
 

 
 113 -231، ص 3111، پاییز و زمستان 13هم، شماره شناسی، سال هفدنامه انسان

 مقاله علمی

 شناسی طریقت قادریه در منطقه هورامان کردستان مردم
  ۲منصور منصوری مقدم، 3عزيز مصطفايی
 (04/0/1044، تاریخ تأیید: 66/41/1044)تاریخ دریافت:  

 چکیده
امان استان کردستان اين مقاله حاصل پژوهشی ميدانی در ميان دراويش طريقت قادريه در منطقه هور

نگاري انجام شده است. نگارندگان براي گردآوري اطالعات به طور متناوب و به  است که با روش قوم
آباد و شيخ هادي در روستاي دوالب و ساير روستاهاي منطقه  هاي عباس مدت چهار ماه در تكيه

م ذکر درويشان در ميدان هورامان تخت و هورامان ژاوره در سه بازه زمانی و موقع برگزاري مراس
اند. هدف از انجام اين پژوهش، مطالعه نظام معنايی و  تحقيق حضور يافته و در مراسم شرکت کرده

فرهنگی طريقت قادريه و وضيعت فعلی و جايگاه اجتماعی و اقتصادي شيوخ در ميان اهالی منطقه 
زي طريقت قادريه نوعی ور توان گفت آيين دين هاي پژوهش می هورامان است. بر اساس يافته

همبستگی اجتماعی را در ميان پيروان اين آيين و مناطق مختلف کردستان به وجود آورده است. قبل از 
داد؛ ولی به تدريج رواج  ورزي منطقه را شكل می انقالب، گفتمان دينی دراويش قادري، چهره دين

هاي جديد مجالی را  است. اين بحث ايجاد کردهاعتبار مطلق اين گفتمان تغيير جديدي در هاي  بحث
اي از سنت  ورزي دراويش همچون مؤلفه اند و در بعضی موارد، دين براي نقد عملكرد به وجود آورده

ورزي  ورزي دراويش طريقت قادري هنوز تعبيري زنده و پويا از دين شود. با وجود اين، دين تلقی می
و محدودتر  تر اي معين ويش قادري در حيطهورزي درا است. آنچه رخ داده است، قرار گرفتن دين

 اي معنوي، عرفانی و فردي است. است که حيطه
 ورزي، تصوف، طريقت قادريه، منطقه هورامان  : دينها كليدواژه
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 مقدمه 
شناختی دين است. مناسک در ارتباط با نظام  ها در مطالعه مردم مناسک يكی از مهمترين جنبه

هاي مناسكی  سازد و معتقدان به يک نظام اعتقادي، در کنش ا میاعتقادي، کليت نظام دينی ر
رسانند. به عبارت ديگر مطالعه امر قدسی، مستلزم  شان را به منصه ظهور می خود نظام اعتقادي

 8واکاوي دو مؤلفه است: مؤلفه عقيدتی و ذهنی و مؤلفه عينی و مناسكی. از زمانی که ردلف اتو
( و همزمان در فرانسه اميل 862: 6440العه امر قدسی پرداخت )به مط 8181در آلمان در سال 

( تا زمانی که 631: 8313به اين مسئله توجه و آن را در مطالعات اجتماعی وارد کرد ) 6دورکيم
شناسی دين ابعاد  (، سير مطالعه در مردم62: 8312اين مفهوم را بسط داد ) 3پس از آنها الياده

ظر دورکيم، ماندگاري يک دين منوط به کارکردهاي اجتماعی آن و تري يافته است. به ن گسترده
شوند )تامپسون  وجود باورهاي مشترك در معتقدان است که از طريق اعمال مناسكی تقويت می

(. به نظر دورکيم، امر قدسی عالوه بر اينكه جنبه انتزاعی و استعاليی 81-81: 8318و همكاران، 
يابند. پس در ديالكتيک نظام  ، زيرا مناسک، ظهور و بروز میدارد، قابليت درك عينی هم دارد

توان  يابد. از اين رو، مناسک را نمی اعتقادي و مناسک است که يک دين امكان ظهور و بروز می
هايی معنادار هستند که از نظام اعتقادي  فقط به منزله رفتار در نظر گرفت، بلكه مناسک کنش

(. با توجه به 802: 8312کنند )نادري،  ا از اين منبع اخذ میگيرند و معناي خود ر سرچشمه می
مذهب و پيرو فقه شافعی هستند و اين زمينه مذهبی، آنها را از همسايگان  اينكه اکثر کردها سنی

(، اين امر جايگاه 63: 8311کند )وان برونسن، ترك، آذري، عرب، فارس، ارمنی و لر جدا می
اند و به منش و درويش مسلک رده است. کردها مردمی صوفیاي براي نفوذ تصوف باز کويژه

اند و هر جا مسجدي باشد، خانقاهی نيز  بندي سر سپرده هاي قادريه يا نقشيكی از طريقت
( يكی از عوامل مهم رشد 8314اهلل تابانی ) (. به نظر حبيب616: 8310وجود دارد )طيبی، 

عشايري و زيست عشايري است  تصوف در ميان کردها، تطابق تصوف با جغرافياي
(. داشتن اقتدار، تأثير بر محيط، نوعی همخوانی با 03: 8312)پورمحمدي املشی و جوانمردي، 

اي به هاي ناسيوناليستی کردي، جايگاه ويژه فضاي اجتماعی کردستان و پيوستگی با برخی جنبش
هاي اکثريت تصوف و  یها و شيوخ داده است. اين همخوانی و تطابق با محيط از ويژگطريقت
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( رفتار و اعمال صوفيانه 8311) 8هاي صوفی در سراسر جهان است. به اعتقاد وان برونسنگروه
نسبت به مكان و زمان تغييرپذير بوده و در طول تاريخ تغيير کرده است. رفتار و عمل صوفيانه 

كال فرهنگی مردم هر به صورت دلخواه و براي مورد قبول واقع شدن، متمايل به سازگاري با اَش
اند. آنها شامل مراجعه به منطقه است؛ هر چند تعداد اندکی از اين اعمال در بين آنان مشابه

هاي پرهيزگار، به ويژه اگر براي شفاعت يا کمک باشد، استفاده از موسيقی،  هاي انسانمقبره
ار دادن هوشياري آور )مخدر( که باعث ايجاد وجد و خلسه و تحت تأثير قر رقص و مواد خلسه

شوند، نيايش به درگاه شيوخ يا استفاده از کرامات شيوخ زنده از طريق بيان ذکر و دعا، نسبت  می
هاي فراانسانی به شيوخ و همچنين تسليم بدون قيد و شرط مريدان به بزرگان اهل دادن قدرت

ياسی، سعيد تصوف است. همو معتقد است که نمونه اين نوع همخوانی در کردستان از بعد س
بندي  هاي قادري و نقش(. باور به تصوف به خصوص طريقت8110ها هستند )پيران و بارزانی

عالوه بر جنبه اعتقادي و مناسكی، يكی از ارکان نظام اجتماعی کردستان بوده است. در سال 
اند، فتهها و به تبع آن باورها و مناسک آنان از دو سو مورد حمله قرار گرهاي اخير، اين طريقت

هاي  کرده در کردستان و ديگري از طرف گروه يكی از جانب باورهاي عقاليی افراد تحصيل
ها و در نتيجه سلفی در منطقه. اين دو گروه تأثير بسيار زيادي بر کاهش باور به اين طريقت

 (. اين جنبه از8311اند )مفاخري باشماق و سلطانيان،  کاهش اعتقاد و معتقدان به آن داشته
تر تصوف، بدون شک، با  هاي اصيل مكتب»ناکامی تصوف از ديد اقبال الهوري جنبه عام دارد: 

اند، ولی نمايندگان شكل دادن و توجيه تكامل تجربه دينی در اسالم، خدمت بزرگی انجام داده
اند، قابليت آن ها، از جهت جهلی که نسبت به روحيه زمان جديد داشته روزهاي اخير اين مكتب

کنند هايی را تكرار می اند. پيوسته روشکه از انديشه و تجربه جديد الهام پذيرند، از کف داده را
هاي مختلف، با ما انداز فرهنگی ايشان، از جنبه هايی ايجاد شده بوده است که چشم که براي نسل

که  گرايی و رشد عقالنيت(. در کردستان نيز جريان علم8: 8302« )تفاوت بسيار داشته است
تحت تأثير تحصيالت مدرن و برخی عوامل بوده است، باعث گسترش رد و عدم باور به 

: 8316ها در کردستان شده است )محمدپور، بسياري از مناسک مذهبی به ويژه مناسک طريقت
گرايی و عقالنيت ناشی از آن،  (. عالوه بر تأثير علم332: 8312؛ منصوري مقدم و همكاران، 832

هاي ها، پيدايش و رشد جريانل مهم و مؤثر بر کاهش باور به تصوف و طريقتيكی از عوام
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هاي سلفی در اسالمی مدرن و به ويژه سلفيون در کردستان است. يكی از ارکان عقيدتی گروه
-کردستان که از طريق آن سعی در شناسايی خود به عنوان يک دين برحق دارند، حمالت دامنه

هاي ها و تبليغات خود بر عليه شيوخ و طريقتدر سخنرانی دار و بسيار زيادي است که
کند که  اي است که مخاطب در مرحله اول فكر میدهند. اين حمالت به گونه کردستان انجام می

اي به نام شيوخ و باور به آنان گر دين خاصی نيستند و فقط در پی زدودن خرافهآنها تبليغ
جريان از اين طريق در پی القاء و تبليغ عقايد خود است هستند، اما واقعيت اين است که  اين 

(. همزمان با تأثير اين عوامل مهم، فضاي مناسكی و دينی گذشته کردستان با 331: 8312)همان، 
رود و شاهد رشد نوعی از مدرنيسم دينی هستيم و همزمان با خود از بين می تنوع و انواع مراسم

گري و رشد خشونت  توان شاهد گسترش سلفیمعتقدان مردد، میهاي بنيادگرا در اين نفوذ گروه
در ميان مردم منطقه بود. بر همين اساس لزوم آشنايی با تصوف و مناسک و عقايد آنان بسيار 

شناختی طريقت قادريه در منطقه  مهم است و به همين دليل، اين پژوهش به مطالعه مردم
 هورامان استان کردستان پرداخته است.

 وب مفهومیچهارچ
، تعريف حداقلی از 8تاکنون تعاريف متعددي از دين بيان شده است. به نظر ادوارد برنت تايلور

(. تعريف ديگر از دين که 38: 8310)بووي، « باور به موجودات روحانی»دين عبارت است از 
 6يرتزنسبتاً متفاوت با تعريف قبل، ولی به همان اندازه تأثيرگذار بوده، از طرف کليفورد گ

دين نظامی از نمادهاست که کارش استقرار حاالت »شناس معاصر آمريكايی بيان شده است:  مردم
جنبه  3(. زاکرمن38)همان: « هاي قدرتمند، فراگير و ديرپا در ميان انسان هاست روحی و انگيزه

ط يا دهد و معتقد است در عين اينكه دين و مذهب به ارتبااجتماعی به تعريف دين و مذهب می
شود، اما مهمتر از آن )و به نحوي قابل پيوند با خدا يا واقعيت برين ديگري در آن بيرون مربوط می

مشاهده( دين و مذهب به ارتباط يا پيوند با مادر يا پدر يا شوهر يا زن يا خواهر يا دوست بر روي 
تعريف اوتو، کنش توان همچون (. در واقع دين را می844: 8310همين زمين خاکی بستگی دارد )

کننده احساس يا تجربه رازآلودگی  اي که مشخصتعريف کرد. واژه« امر مينويی»و واکنش افراد با 
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تر از آنكه به بيان درآيد ناشدنی است، چيزي فراتر از فهم عقاليی، زيباتر و عظيم عميق عظمت بيان
عميق رازآلودگی )همان،  کننده از احساس ساز، دهشتناك، و نشئه انگيز، افسونو يک حس هول

(. هر چند در اين زمينه توجه به جنبه مينويی و رازآلودگی مهم است، اما بايد اين نكته را در 62
اند گري فرهنگی قابل طرحها و ميانجیهاي عرشی فقط در ميان انساننظر گرفت که دين و قدرت

تأثيرپذيري فرهنگی و اجتماعی (. در پرداختن به دين، فهم تأثيرگذاري و 64: 8311)بک فورد، 
دين، حتی جنبه سياسی و اقتصادي آن نيز مهم است. از اين رو نبايد در تعريف آن فقط به جنبه 

اش تأکيد کرد. به اعتقاد زاکرمن دين هميشه درگير و گرفتار محيط  الهياتی و فرازمينی و جادويی
هاي فرهنگی دائماً  انی و فرآوردهاجتماعی فرهنگی خاصی است. نيروهاي اجتماعی، نهادهاي انس

دهند. به نظر زاکرمن گذارند و به آنها شكل میاي می کننده ها و نهادهاي دينی تأثير تعيينبر تجربه
هر چيزي که در زندگی اجتماعی اهميت دارد، در زندگی دينی نيز اهميت خواهد داشت. دين چه 

ميشه در هر موقعيت تاريخی پيوندي تقويت کند، چه نكوهش، چه بجنگد يا همراهی کند، ه
ادها و نهادهاي خاص فرهنگ ها، نمناپذير با هنجارهاي اجتماعی، ارزش محكم و تفكيک

(. البته زاکرمن در بخش ديگري بر 808: 8310تر دارد که در درونش جاي گرفته است ) گسترده
ور متقابل بر اين محيط تأثير دين به ط»گويد تأثير متقابل دين بر زندگی اجتماعی تأکيد دارد و می

(. بنابراين بعد اصلی 812)همان، « دهدگذارد و عناصر محيط اجتماعی فرهنگی را شكل میمی
ورزي به معناي اعمال، رفتارها و اعتقاد به باورهاي دينی  ورزي است. دين دين در تعاريف، دين

تقاد به باورهايی در نظر گرفت انجام اعمال و اع»ورزي را  توان دين است. در يک تعريف کلی می
ورزي را به  توان دين اما می«. کند که فرد عامل و معتقد، آنها را به عنوان عمل و باور دينی تلقی می

ورزي  گرا  و ديگري دين ورزي شكل لحاظ ساختاري به دو گونه متفاوت تقسيم کرد؛ يكی دين
ورزي است که مبتنی بر قواعد و  ز ديناي ساختاري ا گرا گونه ورزي شكل شكل. منظور از دين بی

قوانين عينی است که انطباق با اين قواعد و قوانين ضرورت دارد. اين قوانين عينی به صورت 
ورزي به  شوند. به عبارت ديگر مرجع و منشأ دين هاي رفتاري و باورهاي اعتقادي متبلور می قالب

د را با اين ضوابط بيرونی و عينی مطابقت صورت عينی در بيرون از فرد قرار دارد و فرد بايد خو
هاي اتنوگرافيک  گرا است. شاخص گرا، برون ورزي شكل توان گفت که دين دهد. بدين ترتيب می

گرا، وجود مناسک متعين و تعريف شده است که در آن مراحل مناسک، نقش  ورزي شكل دين
جماعت مسلمين که مراحل آن اند. مانند نماز  افراد و نحوه اجراي اعمال کامالً مشخص شده
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هاي  )رکعت نماز(، نقش امام )امام، مأموم، مكبر( و نحوه اجراي اعمال )حاالت بدنی در رکعت
مراتب  نماز و اوراد مشخص در هر رکعت( کامالً معين هستند. شاخص ديگر، وجود سلسله

اتب روحانی در مر شده و اکيد روحانی است که تخطی از آنها جايز نيست؛ مانند سلسله تعريف
مسيحيت کاتوليک که با تعريف مناصب مختلف و وظايف و اختيارت هر منصب همراه است 

جهان دينی با احتجاجات، »گويد:  در مورد جهان دينی می 8(. جورج زيمل14-11: 8321)مولند، 
، ترديد از مفاهيم روح و هستیشود. محتواي جهان دين نيز بیقضايا و ترکيبات جديد زاده می

تقدير و گناه، سعادت و قربانی تا تار مويی که بر فرق سر است، تا گنجشكی که بر پشت بام است 
« کندآفريند، کل هستی را با کليد خاصی معنا میساخته شده است. حيات دينی جهان را می

گرا معيار درست و نادرست )مقبول بودن يا نبودن( مطابقت  ورزي شكل (. در دين64: 8311)
ورزي،  شكل، مبناي دين ورزي بی ها با قواعد هنجاري تعريف شده در دين است. اما در دينرفتار

ورزي مطلوب، انطباق و پيروي از منويات و دريافت  احساسات و منويات درونی است و دين
شكل تعين ندارند يا تعين  ورزي بی هاي اتنوگرافيک، مناسک در دين درونی است. به لحاظ شاخص

تر هستند و در واقع احساسات و احوال درونی افراد، ظاهر مناسک را  و مغشوش کمتري دارند
در دراويش قادري که در واقع محملی براي بروز احساسات « ذکر»دهد؛ مانند مناسک  شكل می

(. اگر صوفيه را نوعی نظام 803-800: 8312فر،  درونی دراويش است )موسايی و عزيزيانی
از تعاليم اسالمی سرچشمه گرفته و در يک سير تاريخی به دوران اعتقادي در نظر بگيريم که 

هاي خاص آن  هاي مختلف بروز و ظهور در فرقه حاضر رسيده است، اين نظام اعتقادي نحوه
ترين  داشته است که در اشكال مناسكی آن جالب توجه است. در اين ميان طريقت قادريه از قديمی

(. عبدالقادر از سادات حسنی و ملقب 14: 8326کوب،  شود )زرين هاي تصوف محسوب می سلسله
اند، اما شهرت وي  بغداد دانسته« جيل»به قطب اعظم و شيخ مشرق است. اگرچه او را برخی از 

(. پيروان عبدالقادر گيالنی 21: 8321بيشتر به شمال ايران و گيالن مشهور و منسوب است )کيانی، 
هاي  هاي صوفيه است و سلسله ترين سلسله از اصلی نامند که يكی را اهل طريقت قادريه می

اند. نسب وي را از طريق امام حسن )ع( به  اللهی و چشتيه از آن منشعب شده سهرورديه، نعمت
رسانند و لقب وي مرد شرق بوده است. او نخستين کسی است که در صوفيه به  امام علی )ع( می

الثقلين، شيخ کل، شيخ مشرق و غوث گيالنی  وثاند و مريدان، وي را به صفات غ گفته« ولی»او 
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هايی  خوانند. پيروان قادريه اکنون در عراق، سوريه، ترکيه و ايران هستند. در ايران در بخش نيز می
از استان کردستان و کرمانشاه، معتقدان به اين مكتب هنوز به آن پايبند هستند. طريقت قادري نظام 

نظام سرمنشأ اعمال مناسكی آن نيز هست. مناسک اگرچه نتيجه اي دارد که اين  اعتقادي پيچيده
مستقيم نظام اعتقادي و ارزشی و باورهاي قادريه است، اما در طول زمان به منزله امري تاريخی 

هاي بومی وارد آن شده و البته تا  سير تكاملی داشته است. به اين معنا که عناصر مختلفی از فرهنگ
بندي  همين امر بوده است. يک نكته مهم که تفاوت قادري با نقش حدي رمز ماندگاري آن نيز

گرا و پيرو شريعت، سنت پيامبر و به دور از بندي بيشتر شريعت است، اين است که طريقت نقش
زنی، خوردن آتش و خودزنی( و به طور  ها است، اما در طريقت قادري خوارق عادات )سيخ بدعت

 (.18: 8310مهرورز،  کلی ذکر اهميت داشته است )زارعی

 روش پژوهش
روش تحقيق کيفی بر خالف روش کمی که انسان را به مثابه شیء يا پديده اجتماعی/ طبيعی 

گيرد که جهان اجتماعی خود را  کند، او را موجودي خالق، مبتكر و فعال در نظر می تلقی می
ها  در زندگی انسان سازد. بر اساس اين روش، هر گونه بررسی در مورد واقعيت اجتماعی، می

شناسی کيفی، انسان، محور و منبع اطالعات است. در اين  ريشه دارد. بنابراين بر اساس روش
کنند.  ها، معانی و سازوکارهاي زندگی آنها سؤال می نوع تحقيق، محققان از مردم درباره ديدگاه

ان پاسخ دهند. چون کنند که بتوانند با زبان و کلمات خاص خودش آنها از مردم طوري سؤال می
هاي عميق در قالب  ها غالباً پيچيده و در ظاهر بديهی است. بنابراين سؤال معناي رفتار انسان

 ,Bryaman, 2004; Newman)شوند   هاي باز، محور اصلی انجام مطالعه را شامل می مصاحبه

ري فعال محقق هاي تحقيق کيفی با درگي نگاري )اتنوگرافی( به عنوان يكی از روش . قوم(1998
ها است. مشاهده مورد  ها يا فرهنگ در ميدان، دنبال مشارکت در توسعه معرفت علمی از گروه

ها در زمينه و بستر مورد مطالعه،  مطالعه در شرايط طبيعی و در نهايت تحليل و ارزيابی يافته
نگاري بر اساس  منگاري با اعتبار نسبتاً بااليی شده است. قو نگر در تحقيق قوم باعث ديدي جامع

گرايانه به مطالعات عميق براي توصيف دقيق و  بنيان نظري مبتنی بر فرهنگ و با ديدي کل
(. مقاله حاضر در حوزه مطالعات 31: 8318پردازد )ايمانی،  فشرده از مورد مطالعه می

 نگاري گيرد. براي انجام اين مطالعه از رويكرد کيفی و روش قوم شناسی دين قرار می مردم
از اوايل تير تا اواسط شهريور  8312استفاده شده است. اين مطالعه در بازه زمانی تابستان سال 
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ماه انجام شده است و نگارندگان با حضور در ميدان تحقيق در استان کردستان و منطقه هورامان، 
ود را از اند. به همين منظور کار خ در آغاز کار به مطالعه نظام معيشتی منطقه هورامان پرداخته

رو بخش سيروان حضور پيدا  روستاهاي منطقه هورامان تخت آغاز و بعد در بخش هورامان ژاوه
اند. شايان ذکر است که در منطقه هورامان استان کردستان سه تكيه در روستاهاي  کرده

ه وجود دارد که نگارندگان در دو تكيه اول حضور يافته و به مطالع« تا»و « دوالو»، «آباد عباس»
 اند.  در اين زمينه پرداخته

 معرفی مردم مورد مطالعه
اي کوهستانی و خشن است و به لحاظ جغرافيايی موانع طبيعی متعددي دارد که  هورامان منطقه

زندگی ساکنان آن را تحت تأثير قرار داده است و در تماس اوليه، توجه رهگذران را به خود 
هاي عميق، آب و هواي گرم و خشک در  اي، دره ههاي بلند و صخر کند. با وجود کوه جلب می

هاي متعدد با  اند به شيوه هاي خشن، مردم هورامان در طول تاريخ سعی داشته تابستان و زمستان
محيط خود انطباق پيدا کنند و با آن سازگار شوند. همانند معماري، موسيقی و ديگر صناعات 

ز تحت تأثير شرايط طبيعی منطقه است؛ بدين هاي اقتصادي منطقه هورامان ني فرهنگی، فعاليت
هاي زراعی را در اين منطقه محدود کرده و  هاي مسطح و هموار، فعاليت معنا که نبود زمين

ساکنان را به سمت صنايع دستی، دامداري و باغداري سوق داده است. مردم مورد مطالعه ما 
ش هورامی که خاص مناطق هورامان يعنی ساکنان منطقه هورامان، کردزبانانی هستند که به گوي

کنند  نظران شباهت زيادي به زبان اوستايی دارد، تكلم می است و مطابق با نظر بسياري از صاحب
(. مردم هورامان از نظر مذهبی، عموماً تابع دين اسالم و مذهب تسنن شاخه 881: 6441)رستم، 

بنديه، نقش مهمی  د قادريه و نقشهاي مذهبی و عرفانی همانن شافعی هستند. با اين حال طريقت
اند. شعائر دينی براي مردم هورامان اهميت بسياري  را در اداره امور مذهبی منطقه بازي کرده

دارد. از نظر مردم هورامان، منطقه هورامان سرزمينی مقدس، با سابقه مذهبی يا به قول آنها 
بادت و بندگی بوده است؛ مكانی پير است. اين سرزمين از نظر آنان مكانی براي ع 11سرزمين 

(. 636: 8316خواهند پرهيزگار باشند )محمدپور، خلوت، سخت و خشن براي کسانی که می
اي يكپارچه با مرزهاي مشخص و در يک محدوده جغرافيايی نيست، به طوري  هورامان منطقه

يرد که بين دو گ که در يک شهر يا کشور واقع شود، بلكه شهرها و روستاهاي زيادي را در برمی
اند. هورامان اکنون در تقسيمات کشوري بين دو استان کردستان  کشور ايران و عراق قرار گرفته
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المللی نيز بين دو کشور عراق و ايران واقع و کرمانشاه تقسيم شده است و در تقسيمات بين
خاك است. اين حوزه فرهنگی، از چهار ناحيه بزرگ تشكيل شده است که يک ناحيه آن در 

اقليم کردستان با مرکزيت شهر طويله است و ناحيه ديگر به نام لهون در استان کرمانشاه قرار 
دارد که مرکزيت آن شهر نوسود است. دو ناحيه ديگر هورامان، در غرب استان کردستان شامل 

رو که مرکز آن روستاي بيساران است و ديگري شهر هورامان که مرکز آن شهر  هورامان ژاوه
امان تخت و زادگاه پير شاليار است. شهرهاي پاوه، نوسود و نودشه نيز در محدوده هورامان هور

بندي، جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش، استان کردستان و  لهون هستند. با توجه به اين تقسيم
رو است. افراد مورد مطالعه در اين تحقيق که با آنها  دو بخش هورامان تخت و هورامان ژاوه

احبه شد، شامل شيوخ، دراويش پير و جوان و برخی از زنان حاضر در تكيه بودند که با مص
 قصد زيارت و شرکت در مناسک ذکر، حضور پيدا کرده بودند.

 پیشینه تصوف در کردستان
دينان تصوف در کردستان تاريخ طوالنی دارد. زارعی مهرورز معتقد است بعد از سرکوب خرم

(. وان برونسن نيز معتقد است 16: 8310ها با تصوف آشنا شدند )حدود سده سوم هجري کرد
هجري، طريقت قادري در عراق، سوريه و کردستان گسترش يافته است و  2و  2هاي  که در سده

(. 682: 8110سعادت نهري اولين خاندانی بودند که پيرو اين طريقت و مروج آن شدند )
نی دارند و يكی از نكات مهم اين است که اي طوالهاي صوفيانه در کردستان ريشهطريقت
هاي سياسی اي بسيار متساهل و به نوعی فارغ از داعيههاي غيرفقهی آنان از دين، صبغهبرداشت

(. به اعتقاد نيكتين فكر تصوف تنها فكر مذهبی است 2: 8312مذهبی داشت )احمدي و نمكی، 
به صورت کامالً ابتدايی به تجزيه و آيد و کردها خود نيز که در کردها به صورت عمل درمی

پردازند. به نظر تابانی نيز يكی از عوامل رشد تصوف در منطقه غرب و نواحی تحليل آن می
هاي کردنشين اين است که تصوف با جغرافياي عشايري کامالً تطابق دارد و تا زمان جنبش

(. 03-06: 8312مردي، ناسيوناليستی تا حدودي غيرسياسی ماندند )پورمحمدي املشی و جوان
اما با از بين رفتن قدرت حكام کُرد و با ايجاد خالء قدرت در کردستان، شيوخ قدرت گرفتند و 

ها را در دست ها و مردم باشند و رهبري بسياري از شورش توانستند پل ارتباطی بين خاندان
(. در کردستان 00مان: ترين شيوخ مبارز کرد هستند )هگيرند. عبيداهلل نهري و پيران از برجسته

بندي  هاي صوفيانه نقش بيشتر مردم عالوه بر اعتقاد دينی و مذهب شافعی، پيرو يكی از طريقت
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هاي آنها در نواحی مختلف کردستان، در شهرها و روستاها  اند که تكايا و خانقاه و قادري بوده
زيستند. بدين ترتيب و  نی میپراکنده هستند. اما با اين حال، شيوخ آنها عمدتاً در کردستان عثما

هاي سياسی و  به مرور، در همه کردستان يک شبكه صوفيه تشكيل شد. کردها در کشمكش
اند. اين شيوخ قدرت  مذهبی، هميشه زمينه مساعدي را براي انتقال قدرت به شيوخ فراهم کرده

محلی بود. براي مذهبی و اجتماعی فراوانی داشتند و قلمروشان بسيار فراتر از قلمرو حاکمان 
آنها مرزهاي سياسی ميان ايران و عثمانی به هيچ وجه اهميت نداشت. در آغاز شيوخ فقط 
رؤساي روحانی بودند، اما به تدريج نفوذشان افزايش يافت؛ به طوري که در آغاز قرن چهاردهم 
قمري )بيستم ميالدي( به رهبران صاحب قدرت سياسی تبديل شدند. در قرن سيزدهم قمري 

ها و  بندي، رهبري برخی از جنبش )نوزدهم ميالدي( شيوخ ساکن عثمانی به ويژه شيوخ نقش
بندي، در دوره مورد بررسی، به لحاظ نفوذ و تعداد  ها را به عهده گرفتند و طريقت نقش شورش

ساز مشروطه تا  ها در دوره سرنوشت پيروان بر طريقت قادري غلبه يافت. رهبران اين طريقت
هاي ساالرالدوله و جنگ  اول، در حوادث مهمی مانند نهضت مشروطه، شورش جنگ جهانی

(.  بر اين اساس، در کردستان 22: 8310جهانی اول نقش فعالی ايفا کردند )زارعی مهرورز، 
اي را  رفتند و توانستند حدود مرزهاي قبيله ها به شمار می بنديه و قادريه بانفوذترين طريقت نقش

توان از  هايی در کردستان داشت که از آن ميان می ريقت قادريه شعبهپشت سر بگذارند. ط
 (. 880: 8314برزنجی، طالبانی و هاشمی نام برد )مک داول، 

 طریقت در هورامان
هايی  ورزي است و در جاي جاي منطقه، زيارتگاه تصوف در هورامان تعبيري رايج و زنده از دين

هاي اهل  يقت وجود دارد. مضاف بر اين که تكايا و خانقاهو مقدسان از اهل طر« اولياء»منسوب به 
طريقت در همه شهرها و حتی بسياري از روستاها وجود دارد که محل تجمع اهل طريقت و نيز 
مردم عادي است. براي درك بهتر وضعيت تصوف در هورامان بايد آن را در مقابل تعبير رايج 

هبی يا روحانيان است که در زبان محلی ايشان را ورزي قرار داد که تعبير علماي مذ ديگر دين
نامند. تعبير ماموستاها برداشتی متشرعانه و مبتنی بر سنن فقهی کالمی است و  می« مال»يا « ماموستا»

گراتر دانست. هر چند که بسياري از ماموستاها  ورزي را شكل توان تعبير ايشان از دين بنابراين می
دانند، ولی در مقابل، گروه ديگري از  ند و آن را مقارن بدعت میرويكرد مثبتی به طريقت ندار

ايشان رويكرد مثبتی به طريقت دارند و بعضاً خود نيز در سلک اهل طريقت هستند. به هر حال 
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توانند  نفوذ آيين درويشی در هورامان و ساير نواحی کردستان به قدري است که مالها هم نمی
دار آن است،  هاي عرفانی، که طريقت پرچم ا بدون توجه به ارزشمدارانه خود ر ورزي شريعت دين

بنديه  تبليغ کنند. در منطقه هورامان، دو طريقت عمده، يكی طريقت قادريه و ديگري طريقت نقش
پذيرند، اصطالح  رواج دارد. در ميان مردم منطقه هورامان براي کسانی که طريقت قادري را می

شود.  پذيرند، اصطالح صوفی به کار برده می بندي را می نقش درويش و براي کسانی که طريقت
عالوه بر ديدگاه مردم درباره آنها، مريدان و پيروان آنها به لحاظ خصوصيات ظاهري هم از 

دارند  يكديگر متمايز هستند. يعنی دراويش طريقت قادريه معموالً موهاي سرشان را بلند نگه می
زنند.  بر عكس،  شان را ماشين می ويند، ولی موهاي صورتگ می 8«پرچ»که در اصطالح به آن 
شان را بلند  دهند موهاي سرشان بلند شود، ولی اکثراً ريش بندي اجازه نمی دراويش طريقت نقش

دارند. يكی ديگر از تمايزات آنها از يكديگر اين است که به محل جمع شدن دراويش  نگه می
. تفاوت عمده ديگر اين است که دراويش طريقت قادريه گويند طريقت قادريه براي ذکر، تكيه می

بندي  هستند که صوفيان نقش  بعضی مواقع در مراسم يا حين ذکر، قادر به انجام کارهاي غيرعادي
دهند؛ مثالً موقعی که مشغول ذکر هستند، ممكن است بعضی از آنها از خود  آنها را انجام نمی

هايی بين اين  شود. با وجود تفاوت گفته می« حاليات»يت خود شوند که در اصطالح به اين وضع بی
شود؛ از جمله اينكه هدف اصلی و نهايی هر دو  دو طريقت، تشابهاتی نيز بين آنها مشاهده می

همان توبه و بازگشت به سوي خداوند از طريق ذکر او است؛ ذکر به هر صورت که انجام شود 
 (.801: 8312فر،  )موسايی و عزيزيانی

 های پژوهش هیافت
بندي عام ارائه داد. به نظر برخی محققان، تحليل  توان صورت هاي ميدانی نمی براي تحليل داده

شود. در اينجا به  ها امري وضعی است و به نيازها و ملزومات خاص هر پژوهش مربوط می داده
 دهنده. ر تشكيلها و تجزيه آن به عناص ايم: فرايند برداشتن بدنه اصلی داده اين شيوه عمل کرده

 ارکان اجتماعی و مذهبی طریقت قادری در منطقه هورامان
، خليفه و درويش، نقش مهمی را در طريقت قادريه سه شخصيت خاص يعنی شيخ ارشاد

 عهده دارند.  به

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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شيخ ارشاد: در رأس هر شاخه از طريقت قادري يک شيخ به عنوان رئيس طريقت  -الف
شوند که در مناطق مختلف به  هايی از جانب او منصوب می هها يا خليف قرار دارد و جانشين

شيخ ارشاد يا رئيس طريقت يا »کنند.  نيابت از او به هدايت دراويش و برگزاري مراسم اقدام می
شود که در يک دوره زمانی خاص، رهبر و سردسته دراويش و  پير طريقت به کسی گفته می

د به لحاظ منزلت اجتماعی در بين خلفا و دراويش (. شيخ ارشا846: 8321)کيانی، « خلفا باشد
هاي ذکري که او تعيين  از باالترين رتبه و درجه احترام برخوردار است. همچنين همه برنامه

گيرند،  پذيرند. شيوخ طريقت قادريه که در حلقه اين طريقت قرار می کند، خلفا و دراويش می می
و تحت نظارت و تعليم پدر يا بزرگ خاندان اين  برند اين عنوان را از اجداد خود به ارث می

اي است  است و او جوينده« مبتدي»گيرند. نخستين آنها مرتبه  طريقت، در چهار مرتبه قرار می
است و او کسی است که « مندرج»که همواره در دوره آموزش و رياضت کشيدن است. دوم 

است « شيخ»و را اجابت کند. سوم کند تا حدي که نفسش فرمان ا رياضت صوفيانه را تمرين می
مشايخ و « پير»کننده خانقاه است و چهارمين مرتبه،  و او آموزنده رئيس طريقت و اداره

 تر در نظام طريقت است.  ها، مرجع برتر و عالی دهنده راه نشان
اي گسترش دهند،  خليفه: شيوخی که بخواهند نفوذ شخصی يا طريقت خود را در منطقه -ب

فرستند تا طريقت را منتشر کنند و پيروان خود را  کنند و آنها را به آنجا می تخاب میخلفا را ان
شود که شيخ ارشاد او را به عنوان  سازمان دهند. در طريقت قادريه، خليفه به کسی گفته می

اي به صورت مكتوب به او داده باشد. دليل انتخاب خليفه اين  جانشين خود انتخاب کند و نامه
اند،  ون دراويش به لحاظ جغرافيايی گستردگی دارند و در مناطق مختلف پخش شدهاست که چ

اي از  هاي ذکري خود به آنها، دسته شيخ ارشاد به منظور ارتباط با دراويش و فرستادن برنامه
تر باشند، به عنوان خليفه انتخاب  دراويش را که به لحاظ سواد، اخالق و شيوه رفتار مناسب

اند دستورات خليفه را همانند دستورات شيخ ارشاد بپذيرند. شايان ذکر  موظف کند. دراويش می
است که شيخ ارشاد براي دراويش مرد، خليفه مرد و براي دراويش زن، خليفه زن انتخاب 

که يكی ديگر از مراتب در نظام اجتماعی طريقت است از جانب خليفه تعيين « سر ذاکر»کند.  می
 ان فرعی اين طريقت است.شود و البته جزو ارک می

شود که طريقت قادريه را  درويش: در اصطالح طريقت قادريه، درويش به کسی گفته می -ج
از طريق شيخ ارشاد يا از طريق خليفه پذيرفته باشد. دراويش قادريه خودشان را مريد و تابع 

به دو گروه « شدراوي»دانند. در نظام اجتماعی طريقت قادري  هاي ذکري شيخ ارشاد می برنامه
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نامند و گروه بعدي از  شود. يک گروه را که فعال، مخلص و جسور هستند، ديوانه می تقسيم می
خواهد درويش شود بايد از آيين بيعت و عهد، اطالع داشته  دراويش ساده است. کسی که می

يقت يا باشد و آداب دست در دست گذاشتن با شيخ يا خليفه را بداند. اما در مورد پذيرفتن طر
تواند دست خود را در  اي ديگر است. چون زن شرعاً نمی درويش شدن زنان وضعيت به گونه

شود؛ به طوري که يک طرف  دست شيخ يا خليفه بگذارد، در اين موارد از يک تسبيح استفاده می
گيرد. بيعت دست در دست  تسبيح در دست زن و طرف ديگر آن در دست شيخ/ خليفه قرار می

رچه امري رسمی و آدابی است، اما در حقيقت بسياري از رازهاي درونی و عاطفی را گذاشتن گ
نام گرفته است. از طريق اين ارتباط، مريد با « رسم روحی و تماس عاطفی»دربردارد و بنابراين 

کند که او نيز با شيخ بزرگ و همان طور مشايخ و  روحانيت و معنويت استاد طريقت بيعت می
شود و يک نوع بيعت با رسول خدا )ص( خواهد بود.  با رسول اعظم مرتبط میاز همين طريق 

خواهد در سلک درويشان )پيروان طريقه قادريه( قرار گيرد، دو زانو در مقابل شيخ  کسی که می
نشيند. سپس بايد دست راست خود را در دست مرشد بگذارد، توبه کند و از تمام  يا خليفه می

اي که مرتكب شده است، اظهار ندامت کند و متعهد شود که ديگر  گناهان صغيره و کبيره
مرتكب گناه نشود. مرشد هم پس از به زبان آوردن نام خدا و پيغمبر و سلسله مشايخ طريقت 

کند که همه آنها را شاهد بگيرد تا ديگر از راه راست خداپرستی و انجام  به درويش توصيه می
 وظايف مذهبی طريقت عدول نكنند. 

 گونگی درآمدن به طریقت قادریه و خروج از آن چ
براي کسی که بخواهد وارد طريقت قادريه شود، آداب خاصی وجود دارد؛ به اين ترتيب که ابتدا 

نشيند و دست راست خود را در دست خليفه قرار  شخص طالب دو زانو مقابل خليفه )شيخ( می
کند. سپس خليفه نام پيامبر و همه  می دهد و از همه گناهان خود اعالم برائت و استغفار می

گيرد که در صراط  کند و تمام آنها را شاهد می آورد و او تكرار می مشايخ قادريه را بر زبان می
اهلل را ادا کند. بديهی است  مستقيم باقی بماند و چنانچه حقی از کسی بر گردن دارد و نيز حق

گامی است که سالک بايد در طريقت قادريه توبه در طريقت، مقامی از مقامات تصوف و اولين 
نشاند و زانوهاي خود را به زانوهاي  بپيمايد. مرشد در اجراي بيعت، مريد را در مقابل خود می

گذارد. اگر مريد زن باشد، با حضور شوهر، پدر يا  چسباند و دستش را در دست او می او می
گيرد و با گرفتن  ت راست او قرار میتر از مرشد در سم طريقتی خود يک قدم عقب خواهران هم
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تسبيح يا عباي مرشد )به جاي دادن دست(، مرشد سوره فاتحه را قرائت و ثواب آن را به روح 
کند. سپس آيات و اذکاري را  خود هديه می  مبارك پيغمبر، رهبر طريقت قادري و مشايخ سلسله

کند. پس از آن، مرشد آياتی از قرآن  کند و بدين ترتيب مريد با مرشد بيعت می به مريد تلقين می
شود. خروج از طريقت نيز با دو روش  کند و در آخر، بيعت با زبان کردي انجام می را تالوت می

شود. بعد از ورود به طريقت، شخص بايد نماز و روزه خود را  اختياري و اخراج فرد انجام می
گر توانايی داشته باشد چهل روز به مرتب و سر وقت بخواند، گناهان گذشته را انجام ندهد و ا

عبادت و رياضت بپردازد تا آثار گناه به طور کامل زدوده شود که به اين عمل در اصطالح محلی 
وارد عنوان  کند و به شخص تازه گويند. بعد از آن شيخ توبه درويش را باور می« چله کيشی»

ه را در موارد لزوم براي مقابله با العاد دهد که بعضی از کارهاي خارق درويش داده و اجازه می
 (.8312کنندگان،  منكران انجام دهد )مصاحبه با مشارکت

 گردآمدن دراویش در تکیه و اجرای مناسک خاص
اي  تصوف و عرفان در فرهنگ اعتقادي و زندگی اجتماعی مردم هورامان از جايگاه ويژه

اين مراسم در دو روز  برخوردار است. مهمترين ويژگی اين طريقت، مراسم ذکر است.
تأثير مراسم در زندگی اجتماعی و سياسی   دهنده شود که نشان مشخص در هفته برگزار می

شوند و  ها در تكيه جمع می شنبه شب ها و پنج اهالی منطقه است. دراويش قادريه دوشبنه شب
در  اين تجمعات چند دليل دارد: اول ذکر کردن که منظور و هدف اصلی دراويش از تجمع
کند  تكيه است. براي اين کار، يكی از دراويش که عنوان خليفه دارد، شروع به خواندن ذکر می

و در اين هنگام تعدادي از دراويش که با دف زدن آشنا هستند و صداي خوبی هم دارند، 
کنند و دراويش داخل تكيه هم موهاي سرشان  شروع به دف زدن و خواندن اشعار عارفانه می

کنند. دوم باخبر شدن دراويش از حال و احوال شيخ طريقت است؛ زيرا  پريشان می)پرچ( را 
شوند، خليفه، دراويش را از حال و احوال شيخ خودشان  موقعی که دراويش در تكيه جمع می

آوري  کند، چون خليفه بيشتر از دراويش با شيخ در ارتباط است. سوم جمع باخبر می
چيز هستند يا به دليل  سته از دراويشی است که فقير و بیهاي پولی و نقدي براي آن د کمک

 کسالت و مريضی به پول احتياج دارند. 
هايی که هنوز دراويش پيرو آن و بسياري  در منطقه هورامان در استان کردستان يكی از تكيه

ذکر، آيند و به مراسم  شنبه در آن گرد هم می هاي پنج از زائران از اطراف و اکناف منطقه در شب
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پردازند، تكيه شيخ هادي در روستاي دوالب است که شيخ آن از  زيارت، دعا و رفع حاجات می
در اين تكيه حاضر شدند و  8312اي است. نگارندگان در شهريور  شيوخ خاندان قادريه سوله

شنبه و شب جمعه و نيز  مشاهدات ميدانی خود را از مناسک اجراشده در اين فضا در روز پنج
مردم، زائران و دراويش   شنبه اند. طبق روال هر هفته، در پنج ادي و فضاي آن ثبت کردهامور ع

رسانند  می  زيادي از شهرها و روستاهاي اطراف، براي ذکر، عبادت و زيارت خود را به اين تكيه
 کيلومتري شهر سنندج قرار دارد.  62که تقريباً در 

ادي در حال رفت و آمدند. از روي ظاهر و در داخل محوطه تكيه )قسمت مردان( افراد زي
توان پی برد که افراد و دراويش حاضر در  نوع لباس پوشيدن و همچنين طرز حرف زدن آنها می

اند. با  حياط از نواحی مختلفی مانند قروه، جوانرود، سنندج و جاهاي ديگر به تكيه دوالب آمده
دراويش شيعه نظير دراويش شهرستان  وجود اينكه شيخ اين تكيه اهل تسنن است، بسياري از

قروه، پيرو و درويش اين تكيه هستند. بعد از استراحتی کوتاه و معرفی خود به متولی تكيه که 
خليفه رستم نام داشت، گفتگويی با او انجام داديم. در حين اين مصاحبه غوغايی در ميان حضار 

ليفه متولی تكيه، مراسم استقبال از شيخ آيد. بنابراين با ندا و هدايت خ پيچيد که شيخ دارد می
تدارك ديده شد. در اين حين، خليفه رستم طبل جفتی مخصوص را آورد و با دو تسمه بر روي 

کوبيد و به همه حاضران آمدن شيخ را اعالم کرد و از آنها خواست که به پيشواز شيخ بروند  آن 
ا ترك کنند و  به تكيه مخصوص زنان و از زنانی که در داخل محوطه بودند، خواست که آنجا ر

 (.8312بروند )مشاهدات ميدانی، 

  
 (: استقبال دراويش و حاضران در تکيه از شيخ مختار در لحظه ورود به تکيه3عکس )
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اکثر حاضران از پير و جوان راه افتادند و تا دويست متري تكيه به استقبال شيخ مختار  
هاي عارفانه )شيخانه( به استقبال شيخ رفتند و او را  دن آهنگنوازي و سر دا رفتند. جوانان با دف

براي ورود به تكيه همراهی کردند. در اين هنگام بسياري از دراويش و افراد حاضر به استقبال 
کنندگان با  بوسيدند. دراويش و استقبال شيخ رفتند و با او روبوسی کردند و دست و سر وي را 

ا تا داخل تكيه همراهی کردند. بعد از ورود شيخ به داخل تكيه نواختن دف و ذکرگويان شيخ ر
اي تشكيل دادند و مدتی را به ذکر پرداختند. در اين هنگام  اکثر حاضران گرداگرد شيخ، حلقه

تر  شيخ نيز در ميان حلقه آنها قرار گرفت و همانند دراويش به ذکر و رقص البته با ريتمی ماليم
گاه باالتر وي در حلقه دراويش و حاضرينی دارد که به ذکر از جاي  مشغول شد که نشان

پرداختند. بعد از پايان رقص و ذکر که براي ورود شيخ برگزار گرديد، شيخ به دراويش حاضر 
 در تكيه خوشامد گفت و پس از آن، حاضرين به ديدار شيخ رفتند.

كيه با ذکر درويشان شود. اول و آخر هر نماز در ت نماز جماعت مغرب در تكيه برگزار می
همراه است. طريقت قادريه اهل ذکر جلی هستند. بر عكس صوفيان، دراويش سعی دارند 

رسد. در همان تكيه که  ذکرشان آشكار و نمايان باشد. بعد از نماز مغرب نوبت به صرف شام می
رند، شود و به همه کسانی که در آنجا حضور دا شود، سفره شام نيز پهن می نماز خوانده می

کند هر چند اندك، سهمی در اين مراسم داشته باشد و  گردد. هر کس سعی می                    غذايی تعارف می
شان  کاري انجام دهد، زيرا اعتقاد بر اين است که در کار خير شرکت داشته باشند تا ثوابی نصيب

به خصوص خليفه متولی هاي شيخ،  گردد. با وجود اين، اداره و مديريت تكيه به عهده خليفه
اش در داخل تكيه مقيم است. بعد از صرف شام، به ميهمانان و  تكيه است که همراه با خانواده

کنند، و  کنند، چند نفري در جمع کردن وسايل همكاري و مشارکت می حاضرين چاي تعارف می
ه شود. افرادي که کنند تا فضاي تكيه براي نماز عشاء و اجراي مراسم ذکر آماد تكيه را تميز می

کنند.  هاي تكيه را تأمين می آيند، هزينه براي زيارت، رفع حاجات، ذکر و عبادت به تكيه می
معموالً آنها در زمان حضور در تكيه، اقالم و مواد غذايی مانند برنج، قند، نان، روغن، سيب 

دهند و از  تحويل می آورند و به خليفه متولی زمينی، گوجه، نان و چيزهاي ديگر را به همراه می
 شود.  اين عايدات اسباب پذيرايی از ميهمانان فراهم می

نماز عشاء به جماعت برگزار شد. سپس شيخ وارد گرديد و مراسم ذکر آغاز شد. شيخ در 
خوان، شروع به خواندن ذکر  محراب تكيه روبروي حضار بر روي صندلی نشست و يک نفر تک

اه است. شيخ با ايماء و اشارات دست و بدن، مراسم را کنترل نوازي همر کرد. ذکرخوانی با دف
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خوان اشعاري را در وصف حضرت علی )ع( و پيران طريقت به دو زبان  کرد. تک و راهبري می
 (.8312خواند )مشاهدات ميدانی،  کردي و فارسی می

 لیەوالم عەلی مەيار ع
 

 لیەرويشان عەوالي دەم 
 

 لیەوالم عەلی مەيار ع
 

 لیەرار  عەك حيدري 
 

 لیەوالم عەلی مەيار ع
 

 لیەفقار عڵب زوێساح 
 

 لیەوالم عەلی مەيار ع
 

 ەالل ەالل ەالل 
 

 ترجمه: 
 يار علی موال علی )تكرار رتميک به صورت همخوانی(

 خوانی( موالي دروايش علی )تک
 يار علی موال علی )تكرار رتميک به صورت همخوانی(

            خوانی(    حيدر کرار علی )تک
 يار علی موال علی )تكرار رتميک به صورت همخوانی(

 خوانی(          صاحب ذوالفقار علی )تک
 يار علی موال علی )تكرار رتميک به صورت همخوانی(

 اهلل اهلل اهلل گويان به صورت ريتم تند و به صورت همخوانی
العظم به زبان کردي و  غوث گزيده ديگر از اشعاري که در مدح عبدالقادر گيالنی معروف به

 خوانند: گويش هورامی می
 شا عبدالقادر شا عبدلقادر

 

 و زاهر دوور و و باتن حازر 
 

 شا عبدالقادر شا عبدلقادر
 

 نەمەمن وادي زيارت غوس العزەماعت جەغدا جەب ەماچان ج 
 

 شا عبدالقادر شا عبدلقادر
 

    ەمشانێروەجلسی زووقی دەانمه مڕم گەو شەدوو ش ەمەئ 
 

 شا عبدالقادر شا عبدلقادر
 

  

 ترجمه فارسی:
به ظاهر دور ولی در  -شاه عبدالقادر شاه عبدالقادر )تكرار رتميک به صورت همخوانی(  

 خوانی( باطن حاضر )تک
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گويند در بغداد  می -شاه عبدالقادر شاه عبدالقادر )تكرار رتميک به صورت همخوانی( 
شاه عبدالقادر شاه عبدالقادر  -خوانی( غوث االعظم است )تکجماعت جمع شدند، زمان زيارت 

 )تكرار رتميک به صورت همخوانی(
شاه عبدالقادر  -خوانی( ام )به خاطر( مجلس ذوق درويشان )تک دو روز شمع روشن کرده

 شاه عبدالقادر )تكرار رتميک به صورت همخوانی(.
از اجراي اعمال مناسكی و عرفانی  در ادامه نوبت به سخنرانی شيخ رسيد. شيخ مختار هدف 

دانست و دوالب و تكيه آنجا را همان مكانی  تصوف و مسلک درويشی را نيل به آرامش می
يابند. وي درباره فلسفه خانقاه، شعر معروف شيخ  دانست که افراد در آن به آرامش دست می می

سرا درآيد نانش دهيد و از  هر که در اين»ابوالحسن خرقانی را خواند که زبانزد دروايش است:  
تعالی به جان ارزد، البته بر خوان بوالحسن به نان  ايمانش مپرسيد، چه آنكس که به درگاه باري

خوانی همراه با  بعد از پايان سخنرانی، مراسم را با خواندن سرود ادامه دادند. شروع تک«. ارزد
دادند. سپس  ن ال اله اال اهلل پاسخ میبيان اوصاف اهلل بود و حضار بعد از ختم هر مصراع با گفت

گويان او را همراهی کردند. در سرتاسر  اهلل را شروع کرد و حضار نيز اهلل شيخ گفتن سبحان
خوانی نوبت به  نوازي وجود داشت. بعد از اتمام قصيده خوانی، سرودخوانی و دف مراسم، قصيده

ار کرد. بسياري از دراويش اذعان رسيد که شيخ آن را به فرزندش عمار واگذ خوانی  تهليل
رسد. خواندن تهليل با  کردند که بعد از شيخ مختار پسرش به مقام شيخی در تكيه دوالب می می

 صداي بلند و با همراهی حضار انجام شد، به ترتيب زير:

 بار 3خواندن سوره اخالص  -
 خواندن فاتحه -
 خواندن ذکر و وصف پيغمبر )ص( -
 اهللگفتن ال اله اال  -
گفتن و تكرار مدد که ابتدا از مدداهلل، بعد به ترتيب از حضرت علی )ع(، غوث گيالنی،  -

کاك احمد سليمانی، سيد علی دوالو معروف به ثاراهلل، شيخ حسين چه چه قال معروف به پير 
الدين، شيخ محمد ذات نخور، شيخ محمد هادي  کامل، عبدالقادر قمچی رش ملقب به شاه جالل

العارفين( و در نهايت، از شيخ حاضر که شيخ مختار هاشمی  الدين )قطب ه سيد محیملقب ب
االخيار را براي خود برگزيده است. بنابراين مدد خواستن در طريقت قادريه  است و عنوان ملقب
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شود؛ سپس رهبران طريقت را دنبال  دانند، از ايشان شروع می که ريشه خود را از علی )ع( می
 رسد. شيخ حاضر و رهبر کنونی می کند تا به می

گويان ابتدا با ريتم آرام و سپس ريتم تند ادامه پيدا  بعد از مددخواهی، مراسم با ذکر اهلل
کند. در اين زمان دراويش حاضر در تكيه با بيان ذکر اهلل و رقص سر و گردن به باال و پايين،  می

شود و  با ريتم کند آغاز می« ا حی يا قيومي»کنند. سپس خواندن  مراسم را پر از شور و هيجان می
شود. هر کس در مراسم حضور دارد،  پردازند و خواندن دعا شروع می در ادامه به ذکر پيامبر می

شود. در  کند و به خواندن دعا و طلب حاجات مشغول می دستانش را به سوي آسمان بلند می
گويان ايشان را همراهی  مع نيز آمينخواند و ج هايی را با صداي بلند  نهايت پسر شيخ، دعا

اي را به روح همه مسلمانان و پيران طريقت اهداء کردند. در ادامه شيخ با  کردند. سپس فاتحه
زبان عربی و کردي هورامی به ذکر و بيان اوراد پرداخت. سپس به پسر جوانی اجازه دادند تا 

نامند، بخواند و جمعيت حاضر « هته ليل»نوازي را که در اصطالح محلی  ذکر خاص قبل از دف
 (. 8312نيز يک صدا او را همراهی کردند )مشاهدات ميدانی، 

 ذکر قیام درویشان
اي بر ذکر قيام دانست. البته در طريقت ذکر به  توان مقدمه تمام مراحلی را که بيان شد، می

نامند. در « هره»ا و دومی ر« تهليله»يا « تهليل»صورت دو نوع نشسته و ايستاده است. اولی را 
شوند. يكی از تفاوت  نشينند و به ذکر خدا مشغول می وار می تهليله دراويش به صورت دايره

بنديه با قادريه در همين شكل ذکرخوانی در حالت مناسكی آن است.  هاي اصلی طريقت نقش
شود. در ذکر بنديه، بايد به صورت خفی ادا  قادريه قائل به ذکر با صداي بلند است، اما در نقش

رسد. در تمام مراحل ذکر، حضار در حالت نشسته  قيام است که مراسم درويشان به اوج خود می
دهند که در  اي را تشكيل می کنند و حلقه کنند، اما در ذکر قيام همگی قيام می ذکر را دنبال می

مراسم را انجام  گيرند که اداره و رهبري هايی قرار می داخل آن، شيخ تكيه و چند نفر از خليفه
کنندگان  شود، همه شرکت دهند. در ذکر قيام که بالفاصله پس از ذکر تهليل آغاز می می

شود، به اجراي  ناميده می« طبل يا تاس»اي ديگر که  خيزند و همراه با دف، ساز و کوبه برمی
  افتد که در زمينه پردازند. گاه اتفاق می و غيره می« اهلل، حی هو، حی اهلل»ضربی ذکرهايی از قبيل 

شود که ترکيب بسيار زيبا و  ذکر به طور مكرر، آوازي موزون توسط يک يا چند درويش اجرا می
 آورد.  مؤثري پديد می



 

 

 

 

 

 3111، پاییز و زمستان 13شناسی، سال هفدهم، شماره  نامۀ انسان

  

010 

در اين تكيه و در مراسم ذکر قيام، گروهی از دراويش و مردمی که  اهل تسنن بودند و شال 
اينكه دست هم را بگيرند، يک  قرمزرنگ بر گردن خود آويخته بودند، در کنار هم و بدون

مردم را به ذکر   هاي ماليم بقيه زنی و سر دادن آهنگ دايره تشكيل دادند و چند نفر نيز با دف نيم
کردند. کم کم و بعد از چند دور چرخيدن و خواندن اشعار، افراد شروع به حس  دعوت می

شدند که اهل تشيع  اهده میگرفتن کردند. البته در ميان حلقه ذکر، دراويش و افرادي هم مش
بودند و هنگام ذکر قيام، دستان ساير دراويش شيعه را گرفتند و در کنار دراويش اهل تسنن به 

بازد و  توان گفت تمايز بين شيعی و سنی رنگ می ذکر قيام پرداختند. در اينجاست که می
 گيرند. دراويش از هر دو مذهب در کنار هم قرار می

 
 3ذكر قيام(: مناسک ۲عکس )

وار کامالً شبيه رقص کردي است. شيخ مختار نيز با باز  هاي دايره در حلقه ذکر، چرخش
کردن موهاي بلند خود به جمع ذکرگويان وارد شد و همراه با حاضران به آرامی سرش را تكان 

ه شد. ريتم و صداي دف لحظه ب تر می ذکر کامل  داد. کم کم بر تعداد افراد افزوده و حلقه می
تر  لحظه بلندتر و تندتر و حرکت افراد نيز به تبع آن و همراه با ريتم گويندگان ذکر، سريع

خود شدند و شروع به باال و پايين پريدن کردند. صداي دف و  شد. برخی افراد نيز از خود بی می
هاي تند آنها همراه با  ريتم اشعار و حرکات هماهنگ و تند دراويش و گاهی نيز صداي نفس

کرد. اين مراسم با  اي عجيب و عرفانی در فضا ايجاد می  خش شدن موهاي سفيد و بلند، منظرهپ
گويان و با رقص و حرکات سر  شود که دراويش حاضر اهلل خواندن ذکر و همراهی جمع آغاز می

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شود. مشاهده میدر اين تصوير دراويش شيعه و سنی در کنار هم قرار دارند و شيخ مختار در وسط ميدان  8
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ها در اين  بخشند. خليفه نوازي و ذکرخوانی است، شور خاصی به مراسم می که تحت تأثير دف
يريت حلقه ذکر را به عهده دارند. باالتر از همه، دستورات شيخ است که با حرکات و مراسم مد

کند. در اين مراسم بسياري از  نوازي و ذکرخوانی را هدايت می اشارات دست و بدن، ريتم دف
پردازند که در حالت عادي توانايی  شوند و به تندي به رقص می خود می دراويش از خود بی

براي مدت کوتاهی ندارند. در اين ميان دراويش جوان، ميانسال و سالخورده  انجام آن را حتی
خوانی شيخ با ريتم آرام و در نهايت،  کنند. پايان مراسم ذکر قيام، با قصيده يكديگر را همراهی می

روند. کسانی که در زمان ورود موفق  با اداي فاتحه همراه است. سپس حضار به ديدار شيخ می
کنند، بسياري از افراد مشكالت خود را مطرح  اند، با وي روبوسی می شيخ نشدهبه ديدار با 

رود که در طبقه   کنند و از ايشان طلب دعاي خير دارند و بعد از آن شيخ به اتاق خود می می
شود. در کنار تكيه مردان، زنان نيز  باالي  تكيه قرار دارد و تا پاسی از شب پذيراي مهمانان می

پردازند. البته در ميان حلقه ذکر، بيماران نيز حضور داشتند و در حالت  د به ذکر میدر تكيه خو
 گر ديگران بودند. نشسته، به اميد شفا و درمان و بدون هر گونه حرکتی مشغول ذکر و نظاره

 
 (: حضور بيماران در وسط حلقه ذكر قيام برای طلب شفاعت1عکس )

خوابند و مردان به فكر پيدا کردن  مخصوص خود می پس از ختم مراسم، زنان در داخل تكيه
اي هم روي پشت بام و  اي در حياط تكيه، عده جايی براي استراحت و خوابيدن هستند. عده

خوابند. در تكيه روستاي دوالب به اندازه  افراد مسن، سالخورده و بيمار نيز در داخل تكيه می
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کنندگان آنها  د دارد که عمدتاً زائران و مراجعهکافی پتو و وسايل مورد نياز براي استراحت وجو
 (.8312را تأمين کردند )مشاهدات ميدانی، 

 تکیه )خانه درویشان(
شود. پيروان  به مكانی براي ذکر و عبادت خداوند، سلوك و راز و نياز با مرشد تكيه گفته می

ه در آن اقامت طريقت قادري معتقدند که تكيه مكانی است که بين واردشوندگان و کسانی ک
شود. فضاي درونی تكيه شبيه مسجد است. محراب  دارند، به سرعت ارتباط روحی برقرار می

ها  دارد، اما بر خالف مسجد منبر ندارد. زيرا منبر مختص برگزاري نماز جمعه و اداي خطبه
شود. معموالً بر روي ديوار محراب  است و در تكيه روستاي دوالب نماز جمعه برگزار نمی

شمايل پيغمبر )ص( و تعدادي از شيوخ طريقت قرار دارد. مجلس معموالً بعد از نماز عشاء 
روند و بر ديوار محراب زير  شوند، به سوي محراب می شود. دراويش يكايک وارد می شروع می

زنند.  شوند و در مورد مسائل روز حرف می بوسند. سپس دور هم جمع می شمايل مزبور را می
خوابند، مگر کسی که بيمار باشد، ناتوان از  ل تابستان کمتر در داخل تكيه میدراويش در فص

هايی بر روي خود  بيدار ماندن باشد يا کسی که خستگی بر او چيره شده باشد. آنها سجاده
داري مشغول هستند  خوابند. کسانی هم هستند که در آنجا به عبادت و شب زنده کشند و می می

 (.8312ندگان، کن )مصاحبه با مشارکت
 

  
 8 (: نگارندگان مقاله در كنار خليفه متولی تکيه دوالب0عکس )

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هاي متمايزکننده  شوند. يكی از نشانه در اين تصاوير نگارندگان در کنار خليفه متولی تكيه دوالب ديده می 8
تكيه دوالب، استفاده از شال قرمز رنگی است که در تصوير بر دور گردن يكی از نگارندگان اين مقاله دراويش پيرو 

 بسته شده است.
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 معماری تکیه 
معماري تكيه دوالب از فضاهاي متعدد شامل ورودي، صحن ورودي، سرويس بهداشتی، 

نشينی، آشپزخانه، حجره،  حوض، آسياب، فضاي مخصوص مردان و زنان، فضاي مرقد، چله
 تشكيل شده است. حمام و اتاق استراحت

ورودي اصلی تكيه دوالب در قسمت جنوب شرقی قرار دارد. در ابتداي وروي، دري وجود 
دارد که طويله و محل نگهداري حيوانات اهلی و در حال حاضر بدون استفاده است. با ورود به 

و  شود.  بعد از طی مسير ورودي تكيه در سمت راست آن آسياي آبی متعلق به تكيه مشاهده می
نرسيده به صحن تكيه، حوضی وجود دارد که طرز قرار گرفتن آن به صورتی است که سايه زائران 

افتد. اعتقاد بر اين است که هر فرد با ورود به فضاي تكيه بايد پاك باشد و در واقع، سايه  در آن می
گيرد. روبروي حوض سرويس بهداشتی قرار دارد که معماري اين  در اين حوض غسل می

ها سنتی است و از طريق  رسانی به اين سرويس ويس در نوع خودش جالب است. سيستم آبسر
شود و در ورودي هر سرويس، انشعابی از جوي اصلی براي مصرف داخل  جوي آبی هدايت می

سرويس در نظر گرفته شده است. در اين قسمت حمام نيز قرار دارد که برخی از زائران در آنجا 
شود. براي مثال  ها با ميزان ارتفاع آنها مشخص می يه اهميت جايگاه مكانکنند. در تك غسل می

 تر از آن قرار دارد. سطح کف تكيه است و پايين هاي بهداشتی هم سقف سرويس
فضاي داخلی محوطه تكيه دوالب، از سه بخش تشكيل شده است که اين فضا بيشتر مردانه 

ري، مردمحور است و زنان فقط در بخشی از توان گفت که فضاي اين معما است و به نوعی می
توان آن را اندرونی ناميد. بخش اول که به داخل تكيه مردان منتهی  اند که می تكيه قرار گرفته

پردازد؛ سپس  شود، جايی است که شيخ با ورود خود به تكيه ابتدا در آنجا، دقايقی به ذکر می می
فرستد. در اين  فاتحه براي ارواح مردگان می کند و ايستد، اداي احترام می روبروي مرقد می

مندان به آن  بخش، يک اصله درخت توت کهنسال وجود دارد که به نوعی تقدس دارد و حاجت
بندند. بخش دوم، مكانی در آغاز ورودي مرقد است. در اين مكان اکثر دراويش به ذکر  دخيل می

ست که با سايه درختان احاطه شده ها ا بام سرويس پردازند. بخش سوم، پشت نوازي می و دف
 است و محل استراحت و خواب زائران است.

فضاي روبروي تكيه، رواق نام دارد که در وسط آن دري وجود دارد که زنان از آنجا وارد 
شوند. تكيه مردان شامل دو اتاق است که در سمت راست و چپ  بخش مختص به خود می
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ت که تكيه دوالب داراي فضاهايی مانند نمازخانه، محل توان گف رواق قرار دارد. در نهايت می
 انجام مراسم و مناسک درويشان، محل صرف غذا و محل اسكان و خواب مهمانان است. 

اند  در صحن دوم قسمت مردان، مرقد وجود دارد. درهاي ورودي مرقد طوري طراحی شده
آن به منزله خشوع، تعظيم و که زائران به هنگام ورود بايد خم شوند. در واقع، سقف کوتاه 

نشانه احترام است. مرقد از دو اتاق تشكيل شده است. در بخش ورودي آن، سه قبر قرار دارد و 
گردد.  خانه منتهی می در بخشی از اين اطاق و در سمت چپ آن دري وجود دارد که به چله

اجازه مرشدش چهل  شود. فرد داوطلب با نشينی در داخل اين اتاق تنگ و باريک انجام می چله
پردازد  کند. او در اين مدت به ذکر و عبادت می روز را در اين مكان با چهل عدد خرما سپري می

هاي خاص خود را دارد. در چند  کند. مراسم چله کشيدن سختی و جسم و روحش را پاك می
او بايد از کنند آن فرد را از ادامه راه منصرف کنند و  روز اول شياطين به هر طريقی سعی می

هاي مرشد کمک بگيرد و اين مرحله را با موفقيت پشت سر بگذارد. در  روح اولياء و راهنمايی
بخش تكيه زنان، آشپزخانه، منزل خليفه، و ورودي طبقه باال واقع شده است. داخل آشپزخانه 

تهيه  کنندگان غذا هاي بزرگی قرار دارد و در همين جا  براي دراويش، زائران و مراجعه ديگ
توان گفت که نقشه تكيه شامل فضاهاي خاص  (. در نهايت می8312شود )مشاهدات ميدانی،  می

ها در نقشه  هاي خدماتی است. چينش مكان نشينی و ساير مكان مانند صحن، محل ذکر، اتاق چله
بر اساس مبانی اعتقادي صوفيه است؛ به طوري که صحن و محل ذکر در مرکز )يادآور نقطه و 

بندي آن بر اساس مراتب جايگاه اجتماعی شيخ و  ه( و فضاهاي ديگر در اطراف آن و طبقهداير
مشغولی به دنيا است. تكايا در بيشتر  مريدان است و تعبيه فضاهاي خدماتی در اطراف يادآور دل

موارد از شهرها دور هستند و حس رهبانيت و گوشه گرفتن از خلق را به ساکنان خود القاء 
هاي معماري عرفانی است که در القاي حس مورد  فضاسازي هدفمند يكی از ويژگیکنند.  می

 کوشد. نظر هنرمند دينی به مخاطب خود می

 اقتصادی شیوخ قادری در منطقه هورامان-جایگاه اجتماعی
کردند. آنان  تا قبل از يكی دو دهه اخير، شيوخ نقش بسيار مهمی را در جامعه هورامان بازي می

دينی و فكري مردم منطقه هورامان تأثير زيادي داشتند و براي آنها الگوي اخالقی و بر ساختار 
بندي به  رفتند. در بين ساکنان منطقه هورامان، شيوخ، به ويژه شيوخ نقش مذهبی  به شمار می

بندي از اهميت و جايگاه خاصی برخوردار بودند. به همين دليل در  رياست شيخ عثمان نقش
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اند. شيوخ نقش مهمی در  سه باغ متعلق به وي وجود دارد که مردم هديه کرده منطقه هورامان،
اند؛ از جمله دعوت از مردم براي مشارکت و  اداره امور اجتماعی و مذهبی به عهده داشته

اي و خانوادگی و ...  طی  همكاري در امور و مسائل روستاها، حل و فصل اختالفات طايفه
در تكيه عباس، آنها بيان کردند که در دوران حيات شيخ احمد کنندگان  مصاحبه با مشارکت

آباد که در بين مردم از جايگاه دينی و اجتماعی باال برخوردار و صاحب کرامات زياد بود،  عباس
بارها و بارها مردم منطقه از وي براي حل مشكالت و اختالفات ملكی و ارضی ميان دو 

ن به دليل نفوذ و احترام بسياري که در بين مردم اين روستاي کلجی و ناو دعوت کردند و ايشا
آمده را براي هميشه حل کرد و از آن زمان تاکنون شاهد  دو روستا داشت، اختالفات پيش

اختالف بين آنها نيستيم. از سوي ديگر نكته مهمی که بايد بيان کرد، وجود نظام قشربندي 
با وجود کنار گذاشته شدن ساخت کاستی در کاستی دوران زرتشتی در منطقه هورامان است.  شبه

بندي و قادري در مناطق هورامان اعمال شده  هاي نقشاسالم، اين سنت طبقاتی در ميان طريقت
کنند و عالوه  شان منتقل  اي که شيوخ، کرامات را از طريق خون و ارث به فرزندان است؛ به گونه

هاي باالي جامعه  ، از امتيازات کاستشان نيافتنی خود و خانوادهبر جايگاه مقدس و دست
زرتشتی مانند مالكيت، برخورداري از زنان زيبا، تقدس و ... نيز برخوردار باشند. هر شيخ عالوه 
بر نفوذ فراوان در ميان مردم، در روستاهاي مختلف، باغات مرغوب و پرثمري داشت که هرس، 

وستا بود و مردم با رضايت و ميل خود آبياري، مواظبت، برداشت محصول و ... به عهده اهالی ر
دادند. عالوه بر کار باغداري، ساليانه هدايايی نيز به شيخ  همه کارهاي باغ وقفی شيخ را انجام می

شيوخ و خلفا نقش »توان گفت که در جامعه هورامان  کردند. به عبارت ديگر می پيشكش می
توانستند در  دادند. آنان به ظاهر می روحانی، قاضی، پزشک، و روانپزشک را توأمان انجام می

داران از روستاييان دفاع کنند. آنان از محل نذورات مريدان هر روز با افراط سفره  برابر ظلم زمين
کردند و بر نفوذ خويش  کردند و با اين عمل مريدان را بيشتر به خود وابسته می پهن می

گري در حل اختالفات عشاير  ود، ميانجیافزودند. راه ديگر آنان براي گسترش مداوم نفوذ خ می
(. محمدپور نيز در تحقيق خود، برتري 30-32: 8314)کريميان سردشتی، « و مقامات محلی بود

مشايخ و وابستگان آنها در منطقه هورامان سنتی، از قدرت و »دهد: شيوخ را اينگونه توضيح می
اري از امور اجتماعی مردم نظارت داشته و اند. آنها بر بسياعتبار اجتماعی بااليی برخوردار بوده

کردند. مشايخ هورامان از طرف مردم هدايايی مانند باغ و امكانات اقتصادي فراوان دريافت می
هاي مردم و نظام اعتقادي آنان سهم گيري نگرشگرچه داراي قدرت سياسی نبودند، اما در شكل
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يكی از منابع ايجاد نابرابري سنتی نيز بوده  بسياري داشتند. برتري مشايخ در نظام سنتی هورامان
هاي کردستان به ويژه در منطقه هورامان به دليل  (. رهبران طريقت812: 8316« )است

برخورداري از دريافت نذورات، اوقاف، هدايا و ارتباط با خوانين و بزرگان به لحاظ سرمايه 
حطی و فقر به دليل برخورداري از ذخاير اند و در مواقع ق اقتصادي از توان بااليی برخوردار بوده

اند در ميان مردمان فقير به جايگاه وااليی دست يابند و آن را مالی و خوراکی فراوان توانسته
بازتوليد کنند. اين گروه عالوه بر وجه کاريزماتيک، مذهبی، رفاه و توان مالی، در زمينه آموزش 

ز مالها و علماي دينی کردستان را در مدارس دينی اند بسياري امذهبی نيز فعال بوده و توانسته
خود آموزش دهند و به نوعی وابسته خود کنند و بر نفوذ خود بيفزايند؛ هر چند در ميان ساير 

اند. به طوري که يكی از مشهورترين عالمان و شاعران کرد علماي کرد مخالفان بسياري داشته
نی که صوفی يا درويشی در اين جامعه عرض زما»گويد: حاجی قادر کويی در مورد آنها می

در کل بايد صوفيه و شيوخ و طرفداران «. پذير نيست اندام کند، خوشبختی و سعادت ملت امكان
اي نه  آنها را يكی از قدرتمندترين جريانات مذهبی در کردستان و به ويژه هورامان در گذشته

 (. 362: 8312چندان دور دانست )منصوري مقدم و همكاران، 

 گیری نتیجه
نظام باورها و عقايد از مهمترين ارکان زندگی مردم است و به قدري اهميت دارد که يكی از 

تواند باعث تغييرات بسيار در اعمال شود و تحوالت آن می هاي اصلی هويت افراد شناخته می مؤلفه
و آرزوهاي مردم است.  و رفتارها گردد. اين نظام، سازنده بخش بزرگی از فرهنگ و همراه با نيازها

شوند؛  هنوز در منطقه هورامان افرادي باايمان و داراي باورهاي مذهبی سفت و سخت مشاهده می
توان در صف نماز يا فعاالنه در  اي که در مساجد، تعداد زيادي از مردم و جوانان را می به گونه

ه نيست. اين موضوع بيانگر حال اجراء مراسم مذهبی ديد که با ساير مناطق کردنشين قابل مقايس
بندي و قادري از  هاي دوگانه نقش اهميت مقوله دين در جامعه هورامان و جايگاه طريقت

هاي دور تاکنون است. مشايخ طريقت قادريه عالوه بر نفوذ سياسی که داشـتند، در  گذشته
ظ اقتصادي نفوذ هـاي فرهنگـی، اقتصـادي، اجتماعی و غيره نيز تأثيرگذار بودند. به لحا حـوزه

ها در ميان مردم تـا حـدي بود که مريدان و طرفداران اين طريقت حاضر بودند همه دارايی  طريقت
ها  ها و خانقاه و جان خـود را در راه شيخ و مرشد خود بدهند و هميشه هداياي بسياري را به تكيه

شود. در بخش خدمات  بخشـيدند و همـين امر باعث شد روز به روز بر ثروت مشايخ افزوده می
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توان گفت آيين  بندي می ها نقش مهمی داشتند. در جمع عمومی نيز مشايخ و بزرگان طريقت
ورزي طريقت قادريه به قول دورکيم همبستگی اجتماعی را در ميان پيروان اين آيين و مناطق  دين

اعتبار جديد در  هاي مختلف کردستان به وجود آورده است . با وجود اين در دهه اخير رواج بحث
هاي جديد مجالی را براي نقد  است. از يک طرف، اين بحث ايجاد کردهمطلق اين گفتمان تغيير 
کرده و قشر  تحصيل ورزي دراويش از سوي افراد اند  و از طرف ديگر، دين عملكرد به وجود آورده
قادري هنوز  ورزي دراويش طريقت تلقی شده است. اما دين اي از سنت جوان به عنوان مؤلفه

ورزي دراويش قادري  ورزي است. آنچه رخ داده است، قرار گرفتن دين تعبيري زنده و پويا از دين
اي معنوي، عرفانی و فردي است. در واقع شرايط  تر و محدودتر است که حيطه اي معين در حيطه

شكل  ر يا بیت گراتر، فردي جديد، با ارتقاء وجدان فردي و کاهش وجدان جمعی، با مذهبی درون
تناسب دارد. مناسک ذکر با تأکيدي که بر اظهار حاالت درونی فرد دارند و با شور و شوق و 

کنند، متناسب با شرايط جديد هستند. اين طريقت از لحاظ اجتماعی در بين  هيجانی که ايجاد می
ي ناظر به توان گفت که موسيقی دراويش قادر همه اقشار رواج دارد. به لحاظ موسيقايی نيز می

ترين چهره آيين  شاخص« ذکر»ايجاد وجد و جذبه و اهميت دادن به حاالت درونی است. اگر 
ترين  خواري، شاخص زنی و آتش هاي خارق عادت نظير تيغ درويشی در کردستان است، نمايش

ها شناخته  چهره اين آيين در چشم مردم مناطق ديگر است و دراويش قادري با انجام اين نمايش
گذار اين طريقت به هيچ وجه انجام چنين اموري  شوند؛ هر چند اهالی منطقه معتقدند که بنيان می

اي رسيده  را جايز ندانسته است و دراويش اجازه انجام آن را ندارند. بنابراين درويشی که به درجه
اي  ود، اگر ذرهباشد که بتواند چون پرنده در آسمان پرواز کند يا مانند ماهی در اعماق درياها فرو ر

بر خالف شريعت و سنت پيامبر عمل کند، ديگر درويش نيست، بلكه زنديق است. بر اين اساس، 
اند  شيوخ منطقه هورامان به هيچ وجه اجازه انجام اين قبيل امور خارج از عرف را به دراويش نداده

شاهد اجراي اين امور  و تأکيد آنها در هنگام توبه پرهيز از اين کارها است. با وجود اين، گاهی
اي خاص از دراويش هستيم. اين گروه از دراويش به اذن شيخ خود و در صورت لزوم  توسط عده

براي اثبات کرامات شيخ و طريقت، در پيشگاه افرادي که هيچ اعتقادي به اين موضوع ندارند و 
ر بعد از مرگ شيوخ پردازند. در حال حاض منكر شيخ و طريقت هستند، به انجام کارهاي مزبور می

بزرگ منطقه، رواج دنياگرايی و عدم گرايش جوانان به طريقت، شاهد کم رنگ شدن اين اعمال 
 هستيم.
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