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ــاو  ــەوف لەن ــی تەس ــەرەتاكانی دەركەوتن س

بــووە  پرســێك  ئیســاميیدا،  كەلتــوری 

بــەردەوام مایــەی بایەخــی لێكۆڵیــاران و 

لێكۆڵینەوەكانیــان بــوە. نــەك تەنهــا بــۆ 

دەستنیشــانكردنی ســەرەتایەك بــۆ مێــژووی 

لــەوە  بــەر  بەڵكــو  بەتەنهــا،  تەســەوف 

بــۆ بەرهەمهێنانــی تێگەیشــتنی قووڵــر و 

زانســتیر بــۆ تێگەیشــن لــەم ئاڕاســتەیە 

ــوون و  ــە ژینگــەی لەدایكب ــە تێگەیشــن ل ب

دواجــار گەشەكردنیشــی. چونكــە دۆزینــەوە 

ــژووەی  ــا و مێ ــەو جوگرافی ــی ئ و دیاریكردن

ئــەم ڕەوتــە لێــوەی ســەرچاوەی گرتــوە، 

بــۆ  دەكات  زۆرمــان  هــاوكاری  بێگومــان 

لــە خەیاڵــدان  زیاتریــش  نزیكبوونــەوەی 

لــە  خــۆی  تەســەوف  خــودی  فكــری  و 

دواتریــدا. قۆناغەكانــی 

ژینگــەی  ســەرچاوەكان  زۆربــەی  بەپێــی 

تەســەوفی  لەدایكبوونــی  یەكەمــی 

ئیســامی، عێراقــە لــە ســەرەتاكانی ســەدەی 

كوفــەی  شــاری  بەتایبەتــر  دووەمــەوە. 

ســوننە  زۆرینــە  بــەرسای  و  شیعەنشــین 

ــگای  ــاو كۆمەڵ ــەوەی لەن ــەب، لەبەرئ مەزه

و  سیاســی  واقیعــی  بەهــۆی  عێراقــی 

بزووتنــەوەی  كەلتورییــەوە،  ژینگــەی 

ــە  ــوو. ك ــەی كردب ــامی گەش ــدی ئیس زوه

بزووتنــەوەی  لــە  بریتییــە  بنچینــەدا  لــە 

و  دنیــا  لــە  و دوركەوتنــەوە  گۆشــەگیری 

بــەردەوام.  خواپەرســتییەكی  ڕووكردنــە 

ــی  ــارە نارساوەكان ــە لێكۆڵی ــك ل ــەالی یەكێ ب

لەســەر  زوهــدی  ئیســامی  تەســەوفی 

ــچ  ــتاوە و هی ــوون وەس ــلیم ب ــای تەس بنەم

وەكــو  نییــە،  تێــدا  تیۆریــی  بایەخێكــی 

ــە  ــەم مەیل ــر ل حەســەنی بەســڕی. كــە دوات

ــون(  ــی گرینۆكــەكان )البكائ ــەوە گروپ حوزن

ئــەو  بنەمــای  لەســەر  بــوون.  دروســت 

فەرمودەیــەی )ئەگــەر ئــەوە بزانــن كــە 

مــن دەیزانــم ئــەوا کــەم پێدەكەنییــن و زۆر 

دەگریــان()1(.

هەرچــی كوفەیــە ئــەوە بەهــۆی پێگــەی 

سیاســی و كەلتورییــەوە وەكــو لێكۆڵیارێكــی 

ڕاســتەقینەی  ژینگــەی  پێیوایــە  تــر 

ــی تەســەوفی ئیســامی  ــی ڕەوت لەدایكبوون

خــاوەن  گروپــی  شــێوەی  لــە  بــووە 

تایبەمتەنــدی و شوناســی تایبــەت بــە خــۆی. 

لــەم بارەیــەوە وتویەتــی »یەكەمیــن گــروپ 

نــاوی ســۆفی لێــرناوە كۆمەڵێكــی شــیعە 

ــە كۆتاییەكانــی ســەدەی  ــە كوفــە ل بــوون ل

ســێیەم«)2(.  ســەدەی  ســەرەتای  و  دووەم 

شــەلەبی(یە  كاملــی  )دكتــۆر  هەرچــی 

ــە  ــە ب ــە تایبەت ــدا ك ــەی دكتۆراكەی ــە نام ل

و  مێژوویــی  پەیوەندیــی  شــیكردنەوەی 

ئــەو  تەســەوفەوە،  بــە  شــیعە  فكریــی 

ــی  ــەنتەری یەكەم ــە س ــاری كوف ــە ش پێیوای

ئــەو  دەركەوتنــی  و  بەیەكگەیشــن 

شــاری  كــە  شــارەدا  لــەم  پەیوەندیەیــە. 

شــیعەكانی عێــراق بــووە و ناوەنــدی هــەرە 

ناوەكــی  ڕەوتــی  گەشــەكردنی  گرنگــی 

ئیســامعیلی بــووە بــە كاریگــەری ئەدەبیاتی 

لــە  كۆنــەكان،  ئایینــە  عیرفانــی  ئێرانــی 

ــەرەب  ــەز )ع ــارێكی فرەڕەگ ــدا ش هەمانكات

ــە  ــیحی جولەك ــارس( و فرەكەلتور)مەس و ف

ــە  ــە ئەمان ــەكان(، ك ــە ئێرانیی ــە كۆن و ئایین

زەمینــە و ژێرخانــی كەلتــوری گەشــەكردنی 

زوهــدی ئیســامی و گۆڕانــی بــووە بــۆ 

ــووە  تەســەوف. ڕۆشــنبیری كوفــە ئارامــی ب

و كاریگــەر بــوە بــە ڕۆشــنبیری مانــەوی 

لەپرســی خۆشەویســتی خوایــی الی  كــە 

ــە  ــوە، هەرچــی بەرسای ــەكان دەركەوت كوفیی

ــەری  ــوە، كاریگ ــدی ب ــنبیرییەكەی هین ڕۆش

و  كــرداری  لــەروی  ڕۆشــنبیریە  ئــەم 

بەســەر فۆڕمــی خواناســیەوە  ســلوكیەوە 

دەركەوتــوە)3(. لەبــەرسا پرەنســیپی ســزادانی 

هاوشــێوەكانی  بــەرۆژو  جەســتەیان 

وەرگــرت)4(. لەهینــدەوە 

لــە كوفــەش ڕۆشــنبیری ئارامــی كاریگــەری 

ــەوە  ــەفەی ئایینی ــی و فەلس ــەر دنیابین بەس

لــەڕوی  ڕۆشــنبیرییە  ئــەم  كــە  هەبــوە. 

فەلســەفەی  »درێژكــراوەی  مێژووییــەوە 

ــی  ــە كــە لەشــەش ســەدەی زاین ڕۆژهەاڵتیی

ببــوو،  دروســت  ئیســام  هاتنــی  پێــش 

ــری  ــە فك ــو ل ــەك ب ــەی تێكەڵەی ناوەرۆكەك

یۆنانــی و فارســی«)5(. بــەم شــێوەیە »شــیعە 

ــش  ــە ئەوی ــە، ك ســەرچاوەی زوهــدی كوفی

دواتــر  و  ئیســامی  لەزوهــدی  بەشــێكە 

ڕاســتییە  ئــەم  تەســەوف«)6(.  بــە  بــووە 

مێژووییــە وای لــە یەكێــك لــە لێكۆڵیــارە 

ئیســامی  تەســەوفی  هەرەنارساوەكانــی 

ــەرەتادا  ــۆفی لەس ــەی س ــێ »وش ــردوە بڵ ك

ســەبارەت  كوفــە«)7(.  لــە  ببــۆوە  كــورت 

نــاوی  كــە  كەســیش  یەكەمیــن  بــەوەی 

ســۆفی لێــرناوە دكتــۆر شــەلەبی دەڵێــت 

ــەم  ــەر یەك ــە لەس ــان جیای ــاران ڕای »لێكۆڵی

ــا  ــە، ئای ــارساوە كێی ــۆفی ن ــە بەس ــەس ك ك



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 86
ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

No.(68 - 69) August .2018

كۆچــی   208( حەیانــە  كــوڕی  جابــری 

ــە )ســاڵی  ــان ئەبوهاشــمی كوفی ــردوە(، ی م

150 یــان ســاڵی 162 كۆچــی مــردوە(، یــان 

عەبدەكــی ســوفیە )ســاڵی 210 مــردوە( 

بــەاڵم هەرســێكیان كوفییــن«)8(. هەرچەنــدە 

هەمــان لێكۆڵــەر لەبەرهەمێكــی تریــدا ڕای 

وایــە كــە هاشــمی كوفــی یەكەمیــن كەســە 

كــە نــاوی ســۆفی لێــرناوە)9(. پێــش ئەویــش 

هەبــوە)10(.  بۆچونــی  هەمــان  نیكڵســون 

كــە ڕەنگــە ســەرچاوەی ئــەم بۆچونــەش 

)جامــی( بێــت كــە لەســەدەی نــۆی كۆچــی 

و  بەژیاننامــە  تایبەتەكــەی  كتێبــە  لــە 

كەســایەتییە ســۆفییەكان، وتویەتــی« یەكــەم 

ئەبوهاشــمی  لێــرنا  نــاوی ســۆفی  كــەس 

كوفــی بــوە«)11(.

هەرچــی هــرنی كۆربینــە ئــەوا ئــەو پێیوایــە 

ــی  ــتی تاكەس ــە ئاس ــە ل ــەس ك ــن ك یەكەمی

ــاوی  ــووە بەن ــێك ب ــارساوە كەس ــۆفی ن بەس

الصوفــی(،  )عبــدك  ســۆفی  عەبدەكــی 

ــوف( ــە س ــوری )وات ــووە خ ــێك ب ــە كەس ك

نەدەخــوارد.  لەرەكــردوە و گۆشتیشــی  ی 

ــا  ــش ت ــەی كۆربینی ــەم بڕوای ــەرچاوەی ئ س

ئــەو شــوێنەی مــن ئاگاداربم عەینــی قوزاتی 

هەمەدانییــە. چونكــە هەمەدانــی ئەوكاتەی 

تاوانباركردنــی  وەدوای  دابــو  لەزینــدان 

بەناوەكــی بــون و ئیســامعیلی بــون كــە 

ــەرەتای  ــەوە لەس ــەم تاوانباركردن ــۆی ئ بەه

لەخاچــدرا،  كۆچــی  شەشــەمی  ســەدەی 

ئــەو لەبەرگرینامەكەیــدا وتویەتــی »یەكــەم 

ــۆفی  ــی س ــرنا عبدك ــۆفی لێ ــاوی س ــەس ن ك

بــوە«)12(. پێــش ئەویــش خەتیبــی بەغــدادی 

گێڕاویەتــەوە كــە یەكەمیــن كــەس كــە نــاوی 

ســۆفی لێــرناوە لەبەغــدا، كەســێك بــووە 

ــی  ــۆفی()13(. هەرچ ــی س ــاوی )عەبدەك بەن

ــە  ــی )تەســەوف( ل ــەوا لەبابەت ماســینۆنە، ئ

ئیســامییەكان،  زانســتە  ئینســكلۆپیدیای 

بــە  كــە  كــەس  یەكەمیــن  پێیوایــە  ئــەو 

وشــەی ســۆفی نــارساوە، جابــری كــوڕی 

حەیانــە)14(.

ئــەم ناكۆكییــەی لێكۆڵیــاران لەســەر پرســی 

ئەونــاوەی  كەســە  یەكــەم  كــێ  ئــەوەی 

ناگۆرێــت،  ڕاســتییە  لــەو  هیــچ  لێــرناوە، 

هەرســێكیان  كەســە  ســێ  ئــەم  كــە 

ــدی  ــن ناوەن ــوون )گرنگری ــی كوفەب خەڵك

سیاســی و فكــری شــیعەكان(، وەالنــی كــەم 

بــوون  لــەم ســێ كەســەش شــیعە  دوان 

نەشــاریش  دكتــۆر  عەبــدەك(.  )جابــرو 

زۆر  بەدواداچونێكــی  و  لێكۆڵینــەوە  دوای 

»زاراوەی  كــە  ئەوئەنجامــەی  دەگاتــە 

دەركەوتــوە  كوفــەوە  لەقواڵیــی  زوهــد 

شــێوە  بەهەمــان  بــەرسا،  لــە  نــەك 

جــۆرە  بــەم  تەســەوفیش)15(«.  زاراوەی 

ــە ڕوی  ــە ل ــە ك ــاغبۆتەوە ئەوەی ــەوەی س ئ

جوگرافییــەوە عێــڕاق ناوەنــدی یەكەمــی 

ئــەو  ئیســامییە.  دەركەوتنــی تەســەوفی 

ئاســتی  لــە  چــۆن  وەكــو  ســەرزەمینەی 

ناوخۆیــی ئیســامییدا شــوێنی بەیەككەوتنی 

جیاجیــاكان  ئیســامییە  ڕەوتــە  ســەختی 

بــووە بەتایبــەت شــیعە و ســوننە، لەهەمــان 

عێڕاقیشــدا شــاری كوفــە بــووە بەناوەنــدی 

ســەرەتای  گەشــەكردنی  و  دەركەوتــن 

ئەویــش  كــە  ئیســامییە.  ئاراســتە  ئــەم 

بەیەكگەیشــتنی  خاڵــی  لەڕویەكــەوە 

ڕۆشــنبیری ئاینــی ڕۆژهەاڵتــی بەتایبــەت 

ــووە لەگــەڵ ڕۆشــنبیری ئیســامی  ــی ب ئێران

شــارێكی  لەهەمانكاتــدا  عەرەبــی،  و 

لەچوارچێــوەی  بــوە.  شــیعی  غەمبــاری 

ئــەم بزووتنەوەیــە مۆدێلــی لەبەركردنــی 

خــوری )ســوف( گەشــەی كــرد، كــە ئــەوەش 

كەســانەبوە  ئــەو  دەركەوتنــی  ســەرەتای 

ئــەوەش  نــارسان.  بەســۆفی  دوایــی  كــە 

دیاردەیەكــی كۆنــی خواناســان و زاهیدانــی 

زۆر  ســەردەمانی  لــە  بــووە  مەســیحی 

ــەخ  ــەم بای ــۆ ك ــو نیشــانەیەك ب پێشــر وەك

ــەردەمانە  ــەو س ــە ل ــا. كوف ــەیركردنی دنی س

كەلتورییانــەی  تایبەمتەندییــە  جگەلــەو 

ــدی  ــەوە ناوەن ــەڕوی ڕوحیش ــامنكرد، ل باس

سیاســی  بەرەنــگاری  ڕوحــی  تێكشــكانی 

دەســەاڵتی  بــەڕوی  بــوو  وەســتانەوە  و 

یــەك  شكســتی  عەباســی.  و  ئەمــەوی 

بــەدوای یەكــی شــیعەكانی عێراق و فشــاری 

بەردەوامــی دەســەاڵتی ســوننی ئەمــەوی 

ــییەوە  ــەڕوی سیاس ــش عەباســی، ل و دواتری

زەمینــەی لەدایــك بونــی« ئــازاری ویژدانــی 

كۆمەاڵیەتــی«)16(.

ــە كوفــە  ــی ل ــەكان. عەل ــاو ناخــی كوفیی لەن

دەســت  پشــتیوانی  كوفییــەكان  كــوژرا، 

ــۆ  ــون لەدەســەاڵت ب هەڵگرتنــی حەســەن ب

ــۆ  ــەكان ب ــر پشــتیوانی كوفیی ــە، دوات معاویی

ــەاڵت،  ــی دەس ــیەن و وەرگرتن ــی حوس هاتن

ئەویــش  كــردوە  پشــتیان  ســەرەنجام 

ــد و  ــوپای یەزی ــت س ــە دەس ــا كەوت بەتەنی

كــوژرا. دواتــر بزووتنــەوەی تۆبــەكاران لــەو 
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ــە  ــە ئەمان ــەوە دەركــەوت، ك ــازاری ویژدان ئ

زیاتــر بزووتنــەوەی گــەڕان بــوو بــەدوای 

لــەدوای  ســەركەوتن.  نــەك  شــەهیدی 

ئەمانــەوە بزووتنــەوەی موختــار دەركــەوت 

ــە  ــەوە ك ــە بكوژێت ــو ئەوان ــی هەم ــە توان ك

ــەین  ــتنی حوس ــە كوش ــوو ل ــتیان هەب دەس

ــەم  ــتی ئ ــاش شكس ــەی. پ ــەس و كارەك و ك

بزووتنەوەیــەش جارێكــی تــر لەسەردەســتی 

موســعەب لەیــەك ڕۆژدا خــۆی و زیاتــر لــە 

ــوژران.  ــە ك ــاو كوف ــر لەن ــی ت ــەزار كەس ه

ــتیوانی  ــەكان پش ــان كوفیی ــەوە دیس دوای ئ

ــەینیان  ــوڕی حوس ــی ك ــوڕی عەل ــدی ك زەی

كــرد بــۆ وەرگرتنــی دەســەاڵت، بەاڵم دیســان 

ــرد و  ــش ك ــتیان لەوی ــەین پش ــو حوس وەك

ــی  ــەش حەجاج ــەم بەین ــوژرا. ل ــش ك ئەوی

كوڕی ســەقەفی هــات و ئــازاری كوفییەكانی 

هــۆی  بــووە  ئەوانــە  هەمــو  زیاتركــرد. 

ــەت  ــردەی سیاس ــە ك ــەكان ل ــەوەی كوفیی ئ

و خەونــی گۆریــن و دەســت بەســەراگرتنی 

ــری  ــەوە، لەب ــی دوربكەون ــەاڵتی دنیای دەس

ئــەوە گۆشــەگیری و خواپەرســتی بكەنــە 

و  سیاســی  هــۆكارە  جگەلــەو  ئامانــج. 

و  فرەكەلتــوری  بونــی  كۆمەاڵیەتییــەش، 

ئایــن و ئاینــزا رۆژهەاڵتیەكانیــش لــەم شــارە، 

ئــەوەی  زەمینــەی  كەلتورییــەوە  لــەڕوی 

ڕەخســاند كــە ڕەوتــی تەســەوف لەهەنــاوی 

ــەڕوە  ئــەم شــارەوە دەربكەوێــت. یەكێــك ل

و  تەســەوف  لێكچوەكانــی  دیــار  هــەرە 

شــیعە بیرۆكــەی وەلیــە الی تەســەوف، كــە 

ــی  ــی ئیاممەت ــی ڕوحان ــەدا كۆپیەك لەبنچین

ــەش  ــەم چەمك ــتەوخۆ ئ ــە ڕاس ــیعەیە، ك ش

الی شــیعە پەیوەنــدی بە پرســی سیاســییەوە 

هەیــە. جیــاوازی ســەرەكی لەنێــوان ئیاممــی 

ئــەوە  ڕەنگــە  ســۆفی  وەلــی  و  شــیعە 

ئەوانەیــە  زاراوەی  كەئیاممــەت  بێــت، 

كەهیوایــان بەگۆڕانــكاری سیاســی هەیــە 

و وەلــی بەپێچەوانــەوە تایبەتــە بەوانــەی 

بــێ هیوابــون بەخــودی سیاســەت. بــەم 

جــۆرە دەكرێــت بڵێیــن ســۆفییەكان لــەم 

پــرۆژەی  شكســتی  دەرەنجامــی  ڕوەوە 

و  دەســەاڵت  وەرگرتنــی  بــۆ  سیاســییە 

ــو  ــتییە، وەك ــە خواناســی و خواپەرس ڕوكردن

ــەوەی  ــن. دوای ئ ــۆ خۆگۆڕی ــەك ب دەروازەی

ئیاممــە شــیعەكان بــێ هیوابــون لــەوەی 

لەڕێــی ئیاممەكانــەوە بگەنــە دەســەاڵتی 

سیاســی، وەدوای ئــەوەی بەشــی زۆری ئــەو 

ــی شــەهیدكران،  ــە بەتایبەت ــە لەكوف ئیاممان

ــە و  ــەو ئیاممان ــەوەی ئ ــی زیندووكردن ڕوح

بەرجەســتەكردنیان بەشــێكە لــە هــۆكارە 

بیرۆكــەی  دەركەوتنــی  ڕاســتەقینەكانی 

ــەی  ــتی. بەوپێی ــەوف بەگش ــی الی تەس وەل

قوزاتــی  بەعەینــی  تایبــەت  لەبەشــی 

پەیوەنــدی  بــۆ  بەدرێــژی  هەمەدانــی 

دەركەوتنــی فكــری تەســەوف بــە فكــری 

ــەوە،  ــی بەئیاممــەوە دەگەڕێین شــیعە و وەل

بۆیــە لێــرە بەســەر ئــەم دیــوەدا بازدەدەیــن. 

ئــەوەی گرنگــە لێــرەدا ڕونــی بكەینــەوە 

ئەوەیــە، كــە عێــراق و لەنــاو عێراقیــش 

دەركەوتنــی  یەكەمــی  ســەنتەری  كوفــە 

فكــری تەســەوف و بزووتنــەوەی تەســەوفی 

بــۆ  ئــەوەش  زۆری  بەشــێكی  ئیســامییە. 

كاریگــەری عیرفانــی ئێرانــی و ڕوحانییەتــی 

ڕەوتی تەسەوف 
گەرچی لە 

ڕووی یەكەمین 
دەركەوتنییەوە لە 
كوفە بڕێكی زۆر 
لە تایبەتمەندیی 

شیعیانەی پێوەدیارە، 
بەاڵم لەڕاستییدا 

بەستنەوەی 
سەرەتای دەركەوتنی 

ئەم ئاڕاستەیە 
بەشیعەوە، بەر لەوەی 
هەڵەیەكی مێژوویی 

بێت، هەڵەیەكی 
مەنهەجیشە
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هیندییەكانــەوە  و  ئێرانــی  كۆنــە  ئایینــە 

كوفــە  ژینگــەی  لێــرەوە  دەگەڕێتــەوە. 

ژینگــەی لەبــاری تێكەڵبونــی ئــەم كەلتــورە 

كــە  ئیســامی.  كەلتــوری  بــە  ئیرانیەیــە 

ــەهرەوەردی  ــی س ــیبیەوە بەهاتن ــەالی ش ب

كاریگــەری  لەژێــر  و  حــەوت  لەســەدەی 

لەچوارچێــوەی  زەردەشــتی  ئاینــی 

بەیەكجــاری  ئیراقییــدا  فەلســەفەی 

ــوری  ــەڵ بەكەلت ــامی تێك ــەفەی ئیس فەلس

فۆڕمێكــی  و  دەبێــت  ئێرانــی  عیرفانــی 

وەردەگرێــت)17(. فەلســەفی 

ئیســامی  )فەلســەفەی  كتێبــی  لــە 

دەركەوتــن و كەوتــن( بەدرێــژی لەســەر 

ئیســامعیلی  شــیعی  فكــری  پەیوەنــدی 

بەتایبەتــی بــە گنوســیزمی ئێرانی وەســتاین، 

جارێكــی  ئێرانــی  فكــری  هەمــان  كــە 

كاریگــەری  شــیعەوە  لەڕێــی  بــەاڵم  تــر 

قوڵــی دانــا بەســەر دەركەوتنــی ڕەوتــی 

تەســەوفی ئیســامی لــە ئاســتە فەلســەفی و 

فكرییەكــەی. كــە لەكــۆی ئــەم كتێبــەدا لــە 

چەندیــن وێســتگە بەڕونــی ئەوكاریگەرییــە 

شــێوەیەك  بەهیــچ  لێــرەدا  دەبنینیــەوە. 

ــی  ــە لەدایكبوون ــە ك ــەوە نیی مەبەســتامن ئ

ڕەوتــی تەســەوف بەیــەك هــۆكار و بەتەنهــا 

ــتینەوە،  ــییەوە ببەس ــەك ڕووداوی سیاس بەی

لــەڕوی  گەرچــی  ڕەوتــە  ئــەم  چونكــە 

یەكەمیــن دەركەوتنییــەوە لــە كوفــە بڕێكــی 

زۆر لــە تایبەمتەنــدی شــیعیانەی پێوەدیــارە، 

بــەاڵم لەڕاســتییدا بەســتنەوەی ســەرەتای 

دەركەوتنــی ئــەم ئاڕاســتەیە بەشــیعەوە، 

مێژوویــی  هەڵەیەكــی  لــەوەی  بــەر 

بێــت، هەڵەیەكــی مەنهەجیشــە. ئــەوەی 

ــەوف  ــەرەتادا تەس ــە لەس ــە ك ــارە ئەوەی دی

كۆمەاڵیەتــی  و  ڕوحانــی  دیاردەیەكــی 

ــی ڕوحێكــی  ــوە، كــە خاوەن ــەو شــیعانە ب ئ

بــوون  مانــدو  دەرونێكــی  و  تێكشــاو 

ــی  ــاوە و هیچ ــتەمكاری و دنی ــت س بەدەس

تەســەوف  لەبنچینــەدا  چونكــە  تــر. 

ڕەوتێكــی سیاســی نەبــوە و نییــە، ئەگەرچــی 

هــۆكاری سیاســییش لەپشــتی دەركەوتــن و 

ــدون  ــن خەل ــت. ئی ــەكردنییەوە بووبێ گەش

ــی  ــە بەش ــەی ل ــەرە نارساوەك ــە ه ــە كتێب ل

)لــە بــارەی زانســتی تەســەوفەوە( دوای 

ئــەوەی دەڵێــت ئــەم زانســتە تازەیــە لەنــاو 

ئومەتــی ئیســامی و بنەماكــەی بــۆ زوهــدی 

ئیســامی و »ســەرقاڵ بونــە بەخــوا پەرســتی 

و خۆتەرخانكردنــە بــۆ خوای گەورە و پشــت 

كردنــە دنیــا و ڕازاندنەوەكانییەتــی«، دەڵێت 

بــەدواوە  دوو  لەســەدەی  ئــەوەی  »دوای 

خەڵكــی  و  كــرد  زیــادی  دنیــا  ڕوكردنــە 

ڕویانكــردە تێكەڵبــوون بەدنیــا، ئەوانــەی 

ــاوی  ــان تایبەتكردبــوو بەخواپەرســتی ن خۆی

تەســەوف و ســۆفیان لێــرنا«)18(.
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دەڵێــت  قوشــەیری  شــێوە  بەهەمــان 

ئیســامییە  گروپــە  دەركەوتنــی  »دوای 

جیاجیــاكان و تۆخبونــەوەی ملمانێــی ئــەم 

گروپانــە و شــەڕی ناوخــۆی موســڵامنان، 

ــرد،  ــەوەی دەك ــدەی ئ ــەك پروپاگەن هەرالی

ــە  ــە پشــت كردن ــی زوهــدە، وات ــە خاوەن ك

دنیــا و بەپێچەوانــەوە ڕوكردنــە خــوا. بۆیــە 

بــۆ جیاكردنــەوەی خواناســان لەزاهیــدەكان 

و  دەركەوتــن  بیدعــەكان  ئــەوەی  دوای 

ــاوی ســۆفیش  ــرد، ن ــادی ك ــن زی الدان لەئای

لەكۆتاییەكانــی  شــێوە  بــەم  دەركــەوت. 

ســەدەی یەكەمــی كۆچیــەوە، نــاوی ســۆفی 

كــە  كەســانەی  ئــەو  بــۆ  كــرا  تایبــەت 

هەمیشــە هەســت بــە چاودێــری خــوای 

ــەوە  ــەریانەوە و بەدڵ ــەن بەس ــەورە دەك گ

خوایــە«)19(. لەفرمانەكانــی  ئاگایــان 

بــەم واتایــە زاهیــدەكان ئەوانەبــون كــە 

»پاڵنــەری  خاوەنــی  خۆیانــدا  لەناخــی 

ــە  ــەو زاراوەی ــەوەش ئ ــوون، ئ ــری« ب چاودێ

پێناســەكردنی  بــۆ  اندریــە(  )تــور  كــە 

كــە  دەهێنێــت.  بــەكاری  هەســتە  ئــەم 

خۆچاودێریــە  و  خۆپاراســن  پاڵنــەری 

ــەوەش  ــە)20(. ئ ــە خراپ ــەوە ل ــۆ دوركەوتن ب

كردەییەكــی ڕوحانــی و ناوەكییــە، جیایــە 

و  شــەرعی  كردنــی  چاودێــری  لەكــردەی 

كردۆتــەوە.  ڕونــی  شــەریعەت  ئــەوەی 

ــەك  ــە ن ــە، نەفس ــوی ناوەوەی ــتنی دی پاراس

لەمەیلــی  بەڵكــو  لەئەنجامدانــی خراپــە، 

ــە، بگــرە لەمەیلــی نەفــس  ــۆ خراپ نەفــس ب

بــۆ شــتێك كــە ئــارەزوی دەكات ئەگــەر 

لەناونیشــانی  هــەر  بێــت.  شــەرعیش 

كتێبەكــەی قوشــەیرییەوە )قــوت القلــوب(، 

ــی  ــە تەســەوف فیقه ــەوە ك ــەوە دەدۆزین ئ

دڵــە نــەك جەســتە، بەهیــوای چاکكــردن 

و باشــكردنی ئــەم كۆنتڕۆڵــە ناوەكییانــە. 

ــرا  ــە دەوت ــۆفی بەوان ــاوی س ــەرەتادا ن لەس

كــە خۆیــان لەملمانــێ دنیاییــەكان بــەدوور 

ڕویــان  تەنیــا  ئــەوە  لەبــری  دەگــرت، 

لــەو  بــوو.  خواناســی  و  لەخواپەرســتی 

ســەردەمانە هێشــتا كاریگــەری گــەورەی 

ئەدەبیاتــی فەلســەفی و بیانــی بەگشــتی 

ئــەم  بەســەر  دەرنەكەوتــوە  بەڕونــی 

ــەی تەســەوف  ــەم فۆڕم ــە ئ ئاراســتەیە، بۆی

كــە ئەمانە باســی دەكــەن فۆڕمێكی ســلوكی 

لەقۆناغەكانــی  كــە  ڕوتــە.  ئەخاقــی  و 

داهاتــوی تەســەوفدا بەتایبــەت ســەدەی 

دەرەكییــە  كاریگەرییــە  چــوار  و  ســێ 

بــون،  ڕەوتــە  بــەو  ئاوێتــە  فكرییــەكان 

كــە  نــوێ.  ئەفاڵتونیەتــی  بەتایبــەت 

یۆنانــی  ڕوحانــی  گوتــاری  كۆكــەرەوەی 

بەواتایەكــی  ڕۆژهەاڵتییەكانــە.  ئایینــە  و 

ــەی  ــی وش ــەرەتایەی دەركەوتن ــەو س ــر ئ ت

ــدون  ــن خەل ــو قوشــەیری و ئی ســۆفی وەك

ســادەكەی  ســەرەتا  دەكــەن،  باســی 

تەســەوفە، كــە بــە )التصــوف الســلوكی( 

فەلســەفی.  تەســەوفی  نــەك  نــارساوە، 

ئــەوەش ڕێــك پەیوەنــدی بەهەڵبژاردنــی 

گۆشــەگیری و دورە پەرێزییــە لــە شــەڕی 

ــامییە  ــە ئیس ــڵامنان و گروپ ــۆی موس ناوخ

گــەورە  هۆیەوەیــە  بــەم  جیاجیــاكان. 

عــەال  تەســەوف  عەرەبــی  لێكۆڵیــاری 

عەفیفــی پێیوایــە قوڵبوونــەوەی ناكۆكــی 

موســڵامنان  ناوخــۆی  شــەڕی  و  سیاســی 

و  عەلــی  ئیاممــی  لەنێــوان  بەتایبــەت 

ــۆی ســەرەكی دروســتبوونی  موعاوییــە، ه

ــڵامنان  ــاو موس ــووە لەن ــی ب ــۆكێكی ڕوح ش

و بەوهۆیــەوە تەســەوف دەركــەوت وەكــو 

ــە  ــەو فیتن ــان ل ــەی خۆی ــۆ ئەوان ــك ب ڕێبازێ

دەگــرت)21(.  بــەدوور  ناوخۆییــە  بــەاڵ  و 

بۆمنونــە ئیاممــی مالــك كــە خاوەنــی دووەم 

ســوننییە  ئیســامی  فیقهــی  مەزهەبــی 

لەســەدەی دووەمــی كۆچــی، لــە باســی 

ــاد(  ــی زی ــن ئەب ــاد ب ــاوی )زی ــێك بەن كەس

هاورێیەتــی  و  نــارساوە  تابعییەكــی  كــە 

زۆرێــك لەئەســحابەكانی كــردوە و دۆســتی 

نزیكــی عومــەری كــوڕی عەبدولعەزیزیــش 

خواناســی  »پیاوێكــی  دەڵێــت  بــوە، 

بــوە و  بەتەنیــا  بــەردەوام  گۆشــەگیربوە، 

لەخــوا دەپاڕایــەوە، خــوری )واتــە صــوف(ی 

لەبەردەكــرد و گۆشــتی نەدەخــوارد)22(«، كــە 

ــی  ــە لەملمانێ ــە ئەوكەس ــتی ئەوەی مەبەس

دەســەاڵت  لەســەر  موســڵامنان  ناوخــۆی 

ڕویكردۆتــە  بۆیــە  و  بێزاربــوە  دنیــا  و 

ــدا  ــتی، لەهەمانكات ــەگیری و خواپەرس گۆش

خــوری لەبەركــردوە. بەڕەچاوكردنــی هۆكارە 

گشــتییەكانی ئــەوەی ئــەم كەســایەتییەی 

ــەوە  ــەگیری و دوركەوتن ــۆ گۆش ــداوە ب هان

لــەم ملمانــێ و شــەڕە ناوخۆییانــە لەســەر 

ئەوەبكەیــن  گریامنــەی  دەتوانیــن  دنیــا، 

ناوخــۆی  ناكۆكــی  درێژبوونــەوەی  دوای 

زۆر  ژمارەیەكــی  كوژرانــی  موســڵامنان 

ــش  ــەی دواتری ــە ئەســحابە و ئەوان ــان ل لێی

ــە موســڵامنان ئاڕاســتەی  ــك ل ــن، گروپێ هات
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هەڵبــژارد.  دورەپەرێزیــان  و  گۆشــەگیری 

تائــەوەی وەكــو لــە كتێبــی یەكــەم لــە 

ــامن  ــامییەوە بینی ــەفەی ئیس ــارەی فەلس ب

ــی  ــە لێكۆڵیاران ــی و بەشــێك ل ــە نەوبەخت ك

تــازەش پێیانوایــە ئــەم گروپــە گۆشــەگیرەی 

ســەرەتای  موســڵامنان  ناوخــۆی  شــەڕی 

دەركەوتنــی گروپــی موعتەزیلــەی كەالمیش 

كەســەی  ئــەو  هەرچــی  بــەاڵم  بــون. 

ــەوەی  ــك باســی دەكات، جگەل ــی مال ئیامم

ــاوی  ــەدا ن ــی موعتەزیل ــچ ئەدەبیاتێك لەهی

نەهاتــوە و بەیەكێــك لەالیەنگرانــی ئــەم 

ئاڕاســتە ئەقاڵنییــە دانەنــراوە، جگەلــەوە 

وەكــو مالــك خــۆی دەڵێــت ئــەم كەســە 

هەڵبــژاردوە،  خواپەرســتی  و  گۆشــەگیری 

ــە كەســێكی  ــزال(. وات ــدا معت )كان رجــا عاب

لەكاتێكــدا  گۆشــەگیربوە،  خواپەرســتی 

ئەگــەر ئــەم كەســە موعتەزیلــە بوبــا، ئــەوا 

ــا(.  ــدا معتزلی ــای )كان رجــا عاب ــوو وتب دەب

ئــەوە  دوای  مالــك  خــودی  جگەلــەوەش 

دەڵێــت )خــوری لەبەردەكــرد و گۆشــتی 

ئاماژەیەكــی  ئەمــەش  كــە  نەدەخــوارد(. 

ئــەم  گۆشــەگیری  جــۆری  بــۆ  تــرە 

ــتی و  ــە لەخواپەرس ــە بریتیی ــایەتییە ك كەس

دووركەوتنــەوە لــە دنیــا و خۆشــییەكانی. 

كــە عەبدەكــی ســۆفی،  بینیــامن  پێشــر 

ــرد،  ــوری لەبەردەك ــەوەی خ ــش جگەل ئەوی

نەدەخــوارد،  گۆشتیشــی  لەهەمانكاتــدا 

كــە  زیــادەش  ئــەم  شــێوە  بەهەمــان 

نزیكــەی ســەد ســاڵێك دەكەوێتــە پێــش 

عەبدەكــەوە، ئەویــش گۆشــتی نەدەخــوارد. 

ئاینــی  لــە  بــوە  دیاردەیــەك  ئەمــە  كــە 

مانــی ئێرانییــەوە كەوتۆتــە ناوشارســتانیەتی 

ئیســامی. بگــرە كاتێــك مەهــدی دەســەاڵتی 

وەزارەتێكــی  بڕیاریــدا  و  گرتەدەســت 

تایبــەت بــۆ ڕوبەڕووبونــەوەی زەندیقــەكان 

دامبەزرێنێــت )بەوشــێوەی لەكتێبــی یەكــەم 

باســامنكرد(، گۆشــت نەخواردنــی بەیەكێــك 

كەســانە  ئــەو  تایبەمتەندییەكانــی  لــە 

موســڵامنن  ڕوكەشــدا  لــە  كــە  دەزانــی 

زەندیــق.  و  مانــی  ژێــرەوەش  لــە  و 

و  دەكــرد  كوڕەكــەی  ئامــۆژگاری  بۆیــە 

دەســەاڵتت  ئەگــەر  كــوڕم  دەوت«  پێــی 

وەرگــرت ڕوبــەڕوی ئــەم گروپــە ببــەوە 

ــە  ــانێكن ل ــە كەس ــەكان(، ئەمان ــە مانیی )وات

ــو  ــەن، وەك ــەی چاكەدەك ــدا بانگەش ڕوكەش

دنیــا  و  خراپــەكاری  لــە  دووركەوتنــەوە 

و كاركــردن بــۆ ڕۆژی قیامــەت، ئەوجــار 

نەخــواردن)23(«. گۆشــت 

مانییــەكان ڕەنگــە لــە ئاینــە هیندییەكانــەوە 

ئەوەیــان  بوزیەتــەوە  بەتایبــەت  و 

ــە  ــە گۆشــت خــواردن دەبێت ــت، ك وەرگرتبێ

هــۆی بەهێزبونــی جەســتە و زیادبونــی 

زاڵبونــی  ســەرەنجام  و  ئارەزوەكانــی 

ڕوحــەوە.  و  نەفــس  بەســەر  جەســتە 

هەمــوو  گوایــە  كــە  ئــەوەش  هەروەهــا 

بونەوەرێكــی  ڕوحــی  زیندەوەرێــك، 

ــەوەر  ــان پەل ــاژەڵ ی ــە ئ ــە، بۆی ــری تێدای ت

ــە.  ــو ســەربڕینی مــرۆڤ وای ســەربڕین وەك

خۆیــان  زۆرجــار  لەمێــژوودا  ســۆفییەكان 

و  بەدورخســتوە  گۆشــت  خواردنــی  لــە 

پێیانوابــوە گۆشــت هــۆكاری بەهێزبونــی 

ئــارەزوە جەســتەییەكانە، بۆیــە جگەلــەوەی 

ــی  ــواردن هۆیەك ــەم خ ــەوە ك ــەالی ئەمان ب

جەســتە  الوازبونــی  بــۆ  ڕاســتەوخۆیە 

مرۆڤــەكان،  ئیــرادەی  پتەوبونــی  و 

بوبــان  ناچاریــش  ئەگــەر  لەهەمانكاتــدا 

ــان لەگۆشــت  ــەوا بەشــێكیان خۆی بخــۆن، ئ

ــان  ــو ومت ــە وەك ــەئ ەم ــرت. ك بەدووردەگ

كاریگەرییەكــی ئاینــی مانییــە بەســەر ئــەم 

ڕەوتــەوە لەســەرەتادا. هەربــەم هۆیــەوە 

ئیــن جــوزی لەســەدەی شەشــدا لــە كتێبــە 

تایبەتەكــەی بــەوەاڵم دانــەوە و ڕەخنەگرتــن 

ــەم  ــەلەفییانە، ئ ــی س ــەوف بەدیدێك لەتەس

ــەكان و  ــە هیندیی ــتە ســۆفیانە بەئایین ڕەوش

دەبەســتێتەوە)24(. زەندەقــە 

پێــی  زیاتــر  ئــەم  كــە  دووەم  ســیامی 

ــی  ــك باس ــی مال ــو ئیامم ــەوە وەك نارساوەت

خــوری.  لەبەركردنــی  بریتییــە  كــردوە، 

و  كــۆن  ســەرچاوە  زۆربــەی  بەپێــی 

تازەكانــی تایبــەت بەشــیكردنەوەی نــاوی 

تەســەوف و بنچینەكــەی، بەســتنەوەیەتی 

ــەن  ــوری لەالی ــی خ ــی بەرگ ــە لەبەركردن ب

كەســانێك كــە تەنهــا خەریکــی خواپەرســتی 

بــوون. ئــەوەش لەبــەردوو هــۆكار، یەكیــان 

بەهــۆی ئــەوەی خــوری زبــرە و لەبەركردنی 

واتــای ســزادانی جەســتەیە، كــە ســەرچاوەی 

ــاوە.  ــتەكانە بەدنی ــوو وابەس ــی هەم یەكەم

بــەرگ  هەرزانریــن  خــوری  دووەمیــش 

بــێ  نیشــاندانی  ئــەوەش  دیســان  بــوە، 

ــە. ئیــن خەلــدون  بایــەخ ســەیركردنی دنیای

ــەوف،  ــە تەس ــەت ب ــی تایب ــان بەش لەهەم

بۆچونــە  ئــەو  پشــتیوانی  ئــەوەی  دوای 

دەكات كــە وشــەی ســۆفی لــە لەبەركردنــی 
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ئــەو  خــوری )ســوف(ەوە هاتــوە، بۆیــە 

بەرگەیــان لەبەردەكــرد چونكــە لەبەركردنــی 

خــوری دەبــوە هــۆی »جیابونــەوە لەخەڵــك 

گرانبەهــا)25(«.  بەرگــی  لەبەركردنــی  لــە 

ــەم  ــاوە ل ــازی لەبەشــی بۆچــی ئەون ئەلكاب

ــەك  ــد ڕای ــراوە، چەن ــییە ن ــتە خواناس ئاڕاس

دەگوازێتــەوە، لەوانــە ئەوەیــە كــە بەهــۆی 

ــە  ــرناوە ك ــان لێ ــەو ناوەی ــەوە ئ بەرگەكەیان

ــی  ــەوەش بەرگ ــت ئ ــار دەڵێ ــە ئەوج خوری

پێغەمبــەران و وەلیەكانــی خوایــە)26(.

بەهەمــان شــێوە توســی لەوەاڵمــی ئــەو 

بــە  ناونــراون  ئەمانــە  پرســیارەی بۆچــی 

بەرگــەی  بــەو  دەیبەســتێتەوە  ســۆفی، 

لەبەریــان كــردوە، كــە خــوری بوە)واتــە 

)واتــە  ئــەوەش  وەدەڵێــت  ســوف(. 

ــەران  ــی پێغەمب ــی خــوری( نەریت لەبەركردن

و ڕاســتگۆیان و شــوێن كەوتوانیــان بــوە)27(. 

ئەبوتالیبــی مەكیــش وەكــو زۆربەی ســۆفییە 

ــە،  ــەم بۆچون ــری الیەنگــری ئ ــی ت گەورەكان

فەرمودەیــەك لــە پێغەمبــەر دەگێڕێتــەوە 

ــەىت: خــوری لەبەربكــەن و  ــە وتوی ــە گوای ك

كــەم بخــۆن دەگەنــە مەلەكوتی ئاســامن)28(. 

)كــە  ســەهرەوەردیە  عومــەری  هەرچــی 

ــوف،  ــەهرەوەردی فەیلەس ــە لەس ــەو جیای ئ

كــوژراو(  بەســەرهرەوەردی  نــارساوە  كــە 

ــەی  ــە بەناوبانگەك ــی كتێب ــی یەكەم لەبەرگ

)عــوارف  ئیســامی  تەســەوفی  لەبــواری 

املعــارف( لەبەشــی )لەبارەی هــۆی ناونانیان 

ــەی  ــەوەی موناقەش ــاوەوە(، دوای ئ ــەو ن ب

ــوارە دەكات الیەنگــری  ــەو ب بۆچونەكانــی ئ

ــەوە  ــاوە لەخوری ــەم ن ــە ئ ــەوەدەكات، ك ئ

ــی  ــەردەوام لەبەركردن ــت »ب ــوە و دەڵێ هات

و  پیاوچــاكان  هەڵبــژاردەی  خــوری 

زاهیــدەكان و موتەقەشــیف و خواپەرســتان 

ــاوە  ــەم ن ــت« ئ ــوە)29(«. هەروەهــا دەڵێ ب

لەســەردەمی پێغەمبــەردا نەبــوە، دەڵێــن 

لەســەردەمی تابعــەكان هەبــوە)30(«.

ــی  ــە ئیامم ــەی ك ــەردەمی ئەوكەس ــە س وات

ــەوەی  ــەاڵم دوای ئ ــردوە. ب ــی ك ــك باس مال

ناكۆكییــەكان زیــادی كــرد و هــەر گروپــەی 

كــرد  خــۆی  بۆچوونەكانــی  الیەنگــری 

بــوو  گــەرم  دنیــا  لەســەر  ملمانێــى  و 

بەكــردەوەی  دەســتیانکرد  گروپێــك   .....

چاكــە، بەســوننەت و ڕاســتگۆی و هێــزی 

ئایــن و ئەمانــە »پشــتیان كــردە دنیــا و 

ــان  ــەگیری و تەنیایی ــتنی، گۆش ــۆش ویس خ

هەڵبــژارد، ئەمانــە گۆشــەیەكیان بــۆ خۆیــان 

ــژارد كــە جارجــارە لێــی كۆدەبونــەوە،  هەڵب

ــوا  ــردە خ ــان دەك ــا ڕوی ــارەش بەتەنی جارج

ــرت)31(«.  ــەو هەڵدەگ ــە جگەل و دەســتیان ل

دووەمیشــدا  لەبەرگــی  شــێوە  بەهەمــان 

تایبەتــە  كــە  چــوار  و  )چــل  لەبەشــی 

جگەلــەوەی  ســۆفییەكان(  بەجلوبەگــی 

بۆچونــە  ئــەو  پشــتیوانی  تــر  جارێكــی 

دەكات )ل 160 بــۆ 167(، هەرلــەم بارەیەوە 

چەندیــن دەقــی ئاینــی و چیــرۆك و قســەی 

دەگێڕێتــەوە.  بارەیــەوە  لــەم  وەلیــەكان 

بەرگــی  »لەبەركردنــی  دەڵێــت  ئەوجــار 

هــەژاران  هەمــوو  بــۆ  پینەكــراو  و  زبــر 

ــا  ــی دنی ــێ بایەخكردن ــازی ب ــاوە بەنی گونج

ئــەم  جوانییەكانــی)32(«.  و  گەشــانەوە  و 

بۆچونــەی كــە وشــەی ســۆفی لەخــوری 

هاتــوە و خوریــش هێــامی ئەوكەســانە بــوە، 

ــان  ــا و كێشــە و ملمانێكانی كــە تەركــی دنی

كــردوە، وەكــو چــۆن لەكۆنــدا بۆچوونــی 

زۆرینــەی ئەوانــە بــووە، كــە لــەم بارەیــەوە 

شــێوەش  بەهەمــان  كــردوە  قســەیان 

وەكــو  هاوچەرخــی  لێكۆڵیارانــی  لەنــاو 

و  ماســینۆن  و  نیكڵســون  گۆڵدتســهیرو 

نودلكــە ئــەو ڕایــە بەپەســندترین بۆچــوون 

ــە  ــە ك ــرە نیكڵســون پێیوای ــراوە. بگ ئەژمارك

ــەوە  ــەی یەكاكردۆت ــەو گفتوگۆیی نۆدلكــە ئ

لــە لێكۆڵینــەوە زمانەوانییەكانــی لــە بــواری 

بنچینــەی خــودی وشــەی ســۆفی)33(.

ئــەوەی  دوای  ماســینۆن  هۆیــەوە  بــەم 

لــە  تەســەوف  نــاوی  كــە  دەڵێــت 

دەڵێــت  هاتــوە،  خوریــەوە  لەبەركردنــی 

»پێویســتە هەمــوو بۆچوونــە كۆنەكانــی 

ڕەتبكرێتــەوە)34(«.  بارەیــەوە  لــەم  تــر 

ــەم  ــی ك ــە الن ــەم ڕەوت ــۆی گشتیشــدا ئ لەك

لەســەدەی  دەركەوتنیــدا  لەســەرەتای 

دووەمــی كۆچــی، ڕەوتــی هەاڵتــن بــوە 

دوركەوتنــەوە  ئازارەكانــی،  و  لەدنیــا 

لەخەمــە بــێ كۆتاكانــی دنیــا، بــەم شــێوەیە 

تەســەوف پەناگــەی كەســانێكی بــێ پەناگــە 

ئــەوە  بــوە.  دۆزەخ  نــاو  بەهەشــتی  و 

بیرهێنانــەوەى ئــەو تێگەیشــتنەی ماركســە، 

كــە ئایــن تیایــدا ڕۆڵــی تریــاك دەبینــێ، 

چارەبــكات،  برینێــك  ئــەوەی  لەبــری 

بەنجــی دەكات، )ئایــن ناڵــەی )كەســی( 

ــە،  ــێ دڵ ــی ب ــی دنیایەك ــێرناوەیە، دڵ چەوس

ــن  ــە، ئای ــێ ڕوح ــی ب ــی هەلومەرجێك ڕوح

وتەیــە  ئــەم  ئەگــەر  گەالنــە(.  تریاكــی 
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)كــە بناغــەی تیۆرەیەكــی فراوانیشــە بــۆ 

ــش  ــداری( گومانی ــاردەی ئاین ــیری دی تەفس

هەڵبگرێــت لەهەمبــەر دیــاردەی ئاینــداری 

بەگشــتی، ئــەوا لەئاســت تێگەشــن لەڕوحی 

تەســەوفدا، تــا ئەوپــەری ســنور ڕاســتی 

یەكێــك  لــەم چوارچێوەیــەدا  هەڵگرتــوە. 

ــۆدە  ــەی بەومیت ــەو بەرهەمــە هەرەگرنگان ل

ئاینــی و  كەلتــوری  كــۆی  ماركســییە 

مەزهــەب و قوتابخانە فكرییەكانی ئیســامی 

ــەی  ــە بەناوبانگەك ــەوە، كتێب ــێ خوێندۆت پ

ــة  ــە )النزعــات املادی ــە، وات )حســێن مروە(ی

كــە  االســامیة(  العربیــة  الفلســفة  فــی 

بەشــێكی تایبەتــە بەتەســەوف. الی ئــەو 

ڕێــگای تێگەیشــن لــە تەســەوف، بەرلــەوەی 

گــەڕان بێت بــەدوای هــۆكارە دەرەكییەكانی 

ئاینــی و فەلســەفی )هینــدی، مەســیحی، 

بێــت  گــەڕان  وەبەرلــەوەی  ئەفڵۆتینــی(، 

بــەدوای ســەرچاوە ئیســامییەكانی )قورئان، 

ــحابە(،  ــەر و ئەس ــی پێغەمب ــودە، ژیان فەرم

ــەدوای هەلومەرجــی  ــە ب پێویســتی بەگەڕان

مێــژووی. بــەم شــێوەیە ئــەو ســەرەتای ئــەم 

ــییە  ــەش  و سیاس ــە بەڕوك ــەوە ئاینیی بزووتن

ملمانێــی  نــاو  دەباتــەوە  بەنــاوەڕۆك 

سیاســی و كۆمەاڵیەتــی ئەســحابە، وە پێیوایە 

ــەوەی  ــوڵ بون ــامن و ق ــی عوس دوای كوژران

ناكۆكــی لەســەر دەســەاڵت، گروپێــك لــە 

ــە  ــدا ئەوان ــە بڕیاریان ــن ك ــد دەركەوت زاهی

ــە  ــەو شــەڕانە. ئەمان ــرن ل ــان بەدوربگ خۆی

ــن  و  ــا ناكەی ــەڕی دنی ــە ش ــان وت ئێم دەی

شــەڕی بەدەســتهێنانی ڕەزامەنــدی خــوا 

هەڵدەبژێریــن. ئەمــەش دیاردەیــەك بــوە 

پێغەمبــەر  مەرگــی  دوای  لەقۆناغەكانــی 

لــەو  چونكــە  دەركەوتــوە.  ئەســحابە  و 

قۆناغــەدا خەڵكــی بەســیفەتی موســڵامن 

ــاوی  ــەوە ن ــوون »دوای ئ ــڕوادار نارساوب و ب

ــار  ــەوت، ئەوج ــت دەرك ــد و خواپەرس زاهی

هۆگربــون  كــە  دەركەوتــن  كەســانێك 

ئەمانــە  خواپەرســتییەوە،  و  بەزوهــد 

ــردە  ــوون و ڕویانك ــەرداری دنیاب ــت ب دەس

ڕێبازێكــی  ئەوەشــیانكردە  خواپەرســتی، 

تایبــەت بەخۆیــان و ئەخاقێــك كــە پێیــەوە 

وابەســتەبون)35(«.

نوێنەرایەتــی  ئەمانــە  بۆیــە 

بــۆ  دەكــرد  ســلبیان  ڕەتكردنەوەیەكــی 

واقیعێكــی سیاســی ســلبی. چونكــە لــەڕوی 

ڕوكردنــە  ســەرچاوەی  كۆمەاڵیەتییــەوە 

ویژدانــە  بەئاگاهاتنــەوەی  تەســەوف« 

ڕوبــەرووی  ئەوســتەمانەی  لەبەرامبــەر 

ــەی  ــا ئەوان ــەك تەنه ــەوە، ن ــرۆڤ دەبێت م

دەگرێــت،  ســەرچاوە  تــرەوە  لەئەوانــی 

بەڵكــو پێــش ئــەوە و ســەرەتا ســتەمی 

مــرۆڤ لەخــۆی)36(«. دوای ئــەوە بەهاتنــی 

و  دەســەاڵت   بۆســەر  ئەمەوییــەكان 

گەشــەكردنی دەســەاڵتی ســتەمكاریان، ئەم 

دیاردەیــەش زیاتــر گەشــەی كــرد و فراوانــر 

بــوو. لــە ناوەرۆكــدا ئــەم بزووتنەوەیــە 

یــان دیاردەیــە »نارەزایەتــی بــوو بەرامبــەر 

سیاســییە  كۆمەاڵیەتــی و  دۆخــە  ئــەو 

ــە  ــوو، ك ــەی لەئاراداب ــتەمكارییە ئەمەوی س

ــەورە  ــی گ ــاكاری كۆمەاڵیەت ــایەیدا جی لەس

دەســەاڵتدارە  لەنێــوان  بــوو  دروســتبوو 

دۆڵەمەنــدە بــێ ســنورەكان  و هەژاربوونــی 

فراوانــەكان)37(«.  كۆمەاڵیەتییــە  پێكهاتــە 

لــە  زۆر  ژمارەیەكــی  شــێوەیە  »بــەم 

موســڵامنان پەنایانــربدە بــەر گۆشــەگیری 

و زوهــد وەكــو نارەزایەتییــەك بەرامبــەر 

ئــەو  سیســتەمەكەی،  و  دەســەاڵت 

ئااڵكانیــان  لەســەر  كــە  دروشــمەش 

هەاڵتــن  ئەوەبــوو:  نوســیووبوویان 

كــە  زوهــد  شــێوەیە  بــەم  لەدنیــا)38(«. 

بریتیــە لەپشــتكردنە دنیــا و ڕوكردنــە خودا، 

لەناوەرۆكــدا بزووتنــەوەی ڕەتكردنــەوەی 

ــە  ــییە. ڕەنگ ــی و سیاس ــی كۆمەاڵیەت واقیع

تێگەیشــتنی  بــۆ  شــیكردنەوە  باشــرین 

ئــەم  باڵوبونــەوەی  و  دەركەوتــن 

دیاردەیــە لەنــاو كۆمەڵــگای ئیســامییدا 

ــی  ــی كۆچ ــەدەی دووەم ــی س تاكۆتاییەكان

ــەو  ــامی، ئ ــەوفی ئیس ــی تەس و دەركەوتن

ــی  ــۆر عەفیف ــە دكت ــت ك ــیكردنەوەیە بێ ش

كــە  ئەكادیمــی  كەســایەتی  و  پســپۆڕ 

بەســەرەتای دەســت پێكردنــی بایەخــی 

لــە  زانســتییە  لێكۆڵینــەوەی  و  زانســتی 

بــواری تەســەوفی ئیســامی لــە نیــوەی 

یەكەمــی ســەدەی ڕابــردوو. ئــەو لــە كتێبــی 

ــام(  ــی االس ــة ف ــورة الروحی ــوف الث )التص

گروپێكــی  دەركەوتنــی  هۆكارەكانــی 

كۆمەاڵیەتــی كــە بەزاهیــدەكان نارسابــوون، 

دەگەڕێنێتــەوە.  هــۆكار  چــوار  بــۆ 

و  قورئــان  خــۆی،  ئیســام  یەكەمیــان 

هەمیشــە  ئایــن  رسوشــتی  و  فەرمــودە 

كەمكردنــەوەی  بــۆ  هانــدەدەن  مــرۆڤ 

ــون  ــۆ ڕزگارب ــدان ب ــاو هەوڵ ــەخ بەدنی بای

بەمەقامــی  گەیشــن  و  دوارۆژ  لەســزای 
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ئــەوەی شــایەنی پاداشــتی خوایــی بــن. 

ــڵامنان دژی  ــی موس ــی ڕوح دووەم: شۆرش

ســتەمكاری و سیســتەمی كۆمەاڵیەتــی و 

سیاســی. ســەردەمی دەركەوتنــی زوهــد 

ســەردەمی  دووەم  و  یەكــەم  لەســەدەی 

ســوپای  پەالمــاری  غــەزاو  فراوانبونــی 

ناوچــەكان،  زۆرینــەی  بــۆ  موســڵامنانە 

بەوهۆیەشــەوە غەنیمــە و دەســتكەوتێكی 

زۆر كەوتــە دەســتی موســڵامنان كــە ئــەوە 

ــن و  ــد ب ــانێكی زۆر دۆڵەمەن ــرد كەس وایك

ــەرقاڵ  ــاوە س ــان و دنی ــییەكانی ژی بەخۆش

بــن، لــە ئاســتی ناوخــۆش شــەڕی ناوخــۆ و 

ســتەمكاری سیاســی و ملمانێــی مەزهەبــی 

زاهیــدەكان  كــە  وایكــرد  سیاســی  و 

ئەوانەبــن كــە كــۆی ئــەم واقیعەیــان قبــوڵ 

ڕاهیبــەی  كاریگــەری  ســێیەم:  نەبــوو. 

مەســیحی كــە پێــش هاتنــی ئیســامیش بــە 

دووســەد ســاڵ لەنــاو كۆمەڵــگای عەرەبــی 

بوونــی هەبــوە. بەهاتنــی ئیســام ســلوكی 

ــەك  ــە مەســیحییەكان، ن خواپەرســتی ڕاهیب

بیروبــاوەڕە ئاینیەكانیــان كاریگــەری هەبوە 

چــوارەم:  ئیســامی.  كۆمەڵــگای  بەســەر 

گفتوگــۆ  ڕەتكردنــەوەی  و  هەڵگەڕانــەوە 

فیقهــی و كەالمییــەكان. چونكــە لەســەدەی 

دووەمــەوە كــە ســەردەمی دەركەوتنــی 

ــەكان  ــە كەالمیی ــی و گروپ ــە فیقه مەزهەب

لــە  لەهەمانكاتــدا  گەشــەكردنیانە،  و 

ڕوی ڕوحییــەوە ســەردەمی بەمامتاتیكــی 

ــۆرم و  ــی زۆرە بەف ــن و بایەخدان ــی ئای بون

یاســاكان تــا دیــوە ڕوحــی و عیرفانییەكانــی 

بــڕوادار)39(. كەســی 

هەرچــی دكتــۆر )التفتازانی(یــە كــە ئەویــش 

كەســایەتییەكی ئەكادیمــی و پســپۆرە لــە 

ــامی  ــی ئیس ــەفی و عیرفان ــوری فەلس كەلت

و هەندێــك جــار بەفەیلەســوف و هەندێــک 

جاریــش بەشــێخی شــێخەكانی تەســەوف 

ــی شــیكردنەوە  ــت لەمیســڕ، لەكات ناودەبرێ

دكتــۆر  بۆچونــەی  ئــەم  بەدواداچونــی  و 

عەفیفــی پێیوایــە لــەم چــوار هــۆكارەی ئــەو 

باســی كــردوە بــۆ دەركەوتنــی زوهــدی 

یەكــەم  دوانەكــەی  تەنهــا  ئیســامی، 

ــەوە  ــەالی ئەم ــەی دووەم ب ــن. دوانەك ڕاس

ڕاســت نیــن و جێــگای گومانــن لــەوەی 

ــی  ــەر دەركەوتن ــت بەس ــان دانابێ كاریگەری

ــێیەم  ــۆكاری س ــارەی ه ــە. لەب ــەم دیاردەی ئ

كــە عەفیفــی باســی كــردوە بــۆ دەركەوتنــی 

تەســەوف تەفتازانــی پێیوایــە كاریگــەری 

مەســیحیەت بەســەر زوهــدی ئیســامییەوە 

ــە، چونكــە لەجەوهــەردا زوهــد  ڕاســت نیی

ڕەهبانیــەت  چونكــە  ڕەهبانیەتــە،  دژی 

تەركــی یەكجــاری دنیــا و ئاوەدانــی و ژن 

ڕەخنــە  بەڕونــی  لەقورئانیشــدا  هێنانــە. 

و  گیــراوە  مەســیحی  ڕەهبانیەتــی  لــە 

بەكردەوەیەكــی بیدعــەو نائاینــی ناســێرناوە. 

حەوتــی  و  بیســت  ئایەتــی  ئــەو  واتــە 

ســورەتی )الحدیــد( )ورهبانیــە ابتدعوهــا 

ماكتبناهــا علیهــم(. بۆیــە موســڵامنان نــەك 

لەڕاهیبــە  بەوەنەبــوە  هەرپێویســتیان 

مەســیحیەكانەوە فێــری زوهــد بــن، بەڵكــو 

لــەڕوی ئاینیشــەوە ئــەم كارە یاســاغبوەو 

قورئــان  دەقــی  بەپێــی  حەرامكراوبــوە 

خــۆی. هــۆكاری چوارەمیــش كــە بریتیــە 

كێشەی سەرەكی 
تەفتازانی ئەوەیە 
كە ڕەخنەگرتنی 
لە بۆچوونەكانی 

عەفیفی وەكو ڕەخنە 
لە ڕاستیەکان 

خستۆتەڕوو، بۆیە 
كاتێك ئاوڕ لەو 
سەرچاوانەی تر 

دەدەینەوە، كە 
هەم عەفیفی و 
پێش ئەویش 

زۆر لێكۆڵیاری تر 
خستویانەتەڕوو، 

تێدەگەین كە 
بەڵگەكانی ئەم 

بوارە لەوە فراوانتر و 
زۆرترن
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لەگفتوگــۆ  دوركەوتنــەوە  و  هەاڵتــن  لــە 

ــە  ــەو پێیوای ــەوا ئ ــەكان، ئ فیقهــی و كەالمیی

دەكەوێتــە  مێژووییــەوە  لــەڕوی  زوهــد 

فیقهــو  نوســینەوەی  دەركەوتنــی  پێــش 

ــەت  ــەالم وبەتایب ــتی ك ــەریعەت و زانس ش

موعتەزیلــە)40(.

لــەم  لەتەفتازانــی  عەفیفــی  جیــاوازی 

تەفتازانــی  كــە  ئەوەیــە  شــیكارییە، 

ئەكادیمــی  كەســایەتییەكی  جگەلــەوەی 

و  فەلســەفە  نــارساوی  لێكۆڵەرێكــی  و 

تەســەوفی ئیسامیشــە، لەهەمانكاتــدا خۆی 

كەســایەتییەكی بەبیروباوەڕ و ســلوك ســۆفی 

بــووە تائــەوەی وەكــو ومتــان هەندێــك جــار 

بەشــێخی شــێخەكانی تەســەوفی میســڕی 

نــاوی دەركــردوە. بۆیــە ئــەو بــەم ڕەخنانــەی 

ــەواو  ــی ت ــتویەتی وێنەیەك ــی ویس لەعەفیف

كاریگەرییەكــی  لەهــەر  دوور  ئاینیانــەی 

ــكات.  ــەوف ب ــای تەس ــی وێن ــی و دنیای بیان

بۆیە ســەرباری ئــەوەی عەفیفــی لەبەرامبەر 

ئــەم دووخاڵــە كەمریــن بەڵگــە و شــیكاری 

بــەاڵم  خســتۆتەڕوو،  بەرهەمــەدا  لــەو 

ــەی  ــی بەڵگ ــەوە نەبون ــۆی ئ ــتییدا ه لەڕاس

نییــە.  زانســتی  ئەرگۆمێنتــی  و  مێژوویــی 

بەڵكــو پێویســتى نەبوونــی خســتنەوەڕووی 

چەندیــن  لەالیــەن  كــە  بەڵگانەیــە  ئــەو 

ــە لێكۆڵینــەوەی تــردا  ــاری تــرەوە و ل لێكۆڵی

عەفیفــی  تــر  بەواتایەكــی  خراونەتــەڕوو. 

ــوارە  ــەم ب ــپۆڕ ل ــایەتییەكی پس ــو كەس وەك

بــۆ  ئامــاژەی  تەنهــا  بەكورتــی  یەكجــار 

دەركەوتنــی  ســەرەكییەكانی  ســەرچاوە 

تەسەوف فیقهی دڵە نەك جەستە
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تەســەوفی ئیســامی كــردوە لەســەرەتادا، 

ــەی  ــەوە كێش ــەملاندنی. بەپێچەوان ــەك س ن

ئــەم  كــە  ئەوەیــە،  تەفتازانــی  ســەرەكی 

ڕەخنەگرتنــی لــە بۆچوونەكانــی عەفیفــی 

ــتیانە خســتۆتەڕوو.  ــەو ڕاس ــە ل ــو ڕەخن وەك

ــر  ــەرچاوانەی ت ــەو س ــاوڕ ل ــك ئ ــە كاتێ بۆی

دەدەینــەوە، كــە هــەم عەفیفــی و پێــش 

ئەویــش زۆر لێكۆڵیــاری تر خســتویانەتەڕوو، 

تێدەگەیــن كــە بەڵگەكانــی ئــەم بــوارە لــەوە 

فراوانــر و زۆرتــرن، كــە بــەو ڕەخنانــەی 

تەفتازانــی ڕەتبكرێنــەوە، كــە زیاتــر ڕەخنەی 

ئایدۆلۆژیــن. 

بڵێیــن  ڕاســتیەش  ئــەو  دەبێــت  لێــرەدا 

لــە  هەوڵیانــداوە  ئەوانــەی  زۆرن  كــە 

تەســەوف  ئایدۆلۆژییــەوە  ڕوانگــەی 

بەمەســیحیەت، یــان شــیعە، یــان ئایینــە 

ببەســتنەوە،  ئێرانییــەكان  و  هینــدی 

ــە  ــەوەی ك ــە ئ ــەرەنجام بگەن ــەوەی س بۆئ

بڵێــن كەواتــە ئــەم ڕەوتــە بیدعەیــە و هیــچ 

پەیوەنــدی بەئیســامەوە نییــە و حەرامــە 

وەكــو زۆرینــەی نوســەرەكانی ســەر بــە 

قوتابخانــەی نەقڵــی و ســەلەفی لــە كــۆن و 

ــەوەی  ــان بۆئ ــەن. ی ــە و دەیك ــازە كردویان ت

ڕوحانــی  ڕەگێكــی  هیــچ  ئیســام  بڵێــن 

تێدانییــە و ئانێكــە خالیــە لە هەمــوو عیرفان 

ــك  و خواناســییەكی ســۆفیانە، وەكــو هەندێ

بەتایبەتــی  مەســیحی  ڕۆژهەاڵتناســی 

ویســتویانە نیشــانی بــدەن. لەبەرامبــەردا 

بــەردەوام ســۆفییەكان لەكــۆن و تــازەدا ئــەو 

زانســت و ڕێبــازەی خۆیــان بردۆتــەوە ســەر 

خــودی قورئــان و پێغەمبــەر و ئەســحابەكان. 

مێژووییــە  ڕاســتی  ئــەوەی  لەكاتێكــدا 

ئەوەیــە كــە خــودی بزووتنــەوەی تەســەوفی 

ــی  ــە قۆناغ ــە دەكەوێت ــامی دیاردەیەك ئیس

ــتێكە  ــی و ش ــی كۆچ ــەدەی یەكەم دوای س

ــۆن  ــەی مێژوونوســانی ك ــو زۆرب ــە وەك نوێی

وتویانــە. كــە بەزمانــی ئاینــی پێــی دەوترێت 

ــەم  ــی ئ ــچ كات بیدعەبون ــەاڵم هی بیدعــە، ب

دیاردەیــە لــەروی شــكل و فــۆڕم و نــاوەوە، 

تەواوەتــی  ناتەبایــی  و  ناكۆكــی  واتــای 

ــراوە  ــرو وت ناگەیەنێــت لەگــەڵ بنەمــا جێگی

تەســەوف  جگەلــەوەش  قورئانییــەكان. 

خــۆی ئەزمونێكــی ڕوحــی و ســایكۆلۆژی 

لەرسوشــتی  جۆرێكــە  بەڵكــو  كەســییە، 

مرۆیــی. وەكــو چــۆن لەئاســتی تاكەكەســی 

بــەرزی و نزمییــە ســایكۆلۆژییەكان ڕادەی 

ئــەم هەســتە  بەهێــزی و خاوبوونــەوەی 

لەئاســتە  شــێوە  بەهەمــان  دەردەخــەن، 

و  لەژینگەیــەك  كۆمەاڵیەتییەكەشــی 

ســەردەمێكەوە بۆســەردەم و ژینگەیەكــی 

تــر دەگۆڕێــن. ئــەوەش شــتێك نییــە تایبــەت 

بێــت بەیــەك ئایــن و یــەك كۆمەڵــگا و تەنهــا 

یــەك ســەردەمەوە، بــەاڵم بێگومــان دەكرێت 

ئاینێــك لەدانەیەكــی تــر ڕوحانــی تــر بێــت 

ــەم  ــی ئ ــژەی وەرگرتن ــش ڕێ و كۆمەڵگایەكی

ســەردەمێكیش  و  زیاتربێــت  گوتــارەی 

لەســەردەمێكی تــر لەبارتــر بێــت. لــە بەشــی 

تەســەوف و زمــان بەشــێوەیەكی درێژتــر 

خــودی  مرۆییــەی  ڕەهەنــدە  ئــەو  بــۆ 

ئەزمونــی تەســەوف دەگەڕێینــەوە، ئــەوەی 

ــچ  ــە هی ــە ك ــم ئەوەی ــەوێ بیڵێ ــرەدا دەم لێ

ــی  ــت لەڕێ ــامی ناكرێ ــەوفی ئیس كات تەس

یــەك هــۆكار و تەنهــا یــەك ڕەهەنــدەوە 

شــیبكرێتەوە. بــەم هۆیــە گــەورە لێكۆڵیــاری 

مێــژووی تەســەوف و ئەوكەســەی دەرگای 

بــەڕووی  ئەكادیمییەكانــی  ناوەنــدە 

ســەدان  كــردەوە  ئیســامییدا  تەســەوفی 

ــەوە  ــەم بارەی ــۆری ل ــەوەی هەمەج لێكۆڵین

پێشــكەش بەمرۆڤایەتــی كــردوە، پێــی وایــە 

ئەوەیــان  هاوچەرخــەكان  »لێكۆڵینــەوە 

ســەملاندوە كــە ناكرێــت بنچینەی تەســەوف 

بۆیــەك هــۆكاری دیاریكــراو بگێڕینــەوە)41(«.

شــتێكی  تەســەوف  »بەڕاســتی  بۆیــە 

ئاڵــۆزە)42(«. ئــەم ئاڵۆزییــەش لــە هەمــوو 

نــاو   لەئاســتی  دەبیرنێــت.  ئاســتەكانییدا 

كاریگەرییەكانــی،  هــۆكارو  نــاوەرۆك،  و 

و  تەریقــەت  بەڵگەكانــی،  و  تەفســیر 

ئەنــدازەی  بــە  بگــرە  دەربڕینەكانــی. 

مێــژووی  تەریقەتــەكان  كەســایەتی و 

جیــاواز و دیــدگا و تەفســیری جیاوازیشــامن 

ــو  ــەوف وەك ــتی تەس ــە ئاس ــەم ل ــە. ه هەی

ــو  ــە ئاســتی تەســەوف وەك ســلوك، هــەم ل

قــوڵ،  ئاینــی  ڕوانگەیەكــی  و  فەلســەفە 

بەرهەمانــەی  لــەو  لەیەكێــك  ئەدۆنیــس 

ــی  ــی و عیرفان ــی ڕوحان ــدا ئەزمون ــە تیای ك

تەســەوفی ئیســامی لەمێــژوودا بەســتۆتەوە 

بەســەردەمی مۆدێــرن، لەژینگــەی ئایینیــەوە 

بەژینگــەی ســیكۆالری بــەراوردی كــردوە، 

لەهەمــان ئــەو بەرهەمــە پێیوایــە »ئــەوەی 

ئــەوەش  )چارەناكــرێ(،  چارەنەكــراوە 

ئــەوەش  )نازانرێــت(،  نەزانــراوە  كــە 

ئەمەیــە  )ناوترێــت(،  نەوتــراوە  كــە 

تەســەوفی  كــە  ئــەوەش  تەســەوف)43(«. 
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بێــت  تایبــەت  نییــە  شــتێك  ئیســامییە، 

شــتێكە  بەڵكــو  ئاینێــك،  و  ســەردەم  بــە 

پەیوەنــدی بەبوونــی مــرۆڤ و رسوشــتی 

خۆیــەوە هەیــە. كەواتــە كاتێــك ئێمــە لێرەدا 

ــیحی،  ــەزی مەس ــی ڕەگ ــی كاریگەربوون باس

یــان مانــی، یــان ئەفڵۆتینــی و هەرەگەزێكــی 

تەســەوفی  بەســەر  دەكەیــن  تــر 

ئاڵوگــۆڕی  لەچوارچێــوەی  ئیســامییەوە، 

ئەزمونــی مرۆییــەوە ســەیری دەكــەن، نــەك 

شــتی تــر. وەكــو چــۆن تەســەوفی ئیســامی 

كەوتۆتــە  فكــری  وێســتگەی  لەچەندیــن 

ژێــر كاریگــەری دەرەكــی، بەهەمــان شــێوە 

ــەری  ــامیش كاریگ ــەوفی ئیس ــودی تەس خ

فكــری  بەســەر  دروســتكردوە  گــەورەی 

ــن  ــەری ئی ــە كاریگ ــۆی، بۆمنون ــی خ دەرەك

عەرەبــی بەســەر دانتــی و مۆنتســكیۆوە. 

جیالــەوەش بڕوابــون بــەوەی ڕەوتێــك، یــان 

ــۆ ســەدان ســاڵ و  ــە ب هێزێكــی ئاینــی هەی

ــت  ــی دەس ــاڵ توانیویەت ــەزاران س ــرە ه بگ

ــی(  ــۆڕی ئاین ــت بە)جەوهەرێكــی نەگ بگرێ

ــە شــتی  ــدەی ئایدۆلۆژیای لەڕاســتییدا ئەوەن

ترنییــە.

 بۆیــە پرســی كاریگەربــون و كاریگەرنەبونی 

بەكارلێكــە  ئیســامیش  تەســەوفی 

لــەدەرەوەی  دەبــێ  دەرەكییــەكان، 

بیروبــاوەڕی ئایدۆلۆژییــەوە شــیبكرێتەوە. 

خاڵــی  پرســی  بــۆ  بەگەڕانــەوە  لێــرەوە 

ڕوحانیەتــی  و  ڕەهبانیــەت  كاریگــەری 

مەســیحی بەســەر گەشــەكردنی زوهــدی 

ئیســامی و دواتریــش دەركەوتنــی چەمكــی 

تەســەوفی  الی  ڕوت  خۆشەویســتی 

ئیســامی، باســێكە چەندیــن لێكۆڵینــەوە 

و بەرهەمــی تایبــەت لەبــارەوە نــورساوە. 

لەدیــوی  جگــە  ئەوەیــە  ڕاســتی  یەكــەم 

مەســیحی  ڕەهبەنــەی  دیــاری  لێكچــوی 

لەهەمانكاتیشــدا  ئیســامی،  زوهــدی  و 

هەمــان  خاوەنــی  ناوەرۆكــەوە  لــەڕوی 

گوتــاری الهوتــی و ڕوحیــن، كــە بریتییــە 

ــەرقاڵبون  ــا و س ــە دنی ــەوە ل ــە دووركەوتن ل

بەخواناســی. بەوپێیــەش لــەو ســەردەمانەی 

دەســەاڵتی  لەژێــر  مەســیحییەكان  كــە 

خەالفەتــی ئیســامی ئەمــەوی و عەباســییدا 

و  سیاســی  دەســەاڵتێكی  هیــچ  بــوە، 

كۆمەاڵیەتییــان نەبــوە و مافــی بەشــداری 

سیاســییان نەبــوە، ئــەوە هۆكارێكــی تــر 

و  مەســیحیەكان  بایەخدانــی  كــە  بــوە 

ــی  ــەگیریان لەواتایەك ــتی و گۆش بەخواپەرس

ئاینــی ڕوتــەوە، واتایەكی ڕوحانــی و فكریش 

وەربگرێــت. بۆیــە هیــچ دوورنییــە ئــەم 

ــت  ــتەوخۆش بێ ــییە ناڕاس ــتە خواناس رسوش

ــەی  ــت بەســەر ئەوان ــوو بێ كاریگــەری هەب

كۆمەاڵیەتییــەی  و  سیاســی  واقیعــە  لــەم 

بونــی هەبــوە نــاڕازی ببــوون. دواتریــش بــۆ 

ــەری  ــی و كاریگ ــە و تێكەڵی ــەم پەیوەندی ئ

زوهــدی  بەســەر  مەســیحی  ڕەهبانیەتــی 

ئیســامی لەقۆناغــی یەكــەم و تەســەوفی 

ئیســامیش لەقۆناغــی دووەم دەگەڕێینــەوە. 

هەرچــی تایبەتــە بەڕەتكردنــەوەی هــۆكاری 

ــە  ــە بریتیی ــەوە ك ــش الی تەفتازانی چوارەمی

ــی بایەخــی زانســتە  ــە هــۆكاری فراوانبوون ل

)نەحــوو  وەكــو  ناڕوحانییەكانــی  وشــكە 

ــو  صــەرف و كــەالم و فەرمودەناســی و فیقه

ئســوڵی فیقهــــ( لــەو ســەردەمانە. بەبیانــوی 

ــە  ــامی دەكەوێت ــدی ئیس ــە زوه ــەوەی ك ئ

پێــش دەركەوتــن و فراوانبونــی ئــەم گوتــارە 

ــی  ــتییدا بیانووییەك ــەوا لەڕاس ــتیانە، ئ زانس

خــودی  ئــەوەی  ســەرباری  الوازە 

تیۆرییــەوە  لــەڕووی  كــە  ڕەتكردنــەوە، 

مەنتقیــە. چونكــە دیارتریــن كەســایەتییە 

زاهیدەكانــی ئــەو ســەردەمە كــە خــودی 

تەفتازانیــش ناویــان دەبــا، لەهەمانكاتــدا 

بــوون،  دیاریــش  شەرعناســی  فەقیهــو 

ســوفیانی  و  بــەرسی  )حەســەنی  لەوانــە 

ســەوری و ســەعیدی كــوڕی موســەیب(. 

كەســایەتییە  چــۆن  وەكــو  ئەمانــە  كــە 

دووەمــی  ســەدەی  دیارەكانــی  هــەرە 

ــە  ــون لەمەكك ــامی ب ــدی ئیس ــی زوه كۆچ

و بــەرسا، لەهەمانكاتــدا خاوەنــی مەزهەبــی 

فیقهــی تایبــەت بەخۆشــیان بــون وەكــو 

ڕابەرانــی تــری چــوار مەزهەبــە فیقهیــە 

)حەنەفــی(.  بەتایبــەت  ئیســامییەكە، 

بــەاڵم بەچەنــد هۆكارێكــی دنیایــی نــەك 

و  پوكاونەتــەوە  مەزهەبانــە  ئــەم  ئاینــی 

كــە  لەناوچــون،  دواتــردا  لەقۆناغەكانــی 

ــە  ــەو هۆكاران ــەوەی ئ ــوێنی لێكدان ــرە ش ئێ

نییــە. ســەرباری ئــەوەش زوهــد ئەوەنــدەی 

ســلوكێكی فیقهــی و شــەرعییە، مەعریفــە و 

دنیابینییەكــی عیرفانــی نییــە. لەبــەر هەمــان 

هــۆكارە بــەردەوام زوهد دیاردەیەكــی ئاینی 

قبوڵكــراو بــوە الی فەقیهو شەرعناســەكانەوە 

زۆرجــار  كــە  تەســەوفەوە  بەپێچەوانــەی 

بەبیدعــە و كردەیەكــی حەرامیان ناســاندوە. 

بۆمنونــە )الذهبــی( وتویەتــی »تەســەوف 
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ــە زوهــد،  ــرە ل ــارساوە و زیات مەزهەبێكــی ن

ــەس  ــە ك ــە ك ــیان ئەوەی ــەی جیاوازیش بەڵگ

ــە  ــەاڵم ڕەخن ــردوە، ب ــدی نەك ــەی زوه لۆم

لــە تەســەوف گیــراوە)44(«.

ســەنگی مەحەكــی زەهبیــش لــەم جیاكارییە 

و وێناكردنــی زوهــد وەكــو دیاردەیەكــی 

تەســەوفیش  و  ئیســامییانە  پەســەندی 

وەكــو كردەیەكــی ناپەســەندی درێژكــراوەی 

ڕەهبانیەتــی مەســیحی، بەپێــی تێگەیشــتنی 

قوتابخانــەی حەنبەلــی. لەالیەكــی تــرەوە 

لەســەدەی  تەفتازانیــەوە  هەمــان  بــەالی 

یەكــەم و دووەمــی كۆچــی ســێ قوتابخانەی 

ســەرەكی زوهــدی ئیســامی بونیــان هەبوە، 

ــحابە و  ــەك ئەس ــە، ژمارەی ــان لەمەكك یەكی

ســەعیدی كــوڕی موســەیب، بــەرسا حەســنی 

ــی  ــار و خەڵك ــوڕی دین ــی ك ــەرسی و مالك ب

ســەوری  ســوفیانی  بــەرساش  تریــش، 

ســێیەمیش  و  جوبیــر  كــوڕی  ســەعدی 

زوهــدی میــرس)45(. وەكــو پێشــریش ومتــان 

و  بەزوهــد  چەنــد  ئەمانــە  لەڕاســتییدا 

خواپەرســتی نــارساون، بەهەمــان ئەنــدازەش 

ئەهلــی  بگــرە  و  شــەرعناس  بەفەقیهــو 

بــەرسی.  بەتایبــەت حەســەنی  كەالمیــش 

زاهیــدی  كەســایەتی  نارساوتریــن  كــە 

ســەرەتای  و  یەكــەم  ســەدەی  كۆتایــی 

ــەو  ــەی ئ ــە، منون ــی كۆچیی ــەدەی دووەم س

دەیویســت  كــە  كەســایەتیانەیە  جــۆرە 

لەملمانــێ  خــۆی  هەڵبێــت،  دنیــا  لــە 

بــەردەوام  و  دەپاراســت  ناوخۆییــەكان 

لەمزگەوتــدا خەریكــی خواپەرســتی بــوو. 

ئــەم كەســایەتییە زاهیدێكــی هــەرە نــارساو 

و گــەورەی ســەدەی دووەمــی كۆچییــە، كــە 

دڵشــكاوی  حــوزن و  ڕیتمێكــی  بــەردەوام 

بەســەر دیندارییەكەیــدا زاڵــە. بەپێچەوانــەی 

ســەرباری  كــە  ئیســامییەوە  تەســەوفی 

یەكگرتنــەوەی لەناوەرۆكــی ئایینیــدا لەگــەڵ 

زوهــدی حەســەنی بــەرسی بەمنونــە، بــەاڵم 

ــی  ــاوو فۆڕم ــی و پاس ــوی ئاین لەئاســتی بیان

ــد  ــەوە. زوه ــەگیرییەش جیادەبێت ــەو گۆش ئ

ســلبی  سیاســی  هەڵوێســتێكی  زیاتــر 

بــوە، بــەاڵم تەســەوف گەشــەكردنی ئــەم 

یــان  ئایدۆلۆژیــا،  بــۆ  بــوە  هەڵوێســتە 

بۆمەعریفــە.  خــۆی  تەســەوف  بەزمانــی 

تەئویلــەوە  لەڕێــی  كــە  مەعریفەیــەك 

خوێنــدەوە  ئاینــی  دەقــی  تــر  جارێكــی 

پەیوەنــدی  خــواو  مــردن و  ژیــان و  و 

وەرگــرت.  تریــان  واتــای  بەمرۆڤیشــەوە 

واتایــەی  ئــەو  هەمــان  ئەلجــوزی  ئیــن 

كاتێــك  داڕشــتۆتەوە  تــر  بەشــێوەیەكی 

ــە ســەرەتاكەی  ــت »تەســەوف ڕیبازێك دەڵێ

بــوە)46(«. تەواوەتــی  زوهــدی 

تەســەوف،  بــۆ  زوهــد  گۆڕانــی  بــەاڵم 

بەڵكــو  نەبــوە،  كتوپــڕ  كردەیەكــی 

گەشــەكردنی  مێژوویــی  دەرەنجامێكــی 

دوای  بەتایبــەت  زوهدبــوە  خــودی 

ــردەی  ــەكان لەك ــەزە بیانیی ــی ڕەگ تێكەڵبون

خواناســی ئیســامییدا. یەكێك لەكەســایەتییە 

دیارەكانــی تەســەوفی ئیســامی لەســەدەی 

ــۆ 243  ــاوە )170 ب ــی ژی ــێی كۆچ دوو و س

كۆچــی(، كــە حارســی موحاســیبە، لەیەكێــك 

بەزوهــد  تایبەتــە  كــە  لەنامەكانیــدا 

بەناوی)فــی بیــان الزهــد ومعنــاه(دا كــە 

ــیارو وەاڵم، دوای  ــێوەی پرس ــە لەش نامەیەك

ئــەوەی زوهــد بە«دووركەوتنــەوە لەدنیــا و 

ــی  ــی« دەناســێنێت، لەڕێ ــژ و ئارەزوەكان چێ

لێكدانــەوەی چەمكــی دوركەوتنــەوە لەدنیــا 

ــەوە  ــك دەبێت ــەوە، نزی ــژو ئارەزوەكان و چێ

كــە  بەشــێوەیەك  زوهــد  لەواتاكردنــی 

جیابێــت لەســەردەمی پێــش خــۆی، بــێ 

ئــەوەی بەتەســەوف بیناســێنێت. بەوپێیــەی 

بــەدڵ  ئــەو زوهــد زیاتــر دەبەســتێتەوە 

مــرۆڤ  نــاوەوەی  دیــوەی  و  نەفــس  و 

تاســلوكی كۆمەاڵیەتــی. بۆمنونــە دەڵێــت 

ــۆرە،  ــدا جۆراوج ــی زاهیدەكان ــد لەدڵ »زوه

بەئەنــدازەی  زوهدەكــەی  هەركەســێك 

مەعریفەكەشــی  مەعریفەكەیەتــی، 

ئەقڵیشــی  ئەقڵیەتــی،  بەئەنــدازەی 

دنیــاش  بڕواكەیەتــی)47(«.  بەئەنــدازەی 

دیــار  جــۆر،  دوو  ســەر  دەكاتــە  دابــەش 

و نادیــار. دیــوە نادریــار و ناوەكییەكــەی 

»شــوێن كەوتنــی ئــەو ئارەزوانەیــە كــە لەناو 

نەفســدایە و دڵیــش شــوێنی دەكەوێــت)48(«.

ــەم موحاســیبیە ڕوحــی  ــەم شــێوەیە الی ئ ب

زوهــدی ئیســامی، وەســتانەوەیە بــەڕوی 

ئــەوەی  بــەڕووی  ناوەكییــەكان،  ئــارەزوە 

لــەو ئەدەبیاتــە پێــی دەوترێــت شــەهەوات. 

هەرخــودی نازنــاوی موحاســیبی لــەوەوە 

موحاســەبە  بــەردەوام  ئــەو  كــە  هاتــوە 

كردبــوە  نەفســی  لێپرســینەوەی  و 

پێیوابــوە،  و  ڕێــگای خواناســی  ســەرەتای 

كــە شــەڕی ڕاســتەقینەی مــرۆڤ لەگــەڵ 

تەســەوف  لێــرەوە  خۆیەتــی.  نەفســی 

ڕوەوە  لــەزۆر  هاوبەشــیكردنی  ســەرباری 
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ــەدەی  ــە لەس ــامی ك ــدی ئیس ــەڵ زوه لەگ

دووەمــی كۆچــی بەتایبــەت گەشــەكردنی 

لەهەمانكاتــدا  بینــی،  بەخۆیــەوە  زۆری 

ــری  ــەكردنی دوات ــری گەش ــی ت لەقۆناغەكان

زوهــدی ئیســامی، تەســەوفیش دەركــەوت. 

یــان بەواتایەكــی تــر فۆڕمێكــی تــری زوهدی 

زوهــدی  هەمــان  لەهەنــاوی  ئیســامی 

ــۆن  ــە چ ــەوت، ك ــدی دەرك ــامی تەقلی ئیس

خاوەنــی بەرگــی تایبــەت بەخــۆی بــوو، 

بــوو.  جیاوازیــش  ناوەرۆكێكــی  خاوەنــی 

)حنــا الفاخــوری(  و )خلیــل الجــر( بەیەكەوە 

بەرگییەكەیــان  ســێ  و  گرنــگ  لەكتێبــە 

ــی،  ــامی و عەرەب ــەفەی ئیس ــارەی فەلس لەب

نێــوان  جیــاكاری  تایبەمتەنــدی  ســێ 

بــەم  پێشــنیاردەكەن  تەســەوف  زوهــد و 

جێهێشــتنی  زوهــد  »یەكــەم  شــێوەیە: 

دنیایــە بەتەماعــی گەیشــن بەبەهەشــت، 

لەكاتێكــدا تەســەوف جێهێشــتنی دنیایــە 

بەمەبەســتی گەیشــن بەخــودا لــەم دنیایــە. 

دووەم زاهیــد لەترســی خــودا ڕوو لەخــوا 

ــە  ــوا و دڵنیای ــقی خ ــۆفی لەعەش دەكات، س

لەرەحمەتەكــەی. ســێیەم زوهــد ســلوكێكی 

كاریگــەری  كەمریــن  ڕوتــە،  ئیســامی 

ــدە نزیكــە  دەرەكــی بەســەرەوەیە، هەرچەن

ــەوف  ــەاڵم تەس ــیحی. ب ــەی مەس ــە ڕاهیب ل

قوتابخانــە  زۆربــەی  كاریگــەری  لەژێــر 

تــرە)49(«. ئایینیەكانــی  فەلســەفی  و 

كاریگــەری  بەدورگرتنــی  هەرچەنــدە 

زوهــدی  بەســەر  مەســیحی  ڕەهبانیەتــی 

فۆڕمــەی  ئــەو  بەتایبــەت  ئیســامی، 

كۆمەاڵیەتــی  دیاردەیەكــی  وەكــو  كــە 

ســەدەی  دووەمــی  نیــوەی  لــە  فــراوان 

دووەمــی كۆچییــەوە دەركــەوت، پرســێكە 

گومانــی  و  لەســەركردن  قســە  مایــەی 

زیاتــرە لــەوەی لــەم بەرهەمــە بەوشــێوە 

بــەو  بــەاڵم  خراوەتــەڕوو.  كۆنكرێتیــە 

لێــرە  ئێمــە  یەكەمــی  بایەخــی  پێیــەی 

ــاوی زوهــدی  ــی تەســەوفە لەهەن دەركەوتن

ــی  ــان بەدەركەوتن ــە خۆم ــامییەوە، بۆی ئیس

دەرەكییــەكان  كاریگەرییــە  و  تەســەوف 

ــەم  ــی ئ ــەر بەپێ ــە ه ــن. ك ــەرقاڵ دەكەی س

ــەوە  ــە لەســەدەی ســێی كۆچیی لێكۆڵینەوەی

ــان  ــەكان كاریگەری ــە دەرەكیی ــدی كارلێك ئی

ــەوە  ــەوت، لەوساتەش ــام دەرك ــەر ئیس بەس

بــۆ  گــۆرا  ئیســامی  زوهــدی  وردەوردە 

تەســەوفی ئیســامی)50(. كــە ئــەو مەبەســتی 

ــەی  ــەو فۆڕم بەتەســەوفی ســەدەی ســێ، ئ

فەلســەفی  بەتەســەوفی  كــە  تەســەوفە 

)ئەبــو  وەك  كەســانی  واتــە  نــارساوە. 

ــان  ــاڵی )277 ی ــە لەس ــەراز( ك ــەعیدی خ س

بەیەكەمیــن  كــە  یــان 286 كۆچــی(   279

مێژووییــەوە  لــەڕووی  دادەنرێــت  كــەس 

نــاو  هێناوەتــە  بەقــای  و  فەنــا  زاراوەی 

كــە  تەســەوف)51(.  فكــری  ئەدەبیاتــی 

ڕاســتەوخۆی  كاریگــەری  گوایــە  ئــەوەش 

ئایینــی هینــدی و بوزیەتــە بەتایبەتــی. )ابــو 

عبداللــة بــن اســد املحاســبی( كــە لــە )243( 

زۆرتریــن  خاوەنــی  و  مــردوە  كۆچــی  ی 

و كۆنریــن بەرهەمــی فكــری ســۆفیانەیە 

ئەمەشــیان  نەفــس،  لەبــواری  بەتایبــەت 

بەكاریگــەری ئەدەبیاتــی یۆنانــی بەتایبــەت 

ئەفڵۆتینــی. حەكیمــی تەمــزی كــە لــە ســاڵی 

كەســایەتی  یەكەمیــن  و  مــردوە   )230(

ســۆفییە مەقامــی وەلــی شــیكردۆتەوە و لەم 

ــا  ــیوە و هەروەه ــی نوس ــەوە بەرهەم بارەی

پەرســتنەكانی  ناوەكــی  بەشــێوەیەكی 

بەكاریگــەری  ئەمیشــیان  تەئویلكــردوە، 

قوتابخانــەی ئیســامعیلی ناوەكــی. هەروەها 

ــە)297( مــردوە  ــە ل ــدی بەغــدادی ك جونەی

تەســەوفی  یەكتاپەرســتی  بەمامۆســتای  و 

هەروەهــا  ئەژماردەكرێــت.  ئیســامی 

ــە  ــانەبوە، ك ــەو كەس ــی ئ ــش یەكەمین ئەوی

بەرهەمــی تایبەتــی بەزانســتی تەســەوف 

ــەم بەرهەمــەدا چەندیــن  نوســیوە)52(، كــە ل

ئەمــان  بۆچوونەكانــی  و  فكــر  بــۆ  جــار 

بێـــت  بریــاڕ  ئەگــەر  دەگەڕێینــەوە. 

لەنــاو  دیاریبكەیــن  جیــاكاری  ســەرەتای 

زوهــد  لەنێــوان  ئیســامییدا  كەلتــوری 

و  عیرفــان  و  ســلوكی  كردەیەكــی  وەكــو 

تەســەوف وەكــو دەرەنجامێكــی كردارەكــی 

لێكەوتــەی مەوقیفێكــی ئەبســتمۆلۆژی و 

ئاینــی جیــاواز، كــە ئەوەیــان پەیوەنــدی 

بەقۆناغــی دووەمــی تەســوفی ئیســامییەوە 

هەیــە دوای تێكەڵبوونــی ڕەگــەزە فەلســەفی 

ئیســامییە.  بەودیــاردە  بیانییــەكان  و 

ئاگاداربــم  مــن  جێیــەی  تائــەو  ئــەوا 

دەكرێــت ئامــاژە بــۆ ئیــن ســینا بكەیــن 

وەكــو یەكەمیــن كــەس كــە ئامــاژەی بــۆ 

ــە  ــەم دوو دیاردەی ــوان ئ ــی نێ جیاوازییەكان

كــردوە. ئــەو لەبەشــی تایبــەت بە)مقامــات 

)الشــفا و( بەرگــی  لــە كتێبــی  العارفیــن( 

تایبــەت بەزانســتی الهوتــی و خواناســی 

جیــاكاری  لەچوارچێــوەی  )االلهیــات( 
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ــف  ــی عاری ــد و كەس ــی زاهی ــوان كەس لەنێ

بۆئاشــكرادەكات.  خۆیــامن  بۆچونــی 

فەخــری  ئەوبەشــەوە  بایەخــی  لەبــارەی 

ڕازی لــە لێكدانــەوە و شــەرحە نارساوەكــەی 

ســێ  كتێبــە  ئــەم  بەرگــەی  ئــەم  بــۆ 

بەرگییــەی ئیــن ســینا وتویەتــی »ئــەم بەشــە 

گرنگریــن بەشــی ئــەو كتێبەیــە، )ئەوبەشــە( 

زانســتی ســۆفییەكانی وا ڕێكخســتوە كــە 

ئــەو  دوای  كەســیش  نەكــراوە،  پێشــر 

نەیكــردوە)53(«.

ــینا  ــن س ــە ئی ــەوەی ك ــۆی ئ ــەوەش بەه ئ

لــەم بەشــەش بەشــێوەیەكی قــوڵ و لــە 

رێــی تێكەڵكردنــی فەلســەفە و تەســەوفەوە 

)عیرفــان( لەچەندیــن گۆشــەنیگاوە جارێكــی 

تــر زانســتی تەســەوفی داڕشــتۆتەوە. كــە 

ئــەوەش قۆناغێكــی گەشــەكردوی فەلســەفی 

لەچەمكــی  وەكــو  تەســەوفە  بوونــی 

بەشــێوەیەكی  ســینا  ئیــن  الی  عەشــق 

ڕوون دەردەكەوێــت. ئیــن ســینا پێــی وایــە 

پشــتكردنە مەتاعــی دنیــا و خۆشــییەكانی 

ــەردەوام  ــەوەی ب ــد. ئ ــت زاهی ــی دەوترێ پێ

ــژ و ڕۆژ  ــو نوێ ــە، وەك ــی بەندایەتیی خەریك

و ئــەوە پێــی دەوترێــت عابــد. ئــەوەش 

ــودا،  ــتنە لەخ ــەڕقاڵی تێگەیش ــری س ــە فك ب

ڕوناكــی  دەركەوتنــی  تــا  بەردەوامــە 

خــودا لەناخییــدا، ئــەوە پێــی دەوترێــت 

ڕونــی  زیاتــر  ئــەوە  دوای  عــارف)54(. 

دەكاتــەوە و دەڵێــت »زوهــد الی غەیــری 

عــارف جۆرێكــە لەبازرگانــی، وەكــو ئــەوەی 

كەلوپەلــی  دنیــا  بەكەلوپەلــی  كەســێك 

ــری  ــتنیش الی غەی ــت. پەرس ــەت بكڕێ قیام

عــارف جۆرێكــە لەبازرگانــی، وەكــو ئــەوەی 

كەســێك كــە لــەم دنیایــە كارێــك بــكات تــا 

ــت)55(.« دوای  ــت وەربگرێ ــا پاداش ــەو دنی ل

ئــەوە ئــەوە ڕون دەكاتــەوە عــارف مەتلەبــی 

عیرفانــی خــودی خــوای هەیــە و هیچــی 

تــر، بــەاڵم ئەوانــی تــر تەماعــی پاداشــت  و 

ــە لەســزا. بەهەمــان شــێوە ڕازی  ڕزگاربونیان

لەشــیكردنەوەی ئــەم دەقــەدا وتویەتــی: 

خواناســەكان ســێ جــۆرن »گــەڕاوە لەجگــە 

ناوەڕاستەكەشــی  زاهیــدە،  كــە  لەخــوا 

بەندایەتییــە،  خــوا  بــۆالی  ڕۆشــتوو 

كــە  بەخــوا  گەیشــتنە  كۆتاییەكەشــی 

ســەرباری  شــێوە  بــەم  مەعریفەیــە)56(.« 

ــەاڵم  ــەوف، ب ــدو تەس ــوان زوه ــاوازی نێ جی

قۆناغێكــی  تەســەوف  وەكــو  دەتوانیــن 

ــەالی  ــە ب ــن، بۆی ــد ببینی ــەكردوی زوه گەش

نیكڵســۆنەوە لەســەدەی یەكــەم و دووەمــی 

ــت،  ــوو بێ ــوفیش هەب ــەر تەس ــی ئەگ كۆچ

ئــەم  لەزوهــد.  نەبــوە  هەرجیاكــراوە 

لــە  مێژووییــەوە  لــەڕووی  جیاكارییــە 

ســەدەكانی دواتــر بەتایبــەت لەســەدەی 

ســەردەمی  واتــە  دەســتیپێكرد،  ســێوە 

فەلســەفی.  تەســەوفی  دەركەوتنــی 

ــارەی زانســتی  ــەو كەســانەی لەب ــن ئ كۆنری

تەســەوفەوە شــتیان نوســیوە، بۆســەدەی 

لەوانــە  دەگەڕێتــەوە،  كۆچــی  ســێی 

موحاســیبی و خــەرازو تەمــزی و جونەیــدی 

بەغــدادی)57(.

بۆیــە زۆربــەی لێكۆڵیــاران پێیانوایە ســەدەی 

ســێ و چــوار ســەدەی زێرینــی دەركەوتنــی 

تەســەوفە وەكــو ڕێبــاز و فەلســەفەیەكی 

ئەگەر زوهد دابڕان 
بێت لە كۆمەڵگا 

لە ڕووی فیزیكیەوە، 
سلوكێكی 

كۆمەاڵیەتی 
بێت و هەڵگری 

پاشخانێكی 
ئەخالقی بێت، 
ئەوا تەسەوف 

لەقۆناغی یەكەم 
قوڵبونەوەی 

ئەو هەستەیە و 
بەهێزبونییەتی



گۆڤارێكی فكری و فەلسەفییە، دوو مانگ جارێك دەردەچێت 100
ژمارە )69 - 68( ساڵی پانزەیەم 

No.(68 - 69) August .2018

تایبــەت.  شوناســێكی  خــاوەن  و  جیــاواز 

كــە گرنگریــن ڕەگــەزی بریتییــە لەعەشــقی 

ــەو  ــفەوە. ل ــژ و كەش ــی چێ ــە لەرێ مەعریف

دەركــەوت  جیــاكاری  سەردەمەشــەوە 

لەنێــوان زانســتی ناوەكــی ئــەوان و زانســتی 

ڕوكەشــی ئەوانیــر. لــەم دوو ســەدەیەوە 

ــتی  ــۆ خواپەرس ــەوە ب ــەوف لە«رێبازێك تەس

مەعریفــە)58(.«  بــۆ  ڕێبازێــك  بــۆ  گــۆرا 

ــو  ــەوفیش وەك ــی تەس ــەرەتای دەركەوتن س

ــەت  ــان تایب ــە خۆی ــانێك ك ــۆ كەس ــان ب ناون

كــردوە بەخواپەرســتی و وەكــو ڕێبازێكــی 

ــی  ــەدەی یەكەم ــی س ــۆ كۆتاییەكان ــی ب ئاین

دووەمــی  ســەدەی  ســەرەتای  و  كۆچــی 

گێڕانــەوەی  بەپێــی  دەگەڕێتــەوە  كۆچــی 

قوشــەیری وەكــو پێشــر بینیــامن)59(. كــە 

ئــەو ســەردەمەی ئــەو باســی دەكات نزیكــە 

وەڕگێرانــی  گەشــەكردنی  لەســەردەمی 

بیانــی،  و  یۆنانــی  فەلســەفی  ئەدەبیاتــی 

بۆیــە دەكرێــت ئــەم وەرگێڕانانــە كاریگــەری 

ڕاســتەوخۆی دانابێــت بەســەر گەشــەكردنی 

فكــری تەســەوف و گۆڕانــی لەتەســەوفێكی 

ــۆ  ــد، ب ــوە لەزوه ــك ب ــە نزی ــلوكییەوە ك س

ــەوە  ــی و فەلســەفی. ئ تەســوفێكی مەعریف

ــی  ــە نیكلســۆن كردویەت ــەو ســەرنجەیە ك ئ

فەلســەفەی  كاریگــەری  بەتایبــەت 

ئەفڵۆتینیەتــی نــوێ)60(.

ــگا  ــە كۆمەڵ ــت ل ــڕان بێ ــد داب ــەر زوه ئەگ

ســلوكێكی  فیزیكیــەوە،  ڕووی  لــە 

ــی بێــت و هەڵگــری پاشــخانێكی  كۆمەاڵیەت

ئەخاقــی بێــت، ئــەوا تەســەوف لەقۆناغــی 

و  هەســتەیە  ئــەو  قوڵبونــەوەی  یەكــەم 

بەهێزبونییەتــی. لــە قۆناغــی دووەمیــش 

ــەڕوی  ــڵامن ل ــگای موس ــە كۆمەڵ ــە ل دابڕان

و  بیــر  دامەزراندنــی  مەعریفیشــەوە. 

تێگەشــتنێكی تــرە بــۆ خــودی ئایــن  و فۆڕمی 

لەوخاڵــەدا  هەردووكیــان  ئاینداریــش. 

هاوبەشــن كــە ڕاكردنــن لەدنیــا، بــەاڵم بــەوە 

جیادەبنــەوە كــە تەســەوف ڕاكردنــە لەهەمو 

زوهــدە  هەرچــی  یەكجارییــە،  و  دنیــا 

ــە  ــە. بۆی ــا و كاتیی ــێكی دنی ــە لەبەش ڕاكردن

ــاوان  ــی و ت زوهــد دەســتگێڕانەوەیە لەخراپ

تەســەوف  بــەاڵم  دنیــا،  ناشــیرنییەكانی  و 

ــاوان  ــە و ت ــو خراپ ــە وەك ــەیركردنی دنیای س

ــە  ــك لەپێناس ــرە یەكێ ــا. بگ ــی ڕەه و نارشین

كۆنەكانــی تەســەوف كــە عەتــار لــە یەكێــك 

لەكەســایەتییە گەورەكانــی ســەدەی چــواری 

كۆچــی تەســەوفی دەیگێڕێتــەوە بریتیــە لــە 

»پچڕاندنــی پەیوەندییــەكان، ڕەتكردنــەوەی 

ــتییەكان«)61(. ــن بەڕاس ــەوەرەكان، گەیش بون

دوای ئــەوە عەتــار دەڵێــت مەبەســتی ئــەم 

پێناســەیە ئەوەیــە، كــە كەســی ســۆفی و 

بــە هەمــوو  خــۆی  پەیوەنــدی  خوانــاس 

بونــەوەرەكان دەبڕێــت و تەنهــا ڕوودەكاتــە 

كــە  جیادەبێتــەوە  لــەوەدا  بــەاڵم  خــوا. 

بەســەریدا  تــرس  و  خەمبــاری  زهــدی 

زاڵــە وەكــو حەســەنی بــەرسی، هەرچــی 

بەختــەوەری  و  خۆشەویســتی  تەســەوفە 

وەكــو ڕابیعــە. یــان ڕاســتر وایــە بڵێیــن 

ــی لەپشــتەوەیە،  زوهــد ترســی ســزا و تاوان

تەســەوف عەشــقی میهرەبانــی و جوانــی 

لەپشــتی  ئەودنیابینیــەی  خواوەنــد.  و 

ــی و  ــتی فیقه ــامییەوە بەگش ــدی ئیس زوه

شــەرعییە، هەرچــی تەســەوفە ڕوحانیــەت و 

ــدی  ــازەی پەیوەن ــی ت ــی فۆڕمێك دامەزراندن

مرۆڤــە بەخوداوەنــدەوە. بەواتایەكــی تــر 

كەســی زاهیــد لەخواپەرســتی و خواناســییدا 

نەگەڕێتــەوە،  كــە  نــاڕوات  ئەوەنــدە 

توانــای  تــا  ســۆفییە  مرۆڤــی  هەرچــی 

تائــەو  دەڕوات،  ڕێگایــەدا  لــەم  هەیــە 

ــگا ون دەكات.  ــاری كۆمەڵ ــەی بەیەكج جێی

كاتێكیــش دەگەڕێتــەوە كەســێكی نامــۆ و 

دنیابینیەكــی  و  زمــان  جیــاوازە، خاوەنــی 

تــرە. كەســی ســۆفی دوای ئەوپــەڕی بــێ 

ــەك  ــادا ڕوناكیی ــە دنی ــەوەی ل ــی ل هیوابوون

بدۆزێتــەوە، لەنــاو دڵــی خۆیــدا بــەدوای 

ڕۆشــنایی خواییــدا دەگەڕێــت. ئــەم فەنابون 

لەكۆمەڵــگا  خۆبزركــردن  و  بــون  ون  و 

هەڵدەبژێرێــت، دوای ئــەوەی بەچەندیــن 

قۆنــاغ و لەچەندیــن وێســتگەدا كۆمەڵــگا 

دووبــارە  خــۆی  تاوانــكاری  و  دڵرەقــی 

دەكاتــەوە. بۆیــە كەســی ســۆفی دنیایەكــی 

و  دەدۆزێتــەوە  خۆیــدا  لەناخــی  بچــوك 

دەیكاتــە بەدیلــی دنیــای گــەورە. 

ئەگــەر  تەســەوف  دەركەوتنــەی  ئــەم 

لەســەرەتادا كردەیەكــی ئەخاقــی و ســلوكی 

بــوو بێــت وەكــو الی ڕابیعــەی عــەدەوی 

دیــارە، ئــەوا قنــاغ بەقۆنــاغ ئــەم ئاڕاســتەیە 

و  فەلســەفی  گوتــاری  خاوەنــی  دەبێتــە 

لێكدانــەوەی مەعریفــی تایبــەت بەخــۆی 

ــوو ئاڕاســتە  ــە هەم ــەوە ل ــای دەكات ــە جی ك

ئایینیەكانــی تــر. گۆڕانــی زوهــدی ئیســامی 

لــە  تــر  فۆڕمێكــی  بــۆ  ســاكار  و  ســادە 

ــودی  ــاوی خ ــی لەژێرن ــتی ئەگەرچ خواپەرس
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زوهدیشــدا بێــت، كــە وەكــو موحاســیبی 

ــۆ  ــت ب ــك بێ ــان ناوێ ــردوە، ی ــاژەی بۆك ئام

كەســانێكی تــر كــە بەرگێكــی تایبەتییــان 

لەبەركــردوە وەكــو قوشــەیری باســی كــردوە، 

دیاردەیەكــی  لەڕاســتییدا  دیاردەیــە  ئــەم 

تەنهــا  نییــە  شــتێك  گشــتییە.  ئایینــی 

پەیوەنــدی بەیــەك ئایــن و یەك ســەردەمەوە 

وشــیاری  لــە  جۆرێــك  بەڵكــو  هەبێــت، 

ئایینیــە كــە دەشــێت لەزیــاد لــە ئایــن و زیاد 

لەســەردەمێكدا ڕووبــدات. جامــی نزیــك 

ــددا  ــۆفی لەزوه ــی »س ــە وتویەت ــەم واتای ل

پلەیەكــەی لەســەرو پلــەی زاهیدەوەیــە)62(«، 

و  لەبەهەشــتە  چــاوی  زاهیــد  چونكــە 

ئەویــر لەخــوای بەهەشــت. بگــرە لەنــاو 

مێــژووی ئاینــی هەرەكۆنــدا و بەتایبــەت الی 

ــاكاری  ــەرەتاكانی جی ــت س ــس دەكرێ هیرم

لەنێــوان دوو فۆڕمــی زوهــد و خواپەرســتی 

بكەیــن. ئــەو لەشــوێنێكدا لەچوارچێــوەی 

نەفســی  سەرزەنشــتكردنی  و  ئامــۆژگاری 

مرۆیــی، ڕوو لەنەفســی زاهیــد دەكا و پێــی 

دەڵێــت »ئــەی نەفــس، زوهــد ئەوەنییــە 

ــا( ببیــت  ــەرداری چێژەكانــی )دنی دەســت ب

و چاكــی بكــەی لەگــەڵ ڕازیبــون بەمانــەوە 

تیایــدا. بەڵكــو زوهــدی تــەواو ئەوەیــە ڕازی 

بیــت بەپشــت تێكردنی)دنیــا و چێژەكانی( و 

ئامادەبیــت بــۆ جێهێشــتنی. بەهەمان شــێوە 

ئــەی نەفــس زوهــد لەدنیــای رسوشــتی 

و  خۆشــی  بــەرداری  دەســت  ئەوەنییــە 

ئارەزووەكانــی ببــی و لەهەمانكاتــدا ڕازی 

بیــت بەمانــەوە تیایــدا. زوهــد بەراســتی 

شــەوقی بەهێــزە بــۆ جێهێشــتنی )دنیــا(، 

ــەكانی،  ــە كێش ــتی و ل ــت لەدەس ڕزگارت بێ

لەبــەاڵو ناكۆكــی و ســتەمەكانی)63(«.

بەاڵیانــە،  لــەو  ڕزگاربونــە  مــردن  بۆیــە 

ــەوە  ــە نەبونیی ــۆ ڕوناكــی، ل ــەوە ب لەتاریكیی

بۆدڵنیایــی  لەترســەوە  دەوڵەمەنــدی،  بــۆ 

هەتــا  خۆشــی  بــۆ  ناخۆشــییەوە  لــە  و 

هەتایــی. بــەم شــێوەیە زوهــدی یەكــەم كــە 

هیرمــس باســی دەكات ئەوەیــە دەســت 

ــە  ــتە و ل ــە جەس ــا و ل ــە دنی ــت ل هەڵبگری

ــە  ــدی دووەم ــی زوه ــت، هەرچ ئارەزوەكان

لــەم  ڕۆشــن  ئــارەزوی  لــەوەی  بریتییــە 

دنیایــە و جێهێشــتنی بكــەی. كــە دەكرێــت 

ئــەوەی دووەمیــان ناوبنێیــن تەســەوف، یــان 

زوهدێــك لەســەرو زاهیدەكانــەوە وەكــو 

ئارەزووكردنــی  زوهــدی  دەیــوت.  جامــی 

مــەرگ و گەیشــن بەڕەهایــی و دەرچــون 

لــە دنیــا، ســەیركردنی دنیــا وەكــو زیندانــی 

تاوانكارییــە،  كــە بەرسوشــت  و شــوێنێك 

تیایــە،  ســۆفیانەی  و  عیرفانــی  ڕوحێكــی 

ــەم  ــاوی زوهــددا. ب ــان ن ــر هەم ــەاڵم لەژێ ب

واتایــە گۆڕانــی زوهــد بــۆ تەســەوف لەنــاو 

نییــە  دیاردەیــەك  ئیســامییدا،  كەلتــوری 

تایبــەت بێــت بــەم كەلتــورە خــۆی، بەڵكــو 

گشــتیەوە  ڕوحانــی  و  ئاینــی  دۆخێكــی 

لەئیســام،  هــەر  نــەك  كۆنــرە  یەكجــار 

ئاســامنییەكان،  ئایینــە  لەهەمــوو  بەڵكــو 

بگــرە ڕەنگــە رسوشــتی هەمــوو ئایندارییــەك 

بێــت. ئەگــەر ئاوڕێكــی خێــرا لــە ئەدەبیاتــی 

هەتــا  بدەینــەوە  تریــش  گەالنــی  ئاینــی 

ــی ئیســامیش،  ــش هاتن ــن ســەدە پێ چەندی

ئــەوا بەڕونــی ئــەو گۆڕانكارییــە دەبینینەوە. 

ــدگای  ــە لەدی ــەت ك ــودی ڕەهبانی ــرە خ بگ

قورئانییــدا بیدعەیــە، شــتێكە لەبنچینــەدا 

لــە ئایینــی مەســیحییدا بونــی نەبــوە، بەڵكــو 

ئــەوە لەقۆناغەكانــی تــر و لەســەردەمەكانی 

ــك  ــی هەندێ ــە بەپێ ــراوە. ك ــۆی زیادك ــر ب ت

ــە  ــەم ڕەهبانیەت ــەرچاوەی ئ ــەوە س لێكۆڵین

مەســیحییە ئەفڵۆتینــە لەمیســڕ، یــان ئایینــە 

ــا و  ــە وات ــەاڵم تاك ــەاڵت. ب ــی ڕۆژه كۆنەكان

لێكدانــەوەی ڕەهبانیــەت كــە لەقورئانــدا 

وەكــو بیدعەیــەك نــاوی هاتــوە، بریتــی 

ــا موســڵامنان  ــاوان و خراپــەكاری ت ــە لەت نیی

بەچــاوی كــەم و خراپــەوە لێــی بڕوانــن. 

بەواتایەكــی تــر ئــەو واتاكردنــە ســەلەفییەی 

كــە پێیوایــە ئــەو ئایەتــەی ســورەتی حەدیــد 

هــۆكاری  بۆكــرد  ئاماژەمــان  پێشــر  كــە 

ســەرەكییە بۆئــەوەی موســڵامنان بەیاســاغ و 

قەدەغــەی بزانن هیــچ شــتێك لەڕەهبانیەتی 

مەســیحییەوە فێربــن، بۆچونێكــی تــەواو 

قورئانــی و كۆتایــی نییــە. بەڵكــو بەتەنیشــت 

تێگەشــتنەی  لــەو  بەشــێك  ئەمــەوە 

وەریانگرتــوە  ئایەتــەوە  لــەم  موســڵامنان 

و  ڕەهبانیــەت  خــودی  كــە  ئەوەبــوە، 

لەخواپەرســتی  زیادەڕۆیــی  و  گۆشــەگیری 

خواوەندیــش  ئەگەرچــی  نییــە،  تــاوان 

لەخواپەرســتی  بەوشــێوەیە  فەرمانــی 

كــە  خراپەیــە  ئــەوە  بەڵكــو  نەكردبێــت، 

بڕیــاری خواپەرســتی لــەو جــۆرە بــدەی 

ــۆن  ــو چ ــەی، وەك ــی نەك ــر جێبەجێ و دوات

لەبەرامبــەر  كردیــان  مەســیحییەكان 

ڕەهبانیــەت. بــۆ ڕونكردنــەوەی زیاتــری ئــەو 

ــت دەكات  ــەملاندنی، پێویس ــتە و س مەبەس
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ــۆی و  ــیاقی خ ــی س ــە بەپێ ــودی ئایەتەك خ

ــەڕوو،  ــەكان بخەین بەشــێك لەتەفســیرە كۆن

مێــژووی  بــۆ  بەگەڕانــەوە  ئەوجــار 

سەرســامبوون و كاریگەربوونــی موســڵامنان 

فۆڕمــی  و  مەســیحییەكان  بەڕاهیبــە 

خواپەرســتیان ئــەو ڕاســتییە یەكابكەینــەوە، 

كــە لــەو ســەردەمانە هیــچ ڕێگرییەكــی 

ــوە  ــی نەب ــەردەم موســڵامنان بون ــی لەب ئاین

ئەوپــەڕی  فێــری  لەمەســیحیەكانەوە  تــا 

زوهــد و دواجــار تەســەوفی ئیســامیش بن. 

دوای ئــەوەی خواوەنــد لەســورەتی حەدیــد 

باســی ناردنــی پێغەمبــەران دەكات، كــە بــۆ 

دادپــەروەری و خواپەرســتی و یەكتاپەرســتی 

)ئەوجــار  دەڵێــت  ئەوجــار  ناردوونــی، 

ئەوانــدا  پێــی  بەشــوێن  و  ئەمانــە  دوای 

عیســامان نــارد، ئینجیلــامن پــێ بەخشــی 

خســتە  میهرەبانیــامن  و  بەخشــندەیی  و 

ــان  ــی، ڕەهبانیەتێكی ــی شــوێن كەوتوەكان دڵ

ــە ئێمــە لەســەرمان نەســاپاندبون  ــا ك داهێن

ــدی  ــوون، مەبەســتیان ڕەزامەن و نەنوســی ب

ــان  ــە بەڕاســتی و بەباشــی نەی ــوو، بۆی خواب

ــان  ــە بڕوای ــەی لەمان ــە ئەوان ــت، بۆی پاراس

ــین و  ــێ بەخش ــان پ ــتی خۆیامن ــا پاداش هێن

زۆرینەشــیان فاســق دەرچــون(.

بپرســین  ئەوەیــە  ڕاســتی  یەكەمیــن   

وتــراوی  بەپێــی  ڕەهبانــی  وشــەی  كــە 

قورئانــی واتــای چییــە. ئیــن ئەلعەرەبــی 

)شەرعناســی مالكــی مەزهەبــی ســەدەی 

ســۆفی  عەرەبــی  ئیــن  نــەك  شــەش، 

)أحــكام  لەكتێبــی  حــەوت(  ســەدەی 

ســێ  ڕەهبانیەتــەوە  لەبــارەی  القــرأن( 

ــەالی ئەمــەوە  ــە ب ــە ڕوو، ك تەفســیر دەخات

ئیســامدا.  لەئایینــی  پەســەندن  دوانیــان 

ــەوەش  ــە، ئ ــەوەی ژنان ــان »ڕەتكردن یەكەمی

كراوەتــەوە،  نەســخ  ئێمــە  لەئایینەكــەی 

یــان  پەرســتگا  لــە  گۆشــەگیرییە  دووەم 

ئەوەشــیان  خواپەرســتی،  بــۆ  شــوێنێك 

پەســەندە بەتایبــەت لەكاتــی خراپبوونــی 

ســەردەم و زۆربوونــی تــاوان. ســێیەمیش 

ــە  ــە و چون ــتنی ئاوەدانیی ــت و جێهێش گەش

چۆلەوانــی و دەشــت و دەرە، ئەوەشــیان 

پەســەندە)64(. شــێوە  بەهەمــان 

بــەم پێیــەی خاڵــی یەكەمــی ناكــۆك لەنێــوان 

زوهــدی ئیســامی و ڕەهبانیەتــی مەســیحی، 

بریتیــە لەدووركەوتنــەوە لــەژن هێنــان، كــە 

ســەرچاوەی ئــەم ڕەفتــار و بڕیــارەش دوو 

شــتە: یەكەمیــان وێناكردنــی ژن هێنــان و 

ــەوە  ــە بەژنان ــی هەرجــۆرە پەیوەندییەك بون

ــارەزووی  ــس و ئ ــە نەف ــەك ك ــو كردەی وەك

كوشــتنی  بۆیــە  دەكات.  داوای  مــرۆڤ 

لوتكــەی  )شــەهوەت(  ئــارەزوەش  ئــەم 

خواپەرســتە  و  خوانــاس  كەســی  ئەركــی 

دووەمیــش  ڕۆشــنبیرییە.  ئــەم  بەپێــی 

سەردەكێشــێت  هێنــان  ژن  كــە  ئەوەیــە 

بــۆ ســەرقاڵبوونی كەســەكە بــە دنیــاوە، 

بەدابینكردنــی پێویســتییەكانی ژیــان و مــاڵ 

و منــاڵ. كەواتــە بــۆ ڕزگاربــوون لــەم خەمــە 

دنیاییانــە، پێویســتە هــەر لەســەرەتاوە ئــەم 

دەرگایــە دابخرێــت. لــە كەلتــوری ئاینــی 

مەســیحییدا ڕاهیبــەكان لەبــری بیركردنــەوە 

و  دنیایــی  ژنهێنانــی  و  شــوكردن  لــە 

جەســتەیی، زاراوەی شــوكردن و ژنهێنانــی 

ڕوحانیــان داهێنــاوە. ســەهلی تەســتەری 

تەفســیری  كۆنریــن  خاوەنــی  و  ســۆفی 

ســێی  لەســەدەی  قورئــان  ســۆفیانەی 

كۆچیــدا، لەبــارەی ئــەم ئایەتــەوە تەنهــا 

ئــەوە دەڵێــت »رەهبانیــەت، لەڕەهبــەوە 

هاتــوە، واتــە تــرس. واتــە ترســانی بــەردەوام 

بەبــێ بونــی تەمــاع)65(.« هەرچــی تەبەریــە 

دەڵێــت زانایانــی تەفســیر لەســەر واتــای 

)ئــەو ڕەهبانیەتــەی لەئایەتەكــە هاتــوە دوو 

ڕایــان هەیــە. یەكیــان ئەوەیــە كــە ئەوانــەی 

ــی  ــان توان ــا، نەی ــان داهێن ــەم ڕەهبانیەتەی ئ

بەباشــی ئاینەكــە بپارێــزن وەكــو خــۆی، بۆیە 

توشــی ئــەو بیدعەیــە بــون. ڕای دووەمیــش 

نەپاراســتنی  مەبەســتی  كــە  ئەوەیــە 

ڕاســتەقینە و بەباشــی لــەم ئایەتــە بۆئەوانــە 

ــان دروســتكردوە،  ــەو بیدعەیەی ــە ئ ــە، ك نیی

دواتــر  كــە  لەوانەیــە  مەبەســتی  بەڵكــو 

بیدعەیەیــان  ئــەو  بەباشــی  و  هاتــون 

نەپاراســتوە، كــە پێشــینانیان بەمەبەســتی 

دوای  دروســتیانكردوە.  خــوا  ڕەزامەنــدی 

گێڕانــەوەی ڕای ئــەم دوو گروپــە بەدرێــژی، 

تەبــەری دەڵێــت »ڕاســرین ڕاو بۆوچــون 

ــفیان  ــد وەس ــەی خواوەن ــە ئەوان ــە ك ئەوەی

ڕەچاویــان  بەباشــی  بــەوەی  دەكات 

ــە  ــانەن( ك ــەو )كەس ــك ل ــردوە، هەندێ نەك

دایــان هێنــاوە. چونكــە خواوەنــد )دوای 

ئــەوە( هەواڵــی ئــەوەی پێداویــن كــە ئــەو 

پاداشــتی ئەوانــەی لێــداون كــە بڕوایــان 

هێنــاوە. ئــەوەش بەڵگەیــە كــە هەندێــك 

ــان كــردوە، ئەگــەر  ــە بەباشــی ڕەچاوی لەوان

ــاوان  ــە ئ ــان ك ــانێك نەب ــە كەس ــاو ئەمان لەن
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)واتــە شــایەنی پاداشــن(، ئــەوا شــایەنی 

نەدەبــون)66(«. پاداشــت 

ئــەوەی  تەبــەری  ڕای  بەپێــی  كەواتــە 

سەرزەنشــت كــراوە لــەم ئایەتــە قورئانییــە، 

ــد  ــو پابەن ــە. بەڵك ــەت نیی ــودی ڕەهبانی خ

نەبونــە پێیــەوە و جێبەجــێ نەكردنیەتــی 

لەســەدەی  زەجاجــە  هەرچــی  بەباشــی. 

ــارەی  ــچ لەب ــەوەی هی چــواری كۆچــی، بەرل

ــا(  ــە ابتدعوه ــێ )ورهبانی ــەوە بڵ ــەم ئایەت ئ

لەتەفســیردا  ئایەتــە  »ئــەم  دەڵێــت 

وەكــو  ئەویــش  ئەوجــار  قورســە)67(.« 

دوو  ئایەتــە  ئــەم  دەڵێــت  تەبــەری 

كــە  ئەوەیــە  یەكیــان  هەیــە،  تەفســیری 

ــان  ــە ڕەهبانیەتی ــە ئەمان ــە ك ــای ئەوەی وات

داهێنــاوە و شــتێكە كــە خواوەنــد لەســەری 

نەســاپاندون. دووەمیــش ئەوەیــە كــە ئەمان 

ــوە  ــەاڵم نەیانتوانی ــاوە، ب ــان داهێن ڕاهیبیەتی

پابەندبــن پێیــەوە و بەباشــی بیپارێــزن. هۆی 

ئــەوەش ئەوەبــوە كــە گوایــە پاشــاكانیان 

ــە  ــە ئەمان ــام دەدا و ك ــان ئەنج كاری خراپی

نەبــوو،  قبوڵیــان  خواپەرســتیان  بەهــۆی 

ــان  ــوێنی تایبەتی ــتگا و ش ــەوە پەرس بەوهۆی

تیایــدا  و  دروســتكرد  بەخواپەرســتی 

گۆشــەگیریان هەڵبــژارد، بــەاڵم بەڕۆیشــتنی 

كات كەســانێك هەبــون كــە نەیــان دەتوانــێ 

لەســەر ئــەم ڕێبــازە بــەردەوام بــن. كەواتــە 

بــەڕای ئەویــش بــەم شــێوەیە ڕەخنەكــە 

لەخــودی داهێنانەكــە نییــە، بەڵكــو لەوەیــە 

كــە نەیانتوانیــوە ئــەم داهێنانــە وەكــو خــۆی 

پەیڕەوبكــەن. بەهەمــان شــێوە ماتوریدیــش 

لەتەفســیرەكەی ئەوبۆچونــەی هەیــە كــە 

ڕاســتە  ئایەتــە ڕەهبانیــەت  ئــەم  بەپێــی 

ڕەخنــەی  بــەاڵم  بیدعەیــە،  و  داهێنــان 

خواوەنــد لــەو بەشــە نییــە، بەڵكــو لەوەیــە 

بیدعەیــە  ئــەو  نەیانتوانــی  ئــەوان  كــە 

بەباشــی جێبەجــێ بكــەن و لێیــان الداوە. 

ــەر ئایەتــی )فامرعوهــا حــق  ــە لەبەرامب بۆی

هەواڵــی  »خواوەنــد  دەڵێــت  ڕعایتهــا( 

ــان  ئــەوەی پێداویــن كــە ئەمــان بیدعەیەكی

نەنــورساوە،  لەســەریان  كــە  داهێنــاوە، 

ئەوجــار باســی ئــەوەی كــردوە، كــە ئــەوان 

بیدعەیــە(  )ئــەم  نەیانتوانــی  بەباشــی 

كــردن.  زەمــی  بۆیــە  بكــەن،  چاودێــری 

ــتنی  ــان لەپاراس ــت هەڵگرتنی ــۆی دەس بەه

بەڵگەیــە  ئــەوەش  بیدعەیــە(،  )ئــەم 

كــە  بــكات  شــتێك  كەســێك  بۆئــەوەی 

و  نوێــژ  وەكــو  نەســەپێرنابێت  لەســەری 

ڕۆژوو، دواتــر وەفــای نەبێــت )بــۆ ئــەو 

زۆرن ئەوانەی هەوڵیانداوە بڵێن تەسەوف بیدعەیە و هیچ پەیوەندی بەئیسالمەوە نییە
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ــب(،  ــردوە بەواج ــۆی ك ــەر خ ــتانەی لەس ش

ئــەوا ئەویــش زەمكــردن دەیگرێتــەوە وەكــو 

چــۆن ئەوانــەی گرتــەوە)68(«.

تەفســیرە  زۆربــەی  شــێوە  بەهەمــان 

ــك  ــوار یەكێ ــێ و چ ــەدەی س ــی س كۆنەكان

لــە واتاكانــی ئــەو ئایەتــە ئەوەبــوە، كــە 

خــودی ڕەهبانیــەت كردەیەكــی خراپــە و 

ــوە  ــە لەوەداب ــو تاوانەك ــوە، بەڵك ــاوان نەب ت

كــە ئەمانــە ســەرباری ئــەوەی ڕەهبانیەتیــان 

داهێنــاوە كــە خواوەنــد پێشــر فەرمانــی 

بەباشــی  نەیانتوانیــوە  بــەاڵم  پێنەكــردوە، 

وەكــو  و  داهێنانــەوە  بــەم  پابەندبــن 

لەقۆناغەكانــی  بكــەن.  جێبەجێــی  خــۆی 

ــاری ســەلەفی  ــردا لەگــەڵ زاڵبونــی گوت دوات

ئایەتــە  ئــەو  واتاكردنــی  حەنبەلــی  و 

بەیەكجــاری بــەو شــێوەیە جێگیــر دەبێــت، 

بیدعەیەكــی  ڕەهبانیــەت  خــودی  كــە 

ــەر شــەریعەتی  ــە بەرامب ــە و تاوانێك خراپەی

خواوەنــد  هۆیەشــەوە  بــەم  مەســیحی. 

ئیــن  بۆمنونــە  كــردوە.  سەرزەنشــتی 

ــەوەی  ــت دوای ئ ــەدەی هەش ــە لەس تەیمی

ــە  ــەم ئایەت ــارەی ئ ــە لەب ــەردوو بۆچونەك ه

دەخاتــەڕوو، دەڵێــت »لەقورئانــدا ستایشــی 

ڕەهبانیــەت نەكــراوە« چونكــە خواوەنــد 

پێشــر فەرمانــی پێنەكــردوە« ڕەزامەنــدی 

فرمانــی  كــە  شــتانەیە  بــەو  خــواش 

ــدا  ــە)69(«. لەكۆتایش ــەك بەبیدع ــردوە، ن پێك

تەفســیری  ڕاســترین  »ئــەوەش  دەڵێــت 

ــە  ــە گرنگ ــۆ ئێم ــەوەی ب ــە.« ئ ــەم ئایەتەی ئ

یەكاكردنــەوەی  و  ســاغكردنەوە  لێــرەدا 

ــا  ــە ئای ــە، ك ــە نیی ــەو دوو بۆچون ــك ل یەكێ

ڕەخنــەی قورئــان لەمەســیحییەكان، ئەوەیــە 

ئــەم فۆڕمــە لەخواپەرســتیەیان داهێنــاوە، 

پابەندنەبــون  بەباشــی  ئەوەیــە  یــان 

پێــی؟ وەكــو چــۆن ئــەوەش نییــە كــۆی 

تیایــدا  كــە  بگوازینــەوە،  دەقانــە  ئــەو 

ــەدەی دووەم و  ــەت لەس ــڵامنان بەتایب موس

ــامبوون  ــی سەرس ــی كۆچ ــێیەم و چوارەم س

ئاینــی  پیاوانــی  و  قەشــە  بەخواپەرســتی 

ســەدانە  ئــەو  هەمــان  كــە  مەســیحی، 

گەشــەكردنی  و  دەركەوتــن  ســەدەی 

یەكجــاری تەســەوفی ئیسامیشــە. بەڵكــو 

ئــەوەی گرنگــە بــۆ ئێمــە ئەوەیــە كــە النــی 

ــی بەشــێك لەموســڵامناندا  ــەم لەخەیاڵدان ك

لەســەردەمی دەركەوتنــی تەســەوف ئــەم 

ــی پەســەند و  فۆڕمەلەخواناســی بەكردەیەك

قبوڵكــراو ســەیركراوە، وەكــو چــۆن بەشــێك 

مێژووییــەكان  كتێبــە  لــە  ڕاســتییە  لــەو 

ڕەتكردنــەوەی  كەواتــە  هاتــوە. 

شــێوەیەك  بەهیــچ  موســڵامنان  ئــەوەی 

خواپەرســتی  فێــری  لەمەســیحییەكانەوە 

ــون، كــە مەبەســتم فۆڕمــی  گۆشــەگیری نەب

تەســەوفی ئیســامییە، بەبیانــوی ئــەوەی 

بەكردەیەكــی  ڕەهبانیــەت  لەقورئانــدا 

حــەرام و بیدعــە و قەدەغەكــراو ناســێرناوە، 

ــەڕووی تیۆرییــەوە  ئــەوە قســەیەكە هــەم ل

ناڕاســتە، هەمیــش لــەڕووی مێژووییــەوە. 

ڕەهبانیــەت  جگەلــەوەی  لەكاتێكــدا 

تەركردنــی  و  گۆشــەگیری  ئەوپــەڕی  كــە 

ــكەوت و  ــاو ئەش ــتییە لەن ــە، خواپەرس دنیای

ــەژن  ــە ل ــەكان، دووركەوتنەوەی ــە چۆل بیابان

لەهەمانكاتــدا  خێــزان،  دروســتكردنی  و 

تایبــەت  جلوبەرگــی  خاوەنــی  ئەوانــە 

ــوری  ــش لەخ ــە ئەوی ــوون، ك ــیان ب بەخۆش

دروســتكراوە وەكــو ســۆفییەكان. پێشــریش 

هەروەكــو  ئاینیــە  ســلوكە  ئــەم  ومتــان 

خــودی قورئانیــش وتویەتــی لەمەســیحیەتدا 

ــەم  ــە دەرەوەی ئ ــتێكە ل ــە ش ــە، وات بیدعەی

كــە  ومتــان  پێشــریش  هاتــوە.  ئاینــەوە 

ڕاهیبــە مەســیحییەكان بەجۆرێكــی قــوڵ 

بــوون  خواپەرســتی  خەریكــی  قــورس  و 

و  پەرســتگا  لەنــاو  و  چۆڵەوانییــەكان  لــە 

زۆرجــار  ئــەوە  كــە  تایبەتــەكان.  شــوێنە 

لەالیــەن ئــەو موســڵامنانەی كــە ڕوحــی 

و  ســەرنج  مایــەی  هەڵگرتــوە  زوهدیــان 

ــی  ــاو ئەدەبیات ــی. لەن ــوە پێ ــامبون ب سەرس

ــار  ــی چەندینج ــۆفیدا بەتایبەت ــامی س ئیس

چیرۆكــی ئــەو ڕاهیبانــە وەكــو چیرۆكــی 

ــراوە  ــەت وێناك ــی و ڕوحانی ــی خواناس جوان

بەشــێوەیەكی  كاتێــك  تــازەدا.  و  لەكــۆن 

ــن  ــامی دەڕوانی ــوری ئیس ــە كەلت ــتی ل گش

بەگشــتی  كۆچــی،  چوارەمــی  تاســەدەی 

بگــرە  و  جیــاواز  تــەواو  ڕوانگــەی  دوو 

ــە  ــارەی ڕاهیب ــوە لەب ــان هەب ناكۆكیــش بونی

مەســیحییەكان و كەنیســە و پەرســتگاكانیان. 

ــەكار  ــاوی خراپ ــە بەچ ــوە ك ــان ئەوەب یەكی

و  كــراوە  ڕاهیبــەكان  ســەیری  تاوانبــار  و 

ــەردەوام وەكــو شــوێنی  پەرستگاكانیشــیان ب

شــیرك و بەدڕەوشــتی وێناكــراوە. دووەمیــش 

ئــەو ڕوانگــە ســۆفیانەیە كــە خواناســانی 

جۆرێــك  و  ڕێــز  بەچــاوی  موســوڵامن 

لەسەرســامی بەشــێوەی خواپەرســتی ئــەوان 

بەگشــتی  یەكەمیــان  كــردون.  ســەیریان 
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ڕوانگــەی ئەوانەیــە كــە ســەر بەقوتابخانــەی 

لــەم  ئەدەبیــن.  یــان  ســەلەفی  نەقڵــی 

ــارەی  ــب لەب ــەم دوو كتێ ــی ك ــەوە الن بارەی

كەنیســە و پەرســتگا مەســیحییەكان بونیــان 

هەیــە، كــە هەریەكەیــان بەچــاوی ڕابــواردن 

ــەكاری ســەیری كەنیســەیان  و شــوێنی خراپ

ــارات( ــاوی )الدی ــان بەن ــردوە، هەردووكی ك

ەو یەكەمیــان لەنوســینی ئەبــو فەرەجــی 

ــردوە(،  ــاڵی )356 م ــە لەس ــفەهانییە ك ئەس

ــی( ــی )االغان ــی بەناوبانگ ــی كتێب كەخاوەن

ە. دووەمیــش لەنوســینی شابەشــتییە كــە 

.)70( مــردوە(   388( لەســاڵی  ئەویــش 

ــارە  ــە بەژم ــە تایبەت ــە ك ــەم دوو بەرهەم ئ

ــەو  ــەكان ل ــێوەی كەنیس ــوێن و ش ــاو ش و ن

وەكــو  ڕاهیبــەكان  بــەردەوام  ســەردەمە، 

و  تــاوان  تەنهــا  كاریــان  كــە  كەســانێك 

شــەراب خواردنــەوە و ڕابــواردن وێناكــراون، 

كەنیســەكانیش وەكــو شــوێنی ڕابواردنــی 

ــەم  ــۆ مەســیحی و موســڵامنان. ل شــەوانە ب

حیكایەتــی  چەندیــن  بەرهەمــەدا  دوو 

چــۆن  كــە  گێڕدراوەتــەوە  جۆراوجــۆر 

ڕابــواردن  بــۆ  موســڵامنان  لــە  هەندێــك 

تائــەوەی  كەنیســانە،  ئــەو  چونەتــە 

دەســەاڵتدارانی  و  لەخەلیفــە  بەشــێك 

ــل  ــی )متەوەكی ــی عەباس ــای خەالفەت ئەوس

هەڵبژاردنــی  بــۆ  تەنهــا  بەمنونــە( 

كچانــەی  ڕاهیبــە  ئــەو  و  كەنیــزەك 

ســەردانی  بەســەربردوە  ژیانیــان  لــەوێ 

كــردون. هەرچــی دیــدگای دووەمــە، كــە 

خواپەرســتی  بەچــاوی  ئەوانەیــە  دیــدی 

ــك  ــەوا ڕێ ــردوە، ئ ــان ك ــەیری ڕاهیبەكانی س

ڕاهیبــەكان  ئەمــان  الی  بەپێچەوانــەوە، 

بــوە، كــە  ئــەو كەســانە  بــااڵی  منونــەی 

بــۆ خــوا ســاغكردۆتەوە و دڵ و  خۆیــان 

هەڵــە  بــوە.  خواپەرســتی  دەرونیــان الی 

ــاران كاتێــك  ــە لێكۆڵی گەورەكــەی بەشــێك ل

ــی  ــان كاریگەرنەبون ــوون، ی باســی كاریگەرب

ــە  ــە ڕاهیب ــەن ب ــامی دەك ــەوفی ئیس تەس

دوو  ئــەو  لەنەبینــی  مەســیحییەكان، 

ڕوانگەیەیــە لەنــاو كۆمەڵــگای ئیســامی. 

كــە  القلــوب(  )قــوت  كتێبــی  بۆمنونــە 

فكــری  گرنگــی  یەكجــار  ســەرچاوەیەكی 

ــار  ــل ج ــر لەچ ــامییە، زیات ــەوفی ئیس تەس

دەگێڕێتــەوە.  عیســا  چیرۆكــی  و  وتــە 

كات  زۆربــەی  خوێنــەر  كــە  بەجۆرێــك 

ئــەو هەســتەی الدروســت دەبێــت، كــە 

بــەالی مەكیــەوە خواپەرســتی مەســیحی 

ســۆفیانەیە.  خواپەرســتی  ســەرچاوەی 

جارێــك  دەگێڕێتــەوە  مەكــی  بۆمنونــە 

عیســا توشــی كۆمەڵێــك خوانــاس بــوو، كــە 

بەخواپەرســتی ســەرقاڵ بــوو، لێــی پرســین، 

ئێوەكێــن؟ وتیــان ئێمــە بەندەكانــی خوایــن. 

دەیپەرســن،  بــۆ  پرســین  لێــی  )عبــاد(، 

وتیــان لــە ترســی ئاگــری دۆزەخ. وتــی ئێــوە 

شــایەنی ئــەوەن خــوا لــەوە بتانپارێزێــت كە 

لێــی دەترســن. ئەوجــار توشــی كۆمەڵێكــی 

ــی  ــر خەریك ــە بەتوندت ــە ئەمان ــوو ك ــر ب ت

ئێــوە  پرســین  لێــی  بــوون،  خواپەرســتی 

ــە  ــۆ گەیشــن ب ــان ب ــۆ خوادەپەرســن، وتی ب

ــش  ــوا، ئەوی ــی خ ــت و نیعمەتەكان بەهەش

وتــی ئێــوەش شــایەنی ئــەوەن. دوای ئــەوە 

توشــی كۆمەڵــی ســێیەم بــوو، لێــی پرســین 

لە یەكێك لەو 
بەرهەمانەی كە 

تائێستا دەستنووسە 
و چاپ نەكراوە 
و دەگەڕێتەوە بۆ 

سەردەمی دەكەوتن 
و گەشەكردنی 

بزووتنەوەی 
تەسەوفی 

ئیسالمی، بە ڕوونی 
كاریگەریی فۆڕمی 
خواناسیی ڕاهیبە 

مەسیحییەكان 
لەسەر موسڵمانانی 

خواناس 
دەردەكەوێت
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ئەوانەیــن  »ئێمــە  وتیــان  كێــن؟  ئێــوە 

كــە خوامــان خۆشــدەوێت، نــە لەترســی 

ئاگرەكــەی و نــە لەتەماعــی بەهەشــتەكەی 

نایپەرســتین. بەڵكــو لــە خۆشەویســتی و 

ــی  ــا پێ ــار عیس ــتین. ئەوج ــی دەیپەرس مەزن

وتــن: بەڕاســتی ئێــوە وەلــی خــوان، فەرمانم 

ئێــوەدا مبێنمــەوە)71(«. لەنــاو  پێكــراوە 

هــەر لــەم بــوارە هەجویــری لــە كەســایەتی 

ســۆفی هەرەنــارساوی ســەدەی ســێی كۆچــی 

كــە  خەواســە،  لەئیرباهیمــی  دەگێڕێتــەوە 

جارێكیــان ناوبانگــی ڕاهیبێكــی مەســیحی 

لەنــاو  بــوو  ســاڵ  حەفتــا  كــە  بیســتبوو 

ــوو،  ــتی ب ــی خواپەرس ــتگایەكدا خەریك پەرس

ئەویــش بەهــۆی ئــەوەی پێــی سەرســامبوە، 

بگــرە  فێرببێــت)72(.  تالێیــەوە  چوەتــەالی 

شەرعناســی  فەقیهــو  و  ســۆفی  غەزالــی 

لــە  دوودڵــی  بــێ  تەســەوف،  گــەورەی 

دەگێڕێتــەوە  زەیــد  كــوڕی  عبدالواحیــدی 

)كــە شــێخی ســۆفییەكانی ســەردەمی خــۆی 

ــەالی  ــك ب ــردوە(، جارێ ــاڵی 177 م ــوە و س ب

ڕاهیبێكــدا ڕۆیشــتوە كــە لــە گۆشــەگیری 

و خواپەرســتییدا بــوە، لێــی پرســیوە »تــۆ 

وتــوە  پێــی  ئەویــش  بەدڵــە«،  تەنیایــت 

ئەگــەر تامــی تەنیایــی بكەیــت، ئــەوا بیــری 

دەكەیــت)73(.« جارێكــی تــر چیرۆكێكــی تــری 

پەیوەنــدی ئــەم عەبدوالواحیــدە و ڕاهیبێكی 

تــر دەگێرێتــەوە، كــە هەوڵیــداوە لەرێــی 

پرســیار و وەاڵمــەوە خواپەرســتی و زوهــدی 

لێــی فێرببێــت، كــە ئــەوەش ئاماژەیەكــی 

تەســەوف  ســەرەتای  ئــەوەی  بــۆ  ڕونــە 

ــیحی)74(. ــی مەس ــە ڕوحانیەت ــوە ل ــون ب فێرب

موســڵامنانەی  ئــەو  هۆیــەوە  هەربــەم 

كۆچــی  دووەمــی  و  یەكــەم  ســەدەی 

بــوون  خواپەرســتی  ســەرقاڵی  زۆر  كــە 

لەخەڵكــی  خواپەرســتییە  بــەو  تائــەوەی 

ڕاهیبیــان  نازنــاوی  جیادەكرانــەوە،  تــر 

كــە  تابعــی  كەســێكی  بۆمنونــە  لێــرناوە. 

خەتــاب  كــوڕی  عومــەری  لەســەردەمی 

لەدایــك ببــوو و نــاوی )محمــد بــن عمــر(ە، 

بەهــۆی ئــەوەی بــەردەوام خەریكــی نوێــژ 

و ڕۆژووگرتــن بــوە بــە )ڕاهیبــی قوڕەیــش( 

ــێوە  ــان ش ــردوە)75(. بەهەم ــی دەرك ناوبانگ

ســەقەفی  كــوڕی  حەجاجــی  كاتێــك 

عەبدولڕەحامنــی كــوڕی نەعیمــی زیندانــی 

ــەر  ــزە ڕۆژ دەرگای لەس ــاوەی پان ــرد، بۆم ك

ــە  ــرد ك ــی ك ــەوە فەرمان ــت، دوای ئ داخس

چونكــە  تابینێــژن،  بكەنــەوە  دەرگاكــە 

ئــەو پێیوابــوو لــە برســان و لــە تینــوان 

مــردوە. بــەاڵم كاتێــك بینیــان )خەریكــی 

ــرد  ــی ك ــەوە فەرمان ــەم هۆی ــە(، ب نوێژكردن

ئــازاد بكرێــت و حەجــاج وتــی »بڕۆئازادبــە، 

هەربــەو  عەرەبــی)76(.«  ڕاهیبــی  تــۆ 

هۆیــەوە كاتێــك لــە یەكێكیــان دەپرســی 

ــەوەی  ــارەی كەســایەتی كەســێكەوە بۆئ لەب

تائــەو  متامنەیــە  جێــی  ئایــا  بزانرێــت 

ــەوە پەســەندبكرێت  ــودەی دەیگێڕێت فەرم

پێــی  كەلتــورەدا  لــەم  ئــەوەی  نــا،  یــان 

دەڵێــن )الجــرح و التعدیــل(، وەكــو ئــەوەی 

ــوەدی  ــی ئەس ــیاری لەخواناس ــێك پرس كەس

كوفــی فەرمودەناســی كــردوە، وتویەتــی 

ــە  ــی ك ــا، وات دەزان ــەر ســەیرت كردب »ئەگ

ڕاهیبــەكان)77(.« لــە  ڕاهیبێكــە 

ــدا  ــان بواریش ــێوە و لەهەم ــان ش ــە هەم ب

گێڕانــەوەی  پەســەندی  بــواری  )واتــە 

زەهەبــی  ناپەســەندی(،  و  فەرمــودە 

لەبــارەی ســوفیانی ســەوری كــە نــەوەی 

كــە  دەگێڕێتــەوە  تابعەكانــە،  دووەمــی 

وتویانــە »ئەگــەر ســەیری ســوفیانت كردبــا، 

ڕاهیبێــك  ســەیری  وابــوە  ئــەوە  وەكــو 

ــك  ــە یەكێ ــەم چوارچێوەی بكــەی )78(.« هەرل

لەزاهیــدە موســڵامنە نارساوەكانــی ســەدەی 

ســێیەمی كۆچــی كــە نــاوی ئیــن ئەبــی 

دنیایــە، یەكێــك لەبەرهەمــە تایبەتەكانــی بە 

زوهــدی ئیســامی ناونــاوە بــە )املنتقــی من 

كتــاب الرهبــان(. هــەر لــەو سەردەمەشــدا، 

كەســێكی تــر كــە نــارساوە بــە )بەرجانــی( 

گوایــە كتێبێكــی تایبەتــی نوســیوە لەبــارەی 

ــان(.  ــاب الرهب ــەكان )كت ــتی ڕاهیب خواپەرس

ڕاهیبــەكان  بەزوهــدی  تایبەتبــوە  كــە 

ســەرباری  لێوەفێربونیــان،  چۆنیەتــی  و 

ئــەوەی ئــەم بەرهەمــە ون بــوە، بــەاڵم 

لەســەرەتای  ئەســفەهانی(  )ئەبونەعیمــی 

لەجونەیــدی  كۆچــی  چــواری  ســەدەی 

ئــەو  بەرهەمــە  ئــەم  كــە  گێڕاوەتــەوە، 

ــەكان  ــزەی ڕاهیب ــوە: مەوعی ــیعرەی تێداب ش

ــی  ــەڵ هەواڵ ــان/ لەگ ــی كردەوەكانی و باس

ــن  ــرەكان. ئامۆژگاریەك ــە كاف ــتی نەفس ڕاس

چاكــامن دەكەنــەوە و ئێمــە پێویســتامن 

پێیەتــی/ هەرچەنــدە ئــەو هەوااڵنــە لــە 

هەمــوو  لــە  كافرێكەوەیــە)79(.  هەمــوو 

لــەو  یەكێــك  لــە  گرنگــر،  ئــەوەش 

بەرهەمانــەی كــە تائێســتا دەستنوســە و 

ســەردەمی  بــۆ  ڕێــك  و  نەكــراوە  چــاپ 
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بزووتنــەوەی  گەشــەكردنی  و  دەكەوتــن 

دەگەڕێتــەوە،  ئیســامی  تەســەوفی 

لێوەفێربونــی  و  كاریگــەری  بەڕوونــی 

موســڵامنانی خوانــاس لــە فۆڕمــی خواناســی 

دەردەكەوێــت.  مەســیحییەكان  ڕاهیبــە 

ــەرەتای  ــە لەس ــتییەیە ك ــەو ڕاس ــەوەش ئ ئ

گۆڤــاری  لەالیــەن  ڕابــردوو  ســەدەی 

)املــرق(ەوە لەژێــر نــاوی )بەرهەمێكــی 

ــش  ــەوە. ئەوی ــاب( باڵوكراوەت ــی نای عەرەب

كتێبێكــە بەنــاوی )كتــاب العــروج فــی درج 

الكــامل والخــروج مــن درك الضــال( كــە 

هــی نوســەرێكە بەنــاوی )ابــی الخیــر فهــر 

بــن جابــر الطائــی( كــە ســاڵی 225 مــردوە. 

بەپێــی ئــەم كتێبــە كــە ئەوكاتــە دەســتنوس 

بــوە لەنــاو كــۆگای كتێبەكانــی ئەســتەنبوڵ، 

ــاو  ــد ســاڵێك لەن ــە چەن ــەم كتێب نوســەری ئ

ــەو  ــاوە و ب ــەكان و كەنیســەكانیان ژی ڕاهیب

بــوە  فێــری زۆرشــت  لێیانــەوە  هۆیــەوە 

لەبــواری زوهــد و خواناســی و سەرســامبوە 

خواپەرســتیان)80(. بەچۆنیەتــی 

گــەورەی  خاڵــی  كــە  بینیــامن  پێشــر 

مەســیحیەت  لــە  ڕەهبانیــەت  ناكۆكــی 

ــە  ــا بریتیی ــدی ئیســامی، تەنه ــەڵ زوه لەگ

ــان بەكارێكــی  ــدا ژنهێن ــەوەی لەرەهبانیەت ل

ــامدا  ــدا لەئیس ــراوە، لەكاتێك ــەند دان ناپەس

پێداویســتییە  لــە  بەشــێك  بــە  بەگشــتی 

ــام  ــڕوا و ئیس ــی ب ــەرەكییەكانی تەواوەت س

ــە  ــر ل ــی ت ــك جارێك ــەاڵم كاتێ ــراوە. ب ناوب

ڕوانگــەی ســۆفییەكانەوە لــەم جیاكارییــە 

ــە كاڵ  ــەم ناكۆكیی ــان ئ ــەوا دیس ــن، ئ بڕوانی

دەبێتــەوە تــا ئەنــدازەی كــە هەتــا لــەم 

بوارەشــدا دەكرێــت كاریگــەری ڕەهبانیەتــی 

بەتایبــەت  و  زوهــد  بەســەر  مەســیحی 

ــە  ــەوە. بۆمنون ــامی بدۆزین ــەوفی ئیس تەس

ــە  ــك ل ــە یەكێ ــە ب ــەی ك ــەو كتێب ــی ل غەزال

تەســەوفی  هەرەگرنگەكانــی  ســەرچاوە 

ــی )آداب  ــت، لەبەش ــامی ئەژماردەكرێ ئیس

النــكاح( ســەرەتا ســێ بۆچوونــی زانایــان 

كــە  ئەوەیــە  یەكیــان  دەگوازێتــەوە، 

ــت و  ــت ژن نەهێنێ ــڵامن نابێ ــە موس پێیوای

بەواجبیــان زانیــوە، دووەمیــان ئەوەیــە كــە 

وتویانــە خۆتایبەتكــردن بــۆ خواپەرســتی 

و دووركەوتنــەوە لەژنهێنــان، بەمەرجێــك 

باشــرە.  ڕاببینێــت  لەخــۆی  كەســەكە 

لــە  وتویانــە  كــە  ئەوانــەن  ســێیەمیش 

ــوە،  ــر ب ــان باش ــوو ژنهێن ــەردەمانی پێش س

بــەاڵم لــەم ســەردەمە )واتــە ســەردەمی 

و  ژنهێنــان  لــە  دوركەوتنــەوە  غەزالــی( 

خۆســەرقاڵكردن بەخواپەرســتییەوە باشــرە. 

خــۆی  وەكــو  ئــەوەی  بەهــۆی  ئــەوەش 

ــاوان  ــوە و ت ــت ســەردەمەكە خــراپ ب دەڵێ

كــردوە)81(. زیــادی  و خراپــەكاری 

بەخســتنەڕوی  دەكات  دەســت  ئەوجــار 

ئــەوەی  گــروپ.  هەرســێ  بەڵگــەی 

لــەم  كــە  ئەوەیــە  گرنگــە  ئێمــە  بــۆ 

قســەی  چەندیــن  غەزالــی  چوارچێوەیــە 

لــە  دەگوازێتــەوە  گــەورەكان  ســۆفییە 

بــارەی باشــی ژن نەهێنــان و ســەرقاڵبون 

كەســایەتییانەی  لــەو  بەخواپەرســتی. 

لەســۆفییە  زۆر  بەشــێكی  و  غەزالــی 

ــە  ــی و ژیاننام ــەردەوام وتەكان ــەورەكان ب گ

خواناســی  بەپێشــەنگی  كەرامەتەكانــی  و 

ئەژماركــراوە، )ئەبــو ســلیامن ئەلدارانــی(

یــە، كــە غەزالــی لــەم بەشــەو لەكــۆی ئــەم 

لــێ  ئــەوەی  جــار  چەندیــن  كتێبەییــدا 

ژن  كەســێك  وتویەتــی  كــە  دەگێڕێتــەوە 

كــردوە  پەیوەســت  ئــەوا خــۆی  بێنێــت، 

بەدنیــاوە و دوركەوتۆتــەوە لەســەرقاڵ بــون 

هۆیەشــەوە  هەربــەم  بەخواپەرســتی)82(. 

ئیــن ئەلجــوزی لەبەشــێكی ســەربەخۆی 

كــە  دەگرێــت  ڕەخنەلــەوە  كتێبەكــەی 

لــە  بەتایبــەت  ســۆفییەكان  لــە  بەشــێك 

بزووتنــەوە  ئــەم  دەركەوتنــی  ســەرەتای 

ڕوحانییــە خۆیــان لەژنهێنــان بەدوورگرتــوە. 

ــی و  ــلێامنی داران ــی ئەبوس ــدی وەاڵم بەتون

غەزالــی و هەمــو ســۆفییەكان دەداتــەوە 

لەبــارەی ژن نەهێنانــەوە، تادەڵێــت »ئــەوە 

ڕەهبانیەتێكــە كــە ناكۆكــە بەشــەریعەتی 

ئێمــە)83(.«

لــە  هێنــان  لــەژن  دوركەوتنــەوە  بۆیــە 

ڕاســتییدا نــەك كردەیەكــی ناپەســەند نەبــوە 

الی تەســەوف، بەڵكــو بــەالی ئەمانــەوە 

بەشــێك لەخواناســی ڕاســتەقینە ئەوەیــە 

ــی ئیســامی  ــەم كارەبكــەی. ئەدەبیات ــە ئ ك

ــە  ــۆرە چیرۆكان ــەم ج ــی ل ــش پڕیەت عیرفانی

ــوێن  ــۆ ش ــۆفی ب ــی س ــۆژگاری زانایان و ئام

بــەم  كارەبكــەن.  ئــەم  كــە  كەوتوانیــان 

جــۆرە ڕەهبانیــەت لەوخاڵەشــدا كــە گوایــە 

شــەرعییە  بەپێــدراوە  ناكۆكــە  بەتونــدی 

لەڕوانگــەی  كــەم  النــی  ئیســامییەكان، 

بەشــێك لەســۆفییەكان تەبــا و گونجــاوە، 

ــی  ــان و پێكهێنان ــی ژنهێن ــش پرس ــە ئەوی ك

ڕابیعــەی  ژیانــی  چیرۆكــی  خێزانــە. 
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شــوو  ئــەوی  ڕەتكردنــەوەی  و  عــەدەوی 

چیرۆكانــەی  لــەو  تــرە  یەكێكــی  بــكات، 

ــی  ــەری ڕەهبانیەت ــۆ كاریگ ــە ب ــە ئاماژەی ك

ئیســامی  تەســەوفی  بەســەر  مەســیحی 

لــەم بــوارە. لێــرەوە ئێمــە پێشــر ومتــان كــە 

بەپێــی زۆربــەی ســەرچاوە كــۆن و تــازەكان، 

بنچینــەی ناونانــی ئــەم ڕەوتــە بەتەســەوف 

بەرگــی  ئەمانــە  كــە  هاتــوە  لــەوەوە 

ــە  ــە ڕاهیب ــان لەبەركــردوە. ئەمــەش ل خوری

لەمانــەوە  و  فێربــوون  مەســیحییەكانەوە 

گۆڵدتســیهر  هۆیــەوە  بــەم  وەرگیــراوە. 

پێیوایــە »زاهیــدە موســڵامنەكان لــە ڕاهیبــە 

خــوری  لەبەركردنــی  مەســیحییەكانەوە 

وەرگــرت)84(«. زبریــان 

و  لێكۆڵیــار  شــێوە  بەهەمــان 

ئــەوەی  دوای  تــر  ڕۆژهەاڵتناســێكی 

كەلتورییــە  بەرهەمــە  بــۆ  بەگەڕانــەوە 

بەدرێــژی  ســەرەتاییەكان  ئیســامییە 

چــۆن  كــە  دەكات،  ئــەوە  گفتوگــۆی 

بەخواناســی  سەرســامبون  موســڵامنان 

ڕاهیبــە مەســیحییەكان دەڵێــت »زاهیــدە 

ســەرەتاوە  لەســەدەكانی  موســڵامنەكان 

ــوون)85(.«  ــدە مەســیحییەكانەوە فێرب لەزاهی

ــەالی ئەمــەوە  ــە ب ــەی ك ــە ئەوبڕوای تادەگات

ــن  ــاو لەپەرســتنی ســۆفیانە بنێی دەكرێــت ن

مەســیحە)86(«.  كەوتنــی  »شــوێن  كــە 

ــی  ــان وتویەت ــەی قورئ ــان بەوپێی پێشــر ومت

ئایینــی  لــە  بەوشــێوەی  ڕەهبانیــەت 

مەســیحییدا بوونــی هەیــە، دیاردەیەكــی 

ــە، بەڵكــو شــتێكە  ــی نیی ڕەســەن و بنچینەی

لــە مێــژوودا بــۆ ئــەم ئایینــە زیادكــراوە. 

تــری  ســەرچاوەیەكی  ئەویــش  كەواتــە 

ئــەم  دوورنییــە  كــە  هەیــە،  نامەســیحی 

بێــت  ڕۆژهەاڵتــی  لەخواناســی  فۆڕمــە 

بەپلــەی یەكــەم. بەتایبــەت ئایینــە هینــدی 

ــەو  ــان ئ ــەوە هەم ــەكان. ئ ــە كۆن و ئێرانیی

ڕاســتییەیە كــە كەســایەتییەكی پســپۆڕی 

فكــری عیرفانــی ئێرانی پێیوایە بەشــی زۆری 

كاریگــەری مەســیحی بەســەر تەســەوفی 

بــۆ  ئامــاژەی  لێكۆڵــەران  كــە  ئیســامی 

ئاینــی  مانییــە)87(.  لەبنچینــەدا  دەكــەن، 

مانیــش وەكــو لێكۆڵیــاران ســاغیانكردۆتەوە، 

ئیرانییەكانــی  ئایینــە  لــە  تێكەڵەیەكــە 

بیروبــاوەر  پێشــری وەكــو زەردەشــتی و 

هیندســتان.  ڕوحانییەكانــی  فەلســەفە  و 

لەبنچینەدا تەسەوف ڕەوتێكی سیاسی نەبووە و نییە
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ــی  ــەوەی بەش ــەوە جگەل ــەم هۆیەش هەرب

ئیســامی  تەســەوفی  ڕابەرانــی  زۆری 

زەمیــن  ئێــران  لەدایكبــوی  لەمێــژوودا 

بــوون، لەهەمانكاتــدا ســەر زەمینــی ئێــران، 

ــی  ــی گرنگ ــان ناوچەیەك ــەت خوراس بەتایب

ــوە،  ــە ب ــە عیرفانیان ــەو ڕەوت ــی ئ دەركەوتن

بەتایبــەت مەالمەتــی و فتــوە و قەلەندەری. 

كاریگــەری  ئەمــەوە  بــەالی  بگــرە 

ڕەهبانیەتــی مەســیحی بەســەر تەســەوفەوە 

ــی  ــەگیری و تەرك ــواری گۆش ــەت لەب بەتایب

دنیــا و لەبەركردنــی بەرگــی تایبــەت تەنهــا 

بــۆ تەســەوفی عێراقــی و نیــوە دورگــەی 

عەرەبــی ڕاســتە و »بەهیــچ جۆرێــك بــۆ 

نییــە)88(«. ڕاســت  ئێرانــی  تەســەوفی 

ــڕوای  ــەم ب ــە ئ ــەوەی ك ــەوەش بەهــۆی ئ ئ

تــەواوی بەوەیــە، كــە تەســەوفی ئێرانــی 

ئایینــە  ڕوحانــی  عیرفانــی  درێژكــراوەی 

ــەم فكــرە  ــە و كاتێكیــش ئ ــە ئێرانییەكان كۆن

ــت،  تێكــەڵ بەشارســتانیەتی ئیســامی دەبێ

هەمــو تایبەمتەندییــە گەورەكانــی خــۆی 

دەكاتــەوە،  دووبارەیــان  و  دەپارێزێــت 

ئیســامییانە.  بەرگێكــی  بــە  بــەاڵم 

لەنــاو  تەســەوفیش  گەشــەكردنی  هــۆی 

كــە  ئەوەیــە،  ئێرانــی  شارســتانیەتی 

شارســتانیەتێكی  خاوەنــی  ئێرانییــەكان 

بــۆ ســەدان ســاڵ  بــون  گــەورە  مادیــی 

تایبەمتەنــدی  ئیســام)89(.  بەرلەهاتنــی 

گرنگــی تەســەوفی ئێرانیــش كــە جیــای 

دەكاتــەوە لەفۆڕمــە عەرەبییەكــەی )بــەڕای 

ــەت و  ــە تەریق ــە هەمیش ــە ك ــەم( ئەوەی ئ

ڕێبازێكــی فەلســەفی بــوە، نــەك شــەریعەت 

ــەم  ــاو ئ ــە لەن ــن)90(. بۆی ــەب و ئای و مەزه

ســەما  و  ســەماع  و  مۆســیقا  فەزایــەدا 

ئەمانــە  كــە  زاڵــە،  شــیعری  ڕوحێكــی  و 

بــەالی ئــەوەوە بەتایبەمتەنــدی ســەرەكی 

ــدا  ــان بەرهەم ــن. لەهەم ــەوفی ئێرانی تەس

تەســەوفی  )تایبەمتەندییەكانــی  لەبەشــی 

ئێرانــی( دوای ئــەوەی تایبەمتەنــدی نەبونــی 

بایەخــە بەشــەریعەت و بونــی تەریقەتــە 

دووبــارە دەكاتــەوە، ئــەوە دەســەملێنێت 

كــە بیرۆكــەی خانەقــا و تەكیــە لەبنچینــەدا 

ئێرانییــە. بگــرە خــودی وشــەی خانــگاە 

بەوشــوێنەیان  مانەویــەكان  و  فارســییە 

دەوت كــە تیایــدا خەریكــی خواپەرســتی 

بــوون)91(.

لــە  لێكۆڵینەوەیــە  ئــەو  درێــژەی  لــە 

تــری  كاریگەرییەكانــی  ڕوەوە  چەندیــن 

بەســەر  هیندییــەكان  و  ئێرانــی  ئایینــە 

بۆیــە  دەبینینــەوە،  ئیســامی  تەســەوفی 

باســی  ڕوەوە  لــەو  تەنهــا  لێــرەدا  ئێمــە 

مەســیحی  ڕەهبانیەتــی  كاریگــەری 

ئیســامی  تەســەوفی  بەســەر  دەكەیــن 

كــە پەیوەنــدی بــە لەبەركردنــی خــوری 

و هەروەهــا هەڵبژاردنــی گۆشــەگیرییەوە 

هەیــە، كــە ئــەوەش ڕاســتەوخۆ پەیوەنــدی 

بەدەركەوتنــی تەســەوفەوە هەیــە وەكــو ناو 

ــەوا  ــا ئ ــتەیەكی ئیســامی. ئەگەرن ــۆ ئاڕاس ب

ــەدا  ــەم بەرهەم ــژەی ئ ــان لەدرێ ــو ومت وەك

كاریگــەری زۆر زیاتــری كەلتــوری كۆنــی 

ئایینــە ڕۆژهەاڵتییــەكان دەبینینــەوە بەســەر 

ــەو  ــان ئ ــە هەم ــامییە، ك ــە ئیس ــەم ڕەوت ئ

ــە ئایینــی مەســیحی  ــە پێشــر ل كاریگەرییان

و جولەكــەدا دەركەوتــوە. هەرلــەم بــوارەوە 

ــە  ــدا، یەكێــك ل لەســەدەی دووەمــی كۆچیی

كەســایەتییە نــارساوە زاهیــدەكان لــە یەكێك 

ــەو كەســانە  ــە ل ــدا، ڕەخن ــە بەرهەمەكانیی ل

دەگرێــت كــە بەبیانــوی خواپەرســتییەوە 

بــەو  لەبەردەكــەن و  جلوبەرگــی خــوری 

ــردوە)92(.«  ــوری لەبەرك ــا خ ــوەی »عیس بیان

ــی  ــەر بون ــە لەس ــی ڕون ــەوەش بەڵگەیەك ئ

لەنــاو  باڵوبونــەوەی  و  دیاردەیــە  ئــەو 

بەكاریگەربــوون  ئیســامییدا  كۆمەڵــگای 

هەرچەنــدە  مەســیحییەكان.  ڕاهیبــە  لــە 

الی  خــوری  لەبەركردنــی  پێیوایــە  هەیــە 

ئــەو زاهیدەکانــەوە كــە دواتــر بەســۆفی 

ڕاهیبــە  كەوتنــی  شــوێن  نــارسان، 

مەســیحییەكان نەبــوە »بەڵكــو جۆرێــك بــوە 

لــە بەرەنــگاری ســلبی بــەڕوی ئەمەویــەكان 

ــتەی  ــە ئاڕاس ــگا ب ــت كۆمەڵ ــە دەیانویس ك

پۆشــینی بەرگــی گرانبەهــا ببــەن)93(.« بــەاڵم 

بەگەڕانــەوە بــۆ مێــژوووی خــودی كارلێكــە 

ئایینیەكانــی پێشــوتر كەمێكیــامن ئامــاژە 

بــۆ كــرد، هیــچ ڕێگرییــەك نییــە لــەوەی 

ــان  ــی خوری ــی لەبەركردن ــڵامنان نەریت موس

كــە  وەرگرتبێــت،  لەمەســیحییەكانەوە 

لەهەمانكاتــدا وەكــو جۆرێــك لەبەرەنــگاری 

ســلبیش بەرامبــەر دەســەاڵتی ئەمەویــەكان 

ئــەم كارەیــان كردبێــت. 

*شــارەزا لــە بــواری تەســەوف و 
ئیســالمی سیاســی
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5. هەمان سەرچاوە: ل 83.

والتشــیع:  التصــوف  بیــن  الصلــة    .6

العناصــر الشــیعیة فــی التصــوف: الدكتــور 

كامــل مصطفــی الشــیبی: دار االندلــس 

للطباعــة والنشــروالتوزیع: الطبعــة الثالثــة: 

بیــروت: لبنــان: ل 281.

مصطفــی  و  ماســینون  التصــوف:   .7

ــرە المعــارف  ــرازق: لجنــە ترجمــة دائ عبدال

ــە  ــی: مكتب ــاب اللبنان ــالمیة: دار الكت االس

ــی: 1984 : ل26. ــة االول ــة: الطبع المدرس

8. الصلة بین التصوف والتشیع: ل 287. 

التصــوف:  مــن  مكثفــە  صفحــات   .9

دار  الشــیبی:  الدكتــور كامــل مصطفــی 

المناهــل:  بیــروت: لبنــان: الطبعــة االولــی: 

.7 ل   :199

وتاریخــه:  االســالمى  التصــوف  10.فــی 

ــی:  ــال و عفیف ــی ع ــة : اب ــون: ترجم نیكلس

.3 ل  القاهــرە: 

11. نفحــات االنــس مــن حضــرات القــدس: 

 :1989 الجامــی:  عبدالرحمــان  ابوبــركات 

ــریف: ل 67. ــر الش االزه

12. شــكوی الغریــب عــن االوطــان الــی 

علمــا و البلــدان، ویلیــه زبــدە الحقائــق فــی 

ــی  ــق: عیــن القضــاء الهمذان كشــف الدقائ

عفیــف  تحقیــق   : الصوفیــە(  )شــهید 

بــدون  باریــس:  داربیبلیــون  عســیران: 

ل18. تاریــخ. 

بكــر  أبــو  وژیولــه:  بغــداد  تاریــخ   .13

أحمــد بــن علــی بــن ثابــت بــن أحمــد 

بــن مهــدی الخطیــب البغــدادی )المتوفــی: 

463هـــ( الناشــر: دار الكتــب العلمیــة – 

ــد  ــق: مصطفــی عب ــروت: دراســە وتحقی بی

ــی، 1417 هـــ:  ــة االول ــادر عطــا: الطبع الق

تاریــخ بغــداد وذیولــه ط العلمیــة: بەرگــی 

شــانزە: ل 253.

اإلســالمیة:  المعــارف  دائــرە  14.موجــز 

تحریــر: م.ت. هوتســما، ت. و. أرنولــد، ر. 

باســیت، ر. هارتمــان: المراجعــة واإلشــراف 

العلمــی: أ. د. حســن حبشــی، أ. د. عبــد 

الرحمــن عبــد اللــه الشــیخ، أ. د. محمــد 

ــداع  ــارقە لإلب ــز الش ــر: مرك ــی: الناش عنان

الفكــری: الطبعــة االولــی، 1418 هـــ 1998 

م: بەرگــی حــەوت: ل 2214.

15. نشــاە الفكــر الفلســفی: بەرگــی ســێ: 

ل 251.

التصــوف:  مــن  مكثفــە  صفحــات   .16

دار  الشــیبی:  الدكتــور كامــل مصطفــی 

المناهــل: بیــروت : لبنــان: الطبعــة االولــی: 

.52 ل   :1997

17. الصلــە بیــن التصــوف والشــیعە: ل 

.312

عبدالرحمــن  خلــدون:  ابــن  تاریــخ   .18

بــن محمــد بــن محمــد، ابــن خلــدون أبــو 

زیــد، ولــی الدیــن الحضرمــی اإلشــبیلی 

خلیــل  المحقــق:  808هـــ(  )المتوفــی: 

بیــروت:  الفكــر،  دار  الناشــر:  شــحادە: 

.611 ل   :  1988 الثانیــة،  الطبعــة 

عبدالكریــم  القشــیریة:  الرســالة   .19

ــیری  ــك القش ــد المل ــن عب ــوازن ب ــن ه ب

اإلمــام  تحقیــق:  465هـــ(  )المتوفــی: 

ــور  ــود، الدكت ــم محم ــد الحلی ــور عب الدكت

دار  الناشــر:  الشــریف:  بــن  محمــود 

ــەك: ل 34.  ــی ی ــرە: بەرگ ــارف، القاه المع

اندریــە:  تــور  االســالمی:  التصــوف   .20

علــی:  عبــاس  عدنــان  د.   : ترجمــة 

منشــورات دار الجمــل: الطبعــة االولــی: 

.62 ل   :2003 المانیــا:  كولــن: 

فــی  الروحیــة  الثــورة  التصــوف   .21

االســالم: الدكتــور ابــو العــال العفیفــی: دار 

الشــعب للطباعــة والنشــر: بیــروت: ل 62.

22. الموطــأ: مالــك بــن أنــس بــن مالــك 

ــی:  ــی )المتوف ــی المدن ــر االصبح ــن عام ب

مصطفــی  محمــد  المحقــق:  179هـــ( 

االعظمــی: الناشــر: مؤسســە زایــد بــن 

الخیریــة  لالعمــال  نهیــان  ســلطان  آل 

ــارات: الطبعــة  ــی – اإلم واإلنســانیة أبوظب

االولــی، 2004 : بەرگــی شــەش: ل 48.

الرســل  تاریــخ   : الطبــري  تاریــخ   .23

ــري : محمــد  ــخ الطب ــە تاری ــوك، وصل والمل
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بــن جریــر بــن یزیــد بــن کثیــر بــن غالــب 

االملــی، أبــو جعفــر الطبــري )المتوفــی: 

310هـــ(: )صلــە تاریــخ الطبــري لعریــب 

ــی: 369هـــ(:  ــی، المتوف ــن ســعد القرطب ب

الناشــر: دار التــراث – بیــروت: الطبعــة 

الثانیــة 1387 هـــ: بەرگی هەشــت: ل 220.

ــو  ــن أب ــال الدی ــس: جم ــس إبلی 24. تلبی

الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــی بــن محمــد 

الجــوزی )المتوفــی: 597هـــ( الناشــر: دار 

ــان:  ــرزت، لبن ــر، بی ــة والنش ــر للطباع الفك

الطبعــة االولــی، 2001: ل 190.

25. تاریخ ابن خلدون: ل 611.

التصــوف:  أهــل  لمذهــب  التعــرف   .26

المؤلــف: أبــو بكــر محمــد بــن أبــی إســحاق 

الكالبــاذی  یعقــوب  بــن  إبراهیــم  بــن 

380هـــ(:  )المتوفــی:  الحنفــی  البخــاری 

الناشــر: دار الكتــب العلمیــة – بیــروت: ل 

.22

27. اللمــع : أبــی ســراج الدیــن الطوســی: 

ــور  ــه: الدكت ــق علی ــه و عل ــدم ل ــه وق حقق

عبدالباقــی  طــە  محمــود،  عبدالحلیــم 

ســرور: ل 41.

28. قــوت القلــوب فــی معاملــة المحبــوب 

مقــام  إلــی  المریــد  طریــق  ووصــف 

علــی  بــن  محمــد  المؤلــف:  التوحیــد: 

ــی  ــب المك ــو طال ــی، أب ــە الحارث ــن عطی ب

)المتوفــی: 386هـــ( المحقــق: د. عاصــم 

الكتــب  دار  الناشــر:  الكیالــی:  إبراهیــم 

العلمیــە بیــروت / لبنــان: الطبعــة الثانیــة، 

.282 ل  یــەك:  بەرگــی   :2005

29.عــوارف المعــارف: شــهاب الدیــن عمــر 

الســهروردی: تحقیــق: د. احمــد عبدالرحیــم 

ــە:  ــی وهب ــق عل ــار توفی ــایح/ المستش الس

ــة: الطبعــة  ــە الثقافــة الدینی النشــار مكتب

ــرە: ل 72. ــی: 2006: القاه االول

30. هەمان سەرچاوە: ل .75

31. هەمان سەرچاوەو الپەڕە. 

ــان ســەرچاوە: بەرگــی دووەم: ل  32. هەم

.162

الدكتــور:  االســالم:  فــی  الصوفیــە   .33

نورالدیــن  ترجمــة  نیكســلون:  ڕینولــد 

بالقاهــرە.  الخانجــی  مكتبــە  شــربیە: 

الطبعــة الثانیــة: 2002: ل 11. لەكۆنــدا 

بــەردەوام  تــازەش،  لەســەردەمی  و 

ســەرچاوەی زمانەوانــی ئــەم نــاوە و هــۆی 

هەڵبژاردنــی مایــەی ناكۆكــی و گفتوگــۆی 

زۆربــوە، بــەاڵم وەكــو وتمــان بەگشــتی 

ــەوە  ــەم بارەی ــەی ل ــەی ئەوان ــەوەی زۆرب ئ

ــەر  ــازە لەس ــۆن و ت ــردوە لەك ــەیان ك قس

ئەوبڕوایــەن كــە ئــەم وشــەیە لەخوریــەوە 

هاتــوە. بۆنمونــە وەكــو چــۆن كالبــازی 

هیــچ الیەنگرییەكــی بــۆ ئــەو بۆچوونــە 

لــە  ســۆفی  وشــەی  كــە  نیشــاننەداوە، 

ــێوە  ــوە، بەهەمانش ــەوە هات ــی خوری بەرگ

ــەم  ــە كــە ســەرچاوەی ئ ــری پێیوای هەجوی

كــە  )الصفــا ء(،  ســەفایە  وشــەی  نــاوە 

ــت. كشــف  ــەردی دێ ــی و بێگ ــای پاك بەوات

بــن  علــی  بــن  ابوالحســن  المحجــوب: 

ــوی  ــی الغزن ــی الجالی ــی عل ــن اب عثمــان ب

ــادی  ــة : اســعاد عبداله ــری: ترجم الهجوی

قنــدل: القاهــرە: المجلــس االعلــی للثقافة: 

لــە  یەكێــك  لەكۆنــدا   .227 ل   :2007

گەورەتریــن نەیــاری تەســەوفی ئیســالمی 

دوای  ئەویــش  تەیمیەیــە،  ئیبــن  كــە 

ئــەوەی گفتوگــۆی زۆربــەی ئــەو بۆچونانــە 

دەكات لــە بــارەی ســەرچاوەی ئــەم نــاوەوە، 

ــەوف  ــەوەی تەس ــیاری ئ ــی پرس ــە وەاڵم ل

چییــە، دوای ئــەوەی موناقەشــەی زۆربــەی 

دەكات،  ســۆفی  ناونانــی  بۆچونەكانــی 

ــە  ــە تەســەوف ل ــەوەدەكات ك ــری ئ الیەنگ

ــاوی: تقــی  ــوە. مجمــوع الفت خوریــەوە هات

عبــد  بــن  أحمــد  العبــاس  أبــو  الدیــن 

ــق:  ــی : المحق ــە الحران ــن تیمی ــم ب الحلی

قاســم:  بــن  محمــد  بــن  عبدالرحمــن 

لطباعــة  فهــد  الملــك  مجمــع  الناشــر: 

النبویــە،  المدینــە  الشــریف،  المصحــف 

 :1995 الســعودیة:  العربیــة  المملكــة 

بەرگــی یانــزە: ل 6. لێــرەدا دەبێــت ئامــاژە 

بەوەبكەیــن كــە وەكــو چــۆن ئــەوە تاكــە 

بۆچــوون نییــە، لەهەمانكاتــدا النــی كــەم 

دوو بۆچونــی تــر لەبــارەی بنچینەی وشــەی 

ســۆفیەوە بونیــان هەیــە كــە جگەلــەوەی 

ــتیدا الوازو  ــەوەی زانس ــەردەم لێكۆڵین لەب

بونەتــەوە،  زانســتی  ڕەخنــەی  ڕوبــەڕوی 

هەڵوێســتی  نیشــاندەری  لەهەمانكاتــدا 

ڕەوتــە  لــەم  وەختەشــە  پێــش  نەیــاری 

لەنیــوەی  بەیرونــی  لەوانــە  ئایینــە. 

كۆچــی  پێنجــی  ســەدەی  یەكەمــی 

پێیوابــوە ســەرچاوەی ئــەم وشــەو نــاوە 

یۆنانیــەوە  )ســۆفیا(ی  لــە  و  یۆنانییــە 

هاتــوە كــە بەواتــای حیكمــەت دێــت، بەاڵم 

موســڵمانان بەهەڵــە تێــی گەیشــتون و 

ــۆفی.  ــوە س ــیەیان وت ــێوە خواناس ــەو ش ب

ــە  ــە مقبول ــن مقول ــد م ــا للهن ــق م تحقی

الریحــان  أبــو  مرذولــە:  أو  العقــل  فــی 

ــی:  ــی الخوارزم ــد البیرون ــن أحم ــد ب محم
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الناشــر: عالــم الكتــب، بیــروت: الطبعــة 

الثانیــة، 1983 : ل 27. ئیبــن ئەلجــوزی 

حەنبەلــی تونــدڕەو و نەیــاری سەرســەختی 

ــی  ــەدەی شەش ــالمی لەس ــەوفی ئیس تەس

كۆچــی، لــە كتێبــە بەناوبانگەكــەی بــۆ 

لەتەســەوفی  ســەلەفیانە  ڕەخنەگرتنــی 

ــش  ــوە پێ ــە كەســێك هەب ئیســالمی گوای

بــە  جاهلیــەت  لەســەردەمی  و  ئیســالم 

)صوفە(ناســراوبوە، ئــەو كەســە یەكەمیــن 

بــۆ  تەرخانكــردوە  خــۆی  بــوە  كــەس 

خزمەتكــردن و خواپەرســتی لــە كەعبــە. 

ــرێ  ــە دەوت ــۆفیش بەوان ــەی س ــە وش بۆی

كەســەبون  ئــەو  كەوتــوی  شــوێن  كــە 

»كەســانێك هەبون لەســەردەمی جاهلیەت 

پێیــان دەوتــرا صوفــە، ئەمانــە خۆیــان 

لەكەعبــە  خــواو  بــۆ  كردبــوو  تەرخــان 

خۆیــان  ئەوانــەی  ببــوون،  نیشــتەجێ 

بەوانــە دەوچوێنــن ســۆفیەكانن« تلبیــس 

إبلیــس: جمــال الدیــن أبــو الفــرج عبــد 

الرحمــن بــن علــی بــن محمــد الجــوزی 

الفكــر  دار  الناشــر:  597هـــ(  )المتوفــی: 

للطباعــة والنشــر، بیــرزت، لبنــان: الطبعــة: 

 .145 ل   :2001 االولــی،  الطبعــة 

مصطفــی  و  ماســینون  34.التصــوف: 

ــرە المعــارف  ــرازق: لجنــە ترجمــة دائ عبدال

ــە  ــی: مكتب ــاب اللبنان ــالمیە: دار الكت االس

المدرســە: الطبعــة االولــی: 1984 : ل 25.

ــو  ــن أب ــال الدی ــس: جم ــس إبلی 35. تلبی

الفــرج عبــد الرحمــن بــن علــی بــن محمــد 

للطباعــة  الفكــر  دار  الناشــر:   : الجــوزی 

والنشــر، بیــرزت، لبنــان: الطبعــة : الطبعــة 

االولــی، 2001: ل 145

مصطفــی  و  ماســینون  التصــوف:   .36

ــرە المعــارف  ــرازق: لجنــە ترجمــة دائ عبدال

ــە  ــی: مكتب ــاب اللبنان ــالمیة: دار الكت االس

المدرســە: الطبعــة االولــی: 1984 : ل 32.

الفلســفە  فــی  المادیــة  النزعــات   .37

العربیــة االســالمیة: حســین مــروە )بەرگــی 

.51 ســێیەم( ل 

االســالم:  فــی  والشــریعە  العقیــدە   .38

اجنــاس جولــد تســیهر: مطابــع دار الكتــاب 

ــدون  ــة: ب ــة الثانی ــر: الطبع ــی بمص الغرب

تاریــخ: ل 147.

39.  التصــوف الثــورة الروحیــة فــی 

االســالم: الدكتــور ابــو العــال العفیفــی: دار 

ــروت: ل 63  ــر: بی ــة والنش الشــعب للطباع

بــۆ 72.

االســالمی:  التصــوف  الــی  مدخــل   .40

دكتــور ابــو الوفــا الغنیمــی التفتازانــی: دار 

الثقافــة للنشــر والتوزیــع: الطبعــة الثانیــة: 

القاهــرە: ل 63.

41. الصوفیــە فــی االســالم: ر.ا.نیكلســون: 

مكتبــە  شــربیه:  نورالدیــن   : ترجمــة 

الثانیــة:  الطبعــة  بالقاهــرە:  الخانجــی 

.18 ل   :2002

42. هەمان سەرچاوە: ل 19.

ادونیــس:  الســریالیة:  و  الصوفیــة   .43

.11 ل  الســاقی:  دار  الثانیــة:  الطبعــة 

الجــوزی  ابــن  إبلیــس:  تلبیــس   .44

الفكــر  دار  الناشــر:  597هـــ(:  )المتوفــی: 

للطباعــة والنشــر، بیــروت، لبنــان: الطبعــة 

.149 ل  2001م:  1421هـــ/  االولــی، 

45. مدخــل الــی التصــوف االســالمی ل 72 

بــۆ 81.

46. تلبیس ابلیس: ل 145.

47. الوصایــا: ابــی عبداللــه حــارث بــن 

اســد المحاســبی )المتوفــی: 243( تحقیــق 

الكتــب  دار  عطــا:  احمــد  عبدالقــادر 

العلمیــە: لبنــان بیــروت: الطبعــة االولــی: 

.247 ل   :1986

48. هەمان سەرچاوە: ل 248.

حنــا  العربیــة:  الفلســفە  تاریــخ   .49

الفاخــوری، خلیــل الجــر: دارالجیــل: بیــروت: 

الطبعــة الثانیــة: 1993: بەرگــی یەكــەم ل 

 .294

50. هەمان سەرچاوە: ل 308.

51. طبقــات الصوفیــە للســلمی ویلیــه 

ــات : ل  ــدات الصوفی ــوە المتعب ــر النس ذك

183. یــان كشــف المحجــوب: ابوالحســن 

بــن علــی بــن عثمــان بــن ابــی علــی 

ترجمــة:  الهجویــری:  الغزنــوی  الجالیــی 

القاهــرە:  قنــدل:  عبدالهــادی  اســعاد 

المجلــس االعلــی للثقافــة: 2007: بەرگــی 

.480 ل  دووەم: 

االســالمی:  التصــوف  الــی  مدخــل   .52

دكتــور ابــو الوفــا الغنیمــی التفتازانــی: ل 

.95

53. شــرح االشــارات والتنبیهــات : امــام 

الــرازی:  عمــر  بــن  محمــد  فخرالدیــن 

زادە:  نجــف  رضــا  علــی  دكتــر  تحقیــق: 

.589 ل  اول:  چــاپ   :1384 تهــران: 

54. االشــارات والتنبیهــات: ابــی علــی ابــن 

ــا:  ــلیمان دنی ــور: س ــق: الدكت ــینا: تحقی س

القســم الرابــع: فــی التصــوف: مؤسســە 

والتوزیــع:  والنشــر  للطباعــة  النعمــان 

الطبعــة الثانیــة/ بیــروت/ 1993:ل 57/ 58.
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55. هەمان سەرچاوە: ل 59.

56. شرح االشارات والتنبیهات: ل 59.

االســالمی:  التصــوف  الــی  مدخــل   .57

دكتــور ابــو الوفــا الغنیمــی التفتازانــی: ل 

.95

58. هەمان سەرچاوە: ل 99.

ــەم:  ــی یەك ــیریە: بەرگ ــالە القش 59. الرس

ل 34.

ــا:  ــە وتطوره 60. نشــاە الفلســفە الصوفی

دارالجیــل:  فتــاح:  عبدالحمیــد  د.عرفــان 

بیــروت: الطبعــة االولــی: 1993: ل 75.

61. تذكرە االولیاء: ل 736.

62. نفحــات االنــس مــن حضــرات القــدس: 

 :1989 الجامــی:  عبدالرحمــان  ابوبــركات 

ــریف: ا 18.  ــر الش االزه

63. هرمــس الحكیــم بیــن االلوهیــە و 

النبــوە: هرمــس مانســب الیــه وماكتــب 

عنــه: اعــداد: احمــد غســان ســبانو: الطبعــة 

الرابعــە: 2010: دار قتیبــە: ل 33.

القاضــی  المؤلــف:  القــرآن:  أحــكام   .64

بــن  بكــر  أبــو  اللــه  عبــد  بــن  محمــد 

المالكــی  االشــبیلی  المعافــری  العربــی 

ــرج  ــه وخ ــع أصول ــی: 543هـــ( راج )المتوف

أحادیثــه وعــلََق علیــه: محمــد عبــد 

القــادر عطــا: الناشــر: دار الكتــب العلمیــە، 

بیــروت – لبنــان: الطبعــة الثالثــة، 2003 : 

بەرگــی چــوار: ل 182.

ــد ســهل  ــو محم 65. تفســیر التســتری: أب

بــن عبــد اللــه بــن یونــس بــن ڕفیــع 

جمعهــا:  283هـــ(  )المتوفــی:  التســتری 

أبــو بكــر محمــد البلــدی: المحقــق: محمــد 

ــر: منشــورات  ــون الســود: الناش باســل عی

محمــد علــی بیضــون/ دارالكتــب العلمیــە 

– بیــروت: الطبعــة االولــی 2002 : بەرگــی 

یــەك: ل 163.

66. جامــع البیــان فــی تأویــل القــرآن: 

ــر  ــن کثی ــد ب ــن یزی ــر ب ــن جری ــد ب محم

بــن غالــب االملــی، أبــو جعفــر الطبــري 

)المتوفــی: 310هـــ( المحقــق: أحمــد محمــد 

شــاكر: الناشــر: مؤسســە الرســالە: الطبعــة 

ــی بیســت و ســێ: ل  ــی، 2000: بەرگ االول

.206

67. معانــی القــرآن وإعرابــه: إبراهیــم بــن 

ــاج  ــحاق الزج ــو إس ــهل، أب ــن س ــری ب الس

)المتوفــی: 311هـــ( المحقــق: عبــد الجلیــل 

عبــده شــلبی: الناشــر: عالــم الكتــب – 

بیــروت: الطبعــة االولــی 1988 : بەرگــی 

پێنــج: ل 130.

أهــل  )تأویــالت  الماتریــدی  68. تفســیر 

ــن محمــود،  ــن محمــد ب الســنە(: محمــد ب

أبــو منصــور الماتریــدی )المتوفــی: 333هـ( 

ــدی باســلوم: الناشــر: دار  ــق: د. مج المحق

ــة  ــان: الطبع ــروت، لبن ــە بی ــب العلمی الكت

ــج: ل 539. : االولــی، 2005 : بەرگــی پێن

69. الجــواب الصحیــح لمــن بــدل دیــن 

أبــو  الدیــن  تقــی  المؤلــف:  المســیح: 

العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلیــم بــن عبــد 

ــی القاســم  ــه بــن أب ــد الل الســالم بــن عب

بــن محمــد ابــن تیمیــە الحرانــی الحنبلــی 

تحقیــق:  728هـــ(  )المتوفــی:  الدمشــقی 

علــی بــن حســن عبــد العزیــز بــن إبراهیــم 

حمــدان بــن محمــد: الناشــر: دار العاصمــە، 

 :1999 الثانیــة،  الطبعــة  الســعودیە: 

بەرگــی دوو: ل 191.

كتێبــی  نوســەری  ئەوەیــە  ســەیر   .70

)متصوفــە بغــداد: عزیــز الســید جاســم: 

المركــز الثقافــی العربــی: الطبعــة الثانیــة: 

1997( تەنهــا بەگەڕانــەوە بــۆ كتێبەكــەی 

كتێبەكــەی  )لەكاتێكــدا  شابەشــتی 

بەكاریگــەری  كۆنتــرەو  ئەســبەهانی 

ــە موســڵمانان  ــش نوســراوە(، پێیوای ئەوی

كەنیســە  ســەیری  خــراپ  بەچاوێكــی 

ئەگــەر  بۆیــە  كــردوە،  قەشــەكانیان  و 

الوازەو  ئەگەرێكــی  پێیــان  كاریگەربــون 

لەراســتیەوە!!  دورە 

71. قــوت القلــوب: بەرگــی دوو: ل 9292/ 

.93

72. كشف المحجوب: بەرگی دوو: ل 439.

73. احیــا ء علــوم الدیــن: بەرگــی چــوار: ل 

340 . مەســكەویهی كــە زیاتــر لــە هەشــتا 

ســاڵ پێــش غەزالــی مــردوە، لەكتێبــی 

چیــرۆك  هەمــان  الخالــدە(  )الحكمــە 

بەكەمێــك جیــاواز دەگێڕێتــەوە، بــێ ئەوەی 

لەناوەرۆكــی چیرۆكەكــەو مەبەســتەكەی 

دەڵێــت  ئــەو  دوربكەوێتــەوە.  ئێمــەش 

هەندێــك نوســاك )بــێ ئــەوەی نــاوی كەس 

ــان  ــون و لێی ــك داچ ــەالی ڕاهیبێ ــێ( ب بێن

پرســی تــۆ لەتەنیایــدا بــێ تاقــەت نەبــوی، 

ئەویــش پێــی وتــن »ئەگــەر چێــژی تەنایت 

كردبــا، ئــەوا بــۆ تەنیایــی پەلــەت دەكــرد.« 

الحكمــە الخالــدە )جاویــدان خــرد(: ابوعلــی 

حققــه  مســكویه:  محمــد  بــن  اخمــد 

وقــدم لــه: عبدالرحمــان بــدوی: انتشــارات 

مەســكوەهی   :1377 تهــران:  دانشــگاە 

421 مــردوە: ل 153.

74. هەمــان ســەرچاوە: لەبەرگــی ســێ: 
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اللــه  عبــد  أبــو  الكبــری:  الطبقــات   .75

محمــد بــن ســعد بــن منیــع الهاشــمی 

المعــروف  البغــدادی  البصــری،  بالــوال و، 

ــق:  ــی: 230هـــ( تحقی ــن ســعد )المتوف باب

دار  الناشــر:  القــادر عطــا:  عبــد  محمــد 

الطبعــة  بیــروت:   – العلمیــە  الكتــب 

 .160 ل  پێنــج:  بەرگــی   1990 االولــی، 

76. المحــن: محمــد بــن أحمــد بــن تمیــم 

التمیمــی المغربــی اإلفریقــی، أبــو العــرب 

عمــر  د  المحقــق:  333هـــ(  )المتوفــی: 

ســلیمان العقیلــی: الناشــر: دار العلــوم 

الریــاض – الســعودیە: الطبعــة االولــی، 

 .387 ل   :1984

77. التاریــخ الكبیــر: محمــد بــن إســماعیل 

ــو  ــرە البخــاری، أب ــن المغی ــم ب ــن إبراهی ب

ــة :  ــی: 256هـــ( الطبع ــه )المتوف ــد الل عب

ــاد –  ــدر آب ــە، حی ــرە المعــارف العثمانی دائ

ــد  ــە: محمــد عب ــع تحــت مراقب الدكــن: طب

ــەوت: ل 41.  ــی ح ــان: بەرگ ــد خ المعی

 : الحدیــث  ط  النبــال ء  أعــالم  ســیر   .78

 .649 ل  شــەش:  بەرگــی 

االولیــا ء وطبقــات االصفیــا ء:  79. حلیــە 

أبــو نعیــم أحمــد بــن عبــد اللــه بــن أحمــد 

بــن مهــران  بــن موســی  إســحاق  بــن 

االصبهانــی )المتوفــی: 430هـــ( الناشــر: 

الســعادە بجــوار محافظــە مصــر، 1394هـــ 

1974م: دار الكتــاب العربــی – بیــروت: 

بەرگــی دە: ل 151.

دوانــزە،  ژمــارە  المشــرق:  گۆڤــاری   .80

االب  نفیــس:  عربــی  اثــر   :1908 ســاڵی 

.892 بــۆ   883 ل  الكرملــی:  انســتاس 

ــی دوو: ل  ــن: بەرگ ــوم الدی ــا ء عل 81. احی

ــۆ 60. 21. ب

بەرهەمەیــدا شــەش  لــەم  غەزالــی   .82

كەســایەتییە  لــەم  وتەیــەی  ئــەم  جــار 

گێڕاوەتــەوە، بــەم شــێوەیە بەرگــی یــەك: 

ل 61، بەرگــی دوو:ل 24، ل 34، ل 237. 

 : چــوار  بەرگــی   ،101 :ل  ســێ  بەرگــی 

لەقــوت  مەكــی  ئەویــش  پێــش   .229

القلــوب ســێ جــار هەمــان وتــەی دووبــارە 

ل   ،234 ل  یــەك:  بەرگــی  كردۆتــەوە، 

ــاوەی بیســت  ــە لەم ــور اندری 269، 420. ت

ــەوەی بەشــێكی  ــەڕەدا، ســەرباری گێڕان الپ

لەبــارەی  ســۆفییەكان  لەبۆچونــی  زۆر 

پرســی ژنهێنــان، لەهەمانكاتــدا كاریگــەری 

ســایكۆلۆژی ئــەم هەڵوێســتەش بەســەر 

كەســانەوە  ئــەم  كەســایەتی  و  دەرون 

ــیكراوەتەوە. التصــوف االســالمی: تــور  ش

اندریــە: ترجمــة : د. عدنــان عبــاس علــی: 

منشــورات دار الجمــل: الطبعــة االولــی: 

كولــن: المانیــا: 2003: ل 76 بــۆ 95. 

83. تلبیس ابلیس: ل 262.

االســالم:  فــی  والشــریعە  العقیــدە   .84

اجنــاس جولــد تســیهر: مطابــع دار الكتــاب 

ــدون  ــة: ب ــة الثانی ــر: الطبع ــی بمص الغرب

تاریــخ: ل 153.

اندریــه:  تــور  االســالمی:  التصــوف   .85

علــی:  عبــاس  عدنــان  د.   : ترجمــة 

منشــورات دار الجمــل: الطبعــة االولــی: 

.31 ل   :2003 المانیــا:  كولــن: 

86. هەمان سەرچاوە: ل 37.

87. التصــوف عنــد الفــرس: د. ابراهیــم 

الدســوقی شــتا: دار المعــارف: القاهــرە: 

.16 ل 

ــعید  ــران: س ــوف در ای ــمە تص 88. سرچش

نفیســی: تهــران: 1965: ل 48.

89. هەمان سەرچاوە: ل 52.

90. هەمان سەرچاوە: ل 49.

91. هەمان سەرچاوە: ل 103.

ــو  ــارك : أب 92.الزهــد والرقائــق البــن المب

عبــد الرحمــن عبــد اللــه بــن المبــارك بــن 

واضــح الحنبلــی، التركــی ثــم المــروزی 

حبیــب  المحقــق:  181هـــ(  )المتوفــی: 

الكتــب  الناشــر: دار  الرحمــن االعظمــی: 

العلمیــە – بیــروت: ل 64. 

والتشــیع:  التصــوف  بیــن  93.الصلــە 

العناصــر الشــیعیە فــی التصــوف: الدكتــور 

كامــل مصطفــی الشــیبی: دار االندلــس 

للطباعــة والنشــروالتوزیع: الطبعــة الثالثــة: 

ــون  ــان بۆچ ــان: ل 286. هەم ــروت: لبن بی

لەكتێبــی صفحــات مكثفــە مــن التصــوف: 

دار  الشــیبی:  الدكتــور كامــل مصطفــی 

المناهــل: بیــروت: لبنــان: الطبعــة االولــی: 

دووبارەدەكاتــەوە.  56 ل   :1997

 


