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و شــاعر توانــا، شــرع،عــالم دانــا ماموســتا شــناس آگــاه
به تخلصم،فرزند ملّامحمد مردوخي مردوخيحسن مال

در» يسياوه«در روستايقه.1275در سال» هيجري«
منطقه اورامانات، از خانـدان مردوخـي ديـده بـه جهـان

 گشود. 
و مادر وي هر دو از خاندان مردوخي انـد كـه بعـد از پدر

از»دزلي«تولد فرزندشان به روستاي   نقل مكان كردند.
در خدمت پدر تلمذ و سن شش سالگي را شـروع كـرده

گيـرد، بـراي ادامـه فـرا مـي علوم ابتـدايي آن زمـان را 
و در خـدمت مـي» دگاشيخان«تحصيل به روستاي  رود

و منطق  مرحوم حاج شيخ يوسف دگاشيخان صرف، نحو
 آموزد.را مي

و اشتياق مالحسن باعث شد تـا هرجـايي از ايـن تالش
ميپرور، آوازهسرزمين عالم شنيد به خدمتي استادي را

و كسب علم نمايد. به همين منظ در روسـتاهاي رفته ور
و چنــدين» بــرزان«،»بيــاره«،»ســنگان«،»دولكانــه«

و» �����%�«روستاي ديگر اقامت گزيد. وي همچنين در
و منطقـه» سليمانيه« نيـز تحصـيل» موكريـان«عراق

در  از دست استاد خويش » �����%�«كرده است؛ سرانجام
و براي امامـت بـه اجازه بـر» سـنگان«نامه كسب كرده
از مدتي به دليل دلبستگيگرمي اش به هورامان، دد. بعد

و» دگاشيخان«به روستاي  و مشـغول بـه امامـت رفتـه
و شود اما به دليـل مشـ تدريس مي كالتي كـه مـابين او
از قدرت مييكي » دزلـي«افتد به ناچـار بـه مداران اتفاق

 رود.مي
بـه منطقـه» دزلـي«باالخره دست تقدير ماموستا را از

به»رزووشاره« از آنجا از» قـاهره«و و بعـد 11رسـاند
و سرآخر بـه» زوورشاره«سال اقامت در قاهره دوباره به

مي»دزلي« ميبر و تا آخر عمر آنجا  ماند.گردد

 رفتن به قاهره
و نوشتار ماموستا پيداست بسـياري همانطور كه در اشعار
از ديگـر فقهـاي زمـان  و احكام فقهي استنباطي از فتاوا

از احكـام فقهـي ود را نميخ و به باور او بسـياري پسندد
در امـور احـوال شخصـيه بعضـاً  از علماي وقـت صادره
و عمالً بسياري از اين احكام من جمله حكم  اشتباه بوده

و ناهنجاري هايي در طالق براي مردم دردسر ساز گشته
ي طالق، جامعه ايجاد كرده است. به طور مثال در قضيه

ي سـه هـاي شـافعي جـاري شـدن لفـظ واژه به باور فق
از زبان مرد در هـر-طالقه و يـا به هر دليلي كه باشـد

زن-شرايط روحي كه باشد و باعث ايجاد طالق گشـته
هم حرام مي  شوند!و مرد بر
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و چند هـاي خـانواده،سالهاين فتوا به درازاي تاريخ هزار
فقبي و شايد هم پاشيده از از مسلمانان را ط خدا شماري

در سطح جامعه به وجود آورده بداند كه چه مشكالتي را
 است.

و مدرك حق ي آن طلبانه همهماموستا مالحسن با دليل
و در اين زمينه روشنگري هاي كامل فتاوا را خطا دانسته

 را نسبت به اين فتاوا اعالن نموده است.
و استنباطهمين برداشت و ها هـا وي را مشـهور سـاخته

ميي آوازه  رسد.ماموستا به بغداد
و اتفـاقي كـه نقل مي كنند يكبار فـردي نـزد وي رفتـه

و عجول بودن بـه  و به علّت عصبانيت برايش روي داده
و بـه فتـواي ديگـر  جاي سوگند، قسـم طـالق خـورده
علماي منطقه زنش بر وي حـرام گشـته بـود را بـرايش 

و   زنـدگيش از اينكه به خـاطر لفظـي اشـتباه بازگو كرد
ميد هم از  پاشيد ناراحت بود.اشت

گويد: طالق جاري نگشـته ماموستا بدون تعلل به او مي
و بچه و با زن و از ايـن بـه برو ات زندگيت را ادامه بـده

و فهيمانه زندگي كن.  بعد عاقالنه
-هاي حلبچـه روي داده بـود كه نزديكي–خبر اين فتوا

و مفتي بغداد هـم از به گوش حاكم شرع كركوك رسيد
و تقريبـاً همـه از مالحسـن اين موضوع باخبر مي شـود
و عصباني مي اي ميـان شوند ايـن قضـيه ولولـه ناراحت

از علما را  علماي وقت ايجاد كرد به همين منظور جمعي
و مالحســن را بــراي توضــيح  بـه بغــداد دعــوت كردنـد

تا سند ادعـاي خـود را استنباطاتش به بغداد فراخواندند، 
از طـرفين،رودبه بغداد مـي نيزوي.ارائه دهد هركـدام

وميداليل خود را ارائه  تواندميمالحسن ماموستا دهند
-و ايـن موضـوع مهـم اجتمـاعيدسـاز آنها را متقاعـد 

بـه وي نيـز بغـداد مفتـي،نمايدخانوادگي را اصالح مي
ميي مفتي يا قاضيدرجه دهد، ولي مـال حسـن القضات

لطـف مـرا بـراي ادامـه گويد: مـايلم بـه جـاي ايـن مي
زهـر مصـر يـا تحصيل با هزينه دولـت بـه دانشـگاه األ 

مي.مدينه بفرستيددانشگاه  و او را بـا والي نيز قبول كند
 فرستد.هزينه دولت به قاهره مصر مي

-فـارغ األزهر دانشگاه از سال2 از بعد حسن مال ماموستا
 رئـيس درخواسـت طبـق آن از بعـدو شود،مي التحصيل

 سـال9 از بعـدو مانـد مـي آنجا در تدريس براياهدانشگ

 آنجـا كند؛مي وطن(هورامان) هواي سخت دلش تدريس،

 در مدتي شد گفته هم قبال چنانكهو گرددميبرو ترك را

و امامـت»زوورشـاره« منطقـهدر»قول هاني« روستاي
 گردد.مي باز»دزلي« به آن از بعدو كندمي تدريس

 ازدواج ايشان
و اتمام تحصيالت، با زن بعد از اين سفر دراز از بازگشت
مي» پيروز«اي به نام بيوه و تا آخر عمـر بـا ازدواج كند؛

 ايشان زندگي كرده است.
چنين مشهور است هنگامي كه خبر بـه مـادر ماموسـتا

رسد كه ايشان در راه رجعـت بـه هورامـان هسـتند، مي
و بايد به ميان گلـه بـرود  و حيوانـات را اواخر روز است

و از آنجا كه مـادر چنـد سـال اسـت پسـرش را بدوشد؛
از فرط خوشحالي به جاي ظرف شير، تختـه  اي را نديده،

در هنگام پختن نان از آن استفاده مي (پنـه) بـا كه كنند
برد، هنگام پي بردن به اشتباه خويش دست بـر خود مي

از خـدا مـي خواهـد  و زاري و با گريه  آسمان بلند ميكند
دار نشـود تـا مثـل مـن ايـن درد را كه پسرم هرگز بچه

نچشد؛ برخي بر اين باور بودند كـه بـه ايـن دليـل مـال 
 حسن هرگز صاحب فرزندي نشد.

و قناعت ايشان، توحيد  تقوا
و باتقوا بودهماموستا و بسـياري مالحسن بسيار با ايمان

و نياز با خـدا سـپري كـرده و راز از اوقات خود را به دعا
و يـا در هنگـام نباريـدن بـاران، باليـاي طبيعـي است،

از روستا مـي  و مشـغول مشكالت جامعه به بيرون رفتـه
و دعا مي و شده است؛ بسيار با قرآن محشـ نماز ور بـوده

شـاهد مثـال را از قـرآن ذكـردر هنگام تدريس معموالً
در هنگام تدريس تفسير قرآن بـه شـاگردان مي و نموده

ــ  ــا اي ــه:در كــالس باره ــه ك ــدي را گفت ــه توحي ن جمل
همانطور كه من در هنگام شمردن گردوها صداي آنها«
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شـنود، شنوم، خداوند نيز همانطور صداي ما را مـي را مي
هـايش سـنگين شـود؛ شـود تـا گـوش او هرگز پير نمي

و خـداي  بنابراين نياز نيست كسي را واسطه بـين خـود
».خود كنيم

از موضــع ي ماموســتا هــاي توحيــدگيــرييكــي ديگــر
در آن زمـان مالحسن اين بود كه با توجه بـه ايـن كـه

و خرافه  گري كه مثل ابـري تيـرهو نوعي صوفيبدعت
و  بـر اكثـر روح توحيدي اين جامعه را تاريك ساخته بود

ايستاد،گذاشته بودبسزايي تأثير نيز علماي وقت منطقه 
هم دوره  الدين نقشبندي بود امـاي شيخ حسامو با اينكه

و اعمال مخالف عقيده از هرگز افكار ي صحيح آن دسته
و هر آنچه از كه اصل عقايد توحيدي را علما را نپذيرفت

و پايـداري مـي  و بـر آن اسـتقامت بـه كـرد فهم نموده
و مردمان كم بيشاگردان و سواد آن زمـان عرضـه سواد

در ميان علماي آن وقت زيـاد داشتمي ، به همين دليل
و بجز يك كتاب ديوان شعر بـه زبـان مورد توجه نب وده

از ايشان به جاي نمانده است.   كردي آثار چنداني
خواند تا اين ماموستاي فهيم را يكبار شيخ وي را فرا مي

و عقيـده بسـنجد، بسـيار بـه وي احتـرام  از لحاظ علـم
و نظـر او را نسـبت گذاشته  تا بلكه او را جذب خود كنـد

از او مـي به خود تغيير دهد به همين خواهـد تـا بـا دليل
و توانـايش نامـه  از قلم زيبا از زبـان شـيخ بـه يكـي اي

و وي را كميي تعيين شدههاخليفه ي خود شيخ بنويسد
از ايـن موقعيـت اسـتفاده نصيحت نمايد. ماموستا حسن

و اعتقادات خود را با اين نامـه  ي توحيـدي بـراي نموده
 نگارد.شيخ مي

 مختصري از نامه:
منبس« م اهللا الرحمن الرحيم. الحمد اهللا الذي خلق اإلنسانَ

وَ مـن و رسوله و اُنثي... والصلوة والسّالم علي عبده ذكرٍ
و »البنوناتبعه بإحسان إلي يومَ الينفعُ مالٌ

 برابرش داد دستور كه سزاست را خداوندي سپاس

و خلـق امـر در مشـاركت به را كسيو كنند سجده

 كـه سـتود را پيغمبـريو نكرد، دعوت تأثيرو امر

 خـود كه خدايي بود. عبوديت افتخارش بزرگترين

و»رحمـان«،»يلـدلم«،»الشريك«،»وحده« را

»نستعين«و»نعبد« نداد اجازتو خواند؛»رحيم«

 خـدايي نمايند. تصاحب-مخلوقندكه- ديگران را

 مخلـوق را موجـوداتيهمـهو خـالق را خـود كه

ــي ــد؛م ــي خوان ــأب ــت در ثيرت ــتو الوهي و غفاري

 نظـم در شراكت ادعاي ياراي را كسي چه قهاريت.

 رضـاي راه در كه آنانند خدا صالح عباد خلق؟...و

و شـفا در مـوثرو برتـر را خـودو بردارنـد گام او

 ندانند... جهنمو بهشتو روزي

و ...مگر مـي و خـورد ت بـود تـوان مـدعي قطبيـ

شـود مگر مـي را از خلق خدا جدا كرد؟خوراك 

و زمين  ادعاي عبديت خدا را داشت؛ اما عبد شكم

و... بود؟ مگر مي و باغ وو اسب توان مرشد شـد

 خود هدايت نشده باقي ماند؟...

... آگاه باش! مرگ در كمين است. جـواب او را

چه خواهيد داد كه: من در بستر نرم، زمستان گرم 

باو تابستان تَشـتَهي األنفـس«خنك و»ما زيسـتم

و مدعي شفا بـودم... مردم را وعده ي بهشت دادم

توانم برايـت پس بدان در چنين روزي من هم نمي

 كاري كنم. آيا جواب خدا را تواني داد؟...

و بـه خـاك بـاز خـواهي گشـت؛ از خاك هسـتي

با خداسـت. بـه  با فقرا زيادي فاصله زيادي فاصله

و بـا خـدا بـود. خدا قسم نمي شود آنچنان زيسـت
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و شبها را تلخي نچشيده، رنج نديده، غصه نخورده

و نياز با خدا به روز نرسانيده، چگونه  و راز با ناله

و چنان شده؟  چنين

و اين عباي خرقه پوش  اين ُكاله

 تواند راهزن گريد به دوشمي

نصيحتم گوش كن، لذت عشق نوش كـن؛ دنيـا را

.»فراموش مكن!... آغوش مكن؛ خدا را
و بـاور زنـدگي را بـراي ماموسـتا در ايـن همين عقيـده
و ادبـي  و با تمام درجات علمـي منطقه سخت كرده بود

ميكه كم و يا بينظير نظيـر بـود توان گفت در آن زمان
و گرسنگي زندگي  در فقر به دليل همين عقايد توحيدي

و اكثر اوقات نان خشـك هـم را سپري مي گيـرش كرد
 كما اينكه علماي آن دوره اكثراً در رفاه بودند. آمد.نمي

ي مباهات علماي اين عالم دانشگاه األزهر مصر كه مايه
در آن زمان اسير جامعه از خرافه اين زمان است اي لبريز

و تنها يادگار وي يك ديوان شعر اسـت كـه  و اوهام بود
چـاپ گمنامان نامي اين سرزمين بـه به همت دلسوزانِ

 رسيده است.
در فكـر ماموستا و هرگـز مالحسن بسـيار سـخي بـوده

و ثـروت نبـوده اسـت، هميشـه دوسـت جمع آوري مال
در  و و طيف ضعيف جامعه مراوده كنـد داشته كه با فقرا

و تنگ و عزت نفس بسيارعين فقر  دستي با مناعت طبع
و ضمن قبول نكردن هداياي كوچك زندگي كرده است

ميو بزرگ قدرتم  گفته:ندان همواره چنين
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در روستاي مشغول تحصيل بوده» دولكانه«هنگامي كه
از است، دو روز هيچ چيزي براي خوردن نداشته انـد بعـد

در حـالي دو روز يك عدد كشك خشك پيدا مي و  كننـد
ميكه آنها پنج نفر گيرند كـه هـر كـدام هستند تصميم

آن را بمكنـد؛ در ايـن حالـت مالحسـناز فقط مقداري
دهـم. از گويد من سهم خود را به خادم مسـجد مـي مي

از خـود گذشـتگي  در زنـدگي ايشـان كـم اين دست هـا
 نيست.

 وفات ايشان

در سـال طبق گفته مالشريف برادر مال  1365حسن كه
از«گفته:قه. عزيـزانم را از دسـت دادم امسال دو نفـر

و  يكي عبداهللا بگ هورامي(كـه پسـر عمويشـان بـوده)
د»ديگــري بــرادرم كــاك حســن ر همــان ســال، ولــي

در هنگام مرگ عبداهللا بـگ از زبـان مـادرش مال حسن
شـود كـه اي ميسرايد، طبق اين شـعر معلـوم مـي مرثيه

انـد ولـيدر قيد حيـات بـودهقه. 1365ايشان در سال 
سـال90در حالي كـهقه. 1366در سال شش ماه بعد

و  از دنيا رفتـه در» اصـحاب«در گورسـتان سن داشتند
 اند.روستاي دزلي دفن شده

 روحش به جنت شاد باد
 منبع:

ن  يريذديوان مال حسن دزلي/احمد
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