ﻃﺮﯾﻘﺖ ﻫﺎﯼ ﺻﻮﻓﯿﻪ؛ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻫﻤﮕﺮﺍﯾﯽ ﮐﺮﺩﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺸﯿﻊ ﺩﺭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ  907ﺗﺎ  1400ﻕ
ﭘﺪﯾﺪﺁﻭﺭﺩﻩ )ﻫﺎ(  :ﻋﻈﯿﻤﯽ ،ﮐﯿﻮﻣﺮﺙ؛ﭼﻠﻮﻧﮕﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ؛ﻣﻨﺘﻈﺮﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ،ﺍﺻﻐﺮ
ﺗﺎﺭﯾﺦ  ::ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﺗﺎﺭﯾﺨﯽ  ::ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ  - 1393ﺷﻤﺎﺭﻩ ) 24ﻋﻠﻤﯽ-ﭘﮋﻭﻫﺸﯽ(ISC/
ﺍﺯ  17ﺗﺎ 42
ﺁﺩﺭﺱ ﺛﺎﺑﺖ https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1220041 :
ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ  :ﺭﺳﻮﻝ ﺟﻌﻔﺮﯾﺎﻥ
ﺗﺎﺭﯾﺦ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ 09/07/1397 :

ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺍﺋﮥ ﻣﺠﻼﺕ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ،ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ،ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ،ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺎﺱ
ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﻣﺎﺩﯼ ﺑﺮﺁﻣﺪﻩ ﺍﺯ ﻭﺭﻭﺩ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻘﺎﻻﺕ ،ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﺗﺄﻟﯿﻔﺎﺕ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ،ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ "ﻣﺮﮐﺰ ﻧﻮﺭ" ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮ ﺍﯾﻦ ،ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺸﺮ ﻭ ﻋﺮﺿﻪ
ﻣﻘﺎﻻﺕ ﺩﺭ ﻗﺎﻟﺐ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭ ﻭ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﮐﺎﻏﺬﯼ ﻭ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺁﻥ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﯾﺠﯿﺘﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻭ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﯿﺎﺯﻣﻨﺪ ﮐﺴﺐ ﻣﺠﻮﺯ ﻻﺯﻡ ،ﺍﺯ
ﺻﺎﺣﺒﺎﻥ ﻣﺠﻼﺕ ﻭ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺕ ﮐﺎﻣﭙﯿﻮﺗﺮﯼ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺳﻼﻣﯽ )ﻧﻮﺭ( ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿﮕﺮﺩ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﮐﺴﺐ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ
ﺻﻔﺤﻪ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻭ ﻣﻘﺮﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻓﺮﻣﺎﺋﯿﺪ.

ﭘﺎﯾﮕﺎﻩ ﻣﺠﻼﺕ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﻮﺭ
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال709تا  0000ق
کیومرث عظیمی



محمدعلی چلونگر

**

***

اصغر منتظرالقائم

چكیده
مظاهر مشترک میان طریقتهای صوفیه و تشیع در کردستان ،یکی از عوامل تأثیرگذار در گرایش طوایفی از کردها در چند قرن اخیر به
پذیرش مذهب تشیع بودهاست؛ زیرا در زیر سلطه دامنگیر آداب و مناسک طریقتی بر کردستان ،نمادها و مظاهر بسیاری از عقاید شیعی
در میان کردها رواج یافته و تبعیت مردم کُرد از مذهب امام شافعی را تا حد تکفّف 1در نماز ،کیفیت انجام وضو و ادای اذان تنزل داده
بود .کردهای پیرو طریقتهای صوفیه ،در موضوع توسل ،زیارت قبور ،تبعیت از شیخ طریقت و غیره مانند شیعیان عمل میکردند و در
فضای چنین اعتقادی اختالف چندانی با شیعیان احساس نمیکردند .بنابراین ،طریقتهای نقشبندی ،قادری ،نعمتاللهی ،جاللی و
بکتاشی شایع در سراسر مناطق کردنشین ،زمینه ورود افکار و عقاید شیعی به کردستان را فراهم کردند و در قالب افکار و عقاید صوفیه،
مروج عقاید شیعی در میان کردها بودند .همگرایی و نزدیکی عقاید طریقت و تشیع ،نزدیکی هرچه بیشتر طوایفی از کردها به مذهب
تشیع را فراهم نمود و رشد تشیع در میان طوایفی از کردها؛ بخصوص کردهای نواحی جنوب کردستان را بهدنبال داشت؛ اما کاهش
دامنه نفوذ عقاید طریقتی در کردستان که با سرعت از اواخر دوران پهلوی شروع شد و در دوران انقالب اسالمی تمامی کردستان را
دربرگرفت ،به جدایی مرزهای تشیع و تسنن و افتراق آنها در نواحی کردنشین ،بخصوص مناطق کردنشین ایران انجامید .این که آیا
طریقتهای صوفیه عاملی برای رشد تشیع در میان کردها بودهاند؟ مظاهر مشترک طریقتهای صوفیه و تشیع در میان کردها کدامند؟ و
یا محو عقاید طریقتی در میان کردها در چند دهه اخیر ،در روند واگرایی مردم کُرد از عقاید شیعی مؤثر بوده است؟مهمترین سؤالهایاین
پژوهشاند که با تحلیل اسناد تاریخی و بررسی قراین مختلف اوضاع کردستان ،در پی پاسخ به آنها هستیم.

واژههای کلیدی
کُرد ،کردستان ،طریقت ،تشیع ،نقشبندی ،قادری.

*دانشجوی دکتری تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان k.azimi54@yahoo.com
** دانشیار گروه تاریخ دانشگاه اصفهانm.chelongar@yahoo.com ،
***

استاد گروه تاریخ دانشگاه اصفهانmontazer5337@yahoo.com ،
تاریخ پذیرش32/4/13 :
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مقدمه

مختلف برای مناطق کردنشین ،از لفظ «کردسرتان» اسرتفاده

از عوامل تأثیرگذار در گرایش بخشهایی از مردم کُررد بره

شده و هدف ،معنای عام کلمره اسرت .ایرن معنری تمرامی

پذیرش مذهب تشیع اثناعشری ،تأسیس پلی بزرگ به نرام

مناطق تحت سرکونت کردهرا را دربرمریگیررد و منظرور

تصوف و طریقت ،میان مذهب شافعی و ایرن مرذهب ،در

تمامی سرزمینهایی است که کردها از گذشرته تراکنون در

کردستان است؛ یعنی همان امری که ورود مرردم ایرران بره

آن ساکن بوده و هستند .بُعد زمرانی موضروع نیرز از سرال

تشررریع را در زمررران شررراه اسرررماعیل صرررفوی(-399

391ق انتخاب شد؛ زیرا آغاز نمود روند همگرایی تشیع و

391ق1291-1242/م) تسررهیل کرررده بررود .در فضررای

طریقت ،مقارن با این زمان بود.

کردستان زیر سلطه آداب و مناسک طریقتهرای صروفیه،
مظاهر و عقاید اهلسنت و تشیع به هم تنیده شده بود؛ بره

تصوّف ،عاملی در همگرایی میان کردها و مذهب تشیّع

نحوی که تشخیص و تمیز اصول مذهبی هر کردام بسریار

S
رخدادRجدیدی روبهرو هسرتیم
با ورود مغوالن به ایران ،با MAG

مشکل بود .گسترش اصرول تصروف و طریقرت در میران

و آن افزایش گرایش مردم عامه به پرذیرش تصروف برود.

کردها ،برای چندین قرن تا اواخر دولرت پهلروی؛ آنانران

مسلم است که ایرن رخرداد نتیجره مسرتقیم لرم ،قترل و

تعمیق یافته بود که تقریبرا تمرامی کردهرا از باسرواد و بری

غارتهای مکررر و بریحسراب مغروالن و عردم توانرایی

سواد ،به نحوی در دایره یکی از این طریقتها قرار گرفتره

ایرانیران در مقابلره برا آنران برود(ترکمنی آذر-432 :1912،

و به تمامی مظاهر و عقایدی که بسریار بره تشریع نزدیرک

 .)432روشن است که تصروف ابتردا در دل تسرنن پدیرد

بود ،اعتقادی تمام داشرتند و تنهرا ممیرزهای کره در اعمرال

آمد؛اما در جریان تأثیرگذاری تصوف برر تشریع در خرالل

مذهبی آنها با تشیع باقی مانده بود ،به تکفّرف در نمراز و

قرنهای هفتم تا دهم هجرری ،انردکانردک مبرانی نظرری

کیفیت انجام وضو و اذان خالصه میشد .بنابراین ،در ایرن

تصوف به مجموعه معارف شیعه افزوده شد(شراهمرادی و

زمان اختالف مذهبی میان کردهای شافعی و شریعی چنران

منتظرالقائم .)69 :1934،مشرترک برودن الگوهرا ،نمادهرا و

نمود نداشت و تغییرر مرذهب فررد یرا قبیلرهای برهدالیرل

مظاهر ،نقاط اشتراکی بود که سربب مریشرد ،تصروف در

همجواری و کوچ به مناطق شیعه نشین یا سرنی نشرین بره

تشرریع اثررر بگررذارد(جعفریان .)161 :1911،از ایررن میرران،

آسانی دیده میشد؛ هرچند به دلیرل جاذبرههرای حمایرت

برخی از طریقتهای تصوف هماون طریقت کبرویره کره

دولت های رسرمی در ایرران ،ایرن موازنره اغلرب بره نفرع

شیخ نجمالدین کبری مؤسرس آن برود ،در نزدیرک کرردن

گسترش تشریع در منراطق کردنشرین ایرران برود .بررسری

چهارچوب مبانی فکری تصوف به تشیع بسریار تأثیرگرذار

طریقتهای شایع در میان کردها ،مشرخص کرردن مظراهر

بودند؛ به گونهای کره برخری معتقدنرد ،گرذار تردریجی و

مشترک عقیردتی میران طریقرتهرای صروفیه و تشریع در

غیرمحسوس از تسنن به تشریع نخسرتین برار در طریقرت

کردستان و بررسی علرل کراهش گررایش مرردم کُررد بره

کبرویه اهر شد(فراهانی منفرد .)92-99 :1911،این گونره

پیروی از مبانی طریقتهای صوفیه و تأثیر آن بر روند دور

بود که از عهد ایلخانران ،تصروف بره تشریع نزدیرک شرد.

شدن ایشان از افکار شریعی در چنرد دهره اخیرر ،اهردافی

مزاوی در این باره میگوید :طریقتهای تصوف و غالت،

است که در این مقاله بدان مریپرردازیم .در ایرن پرژوهش

نقررش و شررمایلی از تشرریع را گرفتنررد و آن را در کسرروت

برای پرهیز از گسسرتگی مطلرب در برهکرارگیری اسرامی

نرروعی اسررالم مردمرری برررای اهررداف خررود اسررتفاده قرررار
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دادند(مزاوی .)32 :1969،چندی بعرد در دوران تیمروری،

عقیدتی ،قرابت های فراوانی با تشیع داشتند و اختالف

افکار و عقاید تشیع در نتیجه همخوانی آنهرا برا مظراهر و

چندانی با تشیع احساس نمیکردنرد .همرین احسراس

نمادهای تصوف طریقتی آنانان در اعماق جامعره مردمری

تقرّب میان دو گروه و تداخل مرزهای آیینی میران آنران

و درباری ریشه دوانده بود ،که در این برهه از زمان ،تعیین

است که برخی از مستشرقان را سردرگم کررده و در تمیرز

چهارچوب فکری و عقیدتی پیروان مذاهب اسالمی ،حتی

مبانی عقیدتی دو گروه به اشتباه انداخته است؛ آنانران کره

در مررورد درباریرران ،شرراهزادگان ،سررالطین ،حُکّررام و

هانری کُربَن میگوید :تشیع واقعی همان تصروف اسرت و

امرررای دربرراری ،لشررکری و دیرروانی بسرریار سررخت

به نحو متقابل تصوف اصیل و راستین چیرزی جرز تشریع

بررود(ترکمنی آذر .) 949 :1912،تصرروف در ایررن دوره

نتواند بود(کربن.)69-26 :1991 ،

بسان پلری میران تسرنن و تشریع درآمرد و بره دالیرل

داستان انتشار عقاید غالیگونه در عهد ایلخانان و ترکمانران

بسیاری زمینه راGS
برای گسرترش تشریع در میران مرردم
MA

قراقویونلو و آق قویونلو بر بخشهایی از کردستان ،ناشری

آمراده سراخت ) .(Nasr,1974 :272طریقرتهررای

از همین امر بود؛ یعنی گونهای تشیع با پوسرتهای نرازک از

رایج در این زمان برای مدتها بره راهر برر مرذهب

تسنن صوفیانه که طریقتهرای متعردد تصروف ،مرروج و

اهل تسنن باقی ماندند و بر اثر گذشرت زمران و رواج

مبلغ آن بودند .از این رو ،مارشرال هاجسرن آن را «تشریع

بسیاری از نمادهای شیعی در بین آنها ،برخی از ایرن

طریقتی» نام نهاده و کلود کراهن بره ایرن فراینرد عجیرب،

طریقت ها رسما اعالم تشریع کردنرد و شریعه مرذهب

عنوان «شیعی شدن تسنن»  -در مقابل تبلیغرات تشریع بره

OR

NO

شدند(دفتری .) 242 :1912 ،به عبارت دیگرر ،تصروف

وسیله هریک از مذاهب و مکتربهرای خراص آن – داده

که در ابتدا از تسنن آغاز شرده برود ،سررانجام بخرش

است(دفتری .)449 :1913،برخری دیگرر از محققران ایرن

عمده آن در ایران به تشریع روی آورد؛ برهطروری کره

جریان را «تشیع صوفیانه» نامیدهاند(جعفریان.)164 :1911،

چنین سیری را اغلرب در گررایشهرای طریقرتهرای

بستری کره در دوران سرلطه ایلخانران و ترکمانران شرکل

صوفیانه قرن هفتم تا دهم هجری ،در غالب سررزمین-

گرفته بود ،تحول مذهبی مردم و طوایفی از تسنن به تشریع

های اسالمی اعم از شامات ،آسیای صغیر و بخصوص
ایرررران و هنرررد مشررراهده مررریکنیم(شررراهمرادی و
منتظرالقائم)69 :1934،؛ حتی فرقههایی کره کوشریدند
رنگ تسنن را در خود همانان حفظ کنند ،در بسیاری
از دیدگاه های خویش ،رنگ تعصب و خشرک سرنی-
گررری را از دسررت داده ،تسررلیم برخرری از الگوهررای
شخصیتی شیعه شدند(جعفریان .)16 :1919،این رونرد
در میان کُردها تا اواخر دوران پهلروی بوضرود دیرده
میشد؛ زیرا تمسک مردم کُرد از طریقتهای رایرج در
کردستان ،تبعیت آنران از مرذهب امرام شرافعی را بره
اموری بسیار ساده و اهری چون تکفرف در نمراز و
کیفیت انجام وضو و اذان تنرزل داده برود و در اصرول
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را سهل و آسان کرده بود .بهدلیل گستردگی تبعیرت مرردم
کُرررد از طریقررتهررای صرروفیانه در ایررن دوران ،کردسررتان
محلی مناسب برای مشاهده این امر بود؛ اما به بار نشسرتن
و نتیجه دادن این روند ،به دلیل سرلطه خالفرت متعصرب
عثمانی بر سه چهارم مناطق کردنشین ،در اوایل قررن دهرم
هجری و ترس حُکّام عثمانی از نفوذ تشریع بره کردسرتان،
مختل شد .بنابراین ،جریان گسترش افکار و عقایرد شریعی
در میان کردها متوقف شد و تمسک دوباره مردم کُررد بره
مذهب شرافعی را در پری داشرت .در حقیقرت ،تحرول و
فرایند گفته شده(تشیع صوفیانه) که در نهایرت ،زمینرهسراز
پذیرش عمومی تشریع در جامعره ایرران گردیرد ،در عهرد
قراقویونلوها به دوران اوج و نهایی خود رسریده برود و از
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همین رهگذر است که میتوان دلیل نظرهرای گونراگون و

در میان پیروان طریقتهرای نقشربندی و قرادری رایرج در

گاه متناقض محققان درباره مرذهب قراقویونلوهرا را تبیرین

کردستان مشاهده کرد؛ زیرا ایرن گرروه از کُردهرا در عرین

کرد؛ زیرا تبعیت حُکّام آنان از آیین و مذهبی که مریتروان

این که خود را اهلسنت معرفی کرده و مریداننرد؛ امرا در

آن را «تصوف طریقتری» یرا «تشریع صروفیانه» نامیرد ،کرار

توسل و تمسک به اولیاء و زیارت قبور و سرایر نمادهرا و

محققان و پژوهشگران برای تشخیص گرایشهای مرذهبی

مظاهر آیینی دیگر که در این بخش برهطرور مفصرل بردان

آنان را سخت و مشکل کرده است .بنابراین کسانی مذهب

پرداخته میشود ،اشتراکات بسریاری برا شریعیان و غرالت

این خاندان را اهلسرنت (حسرنزاده )23 :1916،گروهری

دارا هستند.

تشررریع (شوشرررتری 919 :1922،و  214؛ جررراف:4991،
 )4/212و برخی دیگر آنان را در دایرره غرالت تشرخیص

نقش طریقتهای صوفیه در گرایش های مذذهبی مذرد

دادهاند(مینورسررکی169 :1921،؛ میرجعفررری.)412 :1912،

کُرد

این امر را چنین باید توجیه کرد که قراقویونلوها در راهر

صوفیان قلمروهای مختلف ،پیرو مذاهب مختلف هسرتند؛

اهلسنت بودنرد کره تمسرک شردیدی بره طریقرتهرای

مثال نقشربندیانی کره در هندوسرتان ،افغانسرتان و آسریای

صوفیانه داشته و در زیر چتر این طریقتهرا ،بره مظراهر و

مرکزی زندگی میکنند ،پیرو مرذهب حنفری و در منراطق

نمادهای عقیدتی بسیاری از افکار شیعیان و غالت ،اعتقراد
تام داشته و به آنها عمل میکردند؛ زیرا ایرن نروع عقیرده
طریقتی به سبب فرایند شکلگیری خرود ،داری عناصرری
از مذهب اهلسرنت ،تشریع امرامی ،نمادهرا و مظراهری از
تفکرات صوفیان و همانین پارهای از عقاید تشریع غالیانره
است(جعفریان .)169-166 :1911،همین ویژگری خراص
را میتوان در مورد امارتهرای کردنشرین ایرن دوران بره
وضود دیرد؛ زیررا محققران در خصروص گررایشهرای
مذهبی حکومتگران کُرد اردالن( ،نوری و همکراران:1939،
119-112؛ هادیرران ،)22-29 :1913،خانرردان کُرررد دُنبلرری
(میر جعفری و هادیان )9-2 :1911 ،و سایر خانردان هرای
دیگر کُرد در این عهد ،سرردرگمانرد و برا بررسری قرراین
مختلف ،گرایشهای مذهبی ایشان را اهلسنت ،اهلحرق،
ایزدی ،تشیع و سایر فرق غالت نوشتهاند؛ غافل از این کره
مردم کُرد در ایرن دوران در راهر اهرلسرنت بودنرد کره
تمسکی بسیار شردید بره اهرلبیرت و گررایش بره عقایرد
صوفیانه داشتند و در زیر چتر فراگیر ایرن طریقرتهرا ،بره
عناصر گوناگونی از عقاید تشیع و غالت ،اعتقاد تام داشرته
و به آنها عمل میکردند .این فرایند را هنوز هم مریتروان
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کردنشین ایران ،عراق و ترکیه ،شرافعی و در قسرمتهرای
دیگر ایران ،پیروان طریقرت نقشربندیه ،شریعه مرذهبانرد.
همین امر در مورد پیروان طریقت قادریه در عرراق کره در
میانشان شافعی ،حنفی و شیعی وجود دارد ،صرادق اسرت.
این صوفیان پایبند عبادات و رسوم مرذاهب فقهری نبروده؛
ولی در هر ناحیهای بر مرذهب مرردم آن سررزمین تظراهر
میکردند و اغلب آنها باطنرا اعتقرادی بره رسروم و آداب
فقهی مشخصی نداشتند(تاج بخش .)131 :1911،این افرراد
با سفر بره کشرورها و نرواحی دوردسرت ،خیلری زود برا
مذاهب فقهی رایج در آنها ،خود را سازگار مریکردنرد و
فارغ از اختالفات فقهی و مذهبی ،تمام ترالش خرود را در
گسترش طریقت صرف میکردند .به همرین خراطر اسرت
که گستردگی مذاهب فقهی در زیر چترر ایرن طریقرتهرا
متنوع است .صوفیان ،مسلمانانی به اهر دیندار بودنرد کره
مجبور نبودند قرآن بیاموزنرد و از رهنمودهرای کالمری آن
باخبر باشند و یا این که مفاهیم فقهری آن را آموختره و در
زندگی روزمره خود بهکار بندند و اعمال مرذهبی خرویش
را بر مبنای اصول و عقاید بر گرفته از قررآن انجرام دهنرد.
آنان تبعیت کامل و چشم بسرته از شریخ طریقرت و انجرام

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 19/

پرراره ای حرکررات مرروزون و تکرررار اوراد و اذکرراری

) (Nasr,1974:274در این فضرا مظراهر و عقایرد

جمعی ،زیر نظر پیر و مرشد خویش را بررای تقررب

اهل سنت و تشیع به هم تنیده شده بود؛ به نحوی کره

برره خداونر د کررافی دانسررته ،آن را برره چشررم نهایررت

تشخیص و تمیز اصول مذهبی هر کدام بسیار مشرکل

دینداری یک فرد مسلمان می نگریستند .ایشران درک

بود .گسترش اصرول تصروف و طریقرت در میران کردهرا

اسالم از متون دینی را شایسرته مقرام شریخ طریقرت

برای چندین قررن  -ترا اواخرر دولرت پهلروی  -آنانران

دانسته و و یفه خرود را تبعیرت از وی اعرالم مری-

تعمیق یافته بود که تقریبا تمرامی کردهرا از باسرواد و بری-

کردند .بنابراین ،پذیرش اصول طریقرتهرای صروفیه

سواد ،به نحروی در دایرره یکری از ایرن طریقرتهرا قررار

بسرعت جانشین اسالم فقراهتی در میران ترودههرای

گرفته و به تمامی مظاهر و عقایردی کره بسریار بره تشریع

مرد م کُرد شد که با روحیه ایشان و عقایرد و آداب و

نزدیک بود ،اعتقادی تمام داشرتند و تنهرا ممیرزهای کره در

رسوم کهرن آنران سرازگار بود(بطراطو 69 :4999 ،و

اعمال مذهبی آنها با تشیع باقی مانده برود ،بره تکفرف در

 . )Bois,1966:92اختالف طریقت های صوفیانه نیز

نماز و کیفیت انجام وضو و اذان خالصه میشد .بنرابراین،

در اجرای مراسم و برنامه هرای طریقتری برود؛ نره در

در این گستره اخرتالف مرذهبی میران کردهرای شرافعی و

اساس عقیدتی این طریقت ها؛ زیرا هدف همره آنهرا

شیعی چنان نمود نداشت و تغییر مذهب فرد یرا قبیلرهای،

تبعیت کامل از شیخ طریقت در اجرای مراسم خاص

بهدالیل همجواری و یا کروچ بره منراطق شریعهنشرین یرا

مریدی و مرشردی و انجرام حرکرات مخصروص در

سنینشین به آسانی دیده میشد؛ هرچند بره دلیرل جاذبره-

تکایا و خانقاه ها برای ایجراد حرس از خرود بیخرود

های حمایت دولتهای رسمی در ایران ،این موازنه اغلب

شدن و بریدن از دنیا در میان مریردان برود و در هرر

به نفرع گسرترش تشریع در منراطق کردنشرین ایرران برود

طریقت به سبک و سیاقی مخصوص انجام میگرفت.

(حسینی .)2-6 :1934،شیوخ صوفیه با جلب سران عشرایر

بنابراین ،در این فضا اصل بر انتخاب طریقت بود ،نه

و تعیین خلفا و جانشینان خود در نقاط مختلف کردسرتان،

انتخاب مذهب ،و زیر چتر طریقت های صوفیه رایرج

مناطق کردنشین را بسان شبکهای متصل به هرم درآوردنرد

در کردستان ،اختالفات مذهبی و فقهی بسیار کمرنگ

که در اهر همه کردها در دایره این شبکه قرار میگرفتند؛

بود و به ندرت به چشم میآمد ).(Bois,1966:93

اما در باطن ایرن شربکه و زیرر چترر تصروف و طریقرت،

باتوجه به مطالب ارائه شده مری تروان گفرت تسرام

کردهای شرافعی ،شریعه ،اهرلحرق ،علروی و سرایر فررق

موجود در طریقت هرای صروفیه نسربت بره مرذاهب

موجود در کردستان هر کدام از پیرر و دلیرل خرود پیرروی

متنوع اسالمی ،یکی از عوامل مؤثر در نزدیکی مرردم

کرده و بنا بر احکام فقهی آیین خود عمل میکردند؛ اما در

کُرد به افکار و عق اید شیعی بود؛ زیرا طریقرت هرای

این که هر یک از کردها در دایره طریقتی خاص قرار مری-

موجود در کردستان ،پلی بزرگ میان مذهب شافعی و

گرفتند ،با هم مشرترک بودنرد (احمرد .)124 :4993،مرردم

تشیع اثناعشرری ایجراد کردنرد ،آنانران کره تحرول

کُرد در تعامل با هم ،بیش از آن که اختالفات میان مرذاهب

مذهبی برخی از طوایرف و مرردم کُررد از تسرنن بره

شافعی ،شیعی ،علوی ،اهلحرق و سرایر فررق موجرود در

تشیع را آسان نمودند؛ یعنری همران امرری کره ورود

کردسررتان را اخررتالف مررذهبی و فرقرره ای بداننررد ،آن

مررردم ایررران برره تشرریع را در زمرران شرراه اسررماعیل

اختالفات را نوعی اختالف طریقتی به شرمار مریآوردنرد؛

صفوی(391-399ق 1291-1242/م) ممکن کرده بود.

بنابراین ،اختالف دینی آنانانی با هم احساس نمیکردنرد؛
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زیرا خرانوادههرا و طوایرف کُررد شرافعی مرذهب ،شریعه
مذهب ،علوی و یا اهلحق ،خود نیز هر کدام پیرو و مرید

فرق ابتدایی صوفیه در کردستان

شیخ و پیری خاص بروده ،از طریقتری ویرژه پیرروی مری-

کردها از سده سروم هجرری برا تصروف آشرنا شردند؛ بره

کردند.

طوری که صوفیان دینور از شهرت بسرزایی در سررزمین-

کردها عادت دارند امور دینی و عقیدتی خرود را بره

هررای کردنشررین برخرروردار بودنرررد(مبارکی19 :1912،؛

افراد روحانی بسپارند و خرود برهطرور کامرل از وی

گلررزاری ،برری تررا)1/192 :؛ امررا ایررن امررر برره معنرری رواج

پیروی کنند .آن ها همین کرار را ترا حردی در مرورد

طریقتهای منسجم صروفیه در میران کردهرا نبرود و تنهرا

امور دنیایی خود نیز انجام می دهند .بنابراین ،کسرانی

شکلی از گرایشهای زاهدانهای بود که برخری از افرراد در

به نام «سید»« ،شیخ»« ،پیرر» و «مرال» عهردهدار امرور

جامعه اهر میکردند و تا نیمه دوم قرن چهرارم هجرری

دینی و رؤسای عشایر تحرت عنراوینی ماننرد «آغرا»،

نیز رگههایی از آن در میان کردها قابل تمیرز برود؛ زیررا در

«بیگ»« ،خان» و ...نیز عهده دار امور دنیایی مردم کُرد

منابع اسالمی گزارشهایی از وجود گروههرای صروفیه در

می شدند(شاملیوف 62 :1331 ،؛ احمرد.)119 :4993،

مناطق کردنشین وجود دارد که افراد آنها زندگی زاهدانره-

بنابراین ،این ویژگی قوم کُرد نیز به مشرایخ طریقتری

ای داشتهاند .با این حال ،رواج عمومی افکرار صروفیانه در

کمک می کرد دامنه نفوذ و سلطه خرود را برر اقصری
نقاط نواحی کردستان گسترش دهند .اگرچه علمرای
دینی ،طریقت های صوفیه را تأیید نکردهاند؛ اما توده-
های مردم کُرد به طور گسترده آغوش خرود را بررای
گسررترش فرررق صرروفیه در کردسررتان برراز کرررده-
انررد(نیکیتین .) 991 :4991 ،ایررن وضررع در منرراطق
کردنشین آنانان در حال رشد برود کره در نیمره اول
قرن بیستم میالدی در شهرهای کردنشین ،تعداد تکایا
و خانقاه های صوفیان با مساجد برابری میکرد و یرا
بود(مظهراحمررد92 :1311،؛
حترری از آن هررا بیشررتر S
AG
هاوری باخه وان:4999،

RM
OO
N
423و .) 412شیوخ

طریقرت،

مساجد را نیز زیر سلطه داشتند و اداره امور آنهرا را
نیز به دست گرفتند .عالمران دینری موجرود در میران
کردها چه بسا که صراحب علرم و فضریلت بودنرد و
توانایی اقناع و جلب مردم به سوی احکام اسرالمی را
داشتند؛ امرا ایرن روش در مقایسره برا روش شریوخ
طریقت که با سرعت بر اذهان هزاران نفرر از تروده-
هررای مررردم کُرررد مسررتولی مرریشرردند ،نرراچیز
بود(الدملوجی.)992 :1323،
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قالب طریقتهای منسجم در مناطق کردنشین را باید قررن
ششرم هجررری دانسررت ( .)Bois,1966:91قرررن ششررم
هجری از مهمتررین دورههرای تصروف در جهران اسرالم
است .در این زمران تعصرب مرذهبی ،سرختگیرریهرای
اربرراب مررذاهب ،برخوردهررای عقایررد و آراء ،تکفیرهررا،
تفسیقها و جنگ و جدالهای فرقهای ،جامعره اسرالمی را
دچار تفرقه کرده بود .این امر انسانهرای برا شروروحال و
مستعد را برانگیخت تا با گسترش تصوف« ،صرل کرل» و
«یگانگی مذاهب» را تبلیرغ کننرد .آنهرا گسرترش تسرام
تصوف در جامعه اسالمی را پایان دهنده جنگ هفتاد و دو
ملت میدانستند (سنندجی:1912،پنجاه وچهرار و پنجراه و
شش) و عبادت خداوند به طریق اصرالد قلرب و تصرفیه
درون در چهررارچوب هررر مررذهبی را هرردف خررود قرررار
دادند(ئامیدی412 :1333،؛ احمد .)121 :4993،این امرر در
مناطق کردنشین بهطرور واضرحی هویداسرت؛ زیررا فررق
مذهبی و آیینهای مختلف مناطق کردنشین با اخذ قالبها
و نمادهای صوفیانه ،در کنار هم با تسرام زنردگی مری-
کردهاند و سایهای که چتر تصروف و طریقرت برر منراطق

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 12/

همزیستی گروهها و فرق مختلف مرذهبی برهوجرود آورده

گیالنی را کُردتبار و از اهالی گیالن غررب ،در نرواحی

بود ،تا آنجا کره در تراریخ ملرت کُررد هری گونره نرزاع و

کردنشررین جنرروبی نگاشررتهانررد (مینورسررکی191 :1913 ،؛

اختالفات مذهبی ضبط نشده است(مصرطفی امرین:4996،

 .)Bois,1966: 91مرشد اعظم طریقرت قرادری در هرر

 412و  .)419سهروردیه اولین طریقتری برود کره در میران

عصر و زمان ،متولی مرقد او در بغداد است و شیخ اصرلی

کردها گسترش یافت و سپس جرای خرود را بره طریقرت

خانقاه طریقت قادری وی اسرت .از همران آغراز فعالیرت،

نوربخشررریه داد کررره سررریدمحمد نررروربخش(132-163

این طریقت در میان کردهای مقیم ایران و عثمانی پیروانری

ق1939-1262/م) مؤسس آن بود .عمار بن یاسر بدلیسری،

یافت؛ اما استقبال عمرومی مرردم کُررد از ایرن طریقرت در

صوفی بلند آوازه کُرد در قرن ششرم هجرری از شراگردان

اواخر قرن یازدهم و اوایل قررن دوازدهرم هجرری قمرری

سررهروردی و معلررم اصررلی نجررم ال ردین کبرررا(229-611

اتفاق افتاد .در این زمان برخی از بزرگران خانردان قردیمی

ق1122-1441/م) بنیانگذار فرقه صوفیه کبرویره برود( وان

سررادات برزنجرره9برره طریقررت قررادری گرویدنررد و زمینرره

برویین سن .)26 :1912،این طریقت سالهرا در کردسرتان

گسترش آن را در میان کردها فراهم کردنرد .اولرین نفرر از

رواج داشت تا بابارسرول برزنجری کره از سرادات شرمال

این خاندان سیداسرماعیل قرازان قرایی فرزنرد سریدمحمد

عراق بود ،طریقه علویه را که شاخهای از خلوتیه برود ،بره

نررودهی ،برره بغررداد رفترره و پررس از اخررذ ایررن مسررلک و

آن افزود .رواج این طریقت ابتدا در میان سادات برزنجه و

بازگشررت برره مرروطن خررود ،برره تبلیررغ آن پرداخررت

سپس در تمامی کردستان عمومیت پیدا کرد .این رونرد ترا

(سررنندجی:1912،پنجرراه وهفررت وهشررت؛ زکرری:1321 ،

زمان هور شیخ اسماعیل قازانی بولیانی ادمره داشرت .وی

 .)411شرررراعر کُرررررد ،نورالرررردین بریفکررررانی(-1461

طریقت قادریه را فراگرفرت و از روسرتای قرازان قایره4در

1499ق1112-1121/م) ،طریقت قادری را از شیخ ابروبکر

شمال عراق تبلیغ این طریقت را درمیان کردها آغاز کررد و

آلوسی ،مفسر بزرگ و از شراگردان شریخ اسرماعیل قرازان

در اندک مدتی ،بیشتر علماء و فضالی کردستان در شرمار

قایی اخذ کرد و در بادینران2،موصرل ،اربیرل و  ...در نیمره

مریدان او قرار گرفتند(زکی411 :1321،؛ گلرزاری ،بریترا:

اول قرن نوزدهم مریالدی آن را گسرترش داد و دراویرش

.)1/192

این طریقت در سراسر کردستان پخش شدند و به تبرع آن،

NOORMAGS

کردنشین گسرترده برود ،بسرتری مناسرب بررای تعامرل و

وان .) 66 :4999،برخرری از نویسررندگان ،عبرردالقادر

طریقتهای شایع در میان کردها

تکایای بسیاری در سراسر مناطق کردنشین تأسریس شردند
(البریفکرررانی131 :1331 ،؛ احمرررد .)129 :4993،امرررروزه

طریقت قادری

طریقررت دراویررش قررادری در تمررامی شررهرها و دهررات

قادریه پیروان شریخ عبردالقادر گیالنری از مشرایخ و

کردستان در ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه صاحب خانقراه و

عرفای بزرگ قررن ششرم هجرریانرد .وی در سرال

تکیه و دراویش و سرسرپردگان فرراوان اسرت؛برای مثرال،

219ق1911/م و بنابر قرولی239ق1931/م در بغرداد

تنها در استان کردستان ایران تعرداد کرل تکایرای طریقرت

متولد شرد و در سرال 261ق1166/م در همران شرهر

قادریه  64تکیه است که از این تعداد  41تکیره در منراطق

وفات یافت و مزارش در بغداد زیارتگاه درویشران و

شهری و  21تکیه در مناطق روستایی قرار دارنرد و جمعرا

معتقدان است(شهرهفکندی 91 :1332،؛ هاوری باخه-

 9699نفر مرد و زن به صرورت فعرال در آنهرا عضرویت
دارند(مبارکی .)19 :1912،ایرن آمرار در مقایسره برا تعرداد
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دراویش گذشته ،اصال قابرل قیراس نیسرت و ایرن تعرداد

طریقت نقشبندی

دراویش فعال در تمرام اسرتان کردسرتان ،حتری برا تعرداد

طریقت نقشربندی در اسراس ،ترداوم طریقرت خواجگران

دراویش کوچکترین و کم جمعیتتررین شرهرهای ایرن

اسررت کرره عبرردالخالق غجرردوانی(212-611ق-1449/

استان در گذشته برابری نمیکنرد؛ زیررا وقتری ایرن تعرداد

1113م) آن را بنیان نهاد و بهاءالدین محمد بخاری (-131

تکایا را با آمار مستخرج از خانقاهها و تکایای صوفیان کره

111ق1911-1913/م) بررا اضررافه کررردن اصررولی برره آن،

در تاریخ مردوخ مضبوط است ،مقایسه میکنریم ،بره ایرن

طریقت نقشبندی را بهوجرود آورد (روحرانی)499 :1912،

روند کاهش پری مریبریم(مرردوخ کردسرتانی-21 :1921،

وی مؤسس اصلی این طریقت است و مزارش در بخرارا،2

 .)4/21این بدین معنی است که مردم کُرد از اواخرر دوران

زیارتگاه مریدان و پیروان اوست(سرنندجی :1912،شصرت

پهلوی و مقرارن برا انقرالب اسرالمی ،بره سررعتی بسریار

و یررررک و دو؛ احمررررد 129 :4993،؛.)Bois,1966:91

چشمگیر ،عقیده بره مرذهب شرافعی را از یروغ و سریطره

انتشار گسترده طریقت نقشبندی در عالم اسالمی بره قررن

مسلکهای طریقتری بیررون کشریده و پیرروی از مرذهب

نهم هجری بازمیگردد که خلفا و مشایخ این طریقرت بره

فقاهتی شافعی براساس مسک اشعری را دوباره جرایگزین

اطراف پراکنده شدند و از قرن دهم هجری مرکزیرت ایرن

آن نمودهانرد .مالیران و علمرای دینری نیرز در مسراجد و

طریقت به هندوسرتان منتقرل شرد .در منراطق کردنشرین،

حوزههای علوم دینی ،جایگزین مشایخ طریقتی در رهبری

طریقتهای تصروف شریعی( نعمرتاللهری ،خاکسراریه و

امور دینی و فقهی مردم کررد شردهانرد .خانردان طالبرانی،

بکتاشی) و طریقت قادری سنی ،مانع جدی نفوذ طریقرت

خاندان سرولهای ،خانردان بریفکرانی ،خانردان کسرنزانی و
شیوخ نهری ،مهمترین خاندانهای شیوخ طریقرت قرادری
در کردسرررتانانرررد(مبارکی14 :1912،؛)Bois,1966:91؛
هرچند آخرین شیوخ نهری به طریقت نقشربندی پیوسرتند
(روحررانی .)143 :1912،دراویررش قادریرره در کردسررتان،
دستمال سرخ دور سر میبندند و یا بازوبند سرخ بره برازو
میبندند که این امر ریشه در آداب صرفویه دارد .دراویرش
طریقت صرفویه در آنراتولی از اول کالهری پشرمی قرمرز
رنررگ برره سررر مرریگذاشررتند ،لررذا برره قزلبرراش معررروف
شرردند(ترکمان.)1/13 :1914اکنرروننیز دراویررش طریقررت
قادری در کردسرتان ،همران رسرم تشریع صرفوی را نگراه
داشته ،دستار قرمز به سر میبندند و نگارنده بارها مشراهده
کردهام که صدها درویش سرخسر ،برای انجام مراسم شران
در مکانی جمع شدهانرد و در اجتمراعی برزرگ همرراه برا
شیخ و مرشد خود ،راهی تکایا میشوند.

نقشبندی به این مناطق بودند؛ ترا ایرن کره در اوایرل قررن
سیزدهم هجری این طریقت به وسیله عارف کُررد ،موالنرا
خالد نقشربندی(1139-1424ق1113-1146/م) در منراطق
کردنشین ایران ،عراق ،ترکیه و سوریه انتشار یافت .موالنرا
خالد منتسب به تیره میکائیلی ،از طایفه کُرد جاف6اسرت و
1

در اواخررر قرررن دوازدهررم قمررری در «قرررهداغ» از توابررع
سلیمانیه عراق متولد شد و نرزد علمرای کردسرتان دانرش
آموخت(گلزاری ،بیتا .)1/192 ،او در سرفری بره حرج برا
قاصدی از هندوستان به نام محمد رحیماهلل برخرورد کررده
و با طریقت نقشربندی آشرنا مریشرود و در بازگشرت بره
وطن ،تصمیم به رفتن به هنرد مریگیررد .موالنرا خالرد از
طریق تهران به خراسان رفته و از آنجا از طریرق افغانسرتان
به هنرد مریرود و در بازگشرت بره کردسرتان تبلیرغ ایرن
طریقت را شروع میکند؛ اما بهدلیل قدرت فرراوان مشرایخ
طریقت قادری در کردستان ،مجبرور بره اقامرت در بغرداد
میگردد و از آنجا زیر حمایت والی بغداد ،خلفایش را بره
مناطق کردنشین میفرستد(سنندجی:1912،شصرت و پرنج
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 12/

تررا شصررت و هفررت؛ روحررانی421 :1912،؛ احمررد:4993،

شاه نعمرتاهلل ولی(وفرات192ق1291/م) از اعقراب امرام

129؛  .)Bois, 1966:91بعدها برا حمایرت حُکّرام کُررد

پنجم شیعیان بود .پردرش میرعبرداهلل و مرادرش از امررای

بابرران از او ،طریقررت نقشرربندی در میرران کردهررا رواج

کُرد شربانکاره 19فرارس اسرت (انصرافپرور.)192 :1913،

یافت(میر بهسری .)26 :4994،وی در سرال1421ق1142/م

خانقرراه او در ماهرران12کرمرران معررروف خرراص و عررام و

بررره دمشرررق مسرررافرت کررررده ،در همانجرررا وفرررات

زیارتگاه عموم است .وی در میان مرردم مقبولیرت یافتره و

کرد(روحررانی .)464 :1912،اسررتقبال مررردم کُرررد از نشررر

رساالت صوفیانه بسیاری به او نسبت میدهنرد کره مهرم-

طریقت نقشبندی آنانان برود کره در سرال1492ق1149/م

ترین آنها ،همران دیروان اشرعار اوسرت .امرروزه خانقراه

موالنا خالد نقشبندی 149هرزار مریرد داشرته و بره نوشرته

نعمتاللهی و انشعابات آن در اکثر بالد ایرران و خرارج از

یکی از سیاحان اروپایی ،مردم او را ولی و بره چشرم یرک

ایران فعّال هستند و در مناطق کردنشین نیز این خانقراههرا

پیامبر مینگریستند و قدرت هرگونه توان مافوق بشرری را

در میان کردهای شیعهمذهب دایر مریباشرد و پیروانری از

برای او قائل بودند(ری  .)121 :1334،او شصرت و هفرت

کردهرا ،سرسرپرده ایررن سلسرله طریقتری هستند(انصرراف-

خلیفه در اقصی نقاط داشت که سی و چهرار ترن از آنران

پرررور192 :1913،؛ سرررنندجی :1912 ،پنجررراه و سررره؛

کُرد بودند و در سراسر مناطق کردنشین کار تبلیغ طریقرت

اکبری .)212 :1916،ورود سلسله طریقت نعمتاللهری بره

او را بر عهده داشرتند(روحانی .)411 :1912،از ایرن میران

مناطق جنروبی کردنشرین برا ورود آقامحمدحسرن زرگرر

شیوخ تویله ،1بیاره3،شریوخ برارزان19،شریوخ شرمزینی11و

اصفهانی(وفات1431ق1119/م) به کرمانشاه و اقامرت وی

شیوخ برامرنی14از همره مشرهورترند(روحانی413 :1912،؛

در این شهر آغاز شد(سرلطانی .)92-92 :1919،سرپس برا

العزاوی113 :1319:؛.)Bois,1966:91

مسرراعی و ارشرراد حرراج آقررابزرگ کرمانشرراهی(وفات
1911ق1139/م) که خانقاهی در کرمانشراه سراخت ،ایرن
طریقت صاحب مکانی بررای تبلیرغ در منراطق کردنشرین

طریقتهای شایع در میان کردهای شیعی
کردها رواج داشرت؛ امرا بررعکس دو طریقرت قرادری و

مذهب کرمانشاه ،شاخههای عبدعلیشاهی ،هورعلیشراهی،

نقشربندی کره در میرران کردهرای شررافعیمرذهب طرفرردار

گنابررادیکرمانشرراهی و نعمررتاللهرری نقشرربندی ،صرراحب

عمدتا در نواحی جنوبی کردنشرین و درکردسرتان ایرران -

NOOR

مییافتند ،این دو طریقت در میان کردهای شیعه مرذهب -

MAGS

دو طریقت خاکساریه(جاللیه) و نعمتاللهی نیرز در میران

شد(سلطانی .)91 :1919،بعدها در میران کردهرای شریعه-

مروجان و مریدانی شدند که همگی از شاخههای طریقرت
نعمتاللهی هستند (سلطانی.)191-19 :1919،

رواج مرررییافتنرررد (سرررنندجی: 1912،پنجررراه و شرررش؛
اکبری .)212 :1916،طریقت بکتاشیه نیز در میان کردهرای

 -2طریقت خاکساریه(جاللی)

علوی آناتولی نفوذ داشت و ترأثیراتی را برر عقایرد آیینری

خاکساریه فرقهای از فقراء منسوب به درویشی موسروم بره

آنان گذاشت.

سید جاللالدین حیدر است که به همین خاطر به طریقرت
جاللی نیز معروف است (سنندجی:1912،پنجاه و چهرار).

 -0طریقت نعمتاللهی

طریقت خاکساریه تنهرا سلسرله از صروفیانند کره از ابتردا

نعمتاللهیه سلسرلهای از طریقرتهرای شریعی اسرت کره

شیعه بودهاند .بنابراین ،پیروی از اصول مذهب شیعه را برر

مؤسس آن صوفی نورالدین ،نعمتاهلل کرمانی مشرهور بره

خود واجب میدانند و قطب سر سلسله طریقرت خرود را
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از دنیا بریده و سرائل هسرتند و بیشرتر بره مناقرب خروانی

مانند تمامی طریقتهای دیگرر آنراطولی ،نسربت بره شراه

روزگار میگذرانند ،مراسرم سرخنوری و سرردمداری هرم

درویشان ،حضرت علی(ع) ارادت داشته و به بسریاری از

غالبا کار آنهاست .طریقت خاکسراریه در اکثرر شرهرهای

مبانی عقیدتی تشیع اعتقاد ترام داشرتند؛ امرا برا الحراق بره

ایران پراکندهاند و در مناطق کردنشین نیز در میان کردهرای

سپاهیان ینیچری و سلطان عثمانی ،کمکرم از ایرن مبرانی

شیعهمذهب تکیه و خانقاه دارند .امروزه عارفی روشرن دل

دور شده و به اهرلسرنت نزدیرک شردند؛ زیررا سرالطین

از مردم کُرد کرمانشاه بره نرام حراج میرطراهر نقیرب سرر

عثمانی بیشتر به فرقههایی توجه میکردند کره بره مفراهیم

سلسله خاکسرار جاللری اسرت (سرنندجی:1912،پنجراه و

اسالم سنتی اهلسنت معتقد بوده و علمای رسمی ،عقایرد

شش) .دلیل ورود طریقت خاکسراریه بره منراطق جنروبی

ایشان را تأیید مریکردند(شریردل و رازنهران-143 :1939،

کردنشررین؛ یعنرری نررواحی واقررع در اسررتانهررای ایررالم و

 .)192حمله مغول در قرن هفتم هجری پیامردهای زیرادی

کرمانشاه امروزی ،مانند طریقت نعمتاللهی ،تردد مرشدان

داشت که یکری از آنهرا ،مهراجرت بسریاری از بزرگران و

این طریقت به طرف اماکن مقدس عراق بود که به اقامرت

عالمان و رهبران دینی به آسیای صرغیر برود .برا مهراجرت

و تبلیررغ کسررانی از ایشرران در ایررن ناحیرره منجررر مرری-

دراویش و شیوخ طریقت به آناطولی ،این منطقه بره یکری

شد(سررلطانی .)916 :1919،طریقررت خاکسرراریه برررخالف

از کانونهای اصلی تجمع صوفیان و فرق تصروف تبردیل

نعمتاللهی که تنها در سرط شرهرها پیروانری داشرت ،در

شد .در چنین شرایطی تصوف نه تنهرا در ایرران ،بلکره در

میرران مررردم کُرررد نررواحی شررهری ،روسررتایی و عشررایری

قلمرو عثمانی نیز از شکوفایی خاصری برخروردار گشرت.

صاحب خانقاه و مریدان بود(سلطانی.)292 :1919،

متصوفان بزرگى که در جهان اسالم شهرت یافتند ،در ایرن

NOOR
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امام دوازدهم شیعیان معرفی میکنند .پیروان ایرن طریقرت

امپراتوری عثمانی نقش داشته باشد .پیرروان ایرن طریقرت

محیط میزیستند و به شیوههای گوناگون؛ به ویژه برا آثرار
 -3طریقت بكتاشی

منظوم خود ،به انتشار عقاید طریقت خویش مىپرداختنرد.

به غیر از این دو طریقت که عمدتا در میان کردهای شریعه

تأثیر اساسى اقدامات ایشان در حیرات اجتمراعى آنراطولى

مذهب و پیروان یارسان در نواحی جنوبی کردنشرین رواج

قرن دهم هجری/چهراردهم مریالدی آشرکارا دیرده مرى-

داشتند ،کردهای علروی آنراطولی نیرز شردیدا از طریقرت

شود(شیردل و رازنهان .)199 :1939،غیر از هجوم مغول و

بکتاشی متأثرند ،که دلیلش وجود گرایشهای بسیار شریعی

ناامنى ناشى از آن ،تسام و تسراهل سرالجقه روم دربرارة

در این طریقرت و آیرین علروی است(انصرافپرور:1913،

ادیان و مذاهب ،عامل عمده شیوع و گسترش تصروف در

 .)192طریقت بکتاشریه منسروب بره حراج بکتراش ولری

آناطولى به شمار مىرفت .از این رهگذر برود کره عرفرا و

(سررریدمحمد رضررروی نیشرررابوری696-663ق-1419/

مشایخ برجستهاى چون موالنا جاللالدین  ،شمس تبریزى

1493م) ،از فرقههای مهم و تأثیرگذار در تاریخ امپراتروری

 ،فخرالدین عراقى ،نجم الردین رازى (دایره) ،اوحدالردین

عثمانی است کره زمینرههرای پیردایش آن بره قررن هفرتم

کرمانى و ...به آسیاى صغیر مهاجرت کررده ،و بره تبرع آن،

هجری برمیگردد .این طریقت که بر اساس نهضت باباییره

طریقتهاى صروفى و عرفرانى نیرز در آسریاى صرغیر بره

در آسیای صغیر پایهگذاری شد ،توانست از طریق پیوند برا

وجود آمد(گولپینارلی .)69 :1912،از جمله بزرگانی که بره

سازمان نظامی ینیچری ،نفوذ خود را در سالطین عثمرانی

آناطولی مهاجرت کررد ،حراج بکتراش ولری (سریدمحمد

گسترش داده و چندین قرن در تحوالت سیاسی – مذهبی

رضوی نیشابوری) بود که طریقت بکتاشیه برا انتسراب بره
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 12/

بکتاش را همان سیداسحاق برزنجی ،مجدد و مقرنن آیرین

وجود داشت و در آن مرز مشخصی میان مذاهب شیعی و

یارسان و همانین ،یکی از پیشوایان اهرلحرق (شریردل و

سنی قابل تشرخیص نبرود؛ زیررا عقایرد و اصرول هرر دو

رازنهان )196 :1939،و یا از اقطراب چهرل تنران در آیرین

مذهب ،زیر این چتر ،تقریبا یکسان است و تنها مصداقهرا

اهلحق معرفی کردهاند(خواجه الدین ،بریترا )19:و بردین

متغیر بوده و باهم فرق مریکنرد .تبعیرت فقهری از مرجرع

ترتیب ،پیونرد محکمری میران بکتاشریه و علویران تنردرو

تقلید یا شیخ طریقت ،توسل به پیامبر اکرم(ص) ،ائمره(ع)،

زاگرس ایجاد میکنند .پس از انتشار طریقرت بکتاشری در

شررررریوخ ،صررررررالحان ،امامزادگرررررران و زیررررررارت

آناطولی ،میتروان دو نمرود از ایرن طریقرت را در قلمررو

قبرررور) (Bois,1966:110انجرررام مراسرررم خررراص در

عثمانی تمیز داد :قسمتی از طریقت بکتاشری  -عمومرا در

روزهای مشخص ،تجمع در مکرانهرایی غیرر از مسراجد

نواحی غربی آناطولی  -با پیوند برا سرپاهیان ینریچرری و

برای انجام امور مذهبی و اعتقاد به «والیت» بررای رهبرری

دربار عثمانی ،رفتهرفته از گرایشهای شیعی و غالیانره دور

امور آیینی مردم در غیبرت امرام برر حق(الخرانی1 :4994،؛

و به مبانی اعتقادی اسالم سنتی اهلسرنت نزدیرک شردند.

تاله بانی )112 :4991،از جمله مروارد مشرترکی اسرت کره

گرفتنررد(حاجی بکترراش .)2 :1911،عقیررده برره الوهیررت
علی(ع) در میان ایرن دسرته از بکتاشریان جایگراه ویرژهای
داشت و آنها را بره علریاللهیران و قزلباشران وابسرته بره
طریقت صفوی نزدیک میساخت .نکته مهم این است کره
باید بین بکتاشیه رسمی و دولتی مرورد حمایرت سرالطین
عثمانی که آنهرا نیرز نسربت بره شراه طریقرت ،حضررت
علی(ع) ا هار ارادت فراوان میکردند ،ولی آشرکارا ا هرار
تشیع نمیکردند ،با بکتاشیگری نواحی شرقی آناطولی کره
در میرران علویرران پیررروان بسرریاری داشررتند و بررا حمایررت
پادشاهان صفوی به سالد تشیع مجهز شرده بودنرد ،فررق
گذاشرت .درواقرع ،گرروه اول بیشرتر در میران تررکهررای
آنرراطولی و گررروه دوم بیشررتر در میرران کردهررای آنرراطولی
طرفدار داشتند(شیردل و رازنهان.)122-122 :1939،

MA

مناسبات دولت صفوی و عثمانی ،جانرب صرفویه را مری-

OR

طرفداران بسریاری در میران کردهرای علروی داشرته و در

NO

گررروه دوم بکتاشرریان نررواحی شرررق آنرراطولی بودنررد کرره

GS

وی در آسیای صغیر شرکل گرفرت .برخری حراجی ولری

فراوانی میان طریقتهای صوفیه کردستان با مظراهر تشریع

شریعیان و پیررروان طریقررت برره آن اعتقرراد دارنررد .فررارغ از
پیوندهای عقیدتی و آیینی میان مرذهب تشریع و طریقرت-
های صوفیه که به آنها اشاره شد ،مظاهر دیگرری در ایرن
طریقتها وجود دارد که بهطور واضحی مردم کُررد ر ا بره
تشیع پیوند میدهد که در زیر به برخی از آنها اشاره مری-
کنیم:
 -0پیوند سلسلههای نسبی و طریقتی مشذای کردسذتان
به ائمه شیعه(ع)
مشایخ طریقت کردسرتان از دو طریرق خرود را بره امامران
شیعه(ع) منتسب مریسرازند« :سلسرله نسربی» و «سلسرله
طریقتی» .آنها از انتساب نسبی و طریقتی خود به ائمره(ع)
با افتخار یاد کرده ،آن را دلیل اصلی مقبولیت رهبریشان برر
مررردم کُرررد مرریداننررد .شرریخ عبرردالقادر گیالنرری(-261
219ق1911-1166/م) جدش از نقیبان سادات بغرداد برود
و نسبش بره امرام موسری کرا م و امرام صرادق(ع) مری-
رسررید(میر بررهسررری22 :4994،؛ مینورسررکی.)191 :1913،

مظاهر مشترک تشیع و طریقت در کردستان
در زیر چتر طریقت  -که تمامی مناطق کردنشرین را بررای
قرنها زیر سلطه خود گرفته بود -اصول و مظاهر مشرترک
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خاندانهای مشایخ قرادری کردسرتان نیرر همگری سلسرله
نسب خود را به ائمره شریعه منتسرب مریسرازند و بره آن
بسیار افتخار میکننرد .سلسرله طریقرت قادریره نیرز از دو
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طریق به امام علی(ع) و از او به رسول اکرم(ص) میرسرد

معروف کرخی میرسد و از اینجا با سلسله اول هماهنرگ

و در هر دو سلسله طریقتری ،حضرور ائمره اثناعشرری(ع)

میگردد تا به موالنا خالد نقشبندی ختم میشرود .سلسرله

مشهود است.

سوم از حضرت رسول اکرم(ص) آغاز و بعد به حضررت

 -رسول اکرم(ص) _ علی(ع) _ امرام حسرین(ع) _ امرام

ابوبکر صدیق(رض) انتقال مییابد و بعد از طریرق سرلمان

سجاد(ع) _ امام باقر(ع) _ امام صادق(ع) _ امام کرا م(ع)

فارسی و یکی از نوادگان خلیفه اول(رض) بره نرام قاسرم،

_ امام رضرا(ع) _ شریخ معرروف کرخری _ شریخ سرری

به امام جعفر صادق(ع) مریرسرد و بعرد از طریرق بایزیرد

السقطی _ شیخ جنید بغدادی _  .....عبدالقادر گیالنی

بسطامی و خرقانی به فارمدی مریرسرد و از ایرن فررد برا

 -رسول اکرم(ص)_ علری(ع) _ شریخ حسرن بصرری _

سلسله اول و دوم هماهنگ میگردد .این سلسرله برهدلیرل

شیخ حبیب عجمی _ شیخ داود الطرائی _ شریخ معرروف

انتساب به خلیفه اول (رض) به «سلسله صدیقیه» معرروف

کرخرری _ شرریخ سررری السررقطی _ شرریخ جنیررد بغرردادی

اسرررررت(الخانی19 :4994،؛S
روحرررررانی .)422 :1912،در
AG

_.عبرردالقادر گیالنرری( .سررنندجی:1912،پنجرراه وهفررت

شریعه مرذهب؛ یعنری
طریقت هرای رایرج میران کردهرای NO

وهشت)

خاکساریه و نعمتاللهی نیز شیوخ این طریقتهرا سلسرله

مؤسس طریقت نقشبندی ،موالنا بهاءالدین محمد بخرارایی

نسبی و طریقتی خود را به ائمره اثناعشرری(ع) رسرانده و

نقشبندی (131-111ق1911-1913/م) از سادات حسرینی

خود را به آن مفتخر ساختهاند(سنندجی:1912،پنجاه و سره

بوده و سلسله نسب او نیز به امام جعفرر صرادق(ع) مری-

تا پنجاه و شش) .بنابراین ،در تمامی سلسلههای طریقتی و

رسد(الهروی .)29-22 :1131،موالنرا خالرد نقشربندی کره

نسبی طریقتهرای صروفیه رایرج در کردسرتان ،نرام ائمره

مروج اصلی طریقت نقشبندی در کردستان است ،خرود را

اثناعشری حضوری فعال و پررنگ دارند.

M
OR

به همین سلسله نسبی منتسب سراخته و سلسرله طریقتری
خود را نیز از سه طریق به پیامبر اکرم(ص) میرسراند کره

 -2اشتراکات تاریخی

در دو طریق از آن ،نقش ائمه اثناعشری(ع) پررنگ اسرت.

از دیگر اشتراکات اهلطریقت با تشیع در کردسرتان ،مری-

سلسله اول به دلیل انتساب به ائمه اطهرار(ع) بره «سلسرله

توان به اشتراک در ریشههای تاریخی آنها اشاره نمود کره

الرررذهب» (الخرررانی )19 :4994،و «سلسرررله العلویررره»

همین امر در مناطق کردنشین موجب ایجاد تعامل نزدیرک

(روحانی )422 :1912،معروف است .این سلسله از پیامبر

میان اهل طریقت با دولتهای شیعی ایران بوده و هسرت.

اکرم(ص) شروع میشود و از طریق حضرت علری(ع) بره

قرار داشتن ائمره شریعه در سلسرله نسرب تمرامی مشرایخ

امام حسین(ع) و از او به امام سجاد(ع) ،امام باقر(ع) ،امرام

طریقت کردستان و ا هار ارادت شدید این افراد بره آنران،

جعفر صرادق(ع) ،امرام موسری کرا م(ع) و بعرد بره امرام

در کنار تمسک شدید دو گروه به توسل و زیرارت قبرور،

رضا(ع) میرسد .سپس از طریق ایشان به معروف کرخری

نوعی احساس تقرب و نزدیکی میان آنان با شیعیان ایجراد

انتقال مییابد و بعد از طریق سری سقطی ،جنید بغردادی،

کرررده اسررت .آنارران کرره بیشررترین فعالیررت اهررلطریقررت

کرکانی و فارمدی تداوم یافته تا پس از چندین نسل دیگرر

کردستان در مناطقی بوده است که کردهای شافعی مرذهب

سرانجام به موالنا خالد نقشبندی میرسرد .سلسرله دوم از

در تماس با شیعیان بودهانرد؛ بره نحروی کره در کردسرتان

پیامبر(ص) و حضرت علی(ع) بره حسرن بصرری منتقرل

عررراق در منرراطق کردنشررین کرکرروک ،موصررل ،برزنجرره،

میشود و بعد از طریق حبیرب عجمری و داوود طرائی بره

خانقین و در ایران کرمانشاه ،قروه ،شاهین دژ ،ارومیره و در
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ترکیه ،نواحی مماس با کردهرای علروی ،از مراکرز اصرلی

عیسی ،به نام سلطان اسحاق پس از تررک برزنجره و ورود

فعالیت مشایخ طریقت کردستاناند که مسرتقیما در تمراس

به ناحیه هورامان ،به عنوان مجدد و مقنن اصلی آیین اهل-

با شیعیان هستند .ایرن احسراس تقررب عقیردتی میران دو

حررق هررور کرررد(وان برررویین سررن21 :1912،؛ صررفی-

گروه ،آنانان است که در برخی مروارد بره تغییرر مرذهب

زاده .)149 :1911،در این گزارش تاریخی مشرخص مری-

افراد و طوایف کُرد منجر شده اسرت .ایرن رویره برهطرور

شررود کرره تفکرررات و عقایررد شرریعی بابرراعلی همرردانی و

واضررحی در مررورد شرریوخ برزنجرره در کردسررتان قابررل

فرزندانش ،به راحتی پرس از ورود بره کردسرتان ،پوشرش

تشخیص است .مؤسس و برانی سلسرله شریوخ برزنجری،

طریقت به خود گرفتره و یرک نسرل بعرد نیرز بره عنروان

شخصی به نام سیدعیسی نوربخش ،فرزند باباعلی همدانی

سرچشمه آیین اهلحق در منطقه کردنشین هورامان هرور

است و نسرب ایشران بره اسرماعیل محردث ،فرزنرد امرام

کرده است .بهطرور جرالبی ،خانردان برارزانی برانفوذترین

موسررری کرررا م(ع) هفتمرررین امرررام شررریعیان مررری-
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رسررد(روحانی .)191 :1912،سیدعیسرری در اواخررر قرررن

خانواده عالمان و شریوخ سرنی مرذهب در تراریخ معاصرر
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کردستان ،شجرهنامه خاندان خود را بره همران سیدعیسری

هفتم هجری به همراه برادرش سیدموسی در سفر به حرج

برزنجی ،مقنن مذهب یارسان در قرن هشتم هجرری مری-

در ناحیه برزنجه کردستان ،نزدیک شرهر سرلیمانیه اقامرت

رسانند(وان برویین سرن .)21 :1912،ایرن گرزارش نیرز از

گزید و در این منطقه به ارشاد مردم پرداخت تا این کره در

تحوالت مذهبی میان تشریع ،طریقرت و یارسران در میران

سال 122ق1929/م در همانجا فوت کرد( .روحانی:1912،

طوایف کُرد خبر میدهد که یکی از مشخصههرای حیرات

196؛ بررورهکررهیرری .)1/122 :1919،از سیدعیسرری دوازده

اجتماعی کردستان است و به ندرت در میان اقوام همسرایه

فرزند ذکور برجای ماند که یکی از ایشان سلطان اسرحاق،

قوم کُرد دیده میشود.

مجدد بزرگ و تنظیم کننده آداب و مناسک آیینی اهلحرق
بود(صرررفیزاده .)149 :1911،بعرررد از سیدعیسرری پسرررر

 -3نقل احادیث و مضامین شیعی در اشذعار و نوشذته-

ارشدش شیخ عبدالکریم جانشین امور طریقتی پدرش شرد

های اهلطریقت

و فرزندان او در سالهای بعد مبلغ طریقت قادری در میان

سخن در مورد مضرامین شریعی در اشرعار و نوشرتههرای

کردها بودنرد (روحرانی .)191 :1912،برا تأمرل در تراریخ

کردهای اهلطریقت در کردستان ،مفصل اسرت و در ایرن

خاندان شیوخ برزنجی میتوان نزدیکی و قرابت میران سره

بحث نمیگنجد .بررسی مظاهر و نمادهای شریعی در آثرار

ضلع مثلث طریقت ،تشیع و اهلحق در میان کردهرا را بره

و نوشتههای شعرا ،نویسندگان و آثار مکتروب برجسرتگان

وضود دید .بزرگ این خاندان ،بابراعلی همردانی ،سلسرله

کُردزبان ،خود بابی مفصل است که باید در یک یا چنردین

نسبش به اسماعیل محدث ،فرزنرد امرام موسری کرا م(ع)

تحقیق مستقل پژوهش و بررسی شرود ترا میرزان عمرق و

میرسید و در عقاید او گرایشهای شردید شریعی وجرود

گستردگی این مظاهر در ادبیات کُردی و فرهنرگ عمرومی

داشت .پسران بابراعلی ،سیدعیسری و سیدموسری پرس از

کردستان ،مشخص گردد .بنابراین ،در این بخش بره ذکرر

ورود برره کردسررتان و اسررکان در ناحیرره برزنجرره و ا هررار

نمونههایی بسنده میکنیم و پژوهش در ایرن حیطره را بره

تبعیت از مذهب امام شافعی ،پایهگرذار طریقرت صروفیانه

محققان بعدی پیشنهاد میکنیم .اگر به اشعار و نوشرتههرای

این منطقه شدند و بهطور موروثی امور طریقتی این ناحیره

شعرا و نویسندگان کُرد ،در چند قرن اخیر نظری بیفکنریم،

را در دست داشرتند .از ایرن میران ،یکری از پسرران شریخ

به وضود میتوان ارادت ایشران را بره ائمره(ع) و مظراهر
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شیعی مشاهده نمرود .ایرن امرر نشران از تسرام شردید و

دشمنانش کشته شد ،وی در مرثیه شیخ ،شعری سرود کره

نزدیکی فراوان کردهای شافعی مذهب با عقایرد و مظراهر

هواداری شدید از اهلبیت(ع) و بیزاری از دشرمنان اهرل-

تشیع دارد که رواج طریقتهای تصروف ،زمینره گسرترش

بیت(ع) در آن بخوبی نمایان است .در این قصیده که چنرد

آن را در میانشان فراهم کرده است .پیروان طریقرت بررای

بیرت از آن را در زیررر مریآوریررم ،مظراهر شرریعی آنانرران

حضرررت علرری(ع) و فرزنرردان ایشرران ،بررهدلیررل انتسرراب

پررنگ است که خواننده احساس میکنرد شراعری شریعی

طریقتشان به آن خاندان مطهرر ،احتررام بسریاری قائلنرد و

آن را سروده است :نه در خورشید تاب مهرر و نره در مره

احادیث فراوانی در مورد مدد و سرتایش آنهرا از رسرول

ضررررررررررررررررررررررریا باشرررررررررررررررررررررررد

خدا(ص) ذکر میکننرد کره تقریبرا همره ایرن احادیرث را

نرره در روی فلررک شرررم و نرره در دوران حیررا باشررد

شیعیان در سرتایش از ائمره خرود در کترابهایشران نقرل

گهررری برررا ابرررن ملجرررم ،شررریریزدان را زنرررد نررراوک

کردهاند .آناه شیوخ و علمای کُرد طریقت در کتاب هرای

گهرررررری بررررررا شررررررمر آن ،در قتررررررل شرررررراه

خود در مورد زندگی علی(ع) ،شهادت امرام حسرین(ع) و

سررری کررز عرررش برتررر ،بسررترش آغرروش پیغمبررر

دیگر ائمره(ع) نوشرتهانرد ،کرامال برا نوشرتههرای شریعیان

برره خرراک انداخترره ،پیشررش برنررد ،آن کرری روا باشررد

هماهنگی دارد؛ بهطوری که خواننده تصرور نمریکنرد کره

چرررررا آتررررش زدی ای برررریمررررروت در دل زهرررررا

ایررن نوشررتههررا را عررالمی سررنیمررذهب نگاشررته اسررت

ترررررا اندیشررررهای از برررررق تیررررغ مرتضرررری باشررررد

(الخانی .)61-92 :4994،در این بخش به برخی از فضرایل

بریررزان از دو دیررده اشررک حسرررت خالصررا هررر دم

ائمه(ع) و مظاهر تشیع در اشرعار و نوشرته هرای شرعرا و

کرررره آل فخررررر عررررالم ،بسررررته دام بررررال باشررررد

نویسندگان کُرد اشاره کرده ،تحقیقات بیشتر در ایرن زمینره

برره خررون دیررده جرروهردار کررردم حرررف ترراریخش

را به پژوهشهای بعدی موکول میکنیم:

پرررردر در کررررربال و خررررود شررررهید نینرررروا باشررررد

 -سرریداحمد برزنجرری(1419-1941ق1162-1319/م) از

(مدرس)231 :1312،

مشایخ برجسته سلیمانیه ،در مقدمه دیوان خرود مناجرات-

 -موالنررررا خالررررد نقشرررربندی شررررهرزوری(-1424

نامررهای را آورده اسررت و در آن پررس از حمررد و ثنررای

خواهررررد گناهررررانش را بخشرررریده و او را سررررالمت
گرداند(البرزنجی ،دون تا.)16-11 :
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ائمه اثناعشری(ع) و توسل به آنان ،از خدای عزّوجلّ مری-

MAGS

خداوند و ستایش رسول خدا(ص) ،پس از ذکرر نرامهرای

1139ق1113-1141/م) که به واسطه او طریقت نقشربندی

 از دیگر محبان اهلبیرت(ع) حراج شریخ علری افنردیطالبانی اسرت .وی بره سرال 1421ق1911/م در کردسرتان
عراق متولرد شرد .پردرش شریخ عبردالرحمن خالصری از
بزرگترین عالمان خاندان شریوخ طالبرانی کردسرتان عرراق
بوده است .وی در عرفان ،شرع ،حکمت ،اصول و حدیث
سرآمد بوده و قرآن هم از بر داشته است .هنگامی که شریخ
سعید  -از مشایخ کردستان عراق  -در موصرل بره وسریله
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در میان کردها رواج یافت ،از دانشمندان بینظیر کُرد است
که در نوشتههای خود ارادت فراوانی را به ائمره(ع) نشران
داده است .او در قطعه شرعری ائمره(ع) را چنرین معرفری
میکند:
امامررررانی کررررز ایشرررران زیررررب دیررررن اسررررت
برررره ترتیررررب اسمشرررران مرررریدان چنررررین اسررررت
علرررررری ،سرررررربطین و جعفررررررر بررررررا محمرررررد
دو موسررررری برررررا زیرررررن العابررررردین اسرررررت
پررررررس از برررررراقر ،علرررررری و عسررررررکری دان
محمرررررد مهررررردیم زان پرررررس یقرررررین اسرررررت
(شیخ احمدی)2 :1911،

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 29/

از دیگر نوشته های او در این زمینه ،قصریده ای اسرت کره

سادات حسینی است و عالوه بر آن ،یکی از مریردان

در مشهد  -در خالل عزیمتش به هنرد -در مرورد بارگراه

برجسته طریقت بوده کره ائمره شریعه(ع) در سلسرلههرای

امام رضا(ع) سروده است و در آن ،توسل خود بره اسرامی

طریقتی او قرار مریگیررد ،بنرابراین ،در نوشرتههرایش ،برا

ائمه اثناعشر(ع) را نشان داده تا خدای متعال حاجتهایش

اشعاری زیبا ارادت خود را به اهلبیت(ع) نشان مریدهرد.

را برآورده سازد .این قصیده در چهل بیت سرروده شرده و

او در یکی از اشعارش که به زبران کرردی سرروده اسرت،

بسیار مشهور است که مطلعش چنین آغاز میشود:

توسل تاجران کُرد بره حضررت علری(رض) و فرزنردش

ایرررن بارگررراه کیسرررت کررره از عررررش برترررر اسرررت

عباس را هنگام حرکرت دادن کراروانهایشران در قلمررو

وز نررررور گنبرررردش همرررره عررررالم منرررروّر اسررررت

اردالن ،به تصویر میکشد(سنهیی .)242 :1919،در شرعری

ایررررررن بارگرررررراه قافلرررررره سرررررراالر اولیاسررررررت

دیگر از اهلبیت(ع) به تعبیر «براغ مصرطفوی» و از اوالد و

ایررررن خوابگرررراه نرر رور دو چشررررم پیمبررررر اسررررت

احفاد حضرت علی(رض) به «خزانه مرتضوی» یراد مری-

ایررن بارگرراه حضرررتی اسررت کرره از شرررق تررا بررهغرررب

کند(سنهیی .)242 :1919،در شعرهای مولوی کُررد توسرل

وز قرراف تررا بررهقرراف جهرران ،سررایه گسررتر اسررت

به ائمه(ع) مشهود بوده و از کربال و مراتم محررم نیرز یراد

ایرررن روضررره رضاسرررت کررره فرزنرررد کرررا م اسرررت
سررررریراب نررررروگلی زگلسرررررتان جعفرررررر اسرررررت
سررررررو سرررررهی ز گلشرررررن سرررررلطان انبیاسرررررت
نوبررررراوه حدیقررررره زهررررررا و حیررررردر اسرررررت
(محررررررره مررررررره دی(شرررررررپول) 96-99 :1962،و
سنندجی:1912،شصت و پنج تا شصت و هفت)
در این شرعر موالنرا خالرد پرس از توصریف بارگراه امرام
رضا(ع) ،به نامهای ترک ترک ائمره اثناعشرری(ع) توسرل

میکند (سرنهیری )241-246 :1919،کره نشران از تعمیرق
مظاهر شیعی در عقاید کردهای پیرو طریقت دارد.
 در منظومه سلسرله علیره قادریره از دیروان موالنرا شریخعبرردالرحمن طالبررانی پررس از ثنررای ذات حررق و پیررامبر
اکررم(ص) و خلفرای راشرردین(رض) ،شریخ طریقرت برره
توصیف مقام شامخ ائمه اثناعشری(ع) پرداختره و آنهرا را
چراغ راه طریقت معرفی مینماید .توصریفاتی کره در ایرن
منظومه از ائمه ،بره وسریله ایرن صروفی طریقرت قرادری

جسررته تررا خداونررد بررر او رحررم آرد و گناهررانش را

شافعی مذهب ،ارائره شرده ،همران اسرت کره شریعیان در

ببخشاید .این همان عقیده شیعیان است کره از زبران

خصوص امامانشان ارائه میکنند.

S
AG
مذهب بیان شده و افکار طریقت است
عالمی شافعی
RM
O

NO

برخی از این ابیات را در اینجا می آورم:

ک ه نزدیکی عقاید صوفیه بره تشریع را موجرب شرده

مهتررررررررررررران سرررررررررررراکنان جنتررررررررررررین

است .صلواتنامه شاعر کُرد ،خانای قبادی را نیز مری-

دیررررررده ایمرررررران حسررررررن دیگررررررر حسررررررین

توان نمونه ای از شرعر اصریل شریعی در توصریف از

حررررررررق آن بیمررررررررار دشررررررررت کررررررررربالء

حضرررت محمررد(ص) و علرری(ع) برره شررمار آورد؛

گشررررررررته ترررررررراجش الرررررررربالء للرررررررروالء

هرچند که آن را یک نفر سنی شافعی مذهب سرروده

نونهرررررررررال مثمرررررررررر بسرررررررررتان دیرررررررررن

است .در عقیده نامه مالرحیم ترایجوزی ،معرروف بره

سررررررررید السررررررررادات زیررررررررن العابرررررررردین

مولررروی کُررررد(1441-1999ق1191-1319/م) نیرررز

جررررررررامع اعجرررررررراز محبرررررررروب انررررررررام

نوشررته هررایی ایررن چنررین بسرریار برره چشررم مرری-

مهرررررردی آخررررررر زمرررررران خررررررتم االمررررررام

خورد(مینورسکی .) 116 :4996،مولوی کُررد خرود از

(خالصی قادری)29-91 :1919،
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همانین ،در منظومه کتاب المعارف ،شیخ طریقرت در

مرررن سرررنیم نرررامم رضرررا ،کلرررب امرررام مرتضررری

وصف سلسله شریوخ کُررد طالبرانی بره زبران عربری،

درویرررش عبررردالقادرم ،راهرررم بررره مررروال مررریرود

دوبرراره پررس از ثنررا و حمررد خرردای متعررال و پیررامبر

(تاله بانی)112-111 :4991 ،

اک رم(ص) و خلفای راشدین(رض) ،به مدد و ستایش

شرریخ رضررا در دیرروان خررود در قطعررهای دیگررر در

از ائمه اثناعشری(ع) میپردازد(خالصی قرادری:1919،

خصوص عشق خود به حضرت حسین(ع) چنین می-

.)21-21

سراید:

 -کردهای سنی مذهب به دلیل پیروی از طریقرتهرای

الفت از عشق حسین است و سررت برر گرردن اسرت

قادری و نقشبندی ،زیارت از مراقد ائمه شیعیان را بره

عشرررقبازی سرررر بررره میررردان وفرررا افکنررردن اسرررت

عنوان اجداد شیوخ خود ،متبرک می دانستند و هر ساله

گر هوا خواه حسرینی ،تررک سرر کرن چرون حسرین

بسیاری از ایشان ب ه زیارت این اماکن مقدس میرفتند.

شرط این میدان ،برا خرون خرود برازی کرردن اسرت

شیخ رضا طالبانی(1429-1941ق1196-1114/م) کره

از حرررریم کعبررره کمترررر نیسرررت دشرررت کرررربال

در دیوانش به سه زبان کردی ،فارسی و عربی اشعاری

صد شرف دارد برر آن وادی کره گوینرد ایمرن اسرت

سروده است ،از جمله مشاهیر کُرد ایل زنگنه است که

ای مررن و ایمررن فرردای خرراک پرراکی کرره انرردر او

در دیوان شعر خود مظاهر بسیاری از نمادهای شریعی

نررور چشررم مصررطفی و مرتضرری را مسررکن اسررت

را ارائه داده است .وی در روز عاشورا در حیاط مرقد

سررررنیم سررررنی و لرررریکن حررررب آل مصررررطفی

کا مین حاضر بوده است .در ایرن هنگرام کره روضره

دیرررن و آیرررین مرررن و آبرررا و اجرررداد مرررن اسرررت

خوانان بر روی منبرر ،در مناقرب ائمره(ع) اشرعاری را

(تاله بانی . 111-111 :4991 ،طالبانی.)114 :1326،

می سرودند ،شریخ رضرا نیرز برر روی منبرر مریرود و

شیخ رضا در اشعار و دیوان خرود همرواره بره سرنی-

قصیده زیر را در ستایش از ائمه(ع) میسرراید کره در

مذهب بودن خود معترف است و در کنرار سرتایش از

زیر چند بیت از آن را میآوریم:

ائمه اطهار(ع) ،بشدت بر کسانی که سب صحابه مری-

در مررراتم آل علررری خرررون همارررو دریرررا مررری رود

کنند ،می تازد و ایشان را در زمره مسلمانان نمریدانرد.

تیغ است بر سرر مری زنرد دسرت اسرت براال مری رود

او در قطعهای مشهور چنین میسراید:

در عشررق آل بوالحسررن ایررن تیررغ زن وان سررینه زن

سرررنی و شررریعه نررردانم ،دوسرررتم برررا هرررر کررره او

داد و فغرران مرررد و زن تررا عرررش اعلرری مرری رود

دوست باشرد ،دشرمنم آن را کره برا او دشرمن اسرت

پیرررررامن شررررمع خرررردا ،یعنرررری حسررررین مجتبررررا

حررررب آل و سررررب اصررررحاب نبرررری یاللعجررررب

جرران هررا همرری گررردد فرردا ،سرررها برره یغمررا مرریرود

از قبیررل نررام سرربحان بررردن و  ...خرروردن اسررت

کوترراه کررن ایررن کررار را ،برردعت مگررو ایررن کررار را

(تاله بانی)111 :4991 ،

این خون آل حید رست ،ایرن خرون نره بیجرا مری رود

او در شعر دیگرری سرسرپردگی بره شریخ طریقرت را

روی زمررین پررر همهمرره ،در دسررت جانبررازان قمرره

قبول والیت او دانسرته و والیرت وی برر پیرروانش را

خررون از بررر و دوش همرره ،از فرررق تررا پررا مرریرود

ازلی می داند؛ یعنری همران چیرزی کره شریعیان بررای

خرررون سررریاوش شرررد هبرررا ،در مررراتم آل عبرررا

والیت ائمه خود بر مردم می دانند که این امر نشران از

ترررا دامرررن روز جرررزا ،ترررا جیرررب عقبرررا مررریرود

نزدیکی فکری طریقت و تشیع دارد.
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 22/

چرررون والیرررت بررره اصرررالت ز ازل طلعرررت اوسرررت

معنی عام آن) و تداخل مرزهای آنان ،تا حردی اسرت کره

ترررا ابرررد مانرررد بجرررا ،سرررلطنت و شررروکت شررریخ

برخی از علمای سنیمرذهب در معرفری پیرروان طریقرت

(تاله بانی)112 :4991 ،

میگوینرد« :پیرروان طریقرت ،شریعیانی هسرتند کره سربّ

 -در آخر به دیوان شاعر کُرد شافعی مذهب ،میررزا احمرد

صحابه ندارند .آنران طریقرت را دروازه ورود بره تشریع و

داواشری(متولد1919ق1132/م) اشراره مریکرنم کره در آن

نزدیکترین گروه اهلسنت بره تشریع قلمرداد مریکننرد».

قصرریدهای بلنررد در سررتایش از شرراه درویشرران ،حضرررت

(حسینی .)6-2 :1934،این امر بهدلیرل همران قرابرتهرای

علی(ع) به زبان کردی وجود دارد و مضرامینش بسریار بره

موجود در اصول و احکام عقیدتی میران تشریع و طریقرت

نوشتههای شعرای شریعی مرذهب ،در مردد آن حضررت،

است که در این بخش بدان پرداخته شد و مشترکات میران

نزدیک و هماهنگ است .مطلع این قصریده برا بیرت زیرر

ایشان معرفی گردید.

آغاز میشود؛
یررررا «عرررره لرررری» دادم ،یررررا «عرررره لرررری» دادم!
یرررررا «عررررره لررررری» ده خیرررررل ،برررررره س وه دادم!
(داواشی)62 :1913،
وجود انبروه مضرامین و نمادهرای شریعی در نوشرتههرا و
مکتوبات کردهای اهلطریقت ،محدود به چند نویسرنده و
شاعر فوق نیست ،بلکره در کلیرت بدنره عقایرد و سرلوک
طریقرتهررای تصرروف ،وجرود مضررامین و عقایررد شرریعی
آنانان زیاد است که انسان را به شگفتی وامیدارد .در ایرن
فضا ،اختالفات مذهبی مرردم کُررد برا گرروههرای شریعی
محسوس نیست؛ زیرا همانران کره بردان اشراره شرد ،در
زمان سلطه فراگیر افکار و عقاید طریقت بر جامعره کردهرا
در قرنهای هفتم تا دهم هجری ،تمیز و تشخیص مرذهب
حُکّام محلی و مرردم زیرر دسرت آنران ،بررای محققران و
نویسندگان مشکل بود؛ زیررا در عرین اذعران گروهری بره
سنیمذهب بودن این مردم و حُکُّامشان ،گروهری دیگرر از
محققان ،مذهب آنان را تشیع اثناعشرری و یرا سرایر فررق
منسوب به تشیع نوشتهاند؛ اما در ارائره همرین نظرهرا نیرز
سردرگماند و توان ارائه نظری قطعی در ایرن خصروص را
ندارند .این امر را باید در مشخص نبودن مرزهای مرذهبی،
زیر چتر عقاید طریقت جسرتجو کررد کره مجموعرهای از
عقاید گسترده فررق شریعی را در زیرر پوششری از مظراهر
تسنن جمع کرده بود .نزدیکی عقاید طریقت به تشریع (در
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 -0اشتراک حوزههای درسی اهلطریقت با شیعیان
با بررسی گزارشها و اسناد مربوط به مراکز تعلیمی اهرل-
طریقت ،مشخص میگردد که حوزههای درسی این گرروه
با حوزههای درسی شیعیان بسیار در تعامرل برودهانرد .بره
دلیل نزدیکی فرراوان در اصرول عقایرد برین دو گرروه ،در
حوزههای تعلیمی شریعیان عرراق ،ماننرد نجرف و کرربالء
طالب و

GS
MA
مرذهب
شافعی
مدرسانی OR
O
N

از اهرلطریقرت وجرود

داشته که در این مراکز هرم تلمرذ کررده و هرم بره عنروان
مدرس حوزه ،سالها مشغول بره کرار برودهانرد .از طررف
دیگر ،گرزارشهرایی مبنری برر حضرور طرالب شریعه در
تکایای اهلطریقت شهرهای کردنشین موجرود اسرت کره
در این مراکرز بره کسرب علرم پرداختره و آداب طریقرت
آموختهاند .این امر نشان از نزدیکی فراوان و تسام بسیار
اصول و مبانی عقیدتی طریقتهرای منراطق کردنشرین برا
عقاید تشیع است .در گزارشی تراریخی ،یکری از فرزنردان
شرریوخ طریقررت برره نررام نورالرردین پسررر شرریخ اسررماعیل
اربیلی(1419-1961ق1161-1324/م) بررای تلمرذ دروس
حوزوی ،به کربال رفته و در آنجا نزد برادرش شریخ طره -
که مدرس حروزه برود -و علری میررزا براقر یرزدی علرم
آموخت و بعد از تکمیل دروس ،در مدرسه رشیدیه کرربال
به عنوان مدرس بهکار مشغول شرد .ایرن گرزارش خبرر از
تسام گسترده میان شریعیان و علمرای طریقتری شرافعی-
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مذهب میدهد؛ چون از یک طررف بیران مریکنرد کره در

کردنشین ،با مذهب تشیع وجود دارد .توجه به این نکرات

حوزههای علمیه کربال اساتید شرافعیمرذهب بره تردریس

در اثبات این نظر که طریقتهای رایرج صروفیه در منراطق

علوم پرداختهاند و از طرف دیگر نشان از حضرور طرالب

کردنشین ،مردم کُرد را بره طررف تشریع سروق داده و بره

سنیمذهب در حوزههای علمی شریعیان دارد کره در کنرار

گسترش افکار شیعی در میان کردهرا کمرک کرردهانرد ،راه

طررالب شرریعی دروس حرروزوی خوانرردهانررد(میر برره-

گشاست .فردی شیعی به نام صربغهاهلل رودبراری در سرال

سری .)112 :4994،حضور مالعبدالجلیل زنگنره کرکروکی

1422ق1193/م به تکیه شیوخ طالبانی کرکوک رفتره و برا

 -بزرگ خاندان جلیلی که از مروجران مرذهب تشریع در

مقایسه این تکیه با تکایای طریقرت قادریره در سرنندج ،از

کرمانشاه و نواحی جنوبی کردستان بودند  -در حوزههای

آن بسیار تمجید میکند و برنامههای طریقتی ایرن تکیره را

درسی علمای شیعه کربال ،از شواهد دیگری است کره برر

میستاید .وی در این کتاب وصف اغرراقآمیرزی از شریخ

این امر صحه میگزارد .وی که پدرانش از مشرایخ سرنی-

صوفی و طریقرت قرادری ارائره کررده و از آن بره عنروان

مررررذهب اهررررلطریقررررت در کردسررررتان عررررراق

«الصراط المرتضویه» یاد میکند و رهروان ایرن طریقرت را

بودند(سلطانی )6/469 :1919،سالهرا نرزد آقامحمرد براقر

بررر شرراهراه شررریعت و طریقررت مرریستاید(خالصرری

وحید بهبهانی (وفرات  1492ق1139/م) و دیگرر علمرای

قررادری .)2-4 :1919،وی در ایررن نوشررته اقامررت افررراد

شیعی کربال تلمذ کرد و تحصیالت حوزوی خرود را نرزد

مختلف از ترکها ،فارسها ،کردها و دیگر قومیرت هرا برا

ایشان به پایان رساند (سلطانی .)6/143 :1919،این امرر در

مذاهب مختلرف را در ایرن تکیره تأییرد مریکند(خالصری

میان کردهای ایران نیز مشهود بوده اسرت؛ زیررا گرزارش-

قادری .)6 :1919،اقامت بلندمدت خود او در میان تکایرای

هایی از حضور طالب طریقتی شافعی مرذهب در محضرر

سنندج و شیوخ کُرد طالبرانی در کرکروک ،نشران از عردم

اساتید شریعه وجرود دارد؛ ماننرد میررزا عبردالقادر پراوهای

تعصب این طریقت در انتخاب مریدان و طرالب خرود از

(1466-1941ق1123-1319/م) عررارف راه طریقررت کرره

میان مذهبی خاص دارد و نیز نشران از تسرام و نزدیکری

دیوان شعری به زبان کردی گورانی از او براقی اسرت و از

افکار و عقاید این طریقت با افکار و عقایرد شریعی اسرت

محضر شاعر و عارف کرمانشاه ،سیدصال حیرانعلری شراه

که طالب و مریدان شیعهمذهب را جرذب تکایرای آنهرا

ماهیدشرررتی(1424-1949ق1196-1392/م) بهرررره بررررده

ساخته است.

است(افشار سیستانی331 :1911،؛بورهکهیی)4/121 :1919
حیرانعلی شاه متولد ماهیدشت کرمانشاه برود و در کاشران،

 -5مهدویت در طریقت و تشیع

مشهد و کربال تحصیالت حوزوی خرود را تکمیرل کررد.

مهدی در اصطالد مسلمین به شخصی گفته مریشرود کره

سپس به کرمانشاه بازگشت و مردت سری سرال ترا زمران

در آخرالزمان هور خواهرد کررد .شریعیان ایرن منجری را

وفات خود به ارشاد مردم پرداخت(بورهکهیی-123 :1919

فرزند امام حسن عسکری(ع) میدانند و دو غیبت برای او

 .)4/121این امر نشان از همخروانی مراکرز تعلیمری اهرل-

قائلند؛ اولی غیبت صغری به مردت  63سرال کره از سرال

طریقت شافعیمذهب با شیعیان دارد که در گذشته وجرود

469ق112/م آغراز و ترا سررال943ق321/م ادامره یافررت و

داشته است .در کتاب جذبه عشق که دیوان شعری از یکی

دومی ،غیبت کبری از سال943ق321/م به بعد شروع شده

از شیوخ کُرد برجسته طریقت قادری است ،نکرات بسریار

و هنوز نیز ادامه دارد(مشکور .)194 :1913،جمهور اهرل-

جالبی از نزدیکی و همسویی طریقتهای رایج در منراطق

سنت ،مهدی را در کسی تعیین نمیکننرد ،بلکره مهردی را
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 22/

نوعی مجدد دیرن اسرالم مریداننرد کره مصرل عرالم در

میالدی بود؛ زیررا گرزارشهرایی در دسرت اسرت کره در

آخرالزمان است .در کتب احادیث اهلسنت مانند صرحی

سررال1921ق1691/م یکرری از شرریوخ طریقترری کُرررد در

ترمذی ،ابوداود ،ابنماجه و مسند ابرنحنبرل ،احرادیثی در

آناطولی به نام شیخ محمد نیویک در ناحیه دیاربکر ادعرای

هور این فرد مجدد آمده است .با وجود این ،امام بخراری

مهدویت کرد و مرردم بسریاری از کردهرا برهدور او جمرع

و مسلم بر صحت آن اخبار تردید کردهانرد و آنهرا را در

شدند؛ اما این فرد بهدست دولت عثمانی اسریر شرده و بره

دو کتاب حدیث خود نیاوردهاند (مشکور .)141 :1913،به

زندان افتاد و با این اقردام ،پیرروانش پراکنرده شردند(ارفع،

خالف این نظریره ،شریعیان امامیره مهردویت را شخصری

46 :1366؛ هرررررررراوری باخررررررررهوان .)32 :4999،در

میدانند نه نوعی ،و برآننرد کره رشرته امامرت بره نرص از

سال1916ق1666/م برای بار دوم در ناحیه موصرل عرراق،

رسول خدا به حضرت علی(ع) و به وراثرت از ایشران بره

یکی دیگر از شیخ زادگان کُررد ادعرا نمرود کره او مهردی

فرزندانش تا امام مهدی ،فرزنرد امرام حسرن عسرکری(ع)

منتظر است و جماعتی را بره دور خرود جمرع نمرود؛ امرا

تداوم مییابد و با غیبت ایشان ،سلسله امامت همانران ترا

حکمران عثمانی در شهر موصل او را دسرتگیر کررد و بره

هور دوباره وی پابرجاست(مشکور .)143 :1913،مشرایخ

استانبول فرستاد .سلطان محمد چهارم این فررد را بخشرید

طریقتی کردستان بره دلیرل ا هرار ارادت فرراوان بره ائمره

و آزادش نمررود (زکرری1/131 :1924،؛ هرراوری باخرره-

اثناعشررری(ع) بسرریاری از عقایررد شرریعه در خصرروص

وان .)31 :4999،هرررور مررردعیان مهررردویت در منررراطق

امامانشان را پذیرفته و جزو اصول عقیدتی خود قررار داده-

کردنشین ،نشران از تعمیرق اعتقراد بره مهردویت در میران

اند و همواره مروج این عقاید در میان مرردم کُررد بروده و

کردها بود که شیوخ طریقتی بهطور گسرترده مرروج آن در
S

هستند .از جمله آنها ،اعتقراد بره غیبرت امرام دوازدهرم و

میان ایشان بودند.
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مهدویت است؛ یعنی این گروه از مسلمانان اهلسنت ،تنها
اجتماعات سنی مذهباند که در عقیده مهدویت با شیعیان

کاهش دامنه نفوذ طریقت در کردستان

هماهنگاند و به دلیل انتسراب سلسرله نسربی و طریقتری

دامنه نفوذ طریقتهای صوفیه در میران کردهرا بخصروص

خود به ائمه اثناعشری ،منجی آخرالزمران را همران فرزنرد

در مناطق کردنشین ایران بشدت در حال اضمحالل اسرت

امام حسن عسکری(ع) میدانند .ایرن امرر بره وضرود در

و به تبع آن ،یکی از مهمتررین عوامرل تقررّب و نزدیکری

قصیده معروف موالنا خالرد نقشربندی کره مرروج اصرلی

میان کردهای شافعی مرذهب و تشریع در حرال فروپاشری

طریقت نقشبندی در مناطق کردنشرین اسرت ،هویداسرت؛

است .با سقوط طریقت در کردستان و دور شدن کردهرا از

زیرا همانان که در قصیده مذکور بدان آشاره گردیرد ،وی

عقاید و افکار صوفیانه ،مظاهر عقیدتی مشرترک و فراوانری

فرزند امام حسن عسکری را همان منجی معرفی نموده که

که کردهای شافعی مذهب را به شیعیان نزدیک کررده برود

با هورش امنیت و عدالت در جهران گسرترده مریگرردد
(محهمهدی(شپول) .)96 :1962،مشایخ طریقتی آنانان ایرن
عقیده را در میان مردم کُررد گسرترش داده بودنرد ،کره در
پارهای از مواقع ،برخی از آنان با این ادعا که ایشان مهردی
منتظرند ،خروج کرده و جمعیتی انبروه از کردهرا را برهدور
خود جمع کردهاند .اوج این نوع فعالیتها در قرن هفدهم
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و پیوند میداد ،در حال نابودی اسرت و مرزهرای آیینری و
شریعت ،میان دو گروه نمایانتر شرده اسرت .ایرن عامرل،
ورود و خروج افراد و طوایف کُرد به مرذهب دیگرر را –
که در قدیم زیر سلطه طریقت به چشم مریآمرد -از میران
برررده اسررت .آمررار تکایررا و خانقرراههررای صرروفیه و تعررداد
دراویش و صوفیان فعال در آنها ،در مقایسه با گذشرته در

 /96پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاهم ،دورة جدید ،سال ششم ،شمارة چهارم (پیاپی ،)42زمستان1939

مناطق کردنشین اصال قابل قیاس نیست و تعرداد دراویرش

زیرا این تعداد عضو فعال در تکایرای کردسرتان ،حتری برا

فعال در تمام نواحی کردنشین ،بسررعت قابرلتروجهی در

اعضای فعال یک تکیه شهری یا روستایی در قردیم االیرام

حال کاهش بوده و جمعیت فراگیر آنان در میان کردهرا در

برابری نمیکند .این بدین معنری اسرت کره مرردم کُررد از

چند دهه اخیر به اجتماعاتی بسیار انردک در دل شرهرها و

اواخر دوران پهلوی و مقارن با هور انقالب اسرالمی ،بره

روستاهایی خاص محدود شده است .جمعیت این گرروه-

سرعتی بسیار چشمگیر ،عقیده به مذهبشافعی را از یروغ

های انردک نیرز سریر نزولری بره خرود گرفتره و در حرال

و سیطره مسلکهای طریقتری بیررون کشریده و پیرروی از

اضمحالل است و بعید به نظرر نمریرسرد در چنرد سرال

مذهب فقاهتی شافعی براساس مسرلک اشرعری را دوبراره

آینده اثری از این اجتماعات در میران کردهرا براقی بمانرد.

جایگزین آن نمودهاند .ایرن در حرالی اسرت کره در دهره

مردوخ کردستانی ،در کتاب تاریخی خرود پرس از معرفری

چهل و پنجاه شمسی اوج اقتدار و نفوذ شیوخ طریقتری در
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بلوکات قلمرو کردستان اردالن ،تعداد مساجد آنهرا را نیرز

مناطق کردنشین ،بخصوص مناطق کردنشین ایران برود .در

 ،19بانه  ،1پاوه  ،2جروانرود  ،... 2نوشرته اسرت (مرردوخ

دینی در مساجد و مدارس علمیره ،تنهرا بره اجرازه شریوخ

کردستانی )4/21-61 :1921،و در ادامه اذعان مریدارد کره

معتبر طریقتی در آن منطقه انجام میشرد .شریوخ طریقرت

تمرام دهررات و قصرربات ایررن بلوکررات نیررز دارای مسررجد

قدرت تعطیلی این مدارس را داشته و اگر عالمی عقیردهای

هستند .بنابراین ،تعداد مسراجد فعرال در قلمررو اردالن را

را مخالف با نظر ایشان مطرد مریکررد ،او را تبعیرد مری-

بیش از  1299باب دانسته اسرت(مردوخ کردسرتانی:1921،

کردند (حسینی .)4-1 :1934،از ایرن زمران رهبرری امرور

 .)4/21وی به تعداد تکایا و خانقراههرای فعرال در مراکرز

دینی کردها از مشایخ طریقتی و تکایای آنهرا بره علمرای

اصلی این بلوکات نیز اشراره کررده کره در حردود نصرف

دینی و فرهیختگان جدید دانشگاهی انتقرال یافرت کره برا

تعداد مساجد است .البته ،باید اذعان نمود اداره مساجد نیرز

رجوع به کتب معتبر اهلسنت ،مذهبشافعی را از افکار و

در این عهد بهدست مشایخ طریقتری انجرام مریگرفرت و

عقاید صوفیانهای کره آن را در میران کردهرا -برهصرورت

خود مسجد نیز قسرمتی از سیسرتم طریقرت برود .امرروزه

کامل پوشانده بود  -بیرون کشیدند و با انجام این کار مررز

استان کردستان ایران که مرزهرای آن بخشری از کردسرتان

میان کردهای سنیمذهب با شیعیان را که قبال بهدلیل رواج

اردالن است و تمامی مناطق اردالن قردیم را شرامل نمری-

شدید افکار طریقتی نرامعلوم برود ،مشرخص نمودنرد.آغاز

شود ،بیش از دو هزار و هشتصد مسرجد فعرال شرهری و

این انتقال را باید اواخر دهه پنجاه شمسی دانست .تأسیس

روستایی دارد که بیشترین رشرد نیرز در احرداث مسراجد

شاخه اخوان المسلمین کردستان ،در شهر حلباه عراق در

شهری اتفاق افتاده است (میمنرتآبرادی)1 :1939،؛ امرا در

سال 1922ش1312/م به رهبری مُالعثمان عبدالعزیز ،پایره

مقایسه با گذشته ،شمار تکایا و خانقاههرای فعرال بشردت

ورود فعالیت دیگر احزاب مذهبی در میران کردهرا برود و

رو به کاهش است؛برای نمونه ،امروزه در استان کردسرتان

پیوستن گستره علما و فرهیختگان کُررد بره ایرن احرزاب،

ایران تنها  64تکیه شهری و روسرتایی وجرود دارد کره در

زمینه آشنایی مردم با اصول فقهی و کالمی مرذاهب اهرل-

تمام آنها  9699نفر عضرویت دارنرد(مبارکی.)19 :1912،

سنت را به صورت علمی فراهم کرد(شهعبرانی.)9 :1939،

نگاه کردن به این آمار و مقایسه آن با گذشته ،نشران از دور

این امر زمینه دور شدن هرچه بیشتر مردم از افکار طریقتی

شدن و فاصله گرفتن مردم کُررد از سرلوک طریقرت دارد؛

را بهدنبال داشت .عضویت گسترده علما و طالب کُررد بره
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ذکر کرده است؛ مثال تعرداد مسراجد سرنندج را  ،24سرقز

این زمان درس خواندن طلبهها و تدریس فقهاء و علمرای

طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 22/

یکی از این احزاب و موضع گیریهای گروهی و منسرجم

مرکزی حرکت کرده و ارتباطرات نزدیکری برا دول حراکم

ایشان  -مقارن با اواخر دوران حکومرت پهلروی – رونرد

داشته و دارند .اینان صرف نظر از تعداد انگشرت شرماری

گسترش مبانی اصیل عقاید اهرلسرنت در میران کردهرا را

هماون شیخ محمود برزنجی ،شیخ عبیرداهلل نهرری ،شریخ

تسریع نمود و همراه شدن این جریانها برا افکرار انقالبری

سعید پیران و شیوخ بارزان ،همگی هری گراه وارد مسرائل

ایران در این برهه از زمان ،دور شدن هرچره بیشرتر مرردم

اجتماعی و آالم مردم کُرد نشدهاند؛ بلکه هرمّ و غرم آنران

کُرد از طریقت را بهدنبرال داشرت؛ زیررا مشرایخ طریقتری

محدود کردن اذهان مریردان و دور کرردن آنران از اسرالم

کردستان به مراکز قدرت دولت پهلوی وصل شرده بودنرد

فقاهتی و تنیدن خرافرات بره دور افکارشران بررای حفرظ

و بررا تکیرره بررر آن ،منررافع کررالن اقتصررادی برررای خررود و

پایگاه اجتماعی خرود در میران مرردم بود(مبرارکی:1912،

وابستگانشان فراهم کررده بودنرد و در قبرال ایرن امرر ،بره

.)132

چشم بینای رژیرم ،بررای اداره امرور مرذهبی و تحرکرات

سلطه شیوخ طریقتی بر کردستان آنانان گسترده و فراگیرر

اجتماعی مردم کُرد تبردیل شرده بودنرد .پیرروزی انقرالب

بود که نقد عملکردشان را برای افراد مشرکل مریسراخت؛

اسالمی در بهمن ماه سرال 1921ش1311/م ،نقطره پایرانی

زیرا شیوخ کردستان همرواره برا مراکرز قردرت دولتری در

بود بر پیکره عظیم طریقت در میان کردها؛ زیررا مناسربات

ارتباط بوده و به این طریق بر امالک فراوانی مسلط شردند.

نزدیک سران مشایخ طریقتی با رژیم پهلوی ،پایگاه ایشران

آنان با در دست داشرتن قردرت حکرومتی و منرابع مرالی

را در میان تودههای مرردم متزلرزل کررده برود .در مقابرل،

فراوان در کنار اطاعت محض پیروانشران از ایشران ،تروان

همراهی احزاب مذهبی شکل گرفته با جریانهای انقرالب

برخورد با هرگونه مخالفت را دارا بودند تا آنجرا کره همره

اسالمی – که کسانی هماون ناصر سبحانی ،احمد مفتری-

علمای دینی کُرد نیز ثناخوان آنها شرده بودنرد و جرر ت

زاده ،محمد ربیعی و دیگران آنها را رهبری مریکردنرد –

خرده گرفتن برر اعمرال آنران را نداشرتند .یکری از اولرین

موجب مقبولیت بیش از پیش آنهرا از جانرب مرردم کُررد

کسررانی کرره بررر ضردّ ایررن رویرره قیررام کرررد ،مررال محمررد

گردید .سقوط طریقت با سقوط دولت پهلوی قرین برود و

کویی(12وفات1969ق1322/م) بود که به عنروان پرچمردار

قیل و قالهای جسته و گریخته صوفیان و مشایخ طریقتری

مبارزه با سلطه افکار شیوخ بر مردم کُرد شناخته مریشرود.

در کنج خلوت تکایای متروکه شهری و روستایی  -چرون

وی در دیوان شعر خود ،سلطه افکار طریقتی بر کردسرتان

بررا برنامررهای علمرری و اصررولی همررراه نبررود  -هرری گرراه

و وجود مشایخ را مایه انحطاط جامعه کردسرتان دانسرته و

نتوانست هیمنه گذشته خود را احیا کند و یا الاقل از رونرد

کارهای شیوخ را جز منفعرتطلبری و جمرعآوری ثرروت

اضمحالل خویش جلوگیری نماید.

نمیداند و شدیدا بر عقایرد ایشران مریترازد(کویی:1363،

 .)43-14 NOORMAGSبعررررد از او شرررراعر کُرررررد ،فررررایق برررری-
در کلیه شجرهنامههای شیوخ طریقتی کردستان ،مقام ارشاد
و طریقت از پدر به پسر ،بهطور موروثی انتقال مرییابرد و

کس(16وفات1961ق1321/م) در اشعار خرود مایره تبراهی

پسر بزرگ ،خواسته یا ناخواسته بدون در نظر گرفتن علرم

دینی و عقب ماندگی مردم کُرد را پرداختن مردم بره امرور

و لیاقت ،بر کرسی طریقت مینشریند .شریوخ کردسرتان از

طریقت و پیروی کورکورانه ایشان از شیوخ بیسواد و مرال

نفرروذ سیاسرری و اجتمرراعی برراالیی در میرران مررردم کُرررد

اندوز معرفی میکند و حتی رفتن به بهشت همراه برا ایرن

برخوردار بوده و با در دسرت داشرتن قردرتهرای کرالن

شیوخ جُهّال را شایسته خود نمیبیند(بیکس.)66 :1963 ،

اقتصادی ،مستقیم یا غیرمستقیم در تأمین منافع دولتهرای

از این زمران مخالفرت علمرا و دانشرمندان کُررد برا افکرار
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عبرررردالرحمن شرررررفکندی ،معررررروف برررره «هرررره-

پیروی مردم کُرد از افکار و عقاید طریقرتهرای صروفیانه،

ژار»(11وفرررررات1963ش1339/م) ،قرررررانع(11وفرررررات

یکی از عوامل تأثیرگذار در همگرایی و نزدیکی مردم کُررد

1912ق1362/م) و دیگر نویسندگان شهیر کُرد ،دامنه ایرن

به مذهب تشیع بود؛ زیرا در سایهسار افکار طریقتری ،ایرن

مخالفتها گسترده گشت .با گسترش سط آگراهی مرردم

مردم ،اشتراکات بسریاری برا شریعیان داشرتند و گسرترش

و عملکرد ضعیف شیوخ کردستان ،رفرتن بره خانقراههرا و

عقاید شیعی در میان خود را منافی پیروی از مرذهب امرام

تبعیت از شیوخ در میان مردم کُرد بسرعت کاهش یافت و

شافعی تشخیص نمیدادنرد .پیونرد سلسرلههرای نسربی و

دایره پیروان شیوخ به تعدادی اندک از پیرمردان و پیرزنران

طریقتی مشایخ کردستان به ائمه شیعه(ع) ،اشتراک حروزه-

بیسواد محدود گشت(مبارکی.)922 :1912،

های درسی ،وجود مضامین بسریار شریعی در نوشرتههرای

خانقاه ها و تکایای کردستان هم اکنون از رونق افتراده

آنان و حضور مشایخ کُرد در مراسم شیعیان ،همگی نشران

و از رفت وآمد خیل جوانان بره آن هرا دیگرر خبرری

از تسام طریقت در همگرایی برا مرذهب تشریع داشرت.

نیست و کارکردهای فرهنگی و علمی آنهرا امرروزه

همگرایی و نزدیکی ایجاد شده آنانان برود کره گسرترش

به مساجد انتقال یافته اسرت .جنبره مروروثی داشرتن

تشیع در مناطقی از نرواحی کردنشرین را درپری داشرت و

طریقت ،وابستگی شیوخ به مراکرز ثرروت و قردرت،

طوایفی از کردها در نتیجره مهراجرت یرا اسرکان علمرای

مخالفررت برخرری از آداب و عقایررد ایشرران بررا اصررل

شیعی در میان خود و یا متغیرهایی از این دست ،به آسانی

شریعت اسالم و مذاهب اهل سنت و مخالفت فراگیرر
علما ،شعرا و نویسندگان کُرد برا افکرار طریقتری ،از
عوامل مؤثر برچیده شدن دامنه نفوذ شریوخ و عقایرد

NOORMAGS

طریقترری علنرری شررد و در نوشررتههررای کسررانی چررون

نتیجه

تغییر مذهب داده و شیعه میشدند؛ زیرا در فضرای ایجراد
شده اصل بر پیروی از طریقت برود و اختالفرات طریقتری
در جامعره کردسرتان بره جرای اختالفرات مرذهبی ،نمرود

طریقتی از جامعه کردستان بود(مبارکی.)961 :1912،

بیشررتری داشررت .شررکلگیررری و گسررترش احررزاب و

فعالیت گسترده احزاب اسالمی در مناطق کردنشین و

جماعتهای اسالمی در مناطق کردنشین ،باز شدن درهای

تأسیس دفاتر ،سایتها و شبکههای ماهوارهای فراوان

کردستان به روی افکار و عقاید مرذهبی ،فعالیرت گسرترده

که به صورت علمی ،تبلیغ مبانی عقیدتی اهلسرنت را

شبکههرای مراهوارهای و مجرازی در تبلیرغ مبرانی علمری

در میان کردها عهدهدار شده اند ،دور شردن هرر چره

مذاهب اهل سنت و عدم توانایی طریقرت در پاسرخگویی

بیشتر ملت کُرد از عقاید طریقتی را به دنبرال داشرت.

به مسائل و نیازهای روز ،کاهش دامنه تبعیت مردم کُرد بره

البته ،مشایخ طریقتی و گروه های صوفیه نیز با خرالی

پیروی از طریقتهای صوفیانه را درپی داشت که رونرد آن

کردن صحنه رقابت و خزیدن به کن ج خلوت تکایا و

از اواخر دوران پهلروی در منراطق کردنشرین ایرران نمرود

بی توجهی مفرط به تأثیر این رسانه ها در هدایت امور

بیشتری داشت.کنار رفرتن چترر طریقرت از فضرای آیینری

مذهبی مردم ،سقوط هرچه بیشتر خود در میان کردها

کردستان ،همگرایی مذهب امام شافعی با عقایرد شریعی را

را تضمین نمودند و پیروزی رقبرای خرود در زدودن

دچار اختالل کرد و بازگشت کردهرا بره پیرروی از اسرالم

افکار طریقتی و صوفیانه از تنه مذهب امام شافعی در

سنتی اهلسنت را درپی داشرت و مرزهرای مرذهبی میران

میان کردها را نظارهگر شدند.

کردهای سنی و شیعیان مشخص و نمایان گشت.
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پینوشت

 -16فایق بی کس (1942-1961ق1391-1321/م) از شراعران

 -1تکفف یا دست بسته نماز خواندن ،یکی از آدابی اسرت کره

مشهور کُردزبان در اواخر قرن سیزدهم و اوایل قررن چهراردهم

برخی مسلمانان در زمان خواندن نماز آن را انجام میدهنرد .در

قمری است .وی ساکن سلیمانیه عراق برود و عرالوه برر زبران

قررار

مادری خود ،کردی ،با زبان هرای فارسری ،عربری و ترا حردی

میگیرد .اکثر اهل سنت (حنفری ،حنبلری و شرافعی) تکفّرف را

انگلیسی آشنا بوده و در دیوان شعر خود به زبران هرای کرردی،

سنت پیامبر(ص) بره شرمار مریآورنرد و گرچره آن را واجرب

عربی و فارسی اشعاری سروده است(بوره که یری-111 :1919،

نمیدانند ،ولی انجام آن را مسرتحب مریداننرد .برخری از اهرل

 .)4/141فرزندش ،شیرکو بیکس بدون شک از برجسرتهتررین

سنت (مالکی) دست نبستن را سنت می داننرد و عمرل تکفرف

شاعران و نویسندگان معاصر کردسرتان اسرت کره چنردین برار

در نماز را مستحب به شمار نمریآورنرد .شریعیان انجرام آن در

موفق بره اخرذ جرایزههرای برینالمللری ادبیرات جهرانی شرده

نماز را موجب بطالن نماز فرد می دانند(مؤلف).

است(مؤلف).

تکفّف ،هنگام ایستادن دست راست بر روی دست چر

2 -Qazanqayah

 - 11عبررررردالرحمن شررررررفکندی (1999-1963ش-1339/

 - 9برزنجه یکی از شهرهای کردستان عراق است که در ناحیره

1344م) ،ملقب و متخلص به «هَژار» از نویسرندگان ،مترجمران

تاریخی شهرزور قرار داشته و امروزه از توابرع اسرتان سرلیمانیه

و شاعران برجستۀ کُرد ایران بود .از کارهای برجستۀ او ترجمرۀ

عراق است (مؤلف).

کتاب قانون در طب بوعلی سینا از عربری بره فارسری ،ترجمرۀ
4 -Badinan

منظوم رباعیات خیام از فارسی بره کرردی و فرهنرگ کرردی ر

5 - Bukhara

فارسی «ههنبانه بورینه» است .وی در سرودن شعر ،تحت ترأثیر

6 -Jaf

شاعران برجستۀ کُرد مانند احمد خانی ،وفایی ،مالی جزیرری و

7 -Qaradagh

قادر کویی بود (کیهان فرهنگی.)6-1 :1961،

8 -Tavilah

 -11محمد دوالشری مریروانی (1911-1912ق1399-1362/م)

9 -Beyare

متخلص به «قانع» شراعر معاصرر کُررد ،در روسرتای دوالش ،از

10 -Barzan

توابع شهر مریوان به دنیرا آمرد .درونمایره بیشرتر اشرعار وی در

11 -Shamzin

دیوان شعرش ،ستایش آزادی ،وطن و پررداختن بره مشرکالت

12 -Bamarn

مردم مستمند است ،از ایرن رو ،وی را شراعر مستضرعفان کُررد
MA
GS

14 - Mahan

کالسیک کُرد ،چون :نالی و حاجی قادر کرویی اسرت .قرانع بره
NO

OR

13 -ShabanKareh

لقب دادهاند .اشعار او وزن دار و بیشتر تحرت ترأثیر شراعرهای

 -12مال محمرد کرویی (1439-1969ق1116-1322/م) شراعر

زبان های کرردی ،عربری و فارسری شرعر سرروده؛ ولری بیشرتر

برجسته کُرد ،متولد شهر کویسنجق در کردستان عراق بود .پرس

شهرت او به خاطر اشعار ساده و روان کرردی اوسرت(بوره کره

از اتمام دروس حوزوی به عنوان مفتی اعظم شهر خود شرناخته

یی.)4/111-119 :1919،

شده و میان مردم به «مه الی گوره»؛ بره معنرای آخونرد برزرگ
مشهور بود .وی به عنوان نماینده پارلمان والیت موصل ،قاضری

منابع فارسی:

کویسنجق و عضو نمایندگان مجلس عراق مشغول به کار شرد.

 -ارفع ،حسن1366(.م).کردها و یرک بررسری تراریخی و

از وی دیوان شعری به زبان کُردی و تفسیری از قرآن کرریم بره

سیاسی ،لندن ،اکسفورد ،ترجمه از متن انگلیسی.

همین زبان ،برجاست که بارها به چاپ رسیده است (بروره کره

 -افشررار سیسررتانی ،ایرررج1911(.ش).کرمانشرراه و تمرردن

یی.)4/629-629 :1919،

دیرینه آن ،تهران :زرین.
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 -اکبری ،مرتضی1916(.ش).تاریخ استان ایالم از آغراز ترا

 -خواجرره الرردین ،سرریدمحمدعلی(.برری تررا).سرسررپردگان،

سقوط قاجاریه(تحوالت سیاسری ،اجتمراعی ،اقتصرادی و

ترراریخ و شرررد عقایررد دینرری و آداب و رسرروم اهررل

مذهبی) ،قم:انتشارات فقه،چاپ دوم.

حق(یارسان)،تهران :نشر کتابخانه منوچهری،چاپ دوم.

 -انصرراف پررور ،غالمرضررا1913(.ش).ترراریخ سیاسرری و

 -دفتری ،فرهراد 1912(.ش).تراریخ و عقایرد اسرماعیلیه،

جغرافیایی مردم کُرد ،تهران:ارمغان.

ترجمه فریدون بدرهای،تهران :نشر پژوهش فرزان روز.

 -تاج بخش ،احمرد1911(.ش).تراریخ تمردن و فرهنرگ

1913(.____________ -ش).اسررررماعیلیه و ایررررران

ایران از اسالم تا صفویه،شیراز :نوید.

(مجموعه مقراالت) ،ترجمره فریردون بردرهای ،ویررایش

عباسی ،تصحی ایرج افشار ،تهران:امیرکبیر،چاپ سوم.

 روحررانی ،کمررال1912(.ش).ترراریخ جررامع تصرروف درGS

 -ترکمرران ،اسررکندر بیررگ1914(.ش).ترراریخ عررالم آرای

شکوه ذاکری،تهران :نشر پژوهش فرزان روز.

در تاریخ ایران (سیده خاتون ،ترکان خراتون و جران بریگم

عرفان از آغاز تاکنون،تهران:نشر سامرند.

خاتون) ،مجله بانوان شیعه ،ش ،6-1صص.11-23

 -سررلطانی ،محمررد علرری1919(.ش).ترراریخ تصرروف در

RMA

 -ترکمنی آذر ،پروین1912(.ش).حاکمان زن شیعهمرذهب

کردستان ،نقد و بررسی طریقت قادری بره ضرمیمه تراریخ
NOO

 -جعفریان ،رسول1919(.ش).دیرن و سیاسرت در دولرت

کرمانشاه به انضمام پیشینه سالسل و فرق صوفیه در غرب

صفوی ،قم :انصاریان.

ایران ،تهران:نشر فرهنگی سها.

1911(._____________ -ش).تاریخ تشیع در ایرران

 -سررلطانی ،محمررد علرری1919(.ش).ترراریخ تشرریع در

از آغاز تا طلوع دولت صفوی،تهران :نشر علم.

کرمانشاه(6و،)1تهران:انتشارات سها.

 -حرراجی بکترراش ،محمررد بررن ابررراهیم بررن موسرری

 -سررلیمانی ،مرضرریه(.بهمن1911ش).پررویش صرروفیان در

خراسانی1911(.ش).مقراالت غیبیره ،بره کوشرش احسران

شبه قاره؛ نگاهی به کتاب تصوف هنردی از قررن هفردهم

شکرخدا ،تهران :انتشارات پیام.

برردین سررو ،ماهنامرره کترراب مرراه دیررن ،سررال سرریزدهم،

 -حسررن زاده ،اسررماعیل0331(.ش).حکومررت ترکمانرران

ش(41پیاپی ،)121صص.21-22

قراقویونلو و آق قویونلو در ایران ،تهران :سمت.

 -سنندجی ،میررزا شرکراهلل1912(.ش).تحفره ناصرریه در

 -حسینی ،سیف اهلل1934/96/49(.ش ).گروه ها و جریان

تاریخ و جغرافیای کردستان ،بره اهتمرام و مقدمره مفصرل

های اسالمی در مناطق کردنشین ایران در دوران پهلروی و

حشمت اهلل طبیبی،تهران :انتشارات امیرکبیر.

انقالب اسالمی،جوانرود ،مصاحبه حضوری.

 -شرررررررراهمرادی ،سیدمسررررررررعود و اصررررررررغر

 -خالصررررررری قرررررررادری طالبرررررررانی کُررررررررد،

منتظرالقائم(.بهرار1934ش).تشرریع قراقویونلوهررا(119-114

عبدالرحمن1919(.ش).جذبره عشرق،مشرهد ،از منتشررات

ه.ق) ،پژوهشهای تراریخی(علمی -پژوهشری) ،اصرفهان،

حاج محمود محمدی طالبانی قادری ،چاپخانه سعید،چاپ

دانشکده ادبیات و علروم انسرانی دانشرگاه اصرفهان ،سرال

چهارم.

چهررل و نهررم ،دوره جدیررد ،سررال پررنجم ،شررماره اول

 -خمینرری ،سیدحسررن1913(.ش).فرهنررگ جررامع فرررق

(پیاپی ،)11صص.14-23

اسالمی ،بر پایه دستنوشرته هرای آیرت اهلل سرید مهردی
روحانی ،تهران :انتشارات اطالعات.
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طریقت های صوفیه؛ عامل همگرایی کردها به تشیع در کردستان از سال391ق تاکنون 19/

 -شیخ احمردی ،سیداسرعد1911(.ش).محبرت اهرلبیرت

فرهنگ و ارشاد اسالمی کردستان ،ش ،42-42سال هفرتم،

رسررول(ص) و شرراعران پارسرری گرروی عررراق ،فصررلنامه

.13-19

مشکوه ،ش.2

 -مررردوخ کردسررتانی ،شرریخ محمررد1921(.ش).ترراریخ

 -شرررریردل ،تقرررری و محمدحسررررن رازنهان(.پرررراییز و

مردوخ(ترراریخ کرررد و کردسررتان و توابررع) ،برره اهتمررام

زمستان1939ش).بررسی و نقرش کرارکرد طریقرت هرای

فخرالدین غریقی ،سنندج:کتابفروشی غریقی،چاپ سوم.

صوفی در امپراطوری عثمانی با تأکید بر طریقت بکتاشریه،

 -مررزاوی ،میشررل.م1969(.ش).پیرردایش دولررت صررفوی،

نشریه تاریخ در آیینه پژوهش ،سال هشرتم ،شرماره سروم،

ترجمه یعقوب آژند،تهران :نشر گستره.

صص . 123-143

 -مشکور ،محمد جرواد1913(.ش).تراریخ شریعه و فرقره

 -صفی زاده(بوره که یی) ،صدیق1911(.ش).تاریخ کررد و

های اسالم تا قرن چهارم ،تهران :انتشرارات اشرراقی،چاپ

کردستان،تهران :نشر آتیه.

ششم.

 -فراهانی منفرد،مهدی1911(.ش)،.مهاجرت علمای شریعه

 -مصطفی امین ،نوشیروان4996(.م).تاریخ سیاسی کُردهرا،

از جبل عامل به ایران،تهران:امیرکبیر.

ترجمه اسماعیل بختیاری،سلیمانیه :انتشارات بنکه ی ژین.

 -کررربن ،هررانری1991(.ش).سرره گفتررار در برراب ترراریخ

 -میرجعفرررررررررری ،حسرررررررررین و کرررررررررورش

معنویات ایران،مجله دانشکده ادبیات دانشگاه تهرران ،ش،2

هادیان(.پاییز1911ش).جایگاه و کارکرد خانردان دُنبلری در

صص.69-26

تاریخ ایران ،صفویه ترا قاجرار ،دانشرکده ادبیرات و علروم

1913(.__________ -ش).ترراریخ فلسررفه اسررالمی از

انسررانی دانشررگاه اصررفهان ،فصررلنامه پررژوهش هررای

آغاز تا درگذشت ابن رشد ،با همکاری سیدحسین نصرر و

تاریخی(علمی -پژوهشی) ،دوره جدیرد ،ش  ،9صرص-1

عثمان یحیی ،ترجمه اسداهلل مبشری ،تهران :امیرکبیر،چراپ

.11

پنجم.

 -میرجعفری ،حسین1912(.ش).تاریخ تحروالت سیاسری،

 -کیهرران فرهنگی(.مردادمرراه1961ش).اسررتاد عبرردالرحمن

اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایرران در دوره تیموریران و

شرفکندی ،مترجم و شاعر کُرد ،نشریه کیهان فرهنگی ،ش

ترکمانان،تهران :سمت.

 ،29صص.6-1

GS

RMA

NOO

 -میمنت آبادی ،قباد/11(.اسفتد1939ش).ارائره آمراری در

 -گلزاری ،مسعود(.بی تا).کرمانشاهان – کردسرتان،تهرران:

خصوص تعداد مسراجد کردسرتان بره وسریله مردیر کرل

انتشارات آثار ملی ،ش .121

فرهنگ و ارشاد اسرالمی کردسرتان ،سرایت رسرمی خبرر

 -گولپینارلی ،عبردالباقی1912(.ش).موالنرا جرالل الردین،

گزاری تقریب).(www.taghribnews.com

ترجمه توفیق سبحانی ،تهران :پژوهشرگاه علروم انسرانی و

 -مینورسرررکی.و1921(.ش).ایرررران در سرررده پرررانزدهم

مطالعات فرهنگی،چاپ سوم.

میالدی(نهم هجری) بین ترکیه و ونیز ،ترجمره محمردباقر

 -مبارکی ،فرهاد(.پاییز  -زمستان1912ش).گرزارش طررد

امیرخانی،تبریز:نشرریه دانشرکده ادبیرات و علروم انسرانی

شناسررایی طریقررت قادریرره در اسررتان کردسررتان ،فصررلنامه

دانشگاه تبریز ،ش  ،1-4صص.134-122

فرهنگرری پژوهشرری فرهنررگ کردستان،سررنندج ،اداره کررل

 مینورسرررکی1913(.ش).کُررررد ،ترجمررره حبیرررب اهللتابانی،تهران :نشر گستره.
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 /24پژوهشهای تاریخی ،سال پنجاهم ،دورة جدید ،سال ششم ،شمارة چهارم (پیاپی ،)42زمستان1939

 -نرروری ،فریرردون؛ علرری اکبررر کجبرراف و فریرردون

 -البریفکررانی ،محمررد سررعید یاسررین1331(.م).فضررالء

الهیاری(.پرراییز 1939ش).چگررونگی گرررایش والیرران کُرررد

بهدینان ،إعداد مسعود محمد سعد ،دهوک.

اردالن بره تشرریع از صررفویه تررا قاجاریرره(1942-1412ق)،
فصلنامه علمی -پژوهشی شیعه شناسی ،ش ،92سال نهرم،
صص.116-111
 وان بررررررویین سرررررن ،مرررررارتین(.تابسرررررتان -پررراییز1912ش).کردهذذذا و اسذذذال  ،ترجمررره هوشررریار
ویسی،مریوان ،فصلنامه فرهنگی ،ادبری ،اجتمراعی زریبرار،
دوره جدید( ،)1-3سال دهم ،ش  ،61-64صص.11-29

 هادیان ،کورش1913(.ش).سده هرای سرروری ،نگراهیبه تاریخ و جغرافیای کردسرتاناردالن ،اصرفهان :انتشرارات
کنکاش.
منابع عربی
 -ابرروالعزم ،عبرردالغنی (.ربیررع الثررانی1294ق).مقابلرره مررع

المستشرقین کلود کاهن و انردری میکرل ،مجلره الشرؤون
العربیه ،العدد ،14صص .436-412

 احمد ،محمرد احمرد4993(.م).اکرراد الدولره العثمانیره،تررأریخهم االجتمرراعی و االقتصررادی و السیاسرری(-1349
1119م)،دهوک:مکتبه البدرخانیین،الطبعه األولی.
 البرزنجی ،سید احمد نقیب(.ال تا).دیروان،بغرداد :مطبعرهاالرشاد.
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