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 تقدیر وتشکر:
آرا عالم عالم یگانه نام به  

 
قدرت اندیشیدن داده ،او را امر اوآفریده ،بهخدایی است که بشر رامخصوصوسپاستشکر

دیگر  خرسندم که برای هدایت بشر فرستاده است .راراهنمایانیکوشش نموده وبه تالش و
راستای شناساندن ابعاد زندگی وشخصیت اندیشمندی نستوه و استاد فرزانه بنام دربار 

زمان خویش  صالح ابراهیمی اثری بر جای می گذارم که بی گمان از مفاخردکتر محمد
است و منشا برکات و خیر برای آیندگان . پر واضح است در طی این طریق اساتیدی 
گرانقدر با ارشاد ودیدگاه عالمانه شان معین احوالم بودند ودشواری راه را بر من آسان نمود 

س پند، اینک و با اخالص از عمق وجودم صمیمانه ترین درودهایم را نثارشان می کنم .
الزم می دانم مراتب امتنان و قدر شناسی خاضعانه به درگاه خداوند بی همتا از ارادت 

خویش را به استاد فاضل جناب آقای دکتر محمدصالح ابراهیمی تقدیم نمایم که علی 
رغم کسالت جسمی وناخوش احوالی ،عالمانه و خستگی ناپذیر در انجام این اثر پژوهشی 

 ه و رئو فانه تا منزل مقصود راهنمایی ام نمودند .معین احوالم بودند و با اجابت حکیمان
 دلیل بهصدر و رهنمودهای دلسوزانه وسعهخاطربههمچنین از سرکار خانم مهناز ترابی

،تشکر  دنمودن آسانتر برایم را سختیها از بسیاریکه چشمداشت بی راهنماییهای و یاریها
)سرکار خانم خدیجه فتاحی  ایشان رممحت یازخانواده وبا تشکر ویژه . دانی نمایموقدر

  همسر و شایسته ابراهیمی وآقای آزاد ابراهیمی فرزندان استاد(
 
 

 1393شهناز ابوبکری بهار 
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 چکيده
مدن ت براسالمی فرهنگ  بخشغنا اثرو  ایرانبه  اسالم. ورود است بوده ایرانیهنر و  فرهنگمهدبازدیراز کردستان

ایران  سرشار قریحه و بالندهروح  پیوند از .ساختجاری  بزرگ ایران در را و اعتالشکوفایی، بالندگی ورشدایرانی کهن
فرهیختگان بسیاری در جای جای میهن در زمینه های گوناگون گرفت و جان ، فرزانگی اسالمبخش  و تعالیم حیات

که بعدها گشت  فراوانیسبز جوانه های رویش  عرصه کردستانخاک پاکخشیدند. در این میانعلم وهنر خوش در
پژوهش حاضر  .و چون مشعلی فروزان راه را در پیش پای خلق روشن کردند هثمر بخشی بدل شد وبه درخت تنومند 

ه، اهمیت و ضرورت ، روش تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است؛ فصل اول آن به مباحث کلی، همچون بیان مسأل
، فصل سوم، یافته های  ، اهداف و سواالت پرداخته است. فصل دوم به ادبیات و پیشینه تحقیق اختصاص دارد

 ای داریدخالصه روی پیش در کهایمجموعهتحقیق وفصل چهارم بررسی ونتیجه گیری وارائه پیشنهادات است . 
پژوهش اینیتکیهترینعمده محمدی.صالح ابراهیمیدکترمحمد جناب تادفقیهاس و فرزانه دانشمند سرگذشت از است

 ومستقیم که خود گرفته شود  بهرهاستاد بیاناتو  خاطراتگردیده ازسعیواستاستوار  (interviewمصاحبه )بر
آنها  از تعدادی که شده تصویر آورده در انتها نیز یک سریاند. غیرمستقیم شاهد و ناظر رویدادهای آن دوره بوده

 گذران لحظة لحظه تا تولد ازایشان زندگی شرحاز ایخالصهاثراین در.شوندمی داده که نشان است اولین برای بار
ن لقب یملقب است. ا« ماموستا شه پول»ابراهیمی به  .است شده نگاشته تحصیلی و علمی و نشیب پرفراز روزهای

 های متعدددر زمینهو هم به لحاظ عمق، دانش وی لحاظ گستردگی به که هم اوست. چراسزاوار بدون شک برازنده و
ادبی و های زمینهدرمتعدد وی مقاالت واجتماعی  ،فعالیت های فرهنگیتمامی است. اگر شگفت آور  ،علوم مختلف

 کارهای شایانازیکی. بزرگی او بس است  صرف ترجمه قرآن به زبان کردی برای کناری بگذاریم،زبان شناسی را به
 مطرح هایاز چهره یکی. وی استکردی     زبان بهمی نماید، ترجمه قرآن  چشمگیر بسیار کهابراهیمی دکترتقدیر

 تفسیر و ترجمه کُردیزبان به املک بصورت را کریمرآنق ایران دربار  برای نخستینو باشند قلم می اهل  کُردهای
کتاب به 30از بیش . ابراهیمیاندکُردی انجام داده هنر ادب و ،زبان، فرهنگ برایرا مفیدی علمی خدمات و کرده
 دماتخ و قضایی علوم کدهدانش واسالمی        آزاد دانشگاهدر همچنین  اند.منتشر کرده چاپ و، کُردی تالیفزبان

موسس عضو وی اند.  داده آموزشراایرانیجوان هزاران و کرده تدریس تهران در اسالم مذاهب دانشگاه و اداری
وی  چراکه است،متنوع ایشان های و ترجمهتالیفات  .باشدمی ناتهر در  ،کُردو هنر فرهنگ، بانز انجمنرئیسو

 اثرین چندزندگیشان دوران طول  در راستااین در و دارد و عربی متنوع و متفاوت ادبی کاملی با سبک هایآشنایی
تا  شده تدوین و تهیه هدف این با حاضر مجموعةدارند.و تالیف اختصاص  ترجمهبه  آنانبیشتر که  آفریده بدیع

 هجنبشرح  که شدهسعی ترتیب  بدین هستند مردم به خدمت راه ابتدای درکه  افرادیو دوستان برای باشد الگویی
تجربیات و  کرده استفادهخوبی به  ایشان های زندگی واقعیت و حوادث ، موجود خاطراتاز  او،شخصیت  مختلف های

 تریعمیق شناخت وشده و هدفمند تهیه منسجم       اثری  ینکهاامید به . نماییم ذکرامکان  حد تا راایشان علمی 
 و فرهنگیدرخشان  خدمات به سابقه عنایتبا گذاردجایبه  عالقمندانبرای رادانشوعرصة علم مرد  بزرگ این از

ر ه تحقیق و تفحص یا بهبا که دارد می ایجاب در جامعه  قلم صاحبانبر ، حقی و پرورشی این خانواده اصیلادبی 
مجموعه حاضر که یادمان عمل آید.  به درخور و شایسته تقدیری ایشان چهره ای ماندگار، از انحا همچون  ازنحوی 

ی م جوشش اندیشه و زایش بزرگ مردی نستوه است به رسم جاودانه ساختن خاطرات شیرین انس با نور تقدیم
 شود.
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 الف : مقدمه

از زمانهای دور ، اقوام وملل مختلف برای سرزمین وقوم خود به تدوین تاریخ وتذکره می پرداختند ، مخصوصاً در 
ممالک اسالمی از همان آغاز تمدن اسالم ، در کنار سایر فعالیتهای دینی ، علمی وادبی ، تهیه وتدوین تاریخ رجال 

جمعی از دانشمندان زمان گردید و کتب ارزنده ای فت ودر هر عصری این مهم وجهه نظروتالیف طبقات نیز رواج یا
،تذکرهطبریتاریخقبیلازاستعمومیبرای آگاهی نسل های آینده به یادگار ماند. قسمتی از این تاریخ ها وتذکره ها

دگی نامه، یکی از انواع کارآمد نشر برای زن:پیشگفتار (.1382سخنوران ودانشمندان آذربایجان .)روحانی ،آبادی ،نصر
باقی نگاه داشتن یاد و خاطرۀ بزرگان است. از آنجا که از قدیم االیام ملّتها حفظ نام ویاد بزرگان را بر خود فریضه می 
 داشتند، این فن سابقه ای بس طوالنی دارد. در ایران باستان قسمتی از خدای نامه که بعدها در شاهنامة فردوسی جمع
 آوری شده و نیز بعضی کتیبه ها مثل کتیبة بیستون را می توان از نوع زندگی نامه محسوب کرد. رسالةکارنامة اردشیر

لم زندگی های موازی به ق  کتابی به نامبا بکان به زبان پهلوی نیز نمونة دیگری است. درغرب از قرن اوّل میالدی
پرداخته گرکنار یکدی درتن رومیسهو بیست ویست و سه تن یونانیپلوتارک موجود است که در آن به شرح زندگانی ب

-میزان نوعبهو کندمیتعقیب نویسندهکهاهدافی زندگی نامه، بسته به (در نگارش281ص: 1380فسایی،است. )

شود. چون ن میآبرتریبیشتکیة دیگرعبارتو بهشودمیاز زندگیش برجسته ترنامه، بخشهاییزندگیقهرمانشخصیّت
-دوهرایةمخمیر    یعنیکفة ترازو هستنددوطرح داستان وشخصیّت» .زندگی نامه همانند طرح اوّلیه یک داستان است

حوادثی را و اعمال خوانندگان بیشتر مایلندچون ،شودمیترسنگینشخصیّتتر باشدتحلیلیچه داستانهرواستیکی
ظرافت  ،  فرزانگاننوشتن زندگی (104ص :1371 گیوی،« )می دهد.انجامآنانشدهشناختهخصیّتشکهکننددنبال

- گذاری بروخاطرۀ آنها با هدف تأثیر نام حفظاز نگارش این نوع کتابهااصلیهدفچونطلبدمیایویژهخاص ودقت
 جزیره بهشمشرق وشمال اسالم در سراسردین مبینورندرخششازبعدکهبرجهانیان پوشیده نیستحال و آینده است. نسل

ار علمای کرد در هر دوره از ادو.خاستند برآنیاریبهوخوشیودر تلخیرا با آغوش باز پذیرفتنداسالمکردعربستان ملت
مشارکت ومختلف تاریخ اسالمی در خدمت علوم ومعارفی که نشر تعالیم اسالمی بسته به آن است ، سهمی داشتند 

کردندوبا تالیفات وآثار وافتخارات خود درترقی دین حق ارباب مطالعه را شادمان ومسرور نمودند. منتهی به واسطه 
موانعی نام وآثار ایشان مسجل ومشهور نشد.از جمله اینکه بیشتر آنان در محلهایی ساکن بودند که از چاپ ووسایل 

ترقی دور بودند. دیگر اینکه ثروت کافی برای چاپ نوشته های ارزشمندی انتشار علوم عاری واز شهرها ونقاط متمدن وم
دانستند ، نداشتند. به واسطه عواملی که ذکر شد شرح احوال آنان جز عده کمی که می که نفع اسالم را در انتشار آنها

  (7-8: صص1369به کشور های عربی مهاجرت کرده ومدتی در آنجا ماندند ، مکتوم وناگفته ماند . )مدرس،

 ب: بيان مساله 
غور وتفحص در زندگی طالیه داران فضیلت ، تکریم فضل وکرامت وتاکیدی است بر ادامه راهی که رفته اند. وجود 

ای جای در جاندیشمندان ، فرزانگان و فرهیختگان در سراسر ایران از سرمایه های اصلی توسعه و تعالی کشور است .
گرانبهایی وجود دارد که جهان علم وادب وفرهنگ به وجود آنها افتخار می کند . تالش سرزمین پهناور گوهرهای این

در جهت شناساندن انسانهایی که عمر شریف و با عزت خود را صرف خلق آثاری می کنند تا بشریت ونسلهای آینده 
گنجینه ایناهتمام وشناسایی که بانسل کنونی استوبر هوظیف را از تباهی نجات داده و به سوی نور رهنمون باشند

 مسایل دینی ومذهبی در آشنا ایچهره و نام ابراهیمی، دکتر ، از دسترنج آنها بهره کافی وعالمانه ببرند. های ارزشمند
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 و استادی مقام بر عالوه ، کرده تدریس طوالنی سالهای و تحصیل دانشگاه و حوزه عالی سطوح تا که وی. است
از ویژگی مهم آثاروی تنوع و از جذابیتهای آثارش،  . است عرصه این منزلتصاحب ومترجمان پژوهشگران از ،دریست

تا سال  1340از سال  محمد صالح ابراهیمی رسا و روان است.،بیانی شیوا ،بیان مطالب عرفانی با زبان داستان 
سعیدی اهللالبرز ، استاد مطهری ، آیتچونمعروفیبیرستانهایودر د دبیرستانهای تهران روی آورددربه تدریس1371

-مالاز نوادگان وشاعر،، مترجم شناس قرآن ،دین پژوهابراهیمی .پرداختوادبیات فارسی وعربیران به تدریس زبانهت

ابراهیمی دکتر.  استاهب مذودانشگاه تقریبآزادسعید بزرگ، استاد دانشگاههای علوم قضایی وخدمات اداری ،دانشگاه
 کردیزبان،با بخششمسی1343سالدراست . تهراندر،کردوهنرفرهنگانجمن زبان ،عضو وموسس و رئیسهمچنین

-موضوعدرهاییبرنامه تهیهبه توانمی در این زمینهفعالیتهای فرهنگی اودیگر از.کردغازآرا خودهمکاری تلویزیونو رادیو

وی در کنفرانسهای متعدد داخلی و خارجی سخنرانی . کردی برون مرزی اشاره کرد زبانبخشبرایقرآنوتفسیرترجمه
با مطالعات کتابخانه ایی که به عمل آمده،  .المللی بوده است بین و ها گنگرۀ ملی دهبیر عالوه براین خود دکرده و

 صورتهب بیشتر موارد و درنه این استاد گرانقدر و آثارش صورت نگرفته تاکنون هیچ پژوهش جامع و مستقلی در زمی
ایشانخصوصدرمستقلکاراولین به منزلةتواندمیچنین پژوهشیبنابراین. است شدهاشاراتیویمورددرگریخته جسته
-تصویر توانندنمی اندشدهنوشتهمختصر  وهکوتاکهجاییآناز اماشده، نگاشته استادمورددرهایی نوشته هرچندگردد،تلقی

دکتر سواالتی که این پژوهش می خواهد به آنها پاسخ دهد این است که  دهند. ارائه خواننده به را ایشان ازجامعی
ر آثاهایی است؟ابراهیمی به عنوان یکی از چهره های شاخص مهاباد، از لحاظ شخصیتی و اخالقی دارای چه ویژگی

ین ایفات، ایشان در چه زمینه هایی است ؟چه عواملی باعث شده است که ایشان به چنین جایگاه علمی برسند؟و تأل
می به آثار ابراهی زندگی وبا سیر دروبررسی قرار دهد. تحقیقموردراابراهیمیپژوهش بر آن است تا آثار و زندگی استاد 

گرفته اند لحظه ای ازفراگیری علم ودانش غافل نبوده را یاداین نکته می رسیم که وی از زمانی که خواندن ونوشتن 
های ار و ایدهافکیکی از مهمترین عواملی که پرداختن به بیوگرافی دکتر ابراهیمی را مساله ی محقق کرده شاید است.

الوه بر عوعلت دیگر ترجمه قرآن به زبان کردی بود که برای اولین بار در ایران این کار صورت گرفت وایشان است 
یات ومعارف هلباتوجه به اینکه رشته تحصیلی استاد اایران درسایر کشورهای کردنشین همجوار انعکاس خوبی داشت.

-،وقابل توجهی در زمینه های مختلف فرهنگی ومطالب مهم اسالمی است ولی تنوع آثار قلمی ایشان زیاد است
   می خورد. ادبی،تاریخی ،مذهبی در آثار ایشان به چشم

 تحقيق  ج : ضرورت
جهانگشایی ومملکت داری از سلسله های مختلف در دنیا در کتب  ،واضح است که تاریخ بزرگان سیاست وجنگ 
ان وترجمه احوال پادشاه به نظم ونثر منتشر ودر دست مردم قرار گرفتهمختلف از قدیم االیام خاصه بعداز اختراع چاپ 

کست های ایشان را مانند دستور اخالقی وحکایات وافسانه های شب همه پیروزیها وش،وسرداران جنگهای مختلف 
می دانند ونیز تاریخ اولیا به وسیله نویسندگان بزرگی چون جامی وعطار وغیره در کتاب نفحات االنس  در حفظ دارند و

متر مورد ککه.اما چیزیوتذکره اولیا ودهها کتاب دیگر ثبت وضبط کرده ومردم کم وبیش از آنها مطلع وبر آنها واقفند 
در خوشبختانه اخیراً      که است علماء ومدرسان ومولفان علوم اسالمیاحوالجمهترنویسندگان ومولفین بوده توجه 

گوناگونابعادتواندمیوسیماصدااهمیت وضرورت برایاین تحقیق از نظر ممالک اسالمی مورد عنایت قرار گرفته است .
زندگی اینوکیفی کمیمتفاوتمحورهایدادننشانبا . کندمعرفی مردمبه برنامهپوششدررا بسیار نکاتو باشد داشتهبردر

نی عرفا و هنری علمی، هایبرنامه در نشان داد. خاصه عالی به مدارج بزرگان را ایندستیابیچگونگیتوانمیها نامه
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 رائها فرهیختگان این کهراهکارهایی           موارددر بیشتر نمود. استفاده ارزشمندشان تجارب کرد و از معرفی آنها را
 و تهداش بسزایی سهم علمی و تربیتی – اجتماعی های برنامه سازو ساخت در تواند میتنهایی به خود نمایند می

ای هه با زندگی، آثار و اندیشهدر این راستا، انجام یک پژوهش جامع و علمی در رابط بگذارد. جامعه بر بسیار تأثیرات
واند تهای متنوع رادیوئی و تلویزیونی، میسازی و تولید برنامهبرنامه ،بزرگان عرصه علم وادب ، در قالب بیوگرافی 

شود که در صدا و سیمای مرکز مهاباد، به شخصیتی پرداخته اقدامی مفید واقع شود. اهمیت موضوع زمانی بیشتر می
است در حوزه های مختلف دیگر نیز صاحب اثربوده  ی ادبیات در عرصهمطرحیاینکه دارای چهره شود که عالوه بر

شاید یکی از مهمترین دالیل گرایش وی به کار در زمینه های دینی تحصیل وی  ودر این زمینه ها کار کرده است
مطرح است ،در دانشگاههای کشور  قهدر سطح منطایشان عالوه بر اینکه  بوده است .دررشته الهیات ومعارف اسالمی

در این راستا، اجرای یک پژوهش جامع و علمی  .است  نیز شناخته شده و مطرح بودهمذاهب اسالمی دانشگاه از جمله 
که تمام سعی و تالش و عمر خود را برای خدمت به فرهنگ این مرز های فرزانگانیدر رابطه با زندگی، آثار و اندیشه

تواند اقدامی می های متنوع رادیوئی و تلویزیونیهسازی و تولید برناماند، در قالب بیوگرافی و برنامهوبوم صرف کرده 
 رداشتهدرب گوناگون فرهنگی را ابعاد تواند می سیما و صدا برای ضرورت و اهمیت نظر از تحقیق اینمفید واقع شود.

دمات یکی از فرهیختگانی است که با خ دکتر ابراهیمید.زیرا، مردم معرفی نمای به برنامه در قالبرابسیار نکات و باشد
تر هموطنان رای بیشبه جا گذاشته اند که ب فرهنگ مردم کردو بویژه  فرهنگی، علمیسزایی در عرصه بهویژۀ خود تاثیر

 ناشناخته است .

 : اهداف تحقيق د

کی از یگی فرهنگی، علمی و شخصیتی های مختلف زندبررسی جنبهوشناسایی   هدف کلی این طرحهدف کلی :
به منزلةاسوۀ حسنه ای هستند برای جوانان و نوجوانان ما. علما هر کدام از این  می باشد. فرزانگان منطقه موکریان

پس الزم است این هدف در تمام مراحل نگارش نصب العین قرار گیرد. لذا باید تکیه اصلی بر صفات بارز و برجستة 
باشد. هر چند هنگام جمع آوری خاطرات و تهیّة مواد جهت تنظیم  ...، از خود گذشتگی و کوشی سخت، تالشآن مثل 

مطرح می شود ولی هنگام نشر آن باید دقت الزم مبذول گردد تا فردزندگی نامه، تمام ابعاد روحی و اخالقی یک 
 . نقض غرض نشود

 ف جزیی : اهدا

 مهاباد فان وزبانشناسیادبیات ، عر شاخص ه هایچهریکی از شناسایی * 
 معاصری در جامعه ستادهای ااندیشهتاثیر دستیابی به *

  شناسایی شخصیت واندیشه های استاد * 

 )معرفی وشناسایی آثار استاد(استاد بیبلوگرافی آثار *

 برای پژوهشهای بعدی هاییی پیشنهاد*ارائه
 
 

 سؤاالت تحقيقه:           
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 با توجه به اهداف به سواالت زیر پاسخ دهد: این پژوهش می خواهد         

یی هادارای چه ویژگی ، از لحاظ شخصیتی و اخالقیبه عنوان یکی از چهره های شاخص مهاباد ابراهیمیدکتر  -

 است؟

 استاد از لحاظ شخصیت واندیشه دارای چه ویژگی هایی می باشند؟ -

 ؟انجام داد توانمی حوزه مذهبی وفولکلور(راابراهیمی)در دوبندی موضوعی از آثار متنوع دکتر کدام دسته -

 کدامند؟فرهنگ مردم عرفان وی در حوزهابراهیمی آثار دکتر  -

 در چه زمینه های دیگری در باره ایشان می توان به تحقیق وپژوهش پرداخت؟ -

       تحقيق روش:و

 تابخانهک و اسنادی روش باشد طرح سؤاالت و اهداف پاسخگوی بتواند که تحقیق این انجام برای روش ترین مناسب
 همصاحب اساس بر تحقیق این مطالعات از ای عمده بخش گردید ذکر کهه همانگون آنکه ضمن. است ومصاحبه ای

 اند داشته نشر و حشرایشان با غیرمستقیم و مستقیم خود که اشخاصی دکتر ابراهیمی وبا نگارنده که فراوانی های
 ترین مناسب   این بنابر ، ندارد وجود ابراهیمی آثار و زندگی با رابطه در خاصی منابع که چرا .است پذیرفته صورت
تاریخچه های زندگی بدان سبب .باشد می شده یاد های روش شک بدون تحقیق اهداف به پاسخگویی برای روش

حقیق کیفی می در ت ،می شودکه موضوع تاریخ وشیوه بیان آن برای خواننده اهمیت دارد بسیار مورد استقبال واقع
یکی از نقاط قوت روش شناسی تاریخچه زندگی این است که با توجه به  توان از این روش استفاده های زیادی کرد .

نچه ارائه کننده تصویر ی از کل دوره زندگی شخص است پژوهشگر )با مطالعه این رویدادها ( به نیابت او همان آ
می  یک منبع بارور از فرضیه های اثبات نشده به دست می دهد کهروش ،این اینکه رویدادها را تجربه می کند .دوم

وسوم بیانگر فرایندهای رفتاری ونوع شخصیتی است که می توان تجزیه وتحلیل توان با تحقیقات بیشتر آنها را آزمود
 در این سه کرد.کرد ،زیرا تعداد زیادی از تاریخچه های مفصل زندگی در دست است که می توان آنها را با هم مقای

پژوهش مدارک رسمی ورویدادهای مربوط به زندگی فرد مورد تحقیق با گزارشهای کتبی مقایسه وکنترل گردید. در 
داشتند تاکید شد. قبلآشناییایشانبا زندگیکهکسانیسایربا مصاحبهرابطه بارویدادهای تاریخچه زندگی ایشان از طریق

صورت گرفت روشبه سه هادادهوتحلیل قرار گرفت .تنظیمی جمع آوری شده مورد تجزیهبندی اطالعات داده هادستهاز
می گیرد  ن این چرخشها قرارچرخش های اصلی وشرایط زندگی که بی -2ابعاد یا جنبه های زندگی شخصی -1: 
 در(124: 1377،گی های فرد وشیوه سازگاری او با محیط وجامعه )روش مندل بام( )پارسائیان ودیگری ویژ -3

، . مورد مطالعه ی عمیق استفاده شد مصاحبه رابطه با سایر افراد نیزازدرباز)بااستاد( و مصاحبهاطالعات ازگردآوری
 ها،صحبتوهاکنش،رفتارهاو  شفاهی بسیار توجه شده و های بیانیداده. به )زندگی یک شخص(است واحدی کوچک

 .استگرفتهقرارمطالعه مورد هستند تموقعیدرکههمانطور

 آثارخابانتدرشود.معرفیایشانازتنوع موضوعبا آثاریتااستفاده شد تنوعحداکثرگیرینهنمواز ومقاالت کتابها انتخابدر
 بینشموردی میانگین یا متعارف ایهویژگیبیانگرکههایینمونهشد. استفادهنوعیموردیگیرینمونهازگفتاریومکتوب

ها و نتایج در  کیفیت و نیکویی یافتهجهت ارزیابی . (37:ص 1392)محمد پور ،. هستندنظر مورد شخص یاندیشهو
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های تحقیق و نتایج آن است  اتکا و اعتماد به یافته کنند.می شناسی کیفی، اکثراً معیار اعتمادپذیری را استفاده روش
ی اند تا زمینهپذیری رعایت شده یابد. در این تحقیق با روش بیوگرافی، معیارهایی از اعتماده در اینجا اهمیت میک

ی عمیق میدانی، دقیق و هدفمند بودن در مصاحبهاعتماد، اطمینان و باورپذیری خواننده را فراهم کنند. به کار بردن 
 درگیری،کافییاندازهبهتوصیفاتوجزئیاتیارائهآنها،ازروشنگرهایقولنقلدنآوروهامصاحبهثبتوضبطها،گیرینمونه

 همهوهمهو ...(نوشتهدستوعکسوشفاهی)فیلمو تصویریجزئی هایدادهگردآوریو مکررهایمراجعهو مدت طوالنی
پژوهشگر به مراحلاینطیازدرپایان پس ها و نتایج باشند.تهکننده بودن و باور پذیر بودن یاف توانندگواهی بر قانعمی

-  یبیوگرافکامل درمورد جامع ومطالبآوردنبدستبرایآمدهبدستاقوالمقایسهو مطابقتواقوالثبتو ضبط،یادداشت
 ریگردآودر.شدترجمهپژوهشگر طتوس داشت ،وجود زمینهدراینکه منابع محدودی موارد بعضی در.استپرداختهاستاد

 -3شهرعمومیهایکتابخانه-2موجود واسنادومآخذمنابعبهمراجعه -1:شدگیریبهرهزیرروشهایازاطالعات
-آوریگرددرتهران .ومراجعه به منزل استاد درمراجعه به انستیتوی کرد  -5تالیفات استاد  -4جستجوهای اینترنتی 

، همکاران حیاتافراد در قیدبا  مصاحبه های متعدد -1در دو سطح مختلف انجام گرفت :کاربا استاد  مصاحبهاطالعات و
خانواده استاد )همسر وفرزندان ( که به دلیل نزدیکی بیشتر بامصاحبه -2استاد ، به منظور کسب اطالعات مختلف 

ثبت گویش ها ،  و عکسبرداریازفوقروشبرعالوهشان هستند.ایمورداز اطالعات درایگنجینهوزندگی با استاد دارای
استفاده شد. از مراجع واسناد به دست آمده فیش تهیه گردید ومنابعی که نیاز به ترجمه داشت توسط پژوهشگر از زبان 

ت صورت گرفتاهوکودر فاصله های زمانی متعددمصاحبه هادلیل مریض احوالی استادبه.ترجمه گردید کردی به فارسی
نفر بودند که به اسامی آنها در پایان اشاره شده ولی به دلیل هم پوشانی مطالب  16تعداد نمونه های مورد مصاحبه .

است . پژوهشگر پس از رسیدن به اشباع نظری از مصاحبه دست شده کاملتر بوده ،آورده کهرامصاحبه هاتعدادی از
                                                برداشت .                         

 :تعریف مفاهيم ز
 (259: 1389،)عمیدترجمه حال ، شرح حال نویسی ، شرح احوال ،تذکره ،شرح سوانح زندگانی کسی بيوگرافی : 

   نیز ال،ح تذکره والاحترجمهو گزارش ،سرگذشت، حال حسب حال، شرح آن به کهبیوگرافی یا زندگینامهزندگينامه:          
   ادب بزرگان و دانش و دین مشاهیر از هایی شخصیت زندگی رویدادهای آنها در که است هایی نوشته شامل اندگفته

 است.)برگرفته از سایت رشد( شده داده شرح سیاست و
 توصیف و یلتحل ضمن نآنا زندگی رخدادهای و افراد حال شرح که شود می گفته آثاری به اتوبیوگرافیاتوبيوگرافی:

 آثار گونه این نگارش در. شود می نوشته اشخاص آن خود قلم به ایشان، زمان اجتماعی و سیاسی فکری، جریانهای
 خاص ای زهم و لطف که کشید، خواهد تحریر رشته به را خاطراتی باشد، قلم خوش و بین نکته و هوشمند نویسنده اگر

 که یزن تکلفی بی و صمیمی حالت. یافت توان نمی دیگر جای در که دارد بر در را مطالبی گاه بعالوه. داشت تواند
 نویسنده طرفه یک نظرهای اظهار و هاییخودستا و ادعاها با گاه خاطرات، نوع این. شود احساس آنها در است ممکن
 نظرشان و سلیقه مخالف ناًاحیا و عالقه یا توجه مورد جهتی به که پردازند می چیزهایی به آنها نویسندگان. است همراه
 تاریخی نیز و اجتماعی مطالعات نظر از که است مندرج آنها در هم هایی نکته و اطالعات بسا چه اما. است بوده

 )برگرفته از سایت رشد ،شبکه ملی مدارس (.دارد آشکار فوایدی
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 ، نوشت - خود زندگینامة یسد،بنو شخص خود که حالی شرح است :آمدهدر لغت نامه معین در باره این واژه چنین
 (1363،معین فرهنگ  اینترنت ،منبع )(  فره) خود حال شرح خود، سرگذشت

 صورت آن در گیریم،ب "فهرست" معادل را"بیبلوگرافی" اگرما کتابشناسی ،بیوگرافی کتاب ، کتابچه . بيبلوگرافی :
 نشان آن ادبیات و ایران تاریخ. باشد جدیدی ی هواژ تواند نمی فارسی زبان در کتابشناسی کاربرد که شود می معلوم
 بوده برخوردار متعددی های ازکتابخانه مغول تهاجم و عربها آمدن از بعد و قبل کشور این که است این ی دهنده
 یا و "فهرست"نوعی بدون توانستند نمی مزبور های کتابخانه که نیست ای شبهه گونه هیچ جای البته. است

 (34: 1365.)تسبیحی ،دهند ادامه خود عالیتف به "کتابشناسی"
 به مربوط مختلف ی ها گروه از گیری نمونه توقف زمان ی درباره داوری مبنای مقوله نظری اشباع اشباع نظری :

 مورد زا گروهی با مقوله یک نظری اشباع که یابد می پایان هنگامی اطالعات افزودن و گیری نمونه.  است مقوله آن
 ( 1388مترجم جلیلی،، فلیک).نیاید دست به جدیدی چیز دیگر یعنی شود حاصل ها

. تفقد.  رعایت(.  لفٔ  مو یادداشت. ) داشتن نکو(  مرکب اِمص ، مرخم مرکب مصِ [ ) ن. ]  نکوداشت نکو داشت :
 لغت نامه دهخدا(اینترنت منبع  ). اکرام. اعزاز

ر علمی وادبی یک قوم یا ملت ونیز به معنی کتاب لغت علم ، دانش ، ادب ، معرفت ،تعلیم وتربیت .آثا فرهنگ:
 (795: 1389)عمید:

چند دولت که  برای حل وفصل امور سیاسی و اجتماعی تشکیل شود. مجمع  انجمن ، انجمنی از نمایندگانکنگره : 
 ( 856: 1389دانشمندان ومتخصصین برای بحث ومذاکره در مسایل علمی وفنی.)عمید ،

 دیگر معنی.  دکن بیان دیگران برای را علمی مطالب کسی آنکه برای شود می تشکیل که سیمجل یعنی کنفرانس:
 از کوچکتر کنفرانس.باشد می فنی و اجتماعی، سیاسی مسایل در بحث برای معدودی عده از انجمنی و اجتماع آن

 از معیج اجتماع یا و نیف مسائل باب در بحث و شور برای فن متخصصان از گروهی اجتماع به "ضمنا.  است کنگره
 می اطالق یزن کنفرانس المللی بین و داخلی سیاسی مسائله یک حل منظور به وزیران، دولتها روسای ، سیاستمداران

 )منبع اینترنت،سایت ایران مجری (. شود
 در که شهری -2.  دانشگاه عالی مدرسه العلوم دار کنند تدریس عالی علوم آن در که العلم جایی دار -1دارالعلم :

 لغت نامه دهخدا ( .آموزشگاه)منبع اینترنت ،کتابخانه -3(  شیراز اصفهان نجف قم مانند)  باشد دایر علمیه حوزه آن
 این به چیزی اسالم در. گویند خانقاه شوند می جمع آن در خود اعمال انجام برای تصوف اهل که را محلیخانقاه : 

( یحیمس) ترسا امیری توسط چهارم قرن در( االنس نفحات کتاب) جامی گفته هب بنا خانقاه اولین است، نیامده نام
 (31ص االنس، نفحات عبدالرحمن، جامی،) .است شده ساخته
. علمی. حوز:  دینی علوم تحصیل مرکز.  علمیه. حوز یا. ناحیه -1(  اسم) طبیعت ،مملکت میان ،طرف،ناحیه : هحوز

 )منبع اینترنت ، فرهنگ معین ودهخدا ( . طبیعت - 4.  کشور میان تمملک وسط - 3.  طرف جانب - 2.  قم
ای است در زبان عربی که جمع مکسر واژه طالب است به معنی خواهان و خواستار در زبان فارسی، مانند واژهطلبه : 

 فتهگ نیکسا به ایران حوزوی افراد و مردم کنونی فارسی زبان در .شود کسبهواژه کاسب که جمع شکسته اش می
 گاهدانش و مدرسه در دانشجو و آموز دانش معادل هستند؛ مشغول اسالمی علوم تحصیل به علمیه حوزه در که شودمی

 روحانی عنوان با وی از( آموختگیدانش) صورت آن در که اند،نشده آموختهدانش حوزوی تحصیالت حداقل از هنوز و
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 درومی کاربه مفرد صورت به فارسی زبان در ولی است طالب ٔ  واژه عجم عربی زبان در واژه این چه اگر. شودمی یاد
 )منبع اینترنت ، ویکی پدیا(.بندندمی جمع شکسته جمع برای دیگر ساختاری طُلّاب؛ صورت به را آن و

    کارشناسی معنای وبه است اسم کالوریوس:

 ارشد کارشناسی معنی به ری: ماسته

 (969: 1389س دادن ،دبستان ،مکاتب جمع )عمیید: جای نوشتن ، جای درمکتب خانه : 

 رازمنهد که قدیمی شهریست ، شود می گفته سابالغ مهابادی درلهجه که(  سابق مکری ساوجبالغ)  مهابادمهاباد: 
 درسه هامروز و است نامیده داریاس بنام راولینسون و داروشاه را آن بطلمیوس ، بوده کردنشین نواحی مرکز پیشین

 سیماتدرتق.  است بوده آنجا دارایاس شهر قرارمعلوم از که است مشهود(  دریاز)  دریاس بنام ایقریه هرفعلیش فرسخی
 آختاچی ـ 2      مهاباد آختاچی ـ1 دهستان شش باضافه بود سردشت و بوکان بخشهای حومه دارای مهاباد ، سابق
 آختاسی یاآختاچی ( Gauirk mokri)  مکری رکگو ـ 6 شهرویران ـ 5( Behi) بهی ـ 4 تیمور ایل ـ 3 غربی

:  از عبارتندمهاباد عشایراطراف وطوایف.اندهراندفرمانمناطقبراین روزگاریکهاست مغول حکامو خوانیننام تیمور، و
 Mamas)  مامش ـ(   Mangur)  منگور:  بود قبایل این پیمانیهم بیانگر نام این که( Bilbas ) بلباس عشیره

  Baryagi)  بریاجی ـ(  Malkari)  ملکاری ـ(  Sosiny)  سوسنی ـ( Gauirk)  گورک ـ(  Piran)  پیران ـ( 
 صمدی) . درعراق پیران از قسمتی و  Margehei ایمرگه ـ Piztdari(  پژدری)  پشتدری طایفه سه و درایران( 
 (11 ـ 8 ص : 1364 ،

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 تحقيق  وادبيات پيشينهفصل دوم : 

  پيشينه تحقيق :

 

 

 

 

 

 



17 
 

ار در ک ی دکتر محمد صالح ابراهیمی، تاکنون پژوهشی  به این گستردگی انجام نشده و ایندر رابطه با زندگینامه
کتوب مواردی هر چند ی شفاهی و مهای ایشان در دو حوزه می باشد. اما در رابطه با آثار و دیدگاه نوع خود بکر

در تمامی منابع موجود هم پوشانی مطالب وجود داشت که کم، یافت شدند که در ادامه به آنها اشاره شده است. 
در این بخش با توجه به اطالعات به دست آمده از دکتر ابراهیمی وخانواده ایشان بعد از مقایسه به نقد وبررسی 

این پژوهش متفاوت از سایر کارهای صورت سی ها حاکی از آن است که چند مورد پرداخته شده است . نتایج برر
گرفته پیشین در مورد دکترابراهیمی بوده ، چرا که در بسیاری از مقاالت وکتابها مختصری از ایشان نوشته شده 

ند است. ومد زینیآثار دیگر به معرفی زندگی استاد پرداخته مقاله احازکاملترکهتنها اثریآثار موجوددر بیناست .
شاید این تحقیق اولین کار مستقل در خصوص ابراهیمی باشد هر چند پیشتر کارهایی نیز در مورد استاد نگاشته 

 ، اما از آن جایی که بیشتر در حد مقاله نوشته شده نمی توانند تصویر درستی ازایشان به خواننده ارائه دهند.  شده
 يمی:منابع مکتوب در رابطه با دکترابراه

مشاهیر علمی وفرهنگی آذربایجان به معرفی دویست نفر از شاعران ونویسندگان وشخصیتهای در کتاب عقلمند*
وشرح مختصری از بیوگرافی ایشان به معرفی اجمالی نویسنده پس از معرفی  . اشاره کرده استعلمی وفرهنگی 

 (532و531: صص 1385)عقلمند، .کتابهای وی پرداخته است 
ه ش  مالمحمد صالح ابراهیمی محمدی متخلص بهکه:اشاره شده استکردوادبد دوم کتاب تاریخ فرهنگدر جل *

حاج خلیفه مال محمد )بها( امین حضور شیخ ربّانیعارفحاج مالفرزند مرحوم مالابراهیم فرزند Shapolل پو

در م بزرگفرزند مالرحیشیرازیبهمشهورعبیداهلل نهری شاه شمزین، فرزند مال سعید بزرگ فرزند حاج مالعبدالکریم

سالگی قرآن و کتابهای مقدماتی علمی، دینی و  7از  در شهر مهاباد به دنیا آمد.  هجری شمسی 1312سال 
های علمیه کردستان تحصیالت خود را دنبال کرد تا اینکه اخالق را در حضور پدرش آموخته، سپس در حوزه

حسین مجدی در شهرستان مهاباد به اخذاجاره نامه افتاء و تدریس در علوم و نزد عالمه حاج مال  1335درسال 

هجری قمری به وسیله مرحوم بداق سلطان 1089معارف اسالمی نائل شد و در مدرسه بزرگ اسالمی که در سال 
 انحاکم وقت مهاباد مکریان به نام )مدرسة مسجد سوور( ساخته شده بود و به دستیاری وهمراهی سایر استاد

ه جمعه و جماعت خانقامحترم مشغول تدریس منطق و بالغه ومعارف اسالمی گردید و در عین حال خطیب و امام

ادامه داشت و در آن سال از طریق مؤسسه وعظ  1340این وضع و اشتغال تا مهر  نهری در مهاباد نیز بوده است.
د شده به جدیت به تکمیل معلومات مشغول گردید و تبلیغ به دانشکده الهیات و معارف اسالمی دانشگاه تهران وار

پس  1371به اخذ فوق لیسانس و از سال  1348تا اینکه پس از اخذ لیسانس و ادامه تحصیل در بهار سال 
ی تحقیقات عالی به دریافت در رشته ادبیات زبان عرب در دانشگاه آزاد اسالمی تهران نائل شده تحصیل دوره

یس معارف اسالمی در حوزه علمیه مهاباد، به تدوین و تفسیر جزوِ عَمّ قرآن همّت است. صاحب ترجمه ضمن تدر

-درضمندرخدمت شد.مشغولشمسی در مدارس وابسته به آموزش و پرورش تهران 1342گماشت و از سال 

. غول بودخدمات اداری به تدریس ادبیات عرب و معارف اسالمی مشوعلوم قضاییدانشکدهواسالمیآزاددانشکده
 تالیفات زیادی را در زمینه های ادبی ودینی دارد:

 ـ انتفاضه ملک عازی حضرت شیخ عبیداهلل نهری شمزینانی 1
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 واری ـ باوی کورده2

 (193و  192صص ، 2ج :1372افخمی، )ی زیرین ـ زریزه3
ــمندان کرد در خدمت علم و دیندر کتاب * ــب ، دکتر ابراهیمی دانش ــیف  ترجمه احمد حواری نس را چنین توص

ــالح ابراهیمی محمدی متخلص به شــ کرده :  ــعد ل فرزند مرحوم مالابراهیم فرزند حاج مال ه پومالمحمد ص اس

 هجری شمسی   1312بزرگ در سال  مال رحیم بزرگ فرزند بزرگ فرزند حاج مال عبدالکریم مشهور به شیرازی   

ــرف میالدی در خانواده 1934مطابق  ــاوجبالغ  ای که محیط علم و ادب و ش ــهر مهاباد )س ــب بود در ش و حس

سابق به دنیا آمد  ضور پدر ش آموخته     7.از مُـــــکری(  سالگی قرآن و کتابهای مقدماتی دینی واخالقی را در ح
ست که در    سپس در حوزه های علمیه کردستان تحصیالت خود را دنبال کرد     او شخص پرکار و جدی و موفق ا

 ن خدمات علمی و فرهنگی زیر را انجام داده است:ادبیات کُردی نیز بسیار وارد و تاکنو

سور قرآن به کردی در      1 صارال سیر ق ــ کتاب دین و ادب در تف سی مطبوعات     1360صفحه چاپ   228ــ شم
 عطایی و جلد دوم آن نیز زیر چاپ است.

 ـ پند یا امثال قرآن در تحقیق و تفسیر امثال القرآن به کردی2

  مطهری به کردی ـ ترجمه کتاب انسان و ایمان دکتر3

 ـ کوَزانی فرهنگ زبان کُردی 4

 ویی ژتی و میَآلیةـ باوی کوَمة5

 ی کُردستان شماره مجله به نام گرشه 9ـ چاپ و انتشار 6

 ـ کتاب کُردان دانشمند 7

 الکتاب ـ ترجمه و تفسیر فاتحه8

سیر آیاتی در زمینه اخالق، علم و تکنولوژی و مطالب فقهی و هنری کاره  9 ــ تف ای دیگری در زمینه ادبیات و ــ

 (582و  581صص : 1369 مترجم حواری نسب،مدرس، ) دستور زبان و هنر که هنوز چاپ نشده.

 7شمسی در شهر مهاباد به دنیا آمده است .از  1312*صمدی در نگاهی به تاریخ مهاباد می گوید : به سال 
 برای کسب علوم اسالمی به بیشتر نقاط کردستانسالگی در محضر پدر قرآن و کتابهای مقدماتی را فرا گرفت و 

شمسی از دانشکده الهیات  1348شمسی اجازه افتا گرفت . در بهار سال  1336سفر کرد تا اینکه به سال 
 ومعارف اسالمی دانشگاه تهران موفق به اخذ دانشنامه لیسانس گردید . تا کنون آثار زیر را به چاپ رسانیده اند : 

 شمسی  1360ن مطبوعاتی عطایی دین وادب ، تهرا -1

 شمسی1362پند یا امثال قرآن ، مطبوعاتی نالوسی اشنویه ،  -2

 (231و230: صص 1373و...)صمدی ،  1364جلد اول کردان دانشمند سال  -3
 *پژوهش مشاهير مهاباد:

سیاسی  ویابی و تبیین حوادث تاریخی  دنبال علته ب پژوهشگردر آن  واین تحقیق دارای روش توصیفی است .  
پرداخته  ن افرادبیوگرافی کلی ایآوری و تدوین بلکه تنها به توصیف و جمع، که بر روی این افراد تاثیر گذاشته نبوده

،بهره گیری از شاهدان عینی و افرادی که هم اکنون زنده هستند همچنین اسنادی بصورت . روش تحقیق است 
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ه بصورت کپرداخته شده آوری و تنظیم منابعی به جمع نهاتبدین معنا که  است منابع و وب سایتهای اینترنتی
ه تنها به بلک نبودهی منطقی میان دو یا چند متغیر بطور کلی هدف تحقیق ایجاد رابطه داشته اند.پراکنده وجود 

د.در این پژوهش به صورت مختصر وگذرا به بیوگرافی ایشان اشاره پردازمی بیوگرافی کلی افرادتوصیف و بیان 
 (                                        1387نمی باشد.  )رشیدی، ه که کافیشد
 "االتحاد"، "سیروان"، "جمهوری اسالمی "، "ایران "روزنامه های، "مهر مجله ایران"مختلف از جمله جرایددر -

 رکه به طور مختص ه استدر رابطه با سخنرانی در همایشها، آثار و یا نظریات ایشان مطالبی چاپ شد"کیهان"و 

 اشاره ای می شود. 

-         بیوگرافیاین پژوهش بهدرپژوهشگرمساجد مهاباد در ادبيات کالسيک کردی : نقش *پژوهش

  ( 1380است .)ابوبکری ،ابراهیمیکه از جمله آنها دکترپرداختهمهابادمساجدآموختگانمدرسین ودانشازتعدادی

 48ص 1384فروردین واردیبهشت  «مقاله زبان وادب کردی /»*مجله ایران مهر 
کردی ترجمه وتفسیر کرده اند و توسط زبانبهکاملصورتبهراکریمقرآنایراندربارنخستینبرایدکتر ابراهیمی

چاپ ومنتشر گردیده وباعث خشنودی کرد زبانان در سراسر جهان  1376سازمان تبلیغات اسالمی ایران در سال 
است . دکتر ابراهیمی یکی از چهره های مطرح کردهای اهل قلم می باشند وخدمات علمی مفیدی را به  شده

کتاب به زبان کردی تالیف وچاپ ومنتشر کرده اند  19زبان ،فرهنگ وادب وهنر کردی انجام داده اند وبیش از 
با  "گرشه ی کردستان"جله ای را به نام .ایشان از اوایل انقالب از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی پروانه انتشار م

روش سیاسی ریا، اجتماعی ، علمی ،ادبی وهنری به زبان کردی کسب کرده اند که خود هم صاحب امتیاز ومدیر 
مسئول وهم سر دبیر آنها بودند ومجله گرشه ی کردستان به صورت ماهانه در تهران چاپ و در مناطق کردنشین 

همچنین در دانشگاه آزاد اسالمی ودانشگاه مذاهب اسالم در تهران تدریس کرده و  توزیع می شد. دکتر ابراهیمی
 (1384:48هزاران جوان ایرانی را آموزش داده است .)مجله ایرانمهر ،

    در"مهر نمای"عنوان تحتایمقالهدر1385فروردین 30 -3446 شماره –دوازدهمسالایران*روزنامه
 چنین آورده است: ابراهیمی  دکترباره

 در شهر مهاباد 1312محمد صالح ابراهیمی ، دین پژوه ، قرآن شناس ، مترجم وشاعر ، متولد  -

 از نوادگان مال سعید بزرگ )از نوادگان حاج مال عبدالکریم پیر یونس ( -

 سالگی  7آغاز تحصیل علوم دینی وفقه نزد پدر و برادر وعموهایش از سن  -

زد اساتیدی چون مال احمد عثمانی ، حاج مال جسیم سعادتی ، حاج مال صالح رحیمی ، حاج تلمذ وشاگردی ن -
 مال هادی افخم زاده ، مال محمد ماورانی ،مال حسین مجدی ،حاج بابا شیخ سیادت و...

 1344لیسانس الهیات ومعارف اسالمی از دانشگاه تهران   -           

 1367ارف اسالمی از دانشگاه تهران فوق لیسانس الهیات ومع -           

 1371دکتری زبان وادبیات عرب از دانشگاه آزاد اسالمی  -           

 دبیر دبیرستانهای البرز،مطهری وآیت اهلل سعیدی در تهران  -           

 استا دانشگاههای علوم قضایی و خدمات اداری ، دانشگاه آزاد و دانشگاه تقریب مذاهب  -
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 تاکنون 1343ا رادیو وتلویزیون در زمینه زبان و فرهنگ کردی از سال همکاری ب -

 عضو موسس و رئیس انجمن زبان ، فرهنگ و هنر کرد  -           

 "گرشه ی کردستان"صاحب امتیاز ،مدیر مسئول وسر دبیر ماهنامه -

 برخی از آثار تالیفی وی عبارتند از :  - 

 یژویی باوی کومه الیه تی وم -            

 په ند یا ئه مسالی قورئان  - 

 چریکه ی حه زره تی یوسف یا ته فسیری حه زره تی یوسف و... - 

 ترجمه قرآن به زبان کردی برای نخستین بار در ایران  -

 ردی کچون : انسان وایمان )شهید مطهری (، شهر زنبورا )عبدالکریم بی آزار شیرازی ( و...به زبان کتبیترجمه -            
نده نویس در باره مشاهیر مهاباد نوشته شده به اسامی تعدادی از مشاهیر مهاباد اشاره شده است .در مقاله ای که*

ز لحاظ فرهنگی نیز ازگذشته نام مهاباد به دارالعلما و شهر ادبا و شعرا مشهور بوده است. ادراین مقاله نوشته که 
 ولمالرس،اعظم(غوث)، عبدالقادر گیالنیعالمه ابن آدم،جامیمال،انسلطبداقچوننخبگانیاین شهر مرکز پرورش

 حمدیمحمد صالح ابراهیمی م ،،دکتر سید کریم ایوبیحاجی سید محمدالدین برزنجیمال عبداهلل پیره باب ،ادیب،
ی ساده ،ادیب و به عبارتیسندهو ده ها دانشمند، شاعر، نو دکتر محمود ابراهیمی،شیخ بابا سعید برزنجی،) شه پول (

مرکزعلم ، تجارت و تعامل بین قومیتها ی مختلف بوده است. بعبارتی ساده مهاباد مرکز علم و تجارت و تعامل 
نگار ، مترجم، محقق و روزنامهدکتر محمد صالح ابراهیمی ) شه پول ( نویسندهبین قومیتهای مختلف بوده است، 

بدنیا  ای علمی و ادب پرور دیدهشمسی در خانواده 1312 ن در روز سوم تیر ماهدر شهر مهاباد در شرق کردستا
زبان کردی می باشد او همچنین  به و دارای چندین ترجمه جلد کتاب نوشته 30گشود. ایشان تا کنون بیشتر از 

ی کردستان) گرشهاست، از  بوده 1358و  1357ی کوردستان در سالهای گرشه ماهانه مسئول و سردبیر مجله
است. دکتر ابراهیمی مسئول و مدیر انجمن زبان و فرهنگ و هنر کوردی در تهران میباشد  مجلد( انتشار یافته 9

است نموده زبان کردی ترجمه و همچمین عضو رهبری انجمن کوردهای مقیم مرکز می باشد .ایشان قرآن را به
  (15/6/1392بزرگان مهاباد:  مقالهکیوان حسینی پور ، گوبالاست.) چاپ رسیده و تاکنون چندین بار به

 

 

ند ابوده ابراهیمی های دکتر نیز هر از گاهی، میزبان افکار و اندیشهخارجیو داخلیرسانه هایعالوه بر مطبوعات،*

از  که خصوصاًزمانی که ایشان قرآن را به زبان کردی ترجمه نمودند انعکاس زیادی در رسانه ها ومطبوعات داشت

 اند:آن جمله

 روزنامه جمهوری اسالمی  -1

 روزنامه کیهان  -2

  1713روزنامه انتخاب شماره  -3
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 13کتاب هفته شماره  -4

 11/9/1381روزنامه ایران  -5

 همشهری  -6

 کیهان فرهنگی  -7

 روزنامه اطالعات  -8

 6/10/1997الوفاق به زبان عربی چاپ تهران سال  -9

 فارسی  4و3و2و1گفتگو با شبکه سحر کانال   -10

 گاه عالمه طبا طبایی تهران دانش  -11

 1379، سال 2ساریژ)التیام زخم (دانشگاه پزشکی تهران سال دوم ، شماره   -12

 1381چاپ  16و شماره 1380، چاپ  14گلستان قرآن شماره   -13

 1380ندای اسالمی ، دارالعلوم زاهدان به زبان فارسی   -14

 مجله های سروه ، آبیدر ، سیروان   -15

 1381، سال  2و1الم شماره ویرا )همگام(از دانشگاه ای  -16

 1380دانشگاه کردستان  )قرارگاه(ژوان  -17

 کتاب ریشه پاک وتوسعه ی کردستان   -18

 1375چاپ مجله در سال 9/6/1371و10مجله بزرگداشت حکیم مولوی کرد   -19

 1373مجله کنگره ادبیات فارسی دانشگاه تبریز   -20

 1375مصاحبه با ماهنامه دانشگاه اصفهان   -21

 )ماه شب چهارده(مجله مانگه شه و   -22

 بانگ حق سال چهارم چاپ لندن   -23

 گفتگو ومصاحبه با دکتر ابراهیمی از طرف صدا وسیمای کردستان عراق   -24

ــدامعارفی های برنامه  درهمچنین ــاحبه برونمرزییصـ ــدهابراهیمیدکتربا متعددی های مصـ ــت.شـ            بهابراهیمیدکترکهاسـ
 ضور داشتند. عنوان کارشناس در این برنامه ح

به تعدادی از ه کپرداخته شده  ابراهیمی های دکتردر سایتهای مختلف اینترنتی نیز به عناوین مختلف به آثار و نظریه*
 .اشاره شده استدکتر، مصاحبه ها ومعرفی آثاردر آنها

 
 ارزیابی تحقيقات پيشينجمع بندی و

شده   وهشگرا ن در آثار ی که در باره مفاخر عل ژغایت کوشش پ  طالع اعلمای آینده بررغبتبرانگیختنمی نوشته 
ساس مطالعات صورت گرفته وجستجوهای مکرر توسط            ست، بر ا به فضائل علمی وشرافت وکرامت گذشتگان ا

 کتاب علمای منطقه به نظر می رســد کهپژوهشــگر در خصــوص پیدا کردن اثری جدید در خصــوص شــرح حال
شاهیر علمی وفرهنگی آذربایجان   ست .       آخم شده ا شته  ست که در زمان اجرای این پژوهش نو  هر رین کتابی ا

شاهیر چند که با توجه به امکانات موجود این اثر نیز ناقص بوده وحاوی اطالعات کافی در مورد شد نمیمنطقهم با
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ــتکتابایندروآنچه ــود جزئیتغییراتاندکیبامکرراتتکراراس ــنده بوده ومطلب جدیدی در آن دیده نمی ش .نویس
شاره کرده    ستان را تحت پوشش       کهکتاب در ابتدا به این موضوع ا برای نخستین بار است که مجموعه ای کل ا
شهردفترویژه  شوده که ابتدای آن به بنیانگذاران فرهنگ نوین وبخش آخر آن به  قرار داده و در آن برای هر  ای گ

صورتی که در       ست .در  صاص یافته ا شان اخت شار     هنرمندان ونقا شته ایرج اف کتاب نگاهی به آذربایجان غربی نو
سیستانی این کار قبالً صورت گرفته بود .هر چند که در آن کتاب نیز نواقصی وجود دارد. نویسنده کتاب به علت       
ــین    ــت که با واقعیت تاریخی مناطق کردنش ــاره نموده اس ــهرها به مواردی اش عدم اطالعات کافی در معرفی ش

ــاهیر         مطابقت ندارد  .ا    ــرح حال وآثار برخی از مشـ ــتی های این کتاب می توان به ناقص بودن شـ ز دیگر کاسـ
ــاره کرد. ولی در مجموع برخی از مطالب این کتاب       ــت بندی ناقص اشـ ــد برای    وفهرسـ می تواند فتح بابی باشـ

ه چاپ ن بپژوهشــگران در امر تاریخ وتعلیم وتربیت وحتی مســائل جغرافیایی . از نقطه قوت این پژوهش می توا
عکسها وتصاویر ی از بانیان و خدمتگزاران اولیه مدارس آموزشی، اشاره بر پویایی و جهد مشاهیر در جهت رشد        
وبالندگی فرزندان این منطقه ، توجه به چهره های ماندگار ی که اغلب از دید محققان ونویسندگان دور مانده ویا  

سته ای که در زندگی این بزرگان وجود، د  شاره کرد .      نکات برج شده ا شته که اغلب از آنها غفلت  اد تاریخ مهابا
ــمدی   ــیدمحمد ص ــته س ــتفاده این نیزنوش ــت.  پژوهشاز جمله منابع مورد اس از نقاط قوت این کتاب تالش اس

س نو ست         تمام وقایع جهت بیاننده ی سیار ادیبانه ا صورتی ب ستی و رخدادهای منطقه ب این  .بدون هیچ کم و کا
ستاد فرزانه به  سیار زیادی در     مشرح و بیان اعمال حاک  ا شاره نمود که از منابع ب ضمن باید ا ان کرد پرداخته ، در 

شته    صداقت کامل در نو شاهده می اثر زیبایش بهره برده و  ضور     هایش م ضی از وقایع ح شود از افرادی که در بع
یل جزیی غافل نبوده و آن را در هایی بعمل آمده و تا آنجایی که توانســته از کوچکترین مســااند مصــاحبهداشــته

همچنین در این کتاب به معرفی وشــرح مختصــر زندگانی شــاعران ونویســندگان مهاباد ده اســت.واثرش ذکر نم
پرداخته اســت . از نقاط ضــعف این اثر این اســت که علیرغم تالش نویســنده جهت جمع آوری وارائه اطالعات  

نگام انتشــار آن  بســیاری از مطالب بطور اجباری خذف شــد و تاریخ مهاباد که کتاب بســیار مفصــلی بود ولی ه
شد.      سته  سیار کا شده   بدینگونه از اهمیت اثر ب شی به معرفی دکتر ابراهیمی پرداخته  هر چند که در این آثار پژوه

 .ت اشاره نشده اسایشانشخصیت و زوایای علمی وفرهنگی ،ولی  می توان گفت که به طور کامل به زندگانی
 
 
 

 
 فرهنگی ، سياسی عصر وزمانه دکترابراهيمی   روری کوتاه براوضاعم 

زندگی دکتر ابراهیمی مصادف با سه دوره تاریخی حکومت رضا خان ، محمد رضا پهلوی و انقالب اسالمی بوده 
دن رو پاشیبا ف وی بی تاثیر نبوده است .رشدودر پرورشوایشان در این فضا رشد کرده که می توان گفت به نحوی

، آن آزادی بیان و مطبوعات که جمهوری کردستان در مدت یک سال برای  1325جمهوری کردستان در سال 
مردم کرد به ارمغان آورده بود باعث شکوفایی استعدادهای بالقوه ای چون هیمن وهه ژار وهیدی و خاله مین 

مندان آزادیخواه یا آواره کشورهای ان وهنرداد بیشتر شاعران و نویسندگخفقاندوباره جای خود را به،و...شده بود 
دیگر شدند یا روانه زندان. با وجود تمام نامالیمات استاد به تالش ادامه داده و بیشتر مدارج عالی دانشگاهی را در 
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از مردم پیوستند. در فضای بعظیمخیلبهنیزابراهیمی  دکتراین دوره به دست آوردند . با شروع انقالب اسالمی
-وبرگرداندردی کزبانبه سلیسوشیوانثری را بهکریمقرآنتوانستاستادومذهبیدینیمسائلویژهبهدورهاینطبوعاتیم

ت دیدگاه اهل تسنن واکراد را نسب آن خصوص برادران اهل سنت را بر انگیخت و متعاقبتحسین همگان بهکاراین
از جمله حوادث تاثیر گذار برایشان  شیعه وسنی را افزایش داد.به حکومت بهبود بخشید و اخوت وبرادری بین 

سال نداشت . ولی به دلیل اینکه  12بود . هر چند که استادآن زمان بیشتر از   1324و 1325اتفاقات سال  و
ن حوادث ذیل به ایرپدر ایشان یکی از اعضای کومله ی ژکاف بودند این موضوع برایشان بی تاثیر نبوده است . د

 شود.  ووضعیت مهاباد به صورت گذرا اشاره ای می

 جمهوری مهاباد ،بافت وشرایط کلی منطقه )تاثير ونقش جمهوری مهاباد وکومه له ی ژکاف (
واقع شده و نام کنونی آن در دوره رضا شاه بر آن نهاده شده است. این  کردستان ایرانمهاباد در منطقه مکری 

 .بوده است شمسی1324نیز در سال  جمهوری کردستانپایتخت  وشدشهر پیشتر ساوج یا ساوجبالغ خوانده می
منطقه  .قالل کرد و جزئی از جمهوری مهاباد بودتقسمتی از این منطقه در سال  به رهبری قاضی محمد اعالم اس

از جمهوری کردستان این شهر مهاباد، صحنه درگیریهای مکرر سیاسی در دوران مدرن بود، به طوری که پس 
 .استتاهی تحت کنترل کردها بودهبه مدت کو ایران ۱۳۵۷انقالب مرکز ناسیونالیسم کرد قرار گرفت و در دوران 

 
 )با عمامه سفيد ( رهبر جمهوری مهاباد قاضی محمد

ده سه استناد شواهد معتبر منطقه مکریان از پیشینه ای تاریخی برخوردار است. اما تاریخ تاسیس شهر مهاباد چهار ب
در اواخر سلطنت شاه هجری قمری و  1081قبل و متقارن با حکومت شاه اسماعیل صفوی می باشد.در سال 

سلیمان صفوی ) شاه عباس اول ( بداق سلطان فرزند شیر خان مکری حکومت منطقه ی مکری را در اختیار 
گرفت و مهاباد کنونی را مرکز حکمرانی خویش قرار داد و اقدامات اساسی و شایسته ای در جهت عمران و آبادانی 

سلطان روند رو به پیشرفت خود را شروع کرد. یکی از بداق مهاباد در زمان حاکمی به نام.منطقه به عمل آورد
بدیهی است که شهرستان مهاباد به علت موقعیت .استسلطان برگرداندن مهاباد به زمان اوج بودهاهداف بداق

سیاسی که دارد از قدیم االیام آبستن حوادث متعددی بوده که هر کدام از آنها به نوبه خود برافراد وشخصیتهای 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%DB%8C_%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8_%DB%B1%DB%B3%DB%B5%DB%B7_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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یر گذار که بر دکتر ابراهیمی نیز تاثبوده اند .از مهمترین وتاثیر گذارترین حوادث این شهر ی منطقه تاثیر گذارعلم
  توسط قاضی محمد اشاره کرد. 1324می توان به جمهوری مهاباد در سال  بوده

 
کارهای ایشان در آن  دارای ویژگی های ممتازی بود روحیه آزادمنشانه و ترقی خواهانه داشت،اغلب قاضی محمد 

وی شنا گر ماهری بودو   زمان سنت شکنی بودبه ورزش عال قه داشت و در منزل به چرخاندن میل می پرداخت،
رداما می کبسیار به مطالعه عالقه داشت،به زبان های کردی ،فارسی،ترکی ،عربی و کمی هم انگلیسی تکلم

خود آموخته بودو کتابخا نه اش اندکی روسی را نزدفرانسه وخواندن زبان های آلمانی انگلیسی را خوب فهمیده و
محمد در همان روزی که بنیان جمهوری مهاباد اعالن گشت قاضی.پر از آثار ادبی و تاریخی به این زبان ها بود

 به سوادی در منطقه، اقدام مهمیاقدامی که با توجه به سطح گستردۀ بی .از افتتاح یک دبیرستان دخترانه خبر داد
رفت. معدود مدارسی که وجود داشت نه از تسهیالت الزم جهت آموزش کردها به زبان خودشان برخوردار شمار می

بود و نه اصوالً برای چنین قصدی تأسیس شده بودند. آموزش دختران نیز تقریبا وجود نداشت. برای آموزش 
 ودکان مستمند آموزش رایگان، و همچنیناجباری و سراسری در سطح ابتدایی نیز مصوباتی تصویب شد. برای ک

ای اساسی بود و به نوشتة فقدان کتب درسی به زبان کردی عارضه.لباس و غذا و دفتر و کتاب الزم فراهم گشت
ها به صورت شفاهی کتب درسی فارسی را ترجمه کنند ولی اندک کالسبایست درمیآغاز معلمان کرددر»روزولت 

فراهم آوردن «.هایی به کردی نیز چاپ شده بودآموزش ابتدایی کتاببرایکرد،وریجمهزمانی پیش از سقوط
وسایل ضروری جهت اطالع رسانی نیز از دیگر حوایج عاجل جمهوری بود که هم از لحاظ تبلیغ سیاسی الزم بود 

 .اسی را آغاز کردو هم از نظر آموزش و پرورش. بدین منظور حکومت مهاباد انتشار یک روزنامه و یک ماهنامة سی

د ای مختص زنان بوه که نشریهلنیز چندی بعدی بدین جمع پیوست؛ هال لههای هاوار و هالدو مجلة دیگر به نام
کرده بودند که مقامات شوروی فراهمایاین نشریات توسط چاپخانه .منتشر گردید ۱۳۲۵اردیبهشت / ۱۹۴۶از مه 

نیز در این نشریات اشتغال  (هیمن و هژار  )دو شاعر .گردیدتأمین میشد و کاغذ آنها نیز از همان منبعمنتشر می
محمد یکه قاضدانست     از اهمیتی توان نشانشد که آن را میشر میداشتند و به رغم کمبود کاغذ اشعارشان منت

های سرشناس رهچند ماه بعد از تأسیس جمهوری مهاباد تعداد قابل توجهی از چه .کردی قائل بودوادب برای زبان 
به  سخنی« شورای عالی کردستان»ای به دولت ایران تقدیم کردند که در آن از لزوم تأسیس یک کرد عریضه
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ان ها که برای تمامی کردهای ایرمیان آمده بود. در این نوشته خاطر نشان شده بود که مسئله کرد نه فقط برای آن
رت تصمیمی یکجانبه از سوی دولت قابل حل و فصل باشد. در ای نیست که به صوحائز اهمیت بوده و این مسئله

ای از وفاداری ما نسبت به ایران است. امیدواریم دولت اجازه ندهد این این اقدام ما نشانه»انتها نیز آمده بود: 
کومت حملت ایران به ویژه مردم کردستان در زیر سایه سیاه استبداد . .«ایم، از دست برودفرصتی که فراهم ساخته

قوای انگلستان  1320رضا خان از هستی ساقط شده بود،در چنین شرایطی جنگ جهانی دوم شروع شد.در سال 
مغرب و جنوب و ارتش شوروی از شمال از مرز های ایران گذشته و قسمت های وسیعی از خاک ایران را اشغال 

مردم ستم دیده ایران نفس راحتی  با ورود این نیروها شیرازه امور دولت رضا شاه از هم گسیخت و.کردند
 1)برگرفته از سایت ویکی پدیا(.دکشی

 ژکافکومه له یاحزب 

با همکاری و هم فکری یک عده از روشنفکران و سیاستمداران  ۱۳۲۱مرداد  ۲۵ژ. ک )کومله ژیانه وه ی کورد( در  
کومله بپیوندد،وی بی درنگ این از قاضی محمد دعوت شد به  ۱۹۴۴در اکتبر .کرد در شهر مهاباد بنیان نهاده شد

دعوت را پذیرفت عضویت وی از آن رو به تعویق افتاده بود که هر چند مورد احترام اکثریت مردم بود اعضای 
این نگرانی بی پایه نبود،چندی .کندکه مبادا با این وجهه و احترامی که دارد قدرت را قبضهکومله بیم داشتند

ارزش و اعتبار  «بینایی »ه بود. وی با قبول عضویت در کومله ژ ک با نام مستعارنگذشته قاضی سیمای مقتدر کومل
فعالیتهای ملی را به اوج رسانید.چون مردم تشنه آزادی بودند این تشکیالت پنهانی به سرعت از مهاباد به 

ک ژکوملهضای جواناع ۱۹۴۵درماه مارس .را گسترش دادخودفعالیتنیزلرستانتاوکرماشان،کلهر و پشتکوه رسید
ای بر ابقهسغیرت ملی را به حد بیودایکی نیشتمان( اجرا کردند این واقعه شور)میهن نمایشی میهنی به نام مام2

حزب دمکرات کردستان .کومله ژ ک به حزب دمکرات کردستان تغییر نام داد ۱۳۲۴مرداد  ۲۵انگیخت.سر انجام در 
رکت انسجام یافته ی کرد های ایران بود که به صورت حزبی با اهداف به رهبری پیشوا قاضی محمد نخستین ح

مشخص شکل گرفت که در اولین کنگره خود به اتفاق آرا قاضی محمد به عنوان رهبر و پیشوای ملت کرد انتخاب 
به موازات آن نیزجوانان کرد با وحدت خود سازمان مربوط به جوانان حزب دمکرات را دایر کردند. تشکیل .شد

کمیته زنان رهبران کرد متوجه این واقعیت شده بودند که زنان نیمی از جمعیت کشور هستند، به همین منظوراولین 
بدین ترتیب گروههای کثیری از زنان ضمن آشنایی با حقوق از .بار در کردستان ایران کمیته زنان تشکیل شد

-فعالیت هایسایروزمان با تاسیس مدارسهم ۱۳۲۴دست رفته خود به فعالیت های اجتماعی پرداختند.در سال 

درمهاباد ،مدارسی نیز برای کودکان کلیمی ساکن این شهرتشکیل شد تا زبان مادری خود را نیزیاد فرهنگی
فعالیت روشنفکران کرد به ویژه در حوزه مسائل هنری و ادبی گسترش یافت،خالقیت های ادبی نویسندگان .بگیرند

توجهی از خود نشان داد. یکی دیگر از رویداد های مهم بر افراشتن پرچم کردستان ،مؤلفان نمونه هایی جالب 

                                                           
تان، آیت تاریخ سیاسی کردس ،جمهوری مهاباد، آرچی روزولت ،جنبش ملی کرد ،کریس کوچرا ،یونپیشوا ی بیداری ،سعید هما منابع مورد استفاده نویسنده در این مقاله :) -1 

 (کردها کردستان، درک کینان ،محمدی

 .2- ژ.ک یا ژکاف مخفف کلمات ژیانه و ه ی کورد )زنده شدن کرد(است.   
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طی مراسم ویژه ای بر افراشته شد.یکی از مهمترین اقدامات به یاد ماندنی در تاریخ  ۱۳۲۶آذر سال  ۲۶در روز .بود
ر این رویداد مهم به نام به افتخا ۱۳۲۴آذر  ۲۶بودکه در روز3ملت کرد تشکیل نیروی منظم به نام)هیزی پیشمرگه(

قاضی محمد با چاپخانه ای که شوروی ها به او دادند توانست شماری روزنامه و مجله .روز پیشمرگه نامگذاری شد
بی  مهمترین و(.منتشر کند.از جمله کردستان روزنامه )رسمی جمهوری (،نیشتمان، هالله )مجله بانوان( ،هاوار)ادبی

یعنی روز اعالم تشکیل حکومت جمهوری کردستان در ۱۳۲۴بهمن ماه ۲کرد روز  نظیرترین رویداد در تاریخ ملت
مهاباد به دست پیشوا قاضی محمد بود. طی برگذاری میتینگ عظیمی که نمایندگان اقشارمختلف کردازتمام مناطق 
 اکردستان شرکت داشتند درمیدان چوار چرا جلوی کمیته مرکزی حزب دمکرات و دفتر مخصوص قاضی محمد ب

جمهوری .اعالم جمهوری خود مختار کردستان ،قاضی محمد به عنوان رئیس جمهور کردستان انتخاب شد
کردستان کمتر از یک سال دوام آورد و آن هم به خاطر محدودیتهایی بود که با آن روبرو بود. اختالفات داخلی 

از جمله عوامل انحالل سریع این ...منطقه ای،محدود بودن حوزه جمهوری ،عدم پشتوانه از سوی قدرت خارجی و
جمهوری کردستان به رغم کوچکی خاک و کوتاهی عمر خود جای مهمی در تاریخ جنبش .جمهوری چند ماهه بود

ملی کرد دارد.این نخستین جنبش کرد بود که روشنفکری در رأس آن جای گرفته بود.قاضی محمد،رهبر حزب و 
حوادث خونین ازسوی محافل نظامی جنگ طلب ایران جلوگیری جمهوری کردستان،برای اینکه حتی المقدوراز 

کندو اینکه مردم را ازجنگ و ویرانی منطقه نجات دهد خود داوطلبانه به پیشواز ارتش دولتی رفت، این عمل قاضی 
قاضی محمد با تنها  ۱۹۴۷در اوایل ژانویه .محمد واقعا موجب گردید تا ازبروز رویدادهای خونین جلوگیری شود

 ۲۳درش صدرقاضی و پسرعمویش سیف قاضی در یک دادگاه ویژه نظامی محاکمه شد. دادگاه سری در روز برا
ژانویه درست یک سالیک روز پس از اعالم جمهوری کردستان این سه تن به اعدام محکوم شدندو در سپیده دم 

اعالم جمهوری کرده بود  ۱۹۴۶ژانویه  ۲۲در میدان چوار چرا همان میدانی که قاضی محمد در  ۱۹۴۷مارس  ۳۱
کسانی که فرصتی یافته و با قاضی محمد دیدار کرده بودند بی اختیار تحت تأ .ناجوانمردانه به دار آویخته شدند

ثیر شخصیت وی قرار گرفته بودند و به سهولت دریافته بودند که چرا برای ملی یون همه کردستان به مظهر بدل 
چاپخانه .برای محو آثار جمهوری کردستان برنامه ای را به مورد اجرا گذاشتندشده است. سپس مقامات نظامی ایران 

شد ، آموزش به زبان مادری ممنوع شد وتمام کتابهای کردی در مال عام سوزانده شدند.)برگرفته از کردی بسته 
 سایت هه لوی کردستان()هه لو به معنی عقاب در زبان کردی (

 وره رضا شاه، محمد رضا وانقالب اسالمی تحوالت فرهنگی در مهاباد در سه د
 پيشينه فرهنگ در مناطق کردنشين آذربایجان غربی

 از بانیان تعلیم وتربیت بحث به میان آمده صالح ابراهیمی محمددر این مجموعه پیش از پرداختن به معرفی دکتر 
  .هه نظر خود ساخته بودنداین مدارس وجچند بانیان این مدارس نگرشهای گوناگونی را در تاسیساست . هر

 تاریخ مختصرتعليم وتربيت در مهاباد
شود: دوره    ی تعلیم وتربیت درمهاباد، همتاریخچه سیم می  شتر نقاط ایران به دو دوره تق یمه ی مدارس قدچون بی

 ی مدارس نوین وامروزی.ها، و دورهومکتب خانه

                                                           
  3- هیزی پیشمه رگه : در اصطالح کردی به نیروهای مبارز کرد پیشمرگ گفته می شود.هیز به معنی نیرو وتوان . 
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 :ی مدارس قدیمهالف( دوره
ــال  ــید جامی بوده که قمری مدرســه علوم دی 1089س نی مســجد جامع مهاباد دایر و مدرس آن مرحوم مال س

آرامگاهش امروزه در میدان مال جامی مهاباد پا برجاست. پس ازفوت این عالم ربانی، چند نفر از اسباط مال ذکی،   
ــهورترین آنان ی گلوالنی تدریس می کردهنیز چند نفرازطایفه ــت. -مال محمد یایی –اند که مش س از پ بوده اس

ستم بیگ،             مدتی حوزه های علمیه سجد ر سجد عباس آقا، م سجد داروغه، م شهر از جمله: م ساجد  در دیگر م
ضی، و. . . دایر گردید وعلمایی هم    سجد قا ضلی)مه م وره(، مال الی گهچون: مال حکیم مفتی، مال عبدالرحمن فا

صر خود ب عبداهلل پیره باب، و. . . که هریک از اجله شته   ودهی علمای ع شتغال دا  اند. در روزگاراناند، به تدریس ا
ــین برهانی، مال محمد مؤذن، مال محمد کیانی، مال      نزدیک تر به دوران ما، عالمان دیگری هم      چون: مال حسـ

صدقی، مال     صدیق  سین کانی کبودی، مال  سین ح سال  مجدی، مال محمد ترجانی زادهح قمری  1336 و. . . تا 
 (143:1373صمدی، ).اندمشغول تدریس بوده

 

 
 ب(ایجاد نخستين مدارس نوین:

ایجاد شد این مدرسه درست در سال کشتار مهاباد ایجاد شد و جالب آن  1295نخستین مدرسه مهاباد در سال 
که مدرسه با همکاری نیروهای روسی افتتاح شد که تازه از کشتار مردم فارغ شده بودند. در مراسم افتتاح این 

ی ( این مدرسه بعدها در دوره143:1373ربازان روسی به نواختن موسیقی پرداختند.)احمدی،مدرسه ارکستر س
نه در مهاباد ی دختراپهلوی گسترش یافت و تا سالهای متمادی پابرجا بود.باوجود این تا چند سال بعد دبستان ویژه
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تحصیل دختران به طور کامل  وجود نداشت سرانجام سالها بعد دبستانی صرفا دخترانه در این شهر دایر شد و
 (14شماره  -ایجاد شد.)پیام کردستان1311   سالدرونام داشت« پرماس»دبستانرسمیت یافت. این

 
 

 
 
 
 

 
 مهاباد در آن دوره :مدارس 

سه    ستین مدر سرانه * نخ سال      ی ابتدایی پ سعادت بود که به  ستان  سط مکرم       1294ی مهاباد، دب سی تو شم
شت و      الملک قائم مقام  ستان را بر عهده دا شد. آقای ادیب تبریزی مدیریت دب سیس  طباطبایی فرماندار تبریز تاء

ــهور به میرزا ابراهیم نوجوان،        ــی، و میرزا ابراهیم الهوتی مشـ آقایان: میرزا عبداهلل گورک ، میرزا ابراهیم قاضـ
 آموزگاران مدرسه بودند.
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سه    ستین مدر س ی ابتدایی دخترانه* نخ سال  ی مهاباد، دب ش 1305تان پرماس)علم، دانش، نجات( بود که به 
 تاءسیس شد وهمین مدرسه بعد ها به دبستان پروانه تغییر نام یافت.

 (11: 1363)صمدی ،ش اجازه تاءسیس یافت.1328ی مهاباد به سال * نخستین دبیرستان دخترانه
 

 
 

 
 مطبوعات  در دوره ایشان :

 : قبل از انقالب نشریات مهاباد  -الف
 ش منتشر گردید. 1322اولین شماره در تیرماه مجله نیشتمان  -1        
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 ش منتشر گردید. 1324اولین شماره در مهرماه هاواری کرد  مجله -2       

 

 
 )مدیر مسئول محمد شاه پسندی (ش منتشر گردید . 1324اولین شماره در آبان ماه مجله آوات -3  
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 ش منتشر گردید. 1324اولین شماره در آذرماه  انمجله کردست -4        
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 )مدیر مسئول سید محمد حمیدی (منتشر گردید . ش1323اولین شماره در دی ماه روزنامه کردستان -5

 
 منتشر گردید . 1325اولین شماره در اردیبهشت گروگالی مندالی کورد یمجله-6
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 مطبوعات بعد از انقالب : -ب

شه مجله ی -1 ستان  یگر شماره آن در فروردین ماه   کوردو شر گردید.  1360اولین  صالح    منت سئول محمد  )مدیر م
 ابراهیمی(

 )مدیر مسئول احمد بحری (منتشر گردید .ش1380اولین شماره در فروردین مهاباد  یمجله -2

الح الدین )مدیر مســئول دکتر صــش منتشــر شــد 1384اولین شــماره در فروردین  هفته نامه پیام کردســتان  -3
 (33: 1385)صمدی ، )متوقف شد(خدیو(

                                         
 مجله مهاباد                                                                                                                           

 

 
 

 هفته نامه پيام کردستان 
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 مع بندی :ج    

 –  بستر زمانیدرهاآنتحلیلوبررسینیازمندبشری،جوامعفرهنگیواجتماعیسیاسی،وقایعورویدادهاعمیقودقیقفهم
اجرایی ساختن نظام  علت یا عوامل، است.کشف و تفسیرنگر درنگر وبروندرون رویکرددوبهتوجهبا مکانی،

ات کرد باوری ملی ،گذار از اختالفات وتبعیضسویگرایی بهیفه نگری وطایفهدادگستری ،گذر از عشیره نگری وطا
آیینی به سوی پذیرش چند مذهبی وتکثر گرایی ،اتحاد استراتژیک باآذریها وتصویب موافقتنامه های حمایت از 

برای گسترش  مطبوعات ونشریات کامالً آزاد وتالش اقلیت ها در حوزه ی حاکمیت ، استقرار نظام امنیتی مدرن ،
چاپ ونشر ، آموزش زبان کردی به عنوان زبان رسمی وسایر زبانهای مورد گویش در کردستان ، تاسیس رادیو 
کردستان وتبلیغات همه سویه برای تامین دموکراتیک نیازهای فرهنگی ،آموزشی وسیاسی در همه ی حوزه ها در 

حکومتی کردستان ،از ویژگی های برجسته این دوران  کنار تالش برای پراکتیزه کردن اهداف دموکراتیک در حوزه
، «هاواری کورد»، «نیشتمان»از مجالتی چون « شهودی»در حوزه مطبوعات و آنچه به صورت به شمار می آیند. 

و... می توان استنباط نمود، تأکید بر حق تعیین سرنوشت برای ملت « هه الله»، «کوردستان»، «هاواری نیشتمان»
ملت ها، تالش برای پدید آوردن نهضت روشنگری برای ملت کرد، خیزش فرهنگی ملت کرد، ل حق استقالها، 

صلح ودموکراسی برای جهان، ورود به حوزه های فرهنگی و اجتماعی و تعدیل نگاههای عشیرتی، قومی و مذهبی 
  است که به وضوح قابل شناسایی و قابل استناد است.

 

 
  1324شهرداری مهاباد
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   مقدمه

 زندگی یکیادآوریقصد به بیشتر و هبود ابراهیمی صالح محمد،علمیادبییکارنامهبهگذرانگاهیشودمیعرضهکهچهآن
 حمدم»سراغکمترهاروزاینزد.ورمیعشقسرزمینشجغرافیایوفرهنگ،تاریخبه کهاستمردی بزرگ وتالش کوششازپر

-  جانیدارد و حیاتوتاداردنمیبروپژوهشتحقیقازدستهماشگرفتار بیماریچشمان اوباگرچهگیرندمیرا«ابراهیمیصالح
دلیل کهولت سن ومریض احوالی ایشان ازمصاحبه بهزندگانی استاد در شرحدهد. میمطالعه وتحقیقاتش ادامه به،نفسدر

)تاحد امکان وطی جلسات متعدد(، خانواده ایشان  ، جزوه های دستنویس ،مصاحبه با استادمجالت  در بعضی،های موجود
نوایی پس از باز ش، تنی چند از دانشجویان وکسانی که از نزدیک با ایشان در ارتباط بودند استفاده شد . مصاحبه ها 

الزم به ذکر است در این فصل، هر جا مطلبی ذکر شده و ارجاع به منبعی داده وویراستاری مورد استفاده قرار گرفت .
که تمامی نقل قولها با عالمت گیومه مشخص شده است. ایشان استفاده شده نشده است، از مطالب مصاحبه حضوری با 

تگی ی متن، بایستی تورفکه مطالب نقل قول مستقیم، جهت تمایز از بقیه همچنین ذکر این مطلب ضروری است که،
بدون  اند،کردهی حضوری, به همان صورتی که بیان داشته باشد. عالوه بر این، سخنان دکترابراهیمی طبق مصاحبه

ونه ء آنها، بدون هرگاند که آوردن به جزدخل و تصرفی آورده شده است. در البالی توضیحاتشان خاطراتی نیز ذکر کرده
میدانی در  ای و بیشتر،در این فصل، هر آنچه که از طریق تحقیق اسنادی و کتابخانهتغییری، ضروری بنظر رسیده است.

های مختلف زندگی دکتر ابراهیمی گردآوری شده ، گنجانده شده است. در بخش اول به زندگی شخصی رابطه با جنبه
سپس زندگی علمی ایشان، اعم از تحصیل و تدریس و تألیفات بطور مفصل بررسی  و خانوادگی دکتر پرداخته شده ،

های مختلف مذهبی ،آداب ورسوم،تاریخی وسیاسی هستند. فلذا شده است. ایشان دارای تألیفات زیاد و متنوعی در حوزه
عدی مورد ز در بخش بیک بخش به بیبلوگرافی آثار و تألیفات اختصاص داده شده است. فعایتهای فرهنگی ایشان نی

در آثار کتبی و گفتاری ایشان، بعد بسیار مهم دیگر از شخصیت و مقام علمی  گلگشتی توجه و بررسی محقق بوده است .
 است.  و اجتماعی ایشان است که در بخش چهارم این فصل، مورد بررسی قرار گرفته

 

 (20/2/93دکتر ابراهيمی در بستر بعد از جراحی قلب)تاریخ عکس 
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 گذراند که وروزگاری استاد محضر از سواالتی
 والدین وانساب

 پدرش نام. داشت اجدادی و آباء سنن به مقید و مهربان مادری خودش گفته به و بود نماز پیش و ابراهیمی مال پدر*
اینکه بهوجهتابود. بزبیده خاتون قدم خیر از نسل گلباغی ها  مادرش و خلیفه بهااز کردان شبانکاره فرزند ابراهیم  میرزا،

 شود :میاشاره ایکردان شبانکاره ومادرش از گلباغی ها بوده به طور گذرا به این دو طایفه دکتر ابراهیمی ازنسب پدر

          ،طبع اروپا 146عشیره شبانکاره از اکراد ساکن پارس بوده اند .ابن البلخی در فارسنامه ، صفحه :کُردان شبانکاره
نی ومزدوری ، کشبانی وهیزمکه ایشان قومی بوده اند پیشه ایشان،روزگار قدیم شبانکاره را ذکری نبودیبه»د:می نویس

گشت تا همگان می فراخاست ایشان را شوکتی پدید آمد وبه روزگار زیادت5. چون فضلویه  4به آخر روزگار دیلم در فتور
-عبش     ازیکیباز بنا به نوشته فارسنامه«. ن اسماعیلیان اصیلندشدند ، از جمله ایشا 6سپاهی وسالحور واقطاع خوار

ا در ونقاطی از اطراف آن ر«دارابگرد»و«بیضا»نواحی شبانکارهامرایاست.«بازرنگی»همانکهبوده«البازنجانرم»شبانکاره
ی دانند نجا برخاسته اند کرد متصرف داشته اند، به همین جهت برخی مورخین اردشیر بابکان وسلسله ساسانی را که از آ

به هرجهت تیره شبانکاره در اوایل قرن پنجم هجری قمری در سرزمین فارس حکومت مستقلی را تشکیل داده اند که 
 (111: 1382سال دوام کرده است . )مردوخ، 150حدود 

وبعدها به واسطه اختالط  ترکان استاجلو بوده 7موسس این عمارت عباس آقا نام داشته که از اوالدواحفاد :گلباغی 
که گلباغی نام دارد ، سیرت وصورت وزبان کردی را فرا گرفته ودر وآمیزش وی با کردها ، خصوصاً کردهای قبیله ای

 (417: 1382شمار کرد زبانان در آمده است . )مردوخی ،
 )پدر بزرگ(«حاج خليفه بها »  قولو حاج مال محمد باله

ــ .ق متولد شده و در   1273ربیع االول سال   27فرزند مالسعید در  « حاج خلیفه»ور به قولو، مشه  حاج محمد باله هــ
 ج :1385 ،(شیوا) روحانی ) .ایشان طبع شعری داشت.هـ .ق در مهاباد وفات یافته است1356رمضان سال  27تاریخ 

2 ، 222) 
 

 
                                                           

  4- فتور یعنی سستی 
  5- فضلویه :سلسله اتابکان به فضلویه اشتهار داشتند )لر(

  6- رشوه خوار 

  7-او الد و احفاد )یعنی همه کسانی که بی واسطه، یا با واسطه یک یا چند نسل، فرزندان او بودند ...( 
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   (: پدر دکتر ابراهيمی مال ابراهيم ابراهيمی )متخلص به خرد 

داشتند واحترامش را نگاه می داشتند شد. مردم اورا دوست میخورشیدی متولد1310سال مال ابراهیم در8مبرور مرحوم 
دین  خدمتدروجهخود را به بهترینشریفعمر،ستایشموردپسندیده ومصلحت جو واحوالیواستقامتیحسنهوبا اخالقی

مرحوم پسران نجیبی بر جای گذاشت که بزرگترین آنها محمد اجل او فرا رسید. آن  1337گذرانید تا وقتی که در سال 
. است  داشتهمال ابراهیم قریحة شعریمرحومسعید بوده است. با مردم از بزرگ وکوچک به اندازه الزم متواضع بود. 

 ویبودند.کردهابانتخاوبرایژکافیلهکومهرادرناماینکهبودخردایشان(تخلص1371:601،)ابراهیمی،مترجم ابوبکری
)مصاحبه  . است شده تسلیم بخاک مکری مهاباد( داریتاقه) در و متوفا 68 سن در 3/11/1337 روزجمعه در

 (26/5/1393:بادکترابراهیمی،تهران

 
 (:مالمحمد سعيد ابراهيمی محمدیبرادر استاد)     
یکی از وی دنیا آمده شمسی ب یهجر 1311 مالمحمد سعید ابراهیمی محمدی فرزند مرحوم مالابراهیم     

 1376 وی در سال منطقه موکریان است که آثار گرانبهایی را از خود به جا گذاشته اند.نویسندگان ودبیران به نام 
 . ( 584ـ  581صص : 1364محمدی، ابراهیمی ) دار فانی را وداع گفت.

 

                                                           
  8 - مبرور : آمرزیده
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 :زادگاه  

از  شهرویران.استبودهکردنشینپیشین مرکز نواحیزمنهدراکهقدیمیشهریست) ساوجبالغ مکری سابق (مهاباد
درگویش کردی  الهیجان )دهات مهاباد میباشند . دهستانحاصلخیزترینهای مهم بوده و تقریباً آبادترین ودهستان

دی صم)الجان ( که درشمال غربی مهاباد واقع و مرکزسکونت ایالت مامش و پیران بوده نیز بسیار حاصلخیز است . 
بایل پیمانی این قطوایف و عشایراطراف مهاباد عبارتند از عشیره بلباس که این نام بیانگر هم (11-8: صص1364،

ای و قسمتی از ملکاری ، بریاجی درایران و سه طایفه پژدری مرگه مامش ، پیران ، گورک ، سوسنی ، بود : منگور ،
ه اصلی مهاباد محسوب شده ) و گویا این عشیره اصالً از دیاربکر پیران درعراق ، با عشایردهبکری که تقریباً قبیل

ها. زادهها و خانزادهوآختاچی سکونت دارند و نیز طوایف بیگبهیشهرویراندرمحالاند (آمده
 (106:ص1373)افخمی،

  
 شهرداری مهاباد

 تولد ابراهيمی:       
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   نوادگان از او. گشود بدنیا دیده مهاباد شهر در شمسی1312 م خردادماهتاریخ چهار در( شه پول) ابراهیمی صالح محمد دکتر  
دوران کودکی خود را در مهاباد سپری .اندکرده حکومت کردستان جنوب در سال پنجاه و صد به نزدیک که است شوانکاره ایل

 . تلمذی کرده و به بار نشسته است جاکرده و در همان 

 
 چوارچرا یاشهرداری فعلی(  ن عکس ميدانن جمهوری فعلی)پایيبااخي

 اززبان استاد:             
 :است ترخواندنی خودش زبان از وی زندگی مرور تردیدبی              

خورشیدی در روز  1312اینجانب محمد صالح ابراهیمی )شه پول (فرزند مرحوم مغفور مال ابراهیم سال »
 "قدم خیر "وادب در شهر مهاباد به دنیا آمدم ، مادرم زبیده خاتون چهارم خرداد ودر یک خانواده اهل علم 

  لمانمنزمهاباد. در«زنی پاکدامن وعفیف بود .نسبت پدرم به کردان شبانکاره ومادرم به گلباغی ها می رسد
نجوان خره سبهنظرم بهولیدقیق یادم نیستکردیممیزندگی آنجادرماکهای محله.بودآقاعباسمسجدنزدیکیدر

در متعددیآمد .در آن زمان چشمه هایمیپایین 9آن از منطقه پش تپآب)سنجد های گرد(معروف بودکه
رگرفته )ب نزدیکی ها بودآن،داشت که متاسفانه بعدها خشک شدند. حمام میرزا رحمت شافعی نیز دروجود10مهاباد

 (1393نویس ایشان،از مصاحبه با استادواستفاده از جزوه های دست
 دوران کودکی ونوجوانی

های زیادی داشت. اما آنچه زندگی ایشان را ی دیگری فراز و نشیبزندگی ابراهیمی، مثل زندگی هر شخصیت برجسته
ی وسیع جزر و مد زندگی و گردش کند، گسترهاز زندگی نویسندگان و مترجمین و روشنفکران نسل ما متمایز می

شان است. در حالی که نسل امروز، به لطف تکنولوژی و از طریق اینترنت، ماهواره، موبایل و انبوه پرتالطم چرخ روزگار
های روشنفکرانه، کمتر جذابیتی درخارج از ی مکانی مشخصی محدود است و جز برخی ژستکتابهای منتشره، در دایره

ی یک شاهکار تواند دستمایهاست که هر یک میشود؛ زندگی ابراهیمی سرشار از تجربیات بکری اش پیدا میزندگی ادبی
 .ادبی شود

                                                           
  9- پش تپ :یکی از مناطق  مهاباد که در جنوب شهرواقع  است .

ته مهاباد دارای چشمه های اکثر مردم منطقه به مهاباد سابالغ می گویند که در اصل مخفف کلمه ساوجبالغ می باشد .ساوجبالغ به معنی چشمه های سرد است ،چون در گذش -11
 فراوانی وجود داشت . 
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 ابراهيمی در نوجوانی

 دوران کودکی :       
ابراهیمی در حال طی کردن دوران کودکی است ،اما زمان به سرعت می گذرد وهنگام آموختن فرا می رسد . کودک را 

ر مکتب د آموزشدانش را بر دارد . پدر نیز هم زمان باقرآن بیاموزد ونخستین گامهای کسب به مکتب خانه می سپارند تا 
کمال ،جز با دو که حرکت در مسیرمی آموزدکودکیرا با تکالیف الهی وقرآن آشنا می سازد. ابراهیمی از همانخانه ، او

دکی ران کووی در باره دوبال دانش وتقوی میسر نمی باشد واو نیز با همین سرمایه به سیر وبالندگی ادامه می دهد. 
 ونوجوانی خود می گوید:

ا دوران ابتدایی ر خواندن ورفتن به شهرها وروستاهای متعددی سپری شد .درسبامنونوجوانیکودکیدوران»
ما را عده ای بچه بودیم در مدارس مهابادخواندم . بعدهابرای ادامه تحصیل  به روستاهای اطراف رفتم . 

ه رشید حمکه آن کشیده بودند وبه سرای احمدآقا ایلخانی زاده فرستادندکه چادری روی کردند ماشینی سوار
 خان بانه)یکی از مبارزان کرداهل بانه ( حاکمیت آنجارا داشتند.
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در آن سرا میدانی بود که ما را در آنجا جمع کردند تا سرودی بخوانیم ودر مقابل قاضی محمدرژه برویم . در 

وباره من دزد نیستم ،دگویند دزد ولیمیمنبه، همه،قاضیوگفت : قاضیآمدجلولژنرایکاین بین مردی همانند
فرد نآگرا هستم. ملیمنکرد دفاع کنم .ملتازخواهممیگفت: پیشوا ،پیشوا )رهبر(من دزد وراهزن نیستم من

 (30/17،ساعت 26/5/1393برگرفته از مصاحبه با دکتر ابراهیمی ،تهران: «)رشید خان بانه بود.حمه
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 دوران نوجوانی :

ابراهیمی پس از گذراندن مراحل اولیه در مکتب خانه ، به درسهای حوزوی روی  می آورد ودر دارالعلم ترجان به خوشه 
 چینی می پردازدودر محضر اساتید ی چون بابا شیخ سیادت گامهای نخست را بر می دارد. وی می گوید:

با اردوران تحصیالتم.دادواوقرآن را به من یادمیگذراندمبااو میراخوداوقاتبه دلیل حساسیت پدرم بیشتر» 
با این هجرت پای در مسیری نهادم که . ادامه دادم ترجاندارالعلموآن زماندینی علومدر مدارس رفتن به 

شد یمتدریس کهدرسیوهمه موادسعدیگلستان وبوستانشود. نقطه عطف بزرگی در زندگانیم محسوب می
اما فراگیری این علوم ، دریای متالطم روحم راآرام نمی کرد ودوباره به پدر روی آوردم  .به سرعت یاد گرفتم

ارالعلم د تا مطالب بیشتری را از ایشان یاد بگیرم. عرفان نظری وعملی را از بابا شیخ سیادت یاد گرفتم .
ه صورت پایگاهی علمی برای گسترش دانش آموختگان ترجان که توسط خاندان ترجانی تاسیس گردید ب

ه یادی را به جامعشد. از آن زمان تا کنون این دارالعلم پذیرای تعداد زیادی دانش پژوه بوده و فرهیختگان  ز
ذاشت با آخوند بود نمی گ  پدرم چون.بودندترجانمکتبیافتهوتعلیمشدهتربیتهمهافراد. اینتقدیم کرده است

 دیگر سروکار داشته باشم .خودش به من درس می گفت. ایهبچه
 
 

 
رای بعداز اومن را هم بتا در مدارس علوم دینی کسب فیض کند. برادرم سعید را برای طلبگی فرستاده بود 

دارس م روستاهایی که دارای  .ولی بعد از آن بنا به خواسته پدرم راهیروستاهای متعددی فرستاد طلبگی به 
 گشتم . بودندعلوم دینی 
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 ،حمامیانشیخ لرقزلجی وترجانی زاده ها مطالب فراوانی را یاد گرفتم .در روستاهایمحضر عالمهدرترجاندر

با خانواده مهتدی هانیزرابطه خوبی داشتم ،تمام خواندم . میس،درزاده ها بودایلخانیملککهبوکان نیز
 «. خواندندمی سودرآمدندمیجوانهای این خانواده پیش من

 

 
 انمسجد حماميان بوک

 مختصری در باره حه وزه گه وره وشهرستان بوکان          
ی بین دوشهر مهاباد وبوکان وروستاهاخصوصاًدورانمناطق کردنشین آناکثردرتحصیلادامهجهتابراهیمیاینکهبهتوجهبا

 شهر بوکان می شود: تابعه این دوشهر در رفت وآمد بوده اشاره مختصری به
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 از ادمهاب شمال، از میاندوآب شهرهای .با باشد می آذربایجان غربی استاندر جنوب نشین کرد شهرهای از یکی بوکان
 این نام ریشه مورد در زیادی روایات.است همسایه غربی جنوب و جنوب از سردشت و سقز و شرق از شاهیندژ غرب،
 بزرگ آب چشمه به عروسی مراسم هنگام در شهر این مردم قدیم در که است این آنها مشهورترین از. دارد وجود شهر

 این و) نامند می "بزرگ آبگیر" معنی به( Gawra Hewze) " وره گه وزه حه" را آن کردها که شهر این مشهور و
 هب که آنجا زا و آمدند می( شود می تاُمین زیرزمینی های سفره از آن آب که است جوشان ای چشمه صورت به چشمه
( ها عروس=بوک جمع) "بوکان" شد تبدیل شهر به بعدها که را منطقه این است عروس معنی ، "بوک" واژه کردی
 . نامیدند

 
 1348حه وزه گه وره)آبگير بزرگ(سال 

 رد این ، "Bookan بوکان" یعنی کنیم، تلفظ فارسی لهجه با را اسم این ما که است درست صورتی در نظریه این اما
 دیگر، ای نظریه در.نمایند می ادا "Bokan بوکان" بصورت را آن زبان کرد مردم اکثر و شهر این ساکنین که است حالی
 این روی بر را( بوکان)خود نام چنگیز، سپاه فرماندهان از یکی مناطق، این به مغول سپاه حمله هنگام به که شود می گفته

 وجه مورد در دیگر نظریه.دارد وجود بوکان نام به مغولستان در کوهی شود می گفته.نهاد( زمان آن در)کوچک روستای
 در اییه چشمه چنین به و است گرفته شکل "وره گه وزه حه" بزرگ چشمه دور به بوکان شهر: است چنین شهر تسمیه

 در اغلب که دارد مختلفی کاربردهای کردی زبان در "Bo بو" واژه همچنین.شود می گفته "kani کانی" کردی زبان
 (bia2iran.ir گردشگری )وب سایت کجا؟=  "کوی؟ بو" مانند:شود می لرده کار به ترکیبی شکل

 ازدواج   
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ازدواج بوکانتابعه( از روستای باغچه1314با خدیجه فتاحی)متولد  1337سالگی ودر سال  25درسن »
حترم وبا شخصیت بود ودر بین اهالی را شنیده بودم .پدرش انسانی مرا ندیده وفقط نامشکردم .من ایشان

روستا از احترام ویژه ای برخوردار بود. من وهمسرم هیچ آشنایی با هم نداشتیم .تا روزی که ایشان راعقد 
کردم اورا ندیده بودم . یک روز آقایان فتاح آناهید و رحیم شیرزاد ایشان را با ماشینی آوردند ودر مهاباد او را 

جهت ادامه تحصیل به تهران آمدم . آن زمان تنها یک پسر داشتم .همسرم به 1340عقد کردم. مهر ماه 
 «اتفاق فرزندم ناصر به خانه پدر بزرگ مادری اش در روستای باغچه آمدندومدت سه سال در آنجا ماندند .

 (17،ساعت 28/5/1393)برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی ،تهران:

 

 

 26/5/1393راهيمی )تاریخ عکس خدیجه فتاحی همسر استاد ودکتر اب

 

 فرزندان استاد:   
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 . اند رسیده تحصیلی عالی مدارج به دکترنیز فرزندان.باشد دخترمی 2 و پسر فرزند3 دارای استاد       

 1340ناصر ابراهیمی ،مقیم کشور سوئد ،مهندس کامپیوتر ،متولد  -1

 1345مصطفی ابراهیمی، مقیم کشور سوئد ،مهندس کامپیوتر، متولد  -2

 1356آزاد ابراهیمی ، تهران ،لیسانس خبرنگاری وشاعر، متولد  -3

 1342شایسته ابراهیمی ،تهران،دیپلم،کارمند صداوسیما ،واحد برونمرزی، متولد  -4

 1347نسرین ابراهیمی، مقیم کشور آمریکا،فوق لیسانس مترجمی زبان انگلیسی،متولد  -5

 

139/(26/5کس ابراهيمی )تاریخ ع محمد صالح آزاد ابراهيمی ودکتر  

 

 (26/5/1393آزاد ابراهيمی پسر استاد)تاریخ عکس 

 تخلص شه پول :
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اید؟ایشان در جواب  از استاد سوال کردم که چرا این نام را برای خود انتخاب کرده 11در باره تخلص شه پول
 فرمودند:

به وکان رفته بودیم .حقیقتاً این اسم را در یک روستایی روی من گذاشتند. یادم می آید روزی با پدرم ب»
            محسوب تاریخی مکان که یک است جامع بوکان مسجد جزومحوطه وره گه وزه طرف حه وزه گه وره. حه

شود.قاضی کاکه حه مه ی بوکان از سران خاندان قزلجی بود .مرد بسیار وارسته ای بود .ایشان مدت  می
زگشتند. مرحوم پدرم پشت سر ایشان نماز می خواندند.درزیادی را در عراق زندگی کردندو بعدها به ایران با

کنار سنگهای حه وزه گه وره سنگ بزرگی بود که من و پدرم به همراه کاکه حه مه روی آن سنگ نشسته 
بودیم .بعد از خواندن نماز راهی روستای کاکه حه مه شدیم .اسم من را از پدرم پرسید وگفت چرا اسم پسرت 

ودر جایی دیگر استاد اسمش را از همین حاال عوض می کنم واسمم را شه پول گذاشت را صالح گذاشتی؟من 
کند که این نام به جمهوری مهاباد وفعالیت حزب ژکاف در مهاباد برمی گردد.پدرم تخلص مرا  اشاره می

یمی ا ابراهبرگرفته از مصاحبه ب)«گذاشت«خرد»راآبیدر،وخودش« رئاویه»به معنی موج ،برادرم را « شه پول»
 (  27/5/1393،تهران:

 

 
 

 
 

 :استاد خاطرات

                                                           
  11- شه پول در زبان کردی به معنای موج است .
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با استاد گفته های ایشان را که یادداشت می نمودم بعد از بررسی ودسته بندی مطالب به این نتیجه مصاحبهحیندر
 سخنان استاد رابه دوبخش  تقسیم کنم : بخش اول خاطرات وبخش دوم مجموعه گفتارهای ایشان .که مجموعرسیدم

 طره اول:خا
نام کوه نسبتاًمرتفعی است در شرق شهر مهاباد،هر روزآفتاب با زیبایی خاصی »گوید:وی از کوه داشامجید می»

 از پشت آن طلوع کرده ومهاباد را با انوار درخشان خود می آراید .
 

 
 

یلی ین کوه خاز آنجائیکه نزدیکترین کوه به شهر ،ودر قدیم قبرستان بزرگ شهر در پای آن قرار داشت ،ا
مورد توجه کوهنوردان جوان وبچه های شهر بود .در دامنه آن قبل از تمام کوههای مهاباد ،هنگامیکه سرما 
ی زمستان به پایان می رسید وبهار از راه می رسید گلی به نام گوله گه زیزه که همان زنبق کوهی است از 

داشتن دیگ مسی یا حلبی های کهنه به دامنه دل خاک بیرون می آمد. هنگامه زمستان بچه ها با در دست 
رفتند وروی برفهای دامنه آن سرسره بازی می کردند .این خاطرات هنوز در ذهنم به عنوان زیباترین میآن

 .«رویای دوران کودکی باقی است 
 

 

 خاطره دوم:
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 .کندبه نیکی یاد می واز همهدوستی نزدیک داشته است  افراد زیادیابراهیمی با 

(نویسنده ،شاعر ومترجم ژار )عبدالرحمن شرفکندیهه(شاعرواستادامین شیخ االسالمی)محمدهیمنتاداس»
روز آنها را در تهران برای شب شعری دعوت کرده بودند. من نیز دعوت شده کردند. یکمیدرمجله سروه کار

ان مده بودی و من رابرای ناهار به خانه شروزگفتند چرا نیاآنفرداینتوانستم بروم .داشتمبودم ،ولی نوبت دکتر

 دعوت کردند. من بودم وهه ژار وهیمن .
 امی د      محم                                                                        

          
 هيمن( به متخلص) االسالمی شيخ امين محمد                          عبدالرحمن شرفکندی )متخلص به هه ژار (         

 

هیمن فقط شوربا خورد علتش هم این بود که دندان در دهان نداشت . بعد از صرف ناهار هه ژار گفت من 
با هیمن بیرون رفتم وجلوی مطب  گردانم .می خوابم ، ،من هم گفتم اگر هیمن با من بیاید اورا در شهر می

چرا به مطب دکتر هاشم شیرازی نرفتیم .البته علتش هم معلوم نمدندانپزشکی ماشین را نگه داشتم .نمی دا
بود دکتر شیرازی چون همشهری ودوستمان بود از ما پول نمی گرفت . هیمن از من پرسید چرا اینجا نگه 

،دستش را در جیبهایش گذاشت ودندانهایش را در داشتی ؟گفتم به خاطر اینکه شما را دندانپزشک ببرم
 «ن داد. آوردوبه من نشا

 خاطره سوم :
دوران ابتدایی را در مدرسه سعادت سپری کردم .یادم می آید یک روز مرحوم قاضی محمد ومصطفی »

 ما سرودی یاد می دادند که باید درصف تکرار می کردیم: به بارزانی با هم مدرسه آمدند . 
ه پر له گول وناکش کوثر است(که وسه ره )خگوهر است ( خاکیآبش کردستان ئاوی گه وهه ره )کردستان

         سرینه )پر از گل ونسرین است(بعدها که قرآن را به کردی ترجمه کردم چند آیه را پیدا کردم که مفسران
می گویند : از پیغمبران نقل می کنند من جمله ابن کثیر صاحب روح المعانی وتفسیر ساروی روی جاللین 

ودند که حضرت نوح پیغمبراز خداوند خواسته که خداوندا )گه می یه ( وبقیه تفاسیر دیگر من جمله نوشته ب
    علیلدیگر )واستوجاییکشتی من را جایی نگه دار مقدس وپیروز وپر برکت )ربی انزلنی منزله مبارکاً(ودر
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ا ه کورتی که کوهی است در کردستان نگه داشت . این آیه–روی کوه جودی اوراکشتیهم (وخداوندالجودی
را که دیدم در کنگره صد ساله بارزانی خواندم ونوشتم که خاک کردستان مطابق آیات قرآن مقدس وپر بر 

 «کت است وذخایر زیر زمینی دارد ،نوح کشتی خود را آنجا نگه داشته وهمین است که پر برکت است . 

                  
 مرحوم مالمصطفی بارزانی                                                                                               

 مرحوم قاضی محمد                                            

 خاطره چهارم از دوران تدریس :
 دارمکه درس فقه را تدریس می کردم مردی مهابادی آمد پیش من وگفت استاد یک سوال شرعیروزیک»

تومان به من بدهد  202تومان .ولی او باید 200دو فه رده )گونی(قندبه یک نفرداده ام ما . گفت،گفتم بفر
است که تو می گیری. این فرد در جواب گفت  درس را نخوانده ام این سودمن اینمن هم در جواب گفتم :

 ده است .من هم در جوابش: ماموستا )در زبان کردی به استاد ماموستا گفته می شود(خانقاه را قوتابخانه کر
 «گفتم : تو به آنها قوتابی می گویی آنها فردا قاضی می شوند واز حقوق ما دفاع می کنند. 

 خاطره پنجم :       
یک روز یوسف کردنژاد که رئیس دانشسرای مقدماتی بوداز ارومیه به تهران آمد ، به من زنگ زد وگفت 

م وکردنژاد به منزل ایشان رفتیم ی برویم .من هم به اتفاق برادرفالنی بیا با هم به منزل رحمان آقا مهتد
 در آورده ام)خانقاههستم ودر خانقاه لباس آخوندی رامالبه او گفتم منداردتنبهکردنژاد عبایی زرد رنگدیدم

 ههم ماورای اینهاست غیر از خداپرستی عرفان هم هست (کردنژاد گفت:فقط در منزل می پوشم .کردنژاد ب

 «     با احمد مفتی وحاج بکر آقا بازی می کرد.  خیلی عالقه داشت و 12بازی دامه

 مجموعه گفتار : 

                                                           
  12- نوعی بازی شبیه شطرنج است. 
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در بین مصاحبه های استاد گفتارهایی را زیاد تکرار می کردند به نظر می رسید که این موضوعات برای استاد خیلی 
 اهمیت دارند.

دم .زمانی که مرد با توجه به اینکه ایشان در برونمرزی با در برونمرزی با سواره ایلخانی زاده همکار بو*» 
 .گذاشتند ترحیمی برایشکرد ،در مسجد الجواد تهران مجلسما همکاری می

 

 
 )شاعر ( رحوم سواره ایلخانی زادهم

یم نکه درآن زمان مسئول ما بودند تشکرکآفتابیمیرآقاقاسم آقا ایلخانی زاده )عمویش (گفت : برویم واز حاج

ترحیم را تدارک دیدند . ما هم رفتیم وتشکر کردیم . حاج بایزید آقا مهتدی کسی بود که در که این مجلس
آن زمان مدرسه علوم دینی را بر پا کرده بودند وما در آنجا درس می خواندیم . در این مراسم همه این افراد 

 ند.حضور داشت

 
ر سه راه جمهوری منزلی داشت ،به قاسم آقا ایلخانی زاده گفتم دعزیز خان سردار کل مکری داماد امیر کبیر
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این خانه را تبدیل به یک خانه فرهنگی کنید .شما ثروت دارید ولی مرگ مجالش را نداد .چهار راه عزیز خان 
محمد صالح ابراهیمی در کتاب زندگی نامه  «وآب سردار نزدیک جمهوری در نزدیکی آن منزل قرار دارند . 

عزیز خان شخصی بخشنده، زیرک، جوانمرد و شایسته و در عین  "می نویسد :کرد در جهان اسالم  مشاهیر

 ( 696:1364) ابراهیمی،  "حال کینه جو، با قساوت و انسانی فرصت طلب بوده.

 
ارید د پول وامالک زیادی یک روز که با احمد قاضی ومنتقم قاضی مالقاتی داشتم به آنها گفتم شما که *»
قولش را دادند ولی به علت مرض قند نتوانست به وعده  منتقم قاضی  یایید دانشگاهی را درست کنیم .، ب

 «خود عمل نماید. 

 
 احمد قاضی نویسنده ومترجم
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که شیخ عبیداهلل نهری وفرزندش شیخ عبدالقادر به 1297در زمان ناصرالدین شاه قاجار ودر در سال *»
 حمزه آقای منگور نیز با آنها بود . قبالشان رفتند .مهاباد آمده بودند مردم به است

 
 ناصرالدین شاه

 

 
 می دهد.خانواده قراراوحاکم مهاباد کرده ومهاباد را مرکز حکمرانی راخانمجیدپسرباباخان،شیخ عبیداهلل خان
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 ها از نوادگان ایشان می باشند. باباخانی
در اربیل قرآنی را که ترجمه کرده بودم دوبار بدون متن استاد همچنین به این موضوع اشاره می کند که  

خود قرآن چاپ شده بود .یکی توسط روژهه الت ودیگری توسط مسجد حاجی ابراهیم در سال 

میالدی .سلفی ها گفته بودند که نباید می نوشت قرآن به زبان کردی ، باید می نوشت ترجمه به 2013

 .«زبان کردی 
 

 

 
 زاده گيالنی موسی سيد -2جوینز ایگلتون ویليام آقای -1: مرحومان راست از

 عبدالقادر شيخ -4زاده گيالنی افندی عبداهلل حاج شيخ حضرت -4
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نداشتند بین تهران وقم کار می داد . من را به جاده وزارت مسکن به دانشجویانی که کار آن زمان می گفتم .
ارمنی بود .ایشا ن وقتی فهمید کرد هستم از من خیلی خوشش آمد .در  نفر سازی فرستادند .رئیس ما یک

دشتی گرم کار می کردم تا درسم را بخوانم .یک بار که ایشان به مسافرت رفته بود از من خواست که اگر 
افرت رفته است . بازرسی به نام آقای موسوی آمده بود. مهندس ارمنی که رئیس بازرس آمد نگویم که مس

ومینا خانم را دیده بود وبه آنها گفته بود که یک کرد  قاضی محمد کارگاه من بود یک روز بر حسب اتفاق
ا خوب ومینا خانم گفته بودند که ما اور قاضی محمدمهابادی پیش من کار می کند به اسم صالح ابراهیمی . 

می شناسیم . همین مسئله باعث شد که رئیس حقوق من را دوبرابر کند .استاد اسم سه نفر از خاندان قاضی 
)برگرفته از مصاحبه با دکتر ابراهیمی « برد: )محمد قاضی ، مینا قاضی ، مریم قاضی( را می

 ( 19،ساعت مصاحبه 28/5/1393،تهران:
 

 

 
 قاضی نشسته از راست :مریم قاضی ، مينا

 

 

 

در دانشسرا  به مردم خیلی خدمت کرده ای من شما :یک روز حاجی شیخ عبیداهلل افندی به کردنژاد گفت*»
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ه سرطان ریه گرفتکرد نژاد . ولی متاسفانه مرگ مجالش نداد . دشوی مهاباد کنم نماینده مردممیشما را یاری
ه ری ،خیابان البرز به دیدارش رفتیم . بعد از جراحیدرمیدان آرژانتین ،.بود نزد خواهر زاده اش به تهران آمد 

وز فردای آن ر« ریه ها را به باد دادم وگفتم بروید سرطان :»گفت ماهایش را  دستش داده بودند با شوخی به
خسروی به من زنگ زد وگفت برویم فرودگاه  وقتی رسیدیم که در فرودگاه مهرآباد راهی ارومیه بود علی

 . « برگشتیمهمراه جسد به ارومیه وبود متاسفانه مرده 
 

 
 (حضرت سيد عبداهلل گيالنی زاده نهری)خانواده غوث گيالنی

 

 

 گفتاری در باره یحيی خان صادق وزیری 
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در زمان حکومت  1329*یحیی خان پسر محمود خان پسر صادق خان اعزار الملوکه است .وی در سال 
الرالدوله به کردستان وکرمانشاه و...در عمارت خسروی شهر سنندج میرزا عبداهلل امیر نظام همدانی وحمله سا

به دنیا آمد. بعد از رسیدن به سن مدرسه اورا برای تحصیل به مدرسه فرستادند .در رشته حقوق در دانشگاه 
تهران رتبه عالی به دست آورد وبه علت اینکه انسانی کوشا ،فعال وکاردان بود به مقام باالیی در دیوان 

به دستور بختیار وزیر دادگستری شد ولی خیلی زود استعفا داد.در  1357گستری ایران رسید. در سال داد
کارش بسیار وارد بود ودربین مردم از محبوبیت خاصی برخوردار بود. من با ایشان دوست بودم وگاهی اوقات 

 م .همراه با مرحوم ابراهیم یونسی ومهندس رحمان قادری به دیدار ایشان می رفتی

 
 یحيی خان صادق وزیری

در سالهای اخیر یک روز دکتر عبداهلل ابریشمی )مهابادی( تعدادی از شخصیتهای کرد مقیم مرکز )تهران(را 

ر دکت اردالن ،اسعد  به منزل خودشان دعوت کرد .در منزل ایشان اعضای جامعه کردها انتخاب شدند.) دکتر
وف ومحمد رئکریمی ،حسین کمانگرصالح ابراهیمی ،مهندسحمددکتر مصالح سوران ، عبداهلل ابریشمی ،

 توکلی (.

 
 دکتر اسعد اردالن )دکترای روابط بين الملل(
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         دکتر عبداهلل ابریشمی)دکتر داروساز (

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سن صالح سوراندکتر ح                                                                                   
                       

 
                                                            محمد رئوف توکلی )نویسنده (                                                                                                                                                               

در آن جلسه حسین کمانگر دو میلیون تومان جهت اختصاص مکانی اهدا کرد.ودر خیابان کلهر خانه ای برای 
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جامعه کردها اجاره کرد. در این اثنا یک روز ابراهیم یونسی با من تلفنی صحبت کرد تا با هم سری به یحیی 
می دانست ساختمان جامعه کردها اجاره ای است ،در راه گفت هر خان صادق وزیری بزنیم . دکتر یونسی که

چند که من می توانم با یحیی خان در رابطه با اختصاص مکان برای جامعه صحبت کنم ولی شما که قرآن 
 را به زبان کردی ترجمه کرده اید بهتر است مسئله را مطرح کنید. 

 
 ر ، قاضی خضری ، علی فه یلی ،کاظم ژار آبادیمحمد صالح ابراهيمی ،حسين کمانگدکتراز راست : 

 

 
 )مترجم (دکتر ابراهيم یونسیمرحوم 

زمانی که به منزل یحیی خان رسیدیم رو به یحیی خان کردم وگفتم :اگر لطف کنید این حیاط ویکی از 
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رویی خوش اتاقهای منزلتان را به جامعه کردها اختصاص دهید تا از اجاره نشینی خالص شویم . یحیی خان با
گفتند در این باره فکر می کنم .بعد از مدتی به من زنگ زد وگفت:من در سنندج منزلی داشتم که وقف 
مدرسه کرده ام .این منزل در تهران را نیز فروخته ام ویک آپارتمان خریده ام وباقی پولش را نیز خرج همان 

.منهم به ایشان عرض کردم خدا خیرت  منزل سنندج کرده ام ،متاسفانه این خیر نصیب جامعه کردها نشد

بدهد ، خیر خیر است هر چند که جامعه کردها ی مقیم مرکز محتاج تربودند. بعد از مدتی همراه با یونسی 
دوباره به دیدار ایشان رفتیم .بعد از احوالپرسی به من گفت که خانم امین االسالم قول داده با من ازدواج کند 

قدمان را بخوانید . منهم عقد نکاحشان را خواندم . متاسفانه ایشان روز سه شنبه ابراهیمی دوست دارم شما ع

به دیار باقی شتافت .قرار بر این بود که جسد ایشان را به سنندج ببرندولی در بهشت زهرا 1391بهمن  10

 (9-95: صص1392، مترجم ابوبکری ، دفن کردند. )ابراهیمی

 قه مبه ران( اشاره ای به مناطق مهاباد )کانی مام
این چشمه در منطقه کانی مام قه مبه ران بود .در دامنه .»کند میاستادازچشمه قمبرواعتقادات آن دوره یاد 

تپه کوچکی که در مشرق کانی مام قه مبه ران وخاک آن از نوع خاک قرمز رنگی بود چشمه کم آبی وجود 
کرد .مردم شهر اعتقاد داشتند که آب آن دوای  داشت که آن وقتها تا اندازه ای رفع تشنگی بچه ها را می

تب ولرز است بدین علت هر کس که تب ولرز ومریضی داشت یکی را می فرستاد که از آب چشمه کاسه 

ای برایش بیاورد تا ان را بنوشد وبهبودی حاصل نماید ولی آوردن آن شرایطی داشت که باید رعایت می شد 
آوردن آب به آنجا مراجعه می کرد می بایستی قبل از طلوع آفتاب .یکی این که شخصی که برای به دست 

برود دوم اینکه بعد از برداشتن آب چشمه اصالَ نباید به پشت سر خود نگاه کند واال زحمتش هدر می رفت 
شد وتب بر طرف می گردید.مرحوم احد انجیری نیز حاصل می.بعد از آوردن آب ودادن آن به مریض بهبودی

 .«به نام داشامجید عین همین مطالب را آورده است در کتابش 

 
 ران ه مام قه مبکانی 
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 باشد 1308نمایی از شهر مهاباد احتماالًعکس مربوط به سال 

 

 
 

 1324ميدان منگور سال 
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 تاقه دار )تک درخت(
تک کییکردند.مییحکمروائکوهستانسکوتبرشاهیمانندکهداشتوجود زیبا درختهای تکشهرنقطه سهدر»

شد .آن می زیبایی آبیارییچشمهآبوازبودتوتشاهدرختکهشهرشمالدرواقعخزائیکوهدامنهدرخزائیدرخت
خطرناکی داشت . چون هم از شهر دور بود وهم اینکه مارهای خیلینجا خیلی مشکل بودآزمان رفتن به 

  جادهدرختتکتاسفانه آتش گرفت وسوخت ،سومیکه مدومی تک درخت اجاق زاده محمودکان بود
تاقه دار ،باغ  شده است .دفنآنجادرمرحوم پدرم نیزتاقه داره مشهور است وهنوز پابرجاست.که بهسردشت

 (13/3/1393برگرفته از مصاحبه با دکتر ابراهیمی ،«)میکاییل وپل سرخ از تفرجگاههای آن زمان بودند
 

 
 مهاباد در کنار درخت تاقه دار 40دانش آموزان دهه 

 

 
 باغ ميکائيل وپل سرخ مهاباد



65 
 

 خصوصيات اخالقی و رفتاری :
ی  .اندیشه تاسنمونهمعلمیوو برجستهصفات نیکتمامیمهربان باودلسوز. معلمی استمتواضعانسانی فروتن وابراهیمی

ران ، تعهد و دلسوزی نسبت به سرنوشت مردم و کشور ایجتماعیو اسیاسیمسایل،آگاهی برادبیعلوم مبانی وبرتسلط،نقاد
معاشرت با استادان و همکاران و برای مردم و با مردم بودن . رفتار و برخوردی انسانی و مهربانانه با دانشجویان ، حسن

است  ضوعات دینیموکه دارند تدریس ونوشتناستاد تنها هدفی .استهای اخالقی و رفتاری ایشان از بارزترین ویژگی
-برخورد     وشخ.اعتنا هستند نفسانی بیدنیا وامورنسبت بهدهند .ایشاناهمیت میکردی نیز بسیارفرهنگکنار آن بهودر

-  ، از خاطرات شیرینازگویدمیاندکردهکسبزندگیطولدرکهتجربیاتیتمامیازصحبتهایشانبینودرهستندگووبذله

 همواره به زادگاهش وکوهستانیمنطقه ایانسانی پاک و برخاسته از عنواناو بهزبان کردی و... بهرآنقترجمهچگونگی
 د . ردم صمیمی و تالشگران عشق می ورزم

 ویژگی های استاد : 
ی یژگو یکی از . به دلیل ویژگی های بارز استاد که زبانزد عام وخاص است به صورت مجزا به این موضوع اشاره می شود

کسانی که یک بار در مجلس وی حضور پیدا کنند وبه حرفهایش گوش دهند،متحیر می :استاد این است  برجسته های
شوند چرا که سخنان ایشان سلسله حکایاتی از گذشتگان است واستاد برای روشن کردن یک واقعه ، کلماتی به کار می 

که همه سراپا گوش می شوند ،زیرا انسان در مجلس وی برد که بهتر از آن ممکن نیست .استاد چنان صحبت می کند 
خود را در برابر دریایی از اطالعات ارزشمند از گذشته وآینده می بیند که تمامی اینها یادآوری هشت دهه از عمر پربار 

خته به را از حافظه قوی برخوردار سااوست .از دیگر ویژگیهای وی می توان به حافظه قوی اواشاره نمود. خداوند وی
که کندمیپنجاه سال پیش رخ داده سخن می گوید وجریان را طوری تعریفکهاز حوادثیهنگام همنشینی با ویکهطوری

انگار چند روز قبل شاهد آن بوده .در بسیاری از اوقات که با استاد مصاحبه می کردم ،اطالعات ، علوم واخبار ذیقیمتی 
دریای بیکران محتویات حافظه اوست که به نوبه خود مدرکی زنده است  جمع می شد. این پژوهش چکیده جزئی از

که ابندمی یخدمت استاد به ملت کرد و کردستان تنها در بخش فرهنگی خالصه نمی شود . استاد ابراهیمی هر گاه خبر.
-تسلیتزیتیتعان را بهترحیم او شرکت می کنند وبازماندگدر مجلسچشم از جهان بر بسته استآشنای آشنایییاآشنایی

وصداقت استاد است بلکه 13اصالت ونبالت نشانآنکهبرعالوهکه این عمل شایستهکنندمیسخنرانیحضاربرایوگویندمی
اکثر کتابهای خود را به  1388حکایت از علو شان این بزرگوار دارد. استاد کتابخانه ای بسیار مرتب داشت که در سال 

آزاد اسالمی واحد مهاباد اهدانمود . اکثر اوقات علما وادبا به زیارت استادمی آیند ودر محضر او از مسائل  کتابخانه دانشگاه
دینی وادبی از هر قبیل کسب فیض می نمایند. او از نخوت وتکبر یا ادعای فضل فروشی اجتناب می ورزد .با مهمانان 

 مسایل، طرحدر وداردشیوایی کالمابراهیمیدهد. جواب میومراجعین خوشرو وبه سواالت آنان در نهایت حلم وحوصله 
 .کندمی ترخواندنی و ترجذاب را هایشگفته اش،زدنی مثال هایریزبینی

 

 

                                                           
  13- نبالت به معنی : نجابت ،گرامی شدن 
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 ر ویژگی های استاد از زبان دخترشذک

بت نه است.محنموانسانیکهبگویمتوانممیشناسممینزدیکازکهکسیعنوانبهدختریکعنوانبهنهپدرمدر باره»
مهمترین ویژگی های ایشان است .من با ایشان در برونمرزی همکار بودم را نرنجاندن، ازمردم،،درستکاری

  مردیا ایشان رویاد می کنند اند به نیکی ازویداشتهتمامی کسانی که به نحوی با واحد برونمرزی ارتباط
وادگی واجتماعی راهنمای مردم بوده اند . ایشا ن هیچوقت در خان،مذهبیهایزمینهاند .درصلح دوست دانسته

تمام زندگی خود را وقف علم ودانش نموده اند .یادم می آید زمانی که مجله ونبوده مادیاتزندگی به فکر
را تنظیم  توانستیم صفحاتکردند خیلی دست تنها بودما فقط میمی از انقالب منتشررا بعدکردستانیگرشه
گرفته تا چاپ . همیشه سعی داشتند به تمامی کارهای نشریه بر عهده خود ایشان بود از نویسندگیکنیم 

نحوی فرهنگ کردی را معرفی کنند. حتی عکسهایی را که برای این نشریه انتخاب می کردند به نوعی 
گویم :پدری معرف فرهنگ وآداب ورسوم کردها بود. در نهایت اگر بخواهم از ایشان به عنوان یک پدر ب

تشویق نکرده وهمیشه  مسائل مادیهیچوقت ما را به  دلسوز ، مهربان ،نمونه وسرمشق زندگی بوده است .
 . در زندگی اگر غم وناراحتی راهنمایی کرده استمسائل پیرامون بهما را به تفاهم ،زندگی سالم ودید مثبت

  ( 19،ساعت 27/5/1393:،تهرانابراهیمیشایستهبابهمصاحازبرگرفته.«)استنیاوردهخودشرویبهداشتههم

گر وی را تاحدودی از دیکهخوریم، به ویژگی هایی برمیدکتر ابراهیمیبا تامل در اندیشه های : ویژگی های اندیشه 
مورد  ، اسالم دینی است که با عرضه درست به مردمایشان. از نظر 1از جمله:  ،سازدمیمتمایزکامالخودش صنفانهم

 آن به مردم، اندیشه هایمستدلوارائه عقلیو با ددانمیعقالنی رااسالمهایبنیانهمهاو.ای استقبول هر انسان شیفته
شناخت عمیق و ملموس  ایشانویژگی های اندیشه  دیگر. از  2 هددمیچارچوب تعالیم اسالم ارائهدرراخوداصالح گرانه

 . م فرهنگی استتهاجوی نسبت به مشکالت 

 : مهمترین دغدغه استاد 
توانسته ن   دغدغه ایشان است دوری از زادگاهش واینکه در گفتگو ومصاحبه با استاد انچه به نظر می رسید که مهمترین 

 :وی می گویدآنطوری که باید به مردم زادگاهش خدمت کند . 
یاد گرفته ام همزمان هم در تهران وهم در  چون تحصیالتم را ادامه داده بودم ،دوست داشتم آنچه را که »

 یمهاباد به جوانان منتقل کنم ، ولی نتوانستم ودرتهران ماندم ،پس برای جبران آن شروع به نوشتن مطالب
 «به زبان کردی کردم . 
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 دوران تحصيلی :
 

بقیه تحصیالت خود را در مکتب خانه های سنتی ومدارس علوم دینی آن زمان گذرانید.  درمهابادوتحصیالت ابتدایی را 
ر دحوزوی تحصــیالت  اتمامپس از کوشــشــهای خســتگی ناپذیر ابراهیمی در راه کســب کمال ودانش به ثمر رســید و

شگاه  در1340سال  شد      تهران دان صیل  شغول به تح سال   همچنین .م شته مورد ع  1344در  الهیات القه خود )در ر
موفق به اخذ درجه لیسانس گردید وبعد از آن بدون کنکور در مقطع کارشناسی ارشد در همان رشته       ( ومعارف اسالمی 

حث درس وبوافر ،عالقه بهتالشداد . را ادامهخودتحصیالت )در رشته زبان وادبیات عرب( تا مقطع دکتریو پذیرفته شد  
ست یکدیگر داده ،به مدد       ،انس با فرزانگان ودومطالعه ست به د شجاعت اخالقی ودهها ویژگی بارز دیگر د شمندان ، ان

ساختند.      ستادی جامع وکامل  شان مربی وا سال  د ابراهیمیدکتر مراقبتهای خانوادگی در دوران کودکی ونوجوانی از ای ر 
سانس خود با عنوان     1348 ساله فوق لی سنت  » ه.ش از ر شگاه  «قیاس در اهل  سال  ن تهرادردان ساله  1371ودر  ر

 دفاع نمود.  آزاد اسالمی واحد تهران جنوب در دانشگاه«  )زنده بیدار(ان ظحی بن یق»دکتری را باعنوان 
 (زندگی علمی )تحصيل 

 سنتی خانه هایمکتبدرتحصیالت ابتداییتوان در سه دوره مورد بررسی قرار داد. یکیتحصیالت دکترابراهیمی را می

دانشگاه که در این بخش به ترتیب به و نهایتاً تحصیالت آکادمیک دردر دارالعلم ترجان وستاها، دیگریدوران ودر ر آن

     آنها اشاره شده است:

 رشد وبالندگی در مهاباد

 .کرد آغاز در شهر مهاباد   « سعادت » دبستان  در سالگی در زادگاه خود  6سن از و 1318 سال  درابتدایی خود را  دوران

منشــا ایشــان   .عالقه مند بودنیز شــعردرس ادبیات را دوســت داشــت و به .آموزی منظم و درس خوان بود  دانش او 

ــگاه ها            ــجویان ودانش پژوهان در دانشـ وی را به   ی مختلفخدمات علمی فراوانی بود. ارائه درس های پربار به دانشـ

       هایگام،خانوادگیفرهنگیمحیطعلتبهجوان،وبعدنوجوانابراهیمی.استعنوان استادی شاخص به اندیشمندان شناسانده      

شیدن  صیالت خود را با آنکهاز.پسکردطیسریع راکردنچراوچونواندی ستعداد تح ساند به پایانوحافظه عالیذاتیا آن به ازر

شتن  ،بعد مرتب وبدون وقفه به مطالعه وتحقیق ، تالیف  صنیف ونو شی،تعلیقات ت در این مهمیارآثکهاختوترجمه پرد حوا

ف ه تالیحوزه کاری اســتاد در زمین .اســتابراهیمی زندگی یزمینهفرهنگیهایها فعالیتســال اینهمةدردارند.زمینه ها

 وترجمه از ، از عربی به کردی وفارسی و بیشتر زبانی است.
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 تحصيالت ابتدایی                
درس خواندم .در این اثنا در خدمت پدر بزرگوارم)مال ابراهیم (کتابهای کالس پنجم ابتدایی رادر مدارستا»

 سینوی عدد. بودند اکابر سوادآموزی هایابکت او آموزشی هایکتاب متنعلوم اسالمی وادبی را فرا گرفتم .
 هایروش با دبستان یدوره در که آموخت خانه در نیز را خانهمکتب سیاق و سبک به تفریق و جمع و

 « بود.انداخته جلو خود ساالنهم از بحث و درس در رااو خانه،داخلهایآموزش. بود متفاوت دورهآنمتداول
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 صيل در مکتب خانه های سنتی ودر روستاها تح               
 منزل رد را قرآن کریم وکتابهای مقدماتی دینی ، اخالقی وعلمی را ،، نوشتن و خواندن هفت سالگی سن از»
م. پس از سقوط جمهوری مهاباد مدتی را در حجره ها وسپس در حوزه های علمیه آموخت پدر یواسطه به و

 14کتابهای )آشنایی با تحوالت مذاهب اسالم و گه شتی له عیلمی به الغهولفمسعیدکردستان نزد برادرم مال
-)از خویشاوندان ابراهیمی (،درعثمانی، استاد مالاحمدلکحاجیعمویم در روستایحکمتیطهو...( ،مرحوم مال

وستای ستی ودر رروستای بیگ اوب،روستای قاره وا در،روستای قباغکندیدرجسیم سعادتیحاج مالاستادحجره
، 15اوچتپه نزد حاج مال صالح رحیمی به تناوب ، درمدرسه روستای سرا، نزد استاد حاج مال هادی افخم زاده 

 .در مدرسه بغده کندی نزد استاد حاج مال علی ربانی )از خویشاوندان ابراهیمی (
 

 
 

 زاده و طالب مدرسه علوم دینی قریه سراحاجی مال عبدالهادی افخم

 
 

                                                           
  14- سیری در علم بالغت

 دوران. گذاردمی وجود عرصه به پا باهوش و متدین ایخانواده میان در هادی مال جناب شمسی ۱۲۸۷ مطابق قمری هجری ۱۳۲۸سال یعنی اول جهانی جنگ از قبل سالهایرد  -15
 خود و کندمی شروع خانواده اکراه رغمعلی را طلبگی تحصیالت. است بوده مصادف گردیده، نمودار قحطی صورت به که آن ویرانگر تبعات و اول جهانی جنگ حوادث با یشانا کودکی
     .«دَرَد تن بر جامه ناخدا وگر/ برد خواهد که آنجا کشتی خدا: »است کرده ذکر خود دوران آن الحالوصف را شعر این ایشان،
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در علیهم اجمعین (وسیادت )رضوانحضرت حاج بابا شیخادیبی ونزدحسنحاج مالنزد استاددارالعلم ترجانرد 
شهرستان مهاباد مکری در مدرسه مسجد حاج سید بایزید ، نزد عالمه استاد مال محمد ماورانی ودر پایان 

دقق ، در مدرسه مسجد بازار نزد حافظ قرآن کریم ، عالمه استاد حاج مال حسین مجدی مدرس ومحقق وم
 شعرخوانیودر شهرستان مهاباد تحصیل کردم، در هنگام درس خواندن در مدارس علوم دینی آن زمان مناظره 

 داشتیم .
 

 

 
 
 

 شمسی 1337مرداد  12پی ریزی ساختمان مسجد بازار 
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خیلی اهل قرآن بود از  وقتی در محضر عالمه حسین مجدی بودم در تبریزآخوندی به نام یوسف شعار که
ت پسری به نام جعفر شعار داشتفسیر قرآن می گفت . جزوه هایی در باره قرآن به زبان فارسی نوشته بود . 

تحلیل که بعدها رئیس دانشسرای عالی شد وسالیان زیادی در آنجا خدمت کرد . آقای شعار هر زمان در
حاج یوسف شعار رئیس ین مجدی می آمدند. نزد عالمه حس سوالی برایش پیش می آمد قرآن  وتفسیر

ال دیگر طول پانصد س»مجلس تفسیرقرآن تبریزهنگام نوشتن نامه تسلیت وفات عالمه مجدی نوشته بودند: 
می کشد که شخصی به دانشمندی واحاطه کامل استاد مجدی به همه علوم اسالمی در کشور ما پا به جهان 

در مسجد حاجی عومران سنندج در خدمت 1329در سال  همچنین(351-353: 1373صمدی ،«)بگذارد 
برادرم محمد سعید ابراهیمی بودم.در س خواندن در آن مسجد سخت بود عده زیادی نتوانستند ادامه بدهند 

دوران کودکی ونوجوانی من اینگونه سپری وبه مهاباد برگشتند .در آن زمان صدیق حیدری نیز آنجا با ما بود.
  «شد.

 

 
 طالب مدرسه علوم دینی مهاباد و نمای مسجد جامع مهاباد  ای ازعده
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 1335 درسال ودانش علم پر بزرگوار استاد این نزد وپژوهش وتحقیق تحصیل سالها از پس انجام سر
 ومسائل علوم مدرس عنوان وبه نایل اسالمی ومعارف علوم در وتدریس افتا نامه اجازه اخذ به خورشیدی

ابراهیمی « . شدم انتخابمهابادشهرستاندر نهری خانقاه در وخطیب واعظ همچنینو جماعت وامام اسالمی
 به نام مال جالل وحاجی خلیفه مال عبداهللتاثیر گذار وبه نام در منطقه مکریان در گفته هایش از دوشخصیت 

 نام می برد. 
 

 
 

 مال جالل
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عظ وتبلیغ وارد دانشکده الهیات ومعارف خورشیدی از طریق امتحان از طرف موسسه و 1340مهر ماه سال 
خورشیدی به اخذ فوق  1348اسالمی دانشگاه تهران شدم ، پس از اخذ لیسانس وادامه تحصیل در بهار 

لیسانس نیز موفق شدم ، پس از اخذ لیسانس وفوق لیسانس بعنوان دبیر در دبیرستانهای تهران به تدریس 
سال وششماه تدریس در دبیرستانهای تهران  32و پس از ادبیات فارسی وزبان عربی مشغول گردیدم 

 1371، در سال آیت اهلل سعیدیودبستانهای تهران ودبیرستانهای البرز و آیت اهلل استاد شهید مطهری و
 تهران باز نشسته شدم . 6خورشیدی از طرف اداره آموزش وپرورش منطقه 

 

 
 

ی کردم عصرها در خانقاه نهری برای مردم موعظه خورشیدی که در شهر مهابادزندگی م 1335سال در  
ی م      در هر جلسه آیاتی چند در نظر می گرفتم و پیرامون آن به تفسیر ، ترجمه ، وعظ وتبلیغ ومی کردم 

ها دپرداختم ودر نتیجه خود بخود فیش هایی از ترجمه و تفسیر قرآن کریم به زبان کردی برایم ذخیره شد. بع
 قرآنفسیرت کتابهای متعددی در زمینه  مشغول نوشتن پایان نامه دوره فوق لیسانس بودم به درتهران زمانی که

لذا با دلگرمی بیشتر عالوه بر تحصیالت عالی وتحقیقات دوره ی دکتری ، ترجمه وتفسیر کردم ،دسترسی پیدا
ه از جزوه های دستنویس برگرفته از مصاحبه با استادواستفاد«)قرآن کریم به زبان کردی را ادامه دادم . 

 (1393ایشان،
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  : تحصيل ضمن فعاليتهای
 عرب وادبیات وزبان االهیات رشته در تهران در را دانشگاهی و متوسطه تحصیالت و خود زادگاه در را ابتدایی تحصیالت

لف به مخت تحصیل مشغول بود در دبرستانهای به که سالهایی طول در. رسانید پایان به 1371سال در دکتری مقطع تا
 هب تدریس پرداخت و با صدا وسیما نیز همکاری گسترده ای در زمینه های مذهبی وفرهنگ مردم داشت در این اثنا به

 .پرداخت می نیز ترجمه و تالیف
 

 
 

 
 

 ميدان چوار چرا )چهار چراغ(

 
 



76 
 

 زمان از زبان استاد اوضاع فرهنگی آن     

 :ز انقالب آموزشی قبل ا، دوران فرهنگی   -الف     

 وی در بیان مطالب مربوط به تحصیالتش از مواردی یاد می کند که هر چند زیاد کامل نیستند ولی حیفم آمد که از     

 .خودداری کنم  ذکر آنها    

اولین مدرسه در مهاباد مدرسه سعادت بود،درست هفت سال قبل از  1305در سال دارمکه به یادتا جایی»

خواندندومعلمان نیز خوب خوب درس میآنجا خواندم ،دانش آموزان خیلیدوران ابتدایی را درم که من نیز تولد

که آنهم چهار کالسه بود .بعد ازآن دبستان پهلوی تاسیس شدکالسه بودششدرس می گفتند .یک مدرسه

حله دیگری محله نمی توانستند به مدرسه میککه بچه های مدرسهویژگی مدارس آن زمان به صورتی بود

نبود خاصی ترتیب بود استیجاریکند .مدارسمیکافرراانسانخواندندرس کهبودبروند.عقاید خانواده ها براین

می مدارس پنج شنبه یک شیفته بود.در آن زمان دولت مقداری پول برای مدیرانروزهای فقط ،دوشیفته بود

شاگردانازدیاد علت خریدند.بهمیبرایشان لباسپولاینگرفتند وبایمرابضاعتفرستاد ومدیران لیست افرادبی

 نفر 60الی 50تعداد شاگردان یک کالس به گرفت ،گاهیتوان شاگرد جای میاز حدبیشکالسهااغلبدر

دیر م -2رئیس فرهنگ  -1 :سه نفر بود ازمتشکل و آن زمان خیلی ساده بودفرهنگرسید. سیستم اداری

دینی ومعلدلیل اینکه پدرم دوست داشت در مدارسروستا بازگشتیم و بهبهآن دوبارهازمعلمان .پس -3مدرسه 

هدایت می نداشت .مدیر مدرسه راوجودفرهنگفرستاد.ادارهمتعددیآن زمان درس بخوانم من را به روستاهای

آموزان وخدمتگزاران بودند .نظم وترتیب مدرسه در  ،ناظم،معلمان ،دانشمدیرفقطمکریسعادتمدرسهکرد .در

را جاییگفتنددست ناظم بود .از ارومیه بازرس می آمد وامتحان می گرفت.اکثراًدر کتابخانه که )قوتابخانه(می

فقها که مالها یاپیدا می کردند اول الفباء را یاد می دادند بعد جزوه عمه اولین جزوه بعد از خواندن الفبا بود

 قرائت، وی کودکی، دوران در.«می خواندند دادندودرسمیپولآنهابهماهیانهوشاگردانکردنددریس میت

 گلستان و آموخت کردن هجی روش به پدر،عمو وبرادرش نیز محضر در را قرآن خوانیروان و روخوانی

 شاگردان از تحصیل، حلمرا در اساساً و ابتدایی دوره در جهت همین به. گرفت فرا ایشان نیزاز را سعدی

 انیانس علومودینیمعارف      ادبیات،یحوزه به وی خاطر تعلق یمایه خمیر هاهمین شاید و بود کالس خوب

 روز یکشنبه(20،ساعت22/4/1393برگرفته از مصاحبه بادکتر ابراهیمی ،).شد
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 شيوه های تشویق وتنبيه :

دوجمله ای را به آنها می گفتند که همیشه در ذهنم ماندگار خواهد رابه مدیران می سپردنوالدین فرزندانشان»

آقای »:بود حتی زمانی که من نیز افتخار شغل معلمی را داشتم این جمله توسط والدین به ما گفته می شد 

 .«،استخوان مال من ام دست شما گوشتش مال شمامدیر بچه

 

 برای تنبیه شیوه های مختلفی وجود داشت :

 ا می تراشیدنداین چوب از درخت آلبالو بود وبا آن دانش آموزان را تنبیه می کردند. چوبی ر -1

روش فالقه را نیز به کار می بردند .فالقه چوبی بود که هر دوسر آن را سوراخ می کردند ،ریسمانی را از هر  -2

ردند ودونفر از دانش دو سوراخ عبور می دادند بعد فرد تنبل را می آوردند وریسمانها را داخل پاهایش می ک

آموزان چوب را از دو طرف می گرفتند ومی چرخاندند وپاها را بلند می کردند ،از این طریق فشار زیادی به 

 می شد واین سخت ترین نوع تنبیه بود.  پاها وارد 

ش را ییکی دیگر از روشهای تنبیه این بود که اگر کسی تنبل بود یا عمل خالفی را انجام می داد باید دستها -3

جلو ببرد ومعلم با خط کش یا چوب به کف دستهایش ضربه می زد .تعداد ضربه ها بعضی وقتها زیاد بود 

 «وبعضی وقتها کم. 
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 تشویق:

تشویق به این صورت بود که اگر محصلی درس خوان بود به اوجایزه می دادند ،برایش لباس می خریدند »

شویق به صورت تعریف وتمجید بود ودر روستاها نیز به همین وپول یا چیزهای دیگر  می دادند ،شیوه های ت

 «منوال بود.

 اهم مواد درسی : 

در هر چند که من در حجره ها ومدارس علوم دینی آن زمان درس می خواندم ولی یادم می آید که »

 کانگلیسی وفرانسه تدریس می شد .درسهای فیزیزبانهایشاهرضادر دبیرستان محمد1317-18سالهای

   گردیدرسی،داشت .موادساده این دودرس وجود آزمایشهایبراینیزالبراتوردومی شدکهوشیمی نیز تدریس

امال،انشا،شرعیات،حساب وهندسه،ورزش وسرود،ارشادالحساب،حل ،عبارت بودنداز : فارسی شدمیتدریسکه

معجم برگزیده ای از تاریخ عمومی .که در المسائل وهزار مسئله ،قرآن،بوستان وگلستان،علم االشیاء وتاریخ 

.در آن زمان ارتباط چندانی با اولیا نداشتند فقط اگر مواردی ای چهارم وپنجم وششم تدریس می شدکالسه

پیش می آمد که شاگردی تنبل بود یا شلوغی می کرد اگر چه خودشان نیز شاگردان را تنبیه می کردند ولی 

ی گفتند وشاگردان از طرف والدین نیز تنبیه می شدند.درس ریاضیات خیلی باز هم به والدین شاگردان نیز م

 « صدها مشکل بود ویکها ودهها وصدها به صورت زیر تدریس می شد:آحاد =یکها، عشرات=دهها،مات=

 تحصيل به زبان محلی :

 1324وبه دنبال تشکیل جمهوری خودمختار کردستان در بهمن  1320بعد از قضایای شهریور ماه »

تدریس به زبان کردی وجود داشت . همان کتابهایی که قبالً به زبان فارسی بود  16شمسی در مدرسه گالویژ

تدریس به زبان کردی پایان یافت  1325تهیه وبه کردی ترجمه می شدواز عراق نیز کتاب می آمد.در سال 

ی حه جوک نام می برد که . وی در خاطراتش از از فرهنگ آن زمان از مال عبداهلل داودی مشهور به مال

 «.همراه با تعدادی از آموزگاران محلی از اولین بنیانگذاران مدرسه گالویژوتدریس زبان کردی بودند

 

 

 مدارس عشایر واکابر: 

                                                           
نام یکی از ماههای تابستان)مرداد( ونام ستاره ای است به نام ستاره شعرا ونامی است زنانه -2  
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 1325در آن زمان عشایر برای خودشان معلم خصوصی که به آنها میرزا می گفتند داشتند .از سال »

 «شکیل شد که سپاهیان دانش در آنجا تدریس می کردند. کالسهای ابتدایی در قراء منگور ت

 «جور استاد به زمهر پدر»ومهمترین جمله ای که در کتابها می خواندیم این بود:       

 

 مختصری در باره دارالعلم ترجان :
ین موکریان ، در زمان قاجاریه ، حوزه علمیه ترجان از رونق و احترام خاصی برخوردار بوده و به سفارش کل و محترم

در عصر  همه ساله از سوی والیت عهدی در تبریز ، برای علماء و طالب ترجان حقوق و هدایایی ارسال می شده است .
صفویه شهر ساوجبالغ )مهاباد فعلی( اهمیت یافت و چون بانی آن فردی به نام بوداق سلطان با دربار صفویه روابط 

عه ای را در ساوجبالغ تأسیس نماید از جمله مسجد جامع آن شهر را می حسنه ای داشت توانست تأسیسات عام المنف
توان نام برد که با ایجاد آن اولین سنگ بنای دارالعلم را در آن ناحیه پی افکند و به تأسی از وی در سراسر منطقه در 

 آنها رأس در که شد می واحد 30 بر بالغ مدارس تعداد بوکان –روستاها طالبیه هایی تأسیس شد که در حوزه مهاباد 
ارومیه حالت  زند خان کریم زمان در نادر مرگ از بعد.آمد می حساب به دانشگاه خود که داشت قرار ترجان دارالعلم

 آشوب داشت.
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 مسجد جامع ترجان )دارالعلم ترجان (

ب روستاهای خوی گردید. کوچ دادن تعداد کثیری از ارامنه آذربایجان به ایروان باعث تخریسال نبرد با روسیه و 13

نبردهای متوالی با عثمانی در نهایت حوادث جنگ جهانی اول ، ورود جیلوها و حادثه اسماعیل آقا سمیتقو سبب کشته 

شدن تعداد کثیری از اهالی منطقه بخصوص سلماس و ارومیه شد.این حوادث موجب کساد شدن عرصه علم و دانش 

 و فرهنگ بود.

 

  اسماعيل آقا سمکو

 س از نهضت مشروطیت ابنای وطن برای جبران عقب ماندگی های مادی و معنوی جهت تعالی کشور تغییر و تحول پ 

  .بنیادین را در ساختار تعلیم و تربیت منطقه مانند سایر نقاط کشور از امهات برنامه های خود قرار دادند
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 مسجد جامع ترجان

     تحصيالت حوزوی :
 هایحوزهدروورزید مبادرت حوزوی دروس خواندن به 1330 سال در شده یاد تحصیالت اب همزمان ابراهیمی دکتر

ه تحصیل ترجان بدارلعلمدرابراهیمیدکتررفت.پیشوتدریسافتانامهاجازهیمرحلهتاترجاندارالعلممهاباد،کردستان،یعلمیه

 ت . ودر مسجد جامع مهابادوخانقاه نهری به تدریس مشغول بوده اس

 

 دکتر محمد صالح ابراهيمی)عکس طلبگی (

 همکالسی ها در ترجان :        
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)مشهور به مزگه کوچکمسجدویکوره (گهمزگه وتهبه)مشهوربزرگمسجد،یکداشتوجودمسجددوترجانروستایدر» 
-    آنجادرونیمسال  سهمن.آمدندمیآنجابهونزدیکدورنقاطازکهشددارالعلمیبهتبدیلبزرگ. بعدها این مسجدوته چکوله (

 همکالسیهایم افراد زیر بودند : «مشغول به تحصیل بودم .

 که یکی ا ز شاعران برجسته کرد است. مال قادر نظیفی -1

 ایشان اشعار مالی جزیری را به صورت ترانه می خواندند. مال قادر دوو نه خور )دوغ نخور ( -2

در روستای جمیان بوکان است.  1308سید قادر غریب زیست وغریب مرد . متولد سید قادر سیادت )شاعر(  -3
در معیت خانواده به روستای ترجان نقل مکان نموده است . تحصیالت خود راتا آخر علوم متداول عربی در 

 اتمام رسانید.خدمت ابوی بزرگوار خود وتنی چنداز استادان وقت به 

 

 سيد قادر سيادت 

شمسی در روستای جمیان به دنیا  1301ت ،فرزند ارشد حاج با با شیخ سیادت در سال سید عزیز سیاد -4

  آمدودر روستای ترجان تحصیالت خود را ادامه داده ودر محضر جد محترمش نیز زانوی تلمذ زده است . 

به  وطچهره بسیار نورانی داشته و در مباحث تاریخی بسیار وارد بودند ،حافظه ای قوی داشت ،مسائل مرب

 «تاریخ را از ایشان یاد گرفتم ولی حیف که نوشته یا تالیفی از خود بر جای نگذاشتند. 

 

 مطلبی در باره مسجد کوچک ترجان : 
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را قطع می کنند روی آن اسم )علی درختوجود داشت . وقتیچنین مشهور است که در نزدیکی این مسجد درخت چناری

های مدیدی از طرف مردم آن منطقه قابل احترام بود. عالمه مال علی قزلجی بانی ( نوشته شده است . این درخت تا مدت

دارالعلم ترجان در هردو مسجد تدریس می کرد وبرای این امر مهم مرتب بین این دو مسجد در رفت وآمد بود. همچنین 

درس  عداز تعطیلی کالسهایمشهور است که بانویی به نام نور نسا خانم که یکی از بانیان مسجد بزرگ ترجان بود ،ب

طالب به حجره ها رفته وهر روز لباس طلبه ها را جمع کرده ومی شست ،این موضوع نشانگر نقش ایشان در تقویت 

 (  4/6/1393این مدرسه بوده ونشان از نقش زنان در همه ادوار تاریخی است . )برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی ، 

 

 ایوان مسجد تاریخی ترجان

 يالت مقدماتی: تحص
قرآن کریم وعلوم مقدماتی را نزد پدرش یاد گرفت ودر سن هفت سالگی به طور خیلی جدی به علوم عربی وفارسی 

روی آورد و سپس در حوزه های علمیه کردستان در محضر برادرش که از قرآن پژوهان بنام مناطق غرب ایران به شمار 
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طه حکمتی که موسس چند حوزه علمیه در آن نواحی است ، به می رفت مال محمد سعید و همچنین عمویش مال 

تحصیل علم در آن نواحی پرداخت . از ابتدای جوانی به عالیق دنیوی وابسته نبود وبه تحصیل علم وعرفان وفراگرفتن 

اده داخالق وآداب اسالمی وانسانی مشغول گردیده، در عنفوان جوانی به حفظ آیات واحادیث نبوی عالقه مفرط نشان 

 به دقت مطالعه می کرد. رااحادیثهمواره کتب تفسیر وشروح مختلفومدتها در این راه زحمت کشید. 

 

 زاده و طالب علوم دینی ـ مدرسة علوم دینی روستای سراحاج مال عبدالهادی افخم
 شمسیهجری  1337سال                                                                       

 

،حاج خویشاوندان ابراهیمی (استادحاج مالجسیم سعادتی)ازعثمانیاحمدمالچوندانشگاهیوحوزویاستادانمحضراز وی

ادیبی ، حضرتحسنهادی افخم زاده ، حاج مال علی ربانی )از خویشاوندان ابراهیمی (حاج مال،حاج مالرحیمیصالحمال
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ماورانی ،مال حسین مجدی، آیت اهلل کمره ای ،مرحوم مصلح ، مرحوم آیت اهلل مطهری محمد،مالسیادتحاج بابا شیخ

 .کرد علموفیضکسبشهابیمحمود،سیدکردستانیشیخ االسالممحمدمشکات ،سیداهلل،مرحوم آیت

 

 

 حاج مال هادی افخم زاده 
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در جنگ  وان نخست وزیر را داشت . ایشانشمسی عن 1324در دوران تشکیل حکومت کردستان در سال  حاج بابا شیخ

ه.ش نشان 1293اول جهانی علیه روسها جنگیده بود وحتی از جانب امپراطوری عثمانی سلطان عبدالحمید دوم سال 

 لیاقت گرفته بود. 
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 دوران طلبگی در ترجان 

دور ونزدیک بود .ایراهیمی در  دارالعلم ترجان همچون دانشگاهی عظیم در آن دوران پذیرای طلبه های زیادی از نقاط
 توضیح این دارالعلم می گوید: 

که درآن علم تدریس شده است مانند دانشگاههای امروزی که غیر از علوم ومعارف دارالعلم یعنی خانه ای»
 اسالمی تمامی علوم دیگر نیز تدریس می شد .از جمله فلکیات ،ریاضیات ،ادبیات ،تاریخ وجغرافیا.



88 
 

 
سه سال واندیمرحوم با با شیخ )وزیر کابینه قاضی محمد(بودم. خدمتدر،روستای ترجان در1333در سال»

-دبودن یزادیب نحسنمال،از جمله دیگر اساتیدرا خواندموتصوف عرفان ،در محضر ایشان تفسیر قرآن،فلکیات 
 ر سقز فوت نمودند. دانستند،بعدها دمیخوبخواندم ، ایشان منطق رارا منطقعلمخدمت ایشاندرکه

 

 
 سيد مصطفی سيادت

وسید قادر وسید مصطفی در حجره مهمانداری ما  تدریس می کردپسران حاج با با شیخ ،سید عزیز تاریخ را 
    کردیم.روزگارمان این چنین سپریرا می کردند. مجادله شعر وادب) شب شعر (داشتیم وبحث علمی می

.مال قادر نظیفی خیلی شکمو بود می دانست پسران زنبیل من را داشتیم دوران خوشی در منزل بابا شیخ .شد
بیل در زندوست دارند وغذاهای خوبی برای من درست می کنند هر بار  با من به منزل سید زنبیل می آمدند .

 ید محمدس کردیم . وساعتها مجادله مینشستیم می )پدرشان(علیشاهونوجوان بودند باسید انوروسید عمرکه 
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و بوی گفت که تمی منسید محمد بهمی رفتم دارالعلم ترجان هر وقت به یکی از همکالسیهایم بود ،نورانی 
 .«می دهی )او را در تو دیدم(   پدر بزرگت خلیفه بهارا

 
 

 
 

 روستای ترجان(نمایی از )

 

 

 

 دوران طلبگی در مهاباد           
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در نزد حسین مجدی بودم .مالنقاه شمزینان ومسجد بازار در خدمت عالمهبعد از ترجان به مهاباد بازگشتم ودر خا »

ه از روی آن کداشتندرا فرا گرفتم. عالمه مجدی اسطرالبیجفر)کتابی رمز مانند بود (واسطرالب،علمایشان نیز فلکیات

قمر  )را تکرار می کردند: ،بعدهاآن را به قیمت صد تومان فروختند ،عالمه قزلجی همیشه این شعرگفتبه ما درس می

  «می نوشتیم واز چاپ هیچ خبری نبود..تمامی مطالب را با دست (است وعطارد وزهره ،شمس ومریخ ومشتری وزحل

 ای از طالب مدرسه علوم دینی مهابادعده

 
 د و مراسم شادمانی به مناسبت پایان تحصيل یکی از طالب مدرسه بامسجد جامع مها

 اسطرالب چيست؟
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 تخته ای و وفوالد آهن از یا و برنج یا برنز جنس از که است فلزی مدور صفحه و دستگاه معمولی و رایج الباسطر
 یداپ قبیل از نجومی کارهای ومحاسبات مطالعات برای و شده ساخته مستحکمی و ظریف و دقیق بسیار طرز به

 جغرافیایی عرض و طول آوردن دست به و البروج منطقه و سیارات و ستارگان محل آفتاب زاویه و ارتفاع کردن
 هرودخان پهنای و کوهها ارتفاع آوردن بدست برای همچنین و سال مختلف فصول و روز شبانه مدت تمام در محل

 بر آنها امن که سیاراتی و ثوابت ستارگان یکایک غروب و طلوع ساعات تعیین و زمین طبیعی عوارض سایر و ها
 الماس دوره در الخصوص علی)محل هر آفتاب غروب و طلوع ساعات محاسبه یبرا و بسته نقش اسطرالب شبکه

 دستگاه از دهاستفا هنگام در که حقیقت این به توجه با. است شده ساخته( شد اضافه برآن هم نماز ساعات تعیین که
-وسیلههبکهای محاسبه کش خط مانند.)نیست ریاضی فرمولهای دانستن و کاربردن به جهت احتیاجی هیچ مذکور

 آوردن بدست بلند، های ساختمان یا ها کوه ارتفاع گیری اندازه برای وسیله این از.( شودمی برده کاربهمهندسین
 .شود می استفاده نیز ناوبری و زمان

 

 
 دستگاه اسطرالب                                                                         

 
 ابزارچندنوعنامکه و در جایی دیگر آمده است .است شده تشکیل"گیری نشانه"لولهومدرج دایره نیم کی از وسیله این 

 قبله ،شب و روز ساعات در وقت تعیین ،ستارگان و خورشید میل و بعد ،سمت ،ارتفاع سنجشبرایکهنجومى گیریاندازه
 جهان علمى ابزار ترینکهن را آن گاه که دستگاه این.  است رفتهمى کار به دیگر مقاصد و آفتاب غروب و طلوع زمان و

 ،یونانیان شناسىستاره دانش شکوفایى دوران در ،حقیقت در. است شده ساخته یونان در مق 3 سدۀ در احتماالً خوانند،مى
 بوده استفاده مورد 4مسطح اسطرالب نام به دیگری و ،3حلقوی باسطرال نام به یکى ،متفاوت گیریاندازه دستگاه دو

 )برگرفته از سایت گوگل(. است

 
 خاطره ای از آن دوران :
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شیت حهنامروزی مردی به» سجد بزرگ ترجان پایش را  تن)محمد دیوانه (که پیراهنی بلند برمه  شت در م  دا
شت وگفت :وانزلنا هذا القرآن علی در ضعاًمن    آب گذا شعاً متوا شیته اهلل . این گفته جبل لرایته خا حاج با با ،خ

 «خوشا به حال تو . :»حاج با با شیخ گفت شیخ را مجذوب کرد .
در خانقاه شمزینان در محضر عالمه مال حسین مجدی فارغ التحصیل شدم . بعد از اجاز ه افتا وتدریس مال 

مریدان خانقاه نهری بدون  تعداد هشت نفر از «آخوندی کن  در مسجد عباس آقا»صادق واثق باله فرمودند:
 حاج حسین الیاسی ، وحاج عبداهللاز جملهنفرشان دواسم  ،اینکه به من بگویند نزد شیخ نهری رفته بودند 

دهد. به ایشا ن بنویس که امام خانقاه  چلبی را یادم هست گفته بودند که مال صالح به حرف تو گوش می
تعهد می دهیم سالی صد تومان به ایشان بدهیم که مجموعاً هشت صد تومان می شد ،اوقاف شود. ما هم 

می دهم . )این ماجرا بین  هم صد تومان می دهد ،شیخ هم گفته بود که من هم زکات سالیانه ام را به او
  بود (. 1340تا سال 1337سالهای 

 اساتيد وافراد تاثير گذار بر ابراهيمی 
ظاهری ومعنوی هر استاد ی می تواند در روح لطیف شاگرد تاثیری شگرف داشته باشد وبهتر   بی گمان شخصیت  

سازد. روح لطیف ابراهیمی       شکوفا  شد دهد و از هر پند ویا کالم حکمت آموزی نو نهاالن باغ حکمت ودانش را ر
کتر دت بالید وشــناور شــد. نیز از این جذبه ها برخوردار شــد وبا یافتن الگوهای عملی در دارالعلم ترجان به ســرع

سی که از          شغول بوده اند ولی دربین این افراد ک صیل وفراگیری علم م ساتید زیادی به تح ضر ا ابراهیمی در مح
 نظر ایشان بیشتر از همه بر وی تاثیر گذار بوده بابا شیخ )سیادت (بوده است .

وردر دنیا حکمت مشاع که ارسطو وسقراط که شعر شاعران را می خواندند. دو مکتب فلسفی مشهطبس رسم بوددر»

پیرو آن بودند وشیخ اشراق )افالطون (است. فلسفه اشراق را به کردی ترجمه کردم .در خدمت با با شیخ تفسیر 
قرآن وفلکیات را می خواندم )ستاره شناس ومفسر قرآن (ایشان روح عرفان داشتند وهمین روحیه ایشان بر من 

تاثیر ات  ایشان برمن این بود که  مباحث عرفان را به خوبی برایمان می گفتند وهمین تاثیر گذار بود. از جمله 
) که به شیخ اشراق مشهور است (را موضوع باعث شد که به عرفان عالقمند شوم وکتاب حکمت اشراق سهروردی

وان طریق شهود می ت به کردی ترجمه کنم. چون شیخ اشراق جنبه عرفان را در نظر گرفته اند ومعتقد بودند که از
آوردند  می خدارا شناخت. حاج بابا شیخ نیز روحیه عرفانی داشتند. ،پسرانش همیشه وسیله شادمانی من را فراهم

: ،تهران میابراهی با مصاحبه از )برگرفته حتی در مهاباد نیزبا سید قادر سیادت تا زمانی که زنده بود مراوده داشتم .

 (21 مصاحبه ،ساعت29/5/1393
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 خالد ومال عزیز بها،مال خليفه نوه )با دایره مشخص شده (ابراهيمی ،دکتر ابراهيم ،مال عبداهلل مال خليفه مرحوم

 اساتيد در کردستان        
 در اینجا نگاهی به شخصیت استادان ایشان افکنده ، زندگانی آنان را به شکل گذرا مرور می کنیم .       

 مهاباد( مال حسين مجدی)در       
شمسی ، دانشمندی بود فاضل با خصایص و صفات عالیه بسیار . اساتید 1350عالمه حسین مجدی ، متوفی به سال 

ودانشمندانی همچون شهید استاد عبدالکریم شهریکندی ، مرحوم مال صالح رحیمی )نقده ( ، استاد عالیقدر مال احمد 

ه گشته اند . آقای دکتر کامکار استاد دانشگاه تهران که به منظور مطالعه عباسی راد و... از دست ایشان مفتخر به اخذ اجاز

امی در باره نظ نظامی به مهاباد آمده بود، بعد از دیدار با عالمه مجدی اظهار داشته اند : در بین اساتید و آنهایی که آثاردر

صمدی ، )ندیشه های نظامی احاطه داشته باشد . نوشته اند ، تا کنون کسی را ندیده که به اندازه استاد مجدی بر افکار وا

1373 :353-351) 
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 عالمه مال علی قزلجی )ترجانی (
مال علی ابن مال محمد ابن مال محمود از علمائ قریه ابراهیم آوا نزدیک ناحیه قزلجه تایعه فرمانداری پنجوین استان 

راهیم آوا متولد شد وپس از رشد نزد پدرش مال محمد وارد هجری در قریه اب 1240سلیمانیه بوده است .در حدود 
 الم تحصیل شد ودر مدارس برای تکمیل معلومات به گردش افتادوچندان زحمت کشید تا در علوم مسلط شد. ماموستا

 این در وقت حاکمان.است داشته تبحر نیز موسیقی هنر و ریاضیات علم در شریعت و فقه علم از غیر به قزلجی علی
 های تاروس به فراوان ثروتهای با را وی میخواستند است دینداری و توانا عالمی قزلجی علی مال بودند شنیده که انزم

 (294: 1369)مدرس ،.کنند استفاده او علم از خود روستای جماعت امام بعنوان و ببرند خود
 علی مال ماموستا نزد بود وقت حاکم و میباشد سلطان بداق طایفه از که بک قوچ بنام شخصی ترجان روستای در اما

 مینز و نداریم چندانی قدرت مالی نظر از ترجان روستای اهالی ما قزلجی علی مال جناب: میگوید او به و رفته قزلجی
 هب را زمین آن کشاورزی بهره دارد موقفه بعنوان کوچکی زمین ترجان جامع مسجد اما نداریم هم مناسبی کشاورزی

 بوده روشنفکر کامال فردی که قزلجی علی مال ماموستا.کنی قبول را ترجان جماعتی امام که شرطی هب داد خواهیم شما

 مال ماموستا.آید می ترجانبه ودهدمی ترجیحمهاباد اطراف های روستا حاکمان فراوان ثروت بر را کم ثروت این است
 داشته طلبه ۸۰ الی۷۰ حدود آمده عمل به تحقیقات طبق و شد تدریس مشغول ترجان به رسیدن محض به قزلجی علی
 شورهایک از طلبه تعدادی که است ذکر به الزم.بود گرفته عهده بر  خانم نورالنساء ها طلبه این ومخارج خرج تمام و است

 رجانت روستای به مصر شوروی)از جمله می توان به مال عبداهلل داغستانی اشاره نمود( و داغستان وقفقاز و افغانستان

 بعد قزلجی علی مال ماموستا.اند رسیده ماموستایی و عالمی درجه به و اند کرده علم کسب علی مال ماموستا نزد و مدهآ
 و پیوستایزدی رحمت به قمری هجری۱۲۹۵ سال در وسالگی۷۰ سن در ترجان روستای در تدریس سال ۴۰ تقریبا از

  . است ترجان قبرستان در ایشان مبارک مقبره
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 دکتر سوران کردستانی مرحوم د مصطفی سيادت فرزند مرحوم حاج بابا شيخ جميان وآقای سي

 بر مزار مرحوم موالنا علی قزلجی روستای ترجان در حوالی بوکان

 
 : کرد به موارد ذیل اشاره  می توان که دارد اثر ۶۷حدود قزلجی علیمالماموستا 

عشر            مقوالت در ای رساله -۳حکمت و دین اصول در المک تهذیب -۲فقه اصول در الجوامع جمع بر حواشی -۱ 

 مال ماموستا و پسوی عبداله مال ماموستا جمله از زیادی عالمان ایشان فوت از بعد... و محذوفات نام به ای منظومه -۴
 دمسج جماعت ماما و تدریس مشغول ادیبی مالحسن ماموستا و محمدی عبداله مال ماموستا -مجید مال ماموستا -حامد

 )برگرفته از وبالگ طاهر کریمی (.اند بوده ترجان جامع
 

 
 

 تحصيالت دانشگاهی :  
 دکتر ابراهیمی در صحبتهایشان هنگام رفتن به تهران برای ادامه تحصیل چنین می گوید:   

که زمانیآیدیدر تهران بودم وفقط خداوند در آن تنهایی یار ویاورم بود. یادم مکس وبی پولمن تنها ، بی»
ی م      پسرم سرش را لخت :»گفت کرد ومیمی خواستم برای ادامه تحصیل به تهران بروم مادرم گریه می

 استاد در ادامه صحبتهایش می گوید: «کند وکافر می شود.
خوانم ب تصمیم گرفتم که درس کسی که بخواهد همیشه در یک لباس بماند این نشانه ترس است . من »
  «کسی که بتواند لباس عوض کند شهامت دارد. دارم  اعتقادو
 زبان وادبیات عرب دکترای اخذ به موفق و پرداخت دانشگاهی تحصیالت به ابراهیمی بعد از تحصیالت حوزوی، دکتر
رفت گپاسخ مثبت دانشگاه  در کنکور سال تحصیل در موسسه وعظ وتبلیغ ، 3شمسی ، پس از  1340وی در سال شد.
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در همین رشته در سال را17 )کالوریوس (شکده الهیات ومعارف اسالمی دانشگاه تهران شد و دوره کارشناسیو وارد دان
در دانشگاه آزاد اسالمی  1367به پایان رساند. او در سال  1348را در سال 18)ما سته ری (دوره فوق لیسانس و1344

در رشته زبان وادبیات عرب از آن  1371سال  واحد تهران جنوب تحصیالت خود را در دوره دکتری آغاز کرد ودر
یت آنزد اساتیدی همچونداند ،اش میدوران تحصیلیبارترینپرآنراکه خودشدورانایندردانشگاه فارغ التحصیل شد .

ای استفاده ه  سید محمد شیخ االسالمواستاد،مطهریآیت اهللمرحوماهلل مشکات ،مرحوم آیتمصلح ،مرحوم،ایکمرهاهلل
 در باره آن روزها خودش می گوید : فراوانی از این دوران برد .

کس ازدرس مرحوم شهید مرتضی مطهری در علم االخالق وفلسفه خیلی بهره بردم واستفاده بیش از هر» 
ا به ایشان ر"انسان وایمان "کردم وحتی وقتی که در تهران دبیر دبیرستان البرز بودم ، تصمیم گرفتم کتاب 

 .«توسط انتشارات صدا وسیما )سروش ( این کتاب منتشر شد  1361زبان کردی ترجمه کنم که در سال 
واقعاً ازمحضر ایشان فیض بردم و در علوم کهشهابی بودممحمودسیددر خدمتسالهادر همان»می دهد:  اوادمه
ردم علم ایشان بهره بوتهران خیلی از مطالببرای تدریس در مدارس دوره لیسانسازالفقه ،بعد از فراغتاصول

 (22،ساعت 28/5/1393برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی ،تهران:.«)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اساتيددر تهران:
 آیت اهلل مطهری

کیلومتری شهر مقدس مشهد  75هجری شمسی در فریمان واقع در  1298بهمن  13ستاد شهید آیت اهلل مطهری در ا
روحانی چشم به جهان می گشاید. پس از طی دوران طفولیت به مکتبخانه رفته و به فراگیری در یک خانواده اصیل 

 اسالمی علوم مقدمات تحصیل به و نموده عزیمت مشهد علمیه حوزه به سالگی دوازده سن در .دروس ابتدایی می پردازد
 رایب نزدیکان، و دوستان مخالفت غمعلیر و روحانیت با رضاخان شدید مبارزه علیرغم 1316 سال در. ورزد می اشتغال
وره اقامت پانزده ساله خود در قم از محضر مرحوم آیت اهلل درد شود می قم علمیه حوزه عازم خود تحصیالت تکمیل

و عرفان و اخالق و مالصدرا سال در فلسفه  12در فقه و اصول( و حضرت امام خمینی ) به مدت ) العظمی بروجردی
علی و دروس دیگر( بهره می گیرد. در فلسفه : الهیات شفای بو) محمد حسین طباطبائیاصول( و مرحوم عالمه سید 

                                                           
  17- کالوریوس اسم است وبه معنای کارشناسی 

  18- ماسته ری به معنی کارشناسی ارشد 

http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
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قبل از هجرت آیت اهلل العظمی بروجردی به قم نیز استاد شهید گاهی به بروجرد می رفته و از محضر ایشان استفاده 
نیز مشارکت داشته و  امور اجتماعی و سیاسیوی در مدت اقامت خود در قم عالوه بر تحصیل علم، در .می کرده است

 .از جمله با فدائیان اسالم در ارتباط بوده است

 
 استادشهيدمرتضی مطهری

در حالی که از مدرسین معروف و از امیدهای آینده حوزه به شمار می رود به تهران مهاجرت می کند .  1331ر سال د
اولین جلسه تفسیر  1334در مدرسه مروی و تألیف و سخنرانیهای تحقیقی می پردازد. در سال  تدریسر تهران به د

تشکیل می گردد . در همان سال تدریس خود در دانشکده الهیات و  انجمن اسالمی دانشجویان توسط استاد مطهری
می       که انجمن اسالمی پزشکان تشکیل  1338و  1337معارف اسالمی دانشگاه تهران را آغاز می کند. در سالهای 

سخنران منحصر به فرد  1350تا  1340استاد مطهری از سخنرانان اصلی این انجمن است و در طول سالهای  . شود
 (beytoote.com).این انجمن می باشد که بحثهای مهمی از ایشان به یادگار مانده است

 ایاهلل حاج ميرزا خليل کَمَرهآیت
متولد شد. پدرش، مشهدی ابوطالب  بخش کمرهدر  شهرستان خمیناز توابع  فرنقشمسی در دهکده  ۱۲۷۷خلیل درسال 

ن و نوشتن را نزد عموی خود و سپس دار بود. وی در حدود شش سالگی خواندبی خاتون جان خانهکشاورز و مادرش بی
 خوانسارو سپس  خمینو  جاپلقدر مکتب خانه ده فرا گرفت و در حدود دوازده سالگی برای ادامه تحصیالت به سوی 

خلیل در حدود  .و سایر اساتید فراگرفت مالمحمد خوانساری امینیرهسپار گردید و علوم ادبی و مقدمات عربی را نزد 
سلطان آباد( رفت و علوم فقه و اصول، ) اراکدر حوزه علمیه  مدرسه سپهدارشمسی برای ادامه تحصیالت به  ۱۲۹۶سال 

 ایر اساتید آموخت.و س عبدالکریم حائری یزدیمقداری حکمت و فلسفه و نیز درس خارج را نزد حاج شیخ منطق و 
 

http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
http://www.beytoote.com/scientific/scientist/biography-martyr-motahari.html
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B7%DB%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%BE%D9%84%D9%82
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87_%D8%B3%D9%BE%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DA%A9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
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 آیت اهلل کمره ای

علمیه قم به تحصیل و تعلیم مشغول بود. اساتید  شمسی در حوزه ۱۳۱۴شمسی به قم رفت و تا حدود سال  ۱۲۹۹در سال 
موسس حوزه علمیه قم(، میرزا علی اکبر مدرس یزدی معروف به ) یم حائری یزدیعبدالکرعمده وی در قم، حاج شیخ 

بودند. میرزا خلیل پس از تکمیل تحصیالت، به تدریس  میرزا جواد ملکی تبریزی، میر سید علی یثربی کاشانی و «حکیم»
 (شیخ بهاییو خالصه الحساب  هندسه اقلیدسیسطوح، تفسیر، فلسفه )و نیز علوم هیئت قدیم و تشریح االفالک و 

سید و  مرتضی حائری یزدی، سید مرتضی عسگریتوان از پرداخت. از افرادی که در قم در دروس وی شرکت کردند، می
مال ، فلسفه الهی و فلسفه (ارسطوو  فالطونا، سقراط) نام برد. میرزا خلیل به نظریات فالسفه قدیم یونان ود طالقانیمحم
 )برگرفته از سایت ویکی پدیا(.ها عالقمند بودین و مطالعات تطبیقی آنصدر المتاله -شیرازی  صدرا

 
 آموزشی بعد از انقالب ، دوران فرهنگی   -ب         

 ابراهیمی در مقایسه اوضاع فرهنگی دوران انقالب ورژیم گذشته می گوید:          
 

اسیر قرآن که از که از کشورهای عربی در سالهای بعد از انقالب در ایران کتابهای معتبر وعمده ای از تف»
واسالمی به تهران آورده ودر نمایشگاه بین المللی در تهران به نمایش گذارده شده بودند ، مجدداً از روی 
تفاسیرمعتبر مفسران قرآن در جهان اسالم ترجمه وتفسیر قرآن در جهان اسالم ترجمه وتفسیر قرآن به زبان 

ودم .بعداًمتوجه شدم مخارج فراوانی برای چاپ وانتشار الزم دارد،لذا به کردی را تصحیح وویراستاری نم
همشهریهای عزیزم کسانی که خود را خدمتگذار دین واهل علم می دانستند و به منزل اینجانب در تهران 
رفت وآمد داشتند ، پیشنهاد کردم که تر جمه وتفسیر قرآن اینجانب را چاپ ومنتشر کنند وبه آنان گفتم 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B2%DB%B9%DB%B9
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%B1%DB%B3%DB%B1%DB%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D9%85%D9%84%DA%A9%DB%8C_%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%D9%87_%D8%A7%D9%82%D9%84%DB%8C%D8%AF%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D8%AE_%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%B9%D8%B3%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C_%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B1%DB%8C_%DB%8C%D8%B2%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%B7%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%B7%D9%88
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D8%A7_%D8%B5%D8%AF%D8%B1%D8%A7
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لماً برایشان در آمدمادی وخیرآخرت نیز در بر خواهد داشت ، اما این عزیزان به بهانه اینکه تا کنون کار مس
فرهنگی نکرده اند واز ورشکستگی مالی واز دست دادن سرمایه خود می ترسیدند ، از بار مسئولیت چاپ آن 

 نماز ودعا خوانی مشغول گردیدمبه تهجد و شانه خالی کردند تا شبی از شبهای جمعه وضو گرفتم وتا صبح
واز خداوند خواستم اگر  ترجمه وتفسیر قرآن کریم توسط به زبان کردی در پیشگاه با عظمت پروردگار مقبول 

که توسط سازمان 19است وسیله چاپش را فراهم سازد ، روز بعد عده ای از اصحاب مجله کردی زبان )آوینه (
ی شود، جهت احوالپرسی ودیدار به منزل اینجانب تشریف آوردند تبلیغات اسالمی در تهران چاپ ومنتشر م

وجناب آقای )سید کاظم مصلح ژار آبادی (که از اعضای هیئت تحریریه )آوینه ( بود بعد از آگاهی از ترجمه 
وتفسیر قرآن به زبان کردی وحروف چینی وسایر ماجراها ی آن توسط اینجانب اظهار داشت یک نسخه از 

را به ایشان تحویل دهم تا به مقامات سازمان تبلیغات اسالمی ارائه نماید بلکه از طریق مجله  تر جمه مذکور
کردی زبان )آوینه (آنرا چاپ کنند ، فوری یک نسخه از آن را به ایشان تحویل دادم وپس از ده سال این 

خورشیدی در  1376دست وآن دست گشتن سرانجام در سالروز تاسیس سازمان تبلیغات اسالمی در سال 
هزار نسخه وبا قرآن دستخط عثمان طه چاپ ومنتشر شد. همزمان با تشکیل کنفرانس وحدت اسالمی  5

درتهران از اینجانب دعوت به سخنرانی کردند. اینجانب ضمن تشکر وقدردانی از مقامات مسئول برای حضار 
به زبان کردی توسط اینجانب را بعنوان سخنرانی کردم . اهل قلم ، اندیشمندان وروزنامه نگاران ترجمه قرآن 

یک طرح عظیم فرهنگی که در فضای پر از معنویت جمهوری اسالمی برای اولین بار انجام گرفته نام بردند. 
 «تجدید چاپ واکنون برای بار پنجم زیر چاپ است .  1377این ترجمه در سال 

 
 
 
 

 
  آموزشی –فعاليتهای علمی 

 ریس در حوزه (فعاليتهای آموزشی ) تد -الف
( اجازه نامه لغت وتدریس را در علوم و معارف اسالمی به دست آورد وبه عنوان مدرس 1330وی از دهه سی شمسی)

به تدریس علوم دینی واقامه نماز جماعت در خانقاه نهری مهاباد پرداخت . ابراهیمی چون در علوم معقول ومنقول نیز 
وران داشت ،در مدرسه بزرگ اسالمی )مزگه وتی  سوور یا مسجد سرخ( که به گواهینامه الزم را از وزارت فرهنگ آن د

 مدرسه علوم دینی اشتهار داشت و دبیرستانهای آن شهر نیز عهده دار تدریس شد. 
 تدریس علوم دینی وخاطرات آن دوران :

 ه طلبهدر خانقاه شمزینان در قسمت شیشه بند )که در آن زمان رنگارنگ بود (ب1338و1337در سال »
هادرس می گفتم .عقاید شیخ محمد عبده را تدریس می کردم )بحث علمای دین بود (یک روز خاله مین 

مگر فقط در کتابهای عربی وجود دارد که علمای دین باهم :» برزنجی در حین تدریس نزدم آمد وگفت 

                                                           
  19- آوینه به معنی آینه 
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ستیم حرف برای گفتن مناظره فکری وعقیده ای داشته باشند )مانند ماتریدی واشعری (ما هم که شاعر ه
ت مردی پش:»داریم .ما مغازه دار هستیم ولی مغازه دار بودن از شیخ بودن بهتر است .خاله مین دوباره گفت 

واین ...«. سر من گفته که خاله مین بابی شده من هم در جواب او گفتم من خودم هستم او هم با پدرش 
 سروده را گفت:

 ئه گه ر بیت وخالم نه سره وی »
 به سه ر دینم ملی بو نیری دانه وی  وای

 «ئه منیش به پیچه وانه ئه وهینده ی لی بلیند که وی ته ره غه ی لی وه ده رکه وی 

 : مهابادشاگردان استاد)طلبه ها (در خانقاه نهری               
ری .در خطیب وامام جمعه مساجد مهاباد شدم ابتدا در مسجد جامع شهر وبعد در خانقاه نه 1335سال »

بودیم امتحان مدرسی  آخوندعده ایتحان گرفتندمزمان از روحانی ها ا آن همان سالها از طرف وزارت فرهنگ
رادادیم ، در این امتحان شاگرد اول شدم چون فقه شیعه را نیز خوانده بودم وهمه سواالت را به خوبی جواب 

ر مسجد سرخ شدم ،عصرها نیز در خانقاه نهری مجوز تدریس را گرفتم . بعد از آن مدرس علوم دینی ددادم. 
آیاتی را حفظ می کردم وبرای تحلیل این آیات مطالعه زیادی داشتم وآن را برای مردم بازگو می کردم ،همین 

در مهاباد مدرسه علوم کارها زمینه ساز فیش برداری برای ترجمه وتحلیل قرآن کریم به زبان کردی شد. 
مال صادق واثق باله به من گفت : من نمی توانم طلبه ها را نگه دارم تو آنها را دینی را که گذاشته بودند 

)فرماندار وقت( نیز حجره ها را تعمیر کرده بود .مال صالح پسوه ای ،شیخ 20قبول کن. درآن زمان ورهرام
ن کردند. من مالی جوانی بودم وهمه تعجب می کردند که در ایعزالدین حسینی هم در آنجا تدریس می

 سن وسال تدریس می کنم . طلبه هایی که پیش من در س می خواندند:
یکی از آنها  سید عمر پارسا بودکه بعدها قاضی دادگستری شد. دکتر فهمی برادر زاده احمد الهی ، شریف »

حاضر وکیل است ،صمیمی ،معتصم علیار ،رحمان شریف زاده ،همه در دانشکده قضاوت عظیمی که در حال
زبان که همه بعدها وکالی  ماهری شدند ،عصرهای تابستان اصول فقه ،دستور خواندندمیس)حقوق( در

  اسماعیل شریف زاده نیز یکی از دانشجویان ریاضی بود که نزد من عربی را .خواندندعربی را نزد من می
 می خواند. 

                                                           
ها به تقلید از بداق سلطان محبوبیتی چشمگیر برای خویش ایجاد ی مدرسه مسجد سرخ و احداث خیابانا و ساماندهی دوبارهفرماندار و والی مهاباد در عصر پهلوی با احی« ورهرام -17
 دنیا به کشاورز یاخانواده در خوی شهرستان توابع از آباد بدل روستای در ۱۲۸۸ سال در ورهرام کریم وهنوز هم مردم از ایشان یاد می کنند ومی گویند دوران ورهرام . سپهبدنمود
  سالگی در پاریس درگذشت.82شد.درسن  منتقل مهاباد پادگان به افسری درجه اخذ از پس و نظام مدرسه وارد ۱۳۰۶ سال در ورهرام کریم.آمد
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از مدتی ن می گرفتند. بعدتوما 500تومان به ما پرداخت می شد. بقیه ماهی  300از طرف اوقاف ماهی 

تدریس در حجره ها من را راضی نکرد وهر روز بیشتر تشنه فراگیری علم ودانش می شدم. اشتیاق به تحصیل 
که ادیب ومالی مهتدیآقارحمانروزمن را بر آن داشت تا در کنکور شرکت نمایم وراهی تهران شوم . یک

بود. در تهران استاد کرسی فقه شافعی بود محمد شیخ  برای تهران لباس آخوندی پوشیده باسوادی بود
االسالم کردستانی هم از جمله افرادخیلی ادیب وبا سواد بود .ورهرام که شیخ االسالم ومهتدی را با خود به 

 « مهاباد آورده بود وبا حسین مجدی برخورد کرده بودند سراغ من را از ایشان گرفته بودند . 
 

 
 کریم ورهرام      

 فتن به پایتخت وترک زادگاه ر

بعد از قبولی در دانشگاه ،آخوندی وتدریس علوم دینی در مساجد مهاباد را ترک کردم وبه  1340در سال »
از زندگی کردن در تهران آنچه که نصیبم شداین بود که بتوانم  دنبال تحصیالت آکادمیک به تهران آمدم .

 هتحصیل بدهم وبه عبارتی وارد دنیای علم وهنر و اندیش کادمیک ادامهآبه شیوه  آنجا در دانشگاههای
شنا شدن با افراد وشخصیتهای علمی در تهران به من یاد داد که چگونه راه خدمت به میهنم را آدیدن وشوم.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%87:Varahram.jpg.png
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در تهران همیشه به این دلخوش بودم که از کتابخانه های موجود استفاده کافی را برده ام وبا . ادامه دهم
بدیهی است که آمدن به تهران خیلی چیزها را نیز از من گرفته ای بیشتری را یاد گرفته ام .مطالعه چیزه

است .دوری از زادگاهم واینکه نتوانستم از نزدیک علم خود را از طریق تدریس در اختیار نوجوانان وجوانان 
 «کرد بگذارم .

 

 
 

 1970زانویه  19قمری، 1389شمسی  ،  29/10/1348عکس ابراهيمی 
 

  دبيرستان درتدریس          
پس از اخذ لیسانس وفوق لیسانس در دبیرستانهای تهران به تدریس ادبیات فارسی وزبان عربی محمد صالح ابراهیمی 

و در دبیرستانهای معروفی  آورد به تدریس در دبیرستانهای تهران روی 1371تا سال  1348از سال مشغول گردید.
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آیت اهلل سعیدی تهران به تدریس زبان وادبیات فارسی وعربی پرداخت وباالخره در سال  چون البرز ، استاد مطهری ،
 از وزارت آموزش وپرورش بازنشسته شدند.  1371

 تدریس در دانشگاه
ضایی وخد        از دیگر فعالیتهای  شکده علوم ق سالها ، تدریس در دان صالح ابراهیمی در همین  شی محمد   ات اداریمآموز

 محسوب می شود وطی"تقریب مذاهب اسالمی "المی است . او هم اکنون از اساتید برجسته دانشگاه ودانشگاه آزاد اس
ایرانی را آموزش وانسته هزاران دانشجو ودانش آموزونوجوان   ، تماه از آن می گذرد  6سال و   37این سالها که بیش از  

ود اســتادی عظیم الشــان شــدند وحاال راه شــاگردانی که هر یک برای خدهد وبه این موضــوع بســیار افتخار می کند .
، محمد صــالح ابراهیمی را می توان یکی از چهره ترین اندیشــمندان واهل اســتادشــان را می پویند . از همه گذشــته 

کردی زبان صورت کامل به  در ایران توانست قرآن کریم را به   1376در سال  مطرح کرد. اوبرای نخستین بار  فرهنگ
سیر کند .  سال     ترجمه وتف سال بعد یعنی در  شنایی  1361و چند  شهابی   با  آ ساز  افتد که زمینهاتفاق می سید محمود 

 . تا کنون است ابراهیمییک جریان عمده در کارهای 

 

 
 

 تهران اسالمی مذاهب دانشگاه استاد ابراهيمی صالح محمد دکتر
 

 
 

 (تحقيقی -های پژوهشیفعاليتفعاليتهای علمی شامل ) –ب     
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شته     تحقی -1 سیر نو شمندان کرد که بر قرآن تف شماره  قی دربارۀ اندی شجرۀ الدریاداره   6ک گرتو ص یه 262اند به 
 ک گرتو راجع به زنیه 265ی مرواری و شماره

شی پیرامون با  -2 شماره های        پژوه سیروان  شیوه دایره المعارف وچاپ آن در هفته نامه  سمکو به   290با طاهر لورو
ســال شــشــم، شــماره 1383،در ســال 346،365،306،324،321،311،273،371،326،273،343،

 چاپ سنندج 10صفحه 23/3/1383مورخ 278، شماره  16/3/1383مورخ 277

 شرکت در کنگره ها وهمایشها :
در تاالر بین المللی صــدا وســیمای 10/3/2002شــرکت در کنگره بزرگداشــت ژنرال مصــطفی بارزانی در تاریخ  -1

 جمهوری اسالمی ایران 
 در تهران 5/10/1372و4کت در کنگره کرمانشاه شناسی شر -2

 شرکت در همایش یادواره شهیدان حلبچه سوخته تکرارهیروشیما  -3

 29/10/1373شرکت در کنگره یادمان وفایی مهابادی در مهاباد  -4

 در شهر سقز 18/6/1375شرکت در یاد واره محمد رسول شیرازی  -5

قانون اساسی    15ودر خواست رای اجرای اصل   11/9/1379شرکت در همایش سید طاهر هاشمی در کرمانشاه      -6
 )تدریس به زبان کردی (

 که در دانشگاه کردستان و در ده باینچو تشکیل شد 17/6/1374و  16احمد باینچو  شرکت در کنگرۀ شیخ -7

 شرکت در کنگره گسترش ادبی فارسی در تبریز. -8

شان     -9 سی و رجال دینور که که در    شرکت در کنگره کرما سرای بهمن   5/10/1372و  4شنا در تهران در فرهنگ
 .تشکیل شده بود

 5/9/1372و4شناسی شرکت در کنگره اولین همایش ساالنه پژوهشهای کردستان  -10

 
 شمسی 4/6/1373تا  2تأتر دانشگاه کردستان از اصغر کردستانی در آمفیشرکت در بزرگداشت سید علی  -11

  1371شهریور  24و  23ئاتر دانشگاه ایالم در شرکت در کنگره غالمرضا ارکوازی در آمفی ت  -12
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13-  

 
 

در آمفی تأتر دانشگاه  1373مهر و اول آبان  30شناسی در کردستانپژوهشهای  شرکت در همایش ساالنه -13       
 کردستان 

 29/10/1373شرکت در کنگره بزرگداشت عبدالرحیم وفایی در سینمای تربیت مهاباد   -14         

 مریوان 28/2/1375و  27شرکت در کنگره بزرگداشت بیَسارانی    -15          

 در سینما فلسطین تهران 28/9/1374شرکت در جشن هنر کردی   -16

 شهید آوینی در شهرستان کرمانشاه در سالن  11/9/1379شرکت در کنگرۀ بزرگداشت سیدطاهر هاشمی -17

زارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و انجمن آثار مفاخر شرکت در کنگرۀ بزرگداشت محمد قاضی که از طرف و-18
 .غربی در شهرستان مهاباد در سینما تربیت تشکیل شده بود فرهنگی آذربایجان

 
 از راست :محمدقاضی ودکتر ابراهيمی

 23/3/1381درژار()ههشرفکندیعبدالرحمانکردنامدارشاعرومترجمنویسنده،محقق،بزرگداشتدرشرکت -19
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 تربیت مهاباد سینما در

 در سنندج 8/5/1381شرکت در کنگرۀ بزرگداشت سید محمود گلشن کردستانی  -20

 ژار( درشرکت در کنگرۀ بزرگداشت محقق، نویسنده، مترجم و شاعر نامدار کرد عبدالرحمان شرفکندی )هه -21

 شمسی 25/7/1381م و 2002آگوست  18ولیر( کردستان جنوبی )هه

 

 
 

 .در سقز تشکیل شد 10/6/1371و  9که در شرکت در کنگره مولوی کرد  -22

 شرکت در کنگره گسترش ادب فارسی در تبریز. -23

به زبان 8/3/1373شرکت در کنگره والیت واهل بیت )ع(در گستره ادب فارسی وقرائت مقاله در عصر روز  -24
 فارسی

 و قرائت اشعار به زبان کردی 18/12/1373شرکت در بزرگداشت شهدای حلبچه دانشگاه تهران  -25

 3/9/1365شرکت در کنگره فرهنگی وادبی کردی در شهرستان مهاباد در تاریخ   -26

 2/10/1373شرکت در شب شعر دانشکده ایر کبیر تهران در تاریخ  -27

 در شهرستان مریوان 12/2/1376و11شرکت در کنگره ناری در تاریخ  -28

انشاه در تاریخ شرکت در باره کنگره بزرگداشت سید طاهر هاشمی درسالن شهید آوینی شهرستان کرم -29
11/9/1379 
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 سخنرانی ها :     

 1365 سال در مهاباد در کردی ادب و ،فرهنگ زبان کنگره در سخنرانی -1
 در مهاباد 1377سخنرانی در یادواره محمد قاضی مترجم نامدار کرد در سال  -2

در 23/3/1381ه هه ژار ( سخنرانی در کنگره بزرگداشت شاعر ونویسنده نامدار کرد عبدالرحمن شرفکندی )متخلص ب -3
 مهاباد 

 8/5/1381سخنرانی در کنگره بزرگداشت سید محمود گلشن در سنندج  -4

اگوست 18سخنرانی در کنگره بزرگداشت شاعر ونویسنده نامدار کرد عبدالرحمن شرفکندی )متخلص به هه ژار (  -5
 در اربیل عراق 2002

 6/1371/ 24و 23 ایالم درسخنرانی در کنگره غالم رضا اکوازی دردانشگاه -6

 در مریوان 2/1373/ 28و27سخنرانی در کنکره بیسارانی  -7

 28/9/1374سخنرانی در جشنواره هنر کردی  -8

 تأتر دانشگاه کردستان در همایش سالگرد شهدای حلبچهسخنرانی در آمفی -9

 ی تطور زبان کردی در سالن مهمانسرای کردستاندرباره سخنرانی  -10
در تاالر بین المللی صدا وسیمای 10/3/2002طفی بارزانی در تاریخ سخنرانی در بزرگداشت ژنرال مص -11

 جمهوری اسالمی ایران 

کرمانشاه سخنرانی شهرستاندرآوینیشهیدسالندر11/9/1379سیدطاهر هاشمی بزرگداشتکنگرۀدرسخنرانی -12
 د.کردن

 3/9/1365سخنرانی در کنگره فرهنگی وادبی کردی در شهرستان مهاباد در تاریخ  -13
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 دکتر محمد صالح ابراهيمی هنگام سخنرانی در سالروز فوت استاد هه ژار

 

 

 مصاحبه ها:
  شمسی 1380پنجشنبه مهر  713مصاحبه در روزنامه انتخاب شمارۀ  -1

،مورخ 5میالدی،ص 2004سال 164/20مصاحبه با روزنامه جنبش اسالمی چاپ کردستان عراق )شماره  -2
 2003دسامبر  18و27/9/1382

 1382در سال 13و12ا روزنامه مهر شماره مصاحبه ب -3
  20و  19ص  10/6/1380شنبه  13کتاب هفته شماره -4

  8ص  1377اسفند  2سال  45آبیدر شماره  -5

  2317شماره  8سال  2002دسامبر  2و  11/9/1381دوشنبه  20ـ روزنامه ایران ص 6

 تهران 17543شماره  16/9/81شنبه  14ـ روزنامه کیهان ص 7

  1380چاپ مهر  14و  13ص  83ستان قرآن شماره ـ گل 8

  19/12/1377چهارشنبه  17ـ جمهوری اسالمی ص9

خورشیدی و چاپ عین گفتار در روزنامه  16/7/1381چاپ  125دورۀ سوم شماره  28ـ ایضاً گلستان قرآن ص  10

و آگوست  6/26/1376شماره  5بنام )شرح یک ماجرا(آبیدر ص  5/11/1381،  5سال  209شماره  4سیروان ص 

 م 1997

 )راجع به گلشن کردستانی(  1377دوره جدید آبان و آذر  41و  40 ـ آبیدر شماره11

 تحقیقی در شعر گوران  1377مهر  39ـ آبیدر شماره 12

 5/8/1378،  4شماره  15است؟ آبیدر ص  ای قرآن را به زبان کردی ترجمه و تفسیر کردهپول( به چه انگیزهـ )شه13

 288و  244ـ و شماره  5ری په 6م سالی  2/7/1999ک گرتو( ـ مصاحبه با روزنامه کردی )یه 14

 دربارۀ زبان و ادب کردی  12/6/1378و  5/6/1378،  2سال  24و  23ی ی سیروان شمارهـ روژنامه15

 ای بر زبان و ادب کردیمقدمه 1/9/1376و  11/24/1376و  10ـ آبیدر شماره 16

  148تا  139م ص 2000ی تموزی  6شین در مجله )پیف( شماره گفتار تحقیقی راجع به کیلهـ چاپ و  17

 21م ص  2000تشرین  52/5ی چاپ گفتار تحقیق راجع به عارف ربانی شیخ احمد جزیری در )رامان( شماره-18

سال  41ی و شماره 1372سال  89و  87و  86و شماره  1365سال  22تا  20ص  5ـ سروه شماره  25تا 

 که اشتباهاً بجای ابراهیمی )ابراهیمیان( نوشته شده است  1375سروه چاپ  54ری په 124و  123شماره  1368

  5/7/1376چاپ  3ی ـ آبیدر راجع به شیخ اشراق شماره19

  1373ـ چاپ گفتار در کتاب کردستان چاپ دانشگاه کردستان پاییز 20

         سال اول  2و1ی )ویرا(، گاهنامه فرهنگی، اجتماعی، ادبی، شماره وردی و مجلهی کچاپ گفتار در مجله آوینه -21      
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 . 8تا  4دانشگاه ایالم ص  1381

 2ی دانشجویی دانشکده پزشکی تهران سال ساریژ ماهنامه ادبی، اجتماعی، علمی، فرهنگی و هنری نشریه -22

  1379چاپ اردیبهشت  11ص ی دومشماره

  1380چاپ  3شجویی ژوان دانشگاه کردستان معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شماره نشریه دان -23

 ی 1379ناسی ورامانی ههت به کونگرهری کورد، تایبهنگ و هونهرههنی زمان و فهنجومهگوفاری ئه -24
 تاویهه

 ـ ز ـ سوئید  1996چاپی  37ی وراماندا و گوفاری یاری ژومارهژن له هه -25

و  37ری په 159ی و سروه ژماره 1378رمانانی چاپی خه 41تا  36ری په 158ی گوفاری سروه ژماره -26

ـ کیهان هوایی، روزنامه اطالعات، کیهان فرهنگی، هوخت، مهر، ارمغان، مجله گالن،  1378ری زبهچاپی ره 38
 الویژ و ... گه

به فارسی و با شبکه کردی سحر و پخش دهها برنامه به زبان کردی  4و  3و  2و  1ها با تلویزیونهای: کانال و مصاحبه
 در شبکه کردی سحر. 

 مسئوليتها :        
سئولیت  شان  از م سة مطالعات و تحقیقات     ای س سالمی در بخش  مؤ شگاه تهران آغاز می  ا سال   دان های بعد شود و در 

سؤول   سة پژوهش    وم س ستیار تحقیق در مؤ سالمی تا اینکه به ت  هاید ست می زند    ا سیر قرآن کریم د وی  .رجمه وتف
 تعلیقات مفیدی بر کتب علمی وفقهی وتفسیر واصول نگاشته است . 

 عضو هیئت رئیسه کنگره کرماشان شناسی  -1

  بزرگداشت غالمرضا اکوازی  کنگره رئیسه هیئت عضو -2

  شناسی کردستان کنگره رئیسه هیئت عضو -3

 شیرازی  سمیناربزرگداشت استاد رسول رئیسه هیئت عضو -4

 رئیس انجمن زبان وفرهنگ کرد -5

 (19،تهران: ساعت 28/5/1393رئیس جامعه کردهای مقیم مرکز و...)برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی ، -6
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 دکتر محمد صالح ابراهيمی

 جوایز ولوح تقدیر : 

 4 تا2 ریختا از سنندج دانشگاه در کردستانی اصغر علی وسید حلبچه مقاله مناسبت به جایزه دریافت -1 -30

/6/1373                

اهدای جایزه ولوح تقدیر به مناسبت قدردانی ا زکارهای فرهنگی دکتر ابراهیمی از سوی جامعه نظام مهندسی ایران در  -2
 تهران ، خیابان صبا 

 (و...پولشهر کردنشین از )شه 10چاپ تقدیرنامه نمایندگان کرد در مجلس شورای اسالمی تهران از  -3
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 ستيوال چاپ ونشر بدر خانف

 نکوداشت وتجليل:           

 تقدیر جمعی از نمایندگان استان کردستان از مترجم قرآن کریم به زبان کردی 
زبان مجلس شورای اسالمی ضمن نامه ای از آقای محمد صالح ابراهیمی مترجم قرآن کریم به کرداز نمایندگانجمعی
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نامه این عده از ترجمه قرآن به کردی به عنوان تالشی سترگ وعظیم یاد شده واین  زبان کردی تقدیر وتشکر کردند .در
این نامه را نمایندگان مردم دانسته شده است .الهیجانبخشخدا وایمان به کالمروحیه سرشار از عشق بهاقدام ناشی از

ه ذکر الزم به وجوانرودوایالم امضاء کرده اند.پیرانشهر وسردشت ،مهاباد، سنندج ،دیواندره ،کامیاران،قروه،سقز وبانه ،پاو
م پذیرفته پیش انجاسالچندکردستانسنتاز علمای اهلتوسط استادابراهیمیسورانیکردیکریم به زباناست ترجمه قرآن

 (14:ص1377)روزنامه جمهوری اسالمی ، کرد زبانان سراسر جهان مواجه شده است.توجهقابلاستقبالوبا
 

 
 

 
 



113 
 

 
 

 

 

 
 استادفرهنگیفعاليتهای
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 مانی،خصوصاًز به آنها اشاره می شوددو بخش رسانه و مطبوعات درکهبودهمختلفهایزمینهدرایشانفرهنگیفعالیتهای
انجمن زبان وفرهنگ مطبوعات ،رسانه ،های در زمینه،ودانشگاهها مدارسدربر تدریس مدند عالوهآکه ایشان به تهران 

 .ای داشته اند دهگسترنیز فعالیتهایوردن جامعه کردها آکرد،به وجود 

 آغازفعاليت در رسانه ها : 
لمی وادبی مفیدی چنان که پیشتر آمد ، محمد صالح ابراهیمی یکی از چهره های مطرح کرد اهل قلم است و خدمات ع

ست وبیش از   شر کرده   19را به زبان ، فرهنگ ا دب وهنر کردی انجام داده ا کتاب را به زبان کردی تالیف ،چاپ ومنت
 است . 

او در رسانه ها نیز فعالیت بسیاری دارد و در همان اوان انقالب از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی پروانه انتشار مجله ای 
تان را با رویکردی ســیاســی ، اجتماعی ، علمی،ادبی وهنری به زبان کردی کســب کرد که به کردســ"گرشــه "به نام 

شد ، مجله ای که البته       شین توزیع می  شتر دوام نیاورد.     9صورت ماهیانه در تهران چاپ ودر مناطق کردن شماره بی
ست ودر ا     سس ورئیس انجمن زبان فرهنگ وهنر کرد در تهران ا ضوومو صدها برنامه  ابراهیمی همچنین ع ین انجمن 

خورشــیدی ، با بخش زبان  1343کردی را برای رشــد وغنای فرهنگ کردی برپا کرده اســت . او همچنین از ســال 
ــال    ــال برنامه های او در باره فرهنگ عامه  1350کردی رادیو وتلویزیون همکاری خود را آغاز کرد واز سـ تا چند سـ

ــتان ، به نام     ــتانهای     یا  "باوی کومه الیه تی    "کردسـ ــوم اجتماعی ( از بخش کردی رادیو ، در اسـ همان )آداب ورسـ
او هم اکنون در تهیه برنامه هایی در موضوع تفسیر قرآن کریم    کرمانشاه و کردستان وآذربایجان غربی پخش می شد.   

ومباحث علوم قرآنی ، با شــبکه های یک و دو و چهار ســیمای جمهوری اســالمی ایران نیز همکاری گســترده ای    
شتند.وی  شعرهایش به           دا شاعری دارد و در  شعر و تخلص  "شه پول "عالوه براین همه ،او یدطوالیی هم در عالم 
از دیگر فعالیتهای فرهنگی او در این زمینه می توان به تهییه برنامه هایی  (194:جلددوم،ص1373)افخمی،می کند . 

و برون مرزی اشــاره کرد و نیز برنامه هایی برای شــبکه در موضــوع ترجمه وتفســیر قرآن برای بخش زبان کردی رادی
سال دوازدهم ،  1385فروردین  30سحر تلویزیون کردستان . )روزنامه ایران ،   سان   "، صالح ابراهیمی ان در باره محمد 

 (11،ص 3446،شماره  "وایمان
 فعاليت در برونمرزی )صدا وسيمای تهران (           

کرمانشاه ،ارومیه ،مهاباد نیز ارتباط داشته کردیهایش برونمرزی تهران بود.وبا برنامهرسانه در بخفعالیت ایشان در 
  استاد در این زمینه می گوید :. می گرفتدر برنامه های کردی مورد استفاده قرار  نوشته هایشانو

زمان سید مشغول به کار شدم . همکارانم در آن برونمرزی تهراندرآمدمکه به تهران 1343در سال » 
-     ابنمثل )شیخ کانلو ، دکتر عابد سراج الدینی که،عراقکردستانازروژبیانیجمیلابراهیم ستوده ، ماموستا

از جمله .به عنوان سرپرست رادیو منصوب شد1350مظهر خالقی در سال می گفت(بودند  شعرعربیالقیس
 ،دکتر عبداهلل مردوخ که بعدها مدیر کل صدا وسیمایافراد دیگری که درآن زمان درتهران با ما کار می کردند

مهاباد شد،عالمه احمد مفتی زاده ودکتر صدیق مفتی زاده هم بودند . کمیته ای به نام کمیته هماهنگی  مرکز
وپشتیبانی از رادیو را تشکیل دادند. این افراد مسئولیت آن کمیته را برعهده داشتند.من برنامه ای را به نام 

می کردم واطالعات         ده واری )آداب ورسوم کردها (می نوشتم .به روستاهای متعددی سفر باوی کور
زیادی در باره آداب ورسوم کردها برای برنامه جمع کرده بودم .در جریان سفرهایم به روستاها یکروز در یکی 
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ت می خواند ، جویای عل  از روستاها زنی را دیدم که با گاوی صحبت می کند ، نزدیکتر که رفتم دیدم شعر
یعنی باید  «ده بی بو مانگای شیتوکه شیعری بخوینیوه »شدم گفتم چرا برای این گاوشعر می خوانی ؟گفت: 

 «برای گاو مجنون شعر بخوانی 
 من این جمله را از مادرم نیز شنیده بودم که برای اینکه گاو مجنون شیر بدهد باید برایش آواز بخوانی .

من گردآوری کرده بودم آقای سید احمد طاهری نیز آداب ورسوم کردهای کرمانج را برای  مطالبی را که
 برنامه های کردی رادیو ارومیه به آن اضافه می کرد. 

الزم به ذکر است که استاد .«هنر زبان یاد گرفتن من این است که در دهات بوده ام »ابراهیمی می گوید : 
 (18،ساعت 27/5/1393ته اند. )برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی ، تهران:ابراهیمی را شعله زبان کردی دانس

 :  مطبوعاتی فعایت های           
رسانه از همان ابتدای ورود به تهران با توجه به فضای آزاد مطبوعاتی آن زمان)انقالب درفعالیتبرعالوهدکتر ابراهیمی

خاطرات ردگرشه کردستان را منتشر نمودند. ویمجلهازافتادند ونه شمارهکردیزبانانتشار نشریه ای بهفکربهاسالمی (
 خود می گوید:

بعد از انقالب زمانی که این فرصت به من داده شد تا مجله را چاپ کنم کسی بلد نبود به زبان کردی بنویسد وبه من »
  یکمهنامه می فرستادند .سید جالل نظامیکمک کند تا اینکه بعدهااز ارومیه ،تهران ،آلمان ومناطق کردنشین برایم 

وحکم  امثالنیزاطرافکرمانشاوشهرهایوازبودفرستادهبرایممجلهدرچاپجهتارومیهازکرمانجیلهجهبارا«سپیگوال»شعربار
 (174: ص1392ابراهیمی ،مترجم ابوبکری ،«)فرستادند. میبرایموپند

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ردستان وسرنوشت آنمجله گرشه ی کو
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 انقالب اسالمی ( :ز)معرفی نخستين مجله کردی پس ا
گرشه ی کردستان نام مجله ای کردی است که در نخستین سالهای پس از انقالب اسالمی انتشار یافت ،اما متاسفانه 

امتیازرسمی  1359 شماره به تاریخ پیوست. بعد از انقالب ابراهیمی در سال 9روزگار انتشار آن دوامی نداشت.وپس از 
چاپ ونشر آن را از وزارت ارشاد اسالمی گرفت . تقریباًتمام مطالب آن توسط خود استادوبه زبان کردی به رشته تحریر 

 در آمده بود .

 
 

بی شک نخستین کارها ،کوششها و پژوهشها آن هم در قالب یک هفته نامه یا ماهنامه کاری بس مشکل وطاقت 
هفته نامه ای تازه تاسیس کار کرده و یا در حال انجام وظیفه یامجله،درسانی می دانند که خودفرساست و این مهم را ک

سر دبیر این هفته نامه بود اوایل انقالب ومسئولمدیراستمذهبی کرد –اند استاد ابراهیمی که خود از چهره ها ی ملی 
ی به ملت کرد که در روزنامه کیهان انتشارات یافت تحولی که مقارن بود با سخنرانی تاریخی امام خمینی در باره رسیدگ

تحول هنرمندان ،نویسندگان و شاعران با درک نیاز زمانه کرد هریک مهم در مناطق کردنشین ایجاد کرد. در آستانه این
ران ق آن دوبه فراخور اندیشه و توان خود راههای گوناگونی پیشنهاد کردند که ابراهیمی یکی از چهره های ،مطرح وخال

کردهای شهرهاواستانهای مهاباد ،بوکان ،کردستان ازخاطر آشنا نبودن جمعیت زیادیبهاولین شماره مجلهدرابراهیمی.بود
،ایالم وکرمانشاه با الفبای کردی مجبور بود که برای خوانندگان مجله گرشه ضمن چاپ مقاالت به زبان کردی الفبای 
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انتشار می یافت کردستان دچار جنگ داخلی « گرشه ی کردستان » سفانه آن سالها که متاکردی را نیز آموزش دهد .
بود بنابر این این مجله به دلیل جنگ ایران وعراق و نابسامانی در کردستان مورد استقبال قرار نگرفت همین امر باعث 

کندو سرانجام بنا به دالیلی برای  را به ماهنامه وباالخره به فصل نامه تبدیل« گرشه »شد که ابراهیمی هفته نامه 
هجری قمری به چاپ رسید تا آخرین  1359در اولین شماره این مجله که در اسفند سال  همیشه تاریخ بسته شود.

صفحه در نوسان است از نظر قوت وضعف مقاالتاین مجله  51منتشر شد ودیگر هفته نامه  1360شماره که زمستان 
ت گرشه ی کردستان از شماره اول تا پنجم متوسط اما از شماره چهارم به بعد این ضعف نیز می توان گفت  : که مقاال

 ونقیصه جبران می شود .
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مشکل ابراهیمی در چاپ ونشر گرشه کردستان این بود که ایشان در این مجله سه فعالیت مختلف داشت هم سر دبیر 
و مشکالتی را به همراه داشت که مهمترین آنها یکنواختی بود،هم مدیر مسئول وهم نویسنده مقاالت واین امر برای ا

-      یاروهگهیچطرفازابراهیمیمشکالت فوقبرعالوه.سبک نوشتاری مجله وهمانندی بیشتر مقاالت نسبت به هم بود

شر ن قرار نگرفت .کسی به ایشان کمک مالی نکرد .حتی سنگ مالمت بسیاری را به خاطرتشویقوموردحمایتشخصی
 (9: ص1379فرهنگ کردی تحمل کرد. )زینی وند،

ه.ش به چاپ رسید .ولی در سالهای جنگ ایران وعراق چاپ مجله متوقف    1362تعداد نه شماره از این مجله تا سال   
میالدی توسط دکتر آزاد استاد دانشگاه اربیل واستاد ممتاز حیدری با مقدمه ،     2013در سال  مجلهشد. این نه شماره از  

گردآوری وچاپ شده است .    21فهرست ، تصحیح وتعلیق بسیار زیبا در یک مجلد خطی توسط مجله کردستان قرن       
 (2: 1393)ابراهیمی محمدی ، جزوه دستنویس، 

 

 
 

 انگيزه چاپ ونشر گرشه ی کردستان 
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از  هنگ کردی را متاثرعلت عالقمندی خود به زبان وفرابراهیمی در صحبتهای خود به انگیزه چاپ نشریه اشاره کرده و
حتی روجلد مجله را نیز از عکسهایی نوع نگاه پدر واساتید دروه حوزوی به فرهنگ مردم کرد می داند .وی در چاپ نشریه

  استفاده کرده که به نوعی معرف فرهنگ کردی می باشد. واما از زبان استاد:

ندم ،ازمهابادگرفته تا سنندج وسقز وترجان ونزد مالها ومدرسان شهروروستادرس میخواطلبه بودم کهزمانی»
یادداشتم             هایدفترچهدرکردی راوبرادوست و... آداب ورسوم وداستانهایوشکاکهای هرکیهطایفووبوکان

استاد ومدرس دبیرستانها فارغ التحصیل شدمدانشگاهازکهزمانی1343سالدرداشتممینگهونوشتممی
برای برنامه دقیقه برنامه به زبان کردی  15هر هفته  در رادیو برونمرزی مشغول شدم.م.ودانشگاه شد

نندج کرمانشاه وسفرستادند ودر رادیو کردیبه کرمانشاه میمی نوشتم وبه شکل تکست آنرا    برونمرزی 
 پیروزی رسید اسالمی بهوجمهوریرفتاز ایرانومهاباد وبخش کردی شهر ارومیه پخش می شد. وقتی شاه از

که اقوام ملی ومحلی می تواننددر کنار زبان فارسی به زبان محلی ،نوشته شدهقانون اساسی15،دیدم در اصل 
بخوانند وبنویسند ،من هم که این همه مطلب را در دوران طلبگی به زبان کردی نوشته بودم ودر دفترچه 

داشتم به این فکر افتادم که مجوز نشروچاپ مجله مدرک دانشگاهی بودم،با توجه به اینکه نگه داشته هایم 
ای به وزارت فرهنگ فرهنگ وارشاد اسالمی نوشتم تا مهلت نوشتن ای را از وزارت مربوطه بگیرم .تقاضانامه

وزارت ارشاد هم با توجه دادند.منبهمجوزآنرا 23/2/59وتاریخ 1638/21وچاپ را به من بدهند.پیرو شماره 
ن را به کردی ترجمه کرده ام ومترجمی ونویسندگی را می دانم دیگر ایرادی آستند من قربه این که می دان

 برای نشر آن نگرفتند. این که قرآن را به زبان کردی ترجمه کردم سه دلیل داشت : 

روزنامه ها ومجالتی را که به زبان کردی بودند از خانه های مردم 1326سال درآید ،در رژیم گذشتهیادم می -1
 یرون آوردند ودر میدان چوار چرا )میدان شهرداری کنونی (روی آنها نفت ریخته وآتش زدند .ب

کنار رودخانه ای رفتم ،مرغی را دیدم که دیوانه وار خودرا به در زمان طلبگی در روستایی برای وضو گرفتن  -2
،فکر کردم مار یا این طرف وآن طرف می زد وخود را داخل گیاهان وخارهای اطراف رودخانه می انداخت 

جانوردیگری جوجه هایش را گرفته وخورده اند .تعدادی سنگریزه برداشتم وبا عجله به طرف آب رفتم .دیدم 
جوجه ها داخل آب در رفت وآمد هستند .بعدها فهمیدم که صاحب آن مرغ کار بدی انجام داده وجوجه ها را 

یادم آمد که فرموده :  شاعر کرد زبان عراقی (از مادرشان جدا کرده است . این گفته حاجی قادرکویی )
فرزند،نویسنده شاعر وصاحب قلم کرد ،هوشیار باش به زبان مادریت بنویس وحرف بزن در غیر اینصورت اگر 

م مرغ ، تخم اردک زیرش به زبان بیگانه ها حرف بزنی وبنویسی مانند مرغی می شوی که به جای تخ
 ورده بود. گذاشته بودندوجوجه اردک به دنیا آ

زمانی که در دانشگاه مشغول تحقیق ونوشتن برای اتمام تز دکتری بودم تفاسیر زیادی از عالمان سنی وشیعه  -3
که قرآن را به زبان را خواندم ، من هم شروع به ترجمه قران به زبان کردی نمودم . این سه عامل باعث شد 

 (172-1392:167کردی ترجمه نمایم. )ابراهیمی ،مترجم ابوبکری ،
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 (بوجودآمدن جامعه کردها)انجمن زبان وفرهنگ وهنر کرد فعاليت در 
انجمن زبان وفرهنگ وهنر کرد پس از سالها تالش بی وقفه اعضای آن در تشکیل این انجمن افتخارآن را دارد که به 

ردی خدمت کند .این انجمن عنوان اولین انجمن زبان وفرهنگ وهنر کردی در تهران در راه اعتالی فرهنگ اسالمی وک
مخصوص گروه یا لهجه یا استان خاصی نیست بلکه هدف آن معرفی ادب ،فرهنگ وزبان کردی واعتالی این زبان 
وفرهنگ می باشد که امید است در انجام این وظیفه ی خطیر موفق باشد .انجمن زبان وفرهنگ وهنر کردبا توجه به 

محترم کشور ونیروی انتظامی می تواند در موضوعات فرهنگی ،سیاسی از وزارت 513-1546-20/9/78مجوز شماره 
 واجتماعی مشروحه ذیل فعالیت کند.

 چاپ وپخش اعالمیه های انجمن در مناسبت های مختلف ودر مقاطع مختلف.-1 

 استفاده از مهر وآرم ویژهانجمن در نامه ها واطالعیه هاوغیره. -2

 ختلف.انتشار ویژه نامه به مناسبت های م-3 

 برگزاری سمینار واجتماعات با استفاده از نام انجمن با هماهنگی قبلی . -4

 اختصاص مکان مناسب ونصب تابلو وپالکارد.-5

 فراخوان های عمومی جهت شرکت در مراسم واجتماعات .-6

 دعوت از صاحبنظران فرهنگی وسیاسی کشور با هماهنگی .-7

 کردی وفارسی با کسب مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی.انتشار روزنامه ومجله به هر دوزبان  -8

 تشکیل سمینار جهت بزرگداشت ویادبود بزرگان فرهنگ وادب وهنر کرد. -9

 چاپ نشریه داخلی یا بولتن مخصوص انجمن.-10

 استفاده از شب های شعر وموسیقی. -11

 دمتگذاران علم،فرهنگ ودین ودانش.تقدیر از ادبا ،هنرمندان ودانشمندان وتاریخ سازان اسالمی وخ -12

 اعضای انجمن:

 هيات مدیره: -1

 رئوف توکلی-6احمد زینی وند -5سید جالل نظامی -4محمد تقی ابراهیم پور -3علی فیلی  -2محمد صالح ابراهیمی  -1

 موسسين: -2

احمد  -3«وکیل دادگستری »شریف عظیمی  -2«نویسنده ومترجم قرآن کریم به زبان کردی »ابراهیمی صالح -1

نویسنده »رئوف توکلی  -5«نویسنده وروزنامه نگار»سید کاظم ژار آبادی  -4«نویسنده وروزنامه نگار »قاضی

سید  -8« نویسنده و روزنامه نگار»محمد تقی ابراهیم پور  -7«نویسنده وروزنامه نگار »علی فیلی  -6«،مترجمومحقق

 «ر وشاعر روزنامه نگا»احمد زینی وند  -9« نویسنده وشاعر»جالل نظامی 
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 اساسنامه جامعه کردهای مقيم مرکز ،تهران وحومه:
 نامیده می شود .«جامعه»نام:جامعه کردهای مقیم مرکز است و در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار  -1ماده 

ی اسالمی رجمهو نوع فعالیت :کلیه فعالیتهای جامعه غیر سیاسی وغیر انتفاعی بوده وضمن رعایت کامل قوانین -2ماده 
 ایران ،دقیقاًطبق اساسنامه عمل خواهد نمود .

-13475کد پستی -277پالک –بین نواب ورودکی –خیابان شهید کلهر  –محل :مرکز اصلی جامعه در تهران  -3ماده 

واقع است ودر صورت لزوم می تواند بعد از موافقت نیروی انتظامی جمهوری اسالمی در سایر نقاط داخل 6930182تلفن: 
 ویا خارج از کشور شعبه ،نمایندگی یا دفتر دایرنماید. 

تابعیت : جامعه تابعیت جمهوری اسالمی ایران را دارد کلیه فعالیتهای اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی  -4ماده 
 ونظام جمهوری اسالمی ایران اعالم می دارند وارتباط با احزاب وگروههای سیاسی نخواهند داشت. 

 مدت فعالیت جامعه از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدود تشکیل می گردد. . -5ماده

دارائی اولیه :جامعه اعم از منقول وغیر منقول مبلغ ریال می باشد که توسط هیئت موسس تماماًپرداخت شده و در  -6ماده 

 هیئت موسس عبارتنداز :7اختیار جامعه قرار گرفته است .ماده 

 آقای حسن صالح)سوران( -1

 آقای دکتر عبداهلل ابریشمی  -2

 آقای دکتر اسعد اردالن  -3

 آقای مهندس مظفر کریمی  -4

 آقای محمد حسین کمانگر  -5

 آقای دکتر محمد صالح ابراهیمی محمدی  -6

 آقای محمد رئوف توکلی  -7

    : هیئت موسس جامعه وانتخاب هیئت مدیره از بین خود ویا دیگران مسئولیت اجرائی در جامعه نخواهند داشت تبصره 

 عنوان مشاوران فرهنگی جامعه ایفای وظیفه خواهند نمود . بهبلکه 

 اهداف جامعه عبارتند از : -8ماده     
 شناسایی ،انسجام ، هماهنگی وحفظ ارتباط بین کردهای مقیم مرکز ومناطق کردنشین . -1

 تالش برای گسترش مودت وهمبستگی جهت همیاری هموطنان. -2

 ئیها ،امکانات وتجربیات علمی وعملی متخصصان وصاحبنظران کرد.بهره برداری بهینه از توانا -3

 حفظ ارزشهای اخالقی و اجتماعی وآداب ورسوم فرهنگی جهت اعتالی فرهنگ ملی ومراعات شعائر دینی . -4
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 شناسنامه فرهنگی استاد

 با مقدمه ،اهتمام وتصحيح : احمد زینی وند 
احمد زینی وند شناسنامه فرهنگی استاد را تهیه نموده اند ،جهت جلوگیری از تکرار مطالب از آوردن موارد تکراری پرهیز 

این شناسنامه بر حسب در خواست حوزه شد چون اطالعات فرهنگی استاد به طور کامل در تحقیق آورده شده است . 

خورشیدی که از طرف مسئول  26/5/1379ف/الف/79676هنری سازمان تبلیغات اسالمی وعطف به نامه شماره 
هیات علمی ،فرهنگی ناموران معاصر ایران ، جناب آقای دکتر یعقوب آژند ، به نشانی تهران ،تقاطع خیابانحافظ وسمیه 

حوزه هنری که برای اینجانب ارسال شده وهمچنین بر حسب درخواست اداره حراست از مفاخر فرهنگی آذربایجان –

نام خانوادگی ابراهیمی فرزند مرحوم مغفور مال ابراهیم ،ابن عارف ربانی  –یه گردیده است . *نام محمد صالح غربی ته

ابن عالمه مال سعید  –شاهی شمزین –امین حضور حضرت شیخ عبیداهلل نهری -مرحوم حاج خلیفه مال محمد )بها (

خاویران وآسیاب آنجا که مشهور به پیر یونس –یوه بزرگ ، ابن عالمه حاج مال عبدالکریم پیر یونس مالک روستای ز
 شیرازی می باشد. حاج مال عبدالکریم به چند نسل به قطب الدین مظفرالدین محمد شبانکاره ای می رسدو... 

 

 سفرهای استاد :
 ریم:نگا میایشان خود زبان از را آن خاطرات که باشدسوئدبهسفر1375سالدرابراهیمیدکترسفرهایازیکی

ناصر فرزندم وچه در  میالدی با این اشخاص چه در منزل  1996اگوست   23تا ژوئن  15در سفر به کشور سوئد در    »
ستان دیدار   ستای کورد      صورت گرفت منازل دو سه رنوسه ری مامو شاکه لی  ستاد کرد(  0،جناب فرهاد  ، سردبیر مجله ا

ا امجد شــاکه لی وخانواده چاپ با من انجام داده اند وبجهت  که چندین بار درتهران مهمانم بوده اند ومصــاحبه هایی
شنبه       سرم پنج شان . جهت دیدار با فرزندانم با هم سی و   1382ای م از تهران برای بار دوم با  2003جوالی  15شم

هواپیما به سوی کشور سوئد حرکت کردیم ودر مسکو ، دو ساعت توقف داشتیم ،در سوئد در منزل پسرم ناصر اقامت           
،اکثر شهرهامنجمله ستوکهلم ،اوبساال ،دانشگاهها،باغها،باغ وحش ،کنار دریا ،سوار شدن بر کشتی ،کتابخانه ها        نمودیم 

شنایان               شان وآ شور نروژ جهت دیدار خوی سفر به ک سرم، صطفی پ سترومها،رفتن به یوتوبوری جهت دیدار م ،بازارها،
سیرال )تونیل     سلو ،درامن ،کنار دریا ،کوه  شهرهای ا سفر دو ماه وده روز به طول   ،گردش در  آلمانیها(برانبو،گرانو...این 

 1996ســپتامبر بســوی تهران باز گشــتیم ودر مســکو توقفی چند رخ داد. در ســنوات  21شــهریور و 30انجامید واز 
سفر کردم به دیدار اغلب دوستان وهمشهریان نایل وتجربیات مفیدی    کشورها آنم که جهت دیدار فرزندانم به 2003و

 .«ب شد وبسیار لذت بردم کس
سفر های استاد همیشه ارمغانی ارزنده به همراه داشته و گزارشهایی که در این سفرها و ماموریتها نوشته اند سند گویا و 

 رهنمود قابل اجرا در مسایل علمی به ویژه در زمینه حمایت از زبان و ادب کردی است . 
 آی مردم 

  به پایین رود می برد آب بخت ما را
 بیهوده باالی رود را مجوئید 

 به دنبال بخت خویش 
 طی کنید 
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 در جستجویش پایین رود را 
 اگر که راست می گوئید 

 دستش به شاخه ای گیر کرده 
 نه یک ستون سنگ 

 من هرگز با دریا سخن نگفته ام 
 چون هیچگاه 

 بر سر سفره رنگین کوسه ها 
 به شادی ننشسته ام 

 یبار من همیشه با چشمه با جو
 و با مردم کردستان سخن گفته ام 

ابراهیمی در سفر حج نیز بهره رسانی علمی را از یاد نمی برد ودر خانه خدا عبادت مضاعف به جای می آورد و در مکه 
 :ومدینه به حجاج درس تاریخ اسالم و مسایل دینی می گوید 

 دیر گاهی است 
 که از تولدی دیگر دوباره سرشارم 

 عاشقانه پرم از تصنیف های 
 از تصویر پروانه های رقصان 

 واز اشتیاق ریشه کردن در بهار 
 (25/4/1393،  مصاحبه با ابراهیمیجزوه های دست نویس و)برگرفته از لبریزم 
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 دیگر استاد: پراهميت  سفرهای      
 1371سفر به حج در سال  -1

 1377در سال 21(شاعر حماسه سرای کردخانی ) سفر به کردستان ترکیه وزیارت آرامگاه حکیم احمد -2

 

 
 شه پول در آرامگاه احمد خانی در ترکيه 

                                                           
 جهان به چشم میالدی 1650 سال در( امروزی رکیهت در) حکاری استان ناحیه در بایزید شهر نزدیک خان روستای در(شکسپیر معاصر)«خانی»  به متخلص الیاس شیخ فرزند احمد -6

 «المعارف اسالمی ایرهد» کتاب کنند،در می منسوب خانیان ی قبیله و طایفه به را وی دیگر بعضی نیز و باشد می خاطر بدین خان به وی انتصاب دلیل که نهادند پای خاکی کره به و گشود
 1011 سال در را «وزین مم» افسانه خانی: گوید می «الکردیه القضیة» کتاب در «شیرکو بلچ« دکتر. زیسته قمری هجری 1000 - 1063 سالهای میان در خانی احمد شیخ که آمده

  بست فرو ازدنیا چشم 1072 سال در و نوشته قمری هجری
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 سفر به دوبی وشارجه  -3

 1996سفر به سوئد  -4

  2003سفر به نروژ -5
 1999ژوئن  3سفراول به کردستان عراق در تاریخ  -6

 
 

 مسعود با دیدار) عراق الدین وصالح سلیمانیه به میالدی 15/5/2000 تاریخ در عراق کردستان به دوم سفر -7
 کرد مولوی حکیم یادبود مراسم در وشرکت(  ونویسندگان وشاعران طالبانی وجالل بارزانی

 

 
 از راست :مسعود بارزانی ،دکتر ابر اهيمی
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میالدی . در این سفرها ابراهیمی مصاحبه هایی را با رسانه ها  2002اگوست  18سفر سوم به کردستان عراق در سال  -8
ه است که از جمله آنها می توان به موارد ذیل اشاره کرد : مجله گه الویژ، په یف ، روزنامه اتحاد  به زبان عربی انجام داد

 ، گوالن رامان و...31، روزنامه برایه تی شماره  322/11/1999شماره 

 
 از راست: جالل طالبانی ،محمد صالح ابراهيمی

 

  
 کلی ، شيخ محمد شاکلیاز راست :دکتر ابراهيمی ، دکتر فرهاد شا
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 از راست : کرم صياد مدیر اسبق رادیو کردی ارمنستان ،دکتر ابراهيمی 

 

 
 از راست : دکتر ابراهيمی ،کرم صياد
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 خداشناسی وعرفان از نظر ایشان    

عه عشق است ودنیا اش دعرفان یعنی شناخت ومعرفت دل که از طریق عشق وکشف وشهود به دست می آید. وخداون
 ای از این عشق خداوندی است . عرفان دارای این ویژگی هاست : 

احترام گذاشتن به انسان )ولقد کرمنا بنی آدم ( -1  
دوری از تعصب  -2  

فکر کردن به کار نیک ویاد گرفتن هنر فکر کردن درست در باره افراد -3 -1  

ادن آزادی وانسانیتیادد -4 -2  
دورویی یاد دادن پاکی ودرستی ودوری از ریا و -5  
نترسیدن از مرگ  -6  
ایستادن در مقابل ظالمان  -7  
یاد دادن امان وعشق به خداوند وایمانداری -8  
دوری از مال پرستی وتالش برای خدمت  -9  

پشت به خدا بستن  -10  
      می کند ودرباره ایشان کتابی وی به شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی)شیخ اشراق (اشاره عرفان وشهود زمینهدر
. نوشتهنیز  

 توصيه استاد به نسل جوان : 

خواندن ما .،خصوصاًدختراناست که بخوانند، بخوانند وبخوانند،چه پسر وچه دخترجوان اینبه نسلامتوصیه»

های قابل توجه در اندیشه ی دکترابراهیمی، نگاهی امروزی و کاربردی به یکی از نظریهمحور دانایی است .

عی، عقیدتی، فرهنگی و سیاسی است. وی دارای رویکردهای جدید و نوآورانه است ومعتقد مسائل مهم اجتما

فتارهای در گاست که از نوآوریهاوتکنولوژیهای جدید غرب باید در راستای پیشرفت کشورمان استفاده شود.

رار مغزها فجلوگیری از جوان وتحصیلکرده جهتخود به توجه به تخصص به نیروی انسانی وبه کارگیری نسل

پروراند و آن می       ی اینها، دکتر ابراهیمی آرزوی بزرگتری را در سراما ورای همهدهد. می بسیار اهمیت

)برگرفته از مصاحبه با ابراهیمی « اش برسد.این است که فرهنگ کردی به جایگاه شایسته

 (.16،ساعت 27/5/1393،تهران:

و نوشتار و بیشتر در آثارشان، در میان جوانان عالقمند و اهل فکر تا حد زیادی نفوذ  های ایشان، در گفتارافکار و اندیشه 

ی تدریسشان مورد استقبال بوده و در همایشها و کنفرانسها و تألیفات مختلف مطرح کردن کرده است. تألیفات و شیوه

 آرائی، چه در مخالفت و چه در موافقت با ایشان نشان از این امر است.
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،خواندن را ه خوشبختی است ، مطالعه انسانها راه ترقی فقط کتاب خواندن است ستاد در باره کتاب خواندن:نظر ا

را جلو می برد . ابراهیمی یکی از ابعاد عمران وآبادانی را توسعه وگسترش علم،دین ،دانش ،بینش ، هنر ومعرفت می 

شته از این راه دانش آموزان ،جوانان ومردم مسلمان را آموزش داند.استاد که در زمینه علم ودانش ومعرفت توانائیهایی دا

 داده وآنان را به علم ودانش وبینش آشنا گردانیده است . 

 

 (28/5/1393محمد صالح ابراهيمی )تاریخ عکس 

 ویژگی معلمان از دید ایشان :

میا نی است که تنها کیدست نوشته های معلمان بر روی تخته سیاه ورق زری:» وی در باره معلمان می گوید 
گران چون خود معلمان توان ساخت وپرداخت آن را دارند وبس . معلمان معمارانی هستند که توانسته اند 
بدین شغل مقدس ومهم وپیامبر گونه دست یازند .این هم خود نعمت الهی است که به معلمان اعطا گردیده 

 –خلق االنسان   -علم القرآن  –الرحمنا "رماید: می ف 4تا  1است .خداوند در سوره مبارکه الرحمن آیه 
ای انسان تو همانند خدا رحمان ومهربان وبخشاینده باش به همه ،همانند خدا معلم باش که "علمه البیان 

قرآن کریم را به رسول خود آموخت ،تو هم معلم وآموزگار باش .خلق االنسان یعنی همچنانکه خداوند انسان 
کرد ،تو هم نیز مانند خداوند خالق باش وبیافرین.علمه البیان یعنی خداوند نطق وبیان  واین بوالعجب را خلق

به حضرت رسول اکرم)ص( وبه نوع بنی آدم آموخت. تونیز ای انسان به دیگران بیاموز. ما چون زندگی را 
در همین دوست داریم از اعماق قلب ودرون معلم را دوست داریم معلم با علم وهنر ،دین ودانش خویش 

خاک جهان دیگری برای فرزندانمان ساخته ومی سازند. کا رمعلم قابل ستایش در قلمرو علم ودانش وآموزش 
ز )برگرفته ا« دادن وفرهنگ است ،معلم روایتگر هنرمندانه زندگی واقعی است ، خود معلم بودن هنر است 

 (8-1عید ابراهیمی ،صص تاد محمد سبرادرش اسسالروز فوت مقاله دکتر ابراهیمی به مناسبت 
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 دوران بازنشستگی 
ودبیرستانهای البرز وآیت اهلل استاد شهید مطهری و آیت اهلل  سال وششماه تدریس در دبستانهای تهران  32پس از 

تهران بازنشسته شدند.ابراهیمی علیرغم  6شمسی از طرف اداره آموزش وپرورش منطقه  1371سعیدی ، در سال 
وی در حال حاضر تصحیح وتالیف احوالی هنوز هم دست از نوشتن ومطالعه برنداشته است . ناراحتی قلبی ومریض 

 چندجلد کتاب را در دست دارند. 
 
 

 
 دکتر محمد صالح ابراهيمی
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 جمع بندی این فصل:

ای خانوادهدرمهاباددرشهروی.استمیالدی (1933برابر)هجری شمسی 1312ماه سال خردادچهارممتولدابراهیمی
 وانکارهش ایل نوادگان از که محیط علم وتقوی ، زهد وامانت وشرافت وایمان وعرفان بود به دنیا آمد. اوروحانی ودین پژوه

پدرش مال ابراهیم فرزند حاج خلیفه مال . اندکرده حکومت کردستان جنوب سال در پنجاه و صد به نزدیک که است
 به شیرازی است . علت انتساب جدش،مشهور سعید بزرگ وازنوادگان حاج مال عبدالکریم پیر یونسمحمد )بها(فرزند مال

زبیده "که  ،به شیرازی از این روست که نسبتش به مظفرالدین محمد شهید شبانکاره ای شیرازی می رسد. مادر ابراهیمی
 لحاظ به و دارخانه مادرش مال ابراهیم مال، پدرش است ."گل باغیها"نام داشت ، از نسل شیخ اسماعیل "قدم خیر 

 محیط در کودکی ابتدای وی از .بودند روزه و نماز اهل دیانت، و اعتقادی نظر از و متوسط حد در اقتصادی و طبقاتی
ریان مک منطقه مذهبی و اجتماعی مسایل فصل و حل برای آنهامرکزی خانه که دید می و بود شده بزرگ حکمت و علم

 مردم که ای عقیده و زیاد بودند. مراجعات کوچک جامعه آن در یی باال ارزش و معنوی احترام دارای اش انوادهخ بوده و
-ردیمشوند.ابراهیمی بزرگگیر درمسائل مذهبی با نحوی به افرادخانواده همه که شد باعث داشتند خانواده این کار به

با  که به علم ودین خدمت کردندوسالیان متمادیبودندوعلمای بزرگیاین سلسله متوالیاًدانشمندان ازنفرچندینکهاست
اخالص کامل مسلمانان را ارشاد نمودند.پدرش مال ابراهیم عالمی بزرگوار بود وابراهیمی تحت نظر وزیر توجه پدری 

 ابراهیمی داجدا زندگی به چون او تربیت یافت و نزد علمای دیگر مطابق معمول وقت در کردستان درس خواند. اگر
پدر بزرگ   باشند . می منطقه معروف شخصیتهای از خود درزمان و همگی شاعر ونویسنده بوده وی پدران کنیم مراجعه

-استاد مال خلیفه بها نیز قریحه شعری داشتند واشعاری از وی در بعضی از کتابها چاپ شده است . بدون شک رشد

تر ابراهیمی تاثیر فراوانی داشته است .خاندان ایشان مذهبی بودند وهمین دکدر چنین خانواده ای براندیشه هایوپرورش
 به دنبال کسب علوم ومعارف اسالمی آن زماندینیعلومسنتی ومدارسهایخانهامر باعث شد که دکتر ابراهیمی در مکتب

ی ند ،این موضوع نیز بر استاد بداشتخرد اشتهاربروند ،پدر ایشان یکی از اعضای کومله ی ژ.کاف بود که در آن حزب به
تاثیر نبود طوری که از همان دوران نوجوانی به فکر نوشتن مطالب در باره تاریخ وفرهنگ ملت کرد بود وکتابهای زیادی 

 آثار که باشد می کرد برجسته فرهیخته و مؤلفان و پژوهشگران ، محققین از یکیابراهیمی دکتررا در این زمینه نوشتند .
الح است. محمد ص گرفته قرار مندان عالقه اختیار در دیگر درکشورهای حتی و ایران سراسردرایشان بسیاراتتألیفو

ابراهیمی این روزها تن رنجور وخلوت گزیده وبه فکر مداوای بیماریش است وچه بهتر که اهل فرهنگ وحتی شاگردانش 
ند ویادی از او کنند که کمتر عالمی چون او را در حاال که رنجوری تن مجال استادشان را بریده سری به او بزن

-،دررورپداریم . ایشان معلمی است فاضل ،اندیشمند ،متقی ،با صفا که در حومه ی شهر مهاباد دانشمندکشورغربخطه

مکتب پدر عالم وعارف به معارف اسالمی پرورش وتعلیم وتربیت یافته است . با تالش وپشتکار وعشق وذوق سلیم 
قه به دین ودانش وهوش سرشار وحسن عمل به تحصیالت عالی پرداخته وبه درجه دکتری نایل گردیده است واز وعال

علوم ومعارف اسالمی بهره کافی ووافی به دست آورده واوقات شریف خود را به مطالعه ،تحقیق وتدریس ،وتفسیر قرآن 
 کریم پرداخته است . 
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 بيبلوگرافی تاليفات :

است، کتابها و مقاالت ایشان است که به  آنچه که در این بخش، تحت عنوان آثار ابراهیمی مورد بررسی قرار گرفته
یل به دل* :نکته قابل ذکر است چند*در باره آثار ایشان *معرفی تعدادی از آنها در ادامه پرداخته شده است:

ه در گذشته ودر زمان چاپ آثار ایشان فونت کردی وتایپیست کرد وجود نداشت ،آثار وی چندین بار ویراستاری شده اینک
ند وآثار می دانولی استاد هنوز از این نوع تایپ راضی نیستند. *دوم اینکه ایشان شعر می گویند ولی خود را شاعر ن

 شعری شان کم است .

مترین آثار وی به شمار می رود به همین دلیل توضیحات کامل در باره آن آمده است *ترجمه قرآن به زبان کردی از مه
جمهوری اسالمی  برای  و ه های مهم معرفی شدهژیکی از پروترجمه قرآن به زبان کردی که از طرف کردهای اروپا . 

ی وصدا وسیمای جمهوری تا کنون مطبوعات داخلی وخارجببار آورده است.ایران از نظر برون مرزی اعتبار شایسته 
ترجمه وتفسیر قرآن کریم به سه زبان کردی با ایشان در باره وسیمای کردان شمال عراق ،بکرات  اسالمی ایران و صدا

شوند. مکتوب همچون کتابها و در این قسمت آثار استاد در دو بخش مکتوب و گفتاری معرفی می مصاحبه نموده اند.
ز آثار گفتاری نیاست. آنها پرداخته شده است و فهرست کل آنها در متن گنجانده شده از مقاالت که به معرفی چند نمونه

باشند که به های اینترنتی میها، مطبوعات و سایتها و سمینارها، مصاحبه با رسانهها در همایشهمچون سخنرانی
 تعدادی از آنها اشاره شده است.
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 رکردی)آداب ورسوم ،تاریخ( ومذهبی آثار استاد در دو بخش فولکلو          
 در خصوص این موضوع که چرا آثار استاد در دوبخش آداب ورسوم ومذهبی است ایشان می گوید :

وقتی با رسانه صدا وسیما مشغول فعالیت شدم بخش آداب ورسوم  1341همانگونه که قبالً اشاره شد در سال »
ا می بایستی روستاهای زیادی را بروم تا مطالب کامل ومفیدی را قوم کرد را به من سپردند. برای نوشتن برنامه ه

برای پخش در برنامه آماده کنم .چون کار به صورت میدانی بود مطالب زیادی را گرد آوری نمودم که به صورت 
 «به چاپ رسید . )آداب ورسوم(مجموعه کتاب در چندین جلد 
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 آثارمکتوب -الف           
است، کتابها و مقاالت دکتر ابراهیمی  است  بخش، تحت عنوان آثار مکتوب مورد بررسی قرار گرفته آنچه که در این 

 که به معرفی تعدادی از آنها در ادامه پرداخته شده است:

 هانوشته اولين

 مدیون را هااین و نوشتممی راخوب مقاله و انشاء از کودکی ،»دکتر ابراهیمی در باره اولین نوشته های خود می گوید :

 و کردند فراهم برایم را خواندن و نوشتن این فرصت و مجال بزرگواران این چون هستم؛ و بوده پدرم واساتیدخوبم
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 دکتر. کردنمی راضی دوره آن در را او نوشتن و خواندن چون چیز هیچ. آموختند من به را نگارش و مطالعه هایروش

 من گلستان سعدی بود برای روزگار آن های کتاب بهترین .خواندوانی وجوانینوج دوره در را زیادی هایکتاب ابراهیمی

که پدرم آنرا برایم می خواند  وکتاب دیگری به نام احمدیه که شیخ معروف نودهی آنرا برای پسرش نوشته بود ،این 

ن با شروع کار در صدا لغت نامه حالت شعری داشت ومن همیشه آن را با خود داشتم ومی خواندم . اولین نوشته های م

 «وسیما صورت جدی به خود گرفت آنهم مباحث مربوط به فرهنگ مردم کرد. 

 :آثاردسته بندی موضوعی  

 مذهبی  -دینی کتابهای  
  )یا جزوه ی عم وجز قرآن کریم (ـ کتاب دین و ادب در تفسیر قصارالسور قرآن به کردی1

 القرآن به کردی  ـ پند یا امثال قرآن در تحقیق و تفسیر امثال2

 ـ تفسیر قرآن از اول تا آخر به زبان کردی از روی المصحف المفسر فرید وجدی. 3

 )سلسله الذهب( شرح حال عرفای اسالم وکرد زبانان بزرگ اسالم  ی زیرینـ زریزه4

 جلد 5در  ـ کتاب کُردان دانشمند5

 منتخبه آیات -6     

 دین خرم بابک واقعی سیمای -7     
 قرآن امثال و پند -8     

 کتابهای ادبی    
 )آداب ورسوم ، فولکلور کردی (ـ کوَزانی فرهنگ زبان کُردی  1

 کرد(  تاریخی و اجتماعی فرهنگ از ی)گنجینهوییژتی و میَآلیةباوی کوَمة -2 

 ی شماره مجله به نام گرشه 9چاپ و انتشار -3

 لد(ج 3 در کردی رسوم و )آدابواری باوی کورده -4

 کورد شاعران و مشاهیر-5

 کردی زبان تاریخ-6

 کتابهای سياسی     
 جلد 4 در بارزانی مصطفی ژنرال مبارزات -1

 به زبان کردی ـ گنجینه فرهنگ و زانین 2          

 جلد 2 در ایوبی الدین صالح واشراق(  شیخ شهاب الدین یحیی سهروردی) شیخ -3          

 موالناخالد نقشبندی به زبان کردیحضرت  شرح حال -4          

 شمزینان شاه نهری عبیداهلل شیخ حضرت قیام -5         
 شهرزوری خالد موالنا-6          

 ترجمه ها     
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 ترجمه کتاب انسان و ایمان دکتر مطهری به کردی -1

 ترجمه قرآن به زبان کردی -2

 الکتابترجمه و تفسیر فاتحه -3

 (انظحیّ بن یق)ترجمه دی به زبان کرزیندوی کوری بیَدار  -4

 آزار شیرازیدکتر بیاثرشهر زنبوران  کتاب نگ به کردی  ترجمهشاره هه -5

 ترجمه داستان یوسف وزلیخابه زبان کردی -6

  کتاب های آماده برای چاپ  -ب  
 )مجموعه گفتار(پنج جلدکومه له وتار -1

 نیشتمان ناسی )وطن شناسی ( -2

 نامداران کرد  -3

  ردیجنگ بین الملل به زبان ک -4

 انتفاضه ملک عازی حضرت شیخ عبیداهلل نهری شمزینانی که حروفچینی آن تمام شده است.  -5

 کتاب دین و ادب در تفسیر قصارالسور قرآن به کردیجلد دوم  -6

 تفسیر آیاتی در زمینه اخالق، علم و تکنولوژی و مطالب فقهی و هنری  -7

 .زوری به کردی در سلیمانیه زیر چاپ استموالنا خالد شاره -8

 تفسیر سورۀ یوسف به زبان کردی در سلیمانیه زیر چاپ است.   -9

 داستان یوسف و زلیخا به زبان کردی آماده چاپ است.  -10

 
 
 
 

 

 ها : وزنامهر ابها وانعکاس آثار ابراهيمی در کت
ــت که در زی  ــانه ها انعکاس مطلوبی داش ــیاری از رس ه آنها ر بتالیفات وآثار ابراهیمی باتوجه به متنوع بودن آنها در بس

 اشاره می شود. 

رزانه فعالمه استاد مال عبداکریم مدرس ترجمه از عربی به فارسی توسط ت علم ودین تالیف مدانشمندان کرد در خد -1

کتاب از کتاب ژینا در این  .شمسی  1369روزنامه اطالعات در تهران در سال چاپ انتشارات نامدار احمد حواری نسب 
)گنجینه فرهگ ودانش ( نوشته محمد یا گنجینه ی فه رهه نگ وزانست ندگی دانشمندان کرد()زوه ری زانا یانی کورد

 .  صحبت به میان آمده است صالح ابراهیمی 

ــال    -1 ــنویه جلد دوم تالیف ابراهیم افخمی ، چاپ اول س ــت واش ــردش  1373تاریخ فرهنگ وادب مکریان ، مهاباد ، س
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 چهر تبریز .شمسی چاپ 

 شمسی.  1373اد تالیف سید محمد صمدی ، چاپ انتشارات رهرو ، مهاباد نگاهی به تاریخ مهاب -2

 به زبان عربی وکردی مجله زاگروس  -3

 .27میالدی ، چاپ لندن صفحه  1995سپتامبر  15و14شماره  4مجله ندائ الحق ، سال  -4

سال       -5 شارات صالح الدین ایوبی ، ارومیه  سروه انت صوص کنگره زبان وفر     1365مجله  شماره مخ هنگ وادب شمسی ،
 کردی .

-1418الوفاق العربی )القرآن الکریم الی اللغت الکردیه (، ارگان خبری فارس در تهران ، یوم اللثنین جمادی االخر         -6

 م.6/10/1997

ستان )بارزانی ( ژماره ی )    -7 شوری کورد ی زایینی 18/6/1999( 131روژنامه ی برایه تی کوردی پارتی دیموکراتی با

 لیر . چاپی هه و 10و9په ره ی 

در زمینه  12سال هفدهم صفحه   شمسی    1375بهمن  3( چهارشنبه  5111روزنامه جمهوری اسالمی ایران شماره )   -8
 ترجمه قرآن به زبان کردی . 

ــالح ابراهیمی بدات بترجمه القرآن الکریم منذ عام          -9 لدکتور محمد صـ ارگانی یه کیه تی    م( به عربی  1957االتحاد )ا

 میالدی 11/6/1999هه ینی  322ژماره ی  چاپی سلیمانی عراقنیشتمانی 

شماره     1370،  )مجله ئاوینه چاپ تهران (گوواری ئا وینه چاپی تاران -10 سالمی ایران ،  سازمان تبلیغات ا  6و7،

 تهران  28تا  24صفحه 

 میالدی  19/1/1987قمری و 1407سال  -1-ج 18، دوشنبه 5( ، سال 113روزنامه جهاد شماره ) -11

، شــماره اول بهار  3صــصــی مرکز ترجمه قرآن مجید ، به زبانهای خارجی ، ســال ترجمان وحی نشــریه تخ -12

ستان   سازمان اوقاف وامور خیریه که در باره ترجمه 1378وتاب شه پول (    قرآن کریم ش ،  سط ) به زبان کردی که تو
 انجام شده ، بحث شده است . 

ش   -13 شهاده به زبان کردی که از طرف کردهای عراق وایران منت شماره   روزنامه  شد ،  سپتامبر  26 -282ر می 

 میالدی در تهران منتشر می شد . 1989

 گلگشتی  در آثار: 

 *پند یا امثال قرآن
صفات ،نموداری از ذوق و قریحه  و امثال و تعبیرات رایج در میان هر قوم و ملت یکی از ارکان مهم زبان و ادب آن قوم

آن ملت است. اغلب امثال در لباس کنایه یا در قالب کالمی موزون  تافکار و تصورات و رسوم و عادا ،روحی و اخالقی
و دلنشین بیان شده اند و حاوی اندیشه ای عمیق و سودمند و یا انتقادی شدید و طنزآمیز از رفتار و گفتار و آدمیان و یا 

 .نابسامانی های اخالقی و اجتماعی است
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ز آنها اندیشه ای ژرف و لطیف و پایندی نغز را در بر دارند، به سبب این سخنان کوتاه و سودمند و دلنشین که هر کدام ا
سادگی و روانی و عمق اندیشه در طی روزگاران مقبولیت یافته و سرانجام در زبان خاص و عام جاری گشته و نام مثل 

در نزد  نیروی استداللاستفاده از امثال سایر به عنوان چاشنی و زیبایی کالم و استحکام بخشیدن به .به خود گرفته اند
در قرآن کریم و کالم رسول خدا صلی اهلل علیه و آله و امیر مؤمنان علیه السالم و ائمه معصومین .همگان معمول است

از قرآن را گرد آورده و سپس  مثل و حکمت  تعدادیاز کتابدر این ابراهیمی علیه السالم مثلهای فراوانی وجود دارد. 
)ابراهیمی .ه ودر باره هریک از انها توضیحات مفصلی ارائه نموده استنمودبه زبان کردی ثر و نظم اقدام به ترجمه آن به ن

 (1362،پند یا امثال قرآن،

دانشمندان کرد در جهان اسالم زندگی نامه )زانایانی کورد له جيهانی ئيسالمدا ژیناوه ری کتاب  *

 جلد اول (
رداران کرد است که نویسنده یا بهتر بگویم مولف آن را از کتب عربی کتاب سرگذشت بزرگان ، شاعران ، هنرمندان وس

، فارسی وکردی استخراج نموده وآن را به صورت کتابی به زبان کردی به رشته تحریر در آورده ودر واقع جلد دوم کتاب 

 آراسته شده است .به قلم استاد به زیور طبع  1379زندگی نامه فرزانگان کرد در جهان اسالم می باشد که در سال 
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یکی از محاسنی که کتاب مذکور دارد به قول خود استاد چاپ رایانه ای کتاب و نظم وترتیبی است که در آن وجود دارد  
ر کرد را ان معاصبه مراتب سهل تر از کتاب فرزانگان کرد در جهان اسالم می باشد وبیشتر بیوگرافی بزرگ آن وخواندن

 گفت مکمل کتاب فرزانگان کرد در جهان اسالم می باشد. در بر می گیرد ومی توان 

 (جلد دوم  زانایانی کورد )دانشمندان کرد*

این کتاب ادامه جلد اول دانشمندان کرد در جهان اسالم است با این تفاوت که ابراهیمی در این اثر بیشتر به معرفی 

 ه است .انساب خویش پرداخته است که توضیح آنها در فصل چهارم تحقیق آمد

 
 )محل جمع شدن حرف(کوزانی فه رهه نگی زمانی کوردی *

کوزان: در روستاجایی را درست می کنند که بچه گوسفندان را در آنجا جا می دهند.منظور استاد از این نام به معنی محل 
 قیق میدانی بهجمع شدن حرفها است . ابراهیمی تمامی مطالبی را که در باره آداب ورسوم کردی نوشته از طریق تح

دست اورده است . استاد در این کتاب از هر دری سخنی گفته ولی بیشتر حول آداب ورسوم مناطق کردنشین اقوام 

شکاک وکردهای خراسان بحث شده وعالوه بر این در این کتاب نیز از آوردن سرگذشت بزرگان وبر شمردن سلسله 
 ور زده .های آن غافل نشده وگریزی نیز به داستانهای فولکل
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در بخشی دیگر از کتاب شاهد معرفی جاذبه های گردشگری مناطق کردنشین هستیم که استاد با قلمی شیوا به معرفی 

کند عکسها وتصاویری است که استاد خود  آنها پرداخته است .از مواردی که در این کتاب خواننده را به خود جذب می

 نبوده خود به ترسیم پرداخته است واین نشان ممکنبین عکاسی برای وی ترسیم نموده ،در مواردی که دسترسی به دور
ر سال کتاب دمی دهد که تمامی این مطالب زمانی نوشته شده که استاد در بین مردم بوده وبا آنان زندگی کرده است . 

 تجدید چاپ گردیده است .  1379چاپ شده ودر سال  1360

 فرهنگ ودانش ( گه نجينه ی فه رهه نگ وزانين )گنجينه*
بیشتر مطالب کتاب تفسیر برخی از آیه های قرآن کریم وروایات مختلف بزرگان در باره آنهاست واینگونه پیداست که 

که این کار سترگ را در سال  .به استقبال ترجمه کردی قرآن مجید می رود 1371استاد با چاپ این کتاب در سال 

رگی به اسالم ومردم کرد نمود وتحسین همگان را برانگیخت .در همین راستا به انجام رسانید واینگونه خدمت بز 1376
 ه هر نحوی تجلیل وقدردانی کردند.از مردم عادی گرفته تا نمایندگان مجلس و... از مقام شامخ استاد ب
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 )آداب ورسوم کردها(باوی کورده واری *
ان کتاب کردی است ودر بعضی موارد مطالبی به زبان فارسی ابراهیمی این اثر را در سه جلد به چاپ رسانیده است . زب

نوشته شده است .ولی متاسفانه علیرغم تالش زیاد وی در جمع آوری مطالب چاپ از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست 
 .در جلد اول این اثر به آداب ورسوم منطقه پرداخته است . خواندن کتاب جذاب وآموزنده است .
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 )آداب ورسوم کردها( باوی کورده واری

جلد گاهی به آداب ورسوم کردها اشاره کرده که اکنون دیگر اثری ازاین آداب دیده نمی شودواین مسئله خود به در این 
ر کتاب دارای س مرور زمان به تاریخی بودن کتاب می افزاید وارزش مردم شناسی وقوم شناسی بیشتری می یابد.

آداب ورسوم قوم کرد،حکایتها وافسانه های کردی ،ترانه های کار   ها عبارتند از :فصلهای مختلفی است که بعضی از آن

جلد دوم این کتاب در باره حکایت ها وافسانه های کردی است وبه طور گذرا به مواردی از قبیل شعر وهنر کردی و...

 (107-2:صص 1378طلبگی اشاره نموده است. )ابراهیمی،،زبان وادب ،زن،

 
 : (سلطان صالح الدین ایوبیيخی اشراق )ش*         

 زبان ودنب ترکیبی به توجه با.  است پرداخته ایشان زندگی زوایای از مختلفی های گوشه به اثر این در ابراهیمی دکتر
 قایسهم بود،با سخت مقداری پژوهشگر برای آنها ترجمه که( کردی زبان های لهجه از ترکیبی) ابراهیمی آثار نوشتاری

 تابهاک در موجود مطالب از همدیگر به متون محتوای نزدیکی به نظر الدین صالح باره در فارسی ومطالب کردی مطالب
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 که چرا نداده دست از را خود محتوای مطلب استاد مطالب که طوری شد استفاده قسمت این برای اینترنتی ومقاالت
 تفادهاس کردی متنوع ی ها لهجه از ایشان درمطالب که ندداشت اقرار امر وبراین بودند راضی امر این به نیز استاد خود
 . است شده

 

 
رشد و تولد     

 او قدرت. است شام و مصر در ایوبیان دولت موسس شادی، بن ایوب بن یوسف الدین صالح ابوالمظفر، وی دوی
 ملقب دمشق در طنت،سل به رسیدن از پیش وی. گرفت بر در را حجاز و یمن و عراق شمال و شام و مصر هایسرزمین

 بیت هیپادشا هایسرزمین اغلب توانست او. گردید «الناصر الملک» به ملقب مصر در سپس و گردید الدین صالح به
 آلمان و انگلستان و فرانسه پادشاه فرماندهی به صلیبی سوم جنگ آغاز باعث این و سازد آزاد را قدس شهر و المقدس
 شب در وی ٔ  آمد.خانواده دنیا به عراق تکریت در( میالدی 1138) هجری 532 سال به ایوبی، الدین صالحگردید.

 به رشپد و رفتند امروزی لبنان در واقع بعلبک به سال یک از پس و کردند ترک موصل سوی به را تکریت او تولد
 به اآنج در ار خود ابتدایی هایآموزش وی شد، سپری شهر این در الدین صالح گردیدکودکی تعیین آنجا حاکم عنوان
 در.آموخت را مبارزه و کاری سوار فنون و گرفت فرا را تاریخ و لغت و فقه و حدیث و کرد حفظ را قرآن و رساند پایان
 مردان و قهرمانان از که «کوه شیر الدین اسد» عمویش به و رفت( امروزی یسوریه در واقع) حلب به جوانی آغاز

 .پیوست ودب دمشق و حلب سلطان «محمود نورالدین»
 
 
 
 

 (مصر وزارت)الدین صالح کار آغاز

 غییرت از ناشی هایآرامی نا سبب به آغاز در. رسید فاطمیان حکومت در وزارت مقام به الدین صالح اسدالدین، وفات با
 بیراتد با اما نداشت، قرار الدین صالح دست در کامل طور به امور زمام کوتاه، مدت در فاطمی خلفای از بسیاری تعداد
 .شد آرام مصر اوضاع مدتی از پس وی
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 هاعبيدی کار پایان و مصر بر حکومت

 ٔ  نماینده عنوان به الدین صالح و رسید پایان به مصر در عبیدیان خالفت فاطمی، ٔ  خلیفه آخرین عاضد، مرگ با
 ارتش ،سابق نظام به ستهواب عناصر ساختن دور با و کرد بازسازی را مصر اقتصاد الدین صالح.گردید مصر حاکم نورالدین

 وفات تا و ساخت عملی محمود نورالدین با اختالف یا رویارویی عدم بر مبنی را پدرش نصیحت او. داد تشکیل دوباره را
 هس جمله از. داشت پی در نیز را مشکالتی او برای عبیدیان حکومت بردن بین از.داشت قرار او بیعت زیر عمال نورالدین

 .گردید زخمی هاآن از یکی در الدین صالح سلطان که باطنیان یسو از نافرجام ترور

 ایوبيان دولت

 ار قاهره و داد تشکیل را ایوبیان دولت ایوبی الدین صالح ،(میالدی 1174) هـ 569 سال به محمود نورالدین وفات با
 سرزمین که بود شده مفراه الدین صالح برای فرصت این اکنون.گرفت سلطان لقب و برگزید خود پایتخت عنوان به

 آزادسازی و صلیبیان با رویارویی برای را شرایط اسالمی نیروهای کردن یکپارچه با و بیفزاید خود حکومت به نیز را شام
 یچگونهه بدون توانست او ایوبی الدین صالح از دمشق امرای از یکی خواستن یاری با. سازد فراهم اشغالی هایسرزمین

 خاندان از ار خود استقالل سپس و کرد پیدا تسلط بعلبک و حماۀ و حمص بر سپس وی. شود مشقد وارد درگیری و نبرد
 به دیگر باری وی.گرفت سلطان لقب او از و خواند عباسی ٔ  خلیفه تابع مستقیما را خود و کرد اعالم محمود نورالدین

 رآوردد خود کنترل به را شام ایشهره دیگر و حلب توانست و کشید لشکر شام به( میالدی 1182) هجری 578 سال
 دین،نورال ٔ  بیوه «خاتون الدین عصمت» با خود نفوذ بسط برای وی. تخسا ملحق خود دولت به را شام ٔ  همه اینگونه و

 ییعن انجامید طول به سال ده از بیش مسلمان نیروهای ساختن یکپارچه راه در الدین صالح تالش ٔ  همه.کرد ازدواج
 اسالم جهان در قدرت شدن یکپارچه میالدی(.با 1186) هجری 582 سال تا( میالدی 1174) هجری 570 سال از
 هایسرزمین و المقدس بیت سازی آزاد: بود شده آماده بزرگ گام برداشتن برای او اختالف، عوامل رفتن بین از و

 .هاصلیبی اشغال تحت اسالمی

 حطين نبرد

 آمده در هاصلیبی اشغال به میالدی 1099 سال در المقدس بیت خصوص به و اسالمی هایسرزمین از وسیعی مناطق
 باعث ایطشر این. بودند کرده منصوب مناطق این پادشاهان و امرا عنوان به را خود نیز هاشوالیه و صلیبی دارانزمین. بود

 به صلیبی هاینبارو از یکی.گیرد شکل هاسرزمین این آزادسازی برای نیرومندی ٔ  انگیزه مدت این طی بود گردیده
 شام از که را ایقافله میالدی 1186 سال در است، مشهور «ارناط» به اسالمی منابع در که «شاتیلون دو رونالد» نام
 نآ که است شده روایت. کرد زندانی کَرک ٔ  قلعه در به را قافله افراد و داد قرار غارت مورد بود حرکت در مصر سوی به

 در سالمقد بیت صلیبی پادشاه «لوزینیان دو گای» از الدین صالح حادثه این پی در.بود نالدی صالح خواهر آن از قافله
 درونال کمک با خود که المقدس بیت وقت پادشاه اما. نمود را متجاوزان بازخواست و اسیران آزادسازی و غرامت خواست

 پیامبر هب توهین با الدین صالح ٔ  نامه سخپا در رونالد. نکرد موافقت درخواست این با بود رسیده قدرت به شاتیلون دو
 توانستن نیز المقدس بیت پادشاه. «دهد نجات را شما بگویید محمد به: »داد پاسخ چنین ـ وسلم علیه اهلل صلی ـ خدا

 بردن اعالن المقدس بیت صلیبی پادشاهی علیه ایوبی الدین صالح برخورد، این با.بنشاند عقب خود موضع از را رونالد
 .نداد رخ طرف دو میان نبردی سال آن در الدین صالح بیماری با اما نمود
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 شدت از که حالی در( میالدی 1187 ژوالی 1) 583 سال الثانی ربیع 21 تاریخ به صلیبی نیروهای: حطين رزمگاه
 سو آن در.افتادند راه به طبریه سوی به بردندمی رنج داشت مسافت کیلومتر 27 که راه ناهمواری و آبی بی و حرارت

 ٔ  دریاچه غرب در رجلوت کیلومتر نه صلیبیان، افتادن راه به شنیدن با بودند نفس تازه که ایوبی الدین صالح نیروهای اما،
 ژوالی 3) هجری 583 سال الثانی ربیع 23 تاریخ در صلیبی نیروهای.شدند مستقر حطین روستای کنار در طبریه

 بیش که مانند فالت است ایمنطقه حطین. شدند مستقر حطین ٔ  تپه رب مُشرف طبریه کوه روی بر( میالدی 1187
 صالح.گویندمی حطین هایشاخ هاآن به که است مانند شاخ ٔ  قله دو دارای و است بلندتر دریا سطح از متر 300 از

 ایوبیان رلشک هدف، این برای شود، آب به آنان رسیدن یا و هاصلیبی به آب رسیدن از مانع که داشت آن بر سعی الدین
 دبو پوشانده را تپه که خارهایی و گیاهان زدن آتش با مسلمانان همچنین. درآوردند خود تسخیر به را آب هایچشمه
 رسیدند، طینح و لوبیا روستای میان واقع ٔ  تپه به هاصلیبی که هنگامی. کردند ترسخت صلیبی لشکر برای را شرایط

 متوقف دنبر شب رسیدن فرا با. شدند حطین سوی به فرار به مجبور هاصلیبی و آوردند هجوم آنان به مسلمان نیروهای
 .رساندند صبح به مسلمانان تکبیر صدای و دود و تشنگی با را سختی بسیار شب هاصلیبی. شد

 المقدس یتب پادشاهی سقوط و قدس فتح سپس و حطین نبرد در هاصلیبی بزرگ شکست با :صليبی سوم ٔ  حمله
. رفتند نگج سومین از استقبال به زیاد سپاهیان اعزام به انگلستان پادشاه و فرانسه پادشاه. آمد وجود به وپاار در موجی

 رودخانه در آلمان امپراتور شدن غرق با بودند افتاده راه به بقیه از زودتر که آلمان منظم و نفری هزار۱۰ سپاهیان اما
    ندرب به را خود کمی عده و گشتند مسلمانان سریع حمالت اسیر یا و شده پراکنده داده، دست از را خود روحیه سِلِف
 الدین الحص از را فلسطین و لبنان بنادر و سواحل توانستند هاآن انگلستان و فرانسه سپاهیان رسیدن با.رساندندعکا

 ریچارد پایان رد. ببرند حمله سالمقد بیت به نتوانستند و ماندند ناکام داخلی مناطق و مصر به حمله در اما گیرند بازپس
 تاجران و گردید آزاد نصارا برای المقدس بیت زیارت معاهده این اساس بر. نمود امضا الدین صالح با را رمله ٔ  معاهده

 .بپردازند تجارت به هاصلیبی کنترل تحت شهرهای در توانستندمی نیز مسلمان

 
 الدین صالح سلطان وفات
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 در یایوب الدین صالح پیمان، این از کمی مدت از پس. رساند انجام به الدین صالح که بود کاری آخرین رمله ٔ  معاهده
 جان به جان( میالدی 1193 مارس سوم با برابر) هجری 589 سال صفر 27 چهارشنبه تاریخ به شدید تب یک پی

 .کرد تسلیم آفرین

 تعالم خداوند سخن این به آنکه تا خواندممی رآنق او کنار در الدین صالح وفات بیماری در: گویدمی قرطبی ابوجعفر
 یمرح و رحمان او است، آشکار و پنهان دانای او نیست، او جز حق به معبودی که اهلل آن اوست: }فرمایدمی که رسیدم
 سپس و «است صحیح: »گفت بود بیهوش آن از پیش تا که الدین صالح ناگهان[ 22: حشر ٔ  سوره{ ]است

 و کفن برای که یافتند ناصری مسی ٔ  سکه 47 و دینار یک تنها او شخصی ٔ  خزانه در وی وفات از پس.درگذشت
 صرف صدقات راه در را خود مال بیشتر و نگذاشت جای بر ملکی و خانه ایوبی الدین صالح سلطان. نبود کافی او دفن
 )برگرفته از سایت گوگل ومطالب استادابراهیمی(.نمود

 
 

 
 

 بیآرامگاه صالح الدین ایو

 

 مقاالت استاد :     
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 اند.ل( به چاپ رسیدهپوروزنامه و مجالت کردی و فارسی از )شه،مقاالت زیادی در کتابها 

 میالدی2003مقاله در باره مبارزات صد ساله مصطفی بارزانی  -1     
کرد چاپ شرکت تعاونی افست شهر    1371مجموعه مقاالت و اشعار کنگره بزرگداشت مولوی کرد سقز شهریور      -2

اما متأســفانه فقط مقدمه آن را چاپ و اصــل مقاله که دربارۀ حکیم مولوی کرد اســت، چاپ  55تا  20صــفحات  1375

 1372سال  20و19و18شماره های  2چاپ در روزنامه آوای کردستان سال -نشده. علتش معلوم نیست؟

  1374در کتاب ریشه پاک آن احمد باینچو چاپ  شیخمقاله درباره ـ  3

 شمسی 1345ـ چاپ مقاله در نشریه دانشگاه اصفهان به عربی سال 4

  1373در نشریه دانشگاه تبریز به فارسی چاپ چاپ مقاله ـ 5 

    5چاپ آمریکا شماره  19ــــ مجله زاگرس به عربی و کردی: )باعث کردن ینجز ترجمة کاملة للقرآن الکردیة( ص 6

 میالدی  1990سال 

ــ مجله نداء الحق )قام 7 ستان ایران بترجمة      ــ ستاد جامع الول مرّۀ فى کرد صالح ابراهیمى و هو ا سور محمد  البر و ف

ــال  ــماره  4القرآن الکریم باللغة الکردیة( س ــپتامبر  15و  14ش کانی ئورطانی کوردۀ 27م چاپ لندن ص  1995س
 عیَراق 

ری فارس، تهران، یوم االثنین جمادی آالخر ــــ الوفاق العربی )ترجمة القرآن الکریم الى اللغة الکردیة( ارگان خبرگزا8

 م  6/10/1997ـ  1418

ــتان عیَراق ژمارهپتی ه ی برایهناموزــــــ ر9 چاپی  10و  9ری په 18/6/1999،   131ی ارتی دیَموکراتی کوردس
 ولیر هه

 (12ص  17سال  3/11/1375چهارشنبه  5111ـ روزنامه جمهوری اسالمی ایران )شماره 10

صالح ابراهیمی بدأ بترجمة القرآن الکریم( منذ عالم  ـــــ االتحاد )11 تی کیهم به عربی ارگان یه 1957الدکتور محمد

 م  11/6/1999ینی هه 322ی یمانی عیراق ژمارهنیشتمانی چاپ سوله

ــ ترجمان وحی نشریه تخصصی مرکز ترجمه قرآن مجید به زبانهای خارجی سال      12 شماره اول بهار و تابستان    3ــ

 ل( پو مسی سازمان اوقاف و امور خیریه دربارۀ ترجمة قرآن به زبان کردی توسط )شهش 1378

 م ارگان کردهای عراق در تهران  19/1/1987،  5سال  113ی ی جیهاد ژمارهـ روژنامه13

ــ روژنامه14 شه ــ م ارگان مجلس اعالی عراق در  1989سپتامبری   26،   282ی هاده به زمانی کوردی ژمارهی 
 ن تهرا

  1371چاپ   28تا  24ص  7و  6ی ـ مجله آوینه سازمان تبلیعات اسالمی در تهران شماره15

زبان وفرهنگ وادب کردی ی مخصوص کنگره شماره مجله سروه در زبان و فرهنگ و ادبی کردیمقاله در باره ـ  16

 ـ ارومیه  1365سال 

  1373سال  63تا  58صفحات  ی آوینهنامهویژه،چاپ دری مال پریشان درباره مقاله-17

 و دریافت جایزه مقاله مزبور 181ـ  186صفحات  1374چاپ مقاله در کتاب حلبچه تکرار هیروشیما سال - 18
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 م چاپ شده است. 1995ولیَر در هه )ایالمی ( که غالمرضا ارکوازی بارهای در ـ مقاله19

رسوم نوروز در مناطق کردنشین ارگان داخلی صدا و سیمای ها دربارۀ آداب و ــــ چاپ مقاله در مجلة دلها و اندیشه20

  4شمارۀ  1357سال 

ص  1380پاییز  3شماره  2ـ چاپ مقالة در ندای اسالم فصلنامه علمی، فرهنگی، اجتماعی دارالعلوم زاهدان سال 21

 به فارسی  41تا  34

نشریه کردی ـــ فارسی دانشگاه عالمه  1/12/1380شماره  1و( به زبان کردی سال ـــ چاپ مقالة در )مانگه شه22

 48و  47طباطبایی ص 

 18های شماره 2گفتار مربوط به آن در روزنامه آوای کردستان سال مقاله در باره مولوی کردچاپ ـ  23

 هر سه شماره آوا چاپ شده است.   7و  6که در صفحات  1372سال  20و  19و 
کانون  31( 3881تی( شماره )ی برایهکبیر ملت کرد در )روژنامه ـ چاپ مقاله دربارۀ ژنرال مصطفی بارزانی رهبر24

 کردی   10/10/2702م و 2002اول 

  21ص  1377سال  26به زبان کردی در آویـنه شمارۀ  در باره جشن هنر کردی  چاپ مقاله -25

 1373، بهار  چاپ مقاله در باره والیت واهل بیت )ع(در گستره ادب فارسی در نشریه دانشگاه تبریز ، جلد اول -26
 خورشیدی 

 چاپ مقاله در مجله ئاوینه در باره مال ابوالقاسم دینوری  -27

. که دربارۀ )ناری( بمناسبت 25تا  21ص  1377سال  26به زبان کردی در آویـنه شمارۀ در باره  چاپ مقاله -28

 صورت گرفته بود 11/12/1376تشکیل کنگرۀ بزرگداشت ناری در مریوان 

 ا عنوان حلبچه تکرار هیروشیمای وچاپ آن در کتاب حلبچهمقاله در باره حلبچه ب -29

پول( در کتاب کوزرانی فرهنگ زبان کردی به قلم )شه مقاله در باره محمد قاضی مترجم چیره دست کرد چاپ -30

 م3/2/2001چاپ دوم  107تا  17ص 

 زبورآن در یادنامة کنگرۀ ممقاله در باره عبدالرحمن شرفکندی متخلص به هه ژار وچاپ چاپ  -31

  1365چاپ مقاله در باره فرهنگ وادب کردی درشماره ی مخصوص کنگره به زبان فارسی وکردی در سال  -32

 25تا21صفحات 1377سال  26چاپ مقاله در باره ناری )شاعر(در مجله ئاوینه )آینه ( شماره  -33
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)تر جمه قرآن به زبان کردی (ميراث ماندگار  
در ابتدای ورود به بحث مطالبی مهمترین اثرش را ترجمه قرآن به زبان کردی می داند . دکتر ابراهیمی در بین آثار خود

در راستای ترجمه قرآن به زبان کردی ارائه می شود .تا کنون سه بار قرآن به زبان کردی ترجمه شده است .دکتر 
ابراهیمی ترجمه هه ژار زودتر چاپ  ابراهیمی قبل از استاد هه ژار آنرا ترجمه کرده بودند ولی به علت عدم بضاعت مالی

این دونفر رابطه دوستی ونزدیکی با هم داشتند متن ترجمه ابراهیمی را هه ژارقبالً دیده بودند.زمانی که استاد هه شد. 
ژار زنده بود ابراهیمی هر هفته در عظیمیه کرج به دیدار ایشان می رفت .ایشان در زمان رژیم پهلوی به کرج تبعید شده 

 ند .بود
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 شرح ومقایسه ترجمه قرآن به زبان کردی توسط مترجمين

  ترجمه عبدالرحمن شرفکندی 
ترجمه استاد عبدالرحمن شرفکندی )متخلص به هه ژار (ترجمه ای است جامع وکامل که تمامی لهجه های کردی را 

اژه هایی استفاده شده است که متروک گیرد.خصوصالهجه های اورامی وبادینی را .در این ترجمه از کلمات وومیدر بر 
بوده ودر حال حاضر از این نوع گویش استفاده نمی شود ونسل امروز ما معنی این کلمات را نمی دانند ولی در کل ترجمه 

 از محتوایی خوب برخوردار است. 
 تر جمه دکتر صالح ابراهيمی 

وکلماتی را که برای خواننده نامفهوم است به خوبی  ترجمه ابراهیمی ترجمه ای مناسب وجامع بوده ،شرح وتفسیر دارد
توضیح داده است .همچنین برای ایات توضیحات کافی والزم را داده است . به زبان کردی گسترده ای ترجمه شده 

 ومختص لهجه خاصی نیست .هر چند که لهجه غالب لهجه موکریانی است .
 ترجمه عبدالرحمن شکور

ت .مطالب حاضر حاصل مصاحبه با ایشان است .ترجمه ایشا ن توسط یکی از اساتید این ترجمه هنوز چاپ نشده اس
- خواهدصورتمترجمخودتوسطنهاییویراستاریولیاستوتایپمحتوایی،نظارتویراستاریدستدرالهیات ومعارف اسالمی

را به زبان کردی وبه لهجه وزبان ساده گویدیکی ازآرزوهای دیرینه ام این بود که این برنامه کامل زندگی میوی.گرفت
وروان ترجمه نمایم ودر اختیار عالقمندان بگذارم .در ترجمه آن هم مطابقه داده شده وهم از ترجمه آیت اهلل مکارم 
شیرازی که ترجمه ای روان وکم نقص تر از ترجمه های دیگر است وهم از ترجمه کردی استاد هه ژار استفاده شده 

د که ما در نماز سوره توحید وفاتحه را می خوانیم ولی کمتر کسی معنای آنها را می داند .تمامی اینها است .وی می گوی
برگرفته از قرآن هستند. این ترجمه ترجمه ای است ساده وروان به لهجه موکریانی ،ترجمه متون به اندازه اصل آیات 

،ساعت مصاحبه 3/6/1393عبدالرحمن شکور،مهاباد : است،شرح ،تفسیر وتوضیح اضافی ندارد. )برگرفته از مصاحبه با
 صبح( 11

 ترجمه ابراهيم مردوخی 
ترجمه ای است روان ولی به لهجه اردالنی بوده وبیشتر به لهجه اورامی نزدیک است .همچنین قرار است که آقای احمد 

 عضدی در خراسان شمالی آنرا به لهجه کرمانجی ترجمه نمایند. 
زبان کردی واهميت آن آن کریم به ترجمه قر  

متاسفانه موضوع ترجمه قرآن کریم به زبان کردی از طرف نویسندگان وصاحب نظران کرد چنانکه باید مورد توجه قرار 
  :حائز اهمیت استاین مساله مهم فراموش شده است . ترجمه قرآن به زبان کردی از سه نظرگویینگرفته است .

 یه دین مبین اسالم بر آن بناست نخست اینکه قرآن کتابی است که پا -5

دوم اینکه چون قرآن  به زبان عربی است ،پس درک و فهم آن برای جمعیت زیادی از اکراد که با زبان عربی آشنا  -6
 نیستند مشکل است . پس ترجمه قرآن به زبان کردی در فهم بیشتر این کتاب مقدس ،مفید و موثر است. 

 دی ، خدمت به زبان کردی است .وسوم اینکه ترجمه قرآن به زبان کر  -7

8-   
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 زمينه های ترجمه ی قرآن به زبان کردی )آن شب که وضو ساختم والتماس کردم (

 گفتگو با محمد صالح ابراهیمی اولین متر جم قر آن به زبان کردی :
پیش استاد عالمه مال حسین مجدی درس می خواندم ،ایشان در قرآن متبحر بود   1335من در سال »

 ر خدمت وی ، کارهای اولیه را شروع کرده بودم . ومن د
 دهرسانپایانبهانقالبازقبلراقرآنکاملجمهترچه زمانی تر جمه شما از قرآن شروع شد وبه اتمام رسید؟ من

         بهنم کنید.ومنتشرش بیایید وشما است آمادهچاپبرایاثراینکهگفتمکردمدوستانبه موقع روبودم. همان
-      رسیمتومیایمکردهما کار فرهنگی کهوگفتندتوانستندمی،دارد مادی هممنفعت شمابرایاین کهآنهاگفتم

مان را از دست بدهیم در نتیجه ،رکودی برای این کار حاصل شد. اما وقتی جمهوری اسالمی به سرمایه
از دنیای اسالم در نمایشگاه کتاب تهران به نمایش پیروزی رسید وجنگ تمام شد ، کتاب های بسیاری 

گذاشتند ،من هم در همین نمایشگاه آثار مهمتری را در تفسیر قرآن کریم پیدا کردم .تر جمه ام را 
مجدداًویراستاری کردم وبه صورت کامل در آوردم .این ترجمه را به نشریه کردی ئا وینه دادم .دوستان من 

شاید ما بتوانیم چاپش کنیم .آنها قرآن من را گرفتند وبعداًمتوجه شدم که داده اند در این نشریه ،گفتند که 
در آن زمان ،آقای جنتی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی بود .ایشان نامه ای به من نوشتند "جنتی "به آقای 

هیچ خبری  1376 اتنفاق افتاد اما متاسفانه تا سال 1366که ما این قرآن را چاپ می کنیم .این اتفاق سال 
نشد. من دچار یاس شده بودم ودیگر گمان نمی کردم که تر جمه ام چاپ بشود .اما ناگهان متوجه شدم که 
کتاب را منتشر کرده اند . از من هم دعوت کردند که درکنگره هفته وحدت سخنرانی کنم .کتاب را برای من 

اطر ، طرح کاملی را برای تصحیح آن نوشتم فرستادند ، متوجه شدم که اشتباهات چاپی دارد. به همین خ
وبعدها هم به صورت کتبی وشفاهی تذکر دادم که این قرآن بدون غلط چاپ شود .متاسفانه آنها هیچ جوابی 

بار تجدید چاپ کرده اند .ولی فقط برای چاپ اولش چند  5ندادند .بعداًمتوجه شدم که آنها این کتاب را 
چاپ اول به من حق الترجمه ندادند. البته در وهله اول مسائل مالی برایم  نسخه کتاب به من دادند . برای

مهم نبود .من بیشتر مایل بودم که کردها بتوانند قرآن را بخوانند.وقتی که دوستانم گفتند نمی توانند این 
اوندا دکتاب را چاپ کنند ، من دچار یاس شدم .این بود که شبی وضو گرفتم واز خدا التماس کردم که ای خ

! اگر این قرآن در پیشگاه شما قبول است و واقعاًبرای مردم کرد هم احسان وخیری دارد ، شما وسیله چاپش 
 «کرد.رژیم شاه این کارها را نمیشد.چاپکتابکهرا فراهم کنید .این گونه بود
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 نمای مهر )برجسته ترین کار دکتر ابراهيمی (

 جيد به زبان کردی توسط استاد: شرحی بر ترجمه قرآن م      

 

 

 
 

    پایان سخن را می خواهم با توضیح در باره قرآن خاتمه بدهم .هر چند تر جمه ی قرآن کالم آفریدگار است و در» 

ودرست شبیه گذر دادن جریان برق نیرومندی از سیمهای ضعیف وناتوان استف ولی گفته آفریده هرگز نگنجد ، 

به زبان کردی کوشیده ام در همان قاب وقالب طالیی بی همتای آیه های آسمانی که در متن عربی من در ترجمه قرآن 

مشاهده می شود به زبان ساده کردی باشد وبتواند ترجمه ای بی نقص وساده در دسترس همگان قرار گیرد. خالصه می 
ی آن بر روی اکثریت مردم کرد زبان وبر خواستم این دژ مستحکم که در حدود یکهزار وچهارصدو شانزده سال ، دروازه 

روی فهم وادراک عمومی بسته بود ، گشوده شود و همه کرد زبانان به درون این بهشت ادب واخالق وحکمت ودرایت 
، در آیند تا از گلهای معطر آن بهره ی کامل برند. باید گفت در اثر همین زحمات ودقت بود که در سفر دوم به شهرستان 

نم فوزیه ظاهرروژ بیانی عضو مجلس ملی آن سامان در دیدار از اینجانب اظهار مسرت کرد واظهار داشت که اربیل ، خا
ما هر روز از ترجمه کردی شما از قرآن کریم در آغاز برنامه های رادیو کردی )پیش که وتن ( )پیشرفت (در اربیل استفاده 

رآنی فصیح ورسا وخالصه وروان است ، این مژده ی بزرگی می کنیم چون ترجمه شما از قر آن مانند خود آیه های ق
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برای حقیر بود که در وصف ناید واین همه خیر وبرکت فراوان از خداوند لطیف وخبیر است که نصیبم شده است. )واما 
ن ی موالسالم عل«بنعمه ربک فحدث ( کالم آسمانی الهی است که می فرماید )واذ تاذن ربک لئن شکر تم ال زدنکم ( 

تهران . –میالدی  2000سپتامبر  15مطابق  1379شهریور  25اتبع الهدی . با احترام دکتر محمد صالح ابراهیمی 

رایل فرانسوی ب یساند یا برای نابینایان قبل از لوآنانی که بر قرآن کریم تفسیر نوشته(25و24:صص 1379)زینی وند ، 
راه  اند و از اینشناسی را تدوین کردهه، فلکیات، نجوم و علوم گیاهاند یا علوم ریاضی، هندسخط )بارزه( اختراع کرده

اند، چه زن و چه مرد. )زنان و اند یا در علوم حدیث و روایت آن زحمت کشیدهتر ساختهفرهنگ قرآن و اسالم را غنی
ن الدیالحکردزبان نظیر صاند یا فرمانروایان مردان محدث کرد زبان( یا آنانی که در علوم اخالق و عرفان شهره بوده

 «خان زند.ایوبی و کریم
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 کاری سترگ نيازمند حساسيت ناشر:
زبان زنده دنیا ترجمه شده است که شماری از آنها زبانهای رسمی ملتها  50تا به امروز کتاب آسمانی قرآن به بیش از 

ا غنی فرهنگی وبا ان وسعت فراگیر ادبی ،این بار خودری با پیشینهکردوبرخی زبانها وگویشهای محلی وبومی اند . زبان
صالح ابراهیمی نویسنده ومترجم ،پژوهشگر علوم قرآنی ومعارف در کار دشوار ترجمه قرآن کریم آزموده است . دکتر محمد

ی نیده است . ابراهیماسالمی ومدرس دانشگاهها ومراکز علوم اسالمی ،این عرصه خطیر را پیموده وبه انجامی نیکو رسا
صاحب تالیفات متعدد در زمینه های گوناگون دین،تاریخ دین ،فلسفه دین ونیز پژوهشهایی جامع ومفصل در ابعاد گسترده 

بومی وفرهنگی زادگاه خود کردستان است . خاستگاه ذهنی او در اجرای این طرح عظیم به سالها پیش باز می گردد .آن 
 .پرداخت در محیطی محدودبه شرح وتفسیر موضوعی وساختاری قرآن میهنگام که به عنوان طلبه و

 

 از زبان استاد:        
بود که عشق ودغدغه من برای شرح وتفسیر قرآن مجالی برای نمود پیدا کرد ،زمانی که در جامه  36سال »

منابع وماخذ  طلبگی ودر محضر استادانم در مهاباد بودم .در دوران تحصیلم در دانشگاه در جست وجوی
ودرا خمعتبرتر وجامعتری برای شرح مفاهیم قرآنی بر آمدم.در همان دوران بود که مطالعات بی وقفه ومستمر

بر تفاسیر )جواهر (،)المنار(،)گازر(،)کشاف(وچند منبع غیر تفسیری دیگر به انجام رساندم وترجمه قرآن را 
سید وپس از یک دوره کوتاه وقفه،بازنگری نهایی بر کامل کردم . اوایل انقالب بود که این کار به ثمر ر

صورت گرفت وترجمه وتفسیر قرآن به زبان کردی باحذفها وافزوده های «نمونه»و«المیزان»مبنای تفاسیر 
 «.بسیار نسبت به دست نوشته های اولیه آماده چاپ شد
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 جمع بندی فصل چهارم )ویژگی های بارزآثار وتاليفات ابراهيمی (

 دوریابراهیمهایونوشتهراشعااز خدا راتوان ایمان به یگانگیو نمیاستاد جلوه دارد ونوشته هایاشعارتمامیدرخدانامویاد
 مطالبی را در این زمینه ها نوشته است اساس همین بر و بوده بین نازک و سنج نکته ، جامعه در و زندگی در استاد دید

 و خیال نازک عارفی توان می را ابراهیمی. است «باوی کورده واری »سه جلدی  که از جمله آنها می توان به کتاب
 مسائل و ، فاخر عرفان پاسداشت ضمن همواره و ننموده نشینی عزلت به اقدام هرگز که دانست لطیف طبع دارای

ست چه نمونه ای امشهور حلبنوشته ی خود به قلم کشیده است که ونوشته های مشکالت ملت خود را دیده و در اشعار 
آثار ابراهیمی این نکته قابل ذکر است که ایشان در دو حوزه مذهب وفولکلور صاحب ازویژگی هایدر بحث. در این زمینه

اثر می باشند .فردی که تحصیالتش در حوزه الهیات وعرفان بوده ولی در کنار آن به مسائل فولکلوروتاریخی نیز عالقمند 
 ترازشود که در آنِ واحد، دارای دو بُعد هنری و علمی است. ارزش هنری آن موجب میبراهیمی اآثار آقای اند . بوده

آن بهتر نمایان شود و تحقیقی دلنشین و زیبا حاصل آید. بر اثر دقتی که در این دستاوردهای بزرگ  پژوهندگی و دانشی
ی وسیع، با اخت ایشان از گوشه و کنار این خطّهجا است که شنتوانیم بهتر بشناسیم. از اینهست، سرزمین ایران را می

ور آداب و رسوم و فولکل.شودتنوع جغرافیایی و اقوام و مردمی گوناگون، ما را به شناخت بهتر فرهنگ ایرانی راهبر می
حال  ناز این جهت، تاریخ را به زما ابراهیمیماند. آثار ضمن دگرگونی دائمی، در مواردی بسیار، در طی تاریخ ثابت می

م زمستان در فرهنگ مردو  مراسم نوروز در کردستان زند. از روی آثاری که او در توصیف و به جغرافیای ایران پیوند می
 یخهایی از تار، نکته کرد )در کتاب سه جلدی باوی کورده واری ( با ذکر تمامی جزییات مربوط به این مراسمات آورده 

آیین، که امروزه مقدس است  دوشود. در این هرایران روشن می قومیتها وتاریخوفرهنگ مردم کرد وهمگرایی با سایر 
شود؛ چون قبال هایی از قدمتی چند هزار ساله دیده میو مظاهر دینی و فرهنگی اسالمی در آن پدیدار است، نشانه

د ای خاص را پدیضیههای مقدس شده است. این مجموعه فرمقدس بوده است، باز مبنایی برای پیدایش و تداوم آیین
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شود و ارتباط آن با مردمی که در این های زمستانی ایران و آداب خاص آن توجیه میآورد. در این فرضیه، جشنمی
گردد. مایان میاند، نزیستهی جغرافیایی و دور از یکدیگر مینواحی گوناگون در ارتباط با یکدیگر و در عین حال با فاصله

اتخاذ کردند و به عمل در آوردند، تجدید نظرهای دائمی و تازه گردانیدن باورها و عقاید آداب و  ایشانتدبیر مهمی که 
های دیرینه هنوز تازه و زنده و امروزی به ای است که در پرتو آن بسیاری از سنترسوم در گذر زمان است. این شیوه

را، در گردآوری دقیق و زیبای فرهنگ  اهیمیابرعلمی آقای  -رسد. به همین جهت است که دستاوردهای هنرینظر می
 .ی تاریخی دیرینه و پر تفصیلیابیم و هم بازگویندهمردم، هم بسیار تازه می
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 بعد شخصيت شناسی)فرهنگی ،سياسی،اجتماعی(        
یت افرادی شخص.  بعد علمی وفرهنگی فعالیت گسترده تری داشتندی مختلفی شاخص بود ولی در  استاد در زمینه ها

 مانند دکتر ابراهیمی از چند بعد قابل بررسی است که به ذکر آنها می پردازیم .
سن           شو ونما می یابد ودرس می خواند در  شین ن ستاهای کردن شهرهاورو دکتر ابراهیمی با توجه به اینکه در مهاباد و

سته به مرحله   شه پول به خاطر آرزوهایی که در زمینه       جوانی توان ستا  سد . مامو سیده وبه مرحله افتا بر باالیی از علم ر
ــیوه آکادمیک           علم ودانش در دلش بوده خواندن در حجره ها برایش کافی نبوده وبه همین خاطر تالش کرد که به شـ

سال     ستای همین هدف بود که در  ش    1340هم درس بخواند .در را شگاه  رکت نموده وبعد از قبولی در در کنکور دان
سال             سانس وتا  شته الهیات تا مقطع فوق لی صیالت خود را در ر شده وتح شگاه تهران  شکده الهیات دان کنکوروارد دان

از دانشـــگاه آزاد مدرک دکتری زبان وادبیات عرب را دریافت  1371ادامه می دهند . بعد از انقالب در ســـال 1347
 ر زمینه مسائل دینی ومذهبی را شروع می کند. نموده وتالیف وتفسیر وترجمه د

د .چون کنخاطر بار علمی در زمینه الهیات وزبان عربی به شیوه آکادمیک قرآن را به زبان کردی ترجمه میابراهیمی به
فکر  می کند که به دلیل علم به مذهب وشریعت وعلم به زبان مادری )کردی (وعربی می تواند قرآن را ترجمه نماید. 

ی گیرد. مه خاطر حس ملی گرایی شروع به نویسندگی وترجمه می کند که بیشترآثارش بعدها بعد تاریخی به خود ب
وبیشتر به صورت یک محقق تاریخی جلوه می کند . زمانی که آثار ایشان را می خوانیم معلوم می شود که دغدغه وطن 

سد وابعاد مبهم وناشناخته این قوم را برای خوانندگان کرد ومردم کرد ایشان را به سمتی کشانده که تاریخ کرد را بنوی
آشکار کند. ابراهیمی به خاطر علم به شریعت وزبان عربی دربسیاری از سرچشمه های اسالمی تاریخ کردها را پیدا کرده 

 است . 
آثار ی نویسد .یخ مباز هم از لحاظ علمی اگر بخواهیم شخصیت ایشان را بررسی کنیم با یک ابداع نام خود را در تار

ی م     زیاد است ولی دواثر از آثار ونوشته های ایشان وی را از بسیاری از نویسندگان کرد زبان جدامکتوب ایشان بسیار
 کند:

 )نوآوری کرده (22یکی اینکه به عنوان اولین فرد قرآن را به کردی ترجمه کرده  -الف 
سالمی ایران ز  -ب شد وجدا از زمانی که جمهوری      به دلیل اینکه قبل از انقالب ا شناخته نمی  سمیت  بان کردی به ر

ــتاد به خاطر   ــد. اس ــتان در مهاباد بود روزنامه ومطبوعات کردی فقط به زبان محلی بود ودر ایران پخش نمی ش کردس
در  واینکه اولین نفر بود که کار روزنامه نگاری را به زبان کردی شــروع کرد ،این موضــوع نقطه عطفی در زندگی وی 
ی م   تاریخ روزنامه نگاری در ایران وکردستان ایران است چون روزنامه ای که ایشان منتشر می کردند در تهران چاپ 

شد ومحلی نبود. قبل از انقالب به سبب همکاری ایشان بارادیو کردی ونوشتن مقاله در مطبوعات این اعتماد در ایشان 
 کند. بوجود آمده بود که می تواند روزنامه چاپ 

ــه با آثار           -ج ــیتهای کرد را در چندین جلد جمع آوری کرده که در نوع خود ودر مقایسـ ــخصـ دکتر ابراهیمی تاریخ شـ
نویسندگان دیگری که در این زمینه قدم برداشته اند بی نظیر می نماید. چرا که ایشان اوالً در باره بعضی شخصیت ها       

                                                           
 1393ولی دیر چاپ شده است .همچنین عبدالرحمن شکور نیز در سال  عبدالرحمن شرفکندی نیز قران را به زبان کردی ترجمه کرده است ولی ترجمه ابراهیمی قبل از ایشان بوده -23

  شمسی قرآن را به زبان ترجمه نموده است .
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صورت م   شاعران وعلمای کرد      از جمله ژنرال مصطفی بارزانی کتابی  به  ست ودوم اینکه در باره تمامی  شته ا ستقل نو
 زبان )سوزیت یا شوروی سابق ،علمای کرد ارمنستان ،علمای وشاعران سوریه ،کردستان عراق وایران (نوشته است . 

 ایشان در سه زمینه کار کرده اند:
 *تاریخ کرد وکردستان 

 *زمینه های آیینی )ترجمه(
شان آخوند ودر بین مردم بوده وشهرهای مختلف کردستان را گشته این اعتماد به      *در زمینه فولکلور  .به دلیل اینکه ای

ــان    ــد .از بعد اجتماعی ایش ــته که با توجه به اینکه دربین مردم بوده می تواند در زمینه فولکلور هم بنویس نفس را داش
دنویسنده گوشه گیر در نظر گرفت.وی جدا از   مردمی است ونمی توان ایشان را به عنوان یک فر   –شخصیتی اجتماعی   

 آثاری که در زمینه های فرهنگی نوشته در زمینه های اجتماعی نیز فعالیت های زیادی داشته است . 
شان به عنوان یکی از روزنامه نگاران فعال در ایران وخارج از ایران به     ست که در مقطعی از زندگی *یکی از موارد این ا

 در روزنامه ها ومجالت فعالیت داشته است .زبان کردی وفارسی 
 *همچنین در اکثر کنگره ها وهمایشها چه به عنوان مقاله نویس وچه به عنوان سخنران شرکت نموده است .

ــانی بوده که در اواخر رژیم پهلوی وبعد از انقالب یکی از بنیانگذاران وفعاالن          ــان جزو کسـ *نمونه دیگر این که ایشـ
 وتا جایی که در توان داشته همیشه در فعالیتهای این جامعه فعال بوده است . جامعه کردها بوده 

شمسی به همراه تعدادی از شخصیتهای فرهنگی مجوز انجمنی به نام )انجمن زبان ،فرهنگ وهنر کرد       70*در دهه 
 (را گرفت که خود رئیس این انجمن بود )در حال حاضر انجمن هیچ فعالیتی ندارد.(

ری از رسانه ها ی فارسی زبان داخلی وخارجی با ایشان مصاحبه شده است .از جمله می توان به شبکه         *از طرف بسیا 
 چهار سیما اشاره کرد.

شه در تالش بوده که     شان می توان گفت که وی به عنوان یک چهره آینی همی *از جمله فعالیتهای اجتماعی دیگر ای
 . به مسائل ومشکالت مردم رسیدگی کرده وکمکشان کند

شورای فرهنگی در نظر        شان را می توان به یک مرکز فرهنگی ویا یک  ست مهمان نواز ،منزل ای سانی ا *ابراهیمی ان
گرفت که تعداد زیادی از شخصیتهای فرهنگی کرد مقیم ایران ویا خارج از ایران حداقل یک بار به منزل ایشان مراجعه 

 عصر(17،ساعت مصاحبه 27/5/1393پسر استاد، تهران :  نموده اند.  )برگرفته از مصاحبه با آزاد ابراهیمی
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 :ابراهيمی استاد زندگی سالشمار
 . مهاباد شهر در چهارم خرداد ماه در تولد -1312
 .سعادت دبستان در تحصیل به شروع -1318
 شروع به  فراگیری قرآن در نزد پدر  -1319
 تاهای اطراف زادگاهششروع تحصیالت حوزوی دارالعلم ترجان وروس -1322
  . مهاباد شهرستان در ابتدایی تحصیالت دوره اتمام -1324
 شروع تحصیالت حوزوی . -1330
 واعظ خانقاه نهری  -1335
 . سالگی 25 در پدر فوت -1337
 ازدواج . -1337
 .درآنجا اقامت و تهران به عزیمت -1340
 .آموزش وپرورش  وزارت در استخدام -1341
 الیت در رسانه .شروع فع -1343
 . تهران دانشگاه از الهیات رشته در لیسانس دانشنامه اخذ -1344
 . تهران دانشگاه از الهیات رشته در لیسانس دانشنامه فوق  اخذ -1348
 .استخدام در وزارت آموزش وپرورش  -1348
 نشر مجله . -1359
  .آزاد اسالمی واحد جنوب دانشگاه از زبان وادبیات عرب رشته در دکتری دانشنامه اخذ -1371
 .تهران 6بازنشستگی از طرف آموزش وپرورش منطقه  -1371
 سفر به حج. -1371
 سفر به سوئد. -1375
 شروع فعالیت در انجمن زبان وفرهنگ کردها . -1379
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 : ونتيجه گيری  جمع بندی

 

  تحلیلشاملفردزندگیمعموالواقعی،ومعاصرهاینامهزندگیدرالبته.است«نفر یکزندگیشرحتاریخچة» نامهزندگی

      ومنظمبرداشتاثر،طولدرنویسندهکهایگونهبه همآن،شودمیاوهایفعالیت و تجربیات ،محیط تشریحخو،وخلق،شخصیت

      حرکتفردکیزندگیتاریخچةوتاریخسمتبهادبیاتحوزهازنقاطبیشتردرنویسی نامهزندگی . ددهدستبه شخصیتازواحدی

 ویونانی واژه این ریشه. است زندگی داستان مقدمه(زندگینامه،:1387، سلیمانی محسن:مترجم،سویروآزبورن).استکرده

 ادبی هایونهگ از یکی را زندگینامه صاحبنظران، .ای نگارش استدگی وگرافی به معنبه معنای زنبیو واژه دو از برگرفته

 چند هر ،دانندمی داستانی غیر راادبی گونه این آنان. است فردی زندگی نگارش آن، شالوده و اساس معتقدند و دانندمی

 که دارد اختیار در را تفرص این نویسنده نویسی، زندگینامه در. دارد خود ساخت زیر در را داستانیعناصر از بسیاری که

 . سازد مطرح نظر مورد شخص پیرامون را مسائل ترینجزئی

رو این از. دشومی سپرده نقد بوته به گاه و مطرح مذکور فرد اندیشه و فردی ویژگیهای احساسات، خلقیات، راستا این در

 ادبی گونه این که باروند این بر رخیب.نیست فرد کارهایو تحصیالت مرگ، تولد، ذکر به منوط تنها نویسی زندگینامه

 بانی ایرانی، پادشاهان معتقدندودانندمی ادبی نوع این مبتکر را ایرانیان ایعده و شده ابداع باستان یونانیان توسط ابتدا

  .هستند آن آمدن پدید اصلی

بی تردید مع بشری می باشد .رایج وسنت دیرینه تمام جوارسمنخبگان شعر وادب وهنرخدماتداشتارج نهادن وپاس 

جوامع بشری از انواع ارتباطات که تمامیمدرنیتهدر عصرجایگاه خویش قرار می گیرند.درراستین ونخبگان واالمندانهنر

مودن فراموش ن ،فشرده شدهورسانه ها متاثر شده اند وابعاد جهان به اندازه فاصله هر کس ،از دستگاه رایانه واینترنتش

ر روزگار را بغباردارد وگردش ایام وسلیقه های شخصی قادر نیست ویا هنرمندی هیچ توجیه موجهی بر نمی نخبه ای

مطالعه . عینیت بخشد را«ازدل برود هر آنکه از دیده برفت »چهره دلپذیر هیچ اندیشه ورز وهنرمندی بپاشد ومصداق

آنها به صرف دارا بودن پتانسیلها و قابلیتهای کهاستمهمامرینابیانگرروشنیبه تاریخماندگاروزندگی شخصیتهای بزرگ

ماندگار نمی شوند، بلکه تاثیر محیط زندگی و بستر اجتماعی نقش انکارناپذیری در رشد و ظهور وباالی فردی، بزرگ

ی د و یا از شکوفایدهد استعدادهای فردی آدمها به فعلیت برسآنها دارد به عبارتی دیگر، این محیط است که اجازه می

ال    ر توان د وجود قلت منابع و احیاناً ثبت نشدن نام بسیاری از امراء و علماء کُرد نام بیشماری از آنان را میبا .باز ماند

به الی کتب تاریخی یافت هر چند در پاره ای از موارد به دالیلی چون تعصبات مذهبی، خوش خدمتی به حاکمان وقت 

جلوه داده اندوازآنان به نیکی یاد نکرده اند وحتی گاهاً به دلیل تبعید ودورافتادن ازماوا و سرزمین اصلیشان هواقعیت را وارون

و فراموش کردن زبان مادری، به مرور در قوم غالب ادغام و مایه مباهات آنان شده اند و نامشان در ردیف بزرگان قوم 

 غالب به ثبت رسیده است. 
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له تاثیر شناخت در این مقون ایوبی، ابن سیرین، کریم خان زند در زمره این نامداران می باشند.ابن اثیر، صالح الدی

)بیوگرافی ( عالوه بر افزودن بار فکری و فرهنگی بر خود ، به انسان نوعی تلقی و دیدگاهی بدیع عرضه می دارد، به 

این چارچوب بسته زندگی و روابط روزمرگی و  گونه ای که در نوع مناسبات فردی چنان تاثیر نموده که انسان را از

یکنواخت آن خارج خواهد ساخت و صد البته بدان شرط که خمیره و مایه اولیه این تحول را در خود نسبت به دگرگونی 

روابط محیطی دارا بوده و یا به وجود آورده باشیم . تاثیر دیگر مسئله شناخت زندگی این عالمان ،تحول بزرگ اخالقی 

 سانی است که بر ما می گذارد .و ان

این نکته اخالقی و انسانی را باید همواره آویزه گوش نمود که تحت سخت ترین شرایط و ناهموارترین راهها انسان  

نباید از تالش وکوشش در جهت تعالی انسانی خود و جامعه اش دست بر داشته و یاس و ناامیدی را که همواره ویرانگر 

ت به خود راه دهد و دریابد که نتیجه این تالش وقتی به ثمر نشیند، می تواند بستری مساعد همه شئونات بشری اس

برای چرخه تکامل علمی و رشد عقلی جامعه محسوب گردد. با وقوف به سرگذشت این ستارگان به این مسئله پی 

الت و غامض ترین مسائل ومشکتواند به پیچیده میخواهیم برد که آدمی چگونه موجودی است و تحت هر شرایط زیستی

خود دست یابد؟ اینجا باز هم جامعه بشری نسبت به آنان بیشتر مدیون می گردد و همین امر ما را به شناخت هستی

 می سازد .    زندگی آنان راغب تر

ماعی   می تشایان ذکر است در برهه هایی از تاریخ به دلیل ایجاد فضای مناسب سیاسی که در نهایت منجر به امنیت اج

ی م   شده ، شرایط ویژه ای در محیط زندگی انسانها فراهم می آید که در آن بسیاری از جنبه های شخصیت انسانی

تواند به نحو کامل رشد کند . یکی دیگر از این شرایط به وجود آمدن دولتمردانی بوده است که خود ادیب ، هنر پرور 

د ، مثالَ کنمیانسان جایگاه ویژه ای پیداومحیط ، میدان اندیشه باز می گرددواهل معرفت بوده اند طبیعی است در این 

در تب وتاب می سوخت ، آذربایجان برای رشد ونمو هنر و ادب محیط در عصر سالجقه و مغول ، خراسان بزرگکهزمانی

می درخشیدند ولی  ب وهنرامن به شمار می رفت لذا می بینیم در شمال غرب ایران صدها ستاره در آسمان علم واد

عمدتاَ رهسپار محیطها وفضا هایی شدند که نه فقط به هنر ودانش آنان ارج می نهادند بلکه این مهاجرتها زمینه ساز 

کانونهایازمهاباد همواره یکیشهر(26-27: 1385اشاعه فرهنگ وتمدن ایران در سرزمینهای فرامرزی شد .) عقلمند ، 

اسم ورسمیکشورهای مجاورسطح ایران وحتیدرکهاز دامن آن برخاسته اندادیبانمواردیودربوده منطقهدروهنرفرهنگ

شهریور درکه با ورود نیروهای متفقیناز سقوط رضا شاه اهمیت زاید الوصفی یافت . یعنی زمانیبعداند .مهابادهم زدهبه

تداوم یافت  1320که تا شهریور کشور ایجاد شددروفضای بازیی رضا شاه پایان یافت کامهحکومت خودبیست به ایران

 . در این دوره ادیبان متعدد ،تاثیر گذار و جریان ساز ی در این شهر سر بر آوردند .
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 از همه ابراهیمی دکتر  خانوادۀ در شهر مهاباد دیده به جهان گشود.از خانواده ای مذهبیشمسی1312در سال ابراهیمی

 بود. دینی المعبها خلیفهمال ایشان، بزرگ پدر.اندگشته وبوم مرز این دربسیار خدمات منشأوبودند فرهنگی و یدین عالمان

یادگیری مظلوم و بی آزار، اهل قرآن و نزد مردم شهر بسیار محترم بود. )مال ابراهیم ( مردی باایمان،موسوم به پدرش

مخصوص  ، زمان رفتن به مدارسدر آنآموزی شد.علمتادن در مسیر آموختن ووبالندگی وافرشد برای ایقرآن زمینه

خاطر هوش و استعداد و بهرها نکردابراهیمی تحصیل راگ زاده ها، شیخ زاده ها و... بود.خان زاده ها، بطبقات خاصی نظیر

 خارق العاده اش مقاطعی از تحصیل را به صورت جهشی به پایان رساند. 

که اشعار از آنجاییو پردازندمی کردزبانیبرجستهشعرایاشعارمخصوصاً کردیکتبمطالعهو خواندن به میشهه ابراهیمی

گوی نظیر حافظ، سعدی، موالنا، عطار، رودکی، خیام و... را در حجره خوانده بودند، به راحتی توانستند شاعران پارسی

کالسیک فارسی قرار داشت فراگیرند. از این محمل بود که ابراهیمی وارد اشعار صقیل کردی را که تحت تأثیر ادبیات 

 داشت.زیادیتفاوت هایدنیای دیگری می شود که با جهان روزمره اش

ها در زبان آنان نهفته است. به همین دلیل تأکید خاصی بر حفظ و اشاعه ی زبان ملتراز ماندگاریدارد،اعتقادایشان

ی م       ان گفت در راستای اعتقاد به همین اصل است که تمامی دیالکت های زبان کردی را فراکردی داشته و می تو

 سازمان سطتو کهاندکرده تفسیر و ترجمه کُردی زبان به کامل بصورت را کریمقرآن ایران دربارنخستین برایویگیرد. 

 .استشده جهان سراسر در زبانان کرد شنودیخو باعث و گردیده منتشر و چاپ ۱۳۷۶ سال در ایران اسالمی تبلیغات

 دبیاتا نظر از کردی زبان دیگر هایترجمه نیز ازمیان( ژارهه) شرفکندی عبدالرحمن استاد یکه ترجمه است ذکر قابل

 و ،نموده ادا را مطلب حق راستا این در و نموده احراز خود برای را بلند بسی جایگاه و بوده عالی سبک، و لغوی غنای و

 .است دمیده ایتازه جان کردی ادبیات کالبد به

 اعدهق این از نیز تفسیر ،...و ادبی یترجمه آزاد، یترجمه حرفی، یترجمه باشد،می گوناگون ابعاد دارای ترجمه اصوالً

  . ددار وجود کوتاه و بلند تفسیر انواع و رأی، به تفسیر مأثور، به تفسیر علمی، تفسیر نیست، مستثنی

 باشد، هداشت خود نهان در را پای و اصل معانی که کلمات ترینکوتاه با دیگر زبان به است متنی هر برگرداندن ه،ترجم

 ارهاش زیر موارد به توان می که است برخوردار هایی ویژگی یکسری از ها ترجمه سایر با مقایسه در ابراهیمی ترجمه

  کرد:

 .تدست اس یات و موارد مختلفی از این آشأن نزول دربردارنده توضیحات،ترجمه آیات،سوای همابراهیمیدکترترجمه -1          

 .است شده گرفته کار به کافی و الزم دقت قرآنی اصطالحات و لغات معانی در -2          

 .شوند مندبهره آن از مردم اقشار یهمه وباشد آسان و روان و سلیس ترجمه متننموده تا تالشابراهیمی  -3         
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  باشد. برخوردار ادبیات قواعد از نظر مورد یترجمه تا شده بیشتر چه هر دقت نوشتاری ادبیات در -4          

 گاهی بلکه نشده استفاده بخصوص گویش و لهجه یک از تنها کردی زبان متنوع هایگویش و لهجه مورد در -5

 هاینک بدون. است شده گرفته کار به کردی زبان گوناگون ایهگویش و لهجه و کلمات و اصطالحات یهمه از اوقات

 .باشد افتاده معنایی و لفظی تقیید و هاپیچیدگی دام به

 ادب ، فرهنگ زبان، به را مفیدی علمی خدمات و باشندمی قلم اهل کُردهای مطرح هایچهره از یکی ابراهیمی دکتر

شخصیتی مهربان ،دلسوز ابراهیمی اند.کرده منتشروچاپ، تالیف کُردی زبان به کتاب20 از بیشوانددادهانجامکُردیهنرو

.وی به خاطر سخاوتمندی اش همیشه مشکل  است مردم وملتش ،متواضع وفروتن ،دارای مناعت طبع وقناعت پیشه

به  نگ حسادتگشای مردم بوده وبه اطرافیان خود کمک کرده است .افق نگاه ایشان آنقدر وسیع است که در آثارش ر

هم صنفانش را نمی بینی ، نه تنها نمی بینی بلکه به عنوان دوستی وفادار غیر از شخصیتهای فرهنگی گذشته ،کسانی 

 را هم که هم سن وی بوده اند بدون غرض ورزی ،با حسن نیت وبعضی اوقات با مبالغه از آنها یاد کرده است .

ت سعی نکرده که عقاید خود را به آنها تحمیل کند ومعتقد است که اش وتعامل با آنها هیچوقدر زندگی خانوادگی 

آزاد  فرزندانش مانند دیگران حق دارند که راه زندگیشان را خودشان انتخاب کنند. وی علیرغم اینکه خیلی مهربان و

دوری مانند از شهر  30اندیش است در عین حال بسیار محکم وصبور است .ایشان از جمله افرادی هستند که در دهه 

 می    مهاباد ،در آن زمان که امکانات جاده ای مثل امروز نبود بدون پشتوانه مادی راهی تهران می شود وادامه تحصیل 

با اینکه عضو هیچ سازمان سیاسی نبوده ،ولی پابند ومعتقد به یکسری اصول است .وی علیرغم اینکه خواندن  دهد. استاد

یتی میانه ولی شخص،شناسندمی م کردواکثر مردم ایشان را به عنوان یک شخصیت مذهبیآیینی را در حوزه ودانشگاه تما

شود. ابراهیمی اعتقاد ویژه ای به همزیستی مسالمت میرو است واین موضوع در ارتباط با مردم ونوشته هایش آشکار

 نباط کرد: می توان استاز البالی اکثر نوشته های ایشان چند نکته ی اساسی را  آمیز دارد.

ـ اعتقاد بر حل مسالمت آمیز و صلح جویانه ی مشکالت مناطق کردنشین از طریق دولت مرکزی با تکیه بر چهار 1

 بنیان اسالمیت، کردیت، مدنیت و صلح و آشتی .

 ـ دعوت به همدلی و اتحاد و یکپارچگی2

 بر دیگریـ اعتقاد به برابری تمامی انسان ها در پیشگاه خداوند بدون برتری کسی 3

سال نبود،اما اثرگذاری وی هم در بعد نرم  12بیشتر از « ژ.کاف»اگر چه سن و سال ابراهیمی زمان تشکیل جمعیت 

ابراهیمی در افزاری و هم در بعد سخت افزاری کامالً مشهود و در تمامی نوشته هایش  می توان این موضوع را فهمید. 

وچندین سال در آنجا مشغول یادگیری بود .این جوان جویای علم وحکمت دوران نوجوانی به دارالعلم ترجان روی آورد

تمام دروس ناتمام سطح را ادامه داد وخود را آماده ورود به درس خارج نمود .بی گمان شخصیت ظاهری ومعنوی هر 

نهاالن باغ نو استادی می تواند در روح لطیف شاگرد تاثیری شگرف داشته باشد وبهتر از هر پند ویا کالم حکمت آموزی
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ابراهیمی نیز متاثر از بابا شیخ سیادت شد وبا یافتن الگوهای عملی حکمت ودانش را رشد دهد و شکوفا سازد. روح لطیف 

گذشته از اهمیت دارالعلم ترجان در امر تعلیم ،ابراهیمی در پرتو تاسیس این دارالعلم توانست به سرعت بالید وشناور شد. 

ات وآثار اجتماعی ارزنده ای از خود به جا مرفتاری های اجتماعی مردم نیز رسیدگی کند وخدبه بسیاری از مشکالت وگ

بگذارد ، مطلب دیگری که در این پژوهش بیش از سایر موارد دارای اهمیت است ودر حقیقت از موارد بحث برانگیز 

مطرح مثابه فرد محتاط در امور سیاسیابراهیمی به شخصیت دکتر ابراهیمی است ،شیوه برخورد وی با امور سیاسی است .

است ،البته این بی طرفی ووارد نشدن به جریانهای سیاسی باعث نمی شد که نسبت به مسائل مردم بی اعتنا باشند. 

واردی می کوشید واگر در مایشان بنا به پایگاه اجتماعی ومنزلت مذهبی که داشته در رفع مشکالت مردم وحمایت از آنان 

رکت ودخالت در برخی حوادث می شد،دخالت او در این حوادث همیشه جنبه توصیه ای ووساطت داشت ناگزیر به ش

 ونمی توان با تکیه بر این مواضع از اویک چهره سیاسی ساخت. 

     نیز یکی از کارهای مهم ابراهیمی است . «ماهنامه گرشه ی کردستان » عالوه بر ترجمه قرآن کریم به زبان کردی

 علمی، ، اجتماعی سیاسی، روش با را مجله  این انتشار پروانه اسالمی ارشاد و فرهنگ وزارت از انقالب اوایل از ایشان

 که یا نکته .بودند  آن سردبیر هم و مسئول مدیر ، امتیاز صاحب هم خود که کردند کسب کُردی زبان به هنری و ادبی

 تنهایی هب بایست می نگاری روزنامه کار خاص مشکالت بر وهعالکه ابراهیمی است این گذشت سادگی به آن از نباید

گرائید وتنها نه شماره از آن به چاپ رسید. این گرشه ی کردستان کم کم به خاموشی  .کشد دوش بر هم را مطالبجور

به ادامه  رخدمت قابل توجهی به فرهنگ و ادب کردی ارائه داد ولی به دلیل مضایق زیادی که داشت ابراهیمی قادنشریه

 زا و شدمی توزیع کردنشین مناطق در و چاپ تهران در ماهانه صورت به کردستان یگرشه مجله چاپ نشریه نبود.

.مروری اجمالی بر نوشته   اندکرده منتشر را آن از شماره ۹ تا یافته انتشار یالدیم ۱/۳/۱۹۸۱ در که آن شماره نخستین

نشان می دهد که وی در اکثر زمینه ها صاحب دانش « گرشه ی کوردوستان »ها و مقاالت چاپ شده ی ابراهیمی  در 

و معلومات قابل توجهی بوده است، از مقاالت اجتماعی سیاسی گرفته تا مقاالت ادبی فرهنگی. از طرف دیگر ابراهیمی  

ه رهنگ و آگاهی مردم داشتیک روزنامه نگار به تمام معنا بود و درک درستی از تأثیر جراید و مطبوعات در ارتقاء سطح ف

  است.

می توان به صورت ذیل خالصه  استخراج می شوند را « گرشه ی کوردوستان  »شاخص های کلی که از ماهنامه ی  

 نمود:

 « صرفاً حالت خبری نداشته است.«گرشه ی کردستان 

 می شود.مقاالت بسیار کوتاه نوشته می شدند. جز یک مورد، مقاله دنباله دار در آنها دیده ن 

 ارائه ی یک زبان نسبتاً استاندارد و پرهیز از لهجه گرایی صرف 

 تنوع در مقاالت چاپ شده به لحاظ موضوعی 



170 
 

  گرشه ی کردستان »درک درست از سطح معلومات مخاطبان» 

  پرداختن به موضوعات فولکلور مناطق کردنشین 

ه با مطالعه  آثار ابراهیمی می توان گفت کاست .  نویسندگان در توجه به فرهنگ وزبان کردییکی از پیگیرترین  وی 

 وایشان تمامی عمر خود را صرف فراگیری علم ودانش نموده ودر زمینه های متنوع اجتماعی ، ادبی ،تاریخی،مذهبی 

وی یکی از محققین کرد است که در راه فرهنگ مردم مطالعات گسترده ای داشته ومطالب فراوانی را نوشته اند.  

ادبیات کردی وعربی  عالوه بر اطالعات سرشار دروداب ورسوم و شئون ملت کرد زحمات زیادی تحمل کرده شناختن آ

و فارسی معلومات وسیعی در قرآن وعلوم اسالمی نیز داشته که تا مدتی طوالنی در تمام نقاط کردستان نام او مشهور 

دانشمند حق بزرگی بر ملت کرد دارد. ابراهیمی  این.بوده وهمواره در علم بویژه کردشناسی زبانزد عام وخاص است 

باوی  ». کتاب دیگر نیز در علوم وادبیات دارد  عالوه بر تاریخ کردستان وکتاب عادات ورسوم اکراد رساالت وتعلیقات

کار  و بیانگر تقسیم مشاغل کشاورزی ودامداریبا تأکید بر مردم کردپژوهشی است در توصیف زندگی  « کورده واری

-کتاب مهمترین منبع برای دانستن اوضاع واحوال وآداب ورسوم وفولکلور این مردان و زنان و کوچ از پاییز تا بهار.بین 

ه آذوقه وبارگیر وگل،سازی خانهتجارت وفرم،مخصوصاًموارد بسیاری از طرز زندگی ایلی  کرد است .سایر شئون ملتو

 در .شادیها وغمهای آنان را به روشنی شرح داده است،عیدها ،شایخ وضعیت م،زبان ،شیر بها گرفتن در ازدواج ،داری 

 و یشفاه اتیادب ازی بخش دادن نجات و کردن زنده است پرداخته آن به کهی مسائل ازی کی این کتاب چند جلدی

  .است بوده فولکلور

در حجره ها و مدارس بتدا از همان ا در مقاطع مختلف که دارای تحصیالت حوزوی و دانشگاهی است،دکترابراهیمی

و در میان همکاران و شاگردان، ایشان به فضائلی همچون: حسن معاشرت، ودانشگاهها به امر مهم تدریس اشتغال داشت 

ند.ایشان اشده    شناخته ادب در عین در عمل و گفتار، صراحتطبعی، صداقتی شوخروحیهمند، تواضع، شخصیت ضابطه

وقعیت هیچگاه متأثر از مابراهیمیو صمیمی هستند.  مهرباننش بوده و دارای شخصیتی بسیار عاطفی، آزاداندیش و آزادم

اند و با همکاران، شاگردان و زیردستان خود، همواره رفتاری اند، مغرور نبوده و تغییر رفتار ندادهو سمتهایی که داشته

 رند. بسیار صمیمی و نزدیک و در عین حال جدی در کار داشته و دا

  ی معنوی ایشان مورد تحسین اطرافیانشان است.در تدریس، شیرینصبور و شکیبا، با جاذبه ،شخصیت کامالً متفاوت

دین اند، بو همواره دانشجوپرور بوده هالهجه و دارای ارتباط عاطفی و معنوی مستحکمی با دانشجویان بودبیان، صریح

تن و در نوش ،مریض احوالی  وجود . بابوده استجو به تفکر، بحث و نقد دانش وادار کردن معنی که هدفشان از تدریس 

 سعادتی، جسیم  استادان منجمله کردستان بزرگ استادان نزد در علوم فراگیری برای ویتألیف بسیار قوی هستند. 

 محمد ،(1324 کردستان جمهوری وزیر نخست) سیادت شیخ بابا حاج ربانی، علی ،زاده افخمی رحیمی، صالح حاجی

پرداخت .وی در  آموختن به( 1324 کردستان جمهوری دادگستری وزیر) مجدی حسین استاد نامدار فیلسوف و ماورانی
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را تا مقطع دکتری  خود دانشگاهی تحصیالت دوران و آمد تهران به میالدی 1340 سال در تا بود مشغول دبیری سمت

 در روزانه بصورت را زیادی گفتارهای و مقاالت و داشته همکاری تهران کردی رادیو با 1341 سال از ادامه داد. 

 حقوق قسمت در تهران دانشگاه در تدریس به ایشان میالدی 1373 سالهای است .از نوشته ادبی و فرهنگی هایجنبه

 .می باشد قاله کتاب نوشته و دارای دهها ترجمه و صدها م 30بیشتر از ابراهیمی  .است  پرداخته عرب ادبیات و قضائی

ا که تمی باشد   ابراهیمی از بانیان وموسسان دو انجمن کردی وسر پرست ومدیر انجمن زبان و فرهنگ وهنر کردی 

بود که به نوعی  براهیمی کسی. اکنون توانسته اند بیشتر از صد سمینار برای شکوفایی فرهنگ وزبان کردی بر پا نمایند

سنتی آن زمان درک کرده بود. اغراق نیست اگر بگوییم که آن دوره برای  محضر اساتید بزرگی را در حجره های

اید یکی ش ابراهیمی  به مثابه یک دانشگاه بوده است.ابراهیمی تکیه بربنیان های فرهنگی را نیز در اولویت قرار داده بود.

گذار  گشت و   کلور مردم کرد بود.از مهم ترین رویاهایی که ابراهیمی  از دوران نوجوانی در سر می پروراند نوشتن فول

در مناطق مختلف کردستان ایران و عراق، دیدار و هم نشینی و گفتگو با افراد مختلف قبایل و عشیره های کردستان به 

  شد.« باوی کورده واری»دست مایه و سرمایه ی عظیمی برای نوشتن کتاب چند جلدی 

ی از یکاستاد ابراهیمی« ترجمه قرآن به زبان کردی »بان کردی، شاید بتوان گفت که در میان ترجمه های  مختلف ز

شیواترین  و بی نقص ترین آنها باشد، عالوه بر تأکید بر روزنامه به عنوان یکی از ستون های اصلی جوامع مدنی، 

می   ظر ه نتأکیدات ویژه ی او در زمینه ی تأسیس دانشگاه و مراکز آموزش عالی با دید نیازسنجی های منطقه جالب ب

قرآن وجنبه های ادبی ودستوری آن به نیکی آشناست وبر ادب فارسی تنزیلمحکمزبانباواستمفتیابراهیمی   استاد رسد.

وکردی وعربی وظرفیتهای این سه محیط است به ویژه در شناخت تاریخ اسالم وسرگذشت ملل ونحل وتحلیل وقایع 

مه در ترجمه قرآن ایشان ودیگر آثارش به خوبی آشکار است . با نظری بر ترجمه پند آموز وعبرت انگیز قرآن واین ه

قرآن کریم وآثار دیگر استاد می توان مراتب علمی این بزرگوار را بهتر شناخت . نثر کردی ابراهیمی ساده وروان است 

 .شودلفظ نمیفدایمعنیگاههیچدرآثارشوجود،اینبا،بردمیکاربهراسلیقهحسنلفظگزینشو و در بیان

کالم شیرین و شیوایی سخن ابراهیمی باعث شده که سبک و روش او بدیع جلوه کند، ذوق و توان شعر سرودن نیز  در 

او موج می زند ولی ابراهیمی خود را شاعر نمی داند.صراحت و صداقت کالم او در نوشته هایش پیداست، در دوستی 

ثر مواقع سختی ها و مشقّات فراوانی را تحمل می کند، دوستانش همواره از او به نیکی شخصیتی استوار است و در اک

یاد می کنند.ابراهیمی کالمش نوازشگر روح و آرامبخش دلها بوده و شنوندگان جذب کالم او می شوند. او هیچ وقت 

ر خویش را در راه اعتالی وی تمام عم محبت کسانی را که در حقش یاری و کمک می رساندند، فراموش نکرده است.

  فرهنگ صرف کرد.

 
 

 ابراهيمی معتقد است که :
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 انیفراو  هایارزش و امتیاز دارای هنری و علمی نظر از زبان این ادبی شاهکارهای و است گرانمایه بسیار کُردی ادبیات

 جاستبه رچقد است، طبیعت یهایزیبائ گویای و نماتمام آئینه و موزیک و ترانه و شعر مظهر کُردی ادبیات و زبان است؛

 «.است هنر کُردی: »اندگفته باب این در ما پدرانِ پدران که

 :خالصه نتایج

 .بخش اددتقلیلدههچندبهبتوان راآنها وتاریخ هویتکهنیستند افتاده وتک منفرد افراد از ای مجموعه صرفاًها انسان

 این حققت های راه از یکی گیرد. می شکل وتاریخ گذشته با گوگفت طریق از جامعه افراد یک یکا هویت از وسیعی

 یروفراگ عام های روایت های سایه در ای گذشته چنین اگر خصوصاً ، است مردم ی گذشته بر نور تابانیدن مساله

 از رقش ینا شناخت شود. تلقی توجه قابل مردم سوی از حتی نه و کنند اعتنایی آن به نخبگان نه و باشد گرفته قرار

 دل در آنان تالش و کار ادامه به اقیاشت که شود یم باعث اند، کرده صرف را خود عمر ودانش علم راه در که جامعه

  .دباشن خود به نسبترسانهوجامعهبزرگ ریتقدشاهدزینفرهیختگانو شود زنده بوم و مرز این جوانان

 ترین شمندوارز بزرگترین از آنان عملی وعلمیسیرهازگیریبهره اهر دروکوشش عالمانبارپر حیات در جستار یقیین به

 وخستگان یدارب را ،خفتگان است رسیدهمابه ایشان زندگی پیرامون آنچهدروتفکر آنان رفتار وگفتار بیان .هاست تالش

 عملیالگوی     جستجویدرخویش فطرت اعماقدر ما جوان نسلکهروزگاریدرویژهبه .سازد می وامیدوار نشاط پر را

 زندگیدر  پژوهش .باشد پاکان آن به هدیه بهترین تواند می ها چهرهاین ،معرفی شناسد باز چاه از را راه تا است

 روریض بسیار ما برای ، اند بوده خوردار بر نیز اخالقی وفضائل معنوی کماالت از ودانش علم جز به ،که فرزانه عالمان

 کسب در آنها هارزند نقش به دستیابی ونیز اخالقی دقیق نکات بازشناسی انگیزه به توجه با امراین اگر بویژه ، است

 رتبهم بدان رسیدن در آنان موفقیت رمز که یابیم میدر نگرش این پی در چه ، پذیرد صورت ومعنوی علمی کماالت

 وضعیت کدر .اند داشته توجه نیز اخالقی عالیه لمسائ به علمی کاوشهای با همگام که بوده این در بیشتر کماالت از

 . است پذیر امکان گذشته وبررسی بازخوانی طریق از آن اکنونیت تعبیری به یا ای جامعه هر فعلی

 رد بلکه کردی وادب فرهنگ در تنها نه که اند خاسته بر (مردانی مکریان پرور) فرهنگ خطه این در زمان گذر در

 عدادت که بوده وبرکت خیر منشا بزرگان این عمر سر تا وسر اند کرده ایجاد وتحول طورت نیز فارسی وادب فرهنگ

 در یو شایان خدمات پاس به که بگویم الرصافی معروف ،از گنجد نمی مقوله این در آنها ووصف نیستند کم انها

 ترجمه یارای کسی سال هزار از بعد که ( ژار )هه شرفکندی عبدالرحمن از یا اند ساخته نظیر کم تندیسی وی از بغداد

 آمد سر یزن عربی در بلکه کردی در تنها نه دهد نشان اینگونه تا کرد ترجمه را آن وی ولی نداشت را سینا ابن قانون

 اه،خو بوده وادب فرهنگ اعتالء آنان هدف که است فراوان کرد ملت میان در دست این از هایی نمونه . است دیگران
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-خلکان        ابن،زهاویمفتی .خاصزبان و نژاد نه اندبوده بشریت خدمت در .آنهاعربی یا ارسیف یا باشد کردی

 بدیل یب های و...ستاره)تاریخدان( اثیر ،ابن( مشهور ونویسنده )ادیب )سیاستمدار(،زرکلی حاجبابن (،نویس)تاریخ

 شناخته ،حتی شوند نمی محسوب اسطوره اینان کرد مردم .درنزد اند بوده ربیوع فارسی وفرهنگ ادب آسمان در

 مانده باقی گمنام همچنان کرد مردم نزد در ندارند اثری کردی به چون ولی اند بوده کرد گرچه چون نیستند نیز شده

 هک هستند وفرزانگانی عالمان جمله از( االسالمی شیخ امین )محمد وهیمن ژار هه استاد چونشخصیتهایی .اما اند

 بتوان زنی را ابراهیمی استاد .شاید شود می یاد آنان از اسطوره عنوان به وامروزه داشته باالیی دست کردی ادبیات در

 وهه منهی وموقعیت شرایط اگر و است کردی زبان به ایشان آثار تمام که کرد محسوب کرد بزرگان از دسته این جزو

 انیومک زمانی شرایط موارد از بسیاری قبالًذکرشددر که همانگونه چون گرفتند می قرار آنان داشتندهمطراز را ژار

 کند. می شکوفا را اشخاص نبوغ که است

 به وآوارگی فقر در جمهوری شکست از شدندوبعد شکوفا (1946) کردستان جمهوری بحبوحه در ژار وهه هیمن 

 بیمارستان یکتابها بودندفتمام بستری لبنان در نحبس یمارستانب در سال دو به نزدیک ژار هه که .زمانی رسیدند اوج

 یناس ابن قانون ترجمه برای شد ای جرقه امر وهمین گرفتند فرا کامل را عربی زبان سال دو این عرض خواندندودر را

 استاد بنده زعم .به شدند می محسوبسنگینی وزنه کردی ونظمنثربودندودر سبکصاحبخود نوع درکدام هر .اینان

 اولین قالبان بعداز که .کسی ادعاست براین گواهی ایشان آثار که باشند می نسل همان باقیمانده تنها نیز ابراهیمی

 رد.دا خاصی جایگاه کرد ملت میان در کرد ترجمه کردی به را قرآن بار واولین رسانید چاپ به را کردی نامه فصل

 ابن واصطالحات ومفاهیم معانی از سرشار ولی آمده در تحریر رشته به دینیو مذهب باب در اکثراً چه گر استاد آثار

 الماس آئین کردن غنی بر عالوه که است ابراهیمی مختص وتنها شده نگاشته خاصی سبک به که است کردی

 بر ار وفرزانگان فرهیختگان ویژه به همگان تحسین عامل وهمین است کرده بارتر پر نیز را کردی وادب فرهنگ

 سندهونوی محقق،مترجم عنوان به وعربی ،کردی فارسی مختلف نشریات در ایشان نام وبارها وبارها است انگیخته

 مانده امگمن حدی تا گرانمایه آثار همه آن وجود با که بس همین ایشان اخالقی سجایای از . است رسیده ثبت به برتر

 ما بر یمارب وجسم سن کهولت وجود با ایشان با مصاحبه نگامیاه است فرزانه عالم این وتواضع فروتنی از نشان واین

سخن اگر  در فرجام ماشدند. سواالت پاسخگوی مانند بی وفراست بینی تیز وبا ماشدند پذیرای گرمی نهادندوبه منت

ر د بخواهیم بنا به مطالب ذکر شده ، از شخصیت دکتر ابراهیمی یک نتیجه کلی حاصل کنیم ، باید گفت توفیقاتی که

زندگی نصیب ایشان شده ناشی از خصوصیات کم نظیری بود که دروی وجود داشت ،خصوصیاتی همچون درجات 

-،وی رسانداو را یاریدر راه انجام دادن مقاصدش  دلسوزی، قناعت پیشگی وبسیاری ویژگیهای دیگر که همگی،علمی

 مردم انجام داده اند . سودمندی نیزبرایفرهنگی واجتماعیکار تعلیمات دینی ، خدماتگسترشعالوه بر

 پژوهش:  از حاصل نتایج کلی طور به
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 تذکری است به قسمتی از زندگینامه گذشتگان  -1

 ابراهیمی تحریک نیروی فعال ، محققیقن جوان برای پی گیری کار استاد -2

علم وعرفان بوده ودر نسل جوان دریابد که اجداد وگذشتگان کرد زبان آنان دارای نام ونشان ودرجات علمی در  -3

 پیشبرد علوم وهنر اسالمی خدمات شایسته وچشمگیر به انجام رسانیده اند.

آثار جاودان به جا مانده از علوم وفنون وشاگردانی که تربیت نموده اند که بعدها از دانشمندان ومولفان مشهور ویا  -4

 از اداره کنندگان مهم امور اجتماع بوده اند .

 یچگاه یاس وخستگی را به خود راه داد.در کسب علم نباید ه -5

 به اندازه ی معین از علم نباید اکتفا کرد. -6

تا زمانی که انسان زنده است ودر توان دارد در پی کشف مجهوالت وتزاید معلومات خود باشند تا به شرف انسانیت  -7

 د.اشرف مخلوقات رادرخودتحقق بخشننائل شوند وترکیب وصفی 

 مان از بزرگترین عبادت ها وارزشمندترین تالشهاست. جستار در حیات پربار عال -8

 تفکر در آنچه پیرامون زندگی ایشان به ما رسیده تشنگان را سیراب می سازد.  -9

  تالیفات وترجمه های ابراهیمی متنوع بوده چراکه وی آشنایی کاملی با سبک های متنوع و متفاوت ادبی وعربی -10

که بیشتر آنان به ترجمه وتالیف اختصاص گیشان چندین اثر بدیع را آفریده دارد و در این راستا در طول دوران زند

 دارند. 

زنده آموکهبراستیآدمیانوترقیاتتحوالتروندهپیشخطپیگیری،بشریوفرهنگتمدنوجاریسیالرودایندر -11

 .است

 اند. دامه راهی که رفتهغور وتفحص در زندگی طالیه داران فضیلت ، تکریم فضل وکرامت وتاکیدی است بر ا -12

وجود اندیشمندان ، فرزانگان و فرهیختگان در سراسر ایران از سرمایه های اصلی توسعه و تعالی کشور است   -13

. 
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  پيشنهادات پژوهشگر       

 پيشنهادهای پژوهشی

 . ندبپرداز انایش در زمینه پژوهشی پیشنهاد می شود محققین به بررسی یک بعد از ابعاد اندیشه دینی -1

گستردگی وتنوع مطالب ایشان در زمینه های دینی وفرهنگی زیاد است وبا توجه به اینکه مطالب به لهجه    -2

 های مختلف کردی نوشته شده اند می طلبد پژوهشگران کردزبان بیشتر به بررسی آثار وی بپردازند.

این     در چهآن از بیش را وی زندگی از بیشتری وایایز شخصیت این افکار در تدبر و واکاوی با توانا پژوهشگران -3

 .سازند مکشوف ما برای خوانید می تحقیق

 پيشنهادات کاربردی

متاسفانه علیرغم اجرای طرحهای پژوهشی منجر به تولید اقدامات کمتری در تبدیل این پژوهشها به مستند می شود 
 بنابر این پیشنهاد می شود که :

 منجر به تولید گردند. می صورت گیرد تا پژوهشها توسط رسانه ملیبرنامه ریزی منسج -1

 باشد. می آنها بلند مقام شایسته که جایی در کرد علمای دادن نشان -2

 دیگران وتعلیم وارشاد آنوتکمیلدانشراهدرراخود،عمر خویش قومیت اصالت به واعتقاد ایمان با بکوشند حاضر نسل -3
 . دارند مصروف

 گزاری سمینارها ونشست های علمی برای شناخت جایگاه دکتر ابراهیمی می تواند مفید ومثمر ثمر باشد. بر -4

 : رسانه ای  پيشنهادات           

 بسنده ستینبای صرفاً هنرمندان و ادبا آثار و زندگی بررسی و شناسایی درخصوص صداوسیما چون ایرسانه اصلی رسالت

 طوطخ هایناخوانده در تدقیق و آنان آثار و زندگی زوایای در کنکاش بلکه ، باشد تولد و فوت سالگرد ذکر به کردن

 در کش بدون که است کسانی ازجمله مهابادی برجسته ابراهیمی پژوهشگر ونویسنده .  است واجب امری زندگیشان

 یادیز حدود تا واقعیت این زا ما جوان نسل متأسفانه که است نموده ایفاء را نقش مهمترین کردی ادبیات شناساندن

 بنابراین :.  است خبربی

 از زندگینامه ایشان تهیه کرد. مستند فاخری را می توان ، استادهای مختلف زندگی با بازسازی دوران -1

 هالزم است که بیشتر از این آثار در برنام بودهدر زمینه فولکلور وفرهنگ مردم کرد از تنوع زیادی برخوردار  ویآثار -2

  استفاده شود. ی رادیو وتلویزیون ها
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 و و هم چنین برای بعضی از برنامه های صدا فرهیخته الزم است به آثار صوتی و تصویری استاد به عنوان یک  -3

 .بیشتر توجه شود ، است  که در بعضی مراسم و مکان ها صورت گرفتهسیما 

های گوناگون اجتماعی به انجام وظایف ندگار  که در عرصههای مستند اجتماعی از حضور چهره های مای فیلمتهیه -4

 . پردازنداجتماعی خود می

را پدید آورد،و فضای الزم برای رشد فکری و فرهنگی فراهم نماید تا  رسانه باید انگیزش فرهنگ علمی در جامعه -5

 علم و معرفت در زوایای جامعه متبلور شود.

رد توجه رسانه ها قرا ر گیرند وبرنامه سازان باید بکوشند تا زندگی وشخصیت این افراد مشاهیر وبزرگان هر منطقه باید مو-6

 را برای اهالی آن منطقه بازنمایی کنند . بدون تردیداین بخش مهمی از تاریخ محلی هر شهر وخطه ای است .

 باط مناسبی برقرار ساختبا تهیه ی برنامه های مناسب می توان بین انسانهای امروزی وگذشته ی فراموش شده ارت -7

 .این امر باعث می شود تا سنت ها ومیراث گذشته در حد معقولی نزد مردمان وحامالنش زنده مانده وبازتولید شود. 

زندگی  یتواند در نحوهدار هستند در قالب فیلم و سریال میهایی که نقش الگو و اسوه بودن را عهدهمعرفی شخصیت -8

 صورت عینی و عملی مؤثر و سازنده باشد.افراد خصوصاَنسل جوان به 

 دقی در شاگردانش و همکاران از زیادی عده اینکه به باتوجه ، است نشده ادا درصداوسیما ابراهیمی درمورد مطلب حق -9

 ریزیپی ار تخصصی و ساختخوش و طوالنی مستند یک مایهبن ، پژوهشی طرح چنین تدوین با رودمی انتظار هستند حیات

 نمود.

سیما    برای طرحی چنین ودوج -10 ست  اهمیت حائز منظر این از صداو  یارتباط کانال یک عنوان به تواندمی که ا

 . نماید عملدکتر ابراهیمی  شخصیت و جوان قشر خصوصاً مخاطبان بین
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 :سایر پيشنهادات 

ادی از عمر خود به جامعه ه  از ایشان به عنوان یک چهره ماندگار که سالهای زیضروری است که طی مراسمی ویژ -1

  علمی وفرهنگی خدمت نموده است تقدیر به عمل آید .

راجع ها و مها، المپیادها، کنفرانستبیین هرچه بیشتر نقش و جایگاه چهره های ماندگار در امر توسعه، در دانشگاه -2

 ریزضروری می نماید .گذار و برنامهسیاست

 ای برخوردار است. اهمیت ویژه شناخت شخصیت  های علمی وفرهنگی از -3

مجامع فرهنگی ودست اندرکاران با تشکیل کنگره وتدوین یادنامه ای وزین ،یاد این اندیشمند را بیش از پیش  -4

 گرامی بدارند وافکار واندیشه های ایشان را معرفی کنند. 

 اسالم  یگاه واقعی علم از دیدگاهبرپایی میزگردهای کارشناسی به منظور تبیین جا -5 

 تمامی ینب در فرهنگی و سیاسی تاریخی، لحاظ به مهاباد شهرستان جایگاه که نکته این بر مجدد تأکید با خاتمه در

 تنها نه دهستن منطقه این به متعلق که هایی شخصیت به پرداختن لذا است، فرد به منحصر و ویژه جایگاه یک کردها

. نمود اهدخو ایجاد کردزبان مخاطبان میان در مثبتی بسیار اثرات و درو می شمار به وظیفه نوعی به بلکه ضرورت یک

 راسویف برای آن پخش امکان که دارد وجود ـ کوچک گامی مثابه به چند هر موردابراهیمی در مستند یک تولید قابلیت

 .میسراست و ممکن نیز مرزها

 مشکالت تحقيق :

های ، مسلماً در کم و کیف انجام محدودیتاین  ی و مالی است که بردار از لحاظ زمانمیدانی هزینهاجرای یک پژوهش  -

 تحقیق تأثیر خواهد داشت.

ه مریض احوالی از جمل ) مهاباد(،پژوهشگر) تهران( با های ایشان ای مکانی نسبتاً زیاد محل زندگی و فعالیت فاصله -

  عواملی بودند که پژوهشگر را بامشکل مواجه ساخت. 

ا حاصل هبیشتر یافتهابراهیمی از دیگر مشکالت محقق بود. در رابطه با شخصیت و آثار دکترکمبود منابع مکتوب  -

حقیق ها در تترین یافتهای و میدانی نابهای مصاحبه. هر چند که یافتهباشد میمنابع آرشیوی و های میدانیمصاحبه

 شود.قق محسوب میبیوگرافی هستند، اما کمبود منابع و اسناد مکتوب، همیشه جزو مشکالت مح

ار واز تنوع لهجه بر خوردآثار ایشان اکثراً به زبان کردی  کهترجمه آثار استاد از مهمترین مشکالت پیش روی بود ،چرا -

 بود وهمین امر در ترجمه محقق را با مشکل مواجه ساخت. 
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 معرفی چند مقاله  

 در انتخاب این بخش از مقاالت مواردی انتخاب شد که بیشتر با افکار وبینش دکتر ابراهیمی نزدیکی داشتند. 

 شناختی از کرد وکردستان 
در وزندگی اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی وهنری کرد ،تا امروز کمتر با روش تحقیقی وعلمی ،بررسی ومطالعه شده است 

این راه ما ایرانیان از هر قوم وملتی بیشتر کوتاهی کرده ایم زیرا همبستگی نژادی ما صحبت از امروز ودیروز نیست،آن 

چه قدمی جهت شناساندن قسمتی از خانه خود وساکنانش را نه ابتدایی ونه انتهایی است .در ازای این همبستگی نژادی
که در یک کیف دستی شده اند آنقدر ناچیز استنوشتهایرانیمحققانوسیلهبهمینهبرداشته ایم ؟هیچ !کتابهایی که در این ز

کرد ،مانند :حسنویهیان ،روادیان ،مروانیان حکومتهای مستقلبارهدرمی توان آنها را جا داد . اطالعاتی که ابن اثیر وطبری
رده اند ، بنابراین تا اندازه ای امید بخش ومورد اعتماد ،شدادیان وبنوعتاز،ارائه داده اند آگاهیهایی است که مستقیماَ اخذ ک

-سالمیادر تمامی کتبی که در سده های اولیهکهواطمینان می تواند باشد ، در این میان آنچه جای تاسف است این است

-.ولیتاسآمده  آنانمشاهیر  ازاشاره رفته است ونام بسیاریکردملتوفرهنگیسیاسیهایجنبشبهگاهاستشدهنوشته

چهره های اسالمی ناشناخته گذارده اند .اما ملت کرد قهرمانان دیگرمیاندرراوآناناستنشدهدادهبهایشانروشنیملیتهرگز
خود پرورش دامن   بزرگ واندیشمندان وفیلسوفان ومورخان وادیبان ومفسران ومحدثان وعرفا وعلمای فراوانی را در

-کومتحدمشق       مصر وسوریهدربن شادیایوببنصالح الدین ایوبی ، صالح الدینسلطانانندمداده است .کسانی

 .(1229-1173)یمنودر(1260-1183)حلب(ودر1261-1186.)اندکرده

،واسیلی نیکیتین در کتاب کرد وکردستان ، که به زبان عربی ترجمه شده است 1915مینورسکی در کتاب کردها 
ر واسباخ ،زرنوف ،خود زکو،سوالک ،اسکارمان وچند تن از شرق شناسان خارجی با دید تاریخی وعقیدتی ، در دارمستت

زمینه حیات سیاسی واجتماعی کردها تالیفاتی دارند که بسیار سودمند است وبرخی نیز تحقیقات خود را ازدید سیاسی 
نس .در دهه های اخیر نوشته هایی چند در باره وضع دیده اند مانند لرخ ، سون ،میلیجن وبعضی از نوشته های ادمو

اجتماعی وسیاسی کردها توسط برخی از محققان عرب ، انتشار یافته است که بیشتر جنبه سیاسی داشته وخالی از هر 
گونه پژوهش وبررسی واقعی است .یکی از علل کثرت اخبار وروایات مربوط به ملت کرد این است که سرزمین کرد 

مقر خالفت یعنی مرکز تالیف وتصنیف بوده است از این جهت همه مورخان ذکری از کرد کرده اند واز زبان نزدیک به 
هر کسی حکایتی وافسانه ای را در باب آن طایفه نوشته اند و  می توان گفت : اکثر افسانه هایی که در مورد کرد نوشته 

قصص وروایات شده وهمین آشفتگی واختالف روایات  شده یک هسته تاریخی داشته اند که به مرور زمان آلوده به
شده : کرد باقیمانده ضحاک ماردوش است زیرا که او فرمان می داد تا حاکی از قدمت نژاد کرد است .برای نمونه گفته

سان وانکه فردوسی آن را به نظم در آورده است . تا د،دهندهر روز دو مرد را سر ببرند وبرایش از گوشت آنان غذا ترتیب
اچاری کردند واز نمی وکرمانک از این ظلم شاه سخنها گفتند وچاره ای اندیشیدند که یکی را آزادپاکیزه به نام ارمانک
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طیف ل  شیوه بآن خواسته.فردوسیکردندمیاژدهاوخورشآمیختندمیبهمگوسفندمغزباراومغزش  بریدندمیسررایکی
ا بیان عر خویش آنردر پیچ وخم شاندداشتهروستم وبیدادگریها برآنهاکه آنهمهکردهات به،دلسوزی وشفقت خود را نسب

 (  14-1: صص13که آباد باید بدل برش یاد)ابراهیمی ،          از آن تخمه دارد نژاد     کردنکنونماید وبگوید:

 حماسه ی در ویش عبدی :

خاندان وبزرگان ایزدی ویکی از پیروان آینی ایزدی بوده است. درویش  حماسه وداستان در ویش عبدی پسر ایزدخان از
عبدی نادیده به دخترروزتمر پادشاه دل می بازد.وروزی به پدرش پیشنهاد می کند که آن دختر را برایش خواستگاری 

حاضر سلمان هستند وکند، پدرش به او می گوید : در این زمینه فکر کرده اید که این کار ناممکن می باشد زیرا آنان م

نمی شوند دختر خویش را به پیروان ایزدی بدهند ، درویش عبدی در پاسخ می گوید :چه اشکال دارد منهم مسلمان می 
شوم ، همینکه پدر این حرف را از دهن وی می شنود عصبانی شده وپسر خود راتهدید می کند ، درویش عبدی از ترس 

طقه )روزتمر پادشاه ملی ( روانه می گردد. پس از پرس وجو روانه کاخ تمر خاندان وعشیره خودرا ترک وبه سوی من
پادشاه شده وپس از سالم ومعرفی خود اعالم می کند کهمسلمان شده وبرای هرکاری آماده خدمت می باشد. تمر شاه 

له ترکان عثمانی از خود اورا به عنوان قهوه چی در دربار خود نگه می دارد . بر اثر دالوریها ورشادتهایی که هنگام حم
نشان می دهد تمر شاه از او خوشش آمده نزد وی عزیز می شود ولی بر اثر حیله گری ها ودسیسه بازی میر زوی یکی 

از خدمتکاران تمر شاه متاشفانه این دو شیفته یعنی عدله خان دختر تمر شاه ودرویش عبدی بهم شادنشدند ودرویش 

 (31 -34: صص   13کام ماند. )ابراهیمی ،عبدی به قتل رسید وعدله خان نا

 شير مردان شکاک :
با این سرگذشت جانسوز که نظام السلطنه قاجار پیشکا )استاندار(آذربایجان با سوگند خوردن وقرآن را مهر کردن موفق 

ر بزرگ اقا وبرادشد با سوء استفاده از اعتقادات جعفر آقا این شخص پاکدل را فریب دهد . جعفر آقا یکی از پسران محمد 
بداق  سلطان (نسبش بهپسر بداقویحیی بیگخانصادقخان،جعفر،خاناسماعیل خان سمکو است که با چها پشت )محمد

 سلطان مکری می رسد . 
جعفر آقا رئیس ایل شکاک به هیچ وجه با مقامات دولت قاجار در ایران کنار نمی آمدومردم » مینورسکی می نویسد: 

نواحی از جعفر آقا بدشان نمی آمد واو را دوست داشتند . قاجارها از پس او بر نمی آمدند به حیله ای که  کرد وفقرای آن

از قدیم آزموده بودند متوسل شدند واورا به سمت فرماندار ورئیس بخش مرزی منصوب کردند )نک :کتاب کردان 

( 187اضی ،صقمحمدترجمهنیکیتینواسیلی، ازوکردستان کرداز کتابجعفر آقا به نقلمرگی،یادداشتها وتاثیرات در باره
سید طه شمزینان »و«عبدالرزاق بدرخان »در همان زمان نیکالی دوم امپراطوری روس از جعفر آقا دعوت کرد تا همراه 

( این درخواست امپراطوری 9م()نک مهاباد در فاصله دو جنگ نوشته محمد رضا داودی ص 1889به روسیه برود )« 
وس دولت قاجار در ایران را وادار کرد که در باره ی جعفر آقا تجدید نظر کند ، این بود نظام السلطنه به قرآن سوگند ر

خورد وقران را مهر کرد تا نظام السلطنه در روی زمین است در زندگی آسیبی به جعفر آقا نرسد ودر امان باشد . وبدین 
ت نظام السلطنه قاجار به دارالحکومه تبریز می رود .بعد از مدتی اقامت در گونه بود که جعفر آقا فریب خورد و به دعو

وید تو با گتبریز چون پایبند به قرآن بوده ،گمان نمی کند که بوی خیانت را بشنود ، در نتیجه به دائیش )خالو میرزا( می
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اریخ ا بچهریق در کردستان برگردند )نک تنه نفر دیگر از سواران ورزیده نزد من بمانید وبه بقیه سواران دستور می دهد ت

( در یکی از روزها بنا به دعوت نظام السلطنه جعفر آقا با 1343مشروطه ایران تالیف احمد کسروی چاپ دوم ، تهران 
خالو میرزا ونه نفر دیگر ، به دارالحکومه تبریز میرود .وقتی جعفر آقا وارد اطاق انتظار می شود )محمد حسین ضرغام 

می کند واورا شهید می نماید.      از روزنه ای که قبالً در دیوار ایجاد کرده بودندن پیاپی به جعفر آقا شلیک  (نامی

 (37-38: صص    13)ابراهیمی، 

 موالنا خالد نقشبندی شهر زوری )قدس سره(
ز وارجمندی د نشین کمال ع، ومستننقشبندییطریقهسلسلهقطب الطریقه وترجمان الحقیقه ، عالم ربانی وپیر روحانی ،

ار بوده است ،سرشایارزنده،مجددقرن سیزدهم ،ضیاءالدین ابوالبها موالنا خالد ذی الجناحین شهرزوری نقشبندی ،وجود
از زیور علم وعرفان که در مناطق کردنشین چون آفتاب تابانی درخشید ودر اندک مدتی با پرتو انوار خود بخش زیادی 

وشنی بخشید. موالنا الد از علمای بزرگ اهل سنت وجماعت می باشد ،که فخرالعارفین وزین السالکین ررااز بالد اسالمی
است ،در کماالت صوری ومعنوی واحد ،که ارادت خاص به ائمه اطهار علیهم السالم داشته وقصیده معروف ایشان در 

 «ین با رگاه کیست که زعرش برتر است ا» هنگام زیارت مرقد مطهر حضرت رضا )ع(که با این مصراع شروع می شود 
بسی مشهور است . دانشمندان وسخنوران شام وعلمای سایر بالد اسالمی کتابها وستایشنامه های زیادی در باره 
شخصیت وفضل وکمال سیرت وشرح حال ودین ودانش این دانشمند ربانی نوشته اند وحضرت ایشان را به نام نوسخه 

کرده اند ووحتی مرثیه های بیشماری را درباره ئفات حضرت موالنا خالد سروده وگفته اند  جامیعه ونوسخه نابیغه یاد
.موالنا خالد در بغداد ،قدس،سوریه ،ترکیه عثمانی دارای خانقاه ودستگاه تبلیغی بوده است وخود از کردان سلیمانیه است 

همت سخاوت ،معروف وبه طاعت وعبادت  ،که همواره آستانش ملجاءفقیران وپیوسته محفلش مجمع امیران بوده به
 موصوف ،سالسل بسیار دیده وطریقه نقشبندیه گزیده .

 تحصيالت موالنا خالد:
 وشیخیمارترهصالحومالعبدالرحیمسیداوو برادربرزنجیعبدالکریم چوننزد،دانشمندانیوسپسپدرشاحمدموالنانزدآغازدر

-    علم وادبآسماندرکدام ستاره درخشانیهروعالمه عبدالرحیم زیارتی )زیاری (کهخرپانی ومال محمود غزایی عبداهلل

-     محضردرکند ،وآنگاهآدم باله کانی تلمذ میبنمحمدعالمه بزرگ مالگیرد ،مدتی هم از محضرمیعلمی،بهرهاندبوده

ست گردیده امشغولبودهمتداولزمانآندرکهالموکحکمت،بهعلوم ومعارف اسالمیکردستان به تحصیلدانشمندانسایر
می ونزد او پایان نامه علوم ومعارف اسالوپس از مدتی به سنه )سنندج(نزد رئیس العلما عالمه محمد قسیم سنندجی رفته

ازگشته ب را گرفته وبه درجه اجازه نامه افتا واجتهاد در فقه واصول ،امام شافعی )رض(نایل آمده است ،سپس به سلیمانیه
 ومشغول تدریس وافتا گردیده است. 
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 مکتوبات موالنا خالد:

 19موالنا خالد نوشته علمی وفلسفی ودینی واخالقی وپند وحکم وتالیفات وتعلیقات بسیار ارزنده ومفیدی دارد وبیش از 

 1260ر استانبول در سال جلد کتاب نوشته است از آن جمله دیوان اشعار او به زبان کردی ،فارسی وعربی است که د
هجری به چاپ رسیده است واینک برای تبرک وتیمن چند شعر ایشان در پسند حضرت رسول )ص( به زبان فارسی 

 وکردی قرائت می گردد:
 سرور عالم !من دلداده حیرت توام آسمان                        واله وسرگشته سودای هجران توام         
 قوسینی تو،من کمتر گدا                          کی بود یارای آن گویم که مهمان توام  شاه بخت قاب        
 دیگران بهر طواف کعبه می آیند ومن                             کو به کو افتاده کوه وبیابان توام         
 گوئیا پا می نهند بر فرق ،در بان توام دوش در خوابم نهادند افسر شاهی به سر                                  

همانطور که قبالًذکرشد موالنا خالد شاعری توانا بوده ، قریحه وافکاروذوق سرشار وابتکار مضامین دلکش وشعر عرفانی 
جالب توجه ورونق بخش عالم ادبیات است . به زبان کردی ،عربی وفارسی شعر سروده .دیوان فارسی موالنا در استانبول 

نیز تجدید چاپ شده «شهر سنندج»هجری به چاپ رسیده واخیراًدر ایران  1260ستور سلطان عبدالحمید به سال به د

هجری بنا به تقاضای محمود پاشای بابان  1230است . حضرت موالنا بغداد می رود وپس از مدتی بار دیگر به سال 
هی را در سلیمانیه برای وی ومریدانش بنا می نهد حاکم سلیمانیه به وطن خود بر می گردد. محمود پاشا مسجد وخانقا

ه می کند ، مردم گروه گرو   وکلیه مخارج خانقاه را نیز به عهده می گیرد . موالنا ارشاد خود را در سلیمانیه دوباره شروع
ند. موالنا نودسته دسته از کردستان ایران وعراق وترکیه به خانقاه وی روی می آورند وبا شوق وعالقه به اوتمسک می ک

هجری برای بار سوم به بغداد می رود ویکی از خلفای خود را به نام شیخ عبداهلل هروی در خانقاه سلیمانیه  1236به سال
کشد ، در این مدت جمعی از خلفای خود را به جای خود می گمارد. مدت اقامت موالنا در بغداد این بار سه ماه طول می

واکناف گسیل می دارد که به ارشاد بپردازند وطالبان را با طریقه نقشبندیه آشنا سازند. از  عمده اطرافرا به شهرها وبالد

جمله شیخ احمد خطیب اربلی )هه ولیری (را که دانشمندی ادیب وشاعر وعارفی وارسته بود مامور کرد که به دمشق 
عده زیادی را با مکتب موالنا آشنا نمود برود ودرآنجا به انجام وظیفه وارشاد مشغول شود . شیخ احمد در اندک مدتی 

ودر این شهر واطراف آن شور وهیجان عجیبی راه انداخت ،تا آنجا که مردم مشتاقانه خواهان دیدار موالنا شدند واز شیخ 
احمد خواستند که ضمن نامه ای ،موالنا را به شام دعوت کند ،تا همه طبقات بتوانند محضر او را درک کنند. شیخ احمد 

جرم براثر پافشاری آنان موضوع را طی مراسله ای به مرشد خود گزارش داد. موالنا دعوت او را پذیرفت وبه سال ال

هجری با عده کثیری از علما وعرفا ودیگر کسانی که مایل به همراهی او بودند ،بغداد را به قصد شاه پشت سر  1238

هایت اشتیاق انتظارآمدن او را داشتند ،تا چند کیلومتری گذاشت .پس از وصول به دمشق ،طبقات مختلف مردم که در ن
خارج از شهر به استقبال شتافته ،موالنا را با اجالل وتجلیل هر چه بیشتر به شهر خود وارد کردند .ادبا وشعرای فاضل 



186 
 

ه لومعروف دمشق از قبیل شیخ شاهین عطار و شیخ شاهین عطار وشیخ محمد خانی وشیخ محمد خانی وشیخ محمد جم
 خلوتی دمشقی و دیگران قصاید غرایی به نام خیر مقدم وتهنیت ورود موالنا ،انشا وانشادکرده اند .

موالنا در دمشق ماندگار شد وبه تعلیم آداب طریقه وارشاد مردم همت گماشت ،با این حال اوقاتی را نیز به مباحثه با 
روف می ساخت . از دمشق مسافرتی چند روزه به قدس علما وفضالی آنجا ومطالعه وتحقیق در مسائل علمی ودینی مص

هجری برای بار دوم به حجاز  1241شریف انجام داد وپس اززیارت امکنه مقدسه آنجا به دمشق مراجعت کردوسنه 
شریفین که اوازه فضل وکمال وعلو مقام عرفانی اورا کم وبیش شنیده بودند،ومشتاقانه انتظار حرمینرفت. علما وخواص

تش را داشتند ،مقدم اور ا گرامی شمردند وعده زیادی در خدمتش تمسک کردند .یکسال پس از این تاریخ موالنا مالقا
بدون مقدمه وصیت نامه خود را نوشت وکتابخانه اش را وقف علمای آنجا ساخت . عالم متقی شیخ اسماعیل آنارانی را 

یما از فرا رسیدن مرگ خود خبر داد وتوصیه کردکه بر سنگ جهت ارشاد مسلمانان ،جانشین خود تعیین کرد وبا اشاره وا
 «.هذا قبر الغریب خالد»مزار وی چیزی به غیر از این جمله ننویسند 

چیزی نمی گذرد ،مرض طاعون در دمشق شیوع پیدا می کند وجمع کثیری دچار این مرض شده ، می میرند، از جمله 

هجری به این  1242ذیقعده سال  12می گویند. خود موالنا در شب  دوپسر موالنا نیز به همین مرض حیات را بدردو

ذیقعده همین سال بین نماز مغرب وعشاء روح بزرگ وی به عالم ملکوت  14بیماری مبتال می شود ودر شب جمعه 

  (14-1:صص1373پرواز کرد. )ابراهیمی ،

 یقظان()تز دکتری ( بن حی) بيدار مختصری در باره زنده
 طفیل، ابن تنها نه که است اسالم عالم فلسفی های داستان ترین عمیق و ترین شیرین از یکی بیدار ی زنده داستان
. اند ردهک توجه آن به نیز ایران، نامدار ی فالسفه از تن دو سهروردی، و سینا ابن بلکه پرداخته، آن به اندلسی، حکیم
 نکات حقیقت در ،است آدمی فلسفی و فکری سیر از ینشان شده توصیف لطیف و شیوا بیانی با که یقظان فرزند زندگی

 است شخصی تکامل و وجود داستان این موضوع.است شده بیان داستان ی جامه در که است الهی و طبیعی علم اساسی
 که است بوده آن ی شایسته و شده مخمر که بزرگ گِلی قطعه از استوا، خط نزدیک هند جزائر از یکی در که فرضی
 پدر وجود بی ار انسان تولد که است کسانی ی عقیده بر مبتنی امر این و است یافته تولد آید بوجود آن از انسان اعضای

 را مادر و پدر وجود انسان تولد برای که آنان و مخالفین ی عقیده ی مالحظه به طفیل ابن. دانند می روا مادری و

 برابر رد که ای جزیره در:  طریق بدین کند، می روایت نیز دیگر طرز به را یقظان بن حی پیدایش شمارند می ضروری
 که هنگامی. نمود ازدواج خود برادر از پنهان دانست می شایسته که مردی با پادشاه خواهر بود واقع مذکور ی جزیره

 تابوت یادر موج. انداخت دریا به و داد قرار بسته سر تابوتی در را نوزاد برادر، بیم از زن آمد وجود به پیوند این از فرزندی
 عقاب را اش بچه که آهویی ماده فرض دو هر بر بنا. نداشت وجود درنده حیوان جزیره این در. برد مقابل جزیره به را

 حیوانات میان در را یقظان بن حی پرورش چگونگی نویسنده.پرداخت او پرورش به و شد او متوجه طفل ازناله بود ربوده
 برگ زا استفاده آن، در تأمل و حیوانات سایر با او اختالفات به توجه حیوانات، صدای تقلید. است کرده بیان جزیره

 داده یرش را او کودکی در که آهویی ماده مرگ. است درگیر آن با سالگی هفت تا که است مسایلی پوشش برای درختان
 ازنگرداندب آهو به را زندگی تشریح این. بپردازد آهو بدن تشریح به زندگی به آهو بازگرداندن برای که واداشت را او بود
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 واالتس این و. گشت برنخواهد دیگر و بسته بر رخت بدنش از بود آهو حیات موجب آنچه شد متوجه یقظان بن حی اما
 به یاآ رفت؟ کجا به او است؟ ساخته مرتبط جسد این به را آن چیز چه است؟ چگونه چیست؟ آن: کرد مشغول را او فکر

 یکالغ از را آهو جسد کردن دفن سپس بود؟ چه آن دلیل صورت هر در بود؟ جسد ترک به ناگزیر یا فتر خود خواست

 تشآ گرمای و روشنی دلیل به. شد او اعجاب و شگفتی موجب شد روشن بوریا های نی اصطکاک از که آتشی.آموخت

 لبط باال و حرکت در فوق جهت به همواره آتش. دارد وی که است چیزی برترین آتش که پنداشت و شد آن ی دلباخته

 راه از.آزمود می آن با را شی هر آتش بر تسلط از بعد. پنداشت سماوی و علوی جواهران از را آن دلیل همین به بود
 که شد نروش او بر و. آمد نائل طبیعی فن بزرگ علماء درجه به تفکر و نظر دقت و تتبع و زنده و مرده حیوانات تشریح

. است حیات ی مایه واحدی روح و. است واحد حقیقت دارای حرکات، و حواس تنوع و اعضاء کثرت وجود با حیوانی هر
 خانه لوسای و پوشاک و لباس کرد می تشریح که حیواناتی پوست از. شد متوجه سالگی یک و بیست در را امر این

 .ساخت
 و تدق...  و بخار خاک، سنگها، اقسام معادن، ،نباتات حیوانات، اشتراکات و اختالفات در و شد خود اطراف متوجه سپس
 یم نهایت بی کثرت دارای گاه و چیز یک نظرش به گاه که جماد تا حیوان از اجسام جمیع در تأمل پی در. نمود تأمل

 .گرفت نظر در "خاک" و "آب" ،"هوا" ،"آتش" را بسیط اجسام نمود،
 آن با که است جسمیت بر زائد معنی دارای دارد مسکن دل رد که روح که شد ظاهر او بر صورت معنی ادراک ضمن در

. وردآ جا به متعدد، حرکات و مختلف ادراکات و متنوع، احساسات: مانند اوست خاص که را شگفتی های عمل تواند می
 المع از هنوز اما. دارد ای پدیدآورنده ای پدیده هر که رسید نتیجه این به و نمود بررسی دید این با را موجودات سپس
 ونچ. کثیر یا است واحد او که دانست نمی هنوز و جست می محسوسات در را مختار فاعل این و بود نرفته دورتر حس

 تهش و بیست که بود درحالی این و. گردید معطوف سماوی اجرام به فکرش نیافت مختاری فاعل زمینی اجسام در
 اطرافش زمینی اجسام با آسمانی اجرام ی مقایسه به کواکب حرکت در تحقیق از پس. گذشت می او عمر از سال

. مدآ متحد نظرش به جهان متعدد اجزاء و واحد است شخصی حقیقت در تمامی به عالم که دانست یقین به و. پرداخت
 و باشدن جسم که کرد فرض فاعلی عالم برای باید که رسید نتیجه این به. کرد فکر عالم بودن حادث مورد در ها سال

 ختارم فاعل آن و موجودات ی رابطه مورد در بعد و. کرد فکر فاعل این صفات مورد در سپس. نباشد درک قابل حواس با
 رکد توان موجوداتی چه بداند تا پرداخت موجودات سایر با خود ی مقایسه به آنگاه. نمود تأمل دو آن صفات تفاوت و

 را الوجود واجب سماوی اجرام اما ندارند را الوجود واجب درک انتو زمینی موجودات که شد متوجه دارند را الوجود واجب
 هر اداستعد و پرداخت خود وجود و سماوی اجرام و حیوانات و نباتات و بسیط و مرکب عناصر در تفکر به. می شناسند

 از و. ستا سماوی اجرام شبیه که است الروحی معتدل حیوان او که کرد یقین و. نمود بررسی حیات قبول در را یک

 الوجود واجب و آسمانی اجرام و حیوانات به او شباهت.است شده آفریده بزرگی مقصود برای و دارد امتیاز دیگر حیوانات

 :کند واجب خود بر فوق موارد از یک هر به خود های شباهت به توجه با را اعمالی که شد موجب

 ایالتتم و مختلف قوای و بدنی قرین واسطه ی به حیوانات به او باشد.شباهت بهایم از پیروی به که عملی  -۱

 .دبو محسوس امور مباشرت مستلزم زیرا بود مانع بلکه شد نمی مشاهده حصول موجب تشبه این. بود گوناگون

 که است حیوانی روح دارای او است جهت آن ازسماویاجرامبهاوشباهت.باشد سماوی اجرام اقتضایبه کهکاری -۲
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 .شد نمی حاصل دائمی ی مشاهده سماوی اجرام به تشبه طریق از. است بدنی قوای و اعضا مبدأ و قلب جایگاهش

 ی پیوسته ی مشاهده در وی رستگاری و سعادت که دانست می.جوید می تشبه الوجود واجب به آن در که کاری -3

 نهایی مطلوب چون.رسید وانت می محض استغراق و صرف ی مشاهده به الوجود واجب به تشبه از و است الوجود واجب
 هم آن و شود می حاصل دوم تشبه در مدت دراز ممارست و مراقبت با تشبه این که دانست و. یافت سوم تشبه در را

 اندازه به جز ـ بهایم از پیروی ـ نخستین تشبه از که ساخت متعهد را خویش پذیرد، نمی دوام اول تشبه ی وسیله به جز

 قدارم غذا، جنس مورد در پس. نگیرد بهره نیست ممکن آن از کمتر به حیوانی روح بقاء که گذار روز قوتی و ضرورت

 پژوهش اجرام آن اوصاف در سماوی اجرام به تشبه در.نمود مشخص موازینی و حدود خود برای غذاها ی فاصله و غذا
 موجود هر که کرد متعهد را خود اول دهد انجام کار سه که شد متعهد آنها ی گانه سه اوصاف از تبعیت برای و کرد

 خود لباس و بدن داشتن خوشبو و نظافت به ملزم را خود دوم. دهد یاری را وگیاه، حیوان از اعم دیده آفت و نیازمند

 .کرد ممارست ریاضت و عمل این در مدتی. پرداخت تفکر به الوجود واجب در پیوسته سوم. نمود
 اتتفکر ضمن در پردازد عمل و ریاضت به آنکه از پیش و آورد نظر در را ودالوج واجب صفات الوجودواجب به تشبه در

 سلبی صفات -۲ حکمت و قدرت علم،مثلثبوتی صفات -۱: است نوع دو بر واجب صفات که بود برده پی خود علمی

 به شبهت چگونه "سلبی" و "ثبوتی" صفت نوع دو این در که برآمد صدد در آنگاه. است منزه الوجود واجب که این مثل

 ائبهش بی کند حاصل او به علم که است آن ایجابی صفات در واجب به تشبه که گرفت نتیجه و. است میسر واجب
 فاتص از تنزه به سلبی صفات ی همه مرجع چون و. ساخت ملتزم امر بدین را خود بنابراین و جسمانی صفات شرکت

 مخصوص ی مغاره ی گوشه در پیوست. دارد دور به خود از را جسمانی صفات که شد مصمم باره این در است، جسمانی
 تهبرتاف روی جسمانی قوای و محسوسات ی همه از و بسته را چشمها و افکنده زیر به سر که حالی در بود، آرمیده خود

 رکیش ی شائبه به و باشد داشته غیر پروای آنکه بی بود، الوجود واجب به متوجه و متمرکز او فکر و همت و داشت،
 ریاضت این به را خود و. کرد می دورش و راند می خیال ی عرصه از رسید می خیالش به چیزی گاه هر و شود، آلوده

 در و کرد نمی     حرکت و خورد نمی غذا و گذشت می روزها که چنان برد، رنج دراز مدتی و ساخت مرتاض و برآورد

 مرحله به که این تا خودش ذات مگر گردید، می غایب ذکرش و فکر از ذوات ی همه گاه سخت، ی مجاهده این خالل
 و شنید را ندایش و کرد فهم را حق سخن پس نماند، برجا هیچ است الوجود ثابت موجود که حق واحد جز که رسید ای
. کندن خطور بشری هیچ دل به و نشنود گوش هیچ و نبیند چشم هیچ آنچه دید و گشت مستغرق خوش حالت آن در هم
 هجلو او بر خاطر این آمد باز فرق مقام و اغیار ی مالحظه به و شد خارج مانند سکر و مستانه حالت آن از آنکه از پس
 پنداشت می حق ذات را آنچه و است حق ذات همان ذاتش حقیقت و ندارد تعالی حق ذات از جدا و مباین ذاتی که کرد

 ینا بر و. است خورشید نور حس، عالم و شاهد در آن، نظیر و نیست حق جز وجود عالم در بلکه نبود، هیچ حقیقت به

 .گذشت او عمر از سال پنجاه که این تا بود باقی حالت
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 ابسال و سالمان ی قصه
 ربض راه از را حقایق که کرد ظهور پیامبری کرد می زندگی آن در یقظان بن حی که ای جزیره به نزدیک ی جزیره در

 منتشر دین آن. ساخت می مرتسم ضمایر در را آنها نقوش است معمول عوام مخاطبات در هک چنان و نمود میباز مثل
 مانسال و ابسال های نام به دوست فضل خیرخواه جوان دو جزیره آن در. بست همت آن نشر به پادشاهی که این تا شد
 باطن رد ابسال. ساختند مکلف آن احکام و اصول اجرای در مواظبت به را خویش و پذیرفتند و فراگرفتند را کیش آن

 ظاهر حفظ به سالمان او دوست و بود، تر طامع تأویل در و تر آگاه روحانی معانی از و داناتر و تر بین ژرف شریعت

 ینفسان ی محاسبه و ظاهر اعمال در دو هر این و بود تر محتاط تأویل و تصرف در و دورتر تأویل از و تر مایل شریعت

 ریرستگا و نجات که داشت آن بر داللت و خواند می روی تنها و عزلت به که بود اقوالی شریعت آن در.ورزیدند می جد
 تبس عزلت طلب در دل ابسال. نمود می   داللت اجتماع همراهی و معاشرت به که بود دیگر اقوال و است مسیر آن از
 تربیش انفراد طریق از آرزو این و بود حقایق در غور و اعتبار و فکر دوام خواهان بالطبع زیرا داد ترجیح را روش این و

 دیشهان و وسواس جماعت مالزمت که داشت عقیده و بود بیمناک تأویل و تفکر از بالطبع که سالمان و. داد می دست
 حفظ شیطانی خطرات از و برد می میان از آید می پیش طریق طی در که را فاسد های گمان و دارد می دور را بد ی

 بود شنیده کرد می زندگی آن در یقظان بن حی که را ای جزیره وصف که ابسال.برگزید را اجتماع با همراهی کند می
 هک رفت جزیره آن به زمانی. رفت آنجا به مردم از گزینی عزلت برای داشت اطالع آن معتدل هوای و نعمت فراخی از و

 بسالا. آمد می بیرون غذا تناول برای یکبار ای هفته و داشت تمام استقراقی خویش ارجمند مقامات در یقظان بن حی
 حی اما. است آمده آنجا به عزلت قصد به که است نشین گوشه عابدی او که نداشت تردید هیچ یقظان بن حی دیدن با

 زیر ادتعب حال در را او بود راغب حقایق از بحث به بالطبع که آنجا از و کیست و چیست او که ندانست هیچ یقظان بن
 دین معل و تکلم یقظان بن حی به ابسال. چیست او زاری و گریه موجب و چیست او که ببیند خواست و گرفت نظر

 در. جست اقتدا او به و "یحزنون هم ال و علیهم خوف ال" که است حق اولیای از او که دریافت تحقیق به و آموخت
 پیامبر آن آنکه یکی -۱: دانست نمی           را متشحک و برانگیخت را یقظان بن حی شگفتی نکته دو دینی ی آموزه

 مودهن خودداری کشف تعلیم از و گردیده متوسل مثال ضرب به پرداخته الهی عالم وصف به که اوقات بیشتر در چرا
 و ساخته موظف عبادی اعمال و فرائض همین به تنها را خود امت چرا -۲. اند گراییده حق تجسم به او امت تا است

 یقظان بن حی چون.اند شده دور حق از و باطل مشغول امتش تا است شمرده مباح را خوراک در روی زیاده و اموال جمع
 اندیشی بد و فهم نقصان از و دارند اندیش دور جان و نفاذ ذهن و عالی و پاک فطرت مردم ی همه که کرد می تصور

 نجاتشان ایبر پذیرفت شدت مردم به نسبت دلسوزیش چون. ودب افتاده اشتباه به نبود، آگاه آنان گمراهی و عزم ضعف و
 حکمت رموز و اسرار گنجینه از پرده و پرداخت مردم تعلیم به او. رفت همجوار جزیره مردم نزد حقیقت کردن روشن و

 شسخنان از همه نمود وصف رسید می فهمشان به آنچه خالف و نهاد فراتر قدم ظاهر از اندکی که همین اما برداشت

 تندجس نمی خود طریق از را حق فطرت، نقص سبب به ولی جویی حق و خیرخواهی وجود با. شدند خاطر رمیده و دلگیر
 معتقدات به را دسته هر و نمود بررسی را مردم طبقات. شد نومید اصالحشان از پس. گرفتند نمی فرا تحقیقی جهت از و
 معج در و بودند شناخته خود معبود را شهوت و گرفته خدایی هب را نفس هوای که حالی در. یافت دلشاد خود رسوم و
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 تدانس تحقیق و قطع روی از. داشت می مشغولشان خدا از مال افزایش به عشق و افتادند می هالک به دنیا ی بهره
 امر ات است دنیوی زندگی همان در فقط دین منافع از عامه ی بهره و داشت نتوان سخن مکاشفه طریق از ایشان با که

 ادتسع به اندکی جز عامه میان از که فهمید نیز و. نکند تجاوز حقوقشان و حدود به دیگری و شود مرتب آنان معاش
 و هدایت و حکمت که شد متوجه مانند، ستوران به اکثر که دانست و برد پی مردم احوال به چون و. رسند نمی اخروی

 شانای با آنچه از و رفت مردم نزد پس. است آمده شریعت در و اند گفته سخن آن از پیامبران که است راهی در توفیق
 عبادت هب مرگ زمان تا و برگشت بود شده بزرگ آن در که ای جزیره به ابسال خود دوست با و خواست معذرت بود گفته

فروزانفر)مترجم(، (. زنده بیدار )حی بن یقظان(. بدیع الزمان ۱۳۸۱ابن طفیل، محمد بن عبدالملک ) : منبع.)بود مشغول
 ()برگرفته از وبالگ گروه فلسفه (۳۹تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی، ص 
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 مادر
 تقدیم به مادرم زبیده قدم خیر «  پیشکه ش به دایکم زبیده قدم خیر »

 *دایه قه زات له گیانم    
 مادر دردت به جانم 

 وتفی خواو ئارامی ره وانم *ئه ی ل
 ای لطف خداوند وآرامش روح وروانم 

 *دایه ئه ی ئه وینی ژین وژیانم 
 مادر ای عشق زندگیم

 *ئه ی روح وهه ست وگیانم 
 ای روح  ووجودجانم

 *بی تو دایه گیانه نه ماوه ژیانم 
 بی تو مادر جان زندگیم معنی ندارد) نمانده (

 ور وتینم ده ری گ *دایه ئه ی ئاموزگاری
 مادر ای آموزگار زندگیم 

 *قه ت حه ز ناکه م مه رگت ببینم
 هیچوقت نمی خواهم مرگت را ببینم 

 *شاد یم به تووه یه شادی و ژینم 
 شادی زندگیم با توست

 *بی تو ده کولینه وه برینم 
 بدون تو زخمهایم دوباره درد می گیرد

 *توانا به قسه نه بوو ره وانم 
 کین پیدا نمی کندبا حرف روانم تس

 *قسه و وتار تو ناته سه رلیوانم 

 حرف وگفتار تو را نمی توانم بر سر زبان بیاورم 
 *میهره وانی ،تو بوی چرای رونم 
 مهربانی، تو روشنایی من هستی 

 *نوری روی تو بوو،روونی کرد ره وانم 
 روشنایی چهره ات روان مرا روشن کرده است 

 ونه بوونی باوانم *ئه ی قه زات له گشت بوون 

 ای تمام دردهایت به جانم 
 *دایه گیان هه ر توی دل سوزم 
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 مادر جان تنها تو دلسوز من هستی 
 *هه رتوی ئاگادار له سوزی پر سوزم 

 سوز درونم را فقط تو می دانی 
 *نهیینه کانی من هه ر تو باش ده یزانی 

 تنها تو رازهایم را خوب می دانی 
 باش ده زانم  *نایان درکینی ئه وه

 اسرارم را فاش نمی کنی این را خوب می دانم
 *له به ر نه زانینم ئه گه ر قسه م ناره وایه 

 اگر به خاطر نادانیم حرفهای بد می زنم
 *توره وقه لسم ده زانم له پوان یا سوانم 

 معنی ساییده شدن است( عصبانی هستم می دانم علت آن خستگی) ورو به تحلیل رفتن جسمم( است)پوان وسوان هردو به
 *بی ئه مریت ،دایه کاری ناره وایه 

 بی امری تو مادر کاری ناپسند است 
 *ره زای تو دایه ئه وه ره زای خوایه 

 رضایت تو مادر رضایت خداست )منظور اینکه اگر شما از من راضی باشید خدا هم راضی خواهد بود(
 *من دایه !کوژراوی خومم خوم 

 م هستم مادر من کشته خود
 *ئه گه رده ستی ئه جه ل بدا ئه مانم 

 اگر دست اجل امانم دهد 
 *ده مه وی که مه ر به سته ی خزمتت بم 

 می خواهم در خدمتت باشم 
 *دایم وده رهه م بو تو وا له وحه یرانم 

 همیشه شیفته وحیران تو هستم 

 *قه زات بکه وی دایه له گشت له ش وگیانم 
 دردت به جانم 

 ه زه ویک له محه به تت *توزقال
 کمی از دریای بیکران محبتت

 *جوبرانی چاکه ت چلون ده توانم 
 من چطور می توانم جبران زحماتت را بکنم 

 *هه ر توی هیزم ،گیانم ،هه ناوم 
 تنها تو توان ،جان ونفسم هستی 
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 *توی دایه گیان !بینایی چاوم 
 مادر جان روشنایی چشمانم هستم 

 ده رناچی له دل *عه شق وئه وینت 
 عشق ومحبتت از دل بیرون نمی رود 

 *توگولی سه رچلی به دیده ی دل نیگاوانم 
 تو غنچه ای ،بادیده دل نگهبانتم 

 *روح وچاو وگوی هه موو بو تون درگاوان 
 روح وچشم وگوش همه برای تو 

 *شه ووروژله ده ورت گه ریم ئه ی خوم به قووروان 
 نم فدایت شب وروز دورت بگردم ،ای جا

 *شه پول دایه گیان بی تو ئارامی نیه
 مادر جان شه پول بدون تو آرامش ندارد 

 *مه گه ر له خزمه ت تووه حه سی ئه ی به قوربانت 
 مگر در سایه وجود تو به آرامش برسد 
 *روحم،ره وانم،هه رتوی ئارامی گیانم

 روحم،روانم ،فقط تو آرام جان من هستی

 ده می ژیانم*به فیدات بی گشت سه ر

 (129: 1379تمام زندگیم فدایت باد)ابراهیمی،
 

 هه له بچه ی شه هيد هيروشيمای کوردستان 
 *شه پول پیی ناوی شین وگرین 

 شپول)تخلص شاعر(گریه وزاری الزم نیست 
 *بو هه له بچه ی هیروشیمای پر برین 

 برای هلبچه ،هیروشیمای پر زخم 
 فرین  *چونکا که وی نیو رکه به پول هه ل

 چون کبک پرواز کردند

 *ده بنه زانا وپسپور بو زامی برین 
 برای درمان زخمها دانا ومحقق می شوند

 *بو زامی برینی کوردی ال نه واز 
 برای درمان زخم کرد های درمانده
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 *گه نجان والوان هاتون به ئاواز 
 جوانان هم به صدا در آمده اند  

 *به زه بری عیلم وژیری وزانین 
 سایه علم ودانش از 

 کوردی به شخوراو،دینه پیکه نین *
 کرد ستمدیده ،به خنده می افتد 

 *کورد ده لی ئاش به نوره یه 
 کرد می گوید اش به نوبت 

 *نوره ی ئیمه ش دی ئیتر به یه قین 
 یقیناًروزی نوبت ما هم می رسد 

 *هه راو نه عره ته ی کوره کوره ی کورد 

 صدای پسران کرد 
 زانین میژوی خوی ده کا ره نگین *ئیتر به

 با علم ودانش تاریخ خود را رنگین می کند 
 *یا خوا ئاوا بی ئه م کوردوستانه 

 انشااهلل کردستان آباد می شود 
 *بو ژینه وه ری ژیان یا گیانه

 (16: 1378)ابراهیمی ، برای زنده شدن زندگی یا جان
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صورت گرفته به مصاحبه هایی اشاره شده است که بیشتر در رابطه با افکار وبینش وتالیفات  در مصاحبه های مردمی
 برجسته دکتر ابراهیمی است .

 مصاحبه اول :

 مصاحبه سيد ابراهيم نسابه با دکتر محمد صالح ابراهيمی در رابطه با ترجمه قرآن به زبان کردی:
ر جمه قرآن به زبان کردی با دکتر ابراهیمی انجام دادنداز ایشان سوال   *در مصاحبه ای که ابراهیم نسابه در رابطه با ت  

 شد که در کار ترجمه قرآن به زبان کردی با چه مشکالتی زبانشناختی روبه رو بودید؟
ــت .در  معادلی برای ردیگاه در زبان مو   ــی     کلمه وجود نداشـ  کردم .آن مراجعه می این گونه موارد به ترجمه های فارسـ

ــی در اغلب موارد از عهده کار بر آمده بودند.این بود      ترجمه ها   ــلی کلمات را  که ترجیح می ی فارسـ ــورت اصـ دادم صـ
 عیناًمنتقل کنم وتوضیحات مربوط را به حواشی وشرح ضمیمه آن واگذار کنم. 

 ه است ؟وداین اثر ،نخستین ترجمه قرآن به زبان کردی است ،پذیرش آن در میان ناشران چگونه بکه*با توجه به این

هر ناشری طبعاً در وهله نخست، به محدوده بازار وطیف خوانندگان اثر توجه می کند .این گونه آثار ،آن هم به زبانی با   
بســتر قومی واقلیمی بســیار محدود،گســتره اندکی از مخاطب عام وحتی خاص را در بر می گیرد. در ابتدای امر ســعی 

ا که از لحاظ بضاعت مادی ومعنوی امکانات قابل توجهی را در اختیار داشتند   کردم توجه چند تن از دوستان کرد خود ر 
ــرمایه                 ــت سـ جلب کنم که البته کاری بیفایده بود ،چرا که برای آنها خطر پذیری این کار مترادف بود با نحوه بازگشـ

ــهای متعدد  ــا وتماس ــی  وتبعات بعدی آن هم در همان دوران بود که با پیگیریهای مداوم وطاقت فرس با مراکز پژوهش

 .1376وخصوصاًحوزه هنری ،سرانجام سازمان تبلیغات اسالمی کار نشر کتاب را بر عهده گرفت حدود سال 
سائل مربوط به آن             شکل تلفظ وم سم الخط ، سیت این گونه آثار در ر سا ست . ح صلی من نحوه انعکاس اثرا دغدغه ا

ابجا ،تمامی معنای یک عبارت را تغییر دهدواثر را با تحریفی بسیار زیاد است وچه بسا یک حرف اشتباه یا یک اعراب ن    

 (19،ص1380شهریور  10،شنبه 14ناخواسته مواجه کند. )کتاب هفته،شماره

 مصاحبه دوم:

 پول( شه) ابراهيمی محمدصالح کُردی از منظردکتر ادب و زبان
دارای   انزبایناست،صریحوعمیقغنی،االجزا، متناسب آهنگ،خوش شیرین، توجه،جالببسیارزبانهایازیکیکُردیزبان»

 بسیار ردیکُ از منظراوادبیات«دارد. بلندی و وسیع فصاحتوهنری،علمی،فلسفی،استباشد؛زبانیمی خاصی زیباییهای
 اتادبی و زبان است؛ فراوانی  هایارزش و امتیاز دارای هنری و علمی نظر از زبان این ادبی شاهکارهای و است گرانمایه

 ما درانِپ پدران که جاستبه چقدر است، طبیعت زیبائیهای گویای و نماتمام آئینه و موزیک و ترانه و شعر مظهر کُردی
 «است هنر کُردی: »اندگفته باب این در
 

 کُردی زبان گيریشکل روند
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 یآلمان( نلدکه) نوشتندمی میخی خط با را خود نوشتارهای اتفاق به دو هر هاپارس و کُردها میخی خط پیدایش با»
 خامنشیه شاهان هایکتیبه عین خط و زبان حیث از که رودمی تصور بیاید دست به کُرد از هاییکتیبه اگر گویدمی

 وحشیه بکریاب احمد تالیف «االقالم رموز معرفه فی المستهام شوق» کتاب قدیم(.در ایران به راجع تاریخی تتبعات) باشد
 بقط را حروفی نام، «سورات ماسی» نفر یک  مسیح زایش از پیش دهم سده حدود در که است مذکور کلدانی، نبطی

 حروف. اندکرده کتابت حروف همان با کردها پس آن از.است زده رقم را خود افکار آن با و کرده اختراع ابجدی مخارج
 شده راعاخت میالدی ششم قرن در که ستا حروفی به شبیه تقریباً است «سوراتی ماسی» حروف به مشهور که مذکور

 1975 تموز ماه 200شماره در کویت چاپ العربیدهد : مجلهگویند.او ادامه میمی یی( آویستا: )اوستا حروف آنرا و است
: نویسد می «بیهالعر فی الکتب اقدم هو و الفالحه فی وحشیهابن» عنوان زیر منتصر عبدالحلیم دکتر قلم به گفتاری در م
 رموز معرفه فی المستهام شوق» سوی العربیه اللغه فی تآلیفه من ینشر ولم النبطیه، اللغه من کتبه اکثر نقل انه و.. ».

 من تنباطهااس و استخراجها کیفیه و المیاه علل فی کتاب الکُردیه اللغه من ترجم انه هذا کتابه آخر فی ذکر قد و االقالم
 صفحه کُردی، زبان قاموس) است بوده غیرعربی شانزبان اما اند،بوده ربع قومی نبطیه «االصل المجهوله االرض

 نزانی کتاب مقدمه -(بغداد کُردی علمی مجمع – م 1977 چاپ ذبیحی امین محمد عبدالرحمن تالیف اول، جلد38

 ... و بج تا پا صفحه تهران در نورجهان چاپ خورشیدی 1309 سال آبان چاپ کردستانی سعیدخان دکتر بقلم مزگانی
 الح عین در و بود معمول کُردان میان در( سوراتی ماسی) کُردی حروف اسالم پیدایش تااز نظر محمد صالح ابراهیمی

 بینمنسو از نامی «حسین سید» که را اینامهاجاره فقره سه. بردندمی بکار را سریانی آرامی خط و یونانی خط کردها

 دست به براون پرفسور توسط  هاورقه بود،این کرده پیدا ارزن از ایخمره یانم در قمری 1328 سال در عالءالدین شیخ
 ریانیس آرامی خط و پهلوی زبان به آنها از یکی که شد مشخص و رسید یونانی زبان و خط متخصص «منس» پرفسور

 فرهاد زمان در را دو هر و( نسختان) مضمونند یک دارای دو هر و است یونانی دیگر ورق دو آن و( م. ق 88) است

 تحت اورامان منطقة ایام آن در که دارند داللت اسناد این( ق 22-21) اندنوشته( اشکانیان) پارت سالطین از چهارم،
 هجدهم نسل. استبوده سوم بهمن هم اورامان حکمران. استبوده( آرتاکسیاس) یا( آرتاکسیس) ارمنستان حکومت

( سوراتی ماسی) مذکور حروف ذیل در که اشکالی«.است اورامان سالطین سلسله جد اعلی اسفندیار پسر اول بهمن
 ،بزرگ الم...(  ر، د، ، ت ، ل ، و گ، چ، پ،: )باشند ذیل حروف باید ظاهراَ هستند حروفی چه نیست معلوم شده، نوشته

 و متروک کلی هب یونانی و آرامی میخی، کُردی، حروف اسالم توسعه و غلبه از پس.بزرگ رای سبک، دال سبک، تای
( مریوان راه در) دژ سنه «کالترزان» محال از «نگل» قریة در اکنون که قرآنی. شد معمول «کوفی» حروف آنها جای به

 و ردک نستعلیق، خط رواج از پس و استشده نوشته کوفی خط به گویا است هجری دوم قرن آن تاریخ و است، موجود

. اندرفته همدیگر دوش به دوش هم، خط در پارس و کُرد بنابراین.اندوشتهن خط همین با را خود نوشتار دو هر پارس
 اول( برگ مردوخ محمد شیخ تاریخ)

 

 برای پایداری زبان کُردی: استادپيشنهاد 
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اهل قلم کرد زبان، ادبیات گرانمایه کُردی و شاهکارهای زیبای این زبان را بخوبی از نظر علمی و هنری، بیشتر معرفی 
گارش یک تاریخ ادبیات تحقیقی و انتقادی با روش علمی از کارهای بسیار مفید و با ارزش خواهد بود. جمع نمایند، ن

 ی) عراش نثر و نظم آثار کُردی، حکم  ها، لغز، پند و امثالها، حکایات، آواز، تصنیف و ترانهها، )بیتها( قصهکردن منطومه
 رسانیدن آنها بصورت انتقادی.  کُردی و بطبع نویسندگان و ادبا ،(کنونی و قدیم

 است؟ داده رخ کُردی زبان در که ایشاخه تغييرات چه به نظر شما  

 دارد کردنشین مناطق تمام زبان بعنوان را خود و کرده پیشرفت و ترقی و داده رخ وسیعی تغییرات موکری شاخة در  
 . سازدمی مطرح

ه شما تقاضا ک ده که سوال کرده بود زبان کُردی زبانست یا لهجهاین گفتار در پاسخ دانشگاه نوشته ش مصاحبه سوم:
 ؟ایدتدریس آنرا کرده

 و عقاید نبیا وسیله ، زبان ″:  گوید می ″ سویت هنری ″زبان شناس بزرگ بریتانیا : زبان کردی و گویشهای آن
 خود یفتعر در نیز آمریکایی شناسان زبان ″گرترا.  ل.  جورج و بلوچ برنارد ″.  است موزون اصوات از استفاده با افکار

.  اند هرسید توافق به آن از استفاده سر بر انسانها از گروهی که است عالیم از سیستمی ، زبان:  گویند می زبان از
 یم بیان    آن با را خود مقصود ، ملت هر که است اصواتی مجموعه زبان:  گوید می ″ محیط فرهنگ ″ در نیز شیرازی

شناسنامه هویت ملتهاست ، به بالندگی می رسد ، رشد می کند ، متحول می شود ، در زمان ها و مکانهای  .زبان نماید
می شود و در اثر اختالط فرهنگ های گوناگون تغییر می کند .با نگاهی به شاخه های زبان های    مختلف دگرگون

 زبان شک بی.   یان این زبان ها مشخص نماییممستقل در جهان می توانیم جایگاه زبان خویش ) زبان کردی ( را در م
 . است آمده وجود به اصلی شاخه دو از یکی از کردی

 . راجاسانی و بارکراتی ، شرقی و غربی هندی ، بنگالی ، بهاری ، گجراتی ، پنجآبی:  شامل هندی های زبان -1

 )  ه پامیر ، اسیتی در منطقه قفقاز و افغانی زبان منطق ، بلوچی ، کردی ، نو و کهن فارسی:  شامل ایرانی های زبان -2
 ، اردو ،در واقع افغانی زبان نیست بلکه نام سرزمین و کشوری به همین نام است که ساکنان آن به زبانهای پشتو 

 خاورمیانه، اسکیثی ″ گروه ایرانی های زبان -1: داند می دستهسهراایرانی زباندیاکونوف( کنندمی تکلم … و تاجیک
 شرقی ایرانی زبانهای ،

 . است کهن فارسی زبان  آن ممتاز نماینده تنها که ″ شرق جنوب ″ گروه ایرانی های زبان -2

 ″ غرب ایرانی ″ گروه ایرانی زبانهای -3

 : اند دستهدوشناسان زبانبندی تقسیماساسبرنیز″ غرب ایران ″گروهایرانیزبانهای
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 ندهز راکردیزبانکهاست″ اوستا ″زردتشتمقدسکتابزبان یا″ ماد ″آنهاترینکهن: ″بغر شمال″گروهیهازبان:  الف
 . دانند می آن تجلی ترین

 انجام تاریخی شواهد به استناد با. فارس حریم در هخامنشی عصر میخی خط:  ″ غرب جنوب ″ گروه های زبان: ب
های هند و ایرانی و از شاخه های زبان های هند و اروپایی است زبان کردی جزو زبان  که کرد اذعان توان می گرفته

اخذ اوستا را منبع و مکرده است . اگریاد،آمدهمیخی بیستون نیزهایکتیبیهدرآنهانامکه.در ازمنه کهن هرودوت از قوم ماد
ادشاهان آشور در مورد اقوام ماد ، ها دانست . کتیبه های پماد زبان را ″گاتها بویژه ″دهیم می توان زبان اوستاقرار

 کلمات ااوست در مادهاست زبان  پراکندگی جغرافیایی و نام رهبران آنها در کنار اوستا ، بزرگترین منبع برای شناخت
 زبان ″گوید :  می دیاکونوف.  اند استفاده مورد و مانده باقی امروزی کردی زبان در هم هنوز که یافت توان می بسیاری
 این ، ستا اروپایی و هند هایزبان به وابسته و قوی بسیار زبانی ، است بوده باستان ماد در زبان ترین مهم ، اوستایی

 و تفاوتم های فرهنگ تاثیر که گفت توان می ″.  است ایرانیان رسمی زبان که نامید پارسی زبان توان نمی را زبان
نگ مغلوب است، بی شک ظهور ادیان مختلف در خاورمیانه یک عامل برتر توسط فره عنوان به زبان پذیرش در غالب

و بین النهرین و ظهور و سقوط امپراطوری های بزرگ در این منطقه ، به همراه تبعات فرهنگی سیاسی و اقتصادی 
ر اثیک همیشه زبان را تحت تایدئولوژی –دیدگاههای فلسفی .ناشی از آن ، زبان کردی را نیز تحت تاثیر قرار داده است 

 را اقتصاد و ردنگ می جهان به ماتریالیستی دیدگاه از و نیست قائل اهمیتی زبان برای مارکسیسم اند داده  و تغییر قرار
 توحید اصل و یزدان به اعتقاد اسالم در محوری عامل بلکه ندارد حیاتی نقش زندگی در زبان اسالم در.  داند می بنا زیر

ز ارکان بوجود آمدن ملت و زیربنای تشکیل اجتماع می داند . مارکسیسم از دیدگاه اسیونالیسم زبان را یکی ان اما است
اینترناسونالیستی تمام ملل جهان را به یک چشم می نگرد و اسالم نیز از دیدگاه توحیدی نگاهی واحد به جهانیان دارد 

 .آن دو ، از جزء به کل است پس نگاه مارکسیسم و اسالم از کل به جزء و دیدگاه ناسیونالیسم در نقطه مقابل 
 مییمکریان ژار ههمی باشد .، بدون هویت نیزملت بدون زبانشده استجهان ابتدا بر اساس زبانش شناختهدرملتیهر

بیات زبان و اد خواستار که ملتی هر.  شد خواهد له دیگر ملل های گام زیر است فرهنگ و زبان فاقد که اجتماعی:  گوید
تی زنده محسوب می شود ملت زنده نیز در صورت فقدان آزادی و گرفتاری در بند و اسارت ، از خطر خویش باشد مل

نابودی رسته است . برای ملتی چون ما پاسداری از زبان کردی خویش ، جمع آوری لغات و اصطالحات کردی ، فولکولر 
 با نهات زنده ملت یک که کرد فراموش یدنبا است  کردی و آموزش زبان کردی تنها وسیله زنده نگه داشتن ملت کرد

 رقینمستش غالب. گویند می چه تاریخی منابع آن ریشه و کردی زبان درباره  نیز و. ماند خواهد زنده خویش ملی زبان
از دو راه متفاوت با آنکه مار و مینورسکی.  آورند می شمار به آن های شاخه از و کردی زبان ریشه را ی ″مید ″ زبان

ند اما به نتایج کامال مشابهی رسیده اند ، از دید هر دو محقق سهم مدی ها ) مادها ( در تکوین نژادی کردها رفته ا
مسلم به نظر می رسد . مینورسکی بر این عقیده است که تمام لهجه های بازمانده در زبان کردی از زبان پایه قدیم و 

از دانشمندان را عقیده چنان است که گاثه ی زرتشت به زبان نیرومندی نشات کرده اند و آن زبان مادی است . بعضی 
 ماد انزب های مانده باقی از است ایرانی زبان های شاخه از یکی  که کردی زبان که برآنند برخی نیز و است ″ مادی ″

 بانز به ووا زیادتی و کاف فتح به ″ کردو ″د ان نامبرده کردها از تفصیل به اصطخری و خردادبه ابن و طبری. است
 ستا آشوری میخی خط به که آشور ملک سرجون های کتیبه از یکی در و است آمده شجاع و مقاتل معنای به آشوری

 همین از زنی شجاع معنی به ″ گرد ″ لغت نیست بعید و است شده استعمال معنی همین به ″ کاردو ″ یا ″ کردو ″ لغت
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 ″ : نویسد می   تبارند یک   از   را  ها لر و کردها   ی مقاله در  .دانشمند بزرگ آذربایجان احمد کسروی باشد اصل
 ایه نام به داشته نشیمن فارس خاک تا صغیر آسیای حدود از ایران غربی های کوهستان در که هایی طایفه ی همه

 جز  ها ایفهط این همگی   اسالم  می شوند در آغاز خوانده های نام دیگر و بهمئی و بختیاری و لر و کرد گوناگون
 شود می دیده   مسعودی و اصطخری های کتاب در بار نخستین ″ لر ″ نام ایم دانسته که   آنجا تا و نداشتند کرد   نام

س سای پرفسور″.  راند می سخن ″ اللور بالد ″ از هم  اصطخری و شمرده کردان  از گروهی را ″ اللریه ″ مسعودی
شرق ) غرب ایران امروز ( سکونت داشته اند و والیات آنها تا جنوب بحر خزر  می گوید : مادها عشایر کرد بوده و در

 نابرب من گمان به:  گوید می ادموندز.  جی.  سیسیل.  هستند آریایی  ادامه داشته و زبان آنها آریایی و از نژاد خالص
 ها و سومین سلطنت بزرگ شرقجغرافیایی و زبان شناسی می توان گفت کردهای امروز نمایندگان ماد موجبات و جهات

هستند .دار مستتر می گوید : اوستای زرتشت به زبان مادی نگاشته شده است . مینورسکی می گوید : هر تحقیقی در 
مورد کرد و زبان کردی باید مبتنی بر ماد و زبان مادی باشد . برخی مورخان و زبان شناسان کرد از جمله پرفسور محمد 

وهبی ، دکتر محمد امین اورامانی با مقایسه واژگان اوستای زرتشت و زبان کردی امروز مدعی  امین زکی بیگ ، توفیق
-ارومیهدرق . م ( 660) سالدرزرتشت.استترنزدیکزرتشتهستند که زبان کردی در مقایسه با زبان فارسی به اوستای

زاد خوشحالی می گوید : زبان کردی از زبان های غنی مده و در همان جا نیز بزرگ شده است . دکتر بهآ دنیا به امروزی
و زنده ی جهان بوده از لحاظ آهنگ و سبک و صوت تنها یک رقیب در کنار خود می بیند وآن زبان فرانسوی است .با 
 مقدمه ای بر تعریف زبان و ریشه زبان کردی که در باال ذکرشد به سراغ لهجه های زبان کردی می رویم و ابتدا به این
سوال پاسخ می دهیم که عوامل به وجود آورنده لهجه ها در زبان کردی چه چیزهایی هستند ؟ یکی از عوامل مهمی 
که سهم عمده ای در بوجود آمدن لهجه های گوناگون زبان کردی داشته است عامل جغرافیایی است ، شاهد زنده بر 

بر مناطق مختلف کردنشین است به گونه ای که میزان  مدعای ما نوع و کیفیت تاثیر زبان های ترکی ، عربی و فارسی
تاثیر این زبان ها در مناطق مختلف کردستان یکسان نیست . تجزیه ی کردستان در قرن هفدهم و متعاقب آن در قرن 
بیستم می تواند یکی دیگر از عوامل بوجود آوردنده ی لهجه های کردی باشد . وقتی یک کرد کرمانج حرف می زند 

وجه می شوید که زبانش تحت تاثیر زبان ترکی قرار گرفته است اما وقتی یک کلهر حرف می زند شما متوجه شما مت
می شوید که لغات فارسی در زبانش بکار می برد و زبان او تحت تاثیر زبان فارسی قرار گرفته است . حال به بررسی 

شناسان و مورخان غیر کرد و بسیاری از دانشمندان  می پردازم از آنجا که زبان شناسان ، شرق گویش های زبان کردی 
و زبان شناسان کرد به تقسیم بندی های گوناگونی از زبان کردی و گویش های آن پرداخته اند و تقریبا تقسیم بندی 

 انزب از  خویش بندی تقسیم  هم کرد و در پایان بهخوا اشاره ها نمونه این از تعدادی به  مشابهی را عنوان کرده اند
 را ردیک زبان مینورسکی.گیرد قرارگرانسنگ پژوهان زبان و خوانندگان  قبول مورد که دارم آن ،امید پردازم می کردی

: سلیمانیه  شامل شرق زبان - 2 سنندج – کرمانشاه:  شامل جنوب زبان -1: کند می بندی تقسیم مختلف های لهجه به
 ندیب تقسیم به که است.ایرادی متداول کردستان سراسر در و ستنی خاصی منطقه شامل که غربی زبان -3مهاباد –

 شرف امیر. است. نموده بندی تقسیم جغرافیایی موقعیت اساس بر فقط را ها لهجه او که است این است وارد مینورسکی
 -3سورانی -2کرمانجی -1کرده است : بندیتقسیمچهار دستهرا بهکردینزبا،زبان دستوربهاستنادبه بدلیسی خان

 : داند می زیر های لهجه از مرکب را کردی زبان ، وهبی لری توفیق -4کلهری

 کرمانجی-1
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 کاری و بایزیدیح – آشتیانی – بوتانی – بادینانی.  است آمده بوجود زیر های شاخه از شمال کرمانجی:  الف   

 – سلیمانیه – اربیلی – سورانی – مهابادی – مکری.  است آمده بوجود زیر های شاخه از جنوب کرمانجی:  ب  
 اردالنی و سنندجی – کرکوکی

 ممسنی و کلهری – فیلی – لکی – بختیاری:  شامل لری -2

 مانیهورا و زنگنه – یی کاکه – باجالنی:  شامل گوران -3

 زازایی -14
 و کریم ″جنوب  ایرادی که به تقسیم بندی توفیق وهبی وارد است این است که در دسته بندی لهجه کرمانجی

 دهدی آنها میان در چندان تفاوتی آمیخته هم به ″ اردالنی و سنندجی ″ و ″ کرکوک و سلیمانیه ″ و ″ مهابادی
: لهجه های زبان کردی چند دسته اند بزرگترین آنها لهجه  گوید می بیگ زکی امین محمد پرفسور. شود نمی

 . رل – گوران – کلهر –د را چهار دسته می داند . کرمانج کرمانجی است ، به استناد به کتاب شرفنامه ملت کر
 (برگرفته از وبالگ اسعد رازیان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 سيد عبدالقادر سيادت وشه پول (نویسندگان ، شاعران وشه پول )        

 وصف در نيز اساتيد،دانشجویان ،شاعران ونویسندگان  که رسيد بدانجا تا ابراهيمی محبوبيت 
        اندواینک نمونه ای از نوشته ها وسروده ها: سروده ونوشته اند وی
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به مناسبت  1376این چند بیت شعر را مرحوم سید عبدالقادر سیادت از شاعران مهابادی در روز پنج شنبه دوم بهمن ماه 

 مریضی دکتر محمد صالح ابراهیمی سروده است .ابراهیمی در باره سرودن این شعر توسط سیادت می گوید :

همراه با جنازه محمد قاضی مترجم نامدار کرد ومهابادی از تهران به  1998ژانویه  15برابر با  25/10/76در تاریخ »

    رفتم .23مقصد مهاباد حرکت کردیم . چون هوا سرد بود ، مریض شدم وبه منزل برادرم استاد محمد سعید ابراهیمی 

  ،در انتها اشعار دستنویس را به من داد ودر پایان آن نوشتها برایم خواندآنجا به عیادتم آمد واین اشعار ردرسیادتجناب

 )شه پول (صالح ابراهیمیمالاستادبهبود : تقدیم

 

 

 

 عه زیزم کاکه ساله هیچ ده زانی جی به جی که وتم  

 )برادر عزیزم کاک صالح هیچ می دانی زود از پا افتادم ؟(

                                                           
 23- محمد سعید ابراهیمی یکی از پیشکسوتان فرهنگی واز بهترین دبیران زبان وادبیات عرب در مهاباد وشهرهای پیرامون بود . 
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 ن له پی که وتمچلونت بیمه ال ده ستی شکاوم م

 )چگونه به عیادتت بیایم ،دستم شکسته ،از پا افتاده ام ( 

 که بیستم تو نه خوشی دل کوتی من به قوربانی

 )وقتی شنیدم مریض هستی قلبم گفت من قربانش بروم ( 

 له پاش تو بو بمینم من له ده س چوم ، من که لیکه وتم

 پا افتاده ام ()بعد از تو چرا بمانم وزندگی کنم ، من که از  

 ژیانم ژانه بی تو ، زینده گیم زور تاله ئه وروکه 

 )زندگیم امروز بدون تو درد است ،خیلی تلخ است (

 چلون شیرین ده بی بو من له پی که وتم له جی که وتم 

 شده ام (گیرافتاده ام وزمیناز پاکهشودمنمیشیرینمنبرایچگونه)زندگی

 رایه له لی به ینی من وتویهئه ویستا رایه له ی چاو 

 ) در حال حاضر چشمهایمان ما را به هم ربط می دهد( 

 وه کو قاسید ، ده هاتم بیمه الت بو خوم له ریی که وتم 

 )مانند قاصد می خواستم نزدیکت بیایم خودم از پا افتادم (

 ند هه ستام که وتم بوومه داری ته قله بو کایهئه وه 

 پشتک زدن تشبیه است  (چوب بازی شدم برای )آنقدر بلند شدم،افتادم

 له هه لبه ز هه لبه زا هه ر جار سه ری هه ستام سه ری که وتم 

 )در این خیز بردن ها وپریدن ها هر بار می افتادم وبلند می شدم (

 ده لیی ئیستا که چونی ئا ره زوی ژین هه ر ده که ی تازه

 زیستن می کنی ؟( )در حال حاضر چطور هستی ؟آیا دوباره آرزوی 
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 نه خیر هه ستانه وه م زور قووله بو ئه من نه م زانی تی که وتم 

 )خیر بلند شدن دوباره ام خیلی سخت است ،چرا من نفهمیدم افتادم(

 م زانی تی که وتمقوله بو ئه من نهزورچالهمئهبه الم

 گرفته از آرشیو شخصی دکتر ابراهیمی،روز پنج شنبه)البته این چاه خیلی گود است چرامن نفهمیدم در آن افتادم ؟(  )بر

2/11/1376) 

 *احمد زینی وند )تهمورث کرد ایالمی ()کارشناس ارشد زبان وادبيات فارسی (
 مقدمه :

 نامت به مالحت تمام کند وها 
 ونگاهت 

 چشمه ی زاللی است 
 «طاهر »به پاکی دل 
 «شیخ عبدالقادر »به پاکی دل 

 ر تشنه قلبم را که سیراب می کند کوی
 وکالمت 

 موسیقی آب 
 وقتی از جویباری با شتاب می گذرد 

 یا وقتی از آبشاری فرو می ریزد 
 آرام 
 آرام

 زیباتر از هر ترانه 
 هر سرود 

 ترانه ای که پر می کند تنهائیم را 
ومعارف  ه تحصیل علومدر کردستان کمتر کسی را پیدا می کنی که ابراهیمی را نشناسد ، استاد سالها در کردستان ب

اسالمی ، فقه واصول تا مرحله افتا پرداخته است ومراتب تحصیل دانشگاهی را نیز از آغاز تا انجام سالهاست که پشت 
سر نهاده و اکنون عالوه بر تدریس در دانشگاه، ریاست هیئت مدیره انجمن زبان ، فرهنگ وهنر کرد را عهده دار است  

خن بسیار است ، اما بی شک آنچه بشاید گفت و باید گفت در این مختصر ممکن نیست که در باره استاد ابراهیمی س
 مرد بزرگ است و بزرگان راستودن کار آسانی نیست 

 روی در روی ونگه در نگه وچشم به چشم 
 حرف ما وتو چه محتاج زبان است امروز 
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 به سالگی هفت سن در. پرداخت عربی و فارسی ادبیات و قرآن فراگیری به ابراهیم پدرش نزد کودکی اوان همان از
 بانی و موسس طه استاد. پرداخت عمومی علوم فراگیری به طه عمویش و ابراهیمی سعید برادرش نزد و رفت مدرسه
در شهر مهاباد است .دکتر ابراهیمی بی شک یکی از  1312متولد  . می باشد آنزمان کردستان در مدرسه چندین

ت که در طول عمر خود به ادبیات کردی خدمت کرده است . تالیف ، ترجمه و تفسیر کتابهایی چون معدودکسانی اس
تاب شاه شمزین (، ترجمه ک –) حضرت شیخ عبیداهلل نهری سوره یوسف )داستان یوسف (،حرکت وانتفاضه ملک الغازی

اب و رسوم کردان ،باوی کومه ال یه تی انسان وایمان تالیف استاد شهید مطهری ،کتاب گنجینه ی فرهنگ و زانین ،آد
و میژویی و...،ژیناوه ری زانایانی کورد یا گنجینه فرهنگ و زانست ،تاریخ حرکت ژنرال مصطفی بارزانی رهبر کبیر کرد 
وحماسه ی حرکت از کوردستان جنوبی وعبور از رود ارس و مهمتر از همه ترجمه قرآن کریم به زبان کردی که تا امروز 

 جدید چاپ شده است .  بار ت 5
که برای نخستین بار اورا دیدم . مقاله از من در مجله ئاوینه خوانده بود، در باره من از علی فیلی بود1373سالستدر

پرسیده بود .استاد فیلی شماره تلفن ایشان را به من دادند و من تلفنی با ایشان صحبت کردم . ساعت دو بعد از ظهر 
ییزی بود که به زیارتش رفتم . کمی پایینتراز خیابان جمهوری وارد کوچه ادهم شدم . زنگ سوم را یکی از روز های پا

زدم ، آن طرف آیفون جوانی گوشی را بر داشت ، مرا نمی شناخت ، بعدها فهمیدم او آزاد ابراهیمی ، آخرین فرزند پسری 
من شد .وارد ساختمان شدم تا طبقه سوم پله  استاد است .همان کسی که پس از مدت کوتاهی یکی از دوستان نزدیک

ها را باال رفتم .در باز شد .استاد مرا در آغوش کشید ، دستانش را بوسیدم و در خدمتش نشستم . همسر استاد زنی بسیار 
ن یمتین وبزرگوار است .از من پذیرایی کرد وآن شد اولین آشنایی من با این خانواده کورده وار . کم کم من در محضر ا

استاد بزرگوار درس کردی خواندم وتوانستم در مکتب ایشان با ادبیات ، تاریخ ،فرهنگ وهنر کرد بیشتر آشنا شوم . در 
 یاد گرفتن زبان کردی ، استاد ابراهیمی در من تاثیر بسزایی داشته است . 

با همان طراوت وپاکی . از همه استاد ابراهیمی انسانی ساده وبی آالیش است.روحی پاک ومنزه دارد . به آب می ماند 
می کند و همه را چه دوست وچه دشمن دوست دارد . بی هیچ مجامله و خوش آمد گویی عرض کنم که  به نیکی یاد 

استاد ابراهیمی از عزیز ترین ومحبوبترین شخصیتهایی است که در مدت عمرم سعادت ارادت به ایشان را داشته ام . از 
ب ایشان بودم که هنوز هم ادامه دارد تا به امروز که همکار ایشان در انجمن زبان ، فرهنگ آن زمان که من شاگرد مکت

وهنر کرد می باشم و درست ا آن زمان شش سال می گذرد همیشه به این بزرگوار ارادت داشته ودارم . استادابراهیمی 
او اهل مد لباس نیست و همیشه لباسهای مردی با قد متوسط ، با صورتی سفید و دارای چشمانی شاداب وبا روح است . 

ساده می پوشد. دارای پنج فرزند دختر وپسر است که همگی صاحب فضل وکمالند . امروز تربیت فرزندان شایسته از 
ارزنده وفرهیخته تربیت کرده که همگی پنج فرزندکه ابراهیمینشانه های بارز شخصیت افراد شمرده می شود و سپاس

-ازهمه بر همیشه         ابراهیمی خانهدر.استواالیی انسان ابراهیمی استاددان ابراهیمی است . همسرخانمایه افتخار

 انسانکینمونه  ابراهیمیاستاد می باشد .وعامزبانزد خاصاز مهمانانمهربانشهمسرمیزبانیواستبازکردغیرتاگرفتهکرد
-بزرگترین دیگران   از اندیشهماندن دور و افکاراینبر تکیهوبودنبعدیتککهداندمیاوخوبتاسمعاصرروشنفکروفرهنگبا

- کندیمافتخار بودن خودشافعیوبهاستمذهبشافعیچندهراواست،فرهیختگان وتحصیلکردگان امروزین کردمصیبت
صی به ائمه و امامان بزرگوار شیعه دارد. از طرف دیگر استاد به تمام است،اما ارادت خاشافعیفقهاستادانازیکی وحتی

لهجه های زبان کردی اعم کردی اعم از کلهری ،کرمانجی،سورانی ،فیلی ، هورامی ولری به یک دید و یک اندیشه 
ها و رکنار از جنجالنگاه می کند وهمه را به یک اندازه دوست دارد. استاد ابراهیمی به معنای واقعی انسان آگاهی است .ب
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تبلیغها به نفس شعر عشق می ورزد وبا قلب و احساسش زندگی می کند . یا دم می آید بزرگترین مشوق من در سرودن 
ر سرودن آزاد ابراهیمی را د –ایشان بودند . البته نباید تشویق وترغیب فرزند بزرگوارشان « زخمه بر تنبور ماتم » شعر 

این خانواده همه با فرهنگ وادیبند . چاپ بیش از دهها مقاله در مجالت وروزنامه های این شعر نادیده گرفت، که 
 مختلف کردی و فارسی از جمله خدمات ابراهیمی به ادب ،فرهنگ وهنر کرد است. 

 را منتشر کرده که این کار نیز به نوبه خود« گرشه ی کردستان » شماره از مجله  9عالوه بر آثار ذکر شده ابراهیمی 
یکی از خدمات ارزنده ابراهیمی به زبان وادب کردی است . ابراهیمی به کردستان عشق می ورزد . اواین سرزمین 
اهورایی را دوست دارد و به عشق خود به کرد وکردستان پایبند است . من این سخن را به گزافه نمی گویم ، بلکه این 

 فکر واندیشه را در آثار ورفتار ایشان دیده ام . 
 کردستان تو جسم وجان مایی  تو

 برای ما تو همچون توتیایی 
 تویی ، تو زادگاه شیر مردان 

 با صفایی  24«خوشه ویستی »تو خوبی 
 تویی آرام جانم ملک اجداد 

 تویی روح وروانم ملک اجداد 
 همیشه در همه حال و همه جا 

 تویی ورد زبانم ملک اجداد 
و ایمانی ابراهیمی از دید نگارنده این سطور . در پایان ازحضرت حق برای این بود گوشه ای از ابعاد شخصیت علمی 

استاد طول عمری همچنان با عزت وعافیت ومزید موفقیتهای علمی واجتماعی ایشان را مسالت دارم . همچنان که در 
با دکتر  مصاحبه زینی وند را به تشویق و دلگرمی استاد سرو ده ام . )برگرفته از« زخمه بر تنبور ماتم »متن آمد من شعر 

 ابراهیمی (
 
 
 

 
 

 مصاحبه های مردمی 

 (29/3/93ساله ،کارشناس ارشد زبان شناسی ،دبير،تاریخ مصاحبه :  41احمد احمدیان )
استاد محمد صالح ابراهیمی از نویسندگان فعال وپرکار کرد زبان ایرانی است که اکثریت قریب به اتفاق آثار ایشان به 

نگاشته شده وبسیار عالقمند است که تنها به زبان کردی بنویسد.زبان کردی به کار گرفته شده در آثار زبان کردی 
ایشان ترکیبی از زبان کردی منطقه مکریان در آذربایجان غربی که به زیر گویش مکریانی موسوم وشناخته شده است 

                                                           
  24- خو شه ویستن در زبان کردی به معنای دوست داشتن است . خوشه ویستی یعنی دوست داشتنی هستی .
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یش سورانی وزیر گویش اردالنی است لذا انسجام وزبان کردی منطقه سقز ودیواندره وسنندج که خود باز ترکیبی از گو
ویکدست بودن در زبان کردی ایشان چه از حیث ساختار وچه از حیث وازگان وترکیبات ومفردات بطور نسبی در حد 
نازلی قرار دارد .زبان به کار گرفته شده توسط ایشان از زبان معیار کردی نیز فاصله دارد چرا که زبان معیار کردی 

وتوسعاًترکیبی است از زبان به کار گرفته شده در منطقه ی مکریان آذربایجان غربی )زیر گویش مکریانی (وزبان تسامحاً

کردی بکار گرفته شده در سلیمانیه عراق وشهرهای همجوار آن .در صد واژگان کردی سره که توسط خود ایشان وضع 
ی شود ، نسبتاًباالست .تعداد بسیار زیادی از این واژگان در وابداع شده ونیازی به بکار بردن ووضع وابداع آنها دیده نم

واقع ترجمه ی معادل فارسی آنهاست وگرته برداری شده اند ونیازی به این گرته برداری افراطی وجود ندارد .لذا وضع 
ی زبان کرد وابداع این واژگان توسط ایشان در واقع به مفهوم گرته برداری وترجمه ی معنایی است وال غیر .ساختار

ایشان در موارد متعددی تحت تاثیر وزیر نفوذ ساختار زبان فارسی ونحو زبان فارسی قرار می گیرد واین به نوبه خود از 
ممیزات سلبی نوشته های ایشان محسوب می گردد. درصد واژگان وترکیبات ومفردات مترادف وهم معنی نیز در نثر 

ستفاده ازآیات واحادیث وروایات عربی واسامی خاص ،دانشمندان اسالمی کردی ایشان گاهی به حد افراط می رسد .ا
 وایرانی وعربی نیز ازدیگر وجوه وممیزات نثر ونوشتار کردی ایشان می باشد. 

 
 ایستاده از راست : احمد احمدیان ، یوسف سواره خليل مهاجری ،شهناز ابوبکری 

 ر (،کریم صوفی مولودی )نویسنده ،شاعر وپژوهشگر (نشسته از راست : قادر فتاح قاضی )نویسنده وپژوهشگ

 *مصاحبه با صالح زینی داماد استاد          

فارغ التحصیلی از دانشکده افسری من در تهران مصادف با آوارگی مردم عراق بود .کردهای مقیم مرکز )تهران( پارک 

بانه روزی بود ما با مردم ارتباط محدودی داشتیم وارگان عراقی اختصاص داده بودند.چون دانشگاه ما شآدانشجورا برای 

.اولین روزهای خدمتم بود. پالکاردی را دیدم که به زبان کردی نوشته شده بود،توجهم را جلب کرد. به طرف آنها رفتم 

ل هوبادکتر ابراهیمی آشنا شدم . واز این طریق وارد جامعه کردهای مقیم مرکز شدم .در این اکیپ اقای مصطفی نقیب ا
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سردشت مسئولیت اکیپ را به عهده داشتند ،افراد دیگری نیز بودند که من افتخار آشنایی با آنها را پیدا کردم از جمله : 

آقای رئوف توکلی ،هاشم سهیلی.تمامی این افراد در زندگی من تاثیر داشتند .ولی از همه بیشتر دکتر ابراهیمی بود .وی 

، صبور وبردبار ، درتمام زندگیش به فکر اشاعه فرهنگ کردی بوده است .وی  انسانی است بزرگوار ،دارای صحه صدر

همیشه یکی از علتهای ترجمه قرآن به زبان کردی را دو عامل مهم می دانستند : اول اینکه پشتیبانی باشد برای زبان 

ن بوده ام ،استاد کردی دوم اینکه زبان کردی همیشه مستدام شود.من همیشه به عنوان یک شاگرد در خدمت ایشا

همیشه درس زندگی ودینداری را به من یاد داده اند . ده سال بعد از آشنایی من با دکتر ابراهیمی افتخار آشنایی با 

ساله ،فوق لیسانس  48دخترشان را پیدا کردم وبا ایشان ازدواج نمودم .حاصل ازدواجمان دوپسر می باشد . )صالح زینی ،

 روز یکشنبه (30/18،ساعت 26/5/1393مردم شناسی ،تهران:

 

(27/5/1393صالح زینی)داماد واز دوستان نزدیک استاد( ودکتر ابراهيمی)تاریخ عکس    

 

 (29/4/1393*دکتر اسعد اردالن )دکتری روابط بين الملل ، مقيم تهران ،تاریخ مصاحبه : 
        از نحوه آشنایی وارتباطتان با دکتر ابراهیمی بفرمایید.لطفاً -
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سال پیش آغاز شد.سخنرانی ایشان در  15سال پیش و ارتباط و دوستی از  20آشنایی من با  استاد ابراهیمی حدود 

مورد لزوم وجود کانونی فرهنگی برای پاسداری از زبان و ادب و فرهنگ کردی در تهران انگیزه اصلی این ارتباط بود. 

که همراه با ایشان و جمعی دیگر  1378به ایشان آغاز شد. در سال با به فعلیت در آوردن چنین کانونی دوستی و ارادتم 

از روشنفکران فرهنگ دوست به مانند استاد دکتر عبداهلل ابریشمی، استاد حسن صالح )سوران(، استاد محمد رئوف 

دست  نتوکلی به تاسیس جامعه کردهای مقیم مرکز اهتمام کردیم، توفیق دیدار هفتگی و شناخت بیشتر و بهتر ایشا

 داد.

 موفقیت دکتر ابراهیمی ورسیدن به جایگاه کنونی ایشان را در چه می دانید؟ -

در انتخاب راه مشخص و تالش و پشتکار و ایمان و باور به درستی راهی که انتخاب کرده اند. ایشان گرچه به ضرورت 

ا و تحقیق و مطالعات در زمینه کار و شغل خارج از کردستان زندگی می کنند اما همه کوشش خود را مصروف کاره

 فرهنگی کردی نموده اند.

 *ویژگی خاص آثار واثر گذاری آثار وافکار دکتر ابراهیمی از نظر شما چیست؟

کشف و تفسیر رفتارها و نوشته ها در باره تاریخ و فرهنگ کردستان  و عشق به پایداری اجتماعی و توسعه فرهنگ و 

 زبان کردی.

 

 د را چگونه ارزیابی می کنید؟*چهار چوب فکری استا
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نشین به امید حفظ و گسترش ارزش های  کرد مناطق مردم ادبی و دینی و فرهنگی موضوعات و مسائل بر تمرکز

 فرهنگی و اجتماعی آن.

 *در رابطه با آثار ایشان چه توضیح خاصی دارید؟

 آموزندگی و انگیزنده گی برای مطالعه بیشتر.

 بفرمایید.*از شخصیت وآرا خاص ایشان 

اعتقاد به باورهایی که طی سالها مطالعه و تحقیق پیدا کرده اند. ایشان معتقدند که تاریخ و فرهنگ کرد از پشتوانه های 

 غنی برخوردار است.

 *خاطره ای از ایشان دارید ؟

 خاطرات خوبی از موانست با ایشان دارم که بیشتر حول عالئق فرهنگی و پژوهش ایشان دور می زند.

 یژگی های علمی ومختصات دانش استاد.*و

 اظهار نظر و رای و نوشتن پس از تحقیق و بررسی کافی. 

 *ویژگی های علمی ،خلقی ورفتاری استاد.

بی ریایی، تواضع، مهمان نوازی در حد عالی. احترام به کوچکترها و تشویق  .وقفه بی مطالعه و متون در پایدار کنکاش

 به مطالعه و تحقیق. 

 اری شخصیت علمی استاد.*اثر گذ

بدون شک نوشته های ایشان تاثیر قابل توجهی در توسعه دانش نسبت به تاریخ و فرهنگ کرد داشته است.)برگرفته از 
 (29/4/1391مصاحبه با دکتر اسعد اردالن ، 

 
 
 
 
 
 

 (20/3/1393مصاحبه :،مهاباد،تاریخبازنشسته،معلمساله68)قاسم کریمی
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مهاباد فاقد  1336تا  1335بود . در سالهای  1شاعر وپیشنماز مسجد حاج صالح شاطری شماره  مال سعید ابراهیمی
لوله کشی بود ومردم محله چاکه چکوله )زیارتگاه سید عبداهلل سه ربراو( برای آب خوردن از پشت پل حکمت کنونی 

آوردند .اکنون بن بستی در جوار آن برای شرب ، شستشو وسایر مصارف روزمره با کوزه وسایر وسایل آن موقع آب می 
 زیارتگاه بوجود آمده که قبالً وجود نداشت ودختران دم بخت وزنان منطقه مستقیماً از این محل آب می آوردند .

 

 
آشنایی من با ایشان از زمانی شروع شد که پدرشان مال ابراهیم مریض شدند . من به اتفاق عمه ام آمنه خانم کریمی 

کردیم وتصادفاً بنده چای را سرد نمی کردم ومی نوشیدم ، هر میدت ایشان می رفتیم واز نامبرده عیادت هر روز به عیا
مرحوم مال ابراهیم پیش نماز «پسرم چای گرم نخورید وگرنه به درد من مبتال می شوید »می گفتند  بار این مرحوم

باد تشریف آوردند تا اینکه ماموستا در خانه مسجد، زندگی روستای دیزج ملک حاج سید عبداهلل افندی بودند وبعداً به مها
 سپرده شد . را به درود گفتند ودر قبرستا ن مهاباد )بداق سلطان( به خاک

انه ما خشاه پهلوی بامحمد رضاچند دبیرستانهر در آن روزها به دستور ورهرام دبیرستان پهلوی سابق را احداث کردند .
تر فاصله داشت . مدرسه پهلوی هم دبستان ابتدایی بود وهم دبیرستان پسرانه .دکتر ابراهیمی )عمه ام( کمتر از صد م

برادری به نام سعید داشت که ایشان نیز پیشنماز مسجد بودند. .من پسران مال سعید را هر روز صبح از خانه به دبیرستان 
 ر دیگرش را فراموش کرده ام .وقتی پسران مال سعیدمی بردم .یکی از پسران مال سعید نامش انور بود ،متاسفانه نام پس

از کالس می ترسیدند ویا دیر به کالس می رفتند مرحوم آقای اصغر نژاد بالفاصله مرا از کالس اول دبیرستان بیرون 
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پسر ، می آورد ومی گفت برادرانت را به خانه شان برسانید .خیلی وقتها می گفتم آقای اصغر نژاد اینها برادر من نیستند

-(پسران37-38هامن )می بردم.در آن سال  فالنی هستند . می بایست بچه های ماموستا مال سعید را به خانه شان 

سعیدرا تا آخر سال به دبیرستان پهلوی می بردم وسال بعد مدرسه ابتدایی برچیده شد ودبیرستان دارای دو رشته مال
 ماندندو بعدها به بوکان تشریف بردند. مسجد ریاضی وطبیعی گردید. مال سعید همچنان پیشنماز
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که  1336سالها امتحان دادند وجهش تحصیلی پیدا کردند وبا من همکالس شد. در سال صالح ابراهیمی هم در آن
لوله کشی در شهر شروع شد در جلو خانه ما یک شیر عمومی احداث کردند.محمد صالح که بعداً دکتری ادبیات فارسی 

-   درراانایشوقتهاخیلیومنبودندآقاعباسمسجدپیشنمازهمصالح.مالخواندندودرسعزیز ماندندمالخانهدرهمچنانگرفتند 

مال مصطفی بارزانی در اشنویه که بنده از صبح به اتفاق مرحوم )دله نژادیان تدفینمراسمدردیدممیآقاعباسمسجد

م ،تا غروب در اشنویه ماندیم ،مال سعید شعرهای زیادی سروده بودند ولی به علت (شعرهای ماموستا هیمن را می خواندی
ازدحام سخنران در مسجد مجال پخش آن برای استاد ابراهیمی پیش نیامد که بعدها دیوان شعر خود را به نام )قاره 

ابراهیمی )با تخلص ئا ویه ر(به کورد ()قهرمانان ملت کرد(نوشت. هر چند در سالهای اخیر مال سعید وه یتهمانانی نه
مهاباد تشریف آوردند ، متاسفانه موفق به دیدن آن مرحوم نشدم وهیچکدام از پسران آن استاد بزرگ را هم ندیدم 

تصادفاً ایشان را در توپخانه  1348اماصالح ابراهیمی به تحصیل ادامه دادند تا اینکه در اوایل استخدامی بنده در سال 
ز دیدن همدیگر خیلی مشعوف شدیم، از هر دری سخنی گفتیم وخیلی از گذشته خود در باره اینکه چگونه تهران دیدم . ا

شب منزلشان بروم لیکن چون مهمان یکی از فامیلها کهدرس خوانده وسرانجام وارد دانشگاه شده است ،اصرار کردند

قرآن  راندیدم تا اینکه ترجمه کردیان به بعدایشانزمبودم نتوانستم وتا پاسی از شب ما در خیابان صحبت کردیم .از آن
ک کنم . یمی    کریم از دکتر ابراهیمی در تهران به دستم رسید که به نحو احسن از مفاد وترجمه کردی آن استفاده

: ساله ،معلم بازنشسته ،تاریخ مصاحبه 68روز ازمال عزیز برادرشان سراغ دکتر ابراهیمی را گرفتم .)قاسم کریمی ،

20/3/93) 

 

 (24/4/93ساله،مهاباد، تاریخ مصاحبه 45جالل معروفيان )

شمسی  1312دکتر محمد صالح ابراهیمی )شه پول(نویسنده ،مترجم ،پژوهشگر ،روزنامه نگار واستاد دانشگاه در سال 
.وی  کرده است به دنیاآمد وتا به حال بیشتر از شانزده کتاب را به زبان کردی تالیف نموده وچندین کتاب را ترجمه

 و سرپرست او و می باشد کردی انجمن دو موسسان و بانیان از ابراهیمی نویسنده مجله گرشه ی کردستان بود. دکتر
 شکوفایی برای سمینار صد از بیشتر توانسته اند کنون تا که می باشد   کردی هنر و فرهنگ و زبان انجمن مدیر

 کردی هنر و فرهنگ و زبان انجمن مدیر و مسئول و بنیانگذاران از هیمیابرا دکتر. نمایند برپا کردی زبان و فرهنگ

می باشد.قرآن را به زبان کردی چاپ نموده  مرکز مقیم کردهای جامعه ی ازبنیانگذاران همچنین و می باشد تهران در
 که چندین بار تجدید چاپ شده است . 

 

 
 

 

 افراد ونمونه های مصاحبه 
 صالح زینی -1
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  احمد احمدیان -2

 (09141682619ماموستا علی خالدی ) -3

 (09144423034ماموستا شفیع برهانی ) -4

 (09144429017استاد رسول رسولی کیا ) -5

 (09141677937محمد رستمی -6

 (09125038209دکتر اسعد اردالن ) -7

 (0912488665صدیق اسالمیان) -8

 (09121002239سید مصطفی اسحاقی)  -9

 (09367814526سید حسین خودکام) -10

 (09149591731قاسم کریمی)  -11

 (02188098920هاشم سلیمی)  -12

 (09144427782جالل معروفیان ) -13

  (09122027161شایسته ابراهیمی) -14

 (09122237597آزاد ابراهیمی ) -15

 (42222268-044احمد شریفی فر )  -16

 
 

 و   احمد شریفی شهناز ابوبکری 
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(62/5/1393ودکتر ابراهيمی )تاریخ عکس پسر استاد آزاد ابراهيمی   
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  (27/5/1393( ودکتر ابراهيمی)تاریخ عکس پژوهشگرشهناز ابوبکری) 
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