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   .:هاي ماندگار كردستانچهره ..

   

  

  

  
انـد كـه بـه گـواهي        در دامن كردستان اديبان، شعرا، نويسندگان و بزرگ مرداني پرورش يافتـه           

و فضالي ديگر اقوام و مناطق نه تنها كمتر نبوده بلكـه     تاريخ و آثار به جاي مانده از آنان از ادبا           
آوران و شخـصيتهاي شـهير اقـوام و اكنـاف ديگـر             ادي از نـام   يمايه توانگري و پرورش خيل ز     

 هستند  يآوازگي كمتر اديب و فضالي كرد     اين بالندگي و خوش    اند؛ اما عليرغم  دهبونيز  مناطق  
اي دچـار مـرگ و محـو    آثارشان نيز بـه گونـه   رسيدن مرگشان اسم و آوازه و        كه به محض فرا   

  .نشده باشد
محو و نابودي آثار و سامان ادبي و فرهنگي كردستان را علل فراوان است اما آنچه را بـه زعـم                     

لشكركشي و هجوم بيگانگان به ايـن سـامان كـه ويرانـي و      توان يافت؛تر مياين قلم، برجسته 
ها را به همراه داشته اسـت، سـپس     بخانه و گنجنامه  تطاول و چپاول خيلي از مناطق و آثار و كتا         

اهميت بودن آثار ادبي و بـه جـاي   سوادي و ناآشنا بودن قاطبه مردمان گذشته اين ديار و كم          بي
ارزش جلوه نمودن دارايي خويش و گوشه چشم داشتن به زبـان و             مانده از نياكان و باالخره كم     

و اداي   و امروز نيز كمبـود امكانـات در بعـضي منـاطق كردسـتان             . خودباختگي نگي و ادب و فرهنگ ديگران يا به عبارتي هجوم فره        
ه استتشگين بزرگ و پراهميت تاريخي مزيد بر علل گذشته وظيفه نكردن برخي از اصحاب قلم و رسانه نسبت به اين د.  

  
يكي از ادبا و عرفاي برجسته كردستان كـه بحمـداهللا           

ش چپـاول و تطـاول      نام و آوازه و شهرتش كمتر دسـتخو       
-هـا و بـي    مهـري روزگار قرارگرفت و توانست از گزند بـي       

هـاي بعـد و آينـدگان        خود را بـه نـسل      ،هاي روزگار يئوفا
آوازه، برساند عالمي است بلند پايـه، عـارفي اسـت خـوش           

و شـاعري بـه تمـام معنـا بـه نـام             آاليـش    بـي  يايصوفي
 و  اشـعار نغـز   ،  عبدالرحيم تاوگوزي مشهور بـه مولـوي      سيد

پرســوز مولــوي فــرحبخش و شــورانگيز غالــب محافــل و 
بـه  . ادبي و اجتماعي كردسـتان اسـت       مجالس فرهنگي و  

شـعراي  ي در رديـف ديگـر       مولـو توان گفت نام    جرأت مي 
   .است  كردستان و مشهورپرآوازه

 مـشهور بـه    و   »معـدومي  «عبدالرحيم متخلص به  سيد
ـ  فرزند مالسعيد و از نـسل سـيدمال          »مولوي كُرد «  وبكراب

ق در روستاي سرشاته و     . ه 1221مصنف چوري، به سال     
اي نجيـب و    در ميان عشيره تاوگوز جـوانرود در خـانواده        

  .پرور متولد شده استدين
او كودكي بيش نبـود كـه پـدرش بـه روسـتاي بيـژاو         
نزديك حلبچه كوچ كرده و مولوي در آنجا در محضر پـدر            

 و نحو را فرا   آن مجيد، مقدماتي از كتب فارسي و صرف         قر
كـه   چنـان  پس از آن بـراي ادامـه تحـصيل آن         . گيردمي

 آن زمـان كردسـتان بـوده بـه          یيـ قفـه مرسوم طـالب و     
مسافرت پرداخته و مدتي در پاوه و زماني در چـور مريـوان    

- هدف خود را دنبال مـي    ،)مسجد وزير  (و ايامي در سنندج   

= امع مسجد جـ  (بعد به بانه و از بانه به شهر سليمانيه   . كند
زماني كه شـيخ معـروف نـودي در آنجـا     ) ورهوتي گه مزگه

اند استقرار يافته و سـپس از آنجـا بـه           سمت استادي داشته  
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رود و در هركدام از اين مراكز مـدتي         جوانرود و اورامان مي   
گيـرد و در  درس خوانده و دوباره راه سـنندج را پـيش مـي           

مسجد داراالحسان چند صـباحي علـوم رياضـي و هيـأت            
جانــب ســليمانيه شــتافت و نــزد پــس از آن بــه . آموخــت

اي كه مفتـي سـليمانيه بـوده اجـازه          عبدالرحمن نودشه مال
ي چرسـانه نزديـك حلبچـه رخـت         آنگاه در قريه  . گيردمي

اقامت گزيـده و مـشغول تـدريس گـشته و بـه نگهـداري               
ورزد و بعـدها در فرصـتي       آموز مبادرت مـي   طالب و دانش  

-شده و پس از تشرف به حـضور شـيخ          »یلَيوته «رهسپار

 الديني نقشبندي، در سلك سالكان طريقـه در       عثمان سراج 
آمده و بعـد از مـدتي سـلوك، بـه زادگـاه خـود روسـتاي                 

  .بردجا به سر مي سرشاته بازگشته و تا آخر عمر همان
مولـوي ذات بـا بركــاتي بـوده كــه در علـم و عمــل     

د مـسلم   او اسـتا  . شهرت و معروفيت بسزايي داشته است     
شعر كُردي اورامي و غزلياتش مملو از صنايع ادبي است؛          

ايجاز، ابـداع، سـهولت و   : چه لفظي و چه معنوي؛ از قبيل   
تـضاد، ارسـال المثـل، تناسـب الفـاظ، و         امتناع، طبـاق و   

  .لطافت و قدرت تأثير در شنونده
مولوي در لباس شعر و غزل كردي، مضامين عرفاني         

 تشبيهات و استعارات بـديع و       و فلسفي و غرامي را همراه     
چنان استادانه آراسته و در قالب ريختـه اسـت           دل انگيز، 

   .كندكه خواننده را مجذوب و مسحور مي
مولوي در طول زندگي سختيهاي زيادي ديـده اسـت؛       

كه كتابخانه و حتـي      از جمله آتش گرفتن خانه و زندگي او       
همچنـين  . نيز در اين آتش سـوخته اسـت        ديوان اشعارش 

كـه بـسيار مـورد      ) خـاتون عنبـر    (مصيبت مرگ همسرش  
ي او سـروده    اش بوده و اشـعار سـوزناكي در مرثيـه         عالقه
ديگر اينكه از هفت سال پيش از مرگ بينـايي خـود          .است

 كـه اهـل     –ي او   را از دست داده و اين حادثـه در روحيـه          
ـ   –مطالعه و تعليم و تدريس بـوده         ر بخـشيده و در   زيـاد اث

  .اشعار خود چند جا از اين محروميت ناليده است
مولوي به رسـم معمـول زنـدگي عـشاير، هـر سـاله              

در  –در آخـرين سـفر   . رفته است ها به ييالق مي   تابستان

 هنگـام عبـور از مـسير سـنگالخ و           –حالي كه نابينا بوده   
بسيار تنگ و در بين درختـان انبـوه جنگلـي كوهـستان،             

اخه درختي برخورد كرده، از مركوب به زمين        ناگهان با ش  
بينـد و پـس از چنـد روز در    افتد و به شدت آسيب مي    مي
  .)ق. ه1300سال  (گذردمي

سنج بوده كه قريحـه      مولوي انساني خوش ذوق و نكته     
در پـاوه مهمـان      ذوق او همه جا پيچيده؛ نقل است يك بـار         

را از  ميزبـان گرچـه مولـوي        يكي از دوستان نزديكش بوده،    
صميم قلب دوست داشته ولي تا زماني كه مولوي در منـزل            

چنـاني از مهمـان      اقامت داشـته پـذيرايي دلچـسپ و آن         او
رسد و ميزبان به    باألخره روز رفتن فرا مي    . پذيردصورت نمي 

هر در بيرون شـ ) ليانكه (قصد بدرقه مهمان او را تا ارتفاعات   
ـ  كند؛ موقع خـدا   پاوه همراهي مي   ان بـراي دفـع     حافظي ميزب

شما عجله كرديد و گرنـه در نظـر        : گويدگاليه به مولوي مي   
اي را امروز ذبح كنم و با هم كبـابش كنـيم و بـه               داشتم برّه 

داند موضوع تعارفي بيش    مولوي كه مي  . دامن طبيعت برويم  
 دانستم شما ايـن   من نمي : گويدنبوده، بالفاصله در جواب مي    
-يد حال كه چنين است نمـي      اگونه خود را به زحمت انداخته     

كنـيم و   گرديم و برّه را كبـاب مـي       گذارم دلمند شوي، بر مي    
مانـد ناچـار     حرف خود مي   گيرصاحبخانه كه   . رومسپس مي 

  ...گردند وكند و با هم بر ميقضيه را عملي مي
ارتباطاتش با مردم فراخـور حـال   و ودات امولوي در مر  

وي صـحبت و     آنها و به تناسب درك و آگاهي هركس بـا         
روزي در مجلـس شـيخ      : نقـل اسـت   . تعامل داشته اسـت   

عبدالقادر مهاجر با جمعي از علما در شهر سليمانيه حـضور           
شـود و بالفاصـله از علمـا    داشته كه ناگاه فـردي وارد مـي    

گفتن آمـين بعـد از سـوره حمـد در نمـاز             : پرسدسؤال مي 
 عزيـزم   :دهـد واجب است يا سنت؟ مولوي فوراً جواب مـي        

ن آمين واجب است و اگـر تـرك شـود نمـازت باطـل               گفت
گردد و ماموستايان با عتـاب و    كننده بر مي  الؤاست، فرد س  

 چرا چنـين فتـواي   :گويندسرزنش رو به مولوي كرده و مي      
گويد شـما   غلطي را صادر كردي؟ مولوي هم در جواب مي        
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شناسيد اگـر بداننـد آمـين سـنت اسـت           مردم عوام را نمي   

  . را هم با آن خواهند خورد) الينالينالينالينّضضّّضّضوال الوال الوال الوال ال (مطمئناً

 هجـري بنـا بـه توصـيه شـيخ           1271مولوي در سـال     
الدين به اتفاق حاج شيخ عبدالرحمان فرزندش رهسپار        سراج

در ارتبـاط بـا     ) غالم شاه خـان والـي      (گردند تا با  سنندج مي 
پس از ديدار روزي والي از مولـوي        . مسايل ديني ديدار كنند   

 –الـسالم عليـه -ؤمنين علي    اميرالم با وجود : پرسدال مي ؤس
چگونه ممكن است فردي غريبه به عنوان خليفه و جانـشين      

فاق وزير والي بـه نـام ميـرزا         پيغمبر تعيين شود؟ بر حسب ات     
 كه آبدارچي و قليانـدار والـي بـوده در           اوخان و عموي    جعفر

 لطفـاً : گويـد مولوي در جواب والي مي    . مجلس حضور دارند  
نظر كـن  ال صرفؤفيد عمويت يا از اين س      س به احترام ريشِ  

والـي  . و يا آن را از جناب وزير بفرماييد تا ايشان پاسخ گويند          
شـود و سـر را      يابد شرمگين مـي   كه منظور مولوي را در مي     

  .اندازدپايين مي
 و خـانوادگي  نـسبت  اگـر  كـه  بـوده  آن مولوي منظور

 ،والي چرا پس انتصاب، و جانشيني براي است دليل فاميلي
 وزيـر  را ايغريبه و كرده قلياندار و آبدارچي را خود عموي

 بـه  بـسته  خالفـت  اگر كه آن به است اشارت باز و ...كرده

 در بـوده  پيغمبـر  عمـوي  عباس حضرت باشد خويشاوندي

  ...اندبوده ايشان عموي پسر علي حضرت كه حالي

  

  

  

  

 در فارسـي  به است ايمنظومه الفواتح، -1 :مولوي آثار

 ايمنظومـه  الفـضيله،  -2 بيت؛ 527 شامل اسالمي عقايد

 و عقايـد  در هـم  آن بيـت،  هـزار  دو شـامل  عربي به است
 -3 )ق.ه 1392 سـال ( شـده  چاپ بغداد در كه دين؛ اصول

 در كُـردي  زبان به المرضيه ةُالعقيد نام به است ايمنظومه

 الفـواتح  منظومـه  بـا  كـه  بيـت  2452 شامل عقايد و كالم

 ديوان -4 .اندشده چاپ ق.ه 1352 سال به قاهره در يكجا

 چـاپ  بـه  بغـداد  در ق.ه 1380 سنه در كه غزليات و اشعار

  .نقشبنديه يطريقه اصول در ايرساله -5 است؛ رسيده

  :ي عربي مولوياينك ابياتي از عقيده
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ــه  ــه  ش ــيش زام م ــای ئ ــهف ــه ين ــان س ــتت   خ
ــتهده ــهی وهسـ ــهنـ ــهشـ ــاوا ی پـ ــزت يـ   ل ديـ

ــه ــش دهرد دهگــــ ــهروون رد ريــــ   وهردهبــــ
ــه ــهودای وهسـ ــهنـ ــهشـ ــان ی پـ ــز باخـ   ل ديـ
  ی منـــاالنشـــق وينـــهشـــق عـــهرو مـــهکـــه
  ردهرعــی ســادار هــه  ک چــون مــن صــه  نــه

  نردهنـد جـوش وه    ر يـه  شـق دل هـه    ی عه کووره
  

  خــتدبــه بــه»عــدوومیمــه «ی دلضــيای ديــده  
ــوی وه  ــوش ب ــه ب ــای ل ــه ف ــل ن ــاوا دهي ــاخ س   م

ــه ــقهعـ ــهشـ ــهکـ ــازهی قـ ــم تـ ــهديـ   وهدهر کـ
  رکــــاوان، زاخــــانوای گــــوالالن ســــههــــه

ــه  ــا سـ ــوالالن   گـ ــوی گـ ــا بـ ــارا، گـ ــر سـ   يـ
  ردهردان، دل ويـــــــران کـــــــهالفـــــــاو ده

  نردهرامـــوش کـــهم چـــون ويـــم فـــهگولَالَـــه
  

  :و همچنين ابياتي از غزليات و غراميات گوراني معدومي
  :اين قطعه را در جواب دوستي كه براي او بنفشه فرستاده سروده است
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