بابا تاهیری هەمەدانی ١٠١٠ --- ۹٣۷
بابا تاهیری هەمەدانی ،یان بە بابا تاهیری عوریان ناسراوە،
پێشناوی (بابا) بۆ ڕێبەرانی ئایینی یارسان ،هەروەها لە
چوارچێوەی تەریقەتی دەروێشیزمی ئیسالمی لە کوردەواریدا
هاوشانی وشەی (پیر) بەکاردەهێنرێت .عوریان ،بە واتای
ڕووت و ڕووتەڵە ،چونکە باوەڕی بە ڕێبازی سۆفیگەری
هەبووە .ئینجا هەمەدانیشیان پێگووتووە ،لەبەرئەوەی لە
هەمەدان ژیاوە و هەر لەوێش کۆچی دواییکردووە و نێژراوە.

کۆنترین سەرچاوەی کە باسی بابا تاهیری کردبێت بۆ
(محمد علی سلیمان ڕاوەندی) دەگەڕێتەوە ،كتێبێكی داناوە بە
ناونیشانی (راحە الصدور وآیە السرور در تاریخ آل سلجوق)،
کە بۆ ساڵی ١٢٠٢ز دەگەڕێتەوە .لەم کتێبەدا باس لە دیداری
نێوان سوڵتان توغرول بەگی سەلجووقی و بابا تاهیر دەکات،
لێرەدا دانەری کتێبەکە مەبەستیەتی ئەوە پیشان بدات کە پلە
و جێگە و پایەی دەروێش و سۆفی لەو سەردەمەدا بااڵ بووە،
دەسەاڵتداران بە گرنگییەوە لە ڕۆڵی زانا و دانا و دەروێش و
سۆفی و پیاوانی ئایینیان ڕوانیووە.

بابا تاهیر و ئایینی یارسان=(ئەهلی هەق)
لە سەردەمی بابا تاهیردا ئایینی یارسان(ئەهلی هەق) لە چەندین
ناوچە و هەرێمە شاخاوییەکانی کوردەواری و ناوچەکانی نزیک
کوردستان بوونی هەبووە .ئەم ئایینە لە ئایینی ئیسالم کۆنترە و
وەک مەزهەبێکی موسڵمانانیش خۆی نواندووە .بە درێژایی ڕۆژگار
یارسانەکان بەربەرەکانی کراون ،بە دیارکراوی لە سەردەمی
عوسمانلییەکان ،بە (غوالتی شیعە) و (باتینی) و (عەلی
ئیالهی)یش ناویان بردوون.

بێگومان بەشێک لە کەشوهەوا و سرووتی ئایینی یارسان تێکەڵ بە
ڕێبازی سۆفیگەری ئیسالمی بووە ،نەک لە شیعرەکانی بابا تاهیر بە
دیاردەکەوێت ،بەڵکو خۆشی ئەندامێکی گەورە و پلە و پایەیەکی
تایبەتی هەبووە ،لە ڕێکخراوی ئایینی یارسانەکان ،کە ڕەسمیان
دیالێکتی گۆرانیی زمانی کوردییە .لەگەڵ ئەوەی ئەو زمانەی ،یان
دیالێکتەی کە بابا تاهیر دووبەیتییەکانی پێچنیووە دیالێکتی گۆرانی
نییە ،دیالێکتێکی لوڕی ناوچەیی تێکەاڵوە ،بەاڵم پەیڕەوانی یارسان
بە ئەوپەڕی گەرم و گورییەوە لەبەری دەکەن و دەیڵێنەوە ،لە
هەمانکاتدا خودی بابا تاهیر دیالێکتی گۆرانی زانیووە و کاری لە دوو
بەیتییەکانی کردووە.

دوو بەیتەکانی بابا تاهیر
دوو بەیتەکانی لە ڕووی ڕووخسارەوە
_ کێش و سەروا=(وزن و قافیە) چوارینەکانی بابا تاهیر لەسەر کێشی هەزەجی شەش
گۆشەیی سڕڕاوە(مفاعلین مفاعلین فعولن) دانراون ،ئەمە ئەگەر حسێبی عەرووزی
عەرەبی بۆ بکەین ،بەاڵم ئەگەر بگەڕێینەوە کێشی خۆماڵی(سیالب) دەبینین نیوە دێڕی
دوو بەیتەکانی بابا تاهیر یازدەی هیجایین بە بڕگەی کورت و درێژەوە .قافیەیان وەکو
هەموو چوارینێک یەکەم و دووەم و چوارەم وەکو یەک دەبێت ،سێیەم جیاوازە
بەمشێوەیە(ا ا ب ا) ،بە دەگمەن وا ڕێکدەکەوێت هەرچوار نیوە دێڕە شیعرەکە لەسەر
یەک قافیە بن(ا ا ا ا) ،ئەم بابەتە شیعرەی بابا تاهیر کە دوو بیت و چوارینیان
پێدەووترێت ،ترانەشیان پێدەووترێت ،چونکە بە زۆری بە گۆرانی لە الیەن پەیڕەوانی
یارسانەوە لەسەر ئاوازی تەمبوور دەووترێن .کە فارسەکانیش بەمجۆرە چوارینانە
دەڵێن(پەهلەویات).

_ وشە و ڕستەکانی بابا تاهیر ساکارە ،زۆربەی لە ناو خەڵکیدا لە ژیانی
ڕۆژانەدا بەکاردەهێنرێن ،بەاڵم لە ڕووی واتا و مەبەستەوە قووڵ و لێوانلێون
لە بیر و بیرۆکە و تێڕوانینی جوان .بە زۆری ئەو دیالێکتەی کە دوو
بەیتەکانی پێنووسراوە لوڕی پێدەڵێن ،تەنیا لە دەستنووسێک ئاماژە بەوە
کراوە کە چوارینەکان بە دیالێکتی ڕاجی نووسراون ،کە ئەمەش ڕاجی نییە،
بەڵکو ڕازییە .واتا دیلێکتی ناوچەی ڕەی .بابا تاهیر لە هۆزی لوڕیی کوردە،
دوو بەیتەکانیشی سەر بە ناوچەی لوڕستانن .لەگەڵ ئەمانەشدا فارسەکان لە
مێژوونووس و ڕەخنەگر و توێژەرانی ئەدەب و ئەدەبناسییان بابا تاهیر و
دوو بەیتەکانی بە فارس و فارسی کردووە بە (فارسیکردن).

دوو بەیتەکانی لە ڕووی ناوەڕۆکەوە
ناوەڕۆکی دوو بەیتەکانی بابا تاهیر پەیوەندییەکی توند و تۆڵیان بە
ئایینی یارسانەوە هەیە ،بابا تاهیر لە سەردەمی باوبوونی سۆفیزم
ژیاوە ،کە خۆشەویستنی بەرامبەر خودا بوونی هەبووە لە الیەن زانا
و شاعیر و سۆفی و عاریفانەوە ،ئەم خۆشەویستییەش زۆر بە
ڕوونی لە دوو بەیتەکانی بابا تاهیر هەستی پێدەکرێت ،لە بەرامبەر
ئەمەشدا بە کاڵی و تەنکی بۆنی خۆشەویستی ئافرەتی لێدێت .بابا
تاهیر شاعیرێکە لە هەموو (شتێک)دا( ،جوان)ی دەبینێت،
چوارینەکانی لە هەندێکجاردا شێوەی غەزەل دەنوێنێت،
ڕەنگدانەوەی نێو دڵی هەموو جوانیپەرستێکە.

جا با الی شاعیر هیچ جیاوازییەک لە نێوان ئەو کچە و گوڵێکی جوان
نەبێت ،چونکە هەردووکیان بە شێوەیەک لە شێوەکان وێنە و دەستڕەنگینی
و ئافرێنەر(خودایەکی تاک و تەنیا) پیشاندەدەن ،بەاڵم ئەوەی کچی
خۆشدەوێت ئەو کچە ،هەر کچە لە الی ،کەچی ئەوەی گوڵی خۆشدەوێت
کچکەکەش دەبێ بە گوڵ لە الی ،بەمجۆرە خوا و کچ و گوڵ (یەکێتی بوون)
دەسازێن ،هەمووشیان گوزاشتن لە خوایەکی بێهاوتا و بێوێنە .دوو
بەیتەکانی بابا تاهیر زێتر لە دڵ و دەروون و مێشک و سینەی خەڵکیدا
ژیاون ،چونکە ڕەنگدانەوەی هیوا و ئامانجیان بووە ،کەمتریش
تۆمارکراون ،بۆیە دوو بەیتەکانی لە ئەدەبی میللییەوە نزیک دەبنەوە و
سادە و ساکارییان پێوە دیارە.

لە هەمانکاتدا لە چوارچێوەی شیعره سۆفی و
عیرفانییەکانی(هێما=رمز=سیمبۆڵ) بە دیدەکرێن ،خوێنەر
پێویستە بە وریاییەوە لێیان ورد بێتەوە بۆ ئەوەی بە ڕاستی و
دروستی لێکدانەوە و شڕۆڤەیان بۆ بکات .بۆیە دوو
بەیتەکانی بابا تاهیر دەچنە ناو سۆفیزمی ئیسالمییەوە ،بەاڵم
بێگومان گەوهەری ئایینە کۆنەکە ،کە یارسانە لە بیرنەکراوە،
جگە لەمانەش لە بەشێک لە دوو بەیتەکانیدا هەست بە
دڵدارییەکی ڕۆمانسییانەی نێوان پیاو و ئافرەت دەکرێت.

هەندێک لە نموونەی دوو بەیتەکانی بابا تاهیر
موو ئان ڕەندم کە کە نامم بێ قەلەندەر
نە خوون دێروم نە موون دێروم نە لەنگەر
چورۆچ ئایۆ بگەردوم گەردی گێتی
چوشە و ئایۆ بە خشتی وانەهەم سەر

واتاکەی:
من ئەو ڕەندەم کە ناوم قەلەندەرە
نە ماڵم هەیە ،نە سامانم هەیە ،نە لەنگەر
کە ڕۆژ دادێت لە سەر زەوی دەسووڕێمەوە
کە شەو دەکشێ سەرم لە خشتێک دادەنێم

بی تە سەردەر گریبانووم شەو و ڕۆچ
سریشک ئەز دیدە باروونوم شەو و ڕۆچ
نە بیماروم نە ژایوم میکەرۆ دەرد
هەمی زوو نوم کە نالوونەم شەو و ڕۆچ
واتاکەی:

بێ تۆ شەو و ڕۆژ لە بیاباناندا دەژیم
شەو و ڕۆژ فرمێسک لە چاوم وەکو باران دێتە خوارەوە
نە ئازارم هەیە و نە دەردەداریشم
هەر ئەوەندە دەزانم شەو و ڕۆژ دەناڵێنم

بە دەریا بنگرم دەریا تو وینوم
بە سەحرا بنگرم سەحرا تو وینوم
بە هەر جا بنگرم کۆه و دەر و دەشت
مەگەر ئان دەم کە زیبایی تو وینوم
واتاکەی:

کە ڕوو لە زەریا دەکەم ،لە زەریا تۆ دەبینم
کە ڕوو لە بیابان دەکەم ،لە بیابان تۆ دەبینم
ڕوو لە هەر جێیەک بکەم ،لە دەشت و دەر
تەنیا جوانی تۆ دەبینم

ئەگەر مەستانی مەستیم ئەز تە ئەیموون
وەگەر بێ پاو و دەستیم ئەز تەیموون
ئەگەر گەوریم و تەرساو و موسولموون
بە هەر میللەت کە هەستیم ئەز تە ئەیموون
واتاکەی:
ئەگەر مەستی مەستانیش بین لە تۆ ئیمان داوا دەکەین
ئەگەر بێ پێ و دەستیش بین لە تۆ ئیمان داوا دەکەین
ئەگەر زەردەشتی و دیان و موسوڵمانیش بین
لەسەر هەر مەزهەبێک بین لە تۆ ئیمان داوا دەکەین

مەگەر شێر و پەلەنگی ئەی دل ئەی دل
بە موو دایم بە جەنگی ئەی دل ئەی دل
ئەگەر دەستوم فەتی خوونت وەرێژوم
وە وینم تا چ رەنگی ئەی دل ئەی دل
واتاکەی:
دیارە ئەی دڵ تۆ شێر و پڵنگی
لەبەرئەوەیە هەمیشە لەگەڵ ئێمە لە جەنگ دایت
ئەگەر بکەویە بەردەستم خوێنت دەڕێژم
بۆ ئەوەی ببینم تۆ ڕەنگت چۆنە ئەی دڵ

بشوم واشوم ئەزین عالەم بەدەرشوم
بشوم ئەز چین و ماچین دیر تەرشوم
بشوم ئەز حاجیان حەج بپرسوم
کە ئین دیری بەسە یا دیر تەرشوم
واتاکەی:

هەوڵدەدەم کە لەم جیهانە بچمە دەرەوە
لە واڵتی چین و ماچینیش دوورتر بڕۆم
لە ڕێی سەفەردا لە حاجیان بپرسم
ئەوەندە دووری بەسە ،یان دوورتر بڕۆم

بەالیە دل بەالیە دل بەالیە
کونەه چەشموون کرون دل موبتەالیە
ئەگەر چەشموون نەوینن ڕوویی زیبا
چ زونوو دل کە خوبوون دەر کوجایە

واتاکەی:
بەاڵیە ،دڵ بەاڵیە ،دڵ بەاڵیە
گوناهی چاوە کە دڵ تاقیدەکاتەوە
ئەگەر چاو ڕووخساری جوان نەبینێت
دڵ لە کوێ دەزانێت جوانان لە کوێن

خوداوەندا کە بووشم باکە بووشم
موژە بەر ئەشکی خوونین تاکە بووشم
هەمە کەز دەر برانون سووتە ئایوم
تو کەم ئەز دەر بەرانی واکە بووشم
واتاکەی:
ئەی خودا من کێم؟ لەگەڵ کێم؟
تاکەی برژانگم پڕ فرمێسکی خوێنین بێت
کە من دەردەکەن ،ڕوو لە تۆ دەکەم
ئەگەر تۆ دەرم بکەی ڕوو لە کێ دەکەم؟

جورە بازی بدوم رەفتوم بە نەخچیر
سیەه چەشمێ بزەد بە بالی موو تیر
برەو غافیل مەچەر کۆهساروون
هەر ئون غافیل چەرە غافیل خورە تیر
واتاکەی:

هەڵۆیەکی بەهێزبووم و چوومە ڕاو
چاوڕەشێک تیرێکی لە باڵم دا
بڕۆ ئەی گێل لەناو شاخان مەگەرێ
هەر ئەو گێلەیە کە تیری بێ نیشانەگرتنی بەردەکەوێت

