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 سەرەتا
 
 

اوی دوو دڵیدا تیدوو دڵ بووم لەم کیتابەم بینووسم یا هەڵیگرم بۆ زەمانێکی کە، لەنێو ل
دەپلکامەوە.. بەراوردم دەکرد و هەڵمدەسەنگاند، بەڵێ ئاوا باس و لێدوانێک هی ئەم سەردەم 
و قۆناغەی نیەو خەڵکەکە خراپ بە ئامێر و تازە باوەکانەوە سەرقاڵن و نایانپەرژێتە سەر 

ێڵ دونیای عیرفان و حیکمەت و رازی مەعریفەتی رۆحی، لەوالشەوە بیرم لێدەکردەوە وا خ
بەرەوخوارەو دەنگێک پەیتا پەیتا بە گوێمدا دەیچڕپاند، کورە ئەوە بۆ راوەستاوی..؟ لەچی 

 تۆقیاوی..؟
وەرە، پیاوی چاک بە قۆڵی لێهەڵماڵەو ملی پێوەبنێ، گوێ لەم ئاشوفتە بازاڕیەی 
مەدەو بیر لە داهاتوو بکەرەوە، ترسەکەت لەچییە؟ ئەورۆکە گرنگی بە تەقەلالکەت نادەن؟ 

نەیدەن.. زۆرکەس بەرهەمی لە تۆ باشتریان نووسیوە و زۆر شاکاری هونەریان دەبا 
خوڵقاندووەو لە هەژاری و نەداری و فەرامۆشیدا سەریان ناوەتەوە.. بۆ خۆت زۆر جاران لێت 

 بیستراوە وتووتە: مرۆڤ بە مەزلومیەتەوە جوانترە تا زاڵم بوون..
هەر ئێمەی کورد وا نەبووینە، خۆ  بێ سەروبنی دونیای رۆشنبیری ئەوڕۆی ئێمەیە،ئە

لەمێژدا بەم قۆناغی  یەزۆر لە گەالنی دوورو نزیکی پێگەیشتو و تێگەیشتوی، ئێستا
ئێمەیەیدا گوزەراون و بوون بە خاوەنی ئێستای خۆیان.. لەو دوو دلێیەگەڕێ، ئێمەش 
رۆژێک لە رۆژان بە شێوەیەکی شیاوتر دێینەکایە، کۆمەڵگای بێ عیرفان و حیکمەت 

 وەک نانی بێ خوێ وایە...
کورە، برا.. زەمانێکە ئەوەی دەزانم.. لەم رۆژگارەیدا ئەوی بزنەرێیە پێیداچوومەوە، 
ئەوەی قوڕبەسەرییە تیابوومە، ئەوەش دەزانم کیتابخانەی کوردی ئاوا باسێکی کەمەو زۆر 

دەچیت کەس چێژ لە ئاوا کیتابێک ناباو رەنگە گاڵتەشم پێبکاو بڵێت، ئەم کابرا لەوەی 
شەوارەی کردوبێت و نەزانێت خەڵکەکە بە چیەوە سەرگەرمن و تازە دەمانگێڕێتەوە بۆ 

 دونیای حیکمەت و عیرفان و کەرامات و پشتی پەردەکان..
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بەندە باوەڕم بە ئازادی بەیانە، چۆن تێدەفکرێن، چۆن ئەم کیتابەی هەڵدەسەنگێنن 
دەدەم، ئەوەی باوەڕم پێی هەیە بیکەم،  ئازادی ئازادن، هەر بەو ئەندازشە ئەو مافەی بە خۆم

 بە مەرجێک زەرەرو زیانی بۆ یەکێکی کە نەبێت لێرەدا تەنها داوایەکم هەیە:
 ئەگەر ئاگاداری دونیای تەسەوف نیت، تکایە ئەم کتاوە مەخوێنەوە..

 
 لەگەل رێزی فراوانمدا

 
 خوسرەو جاف

12/3/1122 
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 پێشەکی
 
 

" ر لێدوان و باسەکاندا بە "مەوالناینی هەبووە و لە زۆمحەمەدە و نازناوی جەاللودناوی 
ناوبراوە، ئەحمەدی "ئەفالکی" لە باسێکیدا نووسیویەتی: کە گوایە لە بەهائولوەلەدی 

چەلەکێکی  رە ەندگاری من لە توخم وخواوکوڕی مەوالنای بیستووە و تویەتی: ..خاوەن و 
ان یی سەرزەوی، بڕێک لە سۆفیان الارە، وشەی خواوەندگار، یانی خواوەنددگەورەی رەگەز

 وایە پیرو مورشیدەکانیان خاوەنی دوو جۆر دەسەاڵتن.. دونیایی و مەعنەوی..
دوای هێڕشی خوێناوی مەغۆڵ و دەسەاڵتەکەیان بڕێک لە پیرانی تەریقەت نازناوی 

انی جەاللودیندا بەکار هێنراوە، پەیڕەو مەولەویلەپێش  مەوالنا"شاه"ی پێ وتراوه.. نازناوی 
 مەوالنا ناوبردووە..مەوالنا "مەولەی"یان بە 

تی "ی" یان دەکردە پاشگری ناوەکان، وەک یلەسەدەی شەشەمدا زۆربەی نازناوەکان پ
هەر لەو  مەوالنا]ئەسفەهانی، ئەوحەدی، ئەربیلی، ئەحمەدی، خوسرەوی[ ..وە نازناوی 

[ زۆر بەکار النامەونازناوی ]خزمەتی  دای بووە، لە کتاوی ]نفحات االنس[ەبابەت
ناوبراوە جەاللودین محەمەد  مەوالنارۆیشتووە، لەوەی گومان نیە نازناوی "مەوالنای روم" 

ئەو  دیدا ئەحمەدی ئەفالکی ئەوی بە "رازی خوای گەورە" ناوبردووە، بەاڵم لەسەرچاوەی
ە الیان وایە "خاموش"ی بەخۆی وتووە، بۆیە لتر  ی دووبارە نەکراوەتەوە، بڕێکیەنازناو

 بڕێک لە پایانی قەسیدەکانیدا "خاموش"یان "خمش کن"ی بەکار هێناوە..

 مەوالنا لە دایک بوونی

چی لە ۆمەوالنا لە رۆژی شەشەمی "ربیعولیەکەمی" ساڵی شەش سەدو چواری ک
دونیاوە، هۆی شورەتی رومی و لەشاری "قونیە" و هەر لەو  تەشاری "بەلخ"دا هاتووە

جاران لە مەوالنا بیستراوە کە بە شانازییەوە وتوویەتی، شارەیشدا کۆچی کردووە.. زۆر 
 زادەی خاکی پاکی خوراسانە و شارەکەی خۆی زۆر خۆشویستووە.
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بە رەگەز دەگەڕێتەوە سەر خەلیفەی یەکەم، بڕێک سەرچاوە باس لەوەی دەکات، کە 
ئەبوبەکری سدیق وە مەوالنا بۆخۆی دەربارەی کورە روحیەکەی حوسامەدین چەلەبی 

یەتی ]وتوو
[.. ئەوەی روونە کە نازناوی "صدیق" نازناوی 
ئەبوبکر بووە، وە بەکارهێنانی سدیقی کوڕی سدیق، مەبەست لەوەی نیە کە لە نەوە و 

بوو بێت، بەڵکو ئەو تەشبیهە و نازناوە، مەوالنا بە "حوسامەدینی"  نەتیجەی خەلیفەی یەکەم
داوە، کە بۆخۆی حوسامەدینی پەروەردەی رۆحی کردووە و بۆ خۆیشی لە نەوە و نەتیجەی 

 ئەبوبەکری سدیق بووە..
لەد ناسراوە باوکی مەوالنا، ناوی محەمەدی کوڕی حوسەین خەتیبی یە وە بە بەهائولوە

 یزانا ناسراوەکانولعولەماشی هەبووە، باپیری مەوالنا یەکێک بووە لە ی سوڵتان وو نازنا
زەمانی خۆی .. عالمی ناسراو نەیشاپور رەزیدینی نەیشاپوری، فەقێ و قوتابی ئەو بووە، 
کە بە شاعیرێکی بااڵ دەست لە کاتی خۆیدا ناویان دەبرد، لە چەند سەرچاوەی 

ن" لە خانەوادەی خوارزەم شاهیەکان بووە، چی باوەرپێکراودا هاتووە، کەوا دایکی "بهائودی
کە دەکاتە  مەوالنایان نەزانراوە، ئەحمەدی ئەفالکی دەڵێت: خێزانی ەبەرەیەکیان؟ ئەو

 دایکی بەهائولوەلەد کچی عەالئودین محەمەد مامی سوڵتان محەمەد خوارەزەمشا بووە.
 ێروئەرسەالنی کئەمە لە راست ناچێت و هەڵە لە ناوەکاندایە، چونکە جگە لە ئیل 

ئەتز، هیچ کەس لەو شازادانە بە نازناوی عەالئودین ناو نەبراوە.. لە هیچ سەرچاوەی تردا 
نەبینراوە کە دایکی مەوالنا لەو بنەماڵەیە بێت، ئەو زانیارییە سەرچاوەی یەکەمی لە 

ابی، "ئەفالکی"یەوە هاتووە "جامی" و "رازی" لەویان وەرگرتووە، وە دەوڵەت شا "نووسەری کت
لە سەرچاوەی جۆراجۆر و دەربارەی مەوالنا زۆر دواوە، هیچی لەم رووەوە  ەآتشکدە" کە پڕ 

 نەنووسیوە..
ساڵ ژیاوە، بەیەکێک لە سۆفیە گەورەکانی سەردەمی خۆی  ٥٨بەهائولوەلەد 

ن و ڕێبازی ا]نهی لە مونکەر[ بووە ئەوەی کردوەتە درووشمی ژیدەژمێردرێت، وە پەیروەی 
ی، وە خەڵکی شاری ]بەڵخ[ رێزی فراوانیان لێ گرتووە، دەسەاڵتی تایبەت بەخۆ

قیاون ، ناچاری کۆچیان کردووە لە بەڵخ وە خوارەزمشاهیان لە زۆری پەیڕەوانی تۆ
 ەرانی سەرەکی دەسەاڵت لەوەی بووە کە:دەرهاتووە، دەڵێن نیگ
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، بە تایبەت بەهائولوەلەد لە مینبەردا وتەی ناشیرینی بە حەکیم و فەیلەسوفەکان دەوت
شای لە بەهائولوەلەد  ش"فەخرەدینی رازی" کە مامۆستای ]خوارەزمشاه[ بووە و ئەوی

تا هانداوە، سەرئەنجام جێگەی پێ لەق کردووە واڵتی بەجێهێاڵوە و سویندی خواردووە 
ەختەوە بیت نە گەڕێتەوە بۆ شاری بەڵخ، کاتێک لە شار تمحەمەدی خوارەزمشاە بەسەر 

 لە تەمەنی پێنج ساڵیدا بووە..دەرچووە مەوالنا 
رەنگە تەنها لە ئاکامی هاندانی "رازی"دا نەبووبێت کە شاه باش نەیڕوانیەتە باوکی 
مەوالنادا.. دەسەاڵتی خوارەزمشاهیان لەگەل پەیڕەوانی "کبراویە"دا سازگار نەبوونە، وە 

وور مەجدەدینی بەغدادی کە بە خەلیفەی ئەو دەستەیە دەناسرا بۆ شاری جەیحون د
خراوەتەوە.. وە حەمەدەالی مستەفی دەڵیت: باوکی مەوالنا لەسەر ئەو گرووپەی دەژمێردرا 

 و بە خەلیفەی نەجمەدینی دوورخراوە، ناسراو بووە..
با بزانین ناکۆکی فەخرەدینی رازی لەگەل باوکی مەوالنادا لەسەر مەسائیلی 

 وفەکان؟سۆفیگەری بووە یا خراپە وتنی باوکی مەوالنا دژ بە فەیلەس
سوڵتان محەمەد  ەرازی لەالیەن دەسەالتی خوارەزمشاوه رێزی فراوانی لێگیراوە، وا باو

لەسەرتاوە پەیروەی دونیای تەسەوف بووە الیەنگری عولەما و زانیارەکانی نەکردوەو، خۆ 
مەحروم کردنی سۆفیان لە لەزەتەکانی زیندەگی بەالی سوڵتانەوە شایانی رێزلێگرتن 

ران و مامۆستاکەی کە بکاتە "رازی" الیەنگیری عولەما و عەقڵ پبوونە.. بەاڵم 
توێژەرانی ژیربیری و لێکدانەوەی عەقاڵنی بووە، وردە وردە توانیویە بیروڕای سوڵتان 

بۆنەو ئەو مەبەستە.. مەیتەرێک دێنێ و جلی شڕۆڵی لەبەردەکا و چەند ئەو بگۆڕێ بۆ 
کە چاوی بەو کۆمەڵەیە بکەوی، شا لە قوتابیەک بە دەوریدا دادەنێت و شا قانع دەکا 

دەربار یاپشە یاپشە دەکەوێتە رێ و دەگاتە الی کابرای شڕۆڵ و قوتابیانی دەوری.. شا 
وەک قوتابیان لە زەویدا دادەنیشێت و داوای دوعا و نزای لە کابرا دەکا، شا و رازی لە 

لێکرد، دوێنێ وێرا دێنە دەرەوە و رازی دەڵیت: ئەوەی جەنابت داوای دوعا و نزات 
هاوهەناسە و نەفەسی ئەسپەکانی تەویلەی سوڵتان بوو، من هێنام و لەوێرا دامنا، ئەوسا 
جەنابی سوڵتان داوای دوعات لێکرد.. مەبەستم لەوەیە زەحمەت و کاروکردەوەی زانایان و 
دونیای زانست پێماڵ نەکرێت و جەنابی سوڵتان بە چاوی مەرحەمەتی زورترەوە لەو 

ارێت و ئەو جۆرە شێوە و شەمایلە هیچیان نە لە توانا دایە و نە وزەی کۆمەڵە بنو
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"رازی"دا ناوە و  یجواڵنەوەی خۆیان پێ دەکرێ، سوڵتان دانی بە لێزانی و تاقیکردنەوە
 وردەوردە لە سۆفیان و شێوەی ژیانیان دوورکەوتۆتەوە..

کەوا نێوانی  بەرگی چوارەمدا هاتووە 292لە کتاوی "روضة الجنان"دا لە الپەڕەی 
فەخرەدینی رازی و مەجدەدینی بەغدادی چەقۆ و پەنیر بووە، وە سەرئەنجام سوڵتان 

"رازی" کەوا دەدین لە رووباری "جەیحون"دا بخنکێنن.. لەوەی گومان نیە جفەرمانی دا، مە
ژمنی بابە کوشتەی ڕێبازی تەسەوف بووە و چاوی دیتنی سۆفیەکانی نەبووە، کەوا دو

بەهائولوەلەد کردووە وە لەوەش گوزەشتە لە دیرزەمانەوە حوکەما و لێ خوێندنی بۆ 
ونە و بە ف و پیرەکانی سوفیگەری بوکان دوژمنی سەرسەختی رێبازی تەسەوفەیلەسوفە

موفت و بەالش خۆری بۆش و بەتاڵیان زانیون، وە ئەو کۆمەڵێک بێ کارە و تەمەل و 
شیانە، لە سەدەی شەشەمی کۆچیدا کۆمەڵە هیچ جۆرە توانایەکی غەیبیان نەبووە و نەهە

ائی، خاقانی، نیزامی[ نبڕێک شاعیری گەورەی سۆفی سفەت هاتنە مەیدانەوە وەک ]سە
و ی انپەیڕەوو فکر و ئینکاری حوکەما و فەیلەسوفەکانیان رەتکردوەتەوە وە بەهائولوەلەد 

زۆر لە چاوساقانی تەسەوف باش دەربارەیان نەدواوە، بە تایبەت فەخرەدینی رازی، کە 
 سوڵتانەوە نزیک بووە.. وە مەوالناش لەم رووەوە چەندین قەسیدەی نووسیوە، وەک:

 فلسفی را زهر نی تا دم زند
 دم رند قهر حقش برهم زند
 فلسفی کو منکر حنانه است

 یا بیگانه استبنأاز حواس 

ئەوانەی پەیڕەوی دونیای فەلسەفە و زانستە غەیری ئیسالمیەکانن بە وردی ئاگاداری 
مەعریفەتی دونیای باتنی نین و لە دونیای پەیامبەرانەوە بەدوورن. هەم بەهائولوەلەد و هەم 

خۆیان و رۆژ بە رۆژ لە یەکتر دوورتر کەوتونەتەوە،  بیروڕایفەخری رازی سوربوونە لەسەر 
ژیکەرانی نێوان هیچیان بە هیچ نەکردووە.. ئەوانەی کە پەیڕەوانی خانەقا و بەاڵم ناوب

 ێو الی شێخ و پیرە ناسراوەکان بوون، رۆژانە بە ئایەتی قورئانی و وتەکانتەکیەکان 
دزرنگایەوە و زۆرتر نیگەرانی ئەو شەڕە دەمەی بوون، وە لەو دەپەیامبەری خودا گوێیان 

سەردەمەیدا زۆربەی مەالو شەریعەت ناسان بە کار و کردوەوەی دەوڵەتەوە خەریک بوونە و 
ەوە بە دوور بوونە، خەریکی قەزاوەتی خۆیان بوونە.. وە بەسەر لە خانەقاو تەکیە و حوجرەکان
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هیچ لە وشدا خەڵکە رەش و رووت و زۆرەکە الیەنگیری خانەقا و تەکیەکانیان کردوە و ەئەو
بۆچوونی عولەماو فەیلەسوفەکان نەگەیشتون، وە عالمەکانیان بەبێ ئیمان و خوانەناس و 

ە کاتێ ئەبوحامدی لن لە ]حبل الله[ .. بەتایبەت مورتەد دەناسی و الیان وابووە کەوا دوور
غەزالی، قۆڵی دژ بە فەیلەسوفەکان هەڵماڵی و کەوتە تەقەلێیان، بەتایبەت ]ئەبو عەلی 

 دەزانی.. رکافبە  یسینا و فارابی[
نولسینا و فەلسەفەی فارابیدا بفەخری رازی لە زانستی ئەرەستو و کوفریاتی ئی

رازی" و قازی عەبدولمەجیدی کوڕی عومەر، تە نێوان "باڵەمەلەی دەکرد، ناکۆکی کەو
لە مەجلیسی شازادە غیاسودینی غوریدا کە بە ]ئیبنولقدوە[ بە ناوبانگە، باس و موجادەلە 

"مجادلە" کەوتە نێوانیانەوە، وە ئەو قازیە لە مزگەوتدا کەوتە لێدوان دەربارەی "رازی" وە 
ا شار بەدەرکرا، "رازی" لە دڵدا کینەی "رازی" بە ناچاری شاری بەجێهێال، لە راستید

ی سوڵتان خوارەزمەوە قەدرو قیمەتی بەرز بویەوە، ئەوەی السۆفیانی لە دڵدا بووە، کە بە
بیتوانیبا دژ بە خانەقا و سۆفیان دەیکرد، وە هەر ئەو بووە توانیویە بیری سوڵتان دەربارەی 

کۆچی بەدواوە بووە،  51٨باوکی مەوالنا بگۆرڕێت، وە ئەو شەڕە دەنوکە لە سااڵنی 
کاتێک باوکی مەوالنا ناچاری شاری "بەڵخ" بە جێهێالن بووە تەمەنی مەوالنا پێنج ساڵ 

هاتوەتە دونیاوە، وە دا  کۆچی 512بووە، وە لەبەر ئەوەی لەوە دڵنیابن مەوالنا لە ساڵی 
 515 فەخرەدینی رازی لە ساڵیکۆچی بەڵخی بەجێهێاڵوە و  521باوکی مەوالنا لە ساڵی 

کۆچی مردووە، ناکرێ و نەشیاوە، باوکی مەوالنا شارەکەی بەجێبهێلێت کە چوار ساڵ بە 
سەر مردنیدا گوزەرابێت. ئاغای "ئەفالکی" دەربارەی ساڵەکان لە زۆر رووەوە تێکەڵ و 
پێکەڵی کردووە، لە الیەکەوە دەلێت، باوکی مەوالنا کە بەڵخی بە جێهێالوە مەوالنا تەمەنی 

شەش سااڵن بووە.. یان دا  بووە، لە الیەکی تردا دەلێت کاتێک مەوالنا لە بەلخپێنج سااڵن 
بەهائولوەلەد لە بەغدا بووە کە مەغۆل دەوری شاری بەلخیان داوە، لە کاتێکدا دوای هەشت 
ساڵ لە وجودی باوکی مەوالنا لە بەغدایدا ئەو پەالمارە روویداوە.. مەبەستی "ئەفالکی" 

فروزانفەر لێزان مامۆستا دوکتور چاوساقی بنەماڵەی مەوالنایە، وە نیشاندانی کەرامات و 
و ئاگاداری مەوالنا دەڵێت: بەداخەوە هەڵەکانی "ئەفالکی" بووەتە سەرچاوە و تەزکەرە 
نووسینەکانیش هەمان هەڵەی ئەویان نووسیوەتەوە. ماموستای گەورە و لێزان فروزانفەر 

 لە لەد لە شاری بەلخ لەبەر دوورکەوتنەوەیدەڵێت: "من الم وایە کۆچی بەهائودین وە
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هێرشی مەغول و پەالمارەکانیان بووە نەک لێخوێندنی رازی بەالی شای خوارەزمەوە.. وە 
ئەو ترسە زۆر لە عولەماو زانایانی ناچاری هیجرەت کردووە، وە سولتان وەلەدی کوڕی 

ول و نابابی خەڵکی مەوالنا لە "مەسنەوی وەلەدی"دا هۆی هیجرەتی باپیری لە ترسی مەغ
بەلخی لە قەلەم داوە، وە کاتێک هەواڵی بریاری هیجرەت دەگاتە سولتانی خوارەزم، 
یەکێک لە وەزیرەکانی دەنێرێتە الی تا لە هیجرەتەکەی پەشیمان بێتەوە، وەزیر سەرناکەوێ 

بەهائولوەلەد لەگەل خێزانەکەیدا کۆچەکەی دەست و دەگەڕێتەوە الی سوڵتان دوای ئەوەی 
ێکەوتووە، کە دەگاتە شاری ڕدەکات بەناوی حەج کردنەوە روو بە شاری بەغدا بەپێ

نەیشاپور لەگەل فەریدەدینی عەتتاردا یەکتر دەبینن، گوایە عەتتار رۆیشتووە بۆ الی 
نامە[ی بە دیاری بە باوکی مەوالنا وە ئەوکاتە مەوالنا منداڵ بووە، عەتتار کتاوی ]اسرار

 دەڵیت:مەوالنا دەدا و بە باوکی 
ن بەردەدا[.. ئەو وتەیە لە چەند سەرچاوەیەکی یا]ئەم کوڕەی تۆ ئاگر لە دڵی شەیدا

 تردا دووبارە کراوەتەوە..
دەڵێت: "من بە نەشیاوی دەزانم "عەتتار"  مەوالنافروزانفەری لێزانی مەسنەوی و ژیانی 

ەوەی ئەسرارنامە بە منداڵێکی شەش سااڵن بدات.." حەمەدوڵالی مستەفی وە لێکدان
چواردە سااڵن  مەوالناکۆچی ئەودەم  52٥"وەلدنامە" هیجرەتی باوکی مەوالنا لە ساڵی 

وە لەوەیدا گومان نیە کە مەوالنا چەند داستانێکی ناو ئەسرارنامەی لە مەسنەویدا بووە، 
 دوە..نگونجا

دەڵێن، مەوالنا بە گەنجی گەیشتوەتە خزمەتی عەتتار و بووە بە رازداری تر  بڕێکی
کۆچی  ٨2٨، وە گوایە ئەمە لە "سەنائی" بیستراوە. لە کاتێکدا سەنائی لە ساڵی ارعەتت

مردووە، یانی پەنجاو نۆ ساڵ لەپێش لەدایک بوونی مەوالنادا مردووە، ئەوە لە راستیەوە 
 دوورە..

 فحات االنس[دا دەڵێت:نشێخی جامی لە کتاوی ]
ا خەڵکی بەغدا پرسیویانە "کاتێک بەهائولوەلەدی باوکی مەوالنا گەیشتووەتە بەغد

ێنەرین و لە چ واڵتێکەوە هاتون و بۆ کوێ دەڕۆن، مەوالنا "بەهائودین" ئەمانە کو
 فەرمویەتی:

"من الله و الي الله، وال قوة، اال بالله".. ئەو وتەیەی باوکی مەوالنا دەگەیەننە 



 خوسرەو جاف

9 

ە کۆچی[ لە وەاڵمدا دەڵێت ب ٨31 – ٨39خزمەتی شێخ شەهابودینی سەهرەوەردی ]
بۆالی و تەنها سی رۆژ لە بەغدادا ماوەتەوە تەئکید ئەوە ]بەهائولدینی بەڵخیە[ و رۆیشتووە 

و گوایە خەلیفە سێ هەزار دیناری میسری بە دیاری بۆ هەناردووە بەهائولوەلەد رەدی 
حەرەکەتی حەج کردوەوتەوەو قەبوڵی نەکردوە و دوای سێ رۆژ مانەوەی لە بەغدا روو بە 

 کردووە..

 خانەی موستەنسریەقوتاب

ئەو قوتابخانەیە لەالیەن موستەنسیر بیلال ئەبوجەعفەری مەنسوری کوڕی زاهیر 
کۆچی[ یەوە دروست کراوە، ئیبنولفوتی دەڵێت: "ئەو  521 – 512خەلیفەی عەباسی ]
کۆچی  532کۆچی دەست بە دروستکردنی کراوە، وە لە ساڵی  51٨قوتابخانەیە لە ساڵی 
حەنبەلی[ شەست  ەر یەک لە مەزهەبەکاندا ]شافعی، مالکی، حنفی، تەواو کراوە، وە لە ه

دەستەیەک قوتابی تیادا بووە، وە هەر  12٥و دوو قوتابی لە وێرا خوێندویانە، یانی سەرجەم 
وانەی تیادا وتوەتەوە، لە ساختمانی ]دار الحدیث[دا  لەوانە مامۆستا و لێزانی ئەو مەزهەبە

نی پەیامبەری خودا کردووە.. لەوێرا کتاوخانەیەکی رۆژانە دەکەس باسیان لە وتەکا
دەوڵەمەندی تیادابووە، پڕبووە لە کتاوی زانستی ریازیات و پزیشکی و تەواوی ئەوانە 

 خەرجیان بەسەر دەوڵەتەوە بووە..
کۆچی تەواو بووە، وە  ٨32فروزانفەر دەڵێت: "ساختمانی موستەنسریە لە ساڵی 

 رۆیشتووەتە بەغدا" ئەفالکی دەڵێت:کۆچی  52٥بەهائولوەلەد لە ساڵی 
مردووە، وە رۆیشتنی بەهائولوەلەد بۆ ناو موستەنسریە و "بەهائولوەلەد" لەو کاتەیدا 

 مانەوەی تیایدا راست نیە و لەگەل واقیعدا ناگونجێت.."
دیارە موستەنسریە لەو کاتەیدا پایە بەرزترین جێگەی زانستی ئیسالمی و پزیشکی بووە 

نی ئەو دەمە شیعریان پیادا هەڵداوە.. بەهائولوەلەد دوای بەجێهێنانی رەسم بڕێک لە شاعیرا
 و رەوالی حەج بەرەو شام گەڕاوەتەوە.. چەندێک لە شام ماوەتەوە بە وردی نەزانراوە.

"جامی" دەڵێت: "دوای حەجکردنی ماوەی چوار ساڵ لە "ئەرزنجان" ژیاوە، گوایە 
نە بڕێک لەو بنەماڵەیە گرنگیان داوەتە زانست "ئالمەنجوک" فەرمانڕەوای ئەو شارەی بوو

اویاندا لە هەموویان نو زانستەکان و شاعیر و ئەدیبان، بەتایبەت ]فەخرەدین بارامشاە[ لە 
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زۆرتر دەر و دەروازەی دەرباری بۆ ئەو تۆیژانە ئاواڵە بووە، وە ئەو پاشایە لە دوابەشی 
حەوتەم.. ئیبنولئەسیر کە  یدەسەدەی شەشەمی کۆچیدا ژیاوە و بڕێکی سەرەتاکانی سە

کۆچی دواوە، باس لە مردنی شای ئەرزنگان دەکات کە  511لەبارەی رووداوەکانی ساڵی 
بکاتە ]فەخرودینی بەهرام شاە[.. وە پەالماری عەالئودین کەیقوبادی سەلجوقی بۆ سەر 

می شاری ]ئەرزنجان یان ئەرزنگان[ ئەو بەهرام شایە، شەست ساڵ پاشایی کردووە، نیزا
ە ناوی ئەوەوە نووسیوە وە ئەویش پێنج هەزار دینار گەنجەوی لە کتاوی "مخزن االسرار"ی ب

و پێنج سەد هێستری وەک خەاڵت بۆ ناردووە، وە عەالئودینی داودی کوڕی بەهرام شاە، 
ئەویش دەستی کراوە و هیمەتی بڵندی هەبوە ە لە رۆشنبیری ئەو حەلەیدا دەستی بااڵی 

کۆچی یەکێک بووە لە  519 – ٨٨5ولدینی ناسراو بە ]ابن لباد[ هەبووە، وە موەفەق
 حەکیم و پزیشکە ناسراوەکانی سەدەی حەوتەم. بەالی عەالئودینی کوڕی بارام شاوە بووە..

ئەوە حاشا هەڵنەگرە بەهائولوەلەد بەالی بەهرام شاو عەالئەدینەوە گیرساوەتەوە بۆ ماوەی 
 ووە..چوار ساڵ لەوێ حەساوەتەوەو نیشتەجێ ب

ئەحمەدی "ئەفالکی" دەڵێت: "حەزرەتی بەهائولوەلەد دوای حەجکردن چوار ساڵ لە 
"مەالتیە" و حەوت ساڵ لە "الرندە" بەالی میرموسای فەرمانرەوای "الرندە"وە ماوەتەوە و 

 فەخرودینی برای مەوالنا لەو شارەدا مەردووە.."
نەهێنراوە، بە تەئکید ی اوفروزانفەر دەڵیت: "ئەمیر موسا لە هیچ سەرچاوەی تردا ن

 یبرای ]بەدرەدینی کوڕی قرمان[ە، کە "ئیبنولبەتوتە" ناوی دەبا، کە شاری "الرندە"
 تەسلیمی مەلیک ناسری کردووە.."

زۆر سەیرە سوڵتان وەلەد لە ]مەسنەوی ولدی[دا جگە لەوەی دەڵێت، باپیری دوای دوو 
 دەربارەی نەنووسیوە.ی تر هیچی –کۆچی  51٥ -ساڵ ژیان لە قونیەدا مردووە، 

ئەفالکی و جامی دەڵێن: مەوالنا لە تەمەنی هەژدە ساڵیدا لە شاری "الرندە"دا گەوهەر 
وە بەهائودین  –کۆچی  511 –خانمی کچی خواجەالالی سەمەرقەندی خواستووە 

 محەمەد لە گەوهەرخانم بوونە..
لە دەوروبەردا  ای مانەوەی بەهائولوەلەد لە شاری الرندەدا ناوچاکی و لێزانیود

وم عەالئودین کەیقوباد لەپایەو چاوساقی بەهائولوەلەد رباڵوبۆتەوە، پاشای سەلجوقی 
 ئاگادار کرایەوە، دەعوەتی لێکردو گوێزایەوە بۆ شاری قونیە..
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 عەالئودین کەیقوباد

وە هۆشیار و ئاگاداری زانستە یەکێک بوو لە شەهریارە ناودارەکانی سەلجوقی روم، 
دروشمی ن و لێزان لە فەرمانڕەواییدا، ئاسایش و بەختیاری لە واڵتدا کردبووە جۆرەکاوجۆرا

عری نووسیوە، گوایە ئەم خۆی و خەڵکی، حەڤدە ساڵ فەرمانڕەوایی کردوەو جارجارەش شی
حەکیم عومەری  یهدوو بەیتەی خوارەوە هی ئەو بێت، بەاڵم بە یەقین ئەو دوو بەیتە 

 ەیخەیامە: هەر نەبێت کاکلە و ماناک
 بر خردم تاوانست متا هشیار»

 عقل ز من پنهانست مچون مست شد
 می خور که میان مستی و هوشیاری

 «وقتی است که اصل زندگی آنست

بەندە کتاوێکی چوارسەد پەڕەیم دەربارەی خەیام نووسیوە بەناوی ]کورد و خەیام 
ئاخ بۆ م نیە.. ەنەناسین[ چەندین جار چاپ کراوەتەوە، داخەکەم بۆ خۆم یەک دان

 مەردێک یەک نوسخەم پێشکەش بکات تاقیامەت مەمنونی دەبم....
 :ەتیهەر لەو بابەتە خەیام فەرموی
 تا هشیارم طرب ز من پنهانست»

 چون مست شوم در خردم نقصانست
 حالی است میان مستی و هشیاری
 من شادم از آنکه زندگانی آنست

 یبەندە لە کتاوەکەی خەیامدا بەم شێوە کردومەتە کورد
 کە هۆشیارم کۆڵێک غەمم لەسەر شانە
 کە سەر خۆشم هۆشم گێژ و پەریشانە

 بەندەی ئەو دەمەم نە مەستم و نە هۆشیارم
 بێ یەک و دو ئەوە رازی راستەقینەی ژیانە

 سەد رەحمەت لە خەیام
لە  یدواوە، باس دەربارەی فەرمانڕەوایانی رابوردۆ ئەو زاتە هەمیشە لە دەربارەکەیدا،

ی سبکتکین و قابوسی کوڕی و شمگیری کردووە و کۆشاوە وەک ئەوان مەحمودی کوڕ
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وابێت.. یەکێک بووە لە شەترەنج زانانێ سەردەمی خۆی.. لەوانە گوزەشتە یەکێک بووە لە 
هونەرمەندانی  ئەو کاتەی تابلۆسازی پەیکەرسازی دارتاشی هەتاوەکو چەرم دورین و 

 جەواهیرسازی زانیوە..
"سورەوەردی" یان ای بردوەتە بیروڕای تەسەوف و رۆیشتووە دەستی لە سااڵنی دواییدا پەن

سەهرەوەردی ماچ کردووە، لە کاتێکدا بنەماڵەی ئەم شایە بە تومەتی الیەنگیری کردنی 
دیارە لە بنەچەکەوە  نعولەما و حەکیم و فەیلەسوفەکانەوە تومەتباری زەندیقی کراو

ش[ بۆ خۆی یەکێک بووە لەشەهابودینی قتالیەنگیری زانستیان کردووە. باپیرەگەورەیان ]
لە ئەستێرەناسە ناسراوەکان، وە کوڕ و نەوەکانیشی پەیڕەوی دونیای زانست بوونە، وە توێژی 
زانیار و فەیلەسوفەکان لە هەر کوێڕا لێیان قەومابا پەنایان دەبردە دەسەاڵتی ئەم بنەماڵەیە 

 و ئەوانیش دەبوونە باوانیان..
خوێناویەکەیان ترس و تۆقیانێکی وای لە دڵی میللەتەکانی  هێرشی مەغول و رەوشتە

ناو ئێراندا خوڵقاندبوو هەتاوەکو الدییەکانیش خۆیان پێ رانەدەگیرا و بۆ دوورتر کۆچیان 
بەهائولوەلەد لەسەر فەیلەسوف و حەکیمەکان نەدەژمێردرا بەاڵم لە دونیای  دەکرد..

، عەالئودین کەیقوباد فەرمانڕەوایی روم و مەقامێکی بەرزو بااڵتەسەوفدا گەیشتبووە جێگەو
شاری قونیە، ئەوەی بۆ دەرکەوتبوو بۆیە ناردی بەدوایداو لە شاری قونیەدا جێگیری کرد، 

کۆچی بەهائولوەلەد گەیشتوتە قونیە، وە هەر بۆ خۆی لە  525دەڵێت: لە ساڵی ئەفالکی 
 جێگەی تردا ئەو مێژووە رەتدەکاتەوە..

لە شاری قونیەدا توانیویە پێگەی بەرزی  ەگ بەهائولوەلەدئەو چەند ساڵی پێش مەر
خۆی لە دونیای تەسەوف و زانیاریە ئیسالمیەکاندا بە شارو دەوروبەری بسەڵمێنێت وە 

ربەی زۆری وو بە یەکێک لە موریدەکانی، وە زۆهەتاوەکو خودی شای روم ب
ون بە موریدی دەسەاڵتدارانی ژێردەستەی شا چاولێکەری شایان کردو هەرهەمووان بو

بەهائولوەلەد.. لە ]وەلەدنامە[دا هاتووە، بەهائولوەلەد تەنها دووساڵ لە قونیەدا ژیاوە و 
کۆچی مردووە.. بە هەر حاڵ  51٥ساڵی  -کۆچی 525-مردووە.. ئەفالکی دەڵێت 

ە جۆراوجۆرەکاندا پتەو بووە.. بەاڵم ەربەهائولوەلەد پەیوەندی لەگەل زۆر لە زانیاران و توێژ
بەجێ نەماوە، ئەو کیتابە پڕە لە لێ تری  لە کتاوی "معارف" هیچ کتاوێکی جگە

  پەخشانی زەریف.. مەوالنا لە "مەسنەوی"دا سودی لەو کتێبە وەرگرتووە..
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 مەوالناسەردەمی گەنجێتی 
 
 

و چوار ساڵ بووە، لەسەر وەسیەتی کاتێک بەهائولوەلەد مردووە، مەوالنا تەمەنی بیست 
موریدان و سوڵتان عەالئودینیش مەوالنا جێگەی باوکی گردۆتەوە و لە  باوکی و هەروەها
و فەتوا و کاروباری ئاییندا سەرگەرم بووە، وە لەو کاتەیدا بورهانودینی کاروباری شەرع 

 موحەقیقی ترمزی دەگاتە شاری قونیە و لەوێڕا نیشتەجێ دەبێت.

 بورهانودینی موحەقیقی ترمزی

رەتی حوسەین و یەکێک بووە لە سەرسوپوردەکانی باوکی سەر حەزبەرەگەز دەگەرێتەوە 
بووە و بۆ خۆیشی رۆژ بە رۆژ لە دا  مەوالنا و لە شاری "بەلخ"دا لە خزمەتی بەهائولوەلەد

دونیای تەسەوف و ریازەتی عیرفانیدا پلەپلە سەرکەوتووە.. بڕێک سەرچاوە باس لەوەیدەکا 
 ەلە لێی دوورنەکەوتۆتەوە..پاردووە وەک لبەهائولوەلەد مەوالنای بەو سدا  لە شاری بەلخ

کاتێک بەهائولوەلەد شاری "بەلخ"ی بەجێهێشتووە بەهائودین لەشاری ترمزیدا گۆشەی 
خەڵوەتی هەڵبژاردووە و بە عالەمی عیرفان و زیارەتەوە خەریک بووە، بەاڵم کە بەهائولوەلەد 

ەرئەنجام بۆی دەردەکەوێت لە بەڵخ وەدەردەچێت قۆناخ بە قۆناخ هەواڵی بە دەست دێنێ و س
بەهائولوەلەد لەشاری قونیەدا گیرساوەتەوە و بورهانودین کۆچ و بار دەبەستێ و روو لە 

دا  شاری قۆنیە دەکات، کە دەگاتە شاری قونیە یەک ساڵ بە سەر مەرگی بەهائولوەلەد
جامی لە دا  العارفین" بکۆچی.. ئەفالکی لە کتاوی "مناق 519گوزەرابوو یانی ساڵی 

: بورهانودین بە وانە وتنەوە خەریک بووە، لە پڕ روو بە نکتاوی ]نفحات االنس[دا دەڵێ
قوتابیەکانی دەکا و دەڵیت: حەیف پیرەکەم جیهانی بەجێهێاڵو کوڕی پیرەکەم "جەاللودین" 
نیگەرانی رۆیشتنی منە، وە ئەوە ئەرکێکە کەوتە سەرم دەبێ روو بەشاری قونیە بەڕێ 

 ەی پیرەکەم بەمنی دابوو بیدەمەوە دەستی...بکەوم و ئەو ئەمانەت
بەدیعولزەمانی فروزانفەر دەڵیت: ئەم داستان و کەرامەتەی لە "وەلدنامە"ی سوڵتان 
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"وەلدنامە" بەسەرچاوەی باوەڕپێکراوی سەرەکی بورهانودینی زانیوە، وەلەددا نەهاتووە، وە 
و کردەوەکانیان بووەتە هۆی  هیچی لەو رووەوە نەنووسیوە، ئەوە نەبێت دەڵێت: هێرشی مەغول

 کۆچی بورهانودین لە شاری ترمزەوە بۆ شاری قونیە...
بووەو قونیە، مەوالنا لە شاری "الرندە"ە ئەفالکی دەڵێت: کاتێک بورهانودین گەیشتوەت

بورهانودین لە مزگەوتی "سنجاری"دا ژیاوە و لەوێرا نامەیەک بۆ مەوالنا دەنووسێت 
ا دەگەڕێتەوە قونیە، بەاڵم لە "ولدنامە"دا ئاماژەی بەو نامەیە گەیشتنی نامەکەی، مەوالنەب

لەوەلەدنامەدا هاتووە، سەید بورهان لە زۆر رووەوە مەوالنا تاقی دەکاتەوە و  نەکراوە...
دەنوارێ ئامادەگیەکی بەرچاوی هەیە لە زانیاریەکاندا، وە بە مەوالنا دەڵێت: سەد 

 ە بڵێم..بەرانبەری باوکت بە تواناتری، با ئەویش
باوکت لە زانیاری وتندا بە توانا بووە، هەروەها لە حالیشدا دیسان بە توانا بووە، دەمەوێ 
بۆ لەمەوال لە زانیاری سلوک و حاڵدا بەخۆتا راگەیت و بکەویتە تەقەلالوە، وە من ئەوەم 

 ، تا لەو رووەیشەوە ببی بە وارسی باوکت..وەرگرە ێمن یش لەولە باوکت وەرگرتوە و ت
و وتەیەی سەیرە بەالی مەوالناوە جێگەی خۆی گردۆتەوە و مەوالنا بە رێنمایی سەید ئە

 خەڵوەت و سلوکی ریازەتەوە، ئەو ماوەیە نۆ ساڵی کێشاوە؟ ەوردە وردە دەڕوات

 لەشاری حەلەبدا مەوالنا

وەک لە کتاوی "مناقب العارفین"دا هاتووە، دوو ساڵ دوای مەرگی باوکی، رووی لە 
ردووە رۆیشتنەکەی لەسەر قسەو رێنمایی بورهانودین بووە.. وە بۆ خۆیشی شاری حەلەب ک

تا "قەیسەریە" لەگەلیا رۆیشتووە. وە بورهانودین لە شاری قەیسەریەدا نیشتەجێ بووە و 
مەوالنا روو بە حەلەب وەرێ کەوتووە و لەوێدا بە خوێندنەوە خەریک بووە، وە گومان لەوەیدا 

بەرباڵوی لە زانیارییە ئیسالمەکاندا هەبووە لەو کاتەیدا ی نیە، کە مەوالنا ئاشناییەک
دیمەشق و شام بەتێکڕایی بوو بووە هە وارگەی زۆربەی زۆری عولەمای شەریعەتی 
ئیسالمی و هەروەها لێزانانی دونیای ئەدەبی عارەبی و فارسی، بە تایبەت لە ترسی هێرشی 

ەجێ بوو بوون، ئێرانیەکان زۆرتر لە مەغولدا زۆربەی زۆری چاوساقانی ئێرانی لەوێرا نیشت
"جەبەل لبنان"دا سەقام گیر بوونە، وە "شێخ محی الدین" لێزان و چاوساقی دونیای عیرفان و 

 تەسەوف لەو ناوچانەیدا ژیاوە و دەست بەکار بووە...
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 مەدرەسەی حەالویە

 ئەفالکی دەڵێت: مەوالنا و چەند کەسێک لە موریدەکانی باوکی لەو قوتابخانەیدا
جێگیربوونە.. ئەو مەدرەسەیە لە سەرەتاوە بۆ خۆی کلیسایەکی سەردەمی دەسەاڵتی 
رۆمانەکان بووە، گوایە حەزرەتی عیساو هاودەمەکانی لەو "بوقعە"یەیدا بۆ ماوەیەک 

 –کۆچی  ٨2٥ –ەرانە دەدەن ڤپەالماری ئەو دەژیاون، کە هێرشی لەشکری سەلیبی 
ق" شەڕو بەرانبەرەکی بەالوە ناوەو بۆی دەرچووە.. ەرە "ئیلخازی کوڕی ئەرتەڤمیری ئەو دە

بەاڵم لە دواییدا ]قازی ئەبولحەسەنی کوڕی محەمەدی کوری یەحیای کوڕی خشاب[ 
چوار لە کلیسای گەورەی ئەو شارەی گۆڕیوە و کردوویە بە مزگەوت، وە بە دوای ئەودا 

وورو چەند ژ –کۆچی  ٨59 – ٨22-نورەدین زەنگی، ناسراو بە ]مەلیک عادل 
بۆ ئەو مزگەوتانە دروستکردوەو بەشێوەی قوتابخانەی لێکردووە و کردوویە تری  نیازمەندی

 بە وەقفی ئەبوحەنیفە...
کۆچی، ئیبنولنەدیم لەسەر فەرمانی مەلیک ناسر، ئەو قوتابخانەیە  523لە ساڵی 

ان لەسەردەمی دەسەاڵتی عوسمانیدا سوڵتتر  دووبارە نوێژەن کراوەتەوە، وە بۆ جارێکی
 نەوسازی کراوەتەوە... –کۆچی  2152 –"محەمەدخان 

قوتابیان تیایدا حەساونەتەوە، وەلەبەر ئەوە لە ئەو قوتابخانەیە وەقفی زۆری هەبووە و 
مانگی رەمەزاندا شیرینەمەنیان دابەشکردووەتە سەر قوتابیاندا، بەناوی "حالویة" ناوی 

درێت، وە بورهانودینی سەلەفی بووە بە مامۆستای ئەو مەدرەسەیە دەژمێربە دەرکردووە، وە 
 یاریدەدەری...

 کەمالودین ئیبنولعەدیم

کاتێک مەوالنا لەو قوتابخانەیەدا قوتابی بووە، ئیبنولعەدیم سەپەرشتی ئەو 
مەدرەسەیەی کردووە، وە ناوبراو بە رەگەز دەگەڕێتەوە سەر ]ئەبی جەرادە عامری کوڕی 

رەتی عەلی، وە بۆ یەکەمین جار موسای کوڕی رەبیعە[، کە یەکێک بووە لە یارانی حەز
کوڕی ئەبوجەرادە لە شاری حەلەبدا گیرساوەتەوە، هەروەها نەوەونەتیجەیان  نعیسا چوارەمی

 .تەوە و بەکاروباری جۆراجۆرەوە خەریک بوونە..وەلەوێرا ما
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الی کوڕی ئەحمەد[ کە لەو توەیبوتراوە ]قازی ه یەنواونازناوی ئیبنولعەدیم بە
لە نووسین و شیعرەکانیدا پەیوەستە لە یە بووە تا خوا حەز بکات دەوڵەمەند بووە، بنەماڵە

دەست نەداری و هەژاری نااڵندویەتی، بۆیە بەناوی هەژار و نەدار ناویان بردوەو 
 بنەماڵەکەشی بەناوی "عەدیم" ناو بردووە.

چی کۆ 2٥٥کەمالودینی عەدیم کوڕی چوارەمی "هبەتوڵال عەدیم" بووە، لە ساڵی 
هاتوەتە دونیاوە، لە زانیاری و ئەدەبیاتدا ناوبانگی گەورەی سەردەمی خۆی بەدەست هێناوە، 
لە هەمان کاتدا یەکێک بووە لە خۆشنووسە بە تواناکان و شیعری زەریفیشی نووسیوە.. 

کۆچی بە خزمەتی کەمالودین گەیشتووە لەو  522یاقوتی حەمەوی، کە لە ساڵی 
هەشت ساڵیدا بووە، بووە بە مامۆستا لە مەدرەسەی شادبەخت،  حەلەیدا لە تەمەنی بیست و

 نیکۆچی بە فەرما 532دیارە لە دواییدا لە "حەالویە"دا بووە بە مامۆستا، لە ساڵی 
مەلیک ناسر مەدرەسەکە نوێکراوەتەوە.. ئەم ئیبنولعەدیمە چەندین کتاوی نووسیوە، 

نووسیوە تری  روەها کتابێکییەکێک لەوانە مێژووی حەلەب بەناوی ]زبدة الطب[، هە
ي ذکر بني جرادة[، لەسەر داوای یاقوت نووسیویەتیەوە، بەناوی ]االخبار المستفادة ف

هەیە بەناوی ]الدراري في ذا الذراري[ پێشکەشی مەلیک زاهیری کردووە.. تری  کتێبێکی
، ئیبنولعەدیم بەرەو میسر بۆی -کۆچی  5٨٥ –کاتێک مەغول گەیشتە حەلەب 

 551دوای چۆڵکردنی مەغول گەڕاوەتەوە بۆ شام، لە دوای دوو ساڵ مردووە  دەرچووە،
 کۆچی..

ئەفالکی زۆری دەربارەی کەمالودین وتووە و دەڵێت: بە دەسەاڵت و تێرنەخۆر و بەناوی 
مەلیکولمولکی حەلەب ناو دەبرا.. لەبەر ئەوەی هەستی بە زیرەکی و لێهاتویی مەوالنا 

زۆر بەدەمیەوە بوو. لەبەر ئەوەی کەمالودین پەیڕەوی  زۆری رێز لێ دەگرت وکردبوو 
مەزهەبی "حەنەفی" بوو، مەوالنا ناچار بوو دەبوا فقهی حەنەفی بخوێندایە.. نەزانراوە 
مەوالنا چەندێک لە شاری حەلەب ماوەتەوە، فروزانفەر دەڵیت: لەو رووەوە ئەفالکی 

 ورۆیشتووە بۆ دیمەشق، هەر لەدیسانەوە باسەکانی تێکەڵ کردووە، لە باسێکدا مەوالنا 
میژووەدا دەڵێت: سوڵتانی روم بەدوایا ناردوویەتی تا بۆ قونیە بگەڕێتەوە. ئەمەش لەگەل 

 سااڵنی دەسەاڵتی سوڵتان عزەدیندا ناگونجێت..
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 لە شاری دیمەشق مەوالنا

دوای ئەوەی مەوالنا لە شاری حەلەبدا بۆ شاری دیمەشق دەیگوێزێتەوە، بۆ ماوەی 
، یا حەوت ساڵ لەو شارەیدا ماوەتەوە بە خوێندن و ریازەتەوە سەرگەرم بووە، وەک چوارساڵ

بووبووە هەوارگەی زۆربەی زۆری هەالتوانی زانیاران و  شق دیمەلە مێژدا وتمان شاری 
 ژێر سمی ئەسپی مەغول.. یئەدیبانی واڵتە داگیرکراوەکان

دوا سااڵنی ژیانی کۆچی[  53٥ – ٨51وە لەو کاتەیدا شێخ محیدینی عەرەبی ]
گوزەراندووە .. ئەو زاتە ناوی محیدین کوڕی محەمەدی کوڕی عەلی تائی ئشبیلی بووە، 
یەکێک بووە لە گەورە سۆفیانی سەردەمی خۆی و ئێستاش .. توانیویە ڕێبازی 

کتاوی  121زانستیدا بخاتە روو، وتراوە کە لە ژیانیدا سۆفیگەری لە قاڵبێکی عەقالنی و 
تابی ]فتوحات مکیة[یەی یەکێکە لە گرنگترین کتاوەکانی.. ئەو زاتە لە نووسیوە، وە ک

 دیمەشقدا مردووە و لە گۆرستانی سالحیەدا نێژراوە..
دا، وە شق دیمەتێکەاڵویەکی دیاری و بەرچاو دەکەوێ لە نێوان ژیانی مەوالنا و شاری 

و شارەدا هاتووە، و تاقیکردنەوەی خۆی لە شق دیمەلە قەسیدەکانی مەوالنادا زۆر باس لە 
و دووری مەوالنا لە شەمس، مەوالنا دوو سەفەری  شق دیمەهەروەها رۆیشتنی شەمس بۆ 

ناردنی کۆچی وە  525کۆچی و ساڵی  52٨ی کردووە، ساڵی شق دیمەدیکەی شاری 
شق دەردەخات لە  کوڕەکانی بۆ خوێندن بۆ ئەو شارە نیشانەی گرنگی پێگەی شاری دیمە

 فکری مەوالنادا..
شق کاتێ زانیان مەوالنا بۆ شارەکەیان  فالکی دەڵێت: زانایان و حوکەمای شاری دیمەئە

هاتووە، رۆیشتونەتە پێشوازی و لە مەدرەسەی "مقدسیە"دا نیشتەجێیان کردووە، وە لەو 
شارەیدا مەوالنا گەیشتوەتە خزمەتی محیدینی عەرەبی.. کەمالودینی حوسەینی خوارەزمی 

 رحی مەسنەوی" جواهر االسرار دەڵێت:لە کتاوێکیدا بەناوی "شە
کاتێک مەوالنا لە دیمەشق بووە، زۆر جار گەیشتوەتە خزمەتی ]مەلیکولعارفین[ موحد 
محقق کامل الحال و القال شێخ محي الدین العربي و سید المشایخ المحققین شیخ 

شیخ  سعدودینی حمەوی وە هەروەها عومدەتولمشایەخ و المحدسین عوسمان الرویی، هەروەها
سەدرودینی قونوي وە ئەوحەدودینی کرمانی[ و مامۆستای گەورە فروزانفەر دەڵێت: 
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 مانەوەی مەوالنا لە دیمەشقدا بۆ ماوەی حەوت ساڵ لە حەقیقەتەوە بە دوورە..

 بۆ قونیە مەوالناگەڕانەوەی 

دوای ئەو ماوەیەی مەوالنا لە شامداماوەتەوە، کە بە دروستی نەزانراوە، ئایا چوارساڵ 
یا حەوت ساڵ، بێ شک لە حەوت ساڵ کەمتر بووە، لە گەڕانەوەیدا عولەماو زانایان بووە، 

 5٨٨ – 522تا قەیسەری رۆیشتون بەپیرییەوە، هەتا وەکو لەالیەن شا عزەدین کەیکاوسەوە ]
کۆچی[ وەزیرێک بەناوی ]ساحب شەمسودینی ئەسفەهانی[ لەو پێشوازیەدا بەشدار بووە.. 

ەوە، بە پیی رێنمایی ریازەتەوە بەسەر یەکەوە سێ چلەی ئەنجام داوە، کە مەوالنا گەڕاوەت
دەدە[ە مەقاالتی وەلد چەلەبی سەرجەمی وە بە پێی سەرچاوەکانی وەک.. ]ئەحمەد 

خەڵوەتی مەوالنا بە هەزار و یەک رۆژ گەیشتووە.. لە دوای ئەو ماوەیە سەید بورهانودینی 
رادەیە ازەت بۆ تۆ نەشیاوە و گەیشتویتەتە ئەو موحەقق، بە مەوالنا رادەگەیەنێت ئیتر ری

 نیازت بە ریازەت نەماوە..
لەوەدا گومان نیە کە مەوالنا قوتابی بورهانودینی موحەقق بووە، وە لە نووسینەکانی 

هەروەها وەلەدنامەشدا بەروونی دیارە، لە وەلەدنامەدا هاتووە، مەوالنا نۆساڵی تەواو مەوالنا و 
بورهانودیندا هەڵساوە و دانیشتووە، وە لەسەر فەرمانی ئەویش ەوخۆی لە ژێر چاودێری راست

 ئەو ماوە زۆرە لە شامدا ماوەتەوە..
و  –کۆچی  52٥ –ئەفالکی دەڵێت: کاتێک سەهرەوەردی هاتووە بۆ واڵتی روم 

 دیوە، یانی لە شاری قەیسەریدا.لەگەل بورهانودیندا یەکتریان 
ساحب شەمسودینی  –کۆچی  522-مردووه سەید بورهانودین لە شاری قەیسەریدا 

ئەسفەهانی مەوالنا لە مردنەکەی ئاگادار دەکاتەوە و یەکراست خۆی دەگەیەنێتە قەیسریە 
کەوا سەید و ئەوەی کتاب و نووسینی هەبووە لەگەل خۆیدا دەیبا بۆ قونیە.. ئەوە ئاشکرایە 

ەسێکی وەک مەوالنا لە رێبازی تەسەوف و زانستەکاندا دەستی بااڵی هەبووە، ئەگینا ک
 بێت..بولە خۆڕا ئاوا پابەندی نەدەبوو، ئەگەر مامۆستایەکی لێزان و لێهاتو نە

نمە، ناسراوێکی ئەو دەمە موریدی بووەو بە سەید دەڵێت: تۆ ئەفالکی دەڵێت: سەید خا
لە گەنجێتیدا رۆژو و ریازەت و نوێژت ئەنجامداوە، بەچی مەعنایەک لە پیریدا رۆژو 

 بەی نوێژەکانت لەدەست دەڕوا؟ناگریت و زۆر
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سەید لەوەالمدا دەڵێت: رۆڵە ئێمە وەک حوشترە بارکێشەکانین باری گران و قورسمان 
، ئەوەی رێگای زۆر کێشاوە، ئەوەی دژواری و زەحمەتی ژیان هەیە دیومانە و کێشامانە

 پشتمان هەیە وەریوە و سواوە.. یکۆمەینەت هەیە پێوامانە، ئەوەی تدووری پڕ لە 
ێ ئەندازە زەعیف و لەڕو ناتەوان بووین و کەم خۆری و تەنگ قورگی توانای ب

پاروقوتدانی بۆ نەهێالوەتەوە بە تیکەیەک نانی جۆ رازی دەبین و لە چەژنی مەرگدا 
وەی لە چێشتخانەی سوڵتاندا سەردەبرڕێت ئەوانەن لە زۆر خواردندا دەبینە قوربانی، ئە

 هەڵئاوساون.
ائی"ەوە بووە، لە وتوویژەکانیدا ن"سەودا مەیلی زۆرتر بەالی سەید لە عارفانی رابرد

 پەیوەستە شیعری "سەنائی" خوێندۆتەوە.

 مەوالنا دوای مردنی بورهان موحەقیق

دوای مردنی سەید، مەوالنا کەوتە وانە وتنەوە و ئیرشادکردن، یانی بەدرێژایی پێنج 
ێا دەیخوێندو مەوالنا دەرسی پێ ساڵ، وە لە مەدرەسەی باوکیدا زۆرتر لە چوارسەد فەقێی ت

 دەوتنەوە.
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 سەردەمی کودەتا و ئاشوفتەگی مەوالنا
 
 

ەو بمەوالنا مۆڵەتنامەی لە بورهان موحەقیق وەرگرت بوو، وە لە هەر چوارالوە تەلە
فەقێی لە مەدرەسەکەی باوکیدا کۆبووبوونەوە، لە ژێر چاودێری مەوالنادا بە زانستەکانەوە 

یجوز و الیجوز[ ە پرسیار و وەاڵمەکاندا و لە شەریعەتدا بە وتەی ]سەرگەرم بونە و ل
وەاڵمی دەدایەوە. وە لە هەمان کاتدا ژیانی سادەو بی ئارایشی مەوالنا، ریازەت و 
خەڵوەتەکانی مەوالنا بوو بووه هۆی سەرسامی دوورو نزیک و خاڵ و دیاردەیەکی نمایان 

بە دڵ و داوەوە بەتەمای  بون پێ پەیدا کردلە یەکتاپەرستیدا.. هێندە خەڵکەکە باوەڕیا
دوعایەکی دەبوون و بە پێشەوایەکی گەورەی ئاینی دایان دەناو هەموو وتەو هەموو 

 دەبەست.جۆاڵنەوەیەکی بە چاوی رێز و سەرسامیەوە لە فکر و زکری خەڵکەکەدا دەقی 
نەبووەتەوە،  ئەم چوار بەیتە لە مەسنەوی وەرگیراوە، داخەکەم ناوی شاعیرەکەم بۆ روون

 رۆحی شاد و دوعای بەخشینی بۆ دەکەم..هەرکێ نووسیویەتی 
 زاهد کشوری بُدم صاحب منبری بُدم
 کرد قضا دل مرا عاشق کن زنان تو

 غزل سرا شدم از دست عشق و دست زنان
 بودبوقت عشق تو ناموس و شرم هرچم 

 عفیف و زاهد و ثابت قدم بُدم چون کوه
 که نر بودکه باد تواش چو  هکدام کو

 زاهد سجاده نشین بودم با زهد ورع
 عشق درآمد ز درم برد بخمار مرا

هاوار چیم بەسەرهات، منی مینبەرنشین، دیاردەیەک بوم و ئاماژەی بۆ دەکرا بۆ ئاین 
و دین.. رۆژگار وایلێکردم و عاشقی چەپڵە و دەست و پەنجەی تۆی کردم و بەم دەردەی 

نابینی  ەی عیشق..اڵ بێ ئریشمەی ژنان بومە، وێرانە منازو کبردم. ئەوسا غەزەل سەرای 
 چۆن تیاچومە؟

 لەبن نەهات بە تۆفانی تۆ؟ منێکی قورس و گران وەک کێوی داڵەهو.. کام کێو



 خوسرەو جاف

20 

گۆشەگیر و بەرماڵ نشین بوم ئەی عیشق بزانە، کە هاتی دەمبینی ئێستا مەیگێرێکم 
بەیتەیە.. شاعیر دەڵێت، لە لە گۆشەی مەیخانەی عیشقدا ئەوە لیکدانەوەی ئەو چەند 

شیاوی گۆڕانە،  "سابت قدم" نیە و هەموو شتێدونیای رێبازی تەسەوفدا هیچ شتێک 
رەنگە سبەی هەر زاهید و پیاو چاکێک و سوارکارێک تێوەگلێت و زاتی خۆیی ە 

، وە بە پیچەوانەوە کەسێکی لەدونیای هەوەسەکانی زاڵ بێت بەسەر دونیای پاک و خاوێنا
دەرگای حەق بە دوور روو لە دەروازەی رەحمەتی پەروەردگار بکاو سەری بەندەگی ویژدان و 

هەیە و ان یبۆدانەوێنێتەوە و لە رابوردووی پەشیمان بێتەوە و ئینکار بکا، هەر دوو حاڵەتەکە 
 شیاون..

ئەم مەوالنای ئێمەیە، هێندە ناسک و لەسەرخۆ بوو الیەنگیرانی لە "با"یش دەترسان 
حافزی شیرازی  دەهاتە قسەو لەکاتی مینبەرنشینیدا هەناسەدان دەبیسرا..  نەکا بیبا، کە

 لەم رووەوە شیعرێکی هەیە فەرمویەتی:
 که ای بلند نظر شهباز سدره نشین

 نشیمن تو نه این گنج محنت آبادست

ئەی دوو براو شابازی سەربن نشین.. ئەی دەمڕاستی رێبازی چاوساقی وتووێژ، ئەی 
ناگاتە هاو هیچ زەڕو سامانێک نریژ. هیچ گەنجێک یحنەت و خوێشاسەواری دەرد و م

 دەمیتا..
دەوروبەرو.. دوورو نزیک و دەسەاڵتدار و هەژارو نەدار، زۆربەی شێخ و مەال یەک 
رەنگ و یەک دەنگ بوون، لەسەر پاکی و پیاوچاکی و رەوشتی مەوالنا.. لە پڕ هەتاوی 

وەدەرهێنا و درەختێکی  ئاسۆ ی لەعیشقی لە ئاسۆی فکری گڕ گرتووی مەوالنا سەر
ئاگرینی لە فکر و زکری مەوالنادا چێنا، کودەتایەکی بنەمایی لە رۆژگاری مەوالنادا 

ئارامی و ئاسایشی مەوالنا رەشەبای بێ گەردێ گەردەلول ئاسا دەستی پێکرد و ئەوەی 
 بوو رایماڵی و بردی..

ی ناسراو هەنگاوی دەناو مەوالنا ئەوەی جاران دەیکرد و لەسەر رەواڵ و شێوەیەک
بەالوەدا و شێوەی ژیانی گۆڕی، لە هەمان کاتدا زۆر لە دەورو بەری دەجواڵیەوە، تۆڕی 

 مەوالناش روویان لە مەوالنا وەرچەرخاندو لێی دوورکەوتنەوە.. .
، بەرپای خۆبین بوون، لە نورو و تەنها بینەری ئەوانەی کەم دید و روانگەیان کورت
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ن مەحروم کردو کەشتی سەرسامیان لە دەریای پڕ لە شەپۆلی شک تیشکی مەوالنا خۆیا
لە وو و گوماندا نغرۆ بوو.. شەمسی تەبریزی، رازی هەڵنەهێنراوی مەوالنا و کودەتاکەی ب

 ژیان و تێفکرینی مەوالنادا..

 شەمسودینی تەبریزی

شاری  کیناوی شەمسودینی محەمەدی کوڕی عەلی کوڕی مەلیک دادە، خەڵ
دا هاتووە، کە لە بنەماڵەکەیان دیسان 29٨لە ]تذکرة دولتشاە[دا الپەڕەی  تەبریز بووە،

 52٥-515جەاللودین حەسەن و نو موسڵمان دەناسران و لە ساڵی تەبریزی بوونە و کە بە 
کۆچی، فەرمانڕەوای قەاڵی ]ئەلەموت[ بوونە، باوکی شەمسی ناردووە بۆ ئەمالوئەوال بۆ 

 خوێندن.
وە بە دوورە، فروزانفەر دەڵێت: شەمس کە گەیشتوەتە شاری قونیە ئەم زانیاریە لە راستیە

کۆچی هاتوبێتە دونیاوە.. ئەوەش  ٨٥1شەست سااڵن بووە، دەبێ شەمس لە ساڵی 
 ناگونجێت لەگەل ئەو مێژووەیدا..

شەمسەدین لەسەرەتاوە موریدی شێخ ئەفالکی لە کتاوی ]مناقب العارفین[دا دەڵێت: 
وە، وە لە رووی پەروەردە بوونی شەمسەوە زانیاری وامان بە ئەبوبەکری زەمبیلەساز بو

دەستەوە نیە، بەاڵم گومان لەوەدانیە ]پەرچەمدارو زاناو چاوساقی دونیای دل و دەروون و 
پێگەیشتوترە، وە دەستی بە کەوا لە پیرەکەی  بووەتەوەعیرفان[ بووە، وە بۆ شەمس روون 

خزمەتی پیر و لێزانی دونیای مەعریفەتی گەشت و گەڕیدەیی خۆی کردووە و گەیشتوەتە 
 جۆراجۆر، وە نازناوی شەمسی باڵندەیان لێناوە..

حەزرەتی "جامی" دەڵێت: هەم فەخرودینی عێراقی کە شاعیرێکی بەتوانای ئەدەبیاتی 
سەدەی شەشەمی ئێران بووەو هەم شەمسەدین تەبریزی، هەردووکیان خەلیفەی "نجم و دینی 

یە دەربارەی  وزانفەر" لەو باوەرەدا نیە و دەڵێت: ئەو وتەی "جامی"کبری" بوونە، بەاڵم "فر
عێراقی لە حەقیقەتەوە بەدوورە، چونکە ئەو لە سەرەتاوە موریدی ]شێخ زەکەریای مولتانی[ 

تری  بووە، کە بۆخۆی مولتانیش قوتابی شێخ شەهابودینی سەهرەوەردی بووە، وە سەرچاوەی
ی بۆ ماوەی بیست و پێنج ساڵ لە پێش ئەوەی بڕواتە باس لەوەی دەکەن، فەخرەدینی عێراق

الیان وایە، تر  بووە.. وە بڕێکیخزمەتی شێخ بەهائودین، قوتابی ]بەهائودینی زەکریا[ 
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شەمسودین مورید و قوتابی ]رکن الدین سماسی[ بووە.. لە پێش ئەوەی هەتاوی درەخشانی 
و لە ئەرزورومدا مەکتەبداری شەمسەدین شاری قونیە رۆشن بکاتەوە، شار بە شار دەگەڕا

ی بەجێهێالو رۆیشتووە بۆ شاری حەلەب، لەوێرا لە ژووری یەکێک لە ەدەکرد، وە ئەو دەڤەر
چواردە مانگ ریازەتی کردووە، وە لە فەرەنجی رەش زیاتر هیچی لەبەر مزگەوتەکاندا 

 نەکردووە، پیرانی تەریقەتی ئەو دەڤەرە بە ]کاملی تەبریزی[ دەیانناسی..

 یکەوتنی ئەوحەدەدینی کرمانی بە شەمسی تەبریزیچاوپ

کاتێک گوزەری شەمسودین دەگاتە شاری بەغدا، ئەوحەدودینی کرمانی، شێخی 
هاتووە کەوا ئەوحەدەدین دا  یەکێک لە خانەقاکانی بەغدا بووە، لە کتاوی "قنطرة الحقیقة"

ەکی تایبەتی و عیشق بە جوانی و زەریف روخساران بووە، کە بۆ خۆی بە شێوەیپەیڕەوی 
رێبازێکی ناسراوی خوداپەرستی ژمێردراوە، کەوا پەیڕەوانی ئەو رێبازە عاشقی "جوانی 
موتلەق"ن، یانی جوانی خودا هەرچی جوانەکانە دیداری نێوان ئەو دوو زاتە لە بڕێک 

 شەمس لە ئەوحەدودین دەپرسێ: لە چیدای؟..سەرچاوەیدا باسی لێوەکراوە، گوایە، 
 ناو ئاوی تەشتێکدا دەبینمدەڵێت: مانگ لە 

شەمس دەڵێت: ئەگەر گەردنت دومەڵی دەرنەکردووە ئەی بۆ مانگ بە ئاسمانەوە 
 نابینی؟!

مەبەستی ئەوحەدودین، ئەوە بووە کە ئەو جوانی خودا لە مەزهەری مرۆڤی جواندا 
 گەاڵڵە دەکەم..

ەوە بە حەز و چێژی شەهوەتشەمس وەاڵمی دەداتەوە و دەڵێت: ئەگەر هەواو هەوەسی 
 جوانی خودایە..دوور بێت سەرتاسەری گیانلەبەران دیاردەی 

وتراوە.. شێخ ئەوحەدەدین، دوای ئەو دیدارە وتویەتی: ئەی شەمس، بۆ لەمەوال وەک 
 بەندەیەکی خۆت تێم بروانە...

ی ئەو حەلە وشەمسەدین لە شێوەی رەفتار و کرداری زۆر، لە شێخ و پیرانی ناسرا
خۆ  الکێشێمزگەوت و خانەقا و سەجادەیان کردوەتە مافور و ناڕازی بووە، کە چۆن 

 گوزەراون.. یاوەدەرخستن و بەسەر
دەگێڕنەوە، رۆژیک لە خانەقای ]نەسرودینی وەزیر[دا کۆبونەوەیەکی گەورە و گران 
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هەریەکە لە عولەما و زانیاران و شێخەکان و مورشیدە ناسراوەکان ئەنجام دەدرێت و ئیتر 
ەدوێن، گوایە شەمسەدینی تەبریزی لەوێدا لە گۆشەیەکدا کزوڵەی دەربارەی باسێک د

کردووە و گوێی لە توڕەهاتیان دەگرێت، لە پڕ خۆی پێ راناگیرێ و دەردەپەڕێ دەڵێت: 
و شەریعەت باس  ت دەڵێن و حەدیستوڕەهائەوە دەمێکە من گوێگری ئێوەم و بۆخۆتان 

.. ئێوە شتێک بڵێن تازە ەتر بیستوماندەکەن.. ئەوانە هەموویان نەک یەکجار سەدجاران زیا
بێ، دەربارەی خۆتان، دەربارەی ئێستا، هەوێنێک بیت بۆ سبەی، لە یەکێکتانم نەبیست 

 بڵێت، خودا خستیە دڵمەوە وا بکەم.. وا بڵێم..
مەوالنا بە شەمس، من هەر وتەکانی مەوالنام ئەفالکی دەڵێت: دوای ئاشنابونی 

شەمسدا نووسیویەوە، رۆژیک شەمس وتی: ئەوە توڕدەرە دەخوێندەوە، کە لەپێش ئاشنایی 
وە هەتاکو شەمس و مەوالنا زیندوبون ئەو نوسراوانەم نەخوێندەوە.. وە الوە و مەیخوێنەوە، 

هەتاوەکو خودی مەوالنا نووسراوەکانی باوکی خستە الوەوە لەدوای ئاشنابوونی بە شەمس 
بە زانستی جۆراجۆری ترەوە سەرگەرم بێت نەیانی خوێندنەوە و مەوالنای هاندەدا کە زۆرتر 
 ئاڵێنێ..و کۆت و بەندی کەس لە دەست و پای خۆی نە

 دامەوالنارۆیشتنی شەمس بۆ شاری قونیە و رووبەرووبوونی لەگەل 

شەمسودین لە بەرەبەیانی رۆژی شەممەی بیست و شەشی مانگی جەمادولئاخری 
تاری رابوردووی بە هەر شارێک کۆچی گەیشتۆتە شاری قونیە وە بە پیی رەف 521ساڵی 

و قفڵیکی [ نگەیشتووە لە خانێکی ئەو شارەدا نیشتەجێ بووە ]خانی شەکر فرۆشەکا
دەکڕی و لە ژوورەکەی دەیدا و کلیلەکەی لەمل دەکرد، تا خەڵکی الی وابێت 
بازرگانێکی گەورەیە، وە لە ژوورەکەیدا جگە لە حەسیرێکی دارزاو و گۆزەیەک ئاو بەوالوە 

سەرینەکەشی دوو سێ خشتی کاڵ بوو.. لەپێش ئەوەی نەدەکراو  وەدی دیکەی تیاهیچی 
مەوالنا ببینێ چەندە لە قونیە ماوەتەوە بیروڕا زۆرەکە چەند لە قونیە ماوتەوە، ئێمە 

 دەکۆشین بڕێک لەو بیروڕایانە شیبکەینەوە:
رێک ئەفالکی دەڵێت: رۆژێک مەوالنا لە مەدرەسەی لۆکەفرۆشانەوە بەسواری هێست

وەدەردێت، چەندین قوتابی و موریدی بەدواوە لە پڕ رووبەرووی شەمسی تەبریزی دەبێتەوە لە 
 ئەو لە پڕ و ناکاودیتنەی دەنووسێ:دواییدا مەوالنا ئەم دوو بەیتەی دەربارەی 
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 ناگهان ترا دیدهمنم آن 
 پا همه دیدهگشته سرتا 

 مرغ دیوانه جان من همچو
 در غمت از گزاف پریده

لە پڕ تۆم بینی سەرتاپاتم ریزە بە ریزە وەدی کرد، رۆحم وەک پەلەوەرێکی  من بووم
 لە غەمی تۆدا دای لە شەقەی باڵ و فڕی.. ئاسمانێ دادری، ئاوارەی سەرلێشێواو

 هەر لەم رووەوە مەوالنا وتوویەتی:
 بر چرخ سحرگاه یکی ماه عیان شد
 از چرخ فرود آمد در ما نگران شد

 که صیدچون باز برباید مرغی ب
 بربود مرا ان مه و بر چرخ دوان شد

ئاسمان هاتە خوارەوە منی لە ئاسمانی بەرەبەیاندا بە ئاسمانەوە مانگێکم دی، مانگ لە 
لە ئامێزگرت هەر وەک چۆن باز پەلەوەرێک دەڕفێنێ ئاوا گردمی، مانگ منی رفاند و 

مەوالنا و شەمسە.. حزە و چرکەی ناسینی ئەو هەڵبەستە گویای لە بەرەو ئاسمان بردمی..
 ئەفالکی لەو رووەوە دەڵێت:

کە شەمس رووبەرووی مەوالنا دەبێتەوە لە مەوالنا دەپرسێ: ئەرێ ناڵێی کامیان 
 خودا "محمد د.خ" یا خود بایەزیدی بستامی؟!گەورەترن، پەیامبەری 

مەوالنا وەاڵمی دەداتەوە: ئەوە چ پرسیارێکە، محمد د.خ دوا پەیامبەری نێردراوی 
 یە، چۆن بایەزیدی لەگەل ئەودا بەراورد دەکەی؟خودا

"نیە کە وتویەتی: شەمس دەڵێت: باشە، مەگەر ئەمە وتەی پەیامبەر 
" پەیامبەری خودا فەرمویەتی: وە بایەزیدیش وتویەتی: " "

ەڵال من چەندە ئێمە تۆمان بەوردی نەناسیوە، کەچی بایەزیدی وتویەتی: سوبحان
بڵندپایەم..، مەوالنا لە گەورەیی ئەم پرسیاری شەمسە لە هۆشی خۆی دەروا و کە دێتەوە 
هۆش دەستی شەمس دەگرێ و بە پای پیادە بەرەو مەدرەسەکەی دەڕۆن و لە حوجرەیەکدا 
بۆ ماوەی چل رۆژ کەسیان نەدیوە... حەزرەتی "جامی" لە کتاوی ]نفحات االنس[دا ئەم 

 ووسیوەتەوە.داستانەی ن
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 گێڕانەوەی محیدینی موئولیف

کۆچی[ نووسەری کتاوی "الجواهر المضیئة" وە  55٨ – 595محیدین عەبدولقادر ]
هاوسەردەمی سوڵتان وەلەدی کوڕی مەوالنا بووە، ئەو بەم شێوەی خوارەوە باسی دیداری 

رو چەندین زۆمەوالنا و شەمس دەکاو دەڵێ: "رۆژێک مەوالنا لەماڵدا دانیشتبوو کتاوێکی 
قوتابی و مورید دەورەیان دابوو، شەمسەدینی تەبریزی پەیدا بووە و سەاڵوی کردوە و 

 دانیشتووە، شەمس ئاماژەی بۆ کتاوەکان کردوەو لە مەوالنای پرسیوە، ئەوانە چین؟
یەشتا مەوالنا قسەکەی مەوالنا لە وەالمیدا وتویەتی: ئەوانە شتێکن تۆ لێیان نازانی، 

، ئاگرێک لە کتاوەکانی دەوری مەوالنا بەربووە، مەوالنا ئاشوفتە دەپرسێ: تەواو نەکردووە
 ئەمە چییە من دەیبینم؟

شەمس دەڵێت: ئەوە شتێکە تۆ نایزانی.. شەمس ئەوەی وتووە و لە ژوورەکە 
 وەدەرهاتووە..

مەوالنا پەریشانانە هەڵدەستێ و دەکەویتە دوای شەمس و هەرچی بە دوایدا دەگەڕێ و 
 شەمس نادۆزێتەوە..وێڵ دەبێ 

دەیگێڕێتەوە دەڵێت: "شەمس خۆی دەگەیەنێتە مەجلیسی تر  "جامی" بە شێوەیەکی
لەالی حەوزێکی مەوالنا، کە چەندین قوتابی و مورید و کتابی جۆراجۆر دەورەی دابوو 

ئاوەوە دانیشتبوون.. شەمس روو دەکاتە مەوالنا دەڵێت: ئەوانە چین بە دەستەوەن؟  دەڵێت: 
ەمسەدین هەڵساوەو کتاوەکانی توڕەداوەتە ناو شاڵەقاڵن و کاری تۆ نین.. ئەوانە ق

 حەوزەکەوە، مەوالنا بە ناڕەحەتیەوە دەڵێت: دەروێش ئەوە بۆ واتکرد؟ نووسینەکانی باوکمن؟
دەروێش دەستی درێژکردوە و کتاوەکانی لەناو ئاوی حەوزەکە دەردێنێ و هیچ یەک لە 

دبوون.. مەوالنا کاتێک لە کتابەکان ورد دەبێتەوە و کتاوە تەڕ بووەکان ئاو نەیخوسان
دەبینی هەر وەک خۆیانن روو بە شەمس دەڵێت: ناڵێی ئەوە چ رازێکە؟ شەمس دەڵێت: ئەوە 

 نازانی دەبێ لەو رووەوە پێکەوە بدوێن.جارێک تۆ لێی 

 داستانی دەوڵەت شاه

شەمس دەڵێت:  ەت شاە، دەربارەی چۆنیەتی سەرەتای دیداری نێوان مەوالنا وڵدەو
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رۆژێک شێخ روکنەدینی سنجابی بە شێخ شەمسەدینی وت: تۆ دەبێ هەڵسیت و بڕۆیت 
اگری دەروونی ک هەیە گڕوگڵپەی ئیەڕۆم و شاری قونیە لەوێرا گڕتێبەربووبۆ واڵتی 

 بکەیت تا دەگاتە سوتان ئەوە ئەرکی تۆیە..زورتر ترە  چەند ئەوەندەی
یدا مەوالنای ەەوێت و لەو شارکقونیە بەڕێ دە شەمس لەسەر فەرمانی پیرەکەی روو لە

شەمس دەکەن  ێبەسەر هێسترێکەوە دەبینێ و چەندین قوتابی و موریدیش بەدوایەوە ر
دەزانی ئەوە بۆخۆی مەوالنایە و بەدوای دەکەوێت و لەپڕ پرسیار لە مەوالنا دەکا: بەمن 

 ییە؟ناڵێی مەبەست لە ریازەت و بە خەڵوەت رۆیشتن و زانینی زانست چ
 مەوالنا وەاڵمی دەداتەوە دەڵێت: ئەنجامدانی سوننەت و نەریتی و شەریعەتە..

 ەمس دەڵێت: ئەوانە هەمووی لە رووی بینین و رواڵەتەوەیە...ش
 مەوالنا دەپرسێ: تۆ چۆنی لێکدەدەیتەوە؟

شەمس وەاڵمی دەداتەوە.. زانست ئەوەیە بگەیتە راستی و ئەم بەیتی شاعیرەی گەورە 
 ەخوێنیتەوە:"سەنائی" د

 علم کز ترا نبستاند
 جهل از ان علم به بود بسیار

لەوە  کرد، نەزانین و جەهالەت گەلێکنە اگیرئەگەر زانست بە هەموو جۆرێک تۆی د
 ..نباشتر

 مەوالنا لە وەاڵمی شەمس سەرسام بوو، ئیتر نەرۆیشتەوە مەدرەسە بۆ وانە وتنەوە..

 چیرۆکی ئیبنولبەتوتە

ەی یەکەمی سەدەی هەشتەمدا گوزەری دەکەوێتە شاری قونیە و ئیبنولبەتوتە، لە نیو
دەربارەی مەوالنا و پەیڕەوانی کەمێکی نووسیوە و دەربارەی کودەتا دەروونیەکەی مەوالنا 

بووە لە مەدرەسەی دینی دەڵێت: دەگێڕنەوە مەوالنا لە سەرەتاوە مامۆستای وانە وتنەوە 
ە بوونە.. رۆژێک دەورەیان داوە و بەدوایەو باوکیدا و پەیوەستە قوتابیان و الیەنگرانی

فرۆش سینیەک حەلوای بەسەر سەرەوە دەبێ و، های حەلوا دەکاو هەر کابرایەکی حەلوا
حەلوایەکی بە فلسێک فرۆشتوە و بەو شێوە دەڕواتە نێو مەدرەسەکەی مەوالناوە، کە 

رە بهێنە، کابرا مەوالنا ئەو کابرایە بەو شێوەیە دەبینێ دەڵێت: سینیە حەلواکەت بۆ ئێ
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نەداوە و تر  حەلوایەک بە مەوالنا دەدا و مەوالنا دەیخوات، حەلوافرۆش حەلوای بە کەسی
دەرەوە، مەوالنا هەڵساو بەدوای حەلوافرۆشدا رۆیشت و هەرچی گەڕا  ەرۆیشتووەت

حەلوافرۆشی نەدۆزییەوە، زۆری کێشا و نەگەڕایەوە بۆ بازنەی دەرس وتنەوە.. قوتابیان زۆر 
یان نەبینی، دوای چەند سالێک گوم بوون گەڕایەوە، لە شیعری ایدا گەڕان و مەوالنابەدو

نەدەوت و لیی تێنەدەگەیشتن.. ئەوەی ئەو دەیوت قوتابیان تری  فارسی نەزانراو زیاتر هیچی
 کردە کتاویک بەناوی مەسنەوی...دەیان نووسییەوە، وە ئەو شیعرانەیان 

 دەڵێت:مامۆستا بەدیعولزەمانی فروزانفەر 
ئەگەر ئێمە بە وردی لەو گێڕانەوایانە ورد بینەوە، گێڕانەوەی ئەفالکی و دەوڵەت شا، 
لە یەکەوە نزیکترن و هەردووکیان کۆکن لەسەر ئەوەی کە بەهۆی پرسیاری شەمسی 
تەبریزییەوە مەوالنا توشی ئاشوفتەگی و کودەتای فکری بووە، وە جیاوازی ئەو 

یارەکەی شەمسدایە، وە گێرانەوەکەی دەوڵەت شاە لە هی دووگێڕانەوەیە لە چۆنیەتی پرس
لەرزوکترە.. ئەوە لە حەقیقەتەوە بۆ یەکێکی وەک مەوالنا بە دوورە، کە بۆ ئەفالکی 

و ئاوەها خۆی پەروەردەی نێو خانەقای باوکی و قوتابی کەسێکی وەک موحەقیق بوو بێت 
 ی دەروێشێکی نەناسراو...زەبون بکرێت، لە پرسیار

هیچی بەسەر هیچەوە نیە و دوورە لە حەقیقەتەوە، ئەو گێڕانەوەکەی ئیبنولبەتوتە بەاڵم 
لە عەقڵەوە بە دوورە، گێڕانەوەیە لە هیچ سەرچاوەیەکی تردا بەو شێوە نەبینراوە و 

کابرایەکی داناو ناسراوی وەک مەوالنا پارچە حەلوایەک کودەتای دەروونی بۆ 
مەوالنا بۆ چەند ساڵێک ئەویش وتەیەکی لەوەی گوزەشتە، گوم بوونی  ،پێکبهێنێ

گەلێک بێ مەعنایە و لەهیچ سەر چاوەیەکدا ئاماژەی بۆ نەکراوە، لەوەی دەڕوا 
ئیبنولبەتوتە یا لە دوژمنانی بنەماڵەی مەوالنای بیستووە، یا خود لە گێل و 

بگەڕێینەوە سەر گێڕانەوەکەی ئەفالکی و دەوڵەت شاە، ئەو پرسیارەی نەخوێندەواران.. 
شەمسی کردوویە، پرسیارێکی یەکجار سادە و بێ گرییە و ساف و سادەیە، نەشیاوە 
زانیاریکی وەک مەوالنا نەتوانێ وەاڵمی بداتەوە. فروزانفەر دەڵێت: من الم وایە و دڵنیام 
کەوا لە شاری حەلەبدا مەوالنا و شەمس یەکتریان دیوە و ناسیوە، وە رەنگە پرسیارەکەی 

ەوەری قۆناغی ئاشنایەتیان لە شاری حەلەبدا ئەم جۆرە پەڕوباڵ شەمس بووبێتە هۆی بیر
دروستکردنە کاروکردەوەی تەزکەرەنووسان و گێڕانەوە بێ بنەماکانە، یا وەک دەورو 
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بەرەکەی مەوالنا کە کۆشاون بەرزی و بڵندی، پێگە و جێگەی رۆحی و خودایی مەوالنا 
 بەرزتر وەدەرخەن.

بڵێسەی دەسەند و ئامادە وونی مەوالنا پەیتا پەیتا ئەوەیان حاشا هەڵنەگرە، گڕی دەر
دەیزانی مەشخەڵ بەدەست بە ڕێگەوەیەو و چاوەروانی دەکرد و  یبو بۆ سوتانی هەتاهەتادە

ەوە دەزانی بە هاکا گەیشت.. ئیتر چاو لەدەر چاوەڕوانی هەواڵ و خەبەر هەر رێبوارێکی ب
دونیای عیشق و سوتانی منت نەرم و نیانی دەیپرسی ئەری بڵێ.. مەشخەل بەدەستی 

نەدیوە؟ ئەرێ نازانی ئەو یارە نادیارە لە کام هەوارگەدا بەزیوە؟ تو خوا مەڕۆ دەبڵێ 
 وتەیەکی دڵخۆش کەرێ پەلەمەکە هەواڵێکم بەرێ..
کلیل بەدەستی شورەو ، سەرئەنجام امەوالنا زۆری جێژاو چاوەڕوانی زۆری کێش

کرایەوە ە قەاڵو تەلبەندی کەوڵی مەوالنادا دەروازەی عیشقی خودایی گەیشتە هەوارگە ل
دەرگە بە دەرگە. مەوالنا کەوتە فڕین و پەرواز، کەوتە کردنەوەی قفڵ و پێوەندو کۆت و 

تایەوە کەوتە سەما، بە زمانێکی ئاسمانی پەتی، پەیتا راز، لەپڕ بە دەما کەوت، نەخێر هەس
 پەیتا تااڵندی و وتی:

 بشنو از نی چون حکایت میکند
 داییها شکایت میکندوز ج

مەوالنا تا ئەو حەلە خەڵک و خوا و دەورو بەر بەو نیازمەند بوون، بە پیرێکی گەورەیان 
دەزانی وە دەست بە دامانی دەبوون، کەچی لە چرکەیەکدا تۆفان هەڵیکرد و مەوالنای 

 ئەویش چ ژان و ئێشێکی ئاسمانیبردو دووچاری سۆزو ئیشێک بوو..
اسراوێک، رووتەیەک، دەروێشێک بوو، لە دەوروبەر عاشق و سەرسوپوردەی نەن

.. ئیتر وەیدایی و هەڵس و کەوتەوە لەگەل دەرویشدا رۆیشتە خەڵوەتەەدوورکەوتەوە. بە دەم ش
شتە رووتەی مامۆستا، مەوالنا گڕی دەگرت و دەسوتا.. هەر دوو لە دەروێدەست بە دامێنی 

خەڵک لە خەڵوەتدا مانەوە.. چل رۆژی رەبەق دوور لە ستایشی یەکتاییدا توانەوە 
پرسیارێکی بی وەاڵم الی من و خەڵکی لەسەر زمانە، کام ئەفسون، کام راز لە نێوان 

 شەمس و مەوالنادا روویداوە؟ الی ئێمە پەنهانە؟
مەوالنا لە قوماری خۆشەویستیدا دارونەداری دۆڕاند، لە وەردی مەینەتدا تۆوی چاند، 

نزیکەی هەزار ران و ملیونەهای هێنایە تاو.. ئەوسا تۆوی میوەیەکی نەناسراو دڵی هەزا
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ساڵ لەو یەکەمین خەڵوەتە تێپەڕیوە، کەسێک بە دووچاو لەشێوەی مەوالنایان نەدیوە.. 
ریشان لەسەر بەزم و نەوای کاتێک پیرەمێردێکی هەشتا ساڵە، بەو ئەحوالە، سەر و پرچ پە

و سەمای یەزدانی بکا و  ان و ستایشددەف هەڵسی و بکەوێتە خۆ سور ینگەرخ نەی و
بەو شیعرە جوانانەوە بکەوێتە پاڕانەوە و بێتە تکا تکای حەق و حەقیقەت، تکای دەرگای 

، شێوەیەکی پەسەندی، پەسەند بە پەروەردگار بە ئاهەنگی مۆسیقاوە لە خوا پاڕانەوە بکات
ریەت بەربەریەت تا بە ئەمڕۆ بیکاتە دیاردەیەکی بەشەگرژی و و شیاوی دوور لە دەمار

ئەوەیە زەرافەتی جوانی، رێبازی خودایی، راستە خودا جوانە و جوانانیشی ال خوشەویستە، 
ەزدانیە و یبەندە لەگەل وژداندا مامەلە دەکەم، الشم وایە وژدان بۆخۆی رەوشتێکی 

اسمانیەکان و غەیری ئاسمانیەکانیشە، وژدان کاکڵەی ئاینە ئروکنێکی بنەڕەتی 
ەمۆی بەردەوامی کۆمەڵگا جۆراجۆرەکانە، وژدان تەیف و سێوەرو ینحەقیقەتی ئینسانە و دا

شوعاع و تارمایی خودایە.. دیموکراتیەت بەشێکە لە وژدان، وژدان شتێک نیە لە بازاردا 
ژنگێکی ئاسمانیە خویەتی لە کۆزەرو نەشیاوەکان دەپاڵێوێ، وژدان بکڕدڕێ، وژدان بێ

ژدان پەیکەرێکی وای بەهەشتەوە هێنراوە، تەرازویەکە کەیل و کێشانەکانی لە بەرد و بنەم
پڕ لە روحیانەتە ساکارەکانە، رەوشت و رێبازی پەروەردگار دەکاتە نەغمە و نەوایەکی 

خاوەنەکەی، ئەوانەی ئەلف و بای ئەو کیتاوە ئاسمانیە رۆحی و وزە و توانا دەبەخشێتە 
پێش ئەوەی تیشکی نازانن بە دڵنیاییەوە دەیڵێم خەڵکی بناری دۆزەخستانن.. مەوالنا 

مامۆستاکەی لە ئاسۆ دەرکەوێ بۆخۆی پەیکەرێک بووە لە وژدان، وژدانی پاک و 
کەس نەدیوە تەرازوو میزانی الرەسەنگ بی  یخاوێن دوور لە هەواوهەوەسی کەس، مەوالنا

گوێی لە مەوالنا نەبووە بە هات و هوت و هاوار و بە دەنگ بێ، بەو خەسڵەتانەوە تاریک 
تە الوەو کە شەوق و شەفەقی شەمسی دایگردەوە لە خزمەتیدا رۆیشت بە و روونی ناوە

ەتدا دۆڕا، ئیتر مەوالنا ادبیچۆکاو سەری تەعزیمی دانەواندەوەو ئیتر مەوالنا لە قوماری ع
، وەک جارانی نەما، بە ئاهەنگی موسیقاوە هاتە لە بنەماوە گۆرا، کەناری گرت لە یاران

ادە، کوڵکە مەال.. دژ بە دەروێشی نەناسراو "شەمس" سەما ئیتر موفتی و شێخ و شێخ ز
خرۆشا و جۆشاو بووبە بگرەو بەردە دژ بە رێبازی تازە و رەوشت و داهێنانی مەوالناو 
مامۆستاکەی، شەمس بە وردی ئاگاداری دەوروبەر بوو، وای بە چاک زانی بە پەنهانی 

 یان لەبیر بچێتەوە.ێرەیی و کینەی ئەولە مەوالنا دوورکەوێتەوە تا ئەو خەڵکە ئ
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 رۆیشتنی شەمس بۆ شاری دیمەشق

رگرژانی دەوروبەری مەوالنا دڵ شکاو رەنجاو بوو، اشەمس لە رەفتار و کرداری دەم
وای بە چاک زانی بێ سەر و شوێن بڕوا، بێ پەڕوا لە غەزەلە جوانەکانی مەوالنا 

بڵێسەی سەند و  ەتر ەوە دوای رۆیشتنی شەمس، مەوالنا و گڕی دەروونی هێندەیتدورکەوێ
 ئاشوفتەتر دەیوت و دەویوت، وەک لەم غەزەلەیدا دەڵێت:

 روشنی خانه توئی خانه مگذار و مرو
 عشرت چون شکر ما را تو نگهدار و مرو

 بشنیده ام عزم سفر میکنی مکن
 مهر حریف و یار دیگر میکنی مکن
 می بینمت که عزم جفا میکنی مکن
 عزم عقاب و فرقت ما میکنی مکن

ڕۆیت ، بەجێم دێڵی و خانە و کاشانەم تاریکستانە بێ تۆ.. مەڕۆ، هاودەمی ەد لێرە
شەکەربارت بە تەنهایی جێ مەهێلە مەڕۆ. دەڵێن بەنیازی بڕۆیت و سەفەرت لە پێشە 
توخوا مەیکە. دونیای من نوقمی ژێر دەرد و ئێشە هاودەمی تازە دەگری مەکە.. بەم 

مەیکە، بزانە عیشقی تۆیە مایەی فڕین و دەردەم دەبەی دیارە حەزت لە سزادانمە 
 پەڕوباڵمە..

تەنها مایەوە، لە شار بەدەرچونی و شەمس رۆیشت و قۆنیەی بەجێهێالو مەوالنا تاک 
لە رۆژی پێنج شەممەی بیست و یەکی مانگی "شەوال"ی ساڵی شەش سەد و چل  شەمس

 نووسە:و سێی کۆچی یە.. واش زانراوە خودی مەوالنا بە حوسامەدینی وتووە ب
[

.] 
یشتنی شەمس، مەوالنا وێڵ و سەرگەردان بە دوایدا دەگەڕا و دەگەڕاو هیچ دوای رۆ

یەک لەالیەن شەمسەوە نە دەبیسرا، نە بۆی دەهات، دەهەواڵێک، زانیاریەک نیشانە و دیار
سەرئەنجام دوای یەک مانگ پەریشانی و چاوەڕوانی زانی هەوارگەی "شەمس" شاری 

ک و غەزەل و رجا و تکا بۆ خزمەتی شەمس، وە دیمەشقە. ئیتر مەوالنا کەوتە ناردنی پەی
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لەو ماوەیەدا چوار غەزەلی ناردووە، یەکێکیان بە زمانی عارەبی و ئەو سیانەکەی بە 
 مولەمەع" بەندە، تەنها سەر غەزەلەکانی دەنووسم، لەبەر دوو رو درێژی قەسیدەکان:فارسی "

 نامەی یەکەم:

ئەی تیشک و رۆشنایی دڵم، وەرە. ئەی تەواوی هەست و مەبەستم وەرە، تۆ دەزانی 
بەدەردی  ەزیندەگانیم بە دەستی تۆیە، بۆیە بۆ تاوێک نیمە سەبوری.. هێندە مەمکوژ

 دووری وەرە..
 نامەی دووەم:

 ای ظریف جهان سالم علیک
 دائی و صحتی بیدیکإنّ 

 گر عزمت نمیرسم بیدن
 انما الروح و الفؤاد لدیک

یە.. باوەک ەئەی پەسەند و دڵخوازی جیهان سەاڵوت لێ بێت، دەردو دەوام بەالتەو
بەلەش و ئەندام لێتەوە دوورم، دڵ و دەروون و رۆحم پەرژینی دەوری بااڵتە، وەک "با" لە 

 .ەتدەوری ئااڵ
 غەزەلی سێهەم:

 ر عالی بادزندگانی صد
 پاسبان و کالی بادایزدش 

 هرچه نسیه است مقبالن راعیش
 پیش او نقد وخت جالی باد

نزمیەوە هەموو پەروەردگار پاسەوانیەتی، ئەوەی نەکراوە و کراوە  وژیانی بە بەرزی 
 هەمووی لەیەک ساتا دەخەمە بەرچاوت.

 غەزەلی چوارەم:
 نجوائی که در آزل بوداست
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 یومحی و دلنا و قادر و ق
 نور او شمعهای عشق فروخت
 تاکه شد صد هزار سر معلوم

بەو خوایەی کە بووەو هەتاهەتایە، زیندو بە دەسەاڵت و بە توانایە، تیشکی ئەوە مۆمی 
عیشقی هەڵگیرساند تا لەنێو تاریکیدا سەدهەزار نەزانراو راز ئاشکرا بیت، ئەو نامانە کە بە 

هاتونەتە دەست سەرئەنجام دڵی شەمس نەرم دەکا دەژمێردرێن و کۆنترین نامەکانی مەوالنا 
و ئامادەی گەڕانەوەی قونیە دەبێ، لەالیەکی ترەوە یاران و الیەنگرانی مەوالنا کەساس و 

ە چەندە لییان وەدوور کەوتوەتەوە کپی و کدڵتەنگی و پەژموردەگی مەوالنا دەبینن 
ن بونەتەوەو بە لە کارو کردەوەی رابوردوویان پەشیما گۆشەگیری کردوەتە پیشە

شەرمەزاریەوە پەنایان بردە الی مەوالنا تۆبەی وتەی ناشایستەیان کردو دەست بە دامێن 
سوێند و پەیمانی تازە بوونەوە کە بۆ لەمەوال دەربارەی شەمس هیچ نەشیاوییەکیان بە 
دڵدانەیەت، مەوالنا پەشیمانیەکەیانی سەڵماندو "سوڵتان وەلەدی" کوڕی هەناردە دیمەشق 

 وای شەمسدا..بەد
مانگ لە دیمەشقدا مابویەوە.. دەوڵەتشاە دەڵێت: شەمس رۆیشتوە بۆ تەبریز  دەشەمس یاز

نە ئەفالکی و نە سوڵتان وەلەد، باسیان لەوە و مەوالنا بۆخۆی رۆیشتووە بەدوایدا، بەاڵم 
 نەکردووە.

 گەڕانەوەی شەمس بۆ قونیە

ن وەلەدی کوڕی دەنێرێتە دوای لە کتاوی "وەلەدنامە"دا هاتووە، کە مەوالنا سوڵتا
لە شەمس دەکات تاوانی پەیڕەوانی و دەورو بەرەکەی  داواشەمسدا بۆ شاری دیمەشق و 

تا لەوە زۆرتر کوڵزاری عیشقی حەقیقەت بێ ئاو و باران  ببەخشێت و بگەڕێتەوە.
 نەمێنێتەوە، هەرچی زووترە بگەڕێتەوە.

رانی ناسراوی مەوالنا بوونە، دەگەنە سوڵتان وەلەد، بە بیست کەسەوە، کە زۆربەیان یا
دەنوێننەوە.. دەریای دڵی پڕ لە دا  خزمەتی شەمس و سەری سەرسوپوردەگی لە ئاستی

کۆچی[.  522ڕایەوە بۆ شاری قونیە ]رەحمی شەمس دەکەوێتە کواڵن و جۆشەش و گە
بەپای پیادە گەڕایەوە و شەمس  دتەواوی رێگای نێوان دیمەشق و قونیە سوڵتان وەلە
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ەیشتە قونیە، خونچەی پەژموردەی مەوالنا دەمی کردەوەو ئاونگی ئاسمانی گەاڵکانی گ
تێر ئاو کردو هات و هوتکەران لە خزمەتی شەمسدا شەرمەزارییان بۆ مایەوە و داوای 
لێبوردنیان کرد.. زۆری نەکێشا هەر ئەوانە دووبارە کەوتنە بەندو باڵۆرەی نەشیاو، مەوالنا 

 لەم بەیتەدا دەڵێت:
 از گستاخان ادب بگذاشتندب

 تخم کفران و حسدها کاشتند

دیسانەوە روودارو بێ پەرواکان ئەدەبیان بەالوە ناو تۆو توخمی کفرو ئێرەییان لەوەردی 
مەینەتدا وەشاند. خەڵکی شاری قونیە خرۆشان و تومەتی شێتی و دیوانەگیان کردە 

ئەو تێفکرینە تەنها لەدەمی  مەوالناداو شەمسیان بە جادوگەری تومەتبار کرد.. وە نەبێ
عولەمای مزگەوتەکانەوە بیسترابێت، سەرتاسەری شاری قونیە لەوەدا یەک دەنگ و  ومەال

یەک رەنگ بوون، مەوالنا بەردەوام بوو لە تەماشای سەما و نەوای نەی و موسیقادا، جل 
 یو بەرگی خۆی گۆڕی و دەرس وتنەوەی بەالوەناو کاڵوێکی قوچی لەخوری دروستکراو

لەسەر ناو پارچە پەشمی هندی لەبەرکرد و کەوشی تایبەتی لەپا کرد هەتاوەکو دەستگای 
، ئیتر شەوو رۆژ بەزمی "سماع" لە خزمەتی "ربابە"ی لە چوارخانەوە کردە شەش خانە

ئەنجام دەدرا.. بە تەئکید دەرس و مەدرەسە بەالوەنان و جل و بەرگی نەبینراو  دامەوالنا
داخراوی وەک قونیەدا، کە ۆسیقا و سەماکردن لە چوار تەنیشتێکی لەبەرکردن و بەزم و م

پڕ بووە لە پەیڕەوانی دەمارگرژی ئاینی، هەروا بێ دەردەسەر نەدەگوزەرا، ئەوانەی وا 
یندەگی و کارو کردەوەی مەوالنایان پەیڕەوی راستەقینەی مەوالنا بوون شێوەی تازەی ز

، ئەو پیاوە مەزنە، ئەو عالمە هۆشیارە، بنوارە نەدەسەڵماند و بە خەفەتەوە دەیان وت: حەیف
چۆن عەقلی لەدەست داوە، بەم دەرد و فەتاراتەیدا رۆیشتووە سەری لێ شێواوە، دوژمنانی 

ناپەسەند مەوالنا و بنەماڵەکەی ئەویان بە هەل زانی کەوتنە رێکخستنی قسەو قسەلۆکێ 
ەماع"ی مەوالنایان لە رووی و باڵوکردنەوەی، دەنگۆی نەشیاو و ناپەسەند و کەشێوەی "س

می مەوالناشیان بەکفرو الەکلە قەڵەم دا، هەتاوەکو وتەو  یشەرعەوە بە نەشیاوە و یاسا
ەت ژمارد و لەناو خەڵکە زۆرە کەشدا "شەمس"یان بە جادوکەرو مولحید لە قەڵەم دا، بیدع

له[ هەندێ ال لە بەرانبەریدا مەوالنا ناوی شەمسەدینی کردە ]مەغزەدین[ جاروباریش ]سر
 دەڵێت:جاری تریش دەیوت ]شەمسی من، خوای من[ بڕوانە ئەم بەیتە کە 
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 باز گستاخان ادب بگذاشتند
 تخم کفران و حسدها کاشتند

لەم قەسیدەیەدا سەرتاسەری دوای بەیتەکان بە وشەی "شمسی من و خودای من" 
کوفرئامیز لە کۆتایی هاتووە، ئەوەش بەالی عولەماو خەڵکەکەوە بە وتەیەکی نەشیاو و 

 قەڵەم دراوە.
لەالیەکی ترەوە بڕێک لە موریدەکانی مەوالنا خەڵکی شاری بەڵخ بوونە و خەلیفەو 
موریدی باوکی بوون، وە تاوتاو، دەم دەم دەڕۆیشتنە الی مەوالنا و سودیان لە 
رێنماییەکانیان وەردەگرت، کە شەمس هات و مەوالنا دەرس وتنەوە و مەجالسی شەرعی 

لە والشەوە، شەمس مەوالنای لە ، ئیتر ئەوانە، نەیاندەتوانی مەوالنا ببینن، خستە الوە
ا وەک "حاجب" ئەوەستا و هەرکەسێک گادژوورێکدا دادەناو بۆ خۆیشی لە دەمی دەر

ەخەی پێدەگردو دەیوت: دەی بزانم چیت هێناوە یبهاتابا بۆ چاو پێکەوتنی مەوالنا، 
 بەدیاری؟

یاندەتوانی وەک جاران بە ئاسانی مەوالنا ببینن. وە کوڕە خزمان و نزیکانی مەوالنا، نە
بچوکی مەوالنا "عەالئودین محەمەد" دەستی لەگەل دوژمناندا تێکەاڵو کردو بڕێک 

 هەبووە..شەمسدا سەرچاوە الی وایە دەستی لە کوشتنی 

 ون بوونی شەمس

لە ەمسیان شلە وەلەدنامەدا هاتووە کەوا موریدان و یارانی مەوالنا کینە و بوغزی 
لەوشارە دەرچێت، دا  دڵدابوو، کەوتنە ئازاردانی، شەمس لە شاری قونیە بێزار بوو بریاری

سەری پێدا نەکات و جۆرێک بڕوا کەس نەیدۆزێتەوە، ئەفالکی دەڵێت: لەوەلەد تر  جارێکی
 نامەیدا هاتووە کە دەڵێت..

تە گوێی بە چپە دەچرپێنێشەمس لە خزمەتی مەوالنادا دەبێت، کەسێک دێت و 
رەوە بانگت دەکەن، شەمس بە مەوالنا دەڵێت.. ئەوسا دەیانەوێ بمکوژن.. ەشەمسدا کە لە د

دەڵێت حەوت کەسی [، دوای ماوەیەک مەوالنا وتی ]
حەسود و خوێنڕێژ پەیمانیان بەستبو کە شەمس بکوژن وەک هەلیان بەدەستهێنا بە چەقۆ 

ئەو حەوت کەسە بێهۆش کەوتن.. کاتێک و شەمس کە هاوارێکی کرد،  بەربوونە شەمس
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[ "جامی" ئەم داستانەی هەواڵە کە دەگاتە مەوالنا وتی: ]
لە "ئەفالکی"یەوە وەرگرتووە، تەنها بەم جیاوازیە ]ئەو حەوت کەسە کە بەهۆش دێن جگە لە 

لە شەمس وەدی نەکردووە لەو رۆژەوە ئیدی هیچ چەند دڵۆپ خوێن نەبیت هیچی تریان 
 ناونیشانێک و سۆراخێک لە شەمس بە دەست نەکەوتووە..[

لە چەند سەرچاوەی تردا هاتووە، کەوا خەڵکی شاری قونیە کوڕە بچوکی مەوالنا هان 
 وقمی بکات..ندەدەن تا شەمس بکوژێت و سەر

 مامۆستای گەورە فروزانفەر دەڵێت:
اوترو راستتر ئەوەیە، سوڵتان وەلەد لە وەلەدنامەدا وتوویەتی: ئەوەی لە هەمووی شی

ئەوا شەمس بۆ دەرەوە بانگ دەکرێت ێت سلەگەل عەقڵدا ناگونجێت، مەوالنا ببیتر  ئەوانی
بەالوە  یدەکوژرێت.. چۆن ئوقرەی گرتووە لە کاتێکدا بۆ یەک سەعات دووری شەمس

 دەستی قەساوەکانی؟ دژوار بووە؟ ئەی شەمس چۆن وەک کاوڕ دەڕواتە بەر
لە ماڵ و خانە و کاشانەی مەوالنادا روویداوە، بە  وەلەوانە گوزەشتە، ئەو روودا

 دڵنیاییەوە سوڵتان وەلەدی کورە گەورەی مەوالنا لە هەموو کەس ئاگادارتر بووە..
مڕۆ بە دروستی نەزانراوە شەمس چی بەسەر هاتووە و گۆڕەکەشی یەشتا تاکو ئە
ە گوایە گۆڕی شەمس لە بندەستی کچاوەیەک باس لەوە دەکات نادیارە.. چەند سەر

شەمس لە بندەستی گۆڕی دەڵێت، نەخێر گۆڕی تر  وڕەکەی مەوالنادایە، یەکێکیگ
بخانەکەیدا کە ]ئەمیر بەدرەدینە[، ئەم هەواڵە جۆراوجۆرانە ئەوەی گەاڵلە دروستکەری قوتا

نەبوونەو هەرکەس بە هەوەسی  دەکات تەزکەرەنووسان بە دروستی ئاگاداری ئەو رووداوە
خۆی ئەوەی لەال خۆش بووە، ئەوەی نووسیوەو ئەویش بە پاڵپشتی "ئەفالکی" کە گوایە لە 
وەلەدنامە وەریگرتووە.. کەچی لەخودی وەلەدنامەدا بەو شێوەیە نەوتراوە.. دوای بێ 

ە رێ سەروشوێنی شەمس، مەوالنا ئاگری عیشق بەربووەتە کەوڵ و دەروونی.. دووجار کەوت
بۆ دیمەشق بەدوای شەمسدا نائومید گەڕایەوە.. ئەگەر مەوالنا یەقینی لە کوشتنی 
شەمس هەبوایە دووساڵی رەبەق بە دوایدا گەڕاوە گەرمی و ساردی رێگاوبانی نێوان قونیە 

نەدەکرد، کەواتە ئەوەی لە وەلەدنامەدا نووسراوە ئەوە دروستە، بەندە لەوەی  یو دیمەشق
 52٨ە قونیەدا نەکوژراوە، بەڵکو غەیبەتی شەمس لە قونیەدا لە ساڵی دڵنیام کە شەمس ل
 ...ەبیروڕای فروزانفەرئەو ئێرە کۆچی بوو.. تا 
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دوای بێ سەرو شوێن کردنی شەمس لە شاری قونیە هەواڵی کوشتنی شەمس 
باڵوبووەوە، ئەو هەواڵەش بە مەوالنا گەیشتووە، بەاڵم دڵی ناهێنی بیسەڵمێنێ و باوەڕی 

 رد بۆیە وتویەتی:نەدەک
 گفت یکی خواجه سنائی بمرد»

 مرگ چنین خواجه نه کاریست خود
 شمسی مگو مفخر تبریزیان
 «هرکه بمرد از دو جهان او نمرد

یەکێک هات و وتی، خواجە سەنائی مردووە، نانەشیاوە ئاوا مەرگێک، شەمس مەڵێ، 
 وە..دونیادا زیندودو بڵێ شانازی تەبریزیەکان، هەرکێ بمرێت ئەو لە 

دوژمنانی مەوالنا بۆ دالزاری مەوالنا رۆژانە سەدبەنوباویان دەنایەوەو بکوژ بکوژی 
ن دەیبرد و دەیهێنا لە دەریای ئومێد و نائومیدیدا تۆفاشەمسیان دەگەیاندە مەوالنا.. ئەویش 

نەدەبوو، ک کەشتیەکی شکاو و پینەکراو تۆفان دەست بەرداری ەسەرگەردان، پەریشان، و
بگرێ و ئارام ببێتەوە، گوێی هەڵخستووە بۆ هەواڵێک بۆ  رلە لێوارێکدا لەنگە نەیدەتوانی

بواری ێرێبوارێک و دەیپرسی، ئەرێ مەعشوقی پایەداری منت نەدیوە؟ نەشیاوە ئەی ر
ئازیز ئەم هەموو رێگەوبانە، ئەو هەموو دۆڵ و دەربەندو شارو وێرانەت دیوە، دەکرێ ئازیزی 

کەس شیفتەگی مەوالنای قۆزایەوەو دەرۆیشتنە خزمەتی و دڵی منت نەدی بێت؟ ئیتر زۆر
دەیان وت، لەوێرا شەمسیان دیوە، تا مژدانەیان بداتێ.. دەڵێن رۆژێک یەکێک هات و 
وتی: شەمسم لە دیمەشقدا دیوە.. مەوالنا دەستێک جل و بەرگی سەرتاپای پێ بەخشی، 

عەرزی جەنابت کرد..  یەکێک لە دانیشتوان وتی: قوربان ئەو کابرایە بە درۆ ئەوەی
مەوالنا وتی: من بۆ هەواڵی درۆ ئەوەی دەدەم، بۆ هەواڵی راستی شەمس ئامادەم رۆحم 

 پێشکەش بکەم، بۆیە وتویەتی:
 خبر رسیده بشام است شمس تبریزی»

 «چه صبحها که نماید اگر بشام بود

ت و هەواڵیان هێنا کەوا شەمسی تەبریزی لە شامە، زۆربەرەبەیان هات و ئەو نەها
نەهات، ئەگەر لە شام بوایە، مەبەستی مەوالنا لەو بەیتەدا ئەوەیە دەڵێت: زۆربەرەبەیان 

 چاوەروانیم کردو نەهاتی، خۆ وتیان ئێوارە درەنگ تۆیان دیوە..
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مەوالنا، زۆر بە پەرۆشەوە بەدوای هەواڵی شەمسەدیندا شەیدا و پەریشان بە دەوری 
چل رۆژ لەگوم بوونی شەمس مێزەری سپی خۆیدا دەسوڕایەوە و شیعری دەوت، دوای 

بەالوە ناو مێزەری ئاوریشمی لەسەر کردو تامرد بەو مێزەرەوە ژیا.. شێوەی "سماع" رەوشتی 
مەوالنا بوو بە هۆی گلیربوونەوەی خاوەن زەوقەکان و حاڵ دارەکان و پەروانە ئاسا بە 

 دەوری مەوالنادا دەسوڕانەوە هەواداریان دەکرد وەک:
ەدینی ماردینی، سەراجودینی ئەرمەوی[ کە هەردووکیان بە عولەمای ]قازی شەمس

سەردەمی مەوالنا دەژمێردران. دوژمنانی مەوالنا سماع و سەمایان قەدەغە کردبوو، بەاڵم 
رۆژ بە رۆژ بازنەی ئەو تەحریم و بانگەوازی بدعەتو کوفری مەالو شێخە دەمارگرژەکان 

الیەک رۆیشتنە الی قازی سراجەدینی بڕی بەر دەرگای خۆیان نەدەکرد، چەند مە
ئەرمەوەی وتیان: جەنابت لە جێگەی پەیامبەری خودا دانیشتووی، چۆن رێگە بە خۆت 

 ەوە؟مەوالنادەدەی و دەڕۆیتە بازنەی "سماع" سەمای 
قازی لە وەاڵمدا وتبوی: ئێوە نازانن.. ئەو پیاوە دەست نیشان کراوی خودایە و هەر بەو 

 انستی جۆراجۆرە، ئێوە گەلێک بە هەڵەدا رۆیشتوون...ئەندازەشە ئاگاداری ز
کۆمەڵێک پرسیار ئاراستەی مەوالنا بکەن و لەرووی زانستی ئەو کاتەوە دا  بریاریان

ئەوەی زانیان، کردیانە پرسیار و ناردیانە الی مەوالنا و ئەویش بەوپەڕی لێهاتوییەوە وەاڵمی 
 پرسیارەکانی دانەوە...

 ابۆ دیمەشق دەڕو مەوالنا

دوای هەواڵی جۆراجۆر وا بە چاکی زانی بەرەوشاری دیمەشق بەڕێ بکەوێت، رەنگە 
اری نێوانیان لە شاری دیمەشقدا بووە، بەو دشەمس بدۆزێتەوە، لەبەر ئەوەی یەکەمین دی

 ئومێدەوە بەرەو دیمەشق بەرێکەوت، لەو رووەوە وتویەتی:
 سرگشته و شیدای دمشقیمما عاشق و 

 دمشقیم سودای بسته دل و داده جان
 سو آن از بتابید که سعادت صبح زان

 دمشقیم سحرهای مست سحر و شام هر

ئێمە عاشقی زاری بێ قەراری دیمەشقین، بێ رۆح و بێ گیان مەستی سەودای 
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دیمەشقین، ئەگەر بەرەبەیانی خۆشبەختی لەوێرا ئاسۆی وەدەرکەوێ هەموو شەوگار و 
 ینمەست و مەدهۆشی جادوی دیمەشقبەرەبەیانێک 

مەوالنا لە شاری دیمەشقدا مەجلیسی "سماع" و سەمای پێکهێناو ناڵەو شیوەنی 
دەورووبەری دەگرتەوە و ئێوارە تا بەیان ناڵەی شەمس، شەمسی لە دەم نەدەکەوت، لەم بەیتە 

 ورد بەرەوە:
 چندکنم ترا طلب خانه بخانه در بدر

 چند گریزی از برم گوشه بگوشه کو بکو

و سەرگەردان و وێرانە حال، ماڵ بە ماڵ وا دەگەڕێم، تۆیش کۆاڵن بەدواتەوە دەربەدەرم 
بە کۆاڵن، شاخ بە شاخ لێم دووردەکەویتەوە.. زۆر لە خەڵکی شاری دیمەشق، ئەوانەی 
ئەهلی حال بوون، بوونە موریدی مەوالنا، ئەوانەی نەیاندەناسی سەرسام دەیانڕوانی، شەمس 

پای مەوالنادا، بەاڵم ئاوا عیشقێک و پەریشان لەبارەی زانیاری زاهیرییەوە نەدەگەیشتە 
حاڵیەک مەوالنا بۆ دەروێشێکی نەناسراوی وەک شەمس، بوو بووە سڕێکی هەڵنەهێنراو، 

 تەقەلالو دەربەدەری مەوالنا بێ سود بوو.. نائومید گەڕایەوە،
زۆری نەخایاند لە قونیەوە دووبارە گەڕایەوە دیمەشق بەدوای شەمسدا، یانی 

مەوالنا بۆ دیمەشق سەرجەم چوارجاران بووە، ئێمە جگە لە کتاوی )وەلەدنامە( گەشتەکانی 
هیچ زانیاریەکی ترمان دەربارەی دوا سەفەری مەوالنا بۆ دیمەشق نیە.. ئیتر مەوالنا لە 
پەیدابوونی جسمانی شەمس نائومێد بووە، وە لە هەمان کاتدا، یانی لە پۆپەی نائومێدی 

: لە نەبوونی مەوالنا لەشاری قونیەدا دەمڕاستان و چاوساقانی مەوالنادا "ئەفالکی" دەڵێت
ئەو شارە مەزبەتەیەک دەکەن و دەینێرنە الی سوڵتانی روم، تا بکەوێتە فکری 
گەڕاندنەوەی مەوالنا بۆ شاری قونیە.. گوایە سوڵتان چەند وەزیرێک دەنێرێتە دوای 

 ...دامەوالنا
 مامۆستای پایە بەرز "فروزانفەر" دەڵێت:

بۆ قونیە، تەنها لە رووی نائومێدیەوە ن الم وایە و لەوەش دڵنیام گەڕانەوەی مەوالنا م
بووە و بەس.. کەوا ئیتر چاوی بە شێوەی بایەلۆژی شەمس ناکەوێتەوە.. بۆیە گەڕاوەتەوە 
بۆ قونیە، وە ئەو ماوەیە کە لە دیمەشقدا بووە لەگەل کەسێکدا بەناوی شێخ "حمدەدین" 

ەتە ئاوێنەی سلوک، کە گەڕاوەتەوە بۆ قونیە، حەمیدەدینی لە دیمەشق بووە.. ئەوەی کردو
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 بەجێ هێالوە..

 بەرهەمەکانی شەمسەدینی تەبریزی

وەک زانراوە شەمسەدین پیاوێکی دونیادیدە و چاوکراوە و گەشتیارێکی هەمیشەیی 
 بووە، هاودەم و هاوچەرخی زۆر لە پیاوانی گەورەی ئاینی رۆشنبیری زەمانی خۆی بووە،

 وە لە دونیای سلوکی بەرچاو و شاراوەش خاوەنی پایەی خۆی بووە.. 
کتاوێکی نووسراوی ئەگەر دەستی بەاڵم شەمس پارێزی لەوە کردووە، وەتاکوئێستاش 

قەڵەمی شەمس بەدەست نەهاتووە. بەاڵم لە دوو سەرچاوەدا، یەکەم، کتاوێکە بەناوی 
"ئەفالکی"یەوە تۆمار کراون بەناوی  "مقاالت"، دووەم، دە بەشی وتەکانی شەمس لە الیەن

ئەو دوو کتاوە لەالیەن موریدانەوە نووسراون، نەک خودی شەمس، ئەو ارف العارفین[ ع]م
نووسراوانە بریتین لە بڕێک لە وتەکانی شەمس و وەاڵمی پرسیاری موریدانە، یا وەاڵمی 

حەقیقی شەمس و  دوژمنانی شەمسە، ئەوەی لەو پرسیار و وەاڵمانەدا هاتووە پێگەو جێگەو
پەیوەندی پڕ لەرازی نێوان شەمس و مەوالنا رۆشن دەکاتەوە. بەتایبەت کتاوی "مقاالت" 

دەژمێردرێت.. پڕە لە خاڵی پەسەندو پڕ لە زەرافەت و بە گەنجینەیەکی ئەدەبیاتی فارسی 
وە ئەوە دە فەسڵەی "ئەفالکی" دەربارەی شەمس نووسیویەتی.. ]فروزانفەر[ الی وایە لە 

 وی "مقاالت"ی وەرگرتووە..کتا
فروزانفەر، دەڵێت: کۆمەڵە شیعرێک کراوەتە کتاوێک بەناوی ]مرغوب القلوب[، 
سەرجەم سەد و پەنجا دێرە شیعرە و لە هیندوستان چاپکراوە، گوایە شیعری شەمسە، بەاڵم 

وە بە پێی مس شاعیر نەبووە، ەئەو شیعرانە هیچ پەیوەندیەکی بە شەمسەوە نیە، چونکە ش
کۆچی نووسراوە، یانی سەدو  5٨5دی ئەو شیعرانە نووسینی ئەو کتاوە شیعریە لەساڵی خو

 دوانزدە ساڵ بەسەر مەرگی یا ون بوونیدا گوزەراوە.
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 مەوالناون بوونی شەمس و رۆژگاری  دوای
 
 

مەوالنا لە پەیداکردنی شەمس، کە نائومێد بوو گەڕایەوە بۆ شاری قونیە بە شێوەیەکی 
ابوردوو کەوتە وە ئیرشاد و رێنمایی خەڵکی دەکرد، بە رەوشتی ساکار و جیاواز لە ر

کرداری شیاو خەڵکەکەی هان دەدا.. لە راستیدا ئەو ماوەیە کە هاودەمی شەمس بووە و 
ناو دڵ و دەروونی دا  ئەو کاتانەی بەدوای شەمسدا گەڕاوە بە موسافەرەتێکی عەقالنی

شەوقی دیدار و تەواوی هەستەکانی گەاڵڵە  پڕی پڕ بووە لە حەقیقەت و زەوقی جوان و
 525دەکردو وەک دوڕڕو جەواهێر بەناو موریدانیدا پەخشی دەکردەوە، لە مێژووی ]

کۆچی[ مەوالنا بە باڵوکردنەوەی زانیاری ئیالهیەوە سەرگەرم  551کۆچی[ تا مەرگی ]
وو هەروەها بووە، بەاڵم لە رەوشت و تێفکرینی چاوساقانی رێبازە جۆراجۆرەکانی رابورد

دەوروبەری بە دوور بوو پەیوەستە بەدوای ئاوێنەیەکدا دەگەڕا تاخۆی تیادا ببینێتەوە و 
بیکاتە بەڵگە و خۆی بدوێنێ، وە بۆ ئەنجامدانی ئەو مەبەستە شێخ سەالحودینی 

 ..وەهەڵبژارد

 شێخ سەالحودینی زەڕکوب قونیەوی

یق وە دۆستی نێوان ئەو و ودینی موحەقئسەالحودین فەرەیدون، سەرەتا موریدی بەها
مەوالنا، بە هۆی بەهائودینەوە بووە، لە گەڕانەوەی مەوالنادا بۆ دیمەشق و مردنی 

ودین، رۆژێک سەالحودین دەڕوا بۆ مزگەوتی "ئەبولفەزل" بۆ نوێژی جومعە، لەو ئهاەب
لە پڕ عیشقی مەوالنا لە رۆژەدا مەوالنا لە مزگەوتدا دەدواو قسەی بۆ خەڵکی دەکرد، 

الحودیندا تەجەلی کرد و سەالحودین هەڵساو خۆی بەسەر پای مەوالنادا دا، ئیتر سە
سەالحودین بووبە سەرسوپوردەی مەوالناو، مەوالناش لە موحەبەت و رێزلێنانیدا درێغی 

شەمس یەشتا فکر و زکری مەوالنای داپۆشی بوو، نەدەکرد، بەاڵم سایە و سێبەری 
ۆ سەالحودین بکاتە ئاوینەی خۆی.. کە دەوروبەر نەختێکی خایاند تا مەوالنا راستەوخ

روانیان وا مەوالنا کابرایەکی زرنگەری کردوەتە ئاوینەنماو شێخی خۆی، نەچوونە ژێر بارو 
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ەوە.. نەدە چووە عەقڵیانەوە مەوالنا کابرایەکی زرنگەری ندووبارە لە مەوالنا یاخی بو
خۆی، بەالیانەوە نەشیاو و  نەخوێندوەاری خەڵکی شاری قونیە بکاتە مورشید و شێخی

نەگونجاو بووە، هەتاوەکو بە "قفل"ی دەوت "قڵف" و بە ]مویتەال[ی دەگوت ]موفتەال[ 
مەوالنا کابرایەک نەبوو بڕواتە ژێر ئیرادەی حەسودانی دەورووبەریدا، ئەوەی قەناعەت و 

دا، وە  باوەڕی پێی بوایە دەیکرد، هەمان سۆز و عیشقی شەمسی هەڵرژاندە سەر سەالحودین
ئەندازە رق و کینەی بە گوێرەی نزیک بوونەوەی رۆحی مەوالنا لە سەالحودین بەو 

دەورووبەری مەوالنا دژ بە سەالحودین پەرەی دەسەند، هەواڵ گەیشتە سەالحودین کە 
دەیانەوێ بتکوژن وەالمی دایەوە، ئەگەر فەرمانی خودای لەسەر بێت ئەوا خۆشحاڵم بەو 

ێری خەڵکی، هەتاوەکو بکوژەکانم هیچی ترم لەدڵدانیە.. کوشتنە، وە من جگە لە خ
وتەکەی سەالحودین دڵ رەقی پیالن گێڕانی نەرم کردو تۆبەیان کرد، رۆیشتنە خزمەتی 
مەوالناو پەشیمانیان دەربڕی. یەکێک لەوانە کە هاودەم و رەفیقی سەالحودین بووە بەناوی 

 تەوە..بەرز کردوە نایەتی دژ بە سەالحودین]ئیبنولچاوش[ پەرچەمی دوژم
ئیتر عیشقی مەوالنا رۆژ بە رۆژ بۆ سەالحودین لە پەرەسەندندا بوو تا وای لێهات 

بە خزمان و منداڵەکانی و دەست بە دامێنی سەالحودین بن، هەر واشیان دا  مەوالنا فەرمانی
 کرد، وە بڕێکی زۆر لە هەڵبەستەکانی بە سەالحەدیندا هەڵداوە وەک دەڵێت:

 یبد آمد در آن دکان زرکویکی گنجی پدی
 هی خوبیززهی صورت، زهی معنی، زهی خوبی، 

.. ئیتر پڕە لە یەداەزەرنگەریئاگاتان لێ نیە خەزینەی زەڕ ە گەنجینەیەکە لەو دوکانی 
 مەعناو مەعنەویەت و چاکە و دیسان چاکە...

پڕ رۆژێک مەوالنا لە حاڵی "سماع" دابوو سەالحودین لە گۆشەیەکدا راوەستابوو، لە 
 مەوالنا قەسیدەیەکی دوورو درێژی بەدەمدا هات و سەرەتاکەی بەم بەیتە دەست پێدەکات:

 نیست در آخر زمان فریاد رس
 جز صالح الدین صالح الدین و بس

 گر ز سر سرّ او دانسته ای
 دم فروکش تا نداند هیچکس

و هیچ کەسێک لە ئاخر زەماندا فریات ناکەوێ، جگە لە سەالحودین و سەالحودین 
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 بەس.
 ئەگەر پەێت بە سەرەتای رازی ئەوت بردووە، بێ دەنگ بە با کەس بێت نەزانی.

جگە لە پەیوەندی رۆحی نێوان مەوالنا و سەالحودین نزیکی ژن و ژنخوازی کەوتە 
نێوانیانەوە فاتمە خاتونی کچی سەالحودینیان لە سولتان ەولەد مارەکرد، وە لە شەوی 

 وە:شاییدا مەوالنا ئەم شیعرەی وتو
 بادا مبارک در جهان سور و عروسیهای ما
 سور و عروسی را خدا ببرید بر باالی ما

ئێمە.. خودا بیکاتە نەسیبمان شایی و شادی بۆ  یپیرۆزبێت لە جیهاندا شایی و ژنهێنان
 ئێمە..

مەوالنا پەیوەندیەکی پتەوی بە بنەماڵەی سەالحودینەوە پەیدا کردبوو. بۆ خۆی دەرسی 
مەی بوکی دەوت، کاتێک ناخۆشی کەوتە نێوان فاتمە و سوڵتان وەلەدی قورئانی بە فات

 هاوسەریەوە، مەوالنا کەوتە نێوانیانەوە بۆ ئاشت بوونەوەیان..

 مردنی شێخ سەالحودین

سەالحودین زرکوب هاودەمی یەکتر بوون، لە ناکاو سەالحودین و مەوالنا  دە ساڵی رەبەق
تا بوو بە هۆی مەرگی، سەالحودین داوای نەخۆش کەوت و نەخۆشیەکەی درێژی کێشا، 

ی خۆی رزگار کات، مەوالنا سێ رۆژ نەڕۆیشتە شلە مەوالنا کرد تا لە بەندینخانەی لە
 دیداری سەالحودین و ئەم نامەیەی بۆنارد:

"خودا سەالمەتت کا، ئینشالاڵ، وە چەند بەیت هەلبەستی جۆراجۆر، پڕ لە دوعای بۆ 
 بۆی ناردووە..نووسیوەو 
ش مردنیدا وەسیەتی کردبوو هیچ جۆرە شێوەن و عەزاداری رەسم و رەواڵی پرسە و لە پێ

هاتوچۆی بۆ نەکرێت و بە پێچەوانەوە شایی و "سماع" ئەنجام بدەن، کە مردووە مەوالنا 
ن دەرهێناوەو بە نەقارەو موسیقاوە هەشت دەستە شیعر بوێژان لە فک سەری سەالحودینی لە

، وە مەوالنا لەگەل تەرمەکەیدا بە سەماوە رۆیشتووە تا پێشی تەرمەکەیەوە رۆیشتوون
مەزاری بەهائولوەلەدی باوکی، وە لەوێرا تێژراوە ]لە مانگی موحەرەمی شەس سەد و 

 پەنجاو حەوتی کۆچی[.. ئەم شیعرەی لە رێورەسمی جەنازەکەیداوتووە:
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 ای ز هجرانت زمین و آسمان بگریند
 دل میان خون نشسته عقل و جان بگریند

ئەی ئەو کەسەی لە دووریت زەوی و ئاسمان فرمێسک دەرێژێ دڵ خەڵتانی خوێنەو 
 پڕ لە ئێشە رۆح و رەوان سەرگەردانە و گریانی کردۆتە پیشە..

ئاین و خواپەرەست بوو، تا خوا حەز بکات ئارام و لەسەر پیاوێکی بە شێخ سەالحودین 
نەوەی لێ دەباری. خۆ، بە پێچەوانەی شەمس کە یەکپارچە شۆرو تەقەلالو جواڵ

سەالحودین تامول، لە سەرخۆیی و هێمنی لێ دەباری، ئەو ئارامیەی بووبە هۆی ئاسایشی 
 و لەسەرخۆی مەوالنا.

 حوسامەدین حەسەن چەلەبی

حوسامەدینی حەسەنی کوڕی محەمەدی کوڕی حەسەن، کە مەوالنا لە سەرەتای 
یەزیدی زەمان و انە و بمەسنەویدا ناوی بە ]کلیلی گەنجینەی عەرش، رازداری گەنجی

جونەیدی ئەم قۆناغەی ناو بردووە[ لە بنەچەکدا خەڵکی شاری ئورمیەی ئازەربایجانی 
ئێرانە، وە مەوالنا ناوی بە ئەرمەوی رەگەز ناو دەبا، بنەماڵەکەی لەوێرا کۆچیان کردووەو 

چی کۆ 511دونیاوە  ەلە قونیەدا نیشتەجێ بوونەو حوسامەدین لە شاری قونیەدا هاتوەت
نازناوی چەلەبی، لە شیعرەکانی مەوالنادا یا تەزکەرە نووساندا بە حوسامەدین وتراوە، جگە 

چەندین قەلەندەر و ئازا  دابنەماڵەی ئەولە لەو ناوە بە ]اخي ترک[یش ناو دەبرا، چونکە 
کەڵە پیاوی مەردی مەردانە کە بازوو و رەفتاریان زۆر تیادا بووە "فتوت" بە مانای 

لە پێناوی هەژاران و لێ قەوماواندا بووەو درێغیان لە یارمەتی و بەهاناو شمشیرەکەی 
دەکانی رێبازی تەسەوف، لە بەنچوونی مەزلومەوە نەکردووە، ئەو رەفتارە یەکێکە لە 

سەرەتاوە دیاردەیەکی تاکە کەس و مەزاجی بووە، لە دواییدا کە زۆر بوونە و بوونە بە 
 ێۆیان داناوە چەندین تاقم و کۆمەڵی تریان لێ جوکۆمەڵگایەک، مەرج و رێبازیان بۆ خ

کردەوەی جەنگی  وکار بووەتەوە، وەک "عەیاران" ئەو کۆمەاڵنە گرنگیان داوەتە هێزی بازو
ە باو باپیرانی شێخی "ئەخیان" لو چەک، بە هەموو جورێکی.. دیارە چەند کەسێک 
بووە باوکی مردووە، منداڵ  دبوونە، بە حوسامەدینیش وتراوە "ئەخی" حوسامەدین میر

الیەنگرانی باوکی دەستیان گرتوەو پارێزگاریان لێکردووە. زۆری نەکێشاوە لەو کۆمەڵە 
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 یبە موریدی مەوالناو خەرقەی بەندەگی پۆشیوە و لەریزی یەکەمبووە دوور کەوتۆتەوە و 
پەیڕەواندا جیگەی بۆ تەرخانکراوە، وردە وردە لە رووی رەفتار و کرداری خودی 

ینەوە، لە مەوالنا رۆژ بە رۆژ نزیکتر بووەتەوە، بە جۆرێکی وا لە خزمەکانی حوسامەد
خانەقا دەدرا بە  ناوایاو دیاریانەی لەالیەن خەلکەوە دەهینراوە تمەوالنا نزیکتر. ئیتر ئەو، عە

وسامەدینەوە. بەڕێوەبردن و ئەمانەتی حوسامەدین چەندین بەرانبەر باوەڕی حدەستی 
، رۆژێک ئەمیر "تاجودین موعتەز" بڕی حەفتاهەزار درهەمی وەکرد مەوالنای پتەوە

سلیمی حوسامەدینی سوڵتانی بەدیاری بۆ مەوالنا دەنێریت و مەوالنا دەڵێت، ئەو پاریە تە
لەد بە باوکی دەڵێت: هیچ لەماڵدا نیە، هەرچی دیاری دەگاتە خانەقا ەوبکرێت، سوڵتان 

چۆن بژین؟ مەوالنا دەڵێت: بەوەڵاڵهی  هەمووی دەدرێتە دەستی حوسامەدینەوە، ئەی ئێمە
ەڵاڵهی ئەگەر سەد هەزار پەیرەو لە برسێتیدا بیت و تاکە نانێک بە تبە بیلالهی بە 

دەستەوە بێت ئەویش دەنێرمە الی حوسامەدین.. ئیتر پەیوەندی مەوالنا لەگەل حوسامەدیندا 
ناقب العارفین[دا .. لە کتاوی ]موسامەدین کاتژمێرێکی ال دژوار بوەوای لێهات، بێ ح

معین ولدەولەی پەروانە[ لەسەر شەرەفی مەوالنا کۆمەڵێکی زۆر گلیردەکاتەوەو هاتووە: ]
دەعوەتی مەوالنا دەکات.. مەوالنا دەنوارێ کە حوسامەدینی تیادا نیە، بێ دەنگ 
دادەنیشێت و هیچ ناڵێت.. موعینولدەولە، هەست بەوە دەکا و دەنئێرنە دوای حوسامەدیندا، 

ئیتر دەورە بەر ئەوەیان ال روون بووە "سماع"یک حوسامەدینی تیادا دەم مەوالنا دێتە وتە، ئەو 
نەبوایە، دەمی مەوالنا گەرم نەدەبوو.. لە پێشەکی مەسنەویدا و دەفتەری چوارەم و پێنجەم 
و شەشەمدا بە ئاشکرا پێگەی حوسامەدین بەالی مەوالناوە دیارە، وەک لەم قەسیدەدا و 

 دەی تردا دەردەکەوێ:چەندین قەسی
 ئه ی ضیاء الحق حسام الدین توی

 که گزشت از مه بنورت مثنوی

حەق و حەقیقەت کە لە تۆدایە، ئەی حوسامەدین ئەوە تیشکی  ئەی تیشک و نوری 
 تۆ بوو بەرپای رۆشنکردەوە، تا من بتوانم مەسنەوی بنووسم..

یان بە حوسامەدین ی مەوالنا، وەک سەردەمی شەمس و سەالحودین ئیرەیالیەنگڕان
نەدەبرد و خەلیفەیی ئەویان قەبول کردبوو، لە کتاوی "مناقب افالکی"دا هاتووە، شێخێکی 
گەورەی هاو سەردەمی مەوالنا پیری دوو خانەقا بووە، "پیر دەمرێت و ئەمیرکبیر تاجودین 
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ناوی حوسامەدین چەلەبیەوە لە موعتەز، وا بە چاک دەزانی ئەو دوو خانەقایە بکاتە 
وڵتان فەرمانی ئەو پێشنیارە وەردەگرێت و رۆژێک تەرخان دەکرێت بۆ ئەو رێ و رەسمەو س

ئەمیر تاجودین خەڵکێکی زۆر و ناسراوان کۆ دەکاتەوە تا ئەو خانەقایە کە ناوی خانەقای 
زۆر لە پەیرەوانی 'زیائودین وەزیر" بووە رادەستی حوسامەدین بکرێت. مەوالنا و بڕێکی 

 قایە.. "نەفسەدین" کە ئەم داستانە دەگێڕیتەوە و دەڵێت:دەڕۆن بۆ ئەو خانە
بەرماڵی حوسامەدینم هەڵدەگرت لەپڕ مەوالنا بەرماڵەکەی لەمن وەرگرت و دای بە 
کۆڵی خۆیدا و وتی: من بۆی هەڵدەگرم بەرماڵیان لەپێشەوە دانا تا حوسامەدین پێش 

قەلەندەران، لەپڕ کە یەکیک بوو لە کۆمەڵەی [ ئەحمەد]ئەخی  پڕنوێژی بکات، لە
 بەرماڵی حوسامەدینی البردو وتی:

لە خانەقا وەدەرهات، ئەمیر تاجەدین ئێمە ئەمەمان قەبوڵ نیە.. مەوالنا ناڕەحەت بوو 
"ئەخی ئەحمەد"ی گرت و ویستی ئیعدامی کا، مەوالنا نەیهێال، سەرئەنجام حوسامەدین 

 ئەو خانەقایە پێ سپێراو بەڕێوەی دەبرد..

 مەسنەوی سەرەتای دانانی

اکامی پەیوەندی نێوان مەوالنا و حوسامەدین کتاوی ئگەورەترین و گرنگترین 
مەسنوەییە، کە کتاوێکی هەرەگەورەی ئەدەبیاتی ئێرانیو و گەورەترین کتاوی دونیای 
تەسەوفە، لە دونیای ئیسالمدا، وە ئەو کتاوە لە رووی پێشنیاری حوسامەدینەوە مەوالنا 

تتاری ەپێش مەسنەویدا الیەنگرانی مەوالنا بەرهەمەکانی ]عدەستی پێکردووە، وە لە 
حیکمەت، بەاڵم لە نەیشاپوری و سەنائی[یان دەخوێندەوە.. غەزەلیاتی مەوالنا باوەک پڕە لە 

دونیای تەسەوفدا ناگاتە پێگەی مەسنەویدا، لەو رووەوە شەوێک حوسامەدین لە خزمەتی 
ا کتاوێک بە شێوەی ]ئیلالهی نامەی مەوالنادا دەبێت و پیشنیار دەکات تا مەوالن

سەنائی[ یا ]مەنتیقولتەیری عەتتار[ بنووسیتەوە، لە پر مەوالنا دەست بە نووسین دەکا و 
سخن کوتا باید قەسیدەی ]بشنو از نی چون حکایت میکند[ تا دوا بەیتی کە دەڵێت ]بس 

اکاری مەسنەوی والسالم[ دەنووسێ و دەیدا بە حوسامەدین.. یانی دەمەوی ئەوەی بڵێم ش
هاتووە.. با ئەویشە بڵێین، تیشک و شوعاعی حوسامەدین بەسەر دبەو شێوە بە وجوو

مەوالناوە لە شەمس تەبریزی کەمتر نەبووە.. دەریای فکر و زکری مەوالنا دیسان کەوتە 
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بە دەم رۆژەوەو بەردەوام بە نووسینی مەسنەوییەوەو خەریک بوو مەوالنا دا  شەپۆلدان و شەوی
بە دەنگی بەرز بۆ مەوالنای دەخویندەوە، ئەو بەزمە تا و حوسامەدین دەینووسیەوە،  دەیوت

نوێژی بەیانی بەردەوام دەبوو، بەو شێوە بەردەوام بوون تا خێزانی حوسامەدین مردووە، ئیتر 
حوسامەدین گرفتاری غەمی خانمەکەی بووە و بۆ ماوەی دوو ساڵ مەسنەوی راگیراوە و 

وبارە مەوالنا دەستی بە مەسنەوی نووسین کردووەتەوە، ئیتر تا کۆچی دو 511ساڵی  ەل
 بە نووسینی مەسنەوییەوە خەریک بوون..تر  کاتی مردنی مەوالنا حوسامەدین و کەسانی

 وتووێژی مەوالنا و حوسامەدین چەلەبی پازدە ساڵی کێشاوە.
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 مەوالنامردنی 
 
 

اران و پەیڕەوانیدا، لە پر هەستی بە مەوالنا دەم گەرمی شیعر و مەعنەویات بوو لە ناو ی
ێشێکی سەخت کردووە کەوتوەتە ناو پێخەفی نەخۆشیەوە، هەرچی تەبیب و ئازارو ئ

حەکیمان کۆشاون پلەی تاو گەرمی لەشی داگرن نەیانتوانیوە، سەرئەنجام رۆژی یەک 
کۆچی لەخۆرئاوادا ئەو هەتاوە  515شەممەی پێنجەمی مانگی جەمادولئاخری ساڵی 

کەوتووە، خەڵکی  ا مەوالنا نەخۆشددارە لە ئاسۆی رۆشنایی ئاوابووە.. لەو دەمەیتیشک 
شاری قونیە دەمی خانەقایان چۆڵ نەکردووە و کۆمەڵ کۆمەڵ خەمزەدە لەوێرا چاوەروانی 

 هەواڵی تەندروستی مەوالنایان پرس و چو دەکرد.
هەواڵ پرسینی  شێخ سەدرەدین "کەیەکێک لە گەورە پیاوانی قونیە بووە، هاتووە بۆ

 و وتویەتی:مەوالنا 
[ پلەت بەرزبێت چاک ببتەوە ئینشالاڵ، مەوالنا چاوی بەرز ]

 کردۆتەوەو لە وەاڵمی دوعاو گریانی شێخ و یاراندا مەوالنا فەرمویەتی:
 چه دانی تو که در باطن چه شاهی همنشین دارم

 هنین دارمآای پرخ زرین من منکر که 
 شه کو مرا آورد کلی روی ئاوردم بدان

 زآن کو آفرید سنم هزاران آفرین دارم
 گهی خورشید را مانم گهی دریای گوهر را
 درون دل فلک دارم برون دل زمین دارم
 دریون حمزه عالم چو زنبوری همی پرم
 مبین تو ناله ام تنها که خانه انگبین دارم
 دال گر طلب مائی بر آید چرخ خضرایی

 ست شاه من که آمن االمنین دارمچنان قمری

ئەو چەند بەیتەی سەرەوە لە سەرەمەرگدا وتویەتی تو لە کوێ دەزانی من لە غەیبدا 
ئەو شاهەی منی کێ هاونشینمە مەنوارە رەنگی زەردمدا من پای ئاسنینم هەیە بزانە 
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 هێناوەتە ئێرە، لە گۆشەو کەناری سەودای ئافەرینم هەیە
هەنگ وا دەفڕم مەنوارە نرکەو ناڵەمدا من خانەو  لە نیو کوپەی جیهاندا وەک

 کاشانەی نەخشینم هەیە.
ی ئەی دل ئەگەر منت دەوێ رووبەرووی چەرخی شینی کۆشکێکی شاهانەیەو ئاسایش

 هەتاهەتایم هەیە..
ەزار خۆزگە چوار سەدساڵ هئەفالکی دەڵێت: خێزانەکەی مەوالنا پێی دەڵێت، خۆزگەو 

تبووی: لێگەڕێ ولە زانیاری دەکرد، مەوالنا لە وەالمیدا  تەمەنت دەکرد، تا جیهانت پڕ
اوە.. ئێمە لەم جیهانەدا مەگەر من فیرعەونم یا نەمرودم، ئێمە لە خۆڕا نەهاتوینەتە دونی

زیندانین، هیوادارم بەم زوانە بگەمە بەزمی ئازیزاندا.. ئەگەر لەبەر رێنمایی خەڵکی 
دەڵێن مەوالنا ئاوا انە خاکیەم بەجێ دەهیال بێچارەو گومڕا نەبوایە گەلێک زووتر ئەم ژی

 وەسیەتی کردووە:

وەسیەتتان بۆ دەکەم هەمیشە بە ئاشکراو نهێنی لە خودا بە دوور نەکەونەوە، کەم بنون 
ژو رۆژو بێت، دووربن لە کەم بخۆن، کەم بدوێن، دووربن لە گوناە و تاوان ئاگاتان لە نوێ

 کانەوە، تامولتان هەبێت دووربن لە ناکەس بە چەو گەوجەکانەوە، بکۆشنەهەواو هەوەس
لەگەل پیاوە چاکەکاندا تێکەاڵوبن، ئەوانە پیاو چاکن خێرو بەرژەوەندی خەڵکی دەپارێزن، 

 ت و پڕمانا، سوپاس بۆ خوای تاک و تەنها.للیەیجوانترین وتە ئەوەیە کەم ب
شاری قونیە گەورەو بچوک لە ری و رەسمی تەرمی مەوالنادا بەشدار بوون،  خەڵکی

لە رووی عەقل و دڵەوە، لە رێ و رەسمدا بەشداریان تر  دینیمەسیحی و جولەکە و غەیرە 
کردووە، شێخ سەدرەدین نوێژی بەسەردا خوێندووەو لە غەمدا بێهۆش کەوتووە، ماوەی چل 

بووە.. مەوالنا لە پێش مەرگیدا ئەم قەسیدەی نووسیوە  رۆژ پرسەی مەرگی مەوالنا بەردەوام
 کە دەڵێت:

 بروز مرگ که تابوت من روان باشد
 گمان مبر که مرا درد این جهان باشد
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 برای من مگری و مگو دریغ دریغ
 بدام دیو درافتی دریغ آن باشد

 جنازه ام چو ببینی مگو فراق فراق
 مرا وصال و مالقات آن زمان باشد

 سپردی مگو وداع وداعمرا بگور 
 که گور پردل جمعیت جنان باشد

ئەم جیهانەم.. بۆ لە رۆژی مەرگمدا کە تابوتم بەالتا گوزەرا، وا تێنەگەی غەمزەدەی 
و بڵێی حەیف کە رۆیی.. ئەوە نارەواو هەوەسە. تەرمەکەمت دە، نەڵێی ئەوە  ێەگرممن 

 بۆ هەتاهەتایە من ئەوەسا خانەی هەمیشەیی نشینم نەرۆیشت
ەیە من لە مبە دەست خاکەوە نەڵێی وا رۆیشتی.. باوەربکەن ئەو دەدا  کە منتان

 بەهەشتی بەرینم...
دوای مەرگی مەوالنا ]عەلەمودینی قەیسەر[ کە دەمراستێکی شاری قونیە بووە، بە 

تا ساختمانێکی جوانی رازاوەی بە سەر ی بەخشی ( درهەم31111بڕی سی هەزار )
( ٥1111]موعینەدین سلیمان پەروانە[ هەشتاهەزار )ات گۆڕی مەوالناوە دروەست بک

تری  ( درهەمی٨1111خستە سەر ئەو بڕە پارەیە و لە دواییدا بڕی پەنجا هەزار ) یدرهەم
 بەخشیە رازاندنەوەی گومەزو ساختمانی مەزاری مەوالنا.

ەی مەوالنا لە نزیک مەزاری باوکیەوە نێژراوە تا ئێستا زیاتر لە پەنجا کەس لە بنەماڵ
 مەوالنا لەو مەزارەدا نێژراون..

 مەوالنارۆشنبیران و شێخ و سۆفیانی سەردەمی 

ۆیدا ئاشنایەتی پەیداکردووە، شێوەی ژیان و لەگەل زۆر لە چاوساقانی زەمانی خ مەوالنا
بووە و چاوساقانی دوورو نزیک بووە بە خولیایان تا بە رێبازی مەوالنا سنوورشکێن 

 خزمەتی بگەن.
شتە کە مەوالنا لە بنەماڵەیەکی ناسراوی خانەقاداردا هاتوەتە دونیاوە بۆ لەوانە گوزە

وەی رێبازەکەی بووەتە ێئەدەب و زانیاری ئیسالمیدا پۆپەنشین بووە و شخۆی لە زانست و 
بە ناپەسەندیان داناوە، هەر دوو تر  هۆی بیروڕای جۆراجۆر و بڕێک بە پەسەندو بڕێکی
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نا بگۆڕێت و لە کارو کردوەوەی خۆیدا تا دەمی مەرگ راکە نەیتوانیوە بیروڕای مەوال
 بەردەوام بووە..

 اق قونەویحۆدین محەمەدی کوڕی ئیسرسەد

ئەم زاتە یەکێک بووە لە پەیڕەوانی محیدین عەرەبی و خەڵکی شاری قونیەیە و 
خانەقاداری کردووە، زۆر بەرهەمی زانستی و سوفیانەی لێ بەجێماوە، وە دایکی ئەم زاتە 

 .ئەڵبەتە بە بێوەژنێتی دوەتە محیدین عەرەبیشوی کر
و زانیاریەکانی، ئاگاداری هەر بەالی ئەوەوە پەروەردە بووە، جگە لە دونیای تەسەوف 

زانستی ئاینی و زانستی رۆژو سەردەمەکەش بووە، وە لە شاری قونیەدا مەدرەسەو خانەقای 
تەسەوف فیربووە، وەک  زۆر کەس لەژێر چاودێری ئەودا پلە و پایەی زانستی وهەبووەو 

سەعدەدینی حەمەوی، موئەیەدودینی جندی، فەخرودینی عیراقی. کتاوی "مفتاح الغیب" 
 لەالیەن ئەوەوە نووسراوە...و "نصوص وفکوک" و "نفحات إلهیە" 

سەرەتا سەدرودین دژ بە مەوالنا دواوە هەنگاوی ناوە، سەرئەنجام لە رێگەی شێخ 
والناو وتویەتی: "ئەگەر بایەزیدی بسطامی و جونەیدی سراجودینەوە بووە بە موریدی مە

 بەغدادی مەوالنایان بدیایە دەست بە دامێنی دەبوون.."
، شێخ و ندا دانیشتبوون لە پڕ مەوالنا دەکەوێرۆژێک کۆمەلێک لە حزوری سەدرەدی

تا لەسەر  وەت، شێخ هەرچی کۆشاێنیشدەخەڵکەکە رۆیشتنە پێشوازی، لە خوارەوە دا
 ی: "نەخێر، وەاڵمی خودا چۆن بدەمەوە..."ویەتانیشت، وتمافورەکە د

 مەوالنا نەچووە ژیر داواکەیەوە..

 ..مەوالناسەردەمی ناکۆکی شێخ و 

رۆژێک مەوالنا مل دەناو دەڕوا بۆ الی شێخ. جێ نشینەکەی دێتە دەرەوەو دەڵی: شێخ 
تە تا لە خۆتەوە قسە لێرە نیە.. مەوالنا پێی دەڵێ: وسبە، تۆ ئەوەندە لە شێخەکەت فێرنەبوی

 نەکەی.. مەوالنا دەگەڕێتەوە..
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 قوتبەدین مەحمود شیرازی

مەسعودی کوڕی موسلمی گازەرونی شیرازی ناوی قوتبەدینی مەحمودی کوڕی 
کۆچی[ هەر لەباو و  521 – 552بووە، یەکێک بووە لە زانایانی سەردەمی خۆی ]

لە هەمان کاتدا دەستی لە کار و باپیرەوە لە کاروباری رۆشنبیریدا کاریان کردووە، وە 
کردەوەی پزیشکیدا هەبووە و یارمەتی خەلکی داوە، وە لە قەزویندا لە ژێر دەستی 

 کۆچی، کاری کردووە. 55٨]نەجمەدین ئەبولحەسەن عەلی کوڕی عومەر[ مردوی 
قوتبەدین لە هونەرە ئیسالمیەکاندا وەک حیکمەت ئیالهی، تەبیعی، پزیشکی، ریازی، 

ی لێزان بووە، چەندین کتاوی لەو بابەتانە نووسیوە، وەک ]شرح حکمة مامۆستایەک
 کلیات قانون[ و ]نهایة االدراک[ و ]تحفة الشاهی[ و ]درة التاج[ ...االشراق[ و ]شرح 

 اڵتی رومی کردووە، سەردەمێک قازی بووە لە شاری سووس..وقوتبەدین، گەشتی 
 دەروا و دەپرسی: رێبازی تۆ چیە؟ ئەفالکی دەڵێت: رۆژێک قوتبەدین بۆالی مەوالنا

مەوالنا دەڵێت: رێگەی ئێمە مردنە و ئەوەی هەمانە لەگەل خۆماندا بێبەین بۆ ئاسمان وە 
 تاکو نەمری پێی ناگەی..

 قوتبەدین لە وەالمدا دەڵێت: ئای خودایە چی بکەم..؟
 مەوالنا لەوەالمدا دەڵیت: ئەم چی بکەمە، بەسە..

 ە موریدی مەوالنا.. لەوکاتەوە قوتبەدین بووە ب
 فەخرەدینی عێراقی

کۆچی[ لە بنەچەدا خەڵکی  5٥٥ – 511ناوی فەخرەدین ئیبراهیم شەهریار بووە ]
شاری هەمەدان بووە و نازناوی "عراقی" لەبەر ئەم ئیراقی الی خومانەی هەڵنەبژاردوە ئەو 

 ێت..ڤەرێکی پان و پۆری ناو ئێران بە عێراق و ئێستا بە ئەراک ناودەبردەم دە
کردنی خولەکانی خوێندن ]شێخ  وبە گوێرەی گێڕانەوەی "دەوڵەت شاە" دوای تەوا

شەواو مورشیدی خۆی هەڵبژاردووە، لە دواییدا لە رووباری شەهابودینی سەهرەوەردی[ بە پێ
شێخ بەهائودینی زەکەریای مولتانیدا لەنگەری خستوەو بەدرێژایی بیست و پێنج ساڵ لە 

کۆچی، کە ساڵی کۆچی شێخی  555تاکو  522یانی لە ساڵی خزمەتیدا گوزەراندوە، 
ناوبراوە، وە دوای مەرگی شێخەکەی لەسەر جێگریی شوێنی شێخەکەی لەگەل خزمانیدا 
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تێکدەچن و بە بەهانەی حەج کردنەوە، مولتان بە جێ دەهێلێت و لە شاری مەکە و 
رە شاعیرانی مەدینەدا چەندین قەسیدەی نایاب دەنووسێ.. عێراقی یەکیکە لە گەو

ران و دونیایەک زەرافەت و پاکی و ناسکی لە خۆی بە جێهێالوە. عیراقی ئێئەدەبیاتی 
دەگاتە واڵتی روم و لە خزمەتی شێخ سەدرەدین قونەوی بە فێربوونی ئوسولی دوای حەج، 

عیرفانی دەست بە کار دەبێ.. وە لە شاری قونەیەدا ناوباوی شیعر و شاعیرێتی عێراقی 
رتووە و لە شاری ێگلجێگە و شوێن. وە "موعینەدینی پەروانە"، گەلێک رێزی دەگاتە زۆر 

یەکی بۆ دروست کردووە، دوای ئەوەی موعینەدین گرفتاری دەستی "توقات"دا خانەقا
کۆچی[ دەبێت و دەکوژریت، واڵتی روم بەجێ دەهێلێ و دەروا  55٨خانی مەغول ]ئەباقان 

دەگیررێ و دەگەڕێتەوە بۆ شام و لە شام بۆ شام و میسر. لە میسردا رێزی زۆری لێ
 کۆچی دوایی کردووە و لە سالحیەی دیمەشقدا دەنێژریت..

بێگومان عێراقی گەیشتوەتە خزمەتی مەوالنا، وە بە بۆنەی دۆستایەتی نێوانی 
مورشیدەکەی عێراقی کە ]سەدرەدین[ە مەوالنا لە ری و رەسمی "سماع"دا بەشدار دەبوو، 

من عێراقیم لە حزوری مەوالنادا دیوە و یەکێک بووە لە خانەقا ئەفالکی دەگێڕێتەوە: 
 نشینەکانی سەردەمی مەوالنا، وە یەکێک بووە لە گەورە شاعیرانی رۆژگاری خۆی..

 شێخ نەجمەدینی رازی

کۆچی[ مردووە، لە شاری  5٨2ناوی نەجمەدین ئەبوبەکر عەبدوولاڵ کوڕی محەمەد ]
را، لە الیەن وبخەلیفەکانی نجمەدین کوە لە "رەی"دا هاتوەتو دونیاەو و یەکیک بو

نەجمەدینەوە نێردراوە بۆالی خەلیفەکەی کە ناوی "مەجدەدین بەغدادی" بووە، تا لە ژێر 
چاودێری ئەوا قۆناغەکانی زانیاری ببڕێت، وە لە سەردەمی هێرشی مەغولدا ئەوەی 

ردەبیل و لەوێرا خۆی بیتوانیبا خۆی رزگار دەکرد لەگەل چەند دۆستێکیدا رایکردووە بۆ ئە
گەیاندوەتە واڵتی روم و ]عەالئودین کەیقوباد[ بە خۆیەوەی دەگرێ و رێزی فراوانی 

 لێدەگرێت..
شێخ نەجمەدین کتاوی ]مرصاد العیاد[ی نووسیوە کە بە یەکێک لە کتاوە 
پایەدارەکانی دونیای تەسەوف دەژمێردرێت، وە ئەو کتاوە بەزمانی فارسی نووسیوە، ئەم 

 ]نفحات االنس[دا هاتووە:ۆر تێکەالوی مەوالنا و شێخ سەدرەدین بووە، لە کتاوی زاتە ز



 یەو رازی ن نامەوال  

54 

درەدین قونەوی و شیخ ەە، یانی مەوالنا جەاللودین و سەیئەستێر کاتێک ئەو سێ
نەجمەدینی رازی کۆ دەبنەوە تا نوێژی خۆرئاوایان کردووە، داوا لە شێخ نەجمەدین دەکەن تا 

[ی خوێندۆتەوە، کە نوێژ تەواو سورەی ]بەرنوێژیان بۆ بکات، دووجار 
دەکەن، مەوالنا جەاللودینی رومی بە گالتەوە بە شێخ سەدرەدین دەڵێت: وا دیارە ئەو دووبارە 

 یەکیکیان بۆ تۆیە و ئەوی تریان بۆ منە.. ە،خوێندنەوەی سورەتی "یا ایها الکافرون"

 بەهائودینی قانع توسی

کوڕی مەحمودی قانع توسی، ئەویش لە ترسی پەالماری بەهائودینی ئەحمەدی 
سەردەمی دەسەاڵتی ە مەغولدا واڵتی خۆی بە جێهێالوە و خۆی گەیاندۆتە روم و ل

عەالئودین کەیقوباد[دا گەیشتوتە ئەوێ و رێزی زۆری لێگیراوە، وە مەدحی عەالئودین ]
ە مێژووی سەالجقەی کەیقوباد و غیاسەدین کەیخوسرەو و عیزەدین کەیکاوسی، کردووە، و

بەناوی سەلجوقنامە نووسیوەتەوە هەروەها کلیلە و دمنەی کردوەتە شیعر و گەیشتۆتە 
 خزمەتی مەوالنا..

دەگێڕنەوە: رۆژیک مەوالنا لە مەدرەسەکەیدا دەبێ، لەپر مەلیک و شوعەرا ئەمیر 
ی مەوالنا. بەهائودینی قانعی کە بە خاقانی زەمان ناو دەبرا، لەگەل کۆمەڵێکدا دێنە حزور

موسلمان نەبووە، مەوالنا دەڵێت: بە چی  ەنکوقانعی دەڵێت: "سەنائی"م خۆش ناوێ، چ
 دەلیلێک ناموسلمان بووە..

 قانعی دەڵێت: بەو دەلیلەی ئایاتی قورئانی لە شیعرەکانیدا تێکەڵ کردووە.
بێ  زۆر بە توڕوبونەوە وەالمی قانعی دەداتەوە دەڵێت: مەوالنا لە وەالمیدا وتویەتی:

دەنگ بە، ئەگەر موسلمان پلە و پایەی بەرزی سەنائی بدیایە، کاڵوەکەی لەسەری 
 دەکەوتە سەر زەوی.. گوایە تۆ موسلمانی؟

 سراجودینی ئەرمەوی

 – ٨92ناوی قازی سراجەدین ئەبولسەنا مەحمودی کوڕی ئەبوبەکری ئەرمەوی، ]
ئسولی دین و نا بووە لە کۆچی[، یەکێک بووە لە گەورە زانایانی سەدەی هەشتەم، زا 5٥1
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فیقهو مەنتیقدا، یەکێک بووە لو قوتابیانی ]کەمالودین یوسف[ کتاوێکی نووسیوە بو 
ناوی ]مطالع االنوار[ وە قەتبەدین رازی شەرحێکی دوورو درێژی بۆ نووسیوە.. سراجەدین، 

توە، بەاڵم سااڵنی دوادوایی ژینی، لە قونیەی گوزەراندووە، لەسەرەتاوە دژ بە مەوالنا جوالوە
 سەرئەنجام هاتوەتە ژێر رکیفی مەوالناوە..

 سەفیەدین هندی

کۆچی[.. لە واڵتی  52٨ – 522ەدین محەمەدی کوڕی عەبدورەحمان هندی ]یسەف
دونیاوە، لە وێرا چوو، بۆ حەج و گەدشتوەتە واڵتی میسر و لەوێوە  ەهیندوستاندا هاتوەت

یندا گیرساوەتەوەو بە کاروباری زانستی گەیشتوەتە واڵتی روم و لە خزمەتی قازی سراجەد
کۆچی دەڕوا بۆ  5٥٨ئیسالمیەوە خەریک بووە، سێ سال دوای مردنی مامۆستاکەی 

مانگێک دوای شاری دیمەشق و لە مەدرەسەی ئەتابەکیە و زاهریەدا، دەبێتە مامۆستا و 
هایة ئەوە دەمرێ، سەفیەدین زانایەکی بە توانابووە، چەندین کتاوی نووسیوە، وەک ]ن

کیرانی الوصول الی علم االصول و زبدة الکالم في علم الکالم[ سەرەتا یەکێک بووە لە مون
مەوالنا.. بەاڵم لە دواییدا بووە بە مورید.. مەوالنا وتویەتی: هەزار گاوری رومی بکەیتە 
ئیسالم لە قەناعەت پێ کردنی سەفیەدین پێم ئاسانترە.. سەفیەدین، لە مەدرەسەی 

 دا مامۆستا بووە.لۆکەفرۆشوکان

 ەجەل سەعدی شیرازیشێخی ئ

مامۆستای گەورە و شاعیری بە توانا سەعدی شیرزای هێندە لە ئەدەبیاتی فارسیدا 
پایە بەرزە هەرچی بۆ بنووسم کەمە.. ئەم زاتە هاوچەرخی مەوالنا بووە، وە لە گەشت و 

ەستەوەیە، کە ئەو دوو گوزارەکانیدا لەگەل مەوالنادا یەکتریان دیوە، دوو سەرچاوەمان بە د
زاتە یەکتریان دیوە، یەکەم. "ئەفالکی"یە دووهەم دانەری کتاوی "عجائب البلدان"ە، بە 

 درێژی لەو رووەوە دواوە.
مەلیک شەمسەدینی هندی کە فەرمانڕەوای شیراز بووە، پارچە زەوییەک بۆ شێخی 

. ئەو دەمەش سەعدی دابین دەکا و داوا دەکات بەیتێک شێعر لەو رووەوە بنووسێت.
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قەسیدەیەکی مەوالنا گەیشتبووە شیراز "سەعدی".. ئەم بەیتە شیعری مەوالنایە بۆ 
 فەرمانڕەوا دەنێژێت:

 هر نفسی آواز عشق میرسد از چپ و راست
 ما بفلک میرویم عزم تماشاگر است

هەر چرکەیەک ئاوازی عیشق لە چەپ و راستەوە دەگاتە گوێم، خۆم پێ راناگیررێ، 
ان دەڕۆم.. لەدوای ئەو بەیتەوە نووسیویەتی شایەکی پایە بەرز لە واڵتی رومدا ئاسمروو بە 

ناتوانم زهوری کردووە، کە کەس لەو جوانتری نەوتووە ]مەبەستی لە مەوالنایە[.. وە من 
روو بە ئەستانەی ئەو پاشا بڵندە نەڕۆم و سەری تەعزیمی بۆ دانەنوێنمەوە.. وە سەعدی 

 یداری مەوالنا کەوتۆتە رێ..شیرازی روو بە قونیە بۆ د
لە کتاوی ]عجائب البلدان[دا هاتووە و دەڵێت: لە گەشت و گوزارەکانی سەعدیدا 
دەگاتە شاری قونیە و لە نزیکی خانەقاکەی مەوالنادا جێگیر دەبێت و دەیەوێ شیعرێک 

سرمست اگر لەبابەت و شێوەی شیعرەکانی مەوالنا بنووسیت و دەست پێدەکا بەم بەیتە ]
بۆ خزمەتی  ەوارێئناتوانێ بەشی دووهەمی بەیتەکە تەواو بکات [ ئی عالم بهم برآیددرآ

مەوالنا دەڕوات، لە "سماع"دا بەشداردەبێ.. لە پر مەوالنا بەهەمان بەیتی ئەو دەست پێدەکا 
 و قەسیدەیەکی دوورودرێژ دەهۆنێتەوە:

 سرمست اگر درآئی عالم بهم برآید
 دخاک وجود مارا گرد از عدم برآی

ئەگەر بتوانی بگەیتە پلە و پایەی شەیدایی و مەستی دونیایەکی بەرباڵوت دەست 
 دەکەویت، خاک و خۆڵی ئێمە لە دوا رۆژدا تەپوتۆزێکی گەورەی لێ هەڵدەستێ..

چەند سەرچاوەیەکی شیعری بەدەستەوەیە کەوا سەعدی لە چەندین بەیت و قەسیدەیدا 
 جوانی دەربارەی مەوالنای وتووە.
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 مەوالنایار و فەرمانڕەوایانی سەردەمی شەهر
 
 

بڕێک لە فەرمانڕەوایانی سەلجوقی کە لەالیەن مەغولەوە فەرمانڕەواییان دەستپێکردووە، 
لە دواییدا پەرچەمی سەربەخوییان هەلگرتووە، زۆربەی زۆری شاکانی سەلجوقیەکان رێز و 

ایبەت "مەوالنا"یان گەلێک دڵنەوازیان لە شاعیران و ئودەبا و داهێنەران گرتووە، وە بە ت
بەالوە گرنگ و رێزدار بووە، پەالماری لە ناکاوی مەغول و لەناو بردنی دەسەاڵتی خوارەزم 

ر کەس ئەوەی بە توڕەبوونی ئاسمانی خوداییان زانیوە، کە خەڵکەکە لە دین و شاهیان، زۆ
ناردوون. دوای ئاین و شەریعەتەوە دوور کەوتنەتەوە، خوداش غەزەبی گرتووەو مەغولی بۆ هە

کەیخوسرەو وە فەرماندە ناسراوەکەی مەغول شەڕی "کوسەداغ" لە نێوان غیاسەدین 
]بایجونویان[ وە سەرکەوتنی مەغول، دەسەاڵتدارانی سەلجوقی کەوتنە ژێر فەرمانی 

کۆچی[ یەکێک بووە لە موریدانی  5٨٨-523مەغولەوە.. عیزەدین کەیکاوس شاە ]
 کۆچی[ چەندین جار گەیشتوەتە 552-5٨٨ئەرسەالن مەوالنا، وە ]روکنەدین قلیچ 

خزمەتی مەوالنا، زۆر لە ئومەراو وەزیرەکان، لە مەجالیسی "سماع"دا بەشداریان دەکردو 
لەزەتیان لە دونیای تەسەوف دەبرد، هەروەها سوڵتان روکنەدین، ئەویش خۆی بە موریدی 

تاجەدین موعتەز، وە موعینەدین مەوالنا دەزانی، هەروەها سولتان جەاللودینی قەرەتای، وە 
سەلمان، کە ناسراو بووە بە ]پەروانە[ وەزیرێکی گەلێک زیرەک و لێهاتوو بووە، کە خانی 
مەغول "ئەباقائان" فەرمانی کوشتنی داوەو کواڵندویانە و لە گۆشتەکەیان خواردووە، 

 هەتاوەکو خودی خانی گەورە، وەک رەسم و رەوال لەو گۆشتەی خواردووە
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 مەوالنارهەمەکانی بە
 
 

ئەوە ئاشکرایە تەواوی ژیانی مەوالنا لە بازنەی رۆشنبیری و زانیاری بەدەر نەچووە، 
شەوو رۆژی ژیانی بە فێربوون و فێرکردنەوە خەریک بووە، وردە وردەش گەیشتوەتە 

مەوالنا بخرێنە سەر عالەمی عیرفانی، بەاڵم ئەوەی ئاشکرایە نە توانراوە تەواوی وتەکانی 
 لەوەی دەدوێین کە بەدەستمانەوەیەغەز، وە ئێمە کا

 یەکەم غەزەلیات

ئەم بەشە زۆرتر بە ]دیوانی شەمس[ ناسراوە.. وە ئەو غەزەالنەی بەناوی سەالحودین 
ای غەزەل وە بەناوی ]خاموش یا زەرکوب و حوسامەدین چەلەبی نووسراون، ناگەنە هامت

ری چۆنیەتی پەیوەندی نێوان مەوالنا خمش کن[ پایانی بێ هێناوە، ئەگەر کەسێک ئاگادا
و شەمس نەبێت وا دەزانێ شەمس شاعیرەێکی گەورەی دونیای ئەدەبیاتی فارسی یە و 
]دیوانی شەمس یا کلیات شمس[ هەر بۆ خۆی ناوەکەی وا لە تەماشاکەر دەکا کە 

 بۆ خوێشی فەرموویەتیتێفکرێت ئەو دیوانە شەمس نووسیویەتی، نەک مەوالنا.. 
 گوبزیان شمس حق دین مفخر تبری

 بلکه صدای تو است این همه گفتار من

شانازی تەواوی تەبریزیەکانە هەتاوی حەق و حەقیقەت و ئاینە شەمس، ئەوە دەنگی 
دێنێتە گوفتار.. ئەو ئاشناییە دەرو دەروازەی نوێی لە تۆیە لەمندا دەنگ دەداتەوەو من 

(، وە نوسخە دەست 31111یتە )مەوالنا کردۆتەوە، دیوانی شەمس سەرجەم سی هەزار بە
بەیتە، دیوانە چاپیەکەی پەنجا هەزار بەیتە، وە لەو دیوانەیدا  ٨1111تا  21111نووسەکان 

ر تپشکی گەورە بەر شەمس کەوتوەو بە دوای ئەودا سەالحودین، لەو دوانە کەم
 حوسامەدین، چونکە لە شاکاری مەسنەویدا زۆرتر ناوی حوسامەدین هاتووە..

 وزانفەر دەڵێت:مامۆستا فر
ناو شیعرەکانی مەوالناوە، وەک  تەکەوتونەتر  لەوەی دڵنیام بڕێک لە شیعری شاعیرانی
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تەبەسی و ئەنوەری و لەگەل بیست غەزەلی شیعری جەمالودینی ئەسفەهانی، وە شەمسی 
 سولتان وەلەدی کوڕی..

 وەک ئەم بەیتە شیعرە کە هی جەمالودینی ئەسفەهانیە:
 زما ترا من وفا بیاموی

 یا من از تو جفا بیاموزم؟

 من لەگەل تۆدا نازانم وەفا فێربم یا بێ وەفایی و جەفا؟

 مەسنەوی

کۆنترین شێوەی شیعری فارسیە و زۆربەی زۆری شاعیرانی ئەدەبیاتی فارسی بە 
حوسامەدین چەلەبی، مەوالنای خستە کەڵکەڵەی ەسنەوی شێعریان نووسیوە.. شێوەی م

ئەو لەحزەیە قەسیدەی ]بشنو از نی[ نووسیوە کە یەکیکە لە نووسینی مەسنەویەوە و هەر 
 بەناوبانگترین شێعرەکانی

کۆچی، دەفتەری یەکەمی مەسنەوی تەواو کردووە، بەشی دووهەمی  5٨5لە ساڵی 
کۆچی دەست پێکردوەو ئیتر رانەوەستاوە تا شەش دەفتەری تەواو کردووە..  551لە ساڵی 

وی، فروزانفەر ئەو ەمەسن کقل االرواح[ەوە، نەبڕێک الیان وایە مەسنەوی ناوی ]سی
 بۆچوونە بە هەڵە دەزانیت و رەدی دەکاتەوە..

 مامۆستای گەورە ]نیکلسن[ دەربارەی شەش دەفتەری مەسنەودی وای نووسیوە:
 بەیتە 2113 دەفتەری یەکەم
 بەیتە 3٥21 دەفتەری دووەم 
 بەیتە 2٥21 دەفتەری سێهەم
 بەیتە 3٥٨٨ دەفتەری چوارەم

 بەیتە 213٥ فتەری پێنجەمدە
 بەیتە 2925 دەفتەری شەشەم

بەیت، بەاڵم لەو رووەوە بیروڕا جیوازە.. دیارە باوەڕ  1٨531کۆی گشتی دەکاتە 
پێکراوترین نوسخە وەک مامۆستا فروزانفەر دەڵێت.. نوسخەی مامۆستا "نیکلسن"ە تەواوی 

تنووسەکانی سەردەمی دەس جێی باوەڕترە، چونکە ئەو لەسەر نوسخەتر  لە نوسخەکانی
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 مەوالنا نووسراونەتەوە، هەروەها مامۆستای دانا فروزانفەر دەڵێت:
جوانترین باسێک دەربارەی مەسنەوی نووسراوە، لە الیەن کەمالودین حوسەین خوارزەمیە 
کە لە کتاوی ]جواهر االسرار[دا بە فارسی نووسراوە، هەروەها ]مەال حوسەینی کاشفی[ 

 نووسیوە..ئەویش بە حەق جوانی 

 روباعیات

کۆچی لەالیەن چاپخانەی ئەختەر لە شاری ئەستەنبولدا لە چاپدراوە،  2321لە ساڵی 
 چوارینەیە.. بڕێکی گومانی لێکراوە هی مەوالنا بن.. 25٨9کە سەرجەم 

 فیەمافیە

دا مەوالنا وتویەتی وە بەهائودینی کوڕی سئەم کتاوە بریتیە لەو وتانەی کە لە مەجال
راو بە سولتان وەلەد لەگەل موریدێکی تردا یاداشتیان کردووە.. ئەو کتاوە مەوالنا ناس

پرسیارو وەالمە و بڕێک لێکدانەوەی سۆفیگەری وە لە وێرا داستان و رووداوی جۆراجۆری 
تیا نووسراوە، وەلەو کتاوەیدا مەوالنا دەربارەی باوکی و شەمسی تەبریزی و سەالحودینی 

 یادا باس کردووە..زەرکوب و حوسامەدین چەلەبی ت

 مەکاتیب

بریتیە لە نامەکانی مەوالنا کە بۆ ناسراوەکانی سەردەمی خۆی نووسیویەتیەوە.. 
 مەوالنایە بۆ: ێگارشنامەیەکی ئامۆ

]فاتمە خاتون[ی کچی سەالحودین زەرکوب و ژنی سوڵتان وەلەدی کوڕی، نامەیەک 
 کاتی نەخۆشیدا..بۆ سوڵتان وەلەدی کوڕی، نامەیەک بۆ سەالحودین زەرکوب لە 

 مەجالس والسعیە

 ئەو وتانەیە کە لە پشتی مینبەرەوە وتویەتی..
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 مەوالناخێزانی 
 

 مەوالنا چوار منداڵی هەبووە..
 بەهائودین محەمەد، ناسراو بە سوڵتان وەلەد. -2
کۆچی[ وا باوە کە شەمسی تەبریزی ئەو  551 – 512عەالئودین محەمەد ] -1

 کوشتویەتی.
ە لەیەک دایک بوونە، دایکیان ناوی ]گەوهەر خاتون[ کچی ئەو دوو کوڕ

 شەرەفەدینی سەمەرقەندی بووە..
 کۆچی مردووە.. 555موزەفەرەدین ئەمیر عالەم، لە ساڵی  -3
کۆچی مردووە[. دایکی ناوی ]گرا خاتون قونەوەی[ بووە  513مەلەکە خاتون ]لە  -2

، هیچ یەک لە منداڵەکانی مەوالنا سوڵتان وەلەدمردووە. جگە لە دا  کۆچی 592لە ساڵی 
 ا ئاینیان بە دەست نەهێناوە..یپلە و پایەی زانستی 

کۆچی  51٨بەهائودین محەمەد، ناسراو بە سولتان وەلەد لە شاری )الرندە(دا لە 
هاتۆتە دونیاوە، وە مەوالنا بۆ خوێندن و فێربوون لەگەل براکەیدا ناردویانیە شاری دیمەشق 

ردنی مەوالنا شێخ حوسامەدین و بڕێکی کەی پیرانی تەریقەت رۆژ لە م دوای حەوت
دەڕۆنە الی سولتان وەلەد و دەلێن: دەبێ لە جێگەی مەوالنادا بیت. سوڵتان وەلەد، ئەوە 

ەوە خزمەتی قەبول ناکاو دەڵێت، تۆ لە زەمانی باوکمدا جێنشینی ئەو بویتەوە تا دەگەیت
 اچ دەکات..باوکم من هەر بچوکی تۆم و هەڵدەستی دەستی م
کۆچی مردووە، خەلیفەتی سولتان  5٥3یازدە ساڵ خەلیفەگەری کردووە، لە ساڵی 

کۆچی مردووە.. چوار کوڕی  521وەلەد دوای حوسامەدین سی ساڵ کێشاوە، لە ساڵی 
 هەبووە، بەناوی:

 عارف چەلەبی
 د چەلەبیبعا

 زاهد چەلەبی
 واجد چەلەبی
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وەلەد بووە، عابد چەلەبی دەبێتە خەلیفە دوای عارف چەلەبی کە کوڕە گەورەی سوڵتان 
کۆچی دەبیتە خەلیفە و پێنجەمین  533 – 5٥٨کۆچی[ واجد چەلەبی  519 – 5٥1]

 کۆچی[ خەلیفە بوو.. 532 – 5٥5زاهد چەلەبی لە ]خەلیفەی مەوالنا 
سولتان وەلەد کچێکی هەبووە بەناوی ]مطهرە سولتان عابد خاتون[ کە شازدەهەمین 

چەلەبی مەحمود عارف لە نەوەی ئەو خانمە بوو.. جگە لە ئەوانەی وا  خەلیفەی مەوالنا
[ بوون بە خەلیفەی مەوالنا.. وە دوا خەلیفەی ئەو 31ناومان هێناون، تا ئیستا ]سی کەس 

 بنە ماڵەیە ]بورهانودین چەلەبی[ بووە. کە لە خەلیفایەتی البراوە.
 بشنو از نی چون حکایت می کند

 داز جداییها حکایت میکن

ئەمە بە یەکێک لە شابەیتەکانی مەوالنا دەژمێردرێت، مەوالنا، بە وردی ئاگاداری 
موسیقا بووە و بۆ خۆیشی پەیوەستە نایی یا شمشاڵی لێوە بە دوور نەبووە، لەوەی دڵنیام و 
هەروەها زۆربەی زۆری چاوساقانی رێبازی مەوالنا و مەوالناناسان هەمان بۆچونیان هەیە 

ئامێرەکە بە دەم و لێو بۆی پیادەکرێت و مەوالنا لە زۆر جێگە و  کەوا مەبەست هەتا
 بابەتیدا بە وردی لەو نایەی دواوە

 ای نای بس خوش است کز اسرار آگهی
 کار او کند که دارد از کار آگهی

 یا دەڵێت:
 ناله سرنای باید زدلم 

 که از سرنای بوی یار آید

و جیاواز ئامیری نای کردوەتە لە زۆر لە هەڵبەستەکانیدا بە شێەوەی جۆراجۆر 
 نواندووە. دەستەگیرە و زەرافەتی پێ

 ای درآورده جهانی را ز پای
 بانگ نای و بانگ و بانگ نای

 یان دەفەرمیت:
 ای نای خوش نوای که دلدار و دلخوشی
 دم می و هی تو گرم و دم سرد می کشی
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خۆی خستوەتە جەخت و نایەکانی مەوالنا، فڕینە لە تەلبەندی لەش و پەیکەر و توانا و 
بێتە بەختی عشق و عاشقیەوە، سا ئەگەر شەمسی تەبریزی یا حوسامەدینی چەلەبی کردو

دەستگیرەو لە شکۆمەندی پەروەردگار خۆی نزیک کاتەوە، وە لەپێش ئەوەی لە بادەی 
عیشقی شەمس مەست و مەدهۆش نەبوو بوو تاکە بەیتێک هەڵبەستی نەنووسی بوو، ئەو 

ئەو هەستە بێ پەرواییە، پەڕ و باڵی لە مەوالنا وەدەرهێناو ئاسمانی عیشقە خوداییە، 
ەی کرد و هەر ساتێک لە قوژبنێکی کاکێشی ای پڕ راز و نیازی عیشق و عاشقی تدونی
سەرگەرم و شەیدایانە خولی خواردووەو گوێگری سەرسام ینی ئاسماندا لە پەرواز و فڕیندا ش

رین بردووەو ئاهەنگی سحرئامیزی عیشقی کردووە و دەستی بازنەی گوێگرتن و تێفک
چرپاندوەتە گوێی داو ئەو دەم لە خلسەی عیشقی خوداییدا پێکەوە وەک دوو دڵۆپ 
رژاونەتە دەریای بێ لێواری ستایشی خواوەندا، ئەوە ئاهەنگ و هەڵبەستی ئەو نییە 
 ومرواری ئاسا لە دەمی مەوالنا وەدەردێن، ئەوە جادوی عیشق و عاشقیە زمان و بیر

ئەندیشەی ئەوی تەسلیم کردووە، ئەوە وشەی ستایشی پەروەردگارە دەڵێی ئاهەنگ و نەوای 
مەوالنا ریزی بەستووەو شەپۆل شەپۆل باو و تۆفانی حەق و حەقیقەت لە  لێلە دە رساز و تا

 ە سەر بوون و نەبوون و زیندوانا..ینپرژێن یجیهاندا دە
و دەردو ژان بێ یا ئاهەنگ و تەرانەی جوان چ ناڵە سەرجەم ئەو وشەو واژانە، دانە دانە 

بێ، یا ئاوازی پەرتەوازی بە دۆڵ و دەربەندی عیشقدا هات و چۆ بکا، نزیک بوونەوە، 
یەی دونیای رەندی، گلەمەندی تۆران و دووری، یا سەبوری یا مامەلەی هەبەو هان

زی خوداییە، ئامۆژگاری، یا یاخی بوون، ئاوڕی لێدەیتەوە، ئەو بێ پەرواییە هەمووی را
نێکە خوراوەتەوە، ریچکە و رێبازی تەریقەتە، ملوانەکەی ارێبازێکە هۆنراوەتەوە، لێو

حەقیقەتە لە گەردنی مەوالنا نراوە، پەیوەند و پێوەندی ئەزەلیە لە دەست و بازووی مەوالنا 
ەو خراوە، ئەوەی بەندە بە "مەسنەوی"دا چومە، الم مەعلومە یا خوێندومەتەوە، یا بیستومە ئ

 سمانیەی لەماوەی دەساڵدا هۆنیوەتەوە.. ائ رێکخراوە
 حوسامەدین چەلەبی دەڵێت:

ئەو شاکارەی هێنایە کایەوە ئەگەر بەو شێوە پەنجەی لە قوفڵی حەقیقەت گیرنەکردبا 
وشەو واژەی هەڵنەبژاردوە، سەرگەردان بە تر  زەڕە زەڕە دەتوایەوە، مەوالنا وەک شاعیرانی

دا پەنای بۆ پێچ و خەم و الڕێی بیرکردنەوە نەبردووە.. ئەو پەنای دوای ریزبەندی و سەودا
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بردووەتە بەر "نای"و ئەوەی رازو ئەوەی نیاز و حیکمەت هەیە بۆی کردووەتە پەناو "نای" 
ار بە زیندویی گەیشتۆتە بهێناوەتە ناڵە و شیوەن، چەند جار ئەوەی کردوە.. چەند 

ە، ئەو "نای"ە، بۆ ئاشوفتە دەرونی مەوالنا یەگیرە"فەنافیلال" و مردووە.. ئەو "نای"ە دەست
ئامێری "نای"ە.. بۆیە لە لە خودایە، مەبەست تەکبیرە، مەبەست نزیک بوونەوە لە 

پیاکردنی نای داستانی بوون و نەبوونە، ئاوازێکی  پوسەرای مەسنەویدا هەر حیکمەت 
 خوداییە لە دەربەندی توناوتونا.. بنوارە چی دەفەرموێت:

 نایم و نوا در ما ز تستما چو 
 ما چو کوهیم و صدا در ما ز تست

ئەوە نەوای ناسکی عیشقی تۆیە نەرم نەرم دەگاتە گوێ، رازی تۆیە، بۆیە وەک لە 
 دەفەرموێت: ەوەاتچیادا دەنگ دەد

 دمعالم چو سر نایی و او در هر شکافی مید
 هر ناله دارد یقین زان دو لب چون قند قند

ێکی بکەی بانگەوازی یەقینە لە دوو لێوە نپو بە هەر کو جیهان وەک رازی نایە،
 شەکر ئاسا وەدەردێت و کێ دەڵێت نای حەقیقەت دەنگی نایە..؟

 دەفەرموێت:
 بحق آن لب شیرین که میدمد در من

 که اختیار ندارد بناله این سرنا

ئەشهەدو پۆی ئەو دوو لێوە شیرینە، چەپاوکەری هەستی ژینە، ئەوەی بیەوێ 
 ی، ئەوی ویستبیەتی بردویەتی، خوایە چ رازێکە ناڵە و نەوای ئەو سرنایە؟کردوویەت

 مقبل ترین و نیک پی در برج زهر کینت تی
 زیرا نهد لب بر لبت تا از تو آموزد نوا

ئەو نایە شیاوترین پێگەی هەیە، ئەوە نایە رێزدارترین جێگەی هەیە، کە دەینەیتە سەر 
 ئای خودایە لەو ستایشە.یە لێوت دەنواری چ نەواو ئاهەنگێکی هە

 دەفەرموێت:
 چگونه زار ننالم از کسی که گرفت

 بهر دو دست و دهان او مرا چو سر نای
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 چڵێنم و گریان نەکەمە پیشە، وا توانای هەبێ، ئەو بەرزە فریەم هەبێ ائای، چۆن نەن
 نیاز بە گفتی زۆر؟

 ما چو چنگیم و تو زخمه می زنی
 و زاری می کنیتزاری از ما نی 

 گر بدو نیکم تو از ماهگیر
 ما همه چنگیم و دل ما چو تار

 می نوازتر  گاه یکی نغمه
 گاه زتر بگذرد و در خشک آز
 گر ننوازی دل این چنگ را 
 پس بود اینش که نهی برکنار

ئەفعالی[ بڕێک ئامێری لە دونیای بەرباڵوی سۆفیگەریدا ]فەنای فیعل یا فەنای 
و رەبابە و دەف و تەپڵ و دەهۆڵ" ئەو ئامێرانە بی مۆسیقا بەکاربراوە، وەک "چەنگ 

ئەوەی لێدرێن دەنگیان لێوە نایە.. ئەوە دەست و پەنجەی هونەرمەندە ئەوانە دێنێتە نالەو 
 وا هونەرمەندادە دەست بەکارن.. رەیاە دەستەمۆی ریتمە مەوزونەکانی ژەنهەرا، ئەوان

 بۆیە فەرمویەتی:
 یکدم بانگ نجات، یکدم آواز مات

 زند آن خوش صفات برمن و بر وصف حال می

تێفکرینە، لێ دەدا ئەو جوان رەفتارە کە هاوارم سەرفەرازیە.. تەماشاکە، بێ دەنگیم 
 چۆنم، بۆ من بۆ تۆ وردەکاریە لە وەسفی نەبون و بونم.

 یا فەرمویەتی:
 همه جهان دهلند و توی دهل زن و بس

 که بسته است سُبُلکجا روند زنو چون

ئەوانە بو کوی دەڕۆن، ئەوانە لە  ون دەهۆڵێکە و بۆخۆت دەهۆڵ ژەنی توتێکرای جیها
 دەستت وەدەرناچن، باوەڕ بکە لە هەموو الوە.. رێگەیان لێ گیراوە.. 

وا وەدەردەکەوێ بەو شێوە پەنابردن بۆ ئەو ئامێرانە سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەم 
 [ئایەتە کە فەرمویەتی: ]
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[ وە هەروەها لە دیوانی "کبیر"دا لە 2123مەوالنا لە مەسنەوی چاپی ]لیدن. ج ع ب 
ئەبو [ ئاماژی بۆ کردووە، وە بنەما کۆنەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ]2٥13٨ – 5251بەیتی ]

دا مردووە، 3٥5تالب محەمەدی کوڕی عەلی کوڕی عەتبەی مەکی[ کە لە ساڵی 
وزانفەر" لە کتاوی نا گۆڕیویەتی وە مامۆستای گەورەی بەهرەدار "بەدیع الزمان فرمەوال

 باڵوکردۆتەوە.."دا 111" چاپکراوی زانکۆی تاراندا، الپەڕەی ""ئەحادیث مثنوي
ئەوە خۆخسلەتی مەوالنایە پەیوەستە لەشتیکی بچوک یا لەبیرچو شاکارێکی 

گی وەک لە سەرەتای مەسنەوی و دیوانی وینی زەوق و سازەندەسازاندووەو کردویەتیە هە
 "کەبیر"دا جۆرێک وەدەری خستووە لە هیچ پەرتوکێکی تردا بەوشێوە باسی لێ نەکراوە..

مەبەستی مەوالنا تەنها نەوای جادو  ەئەوانە هەمووی دیاردەیەکی حاشا هەڵنەگر
فانە کە لە ئامێزی نەیە کە کردویەتە پردی عیشق و بەسەریدا گوزەراوەو بەو ئاهەنگە زەری

ناڵە ناڵی ئامێری "نەی"ەوە وەدەرهاتووەو پەی بە حەقیقەت بردووەو رو بە خودا ئاسمانی 
عیشقی تەی کردووە، بۆیە فەرمویەتی: .."یاران وا نەزانن من مەسنەویم نووسیوە.. نا، وا 

الف و تێنەگەن.. ئەوە ویردو وشەو واژەی عیشقە، ئەوە رازو نیازی مەعشوقە، منی بێ 
، بەڵگەم، دەستەگیرەم، من پەپولەیەکی باڵ سوتاوم، ئاشوفتەو بێ تاوم، هەناو گەزاف

برژاوم، بە دەوری مۆمی حەقیقەتدا دەچەرخێم، عاشقانە دەڕۆم و دێم، من ورتەم لە دەم 
وەدەرنایە، ئەوە "نای"ه، سروودی یەزدانی دەهۆنیتەوە، رازی "نای"ه، بە غەیری خودا هەموو 

من کەی ئەوانەم وتووە وا تێ نەگەی، ... فکری من، بیری من  لەبیر دەچێتەوە،شتێکت 
دەستەمۆی هێزێکی ئاسمانیە، ئەوە وشاردەی تێفکرینێکی خوداییە، بۆیە شادم، بۆیە 

مەوالنا ئەو پێشەکیە ئاسمانیەی نووسیوە، مەوالنا حەوت نهۆمی غەمگین و بەربادم... 
وەها بوونی چوارچێوەدار ال ئاسمانی دیوە بویە لە ریز و ریچکەی شاعیران و هەر

تەرازەکەی بەستووەو توخنی نەکەوتووەو لە پشتی پەردەوە، پەردەکان دادەدرێت و دەرحەق بە 
نووسەران و شاعیرانی کەم هەناسە و کورت هەنگاوانی ئەو دەمە وەدەر دەخات کە چەندە 

ربارەی سەماو وژدان لێرەولەوێ دەڕۆن و دێن، دەگێالنە شیفتەی خۆ نوان و خام و دوور لە 
سەفاو "سماع" دەدوێن و بە دوور لە شەریعەت و تەریقەتی دادەنێن، بۆیە لە دوو بەیتا 

 وتویەتی:
 هرکسی از ظن خود شد یار من
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 یا فەرمویەتی:
 سیر من از ناله من دور نیست

ئاماژەیە بۆ ئەو کۆمەڵە کۆتا بیرو دوژمن کردارو گەوج رەفتاراو سەودا گیرانەی 
 دەکا..

ەوا کەمالودین حوسەینی ویندتەوە، چەند بەیتێکی سەرەتایی "مەسنەوی"یە کئەوەی خ
 راستەوخۆ ئاماژەی بۆ کردووە و عەبدولرەحمان جامی راستەوخۆ ناوی بردووە..خوارزەمی 

ترەوە، بڕێک لە چاوساقانی دونیای ئەدەب و مەسنەوی ناسان، بە  لە الیەکی
ی" لە ئەدەبیاتی سۆفیگەریدا یانی مەردی لە "نەی" دەدوێن، کەوا وشەی "نەتر  شێوەیەکی

تەواو وە لە زمانی فارسیدا وشەی "نی" مانای نەفیە و نەچونە ژێرە، واتە مەردی تەواو 
ئەو کەسەیە بیر لە زاتی خۆی نەکاتەوە، لە کاتێکدا زۆر لە چاوساقانی ئەدەبیاتی فارسی 

تەواو پێ ەشتە پیاوی ئەوەی رەد دەکەنەوە کەوا "نەی" بە مانای نەفی بێت، لەوە گوز
گەیشتووە لە حاڵی دەردی دووریدا نیە، وە ئەو بەیتانە بانگەوازێکی حەی عەال سەاڵتە بۆ 
دووری و پێ نەگەیشتن. وە پایە و پلەی "کەمال" و رێگایەکە بێ سەروبن و تەواو نەبووە، 
 ئەگەر بەرەو خودا رۆیشتن سەرئەنجام بێت، لەنێو گەورەیی خودی خودایدا پایان و

 نیهایەتێک نیە..
 لە فارسیدا فیردەوسی لە شانامەیدا وشەی "نەی" وەک نەفی بەکار هێناوە.

 دل پارسی با وفا کی بود
 چو آری رای او نی بود

وە لە بڕێک لە دەڤەرەکانی ئێراندا وەک بشرویە یان سنوری تەبەس وشەی "نەی" 
 وەک نەفی بەکار دەبەن.

 یا دەڵێن:
 ."قەڵەم" کە ئاماژەیە بۆ "قلم" و "لوح""مەبەست لە "نەی" پێنووسە 

 یا دەڵێن:
"ئەوە حەقیقەتی موحەمەدیە کە لەگەل قەڵەم و لەوحدا ئامیختە بووە، وە ئەوە ئاماژەیە 
بۆ ئایەتی "إقرأ"، مەوالنا بۆ زەرافەتکاری پەیامەکانی بە "بشنو" دەستی پێکردووە، وە 

 ان فآستمعوا لە و آنصتوا"..قری القرسەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئایەتی "و اذا 
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 یا وتویانە:
ئەوانەی لە دونیاو ئەوەی تیادایە خۆیان کەنارگرتووە، لە زیندانی لەش و پەیکەردا 
خۆیان بەند کردووە، وە لە ئارەزوی گەڕانەوە بۆ دونیا ناڵەیان بەرز دەبێتەوە و گلەیی دەست 

 پێ دەکەن.
 انی مەوالنادا ناگونجێت..ئەو جۆرە بۆ چونانە لەگەل کەسایەتی و بۆ چونەک

 دانای مەزن فروزانفەر دەڵێت:
"ئەو بۆچونانە سەرچاوەکەی دەگەڕیتەوە بۆ نوسخە تازەکانی مەسنەوی، کە تیادا 
نووسراوە. "بشنو از نی چون حکایەت می کند.. هتد" لە کاتێکدا راسترین نوسخە کە 

نووسراوەو لە بەرانبەر  نوسخەی "قونیە"یە وە لە رووی نوسخەی دەستخەتی خودی مەوالنا
چەلەبی خویندراوەتەوە ناگونجێن لەگەل وشەی "این نی"دا، وە ئەو دین وخەلیفەکەی "حوسام

بۆچونانە کە بردویانەتە سەر گوایە بە مەعنای ]قەڵەم و لەوح و حەقیقەتی محەمەدی"یە، 
 بە هیچ جۆرێ ناگونجێن و بەشیاوی نازانم وە ئیسماعیل ئەنقەرەوی و یوسفی کوڕی

 یتەیان لەسەر نوسخەی قونیە گردۆتەوە:ئەم بە مەوالنائەحمەدی 
 کز نیستان تا مرا ببریده اند
 در نفیرم مرد و زن نالیده اند

 لێرەدا "نفیر" بەواتای ناڵە ناڵ و زاری و شیوەن و پارانەوە هاتووە..
" 55راوە "بەرگی یەکەم الپەرەی لە کتاوی "نفیرنامە"ی "محەمەدی عەوفی"دا وت

 نەی "ساز" کە لە دونیای موسیقادا ئامێرێکە پۆی پیادا دەکەن..ێک رجۆ
وە بەڕای بەندە لە لێکدانەوەی ئەم بەیتەدا دیسان سەرنەکەوتو بوونە، وە عەبدولرەحمان 
 جامی، هەروەها خەڵکانێکی کەش بە پەیڕەوی ئەو وشەی "نیستان"یان نەتوانیوە

ە[وە وشەی "مرد و زن"یان پەیوەند داوە هەڵیسەنگێنن، گوایە مەبەست لە ]حەقیقەتی وجود
 بەناوی پەروەردگارەوە، ئەوانە دوورن لە سەلیقەو بۆچوونەکانی مەوالناوە..

 دیسان فەرمویەتی:
 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

 تا بگویم شرح درد اشتیاق

 بە واتای توێ توێ، یانی کوشت بڕین بە شێوەی تەنک و درێژا برینە..شرحە: 
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ستی خروشاوی دڵ و دەروون، بیرو ئەندێشەیە بۆ دیداری خۆشەویست، ئەو اشتیاق: هە
کەسەی نابینرێت و لەبەر چاو نیە، یانی دووری و یانی دەردی پڕ ئازاری دوور لە 
سەبوری، یانی ئاشوفتەگیەکی ئارام و خرۆشانێکی دوور لە هەڵ هەڵە، ئەو سۆزە وژدانیە 

بەندی وەدەر ناکەوێ، ئەوە بەو ئاسانیەی کە نەبینراوە ئاسان بە شێوەی نووسین و جوملە
بنووسرێت، ئەو ئازارە دەروونیانە دەستەمۆی نووسین بیروڕای عەقڵی و زانستی دەتوانرێت 

نابن.. عاشق دووچاری بەندو زنجیرەی عیشقە، عاشق کەمەنکێشی هەست و هەوایەکی 
ر و زکری، پێچ و نەبینراوە، نەزانراوە، دوور ئەندازەکانی تەواوی دەمارەموەکانی فک

ەهایە، بۆ رجگە لە مەعشوق نەبێت کە لەو عالەمەیدا پەناکانی نێو ئاوەز و ئەندێشەی، 
 هیچی لەدەست نایە..تر  هەر رازو نیازێکی

ئەوەی عەقڵ کاری تێدەکا و هەڵیدەسەنگێنێ و هەست و شعور و لێکدانەوە، پلە و پایە 
ربادە و بێ مەفهوم.. عاشق بوون، نات لە دونیای عیشقدا بەەو پێگە و جێگەی بۆ داد

بەهرەیەکی خوداییە، مەرجی خۆی هەیە.. دەپرسی چۆنەو، چیەو، کەیە..؟ ئەوە رازێکی 
هەڵنەهێنراوی خودایە.. بەالم دەردی دووری، ئازار و ژانی دونیای دوور لە سەبووری 

ازی سنگی ێوەی شکاتی "نەی" دەگەیەنێتە خوێنەرانی وە بە جوانی توانیویە رشمەوالنا بە 
 زامدار
ێنێتە گوێدا و هاوارێکی وژدانی و ژاناوی بخاتە پتۆیەی خۆی بچرو لەشی تۆی  

 خولیاوە. خواجە ئەیوبی بەحرولعلوم لە شی کردنەوەی ئەم بەیتەدا دەڵێت:
"مەوالنا سنگی تۆی تۆیە بریندار، بێ نازە ئاواتە خوازە تا عیشقە شاراوەکانی نێو دڵ 

 و بیخاتە بەرچاو..و دەروون وەدەر بهێنیت 
 هرکسی کو دورماند از اصل خویش

 بازجوید روزگار وصل خویش

 ئەو بەیتە بە پێشەکی ئەم بەیتە ناسراوە:
 من بهر جمعیتی ناالن شدم

 جفت بد حاالن خویش خاالن شدم

غەمگین و بد حال: ئەو کەسەی بیمارە، ئەو کەسەی دڵ پر لە ئازارە، ئا داگردو، 
 پەریشان حاڵە...
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ال: بە پێچەوانەوە، یانی شادمان و سەرحال و خۆش بەخت، ئەوەش دەگەیەنێت خۆش ح
کەوا بەدحاڵ گویای هەستە ناپاک و نەشیاوەکان بێت، خۆشحال ئەو دل و دەروونە 

پەروەردگار و لێدانی  کراوانەیە بۆ بیستنی ئاوازی خودایی و پەنا بردنە بۆ دەر و دەروازەی
 و پاکی.. دەرگای چاکی

لی بدرێت، ئەوانەی خۆشن خۆشتر  و بەدحاڵ حاڵمێر دەکرێت بۆ خۆش نەی وەک ئا
دەبن، ئەوەی غەمگینە دەتوانێ بە بیستنی نای یا "نەی" دەردو غەم و ئازارەکانی 

ن، دوور فەرامۆش بکا، بەاڵم بەالی مەوالناوە تەرازوەکان جیاوازن، ئاهەنگەکان هەزار ئاواز
هەموان، ئەو بێ دوو دڵی و هاو دەردی هەموانە، لە دەمارگرژی، کراوە، هەنگاونان بەرەو 

ئەو سفرەی داخراو و خوانە، دەستی موحەبەتی درێژکردووە بۆ من و تۆ و ئەو، بەالی 
رێگای تەریقەت لە خۆ بوردنە، هەزار ئەرک و نیاز و پێویست لە گەردنە، مەوالناوە 

یاوە و ئەوەی جوانە ەهریمەنانە، ئەوەی شئبەالیەوە بەدخویی و نفرین و سەختگری کاری 
 بەالی مەوالناوە شایانە و وەک هەتاو عەیانە.

 هرکسی از ظن خود شد یار من
 از درون من نجست اسرار من

رۆڤ گویای زۆر کەس بە گوفتاریدا ناخی دلی وەدەر دەکەوێت کار و کردەوەی م
 تێفکرین و قواڵی دەرونیەتێ مەوالنا دەفەرمێ، کاری ئینسان بەیان حاڵ و چۆنیەتی
دەروونە، وە ئەو لێکدانەوە بۆ خۆی باسێکی دوورو درێژی دونیای رەوان ناسانە کە بە پێی 

وە لە مەسنەویدا چەند جارێک مەوالنا پەنجەی خستۆتە زانستی سەردەمانە لیکدراوەتەوە 
 سەر..

بێگومان پەیوەند لە نێوان هەستیار و هەستدا هەر دەبێت بنەمایەکی تایبەتمەندی هەبێ 
مرۆڤ، بۆ نموونە، ی ئەو حاڵەتە هەر پێنج هەستەکەیە کە خودا بەخشیویەتیە وە پاڵپشت

گوی دەنگ و ئاواز دەبیستێ، چاو رەنگ و شەمایل دەبینێ، دەم و زمانیش تامەکان، 
کەپۆ بۆنەکان، پێستی دەست و پەنجەش بۆخۆی ئەوانیش هەستیاران وە عەقل تێکڕای ئەو 

دەدا، بەاڵم هەستی دەروون و رازەکانی ئەگەر چی هەستانە لەیەک دەداتەوە و لە بێژەنگی 
کەم و زۆر وەدەردەکەون، بەاڵم ئەوە ئەبعاد و دوور ئەندازی وەدیار نیە و بەکارەکانیدا 

 هەست پێ ناکرێ..تر  شاراوەیە، وە هەڵسەنگاندنی وەک هەستەکانی
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 مەوالنا دەفەرموێ:
 جان من از ناله چو طنبور شد

 حال دلم بشنو از آواز تار

لێرەدا مەوالنا مەبەستی لە "جان" رۆحە، رۆحێک لە لەش و ئەندامی بەشەردا مەالسی 
داوە و لەش بووە بە تەلبەن و زیندانێک و بەربەستێک بۆ وەدەرچوون و دان لە شەقەی باڵ، 

مەکینەیەک نیازی بە خۆراک و سوتەمەنی هەیە و نیازەکانی بە پێی لە شە وەک 
ە رۆح هەست بەو نیازانە دەکا و هەم لەش ا هەم رۆح هەردوو دەرخواستەکان بەرئاورد دەکا و

نیازانە هاوکاری یەکن، هاو مۆڵگە و شاری یەکن، شتێکە رۆح بۆ وەدەست هێنانی ئەو 
نابینرێت، وە ئەو بەیتەی مەوالنا ئاماژەیە بۆ ئەوە کە رازی دڵ وەک ناڵە ناڵ خۆی 

ناڵە ناڵەکە دێنێتە خودی رۆحە.. کە  وەدەردەخا، کە ئەو ناڵە ناڵەگویای لەشن وە رازەکەش
ئەگەرچی هەموو چاو و گوێیەک توانای رازی ]دڵ[ی بۆ وەدەر ناکەوێ، سەروسەدا.. 

بۆیە دیسان وەک رۆح لەش دەجوڵێنێ وە ئەندام و پەلوپۆی کار و کردەوە دەخولقێنێ، 
 مەوالنا دەفەرموێت:

 بدو این بنده نزدیکستاگر ترکست و تاجیکست 
 و لیکن تن نبیند هیچ مرجان راچو جان باتن 

 یان دەڵێت:
 آتش است این بانگ نای و نیست باد

 هرکه این آتش ندارد نیست باد

نەی دا دەکرێت ، یباد: "با" راناوەستێ پەیوەستە لە شنەو جواڵنەوەدایە، ئەو فوەی بە نە
 ە ناڵەو دەکەویتە هاوارب

ە لە کورەی دڵی عاشقەوە نیست: تیاچون، نەمانە، هاواری نەی ئاگرێکە سوتێنەر ک
بڵێسە دەسێنێت و گوێگر هەڵدەقرچێنێ، ئەو سوتان و برژانە دەبێتە هۆی پااڵوتنی نەفس و 
دەروون، بۆیە دونیای سۆفیگەری گوێگرتن "سماع" بە ئامێری پااڵوتنی زاتی خۆ دەزانن و 

وبار لە و خاوێنی دەبەن، وە ئەو راز و نیازە جارەسار و روو، روو بە دونیای پاکی روخ
پەرستنی عەیان و بەرچاو بە گرنگتر و شیاوتر دەزانن، وە ئەو "سماعە" بەالی سۆفیانەوە 

نی و دەروونی قەتماغە بەستوی بە هەوەسەکان وەک گڕو بڵێسەی ئاگرە، هەرچی لێخ
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دەسوتێنێت و خاوێن دەکاتەوە و پەیڕەو ئامادەی دیتن و بیستنی تیشک و سۆزە 
 ئاسمانیەکان دەکات..

راستەقینە، دڵی پڕ لە ئومێد و خۆشەویستیە ئەوی زەوقی ئەو عیشقەی لە دڵدا سۆفی 
 نەبێت لەگەل ئاژێڵ و بێ گیاناندا جیاوازی نیە.. بۆیە مەوالنا هەر لەم رووەوە فەرمویەتی:

 آتش فتاد در نی عالم گرفت دود
 زیرا ندای عشق زنی هست آتشی

 یان دەفەرموێ
 آتش عشقت کاندر نَی افتاد

 ق است کاندر می افتادجوشش عش

بڕێک لە حەکیمان و چاوساقانی رابوردوو و سۆفیەکان الیان وابووە کەوا تەواوی 
گیانلەبەران و زیندەوەران عیشق لە وجودیاندا هەیە، بۆیە تەواوی گیانلەبەران کۆشای ئەوەن 

 و تەوژمی ئەو هەستەوە لە رێی پەیمایی ی وئنیرژبگەنە پێگەیشتنێکی تەواو وە بە 
 دوایی نایە..وەکانیاندا بەر دەوامن، ئەو فیترەتە، ئەوە رازی بەقایە و ەڕ

فەقیهی مەعسومی[ کوژراوی دەستی ئەبوعەلی سینا، لە وەاڵمی ]ئەبو عەبدوڵالی 
کۆچی، لە "رسالة في العشق" لەو رووەوە دواوە، هەروەها  211مەحمودی غەزنەوی 

سفاراالربعة[دا، بە وردی دواوەو ]سەدرەدینی شیرازی[ لە بەرگی سێهەمی کتاوی ]اال
ئاماژەی بۆ گفتاری ئەبوعەلی سینا کردووە.. بۆیە مەوالنا ئاماژە بۆ شیوەنی نەی و 

 و کواڵنی مەی دەکا، وە پەیوەستە بە شێوەی جۆراجۆر لەوە دواوە وەک: جۆشش
 باده کاندر خنب می جوشی نهان
 ز اشتیاق روی تو جوشد چنان

 یا:
 بریدنی حریف هرنث از یاری 

 پرده هایش پرده های ما درید

 حەریف: هاوکار، هاوبیر، هاوڕێ، دۆست..
پردە: لە جیهانی موسیقادا پەردە ریتمە، نوتەیە، نەغمەیە، نەغمە و ئاوازی مەوزون و 

 کێشانەی تەرازوی پەردە بووە ئاماژەیە بو مەقامەکان..رێکی کە 
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ەک، زیرآفکند، بزرگ، بوسلیک، راست، عراق، ئەسفەهان، کوچعوشاق، نەوا،  -2
زەنگولە، رەهاوی، حوسەینی، حیجاز ]نفائس الفنون، چاپی تاران، بەرگی دووهەم، الپەڕە 

وەک دەبینی سیازدەیە و دوازدە نیە، وە لە کتاوی "موسیقا"ی " ئەبولمەفاخری [ ٥1
نووسراوە و ناوی پەردەکانی تیادا هاتووەو پەردەی دا  593ئەرمەوی"دا کە لە ساڵی 

 "ی خستوتە الوە، بۆیە ژمارەکانی هەمان دوانزدە پەردەیە.."کوچک
لە کتاوی "رسالەی موسیقا"ی دانای ناسراو ئوستاد "فروزانفەر"دا پەردە دریدن: 

-مەبەست لە رسواکردنە، رازی کەسێک بەرچاوخستنە، وە لە عەرەبیدا زۆرتر بۆ "پێچە" 
 بەکار دەڕوا.. یا بەکار براوە.. -حجاب

لە دووری عاشقە، کە هەردوو، چ عاشق و چ مەعشوق بە گڕو  نیستان، مەبەست
ئاگری دووری دەسوتێن وە ئاهەنگی موسیقا شەفا بەخشی دەروونی کەف کردووە، نەیە 

 عاشقە، بۆیە مەوالنا فەرمویەتی:دەرمان و تیماری ناخی زامدارو بیماری 
 نی پرده راز ما را پاره کرد

 فەرمویەتی: وە هەر لەو بابەتە شەیخی ئەجەل سەعدی
 مطرب آهنگ بگردان که دگر هیچ نماند

 فتد رازمکه از این پرده که گفتی بدر ا

 یا:
 همچون زهری و تریاقی کی دید

 همچو نی دمساز و مشتاقی کی دید

تریاق: دەرمانێکە گیراوەی تێکەڵەی زۆر لە دەرمان و ژەهر بۆ نەخۆشی و درمە، 
وە ئەو تێکەڵەیە و تێکەڵەیە گۆشتی مارە، سەخت و دژوارەکان بەکار دەبرێت و بەشێک لە

 جۆراجۆرەو ناوی جیاجیایان هەیە وەک:
تریاقی گەورە، تریاقی فاروق، مەسرودیقوس و تریاقی چوار ئەربعە و تریاقی سمانیە 

دەڵێن تریاک، یانی دەرمانی "دژ هەشت، وە بنەمای ئەو تێکەڵەیە یونانیە و بە فارسی پێی 
لەکان و مەعدەن دروست دەکرێت، یا لە تێکەڵەی گیان لەبەران،  بە ژەهر"، ئەو دەرمانە یا

 وەک سەعدی دیسان دەفەرموێ:
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1- 
 هر غمی را نه فرجی هست و لیکن ترسم

 پیش از آنم بکشد زهر که تریاق آید

 :حافزیش لەم رووەوە وتوویەتی
 اگر تو زخم زنی به که دیگری مرهم

 وگر تو زهر دهی به که دیگری تریاک

ەردێک دەرمانێکی هەیە و هەر غەمێک پایانێک بەاڵم ترسی من لەوەدایە هەر د -3
 لە پێش چارەسەریمدا ژان و ژەهر بمکوژی و دەرمان فریام نەکەوێ..

و دە ئەوەندە بەخشەندەییت تر  ژانە، بۆ ئەویو بەالتەوە بەشی کەسێک زام و دەرد  -2
اکە یا تریاکە. مەوالنا لە رووی مەرهەم ە دەرمانە یا بە پێچەوانە یا ژەهرە یا دەرمانی چ

 سەرسامیەوە دەپرسێت، کام هاودەم دەگاتە پلە و پایەی "نەی"دا؟
 نی حدیث راه حر خون می کند
 قصه های عشق ئجنون می کند

راه پر خون: رێگەو ریچکەی پڕ لە خوێن، رێگای عیشق، هەروەها دەربارەی دەردی 
 دووری و ئازارەکانی مەوالنا فەرمویەتی:

 فتی که پیدا نیست گردتکجا ر
 زهی پر خون رهی کاین بار رفتی

شێوە و شوێن یا روخساری تۆز ڵی نیشتوت؟ رێگای عیشق خوێناویە،  کوا لە کوێە
ئەمجارە بە یەکجاری رۆیشتوی، وە هەر لەم رووەوە کە دەردی دووری و لێکدابڕان دەخاتە 

 با "مەجنون" و دەڵێت:دونیای عیشق و عاشقی دەبەرچاو ناوی لە عاشقە ناسراوەکەی 
 بنواز سر لیلی و مجنون ز عشق خویش

 مهزشیدلرا چه لذتی تو جانرا چه 

 یا دەفەرموێت:
 محرم این هوش جز بیهوش نیست
 مرزبان را مشتری جز گوش نیست

هوش: هەست پێکردن، هێزی توانای لێکدانەوە، بەراوردی گورج و گواڵنەی عەقڵ و 
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 تێگەیشتن و رۆح بەرانبەر لەش:
 ب نرفتی هوش ذی فرمان منش

 زیر دام من بدی مرغان من

 یا:
 وشسرمکش اندر گلیم و رو مپ

 که این جهان جسمی است سرگردان تو هوش

بیهوش: ئەو کەسەیە بەهۆی بیماری یا گرفتاری یا نەخۆشی یا سەرخۆشی دووچاری 
وشی ئەوەی توانای لێکدانەوەی هەیە لەدەستی دەدا یا ئەوانەی مەست و مەدهدەبێ و 

یەلوژی هەیە بەرەڵال و رەها دەکەن.. یان ادونیای خۆشەویستی دەبن و ئەوەئ لێکدانەوەی ب
ئەوانەی دووچاری حاڵەتێکی رۆحی دەبن و رەفتاری گێالنە دەکەن، وەک لە حەدیسدا 

 [.اکثر اهل الجنة البلەوتراوە: ]
دەروونی من لەگەل ئەوانە سەیرن دونیای من دونیایەکی پڕ لە راز و نیازە، نازانن دڵ و 

رازی "نەی"دا دەمسازە، حەقیانە لەمن ناگەن.. لەبەر ئەوەی یەشتا دل و دەروونیان 
کن، بۆیە لە دووچاری دەورو بەرێکی بێ حیساب بێ ئیدراکن خنکاوی دونیای ئالودەو ناپا

 . سەعدی فەرمویەتی:نری و مەعریفەت بێ بەشرازی راستەقینەی فک
 ز دعوی پری ز آن تهی می روی

 تهی آی تا پر معانی شوی

ئەرکی گوێ بیستنە ئەوەی نیازمەندە دوورە لە ناپاکی سەرسوپوردەی بیروڕای ئەو. 
 بویە حەزرەتی حافز فەرمویەتی:

 بر هوشمند سلسله نهاد دست عشق
 خواهی که زلف یارکشی ترک هوش کن

 یا:
 در غم ما روزها بیگاه شد
 روزها با سوزها همراه شد

 وباک نیستروزها گر رفت گو ر
 و بمان ای آنکه چون تو پاک نیستت
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بیگا: ئێوارە خۆرئاوا.. مەبەست لەو کاتانەیە کە لە دەست رۆیشتون، خۆر ئاوا پایانی 
رۆژە، ئەوانەی لە خۆشیەکانی زیندەگانی سود وەردەگرن، لە روانگەی عاشقاندا گەیشتنە 

ژیان چەندان سودبەخش لە بیت، بەردەوامی بە مەعشوق، ئەگەر لەو دەستکەوتەوە بە دوور 
عاشق بتوانی بگاتە مەراز و لە کێوی سەر قەڵەم نادرێت، ئەوە تەمەنە بووە بە پردێک تا 

بڵندی عیشق نزیک بێتەوە و ئەو دەم بکەوێتە کەڵکەڵەی هەڵپیاگژانا بەرەو لوتکەو پۆپە، 
درێژی و تەنها ئارەزوویان  نئەوانەی بی دەربەستن و پەیڕەوی ژیانی دوور لە مەبەست

ەمەنەو بەس، مەوالنا ئەوە وەدەردەخات.. ئەوسا شێخی ئەجەل "سەعدی"یش، لەم رووەوە ت
 دەفەرموێت:

 فل از تو نشستمعمر نبود آنچه غا
 باقی عمر ایستاده ام بغرامت

ئەوەکەی تەمەن بووە من بێ پەروا لە تۆ ژیاوم.. ئامادەی ئەوەم سەرتاسەری تەمەنم 
 بدەم. خاوەی ئەو هەرزە رەفتاریانەی

 مەوالنا فەرمویەتی:
 که باشم من که مانم یا نمانم
 ترانه خواهم که در عالم بمانی

 یا
 هرکه جز ماهی ز آبش سیر شد

 هر که بی روزیست روزش دیر شد

 رە رەش و نەدار و نیازمەندبی روزی: بی بەخت و چا
 دیرشدن روز: دڵ تەنگی و بێ تاقەتی

یانی ماسی ئاوە، ئەوە خەیالی خاوە عاشقی ئەوە ئاشکراو روونە مەرجی بەردەوامی ژ
، ە، عیشقە خاک و خۆراکی بەردەوامی زیندەگی عاشقراستەقینە لە عیشقەوە بە دووربێت

ئەوە عیشقە سوتەمەنی تەواوی هەڵس و کەوت و نیاز و راز و ژانی ژیانە، عاشق 
ەو کۆاڵنی و هەرای هەر شارێکی هەزاران کوچ ڵەتەعشوق بێ پایانە، هەردەوتێرنەخۆرە، م

تیادایە، ئەو رێگا دوورو درێژە پڕە لە سۆز، پڕە لە ژان پڕە لە سوتان و برژان، نەبووە 
نەوەی مەعشوق داکەوێ و بڵێ: ئەوەم وعاشقێک لە بەدەست هێنانی عیشق لە نزیک ب
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بەسە.. عشقی خودایی وەک ئاوی دەریاو ئوقیانوسەکانی تینویەتی ناشکێنێ و تینوترت 
ئوقیانوسانە قوڵتر و بەرباڵوترە، تا بە دوایدا بڕۆیت زۆرتر نیازمەندی  عیشق لەودەکات و 

دەبی، ئەوانەی تامولیان زۆرە و بینیان درێژە لە بەدەست هێنانی ئاوی زەاڵڵی عیشقدا 
دەردو ئێش و دەست بەردار نەبوونەو پەیوەستە بۆی کۆشاون و شادمانانە رۆیشتونەتە پیری 

ژانەوە، دۆزەخ و چەرمەسەری زیندەگانیان بە شادیەوە قەبول خۆیان هاویشتووەتە هەڵدێرگای 
کردووەو ئەگەر سیروانێک ئاوی تەبارو دەڤەری عیشق بخۆنەوە دیسانەوە تینوو لێو 

 هەڵقرچاون..
 دەگێڕنەوە:

 ""بایەزیدی بستامیکە یەحیای موعاز، نامەیەکی بۆ بایەزید نووسیوە 
 ستاو سبەینێ دەبن؟پێم سەیرە ئەوانەی شەراو خۆرن چۆن مەستی ئێ

 لە وەالمیدا فەرمویەتی:
پیاوێک هەیە دەریای ئەبەدو ئەزەل هەڵدەلوشێ "من ئەوە نازانم، بەاڵم ئەوە دەزانم لێرەدا 

 "2و هاوار دەکات، کوا دیسان هەیە تا هەلی لووشم؟ "تذکرة االولیاء عطار، لیدن ج
بێ ئاو ئاو دەبڕڕێ و ..  وە لە مەسنەویدا لە زۆر الوە باسی لەو ماسییەی دەکا کە لە

 توانای بەردەوامی نیە..
 ئەمەش نموونەیەکی ترە:

 چو ماهی در دریای معنی
 که جز با آب خوش همدم نگردد

اراکێشان لە دونیای عیشقدا پئەم دوو بەیتە نیشانەی فکر و زکری مەوالنایە، کۆڵدان 
، ئەگەر بەندەگی وجودی نیە، ئەو نیازەی سوفی هەیەتی و دڵ و ئەندێشەی بەوە بەندە

نیە.. ئەو مەعشوقە نازدارە ی بگات، تێربونی بۆشهەمیشەیی نەکاتە پیشە.. پێی ناگا، پێ
 بە ئاسمانی چاوی مەرحەمەت لە ئاستی عاشق هەڵناهێنێتەوە:

رێگای عیشق پڕە لە ناهەمواری و ناسوری و زام و ژان، هەر هەنگاوێک 
لە خۆبوردن نەکاتە پیشە دەستی لە  هەڵدێرگایەکی هەزار بە هەزاری لە پێشە، ئەگەر

عیشق گیر نابێت، بە تایبەتی بۆ ئەوانەی تاقەت و توانا و دامێنی کێوی سەرفرازی 
تامولیان کەمە، ئەوانەی هەست و شعوریان دەم دەمە.. دەستەپاچە لە دووڕیاندا دەمینن.. 
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 بەی دەمیننەوە..او سەرسام و گێژو وێژ لمواق وڕ
 ەسفی دۆڵی نیازدا ]وادی طلب[دا فەرمویەتی:عەتاری نەیشاپوری، لە و

 ی طلبدچون فرود آیی بوا
 پیش اید هر زمانی صد تعب
 صد بال در هر نفسی آنجا بود

 طوطی گردون، مگس، آنجا بود
 جد و جهد آنجات باید سالها
 زآنکه آنجا قلب گردد حالها
 گر سود در راه او آتش پرید

 ور شود صد وادئ ناخوش پدید
 او دیوانه وار خویش از شوق

 بر سر آتش زنی پروانه وار
 جرعه ز آن چون نوشت شود
 هر دو عالم کل فراموش شود
 غرفه دریا بمانی خشک لب

 سرّ جانان میکنی ازجان طلب

سەد دژواری و گرفتاریت دێتە پێش، لەوێرا سەد  کاتێک دەگەیتە سەرەتای دۆڵی نیاز
تەکان لە هێرش و پەالمارە، لەوێرا کۆشان و ئێش و ژان و بەاڵت دووچارە، لەهەر الوە بونەها

کۆڵنەدان پێویستە، لە وێرا دڵ و دەروون بەراستی شەیدا و مەستە، ئەگەر ئاگرو سوتان لەو 
دۆڵەیدا دووچارت بوو، ئەگەر تەواوی ئازاری دونیا سەرکۆڵ و بارت بوو، نەکا کوڵ 

ئاسا پەڕو باڵت دەسوتێ.. پوولە پەبدەی.. خۆت بهاوێژە نیو بڵێسەی گڕی ئاگرەوە، قەینا 
رازدارەت پۆشی، هەردوو کاتێک قومێک لەو بادەی خودایەت نۆشی، کاتێک ئەو خەرقە 
 دونیات ال فەرامۆشە، ئەوی ئازاری لە شەو هەتە بەالتەوە خۆشە.

ئەو دەمەیە خنکاوی نێو دەریای ئاوی و لێوت وشکی داواو تەڵەبە.. ئەوەیە رازی 
 وجود.. مەوالنا دەفەرموێت:

 در نیابد حال پخته هیچ خام
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 بسی سخن کوتاه باید والسالم

با، بە کورتی بیڕینەوە، ئەوانەی پێگەیشتون و خام بیران و گەوج رەفتاران لەوانە 
مەرجی خۆی هەیە و لەگەل حاڵدا دەگونجێت و ئەو کاتەیە کە بڕێک مەعریفەت  ناگەن..

 زورتر دەدرێت:بەردەوامی ووانێ شتی دەخرێتە بەرچا
 ێخی سەعدی دەفەرموێت:یا ش

 ق نداند کس که در همه عمرحدیث عش
 بسر نکوفته باشد در سرای را

عیشق و عاشقی کاری هەرکەسێک نیە، وەک وابێت دەرو دەروازەیە لێدوان دەربارەی 
 دەی ئەوەش کارێکی نەشیاوە.. لێەیبەسەر 

 درد دل خسته دردمندان دانند
 خندان دانندنه خوش منشان و فیره 

 قلندری تو گر محرومی از سرّ
 سرّیت در آن شیوه که رندان دانند

مەوالنا لەم دوو بەیتەدا ئاماژە بەوەی دەکات کە هەموو کەس ئاگاداری حاڵ و 
دونیای عیشقدا دەستەمۆی دو ئازاری ئەحواڵی ئەو نیە.. ئەوانەی وەک ئەو لەنێو دەر

 نابەن.. یپەی بەژانەکانئازارەکانی نەبن لەو تێناگەن، 
 ەفەرموێت:یا د

 بند بگسل باش آزاد ای پسر
 چند باشی بند سیم و بندر زر

زیوو و ماڵی دونیا چلکی  وکوت ە زنجیرەکانی بشکێنەو ئازاد بە لە نیازی دونیا، زەڕ
نەشیاوە، هەڵقەی بەندەگی دەستن، ئەو دونیا پڕ ئازادیەی سۆفیان پێی گەیشتون بەالیانەوە 

ردن کەن جگە لە پەروەردگار، دونیا و مادیاتی و غوالمی بۆ هیچ گیانلەبەرێک لە گە
مەفهومە مانای دونیا نیازی حەواس و لەشە، ئەو لەزەتانە بین کورتن و کەم مەودا، بەو 

راستەقینەی ئیخالس لە فەرمان بەرداری پەروەردگار ناگەن.. بەاڵم بڕێک لە پەیرەوانی 
ڤ دەگاتە پێگەیە لە فەرامینی بە ]ئەباحەتی یا ئەباحیە[ الیان وایە مرۆتەسەوف ناسراون 

شەرع دەتوانێ فەرمان بەردار نەبێت و لێی یاخی بێت. ئەوانە پەیڕەوی کار و کردەوەو بیری 
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ینە رئازادن دژی هەر بۆ چونێکن، سنورو مەرزو حدود بۆ مرۆڤ دانێت، وە ئەم جۆرە تێفک
ەنگاو پایە پایە ، لە فکری پەیڕەودا ناخوڵقێت و بەلکی بە گوێرەی زەمان هەنگاو هولەبیر

 ئەو باوەڕە کە هیچ لەزەتێکی دونیای ئالودەی ناکاو خاوێن دەمێنێتەوە..دەگاتە 
 موحیدینی عەرەبی دەڵێت:

بە دەست نایەت، ئەوە پلەو پایەی  ێبە ئاسانیا تیاچوون لە گەورەیی خودادا  ""فەنافیلال
و داپیویستەکانی ژیان و  بەرزی پێگەیشتنە پەیڕەو دەگەیەنێتە ئەو باوەڕە.. ئەوانە لە نیاز

 زیندەگانی بێ نیاز بوونە لە ناو ئوقیانوسی گەورەیی خودادا تیاچونە...
لە فەلسەفەی مەوالنا جەاللودینی بەلخیدا.. سنور و مەحدودیەت جۆرێکە لە مردن.. 
ئەو هەوا خوای زیندەگانی هەتاهەتاییە وە ئەو نیازە ئاسان بە دەست نایە، ئەو پایە رشتەی 

وری بە ئیرس پێگەیشتو توڕ نەدریتەالوە، نیعمەتی ئازادی تبیروڕای هەروا بون کەل وەهم و
راستەقینە بەدەست نایەو کەسایەتی خودای ئەو پەیڕەوە وەدەرناکەوێ و ناگاتە زیندەگی 
هەتا هەتایی.. تا پەیڕەو ئەوی زنجیر و کۆت و بەندە نەیهاڕێنێتە سەر یەکدا ناگاتە 

 مەرام..
بوردن و هیمەتیکیان نەبێت ناتوانن لە دەرو دەروازەی دوو "کەون" بدەن. ئەوانەی ئاوا لێ

ئەوە بێ نیازیە لە تەواەی بریق و باق و جریوەی زەڕو جەواهیر و پێگەو جێگەو بازاڕی 
 نێ و سەوداسەری.هەبەو ها

 بۆیە مەوالنا فەرمویەتی:
 گر بریزی بحر را در کوزه

 د قسمت یک روزهنجَچند گُ
 ن پُر نشدکوزه چشم حریسا

 تا صدق صانع نشد پُر در نشد

تەمەنی ئینسان سنوردارە، رۆژێک دێت هەر دەبێ مالئاوایی بکاو بمرێت، ئەوی 
جێگای سەرسوڕمانە ئەو گیانلەبەرە تەمەن سنوردارە، ئارەزوەکانی، نیازەکانی، تەماحەکانی 

و سامانی زۆر  سنوریان بۆ دانەنراوە و مرۆڤ تێرخواردنی بۆ نیە، هەرچەندە خاوەنی زێڕ
بێت دەکۆشێ زۆرتری بکات، بۆیە مەوالنا لەو دوو بەیتەیدا ئاماژەی بە دەریای پان و پۆرو 

بیرژێننە نێو بی سنور دەکات، کە دونیا پەرستان و ماڵی دونیا کۆکەرەوان دەکۆشن 
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 گۆزەیەکەوە.. گۆزە بە ئەندازەی خۆی ئاو دەگرێ، شتێکە تەماحکارانی دونیا
نیە، بۆیە، زۆربەی خاوەن زیرو دارایی دوورن لە ئاسایشی دەروونیەوە زەلیل  نیان بۆدتێرخوار

و سەرشۆڕی داراییەکەیانن، کەچی قەناعەت داران خاوەنی گەنجێکی بێ پایانن و 
 شادمان..

 شێخی سەعدی فەرمویەتی:
 یکی قطره باران ز ابری چکید
 خجل شد چو پهنای دریا بدید

"سەدەف" دەکات کە چۆن پەروەردەی ئاوی سوێری  مەوالنا لەو بەیتەدا، ئاماژە بە
 دەریایەو بەو ئاوە سوێرە قەناعەت دەکات، کەچی مرواری خولقێنە.

 هرکه را جامه ز عشقی چاک شد
 او ز حرص و عیب گلی پاک شد

 شاد باشی ای عشق خوس سودای با
 ای طبیب جمله علتهای ما

 ای دوای نخوت و ناموس ما
 ماای تو افالطون و جالینوس 

سەودا: چەندین خوشک و برای هەیە ]سەودا، سەفرا، بەڵغەم و خوێن[ ئەگەر 
 نەخۆش دووچاوی نەخۆشی دەروونی و مالیخولیا دەبێ.دا  پەالماری

ناموس: لێرەدا مەبەستی خۆ وەدەخستنەو کراس و کەوای شورەتی خواپەرەستی و بێ 
 اوانی نەشیاوە.نیازی و خۆش ناویە، بەو سیفاتانە تەقوا لە گەردن نەگردن ت

عشق گەر راستەقینە بێ یامەجازی دەبێتە هۆی گۆرانی رەوشت و نەخالق، زۆر بینراوە 
یسکەو پارەپەرەست بوونە هەستیان بە عیشق کردووە هەستی پول پەرەستی لە کەسانێک پ

ناخیاندا ئازا مردوەو گرێی دەمی کیسەیان شل کردوەو بەخشندەگیان کردوەتە پیشە، یا 
بوونە کە عیشق رووی تێکردون بێ باکانە لە هیچ ترس و تۆقیانێک  بڕێک ترسنۆک

جۆرە کەسانە دەکرێت کەیل و کێشانە بەدەست بێت  و بخرێتە ناو  وپەالماریان داوە، وە لە
تای تەرازوەوە، وە زۆر رووداو لەو بابەتانە روویداوە، ئەوە حاشا هەڵنەگرە کەوا عیشق توانای 

دێنیت، وە هێزی ئیمان بۆ خۆی ەوتی عاشقدا بەدی گۆڕانکاری لە فکرو هەڵس و ک
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نەوعێکە لە عیشق، ئەوەی دەبێتە دابڕان لە بڕێک کار و کردەوەو پارێزکردن لە زۆر 
ئارەزووی نەشیاو و گاڵو.. ئەوە هێزی عیشقە ئەو پەیوەندە پڕوپوچانە دەداتە دەم باوەو 

ەوە لە دونیای سەرسوپەردەگی تۆفانێک لە دەروونیدا هەڵدەکاو لە هەوەس بە دوور دەکەویت
دەکەوێت و ئیماندارانی سەرەتای  رعیشقدا دەبێتە خەڵوەت نشین و لە ماڵ و حاڵ بە دوو

مەسیحیەت و ئیسالم بۆ فیداکاری و خۆ بەخت کردن نمونەیان زۆر بووە، بۆیە مەوالنا 
ئەو پزیشک و تەبیبی دەردەکانیەتی ئەو.. ئاوی خاوێنی پەتی دەفەرموێت عیشقی 

 نیاوی عیشقی خواردۆتەوە سەرمەستانە فەرمویەتی:کا
 عاشقی گر ز آن سر است

 عاقبت ما را بدان سر رهبر است

ئێمە ئەوەمان زانیوە کە دونیای ریازەت و سلوک پڕە لە خۆبوردن، پڕە لە ژان و زام و 
هەڵەت و داکەوت رێگایەکی دوورو درێژی پێچاوپێچە، وە پەروەردە کردنی زات و لەش لەو 

یا پڕ لە ئازارەدا وەک وابێت شاخێکی بەرز و بڵند بە دەرزی بەالوەنەی، بەاڵم رێگەی دون
عاشقی جیاوازە، کورتە و کەم مەودا، ئەگەر عاشق دوچاری دەرد و مەینەت بێ، لەو 
رێگەیدا هێزو توانای عیشق یاریدەرە، بۆیە پەیڕەوانی رێگای سەرمەستانی عیشق زاڵن 

بۆ حەزرەتی مەوالنا دەردو ئازارەکاندا، پرسیارێک دێتە پێش، بەسەر بۆنەهاتەکاندا بەسەر 
 لە مەسنەویدا زۆرتر لە سەد الوە دەربارەی عیشق و چۆنیەتی دواوە؟

بڕێک لە پەیڕەوانی دونیای تەسەوف، پەرستنی جوانی و زەرافەت دەکەنە دەستگیرە بۆ 
بە دەرکەوتنی هەرە پااڵوتنی هەست و دەروونی کەف کردویان، وە ئەو جوانی و زەرافەتە 

حولمانی گەورەیی خودا و نیعمەتەکانیەتی، وە قافلە ساالری ئەو کۆمەڵە "ئەبو 
دیمەشقی"یە، وە پەیڕەوانی ناسراون بە ]حلمانیة[وە ئەو زاتە کوردی کوردستانی رۆژهەاڵت 
بووە، بەاڵم لەبەر ئەوەی بیروڕاکەی لە شاری دیمەشقدا وەدەرخستووە ناسراوە بە دیمەشقی.. 
پەیڕەوانی "حلمانیە" لە هەر کوێدا جوانکیلەو نازدار روخسارێکیان بدیبا، کڕنۆشیان بۆ 

 دەبرد، ستایشیان لێدەکرد..
ئەو زاتە "ئەبو حلمان" لەسەدەی سیهەمدا ژیاوە ناسراو بووە بە "ئەبوحلمانی دیارە 

ر سوفی"، وە پەیڕەوانی ئەبو حەلمان تا سەدەی پێنجەمیش هەر بینراون ]عەبدولقاد
، مەبەست لە غەوزە یەکێک لەوانەی دیوەو کۆچی دوایی کردووە 219بەغدادی[ کە لە 
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 لەگەلیا دواوە...
وا دەردەکەویت لە مەعجەمی ئەدەبیاتی تەسەوف و سۆفیگەریدا وشەی ]شاهد[ و 

وەرگیرابێت وە چۆن جوانی و جوان ]حجت[ بە واتای جوان روخسار لە بیروڕای حولمانیانەوە 
جەمۆری جوانی خودایە.. وە زۆر لە کەڵە سۆفیان جوان پەرست بوونە و بە روخساران پەن

 جوانیدا هەڵیانداوە وەک:
 ٨1٨کۆچی دوایی کردووە. عینولقوزانی بەیانجی، لە  211زالی، ساڵی ئەحمەدی غە

 کۆچی کردووە. 53٨حەدەدینی حامدی کوڕی ئەبولفەخری کرمانی ساڵی  کوژراوە. ئەو
کۆچی کردووە. داستان و رووداوی ئەو زاتانە لە  5٥5ی فەخرەدینی عێراقی، ساڵ

کتاوی ]رجال و حکایات صوفیة[دا بە درێژی باسکراوە. بنواڕە، لەم چوارینەیەدا 
 "ئەوحەددین" چ دەفەرموێ:

 ز آن مینگرم بچشم سر در صورت
 زیرا که ز معنی آست اثر در صورت
 این عالم صورتست مادر صوریم

 ورتمعنی نتوان دید مگر در ص

 ئەمەش لە یەک دانەوەکەیەتی:
، لەو روخسارەیدا زۆر شتم بو وەدەر دەکەوی، ئەم جیهانە داوارمە روخسارنبە چاوانم دە

نیگارستانە و ئێمەش نیگارێکین، ناتوانی بە وردی لە یەکی دەیتەوە مەگەر نیگارەکە 
 ناو تەرازوەو هەڵی سەنگینێت.بخەیتە 

]حلمانیەکانی[ بەالوە شیاو نەبووە، کومەڵەی  مەوالنا شەمسی تەبریزی وێنە پەرستی
عیشقی کامیل و تەواو لە عیشقی خودی خودادا دەبینن و وە ئەوەیان کردوەتە مەوالنا 

رولعلوم و وەلی محەمەد ی وە بەحورەوشی سەرەکی خۆیان یوسف کوڕی ئەحمەدی مەولە
 ئەکبەر ئابادی، هەر سێ ناکۆکن لەسەر ئەوەی کە مەوالنا لە بەیتی

و شێوە و چۆنیەتی ریازەت، وە شێوەی قەلەندەران  رەوشتژەی بە ندیکسل.."دا ئاما"ب
ئێشارەت دەکات بە ناوی ]ئفالتون جالینوس[ زۆربەی حەکیمەکان زانستی "طب" بە 
بەشێک لە هونەرەکانی "حیکمەت" ناسیوە، وە بڕێک لە حوکەمای ئیسالم لە مێژدا لە 

 ە وەک:زانستی پزیشکیدا لیزان و چاوساق بوون
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کۆچی ئەبوعەلی سینا، مردوی  323محەمەدی کوڕی زەکەریای رازی، مردوی 
 کۆچی 21٥

 ئەبو بەرەکات هبەتوڵالی کوڕی ملکا بەغدادی، مردوی سەدەمی دووهەم.
 کۆچی 515فەخرەدینی رازی، مردوی 
 کۆچی 551نەسرودینی توسی، مردوی 

 کۆچی 521قوتبەدینی شیرازی، مردوی 
لەگەەل زۆر لە هونەرەکاندا هەبووە، وە ئەمە بە حیکمەت ناسراوە و کاریان وئەوانە سەر

 زانستی پزیشکیان وەستاکارانە زانیوە.
دوو زانای ئیسالم "موبەشری کوڕی فاتک" و "قفطی" باسیان لەوەی کردووە کە لە 
واڵتی یوناندا کابرایەک بووە لە زانستی پزیشکیدا دەستی بااڵی هەبووە، بەناوی 

ە لە پێش ئەویشدا یەکێکی کە هەبووە بەناوی "جالینوس" مەبەستی مەوالنا "ئفالتون"، و
 هەر ئەو دوو پزیشکەی نەبووە، بۆیە فەرمویەتی:

 آنکه افالطون و جالینوس ماست
 بر فنا و علّت و بیمار ماست

 یا دیسان دەفەرموێت:
 درد رنجوری ما را داروی غیر تو نیست

 ای تو جالینوس جان و بوعلی سینای من

افیە و نەزمی شیعرەکەی نەبووە. قهیچ بەیتێکی مەوالنا بۆ سەفبەندی و 
 مەبەستەکەی بە شێوەیەک دەرخستووە گویای روشنفکریەکی بەرباڵوی ئەو دەمەیە..

 دەفەرموێت:
 جسم خاک از عشق بر أفالک شد
 کوه در رقص امد و چاالک شد

ماناو چونکە تەواوی من لەم کتاوەیدا شێعرەکانی مەوالنا دەق بە دەق وەرناگێرم 
زەرافەتەکەی لە ناو دەچێت بۆیە دەکۆشم کاکڵەی مەبەستەکە بخەمە بەر چاو. ئەگەر 

قەبارەی خاک و خۆول لە زەوی بێتو ئەم بەیتە وەک دەق وەری گێرمە سەر کوردی دەکا ]
 هەڵکەنراو چیاکان هاتنە سەما[ بەندە ئەم جۆرە وەرگێرانەی بە ناقس دەزانم.
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والنا ئاماژە بە بوونی عیشق دەکات لە تەواوی گیانلەبەران و غەیری لەو بەیتەدا مە
لە مەسنەوی ناسان، ئەو بەیتە وا لێکدەدەنەوە کە تر  گیانلەبەراندا خواجە ئەیوب و بڕێکی

مەوالنا ئاماژە بە میعراجی پەیامبەری خودا دەکات و هەروەها عروجی عیسای کوڕی 
 موێت:مەریەم و ئیدریسی پەیامبەر. یا، دەفەر

 عشق جان طور آمد عاشقا
 طور مست و خرّ موسا صاعقا

طور: مەبەست لە توری سینایە، ئەو چیایە کەوتۆتە نێوان کەنداوی عەقەبەو شاری 
 سویسەوە..

 یاقوتی حەمەوی دەڵێت:
"نزیکی شاری "ئیلە"یە، دیارە مەبەست لە شاری "ئیالتی" ئیستای ئیسرائیلیە، بڵندی 

هەیە بە ناوی "حوریب"، وە ئەو تری  ە لە کتاوی پیرۆزدا ناوێکیپایە، و 513٨ئەو چیایە 
 بەیتە راستەوخۆ ئاماژەیە بەم ئایاتە پیرۆزە..

 
کاتێک موسا گەیشتە حزوری پەروەدگار و خودا قسەی لەگەلدا کرد موسی وتی: 

ببینی، بەاڵم بنوارە ئەو  خودایا لێگەڕێ با بتبینم، خودا فەرموی هەرگیز ناتوانی من
دەتوانی من ببینی.. کە پەروەردگار خۆی ەگەر لە جێگەی خۆیدا مایەوە ئەو دەم کێوە. ئ

ێوەکە وەدەرخست، کێو هاتە لەرزین و هەڕوژان، وە موسا لە تاوا بێ هۆش کەوت. یا بە ک
 دەفەرموێت:

 با لب دمساز خود گر جفتمی
 من گفتنیها گفتمیهمچو نَی 

هیچ رازێکی لەم بەیتەدا مەوالنا پەیڕەوی دەنیای بێ دەنگی و سکوتە، ئەو ناتوانێت 
لێفەی عیشق و عاشقیدایە سەرسەریانە ەکپارچە لەژێر پەردەو خودایی وەدەرخا، ئەو ی

ناتوانێت ئەوەی دەبینێ، ئەوەی دەیبیسێ وەدەری خا قفڵی بێ دەنگی داوە لە دەرگای 
خامۆشی و کلیل بە دەستی رازەکانە، کە نەی دێتە ناڵەو نەوا ئەو دەمەیە مەوالنا دێتە 

 سەما و شاری خاموشی پڕ دەکا لە دەنگ و رەنگ و جۆالنەوە یا دەفەرموێ:
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 مو دنست کارشدر عشق بی قرارش بد
 از عرش می ستاند بر فرش می فشاند

مەوالنا رازدارە، مەوالنا دڵ پڕ لە ئازارە مەوالنا تەنها دەتوانێ لەگەل رازدارو 
ێ دەردی دڵ و ئاشوفتەگی فکر و زکری خودا، تمەحرەمەکانیدا بکەوێتە باسی شکا

ئەوانن پێ گەیشتوانە پەی بە ئەویش بە شێوەیەک تەنها رازداران لێی تێدەگەن، 
بەالی نابابانەوە لەسەر هەر ئاشوفتەگی دەبەن، ئەگینا هەر وشەیەک یا هەر جوالنەوەیەک 

 رازدارێک و هەر سۆفیەک حیسابەو لێ ناگەڕین
 بۆیە فەرمویەتی:

 با عقل خود گر جفتی من گفتنیها گفتمی
 خاموش کن تا نشنود این قصه را باد هوا

تە بدەی لە دەرگای قڵ و درایەتی خۆتی.. ئەگەر توانیوئەگەر تۆ خاوەنی عە
 دەتوانی گوێ لە وتەکانم بگری و پەردەی هەروەها بوون الدەیترازدارەکان، ئەوا  یتێفکرین

دادەبڕێ.. کە بیستت وریابە نەکا "با" و باران ئەوی لە منت بیست لێت بیبیسێ.. هەر و 
 لەم رووەوە دەفەرموێت:

 د جداهرکه او از هم زبانی ش
 بی زیان شد گرچه دارد صد نوا

 چونک گل رفت و گلستان در گزشت
 نشنوی زآن بس ز بلبل سرگذشت

 هم زبان: دوو کەس لە زمانی یەکتر تێدەگەن، دوو هاو دەرد، دوو هاوفکر.
 بێ زبان شد: خامۆش بوون، سکوت..

 نوا: یەکێکە لە دوانزە "پەردە و مەقام"ە کانە..
 :یا دەڵێت

 و عاشق پرده جمله معشوقست
 زنده معشوقست و عاشق مرده

ئەگەر مەبەست لە پەردە، ئەو پەردە و پارچەیە بێ کە بە رووی دەرو پەنجەرەیدا 
هەڵکا،  هەڵدەواسرێت.. بۆخۆی پەردە توانای جواڵنەوە و شەکاندنەوەی تیا نیە، مەگەر "با"
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جولێنێ و یق نەیا دەست بیجوڵێنێ.. عاشقیش هەروایە، ئەگەر توانا و قودرەتی مەعشو
لەدڵ و دەروونیدا رازەکان نەخوڵقێنێ بۆخۆی ئەو توانای تیادا نیە.. ئەگەر مەبەستیش لە 
پەردە، روو پۆشاندن "حیجاب" بێت، عیشق بە ئەندازەی توانا و پێگەو جێگەی مەعشوق راز 
 و نیاز دەکا و رازەکان دەدرکێنێ و عاشق دەدوێنێ.. جریوە و شەوق و بریقەی عاشقان هەر

جیاوازە، بڕێک توفان ئاسا لە هەراو هوریادان، شەپۆلەکانی تر  یەکە، بە شێوەیەک لەوی
لە خۆدا بێ دەنگ و ئارام تر  شێتانە خۆی بە تاشە بەرد و لێواردا دەکوتێت و بڕێکی

مەنجەل ئاسا دەکوڵێن. یەکێک پەیڕەوی شیوەن و گریانە، یەکێک وەک مەوالنا مەست و 
 نیدایە و نااڵنە..ارەبسەرخۆش لە سەمای عیشقی 

 قسمت گل خنده بود گریه ندارد چکند
 سوسن و گل می شکند در دل هشیارم آزو

وەک زانراوە عیشق نە رەنگی هەیە و نە پۆو بۆن، عیشق وەک ئاو وایە هەمان رەنگی 
 سوراحی و لیوانی خۆی دەنوێنێ، وەک جونەیدی بەغدادی فەرمویەتی:

ئەو توانا و دەسەاڵت و پێگەیە عاشق هەیەتی.. ئەوەی "، کە واتە "
عاشق.. عاشقە رووتەیە و بێ پێی بەخشراوە، ئەوە دەریای مەعشوقە بەو دراوە.. خودی 

تواناو دەسەالت.. ئەوە ئەوەڵ، ئەوە سەرەتا، ئەوە کۆتا، ئەگەر بێین و وا بڵێین مەبەست لە 
و ئاوازی ریتمدار بێ ئاهەنگ ساز بە تەئکید ئاهەنگ پەردە نەوعی ئاهەنگ و مەقامە 

نەبووەو نابێ، وە لەبەر ئەوەی جڵەوی عاشق بە دەستی مەعشوقەوەیە، ئەوە هاندەرو رێ 
و پەنا ئەوە ئیلهام دەری ئەنگێزە و هەست.. نما.. ئەوە نیشاندەر و چاوساقی چرا بە دەست 

جگە لە بێ چارەیە عاشق.. بێ دەسەاڵتە عاشق، عاشق مردوویەکی زیندووە، عاشق 
با رووت و رەجاڵ  مەعشوق بەرپای خۆی نابینێ، عاشق برسی نابێ، تینوی نابێ، عاشق

ا زاهیرەن ئاشوفتەیە، عاشق لە عیشقدا سەردار و سەر یەیە، عاشق تبێت.. ئەو پۆش
رشتەیە.. دونیایە پڕ ئێشە.. عاشق شەیدایە، کە مەن کێشە، عاشق مردووە، عاشق زیندووە، 

ەقی بە دەستەوە گرتووە.. هەر لەم رووەوە حاجی میرزا حەبیبوڵالی عاشق دامێنی کەوای ح
 مەشهەدی فەرمویەتی:

 شخص ایجاد بدو زنده و او زنده بخویش
 جان بخود زند بود لیک بدو زنده تنست
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لێزانانی دەریای مەسنەوی "پەردە"یان بە وەحدەتی وجود لێکداوەتەوە، یا مەبەستیان رەنگە 
 ئەم ئایەتی بێت:لەبەشی دووهەمی بەیتەکە 

بێ کەنار و سنورە، ئەوی دەیڵێ دوور دەریای مەوالنا وەک ئیلهامێکی خودایی 
 ئەندازی ئاسۆی دوورە.. بنوارە چی دەڵێت:

 را پروای او قچون نباشد عش
 او چو مرغی ماند بی پر وای او

 پەروا: ئاوڕدانەوە، تێفکرین
ەحوم، شەفەقەت.. ئەم بەیتە دیسانەوە تەواوکەری بەیتی وای: بەزەیی پێ هاتنەوە، تەر

تیایدا روونە کە دەڵێت: ئەگەر عاشق تێڕوانینی بۆ مەعشوق سەرتاپا و سەرتاسەری پێشووە، 
نەبێ و سەرسەریانە تێی نواڕی وەک باڵندەیەکی بێ پەڕ و باڵ وایەو توانای پەروازو 

دوو دڵ و ترسنۆک ێ بەش دەبێت و فڕینی نابێت و لە ئاوڕدانەوەی مەعشوق مەحروم و ب
 و لەرزۆک هەنگاو دەنا.. ئەوی لە مەعشوقەوە بە دوورەو ئەوە بێ پشت و پەنایە

 من چگونه هوش دارم پیش و پس
 چون بناشد نوریارم پیش و پس

ئەگەر ئاوڕدانەوەی مەعشوق لە عاشق دەم دەم و سەرتاسەری نەبێ، ئەگەر تیشک و 
ەگریتەوە.. گەیشتن بە هەوارگەی مەعریفەت رم ئاوێژی تیشک مەعشوق عاشق ن

مەحاڵە.. ئەوە عاشقە پەیوەستە چاوی دوور ئەندازی مەعشوقی تاک و تەنها و تەنیا 
باڵە.. ئەگەر عاشق لەو مەرجانە بێ بەش بێ، دوو دڵی ە تێکەاڵوی بکاتە پیشە لە 

قە چاوی کەێ پی کەیشتندا.. کەم بڕوایە، کەل نەفەسە، کەم توانایە.. ئەوە عاشپێپل
بڕیوەتە تاریک و روونی ئاسۆ، نوری مەعریفەتە ئەو هۆشیار دەکاتەوە، بەخشەندەگی 

بۆ دەرکەوێ، سەرمەستە عاشق، ئاشوفتەو پڕ لە  یمەعشوقە کە بتوانی لێوانی بینین
 عاشق.. هەستە عاشق، بێ پەروایە عاشق، عاشقی خودایە

 یا دەفەرموێ:
 عشق خواهد کین سخن بیرون بود

 آینه غمّاز نبود چون بود
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ئاسمان، دەردەداران، لێ  ەژان، کاتێک ژانگرتو دادەگرێ هاوارو فەریادی دەگات
لەش و لە قەوماوان، مەزلومەکان، بێ پشت و پەنایان، کاتێک زوڵم و زۆر و ئێش و ژان 

تە هەڵهەڵەو تۆفان، ئەو دەمەیە، دەمی هاوارو ناڵەو گریان دەکاتەوەو بێ کاێەروونیدا دەد
خەسڵەتی  سەبرانە پەنا دەباتە خاوەنی ئاسمان.. مرۆڤ بۆیە دەم بە ناڵەو ئۆفە.. ئەوە

مرۆڤە.. لەالیەکی ترەوە، بۆچونی تریشی هەیە.. عاشق لەگەل مرۆڤتێکی سەرمەستدا 
یە.. ئەگەر جیاوازییەک لە نێوانیاندا وەدی بکرێت مەستی عشق چەندان جیاوازیەکیان ن

رۆژە نە شەوی شەوە.. رەنگە تا پایان هەر لەو لێوانە رۆژی  پابەرجایە، شوێن پای بتەوە، نە
بخواتەوەو هەر بە خۆیدا دەڕواتەوە، ئەوانەی مەست و مەدهوشی شەرابن، بێ پەروا راز 

ە دەست دێ، عاشقی مەستیش جارەوبار راز دەدرکینن.. مەستی عاشق سەد ئەوەندەی ل
پێگەی درکێنە، لێرەدا بەرگەگرتن و خۆ راگرتن وەک مەرجێک سەر هەڵدەدا، راز درکێن 

خۆی لە دونیای مەستی و عیشق و عاشقیدا لەدەست دەدات.. عاشق ئەوەیە بیر لە 
 ەتەوە، ئەوەکانبەرژەوەندی خۆی و ئامێر و داپێویستەکانی، رازاندنەوەی دەورەەبەری خۆی 

بەندەی هەمیشەگی دەروازەو سەرای مەعشوقە ئەو سەرمەستێکی بێ پەرواییە، ئەو 
 دەستەمۆی تەلیسمێکی خوداییە..

وازانراوە مرۆڤ و رازی وجودی مرۆڤ لە باس و درکاندنەوە بە دوور نەبووە.. زۆر 
ک قێک، وشەیەبینراوە یا بیسراوە مرۆڤ کاتێک شتێکی نایاب بەدەست دێنێ، یا پەی

چوزانم.. رازێک، قسەیەک بە دەست دێنێ خۆی پێ راناگیرێ و لە پەسا باسی دەکات 
ئەم و ئەودا دەکەونە باسی رازو نیازی نێوان ڕێک لە گەنجان و هەرزە هەوەسان لەالی یا ب

خۆی و خۆشەویستەکەی.. ئەو جۆرە باس و لێدوانە بۆ ئەو کەسە لەزەت بەخشە، وەک 
 [، گێڕانەوەی زیندەگی بۆ خۆی نیوەی زیندەگیە..وتراوە: ]

ئەوە پیشەی عاشقە باس لە مەعشوق کردن بەلەزەت و پێگەیەکی دونیای دەزانێ و 
 دەیگێڕێتەوە بۆیە گوێگری عاشق راز وەدەرخەرە..

 مەوالنا فەرمویەتی:
 میل معشوقان نهانست و ستیر
 میل عاشق با دوصد طفل نفیر

ایە هەر عاشقێک بەو شێوەی هەیە خۆی تیا دەبینێتەوە.. سا کەواتە عیشق ئاوینە ئاس
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 ئەو عاشقە لەچی پایەو پلەو مەنزلگایەکدا بێت خۆی لە ئاوێنەی عشقدا دەبینێتەوە..
 بەیتی داهاتو پەنجەمۆری ئەو بەیتەیە.

زۆر لە مەسنەوی ناسان، ئەم بەیتە بە نیشانەی خەرمانی یەکتاپەرستی و بەرباڵوی 
 دەزانن.. "تەجەلی" مەعشوق

 آینت دانی چرا غمّاز نیست
 زآنکه زنگار از رخش ممتاز نیست

 فەرمویەتی:
 آز جنیبت فروگشاید ساخت
 آینه ش بر عذار بندد صبح

 خاقانیش لەم رووەوە وتویەتی:
 سنگ خون گرید بعبرت برسر آن شیشه گر
 کز هوا سنگ عداوه ش دردکان آفشانده آند

رو کردەوەی ناپەسەند و نەشیاو یەکێکە لە مەرجە پااڵوتنی زات لە هەواو هەوەس و کا
سەرەکیەکانی دونیای تەسەوف، وە ناخ و قواڵیی دەروونی مرۆڤ وەک ئاوێنە وایە و 

اوێن و بێگەرد ئاوینە نیشاندەرو نمایانگەری شێوەی تێفکرینە.. ئەگەر ئاوێنە پاک و خ
روم"دا ئەوەی وەدەرخستووە  ەر ناخات. مەوالنا لە داستانی نێوان "چین ونەبێ.. شێوەکە وەد

و نیازە مەلموسەکانی لە  وتا هەواو هەوەسی دونیابەندەی پەیڕەو تا زاتی خۆی نەپاڵێوێ، 
قوربانگای عشقدا فیدا نەکات ناتوانێت بە پلەکانی عیشقدا سەربکەوێت و پەنجە لە 
هەڵقەی عبودیەتی راستەقینەی عیشقی پەروەردگار گیر بکات.. بۆیە مەوالنا 

 یەتی:فەرمو
 اندیشه را رهاکن و دل ساده شو تمام
 چون روی آینه که بنقش و نگار نیست

 همه نقشها درست ششچون ساده شد زنق
 ساده رو ز روی کسی شرمسار نیستآن 

 چون روی آهنین ز صفا این هنر بیافت
 تا روی دل چه یابد کور اخبار نیست
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رە بێگەردی عشقدا بنواڕە ساف و سادە، بنوا اجۆرەجۆروەالیەتی بیرو رای ناپاکی 
ئاوێنەدا خۆ بێ نەخش و نیگارە ئەوە تۆی پاکی و خاوێنی بەکار و کردەوە و رازی عشق 

نەخشینێ، ئەو دەمەیە رووی سادە و دەڕازێنێتەوەو رەنگە جوانەکانی هەڵدەبژیری و دە
و دەم بێگەردی تۆ شەرمەزاری کار و کردەوەت نابێ و سەربڵندانە دەنواڕیتە ئاوێنەیدا.. ئە
 سەفای رۆح بە دەست دینێ و وردە وردە دونیای رازەکانت بۆ وەدەردەکەوێ و دەبینی..

بەندە لێرەدا ناچارم لەم کتاوەیدا چیرۆکێک بگێڕمەوە، زۆر لە حەکیم و داناو زاناو 
شاعیر و پیاوچاکانی رابوردووی دونیای ئیسالم ئاماژەیان بۆ کردووە، وە مەوالنا لەژێر 

 شقی کەنیزێک دەبێ و لە بازاڕی کۆیلە فرۆشاندا دەیکڕێ..سەردێڕی شاو عا
ئەم داستانە زانای گەورە ئوستاد بەدیع ولزەمانی فروزانفەر لە کتاوی "شەرحی 
مەسنەوی شەریف"دا باسی کردووە و لێی دواوە، وە نەبێ هەر ئەو زاتە ئاماژەی بۆ کردبێ، 

وی ناو سەدەی سێهەمی کۆچی، هەر ئەم داستانە "عەلی کوڕی رەبەن" کوردی ئێرانی ژیا
بابەتە وە لەو  – ٨3٥ەرلین، الپەڕەی چاپی ب –لە کتاوی "فردوس الحکمة"دا، لێی دواوە 

مردووە، دا  کۆچی 155داستانە ]ئەبو محەمەدی کوڕی عەبدوولاڵی دینەوەری[ کە لە 
کە هاو قۆناغی "عەلی رەبەن" بووە، لە کتاوی ]عیون االخبار[ی چاپی قاهیرەدا لێی 

تاکەی لەسەردەمی پێش ئیسالمدا روویداوەو ەدواوە.. وە چۆنیەتی ئەم داستانە گوایە سەر
پزیشکی ناسراوی ئەو کاتە "حارسی کوڕی کلدەی سەقەفی" پەنجەی خستوەتە سەر دەردو 

" ئەم داستانەی بە درێژا لە کتاوی 5٨2-592بیماری "عیشق".. وە "ئیبنولئالوسی" جوزیە "
 کردووە و چٶنیەتی تیمار کردنەکەشی.. "ئەخبارولنیسا"دا باس

کە لەالیەن خاولێخۆشبوو  -چاپی تاران–هار مقال"یدا "نیزامی عروزی" لە "چ
"موعین"ەوە چاپکراوە، باسی کردووە، وە ئەو جۆرە تیمارو دەرمانە گوایە "ئیبنولسینا" بە 

ە وشمگیردا ئەنجام داوە..و سەریەکێک لە خزمانی "شەمسولمەعالی قابوسی کوڕی
"ئیبنولسینا" چۆنیەتی چارەسەری نەخۆشی عیشقی لە حەواشی چوار مەقالەیدا، الپەرەی 

یبی نیوەی بسمایلی جورجانی" تەدا، باس کردووە، وە هەروەها "سەید  215 – 215
یەکەمی سەدەی شەشەم لە کتاوی ]زەخیرەی خوارزەمشاهی[ ئەو جۆرە دەرمان و رەوشتی 

"ئەبو عەلی سینای" بەناوبانگ بێ بێگومان و بێ دوو  چارە سەرکردنە کە دەگێڕێتەوە بۆ
.. بەاڵم بە جیاوازی کەم و کورت گێردراوەتەوە، لە مەسنەویدا دڵی ئەم داستانە روویداوە
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شایەک عاشق بووە، لە فیردەوسولحیکمەیدا هەروەها لە "چوار مەقالە"دا شازادەیەک عاشق 
 بووە..

شا دەیکڕێت.. لە "فیردەوسولحیکمە"دا  لە مەسنەویدا مەعشوقە کۆیلە کەنیزەیەکەو
لە "چوار مەقالە"دا خوشکەزای "قابوس"ی وە عاشق و مەعشوق عاشقی ژنی باوکیەتی!، 
 خاڵۆزاو پورزای یەکترن..

لە مەسنەویدا، کچە کوێلە عاشقی زەرنگەرێکە کە خەڵکی سەمەرقەندە، وە حەکیم 
 انی تردا وەدی ناکرین..کچە کەنیزەی لێ مارە دەکات، ئەو مارەکردنە لە کتاوەک
دا بە زەرنگەرو زەردو زەعیف و یلە مەسنەویدا حەکیم شەربەتێک دەگرێتەوە و دە

 ەناتەوانی لێ دەکا و زەرنگەر دەمرێت و کوێلە کەنیز بێ مەعشوق دەمێنێتەوە بۆشا
 لەسەرچاوەکانی تردا، عاشق و مەعشوق بەیەک دەگەن ئوستاد "فروزانفەر" دەڵێت:

انی ئەم داستانە نیزامی گەنجەوی لە ]ئەسکەندەرنامە[یدا باسی کردووە، "وا دەزانم پای
گوایە زانای یونانی "ئەرشمیدس" عاشقی کچە چینیەک دەبێ و "ئەرستو" رزگاری 

 کردووە..
ەوەی ناوی "ئەرشمیدس" بهێنێ لێی دواوە، رەنگە مەوالنا لە شێخ ئشێخی عەتار، بێ 

مەوالنا ئەو داستانەی کردوەتە گوزەشتە  "فەریدونی عەتار"ی وەرگردبێت.. لەوانە
بە زەرافەت و لێزانی و ئەخالقی، فەلسەفی، ئاینی، عیرفانی. وە هەوێنێکی وژدانی 

یویەتیەوە ئەزەلیە هەتا هەتایە، ئەو تابلۆیانە رەنگەکانی کاڵ ونلێهاتویی خۆیەوە جۆرێک ه
 ەوە.نابنەوە و لە پانۆرامای دونیای عیشق و ئەندیشەیدا لەبیر ناچێت

ی لە مەیدانی عئشقدا ۆرەسوارئیدی ئەوە مەوالنایە سوارکارانە ئەسپی حیکمەت و ش
تاو دەداو جڵەوی حیکمەتی بە دەستەوەیە و هەڵەت و هەڵدێرگا دەخاتە پێش بیسەرو خوینەر 

ت و نێەف تا نزیکی مەیدان دەڕواو دیسان ئەسپی سەرکێشی حکمەت وەردەچەرخێیەک سەڵ
لەرزین، لەش دێنێتە حەشۆکە، ئەوەی دەیبیسم و دەیخوینمەوە نازانم سەر لە نوێ دل دێنێتە 

 چیم بەسەر دێنێ، ئەوە "فێ"یە، ئەوە تایە یا شۆکە؟ مەوالنا لە هەمویان دەدوێ..
چەندین پەل و پۆ لەو داستانەدا جوێ دەکاتەوە و لەمەبەست دوور دەکەوێتەوە، مەوالنا.. 

ان تینووە، دەردە دارو لێو بەبار، قیل ، قاچ، لە کانیاوی عیرفانا ئاو دەخواتەوە و دیس
رمبازی شەیدایانە دەست پێدەکا و پەیوەستە پەیمانەی مەستی تێ دەکا و دەیخواتەوە.. ئەو 
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ات، ددەمەیە گوێگر، خوێنەر، دڵ و دەروون و ناخ و ئەندیشەی هاوار و هەیاهوی تیا روودە
ەی ریتم و نەواو ئاهەنگی ئامێرەکان ئەوە مەوالنایە وەک ماسترۆیەکی لێزان و ناودار تەوا

ۆ دەگەڕێتەوە سەر خ ئەوە مەوالنایە دووبارە هێور و لەسەرکۆک و تەرازوی بۆ دادەنا، 
سەرەتا و ئیدی پەیتا پەیتا ئەو هەراو هوریایە، ئەو رەنگ و دەنگ و بێ دەنگیە 

دەکەوێتەوە  چەند بارەدەگەیەنێتە دامێنی چیای بەرز و بڵندی عیشق و عاشقی و دووبارە و 
ی و لیو بەباری کچە کەنیز.. لە راستیدا ئەوە عیشقی شەمسی رازوەسفی گریان و 

 تەبریزیە، دووچاری بووە، ئەوە ئازار و باری "شەمسە" وا سەرباری بووە..
 ئەوە دووری و دونیای دوور لە سەبوریە مەوالنا تێی کەوتووە..

 یەهەر یەکە بە شێوەتر  نیکیئەم شێوەیە مەوالنا پەیڕەوی بووە، لەمێژدا خەڵکا
بەپیاچووە، داستانەکانی هەزار و یەک شەو، کلیلە و دمنەی ئیبنولموقەفەعی پەل پەل 

مەرزەبان نامە، فەوائیدولسلوک.. بەاڵم لە هەمووی  کراو، هەروەها کتاوی "سندیبات نامە"
بە شێوەی  بااڵتر، کلیلە و دمنەیە، بۆیە مەوالنا زۆرتر بەهرەی لی وەرگرتووە.. ئەویش

 خۆی.. ئازیزان با بێینەوە سەر رووداوەکانی داستان..
زۆر و دەسەاڵتی زۆرو ە شایەک لە شاکانی زەمانی رابوردوو زەڕی کدەگیڕنەوە 

ەتێکی بەرباڵوی بە دەستەوە بووە و باوەڕی بە پەروەردگار قایم و قول و بتەو بووە، لە نمەک
لە دەربار وەدەردێت بە هیوای راوکردن، لە  بەدەست فەرمانی راندوەدونیاو دیندا تەرازو 

شەقامی شاردا کچە کەنیزەکی وەدی کرد، یەک دڵ نا، سەد دڵ عاشقی دەبێ و 
دەیکڕێت.. دوای لەزەت لێ بردن لە کچە.. کچە سەخت نەخۆش دەکەوێت و رۆژ بە رۆژ 

ەویست، و داوە ژنەی خۆش دزەرد و زەعیف و پەژموردەتر لە دوێنێ دەداتە چاو.. شا بە دڵ 
هەرچی پزیشک و حەکیمی دوور ە نزیکی دەربار هەبوو لە کچەکەی ئازیزی 
کۆدەکاتەوە، شایەت بتوانن تیماری بکەن.. زەڕو زۆر کەوتە خولیای حەکیمانەوە کۆشان و 
تەقەلالی زۆریان کردو نەیانتوانی دەردی بێ دەرمانی کەنیزە چارەبکەن.. ئەوانە لە قودرەت 

 غافڵ و بێ نیاز بوون بۆیە دەستەپاچە و واق ورمانیان بووبە بەش.. و جەالل و توانای خودا
نێتە زمان، کە ئەوان مەوالنا لێرەدا بێ دەربەدەستی و دوور لە خوداوەندی حەکیمان دێ

بۆیە دەست لە پا درێژتر نەخۆشەکەیان بە دەردی خۆیەوە  ەناوی پەروەردگاریان نەهێناو
 دەرگای خوداوەند بێ نیاز بوونە بۆیە سەرنەکەوتونە.. بەجێهێالوە.. ئەوانە لە دوعاو نزا لە
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 شا بەدەم پەژارەو گریانەوە، سەر دەنێتەوە پیرێکی نورانی دیتە خەونی و پێی دەڵێت:
"ئەی شای بە توانا.. سبەینێ حەکیمێکی نامۆ و کەس نەدیو کەس نەناس دێتە 

وە تابڵێی چارەکەرو التان.. ئەوە حەکیمێکی دانایە لە زانستی پزیشکیدا زانایە.. ئە
بەتوانایە.. بە سبەینێدا، شا دەست بە ئەژنۆ چاوەڕوان، کە حەکیمی نێو خەونەکەی 
وەدەردەکەوێ، لە پڕ هەواڵ بە شادەگەیەنن بەڵی وا حەکیمێکی نەناسراو هاتوەو دەیەوێت 

 خۆشەویستە بیمارەکەی شا تیمار بکات..
و تەقەلالی چاوساقان زەبون و ناتەوان  مەوالنا لەم، داستانەیدا توانا و لێزانی حەکیمان

دەداتە چاو، تواناو قودرەتی ئەولیا و پیاوانی غەیب لەو موعادەلەیە وەدەردێنێ، مەوالنا لە 
نەناسراو لە کاکڵەی داستانەکە دوور دەکەویتەوە پەنا دەباتە ئایاتی دیداری شاو حەکیمی 

موسا، دیداری نێوان شا و قورئانی و نمەک بە حەرامی قەومی موسا لە حەق حەزرەتی 
هەیەجانێکی دەروونی لە ئەندیشەی شادا دێنێتە شەپۆلدان، ئەو حەکیمی نەناسراو شۆرو

دیارە مەوالنا گرێی ناخ و دەروونی خۆی دەکاتەوە کە چۆن بۆ یەکەم جار چاوی بە دیدارە 
بووە بە عیشقی ئەو.. کە چۆن نان و خەو و شەمسی تەبریزی کەوتوەو فکر و زکری 

راک لە مەوالنا ساڵ بە ساڵ تاڵتر دەبێ شا پزیشک دەباتە الی خۆشەویستی بیماری، خۆ
حەکیم وردەکارانە نەخۆش دەخاتە ژێر زەڕەبینی فکر و لێکدانەوەوە بەشا دەڵێ، ئەم کەنیزەیە 

 خۆشەویستی ئەوە دووچاری دەردی دڵە.. بەاڵم کام دڵ؟!ئەم 
ردەکاری و هوندنەوەی راز و نیازی ولێرەدا دیسان مەوالنا تیشک ئاوێژ دەکەوێتە 

دونیای عیشقەوە وە ئەو عشقەی سەرتاپای عاشق دادەپۆشێ، ئەو عشقەی بادەی 
راستەقینەی مەعشوق دەنۆشێ، ئەو عیشقەی لە پەسا دەکۆشێ عاشق لەرزای خودادا 
بتوێتەوەو لە خودی خودادا نەبێت بیر لە هیچ شتێک نەکاتەوە، ئەم باسکردنە ناوی خوا بە 

هەڵە و و پەنا بردنە دەستەگیرە وەدەست گرتنە دونیایەکی بێ کەنار و لێوارە هەڵهە پێچ
شەپۆلەکانی تۆفانیکی خرۆشاوە، ژانەکانی دەم دەمە، تاوتاوە.. دەمێ قاقا، دەمێ گریان، 
دەمێ هانایە بۆ یەزدان، خۆمە عاشق رانەوەستاوە.. دەمێ ساردە، دەمێ تاوە، دەمێ بیرەو 

هۆشیار دەمی مەستە، سەرخۆش، دەمێک سۆزی ژان و ویژدان، دەمێ هەستە، دەمێ 
دەمێ زانا دەمێ خامە،  دەمێک ژیرە، دەمێک گیرە، دەمێ دەمێک نەشئەی بادەی لێوان،

سەرکێش دەمێ رامە، دەمێ ژانە، دەمێ زامە، دەمێ لە خۆیەوە پەستە، دەمێ ئازا و بێ 
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خامۆشە، دەمێک  دەربەستە، دەمێک غەمگین، دەمێک خۆشە، دەمێک بێ دەنگ و
ئاواو دەمێک وانا، دەمێک گەوجەو دەمێک دانا، دەمێک شیرین دەمێک سوێرە، دەمێ 
بینا دەمێ کوێرە، دەمێک برسی دەمێک تێرە، دەمێک ئاواو دەمێ وانا، دەمێک شەیدای 

 ویەمێک بۆ مەیخانە هانا، هەمیشە پەیڕبڵوێرە.. دەمێک گەوجە دەمێک دانا، دە
 مەوالنا..

دروستی کردووە، تیشک و شەوقی لە دەروون و  یرەیە مەوالنا لە شەمسەوە دەستەگئ
بووە، عیشقی تر  ترو سوتێنەرنئەندیشەی مەوالنادا چەندین بەرانبەر لە تیشکی هەتاو بەتی

مەوالنا هیچی بۆ نەهێالوەتەوە، گڕو بڵێسەی ئاگری بەرداوەتە خەرمانی تاو و تامول و 
ێ و تیر ئاوێژ خۆی یەکەویتەوەو، دەرواو دلیە بە دوور چاوەڕوانی، ناتوانێ لەو عیشقە ئەزە

دەهاوێژێتە گڕکانی بێ ئامانی عیشقی خوداوە. کەوا الی وایە عیشقی شەمس تیشکی 
هەقە، مەوالنا، لە مەسنەویدا چەندین جار زامی دێتەوە سۆ، خۆی دەکولێنێتەوە، لە 

مەوالنا بە تەواوی  الپەڕەی روخساری شەمسدا عیشقی خودایی دەخوێنێتەوە.. یارانی
مەوالنادا بکوژیننەوە پەنایان دەبردە تواناوە دەکۆشان عیشقی شەمس لە بیرو فکر و زکری 

ۆفیگەری کەوتراوە ]سبەر وتە بەناوبانگەکانی دونیای 
حەکیم دەکەوێتە پشکنینی رابوردووی [.. بگەڕینەوە سەر داستانی کچە کەنیزەکە، 

کچە، دەڤەری سەردەمی منداڵی، خزم و خویشی، رابوردووی و ژیان و کێشمەکێشی، چۆن 
دووچاری کوێالیەتی بووە تا دەگاتە ناوێ کە سەمەرقەندە ئەو نێوە دڵ خورپەو راچەڵەکین 

کچە کوێلەدا دەسازێنێت، حەکیمی دانا، هەستی بەو خورپەی دڵ و لە لەش و دەروونی 
رسیندا بەردەوام بوو، کەنیز بێ ئاگا لە رێچکەی بەرنامەی سڵوکینەوە کرد، حەکیم لە پ

کە چۆن بڕێک لە حەکیم.. مەوالنا دیسان حاشیەنشین دەکەوێتەوە تیشک ئاوێژو 
پرد  ەحەکیمان دوورن لە لێکدانەوەی دەروونیەوە وە بەپرسیاری پڕ لە ورەدکاری و پەسەندە و

م بۆی دەردەکەوێت کوێلەکەنیز دروستکردن و وەاڵمەکان بە یەکەوە پەیوەنددان، حەکی
ر گەڕەکەکانی عاشقی کوڕە زەرنگەرێکە لە شاری سەمەرقەند. ئیدی پەنجە دەخاتە سە

ناو شاری سەمەرقەند. سەرئەنجام بۆی دەردەکەوێت مەعشوقی کچە ماڵیان لە گەڕەکی 
 "سرپل"ەو کۆاڵنی "غاتفر"ە.. حەکیم بەڵێن دەدا بە کچە کەوا عاشقەکەی بۆ بهێنێتە ئێرە
بە مەرجێک ئەو باسە الی کەس نەدرکێنێ.. مەوالنا لەو نیوانەیدا لە بەڵێنی درۆ و راست 
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دەدوێ کە چۆن لە پێناوی بەرژەوەندیەکی زوو گوزەراودا، زۆر زەرافەت دەکرێنە قوربانی.. 
حەکیم بە شا دەڵێت.. ئەو کچە عاشقی زەرنگەرێکی سەمەرقەندیە، ئەگەر بەالتەوە گرنگە 

بێ دیداری ئەو دووانە رێک بخڕێت.. شا چەند چاوساقێک دەنێرێتە چاک بێتەوە دە
سەمەرقەند و کابرای زەرنگەر دەدۆزنەوەو بەڵێنی شای پێ دەگەیەنن، ئەگەر لە گەلیاندا 

بۆ دیتنی کچە، ئەوا زەڕ و سامانێکی زۆری پێ دەدرێت. کوڕەی زەرنگەر دەگاتە بێت 
او دەرمانێک بە زەرنگەر دەدا لە اڵم حەکیم دەوەالی کچی عاشق و کچەی دەدنێ، ب

لێدێت، کچە عشقی زەرنگەر لە دڵ و  نێماوەیەکی کەم و کورتدا زەرد و زەعیفی و ناتەوا
پەیکەرو لەش و ئەندام دەروونیدا خامۆش دەبێتەوە، وەک هەزاران عیشقی عوشاقی روخسارو 

دەزانێ بۆچ وایان زۆر ناکێشێت زەرنگەریش دەمرێت.. بەاڵم لەپێش ئەوەیدا بمرێت، زەرنگەر 
 بەسەر هێناوە..

مەبەستی مەوالنا لەو جیرۆکە جوانە، تەنها پەنچە لەسەر دانانە، کەوا عیشقی 
بینی کورتە، لە عیشقی حەقیقیەوە، دوورو پەرتە، بایەلۆژی کەم نەفەسە، هەواو هەوەسە.. 

رگی ئەوە عیشقی خودایە بۆ هەمیشە پا بەرجایە، دەریایەکە دوایی نایە، زاهیرەن مە
زەرنگەر بەدەستی دەسەاڵت و گەردەلولی هەواوهەوەسی تەن پەرستانەی شایەکی شەهوەت 
پەرست، دوو رووباری خروشاوی پڕ لە ئاوی تێکەلەی زاتی ئینسان دەخاتە روو.. جوانی و 

و رۆشنایی، کوێری و چاو ساغی و  ێڕ، تاریکەرینی، پاکی و ناپاکی، خەیر و ششینا
ئاسمانی یەزدانیە، بە غەیری  مەرجیوو بە گوزەشت پەیرەوی بینایی، مرۆڤی لەخۆ بورد

لێرەدا مەوالنا چەندین داستانی  خودا نیاز و تەماحی بە هیچ بەندەیەکی خودانیە..
و مەبەست سەرچاوەی حەقیقەتە، کە چۆن ]حەزرەتی تێهەڵکیش دەگێڕێتەوە کەوا نیەت 

رۆکردنی کەشتی.. ئەو غخدری زیندو[ منداڵێک دەکوژێت، یان کەشتی کون کردن و ن
شایە رازی بە کوشتنی زەرەنگەر بووە، لە پێناوی ئەنگیزەو بیرو رایەکی گەورەتردا، 
هەروەها دەفەرموێ: ئەگەر شا ئەو زەرنگەرەی لەبەر هەواو حەزی خۆی کوشتبا من ناویم 

تر  نەدەهێنا، باسی ناپاکان کاری پیاوانی رێگای خودا نیە، وە دیسان چەندین وردە داستانی
دەبێ و کاسەیەک لە رۆنەکەی دەرژێنێ و وتێەکی تدەگێڕێتەوە.. گوایە رۆن فرۆشێک 

رۆنفرۆش دارێک دەماڵێنێتە سەری توتیەکەداو تەواوی پەڕو پۆی سەری توتی 
دەڕوتێنێتەوە، رۆژێک کابرایەکی سەر کەچەڵی بێ مو، دێتە دوکانی رۆنفرۆشەکە، توتی 
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ۆیش رۆنت رژاندووە وا لە کابرا دەڵێت: "ئەوە ت دەنواڕێت کابرا سەری بێ "مو"وە.. روو
 سەرت باقلیس و بێ "مو"وە؟

هەروەها دەمی مەوالنا لەگول بارانا بەردەوامە و دەڵێت: "مێشەنگ و زەردەواڵە و ئاسکی 
نەی شەکەر دێنێتەوە کە ئەوانە  ریعەنبەر بۆ و ئاسکی ئاسایی و قامیشی دڕک دا

وهەریان جیایە.. کەواتە مەوالنا وا وەدەر دەخات، لەیەک دەچن و جەچەندە لە رواڵەتدا 
رەنگ، وەک دەنگ راستەقینەی رواڵەتەکە وەدەرناخات.. ئەوە تەنها لە یەک چوون وەک 

شاراوەیە و بەالی ئەوە دەروونە، ئەوە رێگای راستەقینەی خودا پیاچونە بە رواڵەت ناخە، 
تەوە، وەستاکارانە پێدا اسا دەیهۆنیخوداوە عەیانە.. ئەو بابەتە جوانانە مەوالنا مرواری ئ

دەچێتەوە، سپەر ئاسا رووبەرووی خام بیران و نەفامان رای دەگرێ و رایدەگەیەنێ و 
بانگەوازی غەفڵەت و نەزانینیان لە مینبەری حەقیقەتدا دەگەیەنێت، ئەوانە وەاڵمی 

و نێوان خۆی کۆتابیرانی سەردەمی خۆیەتی کە چەندە گەوجانە لە پەیوەندی رۆحی 
شەمسی تەبریزێدا دواون و بە داهێنانی دوور لە شەریعەتیان داناوە، یان سەمای عیشق و 

 نەوای نەی و سەماعیان بە داهێنانی دوور لە شەریعەتی ئیسالمی زانیوە..
 چاوساقانی دونیای دەریای مەسنەوی ئەم داستانە بە شێوەی جۆراجۆر لێکدەدەنەوە.

یەتی، تیماری هەواوهەوەسی بی بنەما نیەو ەعەقل شایە، ئارەزوو کەنیزە مەعشوق
خۆی هەیە، تیمارەکەی بە دەستی مورشیدی تەبیبە، ئەوە تیمارکەرە، ئەوەیە  یبەڵگە

چارەسەر لەم داستانەیدا.. شا بەشێکە لە عەقل، کچە کەنیزەکەش بەشێکە لە هەواوهەوەس، 
باوە بڕێک و بەشێک  تیکرای عەقڵە، وازەرنگەر دورەندازی دونیایە، وە سەرئەنجام حەکیم 

لە عەقل پابەندی هەوەسی نەفسە، وە نەفسیشی لە سایەو سێبەری دونیاو لەزەتەکانی بە 
دوور نیەو شا لێرەدا رۆڵ و نەخشی تئوری عەقل وەدەردەخا و حەکیمیش کار و کردەوەی 
ماوەرای تەبیعەتە، ئەمەی وا وتم.. لەگەل بۆچۆن و مەبەستی مەوالنایدا ناگونجێت، لە 

نەویدا لەو جۆرە داستانانەی گەلێک تیادایە، ئەگەرچی بڕێک لەو داستان و مەس
چیرۆکانە ناکرێت ببنە دیاردە و سەرپۆپەی رەوشتە شیاوەکانی کۆمەاڵیەتی، بەاڵم 

 مەبەستی مەوالنای بەراورد کردووە..
ۆیەتی، زۆرکەم شوعەراو چاوساقانی دەریای ئەدەبیاتی خخاوەنی وشەو واژەی مەوالنا، 

لە وردەکاری و حیساب کراو لە سی بەکاریان بردووە، بەاڵم ئەو زاتە بە ئەندازەیەک پڕ فار
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تاجی زێڕیندا نەخشاندویەتی، ئەوەسا دوای چەندین سەدە هەر دەدرەوشیتەوەو گوڵی نێو 
گوڵدانی مەجالیسە، راستە بڕێک لەو موفرەداتانە لە فەرهەنگی تەسەوفدا دەبینرێن، بەاڵم 

ەندی ئاودزی فکری مەوالنا خۆیەتی، رەنگە من نەتوانم بڕێک لەوانە پڕ تایبەتمزۆربەیان 
وە زۆربەشیان لە بنەمادا بە بەپێست وەرگێڕمە سەر کوردی، بۆیە وەک خۆی دەیهێلمەوە، 

تێکە لە بەکارهێنانی دوورە دریژ زەرافەتی زمان و شموفرەداتێکی عارەبی دەژمێردرێن، 
بەو شێوەیە بیگێڕنەوە بۆ نێو ئەدەبیاتی لێهاتووە ئەگەر  ئەدەبیاتی ئێرانیدا توانەتەوەو وای

عارەبی نامۆو نەخواز لە قەڵەم دەدرین و لێی تێ ناگەن لە کاتێکدا لە وردەکاری تەسەوفی 
 دەگەیەنن.تر  فارسیدا ماناو مەفاهیمی

ئەمانەی خوارەوە، بڕێک لەو موفرەداتەن، مەوالنا لە مەسنەویدا بەکاری بردون و 
 ەتمەندی خۆیەتی:بڕێکی تایب

ز، ئیتالق، ، رازی کنگین، سەفرا، هەلیلە، قەبنەقدی حال: دوڕومەرجان، ئێستسنا
موتلەق، مەزاج، ئەختەر سوز، خەیاڵ ]مەرویان ستان خدا[ مانگ حەکیم فەنا، سحری 

ئەدەب، لوتف، زەللە ]گداڕو روخسارانی ]بوسیانی خودا[، حاجب، ناپیش، بەحری، توفیق، 
اب، کەناران، ب[، نادیدە، نەبینراو، فەراز، زوڵمات تاریکستان، عەزازیل، رەسواڵکەر روخسار

قارورە، عەالمات، ئەسباب، زاری، سەمەر، غەریب، ئەسیر، کونج، وقت، سەبر، نەبز، 
پول، کوی ئیبنولوەقت، تەریق، مەکشوف، برهنە، غلول، دەفع دادەن، خارچین، فاشە، سەر

وان، سوئولقەزا، تراز، شەمعی تراز، شەربەت، خەفتەن غاتفەر، گۆڕخانە، تاسەگیر، گنخ رە
، خون، کاوکیا، ئیلهام، وەحی، خون کەردەن، ریازەت، نوقرە، جوقا، زەبەد، حجام، کول

هەرگون، شکوفت، جولەقی، ئەبدال، زەوق، ساحیب زەوق، مری، تەبع، بوزینە تبع، 
 بوموسلیم، بادە.ئستیزەرو، ئوممولکتاب، بەرزەخ، حیرەت، سەلیم، شیری پەشمین، 

هەر تەقەلالیەک بکرێت لە خەڵوەتگای سۆفیگەریدا بە دژوار خۆشی و سەرفرازی 
تەواو بەدەست بکەوێ، ئەوە مەحاڵەو بۆ ساتێک نەشێواوە تواناو قودرەتی خودا لەبیر 
بکرێت، لە دونیای سۆفیاندا دوعا و پاڕانەوە خەو بینین، خەیاڵ و کاردانەوەی پابەند بوون 

هەروەها بێ ئەدەبیش، کارو کردەوەی و پیاوچاکان، ئەدەب و رەوشتی پەسەند و  بە ئەولیا
رۆژانە و کاردانەوەی لەسەر کارو کردەوەی باتنی و غەیبی ئەندازەی مەردایەتی و 
نامەردی نیشانەی دیدارو تیشکە تێکەڵەکان لە رەفتاری رۆژانەدا کاردانەوەی 
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گای پێگەیشتنە، رێگای تێگەیشتنە، وەدەردەکەوێت، جەزبەو حاڵ لێهاتن و سلوک رێ
ئەو دیاردانە دەستەپاچە و عاجزەو عیشق بێ پایانە، نە سەری هەیە نە بن، عەقڵ بەرانبەر 

 دەوش داماو..
ئەوانەی خویندتەوە، بەشێکە لە دیاردەکانی عالەمی تەسەوف، مەوالنا و دونیای 

خۆی هەیە، بەراوەردەکانی مۆ نیە، چیە مەوالنا رەوشت و شێوەی امەوالنا لەو دیاردانە ن
تایبەتمەندی پێوە دیارە، لە مەسنەویدا نەک دەو بیست، ژمارەی هەزارە، لەوێرا مەوالنا 
عیشقی بە رێگە و ریچکەی عیشقی خودا دەناسێ، هەر باسێ لەوێرا پەنجەی خستوەتە 

تەبرێزی دەکات، سەر، دار و درختێکە پڕ بەر، باس لە ئازیزی دەکات، باس لە شەمسی 
عنەویەت لەودا دەبینێ، مەعریفەت لەو باخچەیەدا دەچێنێ، لەوێرا مەجزوبانە بەدوای مە

ا لە کەال لە عیشق دوور ڕوە دەکفرسەت و هەال دەروا، لە دەشتدا لە هەڵدێرگادا، 
ناکەوێتەوە، ریشەی زات و خۆیەتی لە بن دێنێ و دووبارە لە وجودیا دەڕوێنەوە، ئیدی 

لێوبەباری، داستان سەراییە، مەسنەوی بۆ  وە لە مەحرومیەت مەسنەوی پڕە لە رازداری، پڕ
لێزانی و چاوساقی حەقیقەت پەنا بردنە، فەناو دەردو ژان و ئیش لەگەردنە وەدەرخستنە، 

حوکەمای ئەوسا هەی لە پەسا مرواری ئاسا، لە مەسنەویدا دەیهۆنێتەوە، لەوێرا پەنجە 
سودی شاردنەوەی رازو پەردەپوشی مەنتیق  لەسەر دانانە، رەخنە لە کاروکردەوەی گەوجانە،

هێنانەوەو مەداوا بۆ نەخۆشی، جیاوازی نێوان درۆ و راست، یا کاڵوکاڵوی ساختە و 
 یا بەرجابونی عیشق و با بردەڵەیی حەزو هەوەس..چەواشەکردن، 

 هەروەا مەوالنا لە مەسنەویدا، دەفەرموێت و دەفەرموێ و دەریدەخات:
ناپاکە، خەاڵت کردن مەرجی بەردەوامی عیشقە، بەرەو "پێگەیشتن مایەی شاکامی 

ە، ئەوەی پیاوچاک دەیکا لە خۆڕا نیە، ئەوەی دەیکا بۆ بتەوی رەوشتی نخودا رۆیشت
گێالنە رەخنەیان لێگرن، وەک کەسانی ئاسایی ژدانە، رەوانیەو نەشیاوە وپاک و بتەوی 

یدە، بڕێک لە کار و کێشانە نەکرێن، سۆفی راستەقینە بێ یەک و دوو پەیڕەوی مورش
 کردەوەی سۆفی شاراوەیە، نادیارە، بنەمای لە قواڵییدایەو خەڵکەکە رووکەشانە دەیبینن..

ەرمایە، چاکەو سمەبەست و  ەبنەمایە، ئەوو گوڵچنینی عاشقان بە رواڵەت نابینن، مانا 
کار خراپە لەیەک سەرچاوەیە، تەرازوی حەق و ناحەق دڵ و دەروونە، ناکرێ و نەخوازە ریا

 و دەخەڵ بازان ببن بە چاوساقی ئەو رێبازە..
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 بشنوید ای دوستان این داستان
 نود حقیقت نقد حال ماست آن

 

 نەقدی حال: قسە کردن دەربارەی خۆ، یا دەربارەی خەڵک، یا دەفەرموێ:
 آن یکی خر داشت و باالنش نبود
 یافت باالن گرگ خر را در ربود
 کوزه بودش آب می نامد بدست

 ون یافت خود کوزه شکستآب را چ

آن: مەبەست لە "ئەوە"یان مەبەست لەو هەوارگەیە کە تیادایت و توبەکردن "نون" کەیت 
 ە مەبەست..تگەیەنێتو ب

 یا دەفەرموێ:
 ار که دران کرد مرجان مرا
 برد گنج و در و مرجان مرا

و هەمواو نیە، خودا نەبێت و تێک تەواوی تەوشمەوالنا، ئاماژە بەوەی دەکا هیچ 
کارێک هەر کردەوەیەک هەرچی بێت ناتەواوەو ئەندازەی تەواوبونی "رێژەییە" وە هیچ 

عەرەق رشتن بەدەست نایەت، وە ئەوەی بە دەست دێت لە و کارێک بێ تەقەلالو رەنج 
 لە دەست رۆیشتووە.تر  تیشپێناویدا 

 در: مرواری دەنک گەورەیە.
 یەتێکی قورئانی دەفەرموێت:مەرجان: ئا

ئەبورەیحانی بیرونی"یش، دوڕ، هەر بە مرواری دادنێت. زەمەخشەری دەربارەی مەرجان 
 دەڵێت:

 "گەوهەرێکی نەباتی سوری دەریاییە"
 دیسان دەفەرموێ:

 گر خدا خواهد نگفتند از بطَر
 س خدا بنمود شان عجز بشرب
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 ترک استثناء مرادم قتوتیست
 تیستنی همین گفتن که عارض حال

 لە قورئانی پیرۆزدا خودا فەرمویەتی:
[] 

 دەربارەی خوو خسڵەتی پیاوچاکان وتراوە:

لەبیرو بۆچونی ئوسولیەکاندا، "استثنا و مەرج" لەیەکەوە نزیکن، وە وشەی "مەرج" 
ک دەبێ، ئەگەر بارانی باش ئیستیسنای تێکەاڵوە، وەک بڵێین: کشتوکاڵمان ئەمساڵ چا

 ێتەوە.رببارێت..، کە نەباری "ئەگەر"ە کە دەیگ
حەکیمان، باوەریان بە تواناو لێزانینی خۆیان زۆرترە تا توانا و قودرەتی خوداوەند، بۆیە 
خودا، دەیانخاتە تەنگەبەریەوە و دەکەونە بەر گلەیی و ناڕەزایەتی نەخۆش و کەس و 

ۆ بێت، هەر کارو انە تەنها باوەڕی بەلێهاتویی و توانای خکاریان، ئینسان ناکرێ گومڕای
مرۆڤ مەرجێکی سەرەکیە، بەاڵم  یکردەوەیەک مەرجی خۆی هەیە، راستە لێهاتو

مەرجی پێشبینی نەکراو لە کاتی نەنجامدانی کارێکدا سەر  کهەموی نیەو رەنگە بڕێ
ن و دەستە پاچە هەڵداو ببێتە کوسپ و تەگەرەیەکی گەورە و کابرای ئەنجامدەر زەبو

 بکات.. کابرا بە زمان دەڵێت:
"ئینشالاڵ" بەاڵم بە دڵ و دەروون و راستەقینەوە بیری لەو ئینشالاڵیە نەکردۆتەوە، لێرەدا 
ئەو وشەو واژانەی کە بە دەنگ لەدەم دەردەچن و دەگاتە پەردەی گوێ، جیاوازە لەگەل 

دەگەنە پەردەی ان وەک "وشە" ئەوانەی لە قواڵیی دڵ و ئەندیشەوە دەوترێت، هەر دووکی
 گوێ، بەاڵم ئەم لە کوێ و ئەو لەکوێ؟!

وشەی "قسوەت"ی لە بنەمادا عارەبی و بە فارسی کراوە لە مەسنەویدا مانای هەمان 
تە، هێزە، ەدژواری دەدا.. بەاڵم ]حاجی مەال هادی سەبزەواری[ الی وایە بە مانای "قو

 توانایە" مەوالنا دەفەرموێت:
 ه استثنا بگفتای بسا ناورد

 جان او با جان استثنا جفت

وتمان "استثنا" بەالی مەوالناوە هێزی دڵەو لە پەروەردگار پاڕاندنەوەیە، ئیدی هەرکات 
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ئەو وشەیە بەکار دەبا "ئینشالاڵ" کە بە زمان ناهێنێت و الی وایە دڵ و دەروون راستەقینە 
 تێفکرین دەربارەی خودا بۆخۆی هەمان مانا و مەدلولە..

 ەفەرموێت:د
 فزود از قضا سرکنکبین صفرا

 روغن بادام خشکسالی مینمود
 قبض شد، اطالق رفتاز هلیله 

 آب آتش را مدد شد همچو نفت

سرکنکبین: عارەبیەکەی "سکنجەبین"ە، شەربەتێکە تێکەڵەی سرکە و شەکەرە، 
 حەکیمانی ئەوسا بۆ لەناوبردنی سەفرا بەکاریان دەبرد.

راو جەرگدا پێکدێت و بە هۆی رەگێکەوە دەرژێتە ناو صفرا: مادەیەکی، کە لە ز
خواردەمەنی نێو گەدەو ریخۆڵەکان و پاککردنەوەی لە گەدەوەو هاوکارە بۆ ئاسانکردنی 

گەکەی زەردێکی کاڵە بەاڵم جاروبار زەردییەکەی لە زەردێنەی هێلکە دەچێ، نبەڵغەم، رە
 جۆری مەترسیداری، رەنگەکەی لە رەنگی ژەنگ دەچێت..

لە: میوەی درەختێکی بەرز و بڵندە، گاڵکانی باریک و درێژن، بۆ سک چوون هلی
 بەکار دەبرێت..

 إطالق: رەوان بوون..
مەبەست لە هێنانی ئەو دەوایانە، سا حەکیم لە رووی نەزانینەوە دەرمانی نابەجێ 

 پێشنیار بکات، یا بە ئەمری خودا، بە پێچەوانەوە دەواکە بکەویتە کار
 یمان را بدیدشه چو عجز آن حک

 پا برهنه جانب مسجد دوید

ان و لێزان و کابرایەکی زحەکیم: لێرەدا بە مانای تەنها پزیشک نیە، بەڵکی بەکار
کەسەی هێندە هۆشیارە لە رووداوەکانی پشتی پەردەش ئاگادارە. سەرەو زانا دەوترێت، بەو 

 حەزرەتی سەعدی دەفەرموێ:
 عاشق آن گوش ندارد که نصیحت شنود

 ک نباشد بمدا وای حکیمدر مانی

عاشق یەک الیەنە تێدەفکرێت و گوێ لە ئامۆژگاری هیچ کەس ناگرێ، دەردی 
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 ئێمەش بێ دەرمانە و حەکیم لە چارەو دەرمانماندا ناتەوان و دەستە پاچەیە:
 مەوالنا دەفەرموێت:

 رفت در مسجد سوی محراب شد
 شه پر آب شدسجدگاه از اشک 

دو ناتەوان بٶ پەل و پۆی لێی نەکەوێ، پەنا ناباتە خودا، ئەوە خەسڵەتی مرۆڤە تا نائومێ
لە پۆپەی نائومێدیدا روو لە دەرگای حەق و غەیب دەست بە دەمێنی قودرەتی ئیالهی دەبێ 

 لە قورئانی پیرۆزدا، زۆرجار ئاماژە بەوە کراوە؛
[...] 

گرفتاریدا پەنایان هەر  لەتوانا و بەدەسەاڵت بن لێقەومان  شاو پاشاکانیش هەرچەندە بە
.. کاتێک شا دەبینێ وا دەواو دەرمانی حەکیمان بێ چارەو تەکبیرە ئەو دەمەیە پەنا خودایە

پۆپەی بێ چارەگی و پاڕاندنەوە گریان و  دەباتە مزگەوت و میحراو پاڕاندنەوە، دیاردەی
کۆچی، کۆچی  1٥3توری" لە نەسە فرمێسک رژاندنە.. "سەهلی کوڕی عەبدواڵی

کردووە.. وتویەتی: ئەو دوعاو نزاو نااڵنە دێتە دی ئەگەر لە دڵەوە بکرێ و تیکەڵی گریان 
و لێو بەباری پۆپەی ناچاری پێوە دیاربێت.. لەم بەیتەدا مەوالنا ئاماژەی دەکا دوعای شا 

 گیراو و بەجێ گەیشتووە..
 چون بخویش امد زعزقاب فنا

 دعااد در مدح و هوش زبان بگش

 ەبە هەزارعزقاب: ئاوی قوڵی هەزار 
فنا: بێ دەربەستی دەربارەی خۆ، وەالوەنانی ئارەزوو و لەزەت و چوار تەنیشت، نیکرانی 

 زات ]لە خۆ بوردن[
 عزقاب فنا: لە خۆبوردن وەک خنکاوی نێو ئاوی قوڵ بێ هۆش و بێ تەقەلال..

 دن و سوپاسگوزاری..کاتێک شا هۆشی وەبەرهاتەوە، کەوتەوە دوعاکر
 که این زاری تو نشپس عمر گفت

 هست هم آثار هشیاری تو
 راه فانی گشته راهی دیگر است
 زآنک هشیاری گناهی دیگرست



 یەو رازی ن نامەوال  

014 

 هست هشیاری زیاد ما مضی
 ماضی و مستقبلت پردۀ خدا

یەکێک لە جێ بە جێ بوونی دوعاو نزا خودی دڵ و دەروونی ئینسانە.. پەیامبەری 
 خودا فەرمویەتی:

 خوا دوعای کویلەی خۆی گوێ لێ ناگرێ ئەگەر لە دڵەوە دوعاکەی نەکردوبێت.
 درمیان گریه خوابش در ربود
 دید در خواب پیری رو نمود

خواب: خەوبینین لە دونیای سۆفیگەریدا، دەروازەیەکی کراوەیە بۆ گرفتاریەکان یا 
 دەرگا داخراوەکان..

ۆتەوە یا بیستومانە کە سۆفیەکان لە گرێ و هەڵەفەکانی دونیاو دیندا ن خوێندزۆرما
لەخەودا چارەسەری زۆر رو کردەوەیان کردووە، یا بۆ کراوە، ئەویش لە رێگەی خەو 

 وەلی بینین لە خەودا چارەسەرو رێگا نیشاندانە... وبینینەوەیە، پیر
 مەوالنا دەفەرموێ:

 در عالجش سحر مطلق را ببین
 مراجش قدرت حق را ببیندر 

 سحر مطلق: جادوی بی مەرج، یانی پێشهاتەیەکی دوور بەراوردە ئینسانیەکانەوە.
 گر ساقیم حاضر بدی و زباده او خورمی

 در شرح چشم جادوش صد سحر مطلق کردمی

پیاوچاکانی خودا بە شێوەو رواڵەت وەک ئەم خەڵکەوان، بەاڵم لە رووی کەسایەتی 
کارو کردەوەی وایان لە دەست دێ بنەمادا جیاوازن، هەزار ئاوازن، راستەقینەیانەوە لە 

وڵی ناکا، چونکی لە توانای بەشەردا نیە لە عەقلی مرۆڤێکی بایەڵۆژی بە ئاسمان قەب
 موعادەالتی عەقڵەوە بە دورە..

 دید شخصی فاضلی پُرمایه
 آفتابی در میان سایه

لەش و ئەندام و جسمە، سۆفیان  مەبەست لە "آفتاب" کەسایەتی مەعنەویە، وە "سایە"
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، یانی "رۆح و نەفس" وە وشەی "ئافتاب" ئاماژەیە بە تەعبیری "ظل و سایە" بەکار دەبەن
 پەروەردگار. یوسفی کوڕی ئەحمەد مەولەی دەڵێت:

هەتاو یانی دڵ و دەروونی پەروەردەکەرە، وە مورشید و سایە بوونی ئەوە، وە سەرسامی 
هەردووکیان سێوەر هەیە، هەردووکیان پێکەوە ناگونجێن لەوەدایە کە هەتاو نەبێت، 

 تەواوکەری ئەوی ترن..
 میرسد از دور مایه ی هیالل

 نیست بود و هست بر شکل خیال
 نیست و ش باشد خیال اندر روان

 تو جهانی بر خیالی بین روان
 بر خیالی صلحشان و جنگشان
 وز خیالی فخرشان و ننگشان

خەوو هۆشیاردا دەکەوێتە بەرچاو، یا تارمایی و خەیاڵ: شێوە و شەمایلێک لە 
و  ڵئەندازەی وەدیار نیە و لێو پەیکەرێک لە دوور وەدەر دەکەوێ کە بە تەواەی ئەبعاد 

 اویە..متە
 وەک حەزرەتی حافزی شیرازی دەفەرموێ:

 می رفت خیال تو ز چشم من و می گفت
 هیهات از این گوشه که معمور نمانده است

ێڕینە و ئالەو ئەندازەیە خەرمانەی مانگ و تیشکی هەتاو هەسونە ز ئەو بنەماوسەر لە
ە خەیاڵ، "ئەبوعەلی سینا" لەم رووەوە بڕێک وردەکاری کردوەو لە بابەتانە چەشنێکە ل

کتاوی "طبیعیات شفا" دواوە و دەڵێت: "هەر شتێک ئەبعادی ماددی نەبێ، ئەوە بۆخۆی 
 بە تەیف و خەیاڵ دەژمێردرێت.."

ێوە بێت و بەهۆی هەست و دەرککردن هەستی راگرتن و وەدەرخستنی ل ێزێک ئەرکیه
پێ بکرێت، ئەوە بەڕازی حەکیمان دەدرێت لەقەڵەم.. لە دونیای زانستی پزیشکیدا کە 
تاگردو بڕێک شێوەی وەبەرچاو دەکەوێ و دەیخاتە سنوری وڕێنەکردنەوە، یا ئەوانەی 

 جزوب و شێتانە رەفتارن..مە
 ەفەرموێ:انی لەم رووەوە دخاق
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 در پرده دل آمد دامن کشان خیالش
 جان شد خیال بازی در پرده وصالش

ئەو جۆرە شێوانە لە ئەدەبیاتی ئێرانیدا فانوسی خەیالی پێ دەڵێن، هەر شێوەیەک بە 
زەبری خەیال تەجەسوم کرێت وە لە پێچ و پەنای عالەمی تەسەوفدا، عالەمی بەرزەخی پێ 

کی بۆ نیە، یا هەر لە بنەمادا نەبووە و نیەو بە خەیاڵ دەڵێن. یانی خەیال وجودێکی دەرە
 وادەبینرێت..

بڕێک وجودی ئینسانی یا بایەلۆژی هێز و توانای خەیالی یەکجار بەهێزو بەرباڵوەو 
ئەوەی ئارەزوو و ئاوات لەکارو کردەوەیدا رەنگ دەداتەوە، وە مەوالنا پەنجەی خستوەتە سەر 

ا ساوەک ئومێد، کرداری رۆژانەیدا چ خۆی وەدەردەخ و و نیاز کاردانەوەی هەیە لە رەفتار
یان ترس و تەماح، یا گومان و دوو دڵی.. ئیدی ئەو ئاوات و ئارەزویانە بەچاک و 
خراپیانەوە زادەی فکر و خەیالی خاوەنەکەیەتی، وە بە شێوەی جۆراجۆر خۆیان وەدەر دەخەن، 

بومەڵێڵی دەکەونە بەرچاوی بڕێکیان بە زەقی و ئاشکرا، بڕێکی تریان وەک تارمایی 
خاوەنەکەی، کە واتە ئەو ئارەزویانە دیدگایەکی ناسراوی چوارچێوە داریان نیە، وە لە 

 کەسەکاندا جیاوازن.
کرای تی، الی وایە، مەوالنا پێی وایە دونیای هەست مەوالناوسفی کوڕی ئەحمەد ی

دەزانن بڕێکی تریان بەخەو تەشبیە کردووە وە زۆربەی سوفیەکان دونیا بە خەو و خەیال 
 الیان وایە، خەیاڵ بڕبڕاکەی جیهانە..

 هر زنده را می کشد وهم و خیال سوبو
 کرده خیال را لقب لشکرکشی و صاحب عام

 دیگر خیالی آوری ز اول ریاید سروری
 انرا اسیر این کنی ای مالک الملک حشم

 یا دەفەرموێ:
 آن خیاالنی که دام اولیاست

 ستعکس مه رویان بستان خدا

مەبەست لە ]مە رویان بستان خداست[ موفرەداتێکی غەیبی ئەدەبیاتی سۆفیانەیە، 
یا سەردەکەون و دەبێتە هۆی سۆفیان ئەوە بە فەیزو لوتفی خوداوەند دەزانن و پلە پلە بە سەر
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و ئاسایشی فکر و دڵ و دەروون.. بەاڵم وا روو دەدا، بەالی بڕێک لە سۆفی و  ئارامی
ەستێک، ئارەزویەک لە دەروونیاندا گەاڵڵە دەبێ کە دوورە لە ئەولیاوە خولیایەک ه

عیشقی پەروەردگارەوە، ئەو هەستە، ئەو ئارەزویە رێگرە لە شەپۆلی فەیزی پەروەردگار، 
ئەو سۆفیە یا ئەو پیاو چاکە لە دونیای سەرئەنجام دەستە پاچە و ریچکە گوم کردنی 
نی بۆ نیە، وە هەمیشە بە تەمای زۆرتر و سۆفیاندا لە عیشقی خوداوەندا وەستان و ماندوبوو
 زۆرترن.. دەگێڕتەوە، بایەزیدی بستامی وتویەتی:

"ئەگەر سەفاو خاوێنی حەزرەتی ئادەم و پیرۆزی جبرائئل و گوێگری فەرمان بەرداری 
ی بیدەنێ رازی ئیبراهیم، شەوقی موسا و پاکی و خاوێنی عیساو خۆشەویستی محەمەد

 نەبێ و دیسان داوا بکە..
 ەعدی شیرازی فەرمویەتی:س

 بگفت احوال ما برق جهانست
 گهی پیدا و دیگر دم نهانست
 گهی بر طارم اعلی نشینم

 گهی تا پشت پای خود نبینم

، لەو بەیتەیدا ئاماژەی بۆ ئەو سۆفیانەی جوان پەرەستیان کردۆتە رێبازی سەعدی
بۆ خۆی داوێکە،  وای بۆ دەچێ کە جوان پەرستیتر  بڕێکیتر  خۆیان.. یا بە شێوەیەکی

وە لەم تەڵەیە لە رێگای تازە موریدەکاندا تا بکەونە سەر رێگای راستی خودا پەرستی 
کۆچی،  53٥کە لە ساڵی –رووەوە گەورە پیاو چاک ]یوسفی کوڕی ئەیوبی همدانی[ 

 وتویەتی: -کۆچی کردووە
یان .. زۆربەی زۆری چاوساقانی مەسنەوی ال[]

نەگۆڕاوە لە روانگەی موتەجەلیدا، وە ئەمە ئەوەی ان بستان خدا[ دیاردەیەکی یوروایە ]مهر
دەگەیەنێت مەوالنا بیروڕای ]محیدینی عەرەبی[ الپەسەند و شیاو بووە خواجە ئەیوب و 

 وتویانە: مەوالنایوسف کوڕی ئەحمەد 
دڵ و دەروونی و لییەو ەجەلی خسڵەت و ناوە، وە ]بستان خدا[ ت"مهرویان" مەبەست لە 

 یا دونیای بێ رەنگ:
 شه بجای حاجبان فا پیش رفت

 پیش ان مهمان غیب خویش رفت
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 اوساقی دەرگای دەوڵەت و دەسەاڵت.چ: دەرگاوان، بحاج
 اپیش: چاوپێکەوتنە.ف

 هر دو بحری آشنا آموخته
 هر دو جان بی دوختن بر دوخته

دەریاکانی زۆر کردووە وەک بحری: چاوساقی ناو دەریا، ئەوکەسەی گەشتی ناو 
 ]سیندبادی بەحری[

 کردن آشنا: مەلە
 یان شده دریا و حیران شدهآآن چون نهنگ 

 وین بحری نو آشنا در آشنا آمیخته

بەشی دووهەمی ئەم بەیتە ئاماژەیە بە پەیوەندی و ئاشنایی نێوان چاوساقانی کەرامەت 
 و ئەولیا..

 لە مەسنەویدا فەرمویەتی:
 ن از هم جداستجان گرگان و سگا

 متحد جانها شیران خداست

 یا دەفەرموێ:
 ز هر سو بانگ نای و چنگ مستان

 ز هر کاری بال بدکار زاید
 ای مرا تو مصطفی من چون عمر

 از برای خدمتت بندم کمر

عومەری کوڕی خەتاب، خەلیفەی دووهەمی راشدین و خوشکەزای ئەبو جەهلی 
ەمی خۆی و سەرەتای ئیسالم. تا ئەو هیشام یەکێک بوو لە دەمڕاسانی سەردکوڕی 

ئیمانی نەهێنا، ئیمانداران بە ئاشکرا خۆیان وەدەرنەخست، لەسەردەمی خەلیفەیەتیدا بە 
عومەری دادپەروەر و پارێزگار دەناسرا، وە لەسەردەمی ئەودا ئیسالم توانی دوو 

 ئیمبراتوریەتی ئەو سەردەمە بهەژێنێت و لەناو ببات..
 باز خدا جویم توفیق اد

 بی ادب محروم گشت از لطف رب
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توفیق: لە ئەدەبیاتی جەماعەتی موعتەزلەیدا داوای خودایە بۆ پەرەستنی، وە لە 
لە حەقیقەتدا تە بەسەر فەرمان بەرداریدا.. پێکهاتنی دەسەاڵ فەلسەفەی ئەشعەریەکاندا

 جۆرێکە لە سازش و پێکهاتن لە نێوان خودا و کوێلەی خۆیدا..
رەفتارێک، وە ئەوە بە دەقێکی شیاوە دەربارەی کەسێک یا  ادب: هەڵس و کەوتێکی

وقیعیەتی جوگرافیایی شوێن و مە هەموو جێگیر ناژمێردرێت میللەتان، دەوروزەمان و جێگەو 
هەر یەکە بە جۆرێک هەنگاو دەنێن و بیروڕا پێکدێنن و سەرئەنجام دەبێتە ئاداب و نەریتی 

ئاداب و نەریتە جیاوازن، هەڵبەتە بیرو بۆچونی بۆ هەر میللەتێک، لە زۆر میللەتاندا ئەو 
 ئاینی خۆی بۆخۆی رەفتارو کردار و گفتاری تایبەت بە خۆی پێکدێنێت..

لطف: نەرمی و دڵسۆزی و میهرەبانی، موحەبەتی ئیالهی کەوا بەندەی خودا ناچاری 
ازی لە خاڵە سەرکییەکانی رێبعیبادەت دەکا.. وە لە دونیای سۆفیگەریدا ئەدەب یەکێکە 

 دونیای تەسەوف، سۆفی راستەقینە پابەندیەتی...
 گوایە "سوقرات"یش وتویەتی: ]بێ ئەدەبی مایەی تەواوی شەڕو ئاژاوەکانە..[

 بی ادب تنها نه خود را داشت بد
 بلکه آتشی در همه آفاق زد

 یا دەفەرموێ:
 رسید می در آسمان از مایده

 شنید و گفت بی و بیع و شری بی

 کس چند موسی قوم درمیان

 عدس و سیر کو گفتند ادب بی

 آسمان از نان و خوان شد منقطع

 مان داس و بیل و زرع رنج ماند

، چل ساڵ لە بیابان بە پێی داستانەکان، قەومی موسا دوای ئەوەی لە میسر وەدەرهاتن
وێڵ و سەرگەردان بوون، وە خودا خۆراکی پۆڕو پەلەوەری لە ئاسمانەوە بۆ و ساراکاندا 

خوارەوە.. لەبەر ئەوەی بەبێ دژواری و زەحمەتێک ئەو خواردنانەیان دەست دەکەوت دەناردنە 
و دەخوارد ناشوکور بوون و لە حەزرەتی موسا داوای سیر و پیاز و نیسک و تەڕەباریان لێ 

 – ٨5دەکرد، وە ئەو نیعمەتە ئاسمانیە ئیدی لە ئاسمانەوە نەهاتە خوارێ و بڕا، لە ئایەتی "



 یەو رازی ن نامەوال  

001 

لە رووی ئەو رة"دا بەدرێژی باسی لێکراوە، ناوی "سیر" هێنانی مەوالنا " سورەتی "البق52
 ئایەتەوەیە: دیسان مەوالنا لەم رووەوە فەرمویەتی:

 باز عیسی چون شفاعت کرد حق
 خوان فرستاد و غنیمت برطبق

 بازگستاخان ادب بگذاشتند
 چون گدایان زلّها برداشتند

 البه کرده عیسی ایشان را که این 
 کم نگردد از زمیندایمت و 

 بدگمانی کردن و حرصی آوری
 کفر باشد حیش خوان مهتری

 زآن گدارویان نادید ز آز
 آن در رحمت پریشان شد فراز

زلە: پاشقەوانی سفرەی خوراک، وە بڕێک لە سۆفیان ئەو باشقەوانانەیان دەبردو 
 دەخوارد.

 ن لەسەر سواڵکەریوربۆگدارو: پڕ روو بێ حەیاو س
 کنادیدە: چاوچنۆ

 من و او هر دو بحجره درومی مونس ما
 بازکرده در شادی و در حجره ما

وتراوەکان.. گوایە حەزرەتی عیساو بڕێک لە هاواڵەکانی گوزەریان بە پیی بڕێک لە 
دەکەوێتە چۆڵەوانیەکەوە، هاوڕێکانی حەزرەت داوایان کرد دوعا بکاو خوانی خواردن لە 

یەی کردو خوانی جۆراجۆری خواردن لە ئاسمان بێتە خوارێ، حەزرەت ئەو دوعائاسمانەوە 
 هاتە خوارێ و بڕێک الیان وابوو کەوا ئەوە سحر و جادووە..
 هرچه بر تو آید از ظلمات و غم
 آن زبی باکی و گستاخیست هم

ظلمات: کۆی تاریکیە، زۆرتر بۆ رەش دڵ و دەروونە مەجازەن بەکار دەبرێت، هەروەک 
کارییە لەسەر کارو کردەوەی تاکە کەس، دل رەشی و  رۆشن دڵی و بیر و فکر ئاواڵەیی،
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ناپاکی دڵ و دەرونیش بەو ئەندازەیە لە ژیانی رۆژانەی خاوەنەکەیدا خۆی وەدەربخا. لێرەدا 
دەتوانرێت بوترێت بێ ئەوە یان سەرچاوەکەی لە دەروون و دڵ رەشییە وابێ، ئەدەبی لە 

 رەفتاردا وەدەر دەکەوێ:
 دوست هر که بی باکی کند در راه

 ره زن مردان شد و نامرد اوست

تەرازو و کەیل و کێشانەی مەوالنا جەبر و زۆر و شەهوەت و حەز و ئارەزووەکان نین. 
ئەو پیاوە لە پۆپەی دەسەاڵت و دارایی و مەکنەتدا داچورێتەوە بۆ ناو دونیای زەرافەتی 

و ماوە لە نێوان ئینسانی، تا مەستی حەقیقەت دەبێ و دوور لە شەهوەت ئەوانەی ئەندازە 
زو خۆی و خوداو، خۆی و پیرەکاندا ناپارێزن، بەالی مەوالناوە ناپیاو و ناکەس بەچەن و د

 اڵی خەڵکی بە تااڵن دەبەنرێگری ملەو گەردەنەن و حاڵ و م
 از ادب پر نور گشتست این فلک
 وز ادب معصوم و پاک آمد ملک

ی تەعزیم دادەنوێنێتەوە، وە ئاسمانی کۆماوە وەک کابرایەک تەشبیە دەکا، کەوا سەر
بەیتەیدا مەوالنا "فلک"ی بە واتای ئەدەب هێناوەتەوە، وە ئەدەب مەالیکەیە کە بە پێی  ملە

 فەرامینی پەروەردگار لە کار و کردەوەو فەرمان بەرداریدا..
 بد ز گستاخی کسوف آفتاب
 شد عزازیلی ز جرأت رد باب

 عزازیل: شەیتان..
 ای حەق، مەلعون..رد باب: دەرکراوی بەردەرگ

ئاماژەیە بە قیامەت وە خودا تیشکی مانگ و خۆر دەگرێت.. بە بیرو لێکدانەوەی 
 "گستاخی" یا ملهوڕی لە مانگە، وا رووی هەتاوی گرتووە..]مەال هادی سەبزەواری[ 

 دست بگشاد و کنارانش گرفت
 همچو عشق آندر دل و جانش

 وال..کناران: پەل ، پۆی لەش، یا کوشەو کەنارو ئەمال
 می کشیدش تا بصدرپرس پُرسان 

 گفت گنجی یافتم آخر بصیر
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 پرس پرسان: پرس و جو.. لێرە و لەوێ پرسین
 صبر: خۆ راگرتن، تامول، دەربارەی کارێکی نەخواز.

فرج[ تامول کلیلی دەرگا بەسراوەکانە، پەیامبەری خودا فەرمویەتی: ]الصبر مفتاح ال
 تامۆڵ ئاواڵەی دەکا

 ب هر سئوالای لقای تو جوا
 مشکل از تو حل شود بی قیل و قال

 ترجمانی هر چه ما را در دلست
 دستگیری هر که پایش در گلست

دیداری عاشق و بە گەیشتنی بەحزوری مەعشوق زۆر قفڵ و گرێ دەکاتەوە، ئاوەهاش 
دیداری نیازمەند بە خزمەتی بیاو چاک و وەلی خودا، زۆر لە دروازە گیراوەکان دەکاتەوە. 

شەیدای دیتنی مورشیدە، مورشیدیشی کەم لوتف نابێت دەرحەق بە پەیڕەوەکەی،  مورید
ا ئیتر دپرس و جۆ و ئاشوفتەگی تا ئەوکاتەیە ئەو دیدارە ئەنجامی نەگردوە کە دیدار رووی

 پرسیار مانای خۆی لەدەست دەدا..
 مەوالنا لەم رووەوە فەرمویەتی:

 تو سؤال و حاجتی دلبر جواب هر سؤال
 آید فنا گردد سؤال اندر جوابچون جواب 

 لەو بابتە سەعدی شیرازیش وتویەتی:
 دیدار تو حل مشکالتست

 صبر از تو خالف ممکناتست

 "سەنائی"یش فەرمویەتی:
 تنگ شد بر ما فضای عافیت بی هیچ جرم

 ضاف الفضااینچنین باشد اِذا جاء القضا 

 مەوالنا دیسان دەڵێت:
 رنگ و روی نبض و قاروره بدید

 متیش هم اسبابس شنیدهم عال

نبض: جواڵنەوەی رەگە کە پەیوەندە لەگەل لێدانی دڵدا بە تایبەت ئەو رەگانەی لە 
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قواڵیی ناو گوشتدا نەبن و لە ئێسکەوە نزیک بن.. پزیشکان دەماری مەچەک دەگرن 
 تاژمارەی لێدانی دڵ بزانن..

 دار. مل درێژە بۆ گمیزکردنی نەخۆش، شوشەی لولکقارورە: شوشەیەکی 
 عالمات: دیاردەیە و نیشانەی نەخۆشیە کە بەسەر لەشەوە دەردەکەوێت..

 اسباب: هۆی نەخۆشیە، ساوەک رووداویان نەخۆشیەک دەکەوێتە ناو لەشەوە.
 رنجشی از صفراو از سودا نبود
 بوی هر هیزم پدید آید ز دود
 دید از زاریش کو زار دلست

 تن خوشست و او گرفتار دلست
 ی دلعاشقی پیداست از زار

 نیست بیماری چو بیماری دل

 زاری: پۆپەی نەخۆشی و لەمردن نزیک بوونەوە
 تاوی احیاء العلومک  

هەر کارو بارو رەفتار، گفتاری ئینسان لە چۆنیەتی دل و بەراو بۆ چوونی مەوالنا 
و چاکی تەواو عەیار و هوشیار ئاگاداری ئەوەیە و دەروون و تێفکرینیەوە هەڵدەقوڵێت وە پیا

بە جۆش و خرۆشی دڵ و دەروونی کابرا دەباو بەوردی لەوەی غافل نیەو ئازا پەی 
هەڵیدەسەنگێنێت و هەالجی دەکا.. هەر لە داستانی کەنیزەکەیدا مەوالنا باس لە دکتوری 

و گەڕەک و کوچە و ئیالهی دەکا وردە وردە نەبز لێدانی کچە دەکاتە دیاردەو لەشار
 کۆاڵن و جێگە و شوێن نون دەکا و سەرئەنجام دەیدۆزێتەوە..
 هست سر مرد چون بیخ درخت

 ز آن بروید بر گرماش از چوب سخت
 در خور آن بیخ رسته بر گرما

 در درخت و در نفوس و در نُهی
 این طبیبان بدن دانش ورند

 بر مقام تو ز تو واقفترند
 لقاروره همی بینند حاتا ز 
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 که ندانی تو از آن رو اعتالل
 هم ز نبض و هم زرنگ و هم زدم

 بو برند از تو بهر گونه سقم
 بس طبیبان الهی در جهان

 چون ندانند از تو بی گفت دهان
 هم ز نبضت هم ز چشمت هم زرنگ

 هم سقم بینند در تو بی درنگ

 ئەفالکی دەربارەی مەوالنا دەڵێت:
سەرەکی بۆ خاوەنەکەی، هەناسەی کابرا گویای  "بۆنی دەم و هەناسە دەبێتە بونێکی

کەسایەتیەتی، لە قورئانی پیرۆزدا فەرمویەتی: ]
.] 

 مەوالنا دەربارەی ئەو ئایەتە لە مەسنەویدا ئەمەی هۆنیوەتەوە:
 مر بنی را در مساقگفت یزدا 

 یک نیشانی سهلتر ز اهل نفاق
 منافق زفت باشد نغز و هول گر

 واشناسی مرورا در لحن و قول
 چون سفالین کوزه ها را میخری

 امتحان می کنی ای مشتری
 می زنی دستی بر آن کوزه چرا
 تا شناسی از طنین آسکته را

 بانگ اشکسته دگرگون می بود
 بانگ چاوشست پیشتی می رود
 بانگ می آید که تعریفش کند
 ندهمچو مصدر فعل تصریفش ک

زۆربەی مرۆڤ هەمیشە راستەقینەی ناخ و دڵ و دەروونی دەشارێتەوەو ئەوەی تێی 
دەفکرێ و باوەڕی پێی هەیە وەدەری ناخا و نایخاتە سەر زمان.. لەم رووەوە مەوالنا لە 

 غەزەلیاتدا فەرمویەتی:
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 هر اندیشه که می پوشی درون خلوت سینه
 نیشان و رنگ اندیشه ز دل پیداست بر سیما

 هر درخت ای جان زهر دانه که می نوشدضمیر 
 شود بر شاخ و برگ او نتیجه شرب او پیدا

کە واتە حەکیمی خودایی کە نواری زانی ئەوە دەردی عیشقە ئەوە ئازارو ژانی عیشقە 
وا پەریشانی کردووە، بەو دەردەی بردووە، ئەو سۆزو سوتانی دڵ و دەروونی برژاوە وا 

تۆفانی بێ ئامانی دەروونی کەف کردووە وا زەردو زەعیف و خستویەتیە ناو ئەو داوە، ئەوە 
مۆمێکی داگیرساو بێ ناتەواوی کردووە و بێ دەنگ دەبرژێ و دەسوتێ.. عاشق وەک 

دەنگ کڵپەی دێت و غەمی خۆی نادرکێنێ.. بۆیە مەوالنا لەو چەند بەیتەدا دەڵیت: 
بەسەر ە شوێن پەنجەی دارییەک ناگاتە ئازاری دڵ و عیشقدا، عیشقەهیچ بیماری و دەرد

لەشەوە مۆر دەکاو بەدرێژا لەش و ئەندامی عاشق دەتوێنێتەوە، وە هیچ دەردێک ناگاتە 
دەردی بێ دەرمانی عیشقدا ئەو بێ دەنگ دەسوتێ ئەگەر متمانەی پی بکا بیدوێنی 

لی دەدەی تا بزانی شکاوە.. درزی تێ بە پڵتۆک ینێ دەدرکێنێ کاتێک گۆزە دەسرازی 
 اکەوتوە یا ن

 علت عاشق ز علتها جداست
 عشق اسطرالب اسرار خداست

اسطرالب: دەستگایەکی تێکەڵە، ئەستێرەناسانی کۆن بەکاریان دەبرد بۆ رمڵ و بەخت 
 بەرزی و بڵندی و دووری ئەستێرەکان..گردنەوە و هەروەها 

دکتورەکان نەخۆشی عیشق زۆرتر بە نەخۆشیەکی عەقلی دەزانن تا عوزوی یا بەدەنی 
 وتویەتی:ادەیەک دەیخەنە تای مالیخولیاوە، ئەرەستو لەو رووەوە وەتا ر

 "عیشق کویرە و عەیب نابینێ"
 ئیبنولسیناش وتویەتی:

نفسە بتسلیط فکرتە ]هذا مرض وسواس شبیە بالمالیخولیا، یکون االنسان قد جلبە الی 
 [عن..شهوتە او لم تعلی استحسان بعض الصور و الشمائل التی لە، ثم اعانە علی ذلک 

دونیای تەسەوف و مەوالناش الیان وایە، عیشق لەکاتێکدا مەوالناو تەواوی پەیڕەوانی 
ناسکترین هەستی ئینسانیە تەرازویەکی پڕ لە وردەکاریە، پااڵوتنی لەشە لە هەواو هەوەس 
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 گاڵوەکان.. ەو شەهوەت و حەز
هەر بەو ، دونیای شێتان و دێوانەکان، لەگەل دونیای سۆفیان و عاشقاندا جیاوازە

ئەندازەیە عیشقی سۆفیان لەگەل عاشقی ئافرەت و حەزێکی بایەلۆژیدا جیاوازە، وە رەفتارو 
کرداری ئەو سێ بڕکانە هەر برکەیەک دونیای تایبەتمەندی خۆی هەیە، وە مەوالنا 
گەلێک جار ئەم باسەی لە مەسنەوی و غەرەلیاتدا باس کردووە و هەر باسکردنێکی 

 جیاوازە.تر  لەوەی
 اشقی گر زین سر و گر زآن سرمستع

 عاقبت مارا بدان سر رهبرست

رەنگە مەبەست لەوەی بێت، ئەگەر عیشق حەقیقی و راستەقینە بێ یا مەجازی، 
سەرئەنجام تەواوی ئارەزوو و ئاواتەکان لە کەسێکدا لە زاتێکدا تاک دەکاتەوە و ئیدی دوو 

پڕە لە زەرافەت و کەماڵی رۆحی رێتە الوە، وە ئەو یەگانەگیە خدڵی و شەک و گومان دە
عاشق لە تەواوی هەواو هەوەسی شەهوەتاوی رووتدەکاتەوە و عاشق و سەرئەنجامەکەشی 

پاک و خاوێن بێ ئارایش، ئاوینە نما دەبێتە دیاردەی شەفافیەت، بۆیە وتراوە ]المجاز قنطرة 
 مەوالنا ببیسە: الحقیقة[. مەجاز، پردی حەقیقەتەو بە سەریا دەگوزەرێین، ئەم بەیتانە لە

 شه ر کز کوی عشق آمد ضرراین از عنایتها 
 عشق مجازی زا گذر بر عشق حقت انتها

 غازی درست پورخود شمشیر چوبین آن بود
 شمشیر گیرد در غزاتا او در آن است شود 

 عشقی که بر انسان بود شمشیر چوبین آن بود
 آن عشق با رحمان شود چون آخر آید ابتال

 بر یوسف آمد سالها عشق زلیخا ابتدا
 شد آخر آن عشق خدا می کرد بر یوسف قفا

ئەوە ئاماژەیە بەوەی، ئەگەر عیشق لە رووی کەمەنکێشی مەعشوقەوە هەڵگیرسی و 
ببێتە هۆی وەدەرخستنی مەرجەکانی عاشق بوون و بکەوێتە بەرچاوی خەڵکی، یا عیشق 

و دانەدانە خاڵەکانی دونیای  لە رووی تەقەلالی عاشقەوە وردەوردە پەروەردە بێت و پێ بگا
عیشق تێ بگا.. لە هەر حاڵەتێکدا عیشق پلەکانی حەقیقەتە، سارداوی گڕکانە، کۆتاترین 
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 رێگای عیرفانە:
 هر چث گوییم عشق را شرح و بیان
 چون بعشق آیم خجل باشم از آن

عیشق دەریایەکی هەڵکردووی شەپولدارە.. مرۆڤ توانای بەربەرەکانی و ملنەدانی بۆ 
یە، ئاهەنگێکە لە گوێی هەر بیسەرێک بکەوێت ناتوانێت نەیەتە سەما.. سەمای ن

ئەو رێگایەو ئەو رێبازە، مەعریفەت، سەمای رێگا و رێبازی تەریقەت.. کە کەوتە سەر 
ئیدی پەیوەستە چاو لە ئاسۆی مەعشوقە و چاەڕوان.. عیشق دیاردەیەکی خوداییە و 

 ن، ئینسان بە ئاسانی ناتوانێ بە وردی لێی بدوێیەکێکە لە سیفات و خەسڵەتە ئاسمانیەکا
 گرچه تفسیر زبان روشنگرست

 زبان روشنترست بیلیک عشق 

عیشق کارو کردەوەو رووداوێکی وژدانیە، هەستە، خولیایەکی یەزدانیە، کە روو بدات 
بە جوانی خۆی وەدەردەخات، ئەوەی دەرو دەرگا گاڵوەکانە ئازا دادەخا.. عیشق بە ئاسانی 

 ادرێتەوە..لێکن
 بخفتعقم در شرحش چو خر در گل 

 شرح عشق و عاشقی هم عشق گفت

عەقڵی مرۆڤ تەرازو تابلۆنمای تەواوی رەنگەکانە و هەموو کاروبارەکان 
هەڵدەسەنگێنێت.. بەاڵم عیشق بێ سنورە دوور ئەندازی ئاسۆی دوورە، عەقل بەرانبەر عیشق 

 ی لەدەست نایەدەستەپاچە گێژ و وێژ هیچسنوردارەو زەبوونە.. 
 آفتاب آمد دلیل آفتاب

 گر دلیلت باید از وی رو مهتاب

هیچ بەڵگەیەک وەک بوونی مانگ نیە بۆ بوونی، کاتێک دڵ گیرۆدەی داوی 
بەڵگەو لێکدانەوەی پێناوێ داستانی عیشق بەالی دڵەوەیە، دڵە عیشق دەبێ، ئیدی 

ر نیە و ئێمەش لە دامێنی غەمخواری سۆز و ئازاری عیشق و مەرجەکانی لە ئێمەوە بە دوو
 رجۆرێ خۆی بە خاوەنی هەوارگە دەزانێ دوچیای بەرز و بڵندیدا بەزیوین و هەر یەکە بە 

 راماڵێ. ینیە رۆژێک لە روژان توفانی عیشق هەڵکاو من و خویش
 زولنون دەڵێت: "عرفت ربی بربی، ولوال ربی لما عرفت ربی".
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 [لە قورئانی پیرۆزدا دەفەرموێت: ]
 از وی ار سایه نشانی می دهد
 شمس هردم نور جانی می دهد
 سایه خواب ارد ترا همچون سمر
 چون برآید شمس انشق القمر

سمر: سیوەری دەر و دیوار و لەش و ئەندام لە رۆشنایی مانگەشەودا، لە بەیتی دواییدا 
ودیناکریت، ی هەتاو نەبێت سێبەرێک ئاماژەیە بۆ ئایەتێکی قورئان، ئەگەر هەتاو و شەوق

کەواتە هەتاو و سێبەر تەواوکەری یەکترن، هەتاو حەقیقەتە، وە ئێمە ناکرێت روو بە ئەسڵ 
سایەو سێوەرن گڕوتیشکی نەڕۆین و لە سێوەردا سەرگەردانبین، بڕێک هێندە گرفتاری 

پەنای ئەمالوالی  هەتاویان لەبیر چوەتەوە یانی لە حەقیقەتەوە بە دوورن و سەرقاڵی پێچ و
 لەناو چونن..

 خود غریبی در جهان چون شمس نیست
 شمس جان باقی کش آمس نیست

غەریب: یانی رۆح و رەوانی ئینسان لە دونیای مادی و لەناوچودا گرفتاری و گرفت 
لەوەدایە، رۆح ناسین لە هەموو کەس ناوشێتەوە، کەم کەس دەتوانێ دەست لە دامێنی گیر 

 بکات..
 زوی بجوید ارتفاعچونکه هر ج

 جون بود جان غریب اندر فراق
 گوید ای اجزای حسف فرشیم
 غربت من تلختر من عرشیم

رۆح پەیڕەوی کات و شوێن نیە و بەشیکە لە رازەکانی پەروەردگار و تئوری زەمان و 
یبیات، بۆیە جێگە و شوێن نایگرنەوە و بەزتر و بااڵترە لە چەرخی زەمان و بەشێکە لە غە

یانی، با سادەتر و ئاسانتر لێی  [آمس نیست شمس جان باقی کش ەرمویەتی: ]مەوالنا ف
دابەشکردنی کات، زەمان بەسەر دوێنێ و ئەمرۆو سبەینێدا، بۆ کەسانێکە بەسەر بدوێین، 

زەوییەوە بژین و بە گوێرەی خۆر هەڵهاتن و ئاوابوون شەوو رۆژ دەگوزەرێنن و ئەو ئەندازەی 
لی مەوالنا و تێفکرینیدا نیە، کە چۆن لە رۆح و پلە و پایەی دابەشکراوە، ئەوە لە جەدوە
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 دەدوێ..
 چون زمین برخاست از جو فلک

 ط ولکنه شب و نه شایه باشد 
 هرکجا سایه ست و شب یا سایگه

 از زمین باشد نه از افالک مه

واتە رۆح لە جێگەیەکی وادا نییە ببینرێت و پەیڕەوی عالەمی غەیبە و ناتوانین ئەمڕۆ 
 ینێ بۆ دابین بکەین. لە مەسنەویدا چەندین جار ئاماژە بەوەی دەکا:سبە

 ال مکانی نه درو نور خداست
 ماضی و مستقبل و حال از کجاست
 ماضی و مستقبلش نسبت بتوست

 هر دو یک چیزند پنداری که دوست

ئیتر مەوالنا دوای دیداری شەمس دەروونی دەبێتە تۆفانێکی هەڵکردوی وا جگە لە 
 س هەرچی بەرکەوتبایە بێ ئامان دای دەماڵی و رایدەماڵی:عیشقی شەم

 شمس در خارج اگرچه هست فرد
 میتوان هم مثل او تصویر کرد

 سی که ازو شد هست أثیرلیک شم
 نبودش در ذهن و در خارج نظیر

 در تصور او را گنج کو
 تا در آید در تصور مثل او

 ۆپەڵەی ئاگرتأثیر: 
 تردا بێ کەم و کەسری هەر وەک خۆی تێک لە نێو شتێکیگنج: دانانی ش

 شمس: بە تەئکید یانی هەتاو، وە مەبەست لە هەتاوی کۆمەڵگای هەتاویە..
 دیسان دەفەرموێ:

 چون حدیث روی شمس الدین رسید
 شمسی چارم آسمان سردر کشید

مەبەست لێرەدا "شەمسودینی محەمەدی کوڕی عەلی کوڕی مەلیک دادی 
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رەو مەعشوقی مەوالنا و تۆفانی لەبیر و ئەندیشەی مەوالنادا تەبریزییە، کە بووە بە دەستگی
بە وجود هێناوە، خەڵکی شاری تەوریز و لە سەرەتاوە بووە بە موریدی ]ئەبوبەکری 

نی تەبریزی[ و لە دواییدا رۆیشتوەتە هەڵەقەی زکری روکنەدینی سوجاسی یەوە.. سەوتەچ
کەس نەیدیوە، کەس هیچی لێ  کۆچی، زیندو بووە، لە دوای ئەو مێژووە 515تا ساڵی 

نەبیستووە، بەم شێوە شەمسودین لە چارەکی یەکەمی سەدەمی شەشەمی کۆچیدا هاتوەتە 
دونیاوە.. وە لە رۆژی شەممەی بیست و شەشەمی مانگی جەمادا رۆیشتوەتە ناو شاری 

کۆچی ئەو دەمە تەمەنی نزیکی شەست ساڵ بووە، وەتا رۆژی پێنج  521قونیەوە 
کۆچی لە شاری قونیەدا هاودەم و  523و یەکەمی مانگی شەوال شەممەی بدست 

هاورازی مەوالنا بووە، وە لەبەر ئێرەیی و نامەردی بڕێک لە الیەنگرانی دەورو بەری 
 522مەوالنا، ناچار کراوە قونیە بە جێ بهێلێت و بۆ شاری دیمەشق بڕوات. وە لە ساڵی 

بینراوە، یەشتا بە دروستی نەوەو لەوێدا لەوێدا ژیاکۆچی گەڕاوەتەوە بۆ قۆنیەو یەک ساڵ 
یا بە وردی نەزانراوە بۆ کوێ چووە، چی بەسەر هاتووە، .. کوژراوە؟ سەری خۆی 

سۆفیگەریدا هەڵگرتووە؟.. داستانی عیشقی بڵێسەداری مەوالنا بۆ ئەو سەردەمە لە دونیای 
ەوالنا گڕو تا ئەم سەردەمی هەزارەی سیهەمەش ویردی سەر زمانانە، دیوانی گەورەی م

داستانیکی رازدار و پر لە ئازارو گڵپەی دەرونێکی بڵێسەدار دەخاتە روو، وە بۆ خۆی 
 شیفتەگیە:

 فی الفنا نیال تکلفی فا
 کلّت أفهامی فال احصی ثنا

 ال احصی ثنا: لە حەدیسی ئیسالمی وەرگیراوە..

لە عالەمی هوشیاریدا نەبووە، ئەوە لە رووی پێداهەڵدانی مەوالنا بۆ شەمسی تەبریزی 
سەرچاوەی هەڵگرتووە، عیشقێکی ئاسمانی و دونیایەکی پڕ لە شیفتەگی و شوریدەگیەوە 

 وێ:کەفچەرینانە کەوتوەتە هەڵهەڵە و شەپۆلدان، بنوارە چی دەفەرم
 من چه گویم یک رگم هشیار نیست

 شرح آن یاری که او را یار نیست



 خوسرەو جاف

020 

ئەوسا مەوالنا کەوتوەتە ناڵین و ئەی خودا چی بکەم و دەفەرموێ، هیچم لە دەستی 
خۆما نەماوە، هەتا وەکو بە وردی ناتوانم لە زاری مەعشوقم بدوێم.. ئای چەند دەستە 

 پاچەم:
 از من رگ جان بریده بادا

 گیم هست هشیارگر بی تو ر

 یان دەفەرموێ:
 یک رگ اگر در این ما هشیار هست

 با او حساب دفتر هفتاد و آند کن

 هەر لەم رووەوە دەفەرموێ:
 آندر تن من یک رگ هشیار نماندست
 ای رفته ئی عشق تواندر رگ در پی

 مەوالنا کەوتوەتە درکاندون و زاری و ناڵە ناڵ و لێدوان بو پەریشان حاڵی خۆی و دەڵێت
هیچم پێوە نەماوە ئەوەی هەم بووە بە تااڵن چووە، چەپاو کراوم ئای خوایە چ دەردو 

یژتوە، شادمانم بەوەی هەرچی دەمارەموم هەیە ئازارێکی لەزەت بەخشە منت تێ هاو
هەموی مەستی عیشقی خوداییە ئیتر مەوالنا لە دەریایەکەوە دەپەڕێتەوە بۆ ئۆقیانوسێک 

کار بۆ  ەتمانی زەمانەوە و فکر و زمانی خستوەبێ ئا ئەوسا خۆی هاوێژتۆتە دەریای
 گرنگی زەمان و کات و سات و دەم و چرکە

وقت: بەشێکە لە زەمان، رووداەێکی تیا روویداوە وە لە موفرەداتی سۆفیگەریدا ماناو 
 مەدلولی جۆراجۆری بۆ لێکدەدرێتەوە..

 ەعبیرێکی دیرینی ئەدەبیاتی سۆفیگەرییە..الوقت سیف: ت
ئیمامی شافعی فەرمویەتی: "صحبت الصوفیە عشر سنین ما آستفدت منهم إال هذین 

 الحرفین، الوقت سیف و أفضل العصمة ان ال تقدر..."
پەیڕەو کاتی خۆی لەدەستداوە، چۆن شمشێر لە هەرچی کەوێت دەیبڕێت، بڕێک 

دەشە.. کات وەک شمشێر وایە نەی بڕیت دەتبڕێت، ئیتر وتویانە شمشێر ساف و لووسەو بڕەن
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فریای ناکەوی.. لە راستیدا وەقت، لە ئەزەلەوە لە جێگەی خۆی نەجوالوە، ئەوە ئێمەین 
دەگۆڕێین و المان وایە "وەقت" کاری تێکردوین.. بە سەر ئەوانە هەموودا، لەمێژە کورد 

 ەم رووەوە وتویەتی:]کاری ئەمڕۆ مەخە سبەی..[ سەعدی شیرازی لوتویەتی: 
 مکن عمر ضایع و بافسوس و حیف
 که فرصت عزیز است و الوقت سیف

فرسەتە و لە دەستی مەدە، عومرت بە هەدەر مەدە، لە ئاهو ناڵەو ئاخ و ئوفدا، هەل 
 کات نەیبڕی وەک شمشێر دەتبڕێ..

 مەوالنا لە دیوانی "کبیر"دا لەم رووەوە فەرمویەتی:
 دلم می خواست شداسباب عشرت راست شد هر چه 

 الوقت سیف قاطع التفتکر فی ما مضی

مەوالنا بەو بەیتە رازی نابێت و پەنا دەباتە وشەو واژەی سۆفیان و لە زمانی عارەبی و 
دور دەکەوێتەوەو تێکەڵەیەک لە زەرافەتی وشەی سۆفیان بە زمانی  –سیف قاطع  –

 رموێ:ئەدەبی دونیای سۆفیگەری بە فارسی شیرین دەهۆنێتەوەو دەفە
 صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق
 نیست فردا گفتن از شرط طریق
 تو مگر خود مرد صوفی نیستی
 هست را از نسیه خزد نیستی

ابن الوقت: تەعبیرێکی ئەدەبیاتی سۆفیگەرییە، ئەو کەسەی هەڵدەقۆزێتەوەو بە فیرۆی 
 امی دەداناداو ئەو ئەرکەی دەکەوێتە سەر شانی نایخاتە سبەی و لەکاتی خۆیدا ئەنج

 طریق: رێباز.. رێگای پەیڕەو .. سلوک
لە دونیای تەسەوفدا گرنگی بە کات و زەمان زۆر دەدرێت، لە باوەڕێکدان سۆفی دەبێ 

تی بینراو پەیوەستە دەست و دڵی دەرویش لە کاردابن وە بە پێی نیاز کا رو کردەوەی پێویس
نین  رو حەزەکانیش دەست بەردا ن، وە لە هەمان کاتدا هەواو هەوەسنە بینراویش ئەنجام بدە

بێکارو کردەوە دانامرکێن، هەزاران دوودڵی و ئەی خوا چیبکەم دەخنە بیرو ئەندیشە و دەبنە 
ئاشوفتەگی و سەرلێشێواوی، وە وتراوە کات شتێکی نایابە بۆیە وتراوە "ئیبنولوەقت"، هۆی 

ەڵێن، لێگەڕێ سبەی وە ئەوانەی لە خەیاڵ و بە ئومێدی سبەینەوە کارەکانیان ناکەن و د
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رەنگە سبەینیەک لە گۆڕدا نەبێت و بە سبەینێدا نەگەیت و تەمەن لە دەست بڕوا، وەک وا 
بدەیت و وەرینەگریتەوە، وە مەبەستی مەوالنا ئەوەیە لە بێت سەرمایەکەت هەمیشە بە قەرز 

 چەندالی ترەوە دەیڵێتەوە:
 چو ابن وقت بود دامن پدر گیرد

 فردا بم چه صوفیم که بامید دی و

 یا دەڵێت:
 مگو نام فردا اگر صوفیی

 همین دم یکی شو اگر همدمی

 یا دیسان دەفەرموێ:
 چو مرد عشرتی ای جان بکفکن دامن ساقی

 چو ابن الوقتی میاور یاد یار ای دل

یەکێکە لە ئەرکەکانی تەسەوف  زان خۆ بە چاوساق و دۆر لەرازداری و پارێز لە وتی 
دەکرێت، مورید دەبێ بکۆشێ راز و نیازی خۆی لە دڵی کە لە سەرەتاوە سۆفی فێر 

 و نەیدرکێنێخۆیدا بێ 
 گفتش پوشیده خوشتر سرّ یار

 خود تو در صحن حکایت گوش دار
 خوشتر آن باشد که سرّ دلبران
 گفته آید در حدیث دیگران

بۆیە کەسێک دەبێتە مورید سەرەتا بەڵێن نامەیەکی وژدانی و پیاوانە تۆمار دەکا لە 
هەواو هەوەسەوە هیچ رازێک نەدرکێنێ، مەوالنا لەو رووەوە تەڕبوی بارانی درکاندن  رووی

با جەکەشی داوە، عیشقی مەوالنا بە شەمسی تەبریزی سنوری واڵتانی  وبووە و خاوە
سا دوای چەندین سەدە ئەو عیشقە ویردی سەر زمانی ەهاڕاندووە بەسەر یەکداو ئەو

باسی لەو درکاندن و زەرەرو زیانەی دەکا کە دووچاوی ئێمەشە.. بۆیە لە چەندین جێگەیدا 
 بووە..

 مدح حاضر وحشتست از بهر این
 نام موسی میبرم قاصد چنین
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 ور نه موسی کی روا دارد که من 
 پیش تو یاد آورم از هیچ تن

 یا دەڵێت:
 گفت مکشوف و برهنه و بی غلول

 بازگو دفعم مده ای بوالفضول

 شکەرامکشوف: بێ پەردە، ئاواڵە، ئا
 برهنە: رووت، بێ سەرپۆش، راستەو خۆ

 غلول: دزی، خیانەت، بە غلول، یانی بێ کەم و کەسری
 عەتتار فەرمویەتی:

 ز خود می دفع داد از روی خوابش
 نداد این یک سخن یک جوانبش

 مەوالنا لەم رووەوە فەرمویەتی:
 باتو برهنه خوشترم جامه تن برون کنم

 بودتاکه کنار لطف تو جان مرا قبا 

 دیسان هەر لە رووی پێچەو رووت و قوتیەوە فەرمویەتی:
 از رخ که رخ توست فرّخ بکشا نقاب

 تو روا مبین که با تو زیس نقاب گویم

 یا دیسان هەر لەم رووەوە وتویەتی:
 گفتم ار عریان شود او درعیان
 نه تومانی نه کنات نه میان

دیاردەی حەقیقەت لە روانگەی سۆفیان یا چاوساقانی تەسەوف الیان وایە دەرکەوت و 
سۆفیاندا پەیوەندە بە ئەندازەی سەر سوپوردەگی و بێ نیازی سۆفیەوەیە، چ دەربارەی لەناو 

نیای خاکیدا، دیتنی ئەو وسەکانی پەیڕەودا یان بێ نیازی لە دەبردن و تیا چونی هەو
کە هەڵبێت  ودیاردە ئاسمانیانە لە وزە و توانای هەر پەیڕەوێکدا نیە، وەک وابێت هەتا

هەرچی ئەستێرە هەیە نادیدە و نەبینراو گوم دەبن، یا مۆریانەیەک داوەت لە فیلێک بکا 
اشقدا مەرجەکەی فەناو بۆ ناو هێالنەکەی وەدەرکەوتنی مەعشوق لە روانگەو ئەندیشەی ع
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تیاچونی عاشقە لە دونیای عیشقدا، ئەوە مەعادەلەیەکی بێ ئەمالو ئەوالیە و بۆ هەتا 
 هەتایە..

 سەعدی شیرازی لەم رووەوە فەرمویەتی:
 یا مکن با پیل بانان دوستی

 یا بناکن خانه ای در خورد بیل

.. هاتوکردت، خانووبەرەیەک بسازێنە دووچاری هاودەمی و دۆستی فیل مەکە تخۆ
 جێگەی قەدو قەبارەی فیلی تیادا بێتەوە، ئەگینا خانوەکە بەسەرتا دەروخێ..

 مەوالنا فەرمویەتی:
 ک گفت شهر تو کجاستنرم نرم

 که عالج اهل هر شهری جداست

حەکیمان و پزیشکان ئەوسا لەباری جوگرافیەوە شارەکانی جیهانیان لەسەر ئەساسی 
دووری یا نزیکی خەتی ئیستیوا و دوو قوتبی باکورو باشور دابین کردووە، وە تاچ 

ی ئاو و هەوای ئەو رادەیەک لە دەڤەری شاخاوی یا دەریاییەوە دوورو نزیک بووە وە لە روو
دەرمانیان نووسیوە، وە مەرجی حەکیمی لێزان و سەرە لەوەدا بووە لە هەر دەڤەرەوە دەواو 

دەڤەرێکدا بیزانیبا چ جۆرە خواردنێک دەخۆن، چ جۆرە نەخۆشی و درمێک لەوێدا زۆرەو 
 واگیرە، ئەو دەم دەواو دەرمانی بۆ بیماران دەنووسی..

شیەکی چارەسەر کردووە، دوای ئەوەی زانیویە چ جۆرە دەگێڕنەوە زەکەریای رازی نەخۆ
 ئاوێک دەخواتەوە..

 مەوالنا لەم رووەوە وتویەتی:
 خار در دل گر پریدی هر خسی
 دست کی بودی غمان را برکسی

درێتەوە، یەکەم ئەوەیە خەیاڵ و تێفکرین زادەی ببە دوو شیوە دەتوانرێت ئەم بەیتە لێک
یان هۆکاری دەورو بەر، وی نەفسی و دەروونیەوە بێت، هیچ نیە و بنەمای هەیە سا لە رو

ئەو هەستانەی لە دەرووندا دێنەکایەوە رەنگە یەک هەست لە دەروونی دوو کەسدا دوو جۆر 
حاڵەتی جیا پێکبهێنێت، یەکێکیان مایەی خۆشحالی ئەوی تریان، دڵتەنگی رەنگە 

بۆ خۆی ، بۆیە خەمۆکی هەردووکیان بەوردی نەتوانن بزانن بۆ وا هەستێک روویتێکردون
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بە دەردێکی گران دەژمێردرێت.. لە دونیای تەسەوفدا ئەو جۆرە غەم و شادیانە سۆفی 
راستەقینە ئیدی هەستی پێ ناکا.. هێندە لە عیشقی حەقیقیدا تواوەتەوە، دەست بەرداری 

بەالوە گرنگ نیە، بۆیە مەوالنا تری  نیازە دونیاییەکانی بووە و جگە لە مەعشوق هیچی
 ەنجەی خستۆتە سەر ئەم الیەنەو دەڵێت..پ

 آن خدای کز خیالی باغ ساخت
 وز خیالی دوزخ و جای گداخت
 پس که داند راه گلشنهای او
 پس که داند راه گلخنهای او
 دیدبان دل نبیند در محال

 کز کدامین رکن جان آید خیال
 گر بدیدی مطلعش را ز احتیال
 بند کردی راه هر ناخوش خیال

دەرمانی نەخۆشی و ئازارەکانی دەروون ئاسان نیە و هەر حەکیم و  بۆیە دەواو
پزیشکێک توانای دەرمانی ئەو جۆرە نەخۆشیەی پێ ناکرێ، بۆیە لەم رووەوە مەوالنا 

 فەرمویەتی:
 کسی بزیر دم خر خاری نهد
 خر نداند دفع آن برمی جهد

ئەسپ و ئاژێل تا لەو جۆرە کارانەی لە رابوردوودا کراوە، دڕکیان ناوەتە ژێر کلکی 
، ئەو کارە ناشیرینە لەم زەمانەیدا بەکارێکی ناشیرین و نەشیاو بینراوە.. ێسوارەکەی بگلێن

 یان دەڵێت:
 آن حکیم خارچین استاد بوو
 دست می زد جابجا می آموزد

ئاماژەیە بۆ ئەوکەسەی بتوانێ دەست بخاتە سەر خارچین: وشەیەکی مەجازیە، بەاڵم 
 بزانێ تا دەواو دەرمانی بۆ بدۆزێتەوە.. و هۆی ئازارەکە،د دەر

 با حکیم او قصه ها میگفت خاش
 از مقام و خواجکان و شهر و باش
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ئیتر لە خۆڕا نەوتراوە مەوالنا دەریایە، پەناگایە، دەرگایە، هەر ئاشوفتەو پەریشان 
حاڵێک دەتوانێ لەدەرو دەرگای بداو دەواو دەرمانی خۆی لە دەرمانخانە رۆحیەکانیدا 

 زێتەوە و ئاسایش و ئارامی دەروونی خۆی بەدەست بهێنێ بدۆ
 نبض او برحال خود بد بی گزند

 تا برسد از سمرقند چو قند

دەورو بەرەکەیان بە بەهەشتێکی رووی زەمین سەمەرقەند: پێشینان شاری سەمەرقەندو 
 ەچوواند، لەبەر سەر سەوزی و باخ و دارو درەختی دەڤەرەکەی..ئ

 باوی خۆشیان هەبووە:وەمانەیدا ناچوار دەڤەر لەو سەرد
 یەکەم: غوتەی دیمەشق

 دووهەم: شعە ب پێوانی دەڤەری فارس
 سیهەم: ئوبولە لە بەسرە..

چوارەم: سەغدی سەمەرقەند.. لە "في مافیە"دا، مەوالنا دەڵێت: لەم دەڤەرەیدا ژیاوەو 
 لێ گوزەراوە..دیارە دەورانی منداڵی لەوێڕا خۆشی 

 دیسان دەڵێت:
 او کدامست در گذر گفت کوی

 او سرپل گفت و کوی غاتفر

 پردەیە.. غاتفر نزیکی ئەو سەمەرقەندە، کەواتە کۆاڵنی گەرەکی و رازاوەترین ئاواترینسرپل: 
 رودەکی، شاعیری رۆشندڵی ناسراو وتویەتی:

 ور ییلور اندرون ببینی گوی
 گوهر سرخست بکف موسی عمران

 نیظامی دەڵێت:
 ودگورخانه راز تو چون دل ش

 آن مرادت زودتر حاصل شود

 گۆرخانە: گۆڕ، مەزار، قەور
گۆڕخانەی راز، مەبەست لە پاراستنی رازە، وەک وتراوە گوایە حەزرەتی عەلی 

 وتویەتی: "صدوراالحرار قبور االسرار"..
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گۆڕخانە وشەیەکی پڕ مانای ئەدەبیاتی سۆفیگەرییە، بۆیە بڕێک بیروڕای وایە 
ەبێتە هۆی ئاشکرابوونی رازی، سەر داپۆشراو.. ئەوەش وتراوە هەڵدانەوەی گۆڕ رەوانیە و د

ئەوانەی رازدارن کەمتر دەدوێن و ئەوانەی زۆربێژن کەمتر بەدوای تۆڵەسەندنەوەیدا دەڕۆن، 
چونکە بەو قسانەی کردویانە بڕێکی زۆر قین و ئاڵۆزی دەروونیان توڕداوەتە دەرەوە.. 

 "سەنائی" لەم رووەوە دەڵێ:
 دل آرتمام کین دیرینه در

 کان ضوغ باعثی است بر اقدام

بۆیە وتراوە سەگێک بوەڕێت کەس ناگرێ و هەر تەنها دەوەڕێ، ئەوانەی بەخودا 
 هەڵدەدەن هەست بە لەزەت و رازی بونی خۆ دەکەن.. "وصف العیش نصف العیش.."

بۆخۆی تەگەرە دروستکەرە لە  رلەوانە گوزەشتە، وەدەرخستنی راز یان وەدەرخستنی بریا
بریارەکەیدا.. ئەو تەگەرە و کۆسپە، یا لە رووی ئێرەییەوەیە یان گاڵتە رێگای ئەنجامدانی 

 پێکردن یان تێکدانەوە ئەنجام دەدرێت..
 مەوالنا دەڵیت:

 گفت پیغامبر که هرکه سر نهفت
 زود گردد با مراد خویش جفت

 مەبەستی مەوالنا ئەم حەدیسەیە:

 یا دەفەرموێ:
 دانه چون اندر زمین پنهان شود
 سرّ او سر سبزی بستان شود

 تۆوکە لەژێر خاکدا دادەپۆشریی، رازەکەی دەبێتە هۆی شینایی دەشت و دەرو بویسان..
 یا، "سەنائی" هەر لەم رووەوە فەرمویەتی:

 آن نبینی که تخمها در گل
 ننماید بهیچ ظالم دل

 اکی و خاک نعمت سازکم ز خ
 از زمستان نهفته دارد راز
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 مەوالنا وتویەتی:
 وعدها باشد حقیقی دل پذیر

 وعدها باشد مجازی تا سه گیر

خەفەقان بە وجود بهێنێت، تاسەگیر: ناقڕەگرتن، ئەو حالەتەی ئاشوفتەگی و دوو دڵی 
ەوالنا خاڵ وەک وابێت دەست وەبین نرابێت و مرۆڤ توشی تەنگە نەفەسی بێت.. لێرەدا م

بەندییەکی وژدانی و دەروونی داناوە بۆ درۆ و راستی، دڵی پاک و ئەندیشەی خاوێن درۆ 
و راست لەیەک جوێ دەکاتەوە، ئەو دەمەیە ئاسایشتێکی دەروونی وە ئارامیەکی لەش و 
ئەندام پێکدێنێ، بە مەرجێک پاکی دڵ و بیروڕا لە قۆناغێکی پێگەیشتودا بێت، ئەگینا 

ەروون، چاوساقانە نانواڕن و بەوردی بریار نادەن.. بڕوانە مەوالنا چی دیدەی دڵ و د
 دەفەرموێ..

 دل بیارامد بگفتار صواب
 آنچنانکه تشنه ارامد بآب

 جز دل محجوب کورا علتیست
 از نبیش تا غبی تمیز نیست

وتەی راستی شیاو و پەسەند لە دڵ و بیر و ئەندێشەدا بە وردی جێگەی خۆی 
و ئاسایش دەبەخشێ  امێاوی پیا رابگا، ئاوا ئارئەک تینویەک چۆن دەگرێتەوە، هەر و

بەاڵم دڵ پیسان و دەروون گاڵوەکان بەرپای خۆیان نابینن و جیاوازی لە نێوان پەیامبەران و 
 گێلەکاندا ناکەن ئەوسا مەوالنا لەگول چنیندا بەردەوام خەریکە:

 وعدۀ اهل کرم گنج روان
 وعدۀ نااهل شد رنج روان

 ان: خەزینەی پڕ لە زەڕو جەواهێرگنج رو
ئەوانەی ئەهلی خێرو کارو کردەوەی شیاوی پەسەندن سەرئەنجام دەگەنە گەنجینەی پڕ 

 لە زەڕو جەواهێر، نا پاکانیش رەنج و تەقەلالیان بەربادە و بێ سود:
 آندر آمد شادمان در راه مرد

 بی خبر کان شاقصی جانش کرد

 دەگونجێت کە فەرمویەتی:دا  ئەو بەیتە لەگەل وتەی حەزرەتی عەلی
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[] 

 دا هاتووە:2٥2یا لە "کتاب المبین"دا لە بەرگی دووەم ال 

 یا فەرمویەتی:
 ای شده اندر سفر با صد رضا

 خود بهای خویش تا سوء القضا

 وەگێڕدراوەتەوەرە( یسوءالقضا: حەدیسێکە لەالیەن )ئەبی هورە

 مەوالنا دەفەرموێ:
 در خیالش ملک و عز و مهتری

 گفت عزرائیل زو اری بری

 ئەو بەیتە لەگەل ئەم وتە عارەبیەدا دەگونجێ:

 یا ئێمەی کوردیش دەڵێین:
 یاڵە الی خوا بەتاڵەئەوە الی بەنە خە

 دە فەرمو بزانە مەوالنا چی دەڵێت:
 سوی شاهنشاه بردندش بنار
 تا بسوزد بر سر شمع طراز

 طراز: شارێکی بەناوبانگە، ژن و پیاویان خۆش روخسارو سیما جوان بوونە..
 شکر شاهین از طراز گذشت
 می خور از دست لعبتان طراز

 لە دیوانی "قطران"دا دەڵێت:
 ی نباشد مجلس و میدان اویک زمان خال
 وز ماهرویان طراز جنگلاز سواران 

هەمیشە مەیدانی پڕە لە سوارکاری لێهاتو، وە مەجلسی شوخ پەیکەرانی شاری طراز 
دەیگێڕن و دەیڕازێننەوە لە نێو ئودەبا و عارفانی دونیای ئەدەبیات و تەسەوفدا تەعبیری 
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 ت بەکاریان بردووە..ایش و زەرافەرئا"شمسە خویان طراز" بۆ جوانی بێ 
 "فرخی" شاعیری بەناوبانگ دەڵێت:

 باد باد آن شب کان شمسۀ خوبان طراز
 بطیب داشت مرا تا بگث بانگ نماز

یان وشەی "ماە نیکوان چین و طراز" ئەمەش هەمان ماناو مەفهومە لە دیوانی 
 دا دەڵێت:2٥2ن" الپەرە اشاعیری گەورە "قطر

 ز چین زلف مه نیکوان چین طراز
 میشه سلسله ساز است باد درع طرازه

یا تەعبیری، "آفتاب ترکستان"یش هەر بەو شێوانە بەکار هاتون لە دیوانی "فرخی"دا، ال 
 دا، دەڵێت:1٨2

 بنفشه زلف من آن آفتاب ترکستان
 همی بنفشه پدید ارد از دوالله ستان

فڕێتە سەر وەو دەەئەوەسا دیسان مەوالنا، بولبول ئاسا بەسەر چڵی لێهاتویی عیرفان
 و دەفەرموو بزانە چی دەڵێت:تر  پۆپەی چڵێکی

 عشقهایی گز پی رنگی بود
 عشق نبود عاقبت ننگی بود

لە سێبەرو سایەی خودایە، تام و عیشقی کەم هەناسەو زووگوزەر بێ مەودایە.. دوور 
چێژی، یا رەنگ و رووی بێ بنەمایە، عیشقی بێ مەوداو بێ بنەما مایەی رسواییە، 

سوپوردەیەکی خوداییە، دوورە لە خۆدەرخستن و هەوەس، عیشقی خودا لەبەر ئەم شق سەر اع
و ئەو نیە، لەبەر من و تۆو کەس نیە، عیشق رووبارێکی کەفچەڕینی ئەزەلیە، مەلەوانی 
دەوێت، ئەوەی مەلەی تیا کرد و لەش پیسی خۆی دەرهێناو خۆی سپاردە شەپۆلەکانی، 

شینایی ئاسماندا لە دا مرواری و مەرجان وەدەردێنێ و ئیتر غەواس ئاسا لە قواڵیی دەریاکان
دەچێنێ بەسەر پۆپەی چیاکانەوە، کەو ئاسا دەخوێنێ، عیشقی راستەقینە جگە لە 
موحەبەتی خودا نیازی بە تەماحەکانی دونیا نیە، هەوەسەکانی توڕ داوەتە الوە، درەختێکە 

]دا وتراوە: لە میوەی موحەبەتی زیاتر بەری دیکە ناگرێ، وەک لە حەدیس
[.. یانی دەگەینە ئەوەی ئەگەر سەرچاوەی عیشق بریق و هۆڕی 
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 بە زوویی ئەو رەنگانە کاڵ دەبنەوە:رەنگەکان بن 
 کاش کان هم ننگ بودی بکری

 تا نرفتی بر وی آن بد داوری

کرد تر  کیووە، کچە رووی لە عیشقێکەنیز کاڵەوە ب بە پێی ئەو داستانە عیشقی کچە
 و مەعشوقی ئەو کوژرا:

 دشمن طاووس آمد بر او
 ای بسی شه را بکشته فرّ او

لە کۆنەوە وتراوە، جوانی و الو چاکی هەمیشە بووەتە هۆی ئێرەیی خەڵکانێک، وە 
 سەرئەنجام کوشتن و لەناوچوونی:

قوربانی لێهاتویی و کارو کردەوەی، وەک چۆن تاوس لە پێناوی رۆڤ رەنگە بکڕێتە م
 رەنگاڵەیی پەڕو باڵیدا دەکرێتە قوربانی.. ناسر خسرو دەڵێت:

 نگاه کن که بحیلت همی هالک کنند
 ز بهر پر نیکو طاوسان پران را

چەند بەفێڵ و ناڕەوا، لێهاتوان لەناو دەبرێن، ئەوەنیە تاوس لەپێناوی رەنگاڵەیی 
 یدا سەردەبرڕێن، سەعدەدینی کافی فەرمویەتی:پەڕەکان

 طاووس را بدیدم می کند پرّ خویش
 گفتم مکن که پرتو بازیت بافراست
 بگریست زارزار مرا گفت ای حکیم

 نیی که دشمن جان من این پر استاگه 

روانیم تاوسێک خەریکی پەڕکەندنی پەڕەکانیەتی، وتم.. مەکە وا جوانی تۆ بەو 
نەیە هۆی ار بەگریانەوە وتی: ئەی دانا بزانە جوانی ئەم پەڕە رەنگاو رەنگپەڕانەوەیە، زارزا

 لە کلیلە و دمنەیدا وتراوە: ەتیاچونم
 شد ناف معطر سبب کشتن آهو

 بستن کفتارشد طبع موافق سبب 

جۆرێک لە رەگەزی ئاسک هەن دەبنە قوربانی بۆن خۆشی ناوکیان لە وشک 
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وست دەکرد هەروەها راوکردنی نەهەنگی "عەنبەر" کردنەوەی ناوکی خۆشترین بۆنیان لێ در
تە هۆی راوکردنی ئەوجۆرە ئاسک و ەجا هەر ئەو خەسڵەتە بووو یە،ئەو مەبەستە ۆزورتر ب
 وباڵی رەنگاو رەنگی تاووسڕروت کردنی بە و ئاوە ەنەهەنگ

 سەرئەنجام بە قوربانی بونی هەوەسی کەمتیارو مرۆڤی سودجو..
 مەوالنا دەڵێت:

 تم پی مادون منانک کشته 
 می نداد که نخسید خون من

خفتن خون: پاماڵی حەق، لەناوچونی ماف، وە وشەی خون نخسید، مەوالنا بەو 
 مەفهومە بەکاری بردووە..

 دیده خون گشت و خون نمی خسید
 دل من از جنون نمی خسید

 یا دەڵێت:
 تو مگو دفع که این خون کهن است

 خون عشاق نخفته است و نخسید بجهان

ۆ مەڵێ ئەم شەڕو شوڕو ئاشوفتە بازارییەی هی خوێنی رابوردوو کۆنە قینە، نەخێر ت
 خوێنی عاشقان هەمیشە سوریەکەی بەردەوامە و وشک نابێتەوە..

عیشق دەستەگیریە، نەردەبانە، وەسیلە و بەڵگەیە بۆ پێگەیشتن و رزگاربون کە رۆح لە 
ن دەکەونە تەقەلالی بە خاک ئیتر خوێشان و خزمان و یارا نلەش و پەیکەر وەدەرچو

سپاردنی، عیشق داینەمۆی زیندەگیە، ئاوی حەیاتە، سەرچاوەی کانیاوی پاکی و 
خاوێنیە، بۆیە عیشق بە مردو ناتوانێت بەردەوام بێ و کەم مەودا و لەناو چووە، دەبینن 
مەوالنا عاشقی شەمسی تەبریزی بوو، کە مرد دەست بە دامێنی سەالحودینی زەرنگەر 

 حوسامەدینی چەلەبی بووە.. یکە ئەویش مرد دەست بە دامێندەبێ 
 عشق آن زنده گزین کو باقیست
 کر شراب جشن فزایت ساقیست

توانای مرۆڤ روو بە هەر کردەوەیەک هەنگاوە بنا، ئومێدەوارە ئەو کارە و هیمەت 
ئومێدە  وبەئەگەر کابرایەک خانویەک دروست بکات هەمیشەیی و پایەدار بمێنێتەوە. 
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ڵەهای ساڵ تیایدا بژی، یان تۆوێک بە زەویەوە بکات تەماحگیری شینایی و سا
بەرهەمەکەیەتی، بە شێوەیەکی تێکڕایی ئومێد هێزو توانای راستەقینەی مرۆڤە. ئەگەر 
دایک بزانێ منداڵەکەی لەبار دەچێت توخنی سک پڕ بوون ناکەوێ، ئەوانەی بۆ 

هەر نەبێ جارێک نەمرەو دەمێنێتەوە بۆیە بۆی  ئازیزیکیان دەگرین، الیان وابووە ئەو ئازیزە
عاشقی پەروەردگار بن و دەگری.. بۆیە مورشیدەکان هەمیشە هانی مورید دەدەن تەنها 

ریشوی بەس ئەوە ئەوەل، ئەوە ئاخر، ئەوە هەتا هەتا تا ئەوالی رۆژی بەقا.. جا کەوایە 
شک و شوعاعی عیشق کە خودایە، سۆفیان بۆیە الیان وایە خۆشەویستی و عیشق تی

سازگارە.. مەوالنا لەم رووەوە دا  پەروەردگارە، بۆیە ئەو رەوشتە لە دونیای سوفیسم
 فەرمویەتی:

 عشق آ بگزین که جمله آنیا
 یافتن از عشق او کار و کیا

 کاروکیا: دەسەاڵت و توانایی و فەرمان رەوایی.
فەرمانڕەوایانی  کیا: زۆرجار وەک نازناو سەالتینی مازیندەران و قەاڵی ئەلەموت و

وەک، کیایان بیستون، کیایان چالب، کیایان هەزار ئەسپی، ئەو کۆمەڵە بەکاریان بردووە 
 وە لە مەسنەویدا دیسان بەکار هاتووە:

 تو مگو ما را بدان شه بار نیست
 با کریمان کارها دشوار نیست

و کێشانەی  خۆشەویستی بەندەی خودا بۆ پەروەردگار، رەنگە نەتوانرێت ئەندازە و کەیل
بۆ دانرێت، خودا بەندەی خوڵقاندوە هەر کەسێک بە گوێرەی کار و کردەوەی مامەلەی 

ەوفدا هیچ شتێک و هیچ کەسێک شایستەی سلەگەلدا دەکات، لە دونیای تە
 و عیشق نیە، جگە لە خودا نەبێت..خۆشەویستی 

ا، لەم ئایەتەیدا وە سۆفیان الیان وایە، پەیوەندیەکی پتەو هەیە لە نێوان خەڵک و خوداد
 خودا دەفەرموێ:

[.. لێرەدا [، وە لە حەدیسدا وتراوە: ]]
خۆشەویستی لە حەقیقەتدا بە واتای دەست بەردار بوونە لە ئارەزووکان و توانەوەیە لە 

یرەودا بڵێسە دڵ و دەروونی پەوجودی مەعشوقدا، وە ئەو عیشقە بۆ خۆی ئاگرێکە لە 
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قەرەبروت، ئیمامی غەزالی دەربارەی  سەکان دەسوتێنی و دەیکاتەەنێ و تەواوی هەوسێدە
 مەحەبەت دەڵێت:

مورید و عیشقی مورید لە پێناوی پێگەیشتنی تەواو  دایە، "کەمال" عیشقی سەرەو 
یەک لە تەواو تەنها لە زاتی خوداوەندایە و بەس، لە کاتێکدا مەوالنا لەو بەیتەدا بە شێوە

 شێوەکان ئەو بیرو رایە رەد دەکاتەوەو دەڵێت:
 خودا بەخشندەو کەریمە.. کەریمیش ئەو کەسەیە بێ بەرانبەر بەخشندە بێت..

 تاوگوزی لەم رووەوە دەفەرموێ:مەولەوی 
 دەنریا خەلیل ئامان کی عادەت کە

 تویشە وەدەرماڵ کەریمان بەردەن
 خوداو دەڵێت: تاوگوزی، لەو بەیتەیدا روو دەکاتە مەولەوی

خودا دیوەخانەکەت پڕە لە نازو نیعمەتی فراوان عادەت وا نیە من بێمە میوانی ئەو 
لەگەل خۆما بهێنم و لە دیوەخانەکەتدا بیخۆم.. ئەی کەرەم و  توێشەدیوەخانە و 

 ندەگیت بۆ کوێ دەڕوا..؟شەبەخ
ێی، هەڵەتەکان سۆفیان الیان وایە خودا بۆخۆی رێگا تاریکەکان رۆشن دەکاتەوە، بزنە ر

 هەموار دەکا، خودا لەو رووانەوە نە دژوارە و نە سەختگیر..
 گشتن آن مرد بر دست حکیم

 نه بی اومید بود و نه زبیم
 اونک تشی از برای طبع شاه

 تا نیامد امر و الهام اله

اساوی پمەوالنا لێرەدا لە حەکیم پارێزەری دەکا.. ئەو زەرنگەرەی بەو شێوە کوشتووە 
شا نەکردووە.. ئەوەی بە فەرمانی خودا  وری، ئەی ئەوەی لە بەر زەڕو زدەداتەوە

 کەی تیادا بووە:ەئەنجامداوە، ئەوە بەرژەوەندی خەڵکە زۆر
 حلقآن پسر را کشتن خضر ببرید 
 سر آن در نیابد عام خلق

خدر لێرەدا مەبەست لە خدری زیندووە، کە بە فەرمانی خودا تا دوا رۆژی قیامەت بە 
ەمێنێتەوە، کە موسا پەیامبەر دەیبینێ ئەڵبەتە با ئەوەش بڵێم ناوی خدری زیندوو زیندویی د
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کەوا خدری زیندو لە توانایدا هەیە، لە یەک ساتدا لە قورئاندا نەهاتووە.. وا باوە و وازانراوە 
زوریان بۆ داناوە، وەک "الیسع، خضر، ایلیا، کە گوایە لە زۆر جێگەیدا هەبێت، وە نازناوی 

حەیاتی نۆشیوە بڕێک لە سۆفیان  ومی بووە و باوکیشی ئێرانی، وە خدر ئاوی دایکی ر
 "خدر"یان دیوە و لەگەلیا دواون:

 ئەو بەیتەی مەوالنا لەسەر ئەم ئایەتە پیرۆزەیە:
[] 

دیمەن و بەندەنێکی رازاوەیە، هەر ساتیک لە باخچەو  پەیوەستە لەخۆ مەوالنا 
، هەر تاوێک بیروڕای جۆراجۆری لە ەندەنیکدایەبتافگەو ساتێک لە گوڵزارێکدایە، هەر 

 ئارادایە بۆیە فەرمویەتی:
 آنک از حق یا بد او وحی و جواب

 هرچه فرماید بود عین صواب

اڵئیکەو پەریانەوە پەیامی خودا وحي ئیلهام: روونبوونەوی لە خەودا، یان لە رێگەی مە
 پیرۆزدا هاتووە:گەیاندن بە پەیامبەران، لە قورئانی 

 مەوالنا دەفەرموێ:
 نه نجومست و نه رملت و نه خواب

 وحی حق و اهلل اعلم بالصواب
 از بی روپوش عامه در بیان
 وحی دل خوانند آنرا صوفیان

 هەروەها لەم رووەوە دیسان فەرمویەتی:
 آنک جان بخشد اگر بکشد رواست
 تا ببست و دست او دست خداست

 یا دەڵێت:
 شیشه گر کو بدمی صد قدح و جام کند
 قدحی گر شکند زو نتوان گشت بری

ئاماژەیە بە کوشتنی زەرەنگەرەکە لەالیەن حەکیمەکەوە، ئەو کەسەی سوراحی و پیالە 
ئەگەر یەکێک لەو شوشانە بە دەستیەوە بشکێ بەکارێکی ناشایستە  شوشە سازی دەکاو 
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 و نەشیاو ناژمێردرێت..
 همچو اسماعیل پیشش سر بده

 شاد و خندان پیش تیغش جان بده

شادمانە بڕۆ ژێر چەقۆی تیژو شمشیری  ئیسماعیل ئاسا سەرت بخە ئیختیاریەوە
 برانیەوە..

یستی حەزرەتی سمایلی کوڕی بکاتە ئاماژەیە بە داستانی حەزرەتی ئیبراهیم کە و
قۆچی قوربانی، بەاڵم خوا بەرانێکی ناردە خوارەوە تا لە جویەی کوڕەکەی بیکاتە 

تر  قوربانی، بڕێک الیان وایە حەزرەتی ئیبراهیم ویستیەتی ئیسحاق بە قوربانی بکا، بڕێکی
ڕە کە سمایل ئیسماعیلی کردۆتە قوربانی نەکو ئیسحاق، بەاڵم زۆرتر وا باوەوای دەزانن 

 بووە نەک ئیسحاق.. 
 دەڵێت:و * دیسان مەوالنا لەسەر کوشتنی زەرنگەر دەڕوا 

 شاه آن خون از بی شهوت نکرد
 تو رها کن بد گمانی و نبرد

 تو گمان بردی که کرد آلودگی
 غش کی هلد یالودگیدر صفا 

 خون کردن: خوێن رژان، کوشتن..
ئەگەرچی بە فەرمانی ئەو کوژراوە، نازانێت مەوالنا لەو دوو بەیتەیدا شا بە پیاوکوژ 

بەاڵم لە رووی هەواو هەوەسەوە ئەو قەتلەی نەکردووە، بەڵکو بەرژەوەندی کوژراو لە 
بە حیکمەتی خودا  مەکوشتنیدا بووە، وە لەبەر بەرژەوەندی گشتی ئەو خوێنە رژاوە، وە ئە

 دەژمێردرێت و دووان لە حیکمەتی خودا نەشیاوە
 اضت وین جفابهر آنست این ری

 تا بر آرد کوره از نقره جفا
 بهر آنست امتحان نیک و بد
 تا بجوشد بر سر آرد زر زبد

کردن، دووری لە حەز و هەوەسەکان، دووری لە کارو کردەوەی ریاضت: خۆ پەروەردە
خراپ، ریازەت کارێکی سەخت و دژوارە پڕە لە مەحرومیەت، پەنجە گیرکردنە لە دەروونی 
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بە ئاماژەی مورشیدەکانیان دەست بەو کارەی دەکەن، ریازەت چەندین ان خۆ زۆرتر موریدەک
شێوەیە، بە شێوەی عیبادەت و پەرەستن و لە خۆ بوردنی بەدەنیە، یا کارو کردەوە وەک 
خاوێن کردنەوەی مەزاری پیاوچاکان و ئەولیا، یا یاریدانی لێقەوماوان وەک نەخۆش و 

ن بە شێوەیەکی تێکڕایی کار و کردەوەیەک لە نایارمەتیدانی رێبوار و نامۆ و بێ دەرەتا
دارێک تخودادا، وە پەرگردن لە عیزەتی نەفس و ویقار هەتاوەکو بینراوە دەسەاڵ پێناوی

 سواڵی کردووە، یا ئاودارخانەی مەزارێکی شۆردووە..
 نقرە: زێو

 کەفچەڕاندنی الفاوی زۆرو هەڵهەڵەی..جفا: 
 زبد: کەف

 گر خضر در بحر کشتی را شکست
 صد درستی در شکست خضر هست

 وهم موسی با همه نور و هنر
 شد از آن محجوب بی پر مبر

و حەزرەتی موسا هەردوو سواری کەشتی بونەو لە ەئاماژەیە بەو داستانەی خدری زیند
ناوەڕاستی دەریادا خدر کەشتی کون دەکا بۆ ئەوەی کەشتیەکە نغرۆبێت وە لەم رووەوە 

 ئایەتێکی قورئانی هەیە

 یا دەڵێت:
 آن گل سرخست تو خونش مخوان

 مست عقلست او تو مجنونش مخوان
مەبەستی لە شەیدایی و شوریدەگی بڕێک لە چاوساقان و سۆفیانە، ئاماژەیە بۆ 

لەراستیدا هۆشیار و لێزان و ئاگادارن،  بەاڵمشێتانەیان هەیە،  ئەوانەی دیاردەو رەفتاری
اش بزۆرکەس رووکەشانە بەو کەسانەیدا دەنوارن و تەرازوەکەیان لەکێشانەیدا الرە سەنگە و 

دۆژمنانی ئیسالم و پەیامبەر خودی پەیامبەریان بە دێوانە لە هەڵیناسەنگێنن، هەتاوەکو 
 قەلەم دەدا

 گر بدی خون مسلمان کام او
 نام اوکافرم گر بردمی من 



 خوسرەو جاف

039 

 می بلرزد عرش از مدح شقی
 بدگمان گردد ز مدحش متقّی

کوشتنە لێرەدا مەوالنا باسی لە خۆیەتی، وە زاهیرەن لە کوشتنی زەرنگەردا شا هاوڕای 
کە بووە، وە ئەگەر مەوالنا لەو کوشتنە و خیرخوازی خەڵکانێکی زۆر لەو کوشتنەیدا 

ێک ئاگاداری ئەوەیە پاڵپشتی نەدی بێت مەوالنا ستایشی لەو کوشتنەی ناکا، ئەو
زۆرداران و بکوژان عەرشی خوداوەند دێنێتە لەرزین ئیدی چۆن دەم لە باشی ئەو کوشتنەی 

 دەکوتێ..
 ەم ئاماژەیە بەم حەدیسە:یوە بەیتی دە

[].. 

دەی الیەنگێری زۆردارانن کە دیاربەپیاو چاکاندا کە گوایە هاودەنگ و هاوڕای 
 زاهیری لەالیەن پیاو چاکانەوە وەدەر دەکەوێ..

 بچه می لزرد ز آن نیش حجام
 مادر مشفق در آن دم شادکام

 حجام: شێوەی خوێن وەدەرهێنان لە لەش..
 جو لقی سر برهنه می گذشت

 باسر بی مو چو پشت طاس و طشت

اشی، هەروەها ریش لەوێ دەبینڕان، موی سەریان ساف دەتوجولقی: کۆمەڵێک بوون لێر
ان لەبەر دەکرد، زۆرتر پینەپینەکراو، دەڵێن یەکەمین یکنڵ، بەرگێکی کوو سمێلیان

کەسێک بەوشێوە دەرکەوتووە ]شێخ محەمەد بەڵخی[ بووە، کە ئەو جێگری جەاللودینی 
دەرگزینی بووە، وە لە دواییدا قەلەندەران رەوش و شێوەی بەرگ پۆشینی بەڵخیان کردوەتە 

 یە هاوچەرخی مەلیک زاهیری کوڕی سەالحودینی ئەیوبی بووە ەڵکێئەو خپیشە، وە 
 کار پاکان را قیامی از خود مگیر

 گرچه ماند در تبشستن شیر و شیر

ئەوانەی لەبەر خاتری زاهیر پارێزکاران مەرج نیە راست بکەن، زۆر کار و کردەوە هەیە 
بۆ نموونە لە دادگادا قازی  دەخوازێ،تر  تێکیشدەقەکانی ئاشکرایە، بەاڵم بەرژەوەندی 

بریاری کوشتنی تاوانبارێک دەدا لە هەموو حاڵەتێکدا کوشتن کوشتنە، یانی لەناو بردنی 
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گیانی کەسێک، یان بە دەستەوە گردنی ماڵ و حاڵی کابرایەکی ناتەواو بە فەرمانی 
 قازی، لە دونیای تەسەوفدا ئاکام و سەرئەنجام گرنگە، نەک دەستەگیرە "وەسیلە"..

ئەگەر بە دوای زانیاری ئایینیدا گەڕان بۆ وەدەست هێنانی پلە و پایەو مادیات بەالی 
خواوە نەشیاو لەقەڵەم دەدرێ. لە دونیای سۆفیگەریدا مورشید ئاگاداری دڵ و دەروونی 
موریدەکانیەتی، بۆیە مورید بێ رێنمایی و چاوساقی مورشیدەکەی هیچ کارێک 

 ناکات.. مەوالنا فەرمویەتی
 عالم زین سبب گمراه شدجمله 

 بدال حق آگاه شدا کم کسی ز

ابدال: ئەو کەسانەی رەوشتی نەشیاو و ناپەسەند تور دەدەنە الوەو کار وکردەوەی پاک و 
 خێرخوازانەی دەکەن.. لە مەسنەویدا ئەم بەیتە نووسراوە:

 همسری با آبییا برداشتند
 اولیا را همچو خود پنداشتند

[ مەوالنا سورە لەسەر ئەوەی ئەوەی ن: ]ئاماژە بە ئایەتێکی قورئا
دیاردەیەکی دیارە، گویای حاڵە بەالی ئەولیا و چاوساقانەوە بەالی خەڵکە زۆرەکەوە 

نەشیاوە و مەحاڵە.. خەڵکەزۆرەکە زاهیر و حاڵ دەبینن، نموونە دێنێتەوە و دەڵێت: "زەردەواڵە 
ن و گیراوە هەڵدەمژن، هەنگ هەنگوین سازە و و مێشەنگ لەیەک شیناییدا دەخۆن و بۆ

زەردەواڵەش بێ سود و ئازار بەخشە، لەوەی مەپرسە ئەولیا و یاخیان چی دەخۆن، رەنگە هەر 
دووکیان رۆژانە هەمان خۆراک بخۆن، کارو کردەوەی ئەم لە کوێ و ئەو لەکوێ؟.. ئەو 

دەبنە خوێن و گۆشت و   وەک یەک "تەفاعول" دەکەن والەش و بەدەنی هەردووپەلخواردنە 
ن جار مەوالنا یگوڕ، بەاڵم لە کار و کردەوەیدا دونیایەک جیاوازیە، وە لە موسنەویدا چەند

 سەر ئەم مەبەستە.. ەتەپەنجەی خستو
 نکیرانی رفتار و گفتاری هاتن و وتیان:یاخیان لە مەوالنا و مو

شەیدایی و مەدهۆشی بەرای تۆ شەراو حەرامە یا نا؟!.. وە ئەو پرسیارەش مەبەست لە  
ی تنکیراوعیشقی شەمسی تەبریزیدا پلکاوەتەوە و بۆخۆی مەبەستی مبە مەوالنا بووە کە 

تە ناو دەریا لە هیچ کوێوە وە یشەراو برژێنزانیوە، بۆیە لەوەالمدا وتویەتی: "مەشکەیەک 
 دەرناکەوێ، وە دەستنوێژ گرتن لەو ئاوە جایزە.. بەاڵم چەند دڵۆپ شەراو برژێتە ناو
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ئەگەر من کاسەیەک ئاو، ئاوەکە وەک ئاو مەردودە، لێرەدا وەدەدەکەوێ، مەوالنا دەڵیت: "
شەرابی شەمسەدین دەنۆشم و مەستم دەکات من ئەو دەریایەم.." وە داستانی تونی وەالمی 

 مونکیران بێ و پاکی و خاوێنی عیشقی خۆی وەدەر دەخات:
 هر دو صورت گر بهم ماند رواست

 ین را صفاستآب تلخ و آب شیر
 جز که صاحب ذوق کی شناید بیاب

 او شناسد آب خوش از شوره آب

ذوق: چیژ.. تام، بەالی لێزانانەوە زمان چێژەکان جیا دەکاتەوە، لە دونیای ئودەباو 
پەسەند لەیەک جوێ دەکاتەوە، لە دونیای تەسەوفدا ادا لوژیک وتەی شیاوو ننفاارع

یە، یا دیداری دایاتشەراوی تفت و تاڵی عیشقی ئەو تەرازۆکە جیاوازە، لەوێرا تام و چێژی 
مورشیدو وتەی بەپێزی چاوساقانەی ئەو زاتە وا لە مورید دەکات سەراپا مەست و 

زکری خودا، دونیاو مافیهای لەبیردەچێتەوەو لە مەدهۆش و بێ ئاگا لێ دەکا، جگە لە 
 مەعشوقدا دەتوێتەوە..

 ستە دیاریەکانە یا هەستە شاراوەکان.اوەن لێکدانەوەی هەخصاحب ذوق: ئەو کەسەی 
ئەم دوو بەیتە گەلێک گرنگە، بە تایبەت بۆ بۆچونەکانی مەوالنا و شێوەی سەماع و 
رەفتار و نەوعیەتی شەیدایی مەوالنا ئاوی شیرین لەگەل ئاوی سوێردا بەراورد دەکات ئاوی 

او عەیار شیرین تینویەتی دەشکێنێ، سوێریش تینویەتی زیاتر دەکات، مورشیدی تەو
چی کاو ئاسایش و ئارام بەخشی پێ ببەخشێت، دەتوانێ پەیڕەوی خۆی ئارام و پتەو پابەر

ئەوانەی سەر بەهەوان، ئاشوفتە و پەریشان و دەرماندەو ئاڵۆز و سەرلێشێواون.. ئەوانەی 
دیدەبانێکی هۆشیارن بەوردی دەتوانن جیاوازی بخەنە نێوان ئەو دوو کۆمەڵەوە.. هەر لەم 

 فەرمویەتی:رووەوە 
 ساحیران موسی از استینره را
 برگرفته چون عصای او عصا

 ز این عصا تا آن عصا فرقیست ژرف
 زین عمل تا آن عمل راهی شگرف

 لعنه اهلل این عمل را در قفا
 رحمه اهلل آن عمل را در قفا
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از ستیزەرا: لە زمانی فارسیدا بەکار براوە، لێرەشدا دیسان مەوالنا یەک کارنیشان 
او، کە دوو دەستەی جیاواز دەیکەن، لە الیەکەوە حەزرەتی موساو براکەی لەوالشەوە دەد

بێتە مار، بەاڵم ەجادوگەرانی دەرباری فیرعەون کە هەردووکیان داردەست دەهاوێژن و د
جیاوازی لە نێوان ئەو دوو کردەوەیەدا فرەزۆرە، ئەو دوو کارە بەالی پەروەردگارەوە چەندە 

گەران لە هێز و توانای کفرەوەیە کاری موسا بە فەرمان و توانای جیاوازن، کاری جادو
 دیسان دەفەرموێ: خوداوە ئەنجام دراوە:

 هر یکی سوی مقام خود رود
 هر یکی بر وفق نام خود، رود

مەبەست لە کاروکردەوەی خاوەن باوەڕو بێ باوەڕانە، رەنگە هەردوو بە زاهیر یەک شێوە 
ام کاری ئەو دوو دەستەیە بەالی خوداوەیە، ملمالنی ەنجئکار ئەنجام بدەن بەاڵم سەر

 چەندین جار باسکراوە: زداحەزرەتی موسا لەگەل جادوکەراندا لە قورئانی پیرۆ
 مری بوزینه طبعکافران اندر 

 آفتی آمد درون سینه طبع
مری: لە زمانی عارەبیدا "مراء"، یانی خۆ بەحەق زان و موجادەلە کردن بۆ ئەو 

 مەبەستە
 نیەتی دروست بون، یا چۆن مرۆڤ خوڵقاوە، یا دیاردەی خێرو شەڕ..طبع: چو

 بوزینە طبع: مەیمون السکایی مرۆڤ دەکاتەوە، مەیمون رەفتار..
 او گمان برده که من کردم چو او

 فرق را کی داند آن استیزه رو

 استیزەرو: السار و مونکیر..
 گرچه هر دو بر سر یک بازی آند

 آندهردو با هم مروزی و رازی 
دوور لەیەک، وەک ناوی دوو شار لە ئێراندا "مرو' لە  مانایمروزی و رازی: دوو 

رۆژهەاڵتەو "ری" لە رۆژئاوا، یا لەبەر دەمارگرژی مەزهەبی شاری "مرو" کە پەیڕەوی 
 تەسەنونن و دەمارگرژی خەڵکی شاری "رەی" لە شیعەگەریدا یا دەڵێت:

 هر یکی سوی مقام خود رود
 خود رود هریکی بر وفق نام
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اینی دەبەن ئی هەردووکیان بە رواڵەت ئەرکی قمەبەست لە کاری موئمینی و مونافە
مونافەقەکان بەرێگەوە، بەاڵم ئاکام و سەرئەنجامی کاری ئەو دووانە وەک یەک نین، 

 دەڕۆنە قواڵیی دۆزەخەوەو بەشی ئیماندارانیش بە هەشتە..
[] 

ردوو بەردەوامن لە کارو کردەوەی خویاندا.. بەهەشت بۆ پاک نیهادانەو، مونافەقیش هە
لە دوو روویی و ئاژاوە نانەوەو زەرەرو زیان گەیاندن بە خەڵکی و خودا بەردەوام تاوانەکانی 

 بەسەردا کۆمەڵ دەبێ و لەنێوان ئەو و خودادا سەدان پەردە و رووپۆش دەکەوێتە نێوانەوە:
 جانش خوش شود مومنش خوانند

 ور منافق تیز و پر آنش شود

مونافقەکان ئەوانەن بیرورا نیهادی دەروونیان دەشارنەوەو لەنێو ئیمانداراندا خۆیان 
 .. یان دەفەرموێت..ەرچاو بخەنب انە تا وەک باوەڕداران خۆیحشارداو

 گر نه این نام اشتقاق دوزخست
 بس چرا در وی مذاق دوزخست

 نیست زشتی آن نام بد از حرف
 تلخی آن آی بحر از ظرف نیست
 حرف طرف آمد درو معنی چو آب

 بحر معنی عِندهُ امّ الکتاب

أم الکتاب: لە شەرعی ئیسالمدا بە "لەوحولمەحفوز" دەوترێ، جەهەنەم، دوزەخ، لە 
دونیای ئەدەبیاتی سۆفیگەریدا یانی رەوشت و کار و کردەوەی نەشیاو و ناپەسەند، وە دوو 

 ئایەتیبڕێک دیسان بە کردەوەی مونافەقانەو ناشیرین لە قەڵەم دەدرێت..  بەرەکی نانەوەش
خوا لەفزی بێت یا کردەوە تا لە یەک نەدرێتەوە مانای راستەقینەکەی وەدەست نایە، ئاو 
ئەگەر تاڵ بێ یا سوێر هۆی جام و گاڵسەکەی نیە، هەستی پێناکەی تا نەیخۆیتەوە، 

 ئەوە پێی دەڵێن "بحر معنی"
 نی هو اهلل شیخ دینگفت المع

 بحر معنیها رب العالمین

 ەخالقی نەشیاو ناپەسەند کاکڵەی دۆزەخە.. یا دەفەرموێ:ئلە مەسنەویدا 
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 بحر تلخ و بحر شیرین در جهان
 در میانشان برزخ ال بیغیان

 بەرزەخ: لە نێوان دووشتدا، ماوەی لەنێوان مەرگ و رۆژی قیامەتدا..
 لە قورئاندا دەفەرموێ:
[] 

ئەم ئایەتە بە شێوەی جۆراجۆر لەیەک دراوەتەوە، بەاڵم بڕێکی زۆری لێکدەرەوەکانی بە 
تر  یرین و دەریای شۆر لێکدەدەنەوە، یا بە دوو دەریا، یەکێک لە زەویدایە و ئەویشدەریای 

وەتەوە کە گوایە ئەو دوو دەریایە لێکدراتر  لە ئاسمانە، لە مەزهەبی تەشەیوعدا بە شێوەیەکی
]عەلی و فاتمە[ن، وە بەرزەخ خودی پەیامبەرە، وە "لٶلٶ و مرجان" یش "حەسەن و حوسەین"ن 

س، ای تەسەوفدا بە کفر و ئیمان ]قلب، نفسی، خۆف، رجا، قبض، بسط، أنیبەاڵم لە دون
فاق و اخالص[ە، کە ]ن هیبت[ لێکدراوەتەوە، وە لەوەی دڵنیام مەبەستی مەوالنا دوو وشەیە:

 ئەو دوو وشەیە ماناو مەدلولی کاری باش و کاری خراپەیە..
ئیمان و بێ ئیمانی دوو رووباری جیاوازن، بەالی خوداوە دوو دیاردەی لەیەکەوە دوورە، 
بەاڵم بەهۆی وجودی پەروەردگارەوە ئەو دوو دیاردەیە هاتوەتە کایەوە، بەالی سوفیانەوە 

ی گیانلەبەران لە بوونی پەروەردەگارەوە سەریان هەڵداوە هەتاوەکو تەواوی دیاردەکان، تەواو
 چاکە و خراپەش لە قورئاندا دەفەرموێ..

[] 

 بڕوانە مەوالنا چی دەڵێ:
 زر قلب و زرّ نیکو در عیار

 بی محک هرگز ندانی ز اعتبار
 هرکرا در جان خدا بنهد محک

 داند او زشک هر یقین را باز
 در دهان زنده خاشاکی جهد
 آنکه آرامد که بیرونش جهد

 در هزارن لقمه یک خاشاک خرد
 چون در آمد حسّ زنده پی برد

لەبەر ئەوەی رەواو ناڕەوا حەق و ناحەق شان بە شانی یەک وەدەردەکەون بە ئاسان 
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ەرازوو بێژنگە لەیەک نادرێتەوە مەگەر تەرازوی بۆ هەلگیرێ یا بدرین لە بیژنگ.. ئەو ت
دڵ و دەروونی خاوێنە، ئەو هەستە پاکە دەبێ لە هەواو هەوەسەوە دوور بێت و عادیالنە 

 کەیل و کێشانەی بۆ دانرێت و الرەسەنگ تەرازوەکە هەڵنەسەنگێنرێت.
ک لە دەمدا هەست پێ مۆیەتیکەیەکدا پوشێک،  مەوالنا نموونە دێنێتەوەو دەڵیت.. لە

ئیتر کەیل و کێشانەکە سەرتاپا هەڵە دەبێ و  ەهەستی مردو، ئەوبکرێت، ئەگەر پەنا ببرێتە 
 بە دروستی ناتوانرێت جیاوازی لە نێوان راست و هەڵەدا، خەیر و شەڕدا بکرێت...

 حس دنیا نردبان این جهان
 حس دینی نردبان آسمان

 صحت این حس بجویید از طبیب
 صحت آن حس بجویید از حبیب

 و هەڵپەیە بۆ وەدەست هێنانی مەبەستە تەقەلال یمەبەست لە "حس" دونیا
تایبەتمەندیەکانی رۆژانەی ژیان. سا لە رێگای نادروست و فێڵ و کەڵەک و ناڕەواوە بێت 

اینی و ئسەرکەوێ، و "حسی دینی" ئاماژەیە بە روانگەی  ەشیاوداو بە سەر پلیکانەی ن
قینەوە بەدەست کە بە رێنمایی پیرو مەعشوقی راستە اینەکەئایی پاک و بێگەردی یدون

دێت، ئەوە رێنما، ئەوە پزیشکی دەردەکان، ئەوە راستکەرەوەی هەڵەکان، ئەوە پەروەردەی 
 ساوای دەروون، تا تێگەیشتن و پێگەیشتن..

 صحت این حس ز معموری تن
 صحت آن حس ز تخریب بدن

معموری تن: مەبەست لە زاڵ بوونی حەزو ئارەزوەکانی لەش و هەوەسەکانە، سەرئەنجام 
اڵڵە کردنی چوار تەنیشتێکی نادروست و گاڵو وە بە پێچەوانەوە ]تخریب بدن[ گە

جڵەوکردنی ئەو هەستە گاڵوانە لە فکر و دەروون و سەرئەنجام لەش و بەدەندا.. ئەوانەی 
توانا و قودرەتی لغاو کردنی هەوەسەکانی خۆیان هەبێت و ئەرکەکانی ئاینی بەجێ 

هەبێت، چ بەالی خوداوە یان خەڵک بە تەئکید ن و سلوک و رەفتاری شیاویان گەیەنب
دەتوانن بگەنە پلە و پایەی بەرز و بااڵتر و رێچکەی حەقیقەت لەبەر دەگرن و بەرەو بەرزتر 

رەوشت و  و بەرزتر بە گوێرەی کارو کردەوەی شیاو دەتوانن لە مەعشوقەوە نزیکتر ببنەە، ئەو
اینی ئوە، وە ئەو رەوشتە لە رێبازە لە دونیای تەسەوفدا بە "فقری محمدی" ناسرا
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بە ئاسان بەدەست نایەو تەقەلال مەسیحانیشدا هە یەو بە ]فقر عیسوی[ ناسراوە.. ئەو حاڵەتە 
و موجاهەدەتی دەوێ، وە لەرووی عەقڵەوە دەگاتە ئەو قۆناغەو بۆ وەدەست هێنانی ئەو 

ژێ.. پلەیە چییە بەدەن کوژی دەکا.. خۆی کەڕ ناکا.. خۆی کوێر ناکا، خۆی ناکو
مەوالنا بۆخۆی ژن و ماڵ و منداڵی هەبووە، وانەی وتووەتەوە، لە کاروباری دەوروبەردا 
رای خۆی وتووە، وە مەجالسی سەماو سەماعی پێکهێناوە و ئەو بەندانە لە داستانی 
"تاووس و حەکیم"دا بەوردی وەدەرخستووە، و دەرگای رەوشتی چلەنشینی بەستووە، شەمسی 

"چلەنشینی" کار و کردەوەی پەیڕەوانی موسایە ئەوە یەک و دووی  تەبریزی، الی وابووە
بۆ نیە، ئەوانەی فەرمانبەری ئارەزوکانن جگە لە بەدەست هێنانی حەزەکانی نەبێت، فکر 

ناکەنەوە، بە تەئکید ناگەنە هیچ هەوارگەو قۆناغێکی خودایی، بۆیە لە تر  لە هیچی
نە لەو کۆت و بەندانەی هەوەس دونیای سۆفیگەریدا مەرجی سەرەکی خۆ رزگارکرد

دەیئاڵێنێ لە مرۆڤ و توشی تاوان و چەواشەکاری دەکا.. مەوالنا دەڵێت: ئەو حاڵەتە 
لەشی خۆت وەدەرنەهێنی ۆرگەوەو شوەک لەش پیسی وەدەرکردنە، تۆ تاکو نەڕۆیتە نێو سەر

 لە دەرەوەی سەرشورگەوە ئەوکارە ئەنجام نادرێت.
 راه جان مر جسم را ویران کند
 بعد از آن ویرانی آبادان کند
 گرد ویران خانه بهر گنج زر

 وز همان گنجش کند معمورتر
 آب را ببرید و جو را پاک کرد

 بعد از آن در جو روان کرد آبی خورد
 پوست را بشکافت و پیکان را کشید

 پوست تازه بعد از آتش بردمید
 قلعه ویران کرد و از کافر ستد
 سدبعد از آن برساحتش صد برج و 

دەکرێ ئەو بەیتانە لێکبدرێتەوە، یەکەم دوای خولی ریازەت و چلەنشینی و عیبادەت 
پەیڕەو دەتوانێ بگەڕێتەوە سەر ژیانی ئاسایی خۆی، وەک چۆن نەخۆش دوای چاک 
بوونەوەی ئیتر پارێز لە خواردن ناکاو دەخوا، ئەو رەوشتە زۆرتر شێخ مەعرووفی کەرخی 
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]بسط حال[، یان ]بسط معرفت[ی ناوناوە.. ئەوانەی لە  بەکاری بردووە، وە ناوی لێناوە
بە گوێرەی موشاهەدەو پلەو پایەی خۆی قۆناغی موجاهەدەوە دەگەنە قۆناغی موشاهەدە 

رەفتارو کرداری دەگوڕێ و دەست نیشان دەکا، وە ئیمامی غەزالی لەم رووەوە دەربارەی 
 ۆر دواوە..خی و عەبدوڵالی تەسەتوری زرپەیامبەری خوداو مەعروفی کە

دووهەم پەیڕەو کاتێک توانی جڵەوی هەوەس و ئارەزوەکانی بە دەستەوە بگرێت و 
حەزەکانی ئەم دونیا بەالوە بنێت، ئەوکاتە دەتوانێ پلەپلە سەربکەوێ و پەنجە لە دونیای 
ئەوپەڕی عەقل گیربکاو بکەوێتە دونیای لەزەتی عیرفانیەوە، کە دوایی نایەت وە مەوالنا 

ناوناوە "رێگەی گیان"، وە لەش و ئەندامی چوواندوە بە قەاڵیەکی دژوار و  ئەو قۆناغەی
نەفس و حەزەکانیش بە پەالمار و گەمارۆی دوژمن، ملمالنێ و پاپەرچدانی دژواری قەاڵ، 
یانی بوونی هەستە ناجورەکان لە فکر و ئەندیشەی خاوەن لەشدا کاتێک ئەو هەوەسانە 

 پێویستەتۆڕدرایە الوەوە دروستکردنی قەاڵ 
 تسبیح و دین صومعه آمد نظام زهد
 زنار و کفر و میکده آمد قوام عشق

 یا دەڵێت:
 کار بی چون را که کیفیغ نهد

 اینک گفتم این ضرورت می دهد
 که چنین بنماید و گه ضد این
 ج که حیرانی نباشد کار دین

ا بێ دڵکەناو خەهەر جواڵنەوەیە، هەر کار و کردەوەیە لە ئاسمانا لە دەریادا لە خاکا، ل
بێ باوەڕان ئاگای خودا نەبوەو نابێ.. بەاڵم وەک دەبینین کەوا شەڕو شوڕو نارەواش دەدەن 

الیان وایە یا ئەوانەی باوەڕیان بە دوو هێزی شەڕو خەیر وەک یەک هەیە و دەڵێن، خودا 
 دەسەاڵتی بەسەر شەردا نیە..

رتر ئیمانی بە مەزنی پەروەردگار مەوالنا دەڵیت، پەیڕەو تا تواناو ئیمکانی زۆرتر بێت زۆ
بەهێزتر دەبێ.. وە پێگەیشتنی پەیڕەو مەرج نیە تەنها لە رووی ریازەت و موجاهەدەتەوە 
بێت.. خودا توانای ئەوەی هەیە لە چرکەیەکدا پەیڕەو بگەیەنێتە پلەیەکی بەرزی دونیای 

 عیرفان..
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 مەوالنا وتویەتی:
 نه چنان حیران که پشتش سوی اوست

 حیران و غرق و مست دوستبل چنین 
و گومڕایی، وە روو دەدا  ئیمانی و نەزانینە بێ ڕمان و حیرەت، سەرچاوەکەیو و واق دوودڵی

 ئەو حیرەت و دوو دڵی و گومانە لە عەقل و هۆشیاریشەوە سەرهەڵدەدا، بە عەرەبی وتراوە:
[] 

 او شد سوی دوستآن یکی روی 
 آن یکی را روی او خود روی اوست

ئەوانەی حەیران و واق وڕمان روو بە دەروازەی حەق چاوەڕوانن، لە راستیدا خۆ پەرستن، 
 نەک خوداپەرست.

ئەوانە عاشقی خودانین، عاشقی دەست کەوتە عیرفانیەکانن لەبەر خۆیان نەک لەبەر 
 زەرافەتی عیشق و گەورەیی مەعشوق..

 می نگر می دار باس روی هر یک
 یوک گردی تو خدمت روشناس

 روشناس: رەواڵەت ناس، ئەوانەی بە روخساردا حەق و ناحەق لەیەک جیادەکەنەوە..
 خاقانی لەم رووەوە وتویەتی:

 می دان ظ روی شناسان آن سراست
 شمارش از غریب شماران این سرا

 مەوالنا دەفەرموێ:
 چون پس ابلیس آدم روی هست

 نشاید داد دستپس بهر دستی 
ئەمە تەمێ و پەندێکە مەوالنا دەیداو دەڵێ: پەیڕەو سالک، نانی خۆی تەسلیمی هەر 

کان و زۆر وکەس ئەو بەزمەیان کردوەتە دەستگاو دت زۆرخانەقاو بە زاهیر مورشیدێک بکا
 نانی لەسەر دەخۆن، فەریدەدینی عەتاریش، لەم رووەوە فەرمویەتی:

 بسی دجال روی هستند
 ال از پندار مستندکه چون دج

 بی دجال جادو چند گیری
 نه وقت آن که آخر پند گیری
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 مەوالناش لەم رووەوە فەرمویەتی:
 در این بازار طراران زاهد شکل بسیارند
 فریبندت اگر چه اهل و عقل متینی تو

 یا دەڵێت:
 حرف درویشان حد زدد مرد دون
 تا بخواند بر سلیمی ز آن فسون

 ، تا رادەیەک خۆش باوەڕسلیم: بێ ئازار، سادەدڵ
 یا دەڵیت:

 شیر بشمین از برای کد کنند
 بو مُسیلم را لقب احمد کنند

مەبەستی مەوالنا،  شیر بشمین: پەیکەری شێر دروست کردن لە پەڕۆ و پاتاڵ و خوری
 بڕێک لە پیرو مورشیدانێکی خوری پۆشە.

ڕانەوەدا داوای بومسیلمە: مەبەستی لە موسەیلەمەی درۆزنە، کە لە شەڕەکانی هەڵگە
 پەیامبەری کردو کوژرا.. موسەیلەمە لە عەشیرەتی "بەنی حنیفە" بوو..

 بومسیلم را لقب کذاب ماند
 بر محمد را اولوالباب ماند

بوو، وە موسلمانەکان بە درۆزن  بۆ خۆی دای ەموسەیلەمە نازناوی "رەحمانولیە مامە"ی
ی پیرۆزدا لە سورەتی "البقرة"دا هاتووە: ]ناویان دەبرد، وە تەعبیری "اولوااللباب" لە قورئان

] 
 آن شراب حق ختامش مشک ناب
 باده را ختمش بود گند و عذاب

بادە: ئاوی ترێ تۆزێک بکوڵێت و دابنرێت تا "هەڵدێ، دەتورشێ" لەناو ئیسالمدا 
ەشتی دەکات: ]گوایە "بەنی ئومەیە" کردویانە، وە لە قورئاندا باس لە شەرابی بە ه

] 
دیسانەوە ئاماژەیە بە شەڕوخێر، پەیامبەری خودا و موسەیلەمەی درۆزنی بە نموونە 

ەوسا هەر بە جوانی و حەق و حەقیقەت ئهێناوەتەوە، پەیامبەری خودا دوای هەزاران ساڵ 
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 .ناو دەبڕێت و موسەیلەمەش بە درۆزن و بێ ئاین و هەڵخەڵەتێنەر.
شەرابی سەرمۆری بەهەشتی مەستیەکی ئیالهی دێنێت و دوورە لە دەردەسەر و 

 بەدمەستیخوماری و 
 "داستانی ئەو شاجولەکەیە کە لە رووی دەمار گرژیەوە کریستینیەکانی دەکوشت:

سەرچاوەی ئەم داستانە مەسنەوییوە ئەبولفتوحی رازی لێکیداوەتەوە و مامۆستای 
فارسی و مەوالنا ناس "فروزانفەر" بە وردی لیی دواوە، ئەم  پایەبەرزی دونیای ئەدەبیاتی

داستانە لە کتاوی "کشف االسرار"یشدا باسکراوە، لە لەالیەن نەوەی ئەبولقاسمی مەنسوری 
کۆچی دوایی  22٨کوڕی خەلەفی کوڕی حمودی مەغربییەوە نوسراوە، کە لە ساڵی 

 کردووە..
ئیل، زەرەرو زیانی زۆری دەگەیاندە پولس، یەکێک بووە لە شاکانی دەسەاڵتی ئیسرا

ئیماندارانی مەسیحیەت، بەاڵم ئاینی مەسیحی رۆژ بە رۆژ بەرباڵوتر دەبێ، تا پولس 
تێدەفکری و بە یارانی دەڵیت، با کارێکی وا بکەین من بە رواڵەت خوم بکەمە الیەنگرانی 

چی بە چاک دا  اریانئەو ئاینەو لەوێدا بتوانم لەناو خۆیاندا زەرەرو زیانیان لێ بدەم، بری
بزانێ با بیکا، ئەویش روخساری خۆی رەش کرد و لە کریسیانیەکان نزیک بووەو، سەرەتا 

داوەو ئەوسا  می: من ئەو کەسەم کە زۆر ئازاری ئێوەوت، تا خۆی ناساندو ینەیان ناس
ونم هاتومەتە ناوتان، دەتانەوێ بمکوژن ئازادن، ئازادم دەکەن هەر ئازادن، من خەپەشیمانم و 

دیووەو عیسام لە خەوندا دیوەو پەنای داوم.. ئەوانیش دەیبەخشن و لێی خۆشدەبن، ئەو دەم 
 دەڵیت:

 ومن کابرایەک نیم بتوانم بڕۆمە نێو خەڵکەوە، داواکارم سومعەیەکم بۆ بسازێنن تا لە
رێگەیەوە بەوە بدەمە خواپەرستی، هەروایان بۆ کرد، رۆژگار هات و چو، پولسی کۆنە 

عەی هەیە، هەرکەسێک گوزەری کەوێتە ەومەاوباوی دەرکرد، کەوا خاوێنترین سجولەکە ن
عەیە خودا لە تەواوی تاوانەکانی دەبەخشێ، رۆژێک خەڵکانیکی زۆر لەوێرا ەومەئەو س

 کۆبوونەوە پولس وتی:
"گوێ بگرن چە دەڵێم.. خودای گەورە لە فیلەوە تا مێشولەی دروست کردووە، هەر 

ودی گشتیە بۆ بەشەرییەت دروستی کردوون، وتیان وایە.. ئینجا هەموو ئەوانە لەبەر س
گۆشتی ئەو بەرازە قەڵەوانە ناخۆن؟.. مەگەر خودا ئەوانەشی دروست  بۆوتی: کە وایە 
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نەکردووە؟.. وتیان: بەڵێ وایە و کەوتنە خواردنی گۆشتی بەراز، لەوال دەرگای 
 ؟سەومەعەکەی" کردەوەو خەڵکەکە هاتنە ژوورەوە وتی:

ک دەبینن هەتاو لە رۆژهەاڵتەوە هەڵدێت.. دوایی دیسان دەرگای سەومەعەکەی وە
گرت و دوای ماوەیەک دیسان دەرگاکەی کردەوە، روو بە خەڵکەکە وتی: وەک دەزانن 

ولەکەکان منداڵەکانیان گەیشتنە چڵ رۆژی خەتەنەیان دەکەن من ئەوەم بە نەشیاو ج
رۆژ بە ئاوی پەرستگا بیشۆرن.. وتیان: باشە.. داناوە، بەاڵم کە منداڵتان بوو دوای حەوت 

دیسان دەرگای سەومەعەکەی داخستەوە، دیسان کردییەوەو چەند چاوساقێکی وەک 
یەعقوب و نوشی کۆ کردەوە: ئەوانەی حەزرەتی عیسا کردویەتی تا ئێستا نەستور و مار 

دەوە شەلی لەم جیهانەدا کەس نەیکردووە، ئەو مردوی زیندو کردەوە، کوێری چاوساق کر
 چاککردەوە.. وتیان وایە..

مەگەر عیسا خوا بووە لە ئاسمان هاتوەتو خوارەوە جێگەی لەسەر زەوی پولس وتی: 
پزدانی مەریەم نەبێ و لەوێرا هاتوێیتە دەرەوەو دادپەروەری بەسەر زەوییەوە نەبووەتەوە جگە لە 

 ئەو کوڕی خودایە.. پەخش و باڵوکاتەوەو دیسانەوە بگەڕێتەوە ئاسمان؟.. بڕێک وتیان:
 وتی: رەنگە وابێ..

هەرا کەوتە نێوانەوە، بوو بە شەڕێکی خوێناوی ئیمانداران زۆریان کوژران، تەنها چل 
کوشت و چل کەسەکەش کەسیان مایەوە، ئەو دەم ئەو نابەکارە خنجەری دەرهێناو خۆی 

یستیانی تا دەشت و دەرو سەومەعەیان سازاند و مانەوە تا وەک ئاینی کر ەپەنایان برد
 سەردەمی ئیسالم و پەیامبەری خودا..

بە تەئکید ئەم داستانە ساختەیەو دەست هەڵبەستە و دوورە لە حەقیقەت راستە پولس 
سەرەتا یەهودی بووەو یەکێک بووە لە زانایانی ئاینی یەهود و سەرسەختانە دژ بە حەزرەتی 

ەوی ئاینی یەهودی بوونە، وە عیسا کۆشاوە، وە لەوەش دەڕوا "حەواریەکان" زۆربەیان پەیڕ
پولس دوای ئەوەی ئاینی مەسیحیەتی قەبوڵ کردووە، راستگویانە و لە دڵەوە بووە بە 
مەسیحی و بووە بە کەسێکی دیار و ناسراوی ئەو ئاینە و سەرئەنجام بە فەرمانی "نیرون"ی 

تەقینەوە زایینی دا، وە ئەوەی ئەبولفتوح وتویەتی لە راس55شای رۆمان کوژراوە لە ساڵی 
نەستوریش" یانی "نەستوری ەعقوبیەی بەناوی ئەوەیەو "یەعقوب کە مەزهەبی یبە دوورە، وە 

بەناوە نراوە، هیچ یەک لەو دووانە هاو سەردەمی پولس مەرعەشی" مەزهەبی نەستوریەی 
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نەبووە "نەستور" لە سەدەی پێنجەمی زایینیدا ژیاوە، یەعقوب لە سەدەی شەشەمی زایینیدا 
 ژیاوە..

باس لەوە دەکات، رەنگە ئاگاداری چۆنیەتی ژیانی پولس تر  مەوالنا، بە شێوەیەکی
بووبێت بۆیە ناوی نەهێناوە و داستانەکە بەناوی وەزیرێکی دەمارگرژی دەسەاڵتی 
ئیسرائیلەوە دەگێڕێتەوە، وە بڕینی لووت و گوێی و دەستی وەزیر زۆر لە داستانی شەڕی 

) لە مێژووی خۆیدا لێی دواوە، لەوێرا وا دەگێڕێتەوە پیرۆزی هەیاتلە دەکا کە (تەبەری
زایینی[ لەگەل شای هەیاتلەدا خۆشنەواز شا  2٨9 – 2٥3ساسانی ] یکەوا "فیروزشا"

م ببڕن لک ئەوانە خۆشنواز دەڵیت: وەرن دەست و پابەشەڕدێت یەکێک لە الیەنگیرانی شا 
کەوتنە دژواری و دوژمن  بەرەو سارای بێ ئاو و لەوەڕ دەبەم، هەروایان کردو سوپای

 فەتاراتەوە، ئەو دەم کەوتنە پێکهاتن و ئاشتەوایی..
گێڕانەوەی لەو چەشنە داستانانە زۆرتر لە رووی دەمارگرژی ئایینیەوە سەری هەڵداوە. 
لەسەردەمی مەوالنادا شەڕی خاچ بەردەوام بووە لە نێوان موسلمانان و مەسیحیەکاندا، 

ن رشتووە وە ئەو دیاردەیە تا بە ئەوڕۆ، یانی دەمارگرژی خوێنیا هەردوو بەناوی ئاینەوە
مەزهەبی هەتاوەکو لە نێوان ئاینی ئیسالمیدا بەردەوامە ئەوە شیعەیە، ئەوە ئەهلی تەسەنونە 
چوزانم حەنەفیە، شافعیە، حەنبەلیە، مالکیە.. ئەودەم حەنەفی و شافعی لەشاری ئەسفەهان 

وەو بووە بە کێشەیەکی خوێناوی، وە هەروەها ناکۆکی و نەیشاپور و بەغدادا ئاژاوەیان ناوەتە
ەسوفەکان و دونیای تەسەوف، وە خودی مەوالنا توشی کێشەی زۆر هاتووە بە لنێوان فەی

بڕێک لە شەریعەتدا وە مەوالنا لە زۆر جێگەیدا  هوقفیتایبەت لەگەل وشکە پەیڕەوانی 
زیک دەکاو دەیسەلمێنێت کە ئاماژە بە نەزانی و نەفامی بڕێک لە دەمارگرژانی دوورو ن

و رێبازی زەرەرو زیانیان زۆرترە بۆ ئیسالم، تا سودیان. وە کەوتوەتە وەدەرخستنی رەوشت 
چۆنیەتی خوداپەرستی و عیشقی خۆی دەربارەی شەمسی تەبریزی دەخاتە تای تەرازوەوە 

و جۆرە دەڵێت: دەمارگرژی ناگونجێت لەگەل دوور ئەندازەکانی ئاین و خودا پەرستیدا.. ئە
یان بڕێک، وە ئومەراو ەوەندی کەسانێک نە سەرچاوەکەی دەگەڕێتەوە بۆ بەرژتێفکری

ئیمامەکان و شێخ و چاوساقان کە سودیان لەو ئاژاوەو هەڵخاڵەتاندنو بی ئاگایی و 
غەفڵەتی خەڵکە زۆرەکە هەمیشە لە بەرژەوەندی ئەو مەقامانەیدا بووە، سەیر لەوەدایە دوای 

اشەو یەشتا لێرەو لەوێ ئەو روخسارەو ناحەزانە لە چەسپانی ئان هەزار ساڵ ئاش هەم
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قەلالی ئەو ەتەتدا بەردەوامن، پەیوەستە دامێنگیری ئەو بەزمانە، لنەفامی و نەزانین و جەها
وەزیرە لە رووی دەمارگرژیەوە کۆشاوە زەرەرو زیان بەو ئاینە بگەیەنێت، وە خۆکوژی ئەو 

ەتی و سەرئەنجام روورەشی لە دەرگای پەروەردگاردا.. وەزیرە پەنجە مۆری تاوانباری خۆی
داستانەکە تا بڵێی سادە و بێ ئااڵیشە، مەوالنا رازاندویەتیەوە و پەل و پۆی فەلسەفی و 
عیرفانی لێ وەدەرهێناوە و تام و خوێی پڕ لە حیکمەتی پێوە کردووە، ئەوەی بە وردی 

ەکانەگی و تاک و تەنهایی وەدەردەکەوی، ئەنبیا سەرجەم یەک راو یەک بیرن لە ی
 خودادا.. جا با داستانەکە لە زمانی مەوالناوە ببیسین:

"لەنێو جولەکەکاندا شایەکی زۆردار و دوژمنی بابەکوشتەی حەزرەتی عیسا و 
هەردوو پەیامبەری خودا  اروونە موسا و عیس یمەسیحیەکان فەرمانڕەوایی دەکرد.. ئەوە
ا و یەک سەرچاوە بوونە، بەاڵم ئەو پاشا جەبارە بوونە و هەردووکیان پەیڕەوی یەک خود

و دوو ئاینە ئاسمانیەوە، ئەوەش ەخوینرێژە بە تەواوی تواناوە کۆشاوە جیاوازی بخاتە نێوان ئ
لە ئاکامی دەمارگرژییە کەوا عەقڵ و لێکدانەوە لەناو دەڕوات و توندوتیژی و خوێن رشتن 

ی ]قوتابن دەبینێ، وە مەوالنا داستانی جێگەی دەگرێتەوەو لە هەمان کاتدا یەکی بە دووا
 خێل" –خیل و مامۆستا[ بە نموونە دێنێتەوە، وەشای جولەکەکان لەبەر ئەوەی "ئەحوەل 

چەپ و راست دیویە، یەکی بە دووان دیوەو توشی هەڵەی زەق و بووە، واتە خێڵ و چاوی 
نیکی زۆری یەهودی خوێ ینیئا ە هاتووە، وە بە ناوی پارێزەری لەکردەوەی ناشایست

رشتووە، وە ئەو شایە وەزیرێکی یەکجار فێلباز و لێزان و زیرەکی هەبووە، ئەو زانیویە باوەڕو 
ئاینی بە ئاگرو کوشتن و بڕین لەناو ناڕواو بە پێچەوانەوە ریشودارتر و بەرباڵوتر  بیروڕای

دەست و دەبێ، وە هەستی مەزلومیەت ریشو لە قواڵییدا دادەکوتێ، پێشنیار بە شا دەکا تا 
پاو لووت و گوێی ببڕرێت و ناوباوی بە مەسیحی بوونی لێرەو لەوێ باڵوبکاتەوەو وەدەری 

ەیە ونات تا ئەو بتوانێ دڵ و دڵسۆزی مەسیحیەکان بەدەست بهێنێت، وە شا بەو شێ
بە وردی الیەنگرانی مامەلەی کرد و وەزیر توانی باوەڕی مەسیحیەکان بەدەست بهێنێت و 

ەوەو کەوتە لێکدانەوەی پر لە وردەکاری "ئینجیل"ەوە لە ناوخەڵکیدا زۆری لێ گلێر بووی
کەوتە وتووێژ و تەقەلال و لێکدانەوە، بەاڵم لە دڵ و دەروونیدا دەکۆشا بۆ ئاژاوە نانەوە و 
کێشەو گیرەگرفت دروستکردن، وە بە شێوەیەکی هەڵە پەیڕەوانی ئاینی مەسیحی 

استانەیدا مەوالنای هانداوە بیکاتە هەوێنی ئامۆژگاری دەکرد، وە ئەو رەفتارەو لەو د
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یپارێزێت، وە هەوای هەوەس بە باسەکەی و لە خودا پاڕانەوە، تا لە هەوای نەفسی ب
مشکێک تەشبیە دەکا کە چۆن جەوال دەدڕێ و لە گونیەو فەردەی پر لە ئازوقەی دەخوا 

 ۆ دەکات...جیا دزی لە عەمباری گەنم و 
ە، وەک یارانی ئەشکەوت و سەگەکەیان کە لە عیشقی خوداوەند لە وێنەی خەو

 عیشقی خودا چەند سەد ساڵ نووستبوون...
و زەمەنیکدا هەبوونە و هەن و تەرخانی  غلە نموونەی یارانی ئەشکەوت لە هەر قۆنا

سەردەم نەبوونە چونکە تا خودا هەبێت کە هەیە، عیشق بە خوداش بەردەوامە، یەک 
دەورو بەرەکەی چاوی نابینێ.. ئەوەی مەوالنا دەیبینێ تێکە چاوی ئاسایی ئەو دیاردانە ش

ئاوا دیتنێکیان نەبووە لە روانگەی دەورەبەریدا شەمس تەبریزی یا حوسامەدین چەلەبی 
عەیان بوونە، وە رەنگە هەر  و ەنهان نەبوکەسانێکی ئاسایی بوونە، بەاڵم بەالی مەوالناوە پەن
ریزی و حوسامەدین چەلەبی زۆر هەبن لەم سەردەمی ئێمەیدا کەسانێکی وەک شەمس تەب

ەو دەستەگیرانە ئتێکە دەورو بەرەکە بێ مەوالنایە، زەمەنەکە مەوالنای کە مە.. بۆیە ش
شاراوە و نامۆن پەیوەستە مەوالنا پەنجە دەخاتە سەر ئازارەکانی کە هۆکەی کۆتا بیری 

ینی شسەومەعەندەورو بەریەتی و نمونە دێنێتەوە.. وەزیری دەست و لوت بڕاو شەش ساڵ 
ندا باڵو بکاتەوە. شەش ساڵ امانداریلەناو ئدەکا و دەدوێ و دەکۆشێ تا دوودڵی و گومان 

بەو چەشنە دەجوڵێتەوە وە دوازدە تۆمار بۆ دوازدە سەرکردەی مەسیحیەتی ئەو حەلە ئامادە 
 جیاوازە، وە ئەو جیاوازیەی مەوالنا دەست نیشانی کردووە،تر  دەکا و هەر تۆمارێک لەوی

مەوالنا دان بەوەدا دەنا کەوا ئاینی مەسیحیەت ئاینی یەک دەنگی و یەک رەنگیە، 
شتێکە سەرانی مەزاهەبی مەسیحی پەل و پۆیان لێ کردۆتەوە، یەک رەنگی کولەکەو 

ک رەنگی وایە بۆ ئاین.. ەبڕبڕاکەی پشتی هەر ئاینێکە، ماسی هەرگیز لە ئاو تێرنابێ، ی
 تا نت دەرو دەروازە لە پەیڕەوان دادەخاو هەرچی دەکۆشوەزیری ناپاک و دوژمنی مەسیحیە

رێنمایان بکات ناڕواتە ژێر، وردەوردە تاک تاک فەرماندەکان بانگ دەکا و هیوای جێ 
نشێنی خۆی بە هەر یەک لەوانە دەگەیەنێ، دوای چل رۆژ دەرگا بەستن وەزیر خۆی 

ە لە نێو میرەکاندا جێنشینەکەیەودەکوژێ، دوای تازی باری خەڵکەکە دەکەونە بیری 
دەبێتە کێشە، هەر یەک لەوانە فەرمانی تایبەت بەخۆی بۆ ئیمزا کراوە، کێشە گەورەو 

بەشداری لەوکێشەیە تر  بڕکەیەک الیەنگیری میرێک دەکات.. بڕێکیگەورەتر دەبێ، هەر 
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ناکەن و دوور لە هەوەس و تەماحی دونیا سەرفەراز روو لە خودا دەکەن.. مەوالنا لێرەدا 
ئەوەش، رادەگەیەنێت کەوا ناکرێ ماندارانە" بەاڵم یگاتە مەرام و دەڵێت: "مانەوە تەنها بۆ ئدە

باوەڕ بە هەموو کەسێک بکرێت، ئەوانەی بە رواڵەت و زاهیرەن خۆیان بە پێشەوا وەدەر 
دەخەن، جیاوازن لەگەل سەرسوپوردە، راستەقینەکانی دەرگای حەقدا، وە مەوالنا پەنجە 

ێک کەوا ناوی پەیامبەری خودا لە کتاوی "ئینجیل"دا هەیەو وە زۆر لە دەخاتە سەر خاڵ
 ناوی پەیامبەری ئیسالم دەبەن. چاوساقانی ئەو ئاینە بەرێزەوە

 مەوالنا فەرمویەتی:
 بود شاهی در جهودان ظلم ساز
 دشمن عیسی و نصرانی گدار

کب بەرانبەرە جهود: بەواتە یەهودی، جولەکە.. وەک ژوزیف بەرانبەرە بە یوسف یان ژا
 بە یەعقوب.

عیسای تیادا لە دایک بووە و حەزرەتی نصرانی: ناسرە شارێکە لە فەلەستین، حەزرەتی 
مریەمی تیاژیاوە، ماڵەکەی مەریەم و ئەو کانیەی وا روحەلقودوس هاتەالیەوە یەشتا ماون، 

 وە شاری ناسرە ئەورۆکە کەوتوەتە ناو دەوڵەتی ئیسرائیلەوە..
 ت آن اوعهد عیسی بود نوب

 جان موسی او و موسی جان او
 شاه احوال کرد دراه خدا

 آن دو دمساز خدایی را جدا

مەوالنا دژایەتی، دەمارگرژی ئاینی کردوە چ وەک ئاین یان مەزهەب، یان فیرقەو 
کۆمەڵ، وە لە مەسنەویدا چەندین جار رەخنەی لەوە گرتووەو الی وابووە تەواوی ئاینەکان 

ەقوڵێ و سەرەو خوار بۆ ناو خەڵکی دادەکشێن، وە ئەو رووداوانە، سەرچاوەوە هەڵد کلەیە
ئەو خوێن رشتنانە کە بەناوی ئاینەوە دەکرێ و کراوە لە جێگەی خۆیدا نەبوونە لە رووی 

و جەهالەت و بەرژەوەندیەکاندا ئەنجام دراون، وە خودی پەیامبەرانی ئاینەکان نەفامی 
جواڵونەتەوە، خودی پەیامبەری ی فەرامێنی خودا هاوڕاو هاو باوەڕی یەکتر بوونە و بە پێ

ئیسالم باوەڕی پتەوی بە حەزرەتی موسا و عیسا هەبووەو بە پەیامبەرانی خودایانی زانیوەو، 
پەیامبەرەکانیان ناکەن لە ئەوان مژدەی هاتنی ئەویان داوەو ئیتر ئەو خەڵکە بۆ چاولێکەری 
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هەڵناگرن.. لەم رووەوە گەڕیدە و و لە دووبەرەکی و کوشت و کوشتاری یەکتری دەست 
 شاعیری ئێرانی ناصرخوسرەو دەڵێ:

 فضل تو چیست بنگر بر ترسا
 از سر هوس برون کن و سودارا

 تو مؤمنی گرفته محمد را
 او کافرو گرفته مسیحا را
 ایشان پیمبران و رفیقانند

 چون دشمنی تو بیهد ترسارا

ان بە "ئەحوەل" باس دەکا و جیاوازی لەم چەند بەیتەی خوارەوەدا مەوالنا شای جولەکەک
خستوەتە نێوان دوو پەیامبەرەوە، موسا و عیسا، کە هەردوو پەیامبەری خودا بوونەو بۆ 

 یەک مەبەست کۆشاون کە پەرستنی پەروەردگارە..
 گفت استاد احولی را کاندرا

 زو برون آر از وثاق آن شیشه را
 گفت احول ز آن دو شیشه کدام

 رح تمامنارم بکن شپیش تو 
 گفت استاد آن دو شیشه نیست رو
 احولی بگذاز و افترون بین مشو
 گفت ای استا مرا طعنه مزن

 گفت استا ز آن دو یک را در شکن
 چون یکی بشکست هردو شد ز چشم

 مرد احول گردو زمیالن و خشم

 " فەرمان بە رۆیشتنە.ەوەرارسیە، ئێمەی کوردیشی دەڵێین "زو زو: کورتەی "زود"ی ف
 : لە بنەچەکدا وشەیەکی تورکیە بەمانای چادر، وە لە فارسیدا یانی ژوور.وتاق

 طعنە: گاڵتەپێکردن، پەالمار، هەست برێندار کردن
 میالن: کێشان بەالیەکدا، مەوالنا بۆ هەوەس بەکاری بردووە.

ناخ و دەروونی مرۆڤ تێکەڵەیەکە لە هەستەکان لە هەوەسەکان، خۆشەویستی و بوغزان 
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ئەگەر هەر کامیان ە ئەندیشە و ئاوەزی مرۆڤدا جێگەی خۆیانیان هەیەو دوو هەستن ل
تەرازوەکەیان الرەسەنگ بوو، نەخۆشەویستی بە وردی عەیبەکان دەبینێ وە نە بوغزان 
دەتوانێ جوانیەکان وەک خۆیان ببینێ، مەوالنا هەمیشە الیەنی بێ الیەنان دەگرێ و 

ازوی حەق نەکریت باتڵە.. بۆیە مەوالنا دەڵیت: هەر دادخوایەک لەسەر عەدالەت و تەر
 دەفەرموێ:

 خشم و شهوت مرد را احول کند
 ز استقامت روح را مبدَل کند

جواڵنەوەیدا  وتوڕەبوون، ئارەزوەکان هەریەک لەوانە لە لەش و بەدەن و فکرئاڵۆزی و 
م شوێن پای دەکەوێ و جێگەی دیارە هەر کاری هەر بریارێ یا گفتارێ لەو روانەوە ئەنجا

شەو واژەی وام و سەرئەنجامی پەشیمانیە، زۆر کەسیش کبدرێت لە عەقڵەوە دوورەو ئا
بوونەوە لە قاموسیدا نیەو هەستی پێ ناکات، چونکە تورەبوون لە پەشیمانی و پەشیمان 

بەرنامە و پرۆژەو تۆمارێکی دا زاڵە.. حەق و حەقیقەتی نەبووەو نە هەیە و بەالیەوە یدەرون
وان رەفتارن پەسەند کردارن، بێ الیەنەکانن ئەوان دەتوانن عادیالنە فەرمان بەتاڵە، ئەوانەی ج

ئەحوەالندا بە دوور کەونەوە، بەری الرەسەنگی بدەن و یەکسانانە بنواڕن و لە دونیای 
 تەرازوەکان بگرن تا جوان و ناحەزی هەردوو وەک خۆیان دەرکەون:

 چو عرض آمد هنر پوشیده شد
 ه شدصد حجاب از دل بسوی دید

 ض: مەبەست، نیەت عر
 چو گرگی می نمودی روی یوسف
 چو آن پرده عرض می گشت اظهار

 یا دەڵیت:
 جو دهد قازی بدل رشوت قرار
 کی شناسد ظالم از مظلوم زار

 وەرگرتنرشوەت بدل قرار دادن: تەماح و رشوەتدان یا رەشوەت 
 یا دەڵیت:

 گبرو عشوه دهاو وزیری داشت 
 گره کو بر آب از مکر بربستی
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 گبر: کافری بێ دین
 عشوەدە: فێڵباز و حیلەزان

 گرە بر آب بستن: کاری دژوار ئەنجامدان
 یا دەفەرموێ:

 گفت ترسایان پناه جان کنند
 دین خود را از ملک پنهان کنند

 پناە جان کردن: جۆ پاراستن
 یا دەڵێت:

 کم کشی ایشان را که کشتن سود نیست
 دین ندارد بوی مشک و عود نیست

 نهانست اندر صد غالفسرّ پ
 ظاهرش با تشت و باطن برخالف

ئاین و بیروڕا و باوەڕ کارێکە لە دڵ و دەرووندا جێگیرە و شاردنەوەی دژوار نیە مەگەر 
هەر لەسەر داستانی وەزیری خاوەنەکەی دانی پێدا بناو بۆخۆی وەدەری بخات.. مەوالنا 

 زیرەک و گومڕا دەرواو دەڵێت:
 رّبا گفت ای شه گوش و دستم ر

 بینی ام بشکاف و لب در حکم مرّ

 حکم مر: فەرمانی تفت و تاڵ و پڕ لە ژان و ئێش
 یا دەفەرموێ:

 او بیان می کرد با ایشان براز
 سرّ انگلیون و زنار و نماز

انگلیون: لە بنەچەکدا وشەیەکی یونانیە و لەگەل واژەی ئینجیلدا یەکێکن بە واتای 
ناوی کتاوێکی  "ەردەمی ئیمبراتوریەتی ساسانیی مانی "سەکانمژدە، یەکێک لە کتاو

 ئینگلیون بووە
 دیسان مەوالنا دەفەرموێ:

 بهر این بعضی صحابه از رسول
 نفس غولملتمس بودند مگر 
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 کوجو آمیزد ز اعراض پنهان
 در عبادتها و در اخالص جان
 فصل طباعت را نچستندی ازو
 عیب ظاهر را نجستندی که او

ەرێکی لە نەتەوەی شەیتان، میردزمە.. لە دەشت و دەرو غول: دێو، درنج، گیانلەب
دەڕواتە سەر رێگەی رێبوارو هات و چۆکەراندا تا دووچاری دەردەسەریان جەنگەڵدا دەژی، 

بکات.. عەرەبەکان ئەفسانەی زۆریان دەربارەی سازاندووە، بڕێک دەڵێن بە شەڕهاتون 
م بابەتە پڕۆپوچانە کە زادەی خەیاڵی رایانبواردووە.. ئیتر لەلەگەلیا  ندەڵێلەگەلیا بڕێک 

 و سەرچاوەکەی ترسەو بەس..عەمەلی نەبوەو نەهەیشەعیلمی و خودی مرۆڤە وجودی 
نتس: لە موفرەداتی تەسەقف و تەعبیرەکانیاندا بریتیە لە کۆمەڵە رەوشتێکی 'گاڵو و 

ێرەی وناپەسەند نفسی، لە فەرهەنگی سۆفیگەریدا کۆمەڵە رەوشت و کردارێکی بە گ
، سەرچاوەی تەواوی نفسەن الیان وایەتر  ووت بوون و بۆ لوان خۆی وەدەردەخات، بڕێکیج

یا ڕەوان بە پاکی و خاوێنی راوەستاوە، کە بە ناحەزی و ئارەزوەکانە لە بەرانبەریدا "رۆح" 
 سەرچاوەی تەواوی جوانیەکان، داهێنانەکان دەژمێردرێت،

مەوالنا تنی رێگای حەق، مەبەستی أخالص: خاوێنی بیروڕا نیەت پاکی، وە وەدەرخس
أخالص جان[ تەنگەبەریەکانی رێبازی وژدانە کە لە بۆچونی پاک و خاوێن و  لە ]

رێچکەی حەق دوور ناکەوێتەوە ]
بهێنێت تیاچونی تەواوی هەوەسەکانە، کەم کەس دوتوانێ ئەو پلەو پایەیە بەدەست [ 

 مەگەر پیاو چاکانی رێگای حەق...
مەوالنا، دیسان لێرەشدا پەنجەی خستۆتە سەر گرنگی و دژواری زاڵبون بەسەر حەزو 
ئارەزو و نەفسیەکانەو بەتایبەت ئیخالس بە ئاسان زاڵ نابێتە سەر هەواو هەوەسدا، چونکە 

مەکرو  ان لەنەفس فێڵ بازو دامێن گیری تەواوی حیلە شەرعەیکانە، پەیڕەو بە ئاس
ساڵەها بەخۆیەوە خەریک بووە داوەکانی نەفسی بە ئاسان دەرباز نابێ، زۆر رویداوە پەیڕەو 

ویە ای تااڵن کردووەو ئەوی هەیبووە دەوکردکەچی نەفسی فێڵی لی کردوەو خەرمانی 
بزانی و کابرای "سالک" بەدەم باوەوەو بردویەتی وای بۆ نەخشاندووە ئەوی ناحەقە بە حەق 

 ە تەلەوە بووە..پای ب
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ریشوی هەوەس و حەزەکان هەڵکێشان و توڕدانی بەوالدا بە هەموان ناکرێ.. ئەگەر بۆ 
ساتێک راستگۆیانە موخلسانە روو لە دەرگای پەروەردگار کردن رەنگە تەواوی تاوانەکان و 

ە وە بۆنی ناڕەزایی لێ هاتووە بکەوێتە بەر لوتفی یکردو وە نەکردەکانی بەبۆنەی ئارەزوو
ودا.. رەنگە بڕێک لە یارانی پەیامبەر هەستیان بە دەخەڵبازی نەفس و داوەکانی خ

لەو داوانەیان فیرکا تا کردوبێت و داوایان لە پەیامبەری خودا دەکرد تا رێگای خۆ پاراستن 
]نەبنە قوربانی هەوەس و حەزە نەفسیەکان.. یەکێک لە وتە بەناوبانگەکان دەڵێت: 

] 
 مو بمو ذرّه ذرّه مگر نفس

 می شناسیدند چون گل از کرفس

 موبمو: وتەیەکە بۆ وردەکاری زۆر بەکار دەبرێت
 شێوەیەکی ترە لە ناسین شناسیدن:

 او بدّ دجال یک چشم لعین
 ادرس نعم المعینای خدا فری

دجال: بەپێی بیروڕای ئیسالمی "دجال" لە ئاخر زەماندا دەردەکەوێت گوایە دوو رووبار 
روباری ئاوە، ئەوی تریان روبارێکە لە ئاگر، ئەوی خۆی بخاتە دەکەویتە بەرچاو یەکێکیان 

ەوە روباری ئاگرەوە ئاوی ساردو گەوارای دەرخوارد دەدەن ئەوی مل بناتە روباری ئاوەوە، ئ
سەر لە ناوی ئاگر وەدەردێنێ، ئەو حاڵەتە سەرتاسەری جیهان دەگرێتەوە "مەککەو مەدینە" 
نەبێت، لە کۆمەڵگای موسلماناندا دەربارەی دەجال زۆر وتراوە، هەتاوەکو لە سەردەمی 

 پەیامبەری خودایشدا کابرایەک هەبووە بەناوی "ئیبنولسائد" الیان وابووە دەجالە.
 ل چشم استچرا سوزن چنین دجا

 که آندر جیب عیسی یافت مأوا

 گوایە دەجال لە ئەسفەهاندایەو لە بیرێکدا دەژی، بۆیە خاقانی دەڵێت:
 چاه صفاهان مدان نشیمن دجال
 مهبط مهدی شهر فنای صفاهان

ئەوی دەیەوێ زۆرتر دەربارەی دەجال بزانێت با "صحیح بخاری" بخوێنێتەوە.. لەوەی 
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 ێ و سریانی بێت:دەچێ وشەی "دجل" عەرەبی نەب
 مەوالنا دەفەرموێت:

 صد هزاران دام و دانه ست ای خدا
 ما چو مورغان حریص بی نوا

 دم بدم مابسته دام نویم
 هریکی گر باز و سیمرغی شویم
 می رهانی هر دمی ما را و باز

 سوی دامی می روم ای بی نیاز

ئارەزو و ئاڵۆزی خۆراک و دانەوێڵە ئارەزوەکان دەجوڵێنێ دەبێتە هۆی وەدەرکەوتنی 
شەهوەت و حەزەکان لەو چەند بەیتەیدا مەوالنا ئاماژە دەکاتە الوازی دل و دەروونی مرۆڤ 

ئارەزوەکاندا سا خواردەمەنی بێت یا جل و بەرگ یا هەر نیازێکی تر، ئەو حەزو لە ئاستی 
ەم ئارەزویانە لە وجودی مرۆڤدایە و هەر ئان و سات ئامادەگی سەرهەڵدانی هەیە.. زۆر ک

ئەو کەسانەن ئەو ئارەزویانە توڕ دەدەنە الوەو سەری تەعزیم دانانوێنەوە.. کەواتە مرۆڤ لە 
دەرو دەرووندا هەرسات رەنگە ئارەزوەکان پەالماری بدەن و ئەوەی کارو گوزەشتی رابوردووی 

هەوەسانە تا لەو هەیە بە تااڵن و چەپاو ببڕێت بۆیە مەوالنا پەنا دەباتە الی پەروەردگار 
یپارێزێت. چونکە ئەو حەزانە لە ناخ و وجودایەو هەمیشە بۆیان هەیە ئەو مەترسیەی بخەنە ب

گڕ و ئەوی مرۆڤ چاکەی کردووە بدرێتە بەر تۆفان و رەشەباوە و ماڵ وێران و دوور لە 
 خوا لێی بمێنێتەوە.

 ما درین انبار گندم می کنیم
 گندم جمع آهده گم می کنیم
 می یندیشیم آخر ما بهوش

 ن خلل در گندمت از مکر موشکی
 موش تا أنبار ما حفره زدست

 و از فنش انبار ما ویران شدست
 اول ای جان دفع شر موش کن

 وانگهان در جمع گندم جوش کن
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 حفرة: جاڵی دانەوێڵە
 جوش کردن: هەیەجان، ئاشوفتەگی بۆ بەدەست هێنانی شتێک، مەبەستێک

و کردەوەی خواپەرستیە، مشک ئارەزوی بۆ رازی وژدان وە گەنم کار أنبار: ئاماژەیە 
نەفسە، هەوایە هەوەسە، یا تێفکرینێکی تێکەڵ بە هەوەسە ناجۆرەکانە، لێرەدا ئەندازەو 

هەیە، پێگەی رۆح وەدەردەکەوێ تا چ رادەیەک توانای بەربەرەکانی ئارەزو گاڵوەکانی 
و نیهاد لە پاکی و  زۆرکەس بە رواڵەت و زاهیر لە خەتی پارێزکاراندایە بەاڵم دڵ و دەروون

چاکیەوە بە دوورەو رۆژ بە رۆژ لە حەقیقەتی خودایەوە دوور دەکەوێتەوەو لە سوتان و 
برژانەوە نزیکتر یا ئەوانەی نوێژیان لە مزگەوتدا لێ ناڕواو هەینیەکانیش رەنگە لە جۆیەی 

ە یەک مزگەوت دوان بکەن، بەاڵم کە لە بازاڕدا دێنە سەر کەیل و کێشانەو مامەلە، ن
خودا دەناسن و نە وژدان، لە رۆژێکدا سەدان سوێندی درۆ دەخۆن، کەوا ماڵەکەیان ئەمەیە 
و ئەوەیە، ئیتر زاهیرسازی و درۆو دەلەسەو کاڵوکاڵو سەرتاسەری ژیانیانی داگیرکردووە 

 تیادا دەژین و تێگالون..
نەفس جا لەسەر ئەم بنەماو ئەساسە دەروون چاکی وە خۆ پاراستن لە هەواو هەوەسی 

 بڕبڕاکەی ئیمان و خودا ناسینە بۆیە مەوالنا ئەو مەترسیە چەند بارە دەکاتەوە..
 بشنو از أخبار صدر الصدور
 ال صلوه تمّ إلّا بالحضور

صدر الصدور: مەبەستی لە فەخری کائیناتە محەمەد سەالوی خوای لێ بێت.. وە 
 حەدیسێک دەڵێ:

"" 

پاکی، تەنها لەبیری خودا بوندا، نەک لەبەر کاروباری دونیای و  حضور القلب: نیەت
 زاهیر بینی.

 گرنه موشی دزد در انبار ماست
 گندم اعمال چهل ساله کجاست

 ریزه ریزه صدق هر روزه چرا
 نبار مااجمع می ناید درین 

صدق: راستگۆیانە، خواپەرستی تەنها لەبەر عیشقی خودا دیسانەوە مەوالنا لە ئافەت و 
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ەندە لەنێو فکر و زکرو بونی لەشدا بەهێزوکارییە، مەوالنا چمەعرەکەی نەفس دەدوێ کە 
وشەی "چل"ی بەکار بردووە "چل" لە دونیای تەسەوفدا پێگەی خۆی هەیە، بەالیانەوە 

 ژمارەیەکی پیرۆز و رێزدارە.. بنواڕە دیسانەوە مەوالنا چی دەفەرموێ:
 جهید آهن از آتش ستاره بس
 کشید و پذرفت هسوزید دل وان
 نهان دزدی یکی ظلمت در لیک

 استارگان بر انگشت نهد می
 یک به یک را استارگان کشد می
 فلک از چراغی نفروزد که تا

انی پارچە رەها و بەرەلاڵکانە کە بە ئاسمانەوە دەبینرێت و شلە داکمەبەست  ستارە:
 کانی دەگەنە سەر زەوی.دادەکشێن و کە دەگەنە بازنەی توپێ زەوی دەتەقنەوەو پارچە رێنو

 یا دەڵێت:
 که ستاره های آتش سوی سوخته گراید
 که ز سوخته بیاید شررش نشان آتش

 سوزیدن: سوتان و بزیسکەدانی ئاسنی سوتاو
کارو کردەوەی چاک و پاک و دوور لە هەواو هەوەس وەک ئەو بزوسک و بزیسکانە 

حاڵەتە لە دەرووندا بە درێژایی خۆی لە لێواری دڵ و دەروون دەخشێنێ وە وردە وردە ئەو 
زەمان خۆی جێگیر دەکات وە لە هەمان کاتدا نەفس و پەل و پۆی حەزەکانیش لە کاردان 

 و بێ کار رانەوەستاون، مەوالنا ئەم حاڵەتەی لە مەسنەویدا وەک داستان رێکخستووە:
 قدم در باشد دام هزاران گر

 غم هیچ نباشد مایی با تو چون

 مقیم ما با بود عنایاتت چون

 لئیم دزد آن از بیمی بود کی

 عنایات: کۆی گرنگی پێدان، بەالی چاوساقانەوە "عنایات" زانستی پەروەردگارە.
[ شوین ]مقیم: دامەزراو پێ بەرجا، قایم و قۆل، لە قورئاندا هاتووە. 

 پای بتەو..
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 مەوالنا دەڵێت:
 نور به جز نبود نار این کشتن

 الشکور نحن نارنا اطفا نورک

لە دونیا و تێفکرینی سۆفیاندا مورشید ئاگاداری چۆنیەتی تێفکرینی موریدەکەیەتی 
 وەک شوانێک وایە لە گورگی شەهوەت و کاری نەشیاوە بیپارێزێت و ئاگاداری بێت.

 را ارواح تن دام از شبی هر

 را الواح کنی می رهانی می

 قفس زین شب هر ارواح رهند می

 کس محکوم و حاکم نه فارغان

 زندانیان خبر بی زندان ز شب

 سلطانیان خبر بی دولت ز شب

 زیان و سود اندیشه و غم نه

 فالن آن و فالن این خیال نه

لە سەرەتاوە نەختێک دەربارەی خەوبینین دواوین نەک تەنها سۆفیان بەڵکی حوکەماو 
وەند و لێزانەکانی ئەدیان و مەزاهبی جۆراجۆر خەوبینین بە گۆشەیەکی گرنگی پەی

فەرامین دەزانرێت و دادەنێن، خەو بۆخۆی حاڵەتێکی روحانیە، مرۆڤ یا گیانلەبەران لە 
دونیای هوشیاری دوور دەکەونەوە، ئەوی دەکەوێتە کارو تەقەلال هەستی باتنی و رۆح و 

لەش و ئەندام و توانای رەوانە دەکەوێتە جەوەالن، رۆح خەوی بۆ نیە، ئەوەی نوستووە 
مەودای بەرباڵوی بۆ دەڕەخسێ و ئیتر کات و زەمان و جێگە و شوێن و بەدەنیە، رۆحە 

مەکانی بۆنیە، بێگومان خەون پەیوەندە لەگەل تێفکرین و ئەندازەی رۆشنبیری و کارو 
کردەوەی رۆژانەی خەوبینەرەکەدا.. کابرایەکی شوانی مەڕ و مااڵتی الی ئێمە ناتوانێ 

ێدەدا، ئەوە مەحاڵە، خەو پەیوەندە لەگەل خەون ببینێ، خەریکە بەسەر شانۆوە پیانۆ ل
ئەحوااڵ، شکڵ و شەمایل و روخسار و شێوە لە ئاوێنەدا هەمانە، بەاڵم هەست و شعور ە 
توانای لەدەست دەدا تەواوی هەستەکان لە سورەتی ئاوێنەدا لەناو دەچێت، خەون لێکدانەوەی 

یە.. موعتەزیلەکان خەون بە دەوێ، بڕێک لەو خەونانە راستەوخۆیە و نیازی بە لێکدانەوە ن
خەیااڵتێکی پڕ و پوچ دەزانن، الیان وابوو دوور ئەندازەی مەلموسی و هەست پێکراوی 
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: خەون حەقیقەتی و و ئایندەدا.. ئەشعەریەکان دەڵێنهەبێت و پەیوەندی هەبێ لەگەل رابوردو
ە لەو روەوە هەست و ئیدراک نیە، بەاڵم بەشێکە لە بوون، لە راستیدا برادەرانی ئەشعەریی

لە هەندێ ئایەت و حەدیسدا باس دوورن لە وردەکاریەوەو ئاشوفتانە تێفکراون، لەبەر ئەوەی 
لە گرنگی خەوی کردوە نەیانتوانیوە رەدی بکەنەوە، ئەگینا ئەوانیش وەک موعتەزیلەکان 

 لە بنەماوە رەدیان دەکردەوە..
اتی دەزانن وە دەڵێن سۆفیان خەونیان بەالوە گەلێک گرنگە و بە کەشف و موکاشەف

حەقیقەتی حەقەو فڕین و پەرواز و خەون بینینی پیاوچاکان و چاوساقان وەدەرخستنی 
رۆحە پەیوەندی رۆحە لەگەل دونیای بەرباڵوی روحانیەتدا، مرۆڤ دوو بەشە لەش و رۆح.. 

دەتوانێ پەنجە لە دونیای غەیب و ئەوالی پشتی تەبیعەت گیربکاو رابوردو حاڵ و 
ەاڵڵەکراو بە شێوەیەک لە شێوەکان بخاتە بەر چاو.. لەم رووەوە "ئیبنولسینا" داهاتوی گ

باسێکی گرنگی هەیە و دەڵێت: "خەون چەندە پەیوەندی بە رۆحەوە هەیە، ئەوەندە زۆرتر 
دیتنی پەیوەندە بە لەش و بەدەنەوە، پەیوەندە بە جۆری تێفکرینەوە.. هەر کەسێک خەون 

ە مەسنەویدا دەربارەی خەونە گرنگەکان وتویەتی و لێی تایبەتی خۆی هەیە. مەوالنا ل
گرنگی پێداوە.. چیرۆکێک دەگێڕنەوە، قارەمانیەکانی تارژەنێکی پیرەو سێ دواوەو 

گەشتیاری جولەکەو مەسیحی و ئیسالم و شێوەی گێڕانەوەکەی بەشێوەی خەون دەری 
دەکەوێتە باڵەفڕەو دەخات، کەوا خەون نەردەبان ە پلەکانی رۆحە و بەهۆی خەونەوە رۆح 

جەوالن و ئەوی کۆت و زنجیری ئاینی یا چوارچیوەی کۆمەاڵیەتی یا نەریت ە کەلتوور 
فیعی جوگرافی مەکە، هەیە دەیهاڕێ بەسەر یەکدا، خو باس لە تیژی و بڕینی مەوا

بتوانرێت تیژی خەون بەرانبەر بە بەرباڵوی کەون دانراوە، مەگەر بەو ئەندازە تیژ رۆیشتنە 
لەیەک دوور ببردرێت، بڕێک شەهوەت و ئارەزوو و  ای ئەستێرەی گەلێککۆمەڵگ

رەغبەت لە ژیانی هۆشیاریدا نەشیاوە و سنوردارە، بەاڵم لە دونیای خەوندا ئەو چوارچێوە 
و هۆبە یا  زێتەخناسراوانە توڕ دراونەتە الوەو رۆح بێ ترس و تۆقیان یا ریاو دوو دڵی دە

کاتەوە.. کە واتە ئەو ئاوات و ئارەزویانەی مرۆڤ لە ساغەکانی ژیانی هۆشیاری تاقیدە
 لە خەوندا بێ شەرمانە دەگاتە مەراز..هۆشیاریدا بەدەستی ناهێنێ 

 مەوالنا دەفەرموێت:
 چگونه از کف غم می رهانیم در خواب

 بیداری به کشی میچگونه در غم وا 
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، وەک چاوساقێک مەست ە مەدهۆشی دیدارە جگە لە خودا بیر لە هیچ ناکاتەوە
زیندویەکی نوستو تەواوی هەستەکانی خاو و بێ مەودا لە خشتە رۆیشتوە، بۆیە مەوالنا 

 دەڵێت:
 کند می که کند آن مست کند کی کاری سرمست

 صمد تا را جهان دو هر کند طی خدایی باده

سەرخۆشی و سوکری دەروون و فکری سۆفی لە کانیاوی حەق و حەقیقەتە، وە ئەگەر 
تە کایەوە، هەموان ناگەنە ئەو ایەە روودەداو ننو بارە نەبێت سەرخۆشی رای حەق لەسەر ئە

لەزەت و سەرخۆشیە مەگەر رای خودای لەسەر بێت، پێنووس بەسەر کاغەزەوە ئەگەر هێزی 
وو فکری نووسەر نەبێت خۆ لە خۆیەوە ناتوانێت بنووسێ.. مەوالنا لە هپەنجەو با ودەست 

ئەو ئاماژەیە لە خۆڕا نەیکردووەو لەسەر پێکردووە  دەفتەری چوارەمی مەسنەویدا ئاماژەی
 بنەمای ئەم ئایەتی قورئانیە کە دەفەرموێ

[] 

 مەوالنا دەڵیت:
 دنیا از خفته و بیدار عارف چنانک

 خاری می تو سرش که کسی رست خار ز

دونیای غەیبیات و چاوساقی لە دونیاو دەورو  ئەو کەسانەی دەگەنە پلەی بەرزی
بەرەکەی دادەبڕێن وەک نوستویەکی زیندو ئەمەش بەالی دوژمنانی دونیای تەسەوفەوە 
نەشیاو و ناپەسەند لە قەڵەم دەدرێت و پێیان باش نیە مرۆڤ بۆ مردن بژی و دوور بێت لە 

 ئەرکەکانی ژیان
ەندی خۆی لێکنەداوەتەوەو نەزانێ بۆچی ژەونەبێت نیە بەرجگە لە گەمژە و ناتەواوەکان 

دا ماندویی و یەێکو دەکۆشێ، چی دەپۆشێ، چۆن کار دەکات، بۆچی کار دەکا و لە
تون قۆناغی شێژی ئەو سۆفیانەی پێگەیشتون لە دونیای حەق و حەقیقەت تێگەیبچئازار 

مەندی لە خوبوردنیان گوزەراندوەو لە ئاسمانێکی رەنگاورەنگ و ئاسودەگی و پڕ لە رەزا
ساتەکانیان دەگوزەرێنن، هەر رۆژێک لە باخچەیەکدا گول لە گوڵزاردا دەچنن، ئەوی 

لێ نەکاتەوە ژیانی بایەلۆژی خۆیەتی، ئەو "فەنافیالیە" عاشقێکی سەرمەستی بیری 
خودایە، جگە لە عیشقی خودا نەبێ هیچ ئارزویەکی لەبیردا نیەو نەماوە، بە تەئکید ئاوا 
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ندارانەوە نەشیاوەو بەالیەوە لە عەقل ، نیازەکان و داپێویستەکانی تێفکرینێک بەالی گوما
ژیان بە دوورەو بە سەرنەکەوتوو فاشیلی دادەنێت.. باشە دوای سەدان ساڵ لەم سەدە پڕ لە 

چوزانم چیە دا، لێزانانێک چاوساقانێک لە داهێنان و دونیای کامپیوتەرو فەیس بوک و 
چون و رەوشتی مەوالناوە خەریکن، سەیر لەوە دایە  هەر چوار گۆشەی جیهاندا بە فکرو بۆ

بڕێکی زۆر لەوانە پەیڕەوی ئاینی دیکەن و دوورن لە وەحدانیەتەوە، کەچی عاشقی زاری 
ر و فەلسەفە و عیرفانی مەوالنا دەیخوێننەوەو لەسەری دەنووسن و نامەی ماجیستی

 دوکتۆرای لەسەر دەنووسن.
سالمیم و رەنگە زۆر ئەرکی ئاینیشم بە وردی بەندە نە سۆفیم و نە دەمارگرژێکی ئی

ئەوەسا غەرقم، نوقمم لە دەریای بی لێواری مەوالنادا، مەوالنا تەنها موڵکی ئەنجام نەدابێ، 
وردەکاری عەقاڵنیەت و پەیڕەوانی ئیماندارانی ئیسالمی نیە، مەوالنا دیاردەیەکی پڕ لە 

باری وژدان و مردنە، ئەوندەش  زەرافەت و تێفکرینە، چەند پابەندی دونیای ئەرواح و
ئەخالقی لە گەردنە، ئەوانەی وا دەستەمۆی وردەکاری و هەموو رۆژێک وەک 
دیاردەیەک بیرەوەرییەکانیان، کار و کردەوەیان، بۆچونەکانیان، بەرهەمەکانیان لە ئاوەزو 

 ەوێزەوەو دووبارە لە پزدانی زیندەگی و ژیانی سەردەمانەدا دەخیتئەندیشەی خەڵکیدا دەتەق
 ئەوانیش بە مەوالناوە خەریکن لەدایک دەبێتەوە..

 مەوالنا دەفەرموێ:
 نمود وا عارف حال زین ای شمه

 ربود در حسی خواب هم را عقل

خواب حسی: خەو دیارەدەیەکە، نیازێکە لەش ناتوانێ دەست بەرداری بێت ئەوەیە 
دەکەونەوە، ر دووە تواناییان لەدەست دەدەن و لە هۆشیاریەوە بە کتەواوی حەواس 

ەوە. نلە دونیاو دەورو بەریەوە دوور دەکەو ەمەعنەوی هەیە کلەبەرانبەریدا خەوتی 
دەڵێت: ]زۆر روودەدا خەو لە ئاکامی ماندووبوون، نەخۆشی، ترس، سەرسام بوون ئیبنولسینا 

 یا ناتەواویەکی رۆحی یا نەفسانی روودەدا[
، عارف کەمێک دووچاری مەستی و مەوالنا دەڵێت: عەقڵ سەرتاپا هۆشیاریە، بێداریە

سوکری ئیالهی دەبێ عەقلی دووچاری سەرسامی و واق ورمان دێت وەک کابرایەکی 
 خەواڵوی بەسەردا دێت.. بۆیە لەم چەند بەیتە وا فەرمویەتی:
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 جانشان چون بی صحرای در رفته

 ابدانشان و آسوده روحشان

 کشی اندر دام باز صفیری وز

 کشی رداو در و داد در را جمله

 زند بر سر صبحدم نور چونک

 زند پر گردون زرین کرکس

 وار اسرافیل االصباح فالق

 دیار زان آرد صورت در را جمله

 کند تن را منبسط روحهای

 کند آبستن باز را تنی هر

 زین ز عاری کند را جانها اسپ

 این الموتست اخ النوم سر

 ەبەست لە خەوە، لە عالەمی غەیبەصحرای بی چون: م
 دادو داورکشیدن: هەستکردن بە بەرپرسیاریدر 

 کرکس زرین: مەبەستی لە تیشکی هەتاو و خودی رۆژە
فالق االصباح: بەرەبەیان، رۆشنایی لە تاریکی جوێ بوونەوەی شەوورۆژ بە دوای یەکدا 

 دین، لە ئایەتی پیرۆزی قورئاندا:
"" 

هۆ الموت. وتەی پەیامبەرە و بەندو چوارچێوە. النوم  منبسط: داخراو، یا ئازاد لەکۆت
برای مەرگە.. بەیتی یەکەم ئاماژەیە بە حاڵ و ئەحواڵی خەڵکەکە لە خەودا  کەوا خەو
وەسفی کاتی لە خەو هەستانە، لە هەڵبەستەکانی تریدا مەوالنا خەوی وەک تر  بەیتەکانی

پەلەوەرەکە تەماحگیر  ێو دەکۆشتەڵەو داو چواندووە کە چۆن راوچی کاتێک داو دەناتەوە
بکات بە نزیک بوونەوە لە داوەکە، ئیتر ئەوە دانەوێڵەی بۆ دابنا دەنگی خوێندنی هاو 
رەگەزی خۆی یا رەنگی هاو پەڕ و باڵ.. دیسانەوە مەوالنا بەو تەشبیەە رازی نابێت دەڵێت: 

شەکانیان و لە ودەگەڕێنەوە نابە فەرمانی خودا لە رۆژی قیامەتدا تەواوی رۆحەکان 
کار و کردەوەیان رادەوەستن، لێرەدا لەشی تەشبیە کردووە بە ئەسپێکی بەرانبەر تەرازوی 
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ئامادەی زینکراو کەوا لە غاو و جڵەوی بەدەست حەقەوەیە، تا بەرەو دادگای پەروەردگار 
مردنە.. فەقەرەی یەکەمی دوابەیت لە شێعرێکی "زوهیر  یتراوە، خەو براووڕێکەوێت، بۆیە 

 ی ئەبی سەلما" وەرگیراوە، کە شاعیرێکی سەردەمی سەرەتای ئیسالمە کە دەڵێت:کوڕ
[] 

ئێمە دەتوانین ئەوە بڵێین، ئەو بەیتانەی مەوالنا بۆ خەو و بێداری وتوویەتی، بنەماکەی 
 دەگەڕێتەوە بۆ ئەم ئایەتە پیرۆزە:

[

] 

 دیسان دەڵێت:
 باز آیند روز آنک بهر لیک

 دراز بند پایشان بر نهد بر

 مرغزار زان واکشد روزش که تا

 بار زیر در آردش چراگاه وز

خەو برای مەرگە" دەیەوی جیاوازی نیوان مەبەستی لە ئەم نیوە بەیتە کەوا "رازی 
پەیوەندی ن بکاتەوە، لە خەودا ئارەزووەکان پەیوەندن لەگەل لەش و تێفکریناڕومەرگ و خەو 

یانی دابڕانی رۆح لەگەل عەقل و لەش بە یەکجاری لە ناو ناچێت، بە پێچەوانەوە مەرگ 
 جەستەدا،

 را روح این کهف اصحاب چون کاش

 را نوح کشتی چو یا کردی حفظ

 هوش و بیداری طوفان ازین تا

 گوش و چشم و ضمیر این رهیدی وا

وەک وتمان سۆفیان بگەنە بازنەی مەستی هەستیان لەبیر دەچێتەوە، بەاڵم لە 
بۆیە هەمیشە هۆشیاریدا تێفکرینەکانی دابەش دەبێتە سەر گرفتارییەکانی رۆژانەیدا، 

ی نەخلیسکێ و عیشقی خودای لەبیر سۆفی لە تاقیکردنەوەیدایە تا هەڵنەخەڵەتێ، تا پا
لە دەریایەکی تۆفانیدا بێ  و کەشتیەکەی نغرۆ بێت و ناچاری بچێتەوە، وەک وابێت 

تەسەوفدا باڵەمەڵە بێت تا بگاتە کەنارو لێوار.. لە ڕێبازە جۆراجۆرەکانی عالەمی 
پەیڕەوی سوکر و مەستی هەمیشەیین، لە کاتێکدا  پەیڕەوانی "بایەزیدی بستامی"



 یەو رازی ن نامەوال  

071 

 نەیدیان" پەیڕەوانی ئەبولقاسمی جونەیدیە هۆشیاریان لە مەستی هەمیشەگی پێ باشترە:"جو
 مەوالنا دەڵیت:

 جهان اندر کهف اصحاب بسی ای
 زمان این هست تو پیش تو پهلوی

 سرود در او با غار او با یار

 سود چه گوشت بر و چشمست بر مهر

گەورەن لە پلەو مەرتەبەکانی  لە بیرو بۆچوونی تەسەوفدا پەیامبەران خانەو پلەیەکی
پەروەردگارا، وە بە رەوشتی ساکار و کردەوەو کاری شیاو دەناسرێن، سێ ئاینی ئاسمانی، 
یەهودییەت، مەسیحییەت و ئیسالم هەریرکەیان خەسڵەتی خۆیان هەیە، ئاو لە سوراحیدا بێ 

زهور و یا لێوان یا جام تینویەتی دەشکێنێ و پەرچەمی حەق دەشەکێنێ.. لە دونیای 
وەدەرکەوتندا رەنگ و روخسار هیچ لە جەوهەری تێفکرین ناگۆڕێ.. حەق و حەقیقەت 

دەمێنێتەوە، ەشوی "برقدم" بە مانای هاو هەر وەک خۆی وایەو لەهەر دەوران و زەمانێکدا 
مەرتەبە، هاوشانە، بە سۆفییەک دەڵێن کابرا هاو مەرتەبەی "خدری زیندو"وە، یا فاڵن 

وازەکان دەگۆڕێن لە دونیای تەسەوفدا تەعبیری کراس گۆڕین بەکار مشایەخە، شتێکە شێ
اندا چەسپاوە، هەروەها لەناو کدەبەن، وە ئاوا باوەڕێک لە ناو بیر و باوەڕی ئیسماعیلییە

قمص" کە لە کراسەوە وەرگیراوە وە لە بۆچوونی قەناعەتی "دروز"ەکاندا دەڵێن حاڵەتی "ت
ون" لەناو میللەتانی دیدا گەلێک دەکرێت و سۆفیانەوەو نزیکە، وە باسی "دوناوب

 هەیە لە ناو ئێمەی کوردیشدا برادەرانی یارسانی هەمان باوەریان هەیە. دوناودونوەربا
 مەوالنا لەم رووەوە دەڵێت:

 برآمد پار مه چو که قبایی سرخ آن

 برآمد زنگار خرقه این در امسال

 بدیدی یغماش به سال آن که ترک آن

 برآمد وار بعر امسال که آنست

 شد دگر جامه اگر همانست یار آن

 برآمد دگربار و کرد در به جامه آن

 شد بدل شیشه اگر همانست باده آن

 برآمد خمار سر بر خوش چه که بنگر
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 مرد ها مشعله آن که برده گمان قوم ای

 برآمد اسرار روزن زین مشعله آن

و باس لەوە دەکات ئەگەرچی وەدەرخستووە یمەوالنا لەو چوار بەیتەدا بیڕورای سوفیان
شوشەکە رەنگاو رەنگە، بادەکە هەمانە، رەگەز و نەتەوەو رەنگی هیچ لە کاکڵەی 

 جەوهەرەکە ناگۆڕێ، با هەر کەواو کراسێکی تری لەبەر بکات..
مەوالنا، راوەستانی بۆ نیە ئەوەسا لەهەر وشەیەکی قورئانی شەپۆلی پەیتا پەیتای 

 ەو لەگەل حیکمەتی خودادا پەیوەند دەداتەوە:پیرۆز داستانێک زیندو دەکاتەو
 بنوارە:

 توی کان خلیفه را لیلی گفت

 غوی و پریشان شد مجنون تو کز

 نیستی افزون تو خوبان دگر از

 نیستی مجنون تو چون خامش گفت

داستانی عیشقی مجنون بۆ لەیال رەنگە زۆربەی خەلکەکە بزانێ وە ئەو داستانە بۆ 
اژیەدییەکانی دونیای عیشق، بۆیە دوای ئەوەندە سەدە یەشتا خۆی یەکێکە لە عیشقە تر
لەو داستانە تر  یهێننەوەو باسی لێدەکەن، مەوالنا بە شێوەیەکیهەر ماوەتەوەو بە نمونە د

 دەنوێ و دەڵێت:
دەخرێتە "ئەوەی بەبەرچاویەوە دەبینرێت، ئەو دیتنانەش جیاوازن بە شێوەی جۆراجۆر 

 مەبەستی حەقیقی و پشتی پەردە ین توانای بینینناوقالب و چوارچێوەوە، هەموا
تیا نیە، وەک دەبینرێت پەری روخساران و نازدار لەش و الران لە جیهاندا  یداپۆشراوەکان

گەلێک زۆرن، بەاڵم کەم کەس دەتوانێ وەک مەجنون بێت، یان مەجنون ئاسا مامەلە 
چاوی هەموان خاوەنی  عاشقی دانوێنێتەوە، بۆلەگەل عیشقدا بکاو سەری سەرسوپۆردەگی 

عدا "رۆشنداڵن" بەاڵم کەم چاو دەتوانی دیدەو چاوی مەعشوق ببینێ.. ئەوانەی دوو چاون 
توانای بینینی جوانی و بێگەردی و نازداری مەعشوقیان تیا نەبێت، ناتوانن عاشق بن، 
دژوارە بتوانن خۆیان لە هەڵدێرگای عیشق بدەن و پەنجە لە شەیدایی دونیای عیشق گیر 

ن، لە نەببکەن و مەجنون ئاسا ساراو بیابان تەی بکەن و بە تەمای سبەینێ "کەی کەی؟" 
نابینن وە زۆر تێکە هەموان ئەو دیاردەیە شژیاندا زۆر نمونە لەو بابەتانە بە بەرچاوەیە 
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حاڵەتیش بەبەرچاوەوەیە دەبینریت، بۆ نمونە، کابرایەک عاشق و سەرسوپوردەی رەفتار و 
دەبێ، هەمان کەس بەالی زۆرکەسەوە شایانی ئەو ریزو حورمەتەی ر ت کرداری کەسێکی

نیە، یا کەسێک عاشقی ئاهەنگ و گۆرانی و موزیکێک دەبێ، هەمان ئەو ئاهەنگ و 
موزیکە بەالی کەسێکی ترەوە نەک خۆش و دڵنەواز بێت بە ناساز و ناهەنجاری دێتە 

 گوێی.. لە قورئانی پیرۆزدا هاتووە:
 

هاوسەردەمانی پەیامبەری خودا ئەوانەی پەیڕەوی ئاینی ئیسالم بوو بوون هەرکەسیان 
پێگەی تایبەتی خۆیان هەبووەو دوژمنانی پەیامبەریش رۆژ بە رۆژ دوژمنتر درێژ 

بە دوور  هەنگاویان ناوەو نەیان توانیوە پەی بە رازی عیشقی ببەن و لە رەحمەتی خوداوە
 بوونە لە "میرسادولعبادا" ئەم بەیتە هاتووە.

 معشوق بچشم دیگران نتوان دید
 جانان مرا بچشم من باید دید

عاشقە دەتوانێ تۆ ناتوانی مەعشوق بە چاوی یەکێکی ترەوە ببینی، تەنها چاوی 
 ی لە روانگەیدایە وەدەر بکەوێ:مەعشوق بەو جوانیە

 مەوالنا لەم رووەوە دەفەرموێ:
 ناشناخت از بتر نبود تیآف

 باخت عشق ندانی و یار بر تو

یا دەربارەی هۆشیاری و زیرەکی کەسانێک دەدوێت کە زیرەکیەکەیان دەبێتە مایەی 
 وێڵی و سەرگەردانی:

 تر خواب در او بیدارست که هر

 بتر خوابش از بیداریش هست

 ما جان نبود بیدار بحق چون

 ما بندان در چو بیداری هست

دەرگا بەستن، یا ئابڵۆقەدان، مەبەست لە بەستنی رێگا و رێبازی حەق و دربندان: 
 حەقیقەتە

و هۆشیاری کەسانیک دەدا کەوا زیرەکی و تواناکەیان بە مەوالنا، پەالر لە زیرەکی 
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شێوەیەک بەکار دەبەن دەبێتە هۆی گومڕایی و پەرتەوازی بیروڕای خەڵک و تۆمەتی 
ی تەسەوف دەدەن و خنکاوی نێوکار و کردەوەی پڕوپووچی خەیاڵ و بۆچونەکانی دونیا

یشت دەشکێنن و دەبنە رۆژانەی ژیانن و دوورن لە عیشقی مەلەکوتی و سکوتی چوار تەن
ئەوانە هێندە سوتاو و برژاوی دونیای پڕ لە سودجویی و تەماحکاری  پردی گومرایی

ئەوە وایە بوونی دونیای عیشق و عاشقی، وەک کاری رۆژانەن، غافڵن لە رەنگاورەنگ 
لە تر  لە زینداندا کۆت و زنجیرەکرابێ و دەرو دەروازەی لی بەسترابێت، قفلێکیکابرایەک 

و لە تر  زنجیرەکەیدا.. ئەو زیرەکییەو وردەکارییە لە راستیدا دەبێتە کۆت و تەوقێکی
گەردنی خۆی دەئاڵێنێ، بێ پەروا لەوەی لە پاشە رۆژدا بەدەم عەزابی خودایەوە دەناڵێنێ و 

 ەهریمەنەوە پێبەخشراوە:ی بەوەی دەبا زیرەکی و هۆشیارییەکەی لە دونیای تاریکی و ئپە
 خیال لگدکوب از روز همه جان

 زوال خوف وز سود و زیان وز

 فر و لطف نی ماندش می صفا نی

 سفر راه آسمان بسوی نی

 ئەم دوو بەیتەی هەر بە هەمان مانایە، کەوا بەالی هۆشیارو سودجوکانی ژیان تەنها
سودی رۆژانە رەوایە و دوورن لە بەرزی و بڵندی و زەرافەتی دونیای عیشق و ئەوەی دەرو 
دەروازەی دونیای مەعنەوییەتە لە رووی خۆیاندا بەستویانە، بەالیانەوە خوداو مەعنەویات و 

 دونیای رۆح و مەرگ و خودا تەنها سودی رۆژانەیەو بەس.
ناتوانن لە ئاسمانی مەعنەوییەتدا ایە و ەو پەرو بااڵنەی کە هەیانە کەم مەودئبۆیە 

بفڕن و ئەو ئاسمانە بەرباڵوەی تەی بکەن و لە قەفەسێکی بچکۆالنەی زەمینیدا دەمێننەوە 
بێ دەسەاڵت و بەندکراو.. مەوالنا لە مەسنەویدا لەم بابەتە زۆر دواوە و چەندین بەیتی 

ی و توانای جواڵنەوەو داڕشتوەو دەڵێت: ئەو زیرەکانە وەک وابێ خەو زۆریان بۆ بهێن
حسیان بۆ نەهێڵی و تەسلیمی هەواو هەوەسی شەهوەت ئەنگێزی تەقەلالی هەستی و 

فکری خۆیان بن و لە خەودا ئارەزووی فکری حەیاتی رۆژانەیان لە خەوندا بەدی بهێنێت.. 
لێ دەبێتەوەو دەکەوێتە جواڵنگاو وە خەیااڵتی دونیای هۆشیاری لە خەودا پەل و پۆی 

 ، کە بەخەودا دێت، ئەوی ئەو دیویەتی خەیاڵەو بەس.تەقەلال
مرۆڤ و سروشتی مرۆڤ تایبەتمەندی خۆی هەیە، تێرخواردنی بۆ نیە، دەست 
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بەرداری ئارەزووەکانی رەغبەتەکانی نابێ و پەیوەستە بۆی دەکۆشێ هەر بەوشێوە لە 
نیە و رۆحیدا لە تەقەلالدایە و دامرکاندنی بۆ دونیای مەعریفەت و مەعنەوییەتی 

دەکۆشێ، عالەمی کەماڵ پایانی نیە، هەر وەک پول و پارەپەرست و ئەوانەی ماڵی دونیا 
بۆ نیە و تا دەمی مەرگ بۆی دەکۆشن و پەیوەستە خەلکی  کۆ دەکەنەوە تێرخواردنیان

ن، وە هیچ ئاسایش و ئارامیەکی فکریان نیەو لێوەی دوورن و لە رەنج و دەردەسەری دەدۆش
انە، وەک کابرایەکی ئەلکولی یا ئەفیونی رۆژ بە رۆژ ئەندازەی رۆژانەدا تەپاوتلی

خواردنەوەکەی یا ژەمێ یا قومێ یا مژێ دوکەڵەکەی یا مەوادەکەی زۆرتر دەکا و بە 
و ئاسایش، کەچی رۆژ بە رۆژ بەربادتر و ئاشوفتە بیرترو  امیهەوای ئەوەی بگاتە ئار

هەڵدێرگای دروستی و ناو و باویشی لە تێکەاڵو و ئاڵۆز و نااڵنتر دەبێ و سەرئەنجام تەن
 نابودی و نەشیاویدا نوقم و نغرۆ دەبێ..

 رودەکی شاعیری رۆشندڵی دونیای ئەدەبیاتی فارسی دەڵێت:
 است کردار خواب پاک جهان این

 است بیدار دلش که شناسد آن

ی ئەم جیهانە خەوی کارو کردەوەو رەفتارە، ئەوەی دەناسی یا ئەوەی تیا دەحەسێتەوە دڵ
 ئاگادارو هۆشیارە. دیسان هەر لەم رووەوە مەوالنا دەفەرموێ:

 اش سایه آن زیر و باال بر مرغ

 وش مرغ پران خاک بر دود می

 شود سایه آن صیاد ابلهی

 شود مایه بی چندانک دود می

 هواست مرغ آن عکس کان خبر بی

 کجاست سایه آن اصل که خبر بی

 او سایه سوی به اندازد تیر

 جو و جست از شود خالی ترکشش

 رفت عمر شد تهی عمرش ترکش

 تفت سایه شکار در دویدن از

 تفت: گەرم و سوتێنەر
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بە بیروڕاو بۆچونی مەوالنا سەرچاوەی تەواوی شادمانیەکان دڵی ئینسانە، خۆشی و 
ۆی مەاڵس داوە کاتێک ئەو لەزەت بەشێکە لە نیازەکانی مرۆڤ کە لە وجودیدا هەیە و خ

نەی بەدەست دێنین و ئەو ئارەزویە هاتەدی، ئیدی ئەو تام و چێژەی اوات خوازالەزەتە ئ
جارانەی لە کاما لە مەراما وەک خۆی نامێنێتەوەو بڕێکیان وا توڕ دەدرێتە الوە کابرا 

ی پیدێ کە رۆژێک لە رۆژان عاشقی زارو شیفتەی ئەو کارە یا ئەو ئارەزویە بووە، مشەر
شاهانەش بێ، هەروەها  نەکەبااردنە خواردری خوبۆ نمونە پرسی نیازی بە خواردنە، کە تێ

ە، توانی بگاتە مەراز و هاوپێخەفی ئەو ژنە، ئیدی شێوەشئارەزوو شکاندنیش هەر بەو 
اسی جۆراجۆر بپۆشێ بەدوای لەزەتێکی تردا دەگەڕێ و لەپێناویدا دەکۆشێ وەک وابێ کر

نجەوی، لە کتاوی "مخزن ی تیادابێت، دەست بەردار بونی بۆنیە.. نیزامی گەتا گوڕو توانا
 بەیتێکی شیرینی هەیە و دەفەرموێت:االسرار"دا، 

 شد خیز سبک خسب گران صبح

 شد خونریز پی از بدست دشنه

ترس و تۆقیان لە بەدەست نەهێنانی دارایی و مالی دونیاو پێگەو جێگەی دونیای 
خاوێن یندگی پاک و مادی وا لە بڕێک کەس دەکات ئەوەی مەعنەوییات و زەرافەتی ز

هەیە بیخاتە الوەو خودا و رێگەی چاکان گوم بکاو ئەوەی پەڕ و باڵی  اتو دوور لە خە
و هەوەس و شەهوەت بسوتێنێ و فڕینی ئاسمانی مەعنەویەت هەیە، بە گڕو بڵێسەی تەماح 

لە بەندی نەفەسا لە قەفەسا چوار دەورگیراو، تینوی کانیاوی ئیالهی، لێو هەڵقرچاو 
 او،. ئەوەی خوێندتەوە مانا و مەفهومی ئەم بەیتانەی خوارەوەیە..نیازمەندی دڵۆپێک ئ

 مەوالنای بااڵ ئااڵی دونیای مەعریفەت دەفەرموێ:
 خیال هر از او که باشد آن خفته

 مقال او با کند و اومید دارد
 خواب به او بیند حور چون را دیو

 آب دیو با او ریزد شهوت ز پس

 ریخت شوره در را نسل تخم چونک

 گریخت وی از خیال آمد خویش به او
 پلید تن و آن از بیند سر ضعف

 ناپدید پدید نقش آن از آه



 یەو رازی ن نامەوال  

076 

 آب: ئاوی شەهوەت
 بخویش آمدن: هۆشیار و ئاگادار

مەوالنا لە بەیتەکانی پیشودا هەڵدێرگاکانی حەز و هەوەسی خستوەتە بەرچاو، ئەوەسا 
تە بەرچاوی گومراکان تا لە لەم بەیتانەی خوارەوەیدا رێگای رزگاری و سەرفرازی دەخا

 ی هەوەسەکان خۆیان بپارێزن:ودا
 گمان بی زوتر گیر او دامن

 زمان آخر دامن در رهی تا

آخر زمان: دوادوایی بوون و نەبوون، بڕێک لە چاوساقانی دونیای ئیسالم الیان وابووە 
کە  تەمەنی دونیا حەوت هەزارساڵ دەوام دەکاو لەم روەوە حەدیسێک بەم شێوەیە هەیە

 دەڵێت:
ی طبري بەرگی مێژو –" "

 یەکەم الپەڕەی
 مەوالنا دەڵێت:

 اولیاست نقش الظل مد کیف

 خداست خورشید نور دلیل کو

 بەیتە ئاماژەیە بە ئەم ئایەتە پیرۆزە کە دەفەرموێت:ئەو 
[] 

بڕێک تەفسیری ئەم ئایەتە وا لێکدەدەنەوە کەوا ئاماژەیە بە لوتفی پەروەردگار 
ظل"ی  الیان وایە "رب" مەبەست لە مورشدە" و "تر  دەربارەی ئەولیاکانی خوداوەند بڕێکی

بەکار بردووە مەبەستی کەسایەتی راستەقینەی تەواو عەیارەکانە کە دیاردەکانی رێبازی 
 دیارە و رێچکەیان هەڵگرتووە:حەقیان پێوە 

 دلیل این بی مرو وادی اندرین

 خلیل چون گو افلین احب ال

ئاماژەیە بەم ئایەتە پیرۆزە: ]
.. حەزرەتی ئیبراهیم لە شەودا ئەستێرەیەکی دی پێی وابوو ئەوە خودایە، بەاڵم [

ئاوا بوو، وتی من خودایەکم ناوی ئاوابێت و ون بیێت، خودای من هەمیشەییە، من  کە
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 خودایەکم خۆش دەوێت هەتا هەتایی بێت..
وادی: وشەیەکی فەرهەنگی تەسەوفە بە مانای رێگای سلوک و رەوشت و 

ئومیدە،  ە لە زەحمەت، پڕە لە مەینەت، ئیتردژواریەکانی، ئەو رێگاو رێبازە کەپڕ
ترسە، هیوایە.. ئەو دژواری و هەڵەت و ە، دژوارییە، ئاسایشە، ئاڵۆزییە، بەزییە، نائومێدیی

هەڵدێرگایە "مورید" بەبێ مورشیدی لێزان و هۆشیار و سەرە ناتوانێت بەرەگە بگرێ و 
دژوارییەکان تەی بکا، بۆیە لە دونیای تەسەوفدا پەیڕەو بێ مورشیدی تەواو لێزان توشی 

اهەمواری زۆر دەبێ، پیرە رێنما و چاوساق، پیرە هاندەرو سەرسەختی و بەدبەختی و ن
 پآتیوان تا لە ریچکە گومراکان بیپارێزێت..

 خواجە حافزی شیرازی دەفەرموێ:
 مکن خضر همرهی بی مرحله این قطع

 گمراهی خطر از بترس است ظلمات

بیت.. نەکەی ئامان ئەو قۆناغە بە تەنهایی پێیدا بڕۆیت و لە رێنمایی "خدر" بە دوور 
 ئەو رێگە تاریکستانە رێگەی هات و نەهاتە، لەوەی بترسە سەرنگونی نێو هەڵدێرگابیت..

لێرەدا هەڵبژاردنی پیرو چاوساق مەرجی سەرەکی سەرفەرازی و رێگەی دژوار بڕینە، 
هەر شێخ و مورشید نمایەک توانای دەلیل بوونی نیەو وەک دکتوەێکی نەزان و دەرمان و 

بداو ببێتە هۆی سەخت کردنی دەردەکەی لێرەدا مەوالنا باس لە  دەوای هەڵە بە نەخۆش
]ئیبراهیم[ دەکا، کە چۆن بەدوای خودا و مورشیدی راستەقینەی خۆیدا دەگەڕێت.. 
مەوالنا موریدەکان ئاگادار دەکاتەوە تا نەکەونە نێو کەمەند و کۆتی ئەو شێخە پڕوپوچانە 

 ێ خۆدان و خودایان لەبیر نەماوە.کە لە بیر
 بیاب را آفتابی سایه ز ور

 بتاب تبریزی شمس شه دامن

 عرس و سور این جانب ندانی ره

 بپرس الدین حسام الحق ضیاء از

 دامن کسی تافتن: عیبارەتێکی مەجازییە، دەست بە دامێن بوون، پەیڕەوبوون.
 عرس: خوانی رازاوەی بەزم و شایی کردن، کاتێک بوکی تیا دەگاتە جێ..

ەیتەدا مەبەستی لە سایەو سێبەری حەقی خودایە، بەالی مەوالناوە مەوالنا، لەو دوو ب
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ئەو سایە و سێبەرە ئەو دەستەگیرەیە زاتی شەمسی تەبریزییە، کەوا بە چاوساقی داناوە، بە 
 پیرو دەلیلی خۆی هەڵیبژاردووە، لە بەیتی دووەمدا ناوی ]حوسامەدین چەلەبی ئەرمەوی[

ناوە وە لەسەر داوای ئەو، مەوالنا "مەسنەوی" دێنیت، کە مەوالنا بە جێگری خۆی دای
 داناوە..

 گلو ره در ترا گیرد حسد ور

 غلو باشد را ابلیس حسد در

 حسد از دارد ننگ آدم ز کو

 حسد از دارد جنگ سعادت با

ا ان ئێرەیی بە ئادەم بردو لە فەرمانی خودتیبە یەکەمین تاوان دەژمێردرێت شە ئێرەیی
نەبرد، دووهەمینیش ئێرەیی نێوان هابیل و قابیل کە بویە یاخی بو کڕنۆشی بۆ ئادەم 

 ..مایەی کوشتن و خوێن
 نیست راه در تر صعب زین ای عقبه

 نیست همراه حسد آنکش خنک ای

عقبە: رێگای پڕ هەڵەت و دژواری شاخاوی، گەردەنە و تاشی سەخت یان دەردو 
وەی نەشیاوو نارەوایە وە کارو کردەئازاری رێگای سلوکی پێگەیشتن، ئێرەیی هەوینی زۆر 

ئەو هەستە کە لە بیرو وجودی کابرای حەسودایە بۆخۆی دیاردەی کەمایەتی زاتی ئەو 
، دەتوانین بڵێین حەسادەت سەرچاوەی کینە و بوغزو نامەردی و بەدخواهییە، ەکەسەی

حەسود پەیوەستە لە کۆشش و تەقەلالی لەناوبردنی کاری شیاو و پەسەندی خەڵکیە، 
حسود ئانجام بدا لە ۆی زەبوونە، ناتەوانە تا ئەو کارە شیاوانەی کەسی مەچونکی بۆخ

ئاگری ئیرەییدا دەسوتی و دەبرژێ بۆیە پەنا دەباتە هەموو کارێکی ناپەسەند و نەشیاوو 
درۆ و دەلەسە، وە لە رووی ئاسایشی دەروونیشەوە پەیوەستە حەسود لە دەردەسەرو ئازاردایە، 

دا وشاراوەو سەرپۆشی بەرحەسود هەیەتی ناتوانی بۆ هەمیشە وە ئەو دەروونە دۆزەخیەی 
بداو دەستی بەالی خەڵکیەوە روو دەبێ و ناوی دەخرێتە لیستی پیاوخراپان و خەڵکی 
التەرازکەی لێ دەبەستێ و توخنی ناکەون و پاریز لە نزیکی دەکەن، بۆیە حەسادەت بە 

 گەورەترین کۆسپ و هەڵەتی رێگای سلوک دەژمێردرێت..
 والنا، لەم رووەوە فەرموێتی:مە
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 بدان آمد حسد خانۀ جسد این

 خاندان باشد آلوده حسد از

 ولیک باشد حسد ۀخان جسد گر

 نیک اهلل کرد پاک را جسد آن

 پاکیست بیان بیتی طهرا

 خاکیست طلسمش ار نورست گنج

 طهرا بیتی: ئاماژەیە بەم ئایەتە پیرۆزە:
[] 

 جسد: جەستەو ئەندام
لەش و ئەندامی مرۆڤ کە دەکاتە تەواوی بەدەن و مێشک و پەلوپۆی ئینسان 
پێویستی بە نیازەکانی هەیە بۆیە سەرچاوەی تەواوی گرفتارییەکانی مرۆڤ دەژمێردرێت 

بە سەرچاوەی ئێرەیی داناوە، وە لەشی مرۆڤ وە ئێرەیی لە نیاز دێتە کایەوە، مەوالنا بۆیە 
ئەو هەوارگە ئالودە و ناپاکە کە لەشە، بە مەنزلگاو هەوارگەی زۆر لە نەشیاو و 

دڵ و دەروونی مرۆڤ لە ناو جەستەدایە وە دڵە هەوارگەی ناپەسەندەکانی دەژمیردرێت.. 
 راستەقینەی حەق ئەگەر پیس کرا لە حەقیقەتی یەزدانیەوە خاوەنەکەی دوور دەکەوێتەوە..

 سیر العباد"دا دەفەرموێ:حەکیم، سەنایی لە کتاوی "
 کعبه را جامه کردن از هوس است
 بای بیتی جمال کعبه بس است

ینی مەبەستی سەنایی لەناوی "کەعبە" دڵی مرۆڤە ئەگەر ئەو سەرچاوە پڕ بوو لە خو
کێماوی و لە ئاوی لێخن و لیتاو کارو کردەوەی خاوەنەکەی پر دەبێ لە نەشیاوی.. 

ەحەت بووە دیاردەی حەسادەت نارێ. مەوالنا یەکجار لە ناشیرین کرداری ناپەسەند رفتار
هەرچی ئامۆژگاری دەورو بەرەکەی کردووە تا لەو ئافەتەی بە دووربن بە گوێیان 
نەکردووە بە تایبەت دوای شەیدا بوونی.. دوای ئەوەی شەمسی تەبریزی دەکاتە 

ئەو نجامی دەستەگیرەوە لەرارەوی وجودی ئەودا باس لە عیشقی خودایی دەکا، سەرئە
دەورو بەری  ،دەبیتە هۆی نوقم و نغرۆ بوون و دیارنەمانی هەتا هەتایی، شەمس ەئێرەیی

 مەوالنا بەوەی رازی نەبوونە و هەمان حەسادەت و شاکامی بە حوسامەدین یش دەبەن.
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 ورد بەرەو مەوالنا چی فەرمووە:
 کند بینی حسد از کو کسی هر

 کند بینی بی و گوش بی را خویش

 برد بویی او که باشد آن بینی

 برد کویی جانب را او بوی

 بود بینی بی نیست بویش که هر

 بود دینی کان بویست آن بوی

بینی کردن: ئاماژەیە بۆ فشە و فیشاڵ و خۆ بەگەورەزانین ئەوی بە وردی لە بیرو 
فکری مەوالنا ئاگادار نەبێ رەنگە زۆر لەزەت لە هەڵبەستەکانی نەبا، بەتایبەت لە 

مەسنەویدا، لەم بەشەیدا هەر بۆ ئێرەیی و شاکامی و حەسادەت.. چەندین بەیتی شاکاری 
 جۆراجۆری نەخشاندووە.. ورد بەرەوە:

 بینی و ناز کرد کی نازنینی و عز بی

 قلتبانست و ست خام واهلل کرد که کس هر

 یا خود دەڵێ:
 نخرند تو ناز خرابات کوی به دال

 بینی جهان تا ناموس و بینی تو مکن

 ان هەر لەم رووەوە فەرمویەتی:دیس
 بینی می خشم ست گرفته تشنه آب ز

 بینی کند همی نان با و آمد گرسنه

لەنێو میللەتاندا هەر نەبێت لە رۆژهەاڵتی ناوەراستدا بڕێک تەعبیر بەکار دەبرێت 
پەیوەندە لەگەل "لوت یا کەپۆ"دا.. لوت بەرزی لوت شکاندن، لوت بە خاک و خوڵدا 

ە لتر  ن بە شێوەیەکیابوو، ئیتر لەو وشەو واژانەی مەسنەوی ناس باالن بوەوەماڵین، لوت بە 
 دەدەنەوە. کییە

شاکامی و ئێرەیی خەسڵەتیکی ناحەزو بەرگرە لە دونیای پاکی و چاکی و "کەمال" 
کاتێک حەسود ورد دەبێتەوە لە کارو کردەوەی مەحسود و کردارەکانی هەڵدەسەنگێنیت و 

خۆیدا بەراوەردی دەکا.. دەنواری ئەو گەیشتوەتە کوێ و ئەمیش  لەگەل توانا و رەفتاری
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ئەو دەمەیە ژیلە مڕی لەکام هەڵدێرگادا هەڵدێراوەو تای تەرازوەکەی پوشکەیەو با بردەڵە، 
ئێرەیی دڵ و دەروونی گڕ دەگرێ و بڵێسەی دەورو بەرو ئەوی جوانی و حەق و حەقیقەت و 

وی هەیە ببینێ، نە کەپۆی دەتوانی بۆنی خۆشی زەرافەتکاریە دەیسوتێنێت.. کابرا نە چا
سودبەخشی کارو کردەوەی جوان و ساکار هەست پی بکاو، نە گوێی وشەی شایان و 

کار و کردەوەی جوانی خەڵکی دەبینێ.. چاو دەورو بەر  ویشێچا سازندە دەبیسێ و نە
ە دەبیسێ، لوت یان "کەپۆ" بۆن هەست پێدەکا و هەستەکان دەچن شت دەبینێ، گوێ

یارمەتی فکر و بیرەوەو دەزانێ ئەو بۆنە چ جۆرە بۆنێکە، خۆشە بۆگەنە لە کوێوە دێت، 
حەسود ئیتر وەک نووسراوێک بخوێنریتەوە دەکەوێتە بەر پانۆرامای فکر و ئاوەز، مرۆڤی 

دەکۆشێ کەس پەی بە قواڵیی دڵ و دەروون و رەشایی ناو هەناوی نەباو، پەنا دەباتە بەر 
کە و پەردەپۆشی، تا توشی تومەتی راستەوخۆ نەبێ و دووجاری باری فێڵ و درۆ و تەڵە

و یەخەی پاکی تر  بوختانەکەی یا کردەوەکەی بخاتە ئەستۆی کەسانیکیگران نەبێ و 
بتەکێنێ و بەو شێوە تۆوی ناکۆکی و شەڕو ئاژاوە لە وەردی پر لە دەردو مەینەتدا 

دا ئاماژە بەو سەرپۆشانەی دەکا کە بوەشێنێ.. ئەوسا مەوالنا لەم چەند بەیتەی خوارەوە
تاڵ و شیرین تێکەڵ دەکەن ژەهر و شەربەت ئامێختە و تێکەاڵو بە خورد چۆن حەسودەکان 
ەنای جۆراجۆر بۆ ژەهر چێژکردنی پەنا دەبەنە داستان سەرایی و پێچ و پدەدەن.. زیرەکانە 

ەستاکارانە لە گێالنە کارناکا بە تفاقی مەبەستەکەوە پۆشتەیە و هۆشیارانە و کابرا
 کاردایە..

 وزیر کافر آن گشته دین ناصح

 سیر گوزینه در مکر از او کرده

بۆ سەڵماندنی مەبەست وەک سیر در گوزینە کردن: یانی حەق و ناحەق تێکەڵ کردن 
 شرینەمەنی و سیری تێکەڵ کرابێ..

 او گفت از بود ذوق صاحب که هر

 او جفت تلخی و دید می لذتی

ەکەی دادەرێژی گوێگر سەرسام دەکا و ئەوانەی وا ساوێلکەن و هیندە زیرەکانە باس
 توانای لێکدانەوەی راستەقینەی مەبەستەکەی نابن.. نکەم درایەت

 هەر لەم رووەوە فەرمویەتی:
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 آمیخته او گفت می ها نکته

 ریخته زهری قند جالب در

 نکتە: مەبەست لە وەدەرخستنی مەبەست بە شیوەیەکی پەسەند و شیاو..
دا  شەربەتێکە تێکەاڵوی گواڵو و بۆنی خۆشە، یا وەک گیراوە لەگەل هەنگوین جالب:

گێرانەوەی باسێک وەستاکارانە بەاڵم بۆ نانەوەی ئاژاوەو شەڕ و شوڕ  مەبەست لەو بەیتە
مەوالنا لەم چەند بەیتەی خوارەوەدا دیسانەوە دەگەڕێتەوە بۆ داستانی وەزیرە لوت بڕاوەکەو 

وا دیسان لەو بارەوە یی و ملمالنێ، ئامێختە و تێکەاڵوی حەسادەت پەیڕەوانی عیسا و ئێرە
 دەفەرموێ:

 گیر و دار اندر بد را عیسی قوم

 امیر دو و امیر ده حاکمانشان

 تبع را امیری مر فریقی هر

 طمع از را خود میر گشته بنده

 قومشان و امیر دو این و ده این

 نشان بد وزیر آن بند گشته

 فەرمانڕەواییداروگیر: دەسەاڵت و 
 فریق: کومەڵە، دەستە بۆ زۆرو بۆکەم دەوترێت

 تبع: پەیڕەو
 و رەفتار ربدنیشان: دەروون پیس و ناشیرین کردا

ەرانی عیسەوی داستانی رابوردو کە چۆن وەزیری لوت بڕاو دەبێتە پیرو پیاوچاکی، براد
نووسێت بێ و رەهبەریەتیان بەدەست دێنێ و فەرمانی جێگری خۆی بۆ دواترە کەسەکە دە

بزانێ بەوی دەکەیان دەدا تا لە دوای مەرگی خۆی چەند بەرەکی بکەویتە تر  ئەوەی ئەوی
 نێوانیان..

تر رویداوەو تا بە  بە شێوەیەکیلەنێوی کوردەواری الی خۆماندا داستانێک لەم بابەتە 
 دیگێڕنەوە بەناوی "کوری سێو لە باخەڵ":ئەمڕۆ وەک نمونە 

زداری تەڕوتۆل لە گوندێکدا دەژیا، گەنجان و پیاوانی دێ دەگێڕنەوە، بێوەژنێکی نا
دەکەوێنە بیری  دەوشینێ وبزە کەنینێکی بوونەو کشت و کاڵێکی زۆر هەموان چاوەڕوانی 
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پیاوان و هەرزەکارانی ناو دیدا کە چۆن دروینەکەی بۆ بکەن، تاک و تەنها عاشقانی 
ە سێوێک دەداو نکێک لەوادەبینێ و دروێنەکردنی گەنمەکەی باس دەکا و بەهەر یە

تا دروێنەکە تەواو دەبێ، ئەو دەم  ەڵتا بێتخدەڵێت: تکایەکم هەیە سێوەکە مەخۆ و لە با
سێوەکە بخۆ.. ئیتر بەو شێوەیە دوازدە پیاو و هەرزەکاری ناو دێ هەڵدەبژێرێ و هەر یەکە 

راسەریانەوە بەو شێوە سێوێکیان پێ دەدا و دەست بە دروێنە دەکەن و لە رۆژی دروێنەدا بە
 رادەوەستێت و تاوێک نا تاوێک دەڵێت:

 باخەڵ بم[سێو لە ]بە قوربانی کوری 
ئیتر هەر یەکەو الی وایە مەبەستی ئەوەو بە تواناو وزەیەکی واوە دروینە دەکا دە 

پیادا نەگات، لەیەک رۆژدا پەڵە گەنم دروینە دەکرێت و مەڵۆ نەکەری ئاسایی ێدرو
واو بونی کار هەریەکە سێوی خۆی لە گیرفان دەردێنێ بۆ دەکەنە خەرمان، لە دوای تە

 خواردنی کە ئاوڕودەدەنەوە هەر هەموویان یەکی سێوێکیان لە باخەڵدا بووە.. مەوالنا دەڵێت:
 یکی هر نام به طوماری ساخت

 مسلکی دیگر طومار هر نقش

ەوە رێکاطومار: لەمێژدا نامەی درێژو پان و پۆر دەنووسرا. سەروپاینی بەراستە د
 دەبەسترا و لە خوێندنەوەیدا دوو راستەدارەکە دەگیراو دەخوێنرایەوە..

 یا دەفەرموێ:
 جوع و را ریاضت راه یکی در

 رجوع شرط و کرده توبه رکن

و هاوکارکردنی لەش بە بڕێک جوالنە کە  اوردمانەرو بریاضت: بە تەعبیری پزیشکان 
تری بۆ دەکرێ، بە مەفهومی  کدانەوەیلە فەرهەنگی تەسەوفدا لێبگاتە ماندوو بوون بەاڵم 

لێکیدەدەنەوە نوێژ تر  تر بە شێوەیەکی پەروەردەکردنی رەوشت و لەش و زات و نەفسە.. بڕێکی
گرتن لە خەڵک و رو رۆژو بە چاودێری لە هاتنی شەو و رۆژ دادەنێن و دووری و کەنا
ریازەتە تەنها لە نێو دەوروبەر بە مانای پارێزکردن لە گوناح و تاوان، وە نەبێ ئەم جۆرە 

ئاینی ئیسالمدا هەبێت.. لە زۆربەی ئاینەکاندا وەدی دەکرێت.. رەهبەنەت دیاردەیەکی 
دیاری و ئاشکرایە لە ژیانی گەالنی جۆراجۆردا هەتاوەکو لەناو بت پەرستانیشدا پەیڕەوانی 
تایبەتمەندی خۆی هەیە.. رەنگە تا رادەیەک شێوەکە جۆراجۆر بێت، بەاڵم ئازار و 



 یەو رازی ن نامەوال  

084 

مەحرومیەتەکە یەکە، برسێتی، مەحرومیەت، مل نەدان و راوەستان بەرانبەر نیازەکانی لەش 
تردا  لە بڕێک ئاینی و بەدەن و ئارەزووەکان و هەروەها داپێویستیەکانی نیازی بایەلۆژی..

 بڕینی ئاڵەتی نێرینەش خۆرێکە لە رەهبەنەت
ژگاریەکانی پیڕو لەسەر ئامۆلە دونیای سۆفیگەریدا ئەگەر پەیڕەو "مورید" 

مورشیدەکەی مو بە مو هەنگاو مامەلەنەکا ناگاتە مەبەست و سەرئەنجام بەرگەی 
رۆژە"ی پێ برسێتی "سێ رۆژە"ەکە بۆ خۆی یەکێکە لە رەوشتەکانی سۆفیان، یان "پێنج 

دەڵێت، کەوا بە روکنێکی سەرەکی دەژمێردرێت.. ئەبوحامدی غەزالی" لە برسێتی و 
ەسودی بۆ داناوە... "سەهلی کوڕی عەبدولاڵی تەسەتوری" کە لە د رەوشتی مەحرومیەتدا

کۆچی مردووە. بەو رەوشتە ناو باوی هەبووە و بە تواناوە دەردی برسێتی چێژاوە،  1٥3
کۆچی  352]کە لە هەروەها "ئەبو عەبدولاڵی محەمەدی کوڕی حەفیضی شیرازی" 

رۆژێکدا تەنها دەدانە مێوژی  مردووە[ دیسان بەم جۆرە ریازەتەوە ناسراوە، کە لە شەو و
دازەی نخواردەووە، لەم دوادوایانەیدا مەشهەدی محەمەدی حەسەن مەراغەیی" تەنها بە ئە

 "دەنۆک" خواردنی خواردووە..
بەر کردەوەی پێشوو، وە پەنا بردنە توبە: یانی گەڕانەوەو پەشیمان بوونەوە لەکار و 

ار دان بە تاوانەکانیدا بنا و داوای لێبوردن پەروەردگار، مەفهومی پەشیمانی لەوەدایە تاوانک
بکاو، پەشیمانی لە سێ فەقەرەی سەرەکی پێکدێت ]داننان بە تاوانەکاندا، پەشیمانی 
راستەقینە، ئامادە بوون بۆ کارو کردەوەی شیاو[ سۆفیان تۆبەکردن بە یەکەمین هەنگاوی 

دڵ و دەروونەو دوورگرتنە دەروازەی رێبازی تەسەوف دادونێن، کەواتە تۆبەکردن کردنەوەی 
لە نەشیاوەکان و سەرەتای مەحرومییەتەکانە.. پەیڕەو بوون لە ئارەزووەکانی بە کەلێنێکی 

 گەورەی تۆبە دەژمێردرێت
 حافزی شیرازی دەفەرموێ:
 نمود سنگ چو محکمی در که توبه اساس

 بشکست اش طرفه چه زجاجی جام که ببین

 یا مەوالنا فەرمویەتی:
 کنم استخاره گفتم حرس توبه عزم به

 کنم چاره چه رسد می شکن توبه بهار
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تۆبەکردن بێ ریازەت کردن قەبوڵە، بەاڵم ریازەت بەبێ تۆبەکردن لە ئاینی ئیسالمدا 
 نەشیاوە..

 نیست سود ریاضت گفته یکی در

 نیست جود جز مخلصی ره اندرین

اداشتی پێ بەرانبەر، سەخاوەت ئەوەیە کە دەبەخشی چاوت لە پ جود: بەخشینی بێ
 بەخشراودا نەبێ.

مەوالنا ئاماژە بە شێوەی بەخشین و بیرکردنەوەی ئەبوحوسەینی ئەحمەدی کوڕی نوری 
 دەکا کە دەڵێت: –کۆچی مردووە  15٨ لە ساڵی –

 هەر لەم رووەوە مەوالنا وتویەتی:
 تو جود و جوع که گفته یکی در

 تو معبود با تو از باشد شرک

 تمام تسلیم که جز توکل جز

 دام و مکرست همه راحت و غم در

توکل: پەنابردنە بۆ خوا، لە دونیای سۆفیاندا حاڵەتێکی دەروونیە کە سەرچاوەکەی 
یەقینە.. یەقینی پەیڕەو خودا ئاگاداری رەفتار و چۆنیەتی تێفکرینی عیبادی خۆیەتی وە 

ام و پایاندا رەحمەتی خۆی پێ دەبەخشێ و ئەو رۆشناییە لە پەیڕەوە نمایان و لەسەر ئەنج
 هەر بەو ئەمێدەوە توانای بەردەوامی هەیەدیاری 

تسلیم: سەر دانواندنەوە بۆ توانا و قودرەتی ئیالهی وە برسێتی و بەخشین هەریەکە 
ەی گوڕو بەهێزبوونی بۆخۆی بەکاروباری پەیڕەو دادەنرێت و ئومێد بەلوتفی خودا دەبێتە مای

 توانا و بەرگەگرتن.
 سەعدی شیرازی وتویەتی:

 طریقت بجز خدمت بخلق نیست
 بتسبیح و سجاده و دلق نیست

پەنابردن بە خوا و کاری خۆت بەخوا بسپێرە، مانای ئەو نیە داماو سەرلێشێواو گێژو وێژ 
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عەقڵی بە لێی راوسەتی و بڵێی تەوەکولم بە خودایە، ئەی عەقل چی؟ ئەی خودا بۆ 
: عەرەبێک لە زەمانی پەیامبەردا وشترەکەی بەرەڵاڵ کرد و وتی، نمرۆڤ بەخشیوە، دەڵێ

تەوەکول بە خودا، پەیامبەری خودا فەرمووی پای ببەستەوە ئەو دەم تەوەکول بە خودا بکە 
رێگەی خزمەتە بە بەشەرییەت، وە خزمەت تەنها ێ، رێباز ئەوەسا لەو بەیتەیدا، سەعدی دەڵ

 و بەرماڵ، پرچ و حەی ئەڵاڵ، یاهو یامەن هۆ نیە.. مەوالنا فەرمویەتی: حیبە تەزب
 را شمع این مکش گفته یکی در

 را جمع آمد شمع چون نظر کین

 خیال از و بگذری چون نظر از

 وصال شمع شب نیم باشی کشته

 ئەم دوو بەیتە وەاڵمێکی زەریف و ناسکە بۆ ئەوانەی وا لە دونیای تەسەوفدا الیان وایە
مەوالنا زانست و سەواد بە پردێک دادەنێت بۆ بە مەراز سەواد و زانست و لێکدانەوە دەبێ 

گەیشتن، زانستە کلیل و رێنمایی رێگا تاریکەکان ئەوانەی چرای زانست بکوژێننەوە پایان 
لە تل و بەردی گومڕایی و نەزانی هەڵدەکەوێ کومەڵەی ئیسماعیلیە الیان وایە زانست 

 ەمان تا حوجەتی ئەو فێربن.دەبێ لە ئیمام ز
مۆم بەو گچکەییە لەنێو دونیایەک ئەوە لەگەل مەرجەکانی ژیانی بەشەردا نەگونجاوە، 

بۆ ناو هەڵەت و  تاریکیدا وەدەردەکەوێ رۆشنایی لە تاریکیدا رێنمایە لەسەرالێژ بوون
انستی هەڵدێرگا.. کەچی بڕێکی تر وا فکر ناکەنەوە دەڵێن، زانست هوکاری پەردەسازیە، ز

کە خاوێن بووەوە دەروازە گیراوەکانی حەقیقی لە خاوێن کردنەوەی زات و نەفسدایە، دەروون 
لێ دەکرێتەوە، ئەوەش لە رێگەی موجاهدەت و خەڵوەتەوە بەدەست دێت و پەردەکان 
هەڵدەدرێنەوەو رازەکان ئاشکەرا دەبن، ئەبو حامدی غەزالی لەم رووەوە لە کتاوی ]احیاء 

رێژا باسی لێکردووە، ئیتر لەم رووەوە بیروڕا زۆرە، بەاڵم ئەوەی سەڵمێنراوە العلوم[دا بە د
 زانست رۆشنکەرەوەی رێگای تاریکستانی پڕ لە نەهات و هەڵدیرانە.چرای 

 خود آن بگذار که گفته یکی در

 بد و ردست تو طبع قبول کان

 شدست آسان مختلف راههای

 شدست جان چون ملتی را یکی هر



 خوسرەو جاف

087 

 بدی ره قح کردن میسر گر

 بدی آگه ازو گبر و جهود هر

زۆر بەیان لە بەدەستهێنانی ئەوەی ئارەزوەکانە مرۆڤ نیازمەندیتی بەاڵم ئارەزوخوازان 
وە لە زەرەزمەندن، وە ئەو یاخی بونانە کە مرۆڤ دەیکاو حەزی لێکردووە بۆیە کردوویەتی، 

لە یاسا یاخی بین و دەبێ باوەڕێکداین ئەوانەی تاوان دەکەن دەبێ سزابدرێن کەواتە ناکرێ 
بەندەکانی یاسا چۆن بەسەر خەڵکیدا بەرەوای دەزانین هەروەهاش بەسەر خۆمانیشدا 
هەروابێت، کاتێک ئارەزوەکان لە ناخدا دەجولێت زۆر شت توڕ دەدرێتە الوە بە هۆشیارییەوە 

ردەوە یا لە رووی نەزانینەوە بەرژەوەندی رۆحی خۆ پاماڵ دەکرێ لە مەزاهبدا زۆر کارو ک
بە جیاواز لێکدەدریتەوەو بینراوە بڕێک رێبازی خۆی گۆڕیوە، یا وای بەچاک زانیوە یا 
بەرژەوەندیەکانی خۆی پاراستووە، ئیتر مرۆڤ کەمیان عاشقی جوانی و گەورەی خودا و 

 تەنها لەبەر عەزەمەتی خوداو بەس مەوالنا دەڵێ:
 طلب استادی که گفته یکی در

 حسب در نیابی بینی عاقبت

 ملتی گون هر دیدند عاقبت

 زلتی اسیر گشتند الجرم

 باف دست نباشد دیدن عاقبت

 اختالف دینها ز بودی کی ورنه

 حسب: ریشوداربوونی بنەماڵە، سا لە رووی ئاینەوە یان ماڵ و دارایی و دەسەاڵتەوە.
دیسانەوە مەوالنا ئاماژە بە گرنگی هەڵبژاردنی پیری هۆشیار و سەرەو ئاگادار 

و هەڵەشەیی بیپارێزیت، چونکە ەو رێنمایی بکاو لە هەڵدەکاتەوە، تا لێزانانە پەیڕەو 
کەسانی یاسایی توانای لێکدانەوەی چاکەو خراپەی نیە، ئەگەر ئەو لێکداوانە ئاسان بوایە 

وە بە تەئکید جیاوازی بەرەکییە لەناو خەڵکیدا رووی نەدەدا..  ئەم هەموو ناڕێکی و چەند
، کەواتە نیاز بە نێلە نێواندا لە هەڵەو هەڵەشەیی و بۆچون و لێکدانەوەی نادرەست پێکد

کەسانێکی هۆشیارو ئاگادارە تا لەو هەڵەتانە پەیڕەو بپارێزێت، ئەوە بەوردی راست و هەڵە 
تای تەرازووەوە، ئەوە وەستاکارانە چرا  احەق دەخاتەلەیەک جیای دەکاتەوە، ئەوە حەق و ن

بەدەست رێگای باریک و تاریک رۆشن دەکاتەوە و هەروەک چۆن ملمالنێی سیاسی 
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نیازی بەرامبەر و چاوساق هەیە ئەگەر فەرمانەدەرێکی لێزان و کارامە نەبێتە پێش قەرەوڵ 
زا وەدەردەکەوێت، سەرئەنجام ئەوا ئاشوفتەبازاڕی و هەرکەس بۆخۆی و من منم لە نێواندا ئا

 ناگەنە ئاکام. مەوالنا دیسانەوە دەربارەی "تەوکول" دەڵێت:
 خدمتست واجب که گفته یکی در

 تهمتست توکل اندیشه نه ور

کۆچی مردووە"،  192پەیڕەوانی رێبازی ئیبراهیم کوڕی ئەحمەد ئەلخواسی "لە ساڵی 
ەو بەیتەدا مەوالنا مەبەستی ئەو یاوەری بێ ئەمالوالیان بە رێبازی تەوەکول بووە، ل

 کۆمەڵەیە:
خزمەتی خەڵک و خواکردن، وە هاودەردی لێقەوماوان، ئەوانەی لە پێناوی  خدمت:

خزمەتی خەڵکیدا بێ بەرانبەر دەکۆشن ئەوە عیبادتێکی راستەقینەیە، ئەوانەی سودی 
ی بەسەبر و خۆیان بەالوە دەدەن و بەرژەوەندی خەڵک و خوایان لەبەرچاوە، ئەوکارە نیاز

 تامول و ملمالنی دەروونی و بیرونیشە.
سۆفیان الیان وایە خزمەتکردن لە رێگەی موجاهەدەتەوە رەوایە و الواندنەوەی زات و 
 نەفسی خۆ بەالیەالیەی حەق و لەخۆ بوردن شایستەیە، جا بڕێکیان گزوی خانەقاکان دەدەن

ەکان دەکەن یا چارەسەری ئاودەستی مزگەوتەکان خاوێن دەکەنەوە، یان تیماری نەخوش
ئاژیڵە بێ خاوەنەکان دەکەن، یا یارمەتی غەریبان و "ئیبنولسەبیل"ەکان دەدن تا پەیڕەو 
تەمەڵ و نان گوژانە بەردەوام نەبێت و نەبێتە باری گران بەسەر کۆمەڵگاو، چییە کابرا 

 سۆفیە و پیاوی خودایە.. مەوالنا دەڵێت:
 توی هم استا که گفته یکی در

 توی هم شناسا را تااس زانک

 مشو مردان سخرۀ و باش مرد

 مشو سرگردان و گیر خود سر رو

لەشێوەی ژیانی سۆفیان ناڕازییەو لە دەستەپاچەکی و لەم دوو بەیتەدا دیارە مەوالنا 
سەردەرگومیان ناڕەحەتە، بۆیە دەڵێت، تۆ مامۆستا و شێخان دیسان لەرووی سەواد و 

ش بۆی بکۆشەوە سەوادو زانست بۆخۆی بە وێیە، ئیدی تزانینەوە گەیشتونەتە ئەو پلەو پا
لە پڕ نەهاتوەتەکایەوە، کەرپوچ بە  و هۆشیاری دەدرێت لە قەڵەم، پردێک پردی عەقڵ
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کەواتە کەرپوچ بە تامولەوە لەسەر یەک دانراوە و تەواو بووەو خەڵکی بەسەردا دەگوزەرێ، 
بەشەرو مێژووی ئاینەکان، لە یەکیکە لە مەرجە گەورەکانی ڕەوڕەوەی عەقڵ و لێزانین 

ئاینی ]پارسانی و مەندایئەکان و براهمە[دا کە باوەڕیان بە دوناودون هەیە، دەڵێن عەقڵە 
توانای لێکدانەوەی تیادایە و پەنجە دەخاتە سەر بەرژەوەندی سەرتاسەری مرۆڤ و رێگاو 

پەیامبەران لەیەک جوێ دەکاتەوە، ئەوانەی و راست  چارەسەرییەکان هەڵدەبژێرێ و هەڵە
دەیڵێن ئەگەر لەگەل عەقڵدا بگونجێت ئیدی نیازمەندی پەیامبەران نابین وە ئەگەر لەگەل 
عەقڵدا نەگونجا ئەوا دورگردن لەو پەیامبەرانە زەرورییە.. مەوالنا هەر لەم رووەوە 

 دەفەرموێ:
 یکیست جمله این که گفته یکی در

 مردکیست احول بیند دو او که هر

 بود چون یک دص که گفته یکی در

 بود مجنون مگر اندیشد کی این

ێوەی جۆراوجۆر لە شتێکە بە شان ناتوانیت بیگۆڕێ حەقیقەت نە زەمان و نە زم
حەقیقەت دەدوێن و باسی لێوەدەکرێت، چاوی راست بین حەقیقەت وەک خۆی دەبینێ، 

. لە ا گێلن لە تەماشایەکدا حەقیقەت بە چەن شێوە و شەمایل دەبینن.یبڕێک کەس خێلن 
ئاینە ئاسمانیەکاندا یا رێبازی ئەو ئاینانە کە پەل و پۆی زۆریان لێ بووەتەوە، پەیامبەران و 

نگن، شتێکە لێکدانەوەو بیرلێکردنەوە لەزاتی ئەولیا و شێخ و چاوساقانیان لە ئەسال هاودە
نیە،  ئیالهیدا بۆچونیان جیاوازە و ئیال ئەوانە لە وەحدانیەتدا هیچ کێشە و دوو دەنگیەکیان

 ئەوە نەبێت نابنە یەک کۆمەڵ یا خود یەک دەنگ لە لێکدانەوەی حەقیقەتدا..
 بنوارە مەوالنا دەربارەی یەک رەنگی چی دەڵێت:

 مالل خیزد کزو رنگی یک نیست

 زالل آب و ماهی مثال بل

 رنگهاست هزاران خشکی در گرچه

 جنگهاست یبوست با را ماهیان

ەواو هەوەس، تەنها لە بەر هری دوور لە یک رنگی: راست کرداری جوان، رەفتا
 زەرافەت و خزمەتگوزاری راستەقینە



 یەو رازی ن نامەوال  

091 

لذت: سەرچاوەیەکی سەرەکی وجودی ئینسانەوە لەزەتەکان رەنگاورەنگن و چەند بارە 
وە دووبارەکردنەوەی کارێ، بارێ بە درێژایی زەمان دەبێتە هۆی بێ تاقەتی و دەکرێنەوە 

ەوشی حەزرەتی عیسایە مرۆڤی لێ بێ تاقەت نابێت، بێ دەربەستی، لەزەت چێژەکە تەنها ر
وابە وشک بوونی بۆ نییەو عیشق نە ئەویش عیشقە و موحەبەتە، کە سەرچاوەیەکی 

هەیە و نەبۆن، بەاڵم بەسەر چاوەی تەواوی لەزەتەکان دەژمێردرێت، وە عیشق توند و  یرەنگ
ەستە کەیلەو راستگۆیانە وا خاوەنەکەی پەیوتیژترین وە بەتینترین نەوعی موحەبەتە مەیلە

باوەش بۆ عیشق دەکاتەوە لە مەسنەویدا عیشقی ئیالهی بەشێوەی جۆراجۆر باسکراوە، ئەو 
عیشقە وەک "ئاو" هێنراوەتەوە کە ماسی بێ ئاو ژیانی بۆ نابێ، پەیڕەویش ماسیەو نیازی 

 بە ئاوە، بنوارە مەوالنا چی دەڵێت:
 ماهیان و آب همچو هوایت در من دل ای

 زمان یک بگردی گر بمیرد جانم ماهی

 آب بیرون زمان یک نبود صبر را ماهیان

 دلستان فراق در نبود صبر را عاشقان

 بود چون جان بی صبر باشد آب ماهی جان

 جان جان بی بود چون نبود صبر جان بی چونک

ئاو لێرەدا عیشقە، عیشقیش بەخۆدا ماسی ئاماژەیە بە عاشقان، ماسی بێ ئاو ناژی.. 
ا، هەر لەم بابەتە بەیتانە چەند بارەی کردووەتەوە وەک دەزانن دووبارەو چەند بارە لە مەوالن

هەر یەکە بەالیەوە بیرو ئەندیشە و گوێدا ناسازگارە، ئەوە مەوالنایە تیکرارو موکەرەرات 
کوچە و کۆاڵن و دەروازەی چەندین شارە، شارەکانی مەوالنا پڕن لە رازو نیاز و لەوانە 

ۆر، بەندە وەک خوینەرێک کاتێک لە شارو گەڕەک و کۆاڵن و کوچە مەتەڵی جۆراج
ەکانی شاری عیشقی مەسنەوی مەوالنادا دەگوزەرم هەستە بایەلۆژیەکانم لەدەست چپێ چپێ

ە گیردەکەم، لەبەر ناتەواوی "نەفسم" هیچم نایەتە قهەڵهەڵەفە و دەدەم و پەنجەم لە بڕێک 
مەینەت بە دەستەوە بگرم بکەومە تەمیز کردن دەستەوە، تۆ بڵێی رۆژێک لە رۆژان گزوی 

 کۆاڵنەکانی دەروونم؟و خاوێن کردنەوەی 
و لەم بەندو کوتەی لە ژیاندا بمپاڵی وێت و بێژەنگی حەق  رۆژێکتو بڵیەی فریاکەوم 

 و ئەودەم سەرفەرازانە سەر بنێمەوە..؟ کانەفس و حەزەکانی رزگار 
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 الی خوا بەتاڵە".. لە مێژەوە وتراوە. "ئەوەی الی بەنە خەیاڵە
بە پێچەوانەکەشیەوە دروستە، الم خۆشە ببمە ماسی و سەرتا سەری ژیانی داهاتوم 

فسوس و هەزار ئاخ یەشتا "دەشت ئاوییم"، یەشتا لەنێو ئاوی حەیاتدا بەسەر بەرم، ئە
گیرۆدەی ئالودەی سەدان ئارەزوی نەشیاو و گاڵوم، هەموو رێگایەکی دورو درێژ بۆ بڕینی 

مین هەنگاو دەست پێدەکات، منیش وا ملم ناوەتە نووسینی ئاوا لێدوانێکەوە، دەستم بە یەکە
داوەتە ناو قەد و قەبارەی ئاوا لێوانێکەوە قینا لیوانم هەڵقرچاوی سارای گوناح و تاوانە، 
قەینا یەشتا زاتی ئەوە لە خۆما شکە نابەم بدەم لە دەرو دەروازەی تۆبەکاری خودا، دەزانی 

بەکەسی نەبردووە، بەاڵم پڕ بەدڵ ئێرەیی بە سوجدە و کرنۆشی ئێرەییم  لە حەیاتمدا
راستەقینەی پیاوچاکانی رێگای یەکتا پەرستی دەبەم، لە دوورەوە مەستی یاهو یامەن 
هۆیانم کە دەیان بینم نەبوون و مانم لە تاوا دێتە حەشۆکەو لەرزین، چین چین عارەقی 

م، نەک پچڕپچڕو دەم دەم لە پەسا مر چاووگوێم، دەشەرم و خەجاڵەت لە پەسا دەردەدەم، ئیت
 لەخودا دێنە پاڕانەوەو تکا..

ودینی لبگەڕێینەوە بۆ الی مەوالی سۆفیان، پۆپەی عیشق و وژدانی مەوالنا جەال
 بەڵخی یا "رومی"

 کیمیا بود چه کیمیاسازست

 سیمیا بود چه است بخش معجزه

چاو وراوی زانستی کە بەو عیلمەوە کیمیا: وشەیەکی یۆنانی کۆنە، بە مانای فێڵ و 
 قاڵییش بکاتە زیو و سیم. دەتوانی مس بکاتە زێڕو

معجزە: کارێکی گەورەی لەرادەبەدەر تەنها لە توانای پەیامبەران و ئەولیای خودادا 
 هەیە و بەس..

سیمیا: وشەیەکی عیبریە، یانی زمانی کۆنی یەهودیەکان "یشم" یانی ناو "یە" یانی 
یبی ئەو دوو وشەیە دەکاتە زانستێک کە مرۆڤ کار و کردەوەی سەرسام "خودا"وە تەرک

 ئاوەر ئەنجام بدات، ئیتر گۆڕان یان پێکهێنانی شێوەو شەمایلێک نەبینراو
 یا دەفەرموێ:

 تعزیت از کبود او نبودی ور

 ناحیت این یخ همچو فسردی کی
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و ئێستاش هەمان لە رەنگی "خم" هەڵژەنین، ئەوسا کراوە یواباوە لە کۆسکەوتندا خۆ
م پۆشی یەشتا ماوە وەلەو دێرەیدا مەوالنا تەعزیەبار بە غەمگین و ۆرەش پۆشی و خ

بە مانای سەرما بردو و  غەمگینلە ئەفسوردە ناو دەباو وشەی ئەفسوردە لە فارسیدا جگە 
رچاویش دێت.. مەوالنا الی وایە ئەوەی هەوەسی لە پێناوی ناوی خودادا لە ناوچونی تیادا 

ت بە تەعزیەبارو ئەفسوردەی ناو دەباو الشی وایە ئەوانە لە زەوق و شەوقەوە بە دوورن، وە نەبێ
هۆی چاولێکەری، من  رەفتارەکانیان لە هەڵسان و دانیشتن و فکری خەڵکیدا کاریەو دەبنە

الم وایە، لەو بەیتەیدا مەوالنا ئاماژەی کردووە بە بیروڕای مادی گەرایان و دونیای 
 عیلمانیەت..

 اعیری گەورەی دونیای ئەدەبیاتی فارسی وتویەتی:ش
 رانی چه سخن دلم ز جویی چه نشان لبش ز

 نیاید خبر عدم ز را کس که ای نشنیده

مەنوارە دەم و لێویدا، کە هیچ بەدەمیا نایە، تۆ نازانی لە دڵ و دەروونی مندا چ 
یچ هەواڵێکی شەیداییەکی تێدایە، نەتبیستتووە ئەوە براوەتەوە کەس لە عەدەمەوە ه

 نەهێناوەتەوە.
 [بە عەرەبیەکەشی وتراوە ]

 عەتتاری نەیشاپوری فەرمویەتی:
 ساز عدم با و وجود ز بگذر

 است نام به عدم عدم، که زیرا
 خاست عدم با که یقین به دان می

 است نظام را وجود که هرجا
 است بخش وجود عدم چو آری

 است غالم جان به موجوداتش

م: وەحدەیەکی زەمەنیە وە رەنگە تەجەلی خودای مەبەست بێ، وە لە دونیای تەسەوفدا د
 عەرەبی" الی وایە "نفس الرحمان"بە تایبەت "ئیبنول

 کند پیدا نظر در عالم چو صد
 کند بینا خود به را چشمت چونک
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رەنگە بتوانێن بڵێین کاتێک پەروەردگار رەحمەتی زۆر دەبێ و پەیڕەوی تەریقەت چاو 
پەیڕەو لە ئاسایی وەدەر دەچن و بەرباڵو عەقڵ و هۆشی دەکاتەوەو ئەو دەمەیە زانستەکان 

ت دەبیسن شزانیاریەکانی پەرەدەسێنێ و هەم پەردەی گوێی و هەم بیبیلەکانی چاوی زۆر 
 و دەبینن.. یا دەفەرموێ:

 شماست جانهای حبس خود جهان این

 شماست صحرای که سو آن روید هین

 حدست بی خود آن و دمحدو جهان این

 سدست معنی آن پیش صورت و نقش

گیان واتە رۆح.. رۆح لە لەشدا هۆکاری زۆرە وەک مێشک و ئاوەزو تێفکرین و پەل و 
الوە رۆح دەورە دراوە شورەیەکی بتەوی لەش و بەدەن پۆ و حەواسەکان، لە هەرچوار 

و بەندەدایەو پەیڕەوی ئابڵۆقەی داوەو توانای وەدەرچونی نیە، مەگەر بەرەزای خودا، لە
لە لەش فەرمانی خودایە، وەتا رۆح لە لەشدا بێت لەزەت و خۆشیەکان سنوردارن، کە رۆح 

دەرچوو، دونیایەکی بەرباڵو بە رووی رۆحدا دەروازەکەی دەکرێتەوەو لەزەتە رۆحیەکان 
وەک لەش و پەیکەری ئینسان نابنە بەربەستی فڕینەکانی رۆح.. دونیای غەیب بێ 

 سنورە،
 را فرعون ٔ  نیزه هزاران صد

 عصا یک با موسی از شکست در

 بود جالینوس طب هزاران صد

 بود افسوس دمش و عیسی پیش

 بود اشعار دفتر هزاران صد

 بود عار اش امیی حرف پیش

آمی: ئەوکەسەی بێ سەوادە، نە خویندەوارە، ئەوانەی توانای خوێندوەیان تیا نیە، یا 
 سمانیەکانی خودا نیە..ئەوانەی باوەڕیان بە کتاوە ئا

هێزی دونیای مادی گەرایی بەراورد دەکا لەگەل هێزە مەعنەوی و رۆحیەکاندا، 
عارەب بەراوەرد دەکا لەگەل داردەستەکەی موسا و فیرعون و جالینوس و شاعیرانی 

ئەژدیهاکانی جادوگەرانی فیرعەوندا، یا لیزانی زانستی پزیشکی جالینوس لەگەل دوعای 
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ی عیسادا کە چۆن دەردە بێ دەرمانەکانی دەواو دەرمان دەکرد.. یا لێزانی و رەبانی حەزرەت
ئەو دەمەی موعجیزەی قورئانی پەیامبەری خودا بەراورد کردن لەگەل شیعری شاعیرانی 

عەرەبدا، بەو شیوە موعجیزەی پەیامبەرانی خودا بە گوێرەی زەمانی خۆیان کە روویداوە 
 یەکەم وایە..دوای سەدەها ساڵ یەشتا وەک رۆژی 

لەو بەیتانەی پێشودا، مەوالنا ئاماژە بە هێزو توانای هەواو هەوەسی دەکا و کە مرۆڤ 
و حیکمەت لەنێو دەڕوا، ئەوەی زەرافەتی حەق و گیرودەی بوو، ئیتر عەقڵ و درایەت 

حەقیقەتە وەک پەڕی بەر رەشەبا لوول دەداو بای دەداو سەرنگون، وە ئەو بەیتە ئاماژەیە بەم 
 [تە ]ئایە

رێبازی تەسەوف زیرەکی و زرنگی لە کاروباری دونیاییدا پەسەند ناکەن و خۆیان لێ 
وبەس،  تەواوی هۆشیاری و لێهاتویی هەر دەبێ دەربارەی ئەو دونیایە بێوەدوور دەخەنەوەو 

و لە ئەوی گرنگە پااڵوتنی نەفس و زاتی خۆیەتی بەالیانەوە، گرنگە هەتاوەک
ی پارێز دەکەن و الیان وایە ئیسپاتی خودا بە دەم و زمان وەفزی و شەفەبەرانبەرەکەی ل

نەشیاوە، ئەوی گرنگە تەقەلالو موجاهەدەتە زۆر لە فەیلەسوفەکان تەواوی ژیانیان لە 
دا ژیان  لێدوان و بەحس و لێکدانەوەی فەلسەفیدا گوزەراندووە سەرئەنجام لە دونیای گومان

 سەر دەنێنەوە.. بۆیە مەوالنا ئەمەی فەرمووە:، هەر لەو گومانەیشدا دەگوزەرێنن
 کاو کنج آگنان گنج بسا ای

 گاو ریش شد را اندیش خیال کان

 ریش گاو: ئاماژەیە بە گێلی و دەبەنگی
 وە هەر لەم رووەوە لە دیوانی )مسعون سعد)دا هاتووە:

 کردم همی زیرکی دعوی
 هنجار گاویم ریش لگد زد
 مشناس آدمی یچه جهان در

 سار زیرک گاو ریش از بتر

 مەوالنا دەفەرموێ:
 زرد روی شد بد کار از زنی چون

 کرد زهره و خدا را او کرد مسخ
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 روی زرد: شەرمەزاری، خەجالەت کێشان
مسخ: روخسار تێکچون و ناحەز وەدەرکەوتن، یا رەفتارو خووی ئینسان گوڕین، وەک 

ئاماژەیە بە بیروڕای "دوناودون" هەروەها دەکرێ  ەدابڕواتە خوو و پێستی درندەیەکەوە، لێر
ئەو بەیتە ئاماژە بێ بە "هاروت و ماروت" کە لە رێگای زوهد و موجاهەدەتدا لەخۆبایی 

زوهرە ئیتر بوون و لە ئاسمانەوە دابەزین و بەسەر زەوییەوە شیفتەی ژنێک بوون بەناوی 
کردنیان کردە پیشە، ژنە "زوهرە" مەی گوزاری و رابواردن و تاوانی کوشتن و ناڕەوایی 

لەوان فێربوو، خۆی گەیاندە ئاسمان و خودایش زوهرەی کردە رازی ناوی هەرە گەورەی 
 ئەستێرەیەک بە ئاسمانەوە.

هەر داستانێکی نێو قورئان لە مەوالنا نەگوزەراوە و بەشێوەی خۆی پڕ لە زەرافەت 
 خستویەتیە دەقێکی شیعریت وە و دایڕشتووە:

 بود مسخ کردن زهره را عورتی

 عنود ای مسخست نه گشتن گل و خاک

 برین چرخ سوی بردت می روح

 اسفلین در شدی گل و آب سوی

 سفول زین کردی مسخ را خویشتن

 عقول رشک آن بد که وجودی زان

 بود چون کردن مسخ کین ببین پس

 بود دون غایت به این مسخ آن پیش

ەت، ئەو جێگانەی لە لەشدا عورت: هەر کارێک ببێتە مایەی شەرم و خەجال
دەشاردرێنەوە، لە زۆر جێگەو دەڤەری کوردەواریدا بە زێ و زەکەری ژن و پیاو دەڵێن 

 عەورەت.
اسفلین: کۆی ئەسفەلە، یانی ژیرترین، ئەم وشەیە لە قورئانی پیرۆزدا بەکار هاتووە 

 ە.]نجعلناهم األسفلین[ مەوالنا بۆ کابرایەکی گەمژە و ناتەواو بەکاری بردوو
سفول: بە واتای بی سەر و پاو سەرسەری و هیچ تیابەسەر نەبوو، هەر وەک بە 
شێوەکی مادی یا بایەلۆژی روخسار دەکرێ بشێوێ و بە شێوەیەکی نەشیاو ناشیرێن و 

 ناحەز و ترسێنەری بەسەر بێت.
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لە دونیای تەسەوفدا رۆحی مرۆڤ بۆی هەیە ئەویش مەسخ و گۆڕانکاری ناحەزاندنی 
کە هەرچی سیفاتی جوان و شیاوی هەیە لێی بتارێ و ئەوی نەشیاوە الی ت بەسەردا بێ

پەسەند بێ و رووی تێکاو بێتە سەرسوپوردەو غوالمی ]مەسخی باتن، مەسخی دڵ و 
دەروون[ ئەوانەی ئامادە و نیازی سەفەریان هەیە یا دەیانەوێ گەشتێک بکەن لە مێژدا 

و بەرز  گەشتە ئامادە دەکا، سا بە ئەسپ پێویستەکانی ئەو ونیازمەندیەکانی ئەو سەفەرە
واڵخ یا خود ئوتۆمبیل یا فرۆکەو کەشتی بیکا، یا بە پیادە کە گەیشتە هەوارگە و 

خۆی و مایەوە، ناچاری فێربوون و لیزانینی کولتورو زمان و وشەو جێگەو شوێن و جێگەی 
گۆڕێ.. ئیدی زاراوەی ئەو دەڤەرەی دەبێ وە شێوازی دەگۆڕێ، رەنگە ناسنامەی خۆشی ب

ئەوە نیازو جەبری زەمانە، ئەو گۆڕانکاریانەی ئەنجام دەدا، مرۆڤ کاتێک دەگاتە 
ەکی تایبەتی، قۆڵی لێ هەڵدەماڵی و لە پێناوی ئەو بیروباوەڕو بیروڕایقەناعەت و 

بۆچونیەدا گۆڕانکاری بەسەردا دێت، ئەوانەی بەدوای ژناندا دەگەڕێن و سەودای نازو 
هۆشیارانە خۆیان دەڕازیننەوەو، زمانی  ەوەەوێتە خولیاو کەللەیانتی ئافرەت دەکنیعمە

تا دڵی ئەو ئافرەتانە بەدەست دەبن و بۆنی خۆش و سەد ئەفسون بەکار دەبەن،  ئافرەتان فێر
دێنن، یا ئەوانەی خولیای ماڵ پەرستی و کۆکردنەوەی زەڕوزۆر دەکەوێتە بڕواو 

و ئەو خولیاو بۆگەنە دەکەنە ئامانژ و ئاواتی  بەرنامەیانەوە، ئەوی زەرافەتە لەبیری دەکەن
زەریفەکان، کارو کردەوە ڕەوشتە رۆژانەیان و گوێ نادەنە ئەوەی لەسەر حیسابی ناحەقی یا 

پاکەیە لە فەرهەنگیاندا نیەو توڕی دەدەنەالوە،  ووژدانیەکان، خێرخواهی، ئەوەی چاکە
لەدوا بەیتی ئەو شیعرەیدا  ی دڵ[ ناو دەبەن، مەوالنابە ]مەسخسۆفیان ئەو مرۆڤانە 

مەسخی روخساری باس کردووە، هەروەها شێواو بوونی "مەسخی باطن"یش، کەواتە مرۆڤ 
بە کردەوە و گفتار و رەفتاریدا پلە و پایەی ئینسانیەتی بۆ دادەنرێت و هەڵدەسەنگیردرێت، 

بباو بۆی ئەگەر رەفتار خوێناوی بێ، ئەگەر لەزەت و چێژ لە ئازارو زەرەرو زیانی خەڵکی 
 و شەمایل مرۆڤە، ئەگینا لەسەر درندەکان لە قەڵەم دەدرێت:بکۆشێ ئەوە تەنها بە شکڵ 

 تاختی اختر سوی همت اسپ

 نشناختی را مسجود آدم

ێت، رناگیرتام و چێژی لێ وە ەوەرگێڕانی دەق بە دەقی بەیتەکانی مەسنەوی شتێکی ب
فەرمو بنواڕە وەرگێڕانی دەق بە ئەو بەیتانە بەبەرچاو بخەم، بۆیە من کۆشام جەوهەری 
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 دەقی ئەو بەیتەیدا.
ئەسپی هیمەتو توانا بەرەو ئەستێرە تاو دەدەی مرۆڤی کڕنۆش بەرت نەناسیوە.. ئەو 

بە لێکدانەوە هەیە، کە بگونجێت لەگەل فکر و زکری مەوالنادا بۆیە بەندە لەو بەیتە نیازی 
 م.ردوە بابەتە لێکدانەوە ب

ینەی مرۆڤایەتی و شێوەو شەمایلی زاتی پەروەردگار، کە آدم مسجود: یانی راستەق
جیهان و زیندەوەران بە دیاردەی پەروەردگار دادەنرێت وە خودا بۆخۆی ئاوێنەی زیندەگانی و 
کەون و کائیناتە، وە پێزانین و لێکدانەوەی مرۆڤ نەگەیشتوەتە ئەو پلەو پایەی زانیاریە، 

تێکرایی لێکداتەوە، ئەوەسا هەردەمێ نا دەمێ، تا بە تەواوی بتوانی "وجود" بەشێوەیەکی 
دەست نیشان دەکرێت.. کەواتە یەشتا زۆر لە  کۆمەڵگایەکی تازەی ئەستێرەکان دەدۆزرێتەوە

زانیاریە نەزانراوەکان سەرپۆشی بە سەرەوەیە و عەقڵی ئێمەی مرۆڤ پێی نەگەیشتووە، وە 
ن یەشتا هەنگاوەکان سەرتایین لە دونیای مەعنەویەت و ماوەرای تەبیعەتیشدا بۆ پێ زانی

ئێمە ناڕۆینە نێو لێکدانەوەی دونیای ئەرواح و مەالئیکە و پەری ئاسمان، ئەوانیش 
سنوردارە و هەر یەکەیان کارێکی تایبەتیان پێ سپێراوەو فەرمانی خودا جێ زانیاریەکانیان 

لە فەرمانی بە جێ دەکەن و هەر ئەو لێزانینە سنور دارە، بۆیە هۆی یاخی بوونی شەیتان 
ئەگەر ئەو پێگەیەی "ئادەم"ی بەالی خوداوە بزانیبا، خوداو کاتێ کرنۆشی بۆ ئادەم نەبرد.. 

بۆ ئادەم دەبرد.. لەو بەیتەدا مەوالنا رەخنە لە ئەستێرەناسان  یبێ یەک و دوو کڕنۆش
دەگرێ و الی وایە "هات و نەهات" تەنها بەالی خوداوەیە ئیدی کاریگەری ئەستێرەکان و 

اکب" بەسەر ژیانی رۆژانەی خەڵکیەوە نیەو ئەوە کارێکی بێ خود و ناپەسەندە "کو
 کردویانەتە پیشە.. یا دەفەرموێ..

 صدهزار و وزیر صد و او وزر

 شرار یک از خدا گرداند نیست

 کند حکمت را تخییل آن عین

 کند شربت را زهراب آن عین

 ورز: بارو قورسایی تاوان.
 تخییل: خەیال کردن، خەیاڵ.
 حکمت: وتەی راست و شیاو.
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هێزو توانای خوداوەند، بێ مەرز و سنورە، ئەوی بیەوێ دەیکا، هەر لێهاتنێک یا 
سەرکەوتنێک یا بەدبەختیەک یا خۆشبەختیەک سەرچاوەی سەرەکی زاتی خودایە.. ئەوە 

 ئەوەل، ئەوە ئاخر..
 را ابراهیم آتش در پرورد

 را بیم سازد روح ایمنی

حەزرەتی ئیبراهیم، کە چۆن نمرودهاوێشتیە نێو گڕو کڵپەی ئاماژەیە بە داستانی 
دا بە مەرجی سەالمەتی و ئازار لێ  ئاگرەوەو خودا فەرمانی ساردبونەوەی ئاگرەکەی

 نەکەوتنی حەزرەتی ئیبراهیم، ئەگینا لە سەرما و سوڵەیدا دەڕچا..
 یا دەفەرموێ:

 سوداییم من سوزیش سبب از

 سوفسطاییم چو خیاالتش در

 : ئەوانەی دووچاری خەیاالت دەبنسودایی
 خولیا: شێت و وێت..یمال

سوفسطائی.. ئەمانە کۆمەڵێکن حەقیقەت وەدەرخستنە روی بە پێویست نازانن، زۆرتر 
گرنگی دەدەنە لێدوانی لێزانانە و زاڵ بوون بەسەرغەریمدا، بە هەر وەسیلەو ئامێرێک بێت، 

رانبەرەکەت یا بکێشیتەوە، یا سەری پەنای بۆ دەبەن راست بی یا هەلە گرنگ ئەوەیە بە
دەربارەیان دەڵێن: بڕێک لێزان بونە ناڕۆنە تەسلیمی بۆ دانەوێنێتەوە.. چاوساقانی ئیسالم 

ژێر هەستە چوارچێوە دارەکانەوە، ئەوانە دابەش بوونەتە سەر سێ تاقمدا ]ال أدریة، عنادیة، 
ن رێژەییە، بەاڵم تاقمی "عندیة" عندیة[، یەکەمیان الیان وایە هیچ لە گۆڕدا نیەو راستیەکا

پێی هەبێ، زانایانی ئیسالم، تاقمی  الیان وابووە کە حەقیقەت ئەوەیە باوەڕت
 سوفسەتاسیەکان و گوماندارانیان تێکەڵ کردووە..

 مەوالنا ئەوەسا لە دەرگایەکی دیکە دەدا و دەڵێت:
 کنید دون حس گوش اندر پنبه

 کنید بیرون خود چشم از حس بند

 سرست گوش سر گوش نآ ٔ  پنبه

 کرست باطن آن کر این نگردد تا
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پنبە در گوش کردن: لۆکە لە گوێ نان بۆ پارێز لە دەنگە نا هالەکانی، توانایی 
تۆنی دەنگ ئەگەر لە بیستنی گوێی مرۆڤ سنوردارە لە رزینەوەی تۆنی دەنگ ئەگەر 

ەزار لەرزینەوەش بیست لەرزینەوە کەمتر بێت گوێی مرۆڤ نایبیستێ، وە ئەگەر لە بیست ه
زۆرتر بێت لەیەک چرکەیدا ئەوا گرفتێکی گەورە بۆ گوێی مرۆڤ دەسازێنێت، توانایی 
نێوان یا رەنگ یا قەبارە.. ئەم دوو هەستی مرۆڤە ئەگەر ئامێری تەکنەلۆژیایی بەکار 

ن ، وە ئەوە بە توانای "حسی" "ناسراوە، بەاڵم سۆفیاببرێت، ئەوا تواناییەکانیان سەرسام ناوەرە
.. ئەگەر چاویان گرێ لە هەستی "حسی" دیتن و تر تێی دەفکرێن و دەڵێن بە جۆرێکی

بیستن بتوانرێ رزگار بکرێت مەبەست پێگەیشتنی سۆفیانە، ئەوا دەتوانرێت 
سەرسام ئاوەریشی ببینێ، مەوالنا ئاوڕی لەو مەبەستە  یببیسێت و دیمەنئاوازەئاسمانیەکان 

 داوەتەوە..
ێکدەیتەوە زەرەری زۆرترە تا سود، دەمارگرژەکان جگە لە دەنگ بڕێک بیستن و دیتن ل

بیستنە دەبێتە چاو تر نابیسێت، وە ئەو نە وتەی رابەری خۆی نەبێت هیچ ئاموژگاریەکی
بۆخۆی بەڵگەیەکی راستەوخۆیە، لەفارسیدا وتراوە ]اینکە عیانست چە حاجت ببیانست[ 

ەو هەموو داهێنان و ئامێرە سەرسام ئەوی بە بەرچاوەوەیە نیازی بە لێکدانەوە نیە، ئ
سەردەمە. ئەوەسا بە بەرچاوەیە تۆ ناتوانی ئینکاری ئاوەرانەی دونیای تەکنولۆژیای ئەم 

 عەال سەاڵتە:بکەیت، ئەوە حەی 
 شوید فکرت بی و گوش بی و حس بی

 بشنوید را ارجعی خطاب تا

 دری بیداری گوی و گفت به تا
 بری کی بویی خواب زگفت تو

[.. بگەڕێرەوە بۆ ئاماژەیە بۆ ئەم ئایەتە پیرۆزە ]ارجعی: 
 الی خودا، لە هەستە نەشیاو گاڵوەکان بە دوور کەوەو روو بە حەقی تەعاال هەنگاو بنێ..

 بەالی سۆفیانەوە، خودا لە هەتاو دیاری ترە و رۆشنترە
 ما فعل و قول بیرونیست سیر
 سما باالی هست باطن سیر

 بزاد خشکی کز دید خشکی حس
 نهاد دریا بر پای جان عیسی
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گفتار و لێدوان بە هۆی جەستەو بەدەن و فکر و زمان و زارەوە دەکرێ و لەدەم 
وەدەردیت، وە ئەو پیت و گفتارە بە پێی بیروڕاو بۆچوونی فکر و لێکدانەوەی زات و هەواو 

سایەی دەردەسەر و نەگبەتیە  هەوەسی نەفسەوە وتراوە، باشە، خراپە، چاووڕاوە، حیکمەتە،
یان پڕوپووچە، ئەوەیە و شاردەی تێفکرینی خاوەنەکەی، جا بۆیە وا باوە وەدەرکەوتنی نەفس 
و زات لە ئاستی کارو کردەوەدا ئەوە بۆخۆی بەهاتنەخوارەوەی نەفسی دادەنرێت.. وە بە 

 پێچەوانەشەوە دروستە..
بووە لە ئالودەگی، وە حەزرەتی رۆح بۆخۆی کە هاتوەتە وجود پاک و خاوێن و دوور 

عیسا نمونەی یەکتایی و بە ئەندازەی خاوێنی رۆح "مونەزە" بووە، بۆیە پێی وتراوە "روح 
 اللە" وە بەشی دووهەمی بەیتەکە ئاماژەیە بەم وتەیەی پەیامبەری خودا "محمد د.خ"

 هەر لەم رووەوە دەفەرموێ:
 ماست فکر و فهم و وهم خاکی موج

 فناست و سکرست و محو آبی موج

محو: تیاچون لە خوداو، بێ ئاگایی لە چوار تەنیشت بەرانبەرەکەی، هۆشیاری و 
ە ئاگاداریە وە ئەو دیاردویو لە کەم چاوساقدا روودەدا کەوا بتوانێ لە وەحدەتی خودادا بگات

 "فەنافیلال"
شکر: مەستی و ئاشوفتەگی لەزەت بەخش، رۆح لەو حاڵەتەیدا لەش و ئەندام بە گوێی 
فکرو عەقڵ ناکاو سەرگەرمی دونیای باتن و شاراوەیەو، ئەوەی هەستی هەیە توڕیداوەتە 
الوە، ئەوەش لەگەل مەستی خواردنەوەی ئەلکولدا جیاوازە، کحولیات حەرامە و ناپەسەندە، 

تی رۆحی لە دونیای تەسەوفدا عالەمێکی بەرباڵوە، مەست لە عیشقی خودادا بەاڵم مەس
سەرسامەو دوورە لە لێکدانەوەی هەیە و هانێ.. ئەوی ئەوەی تیادایە جگە لە زاتی حەق 
نەبێت فکر لە هیچ ناکاتەوە، نیازە بایەلۆژیەکان باالیەوە مەفاهیمێکی نیە، ئەگەر 

دەرکەوتووبێت، وە ئەگەر ئەو دیدارانە دووبارەو کۆشەیەک لە هەرەگەورەیی مەعشوقی بۆ 
وە خۆ بگرێتە ئەو دیدارانەوە عاشق بەرگە دەگرێ، وە ئەو حاڵەتە سۆفیان چەند بارە بێتە

 پێێ دەڵێن "صحو بعد المحو"
 ئەبولقاسمی قشیری لەم رووەوە دەڵێت:
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 بۆ هەست و شعور..هۆشیاری دوای مەحوبوون گەڕانەوەیە 
 وە عەلی کوڕی عوسمانی هجویری، وتویەتی:

 "هۆشیاری یانی بەدەست هێنانی مەبەست، وە سوکر ڕێبازی بایەزیدی بسطامیە.."
شەپۆل بەبێ جواڵنەوەی "با" و تۆفان روونادا، بە تەئکید بیروڕای دەرونیە وا "موحو وە 

 ئاوی"سوکر و فەنا" بە وجود دێنێ وە بەوە وتراوە "شەپۆڵی 
 :مەوالنا دەفەرموێ

 دور تو سکری آن از سکری درین تا

 نفور جامی آن از مستی ازین تا

لە دونیاو ئەحواڵی مەلەکوتدا نەکراوەو نەگونجاوە "بانێک و دوو هەوا" ناکرێ لە یەک 
ساتدا دوو حاڵەتت هەبێ و سەر گەرمی هەردووکیان بیت، هەم دونیایی هەم رۆحی و 

ەرمی دوور ئەندازەکانی مەرجەکانی ژیانی، ناتوانێ پەنجە لە مەلەکوتی، مادام سەرگ
 بی.. دا هەڵەفەی زەرافەتەکانی دونیای مەلەکوتی

ئەوانەی روو بە دونیای مەستی و مەستی لەگەل حاڵ و ئەحواڵی دونیای مادیگەراییدا 
 تر داخەن شەیدایی دەرۆن، دەبێ هۆشیارانە رازی دڵ بپارێزن و دەرگای هەستەکانی

 غبار چون آمد ظاهر گوی و گفت

 دار هوش کن خو خاموش مدتی

 خامۆش: بێ دەنگی و سکوت و خامۆشی
وتی، وتی، یا گوی گرتن لە بڕێک باس وەک تۆزو گەردێکە بنیشێتە سەر رووی 
ئاوێنەوە، وە ئەو وتوووێژانە دەبنە هۆی فەرامۆشی یا وەالوە خستنی رێگە و رێبازو کارو 

دیدەی و دە وردە چۆن ئاوێنە ژەنگ هەڵدێنێ، ئاوا چاو کردەوەی مەلەکوتیەوە، وە ور
 هەست پیکردن کوێر دەبنەوە.

دیسانەوە مەوالنا ئەوەسا گەڕاوەتەوە سەر رێبازی "فەنافیلالیی"و لەگەل خۆیدا پەیمان 
 تازە دەکاتەوەو دەفەرموێ..

 زنی می زخمه تو و چنگیم چو ما

 کنی می زاری تو نه ما از زاری
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 تست ز ما در انو و ناییم چو ما

 تست ز ما در صدا و کوهیم چو ما

 مات و برد اندر شطرنجیم چو ما

 صفات خوش ای تست ز ما مات و برد

وەسف و لێکدانەوەی "فنا" یەکێکە لە مەرجەکانی خودی فەنا، مرۆڤ و رۆحی 
مرۆڤ کارو کردەوەی خودایە هەر نەبیت ئێمەی باوڕداران المان وایە خودا یەکەمە خودا 

یە، خودا پایان و سەرئەنجامە، بوون و نەبوون و ئاکام و سەرئەنجام بەبێ فەرمانی سەرەتا
خودا ناکرێ، مرۆڤ جگە لە وجودی بایەلۆژی نیازی بەالواندنەوەی هەستەکانیەتی، 
بۆی دەکۆشێ، بە دەستی بهێنێت، بڕێک بۆ وەدەستهێنانی، نەخودا دەناسێ و نە پیریشی 

تریش هێندە لەناو دەریای بێ  تر دەکاتەوە، بڕێکی لە وژدان و رەوشت و مافی خەڵکی
بەرانبەردا سنوری پەروەردگارا نغرۆن، خۆیان و هەوەس و ئارەزووەکانیان لەبیرچوەتەوە، لە 

خودا ئەوکەسانەی لەنیر ناکاو بە سرودێکی یەزدانی دەیان الوێنێتەوە و رۆژ بە رۆژ پلە و 
وە لەناو ئەوکەسانەیدا دیسان پلەو پایەی پایەی زانین و مەعریفەتی رۆحی پێ نیشان دەدا 

جۆراجۆر هەیە بڕێک دەگەنە مەرتەبەی تیاچون لەناو وجودی خوادا "فەنافیلال".. لەوێرا 
پەیڕەو تەواوی تواناو کارو کردەوەی وەک کەسێکی زیندوی ئاسایی نیە و وەک ئەویش 

نا بۆ رونکردنەوەی ئەو بیر ناکاتەوەو نیازە بایەلۆژییەکانیش توڕ داوەتە الوەوە... مەوال
مەبەستە ئەوەسا باس لە ئامێری موسیقا وەک چەنگ و نەی و پیاوی سوارەو پیادە و 

 شەترەنج دەکات.
ۆر، پەیڕەو کە پا دەناتە سەر رێچکەی دونیای "سلوک" تێکەڵەیەکە لە بیروڕای جۆراج

ستو نین و جوان و ناشیرین، پاک و ناپاک، شیاو نەشیاو، بەاڵم هیچ یەک لەوانە دەق بە
چاوساقی پیرەکەی، چاوساقەکەی دەتوانێ لە پەیوەستە لە گٶڕانکاریدان، وە بە رێنمایی و 

تر ئیتر وردەوردە پەیڕەو بە گوێرەی تەقەلالو موجاهەدەت  قۆناغێکەوە بگوێزێتەوە قۆناغێکی
 رێگەیەیدا دەڕوا تا لەباری دەروونیەوە ئارام ەە بەچاوساقی پیرەکەی رۆژ بە رۆژ بخۆی و
 و لە ئاسایشێکی دەروونیدا رۆژگاری بەسەر دەبا و دەگاتە پلەو پایەی بەرزترو بااڵتر دەگرێ

 قلم و نقاش پیش باشد نقش

 شکم در کودک چو بسته و عاجز
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 بارگه جمله خلق قدرت پیش

 کارگه سوزن پیش چون عاجزان

 کند آدم گه و دیو نقشش گاه

 کند غم گه و شادی نقشش گاه

 دفع به اندجنب دست تا نه دست

 نفع و ضر در زند دم تا نه نطق

بارگە: بارەگا، ئەو جێگەو شوێنە گەورەیە کەوا گەورەکان خەڵکیان تیا دیوە یا دەدی، 
ەم ئبەاڵم ئەم وشەیە بەالی مەوالناوە مەجازیە، بە مانای خەڵک و خوایە، سەرتاسەری 

ێ، لە تەعبیرو وشەو مەوالنا لەجۆیەی وشەی "حضرت" بەکاری بردوبلەوە دەچێ  .دونیایە
واژەی فەرهەنگی تەسەوفدا بە واتای هەریەک لە پلەکان و مەرتەبەی وجودە ]

] 
کارگە: کارگەیە، ئەو جێگەو شوێنی کاری تیادەکرێت، کاری پیشەسازی، یان قالی 

ارو چنین. یا هەرکارێکی عەزەلی لە ئاکامی جواڵنەوەی دەست و پا بێتەکایەوە، وەک ک
 ..ئەوساو ئێستاش کردەوەی جۆاڵکانی

ێتە نەخش و نیگاری سەر کاغەز، یان تورمە و سورمەسازی مەوالنا مرۆڤ دەشوبهێن
سەر پارچەو قوماش، کە چۆن نەخش و نیگار لە ئاکامی دەرزی سوژن شکل و شەمایل 

 ەا ئەوپەیدا دەکا، سا ئەگەر جوان و رێک و پێک بێ یا بە پێچەوانەوە، لە هەردوو حاڵەتد
بیر لە بەحسە دوورو امی کارو کردەوەی نەقاشەکەیە تابلۆکە تاوانی نیە ]لێرەدا بەندە ئاک

بەیتەدا الیەنگیری "موسەیەر"  رەیەرو موسەیەر دەکەمەوە"[ مەوالنا لەو چوادرێژەکەی "موخ
بوون دەکا و دەڵێت: لەمێژدا بریار لەسەر ئەو قالب و چوارگۆشە و رەنگ و شکڵ و شێوە و 

جوانی یا ناشیرێنی کارو کردەوەی چاک و خراو لە ئەزەلەوە مایلە دراوە.. کەواتە شە
بریاری لەسەر دراوە، بۆیە روو بەو دۆڵ و دەربەند و رێگا و رێچکەیە وردە وردە دەکەویتە 

 رێ و سەرئەنجام فەرمان بەرەو وای بۆ نووسراوە.. یا دەڵێت:
 بیت تفسیر بازخوان قرآن ز تو

 رمیت اذ یترم ما ایزد گفت

 ئاماژەیە بۆ ئەم ئایەتە پیرۆزە کە دەفەرموێ:
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شیعە و ئەشعەریەکان دەڵێن.. تیرهاوێژتن یا خۆڵ پرژان لە حەقیقەتدا کاری پەیامبەری 
خودا بووە ]د.خ[وە لەبەر ئەوەی خودا کارەکەی بەالوە پەسەند بووە، وە ئەو کارە بە 

ریەکان تەواوی کار و کردەوەی بەندەکانی خودا عەخودایی دادەنەن، بۆیە ئەشکردەوەیەکی 
بەجێکردنی فەرامێنی خودایە  ە بۆ جێبە کاری پەروەردگار دادەنێن بەم شێوەیە بەشەر ئامێر

ئەوەی لێی دەوەشیتەوە بە فەرمانی پەروەردگارە و خودی ئەو وسیلەیە و بەس، وە "سالک" 
نێتەوە، راستە کارەکە ئەو کردویەتی بەاڵم بە فەرمانی خودا خۆی لە وجودی خودادا دەبی

 بووە:
 دیسان مەوالنا هەر لەم رووەوە فەرمویەتی:

 اضطرار دلیل شد ما زاری

 اختیار دلیل شد ما خجلت

 چیست شرم این اختیار نبودی گر

 چیست آزرم و خجلت و دریغ وین

 چراست استادان و شاگردان زجر

 راستچ گردان تدبیرها از خاطر

سانەوە ئاماژەیە بۆ "موخەیەرو موسەیەر" ئەڵبەتە ئەم باسە باسێکی دوورو درێژی ید
فەلسەفیە، وە لە مەسنەویدا لەم رووەوە لە شەست و پێنج الوە باسی کردووەو پەنجەی 

سەر، بەنۆرە دەمێک "موخەیەر" بوون زاڵ دەکاتە سەر "موسەیەر" بووندا.. وە وا خستوەتە 
ی بە یەکجاری "موسەیەر" بوون پەسەند ناکاو لەبارەی فەلسەفیەوە رەدی دیارە کەوا بیروڕا

دەکاتەوە، وە لە بڕێک حاڵەتدا "موخەیەر" بوونی بەالوە پەسەندترو شیاوتر دێتە بەرچاو.. 
ئەمەش دەگەرێتەوە بۆ ئەوە کەوا بەشەر دووالیەنە دوو رووباری خرۆشاوە لە یەک کەسدا، 

خودایی وە کاروباری عەمەلی کەسەکەیە، کە لە وەی بیروڕای روحانیەت و کارو کردە
ژیاندا دەیکا چ لەبی چارەییدا یا بەپێی نیاز و هەوەس، ئەو تەرازووە بە پێی کەیل و 
کێشانەکە کە هەردوو الیەنە دێتە کێشانەو تەرازو، لە دونیای تەسەوفدا بە ]جەبری 

"جەبریە"کانە، کە  محمود[ ناو دەبڕێت، وە "جەبری مەزموم" کە بیرەڕای کۆمەڵەی
 بونە جعم کوڕی سەفوان"پەیڕەوی "
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مەوالنا دەلیل دێنێتەوە کە مرۆڤ بەرانبەر هێز و توانای تەواو نەبووی خودا بە هیچ 
 ەهەڵدێرەو ەوکەولدەژمێردرێت، ئەوەش راستە مرۆڤ وا خوڵقاوە تا توش نەبی و نەکوەێتە تەه

وە گریان لە ناچاریە نەک ئیختیاری،  کەمتر پەنا دەباتە خوا، کەواتە پارانەوەو زاری و
هەروەها هەستی پەشیمانی دەربارەی کارێک کردەوەیە کابرا کردوویەتی کەوایە هەست بەو 

تر مەفهومێکی  تاوانەی دەکات وا کردویەتی، وە پەشیمانی دەربارەی کاری خەڵکانێکی
ق ولتەیری( نیە، سەرزەنشتی مامۆستا لە قوتابی ئەوە کارێکی ئیختیاریە.. لە )مەنتی

 عەتاری نەیشاپوریدا هاتووە:
 کفر کافر را و دین دیندار را

 ذره دردیت دل عطارا

دەردی ئاشوفتەگی و بی قەراری بەالی سۆفیانەوە بە کلیلی دەروازەکان دەژمێردرێت 
چونکە بی قەراری هەست بە نیازە بە حاجەتە، بەو شتەی ئەوی خستۆتە خولیایەوە وەتا 

حەشۆکە و هەیەجان و ناتوانێ بەرەو  ەنێ لەش و مەوجودیەت نایەتەرە نەسێبئەو نیازە 
کوچە و کۆاڵنی شەیدایی هەنگاو بنێ، وە ئەو نیازە تا بە هێزتر دەبێت، مەوالنا ئەو نیاز و 
دارایە بو نیشانەی مەعریفەت و پەنگ خواردنەوەی دەرد و ئازارەکان دەزانێ و الی وایە لە 

 نە مەوالنا دەفەرموێ:هۆشیاری و پی زانینا وا پەریشا
 حطب چون ناری چرخ زیر به تا

 عطب در و عنا در نسوزم من

چرخ ناری: لە مێژدا وا باوەڕ بووە لە بازنەی دەرەوەی جازیبەی زەوییەوە چوار تەنیشت 
 ئاگرە.

 عنا: رەنج و دەردە سەرو بۆ نوهات
 ازین بعد نشینم عیسی پهلوی

 چارمین آسمان فراز بر

بۆ ئاسمان هەڵکێشراوە، ی و ئیسالمدا باوەر بەوەیە کە عیسا لە ئاینی کریستیان
لە نهۆمی  الی وایە کۆچی[ 292ئەبوبەکری عەتیق کوڕی محمد سورئابادی ]مردوی 

چوارەمی حەوت نهۆمەکەی ئاسمانە، وە ئەو باوەڕە لە کتاوی "قصص االنبیاء"دا هاتووە، 
وایە لە ئاسمانی سێهەمدایە ان الی دا یا لە دیوانی سەنایی وە هەروەها لە دیوانی خاقانی
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تر الیان وایە، هەوارگەی  بەاڵم زۆربەی چاوساقان الیان وایە لە نهۆمی دووهەمدایە، بڕێکی
عیسا لە دامێنی عەرشی خودادایە، وە "ئیبنولعەرەبی" الی وایە عیسا لە نهۆمی 

وە مەوالنا لەو کافرەکەوە دەست نیشان کراوە  ەدووهەمدایە. نهۆمی چوارەم لەالیەن وەزیر
 رووەوە وردەکاری نەکردوەو پەی بە حەقیقەت نەبردووە.

 یا دەڵێت:
 عیان در نیاید اندر خدا چون

 پیغامبران این اند حق نایب

لە ئاینەکاندا مەبەستی سەرەکی پەروەردگارە وە لە تەسەوفدا تێکۆشانە بۆ نزیک 
ە دەبینرێت و نە دەست نیشان بوونەوە لە خودا، وە خودا نە لە شێوەدا وە نە لە جێگەدا ن

خودا تەلەبی لە بڕێک دەکرێت. خودا لە هەموو جێگایەکدایە، بەاڵم رەفتار و کرداری 
پیران و چاوساقاندا نمایانە ئەگەرچی و ناو و سیفەتی خودایی لە سەرتاسەری ئەرکەکانی 

ەبی وجودا هەیەو دەرکەوتووە.. بەاڵم ئەو نائیبەی کە نوینەری خودایە وە "سالک" د
 فەرمانبەری بێت.

 
 داستانی شاە و جولەکەکە کە چۆن دەیویست ئاینی عیسا لەناو بەرێت

 
ئەم داستانە لە راستیدا داستانی "یارانی ئخدود"ە، کە لە قورئانی پیرۆزدا لە سورەتی 
"البروج"دا هاتووە، وە بە سێ شێوە لێکدراوەتەوە، بڕێک دەڵێن ئەوانە خەڵکانێکی ژێردەستەی 

ەیڕەوی ئاینی زەردەشت بوونە "مەجوسی" و لە فەرمانی شایان یاخی بوونە و شاکانی پ
ەرمانی ئاگرەوە، وە لە شانامەی فیردەوسیدا داستانی خئەویش ئەوانەی خستوەتە نێو 

پەرست بووە وە یارانی  "سیاوەش و سودابە" هەمان بەزمە، دووهەم، گوایە ئەو پاشایە بت
ە، سێهەم گوایە ئەو شایە یەهودی بووە و پەیڕەوانی "ئخدود" خواپەرست و باوەردار بوون

گێڕانەوەی "ثعلبي" ئەو رووداوە لە حەزرەتی عیسای توڕداوەتە نێو ئاگرەوە، بە گوێرەی 
دا روویداوە، شا یەهۆدیەکە ناوی ]یوسف[ و نازناوی "ذونواس" و بە دواهەمین  واڵتی یەمەن

لەشکری حەبەشە کە پەیڕەوی ئاینی  شاکانی زنجیرە دەسەاڵتی "حمیەر" دەژمێردرێت. وە
مەسیحی بووە پەالماری یەمەن دەدەن و ئەو واڵتە داگیردەکەن، ئەگەر وابێ سوتانی 
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پەیڕەوانی مەسیح لەگەل سەرەتای ئیسالمدا ماوەیەکی زۆریان لەنێواندا نیە، مەوالنا ئاماژە 
ە باس لە بت بە داستانی سێهەم دەکا و نەختێک داستانی دووهەمیشی تێکەڵ کردووە. و

و و زۆرو زوڵم  انەیدا، بڕین و کوشتنتلەم داس پەرستی ئەو شایە دەکا. مەبەستی مەوالنا
ناتوانێ بۆ هەمیشە یئمانداران و پەیڕەوانی بیر و باوەڕ ببەزێنێت، ئەوەبوو ئەو شایە 

ندا را، هەروەک لە داستانی وەزیری درۆزسەرئەنجام سەرنگون کراو تەخت و بەختی لەناوب
ت بەسەر حەق و حەقیقەت و ئیماندا، وە و دووبەرەکی نانەوەش  نەیتوانی زاڵ بێفێڵ 

مەوالنا بە شیوەیەکی شیرین و ناسک و ژیربێری لێی دەدوێ کە منداڵێک لەناو گڕی 
دەبێ، خاڵی دووەم، شا کە ئاگردا دەسوتێنن و دایکی بێ دەسەاڵتانە تەماشاکەری ئەو 

ەردگار سەرچاوەی ئاوی شیرینی لەیەک جوێ چۆن لەگەل ئاگردا دەدوێن ئیتر پەرو
کردۆتەوە وەکارێ چاک و خراپ هەریەکەیان بسێنی خۆی هەیە، لێرەدا مەوالنا ئاماژە بە 

 وتەیەکی خودا دەکات کە لە قورئاندا هاتووە: ]أورثنا الکتاب[
مەوالی ئەم دەریا پان و پۆڕە، نیازم بە کەشتی پەیدا کردووە، ئەگینا لەو دەریا بۆ لە 

چی بکەم؟ سەرێکە و  دا.. ناگەمە لێوار و کەنارو قەراخ..یەێنپڕ لە شەپۆل و کەف چر
گەڕێنمەوە یا سەری لەسەر دادەنێم و لەنێو شەپۆلە بێ ئامانەکانی دەریای هێناومە و نای

مەوالنادا نغرو دەبم و بێ ناوونیشان دەبمە خۆراکی ماسی و جانەوەرانی دەریا، یا بە نیازم 
خۆم بایی ببم، الم وابێ بەڵێ لە ەم بگەیەنمە کەنار.. خوانەکا هێندە کەشتیە شڕۆڵەک

بەاڵم نەک کەنار  مەمنیش لەو دەریا بێ ئامانەدا گەیشتومەتە کەنار، بەڵێ گەیشت
بەرباڵوە کەنارێک لە گۆڕدانیە. بۆیە  ی مەوالنا.. ئەو و دەریاکەی هێندەکەنار

خۆم بگەیەنمە کەناری خۆم و بڵێم.. چی  دەستەپاچانە کۆشام تا نغرۆ نەبوومەو نەخنکاوم،
بکەم، هەر ئەوەندەم لەوزەدا بوو، هەر ئەوەندەم توانی.. ئەوەی تەواوە.. هەر خوایە، ئەگەر 

نیاوی زەاڵڵی مەوالنا و رووبارەکانی، دەریاچەکانی، بتەوێ و بتوانی دەربارەی مەوالنا کا
ایەنێت و ناگەیتە قەناعەتێکی سەد دەریاکان و ئۆقیانوسەکانی مەوالنا بنووسی، ساڵەها دەخ

لە سەد، بەڵێ ئەوەیە مەوالنا، تا لە مەوالنا ورد بیتەوە، شتی تازەتر و عالەمی تازە و 
نەبینراو دەکەوێتە بەرچاوت، الم وانیە تاکە کەسێک بتوانێ بە شێوەیەکی گشتی بتوانێ 

ە رۆژان بڵێ، بەڵێ مەوالنا ئەمەیە.. رەنگە رۆژێک ل مەوالنا لەچوارچێوە بنا
تی سئەنجومەنێکی گەورەو بەرباڵو لە چاوساقانی هۆشیار و ئاگاداری مەوالنا لە ئا
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بۆ بکرێت نگەوازی انێودەوڵەتیدا بەتوانایەکی بەرباڵوی مادی و زانستی پێک بهێنرێت و ب
.. تەقەلالکەم لە هیچ دابناسو کۆشەو و بۆچوونەکانی دابەش بکرێتە سەر لێزانانی مەوالنا 

ەر نەبێت الی رۆشنبیران دەچەرخێنمە الی ئەو تۆفانە بێ ئامانەوەو بەزمانی باشترە، ه
دایکم بڕێک لە تێفکرینەکانی دەخەمە بەر دەستیان و رەنگە لە پاشەرۆژدا کەسانێک 

رازەکانی مەوالناوە.. لەم و پەیدابن و لەمن باشتر و لەمن بەرباڵوتر بکەونە خولیای مەوالنا 
 یی توانا دەربارەی پەیوەندی رۆحی نیوان مەوالنا و شەمسبەشەیدا، دەکۆشم بە گوێرە

تەبریزی بدوێم، چۆن ئاشنایی مەوالنا و شەمس بە کودەتایەکی دەروونی دەژمێردرێت لە 
دەروونی مەوالناداو، ئیتر مەوالنا ئەو مەوالنای جارانە نەمابوو، پای نابووە دۆڵ و 

هەڵدەکەوت، ماوەرای تەبیعەت دەربەندێک هەر رۆژێک پای لە گابەردێکی عیرفان و 
خەڵکەکەی دەوروبەری سەریان لەو لە بنەماوە گۆڕینی مەوالنایە سڕ مابوو، هەرچی 
لێکیان دەدایەوەو دەیان هێناو دەیان برد تێنەدەگەیشتن، پێ نەدەگەیشتن، ئەو باڵەفڕە بوو بوو 

 فەرمووە: لە قواڵیی ئاسماندا لەشەقەی باڵی دەدا و ئاسمانی تەی دەکرد، بنواڕە چی
 شمس تبریزی بروحم چنگ زد
 الجرم در عشق گشتم ازغنون

ی لە ملم ناو لە دونیای عیشقدا تشەمسی تەبریزی پەنجەی لە رۆحم گیرکرد، کۆ
 نەمامی چێتا، ئەوەسا دەمبینی سورم لە خوێنا.. دیسان دەفەرموێ:ئەسیری کردم 

 ما مانیم را چنگ تارهای

 زنیم بم و زیر درسازیم چونک

لی تارم وا دەنگی لی وەدەردێت، من بۆخۆم لە قواڵیی ئاگرەکەدام وا شەیدایانە من تە
ە هەوێن و تە ریتم و نەوای موسیقا بکاویوەن دەگێڕم. لە دیوانی شەمسدا، مەوالنا کۆشاش

بگوزەریم لە باسی شیعرو مۆسیقا  نی دونیای شەیدایی، ئێمە ناتوانینیەکێک لە بەڵگەکا
نا بدوێن، وە بڕێکی زۆر لە مورید و لێزانانی دونیای مەوالناش و تەنها لەشەیدایی مەوال

هەروایان کردووە، بە تایبەت مامۆستای گەورەی خوالێخۆشبوو "عەلی دەشتی" لەم رووەوە 
 بە وردی دواوەو دەڵێت:

وەستان دەگاتە ئێمە، ئەوە  "راستی ئەو هەموو تیشک ئاوێژیەی لە قواڵیی ئاسمانەوە بێ
وانیش لێدو بێ بن و بێخی ئاسمانە، تێفکرینی خەیااڵوی و باس و ئە لە کوێوە دێت؟!
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 ناتوانێ بگاتە لێوارەکەی.
زەمەن.. ئەو موعادەلە نەزانراوە، بی سەرەتاو بێ پایانە هیندە لوس و تەوارە هیچ عەقڵ 

چارەو  و ئەندیشەیەک ناتوانێ لە قاڵب و چوارچێوەی دابنێ و عەقڵی ئێمەی بەشەری بێ
یکی سەرسام ئاوەردا گێژ و وێژ کردووە.. ئەوە چییە؟! ئەو خاڵە درەخشانانەی ناتەوان لە تار

لە تاریکی شەوا لە روانگەو دیدەی ئەم و ئەوا دەدرەخشێنەوە دەڵێی تەلقرمەی سەرپارچەی 
لەوانە هەتاوێکی سوتێنەری زەبەالحن، وە ترمەی شینن و دەدرەخشێنەوە، هەر یەکە 

بێ، بەو ئەندازەیە ئەو کەونە بێ سنورەش بەرباڵوتر هەرچەندە زانستی مرۆڤ بەرباڵوتر
دەبێ، ئەو ئەستێرانە نە سەرەتایان هەبووەو نە پایان، بە پێی زەمان و جێگە هەبوونەو دەشمێنن 

وتێنەرانە شەوانە ئاسمانی ئەم تۆپە خۆاڵویەی الی داخ و ستا ئەبەد.. راستی ئەو ئەستێرە 
کوێ دەڕۆن و بۆچی راوەستاون؟ کەی ئێمەیان رازاندۆتەوە.. بۆچی هاتونەو بۆ

دەکوژێنەوە؟ بۆ وا رۆشنن؟ کە کوژانەوە جی جێگیریان دەبێ؟.. ئێمەی مرۆڤ لەم هەموو 
دەرباز بکەین؟.. بەراستی ئێمەی مرۆڤ تاریکستانەی دەوری داوین، چۆن دەتوانین خۆ 

دانەوەمانەوە، کە سەیرین لە زۆر الوە گەوجانە تێدەفکرێین، ئەگەر ورد بینەوە بەو توانای لێک
چەندە بین کورت و کەم مەوداو هەناسە تەنگین کاتێک بیر لە مەتەڵی هەڵنەهێنراوی 
کەون و وجود دەکەینەوە، بەراستی هەتاوەکو بیرلێکردنەوەشی سامناکە و ترسێنەرە.. 
زانستی ئێمەی مرۆڤ دەستەپاچانە و لە رمڵ لیدانە فڕی بەسەر ئەوالی نەزانراوەکانەوە 

شەی "رەنگە" بەخۆمانی دەسەڵمێنین و خۆ دەخەاڵفێینن، سەیر لەوەدایە تا پلەو نیەو بە و
پایەی زانست و مەعریفەت بەرباڵوتر بێ، کەم و زۆر نەزانراوەکان نێو روخسار خۆ دەردەخەن 
و دەبنە مایەی سەرسامی و گێژو وێژی زانیاران و چاوساقانی کەونی بێ جلەوهەسون 

ێک لە خۆم دەکەم.. ئایا رۆح و رەوانی سەرکێشی دەستەمۆی راوەستاو.. من لێرەدا پرسیار
 و واق وڕمان نەبووە؟ میژان و ئێشی مەوالنا دووچاوی سەرسا

 لەو رووەوە ئوستاد خوالێخۆشبو "عەلی دەشتی" دەڵێت:
تەبریزیدا روو بە رووی مەوالنا دەبمەوە.. گێژو وێژی و  ی"هەردەم لە دیوانی شەمس
دەکەومە پرسیار.. مەوالنا چی دەوێ؟ بەدوای پەریشان حاڵ سەرسامیەکی وا دامدەگرێ 

انە چیدا عەوداڵە؟ دەیەوێ چی بڵێ؟ هەستی بەچی کردووە؟ ئەم بگرەو بەردە پڕ لە زری
 لەچی تۆفانێکەوە هەڵیکردووە؟ وا تەنورە دەبەستی و وجود لوول دەدا.."
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 دەشتی دیسان لەم رووەوە دەڵێت..
لی تار بوو، ژێی تار شیوەنی دەگێڕا، کەوتبووە دۆڵ "شەوێک گوێم لە ناڵەو نەوای تە

یت وشەو واژە دەستەپاچە لە ئاستیدا رای شیعرەوە شیعرێکی وا زمان و پو دەربەند و سە
رچاو بوون و عەقڵ و هۆش جەڵەوی دابووە دەست رۆحی تیژ باڵی ئاسمان تەی کەرەوە.. 

موسیقا گەردەلول ئاسا ژێر رەشماڵی خەوێکی قورسەوە..  ەهەستم دەستەمۆیانە کەوت
، گەیشتمە هەوارگەی ئەستێرەکان رێچکەی ئەبەدیەتی تەواو یو بردم یفڕاندمی، بردم

نەبۆم هەڵگرت مەستی چوار تەنیشتی رەنگاو رەنگ بوو بووم، ئارەزو خاکیەکانم لە لەشمدا 
ۆیشتم، هەزارەهاو ملیونەها بەستویان، رۆحم بوو بووە موشەکێکی یەزدانی تیژی تیژ دەر

و نەدەگەیشتم و پێی نەدەگەیشتم، هەستم کرد بووم  دیمەنی سەرسام ئاوەری پڕ لە رازم دەدی
تیا چو بە خاڵێکی موتلەقیەت و هەتاهەتایی من لە کەوڵم بەدەر چو بووم، لە هەتاهەتاییدا 

 بووم..
مرۆڤ لە ژیانی ئاساییدا توانای هەڵسەنگاندن و بەراوردی شەپۆلەکانی مەستی و 

خۆی پێ ناکرێ، زۆر دیمەن و رووداو دەبینرێت و بینەر دەستەپاچەیە لە  نەشئەی زاتی
وەسف و هەڵسەنگاندنی "عەقل" جارە و بار سەری تەعزیم و نەوازش لە ئاستی بڕێک لە 
رووداو و دیمەنەکان گێژووێژانەدا دەنوێنێتەوە و هیچی پێ ناکرێ هیچی پێ ناوترێ، 

وااڵنە لەکار دەکەون، ئەوان بۆ ئاسمانی کەڕەدەستگای هەستە فەرمانبەرەکانی مرۆڤ 
ئیزەدی و رۆحانیەت نەخوڵقاون، ئەو ئەلف و با و زمانەی نازانن، ئەگەر لێیان بپرسی چیت 
دی؟ چیت بیست؟ چیست چێژا، هەستت بەچی کرد؟ هیچیان پێ ناوترێ.. ئەوە رۆحی 

سا لە فڕین و رەنگاو رەنگەیدا ئەستێرە ئا ەبێ مەودا و سنوری مەوالنایە. لەو ئاسمان
 پەروازدایە، لە وردبوونەوە لە رەنگاو رەنگ بوونی دوور ئەندازەو رازدایە..

 دیدی چه خود جمال ز ناپدیدی هنوز تو

 برآیی خود درون ز آفتابی چو سحری

من الم وایە، شیعر بەشێکە لە زانست و حیکمەتی جادو لەمێژا عارەب وتویەتی ]لکل 
لشعر[ هەموو شاعیرێک چاوساقێکی ئەهریمەنی لە شاعر شیطان[ یا وتراوە ]شیطان ا

پشتێوەی و هەرشاعیرێک سەرکەوتن و دەرکەوتنی دەکەوێتە مەزاجی ئەو ئەهریمەنەوە.. 
شیعر جارەو بار توانای دەواو دەرمانی تیادایەو بە وشەو واژەی پڕ لەرازو ئەفسون ژان و 
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و نەشیاوی هەیە دەشارێتەوە و ژیان دەالوێنێتەوە، ئەوی بۆ نەهات و ناتەواوی و ناشیرینی 
دەبێتە هان و بەردەوامی زیندەگی و بەرگەگرتن، شیعرە هەوێنی بەردەوامی ملمالنێ و 
تامولی هەڵەت و هەڵدێرگای بەسەرهاتە.. با ئەوەش بڵێین، شیعر تا شیعر هەیە، هەموو 

تینوێتی ناشکێنێ، مرۆڤ ماندووە، مرۆڤ تینووە، مرۆڤ دەستەمۆی هەڵبەستێک 
و ئارەزووەکانیەتی، شیعر دەتوانێ لە چرکەیەکدا گوێگرەکەی لە خۆی  خەیاڵ

دووربخاتەوە، دەردو ئازارەکانی لەبیر بباتەوەو جووتێ باڵی پێ ببەخشێ و لە کەوڵی بهێنێتە 
بیخاتە سەر رێچکەی خەیاڵێکی ئەفسوناوی. مەوالنا، لە ئاوا چوار تەنیشتێکا دەرەوەو 

ەیشتبووە مەدارو مۆلگەی بازنەی ئەستێرەکان دیوانی کات و ساتی دەبردە سەر و بۆیە گ
شەمسی تەبرێزی خۆی لەخۆیدا کۆمەڵگایەکی ئاسمانیە، فەزایەکی پڕ لە تەواو نەبووی 
وژدانیە، خوانێکی رۆحیە، سەروکارت لەگەل گیانلەبەرانی ئاسمانیدایە، ئەوەش جێگای 

 سەرسامە ، مەنگی و بێ دەنگی گێژانەیە..
، روو بە کۆشەو ئەمال و ئەوالی ئاسمانی ەچاوساق و ریچکە هەڵگرئەوە دەلیل، ئەوە 

ئاهەنگ و نەوایەکی خودایت دێتەگوێ، بێ لێوارو کەنار، لەو ئاسمانە بێ بن و بیخەیدا 
ئەوەی مەوالنا دایڕشتووە پێی گەیشتووە، لە دیوانی شاعیرانی دیکەدا نە هەیەو 

وە لەسەر نەواو ئاهەنگی موسیقا یەکەوا زانراوە مەوالنا بە دەوری گوڵتەنەدەبینرێ.. 
چەرخاوەو چەرخاوەو شیعری بەدەما هاتووە، زانای بە توانا "فروزانفەر" لە کتاوی بیرەوەری 

 مەوالنادا دەڵێت:
"مەوالنا ئاشنایەکی تەواوی لە موسیقادا هەبووە و بۆ خۆی تاری لێزانانە دەژەند. وە 

یعریەکان.. هۆی پێ زانینی کێشە شهەر ئەو ریتم و ئەوزانی موسیقایە کە بوووتە 
هەزار و پێنج سەد غەزەلی  " سێ3٨11فروزانفەر، هەروا لەو رووەوە بەردەوامەو دەڵێت.. "

مەوالنا لە پەنجاوپێنج کێش و پەردەی جۆراوجۆردا وتراوە، ئەگینا ئەو هەموو ریتم و 
ە شەپۆل ئاسا لە پەردەیە، ئەو دونیا ئاهەنگ و بەحرانە، ئەو هەموو گەرمی و سۆزی دەروون

 پەسا چۆن لە دەروون و قواڵیی ئەندێشەی مەوالنا وەدەرهاتووە؟" بنوارە:
 آموختم آن بهر از او عشق در را چنگ

 کند او من ناله من حالت نداند کس

 ەوئەوەسا مەوالنا یەخەی خۆی دەتەکێنێ و دەڵێ ئەوەی من دەیلێم.. من نیم.. ئەوە وت
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ی وژدانیە، ئیزەدان پەنجە مۆریان کردووە.. ئەوەی دەڵێت ئەندیشەیەکی ئاسمانیە، تۆمارێک
دوای ئاشنایی لەگەل شەمسی تەبریزیدا ئیتر ژیانی مەوالنا سەروژێر بووە، لە شەوانی 
"سەماعدا" حاڵ و ئەحواڵی پەریشانانەی لێ دەبینرا، دەمێ شیعری دەوت، دەمێک سەمای 

شمشاڵ و خرنگەی دەف بۆیە ی وادەکرد، تاوێک پەنای بۆ تارەکانی دەبرد، تارونە
 ە.وجۆراجۆر بوونی بەحر و پەردەو ئەوزانی شیعری هاواڕای موسیقا و ئاهەنگەکان کرد

 تو خوش روی ما دل نور

 تو خوش خوی ما پر و بال
 کن دله یک دل صنما من با

 کن گله آنگه ننهم سر گر
 هویی صفات تو خویی خدای تو

 هزارتویی تو نباشی یکی تو

یدایانەوە دەرچووە، بەاڵم پڕن لە ریتم و وەزن و کێش ە دەرو دەروازەیەکی شەئەو بەیتانە ل
و ئەندازەکانی موسیقا و دونیای ئاهەنگی سەرمەستانە و ریتمی ئەوزان، دەفەرمو دیسان 

 بنوارە:
 تو بر من دل من دل من دل

 تو بافر رخ تو رخ تو رخ
 تو وش جان دم تو دم تو دم

 تو زر چون می تو می تو می
 طلبی جان اگر صنما نماص

 تو سر و جان به بدهم بدهم

ئەو هەموو دووبارە کردنەوەی پڕ لە کێش و وەزن، ریتمی مۆسیقایە، خراو تێنەگەی، 
ئەوە بۆخۆی هەڵەی چاپ نیە، ئەوە هاو ئاهەنگی ریتمەکانی موسیقایە، ئەوە رازی 

و بابەتانەی زۆرە، فەرمو بەقایە، مەوالنا لە بیابانی عیشقدا هەم تینووەو هەم سەقایە.. لە
 تەماشاکە:

 شو دیوانه شو دیوانه عاشقا کن رها حیلت

 شو پروانه شو پروانه درآ آتش دل اندر و
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 یا دەڵێت:
 نما رویی بیا باری دلم های هوس ای

 نما رویی بیا باری حاصلم و مراد ای
 مگو دیگر مگو دیگر مگو منزل و ره از

 انم رویی بیا باری منزلم و راه تو ای

جارەوبار شیعری "مولەمەع"یش بەکار بردووە، یا ئایەتێکی قورئانی یا حەدیسی تێکەاڵو 
 کردووە:

 آمدم باز آمدم هذا جنون العاشقین  باز 
 باسوز و با ساز آمدم هذا جنون العاشقین

 دیوانه ام دیوانه ام دردست عشق افسانه ام
 در هر صدف دردانه ام هذا جنون العاشقین

 من تهی از کثرت و از آینهیعالم زمن پر، 
 که میتری نق منتی هذا جنون العاشقین

ئەو بەیتانە، هاودەنگ و هاو ریتم و هاو ئاوازی موسیقایە، موزیک زانان پەنا دەبەنە 
ێرژنەکان جارەوبار بڕێک وشەیان لەدەم بەر هاودەنگی ئامێرەکان، وە یەک ناواخنی ئام

 دەردەچێ وەک:
یا، تەن تەتەن، تەن تەن[ ئیتر لەو بابەتانە، مەوالنا وەک  ]رەم رەم رەم رەم رەم رەم،

ورد و شیعری مەوزون  و ماسترویەکی سیمفونیا رابەری موزیک ژنەکانی کردووە و دەنگ
و جۆاڵنەوەی لە رۆحانیەتی رەنگ ئامێزی کردووە.. ئەو جۆرە شیعرە مەوزونە پڕ لە 

بەاڵم جیاوازیەکە لە وشەوشێوەی  کێشی موسیقایە، حافزو سەعدیش لەو بابەتەیان کردووە،
نوسینەکەدایە، هەڵبەستەکانی مەوالنا بەو شێوە سوک و بێ دەربەستیەی یەشتا پڕە لە 
زەرافەت و چنگ لە ناخی دڵ و دەروون گیر دەکا و فکرو ئەندیشەی بەرباڵو دیل و ئەسیر 

ەیەک دەکا.. مەوالنا پەی بە گرنگی و جادورازی موزیک بردووە، زانیویە تا چ راد
هێنەرو "بدعەت" سازیان داناوە گوایە لە رەدەو ادخوڵقێنەرە، بۆیە دوژمنان و نەیارەکانی بە 

موعادلە ناسراوەکان بە دەرچووەو نفرینی رەوشت و شێوەی زیندەگانیان کردووە.. ئەوانە 
ناحەقیان نەبووە، ئەوەی بیریان لێ نەکردۆتەوە موزیک و نەوای ساز و الواندنەوەی شمشاڵ 
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ەی و خرنگەی دەف و سەمای شەیدایانەی حاڵ و ئەحواڵی ئاسمانی بووە.. ئەورۆکە بە و ن
پێی زانست و چاوساقانی دەروونناسان موزیک وەک دەواو دەرمان بەکار دەبرێت. بۆ 
بڕێک لە گۆشەو کەناری دەروون، لە ئاینی میللەتە جۆراجۆرەکاندا هەتاوەکو مەلحەمەو 

مهابهارتا، ئۆدیسە و ئەلیازە و شانامە[ دونیای کان ]هەنگامەی رەگەزەکان، میتولوژیە
 ەو جێگەی خۆی هەیە و دەست نیشانکراوە..پێگموزیک 

ۆی لە دەست نەداوە بەڵکو جێگەو شوێنێکی خمۆزیک و دونیای موسیقا گرنگی 
ئەمڕۆدا داگیرکردووە، ئەوەسا لە پەسا پەنجە زێڕینەکانی بەرباڵوتری لە عەقڵی مرۆڤی 

نەک ساڵ، رۆژ نیە شتێکی تازە نەخوڵقێنن من ناگەڕێمەوە بۆ سەردەمی دونیای موزیک 
بتهوڤن، کە چۆن توانی لە تاریکستاندا بزیسک و بروسکەی واگڕدار بخولقێنێت، نەک 
ژوورەکەی زۆر لە کۆشەی جیهان رۆشنکاتەوە، بە تەئکید و دڵنیاییەوە دەیڵێم، موزیک 

ن دەستە پاچەیە، لە کاتێکدا موسیقا کۆشەو دەربارەی دەربڕیرۆشنبیرییە، جارەوبار زمان 
 داتاریکی دەروونمانناو لە کەناری ناو تاریکی دەروونمان رۆشن دەکاتەوەو هەستەکانمان 

رۆشن دەکاتەوەو هەستەکانمان دێنێتە جولەو حەشۆکە، تا بە ئێستا کەس نەیتوانیوە ئەو رازە 
مرۆڤ و نەوای مۆسیقا ە، ئەو پەیوەندە سحرئامێزەی نێوان هەستی نوستوی ینهێن

روونکاتەوە رەنگە ئەوە رازێک بێ بۆ فڕین، لە سنورەوە بۆ بێ سنوری، لە مادیاتەوە بۆ 
مەعنەویات، لە کەوڵی خۆ وەدەرچون بۆ ئاسمانی بێ بن و بیخ، لە دیوانی شەمسی 

پەنجەی خستوەتە سەری، هەم خۆی و هەم خەڵکی پێ تەبریزیدا، بەوردی مەوالنا 
الواندنەوەیەکی رازدارو شاری بەخش شادیەکی پڕ لە ناسکی و خۆ بە دەالوێنێتەوە، 
 دەستەوەدان..

دیوانی شەمس، پڕە لە جوانی و خرۆشان، پڕ لە جواڵن، دەریایەکی شەپولدارە، خۆ 
بەنەوشەیە دوێنە، کەف چەڕێنە هەموو رەنگە، پڕ لە یاهو و هەروا دەنگە، سەوزە، شینە 

زشە، پڕ لە دەردە، ئاوینەیەکی ساف و بێگەردە، مانگ دەریای دیوانی شەمس، سۆزە، نەوا
و ئەستێرەکان خۆیان تیا دەبیننەوە، دیوانی شەمس دیوانێکی شیعری نیە، تۆفانێکی 
هەڵکردووە، مەوالنا لەو دیوانەیدا شیعری نەوتووە، وتەکانی ناڵەو نزای هەستێکی شەیدایە 

 بۆیە دەڵێت:
 موجم سر دریای تو دارم، همه مجوش ههم
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ێم گەڕێن یەک پارچە جۆش و خرۆشم، دونیایەک شەپۆلی سەرکێشم، من رازی ل
دەریا و ئۆقیانوسی تۆ لەدڵ و دەروونمدایە، مەوالنا فرە گرنگی نەداوەتە قافیە و کێشی 

لە بەرانبەردا راوەستابێ، لە تۆفابی نەزمی مۆسیقا شیعری  یچەندە سوڵتانهەرشیعر، ئەو 
ینە، ئەو بەدوای قافیەدا نەگەڕاوە، ئەوە قافیەیەک بەدوای و نەواکاندا با بردەڵەو گردەنش

یەکدا نادەن لە دەرگای و دەڕۆنە ماڵەوە، بڕێک جار قافیەی لێ یاخی دەبێ 
 تەرخەمانە دەڵێت: کەم

 ببر سیالب همه گو را مغلطه و قافیه
 شعرا مغز درخور بود پوست بود پوست
 ببر سیالب همه گو را مغلطه و قافیه
 شعرا مغز درخور بود ستپو بود پوست

 ئەوەسا لەدەستی قافیە هاتوەتە سکااڵ و گازاندە و نارەزایی:
 لیکن خدا ای کردم خمش من
 آمد فغان من خان از من بی

خودایە چی بکەم، ئەوەسا بێ دەنگم، بێ ئیرادەم، کەچی بێ من لە بەسا ئاشوفتەگی 
 لە دەمم وەدەردێت..

ەوە، خۆیان لە بیروڕای مەوالنادا بدۆزندەتوانن  بەراستی مەوالنا سەیرە،! خۆمە هەموان
نەتدیوە، کەچی لێی نامۆ تۆ کاتێک گوزەرت دەکەوێتە واڵتێک، دەڤەرێک کە لەژیاندا 

تێت، التوایە ئەوێت دیوە، یا کۆشەیەک لە بوون و وجودت لەو دەڤەرەیدایە، نازانی لە خەودا 
بێ ئەوێ لە پێست و کەوڵی ئەوێت دیوە، لە خایااڵ گوزەرت بەوی کەوتووە، وەک وا

تۆدایە، لە مێژدا لەوێدا بووبیت، ئەو چرکە بیرکردنەوە و لەکەوڵ وەدەرهاتنە وەک "فێدار و 
پەرکەماوی" لەخۆ بێ ئاگا دەبی و دەڕۆیتە دونیایەکی ترەوە، پەڕەی یەکەمی مەسنەوی 

 مەوالنا.. ئاوا حاڵەتێک دەبەخشێتە خوێنەرەکەی و بەرەو ئیقلیمی نامۆو نەزانراوت دەبا
لە پیریدا  مەوالناناسراوە و دەناسرێت مەسنەوی کتابێکی وانەییە،  زۆرتر بە مەسنەویە

 و نووسیویەتیەوە، ئەویش لەسەر داوای "حوسامەدینی چەلەبی" پڕە لە مەرگ و لەژیان
قورئان، لێکدانەوە، حەدیس، حیکمەت، تەسەوف، فەلسەفە، چیرۆک، وتەی پێشینان، ئیتر 

 ادایە، وەک لە ئایەتی قورئانی پیرۆزدا هاتووە:تەڕو وشکی تی
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مەسنەوی توانی بڕێک لە کتاوە الیەندارەکانی وەک حەدیقەی سەنایی، کتابی 
مەنتیقولتەیری عەتاری نەیشاپوری وە گوڵشەنی رازی شەبستەری بخاتە ژێر تیشک و 

مەسنەوی  اانی دونیای مەعریفەت و عیرفانگەرچی لەنێو پەیڕەوپرشنگی خۆیەوە، ئە
وردی بخرێتە جێگەی خۆی هەیە، یەشتا نەتوانراوە نەزانراوەکانی ئەقالیمی مەسنەوی بە 

بەرچاوان.. بەاڵم دیوانی شەمس دونیایەکی جیاوازی پڕ لەرازی ترە، دەفتەری عیشقە، 
یشتن و تێگەیشتن، عیشق بە جوانی عیشق بە بوون و نەبوون راپەڕینە بەرەو دونیای پێگە

فڕینێکە بەرەو بێ سنوری و تەواو نەبوون سەرچاوەو کانیاوی موسیقای دیوانی شەمس لەو 
کانیە پر لە ئەفسون راز و سحرەوە هەڵدەقوڵی و پێی سەرالێژی حەواسی هۆشیارو مەنگ و 

بۆ  سێبەرێکەمەست وەک یەک تێکەاڵو دەبێ ئەو دێوانە کورەیەکە پڕە لە گڵپەو بڵێسە، 
ی ئاشوفتە و پەریشان، دیوانی شەمس وەک مەسنەوی رەنگ روخساری مورشید و رۆح

پیری تیا وەدەردەکەوێت، بەڵکی روخسارو رووی مورید و حاڵ ئەحواڵی مورید زۆرتر تیادا 
نمایانە، ئەو جیاوازیە پەنهانیەی نێوان ئەو دوو شاکارە ئەوەی وەدەر دەخا لە دوو قۆناخی 

روو بە ا کەسێکی هۆشیارو ئاگادارە، بەاڵم لە دیوانی شەمسدا جیاوازدا نووسراون، مەوالن
 میعراج رۆیشتووە، لەگەل خودا دەدوێ و شوێن پای پەریانی هەڵگرتووە..

لە مەسنەویدا مەوالناو رۆحی مەوالنا یەک بە دوامی یەکدا چیرۆکی عیرفانی 
و ئەمەل هۆنێتەوە لە دیوانی شەمسدا پەیامبەر ئاسا ئومێد حیکمەت و فەلسەفە دە

دەپرژێنێ، ریشوی شەک و گومان لەبن دەردێنێ، لە مەسنەویدا لە چوار دەوری بیروڕای 
نەبڕاوە، بەشێوەی خۆی دوور لە شەریعەت و دەورو بەری خۆی رەها نەبووەو پای لە زەوی 

السایی کردنەوەی بەندەکانی شەرع و قورئانی کردووەتو هەوێن و مایەی هەڵبەستەکانی، 
ئاگایانە السایی باڵندەکان دەکاتەوەو دەیەوێ بفڕێ و پەردەی هەمیشەیی جارەوبار ناخۆ 

دادڕێ سەبورانە دەگەڕێتەوە هەمان شوێن، یا ئیتر بای مەعریفە و پێ زانین دەیهێنێت و 
دەیبا، لە دیوانی شەمسدا هیچی بەدەست خۆی نیەو گەردەلولی هەڵکردووە، بای دەداو 

 لوولی دەدا..
 فەرمو بنوارە چی دەڵێ:

 اینکه فردا آن کنم یا این کنم
 این دلیل اختیار است ای صنم
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 جمله قرآن امر و نهی است و وعید
 امر کردن سنگ مرمر را که دید

لە مەسنەویدا مەوالنا ئەوانەی بووە بە نەریت و خوو و خەسڵەتێکی ناسراو و 
ئەگەر وای وای نەکردبا، کێنە ئەگەر شچوارچێوەدار، جارەوبار توڕدەداتە الوەو سوننەت 

نەوتبا تا ئێستا ناو نەدەبرا، خۆ سۆفی رەفتاران و شوعەرای جۆراجۆر چ لە پێش ئەودا، یا 
لەسەردەمی ئەودا زۆر هەبوونە، کوا ناویان؟.. کوا باویان؟ زۆر داستان و رووداوی نەشیاو و 
ئەفسانەیان پاپیچی مەوالنا کردووە، ئەوانە لە حەقیقەتەوە بە دوورن، ئەوەی وەک 

ومێنت و سەنەد بەدەستەوەیە دوو کتاوی مەسنەوی و دیوانی شەمسە، لەوێرا پێگەی دیک
باوەڕو ئیمانی مەوالنا لە باوەڕی هاورایانی خودی پەیامبەری خوداو هاو دەمانی حەزرەتی 
مەسیح کەمتر نیە، زانیاریەکانی، بیر و بۆچونە رۆشنەکانی دەربارەی ئاین و رازەکانی 

ی "وەحی" و مەرجی پەیامبەرایەتی لە هێنانی موعجیزەیدا نازانی ئاین بە تایبەت دەربارە
 بۆیە وتویەتی:

 معجزات نباشد ایمان موجب

 صفات جذب کند جنسیت بوی

وە نەبێت جارەوبار نەکۆشابێت "موعجزە" نەسەڵمێنێت و لەگەل دەورو بەردا سازگار نەکاو 
وێ، ئەو الی وابووە رۆحی سەرکێشی تەریوی دونیای فەلسەفە و عیرفانی وەدەر نەکە

بازێکەوە شاراوەیە،  سونەت شکاندن، دەق شکاندنی کەون نیە، شتێکە ئەو دیاردەیە بەالی
 ئەو تەنها توێکڵی هۆکان دەبینێ نەک کاکڵەکەی، بۆیە دەفەرموێ:

 دگر اسبابی اسباب بر هست

 نظر افکن آن در منگر سبب در
 کن سوراخ سبب باید ای دیده

 بن و یخب از کند بر را حجب تا

 یا هر لەم رووەوە دەفەرموێ:
 رود سنت بر احوال بیشتر

 شود سنت خارق قدرت گاه
 مپر بیرون سبب گرفتار ای
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 مبر ظن مسبب آن عزل لیک
 آورد مسبب آن خواهد چه هر

 درد بر سببها مطلق قدرت

مەوالنا الی وایە هۆکاری بەڵگەکان هێزی موتلەقە لە ئاستی ئەودا سونەت و 
لەقە وەلەبەر ئەوەی هیزو توانای موتلەقە زانین و هۆشیاریش بێ حەدو  نەریتەکان جێ

سنورە، وە لەبەر ئەوەی بیروڕا جۆراجۆرەکانی نێو ئیسالم جیاوازن لەگەل سەردەمی 
مەرگی پەیامبەری خودادا، ئەو دەمە مەرگ لەپێناوی ئیسالمدا بە پەیامبەریەتی و 

ۆزدا هیچ لەم باس و بیروڕایانەی ئەمڕۆ ئەرکێکی ئاسایی دادەنراو، وە لە قورئانی پیر
هیچ وەدی ناکرێ، قورئانی ئەوساو ئێستا هەر یەکە، شتێکە خەڵکی ئیسالمی ئێستا 
لەگەل سەردەمی پەیامبەردا جیاوازن، وەتا لەو سەردەمەوە دوور بکەوینەوە، بە هەمان ئەندازە 

چی موعجیزەی لە جەوهەرو کاکڵەی واقعیەتی ئیسالم بە دوور دەبین، بەاڵم ئەگەر
پەیامبەران کۆتایی هاتووەو پەیامبەری ئیسالم دوا پەیامبەری ناردەی خودایە، ئەوە 

دەستیان لە کەرامات و چاویان لە قودرەتی ناگەیەنێت چاوساقان و پیرانی لە خودا نزیک 
خودا نەبێت وەک بایەزیدی بسطامی، محیدینی عەرەبی، غەوزی گەیالنی، شێخ 

 و زۆری دیکە ناسراو و نەناسراو...ئەبوسەعید ئەبولخەیر 
مەوالنا،  رەهایلە دیوانی شەمسی تەبرێزیدا روو بە رووی رۆحی سەر کێشی و دونیای 

و نەریتی و پەیوەندە خاکیەکانە هەر روو بە روو دەبینەوە، ئەوی پەیوەندە لەگەل ئاداب 
هیچ بابەت و  هەمووی خراونەتە الوە و جگە لە شکۆمەندی و گەوەریی خودا نەبێت بیر لە

 الیەنێک نەکراوەتەوە..
 ام نه مقاالت مرد ام آینه ام آینه

 شما گوش شود چشم ار من حال شود دیده

من سەرتا پا رۆشنم، ئاوێنە نمام، دوورم لە وتەی بێ بنەماوە، ئەگەر شەیدایم ببینن و 
بە چاوی خۆت حاڵی زارم ببینی و گوێم لێ بگری چی دەڵێم چاوت بێ یەک و دوو 

جوانیەکان زەمان یا حاڵەتێک دێتەسەریا، یا لەناو دەچیت، یا لە سەڵمێنێ بڕێک دەی
تن یگۆرانکاری بەسەردا دێت، بڕێکی تر لە جوانی نەزەمان نەمەکان، نەچەند بارەی د

و هیچی ڵی کەم ناکاتەوە، چاوگەیەکە وشک بوونی بۆنیە، هەرسات ئەندازەی جوانی 
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قل و هۆش گیر دەکات. دیوانی شەمس، ئەو جوانیە زەرافەتی پەنجە لە دڵ و دەروون و عە
 رازدارەی تیادایە.

ئێمە لەم کتاوەیدا، باس لە مەوالنا بیروڕای مەوالنا دەکەین، مەوالنا چاولێکەری 
نەکردووە، بەدەمیا هاتوبێت وتویەتی بێ بەرنامەو پالندانان و لەمێژا دارشتن، مەوالنا غەزەل 

عیرفانیەکانی لەسەر نەزم و نەوای مۆسیقایەکی قە و تەسەوفی تێکەاڵو کردووە، دە
عاشقانە دارشتوو جگە لە ئەوانەی شەیدای و ئاوازی رۆحانی و عیرفانی نەبن بە زەحمەت 
لەزەت و چێژی لێ وەردەگرن بڕێک بەدوای باس و خواسی عیرفان و دونیای مەعریفەتی 

جدارە، مەسنەویە تەواوی رۆحانیدا دەگەڕێن، ئەوانە کتاوی مەسنەویان بەالوە گرنگ و رەوا
کتاوە عیرفانیەکانی لەژێر باڵی خۆدا شاردۆتەوە، بۆیە پەیوەستە لە چاپ دەدرێ و 

 دیسانەوە چاپ دەکرێت..
زۆربەی خەلکەکە لەباسی راستە و خۆی عیرفان و پێچ و پەنای عیرفانی راستەوخۆ، 

وانە بەشێوەیەکی خۆ الدەدەن، بۆیە زۆرتر پەنا دەبەنە بەر "سەعدی و حافز" کە ئەو دو
سەرپۆشدار ئاماژەی بۆ دەکەن، کەوا شیعرەکانیان دەبێتە هەوێنی کومەلی بەزمداران و 

و ئەدەب دۆستان. لەم رووەوە مەوالنا شیعر بە گرنگی ژەنیارانی موسیقا و ئودەبا 
 دەڵێت: ناو نایکاتە قوربانی قفڵ و کۆتی بنوارەکاکڵەکەی دادە

 ایست پیمانه چون قصه برادر ای

 ایست دانه مثال وی اندر معنی

هۆی لەدەستدانی زەرافەتی شیعر و زۆرکەس الیوایە بەندو کۆتی نەزم و قافیە دەبێتە 
لە جوانی و هونەرو لێهاتن و ئەو تواناییە بە  ی.. راستە نەزم و قافیەش پرنمەبەستەکە

تێکی نە هەموو شاعیرێک ناکرێت، وە زۆر لە بەرهەمی شاعیران دەخوێنرێتەوە بۆ خوا بەی
بەستێ.. کەواتە ئەوانە بچنگ لە دڵ دەکوتێ و نە لەبیر دەمێنێ تا لە تێفکرینا دەق 

شیعرنین.. شیعر تاقگەیەکی پڕ لە زەرافەتە، لە قواڵیی فکرەوە ساف و رەوان دەردەچێ و 
هەڵهەڵە ئاسا هەستێکی جادویانە دەبەخشێتە گوێگرەیەکەی، ئەوی خۆی هەستی پێ 

بیڵێت، شیعرەکە دەبێتە رێنما و قافلە ساالری و ریچکەی گرفتەکەی  نەکردووەو نەیتوانیوە
شیعرەی لەبیر ناچێتەوە، ئەو شیعرەش وەنەبێت لە خۆڕا ئەو دەدۆزێتەوەو بۆ هەمیشە ئەو 

یەکدا جێگە بگرێتەوە، ئەگەر نەیتوانیبێت مەعناو وشەو موفرەدات و قافیەکەی لەگەل 
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ە شیعر.. شیعر وەک خانویەکی هونەری و وەک هەسونە زێڕینە نەدرەوشێنەوە، ئەوەی
سازندەی دەستی میعمار وایە رواڵەتی خانو شکڵ و شەمایل کەرەستەو رەنگ ئامێزی 

ەنیاردا پێکەوە ئەندازەو قەبارەکان دەبێ وەک تیپێکی مۆسیقا، ئامێرەکان لەژێر دەستی ژ
بە مانای ئااڵندنی وشەو واژە  ستن و لەیەکا، ئەگینا رێکخنزبکەونە نەواو ناڵەو 

 ەسالەتی شیعر نیە..ئ
مەوزونەوە، تەرازوەکەی بە  یزۆر لە شاعیران وشەو واژە دەخەنە قاڵبێکی رێک و پێک

مو النادا، بەاڵم لە ماناو مەفهومدا نەخاوەنی فکرن و نە ئەندیشە، ئەوەیە کێشە، کێشەی 
تیا وەدی سەرەکی، ئەو جۆرە شاعیرانە ئەو مەفاهیم و بۆچونانە هیچ جۆرە داهێنانێکی 

سەیر لەوە دایە خەڵکە زۆرەکە بڕێکی تریش دەیڵێنەوە،  ناکرێت و لەمێژدا وتراوەو خەڵکانێکی
انە و سادەوە یاری بە وشەو واژەی دەکەن ئەو جۆرە شزۆریان لە رووی لێکدانەوەی رووکە

شاعیرانەیان ال سەرسام ئاوەرو پەنجە مۆری شاعیریەتیان بۆ دەکەن، ئەمەش دەبێتە 
سەرەکی دونیای شیعر، وە ئەو بڕە کەسانە تەنها ئەوالیەنە دەبینن و گرفتێکی 

فەراموشکردنی الیەنە گرنگەکانی شیعر تەرازوی حەقیقی لەدەست دەدەن، وە نەبێ 
تری شیعر دەبێتە هۆی لەبیرکردنی جوانی لەفزو وشەو نەزم و کێش  ئاوڕدانەوە لە ئەرکانی

ئەو توانا و ی و ناکرێ لەبیر بکرێت، شتێکە مەعنا و مەفهوم و کاکڵە بۆخۆی خۆیەت
لێهاتنەی بەالغەتی وتەو موفرەداتە، ئەگەر تێکەلی ماناو لێکدانەوەی وردەکاری عەقڵ و 

 ئەندێشە بکرێت ئەوە مەرجی سەرەکی شیعری شایان و پەسەند و لەبیرنەچووە..
ڕ لە مەبەست لە شیعر و بەیانکردن، گەیاندنی فکرە، بیرە، تێفکرینە، بە شێوەیەکی پ

وردەکاری و زەرافەت بۆ گوێگر یا خوێنەر، هەرچەندە ئەو شیعرە سوچ و پێچ و پەنای 
شیعری تیادا بەرووی لێکدرابێتەوە، مانەوە بۆ زەرافەتە، بەالی خەڵکەوە زۆرتر و جوانتر لە 
دل کاردەکا.. کەواتە فەساحەت و جوان خوێندنەوەی شیعر بەمەبەست ناژمێردرێت، ئەوە 

م بەالی رووکەش تێفکرینەکانەوە ئەو وەسیلەیە، بووە بە مەبەست، نەک وەسیلەیە، بەاڵ
جگە لە  دەستەگیرە وە ئەوە بۆ خۆی بووە بە هۆی پاشکەوتنی دونیای ئەدەبیات و شیعر

ئەوانە ئەگەر بە شێوەیەکی تایبەت لە شیعر و ئەدەبیات بدوێین و پەنجە بخەینە سەر 
تیایداین، زۆر شتی بەناڕەواو دوور لە تەرازوی واڵتەکەمان و ئەم قۆناغەی وا روشنبیری 

شیعر و دونیای حەقیقی بەرجەستە کراوە، زۆر هۆکاریان خستوەتە پێش گەشەکردنی 
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ئەدەبیات، ئیتر ئەوە شارچێتیە، گەڕەک چێتیە، حیزب چێتیە، گۆڤار چێتی و رۆژنامە 
ۆ لەناوبردن و کەم تر لەکاردایە بۆ ناڕەواکردنی رەوا، ب چێتی و کەناڵ چێتی و زۆر چێتی

بایەخی جوانی و زەرافەتی داهێنان، وە ئەو جۆرە مامەالنە ئەورۆکە ئەوی زەرافەت و 
کەڵ، وەک وپکەی دایان پۆشیوە، قۆناخەکە وەک گوێزێکی چداهێنان هەیە بەو لە

رەحمانە جوانی و  سازێکی بێ قورمیشی، وەک کارەبایەکی بێ گڵۆپی لێ هاتووە. بێ
ەتەشۆری ئەو "چێتیانەوە" کردوەتە قوربانی، لەوەش سەیرتر، دەستگا و لێهاتوییان بەسەر ت

دەسەاڵتی ئەم سەردەمە بەوپەڕی توانایانەوە، دەستیان داوەتە ژێر باڵی چێتیەکانەوە.. 
ناخۆئاگا، یا بەوپەڕی زانینەوە هانی ئەو واقعیەتە تفت و تاڵەی دەدن.. وە نەبێ 

ەمڕۆی ئێمەی کورد لەم ئاشوفتە بازاڕیەدا یەخەی زرتەزەالمەکانی ناو دونیای ئەدەبیاتی ئ
خۆیان بتەکێنن و تەواوی تاوانەکە بخەنە سەر دەزگا و دەسەاڵتی ئەم سەردەمە. جگە لە 
دەسەاڵت و داهۆڵەکانی ناو بۆیسان، خەڵکە زۆرەکەش لەبەر دەوامی ئاوا هەل و مەرجێکدا، 

ووەتە هۆی لەبارچوونی جوانی و تەرخەمن، وە یا چەپڵە لێدەرن.. ئەو هۆکارانە ب یا کەم
ەگەر وا بڕوات نەزۆکی بەڕێگەوەیە، لەم قۆناخەیدا بە دەگمەن پەنجە لەسەر ئزەرافەت، 

ە جوانی و ناشیرینی، چاکەو خراپە، رەش و سپی یجوانی و لێهاتویی دادەنرێت، بۆ
بە  رۆژ دوروسەرئەنجام دۆ و دۆشاو تێکەل بووەو رۆژ بە رۆژ لە کاکڵەی راستەقینەکان 

رۆژ لە کاکڵەی راستەقینەکان بە دوور دەکەوینەوەو گرنگی بە توێکڵەو توێژە تۆزاویەکە 
ئەدەبیدا تیادا هەڵنەکەوتووە، دەدرێت و ئەوسا لێهاتویی راستەقینەمان لە هیچ بوارێکی 

ئەگەر چەند ناوێکیشی لەسەر کەیل و کێشانەی ئەو "چێتیانەوە" ناوباوی بۆ دانرابێت، بە 
ندەوارانی پاشەرۆژی ئەم میللەتە لەو "چێتیانە"وە بە دوور دەبن و زەرافەتیان لێ تەئکید خوێ

گوم نابێت و نەک تەنها هی سەردەمی خۆیان بەڵکو دەگەڕێتەوە بۆ ئەم سەردەمە بێ 
وێ و تازە.. با ئەوەش بڵێم، نکەیل و کێشانەیەو دەکەونە بژارو تەرازو هەڵسەنگاندنێکی 

دەربار بووە، ئەوە و هۆکاری خۆی هەبووە، ئەوە شاعیری هەر دەورە و زەمانێک مەرج 
هاودەمی خەلیفە و سوڵتان بووە بەاڵم نەبووەتە هۆی بنبڕ بوونی داهێنان و زەرافەتکاری وە 
لەم قۆناخی ئێمەشدا زۆرکارو کردەوەی جوان و ساکار رەنگە کرابێت، شتێکە بێ خێو و 

ەئکید رۆژگارێکی ئەم میللەتە لەپێشە، کە بە تخاوەنن، دوورن لە دونیای دەهۆڵ ژەنانەوە، 
ببێتە خاوەنی ئەو داهێنانە چۆن و کەی نازانم، بەاڵم لەو رۆژەی دڵنیام.. وە لە هەموو 
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پیاهەڵدان و شان تەکێن و قەڵەم گاڵوان و پەیڕەوانی ئاشوفتە بازاران هەبوونە و ێکدا ناردەو
 ئێستاش هەن..

ا هەست پێ نەکردنەوە شاعیرێک، خەڵکە زۆرەکەی جاران لە رووی نەزانین ی
نووسەرێک چوزانم پاڵەوانێکیان خستبووە سەر تەختی زێڕین، ئێستا کە لە بڕێک لەوانە 
ورد دەبیتەوە شیعرەکانی موستەحەقی ئەو رێگەوجێگەیە نەبووە نە هەیشە، یا ئەو پاڵەوانە لە 

" جێگەیانی حەقیقەتدا فس فس پاڵەوان بووە، ئێستا ئەو دیاردەی جارانە "چێتیەکان
 گردۆتەوەو بوونەتە هۆی گەشە نەکردنی دونیای رۆشنبیری.

ئێمە ئەگەر بێت و شیعرەکانی دیوانی شەمسی تەبریزی مەوالنا لەگەل هەڵبەستەکانی 
ناسر خوسرەو، سەنائی و حافزی شیرازی و خەیام، سەعدی شیرازی، فیردەوسی، نیزامی، 

دیوانی شەمس لە رووی کێش و نەزمی عەتتاردا بەراورد بکەین بۆمان وەدەر دەکەوێ 
شیعری، وەک دیوانە شیعری ئەو زاتانە نیە، بەاڵم لە رووی مانای رۆحی و تەرازووی 
رۆح و قالب سەرو گەردەنێک بااڵترە، مەوالنا وەک ئەوان لە هەڵبژاردنی موفرەدات و 

دەوڵەمەند و  ەوانەوە لە ماناو کاکڵەکاندائیاری بە ئەلفاز سەرکەوتو نیە و بە پێچەوانەی 
 وەستاکار خوێنەر دەخاتە دەریای بیر و فکر و ئەندیشە وە.

 مەوالنا دەڵێت:
 یخ بسته جو لب آبی روان جو میان آبی

 نفسری تا رو تیز هین رو سست این تیزرو آن
ەمسدا غەزەڵێک وەبەرچاو ناکەوێ کە بۆ غەزەل سەرای شسەرتاسەری دیوانی لە 

تویەتی وەک وابێت لە دەروونیدا کەسێک لێی دانیشتووەو ووترابێ، ئەوەی مەوالنا لەوێرا 
هاری ەهەورێکی بپێی دەڵی دەی بنووسە..! ئەو بیرو تێفکرینە لە ئاوەزو دەروونیدا وەک 

ئاوس لەپر دەیکاتە مەشخەاڵنی بزیسکەو بروسکە و بارانی لێزمەی بەخوڕی بێ وچان و 
، بۆیە خوێنەری دیوانی نزڵگاتە مەگە دەگاربەسەر پردی شیعردا دەگوزەرێت و دەگاتە هەوا

 حاڵەتێکی ئاساییدا نەوتراوە..  شەمس الی وایە ئەو شیعرانە لە 
 نو هوش بود گردم بیدار چون

 او اندر خواب به بیاید بخوابم چو

 قافیه غزل برای جویم چو
 او گستر قافیه بود خاطر به
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ەمیا دێت لە ئاکامی ئەوەسا ئەو دەیسەڵمێنێت کە لە حاڵەتی سروشتیدانیە ئەوەی بەد
فکرێکی مەنگی عیرفانیەوە وەدەردێت و ئیتر نای پەرژێتە سەر جوملەبەندی و سەنعەتی 
شیعر دارشتن: لەوەش دڵنیام مەوالنا بە تەواوی تەواو ئاگاداری ئەدەبیاتی عارەبی و 

هەردوو وە سوارکارانە ئەسپی خۆی تاو داوە لە زمانەوانی و کۆشەو کەناری ، ەفارسی بو
نەکەدا، وە سروشتی ناسک و مەوزونی ئەو بوەتە هۆی هەڵبژاردنی هەڵبەستی پڕ زما

 موسیقا و ریتمدا، بنوارە ئەم چەند بەیتە شیعرەی: یلەکێش
 من زیبای بت آن بازرسید

 من فردای و دم این خرمی

 من چشم روشنی نظرش در

 من تماشای و باغ او رخ در
 زند می در که کیست من در بر

 من تمنای و تاس جهان و جان
 سرم از خود سایه مکن دور

 من پای از سلسله مکن باز
 مگر معلق دریای جوشش

 من گویای گوهر لمع از

ئەوە وا گەیشت شاجوانی دونیای من ئومێدی ئەمڕۆ و سبەینێ و دوارۆژی من، 
روخساری ئەوە هۆی نوری دیدەکانم لە روخساریدا باخی بەهەشتێکە لە سەیرکردن و 

راستی ئەوە کێیە وا دەر لێدەدا؟ ئەوە رۆح و گیان و تەواوی ئومێد و  تەماشای مندا،
بکەی، نەکا هەڵقەو هەلەفەی پێوەندو ی مەحرومم ئارەزوومە نەکا دوورکەویتەوەو لە سێبەر

ای وجودم هاتوەتە جۆش و خرۆش و ەیتەوە، ئامان نەکەی، ئەوەسا دەریزنجیری پام بک
 قەداری تۆ...کواڵن، لە شەوق و بریقەی گەوهەری بری

 یا دەڵێت:
 زدی بتخانه و بت در خود رخ از آتشی

 خندی می زر چو و بنشستی آتش اندر و

 آیی می خدا خرابات ز خندان و مست
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 خندی می شرر همچو جهان خیر و شر بر
 تازی می هوا خنگ بر که تو مشکی بوی

 خندی می تر گل همچون که تو باغی چه ز

بت و بتخانەی سوتاند بۆخۆت لەنێو خەرمانی گڕو روخسارت هەتاوێکی گڕدارە خومە 
ی بی دەربەستانە دەم بە پێکەنینی، کەنینەکانت مەستانەیە، بۆنی خۆشی چئاگرداری کە

تۆ پەرژینراوە بە دەوروبەردا،، ئەوە ناڵێی گوڵی کام باخچەو بوێسانی، دەڵێی گوڵی ئاونگ 
 داری هێندە جوانی..

سی تەبریزیدا دەبینرێت، بەاڵم نەک بەزۆری، لەم بابەتە شیعرانەش لە دیوانی شەم
دیوانی شەمس، یەک ریتم و یەک دەست نین، هەتاوەکو لەیەک غەزەلدا تەواوی ئەوەیە 

 بەیتەکان یەک دەنگ و یەک کێش و وەزن نین..
تردا  بنوارە ئەم چەند بەیتەدا، ئەگەر لە دیوانەکەی شەمسدا نەبوایە، لەهەر کویەکی

 را هی مەوالنا نیەو سەعدی شیرازی وتوویەتی..ببینرایە وا پێی دەزان
 نیامد ما نگار امروز

 نیامد ما یار و دلبر آن

 جانست باغ میان که گل آن

 نیامد ما کنار به امشب

 آهو همچو گیریم صحرا

 نیامد ما تتار مشک چون

ئەگەر فکر لە وشەو موفرەداتی فەرهەنگی تەسەوف نەکەیتەوەو لێکدانەوەی ئەو چەند 
ەخەیتە قاڵبی ئەو فەرهەنگەوە، پاک و پوختە بە غەزەڵێکی عاشقانە دەژمێردرێت و بەیتە ن

مەعشوق دەدوێ، لە چاوەڕوانی و دووریدا دەبرژێ و دەسوتێ، بەاڵم لە عاشق دەربارەی 
و حەقیقەتدا پڕە لە وشەو واژەی دونیای سوفیگەری و فەرهەنگەکەی حاڵ و جەزەبە 

 ..بەتیادا یشەپۆل
خۆی لە پێشبڕکێی شیعر و ملمالنی نێو شاعیران بە دوور بووە، ئەو  مەوالنا، بۆخۆی،

شیعر نەوتووە، ئەو شیعری کردوەتە پردێک و بە سەریا شیعری لەبەر هونەرنمایی خودی 
تردا ئاسان نیە..  گوزەراوە بۆیە بەراوردکردنی شیعری مەوالنا لەگەل شیعری شاعیرانی
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، کە لە وەزن و قافیەدا هاوکێشن، یەکێکیان هی لێرەدا بەندە دوو "غەزەل" دەخەمە بەرچاو
 سەعدی شیرازیە، ئەوی دیکەیان هی مەوالنا جەاللودینی رومیە..

 سەعدی دەڵێت:
 آویزم تو زلف در شیدایی به روز یک

 برانگیزم شور صد شیرینت لب دو زان

 سر اینک و من اینک داری جفا قصد گر

 ریزم قدمت در جان داری وفا راه ور
 برخیز جان سر از یا بنشین غمم به گفتی

 برخیزم و بنشینم جانا برمت فرمان
 شد باطل تو عشق کز پرهیزم و توبه بس

 بپرهیزم توبه کز شرطم بدان بعد من

 شد گم درت خاک در مسکینم دل سیم

 بیزم می فایده بی کویی هر سر خاک
لێوە چی بکەم، خۆمە گرفتاری کەمەندی زۆڵف و ئەگریجەی تۆ بوومە، ئەو دوو 

، ئەگەر بتەوێ لێم دوورکەویتەوە سەرم لە نشەکر بارەن مایەی سەدان شورو شەیدایی من
رێگەتە هەم خۆم و هەم سەر، ئەگەر وەفاداری و پابەرجێی و مانەوەت دەوێ من سەروماڵم 
لەژێر پێتە، ئەوی هەمەو ئەوەی نیمە هەمووی لەڕێتە.. ئەگەر دەڵێی لێگەڕێ بەو غەم و 

بەجێکردنی  ازێ و بەرگە بگرە.. تۆ فەرمان بدەو لەمن فەرمان بردن و جێمەحرومیەتەوە بس
م و تۆ، دڵنیابە لە تۆبەکردن بە دور تۆبە ببێتە هۆی لەناوچوونی عیشقیفەرامین.. ئەگەر 

گوریزان.. چی بکەم، دارایی دڵی بێچارەم لە خاکی فەرمانی دووری تۆدا ون بووە.. لە 
 وال بۆن دەکەم..خۆڕا خاک و خۆڵی کەژو کێوی ئەمال

 ئەمەش عەزەلەکی مەوالنایە:
 نپرهیزم عشق از جانبازم عاشق من
 نگریزم عربده از سراندازم مست من

 نپرهیزی عشق از رفیقانم گویند
 درآمیزم چه با پس بپرهیزم عشق از

 سازم می و سوزم می دمسازم پروانه
 خیزم می و افتم می مستی و خودی بی از
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 اندازم تو ایپ در سر من طلبی سر گر
 ریزم قدمت اندر زر من طلبی زر ور 

 برانگیزند خاک از را خالیق که فردا
 برخیزم تو خاک از مسکین من بیچاره

 تبریزی الحق شمس آید عرصات در گر
 .بیامیزم مشک با کویش سر خاک من
 فروخوانند حشر در را حسنت دفتر گر
 اندازم دگر شوری روز آن عرصات اندر

وپوردە، لە عاشقی باکم نیە، منی مەستی خودایی لە پارێزو منی عاشق سەرس
گەڕێ.. من لە عاشقی گەڕێم نادەم و ئامادەم، دۆستانم دەڵێن لەو عیشقەالستایشی خۆ 

.. من پەپوولەیەکی سەرمەستم، ئەی خۆڵی کوێ بەسەردا بکەم و بەچیەوە گرفتار بم؟
وتدام، سەرم لە رێگەتە، فەرمان و کە ە هێندە سەرمەست و شەیدام لە هەڵسباڵم سوتاوپەڕو

 بدە، زێڕ و زیوت دەوێ لەژێر پاتدا دەیڕێژم، هەر نەهاماتێک بڵێی لە رێگەتا دەیچێژم..
سبەی لە حەشری خودادا، منی بێ چارە لە خاک و خۆڵی تۆدا بەرزە بااڵ راست 

منم دەستەمۆی چوار دیواری هەتاوی شەمسی تەبریزی، کوچەو کۆاڵنی ئەو دەبمەوە 
رە گواڵ و پەرژین دەکەم، کە بووبە پرسیارو وەاڵم، کارو کردەوەی چاک و باشت دیوا

 دەژمێرم، ئەو دەمەیە سەرفرازانە حاڵ و ئەحواڵی راستەقینە بەدەست دێنم..
هێنانی ئەم دوو غەزەلە بۆ بەراوردکردن و هەڵسەنگاندنی ئەدەبی نێوانیان نیە.. 

انی دونیای ئەدەبیاتی فارسیە، هەروەها ئاشکرایە شێخی سەعدی شاسوارێکی کارامەو لێز
غەزەلەکەی مەوالناش لەو کەمتر نیە، حاڵ و ئەحواڵی سۆفی گەریشی سەرباقی، لە 

 قەسیدەیەکی سەعدیدا شا بەیتەکەی لە وشەی "برخیزم" دایە..
 مم بنشین یا از سرجان برخیزگفتی به غ

 جانا برمت فرمان بنشینم و برخیزم
شتێکە لە سەنعەتی شیعرەوە بە ان قافیە بەکار رۆیشتووە، قەسیدەکەی مەوالنادا، هەم

 دوورە، بەاڵم پڕە لە حاڵ و جەزەبە.
 سازم می و سوزم می دمسازم پروانه

 خیزم می و افتم می مستی و خودی بی از
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لە شیعرەکانی مەوالنادا هیچ حاڵەتێکی دەست کردانەو سازاندنی تیا وەدی ناکرێت.. 
یوە.. دوورە لەیاری بە لوقێ، راستگۆیانە لە ناخ و هەستەوە هەڵسادەیی بە چاکی تیا دەبینر

ئەسپی یرازی لەوەدا وەستاکار بووە شاسوارێکی بێ تێوەگالن پرتاو شموفرەدات، سەعدی 
 تاوداوە، بنوارە لە سێ وشەدا ]سەر، دەست و پێ[ چی سازاندووە:

 دانی چه میرود بسرما ز دست تو
 تا خود بپای خویش بیای و بنگری

ەزانی چی هاتوەتە سەرما لە ئاکامی کاری دەستی تۆ؟ باوەڕناکەی بە پێی خۆت د
وەرەو تەماشاکە سەعدی ئەوەندە وەستاکارانە لە سەنعەتی شیعردا ئەو سێ وشەیەی بەکار 

دەست سازی، نەلەنگی، نە بێ جێی لەو بەیتەدا وەدی ناکرێ، هەر یەکەیان بردووە، نە 
یچ تەکەلوفی تێدا نیە.. وە نەبێ سەنعەتی شیعر لە کراسەکەیان پڕی پڕی بەریەتی و ه

هونەرەوە بە دوور بێت، ئەویش توانایی لێهاتویی خۆی دەوێ، بە مەرجێک هەموو زەرافەتە 
شیعرییەکە نەکاتە قوربانی سەنعەتەکە، لە پەخشانیشدا هەمان مەسەلەیە، کە کراوەتە 

دەکەونە بەرچاو بە تایبەت لە  یقئیتر بڕێک لەو بازیە نەشیاوانە بەزەکارگای وشەسازی، 
ئەدەبیاتی رابوردوودا ]سەجەع و ئایات و وتەی پێشینان[ی عەرەبی و فارسی تێئاخنراوە 
خوێنەر لە دێڕی یەکەمدا هەست بە دەست کردو بوون ، بێ جێگە و شوێنی موفرەداتەکە 

یدەی دەکات. بڕێک لە شاعیران بۆ وەستاکاری خۆی قەسیدەی سەیرسەیریان نووسەوە، قەس
دال، ئەو جۆرە بازار گەرمیەی تاڕادەیە بێ خاڵ، قەسیدەی بێ ئەلف، یا قەسیدەی بێ 
لە دەستداوە دیوانی شەمسی  ناسراوەکانزەرافەتی حەقیقەتی، بڕێک لە شیعری شاعیرە 

تەبریزی کانیاوێکی رەوانە لە دڵی چیای حەقیقەتەوە، سەراڵیژە و هەر تینویەک هەست بە 
 .. بنوارە مەوالنا چی دەفەرموێ:شیی دەکا و بێ دوو دڵی دەینوگەوارایی هەر دڵۆپێک

 آیم می برون خرقه این از خواب گه شب
 محشورم او در باز شوم بیدار صبح

شەو کە هەنۆز دەکەم و خەوم لێ دەکەوێ، راست و رەوان لە کەوڵم وەدەردێم، سبەی 
 کە هۆشیار دەبمەوە دیسانەوە لە بەندی هەمان کەوڵدا گیرودەم.

 یا دەفەرموێ:
 ما بی فتاد سفری را ما

 ما بی گشاد ما دل جا آن
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 می بی مست همیشه ماییم
 ما بی شاد همیشه ماییم

گەشتێک کەوتە بەرم، بێ من کردم، لەوێرا دڵ و دەروونم کرایەوەو منی تیا نەبووم، 
من بێ مەی مەستی خوداییم و شادمان.. مەبەستی مەوالنا لەو دوو بەیتە، ئەوەی 

نێت، کە دەنوێ رۆحی بەبێ لەش دەفڕێ و دەڕواتە ئاسمان و لە دەردو میحنەتی دەگەیە
دونیای مادی و خاکی دوور دەکەوێتەوەو مەستی عالەمی رۆحیانەت دەبێ، ئەوەیە خۆ وە 
خەسڵەتی مەوالنا ئەو کە حاڵی لێدێت، جگە لە خودا دەوروبەرو چوار تەنیشت و خوارو 

نیایەکی نەبینراوی رەنگاو رەنگ گیر دەکا، ئیتر سەری لەبیر دەچێتەوەو پەنجە لە دو
 هەڵبەستی پڕ لە مانای بەدەمدا دێ:

 یافت مرا عیار دلبر آن دگر بار

 یافت مرا بازار به گشت همی سرمست

 دید مرا مخمور نرگس از شدم پنهان

 یافت مرا خمار خانه از بگریختم
 یافت مرا بار صد چو چیست شدنم پنهان

 بیابد کی هرمش انبوهی در که گفتم
 یافت مرا اسرار انبوهی در که کس آن

 جست مرا غماز غمزه آن که مژده ای
 یافت مرا طرار طره آن که بخت وی
 چکیدست راه هر به آثار من خون از

 یافت مرا آثار به بود من پی اندر
 داد من به آزار دلم از برد که جامی

 یافت مرا آزار کم یار آن که لحظه آن
 کیله چو ماه آن خرمن از شدم گم من

 یافت مرا انبار بن اندر مه امروز
 دریا تک اندر من و شست این من کام در

 یافت مرا جرار سررشته به صاید
 بپرید و یافت سبکی جان گران جان این

 یافت مرا سبکسار سنگ گران رطل کان
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 گفتار نه و است گوش نه و است هوش نه امروز
 یافت مرا گفتار و اندیشه هر اصل کان

هەر چەندە خۆم شاردەوە چاوی نەرگز ئاسای خوماری دۆزیمیەوە، رام کردو کەچی لە 
دیسان دوزیمیەوە، ئەوە ئەو خۆشاردنەوەو راکردنەم لە چیە؟ سەدجاران خۆم مەیخانەیدا 

پەنهان و حەشار بدەم هەر دەمدۆزێتەوە، وتم لەناو قەرەباڵخی شاردام لێگەڕێ بابێت، کە 
ی خۆی ئاسان دیسان دۆزیمیەوە.. لێوانێکی پێ بەخشیم، ئەوەی دەردو هات بەرازی فراوان

میحنەت هەیە لەبیری بردمەوە، من لە خەرمانی زەرافەت و جوانی مانگ ئاسایدا گوم 
بووم، کەچی لە قوژبنی تاریکی خەزینەیدا دیسان دۆزیمیەوە، ئەوەی چێژ بوو لە دەم و 

چی بە تۆڕی راو دیسان دەریهێنام، ئەو گیانە دەروونمدا سڕییەوەو کە وتمە بنی دەریا، راو
نازدارە، گیانێکی سوکی هاتە دەستەوە، ئێستاکە نە هۆشم ماوە نە بیستن و نە گفتار.. چ 

 دەمدۆزێتەوە..باکم ئەو لە هەر تێفکرین و وتووێژێکدا بەمن دەزانی و 
لێکی ئەوە وەرگێڕانێکی راستەوخۆی ئەو قەسیدەیە بەاڵم جەوهەرەکەی ماناو مەدلو

دیکەی هەیە لەوێرا مەوالنا گیرۆدەی فکری خۆیەتی، نەک دووچاری گرێ و هەڵەفەی 
قافیە.. کەسێک بەو شێوە بە ئاسانی لەو هەموو کون و قوژبنەدا بیدۆزێتەوە، دەکرێ 
دەستەپاچەی قافیەی بکا؟.. ئەو کەسە لە هۆشیاریدا خۆی بۆ جەاللودین وەدەرناخا، کە 

 وو، ئەو دەم مەعشوق روخساری نازەنینی خۆی بۆ دەردەخا..هەستی سڕ بوو ناخی مەست ب
لە مەسنەویدا زۆر زەرافەتی شیعری گرنگی پێ نەدراوە، لەوێرا تەعالیم و رێبازی 
مەوالنا سەرقافلەی سەرتاسەری مەسنەویە، مەسنەوی پڕە لە لێکدانەوەی وتەکانی 

ای تەسەوفە.. لە دیوانی پەیامبەری خودا، وە رێبازی راستەقینەی ئاینی ئیسالمی و دونی
تەبریزیدا بە رواڵەت غەزەلە، وە خوێنەر بە تەمایە شێوەی غەزەلیاتی سەعدی یا  یشەمس

عەتتاری نەیشاپوری یا عێراقی بخوێنێتەوە، چوار پێنج هەزار بەیتی عیرفانی، تامول و 
ی توانای زۆری دەوێ، وە خۆی ناخاتە ئەو گیر و گرفتەوە، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرسام

خوێندەواران و چاوساقانی ئەدەبیاتی فارسیە، ئەو تەعبیر و وشەو واژانەی مەوالنا لە 
تردا وەدی  هیچ شاعیرێکیمەسنەوی و دیوانی شەمسدا بەکاری بردووە، لە دیوانی 

 ناکرێن..
 جەنابی ئاغای فروزانفەری لێزان و چاوساقی دونیای مەوالنا دەڵێت:



 یەو رازی ن نامەوال  

231 

جوملەبەندی تایبەتی خۆی هەیە، لەو حەفتا و و  [ تەرکیبات5٨111"مەوالنا سەرجەم ]
[ دە هەزاری لە مێژدا نەبیسراوەو زادەی فکر و زکرو 21111پێنج هەزارە، زۆرتر لە ]

پێنوسی خودی مەوالنایە، بۆ نموونە "آوباشی خیال" یانی خەیاڵی نەشیاو وە ناجۆر، 
 پرۆفیسور عەلی دەشتی، دەڵێت:
دی مەوالنایەو لەپێش ئەودا کەس ئەوەی بەکار کردی خو وشەی "اوباشی خیال" دەست

ەرزە هەوەسی هفرانس" وشەی " لفیکتوریدا "ئەناتونەبردووە، بەاڵم لە ئەدەبیاتی قۆناغی 
ی یالڵەخەیاڵ"ی بەکار بردووە، یا "رومان روالن" وشەی "برەڵاڵ"ی بەکار بردووە، بۆ بەر

 خەیاڵ...
قەرزاری تێفکرینی لێزانان و  بەرباڵوی و جێگیربوونی هەر زمانێک بڕێکی زۆری

ئەندێشمەندانە.. کە بۆ وەدرخستنی بیرو ڕاکەیان وشەو تەعابیرێک بەکار دەبەن کە لە 
پێشدا بەکار نەبراوە... ئەوەش زانراوە زمانی وتووێژ لە دوو سێ هەزار وشە زیاتری پێناوی، 

ئەندازەیە ش بکەوێ بەو هەر چەندە بیروڕای ئەدەبی، فەلسەفی زانستی، پیشەسازی پێ
زمان بەرباڵوتر دەبێ و موفرەداتی زۆرتر.. وە لەو رووەوە نووسەرەکان، ئودەبا، شاعیران، 

 دەستی بااڵیان هەیە بۆ بەرباڵوی زمان و زمانەوانی و فەرهەنگی زمان...
ئەوانن دەتوانن بە هێزو توانای خوڵقاندن نیازەکان بخەنە قاڵبێکی شیاو و پەسەندەوە.. کە 

بە ناچاری ئەو موستەالحاتەی بەکار بردووە، یا داهێناوە و بەشێوەیەکی ناخۆ  واتە مەوالنا
 ئاگا قافیەشی بۆ دروست کردووەو وەک شیعر خستویەتیە بەرچاو..

ئێمە گەیشتوینەتە ئەو باوەڕەی کە مەوالنا نەکۆشاوەو نەیویستووە لەریزی شاعیراندا 
ا نازانم ئەو باوەڕە لە رووی لوت دایبنێن و وەک شاعیرێک مامەلەی لەگەلدا بکەن، من و

بەرزی و خۆ بەزل زانین هەڵقوالبێت، ئەو بە تەواوی وجودیەوە کۆشاوە بە شێوەیەکی تازەی 
ستایش و خوداپەرستی دایبنێن، هەتاوەکو داهێنانەکەشی لەرووی بەرنامەرێژی و پالنەوە 

ئامێرانەی  شێوەی ژیانی، ئەونەبووە، شیعرەکانی، جل و بەرگی، رەفتاری، کرداری 
بەکاری بردووە، بەتایبەت لەدوای ئاشنا بوونی لەگەل شەمسی تەبریزیدا، ئەوەسا بەزمانی 

 خۆی نکولی لە شاعیربوونی خۆی دەکاو حاشا لە شیعر و شاعیری دەکا و دەڵێت:
 شعر چه باشد برمن تاکه از آن الف زنم

 هست مرا فن دگر غیر فنون شعرا
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 رده چومهشعر چو ابریست سیه، من پس آن پ
 ابر سیه را نو مخشوان، ماه منور بسما

شیعر ئەوەی نیە من شانازی پێوەبکەم، من گیرۆدەی هونەرێکم دوورە لە هونەری 
شاعیرانەوە، شیعر وەک هەورێکی رەش وایە، من لە پشتی پەردەوەم، الوە بیر لە هەوری 

ا لەسەر یەک رەش مەکەوە، بنواڕە مانگی پڕ شەوقی ئاسمان... شێوەی شیعری مەوالن
تۆتە ستردا جیاوازە، مەوالنا رێک و راست پەنجەی خ نیەو لەگەل شاعیرانی ەقاڵب و شێوەی

سەر مەبەست و پێچ و پەناو تەکەلوف لە شیعرەکانیدا نابینرێت، ئەو بیری لە شێوەی 
یەدا بەدەمیا هاتووە ەشیعری شاعیرانی پێش خۆی نەکردۆتەوە، ئەوەی لەو کات و چرک

رەوبار تەواوی سەبکەکانی تێکەڵ کردووە، ئیتر ئەوە غەزەلە، عیرفانیە، وتوویەتی، جا
ئەوەی گرنگ بووە مەعناو مەفاهیمەکەیەتی، ئەگەر باسی قورئانیە، حیکمەتە بۆ مەوالنا 

لە ئاسمان کردبێ، یا باخ و بۆیسان، ئەوانەی کردوەتە وەسیلە و ئامێری مەبەستە 
ە شێوەی خۆی پەنجەی لە دونیای الهوت و سەرەکیەکەی کە دونیای عیرفانە، ئەویش ب

یەکتاپەرستی گیرکردووە. مەوالنا لێزانانە تەشبیهی کردووە کاتێک چیمەن، گوڵزارێکی 
پیرێک یا مورشیدێک تەشبیە کردووە، لە وشکەوە بوو یا زەرد هەڵگەڕاوی بە ژیانی 

نواڕە، ئەم ب ،راستیدا ئاماژەیە بۆ ئەو بیرو زاهیدە درۆزن و خەلک هەڵخەڵەتێنانەیە
خۆیەتی کە چەندە تەعبیرەی ]چمن از لب بادە بخش توست شد[ مەبەستی لە مەعشوقی 

بە توانایە دەتوانێ بە قودرەتی ئیالهی ئەوانەی لە راستی و مەعریفەتەوە بە دوورن بخاتە 
سەر رێگای راست... هیزی تەعابیری مەوالنا بووەتە هۆی جگە لە الیەنە عیرفانیەکەی 

ها ز آتش جان رنگ تو[، ئەگەر بیگوتایە  یا دەفەرموێ ]دود دل اللە ،نەوانیبەرباڵوی زما
"داخی دل" رەنگە بەالی خوێنەرەوە جێگەی ئاوڕدانەوە نەبوایە، ئەویش بەدوای شتی وتراودا 
نەگەڕاوە... هەمیشە کۆشاوە بۆ خۆی، خۆی بێت، چل بە چڵی مەوالنا لە دوانی 

ئەو ئەلفازانەی بەکاری بردون موڵکی خۆیەتی و شەمسدا باخ و بویسانێکی بێ سنورە، 
 پەنجە مۆری مەوالنای بە سەرەوەیە، بنواڕە چی فەرمووە:

 ست چغانه بانگ او در پیوسته که خانه این

 ست خانه چه خانه این که بپرسید خواجه از

 ست کعبه خانه اگر چیست بت صورت این
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 ست مغانه دیر اگر چیست خدا نور وین
 ست مشک و عنبر همه نهخا این خس و خاک

 ست ترانه و بیت همه خانه این در بانگ

ئەم خانەقایە کە هەمیشە دەنگی زکری خودای تیادایە لە چاوساق بپرسە، ئەو خانەقایە 
چ جۆرە جیگە و شوێنێکە ئەوە چ جۆرە رفتار و شێوەی خوداپەرستیە ئەگەر ئەو مەڵبەندە 

ع چیە، لەو پەرستگایە وخەاڵنە، نەبە کەعبەی ئامال دانراوە، وە ئەو نێشک و مەش
ەقایە پڕ لە بۆنی خۆش و گواڵوە، ژوورودەری ئەو نپەخشانە، خاک و جۆڵی ئەو خا

خانەقایە هەمووی بانگەوازی ویردو ناوی خودایە وا بەرباڵوە.. ئەوە  لێکدانەوەی ئەو پارچە 
نەی فارسی هەڵبەستەی مەوالنایە لەسەر موفرەداتی فەرهەنگی تەسەوف.. بەاڵم بۆ ئەوا

تر  مانای ئەو چەند بەیتە شتێکینازانن و ئاگاداری وشەو واژەی فەرهەنگی تەسەوف نین، 
اتەکەی خۆمان، کوردییە دەگەیەنێت، کە من لێرەدا دەق بە دەق وریدەگێڕمە سەر زمانە حەی

 شیرینەکە
 چیە ئەوە لەو ماڵە دهۆڵە شمشالە سڕنایە
 ە؟لە لێزان بپرسە ئەو جێگە چ جێگەو شوێنێک

وێنە کەعبەی هیواو ئومێدە، کەعبەو بت و پەیکەریان نەوتووە، ئەگەر ئائەگەر ئەو 
مەیخانەی مەست و سەرخۆشەکانە و چاووڕاوە، ئەی ئەو مەشخەاڵنی تیشکە چییە؟ 

 لەوێرا پەخش و باڵوە؟
شەو سەر رێگە، بنوارە وبۆنی دەرو دیوارو خۆڵی ئەو جێگە هێندە باڵوە گەیشتوەتە حە

 شاییە لەو ماڵە، ئاهەنگە خۆشییە مایەی حاڵ و ئەحواڵە..گوێ بگرە، 
جا بەندە ناچارم پەیڕەوی مەفاهیمی شیعرەکانی مەوالنا بم، ئەرکی من وەرگێڕانی 
راستەوخۆ نیەو وا بکەم لە مەبەست و رێباز و رۆحی مەوالنا دوور دەکەومەوە.. مەوالنا 

 دەڵێت:
 خاک و خس این خانه همه عنبر مشک است

رەوەو بەوردی سەیری بکە کاتێک مەوالنا باسی ماڵ و شوێنی دەروون و فکر لێکی بە
بکا، لە دونیای مادیات بە دوور دەکەوێتەوەو بڵند فڕین و مەشخەاڵنی نور و نار دەخاتە 

بهێنێ، سەیرکە وبەبۆنی خۆش و عەترو گواڵو دەش گڕو هەتاوەکو خاک و خۆڵی ئەویرا
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ێتەوە خۆ بەزێر و زیوو مەڕمەڕی گران بەها چۆن وەسفی ئەو ماڵە دەکات، دەیڕازێن
نایڕازینێتەوە، دەڵی پڕە لە بەیتی شیعری جوان و نایاب، لەهەر چوارالوە دەنگی ساز و 

بەرز بووەتەوە، رۆحی ئینسانی خاوێن پەیوەندە لەگەل ئاهەنگ و نەوای  رگۆرانی ریتمدا
 مۆسیقیدا و رۆح زاخاو دەداتەوە..
ئەمڕۆ نەزانراوە لەچی حاڵ و ئەحواڵێکدا وتراوە. مەوالنا  ئەو جۆرە هەڵبەستانە تا بە

 دەفەرموێ:
 جویی می چه خار از نرمی مرا گفت گل

 جویی می چه هشیار سودا این در که گفتم

لەم بابەتە هۆنراوەی مەوالنا ئەوەی دەگەیەنێ، ئەوانەی تواناو تامولی دژواری رێگای 
لە بێ هەوەسەکانیان بپالێون و رفتاریان بدەن عیرفانیان پیوە نیە، ئەوانە لە سەرەتاوە دە

 بێژەنگ و گۆرزەکە توڕدەنە الوە، ئەو دەم رووبە رێگا و رێبازی تەریقەت وەڕێ بکەون:
 یا دەڵێت:

 ام پیچیده عاشقی در بارگی یک من بار این

 ام ببریده عافیت از بارگی یک من بار این

 ام زنده دیگر چیز با ام برکنده خود ز را دل

 ام سوزیده بن و بیخ از را اندیشه و دل و عقل

ی دەردو ژانی عاشقی بوومە، ئەمجارەیان رێگەی رئەمجارەیان بە تەواوەتی دووچا
لە فکر و نە دژواری عیشقم بە یەکجاری گرتووەو پیاچوومە ئەوەی ئارەزوو حەزەکان 

دەردو ئازار زکری خۆم توڕم داوەتە الوە، ئەوەی عەقڵە، ئەوەی فکر و ئەندیشەیە دووچاوی 
و کێشەیە.. ئەوەیە دونیای عیشقی و عاشقی.. ئالەم جۆرە هەڵبەستانە لەدەمی مەوالنا 
هاتوەتە دەرەوە، دوورە لە رەواڵی شاعیرانی پێش خۆی، یا هی سەردەمی خۆی، کە 
دیوانەکانیان پڕە لە باسی سەروی بڵند بااڵی وەک ئااڵ، دەم و لێوی خونچە ئاساو 

ە و زوڵفی سیاڕەنگی درێژ و عەنبەرین خاڵ، ئەو جۆرە بگرە و روخساری مانگە چوارد
بەردەیە لە دیوانی شەمسی تەبریزیدا نەوتراوە، مەوالنا لە پێداهەڵدانی دەسەاڵتداران بە دوور 
بووە، یا وەسفی دالرامێک یا جوانی سروشت و دەرکەوتنی شۆخ یەیکەرێک، مەوالنا 

موفرەداتانە گویای نیاز و رێبازی ئەو نین، ئەو لەوانەوە خۆی دوورگرتووە، زانیویەتی 
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 بەوزمانە ناگاتە مەبەستە عیرفانیەکانی.
دەی فەرمو گوێ لەم ئاهەنگە بگرە، گوی لەم نەواو ریتم و سەمای پر لە رۆحیانەتە 

 بگرەو تەماشاکە:
 شدم زنده بدم مرده

 شدم خنده بدم گریه 

 من و آمد عشق دولت
 شدم پاینده دولت 

 رام است سیر دیده
 مرا است دلیر جان 

  مرا است شیر زهره
 شدم تابنده زهره

 ای نه دیوانه که گفت
 ای نه خانه این الیق 

 شدی شمع تو که گفت
 شدی جمع این قبله 

 نیم شمع نیم جمع
 شدم پراکنده دود 

  شدم دیوانه رفتم
 شدم بندنده سلسله

 ای نه سرمست که گفت
 ای نه دست این از که رو 

 دمش سرمست و رفتم
 شدم آکنده طرب وز 

 ای نه کشته تو که گفت
 ای نه آغشته طرب در 

  کنش زنده رخ پیش
 شدم افکنده و کشته
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 پری و بال با که گفت
 ندهم بالت و پر من 

 پرش و بال هوس در
 شدم پرکنده و پر بی 

ئەو کودەتا پڕ لە رۆحیانەتە، ئەو دڵ و دەروونە ئاشوفتە لەت لەتە، لە فکر و هەڵسان و 
نشتنی مەوالنادا خۆی وەدەر دەخا، بەو بەیتە کورت و پڕ لە مانایە نەبی وەدەر ناکەوێ، دا

ە نمەوالنا چارەی بۆ نەماوەتەوە، هەر دەبێ دوکەڵ ئاسا لە ئاسماندا پەخش و باڵوبیتەوە، 
وە هۆش و عەقڵ و تەرازووە ناسراوەکانە لەبیری بچێتەوە، نە فەرمانبەری دەوڵەتی عیشقە 

یدا سەر سوپوردانە فەرمانبەرە، ئیتر هەست بە غەم و بۆ نەهات و دەردو ئازار لە عیشقی خۆ
ناکا، تەواوی هەنگاوەکانی پڕە لە لە وزە، پڕە لە توانا ]گریە بدم خندە شدم[ ئیتر ئەوەی 

 غەمە داویە بەبادا، سەرمەستی عیشق و شادیە.
]دەست رەنگینی[ ەی ییمەوالنا بە شیعری وتراوی رابوردوو و سەردەمی خۆی ئەو وەستا

پی ناکرێ و ئەو زاراوانە گویای گڕو گڵپەی دەروونی ئەویان نیە، بۆیە پەنای باشترە 
ئەو موفرەداتانە، چ لە مەسنەویدا، یا لە دیوانی شەمسدا مامەلەکە لەسەر بەر بردوەتە 

موعادەلەیەکی راستگویانەیە مەکینەی رۆحی ئەو دەخاتە سەر زمانی و مەوالنا 
ی بۆ نەکردووە، خودسەرانە لەدەم و زمانی دەخزێ و خۆی لە پەردەی گوێ بەرنامەرێژ

ێڕامانەوە... وا باوە کە شاعیر بەرنامەرێژی بۆ تدەخشێنێ و گوێگر دەخاتە گۆڕەپانی 
شیعر نووسین ناکا، شیعر لە چرکەیەکدا لە دەرگا دەدا یا بەبێ پرس خۆی بە مااڵ دەکا، 

ەو رەد دەکرێتەوە، مەوالناو ئاریەلە سحرئامێزەکەی بەالی مەوالناوە ئەو حاڵەتە مەرفوز
یسکەی مەشخەاڵنی تیشک و نورەو شەپولە پر لە داهێنان و پڕ زنوکی لەنێو بریسکە و ب

لە زەرافەتەکان خۆیان لە ئاریەلەکە دەخشێین و لە چرکەیەکدا دەکەوێتە سەر زمانی 
یا هاتوە یا لە حاڵەتی سوکردا مەوالنا... دەڵین مەوالنا کە ئەو شیعرانەی وتووە و بە دەم

دەوروبەری شیعرەکانیان بۆ نووسیوەتەوەو لە بووە، یا لە سەمایەکی شێتانەیدا ئەوانەی 
 دواییدا خستویانەتە بەر دەستی

 زاغان به بدادی را دلم ببردی

 تاوان به خیالت گروگان گرفتم
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 بگیرم بگیری درآیم درآیی

 مستان عالمات بگویم بگویی

 سینه ز شرابی بجوشان بجوشان

 ریزان برگ این از برآور بهاری

بە ئاسان عیشقت باڵی داکێشا بەسەرما، خودسەرانە خەیاڵی تۆم خستە نیو کەبکەو 
دامەوە، ئیتر لە بگرەوبەردەی هەیە و هانیدا سەرەتای شەیداییم وەدەرکەوت و وردەوردە هاتمە 

 نەوشەی بەهاریجۆش و خرۆش، پایزی پڕ لە گەاڵرێزانمت پڕ کرد لە گوڵ و وە
بەندە لەم بەشەیدا دەکۆشم چەند دوو بەیتی هەڵبژاردە بخەمە بەرچاو کە لە حەقیقەتدا 

 هەر یەکە لەوانە بە شاقەسیدەیەکی دریژی مەوالنا دەژمێردرێن..
 نوری لبت لعل از سنگی هر سر بر ای

 سوری طرفی هر در تو زلف شورش وز

ۆڵ کودەتای ناوەتەوە زوڵفی پەریشانت، لێوی لەعل ئاسات، تیشک باران دەکا بەردو خ
 وا لە دەشت و شار و دۆڵ هەرایە یا دەڵێت:

 نماندست هشیار رگ، یک من تن اندر

 پی در و رگ اندر تو عشق می رفته ای

قواڵیی ناخم، خۆمەست و سەرخۆشە، بادەی عشقی تۆ تااڵن کەری ناخ و هۆشە.. لەم 
 و بەس:بەیتەدا راستە و خۆ مەبەستی مەوالنا، شەمسە

 گهر گنج تویی تو وجود دیوار زیر

 برخیزی میان ز تو ار شود ظاهر گنج

ئەو هەموو بە وەرگێڕانە راستەوخۆکە دەڵێت: لەژێر چوار دیواری تۆدا.. بەتۆ بۆخۆی، 
 زێڕو زیوو گەوهەرە شاراوەیە کە هەستای ئەو گەنجینە وەدەردەکەوێت..

ایی بدوێین دەڵێت: ئەی شەمسی ئەگەر سۆفیانە لێکی بدەینەوەو بەزمانی مەوالن
تەبریزی.. لەو خەڵکەگەڕێ.. من تۆ باش دەناسم، دەزانم لە چ پلەو پایەیەکی 

، ئەو دەم عیرفانیدای، بۆخۆت ئەگەر بتەوێ حەقیقەت و کانی نایابی خۆت بخەیتە بەرچاو
مەوالنا و شەمس لەوەدا  فانی.. دیارەێکی دونیای عیردەزانن چ سوارکارێک و قاڵبگیر

وبیربوونە لەسەر نەدرکاندنی مەقامی بەرزی عیرفانی شەمس، وە ئەو نەدرکاندنە بووەتە ها
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هۆی ئەوەی دەورووبەری مەوالنا رێز لە دەرویشە رووتەیەکی نەناسراوی وەک شەمس 
نەگرن و شەمس ببێتە مایەی ئێرەیی و سەرئەنجام ون بوونی هەتاهەتایی شەمسی 

 تەبریزی..
 یا دەڵێت:

 دل گواه تویی خیز من آتشین دم ای

 ای دیده چه بگو راست بیا من دوش شب ای

ئەستێرەی کلک ئاگرینم، هێزو توانام ئەتۆی کە دەتبینم، ئەی شەو دۆستی من وەرە 
 ئەی سەرتاسەری شەوی من راستم پی بڵێ چیت دیوە؟

 یا دەڵێت:
 ریزد می ما سر بر قدح تو مست چشم

 باشیم افیون و می و شراب موقوف چه ما

نی مەستی تۆ پەیتا پەیتا لێوانی شەراب بە سەرما دەرێژێ، ئیتر چ نیاز بە چاوا
 تریاک یا هەوەسم شەرابی سور بچێژێ؟

 یا دەڵێت:
 بهر هزار سال اگر بر لحدم گذرکنی

 مشک شود همه گلم روح شود همه تنم

ئەگەر دوای هەزار ساڵ مردنم بەالی گورەکەما رابوێری گوزەرت خاک و خۆڵم 
کاو، رۆح دەکەیتەوە بەلەشی مردومدا، لە بۆنی خۆشدا راگوزەر مەنگ گێژ گواڵورێز دە

 دەکا.. سەعدی شیرازی لەم بابەتەی وتووە:
 گذرد احبا خاک بر که محبوب بوی

 رمیم عظم کند زنده اگر دارم عجب نه

ت ئەگەر بگاتە سەر خاکی مەزاری دڵدار، سەرسام نابم ئەگەر زیندوی سبۆنی خۆشەوی
 پەاڵ حافزی شیرازیش هەرلەم رووەوە وتویەتی:بکاتەوە پیشەو

 گذری خاکم سر بر اگر سال صد بعد

 رمیم عظم کنان رقص گلم ز برآرد سر

ەاڵم بەسەماوە سەر لە خاک و پئەگەر دوای سەدساڵ بەالی خاکمدا تێپەڕی، پیشەو 
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خۆڵ وە دەردێنێ و دەگەمە ئارەزوو و مەرام.. ئەگەر دوای سەد ساڵ بەالی مەزارما 
 ەاڵم سەماکەرانی سەر لە گۆڕ وەدەردێنێبێیتە دیەنی، لە عەزرەتا پیشەو پ وزەریبگ

 مەوالنا دیسان فەرمویەتی:
 پوشیده نو چادر جهان است پیر گنده

 رسوایی درون ز و غنج و شیوه برون از

ئەم کۆنە سەرایە، کە جیهانی ناوە، عەبای تازەی رەنگاورەنگی پۆشێوە.. دەتدوینێ و 
 نێ پێچەی هەڵدەیتەوە سەد داستانی نەشیاو دەخوێنێ.هەڵتنەخەڵەتێ

 یا دەفەرموێت:
 خوشت روی آینه منم و خوبی تو گر

 آرایی جهان چونک مرا دار رو پیش

 زدم زفت بدم سرمست گفتم غلط نی

 گنجایی تو رخ با را آینه بود کی

تۆبەو چاکی و پاکییەت، منم ئاوێنەی روخساری تۆ، الکە المەوە تۆ دونیا 
 زێنیتەوە.دەڕا

نەخێر ناماقوڵم وت، نەشیاوم لەدەم دەرهات، کام ئاوێنە. دەتوانێ روخساری تۆی تیا 
 جێببێتەوە؟

 " دەڵێت:ەهەر لەم بابەتە "خواج
 دل بر این پیرزن عشوه گر دهر مبند

 نوعروسیست که در عقد بسی دامادست

بوکێکەو  ئەم چەرخە بێ وەفایە، پیرەژنێکە هێندە پاپێچی مەکە هەر رۆژەی تازە
 فز" فەرمویەتی:لەباوەشی زاوایەکدایە.. هەر لەم بابەتە "حا

 است حسن حد در چه گر جهان عروس

 وفایی بی شیوه برد می حد ز

ئەم جیهانە رازاوەیە، تا بڵێی لەزەت بەخشە، لە خاکی بێ وەفاییدا دایکوتاوە ریشەیی 
 بێ بەقایی کردوەتە کارو کردەوەو پیشە

 ێ:سەعدی شیرازی دەفەرمو
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 نبیند روی این خود بیگانه که بردار پرده

 ننمایی کوچک آیینه در و بزرگی تو
پەردە الدە با بێگانە و نەزانان رۆخسارت ببینن هێندە گەورەی کام ئاوێنە جێگەی 

 روخساری تۆی تیادا دەبێتەوە.
 مەوالنا دەفەرموێ:

 درآمدی در از تو چو آتشین جام با

 رود می بام سوی دود چو غم و وسواس
ین بەرەو ئاسمان تێکچو ڕبە ئاوینەی ئاگرینەوە کە لەدەر وەدەرکەوتی وەسوەوەو غەم ف

 رەوتی..
 یا دەفەرموێ:

 چراغ صد دو با شب همه آسمان گردد می

 تو دلربای خوش چشم جوی و جست در

لە تاریکی شەو ئاسمان بە دووسەد چراوە تاریکی دەبشکنێ بەدوای چاوی پڕ لەنازتا 
 ە کون..دەگەڕێ کون ب

 یا دەڵێت:
 نیاساید من روان بیاسایم دم یک اگر

 نیاسایم لحظه یک که بیاسایم لحظه آن من
رەنگە من لە هەنۆزدابم، بەاڵم رۆحم بێ هەنۆزو ماڵ بەکۆڵم، کەوا بەدوای عیشقی 

 تۆدا ئاوارەی هەردەو چۆڵم
 سەعدی دەفەرموێ:

 بگویم تو با دل غم بیایی چو بودم گفته

 بیایی تو چون برود دل از غم که بگویم چه

ئاواتەخواز بووم بهاتایەت تا غەمەکانم بژماردایە، چی بڵێم شادم بەوەی غەم برواو تۆ 
 جێگەی بگرتیەوە، قەینا وجودم ببرژابا

 یا مەوالنا دەفەرموێ:
 نشستی چشم میان مستی لذت مثال

 بالیی چه آفتی چه ببستی فهم طریق
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ما دانیشتی چەپاوت کرد هۆش و عەقڵم مەستی لە هەردوو چاوهەروەک نەشئەی 
 ئەویش بەشێوەیە گشتی. کام بەخشین؟ ماڵ ویرانت کردم خشت بە خشتی.. یا دەفەرموێ:

 انداز برون ها اندیشه و فکرت لباس

 عوران بر که مگر نتابد آفتاب که

بیستووە کە دەڵێن، لەبی بەرگیە تبەرگی تێفکرین و ئەندیشە توڕدەرە الوە، نە جل و
 مەیلی هەتاوە، یا دەفەرموێ:روتەڵ 

 طرب چه را شراب نبود تو چشم مست چو

 کند سود چه سفر نباشی تو همرهم چو

ە لە شەراوو ئاواز؟ ئەگەر هاوڕێی تۆ نەبم ئەم مئەگەر مەستی دیداری تۆ نەبێ من چی
 و درێژەم چۆن پێ دەبڕرێ..رێگە دوور

ەگەل عیشقدا بکەن، بەاڵم بڕێک لە شاعیران دەکۆشن بە عەقڵ و درایەتەوە مامەلە ل
 عیشق و عەقڵیان نەوتووە.. نیزامی گەنجەوی دەڵێت:

 تدبیر کنم هر شب تا دل زتو برگیرم
 چون مهر برارد سر مهر تو ز سر گیرم

تر توخنت کەوتم نەعلەت لە شیرم.. هەر کە  هەر شەوە لە تەکبیرم، ئەگەر جارێکی
 عەقڵ و تێفکرین و هۆش..!! عیشقت دەروونم دێنێتە جۆش، بە چەپاو دەیباسۆزی 

 سەعدی دەفەرموێ:
 دگر رای و کنم دیگر اندیشه شب هر

 دگر جای بروم فردا تو دست از من که

 پای منزل از نهم می برون که بامدادان

 دگر پای نهم که نگذارد عهدم حسن

ەوێک خولیایە لەسەرما دیت و دەڕوا.. کەوا من لە دەستی تۆ بڕۆم بۆ شهەموو 
تر جوانیت پەیمان  تر بگرم، داوێکی ، بەیانیان لەماڵ وەدەردەکەوم تا رییەکیتر جێگەیەکی

 تر.. کێنە و ناتوانم بنێم هەنگاوێکیش
 هەرلەم رووەوە سەعدی دەفەرموێ:

 دەڵێت:



 خوسرەو جاف

240 

 هر شبی گویم که فردا ترک این سودا کنم
 باز چون فردا شود امروز را فردا کنم

ی، کە سبەی دێت، دەڵێم لێگەڕێ قەینا، هەموو شەوێ دەڵێم عیشقت بەالوە دەنێم سبە
 ئەمڕۆ نا سبەی.. شاعیرێک بەناوی ]دیگری[ وتویەتی:
 مرا رفیقان گز بال پرهیز

 بال دلت من از دل چگونه بپرهیزم

 ،دۆستان دەڵێن هۆشیار بە، لە بەاڵ خۆت بپارێزە بەاڵ دڵە پڕ لە خۆشەویستی ئازیزە
نە لەرووی بەرنامەرێژی و چاولێکەرییەوە بڕێک بەیتی شاعیران لەیەک دەچن، ئەو لێکچو

 نەبووە.
 مەوالنا فەرمویەتی:

 آمد بیش ثنا شهد از وی دشنام ذوق

 گذشت خند خوش گل را او غم خار لطف

ترە، دڕکی  نگوینی پێداهەڵدان شیرینەهەوەسی وتەی نەشیاوی ئەو بەالمەوە لە ه
 شیاوترە.درەختی غەمی ئەو بەالمەوە لە گوڵی دەمکراوی پڕ لە کەنین 

 سەعدی شیرازی دەفەرموێ:
 1نوشدارو تو قبل از زهر

 طیباتست تو دهن از فحش

 مامۆستای بەالغەت لەو بەیتەیدا دەڵێت:
 زەهریشم بدەیتێ بۆمن دەواو دەرمانە، جنێوی دەم و لێوت بۆمن بۆنی خۆش و جوانە.

 ی فەرمووە:ەحافزی شیرازی هەر لەم بابەت
 استم دل عالج نه گل با آمیخته قند

 چند دشنامی به برآمیز چند ای بوسه

لێرەماچیک تێکەلی جنێوکەو  رەشەکرو کواڵو عیالجی دەردی دڵی من ناکا واز بێ
 سەدجاران بۆم بنێرە..

ئەگەر بەوردی لەو بابەتە شیعرانە بدوێین کە شیعرەکانیانی لەیەک دەچن، بەاڵم لە 
                                                           

 دەرمانیکە هەموو برین و نەخۆشیەک چاک دەکاتەوە.. -2
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ەعنەویات و ئەفکاری رەببانی، جەوهەردا جیاوازن، مەوالنا زۆرتر پەنجەی خستۆتە سەر م
بۆیە دەڵی: دوای هەزار ساڵ بەالی گوڕەکەما بگوزەرێی خاک و خۆڵی مەزارم گواڵو 

تر دەڵین.. کە ئەگەر بەالی گۆڕیاندا  رێژدەکەی.. کەچی حافز و سەعدی شتێکی
بگوزەرێت پیشەو پەاڵیان بەسەما کردنەوە سەر لە گۆڕ دەردێنن.. هەر لەو بابەتە لێکچونە 

 والنا قەسیدەیەکی هەیە، بەم بەیتە دەستی پێکردووە:مە
 این ساغر روحانی صهبای دگر دارد

"سائیب" شاعیری گەورەی ئەدەبیاتی فارسی، هەر بەو مەفهومە قەسیدەیەکی دوورو 
 درێژی هەیە:

 امروز جمال تو سیمای دگر دارد
 امروز لب نوشت حلوای دگر دارد

 آن آهوی شیرافکن پیداست در آن چشمش
 کو از دو جهان بیرون صحرای دگر دارد

هاوار ئەوڕۆ جوانیت هەروا غەوغای ناوەتەوە، دوو لێوی شەکربارت تامی حەلوای 
بەسەر ماوەتەوە. ئەو ئاسکە شەرئەنگێزە دووچاوی مایەی خۆشەویستی و رێزە بێ سود بوو، 

 تر یهان تێپەڕی و گەیشتە ساریەکیجبگەربگەر لە دوو 
 را گلزارها قدر میان پرده خون عش

 عاشضان را با جمال عشق پیچون کارها
 عقل گوید ]شش جهت حدّ است بیرون راه نیست[

 عشق گوید ]راه هست و رفته ام من بارها[

لەنێو پەردەیدا خوینی عیشق ریچکەی بەستووەو گوڵزارێکی نەخشاندووە، عاشقانی 
لە شەش ریان بەوالوە رێگەو رێبازەیدا دەڕۆن، عەقڵ و هۆش الی وایە ] ورێگای عیشق بە

تر نیە[ بێ یەک و دووم.. عیشق هاتەجواو وتی: ]رێگای عیشق لەوە زۆرترە، من  رێگەی
 ئەمەش بابەت و الیەنێکی دیکەی مەوالنایە کە فەرمویەتی: زۆر جار پیایداچووم[.

 مجوی ریزی خون و آشوب و فتنه

 مگوی تبریزی شمس از ازین بیش

افەو خوین رێژیدا ئیتر مەڕۆ لەمە زیاتر واچاکە بەدوای هەراو هوریاو دەعوا مەر
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 بارەی شەمسی تەبریزی مەڵێن...ردە
پرۆفیسوری خوالێخوشبو ]عەلی دەشتی[ دەربارەی مەوالنا دەڵێت: "من الم سەیرەو 
جاروبار لەخۆم دەپرسم و دەڵێم.. خەڵکی ئەم واڵتە، واڵتێک نموونەی وەک فارابی و 

ایی تیا پەروەردە بووە، چۆن توانیویانە بەرگەی ئیبنولسیناو، حافزو خەیام و سەف
 مەشخەاڵنی رۆح و رەوانی مەوالنا بگرن؟

چەندێک لەمەوپێش کتاوی ]اسرار التوحید في مقامات شیخ أبو سعید[، کە لەالیەن 
ندەوە، خوێنەری ییەکێک لە نەوەکانیەوە دەربارەی ئەو سۆفیەی نووسی بوو دەمخو

سکەندەرنامە و مهتەر نسیم عیار[.. لەو کتێبەدا شتی دەخستەوە بیری داستانەکانی ]ئە
پای لە زەوی بڕاوە، وە لەم زۆر نەشیاوی تیادایە، گوایە ئەبوسەعید بە ئاسماندا فڕییە و 

دەربارەی مەوالنا جەاللودینی رومیش نووسیوە، بۆ نموونە "ئەفالکی" بابەتە تورەهاتانەشیان 
ەدین وتوویەتی، کە تەرمەکەی لەالیەن نووسیەیەتی، کاتێک مەوالنا مردووە، حوسام

]ئیختیارولدینەوە[ شۆراوە پەیڕەوانی مەوالنا نەیان هێشتووە دڵۆپێک لەو ئاوە بڕژێتە سەر 
زەوی و خواردویانەتەوە، وە موسڵمانان کاتێک پەیامبەری خودا مردووە، هەمان کاریان 

سنگی پیرۆزی مەوالنا، کردووە.. هەروەها "ئیختیارولدین" وتویەتی، کە دەستم خستە سەر 
لەپر راپەڕی و منیش هاوارم لێ هەستاو زارزار گریام، بەدەستی راستی گوێی گرتم و 

[.. زمانم لە گۆ کەوت.. دەنگێ هاتەگوێم: ]
اوە، بە تەئکید ئەم داستانە وشاردەی فکری خودی "ئیختیارولدینە" و بەس، نەگوێی راکێش

نە مەوالناش جواڵوەتەوە و نە ئاوا دەنگێکی قورئانی پیرۆزی بەرگوێ کەوتووە.. کاتێک 
ەکن بێ یەک و دوو کردن لەم جۆرە بیروڕایهەندێ کەس ئامادەی سەلماندنی ئاوا 

 داستانانەش دەسازێنن.
خەڵکانێکیش هەن باوەڕی پێ دەکەن و باڵوی دەکەنەوە، دیسانەوە دەگێڕنەوە شەمسی 

 یو زۆربەی ئەو کتاوانە ه نووسە نایابەکانی توڕدایە ناو ئاوەی بڕێک لە کتاوە دەستەبریز
باوکی مەوالنا بووە... مەوالنا ئەو کارەی ال ناخۆش دەبی و گازاندە لە شەمس دەکا، 

 یا خوسابێتشەمس کتاوەکانی لەناو ئاو وەدەردینێ بێ ئەوەی یەک دێڕی کوژابێتەوە..
ئەندیشەی خۆش باوەڕانەی ئێمە بووەتە جێگەی نەرم و  لەو جورە داستانانە و فکرو

گەرمی لەو بابەتانە و سەیر لەوەدایە، تا ئەم دەورو زەمانەش چاوەڕوانی قەبوڵ کردنی ئاوا 
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ئەو بابەتە فکرە سحرئامێزانە الدەدەینە الوەو دەکۆشین کەی داستانگەلێکن.. من نازانم 
ئازار پێدانی خەڵکی لە بێژنگ بدەین و  رۆح و رەوانمان لە ئێرەیی و رەزالەت و کینەو

بپاڵێوین.. سەرەتای ئاینەکانیش دووچاری فکری نەشیاوی خەڵک بووەو بەو جۆرە خۆمان 
خستوەتە بەر پەیامبەرانی خوداو بەهانەی سەیر سەیریان لە  نتيفکرینانە تەگەرەو کۆسپیا

ی خودا کردووە، لە پەیامبەران گرتووە، یا داوای شتی سەیرو سەمەرەیان لە پەیامبەران
سورەتی "اسرإ"دا هاتووە: ]

.] 
لێرەدا ئێمە دەبی لە سەرەتای ئاشنایی مەوالنا و شەمس وردبینەوە، ئەگەر ئەو 
موعجیزەیە روینەدابا مەوالناش مەالیەک دەبوو وەک هەزاران مەالی نێو خانەقاکان و 

ئاشناییە بووەتە هۆی تەقینەوەی مەوالنا لەناو  باوی لەشاری قونیە وەدەر نەدەچوو، ئەوونا
فکری ژیانی رۆژانەی مەوالنای سەرولێژ کردووە و توانیویە رێگەو جێگەی خوداو بیرو 

بۆ دەکرێت، ی تەرخان بکاو تا بە ئێستا ئاماژە مەندی خۆی لە ئەدەبیاتی فارسیداتایبەت
ی بگوزەرین، الم وانیە ئەو تر هەیە نابێ لێ رۆژ بە رۆژ نوێ دەکرێتەوە، خاڵێکی گرنگی

شەیدایی و شۆرەنگێزی مەوالنا بەو کوت و پڕەی بوو بێت، مەوالنا بۆخۆی لەمێژدا 
ئامادەی ئەو گۆڕانکاریەی بووە و بەدوای بەڵگەیدا گەڕاوە، مەوالنا دەسەالتێکی بەرباڵی 

نووسێتەوە، حەفتا هەزار بەیت شیعر ب دا هەبووە، کە بە ئاسانی توانیویەلە ئەدەبیاتی فارسی
وە نەبی ئیلهامی شیعری مەوالنا لەسەردەمی ئاشنایی شەمسدا بۆی هاتبێت، لەوانە 
گوزەشتە مەوالنا نە لەسەرەتاوە وە نە لە نیوەی رێگادا وشکە مەال نەبووەو بیروڕای 
منەوەرانەی زۆر لە فکرو زکردا هەبووە و بۆخۆی سەرپەرەشتی خانەقاو موریدانی خۆی و 

لەگەل باوکیدا ەریعەت و رێبازی بە خەڵکی فێرکردووە، خودی مەوالنا باوکی کردووەو ش
لەشاری نەیشاپوردا گەیشتونەتە خزمەتی عەتتاری نەیشاپوری، ..وا دەگێڕنەوە گوایە 

 عەتتار بە "بەهائودین وەلەدی" باوکی مەوالنای وتووە:
 "ئاگات لەم کوڕەی بیت، من تیشکی تایبەت لە ناوچاوانیدا دەبینم"..

کرایە "عەتتار" کەسێکی ئاسایی نەبووە، بەاڵم فاڵگیریش نەبووە، ئەوەی لێکداوەتەوە ئاش
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زانیوە زیرەکی، لێهاتویی تیادایە، رەنگە لە داهاتودا ببی بەشتێک، ئەوەی لە رووی 
 فەراسەتەوە وتووە، نەک غەیبزانی..

 ناوباوی مەوالنا تەنها لەشاری "قونیە"دا نەبووە..
لێهاتویی و شەریعەتزانی مەوالنا بە چوار دەوردا باڵو بوو بوویەوە، باسی شیعر و خانەقاو 

ئەو زانیارییەی بەالی شەمسەوە هەبووە بە بەرنامەوە رووی کردوەتە قۆنیەو لە خولیایدا 
 بووە، تا رووبەرووی مەوالنا ببێتەوە..

ردەی تەبریزیدا بۆخۆی خانەقانشین و پەروەمەوالنا لەپێش رووبەرووبوونی لەگەل شەمسی 
یرفانی و رێبازی تەسەوف بووە، شتێکە ئەو دیداری نێوان ئەو و شەمسە عدونیایەکی 

تری خستوەتە پێش خۆی، وە  بووەتە هۆی گۆڕانکاری شێوەو رەفتارەکانی و رێبازێکی
تەواوی غەزەلەکانی مەوالنا بەناوی شەمسەوە نیە، بڕێکی بەناوی "خاموش" یان 

 هەڵبەستانە لەپێش دیداری شەمسدا وتویەتی..."خموش"ەوە تۆماری کردون، وە ئەو 
تردا، رۆحی مەوالنا، زاتی مەوالنا،  خاڵی سەرەکی جیاوازی مەوالنا لەگەل شاعیرانی

ئەدەبی مەوالنا، هەڵبەستەکانی مەوالنا تێکەاڵو و ئامێختەی نەوای مۆسیقا بووە، بەوەش 
گ و نەوای تار و خزنگەی رازی نەبووە سەرمەستانە هەستاوەتە سەرپاو هاوڕاو هاو ئاهەن

دەف الواندنەوەی نای بەرزە پا لە سەما و چەرخاندا شەپۆڵی ناسک و نەوای ریتمداری 
 موسیقا نغرۆی سەمای عاشقانەی سۆفیگەرانە بووە..

من وا دەزانم، ئەو خوو و خەسڵەتە، لەزاتی مەوالنادا هەبووەو جگە لە فکرو زکرو 
هانی نەداوە، یا دەستێکی غەیبی هانی ئەو ئەندێشەی خۆی نەبێت هۆکارێکی دەرەکی 

جۆرە جواڵنەوەی دابێ، شەمس بووە بە سەرەتای قۆناغێکی تازەی ژیانی مەوالنا دابێ.. 
و دیوانی شەمسدا وەدەردەکەوێ تا چ رادەیەک هانیانداوە تا دوور بیت  مەوالنا بە مەسنەوی

ە بنواڕیتە دەورو بەرو لە چاولێکەری و خۆیانە رەفتارکاو بە چاوی دۆستی و رەحمەتەو
هەتاوەکو تاوانبارانیش، رۆحی پڕ لە ئاهەنگ و نەوای موسیقا، مەوالنا جگە لە موحەبەت 

 و دۆستی نەبێ جێگەی رق و کینەو ئێرەیی و پلەوپایەو شاکامی تیا نەبووەتەوە.
ئەوەی ئاشکرایە "شەمس" عارفێکی گەڕیدەو بێ جێگەوشوێن بووە، سەدان عارف و 

، چ رازێک بووەتە نەی هەژاندوەری دیوە، ناخی هیچ یەکێک لەوانەی پیری جۆراوجۆ
هۆی ئەو هەموو شەیدایی شوڕئەنگیزی دەروونی مەوالناو وا سەری تەعزیمی لە ئاشتی 
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 شەمس دانواندۆتەوە؟
 ی دەفەرموێ:چبنوارە 

 درگرفت دل خانه آتشی جست که آه

 باد یافت من آتش آسمان گرفت دود

نایەوەو دڵ و دەرونمی سوتاندووە، ئاسمانی پڕ لە دوکەڵ کردو ئاهو ناڵەی من ئاگری 
وانی ڕئاگرەکەم کەوتە بەر بای هەڵکردو، کەواتە خۆڵەمێشی دڵی مەوالنا پەیوەستە لەچاوە

بایەکی هەڵکردودا چاوەڕوان بووە، تا خۆڵەمێشەکەی دەروونی گڕ بگرێ و شوعلەی عالەم 
 گیربکا، بۆیە دەڵیت:

 دلمشمس تبریزی درآمد در 
 من دو عالم را پر از غوغا کنم

روخساری شەمسی تەبریزی کەوتە خولیاو دڵەوە، بەو خولیایەوە دونیاو قیامەت 
 دەرازێنمەوە.

ئەو هەستە بەرزە، پڕ لە عیرفانە پیرەمێردیک وا شەیدا دەکا لە پاکی و خاوێنی و 
شق دەکات نەبێ و کە "شەمس" دەتۆرێ و روو لە دیمەدونیای عیشقدا تێرخواردنی بۆ 

 ئەنجومەنێکی بەدوادا دەنێرێت و دەفەرموێت:
 را ما یار بکشید حریفان ای بروید

 را گریزپا صنم آخر آورید من به

 زرین های بهانه به شیرین های ترانه به

 را لقا خوش خوب مه خانه سوی بکشید

 بیایم دگر دمی که گوید وعده به او وگر

 را شما او بفریبد باشد مکر وعده همه

 افسون و جادوی به که دارد گرم سخت دم

 را هوا او ببندد و او آب بر گره بزند

"رامەوەستن دۆستان، بڕۆن یارو دڵداری من بدۆزنەوەو پەلەکێشی بکەن و بیگەیەننە الم، 
ەڵەتێنێ، ئەو بە توانایە، خئەگەر وتی لێگەڕێن و بڕۆن دوایی دێم، بەڵێنی فێڵە هەڵتان دە

رەفتاری، گڕی لە ئاگر دەدا، بەربەستی باو هەوایە، بە ئاهەنگ جادووە، گفتاری ئەفسونە 



 خوسرەو جاف

247 

و گۆرانی خۆش و شیرین، بە بەهانەو وتوووێژی رەنگین بیگێڕنەوە بۆ ئەم خانەو کاشانە، 
ئەو پیاوە نازدارە جوانە." شەمسی تەبریزی ئەو دەم تەمەنی لە شەست بووە کە گەیشتۆتە 

والنای چاو پێ نەکەوتووە، تەواوی کات و تر مە قۆنیەو مەوالنای دیوە ئیدی کەسێکی
ساتی لەگەل شەمسدا گوزەراندووە، ئەو خەڵوەتە دوورو درێژانە بووبە هۆی ناڕەزایی 
الیەنگیران و قسەو باسی نەشیاو و ناجۆری ناحەزان، مەوالنا گوێی لەو کاروبارو وتووێژانە 

یدایەوە وا چوار تەنیشت و ەردەوام بوو، شەمس، ئاوڕبنەدەگرت و لە شێوەی پەیوەندی خۆیدا 
دەوروبەر دوور لە موحەبەتەوە تێی دەنواڕن، شاری قۆنیەی بەجێهێالو رووی لە شاری 
دیمەشق کرد، مەوالنا کوڕە گەورەکەو چەند کەسێکی نارد بەدوایدا و هێنایانەوە، دیسانەوە 

ری بۆ جا شەمسدەوروبەری مەوالنا و موریدەکانی کەوتنە وتی وتی و زۆری نەخایاند 
یان بە جۆرێک بی سەرو شوێن و بی ناونیشان رۆیشتبوو،.. ەدووهەم گوم بوو، ئەمجار

هیچ کەسێک لە هیچ کوێیەکدا مەوالنا هەرگیز نەیدیەوەو نەک تەنها مەوالنا بەڵکو 
شەمس وەبەرچاو نەکەوتەوە، وابووە باو کە شەمس لەالیەن کوڕی بچوکی مەوالناوە 

. دەربارەی وشەو واژەی "مە خوب خوش لقا" مەوالنا کوژراوە و بی سەرو شوێن کراوە..
 بڕێک شیعری نووسیوە لە زۆر واڵتاندا دەنگی دایەوە:

 مرو تو جان و خرد و عقل و دیده رود گر

 مرو تو ایشان از بهتر تو دیدن مرا که

 توست سایه کنف اندر فلک و آفتاب

 مرو تو تابان اختر و فلک این رود گر

 خاتمتند دم خوف در همه ایمان اهل

 مرو تو ایمان شه ای توست رفتن از خوفم

 است بستان و باغچه جهان جزو هر تو با

 مرو تو بستان رونق برود گر خزان در

 است دل سنگ بس تو هجر منما خویشم هجر

 مرو تو بدخشان سنگ تو ز لعل شده ای

 خورشید ای مرو تو گوید که ذره بود کی

 مرو تو سلطان تو به گوید که بنده بود کی

 ماهی خلقان همه حیاتی آب تو لیک
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 مرو تو احسان و رحمت و کرم کمال از

 ابد درازی به من دل طومار هست

 مرو تو پایان سوی تا سرش ز برنوشته
 شمس تبریز حیاتست لب لعل خوشت

 مرو از پیش من ای چشمۀ حیوان تو مرو

ەڕۆ کەس نیە اس و هۆشم بە تااڵن چو تۆم هەبێ هەمووم هەیە، سا مئەگەر حەو
وەک من وا جوان بتبینێ، بۆ کوێ دەڕوێ؟.. تۆ مەڕۆ.. جوانی تۆ هەتا هەتایە، هەتاو 
لەژێر سایە و سێبەری تۆدایە، ئاسمان دەشەڵەقێ لێگەرێ بەس تۆ مەڕۆ.. باوەڕداران، 

یان لە دڵدایە، من ترسم لەو بەاڵیە، کە دەڕۆی.. تۆ مەڕۆ.. بۆمن باخی بەرینە ئەم رور
ر بەهار رۆیشت و پایز هات بەالمەوە هەر جوانە.. بەس تۆ مەڕۆ.. لێم زیزمەبە جیهانە، گە

ە تو سا مەڕۆ و مەتۆرێ، تێرم لێت نەخواردووە برسیمە نە تێر، ئەی ئەوەی سەنگ دەکەی
جەواهیر.. تۆ مەڕۆ.. ئەی هەتاوی پرشنگدار، ئەی سوڵتانی بە دەسەاڵت، دیدە و ئاوات، 

سی و ئاو، تۆ ئاوی زیندەگانیت تۆ مەڕۆ.. تۆمایەی تۆ مەڕۆ.. منی بێ تاو وەک ما
تۆ ئەوەی هەتە، بەالمەوە تۆماری  بەخشینی نازەنینی، قیبلەی چاکانی تۆ مەڕۆ..

ئەبەدیەتە تۆ مەڕۆ شەمسی تەبریزی دەم بە پێکەنینە، لێو سورە بۆمن بەندەگیە، زیندەگیە، 
 ...سامەڕۆ

و حاڵی کۆمەڵ بووە لە دەروونا، کە زمانی مەوالنا و غەزەلەکانی خەزێنەی شەیدایی 
هەستی دەیخاتە سەر زمان ئیتر جێگە و پێگەی پیرو مورشیدی بۆ نیە، کەی عیشق پلەو 
پایەو مەقامی ناسیوە.. لە هەر بەیت و غەزەلێکیدا خەرمانێک عیشق و شەیدایی پەنگری 

کردنەوەی مەوالنا رێ خۆشکەری لێکدانەوەو روونخواردۆتەوە، ئەگەر غەزەلەکانی دیکەی 
غەزەلەکانی پێشووی تیا نەبوایە بە وردی ئێمە پەیمان بە نەختێک لە رازی مەوالنا 
نەدەبرد، من وا نازانم ئەو مەلحەمەو هەنگامەیە تەنها لەبەر عیشقی گەریدەیەکی بێ 
ناوونیشانی وەک شەمسی تەبریزی وتووبێت، ئەو پردانەی مەوالنا دروستی کردونەو 

 یئەندازیاریکی کارامە و لێهاتوو توانای دروستکردنی لەو بابەتەبەسەریا گوزەراوە هیچ 
نەبووە و نە هەیە.. راپەڕینەکەی مەوالنا لە راستیدا کودەتایەک بووە بەسەر خۆیدا 
کردوویەتی، بەربەستی دەریاچەی دەروونی شکاندووە، الفاو هەڵهەڵەی ئاو بە تاش و دارو 
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 گابەردا داویە و بردوویەتی..
ەم لە خۆ بووردنە، ئەم وردەکاریە، ئەم راستگۆیی و سەراحەتە لەم چەند دە بنوارە ئ

 بەیتەیدا دەبینرێت:
 بگریختم گل سوی دیدم خار چون را  خویش

 آمیختم شکر در دیدم سرکه چون را خویش

 آمدم تریاق سوی بودم پرزهر کاسه

 ریختم حیوان آب در بدم دردی ساغری

 زدم عیسی در دست بودم پردرد دیده

 آویختم ای پخته در را خویش دیدم مخا

 مبین خود از ولی گویی می راست گوید عشق

 انگیختم را تو من آتش چو تو بادم چو من

تفت و تاڵ بینی بە خۆم وەک دڕک و داڵ بینی و روو بە گوڵزار رۆیشتم، خۆم 
ام، مەرامەوە کاسەیەک لێوان لێوی ژەهر بووم و لە شەکەردا توامەوە.. لە دەردو ژان دابڕ
حم ۆئامیختەی زیندەگانی کرام، شکابوو پشتم، چاوم گالراوی بوو بە کل رشتم، ر

هەواڵەی چاوساقی بە تەکبیر کرد، دەستم لە هەڵەفەی عیشق گیر کرد.. عیشق وتی، 
ێت لە خۆڕانیە.. منم "با"و یدەزانم ئەو ئاشوفتەگیەت لە چییە.. راستەکەی تۆ لێهاتو

م هەڵگیرساند، ئەوە روونە وەک ئاوێنە، رەشەبای تۆفان، تۆش ئاگری، بزانە من تۆ
 هەڵکردو ئاگر هەڵگیرسێنە..

و بلوێرو نەی بووە، بۆیە  والنا جەوالنگای ئاهەنگی مۆسیقاومەمەوالناو رۆحی 
هەڵبەستەکانی پڕن لە ئاهەنگ، دەف و دەنگ لەگەلیا دەگونجێ نەک بەالی خەڵکە 

سەرەش سەرسامی شێوەو و نبیرانی گەورە پەراوێزنشینانەوە، بەڵکی کەڵە شاعیران و رۆش
مەرامی مەوالنا بوونە.. لە داڵنی رەش گەڕێ، ئەوانە عیشق نەبینن.. ئەوانە لە 
کونەباجەی روانگەی بەرژەوەندی خۆیانەوە دەنواڕن و دەست بۆ تەرازوو و کەیل و کێشانە 

دەی بیست و دەچێ، لەم سەردەمەیدا کەوا هەزارەی سێهەمە سە دەبەن، چ ئەمڕۆ لە دوێنێ
لە دونیای رۆشنبیریدا نە تەرازومان هەیە و نە کەیل یەکەمە، جێگەی داخە ئێمەی کورد 

ێرانەیە و بێ خاوەنە.. ئیتر ئەوەتەی وو کێشانە، داخەکەم ئەم ماڵ و کاشانە لەو رووەوە 
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مرۆڤ خولقاوە زۆر کەم کەس لەو کونەباجەوە نەینواڕیوە و نەیتوانیوە دان بە حەقیقەت و 
عیەتدا بنێت، ئەوەسا دەربارەی مەوالنا هەرکەسێک بەگوێرەی لێکدانەوەی خۆی لە واق

گوایە شەمسەدینی مەڵتی وتویەتی: رۆژێک لە خزمەتی مەوالنادا بووم، مەوالنا دەدوێ، 
پێکەوە بۆ باخچەو بۆیسانی "حوسامەدین چەلەبی" چووین، مەوالنا هەردوو پای خستبووە 

، دەیفەرمو، لەنیو باسدا کەوتە وەسفی لێهاتویی و پێگەی ۆگەلەی بۆیسانەکەوەجنێوئاوی 
مدەرس[ هەناسەیەکی ]بەدرەدینی وەلد  پەیڕەوانیبەرزی شەمسی تەبریزی یەکێک لە 

 هەڵکێشاو وتی، بەداخەوە بەندە هەستم بە پێگەی بەرزی شەمس نەکردبوو..
تە قسەو وتی: مەوالنا یەک کاتژمێر بێ دەنگ ورتەی لەدەم وەدەرنەهات لە دواییدا ها

توی هەر تەڵێک م.. رووبەرووی کەسێک دانیشسەەباوکم ق"بە رۆح و رەوانی پیرۆزی 
موی سەری هەزار شەمسی تەبریزی پێدا ئااڵوە" ئاوا گێڕانەوەیەک دوورە لە فکرو 
تێفکرینی کەسێکی وەک مەوالنا.. من وانازانم دەربارەی شەمس و واتێفکرابێت ئەو 

داوەو هۆنیوەتەوە، لەوانە گوزەشتە، ئەو خۆ هەڵنانەی لە هەزاران بەیتی بەودا هەڵ
سایکۆلۆجی مەوالناو رۆحی بەخشندەو پڕ لە خۆ بوردنی ئەوەوە دوورە، مەوالنا مافورێکی 
راخراو بووە، هەر نەبێت خۆی وای زانیوە دەبێت بەسەریا بگوزەرێین و پای لەسەر دانەن، 

ە، ئەو لەوپەڕی رێز و حورمەتی خەڵکیدا مەوالنا هیچ نیازێکی بە پیاهەڵدانی خۆ نەبوو
دەژیا و هەتاوەکو دوژمنانیشی نەیانتوانیوە بە چاوی رێزەوە تێی نەڕوانن. بە پێچەوانەی ئەو 

 ا ئەفالکی دەیگێڕێتەوە:هەنتداستانە 
دەیگوت: رۆژێک لەگەل چەند برادەرێکدا "لە سوڵتان وەلەدی کوڕی مەوالنام بیستووە 

و ئارام ئارام روو بە باخچە و بۆیسانی حوسامەدین دەڕۆیشتم، ی ئەسپێک بوو بووم رسوا
برادەران پیادە بە دواوەمەوە بوون، لە پڕ لە کۆشەیەکەوە باوکم پەرپوت و خۆاڵوی 

ەگرن بە شمشیر متوانیبا ئەوانەی رەخنە لە باوکم بەناحەق دەوەدەرکەوت، لە دڵەوە وتم، ن
هێندە بە خۆتا مەنازە، ئەو جۆرە تێفکرینە  وتی: بەهائودین تیژ مەڕۆ لەت لەتیانم کردبا

بەاڵیەکە لە بەاڵکانی خودا، بنوارە.. تۆ سواریت و هاوڕێیانت پیادە بە دواتەوەن، وا 
.. تۆ کارت بە خۆ بەزل زانان و وەەیاران دەکەوێتەوە تاوانەنمەفکرێ بەو شێوە بیر لە  تێ

ەر پای مەوالناداو داوای لێبوردنم یاخی بوانەوە نەبیت.. ئازا لە ئەسپ دابەزیم و کەوتمە س
لی کرد.. مەوالنا وتی: من الم خۆش نیە نەیاران بەخراوە ناو ببەیت.. ئەوانیش پەیڕەوی 
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جۆرە بیرکردنەوەیانە تۆڕدەدەنە الوەو وەک تۆ ئەو بە ئومیدی خودا فەرمانی خودان 
 تێدەفکرین.."

، ئەمەیە یەالنامەوئەمەیە دڵ و دەروونی راستەقینەی جەاللودینی محەمەدی 
کەسایەتی پڕ لە گوزەشت و نەزاکەتی مەوالنا، ئاوا کەسێک دوعای چاکە بۆ 

 وە بەو شێوەی پێشووە دەربارەی شەمس دوابێت..ادۆژمانیشی دەکا، نەشی
رەنگە مەوالنا بەالی یارانیەوە وتوبێت.. ئێوە شەمستان نەناسیوە، رەنگە زۆربەتان نەتان 

ۆن و نرخی ئێستا بزانن.. مەوالنا بە چاکی ئەوەی دەزانی دیوە، خەفەت بۆ رابوردوو مەخ
مامەلەیان لەگەلدا  دەورووبەری ئێرەییەکی یەکجار زۆریان بە شەمس دەبردو، بەکینەوە

 بە دەکرد، لەبەر ئەوەی جەوهەری شەمسیان نەزانیوە، شەمسیان نەناسیوە.. بۆیە شەمس
دەسەڵمێنێ ێ، ئەمە ئەوەی ناچاری شاری قۆنیە بەجێ دەهێلێ و سەری خۆی هەڵدەگر

تەزکەرە نووسان بە ئەمانەتەوە رووداوەکانیان نەنووسیوە و نەگێڕاوەتەوە، بڕێکی زۆر لەوانە بە 
دڵی خۆیان نووسیویانە یا گێڕایانەتەوە.. ئەو جۆرە گێڕانەوەیە لەگەل رۆحی گوێڕەی 

مەوالنا کتاوی مەسنەوی و دیوانی شەمسدا ناگونجێ و نەشیاوە، بەالی زۆر کەسەوە 
" لە وەک وەلییەک وا بووە و لە دەرو دەروازەی پەروەردگارەوە نزیک بۆتەوە،

"ەو" نزیک بووە.. مەوالناو کانیاوی دەروونی مەوالنا وشک بوون و 
کردوەتەوە، هیچ کەمبوونەوەی بۆ نەبووە، مەوالنا گۆشە تاریکەکانی قۆناخی خۆی رۆشن 

و ئێرەیی لە فەرهەنگی مەوالنادا بەنووە، دەروونی مەوالنا لێوان جۆرە رەشبینی و شاکامی 
لێوی عیشق و موحەبەت و لە خوردن و سەفای عیشق بووە، دوای بێ سەروشوێن بوونی 
شەمس تەبریزی، مەوالنا پەنا دەباتە بەر پیرەمێردێکی زڕنگەری ساف و سادەی بێالف و 

 گەزاف و بۆ شێوەنی مردنی ئەم قەسیدەیەی وتووە:
 من جان میان اندر روی می جان چون پوشیده

 من بستان رونق ای منی خرامان سرو

 بگذرم دریا هفت وز بردرم را آسمان هفت

 من سرگردان جان در بنگری دلبرانه چون

 چاکرم ایمان و کفر شد برم اندر آمدی تا

 من ایمان تو روی وی من دین تو دیدن ای
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 مرا دیکر خور و خواب بی مرا کردی سر و پا بی

 من کنعان یوسف ای اندرآ یعقوب پیش در

 شدم پنهان خویشتن وز شدم جان چون تو لطف از

 من پنهان هستی در شده پنهان تو هست ای

 تو مست نرگس چشم وی تو دست از در جامه گل

 من پایان بی باغ وی تو آبست ها شاخه ای

 ها کان از پیش کان وی ها جان از پیش جان ای

 من آن ای من آن ای ها نآ از بیش آن ای

 من بین ره من دان ره من الدین صالح شه ای

 من امکان از برتر ای من تمکین از فارغ ای
 ابد تا باشد بحر در لحد را کشتی اهل مر

 من عمان من بحر ای کو مرگ حیوان آب در

 مرو تن بی جان جان ای مرو من بی روی می چون

 من تابان شعله ای مشو بیرون من چشم وز

ئەم قەسیدەیە سەرتاپا نەوازشی رۆح و رەوانی سەالحودینی زەرنگەرە، کە لە پێش 
مەوالنادا مردوەو دوای نەمانی شەمس بوو بووە هاودەم و هاو سۆزی مەوالناو دەستەگیری 
ئیلهامی مەوالنا، هەروەک رۆحێکی بەلەش و ئەندام داپۆشراو لەنێو جەستەو گیانما، 

تۆ بووی سەروی بڵند بااڵی باخ و بۆیسانی من، تەواوی  ئەوەسا وەدەردەچێت و دەڕۆی،
ی ئاسمان گەڕام و ە کۆمەڵگای هەتاویشی گوزەرام تا بە رەحمەوە ئاوڕ لە محەوت نهۆ

ردانم بدەیتەوە، کە بە دەرکەوتنی تەرازوی باوەڕو بێ باوەڕیم کەوتە بەرچاو، ەرۆحی سەرگ
ی باوەڕم، تۆ خوردو خۆراکت لێم نت بووە بەهۆی ئاینم ئەی روخساریتئەی ئەو کەسەی د

حەرام کردووە، سەرو پاو جواڵنەوەمت لێم ستاندووە وەک یەعقوب و یوسف لێ ون بووم 
لێهاتووە، مەرحەمەت من دێنێتەوە سەر حاڵ و روحم لە کەوڵم وەدەردێ، هەست و وجودی 
، تۆ لە کاکڵەی وجودما جێگەی خۆش کردووە، ئەی کەوا رەنگین، ئەی ژیرگز رەوانەکە

تۆ ئاوی زیندەگانی باخ و گوڵستانی منی، تۆ گرانترین رۆحی رەوانی، تۆ بەنرخترین 
ساتی من، ئەی هەناسەونرکەی کانی لەنێو کانەکاندام تۆ هەرسات و دەمی منی، ئەی 
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من، ئەی سات و چرکەی من، ئەی هۆی دەربەدەری من، ئەی رێنماو رێ پیشاندەری 
رمەتیم بە دووری، تۆ لەمن بە توانا تری، تۆ من، ئەی شا سەالحودین تۆ ئیدی لە یا

دەریاو کەشتیی هەتاهەتابیت، تۆ دوڕو مەرجانی دەریای عوممانی، کەوا دەڕۆی، بێ من 
مەڕۆ ئەی رۆحی رەوان، بێ گیان مەڕۆ، لە دیدەما شێوەو روخسارت نەما توخوا نەڕۆ 

 "ئەی شەوق و شوعلەی پرشنگ داری من
ان و فەلسەفەی مەوالنا نەبێت، ئەم قەسیدەیە بە هەر کەسێک ئاگای لە چۆنیەتی ژی

یکی نەشیاو لێکدەداتەوە لەنێوان دوو کەسدا، وەک پەیوەندی نێوان ]مەحمودی دپەیوەن
 غەزنەوی و ئەیازی هاودەمی[...

ئەمەش قەسیدەیەکی عاشقانەیەکی دیکەی مەوالنایە، کە دوای مەرگی سەالحودین، 
ی سەالحودینی گردۆتەوەو بووە بە هاودەم و بۆ حوسامەدین چەلەبی وتووە، کە جێگە

 هاورازی مەوالنا:
 وه چلبی زدست تو وز لب و چشم مست تو
 صد چو دلم شکست تو وه چلبی ز دست تو
 جای دگر تو سرخوشی با من بی دل آتشی

 چند مرا فریفتی وز بر من کریختمی
 خون دلم بریختی وه چلبی زدست تو

ق و سوتان و برژان و سۆز و تۆران و شکایەت، ئەم ئەم غەزەلە یەک پارچە پڕە لە عیش
مەوالنا جێگەی  ،غەزەلە مەوالنا بە ]حوسامەدین چەلەبی[دا وتویەتی، کە دوای مەرگی

کردوەتەوە لەنێو خێڵی موریداندا بە "جونەید" وە لەسەر داوای ئەم حوسامەدینە مەوالنا 
اوی حوسامەسین دێنێ مەوالنا مەسنەوی دەست پێکردووەو لە پێنج دەفتەری یەکەمدا زۆر ن

دوو ئەو شیعرەی بە چەلەبیدا وتووە، ئەوی دەیخوێنێتەوە وا دەزانێ غەزەلێکی عیشقی نێوان 
 دڵدارە.. من لێرەدا دەیکەمە کوردیە حەیاتەکەی خۆمان و دەیخەمە بەرچاوتان:

ۆیە کە نامدوێنێ و تلێوو چاوانی مەستی "ئای چەلەبی لە دەستی تۆ، ئای لەو دوو 
 ەدجاران دڵم دەشکێنێ، کورە هاوار لە دەستی تۆ..س

لەوە دەچی سەرخۆش و مەدهۆشی جێگای تری، منت هاوار لەبیرچووە، بۆ منی داماو 
وەک گڕی ئاگرت لێهاتووە، هاوار خۆمە دەمسوتێنێ.. ئای خودایە چەندە شۆخ و 
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ت سەرکێشی، زامی دەمکراوە و ئێشی، هاوار چەلەبی لەدەستی تۆ، چەند جارت من
 کرد، وجودمت کی بانان و دڵ و دەروونمت بریندارهەڵخەڵەتاند و بۆی دەرچووی وەک پس

 پڕ لە ژان و ئازار کرد.. کورە هاوار لەدەستی تۆ.."
ئەم دونیا پڕ لە رۆحانیەتەی مەوالنا، بۆ خەڵکانی بێ ئاگا لە مەوالنا یان، لەال 

وورن، دەرکی ئەو سۆزەو سەودایەی دژوارەوە نەسەڵمێنراو، ئەوانەی لە پاکی دەروونەوە بە د
مەوالنایان بۆ گرانە، رەنگە خودی مەوالناش دەمێ حاڵی خۆی ورد دەبێتەوە الی وایە ئەو 

ی ترە و رەنگە بڵێ: تۆ بڵێی ئەم شیعرانە من وتوومە؟!" کەواتە من کەسێکنەیوتووەو هی 
والنا ببەین و نەتوانین پەی بەڕازی دڵ و دەروونی مەر رەنگە بە وردی ت و خەڵکانێکی

تر وەرگێڕین، زەرافەتی شیعرەکانی مەوالنا و سحر و جادوی ئەو  شیعرەکانی بەزمانێکی
شیعرانە لە زمانە شیرینەکەیدایە، لە ئاوازو ریتم و هاوبەستەگی رۆحی مەوالنایە لەگەل 

 تر، ئەگەر کرا ئەوە زەرافەتی شیعرەکەدایە، وەک وتراوە، شیعر وەرناگێردرێتە سەر زمانێکی
زۆربەی زۆری تام و چێژی لە دەست دەدات بەندە هەمیشە وتومە، شیعر لە زمانێکەوە بۆ 

تر وەرگێردرێت وەک ماچی نێوان ژن و پیاوێک بێت شوشەیەک لەنێوان هەردوو  ئەوی
 لێوانیاندا دانرابیت..

درێتەوە کە زۆر شتی تێکراری دووبارە بووەتەوە، بەاڵم ئەگەر ەبۆیە لەم کتاوەدا وا لێکد
لە فەلسەفەی شیعرەکان ورد بینەوە، هەر قەسیدەیەکی مەوالنا بۆمەبەستێک وتوویەتی.. 
لە ژیانی مەوالنادا دوای ئاشنا بوونی ب شەمس، دوو دەستەگیرە و سەرچاوەی ئیلهامی 

سەالحودینی زەرکوب و حوسامەدینی چەلەبی.. ئیتر مەوالنا دیکەی بۆ خۆی سازاندووە، 
وە لە حاڵ و ئەحواڵی ئاشوفتەی عیشق و سۆزی لە عالەمی خۆیدا کە پڕ بو

ێوەی جۆراجۆر وەدەری خستووە، حیکمەتی شیعرەکانی مەوالنا لەراست شیەکتاپەرستی، بە 
گۆییەتیدایە، رەنگە خوێنەری ئاسایی بە وردی هەست بەو راستگۆییەی نەکات، لەراستیدا 

ی شیرزای، یان لێزانی شیعرەکانی مەوالنا وەک شیعر ناگاتە رەوانبێژی شیعرەکانی سەعد
شیعری حافزی شیرزای تا وشەو واژەی رازاوەی ئەنوەری و فەروخیدا، شیعرەکانی مەوالنا 
لە رووی هونەری شیعرییەوە ناگاتە لێزاینی خاقانیدا ئەوانە لە تەرکیب و رازاندنەوەی 

کیدا هەڵبەستەکانیاندا وەستاکارانە دایانڕشتووە، بەاڵم هەڵبەستی مەوالنا لەهەر بەیتێ
چەندین کاسەی خوێنی دڵی خۆی تیا رشتووە، مەوالنا گەردەلول ئاسا رایماڵیوە، ئەوەی 
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مەست و مەدهۆشی خۆی لەسەر رێچکەو رێگای بووە لوولی داوەو ئەهلی دڵ و عیرفانی 
کردووە لە دەروونی مەوالنا تێفکرینی سوک و هەوەس و ئارەزووی خاکی جێگەی 

تۆفانی هەڵکردووی دەروونی پەنای بردووەتە بەر زۆر بەڵگە  نەبووەتەوە.. بۆ ئارام کردنەوەی
 چ و دەست گیرەو دەست پێ

 تری عیرفانی مەوالنایە ئەمەش گۆشەیەکی
 نیست شکایت او از بزارم چنگ چو اگر

 او رحمت کنار بر من چنگم همچو که

 بگردانم ای پرده اگر نباشد من ز

 او ضربت به بود متعلق رگم هر که

ەوام وەک تەلی تار بلەرزێ باوەڕبکەن دەمی شکایەتم ورتەی لەدەم ئەگەر ناڵەو ن
ورتا، نورو نارم وەک تەلی تارم. لێگەڕێ با تاڵ تاڵ رەگ و دەمارم حزوەدەرنایە لە 

 بلەرزێتەوە، ئەو نەوایە ویردو سەاڵواتی خودایە.
 یا دەڵێت:

 من دلستان مه ای شدی من حریف تو تا

 من انده از دل نور جهد می چراغ همچو

دەسازێم، چرای ناو تاریکستانی کە بویتە هاودەم و هاوڕازم، شادم بەوەی لەگەل تۆدا 
 بیری منی، مایەو سەرمایەو تەکبیری منی..

 یا دەڵێت:
 کنی می شعرم تلقین من جان میان که ای

 بشکنم فرمان که ترسم کنم خامش زنم تن گر

دەخەیتە سە زمانم و  ئەی ئەوەی لە قواڵیی رۆحمدا خۆت مەاڵس داوە و شیعر
 دەمدوینی، دەترسم ملهوڕی بکەم و ببێتە مایەی فەرمان شکێنی..

لە زمانی مەوالنادا شەپۆل یەک بە دوای یەکدا دێن و دەڕۆن، کەس خۆی پێ 
ناگیرێ و رایدەماڵێ تەقەلال کردن و پا لە زەوی گیرکردن مەحاڵە، ئەو حاڵ و ئەحواڵە 

ەڵدێرگایەی مەوالنا تێی کەوتووە بە ناچاری تیی مەوالنا تیایدا بووە، ئەو چاڵ و ه
رژێنێ، تا لە دڵ و دەروونتا ریشووی دەتبدەکەوێ، ئیتر نورە، ئیتر گڕە، دەتسوتێنێ و 
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شەک و گومان وەدەردێنێ.. ئەوانەی واگیری دەردی مەوالنا دەبن، زەمان و زانست و 
راوەکەیدا هەوارگە بە خولیای ژانەکانیەوە لەگەل زاقۆناخیان ال گرنگ نیە، دەکەونە 

هەوارگە دەبەزن و شەوانەش دەکەونە سەمای شەیدایی و ئاشوفتەگی.. بەندە، بۆخۆم کە 
توشی دڵەڕاوکە و یەک و دوو دەبم، پەنا دەبەمە بەر مەوالنا، پەنا وەبەر مەسنەوی و 
دیوانی شەمس دەبەم، لە خۆڕا نەوتراوە "مەوالنا" ئەشهەدو جەاللودین مەوالی 

پەتی سەرسوپوردەگی و یەکانەکی پەروەردگاری لە گەردنی  داوەەیەتی.. ئواگیرەکان
خۆی و پەیڕەوانی ئااڵندووە، ئەوە سورە لە سەر وەحدانیەت و بێ یەک و دوو، ئەوە ئەوی 

 لەزەت و چێژی دونیایی هەیە لە عیشقدا لەبیر چووە، لە خۆڕا مەوالنا نەبووە بە مەوالنا..
 دەفەرموێ:

 اوست کارم و کارگه این جز ندارم کار

 اوست خریدارم چونک الف الف زنم الف

 اوست از بالم و پر چون برزنم ملک به پر

 اوست دستارم و سر چون برزنم فلک به سر

 اوست خم رنگرزم گلستان مثل بر

 اوست گهردارم تیغ آفتاب مثل بر

 شد خلق گه سجده چرا جسمم خانه

 اوست دیوارم و در بر شب به و روز به زانک

 تو گفت و تو الف چند چند خمش فتگ

 اوست بسیارم گفتن عزیز ای کنم چه من

ئەم قەسیدەیە راستەوخۆ، دواندنە لەگەل پەروەردگار و بۆ گوێگری دەڵێتەوە، ئەوەسا 
 دەڵێت:

"کاری چی؟ من تەواوی کار و کارگاو کردەوەم تەنها ئەوە، بەخودا دەنازم کەوا 
وتمەتە فڕین و پەڕوباڵم لێ وەدەرهاتوە ؟؟؟ چۆن کەسەروەرو سایەبانم تەنها ئەوە، من 

پەروەردگارم، ئەوە ئیدی چۆن لە ئاسماندا نەفڕم کە من پەروەردەو مایەی تێفکرینم، ئەوە 
گولستان و گوڵە رەنگاو رەنگەکانی نێو دەروونم هەتاوی شەبستانم مەی و مەینۆشم هەر 

 ئەوە..
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رۆژ تیشکی سەر دەرودیوارم  ا شەووکەوەستە مەی دەنۆشم ومن سەرتاپا لە کڕنۆشم پەی
 ئەوە وتی.. ئیتر بەسە الف لێدان..

 چی بکەم ئەی ئازیزی من.. من کەم و زۆرو سەرو خوارم هەر ئەوە..
 یا دەڵێت:

 از چار و پنج بگذر
 در شش هفت منگر
 چون از زمین برآنی
 هفت آسمان ببینی

 هفت آسمان چو دیدی
 بر هشتمین فلک شو

 پا بر سر مکان نه
 المکان ببینی تا

ئەوەی دڵنیام مەوالنا جگە لە چوار تەنیشت و ژیانی و زیندەگی ئاسایی ئیتر نازانم لە 
تری دیوە، جگە لە فکر بە چاوانی تەماشای ئەو  خەودا لە حاڵ و چەزبەیدا دونیایەکی

حاڵەتانەی کردووە کەوا خەڵکانی ئاسایی نە بیریان لێکردۆتەوە نە پەیان پێ بردووە، ورد 
ەوە چی وتووە: لە چوار و پێنچ گەڕێ و بیر لە شەش و حەوتیش مەکەرەوە، تۆ زادەی بەر

خاک و خٶڵیت و حەوت نهۆمی ئاسمان دەبینی کە حەوت نهۆمی ئاسمانت دی، سەرکەوە 
بۆ نهۆمی هەشتەم، ماناو مەفهومی ئەو چەند بەیتە لەوەی دایە کە دەڵێت: تۆکە بوویتە 

خودا، ئەودەم قفڵی ئاسمانی بێ بن و بێخت بۆ  خاوەن بیرو سەلماندنی بێ سنوری
 دەکرێتەوە..

 یا دەڵێت:
 شدی موزون چنین وانگه شدی خون بودی نطفه تو

 کنم نیکوتر زینت تا آدمی ای آ من سوی

تۆ ئاوی زیندەکانی بوویت و بوی بە خوین، ئەوەسا بووی بەم مرۆڤە وا راستەیە.. 
 بکەم و سوارکاریت پێ فێربکەم. نوەرەالمەوە ئەی پیاوچاک تا ئەسپت بۆ زی

 یا دەڵێت:
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 نیست راه برو گفت تو غیرت

 هست هست بیا گفت تو رحمت

لێرەدا مەوالنا پەنجە دەخاتە سەر بەرباڵوی رەحمەتی خودا کە چەندە توندو تیژبێت 
 بەرانبەر تاوانکاران چەند ئەوەندە بەزەیی و رەحمەتی بەرباڵوترە.

 یا دەڵێت:
 نیامد خوشترم تو ز بیازمودم را همه

 نیامد گوهرم تو چو دریا به فروشدم چو

 چشیدم خم هزار ز گشادم ها خنب سر

 نیامد سرم و لب به تو سرکش شراب چو

 کردم ترک روز سه دو را خود مراد پیت ز

 نیامد میسرم که پس زان ماند مراد چه

 چاکر و غالم شدم چو را شاهیت روز سه دو

 نیامد چاکرم چو که شاهی نماند جهان به

 پشیمان دل وان تو پریشان تن ای برو

 نیامد دیگرم دل نرستم تا دو هر ز که

ئەو خەڵکەی کە ناسیومە، ئەو رێگایە کە زانیومە، تاقیم کردوەتەوە و پیاچوومە، کە 
لەدەریادا نغرۆ بووم هیچ دوڕو مەرجانێکم وەک تۆ نەدی، ئای کوپەی شەراوم تاقی 

تۆ نەبووم و نەمچێژاوە.. وام بە چاک  وەک پە شەرابیکردەوەو لێم نۆشی، توشی هیچ کو
زانی دوو سێ رۆژێک لە خۆم گەڕێم ئەوەی بۆم روون بووەتەوە هیچی ئەم دونیایە 
سەرگەرمم ناکا، ئەوانەی شاهو دەسەاڵتداران، کۆیلەو خزمەتکاریان زۆرە، کام شا بە تۆدا 

ەندامی ماندوو پەریشان، لەش و ئەدەگا، من وەک خۆم سۆپاسگوزارم، نەی الچۆ، ئەی ب
تر جێگەت  بڕۆ ئەوالوە، ئەی دڵی پەشیمان،  بەوەی شادمانم و پێموانیە هیچ عشقێکی

بە تینی خۆیدا دەسوتێ، نیازی بە بگرێتەوە.. مەوالنا، سەرتاپای تاوو یاوە، ئەو لە باوەڕی 
بەڵگەی گەورەو بچوک نەماوە، کەسێک لە ئاوا برژانێکدا رۆژگاری بگوزەرێنێت چ 

کەالم و رازاندنەوەی مەرامە، ئەو لەو وردە شیعرانەیدا، لەو جوملە کورت و نیازی هونەری 
کەواو کراسی رەنگاو رەنگی لێ دەدوورێت و کەمانەیدا بیروڕای خۆی پینەو پەڕۆ دەکا و 
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وتنی لێ دەسێنرێت و و لەبەری دەکات ئەوەی گوێ لە مەوالنا بگرێت، توانای "نەخێر" 
و نابێ..!! وەرچەرخاندنی نەناسە، ئەوەی ال باش و خاسە بە وشەیەک بە نە  نایڵێت.. ناڵێ

مانایەک یەکتایی خودا بسەڵمێنێ، باوەڕ لە ئاوەزدا بچێنێ شێوەی کاری مەوالنا وەک 
سروشت ناسەکان یا بەڵگە و موعادەالتی ماتماتیک و زانستی فیزیکی نیە، ئەو لە 

و نەشیاوە لە دونیاو حیکمەتی عیشقی  دونیای ]ماوراء الطبیعە[دا بەالیەوە نەکراو
پەروەردگارا شیاو سازگارە.. لە دونیای الهوت و بەڵگە تاشیندا فکری مرۆڤ هەمیشە 
خاڵی الواز دەدۆزێتەوەو پەنجەی لەسەر دادەنی، ئەوە سایکۆلۆژی زانستی ئەم چەرخ و 

یای بیمەندانەوەو زەمانەیە.. مەوالنا بوو ئەو دیاردەو توانای عەقڵە کە زۆر شت دەخاتە خول
 بەباشی بەڵگە بۆ رەتکردنەوە دەتاشێ، بۆیە مەوالنا لەم رووەوە دەڵێت:

 پسر ای روانست ره بند عقل

 پسر ای عیانست ره بشکن بند

 حجاب جان و فریب دل و بند عقل

 پسر ای نهانست سه هر این از راه

 برخاستی دل و جان و عقل ز چون

 پسر ای گمانست در هم یقین این

چەند بەیتەیدا، مەوالنا گلەیی لەبێ باوەڕی دەکا کە چۆن عەقڵ و مەنتیق لەو 
کە دەکات، "لوژیک" بەربەستی نەسەلماندنی کارو توانای دونیای ئەوالی ژیانی سروشتی 

توانا و قودرەتێکی وایە نەک تەنها جێگەی سەرسامی مادی گەرایان بێت، بەڵکو ئەوانە 
 ەسا مەوالنا دەڵێت:بە چاوبەست و فیڵ و فڕ دەزانن، ئەو

"کورە کابرا بزانە عەقل رێگری رێگەی راستە کۆسپی رێگە وە الوەنێ ئەوەسا 
رێگەکە حەی عەال سەالیە و ئاواڵەیە، ئەگەرچی سێ کۆسپ لە رێگەتایە، عەقڵ دڵی 
هەڵخەڵەتاو سەرپۆشەکان، ئەگەر لە دڵ و عەقڵ و گیان راپەرین یەقینیش دەکەوێتە 

ک دێتە پێشەوە، ئەگەر لە شەوێکی تاریکی بێ تروسکەدا لە دەشت نێوگومانەوە.. پرسیارێ
و دەردا وێڵ بیت، چی دەکەی؟ ئەستێرەومانگ بە ئاسمانەوە نابینرێت، بیابانێکی تەواو 
نەبوو، چەپ و راست لەیەک جیا ناکرێتەوە.. بە تەئکید ئەگەر بروسکە نەیکاتە 

یویان نەبینرێت و سەرئەنجام بەرەبەیان مەشخەاڵن، ئەستێرەکان بە جەرگی ئاسمانەوە جریوە جر
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لە ئاسۆوە خۆی وەدەرنەخات، تۆ رێگەکەت نادۆزیتەوە.. من وا دەزانم مەوالنا خۆی بەو ون 
بووی نێو تاریکەسەالتی زانیوە و بەتیشک و نوری ئاسمان رێگەکان دەدۆزێتەوە و دەگاتە 

 کێوی ]تور[، بۆیە دەڵێت:
 لقا و شوق آتش زمان در موسی چو من

 حبذا لی حبذا رفتم طور کوه سوی

من وەک حەزرەتی موسا لە گڕو ئاگری چاوپێکەوتندا رووبە چیای تور رۆیشتم، 
 خۆزگە و هەزار خۆزگە مەرامم بۆ بەدی دەهات.

ئیتر مەوالنا لە دونیای غەیبیاتدا دیت و دەڕوا، وەک وابێت توانای جواڵنەوەو 
وی هەستەکانی لەژێر فەرمانی کەسێدا، بیرکردنەوەی بەدەست یەکێکی ترەوە بێت و تەوا

چوزانم ئەو هێزەیدا، ەو هەستەیدا بێت، بێ فەرمانی ئەو جولەی پێ نەکرێ، بێ ئەو 
ورتەی لەدەم دەرنەیەت، وەک لە خەودا بیت، یان وڕینە بکا شتێکە وڕێنەکانی مەوالنا 

تاوێر دەتاشێ، بەرد لەسەر بەرد دانانی سازەندەگیە، بلدۆزەرێکە رێگەوبان دروست دەکات، 
لەوە سەیرتر، ئێمە کە مەسنەوی یان  .گابەرد تل دەدا، دەوەن و سەنگی خارا بەالوە دەتێ

بەدوای دەکەوین، پەڕەپەڕە، وتەوتە، تێڕادەمینن و دیوانی شەمس دەخوینینەوە بە ناچاری 
 ە، ناو بنێم تااڵن ونلەفکری خۆماندا تەپاوتل دەکەین.. نازانم ئەو دەست بەردار نەبوو

چەپاوی ئیرادەی خوێنەرە یا هێزو ژانی شەک و گومانە، بەدوای خۆیدا کەمەنکێشمان 
مێدانە دەست لەسەر دەست دەنەنێن و بەدوای ئەو رازە نهێنییەدا ریچکەی ودەکا، تا نائ

 مەوالنا و شیعرەکانی هەڵگرین..
ی من شەخسەن کە دیوانی شەمس دەخوێنمەوە الم وایە قامەتم بەستووەو ئەوەسا سەر

تەعزیم دادەنوێنمەوەو لە نوێژدام، چ نوێژێک؟ بیرکرنەوە لە هەر وشەو فەتحەیەک لە 
ی رستەکان ئیتر پام لە زەوی دەبڕێ و روو بە کەهکەشانی فەلەک دەکەونە فڕین.. وتەوا

بەیتەکانی دیوانی شەمس روحم لە پیستم دەکەنێ و رۆحم سەرفرازانە دەکەوێتە مامەلەوە، 
لە هەوەسە گاڵوەکان، تەماح، هەوەس، بوردن، فیداکاری، دوور مامەلەی عیشق، لە خۆ

ئێرەیی، زوڵم وتی وتی، دووبەرەکی، درۆ، کوشتن، ئیتر حەزە مادیەکان هەر نەبێت لە 
 ساتی ئەو خوێندنەوەیەدا دەینێمە الوە، خوداوەندی گەورە لە قورئانی پیرۆزدا فەرمویەتی:
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کەوا الموایە ئەو خویندنەوەیە وەک میعراجێک وایە لەگەل رۆحدا، رۆحێک من 
 عاشقی ئازادی و دوور لە تەلبەند و حەشاردراوی ناو کەوڵ و لەش.

جادوی مەوالنا جادویەکی خێرخوازانەیە، باوەشێکی گەرم و نەرمی ئاسمانیە، لە 
بتاشێت، بەڵگە هەمیشە و تۆ  زەرافەتەوە نزیکە پڕ لە جوانیە، وە نەبێ مەوالنا بەڵگە بۆ من

تر جێ لەق دەبێ و شایانی لێدوانە، ئەو خۆی بە بانگەواز دەر دانەناوە، ئەو  بە بەڵگەیەکی
فکرە دەردی دڵی ئاشەفتەی خۆی لە مەسنەوی، دیوانی شەمسدا وەک مافورێک 

بە بەرچاوەیە، دەتوانی لە رەنگ و گوڵ و بۆنە رازاوەکانی ورد بیتەوەو راخستووە و 
شتوانی بەسەریا بگوزەرێی، ئەو هەرچی نووسیوە بۆخۆی نووسیویە و بەتەمای دەهۆڵ دە

 ژەنی من و تۆ نەبووە، بنوارە ئەوەسا بە زمانی خۆی دەڵێت:
 نیست خبرم خود زمزمه از چنگم چون

 ندانم اسرار و گویم همی اسرار

 مضطر و بیخود قلم چو عشقم اصبع در

 ندانم طومار و من نویسم طومار
 رق ندانم ز شب و روز در این دممن ف

 من غلغل تسبیح ز اشعار ندانم
 در بینش دیدار چنان مستم حیران

 کر نور فراغم بود و نار ندانم
 از کفر و زاسالم برون است نشانم

 از خرقه گریزانم و زنار ندانم

ناڵە و نەوایەک لە دەمی مەوالنا وەدەردێت، لە هێزێکەوە دێت زاتی ئەوی راماڵیوە بۆ 
خۆیشی سەری سڕماوە لەو رازانەی کە بە دەمیادێت و دەڵێت ئەوە من نیم و هیچی لێ 
نازانم، من وەک خەواڵویەک ناچارانە دەنووسم، تۆمار دەنووسم نازانم چیم تێدا نووسیوە، 
هێندە بێ ئاگاو بێ هۆشم جیاوازی ناخەمە نێوان شەوو رۆژەوە، راستەوخۆ شیعر دەنووسم و 

ەو بەحری ویردەکان، ئەوەندە سەرخۆشی کاتی دیدارم هەروەک ئاگر دوورم لە رازاندنەو
تیشک، لە کفرو ئیمانەوەیە دوورم، خەرقەو رێبازم تۆڕداوەتە الوە،  ەدەسوتێم و دەروونم پڕە ل

بەوەی خۆشحالم بۆ مەوالنا "نارونور" وەک یەک وایە، مەبەستی "ئیسالم و کفر" قاڵبە 
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.. کەس نەیدیوە پیرێکی پیرەمێردی بە ویقار لە کۆمەاڵیەتیەکانە کە لێی یاخی بووە
ئەوەندە ساڵیدا دەستی سەما بەرزکاتەوە و بە دەوری خۆیدا لول بخواو خۆی سوڕدا، حەفتاو 

 ئەو وەختە و ئێستاش لە نەشیاوەکان لە قەڵەم دەدرێت، نەک هەزار ساڵ لەمەو پێش
 محبوستر خودم در گریزم افزون خود ز تا

 من پای بینم بسته پا از بند گشایم تا

لەخۆم و زاتی خۆم دوورتر کەومەوە، زۆرتر لە کەوڵ و ئارەزووەکانما بەندو هەرچی 
تێک لە پاوپلم دەکەمەوە کە دەنواڕم پاوپلم بەندی کۆت و ۆیەخسیرم، تا هەڵەفە و ک
 زنجیری تری لێ ئااڵوە..

ی نیشتی وەدەردەچێت پەنا دەباتە مەوادەزۆرکەس بۆ ئەوەی لەخۆی و چوار ت
تر وەدەست دێنێ،  بەرەکان و لە قاڵب و دونیای خۆی وەدەردەڕواو جیهانێکی  نەشئەئاوەرە هۆش

کە پڕە لە وەهم و تاپۆ و خەیاالتی تێکەڵ و پێکەڵ کە لەواقیعیەتی خۆی دوور 
زیندەگانی یخولیای یا نەخۆشی رۆحی دەبن و لە لتر دووچاری ما دەکەوێتەوە، بڕێکی

ەوروبەر لە ئاوێنەیەکی تۆپزاوی یا کەوانەداردا دەیبینن و لە سروشتی کەنارە دەگرن و د
یبەت خۆ هەڵدەسەنگێنن.. جارە و بار ئەو ادا بە کێش و کەیلی ت تەرازویەکی الرەسەنگ

جۆرە رەفتارانە لە بڕێک لەوشکە سۆفیەکان و پەیڕەوانی ئاین بینراوە.. رەنگە هۆکەی 
کە لە  رتەنیشتێکی بەستراوی سنووردا بگەڕێتەوە بۆ نەبوونی پیرێکی هۆشیار یا چوار

 منداڵیەوە تیایدا بووە. ورد بەرەوە لەم دوو بەیتە
 شرابی که نوشیدم از سر غیب

 زمستی انگور و صهبا نبود
 بپیمودم این عالم از عقل و فهم

 ست و شیدا نبودبجز در دل م

پەیمانەکەی تر.. یاران  شەراب و بادەیەکم نۆشیوە نەمەستی ئاوی ترێم و نە بادەیەکی
پڕی پڕە لە رازی غەیب، سەرانسەر جیهانی گەڕام و عەقڵ و تێگەیشتنم تاقی کردەوەو 

 دواندومەو لێکمدایەوە، مەستی و حالی من هی دڵی شەیدا و پەریشانمە..
لە شەیداییدا مەوالنا سنورو چوارچێوەی بۆنیە، ئەوەسا پەنای بردوەتە چۆنیەتی 

یدا بەراوردی دەکا و دەڵێت: هەردووکیان نەشئە سەرخۆشیەکان و لەگەل سوکری خودای
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 ئاوەرن.. ورد بەرەو ئەم لەکوێ و ئەو لەکوێ..! یا دەڵێت:
 هوشی بی داروی وی من عقل دشمن ای

 جوشی همی باده چون من در تو خابیه من

ۆشیم، ه ئەی دوژمنی عەقڵ و درایەتم وە ئەی دەرمانی شێوەی لەخۆ بێ ئاگایی و بێ
 ن تێڕشتوم بۆیە لە عەزرەتا دەکوڵێم و دەجۆشێم..من کاسەیەکم تۆیا

 تی دەڵێت:شعەلی دە
ونیای عارفاندا جگە لە مەنسوری هەالج، کە تا دواهەناسە بێباک دلەنێو چاوساقانی 

پەلکردنی توابویەوە لە عیشق و بێ دەربەست لە ژانەکانی هەروەک خۆی  لە ئازارو پەل
ی رومی ئەویش تەسلیمی دەروونی خۆی بووەو وابێ و نەگۆرێ، ئەوەسا مەوالنا جەاللودین

بەدەستەوەیە هێزێکی یەکجار بە توانای ئاگای لە دەوروبەری نیە. ئەوەی جڵەوی ئەوی 
 رازدارە ئەو فەرماندەرو مەوالنایە فەرمانبەر

ی نووسەری گەورە "رومن رۆالن" بۆ یپرۆفیسۆرعەلی دەشتی دەڵێت: ناتوانم چەندە دێڕ
ەدەمە کەسایەتی مەوالناوەو بۆ ساتێک لەیەک پەنجەرەوە سەیریان وا راستەوخۆ پەیوەند د

 دەکەم "رومن" دەڵێت:
هەورە ئاشوفتەکان لە دوور واڵتانەوە هاتوون و شێتانە لە پەالماردان مەشخەاڵنی 
بزیسکە و بریسکە تەختەی هەورەکان دادەدڕن.. کەچی دووبارە شێوە و شەمایلی ترسناک 

ەوی تەرازوی وجودە ەنەوەو ئاسۆی رۆح داگیر دەکەن و ئو ترسێنەر لە خۆ دروست دەک
رگ دەیەوێ پەنجەکانی لە ن، مرۆڤ دەکەوێتە پەلەقاژی و دەلی مەالرەسەنگی دەکە

گیربکاو رۆح و رەوانی لە تەلبەنی زیندەگانی ئازادکا.. ئەو ئازادی لە  گوێی مرۆڤ
 مەرگدا دەبینێ..

 عەلی دەشتی، هەروا لەم رووەوە دەڵێت:
کدا دیوانی شەمسم بەدەستەوەیە هەست بە تۆفانێکی سەرکێش و بێ ئامانی لەکاتێ

ەکان تاسنەیدا وەک موعادەلەیەکی ریازیات ئدەروونی بێ قەراری مەوالنا دەکەم، لەو دیوا
بەالی مەوالناوە دەقیان بەستووە. ئەگەرچی پڕن لە خورپەی دڵ، پڕن لە ئاسایش و ئارامی، 

ر کەسێک ئاگاداری چۆنیەتی فکری مەوالنا نەبێت، پڕن لە هەراو ئاشوفتەگی، ئەگە
دووگیانەکی و دوو فلیقانەیی دەکەوێتە خولیاو بیریەوە، کە لە دەروون زکر و فکری 
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 مەوالنادا کۆمەڵیان کردووە، هەروا مامۆستا دەشتی دەڵێت:
"تۆ بڵێی ئەو دوو رووە لەگەل یەکدا نەگونجاوە یەکێکیان هی سەردەمی پێش ئاشنایی 

 تریان دوای ئەو تێکەڵ بۆنەی "شەمس" بێت؟ بوو بێت و ئەویشەمس 
و لەسەر  ناوی شەمسی هێناوەو پرە لە ئارامیمن لەوەی دڵنیانیم زۆر لە غەزەلەکان 

تریان هیچ ناوێکی لە شەمس نەبردووە، کەچی پڕە لە عەوداڵی و پەریشان  خۆیی بڕێکی
لوولی هەستەکانیەتی، دەەمۆی گەرحاڵی.. ئەمە دیسان ئەوە دەسەڵمێنێ زاتی مەوالنا دەست

کە هەلی کردووە پەی بە هەرچی بردووە وتویەتی، ئەو هەستە سەرکیشە، نە رەشمەو نە 
ئەوەی وەبەری  وی بەدەستی عەقڵی مەوالناوە نەبووە، کە دەروونی پڕ دەبێ لە تۆفانجڵە

 یپینووس و رایدەماڵێ و بیر لە ئەوساو ئێستای ناکاتەوە، ئەو وەکدەکەوێت رای دەپێچێ 
نیو دەست و پەنجەی نووسەرێکی بە توانا بووە، دوور لە عەقڵ و ئیرادەی خۆی، ئەوەی 
پێی وتراوە، ئەوەی نووسەر ویستوویەتی پێنووس نووسیویەتی، ئێمە لەوەی گومانمان نیە ئەو 

شی ژاناوی و پڕ ئێشی مەوالنادا هەڵیکردووە، ن و گەردەلوولەی لە دەروونی سەرکێتۆفا
نای لەزەوی بڕیوەو بەرەو میعراجێکی سۆفیانەی بردووەو دەنگی هەڵهەڵە و پای مەوال

ت لە چرکەیەکدا توشی جەزەبەیەکی ێوەک وابسێت و یخرۆشی دەریایەکی نەبینراو دەب
 ە دەڵێت:انفێداری هاتوبێت. بۆیە وابێ دەسەاڵت

 من دیوار و در از عشق فروریخت باز

 من دار کین اشتر بند ببرید باز

 است دیوانگی نوبت شد اهم سر باز

 من بسیار دانش نکرد سودی که آه

دیسان رەگ و ریشەی ئەی خوایە خۆمە دیسان عیشق ماڵ وێرانی کردم، خۆمە 
فەتەراتیدام، خۆمە دیسان سەری مانگ هاتەوەو زامم کوالیەوە، جەزبەو  هەڵکەندووە، لە

م سودی نەبوو بەو ییوالدیوانەگیم لە دەروونمدا هەرای نایەوە.. چی بکەم، لێزانی و مە
 وە..ەدەردەوە سەرم نای

من پەنجە دەخەمە سەرخاڵێک، بۆچی "سەری مانگ" ئایا مەوالنا پەیرەوی بەرنامەو 
ئەو پالنێکی کاتدارو سنورداربووە کە دەڵێت "سەری مانگ هاتەوە"؟، مەوالنا کەی توشی 

ئاگاداری کات و  جەزەبەو حااڵنە هاتووە؟.. بەندە الم وایە نەک من خودی مەوالناش
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 پێنجەمدا لە بەیتێکدا دەڵێت:ساتی دەمی جەزەبەو حاڵی خۆی نەبووە.. دیسان لە دەفتەری 
 صنم ای روز سه ماه هر سر من

 شوم دیوانه که باید گمان بی

اڵ و دیوانەگی و جەزەبە دەمگرێت حباش بزانە من لە هەر سەری مانگێکدا سێ رۆژ 
ەوەی بدوێین رازی دەنگ و نەوای موسیقا، تا چ و شەیدا و شێتانەیە رەفتارم.. بال

جواڵندووە و هێناویەتە شیعر نووسین و  یرادەیەک هەستی ناسک و شاعیرانەی مەوالنا
 سەمای سۆفیانە..؟

وازانراوە لە شەوانی "سماع"دا، مەوالنا لەسەر نەوای تارو چەنگ و بلوێر و نای خودایی 
نووسیویانەتەوە، بۆیە بڕێک لە غەزەلەکانی سوڕی خواردووە و شیعری وتووەو پەیڕەوانی 

وەک ئاهەنگی گۆرانی وان، ریتم دراو وەک وابێت ئەوەی مەوالنا وتوویەتی دەورو بەرەکی 
بەدوایدا وتویانە "کۆڕاڵ ئاسا" وەک زکرێکی تێکڕایی، من کە ئەو غەزەلەی دەخوێنمەوە، 

ی بۆ دەکەم، تا بگاتە م دێتە گوێ و لەگەلیا نەرمە سەمایەکییدەنگی دەف و ناڵەی نە
پیرەمێردیک بە دەوری پایەکدا بچەرخێت و سوڕ بخواو شیعری لە دەم وەدەربێت و ئەوەی 

موزیک هاوڕایی بکا، دەبێ ئەوانەی لەو زیکرەیدا چ حاڵەتێکیان بەسەردا هاتوبێت؟ 
ئەوەسا بە نووسینی ئەم کتاوەوە خەریکم کاسێتی شەهرامی نازریم خستوەتە سەرو بەو 

ئاسمانیەی شیعری پڕ لە ستایشی و زەریفی مەوالنا دەڵێتەوە بەو مۆسیقا دەنگە 
 ە وردەکارییەوە ئەم قەسیدەیە بخوێنەرەوە:بوات لێ دەکەم اوەستاکارانە.. د

 خلق منم خانه منم دام منم دانه منم
 عاقل و دیوانه منم دور مشو دور مشو

 شاد منم داد منم بنده و آزاد منم
 مشو دور مشواندوه دلشاد منم دور 

 کعبۀ اسرار منم جبه و دستار منم
 راهب و زنار منم دور مشو دور مشو
 نفخ منم صور منم قرب منم دور منم
 واصم مهجور منم دور مشو دور مشو

 فصل منم وصل منم فرع منم اصل منم
 روضه منم نقل منم دور مشو دور مشو
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 روضه منم حور منم نار منم نور منم
 و دور مشوجنت معمور منم دور مش

بەم غەزەلەیدا دەردەکەوێت، کاتێک ئەم شیعرەی وتووە نە لەمێژا نووسیویەتیەوە نە 
ا، کە مۆسیقا دلەبەری بووە، ئەو دووبارە کردنەوەی میسراعی دووهەمی شایەتی ئەوەی دە

و خەڵکانێک بە دوایدا لەگەلیا وتوویانەتەوە، ئەم غەزەلەی مەوالنا لە بێ ئاگایی و 
لە حاڵ و ئاشوفتەگیدا وتویەتی، هێزو هەوای دونیای الهوت بەسەر دونیایەکی پڕ 

مەعنەویاتی مەوالنادا زاڵ بووەو هەر جواڵنەوەیەک هەر جوانیەکی لە وجودی موتڵەقدا 
دیوە، هەر دەنگێکی مەوزون، ئەوی ئاشوفتەتر کردووە، دەگێڕنەوە رۆژێک مەوالنا گوزەری 

زێڕلێدانی سەالحودین بەسەر وەرەقەی زێڕدا، دەکەوێتە بازاری زرنگەران لەسەر چەکوشی 
 مەوالنا خۆی پی راناگیراوەو بەو دەنگە ریتمدارە هاتووەتە سەما..

"ئەفالکی" نووسیویەتی و دەڵێت: رۆژێک مەوالنا لەگەل چەند کەسێک لە موریدانیدا 
ا رۆیشتونەتە دەرەوەی شاری قونیە، "ئاش"ێکی ئاو لەوێدا بووە و لەکاردا بووە، مەوالن

دەڕواتە ناو ئاشەکەوەو زۆری پێ دەچێت و نایەتە دەرەوە، هاوڕییانی لە نەهاتنە دەرەوەی 
مەوالنا نیگەران دەبن، شێخ سەدرەدین و قازی سوراجەدین، دەڕۆنە نێو ئاشەکەوە، دەنواڕن 

 مەوالنا لەسەر دەنگی دوو بەردە ئاشەکە لە سەماکردندایە:.. مەوالنا دەفەرموێ:
 1۸1 ٔ  شماره غزل

 آسیا مثال ما دانه چو لد

 چرا گردش این داند کی آسیا

 ها اندیشه او آب و سنگ چو تن

 ماجرا داند آب گوید سنگ

 بپرس را آسیابان گوید آب

 را آب این نشیب اندر فکند  کو

 خوار نان کای گویدت آسیابان

 نانبا باشد که این نگردد گر

 خمش شد خواهد بسیار ماجرا

 را تو گوید تا واپرس خدا از
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دڵ وەک دانەوێلەو ئێمەش چمانە ئاشی ئاو ئاسیاو بۆخۆی عیللەتی سورخواردن و 
چەرخانی خۆی نازانێت، لەش وەک بەردە ئاشە، ئاویش وەک بیری خراوەو باشە، بەرد 
دەڵێت لەمن مەپرسن، راستی بەالی ئاوەوەیە، ئەو خاوەنی وەاڵمی تەواوە.. ئاو دەڵێت، نەخێر 

ی راست الی ئەوەو بەس.. ئاشەوان دەڵێت، ئەی نان خۆرەکان، لە ئاشەوان بپرسن، وەاڵم
ئەگەر ئەم ئاشە نەگەڕێ رووداوی سەیر سەیر روو دەدا.. کەواتە بێدەنگ بە، رازەکە بەالی 
پەروەردگارەوەیە، لەم داستانانە بەالی مەوالناوە زۆرن، لە بیرو ئەندیشەیەکی ئاساییەوە 

هاڕەی ێوان لێوی حیکمەت و پەندە، لە لدێشمەندە وەدەرنەهاتووە، ئەوە زادەی رۆحێکی ئەن
ەیەکی عیرفانی نەگەیشتوەتە مەوالنا بەڵکی هەیاهوی دەروونی سەرکێشی بەردە ئاش چپ

خۆیەتی، بەردە ئاش دەکاتە دەستەگیرە و دەیدوینێ و پارچەیەکی ئەدەبیانە و سۆفیانە 
بۆخۆی ئامێرێکی  ە ئەوەتەشبیهاتی جۆراوجۆری تیادای دەسازێنێ، ئیتر دونیای مەوالناو

زەرینی مۆسیقایە، ئەوە وشاردەی فکری مەوالنایە کردوویەتی بە پرد و بەالیەوە رازی 
بەقایە، ئەوە مەوالنایە، هاڕەی بەردەئاش لە بیر و فکریا دەکاتە ئاهەنگێکی مەوزونی شاد 

گرژان و مەحزون و پیی دێتە سەما، رۆحی پر لە سەمای مەوالنا خاڵی بەرانبەری روخسار 
و دەروون داخراوانە، ئەو هەموو تێفکرینە بەرباڵوو فراوانە بە ئاسانی بیر و فکری 
دەوروبەرەکەی هەلسەنگاندوەو چاک و خراپی العەیانە، بەسەر ئەوەشدا باوەشی گەرمی بۆ 
هەموان کردوەتەوە بەبێ جیاوازی دەکۆشی رازی مەعریفەت و عیرفان بسەڵمێنێ و 

ئەوەسا دەڵێت، وەرن رازی سەفا و راستیتان اخیاندا دەربێنێ ریشووی شەک و گومان لە ن
 پێ فێربکەم و لێوی تینوتیتان لە ئاوی زیندەگانی تێرکەم.

 بیا دگربار خواجه بیا خواجه بیا خواجه

 بیا عیار مه ای مده دفع مده دفع

 نگر پرشور عالم نگر مهجور عاشق

 بیا خمار شه ای نگر مخمور تشنه

 تویی هست هر هستی تویی دست تویی پای

 بیا گلزار جانب تویی سرمست بلبل

 تویی بگزیده همه وز تویی دیده تویی گوش

 بیا بازار سر بر تویی دزدیده یوسف
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 جهان و جان را همه ای نهان گشته نظر از

 بیا دستار و دل بی کنان رقص دگر بار

 تویی سوز غم شادی تویی روز روشنی

 بیا شکربار ابر تویی افروز شب ماه

 گرو عقل هر تو پیش نو عالم علم ای

 بیا بار یک به خیز مرو گاه میا گاه

 جنون و شور بود چند خون به آغشته دل ای

 بیا میفشار غوره کنون انگور شد پخته

 برو ناگفته غم وی برو آشفته شب ای

 بیا بیدار دولت برو خفته خرد ای

 بیا پاره جگر وی بیا آواره دل ای

 بیا دیوار ره زا بود بسته در ره ور

 بیا روح هوس وی بیا نوح نفس ای

 بیا بیمار صحت بیا مجروح مرهم

تر پەلە مەکە، پەلە مەکە ئەی  خواجە وەرە واوەرگەڕێ، روو بەالمەوە بکە جارێکی
جوانخاسی هۆشیار وەرە ورد بەرەوە لەمنی تاک و تەنهای شەیدا، بنوارە نەشئەو سەرخۆشیم 

ۆ دەست و پای منی، هەستی و مەعنای منی، بولبولی ئەی مایەی بێ هۆشیم وەرە.. ت
خۆش خوان تۆی، شەیدای گولزار تۆی، ئەی هەست و هەستیاری من، وەرە نێو بازاڕی 

بە سەماوە تر  خەڵکی پەنهان ئەی مەعشوق و رۆحی رەوان جارێکی یمن ئەی لەدیدە
تۆ هۆی  ،یلەگەل مندا وەرە الوە، رۆشنایی رۆژ هەمووی هەر تۆی، غەم رەوینی خەڵک

مانگی چواردەی ئاسمانی، وەرە ئەی ئالیهەی جوانی، هەر تۆی زانستی جهیانی، ئەی 
شەوی نەخوازراو بڕۆ، ئەی گەمی نەزانراو بڕۆ، زانستی خەوتو بڕۆ، دەوڵەتی هۆشیار وەرە، 

گیرابوو لە شارا بەسەر رئەی فکری ئاوارە وەرە، جەرگی لەت لەت و پارە وەرە، ئەگەر دە
 ە.. دەرمانی دەردم وەرە، هۆی رەنگی زەردم وەرە..دیوارا وەر

ەکانی قڵ و مەنتیق دەدوێین و حاڵ و جەزبئێمە دەربارەی مەوالنا بە پێی عە
لیکدەدەینەوە، بەاڵم جارەوبار عەقڵی لێکدانەوەمان توانای لیکدانەوەو هەڵسەنگاندنی دەروونی 
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بەندەنی سەیرسەیرو ەچی دیمەن و مەوالنای نیەو ناتوانین بزانین ئەو دەروونە ئاشوفتەیە ب
تەلیسماویدا گوزەراوە و سەرگەرمە، بەاڵم لەوەی دڵنیاین مەوالنا لە پەروەردگار دوور 

 نەکەوتۆتەوەو پەیڕەوی ئەم ئایەتە پیڕۆزەیە:

جارێک سڕو رازە شاراوەکانی دەروونی پەیوەندو پەیوەست لەگەل رۆحی قورئاندا، 
تریش چرای رێنمایی و  تر هەستەکانی دەردەخا، جارێکی ئەندێشەکان دەدرکینێ، جارێکی
تر بەدەم نەوای مۆسیقاوە خۆی دەالوێنێتەوە الیەالیە بۆ  نیشاندانی بەدەستەوەیە، جارێکی

دەروونی بێ قەرارو سەرکێشی خۆی دەکا، شێوەی ئیمان پەرستنی مەوالنا ئاسایی نیە، 
ەر ئاسا خاوەنی پەیامی خۆیەتی، خاوەنی شێوەی تایبەتی خودا پەرستی مەوالنا پەیامب

ئەوەسا دژ بە رۆیشتن بۆ مەککە  ،خۆیەتی ئەو ئیمان و باوەڕی بەو شێوە خواپەرستیەیە
 لەچەند الی مەسنەوی و دیوانی شەمسدا حەی عەال سەالتە، بنوارە چی دەڵێت:

 کجایید کجایید رفته حج به قوم ای

 بیایید بیایید تجاس همین معشوق

 دیوار به دیوار و همسایه تو معشوق

 هوایید چه در شما سرگشته بادیه در

 ببینید معشوق صورت بی صورت گر

 شمایید کعبه هم و خانه هم و خواجه هم
 گر قصد شما آن خانۀ جانست
 او رخ اینه به صیدی بزدائید

 احرام چو بستید از آن خانه پرستید
 ینداز خرقۀ ناموس بکلی بدر آ

 بدیدیت باغ آن اگر کو گل دسته یک

 خدایید بحر از اگر کو جان گوهر یک

 باد شما گنج شما رنج آن همه این با

 شمایید پرده شما گنج بر که افسوس

ئەم خەڵکە بۆ حەج رۆیشتوەکان.. کوا لە کوێن؟ ئازیزی ئێوە لێرەیە مەڕۆن بەرەو خوار، 
 ئەوەسا هاوسێی دیوار بە دیوارتانە.
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بانەیدا وێڵ و سەرگەردانی.. چۆنە وەزعت، دیارە زۆر پەریشانی؟ ئەگەر لەو بیا
شێوە و شەمایلی فەرمانڕەوایانی ئاسمانی، لەوەی گەڕێ، ئەوە خەیاڵە..  و بەتەمای دیتن
 ئەو مەحاڵە.. ئەوە بەتاڵە..

انە"ش بۆ خۆتی خانە و کاشانە هەر تۆیت.!! چ مەبەستە لە دیتنی ئەو خحاجی تۆیت "
 کەرەوە، ئاوڕ لە ئاوێنە بدەرەوە، ئەحرام ببەستە، مەترسە.. لەو ماڵە بپرسە..ماڵە؟ بیر

لە خەرقەی شەرم وەدەرێی، تیفکرێ.. ئەگەر ئەو باخچە و گوڵزارەت دیوە، لەو 
 باخچەیەیدا گوڵت چنیوە؟ کوا چەپکە گوڵەکانت؟

دەریا،  کە تۆ باڵە مەلەت زانیوە و دەریای خوداوەندت دیوە.. کوا مرواری و گەوهەری
 هیچم بە دەستتەوە نەدیوە؟

مەڕۆ، گەنجینە تۆی دڵ و دەرونتە  ڕ،دووو الم خۆشە بویتە خاوەن زێڕو زیوو گەنجینە 
 گەنجینە خوڵقینە..

 هەر لەم رووەوە دەڵێت:
 آنها که بسر در طلب کعبه دویدند

 چون عاقب االمر به مقصود رسیدند
 رفتند در آن خانه که ببینند خدارا

 ند خدا را و ندیدندبسیار بجست
 چون معتکف خانه شدند از سر تکلیف
 ناگاه خطابی هم از آن خانه شنیدند

 کای خانه پرستان چه پرستید گل و سنگ
 آن خانه پرستید که پاکان طلیبدند

 آن خانه، دل و خانه و خدا واحد مطلق
 خرم دل انها که در آن خانه حزیدند

رۆیشتن، سەرئەنجام گەیشتنە مەرام بە هەوای ئەوانەی بە دل و داوەوە روو بە "کابە" 
دیتنی خودا، زۆر گەڕان و پشکنیان و زۆریان پرسی چۆن و چی، زۆر گەڕان و خوایان 
نەدی و پێی نەگەیشتن و مانەوەو پاڕانەوە، دەنگێک هاتە گوێیان لە دەروازەی ئیمانەوە، 

رستگایە بڕۆن، پاکان و ئەی خانو پەرستان، چیە ئێوە دارو بەرد دەپەرستن؟ بەرەو ئەو پە
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چاوساقان بە دوایەوەن، ئەوێ را دڵ و دەروونی تۆیە هەوارگەی راستەقینەی خودایە، شادن 
 ئەوانەی وا لەو جۆرە خانوو بەرانەدان، نزیکترین خانەی خودا، دل و دەروونی تۆیە...

 یا دەڵێت:
 داری دلی اگر کن دل کعبه طواف

 پنداری چه گل تو معنی کعبه دلست

 کنی کعبه طواف پیاده بار هزار

 بیازاری دلی گر نشود حق قبول

 باشد فزون قلم لوح و کرسی و عرش ز

 بنشماری کهی را آن که خراب دل

 بود خراب دل الهی گنج کنوز

 بسیاری گنج دفن بود خرابه در که

 گنجد نمی بیان اندر دل وصف خموش

 داری زبان صد دو مویی سر هر به اگر

ت وایە خاوەنی دڵی و گەڕیدەی دوای الا بسورەوە ئەگەر بە دەوری کەعبەی دڵد
 عیشقی..

دڵ مانای راستەقینەی کابەیە نەک تل و بەردو خاک و خۆڵ.. هەزار جار بە دەوری 
کابەیدا بسوڕییتەوە بەالی خوداوە نەشیاوە ئەگەر تاکە دلێک ئازار بدەی.. داڵن 

ئارادایە، چ ئەوەێ بێ یا ئێرە،  و کورسی و لەوح، قەڵەم لە شهەوارگەی خودان.. زۆر عەر
دڵ کە ناپاک بوو لەسەر هیچ مەیژمێرە، گەنجینەی خودا "باشە و خراپە" لە دڵی 
ناپاکدایە، نەتبیستووە زۆر لە گەنجینە لە کەالوەکاندایە.. لە خانووە روخاوەکاندا لە ژیر 

ک وابێت لەگەل خۆاڵ شاراوەتەوە.. لەو چەند بەیتەدا مەوالنا لە ئیرشادەوە بە دوورە، وە
[، من کە ئەو بەیتانە خۆیدا بدوێ، وەک حەزرەتی موسا کە فەرمویەتی: ]

 دەخوێنمەوە، هەست بە ئاگری کیوی "طور"ی مەوالنای دەکەم
مامۆستا عەلی دەشتی، لە لێکدانەوەی چەند دێرێک شیعری مەوالنادا دەڵێت: مەوالنا 

ک بێ ئیرادەی خودا نەکراوەو ناشکرێ، بەاڵم خودا روونیکردۆتەوە هیچ کارو کردەوەیەیە
دەستەگیرەو ئامرازی یەکجار زۆری خستوەتە  ەژێربیری کردوەت [مەنتیق]عەقڵ و 
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بەردەست، تا ئەو کارە نەشیاوانە روونەدا، کە روویدا ئەگەر لەسەر فەرمانی راستەوخۆی 
ئاکامی تێفکرین و  زایەتی ئەو رویداوە، کارو کردەوەی ئێمەی مرۆڤ لەڕەئەو نەبی بە

 یجواڵنەوەی روودەدا، ئەوە سەرئەنجامی فکری ئێمەی مرۆڤە، فکر و عەقڵی بەشەریش
دەستی پەروەردگارە، کاتێک دوپشکێک بە یەکێکەوە دەوات خودا سازاندووەو دروستکراوی 

نەیفەرمووە بەو کەسەوە بدات، دووپشک خودا دروسەتی نەکردووە تا بدا بە خەڵکەوەو ئەوە 
[ کەواتە "عەقڵ" چەکی خۆ پاراستنێتی ]تاکە 

تر  بەخشینێکی یەکجار گەورەیە بە مرۆڤ. بەخشێنراوە،یەکیک وەک موسا خوڵقاوەو ئەوی
نگی هەتاو لە شوشەیەک دەدا و تیشکەکە دێتە ەوەک فرعەون، کاتێک تیشکی بێ ر

و  د، هەتاو بێ رەنگە، ئەو رەنگە سورو، زەرژۆۆرەوە چەندین رەنگی جۆراجۆری لێ دەبیتەوە
 سەوز و شینە لە کوێوە خوڵقاوە..؟

 با بڕۆینە سەر باس و حیکمەتێکی کەی مەوالنا:
 کنی خواب بی و خور بی مرا که حریصی چه

 کنی محراب به روی مرا و روی درکشی

 کنی زهر از تلختر دهنم در را آب

 کنی آب خود غم در ببری را ام زهره

 کنی قطع ام بادیه در و رانی حج سوی

 کنی اعراب قسمت مرا رخت و اشتر

 کنی خشک مرا زرع و ثمر ببخشی گه

 کنی سیالب سخره همی بارانش به گه

 دوزی تیرم به تو گریزم تو دام ز چون

 کنی مضراب به دست روم دام سوی چون

 ای نه مست برو که گویی باشم باادب

 کنی آداب قصه تو گردم ادب بی

 ماست سنت سبب که بگویی تو لتوک در

 کنی اسباب نکوهیدن تو تسبب در

سوری لەسەر ئەوەی بی خەوو خوردو بێ هەنۆزم کەی رووم لێ بچەرخێنی و بێ ناوو 
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راوم بکەی ژیانم تێکەڵی ئازارو ئاوی شیرین لە دەمما وەک ژەهری حپەلەکێشی الی می
 کەی.. مرمار کەی، بمدەی بە دەم الفاوداو بە دۆاڵ سەر بەرەو خوا

بەرەو حەج بمڕانی و لە سارادا دەربەدەرو سەرگەردان کەی، عارەب چەپاوم کاو 
کەی ئەوی کشتوکاڵم هەیە لەبێ ئاویدا وشکی هەتاو کەی یا وەک  مدووچاری تااڵن
م و بۆی دەرچم لە دوورەوەو بە قوربانی باران و الفاو کەی کە توانیم راکەنغرۆی لێزمەو 

 نوکی پەیکان کەی..
 ە لە رووی رەحمەوە دەردەسەری ئەم عەبدە ئاسان کەی..رەنگ

 مامۆستا عەلی دەشتی دەڵێت:
فەساحەتەوە یەکسان نیە، لەرووی ماناو  ودیوانی شەمس با وەک لەرووی لەفز

مەفاهیمیشدا جۆراجۆرە، من وادەزانم جوانیەکەی لەوەدایە کە لەیەک دەستی وەدەرچووە، 
،کە وایە.. من وا دەزانم هەر رۆژێک نگێژەوەک کەشتیەکی بێ لەنگەری دووچاری گ

بێ کاریش دانەنیشتووە، ئەوەی لە خەوو  ،ووەچلە ژیانی مەوالنا، لە رۆژی رابوردوو نە
هۆشیاریدا دیویەتی، خستویەتیە سەر کاغەز.. جارجاریکیش لە ڕادەبەدەر مەستی و 

و دەبی و دەرچێت و سەماو ویردو شیعر و ئاهەنگ و موسیقا لە فکر و زکریدا تێکەاڵ
شێتانە دێتە سەماو لەسەر ئاهەنگێکی مەوزوون رازی تازە دەدرکێنێ و گوێ گرەکانی 

 بۆی دەنووسنەوە.. ئەوە سۆزو حاڵە لەدەمی دەردێ دەیقۆزنەوە..
 ما بام بر روی می خوش ما نام خوش یوسف ای

 ما دام بردریده ای ما جام درشکسته ای

 ما منصور دولت ای ما سور ای ما نور ای

 ما انگور شود می تا ما شور در بنه جوشی

 ما معبود و قبله ای ما مقصود و دلبر ای

 ما دود در کن نظاره ما عود در زدی آتش

 دل جای چه دهم می جان دل پای بمانده گل در

 ما وای ای دل وای ای دل سودای آتش وز

.. ئەی یوسفی خۆش ناوی من، جوان کشاوی بۆسەر پۆپەم، شکێنەری کاسەو بادەم
ئەی خاوەنی ئەوەی زیندوەو ئەی ئەوەی تەڵەو داومت لەبن و بێخ هەڵکەندوە ئەی تیشک و 
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ی من، ئەی مایەی شادی و سروری من، ئەی دەوڵەت و دەسەاڵتی سەرکەوتەی من، ورنو
وەرە ئەی مایەی هەستی من لەمە شەیداترم بکە تا بادە و شەراوم دەگاتە پلە و پایەی 

اگرت لە تارو عودم ناوە ئەوەسا نی، تۆ پەرستگای منی، ئمەستی، تۆ دوا مەبەستی م
م.. دەی دەدەی سەیری دوکەڵی سوتانم کە دڵم لە جێگەیەک بە جێماوە ێسوتیم، دەبرژدە

پەکی کەوتووە.. دڵ چیە لە جویەی دڵ هائەوە گیان.. چی بکەم لە دەست ئاگر و 
 ێ گر سوتام..وا بەبسەودای دڵم ئەی وای هاوار بی پەنام.. هاوار.. هاوار 

ئێمە ناچارین لەم دۆڵ و دەربەندە پر لە عیرفانە وەدەرچین و بڕۆین و بڕۆین تا دەگەینە 
زو بڵند، شورەکەی تا چاو بردەکا دەڕواو دەڕوا، هەزاران رتر، قەاڵیەکی بە شورەو قەاڵیەکی

، کە کرانەوە دەروازەی تیادایە، دەروازەکان داخراون، نیازیان بە لیدان هەیە تا ئاسان بکرێنەوە
شارەکە شاری عیرفانە هەر کوچەو کۆاڵنێکی تا خودا حەز بکا جوانە.. پرە لە 
حیکمەت.. حیکمەتەکە لەوەدایە دڵ و دەروون و دڵی عاشقان دێنێتە جۆش و خرۆش.. 
عاشقانی تەواوی ئاینەکان، تەواوی کەلتوورەکان، هەتاوەکو ئەوانەی دوورن لە یەکتا 

سەمای ریتم و ئاهەنگ و نەواو شیعری جوان.. بەندە لە هەر  پەرستیەوە، ئەوانەش دێنە
ێدا کۆپلەیەکی شیعری جوان بخوینمەوە، پەخشانیکی پڕ لە وردەکاری مەوزون وک

ی کم دیتە گوێ، یا نەواێنمەوە مۆسیقایەکی مەوزونی دەست و پەنجەی هونەرمەندێبخو
ەدەر دێ و دەچریکینێ ئاواز خوێنیک مەقامی یا دەنگێکی حەزرەتی داودانەی لە دەم و

نەکانیدا، یا دەربارەی ە، بیرو بەراوردی دەکەم لەگەل بۆچومەوالنام بیر دەکەوێتەو
گەورەی تە خولیامەوە ]ڤیکتۆر هیگۆ[ رۆماننووس و شاعیری ێکەسایەتی مەوالنا دەکەو

ی دەڵێت: شکسپیر هیچ مەرج و سنورێک و بەربەست و کەنارێکی بۆ نیە، ئەو نسفرە
خستوەتە بەردەست و چاو، دەبەخشێ باڵوەدەکا، سنورێکی بۆخۆی دانەناوە،  شاعیرە، خۆی

هەرگیز خاڵی نابێتەوە، پڕی پڕە، لێوان لێوە، دیسانەوە پەخش دەکاتەوە و پڕ دەبێتەوە، ئەو 
جادویەکانی تیا کۆمەڵ و  وزەهەڵکەوتویەکی دەگمەنە لە دەروونیدا تۆفان و هەورو هەاڵو 

ەی سحرئامێزی نەناسراو لە ناخیدا هەڵدەکات و رۆح و رەوانی شنلەگەڵ تۆپەڵ بووە، کە 
دا باڵندەو پەلەوەرەکان یکسپیرەی زیندەگی و حەیاتە.. لە عیشقی شبەربادە بەراستی، مای

دەخوێنن، شینایی سەوز دەبن، عاشقان عاشق دەبن، غەمەکانی لە دڵدا جێگیر دەبن، ئەو 
دادێ زەمان دەگوزەرێ، جەنگەلەکان گەرمی بەخشە، ساردی و فێنکی هێنەرە، کە شەو
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دەکەونە چپ و هوڕ، ئاواتە بەرباڵوەکانی ئەبەدیەت باڵ بەسەر هەموو شتێکدا دەکیشن..! 
ئەو پەخشان و هەڵسەنگاندنە هی "ڤیکتور هوگو"یە، کە خوێندمەوە راستەوخۆ مەوالنام 

ە.. ئەوەی تا کەوتەوە بیر، بەڕاستی "هۆگۆ" توانیویە نزیکی روحیانیەتی مەوالنا بێتەو
غەزەل و  شاعیرێتی مەوالنا، ئیدی ئەو چوارینەئێستا خویندتەوە، بڕێکە لە خەرمانی 

مەسنەوی بوو رەنگە هیچ شاعیرێک بە ئەندازەی مەوالنا شیعری نەوتوبێت، زۆرتر لە 
ێستا دیومانە شاهنامەی فیردەوسیە ئئەوەی تا حەفتا هەزار بەیتی جۆراوجۆری نووسیوە 

هەزار بەیتەو، باس لە ئەفسانە کۆنەکانی ئێرانی دەکا، بەشیکی زۆر سەرجەم پەنجا 
تری جۆی  کەمی شاهنامە زادەی خودی فیردەوسیە.. ئەوەی مەوالنا لە شاعیرانی

می، الدەکاتەوە، زۆری شیعرەکانی نیە، بەڵکو زانیاریەکەیەتی دەربارەی فیقهی ئیس
ستانە عەرەبیەکان، فەلسەفەی وتەکانی پەیامبەر، لێکدانەوەی قورئان، زانیاری و دا

عیرفان، تەسەوف، ئاگاداری بەربالوی دەربارەی ئەدەبیاتی فارسی و عارەبی، لەوانە تێکرا 
بەدەر ئەو رۆحە سەرکێشە، ئەو عالەمە دەردو ژان و ئێشە، ئەو هەموو گڕوگڵپەو ئاگرە لە 

ە بگرێ؟ ئەوە لەش و فکرێکدا چۆن گلێربۆتەوە، ئەو لەش و خوینە چۆن توانیویە وا بەرگ
مرۆڤدا هاوبەشن بە رەنگ و رەواڵەتیش زۆر روونە بڕێک خوو و خەسڵەت و هۆکار لە نێوان 

لەیەک دەچن، ئیتر ئەوە سپی پێستە، زەرد پێستە، رەش پێستە، یان سور پێستە، ئەوانە 
رەگەزەکانی دونیای مرۆڤن، بەاڵم ئەوەی جێگەی سەرسامیە لەناو ئەو مرۆڤانەیدا جیاوازی 

انە، یان دونیای مەعنەویات زەوی تا ئاسمانە، بۆ نموونە دەکەس لەیەک ین رۆح و رەواننێوا
پەیدا ناکرێت، دڵ و دەروونەکان بڕێکیان هیچ تاریکیەکیان پیاراناگا، ئەهریمەن  ێشتج

تر نوری خودا لە دەروونیاندا پرشەی دی و ئاهورایین  رەفتار و ئەهریمەن خوون، بڕێکی
ەوی فەرامێنی خودایین خواهەڵناگری ئەنشتاین و گاندی، لەگەل ڕپەی بەکار و کردەوەیاندا

 خەڵکانێکی بێ سود و گەمژەیدا بەراورد کرێن چ لەم دونیا و چ لەو دونیا..
وایە پرە لە نەزانراوەکان، یا لە ک ێەوانی مرۆڤ وەک جەنگەلرجارەوبار رۆح و 

ران گیانلەبەری جۆراجۆری دەریایەکی پان و بەرینی ئارام دەچێ، کەچی لە بنەوە هەزا
تیادایە یەکتری دەخۆن ئەگەر یاساو شەریعەت و ئاینەکان نەبوایە بە تەئکیدکۆمەڵگای بە 
شەریەت شەریعەتی جەنگەلێک دەبوو خوێناوی، ئێستاش بەو هەموو سنورە عەقاڵنی و 

کرێ، ئەو تردا نیەو نا وژدانیانەوە ئەو تاوانانەی لەناو مرۆڤدا دەکرێت لە ناو گیانلەبەرانی
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کوشتارە تێکرایانە، ئەو شەڕە خوێناویانە، ئەو چەکە بکوژو روخێنەرانەی مرۆڤ بەکاری 
با بۆ چرکەیەک رانەوەستاوەو ەدەباو رۆژ بە رۆژ عەقڵ و زانست و پارەو پولی بۆ بەکار د
 پەیوەستە لەو رووەوە لە تەقەلالدایە.. کام دڕندەی پیا رادەگا؟

م نەگرتووی مەوالنا لەو جەنگەڵ و دەریانە ئاشوفتەترە.. رۆحی پەریشان و سازندەی ئارا
دیدو روانگەی مەوالنادا ئاسمان و هەورەکان شکڵ و شەمایلی ئاساییانە نیە، لە ئاسۆی 

ا، استانێک دەگێڕنەوە تیشکی هەتاو، یو دری مەوالنادا هەورەکان ویردو رازهەرساتێک لەبی
ی تازە رازی نەبیستراو دەچرپێننە گوێی نەخشەی هەورەکان دەگۆڕن هەر بەو ئەندازە بیر

مەوالنادا، ئەوەی لە دیوانی شەمسی تەبریزیدا دەیخوینیتەوە توشی سەرسامی و گێژو 
ژیمان دەکا و هەریەکە بە جۆرێک لێکیدەداتەوە، سەیر لەوەدایە تەواوی لێکدانەوەکان ێو

 ی مەوالنا وردبیتەوە:ەیەک لەیەک جوانترن.. فەرموو بالەم شەڕو شۆڕ
 بود میر مطرب و ساقی عاشقان میان دی

 بود گیراگیر زور زیرا افتادیم هم در
 ما جوش میان در آمد باتدبیر عقل

 بود تدبیر یا عقل جای چه آتش چنان در
 بود دام جان دیده صد دالن بی شکار در

 بود تیر هزاران صد پران عشق کمان وز
 اژدها مثال بر جا آن تاخت می آهوی

 بود نخجیر او پیش انشیر خاک شمار بر
 روحانیی ای طرفه پیرمردی جا آن دیدم

 بود شیر چون او موی و خون طشت چون او چشم
 تاخت پیر آن جانب ناگه به آهو آن دیدم

 بود تزویر گوییا شد جدا هم از ها چرخ
 شکست درهم عربده از مه و خورشید کاسه

 بود باتوفیر نیک مستان ساغرهای چونک

 گفت احوال آن از دمبپرسی را قدسی روح

 بود پیر آن فتنه ندانم می من بیخودم
 خویش مستان حالت دانی تو تبریزی شمس

 بود تقصیر اگر خداوندا دستم و دل بی
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جگە لە دەریای زانیاری و ئوستادیی مەوالنا لە شیعر و بەحرەکانی شیعردا، جگە لە 
، ئەوەی مەوالنا لەو "نۆتە" زانینی مەوالنا و ریتمە مەوزونەکانی ئاهەنگی موسیقا
، رەنگەکانی بردووە قەسیدەیەیدا هۆناویەتیەوە تەجەسومی کردووە پەی بە شکڵەکان

هەڵبژاردووە، ئەوە دەگەیەنێت مەوالنا نەقاشێکی بە توانا بووە، شکڵ و قەدوقامەت و 
و ئەندازەکانی زانیوە، من الم وایە مەوالنا تابڵۆ و نیگاری سەدان نەقاشی دیوە و لەزەتی لە

یان ێکنیگارانە بردووە، ئەو شکڵ و شەمایالنەی هێناوتە جولەو جەوەالن و هەر یەک
 ئەرکێکی پێ سپاردووە، ئەرکێکی ئاسمانی..

ی دەستی مەوالنا و تابلۆکەی، لە کۆڕی عاشقاندا ویموباوردبینەوە لە فلچە و پەڕ
بەردە، عەقڵ و بادەو ئاهەنگ زاڵ بوو لە نێو کۆڕدا بوو بە هەرامان و کەوتینە بگرە و 

کی ئاوا توند و گڕو بڵێسەدا کوا جێگەی تە ناوبژی کردنی نێوان.. لە خوولێژیری کەو
 عەقڵ و درایەت؟

لە راوی عاشقاندا سەدان دیدەی کراوەی تیادابوو لە عیشقدا لەنێو کەمان و ژیی 
 بیسترا.ئیشقدا سەد تیرو پەیکان لەنیو دەست و پەنجەیدا دەکێشرا، هەرا بوو، ناڵەو هەرا دە

پەڕی سەدان شێر بەالیەوە وەک ڕئاسکێک لە ناکاوا دەرپەڕی هەروەک ئەژدیها دە
ناوی داینابوو لەپ لەسەر لەپی موی هەروەکو ێردێکی چاو خوێنێچیر بوو، لەوالوە پیرەم

شیر سپی، ئاسک رووبەرووی پیرەمێرد هەڵهات دیمەنەکان لە بنەماوە گۆڕان، 
و هەرا لەبیرچوونەوە، "لە روح القدس"، پرسی، چیە، ئەو .. شەڕەگێڕەکان هێور بوونەو مەی

کاسە و نیم کاسەیە.. ناڵێی ئەوە چ باسە؟! وتی، نازانم و لەمن گەڕێ.. ئەوە کارو 
 کردەوەی ئێرەیە.. لەژێر سەری ئەو پیاوە پیرەیە..

ەستیت.. خودایا لێم مەگرە نشەمسی تەبریزی، دەبڵێ.. خۆتۆ ئاگاداری هەستی و 
 گەر نەمزانیوە.. هەر ئەوەندە دەزانمتاوانم، ئە

ئەگەر شیعر و دیوانی شاعیرانی لەگەل یەکدا هەڵسەنگێنن زۆریان لەیەک دەچن، یان 
تریان بەتواناترە یا ئوستادترە، بە هەر حاڵ هەڵسەنگاندن و بەراوردەکان لە  یەکێکیان لەوی

پیر و گۆتە، نالی، یەکەوە نزیکن و پەیوەندن بە زەوق و تێڕوانینەکانەوەیە ئەوەی شکس
تر ئەو  تردا جیا دەکاتەوە، رۆحی سازندەیانە، هەروەک زۆری ێخ رەزا، لەگەل بڕێکیخانی، ش

پیشکەیان بەرکەوتووە، ڤولیتر و رۆسۆ بەشیان کەوتووە، دڵەراوەکەی دایستوفسکی دونیای 
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ا پر لە هەیاهوی پرست، یان ژان کریستوف سەرگوزەشتەی رۆحێکی سەرگەرادنە، لەراستید
هەوە رومان روالن بۆ خۆیەتی، هێزی تواناسازی و دراما مامەندی بالزاکم توانا و لێهاتویی 
هۆگۆ، یا زەردەشتی نیچە لە رۆحی سەرکێش و هەڵم و تەماوی نیتچەدا سەدان راز 
وەدەردەخا.. نرخ و بایی بەرز و بڵندی خەیام لە نەوعیەت و شێوە، کەبوونی نیە.. ئەوە بیرو 

وەی ێی کە گویای راستەقینەی روح و رەوانی خستوەتە سەر کاغەز بە شئەندیشەکانیەت
چواڕینە، زۆرکەس بە چاولێکەری خەیام، چوارینەیان نووسیوە، نەیان توانیوە ئاوێنەکەی 
خەیام بە دەستەوە بگرن و رۆح و رەوانی خۆیانی تیا وەدی بکەن.. ئاوێنەکانیان ژەنگاویە، 

زۆرتر لەبەر ئەوەیە کە مێژووی ئێرانی اری شاهنامە .. شاکەهەنگاوەکانیان لەبێ تاویی
تەوشی لە ریشوی رابوردووی پاراستووەو نەیهێالوە دەسەاڵتی داگیرکەرانی بێگانە 

نەتەوایەتی ئێران بدا، رووداوەکانی نەخشاندووە، چیرۆکەکانی نیزامی گەنجەوی، لە رووی 
باڵوەکەیەتی.. یا سەنائی و داستانەوە هێندە بەهێزنین، ئەوی شایانی ستایشە بیرە بەر

 عەتتار، رۆحیان لەنێو دێرەکانیاندا لە فڕینە، بەاڵم وەک مەوالنا باڵە فڕەیان پێ نەکراوە..
 ئەوانە قسەی عەلی دەشتی بن..

لە هونەری شێوەکاریدا لە ئێستادا شیوەی جۆراجۆری شیوەکاری داهاتووە و بووە بەباو، 
ک بووە، یانی سەرەتای ئەو هونەرە لە مرۆڤە دایکی تەواوی ئەو شێوانە هونەری کالسی

سەرەتایەکانی نێو ئەشکەوتەکانەوە سەرچاوە و سەرەتای دەستی پێکردووە، کەڵە کێوییان 
هەر وەکو خۆی بەسەر دیواری ئەشکەوتەوە نەخشاندووە، فیلی ماموت، هەر وەک خۆی، 

م و چاو و روخسارو تریش هەروا.. هونەری کالسیک، شێوەو شەبیەسازییە، دە جانەوەرەکانی
دو، جەنگەڵ و دیمەنە شاخاویەکان وەک خۆی، یا وەکو سروشت دارو پەر جل و بەرگ هەر

هەروەک خۆیان هونەرمەندانی داهێنەر بەوە رازی نەبوونە، سەدان لێکدانەوەی دەروونی، 
کۆمەاڵیەتی، هەندەسی، ریازی یا ژینگەییان لێکداوەتەوە، بە شێوەیەکی جیاواز پۆرترە، یا 
سروشتیان کردوەتە تابلۆ.. لێرەدا، دەق بە دەق نیگارکێشان لە مەبەستی هونەرمەندەکەوە 

شاردەی دیمەنی کردوەتە دەستەگیرە و نیگارەکەی بە بەدوورە، ئەوەی لەسەر تابلۆکەیە و 
شێوەی خۆی کێشاوە، هەروەها ئەو جۆرە تێفکرینە شاعیران، یا نووسەرانیش تیادا بەشدارن و 

بە رادەیەکی زۆر خۆیان گونجاندوەتە نیو بەرهەمەکانیانەوە هەر کامیان  بڕێکی زۆریان
تیشکی بیرو تێفکرینیان بەرباڵوتر بێت کارو کردەوەکەیان نمایانتر و شیاوتر وەدەردەکەوێ.. 
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شاعیرەکان بەسەریا گوزەراون، لەو کەواتە زات و کەسایەتی نووسەر پردیکە نووسەران 
ک.. ئدگار ئەلن پۆ، کافکا، بودلێر، رامبۆ، دایستوفسکی و نووسەرانە نمونەیان زۆرە، وە

 تر.. کەسانی
 بەراستی شەیداکەی شاری شیراز حافز جوانی وتووە:

 عجب وین عشق غم نیست بیش قصه یک

 است نامکرر شنوم می که زبان هر کز

داستانی عیشق و غەمی عیشق هەمووی هەر یەکن سەیر لەوەدایە هەریەکە لەو 
 تری هەیە، ئازارەکانیان جیاوازن. نەوایەکی عیشقانە هەواو

راستە رووکەشان الیان وایە چیرۆکی عیشق لەزەت بەخشە.. نەخیر پڕە لە دەردو  ەئەو
ردانە، ەمەینەت و عیشقی چیرۆکی رۆحی مرۆڤە.. سەرگوزرشتەی رۆحێکی سەرگ

نراوەکانن، ئەوانەی رۆح و رەوانیان سەرکێشترن، یا پێچاوپێچترن، یان ئەوانەی تینوی نەزا
 تر و قولترە.. یان پەیڕەوی موعادەالتی ریازین، عیشقەکانیان تەماشایی

تر، لەم خاڵەگرنگەدایە چیرۆکی رۆحی سەرکیشی  جیاوازی نێوان مەوالنا و شاعیرانی
مەوالنا تەواو بوونی بۆ نەبووە تۆماری عیشقی ئەو بەدرێژایی نێوان زەوی و نهۆمەکانی 

 تۆمارێکە بە درێژی ئەبەدیەت. ئاسمانە. با باشتر بڵێین،
ئەوە، ئەوە دەگەیەنێت، دەتوانین نازناوی شاعیری شاعیرەکانی بۆ دابنیین، دیوانی 

ردانە، ەشەمس و مەسنەوی، سەرگوزەشتەی روحێکی هەرە گەورەی ئاشوفتە و سەرگ
مەوالنا زۆرتر لە ئاوێنەیەکی نیوە تاریکی شەپولدار دەچێ، فەزای ئەو مەوالنا و رۆحی 

وێنەیە پری پڕن لە تاپۆی جۆراجۆری ناخی خۆی، ئەوی ئەو وتویەتی لە مێژدا نەوتراوە، ئا
لە پەرتوک و کتاوەکاندا نەنووسراوە، رۆحی مەوالنا لە ئاسمانی رەنگاورەنگدا پەخش و 
باڵوە، رەنگە جۆراوجۆرەکان، هەوروهەاڵ شکڵ دارەکان، باو و تۆفانی هەڵکردو، پزیسکە و 

ئیتر ئەو دونیا تایبەتمەندی مەوالنا هەیبووە ن دێن و دەڕۆن و دادەکشێن بریسکە، ئەستێرەکا
 هەر دیاردەیەکی کردوەتە دەستەگیرە و بەڵکە بۆ وەدەرخستنی بیروڕای سەرکێشی خۆی..

 ئەفالکی دەگێڕێتەوە..
"رۆژێک مەوالنا لە چوارسوچەیەکدا راوەستا بوو شیعر و مەفاهیمی دەوت، خەڵکی 

هەرابوو.. مەوالنا روو بە دیوار و پشت بە خەڵکی دەیوت و دەیوت، تا شار کۆبوو بوونەوە 
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نوێژی خۆرئاوا داهات، خەڵکەکە باڵوەیان کردو سەگی خوێڕی ناوشار لە مەوالنا 
کۆبوونەوە، مەوالنا دەیوت و دەیوت، سەگەکان کەوتنە کلکەلەقێ و قۆزەقۆز، ئەودەم 

 فەرموی:

پەیڕەوان دەربارەی مورشیدەکانیان وتوویانە. دەیڵێن ئەو وتانە ئالەم جۆرە داستانانەی 
شەمس دەخوێنێتەوە جێگەی متمانە نیە و گومانی زۆری تیادایە، بەاڵم ئەوەی دیوانی 

کی بەیتەکانی دارشتنەکەی هەڵبژاردنەکانی، هیچ یەک لەوانە لەدەم و دڵی کەسێ
ئاساییەوە دەرنەچووە، ئەوەی مەوالنا وتویەتی هەیاهو، بیگرە و بەردەی تۆفانی نێو دڵ و 
دەروون و ئەندیشەیەتی، ئیدی نیاز بە داستان سەرایی الیەنگیرانی نیە، بۆ خۆی 
هەڵبەستەکانی رازدارەو، رەنگە جگە لە ئێمەی مرۆڤ گیانلەبەرانی غەیری مرۆڤیش لێی 

 تێ بگات.
ی دەروونناسان بە شێوەیەکی زانستی بۆیان دەرکەوتووە بڕێک کەس لە دونیای زانست

حاڵەتێکی تایبەتدا فەرمان بەرداری هێزێکی بە توانای نەناسراوەو ئەوەی بیەوێ پێی 
دەگا.. ئەو مەسجانەی، ئەو پەیامانەی پێی دەگا، خاڵ بە خاڵی ئەنجام دەدا.. ئەوەسا 

 مەوالنا بەزمانی خۆی دەڵێت:
 بینم تو رخ برق در شکاف ز باری

 برافروزم شمع صد دهلیزی آتش زان

جارەوبار لەنێوان دادرانی بریسکەیەدا روخساری تۆ دەبینم لەرارەوی ئەو مەشخەاڵنەیدا 
 دەت دوێنم و سەدان مۆمت بۆ دادەگیرسێنم..

 یا دەڵێت:
 مستم چنان امروز

 جستم برون خویش کز

 دستم بکش یار ای
 جایی آن تو که جا آن

ە ئەندازەیەکی سەرحاڵ و سەرخۆشم، لە کەوڵ و لەشم وەدەرهاتووم، خومارو ئەورۆ ب
بۆ ئەو جێگەیە تۆی تیادایە، دڵنیام لەوێ  ەبیهۆشم.. ئەی ئازیزی دل، دەستم بگرەو بمب
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 نەسیم و شنەی بای خودای تیادایە..
 یا دەڵێت:

 دریافتن را عشق نتوان هشیار ساقیا

 کو جام آخر کرد قرارم بی جامت بوی

مەیگێڕ هوشیار بە، لە عیشقەوە بە دوورم، نیازم بەبادەیە.. وامەکە بۆنی لێم دوورە، دوا 
من وەک ئاوی حەیات وایەو نیازێکی زەروورە.. شاعیرانی کوردی الی ولێوانت کوا ب

خۆمانیش ویستویانە لەم بابەتی مەوالنا بنووسن، یا دەق بە دەق ئەوی مەوالنایان 
 .وەرگێڕاوەتەوە سەر کوردی.

 یا دەڵێت:
 درده وار رحم بی درده نار چو جام

 را بد و نیک و را خود ندانم شوم گم تا

مەیگێر بادەیەکی ئاگرینم بدەیە، رەحمم پێ مەکە، بمدەیە مەی، هێندە مەست بم نەزانم 
 چاکەو خراپەم کەی کردووە و کەی لێم وەشاوەتەوە..

 یا دەڵێت:
 بادا بریده جان رگ من از

 هشیار سته رگیم تو بی گر

لێگەڕێ با شادەماری زیندەگیم ببڕن و سفرە ئاسا هەڵمدڕن، ئەگەر بێ تو هیچ 
 دەمارێکم هۆشیار بێ..

مەوالنا وەک الفاو بردویەک، پەنجە لە گژ و گیاش گیر دەکات تا ئەوەی لە 
انتیک ئکان و کۆگای وبڕێک لە غەزەلەکانی دیوانی شەمس لە دخا:  دەروونیدایە وەدەری

ن، لەوێرا پارچە و قەبارەی جۆراجۆر دەبینرێت، بابەتی زەوقی هەموان لە فرۆشان دەچ
تردا لە بازارەکاندا، یا کۆگا و مۆڵەکاندا وەدی ناکرین. ئانتیکەکان هەریەکەیان  جێگەی

زادەی دەست و پەنجەی هونەرمەندێکن، پێوەی ماندو بوونە، هەر یەکە لەوانە داستان و 
ەیە، تا کەوتوەتە ئەو قوژبنە و تەماشاکەر لێی ورد سەرگوزەشتەی تایبەت بە خۆیان ه

دەبیتەوەو دەکۆشێ بیکڕێت. زۆری لە غەزەلەکانی دیوانی شەمس، لەو ئانتیکانەی 
دەچن.. لە راستیدا لە دیوانی شەمسدا مەوالنا بەدەست خۆیەوە گرفتارە، بەهەر چوار 
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 تەنیشیدا پەل دەکوتێ و خۆی دەدوێنێ، ورد بەرەوە چی دەڵێ:
 بازاری و کوی میان من شدستم گم فلیط چو

 دانم نمی دانم نمی را کو این و بازار این که
چی بکەم، هاوار وەک منداڵێکی گوم بووی نێو کوچە و کۆاڵن و بازاڕم لێهاتووە، 

 وێن پایەکم هەڵکردووە پێی ناگەم و بەدوایدا سەرم تیاچووە..شکە لەو بازاڕو کۆاڵنانەیدا 
 یا دەڵێت:

 گنجم نمی در منهم که رنجم همی خود از آن از

 بگریزم دستار از گر گنجد نمی سر چون سزد
دونیایەک دەردو ئازارم لی کۆمەڵ بووە، ئیتر لە فکرو کەوڵمدا جێگەیان نابێتەوە، 
سەرم هیندە زەالم و بە قەبارەیە، هیچ لغاو ورەشمەیەک بە سەرو گوێالکم ناگونجێ و 

 بچوکە..
دەخوێننەوە، هەست بە دووبارە و چەندبارەیی  مەوالناانی ئەوانەی روو کەشانە غەزەلەک

دەکەنەوە، لە راستیدا لە مانا و کاکڵەدا ئەو شیعرە لەیەک چووانە دونیایەک جیاوازی لە 
یە بپەڕێنم و نەینووسم و نەڵێی بدوێم، نیوانیاندایە، سەرەتا ویستم ئەم غەزەلەی مەوالنا

کردەوە سەری و لەناو هەڵهەڵەو الفاوەکەیدا  چەندین پەڕەو الپەڕەش گوزەرام، کەچی هۆم
خنکام و ئەگەر زیندو دەمبینی پاشماوەی الفاوم و سەری کڕنۆشم لە ئاستی ئەو 
پیرەمەزنەدا دانواندۆتەوەو شوکرانەی خودا دەکەم، رەنگە یەکێک بڵێت "خوسرەو جاف" چیتە 

راجۆری، چۆن بەو لەو جۆرە کرنوش و سەرسوپوردەگیانەی تۆ کە پیاوی بەزم و رەزمی جۆ
 بیت؟ئەو کۆت و بەندانەی مەوالنا بوو شێوە یەخسیر و ئەسیری

راستت بوێت، بۆخۆم وەاڵمی ئەو پرسیارەم پی نادرێتەوە، هێندەی دەزانم لە کانیاوی 
مەوالنایدا بادەیەکم خواردەوە، تا بە ئەوڕۆ ئاوا بادەو لێوانی سەرمەستیم نەدیوەو نە 

بم کاتێک لەم قەسیدەیە ورد دەبمەوە و تیایدا نەخنکێم و خواردۆتەوە.. چۆن سەرخۆش نە
 نەیەمە سەما:

 باز از پستی سوی باال شدم
 طالب آن دلبر رعنا شدم

 آنایی داشتم ز ان سوی جان
 باز ز آنجا کآمدم آنجا شدم
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 چار بودم سه شدم اکنون دوام
 از دوئی بگزشتم و یکتا شدم

 سه هزاران سال و قرن بیشمار
 آدم و حوا شدم تا که پیش از

 موی گشتم آن ره باریک را
 تا میان آن بت رعنا شدم

 مدتی در بحر خوفش دم زدم
 مدتی جویای ال تخفی شدم
 دردهان عاقالن شهدم ولی
 دردرون جاهالن صفرا شدم
 غوره بودم مدتی در باغ جان
 مدتی چون باده حمرا شدم

 ێاتمە سەرو کەمەنکێشدیسان خۆمە لە چاڵی و چۆڵی ژیان و تاوانەوە بێ خەبەر ه
ن ۆعیشقێکی ئاسمانی بوومە دەمزانی دولبەرو دل رفێنم لە کوێدایە بە دوایدا رۆیشتم و چ

دەمزانی و تێفکرابووم وایە، ئارەزوەکانم یەک دوو نەبوو، چوار چوار بوو.. کردمە سێ، 
لەبیرما نەخێر لە دوویشی تێپەڕیم ئەوەسا یەکم، لە یەک دانەوەو تەکبیرما زەمان توایەوە 

وەک بەشێک لە هەوا تیژ رۆیشتم تا الی ئادەم و حەوا گەیشتمە هەوارگەی داڵن و 
ئەوەی دەزانم، ئەوەی ژیرەو بە دی بەمەپرسە چیم دی بەڵێ من گەیشتمە عیشقی ئە

تەکبیرە بیدوێنم، دەزانی شیرینم وەک هەنگوینم، لێگەڕێ لە گەوج و نەزان، داخەکەم 
رەتاڵم، گەلێک کاڵم، خۆم دەزانم لە باخی رۆحدا نە نزیکم نە زۆرن و فراوان الیان وایە ف

 دوورم.. بەرسیلەی مێو بووم و ئێستا وا سەرئەنجام وەک شەرابی سورم..
بەالی موسلمانەکانەوە، تەوسەوف یا عیرفان رێبازێکە فەلسەفەو ئاینی تیا تێکەڵ بووەو 

رئەنجام پەیڕەوی راستەقینە الیان وایە لەو رێگەوە دەتوانن بگەنە حەق و حەقیقەت و سە
بەشێوەیەکی پر لە راز دەتوانی پەنجە لە نهێنیەکانی گیربکات و ئەوکاتە پەیڕەو بەسۆفی 

 ەهلی حەق دەناسرێن..ئو عارف و 
ئایا مەبەستمان با بپرسین، خودی تەسەوف و عیرفانی ئیسالمی یانی چی راستی 
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بە ئیسالم کراوەکانەوە و رەنگ و  پێش ئیسالمە و هاتووەتە نیو واڵتە لەوەیە کە عیرفان
دەنگ و بۆنی ئیسالمی وەرگرتووە و هەڵمژیوە، یان رەوشتی ئیسالمی و ئیسالمی گەرایان 
بۆ خۆیان راستەوخۆیانە جۆرێک لە عیرفانیان پێکهێناوە؟.. یان لە بنەمادا عیرفان بۆخۆی 

وە لە پێش مدا زادەی خوو و خەسڵەتی سروشتی مرۆڤە، کە لەناو میللەتانی غەیری ئیسال
 ئیسالمدا بۆخۆی هەبووە و ئێستاش هەیە؟

ئەوانە پرسیارگەلێکن دینە سەر زمان و دەکرێن.. کاتێک باس لە سۆفیگەری 
دەکرێت.. ئیتر لەو رووەوە بیروڕا جۆراجۆرە، پرسیار و لێکدانەوە فراوان و زۆرە.. بڕێک 

یەکی دژ بە دەسەاڵت دەڵێن: سۆفیگەری و رێبازی تەسەوفی ئیسالمی کۆشش و تەقەڵاڵ
و رەفتاری بۆچوونە عەرەبیەکانە وە ئەوەش بە سەنگەرێکی دەروونی و نەفسی دەزانرێت 

ەو ڕشە بەتایبەت دوای شەڕی خوێناوی قادسیە و تااڵن و برۆی ئێران و دۆڕانی ئەو
راونانی ئێرانیەکان لەالیەن بیابان نشینەکانی برسی و شڕوڵی ئیسالم و پەیتاپەیتا 

ەکانی حەلوان و جەلەوالو نەهاوەندا بەدەست هێناو ئیمپراتورییەتێکی ڕان لە شەسەرکەوتنی
ەی حوشتردا پاماڵ کراو وە اڵەی ئێرانیان لەژێر سمی ئەسپ و یەرەغچەند سەد و س

حاشا زۆربەی میللەتە ئێرانیەکان چونە ژیر پەرچەمی ئاینی ئیسالمەوە.. بەاڵم ئەوە 
دەڕوانیە  بە شێوەیەکی جوان یا رێزدارەوە نەبان ەکانهەڵنەگرە دەسەاڵتی ساسانی و ئێرانی

رەگەزی عەرەب و شێوەی ژیانیاندا، کە بوونە راونراوی هێز و بازوی شمشێری عەرەب و 
اڵتیان، نەیان توانی هەروا بە ئاسانی سەری تەسلیم و بی ەژێر دەستەی تواناو دەس

رچەمداری ئاین و واڵتەکەیان دەربەستی دانەوێننەوەو لە یەکسانی ئایندا دیسان عەرەب پە
بێت، بۆیە پەیوەستە کۆشاون ماوەو مەودای رەگەزی، شێوەی زیندەگی، تێفکرینی مادی و 
مەعنەوی رۆژ بە رۆژ زۆرتر و زۆرتر بکەن، ئیتر شەڕی مەیدانی و بگرەو بەردەی بە 

ی یەکاچوونی مەیدانیان گۆڕییە سەر بگرەوبەردەی فکری ە ئەدەبی و ئاینی و کۆمەاڵیەت
و سیاسی، وە تەشەیوع و شیعەگەرایی بنەما سەرەکیەکەی دەگەڕێتەوە بۆ ئەو جۆرە 
جیاوازیانەی وەک ]شیعەگەری و سۆفیگەری[، من لەوەی دڵنیام ئەو جۆرە تێفکرینانە یا 

لە سەرەتاوە رێکخراوێک نەبووە بە ئەنقەست بۆی کۆشابێت، یا نەخشەو پالنی ئەو هەواڵنە 
وی هەواو هەناسەو تێفکرینێکی بێ بەرنامەی دەروونیەوە کێشراون بۆ دانابێت، بەڵکو لەرو

تر الیان وایە لەیەکچوونی نێوان تەسەوفی ئیسالمی و  بەرەو ئەو لێوارە ڕۆیشتون، بڕێکی
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کە گوایە تەسەوف لەو کۆمەاڵنەوە  نبڕێک کۆمەڵی هیندی و شێوەی کردار و رەفتاریا
 وەرگیراوە و ناسراوە بە تەسەوفی ئیسالمی..

ە بە تایبەت یتر وا تێدەفکرێن تەسەوفی ئیسالمی زادەی فکری فەلسەف خەڵکانێکی
فەی ]نوێی ئیفالتونی[، وە دەڵێن لەیەک نزیک بوون و لەیەک چونی فەلسەفەی ەفەلس

ئیشراق و تەسەوف یەکجار زۆرە، وە فەلسەفەی یونانی لەپێش ئیسالمدا و دوای ئیسالمیش 
ئوفالتونی زۆر بیروڕای لە ە، با ئەوەش بڵێین، فەلسەفەی لە ئاسیادا پەیڕەوانی زۆری هەبوو

رۆژهەاڵتەوە وەرگرتووە، وە خودی "فلوطین" بۆ زانین و کەلک وەرگرتن لە فەلسەفەی 
تر دەڵێن: نەخێر، تەسەوف  ۆژهەاڵتی کردووە... بڕێکیررۆژهەاڵت، چەندین سەفەری 

و باکەشی هەر ئیسالمیە، رەنگە دیاردەیەکی ئیسالمیەو، لەنیو ئیسالمدا پێکهاتووەو ئەلف 
تردا ئاوا خەڵکانێک ببینرێن بەاڵم لە تەسەوفی  لە شێوەو رەفتاردا لەنێو میللەتانی

 ئیسالمیەوە بە دوورن.
: سەرچاوەی تەسەوفی ئیسالمی لە مەسیحیەت و رەهبانیەتی نتر دەڵێ تاقمێکی

 مەسیحیەکانەوە وەرگیراوە.
وشی سۆفیگەری لە ئاینی بوداییەوە السایی تر الیان وایە تەسەوف و رە دەستەیەکی

ایەتیە بە دونیای مەککراوە.. خودی سۆفیەکان، ئەو جۆرە تێفکرین و بۆچونانەیان بەالوە 
سۆفیگەری و دونیای تەسەوف الیان وایە تەسەوف شیرەی حەقیقی قورئان و وتەکانی 

اقانی خودایە کە پەیامبەری خودایە، ئاکام و سەرئەنجامی کارو کردەوەی ئەولیا و چاوس
رێی پااڵوتنی نەفس و لە هێڵەک دانی دەروون و تەقەلالی هەمیشەگی خوداپەرستیەوە 

 هاتۆتە کایەوەو بووە بە سەرمایەی رێبازی حەق و حەقیقەت.
"دکتور قاسم غني" لە کتاوی ]تاریخ تصوف در اسالم و تطورات و تحوالت مختلفە آن 

و حەسەنی عەلی کوڕی عوسمانی هجویری لە از صدر اسالم تا عصر حافظ[ دەڵێت: ئەب
کتابی ]کشف المحجوب[دا دەڵێت: محەمەدی کوڕی فەزلی بەلصی وتویەتی: ]

.] 
زانست لە خوداوە، زانستی شەریعەتە کە پەیڕەوی لێدەکەین، زانست لەگەل خودادا، پلە 

 وە زانین بێ بەندەکانی شەریعەت ناتەواوە...و پایەی ئەولیای خودایە 
هەست بە خودا کردن.. ئەگەر ئەو هەستە لە دەروون و فکر و زکری ئەولیا و پەیڕەواندا 
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لە دەرووندا جێگیر نەبێت بە جوانی،  -موتلەق–گەاڵلە و بەرجەستە نەبێت و حەقیقەتی رەها 
 هەست بە جوانی و گەورەیی خودا ناکرێت..

ەردەوام لەنێوان پەیڕەوانی دونیای فەلسەفە و پەیڕەوانی دونیای بگرەو بەردەی ب
تەسەوفدا هەبووە، ئیمامی غەزالی کە یەکێک بووە لە گەورە پیاوانی دونیای تەسەوف لە 
کتاوی ]المنقذ من الضالل[دا رەوشتی عەقالنی دونیای تەسەوف بوو، مەزهەبەکان و 

لەسوفەکان پەیڕەوی هەر مەزهەب و نێتەوەو دەڵێ: سەرجەم فەیپیرانی تەریقەت دەهۆ
ئاینێک بن کافرن، وەک سوقرات و ئەفالتون ، ئەرستو، تا دەگاتە فارابی و ئیبنولسینا. 
دوای ئەوەی زانستی فەلسەفە دابەش دەکاتە سەر شەش بەشدا ]ریازیات، مەنتق یا 
ژیربیری، سروشت، حیکمەتی خودایی، زانستی سیاسەت و ئەخالق[، هەروەها دەڵێت، 

سی بڕگەی کفرێکی تەواوەو ئەو  کە نزیکەی بیست بڕگەیە،ەبەشی ئیالهیاتدا ل
 کەشی داهێنانەو "بدعەت"ە...دەحەڤ

دیسان لە کتاوی ]تهافت الفالسفة[دا غەزالی دژ بە تەواوی فەیلەسوفەکان دەدوێ 
بەتایبەت دەربارەی ئیبنولسینا..وە زۆر لە فەیلەسوفە ئیسالمیەکان کە لە دونیای 

ا توشی ئاشوفتەگی فکری دەبن پەنا دەبەنە دونیای عیرفان ]ئرنست رنان[ لەو فەلسەفەد
رووەوە دەڵێت: ئەو جۆرە کەسانە دوژمنی راستەقینەی دونیای فەلسەفەن، ئەوە لە ئاکامی 

چارەکی و سەر لێ  و دەربەندەی رۆیشتون بەڵکو لەبی عەقڵ و ژیرییەوە نیە، بەرەو ئەو دۆڵ
 ووە..شێواوی نەزانم کارییەوە ب

فەیلەسوفەکان و زەبوونی عەقڵ غەزالی بێ پەروا، بەردەوام بوو لە هێرش کردنە سەر 
وتێفکرین دەربارەی رۆحانیەت و عیرفان، وە توانی پێگەی فەیلەسوف گەرایان جێ لەق 

ولباجەی ئەندەلوسی و  بکا، لە کاتێکدا لە مەیدانەکەدا فەیلەسوفانی وەک ئیبن
گۆڕەپانەکەیدا بوون.. بەدوای غەزالیدا شاعیران و نووسەرانی ولروشدی ئەندەلوسی لە  ئیبن

جەاللودینی گەورەی دونیای تەسەوف وەک: سەنایی، شێخ فەریدەدینی عەتتار و مەوالنا 
 رومی، سەرزەنشت و پەالری هەمیشەییان دژ بە فەلسەفە و فەیلەسوفەکان بەردەوام بووە

یە کەوا تەواوی مەزهەب و سۆفی و پیرە گەورەکانی دونیای تەسەوف الیان وا
کەم لەگەل حەقیقەتدا گونجاون، ئەوی یەکپارچە  ورێبازەکان هەریەکە بە شێوەیەک زۆر

حەقیقەتە، رێبازی تەسەوفە پەیوەستە پرە لە تیشکی یەزدانی و سرودی هەمیشەیی خوداو 
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تریشدا هەن. ئەوانەش بگرێتە خۆ هەرکاتێک  ئەو وردە حەقیقەتانەی لە مەزهەبەکانی
راوردێکی پڕ لە وردەکاری دەربارەی بۆچوونەکانی پیرانی سۆفیگەری و بیروڕا بە

جۆراجۆرەکان لە هەر سەدەیەکدا و لەگەل فکر و بۆچوونی هیندی و ئێرانی و فەلسەفەی 
رێت و هۆکارە کۆمەاڵیەتیەکان و مێژووی رووداو ێنئەفالتونی و مەسیحیەتدا هەڵسەنگ

شێوەو شەمایلی تەسەوف لەو بابەتانەی بە دوور بۆچوونەکان لەبیر نەکرین، دەبینین 
نابینرێن، بۆ نموونە ]زوهدی ئیبراهیم ئەدهەم و عیشقی رابیعەی عەدەوی و عیرفانی 
جونەیدی بەغدادی زەنون و فەنافیلالبوونی بایەزید بستامی و حەالجی پەلپەلکراو وە باس و 

ە هەالج بە خاوەنی دەناسرێت و بۆچوون و دەقی مرۆڤی تەواو ]االنسان الکامل[ کە لەبنەماو
پەیڕەوی بوونە و لە دواییدا ئیبنولعەرەبی و ئیبراهیمی کوڕی عەبدولکەریمی گەیالنی، 

ی یشراقیەتی سەهرەوەردی بەناوشێوەیەکی تایبەتمەندیان پێ بەخشیوە، وە فەلسەفەی ئ
]حکمة االشراق[ کە ناوەکەی بۆخۆی بە تێکەاڵوی نێوان تەسەوف و فەلسەفە 

 ردرێت.. دکتور قاسم غني دەڵێت:دەژمێ
"تەواوی ئەو بەڵگانە ئەوە دەگەیەنێت کە چەندە تەسەوف لە ئەندیشەی هیندی و نێو 
ئەفالتونی و رەهبەنەتی مەسیحییەتەوە نزیکە و لەیەک دەچن.." ئەڵبەتە لەیەک چوونی 

 دوو سروشت، ئەوە ناگەیەنێت ئەو دووانە یەک بن یا لەیەکتر وەرگیراون...
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 رەتای تەسەوفی ئیسالمیسە
 
 

بیروڕای ئاینی ئیسالمی نە دەمارگرژە و نە بەرەڵاڵ بە شێوەیەکی مام ناوەندی مامەلە 
لەگەل حەقیقەتدا دەکا و هانی چێژ وەرگرتن لە ژیان و زیندەگی دەداو بەو ئەندازەشە 

بەندی دونیای دیکەش دەبن و فەرامۆش ناکەن، وە هەروەها الی باشە بەڕێوەبردنی اپ
گوزەرانی خەڵکەکەشی بە دەستەوە بێت، وەک لەم ئایەتە پیرۆزەی قورئاندا هاتووە: ]

.] 
تەمێی ئیمانداران دەکات کەوا ژیان بەدەستەوەیە کە  وتەی زۆری پەیامبەری خودا

 فەرامۆش نەکەن و تەنها بۆ پەرستن و مەرگ نەژین...
ئیبنولجوزی، لە کتاوی ]تلبیس ابلیس[دا دەڵێت: عوسمانی کوڕی مەزعون بە 

رەهبانە مەسیحیەکان ویستویەتی خۆی بخەسێنێ و ژنەکەی تەاڵق بداو لە چاولێکەری 
انی بۆ پەرستنی خودا تەرخان بکات، پەیامبەری خودا دەورودیار دووربکەوێتەوەو تەواوی ژی

 جۆرە تێفکرینانە بە دوور بێت..و ئامۆژگاری کرد تا لە
بوخاری دەیگێرێتەوە: پەیامبەری خودا لەکاتی تەوافی دەوری کابەدا دەسوڕایەوە، 
کابرایەکی دی لوتی خۆی کون کردوەو پەتێکی تێ خستووەو پەتەکەی بە دەستی 

وەک ئاژەڵێک رایدەکێشێ.. پەیامبەری خودا پەتەکەی بڕیوە و ئەو یەکێکەوە داوە، 
 کارەی بە نەشیاو داناوە...

ژنێک بەناوی "زەینەب" گوریسێکی لە نێوان دوو گوڵتەی مزگەوتدا بەستووە تا کە لە 
نوێژی بەردەوام ماندوبێت بەسەر زەوییەوە دانەنیشێت و بەسەر ئەو گوریسەوە وەنەوزێک 

 بدات.
ەرمانی کردنەوەی گوریسەکەی داوەو ژنەکەشی تەمێ کردووە.. "نیکلسن" پەیامبەر ف

الی وایە تەسەوف خودی ئیسالمیەکان بە وجودیان هێناوە، چونکە ئیسالم ئاینەو یەکێک 
لە روکنە گەورەکانی باوەڕ بە زیندوو بوونەوەیە، باوەڕ بە ژیانی دوای مەرگ و 
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شت لە لەزەت و خۆشی نیازمەندی گوزە خۆشبەختی تەواوی تەواو لە ژیانی دوای مەرگدا
تر پڕە  ترەوە باوەڕی ئیسالمی وەک هەر ئاینێکی فانیە.. لە روویەکینیای و چێژەکانی دو

لە ترس و تۆقیان و ئومێد و هاندان، پەیامبەران هەم ]هەم "نذیر" و هەم "بشیر"[ن یانی هەم 
ودا خبەهەشتی رازاوەی  [دەترسێنن و هەم ئومێدبەخشن.. ]

ئیمانداران. وە لە زۆر رووەوە بڕێک بۆچونی عیرفانی لە خودی دەخەنە بەرچاو، فکری 
خوداو مرۆڤ، لە سورەتی "الحجر" دەفەرموێ: پێوەندی نێوان قورئان وەرگیراوە، بۆ نموونە 

ن ەمە، یادپوپیاکرد.. مەبەست لە حەزرەتی ئا، لە رەوانی خۆمم []
[، وە لەو رووانەوە ئایاتی جۆراوجۆر لە قورئانی پیرۆزدایە، ]

ی ئیمانداراندا کاری خۆی کردوەو لە دواییدا لە بیروڕا و رکید ئەو ئایەتانە لە فکئبە تە
رێبازی سۆفیگەریدا رەنگدانەوەو ئەبعادەکانی نمایان و دیارە، وە بۆ وەدەرخستنی 

بۆچونەکانیان سۆفیان پەنا دەبەنە ئەو ئایەتانە و بەشێوەی خۆیان لێکی چەسپاندنی 
دەدەنەوە، هەروەها نەیارەکانیان ئەوانیش بە جۆرێکی کە ئەو ئایەتانە لێکدەدەنەوە.. هەڵبەتە 
لە سەردەمی پەیامبەری خودادا لێکدانەوەی جۆراوجۆر نەدەکرا، پەیامبەر بۆخۆی قورئانی 

و تەگەرەیەک لە تێگەیشتنیدا رووی بدابا، پەیامبەر بۆخۆی  ئەگەر گرفتلێکدەدایەوەو 
 رۆشنی دەکردەوەو لێکیدەدایەوە.

دونیای تەسەوف و پیرانی تەریقەتی سوفیگەری الیان وایە، قورئان دوو رووی هەیە، 
ڕۆک، وە سۆفیان زۆرتر گرنگی بە ناوەڕۆک دەدەن، تا ە]زاهیر و باتن[ واتە رواڵەت و ناو

 ...ئەوەی کە دیاریە
حەزرەتی مەوالنا لە لێکدانەوەی حەدیسێکدا کە دەڵێت: ]

 [، لەو رووەو مەوالنا فەرمویەتی:
 ظاهریست که بدان را قرآن حرف

 قاهریست بس باطنی ظاهر زیر
 زیر آن باطن یکی بطن دیگر

 در شعر اصلی نیست
 و نظر خیره گردد اندر او فکر

 در شعر اصلی نیست
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 سوم بطن یکی باطن آن زیر

 گم جمله خردها گردد درو که

 ندید کس خود نبی از چارم بطن

 ندید بی نظیر بی خدای جز
 همچنین تا هفت بطن ای بوالکرم

 در شعر اصلی نیست
 میشمر تو زین حدیث معتصم

 در شعر اصلی نیست

 مبین ظاهر پسر ای قرآن ز تو

 طین که جز نبیند را آدم دیو

 آدمیست شخص چو قرآن ظاهر

 خفیست جانش و ظاهر نقوشش که

بەندە دەکۆشم شیعرەکەی حەزرەتی مەوالنا وەک شیعر بخەمە بەرچاو، بە زمانە 
اپیرانمان، کوردییە هەنگوینەکە کە تا عاشقانی دونیای ئەدەبیات و بحەیاتەکەی باو 

ە زاری تەسەوف چێژی زۆرتری دونیای عیشق و مەستی و شەیدایی تا لە رێبازی پڕ ل
 لێ وەرگرین:

 مەڕوانە رواڵەتی قورئاندا ئەوەی کە دیارە
 لەو دیوی دیاردەکانەوە ماناکانی هەزار بە هەزارە

 ترە لە پشتی هەر مانایەک مانایەکی
 مانای تیادا فکر ئاشوفتە نەزەرە ەسەرسام دەبی ل

 لە پشتی ئەو مانایە مانای سێهەمە
 ی لێی بدوێی کەمەهێندە پڕ مانایە هەرچ

 مانای چوارەم کەس لە پەیامبەری نەبیست و نەدی بە چاو
 جگە لە مەزنی و گەورەیی خودای نەبینراو

 تردا ئیتر هەروا مانایەو لە توێی مانای
 بۆ هوشیار شاراوەنیەو دیارە وەک چرا
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 خودایەکەو نەکا بە تەمای دووانە بی
 هوشیار بە نەزاهیر بینی قورئان بی

 مرۆڤ جوان و رازاوەیە قورئان وەک
 خۆ دەبینی رۆح لە لەشدا دیارنیە و شاراوەیە

هەر ئەو لێکدانەوە جۆراوجۆرەی قورئانە بووە بە هۆی پەیدا بوونی بڕکەوکۆمەڵی 
ە ئیسالم و بە لجیاواز، دوای مردنی پەیامبەری خوداو شەڕەکانی هەڵگەڕانەوە ئاینی 

سەرەکەوتە نیو موسڵمانەکانەوە،  تایبەت کوشتنی خەلیفەی سیهەم، ناکۆکی گەورەو
 وەک:
 پەیڕەوانی حەزرەتی عەلی -2
کۆمەڵێک خوێنی عوسمانیان کردە بەهانە و پەرچەمی دوژمنایەتیان دژ بە  -1

رزکردەوە، وەک: حەزرەتی عایشەی کچی ئەبوبەکر و تەلحە، زوبەیر، ەحەزرەتی عەلی ب
 معاویە و عەمروعاس و کەسانی دیکە..

ڕی ]سەففەین[ و دادوەری دوو نوێنەری حەزرەتی عەلی و تاقمیک دوای شە -3
دوای شەهادەتی ن مانەوە. ەمعاویە پەیدابوون بەناوی ]خوارج[. تەنها کۆمەڵێک بێالی

حەزرەتی عەلی، یانی لەسەردەمی دەسەاڵتی مەعاویەدا، کۆمەڵێک پەیدا بوون بەناوی 
 گی، دەیان وت:"مەرجیە" مەرجی ئیمانیان لەسەر بنەمای یەک بوون پەیوەستە

تاوان زیانی زۆر ناگەیەنێتە ئیمان وە کەس ناتوانێ گوناهکاران سزا بدا لە خودازیاتر 
دۆزەخ و بەهەشت تەنها بە فەرمانی خودا رەوایە و دەکرێ، ئێمە دەبێ ئومیدمان هەبی بە 

 بەخشندەیی پەروەردگار..
تێکدا کۆمەڵێک ئەو بۆچوونە، بوو بە مایەی دڵخۆشی دەسەاڵتی ئەمەویەکان، لە کا

}دەژمێردران بەناوی "ئەزارقە" پەیڕەوانی ]نافیعی کوڕی  خەوارجکە لەبنەماوە لەسەر "
ئەزرەق[بوون. دەیانوت، ئەوەی ئیسالمەو غەیری ئیسالمە تاوانی لی رووبدا بە "موشرێک" 
دەژمێردرێت، وە کوشتنی موشریک و مندااڵنی موشریک ئەرکەو دەبێ بکرێ، 

زارقە" رایان لەسەر کوشتنی تاوانکاران نەبوو، کۆمەڵیکی سێهەم کۆمەڵیک هەر لە "ئە
هەر لە ئەزارقە بەناوی "بخدات" دەیانوت، نەخیر تەنها ئەوانەی تاوانی گەورەیان ئەنجام داوە 
دەبی بکوژرێن، ئەویش بە پێی شەریعەتی ئیسالمی و عولەمای ئیسالم... زۆری نەکێشا 
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" یانی "مجیرە" ەرینەوە.. کۆمەڵیک بەناوی "جبتە نیوابیروڕای ]جەبر و ئیختیار[ ها
دەیانوت: ئەوکارانەی لە مرۆڤ روو دەدا چ باش یا خراو، ئەوە بەدەستی خۆی نیەو، بۆی 

تر بەناوی "قدریة" الیان وایە چاک و خراپ لێکدەداتەوە،  نووسراوە تا بیکات، بڕێکی
وون و دادوەری دەزانی، تر بەناوی "معتزلە" خۆیان بە پەیڕەوانی یەکسانی ب کۆمەڵێکی

ئیمان و ئاین و کارو کردەوەیان لەسەر عەقڵ و هۆش بونیادناوە، پێنج بەندیان دارشت، وە لە 
کتاوی ]ملل و نحل[دا بە درێژا لێی دواوە... کە دەسەاڵتی بەرباڵوی عەباسیەکان واڵتانی 

ئیسالم کراو دوورو نزیکیان خستە ژێر رکێفی خۆیانەوەو تێکەاڵوی میللەتانی دیکەی بە 
پێگەیشت و هاتنە ریزی  بوون، وە جگە لە بیروڕای سارانشینی عارەب فەرهەنگی

ئیسالمەوە، وەدەست کرا بە وەڕگێرانی کتاوە فەلسەفیەکانی یۆنان و بیروڕای جۆراوجۆری 
قیون وە ]ئیبن دیسان[ وەرگیرانە رغەیری موسڵمان، وەک ئەفکاری ]مانی[ وە کتاوی م

مەنی ]بیت الحکمە[ لە شاری بەغدادا دامەزرا، کە تەواوی زانایانی سەر عارەبی و ئەنجو
ئەو ئەنجومەنە غەیرە عارەب بوون، وە لەسەرەتاوە بیروڕای فەلسەفەی زۆر پابەندی شەرعی 
ئیسالمی نەدەبوون و ئازادانە تێدەفکران کۆمەڵی جۆراوجۆری گەورەو بچوک پێکهاتن، تا 

رفان و حیکمەت لەگەل بەندەکانی شەرعدا رادەیەک دەکۆشان بواری فەلسەفە و عی
بگونجێنن، چاوساقانی سەرەتای دونیای تەسەوف کەوتنە دارشتنی بەندەکانی رێبازی 
تەسەوفەوە، وە بە وەوە رانەوەستان و پەیوەستە پیرەکان و چاوساقانی دونیای تەسەوف 

لێرەدا . بەندە کۆشاون تا رێبازەکەیان لەگەل مانای زاهیری و باتنی قورئاندا بگونجێنن.
دەکۆشم نەخشی ئاینی ئیسالم وەدەر بخەم بۆ پیشکەوتنی رێبازی تەسەوف، وە لەم رووەوە 

 دابەشی دەکەینە سەر سێ قۆناغدا...

 قۆناغی یەکەمی تەسەوف لە سەرەتای ئیسالمدا

لەو قۆناغەیدا، زۆربەی زۆری موسڵمانان، بەراستی و دوور لە هەڵەو هەوەس و کۆمەل 
ە ئاینی ئیسالمەوە خەریک بون ، دوربوون لە کێشەی لێکدانەوەی و بڕکەبازی ب

ە دوای بەناسران، وە جۆراوجۆرو ئەوانەی هاوااڵنی پەیامبەری خودا بوون کە بە "ئەسحابە" د
ئەواندا، یانی ئەوانەی بە چاو "سەحابە"یان دیبوو و گوێیان لێ لیگرتون بە ]تابعین[ یانی 

ورەی خولەفای راشدین زۆرتری خەڵکەکە بە شەڕو پەالمار پەیرەوانی ناو دەبران.. دوای دە
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و داگیرکردنەوە سەرگەرم بوون، بەاڵم بڕێکی ئەم ناسراوبوون بەناوی زاهید و عابید 
ەوی، پەیوەستە لە خولیای چاکتربوونی ڕتوندهەتاوەکو ئەو دەستەش ئارام و دوور بوون لە 

وداو خەریکی پەرستن و  دڵکۆمەڵگای موسلمانەکان بوون، تا بیروڕای خۆیان بە 
ئەرکەکانی ئاین بوون، بەو ئەندازەشە لە خولیای لەناوبردنی دەسەاڵتی ساسانیەکان و 

نتی بوون. کەسایەتی حەزرەتی عومەر و هاوااڵنی بەهانەیەکی ئیمبراتوریەتی بیزە
 راستەوخۆ دەژمێردرا بۆ بەرباڵوکردنی دەسەاڵتی ئیسالم.. وەک پێشتروتمان، ئاینی ئیسالم
لەسەر دوو کۆڵەکەی پتەو دامەزرابوو، ترس و ئومید، مژدەی بەهەشتی داوەو گڕوسوتان و 
تۆقیانی دۆزەخیشی خستوەتە بەرچاو، بەاڵم لەسەرەتای ئیسالم و سەدەی یەکەمی 
ئیسالمدا زۆرتر ترسەکە لە خولیادا دەسوڕا، ترس لە تۆڵەی خودا، ترس لە مردن، ترس لە 

ی بوون لە فەرامینی خودا ]وقودها الناس و الحجارة[ رۆژی پێچینەوە، ترس لە یاخ
سوتەمەنیەکی لەش و ئەندامی خەڵکە و تل و بەرد، ئەو جۆرە ئایەتانە دڵی السارترین 
کەسانی دەهینایە لەرزین.. ئەو جۆرە سەرەتایانە گەلێک لە خەڵکانی موسلمانی تەسلیمی 

ن و خەڵوەت هۆی کەنارگەد ترس و تۆقیانە بووبەفەرامینی خودایی کرد.. بۆخۆی ئەو 
نشینی خواپەرستان، وە ئەو خەڵوەت نشینانە بە سەرەتای رێبازی تەسەوفی ئیسالمی 

 دەژمێردرێت..
"لوی ماسینون" لێزان و چاوساقی فرەنساوی، لە رێبازی تەسەوفدا دەڵێت: لەوەی دڵنیام 

هی چەند سەدەی ئەوانەی پەیڕەوانی رێبازی تەسەوف دەربارەی پەیامبەری خودا دەیڵینەوە 
دوای سەردەمی خولەفای راشدینە و دوای بە وجود هاتنی دونیای تەسەوفی ئیسالمیە.. 
بەڵی و بە تەئکید شێوەی ژیانی سوفیانە و سۆفیگەری لەنێو میللەتانی غەیری ئیسالمدا 
هەبووەو لەنێو موسلمانیشدا لە دوو سەدەی یەکەمەوە جێگەو پێگەی خۆی کردۆتەوە، 

چیرۆک و مەتەاڵنەی دەربارەی سۆفیان دەم بە دەم دەوتران ]جاحز و و سەرف نەزەر لە
لە چل ناوی سوفیە بەناوبانگەکانی ئەو دوو سەدەیان ناو بردووە. وە ئیبنولجوزی[ زیاتر 

لەپیش ئەواندا، چەند کەسێکی سەرەتای ئیسالم لە زوهد و خواپەرستیدا ناسراوبوون، وەک: 
نوعمان، ئەویسی قەرەنی، وە دوای ئەوانە چەند ئەبوزەری غەفاری، حوزەیفەی کوڕی 

 ەساک" و "زاهید" و "بکائون" گرینوکەکان...برکەیەک پێکهاتن بەناوی "ن
سەرەتا تەسەوف تەنها بە رەوشت دەژمێردرا و بەس جونەیدی بەغدادی، وتویەتی: ئێمە 
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 خۆ رێبازی تەسەوفمان تەنها لەبەر وتی وتی پەیڕەوی نەکردووە..."
ە، جیاوازیەکی ئەو تۆ نەدەبینرا لە نێوان زاهیدەکان و سۆفیەکاندا.. لە سەرەتاو

سۆفیەکان خەڵوەت و دووری لە خەڵکیان هەڵدەبژارد، بۆ بیرکردنەوەی زۆرتر لە خودا و بە 
تەسەوف هەرگیز بەبیریاندا نەدەهات رۆژێک لە جێهێنانی ئەرکانی ئیسالمی، وە پەیڕەوانی 

مین و پیاوانی شەریعەت گرفتاریان بۆ دروست بکەن.. رۆژان دەسەاڵت و دەولەتە ئیسال
ی دووهەمی کۆچیدا لەشاری ئەبوهاشمی کوفی[ لە دوادوای سەدەنووسراوەکەی ]

"رەملە"ی فەلەستین خانەقایەکی بۆ سۆفیەکان سازاند، بەاڵم لەوکاتەدا سۆفیەکان وەک 
هۆی هۆ بووەو تر، لە سەرەتاوە دوو  گەڕیدە دەگەڕان، لە جێگەیەکەوە بۆ جێگەیەکی

 بەرباڵوی رێبازی تەسەوف
یەکەم: موسلمانەکانی سەرەتایی ئیسالم گەلێک نەدارو بێ دەست و هەژاربوون و 

تر و  ژیانێکی سادەی سارانشینیان دەگوزەراند، دوای داگیرکردنی ئێران و واڵتانی
 تر و دەوڵەمەندبوونی پەالماردەران "سۆفیان" و دەستکەوتی زورو فراوانی واڵتانی

خوداپەرستەکان ئەو گۆڕانکارییە ئابوریە لە پرەیان نەدەتوانی بسەڵمێنن.. دەگێڕنەوە 
ەی معاویەی کوڕی سفیانی بەچاو دی، گەلێک ئاڵۆز بوو بحەزرەتی عومەر ژیان و دەبدە

 هەروەها هەمان ئاڵۆزی دژ بە خالدی کوڕی وەلیدیش وەدەرخست، وەبڕێک دەڵێن:
سمان لەسەر دەوڵەمەند بوونی کەسان و خوێشانی شۆرشی خەڵکەکە دژ بە حەزرەتی عو

 خەلیفە بووە...
دووهەم: شەڕو شورە ناوخۆییەکان، کار و کردەوەی فەرمانڕەوایانی والیەتە 
داگیرکراوەکان، ناهەقی کۆمەاڵیەتی، ناعەدالەتی نێوان توێژەکان و کوشتنی حەزرەتی 

تە کایەوە، بەتایبەت شەڕی عوسمان قۆناغێکی شوم و نالەبار لە کۆمەڵگای ئیسالمدا ها
نێوان حەزرەتی عەلی و نەیارانی وەک "معاویە و خوارجی نەهرەوان"وە ئەو ناکۆکیانە 
لەدوای مردنی "معاویە"ش لە نێوان کوڕەکانی و دوژمنەکانیاندا بەردەوام بوو، سەرئەنجام 

و  ئیتر پەالماردانی شاری مەککە و هەروەها مەدینە شەهیدبوونی حەزرەتی حوسەین..
شۆرشی ]موختاری کوڕی ئەبی عبید سەقفی وە ئیبراهیم کوڕی مالیکی ئەشتەر[ و 
هەڵسانی مەسعەبی کوڕی زوبەیر و خەلیفەی ئەمەوی عەبدولمەلیکی کوڕی مەروان و 

ی موسلیم ڕێژ و قوتەیبەی کوڕفەرماندەکانی وەک حەجابی کوڕی یوسف سەقەفی خوێن
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ان کەسی تیایاندا کوژران و شارانی تیادا کاول ئەو شەڕو شوڕانه هەزار باهیلی... تەواوی 
و تااڵن کراوه، وه ئەو رووداوانه له فکرو رۆحی موسلماناندا کاری بووه، وه بووه به هۆی 

 بەديهێنانی گروپ و کۆمەڵی جۆراوجۆری رێبازی جیاوازی ئاینی...
ئەو هەموو بیگرەو بەردەیە بووبەهۆی جواڵنەوەی فکری میللەتانی ئێرانی، کە 
رۆژگارێك بەچاوی رێزەوە نەیان دەنواڕیە رەگەزی عەرەبدا، وە بیریان لە رابوردوی پڕ 
لەشانازی خۆیان دەکردەوەو لەگەل وەزعی ئێستایاندا بەراوردیان دەکرد، کە چۆن 
شەرمەزارانەبە "مەوالی" ناو دەبرێن، وەك ماڵ و منداڵی یەخسیرو کۆیلەتیان دەنواڕن.. 

بەسەر موختاردا سەرکەوت لەیەك رۆژدا چوار هەزاری مەسعەب کوڕی زوبیر کاتێک 
 لەالیەنگرانی سەربڕی...

بڕێک لەخواپەرستان، لە کوفەو بەسرەدا، کە لە سەرەتاوە هاوبیری حەزرەتی حوسەین 
بوونەو خیانەتیان لە وەعدو پەیمانی خۆیان کردبوو، لەو کارە پەشیمان بووبوونەوەو 

ناوی "تۆبەکەران"، ئەوانە لە پەشیمانیدا پەیوەستە لە کۆمەڵێکیان لەخۆیان دروست کردبوو بە
خەڵوەت و خووداپەرستیدا ژیانیان دەگوزەراند.. لەو هەل و مەرجە ئاشوفتەو ئاڵۆزەدا، 
خەلیفەیەك لە زنجیرە دەسەاڵتی ئەمەوی هاتە سەرکار، بەناوە ]عومەری کوڕی 

بەاڵم شیرازەی ئەوکاتە عەبدولعەزیز[ دەکۆشا دادوەری حەزرەتی عومەر زیندو بکاتەوه، 
ی بەسری" بەپێش نتێکچوو بوو، خەڵکەکە لە پەریشان فکریدا رۆژگاریان دەگوزەراند "حەسە

کتاوی ]تذکرة اری نەیشاپوری، لەترێت. عەدف لەقەڵەم دەوقەرەولی رێبازی تەسە
ێردرێت لەو قۆناغەیدا می دەژفۆس دا، ناوی حەسەن بەسری و ئەوەیسی قەرەنی، بەاالولیاء[

ەبەت[ و ]فەناو بەقا[ نەدەزانرا و بەکار نەدەبرا، ئەو موفرەداتانەی محەی "عیشق" و ]وش
 وەك:

، مبسط، وقت، حال، وجد، جمع، تفرقه، ذوق، محو، حو هوشیاری، سوکر، فیضسە
 اثبات، تجلي، حاضرة، مکاشفة، لوائح، طوالع، تمکین.. وشەو واژەی گەلێك زۆرتر کە

یبەت، بەناوی فەرهەنگی سۆفیگەری.. وەك پێشتر فەرهەنگێکی تا بە ستا بووەێئ
ئاماژەمان بۆ کردووه، سەرەتای تەسەوف بەشێوەیەکی کردار و رفتار دەبینرا نەك وەك 

شەریعەت زانراو  ەدەدا، ئەوەی لەت الیان نشەریعە حاڵەتێکی تیئۆری و پەیڕەوان، بەمو لە
رەسمەو  رەوشته، ئەخالقه.. نە .. ]ئەبولحەسەن نوری[ دەڵێت: "تەسەوفکردەیان دەن نەبوایە
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اییه.. هەروەها خالقێکی خودبەدەست دەهات، ئە موجاهەدە بە رەواڵەته، ئەگەر رەسم بوایە نە
 لەسەر کارو دا دەڵێت: "تەسەوف سوربوونەولیا""تەزکەرەتولئە ]ئەبو محەمەدی رویم[ لە

 شیاو.." کردەوەی جوان و
 سالی کۆچیەوە دلەپێش دووسە "ئیبنولجوزی" دەڵێت: ناو وشەی "سوفی" کەمێک

له: ریازەتی  فیگەری بریتیەسۆ لەباسی تەسەوفدا سۆفیان زۆریان وتووه، کە بیستراوه، وە
و کردەوەی رکارو کردەوەی ناپەسەندو کا لە ەوەنزات، تەقەلال موجاهەدەت بۆ دوورکەوت

ەڵێت: تەواوی ی" دمشیاوو پەسەند ئەنجامدان، وەك: زوهد، علم، تامول، راستی، ئەخالق، "رو
ناگەیەنێت  پابەندی رەسم و رەواڵن، سۆفیان بەدوای حەقیقەتدا وێڵن، بەاڵم ئەوە ەکخەڵکە

تەواوی سۆفیان و سۆفی رەوشتەکان لەگەل خوای خۆیاندا راستگۆ بوونەو توشی هەلەو 
سۆفیان  هەڵەی زۆر لە دا باس لەکتاوی "تلبیس و ابلیس"ن.. لەهاتبەشیاو نکاروباری نە

نەخەون،  توون، بڕێک پابەندبوون کەوبەدوورکە لۆژیکی ئەرکانی ئاینەوە لە کەدەکات، 
لەش و نیازەکانی  بڕێک ماڵ و پارەی دونیایان بەئەژدیهاو مار دەزانی، بڕێک بیریان لە

تر گۆرانی  لێکدەدایەوه، بڕێکی تر مانای حەدیسەکانی پەیامبەریان هەڵە نەدەکردەوه، بڕێکی
دیاردەیەك، ئیتر هەر شێخ و پیری تەریقەتێک شتێکیان بەناوی  و چەپلەلێدانیان کردە

تر باوەڕیان  نێوانەوه، بڕێکی دەخولقاند، دەستەگیرەی سەیرو سەمەرەیان دەهێنایە خۆیانەوە
"ئیبنولجوزی" یەکیک بوو لە دوژمنانی رێبازی تەسەوف، وە بەدوناودون پەیدا کرد... 
پەیدا  [زاهد و عابد]مسلم، مٶمن" دوای وشەی دا دەڵێت: ناوی "لەکتاوی "تلبیس و ابلیس"

 ساڵی کوچیدا بیستراوه.  وشەی سوفی دوای دوو سەد بووە

 قۆناغی دووهەم: تەسەوف لە سەدەی کۆچیدا

لەدوا بەشی سەدەی دووەمی کۆچیدا، خەڵکانێک بەدی دەکران، ژیان و زیندەگی و 
توری خورییان لەبەر دەکردو لە و شەمایلیان لە خەڵکەکە جیاواز بووە، جلی زبرو ئەست شرەو

ئەشکەوتەکاندا، یا لەدەشت و ساراکاندا دوور لە ئاوەدانی ژیانیان دەگوزەراند، سەرئەنجام 
ئەو جۆرە کەسانە بەناوی "سۆفی" ناسران.. یەکێک لەوانە، بەناوی ]ئیبراهیمی کوڕی 

ڵگردوەو ئەدهەم[ە، کە ناسراوە بە میرزادەی بەلخی، دەستی لە پێگەی بەرزی خۆی هە
جێگەی دوور لە خەڵکی هەڵبژاردووە، لە ئەشکەوتێکی نزیکی نەیشاپوردا چواردە ساڵ 
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 ژیاوە...
ژیانی "دیوجانس"ی یونانی یان، "بشرحافی" و شێوەی ژیانی زۆرتر لە چۆنیەتی 

دەچێ.. بەشەر رۆژێک دەڕوا بۆالی پینەچیەک تا بزمارێک لە کەوشە دڕاوەکەی 
ەبێ، ئەویش کەوشەکانی فڕێ دەداو تاما بەپای پەتی دەگەڕا بدا... پینەچی، لێی توڕە د

]ئیبنولخەلەکان[.. شێخ مارفی کەرخی بەسەر جیگەی مەرگەوە دەڵێت: ئەم کراسەی لە 
بەرمدایە بیدەنە هەژارێک، تا بیسەڵمێنم بە رووت و قوتی هاتومەتە دونیاوە و بە رووتیش 

دی، گۆزە ئاوێکی دەبێ، بەلقێکدا لێی دەردەچم.. سڕی سەقطی.. خاڵۆی جونەیدی بەغدا
هەڵیدەواسێ تا تۆزێک فێنک بێتەوە، لە خەودا خەون دەبینێ.. کە ئەو کارە هەوای 

 نەفسەو یەکێکە لە حەزەکان، لە خەو هەڵدەستێ و گۆزەکە دەشکێنێ ]تەزکەرەتولئەولیا[.
شی مالک دینار، چل ساڵ لە بەسرەیدا ژیاوە، تامی خورمای روتابی نەکردووە و زوری

حەز لێکردووە.. تادەنگێک هاتوەتە گوێی، کە بەڵێ بڕۆ روتاب بخۆ.. دەڕوا بڕێک روتاب 
دەکڕێ و دەڕواتە مزگەوتەوە، تا روتابەکەی بخوات، لەپڕ منداڵێک دەیکاتە بانگەواز، 

شتۆتە ناو مزگەوتەوە.. کابرایەک روتابی پێیەو رۆیکەوا کابرایەکی جولەکە خورمای 
و رۆیشتە ناو مزگەوتەکەوە، روانی جولەکەی ناوبراو، مالک گوێی لە منداڵەکە گرد

دینار، ە، کابرا بە مالک دەڵیت، نیگەران مەبە، ئەوە منداڵە.. مالک لەگەل خۆیدا 
تێدەفکرێت و دەڵێت.. خودایا، من هێشتا روتابم نەخواردووە وا بە جولەکە ناوبرام، بە جەاللت 

کەم. فەریدەدینی عەتار، لە کتاوی سوێندبێ، تا مردن چەشکەی خورمای روتاب نە
]تذکرة االولیاء[دا دەربارەی محەمەدی واسع دەڵێت: نانی وشکەوە بووی بە ئاو دەخوساند و 

تر نیە".. هەر ئەو زاتە وتوویەتی:  بە هیچ کەسیدەیوت، ئەوەی بەمە رازی بێت نیازی 
ەوە سوپاسگوزاری "ئەو کەسەی خۆشبەختە شەو بە برسێتی سەر بنێتەوەو بە برسێتی هەڵسێت

ێتی و نەداری و تامول و سخودا بێت..." هەروەها "عەتتار" دەڵێت: "زۆر بینراون لە نێو بر
دەم  ەلسەرسوپوردەگی و ریازەتدا تەپاو تلیان کردووە، سوپاسگوزاری پەروەردگاریان 

 راوە:نەکەوتووە، ئەو جۆرە زیندەگیەو بەردەوامی لەو ئازارانەیدا لەسەر دوو بەند بوونیان ن
یەکەم: پەنا بەخواو پشت بەستن لە پەروەردگار "توکل" بە شێوەیەکی وا کە پەیڕەو 

 هەتاوەکو لە نەخۆشی و ئازاری لەشیدا دوعاو داوای چاک بوونەوەی لە خودا نەکردووە..
هەرلەو کتاوەیدا عەتتار دەفەرموێت: "توبەکار و عاشق و پەیڕەوی عیشقی خودایی 
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یان سەوری[ دەڕۆن بۆ فسوو بعەبدولعامر دەیگێڕێتەوە کە ]ئە "رابیعەی عەدەوی" دەڵێت:
هەواڵپرسی رابیعە، لەسام و هەییەتی رابیعەیدا نەمانتوانی هیچ بڵێین، بە سفیانم وت: 
شتێک بڵێ، تا خودا دەردو ئازاری کەم بکاتەوە... لەپڕ رابیعە هاتە قسەو وتی: ئەی 

وە، کەواتە داوای چاک بوونەوەی خۆم سوفیان دەردو ئازاری من بێ فەرمانی خودا نەبو
 لە پەروەردگار ناکەم..

 سوفیان پرسی: ئەی رابیعە، ئارەزوت لە چیە؟
وتی: سوفیان تۆ پیاوێکی ژیرو زۆشنبیری، چۆن پرسیاری وا لەمن دەکەی.. 

بەرەدا کە دەزانی دەورودەکەم و لەم  وانزە ساڵە حەزم لە خورمای روتاببەعیزەتی خودا د
خورمایە، دانەیەکم نەخواردووە، من بەندەی خودام و بەندەگیش لە ئارەزووەوە چرستانی دار 

 دوورە... وتم: باشە لە خۆت گەرێ.. بەمن شتێک بڵێ و ئامۆژگاریم بکە...
وتی: تۆ پیاوێکی چاکی، بەاڵم دونیات بەالوە خۆشە.. دەگێڕنەوە، رۆژێک سێ کەس 

ۆ دیتنی رابعە بۆ هەواڵپرسی ]حەسەن بەسری، مالک دینار، شەقیق بلخی[ دەڕۆن ب
نەخۆشیەکەی، حەسەن کە رابیعە دەبینێ دەڵێت: ]

[.. ئەو کەسەی بەرگەی و تامولی لێدانی گەورەکەی نەگرێت راستگۆ نیە.." 
کەسە رابیعە دەڵێت: "ئەو قسەیە بۆنی منی لێوەدێت" نورە دێتەسەر شەقیق و دەڵێت: "ئەو 

رە دێتە سەر مالک ئینجا نوراستگۆ نیە ئەگەر سوپاسگوزاری خودا نەبیت لە لێدانیدا". 
 دینار، دەڵیت: "ئەوکەسە راستگۆ نیە ئەگەر لەزەت لە ژان و ئازارەکانی گەورەکەی نەبا.."

 دووهەم:
ئومید بە دەرگای خودا، کە رەحمەت و بەزەیی بۆ تەواوی گیانلەبەرانە، خودا تۆبەی 

بارانی ال قەبولە، ئەگەر شایانی بەخشین بێت، بەاڵم ئەوەی ئاشکرایە هەتاوەکو تاوان
تە گەردن، ئەگەر بەرباڵوی رەحمەتی ەزاب و تاوانیان لەو دونیا دەکەوێئەولیاش ع

 پەروەردگار نەکەون...
رێبازی تەسەوف زنجیرەیەکە لە سەدەی یەکەمی ئیسالمیەوە دەستی پێکردووە تا بە 

 تری لێکەوتۆتەوە.. ازە رەوشتەیە شتێکە پەل و پۆیئەوڕۆ.. ئەو رێب
تادا بڕێک ەئێمە ئەگەر وردەکارانەتر لەسەرەتای تەسەوف بدوێین، دەبینین لە سەر

سەدەکانی داهاتوی تیا نەبینراوە، ئەگەر هەبووبێتیش بەم چڕو پڕییەی سەدەکانی  بیروڕای
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وجود یا فەنا[ بەدەربوونە، وە لە  داهاتوو نەبووە، وە لە بیروڕای ]محەبەتی خودایی، وەحدەتی
 نیشان کراوە.. سەدەکانی دواییدا وشەی سۆفی و تەسەوف دەست

]سڕی سقطی[ لە جونەیدی بەغدادی دەپرسێت: خودا  یبۆ نموونە کاتێک پیاوچاک
تر  خۆشەویستی چیە؟ جونەید وەاڵمی دەداتەوەو دەڵێت: بڕێک دەڵێت رەزامەندیە و بڕێکی

 تریش وتراوە.. یدەڵێت، ئاماژەیە.. شت
سڕی، بە دوو پەنجە پێستی دەستی خۆی دەگرێ و رایدەکێشێ، پێستی دەستی بە 
پەنجەیەوە نایەت و دەڵێت: بە گەورەیی ئەو سوێند بێ.. ئەگەر بڵێم پیستم وا وشک 

 هەڵهاتووە، لە عیشقی ئەودا وایە درۆم نەکردووە..
یستی لە مەعروفی کەرخیان هەر لە ]تەزکەرەتولئەولیادا[ هاتووە: دەربارەی خۆشەو

 پرسیوە:
وتویەتی: ]خۆشەویستی مەوهیبەتێکی خوداییە[ لەوانە لە هەموویان زۆرتر دەربارەی 
عیشقی خودایی دواون: ]رابیعەی عەدەویە[ بووە، لە حەقیقەتدا رێبازی تەسەوف لە رابیعەوە 

بووە... سەری هەڵداوە، یانی لەنیوەی سەدەی دووهەمەوە کە قۆناغی ژیانی رابیعە 
 کاتێک حەسەن بەسری، بەالی رابیعەوە گریاوە فرمێسکی بەرەڵالبوو.. رابیعەی پێی وت:

"ئەو گریانە نەشیاوەکانی نەفسە.. فرمێسکت راگرە..".. دەگێڕنەوە دەڵێت: پەیامبەری 
 خودا دیتە خەوی، رابیعەی عەدەویە، دەڵێت: "رابیعە منت خۆش دەوێت؟

 نەویت.. رابیعە دەڵێت: کێ هەیە تۆی خۆش
تری تیا  شتێکە دڵی من پڕە لە خۆشەویستی خوداو جێگەی بوغزان و خۆشەویستی

 نابێتەوە".
. لە وەرزی بەهاردا پێشخزمەتەکەی رابیعە هات و وتی: وەرە دەرەوە سەیری .دەڵێن

 کردگاری خودا بکە..
 [.رابیعە وەاڵمی دایەوە: ]

ی و زەرافەتی کردگارە وە سەرگەرمم، چیمە ئەمەش دوعای رابیعەیه که من بە جوان
کردووە بیبەخشه به دوژمنانت  وتویەتی: پەروەردگارا، لەم دونیایه هەرچیت به قسمەتی من

 هەرچیش له ئاخیرەتدا بەخشیوەته من بیبەخشه دوستدارانت، من تۆم بەسە...
 گۆڕانکاری فکری هاتبووە خولیاوە.  به وتەکانی رابیعەدا دەردە کەوێت کەوا سەرەتای
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"وەحدەتی وجود" لەو قۆناغەیدا زۆرکەم بەکار براوە، بەاڵم پێشەکی ئەوجۆرە تێفکرینه 
 کردو بووەو لەسەرەتایدا بووە... دەستی پێ

راحەتی بایەزیدی بستامی و ئاشوفتەگیەکانی هەالج و راستەوخۆ بۆ چوونەکانی و سە
رێبازی  کانیرهەڵستی نەیارەوە بۆ بەفتار و کرداریان کردورە وانەك ئەشبلی، یا ئەوانەی و

گۆڕانکاری او ن... دیارە زۆر له کاروبارو بیروڕ[ یان بۆ داناتەسەوف، وشەی ]
و بوون به ی زەمان و دەوروبەر وردەوردە حاڵەتەکانی پەرەیان سەندوەێکەم کەم رویداوە و بەپ

دا هەرگیز رووداوی کوت و پڕی روینەداوە، هەمیشه رێباز و تەریقەت، له یاسا سروشتیەکان
و وەسیله بووە... سەرجەم سۆفیەکانی سەدەی دووەم تێژرەویان  گی به زۆر هۆبەستە

دەنگی بپارێزن  شەرعی نەبن و کۆشاون تارادەیەك بێ تومەتباری بێ نەکردووە زۆر کۆشاون
ڕێبازی تەسەوف اوی "سۆفی" دا نا دوایی ئەو سەدەیەدووربن، له دوو له قاله و گاڵەوە بە

 وێ باسیان لێکردووە...کەوتوەتە سەر زار و لێرە و لە

 ا بوونی وشەی سۆفی و متەسەوفیدپە

له سەرە تای ئیسالمدا هیچ جۆرە مەزهەب و تەریقه تێک دانەهێنرا بوو، خەڵکه 
 ریا پەرستی بوونه، ئەوانەی گوێگری وتەی پەیامبەودریکی خدارەکه له دڵەوە خە ئیمان

وااڵنی خووا بوونه به هاوااڵنی "صحابه"ی پەیامبەر دەناسرێن و ئەوانەی گوێگری هە
ەیڕەوان "تابعین" ناو دەبران.. له سەردەمی دەسەاڵتی معاویەی کوڕی ر بوونه به پەیامبەپ

ۆمەاڵیەتیەکانی زاڵ بووە بەسەر تەقواو کاکڵەی خووا پەرستیدا، نده کئەبوسوفیاندا، پەیوە
داری مانەوە و له هەواو هەوەسی به دوور بوون،  ر به پاکی و ئیمانڕێک هەبەسەر ئەوەشدا ب

وە ئەو حاڵەته بووبه هۆی چەند بەرەکی و پەرتەوازی کۆمەڵگای موسڵمانان، وە هەر 
ێک خۆیان به ئیسالمی راستەقینەتر دەزانی، له سالێ دوو سەدی کۆچیدا، ڵبرکه و کۆمە

 -لدونئیبنولخە- فهوسۆفی و متسەبەناوی کۆمەڵێک دەرکەوتن 
لمان، ئیماندار، زاهید، عابد، وترا موس"ئیبنولجوزی" دەڵێت: له سەردەمی پەیامبەردا دە

ی کۆمەاڵیەتی کەناریان دەگرت و به گتر پەیدابوون له ژیان و زیندە لەدواییدا بڕێکی
ریك بوون. وا زانراوە یەکەمین کەسێک خۆی بۆ خوا بەخت کردوە خوواپەرستیەوه خە

[ قیقی ]، بەناوی ]صوفه[، که ناوی حەژیاەك بووە له نزیکی کابەیدا دەکابرای
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 بووە...
کۆمەڵێک دەڵێن: ناوی ]تەسەوف[ له کۆمەڵێک هاتووە هەژارو نەدار بوونه، له 
سەردەمی سەرەتای ئیسالمدا له نزیکی مزگەوتی رەسولەڵاڵدا دەژیان و خیرۆمەند خێریان 

پێکردووە دەستکەوتی هێرشەکان بووەته مایەی  ستیالم دەپێ دەکردن، که هێرشی ئیس
ڵێت: ]بوژانەوەیان... سەمحانی، له کتاوی "أنساب"دا، دەربارەی "ألصوفي" دە

.] 
لەرووی ئەو ناوەوە بیروڕا زۆرە، بڕێک دەڵێن لەبەر ئەوەی ئەو کۆمەڵە هەمیشه خوری 

تر دەڵێن، نەخێر ئەوانه له تیرەی "بەنی صوف" بوونه، که پەیوەسته به  پۆش بوونه، بڕێکی
 ریک بوون..خوداپەرستیەوە خە

وە هاتووە، به ناوی "سوفانه" که زۆر ێن.. ناوی سۆفی له گیایەکەتریش دەڵ بڕێکی
 یان خواردووە...ناسک و کورت و کوتا بووە و سۆفیەکان لەو گیایە

وە هاتووە، یانی ئەوانەی موی پشتی [ڵێن.. ناوی سۆفی له ]تر دە بڕێکی
"نقشیری" که سۆفیەکی یان وایه، لەناوی خوریەوە هاتووە... تر ال سەریان زۆرە... بڕێکی

سەدەی چوارەم تا ناوەراستی سەدەی پێنجەم زیندوو بووە، دەڵێت: ناوی سۆفی ناکرێت لەبەر 
ئەوە هاتبێت که خوریان لەبەر کردووە.. ئەمه لەگەل حەقیقەتدا ناگونجێت، چونکه سۆفیان 

کی ەبووە لەوە دەچێت ئەو ناوە زۆرتر لەبەر سەفای رۆح و رەوانی پار نخوریان لەبە
 رێبازە بووەو پەیڕەوانی ئە

" له کتاوی "اللمع"دا، دەڵێت: "هەر ناوێک له شێوەی راجی توسینەسر سە بو"ئە
ی له زانیاری فیقهی ئیسالمیدا " ئەوانەدیسی خوان "کارەکەیدا ناونراوە وەك حە

ڕەوانی وە. پەیەبه "فقیه" یان، زاهید له "زوهدەوە"، "متەوەکیل"، له "توکل" کاریان کردووە
 برێنسەبرو تامول به "صابر" ناو دە

دایان هێناوە بەاڵم وا زانراوە لەسەردەمی  غداتر دەڵێن وشەی سۆفی خەڵکی بە بڕێکی
 براوە... کارەبووە و ب"حەسەن بەسری"دا ناوی سۆفی هە

" الی وایه ناوی "سوفی" له خوریەوە وەرگیراوە، وە زۆربەی راجی سەسر"ئەبو نە
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 رستیه...بوونه، وە کارو کردەوەی سۆفی خوداپەا، خوری پۆش انی خودپەیامبەران و پیاو
مین جار له دوا یتون" لێزانی دونیای تەسەوف دەڵێت: "وشەی سۆفی بۆ یەکە"ماس

ەشی سەدەی دووهەمی کۆچیدا پەیدا بووە، ئەویش بۆ ]جابربن حیان[ بەکار براوە، که ب
ووە"، هەروەها دەڵێت: له سەدەی سێهەمی مەندی له خوداپەرستیدا بەکار بردترەوشتێکی تایبە

 وکۆچیدا، یەکەمین کەسێک به ناوی سۆفی له بەغدا دەناسرا ]عبدك سوفی[ بووە، ئە
ی حارس حافی[ دا ژیاوە، ساڵی دووسەدوبیست و حەوتی ری کوڕزاته له پێشی ]بەشە

 اڵ گرنگینجا سکۆچه ری، وە ناوی سۆفی سەرەتا له کوفەوە بەکار براوە و دوای پە
ی بەر وشەنپێدراوە، وە "صوفیه" مەبەست له کۆمەڵگای عارفانی ئێراقی بووە، وە بەرا

تری  سەدەی چوارەمدا تێکرا ناسراوە به سۆفیەکان.. "ئیبنولنەیمیه" بیروڕای [ وە له]
 ڵێت:هەیه و له نوسراوێکدا بەناوی "صوفیه و فقرا"دا دە

یەکەمین جار ناوی سۆفی لەشاری بەسرەوە  وا زانراوە سۆفی لە خورییەوە هاتو بێت، بۆ
سەری هەڵداوە، یەکەمین کەسێک خانەقای بۆ سۆفیەکان دروستکرد، کەسێک بوو بە 
ناوی ]عەبدولواحید کوڕی زەید[ کە بۆ خۆی پەیڕەوی لە حەسەن بەسری دەکرد... 

ە لەمێژەوە وتراوە، شاری کوفە، بەزانستی فیقهی ئیسالمیەوە ناسراوەو شاری بەسرەش ب
 خوداپەرستیەوە..

بڕێک لە زانایانی ئەوروپایی الیان وایە ناوی سۆفی و وشەی "سوفیا"ی یونانی یەک 
سەرچاوەیان هەیە، یان وشەی لەیەک چوونی وشەی تەسەوف، لەگەل "تئوسوفیا"دا ئەوە 

 دەسەلمێنێ کە یەک سەرچاوەن.. بەاڵم "نولدگە" ئەمە رەتدەکاتەوە..

 ارەمداتەسەوف لە سەدەی سێیەم و چو

لە سەدەی سێهەمدا رێبازی تەسەوف بووبە دیاردەیەکی ناسراو وە پێگەو جێگەی خۆی 
بەدەست هێنا، یانی دەتوانین بڵێین تەسەوف و رێبازی حەقیقی تەسەوف لە سەدەی سێهەمدا 
بەروونی دەرکەوتووە، وە لەو سەردەمەیدا ئەبعادی رێبازەکە لە قورئان و وتەکانی پەیامبەر و 

دەست بە دامێنی ئەولیا گیرکردن زیاتر نەبووە، بەاڵم وردە وردە دوورئەندازی پەرستن و 
تەسەوف پەرەی سەندووە، لێزانی رێبازەکە لێرەو لەوێ وتەو بیرۆکە و رەفتار و کرداریان 
هەڵبژاردوەو پەنجەمۆری رێبازی سۆفیگەریانە لێداوە، وە ئەو تەقەلالیە لە هەر خانەقایەکدا 
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 مەندی خودی پەیڕەوەکەی بۆ بەرباڵوی رێبازەکە ئەنجام داوە..بە شێوەیەکی تایبەت
بۆ ئەوەی بۆمان دەرکەوێ چ گۆرانکاریەک لە تەسەوفی سەدەی سێهەمدا رویداوە، 

 سێ کەس بە نموونە دەهێنمەوە:
"جونەیدی بەغدادی، سری سقطی خاڵۆی مورشیدەکەی "سری" کە بکاتە "مەعروفی 

یەکدا مورید و مورشیدی یەکتر بوونە، یانی  کەرخی"... ئەم سێ کەسە یەک بەدوای
 جونەید موریدی "سڕی سقطی" بووە، سقطی موریدی مەعروفی کەرخی بووە.

شێخ مارفی کەرخی، لە باوک و دایکێکی مەسیحی بووە و بووە بە ئیسالم و ئیتر 
دونیای ناوەتە الوە و سەرتاسەری ژیانی بە پەرستنی خودا گوزەراندووە، سەیر لەوەدایە 

 ەرسێ ئاینەکە، یەهودی، مەسیحی و ئیسالم الیان وایە پەیڕەوی ئەو بووە.ه
دەگێڕنەوە، شێخ مارف، بە رۆژو بووە، توشی کابرایەک دەبێ لەناو بازاردا، ئاوی سارد 

، گیری و لەو ئاوە دەخواتەوە. دەڵێن، خۆی پێ نا[دەفرۆشێ و دەڵێت: ]
 بۆ واتکرد؟

 یم کرد، نەمتوانی دڵی ئەو پیاوە بشکێنم و ئاوەکەی نەخۆمەوە..لە وەاڵمدا وتی: هەرچ
"سری سقطی" موریدی شێخ مارف بووە، بەاڵم لە بڕێک کردارو رەفتاردا تایبەتمەندی 
خۆی راگرتووە، لە عیشقی خودایی دواو، هەر ئەو وتویەتی، لەمەحشەردا میللەتەکان 

 ارانی خودا بەناوبانگ دەکرێن..، بەاڵم دۆستدناوی پەیامبەرەکانەوە بانگ دەکرینبە
 یا وتویەتی: شەوق و گەرم و گوڕی عیشق بەرزترین پلەی سوفییە."

یا وتوویەتی: عارف وەک شەوقی هەتاو وایە تیشکی دەکەوێتە سەر هەموو جێگاو 
شوێنێک، زەوی شێوەیەکە قورسایی تەواوی گیانلەبەران هەڵدەگرێ، ئاو مایەی 

ان رۆشن دەکاتەوە، زمانی تۆ وەرگیری بیروفکرو دڵی زیندەگانیە، ئاگر رەنگێکە جیه
تۆیە، روخسارت ئاوێنەی دڵ و دەروونە، دڵ و دەروون سیانە.. دڵێک وەک چیا وایە، 

تر وەک درەختە و ریشووی لە زەویدایە، کە با هەڵدەکات  بەهیچ هێزێک ناجولێ، دڵیکی
 لەگەلیا دەڕوا..دەیجولێنێ، دڵیش هەیە وەک پەر وایە، با بە هەر کوێدا بشنێ 

 قەدرو بەهای هەر کەسێک بە ئەندازەی نزیک بونیەتی لە خوداوە...
بەاڵم جونەیدی بەغدادی، کە نازناوی ]سیدالطائفة[ پێ وتراوە، هەروەها ]لسان القوم[ ، 
]سلطان المحققین[یان پێ وتووە، سۆفیەکی مام ناوەندی بووەو لەسەر خۆو ئارام، لە 
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ن بڕێک رەفتاریان گۆڕاوە، برسێتی سااڵنەو ریازەتی شەو و سەردەمی جونەیدا سۆفیەکا
 رۆژیان کەم کردۆتەوە...

جونەید، دەڵێت: دوای چل ساڵ ریازەت و شەو نخونی و خەڵوەت گرتن، الم وابووە کە 
اتە گوێ وتی: ئەی جونەید، کاتی ئەوە هاتووە لێت گەیشتوومەتە مەرام، دەنگێکم ه

 م لی رویداوە؟ئاڵۆزبم، وتم: خودایا چ تاوانێک
 دەنگەکە وتی: تاوان چۆنە.. ئەوە نیە دەڵێی، بەڵێ وا گەیشتووم..؟

جونەید، چەندین جار توشی بەربەرەکانی و رکەبەرایەتی عولەمای دین و مەشایخی 
 ئیسالمی هاتوەو، تومەتی زەندیق بوونیان پێداکردوە..

 ئەمانەش چەند وتەیەکی جونەیدن

 گەیشتنیان نەبێت، خێرەکانیشیان تاوانە.. ئەوانەی ئامادەگی پێ
پەروەردگار سی ساڵ بەزمانی خودی من قسەی لەگەلم کردووە، وا زانراوە جونەید 
هەمیشە بەرۆژو بووە، کە بڕێک لە دۆستانی رۆیشتون بۆ دیداری، رۆژووی شکاندووەو 

 رۆژووگرتن کەمتر نیە..وتویەتی، ها خیری هاودەم بونی یاران لە 
  جونەید وەک عولەمای ئاینی ئەوکاتە، بەرگی لەبەر کردووە، بڕێک لە یارانی

 پرسیانە.. ئەی جونەید، بۆچی جل و بەرگی پینەکراو لەبەر ناکەی؟
[.. پایە و بڵندی بە لەوەاڵمدا وتویەتی: ]

 ڵکو بە جۆش و قرچە و سوتانی دەروونە...خەرقەلەبەرکردن نیە، بە
 بە شێوەیەکی گشتی، جونەید پەرستنی خودای تەنها بە نوێژو رۆژو ریازەت نەزانیوە..

کەس بە رەفتاریدا دەناسرێت، نەک بە روخساری... جونەید وتوویەتی: رۆژێک دڵ و 
ێم.. ئەی جونەید دەروونم ون بووبوو لە خودام پرسی، خودایە دڵم بدەرەوە.. دەنگێک هاتە گو

تر؟ دەگێرنەوە، کابرایەکی دزیان گرتبوو،  یا دەتەوێ دڵت بدەینەوەو بیدەی بە کەسێکی
هەڵیان واسی بوو جونەید رۆیشتووە پای دزەکەی ماچکردووە.. پرسیان بۆ وادەکەی؟ 

لەگەل خۆیدا راست کارەکانیدا  ری خۆیدا لێزان و چاوساق بووە، لەوتویە: ئەم پیاوە لەکا
 سەری لەسەر داناوە، بۆیە بەالمەوە رێزدارە...بووە 



 خوسرەو جاف

315 

 .ئەوانەی دڵی ترسی خوداییان لە لێداندایە، ئەوانە ئاگاداری رازی خودان 
 خوداش رازی خۆی ناخاتە دڵی ناپاکانەوە، دڵی پاکان هەوارگەی رازی خودایە 

 جونەید پەیڕەوی بیروڕای "وحدة الوجود" بووە..
 دا بووە، سەگێک ناوی جونەیدی بردوە.. دەگێڕنەوە، شەوێک موریدێکی لەگەڵ

[ موریدەکەی پرسی، ئەی جونەید ئەمە جونەید وەاڵمی داوەتەوە ]
بەچی تێ بگەم؟.. وتی، قوزەو نوزەی سەگم بە دەنگێک ئاسمانی هاتەگوێ، من 

 سەگم بە چاو نەدیو بۆیە وتم: "لەبەیک"...
 لەناوی داو تەنها بیر و زکری  تەسەوف ئەو رێبازەیە پەروەردگار هەرچی لەتۆدایە

 خودا جێگیری بێت..
 ەکە ڵکە تێکڕایەئەوانەی خەڵوەت نشینن، دوعاء نیازیان بە دەمدا دێت، ئەگەر خ

ئەگەر وتەکانی جونەید لەگەل تێفکرینی  ئەوانە ببینن بە کوفری دەزانن
سۆفیەکانی سەدەی دووەمدا بەراورد بکەی جیاوازی و گۆڕانکاری زۆر دەبینی، 

اوەکو لەرووی زاهیریشەوە، جل و بەرگی دڕاو پینەکراو لەناو سۆفیاندا توڕ هەت
دراوەتە الوە، هەروەها شێوەی پەرستن گۆڕانکاری بەسەردا هاتووە، عیشق و 
موحەبەت، باسی لە دڵ و دەروون جێگەی ئەو جۆرە عیباداتەی گردۆتەوەو هەموو 

ۆفیەکان، هەر یەکەیان کارێک لە حەقیقەتی حەقدا بینراوە، وە زۆر لە کەڵە س
بەشێوەی خۆی پەیرەوی "وەحدەتی وجود" بوونە، وەک: بایەزیدی بستامی، 
حوسەینی کوڕی مەسنەوی هەالج، ئەبوبەکری شبلی... شێوەی بۆچونی ئەو 
زاتانە بەالی پیاوانی ئاینیەوە بە کوفر و ئیلحاد دانراون، وە تەسەوفیان بەو شێوە بە 

 ئاین و شەریعەتدا بەدەرچو زانراوە. تاوان داناوە لە رێز و رەدەی
"ئەبو سەعید ئەبولخەیر" دەڵێت: یەکەمین هەنگاوی جەماعەتی سۆفیان بەالوە نانی 

 زانست و کتاو نووسینە.
بۆ رەتکردنەوەی ئەو جۆرە تومەتانە سۆفیان بە پێی قورئان و وتەکانی پەیامبەر 

 دەستیان کردووە بە کتاو نووسین.
ئەلمیسری[ بە یەکەمین کەس دەژمێردرێت کە لەو رووەوە  "جامی" دەڵێت: ]ذولنون

 کتاوی نووسی بێت.. "زولنون" سۆفیەکی مەیانەرەو بووە.
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"خواجە عەبدولالی ئەنساری" دەربارەی "زولنون" دەڵێت: زولنون بە یەکەمین سۆفی 
دەژمێردرێت کە بە پێی قورئان و شەرع کتاو و ریسالەی نووسیبێت، وە "جونەید"یش وەک 

وی کردووە، بە نووسین وەاڵمی نەیارەکانی دەدایەوە، کە شبلی هاتە مەیدانەوە لەگەل ئە
"سڕدا" بیروڕاکانیان بەسەر مینبەرەوە گەیاندە خەڵکی و ئیتر لە گۆشەو کەناردا یا دوور لە 

 خەڵکی بیروڕایان وەدەرهێناو حەی عەال سەاڵت بانگەوازی رێبازی سۆفیگەریان راگەیاند.
ەتی: سێ سەفەرم کردوەو، سی زانیاریم بەدەست هێناوە، سەفەری یەکەم، "زولنون" وتوی

زانستێکم هێنا تەنها بەالی چاوساقانەوەو خەڵکە زۆرەکەشەوە قەبول کرا، سەفەری دووهەم 
زانیاریەکم هێنا، تەنها بەالی چاوساقانەوە سەلمێنرا و خەڵکە زۆرەکە قەبولیان نەکرد، 

چاوساقان قەبولیان کرد و نە خەڵکە زۆرەکەش، بۆیە  سەفەری سێهەم، زانستێکم هێنا نە
 راو مامەوە...کەس و بێ یار و یاوەر و بێز تاک و تەنها و بی []

زانستی یەکەم: تۆبەکردن بوو، هەموان قەبوڵیان کرد، زانستی دووهەم: تەوەکول و 
 خۆشەویستی بوو، تەنها چاوساقان سەلماندیان.

سێهەم؛ زانستی حەقیقەت بوو، نە زانست نە عەقڵی خەڵکی هیچیان  زانستی
وا زانراوە "زولنون" ئاگاداری بواری  –ک مردووە  12٨لە  –نەیانسەلماند و دژم راوەستاون 

 فەلسەفەی ئەفالتونی بووەو زۆریش سودی لی وەرگرتووە..
ئەوەی فکری لی "بایەزیدی بستامی" لە جونەید و زولنون تیژرەوتر بووەو بێ مەبادا 

[، وە بایەزید لە کردۆتەوە وتویەتی، تا ئەوەی وتویەتی ]
 بونیانگوزارو دامەزرێنەری رێبازی ]سوکر[ی تەسەوف دەژمێردرێت..

"حوسین کوڕی مەسنەوی هەالج" رێبازی ]وەحدەتی وجود[ لەبەر دەگرێ و بانگەوازی 
وی خوداو مرۆڤ، وە هەر ئەو بانگەوازە بوویە هۆی ]ئەنالحەق[ دەکا، کە بریتیە لە تێکەاڵ

تر..  پەل کردنی، وە وتەکانی هەالج بووبە مایەی راز و نیازی ئیبنولعەرەبی و خەڵکانی پەل
بواری فەلسەفی "ئیبنولعەرەبی" و "سەهرەوەردی"ەوە بونیان نراوە.. بەاڵم هاوکێش کردنی 

ەبونەسری سەراج، هجویری"یەوە شەرع و تەسەوف زۆرتر لەالیەن "غەزالی، قشیری، ئ
 ێژراوەاڕد

سێ خاڵی زۆر گرنگ هەیە ناچارین لێی بدوێین، ئەویش تایبەتمەندی رێبازی 
 تەسەوفە لە سەدەی سێهەمدا
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تا  یەکەم: زۆرتر بە بیرو ژیر بیرو لێکدانەوەو چاوساقانی تەسەوف خەریک بوونە،
 پەیڕەویان لێکردووە.ەدەوی و ئیبراهیم ئەدهەم ریازەت و خەڵوەت کە رابیعەی ع
دا کە پەیوەندکردن بە خوداوە وجود سەرئەنجامێکی وای دووهەم: بیروڕای وەحدەتی

ئیتر نیازی بە هیچ  تبکرێتە مەرامی سەرەکی، وە هەر سۆفیەک ئەوەی بەدەست بهێنێ
 کارو باری زاهیری نامێنێت.

وەدەرهاتن و  سێهەم: سوفیان لە حاڵەتی یەک و دووان و دیاردەیەکی کەم و نەبینراو
کۆمەڵ و وەک حیزبێکیان لێهات، وەلە دوایشدا بوونە حیزبگەلێکی جۆراوجۆر و بە بوونە 

یبەتمەندیان دارشتووە و هەر تاقمێک خاوەنی اپێی تێفکرینی مورشیدەکان سەیر و سلوکی ت
 رەوشت و سلوکی خۆیان بوونەو بەوە لە یەکتر جوێ دەکرانەوە.

ڕاستی سەدەی دووهەمە تاکو سەدەی سێهەم دەخەمە ئەمەش ناوی کەڵە سۆفیانی ناوە
 بەرچاو...

 کۆچی مردووە. 23٨رابیعەی عەدەویە، لە ساڵی  -2
 ئەبو هاشمی سۆفی، هاو دەورەی سوفیانی سەوری -1
 کۆچی مردووە. 252سوفیانی سەوری، لە ساڵی  -3
 کۆچی مردووە. 251ئیبراهیمی کوڕی ئەدهەم، لە ساڵی  -2
 دووە.کۆچی مر 25٨داود تائی، لە ساڵی  -٨
 کۆچی مردووە. 225شەقیقی بەلخی، لە ساڵی  -5
 کۆچی مردووە. 2٥5فەزیلی کوری عەیاز، لە ساڵی  -5
 کۆچی مردووە. 111مەعروفی کەرخی، لە ساڵی  -٥
 کۆچی مردووە. 12٨ئەبو سلیمان دارانی، لە ساڵی  -9

 کۆچی مردووە. 111فەتحی کوڕی عەلی موسلی، لە ساڵی  -21
 کۆچی مردووە. 115بەشری کوڕی حارس حافی، لە ساڵی  -22
 کۆچی مردووە. 131ئەحمەدی کوڕی حەواری، لە ساڵی  -21
 کۆچی مردووە. 135حاتەمی کوڕی عینوان ئەسم، لە ساڵی  -23
 کۆچی مردووە. 121ئەبوحامدی بەلخی، لە ساڵی  -22
 کۆچی مردووە. 122ەمزەی کوری محەمەد هەرەوی، لە ساڵی ئەبوعەباس ح -2٨
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 کۆچی مردووە. 123محاسبی، لە ساڵی  -25
 کۆچی مردووە. 12٨ری، لە ساڵی ذولنون میس -25
 کۆچی مردووە. 12٨ئەبو تورابی نەخشەیی، لە ساڵی  -2٥
 کۆچی مردووە. 1٨3سڕی سەقتی، لە ساڵی  -29
 کۆچی مردووە. 1٨٨زەکەریای کوڕی یەحیا هەرەوی، لە ساڵی  -11
 کۆچی مردووە. 1٥٥یەحیای کوڕی معازی رازی، لە ساڵی  -12
 کۆچی مردووە. 152بایەزیدی بستامی، لە ساڵی  -11
 کۆچی مردووە. 152ەبو حەفسی حەداد، لە ساڵی ئ -13
 کۆچی مردووە. 15٨ئەبو ئیسحاقی نەیشاپوری، لە ساڵی  -12
 کۆچی مردووە. 151شاە کوڕی شوجاعی کرمانی، لە ساڵی  -1٨
 کۆچی مردووە. 152حمدون قەسار، لە ساڵی  -15
 کۆچی مردووە. 153زفی مروزی، لە ساڵی فەتح کوڕی شه -15
 کۆچی مردووە. 1٥1ساڵی عەلی کوڕی سەهلی ئەسفەهانی، لە  -1٥
 کۆچی مردووە. 1٥3سەهل کوری عەبدوڵالی تەسەتوری، لە ساڵی  -19
 کۆچی مردووە. 1٥5ئەبوسەعیدی حەراز، لە ساڵی  -31
 کۆچی مردووە. 1٥٥عەباس کوری حەمزەی نەیشاپوری، لە ساڵی  -32
 کۆچی مردووە. 1٥9ئەبو حەمزەی بەغدادی، لە ساڵی  -31
 چی مردووە.کۆ 191ئەبو حەمزەی خوراسانی، لە ساڵی  -33
 کۆچی مردووە. 192ئیبراهیمی خەواس، لە ساڵی  -32
 کۆچی مردووە. 19٨ئەبولحوسەینی نوری، لە ساڵی  -3٨
 کۆچی مردووە. 195عەمروی کوڕی عوسمانی سۆفی، لە ساڵی  -35
 کۆچی مردووە. 19٥دادی، لە ساڵی جونەیدی بەغ -35
 کۆچی مردووە. 19٥ئەبو عوسمانی حبری، لە ساڵی  -3٥
 کۆچی مردووە. 199قی توسی، لە ساڵی ئەبو عەباسی کوڕی مەسرو -39
 کۆچی مردووە. 199ئەبو عەبدولالی مەغربی، لە ساڵی  -21
 کۆچی مردووە. 199ممشاوی دینەوەری، لە ساڵی  -22
 کۆچی مردووە. 313روەیم کوڕی ئەحمەد، لە ساڵی  -21
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 سەرچاوەی غەیری ئیسالمی تەسەوف

ازی تەسەوفدا هاتە لە سەرەتای سەدەی سێهەمی کۆچیدا، بیروڕاو بۆچونی تازە لە رێب
نێوانەوە، وەک: عیشق، مەحەبەت، عیرفان، مەعریفەت، فەنا، بەقا.. وە لەگەل 
بۆچونەکانی رابوردوودا وەک زوهد، تەعەبود، تەلەب، نەجات.. شان بە شان دەرۆیشتن.. 
کە ئەو دیاردانە نەکەوتە خولیاو سەر زمانانەوە وشەو واژەی رازداریش کەوتە خولیاوەو 

 ا رازی حەق و پەروەردگار نەشیاوە بکەوێتە سەر زماناندەوترا کەو
ئەوانەی رازی خودایان بۆ وەدەرکەوتوە نەشیاوە باسی لێ بکەن و دەبی و دەمیان 
ببەستن. فەریدەدینی عەتتار، وتویەتی: "گەورە پیاوێک وتی: ئەو شەوەی هەالجیان لە 

: رد، دەنگێکم هاتە گوێ و وتیوێژم کسیدارەدا، بەسبەینێدا رۆیشتمە ژێر سێدارەکەیەوە و ن
 هەالجمان سزادا چونکی رازی دەدرکاند...

 حافزی شیرازی لەم رووەوە وتویەتی
 بلند دار سر گشت او کز یار آن گفت

 کرد می هویدا اسرار که بود این جرمش

 وتی ئەو هاوڕێیە کە دەبینی وا بە سێدارەوەیە، تاوانی راز درکاندنەو بەس.
دیتنی جونەید، دەربارەی سەحو، سوکر، دوا جونەید رەخنەی  کاتێک هەالج رۆیشت بۆ

گرت و وتی: لەسەر خۆت، یەکجار تیژدەڕۆی، کاری بێ مەعنا دەکەی. هەر لەم رووەوە 
 مەوالنا جەاللودینی رومی فەرمویەتی:

 رازها دل در و قفلست لبش بر

 آوازها از پر دل و خموش لب

 اند نوشیده حق جام که عارفان

 اند پوشیده و هدانست رازها

 آموختند کار اسرار کرا هر

 دوختند دهانش و کردند مهر

 دەمی قوفلی لێدراوە دل و دەروونی پر لە رازە، دەمی بەسراوو دل و بیری پر لە ئاوازە.
 چاوساقان لێوانی حەقیان نۆشیوە

 رازەکانیان الیەو دایان پۆشیوە
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 ئەوی رازی خودای الیەو فێرکراوە
 دراوە..بێ دەنگی لێدەمی دوراوە و مۆری 

تیان وەدەرخستووە. لەسەر شبەاڵم، بڕێک لە سۆفیان توانای راز پاراستنیان تیا نەبووە، 
ئەوەش سەریان دۆڕاندووە. لێزانانی رۆژهەاڵتی و رۆژئاوایی، ئەوانەی بەرازو نیازی 

 سوفیان هەالجی کەن بیروڕایسۆفیانەوە خەریک بوونە و سەرگەرم، بە وردی نەیانتوانیوە 
بنەماکانی ئیسالمەو لە سەرچاوە  و وایان لیکداوەتەوە، ئەو بۆچونەیان دژایەتی شەرع و

ئیسالمیەکانەوە دزەی کردۆتە ناو رێبازی تەسەوف، وە هەریەکە بە جۆرێک لێکیان  ەەیرغ
داوەتەوە، بڕێک الیان وابووە، تەسەوف زادەی فکری ئێرانی ژێر دەستەی عەرەبی و بە زۆر 

، لە کاتێکدا تەقینەری راستەقینەی رێبازی سوفیگەری لەناو رەگەزی بە ئیسالم کراوە
تر وایان لێکداوەتەوە کە  تر... بڕێکی عارەبەوە، سەری هەڵداوەو گەیشتوەتە ناو رەگەزەکانی

رێبازی تەسەوف سەرچاوەی لە ئاینی "بوداییەوە" داکشاوەتە ناو ئیسالمەوە، یان ئەوەسا لە 
 هەروەها ئیشراقیەکانەوە لەپێش ئیسالمیەوە وزەی کردووە.. فەلسەفەی نیو ئەفالتونیەوەو

خودی سۆفیان تەواوی ئەو بیروڕایانەی رەد دەکەنەوەو سەرچاوەی سەرەکی تەسەوف بە 
قورئان دەزانن و بەس وە مەبەست لە داگیرکردنی واڵتان تەنها لەبەر دەسەاڵت و دارایی 

زۆرتر ئەنگیزەیەکی رۆحی بووە تا بەدەست هێنان نەبوە، هۆی سەرەکی ئەو پەالمارانە 
 مادی...

][ یان: ]
[ وە بڕێک لە ئایەتەکانی قورئانی پیرۆز لەگەل لێکدانەوەی سوفیاندا 

 دەگونجێ..
تێکەاڵوە، وە جگە لە  دەتوانین بڵێین تەسەوف رێبازێکی گەلێک پڕ پێچ و ئالۆز و

ی نەکردۆتەوەو کۆشاون رتی وەرکردوەو دەمارگرژانە فکشقورئانی پیرۆز لە زۆر بیرورا 
رێبازەکەیان شیاوتر و دەوڵەمەندتر بکەن، بەالیانەوە گوڵ بەسەر هەر چڵێکەوە بێت، بۆخۆی 

ی" هەر گوڵە و ئیتر لە پێناوی دەوڵەمەندکردنی تەسەوفدا کۆشاون. نموونەشی "مەسنەو
پەنجەی خستۆتە سەر زۆرانبازی و رازی دوورو نزیک، وەستاکارانە ە مەوالناجەاللودینی 

ئەوەسا دوای هەزار ساڵ چاوساقانی ئیسالم و غەیری  ەلە مەزنی و عیشقی خودایی دواو
 ئیسالم لە شکومەندی ئەو زاتە دەدوین..



 خوسرەو جاف

300 

پیرۆز لیرەو  دەمەوێ ئەوەی بڵێم، سەرچاوەی رێبازی سۆفیگەری بە غەیری قورئانی
تری وەرگرتووە ئەمەش حاشا هەڵنەگرە، میللەتانی غەیرە عارەب کە بە ئیسالم  لەوێ شتی

هەبووە، چ بمانەوێ یا نا، بە  بوون و هەریە کە لەوانە کەلتوورو ئاداب و نەریتی خۆیان
 .ردووەتە ناو ئاینی پیرۆزی ئیسالمەوەرەی نیاز و درێژی زەمان دزەی کگوێ

 غەیرە ئیسالمیەکانی ئەمانە بوون: کەواتە، سەرچاوە
م وە ئاینی مەسیحیەت، فەلسەفەی نوئفالتونی، حیکمەتی ئیشراقی پێش ئیسال -2

 بیروڕاو بۆچوونی بودائی..

 ئاینی مەسیحیەت

رەهبانیەت، یەکیکە لە رەوشتە سەرەکیەکانی ئینجیل و لەگەل رۆحی مەسیحیەتدا 
ناو ئاینی یەهودیشدا هەبووە... ەەتدا لسیحیبیرو بۆچوونی عیرفانی لەپێش مە تێکەالوە، وە

حەکیمی یەهودی[ کە لە سەرتای سەدەی یەکەمی زایندا بەراوردی ]فیلونی  بیروڕای
کدانەوە سۆفیانی ناو و لێکی داوەتەوە.. هەمان کار و لێلەگەل تەورات و ئینجیلدا کردوە

لەوە دواوە.. بڕێک ئیسالم لەگەل قورئاندا کردویانە، و کتاوی ]ملل و نحل[ی ئیسالمی 
لە کەشیش و قەشەو تۆبەکەرانی ناو ئاینی مەسیحیەت، ژیان و زیندەگی ناوخەڵکیان 
بەالوە خستوەو تەواوی ژیانیان تەرخان کردووە بۆ پەرستنی خودا.. جلی تایبەتیان لەبەر 

 وەی گەڕیدە واڵتان گەڕاون...وشەیەکدا دوور لە خەڵکی، یا بە شێکردووە، یا لە گ
چیرۆکێک دەربارەی دووپشک لە کتاوی ]حیاة الحیوان الکبری[  "دەمیری"

لەناو بۆقێک دەگێڕێتەوە و دەڵێت: "کاتێک زەنونی میسری لە لێواری "نیل"دا دەبینی 
ڕێنێتەوە، گەنجێک لەو ەو لە ئاوەکە دەیپبووە ئاوەکە وەدەردیت و دووپشک سواری پشتی 

پشک رووی کردە گەنخ و لەپڕ مارێکی بەرەوە لەژیر درەختیکدا سەرخۆش، نووستووە، دوو
ژەهراوی پەیدا بوو، روو بە گەنج داکشا، دووپشک، دای بەسەری مارەکەوە و مار تۆپی و 
دووپشک دووبارە بەسەر پشتی بۆقەکەوە گەڕایەوە ئەمبەر.. زەنون دەڵێت: چاوەڕوان بووم، 

ەوە، ئەو گەنجەکەی گێڕایتا گەنجە سەرخۆشەکە لە خەو هەستا.. ئەوی دیبووی بۆ 
 ەی کردو جل و بەرگی گەڕیدەیی لەبەر کردو تەرکی دونیای کرد...گەنجە تۆب

بڕێک چیرۆک و رووداوی سەرەتای ئیسالم گەیشتونەتە ئێمە، چۆنیەتی پەیوەندی 
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کرد، لە ن دەکاتەوە وەک لەپێشدا باسمان لێموسلمان و راهیبەکانی مەسیحیەت روونێوان 
بەناوی ]عوسمان کوڕی فەرعون[ وتوویەتی ]ارید ان  یەکێک لە یارانی پەیامبەری خودا

نم، ئەو خەساندنە، کردەوەیەکی بینراوی ناو رەهبانانی ختصي[، دەمەوێ خۆم بخەسێأ
 مەسیحیەت بووە.

ەیوەندیان کاتێک ئیسالم لە واڵتانی سوریە و ئێراق و ئێران و میسردا باڵو بووەتەوە، پ
ۆینەتی کردار و گفتاریان ئاگادار بوونەو و لە چکردووەکاندا پەیدا لەگەل راهیبە مەسیحیە

زۆرتر تێکەاڵوی ئەنجام دراوە و تا رادەیەک چاو لێکەریان کردووە. بڕێک لە دوژمنانی 
 تەسەوف، شیوەی ژیانی سوفیانیانی بەو راهیبانە چوواندووە.

"سرگرلیوت" رۆژهەاڵتناسی ئینگلیزی دەربارەی ]حارس محاسبی[ کە یەکێک بووە لە 
 ەکانی سەردەمی جونەیدی بەغدادی کە بە نووسینەوە سەرگەرم بووە، دەڵێت:سۆفی

"زۆر بیروڕای لە ئینجیلەوە وەرگرتووە، وە لە ]تەزکەرەتولئەولیای عەتتاری نەیشاپوریدا 
 دووبارە کراوەتەوە...

عەتتار دەڵێت: محاسبی، تیژ رۆیشتووە، بەاڵم لە رێباز الی نەداوەو پەیوەستە لەبەر 
 شقی خودایی لە تەواوی لەزەت و چێژەکانی دونیاوە بە دوور بووە...خاتری عی

زۆربەی سۆفیان پەیڕەوی رەوشتە پەسەندەکانن، یەکەم ئەوەیە سوێند بەخودا، نە بە درۆ 
درۆ بە کەس مەدە،  بەڵێنینە بە راست نە خۆی، دووهەم، لە درۆکردن بە دوور بە، سێهەم، 

ی بدە.. چوارەم: هیچ کەسێک نفرین مەکە، تا دەتوانی بەڵێنی کە دەیدەی ئەنجام
ار.. شەشەم: یاوە مەکە، نە بە گفتار و نە فتهەتاوەکو زاڵمانیش.. پێنجەم: دوعای نەش

یاخی بوون نە لە دڵەوە،  بیروڕایشایەتی لەکەس نەدەی کە کافرە یا بێ دینە.. حەوتەم: 
 پیشە.. بە ێدی مەکەهەشتەم: مەبە بە بار بەسەر کەسەوە و نائومنە بە کردار نەکەیت 

ئەو مەرجانە لە ئینجیلدا نووسراوە.. لەوانە گوزەشتە ئەو رەوشتە پەسەندانە لە زۆربەی 
 ئاینە ئاسمانیەکان و غەیری ئاسمانیش هەن و بینراون

 دا، با بی پێنجەم دەڵێت: لە ئینجیلی مەتی
ان مەخۆ، "سوێند بە درۆ مەخۆ.. سویند دەخۆی، ئەنجامی بدە، هەرگیز سویند بە ئاسم

یش سوێند مەخۆ بی ئەندازەی پەروەردگارە، ئەو جۆرە عەرزچونکە عەرشی خودایە، بە
تریشەوە پەسەند و شیاوە، درۆمەکە، زینا  ەندانە لەیەک دەچن.. ئیتر زۆر لە خەڵکیب
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مەکە، بەچاوی ناپاکەوە لە ژنان مەنواڕە، بەوەی خۆشحاڵبە کە جنیوت دەدەنێ.. ئەوە 
 گۆشتیان نەدەخواردەی دووهەمی کۆچیدا، لەناو سۆفیاندا خیرت پێدەکات لە سەد

وا باوبووە، ئەوەی چل رۆژ گۆشت نەخوا تێفکرینی دەشەڵەقیت، مالک دیناری سۆفی 
 ناسراو لەو رووەوە وتویەتی:

"من ئەوە بیست ساڵە گۆشتم نەخواردووە، رۆژ بە رۆژ عەقڵم زیادی کردووەو کەم 
 نەبووە..."

نە بە وەسفی خەڵکی شادمان دەبن و نە بە جنێو و پەالریان زویر سۆفیان لە باوەڕێکدان 
دەبن، بۆخۆیان دەڵێت.. خۆشبەخت ئەوەیە بەسکی برسی بنویت و بەرە بەیانیش بە برسێتیەوە 

 هەڵسیتەوە، ئەوە رەزامەندی خودا بەدەست دێنیت...
 لە سەدەی یەکەمی ئیسالمدا، گفت و گوێ زۆر لە نێوان راهیبەکانی مەسیحی و
پیاوانی ئیسالمدا رویداوە، وە رەفتار و کرداری زۆر لەو راهیبانەوە وەرگیراوە، وە عیشقی 

راهیبە مەسیحیەکان، بە تایبەت ئەوانەی لە واڵتی خودایی یەکێک بووە لە رەوشتی 
 سوریادا بوونە.

زندەگی کردن لە خانەقاکاندا، تا رادەیەک چاولێکەریە لە راهیبەکان... "جامی" لە 
]نفحات االنس[دا دەڵێت: "ئەبوهاشم سۆفی، یەکیک بووە لە سۆفیەکانی سەدەی کتاوی 

دووەمی کۆچی و بە یەکەمین کەسێک دەژمێردرێت کە بە سۆفی ناو براوە.. وە ئەو بووە 
 یەکەمین خانەقای بۆ سۆفیان دروستکردووە.

 فەلسەفەی نوئفالتونی

لەتی عەرەب لەگەل دوای بەرباڵوی ئاینی ئیسالم و پەیوەندی راستەوخۆی میل
تر و پێگەیشتوترو تێگەیشتوتربوون،  میللەتانی کەوا کە نسبەتەن لە عارەب بە فەرهەنگ

مادیەکان کەمتر نەبووە، ئەوەی روون  ەتێکەاڵو بوون دەستکەوتە زانستی و مەعنەویەکان ل
و ئاشکرایە لە پەیامبەری خودا لە مەککەدا روویدا عارەب لەنێو نەزانین و جەهالەتدا 

دەروازەی رستگاری و زیندەگیەکی شایان و هەروەها دەتالنەوە، ئاینی ئیسالم بوو بە کلیلی 
دەوڵەت و دەسەاڵت.. شاعیرانی عەرەب جێگەو پێگەی فەیلەسوفەکانیان گردبووەوە، لە 

 شیعرەکانیاندا پەند و ئامۆژگاری و حیکمەتی تیا دەبینرا
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دا و ئەواندا بەهۆی هات و چۆی حیەکانتۆزەکێک پەیوەندی لە نێوان میللەتە مەسی
هیندستان لەناو بازرگانیەوە ئەنجام دەدرا وە بڕێک داستان و رووداوی ناو ئیران و روم و 

ادەیەک لەناو تیرەکانی رەبیعە و عارەبدا دەگیڕدرایەوە، ئاینی مەسیحیەت تا ر
و  یەکاندا رەخنەی گردبوو، کە ئاینی ئیسالم هاتە کایەوە راپەڕینێکی ئاینیغەسان

ئینسانی و فکری لەناو عەرەبدا روویدا، ئیتر لەسەر بنەمای ئاینی ئیسالم سیاسەت و 
داری شێوەی زیندەگی دامەزرا.. سەردەمی پەیامبەری  حکومەت و دادگاکان و دەوڵەت

ئیسالم و خولەفای راشدین لە ساڵی یازدەی کۆچی تاکو ساڵی چلی کۆچی لەناو 
یەتی بەشیوەیەکی ئاشکراو روون وەدەردەکەوت.. وە میللەتی عارەبدا رۆحی یەکێتی و برا

تا پەیوەستیەکی  وای بەو میللەتە نیوە وەحشیە کردئەوە رۆحی ئیسالم بوو کارێکی 
ەمەنێکی وژدانی پتەو لە ناویاندا رووبداو کۆمەڵگایەکی پتەوی ئاینی پێکبهێنن و لە ز

و بیزەنتە لەناو ببەن و تداری وەک ئیمبراتوریەتی ساسانی کورتدا دوو دەوڵەتی دەسەاڵ
 پەریشان بکەن.

تەنها بوارێک لە رەدەی ئاین هاتیووە دەرێ سەنعەتی پزیشکی بوو، ئیبنولخەلەکان، لەم 
رووەوە دەڵیت، خالدی کوڕی یەزیدی کوڕی معاویەی ئەبوسوفیانی ئەمەوی کە لە ساڵی 

ناو قورەیشدا لە ەهەشتاو پێنجی کۆچیدا مردووە، زاناترین کەسێک بووە لەو سەردەمەدا. ل
دا بە توانا بووە، وە ئەوانەی ئەو نووسیویەتی گویای  کیمیاگەری و زانستی پزیشکی

چاوساقی و لێزانی ئەو دەکا، وە ئەو زانستەی لە راهیبێک بەناوی ]مریانس الرومي[ 
فێربوە و دەوڵەتی ئەمەوی دەوڵەتێکی میرزادەیی لەسەر بنەمای پەالمارو داگیرکردنیان 

ابوو، پایتەختی دەسەاڵتەکەیان لەشاری دیمەشقدا دامەزراندو رۆژ بە رۆژ بونیات نر
تر بوونە  سەرزەوی دەسەاڵتیان بەرباڵوتر دەکرد، وە لە سەردەمی دەسەاڵتی ئەواندا دوو شاری

تێکەلەیەک بوون هەوارگەی زانست، ئەویش کوفەو بەسرە بوو، کە خەڵکی ئەو دوو شارە 
یەهودی و مەجوسی، وە لەو دوو شارەدا بازرگانی دوورو  لە عارەب و ئیرانی و مەسیحی و

نزیک دەکرا، لە دوا دوایی دەسەالتی ئەمەویدا زانستی ]ماوراء الطبیعیة[ کەوتە ئاراوە... 
نگی کۆچی[ دەستی پێکردووە فەرهە 231] لە دەسەاڵتی عەباسیاندا، کە لە ساڵی

ەکانەوە، وە ە موسڵمانموسلمان گەشەی کردو زانیاری جۆراوجۆر هاتە ناو میللەت
ا دامەزراند و کۆمەڵێک لە سۆفیە ناودارەکان لە بەغدادا ددادپایتەختەکەیان لە بەغ
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یەکەمین کۆبونەوەیان بەناوی ]هەڵقە[ لە شاری بەغدا ئەنجام داوە،  ونیشتەجێ بوون 
یەکەمین شەڕە قوچۆ و ملمالنێ لەنێوان ئەوان و زانایانی شەریعەتدا دەستی پیکرد، 

وو کە ناچارە زانستی میللەتە بە ئیسالم بوەکان بزانرێت بتی عەباسی هەستی بەوە کرددەولە
تر بخوێنرێت، لە هەر مزگەوتێکدا کتابخانەو  و کەلتورو مێژوو ئەدەب و نەریتی گەالنی

دەمارگرژی ئاینی، زانستە جۆراوجۆرەکان خرانە بەردەستی قوتابخانەیەک دانرا، دوور لە 
 قوتابیان

ەشتەمدا، کە سەردەمی خواجە حافزی شیرازییە، درۆ و دەلەسە و ریاو لە سەدەی ه
پیداهەڵدان باوێکی زۆریان بووە و خواجە لە زۆر شیعریدا پەالری لەو حاڵەتانە داوە.. بەاڵم 
بائەوە بڵێین، لە دوا دوایی دەسەاڵتی ئەمەویدا "سەرجیوس" ناوێک لە زەمانی "مەروان"دا 

وەرگێڕاوەتە سەر زمانی عارەبی، بڕێک کتابی فەلسەفی کتاوێکی لە بواری پزیشکیدا 
دیسان لەو قۆناغەیدا بە عارەبی کراون، لەدواییدا کتاوی "منطق" لە زمانی پەهلەویەوە 
لەالیەن "ئیبنولموقەفەع"ەوە وەرگیراوە سەر عارەبی، بەاڵم ئەو ئاشکرایە زۆربەی 

 وەرگێڕاوەکان لە سریانیە بە عەرەبی کراون.
لەسەردەمی خەلیفایەتی "مەئمون"دا، دەسەاڵتی عەباسیدا، بەتایبەت لە سەردەمی 

بەشێوەیەکی دیاری دەست بە وەرگێڕان کراوە، وە "بیت الحکمة" دامەزرێنراوە و زانایانی 
تیادا کۆ بوونەتەوە، ئیتر زانستی پزیشکی، هەندەسە، جوگرافیا، فەلسەفە، سروشتناسی، 

ەرگێڕاونەتە سەر عەرەبی و لە سەدەی دووهەم و ئیالهیات، مەنتیق، سیاسەت و ئەخالق و
تر  ەفالتون، ئەرەستو، ئقلیدس، بتلمیوس، جالینوس و کەسانیئسێهەمی کۆچیدا کتاوەکانی 

ی کیمیاگەری و ەکاندا خوێنراونەتەوە، وە لە بوارکراونەتە عارەبی و لە ناو موسلمان
ان وابووە، کەوا فەلسەفەی کانەکاندا زۆر زانیاری تەرجەمە کراوە، زانیاری ئیسالم الی

 تریان رەد دەکاتەوە. یونانی تیکەڵ و پێکەڵە و ئەمیان ئەوی
چل جار کتاوی  -وە: "شێخولرەئیس ئەبوعەلی سینا بە قوتابیەکەی جورجانی وتو

لەبەر کردووە، بەاڵم یەشتا [ی ئەرستوم خوێندۆتەوە، بە شێوەیەکی وا هەموویم ]مابعدالطبیعة
توم، نائومێدبووم و وتم لەوەی تێناگەم تا کتاوی ئەبونەسری بە دروستی تێی نەگەیش

فارابیم وەچنگ هێنا بەناوی ]أغراض الکتاب مابعدالطبیعة[وە بەهۆی ئەو کتابەوە لە 
ئەرەستو تێگەیشتم. هۆکەشی بۆ نادروستی وەرگێڕانەکە دەگەڕێتەوە، ئەوانەی زۆرتر 
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 یان وەرگێڕاوە زۆرتر سریانی بوون...نفەلسەفەی یونا
دەسەاڵتی ئەمەوی زۆر گرنگی بە زانست نەداوە و بە دژی ئاینی دەزانی، وە زۆربەی 
مەدارسی زانست و فەلسەفەی داخست و مامۆستایانی بەناچاری واڵتیان بەجێهێال، لە 
ئێراندا جێگیربوونەو لە ]جوندی شاپور[ کە جیگەی زانست و پزیشکی بووە دەست بەکار 

 ولحید دەناسران و ناچاری کۆچکردن کراون...بوونە، نەستوریەکان بە نیوە م
فەیلەسوفی دانراوە، ناوی "مامۆستای ترین ولە فەلسەفەی ئیسالمیدا ئەرەستو بەناسرا

]ملل و نحل[دا  یەکەم"ی لینراوە. وە ]فلوتین[ وەک ئەرستۆ نەناسراوە، لە کتاوی
ەلسەفەی ن دەڵێ ]الشێخ الیونانی[، کە بە بو بونیاتنەری فشەهرستانی بە فلوتب

ەکاندا ناسراوەو دەماودەم تازە لەناو موسلماننوئیفالتونی دادەنرێت. فەلسەفەی ئەفالتونی 
باسی لێکراوە.. واش زانراوە کە "ئەبوعەلی سینا" تەنها گرنگی بە فەلسەفەی "ئەرستو" 

بەوردی دیارەو مەسعودی لە کتاوی ]التنبیە و االشراف[ داوە، لە کتاوی "شفاء نجات"ەوە 
 ت:دەڵی

فەلسەفەی زانراوە لە زەمانی ئێمەدا فەلسەفەی "فیساغورسیە"وە مەبەستی لە 
 ەفالتونی تازەیە..ئفەلسەفەی 

یەعقوبی کەندی، بە یەکەمین موسڵمان دەناسرێت کە لە بواری فەلسەفەدا بەتوانا 
 بووە، وە بە فەیلەسوفی عارەب ناودەبرا..

 فالتونی تازە بووە..ەفارابی، ئەویش پەیڕەوی فەلسەفەی ئئەبو نەسری 
"ئیبنولروشد" لە کتاوی ]تهافت التهافت[دا ئیبنولتوفویل، لە کتاوی ]حي بن یقضان[دا 

 دەڵێت: ئیبنولسینا لە کتاوی ]حکمة المشرقین[ باوەڕی بە ]وحدة الوجود[ هەبووە...
ئەمە حاشا هەڵنەگرە، بیروڕای فلوتین و فەلسەفەی نوئفالتونی لەنێو موسلمانەکاندا 

وی ]وەحدەتی وجود[ لە فەلسەفەی ن بیروڕایتر لەناو سۆفیاندا وەدەرکەوتووە، وە زۆر
ەفالتونیدا لەنێو رێبازی تەسەوفدا بە وردی جیگەی خۆی کردوەتەوەو بەوە قەناعەتیان ئ

تەواوی دونیاو گیانلەبەران ئاوێنەی قودرەتی خوداوەندن، مرۆڤ دەبی بکۆشێت  ەکردووە ک
تیشکی خوداوەندی وەبەرکەویت و بگاتە کامەرانی  پەردەی حەق وەالوە بنێ و

 هەمیشەگی.
فەلسەفەی نوئەفالتونی لە مەسنەویدا بە مەوالنا، جوانترین دیاردەی بیروڕای فلوتینەو 
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 نوارە، ورد بەرەوە مەوالنا چە فەرمووە:بجوانی نمایانە، 
 پوست و رگ اندر خونم چو شد و آمد عشق

 دوست ز کرد پر و تهی مرا کرد تا

 گرفت دوست همه من وجود اجزای

 اوست همه باقی و من بر من ز نامیست

وەوی نەشیاو بوو توڕی داو بە ەعیشق هات و رایماڵیم و رەگ و ریشەی داگیرکرد و ئ
دەردی عیشق و دوستی داگیرکرد هیچی بۆ نەهێالمەوە، هەمووی بەتااڵن برد، جگە لە 

 ناوی زاتی ئەو نەبێت...
 مرد و زن آید اندر محشر به که  فردا

 زرد گردد رویها حساب بیم از

 برم پیش نهم کف به ترا عشق من

 کرد باید این از من حساب که گویم

سبەی لە مەحشەردا ژن و پیاو رادەوەستن، لە ترسی حیسابدا رەنگ زەرد و دەروون 
ی پەستن، عشقی تۆ دوو دەستی دەخەمە ناو لەپم دەڕۆم بەرەو ئەربابم دەڵێم ئەوەیە سەرمایە

 تێکڕای حیسابم...

 بیروڕای بودائی و هیندی و مانەوی

بڕێک الیان وایە، گوایە رێبازی تەسەوف لە ئاینی بودائی یا هیندیەوە وەرگیراوە، من 
 وا نازانم، بەاڵم بە دڵنیاییەوە بڕێک رەوشت و کەلتوری بودائی و هیندی تێکەاڵو کراوە..

اتە دەرەوە، وە زۆری نەکێشاوە ئیسالم توانی لە سنوری عەرەبستان بە زووی بڕو
گەیشتوەتە سەر سنوری چین و سند، وە کاروانی بازرگانی ئیسالم لە سنوری ئیسالم 

 وەدەرچووە..
تابی بودائی و کتر وەرگێڕدراون وە بڕێک  لەسەدەی دووهەمدا زۆر لە کتاوی میللەتانی

 هیندی کراونەتە عەرەبی..
ن گەڕیدەگیان کردبووە پیشە، هەر کە "جاخط" دەڵێ: ئەوانە گەڕیدەن، نەستوریەکا

 تریان بەڕێگەوە بوونەو حازر دەبوون. یەکێک لەوانەت بدیبا، یەکێکی
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بەرپای سۆفیە موسلمانەکانیان دووشەو لە جێگەیەکدا نەنووستون، وە ئەوگەڕیدانە 
رۆشن کردۆتەوە، بەپێی سەرچاوەی جۆراوجۆر ئاینی بودائی هەزارساڵ لەپێش ئیسالمدا لە 

تی ئێراندا جێگە و پیگەی خۆی هەبووە، بە تایبەت لە بەڵخ و بوخاراو ئەوالی رۆژهەاڵ
رووباریش، لە سەدەی یەکەمی ئیسالمدا بەڵخ بووبووە هەوارگەی سۆفیان، وە بیرو 

هیندی وەرگیراوەو لە رێگەی سۆفیە  بیروڕایبۆچوونی ]فنا في اللە[ تا رادەیەک لە 
 : بایەزیدی بستامی، ئەبو سەعیدی ئەبولخەیر..اسانیەکانەوە رەواجی پێدراوە، وەکرخو

بە بیروبۆچوونی بودا، کە شەڕو دەردو ئازار لە دونیای مرۆڤ جیا نابێتەوە، تەنها 
رێگای رستگاری ئەوەیە لە رێگەی خوداوەندەوە پارێز لە تاوان و کردەوەی نەشیاو بکرێت و 

 ێرقانا.ناتە دونیای رۆڤ بگد بکرێتە پیشەو وردە وردە متێکۆشان بۆ کارو کردەوەی پەسەن
 فەریدەدینی عەتتار، لە کتاوی "تەزکەرتولئەولیا"دا دەڵێت:

وی هەبووە، شەوێک باڵ"ئیبراهیم ئەدهەم شا و فەرمانڕەوای بەڵخ بووە، دەسەاڵتێکی بەر
 خەو دەبینێ کەوا سەربانی خانوەکەی دەلەرزێتەوە، وای پێزانی کە کەسێک لە سەربانە...

 .. وەاڵم درایەوە.. منم..پرسی، ئەوە کێیە؟
 وشترێکم ون کردووە بۆی دەگەڕێم..

 دەڵێت: تۆ زۆر گەوجی وشتر و سەربان؟!
دەنگەکە وەاڵمی دەداتەوە: ئەی تۆ لەناو کراسی ئاوریشمدا بەدوای پەروەردگاردا 

 دەگەڕێی؟
 بە بەیانیدا لە دەرباریدا بە تێفکرینەوە بەسەر تەختەوە دانیشتبوو، لەپڕ کابرایەک بێ

 ترس و مەبادا هاتە ناو دەربارەوە، پرسیان: تۆ بۆ کوێ دەڕۆیت؟!
 وتی: دەڕۆم بۆ ئەم خانە..

 ئیبراهیم وەاڵمی دایەوە: کە ئێرە خان نیە و دەرباری منە..
 کابرا وتی: لە پێشدا هی کێ بوو؟

 وتی: هی باوکم..
 لەپێش ئەوەدا؟

 هی باپیرەم و ئەو باپیرەم
 لەپێش ئەواندا چی؟



 خوسرەو جاف

309 

 تر بووە.. هی کەسانی
 کەواتە، ئێرە هی تۆ نیەو ئەوەی وت و کابرا دیار نەما..

وازانراوە کەوا خدری زیندە بووە، "ئەو رووداوە بووەتە هۆی تۆبەکردنی ئەو شا 
تریش لەنێوان مەزهەبی بودائی و تەسەوفدا هەیەم ئەویش بەرز  دەسەاڵتدارە.. لە یەکچونێکی

اوێنی و موجاهەدەت تا دەگاتە بەرزترین پلە، کە بوونەوەی پلەو پایەی پەیڕەو بە گوێەی خ
ئەویش فەنایە... لە رێبازی تەسەوفدا "مراقبە" یەکێکی لە رەوشتەکانی لەناو بودائیەکاندا 

 ]دیانا[ی پێ دەڵێت..
 ئەمانەش بڕێک لە وتەکانی بایەزیدی بستامیە:

 دا فرێ مکاژر"لە بستام وەدەرهاتم، هەروەک ما
  هەرسێ بەیەکەوە..عاشق و مەعشوق و عیشقم 
 تر رۆیشتم، تا دەنگێک هاتە گوێم، تۆ منی.. من تۆم،  لە خوایەکەوە بۆ خوایەکی

 زانیم گەیشتومەتە پلەو پایەی فەنافیلال...
 ..پەروەردگار سی ساڵ ئاوێنەم بوو.. ئێستا بۆخۆم ئاوێنەی خۆمم 

 من کە بوم هیچی لێ نەماوەتەوە، ئەوەی ماوەتەوە ئاوێنەکەی خودایە
 ەمیک بە دەوری کابەدا تەوافم دەکرد، کە گەیشتمە حەق ئەوەسا کابە سەرد

 بەدەورمدا سوڕ دەخوات..
 پرسیان کەی مرۆڤ دەزانێ گەیشتوتە حەقیقەت؟ 

وتی: ئەو دەمەی بگاتە سنوری فەناو بێ نەفس و بێ حەزو هەوەس، یانی "فەنا"وە لە 
. لێرەدا دەبێ ئەوەی بسەلمێنین، کاتدا بۆخۆی باقیەو لە دونیای ]بەقا[دا دەمێنێتەوە.هەمان 

 ەردووکیان یەکێک نبن.ێرڤانا"ی بودائی هفەنافیلالی سۆفیان و "ن
نێرڤانای بودائی، تیاچونی سەرتاسەریە، لە کاتێکدا ]فەنا[ی تەسەوف، تێکەڵی 

 حەیاتی هەتاهەتایی لە خودادا...]بەقا[یە، یانی 
رافەتی خوداییدا خۆی گوم فەنای سۆفیان لە دونیای وەجدی خۆیدا لە جوانی و زە

کردوەو تواوەتەوەو لە وجودی خودادا ماوەتەوە. لەکاتێکدا ]نیرڤانا[ هیچ جۆرە سەودایەکی 
لەسەردا نیە، جگە لە تیاچون نەبێت.. بودا دەڵێت: دەردوژان پێویستە بۆ ژیان و زیندەگی، 

زیندەگی کردن.. بەدبەختی دیاردەیەکی زیندەگیە، ژان و دەرد البردن دابڕانە لە ژیان و 
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گوزەشت لە حەزو ئارەزووەکان و چێژەکان، رێگای راستی بە نێرڤانا گەیشتنە. لە کاتێکدا 
لە رێبازی تەسەوفدا "فەنافیال" یانی مانەوە لە خودی خوادا بۆ هەتاهەتایە، بڕێک سۆفی 
 لە ژیانیاندا توشی بێرێزی و ناو زرانی نەشیاو دێن و بە ناچاری تامول و سەبر دەکەنە
پیشە و لە خەڵکەکە کەنار دەگرن.. ئیمامی غەزالی، نووسیویەتی و دەڵێت: دەڵێت 

 گێڕاویەتەوەو وتویەتی:ئەبولحەسەنی دەراج 
لە بەغدا دەرچووم بە هەوای دیتنی یوسفی کوڕی حوسەینی رازی بەرەو "رەی" 

ەڵ کەوتمە رێ، لەوێرا لە هەرکەس هەواڵی ماڵەکەیم دەپرسی، دەیان وت، چیت هەیە لەگ
ئەو "زەندیقە"دا؟ ویستم نەیبینم و بگەڕێمەوە بۆ بەغدام بەاڵم بیرم کردەوە ئەم رێگە دوورەم 
بڕیوە نەشیاوە نەیبینم و بگەڕێمەوە... رۆیشتمە خزمەتی، پیرێکی بە ویقار و ئاراستە هاتە 

 بەرچاوم و قورئانێکی لە باوەشدا بوو دەیخوێنەوە.
 پرسی: لە کوێوە هاتووی؟

 وتم: بەغدا
 ۆچی بۆالی من هاتووی؟ب

 وتم.. تەنها بۆ ئاشنایەتی..
وتی: لە رێگەدا کەسێک پێشنیاری پێت نەکرد مەڕۆ بمێنەوە خانو و ماڵ و ژن و 

 کەنیزەت دەدەمێ.. دەمایتەوە؟
 کەسێک پێشنیارێکی ئاوای لێ نەکردم.. نازانم ئەگەر بیکردایە دەمامەوە یان نا..؟

 وتی: دەتوانی گۆرانیم بۆ بڵێیت؟
 ئەم دوو بەیتەم بە ئاواز بۆی خوێندەوە: من

 قورئانەکەی بەالوەنا و زارزار دەستی بەگریان کردو وتی:
 تۆ بەو دوو بەیتە گڕت تێ بەردام...

وشەی "سۆفی" و "تەسەوف" دیاردەی سۆفیگەری وەک حیزبێکی  لەلێژدا دەربارەی
لێهاتوو بە ناچار هەر دەبوا ناوی تایبەتمەندی خۆی هەبوایە، بۆیە ناوی ]سۆفی و 
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تر، بە تایبەت  تەسەوف[ یان لێنرا.. لە ئاگای پەیدا بوونی زانستە جۆراوجۆرەکانی گەالنی
ا بەشێوەیەکی ی تازەو بەرباڵوی دەنبواری فەلسەفە رێبازی تەسەوف رۆژ بە رۆژ هەنگاو

وا لە دوا دوایی سەدەی سیهەم و سەدەی چوارەمدا رێبازی تەسەوف زۆر لە کەلتورو کار و 
تری تێکەاڵوکرا.. رەنگە ئاسان نەبێت بەوردی لەناوی تەسەوف بدریین،  کردەوەی گەالنی

 چونکە رێبازی تەسەوف چوارچێوەیەکی دیاری سنورداری نەبووە..
لە کتاوی "تەزکەرەتولئەولیا"دا دەڵێت: جگە لە قورئان و وتەکانی پەیامبەر،  عەتتار،

گرنگی و باوەربوون بە وتەی پیرانی تەریقەتە، ئەوانە لە رێبازەکەدا کۆشاون لە ئاکامی 
ئەو حاڵەتە ئەو پایەو پلەیە نە گاڵەگاڵی، ئەوە بۆ چاوساقان عەیانە نەک وتەو بەیان، ئەوە 

ە نەک تن و دووبارە و تیکرار، زانیاریەکی خوداییە، جۆش و خرۆشرازی ئەسرارە نەک و
 ان.کشتێک

بە تەئکید تەسەوف بە قۆناغی جۆراوجۆردا گوزەراوە و رۆژ بە رۆژ پێگەیشتوترانە 
لە بڕێک حاڵەتیشدا لە رەفتاری کردوەو دەورو بەرو کەلتوری گەالنی لە نەزەردا گرتووە و 

نگترین خاڵی "فەنافیلال" کە گر بیروڕایۆ نموونە چوارچێوەی رێبازەکە بە دەرچووە، ب
رێبازی تەسەوفە بە قۆناغی جۆراوجۆردا گوزەراوە لە سەرەتاوە بەالیانەوە بەمانای 
لەدەستدانی ئیرادەی شەخسی لێکدراوەتەوە، وە پابەندی وتەی ]الطرق الی الله بعدد أنفس 

 ..الخالئق[، رێگای گەیشتن بە خودا بەژمارەی گیان لەبەرانە
لە رێبازی تەسەوف و  فسەهرەوەردی، لە کتاوی ]عوارف المعارف[دا سەدان تەعری

عارف، عیرفانی، مەعریفەت کردووە، "هجویری" لە کتاوی "المحجوب"دا لێدوانێکی 
 بەرباڵوی کردووە... "نیکلسن" لەباسی تەسەوفی ئیسالمیدا دەڵێت:

من بە ئاسانی نازانم تەعریف لە "لە زمانی عەرەبی و فارسیدا زۆر لە "تەسەوف" دواون، 
، بۆ بەرگی سێهەمی مەسنەوی مەوالنا اتتەسەوف بکەم، بە نمونە، ئاماژە دەک

تەسەوف پەیوەندە لەگەل دەروونی جەاللودینی رۆمی.. وە لەبەر ئەوەی بیرو بۆچوونی 
مرۆڤدا، بە ئاسان ناتوانرێت بە یەک زمان و یەک تەعریف پر بە پێستی باسی بکرێت، بۆ 

مانای تەسەوف دواون،  ێک لە چاوساقانی رێبازی تەسەوف لەشنکردنەوەی زۆرتر، بڕرۆ
یری، وجەزۆرتر لە بڕێک کتاودا وەک ]تەزکەرەتولئەولیاء[ عەتار وە "کەشفولمحجوب"ی ه

 ەوراق ولمەعاریف"ی سەهرەوەردی، چەند لیدوانێک هەڵدەبژێرین...ئوە "
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 لە "زەنونی میسری" یان پرسی: کێ سۆفیە؟
واڵمدا وتی: ئەوانە سۆفین، خودا بەالیانەوە بااڵی بااڵبێت و خودایش ئەوان لە لە 

 پێگەیەکی شیاودا دانێت.
 لە شێخ مارفی کەرخیان پرسی: تەسەوف چیە؟

وتی: ئەوانەن حەقیقەت دەڵێن و چرکە ژمارەی دەکەن بۆ وەدەرخستنی راستیەکان و 
 نائومێدی نەبون لە رێنمایی خەڵکی..

ی، وا لە تەسەوف دواو: ئەمە رێبازێکە دەبێ کتاوی خودات بەدەستی جونەید بەغداد
راست گردبێت و سونەتی پەیامبەریش بە دەستی چەپ، بەو دوو مۆمە رێگای تاریکت بۆ 

دڵی سۆفی دەبێ وەک دڵی ئیبراهیم پاک و خاوێن  -رۆشن دەبێتەوە.. هەروەها وتویەتی: 
ەمگین و هەژار نەوازە کات، وەک داود غجێ ب بە ی خودا جێبێت، بێ ئەمالوئەال فەرمان

وەک عیسا، بە تامول وەک ئەیوب، بە شەوق وەک موسا، وە لە راستگۆیی و ئیخالسدا 
 وەکو محەمەدولموستەفا.

 تەسەوف ئەوەیە، تۆ بمریت و خودات تیا زیندوتر بیتەوە.
 تەسەوف ئەوەیە، تەنها بە عیشقەوە خودات بوێت..

 تی:عومروکوڕی عوسمان مەکی وتویە
 بیت لە تیشکی خودا تەسەوف ئەوەیە لە خودادا بتوێتەوە ە پڕ

 سەهلی کوڕی عەبدولالی تەسە توری وتویەتی:
 ئەوە سۆفیە رق و کینە و بوغزت لەداڵ نەبێت و دەروونت پڕ بێ لە تیشکی خودا.

 ئەبولحوسەینی نوری وتویەتی:
بیر لە هیچ  "ئەوانەی سۆفین لە بونەهاتەکانی ژیان بێ غەمن و جگە لە خودا

 ناکەنەوە..
 هەر ئەو وتویەتی: تەسەوف نەزانیارییەو نە رەسم و رەواڵە، بەڵکو ئەخالقی شیاوە..!!

 تەسەوف پیاوەتی و مەردانەگی و ئازایەتیە..
 تەسەوف دوژمنی باوەکوشتەی دونیایەو دۆست و دڵداری مەوالیە..

 تر نەبینێت. هیچ کەسی شیلی وتویەتی: ئەوە سوفیە، لە هەردوو دونیادا جگە لە خودا
 عەلی کوڕی بنداری نیشاپوری وتویەتی: سۆفی خۆ نەبینە..
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 کۆمەڵگای تەسەوف لە سەدەی پێنجەمدا

سۆفیەگەورەکان  بیروڕایلە سەدەکانی رابوردودا، تەسەوف و دوورئەندازەکانی ناسران و 
ەورەو لە فکرو زکری خەڵکیدا گەاڵلە کراو لە سەدەکانی داهاتودا کە ڵە سوفیانی گ

ناسراوە جێگە و پێگەیان بەرێزەوە تەماشاکراو خەڵکانێکی زۆریان لێ گلیر بوەتەوە، وەک: 
محەمەدی غەزالی و ئەحمەدی غەزالی برای و عەینولقوزاتی هەمەدانی و سەنائی و 

 عەتار و ئیبنولعەرەبی و سەدرەدینی قونەری و شێخی عێراقی و جەاللودینی رۆمی.
ەی پێنجەمدا کتابە بەناوبانگەکەی نووسی، بەناوی ]کشف هجویری لە ناوەراستی سەد

المحجوب[، بەشێکی زۆری لەو کیتابە تەرخان کردووە بۆ باسی کۆمەڵگای رێبازی 
تەسەوف.. هجویری دەڵێت: ئەوانە دوازدە تاقمن دووان لەو دوازدەیە جیاوازن، لەو دە کۆمەڵ 

ئەدەبیاتی تایبەتمەندی و گەیە وە هەر یەک لەوانە پەیڕەوی جۆرێک لە موجاهەدات 
خۆیانن، وە لە بڕێک بواردا لە یەکتر جیاوازن وەک ]مجاهدات، مشاهدات، ریازات[ بەاڵم 

 ن..یلە شەرح و یەگانەگیدا لەیەک جیاواز ن
 محاسبە -2

یانی ئەو کۆمەڵەی پەیڕەوی ]ئەبو عەبدولالی حارسی کوڕی ئەسەد محاسبی[ن، 
ەزۆری دەبینرێن وە لەگەل سوفیانی عێراقدا جیاوازن، ئەوانە زۆرتر لە دەڤەری خوراساندا ب

الیان وایە "رضا" کە روکنێکی تەسەوفە بەالیەنەوە بە گرنگی دادەنێن و لە سەر "ئەحوال"ی 
 دەژمێرێن..

 قصاریە -1
انی پەیڕەوانی ]ئەبوساڵحی حمدون کوڕی ئەحمەدی کوڕی عمار قەسار[ کە ی

ە، کە پەیڕەو وای لێ بێت خۆی بە پێگەیشتو رێبازەکەی لەسەر بنەمای "مەالمەت" داناو
بزانێت، بەالی خەڵکەوە بە گرنگی بزانن، ئەو هەستە ناپەسەندە، خۆپەسەندیەو بەالی 
پەروەردگارەوە بە نەشیاو لەقەڵەم دەدرێت، سۆفی دەبێ خۆی بۆ هەر نەهامەتی و 

ا، تا نەفس و رێزی و ناجۆریەکی لەخەڵك و خوا قەبوڵ بک بۆنەهاتێک ئامادە بکاو هەر بێ
 دەروونی رابێت.. هجویری، دەربارەی فشار دەگێڕێتەوە:

"رۆژێک لە دەشت و دەری نەیشاپوردا دەگەڕام، "نوح" ناوێک کە ئەو دەمە زرتەبوزی 



 یەو رازی ن نامەوال  

324 

دەوران بوو زۆر کەس لە ملهوڕانی لە دەور کۆبووەوە پرسیم: ئەی نوح پیاوەتی و 
 مەردانەگی لەچیدایە؟

ۆمە فڕێ بدەم و کۆنە بپۆشم. جۆرێک رەفتار بکەم الیقی وتی: لەوەدایە ئەم کەوای خ
 سوفیگەری بم.

کۆمەڵێک لە بڕکەی ]مەالمەتیە[ ناسراون بە کۆمەڵی قەلەندەرەکان، کە پابەندی 
و رەسمی ئاسایی نابن و نوێژو رۆژو دەکەن و دەیگرن، وەك فەرزو ئیتر بەس. ئەوەی  رێ

وەیان ئاشکەراو حەل عەال سەاڵتەو بێ چێژی رەواو حەاڵڵە دەیکەن، تەواوی کارو کردە
 دەربەستن، پەیڕەوی هەرچی هات هاتن..

كۆچی سوڵتان حەسەن کوڕی محەمەدی قەالون، 552مەقریزی، دەڵێت: لەساڵی 
اشن و جل و بەرگی عەجەم و مەجوس لەبەر نەکەن، ]وا دا، کە قەلەندەران ریش نەت ەرمانیف

 خۆیان دەتاشی[...باو بووە قەلەندەرەکان سەرو ریش و ئەبرۆی 
لە شیعرەکانی خواجە حافزی شیرازیدا، زۆر جار ناوی قەلەندەرو ساالر پیاوان و رەوشتی 

و رەسمی  مەردایەتی هاتووە، ئەمە ئەوە دەردەخات، ئەو شاعیرە بەرزە ریزی تایبەتی بۆ رێ
 قەلەندەران هەبووە، وەك فەرمویەتی:

 باشند قلندر رندان میکده در بر

 شاهنشاهی افسر هندد و ستانند که

 یا دەڵێت:
 نخرند جو نیم به حقیقت قلندران

 عاریست هنر از که کس آن اطلس قبای

 یا دەڵێت:
 گنج و تاج سودای و لشکر فکر و سلطان

 قلندری کنج و خاطر امن و درویش

تەواوی ئەو بەیتانەی حەزرەتی حافزە بەراوردێکە لەنێوان دەسەاڵت و دارایی و 
وە لەو تاکەیشیدا پیاوەتی و مەردایەتی و ئازایی، لە خو بوردن و باوەڕ سەڵتەنەت لە الیەکە

 بەخۆ بوونی قەلەندەرانە..
 طیفوریە -3
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یانی پەیڕەوانی بایەزیدی کوڕی تەیفوری کوڕی عیسای بستامی عارف و سوتاو 
دڵی دونیای تەسەوف، بەوتەی هجویری: پەیڕەوی دونیای ]سکر[ یانی مەستی عیشقی 

الیان وابووە کەوا هوشیاری ]صحو[ سیفاتێکی ئینسانیەوە دەبێتە هۆی خودا.. ئەوان 
حیجاب و پەردە لە نێوان پەیڕەوو خودادا. بیروڕای بایەزید لە بنەماوە دژ بە رەوشت و شێوەی 

 جونەیدی بەغدادی بووە..
[ خودایا ئەو پەیامبەری خودا کە دوعای فەرمووە وتویەتی: ]

 مان هەروەك خۆی بۆ دەرخە..شتانە
پەیڕەوانی بایەزید.. تێکەڵی خەڵکی نەدەبوون، هەمیشە لەگەل خودای خۆیاندا لە 

 خەلوەتدا بوونە.
بایەزید وتویەتی.. سەردەمێك بەدەوری خانودا ]کابە[ دەسوڕامەوە، ئێستا خانوەکە بە 

یەکێک لیێ  دەورمدا دو سوڕێتەوە. ]رەنگە مەبەستی لە خانەی خودا بێت.. "کابە"[
 پرسی.. عەرش چیە؟

 وتی: منم
 وتی: کورسی چیە؟

 وتی:منم
 وتی: لەوح وقەڵەم چیە؟

 وتی منم
 [هەروەها ئەم وتانە هی بایەزیدە: ]

"سبحاني ما اعظم شأنی"، هەروەها وتەی بەناوبانگی ]انا الحق[ ی هەالج و شەتەحاتی 
ی خزقانی، گەلێك بەناو بانگن بە دڕیژا لە ەبولخەیرو شیخ ئەبوحەسەنئئەبوسعیدی 

 تەزکەرەتولئەولیادا باس کراوە.
 جنیدییە -2

یانی پەیڕەوانی ئەبولقاسمی جونەید کوڕی محەمەد، کە لە بنەچەکدا خەڵکی 
"نەهاوەند" و لە بەغدادا ژیاوەو خوشکەزای سۆفی ناسراو "سری سقتی" بووە. یەکێک بووە 

 ندەکانی شەرعەوە نزیک بووە..لە سۆفیە میانڕەوەکان و لە بە
زۆربەی سوفیان پەیڕەوەی رێبازی هۆشیاری ]صحو[ی جونەید بوونە، ئەو رێگایە 
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بەنزیکی نێوان شەریعەت و تەریقەت دەژمێردرێت، یان نزیک بوونەوەی دیاردەکان و 
شاراوەکان ]زاهیر و باتن[، وە کەسانێکی وەک "بایەزید و ئەبولحەسەنی خەرقانی و 

ی ئەبولخەیرو" سەرئەنجام شەیدا ناسراوە کە حوسەینی کوڕی مەنسوری هەالج" ئەبوسەعید
وشتنی فرۆشانی پیاوانی شەرع و دەسەاڵت و سەرئەنجام نەتوانی کئەوانە بونەتە هۆی 

 پیاوچاکانی رێبازی تەسەوف.
 نوریە -٨

ئەم  بیروڕاییانی پەیڕەوانی ئەبولحەسەنی ئەحمەدی کوڕی محەمەدی ئەلنوری، 
لەگەل بیروبۆچونی جونەیدا زۆر نزیکە. نوریەکان، دژ بە خەڵوەت و گۆشەگیری کۆمەڵە 

بوونەو تێکەڵی خەڵکی، بە بەرژەوەندی رێبازیان داناوەو بە ئەرکی خۆیان زانیوە لە تەمێ و 
ئاگادار کردنەوەی خەڵکیدا گۆشاون و هەمیشە ئامادەی خۆبەخت کردن بون، وە پەیوەستە 

لێ پەیڕەوییان [ بەسەر زمانیانەوە بووەو ئایەتی پیرۆزی ]
کردووە. فەریدەدینی عەتار، لە کتاوی "تذکرة االولیاء"دا دەربارەی ژیانی شەقیقی بەلخی 
نووسیویەتی: کاتێک لەگەل ئیبراهیم ئەدهەمدا روو بە روو بوەتەوە لێی پرسیوە: "ها چۆن 

 دەژیت؟"
ا ئەوا گوتویەتی: ئەگەر شتێکم پێ بگا سوپاسگوزارم، ئەگەر نەشئیبراهیم لە وەاڵمدا 

 بە تامولم.."
دەکەن، ئەگەر شتێکیان تێ بگرن یش هەروا  شەقیق پێی دەڵێ: سەگەکانی شاری بەلخ

 کلکە لەقێ دەکەن، ئەگەر نا ناچاری سەبرن....
 ئیبراهیم پرسی: ئەی تۆچی دەکەی؟

خۆمانی بۆ بەخت دەکەین.. ئەگینا تی: ئەگەر پێمان بگا شەقیق لەوەاڵمیدا و
 چاوەڕوانین

 سەهلیە -5
یانی پەیڕەوانی سەهلی کوڕی عەبدوالی تەسەتوری پەیڕەوی رێبازی ]مجاهدات و 

ونە لە رێبازی تەسەوفدا ]نفس[یانی سەرچاوەی تەواوی تاوانەکان و وئیجتیهادات[ ب
کانی لەگەل ئەو دوژمنە نەفسە پەردەی حەقیقی نێوان پەیڕەوو خودا، بەربەرە ،ئارەزوەکان

ت، لە تەواوی رێبازەکانی دونیای تەسەوفدا بەربەرەکانی ێگەورەیدا بە ئاسانی ئەنجام نادر
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مەرجێکی سەرەکیە، بەاڵم هەمووی نیە رەحمەتی خودا ]لە شەڕی ]نفس[ 
 [ بەستەکی بە لوتفی خۆیەتی و بەس..

 حەکیمیە -5
ولالی محەمەدی کوڕی عەلی حەکیمی ترمزی، کە ەوانی "ئەبوعەبدڕیانی پەی

ئەودا "والیەت"  بیروڕاییەکێک بووە لە سۆفیە گەورەکانی سەدەی سێهەمی کۆچەری، لە
گرنگی زۆری پێدراوە.. زۆر لەوەی باسکراوە والیەت ئایا بەهرەیەکی خوداییە، یان بەدەست 

دا یان سوکرو بێ دەهێنرێ؟ ئایا دەرکەوتنی کەرامات لە دونیای هۆشیاریدا روودە
 خەبەری؟

 خەرازیە -٥
یانی پەیڕەوانی ئەبوسەعیدی خەراز.. رێبازەکە لێدوانە دەربارەی ]فەناو بەقا[، الیان وایە 

 ناهەستی پەیڕەو لەناو نەچێت، مانەوە بەدەست نایەت.
 خفیفیة -9

واتە پەیڕەوانی ئەبو عەبدولالی محەمەدی کوڕی خفیف کە بەوردی دەربارەی 
هەبوونی "دڵ"وە نەبوونی ]دل[ یانی حزور[ دواون.. مەبەست لە حزور، یانی ]غەیبەت و 

 دوورگرتن لە حەق..
 ەسەیاری -21

پەیڕەوانی ئەبوعەباسی سەیاری خەڵکی شاری "مەرو" بووەو پەیڕەوانێکی زۆری لە دەور 
 گلێربۆتەوە.. ئەوانە پەیڕەوی بیروڕای ]جمع و تفرقە[ بوونە.

ەمع و تەفریقەم هەردوو تیا بێت، ئەوەی تەنها باڵی جورجانی دەڵێت: ناچارم، ج
تەفرەقەی تیا زاڵ بێت ناتوانێت بەندەیەکی باشی خودا بێت، ئەوەی جەمعی تیا نەبێت بێ 

 مەعریفەتە...
جویری بە راوناویان ناودەبا، یەکەمیان ]حلولیە[یەن، کە الیان ئەو دوو کۆمەڵەی وا ه

خۆی وەدەرخا، ئەوانە پەیڕەوی ]ئەبوحلمانی وایە خودا مومکینە لەشێوەی کەسانێکدا 
دینەوەریە کە دیمەشق[ بوونە، تاخمی دووەم پەیڕەوانی ]فارسیە[، یانی الیەنگیرانی فارسی 

 خەڵکی دەڤەری خوراسان و پەیڕەوی بیروڕای ]دوناودون[ بووە..
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 تەسەوفی سەدەی پێنجەم تا سەردەمی حافزی شیرازی

سەلجوقیەکان بووە، زۆربەی واڵتانی موسلمان سەدەی پێنجەم، سەردەمی دەسەاڵتی 
لەژیر دەسەاڵتی ئەواندا بوونەو لە واڵتی ئێران و عێراق و میسردا قوتابخانەی جۆراوجۆری 
تیادا بووە و کتابخانەی پڕ لە کیتاب لە بندەستی مەدرەسەکاندا بونیات نراوە و مامۆستای 

ئەو مەدرەسانە زۆرتر بۆ لێدوان و باس و لێزان و چاوساق لە بوارەکاندا وانەیان وتووەتەوە.. 
نراون، تا خودی زانست و بالوکردنەوەی زانیاری، وە زۆربەی  پاراستنی مەزهەبەکان بونیات

کیتابی دەرسەکانیان هەر لەو بوارانەیدا بووە، بۆ رەدکردنەوەی نەیاران بە زمانێکی ئاینی 
ری خودا.. وە لەو قۆناغەیدا یا شەریعەت، یا وتەکانی پەیامبەسالەرووی قورئانەوە بێ 

تێکرا حەقیقەت لە هێڵی خۆی بەدەرچوو بوو، کاتێ زانیارانی ئاینی هەروەها پەیڕەوانی 
بێ بەروسەمەر دونیای فەلسەفەو لۆژێک و حیکمەت بەشەڕە دەنوکێکی نەزۆکی 

دەگوزەراوە خودی غەزالی بووبە دوژمنی باوە کوشتەی زانایانی بواری فەلسەفەو حیکمەت 
واوی فەیلەسوفەکانی بە مورتەد و کافر دەزانی.. لەساڵی چوراسەد و سی و دووی و تە

کۆچی، سوڵتان مەحمودی غەزنەوی لە شەڕی سەلجوقیەکاندا شکاو راونرا خۆی گەیاندە 
هیندوستان، وە سەرتاسەری واڵتی ئێران کەوتە زێردەستی توغرولی سەلجوقی و بەدوای 

ەرباڵوترکرد، وە سوڵتان جەاللودینی مەلیکشاە ئەودا ئەلب ئەرسەالن دەسەاڵتەکەی ب
توانی ژیر و لێزانەکەی "نیزامولمولک"  ەدەسەاڵتەکەی پان و بۆڕتر کرد و وەزیر

سەرتاسەری والتەکە لە رووی حیکمەت و لێزانیەوە بەڕێوە ببات.. دوای مردنی مەلێکشاو 
تی ئاینی بویە نیزامولمولک ئاژاوەی بەدەست هێنانی دەسەاڵت و هەروەها گیر و گرف

 هۆی هەرای گەورەو شەڕو شۆڕ لێرەولەوێ...
لە سەدەی پێنجەمدا بازاڕی کۆمەڵەی ئەشعەریەکان کە تا خودا حەز بکات بوونە 
هۆی باڵوکردنەوەی بیروڕای وشک و دووبەرەکی نێوان شیعە و سوننەو هەریەکە 

رە لە بیراڕای دەمار تری بە گومڕاو و بێ ئاین دەزانی، هەتاوەکو سوفیەکانی ئەو دەو ئەوی
لەو رووەوە بە وردی باسی گرژی ئاینیەوە بە دوور نەبوونە، لە کتاوی ]تهافت الفالسفە[دا 

ئەو قۆناغەی تیادا کراوە.. بەشێوەیەکی گشتی سۆفیەکانی سەدی پێنجەم لەگەل یەکدا 
جیاوازی زۆریان هەبووە، بۆ نموونە ]شێخ ئەبولحەسەنی خرقانی[ سۆفی شەیداو مەست 

وشت لە تەواوی دونیا کەناری گرتووە و تێکەڵ بە خەڵکی نەبووە.. ]شێخ ئەبولسەعیدی سر



 خوسرەو جاف

329 

ئەبولخەیر[ کە سەرسەختانە پابەندی ]وحدة الوجود[ بووە، هەمیشە دەم بە پێکەنین و 
هەمەدانی، ئەو شاعیرە لوڕە پایەبەرزە، کە یەکێک بووە مەستی خودایی، یان بابا تاهیری 

وشین، دونیای تەسەوفی بە ئەوپەڕی هەڵبەستی بەسۆزی شاخە پێنج خەلیفەکەی ل
سوفیانە رازاندۆتەوە، وە پیری رەندان و دونیای زەرافەتی شیعر حافزی شیرازی.. یان 
سۆفی حافز ئەبو نەعدەی ئەسفەهانی، دانەری کیتابی ]حلیة االولیاء[ یان قازی نوروڵالی 

دوانزە ئیمامی، یا ]ئەبو شوشتەری، بە هەر کەسێک راگەیشتووە کردویە بە شیعەی 
عەبدولالی ئەنساری[ دانەری کیتابی ]طبقات الصوفیە[ بە توندی پەیڕەوی مەزهەبی 
حەنبەلی بووە، یان، شیخولئیسالم ]ئەحمەد نامیقی جامی[ ناسراو بە "زندەپیل" بە سۆفی 

الی  [ بووەدوا دوایی سەدەی پێنجەم دەژمێردرێت، پەیڕەوی ]
وا بووە، ئەوەی مەیخانە هەیە، دەبێ بڕوخێنرێت و شەراب و خواردنەوەی قەدەغە بکرێت، 

تر هەریەکەو لەوانە بەزم و بانگەوازی خۆی هەبووە و  ئیتر سەدان عارف و چاوساقی ئاینی
ترەوە.. ئیستاش ئاش هەمان ئاشە، ئەوەسا لە سەدەی بیست و  نەڕۆیشتوەتە ژێر باڵی ئەوی

واڵتە ئیسالمیانە سەدان حیزب و فیرقەی ئیسالمی پەرچەمی خۆی بەرز یەکەمی ئەم 
کردۆتەوە، یا دوور نەڕۆین، هەر لە کوردستاندا ناپرسی چەند حیزبی ئیسالمی و خانەقاو 
تەکیە پەرچەمی من منیان بەرز کردۆتەوە؟ بە شێوەیەکی تێکرایی دەتوانین بڵێین لە 

داهێنان و لێدوان چووبووە ژێرباڵی سیاسەت و  سەدەی پێنجەمدا جۆری لێدوان لە فەلسەفەو
بەرژەوەندیەکانەوە، وە هیچ جۆرە پێشکەوتنێک لە دونیای سۆفیگەریشدا ئەنجام نەدراوە، 
جگە لە نووسینی بڕێک کیتاب بۆ رەتکردنەوەی نەیارانی رێبازەکە، بەاڵم لە سەدەی 

بەڕەسەندن،  پێنجەمدا شۆرەتی تەسەوف و تەسەوف لە شیعرا کەوتوەتە بەرچاو و
ەوتەم و هەشتەمدا شاعیرێک نەدەبینرا بەزمانی حبەشێوەیەکی وا لە سەدەی شەشەم و 

یبەتمەندی خۆی لە سەنعەتی شێعردا اتەسەوف شیعر نەنووسێتەوە. بەاڵم هەریەکە بەشێوەی ت
هونەرنمای کردووە زۆربەی ئەو شاعیرانە بەناچاری کیتابە جۆراوجۆرەکانی رێبازی 

"تەبەقاتی سوفیەی عەبدورەحمانی سەلمانی نەیشاپوری" و  دۆتەوە وەک:تەسەوفیان خوێن
حولبەتولئەولیای ئەبو نەعیمی ئەسفەهانی، کەشفولمەحجوبی هجویری، رسالەی قشریەی 
ئەبولقاسمی قشیری نەیشاپوری، حال و باسەکانی ئەبوسەعیدی ئەبولخەیر، وە 

ەعیاف ئیبنولخەلەکان، ئەسرارولتەوحید و تەزکەرەتولئەولیای عەتتار، فیاتولئ
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تر، وەک بوستانولسیاحە، تەرائفولحەدایق، ریاز  نەفەحاتولئونسی جامی و چەند کیتابێکی
العارفین، ئەو زانیاریانە بووتە هۆی بەرباڵوی فکری شاعیران لە بواری تەسەوفدا، بە 
جۆرێکی وا لەسەدەی شەشەمدا کاکڵەی شیعر لەسەر بنەمای تەسەوف دادەنراو 

ێنرا. با ئەوەش بلێین سۆفیەکانی سەدەی پینجەم ئەگەرچی لە دەورەیەکی هەڵدەسەنگ
شەڕی خویناویدا دەژیان لەالیەن خەڵک و هەروەها دەسەاڵتە شەرئەنگێزەکانەوە ئاشوفتەو 

رێز لی دەگیران، وەک سەردانی مەحمودی غەزنەوی بۆ خانەقای شێخ ئەبولحەسەنی 
ی باباتاهیری عوریان، لە هەمەدان وە خەرقانی، یان رۆیشتنی توغرولی سەلجوقی بۆال

بەپێچەوانەی عولەمای ئاینیەوە سۆفیەکان لە دەروازەی دەرباری دەسەاڵتدارانەوە نزیک 
نەدەبونەوە.. سۆفی و عارفانی ناسراوی سەدەی پێنجەم بڕێکیان لە دوا دوایی سەدەی 

بوونە و لە دایک  لە دوا بەشی سەدەی پێنجەمداتریان  چوارەمدا هاتونەتە دونیاوەو بڕێکی
پەروەردە کراون، وە لە سەرەتای سەدەی شەشەمدا کۆچیان کردووە، وەک شێخ ئەبوعەلی 
دەقاق، لە نیوەی دووەمی سەدی چوارەمدا، لە ساڵی چوار سەد و پینجی کۆچیدا لەشاری 

 نەیشاپور مردووە، وە ئەبولقاسمی قشیری پەیڕەو و زاوای بووە.
 کە بە پیری ئەبوسەعیدی ئەبولخەیر ناسراوە...پیر ئەبولفەزلی حەسەنی سەرخسی ، 
  شێخ ئەبوعەبدوڵالی سەلمانی نەیشاپوری، دانەری ]طبقات الصوفیە[. لە ساڵی

 و دوازدەدا مردووە.ەدو چوارس
 ..شێخ ئەبو عەبدولالی داستانی لە ساڵی چوارسەد و حەڤدەدا مردووە 
 ەردەشتی بووە و بووە ز شێخ ئەبو ئیسحاقی ئیبراهیمی شەهریاری کازەرونی باوکی

 بە ئیسالم لە ساڵی چوارسەد و بیست مردووە.
  حافزی ئەبو نەعیمی ئەسفەهانی دانەری "حلیة االولیاء" لە چوارسەد و سی

 کۆچی مردووە.
  ئەبو سەعیدی فەزلواڵی کوڕی ئەبولخەیر میهنی لە ساڵی چوارسەدو چلی

 کۆچی مردووە.
  سراوە، لە ساڵی چوارسەد و چل و باباکوهی" نا"ئەبو عەبدوڵالی شیرازی، بە

 دووی کۆچی مردووە.
 .ئەبولقاسمی گورگانی، لە ساڵی چوارسەدو پەنجای کۆچی مردووە 
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 تاهیری عوریان هەمەدانی، لە ناوەڕاستی سەدەی چوارەمدا مردووە.اباب 
 .ئەبو عوسمانی نەیشاپوری، لە چوارسەدو پەنجاو حەوتی کۆچی مردووە 
  رسالة قشیریة[ لە ساڵی چوارسەدو شەست و پینجی ئەبولقاسمی قشیری، دانەری[

 کۆچی مردووە.
  ئەبولحەسەنی عەلی کوڕی عوسمانی هجویری غەزنەوی، دانەری کیتابی ]کشف

 المحجوب[، لە ساڵی چوارسەد و هەفتای کۆچی مردووە.
  ئەبوعەلی فارمدی پەیرەوی قشیری، مامۆستای غەزالی بووە، لە ساڵی چوارسەد

 ی مردووە.و هەفتاوهەشت کۆچ
  خواجە عەبدوڵالی ئەنساری هەرەوی، دانەری کیتابی ]طبقات الصوفیە[ لە ساڵی

 چوارسەد و هەشتاو یەکی کۆچی مردووە.
  ئەبوبەکری نەساجی توسی، مامۆستای ئەحمەدی غەزالی بووە، لە چوار سەد و

 هەشتاو حەوتی کۆچی مردووە.
 ی کیتابی ]احیاءالعلوم حوججەتولئیسالمی ئەبو حامدی محەمەدی غەزالی، دانەر

 و کیمیای سەعادەت[ لە ساڵی پێنج سەد و پێنجی کۆچی مردووە.
 یە، لە ساڵی پێنج سەد و  ئەحمەدی غەزالی، برای گەورەی ئەبو حامدی غەزالی

 لە شاری "قەزوین"دا مردووە.بیستدا 
  عەینولقوزاتی هەمەدانی، قوتابی ئەحمەدی غەزالی بووەو یەکێکە لە پێنج

شاخوشین وە لە ساڵی پێنج سەد و بیست و پینجی کۆچیدا کوژراوە،  خەلیفەکەی
بەنازناوی ئەبولفەزائل عەبدوڵالی کوڕی محەمەدی میانجی ناودەبرا، لەبەر 
بیروڕای خۆی لەالیەن عولەمای ئاینی ئەوکاتەوە بریاری کوشتنی دراوەو 

 لەشەکەشیان سوتاندووە...
  ئادەم[ خاوەنی دیوانی بەناوبانگی سەنائی غەزنەوی ]ئەبولمەجد مەجدودا کوڕی

]حدیقة الحقیقة[ یەکیکە لە شاکارە ئەدەبیەکانی زمانی فارسی، لە ساڵی پینج 
 سەد و بیست و پێنج مردووە..

  شێخولئیسالم ئەحمەدی نامقی جامی ناسراو بە ]زەندەپیل[ لە ساڵی پێنج سەد و
 ە.سی و شەشی کۆچی مردووە، دوژمنی باوەکوشتەی مەیخۆرەکان بوو
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 تەسەوف لە سەدەی شەشەمدا

ەتی تێفکرین لە سەدەی شەشەم هەروەک سەدەی پێنجەمدا بەردەوام بووە، یچۆن
کەمێک دەمارگرژی ئاینی زۆرتری تیادا دەبینرا و شەڕو ئاژاوەی ئاینی لەنێو 
مەزهەبەکاندا زۆرتر بووە و تێکەڵی نەزانین و خەرافات کراوە، وەشەڕی خاچ نیشانەکانی 

پی، یکی روم و دەریای سسالمیەکاندا دەرکەوتووە، بە تایبەتی لە واڵتانی نزلە واڵتە ئی
کە زۆرتر دەکەوتنە بەر شااڵوی خاچ بەدەستان، وەشەڕی دەسەاڵتی والیەتە بچوکەکان 

ناو یەکدا بەردەوام بووە، تا وای لێهات بە پەالماری بێ ەلەناو یەکدا و ملمالنی خوێناوی ل
خەالفەت و وێران بوونی واڵتانی ئیسالم تەواوکرا.. ئەو  ئامانی مەغول و لەناو چونی

ملمالنیە ئاینیە، دەسەاڵتە کەم هەناسەکەی رەگەزی تورک و باڵوبوونەوەی ئەوهام و 
واڵتە ئیسالمیەکان و پڕ و پوچ وەک خۆرەو ئافات کەوتبووە لەش و پەیکەری تێفکرینی 

اری کۆمەاڵیەتی لەناو الواز بوونی فکری مەعنەوی وە بشێوی و نادروستی کاروب
دەسەاڵتە موسڵمانەکاندا بوونە پێشەکی پەالماری مەغۆل و ماڵ و واڵت سوتاندن، سەیر 
لەوەدایە هۆی ئەو هەموو خوێنرشتنە بەکاری خودا و قەزاو قەدەر لە قەڵەم دەدرا لەالیەن 

 چاوساقان و مێژوو نووسانەوە..
هەتاوەکو بواری فەلسەفە و  ی شەشەمدا تەواوی باسەکان، لێکدانەوەکانیەلە سەد

زانستەکان تێکڕا لەبواری ئاینی و دیانەتەوە دەخوالیەوە، وا بیر کراوەتەو خودا مرۆڤی بۆ 
بەندەگی و عیبادەت دروست کردووەو بەس، ئیتر زانست و شەرع و سەرتاسەری ژیان و 

 کردن بۆ پاشەرۆژ تەرخانکراوە، یانی بۆ مردن دەژیان.. زیندەگی
بیرکاری دەبوا پەیوەند درابایە لەگەل کانی وەک زانستی ریازیات و بوارە زانستیە

ئایندا.. زانستی هەندەسە، بۆ دەست نیشان کردنی قیبلە، ئەدەبیاتی عەرەبی پێویستە بۆ 
کردنەوەی قورئان و سەرف و نەحو و بەیان زانستی توب و پزیشکی لەسەر ئەم  زانین و شی

علم االبدان ، علم االدیان[، یانی زانستی پزیشکی وتەیە بونیات نرابووە ]العلم علمان، 
هاوتای عیلمی فیقهی ئیسالمی بوو. تێفکرینی سەدی سێهەم و چوارەم کەوا زانست بۆ 
زانست بووە، لە سەدەی شەشەمدا کاڵەوی بووە و بیروڕای دەمارگرژی ئاینی زۆر شتی 

کەوتنێک.. راستە زانستی گردوەتە خۆی، ئەڵبەتە وەنەبێت هەر ئەوە بووبێتە هۆی ئاوا دوور
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ئاینی لە سەدەی شەشەمدا مایەی مەعاش و دەرامەتی ئەو بوارە بووە و لە دەسەاڵتەکانەوە 
نستی عەقلی و فەلسەفی لە برسێتیدا ژیانیان زانای نزیک دەکردەوە، وە زانیاری زا

دەگوزەراندو تازە دووچاری ترسی مەرگ و کوشتنیش دەبوونەوە... شێخ شەهابەدینی 
ەوەردی دانەری کیتابی ]حکمة االشراق[ سەری لەسەر زانیاری دانا.. وە هەتاوەکو سەهر

بڕێک لە شاعیرانیش هەمان دەهۆڵیان کوتاوەو دژ بە فەلسەفەو زانست شیعریان نووسیوە.. 
شاعیری گەورەی سەدی شەشەم کە نەختەکیک بەالی بواری فەلسەفەدا دەچەرخا، 

ی هەڵکردبوو، ئەوەسا لە قەسیدەیەکی دوورو درێژدا پەرچەمی دژ بە زانایان و فەیلەسوفان
 دژ بە فەیلەسوف و بواری فەلسەفە دەدوێت.. بەندە چەند بەیتێکی دەنووسمەوە:

 چشم بر پرده اهل ننهید
 حرم بر کرده ازل منهید

 علت هست و نیست چون ز قضا است
 کوشش و جهد از علل منهید

 بتوکل ز بید و روزی را
 وجه جز لم یزل منهید

 تا مرادی مراد خاصان است
 بس قدم در راه آمل منهید

 رخت دب بر در هوس مبرید
 مهر شه بر زر دغل منهید
 ای امامان و عالمان اجل

 خاک جهل از بر اجل منهید

یەکیک لە تایبەتمەندی سەدەی شەشەم پابەندبوونی بووە بە رازو نیازە ئاینیەکان و 
 .بەرزی و بڵندی پایەی پیاوە ئاینیەکانەوە

تر الوازی و بێ دەسەاڵتی حکومەتی ناوەندی خەالفەت لە بەغدادا بووە، تااڵن  هۆیەکی
و برۆی پەالماردەران و ئاشوفتە بازاڕی سەرتاسەری والیەتی ئیسالمی ئیتر درۆ و 

تر ریشوی تەواوی  و زۆری نەشیاویکاڵوبازی، تااڵن، پەالر، دوژمنایەتی، پیالن، خیانەت 
 ەناندبوو...وانیەکانی کۆمەڵگای گج



 یەو رازی ن نامەوال  

334 

شاعێرانی ئەم سەدەیە، لە خۆیان زیاتر فکریان نە لە خەڵک و نە لە رەوشتی شیاو و 
نەکردۆتەوە، پەالمارو، پەالرو نەیار کۆتانیان کردبووە پیشەی رۆژانەیان.. لەم پەسەند 

سەدەیەدا سۆفیەکان بەچاوی رێزەوە تەماشاکراون، زۆرتر لەبەر پول پەرستی و دەست 
زانایانی دینی، ئەو دەمە کە مایەی نارەزایەتی خەڵک و خواو پانکردنەوەی 

ترەوە،  دارانیش بوونە و پەیوەستە سرناژەنی دەسەاڵتیان لەبیر کردووە، لەالیەکی دەوڵەت
سۆفیەکان لەبەر بێ وژدانی و کاسەلیسی شەریعەت زانانی ئەو قۆناغەکۆشاون رێبازی 

ە دوور نەبێت، تا بە تومەتی ناڕەوای تەسەوف دەق بە دەق لە بەندەکانی شەریعەتەوە ب
عولەمای ئاینی ئەو کاتە دووچار نەبن وە بێ تەماحی خودی سۆفیەکان هۆیەکی کەی 
خۆشەویستیان بووە لەناو خەڵکەکەیدا و ئیتر خەڵکەکەش بە شێوەیەکی دوور لە حەقیقەتەوە 

 پێگەو جێگەی بیری سۆفیەکانیان گەیاندوەتە کەهکەشانی فەلەک.
ئەو پێگەو پلەو پایەیە بوو بووە هۆی هاتنە مەیدانی کەڵەسوفیانی وەک وردە وردە 

]سەنائی و عەتتار[ و سەرئەنجام لە سەدەی حەوتەمدا دەرکەوتنی ]مەوالنا جەاللودینی 
رومی[ کەواتە مەوالناو بیر و باوەڕی مەوالنا چاوەڕوان کراو بووە، هەر دەبوایە رێبازی 

و محیدینی عەرەبی، سەدرەدینی قونەوی، شێخی  سۆفیگەری بگاتە قۆناغی جەاللودین
 عێراقی...

لە سەدەکانی رابوردوودا سۆفیەکان رێبازی تەسەوف لە بواری فەلسەفە و زانستی 
کەالم بە دوور بوون، بەاڵم لە دواییدا ئەو دوو بوارە بوونە دیاردەیەکی شیاو لە رێبازی 

ەفەوە، ئیتر بە دەالیلی قورئانی و سۆفیگەریدا، یانی تەسەوف رۆیشتە بواری زانست و فەلس
وتەکانی پەیامبەر و شیعر و پەند و حیکمەتی جۆراوجۆریان بۆ چەسپاندنی رێبازی 

 تەسەوف بەکار بردووە...
 ئەمەش ناوی بڕێک لە ناسراوانی بواری تەسەوفە کە لە سەدەی شەشەمدا مردوون.

وە، لە ساڵی پێنج شێخ حەمادی دەباس، کە مامۆستای شێخ عەبدولقادری گەیالنی بو
 سەد و بیست مردووە.

شێخ عەدەی کوڕی مسافر، کوردی هەکاری، لە ساڵی پێنج سەد و پەنجاو حەوت 
 کۆچی مردووە.

نج سەد و شەست و یەک مردووە، بە ێشێخ عەبدولقادری گەیالنی، لە ساڵی پ
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 مەزرێنەری تەریقەتی "قادریە" دەژمێردرێت..اد
ردی، مامۆستای شێخ نەجمەدینی کبری بووە، لە ئەبولنەجیبی عەبدولقاهری سەهرەوە

 ساڵی پێنج سەد و شەستدا مردووە.
سەید ئەحمەدی کوڕی ئەبوحەسەنی رفاعی، لە ساڵی پێنج سەد و هەفتاو هەشتی 

 کۆچی مردووە.
ئەبومدینی بەغدادی، بە ]شێخ المغرب[ ناو دەبرا، هەروەها شێخ عەبدولقادری گەیالنی  

 ە، لە ساڵی پێنج سەد و نەوەدی کۆچی مردووە.ناوبراوبە ]شێخ المشرق[ 
 شێخ روزبەهانی، لە ساڵی شەش سەد و شەشی کۆچی مردووە.

شێخ مەجدەدینی بەغدادی، لە ساڵی شەش سەد و شەشدا بە فەرمانی محەمەدشاە 
خوارزم، فڕێ دراوەتە ناو رووباری جەیحونەوە نجم دین کبری بە نازناوی ]طامة الکبری[ 

 و شەشدا لە جیهادا کوژراوە. ودەلە ساڵی شەش س
 قوتبەدینی حەیدەری زاوی، لە ساڵی شەش سەد و هەژدەدا کۆچی مردووە.

شێخ فەریدەدینی عەتار، کەڵە سۆفی و داناو زانای سەردەمی خۆی، لە چارەکی 
 یەکەمی سەدەی حەوتەمدا لەشاری نەیشاپور مردووە.

 تەسەوف لە سەدەی حەوتەمدا

بەسەر سەدەکاندا رەنگە کارێکی ئاسان نەبێت، بەاڵم بۆ  بەشکردنی زەواری تەسەوفاد
ی پیر و مورشیدە ئاسانکاری و دەرخستنی قۆناغەکان و رۆشنکردنەوەی نەخش و رۆڵ

 زانی دابەش بکەم.. رەنگە شیاوتر و ئاسانتر بەرچاو بکەوێت... سەرەکان، بە چاکم
اینیەکان، کەم و زۆر لە پێشتر لەوە دوواین کەوا زەواری تەسەوف، رووداوەکان، گرفتە ئ

ول و کوشت و کوشتارەکەی وە، بەاڵم هێرشی بی ئامانی مەغرەورەوەکەیدا خۆی وەدەرخستو
 بە تایبەت لە دەڤەری خوراساندا لە سەرتاسەری بوارەکانی مادی و مەعنەویدا کاری بوە.

 هەر لەو سەدەیەدا دووکەلە پیر و چاوساق دونیای تەسەوف هاتنە مەیدانەوە ]محیدین
دوای هەزار ساڵ زۆرترە هێشتا نزیکەی عەرەبی و مەوالنا جەاللودینی رومی[ ئەوەسا 

گڕی بزیسکە و بریسکەی فکر و بۆچوونیان مەشخەاڵنێکیان ناوەتەوە... وتەکانیان، 
 ماونەتەوەو هەوێنی دونیای ریتم و موسیقای گەالنە.شیعرەکانیان 
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بۆ سەر ئێران  دوای پەالماری عارەب مێژوونووسان، بە تایبەت مێژوو نووسە ئیرانیەکان
هێرشی مەغول لەو پەالمارە کەمتر لە قەڵەم نادەن، ئەوەی سازەندەگی و ئەدەبیات و بوارە 
جۆراوجۆرەکانی ژیان و زیندەگی سەرتاسەری واڵتیان لە ژێر سمی ئەسپیاندا، سم ماڵ 

هەمان ئەندازە ئەوەی کردو رووباری خوینیان لە زۆر جێگەو شوینی واڵتدا وەرێخستوە، وە بە 
زانست و بیروڕای مەعنەویش بووە خوێن ئالودکراو بوو بەهۆی الوازی و پەرتەوازەیی 

 تەواوی تواناکانی سەدەی دوای خۆی...
ئەگەرچی لە سەردەمی پەالماری مەغولدا زۆر لە چاوساقانی بوارە رۆشنفکریەکان لە 

 واڵتدا جێگەو شوێنیان دیاری بووە وەک:
 ێنیعەتاری ملک جو 
 مەوالنا جەاللودینی رومی 
 شێخی سەعدی شیرازی 
 خواجە نەسیرەدینی توسی 
 یاقوت حەمەوی 
 ئیبنولئەسیر 
 محەمەد نەسوی منشی 
 ئیبنو ئەبی حەدید 
 منهاج ولسەراج 
 ئەسیرەدینی ئەبهەری 
 ئیبنولفوتی 
 نەجیبەدینی سەمەرقەندی 
 ئیمامی رافعی 
 عیزەدینی زەنجانی 
 ئەسیرەدینی ئەبهەری 
 وسسەید کوری تاو 
 کاتبی قەزوینی 
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 مەیسەم کوڕی عەلی بەحرانی 
 زەکەریای قەزوینی 
 جەمال قورەیشی 
 قازی بەیزاوی 
 رەزیە دینی ئسترابادی 
 بەهادینی ئەربیلی 
 سەفیەدینی ئەرمەوی 
 بابا ئەفزەلی کاشانی 
 عەالمە حیلی 
 ئەبونەسری فراهی 
 محەمەدی عوفی 
 شەمسی قەیسی رازی 
 ناسری مونشی 
 بي ئیبنولبي 
 سماعیلدین ئی کەمال 
 ئەسیرەدینی ئوماني 
 سەیفی ئسفرەنک 
 پوربەهای جامی 
 قانعی توسی 
 ئیمامی هەرەوی 
 مەجدی هەمگر 
 بەدرجای جرمی 
 همام تبریزی 

دەتوانین بڵێین زانست و لێکدانەوە لەسەدەی حەوتەمدا، کەم هەناسەو بێ مەودا بووەو 
داهێنان کرابووە  پەیڕەوی لەوتەی رابوردوو رەواجی زۆری پێدراوە و چاولێکەری دوور لە
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پیشە، وە نووسین زۆرتر کتاوی سەدەکانی کرابووە پیشە، وە نووسین زۆرتر کتاوی 
بردووەتە بەر حاشیە نووسین و دوور سەدەکانی رابوردوویان کورت کردووەتەوە و پەنایان 

بوونەوە لە زەوق و شەوقی بیروڕای رۆحی و عیلمی و عەقاڵن، لەسەدەی حەوتەمدا 
ووە و تا رادەیەک فکری فەلسەفی تیا گونجینراوە بە )عیلمی عیرفان( تەسەوف پێگەیشت

 یا ]تەسەوفی فەلسەفی[ ناوبراوە.
کیتابی ]فصوصي الحکیم[ لەالیەن "ئیبنولعەرەبی"یەوە نووسراوە، یا کیتابی ]فکوک[ 
قونیەوی نووسیویەتیەوە، یان ]لمعات[ی عیراقی و شیعرەکانی "ئیبنولفارس" قافڵەساالری، 

ۆناغە ]شێخ محیدین عەرەبی[ بووە، خاوەنی کیتابی ]فتوحات مکیة[ بەدوای ئەودا ئەو ق
 قوتابیانی وەک قونەوی...

لەم سەدەیەدا "خانەقا"کان نەخشێکی بەرباڵویان هەبووە، وە پلەی ]شێخ الشیوخ[ لەناو 
ید، رۆیشتووەم وە خانەقا بووبووە جێگەی پەروەردە کردنی موردەوڵەتی و دەسەاڵتدا فەرمانی 

 یان رۆشنفکری، ئەویش بەدوو شێوە بووە.چ لەبارەی ئاینیەوە 
یەکەم، وتەی شەفەهی پیرو مورشید، دووهەمی رەوش و ئامۆژگاری عەمەلی وەک، 

تریش  ڵکەری، سەماع و گەشت و گوزار، وە بڕێکیارۆژو، نوێژ، زکر، جلەنشینی، سو
 سۆفی نەبوونە، بەاڵم هاتوچۆی خانەقایان کردووە.

 وی عارفە ناسراوەکانی سەدەی حەوتەمە:ئەمەش نا
  ،شێخ شەهابودینی سەهرەوەردی، کە زۆر کیتابی فەلسەفی و ئاینی نووسیوە

وەک: عوارف المعارف، رشق النصائح، اعالم الهدی[ ئەو زاتە لە سەهرەوەردی 
نج سەد و سی نۆ لەدایک بووە، لەساڵی شەش وەد و سی و ێزنجاندا لە ساڵی پ
 ەتەوە کوڕد بوە.دوو کوژراوە و بەن

  ئیبنولفارز، خاوەنی قەسیدەی "تائبە" کە زۆرتر لە حەوت سەد و پەنجابەیتە، لە
 ساڵی شەش سەد و سی و دوودا مردووە.

  ]کۆچی لە دیمەشق مردووە،  53٥-٨51محیدینی عارەبی، ناسراو بە ]شێخ االکبر
 ئەمانەش چەند بەرهەمێکی ئەو زاتەن: فتوحات مکیە، فصوص الحکم.

 بورهانەدینی محەقق، یەکێک بوو لە پەیڕەوانی بەهائولوەلەدی باوکی  سەید
 کۆچی مردووە. 53٥مەوالنا، لە ساڵی 
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  ،کۆچی مردووە. 523شێخ رەزیەدینی عەلی اللە 
 کەمال جندی بووە، شەمس، ژیانی بە گەشت  شەمسی تەبریزی، هاو دەورەی باب

کۆچی  52٨ی رومی ]و گوزار گوزەراندووە، وە بووە بە دەستەگیرەی مەوالنا
 مردووە[

  کۆچی مردووە. 53٨ئەوحەدەدینی کرمانی، لە بەغدا لە ساڵی 
 .بابا کەمالی جوندی، مورشیدی شەمسی تەبریزی و عێراقی بووە 
 [ 5٨5شێخ سەعدەدینی حەمەوی ]کۆچی مردووە 
 [ 5٨2شێخ جەمالەدینی گبند ]کۆچی مردووە 
 [شێخ عەزیزی نەسفی، خاوەنی کتیابی ]مقصد االقصی 
  ]کۆچی مردووە. 5٨2شێخ نەجمەدینی رازی، نووسەری کیتابی ]مرصاد العباد 
  کۆچی مردووە. 5٨5سەالحودینی زرکوب یاری نزیکی مەوالنا رومی 
 [ 5٨٥سەیفەدینی باخرزی ]کۆچی مردووە 
 [ 555 – ٨5٥شێخ بەهائودینی زەکەریا مولتابی ]کۆچی مردووە 
  مردووە[کۆچی  551مەوالنا جەاللودینی رومی ]ساڵی 
 [ 553سەدرەدین محەمەدی کوڕی ئیسحاقی قونەوی ]کۆچی مردووە 
 [ 55٥نەجیبەدینی عەلی کوڕی برغشی شیرازی ]کۆچی مردووە 
 ... موئەیەدینی جوندی 
 [ 551 – 511حوسامەدینی حەسەن چەلەبی ]کۆچی مردووە 
 [ 5٥5شێخ عراقی ]کۆچی مردووە 
 [ 592شێخ سەعدی شیرازی ]کۆچی لە شیراز مردووە 

 تەسەوف و بەرهەمی ئەدەبی

ئاشکرایە سەرەتای رێبازی تەسەوف سەدەی یەکەم و دووهەم رێبازێکی سادەو ئاشکەرا 
بووەو تەنها بە پەرستن و قول بوونەوە لە ئاین و پاراستنی دوور ئەندازەکانی شەریعەت، وە لە 

زانستە غەیری سەدەی سێهەمدا کە فەلسەفە و حیکمەت و وردەکاری لە لێدوان و 
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جۆری تێفکرین وە چ دەربارەی ئاین و مەرگ و نێو ئیسالمەوە،  ئاینیەکان دزەی کردە
ژیان، چ دەربارەی کەلتووری گەالنی دوورو نزیک کەوتە خولیای زۆرکەسەوە، وە 

تری کۆمەڵگا گۆڕانکاری لە فکر و زکرو هەروەها جۆری  تەسەوفیش وەک بوارەکانی
ەک: بیروبۆچونی وەحدەتی وجود، فەنافیال وە بەقای ژیاندا کەم و زۆر تیادا وەدەرکەوتووە و

خودادا، وە عیرفانی حەقیقی دەستی پێکردووەو ئیتر وشەی "عارف" جێگەی "زاهد" و 
دەرەوەی تەسەوف  ی"عابد"ی کردۆتەوە، وە ئەو جیاوازی مەعنایە زۆرتر فەیلەسوفەکان

بەرهەمی ئەدەبی و سین و نیشانیان کردووە، وەک ئەبوعەلی سینا.. لەو کاتانەیدا نوو دەست
رێبازی تەسەوفدا نەک بووبێت دژی بوونە و باوەڕیان وابووە کە ]ئاینی لەنێو 

[ە یانی زانست پەردەگەورەتاوێلکەیە، لە سەدەی سێهەمدا رەوشت و 
بۆچوونەکان عیرفانیەکی دەماودەم بووەو نەنووسراونەتەوە، وە مورشید بەزمانی حاڵی 

و کەکە دواوە سنگ بە سنگ باڵویان کردۆتەوە، وە تا رادەیەکیش گاڵتەو جەفەنگ خەڵ
القرتێیان بە زانست و رۆشنفکری فەلسەفی و زانستی کردووە، وە کۆشاون، دڵی لە 
وتەکانی ناقوتابخانە پاک بکەنەوە، تا ئەوە نەکرێت سەفاو سادەگی لەدڵدا جێگەی 

 رمویەتی:نابێتەوە. مەوالنای رومی لەم رووەوە فە
 نیستیست کارساز مطلق هست

 چیست نیست جز کن هست کارگاه

 کسی بنویسد هیچ نوشته بر

 مغرسی اندر کارد نهاله یا

 بەرچاو:ئێمە لێرەدا بڕێک لە وتەی سوفیە ناسراوەکان دەخەینە 
کاتێک کابرایەک بەناوی "حبیب عجمی" دیاردەی کەراماتی لێ دەرکەوت کە بۆ 

غەز و ەوار بووە، ]حەسەن بەسری[ کە سەرتاسەری ژیانی لەناو کاخۆی کابرایەکی نەخوێند
 دا گوزەراندوە لە حەبیب دەپرسی:مرەکەب

 ئەمە چ بەزمیکە؟
دڵ سپی دەکەمەوە، تۆیش بە رەش کردنەوەی  حەبیب وەاڵمی دایەوە: من ناوی

 کاغەزەوە سەرگەرمی..
 :ئیبراهیم ئەدهەم وتوویەتی 
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 تر نەبووە ەوەی پێم وترا ئیتر مەخوینەوە سەخت"هیچ شتێک بەالمەوە بە ئەندازەی ئ
 :جونەیدی بەغدادی وتویەتی 

"خودا کە رەحمەت ببارێنێتە سەر کەسێکدا هەواڵەی رێبازی تەسەوفی دەکات و لە 
 خوێندنەوە بە دووری دەخا، مورید نیازی بە خوێندنەوە نیە، تەنها بۆ فێر بوونی نوێژ نەبێت

 ەتی: بایەزیدی بستامی وتویەتی: پەروەردگار شێخ ئەبولسەعیدی ئەبولخەیر وتوی
بە تەنهایی دەبوایەوە بیت.. تۆ بە قەڵەم و کاغەزەوە بەدوای کەسێکە دەبێ 

 کەوتوویت؟
  ،جونەیدی الی وابووە: خوێندن و نووسین مایەی بەرباڵوی بیروفکری سوفیە

 عارف ئەوەیە گوێی لە وتەکانی خودا بێت و بێ دەنگ بێت...
 ری، دەربارەی، بشرحافی نووسیویەتی:عەتتاری نەیشاپو 
وا زانراوە حەوت باوڵ کیتابی نووسیوە، هەمووی لەژێر خاک و خۆڵدا داپۆشیوە و "

 هیچی لێ نەدواوە، وتویەتی:
 "بۆیە لیی نادوێم، تا هەست بەخۆ گەورە بوون نەکەم..

 :بایەزیدی بستامی وتویەتی 
لە زیندوەکانەوە زانست وەردەگرین.. خەڵکی زانستیان لە مردووەکانەوە وەرگەتووە، ئێمە 

 من دەربارەی حەق دەدوێم وە بەالمەوە دژوارترین بوار فێربوونی زانستی ئاشکەرایە..
 :فەریدودینی عەتتار، دەربارەی یوسفی کوڕی رازی وتویەتی 

فەرمانی پێداوە تا بگەڕێتەوە شارو دیاری "کە ئەو موریدی زەنونی میسری بووە، زەنون 
 وتویەتی: ئامۆژگایم بکە...خۆی، حوسەین 

 :زەنون وتویەتی: سێ وەسیەتت بۆ دەکەم 
مام ناوەندی و، سێهەمیان بچووکە.. یەکەم ئەوەیە.. یەکەمیان، گەورەیەو، دووهەمیان 

شورەوە.. تا پەردەت بۆ ال تە بیئەوەی خوێندۆتەوە فەرامۆشی بکەی.. ئەوەی نووسیو
 دەبرێت.
  یەتی:کوڕی عەبدوڵاڵی تەسەتوری وتوسەهلی 

"هەر دڵێک بە زانست زاخاو بدرێتەوە، سەخترین داڵنە.. چونکە پابەندی ئەو زانستەیەو 
 کەم بیر لە خودا دەکاتەوە.
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هەروەها وتویەتی: زانیاران، سێ بەشن... زانیاری بە زانست، زانستی زاهیر و بەو زمانە 
تەنها بەوانەی دەڵێت کە ئەو زانستە دەدوێت.. زانیارە بە زانستی شاراوەو داپۆشراو "باتن"وە 

تر، ئەوەیە کەوا تەنها لەنێوان ئەوو خودای خۆیدایەو بە  زانیاریەکی ئاگاداری ئەو بوارەن..
 تری ناڵێتەوە.. هێچ کەسێکی

  جامی لە کیتابی "نفحات االنس[دا، دەربارەی "عەبدوڵاڵی کوڕی جازر"دا کە
ی.. کە لە میسر خاڵۆی یوسفی کوڕی حوسەین بووە، نووسیویەتی: یوسف وتویەت

گەڕامەوە، کاتێ بەالی زەنونەوە بوم و بۆ بەغدا هاتمەوە عەبدولالی حازر خالومە 
 لەوێڕابوو، دەیویست بۆ حەج بڕوا، لێیەوە نزیک بوومەوە.

 ؟یوتی: لە کوێوە هاتو
 وتم: لە میسرەوە.. دەمەوی ئامۆژگاریم بکەیت..

 وتی: رەنگە قەبوڵی نەکەی...
 ...وتم: بەلکی قەبوڵم کرد

: کە شەو داهات، هەرچی کتێبت هەیە بیهاوێژە ناو دیجلەوە، بە تایبەت ئەوانەی یوت
 لە زەنونەوە لییانەوە فێربوویی..

دانی حەزرەتی موسا و  مەوالنا، لە دەفتەری سێهەمدا "مەسنەوی" دەربارەی مۆلەت
ری واستی جادوگەران لە قەسیدەیەکی دوورو درێژدا دواوە، عەتتار دەربارەی شێخ ئەبوبەک

نووسیویەتی: "کە حەق دەرکەوێ عەقل فەرامۆش دەکرێت، کە حەق لەناو چو ئەو دەم 
 عەقل دەردەکەوێ..

 یس ابلیس"دا رێبازی تەسەوف بەکار و کردەوەیەکی ئیبنولجوزی، لە کیتابی "تلب
بێ سەر و پا دادەنیت و دەڵێت: کۆمەڵێکن بێ کارەو بێ ئورزەو لە تاریکیدا ژیان 

کۆمەڵێکی  بابەکوشتەی زانست و زانیارەکانن زۆربەیان دوژمنی دەگوزەرێنن و
سەیرن، کاتێک خولیای دەروونی نەخۆشیان دەکەوێتە حەشوکە و جواڵن، ناوی 
]زانستی باتن[ی لێدەنین و دەڵێن ئەوە رازی خوداییە و دەیهاویژیتە ناو دڵ و 

 دەرووني سۆفیانەوە..
ەریعەت و حەقیقەتەوە، من ئەوە بە جەهل شبڕێک لە سۆفیان جیاوازیان خستوەتە نێوان 

و گەوجی دەزانم، چونکە شەریعەت بۆخۆی حەقیقەتەوە هەر کەسێک لە دەرەوەی 
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شەریعەتەوە بەدوای حەقیقەتەوە بیت بە هەڵەدا چووە.. ئەوانە لە زانستەوە بەدوورن، بڕێکیان 
ریا و رووبارەکانەوە، تریان کتیبیان توڕداوەتە ناو دە کیتابیان لە ژیر خاک ناشتووە، بڕێکی

وەک ]ئەحمەدی کوڕی ئەبی جەوادی[ سی ساڵ بە نووسین و کیتابەوە خەریک بووە 
 تەواوی نووسینەکانی هاویشتۆتەوە ناو دەریاوە و وتوویەتی:

ئەی زانست من لەرووی کەم هێزییەوە نغروت ناکەم.. من لە رێگەی تووە خوام ناسیوە، 
تی، کەسێک دەناسم حەفتا سندوق کیتابی نووسیوە ئیتر نیازم پیت نەماوە، شیلی وتویە

بەاڵم تەواوی ئەوانەی فڕیداوەتە ناو دیجلەوە "ئیبنولجوزی" دەلیت: ئەوە بۆخۆی خوری 
 تر نیە.. "شیلی"یەو، کەسی

ولزەمان "جەمالودینی گیلی"  "جامی" لە کیتابی ]نفحات االنس[دا، دەربارەی عەین
ەجمەدین کبری[ بووە، دەڵیت: کەوتمە رێ بۆالی جەمالەدین پەیڕەوی ]شێخ نوتوویەتی: 

ئەو پیرە، بڕێک کیتابم خستە ناو کۆڵەبارەکەمەوە، تا لە رێگەدا بێ هاودەم نەبم، کە 
نزیک "خوارەزم" بوومەوە شەوێک شێخ کبری هاتە خەوم و وتی: ئەی گیلەکێ 

پرە کتاوم هەیە و  بارەکەت توردەالوە.. کە بە خەودا هاتم روانیم من لەماڵی دونیا ئەو کۆڵە
 بەس..

شەوی دووهەم هەمان خەونم دییەوە، شەوی سێهەم هەروا تا لە شێخم پرسی: کام 
 کۆڵەبار؟

 وتی: ئەو کتێبانەی بەالتەوەن..
کە لە خەو هەڵسام کیتابەکانم هاوێژتە ناو رووباری جەیحونەوە، کە گەیشتمە خزمەتی 

 شێخ وتی: ئەگەر وات نەکردبا بە کەلک نەدەهات.
هۆی سەهەنەیی لە ئایندا وە هەروەها  بنولجوزی دەڵێت: ئەوانەی بڵێن زانست دەبێتەئی

ورەترین عیبادەتە.. یبادەت، با ئەوە بزانن زانست و خوێندنەوە گەعفەرامۆش کردنی 
چیک بەدەستی ]حوسەینی کوڕی ئەحمەدی سەفار[ دەبینێ دەگێڕنەوە "شبلی" قەڵەم و ئۆپ
ەوە، من رەشی دڵم بەسمە.. بەسەر ئەوانەشدا کەڵە سۆفیانی دەڵیت: رەشاییت لیم دوور بخەر

دونیای تەسەوف بەرهەمی بەنرخ و پر لە زانستی زۆریان نووسیوەتەوە، کە ئەوڕۆ بە 
 سەرمایەی ئەدەبیاتی گەالنی موسلمان و غەیری موسلمان دەژمێردرێن..

 ئەمەش ناوی بڕێک لەو بەرهەمانەیە..
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 چی مردووە، کیتابی "الفهرست"ی نووسیوە.کۆ 3٥٨ئیبنولنەدیم، لە ساڵی  -2
 یەحیای کوڕی رازی ]کیتابی، المریدین[ی نووسیوە -1
ئەبو حەفس ]عەمری کوڕی محەمەدی کوڕی ئەلحەکیم[ کیتابی ]قیام اللیل و  -3

 التجهد[ی نووسیوە.
 بشری کوڕی مسنف، کیتابی ]کتاب الزاهد[ی نووسیوە -2
 کیتابی ]التفکیر و االعتبار[ی نووسیوە. حارسی کوڕی ئەسەدی عاسی بەغدادی، -٨
 ئەبوسری مەنسور کوڕی عەمار ]مجالس[ی نووسیوە. -5
ئەبو جەعفوری محەمەدی کوڕی حوسەینی جالنی، کیتابی ]کتاب الصحبە[ی  -5

 نووسیوە.
ئیبن ئەبی دونیا عەبدولالی کوڕی محەمەدی کوڕی عبید، ئەبنولنەدیم. سی و  -٥

مکائد الشیطان[، االخالص و النیة، مکارم االخالق، کتاب سێ کتاوی ناو دەبا ]کتاب 
 التقوی وە زهد مال بن دینار[ ناوی بڕێک لە بەرهەمەکانی ئەو زاتەن..

 ئیبنولجونەید، کیتابی ]المحبة، الخوف، الورع، الرهبان[ی نووسیوە. -9
ئەبولحەسەن عەلی کوری محەمەدی ئەحمەد میسری، خەڵکی ساری ] -21

واڵتی میسر ژیاوە و گەڕاوەتەوە بەغدام کیتابی ]کتاب الکبیر[ کە [ بووە، لە 
 چل کیتابی جۆراوجۆری تیادایە، وەک ]المراقبە، کتاب الخوف، فضل الفقر علی الغني[

عەبدولاڵی کوڕی ئەحمەدی کوڕی محەمەد مەعروف بە غوالم خەلیل ناوسراوە  -22
 الی اللە، الصالة، کتاب المواعظ[ی نووسیوە. قطاعنکیتابی ]الدعاء و کیتابی اال

عەبدولالی کوڕی سەهلی تەسەتوری، کیتابی ]دقائق المحبین، مواعظ العارفین،  -21
 جوابات اهل الیقین[ی نووسیوە.

ئەبو حەمزەی سوفی، دانەری کیتابی ]المنتمین من السماح و العباد و  -23
 المتصوفین[ی نووسیوە.

ی کوڕی محەمەدی دینەوەری، ئەم کیتابانەی نووسیوە" ئەبولحەسەنی ئەحمەد -22
 ]کتاب االبدال، کتاب مواطن العباد[

حوسەینی کوڕی مەنسوری هەالج، چل و شەش کیتابی نووسیوە: ]طاسین االزل،  -2٨
 علم الیقاد و الفناء، الیقین، التوحید[ بڕێک لە بەرهەمەکانێتی..
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 دەبات وەک:ئیبنولجوزی ناوی بڕێک لە نووسەرانی تەسەوف 
 حارسی محاسبی -2
 ئەبو عەبدولرەحمان سەلما -1
 ئەبو نەسری سەراج -3
 ئەبو تالبی مەکی -2
 ئەبو نەعیمی ئەسفەهانی -٨
 عەبدولکەریمی کوڕی هەوازن قشیری -5
 محەمەدی کوڕی تاهیری مەقدەسی -5
 ئەبو حامیدی غەزالی -٥
 ئەبو سەعیدی ئەحمەدی کوڕی عیسای خەراز -9

 حوسەینی کوڕی مەنسوری هەالج -21
بولحەسەنی عەلی کوڕی عوسمانی کوڕی ئەبی عەلی جەالیی هەجویری هەروەها، ئە

کۆچی مردووە.. ناوی بڕێک کیتاب دەبا، کە پیرەکانی  251غەزنەوی، کە لە ساڵی 
 رێبازی تەسەوف نووسیویانە:

 اسرار الخرق و الملونات، لەالیەن عەلی کوڕی عوسمانی جەالییەوە نووسراوە -2
 ]بیان آداب المریدین[ی نووسیوە.. محەمەدی کوڕی عەلی ترمزی، کیتابی -1
عەبدولرەحمانی محەمەدی کوڕی حوسەین سەلمی، کیتابی "تاریخ اهل الصفة[ی  -3

 نووسیوە.
 جەعفەری محەمەدی کوڕی میسیاح سەیدەالنی، کیتابی ]تصانیف[ی نووسیوە. -2
 جونەیدی بەغدادی، کیتابی ]تصحیح االرادە[ی نووسیوە. -٨
 ]تغیر[ی نووسیوە.محەمەدی کوڕی عەلی ترمزی، کیتابی  -5
 ا و بقا[ی نووسیوە.نعەلی کوڕی عوسمانی جالبی، کیتابی ]ف -5
 کتاب قشیری -٥
 عەلی کوڕی عوسمانولمەکی، کیتاوی ]محبت[ی نووسیوە. -9

 ی نووسیوە.[محەمەدی کوڕی عەلی ترمزی، کتاوی ]النهج -21
 ی نووسیوە.[ئەبی نەسری سەراج، کیتابی ]لمع -22
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 ی نووسیوە.[یةمحەمەدی کوڕی ترمزی، کیتابی ]ختم الوال -21
 ی نووسیوە.[ئەبی عەباسی سەیاری ]رسائل -23
 ی نووسیوە.[عەلی کوڕی عوسمانی جەالبی، کیتابی ]الرعایة بحقوق اللە -22
 ی نووسیوە.[محەمەدی رویم کوڕی ئەحمەد ]غلط الواجدین -2٨
 ی نووسیوە.[ئەبی معمر ئەسفەهانی ]ئەندرە آباحت -25
سیوە، لەوانە: ]البیان دیاری عەلی کوڕی عوسمان جەالی. گەلی کیتابی نوو -25

 الهل العیان[، ]منهاج الدین[ و ]نحو القلوب[، ]نوادر االصول[..
کاتێک مورشید و پیرەکانی رێبازی تەسەوف دەستیان بە نووسین کردووە، سەرەتا بە 

وتویەتی نووسراوەتەوە، شێوەی رینمایی و هوشیار کردنەوەی موریدان بووە، ئەوەی مورشید 
ەکاندا چی بوترێت، چۆن هەڵسەن، یا دانیشن، رک یا لە بازنە زیکو رەسمی سلو وەک رێ

یا رەفتار بکەن.. ئەو سەردەمانە هیچ خەوەرو هەواڵێک و پی زانینێک بەدەست نەهاتووە، 
دەیارەی حیکمەتی نوێ ئفالتونی یان ئیشراق، واتە نووسراوەکان لە بازنەی، تۆبە، سەبر، 

لیای رابوردو زیاتر باسی دیکە نەکراوە.. لەو زوهد، ریازەت، وە باس لە کەراماتی ئەو
دەمەدا ئەوەی پیاوانی شەرعی ئاڵۆز کردووە، باس لە ختووەو وەسوەسەو بووە، بەالیانەوە بە 
تازەگی و )بدعەت( لە قەڵەمیان دەدا.. ]خواطر[ باسێکی گرنگی نێوان سوفیان و زانایانی 

ەوەیە وە کردەوەش سەرەتا و شەرع بووە.. بەالیانەوە "خواطر" هۆی جواڵنەوەی کرد
ەوەی ئارەزو، بریار و عەزم و نبە سەرچاوەی جواڵئەنجامدانی کارە، وە ئەو ختورەیە کە 

سوربون لەسەر ئەنجامدان، وە ختورە بووە بە دوو بەشەوە، یا ئەوەسا مرۆڤ بەرەو کاری 
گا.. ئەوەی پەسەند و شیا و دەبات، یا بە پێچەوانەوە بەرەو نەشیاوی و سەرئەنجام هەڵدێر

لەتای تەرازوی خەیردایە پێی وتراوە ]توفیق[، ئەوەی لە تای شەڕو شەیتاندایە بە 
[یان هەڵخەڵەتاندن.. وە زۆر لە پیاوانی شەرع وەک ئیبنولجوزی، وە ئیمامی ء]اغوا

 حەنبەلی دژ بە رێبازی تەسەوف دواون..
اخەوە زۆربەیان لەناو زۆربەی کیتابەکانی ئەو سەردمە بە زمانی عەرەبی دەنووسرا، بە د

چوونە.. لە دەورەی دووهەمدا، کە بواری فەلسەفە و عیرفان، ئوسولی ئاین و زانستی 
وتووێژ، هاتە نێو ئیسالمەوە، ]تەسەوف[یش لە بواری خۆیدا سودی لەو بیرو رایانە 

ڕەوانی قافلە ساالری ئەو قۆناغە، محیدین عارەبی بووە. وە بە دوای ئەودا پەی وەرگرتووە..
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وەحدەتی وجودیان بە  بیروڕایە فەلسەفەی ئیالهی وەک ]سەدرەدینی قەونەوی[ـ
 وردەکاریەوە شی کردۆتەوە.

 ئەمەش بڕێک لە کتاوەکانی تەسەوفە تا سەدەی هەشتەم:
 بەرهەمەکانی حارسی محاسبی، وەکو ]رعایة حقوق اللە[ -2
 کیتابی ]اللمع في التصوف[، لە الیەن ئەبونەسری عەبدوڵالی کوڕی عەلی -1

 سراجی توسیەوە نووسراوە..
کیتابی ]التعرف لمذهب التصوف[، لەالیەن ئەبوبەکری محەمەدی کوڕی بوخار  -3

کالبادیەوە نووسراوە، تیایدا نووسراوە ]لوال التعرف لما عرف التصوف[. ئەگەر 
 کتاوی ]تعرف[ نەبوایە سۆفیگەری نەدەناسرا

تالبی کوڕی محەمەدی کیتابی ]قوت القلوب في معاملة المحجوب[ لەالیەن ئەبو -2
 کوڕی عەلی کوڕی عەتیە تولحارسیە نووسراوە.

محەمەدی کوڕی  کیتابی ]طبقات الصوفیە[ لەالیەن ئەبو عەبدولرەحمانی -٨
 ریەوە نووسراوە.وحوسەین سەلمای نەیشاب

کیتابی ]حلیة االولیاء[ لەالیەنی ئەبونەعیم ئەحمەدی کوڕی عەبدولالی  -5
 ئەسفەهانیەوە نووسراوە.

 ریةرسالە قش -5
 کیتابی ]منازل السائرین[ لەالیەن خواجە عەبدولالی ئەنساریەوە نووسراوە. -٥
 کیتابی ]احیاء علوم الدین[ لەالیەن غەزالیەوە نووسراوە. -9

 کیتابی ]تمهیدات[ و ]زبدة الحقائق[ لەالیەن عەینولقوزاتی هەمەدانیەوە نووسراوە. -21
الیەن محەمەدی کیتابی ]اسراء التوحید في مقامات الشێخ أبی السعید[ لە -22

 کوڕی ئەلمنوەری کوڕی سەعیدی ئەبولحەیرەوە نووسراوە.
 کیتابی ]صفوة الصفاء[ لەالیەن شێخ رۆژبەهانی بەقلیەوە نووسراوە.. -21
 کیتابی ]علوم الحقائق[ لەالیەن سەعدەدینی حەمەویەوە نوسراوە. -23
ب[ لەالیەن سەدرەدین محەمەدی کوڕی ئیسحاقی قونەویەوە یکیتابی ]مفتاح الغ -22

 ووسراوە.ن
سۆفیگەری بووە بە کۆلەکە و بنەمای شیعری فارسی،  بیروڕایئەوە حاشا هەڵنەگرە، 
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وە زۆربەی زۆری شاعیرانی کالسیک بەو زمانە دواون، وە هەتاوەکو شاعیرانی کالسیکی 
ئەدەبیاتی کوردیش کۆشاون بەو زمانە بدوێن و درێژە پێدانی لەو رووەوە بۆخۆی چەندین 

ئەوەندی لیی دەدوێین هەتاوەکو ئەگەر وەک نموونە لییان بدوێین دیسان کیتابە. بۆیە هەر 
 درێژە دەکێشێ
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 فەرهەنگی تەسەوف
 
 

وشەو واژەی ئەدەبیاتی تەسەوف، ئەلف و بای جیاوازی خۆی هەیە و شاعیرانی دونیای 
ی دواون، جا بۆیە بەندە بە پێویستی دەزانم ئەو موفرەداتە بخەمە بەرچاو ەئەدەب بەو زمان

خوێنەری کورد، تا بەوردی لە کاکڵە و مانای راستەقینەی شیعری تەسەوف تێبگەین، 
ئەڵبەتە ئەو موفرەداتانە لە بنەماوە عارەبی بوونە، وەمن ناچارم هەمان وشە وەک خۆی 
دابنێم و ماناکەی لێکبدەمەوە، وە زۆر کیتاب لەو رووانەوە نووسراون، بەندە گرنگەکانیان 

 هەڵدەبژێرم وەک:
بنولعەرەبی، کە بە ]شێخ االکبر[ ناسراوە، دانەری کیتابی ]الفتوحات المکیة[یە، ئی -2

شێخ محیدینی محەمەد عەلی تای ئەندەلوسی لە ساڵی شەش سەد و سی و 
 هەشتی کۆچیدا مردووە..

کیتابی ]اصطالحات الصوفیە[ کە لەالیەن کەمال و دینی عەبدولرەزاق کاشانیەوە  -1
 و سی و پێنجی کۆچی مردووە.. نووسراوە، لە ساڵی حەوت سەد

کیتابی ]تعریفات[ لەالیەن سەید شەریف عەلی کوڕی محەمەدی جورجانیەوە  -3
 نووسراوە.

کیتابی ]الرسالة القشیریة في علم التصوف[ لەالیەن ئەبولقاسم عەبدولکەریم  -2
 کوڕی هەوزن قشیریەوە نووسراوە..

 کیتابی ]اصطالحات الصوفیە[ لەالیەن کاشانیەوە نوسراوە -٨
 کیتابی ]کشف المحجوب[ لەالیەن هجویریەوە نووسراوە.. -5
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 فەرهەنگ

پەروەردگار، ناوە ئیالهیەکان ]حي، عالم، مرید،  ناوی یەکەمی ئەئیمەتولئەسما
 قادر، سمیع، بصیر، متکلم[ سەرچاوەکەی کاشانیە..

 .. "هجویری"ئەوشتەی بێ پایانە.. سەرچاوە ئەبەد
تەواو دەبێ، یانی یەکانەی دا هەموو بوارێک لەوجودی حەق ئیتحاد

 .. "کاشانی"موتڵەق
تر دانێت..  وشەیەکە کەوا کەس خۆی بەپابەندی یەکێکی الکئیت

 "کاشانی"
وشەیەکە بەرانبەر نکول و نەخی کردنەوە، زۆرتر بۆ نەفی  ئیسپات

 سیفاتی بەشەریەت و سەلماندنی سولتانی حەقیقەت
 ەبڕێتناوی کەسێکی زۆرتر بۆ غەیب بەکار د ئەحەد
مەبەست لە هەڵبژاردنی حەقە کە پەیڕەو حەق بەسەر خۆیدا  ئختیار

 زاڵ دەکات..
واتە پەیڕەو لە کارو کردەوەیدا، جگە لە پەروەردگار پەنا بۆ  ئیخالس

 .. "تەعریفات"هیچ شاهدێک نەبات
.. ئەو زانیاریانەیە کە ببێتە هۆی پارێزکردن لە هەڵەکردن ئەدەب

 "ئیبنولعەرەبی" 
. وحەبەتە لەدڵ و دەروونی پەیڕەدا.خۆڵەمێشی ئاگری م ەئیراد

 "کاشانی"
 .. "هجویری" ئەوەی کەمن سەرەتام بۆ نەبێت ئەزەل

سێ بەشە، ئەزەلی و ئەبەدیە کە پەروەردگارە.. با نە ئەزەلیە و  ئەزەلی
نە ئەبەدی، کە دونیایە کە سەرەتای هەبووە و دوادوایش هەیە، 

ووەو دوا دوایش هەیە، یان ئەبەدیە کە دونیایە کە سەرەتای هەب
.. و ئەزەلی نیە، وەک ئاخیرەت کە سەرەتای هەیە و بێ پایانە

 "تەعریفات" 
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دا ]نفحات  کارێکی نائاسایی کە جادوگەرێک ئەنجامی ئیستدراج
 االنس[...

 .. "تەعریفات" ناوی خودایە ئیسمی ئەعزەم
 .. "هجویری" هەواڵی بە دڵ نەبوو ئیشارە
 .. "هجویری" شێوەی حال لەرووی حەق و ناحەقەوە ئیشتباە
 .. "تەعریفات" بەالدا کێشانی عاشق بەرەو دیدار ئیشتیاق
خاوێن کردنەوەی دڵی پەیڕەو، تا دڵی پڕ لە عیشقی خودا بێت  ئیستیفا

 .. "هجویری" و بەس
پەروەردگار بەندەی خۆی بە ئەدەب کا و ئەوی رەوشتی ساکار  ئیستناع

 او دڵ و دەروونیەوە...هەیە بیخاتە ن
 تەوینانەی دەربارەی خوداوەند.. "کاشانی"ئەو راس تەبئەعیانی سا
 "کاشانی".. دوا پلەی پایەی رۆح ئوفق ئەعال

 "کاشانی".. پایانی پلەی دڵ ئوفقی موبین
 ئاماژەیە بە خودی خوا.. "کاشانی" ئەلف

 "تەعریفات".. یانی عەقڵی یەکەم ئومولکیتاب
.. لە چەپ و راستی پیرەوە دادەنیشن دوو کەسەیە کە ئەو ئیمامان

ئەوەی الی راستەوە بۆچونی بۆالی مەلەکوتە و ئەوەی الی 
 چەپ، بۆچونی بۆالی موڵکەوەیە "کاشانی"

 دڵ تاقیکردنەوەی پەیڕەو، لە بۆنەهاتەکاندا "هجویری"... ئیمتحان
ن و مەبەست لە کۆمەلەی ]مەالمەتیەکان[ە، ئەوانەی ئەولیا ئومەنا

 هیچی دەرناخەن "هجویری"...
 نەمانی بێ دەربەستی لەدڵدا "هجویری" ئینتیباە
 گۆڕانکاری دڵ لەکاتی حاڵ لێهاتندا.. "کاشانی" ئینزعاج

بەندێکە لە رەوشتی سلوک، کە هۆکارەکەی تەنها  ئونس
 خودایە..."هجویری"...

 شانی"خوداییە.. "کائینسانی تەواو، کیتابێکی پەسەندی  ئینسان کامل
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 "تەعریفاتمانا پەرژاندن بە پەنهانی.. " ئیحاء
 لێدوان بێ ئاماژەکردن... "هجویری" ئیما

 ونیلە پەروەردگارەوە، بەتیژی لەناوچ رۆشنایی باریقە
جگە لە خودا هەرچی بێت لەناو چووە، حەقیقەت جگە لە خودا  باتل

 "تەعریفاتتر نیە.. " هیچی
 ا.. "هجویری"دڵ کردنەوەی بێ پێچ و پەن بەست

 "تەعریفاتئەو هێزەی بەشێکی خودا لەدەرووندا دەدرەوشێتەوە.. " بەسیرەت
هەر چەند ئازار و نەخۆشی لە لەش و ئەندامدا زۆرتر بێت بەو  بەاڵ

 ئەندازەیە لە پەروەردگارەوە نزیک بوونەوە.. "هجویری"
ئەوەی لەپڕ لە غەیبەوە دەکەوێتە دڵەوەو دەبێتە مایەی  بوردە

 انی.. "ئیبنولعەرەبی"شادم
 دڵێک کە پڕە لە ئیخالس.. "کاشانی" ولحیکمەتبەی

 چۆنیەتی پەیوەندکردنی دلەوە بەخودا.. "کاشانی" بەیتولعیزە
 دڵی مرۆڤی تەواو و سەرە.. "کاشانی" بەیتولمەحرەم
 دل و دەروونی خاوێن.. "کاشانی" بەیتولمەقدس

جگە لە خودا.. خاڵی بوونی دڵ لە تەواوی هەستەکان  تەجرید
 "تەعریفات"

ئەو تیشکە دەم دەمانەی خوداوەند کە دەکەوێتە بیر و دڵ و  تەجەلی
دەروونەوە، ئەوانەی شایستەی ئەو تیشکانەن کە پەیڕەو بیەوێ 

 دەیبینێت و نەشی ویست نای بینێ.. "هجویری"
 "هجویری".. خۆگیردان بە کۆمەڵێک، دوون لە حەقیقەتەوە تەحلی
 "هجویری".. بۆ وەالوەنانی کۆسپی بەر پێی پەیڕەو تەقەلال تەخلی
 "تەعریفات".. پێشوازی لە رووداوە تەسلیم

هەڵسان و ئەنجامدانی بەندەکانی شەریعەت، یا واتە رەوشتە  تەسەوف
 "ئیبنولعەرەبی".. پەسەندەکان

 "تەعریفات".. پشکنین بە شێوەیەکی پڕ لە حەقیقەت تەفرید
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 "هجویری".. نەکرابێتدەرخستنی شتێک کە  تەلبیس
ئەمالوئەوالی بەندەو گۆڕانکاری لە هەڵوێستدا "ئیبنولعەرەبی"  تەلوین

 دەڵێت: ]کل یوم هو في شأن[
"ئیبنولعەرەبی" وتویەتی .. حاڵ و ئەحواڵی ئەوانەی پێگەیشتون تەمکین

 "هجویری".. ]التمکین رفع التلوین[
 بەدوای سووکردا گەڕان.. "کتاب حازر تەوجد
 ئومێدەوار بوون بەوەی خودا دەیبەخشێت.. "کتاب حازر" لتەوک

 "ئیبنولعەرەبی".. دونیای ناوەندی حەیەروت
 "هجویری".. نزیک بوونەوە لە لوتفی پەروەردگار جەزەبە
 "هجویری".. هەوێنی حەقیقەت بۆ سێ کوچکەی دوورئەنداز جسم
 ئەوەی پەیوەندە بە توڕەبوونی پەروەردگارەوە جەالل
 "کاشانی".. ی لوتفی خوداوەندفئەوسا جەمال
 "ئیبنولعەرەبی".. ئاماژەیە بە حەق جەمع

 "تەعریفات".. پلە و پایەیەکی تەواوکەری جەمعە جەمعولجەمع
ئەوەی دەخرێتە گەردنت ئەوە "فرق"ە و ئەوی لە تۆ دەسێنرێت  جەمع و تەفرەقە

 "تەعریفات".. ئەو جەمعە
 "هجویری".. ە خوداکردنی ورەو باوەڕ ب کۆمەڵ جەمعیەت

.. کاکڵەی هەستەکانی لەش و بەدەن، هەروەها عەقل و باوەڕ جەوهەر
 "کتاب حازر"

 "ئیبنولعەرەبی".. ئەو شتە جوانانەی چاو نایان بینێت حجاب
 "تەعریفات".. سەرگەردانی بیروڕا حیجابولعیزە

 "کاشانی".. ئەیب ئاماژەیە بە مرۆڤی تەواو بێ حجەتولحەق عەلەلحەق
.. ئاماژەیە بە بڕێک تەجەلیات کە پەیڕەو بەرەو تیاچون دەبات ەرقح

 "تەعریفات"
 "تەعریفات".. ئەو حەقیقەتانەی بە بەرچاوەوەن حروف

 "تەعریفات".. خۆ دەربازکردن لە تەواوی ئارەزووەکان حوریەت
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 "هجویری".. رازی بوون بە فەرمان حوسن
 "هجویری".. خودا حەق

نی بەندە لە جێگەیەکدا کە رازی خودای نیشتەجێ بوو حەقیقەت
 "ئیبنولعەرەبی".. تیادایە

 "تەعریفات".. پلەو پایەی بێ هاوتای پەروەردگار حەقیقەتولحەقایق
 "ئیبنولعەرەبی".. هەر خولیایەک بکەویتە بیرو ئەندیشەوە خاتر

 "هجویری".. ئەو خولیایانەی وەک خورپە دەکەوێتە دڵەوە خەتەرات
 "هجویری".. ی پەنهانی لەگەل خوداداوتووێژ خەڵوەت

 "ئیبنولعەرەبی".. عەقڵی یەکەم دورەتولبەیزا
 "هجویری".. ت و راستەقینەکەیکاکڵەی ش زات
.. وەک شەراب بیت تەواوی کارەکان بە جوانی وەدەرخا زەوق

 "هجویری"
 لەخۆ وەدوور کەوتنەوە.. "لەمع" زیهاب
.. پەیوەندی هەبێت پەیوەند بوونی کارێک بە مەعشوقەوە رجاء

 "تەعریفات"
.. حەزی زات بۆ کردەوەی باش وەرەغبەتی دڵ بۆ حەقیقەت رەغبەت

 "ئیبنولعەرەبی"
.. روحی ئینسانێک دیاردەی خودای تیادا وەدی بکرێت روحولئەعزەم

 "تەعریفات"
 "تەعریفات".. بەچاو دیتن، چ لەم دونیادا یا لە ئاخیرەتدا روئیەت

 "هجویری".. لەناو بیرو بۆچونداتیشکی فراوان  روائد
ئەوکەسەی نەک بە هێزی زانست بەڵکو بەهێزی حاڵ لە  سالک

 "ئیبنولعەرەبی".. رێبازەکەدایە
.. چارەیی، بەندە لە توڕەبوونی پەروەردگار لەناوچون، بێ سەحق

 "ئیبنولعەرەبی"
 "هجویری".. شاردنەوەی حاڵ و ئەحواڵی دۆستایەتی سر
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 "تەعریفات".. دی بە پەروەردگارەوە هەیەشتێکە پەیوەن سرولسر
 "تەعریفات".. رۆیشتن بەرەو خودا سەفەر
.. هۆشی و دوور لە هوشیاری واتە مەستی، یا بێ سوکر

 "ئیبنولعەرەبی"
تیاچونی تێکڕایی لە خودادا بەشێوەیەکی وا هیچی بۆ  سواد الوجە في الدارین

 "هجویری".. نەمێنێتەوە لە خودا زیاتر
 "هجویری".. وای حەقیقەت کردندا سوئال

 "ئیبنولعەرەبی".. مرۆڤی تەواو شەجەرە
 "هجویری".. شیرینی عیبادەت شورب
 "هجویری".. بەدوای حەق و حەقیقەتدا گەڕان شرود

 "ئیبنولعەرەبی".. ئاماژەیە بە خۆپەسەندی شەطح
 "تەعریفات".. حەق بە حەقیقەتەوە دیتن شهود
 ە بە هەستە خواپێداوەکان.. "لەمع"واتە هۆشیاری گەڕانەو سەحو
 "ئیبنولعەرەبی".. تیاچون لە تەجەلی خوداییدا سەعق
 "هجویری".. ئەوی بەرگەی رەخنە نەگرێت سیفەت

 "تەعریفات".. دیاردەی عەزەمەت و عیززەت سیفاتی جەاللیە
 "تەعریفات".. ئەوەی پەیوەندی بە لوتف و رەحمەتەوە بێت سیفاتی جەمالیە

وەسفێکە، رەنگە لە خودایشدا هەبێت وەک ئاڵۆزی و  علیەسیفاتی ف
 "تەعریفات".. توڕەبوون

 "تەعریفات".. ئەو عارفەی توانای ئامۆژگاری تیادایە تەیبی روحانی
 "تەعریفات".. هەنگاونان لە رێبازدا تەریقەت

 "تەعریفات".. نوقم و نغرۆ بوونی پەیڕەو لە گەورەیی خودادا تمس
.. نی دڵ بە چاکە، یان ئازار، لەکاتی موناجاتداهەست کرد تەوراق

 "هجویری"
.. تیشک و دەرکەوتنی بۆ ناو تاریکی دڵ و دەروون تەواقع

 "هجویری"
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 "هجویری".. نانی شتێک بۆ جێگەیەکی نەشیاو زولم
 "ئیبنولعەرەبی".. عارف ئەوکەسەی خوای بینیوە عارف و مەعریفەت

 جویری""ه.. گیانلەبەرانی پەروەردگار عالم
پێشانداوە، ئەوە بە زانست ناو  عالم ئەو کەسەیە خودا خۆی پێ عالم و علم

 "ئیبنولعەرەبی".. دەنرێت
 "هجویری".. دانانی شت لە جیگەی شیاودا عەدل

 "هجویری".. زانستی مەعریفەتە عیلم بیال
 "هجویری".. رێگای حەقیقەت و دەرخستنی پلەو پایەی ئەولیا عیلم لەگەل خودادا
 "هجویری".. زانستی شەریعەت عیلم لەگەل خودادا

.. ئەوەی لە ئاکامی کارو کردەوەی شیاودا تەجەلی دەکات عید
 "ئیبنولعەرەبی"

 "ئیبنولعەرەبی".. کوژانەوەی ئاگرێکی بڵیسەدار فیترەت
 "ئیبنولعەرەبی".. ئاماژەیە بەوانەی لەسەر حەق نین فەرق
 "تەعریفات".. لەناوچونی کارو پیشەی ناشایستە فەنا

 "هجویری".. هەست بەرازگرتن فەوائد
 "هجویری".. دڵگیری نەخواستە قەبز
 "هجویری".. لەناو چونی دوودڵی قەرار
 "هجویری".. هەست کردن بە نزیک بوونەوە لە پەروەردگار قرب
.. ئەو کەسەیە لەوا لە هەموو کاتێکدا لە خوداوەندەوە نزیکە قوتب

 "هجویری"
 "هجویری".. یری حەق و حەقیقەتالیەنگ قەهر

دیاردەی کارێکی نەبینراو، کار و کردەوەی ئەولیا "کتاب  کەرامەت
 حازر"

 قەناعەت بەوەی کە هەیە.. "کاشانی" کیمیا
 دڵ خاوێن کردنەوەی لە هەوەسەکانی دونیا.. "کاشانی" کیمیای خەواس

 ی"پەروەردەکردنی نەفس و دل و دەروون.. "کاشان کیمیای سەعادەت
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 گۆڕینەوەی دونیا بە دوا رۆژ.. "کاشانی" کیمیای عەوام
 "تەعریفات".. پەیڕەوی بێ عەیب لیسانولحەق

 "هجویری".. الیەنگیری لە حەق و پەروەردگار لوتف
 "هجویری".. تیشک کەوتن سەر دڵی تاریل لەوامع
 "هجویری".. سوربون لەسەر وەدەرخستنی مەبەست لەوائح

 ی پەیڕەو دایناوە بۆ تەجەلیەکی تایبەتمەندشەوێک لەیلەتولقەدر
 "تەعریفات".. هوکارە کردنی نەفس بە بۆنەهات و ئازار موجاهدە
 "هجویری".. دڵ و دەروون وەرگێڕان بەرەوالی خودا موحازەرە
 "تەعریفات".. تیاچونی بەندە لەوجودی خودادا موحەقیق

 عەرەبی""ئیبنول.. لەناو چونی رەفتار و کرداری نەشیاو مەحو
 "ئیبنولعەرەبی".. ئەو کەسەی توانا و عەقڵی لێ سەنراوە موراد

ئەوکەسەی لەپێش گومرابوندا ئاماژە بۆ رێگای راست  مورشید
 "تەعریفات".. دەکات

رازاوە بە توانای خۆ، یان ئەوکەسەی دەرگای ناوەکانی لی  مورید
 "ئیبنولعەرەبی".. کراوەتەوە

 "هجویری".. عارفەکاندا وتوویژی خودا لەگەل موسامەرە
 "ئیبنولعەرەبی".. تیک لە رێبازی یەکانەگیداشدیتنی  موشاهەدە

 "هجویری".. هەڵسانی پەیڕەو بەو ئەرکەی کەوتوەتە ئەستۆی مەقام
 "هجویری".. ئەوەی بەزمان نەتوانرێت بوترێت موکاشەفە

 "هجویری".. باوەروی دڵ بۆ بەدەست هێنانی ئاوات مەلجەء
 "تەعریفات".. دژ بە زات وەستان مەرمەوتی ئەح

 "تەعریفات".. برسێتی مەوتی ئەبیەز
 "تەعریفات".. ئەوانەیئاگاداری فکرو زکری خەڵکین نوقەبا

 "تەعریفات".. خوداوەند نورولنور
 "تەعریفات".. ئەو شتەی بی تەقەلال دەڕواتە دڵەوە وەجد
 "تەعریفات".. داحەقیقەت لە دونیای سیفاتی بەشەریەت لەناوچونی وجود
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 "تەعریفات".. چرکەیەکە لەنێوان رابوردوو و سبەینێدا وەقت
 "تەعریفات".. وەستان لەنێوان دوو پلەیدا وەقفە
 "ئیبنولعەرەبی".. خولیای پەروەردگار هاجز
 "ئیبنولعەرەبی".. ئەو باوەڕەی بەهێزەوە دەگاتە دڵ هجوم

 "هجویری".. چونداوەدەرکەوتنی جەاللی خودا لە بیر و بۆ هەیبەت
 زانیارییەک کە خاوەنەکەی لێی دڵنیا بێت.. "کتاب حازر" یەقین
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 ئەلبۆمی مەوالنا
 

 
 یەکێک لە خلسەکانی حەزرەتی مەوالنا
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 دەخولێمەوە ... دەخولێمەوە
  چرکە بە چرکە دەکولێمەوە
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 گوێ بگرە بلوێرە، هەرایە، ناڵەی نایە
 قەتکێ دەڵێت دەف و نەیی حەقی

 ؟دەنگیان نایە



 یەو رازی ن نامەوال  

362 

 
 
 

 
 
 
 

 تابلۆیەکی هونەری لە سەمای سۆفیانی مەولەوی
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 نە مەستم نە هۆشیارم ،بەندەی ئەو دەمەم
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 لەگەل ئاشوفتەگیمدا عیشق منی دی و وتی
 ئەوسا هاتووم، یەخە دامەدڕە و هیچ مەڵێ
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 جێگەت لە دڵما ... سەرتاسەری دڵمە
 



 یەو رازی ن نامەوال  

366 

 

 
 

 چیت لیوە فێر بمنازانم 
 وەفا.. یا بێ وەفایی و جەفا..؟
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 پەیکەری ئاسنین بۆ سەمای سۆفیانە
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 تۆی دو براو هەڵۆی پۆپەنشین
 تۆی پەرچەمداری ڕێبازی ئاین و دین
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 بەزمی ئێوارە سەمایەکی مەولەویانە
 بە شێوەی هونەری مینیاتۆرسازی
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 .                 تۆ لەو بادەت نەخواردوەتەوە
 نایزانی مەستی یانی چی                 

 .                             چوزانی و چوزانی 
 ئێمە لەچی راویکداین                       
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 ئەو ... ئەوە ... تەنها ئەوە
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 بۆ ساتێک خۆت بدوێنە
 کوت و زنجیری دودڵی بشکێنە
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 رازەدونیای من حەوت خوانێکی پر لە 
 فکر و زکرم لەگەڵ حەقدا دەمسازە
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 من منم من من منم
 گوڵی ئاگرین دەچنم
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 نمای دەرەوەی مەزاری مەوالنا
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 ئەگەر بیەوێ .. دەبێت
 ئەگەر بویت .. دەبێ
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 سەرێک هەڵبڕە و ببینە
 سۆفی راستەقینە .. خۆنەبینە
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 غەزەل سەرای رێبازی سۆفیان بومە
 یدای نەی عیشقم و نابینی چۆن تیاچومەە..؟شە
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 [تیاو ئەوی تیایدایە..]
 یەکێکە لە شاکارەکانی حەزرەتی مەوالنای ڕۆمی
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 هم و خەیاڵی خاوەوەمەڵێ ئەوە 
 زوربەی خەیاڵ حەقیقەتە و لەبەرچاوە
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 مەنوارە سەرو ڕیشم تێکەڵەی ماش و برنجە
 دەردو رەنجە مە سەرمایەیوبە نرخی گەنجی سەند
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 لە ئەلفەوە تا یاء       سەرسوپوردەم
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 دەمێک قاقا دەمێک گریان
 دەمێک کرنۆشە بۆ یەزدان
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 بۆ دەپرسی من چیم..؟
 من مەستی شەرابی ئیالهیم

 



 خوسرەو جاف

385 

 

 
 

 من لە بازنەی حەقیقەتدا دەخولێمەوە
 



 یەو رازی ن نامەوال  

386 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 من هی تۆم.. توخوا مەمگێڕەوە بوخۆم
 



 خوسرەو جاف

387 

 

 
 شدم، سوختم تهخام بدم، پخ  م هس سخن شیب نیسترم حاصل ع  

 

 سەرتاسەری ژیانم سێ وتەیەو بەس
 سوتامسەرئەنجام کاڵ بوم، برژام، 
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 سەرچاوەکان
 
 

 سەرچاوە فارسیەکان

 مثنوی، مەوالنا جەاللودینی رومی -2
 دیوانی شەمسی تەبریزی.. مەوالنا جەاللودینی رومی -1
 گولستانی سەعدی شیرازی -3
 یرازیبوستانی سەعدی ش -2
آن از صدر اسالم تا عصر  تاریخ تصوف در اسالم و تطورات و تحوالت مختلف  -٨

 حافظ، لەالیەن دکتور "قاسم عنی"یەوە نووسراوە
 رێبازی تەسەوف، لوی ماسینیون -5
 دیوانی حافزی شیرازی -5
 نفحاتولالنس.. جانی -٥
 کیتابی ئەندەر ئەباحەت، ئەبی معەمەری ئەسفەهانی -9

 قشیریرسالە قشیری.. ئەبولقاسمی  -21
 کتاوی مفتاح الغیب.. سەدرەدین محەمەدی ئیسحاقی قونەویە -22
 علوم الحقائق.. سەعدەی دینی حەمەویە -21
 تعریفات.. سەید شەریف عەلی محەمەدی جورجانیە -23
 الرسالە القشیریە في علوم التصوف.. ئەبولقاسم عەبدولکەریم قشیری -22
 اصطالحات الصوفیة.. لەالیەن کاشانیەوە نوسراوە -2٨
 دیوانی خواجو -25
 دیوانی دیگری -25
کیتابی }اسرار التوحید فی مقامات شێخ أبوسعید{ لەالیەن یەکێک لە  -2٥
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 نەوەکانیەوە نووسراوە..
 ە: دەولەت شاەدکیتابی، ئاتەشگ -29
 کیتابی ئەسرارنامەی عەتتار -11
 کیتابی نفحات االنس، جامی -12
 وەلەدنامە، سوڵتان وەلەد -11
 زبدە الطلب، ئیبنولعەدیم -13
 رادة، ئیبنولعەدیماالخبار المسفادە في ذکر بني ج -12
 مەسنەوی، کەمالودینی حوسەینی خوارەزمیشەرحی  -1٨
 جواهراالسرار، کەمالودینی حوسەینی خوارەزمی "فارسی" -15
 تذکرة دولة شا، شەمسەدینی محەمەد کوری عەلی مەلێک شاە -15
 جواهر المضیئة، محیدین عەبدولقادر -1٥
 مناقب العارفین، ئەفالک -19
 مفتاح الغیب، فەخرودینی عێراقی -31
 لمحبەنفحات ا -32
 نهایە االدراک، قوتبەدین مەحمود شیرازی -31
 درە التاج، قوتبەدین مەحمود شیرازی -33
 شرح حکمە االشراق، قوتبەدین مەحمود شیرازی -32
 مرصاد العباد، قوتبەدین مەحمود شیرازی -3٨
 نهایە الوصول الی علم االصول، سەفیەدینی هندی -35
 زبدە الکالم في علم الکالم -35
 دیوانی شەمس، مەوالنا -3٥
 مالودینی ئەسفەهانیدیوانی جە -39
 جواهر االسرار، فیە مافیە، مەوالنا -21
 رباعیات، مەوالنا -22
 مەکاتیب، مەوالنا -21
 دیوانی ناصر خوسرەو -23
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 دیوانی مەسعود سەعد -22
 کیتابی مصباح الهدایە و مفتاح الکفایە، عیزەدین مەحمود کوری عەلی کاشانی -2٨
 خندە، برگسۆنریسالەی  -25
 الدین رومی نا جاللیادنامە مولوی، بمناسبت هفتصدمین سال موال -25
 دیوانی عەتتار -2٥
 دیوانی عراقی -29
 کیتابی المنهاج القومی لطالب المثنوی، شێخ یوسف کوری ئەحمەدی موسەوی -٨1
 دیوانی محەمەد اقبال -٨2
 رسالە دژهوش ربا، فەزلوالی مهتەدی سوبحی -٨1
 امثال و حکم -٨3
 کیتابی شرح مثنوی شریف، بەدیع و الزمان فروزانفەر -٨2
 ش، رسالە دکتورای میرمن محبوب سراجکیتابی موالنای بلخی و پدر -٨٨
 کیتابی تحلیل یکی از تمثیالت مولوی، دکتور منوچهر مرتضوی -٨5
شرق تا غرب، فرانکلین لوئیس.. وەرگێرانی: حەسەنی -موالنا.. دیروز تا امروز -٨5

 الهوتی
 الدین رومی، انتشارات کتابفروشی نوی موالنا جاللکلیات مە -٨٥
 الدین محمدبلخی رومی، نووسینی:موسی لکیتابی نثر و شرح مثنوی، موالنا جال -٨9
 کیتابی الصبحە، ئەبوجەعفەری محەمەدی کوری حوسەینی -51
کوری محەمەد ناسراوە بە غوالم کیتابی الدعاء، عەبدولالی کوری ئەحمەدی  -52

 خەلیلی
 کیتابی دقائق المحبین، عەبدولالی کوری سەهلی تەسەتوری -51
 سوری حەالجفەنائولیەقین، کیتابی التوحید، حوسەینی کوری مەن -53
 ترمزیکیتابی ئادابولموریدین، محەمەدی کوری عەلی  -52
 کیتابی تاریخ ئەهلی صفە، عەبدولوەهابی کوری حوسەینی سەلما -5٨
 کیتابی فەناوبەقا، عەلی کوری عوسمانی جەاللی -55
 کیتابی محەبەت، عەروی کوری عەسمانەلمەکی -55
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 کیتابی لمع، ئەبی نەسری سەراج -5٥
 حاسبیوق اللە، حارسی مکیتابی رعایة حق -59
 کیتابی التعرف لمذهب التصوف، ئەبوبەکری محەمەدی -51
 حلیة االولیاء -52
 کیتابی احیاء علوم الدین، غەزالی -51
 کیتابی تمهیدات و کیتابی زبدة الحقائق، عەبدولقوزاتی هەمەدانیە -53
 کیتابی تلبیس و ابلیس، ئیبنولجوزی -52
 کیتابی تذکرة االولیاء، عەتتاری نەیشابوری -5٨
 میریدەحیاة الحیوان الکبری،  -55
 کیتابی ملل و نحل -55
 المنطق، ئیبنولموقفەع -5٥
 کیتابی شفاء و نجات، ئەبوعەلی سینا -59
 کیتابی التنبیە و االشراق، مسعودی -٥1
 کیتابی تهافت التهافت، ئیبنولروشد -٥2
 کیتابی حیکمەت و المشرقین، ئیبنولسینا -٥1
 کیتابی عوارف المعارف، سەهرەوەردی -٥3
 کیتابی المحجوب، نیکسون -٥2
 اسمی قشیریرسالة قشیریە، ئەبولق -٥٨
 کیتابی ئەحیاء العلوم و کیمیای سەعادەت، حوجەتولئیسالم ئەبوحامدی غەزالی -٥5
 دیوان حدیقة الحقیقة، سەنائی غەزنەوی -٥5
 کیتابی حیکمةتولیئشراق، سەهرەوەردی -٥٥
 شانامەی فیردەوسی -٥9
 کیتابی نەفیرنامە، محەمەدی عەوفی }فارسیە{ -91
 کیتابی رسالەی موسیقا، دکتور فروزانفەر -92
 عدی شیرازیدیوانی سە -91
 دیوانی حافزی شیرازی -93
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 دیوانی خاقانی -92
 کیتابی جوار مقال، نزامی عروزی -9٨
 کیتابی زەخیرەی خوارزمشاهی، سمایلی جورجانی -95
 دیوانی سەنائی -95
 دیوانی رودەکی -9٥
 دیوانی نیزامی -99

 دیوانی فرضی -211
 دیوانی قەتران -212
 دیوانی ناصرخسرو -211

 

 سەرچاوەکانی کوردی

 دیوانی مەولەی تاوگوزی -2
 

 یەکانسەرچاوە عارەب

 سەلمانی نەیشابوری{ شێخ عبدالله کتابی } -2
 { خافزی ئەبونەعیمی ئەسفەهانیکتابی } -1
 { یەحیای کوری رازیکتابی } -3
{ ئەبوحەفسی عومەری کوری محەمەدی کوری کتابی } -2

 ئەلحەکیم
 { ئیبنولحەدیمکتابی } -٨
 بوشرای کوری موسەنف{ کتابی } -5
 { ئەبوعەلی سیناکتابی } -5
 { سەدرەدینی شیرازیکتابی } -٥
 { حارسی کوری ئەسەدی عاسی بەغدادیکتابی } -9



 خوسرەو جاف

393 

 { ئەبوسری مەنوری کوری عەمارکتابی } -21
 { ئیبنولجوزیکتابی } -22
 { ئەبوحەمزەی سوفیکتابی } -21
 { ئەبولحفص ئەحمەدی کوری محەمەدی دینەوەریکتابی } -23
 { جونەیدی بەغدادیکتابی } -22
{ حوسەینی کوری مەنوری کتابی } -2٨

 هەالج
 نەسری عەبدوالی کوری عەلی سراجی{ ئەبوکتابی } -25
 { عەلی کوری رەبەنکتابی } -25
 ئەبومحەمەدی کوری عەبدوالی دینەوەری {کتابی } -2٥
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 رستپێ
 
 

 1 تاەرەس

 3 یکەشێپ

 3 والناەم یبوون کیدا ەل

 9 یەنسرەموست ەیقوتابخان

 11 قوبادەیک نیالئودەع

 13 والناەم یتێنجەگ یمەردەس

 13 یترمز یقیقەموح ینیبورهانود

 11 بداەلەح یشارەل والناەم

 11 یەالوەح ەیسەدرەم

 11 میدەبنولعیئ نیمالودەک

 11 شقەمید یشار ەل والناەم

 11 یەقون ۆب والناەم ەیوەانەڕگ

 19 قیقەموح بورهان یمردن یدوا والناەم

 02 والناەم یگەئاشوفت و تاەکود یمەردەس

 22 یزیبرەت ینیمسودەش

 23 یزیبرەت یمسەش ەب یکرمان ینیدەدەوحەئ ینوتەکیچاوپ

 21 داوالناەم لەگەل یرووبوونەرووب و یەقون یشار ۆب مسەش یشتنۆیر

 22 فیموئول ینیدیمح ەیوەانێڕگ

 22 شاه تڵەوەد یداستان

 21 ەتوتەبنولبیئ یکۆریچ
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 31 شقەمید یشار ۆب مسەش یشتنۆیر

 33 یەقون ۆب مسەش ەیوەانەڕگ

 31 مسەش یبوون ون

 31 واەڕد شقەمید ۆب والناەم

 14 یزیبرەت ینیدەمسەش یکانەمەرهەب

 11 والناەم یژگارۆر و مسەش یبوون ون یدوا

 11 یویەقون کوبەڕز ینیالحودەس خێش

 13 نیالحودەس خێش یمردن

 11 یبەلەچ نەسەح نیدەحوسام

 12 یوەسنەم یدانان یتاەرەس

 14 والناەم یمردن

 14 والناەم یمەردەس یانیفۆس و خێش و رانیشنبۆر

 11 یوەقون سحاقیئ ڕیکو یدەمەمح نیدۆدرەس

 11 ..والناەم و خێش یکۆناک یمەردەس

 12 یرازیش حمودەم نیدەقوتب

 13 یراز ینیدەجمەن خێش

 11 یتوس قانع ینیهائودەب

 11 یوەرمەئ ینیسراجود

 11 یهند نیدیەفەس

 11 یرازیش یعدەس لەجەئ یخێش

 75 والناەم یمەردەس یانیواڕەرمانەف و اریهرەش

 74 والناەم یکانەمەرهەب

 11 اتیلەزەغ مەکیە

 19 یوەسنەم

 24 اتیروباع
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 24 یەمافیەف

 24 بیکاتەم

 24 یەوالسع جالسەم

 11 والناەم یزانێخ

 021 تێرەب ناوەل سایع ینیئا ستیوەید نۆچ ەک ەکەکەجول و ەشا یداستان

 044 یسالمیئ یوفەسەت یتاەرەس

 292 سالمدایئ یتاەرەس ەل وفەسەت یمەکیە یناغۆق

 292 دایچۆک ەیدەس ەل وفەسەت: مەدووه یناغۆق

 344 وفەسەمت و یفۆس ەیوش یبوون داەیپ

 342 مداەچوار و مێیەس ەیدەس ەل وفەسەت

 341 دنەیجون یکەیەوت ندەچ شەمانەئ

 349 وفەسەت یسالمیئ یرەیغ ەیرچاوەس

 311 تیەحیسەم ینیئا

 313 ینوئفالتون ەیفەلسەف

 311 یوەمان و یندیه و یبودائ یاڕرویب

 323 مداەنجێپ ەیدەس ەل وفەسەت یگاەڵمۆک

 321 یرازیش یحافز یمەردەس تا مەنجێپ ەیدەس یوفەسەت

 332 مداەشەش ەیدەس ەل فوەسەت

 331 مداەوتەح ەیدەس ەل وفەسەت

 339 یبەدەئ یمەرهەب و وفەسەت

 313 وفەسەت ینگەرهەف

 314 نگەرهەف

 373 والناەم یمۆلبەئ

 344 کانەرچاوەس

 311 کانیەفارس ەرچاوەس
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 392 یکورد یکانەرچاوەس

 392 کانیەبەرعا ەرچاوەس

 334 جاف وەخوسر ەیاننامیژ
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 ژیاننامەی خوسرەو جاف
 
 

 ( لە دیەی کەالر هاتوەتە دونیاوە12/13/292٨لە شەوی نەورۆزی ساڵی ) -2
 سەی میعماریەهەڵگری بروانامەی ماجیستری هەندە -1
 پێشمەرگە بوەو گەیشتوەتە پلەی سەر لقی 2953لەساڵی  -3
دوای هەروژانی دام و دەستگای دەسەاڵتی بەعسی دو دەورە بوە بە ئەندامی  -2

 پەرلەمانی عێراق
 تا ئێستا چەندین گرەوی میعماری نێودەوڵەتی و خەاڵتی رۆشنبیری وەرگرتوە -٨
چاپ دراوە، کتاوی )مەوالنا تا بە ئەورۆ شەست و پێنج کتاوی جۆراوجۆری لە  -5

 و رازی نەێ( بە شەست و شەشەمین کتاوی دەژمێردرێت
 ئێستا بە رۆمانی ژیاننامەی "ناڵی"یەوە خەریکە -5




