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شاریپاوهیتییمێژووییوچینایهپێکهاته

 سدێقبابایی

کان؛کۆنهکهڕهگه

قهسه شاریقه)مشانی،رهردێ، دیم حهخه،شه( ئاسنگهمهڵیان، ران،دۆساخیان،
.…،میرئاوا،زوارێاڵخوانیان،قهپشته

04بێپێشرنهههمشارهجێئهڵکینیشتهیاڕابردوویخهشکران،پیشه،دابهکڕهنێویگهلهوهئاوڕدانه

خاتهیدهزارساڵهندههچهنگهمێژوویدێرینوڕهستبهیوهکانیپهڕاستیهئێستاهێندێلهرلهساڵبه04تا

.زرۆیانردستیتامهبه

زانینیمێژوویپشتبه بهبۆ بهستوو ناوچهڕابردوویههیقینهرهاتیڕاستهسهزانستو لهیهر ربهک
دووتوێینووسراولهڵگهناسانوبهونینهئاکامیپشکنینیکهستهاتوولهدهیبهنامهڵگهستبوونیبهده

قباڵه بهکتێبو مهیازیکۆنلهو لێرهدهژمێردرینکهدهرجانهو سهکردنیههتانیحاشا لهیهربردهر  مک

بهبواره یلیمهگونجێنهنهباسکردنیانلێرهنگهڕهزۆرهۆکارکهبهاڵتیئێمهوهالملهن،بهکهستدهربهدا
هستیپسپۆڕوردبهتهیپێویستخراوهسهرهوکهتان،بووجهرهدهونهسووڕاوهمبوارهوئهرهاڵتدارانبهسهده

!وهڕابردوویخۆیانبکۆڵنهوبێترسبتواننلهستیئاوالهدهخوازیارانتابه

یسینگبهوهسااڵچوووگێڕانهتیبهسایهیکهناو،ناوونیشان،وتهرپێوایهدانووسهمباسهندیئهپێوهله

ئاماژه زانایانیسهسێنگ، و ناوهکانیپێشودهیشاعێر ، بهو وقهرۆکی ماڵباڵهیاز ومڵکو یکۆنیخانوو
تایبهیئاماژهنجهخسێنێپهڕهمانبۆدهوهتوانایئه ینکهلێکدرێژبکهندیگهتمهبۆ جۆرێکالنیهێشتاربه

بهکه بهم دان نهردهبهپێسرنج بنبۆسهوامیدابو تیشکهاوێژ بهریتیپارێزراو لهکهرهکیههشێر م
.رهمدهڤهڵکیئهڕاستیژیانیڕابردوویخه

وهرهێڵیبیرکردنهسهسڵینوێبخاتهینوهۆشینهبێتزهوهئهنگهڕهمنووسراوهمیقازانجیئهالنیکه
ندیمهوڵهکانیمێژوویدهوتاوهفهواوینهتهوتانیزیاتروتۆماریهێشتاربهفهندکردن،ڕێگریلهمهوڵهبۆده

.کهندهڵبهمه

کهوتۆیهنیئهسهلێکیدێرینوڕهندیگهتمهنیتایبهگشتیخاوهیهۆرامانبهتوناوچهتایبهبهشاریپاوه

.رچاوبهخاتهخۆیدهتبهیتایبهربردهبوونوسهدانسقه

پاوهله شاری نێو دانیشتوانوه دهک پێشینهکهباسی ههن کۆنی زۆر نۆی 9)بوونی ههڕهگه( بهک رکام
وهیخۆیانهندیوپێناسهتمهتایبه 9)بوونینۆ.  وروبهدهئاشیئاویله( ونۆهورمزگا ر تا(وتمزگه=مزگی)

.کرێدڵنیاییباسدهبهنووکههه

ئایینهله(9)ینۆکانوژمارهیپیرۆزیسۆمریهژماره(99)ڵگهلهندیجۆرێکپێوهینۆناکرێبهژمارهدیاره]

ناوچهکۆنه کانیتری شتیردهزه)  مووساییهروههه( ئایینی ها و 99)کان ) هۆرامان ئایینیکوردیلهپیری
یهکهرهڤهڵکیدهئاخاوتنیخهوزمانیپیرۆزیانزمانیکهڵکیناوچهرانیخهزرێنهرودامهزۆریڕێبهکه(یارسان)

[.وهندیلێکبدرێتهبێپێوهبه

ڵگریا،ههریتیهێشتارپارێزراوڕوویناوونهلهلێکهندگهڵبهندومهبوونیناوهههمشارهندیتریئهتمهتایبه

.کایوردتردهدواداچوونێکبهپێویستبهتێکنکهشارستانیهرگێڕیداستانیشێوهوه



:یوڕکانهبانه

وێنه بهندیشاریپاوهراوهسهلهبۆ بناریشاهۆشاخیناسراو ڕژ" ڵکهئاخاوتنیخهلهکهیهگۆڕایێکهه"
.وهدرێتهلێکدهرکێومسابقهکێبهواتایگۆڕاییوڕکانههۆرامیدابهبانله.وترێپێده(یوڕکانهبانه)داکه

وهلهیهندهتاچه"بانیڕکانه."ناویلێنراوه(مسابقه)رکێکۆیگشتیدابۆشوێنیکێبهلهمهئه
کاڵوڕفانکێ،قوله:کانییاریه.نجانیشاربوورزشیالوانوگهکانوڕابواردنیوهخۆماڵیهپێششوێنییاریه

نگگێڕانیڕکێوئاههڵپهتوههوێرایداوه.......پڕێ،سنگوبازوکهرد،کهت،کێلوبهڕان،گورزوخهشه

.واریبووڵیکوردهریتیکۆمهپێنهشنبهچهمههه
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زهبانه" زهمهو گانگای، ماند  گۆڕاییهله": ههالیخواروویشار کیتر دهکهرۆکیناوهڕوویناوهلهبوو بێیڕا

.وتۆبووبێیگشتیئهوهندوکۆبوونهماوهجێهێنانیزهسمیئایینیوبهشوێنیڕێوڕهمێکردهسه

تیسایهمیخۆیداکهرجهسه،له(رێومهژیره)،(ررێومههانه)،(رێجۆمه)،(رێومهرهده)،(رێمه)،(رمه)

ماویردهپهمزوڕازێکیهێشتارلهڕهراغیداحاشاکردنلهقهڕینلهتێپهکاکهسنیشاندهندێکدهڵبهیانمه
سڵیپاشخۆی،ڵکدابۆنهیخهییوڕۆژانهئاخاوتنیوێژهخۆیلهلهمناوگهیانپارێزرانیئهوهمانه.مێژووییه

 .کاوازدهسڵینوێدابانگهگوێنهریتێکیپیرۆزبهنههۆمێدیداکۆکیله

دووتوێکلهسرنجڕاکێشهوه.وهناسرێنهڕوویناوونێوبانگدهرکاملهههنکهوتیزۆرههشکهئهرهڤهمدهله

یاندیارهڵکبوونپێوهیخهردهمێکژینگهسهکهوهتیوئهیچینایهوێپێکهاتهکهردهدهوتانهشکهمئهناویئه

:نمانهکانئهناسراوهوتهشکهئهشێکلهبه

فتسواران،تاو،حهره،مه(مادان)مارانرهڵۆی،مههه-ورهمیر،مهڕهسان،مهڕهخێڵ،مهڕهگاوان،مهڕهمه

سپانڕه،مه(وتشکهڵێکئهمهکۆ)رانمه

پاوهزیادبکریلهوهبێئهدهپاوه(وتیسرۆشتیڵکهجۆغرافیاوهه)یوانیاگهزابهسانیناشارهبۆئاگاداریکه

زه گۆڕ ختته)وی وێسناکهده( ئهسهله. بنهر ئهم کهگهما ئهر زهندازهمترین دهی گۆڕ ستیدابێبۆوی
.رگیراوهڵکیلێوهلیگرینگکهستگهبهمه



گۆڕستان؛

لهبهپاوهله دهقاسهر لهسهمی ئێسالم تایبهجیاوازهمهردهسهاڵتی شووێنی دوو گۆڕستانیکاندا بۆ ت

یهدووگۆڕستانیتائێستاههمشارهاڵتیئێسالمدیسانئهسهپاشده.وهناسرێتهکاندههودیهشتیویهردهزه
 مه''. کرۆڵیبازی  زه" یهشتیهردهبۆ بازیمووسایانبۆ کاندیههوکانو پهته=بازی. گۆڕستانی. رقدیمه"

.نمیئێستاکهدههیسه"قسودحاجیوماڵمه

کان؛مێژوویهکهڕهگه

ردێ؛سه

(ردێسه)یرهرزاییدهدپاڵیبناریبهڕوویقه،داکشاولهکهیسروشتیناوچهگوێرهبهشاریکۆنیپاوه
کیڕهگهواته"سناومه"یولووتکهرهکێویشاهۆبهداوێنیڕشتهندیشارواتهراوهسهکلهڕهمگهکهکیهوه

مپاوهرجهکسه،وه(میرئاوا) وهناسرێتهده"گاده"یکۆنیا کهڕهمدووگهنێوانئهکانیترلهکۆنهکهڕهگه.
 .وتونڵکههه

نێوانبێلهساالچوودهڵکیبهرزاریخهسهیباولهوتهستنبهپشتبهمایربنهسهیکۆنترلهپاوهدیاره
وهوارئهندێئاسهپێههبه.وتبێڵکهکاههسنیشاندهیکۆندهروخواریپاوهسهکه(بنێ)و(ردێسه)

سه باوهروبهبۆ بوونی زاڵ پێش دهندی ئێسالم ئایینی وهڕێتهگهڕی مزگهوانههل. بینای  کرانی وتیساز
.شیاویباسکردنه(بنێ)گاوکاتیدهیسنووریئهوهخوارهله"بدواڵتیعهزرهحه"

ده)یوشه گا ژینگههۆرامانبهله( کرێگۆدهوهکۆنهڵکلهقامداریخهیسهگشتیبۆ پاوه-گاده. )یو
–گاو،ده(یداریانژینگه)وداریانی–گا،ده(ژینگه)گاگا،ده(شاریهۆرامان)گاهۆرامان،ده(شاریپاوه

،یدهروشهرانبهبهله(.جیجیههژینگه)جیجیهه )یهاوینانیکورتماوهزیاترژینگهکهیههه(رهده)گا
الرزراوکهومهنێوباغومووچهله"وێڵکه"بهرزیهوهمژینگهرگیراویئهڵکلێوه،وخانوویکه(وارهههاوینه

.نانگۆکراوهندهشاخوبهله

ڕیمیشهردهسهتلهتایبهربهوروبهڵکیدهینفووسوکۆچیخهڵکشانیڕێژههۆیههبهشارینوێیپاوه

دواوهعێراقبه_یئێرانساڵهده ڕهگه  پانتاییلهکیزۆرتر دۆڵهو گرێخۆدهکانلهنێوشیوو راستیداله.
ندسیعێلمیشارسازی،رموههسهتهزیسرنجخراوهمترئاوهندکهرچهشینوێسازکراویشارههبه

یکۆنومێژووییهاتهپێکرئاوڕلهگهئه.خشیوهبهکهشارهواویجیاوازیبهتهتیبهکڕومهریهسهالملهبه

وارلهمترینئاسهیترکهیهکدوودهتایهوهرهسهڕیکهوپهئهبهنگهڕهوهدرێتهبۆپاراستنینهمشارهتیئهتایبه
؟!مێنێرپێنهسهلهمشارهتیئهوتایبهمێعماریدانسقه
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کیکۆنیشاروهبۆپارستنیپێکهاتهمیهرخهمتهمکهزنیئههزیانیمتوانیپێداگریلهدهوهدڵنیاییهمرۆبه

یادگارێکیمێژووییبکات [ مدواترله. پێشنیاریپێویستدهندیهپێوه ستانیدهستیکاربهردهبهخرێتهدا

[.دڵسۆزیخۆماڵی

ردێسه  لهڵکهکیههڕهمگهکهکیهوه: دهالیسهوتوو زانستوناوهوهکۆنهبێلهروویشار ندیعێلمو
خۆیوهئهڕاهاتبێکهرداوهرداویاسهسهبێلهردێدهناویسه"کرێدهوهباسله.واریشاربووبێخوێنده

ڵکبههداخ(ردابسه)رداومسهله.وهڕێتهگهکانیپێشئێسالمدهکۆنهئایینهڵکبهندیخهڕمهبۆکاتیباوه

.دراون(عمیدسڵیتهوه)ڕیئایینیپێباوه

سه مزگهرهبینای  شوێنی جۆمعهتایی پاوهوتی ی مێژوودهوتهبه دهوهڕێتهگهی دهبۆ تیاڵتدارهسهورانی
کهئه کاتێک ، ژێردهیهبۆماوهشکانی هۆرامان ئهستهک مهرمهی بوهنستانی سیحی ئایینیندانیڕمهباوه.

ئهمه ئهسقهسیح مێترانی کهرمهف مهنیسهنستانی لهی جێگایهزنی کردوهم لهساز ریوروبهدهو

پێویستبه[کیاسایئایینیئاویپیرۆزوهبهستهیجهوهخاوێنکردنه]عمیدبۆوسڵیئه(وزئاوحه)رداوسه
.)*(وهڕێتهیزاینیدگه04کانیبۆساڵهوهئه.زانراوه

ڕابێلێرهکدهیهوتهبهگۆکراوه"ردێسه"بهکههۆیکورتکرانیناوهپاشتربهکانکهرداوهکیسهڕهگه

یگرتبێرچاوهسه نهکانههکانوجێگۆڕکێئایینهالتهسهئاڵوگۆڕیده. ڕادهمووجارێدابو یجۆریریتتا

.جێژیانیکردوهکیانیشتهڵمێعماریوپۆشاکیتووشیخه

شتیجێگۆڕکیردهسمیئایینیزهندیڕێوڕهناوهیهئاورگهمدیسبهههمشوێنهمیساسانیئهردهسهله
وتیکمزگهوهنووکهتاههمجارهئه.وتمزگهبنبههۆرمزگاکاندهمناوچهکانلهزاڵبوونیموسڵمانهبه.کاده

دههسجومعه قم گرێ دهوزاوهحه. بهکان حهبن شوشتن وزیخۆ وسڵ" ڕهوه" ڕیو ک .سمیموسڵمانان

بۆوسڵدانوشوشتنیدیاره.]تانداپارێزراوبووننیشتزۆرمزگهتهلهمدواییانهتائهلهرداوگهمسهتئهڵبههه
 [.گیراردهڵکیانلێوهکانیشکهمردوه

پێشک مزگهسااڵنی بینای جومعهاتێک پاوهوتی سهڕهگهلهی نۆژهکی کرایهردێ وتهبهوهن چهپێ ندی

.ڵکۆڵیندیتراونکاتیههکۆنلهرهواریگۆڕیههتحاڵئاسهسێکیشایهکه

لهبوونیبارههه نێویگایێکیپیرۆز ژێر ئهیمهسه" هانیسفهحمود ڵگریههکیدیمهحمهکوڕیسیدئه"

که ئایینیهتیهسایهداستانی سهبهکهکی ئهیدهشی گهکانی لهدهکهڕهم ئهمهتۆرهبێ ی بن و لهگوایه.
ڵککردنیخهشێعهکانبۆبهویهفهختیسهرزهرانبهڕیئایینیخۆی،بهدابۆپاراستنیباوهویهفهورانیسهده

یئایینیشاربۆنیشتهردهروهندیپهداناوهندیهمپێوهرلههه.هۆراماننابێوشاخاوییڕژدوناوچهرهڕوویبه

.پێکدێنێڵهمهبژێرێوبنهڵدهجێبوونهه

وهکاتهپشتڕاستدهموتهردێئهکانیسهیدهسااڵچوویسهتیبهسایهکهکلهندییهنگنقشبهرههسه
(وفسهمێژوویته)پێکتێبیبهمزاتههانیوئهسفهحمودیئهیدمهیسهچهساداتیوهیانلهکهماڵهبنهکه

وبڕوایهیدنورالدینلهسه.یکردبێوهڕانهریبێگهفهسهیکۆچیبۆپاوه914کانیریساڵهوروبهبێدهده

ینوێلهبۆژینگه"دهسه"ناوینێوبوه(یدهسه)هانسفهئهراولهکیناوبڵهچهیڕهژینگهوهرئهبهلهدایه
.)***(کرێردێگۆدهسههۆیسوانبهبهرهبهرهبهمناوهئهبژێرنکهڵدهههپاوه

یدولهسهیشارخۆیانبهڵکیکۆنکخهوهکهڕهمگهکیئهیهماڵهندبنهنیاچهتهپاوهبوترێلهتشیاوهڵبههه
شێکلهبه.یهموتهگرێدراویئهماڵهمبنهیئهزنامهگهڕهدیاره.ناسێننهانیدهسفهیمحمودیئهمهتۆره

سهیدهسه لهکانی دهردهسهردێ بهاڵتدارهسهمی لهگزادهتی ڕوویان هۆرامان لهکانی و نا وێکرماشان
ڵبژێردراویشێخحسامندیههلینقشبهیدعهسهڵیفهیانخهوتهڵکهتیئایینیههسایهکه.ونجێبونیشته

بوومشارهویشافێعیلهزهمهربهندانیسهڕمهقشبندیبۆڕێنوێنیباوهتینهریقهریتهالدیننقشبندیڕێبه
 **(.)کانیکرماشانیداڕشتیشافێعیهوتیجومعهبینایمزگهکه
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)**(  

له سهکئاماژهوهتیهسایهمکهجیا بهڵهچهیڕهردێژینگهیپێدرا مایعولهکیناسراو زیایی" ناسرێکهده"
رکیبردنیئهڕێوهیئایینیوبهتیفێرگهواریومامۆستایهخوێندهتیانلهتیبڵیمهسایهندینکهپشتاوپشتچه

له(قێفه)التوباشوورریکوردستانیڕۆژههراسهسهویندارانیخوێندنلهشاروئهوارکردنیالوانیخوێنده
.ستۆبوهئه

(..........................پاوه)ماڵجه(ڕووار)عێلـــمجه

واربۆزۆرالوخوێندهیمهردهروهندیپهناوهوهکۆنهلهشاریپاوهکهوێراهاتوهلهمێژووییهموتهیئهرچاوهسه
گهناوچه و کوردستان ڕهی سه"کی ردێ ئهنگیئهپێشه" ژمێردراوهپیرۆزهرکهم لهههدیاره. پێوهر داندیهم

لهوتیجۆمعهمزگه شار دهههی لهورهموو جیا لهردهسهکانیمێژوودا  ئێسالمی وسهمیکۆماری  ردێ

یانکردوهئێدارهکهڕهمگهئهزانایانی کردنلهردهروهرۆکیپهمسهکهیه. فێر شێوازیمۆدێرنلههۆرامانبهو
 .بوو(مشارهیئهمحمدزاهدزیاییئیمامجومعه)ردێمامۆستالکئسهویدیسانخهورانیپاڵهده

.ژمێردراوهلعێلمیپاوهردێدارئهیێکیترسهواتهبه

 .بونریپاوهکانیتریهۆرامانکۆچبهگوندهردێلهکانیسهیدهسهشێکیترلهبه:تێبینی

.................................................................................... 

امییرامینی-تحقیقیپیراونزبانکردی)*(.

**()لییدعهیدسهندیدیاریکردنیڕێزدارسهپێوهقشبندیلهحسامالدیننهرمانیشێخقیفهکۆپیده

.کرماشانندیلهقشبهتینهریقهیتهڵیفهخهبه

.ردێکیسهڕهیدمحمودوگهندیسهپێوهله(پاریس)رهنگنقشبندی،زانیاریسه)***(

مزبورمهاجرتومحلهپاوههجریبه914سالهایحضرتسیدمحموداصفهانیفرزندسیداحمدمکیحوالی
.نامگزارینمود"بنامسده"،(اصفهانسده)یادوخاطرهرابه

 جاجییحهساوپۆسراگهعه یمندحاجیپهرقهتمهیتۆزیارهپه

،ئاخوداخودوودپرێ،منناڵه           ییدیمحمودگایسهیتۆبارهپه

 .یهیههدرێژه:مکهییهشکۆتاییبه
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