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  ديندار طلب اصالح

  
  

  

 زادهافخـم  هادي مال ماموستا

ع  قرآن مفسر بالمنازع فقيه متتبـ 

 لبيـب  اديـب  اهللا رسول سّنت در

ــق ــويح ــور گ ــي و مته ــاكب  ب

 و يگانـه  مصلح موحد نديشآزادا
 سـالي  چنـد  كردستان همتايبي

 در اول الملـل بـين  جنگ از پيش

ــال ــ 1289 س ــصادف ش .ـه  م

 چـشم  "بوكان" در ق .ـه 1328

 ايشان يخانواده .گشود جهان به

 يمنطقــه سرشــناس رعايــاي از
محمود ميرزا ايشان پدر و كريم 

 سـرداران  كاتـب  و نـشي م ،افخم

 شـد مي بمحسو فضال از بوكان

 يبهره انشاء قوت و خط حسن از
 مـديريت  در نامبرده داشت خوبي

 توانـا  نيز قضايا فتق و رتق و امور

ــود  از بحــث مــورد شخــصيت .ب

 و نبــوغ آثــار كــودكي همــان
 در بــود  هويــدا  او در دينــداري

 خـانواده  ميـل  بـرخالف  نوجواني
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 و مهابـاد  و بوكـان  شـهرهاي  شـود مي طلبگي عالم راهي
 پـا  زيـر  را مكري يمنطقه روستاهاي از بسياري و اشنويه

 اسـت  داشته ايآوازه منطقه در كه استادي هر و گذاردمي

 مـسايل  بـر  عكـوف  جـواني  همان از شتابدمي سويش به

 يسـجيه  طبع مناعت و عفت و عبادت به اشتغال و علمي
 مهابـاد  در ناصـري  يمدرسـه  روزها آن است بوده ايشان

 تُرجــاني بــرادران تــصدي ســبب بــه )ســابق ســاوجبالغ(

 و متجدد علماي از احمد مال ماموستا و محمد مال ماموستا
 و ذكـي  طلّـاب  ملجـأ  و مقـصد  بـه  بزرگ قزلجي نوادگان
 آن در را مـدتي  هادي مال ماموستا بود شده تبديل مستعد

 كه احمد مال ماموستا پيش را شدروس بيشتر و ماندمي جا

 مبـرز  اسـاتيد  از يكـي  زادهترجـاني  احمـد  اسـتاد  بـه  بعداً

 آن تـا  نمـود  تعلُّم و تدرس شد شناخته ايران هايدانشگاه

ـ  اسـاتيدش  توجه محلّ و اسرار محرم به كه جا  .شـد  لدب
 ايـن  در هـادي  مـال  ماموستا ديگر يبرجسته بسيار استادِ

 تـدريس  در كـه  بود شفيعي الدينامصع مال ماموستا برهه

-افخـم  .نداشت عصر آن در نظيري منطق و عرب ادبيات

 مـال  ماموسـتا  خـويش  ينوشـته  دست حال شرح در زاده

 از را شـفيعي  الـدين امصعـ  مـال  ماموسـتا  و ترجاني احمد

 عصر حوادث .است شناسانده خويش علمي اساتيد بهترين

 مـال  ماموستا استاد شركت و )سمكو( شكاك آقا اسماعيل

 ّلتم سود به فرهنگي هايفعاليت بعضي در ترجاني محمد

 مـال  ماموستا آوارگي سبب حاسدين برخي حسادت و كُرد

  .گرديد عراق كشور در ترجاني محمد
 منـزل  به گاهي تحصيل ايام طول در هادي مال ماموستا

 و نمـوده مي كمك او به كارها در و هگشتمي بر پدرش پيش
 چنـد  مجمـوع  در اسـت  دادهمي ادامه تحصيالتش به گاهي

  .است بوده مشغول يلتحص به مرتّب طور به سالي
 هـاي جنـگ  معايب و منطقه در قحطي و فقر وضعيت

 و مذهبي نادرست افكار شيوع و خانخاني رژيم و عشايري
 بـا  آشنايي و طلّاب تحصيل يشيوه معايب و رايج خرافات

 مـال  ماموستا يعني طلباصالح و دردمند علماي از نفر دو

 و صطفويمـ  سيدحسين مال ماموستا و زادهترجاني محمد

 فريبكــاران تســد بــه نفــر دو آن سرنوشــت يمــشاهده

 و دينـي  غيـرت  سراپا و جوان هادي مال ماموستا مذهبي،
 در بايـد  كـه  نمايـد مـي  تفكّـر  به وادار را پرشور رِس داراي

 مـصطلح  و رايج افكار در ديني عالم يك چون خود زندگي

 بـا  و زيـرك  ايطلبـه  چـون  وي .نمايد نظرتجديد مذهبي

 زنـدگيش  ي  منطقـه  علمـي  هايحوزه در ديندار و اخالق

 روز آن يبـسته  و كوچـك  محـيط  هرگز بود شده شناخته

 آرماني جوان آن روح و ذهن توانست نمي مكري كردستانِ

 تـا  شودمي عراق كشور راهي جهت همين از .نمايد قانع را

د  مال ماموستا سابقش استاد مجدداً هم زادهترجـاني  محمـ 

 برسـاند  كمال به را تحصيالتش هم و قاتالم را )قزلجي(

 بـه  قزلجـي  مانند داد دست مجالي و مناسب فرصت اگر و

 مال ماموستا نمايد تحصيل نيز آنجا در و برود األزهر جامع

ــدگار عــراق كــشور در ســال دو هــادي  در شــودمــي مان

 گـاهي  و كنـد مـي  كـار  گـاهي  بغداد و كركوك شهرهاي

-مـي  آشنا بغداد بزرگ هايتشخصي با نمايدمي تحصيل

 نمايدمي مطالعه بيشتري مجالت و هاروزنامه بالطبع شود

 از بـيش  را خـود  چـاه  و راه و شـده  باز كامل بطور ذهنش

 گـردد   مـي  بـر  ايران كردستان به عللي به بنا شناخته پيش

 هــايبرنامـه  حاصــال و ديانـت  يرمــس تـصحيح  ي برنامـه 

 بـا  دهـد مـي  قـرار  خـود  همت يههوج را طالّب آموزشي

ــه از ســابقش همدرســان و روزگــار آگاهــان برخــي  جمل

 و گـرا ملّـي  سـراي كـردي  شاعر برزنجي امين سيدمحمد
 برقـرار  تمـاس  ديگـران  و عبقري عبدالحميد مال ماموستا

 علـوم  احياء ي  مطالعه به زادهافخم دوران اين در .نمايد  مي

 اصـالح  روش ي  شـيفته  سـخت  و پرداختـه  غزالـي  الدين

 دوران آن در كـه  ايرسـاله  دو گـردد مـي  غزّالـي  اخالقي

 نمـوده  بـدل  و رد برزنجـي  با كه هايينامه و نموده تأليف

 نـامبرده  يرساله دو اخيراً دارند غزّالي از تأثر آن از حكايت

اره  نفـس  يمحاكمه هاينام به حـدود  از بعـد  ،توبـه  و امـ 

ا  !!اندرسيده چاپ به نوشتنشان از سال هفتاد دو هـر  در امـ 

 را اجتمـاعي  و عقائـدي  و فكـري  حاصال زادهافخم رساله

 بـه  انـد داشـته  نظر در كه جديد عصر مصلح يك چونهم
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 بسيار فردي وي .است كرده ضميمه غزّالي مطالب همراه

 و المنــار تفــسيرهاي دوران همــان در و بــود مطالعــه پــر
 جديـد  و قديم اسالمي كتب امهات از بسياري و طنطاوي

 ي برنامــه زادهافخــم كــه زمــاني .انــد ذرانــدهگ نظــر از را
 شـروع  آشـنايان  و نزديكـان  و پـدر  روي را خود الحياص

 دريافتـه  خوبي به وي است بوده شاه رضا يدوره نمايدمي

 بـا  تضاد در اول پهلوي مدرنيزاسيون هاي  برنامه برخي كه

 چـون  كرد مليت با تضاد در و الهي دين يك بعنوان اسالم

 مـصلح  يـك  چـون  ولـي  دارد قرار فارس غير هويت يك

 دهد  مي وفق شرايط با را خود ديني تبليغات بخاطر هوشيار

 و دوسـتان  بـراي  نـصايحي  و هـا نامـه  نوشـتن  بـه  شروع
 كُـرد  علمـاء  كـه  چيـزي  نمايدمي فارسي زبان به آشنايان

 در كـه  همچنـان  وي دادنـد مـي  نشان رغبت آن به كمتر

 سرعت هم نوشتن در داشت ادراك سرعت و پركار مطالعه

ا  داشت عمل از كـه  اسـت  محتـوايي  دو آن از مهمتـر  امـ 

 بـه  حكمـا  و ادبـا  و عرفـا  كتب و حديث و قرآن يمطالعه

 و دلـسوزي  و اخـالص  بـا  شـد مـي  سـرازير  هايشنوشته
 و طعـم  و زد  مي اش  چاشني يشخص گويي  حق و شجاعت

 بـصيرت  و ذوق صاحبان براي هايش  نوشته در خاصي نور

  .شد مي احساس
-بـي  و سـبكبال  مـؤمن  يك چون هادي مال ماموستا

 افتخـار  و عنوان و اعتبار و مقام پي در مال و جاه به عالقه

 مقـام  بـه  عـصر  آن علماي مخول جانب از كه اين با نبود

 پـذير نّـت م اينكـه  خـاطر  به ولي است شده اقرار او علمي

 بـه  است بوده چنين زندگيش طول در چنانكه نباشد كسي

 آن سـربازي  نامناسـب  و سخت شرايط و رودمي سربازي

ل  علم اهل براي خاصتاً را روزگار آن در .نمايـد مـي  تحمـ 

 راهي عنوان هب را ييمال نداشته قصد آنكه وجود با روزگار

 نايـستاده  بـاز  ديـن  تبليغ از ولي برگزيند معاش امرار براي

 شـاه  رضـا  دولـت  و رسدمي فرا 1320 سال شهريور است

 و آشـوب  اما كشند مي راحتي نفس كردها و كند  مي سقوط
 هـاي جنـگ  بـساط  آوردن بر سر و منطقه در مرج و هرج

 افكــار شــيوع و بيگانــه دول دخالــت ســپس و عــشايري

 گـوارا  الفكر مستقل ديني آگاه عالمان مذاق بر كمونيستي

 بـا  است بوده آنان از يكي يدها مال ماموستا و است نبوده

 در كـردي  هويت و فرهنگ به هعالق يسابقه اينكه وجود

 جروا از و گـشت مـي  بـر  پيشين بسيار هايسال به ايشان
 ـ ك( كُرد احياء جمعيت پيدايش چون پيشرو كردي افكار

ت  آن سـران  از بـسياري  و بود خوشحال )ك ـ ژ از جمعيـ 

ـ  نظـر  ولي بودند دوستانش و شاگردان  و ديـانتي  مـانع  هب
 تنهـا  شـاه  رضا نزما در چنانكه شخصيت و فكر استقالل

 مرحـوم  بـا  وي نماند ناگفته ماند تنها نيز زمان اين در بود

 كه شعري و داشت طوالني دوستي يسابقه محمد قاضي

 جمهـوري  رياست تبريك حاوي هم فرستاده ايشان براي

 و تكبر ترك و دين راه در خدمت به نصيحت هم و هست
 از جمعي با را او هادي مال ماموستا دينداري فرط .خشونت

 ايـن  امثـال  نمـود  درگيـر  شوروي به متمايل كُرد افسران

 بـدگماني  بـه  ديگـر  بزرگان از بسياري مانند را وي حادثه

 آخـر  تـا  فكـر  طرز اين كه كشاند سياست به نسبت كامل

  .بود او با همچنان حياتش
 كُـرد  جمهوري سقوط از بعد هادي مال ماموستا سرانجام

 از يكـي  مِلـك  كـه  اشبليق اقامت محل "سرا" روستاي به

 هـاي شخـصيت  از و بـود  طبـع  سـخي  و نفـس نيك خوانين

 از بازگـشت  آمـد مـي  حـساب  بـه  دوم پهلوي دستگاه مقرّب

 گرفـت  قـرار  معنـوي  و مـالي  پشتيباني مورد مالك آن طرف

 مـدت  بـه  بيشتر شدت با حتّي خود سابق روال به هم ايشان

را  روسـتاي  در سال بيست از بيش تـأليف  و تـدريس  بـه  سـ 

 هـم  و كـرد  تـأليف  را زيـادي  هـاي كتاب هم گشت مشغول

 بـا  هم زندگيش از برهه اين در داد درس را بسياري شاگردان

ــا وجــود و حكــومتي دســتگاه هــيچ بــه شــرايط شــدن مهي 
 شـهامت  و قناعـت  و نفس عزّت با نشد نزديك غيرحكومتي

ا  .بود مشغول خود ديني خدمات به و زيست دينـي  افكـار  امـ 

 او بـراي  را مشكالتي اوقات بسياري كه بود طوري زادهخماف

 خطـرات  از حتـي  و نيـاورد  ابـرو  بـه  خـم  ولي نمودمي ايجاد

 از تبعيـت  حـديث،  و قـرآن  آوردن صـحنه  بـه  نمود استقبال

 افــشاء خرافــات، و شــرك بــا مبــارزه هــا،بــدعت رد ســنّت،
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 هـه مواج رسائل، پراكندن لهجه، صراحت مذهبي، فريبكاران

 خـاص  مشهور را او طوري قوم معتبرين و بزرگان با اظرهمن و

ـ بم عنـوان  بـه  ايـران  كردسـتان  سرتاسر در كه كرد عام و  غلِّ
-درباره اتهام اين است معلوم چنانكه و گرديد معرّفي وهابيت

 منظورشـان  كنـيم  فـرض  اگر و است نادرست كس همه ي

ـ  يدربـاره  زيـادي  حـد  تا هم اين است سلفيه ي  لهحن  ابجن

 قـوت  يكرنگـي،  متانت، اما است نادرست هادي مال ماموستا

-بـي  عبادت، در اخالص عمل، و قول در استواري استدالل،

 و دوسـت  تحسين مورد را او محاسن و فضايل ديگر و ريايي
 ثناي و مدح به زبان هم مخالفانش حتّي بارها داد قرار دشمن

 بيچـاره  و فقير مردم كه دوراني در دارند اقرار همه گشودند او

 و زمــستان پوشــاك و كننــد ســودا نالــه بــا نداشــتند آه كــه
-مـي  را ماشيني اگر نداشتند پا به كفش بود يكي تابستانشان

 دسـترنج  و ثروت نيز حال اين در بردندمي پناه غارها به ديدند

-افخـم  اسـتاد  تنها دادندمي طريقت مشايخ از يكي به را خود

 و ياسالم اسلوبي با اما كوشيدمي آنها بيداري در كه بود زاده
 بيـداري  و آگاهي ي  رساله در ،باشد خدا موردپسند كه راهي از

 در عقلـشان  سـتمكاران  شـلّاق  زيـر  مـردم  بـدن  :نويسد  مي

  .است گمراه شيخي دست به قلبشان و جاهل يمال دست
 تـرين تازه سرا يعني سكونتش محلّ روستاي همان در

 بهائيان تلبيغات كرد  مي طالعهم را ديني مجالّت و هاكتاب

 منطقـه  بـه  ناشـناس  كـسوت  در گاهي كه را مسيحيان و

 نمـود   مـي  مناظره تصوف رؤساي با كرد  مي دفع آمدند  مي

  .شد مي پخش منطقه تمام در فتاوايش
 كُرد در ارتباط دائم بود حتي       با علما و فضالي روشنِ    

ــادل نظــر مــي  ــا مــصلحين روشــنفكر شــيعي تب كــرد  ب
نمود كه تا آن زمـان    را به زبان كُردي القا مي      هايي  خطبه

سابقه بود از اعتنا و توجه به اعيـان و اشـرافي كـه از                بي
 سرتاسر منطقه به منزل خـان روسـتا محمـدآقا عباسـي           

جلس شورا و در آخر سناتور انتصابي مجلس         م ينماينده
آمدنـد  خاطر تقرب بيشتر به دستگاه حكومت مي      ه   ب سنا،

پـذيرفت كـه در     هايي را مـي   تنها طلبه . كردخودداري مي 
نمازهاي جماعت شركت كنند و مقـدمات علـوم را طـي            

كرده باشند مطالبي را در سطح عالي از قرآن يـا حـديث             
مربوط به عقيـده و بيـنش اسـالمي بـه طـالب مـستعد              

كرد وقت فراغت خويش را به تأليف كتـب و      يادآوري مي 
هـا  الصحاصل آن كوشـش و اخـ      . كردرساالت طي مي  

ي باسواد و متفكّر و ديندار و تصنيف چندين         مالتعدادي  
ها بعد و حتي    اثر باارزش بود كه متأسفانه اغلب آنها سال       

در همان روستا به اقدام     . اند  بعد از مرگش به چاپ رسيده     
ويلـه  (آميز و پر سروصداي بريدن درخت مقدس        مخاطره

تبليغـات  مبادرت نمود بارها بر سـر   ) در روستاي صفاخانه  
ديني با متنّفذين محلّي در افتاد چند بار به ساواك كه در            

بـه  .  شمسي تأسيس شده بود احـضار گرديـد        30ي    دهه
هاي امامت جمعه در شهرها و تدريس در دانشگاه         دعوت

ها به خاطر عدم اختالط با حكومت جواب منفي داد سال         
بعد از اصالحات ارضي موسوم به انقالب سفيد را نيز تـا            

رد       دتي در همان روستا با رويه     م ا  . ي سابق بـه سـر بـ امـ
توقّعات مأمورين دولتـي و نفـوذ عناصـر تـازه بـه دوران              

عالقه بودن برخي طالب به تحـصيل علـوم         رسيده و بي  
 شمسي بـه شـهر      1348ديني ايشان را واداشت در سال       

  .بوكان كه زادگاهش نيز بود منتقل شود
 بـه  تازه يچهره شتدا هاسال آن در بوكان كوچك شهر

 و أدا نفـت  پول از جامعه به شده سرازير ثروت گرفت  مي خود
 بودند شهر در سنتّي ذينيمتنّف بود آورده خود با نيز اطوارهايي

 كـرده  ظهـور  هـم  رسـيده  دوران به تازه و هسنوكي اشخاص

 و الحـاد  بـوي  تـازگي  بـه  نيز شهر آن دبيرستان تنها از بودند
 تبليغـات  اثـر  بـر  طريقـت  مـشايخ  يدرسمي مشام به دينيبي

 افتـاده  رونـق  از دكانـشان  ،همراهانش و استاد پيشين ساليان

 بـود  يافتـه  كاهش قدرتشان نيز محلّي متنفّذين و خوانين بود

 و اخـالق  بـا  اسـتاد  .داشـت  كـافي  تسلّط جا همه بر ساواك
 را شـهرت  از دوري و گمنـامي  خـود  بـه  مخـصوص  ي  رويه

 عـالم  بزرگتـرين  و داشـت  كه سالي و سن آن با بود برگزيده

 ورزيـد  مبـادرت  بقّـالي  شـغل  به چندي يك بود منطقه ديني

 و كـرده  وارد تايپ دستگاه يك و فتوكپي دستگاه يك سپس
 طالق و ازدواج رسمي دفتر سپس نمودمي معاش امرار آن با
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 و هـا رسـاله  نوشـتن  به را خود فراغت اوقات هم باز كرد داير
 قـصد  اينكـه  بـا  كـرد   مي سپري عربي كتب برخي يترجمه

 ولـي  بـرد  سـر  به سالمت و گمنامي در را عمر ي  بقيه داشت

 اشـخاص  از بـود  پر كارش دفتر در او مجلس و محفل اغلب

 نمودنـد  مـي  دايـر  بحثي يا داشتند سؤالي يك هر كه مختلف

 و بـود  نگـران  و ناراحت بشدت فرهنگي امور روند از نيز خود
 ورزيـده  مبـادرت  نيـز  شهر مسئولين با طهراب در اقدام چند به

 هـم  بـاز  دوران آن در كـه  نيـز  مسلك خرافاتي اشخاص بود

 كردند  نمي خودداري او آزار و اذيت از رو اين از داشتند نفوذي

 جماعـات  و جمعـه  براي حتّي مساجد در حضور از شد مجبور

 تـك  بـا  ارتبـاط  برهه آن در او دلخوشي تنها .نمايد خودداري

 اواخـر  يدغدغه بود شاگردانش و دوستان از فاضل دافرا تك

- بـي  و غربي رسوم و آداب رواج انقالب از قبل در استاد عمر
 مقابلـه  بـراي  كرد  مي تبليغ كه نيز هاييكتاب بيشتر بود ديني

 بـا  رابطـه  در ارزشمندي هاييادداشت نيز خود بود دينيبي با

 كـه  بـود  هكـرد  آوري  جمـع  مـاديون  ي  ادلّـه  رد و خداشناسي

 دو يكـي  تنهـا  نمايند بمرّت را آنها ي  همه نتوانستند متأسفانه

 در .كردند تهيه هايادداشت آن از باره اين در كوچك ي  رساله

 امـور  رونـد  از حتّـي  شدند مشرّف حج به شمسي 1356 سال

 و كتـب  و كردنـد مـي  نارضـايتي  اظهـار  نيـز  آنجـا  فرهنگي
 نيازهـاي  جوابگـوي  نيـز  را مملكـت  آن در منتـشره  رساالت

 در كـه  را بيـداري  و آگاهي ي  رساله دانستند  نمي معاصر مردم

 چـاپ  بـه  بـود  كـرده  تأليف سرا روستاي در شمسي 37 سال

 وي باشـد   مـي  بسياري مطالب گوياي آن جلد پشت كه سپرد

  :اند نوشته رساله آن جلد پشت در
 قرآني نعمت و گذاشتي منّت هاانسان به پروردگارا«

 بارهـا  پرسـتي بـت  و شـرك  از داشـتي  ارزاني انآن به را

 رو هـا   گمراهـي  و هـا سياهي به اينك بخشيدي نجاتشان

 پرسـتش  بـه  تـو  جـاي  هب را شماريبي هايبت اند  كرده

 كثـرت  از ماالمـال  و توحيـد  از خـالي  آنهـا  دل اندگرفته

 تـا  كـن  پـشتيباني  را واقعـي  مؤمنان ديگر بار است شده

 بـه  را واقعـي  سعادت �حمدم سنّت و تو قرآن يوسيله

  .»برگردانند آنان

ي  وي از ابتــداي تأســيس راديــو مهابــاد بــه وســيله 
نـويس و   برادرش ابراهيم افخمـي كـه از ادبـاي كـردي          

هـاي كـردي حـاوي        طنزپرداز منطقه بود برخـي نوشـته      
ط      گفتارهاي ديني را به آن مركز ارسال كردنـد كـه توسـ

م و  دقبال شديد مر  گرديد و از است     آقاي افخمي قرائت مي   
  .علما برخوردار شد

زاده به همراه   يكي دو سال قبل از انقالب استاد افخم       
يان موجه بوكان شـروع  مالابوبكر شفيعي از  ماموستا مال 

 تصميم گرفتند با كمك گرفتن      ه،به يك اقدام مهم نمود    
مهتدي اهـدا    از مردم در زميني كه مرحوم حاج ابوبكرآقا       

لوم ديني بـه پـا كننـد كـه شـور و      اي ع  كرده بود مدرسه  
 شوق زيادي در دل اهالي افكند اما ساختمان مدرسـه رو          

اين . صداي انقالب ايران برخاست    و به اتمام بود كه سر    
ي قرآنـي بـود كـه در سـنندج            مدرسه همزمان با مدرسه   

هـا  زاده ايجاد كرده بود و مشابه ايـن       مرحوم عالمه مفتي  
اي   ر مهاباد نيز مدرسـه    بايزيد د  در جنب مسجد حاج سيد    

هـا پـيش از     داير شده بود اين نكته گفتني است كه سال        
زاده صورت گرفتـه    قاتي بين استاد و عالمه مفتي     مالآن  

زاده امه مفتـي  بود در حالي كه استاد مردي ميانسال و عّل        
زاده تـأثير  قات بر عالمه مفتـي مالاند و همين جوان بوده 

اص آن را بـازگو كـرده       داشته است و خود بارها نزد اشخ      
است روابط اين دو شخصيت همـواره حـاكي از رضـايت            

ي مابين بوده و در حقيقت افرادي كه بعدها در منطقه         في
زاده امـه مفتـي   سقز و بوكان به نهضت مكتـب قـرآن عّل         

گـان از      بيشتر از شـاگردان و يـا تـأثير پذيرفتـه           ،پيوستند
هادي به طـور     مالاستاد  . اندهادي بوده  مالمكتب استاد   

قـاطع نخـستين حلقـه از حلقــات اصـالح فكـر دينــي و      
بيدارگري در كردستان ايران بوده اسـت اصـالح گرايـان       

دعاهاي خـود             قبل از او ديده    ي روشـني نداشـته و در مـ
ايـشان  .  تأثيراتشان هم كم بـوده اسـت        و اصرار نداشتند 

ماموسـتا  هاي اصالحي بعدي بوده است      هيدگر حركت مت
 قادري امام جمعه فعلـي پـاوه در كتـاب تـاريخ             قادر مال
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ي آگـاهي و    بيست سال پاوه و اورامانات از تـأثير رسـاله         
  .كند بيداري بر خود ياد مي

 بپــا كردســتان و ايــران مــردم و رســيد راه از انقــالب

 بـود  عمر هشتم يدهه در استاد سنّ مقطع اين در خاستند

 عالقگيبي و سياست از او تلخ هايتجربه گفتيم چنانكه و

 فرهنگي و فكري كارهاي به باور و اشتهار و خودنمايي به

ا  بازداشـت  انقـالب  و قيام امر در مشاركت از را او در او امـ 

 و بيمـاري  چندين وجود با حكومت و هاگروه تسلّط دوران
 بـر  نمـود  اتّخاذ كه اي  دليرانه مواضع در ياوريبي و پيري

  .يافت برتري اقران از بسياري
انجام ايشان بعد از عمـري تـالش و مجاهـدت و            سر

 سالگي 83 شمسي در سنّ   1372عبادت و تعليم در سال      
م أوتبعد از طي يك بيماري هفت ساله        ) با سال شمسي  (

نشيني و نقاهت رخت به جهان ديگر كـشيد بيـان     با خانه 
مراتب علمي و ادبي و پيشتازي در كُردي نويسي و فهـم   

سـتواري شخـصيت و تواضـع و    و درك كتاب و سّنت و ا    
ريايي، شجاعت نزديك به تهور، غيـرت بـر اسـالم و            بي

 و ديگـر امتيـازات كـسبي و وهبـي كـه در جنـاب                ،حق
هادي جمع گشته احتياج به بسط و تفـصيل          ماموستا مال 

ا چـه      ها و حتي تأليف كتاب    بسي بيشتر از اين    ها دارد امـ
ايـم تـا       مشهور بحر در كـوزه كـرده       قولتوان كرد به      مي

اي را از آن بدست  قسمت يك روزه و يك مقاله در مجله       
ــك از ويژگــي  ــم اين ــشان و  آوري هــاي اصــالحي آراء اي

اي   هايشان در عالم فكر و انديشه بـه چنـد نكتـه           نوآوري
  .اشاره خواهيم كرد

 سـّنت  راه از سپس و قرآن راه از اوالً دين شناخت -1

 شريب آراء و مذهبي مطالب از آن تفكيك و پيامبر

  .خرافات و تعصبات و

 صحيح بينش نتايج و دانش و علم از دين استقبال -2

  .بشري تجارب و صائب فهم و

رد و طــرد آراء الحــادي از ســاحت فكــر و زنــدگي   -3
  .هاانسان

 و مخـصوص  مـشرب  و مـذهب  بـه  تعـصب  عدم -4
  .سّنت و كتاب ميزان به آنها ي موازنه و مقارنه

 هـا مـدت  كـه  لمق و زبان با ديني تبليغ كردن زنده -5

  .بود شده ترك

 ديـن  تبليغ و بودن ديندار براي ديني علوم خواندن -6

  .شدن باسواد براي نه

 عرفـا  آثار و هاكتاب در گرانبهايي گوهرهاي گرچه -7

 تصوف كه قرنهاست ولي دارد وجود تصوف اهل و

 كتـابي  بر تقريظ در وي شده منحرف خود مسير از

 بنديتقسيم ياخالق و نظري و علمي به را تصوف

 و اسـالم  لبـاب  لب را اخالقي تصوف تنها و كرده
  .داند مي انسان درون ي كنندهتصفيه

ــد -8 ــالم توحيـ ــا قرنهاســـت اسـ ــتي بـ  و قبرپرسـ
 شده نابود پرستيامام و اولياپرستي و مرشدپرستي

 سـّنت  و قـرآن  سالح با و استدالل و منطق با بايد

  .كرد زنده را آن

 و فقهــي از اعــم يمــذهب كتــب رد وجــودم تقليــد -9
  .است گرديده سنت و كتاب فهم مانع كالمي

 و فقهـي  كتـب  بـر  فقط كه كرد علماء نادرست رسم -10
 اطـالع  و ديگر كتب يمطالعه بدون متداول عقائدي

  .شود اصالح بايد اند كرده تمركز مخالف اقوال بر

 طالق سه وقوع به قول مانند فتاوا برخي اصالح -11

ــا مجلــس يــك در  در يــشههم كــه لفــظ يــك ب

 هب طالق رواج و هاخانواده پاشيدن سبب كردستان
  .است شده سوگند جاي

 زنـان  و جوانان و كودكان تعليم و تربيت به توجه -12

-ايـن  در هاييرساله وي ،مساجد به هاآن آوردن و

  .است نوشته باره

 شـدند  منتقـل  بوكـان  بـه  وقتـي  زادهافخم استاد -13
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 بـه  مـزّين  .بودند نوشته خوانا خطّ با بزرگي تابلوي

    مـن مـن مـن مـن     شـك شـك شـك شـك     فـي فـي فـي فـي     كنـتم كنـتم كنـتم كنـتم     انانانان( يـونس  يسـوره  آخر آيات
 در خود سر پشت را شعرا اشعار و احاديث و )...دينيدينيدينيديني

 يبيننده هر توجه كه بود كرده نصب كارش محلّ
 نـاب  عقايـد  كـه  كرد  مي جلب خود به را باسوادي

  .بود داده تذكّر آن در را خود توحيدي

 بـه  دينـي  مطالب نوشتن و كردي زبان به خطبه -14

 رسـم  منطقـه  كُرد علماي ميان در كه كردي زبان

 هـم  آن نهـاد  نبنيا را حسنه سّنت اين ايشان نبود

  .بود قاچاق نويسي كردي كه زماني در

 ديني تبليغ هر از خالي منطقه در كه يمولود مراسم  -15

 نوشتن با ايشان توسطّ بود مردم تمسخر مورد بلكه و

 تـا  عالي حتوياتم با كردي زبان به غرّا اي  نامه مولود

  .نمود كمك ديني تبليغ احياء به حدي

 حرفـه  را آن كـه  ديـن  عالمـان  مـنش  كـردن  زنده  -16

 رايـج  علوم و عربي زبان تدريس حداكثر يا اند  ساخته

 ديـن  عالمـان  روش ارتقاء اند  افزوده آن بر را ها  حجره

-رسـاله  بارهاين در وي مقدس، كتاب و دين تبليغ به

ــر را هــامال اصــناف داده ترتيــب اي  كــه شــمرده ب

 بلكـه  باشـند نمـي  ديـن  مقـصود  و منظور هيچكدام

 و قرآنـي  يمـال  نام به نايابند و كمياب كه آخر صنف
  .باشد مي دين مقصود رباني عالم

باشـند    زاده بـسيار و متنّـوع مـي        استاد افخـم   ارآثار و نوشت  
هـايي  هـا نامـدون هـستند ماننـد يادداشـت         برخي يادداشـت  

   . تصوف وناسي، تفسيري خداش درباره
 چاپ شده و برخي چـاپ       يشانبرخي از كتب و رساالت ا     

 يي وسـيعي از مـسايل فكـر         انـد بطـور كلّـي گـستره         نشده
به سه زبان فارسي و كـردي  را  نكات ادبي    واسالمي تا تاريخ    

   .دشو شامل ميو عربي 

برخي اعتقادي و فكري هستند در جهت تـصحيح افكـار           
اي    برخي علمي هستند و بـه قـصد تعلـيم مـسئله            ،مسلمانان

 خـود    و باشـند    برخي ادبي مـي    ؛اند  ديني يا علمي تدوين يافته    
اي از اشعار كُردي دارند برخـي از آثـار او ترجمـه      نيز مجموعه 

اند و آنها كه چـاپ         متأسفانه بيشتر آثار او چاپ نشده      .باشد  مي
ع شـده كـه     اند كيفيت مناسبي ندارند اخيراً حركتي شـرو         شده

حـال  . آثار ايشان مجدداً ويرايش و تصحيح و چاپ شوند        

   :گرددچند نمونه از آثار مهم ايشان بيان مي

ي آگاهي و بيـداري كـه مؤلّـف بـه سـه زبـان               رساله )1
ي افكار   چكيده. اندكردي، فارسي و عربي آن را نوشته      

ي   پرورانـده در آن رسـاله       او و آرزوهايي كه در دل مي      
 . و با ارزش گنجانده شده استكوچك ولي مهم

صد حديث نبوي   چهارح   شر ،چهارصد گوهر حكمت   )2
است كه در خالل آنها به بسياري از مهمات دين و           

هاي مسلمانان و شناخت راه از چاه و دوستان         غفلت
از دشمنان اشاره كرده است و ايـن در حـالي اسـت           

ــم   ــم عل ــث و ه ــتن احادي ــم م ــه ه ــديث از ك الح
  . بربسته بودهاي طالّب رخت حجره

هاي مهم فقهي در بحثي بـه       كتاب فرائض از كتاب    )3
نظير باشد  بغرنجي علم ارث كه شايد اكنون هم كم       

و استاد در آن تبحري تمام داشته است ايـن كتـاب          
 عليرغم كمبود منابع كـه خـود مؤلّـف بـه آن مقـر             

  .گشته است تأليف شده

كتاب حج در مـذاهب اسـالمي كـه تـاكنون چـاپ              )4
اي از آن بـه نـام مناسـك حـج             خالصهنشده است   
  .باشد از كتابهاي مهم فقهي استاد ميو چاپ شده 

ي رسول گرامي     مولود نامه به زبان كردي كه سيره       )5
 شيوااسالم را با نثري مسجع و غرّا و اشعاري نغز و            

  .با محتوايي بسيار عالي به تحرير كشيده است
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هاي استاد بـا اشـخاص مـستفتي يـا            مجموعه نامه  )6
اي از تاريخ تحوالّت فكـري        ترض كه خود گوشه   مع

بر كردستان و اصالح فكر ديني در كردستان را بـه           
  .اند گذارد هنوز چاپ نشده نمايش مي

هــاي جمعــه بــه زبــان ُكــردي كــه هــم در  خطبــه )7
بندي مطالب و رسانيدن مفاهيم ديني و هم در       جمع
ي كُردي نويسي به زبان قوم ابتكار بـه خـرج           شيوه
 ١»زگـاری ِر وژگاری ب وئام«اين كتاب به نام     اند  داده

  .چاپ شده است

سي گفتار ديني به زبان كُردي كه حـاوي مقـاالت            )8
سـي وتـاري    «باشـند بـه نـام         در مسائل ديني مـي    

  .اند چاپ شده» ديني

هاي زيادي از ادب و تاريخ عرب در مدتي كه          كتاب )9
اند هنـوز     تازه به بوكان انتقال يافته بود ترجمه كرده       

  .اند كمي از آنها انتشار يافتهداد تع

تعداد زيادي رسـاله و تقـريظ و مقالـه كـه بعـضي               )10
  .اند اند و برخي انتشار نيافته انتشار يافته

ايشان مشهور چند تن از شاگردان به در پايان 

  .شود اشاره مي

 عـرب  ادبيات برجسته اساتيد از فاضلي محمد دكتر ـ1

  .مشهد دانشگاه در

 به تأليفاتي صاحب شافعي الديناللج مال ماموستا ـ2

 مـشهور  فـضالي  و مدرسين از و كه بوده فارسي و كردي

  .هستند سقّز منطقه

 مـدرسِ  و شـاعر  رئوفي محمد مال ماموستا مرحوم ـ3

  .اطراف و بانه ي سابقه با

                                                 
  نصيحت براي سعادت-١

 و فاضـل  علماي از اديب حسن مال ماموستا مرحوم ـ4
  .دارسابقه مدرسين از و سقّز اطرافِ مشهور

 و علمــا از شــيدايي حــسن مــال ماموســتا مرحــوم ـــ5
  .مهاباد اطراف دارسابقه سياسيون

 هـاي دبيرستان دبير صالحيان ابراهيم مال ماموستا ـ6

  .بوكان فعلي ساكن بازنشسته و فاضل علماي از و بوكان

 و بوكـان  سابقه با دبيران از هنرپژوه قادر سيد آقاي ـ7
  .ورمشه شعراي و ادبا از و مهاباد

 و اديـب  علمـاي  از ناصـري  عبـدالرحمن  مال ماموستا ـ8
 حـضرت  مـسجد  امـام  بوكـان  دارسـابقه  مدرسين از و شاعر

  .�عمر

 دارسـابقه  مدرسـين  از طاهري عبداهللا مال ماموستا ـ9

 در و بازنشـسته  اكنـون  و بـوده  رسـمي  اسناد دفتر سر كه

  .است ساكن بوكان

-برجسته مدرسين از فائز قادر مال ماموستا مرحوم ـ10

  .سقز شهرستان ي

 و دينـي  علـوم  مـدرس  مفتي، محمد مال ماموستا ـ11
  .سردشت شهرستان در ازدواج سردفتر

 يبرجـسته  شخـصيت  امـامي  محمد مال ماموستا ـ12
  .سقّز ساكن دارسابقه مدرسين از و اديب ،اجتماعي
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