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پيۆزكردىن ش ێخاىن سۆىف
سعيد مولود اندر

1

 1بەىش مێژوو،فاكەڵىت پەروەردە ،زانكۆى كۆيە ،هەرێمى كردس تان -عراق
______________________________________________________________________________________

پوختە
س ۆفيگەرى دهركەوتەيەىك ئايينييە ،دايرترين اتيبەمتەندى ڕێزگرتن و خۆشەويس ىت كەسايەىت سۆفييە هلانو بڕواداران و موريدانيدا ،ات ئاس ىت زايدهڕهويكردن هلو خۆشەويس تييە
و پيۆزكردنيان .ئەو اتيبەمتەندييەش بووه هۆى هەلژباردىن اببەتەكە و گرنگيپێداىن .
توێژينەوهكە دهروازهيەك و چوار تەوهر هلخۆ دهگرێت ،هل دهروازهدا هەوملانداوه چەمك و مێژوى پيۆزكردن خبەينەڕوو ،هل تەوهرى يەكەمدا ،انس اندىن پانتاييەكەمان شۆڤە
كردوه وهك بنەمايەىك س ەرهىك .هلتەوهرى دوهمدا ،انس اندىن س ۆفييە وهك اكرهكتەرى س ەرهىك هلو پانتاييەدا ،وێناكردنييانە وهك خاوهن هێزێىك انرسوش ىت و پەيوهندى
ڕاس تەوخۆاينە هلگەڵ زاىت خودا .هلتەوهرى س ێيەمدا هەوملانداوه بەش ێك هلكەرامات و سەرگوزش تەى سۆفييان بگێڕينەوه .،تەوهرى كۆاتييش ،ش يكردنەوهى ئەو دهقانەيە ،كە
بوهتە ايسا و سيس تەم بۆ ملكەچ بون و پەيوهس تەگى موريد بەرامبەر ش ێخى سۆفييان هلچوارچێوهى ئاداىب سۆفيگەريدا.
هلنوسيىن توێژينەوهكەدا گەيش تينە چەند دهرهجنامێك ،دايرترينيان ئەوهيە پيۆزكردىن كەسايەىت سۆىف بنەمايەىك ئاييىن هەيە و پەيوهستبووىن سۆفييەاكن بەئايينەوه ئەو پيۆزييەى
بەرهەمێناوه ،بەش ێىك ديكەى ئەو پيۆزكردنە دهگەڕێتەوه بۆ خودى سۆفييەاكن ،بەهۆى انساندىن سۆىف و سۆفيگەرى ،گێڕانەوهى بەسەرهات و كەراماىت سۆفييەاكىن ديكە.
لكيهل وشە پيۆزى ،سۆفيگەرى ،ئايني ،ش ێخى سۆىف ،لكتوور
______________________________________________________________________________________

 .1پێشەىك
سۆفيگەرى اببەتێىك و بەيەكداچوى ئالۆزه ،تەهنا بەند نييە بەئاييىن ئيسالمەوه،
بەڵكو ڕههەندێىك مێژوىي قوڵى هەيە و مەودايەىك فراواىن هلبەش ێىك زۆرى ئايينەاكن
گرتوهتەوه ،هلوه دهچێت هلگەڵ دهركەوتىن دايردهى پيۆزى هلابوهڕه ئايينييەاكندا
سەرهيەڵدابێت ،چونكە ئەزمونێىك ڕۆحانييە و پەيوهندى بەدهروىن مرۆڤەوه هەيە و
ش ێوازێىك بيكردنەوهيە هلهێزى اباڵ ،ڕێگايەكە بۆ دۆزينەوهى حەقيقەىت ئەو هێزه ،كە
هل خودا بەرجەس تە دهبێت .
هەرچى سۆفيگەرى ئيسالمييشە ،ديدى اتيبەىت خۆى هەيە بۆ دهركەوتە و بنەما
______________________________________________________________

ئاينييەاكن ،هەمان بيكردنەوهى انسيىن هەيە بۆ خودا و جەخت هل ڕێكخستىن
پەيوهندييەاكىن دهاكت هل گەليدا.
توێژينەوهكەى ئێمە خوێندنەوهيەكە هللكتورى بەپيۆزكردىن ش ێخاىن سۆىف
هلسەدهاكىن انوهڕاس ىت ئيسالميدا ،وێناكردىن انرسوش تييانەى كەسايەىت سۆفييە هلو
دهكەوتە ئاينييەدا و تەفسيكردىن هێز و توااناينە وهك بونەوهرێىك ابالتر هلمرۆڤ و
بەرهەمێناىن پرۆسەى پيۆزكردن ،ئەمەش بەڕوىن هل گێڕانەوه و تۆماركردىن ژايننامە و
چيۆكە كەرامەتنوێنييەاكن و مەانقىب سۆفييەاكن دهردهكەوێت ،بەاڵم ئەوهى گرنگە،
هلو پانتاييە ئاينييەدا ،وهك حەقيقەتێك سەوداى هلگەڵدا دهكرێت و انتوانرێت نكوىل
هلو ڕاس تييە بكرێت.
بەرهەمێناىن ئەو پيۆزييە ،ڕههەندێىك فراواىن هەيە و چەندين تومخى پێكهێنەرى
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جياواز بەشدارن تيايدا ،بەاڵم ئێمە هەوملانداوه تەهنا ئاماژه بە بنەما سەرهكييەاكىن بكەين
و هل انساندن و ڕاڤەكردىن چەمك و مێژوى ئەو بنەمااينە قول نەبينەوه ،بەڵكو تەهنا
وهك بنەمايەك خس تومانەتە ڕوو هل بەرهەمێناىن پيۆزكردىن كەسايەىت سۆىف ،وهك هل
پێكهاتەى توێژينەوهكەدا دهردهكەوێت ،كە دهروازهيەك و چوار تەوهر هلخۆ دهگرێت،
هل دهروازهدا هەوملانداوه چەمك و مێژوى پيۆزكردن خبەينەڕوو ،چوار تەوهرهكەش
قسەكردنە دهرابرهى ئەو توخامنەى ،كە ئێمە پێامنوايە بەرهەمێنەرى سەرهىك پيۆزكردىن
كەسايەتييە سۆفييەاكنن هلو پانتاييەدا ،هل تەوهرى يەكەمدا ،انساندىن پانتاييەكەمان
شۆڤە كردوه وهك بنەمايەىك سەرهىك .هلتەوهرى دوهمدا ،انساندىن سۆفييە وهك
اكرهكتەرى سەرهىك هلو پانتاييەدا ،وێناكردنييانە وهك خاوهن هێزێىك انرسوش ىت و
پەيوهندى ڕاس تەوخۆاينە هلگەڵ زاىت خودا .هلتەوهرى سێيەمدا هەوملانداوه بەش ێك
هلكەرامات و سەرگوزش تەى سۆفييان بگێڕينەوه ،اكريگەرى ئەو بەسەرهااتنەمان
خس توهتەڕوو هلسەر موريد و شوێنكەوتوانيان .تەوهرى كۆاتييش ،ش يكردنەوهى ئەو
دهقانەيە ،كە بوهتە ايسا و سيس تەم بۆ ملكەچ بون و پەيوهس تەگى موريد بەرامبەر
ش ێخى سۆفييان هلچوارچێوهى ئاداىب سۆفيگەريدا.
خوێندنەوهى ڕوكەش يانەى ئەدهبياىت سۆفيگەرى ،دهس تەبەرى ئاماجنى
توێژينەوهكەمان اناكت ،بۆيە هلپشت تێفكرين و ڕوانيىن بڕواداراىن سەر بەو دهركەوتە
ئاينييە ،دهبێت پرىس پيۆزكردىن كەسايەىت بەرجەس تە بكرێت ،واات دهبێت
خوێندنەوهيەىك اببەتييانە بۆ تێگەيشتىن ئەو بڕوادارانە بكرێت بۆ ئەوهى ئاس ىت پێگەى
كەسايەىت سۆفييەاكن دايرى بكرێت و هل پێگە ڕاس تەقينەكەى خۆى جيابكرێتەوه.
ئەوهش اكرێىك ئاسان نييە ،چونكە جياوازه هل گێڕانەوهى بەسەرهاتە مێژوييەاكن و
تۆماركردىن ڕوداوهاكن ،بەڵكو اكركردنە هلسەر بونێىك انماددى ،كە ئەويش تێگەيشنت و
وێناكردنە هلخەايڵدانەوه.
بۆيە ميتۆدى توێژينەوهكەمان ،ئەوهنده گێڕانەوه و داڕشتنەوهى بەسەرهاتەاكن نييە،
ئەوهندهى ميتۆدێىك ش ياكرييانەيە بۆ هەلسەنگاندىن دهق و خستنەڕوى بيوبۆچوىن
خۆمان ،دهشێت زۆر سەرچاوهى ديكەش مابن ،كە بتوانرێت سودى لێوهربگيێت و
زايتر توێژينەوهكە دهوهلمەند بكەن ،بەاڵم بەىش زۆرى زانيارى سەرچاوهاكن دوابرهن
و هەمان چەمك و هەمان بەسەرهاىت سۆفيياىن ديكەاين تۆماركردوه ،هلاليەىك ديكەوه
بەهۆى دايريكراوى مەوداى اكرهكە نەمانويس توه سەرچاوهيەىك زۆر بەاكر بێنني ،كە
هەمان ئەو گوزارش تانەى تێدايە.

 .8دهروازه :چەمك و مێژوى پيۆز كردن
بەگش ىت ئايينەاكن وهك دايردهيەىك لكتورى ،بونيادێىك هاوبەش و يەكگرتواين هەيە،
هەريەك هل ڕهگەزه بنچينەييەاكىن (ابوهڕ ،رسوت ،ئەفسانە) ڕۆىل گرنگ دهگێڕن
هلپێكهاتنيدا ،هلانو بونيادهاكنيشدا ابوهڕ كۆهلكەى سەرهىك فۆرمەهلبوىن ئايينە ،كە بريتييە
هل يەكەم ش ێوهاكىن گوزارش تكردىن كۆمەل ،هل ئەزموىن ئاييىن اتكەكەسييەوه ،هلهەلچوىن
سۆزييەوه دهردهچێت بەرهو تێڕاماىن زهيىن ،لێرهوه ئەزموىن ئاييىن ابوهڕ پێكدههێنێت
(مربوك ،)44 :8111 ،چونكە ابوهڕ ئەزمونە ئايينييەكە ماقول دهاكت و ئەرىك
ڕێكخسنت و بەايساييكردىن ئەزمونە ئاينييەكە هلئەس تۆ دهگرێت ،بەمەش عەقىل مرۆڤ
بەشدارى دهاكت هل داڕشتىن چەمكگەلێك هلسەپاندىن ئەزمونە انوهكييەكە بەسەر جهياىن
دهرهكيدا ،هلئەجنامدا كەسايەىت و هێزى مەعنەوى بەرهەمدێت ،كە هەس تكردن
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بەپيۆزى كەهلكە دهاكت و بەرهو دهرهوهى دهرون دهچێت و ش ێوازه سەرهاتييەاكىن
ابوهڕ پێكدێت (السواح ،)42-44 :8118 ،چونكە ئەزموىن ئاييىن هلبنچينەدا،
ئەزمونێىك عەقىل نييە ،ئەوهندهى هەس تەكييە ،رسوش ىت ئەو پرۆسەيە انخوازێت
بەلگەيەىك دهس تكەوێت بۆ سەملاندن ،بەلكو دهيەوێت چێوهيەىك اببەتييانەى بۆ
بدۆزێتەوه ،ات ڕهوايەىت ماقوليەىت پێبدات (مربوك)44 :8111 ،
دهتوانني بلێني ئاين ابوهڕێك نيە هلڕێگەى زانينەوه دهس تەبەر بكرێت ،هلسەروى
ئەمەوهيە ،بەڵكو پەيوهس تەگييەىك ڕۆىح ئالوگۆڕكراوه ،پەيوهندى بە گوێڕايەىل و
ملكەچى هەيە هلنێوان ابوهڕدار و هێزى اباڵ ،ئەمەش بەرهەىم ئەزموىن ئاينييە و
پەيوهندى بە انوهوهى مرۆڤەوه هەيە (جادهللا ،)21 :1991 ،دۆركهاميى كۆمەلناىس
انرساو(1914-1282ز) ،جەخت هلوه دهاكتەوه هەموو ابوهڕه ئاينييەاكن ،بە ساده و
ئالۆزهاكنييەوه ،هلسەر بنەماى اتيبەمتەندێتييەىك گش ىت هاوبەش دهركەوتوه ،دوو جهيانبيىن
دهسەپێنێت بەسەر هەموو ش تەاكندا ،كە پيۆزكراوهاكن و دونياييەاكنە ،پێناسەى ئايني
دهاكت بەوهى سيس تەمێىك بەيەكەوه گرێدراوى نێوان بيوابوهڕ و كردارى پەيوهست بە
ش تە پيۆزهاكنە ،واات ئەو ش تانەى جياوازن هل ئاساييەاكن و قەدهغەكراون ،ئەو ابوهڕ و
كردهوانەش ابوهڕداره ئاينييەاكن هلكۆمەهليەىك مەعنەوى كۆدهاكتەوه (السواح:8118 ،
 ،)84-81هلمەوه پەيوهندييەىك ڕاس تەوخۆ ئايني و پيۆزى كۆدهاكتەوه.
مەبەست هلو گوزارش تە ،ئاسانرت تێگەيشتىن پەيوهندى نێوان ئايني و پيۆزييە،
چونكە دهركەوتىن ئايينە سەرهاتييەاكن دهرئەجناىم سەرهەدلاىن پيۆزييەاكنە ،دواى
ئەوهى مرۆڤ نەيتوانيوه مەوداى هێزى كەرهس تە پيۆزكراوهكە دايريباكت .
بۆيە دهتوانني بڵێني پيۆزكردن (تەقديس) بەماان گش تگيييەكەى ،مێژوهكەى
پەيوهس تە بەسەرهەڵداىن ئايينە سەرهاتييەاكن ،چونكە دهس تەوهس تان بوىن مرۆڤ
بەرامبەر هێزه اباڵاكن و نەتوانيىن لێكدانەوهى واقعييانە بۆ ئەو هێزانە ،مايەى ملكەچبوىن
مرۆڤە ،هلاكتێكدا نەيتوانيوه پەى بەسەرچاوهاكىن ئەو هێزه ببات ،اكريگەريش يان بەسەر
ژاينەوه هەبوه ،بۆيە مرۆڤيان انچاركردوه بەرامبەراين دهس تەوهس تان بێت و وێنايەىك
پيۆزاين پێ ببەخشێت ،هەروهها ئەو هێزانە ،بەێب جياوازى ،مايەى ترس و
سەرساميش بون ،جا چ رسوش ىت بن ،وهك :الفاو ،ابران ،هەورهتريشقە ،بومەهلرزه...
هتد ،اينيش پەيوهندييە كۆمەاڵيەتييەاكن و ئەو سيس تەم و ڕێسااينەى فۆرىم پێكەوهژايىن
كۆمەلگەاين رێكخس توه (قەرهداغى ،)11-18 :8118 ،بۆيە گەلێكجار سيس تەمە
كۆمەاڵيەتييەاكن و داب ونەريت وهك بنەمايەىك ئاييىن ڕهچاوكراوه و اتىك پەيوهس تكردووه
بەخۆيەوه.
ئايينيش پرۆسەيەكە بۆ بەدهس تێناىن ڕهزامەندى و پێويس ىت داواكردىن ايرمەىت
هلهێزێك ،كە تواانكەى هلسەروى هێزى مرۆڤەوهيە ،ئەو كردارهش ابوهڕبونە بەو هێزه
اباڵيە و ملكەچبونە بۆى (السواح ،)11 :8118 ،اين هلڕوانگەى كۆمەلناسييەوه بريتييە
هلكۆمەلێك بيوابوهڕ و درومش و ئەزمون ،كە بيۆكەى پيۆزى بەرهەم دههێنن،
كۆمەڵێك بڕوادار هلسەر ئەم بيوابوهڕانە يەكدهگرن و گروپێىك ئاييىن پێكدێنن
(اخلشت ،)18 :8111 ،لێرهوه ڕێزنەگرتىن پيۆزييەاكن دهبێتە پێش ێلكردىن
حەرامكراوهاكن و دوركەوتنەوه هل بنەما ابوهاكىن كۆمەلگە ،جا پيۆزييە ئاينييەاكن ،اين
دابونەريتە ابوه كۆمەاڵيەتييەاكن بێت .
لێرهدا پێويس تە ئەوه خبەينەڕوو ،كە ئەگەر هێزه رسوش تييەاكن وهك تواانيەىك اباڵتر
هل تواانى مرۆڤ اكريگەرى بەسەر ژايىن مرۆڤەوه هەبێت ،دهس تگرتن و پەيوهستبون
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بە ايسا كۆمەاڵيەتييەاكنيش اكريگەرييەكەى كەمرت نييە ،چونكە ئەميش مايەى سود و
زاين بوه و ئاس ىت پێگە كۆمەاڵيەتييەكەى دايريكردوه ،ئەمەش وايكردوه ايسا
كۆمەاڵيەتييەاكن جێگەى ڕێز بن و بەپيۆز وێنااين بكرێت( .السواح)ى نوسەرى بوارى
ئاييىن ،جهيانبيىن پەيوهندى نێوان اتىك كۆمەلگا بە ژايىن ئاينييەوه ڕوون دهاكتەوه ،پێيوايە
اتك هەست اناكت ئەوهنده پەيوهس تە بەئاييىن كۆمەلگاكەى ،ئەوهندهى ڕاس تەوخۆ
پەيوهس تە بە پەرسرتاوه دايريكراوهاكىن چوارچێوهى ژينگە كۆمەاڵيەتييەكەى(:8118
 ،)29ئەمەش گوزارش تە هلپيۆزكردىن بەها و نەريتە كۆمەاليەتييەاكن هاوشاىن بيوابوهڕه
ئايينييەاكن ،لێرهدا دهمانەوێت بڵێني :بۆ تێگەيش تنێىك دروست هل بەرهەمێناىن
پيۆزكردندا ،پێويس تە بگەڕێينەوه بۆ ئەو مااناينەى كە ابوهڕدارهاكىن ئەو بواره ،بە فاكتە
پيۆزكراوهكەاين بەخش يوه ،نەك خودى بوارهكە فاكتێىك پيۆز بێت.
پيۆزى بەش ێكە هلاكيەى كۆمەاڵيەىت ،كە تێيدا ئايني و بيوابوهڕ ڕهنگڕێژ دهكەن،
دانەبڕاوه هلبوارى بيوابوهڕى ئاييىن و پەيوهندييەىك دورمەودااين بەيەكەوه هەيە ،بۆيە
لكتورى ئاييىن پڕاو پڕه هلپيۆزى و اكيەى پيۆزكراو ،تەاننەت خودى چەمكەكەش
پيۆزكراوه .هلهەماناكتدا سۆفيگەريش ئەزمونكردنێكە ،خەسڵەت و اتيبەمتەندى خۆى
هەيە و خاوهىن لكتورێىك فره ڕههەندى ئايينييە ،هلمەوه لكتورى پيۆزى دهبێتە بەش ێك
هل دنيابيىن ئەو ئەزمونە و پانتاييەىك فراواىن بيوابوهڕى دهگرێتەوه ،چونكە دواجار لكتور
سەرجەم بەرهەمە مادى و ڕۆحييەاكن دهگرێتەوه ،كە گروپێىك مرۆىي هلمێژوى خۆايندا
بەرهەميان هێناوه ،بەش ێوهيەك پێناسەكراوه :بريتييە هلسيس تەم و بەها و بيورابوهڕى
كۆمەاڵيەىت و ئاييىن و فيكرى و ش ێوازى ڕهفتار و ....هتد ،كە هلنەوهيەكەوه
دهگوازرێتەوه بۆ نەوهيەكيرت (سەعيد .)8 :8111 ،ئەمەش بەو ماانيەى ئايني بەش ێكە
هللكتور ،كە پەيوهندى بەخەايڵداىن مرۆڤەوه هەيە .
سەابرهت بە پيۆزكردىن كەسايەىت ،بەرزكردنەوهى پێگەكەيەىت زايتر هل ئاس ىت
ڕاس تەقينەى كەسايەتييەكە ،خاوهىن پيۆزييەىك وهرگياوه ،بۆيە گوێڕايەىل و ملكەچى
ئەرىك شوێنكەوتوهاكنييەىت و دهبێت بەردهوام پەانى بۆ ببەن هلمردويەىت اين زيندويەتيدا
(لوح.)48/1 :8118 ،
ئەگەر سەرجن بدهينە نورساوى سۆفييەاكن ،بەاتيبەت مەانقىب ش ێخەاكن ،دهبينني
جەخت هل كەرامات و بەسەرهاىت ئەوتۆ دهكەنەوه ،كە وێنايەىك ئەفساانوييان بۆ
كەسايەتييەكە دروس تكردوه ،بەێب پەيوهستبون بەهيچ كۆتوبەند و دابونەريتێىك
كۆمەاڵيەىت و ئاييىن ،چونكە سۆفيگەرى هەميشە هل ڕێگەى ابيەخدان بەو مياتە،
پێناسەى خۆى دهاكت و وهك حەقيقەتێىك ڕهها دهيناس ێنێت ،بەدواى دهستنيشانكردىن
بنەمااكىن خۆيدا دهگەڕێت ،هەميشە پێ هلسەر ئەوهش دادهگرێت هلسەر ئاس ىت
بڕوادارييەوه بونەوهرێىك پابەنده و ابيەىخ ئاييىن فەرامۆش نەكردوه ،هلم بۆچونەوه
توێژهرێك پێيوايە هەندێك هلسۆفييەاكن بۆ خۆدهرابزكردن هلتۆمەىت بيدعەاكرى ،هەروهها
هلپێناو دۆزينەوهى ڕهسەنێىك شەرعيش بۆ ڕهفتار و بۆچونەاكنيان ،دهگەڕێنەوه بۆ دهقە
بنەڕهتييە ئاينييەاكن (قورئان و فەرموده) ،ات بتوانێت جهيانبينييەكەى تۆمكەتر باكت و
هلاليەن ئەواىن ديكەشەوه كەمرتين دژايەىت بكرێت (هلشكرى ،)24 :8112 ،تەاننەت
سۆىف هەيە هلاليەن شوێنكەوتوانييەوه وێنايەىك ئەوتۆى بۆ كراوه ،كە تواانى قورئان
خوێندىن هلكەساىن ئاساىي زۆر زايتربوه ،هلنێوان نوێژى مەغريب و ش ێواندا پێنج خەمتى
قورئاىن كردوه ،هلمەش زايتر ش ێخى ديكە هل شەوڕۆژێكدا س سەد و شەست هەزار
خەمتى قورئاىن كردوه (الشعراين ،)424 :8118 :ئەوه گوزارش تكردنە هل وزهيەىك
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نەبيناوى انبەرجەس تە هلكەسايەىت سۆىف ،چونكە هلتواانى كەسايەتييەىك ئاساىي نييە ئەو
اكرانە ئەجنام بدات .
ئەگەرچى فەقهيو شەرعزانێك هەن ،كە ئەو تێڕوانينە ڕهت دهكەنەوه و هلگەڵ گروپە
ئايينييەاكىن ديكە هاواتاين دهكەن (ابن تميية421/11 : 8114،؛  ،)214/14ئەمەش
واى هلنوسەرانێك كردوه پێيانوابێت جهيانبيىن سۆفيگەرى پيۆزكردىن وهىل و پياوچااكنە،
ات ئەو ئاس تەى هلسەروى پێگەى پێغەمبەرانيش وێنا كراون ،دهسەاڵتيان هلهەندێك
بوارى وهك زيندو كردنەوه ،مراندن ،دابينكردىن ڕزق و بژێوى ،هاواتى توااناكىن خودان
(عبداخلالق ،د.ت)22 :
ئێمە انمانەوێت ئەو اكره بێتە چوارچێوهى گێڕانەوهى سەرو سەربرده و گوتەى گەوره
سۆفييان و ببێتە چيۆكێىك مێژوىي ،اين لێرهدا پێناسەى اكيەى سۆفيگەرى بكەين،
بەڵكو مەبەس امتنە سەرچاوهى پيۆزكردىن كەسايەىت هلجهيانبيىن سۆفيياندا دهس تەبەر
بكەين ،بۆيە پێويس تە هەلوهس تە هلسەر ئەو بونياده بكەين ،كە ئەو لكتورهى
بەرهەمێناوه.

 .2تەوهرى يەكەم :انساندىن سۆفيگەرى وهك چەمكێىك پيۆز
سۆفيگەرى ڕهوتێىك ئاينييە ،ديد و تێڕوانيىن سەربەخۆى هەيە بۆ شۆڤە كردىن
بنەما ئاينييەاكن ،وهك بەش ێك هل بيوابوهڕى زۆربەى ئايينە جياوازهاكن ،پێناسەى خۆى
داڕش توه و مەودايەىك هلپانتاىي بنەماى ئەو ئايينانە گرتوهتەوه ،ش ێوازێىك بيكردنەوهيە
هلخودا و گوزارش تە هلئەزمونێىك ڕۆىح اتكەكەسييانە ،هلڕێگەى ئەو ئەزمونەوه
پەيوهندييەاكىن هلگەڵ خودا ڕێكخس توه ،كەىس سۆىف ويس تويەىت هلنێو هەمان
سيس تەىم لكتورى  -ئاينييدا ،تێڕوانينێىك اتيبەمتەند بەرهەمبێنێت (هلشكرى:8112 ،
)9
دهكرێ بڵێني ئەم گوزارش تە بۆ سۆفيگەرى ئيسالميش هەمان فۆرم هلخۆ دهگرێت،
چونكە لێرهشدا دهچێتە چوارچێوهى ئەو پێناسەيە و هەمان ئەزمونە ڕۆحييەكەيە ،كە
هلڕێگەى چەشنت و ئيرشاقەوه پەيوهندييەاكىن هلگەڵ خودا دهبەس تێتەوه ،بەو ماانيەى
هەول و تێكۆشانە بۆ گەيشنت بە پهلى خوداانسني هلڕێگەى هەس ىت دهرونەوه ،ئەو
هەس تەش ،چەشتنە هلڕێگەى دهرونەوه نەك زمان ،هەميش چاوپێكەوتنە
(موشاهەده) ،بەاڵم بەچاوى دهرون نەك بەچاوى سەر ،كە پێێى دهگوترێت بەصيهت
(نەقش بەندى)12-11 :8118 ،
ئەگەر بۆ دهس تپێىك ئەو ڕهوتە ئاينييە بگەڕێينەوه هل انساندن و پێناسەكەيدا،
بەش ێك هلگەوره سۆفييان هەوڵيانداوه بەجۆرێك بيناس ێنن ،وهك ئەوهى ئەزمونێىك
بڵندپايە و پيۆزى ئاينييە ،بۆ دۆزينەوهى ڕێگايەىك سەربەخۆ ،ات ئاماجنە بنەڕهتييە
ئاينييەاكىن تێدا بەدهستبێنێت ،بەو ماانيەى هلانساندنيدا دهاينەوێت هلڕێگەى س ميبول
و مەجازاتەوه ش ێوازێك بۆ ئەركەاكنيان دايرى بكەن ،ات گوزارشت هل بێخەوىش و پايە
بەرزى و پيۆزييەكەى بكەن .وهك ئەوهى ڕهوتەكە بەڕهوش ىت خوداىي انس ێناوه(عطار،
د.ت ،)442 :ئەو انوبردنە ش ێوازێكە هل پيۆزكردىن ڕهوتەكە ،چونكە سەرهڕاى ئەوهى
هلڕواهلتدا جەخت هل پەيوهستبوىن شەريعەت دهاكتەوه ،هلكرۆكدا گەڕانە بەدواى ماان
ڕاس تەقينەاكىن ئايني و هلڕوى وجيداىن و دهرونيەوه گەيشتنە بە (عني اليقني) ،بەماانيەىك
ديكە سۆفييەاكن دهاينەوێت هلڕێگەى انساندىن ڕێبازه ئاينييەكەاين وانيشان بدهن ،كە
بەابوهڕێىك يەقيىن و اكملرتهوه پەيوهسنت بە بنەما ئاينييەاكن (نەقش بەندى:8118 ،
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)11
هلمەوه ئەو ڕێبازه بوهتە جهيانبينييەىك ئاييىن ئەوتۆ هلاكيەيەىك داخراوهوه بگوازرێتەوه
بۆ ئاستێىك فراواىن تێگەيشتىن ئاينييانە ،اين تەاننەت انسيىن خوداش ،منونەى ئەمە
الش بيل 1گەوره سۆىف ،سۆفيگەرى انساندوه بەوهى دانيشتنە هلگەڵ خوداوهند ،بەێب
هيچ شتێىك ديكە (القشيي ،)214 :8111 ،هەروهها توێژهرێك هل دهستنيشانكردىن
پەيوهندييە ڕۆحاىن و ئيلهامييەاكىن سۆىف هلگەڵ خودا ،هل كتێبەكەى قشەيريدا
پێناسەيەىك ڕهواىن سۆفيگەرى هەلێنجاوه ،كە دهڵێت" :سۆفيگەرى خۆڕادهس تكردىن
خودايە و هەوىل نەهێشتىن هەر نێوهندێىك نێوان سۆىف و زاىت ئيالهيە" (هلشكرى،
 ،)21 :8112بەپێێى ئەو گوزارش تە ،ئەوانەى ئەزموىن ئەو اكيە ڕۆحييە دهكەن،
بەربەستێك نەماوه بۆ گەيش تنيان بەو زاتە ،ئەمەش جگە هل فراوانبوىن مەوداى
ئەزمونەكە هلڕوى چەندێتييەوه ،دهيەوێت هلڕێگەى زمانەوه پێگە و پيۆزى ڕێبازهكە
بسەملێێن و دهرچەيەك انهێلێتەوه بۆ گومان و پەيوهست نەبون پێيەوه .
سۆفييەىك ديكە انساندويەىت بەوهى ،كە :ڕهوشتێىك بەرزه ،هلمرۆڤێىك چاكدا،
هلاكت و سەردهمێىك ابشدا ،بەرامبەر بە كەساىن ابش دهكرێت (القشيي:8111 ،
 ،)212واات جەخت هلمە دهاكتەوه ئەم پاداش تە بۆ كۆى گش ىت مەردوم نييە ،بەڵكو
هلاليەن خوداوه ئەم ڕهوش تە بە گەىل سۆفييان بەخرشاوه ،هلاليەىك ديكەوه هلپاڵ
بڕوادارى ئاييىن ،دهاينەوێت بيبەستنەوه بە ڕههەنده كۆمەاڵيەتييەاكن .
ئەم جۆره دهربڕينانە هلاليەن خودى گەوره سۆفييەاكن ،كە پانتاييەىك فراواىن هلنێو
سەرچاوه سۆفيگەرييەاكن گرتوهتەوه ،بونيادێكە بۆ پاكێىت و ڕهسەن بوىن ڕێبازهكە و
وهرگرتىن مەشوعيەتێىك اباڵى ئاييىن ،بەجۆرێك دهيەوێت گواترى گرێداىن پەيوهندى
ڕاس تەوخۆى ڕهوتەكە بەخوداوه بسەملێێن ،تێگەيش تنێك بەرهەمبێنێت ،كە بگات بە
حەقيقەىت خودا ،تەاننەت خودى سۆفييەاكنيش دهبەس تێتەوه بەو حەقيقەتە ،بەو
مەبەس تەى اكريگەرى هلسەر تێگەيشتىن كۆى كۆمەلگەى موسوملاانن دروست باكت
بەپێێى بۆچوىن توێژهرێك ئەگەر ئەم گواتره بۆ پەراوێز نەخستىن ڕێبازهكە بێت هلنێو
كۆمەلگەى موسوملاانن (هلشكرى ،)24 :8112 ،دواجار هلاليەن موريد و
شوێنكەوتوانيان دهبێتە كەرهسەى بەرهەمێناىن لكتورێىك پيۆز ،چونكە دهبێتە
پالپشتێك بۆ ڕزگار بون هلقەيراىن ێب مامتنەىي و دهبێتە ئومێدێكيش بۆاين ،هلم ڕێگەيەوه
ڕێبازهكە خۆى جيادهاكتەوه هلواىن ديكە و ابنگەشەى پيۆزبوىن خۆى دهاكت ،پرىس
گەيشنت بە حەقيقەىت ڕاس تەقينە الى بڕواداراىن بەرجەس تە دهاكت.
اكتێك خاوهىن ئەو اتيبەمتەندييانە بێت ،كە پێشرت ئاماژهمان پێدا ،دهتوانني بڵێني
بوارى سۆفيگەرى هلاليەن سۆىف و بڕوادارانيان ،هل بوارهاكىن ديكەى دهرهوهى ئەو
پانتاييە پيۆزتر دهكرێت ،اكتێكيش هەموو ئەو خەسڵەاتنە دهبەستنەوه بەكەسايەىت
سۆفييەوه ،هل تێڕوانيىن موريد و بڕواداراىن دهبێتە بەش ێك هلپيۆزييەاكىن انو ڕێبازهكە
و تواانى دهچێتە سەروى تواانى مرۆڤى ئاساىي ،تەاننەت هلكەرامات و اكره
انئاساييەاكنيىش ،بۆيە سەرهڕاى پيۆزكردىن ڕێباز و ڕابەرهاكنيان ،هەموو ئەو
زانيارييانەش پيۆزدهكرێن ،كە دهرابرهى ئەو ڕێبازه تۆمار دهكرێن ،وهك دهگوترێت:
"زانيارى سۆفيگەرى هلهەرچى زانينە پيۆزتر و بەڕێزتره ،چونكە زانيارى انسيىن
خوداى گەورهيە ،بێگومان زانينێك خودا انىس بێت ،هلهەرچى زانيارييە گرنگرت و
پيۆزتره ،بەرهەميىش هلهەموو بەرهەمێك بەكەلكرته ،خاوهىن زانيارييەىك ئاواش
هلهەموو زاانيەكيرت بەڕێزتره" (نەقش بەندى.)41 :8118 ،

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
ئەو ڕێز و خۆشەويس تييە بۆ سۆفيگەرى و زانيارييەاكىن اتيبەت بەو بواره ،هەروهها
كەسايەتييەاكىن سەر بەو پانتاييە ،هلاليەن بڕوادارانيان بەرگى پيۆزى بەبەردا دهكرێت
و اباڵتر هل مەردوماىن ديكە و زانيارى اكيەاكىن ديكە وێنا دهكرێ ،پێامنوايە ئەو پيۆزكردنە
پەيوهندى بە جياوازى نێوان شەريعەت و حەقيقەت هەيە ،چونكە تێڕوانيىن سۆىف بۆ
ئەو دو بواره تەواو جياوازه ،سۆفيگەرى كۆشش و تێكۆشاىن بۆ بەهەشت نييە،
ئەوهندهى دهكۆشێت هلخاوهىن بەهەشت نزيك بێتەوه (نەقش بەندى.)44 :8118 ،
گوتەى گەوره سۆفييەك ئەم ڕاس تييە دهسەملێنێت اكتێك هل وهالىم موريدێكدا
گوتويەىت" :ئەگەر بەهەشتت دهوێت بڕۆ بۆ الى زاانى ئاييىن ،ئەگەر خاوهىن
بەهەشتت دهوێت وهره بۆ الى من" (وهرگياوه هل نەقش بەندى ،)44 :8118 ،واات
شەريعەت ڕێگەيەكە بۆ گەيشنت بە بەهەشت ،بەاڵم سۆفيگەرى ڕێگەيەكە بۆ گەيشنت
بەخودا (حەقيقەت) ،هلم ڕوانگەشەوه رابيعەى عەدهوى دهڵێت" :من نە هلترىس
دۆزهخ تۆ دهپەرس مت ،نە بۆ پاداش ىت بەهەشت ،بەڵكو بۆ خۆشەويس ىت تۆيە كڕنوىش
بەندايەتيت بۆ دهبەم" (العطار ،د.ت)112 :

 .4تەوهرى دوهم :انساندىن سۆىف وهك كەسايەتييەىك پيۆز
هلپێشرتدا ئاماژهمان بەچەند پێناسەيەىك سۆفيگەرى كرد هلاليەن چەند گەوره سۆفييەك،
چەندين پێناسەى ديكەى هاوش ێوه هلسەرچاوهاكن بەرچاو دهكەون ،كە دهبنە بنەمايەك
بۆ زايدهڕهوى هل ڕێزگرتن و خۆشەويس ىت بۆ ئەزمونە ئاينييەكە ،بەهەمان ش ێوه
انساندىن سۆفييش وهك پاهلوانێىك اكراى نێو اكيە ئاينييەكە ،بوارى ڕهخساندوه هل
بەرتەسك كردنەوهى مەوداى پرس ياركردن و هەلوهس تە هلسەر كردىن ،ئەمەش
ش ێوازێىك بەرهەمێناىن ئەو لكتوره پيۆزهيە ،كە ئێمە دهمانەوێت جەخىت هلسەر
بكەينەوه ،بوهتە هەلگرى انس نامەيەىك ئەوتۆى جياواز هل مەردوماىن ديكە ،بەمەش
هەموو كردار و ئااكرهاكىن جێگەى ابوهڕى اليەنگراىن دهبێت بەێب پرس ياركردىن چۆن؟
بۆچى؟ كەى؟ هلكوێ؟ ...هتد.
دهتوانني بڵێني انساندىن كەسايەىت سۆىف هل بەرهەمێناىن لكتورى پيۆزكردن ،كەمرت
نييە هل ڕۆڵى پێناسەى سۆفيگەرى ،كە پێشرت ئاماژهمان پێدا ،چونكە ئەگەر
سۆفيگەرى ڕێكخستىن پەيوهندييەاكىن نێوان سۆىف و خودا بێت ،ئەوا سۆىف دهبێتە
ئەو اكرهكتەرهى ڕۆڵى سەرهىك دهبينێت و پەيوهندييەىك ڕاس تەوخۆى بەو زاتەوه هەيە،
ئەمەش هلانوهڕۆكدا بەخشيىن شكۆمەندييە بەو اكرهكتەره و تۆخكردنەوهى پيۆزييە
بۆ ئەو كەسايەتييە ،چونكە سۆىف بونەوهرێىك ئەوتۆيە هلسەروى توانس ىت عەقىل و
پرس يارهوه گوزارشت هلخۆى دهاكت .
جهويرى هلانساندىن سۆفيدا ،دهڵێت" :فالصويف :هو الفاىن عن نفسە ،والبايق ابحلق،
قد حترر من قبضة الطبائع ،واتصل حبقيقة احلقائق" ( ،)821 :1944ئەو دهقە
گوزارش تە هل ڕوتبونەوهى سۆىف هل هەموو س يفەتە مرۆييەاكن و پچڕاىن پەيوهندييەاكىن
بەتەواوى هلگەڵ دونيادا ،هلم حاڵەدا دهگاتە حەقيقەىت خوداىي ،ئەم جۆره
دهستنيشانكردنە بۆ كەسايەىت سۆىف ،بنەماى داڕشتىن پيۆزى و دايريكردىن ئاس ىت
پێگەى ئايىن ئەو كەسايەتييەيە ،بۆيە اكر هلسەر بەرتەسك كردنەوهى مەوداى گومان
دهاكت و سيس تەمێىك سۆفييانە بەرهەمدههێنێت ،كە پابەند نەبون پێيەوه مەترىس
هلسەر بيوابوهڕى ئاييىن دروست دهاكت ،چەندين دهىق ديكە هلسەرچاوه
سۆفيگەرييەاكن ،جەخت هلم دۆخە پاكزيهييەى سۆىف دهكەنەوه .
ابيەزيدى بوس تاىم ،8سۆىف دهخاتە ڕيزى منداڵێك ،كە خودا خۆى پەروهرده كردنيان

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
بگرێتە ئەس تۆ (العطار ،د.ت ،)114 :هەروهها پێناسەيەىك ديكەى هەيە ،كە
دهڵێت" :سۆىف كەس ێكە هل ئاگاييدا تەهنا خوا دهبيێن ،هل بێئاگاييشدا هلگەڵ ئەوه،
جگە هل خودا سەر و سەوداى هلگەڵ شتێىك ديكە نييە" (ابن مخيس:8111 ،
 .)811/1اين سۆىف داشۆراوه هلهەموو س يفاتە مرۆييەاكن ،هلڕوى ڕوخسار و
كرۆكەوه ئاوێزاىن ئەخالىق خوداىي بوه (برادة)849/8 :1994 ،
هەروهها جونەيد 2سۆىف دهاكتە زهوييەك ،هەرچەنده تۆوى انپاىك ل بێىن ،ئەو
جگە هل ش ىت پاك هيچى لێناڕوێت (اذلهيب ،)14 :1991 ،لێرهدا مەبەست هل پاىك
بيكردنەوهيە هلخودا و پەيوهستبونە بە فرمانەاكىن ،چونكە هلگوتەيەىك ديكەدا دهڵێت:
"هەموو ئومەتێك چينێىك هەلژبێردراوى تێدايە ،هەلژبێردراوى ئەو ئومەتەش
سۆفييەاكنن" (ابن امللقن)111 :8111 ،
سۆفييەىك ديكە گوزارشت هلهەمان حاڵەت دهاكت ،گەىل سۆفييان دهخاتە ڕيزى ئەو
كەسانەى خودا هەليژباردون ،دهڵێت" :خودا هل انو هەموو ئومەتێكدا بڕێك ڕوخۆش
و نەرمونيان هلانو دروس تكراوهاكنيدا هەڵدهبژێرێت ،هەلژبێردراواىن انو ئومەىت
محمد(د.خ) ،سۆفييەاكنن" (الشعراين124 :8118 ،؛ الالكابذي)81 :1992 ،
بێگومان هەلژباردىن چيىن سۆفييان هلاليەن خوداوه ،بەرجەس تەكردىن بەرهەمێناىن
اتيبەمتەندێتييە بۆ ئەو چينە هل زۆر ڕوهوه ،لێرهوه سۆىف هلپەيوهندييە دنياييەاكن
دهردهچێت و دهگاتە ئاستێك ،كە بتوانێت ڕوداوهاكىن داهاتوو خبوێنێتەوه ،زايتر
هلمەش ئاگادار بوىن هلاكر و جوهلى فريش تەاكن ،وهك دهڵێن :حەقيقەىت سۆىف ئاگاىي
بونە هلهەموو فريش تەاكن و ئەوش تانەى هل عەرشدا هەن ،هل زاىت خۆيدا يەك يەكيان
دهبينێت ،تەاننەت دهتوانێت هەموو ئەو هنێنييانە ببينێت ،كە هل (لوح احملفوظ)
نورساون (برادة .)842/8 :1994 ،ئەوهى جێگەى سەرجنە ،سۆفييەاكن ويس تواينە
هلڕێگەى ئەو وهسفانە ،انس نامەيەك بۆ خۆاين دروست بكەن ،كە گەيش تونەتە
بەرزترين پهلى نزيك بونەوه هلخودا ،مەرج نييە ئەو گوزارش تانەى سۆىف بەماانى
پيۆزكردن بێت ،بەڵكو ئەوهى پيۆزىي بەو اتيبەمتەندييە دهبەخش  ،ئەو انوهنده
كۆمەاڵيەىت -ئايينيەيە ،كە سۆفييەكە هلخۆ دهگرێ.
ئەوهى زايتر پرۆسەكەى ئاسانرت كردوه بۆ قبولكردن سۆفييەاكن خۆاينن ،چونكە هلانو
خؤش ياندا جەختيان هل جێگيبوىن لكتورى پيۆزى كردوهتەوه ،هەوليانداوه هلوهسفى
يەكرتدا ئەو بڕوايە دروست بكەن ،كە انئاسايني ،جونەيد هلوهسفى ابيەزيدى بوس تاىم
دهڵێت" :ئەو پياوه خوراسانييە هلانو ئێمەدا ،وهك جربيهل هلانو فريش تەاكندا" (العطار،
د.ت ،)122 :هەروهها موجاهەده و تێكۆشان هلپێناوى خودا ،پێگەيەىك بەهێز بۆ
ش ێخ دروست دهاكت و پيۆزى پێدهبەخشێت ،وهك ش ێخ عەبدولقادرى گەيالىن
هلابرهى ش ێخ عەدى 4دهڵێت" :ئەگەر پێغەمبەرايەىت بە هەول و تێكۆشان بوايە،
دهبوايە بدرێت بە ش ێخ عەدى" (العسقالين882 :8112 ،؛ الشعراين:8118 ،
.)812
دواتر ئەو گواترهشە اتيبەمتەندييەىك بۆ ئەو لكتوره دروس تكردوه ،چونكە بۆ ڕابەراىن
سۆفيگەرى پالپش تييەىك بەهێزه ات ڕێز و خۆشەويس ىت بێس نورى موريدهاكنيان
بەدهس تبێنن ،دواجار ئەو لكتورى موجاهەدهيە هل خواپەرستيدا ڕهنگڕێژى انس نامەى
پيۆزى كەسايەىت سۆىف دهاكت ،هلاليەن موريدانيشەوه دهچێتە ئاس ىت پەرسنت،
بەاتيبەىت هلبوارى ئيلهام بەخشني ،چونكە بەىش زۆرى گەوره سۆفييان ،هل ئامۆژگارى
و ڕێامنيىيەاكنياندا جەختيان هلمە دهكردهوه هەموو ئەو زانست و شارهزاييانەى هلبوارى
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ئاييىن هەاينە ،هلاليەن خوداوه پێياندراوه (بۆ زانيارى زايتر بڕوانە :رس مت:8114 ،
 ،)128-124جەالهلديىن ڕۆميش اكمل بون و ڕاس تێىت سۆىف يەالك دهاكتەوه بۆ
موريداىن و دهيبەس تێتەوه بە بنەماى بيوابوهڕى ئاييىن و دهڵێت" :هەر كەس ێك
ش ێخەكەى بەكەس ێىك اكمل نەزانێت ،ئەوا اكفره (ش ميل)821 :8111 ،
توێژهرێك بەڕوىن ئەو دايردهى هەلسەنگاندوه ،پێيوايە ئەو پيۆزكردنە بەتەهنا هلاكىت
ژايىن سۆىف انمێنێتەوه ،بەڵكو شوێىن انشتىن ئەو كەسايەتييەش هل ىه خەلىك ديكە
جياواز دهبێت ،خەلىك دێنە سەر گۆڕهكەى و ئەو سەردانەش تێكەالوى رسوىت
كۆمەاڵيەىت دهبێت؛ وهك ئەوهى ابوهڕ بەمەرگى واقعييانەى سۆىف نەكەن و هەولبدهن
انواقعييانە بە زيندوىي بهيێلنەوه ،بۆيە دهبينني گۆڕى زۆربەى گەوره سۆفييەاكن ،دهبنە
مەزارگەى انوهنده كۆمەاڵيەتييەاكن (هلشكرى .)214 :8112 ،ئەگەر سەرجنى
مەزارگەى ش ێخ عەدى بدهين ،ئەو دۆخەمان بۆ ڕوون دهبێتەوه ،بە تێپەڕ بوىن اكت
گۆڕهكەى بوهتە شوێنێىك پيۆز و هلمردنيش يدا پيۆزييەكەى هلدهست نەداوه ،هلاليەن
شوێنكەوتەاكىن بوهتە شوێىن ڕوگە و جێبەجێكردىن فەريزهى حەج (ابن املس تويف،
 .)118/1 :8111دهتوانني بڵێني ئەو دايردهيە ،دهرهجناىم گواترى ئەو سۆفييانەيە،
كە هلمردنيش ياندا دهستيان لێهەلناگرن و پشتيوانيان دهكەن ،ئەوهات سۆفييەك دهڵێت:
"ئەوليا هلدواى مردنيان ،سوداين زايتره بۆ موريد ،ئەوهندهى هلژاينيان سوداين
پێگەايندون" (الشعراين)411 :8118 ،
سۆىف وامان هەيە ڕايگەايندوه بەرهەمەاكىن هلژێر اكريگەرى ئيلهامەوه نوس يوه ،ش ێخ
شەهابەديىن سوهرهوهردى 8ئاماژهى بەوه كردوه كتێىب (حمكة الاشاق)ى هلڕێگەى
ئەو ئيلهامانە نوس يوه ،كە هلاليەن خودا بۆى هاتوه (احملمدي،)141 :8111 ،
هەروهها ئينب عەرهىب 1سەرهڕاى ئەوهى نكوىل هلمە دهاكت نێردراوى خودا بێت،
بەڵكو تەهنا وهك مياتگرێك پارێزگارى دواڕۆژى خۆى دهاكت ،بەاڵم جەخت هلمە
دهاكتەوه هيچ يەكێك هل بەرهەمەاكىن زادهى خەايىل خۆى نني ،بەڵكو هلاليەن خوداوه
بۆى هاتوه (احملمدي ،)189 :8111 ،نوسينەاكىن خۆى ات ئاستێك بەرز نرخاندوه
گەورهتر هلئيلهام ،كە هەموو زانس تەاكىن هل ڕێگەى چاوپێكەوتىن ڕاس تەوخۆى هلگەڵ
خودا وهرگرتوه ( أأبوزيد ،)121 :8118 ،ئاماژه بەوهش دهاكت پێغەمبەرى (د.خ) هل
خەوندا بينيوه ،كتێىب (فصوص احلمك)ى هلدهس تدا بوه ،پێغەمبەر پێياگەايندوه ئەو
كتێبە بگره ،خەكل لێێى سودمەند دهبن ،ئەويش گوتويەىت :گوێڕايەىل فرمانەاكىن خوداو
پێغەمبەرهكەمي (بدران ،)181 :8112 ،اكريگەرى ئەم گواتره تەهنا هلسەر ئاس تە
ميللييەكە تەسك نەبوهتەوه ،بەڵكو ئەم س نورهى تێكشاكندوه و چيىن دهس تەبژێراىن
سۆفييانيىش خس توهتە ژێر اكريگەرى خۆى ،ئەو ش ێوازى گواتره پرس يارى الى
جەالهلديىن ڕۆىم وروژاندوه و دهڵێت" :دهكرێ پێغەمبەر نوح 911ساڵ سەرقاڵى
خوداانىس بوێب و كتێىب (الرساةل) و (قوت القلوب)ى 4نەخوێندبێتەوه" (ش ميل،
)88 :8111
ڕاس ىت و دروس ىت ئەو ڕاگەايندنە گرنگ نييە ،بەڵكو ئەوهى جێگەى ابيەخە،
اكريگەرى ڕههەندهاكىن ئەو ش ێوه بيكردنەوهيە هلسەر خەلاكنێك دهبێتە حەقيقەت و
ابوهڕى پێدههێنن ،دواى پەسەندكردىن ئەو بيۆاكنەش الى ئەو خەلاكنە ،خاوهىن
جاڕدانەكە بەچاوێىك ئاساىي سەير انكرێن و وشەاكىن پيۆزدهكرێن .ئەو پيۆزكردنە
تەنيا واات و مەدلوهلاكن انگرێتەوه ،بەڵكو ئەگەرى ئەوه هەيە داهلاكن پيۆز بكرێن ات
ئاستێك بەسەر مەدلوهلاكنيش دا زال بنب (مشەخىت ،)118 :8111 ،منونەيەىك
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ڕومنان هەيە هلئاييىن ئيسالمدا ،بەسود وهرگرتن هل پەيوهندى زماىن عەرهىب بە رسوش
و ئايىن ئيسالم جاڕى ئەوه لێدرا زماىن عەرهىب بەش ێكە هلئايني و دهبێت بەهەمان
پيۆزى دهقە ئاسامنييەاكن مامەهلى هلگەدلا بكرێت ،چونكە هلاليەن خوداوه هاتوه و
بەاكملرتين ش ێوه خولقێناوه ،ات ئەو ئاس تەى زماىن بەهەش تە ،بۆيە هلسەرهاتى
بالوبونەوهى ئايىن ئيسالم بەش ێىك زۆرى موسوملانە انعەرهبەاكن هەوىل فێربون و
شارهزابوىن ئەو زمانەاينداوه (وردى)11 :1994 ،
ئەو ش ێوازى گواتره ،اكريگەرى ڕاس تەوخۆى هل سەر موريد و شوێنكەوتوان هەبوه،
نوسەرى بەرهەمەكە ،هێندهى بەرهەمەكە پيۆز دهبێت و اكريگەرييەكەى پەڕيوهتەوه
بۆ ش ێخ و تەريقەتەاكىن ديكە ،چونكە هلو گواترانەدا ش ێخى سۆىف ،بەهۆى پيۆزى
بەرهەمەاكىن وهك مەرجەعێك پێناسەى خۆى كردوه ،مەرجەعيش هلكۆى اكيەاكىن
ژايندا دهبێتە پيۆزييەىك دهست بۆ نەبراو پيۆزكراو ،چونكە دواجار هەموو
مەرجەعێك بەش ێوهيەك هلش ێوهاكن پيۆز دهكرێن.
هەرچەنده دهكرێت ئەو سۆفييانە هلكرۆكدا وهك ئاماژهيەك مەبەستێىك مەجازاين
هەبێت و دور بێت هل تێگەيشتىن شوێنكەوتەاكنيان ،اين ايريكردنێىك زمانەواىن بێت
ات كەىس بەرامبەر سەرسام بكەن ،بەمەش هلزهىن گوێگر تێڕوانينێىك انمەنتقى
دروست دهبێت  ،كە دوره هلو ماان حەقيقييە دايريكراوهى كە سۆىف مەبەس تييەىت
(ش ميل)12 :8111 ،
بەاڵم ئەوهى گرنگە تێگەيشتىن ڕوكەش يانەى ئەو دهقانە ،وێنايەىك خەايلكردى ئەوتۆ
هلئاس تە ميللييەكەدا دروست دهاكت ،دوره هلكەموكوڕى و هاوات كردنيانە هلگەڵ دهقە
ئاينييەاكن ،سەرهڕاى ئەوهى خاوهىن ئەو جۆره نوسينانە ،دهبێتە سەرمايەيەىك ڕهمزى
و كەسايەتييەىك ڕۆحاىن و پيۆز ،كە مامتنەيەىك ڕهها هلكۆمەدلا دروست دهاكت،
بەاتيبەت هلالى پەيڕواكراىن تەريقەتەاكن ،چونكە بەىش زۆرى كۆمەلگا هلئاس ىت
ڕوخسارى دهرهوهى دايردهكە دهمێنێتەوه و دهكەوێتە ژێر اكريگەرى دهركەوتەاكىن،
چ هەلسوكەوىت ڕۆژانەى سۆىف بێت ،اينيش جۆرى بەرهەمێناىن بۆ پيۆزىي و
وێناكردىن پەيوهندييان بەبوارى خودايەىت و نواندىن كردهكييانەى ئەو پەيوهندييە
(هلشكرى)218 :8118 ،
هەندێكجار سۆىف پەيوهندييەاكىن هل مەودا ئاساييەاكن فراوانرت نيشانداوه ،س نورى
مرۆڤى تێپەڕاندوه و فريش تەاكن سەردانيان كردوه ،وهك هل كتێىب (تذكرة الاولياء)
هاتوه ،گوااي كەس ێك هل ابيەزيدى بوس تاىم پرس يوه خەلاكنێىك نەانرساو سەردانت
دهكەن هلسەر ش ێوهى مرۆڤ ،هل وهاڵمدا گوتويەىت :ئەوانە هل فريش تەاكنن ديدارم
هلگەڵ دهگرن ،پرس يارى ئەوهم لێدهكەن چ پێويس تييەمك هەيە هل زانس تدا؟ منيش
وهالميان دهدهمەوه (العطار ،د.ت)198 :
ئەوهى جێگەى سەرجنە ،ئەم گواتره نەك تەهنا بۆ نەهێشتىن گومانە دهرهابرهى
بەرهەمەاكىن ئەو ئەزمونە ئايينييە ،بەڵكو رسوشتێىك ئيالهييانە دهداتە پاڵ كەسايەىت
سۆىف و پيۆز دهبێت ،دهبێتە جێكەوتەى بەرهەمێناىن لكتورێىك ڕێزلێگياو ،جگە
هلمەش كۆى ئەزمونەكە دهچێتە ئاستێىك بەرزتر هلواىن ديكە ،ڕههەندهاكىن ئەم جۆره
بيكردنەوه ،اكريگەرى هلسەر بيكردنەوه و هەڵوێس ىت كۆمەلگا دهبێت و خۆى هل
ڕيزبەندييەىك ئاييىن تۆمكە و پيۆزكراو دهبينێتەوه ،دواجار بەرهەمەاكىن سەر بەو اكيەش
هلاليەن بڕوادارانيان دهبێتە گەجنينەيەىك پيۆز.
لێرهوه سۆىف ،دهبێتە كەسايەتييەىك پيۆز و خاوهن پێگەيەىك بەرزى ڕێزدار ،ئەو

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
ڕێزدارييەى بەتەهنا هلئاس ىت ميلليدا انمێنێتەوه ،بەڵكو چيىن دهسەالتداران و
دهس تەبژێرانيش جياوازتر هلكەساىن ئاساىي مامەهلاين هلگەدلا دهكەن ،منونەيەىك زۆر
ڕوىن ئەو حاڵەتە ،اكتێك ش ێخ عەدى سەرداىن شارى موسل دهاكت ،فەرمانڕهواى
شارى موسل ،پێش خەلىك شارهكە دهكەوێت بۆ پێشوازى كردن و دهست ماچكردىن
ئەو كەسايەتييە (القادري ،)182 :8112 ،دايرتر هلمەش ،خەليفە (املستنجد
ابهلل)ى عەابىس (811-888ز1141-1111/ز) ،كە ابالترين دهسەالىت دهوهلىت
ئيسالمييە هلبەغدا ،داوهتێك ڕێكدهخات و زاانو ش ێخەاكىن عێراق ابنگ دهاكت ،كە
ش ێخ عەدى يەكێكە هلوانە (العسقالين828 :8112 ،؛ اليافعي.)92 :8111 ،
هلمەوه بۆمان ڕوون دهبێتەوه ،ئەگەر ئەو ڕێزگرتنەى خەليفە بەهۆى پێگە
كۆمەاڵيەتييەكەش يان بوبێت ،هلاكتێكدا خاوهن پێگەى جەماوهرى و اكريگەرن هلنێو
كۆمەىل موسوملاانندا ،بەش ێكيىش پەيوهس تە بە ڕێز و خۆشەويس ىت خەليفە بۆ ئەو
كەسايەتييانە.
بۆيە دهبينني هلاليەن موريدهاكن ،اين خودى سۆفييەاكن خۆيش يان ،ئەوهندهى بۆاين
بكرابوايە انوى سۆفييەاكنيان دهخزانده انو زجنيهى بنەماهل بڕواداره انودارهاكن ،اين
ڕهچەهلكيان دهگەڕاندهوه بۆ يەكێك هل خزمە نزيكەاكىن پێغەمبەر ،بۆ ئەوهى هلڕێگەى
دروس تكردىن ئەو شەجەرهيە ،پيۆزى كەسايەىت سۆىف تۆخرت بكەنەوه بۆ زايتر
تۆخكردنەوهى پيۆزى و (برۆنسن ،)181/8 :8111 ،ئەمەش هلپێناوى ڕهوينەوهى
گومان و سەملاندىن پاكزيهىي كەسايەىت سۆىف.
لێرهوه پانتاىي سۆفيگەرى س نورێك انهێلێتەوه بۆ گومان و دودڵى موريدهاكن ،ابوهڕى
ميلليانەى كەرامەتنوێىن ش ێخ و سۆفييەاكن دهبێتە اكرێىك ئاساىي ،هلسەر دهس ىت
گەوره سۆفييەاكن چەندين كەسايەىت هەن ،كە بەتەهنا ئاماژهيەىك ش ێخ هيدايەتييان
وهرگرتوه ،بەپێێى گوتەى سۆفييەاكن ژاينيان هلاتريىك و نەزانييەوه گۆڕاوه بۆ ژايىن
ڕوانىك و بون بە پياوچاك (بڕوانە :بدران.)91 :8112 ،

 .8تەوهرى سێيەم :ڕۆڵى كەرامات هل پيۆزكردىن كەسايەىت سۆىف
كەرامات يەكێكە هلو پرسە ئالۆزانەى هلنێو لكتورى سۆفيگەريدا ،گفتوگۆى زۆر و
تێڕوانيىن جياوازى دروس تكردوه ،هەريەكە هل سۆفييەاكن و نوسەره ئيسالمييەاكن و
كۆمەلناس و سۆس يۆلۆژيس تەاكن ديدى جياوازاين هەيە سەابرهت بەو پرسەو
هلگۆشەنيگاى خۆاينەوه شۆڤەى دهكەن ،بەش ێكيان ئەو اكره دهخەنە پاڵ چيۆك و
ئەفسانە كۆنەاكن ،پێيانوايە اكريگەرى پێداويس تييەاكىن خەايڵى كۆمەلگە و ئەفسانە،
بنەماى سەرهكني هل بەرهەمێناىن ،چونكە دواجار ڕۆڵى ئەفسانە دهبينێت ،وهك چۆن
هلكۆمەلگە تەقليدييەاكن ئەفسانە ئامرازى فێركردنە و بەش ێكە هلپێكهاتەى بيكردنەوهى
دهس تەجەمعى ،كەراماتيش هەمان ڕۆڵ دهبينێت هلمێژودا .بۆچونێىك ديكە كەرامات
دهخاتە پاڵ س يحر و جادوو ،پێيوايە كە هەموو ئەو سەرگوزش تە و چيۆاكنەى هل
سۆفييەاكن دهگێڕنەوه بەش ێكە هلو چاو بەس تەگييەى كە ساحيان و جادوگەران بەهۆى
فێڵ و مەكرهوه دهينوێنن (بۆزانيارى زايتر بڕوانە :شغموم.)98-24 :1998 ،
هەرچەنده هلو توێژينەوهيەدا اكرى ئێمە نييە شۆڤەى ئەو دايردهيە بكەين ،بەاڵم
ئەگەر سەرپێييانە بڕوانني ،بەهۆى ئەوهى سۆفيگەرى ئيسالىم وهك ئەزمونێىك ئاييىن،
بەش ێكە هلبيوابوهڕى ئەو ئايينە و اكريگەرى ڕێساو بنەمااكىن بەسەردا ساغ دهبێتەوه،
اكريگەره بە بونياده ئەفسانەييە ئاينييەكە ،گێڕانەوهى هەمان لكتورى موجعزيهى

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
پێغەمبەرانە و الساىي كردنەوهى هەمان ئەزموىن ئەوانە ،هلبەرگێىك ديكەدا ،بۆيە دهتوانني
بڵێني ئەوهندهى ڕهگەزى موجعزيهى پێغەمبەران زاهل بەسەر چيۆكە كەراماتييەاكن،
ئەوهنده س يحرو جادو نەيتوانيوه اكريگەرى دروست باكت بەسەريدا ،دواجار بونياده
ئەفسانەييەاكنيش بەش ێك هلبيوابوهڕه ئاينييە ئاسامنييەاكنيش پێكدێنن ،كە بەپێێى
تێڕوانيىن ئاييىن حەقيقەتێىك ڕههااين هەيە (بڕوانە :شغموم.)18 :1998 ،
كەرامات يەكێك هل بنەما گرنگەاكىن بوارى سۆفيگەرييە ،اكرێكە ئەجنامداىن هلتواانى
هەموو كەس ێك نييە ،س نورى نەريتە ئاساييەاكىن تێكشاكندوه و تواانيەكە هلسەروى
تواانى مرۆڤى ئاساىي ،كە هل پانتاىي سۆفيگەريدا پێيدهوترێت ابوشكێىن(خرق العادة)،
بەو ماانيەى ئەجنامدان و بەدهيێناىن هلتواانى كەىس ئاساىي نييە ،وهك مردو
زيندوكردنەوه ،اين ئەجنامداىن اكرێك هلدهرهوهى س نورى زهمەن و شوێن ،زۆر منونەى
ديكە ،كە هلسەرچاوه سۆفيگەرييەاكن هەن ،مرۆڤى ئاساىي تواانى ئەجنامدانيان نييە و
هلدهرهوهى نەريتە ابوهاكىن ژاين ئەجنام دهدرێن (الرازي881 :8118 ،؛
نەقش بەندى.)282 :8118
كەرامات هاوش ێوهى موجعزيهيە ،بەاڵم كەرامات اتيبەتە بە سۆىف و پياوچااكن،
موجعزيه اتيبەتە بە پێغەمبەران ،هلگەڵ ئەوهى هەردو اكرهكە هەمان ڕۆڵى ئاييىن دهبينن،
هۆاكرێكن بۆ ابوهڕهێنان و دروس ىت بيوابوهڕى ئاييىن ،واات بەلگەن بۆ سەملاندىن
بنەمااكىن ئايني وهك حەقيقەتێىك ڕهها (النباين.)81/1 :8118 ،
جياوازى نێوان ئەم دو اكره هلمەدا خۆى دهبينێتەوه ،دهبێت سۆىف اكراييەكەى
بشارێتەوه ،تەهنا بەپێێى پێويس تييە ئاينييەاكن كەرامات بنوێنێت و دهريبخات ،هلاليەن
خوداوه زسا دهدرێن ئەگەر كەراماتەاكنيان بەێب هۆاكر دهرخبەن ،هلاكتێكدا زساى
پێغەمبەران دهدرێت ئەگەر موجعزيهاكنيان بشارنەوه ،سۆفييەك بەڕوىن ئاماژهى بەوه
كردوه ،دهڵێت" :خودا هلسەر پێغەمبەراىن پێويست كردوه موجعزيهاكنيان ئاشكرا بكەن،
بەاڵم وهىل و پياوچااكن دهبێت كەراماتيان بشارنەوه ،ات مەردوم فريو نەدهن" (الرازي،
.)881 :8118
گرنگرت هلمەش كەراماىت وهىل هلتێڕوانيىن سۆفيگەريدا درێژهدانە بە موجعزيهى
پێغەمەرهكەى ،ئەو بەردهوام بونە بۆ پشتاس تكردنەوه و گرنگيدانە بە مياتە ئاينييە
ڕاس تەقينەكە (الرازي ،)881 :8118 ،هلكتێىب (جامع كرامات الاولياء) ،بەڕوىن ئەو
اببەتە ڕونكراوهتەوه ،ابس هلمە كراوه كەرامات الساىي كردنەوهى موجعزيهى پێغەمبەرانە،
ئاماژه بەوهش كراوه ،دهركەوتىن كەرامات هلسەر دهس ىت وهىل ڕێگە پێدراو نييە ،ئەگەر
ابنگەواز نەبێت بۆ ديىن پێغەمبەرهكەى ،بەمەش كەرامات دهبێتە موجعزيه ،بۆ
پشتاس تكردنەوهى ڕاس تێىت پێغەمبەر و پەايمەكەى ،بەمەش هێز دهبەخشێت بە
كەسايەىت سۆىف (النباين.)81/1 :8118 ،
نوسەرێكيش ئەوهى دوپاتكردوهتەوه ،بەهۆى ئەوهى هلتێڕوانيىن سۆفيگەرى ،سۆىف
مياتگرى پێغەمبەره ،بۆيە دهتوانێت الساىي موجعزيهاكىن باكتەوه و كەرامات بنوێنێت،
چونكە هەمان ئەرىك موجعزيه بەجێدههێنێت ،ڕاس ىت و دروس ىت هەمان ئايني و
ڕاس تگۆىي پێغەمبەرهكەش دهسەملێنێت (شغموم.)112 :1998 ،
ماانى وايە ئەو ئەزمونە ئاينييە بەماان فراوانەكەى بەرجەس تەبوىن پەيوهندى نێوان
خودا و سۆفييە ،هلسەر بنەماى ئەو پەيوهندييە ڕێكخراوه جێگيه ،ئاس ىت بڕوادارى
ئاييىن دايريدهكرێ (الياد ،)29 :1991 ،هلو ڕوانگەيەوه ،اكتێك سۆىف هلڕێگەى
كەرامات الساىي موجعزيهاكىن پێغەمبەر دهاكتەوه ،دوابره كردنەوهى زهمەنێىك اتيبەتە بۆ
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هەموو بڕوادارێك ،ئەمەش ئەجنامداىن اكرێىك پيۆزه ،بەهەمان ش ێوه سۆىف دهبێتە
وێنەيەىك منونەىي كەسايەىت پێغەمبەر ،كەراماتيش وێنەيەىك هلبەرگياوهى موجعزيهيە
بەهەندێك كەمو زايد كردن و ڕازاندنەوهى (بڕوانە :شغموم،)118-112 :1998 ،
بۆيە دهتوانني بڵێني كەرامات تەهنا بەرهەمێنانەوهى موجعزيه نييە ،بەڵكو سۆفييش
هلديدى شوێنكەوتواىن ،پێگەى بەرز دهبێتەوه بۆ ئاس ىت پێگەى پێغەمبەر و پيۆز
دهبێت ،چونكە ئەوهندهى جەخت هلتواان و بەرهكەىت سۆىف دهاكتەوه ،ئەوهندهش
پێگەكەى بەرز دهاكتەوه و دهبێتە هێزێك هلخزمەىت پيۆزكردىن.
وادايره بەستنەوهى كەرامات بە موجعزيه هلاليەن بەىش زۆرى سۆفييەاكن ،بۆ
سەملاندىن ڕاس تێىت كەرامات دهگڕێتەوه ،هلاليەىك ديكەوه دهاينەوێت پێگەى سۆىف
ببەستنەوه بەڕههەندى ئاينىي و انس نامەيەىك پيۆزى بۆ داڕێژن ،گەوره سۆفييەك دهڵ :
"موجعزيه بۆ پێغەمبەرانە و كەرامات بۆ پياوچااكن ،ئەرىك موريديش پالپش ىت كردنيانە"
(الرازي.)888 :8118 ،
تێڕوانيىن سۆفييانەش بۆ كەرامات سەقامگيه و ڕهتكردنەوهى مەحاهل ،تەاننەت
هەندێك هل سۆفييەاكن ابوهڕبون بەو بنەمايە بەبەش ێك هلبيوابوهڕى ئاييىن دادهنێن و
ڕهتكردنەوهى اكريگەرى هلسەر بڕواى ئاييىن دهبێت ،گەوره سۆفييەك دهڵ " :ئەوهى
ابوهڕى بە كەرامات نەبێت اكفره" (الس بيك.)214/8 :1914 ،
هل سەرچاوهاكىن سۆفيگەريدا زۆرێك هل سۆفييەاكن ئاواتيان خواس توه تواانى ئەو
اكرهاين نەبوايە و هلو بوارهدا اكرامەييان نەبوايە ،ئەمەش هلترىس خۆنواندن و غرور،
اين دهرخستىن نزيكيان هلخودا ،كە گوزارش تە هل نيشانداىن خواپەرس ىت (بۆ زانيارى
زايتر بڕوانە :الالكابذي21-49 :1992 ،؛ ابن الزايت ،)88-84 :1994 ،ئەم
گواترهى سۆفييەاكن دهربڕينێكە بۆ بەخشيىن پيۆزى بەو اكره ،چونكە جەختكردنەوهيە
هل جێبەج كردىن ئەركێىك ئاييىن و هلخۆگرتىن اكرێكە ،كە بەێب ويس ىت خۆى خراوهتە
ئەس تۆى بۆ پشتاس تكردنەوهى بەلگە ئاينييەاكن.
دهتوانني هلهەردو سەرچاوهى سۆفيگەرى (اللمع)( ،التعرف ملذهب اهل التصوف)،
ابشرت ئەو بنەما گرنگە خبوێنينەوه (الطويس418-291 :1911 ،؛ الالكابذي،
 ،)22-49 :1992سەرهڕاى چەندين سەرچاوهى ديكە ،2كە منونە گەلێكيان تێدايە
ابوهڕ و مامتنەى پەيڕهواكراىن ئەو بواره ڕوون دهكەنەوه و پانتاييەىك فراواىن ئەو
سەرچاوانە تەرخانكراوه بۆ جێگي بون و سەملاندىن ئەو بنەما گرنگە ،كە خۆى هل
چەندين چيۆك و بەسەرهاىت جۆراوجۆرى سۆفييان دهبينێتەوه ،ئەوهات سۆفييەك
دهڵێت :ئەوهى هلدونيا ماوهى  41ڕۆژ بەڕاس تگۆىي و هلدهلوه زوهدى كرد ،ئەوا
كەرامات دهنوێنێت ،ئەگەر نەيتواىن كەرامات بنوێنێت ئەوا بەڕاس تگۆىي زوهدى
نەكردوه (الطويس ،)291 :1911 ،اين ش بيل دهڵێت :وهىل ئەگەر نەتوانێت كەرامات
بنوێنێت ئەوا ڕاس تگۆ نييە(الشعراين ،)181 :8118 ،ئەو گوزارش تە
پشتاس تكردنەوهى بنەماى كەراماتە ،شەرعيەتدانيشە بە ڕهواىي ئەو اكره انرسوش تييانە
هلچوارچێوه ئاينييەكەدا ،بۆيە توێژهرێك پێيوايە ئەرىك سەرهىك كەرامات هلسۆفيگەريدا
سەملاندىن پيۆزى بكەرى اكرهكەيە (بدران.)119 :8112 ،
ئێمە انمانەوێت هل چۆنيەىت سەرهەدلان و ڕاس تێتىى ئەو دهركەوتە ئاينييە بكۆلينەوه،
ئەوهى ئێمە مەبەس امتنە ڕۆىل ئەو بنەمايەيە هل پيۆزكردىن كەسايەتييەاكن هلسۆفيگەريدا،
چونكە چيۆك و بەسەرهاىت جۆراوجۆر هەن جەخت هل تواانى انئاساىي كەسايەتييە
سۆفييەاكن دهكەنەوه ،شەعراىن بەسەرهاتێك دهگێڕێتەوه هل سۆفييەك ،اكتێك هل دهرايدا
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نقوم بوه ،سەفەرى كردوه بۆ بەغدا و ژىن هێناوه ،شەش ساڵ هلگەڵ هاوسەرهكەيدا
ماوهتەوه و منداڵيان بوه ،دواتر سەرى هلئاوهكە دهرهێناوه و جهلاكىن هلبەر كردوه،
اكتێك بەسەرهاتەكەى بۆ خەكل گێڕاوهتەوه ابوهڕاين پێنەكردوه ،دواى ماوهيەك
دهركەوتوه ژنەكە هلگەڵ منداهلاكىن سەفەرى ميرساين كردوه ،هلژنەكەاين پرس يوه ئەويش
پشتاس ىت بەسەرهاتەكەى كردوهتەوه ،گوااي الى زاانايىن ئەو سەردهمە هلو سۆفييە
مارهكراوه (الشعراين.)482 :8118 ،
بەسەرهاتێىك ديكەى هاوش ێوه هل زماىن موريدێك دهگێڕێتەوه ،ش ێخێك نوێژى
عيشاى هلماهلكەى خۆى كردوه هلميرس ،هلگەڵ ئەو موريدهى چوهتە مەككە و هل كەعبە
نوێژێىك درێژى كردوه ،دواتر سەرداىن شارى مەدينەى كردوه و زايرهىت گۆڕى
پێغەمبەرى كردوه ،هەر هلم شەوهدا چوهتە شارى قودس و نوێژى كردوه ،پێش نوێژى
بەايىن گەيش توهتەوه ماهلكەى خۆى ،بێئەوهى هەست بەماندو بون باكت (الشعراين،
 .)888 :8118ابىس هەمان ش ێخ دهاكت هلفێركردىن زماىن قسەكردن ،ئەگەر
كەس ێىك عەرهب بيويستبوايە زماىن عەجەىم فێر ببێت ،اين بەپێچەوانەوه ،تەهنا بە
فويەىك ئەو ش ێخە دهيتواىن بەش ێوهيەىك ڕهوان بە زمانەكە قسە باكت ،وهك ئەوهى
زماىن دايىك بێت (الشعراين)888 :8118 ،
ش ێخێىك ديكە ،بەێب هلبەرچاو گرتىن اكت و شوێن ،تەهنا بەانوى خودا هێنان
توانيويەىت داوااكرى دايكێك جێبەج باكت كە كوڕهكەى هلالى فەرهنگەاكن زينداىن
بوه و بۆى هێناوهتەوه (الشعراين.)482 :8118 ،
هلپشت ئەم بەسەرهااتنەوه دهتوانني تواانى كەسايەىت سۆىف خبوێنينەوه ،بەش ێوهيەك
اكت هلم پانتاييەدا بوىن نييە ،بەڵكو دهتوانێت اكىت ئاساىي كورت باكتەوه هل ماوهيەىك
درێژ بۆ اكتێىك كورىت دايريكراو ،وهك هلهەمان سەرچاوه گوتەى سۆفييەىك هێناوهتەوه
كە دهڵێت" :وهىل خودا وياليەتەكەى ڕاست نييە ،ئەگەر هلهەموو نيوهڕۆيەىك ڕۆژى
هەيىن هل مەككە ئاماده نەبێت و بۆ نوێژى بەكۆمەل دوا بكەوێت" (الشعراين:8118 :
 ،)112مەوداى شوێنيش دهكەوێتە ابزنەى ئيادهى سۆىف و بەپێێى ويس ىت خۆى
بەرتەسىك دهاكتەوه ،وهك مەعروىف كەرىخ هلشەوێكدا ،هلبەغدادهوه چوهتە شارى
مەككە و سەرداىن ماىل خوداى كردوه ،هەر هلو شەوهدا گەڕاوهتەوه بەغدا (الرازي،
.)818 :8118
تەاننەت هلهەندێك اكتدا ڕوداو و بەسەرهاتەاكن هلو پانتاييەدا س نورى ڕههەنده
ئايينەاكىن تێپەڕاندوه ،دهخوازێت توااناكىن بگەيەنێتە ئاس ىت تواان خوداييەاكن،
گەيش توهتە ئەو ئاس تەى زانيارييەاكىن مەودا شەرعييەاكن تێكبشكێنێت ،شارهزاىي
هلجهياىن فريش تەاكن هەبێت و بتوانێت قسەى فريش تە و ڕهگەزهاكنيان جيا باكتەوه،
تەاننەت زانيارى هلسەر هەلسەنگاندىن كردهوهاكىن مرۆڤ هەبێت هلڕۆژى دواييدا
(السجلاميس.)1 :8118 ،
بەالى ئێمەوه گرنگ نييە ئەو بەسەرهااتنە ڕاسنت ،اين بەرهەىم خەايىل كەسانێكن،
ئەوهى گرنگە ،ئەو بەسەرهااتنە بنەماى دروست بوىن كەسانێكن تواانيەىك انئاساييان
هەيە ،كە ئەويش تواانيەىك ئايينييە ،ئەويش پەيوهندى بە مەقاىم سۆفييانێكەوه هەيە،
كە پێشينەيەىك مێژوىي ئايينييان هەيە ،هلاليەىك ديكەوه ،گێڕانەوهكەش تێڕوانينێكە
هلسەر بنەماى خەايىل ئاييىن بنيادنراوه.
يەكێك هل اتيبەمتەندييەاكىن ديكەى وهىل و پياوچااكن هلسۆفيگەريدا ،تواانى
چاككردنەوهى نەخۆشە ،ئەو تواانيەش بەهۆى چڕبونەوهى ابوهڕێىك زۆر هلدڵيدا

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
بەرجەس تە بوه ،هلگێڕانەوهيەىك شەعراىن تواانى ش ێخ گەيش توهتە ئاستێك بتوانێت
ملمالێن هلگەڵ فريش تەى مردن باكت ،گوايە كەس ێك بەانوى ئەمحەد ،نەخۆش
دهكەوێت و فريش تەى مردن هل سەرهمەرگدا دێت بۆ ڕۆحكێشاىن ،بەاڵم ش ێخەكە
داواى لێكردوه بگەڕێتەوه الى خودا ،فريش تەكەش گەڕايەوه و فەرمانەكەى
هەلوهشاندهوه ،هلگێڕانەوهكەدا ئاماژه بەوه دهاكت نەخۆشەكە چاك دهبێتەوه ،دواى ئەو
ڕوداوه زايتر هل  21ساڵ ژاين بەسەر دهابت (الشعراين ،)498 :8118 :سەرهڕاى
ئەوهى سۆفييەك بەتەواوى بڕواوه ابس هلتواان و هێزى هەندێك وهىل دهاكت ،كە
س نورى تواانى مرۆڤى ئاساييان تێپەڕاندوه و تواانى گێڕانەوهى بيناييان هەبوه بۆ انبينا
و مردواين زيندو كردوهتەوه (السجلاميس ،)88 :8118 ،يەكێك هلموريدهاكىن ش ێخ
عەدى ،بەوپەڕى بڕواوه بەسەرهاتێىك لێدهگێڕێتەوه كە توانيويەىت مردو زيندو باكتەوه
(التاديف21 :1981 ،؛ العسقالين.)841 :8112 ،
ئەو دايردهيە هلزۆربەى تەريقەتەاكندا بوهتە حەقيقەتێىك مێژوىي و چەندين س يفاىت
خوداىي دراوهتە پاڵ ئەو كەسايەتييانە ،هۆاكرى سەرهكيش بۆ مامتنەى پەيڕهواكران و
موريداىن ئەو كەسايەتييانە ،بوىن ئەو چيۆك و بەسەرهااتنەيە ،كە بۆ ش ێخ و
سۆفييەاكنيان دروس تكراوه ،ئەو حەقيقەتە ڕۆڵێىك گرنگ و بەرچاوى هەيە هلالى موريد
و شوێنكەوتوان ،بەهۆى ئەوهى بەش ێكە هلجهياىن فراواىن هەس تپێكراوى ش ێخەاكن،
كە پێكهاتەيەىك ئالۆزه و هلديدى سۆفيگەرييەوه ئەو هێزهى هلتواان خوداييەاكن وهرگرتوه
(جادهللا ،)42 :1991 ،بەماانيەىك ديكە ئەوهى پەيوهس تە بە بونيادى ئەو ابوهڕه،
پەيوهندى اتيبەىت نێوان ش ێخ و خودايە هلبەرهەمێناىن كەرامات ،ڕۆڵى پێشەوايەىت
كەسايەىت ش ێخى كردوهتە پرۆسەيەىك ئاسانرت قبولكراو.
ئەوهى جێگەى سەرجنە بەتێپەڕبوىن زهمەن ،قبولكردىن كەرامات دهبێتە پرۆسەيەىك
ئەخالىق و دهست بەسەر هوش يارى اتكەاكىن بڕواداراىن دا دهگرێت ،ئيدى بەهەمان
ش ێوهى سيس تەمە ئاينييەاكن وێنايەىك پيۆز بەرهەمدههێنێت ،كە انتوانرێت
ڕهتبكرێێتەوه.
هەموو ئەو بەسەرهااتنە و چەنداىن ديكە ئاماژهن بۆ پێگەى سۆىف وهك
كەسايەتييەىك خاوهن تواانى سەرو مرۆڤ ،دهبێت ئاماژه بەوهش بكەين كە موريدهاكن
ابوهڕێىك ڕههااين بەهەموو ئەو چيۆاكنە هەبوه و بە حەقيقەتێىك ڕههااين بينيوه ،بۆيە
هەموو ئەوانە بونەتە كەرهسەيەىك سەرهىك بۆ بەرهەمێناىن لكتورى پيۆزكردىن
كەسايەتييەاكن ،چونكە دواجار ملكەچى ئەو پيۆزييە دهبن ،ئەو ملكەچييەش
هلئەجناىم كەىم تواانى موريده هل تەفسيكردن و خوێندنەوهى كەسايەىت سۆىف ،اين
دركنەكردىن بە جەوهەرى ڕوداوهاكن ،وايكردوه مامتنەى بەخۆى نەمێنێت و تەسلميى
ڕاس تێىت ڕوداوهاكن بێت ،چونكە دواجار ئەو وێناكردنەى مرۆڤ ،كە پيۆزى
بەرهەمدههێنێت ،هلهەر اكيەيەكدا ،بەرهجناىم كەىم زانيارى مرۆڤە بەرامبەر بە خودى
خۆى ،ئنجا نەبوىن تواانى تەفسيكردىن پيۆزكراوهكە (قەرهداغى.)14 :8118 ،
موريدهاكنيش خۆاين بەش ێك بونە هل پرۆسەى بەردهوامێىت گێڕانەوهى ئەو
بەسەرهااتنە ،ئاماجنى سەرهكيش هلم پرۆسەيە پەڕينەوهيە هل ابوهڕى اتكێتييەوه بۆ ابوهڕى
دهس تە جەمعى ،چونكە بەردهواميدان بە گێڕانەوهى بەسەرهاتەاكن ،دروس تكردىن
وێنايەىك ئەفسانەييە بۆ كەسايەتييەاكن و سەرسام كردىن بەرامبەريشە ،هلم پرۆسەيەدا
هەميشە مەزنەاكن مەزنرت دهبن و پيۆزى كەسايەتييەاكنيش زايتر دهردهكەون،
بەماانيەىك ديكە ابوهڕدار و موريداىن سەر بەم اكيە ئاينييە ،دهاينەوێت زۆرترين

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
ابوهڕدارى هاوش ێوهى خۆاين بەرهەم بێنن ،ئەگەر سەرجن بدهين ئەو حاڵەتە هلكۆى
بيوابوهڕهئاينييەاكن پياده دهكرێت ،چونكە گوجناو نييە بيوابوهڕى ئاييىن هلچوارچێوهى
اتك س نوردار بكرێت ،بەڵكو بۆ بەردهواىم و درێژهدان بەم ابوهڕه هەول دهدات
زۆرترين اتىك كۆمەلگە خباتە ژێر اكريگەرى خۆيەوه (السواح.)49 :8118 ،
گێڕانەوهى بەردهواىم كەرامات و بەسەرهاتەاكن يەكێكە هل بنەما سەرهكييەاكىن
لكتورى سۆفيگەرى ،سەرچاوه سۆفيگەرييەاكن مەودايەىك فراوانيان بۆ ئەو بنەمايە
تەرخانكردوه ،سۆىف و وهىل و ش ێخەاكن هەميشە هلپاڵ ڕێامنىي و ئامۆژگارى كردىن
موريدهاكن ،گێڕانەوهى بەسەرهاتەاكنيان كردوهتە بەش ێك هل سيس تەىم پەروهرده كردن،
بەوهش پەيوهندى خۆاين و موريدانيان تۆمكەتر كردوه ،چونكە دهس تگرتن بە هەر
نەريتێك و بەردهواىم و پەيوهستبون پێيەوه ،بەتێپەڕبوىن اكت ،لكتورى پيۆزكردن
بەرهەمدههێنێت ،ابوهڕى ئاييىن هلدهرهوه بۆ انو خودى اتك دهگوازێتەوه،
ئەزمونكركردىن بەردهوام اكريگەرى هلسەر بەهێزبوىن بيوابوهڕ دهاكت و زايتريش
پەيوهس ىت دهاكت بەخۆيەوه (السواح ،)84-82 :8118 ،توێژهرێك دوپاىت ئەو
بۆچونە دهاكتەوه ،پێيوايە دوابره بونەوهى هەندێك جوهل و چەمك هلسۆفيگەريدا
بەدهنگەوهچوىن رسوش ىت ئاييىن كۆمەلگايە ،وهك سەما و رسودى ئاييىن و گوتنەوهى
بەردهواىم چەمىك هللا ،هللا ( الياد.)129/2 :1924 ،
گێڕانەوهى بەردهواىم ئەو دايردهيە ،پێويس تييەكە بۆ تێر بوىن اليەىن ڕۆىح
كۆمەلگە ،چونكە هلگەڵ پێداويس ىت و ئەفسانە ميلليەاكن تێكەڵ دهكرێن ،بۆئەوهى
زۆرترين سەرجن بۆ الى خۆاين ڕابكێشن ،بەاتيبەىت هلو كۆمەلگااينەى ئاس ىت وش يارييان
نزمە ،خەايل و خەايلگە ،اين ئەفسانە ڕۆڵى گرنگ دهگێڕن هل داڕشتىن مێژوو ،بەمەش
كەسايەتييەىك منونەىي پيۆز بەرهەم دێنن ،چونكە ئاماجنى سەرهىك ئەفسانە،
پێشكەشكردىن وێنايەىك اببەتييانە نييە بۆ گەردون ،بەڵكو گوزارش تكردنێىك هەس تەكىي
مرۆڤە هلخودى خۆيەوه بۆ ئەو گەردونە (مربوك ،)82 :8111 ،هل لكتورى
سۆفيگەريشدا ،بەرهەمێناىن مێژو پەيوهندى بەو وێنا كردنە هەس تەكييەى خودى
مرۆڤەاكىن ديكە هەيە هل بەرگێىك ئاينييدا.
هەموو ئەو بەسەرهااتنەى ئاماژهاين پێدرا ،گوزارشنت هل پيۆزى كەسايەىت
سۆفييەاكن ،هلهەماناكتيشدا نەمركردىن چيۆكەاكنە بەمەبەس ىت ئامۆژگارى و ڕێامنىي
كردىن فێرخوازهاكىن ئەو ڕێبازه و ڕاهێنااننيانە هلسەر ابوهڕبون بەو بەسەرهااتنە .
ئەگەر ئەو چيۆكە كەراماتييانە هلپاڵ بنەمااكىن ديكەى پيۆز كردن ،مەبەس تداريش
نەبێت ،تێڕوانينێىك منونەييانەيە ،كە انس نامەى سۆىف تەبەىن دهاكت ،وهك كەسايەتييەىك
ڕۆحاىن و پيۆز جێگيى دهاكت و وهك بونێىك ئەزهليانە تەفسيى دهاكت ،دواتر دهبێتە
كەهلپورێىك ڕێزلێگياوى ئەوتۆى زيندوو ،كە نەوه يەك هلدواى يەكەاكن دهيپارێزن،
لێرهوه پيۆزى دواى مردىن سۆفيش بەردهوام دهبێت و خەلىك سەرداىن گۆڕهاكنيان
دهكەن و دهيكەنە مەزارگە (هلشكرى.)212 :8112 ،
مێژو بەتەهنا گێڕانەوهى ڕوداوه ڕاس تەقينەاكن نييە ،واتە تەهنا ئەو ڕوداوانەى هلشوێن و
اكتێىك دايريكراودا ڕوايندا بێت ،بەڵكو ئەوه تەهنا بەش ێكە هل مێژوو ،خەايل و
وڕێنە(وهمه) و زايدهڕهوى كۆمەلگە كە تێكەاڵوى ئەو ڕوداوانە كراوه ،بەشەكەى ديكە
پڕ دهكەنەوه ،ئەو خەايل و وڕێنەش پەيوهسنت بەاليەىن سۆزدارى كۆمەلگە و ڕۆڵى
زايدكردن و كەمكردىن ڕوداوهاكن دهبينن ،اكتێك ابس هل قارهمانێىت اتكێىك كۆمەلگەكەى
دهاكت ،ئەوهى هلگەڵ اتيبەمتەندى كۆمەلگەكەى انگوجنێت پەراوێزى دهخات،
هەندێكيش كە هلانو ڕوداوهكە وجوداين نييە ،بەاڵم بەهۆى پێويس ىت اليەىن ڕۆىح
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كۆمەلگە ،زايدى دهكەن ،بەاڵم دواجار دهبێتە بەش ێك هلڕاس ىت و مێژوو
بەرهەمدههێنێت ،ئاركۆن دهڵ " :ڕۆڵى ئەو پش تگييكردنە زۆر بەهێزتر بوه هلو ڕۆڵەى
كە ڕوداوه مێژوييە ڕاس تەقينەكە بەش ێوهى كردهىن ڕويداوه" (ئاركۆن،)82 :8111 ،
جەخت هلمەش دهاكتەوه خەايلگەى موسوملانەاكن ڕۆڵى گرنگى بينيوه هل دروس تكردىن
ژايننامەى پياوه مەزنەاكن ،ش ێوهيەىك ئايدايليس ىت پيۆزكراواين بۆ داڕش تون ،كە زۆر
نزيكە هل هلكەسايەتييەىك ئەفسانەىي ،وهك ئەوهى كە موسوملانەاكن بۆ ژايننامەى عەىل و
محمداين دروست كردوه (ئاركۆن .)84 :8111 ،لكتورى سۆفيگەرييش هەمان
انس نامە هەدلهگرێت ،ئەوهندهى ڕوداوه ڕاس تييەاكن ڕۆڵيان بينيوه هل بزواندىن مێژوو،
ئەوهندهش خەايل و خەايلگە و وڕێنە ئاينييەاكن مێژواين ئاراس تە كردوه هلو لكتورهدا،
چونكە دواجار انتوانێت خۆى ببوێرێت هلاكريگەرى ئەفسانە و پێداويس تييە ڕۆحييەاكىن
كۆمەلگە ئاينييەكە.

 .1تەوهرى چوارهم :ڕۆڵى پ ەيوهس ت ەگى و ملك ەچى موري د هل
پيۆزكردىن سۆىف
هل لكتورى سۆفيگەريدا موريد بەش ێىك سەرهىك مێژوكردى ئەو پيۆزكردنەيە ،چونكە
بەش ێىك زۆرى بەسەرهات و چيۆكە كەراماتييەاكن بەرهەىم خەايىل ئەو پێكهاتەيە،
اين خۆى اكرهكتەرێكە هلو بەسەرهااتنە ،اينيش بۆاين گێڕدراوهتەوه ،بەاڵم ئەوهى
جێگەى سەرجنە ،بەوپەڕى مامتنە و دلنياييەوه هلفۆرمێىك ڕاس تێىت مێژوييدا پەخىش
دهاكت و دهيگێڕێتەوه .
دهتوانني بلێني ئەو دلنياييەى موريد بەرهەىم ئەو زهمينەسازييەيە كە هلو لكتورهدا
ڕهنگدانەوهى هەيە ،چونكە بەش ێوهيەك اكر هلسەر تێفكرين و دهس تەمۆكردىن كراوه،
كە بي هلپرس يار و گومان نەاكتەوه سەابرهت بە كۆى ڕههندهاكىن ئەو لكتوره ،گوتەى
سۆفييەك هەيە دهڵێت" :ملكەچى موريد بۆ ش ێخ ،هل سەروى ملكەچييەىت بێت بۆ
خودا" (العطار ،د.ت ،)142 :چەندين دهق و گوزارش ىت ديكەمان هەن جەخت
هلو پەيوهستبونەى موريد دهكەنەوه بەرامبەر ش ێخ و سۆفييان ،ئادابەاكنيش يان هەر
هلاليەن ڕابەراىن سۆفيگەرى دايريكراوه ،دهقگەلێىك زۆرى گەوره سۆفيامنان هەن
پشتاس ىت پێويس ىت پابەندبون و ملكەچى موريد بۆ ش ێخ دهكەنەوه. 9
ش ێخ عبدالقادرى گەيالىن ئەوهى دوپات كردوهتەوه ئەگەر موريد ابوهڕى تەواوى
بەش ێخ نەبێت ،هيچ سودێىك لێنابينێت (الشعراين ،)144/1 :1922 ،هەروهها
دايرترين گواترى سۆفييانە هلپەيوهستبوىن موريد بەڕێبازهكەى ،جەخت هلمە دهاكتەوه،
كە موريد دهبێت ملكەچ و پابەندى تەواوى ش ێخ بێت ،ئەمەش پێكهێناىن
كەسايەتييەىك ساده و الوازه بۆ موريد ،كە ئاماجنى دهس تەمۆكردن و بەدهس تێناى
گوێڕايەڵى ڕههايەىت بۆ ش ێخ ،هلاكتێكدا ش ێخى سۆىف كەسايەتييەىك ئالۆزه و هلاليەن
موريدهوه انتوانرێت تەفسي بكرێت ،ئەو تەفسي نەكردن و نەبوىن تواانى
خوێندنەوهى واقعييانە بۆ هەر اكيەيەك ،بەدرێژاىي مێژوى مرۆڤايەىت پيۆزى
بەرهەمێناوه ،ئەمەش وايكردوه دهسەاڵىت ش ێخ بەش ێوهيەىك ڕهها ،دهستبگرێت
بەسەر بيكردنەوه و مەعريفەى موريد ،بۆيە هلاليەن موريدانەوه چەندين چيۆك و
بەسەرهاىت ئەفساانوى بۆ ش ێخ و گەوره سۆفييان بەرهەم دههێنێت ،كە هلپێشرتدا
ئاماژهمان پێدا ،دهبێتە بەش ێك هل ايدهوهرى موريد و فۆرمێىك پيۆزى وهردهگرێت.
ئەو ملكەچى و پەيوهس تەگييە هل لكتورى سۆفيگەريدا بەش ێكە هلئاداىب موريد،
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سەرچاوه سۆفيگەرييەاكن هلڕێامنىي ش ێخەاكنەوه چەندين ايسا و سيس تەميان بۆ موريد
دايريكردوه ،كە انبێت هل ڕێامنىي و ئامۆژگارييەاكن ش ێخ البدات ،زۆرێك هلسەرچاوه
سۆفيگەرييەاكن ئەم پەيوهستبونە ڕوون دهكەنەوه (بڕوانە :الرازي-821 :8118 ،
891؛ الشعراين ،)818-122/1 :1922 ،گواترى گەىل سۆفييانيش هەوىل
تۆخكردنەوهى ئەو پەيوهس تەگييە دهدهن ،گوتەيەىك ش ێخ عەدى جەخت هلمە
دهاكتەوه ،كە ڕێامنىي موريدهاكىن دهاكت و دهڵێت" :انتواىن سود هلش ێخ ببيىن ئەگەر
ابوهڕبونت پێێى هلسەروى هەموو ابوهڕبونێكەوه نەبێت ،هلاكىت ئامادهنەبوىن
دهتپارێزێت ،پەروهردهت دهاكت بە ئەدگارو ڕهوش تەاكىن ،بەدهركەوتىن انخت ڕۆشن
دهاكتەوه ،ئەگەر ابوهڕبونت بەش ێخ الواز بێت ،ئەوا پێچەوانە دهبێتەوه و اترياكىي
انخت دادهگرێت ،هيچ سودێك هلش ێخ انبيىن ئەگەر هلبەرزترين پهلى پياوچااكنيش
بيت" (العسقالين889 :8112 ،؛ الشعراين)812 :8118 ،
هلپانتاىي ئەو ڕهوتە ئاينييەدا گوێڕايەىل موريد گەيش توهتە ئاستێك بەێب ڕهزامەندى
پێشەواكەى انتوانێت كردارى چاكيش ئەجنام بدات ،تەاننەت دهبێت بەش ێك هلئەركە
ئاينييەاكنيش بەئاگادارى و ڕێامنىي ئەو بێت ،ئەوهات گەوره سۆفييەك دوپاىت ئەوه
دهاكتەوه ،دهڵێت" :موريدى ڕاس تگۆ هلگەڵ ش ێخەكەى ،دهبێت وهك مردويەك بێت
هلدهس ىت مردو شۆر بەێب قسەكردن و جوهل ،ێب ئاگادارى ش ێخەكەى انبێت دهست
بۆ هيچ زانستێك ببات ،تەاننەت خوێندىن قورئانيش" (الشعراين:1922 ،
 ،)129/1ئەمەش موريد انچار دهاكت هەميشە سيس تەىم گوێڕايەىل جێبەج
باكت ،چونكە ئاماجنى سەرهىك بەدهس تێناىن خۆشەويس ىت خودايە ،ئەو
خۆشەويس تييەش هلڕێگەى پەيوهستبون بەش ێخ و دژايەىت دوژمنەاكىن ش ێخ
دهس تەبەر دهكرێت (ابن امللقن ،)181 :8111 ،چونكە هلتێگەى ئەواندا
پەيوهندييەىك توندوتۆڵ هەيە هلنێوان خودا و كەسايەىت سۆىف ،ئەوهات گواترێىك
سۆفييانەمان هەيە دهڵێت " :ئەگەر سۆىف و پياوچااكنت خۆشويست ئەوا خودات
خۆشدهوێت ،وه ئەگەر ئەوان تۆاين خۆشويست ئەوه خودا تۆى خۆش دهوێت"
(الشعراين)121 :8118 ،
سۆفييەىك ديكە دهڵێت" :موريد پێويس تە بەتەهنا بگەڕێتەوه بۆ گوتەى ش ێخ ،نەك
كەس ێىك ديكە ،تەاننەت ئەگەر قسەاكىن پێچەوانەى بەڵگە و بيوڕاى زااناينيش بێت،
ئەگەر موريد هلفرمانەاكىن ش ێخ هەلگەڕايەوه و تواجنى لێدا ،انبێت كەس ابوهڕى
پێباكت ،چونكە بەدڵنياييەوه تۆمەت بۆ ش ێخ دروست دهاكت" (الشعراين:8118 ،
 ،)424ئەو گواتره داخستىن هەموو دهرچەيەىك گومانە هلكەسايەىت ش ێخ ،پێش
ڕوداىن اكرهكە شوێنكەوتوان دلنيا دهاكتەوه هلهەر تۆمەتێىك دروس تكراو بۆ ئەو
كەسايەتييە ،چونكە زانست و ئامۆژگارى ،تەاننەت ڕهفتارهاكىن ئەو كەسايەتييە
هلخۆوه نييە و هلڕێگەى ئيلهامەوه كردارهاكىن دايريكراوه ،پەيوهس تيشە بەو چوارچێوهى
بۆى دايريكراوه ،سوهرهوهردى هلم ابرهيەوه دهڵێت" :ش ێخ ئەمينە هلئيلهامەكەى بۆ
موريد ،وهك چۆن جربائيل ئەمني بوو هل وهىح بۆ پێغەمبەرهكەى" (السهروردي،
 ،)814/8 :8111جەخت هلمە دهاكتەوه ش ێخ انپاىك اناكت هل ئيلهامەاكىن ،بەهەمان
ش ێوهى جربائيل كە انپاىك نەكرد هل پەايمەكەى ،چونكە ش ێخ پەيڕهواكرى پێغەمبەره
(د.خ) ،هيچ شتێك هلخۆيەوه دهرانبڕێت ،وهك ئەوهى كە پێغەمبەر هيچ شتێىك
هلخۆيەوه دهرنەبڕيوه (السهروردي)814/8 :8111 ،
هلاليەىك ديكەوه گواترى سۆفييەاكن بەردهوام ئاماجنى جێگيكردن و بڕوادارى موريده،

گۆڤارى زانكۆى كۆيە بۆ زانس تە مرۆڤايەىت و كۆمەاڵيەتييەاكن
ات بتوانێت س نور بۆ هەر هەولێك دابنێت ،كە هلدهرهوهى ڕێامنييەىك ش ێخى سۆىف
موريد ئاراس تە باكت ،هەميشە دوپاىت سەرچاوهى زانيىن موريد دهاكتەوه بە
خۆتەرخانكردن و گوێڕايەىل بۆ ش ێخى سۆىف ،بۆيە پێويس تە موريد گوێڕايەىل ش ێخ
بێت بەێب هيچ لێكدانەوهيەك ،ملكەچى فرمانەاكنيىش بێت بۆ هەراكرێك ،تەاننەت
ئەگەر ش ێخ هلاكرهكەيدا هەهلىش كرد (الشعراين ،)21/8 :1922 ،تەاننەت
زانيارييەاكىن موريد كورتكراوهتەوه بەتەهنا هلو زانيارييانەى هل ش ێخەكەى وهريدهگرێت،
چونكە انگاتە هيچ چاكەيەك تەهنا بەهۆى ئەوهوه نەبێت (الشعراين،)1/8 :1922 ،
ئەگەرچى ئەم گواتره بەش ێكە هلڕێزگرتن و پابەندبون بەڕێامنىي و ئاداىب سۆفيگەرى،
ئەرىك هلپێشينەى بڕوادارانە ،فەرامۆشكردنيىش دهرچونە هل فەرمايش تە ئاينييەاكن
(بڕوانە :السهروردي ،)814-811/8 :8111 ،ئەو ڕێزگرتنەش بەرهەىم تواانىي
ش ێخە هلبەخش ندهىي بەرامبەر موريد ،بۆ منونە ش ێخ عەدى تواانى ئەوهى هەبوه كە
تەهنا بە ئاماژه كردنێك ،موريدهاكىن فێرى قورئان باكت (التاديف،)111 :1981 ،
ئەو بەخش ندهييە زهمينەسازييەك بوه بۆ ڕێز و ملكەچى موريد ،دواجار س نورى ئەو
گواتره تێدهپەڕێنێت و موريد انتوانێت بەعەقىل خۆى بي باكتەوه هلدهرهوهى
چوارچێوهى ئەو ئاداابنەى سۆفيگەرى .
هل عەبدولالى كوڕى سەهل دهپرسن ايوهرى نزيك كێيە؟ هل وهاڵمدا موريد
دهستنيشان دهاكت و بەجۆرێك دهيناس ێنێت ،كە داواى زۆر اناكت و نكوىل هلهيچ
شتێكيش اناكت ،ئامادهيە هلهەر دۆخێكدا بۆ جێبەجێكردىن فەرماىن ش ێخ
(الالكابذي ،)81 :1992 ،لێرهدا موريد كەس ێكە خاڵييە هلبيكردنەوه ،پابەنده بە
ڕهتكردنەوهى هەموو ش ێوازێىك پرس ياركردن هل كەرامات و ڕهفتار و كەسايەىت و
پێگەى كەسايەىت گەوره سۆفييان ،هەموو ڕههەندهاكىن گومانكردنيش دهسڕێتەوه،
بۆيە دهبێتە ئامرازێك بۆ پشتاس تكردنەوهى ڕاس ىت و دروس ىت دهركەوتە ئاينييەكە.
هەموو ئەو منواننە ڕههەندهاكىن مامتنەدارى موريد دوپات دهكەنەوه ،چونكە بەجۆرێك
پشت بەتوااناكىن ش ێخ دهبەس تێت ،هلبەسەرهاتەاكىن ش ێخەوه تەماشاى مێژوو
دهاكت .ڕوداو هل عەقل و ئيادهى مرۆڤ دادهبڕێت و خەايلگە دهاكتە سەرچاوهى
دروس تكردىن مێژوو ،بۆيە لێرهدا موريد دهبێتە بەدهيێنەرى ئەو مێژوهى كەخۆى
تێيگەيش توه ،چونكە كەرامات و بەسەرهاتەاكن الى ئەو حەقيقەتێىك ڕههااين هەيە و
دهيەوێت بەگێڕانەوهاين الى كۆى كۆمەلگە بياكتە هەمان حەقيقەىت مێژوىي،
نوسينەوهى مەانقىب گەوره سۆفييەاكنيش بەش ێكە هلو حەقيقەتە مێژوييە.
ئيدى ئەو جۆره دهقانە ،دهسەاڵىت كۆنرتۆل كردن و پێكهاتەى كەسايەىت موريد دايرى
دهكەن ،موريد ملكەچى و پابەند بون دهاكتە ديد و تێڕوانينێىك قەبولكراو،
دهستنيشانكردىن ئەو پەيوهندييەش (هل نێوان ش ێخ و موريد) زادهى دهرهجناىم
خواپەرس ىت و زاهيدانەى ش ێخ و سۆفييەاكنە ،چونكە اكراىي چەمىك پيۆزكردن
هلفكرى سۆفيگەريدا بۆ بەهێزى و پەيوهس تەگى ئايني دهگەڕێتەوه و بوهتە لكتورێىك
پيۆز (جادهللا)49 :1991 ،
بۆيە ش ێخ دهبێتە ئەو انوهندهى تەواوى تێفكرين و بيكردنەوهى موريد دهگرێتەوه،
ئەمەش ش ێوهيەكە هل ونبوىن انس نامەى موريد ،اتدهگاتە ئاس ىت قبولكردىن هەر
گواترێىك سۆفييانە بەێب تێگەيش تنێىك اببەتييانە ،بەمەش ش ێخ دهبێتە دهروازهى خود
دۆزينەوه و هەميش پەى بردن بەحەقيقەت.
سەرهجنام ترس ێك دروست دهاكت اكريگەرى دهبێت بەسەر موريد ،چونكە ش ێخ
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يەكێكە هلپايەاكىن گەيشنت بەيەقني ،بۆيە دهتوانني بڵێني زێدهڕۆىي زاهيدانەى
سۆفييەاكن ،ڕهنگدانەوهى بەسەر پەيڕهوكردىن ئايينييانەى شوێنكەوتەاكن دهبێت ،هل
سەرسامبون و پەيڕهويكردن هلڕێامنيييەاكىن پێشەوا و داهێناىن كەراماىت جۆراوجۆر و
نيشانداىن پێشەوا وهك كەس ێىك انرسوش ىت ،بەماانيەكيرت ڕههاىي هلخوداپەرستيدا
هلالى شوێنكەوتە دهبێتە ڕههاىي دهسەاڵىت ش ێخى سۆىف بەماان كۆمەاڵيەىت و
ئايينييەكەى.
ماوهتەوه ئەوه بڵێني ،بەرهەمێناىن كەسايەىت پيۆز ،ئەوهندهى پەيوهندى بە ڕاس تێىت
پيۆزى كەسەكە هەيە ،هلمە زايتر پەيوهندى بەرسوش ىت تێگەيشنت و خەايىل
كۆمەلگە هەيە ،كە دهيەوێت ماانيەىك مێژوىي بۆ ئەو كەسايەتييانە دروست باكت،
ئەگەرچى هلسەر ئاس ىت گش ىت كۆمەلگا كردهى درككردن بۆ ئەو ماانيە جياوازه ،بەاڵم
هەرچۆنێك بێت ،هل الى بەش ێكيان ،بەاتيبەىت بڕواداراىن سەر بەو پانتاييە،
ڕاس تێتييەىك ڕههايە و بۆچون و گومان هەلناگرێت .هەموو ئەو سڕينەوهى گومانەش
هلئەجناىم ئەو بنەمااينەى كە هلسەرهوه ئاماژهمان پێكردوه ،بوهتە پرۆسەى بەرهەمێناىن
كەسايەىت پيۆزكراوى خاوهن پێگەى انئاساىي ،كە ئامادهييەىك سەرو مێژوييان هەيە.

 .4ئەجنام
هلئەجناىم گەڕان بەنێو سەرچاوه مێژوييە سۆفيگەرييەاكن و خوێندنەوهى
ژايننامەاكنيان ،گەيش تينە ئەو ئەجنامانەى خوارهوه:
 -1كەسايەىت سۆىف هلو پانتاييە ئاينييەدا اتيبەمتەندى ڕێزو خۆشەويس تييەىك ێب
ئەندازهى هەيە هلاليەن بڕواداران و شوێنكەوتواندا ،زايدهڕهوى هلو ڕێز و
خۆشەويس تييە سەرچاوهى سەرهىك پيۆزكردنيانە.
 -8پيۆزكردىن كەسايەىت سۆىف بنەمايەىك ئاييىن هەيە ،چونكە بەدرێژاىي مێژوى
سۆفيگەرى ئيسالىم هلاليەن سۆفييە گەورهاكن جەخت هل خواپەرس ىت و
پەيوهستبون بە بنەما ئاينييەاكن كراوهتەوه.
 -2بەش ێىك پيۆزكردىن كەسايەىت سۆىف هلو پانتاييەدا بۆ خودى سۆفييەاكن
دهگەڕێتەوه ،چونكە انساندىن سۆىف و سۆفيگەرى ،هەروهها ئامۆژگارى و
ڕێامنييەاكنيان بۆ موريد ،سەرهڕاى گێڕانەوهى بەسەرهات و ژايننامەى گەوره
سۆفييان هلاليەن خۆاينەوه ئەو لكتورهى بەرهەمێناوه.
 -4كەراماىت سۆفييان يەكێك هلپايە گرنگەاكىن ئەزموىن سۆفيگەرييە ،هلتێڕوانيىن
ئەو ئەزمونەدا حەقيقەتێىك ڕههاى هەيە و هيچ بەڵگەيەك انتوانێت ڕهىت
باكتەوه ،تەاننەت هلالى بەش ێكيان بوهتە بەش ێك هلبيو ابوهڕى ئاييىن.
 -8هەرچەنده بەش ێك هلو چيۆك و بەسەرهااتنەى كە هلسۆفييان دهگێڕنەوه،
هلگەڵ نەريتە ابوه ئاساييەاكن يەكناگرێتەوه ،بەاڵم بەهۆى پەيوهس تەگى و
پابەندبوىن موريد بەڕهوتەكە ،بوهتە حەقيقەتێىك مێژوىي و بڕواى تەواواين
هەيە بەو ڕوداوانە.
 -1هەموو اكر و كردهوهيەىك سۆىف هلالى موريدانيان ئەجنامداىن ئەرىك ئاينييە،
چونكە زۆر هل سۆفييەاكن اكرێكيان نەكردوه بەێب ئيلهام وهرگرتن ،تەاننەت
هەندێك هلسۆفييەاكن ابنگەوازى ئەوهاين كردوه ،نوسيىن بەرهەمەاكنيان بۆ ئەو
ئيلهامانە دهگەڕێتەوه ،كە هلخەوندا هل خودااين وهرگرتوه.
 -4هلپانتاىي سۆفيگەريدا موريد بەتەواوى پەيوهس تە بە ئامۆژگارى و ڕێامنييەاكىن
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كەسايەىت سۆىف و اتكە سەرچاوهى زانيارييەاكنيەىت ،بەرهەمێناىن ئەو
لكتورهش دهگەڕێتەوه بۆ چەندين دهىق سۆفييەاكن ،كە گوزارشت هلو
پەيوهس تەگييە دهكەنەوه.

 .2سەرچاوەاكن
 .2.1سەرچاوه كوردييەاكن
برۆنسن ،مارتني ڤان .)8111( .ئاغا و ش ێخ و دهوهلت ،وهرگێڕاىن كوردۆ عەىل ،دهزگاى چاپ
و پەخىش حەمدى :سلێامىن.
سعيد ،ئەبوبەكر عەىل .)8111( .ڕوانينێك بۆ لكتور; مرۆڤ و كۆمەلگە ،گۆڤارى ژاير ،ژماره
( ،)8سلێامىن.
ك
قەرهداغى ،ئومێد ،)8118( .ێشەاكىن هزرى ئاييىن ،هل باڵوكراوهاكىن ئەاكدميياى هۆش يارى و
پێگەايندىن اكديران :سلێامىن.
هلشكرى :حەيدهر ،)8112( .هلشەريعەتەوه بۆ حەقيقەت – سەرهەڵداىن سۆفيگەرى هلپانتاىي
كورديدا ،خانەى موكرايىن بۆ چاپ و باڵوكردنەوه :هەولێر.
مشەخىت ،اكمەران ئيرباهمي ،)8111( .س مييۆلۆژايى زماىن سۆفيگەرى هل ش يعرهاكىن (مەالى
جەزيرى) دا ،دار س پيێز للطباعة والنرش :دهۆك.
نەقش بەندى ،ش ێخ ئەمني ش ێخ عەالءادلين ،)8118( .تەصەوف چييە ،هل بالوكراوهاكىن
كتێبخانەى بێخود :سەيد صادق.

 .2.8سەرچاوه عەرهبييەاكن
أأبوزيد ،د .نرص حامد ،)8118( .هكذا تلكم ابن عريب ،الهيئة العامة للكتاب :القاهرة – مرص.
ابن ايب اص يبع ة ،موفق ادلين ايب العب اس امح د بن الق ا( اخلزر ( .د.ت) ،عيون الانباء يف
طبقات الاطباء ،شح و حتقيق نزار رضا ،دار مكتبة احلياة :بيوت.
الياد ،مرس يا ،)1991( .مظاهر ا ألس طورة ،تر ة هناد خياطة ،دار كنعان لدلراس ات والنرش :
دمشق.
الياد ،ميس يا ،)1924( .اترخي املعتقدات والافاكر ادلينية ،تر ة عبدالهادي عباس ،دار دمشق:
سورية.
بدران ،د.محمد ابو الفض ل ،)8112( .ادبيات الكرامة الص وفية ،الهيئة العامة لقص ور ال قافة:
القاهرة.
برادة ،عيل حرازم ،)1994( .جواهر املعاين وبلوغ الاماين يف فيض ايب العباس التجاين ،ض بتە
وحصحە عبداللطيف عبدالرمحن ،دار الكتب العلمية :بيوت.
التاديف ،محمد بن حيىي احلنبيل ،)1981( .قالئد اجلواهر يف مناقب عبدالقادر ،مطبعة مص طفى
الباىب احللىب واوالده :مرص.
ابن تميية ،تقي ادلين أأبو العباس احلراين ،)8114( .مجموع الفتاوى ،ع وترتيبە عبدالرمحن بن محمد
بن قا( ،مجمع املكل فهد للطباعة والنرش :اململكة العربية السعودية.
جادهللا ،منال عبداملنعم الس يد ،)1991( .أأثر الطريقة الص وفية يف احلياة الاجامتعية ألعض ا ا.
رساةل ادلكتوراه ،لكية الاداب ،جامعة الاسكندرية.
اخلشت ،د .محمد عامثن ،)8111( .مدخل اىل فلسفة ادلين ،دار قباء للطباعة والنرش :القاهرة.
ابن خلاكن ،ابو العب اس سس ادلين امحد بن محمد الاربيل ،)1944( .وفيات الاعيان وانباء ابناء
الزمان ،حققە احسان عباس ،دار صادر :بيوت.
ابن مخيس ،احلسني بن نرص بن محمد املوصيل ،)8111( .مناقب الابرار وحماسن الاخيار ،حتقيق
محمد أأديب اجلادر ،مركز زايد للرتاث والتارخي :دوةل الامارات العربية املتحدة.
الرازي ،محم د بن أأىب بكر بن عب دالق ادرسس ادلين ،)8118( .ح دائق احلق ائق ،حتقيق س عيد
عبدالفتاح ،مكتبة ال قافة ادلينية :القاهرة.
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رس مت ،س عد ،)8114( .الفرق واملذاهب الاس المية منذ البداايت ،دار ا ألوائل للنرش والتوزيع:
دمشق -سورية.
ابن الزايت ،ايب يعقوب يوس ف بن حيىي التاد ،)1994( ..التش وف اىل رجال التصوف و أأخبار
ايب العباس السبيت ،حتقيق امحد التوفيق ،دار البيضاء :اململكة املغربية.
الس بيك ،عب د الوه اب بن عيل بن عبد الاكيف ،)1914( .طبقات الش افعية الكربى ،حتقيق
عبدالفتاح محمد احللو و محمود محمد الطناىح ،دار احياء الكتب العربية.
الس جلاميس ،امحد بن املبارك الس جلاميس املاليك ،)8118( .الابريز من الكم س يدي عبدالعزيز
ادلابغ ،دار الكتب العلمية :بيوت.
الس هروردي ،شهاب ادلين ايب حف رر ،)8111( .عوارف املعارف ،حتقيق عبداحللمي محمود و
محمود بن الرشيف ،دار املعارف :القاهرة.
أ
الس واح ،فراس ،)8118(.دين الانس ان – حبث يف ماهية ادلين ومنش دل ادلافع ادليا ،دار
عالءادلين :سوراي.
الش عراين ،أأىب املواهب عبدالوهاب بن امحد الانصاري ،)8118( .الطبقات الكربى املسامة بلواحق
الانوار يف طبقات الاخيار ،حتقيق سلامين الصاحل ،دار املعرفة :بيوت.
الش عراين ،عبد الوهباب بن أأمحد بن عيل ا ألنص اري ،)1922( .الانوار القدس ية يف معرفة قواعد
الصوفية ،حتقيق طە عبدالبايق رسور و محمد عبدالشافعي ،مكتبة املعارف :بيوت.
شغموم ،امليلودي ،)1998( .املتخيل والقديس يف التصوف الاساليم-احلاكية والربكة ،منشورات
اجمللس البدلي مبدينة مكناس.
ان
ش ميل ،أانان ماري ،)8111( .البعاد الص وفية يف الاس الم واترخي التص وف ،تر ة محمد اس امعيل
الس يد و رضا حامد القطب ،منشورات امجلل :بغداد.
الطويس ،أأبو نرص عبدهللا بن عىل الرس اج ،)1911( .كتاب اللمع ،حتقيق عبداحللمي محمود و طە
عبدالبايق رسور ،دار الكتب احلدي ة :مرص.
ت
عبداخلالق ،عبدالرمحن( .د.ت) ،الفكر الص ويف يف ض وء الكتاب والس نة ،مكتبة ابن ميية:
الكويت.

العس قالين ،امحد بن عيل بن جحر الكناين ،)8112( .النور الس افر يف مناقب س يدي عدي بن
مسافر ،حتقيق وتعليق امحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية :بيوت.
العطار ،فريد ادلين ابو طالب محمد نيشابورى( .د.ت) ،تذكرة الاولياء ،دون ماكن نرش .
الق ادري ،بره ان ادلين ابراهمي بن عيل ادليري ،)8112( .الروض الزاهر يف من اق ب الش يخ
عبدالقادر ،حتقيق أأمحد فريد املزيدي ،دار الكتب العلمية :بيوت.
القش يي ،أأبو القا( عبدالكرمي بن هوازن النيس ابوري ،)8111( .الرس اةل القش يية ،وض ع
حواش يە خليل املنصور ،دار الكتب العلمية :بيوت.
الالكابذي ،ايب بكر محمد بن احسق ،)1992( .التعرف ملذهب اهل التص وف ،ضبطە وعلق عليە
امحد سس ادلين ،دار الكتب العلمية :بيوت.
لوح ،محمد أأمحد ،)8118( .تقديس الاشخاص يف الفكر الصويف ،دار ابن عفان :القاهرة.
مربوك ،د .أأمل ،)8111( .ااڵسطورة والايديولوجيا ،دار التنوير للطباعة والنرش :بيوت.
احملمدي ،عبدالقادر موىس ،)8111( .الاغرتاب يف تراث صوفية الاسالم ،بيت احلمكة :بغداد.
ابن املس تويف ،شف ادلين ابو الرباكت الاربيل ،)8111( .اترخي اربل املس مى نباهة البدل اخلامل
بذكر مبن ورده من الاماثل ،حتقيق محمد عامثن ،دار الكتب العلمية :بيوت.
ابن امللقن ،رساج ادلين ايب حف رر بن عيل ،)8111( .طبق ات الاولي اء ،حتقيق مص طفى
عبدالقادر عطا ،دار الكتب العلمية :بيوت.
النباين ،الش يخ يوس ف بن اس امعيل ،)8118( .جامع كرامات الاولياء ،ض بطە و حصحە
عبدالوارث محمد عيل ،دار الكتب العلمية :بيوت.
الهجويري ،أأبو احلس ن عيل بن عامثن الغزنوي ،)1944( .كش ف احملجوب للهجويري ،تر ة
وتعليق اسعاد عبدالهادي قنديل ،مكتبة الاسكندرية :مرص.
وردى ،د .عىل ،)1994( .اسطورة الادب الرفيع ،دار كوفان :لندن.
اليافعي ،عبدهللا بن أأس عد بن عيل بن س لامين ،)8111( .خالص ة املفاخر يف مناقب الش يخ
عبدالقادر ،حتقيق امحد فريد املزيدي ،دار الااثر الاسالمية :رسيالناك.

 3ناوى دلف كوڕى جحدر شبلييه ،بنهمالهكهى له بنهڕهتدا خهلكى خوراسانن و خۆشى لهشارى سامهڕا
له دايك بوه ،هاوڕێيهتى جونهيدى كردوه ،گرنگى به عهشقى خودايى داوه و زيادهڕهوى لهم بواره
كردوه تا بوهته هۆى ئهوهى بهشێتيان داناوه و خراوهته نهخۆشخانه ،ساڵى (002ك222/ز) له بهغدا
مردوه( .الذهبي022-022/32 :3222 ،؛ ابن الخميس )202-202/4 :4332 ،بۆ زانيارى زياتر
بڕوانه( :لهشكرى.)022 :4330 ،
 4أبي يزيد طيفور بن عيسى البسطامي ،لهبنهمالهيهكى مهجوسى بونه و دواتر موسولمان بونه ،خۆى
و دوبراى زاهيد بونه و بايهزيد ناسراوترينيانه ،يهكێكه لهديارترين سۆفييهكانى سهردهمى خۆى و
كهراماتى زۆرى لێدهگێڕنهوه ،ساڵى 423ك222/ز) مردوه( .القشيري02 :4333 ،؛ العطار ،د.ت:
.)320
 0ناوى ابو القاسم جنيد بن محمده ،به جونهيدى بهغدادى ناسراوه ،له بنچينهدا خهلكى نههاوهنده ،له
شارى بهغدا لهدايك بوه و گهشهيكردوه ،به زۆرى ژيانى لهگهڵ گهوره سۆفييانى وهك (سري السقطي)
خاڵى و (المحاسبي) گوزهراندوه ،سهر بهمهزههبى شافيعى بوه ،لهتهمهنى  43ساڵى فتواى داوه ،ساڵى
422ك233/ز مردوه( .ابن خلكان022-020/3 :3222 ،؛ السلمي322 :3222 ،؛ الذهبي:3222 ،
)22-22/32
 2شێخ عهدى كوڕى موسافيرى ههكارى ،سۆفييهكى ناودارى جيهانى ئيسالمييه ،دامهزرێنهرى
تهريقهتى عهدهوييه لهواڵتى ههكارى ،هاوڕێى شێخ عهبدولقادرى گهيالنى بوه ،گوايا موريدهكانى
لهدواى مردنى زيادهڕهوييان كردوه له خۆشويستن و ڕێزگرتنى ،ساڵى (222ك3323/ز) لهاللش
مردوه و له تهكيهكهى خۆى نێژراوه (ابن المستوفي332/3 :4333 ،؛ ابن خلكان،)422/0 :3222 ،
لهئێستادا لهناو ئێزيدييهكان به شێخ ئادى ناسراوه و پێگهيهكى ديارى ههيه لهو ئايينهدا.
 2سوهرهوهردى ناوى شێخ ابو الفتوح شههابهدين سوهرهوهردييه ،ناسراوه به (السهروردي المقتول)،
لهشارى سوهرهوهردى باكورى ڕۆژئاواى ئێران لهدايك بوه ،خاوهنى چهندين كتێبه ،كه گرنگترينيان

(حكمة االشراق)ه ،زيندوكهرهوهى فهلسهفهى ئيشراقه ،تێڕوانينى فهلسهفييانهى ئێرانى و يۆنانى
تێكهڵكردوه ،پێيوايه ههمو شتێك تاريكه و تهنها نورى خودا دهتوانێت ڕوناكى بكاتهوه ،سهر به مهزههبى
شافعى بوه ،لهسالى (222ك3323/ز) له حهلهب كوژراوه( .ابن خلكان422/2 :3222 ،؛ ابن ابي
اصيبعة ،د.ت)223 :
 2محي الدين ابن العربي :يهكێكه لهسۆفييه ناودارهكانى جيهانى ئيسالمى سهدهى شهشهمى كۆچى،
سالى 223ك3322 /ز لهشارى (مورسيه)ى ئهندهلوس لهدايك بوه ،دواى بهجێهێنانى فهريزهى حهج
نهگهڕاوهتهوه رۆژئاوا و لهبهغدا نيشتهجێبوه 43 ،سالى كۆتايى تهمهنى له ديمهشق بهسهر دهبات و
سالى (202ك3402/ز لهو شاره كۆچى دوايى دهكات ،كاريگهرييهكى زۆرى بهسهر شيعرى
سۆفيگهرى و ڕێبازى سۆفيگهرييهوه ههبوه و خاوهنى چهندين بهرههمى بهپێزه لهو بوارانهدا( .ابن
خلكان422/2 :3222 ،؛ الشعراني.)422 :4332 ،
 2دو كتێبى بوارى سۆفيگهريين.
 2بههۆى مهوداى دياريكراوى توێژينهوهكه بهپێويستمان نهزانى درێژبڕى بكهين و كارهكهمان
گێڕانهوهى چيرۆك لهخۆ بگرێت ،جگه لهچهند نمونهيهكى زۆر زهقمان تۆماركردوه بۆ
پشتڕاستكردنهوهى بۆچونهكانمان ،بۆيه سهرنجى خوێنهر ڕادهكێشين بۆ زانيارى زياتر بڕوانێته( :حلية
االولياء ،لواقع االنوار المعروف بالطبقات الكبرى ،كواكب الدرية في تراجم السادة الصوفية ،جامع
كرامات االولياء) و چهندى ديكه ،ئهو سهرچاوانه ژياننامهى سۆفييهكانيان تۆماركردوه چيرۆك و
بهسهرهاتێكى زۆرى نائاسايى لهخۆگرتوه.
 2ژمارهيهكى زۆرى دهقى ديكهى هاوشێوهمان ههيه لهم بوارهدا ،بهتايبهتى الشعراني لهكتێبى (االنوار
القدسية) بهشێكى زۆرى نوسينهكانى جهخت لهو بواره دهكاتهوه ،كه ئێمه چهند نمونهيهكمان وهرگرتوه.

