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 هاوسانیگوتەی 
 

سوپاس و سـتایش بـۆ خـوای تاقـانە و دروود و سـەالم 
خـوێنەری ئـازی ،  .ەمبەر و ماڵبـات و یـارانیلە گیانی پێغ

م کتێــــبەی نێــــو دەســــی و پەنــــجەت تــــوێژینەوەیەکی ئە
زانسـتییە دەربـارەی ســۆفیگەری و ڕێبـازی نەقشــبەندی، 

ــ  و  ــوان و زانســتی نووســراوە و شــتێەی زۆر لە  ڕێ
زانیاری و ئاگایی دەبەخشێی و دەکرێی سوودی فـرەی 

ـــێ ب دیـــار و  کـــاە ئەمـــجەد شـــاکەلی نـــاوێەی. بینرێـــیل
نێەە دەنووســێی ی ئەم گەلەیە و ســاابیرمەنــدێەی ئــازی 

و ورد دەبێـــتەوە و لە پرســـە  یاوازەکـــان دەکـــۆڵێتەوە، 
ــــــوێژینەوەیەیش یەکــــــێەە لە  ــــــانی ئەم ت کــــــارە بەپیتەک

بەڕێ یان، تەنیا ئەوە هەیە هیچ مرۆڤێ  سـەد لە سـەدی 
ێـی و دەشـێی لە هەنـدێ قسە و بۆچوونەکـانی وەرناگیر

ئــێمە،  پێەێــی، یــا ڕاســتتر بەێــین بە پێــوەریمەســەلەدا نەی
دێ بۆچـوونی تەواو و دروسـی نەبـن، بـۆیە ناکرێـی هەن

ـــرۆژەکەی  ـــبەکەی لە پ قســـەی هـــیچ نووســـەرێ  کە کتێ
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ــێمەدا ــی و وا  ئ ــێمە حســێب بەرێ ــی، لەســەر ئ چــاپ دەبێ
ــان  ــن و تێبینیم ــاوڕای وی ــ  ه ــی بە هەمــوو  ۆرێ ب انرێ

 .نییەلەسەر 
وسەری بەڕێ  هەن، وا لەم کتێبەدا دوو بۆچوونی نو

رێـــی گفتوگـــۆی زۆریـــان ن دروســـی بـــن و دەکنـــازانی
لەبارەوە بەرێی و بە درێـژی تـاوتوێ بەـرێن. یەکەمیـان 

ـــــ ـــــاریگەریی کەلت ـــــارەی ک ـــــن و دەرب وورە لەســـــەر دی
ــی و ســێ  ــ ێەە باســی پێشــەوا عەل دووەمیشــیان پەراوێ

ســەالمی خــوا لە  خەلــیفە ڕاشــیدەکەی تــری پێغەمــبەرە
ەر یەکەم مەسەلە کەمێ  ئـاڵۆز بێـی هەموویان بێی. ئەگ

ـــرە ڕوونە و بە  و زۆر ڕوون ـــان ف ـــی، ئەوا دووەمی نەبێ
کاە ئەمجەد خۆیشیمان وتووە، ئێمە بەم کەم انسـتی و 

ن مەمــــــانەوە دەمانەرێــــــی بە دەیــــــان بەڵــــــگە ئاســــــتە 
بیســەلمێنین پێشــەوا عەلــی لە ڕێــ  و شــەۆدا لە پاشـــی 

، ئەگەر ئەبووبەکر و عـومەر و عوسـمانەوەیە پێشەوایان
ــــی  ی عوســــمان وقســــەیەە لەســــەر لەپێشــــتربوون عەل

هەبێی، ئەوا وشەیەە لەبارەی دوو خەلیفەی پێشووەوە 
ســـوننەتدا  نیــیە. ئەم باســە ســەدان ســاڵە لەنێــو ئەهلــی
 بڕاوەتەوە و بە بەڵگەوە یەکالیی کراوەتەوە.

ـــری شـــیعە لەســـەر ـــاریگەریی فیە ـــارەی ک  هەر دەرب
ئەوەنــدە بەســە  تەســەووی یــا یەکڕیشــەیی هەردوکیــان،

یەە لە سـەدی عـاریفە  سـۆفیگەریداب انرێی لە مێژووی 
ناودارەکــــــان و تەریقەتەکــــــانی تەســــــەووی ســــــەر بە 

ــــاقییەکەی ســــونن ــــی شــــیعەن و ب ــــنمەزهەب  .ی مەزهەب
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کــورتییەکەی، ئەم کتێــبە پــڕە لە زانیــاری و وردەکــاری 
دانسقە و هەندێ  ێیشی هەیە خاڵی لە کەمی نییە، ئـێمە 

  .پرس نین. بە ئومێدی سوودمەند بوونلەو  ێیانە بەر
اای پرۆژەی بیری میانڕەودەستەی ب  

 ڕێكخراوی هاوسانی
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 :ییەکبەرا
   

ـــــدا  1972-1968نی ســـــاا لە زانســـــتگە لە شـــــاری بە 
دەمخوێنـــد. ئەودەم  ـــاری وا بـــوو، بـــۆ مـــاوەی ســـێ 

بـدەمەوە. نە اڵی خۆمـان انی سـەری مـمانگانیش نەمدەتو
هـــاتوچۆ ئاســـان بـــوو و نە گیرفـــانیش یـــارمەتیمی دەدا. 

ــئ و ئینتەرنێــی و تە ئەودەم، وەە ئێســتا ــۆن و مۆبای لیف
ــانە ن ئەم ــووەبەزم ــدکردن  نب ــ و پێوەن ــڕ ڕێ  زۆر درەن

ــاوکم ــوو. ب ــێ ســەخی ب ــر و  دەکەوت و گەل ــادی بەخێ )ی
   ار ـــار دەهـــاتە ســـەردانم و شـــەوێ ،ڕووحـــی شـــاد(

 ەمیشــە لەوێ دادەبەزی،، کە هلە هوتێــئ ســیرواندووان 
دەمـــایەوە و یەکـــدیمان دەدیـــی. هـــاتنی بـــاوکم بـــۆ مـــن 

ــێەەوە پیاســەیەە و نانخواردن ــردە، پ ــدەیە ــ  و هەن  ێدێ
و  گەرمبـــــــوونەوە گیرفـــــــان بـــــــڕێەیش قســـــــەوباس و

 .دانێەی مامۆستا مەال عەبدولەەریمی مودەڕیسرسە
 بەر ە، ئەگەپــــاو نێــــوەڕۆیەکی  ارێــــ  لەو  ــــاران

بوو، هەر مانگێـ   1970م مانگی ئەپریلی هەڵەدا نەچووب
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ســـــــەرکردەیەتی کوردســـــــتان و  بەســـــــەر پێەهـــــــاتنی
ـــوومەتی عیراقـــدا تێپەڕی ۆپەـــی رت کـــورد لە بـــوو وحوک

یدا بـوو ەوتن و خۆشـبەندی و سـەرکۆمەندی و سـەرشە
ــی  ــ ەوە لێ ــیەە بە چــاوی ڕێ ــۆڕدرا. و لە هەمــوو  ێ دەن

دەبــوو، تــا بەێــی  ێ ســاڵ 37هەر بــاوکم ئەودەمە تەمەنــی
بــــــوو، ەنــــــد و بــــــاریەەڵەی  ــــــوانی قەد و بــــــاایەکی ب

انەکوچـــۆخەیەکی  ـــوانی لەبەردا بـــوو و مشـــەییەکی ڕ
ــــوو و  ــــو ــــوانی بەســــەرەوە  ــــابی کاڵشــــی  ێتوب نای

ـــدا هەرسی ـــوونیشـــی لەپێ ـــێیەوانەی ئەو. نب ـــ  بە پ ، ڕێ
ــ  و شــی   مــنەوە، ــوو. بە هەمیشــە کەشــخە و ڕێەوپێ ب

ەوە، ئەمیـن شەقامیلە رێژ، ودوریەکی دومەبەستی پیاسە
ــەەرەکبــوو،  وانی لــێکە هوتێــئ ســیر ی ەبە تەنیشــی پەی

هـاتینە سـەر  ـادەی ڕەشـید و مەیدانەکەیـدا، ڕەسافی و 
وەە  ،وششــــەر یب، یــــا باەرقیو بابوششــــەیــــدی بەرئ

 ، بەو مەیـدانی تەحریـر عەرەبی بە ـدا بـۆ خۆیـان دەڵـێن
راقـی، بـانەی نێوەنـدی عی ،اءشـوهەدتێپەڕبوون بە: پردی 

، ســــەیید ، ئۆرۆزدیبــــاە، حافی ولقــــازیرارئەحــــپــــردی 
، مــــورەببەعەلەئ، نەی برازیلــــیوەخــــا، قاســــوڵتان عەلــــی

ی ێ شـــوێنو گەلـــ ســـەنەەلەئکتێبفرۆشـــیی مەکەنـــ ی، 
باســــی وقسە ار ــــارە ڕاوەســــتانێ  و  م، بەدەدیــــەەدا

ـــادەوەرییەکی کـــۆنی ئەو شـــوێنانە و  وەبیرهـــاتنەوەی ی
وە لە وال و وردبــوونەتەماشــاکردنی ئەمــالوئەکەسـێ  و 

ــا شــتێەی ســەرنجڕاکێش، ــ  ی ــا ڕۆشــ دیمەنێ بووینەوە، ت
 گەیشتینە بابوششەرقی.
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ی وابوو ئیـد عاتەکەی کرد و پێیباوکم تەماشای سە
و دەوروبەرەدا هـیچ م گەوتێـ  ەسـرە. لێژی عەکاتی نـو

دیـــار نەبـــوو و منـــیش شـــارەزای هـــی  م گەوتێـــ  لەو 
و ئاسـمانێەی  ناوەدا نەبووم. خۆرەتاوێەی گەلێ  خـۆو

ایەقە و ساماڵ بوو. لە شوێنێەدا باوکم بە منـی گـوت: س
 ناچێـــی، دەچــــم تـــۆ لێـــرەدا ڕاوەســـتە، مــــن زۆرم پـــێ

  گەوتمنــیش گــوتم: خــۆ مــ نــوێژەکەم دەکەم و دێــمەوە.
ەم ناوەدا نییە! گوتی: حەقی نەبێ. هەر ئەوەندە و ئیدی ل

ـــۆم  ـــیش بە ســـەرنجدانی دەوروبەرمەوە خ ڕۆیشـــی. من
ــــ  کــــرد. ــــو ســــەع خەری ــــ یەەی نی ، ســــێیارەکە اتێ ن

چوو، دیتم وا باوکم پەیدا بـووەوە. گـوتم:  پێسەعاتێەی 
ژت کرد؟ گـوتی: لە مـاڵی چۆنی ڕێەخسی و لە کوێ نوێ

نیـیە  وتە، خۆ م گەوتم گە یبەستا. گوتم: ئەگەر مەخو
لێرەدا! گوتی: بۆ هەر م گەوت ماڵی خوایە؟ گوتم: دیارە 

دەبینێ؟  ەە، ئەو کەنیسەیەنەء. گوتێ: تەماشای ئەوالیە ب
تەماشـــام کـــرد و وەە بێـــتەوە یـــادم کەنیســـەی ســـانی 

بابولشەرقی، ەکان بوو لە گریگۆری ئەرمەنە ئۆرتۆدۆکس
یسـەیە کەن ە ئەوموچـو یەد" یـنم. گـوتی:بەیگوتم: بەڵێ د

ـــرد.  ـــوێژی خـــۆم ک ـــنەوە و لەوێ ن ـــ گەوتبەالی م و  م
موسوڵمان و کەنیسەی مەسـییی و کنێشـتی  حوسەینیی

ــــــــ ــــــــو ان، شــــــــوێن و  ــــــــێگەی ولەکە، هەر هەمووی
هەمـوو  خواپەرستین و خوایش، خوای هەموو  یهـان و

ی و و هەمـــــوو زەوی و خـــــاکێەیش، زەومرۆڤـــــایەتییە 
ێژ بەەیــی، هــی  نــو ەێیەایە، ئیــدی لە هەرکــوخــاکی خــو

م لە وشــەکانی ێ یــاوازییەکی نیــیە". زۆر بە ڕێــ ەوە گــو
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ا بـوون و   باوکم بوو و کۆڵی  بەالمەوە  وان و پڕوات
ــــدئەوســــا  ــــن و و   ئێســــتاو شــــانازیی بەو دی ە بەری
یەوە دەکەم. تەواوی ئەو بـاوەڕ و و  یهانبینییە کراوەیی

ەی خابنـ بنییـنە وۆم، وونی خبە بۆچدین،  تێگەیشتنە لە
 ه ری تەسەووفە. 

"منــداڵ بــووم، ماڵمــان لە  بــاوکم گێــڕایەوە و گــوتی:
ردایە، کەالر بـــــوو، لە خەونمـــــدا کراســـــێەی خـــــامم لەبە

ی شــیرینی شــووتی و ئــاو ووبــخوارد یتشــوو مهێنــدە
ەتەە ل. بـووبوو ، کراس ڕەقووبڕژاکراسەکەمدا  بەسەر

ـــداڵی  ـــدا لە دەشـــتی بڕێـــ  من (ین. مـــن ڵایلمەســـ)کەالری
ــــم ورەی کســــوار ــــردووە. تاڵێــــ  ووڕ ێە ــــبلە ک م لە قی
، سـەرێەی بە قەد نـاوکمەوەیە ی سەوز و  وانئاوریشم

ەی ەرەکو سـ کەوە ڕۆیشـتووەو لەبەین گوێیەکانی کەرە
دیەەی بە خانوویەکی ڕەشەوە بەستراوە. ساانی دواتـر 

خـــــانووەی لە  کەعـــــبەم بینـــــی، ئەوکە چـــــوومە حە ، 
دار ێــبکە  وو.بــ ەیەئەو کەعــبەر ، همبــووخەونەکەمــدا دیت

و  بــوومەوە زۆرم پــێ ســەیر بــوو. مــامەم عەلــی، دایەــم
ــاکەم  ــوونک ــدا ب ــئەودەم لە ژیان ــم ب ۆ ، باســی خەونەکەم

 بە ـدالەو خەونە،  ـارێەی لە ساان دەنەکردن. پاو پاز
خ مەتــــی مامۆســــتا مەال  و چــــوومە زیــــارەت و بــــووم

ــودەڕیس ــدولەەریمی م ــوتمو  عەب ــخەونێ مامۆســتا گ  یە
بـۆم ڕێ  وەە دیتبـووم ن دیتووە و سااەپازدوام پێش 
ئێسـتا وەڵاڵهی وەبیلالهـی  :مامۆستا فەرموویگێڕایەوە. 
تــــۆ ۆم، دەخــــبە قورئــــان بــــۆ کەڕەت ســــوێندت پەنجــــا 
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ـــی. ـــی عەلییی ـــم : مامۆســـتا گـــوتم ئەوالدی حەزرەت دەزان
ـــبەدا بەام  ـــاو کەع ـــی لەن ـــی عەل ـــوتی: حەزرەت چـــۆن؟ گ
حەمە ە کــــامامۆســــتا گــــوتی:   ــــا  بــــووە. ئەویــــلەدا

 خۆت!".  ەەم بخۆزگ
لە  م، گلەیـی و گازنـدەتەمەنـی منداڵیمـدا ار لە  ێگەل
ــــانمهــــاوتە ــــی، کە ەژد ەوەمەن و هــــاوپۆه و هاوڕێی نەف

ــۆب ی باو ــان بە ت ــکی ــێ دەک ــان پ ــوێژ نوێژی ات و ئەگەر ن
ـــاکەن  ـــ ن ـــان بە  ۆرێ ـــدان، لە  ۆرەک ـــوون، لێ ، تووڕەب
ــــد فلســــەی ڕۆژانبڕینــــی  ــــدانێ ەئەو چەن  ،باوکیــــان دەی

ــدنگەلە خ نرکــردشــەی دەڕەهە و ســەپاندنی ئەرە ، وێن
دەدران.  س اکارێەی لە وزەی خۆیان زیاتر بەسەریاندا، 

ە ، هەرگیـــ  تـــاقەی لە یـــادم بێـــینـــدهێ مـــن بـــۆ خـــۆم
بـــۆوەی نـــوێژ وکم زۆری لـــێ نەکـــردووم  ـــارێەیش بـــا

 ار ار دەیـدا بە گوێمـدا و ئیـدی کـار لەو  ێـیەدا  .بەەم
و کم وبـــا. ەهـــاتدنە وداســـتا و هەڕەشـــەی وەدوڕادەوە
ــاوە و هەمیشــە لە دوو هــاوڕێ دەچــووین، مــن ، نەە ب

 .نەبـوودییەوە دوور کوڕ، دیارە تەمەنیشمان گەلێ لەیەکـ
 ار ار باسی نوێژی دەهێنایەوە  ،الەم ساانەی دواییەد

 ارێەیــان پێــی گــوتم: ســاڵێ ، پێــن  چــوار پــێش . گــۆڕێ
ــووی، ک ــر ب ــدی وا پی ــوێژکردن ئێســتا ئی ەی دەســی بە ن

خـوا و  نـاویئەو ـا گـوتی: وم. وبـنڕ ەبێـد ەکەیی؟ مند
هەســــتە خــــۆت پــــاە بشــــۆ و ی لــــێ بهێــــنە و نییەتــــ

خاوێن دەبییەوە و دەسـی بـەە دەستنوێژێ  بگرە، ئیدی 
نـوێژکردن  ێخۆ کێشـەکە تەنـ اشە: بنوێژکردن. گوتمبە 
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ــ ــایەت. ئەمــڕۆ یەە  ێنیــیە و تەن ــایی ن بە نــوێژکردن کۆت
ــیە، ئەمــڕۆ لەئیســالم  ــدا نی  ســالمیرە ئســەدان  ــۆ گۆڕێ

مــــالیەی، . ئیســــالمی حەنەفــــی، شــــافیعی، نپەیــــدا بــــوو
یلی، حەنبەلــی، ســوننە، شــیعە، عەلەوی، زەیــدی، ئیســماع

حمەدی، قـادری، وەهابی، ئە ئیخوان موسلیمین، سەلەفی،
حەمــــاس، یــــدە، داعــــش، ئەلقاع، ڕیفــــاعینەقشــــبەندی، 
می، ەی ئیســـالبـــ ووتنەوووســـی، شـــەباب، حی بـــوڵاڵ، ح
ــــۆمەڵی ئی ــــوەی ئیســــالمی،  و،وتــــرکگســــالمی، یەک دەع

دەیان ڕێباز و تەریقەتـی وێش، سۆفی، دەرسەدرییەکان، 
ەن و انگەشــەی ڕاســتی دەکدیــەە هەن و هەر یەکەیــان ب

لە ســـتی الی ئەوانە و زۆر ـــاران یە تەواوی ڕاوا یـــانێپ
ــــوان ــــوێژشــــێوازی  نێ  ــــۆری دەســــتگرتن و و  کردنن

نەت نـاتەری دەسـتنوێژگرتن و ۆ ـدەستشۆڕکردنەوە و 
ڕۆژوو و یشـــــــی دەیەێــــــــنەوە و ردانەو وێا وعـــــــئەو د

 ،دا  یاوازییان هەیە، مـن لەم هەمـوو ئیسـالمەپێڕۆکردنی
ــــنن  ــــۆر و کە ســــەدا ــــوانو  ڕەنگ ــــ لە نێ وو ئەو هەم

 پێـیەیـان کام" :هەیـان هەڵبژێـرم؟ گـوتیێک یاوازییانەدا، 
تــــدا وایە لەتەە دیـــدی خۆ وایە لێـــیەوە ن یەـــی و پێــــی

 ، ئەوەیــاننــیزادە و بە ڕاســتی شــەبا یو پێــ دەگونجێــی
  ".هەڵبژێرە!
و  مـــ گەوت و دیـــد و بۆچوونـــانەی بـــاوکمەوە، کەلە

یی و کنێشـتی کەنیسەی مەسـیموسوڵمان و  یحوسەینی
ــــــــان، شــــــــوێن و  ــــــــێ هەر ــــــــوولەکە،  گەی هەمووی

ــواپەرســتیدوخ ــووە  و ون بە الیەوەی ب ســەردانی  چووب
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ێ پـ، یایشدخوو  اسایی بووو پێیشی ئ اللشپەرستگەی 
بە  بـــوو و هەمـــوو مرۆڤـــایەتی هـــان یو وای هەمـــدخـــو

نەتەوە و ڕەنڕ و ئایینی و ڕەگەزی و  ەهەموو  یاوازیی
 یزەوبە ، یهەمـوو زەوی و خاکێەیشـ و نەوەەکانیازمان
لە هەرکــوێیەە  وابــوو و پێیشــی دەزانــی اکی خــوداو خــ
بـوو  سەرسام ،ەک و ێژ بەەیی، هی   یاوازییەکی نییەنو
 یدا ئەوپەیــامهێنەر ینایــهاوڕێ لە نێــوئیمــام عەلــی و  بە

 ئیسالمەی، کام ، پێی دەگوتمشدەویسی و کەزێدەتر خۆ
وایە لەتەە دیـدی خۆتـدا  پێـی وایە لێیەوە ن یەـی و پێی

 ، ئەوەیــانو بە ڕاســتی دەزانــی باشــە یێــپ و دەگونجێــی
ــــرە ــــانبینییەکم لەال دروســــی ،هەڵبژێ ــــوو.  یه  ەوئ بووب

ەردەمی لە ســـــ ، هەربـــــاوکم نەوەیەیکـــــردبیررە  ـــــۆ
بوو و گەلێ شتی لێـوە  بۆ من گەنجینەیەە ەوە،یمارۆکز

ــــووم و گەیشــــتبوومە ئەو باوەڕەیشــــی ، کە ئەوەی فێرب
ی ەەڕێت و دەیەــرد،  ۆرێــ  بــوو لە بــاوبــاوکم دەیگــو
ــــ  ئیســــالمیتەســــەووفی  بە . لە ســــۆفیگەری و حاڵەتێ
و  نیبـووەیدا بیڕێبـازی نەقشـبەندی لە نێوۆی خکردەیش، 

ئەو  دەکـرد. شـییرێوێندەشـێخەکانی ە و چۆی بیـارهاتو
تەسەووی و تیرێژێ  لە سـۆفیگەری لە لە  ەەیەەترۆس

 بوو.وودەییەکی پێ بەخشیباڵچەی دەدا و ئاس ڕووحیدا
دینــدا شــارەزاییم لە و نە م فیۆســنە  م،مــن هەرچــی 
دەالقەی  لەو نە  میڕێبـــــازێەی دینیـــــو نە پێـــــڕۆی هەیە 

ــادینیشــەوە ڕوان ــۆڕمە  یه ــومەتە و دەن ــ، نی  یهەڵبژاردن
تەنــــــــــێ گەشــــــــــتێەی ســــــــــەرپێی و  ، کەاســـــــــەب ئەم
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ــــورتە ــــدنەوەیەکی ک ــــازی  خوێن ــــۆ ســــۆفیگەری و ڕێب ب
"تەریقەتـــــــی  ســـــــپێەدا بە نـــــــاویەلە دو  نەقشـــــــبەندی

ــــــاینەنەقشــــــبەندی، بنی ــــــژووی، پاشــــــخانینی، مک و  ێ
ی، بۆ بەشی زمانانی ئێرانـی بە زمانی سوێد "،ه رەکانی

ــانی ئەفــســەربە ئەنیســت لە  ،ەکانایییســئا-ۆریتووتی زمان
بــۆ دا، 1994لە بەهــاری لە ســوێد،  ،ی ئوپســاالگەتســنزا

 و نووســراوەی خوێنــدن (Point) وەرگرتنــی پێــن  خــاڵ
 Bo) سیتـایاری باسەکە: پرۆفێسسۆر بوو ئوسەرپەرشت

Utasــــــو ــــــ  گــــــۆڕین و دە بڕب وو ( ب تەارییەوە ەســــــێ
 روڕاییــبو بــڕێەم بــۆ زیــادکردووە و  ە کــوردیدوومکــر
ـــــانی، ئەوانە خســـــتووەت یشـــــمخۆم ـــــدهە ەوب ەی انەوڵ

ئیــدی خــاس یــا بیــروڕایەکە،  و ەمێــژوویەکڕووپەلەکــانی 
ـــا دروســـی،  ـــگەخـــراو، هەڵە ی ە ســـەر بخـــات شـــتێ  ڕەن

 .گوتراون ئەم بابەتەوەئەوانەی لەمەڕ 
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 یكێشهپ
 

ی ەکانو شـت خـۆی ریوروبـهده له مرۆڤ، یوهمهدهو له
ڕامــــاوە و و  وههتــــهبوو وردوشــــی دەوروبەری و سر

ـــ و بيـــری داوه یـــانێل رنجیســـه  ئيـــدی، وههنـــكردوو ێل
 ادشـهانڕهگو هلـ. هاوڕهگـ كانداهشـت یهرچاوهس دوویوە
 ێپــ راميـانیهو ه، كـهوهنـبوو قــوت ێلـ پرسـياری كهلـهگ
و  هوهدانـرامهو ۆ، بهششانۆان و كڕهگ وهئ. هوهتهدراوهن

ــــــان و ێڕ، لیناســــــين ــــــام ــــــه كانیهشــــــێدنهئ و ربي  ه ێ
ــناد ــMetaphysics) رەدهبسروشــت یناكهياريي ــ ه(، ل  نهالي
 وهئـ. هوهيینسـتاز یكـێبڵقـا ەەتنوخـرا ،هوهنـۆك ینانييـناۆي

 نرا. ێان ليەلسەفەف اوینر تپاش وهنزانستا
، یيارنـدهپ يیدارسـتۆدن و ويست یهوات هب ،ەفەلسەف
 ێ:دەڵ 1عربي( نإب) ەبیعەرئیبن . یێد (ةالیكم) تحيكمه

                                                           
ائي طـن میمـد بـن عربـي الیـاتمي المیمد بن علي ب، عەرەبی ئیبن 1

"، یەکـێەە ز1240-1164 /الـدين بـن عربـي يمیيناسراو بە"" األندلسي
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شویســـتنی حـــیەمەتە، لـــێ مەر  نیـــیە هەر ۆەلســـەفە خ"ف
، ەفەلســەفات". ، پێــی بگــویســیەســێەی خۆشک کەســێ 
 ەفەلســــەف. هوهتزانســــ یهبــــار هلــــ هتييشــــگ كیهيــــتیۆری

و وبــــار كار ڕهمــــهل ،هيــــهگرانهخنڕه كیهيــــهوهنكردبير"
ــــ ــــ یگيروگرفت ــــ مهئ ــــه يهان ــــۆد ۆ، ب ــــڕێ یهوهزين  یهگ

ــــــ هكێيشــــــتنهگێت ،ەفەلســــــەف. 2"ركردنيانهســــــهراچ و هل
 اكـهردهر دهسـ ،نبوو هل ڤۆمر هوهيانۆه هب ،یهزانستان
ــ  ،ەفەلســەف. اابــ ینجمــائا هگاتــهد هوهنيشــاوهئ یڕێــ هو ل
ــــدنیهخ  هنيويتواهنــــ زانســــی هكــــ، هيهشــــتان وهئــــ ماڵن
 ناكهفييۆۆســـــیلف هۆرییـــــیت. رخـــــاتهد يانكانهیيتاســـــڕ
 ەلســەفەییف یاڕبيــرون ينــدهچانــدان. ۆڕگ هلــ مهموودههــ
 ،يشهميشـههو  سـتیزان یكهتيياسـڕ هبـوون بـ ،هكڕۆوهئ
 هان بــڕهگـ. داتهدووڕ زانسـی ۆبـ هوهفەلسـەف هلـان ۆڕگـ

ـــو ا نداكهرچاوهســـ یهرچاوهســـ دووی ـــیهوهئ ـــ ه، ك  هل
و  ەفەلســـەف ریكــا هبـــوو بــ ،هيــهوهبوون مووههــ پشــتی

 هرۆ ـ وهئـو  هكـار وهئـ كهيـهماو دواین. اكهفسووۆفيل

                                                                                           
پێڕۆیـان می. لەالیەن ئیسـال یهانی  انیناسراوەکو  ەناوبفییە لە سۆ

لـــێ  ر(ی)الشـــیخ األکبـــ ی شـــێخی گەورەو خەڵەـــی دیەەشـــەوە، نـــاو
پانیا لە ئیســــ (Murcia) ەرســــییامۆرســــییا یــــا مژێڕی بــــا لە نــــراوە.
)قاسیون(  ن)دیمەشق( لە چیای قاسییوو شام ەە دنیاوە و لهاتووەت

یان نگـرنگە، ناسـراوتریکتێبـی اوەنی چەندین راوە. خبە خاە سپێرد
 شــواق"،ن األتر مــا"، "فصــوا الیەــم"، "المەیــةفتوحــات ال" :ئەمــانەن

 ".یقین"کتاب ال "شجرة الەون"،
، چــاپی يــهچی وویەصــته، ددينالئــهين شــێخ عهمئــه ندی،قشــبهنه  2
 .43 داد، ه، بهك1406/م1985م هكيه
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ن ێشـو هان بـڕهگ" یهوێچوارچ هنێربخ ێكرهدو هباسان
ــــ ــــدا "كانهشــــت یۆه ــــ"ا ي ــــڕهگ  تایهرهســــ دووی هان ب
ا يــــدا ”خــــودا  ویدو هان بــــڕهگــــ”ا يــــدا "ناكتاهرهســــ
 ".Theology ناسیخودا"

و  كراتۆســ میهدرهســ هلــ رههــ، هديتنــ هرۆ ــ مهئــ
ــــ ــــ، هبووههــــ هوهلســــێۆتريستهئو  فالتوونهئ ــــهدا ت  هگات
 كانیو 6وشدڕ ئيبنو  5ئیبن سینا و 4فارابیو 3كيندیئەل

                                                           
، لە (ز873-801/نـد الك أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـیاق) ئەلەینـدی 3

ەبــــی ەرزانــــایەکی ع بە ــــدا مــــردووە. کــــووفە لەدایــــ  بــــووە و لە
ـــا ـــووە و لە بوارەک ـــا، نموســـوڵمان ب ی فەلەکناســـی، فەلســـەفە، کیمی

 بووە. ا مووزیەدا، زانو  دەرونناسی، ماتی فی ی ، بژیشەی، مات
أوزلــــ  بــــن  رخــــان  د بــــنبــــن میمــــأبو نصــــر میمــــد فــــارابی) 4

و لە بوارەکـــانی  ۆی و قـــانوونی بـــوولۆســـفی ،(ز950-872/يفـــاراب
، بژیشەی، ی و مەنیقو ڕەوشر ەی سیاسی، میتافی ی ، ئاکافەلسەف
ــدا و موو یــ تماتما ــ دەینووســی زیە ــارابی ئێر. ووو چــاالە ب ــی ف ان

. زۆری یــان کردبــووســتان کۆچو دایەــی بــۆ تورکبــوو، کە بــاوە 
 .ژیابوو سەردەمی عەبباسییاندا لەا ە دژیانی لەب

وەە  Avicenna علی سـینا، پـور سـینا یـاابـو)ابن سینا،  اسینبن ئی 5
ــــ ــــێنی بە التینــــی پێ ــــایەکی گەورز(، 1037-980/دەڵ ی فارســــە. ەزان

 شەییە. ی دەرمان و بژیە، کە ئینسیەلپێدیاـ()قانون نووسەری کتێبی
بــن  بـن أحمــدالوليــد میمـد بــن أحمــد بـن میمــد  أبـو) دئیـبن ڕوشــ 6

-1126 /تـینی ئەوروپـایی و النـانزما بە Averroës یا دأحمد بن رش
لەکی و فی یـایی بـووە. فە، قازی، فەقیە، شكبژیسۆی، . فیلۆ(ز1198

ــوو. ڵعەرەب و موســو ــووە ڕســەر بە مان ب ــالیەی ب ــازی م ــیفیێب  قه
لە  (Córdoba) ەرتــوبولە ق .خوێنـدووەعەری و بـاوەڕی ئەشــ مـالیەی

  ریـــــب مـــــردووە.و لە مەڕاکــــیش لە مە  بـــــووە ســــپانیا لەدایـــــئی

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%A9_(%D9%82%D8%A8%D9%8A%D9%84%D8%A9)
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 هك، كــــێــــرهوێپ. و..هديكــــ یهــــو  ڵگــــێهو  كــــارتێدو 
 ووردپــ" كانیهئامانجــ هبــ يشــتنهگ ۆبــ، تیهيــهه ەفەلســەف

و  زهوئـا ڤۆمـر، هشـراشكائ 7"هڤـۆمر یزهئاوو  يیتوانا
ــهه ریاوردســنو یكێتوانســت ــهل، هي ــ رهب ــاتوان وهوهئ  ێن

ـــ ـــهد واویهت ـــاوو  یۆخـــ ریهوروب و  كانهشـــت كیڕۆهن
   .یێ انبن اكهديارد

ــIdea) بيــر( Metaphysics) رهدهبسروشــت زانســتی  ،و ەـ(
ــ نــدیهوێپ ــژدانو  گيــان هب ــ و هيــهه هوهروونــهدو  وي  هل

 هددمـا یهبازنـ هلـ ڕۆوهئـ نستیاز. هرهدهب هددما یهبازن
 داهيـــهبازن وهئـــ یهوێـــچوارچ هلـــ رههـــو  هنييـــ رهدهبـــ
 یهوهرهد یكهيهلهســــهمبـــاس و  مووههـــ. هوهتـــێلخوهد

 . زانسی ێناگوتر یێپ ڕۆوهئو همادد
ــپ ــر یهكهســتهه  نێ ــد، بيســتن: ڤۆم ــتني نكردن، ۆ، ب
 ه، لــبــاتهد نايكارهبــشــك ێم هكــ، نتژهچــو  وتنهكــكێل

 زانســــتی ریهيگــــكار كیهيــــهبنگ هبــــ هوهتزانســــ نهاليــــ
 كارهبـــ زانســتی یهبنگـــ مانههــش یەفەلســـەفن. ێنــرهداد
 :ئیــبن عەرەبــی دەڵــێ.  ئامــان  هبــ يشــتنهگ ۆبــ بــاتهد

ـــ ،"فەلســـەفە ـــا) ارنادی ـــب :نپەنه ـــادۆزێتەوە(  ەی ـــ ."ن  وهئ
 یتهرمـــاي هبـــ ،نهانســـتهه وهئـــ یهوهرهد هلـــ یهبيرانـــ
، هوهنـێزرۆو ناد نهنايـ سـیهدهو كانهكييهستهه هئامراز

                                                                                           
ابی لەســەر فــار تەیلس وەززالــی، ئەریســتۆئیــبن ســینا،   ییریگەکــار

 بووە. 
 .84، ه..وویەصته ،..ندیشبهقنه 7
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 یهگـڕێر هبـ هتـهدووبر نایهپ ڤۆمر هشهوهئ رهبهل رهه
 .ئامان  هب يشتنهگ ۆب هديك

ـــــــــ ـــــــــ مووهه ەرســـــــــتانی وەە: اپکت  یە، كانهئايين
نە ئــــایی بە ، کەئيســــالم و تیهايســــيیهم، تیهيــــاكه وول

انی کـــــئۆڵەســـــمانییەکان ناســـــراون و   ائبـــــراهیمییە یئ
ـــــه ، هیندۆســـــیشـــــتی، دەتی، زەردیـــــەەو وەە: بووداي
 هبـاس لـ یۆخـ ۆبـ كهي رهه مەندائی، ئێ دی و یارسان،

ـــتن يانهكـــهي رههـــو  كـــاتهد ناســـیادا و خوودخـــ و  دي
ــ یۆخــ ینووچــۆب ــار هل ــ یهب ــهه ژارەوەمــ وهئ ــ، هي  ماهب

بـۆ سـانایی و  ەزییخـوادا ،ەموویـانه ەکانییامکرۆکی پە
ســەرکەوتنی مــرۆڤە بەســەر نارسیســی می  و خــاکەرایی
ن و هبكـ  ێههب ڤۆمری هوهئ رهسهل یانوومههخۆیدا و 

 ،نووبـ ۆبـ ،داترقـووڵ كیهواتايـ دوویوە  ،نهبكـ ێلـ یوا
  .كنپێ، یێڕهگب
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  دامئيسال لە خودا یهوات
 

ئیسـالم،  ەت و وولەکـایەتی و مەسـییییئایینی سێ هەر
ــاکە خــودایە نوچــ ــان بە ت ــافەرێنەر ە هەیە، کەبڕوای ی ئ
بە یەکتاپەرسی نـاودەبرێن وونە، بە هەموو شتێەییەوە، ب

ـــێ ئەو خـــودایەی،  ـــا و دەناســـرێن، ل کە  وولەکـــایەتی ی
ەڵ لەگ، ێیو دەیپەرســـــت تاەت باســـــی دەکـــــمەســـــیییی
یەە نـین، بەڵـەە لە چـون سـەدسەدلە مدا،الیسـخوداکەی ئ
، توانســـی، ئيســـالم کنهلـــ خـــودا  یـــاوازن. گەلـــێ شـــتدا

ـــا، زتاهســـهد ـــ، رییهروهســـ، ییان ـــهمو  یرزهب و  هزنيي
 كـــــانیه ێههەمـــــوو و  كهيـــــهمادد مووههـــــ مایهبنـــــ

 رههـــو  هناكتاهرهســـ تایهرهســـ. خـــودا هرهدهبسروشـــت
  يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱُّٱ ،ێشــبهد رههــو  هووبههــ

و  تــــــــاك)خــــــــودا  واتە: 8َّىه مه جه ين ىن من خن حن جن
ـــــنيهت ـــــهاي ـــــيچ ێ، ب ـــــنرخو  پاداشـــــیو  ســـــپاس ه ك ێ

                                                           
 .4-1سورة اإلخالا، اآلیة، ن الەریمآالقر 8
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و  دەزێ وهنـو  هزاو ه، نكاتهد ێ هبێ  كانهييتويسێپ
ــاێب ــ رههــ(. ەوشــانو ها هاوت ــاكو هل ــهپه هكــ ،هوهت ی ريامب
ە ب اییمێەی خـودپەیـاوەە  یقورئـان د،ممـهوحهالم مسئی
 يـا هوهئيسـالم يـدابوونیهپ میهردهسـ هو ل گەیاند ەڵ خ
 ۆكـــرد بـــ یكڵهخـــ نیشـــێبانگه ئيســـالم هكـــ ،یهكاتـــ وهئـــ

ــریهكتاپهيو  ناســیخودا ــ يشــتنهگ رســتی، بي و خــودا هب
بـوو.  اديـهپو  هئاراو ههات ،كێجئامانك هو هيانيهتو  كتا
ـــ ـــ فیۆســـو  شـــاعير هوهبـــارم هل ی ينددوالله ـــ والناهم

 : ێڵهد 9ڕوومی
 اهؤاب هر ستو  واى لقاى "

                                                           
هـاء ن بحسـيمیمـد بـن میمـد بـن ) وومـیڕ یمەوالنا  ەاللـوددین  9

ــدين البلخــي البكــر  ــدین  ــالهە فارســی: ب/ال -1207/یلخــمیمــد ب ال
و ســۆفی.  هــی حەنەفیــدا و هــی دیــەەو، زانــا لە فیقاعیر، شــ(ز1273

ی تـریقەی تەبە زمـانی فارسـی و خـاوەن (نویمث) خاوەنی مەسنەوی
باوکیـدا  لەتەەیـاوە و وەتە دنهاتو لە بەڵخ لە ئەفغانستانمەولەوی. 

نگەی لە خوێنـــــدســـــاڵیدا چـــــووەتە بە ـــــدا ار و لە تەمەنـــــی چـــــو
د چوونەتە چەنـ دواترو  ەتی( خوێنوویریةالمستنص) موستەنسەرییە

 سـەلجووقیدا لەی ەردەمی تورکـانسـدواییـدا لە لەیەە و تا دواتێەی 
عر و نووســـینەکانی بە زۆریـــنەی شـــی .گیـــر دەبـــن ێۆنیە شـــاری قـــ

ـــانی ز ـــورکێفارســـی نووســـراون و بڕم ـــانی ت  ی وەیشـــیان بە زمان
ی، ، عەرەبـەسەر فەرهەنگـی فارسـیعەرەبی. کاریگەرییەکی زۆری ب

ـــــو ـــــورکی، ئ ـــــاو  ردوت ـــــێەە لە ناســـــراوتر یەوە هەیە.لیبەنگ ین یەک
شـدا ییو ئایینەکـانی دیـەەی نائیسالمموهە لە نێوو   یهانشاعیرانی 

ـــا ـــا .داری هەنیگەری و هەوارک ـــارخـــۆ مەوالن کردی شەمســـی ی ک
  بووە.لەسەر  ی گیالنیادرو ئیبن عەرەبی و عەبدولقتەبری ی 
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 10"حئ شود بى قيئ و قاه تو زمشكئ ا
 رامـیهو ۆتـ هبـ يشتنهگ هك ،یهسهك وهئ یهئ) واتە: 
 و قـهتهمهبـێ ده هوۆتـ نهيـال هلـ کێشە، هكێپرسيار گشی
ــــ یهوهزينــــۆد .(ێكــــرهد رهســــهچارنــــدوچوون چه   وهئ

و  پرســــيار گشــــی رامــــیهو یێــــپ تنيشــــهگو  هخودايــــ
  .هناكهڵهتهم

 تیهايــــرهيامبهپو  ئيســــالم يــــدابوونیهپ تایهرهســــ
 يشــتنهگ بيــری ،هديتنــو  بيــر وهئــ، دهممــهموح رهيامبــهپ
و ڕێگە و  دەسپێ فییان لەکن سووکە  ،هخوداي هتاكو هب

ـــــ و مەبەســـــی  ویەر بەرەو ەکـــــانیش هیە و ڕێگاوڕێه
. سـيبووڕههندا واوهتـ كیهيـهوێارچوچ و هوێشـ هل ەچن،د

فدا ووهسـهتو  عيرفـان نـاوی رێـژ هلـ ،نسـاا دهس دوای
فــان واتە: بــوونی یلەکــن عار یەکتــایی خـودا .هئــاراو هتـها

گە جخودا خـۆیەتی و هەمـوو شـتێەی بـێ ڕاستەقینە تەنێ
ــووبــ لە خــودا، دیــاردەی ئیــبن  .ن بــۆ خــۆیوونە نەە ب

ویسـتی خـودا ێجگە لە دا بـونـدوگەرلە " گوتەنی: بیعەرە
تە: بـێجگە تایی وایەک فان،یلەکن عار ،"نییەقانوونێ   هیچ

اتە پـلەیەە ف دەگـیشتێەی دیەە نییە و عار چیه ادلە خو
ـــان ئەو یابینێـــی و عاربـــێجگە لە خـــودا هییـــی دیـــەە ن ف

ە پییانوایەزانن و دا دخوایی ڕاستەقینەی ڕەوشە بە یەکت
ەە قــڵ نیــیە، بەڵــعەو  ر ی هــرم قۆنــا ە کــاگەیشــتن بە

                                                           
هــران ، تســونيكل، بكوشــش نوىمعنــ ثنــوىى،  ــاله الــدين، مرومــ 10

 .97يتی ، به8ه . 1  ء ، 1363
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 و ەارڕەوت و ڕەوتـــەبـــات و کۆشـــش و کـــاری دڵ و خ
 .11ییەتیردندەکی نەفس و پەروەروەنەاوێنەردخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
ــ  11 ــران،مطه ــةلثاا الجــ ء ر ، اإلســالم وإي ــ ، تر م ــاد   ل ــد ه میم

 .190ا ، 5913هر،  هران بو ، سرالغاليوسفي 
 



 31 

 
 
 
 
 
 
 
 گەریفيۆوس عيرفان

 

 ،وویفوون، موتەســە، عــاریف، ســووفیوشــەگەلی ســۆفی
بازێـ  یـا ڕێپێڕۆی لێەن بۆ کەسانێ ، کە وەی، ناعورەفاء

ـــێەن ت ـــی دەگـــراســـئا بەەر و ســـەریقەت وترێ: تەیەکن، پێ
ســووفییایەتی،  ،یەتیییاســۆفەری، یگوفســوســۆفیگەری، 

نێـوان  لە .وویسۆفی م یا تەسە ،یییەتی، سووفییەتسۆف
ـــاوازییەە  دەســـتەواژەی ســـۆفیگەری و تەســـەووفدا  ی

ــاهەیە، یە ــانی ســن شــێوکەمی شــێوەی ۆفییە، واتە: ەی ژی
ــانی ڕێ ــواری ئژی ــازە،  ەوب ــاکژڕیب ــان پ  نەوەیکرددووەمی

  .ەەخەڵتە و قڕێژییو پەڵە دڵە لە هەموو 
 ەگوڕیشـــەی وشـــەی ســـۆفی وبنەمـــا و ڕلەبـــارەی  

وایە  پێیـان هەنـدێ .  یاواز هەن ە، بیروڕایتەسەووفەو
وە، (ی عەرەبییەوە هـاتوصویدەستەواژەی سووفی لە )

ســــۆفییەکان،  چــــونکــــاتە: خــــوری، کــــوردی دەە بە ک
ەی انیشــە نوە یـان پۆشــیوە،اوری چێەروخــ ۆشـاکی لەپ

بەرگی لــــو  وەبــــو وا انپێشــــیونیــــا، ن لە ددەســــتبەردا
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ــامهێنەرکی ری، پۆشــاخــو ــای پیاوپەی ــان و ان و هێم چاك
لێ لە خودا بووە، کە هەمیشە لەبەریان كردووە،  پیاوانی

ــکا ڕاســتیدا هەمــوو ســۆفییەکان ئەو و  ان نەکــردووەرەی
 .بەر کردووە ۆری دیەەو پۆشاکیان لە

ــەد ێەیبۆچــوون ــی ــاوارەە لەب وشــەی و  ســۆفیی ی ن
شــــەی لە و ، ســــووفیە ســــۆفیئەوەیە، کوە تەســــەووفە

 ســـەفاء( لە التصـــوی) وشـــەی تەســـەوویو ( صـــای)
: خـــاوێن و هـــاتوون، کە دەکەنە ی عەرەبیـــیەوە (ءصـــفا)

ـــی ـــوردی،  ســـای و ڕوونی یەکان یفووســـ لەبەر ئەوەیک
لە  ،ڵەی گیـــان و دگرنگییەکـــی تـــایبەت بە خـــاوێنەردنەو

 چـــــــون، دەدەن ،ەەویەزوئـــــــاراســـــــی و ومـــــــوو خهە
ـــــــــــا لوز و خحە اربوون لەدەســـــــــــتبەرد ـــــــــــژە ی و چێ

 .انەگی و پااوتنی ، پاکەردنەوەەکییەکانشەل
ــــەە ــــدێەی دی ــــا تەســــەووی ی ســــۆفیوشــــە هەن ، ی

بەشـی  ، کە(ةالصـف) فەفوسـئەسەوە سەر نـاوی دەگەڕێنن
بـۆ بـووە بووە و  ێیەە  پەیامهێنەرم گەوتی ی ەوەپشت

ان پێیــ، اوەنــرحــاڵ داڵ و امــبێو بیــانی و  ەیــدال نیکەســا
  هاتووە.ە وەەووایە ل
(ی صـفی لەوشـەی )وەسەووەی تزارا وترێ،شگدە

ــــا ــــ ی  ەم ــــراوە تیعەڕی ــــۆمەڵەوە وەرگی ــــوێژی بەك ، ن
 دائەوانەی بەتایبەت لەڕی ی یەكەمی خواپەرستی و نوێژ

 بوون.
ـــ بڕ ـــان ێ ـــواری تەســـەووی پێی ـــانی ب یە، او لە زانای
 ی گرێەــیاســووفی ەیوشــلە ادا بنەمــە ل ی ســۆفیوشــە
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 تەیـاری و  حـیەمتـای زانە، کە بە وا(یەوە هاتوو)یۆنانی
ی سۆفیا و سـووفی مەسییییانیشدا، ناو لە نێوو  12دێی
ــــا و ســــ ــــۆ کیــــان هەیە، ی ــــگە ووفییا، ب لە وشــــەی ڕەن
یەتیــــدا هەیە، لە کەلەپــــووری  وولەکا یەوە، کەووفیســــ
 .بێیهات

ە، اســان نیــیری، ئگەســۆفی پێناســەکردنی ان بــۆهەوڵــد
ـــــــۆی  ـــــــاز و خوێ ئەوبەه ـــــــارە زۆرەی ڕێب ـــــــدنگە ژم ن

ـــــوی ســـــۆفیگەرییانە و  ردەممدا و لە ســـــەئیســـــال لە نێ
بـوون.  داوە و پەیـداەکاندا، سەریان هەڵـلەدەڤەرە  یاواز

زی ەرییە  یاوازەکـــان، کۆمەڵێـــ  شـــێواازە ســـۆفیگڕێبـــ
ە تەونـاێهان، ییەوەی دەروونو خاوێنەردن یاوازی ژیان 

ا دەگـــاتە وە تـــرییەگشـــەگۆ ودابڕین ۆڕێ، هەر لە خـــۆگـــ
بـوون یانڕۆ و تێەەڵی و ڕەوتاری مۆپارێ ی و خاکەرایخ

 .شتییە ئیسالمییەکەوەبە  ڤاکە گ
ـــگە، یەە ڕەوت و شـــێواز ـــیە،  ســـۆفیگەری فەرهەن نی

فــرەوانە. بــۆ و   ــۆربەڵــەە کۆمەڵێــ  هەڵبژاردنــی  ۆراو

                                                           
ی ێە: وشــەگەل(Sophos) ســۆفۆس و( Sophia) ، ســووفییاســۆفیا 12

، ۆشـنبوونەوەڕقڵ، ، عەزانایی، زانیاریی گرێەی )یۆنانی(ن، بە واتای
وشـەی  لی یـدا. نی ئینگلە زمـا wisdom))ەر بە ەرانـبدێـن، ب مەتحیە

 :تـــــــای(یـــــــش، کە هەر گـــــــرێەییە و بە واPhilosophi) فیفیلۆســـــــۆ
 ،"خۆشویستنی عەقـڵمەت، خۆشویستنی حیە ی،یستنی زانسو"خۆش
 ســۆفۆس، ی ســۆفیا، ســووفییا وەی هەر دەگەڕێــتەوە ســەر وشــدێــ
 وەی وشــەیرچاســە ەاســانەوە، وەاتنۆژهەۆر ــاران، لەالیەن ڕز

یەن زۆرێـــ  لە ســـۆفی و ێ لەالوفی ســـەیرکراون. لـــو ســـو ســـۆفی
 .المییەوە،  ێی قایلبوون نەبوونی ئیسانایانز
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ـــ ـــوودا، گەیشـــتن بە خ ـــگە ی یدا،تەســـۆفیای لە نێ  وەە ڕێ
ــیە،ئاراســتە  ــ نی ــێئاراســەە بەڵ ــار هەن، هە تەگەلێەی ب ژم
نەتەوانەی ئەو یـــنگە و گەه و ەگـــوێرەی ئەو ژئەویـــش ب

ــــدابڕێ ــــدا پەی ــــازانەی تێ ــــردووە و  وون وب گەشــــەیان ک
نـــــی ئەو ڕێبـــــازانە. ســـــۆفیگەری، کە بەگـــــوێرەی ڕێبەرا

، پتــر  ەخــی ئیســالمییە ییــدەروون ڕێبــازێەیراســتە و ئا
وە و ەتاکـار، دەی لە کـردسـی و مەبەستخۆشەویلەسەر 

ـــــرە. ســـــۆەت پـــــێ گرنلە شـــــەریع ،وانەیئە فییەکان، گت
هێشـــتاو، لە  ،ی ئیســـالمپەیـــامهێنەر یـــان وایە، کەڕباوە
یایانەی ەریعەتی ئیسالمەوە، ئەو ئەولگەی ڕێبەرانی شڕێ

ــگەی زنجیــرەی ســۆفیایەتییەوە ەوە پەیــامهێنەر، بە لە ڕێ
ـــــدراون و  ـــــگرێ ەتەە ن، لکەدەاری هەمـــــوو شـــــتێ  دی

 ڤێی.دەپەییدا، نایێڕۆپ ان وڕدارباوە
دبینـــی و لە زانســـتی ور ، شـــارەزاییانیەکانســـۆفی 
وومەت و وێندنەوەی مرۆڤدا، لەڕێگەی سەروسیما و ڕخ

رێــــ  لەو تی زۆشــــێوەیەوە هەیە و ئەدەبــــی ســــۆفیایە
یــان، لیاکانۆفییەکان، ئەو. بە بــاوەڕی ســنتێــدا یبابەتــانە
از کەن و بیــــرە دەچــــا، ڕداردەروونــــی بــــاوە نەفــــس و

ە، نەە هەر لە ، ئەو ئەولیایــــــانیەوا نایشــــــیپێ و ەکەند
انن پەڕ ــوو یشــیان، دەتــولە دوای مردن نیانــدا، بەڵــەەژیا

 ن.اری ڕی پەڕ ئەنجام بدەبنوێنن و ک
ــــگەی ســــۆفیایە   ــــی ڕێ تی، خۆڕادەســــتەردنی کرۆک
 ،و ە تــرسنەە ب بە خۆشەویســتی یشــەییە بە خــودا،هەم
، نێـ بێگیا و ، ڕووەکێـ  ەڵێـژائرۆڤێـ ، نی هەموو مدیت



 35 

ە ا و بـــــوونی خـــــودا، لتەکردنێەی خـــــودر ەســـــە بەوە
یە، خــــودا، باوەڕیــــان وا ا. ســــۆفییەکان،هەمــــوو شــــتێەد

نی، وەە یەکەیەە ئافرانــــدووە، کە لە بــــووو  ەردوونگ
ت و انوونگەلێەی هاوئاهەنگــدا، کــار دەکــاچوارچێــوەی قــ

ـــــــوان دان  ـــــــرێ او ســـــــتاندن، ڕهاوســـــــەنگی نێ و دەگ
لەگەڵ  ەتـــاکەتـــی ەکیدنـــی یرجیش لێـــی، بەهێ کانامـــدوائ
 ەکەدا.خودایی ڕێگە

ئەحــــــــمەدی ی ێرانــــــــری ئڕوونــــــــاکبی بیرمەنــــــــد و
 ەنێــی و پێــیادد یبە گــومڕێیســۆفیگەری ، 13کیســرەڤی

ــــوەە زۆروایە،  ــــدە گومڕێیە  لە ێ ــــ ر و دی ــــانه لە  ،ک
ــــانەوە ســــەرچاوەفە گــــوایە  ی گرتــــووە ولســــەفەی یۆن

 "ینـــــۆسۆتپل"بە نـــــاوی  یڕۆمـــــ ۆنـــــانیفێەی یفیلۆســـــۆ
زۆری  بە نـــاوی فەلســـەفەوە ەفۆفیلۆســـو ئە .ەتـــییدانەر

ــــایەمەیە: ئەی رتەی قســــەکانگوتــــووە و کــــو  دالەو دونی
ــووی یە ــهەرچــی هەیە، هەم ەە کە، خــودا و شــتەکانی دی

ــووی لە خــودا ــا هەم ــوونەوە.  ی ــرۆڤ، کە ڕووحــی  .ب م
ـــووە وەەن یهـــا هـــاتۆتە ئەم ـــات ب ـــۆیە  ،تووشـــی ماددی ب
ـــرۆڤ میشـــە هەە پێویســـت  و ەشـــەشـــادی و گلە  ۆخـــم

                                                           
و بیرمەنــد  (4619 – 1890 /مــد کســرویاح) یەڤســریکی دەحــمەئ 13
 یئــــازەری یەی ســــیەۆالریســــو نووســــەر و میژوونوو بیرنــــاکوڕو
و دژی کـرد دە خەرکـراوە و هـاوچی ، خەباتی بۆ ئێرانێەبوو یئێران
نی بـــوو. دەســـەاتی ئـــاییو  ژمـــوونهەو  داخـــراویزی و خواپـــاوان
ە ڕێەخراوێەـــــی ک، یان اســـــالم()فـــــدائ ئیســـــالمەن فیـــــدائییانی یلەال
ــ ــایتون ــوو لەســیداژۆی ئ ــا ەرنی ب ــوژدگەدا دا لەی نبیروباوەڕەک را. ک

 کتێبە.  70ە پتر لی خاوەن
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ئەگەر  ە وکەوێــــتەو لێیــــان دوور ێ و ارێشــــی بپــــۆخ
بە و بەسـەر خۆیـدا زاڵ بێــی،  ەخـۆ بیێــتە دەرکەسـێ  ل

 .14تدەگا دابە خودا یا بوونسەرچاوەی 
ەرەب و مێژوونـــــــووس و کۆمەڵناســـــــی گەورەی ع

فی لە شـەی سـووایە وو پێـی ،15ئیـبن خەلـدوونئیسـالم 

                                                           
مــد می ســید(، وەرگێــڕ: ی)ســۆفیگەر یەتیا، احمــد، ســۆفیکســروی 14

 .16 . ه1978ران، پایدار، ته انتشاراتصمدی، 
د عەبـدوڕەحمان کـوڕی مــوحەممە(، دون)إبـن خلــ یـبن خەلـدوونئ 15

ــد ــوددین ئەلیە نووکــوڕی خەل ــد وەلی ــو زەی  یشــبیلیئزرەمــی ئەلئەب
لـي الـدين الیمـرمي د، وأبـو زيـخلـدون ابن  میمد، لرحمن بنا عبد)

دایـ  توونس لە لە اس،وس و کۆمەڵنن(، مێژوو1332-1406/اإلشبيلي
ــــب و لە ییەڵەە ئەندەلوســــو بە ڕەچە ەبــــوو ــــاهیرە مــــردووە. ئی ن ق
نـوێ دادەنرێـی و  ییتی کۆمەڵناسـدوون بە دامەزرێـنەری زانسـخەلـ

ی. دەکرێـــەماشـــا نـــایەە تزاشـــدا وەە یریووو و ئابولەبـــواری مێـــژ
ــ ــیرین گرنگت ــدوون، کتێ کتێب ــبن خەل ــی پێشــەکیئی ــة(یە، کە  ب )المقدم

زانیــاری:  و بوارەکــانیوە و هەمــو مەوســووعییەن الیێبێەــی هەمەکت
ــا، ەت، مشــەریع ــژوو،  یۆگرافی ــابوێ ــاە، ورئ ــاوەدانەردنەوە،  ڤ ی، ئ

و ژیانی  وبەدا، ڕەو، دەگرێتەوە. هەر لەو کتێەییشیبژسیاسەت و 
 کاریگەرییـان لەسـەران و ەکانیو ژینگ سروشیوازیی ڤ و  یاۆرم

ــــگ مــــرۆڤ و گەشــــەکردنی نەتەوە و ی دەوڵەت و ووندابەالن و پەی
نیـی ەو مـژارانەو، گراوەی ئێەدانەوە و بۆ لدەکاتە ن، شیاڕووخانی

یرەتی و ئینتیما شەو پێوەندی عووەتە سەر چەمەی خ مایەتی ستخ
ــب ــدوونو خــوێن. ئی ــبە ،ن خەل ــر و بو ئەو بی بەم کتێ ــی انەی ۆچوون

یە اسـیی بیرمەندەکانی بـواری  ڤاکنۆڕێ، گەلێ  لەپێشتیە گێناویەه
اسـیی ستی  ڤاکنزرێنەری زانمەوەە داەیە و بەوەو نەوەکاناسراو

(ی Auguste Comte) سـی کۆنـیگوئەوش ێی و دەکەوێـتە پـێادەنرد
   سۆفی فرانسی.ۆلڤاکناس و فی 
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ێ نــە، ئەوە تەووەوە نەهــاتیخــوری(بە کــوردی:  ،صــوی)
ان تەنـێ  لــی یەکە، چـونەە سـۆفییەکیمـانەو گر نـدەەزەم

ـــــەە ان لەبەر نەکـــــرری دروســـــتەراویلە خـــــو دووە، بەڵ
ان لەبەر کردووە. هەروەها لە دیەەشی ە و شتیگۆڕیویان
یشـەوە نەهـاتووە، کە (أهـئ الصفة) فەوفسـئەلس خەڵەـانی

ـــــــۆ ئەوانەیبگەڕ ـــــــتەوە ب ـــــــوژبنێەلە  ێ ـــــــی وی م گەق ت
 و16یرافـــیی  ڕوزەبـــئە وەە تەوە،ونەامـــ داپەیـــامهێنەر

 یسـەلمان و 18یمهەیب ئەلڕوووس و17یشبیاله ئەلیەبە

                                                           
 ەکێـ (، ی الغفاربن سفیان ة  ندب بن  ناد) فارییی  ئەبوزەڕ 16

ی کەســێەلە . م و ئیمــام عەلــیی ئیســالپەیــامهێنەرهەڤــاانی بــوو لە 
ـــرو ڕچەتە  ـــاتنی ئیســـالمەی ، هەر لە ســـەرەتاەوەێگ ـــ وەه بە  ووەب

ــێن چــوارەمموســوڵمان و دە ــنجە ڵ ــا پێ ــ ی  ،م کەســەی ــاتووەتە ڕی ه
 ویەی کــوڕی ئەبــی خێەــی ئــومەوی و موعــاو. دژەئــایینی ئیســالمەو

ــدەوڵەمەددارا و و  ســوفیان ــون ــیفەوەان ب ســێیەم عوســمانی  ی. خەل
ــتــریادو شــام وی عەففــان، دووری خســتەوە بــۆ کــوڕ  ەبــ ەڕۆ ش ب

دەڵێن ی کرد. دواییدا، کۆچیی کۆچ32ر لەوێ لە ساڵی )الربذة( و هە
داری شـڕێگریی کـردووە لەوەی خەڵـ  بەی عەففان، وسمانی کوڕع

ــەناشــتن ــ ەنی ب ــاتی مردن ــی وک ــام عەل ــێ ئیم ــانی لەک ی، ل گەڵ وڕەک
 .سپاردنی ڕۆیشتوون ەخا بۆ بە اەکەیدتەرم

ەڵـێن بە ڕەچەڵەە ، د(شـيالیب بـن ریـا  بـاله) ێبیاله ئەلیەبەشـ 17
ە . لە موســوڵمانبــاکووری ســوودان و ەەشــحەبگەڕێــتەوە ســەر دە

ەری دئیســــــالم و بانگــــــبانگــــــدەری یەکەم نە و وەە پێشــــــەنگەکا
ــامهێنەر ــو پەی ــڕ ب ــرو. بەشــدابەناووبان ــردوو ەن ێیی گەل ە و گــی ک
و  بەرپرســـی گەنجیـــنەوەە اوەڕ پـــێ بـــوو، نـــدەی بـــهێ رپەیـــامهێنە
ن یــ  بــوو.  ەوبەیتەو. گەلێــ  لە ئــالابوواینــد (لمــاهبیــی ا) هبەیتولمــا

مــــــ گەتەکەی بــــــانگێەی لە  ،پەیــــــامهێنەریی دوادوای کۆچیــــــ هەر
و  پەیـامهێنەرردنەوەیـان لە کۆچیـدوایی کدا دا، بۆ ئاگادارپەیامهێنەر
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ەمی نەە ئەوانە لەســەردوچــ ،20هــورەیرەئەبوو 19یفارســ
 اێ  یـشـێوازر نەگەیشـتبوونە ئەوەی لەسـەدا پەیامهێنەر

                                                                                           
ــــدیئ ــــا وای بەد ی ــــامهێنی دپارە ســــخ ــــوتینەرپەی ــــ، گ دوای ن : م

ــامهێن ــۆ کەســ ەرپەی ــڕ ب ــ  بان ــدی هەرگی ــەە ئی ــادێەی دی ــردو ەم.ن  ات
ــەە ــردە شــام و لە و ڕووی ێهێشــی  یمەک ــد ی20اڵی ســ ک ا کۆچی

 .یی کردکۆچیدواوێ لە
 ە، یەکـێە(صهيب بـن سـنان، الرومي صهیب) یب ئەلڕوومیسوهە 18
ی انوڵمان. لە هەڤـــــــاموســـــــ بە بـــــــوووانەی لە ســـــــەرەتاکانەوە لە
 ئاشـووب و فیتـنەیەی سـەردەمی می ئەوسـەردە لە .بوو امهێنەرپەی

ی گرت و خۆی دابـڕی و اندا، سوهەیب کەنارەففی ععوسمانی کوڕ
 کرد.یدوایی ەدینە کۆچم لەکۆچیدا ی 38اتر لە ساڵی دو
هەرە   بــوو لە هەڤــاڵە ێــ، یەک(یفارســســلمان ) فارســی یســەلمان 19

 مان لە ئـــێمەیەســـەلەیگــوت: د پەیـــامهێنەرو  ێنەرپەیـــامهن یەەکــانی 
ــــیلولبەئەه ــــا ) ی ــــی( و لســــلمان من ــــایبأهــــئ البی و  ەتە هــــاوڕێ ت
و نـــاوی  ێـــرانییەبە ڕەچەڵەە ئعەلـــی بـــوو. ەکـــانی ئیمـــام ەواداره

نـاوی  پەیـامهێنەرڵمان، ە موسـووە و کە بووە ببو (ەروزب) ڕووزبێ
عیســایی و زەردەشـتی بوونی پـێش موســوڵمانســەلمان.  ۆگۆڕیـوە بـ
 نی خەنــدەەنــدڵەەکەی هەۆح ابــدا خــاوەنی بیــرئە گــیلە  ەنبــووە. 

ــــۆ ــــوو، ب ــــدق( ب ــــنپاراســــتنی مە )خن ــــدوۆلە دوای ک ئەو. ەدی ایی چی
عەلیـدا  ملەتەە ئیمائەبوبەکردا نەبوو و  ییالفەتلەگەڵ خ پەیامهێنەر

را بە والیـی مەدائـن. کـبـدا، دەمی عومەری کـوڕی خەتتاوو. لە سەرب
عەلـی شـۆردی و  مئیمـادا کۆچیـدوایی کـرد و یـچیی کۆ36لە ساڵی 

 تێدای نلماەی سەو  ێگەیائن بە خاکی سپارد. ئەە مەدرد و لک کفنی
لەمەڕ  یمــــام عەلــــیئ ا نــــاونرا ســــەلمان پــــاە.خــــاە ســــپێردر بە

ــێد ئیســالمەوەکانی ینەپێشــ ــا ســابق العــرب، اق خمســة ف الســب" :ەڵ ن
الیـبش،  ارس، وصـهیب سـابق الـروم، وبـاله سـابقفن سابق وسلما
عەرەبـم نەی یێشـمـن پ ،پێـنجن پێشینەکانتە: وا ط"باب سابق النبوخ
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ا قەتێــ  یــەریە تەوخوداپەرســتی بەتی ئاراســتەیەکی تــای
ئەوانە ە بەڵـــەبـــێن، ســـەووی پێەڕێبازێـــ ، لە  ـــۆری تە

لەو  ،و النەوازیی و بێەەســـــی  ەریبـــــری و ەژار هلەبە
 .وەکدی خڕ دەبوونەەوری یەو لە د نەوەمادەم گەوتەدا 

ژتن و گەردانی وشـەی ڕوایە، دا پێی نوولدەئیبن خ 
و  وویفتەســـەوم ــۆرەیە:  ەمب تەســـەووی، ســووفی و

و  تەســـەوویتەکەو دەگـــوترێ یـــقەتەرو بە  فیســـوو
بەوەو  ،ننوفیوســـووو  ونموتەســـەوویفوی ەوانیشــپێڕ
و بۆچــــوونەدا، کە ن هــــاوڕایە لەگەڵ ئەولــــدوەیــــبن خئ
و ەکـــــــــــان ێژەرە هاوچەرخێژوونـــــــــــووس و تـــــــــــوم

وایە وشـەی  یـانپێدەکەن و  لێـوە سیباڕۆژهەاتناسان 
و لە زمـانی گـرێەییەوە بـی نیـیە ادا عەرەلە بنەمـ یسووف

ــا ســووفییا ســۆفیا و لە وشــەی ــاتە وە هــاتووە، کی ە دەک
یـارییەوە هـاتبێ، ی لە زانووفس ەیوشەر گەئ .21یاریزان

 ەرێی؟ناسە بنسی پێەووی وەە زائایا دەشێ تەس

                                                                                           
بــیاله ب پێشــینەی ڕوومە و هەیســو نەی فارســە ویمان پێشــو ســەل
 ."نەی نەبتەیخەبباب پێش نەی حەبەشە ویپێش

ــو هــورەیرەئ 20 ــو ) ەب ــرة أب ــدهری ــرحمن عب ــن ال  .(يالدوســ صــخر ب
لە گوتەکـــــانی و گەلێەــــی  پەیـــــامهێنەرە هەڤــــاانی لکێــــ  بـــــوو یە

ا تتابـــدکـــوڕی خەمەری دەمی عـــو. لە ســـەراوەتەوەڕگێـــ پەیـــامهێنەر
ـــی بەحـــرەین وکـــراوە بە وال ـــردو ی ـــنە ات ـــری مەدی  ز678 ســـاڵی. می

   .کۆچیدوایی کردووە
العربیــة  ارصــوی، الــدوالتت فــي ال هــد اســبــن عــامر، توفیــق، درا 21
 . 126 - 124ا  ،1981تونس،  – ەتاب، لیبیالل
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تەردن، اشـئیبن خەلـدوون، نووسـین و تۆمـار و یادد 
لە هــی  یســتنەوەی زانســتی ڕاێوەرێــ ، بــۆ  یــاکردبە پ

ــــەە  ــــیدی ــــی و پێ ــــا کار چــــونوایە  دەزانێ ــــ  لە وەه ێ
ە وەخەڵەـدا  لە نێـوەسـەووی ەووفدا کراوە، بـۆیە تتەس
ــــــارکراوەی نســــــتێزا ــــــراوە.  تۆم ئەو، و نووســــــراو بین

ســتی اوی زانلەژێــر نــنێــی و ی دادەووی بە زانســتەســە
ەو ی ئخــــاتە ڕیــــ دەی (دا،علــــم التصــــوی) تەســــەووی

ــــدا باســــیدمةمقال) ە پێشــــەکییەل زانســــتانەوە، کە ان (کەی
 .22دەکات
و لێەــدانەوەیەی بــۆ زانســی  ەبەگــوێرەی ئەو پێناســ 

فێــــرگە و  ڵـــەەبە، یەنیـــدەکرێـــی، تەســـەووی، زانســــی 
 ینییە،روەردەی ئـایو ئاکـار و پە خوێندنگەیەکی ڕەوشـی

و  (مجاهـدة الـنفس) ت دژی نەفسەی خەباسەر پایکە لە
 و بارهێنــانکانی ویســتەو ە ئــارەزوو ەی لرخســتنەودوو

ــــدان  ــــدیی خــــوداوە و و بەســــتو گرێ نەوەی بە ڕەزامەن
ەسەندییەە و بڕینی پو نا اکەردنەوەی لە هەموو خراپەپ
 ، دامەزراوەێوەند بە خوداوەە لە پ  بێجگندێێوەو پومهە

 .ەو ڕاوەستاو
 لەاوچەرخـــــانە، ســـــەردەم و هبە واتـــــای  نســـــیزا 
ددە ەی مـاو تەنـێ لە چوارچێـوبەدەر نییە  ماددەزنەی با

ــــی دەگەڕێ و  ەکانداو هەســــت هەمــــوو باســــێ  لە دەرێ
ـــاددە، بە ـــی. هەرچـــی  م وفە، تەســـەوزانســـی ناژمێردرێ

                                                           
 .123 -120ا ، اسات..دربن عامر..،  22
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نــاچێتە  نســیزا و وەیەنەوونبشــۆڕ ڕوو  و ســرووو و
ـــــاۆیـــــاەکان بۆخ. ســـــووفییئەو بـــــوارانەوە  وایە، نن پێی

ـــێ ئەو زانســـتە نیـــیە، تەســـەوو ۆ کە ئەمـــڕی زانســـتە، ل
و ن وداییە بە خوێنــددەدوێ، زانســتێەی خــمــرۆڤ لێــی 
کی و دەسـی، بەڵـەە بە ئەزمـوونی کەسـە تەپشەنین، نایە

 نەردنەوەی نەفـس دێـتەو خـاوێ کردار و کۆشش و چێـژ
عیشـــق، و حـــاڵن،  خـــودانی چێـــژفییەکان ۆســـ. ەســـید

 رەکییەکانیا نـاوەڕۆکە سـەسێ پێەهاتە ی ،ەقڵخاوێنی، ع
  تەسەووفن.

و كــــــارێكی تــــــایبەت و  اناســــــیی، خودتەســــــەوو 
ییە، مــــــرۆڤ بــــــۆ ەســــــەكی ڕووحــــــی تاكوەرزشــــــێە

ــاككردنەوەی دڵ و  ــ) دەروونپ ــنفسا ةت كی ( لە هەمــوو ل
ـــێ ـــڕۆی شـــتێ ، ب ـــدەکـــات. جگە لە خـــودا، پێ ەڵ لەگیە ۆب

وە و تەبێـــئانـــدا یەکـــانگیر دەکی ئیســـالم و قورەڕۆنـــاو
می ڕەوتـی نجاەرەالمی و دیاردەیەكی ئیسدەشێ وەە د
ڕوانـــــگە  ۆراو ۆرەكـــــانی  دنی سروشـــــتیگەشـــــەكر
ــــی ەكی لەســــەدەی ،ســــیخودانا ــــدا لەەم ــــۆمەڵكۆچی ی ك

  ئیسالمیدا سەیر بەرێی.
ــدە تەســەووی،     ــۆڵ یرییگەکــارهەرچەن ــەەی ئ ی دی

ــــێش ئیسال ــــۆنی، تشــــدەرەە زەو، شــــیمیپ ی، نووئەفالت
ــــــ ــــــوودایی، ایەتی،مەســــــییییەت،  وولەک ــــــدائی، ب  مەن

ی دیــــد و خــــۆبۆ تــــاوی می لەســــەرە. و مشــــیانی کۆنفۆ
شـی، وەیئە بەرەل .ئیسالمە ێندنەوەیەکی دەروونیانەیخو
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پێوەندی  بۆیەێی، دەردەکەوی  یاوازدا دین ڕێبازچەنلە 
 یە.ەه وەعەیسالمی شیئیسالمی سوننە و ئ بە هەردوو

ـــی ووی،تەســـە  علـــم لا) زانســـتێەە بە زانســـتی ئەللەدون
بە خوێنــــــدن و  نســــــتەیاســــــرێی، ئەو زاەند (،اللــــــدني
، ییـلێـی تێناگەیمەنتیـق و بە  نـایەت ەسیەدو 23هەڤۆتن

ژن، ئەوانەی خــودانی چێــر ایــدەب ێنێتە ســەبەڵــەە خــودا د
وەکانیـان پێـی ش چان پێعەقەیان و ڕۆحیا کە دڵیان پێش
، کە دایی و خۆڕســەی: خــوواتە نســتەزا وەئ دەکــرێتەوە.
( الخمـر) ری زینـدەەتە کـن خـدا چـوومووسـ پەیامهێنەر

وەە لە  ،24تبەــــا لــــێ یئەو زانســــتەداوای  ەوەیۆ ئبــــ
واتە: ئـێمە لەالیەن  ،25َّىث نث مث زثُّ قورئاندا دەڵـێ:

  ا.خۆمانەوە زانیاریمان پێد
ووی، ەانایانی بـواری تەسـبێجگە لە زانایانی ئیسالم و ز

ەدا ددان بەو ،ەســانێ  هەنا کدشــیاسانەاتنهۆژڕ ێــولە ن
 ســی و ڕەســەنیدروســەرچاوەی ڕاســی و ن، کە دەنــێ

ــان ــانمی، قی ئیســالتەســەووی و عیرف . نو ســوننەت ورئ
وایە  نیەەســـــن، پێـــــی .27نیۆنو ماســـــی 26ە نیەەســـــنوە

                                                           
دەڵێ:"ئوســتادێ عیشــقێ ده   یــریربــوون، فێرکــردن، مەالی  فێ 23
 ڤۆت...".هە
ـــ 24 ـــد التیجـــالشـــیا تي،والف بـــادئە ي، مســـالمالتصـــوی اإلني، خ أحم

، 1987د ، تـونس،میمتجاني الالثانیة، دارال عةیاتە، الطبومقاصدە و ا
 .12 – 9ا
 .65یة ، اآل، سورة الەهفمەریلالقرآن ا 25
-Nicholson Alleyne noldRey / 6818) لــین نیەەسـنینۆڵـد ئەلڕ 26

ی تەســەووفی ســپۆرپو  ازینگلیــ ە، شــارە(، ڕۆژهەاتناســێەی ئ1945
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خودا ڕوونـاکی واتە: ، 28َّجب هئ مئ خئُّ ئایەتەکانی:
 حل جل مكلك خك حك جكمقُّٱ ەویــیە،ز ئاسـمانەکان و

 یەاو ئاشـەر ەییۆتـاو ک ەسپێەئەو دە تە:وا ،29َّهلملخل
، 30َّ  مص خص حص مسُّ ،ئاگــادارەە هەمــوو شــی نادیــارە و لو 

 ،31َّيئىئ نئ مئ زئُّ دایەە نییە،یچ خولەو هگە بێجواتە: 
 خئ حئ جئُّ ،نامێنێــــــی ئەوی لەســــــەر زەویــــــیە تە:وا

                                                                                           
ــاتبمی و ئەدەســالئی ترین شــاترین و باســی بــووە. بە شــارەزفار ییی

ـــرێ ـــڕالە وەر کەس دادەن ـــدانەوەی نگێ ـــا  و لێە شـــیعرەکانی مەوالن
ـــــــــ  ـــــــــدوەالل ـــــــــا. ددینی ڕوومی ـــــــــواری دین ی و ی ئیســـــــــالملە ب

میدا، گوتــــــار و ســــــال(ی ئیدائــــــرة المعــــــاری) اریفلمەعــــــدائیرەتو
 .سهە فرەیلێەی لێەۆڵینەوەگە

ـــ 27 (، nogniMass Louis/ 8831 – 2196) اســـینیۆنی موول
ــــڕۆژهەاتناســــێە ــــێجانی بەناووب ی و رانســــگە لە فگی فرانســــییە. ب

ــــی و فا ــــانی عەرەب ــــ ی، زمان ــــوە ســــی ورئینگلی ــــورکی زانی لە  و ت
ـــالکۆسیاســـەتی  ـــا لە ی می فرانســـاداڵۆنی ـــردووە و  ئەفریق ـــاری ک ک

ــــۆمەڵەەرپس ــــژدەدەرە فر یەرشــــتیی ک ر ســــم ەانسییەکانیشــــی لم
تە تەسـەووفی ی داوەووخ انییهیەکەمی   ەنگیە. ساانی  کردوو

 ێڕانـــی لەمەڕ حەلـــال وەرگ و نەوەوێژینەوە و لێەـــۆڵیتـــ یســـالمی وئ
ـــالجگی کـــردووە. بـــێنەمەکـــاه( و بەرالیـــال ) ـــیە لە حەل  ن  لەمەڕ ب

ــن ســ ســەبعین ــووە و لەمەڕ لوعین(، کە ســووفییەکی ئەندەب)ب ســی ب
ی ارەلەبـــووە. کـــووارێەی کـــرد وەیەن، لێەـــۆڵیشیرســـیســـەلمانی فا

 ن دەرکردووە. مییەکایسالەوە ئخوێندن
 .35یة نور، اآلسورة ال یم،الەرآن القر 28
 .3 اآلیة لیدید،ا، سورة  القرآن الەریم 29
 .129یة التوبة، اآلسورة یم، القرآن الەر 30
 .26آلیة ا ، سورة الرحمن، رآن الەریمالق 31
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 مل خلُّٱٱ،کردپێــدام لە ڕووحــی خــۆم فــوو، واتە: 32َّمئ

: واتە ،33َّينىن من خن حن جن يم ىممم خم حم جم يل ىل
یـاڵی و دەش انین چۆن خەوستەردووە ان درمرۆڤم مەئێ

ــــــدا دێ و ــــــی بە دڵ ــــــێمە لەوەوە لە شــــــادەماری المل  ئ
لە  ڕووواتە:  ،34َّمن زن رن مم امُّ ن یەتـــــــــــــــــــــرین،

 حب جب هئ مئ خئ حئ جئ ييُّ ە،ەرکــوێ بــەەن خــودا لەوێــیه
ــێ  هەرکەســواتە:  ،35َّهبمب خب ــێ، اکخــودا ڕوون ی نەدات

ـــــاکییەکیهـــــیچ ڕوو ـــــی،  ن ـــــا و ڕەنابێ شـــــەی گوڕیبنەم
ی ئیسالمیش پەیامهێنەراری و گوتوتار و ڕە وفنەسەوت

 .36فیگەرییەسروشبەخشی سۆ
 يیهفهلسهف كیێكارووڕنێو ئيسالمدا،  ، لهیگەرفيۆس
ـــهدو  ـــ، هروونيي ـــهادڕتا هك ـــهب كهي  ســـي متيسۆنگ رهرانب
(Gnostisism)37ـــــــــــــــــــاالاکو  تیهايیســـــــــــــــــــيهم ی  ب

                                                           
 .27، اآلیة ورة اسالقرآن الەریم،  32
 .61آلیة ا ق، ورة، س رآن الەریمالق 33
 .511ة آلی، سورة البقرة، ا ریمرآن الەالق 34
 .40سورة النور، اآلیة الەریم، القرآن  35
 .197 ا، ..المساإل ،..مطهر  36
کە  (،لغنوصـــــيةا عەرەبـــــی:بە یـــــا ) (sticismGno) گنۆستیســـــی م 37

ە تەواوی ئەو ک(، دەســــــــتەواژەیەرفانيـــــــةلعا) یدەکـــــــاتە عیرفـــــــان
لە  یهــانی ان ە خۆیــکەونەدینەکــان، کوو ر بە هەمــرانەی، ســەاینــدد

ەوە. تەوە، دەگــرێگیــانەکیی چــنە نێــو  یهــانیدەو ڕۆ دادەبــڕن مــاددی
ـــــۆس، بەالی ئەوانەوە  ـــــاربگگن ـــــای هەیە وەە: ڕزگ ـــــێ وات وون، ەل

ــو ــازادی، یەکب ــر وخــودادا،  ەڵون لەگئ ــگەی خێ و بە د وهــز کە لەڕێ
 ، مــرۆڤڵـ مەە بە خەۆو کــ شـش بــۆ زانیـاریۆسـادەیی ژیــان و ک
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(Kabbalah)38ێنهيـــهگهدوا  وهوهئـــ. هتييـــهياكه وول ی ،
و  ێخــودا  بناســ ێبــهد یۆخــ كیێركهئــك هو ڤۆمــر هكــ

                                                                                           
ا ددەوانەیەتی  ێبە ێەردنـــی ئەو کـــرچـــۆن، لە ن. گنۆســـییادەیگـــاتێ
ددە و لەو و ادی، کە پێوەنـدی بە مـی مـاد،  یهـانیۆسیناکۆکن. گن

ا لەبەیـن وایە خێـر وە دادەنـێ و پێـیاتەوە هەیە، بە  یهـانی ژێـرەکـ
مانە، کە هەر ی ئاسـرزبە ودایە،  یهـانیی خـنەرچی  یهـادەچێی. ه

ەند ەۆمیــان شــگە مــاددە  و ەبــووە لو هەرگیــ  بەشــێ  نە ووبــەه
گیــان  نـدانیەشــیان بە زیلگنۆسـییان،  .ە کەمــاڵدەکـات و دەیگەیەنێـت
ــا و کۆششــ ــۆ گەیشــتنیدادەن ــی هەســی، ان ب ــوو بە  یهــانی دەرێ  ب

 پێیـانیش ەە و هەندێوە هاتووەسییییەتەگنۆسی، لە دەسپێەدا لە م
ی ەتی و مەســــییییەتکــــایەولوییەتیشــــدا، لە  ەسییم پــــێشوایە لە 
 اشـــتیددەەرو زدواتـــر  وولەکـــایەتی و  تـــۆنیالو نووئەف داســـەرەتا

تەوە، کە ەئەو ڕێبـــــازە نەدۆزراویەکی م هـــــیچ هێمـــــاهەبـــــووە، بەا
یندا لە بەڵەە لە سەدەی دووەمی زاێتەوە بۆ پێش مەسییییەت، ڕبگە
ه ریــــی  زێەیبــــاڕێ وە و ئیــــدی وەەبــــووەا باڵوبووتــــی ڕۆمــــدوا

   را.سنا سەربەخۆ
ەیەکی ڕووحــــانی و نەولێەــــدا وەڕ وبیروبــــا: (bbalahKa) کابــــاال 38
 گەردوونو بـوون و  ژیـان ایەتیـدا، بـۆدینی  وولەک ەییە، لەفەلسەف
گۆڕێ.  تەیەمەوە هاتووەڕێبازە لە سەدەی دوازدە مخودایەتی. ئە و
و وو ربــهە خــودای نەگــۆڕ ووان ێــێوەنــدی نازێەە، پو ڕێبــ ەفەلســەف

ــــــیەردوگو  هەمیشــــــەزیندوو تە: )وا بەرنەمــــــان ســــــنووردار و ون
ەداتەوە و دێەــــونیــــی دیــــن، لخــــودا( و الیەنــــی دەرونی ەکایــــدئافەر
یی و الیەنە قــوا بە ردنیبــدەگەنە تێگەیشــتن و پەیــانی وەو پێڕۆبە

وایە  انی کابـــــاال، پێیـــــانادیارەکـــــانی تەورات. پێڕۆیـــــشـــــاراوە و ن
ەیە و هکـۆنی  جـارکژوویەکی یە، مێاالانیارییەکانی کابو ز ڕۆەەناو

ــایین وپێشــین ــازە ەی هەمــوو ئ ــا ڕێب ــاال یە ناســراوەکانە و کەکینگی اب
 و ەفەلسـەرۆڤە، لە بـواری فانی مـانەکێنەی هەموو داهشنەخ بنەمای
. انەوەسیاسییەکاندا. لە ڕووی زمنسی و هونەر و ڕێژیمە ادین و ز
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ــــان ــــدێ کەس پیی ــــ وایە هەن ەی لە تەســــەووفە و ڕەگوڕیشــــاال کاب

ســا، ە لە باشــووری فرانێەنســتزا .ەایەتیــدای وولەک  ریهــقــووایی 
ت، لە کۆتـــایی ســـەدەکانی خـــۆرهەاتـــانی واوری ئیســـپانیا و اکوبـــ
 .ووەبرەوی پەیدا کـرد و ووەی دەرکردوازدە و سێ دەدا، ناووبانگد

 ۆفیســـەر وەدیهێنـــانی خواســـتەکانی ســـلەزانســـتی کابـــاال تەرکیـــ  
ە لەتەە وونیـــیەودەر ەکبـــوون لە ڕووییتێەەڵبـــوون و  بـــۆ تدەکـــا
ـــۆ  اداخـــود نی وەدەســـتهێناگـــایی و ئا وایی ارەزشـــزیـــادکردنی و ب

و  لە الیەەددی وان  یهـانی مـانێـدانییەکان، کە بۆشایی یەزسیفاتە 
ـــەە، کەمخـــودا لە ال ەوە. ئیـــدی بەو  ـــۆرە ســـۆفی دەکـــات یەکـــی دی

تەنــێ  دێــنە گــۆڕێ، قــیعەداو والەکە  ی،واقیعــی مــاددی و دیاردەکــان
کانی نێ، کە داهێنان و دۆزینەوەیمبۆڵ دەبێهێما و سێ  ڵکۆمەوەە 
 کــرۆە وڕێــگەی ڕامــانەوە  ســۆفی، لە وێنن.ا لە  یهانــدا دەنــخــود

ەیە، رێەدا هەموو بوونەوەه، کە لە یەتیخوداپەنهانی نهێنی و ڕازی 
و  کـــانە باایەزدانیـــیدەگێـــڕێتەوە بـــۆ ڕەگە و ڕووحـــی  دەبینێـــتەوە

ی کابــاال، و پێڕۆیــان ارەزایانشــ یێــبەپ ەتی دەبێــی.تــێەەڵ بە خــودای
ەستەبژێر ددیاریەراو و   ۆرە مرۆڤێەیبە  یە،ەت نیئەم ڕێبازە تایب

 ،ن دەکـاتابـانگی هەمـوو ەڵەە کراوەیە بۆ هەمووان وتایبەتەوە، بو 
ە کابـاال، ل .ەنیـانئـایین و تەمنە ڕەگەز و گوێـداوگرتن و لەبەرچابێ 
یا ە. کاباال ارهێنراوبەک و ۆرراواتای  ۆوولەکایەتیدا بە  ووی مێژ

، کە بە واتــای: وە هــاتووەیبــرییەی عئ()قبــ ەقەبــالە، لە وشــەی قەبــیل
ـــرتن،  پێشـــو ـــانوونە ئامـــاژەیەە وەە زیەردن، اوەرگ دینـــی و بە ق

ـــــان، کە یکگیانە ـــــامهێیەک ـــــی  وولە نەرپەی ـــــاوانی دین ـــــایەتی و پی ک
دا یـەبلە زمـانی عەر)قبالـة(،  لەقەبـا. وەانگرتوبەدرێژایی مێژوو وەری

ێـی پێـوە بدەند ڵگەنامەیەە، کە مرۆڤ پابەبە ، گرێبەستێواتای:  بە
 ـــۆرە  یـــا هەر ا دانەوەی قەرزێـــ ە ێەردنـــی کارێـــ  یـــبـــۆ  ێب

وە هـاتووەتە ەر لە عەرەبییەە هکی قەواڵە، وشەی دیەە. ڕێەەەوتنێە
تـاپۆ، ە و امەنـو بەڵگ ردییەوە، بۆ مەبەستی گرێبەسـینێو زمانی کو

دا تا ڕادەیەە ەرەبییبری و عکان لە عشەو ووردهەدەهێنرێی. بەکار
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و  نۆچــ یێــب ان كاتيشــدا مانههــ هو لــ اتبكــ تیهمــخ 
ــ ــداهپ ڤۆمــر چیۆب ــوو ي ــو  هب ــچي یركهئ ــ هي ــو ۆو ب  ێك
و  یێـانب  چیو  بكات چی ێبهد و هكهرهگ چیو  ێچهد
ـــ ـــی هل ـــهد نیاكهشـــێكو  گيروگرف ـــ یۆخـــ ریهوروب م هل
 ێ، ب انــۆڕێو بنــ هوهتــێبو ورد هوهتــێڵۆكب داهنيوهرزهســ
 بـدات وڵههـ ؟هيههان كيهتايهرهس هشتان مووهه مهئ ئايا
ــب كــانهوداخرا اگــرهد ــ یێنێبهكارهبــشــك ێو م هوهكات  ۆب
 هلــ كیێســهك" .هارانپرســيو  هشــێك مهئــ كردنیرهســهرچا
 انوانــوببنج هد یشــ مووههــا تــو  هەــێو هنقيهراســت یدو
ـــ ـــ اكهن ـــنا یهرقۆئ ـــپ؟ هي ـــهد یێ ـــان ینهخـــاو نێڵ و:  عيرف

 یووڕ هل رهگهئ فاهعور ێگوترهدفييان ۆس ه. ب39"عاری
 وویڕ هلـ رهگـهئ ماهبـن، ێبكر اسب هوهنگييهرههف یتنيد

ـــــاكڤ  ديتنـــــی ـــــاس  هوهيي ـــــانێپن ێربكـــــب  ێگـــــوترهد ي
ا دوخـ ۆبـ یهپل هگاتهد كهييفۆس ه. ك40يفوونووهسهتمو

الفنـاء ) یا یەکبوون لەگەڵ و تـوانەوە لە خـودادا سووتان
ـــي ـــه ف ـــاڤرێن / الل ـــ( Annihilation /41ان ـــ وهئ ـــهد هكات  هبێت

                                                                                           
 ، کابـاالی تیـۆری،وو ئاراسـتە پێەـدێ، لە د. کابـاالەەین هیەە واتایا
ەر و ەوهگێەــــــدانەوەی نی خــــــودا و لپێناســــــەکرد گیــــــی بەکە گرن

کردەیی، گرنگیی بە گەیشـتن  ات و کاباالیدخودایەتی دەناوەڕۆکی 
  ادا دەدات.ن لەتەە خودکبوویەو ە خودا ب

اوی ڕگێـرهری، ئـازادی، ورامبه، بهيرفانلی، ععه، دكتۆر تیريعش 39
 .8ه ، 1359اران توو، ار، سرژهه
 .189 ا، ..مسالإل، ا..مطهر  40
ـــان 41 ـــوودایە، ڕێگەی(Nirvana) یرڤان ـــی ب ـــۆک ـــارکردن لە ۆخ یە ب ڕزگ

واتـای: بە ق و کیـنە، و ڕو خواسـی  چنۆکیوەمـا  و چـات ئێرەیی و
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، 42سـەقەتیئەسی ەرسـ ف.یرعا ێگوترهد یێپو  فیعار
بـووە،  44ەیـدو  ون 43ئەلەەرخی وویردی مەعرشاگکە 

                                                                                           
ــاو ڕامــوتە یوون و کــوژانەوەخامۆشــب ــووڵانێەی او، پ مــرۆڤ  ،ق
هــــیچ شــــتێەی بە  ۆڤ هەســــیرمــــئیــــدی  . لەو حــــاڵەدادەیگــــاتێ
ـــۆو ووردەچـــوار ـــات و بە ه ـــۆی ناک ـــ ی خ انەی بە لەو، لەو  یه

گەیشـتنە بە بەختەوەریـی  ،لەمەو. مەبەسی یدەرێی خۆی دادەبڕێ
ەســی و کــوژتنی ن هو پڕچێژتــریین انی خۆشــتراا و وەدەســتهێنبــ

لە  ،نەوەی مـــرۆڤورکەوتـــشـــەکی، بـــۆ دوەی لەـــهەموو ـــۆرە چێژێ
اری. ێـ ب ی و نیگەرانـی وەمـۆکی وەە خناراپەکـنـی و خێهەستە نەئ

وو و تاسـەیەکی بـۆ هـیچ ۆرە حەز و ئـارەز ـکە مرۆڤ ئیدی هـیچ 
 ،وێــی و ئەودەمەی خەوی یەکجــارەکی لــێ دەکدی، ئیــێ  نامێنێــتشــ
ە تئەو کـــاتە دەگـــا ەبێـــتەوە، ئیـــدیڵ دلەکـــۆ ،ەوەییـــانەرلەنوێ ژســـ
انی مـز، کە ی نیرڤانـا، لە زمـانی سەنسـەریتەوەوشەا. ڵەتی نیرڤاناح
ـــیئەد ـــ ەبی ـــۆنی هین ـــ دییە،ک ـــا، الی هینداته بە  ســـەکان،ۆووە. نیرڤان

بــوونە و ڵتێەە دەگــوترێ، ێی پــ(Moksha) کشــاگشــتی مۆ شــێوەی
 ۆنـــاخ و پـــلە،ق ی کۆمەڵێـــ مـــرۆڤە، دوای بڕینـــیەکبـــوونی ڕووحـــی 

و  و ن ڕون و مەزنتــــــریتریاابــــــ، کە (Brahman) نگەڵ براهمــــــالە
 بااترین و مەزنترین خودایە.

بــن المغلــس لــدين ا  أبــو الیســن ســری )تەئەسســەقی رەســئەس 42
ە انان و کەسـموڵەکـێەە لە زانایـانی موسـە( ی251 –ە 160،السـقطي

. بە داســـەدەی ســـێیەمی کۆچیـــ لە اری تەســـەوویارەکـــانی بـــودی
ـــــئی ـــــامی بە  ـــــردراوە.خی ئەکان و شـــــێاییەدم ردی شـــــاگ وان ژمێ

ە لووە. ۆســـتا و خــاڵی  ونەیــد بـــمبــووە و ما کەرخــی مەعرووفــی
  ی نێژراوە.فی کەرخوستانی شێخ مەعروۆڕە دا لە گب

خــي(، لە رە)معــروی بــن فیــروز ال رخــیئەلەەخ مەعــرووی شــێ 43
بۆخـۆی بـووە  ە و دواتـر، کەووب سییی لەدای دایەێەی مە ە وباو

ــاەوانیشــی ن، ئابە موســوڵم ــایینهێن ا ســالم. لە بە ــدئی یوەتە ســەر ئ
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هەموو  یهانـدا هەڵـدێ، ەر بەسۆر "عاریف وەە خ دەڵێ
وەە ئاو ، و پیس هەڵدەگرێو مرۆڤی پاە اە ەە خو و

وەە ئـاگر ڕۆشـنایی  ،و ەیەهەموو شتێەی زیندووی لێـو
  .45شێ"هەموو مرۆڤ دەبەخ بە

ەیشـــــــتنی ڤ لە تێگوایە مـــــــرۆ فیلۆســـــــۆفەکان پێیـــــــان
دا ڵ خوداگەلەان هاوبەشە پێیدن ەرکەردا و دییەکانڕاست
لە  ،ەڵ خــــودادای لەگشــــدارییش بەلەکــــن ســــۆفییەکان و

ـــتە مـــرۆڤ و  چـــون تەکاندایە،یفاوو ســـهەمـــ خـــودا دەبێ
ــــتە خــــودا. ب ــــرۆڤیش دەبێ ــــم ی گوڕيشــــهو ڕهما هنجوبن

خۆیـان و  ییەکان بـۆفوەە سـۆ ی، لە ئیسـالمدا،ووسهته
ۆی. ن خــرئــابــۆ قو وههڕێتــگهدەڵــێن، ده ی ئیســالمزانایــان
. هووفهسـهتو  انعيرفـ یهرچاوهسـدا ئيسـالم هل ،قورئان

ـــ  خم حم جم يل ىل مل خلُّ یتهيـــئا یهرێگـــو هب
 مووهه) 46َّجه ين ىن من خن حن جن يم ىم  مم
 هبــ یرهيامبــهپ هكــ یهيــخودا وهئــ ۆك بــهزنييــهمو   ڕێــ
  وهشـ هبـ هككـهم هلـ هوهمراهح وتیهم گ هل وهو ل نگيا

 ۆز كـرد بـۆپيـر وريمانهد هك، قساهلئهئ وتیهم گ ۆبرد ب

                                                                                           
لە  خنێ  لە کەرتاســە گۆڕز مــردووە و ل850ایــ  بــووە و ســاڵی لەد

 .وەبە دا نێژرا
ــدی ب و 44 ــا  ونەی ــد ی ــدادینەی ــ) ە  ــد و القأب ــن میم ــد ب اســم الجني
بــووە و ژیــاوە و  دایــ لە بە ــدا لە (ە221-297  ز القــواريراخــ ال

زانـا ن. اە هەمەدانـی ئێـرەنـدە لی نەهاوخەڵە ەڕەچەڵە مردووە و بە
 ن بووە لە سەدەی سێیەمی کۆچیدا.سۆفییا و شێخی

 .203ا ال ،، الج ء الث.. اإلسالم ،.. رمطه 45
 .1سراء، اآلیةسورة اإل ەریم،القرآن ال 46
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دی یــدی بەپێــ( ، ينهبــدشــان ێپ  یيرهســ یتشــ یهوهئــ
 وتیهگــ م هلــ دهممــهموح رهمبــياهپ  كێــكاتی، رگەۆفیســ
 هو لـ قسـاهلئهئ وتیهم گـ ۆبـ هاوبـر هككـهم هل هوهرامهح

ـــا گەشـــتی ئاســـا بەرەو ئاســـمهەڵەشـــاند كـــاتی  مانان ی
، ئاسـمان ۆب هوقساهلئهئ وتیهم گ هدا ل(المعرا  /ميعرا )
 هو لـ ێترگوهد ێپ یتهتايب يینێنه هخوداو نهاليهل ێوهل

 ی(ن البــا) یروونـهدو  ینهێنـو  ناديــارو  هوهونـا ديـوی
 ی(اهرظـــال) ائاشـــكرو  هوهرهد ديـــوی هلـــ هكـــ ،كانهشـــت

 رباریهسـ. هوهتـێبهد ئاگـادارو  اتگهدێت، ه وداي ئيسالم
 ۆبــ هگـڕێ هن، كـههـ هديكــ یهگـڵهبر ۆا زدقورئانـ هلـ هوهئـ

ـــوهئ. نهكـــهدو ۆخـــ یووهســـهتو  عيرفـــان  ڤۆمـــر هان
 حل جل مكلك خك حك جكمقُّ كانیهتــهئاي هلــ نتــوانهد
و  شـكرائاو  یيتـاۆكو م هكـهي -خودا-وهئ) 47َّهلملخل
 ٍّ ٌُّّو (هئاگـادار كێشت مووهه هل ويشهئو  هروونهد
ـــــ 48َِّّ ُّ َّ ـــــ ه)ل ـــــێكو رهه ـــــن  كهي ـــــب  -خـــــودا-وهئ
و  ێنێلمهسـهد هوهئـ قورئان. هوهننێانخويبدا (هيانداتڵهگهل
 وومهه هو ل هووندرهگ كاریێچخودا  هك ،كاتهد خیه 
 .هيهه داكێشت مووهه ڵهگهلو  كێشت
وایە: تــــــۆو و ڕەگەکــــــانی  ق، پێــــــی ەردا ــــــۆر   

تەســـــەووفی ئیســـــالمی لە نموونەگەلێەـــــدا لە گـــــوتە و 
اإلمـام علـي بـن ) ی ئەبی تالیبقسەکانی ئیمام عەلی کوڕ

 موسـوڵمان، پـێشی فییانو سـۆ ەێنەوینـردەب (داي  البأب

                                                           
 .3ةاآلی ، سورة الیدید، مالقرآن الەری 47
 .4، سورة الیدید، اآلیة الەریمالقرآن  48
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انی ئەوان کەو فەلسـەف ناسـنەی بمەندانی گرێئەوەی بیر
و گوتـــانەی بـــۆ ئە پەنایـــان ێن،ێنـــردییەکان بعەرەبو هینـــ

ن ئیمــــام عەلــــی، بە وردی ئیمــــام عەلــــی بــــردووە، چــــو
ی ە و شــیوکونجەــاوی لە قورئــانی نۆڕیــوە و کۆڵیــوەتەو

 ووەدینی کـرئـایە و دووەتەوتەوە و بیری لێ کـرووەکرد
 ەیەوانبە پــێیین و لێنــۆڕ ان وڕامــ بــابەتی هــ رین و بە

ەکەی وەاشـەرا و دەرە ئدیـوپتـر  ەوە، کەەڵـزۆرینەی خە
و سرووت و هەڵسوکەوت و مـامەڵە  قانوونەە ئایین و

و دادگا و ژمارە و پێـوانە دەبیـنن، دڵـی تێـراو نەبـووە و 
ە دیــو پەنــای ئەوالی ئەو لە  ۆڵەە ئــبــووە، بەڵــقایــئ نە

ـــیداەاشـــەرایئ هـــ ری وور و د و ابەتی ڕامـــانی قـــووڵ، ب
ــــــــاڵفتە ــــــــوونەوو ورد پ ڕوون و ردنەوەی ەیە و شــــــــب

ویســــتنی دنیــــا و ەە بــــۆ نەنەییشــــاوەە ن .49وێنەخــــا
مـایەپووچیی سـامان و خاوەنـداریەتی مـاددە و موڵـ  و 

ــارە ــاییو دەســتبەرداربوون لە هەمــوو شــتێەی دن پ ، لە ی
دەڵێ: ێی و پ الی تەدێ ێ اوپیوە، کە عەلی دەگێڕنە ئیمام

ە و م کڕیـــــون، خـــــانوویەکاوەڕدارائەی ســـــەروەری بـــــ
 .یی..ووسبن کەییم بۆڵەواقەتۆ بە دەستی خۆت  رەکمەگە
ش بە چــاوی تیــژی حــیەمەت و بــاوەڕی قــووڵ و امیئیمــ

دنیا لەسـەر  ێبیندە، دەکات ەکی کابراتەماشای ،تەواوەوە
 مــوو هــ ریشــتووە و هەڕوونیشــقی ڵــی چوارمتەختــی د

ئیمام  .ەتەوە..خودای لە بیر بردوووەی ەئ ات ،تەوەەیوەنت

                                                           
، 1958روت ، بینیةاالعدالة اإلنس صوت يإلمام علاق،  ور ، ارد  49
 .115– 114 ا
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ــی، ــاۆشەویســتیی د، کە خادوەهــا کەســێە لەگەڵ عەل  ،ونی
ــادی کــردووە  ،لەالی ــێەەڵ بە دڵ زی ــووە و ت و خــوێنی ب
تا وانەیەە لە یـادکردنەوەی  ،چی بەات؟ چی بەاتدەبێ 
بـۆ پـاو مـردن و  دنو کارکرا و تووڕهەڵدانی دنیا خود
تە ێگـردەم قەڵەمەکەی ئیمـا ؟تەوەبەێـ اوەم پیەشی، بەبەه
: ێســـدەنوو، خــوداایشــی تسســپاس و  اوی و پــدەســ

تـــی وویەکی لە واناوویەکـــی تـــر، خـــمـــردوویەە لە مرد
و نشــیمەنی گەو ــان و بێئاگایــان کــڕی، کە  تاوانبــاران

ی ال الی یەکەم بە مــردن تەواو دەبێــی. چــوار الی هەیە.
 ەولێپرسـینەبە یەم الی سـێ تەواو دەبێـی. بە گۆڕ دووەم

او گر تەوشی یـا بە ئـاە بەهەب ەمالی چوار تەواو دەبێی.
 :و تێیدا دەڵێشیعرێەی بۆ دێ ان شاێی. پدەب

 ش انێیا دەگری و دەنەفس بۆ دونی
 سەالمەتیی تێیدا، دەستبەرداربوونە لەوەی تێیدایە

 بژیتێیدا  مرۆڤ دوای مردنی هیچ خانوویەکی نییە
 50...ووەردی کروستمردنی دبێجگە لەوەی پێش 

                                                           
 لمیـا وقد عـيلـدنــبكي عـلى اـنـفـس تال 50
 اــــهـــا فـيـمـ كرـــــا تـالمة فيهــــأن الس   
 ـاهـــوت يســكـنالم ــرء بعـــددار للـم ال   
 ــانيهبــيــوت ـــــئ المبي كــان قـــلتإال ا   
 ـــا هـــاب مسـكنا بخير  ــإن بنـــــاهـــفـ   
ێژتـرە و شـیعرەکە لەوە در، ..ــــاــــنيهاـشر خــــاب بــا باهــوإن بنــــ   

 ەتی.تاکەینیا سەرەەتدێڕە ئەو دوو سێ 
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، ێدەژنەفـعەلی ی ئیمام پیاوەکە کە قسە و شیعرەکە
انی کەئیمام بە قس ،ەدێرێ و تێدەگاتدارێی بۆ دڵ گوبە 

تاریەــــاییەی دڵە بێئاگــــاکەی  تی ئەو پەردە وویســــتوویە
ــاداپۆشــیوە، الدات و  ــو دەگ ــاوەڕەی، ئەوەی بژێ تە ئەو ب

و ایە خـــود ئەوەی دەبەخشـــێ و خـــودایە بـــین دەکـــاتدا
و پـــاژیـــانی انێەیش، مـــاڵ و  ێیـــژمـــاڵ و  ێین راشـــتب

زۆر  ەکوڵ وو برم ێەی گەیانگر بە سیدە ە، ئەو امردن
 ییڕداران، تۆ گەواهروەری باوەسە ئەی: ت و دەڵێدەکا
ە، کە من ئەم خـانووەم بەخشـی بە هەژاران دب م بۆئەوە

  .و بێدەرەتانان و نەداران
ی ســـــۆفییانەوە لە دیـــــدێە ،لیانـــــکـــــورد  شـــــاعیری

هـــاتنی و کۆتایی کەمیـــی تەمەنمەڕ ەلو  ژیـــان ێتەەنـــۆڕد
 یبێبـایەخی وردن بە مـشـتەکان  وو بوون و ژیـان وهەم
  :ەڵێد، ئەوانەوو هەم

 ەەعبوورێ ەموو عومرت، هزاهید، سەمەبە مەرگی خۆت ق
 ەە، لـەکـن  ـەمـعـی قبوورێ، ئــاخــرمــەقــام و مــەنــ ڵی

 ە،مەوالیســــئ و زانایـــانی ســـووفییانوانەی ە پـــێیەب
 تا ورههســ كان،وروپاييــهڕۆژاوایــی و ئه هتناســاههژڕۆ
ـــــهب ـــــهگههد رییگەســـــۆفمای ن ـــــۆ فه وهڕێنن ی فهلســـــهب
 وهڕێتـهگهی خـۆی دهنۆره ويش بهئه ه، كیفالتوونووئهن

ا يــفالتوون و پيتــاگۆرس يلس، ئــهريســتۆتهبــۆ بيــری ئه
ا يـــــ تیيهیاســـــيتی، مهيـــــهاك وولهبـــــۆ  وهڕێتـــــههگهد
انانی پێرۆیـــــــانی هەرچەنـــــــدە موســـــــوڵمتی. هودايـــــــوب

ــــرۆفیگەری بســــ ــــایی و وڕای ئەوروی ان ڕۆژهەاتناســــپ
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دیــد و هــ رین  ن وابۆچــوون و ڕامــلــێ  ن،ەند نــاکەپەســ
و شـێوازی ژیـانی لەمەڕ بوون و خودا و سروشـتبەدەر 
ەری وە و ســـۆفیگســـۆفییانە، لەپـــێش ئیسالمیشـــدا هەبـــو

ــیە، کشــتێ  ن ــووە و نی ــێتەە ەب ــمدا ئیســال لە ن ی و هەبێ
ـــای ـــی بەت ـــن  ـــوئیســـالم. ل بەت بێ یی، ســـی، مەولەکەەک
ـــدۆسهی ـــون ـــاوی میی، ودا، ب ـــدشـــتی، دەزەر، 51ت ئی، امەن

 .هەبووە و هەیەەکانیش دیی ئێ یارسان و
ئەوانەی لە دیندا قـووڵ دەبـنەوە، چـڕ دەبـنەوە، دڵ و 

و گیـانی  دید و هەسـیوە، بیر و دەروونیان پاە دەکەنە
 نەوە، بە ســـادەترین وکەن دەێو خـــاوون پـــاڵێخۆیـــان دە

ژیـن. ئەوانە ەدێوازی ژیـان خاکەراترین شـهەژارترین و 
 بن. ێ ندی ردی سەر بە هەو سۆفین، ئی ونبوی سۆف
لەکن توێژەر و لێەۆڵەرە ئیرانییەکانیش تـا ڕادەیەە،  

  تـداری لەبنەڕەوەها بیروڕایەە هەیە، کە گوایە سـۆفیگە

                                                           
ــاوی م 51 ــا ت ــ م، ی ــوودای مەوە،ی کۆنە تەنیشــل داوی  فۆشــیانی م و ب

ــ اڤێەە لە ســەر  چــین.ی انگەورەکــ ەفەلســەف/ەئایین یەکــێەە لە ســێ ب
ـــن  ســـەدەیەە پ.زودەســـتی الوتســـ ـــوەاەزردام ، پێ ـــانگی خەڵ   ، ب

و وونەوە لە  ڤاە و چێـژ و مـاددە ڕقبە و تنەوکات بۆ دوورکەودە
رخســـــــتن و کەناخۆداوای و یەتی و سروشـــــــی ەامنی کـــــــۆژیـــــــا

و  وتســـو،  ەخـــیال دەکـــات. لێنۆڕینی  ڤـــاەو ســـووکریی گۆشـــەگ
دەروونیـیەکەی مـرۆڤ بـوو،  لەسەر الیەنە ڕووحی و وەیبوونەڕچ
، سۆفیگەریو تی ایەنە دەنا بۆ ڕەبەەەوپاڵی بە خەڵ یئەو ڕادەیەتا 
ێەی ار ـ هـات وئەو پێیەوانەی کونفۆشیۆسـەوە، کە دوای بە  ڕێ 
و داوای لە ردەوە بەرەو ژیــانی مــاددی کــ ڕێبەرایەتــی  ڤــاکیدیــەە 

  یان و خۆشییەکانی ژیان.لە ژ نچینییەکان کرد بۆ چێژوەرگرت
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هــاتنی  ەپــێشلە و ردووەوە لە ڕووحــی ئــایینی ئیســالم
ــایینی ئیســالمد ــو ائ ــایینی  ــو لە نێ ەســیییدا ملەكە و وئ

ـــ اتێكـــدا ەكل ،فارســـەكانەوە یەووە و پاشـــان لەڕێـــگهەب
اكی ئێران باڵوبووەتەوە و سپای ئیسالم او خەنل ئیسالم

ـــــگەی ئایینەکـــــانی  ـــــووەتە خـــــاكی ئەو واتەوە، لەڕێ چ
ـــوودایهیندۆســـ ـــاە ئارئـــۆڵی و ی، ب ە، انەوییە ئێرانییەکـــی

ــــیش ل ئەوتە ەوشــــتوگەی ــــدا ســــپایە و ئەوان ەگەڵ خۆیان
ـــــانەتە ـــــۆ  دوڕە وبردووی ـــــی و عەرەی ەگب ـــــوب ـــــۆ نێ  ب

 چـوونە، پێیـانبۆو ەماندنی  بـۆ ئسەل وەە .وڵمانانوسم
پێشـــــــەوایانی ســـــــۆفییان، مانەنـــــــدی حەســـــــەن وایە 
ـــــراهیم  ،53ووفیســـــسئەبوهاشـــــم ئە ،52یبەســـــرلئە ئیب

نـــــی ێرائهەمـــــوو لە و... 55شـــــەقیق بەلخـــــی ،54ئەدهەم

                                                           
ـــن یســـحســـن )ســـری بەلەحەســـەن ئ 52 ز(، 728-642/ البصـــرار ب
ـــێەیە ـــام و زە لە ک ـــاائیم ـــانیب ن و  ســـوننەنانی وڵماموســـ ەناوبانگەک

نیشــانە و نمــوونەیەە  شــەوە وەەیانکلة(ت )المع ن مــوعتەزیلەەلەالی
ــــ  مامۆســــتا ە. حەســــەنی بەســــری بەبینــــراو  لە ڕێــــبەری کۆمەڵێ

ڕێبــــازی ری ەبنیــــاتن ی بەوی و بــــۆ خۆیشــــەســــەوتێشــــەنگانی پ
  .دادەنرێی ەوسەوویت

)أبـــو هاشـــم  کە ،(يوفصـــبوهاشـــم الا) ووفیسســـهاشـــم ئەوئەبو 53
. ردووەکـ دواییز کۆچیـ767دەوروبەری ترێ. دەگو ی پێالەوفي(یش

ە نــــاوی ســــۆفی لــــێ نــــراوە. دەگــــوترێ ئەو یەکەم کەس بــــووە، ک
ـــارەیەو) ســـەوریسفیان ئەســـو ـــور ( لەب ـــوویەتی: گ ەســـفیان الث وت

 ەزانی. نەدگەری ن هییم لە سۆفیوایە، مم نەبوئەبو هاشئەگەر 
خ/ ە بەلـل، (ز777-730 /أدهـم بـن هیمبراإ) ئەدهەم کوڕی ئیبراهیم 54
هـاتووەتە دنیـاوە و یەکـێەە لە  ،رزادەمیـلە بنەمـاڵەیەکی انستان غئەف
ەچێــتە  ــارێەی دفی ئیســالمی. دەڵــێن شــەنگانی تەســەووپێەولیــا و ئ
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ۆمەڵ و کــــ و نگەلە ژیـــ ئەوان یـــدابوون وەپە وەباســـتان
ایانی نــین و ئەوانــن پێشــەو رن دوومیەنــ مێــژووی ئێرا
ــــۆرە دەشــــێ ئیســــال تەســــەووفی ڕێبــــازە می و بەو  

ئایینییەکـــــانی ســـــەردەمی ساســـــانی، ئـــــایینی مـــــانی، 
ی، مەسـیی نیئـاییوەڕی گنۆسی، ئـایینی بـوودایی، بیروبا
 بنووبـ رنەسـازکەەمیوو زبـوونە، هەمـ پێش ساسانیکە 

، مالیـرە ئیسـەکـانی دیـەەی  ۆڵەئلەکن . 56ەوویبۆ تەس
ــردارســۆفی ــر ڕەوشــی و ک ــ گەری پت ان و شــێوازێەی ژی
لــێ لە ئیســالمدا، ســەرباری ئەو شــێوازەی ژیــان،  بــووە،

خوێنــــدنەوە و تــــوێژینەوە و ڕامــــان و قووڵبــــوونەوە و 
، لە انی ئیســـالمیدالە  یهـــ فەلســـەفە بـــووە. شیەفەلســـەف

                                                                                           
و ئـایینی خـودا بە ڕی کە بـاوەار، دەنگێـ  بـانگی دەکـات، شە و ڕاو

ەســـەات و و د ژن و منـــداڵ ویـــشئیســـالم بئەزمـــوونێ و ئیـــدی ئە
ــانی میرزاد ــی ژی ــێ و ڕوو ت،  ــێو وەاەی ــە دەهێە ــاتە مەک و ە دەک

بە تەواوی نەزانــراوە، گــۆڕەکەی   ــێگەی مــردن و یش شــام.ترشــپا
ـــة( ل کە لە  ەبـــلەس لەوە دەکـــرێ، ابـــلـــێ   دەڤەری الزقیـــیە ە)الجبل
 لە سووریا نێژرابێ. (یةالالذق)

شـقیق /بلخيال  اهيم األزدإبـر بو علي شـقيق بـنأ) قیق بەلخیشە 55
 انێیــپ عەوو شـی نایـانی موسـوڵمانانی ســوننەە زا، یەکـێەە لبلخـی(
لە . لە بەڵــــخ بــــووەق ی ســــادیشــــاگردی ئیمــــام  ەعــــفەرو ئە ەوای
رکسـتان لە  ەنگـی وت ە لە194هاتووەتە دنیاوە. سـاڵی نستان اغئەف

ســـەردەمی پـــێش ئیســـالمدا،  لە)بلـــخ(،  ەڵـــخب بـــووە. شـــەهید کـــوالن
لە  هـار()نوب ایی بوو و پەرسـتگەی نووبەهـاروودبئایینی  ەندێەینێو

 بووداییان بوو. یبەڵخ ڕووگە
ایـــران، تصـــوی  ر عبدالیســـین،  ســـتجو در، دکتـــکـــوبن زریـــ  56

 .1 ا، 1367یر کبیر، چاپ سوم، تهران، ارات امانتش
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راوە کـ فەزایەکی هـ ریو نایی ریبە ەوە ،ەداانێردەمسە
و لە هەمـو ،نی ئەم  یهـانەگەکـارنگ ەئـاوەز، هەموو ەبوو

 ،بووبـوونەوە و زمانێەی تێـدا گـرد یەفەو تاگرۆ و ئایین 
ارستانی تێدا دروسـی شبۆ ئەوەی کەشێەی فەلسەفەیی 

دەخـرانە تێـدا  ی بـوونەەورەکـانی پرسـە گچبێی، کە هەر
ــدو دید ەیمــانگرو  ڕوەو بــاهەمــوبەربــاس و  ا ێەیشــی تێ
 یهوهئــ رهبـهلەڵـێ، ان دێمــپ شیمێـژووران. دادگـایی دەکـ

 يیواڕهرمانهفـ میهردهسـهل یەکـاننانیۆي فییەەلسەف هبێتك
ــــكانهييبباســــهع ــــ هدا، ب ــــ تهتايب ــــهخ میهردهســــ هل  هليف
ـــ ـــوا داز(833 -786) موونئهم ـــاو ڵســـا دهســـدوو: هت  پ
 همـــــــهئ، بیهرهعـــــــ هتـــــــهوناكر مســـــــالئي نیيـــــــدابووهپ
ە وە یووهســهت ين،ێــبە ينانتــوهد یهوهئــ هتــێنهيهگمانهد
ــقەت و هــڕ ــاز و تەری ــ  رین،ێب ــناۆي یهفهلســهف هل  هوهنيي
بەام کــــــاریگەریی هــــــ ر و ، ئيســــــالم هتهيشــــــتووهگهن

ـــ ـــانی ۆڵفەلســـەفەی ئ ـــێش ئیســـالمیە کۆنەک ســـەر ش لەپ
 .ێینریەە دەبی، تا ڕادەتەسەوو
 یهدهسـ هلـ رههـ فیووس یهوش هك كاتدا نامهه هل 
م هكـهي هكـ ،سـریهلبهئ نهسهح. هبووههدا چيۆك یمهكهي

هەر ، وەی نووسـینی سـۆفیگەرشـێوازی ژیـا ،هنماڵموسو
کە کـان، باا ەقـام(ە)م بە پـایە ئەو شێوازەی بۆ گەیشـتن

 سـفیهو و57باسیان لێوە کـردووە یشوای ئەود وانەیئە
 تنشـيهگ ۆب ،كاتهد یەرفیگۆس یهقينهتاسڕ یانژيهوێش
 :ێڵـهد، خودا هگاتهد ڤۆمر وەانەیڕێ هل هك ،هلهگهپايو هب

                                                           
 .201ا ،..، اإلسالم..مطهر  57
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 ستمهدك ێفيۆسهب توهم كوچادا هعبهك وافیهت كاتی هل"
 من گوتی ،گرتمهرنهو یێل ماهب، ێياكم دێيی رهخبرد و 

. 58"تاكهئـم ير هخـ یشـهب و هيێپق((م ي))دان چوارم ۆخ
ــــ ــــهوود یهدهســــ هل ــــۆك یم ــــاوی ادچي ــــ فیووســــ ن  هل
ــــراو یكووفلهئــــشــــم اهبووهئ ــــهي وهئــــ" هن  هســــهم كهك

د كـر دروسی ينستهلهف ه( لةالرمل) هملهڕ هل كیهيقاهخان
 یرستهپمان خوداڵموسو یدانهيزا كهيهتسهد یهوهئ ۆب
 میهكــهي یهدهسـ میهكـهي یهونيـ هلــ رههـ .59"نهبكـ داێـت
 هكــــ ،یهســــانهك وهئــــ ۆبــــ فیووســــ نــــاوی هوهچييــــۆك
ــــههگر و خۆبو گۆشــــه رســــیهپاودخ و  ادهر و ســــمگك

 . وەبرا كارهببوون ساكار و خاکەرا 
ـــكردبير یهوێشـــك هوســـۆفیگەری   وشـــیڕهو  هوهن

 یهدهس هل ماهب، هبووهه هوهرهيامبهپ میهردهس هل رهه
و ناسـراو  كیهيـهگرێك فهو هوهچييۆك یمهوودم و هكهي

ــان ــاری ســۆفیی وەە شــێوەی ژی ــ یســهدانە، و ڕەوت  ێپ
 تیهفييايۆســـ يیتڕههبنـــو  كیهرهســـ یســـتهبهم. كـــاتهد
ــانێهواڕب یهگــڕێ هك بــه، نــهخودايــ كتايیهيــ ی انينــێپ  ین
 ژێـچ هكـ ،تهبـتاي كیهيـهگڕێ هبـ هكـڵهب هوهييرژيو و ۆه
ـــ. هتييێســـهك یشـــروسو  (وقذ)  تیهييافيۆســـ یزموونهئ

                                                           
 ە و کــۆی(ێــەدرهم) کی دیــرهەم(، شەشــیەق)دانــ وشــەی دانیــق 58
، ..ندیبهقشـــــــهنبنـــــــۆڕە: (. دوانـــــــقێـــــــتە دەوانیق)دەب شـــــــەکەوو
ــ. 190ه، ..وویەصــته ــد، ، ، حســندعمي ــڕ عمي ــران 1فرهن  ،1363، ته
 .922ه

 .199ا .،.، اإلسالم..هر مط 59
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و  ەدەروونم ههــ ،نبــوو" هكــ كــاتهد ێپــ ســیهد هوهوهلــ
 دیـد مهئ. 60"هروونهد وهقينهاستڕ بوونی و ئاشكرام هه
ش ێپــ هبــوو. لــ اديــهپ ێلــ یرۆز كیێجامنهئــ هژييــێبرژيو 
بـاز ڕێو  سـیهبهم هبـ ندیهوێپ یهوهئشدا يكێشت مووهه
بـوو بە  ێـی  ،هيـهه هو خـوداو ڤۆوان مـرێن ندیهوێپو 

ر چـانا ڤۆرمـ یهوهئ یۆه هبوو ب همهئ. مانباس و تێڕا
 ه، بـاتبگـ ێتـ رئـانوق هلـ هقينهاسـتڕ كیهيهوێشـ هبـ یێب
 اسبــ یهژييــێبرژي مهئــ. هوهكــهريتييهن هوێشــ یهوانــهیێپ

 هلـ دانال هب تیهايیفيۆس نیكردرنبااتاو یۆه هبوو ب ،كرا
 اسـتیڕ هب نيشتهگ ۆب تیهفييايۆدا سواقيع ه. لتهريعهش
 تهريعهشـــو و ۆ، هــیژیــێربژي هبـــ پشــتی، (تهقيقــهح)
 یێـپ یهوهبـ پشـتی تیهيافيۆسـ هوهئـ بریهلـ. سیهبهدهن
 .سیهبهد، ژێچ ێترگوهد

ـــــچ  ـــــهوهينزۆد ژێ ـــــ هيۆوخهاســـــتڕ كیهي ـــــ هب  یۆه
 مووههـــ، هوهتـــێبينهد داێـــت یۆخـــ فیۆســـ ،هوهكـــێتهڵحا
 ،بــاهد كیێانۆڕگــو  بــ اڤو هرو بــه ۆڕێگــهد كانیهشــانين
 یێ هبـدەربـاز دەبـێ و و  هوهتـڕێهپهد تهريعهشـ هلـ هك
ـــێههد ســـتەی اڵ، ئارەکی قـــووە ئاراســـتەیكـــاتڕوو ده ،ێە

 وا دخـــو یهوهزينـــۆد وهرهبـــو  اســـتیڕ وهرهبـــچـــوون 
 دەگـاتەتـا ئیـدی و  واتڕهد نووردهگ یيكهندهوێن ورەبە

و  هوهتـێتوهدو  ێسـووتهد يداێت و یێبهد ڵیهكێتخودا و 
ار و دیـنا ۆب هئاشكراي یهتاس تیهايفيۆس هواتهك" ێنێنام
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 ۆبـ هيـهنێو یهوهنـاڕهگو  بنەمـا ۆبـ هلق یهتاس، ووندەر
ــ .یهتاكــوا ــ هتــێرگيهد فیۆســ وهيــهگڕێ وهئ ــێپر و هب دا ي
 ێنهتـــ تیهدايـــوخ یونـــورهد هبـــ يشـــتنهگ ۆبـــ تاوڕهد
 زانسـتیو  (ةمامـاإلعلـم ) تهئيمامـ زانستی هل هكهيهوێش
 زانســـتی یهديكـــ كیهيهوێشـــ ێنهتـــش فيۆســـ ڵـــیو دێـــن
 هتـوا ،داڵـد هلـ هميشـهه هك ،ه(بئمام الغااإل) راوێپ یماميئ
 هكـ ،هيـهوهئ وهمـهل سـیهبهم .61"هيـهئاماد ،روونداهد هل
 .هكانـهنييێنه زانسـتی تهئيمامـ تینسزاك هو تیهفييايۆس
کۆشش و  ێبهد تیهفييايۆس انیكهنجمائا هب يشتنهگ ۆب

 هووزهئـــــار هلـــــ گيـــــانو  ێكـــــرب فسهنـــــ ژید  يهـــــاد
 نـديیهزامهڕ ینزينـدا هو لـ هوهتێخر ردوون كاهييئاشكرا
ـــ ێركـــب نازينـــدخـــودادا   پـــاك نیكاهخراپـــ هنيشـــان هو ل

 یويســـــێپنا كیێنـــــدهوێپ هرۆ ـــــ مووههـــــو  هوهتـــــێبكر
 رههـــ. بكرێـــی خـــودا هلـــوو ڕ واویهتـــ هو بـــ ێرنـــڕێبپی
و  كیهكـارائ كیهيـهگرێف هبـ تیهفييايۆسـ ێكـرهد وهيۆب

  .ێدابنر یيينائ یهردهروهپڕەوشی و 
 یەێیەڕەوشی و ڕ، سۆفیگەریفەی ەلسەو ف کرۆە

 ی و گەیشـتنۆڤە بـۆ ڕاسـتمـر یو خواستفسی مرۆڤە ەن
تەردنی هەمــوو ڕادەســ داوە وگرێــدانی دڵە بە خــوپێـی و 

پـــااوتن و خـــاوێنەردنەوەی و  نە بە خـــوداکاروبارەکـــا
دەروونە لە پیســـی لەو، بـــۆیە ســـۆفی بە خـــاوێنییەوە 

ـــون ئەو  ـــدە، چ ـــانبەن ـــێ  لە  یه ـــاز دەب ـــاتە دەو دەرب گ
ــوون و  ــوانەوەتێەەڵب ــاءا/افەن" ت ــ " لەلفن ــ ە، کاداودخ دی ئی
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ـــــ ئەوە ـــــ"اإل وەەوشـــــانەردورشـــــە و ەی لپ  ە، کەـشراق"
 دەیگاتێ. سۆفینەکییە کی گیاپلەیە
موســـوڵمانان لەبەر  ڕدارانیو بـــاوە انخوداپەرســـت 

هـــــانی رخوێن و فەقیتـــــائەوەی تیگەیشـــــتنی زانـــــا و گو
ــایینەییئیســالم، ئیســالم، لە  ــر نەکــرســۆزە ئ دن، ەکەی تێ
ۆزە، و سـەتێرکردنـی ئسەووی بۆ ەت ەدرک نویابۆیە ڕو
 وەڕی تەوابــــــگەنە بــــــاونەوە دایــــــژوێــــــی ە ڕبەوەی ل
رەتایەە بـــوو بـــۆ قـــین" و ئیـــدی زوهـــد، ســـەن/الی"یەقی

ــگەی ســۆفیگەری و گــرتنەبەری  گەشــتی هەڵەشــان و ڕێ
خەڵـــــەە موســـــوڵمانە  دیـــــدینە هاو، ســـــۆفییەکان ڕۆ .
 و ژێچدنیا و خۆشی و ا بۆ ڕینیاندن لە نۆتییەکە بووگش
 لە هەمـبەربوون  ەو فیقەت عایانی شەرینزادیدی اوه نە

ــایین  ــدی اوو نە هئ لەهەمــبەر نیش بــوون فیلۆســۆفەکادی
تەسەووفی ئیسالمی شۆڕشێ   ڤدا.ۆبوون و مرخودا و 

 .بوو دژی هەموو ئەوانە
 لە مــــــژارە ، ڤاکــــــانی موســــــوڵمان و تگەالن، وا
 ر بە بــــــــاوەڕی پێوەنــــــــدداانو کرۆکییەکــــــــبنەڕەتــــــــی 

ــــدالع" ــــێ ،ەەو"ةقی ــــۆکن، ل ــــۆنیە ک ــــردنڕۆێپتی لە چ و  ک
قە و اتێـ  وەردەگێـڕدرێ بـۆ فـیکەڕەدا، ی ئەو بـاوکردەی

دەبــنەوە و   ــودانــایەن و  پێــ  دیشــەرو و قــانوون، ئیــ
 و دابەو دەبن.پاژپاژ 
ــــــ كهو ــــــهگرێف مووهه ــــــیره  كیهي ــــــ ي ــــــ ،هديك  هل
. هيــهه  يــاواز چــوونیۆبو  بيــربــاز و ڕێ تيداهفييايۆســ
ــ ــ يشــتنهگ ریۆ ــو  هوێشــ یهبارهل  ينــیڕبو  ان مــئا هب
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وا و هيـو  ان ئامو  سیهبهم هندهرچهه ،تنيشهگ یهگڕێ
 ێنـدهه هل ،نكهي رههفان یعارفييان و ۆس نیكاهنچووۆب
 وهئـ. هيـهه كترهيـ هييان ل ياوازك ڕێب هوهييکردە وویڕ
 و هوێشــو  تیهيــنۆچ هلــ وهووكانــیبم و هكــ هييــازاو ي
 یۆهــــ هتــــهنبووفدا ووهســــهت نجامــــدانیهئ ســــتووریهد
ە  یـاوازیی فێـرگ. داهبوارم هل هرگێف ندينهچ نیيدابووهپ
گە و ڕێیـەە یاوازیی ڕێـۆفیگەرییەکان لە  تەریقەتە س و

ـــــاننزەکاو ڕێبا ـــــی ی ـــــاتووە، کە مورشـــــید و پیران ەوە ه
 د ون و فێرکردنـــــی شـــــاگرتەکـــــان، لە بارهێنـــــاتەریقە
ییەکانیانەوە وازابە هەموو  ی ،کانیانداەدیرومو ز فێرخوا

بـن و ا پەیدا دەانیشی تێیدینگە  ڤاکییەکژوازیی بە  یاو 
وازانەو ەو شـــێوازە  یـــاوی ئتەوان. ەکەوردەددەژیــن، 
 ،پەیـــامهێنەرســـوننەتی  ان وقورئـــرئـــان و پەیـــامی لە قو

نە خــانەی ئیجتیهــاد  یاوازییــانە دەکەونــاچنە دەر و ئەو 
ە، کە نەووبوو وردلێنۆڕین دنەوە و رکریب وە وو لێەدانە

ەو ، هەر بــۆیمانانمــوو موســوڵبــۆ هەە ەیکــراوکەی دەر
ــوتراو ــی ا" ەگ ــرق إل ــلەالط ــ ل ــاس الدد بع "، واتە: خالئــقأنف

ــــانیەڕێگ ــــودا  ک ــــوونەوە لە خ ــــدەهن یەب ــــارەی ی ێن ژم
قة تتعدد إلی الیقیلطریق "ا یا گوتراوە:خودان،  بەندەکانی

ڕاسـتی هێنـدەی  وبەرە نیکـاەگڕێ اتە:بتعدد السـالەین"، و
ئەوەی: ەنە کە دەک،  یاوازن)سالەین(  ی ڕێبوارانرەاژم

اواز لە ، ڕەنــــگە  یــــدەیەکــــی چــــاەکەســــەو بە کرهەر 
ــ ــتەوە.ک ــ  دەبێ ــەە، لە خــودا ن ی ــ ردەی کەســێەی دی  وهئ
ــــەیرگێف ــــانێپ هان ــــوترهد ي ــــهن تێگ ــــڕێ) تهريق ــــاب  ۆز(. ب
 هتــێبگر كێتهقــيرهت ڤۆمــر ێبــهد روونهد هلــ تنشــيهگێت



 63 

ــ ــهر. تهب ــت هريق ــدي هب ــ كانهييفۆســ یتن ــ هب ــاو یهوات  ڕهب
 یهگــــڕێ ریهبــــهگرتنو  تیهيــــنۆچو  هوێشــــ( و إيمــــان)
خــــودا و  ۆبــــ ڵیهيــــاێڕوگو  رســــتیهپخودا نانیێهێ هبــــ

و  اســتیڕهب ،یجامــداننهئو  وهئــ رمانیهفــەردنــی  ێبە ێ
ــو  زیۆســدڵ ــادالع) تیســرهپ. خوداهوهويژدان ــ (ةب  دوو هل
 :ههاتووكێپو هب

 

 تمانهشـــاي هكــ :(ليأصــ)ی كهرهســ و یتڕههنــبو  یجــنب
 ڵاڵالئـــيل هئيالهـــ ال نهئـــ دوهشـــههئ گـــوتنی :یە(ةادالشـــه)
ــه إال الأشــهد أن ) ــه إل ــیچ ، واتە: گەواهــی د(الل ەدەم کە ه

ــاڵ ــێجگە لە ئەڵ ــیە ب ــاوو  هخــودایەە نی ــ مڕهب خــودا و  هب
 زاهقـ و وهزیندووبوونـهو  وهئـ یرانهنـێنو و نیراهيامبهپ
 .هرهدهقو 

، ژووڕۆ، ژێنـــو هلـــ هبريتييـــ هكـــ (:فرعـــي) یكـــهالو لـــق و
 هويســتێپ رســتیهپخودا انینجامــدهئ ۆ . بــهو حــ كــاتهز
ــر ــن بێخــاوبە لەو  ڤۆم ــو  یێ ش يكێشــت مووههــش ێپ
 .یێب نێو خاو پاك یگيان
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 كانهيشيێورهدو  فیۆس هتهريقهت
. بـــنهد وهابـــد ادكـــێتهريقهت نـــدهچ رهســـهب ناكهييفۆســـ
 :نهمانهئ ئيسالمی  يهانی كانیهناوبانگهب هتهريقهت
 

ــادری ــ) ق ــاله(، لةالقادري ــدولهع نهي ــگيالنيقادر ب ــهوهي  ه، ك
ــردوو .ز ی1166 ســاڵی ــ، هم ــان بە. هزراوهدام  وێردەکانی

نن ێدەخـوستانەوە اوەە ڕیا ب ە دانیشتنەوەدەنگی بەرز، ب
شــــێخ و  ەن.دەک ڵــــداەەگشــــی ل موو ــــووڵ و سەمای و

و  نبــــەیید ەکە ســـریقەتـــی قادریــــدا گەرد لە تەمورشـــی
، لە کوردسـتاندا دریپێڕۆیـانی قـانەوەی ئیمام عەلی بن. 

ئەو  ، دابەو دەبـن.یفەدادێوانە و خەل ێش ودەرو بەسەر
ـــادری شـــێخانی  ەی ـــێگەی ـــان ق ـــداو قادریی ـــڕۆ تێی  یپێ

   "تەکیە". ەگوترێپێی دن، ەکەدێدا یانی تەتەکەقریتە
 

 ندهبشـقهن هائوددينهبـ نهاليـه(، لةالنقشـبندي) ندیهقشبهن
 هوه(بخــارینقشــبند  میمـد میمـد بــن هاءالــدينب خـوا ە)

ــــو  هوومــــرد ز1390 ایــــ 1389 یســــاڵ، هزراوهدامــــ  مهئ
ــــــــپهژێدر هتــــــــهريقهت ــــــــهخوا  تیهريقــــــــهت دانیێ  .هگان

ە وونیشـــــتنەوە و بڕ بە نانیــــاوێردەک دییەکانشــــبەننەق
ـــــ ـــــاراو  ینگدەبێ ـــــدێ  ـــــارمی دەخـــــوێنن و هەئ یش ن

ـــــــان بە  خێبۆچـــــــوونی شـــــــ بەگـــــــوێرەی و ڕێبەرەکانی
بە شـــوێنی شـــبەندییەکان ەقن ڕاوەســـتانەوە دەیخـــوێنن.
  ."خانەقا" دەڵێن پێڕۆکردنی تەریقەتەکەیان

 

ـــهل(، ةليذالشـــا) شـــازيلی ـــی هەزلئە نهســـهیلبوهئ نهالي ل
 ڵیاســ هكــ ،هوهي(ليذالشــالي هــذالســن یأبوال) شــازيلیلهئ
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ی تـواەـی . بە ڕەچەڵەە خەڵهاوزرهدامـ، همردوو ز1258
ئەم تەریــقەتە  ب بــووە و لە ئیســەەندەرییە ژیــاوە.ە ریــم

 ەی یادکردنەوەیـانواتی شام بەرباڵوە. شـێولە مسر و 
ــذکر) ــال ــاڵەاکە، ئ( بە ت ــاڵڵ ــاڵ، ئەڵ ــا) ، ئەڵ ــ لە،ل ــلەال ــا ( لە، ال ی

 (. هو، هو، هو) ووەههووە، هووە، 
 

 دهحمــــهئ ينددوهابهشــــ نهاليــــه(، لةويــــبدلا) یوهدهبــــ
 ز1276 یساڵ هك ،(ن أحمد البدو الديهاب )ش یوهدهبلهئ

 .هزراوهدام، همردوو
 

نجــم ) راكــوب ددينه مــهن نهاليــه(، لةالكبرويــ) ویهكــوبر
 .هزراوهدام، همردوو ز1226 یساڵ هك ،هو(ىالدين كبر

 

 ددينوهابهشــــ نهيــــاله(، لةالســــهروردي) ردیهوهســــوهر
ــدين اشــهاب ا) ردیهوههرســولهئ ــ ،هوهي( دلســهرورل  هك

 .هزراوهماد، همردوو ز1234 یساڵ
 

ــاعیڕ ــالرف) يف ــه(، لةاعي ــهئ نهالي ــ دهحم ــد ) يفاعیڕلهئ أحم
ــ(فاعيالر ــ ،هوهي ــ هك ــاۆك هل ، هوومــرد ز1100 نیســاا يیت
 .هزراوهدام

 

 ئەلیشـتیقی شـمە(، ئەبو ئیسـیاق ئەلدیةيتجشلا) یشتچ
ـــو إســـیاق ا)  ە6دەی (، کە لە ســـەالجشـــتيلدمشـــقي أب

لەالیەن خــــــــوا ە  ژیــــــــاوە، دامەزراوە. ئەم تەریــــــــقەتە
 ة ـخوا) ە میریین حەسەن ئەلسنجەری ئەلئموعینودد

کە لە  وە،(یەر ين حســـن الســـنجر  األ ميـــدالـــ نمعـــي
 ە.ەوووەتو بباڵتان ندوسهی لە ووە،مرد ە627

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%AC%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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ـــة) ەلتیجـــانییەئ ـــاس ئەحـــمە الیەن(، لەالتیجانی د ئەبولعەبب
کـوڕی ئەحـمەد کـوڕی ختار کوڕی موحەممەد کوڕی مو

أحمـد بـن میمـد  لعباسأبو ا) ەد سالم ئەلتیجانیموحەمم
 – 1737، نيجـایتم اللار ابن أحمد بـن میمـد سـابن المخت

ە (، لیجـــــیني ت)بنـــــ ینەنـــــی تیجـــــئـــــاوایی ب (، لەز1815
ئەلجەزائیــــر و  ەانی بەربەر لەدایــــ  بــــووە و لیەکــــوایئا

، مســر، فلســتین، شــام امەزراوە و لە واتــانی:مە ریــب د
ــــا، ســــەنیگادســــوودان،  ــــۆر، مۆریتانی ــــاجیرنای اه ورف  ی

ەسـتانەوە ڕاوبە یا  نیشتنەوەوێردەکانیان بە دا ە.بەرباڵو
ـــــو بە دە ـــــبە ینگ ـــــوێننەوە و هەن ـــــاریدێ رز دەخ ش  
نیــان ڕەنــگە  ــووانەوە و ەکابەرو ڕێشــێخ  ێرەیبەگــو
  ەن.ە سەمایەکیشی لەگەڵدا بە ۆر

 

 ةالعدویـرابعـة ) ابـیعە ئەلعەدەویـیەڕ (،العدویـة) عەدەوییە
شـەی گەکە بان ادەنـرێ،د ریەنێـزرمەبە دا( ز717 – 796
 ووە،شویســتنی خــودا کــردخۆر ەبنی خــودا لەبــۆ پەرســت

ر ئـاگ ترسـیلە ام "مـن خـود ئەو دەڵـێ: ترس.ەبەر لە ەن
ترســاندا کــار  وەە کــۆیلەی خــراپ، کە لەتووە پەرەســنە

نەمپەرستووە، خۆشەویستی بەهەشتەکەیشی دەکات، بۆ 
ر کـا ،داێـپاپ بـم، ئەگەر پارەیـان رەی خەارێکە وەە کرێ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/1737
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 ووەیسـتوونەە خۆشـم ەڵەە خودام پەرستووە، چەات، بب
  .62"سەم بۆی هەبووەو تا

 

ـــــــێب اڤ (:السنوســـــــیة) سسنووســـــــییەەئ  ەلەفیی ســـــــە
ـــــەتی بییایســـــۆف ـــــوترێ، کە ارە، یرازک ـــــاریگدەگ ەریی ک

بـن  میمـد) د کوڕی عەبدولوەهاببیروباوەڕی موحەممە
لە الیەن شــێخ مــوحممەد کــوڕی (ی لەســەرە. عبــدالوهاب

 /شــيخ میمــد بــن علــي السنوســيلا) یسنووســسئەی ەلــع
بـووە و لە ی  اەدکە لە ئەلجەزائیر ل وە،(یە1859 - 1787

ودان و و سـو و مسـربیـا ە لیوە. لمەزرااووە، دلیبیا مـرد
ە. یەکێ  وباڵربە ئیر و شوێنی دیەەوسۆماه و ئەلجەزا

یـقەتە، شـەهید ەرت ە ناسراوەکانی سـەر بەملە کەسایەتیی
  .63ە(لمختارراعم) تارعومەر ئەلموخ

 

ا يـ( حا  بكتاو) تاوكبي حا ی ه(، كةالبكتاشي) بيكتاشی
ـــهئ ـــد يســـوأ) ڤیهســـهي دهحم ـــ ،(یحم  ز1166 ســـاڵی هك
 .ێنرهداد ریهنێزرهدام هب هدوومر

                                                           
ـــوتيا 62 ـــد التیجـــاني، التصـــوی اإلالشـــ ،الف ـــادئ ،ميســـالیخ أحم ە مب

، 1987جاني المیمد ، تـونس،دارالت نیة،اثلصدە و ایاتە، الطبعة اومقا
 .60ا
 یەێڕێشــگشۆڕ، (1931 -6185ر/  عمرالمختــا) ارعــومەر ئەلموختــ 63

یتـالی  ەنگـا و ئانی ژی داگیرگەراان دبیسی سلیبیایی بوو ماوەی 
ــــو  دا1931لە ســــاڵی  ەوە ســــاڵیدا لە الیەن ئیتالییەکــــان 75 یلەتەمەن

   درا.ێدارە لەس
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 ددينیوالله ـ والناهم هل یهكهناو هك ،(مولوى) ویهولهم
 .هوهاتو، همردوو ز1273 ساڵی هك ه،وهييوومڕ
 

 یولـ اللـه ةنعمـ) لـیهو توڵاڵهنيعمـ نهاليـهل ،هیتوڵاڵهعمين
 ،هومـــــردو ز1431 ســـــاڵی هكـــــ هوهيـــــ(یكرمان یماهـــــان
 عەبـدوڵاڵ یـافیعی ێخشـ لە خەرقەی ئەمـیش و هاوزرهدام

ــد ــووە اللە یــافعی(یەوە)الشــیخ عب ، کە دەچێــتەوە وەرگرت
ـــدادیســـەر  ـــدی بە  ـــقەتە تە . ونەی ـــی ریقەتئەم تەری ێە
  ادەکـانیەڕێـتەوە سـەر ئیمامەگد ە وعەییشـی ریگەسۆف

 کـــی وشـــێوازی دڵەبە ئەمـــانیش  .ەرنپەیـــامهێنی انەوەکـــ
دەکەن و  ، زیەـــــرەدنەودکریـــــا خفـــــي(قلبي/) دەروونـــــی
ــان  بەگــوێرەیاریش هەنــدێ  ــ وەە شــێخ و ڕێبەرەکانی

ا بە ە دانیشـــــــتنەوە یـــــــوێردەکانیـــــــان بکـــــــان، نییەتیجا
 کیشییەماسە  ۆرەڕەنگە  ووانەوە و  وە وتانەڕاوەس

 دەکەن. یادکردنەوە لەگەڵدا بەەن
 

 دەەن مــوحەممئەم تەریــقەتە لەالی (:ةتمیــخال) ەتمیــیەلخئە
ن عثمــــایمــــد م) لمە ــــووب ەنــــی ئەلمیرعوســــمان ئە

ـــــــي االمی ـــــــوبر ن ەوە دامەزراوە، (1898 - 1838 /لمیج
ــــاوی  ــــمنازن ــــتم) خەت ــــا(الخ ــــووە، ک، واتە: کۆت ە یی هەب

ئەم  کـــان.ە ئەولیاە لەلیـــیمەبەســـی لێـــی، کۆتـــا یـــا دوا و
ڵدا و لە یهەرسە ەوە(فئاطلا) فو تائی تە لە مەکەەەریقەت

   .وەوەباڵوبو پیادا،تریا و ئیسیوویرو ئیمسر و سوودان 
ن تەریقەتــی انە چەنــدیەتە بەناوبانگــڕای ئەو تەریــقێــو

مەتـــــی مەال(، األکبریـــــةئەکـــــبەری )ە: دیـــــەەو هەن وە
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 (،علويـــةلا) ویلەعە(. الســـطوحية) ســـتووحی(، تیـــةالمالم)
ـــــا ـــــة) نیبوره (، بخشـــــيةنورلا) (، نووربەخشـــــیالبرهاني

(، ديــــــةمهلا) ییە(، مەهــــــدالعيدروســــــية) ســــــیوەرودعەی
 یەشـــید(، ڕاالدريســية) ریســـی، ئید(وتيــةخلال) ەتیخەڵــو

(، الفر ليــة) (، فەر ەلــیالج ولیــة) لــی(،   ووالرشــيدية)
 (، عەزمـیالمشعشعية) ەعی(، موشەعشلميةالسا) سالیمی

 و... (الشـــابیة) ببیشـــا ( وریـــةالمدا) اریمەد(، ة ميـــالع)
ــــوونەوە و  یێگە ــــخانەقــــا تەکــــیە و وەە چــــۆن  خڕب
ەنــــدێ ن، لە هدییەکانەقشــــبەنری و نداتی قــــخوداپەرســــ

ــــب و  ویەتــــوونس و ئەلجەزائیــــر زا وەات وەە مە ری
 یان هەیە.)زاویة، زوایا(
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 یندهقشبهن تیهريقهت
 
 
 
 
 :یيژووێم كیێخانشاپ. ەلفئ
 هائوددينهبــ هخوا ــ نــاوی هبــ هكــێتهريقهت ندیهقشــبهن

ـــهموح  ز1389/1390 -1318) يیاراوخـــب دنهقشـــبهن دهمم
 هائوددينهبـــــ ماهبـــــ، هنــــراو وانـــــ هوهيــــ(ك791 -717/
 هكــــهتهريقهت هكــــڵهب ،هنييــــ هكــــهتهريقهت ریهنــــێزرهمدا
ــڕێهگهد ــ هوهت ــههت ۆب ــهتريق دان و ێــپهژێدرو گان ی خوا 
 هخوا ـ ۆب هوهتڕێهگهد هك 64تەریقەتەیە ەوئ ییوامهردهب
 .دانیهمــــــهه يووســــــفو   و ــــــدوڤانیق یلخالوبــــــدهع

و  دیـــد ە پێـــڕۆ و پەروەردە وکە لڵەیەەەێتـــتەریـــقەتەکە، 
و  و ــدوڤانی  قالیدولخبــعه خوا ــهئامۆژگارییەکــانی، 

ەمـدا لە مـاوەیەکی ک ە لەبەند، کشنەقین ددئوهاەب خوا ه
( و خوراسـان، النهـر وراء ما) نەهردەڤەرەکانی ماوەرائەن

 برەوی پەیدا کرد.

                                                           
ــن م 64 ــدين  ائی،ســپار دمــیبخــارايى، میمــد ب قدســيه، كلمــات بهاءال

 .9ه، 1354د  اهر عراقى، تهران نقشبند، تر مه وتعليق میم
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ــائ ەا وخــ ــوبەه ی قشــبەندنەمەد محەوددین كــوڕی م
لەســاڵی ، قشــبەند" بەناووبــانگەی نە"شــاهبە و  بوخــارایە

 هكــ ،اننــدوڤیه ســریهقا يــ نافــیعار ســریهق هلــ ،ز1318
ـــ ـــ كێكهي ـــدگو هل ـــوو كانیهن ـــ ،هبوخـــارا ب ـــوو دايكهل . هب
ــ هرچاوهســك ێنــدهه ــ هائوددينهب ــ هب ــێكهي  هييدهســ هك ل

 هن. لـرێـژمهد( ينهحوس ئيمام كانیهوهن) ناكهيينيهحوس
 هخوا ـــ یديـــدار هتهيشـــتووهگدا يســـاڵ هژدههـــ نیهمـــهت

ـــا دهممـــهموح  یفييانۆســـ یخێشـــ هكـــ ،اســـیممهس یباب
 ەك بـووێكهيـ( كیبـاو بـاوكی)ی باپير. هوبو ینیگاهخوا 

 یمردنــ دوای. مماسـیهس هخوا ـ یانۆیــڕێپو  موريـد هلـ
 ۆبـــــــ هيشـــــــتووڕۆ هائوددينهبـــــــ( ك755)مماســـــــیهس
 ميرهئــ ييدهســ الی هتهيشــتووهگا مــدجانهئه. لندهرقهمهســ

 هوهوهلـو  هبـوو یاسـممهس هخوا ـ نشينیێ  ه، ككواله
 باتهخو  تهخ م و هبوو( ذکرر، زیە) هوهنرددكيا ریێف
 ژيـــانی هلـــ هائوددينهبـــ. هكـــردوو ریۆز كیێی(ەمجاهـــد)
 یداريــد( و كســلو) وشــیڕه( و ريســ) ناڕهگــ ۆيــدا بــۆخ
خوراسان  هل ریۆز كیێناگوندو  شار ریهفهس ،خانێش
ـــــــهرائهماوو  ـــــــا) هرهنن ـــــــر م ( Transsoxania وراء النه

ـــهكـــردوو ـــكت ه. ل ـــ هكـــ ،كێلهگســـيننووو  بێ  هائوددينهب
(، ةيدسـق) هقودسيي: نهنماهئماون ێ هب یێلو  نووسيونی

 ير ســهد ورائــه(، ةالبهائيــ ورادألا) هئييــاههلبهئ ورادهلئــهئ
 يقينلولعاشــليده ( والــواردات)ردات لوائــه (،رأوراد صــغي)
ە و دوایی كـردووكۆچی ز1389ی ڵاس لە(. دليئ العاشقين)

بەخـــــاك  اوە،ا هـــــاتووەتە دنیـــــێیـــــدتی گونـــــدە لەوهەر 
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ــــــانهد. ســــــپێردراوە ــــــ ي ــــــد زارهه ــــــێڕپو  موري  انیۆی
 یهبـار ه. لـهشـتووێهێ هب یۆخـ ویدو هلـ ،یهكهتهريقهت

 یۆههب هائوددينهب" هك ێرگوتهد هوهييندهقشبهن یهوش
 هكــــ ،كهيــــهپل ەتەووتيشــــهگ هوهكردنييــــ(كرذ) اديــــر ۆز

ــلە) اڵڵهئــ یهوشــ ــال ــڵد ه( ل ، هبــوو قشهنــ و هســپيوهچدا ي
 :تیهيگوتوو ندیهقشبهن كیێشاعير هكهيۆب

 ندقشبــق نــــري رادر در ـــاى ب
 65"ش بندكر حق را در ده خود نقذ

 يـادی یخشـهن، ندهقشـبهن یهگـڕێر هسـ یراب یهئ)واتە: 
ــخــودا  ــڵد هل  حــاڵەتیەقشــبەند، ی نوشــە (.هنێســپهبیدا ت
، واتە: کـــاتەخـــش دەەی نکەســـ ئەو تە:ادەکـــو  بـــەەرە

ر و نازکەـار و گوڵـدۆز ڕنگەو زێـ نەخشەار و نیگارکێش
ــدنەوە   دهممــهموحخ ێشــت. ەکــادو کەســێ  کــاری ڕازان

م عال ةامللوب في معر القويتن" یبێكت هل ردیوكلهئ نيمهئ
 یلكانـدنو  دانێـرگ یهاتـو هبـ ندهقشبهن" :ێڵهددا "غيوبال
ــێو يشقشــهنو  هقشــهن ــ ،هرۆمــ یهن ــ ێدرهد هكــ ێاتك  هل
نووسـاندن هوێپو  هتهبابو هل یهكيد یكێشتا يم ۆر مهس
و  يیهميشـــــــهه یهوهنـــــــما هاتـــــــکهد یشـــــــبوونيچاپو 
 ویانـــ ندهقشـــبهن ددينیهائوهبـــ هتـــاوهك . 66"چوونیهنـــال

و  هگوتــوو هنــدهێ يــداۆخ یڵــد هلــ ی(ڵاڵهئــ = اللــهخــودا )
و  هكــراو ێتــ كــاری یڵــا دتــ ،هوهتــهدووكر یپاتەنــدهچ

                                                           
 .64-45ا، ..قدسيه ، ..ىيارابخ 65
 .64ا، ..قدسيه ، ..بخارايى 66



 74 

ــ ،(اللــه) یينــڕربهد و  هســپيوهچدا يــڵد یهوهرهد ویيــد هل
 یشـــيێپ هكـــ هائوددينهبـــ ،ێگـــوترهد .هونووســـا یهوێـــپ

 هاورنــ ێلــ ندیهقشــبهن نــاوی، ندهقشــبهن هیشــا هوگــوترا
 یرهئاسـنگ هلـ هبـوورد گاشا ير هدانخشهن، اۆ " هچونك

  .67"داان كاا ي
 كیهگيانـ یردههروند پـهقشـبهی نههائوددينبـه ا هوخ

ی ارك وئه و بدولخالیق  و دوڤانييه( عهیروحان تربيی)
ــــ ــــردووه ێت ــــهر له، هــــهك ــــهرهت كــــه ،شــــهوهئهر ب تی يق
 ەکــانی خوا ــهمای دیــد و ه رر بنــهســهندی لهشــبهقنه
 ها ــــوخ. 68وهو ــــدوڤانی بنيــــات نــــرایق  اللخدوبــــعه
 ،(همــردوو ك575 /ز1220كە )  و ــدوڤانیق یخاللوبــدهع

 هلـ و ددینی نەقشـبەندی بـووەوبەهـائخوا ە مەنی هاوتە
ا و ڕێسـیاسـا کە  ە،ئەو. هبـوو هرهننهرائهماو نیاكهخێش
 و ندی داڕشــــتووەییەكــــانی تەریقەتــــی نەقشــــبەوێننڕێ و

ە و ی دانـاوەڵەکی بۆ تەریقەتەکەچڕەو  (ةلسلس) هزنجير
لـــــــیفەی ڕاشـــــــیدین، یەکەم خەســـــــەر  وەییەاویەتگێـــــــڕ

ـــــــوبەکری ســـــــددیق.  گانهخوا ـــــــاژەی تەودەســـــــ ئەب
 یشه. ه و دوڤانیق یخاللبدوهع هخوا  ۆب هوهتڕێهگهد
 وهئ ۆب هوهنڕێهگهد ندیهبقشهن یكانماهنب هيازد هل ماهبن
 هل نا و دوڤ گوندی هل وهئ(. یان و دوڤق یخالبدولهع)
 هوهتــڕێهگهد هچــهبن ه. بــهبــوو دايــك هبوخــارا لــ كــی يێن

                                                           
67Algar, Hamid, “The Naqshbandi Order: a preliminary survey 
of its history and significance", Studia islamica 42(1976). p. 137. 

 .34ا، ..يه، قدس..بخارايى 68
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 یسـتهد رهسـهلدا يسـاڵ 22 نیهمهت هك. لیمال مئيمار هس
ا خــاربو هلــ (ك535 - 440) دانیهمــهه يووســف ه ــاخو
یفەی خــــوا ە و چــــوارەم خەلــــ هوورگرتــــهو تیهقــــريهت
 نكـاهوڕهانيم هييفۆسـ هلـ" قیخالولدبـهع .مەدانی بـووەهە
ــ ــ. هووب ــردوو یتهريعهشــو  تهســونن یوڕهيهپ  ژی. دهك
ــــياد ــــوو69هره ــــ یهوهكردن ــــو  هب ــــياد ێنهت  یهوهكردن
 ێلـ كیێينوسـنو ندهچ. 71"ناهداد هوهنكردياد هب 70ییفهخ
  (.نصايحح )يساهن(، وصاياسايا )وه: كهوماون  ێ هب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 نڕ و ئاشكرا.دهی بهوهيادكردنه 69
 كی.نڕ و دڵهێدهب یهوهيادكردن 70
 .34ا، ..قدسيه، ..بخارايى 71



 76 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 77 

 
 
 
 
 
 
 
 (نامهكرسى ،ةسللس) هريزنج .بێ

 

 ۆبـ كانهييندهبشـقهن یهژووێـم وهئو  هزنجير یهرێگوهب
 لسـدديقهئ كرهبوبـهئ هلـ يانهكهتهقريهت، هناوياناديان ۆخ
ــو) ــ ســیهد وهه(ديقصــال بكرأب ــاتهد ێپ  یهماوشــاپو  ك
ا تــ هوهلســدديقهئ كرهبــوبهئ هلــ" وهتــهقيرهت وهئــو  هوهئــ
 یێـپ( اميطباي يد البسـ) میستاهلبهئ وورفيهت ديزهي وبهئ
 زيـــــــدهيبا ه( و لـــــــةصـــــــديقي) هقييســـــــددي راگـــــــوتهد
ــــ هوهييامتســــهلبهئ ــــدوڤانیق یخالبــــدولهعا ت  یێــــپ  و 
ــــروويفهت راگــــوتهد ــــ ) هيي ــــةيفوري ــــدهع ه( و ل  قیخالولب

 راگــوتهد یێــپ دنهقشــبهن هائوددينهبــا تــ هوهييــان و دوڤ
 هوهندهقشـبهن ددينهائوهبـ ه( و لةياندوج ) هيينا دوڤو 
 هندييهقشــبهن راگــوتهد یێــپ رهندیهســ دهحمــهئخ ێا شــتــ
ــةنقشــبندي) ــ هوهيرهنديهســ دهحمــهئخ ێشــ ه( و ل  خێا شــت

( ةمجدديـ) هييدديده مو راتوگهد یێپ زووریهشارد یخال
ــ ــلاخ والناهمــ هو ل ــپ دواتــر و هوهدی ــدخال راگــوتهد یێ  هيي
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 هكـهتهريقهت نـاوی هكـ ،ێنهيـهگهد هوهئ همهئ. 72"(ةلدياخ)
 رشــتيیهرپهس یهســهك وهئــو  مردهســهو  اتكــ یێــپ هبــ
 كیێلهناوگـ هيـوا مێپـ . مـنهاوڕۆگ، هكردوو یهكهتهريقهت
انــــدا، ســــەرەمی خۆی ەل ،هيــــيفووريهتو  هقييديســــد كهو
 دواتـــر هناوانـــ وهئـــ هكـــڵهب ،هنـــبووهنرادا ائـــ هلـــ  رگيههـــ
ا تـــ هوهيـــدانيهمهه يووســـف هلـــ ماهبـــ. هوهتـــهونزراۆد
ــــدولهع ــــرو  نیادوڤ و ــــق یخالب ــــ دوات ــــا ت  هائوددينهب
و  هاورنـ ێلـ یهنييـا و دوڤ ویان هكهتهريقهت ،ندهقشبهن
ا يـ ندیهبقشـهن هاوترگـو یێـپ هوهدواتـر و هائوددينهب هل
 هكانهييندهقشـبهن ینـدهبڵهمم هكـهي ،ارابوخـ .هييدنهقشبهن
و  هنـــيدهم هلـــ هوهرهيامبـــهپ هلـــ هكـــ ،هتـــهريقهت مهئـــو 
ـــ شـــتايیهد ـــبهرهعی (یـــاءطب) یاتهب ـــ یســـتهد هوهيي  ێپ

 .هداوڵــهه ریهســا بوخــار هلــ مهودو ی ــار ۆ. بــهكــردوو
 :ێڵهد هوهنيوددهائهب ها وخ یهبار هل 73ی ام كهو

                                                           
72 Hourani, Albert: The Emergence of the modern Middle East, 
Macmillan, 1981, p.77. 

 دوڕی مـــوحەممەکــمەد ەحـــەبـــدوڕەحمان کــوڕی ئدین عنــوورەد 73
(، ناسـراو بە 1492 -1414 رحمن بن احمد بن میمـدنورالدین عبد ال)

یقەتـی )تەر یو سـووفو ئەدیب و مـووزیە ان  رعیشا  امی، گەورە
بـووە   دایـەراسان لور بە خسە ( ام) ی بووە. لەئێران( نەقشبەندی

و  (سـعدی) ەعدیوای سـ. لە دوەان مـردوانسـتلە ئەفغ "هیرات"و لە 
، بە گەرەتـرین (ینظـام) و نی امـی (مـیمولوی رو) میووڕ یلەوومە

 اشـــوعەرلوخاتەمی بـــۆیە نازنـــاو ێرانـــی دادەنرێـــی، هەرشـــاعیری ئ
ــاتم ال" ــێ دشــعراءخ ــی کۆمەڵێــ  ب راوە."ی پ لە دوای  هێــژایەرهەم

)بهارســــتان( و  بەهارســــتانینیان وتراســــرا، نێهێشــــتووەخــــۆی  
 ن.(هفی اورنڕثنوی م) ڕەنڕاوئ هەفیەوی مەسن
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 دندز یاطرب و بثسكه كه در ي
 74دـــارا زدنخــه بــر بـــی آخـــنوب

و ێن هل ،بوخارالە  دەسپێەدا، هل ،ندیهقشبهن تیهريقهت
ييــان، ڕ. بازاهوهوبــو وبــاڵ دای شــارنــدهوێن چينــی ڵكیهخــ
 نهخـاوان و كارسـباان، كان،  امبـازبسسـاهق، نانرگاباز
ـــێڕپ، ناكهپيشـــ ـــ انیۆی ـــهريقهت مهئ ـــوون.  هت ـــریش ب دوات

ـــــــــقەتەلەم تەوبەر ە گونـــــــــدییانی دەورهەنـــــــــدێ  ل  ری
نێەی ســەر ایشـدا، خەڵەـنێەـی دواتروونەوە. لە دەوراخڕبـ

و ا دار ومەنـــد کـــانی کـــۆمەڵ، میـــر و دەوڵەبە چیـــنە باا
ــاوا ــ  و پی ــایخــاوەن موڵ ــیننی ئ ــ، ڕووی قەتە ان لەم تەری

ــا لتێــوو  ردکــ ــاان، دەن ــتادا تە ســەرەەی ئ ی نا خەڵەــاەنی
کەدا ەڵ، لەگەڵ تەریـقەتەینەکانی خـوارێی کـۆمبە چسەر 
ســبەار خــوا ە بەهــائوددین بــۆ خــۆی کا ، تەنــانەتبــوون

 خـــــوا ە ســـــەعدەددین کاشـــــغەری و بـــــاوکیبـــــووە 
ــا(شــغریکا ســعدالدين) ــانی کــردووە. ری ب، ک ــ ازرگ  مهئ
ەی هۆکــارێ .بينــراهددا نكاهنێشــو یهربــۆز هلــ هيــهداردي

ــوونەوەاڵوکی برەســە ــی نریقەتە یب ــو ەقشــبەندیت  لە نێ
، ەو فــــــرەوانییهەمــــــوو خەڵــــــەە  یــــــاوازەدا و بە ئەو

ــــۆ خــــاک ــــتەوە ب ــــانڕۆیی ی و ەرایدەگەڕێ ســــادەیی و می
  ئەم تەریقەتە. یسۆفییان پێڕۆیان و

 ەڵــــێ:د 75(Bo Utasئویتـــاس ) ووبــــۆر ســـێسۆفپر
 وهئـ ۆبـ هوهتـڕێهگهد ندیهبقشهن تیهريقهت یهيشڕوگڕه"

                                                           
 .20ا، ..، قدسيه..ايىبخار 74



 80 

ـــ یهيتيهيایفيۆســـ هووتنـــاژرف ـــ هل  یهدهســـ هخوراســـان ل
ــ یســتهددا مــهيهد ، نيشــاپوور كهو لێەییەكــرد. شــار ێپ
ــ ــو  تارهه ــر روهم ــ دوات ــدهوێن هبوون و  تیهايیفيۆســ ین
 هنــتێوببو هنانێشــو وهئــ هشــهنواهو ل تیهبرايــ نــدیهوێپ
ن. اكهييگەرفيۆسـ هتـهريقهت یهربۆز یهوهنووبوباڵ یۆه
ـــاگێب ـــهئن وم ـــۆز وهم ـــدابووهپش ێپهر ل  تیهريقـــهت نیي
 ،هوتنـــفراژو مهئـــ یكردنێكـــارت. 76"هبووههـــا نديدهقشـــبهن

دوو  رهســهب ێوهلــ تیهاييیفۆســ" هكــ ،كــرد یوا یكێكــار
ــدا كيهرهســ یشــهب ــوو و  وهداب ش نيكاهشــهب دوورههــب
 :هيهوێشم ه، ب77"دانیهمهه يووسفر هس هوهنڕێهگهد

 :و لەویشەوە بۆ دانیهمهه فيووس
 هوهوهلـــ یبيكتاشـــ تیهريقـــه، تڤیهســـاي دهحمـــهئ. 1
 . هودوكر ێپ یستهد

ــدولهع. 2 ــه، ت و ــدوڤانیق یخالب  گانهخوا ــ تیهريق
ـــ ا تـــ هبـــوو ماوهردهبـــو  هكـــردوو ێپـــ یســـتهد هوهوهل
ــــ ــــپ هكــــهتهريقهتو  ندهبقشــــهن ددينهائوهب  هاوگــــوتر یێ
  .ندیهقشبهن

                                                                                           
ننـاس و مامۆسـتای ئێرا، (Bo Utas) یتـاسئووو بـپرۆفێسسـۆر  75

ــانی ئێ ــی وزمان ــهییهانناســئێر شــیبه یکۆرســه ران  یووتیتســینئه ، ل
 سوێد. هل وپساالئی هزانستگ ، لهییئاسیا -قایییفرهئزمانانی 

76 Utas, Bo, The Naqshbandi in central Asia (Lunch talk for the 
committee on Inner Asian & Altaic, Studies at the Faculty Club, 
Harvard Univercity) 2 March 1988, p.6. 
77 Hourani, Albert: The Emergence of the modern Middle East, 
Macmillan, 1981, p: 77. 
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 :هكهتهريقهت یهيشڕوگڕه. ێپ
 

 هتــــــــــــــهريقهت وومههــــــــــــــ كهو ،كانهندييهقشــــــــــــــبهن
 هسـهو كهبـ دهممـهموح رهيامبهپ ،هكيد یكانهييتهيفيياۆس
 ويشهئ. نوتوها هوێل یكانهتهريقهت مووهه هك ،نرێژمهد

 دوای رهكســــهي. هنــــياهكهتهريقهت كیێپســــهدو  تاهرهســــ
 كانهندييهقشـبهن .هوهشـهب وود هتـێبهد هزنجير ،رهمبياهپ
 هكــــ ،هوهديكــــ یكانهتــــهريقهت  وومههــــ یهوانــــهیێپ هبــــ
 –661) یـبتال ئەبـو وڕیئیمام عەلی کر هس هوهنڕێهگهد

ــــانقەتەکە( تەریز600 ــــ ی ــــڕنەوە ســــەر ئدەگێ ری ەکوبەب
 (كریهبـــ) ســـدديقی هبـــ نايـــۆخو ز( 573–634) ســـددیق

 امئيمر هس هوهنڕێهگهدن اكهتهريقهت یهربۆز. 78نێنهددا
ـــ رهيامبـــهپ هكـــ ،هيهســـهك وهئـــ لیهعـــ هچونكـــ، یلهعـــ  هل
: هواتـ" ي بابهـاعلـو علـملا ةمدينأنا ": تیهيگوتوو هوهيهبار

ـــن  ـــو  مســـتزان ریاشـــم ـــهكاگرهدش یليهع ـــێ . تیهي گەل

                                                           
78 Utas., The Naqshbandi., p.7. 
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  و ەسـپێبە د، یعەلمام ری، ئییگەسۆفلەمەڕ  سەرچاوە
حەســــەن یــــش ووی دادەنــــێن و ئەومامۆســــتای تەســــە

ەوە ەویشــلو ووە فێرکــرد (البصــر ن حســ) ەســریئەلب
ــائی گەیشــتووەتە و لەویشــەوە  (الطــائي داود) داوود ئەلت

و ە بــــووشــــێخی تــــایەفەکە کە ، ( نیــــد)  ونەیــــد بــــۆ
ـــقیشـــەوولە ـــدی ل ـــ ە ئی ـــێو چە ـــووە ی ل ـــ وەتەب و و بەنێ

 نۆماسيني ویلو .79وەتەەوبووووی باڵاندا تەسەنیاهەڤا
مانێەی پێشوودا خودا لە سەردە"ڕێبوارانی ڕێگەی  دەڵێ:
ـــــاوی تە ســـــەدەکانی ســـــەرەتادا بەو لە  ســـــەووفەوە ن

ـــەە دەســـتەواژەی ســـۆفی لە ســـ دەی ەنەدەناســـران، بەڵ
بەو ەیش لە بە ــدا ەســێەم کبەنــاوێ بــوو و یەکیەمدا ســێ
ـــ ـــدەکیع ە ناســـرااوەون ـــوو 80ســـۆفی ەب ە ەورە گکە ل ،ب

                                                           
 .63ا ..،یوالتص، ..يالفوت 79
ووە، عەبــدولەەریم بــ نــاوی، (الصــوفي كدعبــ) فیۆســ یکەەبــدع 80

ە لە کـووفە ، کەبـووگرۆیەکی نیـوە شـیعە و نیـوە سـۆفی  دواکەسی
عەبــدەە . ی شــیعە دانــراوەکەنــداژۆیزۆر ــارانیش بە تو. وەادامەزر

لــێ  فی. یەکەم کەســێەە نــاوی ســۆەر بــووەگگۆشــ هیــد ویــاوێەی زاپ
و دەســتەیەکی کــووفە  انیزاهیـدە ێ لدەمەدا بە هەنــدلەو ێ، کە نرابـ

ڕێــبەری لە پێشــدا عەبــدەە،  وترا.دەگــییە، ڕ لە ئیســەەندەرشۆڕشــگێ
 ووەی حەرامبـــوونی هەمــــ، کە بانگەشــــەیق بـــووزنــــدی کدەســـتەیە
دا حەرامە یشـیەەڵەەکە لەگەڵ خمـامەڵوابـوو  دەکرد و پێیـان دنیایان

 خۆی هییی دیەەی لێ ببات. ەشی بژیویب لەبێجگە و نابێ مرۆڤ 
 ووە.ز مرد825ی نەدەخوارد. ساڵی ۆشتدەە گەبع
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ـــــێش ب شـــــر یشـــــێخان و ســـــەرەتاکانیان بـــــوو و ئەو پ
 بوو". ئەسسەقەتیسەری ئەسو  81ئەلیافی
يـان ۆخ یهيـرزنج  ، ـاريش ێندهه، كانهييدنهقشبهن
. كرهوبــــوبهئ ۆبـــ مههــــو  لیهعـــ ۆبــــ مههـــ ،هوهنـــێڕگهد
 ســیهك رينكتــ يێن وهئــ هچونكــ ،لیهعــ ۆبــ هوهنــێڕيگهد
ــياهپ ــووو...  زانســی ایرگــهدو  امئيمــم هكــهي و رهمب  ،هب
 ،هيهسـهك وهئـ ،وهئـ هچونك ،كرهبووبهئ ۆب هوهنێڕيشيگهد
ـــ خـــودا هكـــ  حت جت هب مب خبُّ :تیهيـــگوتوو هوهيـــهبار هل
دان( و وتهشكهئ هل هك 83دووان میهدوو) :هتا، و82َّخت
 وان وت،هشكهئ یڕێ: يار يا هاوهوات"،  ار یراي" ناوی هب

 سـربيه ۆبـ هوهككـهم هلـ رهيامبـهپ ،كێكات هچونك ،هبراو
، نـرا ێلـ ی(هنـيدمه) اوینـان پاش هكرد، چی ککۆ ()يثرب
  بـــئ) ورهســـلهئ چيـــای وتیهكشـــهئو ێنهلـــ ژانڕۆ ێســـ
ــال  ڵهگــهل هكــ ،كێســهكهتاك ،هوهتهدووشــار یۆدا خــ(ورث
 ێسـ وهئـ یهمـاو ه. لـهووبـ كرهبووبـهئ ،هبـوودا رهيامبهپ
ــــهپ ،داهژڕۆ ــــ رهيامب ــــ ،یهوهئ ــــهد زانســــتی هل و  یروون
ــــێهن . هداو نيشــــان كریهبــــبووهئ هبــــ ،هزانيــــو كانیهنيي

                                                           
ن حمن بـن عطـاء بـالیـار  بـن عبـد الـربشـر بـن ) لیافیبیشر ئە 81
-767/افيشـر الیـب/للـه المـروز  أبـو نصرن ماهان بـن عبـد اه بهال

و لە بە دا مـردووە. یەکێـ  وە ادنیەتە ( هاتوو)مرو ڤ. لە مر(ز841
بە )پێیسـەرو وو ەکانی سەدەی سـێیەم. کەناوداریە سۆفی بووە لە
  اوس بوو. پێ نەدەکرد و هەمیشە پێخلە نعئ( عەرەبی:

 .40یةاآل ة،، سورة التوبالقرآن الەریم  82
ــ 83 ــهپه :هدووان وات ــهر و ئهيامب ــهســی بهمه كر وبووب ــيش وهدو ل م
 .كرهبووبهئه
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 ائالله شيصب ما " :ێڵهد هوهووداوڕ مهئ ڕهمهل رهبيامهپ
 یهوهئـ :هتـوا، "وصببته في صدر أبي بكر الفي صدر  إ

 منــــيش ،هوهمنــــ یســــينگو ێــــن هتێبشــــتڕيڵههخــــودا  هكــــ
 هلـ یشـ مانههـ. 84هوهكرهبووبهئ سينگی هتهشتووڕمڵهه
 یهرگـهد وهئ رهگهئ هچونك ،ێگوترهد هوهشيیلهع یهبار
ــ هتــاكهد هوهئــ یێــببوو ســیزان ــ هكــ ،یهوهئ  مووههــ وهئ
 ۆبـ ناكهندييهقشـبهن یهيـهرجيزن وهئ. هزانيو كانیهنييێنه
ـــانۆخ ـــياناد ي ـــێڕيگهدو  هوان ـــهپر ســـه هوهن ـــه رهيامب م ب
 : یههيهوێش

 یێـــپ ،لیهعـــ رهســـ هوهتـــڕێهگهد ،یهيـــهريزنج وهئـــ
 هبــ هچونكــ ،(هبذالــ ةلســلس) ێــڕز یهزنجيــر ێگــوترهد

، دا(أهـئ البيـی/آه البيیی )یههلولبـئه/يیهلولبائ یهزنجير
 .85واتڕهددا ێنەرامهپەی اتی ئیمام عەلی وماڵبتە: وا

                                                           
84 Habib., Madelain, Some notes on the Naqshbandi order, The 
Kurdish World, Vol L1X, 1969:1. p.40. 

بۆ مرۆڤ. ەە، پەیامێەە یەکانی دئایین ئایینی ئیسالم، وەە هەموو 85
: ەرە، واتەیانـــدووە، پەیـــامهێنەڤ گئەو پەیـــامەی بە مـــرۆ ەیشـــیئەو

هێنەری اەیــی پرگەمم مــوحەممەد. هەر لە ســەرەی ئیســالەرپەیــامهێن
ـــوونەوەی ەڵاڵانتی گیا)مـــوحەممەد(دا و لە کـــ المئیســـ ـــدا و لە خڕب ی

وەە سـالم، ڕا، ئیـدی ئیقیفة بنـي سـاعدة()س ەساعید سەقیفەی بەنی
ـــای خـــۆی اپەیـــ ـــوو بە سیاســـەت و ا گـــۆڕلەدەســـی دا و م، وات و ب
ایی و ۆزگەرهـــــ وەپەرســـــتی وانی و نەتەەتـــــداری و فەرمـــــانڕڵدەو

ر. ئیســــــالم الی نێــــــی هەمو ــــــۆمالو ملڵ وودامەزراوە و پــــــارەوپ
 مە لەیـــاو لەگەڵ نەمـــانی ئەویشـــدا، ئەو پە بـــوو ام، پەیـــرپەیـــامهێنە

دوای  ســێیەمی دووەم وکەم و ، یەردەمی هەرســێ خەلیفەکــانیســە
ناویـان ( خلفـاء الراشـدونلا) خەلیفەکانی ڕاشیدونە ە بەیامهێنەر، کپ
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ــای اوســەات و فەرمــانڕانی. لە دبە دەو کــردووە، بــودەر نەر ێمهپەی

ەکـرد و درێـژەی بە شا دماام تەیەسێ ، کە ئیسالمی وەە پەتاکە ک
ی وی مـــوحەممەد دەدا و دەبـــوو  ێگـــرەی رییەکنەڕێبـــازە پەیـــامهێ

ڕی بە دەوڵەت و وەبــــا . ئیمــــام عەلــــییمــــام عەلــــی بــــووئووایە، بــــ
ــانڕانی نە تەادەســ ــ و فەرم ــوو. کاتێ ــ ب ــانی عەفوڕعوســمانی ک  ف

کەن ببێـتە خەلـیفە، لە عەلـی دە واو دا ێـیرژ)عثمان بـن عفـان( دەکو
 نبـەەدیـەە ەی واز لە مـن بهێـنن و داوا لە کەسـێڵـێ: دەێیان پعەلی 

ەڵـێ: ئەم دەسـەاتەوە د وڕ دنیـا ر لەمە". هەدعوني وإلتمسوا  یر "
م دنیــاک" یەخترەتــڕی ب نێــ  بێبــا ەی/ئێــوە الی مــن لە پــژمیەی ادنیــ

وە الی مـن ێـئ دنیـایەی ەمئ ". یا دەڵێ:  من عفطة عن ندع هذە أزهد
ـــ ـــێ، ســـووکترە وەیەکەللەیەولە گەایەە کە بە دەمـــی ک  و دەیەرمێن

وڵاڵی . عەبـد"ن ورقـة فـي فـم  ـرادة تقمـمهان مألهو  کم عنددنیا"
وم چـو( رذ  قـا) ێ: لە زیقـار( دەڵـباسالله بن ععبد) ڕی عەبباسوک

 ،وەکردنـی سـەرپێییەکانی بـوینەی پی  خەرئیمام عەلی، کاتێ بۆ الی
وتی: گــ هــیچ. بەهایەکیــان هەیە؟ گــوتم: ەرپێییانە  ســ ێمــی وت: ئەمپ

والـلە، لهـي " تترەسـیشەووە خۆنڕانی ئێـبە خودای الی مـن لە فەرمـا
ارێـ  ڕەوت  اڤ وڕەوت و بتەسەووی، کە  ...".ەممن إمرتأحب إلي 

و  چێــژی ژیــانســامان و دەســەات و ەرســتی و اپدنیبێــی، تەواوی 
ە و بەـــاتەو ، ڕەدوەدار بە ژیـــانەنـــدەوخۆشـــی و هەمـــوو شـــتێەی پێ

ا،  و کــردەی تــاە بێــی بە تەنیــخــودا و تــاە  ئــایین لەکنــی پێوەنــدی
ــاکناشــێ  ــەو عەقەگــرێ و ن ــیە، کەســێەی دی ــێجگر نی ام مــە لە ئیەی ب
و تــڕی  ەییەیەوە بــایەخی ســەرپێال ت بەەســەانیــا و د، کە دعەلــی
 وەر سرووشـبەخش و ڕێـب ووە،ەبـەیەکی نللونێ  و گەای دەم کب 
 ئیمـــام . بـــێجگە لە پەیـــامهێنەر ورێـــنەری بێـــیزمەەرمەشـــق و داس
ی مــاوەتەوە، ە بـۆکییەوە لە بـاودواتـریش ئیمـام حوســەین، ک ەلـی،ع

 ئەوە ایسـتەیشسالم ئی ینێەی دیەەافەرمانڕلیفە و هەرگی  هیچ خە
 دابنرێی.  تەسەووی  یبیر، بە سەرەتای یەنی
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ــ  هتــهريقهت گشــیو  كانهندييهقشــبهن هكــ ،داكــێكات هل
 ر الۆز ،انيـــهجيرنز یهلهســـهم ،هديكـــ یكانهييتهفيايۆســـ
 یهائوددينهبـ، نهكـهد هوێـپ نازیاشو  هگرنگو  هستهبهم
 تیهريقــــهت ریهنــــێزرهدام هبــــ ێكــــرهد هكــــ ،ندهقشــــبهن
 یشــ"يهكورسينام" هكــ ،هرجيــنز ه، بــیێــنرداب ندیهقشــبهن
ــنــرخ و با هــيچ ،یێــترگوهد ێپــ ــادا كهييــگرنگخ و هي . تن
ــ دمــى از مــاه آك يب وذه تهــرا رد" :يگــوتهد ددينئوهاهب

د بايـد خو در د ويلب از خود بايد ، ايدبرني یكاره سلسل
 ڤۆمـر ،داڵـامهكو  هوهنبووپاكژ یهگڕێ هل) :ه، وات" سی

 اداو یۆخـ هلـ ێبهد ،یێنێهنا سیهدهو كێتش هزنجير هل
ـــ بكـــات   كێـــكات (،بكـــات هوانـــهئ یهدا منـــيـــۆو خێـــن هو ل

 ؟ێكـو هوهگاتـهد هوێـئ یهزنجيـر" هيپرسـيبا یێلك ێسهك
ـــهدێپ ـــانگهدو  یننهك ـــتوي ـــر ه: ب ـــ هزنجي ـــهك ـــيچ هس ب  ه
 ،ندهقشـبهن ينوددهائهبـدا اسـتيڕ ه. لـ86 "ناگـات كهيهگێ 

 هوهئـــو همـــهئ. هبــوو (یســـعوي) یيســهعویـــا  ئوەیســی
 ،(يالقرنعويس ) ینهرهق يسیهو كهو ميشهئ ،ێنهيهگهد
 ،یێببين رهيامبهپ یهوهئ ێبها و بڕدوور هل رهه نۆچ هك

 ئـايينی هبـ یاوڕمان و بـڵموسـو هب هوبوو  هبوو یعاشق
 هبـــ) یهوێـــپ گيـــان هو بـــ هوانـــێه رهبـــيامهپو  ئيســـالم

ــيامهپ ــد ه( بهوهرهب ــوون ــ. هب ــيددينوهائهب  هيهوێشــو هش ب
و  هداوهنـــ هزنجيـــر هبـــ كیهييـــگرنگ  و  هبـــوو فیۆســـ
ـــهت ـــ تیهريق ـــهت وهئ ـــه  تیهريق ـــذ = ســـانهپهح) هزب  ةب

Ecstasy )هائوددينهبــــ هك لــــێســــهان ككيــــێ.  ارهوبــــو 

                                                           
 .10ا، ..يه، قدس..رايىبخا 86
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یە، وەیبۆمـا) هگرييۆرهب ،وهئ تیهايشێروهد ئايا ،ێپرسهد
 یۆخـ ۆبـ هك هكێشت) هگرييههرهبا ي ،(ةثمورو=  هييميرات
 ادرامــهو هلــ ينهائوددهبــ(؟ تســبكم=  هاونــێه یســتهدهو
قلـين ثالیـق تـواز  عمـئ الت ابذمن   ةبذبیكم  ": ێڵهد
 یريهكاريگــ ه)بــ :ه، واتــ 87"مگشــتمشــری  تســعادن يابــ

                                                           
 رههـ يـان  گـه تای: بە وا(ثقئ) ههقهس .29ا ،..يهدسق، ..بخارايى 87
)ثقلـين(  نيهلهقهسـی هوشـ هش لـتيسـهبه. مخنرههادار و بـهبی كتێش
 تیبــــاڵار= مهمبــــايپه یالئــــ) یيهبــــولالئو  ودا(خــــ یبــــتێ)ك انئــــقور
 یتــهوگ هلــر بــهيامپه يســيدهبــو ح هكــيهژهامائو همــئه، هر(هامبــيپه
 یتــهوگ بــه هو(دا كــالــودا حجــة) ی فيازی و خواحــاخوادوعــ ی هحــ
ــ، دهگــهانباونهش بيو(گــۆال= يرالغــد) ريدهغــلئه ــإ" ێ:ڵ ارك فــيكم نــي ت

مـلوا بهمـا لـن ت تمي مـا إن تمسـكيتـأهئ ب ه وعترتيكتاب الل الثقلين:
و خــوا  یبــتێك وون:تشــێهێ هب ۆبــ منجگــهو دومــن  تــهوا "عــد  أبــداب

  گيرهمـن هـ ین دواهبكـان يردووكهێـڕۆی هـپ رگـهم، ئهخـۆ یماڵبات
 مۆسســةالتــ ليف،  لجنــة: ۆبــ هوڕێگــهه، بســەقەی واتە نــابن. بــۆ ێــڵو
 .42-41ن، هراهم، تهـــجهم مســـارالغ، أهـــئ البيـــی مقـــامهم مـــنهالـــب
واتە:  (،ن، الـثقالنثقلـیال) نەلەین یا ئەلسـەقەالئەلسەقوترێ، کە ەشگد
ــێن لە  ەنگــی  .نــۆکەرۆڤ و  مــ ی ســاڵ)الخنــدق(دا، لە  ەەەنــدخدەڵ

دا،  رەیشــدا ڕوویقو نیۆزەکــاهموســوڵمانان و  لە نێــوانکە ز، 627
شـنیازی ان دا بۆ گرتنی و لەسـەر پێینەیی مەدپەالماری شارکاتێ  
ی ئیســـالم، بە پەیــامهێنەر(، بــۆ ارســـیســلمان ف) فارســیی ســەلمان

ورەیشـییەکان ق . ڕێبەریدرێمەدینەدا، خەندەکێ  لێدەی ەوراردچو
عمــرو بــن عبــد ود ی )ئەلقورەیشــ ییرئەلعــام وڕی عەبــد ودکــ رعەمــ
ە ەرەنگـاولە سەرکردە و   ەبێ، کە یەکێ  دەبێ( دشيقرال  العامر

علـي ) عەلیەستی ئیمام د ەدا بەلەو  ەنگ هەرە ئازا و بە ەرگەکان،
مانان بەرەنـدەی  ەنـگەکە ڵوسـوی م( دەکـوژرێ و ئیـدببي  البن أ
ربة ضـ" :ی ئیسالم دەڵێیامهێنەرپە ێی،عەمر دەکوژ ی،ن. کە عەلەبد
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 هبـيرهتهاو ك وڕێـ هكـ ،داخـو كانیهزبـه  هلـ كهيهبزه 
 تیبــاڵو ما قورئــان :هواتــ، انكهنجينــهگدوو رههــ ڵهگــهل
 مهبــــ ۆڤ،و مــــر ەرســــتی  نــــۆکەخوداپ، یــــا رهيامبــــهپ
ــهوهختهب ــه  یهگــڕێ .م(تشــيهگ هريي ــ ،هزب ــاوهیێپ هب  یهن
 ینحـــاڕۆ هكـــ ،هوه(كســـلوك=لوو)سو وشـــیڕه یهگـــڕێ
ــپ ــامراز  ،زۆري ــانگەر ئ ــو می ــ يشــتنهگ ۆن ب ــ هب  ژانڕڵهه
وان ێـن هلـ ،كميانگەرێا ي كهيۆه هيچ، يیخودا (یفيضلا)

 هلــ رهكســهي هكــ ،وهنســاهك وهئــ. هنييــو خــودادا  ڤۆمــر
ــــه  یهگــــڕێ ــــ هوهزب ــــ هب ــــدهب هوهديكــــ كیێكهي ــــ ،نن  هب
 هتـوا، نێبـرهدو ا( نـتربيی روحانى) كیهگيان یهردهروهپ
 كن. ێسهك كیهگيان یهردهروهپ

 دانیێـــــپهژێدر ،ندهقشـــــبهن ددينیئواههبـــــ تیهريقـــــهت
ق یخالولبـــــــدهع هلـــــــ هكـــــــ ،هگانـــــــهخوا  تیهريقـــــــهت

 كیێناسـا هنـدهچرهه. كاتهد ێپ یسهد ،هوهييان و دوڤ
ــۆز ــن هر ل ــدوهع وانێ ــوهائهبق و یخاللب ــ ادددين و  هبووهه
سـيد ) هكـوال ريمهئـ ييدهسـ هل ،یهكهتهقيرهت هائوددينهب

 وهوهئـ، هوورگرتـهو( همـردوو ك771 ساڵی) (هكالامير 
ـــ ـــهگهد هوهئ ـــ ،ێنهي ـــ ييدهســـ هك ـــوال ميرهئ  شـــيدمور هك
ـــڕێ)  هبـــ ددينوهائهبـــ ماهبـــ. هوبـــو هائوددينهبـــ ی(رهب

                                                                                           
عەلـی یـا تە: لێـدانەکەی "، واينقلثلم الخندق أفمئ من عبادة اعلي يو

 ســـتی  نـــۆکە وڕۆژی خەندەکـــدا لە خوداپەر لـــی لەگـــورزەکەی عە
 ە.هادارتربەمرۆڤ 
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و  انی و دوڤق یخالبدولهع هگاتهد ،كیهگيان یهدرهروهپ
 .هندهب هوهوهب گيان هو ب هوورگرتهو تیهريقهت هوهوهل
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 یهردهروهپ  ( و تربي  ج مس   انی) كیهش  هل یهردهروهپ  . ێت  

 (: تربيج روحانی) كیهنگيا
 

ن، ههـــــ اژەتەودەســـــدوو دا نديهقشـــــبهن تیهقـــــريهت هلـــــ
ـــــــ ـــــــو  یكهشـــــــهل یهردهروهپ ـــــــ یهردهروهپ . كیهگيان
 وهئـ ۆبـ هكـێينڕربهدو  دەسـتەواژە یكهشـهل یهردهروهپ
ـــپ ـــانۆو ق هل ـــ ،یه ان ـــوارڕێ هك  كێخێشـــ الی( لككك ســـا) ب
ـــێپيـــدا ۆخ میهردهســـ یك(ێمورشـــيد) ـــهدێتدا يان ، یڕێهپ

 امـــــان وڕو  رن هســـــ كیهگيانـــــ یهردهروهپـــــ ماهبـــــ
= اليـواز، ۆپير كیێپياو= ولی) لیهو یگيان هل ،هكردنووڕ

و هبـــ كانهندييهقشـــبهن. تهبـــتايهب كهيـــز(ۆريپ یناوپيـــا
 بــنهد هردهروهپــ هوهنخاهيمشــا یگيــان هلــ هكــ ،یهســانهك
 هنـــدهرچهه(. یيســـعو) يســـیهوا عويـــ يســـیهووئ نێڵــهد

 ریێــف هوهلــكوال ميرهئــ ييدهســ هلــ ينوددهائهبــ ه ــخوا
ــ ــ ،بــووووب هوهيادكردن ــ ماهب ــ وهئ  یســيهووئدا تيســاڕ هل
ــــــوو ــــــ و هب ــــــحاڕۆ هل ــــــ تیهنيي ــــــدوهع هخوا  ق یخاللب
 .هووترگرهو یسوود هوهييان و دوڤ
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و  تیهيهس  ون  هب   ندیهقش  بهن تیهريق  هت ن  دیهوێپ. ێم  
 :هوهييتهيهشيع

 

 رهســـهلو  هيهننوســـ كیێتهقــيرهت ندیهقشـــبهن تیهريقــهت
 هر بـــهســـ انیكڵهخـــ یدنكرتيهايـــرهبڕێو  تیهياوڕهشـــێپ
 یهوهئـ :هواتـ ،رهيامبهپ تیهسونن یهرێگو هب هكهتهقريهت
 ێپو  كاتهد خیه ، تیهو كردووي تیهيگوتوو رهيامبهپ

 ،نديداهبقشـــهن بيـــری هلـــ هبناخـــ گرنگتـــرين .یێـــگرهداد
 وه. لـــمســـاليئ ینيـــدابووهپ تایهرهســـ ۆبـــ هيـــهوهناڕهگ
ز 1776ك/1190) زووریهشـار یدیخال والناهم هوهيهربا
ـــــهدز( 1827ك/1242 - ـــــاو” :ێڵ ـــــێئ یڕهب  وســـــیرد هم
 هسدديقيي تیهريقهشمان تهكهتهريقهتو  هشينانێپ یڕهواب
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 تیهريقـهت وهوهئـ ه( كـكرهبووبـهئم هكهي یهليفهخ هوات)
 .88 ”(تابعون) هانێڕۆیپو  نيارا
 یناكهتهريقهت هل كێلهگو  كانهندييهقشبهن هدنهرچهه
 نـدیهههڕو  قووايی” ماهبن هننوس تیهايیفيۆس یهديك
ــــ ــــ كیهگيان ــــ ،ئيســــالم یدروســــتو  یاســــڕ و واوهت  هب
 ۆبـ هوهتێڕهگهد ،تهتايبو  یكۆو كر تیڕههبن كیهيهوێش

ـــــايين ای) هشـــــيع  هكـــــ ،داشـــــهوهئ ڵهگـــــهل( و هشـــــيع ئ
 و هووهـــات دا بـــارســـونني كیهيـــهگنيژ هلـــ تیهيایيفۆســـ
ــ ــوو هردهروهپ ــايو  هب ــايين ای هســونن ایين ئ  كیهرهســ ئ

 ،بوونێلگـاائن و ي انێـپ ێبهبـ تیهايفيۆسـ ماهبـ ،هئيسالم
ــــ ــــ تیهيهعشــــي هل ــــ ،هكــــراو رزهق  تیهيهشــــيع هلــــ هوات
 یانەخت دیەە  یتوێژەرو ووسەر ێ نگەل. 89”هراورگيهو
ی بە هــــ ر ی تەســــەووفی ئیســــالمیێــــدراویگر ســــەرلە
ی نەمـا و کرۆکـوایە ب نو پێیا می شیعەوە کردووەسالئی

ــتەوەلە شــیعەەووی تەســ  ،عەیەتیشــی. 90یەتیدا دەدۆزرێ
یەتی، انەڕەســــــ کــــــانی:یبوونە و بنەمانــــــاڕاز :ڕێبــــــازی

                                                           
88 Abu-Manneh, Butrus, “The Naqshbandiyya-Mujaddidiyya in 
the Ottoman lands in the early19th century, The world of Islam, 
N.S., Vol XX11, Nr 1-4, 1982. P:13. 
89 Algar., “The Naqshbandi., p.124.   

 ئ موســــتەفا ئەششــــبیبیلەو تــــوێژەرانە دۆکتــــۆر کامــــ یەکێــــ  90
ـــدکتو) ـــئ مصـــطفی الشـــبیبي(یە، کە ر کال ـــیام ـــین  ةلصـــل)ا لە کتێب ب

کە سـاڵی دا، (ةیـثانالطبعـة ال لمعـاری، مصـر،ادار ، والتشـی  التصوی
 لەو بابەتە دەکات.  باسکە دیار نییە، چاپی کتێبە
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ـــــــو ـــــــاد و و مێژوویشـــــــی ێنییەیەکســـــــانی و ڕێن :  یه
 . 91بەردەوامە دبوونییشەه
ـــ یتهايیيفۆســـ  هبـــ”دا يـــهكهوواهتو  ڵوقـــو هوێشـــ  هل

و  هنــدهوێپ هوهتـهمييمائي يــیروونهد بـازیڕێو  وونمزهئـ
سـاندن و پ رهسـهلو هتـهئيمام ونیزموهئ مهئ. هدراوێرگ
 هلـــ هواتـــ) هزراوهدامـــنووســـراو  ژوویێـــم یانـــدنڕهپێت

ــچوارچ ــم یهوێ (، هوهرهد هتــهووچرهد وســرانوو ژوویێ
ـــكهد ووڕ تهئيمامـــ هنكـــوچ  یڕانوهچـــاوو  داهـــاتوو هات
 نیانـــدڕهپێتو  پســـاندن رهســهل تهئيمامـــ. كـــاتهدن تهــا
ــڕ ــ تهواڵ ــ هب ــارۆمئا مووهه ــو  یژگ ــانوون و  ريیهن و ق
ــــــ وویڕ تهمييــــــئيما. هزراوهدامــــــ هوهكانييــــــهڕهباو  هل
 و هواراشــــ اواتـــ هبــــ یيـــگنرگو  هردوونــــهگ روونـــیهد
ی ناكهنــو قانوو ژیێــربژي تهییــامئيم. ادهد انیكهوشــراۆپ
ــ ،ێنێســپهد ــربژي هچونك ــ ژیێ ــهرايهيامبهپ هل ــ هوهتيي  هو ل
ــۆپير ــۆڕن ،یزی ــكردرزهبو  زانســی هين ــ ،یهوهن ــ ۆب  یهپل

 یهـاتنييتاۆك رهگـهئ. ێبـهد دايهپو  ێقوڵهدڵهه ،یتهخوداي
 تیهايـــرهمبياهپ یهـــاتنييتاۆك ،دهممـــهموح تیهيـــارهيامبهپ
 هچونكـــــ ،هئاشــــكراي یويــــد هــــاتنیييتاۆكا وهئــــ، یێــــب
ا يـ تهئيمامـ ويشهئـ ،هيـههدا روونـهد هل وهئ ریهكواوهت
 . 92”هتهاليیو

                                                           
الطبعـة نشر، مة للدار الەل، شریعتيي لعەذا تەلم وه، فاضئ، هرس 91
 .135، ا1987ت لثة، بیروالثا
 .91ا ،..لثابیا، ..دونيسأ 92
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. هتييهرايهيامبهپ روونیهدناخ و  ،تهاليیو ،هرۆ و هب
ــــهئ ــــ رهگ ــــ یكهيهوێشــــ هب ــــ ریهد هديك ــــڵهدن يڕبب  ،نيێ
 هاتـكهد تهاليـیو ماهبـ ،تهريعهشـ هتاكهد تیهايرهبيامهپ
 كیهيهورچاهســـ هتـــێبهد امئيمـــ هيهوێشـــم ه. بـــتهقيقـــهح

ـــار يیخـــودا ـــ هكـــ ،زاني ـــ ديویوهل ـــي ـــهد پشـــتی ها ل  هوهق
 يشـتنهگێت هكـ ،ێنهيـهگهد هوهئـ همهئ. ناديارو  هيهورااش
 هلـ هوهنتسـوااگڕ و وۆهـ هبـ سـتنهپشتب هب تهقيقهح هل
 ئاشــكرای ديـوی هلــ تهقيقـهح هچونكــ، یێـناكر هوهكـڵهخ
 هوهقـهد ی(ت ويـئ) هوهنـاێڕگ یهگـڕێ هبـ هكڵهب، هينيدا قهد
ــ ــ ۆب ــ هوهيهكهرچاوهســو  تڕههبن ــۆد هب ــ یهوهزين  یاوات
ــــــــتاڕ ــــــــبهد هوهيهقينهس ــــــــاێڕگ”، یێ ــــــــ قهد یهوهن  ۆب
 هنـدهب یهقينهاسـتڕ یهواتـ یهوهنـزيۆدو  یهكهرچاوهس
 وهئـ. یێـب ان روونهدو  ناديار یهوات هك ،هوهكێفیعار هب
 هييـــهئاماد وهئـــ ممـــائي هواتـــه. ك 93”هئيمامـــو هفـــیرعا

 یۆڕێـبگ تهقيقهح ڕێهگنا ێل هك ،هيهييهميشهه هخودايي
و كخــراو ێڕو  ســگاهدو  ريیهنــن و نووقــا هبــ یێــبو ب
ە ب ەت، حەقــیقمــردوو یكێيڤهپــ هبــ شــانيشاپو  اوزرهمــاد

 . ەهێەێتەوەزیندووی د
 ،قهد ئاشـكرای ديوی هل هوهنكردبيرو  هوهنردنكووڕ
کە ، قهد: شــتاندنی هواتــ) قهد بوونیتشــهب یۆهــ هتــێبهد

 ادهنــها يم هلــ ،یهشــتان مووههــو هلــ كێشــت هتــێبب ئیــدی
و  هنـۆب هرۆ ـ نـدهچ هتـێبهدو  ۆڕێگهد شئايينين( و هه
 ديـدی هلـ نۆچ كهو ،كێوتهسوكڵههو  هڵهمامو  وتارڕه
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ــیيف ــالمن) قه ــيا ورظ ــرهد دیهودا (لفقه ــێك ــاس  ه. ك ــب  هل
ــايين، ێبكــر روونهد ــو  بــ اڤ ،ئ ــاڕبێب كیێوژمهت و  هوهن
 ديتنـیو  ونچوۆب یهرێگو هب هچونك ،ێتێردهد يیتاۆكێب

. یيتــــاۆكنا وهرهبــــك ێــــاڤب  هتــــێبهد نييئــــا ،تهيــــيئيمام
دا و یــقهیف ییئاشــكرا یدیــد هلــ نییئــان واێــن ییاوازیــ 
 ییازاو يــ كهو”دا يــتهئيماميي یروونــهد یدیــد هلــ نییئــا
 هلـــ ئاشـــكرا :هواتـــ، هگـــهڕو  ڵچـــ، و بـــن  رهبێســـوان ێـــن
ـــهنێو ـــ یهيیـــ تـــرێز روونهد یكهي  رهبـــهل و هنييـــ هديك
 هنــــێو هبــــ ێنــــاكر هيــــۆب ،هييــــاتۆكێب روونهد ،وهوهئــــ

و شـــكراائو  هبنجـــ روونهد. 94”ێربنـــدا ۆبـــ یســـنوور
 ،جامنهئـ هش بـيۆهو  ڵچ هبن  ب نۆچ رهه، هوهئ یهنێو
 یديـو هش بـروونيهد، هوهنێناكر وونڕو  هوهنێنادر كێل

 یديـو هكـڵهب ،هوهتـێناكر وونڕو  هوهتـێدرنا كێل ائاشكر
 وونڕو  هوهتـــێدرهد كێـــل ونورهد هبـــ هكـــ ،هيراكشـــائ
 هلـ هكێيشـتنهگكێپ كهو تهئيمامـ” هرۆ ـو ه. بهوهتێكرهد
ا يـ ئاشـكرا یديـو هك ،ي(زمنوقتي، ، زەمەنی)یيكاتوان ێن
 ه، لــهتــهقيقهحا يــ روونهد هكــ ،داتــهدييهبهئو  هتهريعهشــ
و  وهـاتوييتاۆك(دا، بـیاث) وسـپاهچ( و متغير) ڕۆگوان بێن
 یيكـاتهاو هديكـ یكـێينڕربهد هبـ تهئيمامـ، وتواههنييتاۆك
 روونهد هواتــهك .95”ه(هــرظم) تهڵــواڕ( و رهو ــ) كۆكــر

 یۆخـــ ینەیتاســـڕ یهواتـــ هكـــڵهب ،هوهتڕێناســـ ئاشـــكرا
و  هوهتــێزرۆدهد هكــ ،هيــهكييووناڕ وهئــ روونهد. ێداتــهد
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 هوێشـن ووبههـ هبـ هك ،هشهياوات وهئو  هوهاتكهدن شۆڕ
 یاتـــاو و خهبايـــها و هبـــ :هواتـــ، داتهد یۆخـــ یهنـــێو و
 .هوهداتهد

ك ێسـانهك ینيشـانستهد یۆخـ ۆبدا خو یهوهئ رهبهل
 جك مق حق مفُّٱ كـاتهد یۆخـ یيبـانهميهرو  یيهزهب هب
ــوور ۆبــ یێــب ســیهبهم یكێســهكرهه)خــودا  96َّحك  ین
 هلـن امڵموسـو یكێسانهك هتاوه(، ككاتهد ینێنوڕێ یۆخ
 یكانماهبنو  هبناخ هل رتێزمان ڵموسو یهديك یكێنساهك
و هوهنـرووهد یهبـار هرن و لـتـ يكێن هوهمئيسـال یينیئا
 یهوهرهد یكڵهخـــ هك لـــێـــ انێخ یاننـــدامهئرن. تدارگـــائا
 هكهن اێك خۆرهس یوباركار هن لدارائاگ ترێز هكه انێخ
ـــــ یباشـــــترو  ـــــماهبن هتـــــاو، نـــــنازهد ێل  ینـــــا ێخو  هڵ
ـــهپ ـــئ ا) شريهيامب ـــیلبأه ـــي ـــرێز ید یانكڵهخـــ ه( ل ـــ ت  هل
 تــــرێزو هديكــــ یكڵهخــــ هرن و لــــتــــ يكێن هوهرهيامبــــهپ
و  روونهدك و ۆو كــر هوهئيســالم یكانهيــینێنه یهرابهلـ

 یامئيمـ. نـنازهدن اكهركان و اكهلهسهم یهشاراو یديو
 : ێڵهد (نیدعابین الزي عل) دينیبلعاونيهز یلهع مهاروچ

 بو  بهأ وـللم ــوهر عــــرب  و
 97ناثلوبد اـمن يعلي: أنی مئ ـــلقي

 يـوالستیئ ر اه مسلمون دم
 ي تونـه حسنـاا ــبح مــرون أقــي
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 رهگـــــهئ ،هيــــههك ێزانســـــت یكــــۆو كر ماهبنــــ) واتە:
ــ، مهكــب یكرائاشــ ــ: ێگــوترهدم ێپ ــ ۆت  بــی یهنســاهو كهل
ــــا ،و نتســــرهپهد ڵ ێنم حەاخــــوان موســــوڵمیلێەی وەپی

  (.یان چاکەیەێەی دەیەەن پێارک دەکەن، دزێوترین
 دينیـينولعابهز یلهعـ هكـ ،ێوهكـهردهدمـان ۆب داهمهب
 هزانســـت ،یلهعـــ ئيمـــام یڕكـــو ينهحوســـ ئيمـــام یڕكـــو

و  ینـــێنهك و ڕۆهنـــاوو  هوزانيـــ یهكـــايناخوو  هشـــاراو
ـــروهد ـــناز یهكـــەئايين یون ـــ یشـــهوهئ و هوي ـــاو هل  ك وب
 یزانســت یچرههــ. هبــوور ێــفو  هوهتــهماو ۆبــ هوهيــیپيراب
 هوهرهيامبـهپ یهگـڕێ هلـ پتـر ،یتهكانيـهنييێهن و یروونهد
 هيشـتووهگ( آه البيی) یكانهوهنو  ڕو كو یلهع ئيمام هب

ن ياديكـــــهي هلــــ هوهنــــ یدوا هلــــ هوهنــــ هوهنيشــــواهو ل
 ێكـــرهد هيـــۆب رههـــ، هوهتـــهماون ايـــۆب و هوورتـــگرهو
 پتـر یتهايیفيۆسـ یاواتـو  روونهدو  ینێنه هك ،ێگوترب
 ۆخـ ،هتـهئيمامييو  يیههلولبـهئ یێڕۆپ هك ،تيداهيهشيع هل
لەکـــــن  ێئیمـــــام عەلـــــی و نەوەکـــــانی تەنـــــ .یێـــــنێنوهد

ـــرۆنانی شـــیعە، مەزن و خۆشەویســـی و پموســـوڵما ز ی
ە ل وە، کەڕنەێـەگد 98ی شـافیعیممـائیلە  تـاەو، ئەونەەبون

ەـی میـژووی ڕووداوێدا، رە نایابـفـ ەییعرێدێـڕە شـچەند 

                                                           
 /القرشي بيلالمط س الشافعيإدري عبد الله میمد بنو أب) افیعیش 98

نانی سوننە انی موسوڵماوار ئیمامەکچ ەە لسێیەم ئیمام (ز 767-820
ــازی شــافعو  ــی یقە فل ییەخــاوەنی ڕێب ــووە و دوەر دائیســالمیدا. ه ب

لە  ەززە/فلسـتین  نەوە و زانستی حەدیـس بـووە.لێەدا زانای بواری
 و لە مسر مردووە.  وەلەدای  بو

https://ar.wikipedia.org/wiki/767
https://ar.wikipedia.org/wiki/820
https://ar.wikipedia.org/wiki/820
https://ar.wikipedia.org/wiki/820
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تۆمار دەکات، کە مرۆڤ م عەلییەوە ئیما لەمەڕفرەگرنڕ 
نەـۆڵیی ش ناتوانێی وێنای بەات و نەیـارانی ئیمـام عەلیـی

شـەاندن لە کـاتی ەیە، کە ووداوئەو ڕلێ دەکەن، ئەویش 
ـــــة(لە)ا داداوخـــــ مـــــاڵیەی نەوەردپـــــاکو  ی و ڕووگە عب
عەرەب  کە، ەکـــــــــــانیلە بت )القبلـــــــــــة( ڵمانانوســـــــــــوم

ــــــامهێنەرەن لە الی، دەیانپەرســــــتن الم و بە یســــــئ یپەی
ـــی،  ـــام عەل ـــ  لهـــاوڕێیەتی ئیم ـــاوی یەکێ ـــان بە ن ە بتەک

دەسـتیان  و)الهبئ(، کە لە  ێگەیەکی بەنـد دەبێـی  هوبەه
تە یتۆ دەچ ێ:ڵەد پەیامهێنەرمام عەلی بە ڕاناگات، ئی پێی
، بـۆ ئەوەی ی تـۆشـان ە سـەربیـمشانی مـن یـا مـن سەر
دەڵـێ: یش نەرپەیـامهێی بگـات و بیشـەێنین؟ پێـن تمادەس
دەچێـتە سـەر عەلـی  ئیمام شانی من. ئیدی بیۆ سەر تۆ

ەگـات بە هـوبەه ددەسـتی و ی ئیسـالم پەیامهێنەرشانی 
ـــــی پەســـــن و عرەکەی دەشـــــەێنێی. تەواوی شـــــی و تێە

رەکەیدا عیایی شـتـلە کۆ و ەلـیسەرسامبوونە بە ئیمام ع
بە ر أم  أعلـــي ربە یـــدرلـــیس ي وفعشـــافمـــات ال" :دەڵـــێ
ی یــدەزانی عەلــو هێشــتا نە در، واتە: شــافیعی مــ99"الــلە

  خودایەتی. ئەڵاڵخودایەتی یا 
 
 
 

                                                           
ســـــوننییەکان بـــــاس لە  ســـــەرچاوە .53ا ،..ەـــــذاه ،..رســـــوه 99

ـــــــیعی بە ی شـــــــافسەرســـــــامبوون ـــــــی و ام ئیم ـــــــی و ئالولبەی عەل
 ێ بەالی وەها شیعرێەدا ناچن.ەن، لستیی بۆیان دەکخۆشەوی
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 )مقام( هپاي. ێچ

 

 یال ڤۆمـر هكـ ،یهپايانـو  هپلـ وهبـ ناكهييفۆسـ یێـپ هبـ
 هلـ ،كێماقهمـ هب يشتنهگ. قامهم، ێگوترهد یتهيههخودا 
ـــڕێ ـــواهردهبو  ینەتاســـڕ یكهيرســـتيهپخودا یهگ و  هوهم
ـــ باتهخـــ ـــ یژد هل ـــازڕهوكردن و تهكهشـــ و فسهن  یندن
ـــــبهد هوهفســـــهن ـــــۆ. زیێ ـــــ هر ل ـــــڕێ یاوانیپهورهگ  یهگ
(، ةالتوبـ) هوبـهت: هنـاودا قامهمـ ۆبـ انیهپل هد یتهیاییفۆس
 برهسـ(، ةاعـقنال) تهناعـهق (،ال هـد) زوهد(، روالو) وهرهو
 خالسیئــ(، رشــكال) ر(، شــوكالتوكــئ) ككوههوهتــ (،الصــبر)
(. میالتســل) میســلهت(، ةالمیاســب) هبهســحامو (،ااإلخــال)
: كهو هوانــهئر هســ هتــێخرهدو هكــید یهپلــ ــار  ێنــدهه
 دقی(، ســالر ــاء) ا ــهڕ(، یخــوال) ویه(، خــالفقــر) قرهفــ
 مهئـــ ی(لككك ســـا) رابـــوڕێ .دته(...الرضـــا) ا یـــڕ(، الصـــدق)
ـــهگڕێ ـــ( یتهیاییفۆســـ) هی ـــ یكانهر ـــهما ت ـــماقهم وهئ  هان
ــ ســیهدهو ــناینا، ێنێههن ــهئو  ێاتگ ــهیاپ رهگ ــ كهی  ڕێبهن
 یســبا هلــ هكــ ،هكــید یكێســتهبهم. هكــید یكهیــهیپا هاتــگنا
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و هبــ شیوهئــ، ه(حــاه) ڵحــا یتســهبهم ،هكــی ێن هوهقامــهم
ـــییتهینۆچ ـــوارڕێ رهســـهب هكـــ ،ێرگـــوتهد هان  یهگـــڕێ یب
بـوار ڕێ یهوهئ ێب ،یێد یۆخ ۆب ڵن. حاێدا دیتهیاییفۆس

ـــات كێشـــت ـــ، بك ـــ هوات ـــوار ڕێ یســـتهد هب ـــنب ـــڵهب، هیی  هك
ا یــ هتــهكهرهبور و وا نــیــ، هیــهخوداو هلــ هواتــ ،هدادوداخــ
 هكـــ ،واتڕهدو  یێـــد یۆخـــ هكـــ ،هتـــهبیتا یكهییـــتهینۆچ
ـــنهڕ ـــاخمهك هگ ـــب نهی ـــێنێمر بۆز هشـــیگنهڕو  یێ و  هوهت
 ۆدا خــهناوێشــم هلــ ڵ. حــاقامهمــ هتــێببو  یێــب ریقامگهســ
ــــنێنوهد ــــهحهملهئ: یێ ــــ) هبب ــــ(، ةالمیب (، ةریــــالغ) هریغلهئ
ــــهقلهئ(، الشــــوق) قوهشــــشهئ ــــق) قهل ــــهعلهئ(، القل  وهت
ــــالع) ــــدهولهئ(، شط ــــد)   (، رســــهال) رهههســــسهئ، (الو 
 رقهبــــلهئ، هوهشــــقیع یۆهـــ ه( بــــنامــــیهلا) مانهیـــههلهئ

ـــرق ـــ(، )الب ـــا) وقهززهئ ـــدهه(. وقذل  افهســـسهئس هكـــ ێن
(، ةبــــیالغ) هبــــیهغلهئ(، الســــرور) رســــرووسهئ(، الصــــفاء)
 ب هقـلهئ(، ةنـیالمعا) هنهیوعاملهئ(، ةشفاالمك) هفهشاكوملهئ
 ( والشــــكر) رشــــوكشهئ، (طالبســــ) یســــهبلهئ(، ضالقــــب)
  .100نێنهداد ڵحا هب شی(یوالص) حوهسسهئ

ن و یرتكین " هان بیۆخ یهكهتهقیرهت كانهییندهقشبهن
ــڕێ 101"نیرتئاســان ــهداد هگ ــ نێن ــ شــتنیهگ ۆب خــودا و  هب
 -1563) یندیهریســـ دهحمـــهئخ ێدا. شـــیـــڵهگهلبوون كهیـــ

ـــ ،ز(1624 ـــ هك ـــێنو مهدوو هب ـــ یهوهرهك  مهدوو یهرازهه
 یاوانیپهورهگ هل هكێكهیو  یێنرهددا ي(ناثلا لفمجدد اال)

                                                           
 .619-193، ه..وویەصەت ،..ندیقشبهنه 100

101 Habib., some notes., p.42.  
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ـــــ یدنهقشـــــبهن ـــــ یدوا هل ـــــهبشـــــقهن ینیددوهائهب  هند، ل
 خیه ـ ،(مكتوبـات) كتووباتهمـ یوانـ هبـدا یكانهنینووس

، كـــاتهد (لشـــهودا ةوحـــد) وودوهوەحدەتوششـــ رهســـهل
ـــ ـــادكێل :هوات ـــك ێزانســـت وومههـــ یهوهســـتنهبو  هوهن  هب
 ســـــیهه ینیهـــــانبی  و ونوچـــــۆبو  نتیـــــد یهوێشـــــ
 یكهیهشــانینا شــدیكێشت وومههــ هو لــ هوهكانهـ(ــالیواس)
، کە دهووئەششـــــ. یێـــــنریببخـــــودا  یبـــــوون ینـــــدوویز

ەبوونی نەفـس تـا گەیشـتن گەیشـتنە بە کـام لێی مەبەسی
ا دا تــتێیــ نەوەبــووەرزب)الشــهود( و  بە پــلەی ئەششــهوود

وو هەمــــ لە ودا یانــــهــــان و لە ژیــــدی لە  یە ئئەوەی، ک
ــرەدا خــودا دەبینتێشــ ــاو ئەو شــتانەو  یێ ــێش و پ و پ
، هەمـــوو وو بــووننەت هەمـــێـــی، تەنــارخــودا دەبینر هە

ێـی و رخـودا و بـوونی ئەو دەبینشتەکان وەە سێبەری 
ئـاوازی ، دا(لك  السـا) ڕێبـوارهەموو ئەو شـتانە لە هـ ری 

ر هە نیــیە وو  نابیســرێە خــودا ە لێجگبــنێــ  هــیچ بوو
 یە.هە اەنیو تەوی تاە ئ

 هوهئـــ رهســـهل یخته ـــش ییدنهقشـــبهن ینیوددهائهبـــ
 ۆبــــــ یكهرهســــــو  یتڕههبنــــــ ی رهمــــــ. هوهتــــــهدووكر
ا یك ێخێش یكردنێڕۆپ ،یندهقشبهن یتهقیرهت یكردنێڕۆپ
. هیـهتهقیرهت وهئـ یكێفیا عـاریـ زموونهئـ نهخـاو یكێریپ
ـــــــــدوهع  یهبارهلـــــــــ ،ك(898-817)ی ـــــــــام انمحڕڕهب
 ن(اییندهقشـبهن) انوهئـ یتهقیرهت" :ێڵهد هوهانییدنهبشقهن

و  هتـــــهماعه و  تهننوســـــ یهلهئـــــ ی(إعتقـــــاد) ڕهبـــــاو
ـــــــاێڕگو ـــــــانوون و ب ییڵهی ـــــــدهق و  هتهعیرهشـــــــ یكانهن
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 (د) انرهامبـیهپ یرهروهس یكانهتهسونن هل هكردنوڕهیهپ
ـــ هیـــیتیبر ه( كـــةیـــالعبود) هییـــتهیاندهب ییوامهردهبـــ ،و  هل

 هكردن بـسـتهه ێبـ -هسـبیان- خودا هل وامهردهب ییئاگا
 یڕكــو دهممــهحوم. 102 "نــدابوو هلــ هكــید یكێتشــ یبــوون
 هلــ، (یمان بغــدادین ســلد بــمیمــ) ی ــدادهب مانیهســول
ــوراد  دهممــهموحخ ێشــ یكێنینووســ د میمــ) یكهزبــۆئم

 ،یواوهتـــ و هنهیالگشـــت یكهیهناســـێپ ،هوهیـــ(یراد ازبكمـــ
ـــ ـــ یهبارهل ـــهقیرهت مهئ ـــهد هكـــ ،هوهتهگواســـتوو هوهت : ێڵ
 دار و ڕێــــ یارانیــــ یتهقــــیره، تیندهبشــــقهن یتهقــــیرهت"

 ێبهبــ یۆخــ یهبنگــو  هنــیبنی رهســهل، هـ(ــكرام) رێ ــوام
 یكهییـتهیاندهب هلـ هییـتیبر شیوهئـ. هوهتهماوم هاد و كیز
 تهڵـواڕ هبـ واوهتـ یێەـ(امإلت ) ینبووررباهو بـ وامهردهب

 یواوهتـ هو بـ هوهتـهمیزهو ع تهننسو هب ،روونهد هو ب
ــوتهكدوور ــ هپاراســتنۆو خ هوهن ــانێداه هل ــیب) ن ( و تهدع
 هلــ ،اكدێوتهســوكڵههو  هوهنــا وو مووههــ هلــ ،ییهزرههــ
 هلــــ ،هبوونــــوامهردهب و داهڵــــهمماو  وتــــارڕه و راكــــائ
 رهســهل  ،خــودادا ڵهگــهل ( هەمیشــەییرحمــو) ییهدمــاائ
 ،103"تیهالە(سـی)ئیش ریخـۆبەرو  رچـوونەوەبیلە یهگڕێ
ــئ ــن حجــر اله) یمهســیههلهئ ره ــهح بنی ــيثیإب -909) (م

ـــهدك( 974 ـــیرهت" :ێڵ ـــهیپا یكێتهق ـــالعل) رزهب  و ســـاغ( ةی

                                                           
   .52-51يه.. ، هقدس، ..بخارايى 102
   و.ی پێشووەرچاسە 103
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 یزانانهن/نـــــاكهزانهن هییفۆســـــ یـــــیاڵێل هلـــــ ،(ةســـــالم)
 .104"هییندهقشبهن یتهقیره، تیتهیاییفۆس

 یهگـڕێ ،هیهسهك وهئدا یندهقشبهن یتهقیرهت هل دیمور
ـــیرهت ـــێگرهد تهق ـــ هت ـــێبهدر و هب ـــوارڕێ هت ( و  لكككســـا) ب
 :ێبهد دیمور. ڕێهگهددا تهقیقهح یدووهب

ــــ ۆخــــ •  و ێرگــــدوور ب هبــــ ییایــــدن یشــــت هل
 .ێ ێپارب

 تهننسـوو  هیـداوخ یبـێكت هك ،قورئان یۆێڕپ •
 .بكات
ــــــــ • ــــــــ هل ــــــــان و ێداه مووهه ــــــــن  و ییڕێومگ

 .ێبدوور  كهییكاراهونگ
رز و هفــ یژێنــو ینانێهێ هبــ هلــ ێبــ وامهردهبــ •
 .تهسونن
ـــان • ـــێنێبخو قورئ ـــاهو دروود و ســـ هوهت  هو ل

 .هوهكاتبا ودخ هل ریبو  بدات رهامبیهپ یارید
ــــام و هو د ســــیهد • ــــو  وچ ــــ ێوگ و ان و زم

و  اوانتـوناه و گ گشی هل یشهل یكانهندامهئ مووهه
 .ێ ێپاربك ێمراهح

 وومههـــو  یســـبازهوههو  زووهرائـــ هلـــ یڵـــد •
ـــاك ،خـــودا یریه ـــ یكێشـــت ـــكان بێو خـــاو پ و  هوهت
 .یێەێههن داێت یهكید یییهخودا  هل هگجێب
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 یەرداربسـتدەووی خۆی ارەزخواسی و ئ ەب •
ـــــکانی ویســـــی و خواســـــتەواوتە ـــــی ب یۆی خ و بێ
  ەات.خودا ب ڕادەستیی وومهە
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  :خودا هب شتنیهگ ۆب دیمور ینكاهرمهم. ێح
 

 هبـ هك ،هناوان دایكهیهگڕێو  ر هم ندهچ كانهییندهقشبهن
ــیۆه ــمور هوهان ــهد دی ــا هگات ــیقهحو  ن ئام ــگاهدو  تهق  هت

 :نهمانهئ وهنار هم وهئ. خودا
 و ڵكامــلێــ ان و  یكێدیمورشــو  بەرێــڕ یدنــركێڕۆپ. 1
 هك لــڵهكــ ێبــهد دیــروم. 105یگرتنــێ لڕێو  ینســتیوشۆخ
  ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّٱ ییۆاســــــــــــــــــــــــــــــتگڕ

ــ) واتە: 106َّربيئ ــهئ یهئ ــڕب یهوان ــاوات خــودا  هن ب
ان یۆتگســاڕ ڵهگــهلو   نێپــارخــودا ب هان لــتــۆخ ،هنــاوێه

ماه هكــ نهخــاو یدیرشــوم ییپــاكو  یشــابوشتڕهو  بــن(
 هبـــ وهئــو  وهئـــ یردگشــا هبــ یۆخـــ ێبــهدو  ێرگــرهو
 نیهاسـانتر هیـهگڕێ مهئـ نێڵـهد. یێنب ا یۆخ یستاۆمام
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م ه. بـــســـیهبهم هگاتـــهد یێـــپر تـــزوو ڤۆو مـــر هیـــهگڕێ
، هتـیابڕ یكریزا ی( یسهبێپ=ةطالراب) هتیابڕ نێڵهد هیهگڕێ
 هبـــ شـــانۆكێتو دان ڵـــوههو  دیرشـــمو یادكردنیـــ :هواتـــ
ـــتیرب وهمـــهئ. دیمورشـــ یۆوخهاســـتڕ یتهارمـــی ـــ هیی  هل
ــدهوێپ ــ ین ــهل فسهن ــ ڵهگ ــمور هخــودادا. ك  یدیمورشــ دی

و  كــــــاتهد هتــــــیابڕدا یهكهدیمورشــــــ ڵهگــــــهل ،بووههــــــ
 كـاتهد هتـیباڕدا یـۆخ یدیمورش ڵهگهل یشیهكهدیمورش
 هبــون و هكهردهســ ادهكــهریزنج هبــ هرۆ ــو هبــ یدیــئو 
 هبـــــ هتـــــیباڕ ز(ۆریـــــپ یاوانیـــــپ) هوهاكانـــــیولهئ یهگــــڕێ
 یهتــــــــیابڕش یرهامبــــــــیهپو  ێكــــــــرهد هوهرهامبــــــــیهپ
 یفسـهن ،هیـهتیابڕم ه. بـهیـههخودادا  ڵهگهل یۆوخهاستڕ

 (،دیسـال) یـیرەئێ كهو ییایـدن یشـت كێڵهمـۆك هل دیمور
 /یازشـان(، التكبـر) ەرزیوتبلو /ییهزهوهگ ن/یانزل هبۆخ
ــف ــو ( الغــرور)  ی ــهمهت یماحهت ــبو  یژێدرن ــ ری مــردن  هل
ـــــكردهن ـــــدووكردن امۆو خ هوهن و  هیرماهســـــ یدوووەن

ــ مووههــســامان و  ــاك ،هشــتان هرۆ ــ وهئ ــێبهد پ و  هوهت
ــــر ــــهد ڤۆم ــــوزوور هگات  هداههوشــــو م( الیمــــور) ح
ــتكا( و ةمشــاهدلا) ــگو  ڵد كێ ــهگهد نای ــ هن ــ وهئ و  تاوائ
ن ێكرمـهادد و هوهبنـهد ئـارام نایـگو  ڵد یدیئ ،هستهبهم
 فسهنـ یشـتهگ /انیگ یشتهگ هب كاتهد سیهد دیمورو 
 یهوهئــ ۆ( بــءفنــا، فەنــا، نەمــان )ســووتانخودا ۆبــ وهرهبــ
 .(ءاقب) ان، بەقامرهه یهگڵن هم /یهگنێشو هاتگب
ە ەوکردندیـا ەە بئامـاژ قورئانـدالە دا ن شوێنندیلە چە. 2

  من زن رن مم امُّ وە.نگیــــی پێــــدراە و گرکــــراو
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دا بهێـــنن بە هەڵســـان و خـــو ی)نـــاو :، واتە107َّنن
ــدا(. ســەریشــتن و بەدان  مل خل حل جلُّٱٱهەردوو التان

ـــــــاوەڕدار )ئەی واتە: ،108َّخمحم جم هل ـــــــاب دێەی ان ی
ـــــەەنە ـــــودا ب  :تەاو ،109َّجه ين ىنُّٱٱوە(،زۆری خ

  مضُّٱی(،یـــهێنن بنـــاوی مـــەی ئەو بـــۆ بـــەەێژ و)نـــ

دەڵێن  ەمەوە(.دەک دتان)یادم بەەنەوە یا ، واتە:110َّحط
 یگەن یەتــرین ڕێــ ی پرســیوە،پەیــامهێنەرە ی لعەلــئیمــام 

ـــۆ گەیشـــتن بە خـــودا و ئاســـانترینیا ـــدب ـــۆ بەن ەکانی ن ب
فەرمـانی پێەـردووە  یشپەیـامهێنەردات، ان بـپێش یاخود
 .111(ذکــر) رنەوە، زیەــکردادر یــلەســە وونبــماودەربە بە
ـــــ ـــــی رهســـــهلبوون وامهردهب  شیوهئـــــ هكـــــ ،هوهادكردن
 ینگهدێب هب هك، هی(یفهخ) یكهڵدو  نڕهدێب یهوهكردنادی
 یسهخ یكێ یركهتو  ڕامانی و ێدرهدجام نهئ یئارامو 
  .هڕپو  ڕچو 

 رهســهل یدنهقشــبهن یتهقــیرهت ییكهرهســ یكهیــماهنب
 هوهنــاوهئ یال هش بــیهوهكردنــادیو  هنــراودا هوهدنــادكری
 ،هییـكهڵد یهوهكردنـادیا یـ( یفهخ) هگنهدێب یهوهكردنادی
 یتهیـهوهنادكردیخـودا و  ینـاو یهوهنـتوگ وامهردهبـ هك
. هوهادكردنـی هبـ نهكـهد یسـهدو هلـ وومههـو  انیـگا تـ
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 هلـ هانیگ یهوهنكردپاك مههو هوهندركدای مهئ یمهرههب
. هیــیهادمئا ییوامهردهبــ شیمههــو  ناكهدنهســهپنا هتشــ
 زكوورهم /كراووبراو و باسان هوهدنكرادی هش لیستهبهم
ـــ) ـــ ،ه(كورذم ـــخودا هك ـــ هی ـــیك هن ـــ ،هوهادكردن ـــ هك  یوان

ـــخودا ـــهوهنبووكی ێن ســـیهبهم .هی ـــ هی ـــیقهح هل ـــ تهق  هك
 .هیداوخ
 ییهمـادائ و هوهیاوشـدرە ادانـیگ هل ،اخود کاییڕوونا هك
 هچونكـــ ی،ێـــنێنام هوهادكردنـــی یدیـــئ ،كـــرد ێپـــ یســـتهد
ــــ ــــهئامادوبراو ان ــــڵهب. هی ــــهگ ــــ ۆو ب ــــادی مهئ  یهوهكردن

 حض جض مص خص حصُّ هرۆا زدقورئانــ هلــ هییــفهخ/بێدەنگە
و  یبوونهرس و زت ه)ب تە:او، 112َّجع مظ حط مض خض

 یهوهكردنــادی ینگهدێـب هبـ و داتــۆخ یڵـد هلـ هوهییـالهلهك
 ،113"كر الخفـيذر الـیـخ" رهامبـیهپ یسـیدهح ای (هكخودا ب
ــــیتن باشــــتر) واتە: ــــادی هوهادكردن (. هنگــــهدێب یهوهكردن
 هبـ هكـێكار هبـاو كهو ه، كـیفهخ یهوهدنكرادی هل هگجێب

ــــــ یســــــهكهتاك یكهیهوێشــــــ ــــــردهدجام نهئ ــــــرو  یێ  پت
ئاشـەرا و  یهوهكردنـادی، نهكهد یێڕۆپ ناكهییندهقشبهن
ــــ ــــههش ی( هر/هره ــــ) نڕهدهب  یهوهكردنــــادی هكــــ ،هی
و ێنهلــ ییئاســابە شــێوەیەکی و  ێگــوترهد ێپــ یشــیزمان
 رزهبـ ینگـهد هدا و بـشێروهدو  دیمور یكهی(ةحلق) هزنبا
 هوهییـدرقا یتهقـیرهت نهیـالهو لهمـهئو  یێدرهد جامنهئ
 .یێكرهد ۆڕێپ
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جام نهئـر ۆدوو  ـ هبـ یكهڵـدا یـ یفهخ یهوهكردندای
 :یێدرهد

 ینـاو یهوهنـردكهپاتندهچو  هوهگوتنـن و توگـ :ەلفئ
م هو بـهوهنـادكردی مهئـ. ڵد یزمـان ه( بـالله) اڵڵهئدا، خو
 هواتـڕو ب یێرگب ژێنوستهد ێبهد دیمور :ێكرهد هیهوێش

ــو  تهوڵهخــ یكێنێشــو ــ ،انهپ ــ ۆب ــو یهوهئ ــنێبخو ژێن . یێ
ـــیق/هگووڕو هووڕان شـــاپ ـــال) هبل ـــپو  یێشـــی( دانةقبل ن  ێ

 هو بـ ڵد ه( و بـأسـتغفرالله) اڵڵروی فهسـتهئ ی:ێەان ب ار
ا دخـو هل یشۆچاوپو  نیخشهبو ن ردبوێل یاداو یاستڕ

 یمردنــ کێــ خولە نــدهچ پــاو. یكانهگوناهــ ۆبــ ،بكــات
  ی،ێـو وا ب ان هوهكاتـب ێلـ یریـو ب رچاوهبـ هتێنێهب یۆخ
ن و ێــد كانهشــتیفرو  هیــداۆڕگ هو لــ هودومــر هكاتــ وهئــ

ــــ یتهامــــیق یاریپرســــ ــــ. نهكــــهد ێل  یتهســــوور ا وهئ
 خالسیلئهئــ یتهســوور ناشــپاو 114 (ةالفاتیــ) هیــیلفاتهئ
ـــنێبخو 115 (اخـــالاال) ـــ یێ ـــیهپ هو ب ـــزنجو  رهامب  یهری
و هشــكێپ یۆخــ یهكهدیمورشــ تهبــیتاهب و یدنهبشــقهن

ــــــات ــــــدهوێپان پاشــــــ. بك ــــــیگ ین ــــــةطــــــراب) یكهان  ه( ب
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ــ یكهمــۆك یداواو  اتبكــ هوهیهكهدیمورشــ ــ بكــات ێل  ۆب
ــــ ــــ رهســــهب یهوهئ ــــگو  فسهن ــــۆخ یانی ــــ ڵزا دای  و ێب
 هلـــ یزمـــان و یێـــنێبنووق یچـــاو یـــی. دوایێوهركهســـ
 یوێـــــو ل تاكـــــبونـــــد ت یم(هد یهانســـــمائ) شـــــوواهم

خوا  یواندا یۆخ یڵایهخو  ریب شك وێم هو ل یێنێبنووق
 . الله :ێەب ڵد هب :هوات ی،ێنێهدا بیڵد رهسهب( الله یهوش)

ــهد دیــمور ــ یرنجهر ســۆز ێب  یووڕ هكــ ،بــدات هوهئ
 لهـيا إیـ" :ێەـب و هستهبهم یشیوهئ رههو  هیاوخ هل رهه

ـــی مق ـــوبيطم اكضـــ  ورصـــودأن ـــاخود) 116"ل م ۆتـــ هی
 یتاكـــــ ه( لـــــهتم خواســـــۆتـــــ یدنـــــهزامڕهو  هتســـــهبهم
 هخــواو هلــ بكــات تهكــهرهب یڕنواهچــاوشـدا یهوهكردنادی
 ،توانسـی یێـپ هو بـ هرۆ ـو هبـ ێبـهد یدیـئ. یڵـد وان ۆب
 یێـبهد ڕپـ یڵـا دتـ یێب وامهردهب هوهنادكردی مهئ رهسهل
 یكردنێكـارت ێبهبـ و یێـبهد یرانوونـ هواتـ، یڕوونـاک هل
 . هوهاتكهدخودا  یهوهكردنادی یڵد ،هكید یكێشت چیه

 هڵـد یهوهكردنادی وهئ، هوهدنكرادی هتوهك یڵد كێكات
 ةفــیطل  )ڕۆ یهفــیتهل /انیــگ یینــازك وانــ ۆبــ هوهتــێ ێوگب

دا. تاسـڕ یمكهمـ رێـژ هلـ هیهوهڵد یرهبوهل ه، ك117(الرو 

                                                           
ــارايى 116 ــرد و دروشــمێەیئەم .60ا ،..، قدســيه..بخ ــوتە و وێ  ە گ

ئەو  یایەتیی هـ ری سـۆفختەوقشـبەندییە و پـتی نەنی تەریقەپێڕۆیا
ــقەتەیە ــانواو ئە تەری ــێ دروشــمی ن پێی ــی  وایە دەب هەمــوو مرۆڤێە

     و ژیانیدا.وڵمان بێی لە هەموموس
یـــن ەددئەمـــین شـــێخ عەالئ، 717ه، ..ی ووەصـــە، ت..ندیهقشـــبهن 117
. هوهنـێبـێ پـاك كرده هوونـدا كـرده هلـ يههانێنوو شطائف: ئهل"ڵێ: ده
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ـــــ ـــــهوهئش یوهب ـــــادكی هدن ـــــ تكـــــاهد هوهردن ـــــێبهدا ت  هت
 هكـــهوهادكردنی ا وهئـــ( و اكـــرذ) رزاكـــ /كارهوهادكردنـــی
م هلـ هكـ ،سر(ال ةفیطل) ینێنهاز/ڕ یینازك ۆب هوهتێ ێگوهد
 هبـــ هیـــهوهمكهم یژووروو یال هوهپـــهچ یمكهمـــ یویـــد
ــــنگیســــ یاســــتڕهناو یووڕ ــــ، هنجــــهپ ودو هدا ب  شیوهب
(. اكـرذ) ەرەوەكادیـ هتـێبهد شیوهئـا ت كاتهد هوهردنادكی

 یینــــــازك ۆبــــــ هوهتــــــێ ێگوهد هكــــــهوهدنكرادی ا وهئــــــ
 یژوورو یال هلــــ ه( كــــالخفــــي ةيفــــطل) نهانهپ/هشــــاراو

 هنجـهپدوو  هب هنیس یاستڕهناو وهووڕ هوهاستڕ یمكهم
 ییكنــاز هبــ ناپاشــ. كارهوهردنــادكی هتــێبهد شیوهئــا تــ
ـــ ـــطل) اخفەلئهئ ـــألا ةيف ـــ ،(ىخف ـــێوهكهد هك  یاســـتڕهناو هت
ـــــ ،هوهڤـــــۆمر یهنیســـــ  ارچـــــو رههـــــ یاســـــتڕهناو هوات
 دیــمور هكــ .كــاتهد هوهادكردنــی هبــ ســیهد، كانهییــكناز
ــیب ــ ین ــپ رهه ــكن  نازێ ــ انیســتهد ،كانهیی ــی هب  هوهادكردن

ـــ انیهكـــهی رههـــو  هكـــردوو ـــو هب ـــیتا یورن  یۆخـــ یتهب
 هب سیهد ،فسهن ییكازن هب هتكا وهئ، هوهتهوبوك ووناڕ
ــكرادی ــاتهد هوهدن ــازكك ــ یی. ن ــێوهكهد فسهن ــنهه هت  یهی

ــ ڤۆمــر ــنازك یو  نســ زهگــڕه هو ل ــن هكــید یانكهیی . هیی
 (ە و ســەر بەلــقخ) نهســكڕ یهــانی  یهــ فسهنــ یینــازك

 ینهـــای  یهـــ ید یانكهیـــیو نازك یەهمـــاددو  یسروشـــ

                                                                                           
ن يرگـــن بريارامبـــهكـــرێ بهدا، دهوونـــرده هن لـــكێنـــدڵبهو مه شـــوێن

 یهوهرهد تیسـهه ۆیمان هـئهن چۆدا، هالن پێن  یواس(())ح ڵهگله
   ."ۆڤنوونی مررده تیسهه یۆش هيوانهن، ئۆڤمر
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 انپاشــــ. 118نیوهعنــــهم یكێلهشـــتگن و (أمــــر) انرمهفـــ
 هلـ هكـو، هلـ مووههـ هوات( ةیقالبلا) هشهل یینازك یهرۆن

 ،یـیاڕكێت هو بـهلـ مووههـ ه، بـهبـوو ێچـ توخمو  همادد
ــــدهوهئ ــــادی هن ــــاهد هوهكردن ــــ ،تك ــــا ت ــــیردهگ مووهه  هل

                                                           
 فيتائلــهان/نازکییەک ینشــوێ، 454ه ،..یووەصــە، ت..ندیبهقشــهن 118

 دا: ۆڤمر یينهس هكان لهـ)لطائف(
 

 
. 
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 هوهدنــادكری هبــ ســیهد كێــار  هبــ یشــهل یكهیــ(ةرذ)
 . كاتهد ێپ یستهه یواوهت هو بهسهك وهئو  نهكهد

 یكهیـهپارچ مووههو  هانیینازك وهئ یواوهت هك یدیئ
خـودا  یهوهكردنـادی هكرد بـ انیستهد كهی هب كهیو هل
و  ییایـنڵد هبـ سـیهه دیـمور، هوهگوتان ی(هالل) یهشوو 
 انیگ هل كهییهدووئاسو  تهسراحیئو  یشۆخو  یمرائا
 یتاهسـهد ێگـوترهد هڵـحام هو ب تاكهددا یۆخ یشهو ل
 دیـمور ه(. كـكرذان الطسلا ی ركاذان األطسل) هوهادكردنی
ــ رهســهل ــی مهئ ــ یەهوهادكردن ــوو،  وامهردهب  ،هورد هدورب
و  ێنێســـتهد هرهپـــو  تاكـــهد هنهشـــهت هوهادكردنـــی وهئـــ
 ،ێد ێلــ یا واتــ ،هوهتــێبهد رنتیرهبــ ر وتهورهگــ هكــهنزبا
 هـانی  یواوهتـ هكـ ،ێسـیبهد یۆخـ یێگـو هب هسهك وهئ
و  یپـاكژ یۆهـ هبنـهد هانـتهڵحا مهئـ. كـاتهد هوهادكردنی

 هكـــهی رههـــ نكاهیـــیك. نازانكهییـــكناز یهوهنـــنبووێخاو
 انیمووههـ ه. كـهیـهه یۆخـ ی(فناء) ناهف/سووتانخوا ۆب
ـــ ـــ هب ـــ ،شـــتنیهگ ناهف ـــهگهد  اوهئ ـــ هن ـــاء) قاهب ـــالبق و ه(. ل
ـــهماو ـــوارڕێ ادهی ـــ ب ـــێنهان زارهه ـــ ین ـــهردهد ۆب  و ێوهك
 .یتاهخ هتێكرهد یوهعنهم یوتهسكهدان زارهه

ــــ اڵڵبــــدوهعشــــا  ــــما ــــو)شــــا  یوهدهل  یبــــێكت ه( ل
 ناهف رۆ  اروچ هل باس(دا قیرطلما  ایإق )یرهتت احویئ
 :كاتهد

 یكێرســت هرۆ ــ چیهــبــوار ڕێ هواتــ: كڵهخــ یانهفــ. 1
 وهمـهئخـوا،  هل هجگێب هیینس هكهب یكێدێئومو کەس له
 .هبوارڕێ یزووهئارو  ئاوات هتاك
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 هتـــێوهكهدبـــوار ڕێدا هكاتـــم ه: لـــزووهئـــار یناهفـــ. 2
و  تئـــاوا چیهـــ ادخـــو ییـــكی ێن هلـــ هجگـــێب ،هوهكـــێڵحا
 .ێنێو نام هیین یهكید یكهیوزوهرئا

 و ســــییو چیهــــبــــوار ڕێ(: ةراداإل) زخــــوا یناهفــــ .3
ــار ــهو  یو خواســ وزوهئ و  ێنێنــام یكهییــوا و داخوازی
 .یێد ێل یكهیدوومر كهوو  ێچهد داێت

 ینجامـدانهئ یتسـیوبـوار ێڕ(: أفعـاه) كردار یناهف. 4
 اوداا دوخــ هلــ ێوهد یچرههــ. ێنێامنــ یكهیــهوهكرد چیهــ
 یشــیكێستیو چیهــ ه. كــاتكــب ێ هبــێ  یۆبــ هكــ ،كــاتهد
 یكــــــانهوهكرد مووههــــــ یۆا خـــــدخــــــو یدیــــــئ ،امهنـــــ
 هســـیدهح وهئـــ ۆبـــ هكـــهیماێو ههمـــهئ .ێنڕێســـووهدڵهه

ـــ 119هییقودســـ ـــهد هك ـــا": ێڵ ـــدیوم ـــی   اه عب ـــتق  يرب إل
  مسـی  ذسـمعه الـا أحببته كنی ذحتى أحبه، فإ ئ،افلنوبا
 ،120"ش بهــاطبیــ یتــال ەدیــبــه ور بصــی  ذالــ ەوبصــر بــه،
 كیــ ێنم ێلــ یێــدا تــاد یــز یژێنــو همــن بــ یهدنــه)ب تە:وا
 وهئـ هبمهد سییوشم ۆخ ه، كێوهدشم ۆا خت، هوهتێبهد
 وهئـو  ێنـیبهد یێـپ یهچـاو وهئـو  ێسیبهد یێپ یهیێوگ
  (.ێرگهد ێپ یشت یهتسهد

                                                           
، هوێتـهڕگێهد یخـوا هر لـيامبـهپه هكێديسـ، حهیقودسـ یديسحه 119
ــگو ــهخوا یهت ــهخوا یديســحه، ي ــ هكێديســ، حهي ــوا یڕوو هل ــ هاوت  هل
ــــ هوتنهداڕشــــو  هوشــــ یڕوو هو لــــ يــــههوهخواو نيــــهال ن يــــهال هل
 .يههوهرمبهياپه

  .411، ه..وویەصەت، ..یندقشبهنه 120
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=   هلـال اال إلـه ال) اڵڵلالیئـ ههـالیئ ال یهوهكردنـدای ێ:ب
ـــ هجگـــێب ـــ ه( كـــهییـــن هكـــید یكهیـــخودا چیهـــ اڵڵهئـــ هل  هب
 رههـ. هناوبانگـهب (بـاتثإو ينفـ) لماندنهس و هوهنردتكڕه
ــادی ۆبــ یۆبــوار خــڕێ هكــ یهرۆ ــو هبــ  اڵڵهئــ یهوهكردن
 ۆو خــهوهنــادكردی مهئــ ۆبــ ێبــهد، كــاتهد هدامــائ( اللــه)
و  ێشـیندا ،(ةقبلـال) هلـبیق/هگووڕ هكاتـبوو ڕ .بكات هدامائ
 یهئاسـمان) هوهیشـوواهم هبـ یزمـانو  ێدا بنكهیهب وچا
 یخــواروو یال ۆبــ یهناســههو  ێنێپســهیب( هوهییــمهد
ــاڕ یهكهناســههو  ێشــێكڵهه ینگیســ ــپاشــو  ێرگ  هان ب
 ۆبـ ێشـێكڵهه (ال) یهوش هوهییكوان هل ریب/ڵایهخ یزمان
 یێـنێهب (هإل) هالهیئ یهوش هوهییەێوهت هان لشاپ. یەێوهت
ـــ ـــ یال ۆب ـــ یاســـتڕ یمكهم ـــ یهوشـــ هوێوهو ل  (إال) لالیئ
 اڵڵهئـ یهوشـان پاشـو  یپهچـ یمكهمـ یپشـت ۆبـ هوهتببا
 هبــ یهوهئــ كهو ،یڵــد هلــ بــدات یتونــد هر بــۆز (اللــه)
ــایپك ێكوشــهچ ــا دای ــ ێڵبم ــرۆ  هب ــ  ،كێ ــن و یت  ییرمهگ
ــه  ال یگــوتن پــاو .121یشــهل مووههــ هتــگاب ــ إالإل ــ هالل  هب

                                                           
إال الـلە، لە وێـنەی زیەـری ال إ. 439ه ،..وویەصە، ت..ندیشبهقنه 121
 دەرووندا دەکرێ: دڵ و لە ەنگیبێد بە کە
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ا یـك ڕێـبـوار بڕێ، تراوگـ هك یهرۆ و هو ب ڵایهخ یزمان
ـــــدهچ ـــــهكرچ ن ـــــێتســـــهوهو د تداهد پشـــــوو كهی  ه. ك
دا  یهسـناههو ا د یپشـوودا و  جامنهئـ یهكهوهنادكردی
 مـدمی) اڵڵسـوولوڕه دهممـهحوم ێڵهد ا وهئ ،استهاوڕو 
 ڕرنـگ. (هیداوخ یردراوێن دهممهحوم) تە:(، واه اللهوسر
ــهوهئ ــ ،هی ــات هل ــ یك ــادكری مهئ ــوار ڕێ ،داەیەوهدن ــبب ــ ری  هل
ــو  ســیهبهم ــه إ ال یهوات ــه الإل ــب الل ــاوو  هوهكات  یكڕۆهن
إلـه  ال ینینووس هوێشك هن ،ێرگب وچارهبهل هیهگوت وهئ
و  كێشــــت چیهــــ هكــــ ،یێــــب هوهئــــ ســــیهبهمو  اللــــه إال

                                                                                           

 



 119 

( الله) ادخو هل هجگێب هیین ینترسهپ یاویش كێرهوهونبو
 .122هیین هكید یییهشدا ی(هالل) و ڤۆمرن واێن هل و

 ،ئامــان و  ئــاوات هبــ شــتنیهگ ۆبــ مهیێســ یهگــڕێ. 3
 بوونهئاراسـترن  و هسـ هل هییتیبر ،كانهییندهقشبهن یال
ــاقمر) ڵۆنترۆكــو  یرێودچــا( و  ــهتو) ــ(، هب ــمور هوات  دی
 هو بـ ێرگـابڕدا یـڵد هلـ (لـهلا) خودا یونا یهوات هشیمهه
 ،123اتكهنـ یریـب هو لـ ێبهن ئاگاێبا دخو هل كێرۆ  چیه
ــــمور هكــــ ــــ هشــــتیهگ دی ــــهڵحا مهئ ــــئ هت  یتاهرهســــ یدی
 مهئ ۆ. بكاتهد ێپ سیهد ال ی(اءفن) فەنا ،نسووتاخواۆب
 ۆبــ یۆخــ دیــرومر تــ یانكهتــهڵحا كهو ێبــهد وهتــهڵاح
ــائ  چیهــو  ێشــیدان ڵــداۆچ یكهیهشــۆگ هلــ و بكــات هدام
 یمووههـو  ێەێههدا نیڵد هل كهیهشێندهئو  ریبو  ڵایهخ
و  ۆهــ ێبهو بــ بكــاتا دخــو هلــ یڵــد یووڕو  ێژێــراوهد
و  هوهادكردنـــی ینجامـــدانهئ ێبـــو  دیمورشـــ یانگەرییـــم
ـــــــوهب ـــــــهبۆخ یڕهپ ـــــــ ترگمهك ـــــــو  ین و ك و  یاودام
و  یو خواسـ توانسـی وموهه هو ب هوەنداهوهتسهدهبۆخ

 هكـــ ،هوهتـــڕێاپخـــوا ب هلـــ ،هوهنـــایگ یكـــێ ێهو  زووهئـــار
و  ڵد رهســهب یۆخــ یتهكــهرهبو  هوهتــێب داێــپ ییهزهبــ
 هب یانیگ( و Emanation ،تجلي، ضیالف) ێژێڕڵههدا یانیگ

ــوور ــاووڕخــوا  ین ــێب كن ــاتەو ب هوهت . نەشــئەحــاڵەتی  گ
 ێبــهد ،هتـهڵحا مهئــ رهسـهل ژڕۆو  وهشــ یبوونوامهردهبـ

                                                           
  .394-388ه ،..وویەصە، ت..دینشبهقنه 122
 .    144-143يادی..، هيس، ڕڕموده 123



 120 

ــــــدر هنــــــدهوهئ ــــــدر یهژێ ــــــ ێتێب ــــــێبهدا ت  یكــــــێ ێه هت
 .ڤۆمر ۆب هو خد سیهه هوات( ةملك) هكهلهم/وامهردهب

 وبراوانــ نێڵــهد یێــپدا یتهیاییفۆســ هلــ هتــهڵحا مهئــ 
 هكـ ،وان نهخاو هبدان ڵد هتوا، هوهدنكرادیك ه( نكورذم)

 نهخـاو ،هرۆ ـم ه. بـهیـهوهادكردنی هك ،وانك هن ،هیخودا
ــ ــ وان ــیگ هل ــادو  هوهتێوشــهدرهددا ان ( و حمــور) ییهئام
ن رێبینـەا بینینی هەموو شتەکانی، کە دی( ةمشاهد) نینیب

ـــــ( شـــــهود)ە ەیەوەە یەک  یاناویپهورهگـــــ. اتگـــــهد ێپ
و  ســـانهپهح هواتـــ( هبـــذ ) هبـــزه  نێڵـــهد یتهیاییفۆســـ
ـــــێاكڕ ـــــ ،ادوخـــــ یالۆشـــــران ب ـــــڕێ هل رن  و هســـــ یهگ

ــ) ییەوەدێرچــاو ــ( زووةمراقب ــ یێوهكــهد ســیهدر ت ــت  ها ل
ــڕێ ــی یهگ ــ. 124هوهوهادكردن ــیلهخ یهبارهل ــهدوو یهف  یم
 (همــردوو ز 644) هوهابــتتهخ یڕكــو یرهمــعو نیدیاشــڕ
 125(رتكـو) تهریوكـو یتهسـوور كێـتاك هكـ ،هوهنێڕگهد
ـــدێخوهد ی ـــه  هوهن ـــریهد هزب ـــێپو  تگ ـــدا هد یانكهی  هب
 هكـ ،هوهنـێڕگهد ەوهشـییفارس یانلمهسـ یهبارهلـدا. یوهز
دوو رههـــ هبـــ هوهنـــدێخوهد یهكـــید یكێتهســـوور كێـــكات
ــو  گــرتیهد هبــزه و  ترگــهد یۆخــ یرهســ یســتهد  هل

مـــــاو و ڕاقوو و واكۆشـــــهپ رســـــام وهس یۆخـــــ یڵمـــــا
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 ێسـ یهماو هلبوو و هد ڵێو و توهكهدرهدهو واسهپهح
 .126بووهب ر د ێل یكهیالمووههور و هدچواردا ژانڕۆ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
126 Habib, Madelain, Some notes on the Naqshbandi order, 
The Kurdish World, Vol: 1 L1X, 1969. P.45. 
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 (ەی)كل ات قدس كانهزۆریپ هوش. ێخ
 

، هنــراو اتیـبن هوشــ هازدیـ رهســهل یندهقشـبهن یتهقـیرهت
 وهئـ. ة(یقدسـات كلمـ)كـان یرۆزەپە وشـ :نێڵـهد انیـێپ هك

 ینكاهـ(ــــ)قواعــــد وأصوه وورســـتهدو  هبنگــــ وهوشـــان
 هازدگانی ،هوورانستهدو  هگبن مهئن. یندهقشبهن یتهقیرهت
ــان یشــی(ناكهدازی) ــهد ێپ ــدا شــیهه. نێڵ ــ  8-1 نایهن  هل
ــیانڤ و دوق یخالبــدولهع هخوا ــ نهیــال  و وننــرادا هوهی
ـــ 11-9 انیشـــێیس ـــال هل ـــ نهی  هوهندهقشـــبهن نیددوهائهب

 هناوشـ مهئـ. 127هكـید یانوهئـر هسـ هتهونو خرا دانراون
 مانهه هشدا بیكێزمان مووهه هون و لنووسرا یفارس هب

ــــهردهد هكهییفارســــ یهوێشــــ ــــ .128نێدرڕب  هناوشــــ مهئ
 :نهمانهئ

                                                           
127 Utas Bo, The Naqshbandi in central Asia (Lunch talk for 
the committee on Inner Asian & Altaic   Studies at the Faculty 
Club, Harvard Univercity) 2 March 1988, p12-16. 
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ـــــووو د. 1 ـــــ) مهر دهه ـــــ(: مدر د ووه ـــــ هب  یاوات
 إلـه إال ال) یهوهدنـركادی یتكـا هل هناسهه یندركڵۆنترۆك
ــا ــ129دا(هلل ــێكت ه. ل ــ ولووبلقروینوهتــ یب ــهموعام یف  یتهل

م عــــال ةمعاملــــ یالقلــــوب فــــ ریتنــــو) بوویمولغاللهعــــ
ن یأمــ دمــمی) یكوردلهئــ نیمهئــ دهممــهموح ،(داوبیــالغ
 هلـ هسـناهه یتنسـپارا" :ێڵـهد( همـردوو ز1913) (رد الك
ن رگـرتهوو  دانهناسـهه یكـات چوونریبهلـو  یشۆرامهف

 مووههــــ هلــــ 130یڵــــد یهوهئــــ ۆاندا، بــــیشــــیوانێن هو لــــ
 هوهئــ همــهئ ،131"یێــب هدامــائدا واخــ ڵهگــهلدا كهیهناســهه
ـــهگهد ـــڕێ هكـــ ،ێنهی ـــوار ل ـــب ،دادانهســـناهه یكـــات هب و  ری
 ادوخـ یال یریـب ێنهتو  تواڕهدا نوالهو ب مالهب ڵیایهخ
 .یێب

 نایــالك ێنــدهه(: ر بــر قــدمظــن) مهدهقــ رهبــ رهزهنــ. 2
 هلــ یفۆســ هكــ ،ێنهیــهگهد هوهئــ مهدهقــ رهبــ رهزهنــ ،هیــوا
و  ریــبو  یێــب یۆخــ یێپرهبــ هلــ یچــاودا شــتنیڕۆ یكــات
و  هوهنـا وو هلـ یئاگـاو  یێبهنـ واڵبـو  روهپـ ڵیایهخ
 ممـایئ ماهبـ ،132بكـات یڵۆرنتۆكـو  یێب یۆخ ینتشیڕۆ
ــانڕه ــهد( یندیرهیســ دهحمــهئ خێ)شــ یبب ــ :ێڵ ــ رهزهن ر هب
 هیهوشـم هش لیستهبهمو  هییوهعنهم یكێستهبهم ،مهدهق
 ۆبـ تواڕبـ هوهكێ(مقام) هیپا هل یهوهرلهبوار بڕێ ،هیهوهئ
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 هتێبن اوگنهه یوهنعهم یێپ هب یهوهرله، بهكید یكهیهیپا
 یۆخ یهیهیپا وهئ یریهس یوهنعهم ینینیب هب ،یهكهیپا
و ه، بـهوهكـهیپا هواتـڕهدو  ێنـهد ونگاهه ا وهئو  كاتهد
 رهزهنـ نێڵهد هیێنو هیپاو هل هیهوهنرنجدان و وردبووهس
 هبـ ینـدهوێپ ،مهدهقـر هب رهزهن(. ر بر قدمظن) مهدهقر هب

، هیـــهه هوهـ(ـــن در ور ســـف) نهتـــهو رهد رهفهســـ یڵحـــا
ــ هچونكــ ــ ،هوتنهكشــێپ و شــتنیڕۆ وهئ ــ هوهكــهیهیپا هل  ۆب

 هو بـــ هنـــهتهور هد رهفهســـ یۆخـــ ۆبـــ ،هكـــید یكهیـــهیپا
 رهزهنـ نێڵـهددا رهفهس یكات هل ۆخ یێپر هب یرنجدانهس
 یونوبزاەشـارو  هوهنـبوورئاگادا هاتـکهد هكـ ،مهدهقـر هب
 .133یۆخ یێنو ینێشوو  هیپاو  هپل هلر بواڕێ

 یال :(ن ــــــو ســــــفر در) نهتــــــهڤر هد رهفهســــــ. 3
ش یسـتهبهمو  هیـهه یوهعنهم یكهیواتا كانهییندهقشبهن
 ن وێكردن و شـــورهفهســـ ۆبـــ هبـــوارڕێ یشـــانۆكێت یێـــل
 یكهیهســناێپ ۆبــ هوهنــاڤۆمر یكهیهناســێپ هلــ ،نیۆڕگهیــاپ

 ۆبــ هوهندهســهناپ یكهیهناســێپ ه( و لــیكــوتلم) هانــیادخو
 هلــــ هشــــیدنركرهفهس اههورههــــ. ندهســــهپ یكهیهناســــێپ
 هلـ هوهنوتهكدوور هواتا، دخو یال ۆب هوهسكاوڕ یهانی 
ــف ــرهنێویفرڵهو ه ڵێ ــای  یانكهیی ــوبوكی ێنو  نه ــ هوهن  هل

 هواتـ ،دافسهن وان هل هشتهگ نهتهور هد رهفهس. 134ادخو
 .135كاتهد شیهگدا یۆو خێن هبوار بڕێ
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خوا ــه  (:نجمــندر ا وتلــخ) نهمــنجوهئر هد تهڤــڵهخ .4
بنـد و  در ،را خلـوت در" دەڵێ: انیڤو دو  قیالخلوبدەع

ــو تەنیای یرگوشــەگلە "، واتە: بگشــای ،را در خــدمی دا ی
. بـــــەە واا ەرکدەلە خ مەتیشـــــدا ەە و کەـــــۆم بـــــ دەرکە
 ەگەڵا، لخۆیـد یلەنـاوەوەەیە، سۆفی، وەمە ئەی لبەسمە

ەرامـۆو ف خەڵ  ونیڵبو، تێەەوەکی دیشخودادا بێی و 
، هییــروونهد یكهیهلهســهم( تهوڵهخــ) یرگهشــۆگ نەکــات.

و  یێـبخـوادا  یكانهییـنێنه ڵهگـهلبـوار ڕێ یروونـهد هوات
ــدا و ل نایرنجهســ ــێب ــێبرد و انی ــ و هوهت ــ یشــیۆخ ۆب  هب
 ڵهگـــهلش یروونـــهد هو بـــ یێـــبدا كـــڵهخ ڵهگـــهل ارشـــكئا

ێ تەنــیــدا ۆخ ە نــاوەوەیبێــی، لــێ لا كــۆڕد لەنــاوخــوادا. 
ــــودادا ــــی لەگەڵ خ ــــل ،ڕووخســــار و بە ڕواڵەت ،بێ او ەن

 .ۆك و دڵ لەگەڵ خـواداڕبەام بە ناوە ،خەڵەداكۆمەڵ و 
 قولووبلورینوهتـ یبـێكت هلـ یكوردلهئـ نیمهئ دهممهموح
ــو) ــر ایتن ــهد(دا وبلقل ــد" :ێڵ ــوڕێ یڵ ــهد ارب ــ ێب  مووههــ هل
 ڵهگـهل یێـب كڵهخـ هور ل، دویێبخوادا  ڵهگهلندا اكهڵحا
 ،ێنهیـهگهد هوهئـو همـهئ. 136 "هیاندایوێن هل هك ،داشهوهئ
 ڵهگـــهلدا یشـــینتشیوونڕبـــوون و  یكـــات هبـــوار لـــڕێ هكـــ
ــهد ،داكــڵهخ ــ یۆخــ یرهوروب ــهد ریبهل ــوو  تاك ــ یێگ  ێپ

 ادقورئانــ هلــ كهو هوهاتــكهدخــوا  هلــ ریــب ێنهتــ و تنــادا
: اتە، و137َّىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ :ێڵـــــــــــــــــهد
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  هی  بازرگـانی و فرۆشـتنێ  لە یـادکردنەوەی خەڵەانێ
 فەرامۆشیان ناکات.خودا 
و  هوهادكردنـــی یاواتـــ هبـــ (:اد كـــردیـــ) درهكـــاد یـــ. 5

 یهوهكردنــــادی هواتــــدا یندهبشــــقهن هش لــــیهوهكردنــــادی
 داڵــد هلــ هكــ ،كیێهوهردنــيادك ،(خفــي صــامی،) نڕهدێــب
 یدانێـــــپهژێدر هكـــــ ،یدنهقشـــــبهن یتهقـــــريه. تیێـــــكرهد
ش یگانهخوا ــــــ یتهقــــــیرهو ت هگانــــــهخوا  یتهقــــــیرهت
ا ڕهوهوهلـ رهه، یانڤ و دوق یخالبدولهع ۆب هوهتڕێهگهد
ــــادی هبــــ یگــــرنگ  ،وهئــــش ێپــــ .هدراو یفهخــــ یهوهكردن
 یسـهبهمكـرا. ه( د هـر ) راشـكئا ڕنهدهب یهوهكردنادی
 هكــ ،ادیــ رهســهل هبوونــوامهردهبد رهكــ ادیــ یهوشــ هلــ
 سـییوێپ هنگهدێب هوهادكردنی مهئ ۆ. بهوهادكردنی هاتكهد
 ڤۆمــرو  اتكــنا پیــتو  نــڕهدزمــان و  ینانێهكارهبــ هبــ
 مهئـــ كداێنێشـــو مووههـــ هو لـــ كـــات مووههـــ ێتـــوانهد
 .138تبكا هوهادكردنی

 ،هیـهوهئ یهوات هو بهمهئ :(گشی باز) یشهگ . باز6
ــوار ڕێ ــب ــاو هل ــهوهادكردنی مووههــ پ  :هیهســتڕ مهئــك هی
دا یــۆخ یڵــد هلــ "يلــوبطم اكضــرو  أنــی مقصــود إلهــي"
باو  یكێڵایهخو  ریب وموهه ،هیهگوتا ی هستڕ مهئ. ێڵهد
 پـاك یانیـگو  هوهخاتـهد ردوو اربـوێڕ ینایگ هل پخراو 
ــــاكهد ــــهوهت ــــ ۆ. ب ــــ یهكــــهوهكردندای یهوهئ ــــ هل  مووهه
 هجگـێب یهكید یشت هل یشڵیدو  هوهتێبن ێخاو كهییسیپ
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 هو نــ ریــب هنــ ،واخــ هلــ هجگــێب هكــهرهگ ،یێــب االڤــخــوا  هلــ
ــ ،ڵایهخــ ــكاهن هكــید یكێشــت چیهــس و هكــ چیهــ هل . هوهت
 یاواتـ بە ،هوهئـ رهسـهل كردنخته ـخـوا و  ۆب هوهناڕهگ
 .139هشتهگزاب

 ئاگـا ێبـهدبـوار ڕێ هوات: (یه داشگان) یداش گاهین .7
ـــ بـــدات ڵوههـــو  یێـــب ـــهخو  ڵایهخـــ یهوهئـــ ۆب و  هرهت
و ڕو، ادهوهدنادكری یكات هل ،خراپ  و باو    ،هشێندهئ
  كهیهشـێدنهئو  ڵایهخ چیه یكردنهنڕهپێت. تاكهن یدڵ له
 ێبـهد ماهبـ، یێكرهنـ رههـ هگـنڕهو  هختهسر ۆدا زڵد هب
ر یـگێ  هنـاایهخو  هشـێندهئ وهئ ،بدات ۆب یڵوهه ڤۆمر
عبدالمجيـد ) یخانلهئـ دی همبدولهع. 140بن ڕهژپیتبن و هن

ـــــالخـــــاني ـــــێتك ه( ل ـــــردهولوقیئداهیلهئ یب ق ئالیـــــدا) هیی
و  ڵایهخـ هلـ ڵد یپاراسـتن هل سیهبهم" :ێڵهد ا(دةیدلورا
ـــگێ ، هشـــێندهئ ـــبوونهن ری ـــ یتهی ـــات هل ـــیڕهپێت یك ـــدن  ها ب
 خـراپ ڵیایهخو  ریب هل ڵد یكردنیرێچاود هوات، 141"داڵد
 .ندهسهپناو 

 یواوهتـهب همـهل سـیهبهم(: شـیدا ادی) یاد داشی. 8
ـــڕ یتاســـڕهبو  ـــتید هووكردن ـــ یخـــوا ینـــوور ین  و كات
 .نێڵــهد ێپــ یشــی(ةمشاهد) نینــیب یاد داشــیــ. 142هیــاینهت
ــهحوم ــ دهمم ــ نیمهئ ــهد یكوردلهئ ــ ســیهبهم" :ێڵ ــ هل اد ی
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 مووههـ هو لـ وامهردهبـو  مهموودههـ ڵد ،هیـهوهئ یداش
خوادا  ڵهگهل، ییووڕو دوو دنكرۆخهرلۆز ێكدا و بێڵحا
 سـیهدهو وهنـبووخـوادا  ڵهگـهل و ییهئاماد مهئ و یێب
 یكانهگنێو شــــو هزبــــه  یانكهیــــپا بــــوارڕێا تــــ تهیــــان
ـــوارڕێ ـــ یتیەب ـــ .143 "یڕێبهن ـــاو ،یاد داشـــی و  نـــ ڕه پ
ــــ ،شــــانۆكێت ــــ هنگــــڕه هك ــــی یۆهــــ هب ــــ هوهوهادكردن ا ی
 مووهه ینیڕب پاو هوهدیمورش یتهارمیا ی هوهییرێدوچا
 .ێاتگیب بوارێڕ، كێپسۆك

 یهتـــاو ه: بـــ(ىنامـــزوقـــوی ) یمـــانهز فیوقـــوو. 9
 ڤۆا مـروهئـ ،بـن وبا رهگهئن. اكهڵحاو  تاك یرێچاود
 ڤۆمـرا وهئـش بـن یخـراپ رهگـهئو  كـاتهدخوا  یاسپس
 یال. 144تكــاهدخــوا  هشــبوون لــۆخێو ل نیخشــهب یداوا
 هوهنیســپرێل ێگــوترهد هتــهڵحام هبــ هكــید یانكهییفۆســ
 ی ــام. ڵاحــ و كــات یهوهنیپرســێل یهواتــ ه( بــةســبمیا)
 .145"كات یهوهنیپرسێل هل هییتیبر یمانهز یوقووف" ێڵهد
ـــ ســـیهبهم ـــ ڤۆمـــر ،هیـــهوهئ هییـــمانهز یووفوقـــم هل  هل
 ،هیـهوه(ةالغفل) ییگـاائێب هلـ هكـ ،دا(قبض) رانیگڵد یتهڵحا
ـــ شـــبوونۆخێو ل نیخشـــهب یداوا ـــبخـــوا  هل  هلـــ و اتك
 هیهوهـ(ـالوعي) ییئاگـا هل هك ،(داطبس) هوهناركڵد یتهڵحا

 .146بكاتخوا  یسپاس
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 ۆبـ هكـێزئامرا(: عـددىوقوی ) یدهدهع یفو. وقو10
 یهواتـ هو بـ (ترکی )  یركهتخەستبوونەوە،  بوونەوە،ڕچ

 ینـــــیڕربهدو  گــــوتن یهژمــــارو  هســــناهه یرێچــــاود
 ڤۆمر ێبهد ادكهیهناسهه وومهه ڵهگهل ،ناكهوهادكردنی

 یكـــات هلـــ یێـــب تـــاك یهارمـــژ یكردنواچـــهڕ هلـــ یئاگـــا
ـــی ـــاودا، هوهادكردن ـــادكردی یســـهك هت ـــ كارهوهن ـــ هل  كهی
و  بكــات هوهادكردنــی ــار  21ا یــ 7ا یــ 5ا یــ 3 ادهناســهه

ـــێەب هكهوشـــ ـــهوهت ـــپ ه. ب ـــووف ،ی ـــام یهناســـێپ یێ  یوق
 ەیە،وهردنـادكی یهژمـار یارئاگـادو  یرێچـاود" یدهدهع
 .147 "ءها نی ێبهد نایكێجامنهئ هك

ــــتیرب (:وی قلبــــىوقــــ) یلبهقــــ یقــــووف. و11 ــــ هیی  هل
 هاتبخ یڵد هوات، یۆخ یڵد یڵحا هل اربوڕێ یبووندارئاگا
 ایـئا یێـب ان یهوهئـ ۆبـ بـدات ڵوههـو  هوهییرێچاود رێژ
 یڵد یهوێش ێبهدبوار ڕێء. ها نی كاتهد هوهدنادكری یڵد
 یلبهقــــ یفوقــــوو هتــــاو ،داتبــــال وچارهبــــهلن یشــــتۆگ
 كهو یتێكردنیرێدواچــــو  وەهڵــــد رهســــهب هانتســــهاوڕ
ــ ــی مههــ ڵد هكــ ،كاررهو ســ پرسرهب و  بكــات هوهادكردن
 هڵـد ینێش شـویڵد هل سیهبهم. یێبهن ئاگاێبخوا  هل مهه
 ش باسـكراویهوهكردنـادی هلـ سـیهبهم .ڵد یهوێشـك هن
ـــوبرا)ن ـــ هـاو( ـــ هوات ـــت كهخـــوا ن ـــ .هوشـــ و پی ـــات هل  یك
 هواتـ ،وبوهنـ یڵـد هلـ یاگـئا ڤۆمـر رهگهئ ،داهوهنادكردی

ــوو ــ یفوق ــ یلبهق ــادی رههــكرد و هن ــ یهوهكردن ــدا هد هب م
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 .148واتڕهد ڕۆیفهبـ ینجـڕهو  الهقـهت یواوهت اوهئ ،تها
  ە:ی هەیی دوو مەر وقووفی قەلب

 ەرات هــیچ  ــۆبــد هەوڵرەکە ر گەبــوا: ڕێمیــانکەیە
 اڵێـ ەر خەی: ئەگیشـیاندووەمنەیەت. ە بیریدا   بالێخەی
وە ڕاوەسـتێ ەیـادکردن ەرەکە لەات، گیدا هدڵ و هۆش ەب

ی خـــــــۆی بگـــــــرێ و تەقەالی وەدەرنـــــــان و و  ـــــــەەو
ـــــــدات و دوای ئەوە دوورخســـــــتنەوەی ئە ـــــــاڵە ب و خەی

ــادکردنەوە،ســتبەاتەوە بە دە ــە پحــاڵ ئەو ی ێ: ی دەگــوترێ
ــبەییەکــێننوێڕ بەگــوێرەیوقیــف(. لت)ا نڕاگــرت ر، وا انی ڕێ

ۆرە و  بە ی.سە ڕاگیرێانەدا هردنەوەتی یادکشە لە کابا
ــــاودا پە م دەبێــــی ودڵ گەر ــــێ و تاســــە لە هەن ــــدا دەب ی

وودڵـــــی و خۆشەویســـــتی دەزێـــــتە دڵ و دەروون، کە د
ە پەردەکــــان ل ئیــــدی بەرەبەرەڕاڕایــــی وەدەردەنێــــی و 

 ێنەوە.ەکرن و دمێنواردا نابڕێ ردەمبە
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 یندهقشبهن یتهقیرهت یكانهكرنگ هییتهیساهك. ێد
 

 هبــ هكــ ،یندهبقشــهن یتهقــیرهت یگــرنگو  هروهگــ یاوانیــپ
ـــب ـــ  ری ـــردار ی ـــا  ك ـــهرۆن ،زاوێشـــا  ی ـــهل یكهی و  وچارهب
 :نهمانهئ، هوینیب نایزنهم

ــــ • ــــپهژێدر هكــــ ،ندهبشــــقهن نیوددهائهب و ر هدێ
ق یخاللبــــدوهع یگانهخوا ــــ یتهقــــیرهت ییوامهردهبــــ

 .هییانڤ و دو
 هلـ هكـ ،ك(895-806) حرارهئ اڵڵبدوهع ها وخ •
ن و یرتناوبانگهبـــــــــدا نـــــــــكاهییمووریت یمهردهســــــــ

 خ بوو.ێن شیرتاستڕمهد
 ه( لــیببـانڕه مــامیئ) یندیرهیسـ دهحمــهئخ ێشـ •

 ان.تسوندیه
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 .149انتكوردس هل یندهقشبهن یدیخال ناوالهم •
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 و لە تیـرەی میكــایەڵییە لە وســەربە هـۆزی  ــافە . ەینكـوڕی حوسـ
چەی نـاو لە ز1779سـاڵی  ایەڵی شـەو پەنـجەیە. لەكـمییـر نەوەی پ
یە و یكی ناوی فاتیمەووە. داب كدای ێمانی لەبە سل اغ(ی سەر)قەرەد

ێـــــتەوە ســـــەر اوكیشـــــیەوە دەچب ەییە و لدرســـــەیدەكانی پیرخـــــ لە
 نعثمــان بــ) ففــانەڕی عانی كــووســمیدین، عەی ســێیەمی ڕاشــیفخەلــ
ــان ــدنی مەالیەتــی لەســ . مەوالنــا(عف رە و وگە ەالەر دەســتی مخوێن

مەبەســتی  بە خوێنــدووە. تانكوردســ یمەردەناودارەكــانی ئەو ســە
سـتانی كـردووە. كوردۆژهەاتی ڕنە(ی ی شاری )سێندن سەردانخو
 نـی سـی سـاڵییداتەمە لەو  ز1808 یساڵ )تەریقەت( لەرگرتنی وەبۆ 
 لە ی چەنــــدین ســــاڵەلهــــشــــاری د و لەســــتان دوهین تەەكــــاد ڕوو

خوێنێــی و پابەنـــدی دە (داەویاڵی دەهــلبەردەســتی )شــێخ عەبـــدوڵ
ەتەكەی ەکانی تەریقناوەڕۆە و پایبنەما و وو ەبێ و هەمت دیقەتەر
ــێ ــی و  ل ــتەو ز1811 ســاڵی لەوەردەگرێ ــۆ ە دەگەڕێ کوردســتان و ب
ــڕع ــقەتســتی باڵوکــردمەبە و بەاق ێ ــوو  ەکەنەوەی تەری ی كردنینڕێن

 كێو بە ـــدادا هـــاتوچۆ و  ێگـــۆڕ وان ســـلێمانینێـــ لە وڵمانان،موســ
بە سـەر  نە مانی بـووە وعوسـ ەتـیەوڵ، نە سەر بە دامەوالن. كاتدە

نجی ئەو ئامــــاتــــاکە و  بــــووهــــیچ نەن، ئەو خــــاوەنی میرانــــی بابــــا
دەرەبەگ، ئەو   ـا وی میـر و ئالە بندەسـتیو ڕزگارکردنی خەڵ  بـو

 قسـەی ئەوانە، بە ڵەـی دەدانی خەئەو هـاو. وتانە بـژی ئەو دەسەاد
ــاكۆكبەهــوەیەە پــاو مــا نەکەن و ئــازاد بــن.  انــیی نێــوان میرۆی ن

ەری (ی ڕێــبتونــدی )شــێخ مــارفی نــودێ ینێــەك و ملمالیال بــان لەبا
ی دیــەەوە و الیەكــ لەگەڵــی لە  مانیشــاری ســلێ ەەتــی قــادری لریقتە

 كجاریەی بە نا،والدژی مە ری و لەماو میرانە لە شێخ ەئ یریپشتگ
ی لە ســـاڵدەبێـــی، تـــا  نیشـــتە ێ ام و لەوێەكـــاتە واتـــی شـــد ڕوو

 وە النــــك ڕاســــی بەوەژهەاتــــی ناڕۆ ات.ی دەکــــدوای، كۆچیــــز1827
ی ەندی دادەنرێـزی نەقشـبێباەوەی ڕكانگای سەرهەڵدان و باڵوبوون
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 بهدهئ هل یندهقشبهن یتهقیرهت یكردنێكارتكار. ێر
 

ــاوی ئە ــدە شــتێ  بە ن ــیدەهەرچەن ئیســالمی، ئەدەبــی  ب
 وو، ئەدەبی زەردەشـتی یـا بـوودایی ەدەبی ییی، ئمەس

ینێـ ، ببێتە ئەدەبی ئای ێیا تاوی نییە، چون ئەدەب ناتوان
ئەوە  لێ نێ،ایەە، زمەلێ ، نەتەوەئەدەبی گتە بەڵەە دەبێ

ـــ ر ـــاوی ئـــایینێە دەشـــێ ە، کەه وەە  اســـرێ،نب وەەبەن
، ێەی دیەەۆڵەسییی یا  وو یا هەر ئی، مسالمئی ویریه

یــا ڕێبــازێەی ئــایینی دەتوانێــی  ڵۆئــلــێ لەگەڵ ئەوەشــدا 
 ئەدەب ی خــۆی لەســەر ئەدەب یــا بەشــێ  لەگەریکــاری
ـــــی کـــــن نەتەوەلە ـــــاواز و گەالن ـــــدا  ی ـــــیرهتی. نێ  یتهق
ش. یرعیشـو  بهدهئـر هسـ هتـهدووكر یكـار یندهبشقهن

                                                                                           
یـدی نـاوی )مەوالنـا خالازی نەقشبەندیشـدا، ردنی ڕێبـو لەگەڵ باسك

بـــــوارەدا اوانەیە، لەو ئەو نـــــرۆپەـــــی تین و نتـــــرزنەقشـــــبەندی( مە
و  یعرو شـنـامە ین کتێب و ەندنا چی، مەوالەبیسرێن. لە دوای خۆد

ا، بەندیدو سـۆفییایەتی و تەریقەتـی نەقشـ نیبواری ئایی لەنووسینی 
 وە.هێشتو ەرەبی  ێنی فارسی و عبە زمانا



 136 

ــــــ یانریعاشــــــ ــــــدوهع كهو یزنهم  ی ــــــام یحمانهڕڕب
 (ىیانـور یشـیعل) ییاڤهر نـیشـیلهع( و مىن  ـاعبدالرحم)

 یانێڕۆیــــپ ی یــــڕ هووبوونــــچ انە بــــوونە، کەکەســــ لەو
ـــــــیرهت ـــــــ. هوهییندهقشـــــــبهن یتهق  یهبـــــــار هر لـــــــعیش
، ییهســنۆ، بیتكرواۆربهســ ینزمانــا هبــ هوهییندهبقشــهن
 یتنـــید .150هوهنورانووســـ ینـــدیهو  یكـــورد، یبانلهئـــ
 یكێكـارو  زموونهئـ كهو ،هوهنییئا یهبارهل كانهییفۆس
ر هســــ هتــــهدووكر یوا یكێكــــار ،یســــهكهتاكو  ییۆخــــ
 هبــــ شیرعیشــــ ه، كــــهوهشــــیرعیش یهبارهلــــان یــــتنید
ر عیشـ هیـێپو هب .نێبناد یسهكهكتا و ییۆخ یكێوونمزهئ
 نان.ێهدا هب ا و بووۆڕگ ،هوهوهنادكێل هل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
150 Algar., The Naqshbandi., p142 
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 یتهق  یرهت یانكهی  یاكڤمو  یئ  ابوور، یاس  یس هن  هیال. ێڕ
نی ەت و ب اوڕڕ لەن ن ئەوان و س ۆفییاەریعو ش  یندهقشبهن

 :دیکە
 

، یاســیس ینهیـال یندهقشـبهن یتهقـیره، تنییئـا هلـ هجگـێب
ـــابوور  ینكاهرهڤـــهد ه. لـــهووبههـــ یشـــیتهیاهمۆو ك یئ

 مهئــ، یاســڕهوێن یایســائو  ایووســڕا، ینۆكســهسنسرات
ـــــ هویـــــنیب یۆخـــــ یهرۆنـــــ هتـــــهقیرهت  یمهردهســـــ هو ل
 تهاسـیو س ئـۆڵ ،ادمـهنجێپ  یهدهسـ هدا لـكانـهییمووریت
 یواهشــێپ هبــ ونبــو ناكهییــنییئاا وهشــێپن و راكــ ڵهكــێت
 والناهمـ مههـو  یندیهریس یدهحمهئخ ێش مهه. یاسیس
 یكردنێ هبـــێ  رهســـهل نایخته ـــ ،نەقشـــبەندی یدیـــخال
ــــــهمۆك هلــــــ ،یســــــالمیئ یتهعیرهشــــــ ــــــ ادڵ  نهیــــــال هل
 یانیژ ۆب  ڤاەو  كڵهخ یهوهناێڕگو  هوهنایواڕهرمانهف
  .هوكردو ،ینەتاسڕ یمسالیئ

 یێپ ،هوهبنهد ۆك دایێت كانهییندهبقشهن ،یهیهگێ  وهئ
 ،هوهادكردنـــی، ژێنـــو یهگـــێ  قاهخانـــ. قاهنـــاخ ێتروگـــهد
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ــبووۆك ــ، هوهن ــۆب ینناێهێ هب ــینییئا هگــنههائو  هن ن و اكهی
ـــێ  ـــوانە یهگ ـــدن و ێو خو هوهگوتن ـــارۆئامن كردن و یژگ
ـــید یهگـــێ  ـــههو  هدیمورشـــو  خێشـــ یتن  شی ـــار ێدن
 .151وانانیم یهوهنو ما هوهنواهح یهگێ  هتێبهد

 یكهیــهوهنكردریب ،دایاســتڕ هلــ یندهشــبقهن یتهقــیرهت
 یهشـــــیڕو  تنیــــد یهبــــار هو لــــ هڵــــقوو ییهفهلســــهف
 تهبــــیتا هو بــــ كانهییفۆســــ هتــــهقیرهت هوهشــــیتهیانیچ
 هكــــڵهخ یبــــازڕێ ،شــــداێپ هلــــ یندهبقشــــهن یتهقــــیرهت
بـوون و  ڵهمـۆك یانكهتووڕشـوهڕ و ژارهه و هساووهچ
 یتهیاییفۆســـو  هدووركـــ نایهنـــاكڵهخ وهئـــ یتهیـــارهنێنو
ــب ینگــهد یۆخــ ــێنیڕربهد ی ارێ ــیتیرهن یك ــیچ یژد هی  هن
ـــــدار و تاهســـــهد  هكـــــ ،یســـــالمیئ یڵهمـــــۆك یكانهرزهب
ان یشـیۆخ ۆبوون و بـ كڵهخ یرهنێسوهچو  واڕهرمانهف
 كیرهخ هوهییرستهپایو دن یلهسهتر و ێتو  ردنابواڕ هب
  ن.ایژهدو ون وب

انی یشـە هـ، هەمنهەژمووندارەکا تدار ودەسەا چینە
ان بەڵێنیـو ا دونیـە ل بـۆ دەسـتبەرداربوونخەڵەیـان داوە 

ا، قەرەبــووی خــودا لە دونیــاکەی تــردبە خەڵــ  داوە، کە 
ە . لژیانیــان دەکــاتەوەر و ســەختییەکانی نەداری و ئــازا

ـــادئیســـالمی ڕاســـتینە ، کاتێەـــدا ـــاتەردن لە دنی ـــۆ  اخەب ب
ــــــیەســــــتهێنان و پێوەد  وەە ئەرە و یدادوەر ڕۆکردن

ـــ ، چـــونێ لدادەنـــفەرز  ێەی مـــرۆڤ پەیـــام ەســـەر خەڵ

                                                           
151 Utas., Notes on Afghan., P:60-62  
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گەی ی خــودایش لە ڕێــو ویســی و خواســتە یی پێــیخــودا
ێـی، رستی مرۆڤەوە دەردەبـڕدرێ و دەنوێنویسی و خوا
ــگەی ێەی گەشــتو  یرەگخۆمــاتەردن و گۆشــ نەە لە ڕێ

لە  تیگشــــ بە یســــۆفیگەرنەقشــــبەندی و ەوە. نەبینــــراو
ـــدا، بەر ڤاکییەک ەئاراســـت ـــووەوەی ێ رســـی هەەونەڕووب

ـــــن و  ،تنی دەوڵەدەســـــەاتەکا ـــــیدی  ن وماســـــا) دارای
ــ ــدا ، کەیە(ووریابئ ــ ، لە قورئان ــۆ 152ونرعەفی ــایە ب ، هێم

 ،153بەلعـــام ،ەوڵەتد و دەســـەاتی سیاســـی فەرمـــانڕەوا
ـــۆ دەســـە ـــایە ب ـــاتهێم ـــاروون ،ڕەســـمی ایینییی ئ  ،154ق
  .ییارادهیمایە بۆ دەسەاتی 

                                                           
)کسری( بۆ پاشایانی فـارس و  کیسراوی ا نای چۆن وشەوەە  152
ی  اشـووم و نـاوی نەاشایانی ڕۆ پر با قەیسەی ت ارو ناوی  رانئێ

بـۆ پاشـایانی یش نی فیـرعەواون، ناوبر ەبەشە بەکاربۆ پاشایانی ح
)فرعـون( لە قورئانـدا  راون. وشەی فیرعەونب بەکار مسر کەونارای

 .وەا هاتوسوورەتد27  اران و لە  71
ن يم بـبـن سـنور بـن وسـ بلعام بن بـاعوراباعووراەلعام کوڕی ب 153

ئیلییان لە انی ئیسرا(. یەکێ  بووە لە زانایاران)و( بن ه لوط ناب بن
ــامهێنەری مســەردە ــدا. لە مووســا و ف پەی ــدا تەورات و ئیرعەون ینجیل
ـــاوی  ـــاوخراپ هـــاتووە. بەلعـــام وەە ن ـــدا لە ســـوورپی  ەتلە قورئان

 .ووەهاتی عرای(دا ناو)األ
 ـــــوولەکە لە نـــــدەکانی ەەمەوڵ  بـــــووە لە دروون، یەکێـــــقـــــا 154

دبـــوو بە فیـــرعەون قـــاروونی کرادا. ســـموو پەیـــامهێنەرســـەردەمی 
لە . ڵی لەکــن بــووگەنجیــنەی زێــڕ و پــارەوپوو کلیلــی هەمــوو. یــروەز

وت،  ـــافر و القصـــا(دا نـــاوی )العنەبـــ یتەکانا لە ســـوورەقورئانـــد
  هاتووە.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B7
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ــــــ  شــــــیانداينێو شــــــتی و لەەگب یتهیاییفۆســــــ یب اڤ
ـــ تهعیرهشـــ ،ەکانەندیینەقشـــب  کیەیهێمـــاو  هشـــانین هب

 هنهیال هل تهعیرهش یهاهب :هوات ،نێنهداد روونهد یاوات
نادیـــــــار و  اواتـــــــ هلـــــــ هكـــــــڵهب ،هییـــــــندا یهكئاشـــــــكرا

و  نیڕربــهد مهئــ یهرێگــو هبــ ســالمیئ. هیــدایهكهییونروهد
 هەـــڵهب هیـــین تهعیرهشـــكــدا ۆو كر كڕۆهاونـــ هلـــ ،هتنــید
 ،هییـن هسـهك وهئمان ڵوسوم یڤۆ. مرهڵد نییئا، هتهقیقهح

ــــچچوارو  هگــــبن هر بــــهســــ و دەســــگە و  بڵــــو قا هوێ
 و ازڕ هر بــهسـ هكـ ،هیهسـهك وهئـ هكـڵهب، ێـیدامەزراوە ب

 یكردندیــــ رهتو  ندامــــاڵی وهمــــهل ســــیهبهم. هییــــنێنه
 سـالمیئ ،(ةیـهبذالم) یـیەتبەزهەم یەتی،ائـایین  هلـ هئانقور
م ه(. بـ یشـرت) اسای وهنو  هفهسلهف هنو  هراكائ ه، نهڵد
 ئــۆڵ هیــۆب. هییــن هقســ (إیمــان) مــانیئبــاوەڕ، و هرۆ ــ
، هوهتـێر ێوگا بیـ هوهتـێنێبم ترایـم هبـ ،هیینك ێوورپهلهك
و  یژهد دایــێت ڤۆمــرو هب اڤــ وهئــ، هڵــد یب اڤــ نییئــا
 ،ه ێههبـر ۆز یكێزموونهئـ (نمـایئ) وەڕابـ .هوهتێ رێوگنا
  .هشقیعو  یتسیوهشۆمان خیئ. ێرناك سفهو

ــ ــ یهرێگوهب ــدە، وهئ ــو  ســیهبهم دی  یئاشــكرا یهوات
 یهگـێ  ،(ةبالهمـ) ویسـی هن بـ كردها، حۆڕگ تهعیرهش
 یرهفهســــو  هوهتــــرگ یادخــــو یڵمــــا ۆبــــ ینرد كهحــــ
 ۆو بـــ هوهتـــرگ یكهشـــهل یرهفهســـ یهگـــێ  ،یكهنـــایگ

 یژێو نـو هوهتـرگ یژێنو یهگێ  ،هوهادكردنی وهننموو
ــیروونهد ــ  ،شی ــو یئاشــكرا یهوێشــ یێ ــرگ یژێن . هوهت
خــــــوا و  یال هونــــــبوهدامائن و تشــــــیدان ،هوهكردنــــــدای
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  دهوێژ، چو  یخۆش یتهڵحا یندناژوروو ۆ، بهیۆگوتفگ
ـــــد)  یهگـــــڕێ هوهادكردنـــــی(. إشـــــراق) هورشـــــو  (الو 
ا یـــ ،(اءنـــف) ەیناهفـــنەمـــان، و  یاریـــزانو  یتســـیوهشۆخ

 هبـــ رهرانبـــهبا، دخـــو هبـــ شـــتنیهگ ۆبـــ هییفۆســـ ڕێبـــازی
ە، تنەوێ وگـ ڕێبـازیا یـدا، هفهلسـهف هلـ یكهشۆه ڕێبازی

قە ەد ییارلێەـدانەوە و شـیە، کە کار لەسەر (ينقل) یقلهن
ــییئا هلــ کــاتەدگوێ راوەکــان  ــ، (ةالیــوال) تهیــالیودا. ن  ۆب

 نیخشـهب تهیـالیو. هوهتـرگ یتهیـارهامبیهپ یێ  ،هنموون
 هوهئـو همـهئ، یتهیارهامبیهپ كهو، هییادوخ یەكی(ةمنی)
و  هییـلهزهئ( )مقـدر یكێاردراویڕو ب دانراو هك ،ێنهیهگهد
 ونــاکیڕو .(ســبتكم) هییــگرهرههبو  یێــنرێناه ســیهدهو
ــــور) ــــادخو ێكی(ن ــــن هتــــێژێهاویهد اوخــــ ،هیی  ینگیســــو ێ

ــــ یتهیاییفۆســــ .هوهییفۆســــ ــــهیال هل  هوهیهكهییاســــیس هن
 یـیرادا یهـانی  هل هبوو ییهبوونهنو  ییداراهن یشۆڕش

 یندناكشـكێتخانـدن و ووڕ یشـیئامانجو  دایتێداركڵو مو
ــــ یســــالمیئ ــــۆك یفــــ هڕو  اردتاهســــهدو  یتیرهن  یتهی
 . 155هی(ةیالجماع)

 ،ەەوخالیــــــــد والنای مــــــــهدوایی كۆچیــــــــاودهەر لە 
 رێـژ هتـوهك ،دااڤینـن یتاهژهـڕۆ هلـ یندهقشبهن یتهقیرهت
و هو بـــ هوهتـــهڵوهد یرتهچـــو  یرێچـــاودو  یارگـــ ێارپ

 یمهردهســـ هلـــ هكـــ ،یهنـــاكالچا هرۆنـــ وهئـــ ،وهیهوێشـــ
 هرۆ ـــو هدا و بـــ یســـتهدهبوو لیههـــ اددیـــخال والناهمـــ
 یهرهپــــ ،ۆخهواكهو بــــ یواشــــێه هبــــ رۆز ،هكــــهتهقیرهت

                                                           
  .212 – 21 0ا، ثابی...أدونیس، ال 155
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 ،شیوچارهبــهلو  ناوبانڕهبـر ۆز یكێنێوشــ  و ند هسـهد
النـــا نێـــی  ێـــی مەو، کە بتواكـــارنێنوڕێ ێەینـــدهناو كهو
دابەو ، بەڵـەە تەریـقەتەکە بووهنـ ادیـهپپڕ کاتەوە، الید خ

دا هوهبـــ رە و لەوێ.لێـــ ن ناوەنـــددانـــدیەچ بـــوو، بەســـەر
و  یندهقشـــبهن یتهقـــیرهت هكـــ ،یهجامـــنهئ وهئـــ هنـــیهگهد
ـــهقیرهت ـــ شیتهیاییفۆســـ یهكـــید یكانهت وەە  ،یگشـــت هب

 وتـنەوەون و دوورکەربووای دەستبەردا، دچۆن هەردەم
وفە شۆڕشـــــــگێڕییە لە ڕەوتە بنەڕەتیـــــــیەکەی تەســـــــەو

ە پەراوێـ  ە لنۆرێـ  بـوو  کە،ەزواز و یەکسـانیخوادادخ
 ئـارامی ودەنگی و بە بێ ، کەحیووڕ و چمەێەی گیانەکی

ئاراســـتەکانی  ڕێبـــاز و هەمـــوو ەریســـێب ەلبـــێ هەرا، 
 ێنهتـ وهكـڕۆوهئ ،وەەتپـڕ کـردووە انشاییەکیبۆ دیەەدا
نــۆرەی فێــرگە و و  هەڤــۆتن زێەیشــێوا هرۆ ــ هون بــبــو

ەیـــــامی پ پتــــر مۆچیــــاری وو  دەبیــــننخوێنــــدنگەیەە 
و  اڤ بـــ هنگـــڕهو هبـــپەخـــش دەکەنەوە و دەیـــی رپەروە
ـــزۆو ب  یكالاچـــ ـــكینامید) یكهیی ـــ هكـــ ،(ةی دا اتهرهســـ هل
 .دا انیستهد هنبوو لایهه
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ان و انییەن  رێ، ئییەنان   دهیڕێب  ازڕ  و ینایئ   یگەریین  ار
نەتەوڕ و گەالن  ی  یو فەرهەن  گە میاوازڕن  ان بووداییەن  ان

بە گشتی  وڕنانەسۆفیگەرییەڕێبازڕ ەر سەب ،یهانی ئیسالمیم
  :قشبەندینە زیڕێباا دیشیانلە نێوو 

 

ەوە ەاری و لێەـدانیژینەوە و شتوێەگەر بیەوێی ئمرۆڤ 
ــژووی ئا ــۆ مێ ــژوویب  هــ ر و تێگەیشــن و یینەکــان و مێ

نەوە زانیاری و گیانەکییەکانی  یهان بیرکردد و کۆی دی
ــــات، ــــتن و لە بە ــــێ دی ــــ وگرتن ورچــــاەبب  و دنەوەخوێن

ـــێەە یەک واوی ڕایەڵەتێگەیشـــتن، لە تە ـــانو ه  کە ،تربڕەک
 اتوانێـی وەهـ، هەرگی  نانەوەو مێژووە پێەەوە دەبەستئە

ە، هەرچەنــــدە هەر و مێــــژووئە. بــــدات کارێــــ  ئەنجــــام
ــدیمتایبەت بڕگەیەکــی، ــێ ۆی هەیی خــیەتەن ــانیە، ل  ،بڕگەک

 ەە، بەڵـیننـدابڕاو ەـو لێبەخۆ وڕگەی تەنیا تەنیا و سەرد
ــنە و چــندەو بڕگــانە ەئواوی تە ەوە ســەر کۆمەڵێــ  بنیی
و  رلێەەردو کـائەو مێژووە هـاوبەو و. وبەاەگەزی هڕ

ــێەەڵ ــۆریئ، لە ســەر ەت ــرد و تێگەیشــتن، کە اســتی تی ە ک
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تــر یەک هەرگیــ  لە لەســەر دامەزراون، ڕەوتارییەکــانی
ـــدان ـــدابڕێن ـــا ناخوێن ـــێدرێی و تەنی یەوانەوە، رێتەوە، بە پ

 لێەیــوون وانگیربوون کــەەڵەی یایڕ ی هێــڵ ودۆزیــنەوە
ـــــــدا لە ـــــــوان بڕگەکانی ـــــــاکر ،نێ ـــــــر و ی فنێەدوێن رەوانت

 رە. واقیعبینانەت
ــــــــتن و چتەواوی ئە  مــــــــ  و تێگەیشــــــــتن و ەو دی

ووە و گەیشـت مێژوو، پێـیرۆڤ بە درێژایی م بەهایانەی،
ـــــــو ـــــــڕ و ســـــــاڵێ  و ادەی وە، زەیەتییدۆزی ڕۆژ و مان

اڵەی ســــ هەزاران ، بەڵــــەە کەڵەکەبــــوویســــاانێ  نــــین
 باســـەار و تـــوێژەر و . شـــیەار ونیی مرۆڤـــایەتنـــەمتە

ن، سەخی نییە بۆیا ن نەگەرەکە و هێندەدەیاهێنر، ەلێەۆڵ
ـــڕینەکتو تـــێەەاوی و یەکـــانگیری و ی هاوبەشـــی  لە ،رب

یەکــانی یانەکیســتنە گڕێەخهــاتە و پێەن تێگەیشــتن و نێــوا
ـــوودایی وزەردەشـــتی   یانی مکۆنفۆشـــ و هیندۆســـی و ب

(Confucianism) ــاوی م و ەتی و ەکــای وولو  (Taoism) ت
ــــدمەســــییییەت و ئیســــالم ــــنن. بەوە زنەۆدا، ب هــــا و ببی

ــــایەتیگیانەکیی ــــانی مرۆڤ ــــۆرهەاتەک ــــۆراوا و  ، خ و خ
نەە ، چــودراون گــرێ وەپــێەەیەــڕا ت، بــاکوور و باشــوور

ــش ەرچاوەیەە ســ یانکەســەرچاوە ــبوون"یە، ئەوی ە و ـ"
 ە. ـ"رۆڤم" ەیەوە هەڵدەگۆزێەویشی لەو سەرچاوئ

هــــ ر و هیندوســــتان و  ،اران ســــاڵدازەهمــــاوەی  ەل
ــــــاوەزی هی ــــــانی تێگەیشــــــتنەن، ایینندوســــــتائ  لە بنیاتن
پێشـــینەی مێژوویـــی ، انداکیەتییەافییو ســـۆ فەلســـەفەیی

ن ندوســتا. بە هیوونەیــاری مرۆڤــایەتی بــو زان ەنــڕرهفە
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ــوترا ــی حــیەمەت"، چــونەە ڕایەڵەی "وا وەگ ــاری و ت زانی
روبەر و وەددن، بە رەو کــــارلێ ەرهەنگـــی و تـــێەەاویف
ونـی و رعەفی وبیـئ بانەت شارستانییەتە دوورەکانی انتە

ــــی و... ەحەبەشــــ ــــرائەفغانســــاوە. لە د گرێ و  نتان و ئێ
انی، رەکـی هەبـووە. ژماەریریگشـدا، کـایشتیدەئایینی زەر
ــان بیەب و ئێرانتا عەرکە ئێســ ــاریی ــ ری  ەک ــنن، ه دەهێ
، 157ناەکییەکـرمبەڕۆڵـی  (Nirvana) ، نیرڤانا156دۆنادۆن
ی بــــــوون و لە ایبــــــوودا ســــــپێەدلە دەئــــــۆڵ  کە وەە

                                                           
ـــادۆن، و 156 ـــاتەدۆن ـــوێرەی ۆڕکێ.انگ: گی ـــاوەڕە،  بەگ ـــوو ئەم ب هەم

و گیـــانە ردەچێـــی، ئەدەمـــرێ و گیـــانی لە لەشـــی دە مرۆڤێـــ ، کە
ەوەی ە پێـی ئ، بڵمـرۆڤ یـا ئـاژەە، ئیدی ەوێو لەشێەی دیەێتە ندەچ
ئەم  چاە یا خراپ. ،ە ژیانی خۆیدا چۆن بووەمردووە، لرۆڤە مئەو 
ــاواییبــوودی، ســیخی،  ــاینهیندۆســی، نی ەکــایینە لە ئابــاوەڕ ی، ، ت

ن و ئـایینی مایـا و ئەنەـا  دی، یارسـازی، ئێـفەلسەفەی یۆنـانی، دور
ور و ی بــــاکوەــــاریســــەنەکانی ئەمەنە ڕە، دانیشــــتوواینــــدیانەکانئ

 هەیە.تیندا ی الائەمەریە
دەگەڕێــنەوە بــۆ شــاری ن ە بــنەچە و ڕەســە، وەیەکــانرمەکیبە 157
ــخ ب ــیئێرو  غانســتانلە ئەفەڵ ــنەوە ســە کــۆن. ان ــدەگەڕێ ە   بر پیاوێ
وودایی ەیەکی بـتگاری پەرسـسەرپەرشتی، کە "برم " بەرمەە یاون

ە نەمادا بوودایی بـوونلە بخ. بەرمەکییەکان   شاری بەڵە ن یبووە ل
ــو ــر ب ــی عدەوڵەدەمی ســەر مان. لەن بە موســوڵوو دوات ەبباســیدا، ت

ا هەبـووە. تەدڵەودەڕی ئەو کـارگێ ن لەکی لەبەرچاو و دیاریایەنۆرە
  لە گەلێـ  تێـدا هەڵەەوتـووە و گەلێـ انیزاارەتوو و شـخەڵەی لێهـا

 ەوە ن یـ ـ(ـشیدهـارون الر) یدەشـڕڕون ئەواسی هـارەی عەببیفخەل
دواتـــر لە ا هەبـــووە. یەکەیـــدکارگێڕی لە نێـــوپـــلەی باایـــان بـــوون و 

و  کەونو تـووڕەیی خەلـیفە دە ەتدا، وەبەر نەفـرەیەکی کێشەنجامئ
 .اتکدەنیان قڕا
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و ژیـــــاون، هـــــاوردنی زانـــــا  دایانیســـــدەمی عەبباســـــەر
، انی خەلیفەکـانی عەبباسـیکندی بۆ کۆشەەبژیشەانی هی

و  ەییفەلســەفی ئەدەبــی و ی زۆرێــ  لە ســامانڕانــوەرگێ
ــدی لیشــەیبژ ــیلە و ســەردەمی عەبباســییاندا،  ەی هین کەل

ــــیلە و د) دیمــــنە ، وەە 159وەفبنولمــــوقەفیئی 158(نەمــــکل
ۆری زی ئەوانە و ، تەواودراوڕنمـــــــوونەکتێبی وەرگێـــــــ

ه ری هینـدی  یین و ئاوەز وئا ،ەەو، سەرەداوەیلێەندی
ـــوودایەتی و هیندۆســـی و ـــاگ، بەو  یۆب و  بەربـــاڵو رافی

 ســـــێنێـــــوان هەر لە دەدەن. ێگـــــرە انەوشارســـــتانییەت
 یدۆسـنیه(نـدی هی یهانیی هاوسـێی یەکـدی،  فەرهەنگی

                                                           
ســـتان و زانیــــاری و دا و ەنـــدمەڵێـــ  پکتێبـــێەە لە بنەمـــادا کۆ 158

نووسـراوە و لە  نسـەریتی هینـدیمانی سەز اییە، بەهۆشیاری بوود
کـراوەتە  یاندا،اسـانیس درێنەوە. لە سـەردەمیەوە دەگێـڕزمانی ئاژەڵ

ارسـی ناوەنـد، کە لە ف ( یـالـوی، فهلـویپه) یەهلەڤـ، فیڤمانی پەهلەز
ی ا کۆتــایتــ .ز یشا لە ســەدەی ســێیەمی پــاندیەکەانیمی ئاشــەردەســ
ندا لە انییەکااسەردەمی سو دواتریش لە س اییندازدووەمی ی ەەدس

کە ئیـدی دەوڵەتـی  ،651ا ساڵی زاییندا تی سەدەی سێیەمی تاسەرە
ــــــووە.  مــــــانی ڕەســــــمیڕووخــــــا، زســــــانی اس ــــــر لەدواب  الیەن ت
ــ نولمــوقەففەوئیب ــالمقف ن )إب ە لیش شــتری و پاەرەبــەوە کــراوەتە عـ(
 ەی  یهانی.یەدی مانگەلێ ز ەرەبییەوە کراوەتە فارسی وع

مــد عبــداللە بومیا/المقف  اللە بــنبــدبومیمــد عأ) ئیبنولمــوقەففەو 159
ـــــورروزب ـــــاد لە(، لە 759 -724دادویە  ە پ ـــــی فـــــارس  فیروزاب وات

ئێران بووە،  نیئایینە کۆنەکا ەربەسوە. مردو لە بە داو بووە ەدایەل
ـــــ ـــــر ب ـــــ ان،ڵموە موســـــووەتدوات ومـــــان لە موســـــوڵمانیەتی و ێ گل

و ی تی ئەمەوسەردەمی هەردوو دەوڵەرێی. لە ەکدی ەکەروباوەڕبی
 وە.  سیدا ژیاعەببا
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 یبیـرەعەو  (ئیسالمیەردەشتی و زنی )ئێرا ،ایی(دوو بو
ی ســـــــۆفیگەری انیـــــــارز ێەیلەیدا، ڕەهەنـــــــدگئیســـــــالم
ـــــارلێە ـــــەردوو، ک ـــــر و ئەو ڕێ ،نەدەد هەوڵ رێن،دەبین گ

ـــوونەتە  ی،ەانکۆســـپە هەســـتەکیی دەم لەبەر ربەســـیبەب
ـــ ن ـــرۆڤیەب ـــا  ،وونەوەی م لە ڕاســـتینەی ڕاســـتییەکان ی

 ییەـــــــــــانی مم یەۆزیـــــــــــنەود و گەردوونخــــــــــودای 
ـــــاکژکردنەو ـــــەی نەپ بە  رۆڤ، کە پێوەنـــــددارەفســـــی م
 ،و ســــــۆفییایەتیدایۆگــــــا  ەچوون لو بــــــااهەڵەشــــــان 

 .ەنشان بەدەستنی
 یڕیـمی چبوون و میەانی ۆ ناسینی ب، (Yoga) یۆگا  

ەوەی و پــاکژکردندڵ  اوتنیاو پــ ڕامــان بیرکــردنەوە و
ە، ەک، گرینگتـــــرین بـــــڕگە و تـــــۆپەڵە زانیـــــارییەنەفســـــ
ت، یۆگـا، داوا دەکـا وە.یشـڤـایەتی بەخرۆان بە متسوهیند

، دداننان بە بوونو قایل ، قەناعەتکژیپا بدرێ بۆ:هەوڵ 
 گــا، هەوڵیەکــان. یۆینی دەقە ئایینخــودا، خوێنــد بــوونی

ــۆ  ــڕێ  ــبە دەدات ب ــانی ب کە  ەشــەکی،ووانەوەی لێهێن
بەهێ کردنـی لەو و پاراسـتنی نەرمەـردن و ەبنە هۆی د

 ردنیو چـــاودێریە دنۆنترۆڵەرکـــ بـــاس لە ا،هێـــ . یۆگـــ
ــــڵ،بە لەو  دنرەبــــۆ کــــۆمەک ،هەناســــە دەکــــات  و عەق

بە هەمـــوو کـــۆنترۆڵی عەقـــڵ دەکـــات و مـــرۆڤ  وبەوە
 ەقـڵەوری خۆی دەبێ و علە چوارد یتێەییەوە ئاگاهەس

ەە بــــــێ گەر ی ێیەکــــــ و بەرەو هەرچــــــڕ دەکــــــاتەوە 
 فرەوانترکردنــیبــۆ  ەهەوڵــدان یۆگــا،ئاراســتەی دەکــات. 

کە ئەوە ئیــدی ڵ، قــەســتەوەریی عهەگــایی و ائ ەرینــاییب
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ئەو  و انەیـــقـــڵ و لەو و گردنی عەرۆڵەکـــۆنتترۆپەـــی 
و  نگیــا ێەـی دەرێــیۆڤ لەگەڵ هێ حـاڵەیە، کە ئیــدی مــر

ــتە یەەنەفســی  ــاڵەتو ئە .خــۆی دەبێ ۆپەــی تر ەو، کەح
مـرۆڤ  ،ڕامـانەوە ڕوونیشـتن وۆی بەه ،چێژە خۆشی و

 و )بــوون نوودگەرگــا، یۆ .نێــیدێ یوەدەســتدەیگــاتێ و 
)ئاگـایی،  )سروشی( و گیـان نەی: ماددەدووابە  ڕسەان(

ەکی، زادی و ڕزگـاربوونی گیـان. ئـااتکـپێناسە دە و(هۆ
ێـی و س لە مـاددە دابڕەدات، نەفـد ووڕکاتێ  دا، لە یۆگا
 وە. کەوێتە دوور
ن هەیە و بڕێ  لیۆنان خودایان میدوستاهین تیوا لە
ــدین خــودا دلە ه ــدییەکان چەن  ریەکەیــانەه، ەرســتنەپین
ـــــا یەە تـــــاکە خـــــودبڕێە ەبەر شـــــتێ ،ل ا یشـــــیان تەنی

ـــئەوان باوەڕ دەپەرســـتن. ە، لە پشـــی ئەو خـــودا ایان وی
ئەویــــش  ەزن هەیە،مکە یەە خــــودای وازانەوە، تــــا یــــا

 .گەردوونەڕووحــــــــــــــــی یە، کە (Brahma) براهمــــــــــــــــا
وایە، خـودا یـا بەشـێەی خـودا لە  وەڕیـانن بادۆسەکاهین

ر و مــاردا داووبــار و ڕ ژ وە کەل هەمــوو شــتێەدا هەیە،
اهمــا هەیە  یســەێەی برب ،ادیشــو لە هەمــوو مرۆڤێەیە ەه
ناچێـی یـ  لەبەیـن رگمـرۆڤە، کە هە گیانیسەە ەو ب یئو 

  .و نەمرە
 ، کە مــــــرۆڤبــــــۆ گیــــــان کەوڵێــــــ  وایەلەو وەە 

چێـی، بەام لەبەیـن دە ێـی وی دەمرشەکەیشـ، لەدەمرێی
 ەشـــــیێـــــتە لەچبە زینـــــدوویی دەمێنێـــــتەوە و د گیـــــانی

ی مـرۆڤ ئەوە بەگـوێرەی، وەەەیـا ئـاژەڵێ ەیـەەسێەی دک
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خـراپەی کـردووە،  اکە یـاچـاوە و چەنـدە یشتر چۆن ژپێ
یە کە بگـــات، ئەوە یەە، مـــرۆڤ پێـــیپـــلە نبـــااتریبەام 

ـــــدی در ـــــتەوە و تنەب وســـــیئی ـــــی وێ و  نەژی ەواو ببێ
ـــــایینی هیندۆســـــیدا، کـــــارە چـــــاە و  .160نێـــــینەمێ لە ئ

ــــا ــــرۆڤ، ژی ــــانی م ــــەە نیخراپەک ــــیدوادا د ەی بدی و  ێ
ـــوێرەی اشـــی انە ڕووحـــی مـــرۆڤ ســـ ا یـــا پادئەو بەگ
ــت ــارەزوویەکی هــیچ خ ەکەســێ  ک ەوە.دەدرێ واســی و ئ

ئـارەزوو تی خواسـی و ەی و لە کـۆیلەیووبێی و نەبێنەب
ایی و ە دڵنیـــــســـــی گەیشــــتبێتبێــــی و نەفاری بووڕزگــــ

ــەە اســووئ ــدرێنەوە، بەڵ ــدی هەســتەکانی ناگەڕێن دەیی، ئی
راهمــــا بە ب ەڵێەتــــو ڕێ فــــەو د دەبــــێ ادئــــاز گیــــانی

ەســەووی و ت ە،نەوەیگــوێرەی ئەم بیرکــرد. بە161بێــیدە
 ەکــــان باشــــترە،، لە باشــــترین کاراالکیو ناچــــ یسســــت

 دا.لەگەڵ براهما هۆی یەکبوون چونەە دەبێتە
ـــایین  ـــدییەکاهەمـــوو ئ ـــننن وای ە هین ـــان  ، کەدەبی ژی

ــــادپۆخــــڵ و بۆخــــۆی  ــــژ و خــــراپ و بەایە و م دە قڕێ
ــای وو بێبەهــا  یەکــی دزێــوڕوو  یسروشــ یــانە.ی ژەخبێب

و  نگــــــــۆڕا ەیەکە لەبەالی ئەو ئایینــــــــانەوە، زنجیــــــــر
  و تەواوی بــــــوون، بەردەوام و خەڵــــــ ڤەچوونیپێشــــــ
و دەسـپێەە  ەرەتاا و سـێ واتا و وەهمی بنەمـباردەی دی

                                                           
160 Westlin Gondon, Ekberg Ingemar, Ornbrant Rolf, Hinduism, 
Esselte Studium, Nacka, 1975, S: 21–25. 
161 Knutsson Birgitta & Ärlemalm Erik, Hiduism, Liber 
Läromedel, Stockholm, Borgstöms tryckeri AB Motala,1978, S:6. 
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ئەسـڵ و سـەرەتایە  همـا،ای مەزنە. برابراهمـ بااکەن، کە
ـــان  ـــودایە، کە ژی ـــاکە خ ونەوەران بە گشـــی بـــوو ئەو ت

ـــــرات و دەد ـــــردەوک ـــــاری  مۆڤ لەەی م ـــــایەدا بڕی دونی
 ات.دا دەدرکەی تە قەوارەڕەوشی وی ل

ـــبە پی  ـــ  لە کتێ ـــدییەکیەکێ ـــانی هین ـــ ،نارۆزەک  یکتێب
واتـــــای: ەریتییە بە سەنســــ یەکی"فیــــدا"یە. فیــــدا، وشــــە

بــــــاس لە ژیــــــانی ێــــــبە انیــــــاری. ئەم کتەت و زحــــــیەم
ـــانی  هەڵەشـــانیائار ـــان و پلەک ـــو ییەک ەوە لە ونو بەرزب

 ـــــی و وەەکـــــات، لە گدا دیـــــەعەق، کیهۆشـــــە یژیـــــان
ـــیەوە ـــبە ەییفەلســـەف تیســـبەرەو هە ،دەبەنگی انە. ئەم کتێ

او دەبێی ن و ڕاڕایی تەواگوم و ن ای تێدایە، کە بە دوعا
وحــــدة ) نیــــی بــــوویەکیەت ەرەوهەڵدەکشــــێ ب ردواتــــو 

 (.الو ود
 ، کە بـۆ162ن(Buddha) بـوودا پێڕۆیـانی ،ەکانبوودایی
 یە(Siddhārtha Gautama) یدارتا گاوتامـای سـخۆی نـاو

ـــــاکوورلە  و ـــــوان ی هیندوســـــتان لەب پ.ز  483-563 نێ
ۆی  خـبـۆ  بـوودا .یینی بـووداییەو دامەزرێنەری ئـا ژیاوە
وان ئەدا نیـــیە. وونی خـــوبـــڕیـــان بە باوە شـــیپێڕۆیانیو 
ی، دواتــــر لە ەمرێــــوەڕیــــان بەوەیە، مــــرۆڤ کاتێــــ  دبا

ــتە دن ــەەدا دێ ــاوە. لەشــێەی دی ــدا  ئەگەری ــرۆڤ لە ژیانی م
ژیــانێەی باشــی  نوێیەکەیــدا وا لە ژیــانەێــی، ئەبووب وبــا
ژیــــــــانە بووبێـــــــی، ئەوا  ر خــــــــراپیشو ئەگە ێـــــــیبدە

                                                           
بە  ۆنی هینـدییە،انیەی کـکە زمـ، (دابـالی) نیا لە زماوشەی بوود 162
 ێی.و ددار و ڕۆشنبوێب ای: ئاگا، هۆشیار،وات
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انەوەیە ی. ئیدی ئەم مردن و ژیـێدەب نوێیەکەیشی خراپ
ــــی وڕانەوەدایە. لە ســــو ێەە، هەمیشــــەەە چەرخــــو بەپێ

وو ات، بـژی و ئـارەز، مرۆڤ ئارەزوو دەکووداباوەڕی ب
ەرەکە، و نەیــگەــات ب ســیوانێــی، بهــ رێ و هەات بتدەکــ

وویەتی "تینــ ویانــا یە بــۆ ژیــان، بــوودبمرێــی. ئەم تاســە
ـــاوە، ـــێ ن ـــان"ی ل ـــردنە ژی وی ووەد ئەمە بۆخـــۆی هەڕاک

ە و ایی بە خــۆزگبــێ کۆتــەمــرۆڤ د: ێدەڵــ بــوودا ژیانــدا.
ت و پـارەوپووڵ و واتخواستنی وەدەسخستنی دەسـەائا

شـتێ  لە ژیانـدا ی هـیچ تاسـە موڵ  و سامان بهێنێـی و
ئەو حاڵەتە، ئیـدی ئەودەم لە ڕەنـ  و  گەیشتەکە  .تکانە
  .163ڕزگاری دەبێ ار،و ئاز یتارگرف

 یەکەم  ـار لە بـۆ ،ییەکە، بە واتا ئیسالمیەوویتەس
مـــ گەوت یـــا گە یـــا یەکەم پەرســـتوو و بـــســـرە پەیـــدا بە

ــــۆی ســــۆفییایەتی ــــدێ  لە  بەســــرە، لەالیەن لە مەک هەن
ــاانی  وو. کە لە بــ وەە164وڕی زەیــدواحیــد کــبدولعەهەڤ

 ایـ بوو. ئەوانەی لەو ئاراستە حەسەنی بەسری ەڤاانیه
ســــتی ە چــــڕی و خەەوە، گەلێــــ  ببووبــــوونخڕ ڕەوتە

 ر بــوو.ی پێــوە دیــاڕۆیەدن دەکــرد، کە زێــایخوداپەرســتی
نێو پێڕۆیانی ئایینی  لەوێ، کە پێشتر ی نردەهەندێ  دیا

                                                           
163 Knutsson & Ärlemalm Erik, Buddahism, Liber Läromedel, 
Stockholm, Borgstöms tryckeri AB Motala,1978, S: 7–8. 

أبـــو عبيـــدة  عبـــد الواحـــد بـــن زيـــد) زەیـــدڕی کـــو عەبدولواحیـــد 164
دی فی بــــووە و شــــاگری ســــۆێبەرێەــــڕتــــارخوێن و ، گو( البصــــر
 .ز، مردووە793ی بەسری بووە. ساڵی حەسەن
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هەندێەیان کە  بووبوو. دایەپا نێویاند نەبوو، لە ئیسالمیدا
ـــدی ـــردن. دان دەبیســـی، قورئانخوێن ـــا دەم ـــوورانەوە ی ەب

ن. بـوو انون دژیـدان و هەبـوسـنی دەەخەڵ  هەبـوون پ
ــــ ئەوانەی ــــوون، پ اندژی ــــێب ــــوو، لە انی ەمی ســــەرد واب

 ش بــۆ خــۆی، کە لەیێنەرپەیــامهو تەنــانەت  داپەیــامهێنەر
وەهـا دیــاردەیەە هەمـوو کەس زیــاتر لە خـودا دەترســا، 

 .ەووبنە
ــازی ســۆ ەخــی لەســەر   ،فییە پێشــەنگەکان، خــڕڕێب

تەنیــا و بە  نبوون بە قورئــان و ســوننەتەوە دەکەدپابەنــ
ــــــێن.  انیو ڕێنیشــــــاندەر هەڤــــــۆتناوەی ســــــەرچ دادەن

ئـێمە ێبازی "ڕ دەڵێ: (دأبوالقاسم  نی) دبولقاسم  ونەیەئ
دراوی ئەســەەکانە: قورئــان و ســوننەت، هەرکەســێ  گرێــ
ەوە، پێـــرۆ س نەنووســـێتیـــدحەو  ئـــانی لەبەر نەبێـــیقور

قورئــان و ســوننەتەوە  بەە زانســتی ئــێمە ناکرێــی، چــونە
 ەڵــێ:د 165یئەلتوســتەرعەبــدوڵاڵ کــوڕی  هئســە ".بەنــدە

راوە: پێروکردنـی بنەمـا دامەز ڕێبازی ئـێمە لەسـەر سـێ"
 ،و ار و ڕەوشــی و کــردار و ڕەوتــاردالە ئاکــ یــامهێنەرپە

و هەمـــــولە و دڵســـــۆزی  یکتپـــــایەخـــــواردنی حەاڵ، نی
 کارێەدا".

                                                           
بـن عبـد میمـد سـهئ أبـو ) ئەلتوسـتەریعەبـدوڵاڵ  سەهئ کوڕی 165

یــــــانی انازە ، یەکــــــێەە ل(ز898-818/اللــــــه بــــــن يــــــونس التســــــتر 
سوننە لە سەدەی سێیەمی  ۆفیی سموسوڵمانانی سوننە و ڕێبەرێە

ـــ ـــتەوە ســـەر شوشـــدەڵەە . بە ڕەچداکۆچی )شوشـــتر( لە  تەرەگەڕێ
 لە شاری بەسرە/عیراق مردووە. ی فارس.وات
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دا بە زوهـــــــــــد و ســـــــــــپێەە دەســـــــــــۆفییەکان، کە ل
ــاکژکردنەوەی دڵ و ڕاســتگۆیی ــاو پ ــ ەڕلە ب اردا و و گوت

ــارڕاســتەردن  ــر ان پێیدا، دەســتلە ک ــرد، دوات ــە وون بە ب
ــدی ــرۆ و دەســچەن ــا لە ، کە تبەشــەوەە و تن  ــۆرە گ ەنی

 ە بـاوەڕدال دەنا، ا یەکیان دەگرتەوەنی دڵدهەڤۆتزوهد و 
ن واێـن بەت لەتـای ، بەیەکدی  ودا بـووەوە ەن لڕێگەکانیا

ــــدی: ــــ پێشــــەنگانی تەســــەووی، مانەن ، ەدهەمراهیم ئئیب
: ەنــدیننی دواتــر ماو ســۆفییا بیشــر ئەلیــافی ،ونەیــد 

هـــی  و167ینئیـــبن ســـەبع ،ەرەبـــیئیـــبن ع، 166 ئەلیەلـــال
                                                           

 ز(.922-858/لیـال صـور احسـين بـن منعبد اللـه  أبو) یەلال ئەل 166
نووســـەرێەی  و راعیشـــ دنیـــاوە. ن هـــاتووەتەلە واتـــی فـــارس/ئێرا

سۆفیگەری لەکن حەلال  خەبات  وو.ب سۆفیکی زانایەشۆڕشگێر و 
ــــۆ و تێەۆشــــان ــــوو ب ــــانی داد ب ــــوەدیهێن  ێوەری و حەق، نەە تەن

ـــاک وکەوتهەڵســـو ـــی ت ـــوان  ەلیەتی و کردەیەک ـــنێ ـــ  وت  اکە مرۆڤێ
 ەو نـادادی بـوو ل سـاندنەوەتەم و چەودژی سـەباتی ئەو خودادا. خ

ی تـایبەت نیدەربڕ. حەلال  خاوەنی رۆڤە مر ببەرانبە نێو  ڤاکدا و
ترا. ێ دەگـوی پـ)الشـطیات( شەتەحاتدەسبە ێ بوو، کە ی وتەو گ

ی لە سەردەمکرا و  تۆمەتبار دینیە کوفر و بێباوەڕی و بێحەلال  ب
ــیەکەم وە ــی کــ یزارەت ــ)ع وڕی عیســاعەل ــن عیســی ێل ــرا و دا، (ب گی

 ی ودوو القــــــقــــــۆڵی و هەردەســــــی و هەردوو  یای بــــــڕینەوەدو
ـــــــدا، لەشـــــــەکەی ســـــــووتێنرا. نیبڕیرســـــــە کەرخ  ەریلە ب لە بە 

یلە و عە و مـــوعتەزە و شـــیســـونننێـــو  لە. ئـــارامگەیەکی بـــۆ کـــراوە
 عەلـــیحەلـــال  لە دیــدی  زۆری هەبــوو.ێەـــی ارهەواد، ســۆفییەکاندا

 ، دڵــیپەســاو بــووو حە سەرســووڕماو ســووفییەکی :یەوەەریعەتیشــ
. ئەو اووتەســـو د اڕدەگـــ ی،یی و خۆشەویســـتووبە ئـــاگری تـــامەزر

 ونچـ، پرسـیارییەتییەکی نیـیەبەرمرۆڤەی دەسووتێ، بێگومان هـیچ 
 ێ دەنــاڵێنێ. بە هەمــوو شــتو  یــدا دەســووتێوەی خۆلە نــاوە تەنــێ
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ــــال، یســــۆفییەکانا. ەشــــددیە ــــانی ئەلیەل ــــبن ،  پێڕۆی ئی
کە ، 168یو ئەلتیلمیســـــــان ئیـــــــبن ســـــــەبعین، عەرەبـــــــی
ــــــــــان لەســــــــــەرەکــــــــــاریگە ئەگەر ، ریی نوێئەفالتوونیی
 لـــێ لە ا هەبێـــی،بۆچوونـــدلە هەنـــدێ شـــیان ی یاوازییەک
 ە:ەگرنەوەڕێەدا یەکدکۆمەڵە باو

 یەئەلمەکەیــفوتوحــات ئەلبەکــانی ێتنــدە لە کەچهەر. 1
ئیییـائوعلوموددین و عەرەبـی  ئیبن المەیة( ی تالفتوحا)
ــــدین(إحیــــاء علــــوم ) ــــیلئەەبوحامیــــد ئ یال  ،دا169غەززال

                                                                                           
ەپی ناولبەین هەردوو  تەسسەری دەخبۆیە حەلال   . هەرتێدەسوو

ئەم ": رددەکـــ یو هـــاوار رددەکـــ یڕاهەە ـــدادا انی ببە شـــەقامەکو 
لـێ دەربێـنن و  عاسی بووەی لەمن لیسمەتە ەوو ئنن ێتێەشەسەرە 
 هـی  نـیم، مـنن، من لەو ئاگرەی لە ناوەوەمدا دەگڕێ ڕزگار کەمن 
 ،و خـودایە و بـوونی خـوداهەیە  ەک ێ شـت نـیم. هەمـوو من، مخودا
یشق بـوو و عووتان سقمی ەردەوام نو، ئەو ب"یەیچ بوونێەم نیهمن 
 .151ا ،..هەذا،..رسوهبنۆڕە: . خودا.بۆ 
 لە مەرسـییە(. ز1271-1217/عبد الیق بن سـبعين) سەبعینیبن ئ 167
(Murcia) کـــــەە مـــــردووە. وە و لە مەیا هـــــاتووەتە دنیـــــالە ئیســـــپان

 وونی بــبە یەکیەتیــیەکی ئەندەلوســییە. بــاوەڕی یفیلۆســۆی و ســۆف
  ود( هەبوو.)وحدة الو

ي سليمان بن علي بن عبد الله بـن علـ ينعفيف الدی )میسانئەلتیل 168
مسـان یلتز( شاعیرێەی سۆفی بوو. لە 1291-1213/تلمسانيال وميالك

بــی بــوو و ئیــبن عەرەپێــڕۆی م مــردووە. هــاتووەتە دنیــاوە و لە شــا
و کـــوفر بە )وحـــدة الو ـــود( هەبـــوو.  بـــوون بـــاوەڕی بە یەکیەتـــی

 بار کرا. تۆمەتلەوییان ەداریی بۆ عاو هەو اوەڕیبێب
ـــد ئ 169 ـــیئەلەبوحامی ـــد) غەززال ـــد میم ـــو حام ـــياغ ال أب  الطوســـي ل
ئەشعەری بـوو و لە عی ی(، سۆفییەکی شافز1111-1058/نيسابور ال

ـــاودارانی ســـە ـــوو ون ـــ  ل ردەمی خـــۆی ب ـــانی یەکی ـــا گەورەک ە زان
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ــــوونمەســــەلەی  ــــاوێتە، تێەەڵب ــــ) ئ ــــرتن، و  (وهحل یەکگ
 ێتەبوون واوو ئـ ونتێەەڵبـو واتـایە ، ب(إتیـاد) یەکبوون

و ەمـوەڵـەە ه، بتیەیەکبوون لەگەڵ خـودادا نـاوە و ەتوان
بێـــوێنەیی خـــودایە،  یەتی واکـــاێیـــان، تســـی لئەوانە مەبە

ا و خـود بە مـرۆڤیشنە ۆڤ و بێتە مرا دەخودنە ەە چون
یین ئــــا رەبــــی تــــا ڕادەی بە ناڕاســــت انین و لەیــــبن عەئ

بن ڕانە. ئیـــــاوەەو بـــــئتەکفیـــــر، دەنـــــۆڕێتە وەرگەڕان و 
ـــــــعەر ـــــــی لەمەڕ ەب ـــــــوونتێەە ،وێتەائ و یەکگـــــــرتن،  ڵب

ا معلـوه، ومـدينـه مـن قـاه بـالیلوه ف" ە دەڵـێ:وەنیەکبوو
 ەوەی باســــیتە: ئ"، واباالتیــــاد إال أهــــئ اإللیــــادقــــاه 

ی و تەنیـا خەڵەـان ددارەدەرکەی ئاوێتەبوونی کرد، ئـایینە
 ێگەیەکــی  لە .س لە یەکبــوون دەکەن"خودانەناســیش بــا

ام الواحــد باإل مـاو، ومقـواحـد  الىعــتلـلە ا" ڵـێ:دەدیـەەدا 
د و يتیـيیئ هـو فـي شـيء أ ه شيء أويى أن يیئ فيتعال

وان یەکە : خودای بـاا بە پێەهـاتنی هەمـو، واتە"في شيء
تەی بێی یـا ئەو ێ  ئاوێەی یەکیش لەوە بااترە شتو پای
 .ەەتە یێەگەڵ شتێەدا ببەی شتێ  بێی یا لئاوێت
ـــــبن عە ، کلەگەڵ ئەوەشـــــدا  ـــــیئی ۆرە  ـــــبەو  ەرەب
ی کشــــێوەیەبە  ی زۆری ســــۆفییان،بەشــــێە ەهــــ رێ،د

اتە: و ە،ـ(ـــــــوهحل) وهحولـــــــوباوەڕیـــــــان بە  ،گشـــــــتی
ـــــ ـــــوون،ئ ـــــاتە  کە اوێتەبوون، تێەەڵب ـــــودا  ئەوەی،دەک خ

                                                                                           
ــــیجســــەدەی پێن ــــوو. فەق ــــۆچی ب ــــی ک . لە ۆی بــــووە و فیلۆســــەم

ـــــاوە هـــــاتووەتە دن خوراســـــانووس/ت ـــــر لەوو هەی ـــــردووە. شێ  م
 ەیلێەی زۆری نووسیوە.کتێب
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نێـوان ئـافەرێنەر و  ە یـاوازی لوێتەی بەندەکانیەتی و ئا
هەیە، ئەمەو  خـوداو لە بوونـدا تەنیـا  فەرێنراودا نیـیەئـا

ـــتیـــی ەییەک :گـــوترێدەپێـــی  کە  ،(حـــدة الو ـــودو) وونب
و ەرەکـــانی یەە شـــتن ونەووخـــودا و بی دەکـــاتە ئەوە
و بووندا، بەشێەی خـودای تێـدایە  ە گێتیتێ  لهەموو ش

شێوەی هەنـدێ  ەخودا ل ێەدا هەیە.خودا لە هەموو شت و
ەڵ دەبـن و مرۆڤ و خـودا تـێەمرۆڤیشدا دەردەکەوێ و 

  .ێینامێن نیانداوانێ و سنوورێ  لە ەەنە یدواتر دەب
ـــی شـــ ـــاواز لە ، 170ەریعەتیعەل ـــدی ی ، فییانســـۆ دی

 وایە یپێـــــهەیە، ئەو  ڤمـــــرۆەـــــی دیـــــەەی بـــــۆ ێەمچە

                                                           
-1933/ي شــريعتي م ينــانيلــي میمــد تقــ)ع ەتیریععەلــی شــە 170

ـــووە. راســـان لەدایەۆ)ســـب وار( لە خ ەب یڤارســـ ی، لە شـــار(1977 ب
دا نێـردراوە ١٩٥٩اڵی سـ بییاتی خوێنـدووە و پاشـان لەژی ئەدەکۆلی

ـــۆ ـــۆ فرانســـا ب ـــدن ب ـــایین و و لەوێ زانســـ خوێن مەڵناســـیی کۆتی ئ
 وانــــــامەی دۆکتــــــۆرای لە مێــــــژووی ئیســــــالم وخوێنــــــدووە و بڕ

ــــ اڤدا وەرگســــیڵناۆمەک ــــدا لەگەڵ ب ــــی الویی ــــووە. لە تەمەن ی ەکەرت
ەنــد ەکــرد. چ)مصــدق(دا بــوو و کــاری وانەگــوتنەوەی د قموســەددی

 ییینگەڕایەوە و حوسـە دا لە فرانسا1969ە  ارێ  زیندانی کراوە. ل
ی الوان. نپەروەردەکـردن و بارهێنـا زراند بۆەدامی )إرشاد( شادئیر
تی خۆی و باوکی شەریعە دواتر را.اخدان دا حوسەینییەکەی1973لە 

ــران و ســاڵ ــ  زی و گی ــدانیوێ ــران نین ــێ بەک ــۆی نــاڕەزایی و  ، ل ه
ــاوەکی ــیەوە، لە و  گوشــاری ن ــا1977دەرەکی هەر دوای  ،کــرازاد دا ئ

 بە گەیشـــتنی لەنـــدەن و پـــاوا ڕۆیشـــی بـــۆ ئەوە لە هەمـــان ســـاڵد
 ئیـران بە دوو سـاڵ، گەالنیش شۆڕشی پێ ەن بە سێ حەفتە لەلەند
 ویبە کـــوژراســـاڵییدا،  43لە تەمەنـــی یـــدا، پارتمـــانتەکەی خۆئە ەل

توانــا و  ەکییتاەی مەزن و مامۆســشــەریعەتی بیرمەنــدێ دۆزرایەوە.
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بە ، لە ڕێــــگەی هەڵەشــــان و پــــاکژبوونەوە، تەســــەووی
ـــــۆ تێەەڵکربانگەشـــــە ـــــدنی ب دا، خـــــو مـــــرۆڤ بە وونیب

 ەـــاتە قوربـــانین دەبـــات و دەییەتـــی مـــرۆڤ لەبەیـــمرۆڤ
مـرۆڤ ەردنـی ۆ خ مەتب ئۆڵ وایە ئەو پێی. دەرسرشتبە
لەەچەــــردن و ۆڕپێەردن و مرشــــوە، نەە بــــۆ سەهــــاتو

ی بێ ویسـی ەوەریەی مرۆڤ بە بوونەکاربردن و کردنب
خـودا لە ڕۆحـی خـۆی فـووی کـردووە  ونچ، و خواسی

راوی خـۆی و مـرۆڤ یە بە بـاوەڕپێەووو کرد ە مرۆڤداب
ــرە  و یەار زەوی و ڕۆحــی خــودوەی خــودایە لەســە ێگ

ات و بەـمـوو شـتێ  ودا هەوەە خی ێنن یەیەتی و دەتوا
  .171ا خراوی مرۆڤێەی خاسلەوەی دەبێتە  ئازادە

ــتەکیەیو گــۆڕان لەبەینیــوون و  هــ ری ــو یی ون لە ب
ــــــــون هیندۆســــــــییەوە گەیشــــــــتووەتە ئیســــــــالم و لە  ێ

ئیســــــــــماعیلی و  ســــــــــۆفییەکان و نیشــــــــــداموسوڵمانا
 ،172(Ernest Wood) ودئێرنێســــی و کــــان.ئەحمەدییە

 یەکان، پێـــیهینــدی ەفەلســـەف ون ۆری ئـــایین و زمــاپســپ
ــریوایە:  ــ بی ــووناوێتە و تێەەئ ــوه) ڵب ــرتن و  و (حل یەکگ

                                                                                           
ە بـــــوو. ئەو بخـــــاوەن پـــــرۆژە و وزە یـــــاب و پـــــڕنووســـــەرێەی نا
 نرێی.دەئێران دا شۆڕشی گەالنیسرووشبەخشی 

 .36-35، ا..ەذاه ،..رسوه 171
لە  (Wood onertErnest Eg / 8831-1965) رنەســــی وودئێ 172
ــاتئ ــاینگلســتان ه ــا مــئە لوە و ووەتە دونی ردووە. مامۆســتا و ەمەریە

یۆگـــا و  ەنســـەریی ودناســـی و زمـــانی سنرەزا و پســـپۆری هیشـــا
ــــدییەفەســــلەفییایەتی و فســــۆ ــــو ناکە هین ــــب ــــی لەواوە. دەی  ن کتێب
 وە.نووسیرانەدا بوا
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ی ناسـۆفی، دیـەە انانیمموسـوڵکـن لە ،(إتیـاد) کبـوونیە
کە  ە پایەکــــانی،هەرگیــــ   ێــــی قــــایلبوون نیــــیە، چــــونە

ی ئەوەدا امەزراوە، هەرگیــــــ  بەالالمی لەســــــەر دئیســــــ
ـــاڕوات ـــن ئیســـالم، ن ـــرۆڤیش  خـــودا و لەک ـــودایە و م خ

ڕێـــگەی  خـــودایە. لە دروســـتەراوی ەنـــدە و، کە بەڤۆمـــر
ـــدەوە ئەو یهانی نی موســـوڵمســـۆفییا ـــێەەڵ بە ن هـــ رە ت
ەکان، کە بـوونەتە موسـوڵمان، نـدیییوە. هویەتی بـیاسـۆفی

ە نەبـــــردووە و کســـــییان الیینی هیندۆئەو شـــــتانەی ئـــــا
ئەو پاشـخانە  سـوڵمانیش، هەمـووبوونەتە سۆفییەکی مو

ئیسـالم . 173ەکردوو ە ئیسالمبڵ ندییەیان تێەەیە هیینییئا
 و یندۆســـیه یینییگەریی ئـــالەژێـــر کـــار ن،لە هیندوســتا

ــ ــانیئ ــە ایینە کۆنەک ــدیهیندی ەیدی ــوو اەکان ــ  ە و ب هەرگی
ـــوە خـــۆی لە  ـــدراویی بنەیتوانی ەریـــی و ە ڕێســـا و نگرێ

 ن، ڕزگار بەات.ۆتەکانی ئەواک
اکی هەلــومەر ی  ڤــو  شــیسروابووری و بــاری ئــ 
ی دایپۆشــیبوو، هەژار نەداری و کە، لە هیندوســتاناو بــ

ایەتـی و ەکسانی و بری ۆب دائیسالم ەکانی ئایینیلە پەیام
ـــەەبەی و دادوەر ـــاگەلێەی دی ـــداهاتنەوە و بەه ـــی پێ ، زەی

ـــــازادی و ڕایەڵتروســـــەەی  ـــــان دەئ ەبینـــــی، کە بە یەکی
هەر لە بـۆ خـۆی  ئیسالم، چون گرێیان دەدا ەوەڕزگاریی

 و ان بــــــوووســــــاینی هەژاران و چەوئــــــایا دەســــــتپێەڕ

                                                           
173 Wood Ernest, Great systems of yoga, Philosophical Library, 
1954, p: 155. 
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ــــ شۆڕشــــی ــــوو دۆینەداران و ک ژی ســــەروەران و لە ب
  .174گەی عەرەبیڕدو دارایانی
ــــــــــۆڵی، لە ڕەگەز و زۆرەی یلێســــــــــتانییەهیندو و  ئ

دی مانەنــ ە ئیســالم بــوون.تــێەەڵ ب ،فەرهەنگــی  یــاواز
و ڕەگەزەیلـــی  وات نێـــوچـــووە م ئیســـال ،هیندوســـتان

ــــاواز ــــشی  ی ــــیه و نگەکە ، دیەەی ــــاواز ەتەوەیەیل ،  ی
 بــــاوەڕی فەرهەنــــڕ و شــــی ووی و ڕەنەریــــ انیخــــود

نـڕ لە هەمەڕەی تـابلۆیەکی دئیـ .بـوون بۆماوەیی  یاواز
 چـێعەرەبی، تورکی، فارسـی، هینـدی، چینـی،  ەییماوبۆ

ی وەرگرتندەیەە ڕوونە، ئەوەی تا ڕا گۆڕێ. هاتەبوو و 
  خەڵ یەنن لەالئیسالم وەە ئایین و بوون بە موسوڵما

ی تەواو و ێنـــــانێەباوەڕهە ل، داەو  ڤـــــاە و واتـــــانەلو 
ــەە پتــر وە نەهــاقــووڵە و  یەوەنــدژبەر  ێــ ۆرتووە، بەڵ
وە، کە ئیــدی پابەنــدبوون بە وزاڵ بــزانجی بەســەردا قــا

 ار بووە.ڕووکەشییەکی پێوە دی، تا ڕادەیەەئیسالمەوە 
ـــــایینی،  ـــــێش ناســـــنامەی ئ ـــــدا پ ـــــوو  ڤاکێە لە هەم

هەیە و دوای زاڵبـوونی هەبـووە و ناسنامەی فەرهەنگـی 
ئایینەکەو بە  ۆرێ  لە  ۆرەکان ئەو فەرهەنگە لەگەڵ 

ـــــدێ کۆ ـــــشـــــە تووک کێشەشـــــدا، ســـــپ و هەن ، ێێ دەب
ـــــــی. ناســـــــڕێتەوە و  ـــــــڕ لە هەر بەردەوام دەبێ فەرهەن

ازیی هەیە. فەرهەنـڕ  یاو  ێگەیەکەوە بۆ  ێگەیەکی تر
ین لە ئاییندا دەکات و فەرهەنگییش هەیە ئایین هەیە گۆڕ

                                                           
 .41، ا..اذەه ،..رسوه 174
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گۆڕینی تێدا دەکات. ئەگەر ئایین ب وێنەر و  ـووڵێنەری 
ــــی،  ــــڕ بێ ــــ  لە پفەرهەن ــــدادان  ۆرێ ــــارامی و و ێە نائ

ـــایینات ـــوانیی  ەب ـــڕ ت ـــش فەرهەن ـــنە گـــۆڕێ و ئەگەری دێ
 خـۆی یوبۆگوتوبێژ لەگەڵ ئاییندا بەات و ئایین بە ڕەنگ

ــــێ ، ئەوا بپۆشــــێی ــــایەتی بە شــــێوازێەی ب ــــدی مرۆڤ ئی
ــاڵ و گرێ ــ وگۆت ــۆانخگەلێەی ڕێەوپێ ــێ  بە ق  داکێشــەو ب

 . ێ دیەەو لەنگەر هەوار بۆ دەگوێ ێتەوە
ـــی و فەره ـــی نەری ـــەوە و نەتەنگ ـــا یگەالن ، کە زوا ی

خ و ە نـــال یان هەیەوو چەســـپا ڕیشـــەیەکی قـــووڵڕەگو
ـــی  ـــان  ،اخەڵەـــدویژدان ـــان و گۆڕینی ســـیمبۆڵ و ە بوەالن

ۆیە بـــــ ، هەرکـــــاتێەی زۆری دەوێ ،بەهـــــاگەلێەی نـــــوێ
 یبڕێــ  گــۆڕانبەڵــێ ، ە گەیشــتووەتە ئەو نــاوە، کســالمئی

انی و کـــاری کـــردووەتە ســـەر تەواوی  مگەکـــ کـــردووە
ئەو نێــی لەتەە بگونجێ شــییخۆ ئیــدی دەبــوو ێلــ، ژیــان

ی ئەو انەلێرییـــــــە میللـــــــی و گەریـــــــتنە ڕ وفەرهەنـــــــ
ســــرووت و بە  ەکانیونــــددارپێ ەتبــــابە ، لەداشــــ ڤاکانە

ی ی بـارهەنـدێ قـانوون و کانەوەئایینییە ئیسـالمییە ردەک
 .داو وردە شتی دیەە کەسیەتی

ە ب ییەکانئیســــالمفیگەرییە ڕێبــــاز و تەریــــقەتە ســــۆ
گەری کــــاری ،ێ ڕووەوەەنــــدە هلو ئیســــالمیش  تــــایبەت

ڕی ە باوەو هەندە ردەشتیهیندۆسی لە هیندوستان، زە
ەسـەرە. ل، یـاندایی لە چین و ژاپوونودیەە لە ئێران و بو
خوداپەرسـتی هینـدییە  ازیێوشـ لە ۆسیکاریگەریی هیند

 یـاوازی زیارەتی ئەوللە شێئیدی موسوڵمانەکاندا دیارە، 
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ەکەت فەڕ و بەرای اودرۆزەکانیان و ینییە پیو ڕێبەرە ئای
نـ  و ردێـو و د بە هەروەها باوەڕبوونیان، ێو کۆمەە ل

 ،ئەوان بە بــاوەڕیاوی، کە نئەفســوو ــادوویی و هێــ ی 
هەمـوو ، ێپـارێ مـان بەولێقو  خراپەمرۆڤ لە  یەتوانێد

 ە.نوهەبو هەر لە کۆنەوە لە هیندوستانە انئەو
 ە هەیە، کە لەاڵـــی کـــراویســـالمێەی لیبرئ لە ماالی یـــا،

ـــــــۆمڕو ـــــــ ر و ک ئیســـــــالمە ێ یەتییەوە، دەیەوەاوی ه
یەە دانە ڕاســتی و اکە تـبە  ەخۆبەسـتووو  چەقبەسـتوو

، لە ئەوەشــدا ئیســـالم ڵلەگە ە بگـــۆڕێ.یــدێەی دۆگمــاود
ڕۆژانەییەکەیـدا، بە زیـارەتی مەزارگەی  دەییەکرێوازە ش
بە  ن و بـاوەڕبوونکـایرۆززانینـی ئەولیاو بەپچاکان پیاو

ــــردنانە و ئەفســــ ــــڕووک ێشــــی و ەرودی و رادووگەە  
یی و بـوودا ون لەگەڵ، لێ تێەەڵبـوهێشتا هەیەسۆفییەتی 
ــــانســــســــیدا، ئیۆکۆنفۆشی ــــاو یالمێەی نەرم و نی تە ەهێن

  کانیشی  یاوازن.ۆزییەیرپو  ەەێر ۆچەند گۆڕێ، کە 
کـــانی کۆنە ەری فەلســـەفەئیســـالمی ســـۆفی، کـــاریگ

ــۆنی و  ــائەفالت ــانیئ ــوونەوەی لەســەرە. یینە کۆنەک  باڵوب
انی ئەو هەمـوو تەریقەتـانە، وێـنە ەڵدسەووی و سـەرهتە

تەنــێ  گەادەیەە گۆڕیــوە و ڕەنــی تــا ڕی ئیســالمامو ســی
 ون ئیســـــالمێەی ڕاســـــتینە انێـــــو لە تـــــوێژاڵێەی تەنـــــ 

دا وەیـا شـاردرا وداپۆشـرا بتپەرسـتیی یڕبـاوە ڵێ کۆمە
  .ەاتەوەبی  ودایان ەیەکدهەبێ، کە ل

، عەرەبـــــــیســـــــوننی  ئیســـــــالمی ئەرتۆدۆکســـــــیی 
یاوازییە فەرهەنگی و پاشخانە ئایینی و ی  یەتایبەتمەندت
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 والەبەرچـی دیەە ەکانی ئەو  ڤاە و گەالنیللییەنەریتە م
 وایە ێــیو پ اتۆی لــێ کەڕ و نەبــان دەکــخــناگرێــی و 

 .وان بنهەمووان دەبێ گوێڕیەڵی ئەو  ۆرە ئیسالمەی 
کەن لە ەیی دڕۆۆفییەکان زۆر زێـــــــــــــــدە. ســـــــــــــــ2

ڕادەی  تـا نەتەزانین و تەناەورشاکردن و بە گەرزتەماب
ەوان ئ .هێنەرپەیـامەو رستنی پیاوچاکان، وەە نمـوونپە

 ونوگەردەزی مگــوترۆپــ  و وەە  رێنەپەیــامهســەیری 
 ەبــوونەوەری چــهەریە وا یــانکەن پێدە وون، ڕســەان()بــ

ــــــــاییو لە  یلەبەر و ــــــــراو وی چــــــــێ ڕووناک ە. ئەو ک
کانیشــــیان ەرێبەۆ شــــێخ و ڕبــــ زنــــاهییە ســــۆفییەکانمە
ـــــانهە ـــــدێەیان ئەو ی ـــــاە، هەن و ن دەپەرســـــتن ڕێبەرانەی

ــــۆ دەبەن ــــ  لەو وەە گ کڕنۆشــــیان ب ــــ ڕێ ی و اکڕوون
ــــێگەر ــــاب و  مســــەرەبە   وکژ تەماشــــایان دەکەن د و پ

و  گەردوونوەبردنی ێن و بەڕێــدەنایانــد ،ایەســتوون و پــ
ســــۆفییان،  بە بــــاوەڕیســــمان، زۆر ــــاران، زەوی و ئا
یەکێــ  لەوانە هەرو لە  ەرانەوەڕێــبەســتی ئەو د دەدرێــتە
ـــا ـــڕ لەن چیرۆکـــی ئەفســـدەی پەڕ ـــوو و کـــاری  انەیی پ

بوەشێتەوە، اسایی ڤێەی ئرۆختە لە مکە سە اسروشتی،ن
چـاو و ەنە بەرین نـایشـیرکە گەلـێ  ـار  ،انیدەدرێتە پاڵ

 ینی" ـوا تەنیشگو ، ئیبن ڕوشدەڵ ئاوەزدا ناگونجێنلەگ
ئەوەیە  یشو دزێــــوی ســــەندی دەکــــاتپەئــــاوەز ئەوەیە 
 دزێوی دەزانێی". بە ئاوەز
ــــــایین دەکەن بە دوو بەشــــــەوە، ، ییەکانســــــۆف .3 ئ

ــــ شــــەریعەت، ــــا ۆکە ب ــــ وبۆرەپی کی و ڕەشــــۆ ەەو خەڵ
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ـــیقەت، ســـادە ـــککەیە و حەق ـــۆ کەســـانێەی ت . بە ایبەتەە ب
 ێن،یعەت دەڵێن، زانستی ئاشەرا و بە حەقـیقەت دەڵـرشە

ەرا، اشـنسـتی ئو دەروون. زا اركرا و نادیـاشـی نائزانست
ـــــان و ســـــونەی ســـــەرچاوەک ی زانســـــت ەامبەتە، نقورئ

ــیقەت، زانســتی دەروون، ســۆف یە لە وا ێیــانییەکان پحەق
دەڵـێن  . هەنـدێەیاندەگرنرەوە وەریـرگی  نەمـای هەدخو

ـــگەی ەوە ئەو پەیـــامهێنەرو لە  سرووشـــەوەو  دڵ لە ڕێ
 ەگات.پی د زانستە دەروونییەیان

 الیەنەلە  یسەووپێشەوایانی تەو  انئەگەر ڕێبەر. 4
ـــر ـــپێڕۆکردشـــێوەی و  دایەکەی ســـۆفیگەرییەدک ـــا نی دا ت

 ەکــــن، لــــێ لەوەە ی نــــ یەن و یەکــــدییەوە ڕادەیەە لە
، ییەکانـــدانسیاســـی و ئـــابووری و دی ەاتمــبەر دەســـەەه

ە تا ەو. لە ئیبراهیم کوڕی ئەدهەمەزاان  یاویو دید ه ر
ـــ ـــیدولقادعەب ـــ، 175ر گیالن ـــتە ئەکە حەلال   ویش دەکەوێ

، ەییەکان بۆ ئەوە بووسۆفشی کۆش ەبات وخخانەیەوە، 

                                                           
 د اللـهأبو میمد عبد القادر بن موسى بـن عبـ) ادر گیالنیولقعەبد175
 بـن موسـى بـن للـهد اعبـ بـن ىموسـ نبـ داود بن میمد بن يیيى بن

 ،ز(1166-1076/أبي  الـب نب علي بن نالیس بن سنالی بن عبد الله
ـــوو. ســـوننەی حەنبســـۆفی و فەقیهێەـــی زانـــا و  ـــی ب و  ۆســـتامامەل
لە ردەمی خۆیــدا. ڵمانانێەی زۆر بــووە لە ســەموســو دەریانڕێنیشــ

 یمـــام عەلـــی.ڕی ئوکـــ ئیمـــام حەســـەنی ســـەروە ەبــنەچەدا دەگەڕێـــت
 . لە گیالن/ئێــران هــاتووەتەوە ســەر ئەوێــتەتەریقەتــی قــادری دەگەڕ

لە بە ـــدا  .ن و شـــیعرەیاوەنی چەنـــدین کتێـــب و نووســـخـــ دنیـــاوە.
ـــارامگ ـــردووە و ئ ـــی بابوششـــێخەکەی لە گەڕەم ـــاب ال) ک  شـــیخ(یب

 بە دایە.

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AB%D9%86%D9%89
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%B7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%8A_%D8%A8%D9%86_%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%8A_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8
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ۆ بە ســــامانی گشــــتی و بــــنی تــــایبەت، بەــــرێ ســــاما
و دابینەردنــی شــتییەکە ۆژانەی خەڵــەە گەنــدی ڕبەرژەو

ە و ەوانەوی ح ێـــــــمـــــــاڵ و و  ەخـــــــۆراە و پۆشـــــــا
و ئە ر بهێنرێـی.کـا، بەبۆیان دەرمان دەرد وەری چارەس
ـــووە و ئەو ســـۆفی گەرییە، ســـۆفیگەرییەکی شۆڕشـــگێر ب

پـێیەوانەی  ی شٶڕشـگێر بـوونە، بەلێەسۆفیگە فییانەۆس
پەنـــــا ت و لە دەســـــەاســـــەر بە دیـــــەەی ســـــۆفییانێەی 

ادی و لە ئاســــــتی نــــــاد و بێــــــدەنڕەســـــەاتدا ژیــــــاو د
و ی و دینــــــــی ە سیاســــــــیەکــــــــانی دەســــــــەاتیناڕەوا

  .ەکانئابووریی
ـــــالمی، زادەی میســـــتەســـــەووفی ئ ی و ێـــــژووی دین
وو بەسـەر بئیسالمە و شۆڕشێ   یسیاسی و هۆشیاری

ـــادادوەری سیاســـی ســـتەمەار و سیســـمی سیســـت تمی ن
، کە ســـالمدایرۆکـــی ئیدلە ســـەدەی یەکەمـــی  ، ڤاکیـــدا

 ،دا ڕوویــــان داتێیــــ یاســــی مەزنووداوی سکۆمەڵێــــ  ڕ
ــژدوووەە  ەنگــی  ــاوی نێوخــۆیی رودرێ ــ یخوێن وان نێ
رتەنــانەی لە فەاژاوە و عــاویە و ئەو ئــموئیمــام عەلــی و 

ئەو  و اانــدا ڕوویــان دســەردەمی عوســمانی کــوڕی عەفف
ــاز ــووتەە، ، کە ەیادی تــاکســەرکوتەردنی ئ گەیشــتبووە ل

ــــــدی ئەو ــــــئی ــــــووە ه ــــــە ب و ری و زوهــــــد گراۆی کەن
ابووری و ئــــانە سیاســــی و ژیــــ ســــتنەوە لەودوورخخۆ
د زوهــلــێ  ،ویژدانــدا ســوودەبوونیپێنــاوی ئا ە، لییەیــاند

بۆچوونی بە ، ەنەکەالمییە ڕەسشتنە ئیسەیتێگ بەگوێرەی
 ڵ وکــۆنترۆداپەرســتی و خو" دەکــاتە: عەتیعەلــی شــەری
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نەە ، و خواســــتەکان ئــــارەزووڕێەخســــتنی  ەریــــ ە و 
ــان و گۆشــەە بڕین لخــۆدا ــانری و هەڵگژی ــی ژی ی بژاردن

رســـتی، داپەووی خوە بیـــانوورەپەرێـــ ی، بدو ایەتی اکــت
ەڕووخێنـــێ و ی خـــۆی دادە مـــرۆڤ کەســـیەتیەبەو کـــرد
یەتی و لەکــۆیبندەســتی و  ن وبەکــاربردیی بــۆ ئاســانەار
 .176ی خۆی دەکات"ەوەچەوسان

ــــێ  ــــارتەن ــــدنە گۆشــــەگرتن و کەن ە و یەکەوخۆخ ان
وی وی تەســـەیـــامدنیـــا، پەەڵ و لە کـــۆمەوتـــنەوە دوورک

ــیە، ئەوەتــا  ەڵــێ:د 177حیــبئەلموون ونســەم نەبــووە و نی

                                                           
 .39ا ،. ذەه ،..رسوه 176
ون ەمنوسـەن لیەسـئەبو (،یبلماون نسم) ون ئەلموحیبوسەمن 177

، (منون بـن حمـ ة الخـواان سـبو الیسأ) کوڕی حەم ە ئەلخەواس
لە فی سـوننی ەووانی تەسەکدیار نە و کەسەنیەکێەە لە زانایانی سو

ــدا.  ــســەمنوون ئەلم بەســەدەی ســێیەمی کۆچی ــاوێ بوحی ــوو،  بەن ب
، وەە چنین دەچنـی. بە یعرشبە  بۆ خودا یەویستی خۆشخۆچون 
ا ژیـــــاوە و هەڤـــــاڵی بە ـــــد لە ەـــــی بەســـــرە بـــــوو وخەڵەە ڕەچەڵ
ـــــا ئەحـــــمەد  و "الســـــر  الســـــقطي" یقەتســـــەریی ئەلســـــەئەس ئەب
لــــی د کــــوڕی عەحەممەمــــو و "يا أحمــــد القالنســــأبــــ" النیســــیئەلقە

ڕۆژێەدا ەڵـێن لە شـەوو" بـوو. دعلي القصـابمیمد بن " ئەلقەسساب
ـــوێنپ ـــات ن ـــردووە.جســـەد ڕک لە ز 911-910/ە298 یلە ســـاڵ ێژی ک
ـــــــدب ـــــــردوکا ە  ـــــــدوایی ک  نی یووشـــــــ ڕســـــــتانیە گۆلو  وەۆچی

وێترین گۆڕســــــتانی بە ــــــدایە و "، کە بەنــــــا یةشــــــونیال"الشونی  /
. ئەو راوەنێــــــــژ (کەرخەری ب) ابە ــــــــدی بەری ڕۆژاوا ەتدەکەوێــــــــ

ـــارابیـــشـــوونی ی بەشـــە، گۆڕســـتانە دوو  ـــام مگەی ئیووە، کە ئ م
گەورە، شــــوونی ی تێـــدایە و  ی"موســـی الەــــا م" ممووســـای کــــاز

 ی تێدایە.بغداد "د الی" ن ە دادیی  ونەیدی بمگەارائ
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کە  ،نەبێــی" ی هــیچ نەبیــی و کەســیش خاوەنــینەخــاو"
ـــــــدی  ـــــــی، ئی ـــــــاربوونەوەی دارای ئەوە ئەوپەڕی بەرەنگ
هــــــ ری تەە لە ڕێــــــ ە ، کتی و دەســــــەاتەموڵەــــــایە

 دۆنوەە پــرۆ دزیــیە"نێ  ســاماهەمــوو " 178ادەنارکی مـئ
(ephJos-rePier Proudhon)179 شــتێ  هەمــوو "و  دەڵــێ

 یەروەریســـ اتێ ەدەســ ـــۆرە هــیچ " و "انبــۆ هەمـــوو
 .نجێدەگو، دا"یبەسەر مرۆڤدا نەبێ

                                                           

ــــارکی مئ 178 ــــی(chismnarA) ەن ــــانی گرێە  ، دەســــتەواژەیەکە لە زم
ڕێبـازێەە ئامـانجی . سـەروەریتـای: بـێ یەوە هـاتووە، بە واۆنانی()ی
، بــێ هەمــوو ســەرمایەداری، بــێ دەوڵەت مەزرانــدنی  ڤــاکێەی بــێدا

زاڵ بێـــی. دا رۆڤـــیەە کە بە ســـەر مو ســـەروەری ـــۆرە دەســـەات 
وڵەت و دە ئەنـارکی م، یەکیوژمنـی سـەر، لێ د ۆرەئەنارکی م فرە 
وە، لە دیدی ئەنـارکی مە نارکیڕێەخستنی  ڤاکی ئەسەرمایەدارییە. 

کی و لە ڕا بێی، نەە قـۆچەرێبۆ سە وەیی و لە خوارەۆەکە ئاسگەر
 یدیمــــوکراتی بەگــــوێرەی ڤــــاە بســــەپێنرێ. وە دەســــەات ســــەرە

ئــابووری و  ەهەرچــی کۆمپانیــا و دەســگ ێــی.بی ڕاسـتەوخۆ بەڕێــوە
ــــانە، بە شــــێوازی ــــاە کــــۆ بەرهەمهێن ــــوە، نەە ت ــــرێن بەڕێ یەتی بب

بیری یەن. دییەوە ن یەک م لەارکی م و سەندیەالی . ئەنخاوەنیان بێی
ــارکی م ــانەوە  ئەن ــر زەم ــداوە، لە یســەرلە دێ ــاهەڵ ــن چینییەک ن و ک

 ولە وە.ەبـــوا ه رێەـــی ههـــوەمێـــژووەوە  شهەر لەپـــێگرێەییەکـــان 
ا ئێمـکرۆپـۆتەین و ، ، پـرۆدۆن، بـاکۆنینێدەشارکی م ڕێبەرانەی ئەن
 سراو باس بەرێن.ەلێەی نادەیان کەسی دیەە وەە ناوگگۆڵدمان و 

لە پـــاریس  .(eph ProudhonJos-ierreP/9180-1865) پـــرۆدۆن 179
و بـاوکی  فرانسـییە و بە دامەزرێـنەرێەی فیلۆسـۆفەتە دنیاوە. هاتوو

 دادەنرێی. یەیالسک ئەنارکی می



 167 

خاڵێـ  ی گیـانەکی بـوو، انترۆپەـی ژیـ ، کەوویەسەت
بە ئایینەکــانی تــر، ەر خەڵەــانی ســو ن اموســوڵمان وبــو
 بــوو ەووی یەکەم شــۆڕوەە. تەســێیـدا گەیشــتبوونە یت

ــابوە ســتەمدژ ب وســاندنەوە و وری و چەی سیاســی و ئ
یەە ەوڵەمەنـدین لە ددەسـتبەرداربوو ۆخواسـتێ  بـوو بـ

کانی ەـ(ــفتوحات) یارگیرکــداو ســامانێ ، کە بەرهەمــی 
وو بـــۆ بـــدەرکەیەە زوهـــد،  ئیســـالم بـــوو. اکانیەتســـەر

ــــــــانشۆڕشــــــــی گ ەر ئەو ەکی موســــــــوڵمانان، بەســــــــی
ۆڕشــە ئەو ش ن.بووتگەیشــ پێــیەی، کتــوپڕ ییەدەوڵەمەنــد

دا یـن پەبوو ەکەایینپابەندی ئ گەلێانەی دەروونی ئەو ەل
کە هێشـتا  ،ێوان دەروونێەدان ەە بوو لەمالنێی، ئەوە بوو
بە هەمـوو کە  ،ایەکـدانیتونـدوتۆڵ بـوو و د ازە وو تتەڕ 
ـــ ـــانییەوەچێ اڵەیی وڕەنگ ـــاتڕو ژەک ـــێ دەک ـــان ت ـــۆ وی ، ب

ــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــی دەروون  ،اربوون لەوەڕزگ و وەرزش
مرازێەی خۆشـــییەکان، ئـــاچێـــژ و لە  ووندەســـتبەردارب

 بوو. رنڕگ
وەڵێەی کە هـــا فـــاری،یی  ڕزەوبـــبانـــڕ و پەیـــامی ئە

 ووڕشــە بــۆشزایەڵەی ئەو  ،م بــووی ئیســالامهێنەرپەیــ
 یویەو لەپــێش هەمووانیشــەوە موعــان دژی دەوڵەمەنــدا
انگی بـــــــوبەوە ناو ،ئەبـــــــوزەڕ ان.ســـــــوفیکـــــــوڕی ئەبو

ــا ــوودەم ه ــوو، کە هەم ــاوی :واری دەکــرددەرکردب  ،ە"موع
، ئەگەر بە چــاوی ئەبــوزەڕڵمانان؟"، ســامانی موســو کــوا
ـــــئە ـــــرێ،  ڕۆوە تەماشـــــام ـــــاوی دەشـــــێبە یەکەم  نازن

، بەشــی ئەبــوزەڕ. رێبنــلـێ  نێــو ئیســالمیسۆسیالیسـتی 
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ـــــاڵەی ئەژ زۆری ـــــی بنەم ـــــانی لە دژایەت ـــــدا و ەومی ییان
ــــــاوازشــــــێ ــــــان و ی ژی ــــــووڕەیی و ن و فەرمانڕەوایی ت

سەر برد خۆی بەسەردەمی ەمەندانی وە لە دەوڵڕقبوونە
ـــاو د نەی لە انێەی سۆسیالیســـتانەی دادوەراخـــوازیی ژی
 کەیدا دەکرد.نامەئیسالم و بەرچێوەی چوار

ــــــقەتە ســــــ ــــــوو تەری ــــــ ر و یگەریۆفهەم یەکان لە ه
ـــــن وەبا ـــــدا هاوبەشـــــن. لەک ـــــوومەهڕەکانیان  ەوبەن، تای
ــ)ال ــیخالس(ةتوب ــیەت )اإلخــالا(، ، ئ ــوەت نی ــة(، خەڵ  )النی

)الــنفس(،  فــسد(، نە)ال هــ دکر(، زوهــ)الــذ زیەــر)الخلــوة(، 
رضــــا(، )ال زاڕە ،توکــــئ()ال )الــــورو(، تەوەکەــــوه وەرەو

 )علـم )الذوق(، زانسـتی یەقـین زەوقة(، )المیب مەحەببەت
ڕێبـازە تەماشا دەکـرێن. ی وەە کۆدی سۆفیگەر قین(،الی

ــــــرگەی پەرو کان،ەرییەگیســــــۆف ــــــوون، داوایفێ  ەردە ب
ـــاری  ـــد و ک ـــس و زوه ـــاکژکردنەوەی نەف ـــانپ لە  چاکەی

ۆنـــانی و هینـــدی و ەکـــرد، بەام فەلســـەفەی یادا، ددونیـــ
نێـو  کـردە وولەکایەتییش، دزەیـان  سییی وەەت متەنان

پەرەســـــەندنی اڤ و ی بـــــ ئەم تەریقەتـــــانەوە، لە کـــــات
وە لەوێــ دییــئ ،دامی کۆچیــلە ســەدەی چــوارە انوەرگێــڕ

و تە ژێـر کـاریگەریی ئەکـرا و کەو تـێاری تەسەووی کـ
 انەوە.فەسەلف

ـــی(Ernest Wood) ێســـی وودئێرن ـــیوایە:  ، پێ  بڕین
بە  ،بــــــــــوونتێپەڕ ەبەوە پلەکــــــــــان لەالیەن ســــــــــۆفیی

بە خۆبرســـــیەردن و زوهـــــد و  ،ەفـــــسپـــــاکەردنەوەی ن
 ین بە بەختەوەریــشــتلە دونیــا، تــا گەی ربوونەردادەســتب
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ـــانەمـــان، اخی نـــقۆ ەب ڕاســـتینە و  لەســـۆفی ، (ءفنـــا) فەن
، کاتێـ  و قۆنـاخگەی زیەرەوە، دوای بڕینی گەلێ پـلە ڕێ

ـــــا ەدەگـــــات ـــــاء) نەمـــــان، فەن  ەگەڵ خـــــودادا یەە( و لفن
ەگـاتە دی دوێتە دەبـێ و دەبـێ بەیەە، ئیـئا وە ەودەگرێت
ــلەی ــاء) پ ــ، ئە(، واتە هەرمــانبق    ئەو پــلەیەیە، کەمە ڕێ
ــــ ــــوودب ــــوودا و ب ــــلەی ، وانەکەد ەوایەتی باســــی لێ تە پ
ڤ لەو حــاڵەدا تــێەەڵ بە خــودا یــا ، کە ئیــدی مــرۆنــاانیرڤ
واتە ، شڕەبەنایەتیدیارە  .180ەبێید ێ ی باانترین همەز

ـــــێ ژنهێ ـــــانەوە بەب ـــــم ـــــا ،انن ـــــێ  ی شـــــووکردن، لە بەب
و  خەڵــ دەکــاتە دابــڕان لە  و اوەوەرگیــرەوە ایەتییعیســ
 وووری خـودایی ری هەڵڕژانی نیۆت هد.وری و زشەگگۆ
نـــانییەوە ، لە فەلســـەفەی یۆشین و یەکبـــوونەبووتوێئـــا

 وەرگیراوە.
ــو لە ــدوووی و وزن تەســەانێ ــدێەی پ ،اودەی زین ێوەن

مەشـق و  ەنێەیلسـت، زانوزەی زیندووە و وزتوند هەیە. 
 ( و خـــــــاوبوونەوەیـــــــ ترک) ڕاهێنـــــــانی چڕبـــــــوونەوە

نانەکــانی هێێنــانی هەناســە و ڕاڕاه ووڵ و(ی قــإســترخاء)
ــــــــێیۆ ــــــــا، کە وەرزش ــــــــدییه ەیگ ــــــــەکان ە، هین یندۆس
بــۆ یەکگــرتن و یەکخســتنی گیــان و  زیویــانەتەوە، کــاردۆ

ـــ ـــات،  ڵ و لەوعەق ـــگەلدەک ـــ  و  یەڕێ ـــوونی تەرکی فێرب
دنی نەخۆشــــییە رکەســــەرمــــان و ملەەچەــــردن و چارڕا

 ،کـردنەوەی هەسـتەکان کییەکان ولەشـەعەقەی و ئـازارە 
ــرانەوەی ەســتیوەە ه ــین و بیســب شەشــەم و ک تن و ین

                                                           
 . 415ا، .رسوه..، هەذا. 180
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 و ەکییەکــــــــــــــــــــــــانگیان ەنەیالو  هەســــــــــــــــــــــــتەردن
( التیەم) و هەژموون و دەسەات تبەسەرداڕۆیشتنەسد

 ئەوانە لە یۆگـــــادا هەن. تەواوی، ەکانـــــدار خەونبەســـــە
ــدی  ــلڕی بەن ــ  پ ــە کۆمەڵێ ــاخ واو پ باســەردنی  یە و قۆن
ی نەتەکاەو دابەزیـن و پێـن  شارسـتانییە و شـحەوت پل

ـــ ەە:و ـــوون، خ ـــایەتی، ۆ،خـــودا، ب ـــای تاک ـــب، تەنی ی،  ەی
سـەووفدا، لە تەیـان، لەو، ممەدایەتی، گمـوحە ەمیدرەس

ــــــــبە مەزنەکــــــــانیهەمیشــــــــە لە   لەدا، وفتەســــــــەو کتێ
تایانی تەســــەووفدا: ه رمەنــــد و مامۆســــنەکانی نووســــی

و  (لعربــيمیــي الــدین إبــن ا) ن ئیــبن عەرەبــییەددحیمــو
عەبــدولەەریم و  181اســەدر، مەال شــیرازیســەدرەددین 

  ن.رێن و دەبینرێدا، باس دەک182 یلی
ڤ، فســی مــرۆتەریقەتــی نەقشــبەندی، نەبــاوەڕی بە 

ا و روی ئاشـەدی دوو دیوی هەیە: دڵ،، حەفی پلەی هەیە
ـــ ـــوی پەنهـــاناردی ـــ ی دەرێ و دی ـــا و دەروون  یو ناخوی

                                                           
مــال صــدرالدین شــیرازی، ) راســەد، مەال شــیرازیســەدرەددین  181

 از. لە شـیر(ز1640-1571/ شـيرازقـوامي يم بـن إبـراه میمد ،صدرا
دنەوەی ڕێـــبەری نـــوێەرفارســـە و  یوە. فیلۆســـۆفێەەتە دنیـــاهـــاتوو
دەیـی کر ی وکاندا. زانیاری تیۆرـە1600ی شیعەگەرییە لە سەفەفەلە

ــێەەوە گــرێ ــوو و فەلســ پ ــوو بە ەفە و داب ــانی پەیوەســی کردب عیرف
 ەوە. دیییەک
يم بـن كـرال يم بـن عبـدريم بـن إبـراهعبد الك) عەبدولەەریم  یلی 182

ە ز(. لە بــاپیری دایەیــیەو1424-1365/ن میمــودخليفــة بــن أحمــد بــ
و  ووەتە دنیـاوەگیالنـی، لە بە ـدا هـات دریعەبـدولقا ەردەچێتەوە س

 بووە. سەرلە مردووە. کاریگەریی ئیبن عەرەبیەن یەملە 
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ـــوە ئاشـــەراکەی، ەنـــاوەو ـــ. دی ـــانە ئ ییەکەیە، کە لە ەڵاژگی
یـانی ژ کە مە،ەئ دێی و   ی تووڕەیی و شەهوەت پێهێ

ــــا و  ەکــــات.ر ددەســــتەبە ،لەو مــــاددی و ــــوە ناخوی دی
ـــــان یدەروونییەکەیشـــــ ـــــرۆڤە. دڵ، لە ، گی و نەفســـــی م

ییەت و هوانشــــــە ،ســــــەەفایە. نناوەنــــــدی هەردوویانــــــد
ـــووڕەیی ـــۆ ســـەر ەکەیت ـــد ب ـــرۆڤ، چەن و  یشـــهەڵەێ م

ــدیان ۆمــر ــی، نەفســڤ پابەن ــاژەڵییەکەی بااە بێ  ەســی دئ
 و نەفسیشـی ەیەەددڕنـ و دەبێی و مرۆڤ دەبێتە ئاژەڵ

ە. "، کە ئیدی ن مترین پلەی مرۆڤییوءبالسرة ألماا" ەبێتەد
 ی کـردئەگەر دڵیش بە تەواوی مەیلی  یهانی گیانەکخۆ 
وی تێ دەکـات و و ڕووکرد، ئیدی سروەوێ ڕووی لو 
 ەیــبەوە ی لە  یهــان ،هێ ێەــی تونــدەوەو  نتــیو  گــوڕبە 

ــن یــ  دە ــدین .تەوەبێ ــاو بڕینــی چەن ــاخق ئەودەم پ و  ۆن
 کانـە(لطائفلەتیفە )، کانییەو نازکوهەم دیکە ئی ،تێ کا

وە و هەموو لەو و عەقـڵ و هـۆو ردنەوەدەکەونە یادک
و تەنیـا  ننەوە دەبـدکردقمی یـانـو ،مرۆڤو هەستەکانی 

ی هییـــی دی و هەر نـــاو ویە هەادا نـــاوی خـــودا لە ئـــار
 یڕۆشـــنای ،دڵ کە ئیـــدی، ترێتەوە و کاتێـــ گـــوخـــودا دە

 تـــژی وێـــی لو ێ تـــێ دەز ودایخـــەتی یامەزنـــ (ینـــور)
 ،ڤوو مــرئیــدی  یهــانی مــاددە و بــوون  ،ەبــێد وانلێــولێ

ـــی  ـــێ ـــی  و دەهێەێ ـــی پلەگەل ـــا، ڵننەفســـی ددوای بڕین ی
س لنفا" نەفسـی قایـئ" و  مئنـةلمس النفا" امئار سوودە،ئا
س لنفا" او، قــایلبوورەفسـی قـایلەن ، دەگـاتە پـلەی"یةضرالا
 ".ضیةرلما
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، ن(لطـائف) انییەکـنازک ەوەیندهەموو ئەمانە پاکژکر
خـۆی ، لەبەینیـوونی نیان. هەر نازکییەەلەبەینیوو نەە

ــــوو ــــاء) هەیە و دوای لەبەینیــــوونی هەم ــــان(فن ــــا  ، م ی
ی یگەلێەــنهێن ،ێبــوارلەو مــاوەیەدا ڕ .( دێــیءبقــا) انهەرمــ
و  اشــــەرا دەبــــنتە پــــێش چــــاو و بــــۆی ئێــــی دفــــرە

لە خوداوە پـێ دەبەخشـرێن و ئیـدی  ەیبەهرەگەلێەی فر
ــازو ناەئ ــنە چــرانکیی ا. ئەگەر نگدار و ڕۆشــنپڕشــی ە دەب

ــــوار هەبــــێ، ئەوا لە  ەیێ(دمرشــــ) ( ڕێــــبەركســــال) ڕێب
و ەـــی دیـــەە ە یەکێو دەچێـــت ەنـــازکییەکەوە دەگـــوێ ێتەو

 یتـــــــە ڕوومەکییە لایی ئەو نـــــــازئەودەمـــــــی ڕۆشـــــــن
ەســـتی پـــێ دەکـــات و هوشـــێتەوە و ڕێبـــوارەکەدا دەدرە

 ن،اەســتەکه ،بەرەکەیشــی هەســتی پــێ دەکــات. ڕێبــوارڕێ
ەموو ئەمانە پاکژ دەکاتەوە انی ماددە، هیه ازکییەکان، ن

دنەوەی نەفـس، کە و دەگاتە قۆناخی پـاکژکر بڕێو دەیان
ئەو کــارە  و بــێ بــڕانەوە،ی ســەرومڕ ردنەوەیــدی یــادکئ
 دەدات. ەنجام ئ

ە، دەبـــێ ایو گەری پێیـــانێـــبەر و شـــێخانی ســـۆفیڕ
ــ ــی  ڕێبەرێ ــوار بێ ــۆ گەیشــتن ب ،ڕێنیشــاندەری ڕێب و ەب
رە، ئەو عـــاریفە انـــیش لەو ڕێـــبەئەومەبەســـتی  یە وەپـــای

ن لە توانسی و زانـایی و بڕینـی ماخوداپەرستەیە، کە گو
ــئەو پلەوپ ــی یانەای ــێ بە ە و ئەنی ــاو مــرۆڤە، دو تەن ــن ا ەن
ـــارچەی ـــواری و ڕێ ەکردارفریشـــتە وڕۆشـــنایی  ەکە لەپ ب
 تەگەلــێ بــاان و گەیشــتووە نیودایە و پایەکــاخــ یڕێــگە

ەرگیــــــ  ا همرۆڤــــــی وەهـــــن و ای نەمـــــاهەرمـــــانی دو
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 لـێ دینی ناپاکی لەهەمـبەر ئـوممەتی مـوحەممەچاوەڕوا
وێنی و ڕێنــــناکرێــــی و عەقەگیــــریش نیــــیە مەبەســــی لە 

 بێی. ماددی دەسەەوتی لەی دنیایی وپ ئەو، ەتیێبەرایڕ
ــی  وەدووی ســەرەتاکانی رئەگە شــبەندیدا ەقنتەریقەت
 ەڕەوت و، سەرەداوەکان دەمـانبەنەوە ئەو بـ اڤ ینبگەڕێ
مــــدا و گەلێــــ  پــــێش لە ســــەدەی دەیە ەی،ییایەتییســــۆف

ــــدابوونی تەریقەتــــ نەقشــــبەندی، لە خوراســــانەوە ی پەی
ا پەخـش ات و مەرڤـدو هەر نیشاپووربە  هەڵدا و سەری
ــــووەو ــــۆڕئەگە .183ەب ، کە لەســــەر شیینە کەســــانێەر بن
اوە، دەبینــین نــری نەقشــبەندی داەتــقئەوان تەریدەســتی 

اە و خـ ربە، سـەاونا ژیدکیایەفهەموو ئەوانە لە  یۆگرا
ەسـتان بێزن، تورکمەنستان، ئوئێران، ئەفغانستا اتانیەو

وی لەڕویەو افیــــــا. ئەو  یۆگرو هیندوســــــتان، بــــــوون
ـــپاشـــ ـــایینی خانی مێژووی ـــیەوەو فەرهەنی و ئ ، خـــاڵە گی
ێنـــدە چـــڕ و ، هەییان پـــێەەوەکانیان و گرێـــدراوشـــەهاوب
و . ئەەن نیـیایەکدی، ئاسـ  وداکردنەوەیان لەتۆڵە، دوتون
)ئێرانـی و  مێژوو و فەرهەنڕ ە ڕەنگە لە دووک نە،اتاەو

ــایینانیهیندوســت ی، )زەردەشــتی، هیندۆســ (دا و چــوار ئ
یقەتــی ی تەرەــرێنەوە، النەــا، گلێــر بســالم(دایی و ئیبــوود

 .ەنەقشبەندی بوون
ــنەررێزیان و دامەپێشــەنڕ و پێشــەوا  ــی تەریقەت ی ان

ی/ نهمـدا ف)یوس خوا ە یووسف هەمەدانینەقشبەندی، 

                                                           
183  Utas., The Naqshbandi in central Asia, p.6. 
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بـووە  ان(ی ئێران لەدای )همد ە هەمەدان(، ل1062-1140
(ی تورکمەنســـتان مـــردووە. خـــوا ە رو)مـــ و لە مەرڤ

ــدولخالیقع ــد نی و ــدوڤا ەب -1103وانی/ق  جــدالخال)عب
ــاوەئوزبێ ی( جــدوان) و ــدوڤان  (، لە1179 . ەســتان ژی

-1564/د سـرهندیحمشیخ أ) یرهیندیی سدشێخ ئەحمە
ان ژیــــاوە. وســــتدن(ی هیدســــرهن) ، لە ســــیرهیند(1624
(، ئەبولقاسـم أبوالیسـن خرقـانی) قانیبولیەسەن خەرئە
ـــانیرگو ـــانی) گ ـــد( و أبوالقاســـم گرگ ـــوعەلی فارمی  یئەب

ە. بەهـائوددین ونی بـون ئێرانـ(، هەرسێیایفارمد )أبوعلی
شـــاە ، دنءالـــدین نقشـــببها) اهی نەقشـــبەندشـــ نەقشـــبەند،
 ،ئوزبێەستان(ی بخاری) (، لە بوخارا1389-1318/نقشبند

اللــــــه لیشــــــاه و) ەهلەڤــــــیه وەلیــــــوڵاڵ دشــــــا. ەیــــــاوژ
مەوالنـــــا خالیـــــدی  (، کە ڕێـــــبەری1762-1703/دهلـــــوی
ەوالنا وە و مبو (1779-1827) نەقشبەندی یوریشارەزو
 وەرگرتــــــــووە و بە ینەقشــــــــبەندی ەتــــــــیتەریق وەلەوە
لە ، وی کـردووەتەوەبـاڵ تی ناڤینداوردستان و خۆرهەاک

نــا مەوال بــاوە، وا ســتان، ژیــاوە.)دلهــی(ی هیندو دەلهــی
ن لە هیندوسـتان ژیابێـی و لەو اوەی دوو سـااخالید، مـ
ـــشـــماوەیە ـــا پێ ـــڕ ی ـــی، دا دوو مان ـــ ر بووبێ ـــڕ ب ن  مان
نی دیـەەدا لە ینەکـار ئایەدا، بەسـیونەب ربو وترێ لەودەگ

 ن گەڕاوە.تاسوەاتی هیندو
و  ووو نەریــــی و خــــ ڕێســــا ەی زۆری ئەوبەشــــێ 

ڕۆی ێـــدا، پنـــیهاە سەرتاســـەری  ڕاهاتنـــانەی مـــرۆڤ، ل
ێپەڕبوونی کـات،  ێـی خـۆی لە ەییە و بە تدەکات، بۆماو
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ــــردووەتنەســــی و هەســــ ــــدا ک ــــووە بە تی مرۆڤ ەوە و ب
ــــانی. دبەشــــێ  لە  ــــایەگەر واتــــر ئژی وە و هــــاتو شینیئ

ــــو گ ــــاوە و بەنێ ــــامێەی هێن ــــیەپەی ــــۆی  ل ــــدا بە ه مرۆڤ
ـــــــــامهێنەر وچـــــــــاکێەەوە، یاپێـــــــــبەرێەەوە، ڕوە، ەەێپەی

ـــایئەو ەوا ئەوە، توەردوێەەوە پەخشـــی کـــبیرازکـــار ینە ئ
واوی تەتەواوی ئەو کۆمەڵە، ئەو مرۆڤـانە، لە  ەیتوانیوەن

 ەیــانە،هەنگیــی هبیــرگە و بۆمــاوەییەکی فەرڕابــردوو و 
ــــڕێ و مێ واوی بشــــواتەوە و بیانەــــات بە تەان شــــەیداب

ڕەنگــــی نەکە یئــــایی، بەڵــــەە بــــۆ خــــۆی دەیەوێــــوەی ەب
 اەدگەکلەگەڵ فەرهەنـ کەی وەرگرتووە و خـۆیگەفەرهەن
ین ئــــایر دەدات و ەنــــگە بڕیــــاە. ئەوە فەرهنــــدوواگونج

یەتوڵاڵ ائگوتەی بە پێیەوانەوە. ە ڕەنگڕێژ دەکات، نەە ب
ــــــورتەزا ــــــوتەههە م ــــــ ،ئیســــــالمێەی :184ریم  نییاارش

ییە، ئیســـالمێەی ر، ئیســـالمێەی شـــادبـــێســـتیان کردرو
 و ، ئیسـالمێەی دەشـتەکییانەێبـدیان کردروست دییاننگو

، رەب دروســــــتیان کردبـــــــێعە ێەیئیســـــــالم. یەالدێیــــــ
ــیە، ئیســالمێەی ئێرئیســالمێەی عەر ــاەبی ن دروســتیان انیی

  .ێرانییەکردبێ، ئیسالمێەی ئ

                                                           
 ،"1979-1919 یمطهـر یمـرتم" تەههەری مـورتەزا مـویەتوڵاڵائ 184
ــــای ــــا، ەتوڵاڵئ ــــد و سیاســــی ،یئیســــالم فیلۆســــۆفێەی و زان ، بیرمەن

لە وە لەسـەفە بــوفە یســتاچەنــدین سـاڵ مامۆییە. ێـرانئنووسـەرێەی 
ە. یەکێ  بـوو لە کەسـە کتێب 60زانستگەی تاران و خاوەنی ن یەەی 

ی ا لە الیەن گـــرۆد1979ی مەی 1ە م خـــومەینی. لئیمـــانی ن یەەکـــا
 ەهید کرا.شەوە ـرقان"ف" فورقان
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لە  مـادام مـرۆڤ هاتبێـی،وە بۆ شەخودای با لەین، ئای
ــا و  هەر بــۆ خــۆی دەبێــتەوە،  وژینگەیەکــدا بــاڵ یۆگرافی

و  هەڵقــــواوی فەرهەنگــــێەەبەرهەم و شــــتە و دەرهاوێ
 ەنــــــڕ وما و شــــــێوە و ڕســــــی  ێــــــەڵگــــــری کۆمەڵه

ۆ نمـــوونە: ، بـــئەو ژیـــنگە و فەرهەنـــگەیەتایبەتمەنـــدیەتی 
ــادا ئ ــ  ویســالم لە بنەم ــڕ و ژینفەره لە خەڵ  کــیگەیەەن
بەســەردا زاڵە. رەبیــی گــی عەفەرهەنەوە زاوە و ەرەبیــیع

شــــــتی گە شــــــێوازێەی ەت بیەســــــیییمیچ، کە هــــــئەوە 
ێ ســەردا زاڵە، لــو  وولەکــایەتیی بە فەرهەنگــی ئــارامیی

کســییەکەی و تۆدۆربە هەردوو شــێوازە ئۆ، ەســییییەتم
نی کانیـــــــان لە زمـــــــاناوەدوو ە هەرک ،کـــــــاتۆلیەییەکەی

ــانی ــانیی نگــەرهەە هــاتوون، فەوییۆن ــ یۆن ان و و قیبتییەک
و  ەردا زاڵەرا و ڕۆمانەکانیـــــان بەســـــەونـــــاســـــری کم
وە فەرهەنگــــــــــی نەتە ،نتیایەتی پرۆتســــــــــتســــــــــیییەم

 چــونســەردا زاڵە، بە ایبەت ئەڵمــانیتــ ێرمانییەکــان و بە
ینی ئەڵمـــانی بـــوو. ئـــای ،ەزرێـــنەریۆســـەری داممـــارتن ل
 ە.زاڵ دایان بەسەریدنهی گیو هیندۆسی، فەرهەن یبوودای

نگـــی، ئەو خـــاە و ەرهەفوبـــۆ و ینەو ڕەنگەر ئـــایاتە: هو
دا دەبێــی.  ەیــکە تێیــدا پێــی، رەردەگوژیــنگەیە  خەڵــ  و
ــا  ــێ دەرکە، ئبنەم ــســەرەکییەکانی ل  ی ویســالمی مە ریب

نــــی و ئیســــالمی ئیســــالمی ســــعوودی و ئیســــالمی ئێرا
ەری سالمی سـۆفیگئینی ی و ۆئیسالمی ئیندچێینیایی و 

 و ئیســالمی حــمەدیمی ئەســالئیی و ئیســالمی ســەلەف و
ئیسالمی  یاوازن،  ە، وەە نموونە، چەندین  ۆریوەهاب
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مەر ەکـــانی   ێبە ێەردنـــی دن ورپێڕۆکـــ نەە تەنـــێ لە
 و فیلۆسۆفینیشدا. رین، بەڵەە لە ه ییدادیندار
انیـی راژۆتنـی میژوویـی ئیسـالم، تـۆ ناتوگوێرەی فبە

ــاس لە یەە  ــاری و شارســب ــی،ی ئیســالمی بەتەتانژی  ەی
ەنگــــی  یــــاواز ه  فەرەکە بــــاس لە کۆمەڵێــــگەر ەەەڵــــب

ەتی یگــری تایبەتمەنــدی و شــێواز و کەســڵبەەیــی، کە هە
ـــــاننۆخ ـــــوخمی ـــــێ لە ت ـــــنگە و بنەمـــــا  ، ل زە ڕەگە وو ب

دا، ئیســــالم و نەریــــی و ســــرووتەکانی انیســــەرەکەییەک
وایە. ئەو مەســــــییییەتیش هەر و هــــــاوڕان.هــــــاوبەو 

ــ  ــاوازییەی نێ رە و  ــۆەئو ە مانئەو  ــۆرە ئیســال وانی
ـــێجگەمەســـییییەتانە،  ـــد و بۆچـــوون و ب ـــدەە دی  لە هەن

ــاواز، فەرهەنگــی گە، نــفەرهە لێەــدانەوە و وردەکــاریی  ی
بە دیـنەکە ەڵ ەو دینەن، تێەسەر بگەه و نەتەوانەی  ئەو

 فەرهەنگەکەی خۆی ڕەنڕ دەکات.دەبێی و دینەکە بە 
ابـد میمـد ع" یریموحەممەد عابید ئەلجاب یەگوێرەب 
وبەری و دەورژیـــنگە گوبـــۆی ڕەن المئیســـ :185"ابر الجــ

رە عەقەێـــ  لە ژینگەیەکـــدا ۆهەر  ـــ. خـــۆی وەردەگـــرێ
ــــــۆی بە تەواوی ، دەڕوێ ــــــۆ ڕەنگوب ــــــنگەیە لەخ ئەو ژی

                                                           
 "،2010-1935 الجـابر ابد "میمد ع یریید ئەلجاببەممەد عاموح 185

و  هـــ رری بـــوا ەکتێبـــی ل 30فێەی مە ـــریبییە. یلۆســـۆبیرمەنـــد و ف
"إبــن رشــد" و  شــدئیــبن ڕوفەلســەفەدا نووســیوە. پســپۆر بــوو لە 

ــواانێ مامۆســتای ف. ســفەلســەفەی ئەودا و لە زانســتگەی ەلســەفە ب
"نقد العقئ  بیەعەرەقەی رین کتێبی ڕەخنە لە عناوێتط". بە"ربا باتیڕ

 ایە.ە چەند بەرگدو، کە لالعربي" بو
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بــــاوەڕ"دا  ەنگـــیهافیـــای فەرۆگر ی"ژیـــنگە بە  رێ،دەگـــ
ا گەشـەی ژینگەی عەرەبید چۆڕێ. عەقەی عەرەبی لەدادە

 دانیـــــــێرائنــــــی لە ژیــــــنگەی ائێرکــــــردووە و عەقەــــــی 
ــبن ســیرکەدە ــووە. ئی ــارا نا،وت ی، ســوهرەوەردی، مەال بف

 زییەەاانین.  یـاو، نوێنەرانی عەقەی ئێـر ەززالی، اسەدر
. ا نیــیەدلیــ ەززاســینا و  بنئیــ بانگەشــەکانیلە چــۆنیەتی 
 ەبییە. عەرهێمای عەقەی  ئیبن ڕوشد

کوردســتانی خۆمــانیش بە  ڤــاکە ئیســالمییەکاندا،  لە
-Pre) یســـالمیئێشی پەردی و کــچەنــدین نەریـــ ،نمــوونە

islamic)ـــــگەپاشـــــماوەی ە ، کهەن ـــــاننوکە فەرهەن و  نەک
ـــار ـــێ لە ڕەنـــگە شـــتگەلێەی لەب ـــن، ل گەڵ و  ـــوانیش نەب

هەنـــدێ  لە  نگـــیەشـــێ  لە فەرهەبـــوونەتە بئەوەشـــدا 
ئیســـالم  یینیئـــا بە هـــاتنیو  یەیلـــی موســـوڵماننەتەوە

ـــن نەچـــ ـــڕۆ دو هێشـــت وونلەبەی ـــرێنایش پێ ـــو. ەک  لە نێ
ـــورددا ـــد ،ک ـــاو نیڕژان ـــلە کە ، ەدووی کەســـێەداو ئ اڵ م

لە  نەرسـووتاندنی ئەسـپە ،ردەچێـتە سـەفەدەردەچێی و 
 اپرئێواراندا بۆ دوورخستنەوەی ڕۆحی شەڕ و خکاتی 
"خــوایە بــۆ خــاتری  ێنــدنی دوعــایخو ،186چــاوی پــیسو 

                                                           
ـــــۆ گیـــــایەکە  ەنەر، ئەســـــپەندەر، ســـــوپەند،پئەســـــ 186 ەزار وچـــــاب

ە هەنـدی ئێـواران دایەـم ئەو بیـرمبـووم لەکە منداڵ  دەسسوتێنرێی.
ـــایەی  ـــوگی ـــێمەو ڕادەوەســـتاین و دەســـووتاند و دەفرێەـــدا  لە نێ ئ

ی تـا دووکەڵـسـتین اوەئەویـش هـانی دەدایـن ڕ کـرد وشامان دەامەت
اراســتنمان لە ماندا، بــۆ پەر ســەر و لەشــســووتاوەکە بیــێ بەســ گیــا

 بیرم بێی، بۆنێەی ناخۆشی بوو. وەەا. ەتی دنیبەا و نەگب
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ـــاهەنگگێڕان ۆرەزەردەی خـــۆرئەم خـــ ـــۆنەی  بەاوا..."، ئ ب
نــی الد و گەەی کــورێبەشــ کــنکە لەری، چوارشەمەســوو

ــا لەن، ێانــی پێــڕۆ دەکــررئی ــایینە کــۆنی ئێــ دی و ی یینئ ئ
 .بووەە ئیسالم با تێەەڵ وە و ئێستەوە ماوەتەەکانانییێرئ

ـــــی ســـــیو  نەورۆز ە ئـــــایینی ر لدەســـــێ دەوە ن وحەف
، ێەەڵ بە ئیســـالم بـــوونزەردەشـــتییەوە مـــاونەوە و تـــ

ــا ــداوەەنگگێڕان بە هئ ــۆنەی شــەوی یەڵ انە وئەتەواوی ، ب
ــاژگەل ــۆڵو  ڕەرهەنــف ێەن لەپ ، کە نــیراانی ئێە کەونەکــئ
  کورددا پێڕۆ دەکرێن و  لە نێو، نە لەواش یەکێەکوردی
  ە.ەیان بە ئایینی ئیسالمیشەوە نییێپێوەند
کیــــان، کە پاشــــماوەی فەرهەنگـــــی نــــی تەنەکردخە

ـــدەە و و ســـۆماه حەبەشـــە  ـــاییەهەن ـــاکی ئەفریق و   ڤ
 گەلــــێو  کوردســــتان لە نێــــو، ییەەکــــی نائیســــالمکردەی
ـــەموەڵی ۆمکـــ ـــڕۆ دەکـــرێێشـــتەدا، هســـوڵمانانی دی . ا پێ

ــاهەنگ ــان، لە یێڕانگئ ــانگ نەتەوە ئێرانییەک دا بە مارســ یم
ۆژی ڕری و ســــووچوارشەمەبــــۆنەی هــــاتنی بەهــــار و 

 ایــــدا وولە مــــانگی ، ســــێ دەوەدەر و (21/03) رۆزنەو
 انگیلە مــ، (ن تیرگـان شـبە فارســی:  ەژنـی تیرەگـان، )

ــــۆ ــــی میهەژ ) دابەرئوکت ــــان، بن ن  شــــی: ســــارە فرەگ
یەڵـدا،  یشـەو، 21/12) دادیسـەمبەرنگی لە ما و (نگامهر

ەن  ەژنگەلـێەمـوو ئەم  ەژنـانە ه، (شب یلدابە فارسی: 
 وەوە هەیە ڕانی وەرزەکــانگــۆ سروشــی وبە  انپێوەنــدی

و ئــــایینە کۆنەکــــانی  شــــتیزەردە ئــــایینیە بنەمــــادا لە ل
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 ئیسـالمداایینی ئـ نـایو لە پەە و ئێسـتارانەوە مـاونەوئێ
  دەکرێن.دا پێڕۆ ئێرانینی گەال لە نێو

اندا و تــا ڕادەیەە ی موســوڵمبــ ڤــاکی عەرە لە نێــو
ــاعەرەبیش، خوا ن گەالنــی موســوڵمانیلەکــ ــی ن ســتنی ژن
گەنــــجەوە، یــــا کــــچ بە  ییەن پیــــاوێەەورە لە الن گتەمە

ن ان و شووکرد، یا ژنهێنتیرە و خێڵشوودان بە دەرێی 
، ســــــیپێەشڕ تەەلە ەڵبــــــوونێەلەگەڵ بیانیــــــدا، یــــــا ت

تنـی ریانیدا، یـا شـیربایی و وەرگی بخەڵەانێسی و زەردپ
ـــــڕ و  ـــــارەیەکی مشـــــە زێ ـــــاڵی بووکلەالیەپ ـــــن م و وە ێ

ــاڵ و ــی م ــان بەزمــی  دابینەردن ــەدەی  ،وەزاوا الیەنلە ەدی
ە هەمـوو لە  ڤـاکی ئیسـالمیدا ، ئەمـانژنخواسـتنیبری لە

  .بە ئایینی ئیسالمەوە نییەێوەندیشیان هەن و   پ
رە و ئە ەەیـــایکە دن زیەبـــاری،تاوەی رســـە و شـــێپ
، تۆی خـودان مـردووسـخـاتە ئەەگرانی و قورسـایی دبار

کە  ،شـــــێوەی بەخاکســـــپاردنی مـــــردووەکەوەلە  ئیـــــدی
ان شــوێنی یــا ڕەنــگە هەنــدێ  ــار هەزار،  ســەدان خەڵــ

 نەوەکەدابینەردنـی  ێـی تازیەبـاری و خڕبـووتا  ن،بەەو
ــــانخوێن و مەالو ئەو  ە وۆراا و خــــفاتییــــ و  ــــا قورئ
 ن بەزمی دیـەە، کەنە و دەیاسااو ە ە و چلربەشێنەوێخ

ـــاکی  ـــلەی  ڤ ـــر پ ـــۆرپت ـــایەتی ن ـــو چین ـــنن، ەی تێ دا دەبی
ا وێـ  نـایەنەوە و مدان لەگەڵ ئیسالتەواوی ئەوانە هییی

ـــ ـــی ناێ کۆمتەن ـــ  نەریت ئیســـالمین و ئێســـتاو نەە ەڵێ
ەڵــەە بە زیــادەوە پەرەیــان نەبــردوون، ب بەینــیئیســالم لە

  ووە.سەند
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یر ی ســتان، قا، یــچێینی کانســۆفییەلێــ  لە ەگ لە نێــو
ڕادەیەە  تــا ، کازا ســتان، تا یەســتان و...نئۆزبەکســتا

وە، فـرە دنەنی دیەەی خوارخواردنەوەی مەی و  ۆرەکا
ێ هەنـــدێ  دەشـــ لەکـــن: نـــا ۆر و نەگونجـــاو نیـــیە، واتە

تەنانەت تەوە و ێی و بشخوای بمرۆڤ لەیەە کاتدا سۆف
ـــــوێ ـــــدێ  ـــــاریش ن ـــــاهەن ـــــێجەئ کە ت،ژ نەک گە لە مە ب

 .ەشتێەی دیەە نیی یفەرهەنگ ردنیێەکارت
ی ریبییان مە لە نێوو  مە ریبموسوڵمانی واتی  لە 

ـــارە ، موســـوڵماندا ـــدی ـــریبییەە، وو نەە هەم ـــون مە  چ
ــن و  ــی زۆر بە دی ــخەڵە ــان ار و پارێ گ ــدڕۆی ئایینیی تون

ر و مـــێ، لە دەرێـــی ژن و نێــ ی سێەســـیپێوەنـــد ن،تێــدا
ــــ ــــا ڕامێردایەت ــــدێ لەکــــن  ،دەیەەی، ت  وئاســــاییە  ،هەن

 انەسەر ناکوژرێ و سـەنگبارلڕێگەلێگراو نییە و کەسی 
ـــاکر ـــایافرە ـــار، کێ. ن ـــ  کوڕێەی ـــان کاتێ ن بە دڵە و نی
ن و پاشـان ژواگوتوبێژ و ێ و دەکەونە چاوبڕکیدا گەڵلە

تـوانن دەان دێـن، ردانەی پـاو ژوگەه و کئەو شتئەو ا 
ــ بە ئاســانی ــبەنەوە م ــوڕە ب ــ   ڵێ و بەاک ــاوەدای و  و ب

و لە وورێەدا ژانی بناسێنن و دواتریش لە  دامانی خێئەن
یش بیـانەوێ و چەند ونبخە ڵ کوڕەدالەگە ا،یەە  ێگەد

، بن، بـێ ئەوەی هـیچ کەسـێەی مـاڵەکەوە بەو  ۆرە پێەە
ڕوویەکــــی خــــۆو و قســــەی خــــۆو لەتەە بــــێجگە لە 

ڕوویەکـی تـرو ، هیچ تەی خۆیاندادوێو  ەریبی  کوڕە
. لە ردا بێــینیان بە زاناشــیریەیەکی و قســن ێشــان بــدەپ

لەگەڵ ەیــان ونووە، کە لەو  ــۆرە ئەزموتم بیســخەڵەــانێە
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، نەوتـووا خگەڵ کەنیشـەێەدکە کاتێ  لەبووە،  دامە ریب
یـــا تەنـــانەت دواتـــر کـــیە هەڵســـاوە و نـــوێژی کـــردووە 

ڕۆژوو بـووە.  ی دواتـر بەڕۆژیە بۆ ڕەمەزان بووە و ک
 فــــێ، وادەژنە بینـــێ ودەیەە دەمـــرۆڤ کە وەهـــا دیــــار

ــا ــب،  ەیســالمەی گەیشــتووەتت، ئەو ئهەســی دەک مە ری
ـــــ ـــــرلەتە یاباسوخواســـــی زین ـــــدا نەب ـــــۆ دوە خۆی وە ب

ی، کە و نەدارلە هەژاری گە ، بێجاوی ئەوەتەو! وێندەرێ
 ،نـگەنی فەرهەکارتێەرد ی هەموو دەردێەە،شەیو ڕبنەما 

ە و ەتەوەــی پــێش ئیســالم و هــی ئەو گەه و نفەرهەنگێ
 یۆگرافیـایەدا ژیـاون  وخاکە و لە ەر ئەوسلە ەیخەڵەان
 سالم نەیتوانیوە بیانسڕێتەوە.یو ئ

ەکەی لەمەڕ ســـتانهەنـــدێ نـــاوچە و دەڤەری کورد لە
ئێستایشـی  و بـووەڕەدووکەوتن هەی ان، دیاردەیشمخۆ

ئایینی ەندێەی بە هیچ پێو ەدەیەکلەگەڵ بێ هەیە، کە دیار
ە. از هەی یـاو یحـاڵەت وکەوتنـدالە ڕەدوئیسالمەوە نییە. 

 و کـــوڕێەی )عــازەب( ی شــوونەکردووە کیێەــ ــار هەی
، هەڵـدێن بهەڤـرادێن و پێەـالو،  ی)عازەب( ژننەخواستوو

ن پێەـدێمێـرددار، ەی نێلەگەڵ ژ ستووخواکوڕێەی ژننەا ی
ـــێەەوە و  ـــدێنهپ ـــدەڵ ـــاوێەی ژن ـــا پی ـــی ، ی ار لەگەڵ کیێە

ــدێن، پعــازەب ــا پیــاوێەیێەــدێن و وێەــڕا هەڵ ــدار و ، ی  ژن
 یەکەو هەڵـــــــدێن. پێەـــــــدێن و وەهددار، مێـــــــر ژنێەـــــــی

ــانە بە لێەتێگەیشــتن و ئزۆر ــاران،  ــانگەریی ەو حاڵەت می
ایلبوونی قــــو  نااقووپیاومــــ ســــپی و دەمڕاســــی ونێڕد
ــاماڵ ــی هەردوو تب ــ، چارەســەر الو خێ ان ــێ ردەک ێن و ب
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ە بە شـــەرعی مێـــینێـــر و  دێـــن ئەو قــڕە و فەرتەنە پێـــ 
بە  ەندەیــانەو دەبــڕن  کــدی مــارەیە خــودا و ئیســالم لە

هەرگیــ  هییــی  ،ڕەدووکەوتــنەکــردەی ئەو د. ژن و مێــر
لە ش فەرهەنـگە و ئیسـالمییە و تەنـێ لەگەڵ ئیسالمدا نیـ

   وە.ردوی نەبنێو
ـــــوێنی  ەوتەواوی ئ ـــــلە تەر ەیو مەر ـــــانڕێن ی یقەت
و  انـراونووی دڕێبـواری ڕێـگەی تەسـە ، بۆنەقشبەندیدا

 ەایلە و پـپترین ن بە بااسۆفی پێڕۆی دەکات، بۆ گەیشت
(ی بێـدەنڕ، کـرذ) دکرنەوە، زیەـر: یاەیدی لئ ەسی،بو مە

کــــــاتی لە چاونووقانــــــدن دا، گــــــوتنەوەی نــــــاوی خــــــو
(، رکیـــــ ت) چڕکـــــردنەوەی بیـــــر (،رذکـــــ) کردنەوەدایـــــاد
ردنەوە و ئێســتا" لە کــاتی یــادکدا و لێــرە ئــا" ۆکردنــیپێڕ

، ەکــان، کە بە یازدەکــان ناســراونزشــە پیرۆو، تەرکیــ دا
 لە نێــو گەشــیان، دەناســەهردنی نترۆڵەی و کــۆچــاودێر

ــــــاردنن ــــــادکردنەوە، خــــــاوێنەردنەوەی  یەفســــــدا، ژم ی
ــاننا ــائف) زکییەک ــ(، لط ــنەو دوورکەو نداتووڕهەڵ وە لە ت

و  دنمۆشــــــــــــەرافەر ،ەوەیەەردنهەمــــــــــــوو بیرکــــــــــــ
ــداربوون لە هەمــوو الیتبەردەســ ژی ەنێەــی مــاددی و چێ

ـــان،  ـــا پێژی ـــ  ت ـــی ڕێبەرێ ـــاخی  گەیشـــتن بەڕۆکردن قۆن
ەیشـتن بە ( و گقـاءب) قـابە، نهەرمـا ( وفنـاء) فەنا ەمان،ن

ــــو ــــوو ئەوانە، کە لە ســــۆفییاادخ ــــوو یەتی ، هەم بە هەم
وانرێـی ناتنەقشـبەندیدا هەن، تی و تەریقەیەوە ڕێبازەکانی

و  می ســـۆفییایەتیکی ئیســـالبەتمەنـــدییەایتەنـــێ وەە ت
 اندا، دوور لە هەمــوو ئــایین وســۆفییەکی موســوڵمانبوون
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،  ینـــرێنب، بیـــەەی نائیســـالمیکـــی دیەێژووهەنـــڕ و مفەر
گەریی ا، ڕەنگوبۆ و کـاریپاشخانەدئەو  ییاە قوولبەڵەە 

ــای، دایی، زەردەشــتئــایینی هیندۆســی، بــوو ، یۆگــا، نیرڤان
و نەتەوەگەلێەــی گەه و  انیســتهیندو ،ئێرانــیی ەنگــەرهف

یۆگرافیــا و خــاکەی، ئەمــڕۆ    یــاوازی دانیشــتووی ئەو
و  ەبێنـرێند وونـیبە ڕ ،دەبـرێمی نـاو بە  یهانی ئیسـال

  . نەوە دیارنێیاپ
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 :ۆكپاش
 :187یندهقشبهن یتهقیرهت یهریزنج

            
 درسوه میمال                        

 

 الب  بيأ نب يمام علاإل                             أبوبەرالصدیق
    بصر  یسن الال     يلاإلمام الیسین بن ع           یسرسلمان فا
  علي زین العابدین اإلمام   بن أبي بەر  میمدقاسم بن 

 اإلمام میمد الباقر                            
 ی  حبیب عجم      عفرالصادق امماإل                یبای ید بسطام
 الەا م موسی  اماإلم                            

 دالطائيداو       إلمام علي الرضا  ا                           
   يلەرخمعروی ا                                        

 لسقطي سر  ا                                        
 د البغداد   نی                                        

 ری رودباأبو علی                                        
 علی کاتب أبو                                          

 لمغربي أبو عثمان ا                                      
 بو قاسم گرگانی أ                        یسن خرقانیأبوال

 لی فارمدیعأبو                        
 ف همدانیوسخوا ە ی                     
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 خالق  جدوانیعبدال                      
 اری ریوگریع                        
 میمد انجیر فغنوی                  
 نیی رامتیعەل                     
 ماسیسبابای  میمد                  
 هسید أمیر کال                    
 ندبهاءالدین نقشب                    
 طار ع ینالدالءع                     
 یعقوب چرخی                      
 رار اح داللەعبی                     

 د قازی زاهد  ممی                    
 درویش میمد                      

 ا گی امەنی میمد خو                  
 باقی  میمد                      
 امام ربانی احمد فاروق                  
 میمد معصوم                     

 نور میمد بدوانی                    
  ( انان مظهر  ان)ین حبیب اللە دشمس ال          

 عبداللە دهلوی  هشا                 
 188دیقشبننخالد  ناالوم               

                                                           
 ەەەی بـۆ خـۆی و وو  ێگـرەو یفەلـەدین خخالید، چەنـ نامەوال 188

کردبـوو و  مـادەئا و انابووەی دنێەی پەیام و تەریقەتەکدرێژەپێدەرا
 لە نێــوان او مەوالنــا،لەپــ ی نەقشــبەندیتەریقەتــیەوە ئیــدی بەو هــۆ

 ەو بوو.ەدا دابند و خەلیفێوەنچەندین 
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 :وشەدوا
 

 رگی  خودای نەدیـوەهە ،لە  یهاندا هیچ مرۆڤێ  مرۆڤ،
اوەڕی یروبــب ەشــەوەی بوونیدەســپێان و ڕســەلە و هەر 
ــوونی  ــا لە و هێ ێەــی مەز کردگــارب ــی توان ــدا، گن ەردوون
 تەنـــێ لەدواتـــر  ردووە.ڵ کـــقابە خـــۆیەوە ســـەر مرۆڤــی

، کە چەند کتێبێ و ە ەوپەیامهێنەرڕێگەی چەند دانەیەە 
ـــ ـــاوە، ئەوان وەە پەی ـــان هێن ـــۆ مرۆڤی ـــی، ب امێەی یەزدان

ــــر ــــدائایی ەتی لەگەڵنایئاشــــۆڤ م ــــ، بن ــــایبەت ئ ایینە ە ت
ــدا ەڵە و ئیســالم لەکە، فی وەە  ــووســتەکانکتاپەریە پەی

 ەەدایخـــو ، تـــاکەو بـــاوەڕی بە بـــوونی خـــودا ەکـــردوو
 ن،یشــــ. هەرچــــی ئایینەکــــانی نایەکتاپەرستییەکانهێنــــاوە
ـــ   ـــار فیلۆســـۆیبڕێ ـــ ،و بیرازک ۆیـــان بە انی خپەیامەک

ـــــــدووە. ـــــــ  گەیان ـــــــدا،  هەمـــــــوو لە خەڵ ئەگەر حاڵەکان
مــرۆڤ  بە نێەیو ئــایی کخوداییپەیــامی تــا یــ ێنەرپەیامه

ـــــدبێ  ـــــا فیلۆســـــۆی و گەیان ـــــ  پی ـــــامەبیرازکارێ ێەی ی
ێ، هەمــــوو ئەوانە نــــابهێیەتی چاکســــازیی بــــۆ مرۆڤــــا
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زی، بـۆ ، بـۆ چاکسـاپرۆژەیەە بوونە بۆ گۆڕینی کـۆمەڵ
 .ی خەڵ سترکردنی ژیانخا

ــان  ،ئیســالم ــیقورئ ــبە پیرۆزەکەیەت ــانیش کتێ  و قورئ
بە بۆچـوونی  ،. قورئانینەکەیەتیئای کیکرۆسەرچاوە و 
ە لە ڕێــــگەی ان، کوی پەیامەکــــانی خــــودتەوائیســــالم، 

ــــــامهێنەر ــــــوحەم المەوەســــــی ئیپەی ــــــ (مەد)م   بە خەڵ
ەلــی ئیمــام عبە زمــانی عەرەبیــیە و  قورئــان .ێنــدراونگەی

هەڵگــری  رئــانقو :"، واتەو ەالقــرآن حمــاه أ": گــوتەنییش
ە و دەشـێ هەرکەسـەو و لێەـدانەوەی  یـاواز ڕوو ێەلگ

 ەی بۆ بەات.ەدانەوی خۆی لێخواست و ئو مەی بە سوود
و  خودا لە نێوان ،کانی ئیسالمبنەماان و ورئقرەی گوێبە

ــــدا ــــ باوەڕداران ــــدگه ــــامرازێەی نێوەن ــــۆرە ئ و ری یچ  
بە خودا  ڤێ ۆناتوانێی مر ە و هیچ کەسێ نییمیانگەری 
ی و ب انێـکەسـێەیش ناتوانێـی داهـاتوو هیچ  و بگەیەنێی

. ێــــــینێــــــی و ب انیــــــب ببیەشــــــاراوە و پەنهــــــان و  
خــۆی ، یــەەی دڵەــخەمــوو هەوەە  ،ی ئیســالممهێنەرپەیــا

لە خەڵـ  نە خۆی هەرگی  و  زانیوە اساییئی بە مرۆڤێە
کـردووە نە  انی  ەیببانگەشەی  ودا کردووەتەوە و نە 

ــــیچ توانســــتێەی ــــارە ل .شنائاســــایی ه یشــــدا ە قورئاندی
 .هەنمەبەستەوە ئەو لەمەڕ و ی ڕاشەاگەلئایەت

  ، کاتێـــــــدائیســـــــالمنی دیرۆکـــــــی رەتاکالە ســـــــە
، کە شویـا بـووە و دوای ئەە ژیاندسالم لی ئیپەیامهێنەر
یان کـردووە، ەتی موسـوڵمانانشـەوایپێ ،ەکانیلیفئیدی خە
ـــ  پ ـــایینی، یشـــەیەەهەرگی ـــاوانی ئ ـــاوی پی ـــ  بە ن  ،کارێ
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هیچ کەسیش خۆی بە نـوێنەری خـودا  و نەبووە ئایینەار
لە  ە.ەزانیـــــوزەوی و فریادڕەســـــی مـــــرۆڤ ن لەســـــەر
اندنی ۆ چەســپبــ دەســەاتا ئیــدی دواتــردەمانێەی ســەرد

، ئایینی کردە ەداون بەسەر خەڵوەژموونی خۆی و زاڵبه
دن و  ێی خۆ قـایمەر و ێ کردنی خۆیۆ بەهئامرازێ  ب

بە ێیەکــــــانی خــــــۆی و پاســــــاوهێنانەوە بــــــۆ کــــــارە نا
انی خــۆی، ۆزیــنەوەی بیــانوو بــۆ ســەرکوتەردنی نەیــارد

ــــ   ــــوو خەڵەانێ ــــدا دەب ــــۆ بەــــات پەی ــــانیبەب ئەو   ێهێن
وانن وەهـــا کارێـــ  بتـــ ێ کەســـان باشـــترین ەبەســـتە وم

ێ  بوون، و کەسان خوێندوو و مەالو  زانام بدەن، ائەنج
نـوێنی خەڵەیـان دەکـرد ڕێ ،کە بە شێوەیەە لە شـێوەکان

پێشەوایەتی ئایینـدا هەبـوو. روسەودایەکیان لەگەڵ و سە
و اسـاوهێنەر ینی، پمییەوە ئۆڵەار، پیـاوی ئـایئیدی لەودە
 دەرانـی ە وەعبـوون بو  ت پەیـدا بـووندەسەا ملەەچی
وەنـدێەی لەهەمـبەر بەرژەکە ، السال ین( ظ)وعا پاشایان

 . سەاتدا بوونلە خ مەتی دەماددی و پلە و پایەیەە 
ئیمامـــانی  یڕۆڵـــ لە اتوانێـــی نەـــۆڵیە مـــرۆڤ ندیـــار

بەــات بەوەی بە ئــایینی  انبەرنــوێژ و زانایــانی موســوڵم
تە ئەو کارەیـان ببێـ ئەگەر لـێەکەن، ەەشـی دپێش ئیسالم

کــــی ەیەدامەزراو ەدانی ئەو کــــارانە ببــــنە و خــــویشــــپ
ســەروەری و دەســەات و  مەڵ، خــودان، بــانەۆبانخەڵــ 
هـــاتە وە ئەمەوییەکـــانەدی لە ســـەردەەمی کە ئیـــپـــێگە، 
ــێ کــرد دەســتیێ و گــۆڕ ــدی ئەوە ، پەرەی ســەندو  پ ئی
دیی نــر، کارمەئۆڵەــا هــۆی دروســتبوونیدەبێــتە ە و بــوو
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ـــایی ـــدی ئەن، ئایئ ـــار، کە ئی ـــی نوە ڕۆینە اپێویســـتە و ڵێە
ــا ــانبنەڕەتییە ەڕەولەگەڵ ب ــ  یک ــایەت ئیســالمدا وێ ، ەوەن

 واتە: ،"Ordination /یکەهەنۆتینی/اه"کچون لە ئیسالمدا 
 کـاهین گرێـدەر و بەسـتەر .نییە ،پێوەسی/بەستەر/ڕایەڵە

تەوە ســــییییەڤە بە خــــوداوە، کە لە مەی مــــرۆلەێـــنەر و
ــیەالمدا و لە ئیســووە هــات ــن. 189وەهــا شــتێ  نی ەی زۆری
ــار ــار ــدی ان،، ئۆڵە ــان کە ئی ــدا  لە کارەکانی ــواری ئایین ب
خــودا  تیبانگەشـەی نـوێنەرایە و یشـەدەبێـتە پتە و ەووبـ

ــــ ،لەســــەر زەویدەکەن  ــــان لە ســــێەوچەەی ڕۆڵ ی خۆی
دەسەاتی دارایی اسی، ی سیواتە: دەسەات، فەرمانڕەوادا

نـاوی  عەتییەرشـعەلـی کە  ،یـوەبین یداایینیاتی ئو دەسە
ــــدوتیژیت ــــڕ ون ــــدو ســــاختەکاری و زێ  و وەە نێەیان لێ
پاشــــــەۆیەتی ڕێژیمــــــانی  ۆگی ویــــــدیۆلری ئشــــــەاپۆد

یـان ەڕۆڵوایە ئەوان ئەو  یێـینێ و پدەیانبنڕەوایان فەرما
 .ووەلست

ــــــــــی بە پئیســــــــــالم د ــــــــــاوی یشــــــــــدان ەیەکدا بە ن
ــاکار/ئۆڵەار ــدی ئ ــاوە، تە یینمەن ــانەت نەن ــامهێنەرن  و پەی
بە دەسـتی  ،ستیپەرخودا یهاوشان، ێیانیهاوڕ نن یەتری

ــان کاریــا ــاری ژیانیــان بەکارو  کــردووە نخۆی  وەڕێــوب
ە  ڤـاکەیلی ا لێیینەی دەسەاتی فەرمانڕەوس .190بردووە
، ینەوەی ئــایینتونــدوتیژی و دارایــی و چەوســاند، ائــێمەد

، بەکــــــــــاربردن و لی منیــــــــــاۆ)کۆڵ کە شـــــــــەریعەتی بە
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 یکەرانــدنۆ ێەە بــنهەوڵــدا ،دەبــات ناویــان 191نــدن(کەرا
ــخ ــدیان،   و گەو ەڵ ــۆ پێویســتییەەوەە ان ــان ب ەوەی م
ــی ســتەمەار و دیمڕێژ ــووگەل ئەوەو  ، کە ئیــدیییواکەت

ـــایەیەکە لە پ ـــووپ ـــانی ب ـــوونین و بەرایەک ـــا  دەوامب وەه
ـــ .ڕێژیمگ ـــ تداراندەســـەا ەلێ   دەچەوســـێننەوە و خەڵ
ەکەن و وسـی دت درر دەبەن و دواتر م گەواکەبخەڵ  

ن دەسـڕنەوە رئاەڕۆکی قو"ناو ، ئەواندەکەن ێژی تێدانو
  .192"نەگرێر دزو بەرگەکەی لە 

بنەماکانی ئایینی ئیسالم بۆ خـۆی، بنگە و گوێرەی بە
ە، مـادد، ێ هەمـوو شـتەلی شەریعەتی دەیبینێـی، وەە ع

 واتەی ر شـتێەی دیـەەی نامـاددییش، ئەگەرمرۆڤ یـا هە
 ەوئەوە دانانی هـاوب ێیەیەنبگ لە خودا بێجگەرستنی پە
ە خوالنەوە ب، ەـ(كشر) شیرە، واتە: ودااوشانە بۆ خو ه
 ،ەعـــــبە شــــــیرکە ێگەیەکـــــدا بــــــێجگە لە کەر ری هەود

ــــاوەرکردن بەوە ــــێجگە لە خــــودا-  ی هەر کەســــێب -ب
 . 193ە شیرکەهەی ی مرۆڤکاریگەریی لەسەر ژیان

سـەردان بە پـێیەوانەی شـەریعەتییەوە، من بۆ خـۆم 
، ئەگەر وابـــێ بە شـــیرە نـــازانمزیـــارەتی مـــردووان و 

خەلیفەکــان: ئەبــوبەکر، یــامهێنەر، ۆ زیــارەتی پەخــ خەڵــ 
ئیمـام حوسـەین، ئیمـام عەلـی، ئیمـام ر، عوسمان و ومەع

ــــا  دەی ئەو  ەن،و زۆری دیــــەە دەک ا یــــڕئیمــــام م، زک
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هەمـوو ئەوانە    ناوێەیان لـێ دەنـرێ! بەمـن سەردانانە 
ـــ ـــارا وەیجگە لەێب ـــیئ بە  می و ئاســـوودەییەکی دەروون

یەکی دنەوەوە و یـــادکروەبیرهێنـــانە ومـــرۆڤ دەبەخـــش 
بـۆ خـودا  تن و هـاوبەوەرسـ،   واتای پئەو مردووانەن

مـاچەردنی دار و  و ، ئەگەر زێدەڕۆییناگەیەنێی ێ دانان
ــــــوار و  ــــــۆڕ و بەرد و دی خۆهەڵســــــوون لە دەرکە و گ

 ڕنۆشبردن و ئەو  ۆرە کردارانەی تێدا نەبێی.ک
ڕەف کردنـی  ا ویەکتایی/تاکایەتی خـودباوەڕبوون بە 

دێـی، کە  لەوەوە  بۆ خـودا، شدانانێە هاوبەر ۆهەموو 
 خـودارە ۆچەنـدین  ـ ۆڤ لە ملەەچیی بۆاوەڕە مربەم ئ

ئـــازاد  (ەران...ردار و ڕێـــبســـەبۆڵەکان، )نیشـــانە و ســـیم
گـــرۆ و دەســـتانەی بانگەشـــەی و . هەروەهـــا لەدەکـــات

دەســتیان بە کەن لەســەر زەوی و ودا دەنــوێنەرایەتی خــ
بە  تبەستنت، بە پشڕوااندا دەچارەنووسیو  سەر خەڵ 
، لەوانەیــش اەڵ خــودادەگد للە پێوەنــ   ۆرێــ بانگەشــەی

ەســەر یە تەنــێ لنیــئیســالم ئایینێــ  . 194تئازادیــان دەکــا
حی بنیات نرابێ، یـا تەنـێ لەسـەر و هەستی ڕووعیرفان 

ە ەڵـەە ئەوە یوە ڕاوەستابێ، بەپێوەندی مرۆڤ بە خودا
 .ی ئیسالمکاننەوافرا ە لە هەموو الیەنەالیەن
 لە ،ئــاخیرەت دنیــا وئیســالمدا ئــایین و سیاســەت،  لە

ێپێشاندەری کە، ڕەیسالم ئیدیۆلۆگییئو  ا نین ودەکدی ی
ــــردە ــــاک ــــاای بنیاتن ــــی ب ــــاکی  نی مرۆڤ ــــانی  ڤ و بنیاتن
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 دیــارەەنگی خەڵـ  لە  یهانـدا، شــهاوسـەنگە، کە ببێـتە پێ
ــــئیســــالم  ــــدیۆلۆگی ێتەن ــــەە شۆڕشــــێەی  ئی ــــیە، بەڵ نی

 اتنــــانی  ڤــــاکێەی نــــاچینییبن ئامــــانجییشــــە، کە یڤاک 
بێــــی. ێ ی" دامەزراو مافپـــاری روەەســــەر "داددە، لائـــاز

ێـی، کە هەسـی ن پێەهاتبو ئاگاکـا تـاکە ئـازاد ەل  ڤاکێ 
 ) القـانی( گـوتەنی: قـانییتال .195بە بەرپرسیاریەتی بەەن

ـــاکی نەە" ـــی و ئی ئیســـالمی شۆڕشـــی  ڤ ســـالمی نەریت
 . 196"خۆیەتی و کەسەکی

 م ئەوە بێـــی، مـــرۆڤالئیســـر کرۆکـــی ئـــایینی ەگەئ
و  نووقێنێـــیی بخـــۆ ت و گـــوێیکـــ  کـــا ســـەری خـــۆی

نەچەرخێنــــێ و هەرگیــــ   انیچاوەکــــانی داخــــات و زمــــ
ـــاحەقیڕەخنەیەکـــی  ـــابەرانبەری و  دژ بە ن و ســـتەم و ن

ـــــاڵوی  چەوســـــانەوە لە زار نەیەتە دەر و دەســـــی بە ک
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ـــایەک1979 ـــوو،نی ای موســـوڵم، زان ـــی ب  شـــیعە و سیاســـییەکی ئێران
 ییــاربڕ لە. ئێــران یۆڕشــی ئیســالمیشنیشــانەکانی  ەبــوو ل یەکێــ 

پـازدە بـوو. مصـدق ۆر تـدا پشتگری دک1953 فتدا لەخۆماڵیەردنی نە
نی ســەرکەوتی پەهلەویــدا بــوو. دوای نی ڕێژیمــکازینــدانە ســاڵێ  لە

 انییشــارەزا ی ئەنجـومەنیەنـدامبــوو بە ئالمی ئێـران ئیسـ ۆڕشـیش
م  ــومعەی شــاری ائیمــ ور و ئیمــام خــومەینی هەڵیبــژارد بــۆدەســتو

ـــاران. دوای ســـەرکەوتنی ـــدۆش ت ـــ   ڕشـــی ئیســـالمی بە چەن مانگێ
ــدا، دنەواڵــی مرلە ڕاگەیانــدنی هینی خــومە ممــایکۆچیــدوایی کــرد. ئ ی

 رد.سالمی باسی کفاری، بۆ شۆڕشی ئییی  ئەبوزەڕ وەە
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ـــ  لە خـــۆیەوە بگ ـــات، وەە زۆرێ ـــا نەیب ـــۆوەی ب ـــی ب رێ
، بە ڕێبـازە ئایینییەکـاننـی اداراێـش و هەوو دەروفی سۆ
بانگەشـەی  ڕێبەرەکانیـانڕێنوێنی و  اریچیو مۆن نیاپێ 
وبڕکێ لەگەڵ چـــا وســـازو  ەکەن، ئەوە بـــێجگە لەدبـــۆ 

الســـاکی عـــن " و بێـــدەنگیی لە ئاســـی حەق دەســـەاتدا
ـــێ الیـــق..." ـــایی. بنـــرێ نـــاکرێ نـــاوێەی دیـــەەی ل نی نە ئ

ەوا پێشـ و بووە و نە پێشـەنڕئیسالم لە دەسپێەدا وەها 
یش بەو یەکانەریسۆفیگ ڕێبازەو پێشینانی سۆفیگەری و 

کەیــان پەیــامی ئایینەوان ەئە پــێیەوانەوە ، بۆرە بــوون ــ
پەخـش ۆڕینی  ڤـاە یامێەی شۆڕشـگێڕانە بـۆ گـوەە پە

 دەکردەوە و دەگەیاند.
ـــو ـــاپۆرەی  لە نێ ـــبەران و ئ ـــقەت و  یشـــێخانڕێ تەری

ئایینـدا و  انیوایو پێشـە یینەارانڕێبازە ئایینییەکاندا و ئا
بڕێـ   انـدا،یاکو زەوا ەقـاخان ەکـیە ومـ گەوت و ت لە نێو
  مانپەروەری ونیشـتوون، هەستە تهەڵەەو خەڵەانێ   ار

یـــانە و گ وەاتپـــارێ ی و وەتەنگەهـــاتنی خـــاە و خەڵـــ 
ییەکەیان بەســــەر ژیــــانی شۆڕشــــگێڕەدەیی و لەخۆبــــور

اتەکانەوە، گۆشەگری و بێـدەنگی و گرێـدراوی بە دەسـە
 تەوە وخەڵەـــــدا بینیـــــوە لە نێـــــوو خۆیـــــان  ووەڵ بـــــزا
 وۆت دووە بـۆ ڕزگـاربوون لە کـڵەیان کرایەتی خەبەرڕێ

ــــد و چە ــــدوڵاڵی شــــێ ەوە و ســــتەم. وســــانبەن خ عوبەی
ــران، شــێخ عەبدوسســەالمی نەهــری، شــێخ ســەعیدی  پی

، پێشـەوا قـازی مـوودی حەفیـدشێخ مەحمەلی   بارزانی،
ـــوحەممەد، ســـەرۆە مەال م ـــارزانم ـــولە ی، وســـتەفا ب  نێ
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 وەردەیپەرە کێەن، کــــــورددا نمــــــوونەگەلێەی خەڵەــــــان
 توونەتە دەرێاهـن و لەوێـوە ەکیە و خانەقاگەوت و تم 

ومەر عــــیی و سســــتی نەبــــوون. کیــــی دەســــتەمۆو ملە
ناسـراو لیبیـای  ۆڕشـگێڕیش ی)عمر المختار( ئەلموختار

ــــبە شــــێری ب ــــاتگێڕان، اوان و شــــی کە لەالیەن ێخی خەب
ئەویـــش هەر  ێدارە درا،ســـ لە ەنەوداگیرکارەکـــاییە لئیتـــا

 ازی سنووسـیڕێبو  وتیین و م گەئا یژینگە بەرهەمی
   المییەکەیە.ەرهەنگە ئیسف(یە و )السنوسیة
ەشـاردان ێ خۆح، هەرگی  تەنم و کرۆکی ئیسالمپەیا
تێەــدا و تەنــێ نــوێژکردن و تەنــێ خــۆدابڕین لە ولە م گە

ــاڕانەوە ن ــرس و پ ــان و ت ــێ گری ــ  و تەن ــەخەڵ ــیە، بەڵ ە ی
ی رنەێەیـامهپکار و کۆمەکە بە مرۆڤ.  ،شتێ  هەر شێپ

وأحـب  سللنـا لناس إلـى اللـه أنفعهـما أحب" ئیسالم دەڵێ
أو تكشـف عنـه  دخله على مسـلمرور تعماه إلى الله ساأل

وألن أمشـي أو تقمي عنه دينـا طرد عنه  وعا أو تكربة 
هــذا  يمــن أن أعتكــف فــ ي ــة أحــب إلــفــي حا لــي مــ  أخ

رین مـــرۆڤ لە الی ەویســـتتخۆش ە:وات، "شـــهرا المســـجد
سـتترین کـار ویخۆشە و، یانە بۆ خەڵـ ینرکەڵەتبەخودا، 
دڵتەنگـی  ، یا لەەمانێەموسوڵ ەردنیدڵخۆش خودا،لە الی 

ــــــــخســــــــتنەوەیەتیدوور و خەفەت لە برســــــــییەتی ا ، ی
، کە یــتەوەەکــۆڵ دەک، یــا قەرزارییەکــی لەکردنیەتیڕزگــار
 بـــۆ (ەانوڵمەی مۆســـســـێ)مەبەســـتی کە برایەکمـــدالەگەڵ 
ەم مـ گەوتەدا لی لەوەتییەە بیم، خۆشـترە لەالم پێویس

فـ  نـاس مـن نلخیـر ا" :گـوتەی .دەمم حەشـارۆخـمانگێ  
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ۆڤ ئەوانەن بە کەڵەـی مـرۆڤ دێـن، "، باشترین مرالناس
ــن  ــی ئەو پەیــامەیەئەوە بە م ــۆڵکە ، کرۆک ی ئیســالم و ئ
ی لە وە. مەبەسکەی بە مرۆڤایەتییان گەیاندوپەیامهینەرە

 سـەرتەیەدا، تەنێ مرۆڤی موسـوڵمان و ش لەو گوۆڤیمر
 ،گشـتی ەڵـەە ڕەگەزی مـرۆڤە بەئایینی ئیسالم نیـیە، ب بە

ـــــــدی هە ـــــــانئی ـــــــایین و زم ـــــــڕ و ئ و ڕەگەز و  ر ڕەن
  یەکی هەبێی.نەتەوە

نی یەکیەتــــــی موســــــوڵمانان و پاراســــــتنی پاراســــــت
ـــان و ڕابـــوون واتە ـــاد دژی کۆڵۆنیکەی الیســـتان، و  یه

ـــــیە لدئەرکێەـــــی  ـــــوەری  انان ور موســـــوڵمەســـــەینی  پێ
 بانگەشــــەی ئەوەیشــــییانە، وونمبی ئیســــالوســــتیرتەند

ـــات و  ـــاوەڕداری دەک ـــپب ـــدا  گەرەکە ەوای یێ ـــێ لە دڵ تەن
خـۆ بە خوداپەرسـتییەوە خەریـ  بەـات، تەنێ  ێ وگرڕای

، کە سـەردەمێەدا لە .197ئەوە بە موسوڵمان ناژمێردرێـی
پێـــی  شــیب ێســتائ ڕەنــگە کە، ی  ــارانێیەمســانی  یهــ
ی ەکەرو  یهانە هەژادووەم، واتە هەمو ترێ  یهانیبگو

 ،ەکەـ(ـکەم)یە ەنـد یهانە دەوڵەمسەر زەوی، لە بەرانبەر 
و ملەەچبـوون  ەوەخـۆی یو دواکەوتوویهۆی سستی  بە

و پاشەۆیەتی و زاڵبوونی بیـری ک ۆڵەبـوون و پـاڕانەوە 
ـــــــووڕۆژاوا و ی بەدەســـــــ یەوە،ریو گۆشـــــــەگ نی هەژم

فرانـــ  ، وەســـتی لـــێ بـــڕابڕ وە ووخـــۆراواوە شـــپرزە بـــ
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کە ەمدا، نی ســـــێیایهـــــە  لئیســـــالم دەڵـــــێ:  198فـــــانۆن
دەتوانێی ، ەۆلۆگیییو ئید ن توخم و هێ ی  ڤاکیتریزۆر
ۆراوا ببێـــتەوە، چـــون خـــۆی لە بنەمـــادا بەڕووی خـــڕوو

وەهـا ئیسـالم  دەشـیا، 199سروشتێەی دژەخۆراوای هەیە
خجەبــوون بە ، نەە سســتی و ئەســتۆ گرتبــا ئەرکێەــی لە

 .تەکـیە و خانەقـاوەنی مـ گەوت و قـوژبوعـا و و دێرد و
تەکـیە بنی مـ گەوت و قـوژێرد و دوعـا و ون بە ووجەبخ
نـوێژی  ویح وتەراسوخواسی دەستنوێژ و و با اقخانە و

ـــسســـوننەت و  ـــدی ) ســـەدان حەدی ـــڕدراوە لە  ی(ح گێ
ەدان ســـــو  ەوەخـــــاری و موســـــلیمبوئەبوهـــــورەیرە و 

ۆرەکــان، ە  رێــ  لکە بە  ۆ ،ی دیــەەبــاس و بــابەتوردە

                                                           
، دەروونناس و (tz Omar FanonranF/ 1925-1961) فانۆن فران  198
ە و لە دوڕگەی بــوویــ  اد ڤــاکی بــوو. لە فرانســا لەۆســۆفێەی فیل
دا دووەمـی  یهانیـە. لە  ەنگـی وای کاریبی مـردویینی  لە زەرمارت

ە. تەکان  ەنگـاوفرانسیدا بـووە و دژ بە نازیسـ یپای ئازادسلەگەڵ 
یەن فرانســاوە، لەالوە ەزائیــرســەردەمی داگیرکردنــی ئەلجە لەدواتــر 

کــاری ئەلجەزائیــر  ی فرانســی لەســپا ەل وەە بژیشــەی ســەربازی
ە ڕیـــــــ ی بەرەی ڕزگـــــــاریی تەر لەو دەمەدا چـــــــووهە کـــــــردووە.

ـــن زئەلجە ـــووە بە بژیشـــ  لەک ـــر ب ـــرەوە و دوات ـــا ئەوانائی ری و ک
 1960ســاڵی ردن. انیشــی بــۆ دەکــڕۆژنامەوڕێەخســتن و سیاســی و 

 انـا. بە نووسـین  ی ئەلجەزائیر لەاتیکمەتی حوکووبوو بە باڵیۆزی 
بە نی دژە ڕەگەزپەرســـــــــــتییەکاە کۆڵۆنیـــــــــــالی م و و دیـــــــــــدە دژ

 یهـــــان  دیخوازەکـــــانیالە بـــــ اڤە ئازسرووشبەخشـــــی زۆرێـــــ  
 تێبە بەناوبانگەکانیەتی.لە ک  ەکێچەوساوەکانی زەوی، یدادەنرێی. 

ەلـــی امەیەکی فرانـــ  فـــانۆن بـــۆ علە نـــ. 240ا ..،ەذاه،..هرســـو 199
 ی. تشەریعە
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ــــا تە ــــدنی مــــرۆڤەنی و  رداەڕبــــاو گەو انــــدن و گەمژان
ـــان ەئاســـاییانە موســـوڵم ـــۆ لەبەهەژارەک ـــرد، ب ەوەی نیرب

می هەرگیـــ  پـــرۆژە و پەیـــاەردەکانیـــان، وەهـــا کارێـــ  د
 !ئایین نییە و ئایین بۆ ئەوە نەهاتووە

مرۆڤـــی  واویتەبـــەەوە، ئەگەر هەمـــوو خەڵـــ ،  بیـــر
ی ێبـواری ڕێـگەو ڕوێـش وەی ببـنە سـۆفی و دەرسەر ز

تەکــــیە و ری شـــەگتەریـــقەت و ئەگەر هەمـــوو کەس گۆ
و هەمـو ەەە تـا، ڕەنـگە وی م گەوت بنقوژبنخانەقا و 

می و ئاسوودەییەکی دەروونـی و ئەو خەڵەانە بگەنە ئارا
  دەگـۆڕی و دڵخۆو بن، لێ ئایا  ڤاە بە وەهـا خەڵەێـ

انە تـاکن و لە چوارچێـوەی کۆمەڵێـ  ؟ ئەودەکەوێ پێش
ێالیەندا دەمێننەوە و هیچ شێەی سسی و بکە و تسروو
چـاالکی، بە شـۆڕو، ایەتە گۆڕین.  ڤـاە، بە دا ناکڤلە  
ـــدبە  ـــکۆشـــن و اهەوڵ ـــات، بار، ش، بە ک ـــ اڤ بە خەب ە ب
ـــی.د ـــایەتی،  ،بە تەســـەووی و ســـۆفیگەریی ەگۆڕێ مرۆڤ

وە ی نەۆڵی لەکەس ناتوانێ .ژیان و  یهان، بەڕێوە ناچن
ــامێەڵگــری ی هگەربەــات، کە تەســەووی و ســۆفی ەی پەی

بە یەە انی ـــــــــــوانییەکن و  ـــــــــــوخۆشەویســـــــــــتی و 
تەســـەووی و ســـۆفیگەری،  شـــن.دەوروبەریـــش دەبەخ

ـــێ ـــڕووح بەڵ ـــاە و دڵ و دروونێەـــی ب ـــاز و ێەـــی پ ێ نی
ــــووڕدانی هەمــــوو چــــاوچنۆکی و خۆپەرســــ یەە بە تیت

ون و بویگبەن ڕەنگە لەلێ ، نمرۆڤێ  وەە تاە دەبەخش
و  ـــوان  خـــۆوەـــی ون و خەیـــاڵ و خەونگەلێبومەســـت
  .، شتێەی دیەە نەبنوەبەوال
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ەر بە ســـــ یێـــــ  نەبـــــێر و گەواهچـــــاود ەرئەگ تـــــۆ
مالنێ و  ەنگـی نێـوان  دانییەوە و لە مەتی خۆسەردەم

ــــــ داد ــــــو نادادی ــــــڕ و مالن ــــــانییەدادا و لەو  ەن  ێ  یه
بـــبە:  ی، هەرچـــی دەبـــنەبێـــی تێســتێەی ڕاســـتەقینەهەڵو
ــوێ ــا مەیلە  ێەی خوداپەرســیژکەرن ــدا ی  ێەیخــۆرمییراب

ــا  هەردوو کــارەئەو  کــان...نێــو مەیخانە  ەکســانو یهاوت
ش و گرنگتـــرە و کـــار و کۆشـــکـــردە لە هـــ ر  ..دەبـــنەوە

   .200لە نوێژ گرنگترە اتبخە
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .70ا ..،ەذاه ،..رسوه 200
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