اهلبیت از منظر اهلسنت کردستان
فاروق صفیزاده

1

مقدمه
شكي نيست كه اهلبيت رسول اهلل در ميان اهلسنت ،مقام بلندي دارند و اهلسنت نسبت
به آنان احترام بسيار قائلند و حقوق آنها را آنگونه كه خداوند در شريعت قرار داده است
رعايت ميكنند ،لذا آنان را دوست دارند و محبت و مواالت شايستهاي نسبت به آنان دارند و
به سفارش پيامبر در خصوص آنان عمل مينمايند همان وصيتي كه در روز غدير خم فرمود:
«أُ َذ ِّكر ُكم ََهّ
الل فِي أَ ْهلِ ب َ ْيتِي»؛ شما را درباره ـ رعايت حقوق ـ اهلبيتم سفارش ميكنم( .ر.ک:
ُ ْ
ابناألثير ،ج ،2ص)140
گفتني است كه تمام اهلسنت بر وجوب محبت اهلبيت و تحريم آزار و بيادبي قولي يا
فعلي نسبت به ايشان اتفاق نظر دارند و با افتخار ميگوييم كه ،كتابهاي اهلسنت مملو از
مناقب و فضايل اهلبيت است.
محبت و دوستى اهلبيت پيامبر بزرگ اسالم (ص) از مسايل مهمى است كه به اتفاق
علماى اسالم از نشانههاى ايمان شناخته شده ،چنان كه بغض و كينه نسبت به آنان از
نشانههاى نفاق شمرده شده است.
مهر اهلبیت

از بررسی مجموعه احادیث و روایاتی که در زمینه مصادیق اهلبیت در منابع اهلسنت
درج گردیده ،همواره شش نظریه مطرح بوده است که آن را به اختصار بازگو میکنیم:
 1.1مصادیق اهلبیت (ع) ،زوجههای پیامبر (ص) بودهاند( .قول سعید بن جبیر و
 -1نویسنده و پژوهشگر
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ابنعباس و عکرمه و مقاتل).
 2.2مراد از اهلبیت (ع) ،حضرت علی (ع) ،حضرت فاطمه (س) ،حضرت حسنبنعلی
(ع) و حضرت حسینبنعلی (ع) اند که در زمره خمسه طیّبه یا پنج تن آل عبا نیز
محسوب میگردند( .قول ابوسعید خدری و جمعی از تابعین از جمله مجاهد و قتاده).
 3.3منظور از اهلبیت ،تمامی خاندان پیغمبر (ص) بنیهاشماند .مفهوم بیت در این مورد،
همان نسب است( .قول شبلی).
 4.4اهلبیت عبارتاند از :اوالد پیامبر (ص) ،همسران پیامبر (ص) ،علی (ع)،
حسنبنعلی (ع) و حسینبنعلی (ع)( ،قول خطیب فخر رازی).
 5.5مقصود از اهلبیت کسانیاند که صدقه بر آنان حرام است اینان شامل آل علی ،آل
عثمان ،آل عقیل ،آل عباس و آل جعفراند.
 6.6اعضای خاندان پیامبر (ص) و نیز حضرت سلمان بر اساس روایت مشهور «سلمان
منا اهلالبيت» جزو اهلبیتاند .این نظر محیالدین عربی در کتاب فتوحات مکیه
است؛ اماشیعه ،به طور قطع و یقین مصادیق اهلبیت را همان نظریه دوم میدانند که
پیشتر بدان اشاره شد .آنها در اثبات این رأی ،احادیثی چون ثقلین ،سفینه و نیز آیه
تطهیر (آیه  33از سوره احزاب) و همچنین مجموعهای دیگر از روایات را که از منابع
اهلسنت برگرفته شده است ،ارائه میدهند.
عالوه بر این ،شیعیان معتقدند که او ً
ال :پیامبر (ص) از مصادیق اهلبیت به روشنی نام
بردهاند .ثانی ًا :پیامبر به هنگام نزول آیه تطهیر ،با قرار دادن حضرت علی (ع) ،حضرت فاطمه
(س) و حسنین (ع) در زیر عبای خود آنان را اصحاب کساء و به طور مشخص اهلبیت
معرفی فرمودهاند .ثالث ًا :پیامبر با قرائت مکرر آیه تطهیر به هنگام عبور از مقابل درب منزل
حضرت علی (ع) ،او و حضرت فاطمه (س) و حسنین (ع) را به عنوان مصادیق آیه فوق،
مورد خطاب قرار دادند.
با توجه به موارد مورد اشاره و بررسی نظریههای ششگانه از فریقین و نیز با در نظر
گرفتن اینگونه احادیث متعدد که در منابع اهلسنت ثبت و ضبط گردیده است ،میتوان چنین
نتیجه گرفت که وجوهات مشترک در نزد فریقین ،پیرامون اهلبیت ،همان اصحاب کسایند
یعنی علی و فاطمه و حسنین .به دیگر بیان این چهار تن از نظر اغلب علما و زعمای فریقین،
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از مصادیق اهلبیتاند.
اهلبیت (ع) در منابع اهلسنت
بر اساس منابع اهلسنت که شرح آن پیشتر رفت ،حدیث کساء مختص اهلبیت پیامبر (ص)
که در ادامه ،آن را به عنوان فصل مشترک آراء فریقین مورد بررسی قرار میدهیم از مسند امام
احمد حنبل (رض) :قتیبه بن سعید از حاتم بن اسماعیل از بکیر بن مسمار از عامر بن سعد
از پدرش سعد بن ابی وقاص نقل میکند که از پیامبر در مورد فضیلت علی (ع) شنیدم که در
روز خیبر میفرمود :پرچم را به دست مردى خواهم داد كه خدا و رسولش را دوست دارد و
خدا و رسولش او را دوست دارند .ما همه به دقت گوش میدادیم که پیامبر (ص) فرمود :علی
را نزد من بخوانید .در پی این فرمان ،علی با چشم درد نزد رسول خدا آمد .پیامبر آب دهان
بر چشم وی مالید و پرچم را به دستش داد و خداوند خیبر را به دست او به روی مسلمانان
گشود .زمانی که آیه  60آلعمران نازل گردید ،رسول خدا (ص) علی ،فاطمه ،حسن و حسین
را فراخواند و گفت :بار خدايا! اينان خاندان من هستند( .ر.ک :المسند ،حدیث شماره )1608
نیز احمد حنبل (رض) از محمد بن مصعب از اوزاعی از شداد ابی عمار روایت میکند که
وی گفت :بر وائله بن اسقع که گروهی نزدش بودند ،وارد شدم .آنان از علی یاد کردند .چون
برخاستند و رفتند ،وائله گفت :میخواهی تو را از آنچه از رسول خدا (ص) دیدم ،آگاه کنم؟
گفتم :آری .وائله گفت :نزد رسول خدا (ص) رفتم تا از علی (ع) سراغ بگیرم .او گفت :نزد
رسول خدا رفته است .در انتظار او نشستم تا اینکه پیامبر (ص) وارد شد و به نزد علی و
فاطمه رفت و آن دو در برابر او ایستادند و حسن و حسین را بر روی زانوان خود نشاند .آن
گاه جامه یا عبایش را بر روی آنان کشید و این آیه را تالوت کرد:
نكم ال ِرج َ
ِيرا» (احزاب)33 ،
«إِن ََّما يُر ُ
ِيد اللَّـ ُه لِيُ ْذ ِه َب َع ُ ُ ّ ْ َ
س أ ْه َل الْبَ ْي ِت َويُ َط ِّه َر ُك ْم تَ ْطه ً
پس از آن فرمود :خدايا اينان اهلبيت من هستند و اهلبيت من سزاوارترند( .ابنحنبل،
ج ،4ص )107
همچنین ،امام احمد در «فضايلالصحابه» ،با سندی از سعید بن خبیر از عامر چنین نقل
میکند :هنگامى كه آيه  23از سوره شورى نازل شد ،اصحاب عرض كردند :اى رسول خدا
خويشاوندان تو كه مودت آنها بر ما واجب است كيانند؟ فرمود :على و فاطمه و پسران آن
دو .اين سخن را سه بار تكرار فرمود.
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در «مستدرک الصحیحین» آمده است :امام علی بن الحسین (ع) نقل کرده که وقتی
امیرمؤمنان علی (ع) به شهادت رسید ،حسن بن علی (رضیاهللعنهما) در میان مردم خطبه
خواند که بخشی از آن را نقل میکنیم :من از خاندانی هستم که خداوند مودت آنها را بر
هر مسلمانی واجب کرده است و به پیامبرش فرمود« :قُل لاَّ أَ ْس َأل ُ ُك ْم َع َل ْي ِه أَ ْج ًرا إِلاَّ ال ْ َم َو َّد َة فِي
ال ْ ُق ْربَى( »...شوری )23 ،منظور از اکتساب حسنه ،مودت ما اهلبیت است.
در «الدرالمنثور» در ذیل آیه «قُل لاَّ أَ ْس َأل ُ ُك ْم ،»...سیوطی از مجاهد از ابن عباس نقل کرده
که تفسیر آیه «قُل لاَّ أَ ْس َأل ُ ُك ْم »...این است که «ان تحفظونى فى اهل بيتى و تودوهم بى» یعنی:
حق مرا در اهلبیتم حفظ کنید و آنها را به سبب من دوست بدارید.
در «كشاف» زمخشری حدیثی نقل شده است که اما فخر رازی و قرطبی نیز در تفاسیرشان
مات َعلى ُح ِّب ِ
آل
«م ْن َ
از آن اقتباس کردهاند که آن چنین است :پیامبر خدا (ص) فرمودندَ :
هيـدا» یعنی کسی که با محبت آل محمد بمیرد ،شهید از دنیا رفته است .در
ُم َح َّمد َ
مات َش ً
ٍ
حب ِ
حدیث دیگری نیز آمده است« :ومن مات على ِّ
السن ِة والجماع ِة»
آل
محمد ؛ مات على ُّ
یعنی :هرگاه کسی با مهر خاندان محمد (ص) از دنیا رود ،بر سنت و جماعت اسالم از دنیا
رفته است.
ریشهها و پیشینه مودت

بررسی مجموعه انگیزهها و ریشههای محبت اهلبیت پیامبر (ص) در میان قوم ُکرد ،نشان
میدهد که این تعلق خاطر جمعی ،نشئت یافته از دو دسته عوامل درونی و بیرونی ،در فرهنگ
و اعتقادات این قوم خداجوی و عرفانگرا است.
مواردی چند از آنچه موجب نضج ،ظهور و تداوم مودت نسبت به خاندان اهلبیت گردیده
است را چنین میتوان برشمرد:
اصول اعتقادات اسالمی متکی بر آیات و روایات متعدد در باب وجوب و لزوم ارادت
مسلمانان نسبت به اهلبیت گرامی پیامبر عزیز اسالم (ص) :یکی از مهمترین مستندات در
این زمینه ،همانا وجوب و لزوم صلوات فرستادن بر آل محمد در نمازهای یومیه است که
ترک آن موجب بطالن نماز میشود.
نیز مهمترین آیهای از قرآن که بر دوستی مسلمان نسبت به اهلبیت و نزدیکان پیامبر
اکرم (ص) تأکید دارد ،عبارت است از آیه  23از سوره شوری:

مطالعه و تحقیق پیرامون این موضوع از جهات مختلف ارزشمند و حائز اهمیت است .به
طور کلی ،این وجوه و ابعاد را میتوان از سه دیدگاه مورد مطالعه قرار داد:
 1-.1از منظر اسالمشناسی :مطالعه درباره مودت اهلبیت در میان اقوام مسلمان و از
جمله اهلسنت میتواند در ایضاح موضوعاتی چند ،مفید واقع گردد ،از جمله:
•چگونگی شکوفایی اسالم در سرزمینهای غیرعربی
•علل و انگیزههای گسترش معنویت اسالم در میان اقوام مسلمان
•نقش خاندان اهلبیت (ع) در گسترش عرفان و معنویت اسالمی در میان اقوام
مسلمان و امت اسالمی
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«قُل لاَّ أَ ْس َأل ُ ُك ْم َع َل ْي ِه أَ ْج ًرا إِلاَّ ال ْ َم َو َّد َة فِي ال ْ ُق ْربَى» بگو من هیچ پاداشی از شما بر رسالتم
درخواست نمیکنم جز دوست داشتن نزدیکانم.
چنان که احمد حنبل (رض) در مسند خود از سعید بن جبیر از ابن عباس چنین نقل
میکند :هنگامی که آیه فوق نازل شد ،مردم گفتند :یا رسول خدا! این نزدیکان که دوستی آنان
را بر ما واجب ساختهای ،چه کسانی هستند؟ فرمود« :على ،فاطمه و دو فرزندش»( .ر.ک:
متقیهندی1409 ،م ،ج ،5ص)34
خاندان اهلبیت (ع) پس از رحلت پیامبر عظیمالشأن اسالم (ص) به ویژه پس از حادثه
جانسوز کربال ،مظلوم واقع شدند ،در دههها و سدههای بعد نیز ،این اوضاع همچنان بدتر و
بدتر گشت تا جایی که سالله اهلبیت (ع) حتی در زادگاه و سرزمین خویش در امان نبودند
و از این روست که جالی وطن کردند .این مهاجرتهای تاریخی برای اقوام ممالک دور و
نزدیک ،خالی از برکت و رحمت نبود و همچنان که پیشتر نیز اشاره شد قوم ُکرد از جمله
اقوام مسلمانی بود که از نعمتهای وجودی و بحر فضایل و علوم این بزرگواران جرعههای
ناب چشید و به بهرهها رسید به طوری که هماینک پس از گذشت سدهها از آن رویداد
تاریخی ،اهلسنت و دیگر اقوام خاورمیانه از تبعات آن مهاجرت معنویتگستر ،مستفیض و
برخوردارند .بدینسان ،غنچههای مهر و دوستی اهلبیت پیامبر عزیر اسالمی (ص) بر صفحات
کردستان شکفته شد و عطر دلانگیز آن ،فضای این سرزمین را معطر ساخت.
جان کالم آن که ،دوستی اهلبیت (ع) و خاندان پاک پیامبر (ص) در کردستان ،مهری است
ماندگار و شاخصهای الینفک از هویت فرهنگی دینی قوم مسلمان ُکرد است.
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•حب اهلبیت و آثار علمی آن یعنی اقتداء به سیره اهلبیت ،به عنوان ضامن بهروزی
و سعادت مسلمانان
•مهر و مودت و محبت اهلبیت (ع) به عنوان عاملی وحدتآفرین در میان مذاهب و
فرق اسالمی ،به ویژه در بین شافعی مذهبان و جعفری مذهبان.
 .2از منظر کردستانشناسی :تحقیق در زمینه مهر اهلبیت (ع) در میان اهلسنت و
2بررسی نتایج و تبعات فرهنگی و اجتماعی این مودت در خالل سدههای پیشین،
بسیار مغتنم است .به ویژه بررسی تأثیرات همهجانبه مهر اهلبیت (ع) در اندیشه و
رفتار و ذهن و زبان و دل و جان اهلسنت ،یکی از وجوه مهم هویت قومی در عرصه
پژوهشهای کردشناسی تلقی میگردد.
 3-.3از منظر ایرانشناسی :پژوهش پیرامون موضوع مهر اهلبیت (ع) در میان اهلسنت،
از جنبه مطالعات ایرانشناسی نیز قابل تأمل است چه بسا نقاطی مهم و گرههایی
ناگشوده و مهم در این وادی بر پژوهندگان این عرصه مکشوف گردد که تا پیش از
آن بر همگان پوشیده مانده است ،زیرا در هر حال ،قوم اصیل ُکرد در به سامان آوردن
مجموعه فرهنگی ایرانی اسالمی مشارکت داشته و همواره اهتمام قابل تحسینی در
زمینه حفظ و اشاعه هویت ملی و نیز دینی اسالمی ،از خویش به ظهور و ثبوت رسانیده
کردشناسی ،البته
است .بنابراین ،هر گونه تحقیقات ایرانشناسی ،فارغ از پژوهشهای ُ
ناقص و غیرواقعی و ساختگی تلقی میگردد.
هم چنین ،هر نوع تحقیقات کردشناسی که ویژگیهای دینی و اعتقادی قوم کرد ،از
جمله موضوع مهر اهلبیت (ع) را مورد توجه قرار ندهد ،البته کاری بیطرفانه ،علمی
و کامل محسوب نمیگردد.

مهمترین نتیجه بحث پیرامون مهر اهلبیت (ع)

مهمترین و ارزشمندترین نتیجه این بحث ،آن است که جامعه اسالمی تنها در صورت حفظ
وحدت بین مذاهب و فرق میتواند به پویایی ،مانایی ،گسترش و شکوفایی خویش تحقق
ببخشد و این مهم محقق نخواهد گردید ،مگر آنکه مسلمانان حول اصیل مودت اهلبیت (ع)
متحد گردند .زیرا ،تعلق خاطر پیروان مذاهب و فرق اسالمی نسبت به پیامبر عزیز اسالم
(ص) و خاندان گرانقدر او همواره موضوعی مشترک ،دیرینه و پایدار بوده است .در واقع،

ویژگیهای مودت اهلبیت در باورها و سنن قوم کرد
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دوستی پیامبر (ص) و خاندان و تبار پاکشان ،در فرهنگ سنتی اهلسنت ،آنچنان صمیمانه
و عمیق و جدی است که میتوان به جرئت ادعا کرد که این مهر و مودت مقدس در میان قوم
ُکرد با شیر عجین است و با جان از تن بدر رود.
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مودت و محبت اهلبیت پیامبر (ص) در میان اقوام مسلمان واقعیتی است دیرینه ،فراگیر،
مسلم و انکارناپذیر که شیوهای خودجوش و ملهم از اصول و آموزههای بنیادی اسالمی،
همواره در جوامع اسالمی مطرح بوده و پیوسته به عنوان وجه اشتراک مذاهب اسالمی ،در
ایجاد وحدت و اتحادی الیزال در بین مسلمانان مورد توجه قرارگرفته است.
هرگاه واقعبینانه و به دور از تعصبات فرقهای و مذهبی ،مجموعه باورها و رفتارهای
جمعی قوم ُکرد را در طول تاریخ گذشتهاش مورد نگرش و کاوش فرااحساسی و پژوهشی
قرار دهیم ،پیخواهیم برد که دیرزمانی است مهر اهلبیت پیامبر در ذهن و زبان ،دل و جان
و اندیشه و روان اهلسنت به روشنی نقش بسته است .هرآینه این نقشپذیری از آن جهت
قابل تأمل و شایان توجه است که او ً
ال :همواره خودجوش بوده و مذهب خاصی یا نظام
عقیدتی مشخصی ،یا ارادهای معطوف به قدرت در ورای آن در کار نبوده است .ثانی ًا :این
مودت و مهر و دوستی ،هیچگاه به عصر و دورهای ویژه از تاریخ ،یا منطقهای خاص در
کردستان محدود نگشته است .ثالث ًا :مهر اهلبیت پیامبر (ص) در میان اهلسنت ،نه تنها شعار
یا ادعایی مقطعی و از سر احساس تلقی نمیگردد ،بلکه میبینیم این قوم مسلمان در عمل و
در گوشهگوشه حیات فرهنگی خویش نشان داده که از سر اخالص و ارادت تام به خاندان
واال و پاک اهلبیت عشق میورزد و این مودت را مقدس میداند و به آن مباهات میکند.
(احمدیان1390،ش ،ص)123
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گرامی داشتن خاندان اهلبیت و اقتدا به سیره آن پیامبر از سوی مسلمانان ،موضوعی فراتر
از تقسیمات مذاهب اسالمی و اختالفات فقهی و تنوع و تکثر رأی در مسایل اجتهادی است؛
از این رو این مودت و محبت ،حقیقتی است انکارناپذیر و درعینحال ،مناسبترین مصداقی
است از –حبلاهلل -که شایسته است مسلمانان به آن اعتصام ورزند و از تفرقه دوری گزینند.
(ر.ک :سنندجی1375 ،ش ،ص)323
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در مجموعه باورهای جمعی و مکنونات قلبی قوم کرد ،تعلق خاطر و شیفتگی شگفتانگیز
آنان نسبت به شخصیت و مقام معنوی حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) به سادگی قابل توصیف
نیست .یکی از این موارد ،اعتقاد به قداست و مبارک بودن نام علی و فریادرسی روح پرفتوح
اوست که همواره به جان جانان یا روحاالرواح متصل است .در جای دیگر کردستان و مناطق
کردنشین ،دیده میشود که مردم جای مشخصی را نظر کرده حضرت علی (ع) میدانند و آن
جایگاه را مقدس و شفابخش تلقی میکنند.
از مصادیق مشهور همین موضوع کوه «پنجه علی» واقع در منطقه بیجار است که مردم آن
سامان معتقدند آثار پنجه مبارکه حضرت موال علی (ع) بر جایی از آن کوه نقش بسته است.
تقدس این کوه در آن ناحیه تا بدان پایه است که مردم به آن سوگند یاد میکنند« :سيف و زه
رده لو و هولووى مهندهلى هه وادارتم وهى په نجهى عه لى» حتی گاهی دیده میشود (دلدل)
اسب سفید حضرت علی (ع) نیز مورد توجه و عالقه مردم این نواحی قرار میگیرد و عدهای
جای پای این اسب را در جایی نشان میدهند و به آن احترام میگذارند .مستشرق نامدار،
«واسیلی نکیستین» ،در کتاب کرد و کردستان ،در همین زمینه مینویسد:
«رنگ سفید از مشخصات اسبهای اساطیری است .قاطر سفید پیغمبر یعنی دلدل در
شعری کردی ،تبدیل به اسب میشود و حال آنکه در روایات ایرانیان ...از آن نظر که مرکب
سواری علی (ع) داماد پیغمبر هم بوده است ،احترام خاصی برای او قایلند .در ایران در بیش
از یک جا رد پای دلدل را که روی سنگ نقش شده است به شما نشان میدهد»( .واسیلی،
1366ش ،ص )579
حضرت علی (ع) شاه مشکلگشا

از دیگر مظاهر عالقه و اعتقاد مردم کرد به شخصیت بینظیر و روح واالی حضرت شاه
مردان موال علی (ع) همانا رسم نذر کردن آجیل مشکلگشاست که از قدیماالیام در کردستان
و به طور عمده در شهر سنندج متداول بوده و هم اینک نیز در میان برخی از خانوادههای
متدین و محب اهلبیت این دیار مرسوم است .به طور خالصه ،این رسم آن چنان است که
شخصی حاجتمند یا مضطر دست به دعا برمیدارد و از شاه مشکلگشا حضرت علی (ع)
برای رفع مشکل خود ،حاجت میطلبد و نذر میکند که در صورت برآورده شدن نیازش،
هر شب چهارشنبه مقدار مشخصی آجیل مشکلگشا خریداری کند .پس از برآورده شدن

بازتاب مهر اهلبیت در ادبیات فولکلوری کردی
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خاندان و طوایف و عشایر مختلف کرد ،سدهها و هزارههاست که در امتداد دامنهها و
کوهپایههای رشته کوههای زاگرس و دیگر مناطق خاورمیانه ،با پراکندگی مشخصی اسکان
یافتهاند .این طوایف ،در گذر تاریخ گنجینهای غنی و دلانگیز از ادبیات فولکلوری ،ملهم
از طبیعت زیبای کردستان ،به سامان آوردهاند که بخشی از آن ،از امواج تطاول ایام به دور
مانده ،هم اینک در دست است .ارزش اینگونه خاص از میراث فرهنگی قوم کرد ،صرفنظر
از لطافت و طراوت و حالوت و دیگر وجوه هنری و ادبی آن ،البته در جنبه هویتبخشی آن
نهفته است .زیرا این اثر ادبی که یادگار جلوهها و شیوههای سنتی زندگی اهلسنت در اعصار
پیشین است ،چونان آیینهایی است که عمق ساخت اندیشهها و رفتارهای گذشته و حال این
قوم دیرزی را مینمایاند و هر آینه از دیدگاه تتبعات قومشناسی و اتنوگرافی و بررسیهای
مردمشناسی و میراث فرهنگی و نیز از نقطه نظر مطالعات ادبیات قومی و زبانشناسی اقوام
ایرانی ،حائز اهمیت است.
اما جلوههای مودت اهلبیت پیامبر (ع) در گسترده ادبیات فولکلوری عشایر ،طوایف،
خاندانهای کرد که به تدریج و در خالل سدههای پیشین شکل گرفته ،مشتمل است بر
نمونهها ،موارد قابلتوجهی از امثال و حکم ،قصهها ،حکایات ،رزمنامهها ،سوگنامهها،
قسمنامهها ،بیتهای فولکلوری که به زبان کردی بر جای مانده است.
از بیتهای مشهور فولکلوری کردی ،بیتی است موسوم به «جولندی» که به همین نام،
مجموعهای مرکب از چندین بیت دیگر ،توسط محقق آلمانی پروفسور «اسکارمان» گردآوری
شده و در سال  1905میالدی در برلین به طبع رسیده است.
موضوع بیت فولکلوری «جولندی» ،در رابطه با وقایع سالهای آغازین طلوع اسالم و
عصر پربرکت زندگانی سعادتگستر حضرت محمد (ص) است .در این بیت ،پادشاه کافران
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حاجت ،رسم بر آن است که شخص نذرکننده شخص ًا به بازار میرود و از دکان قنادی همان
مقدار که نذر کرده است ،آجیل مشکلگشا خریداری میکند و به خانه بازمیگردد و به کمک
چند دختر بچه ،آجیل مخلوط را پاک میکند و در همان حال قصه آجیل مشکلگشا را باز
میگوید ،سپس آجیل را قسمتقسمت میکند و هر قسمتی را برای شخصی از بستگان و
همسایگان میفرستد( .باقری بیدهندی1377 ،ش ،ص)35
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موسوم به جولندی به قصد مقابله به پیامبر اسالم (ص) ،با سپاهی گران به شهر مکه حمله
میبرد .مسلمانان به محضر پیامبر (ص) میشتابند و عرض میکنند که حضرت علی (ع) در
منزل نیست و لشکر کفار نیز دوازده تن از صحابه را به شهادت رسانیدهاند .با این اوضاع
تکلیف چیست؟
حضرت رسول (ص) چاره کار را در آن میدانند که حضرت علی (ع) را به نبرد با جولندی
فرابخواند .پیرزنی را به عنوان پیغامرسان به خانه دخترشان حضرت فاطمه (س) میفرستد
و دخت پیامبر (ص) ،شوی خود را از امر پدرش آگاه میکند .بدین سان حضرت علی (ع)
سوار بر مرکبی ،موسوم به دلدل میشود و بیدرنگ به سوی مکه روانه میگردد و به مصاف
با جولندی میپردازد و با یک ضربت شمشیر ،این پادشاه کافران را به هالکت میرساند.
(صفیزاده1379 ،ش ،ص)46
از بررسی بیت فولکلوری جولندی ،نکاتی چند در زمینه قداست و محبوبیت شخصیت
حضرت علی (ع) در ذهن و زبان قوم کرد ،قابل استخراج و استدراک است ،از جمله:
•حضرت علی (ع) در ابیات فولکلوری کردی با عبارات و القاب و عناوینی چند
مورد توصیف و ستایش قرار گرفته است.
	-ثه وعه لی یه نیویان ناشیری خوالی (آن علی که شیر خدا نام گرفت)
	-ثه و عه لی یه کهس دهره قهتی نایه (آن علی که کس را یارای مقابله با او نیست)
	-حه زرهتی عهلی نازداری (حضرت علی نازنین و محبوب)
	-شه نگه سوار (شهسوار (شوره سوار) یکه سوار)
	-شیری گولباو (شیر ژیان)
•حضرت علی (ع) همواره با امدادهای غیبی از سوی خداوند ،در جنگها حمایت
میشده است.
•حضرت علی (ع) هماره یار پیامبر (ص) و یاور صحابه (رض) و یاریرسان
مسلمانان بوده است.
جلوههای عرفانی مهر اهلبیت در کردستان:
یکی از مهمترین جلوههای مهر اهلبیت پیامبر (ص) در متن زندگی اهلسنت ،همان
بازتاب دلانگیز ،پرطراوت و زیبای این مودت دیرینه است.

مهمترین عامل انسانی زمینهساز رشد عرفان و معنویت در کردستان ،آنچنان که پیشتر
بدان اشاره شد ،مهاجرت تاریخی امامزادگان به این سرزمین بوده که سدهها ،فرهنگ مردم
این سامان را تحت تأثیر قرار داده و از برکات انفاس قدسی این پاک تباران ،چراغ معنویت
در کردستان همواره روشن و تابان مانده است .اینکه سلسله راهبران و مشایخ در کردستان ،به
خاندان اهلبیت منتسباند ،گواه دیگری است بر همین مدعا؛ ومفتخرند به آنکه طریقت آنان
به دریای معنویت اسالم ،حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب (ع) منتهی میگردد.
قبور امامزادگان

آن گروه از امامزادگان مدفون در سرزمین کردستان و مناطق کردنشین خاورمیانه که
همگی از فرزندان امام موسی کاظم (ع) به شمار میآیند ،عبارتاند از:
 1.1امامزاده اسماعیل محدث :به روایتی در کاظمین مدفون است؛ اما بنا به عقیده علمای
کرد ،وی در اسپریز از روستاهای اورامان مدفون است.
 2.2امامزاده عبیداهلل ،مشهور به «کوسه هه جیج» ،مدفون هه جیج از روستاهای اورامان
است.
 3.3امامزاده حمزه ،مشهور به «حمزه نجار» ،مدفون در نجار از قراء اورامان است .برخی
معتقدند که وی در محلی موسوم به تکیه واقع در روستای قرهداغ از توابع کردستان
عراق مدفون است .از نسل این امامزاده ،علمای برجستهای پا به عرصه وجود نهادهاند
که از جمله آنان میتوان شخصیتهای زیر را نام برد :شیخ عبداهلل خرپانی استاد
علمای شهرزور ،شیخ جامی تکیهای ،یوسف اصم ،شیخ نوری پسر شیخ بابا علی.
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نمونه مشهور و به یادماندنی این مدعا که عمیق ًا در فرهنگ کردستان و به ویژه منطقه
اورامان ریشه دوانیده ،باورهای مذهبی مردم این دیار است که تحت عنوان معرفت پیر شهریار
به صورت منظومهای اعتقادی و به گویش اورامان در این دیار وجود داشته و آثار آن نیز
هماینک بر جای است .بدینسان ،در طول سدههای پیشین ،همین باورهای کهن مذهبی در
اورامان ،بستر خاصی از عرفان را فراهم آورده است که با ظهور آیین حیاتبخش محمدی،
رفتهرفته تحت تأثیر آموزههای اسالمی قرار گرفته و بر ساحت چنین بستری ،عرفان اسالمی
سربرآورده است.
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 4.4امامزاده محمد ،مدفون در کرکوک.
5.5امامزاده احمد ،مدفون در روستای «ثه حمه برنده» از توابع دربند نیان واقع در
کردستان عراق.
 6.6امامزاده قاسم ،مدفون در مسجد مشهور به «مسجد امام قاسم» واقع در شهر کرکوک.
7.7امامزاده ابراهیم ،که به روایتی همان شخصی است که در ناحیه کفری به ابراهیم سمین،
اشتهار یافته است.
 8.8امامزاده هاجر خاتون ،خواهر حضرت معصومه قم و امام رضای خراسان ،مدفون در
ابتدای محله تپوله موسوم به سه ترپوله واقع در شهر سنندج.
امامزادگان دیگری نیز از نسل امامان اهلبیت (ع) ،در کردستان مدفوناند که تنی چند از
آنان عبارتاند از:
 1.1امامزاده پیرعمر( ،مشهور به پیرومه) ،با واسطه سه نسل از اوالد حضرت امام
زینالعابدین (ع) مدفون در شهر سنندج.
 2.2امامزاده پیرمحمد ،فرزند امامزاده پیرعمر ،مدفون در بخش شرقی شهر سنندج.
سادات شافعی مذهب حسنی و حسینی کردستان

گذشته از امامزادگان مدفون در کردستان و مناطق کردنشین خاورمیانه ،که غالب ًا از اوالد
بالفصل امام موسی کاظم (ع) محسوب میگردند ،ساللهای از آنان نیز در مناطق مختلف
کردستان نسل اندر نسل باقی ماندهاند که گفته شده اینان همان علی جد سادات حسنی و
حسینی در کردستان به شمار میآیند و مدفن آنان همواره مورد احترام عموم مؤمنان و محبان
اهلبیت این دیار بوده است.
مشهورترین خاندانهای کرد منشعب از نسل امام حسن مجتبی (ع) عبارتاند از:
 1.1خاندان سادات نهری
 2.2خاندان سادات کاکو زکریا
 3.3خاندان سادات مردوخی
خاندانهای سادات حسینی شافعی مذهب در کردستان عبارتاند از:
 1.1سادات خانقاه ،ساکن در اورامان ،از نسل امامزاده علی عریضی -عریض نام محلی
از حجاز بوده است -پسر امام جعفر صادق (ع).

یکی دیگر از مجموعه آثار و شواهد و قرائن و مستندات مودت اهلبیت در میان اهلسنت،
نامگذاری روستاها و دیگر اماکن ،به نام نامی خاندان جلیلالشأن اهلبیت (ع) بوده است.
از جمله ،میتوان به ترکیبات اسمی زیر اشاره کرد که در هر یک از مناطق کردستان،
نمونههای فراوانی از آن قابل رؤیت است:
( 1.علی) در واژههای همچون :پنجه علی ،عهلیاوا ،عهلیاباد ،عهلیکهند ،ئالیکهند ،غه
یبعهلی و چهشمهععلی و...
( 2.حسن) در واژههای همچون :حهسهتاو ،حهسهون نوران ،حهسهن ساالران و...
( 3.حسین) در واژههای چون :حسیه نیاوا ،حوسیه نیاباد ،قهبری حوسه ین ،حسهین
مامه و...
( 4.باقر) در واژههایی مانند :باقراوا ،باقالوا ،باقراباد و...
( 5.جعفر) در واژههای از قبیل :جافراوا ،جهعفه راباد و...
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 2.2سادات کلجی ،ساکن اورامان ،از نسل امامزاده علی عریضی.
 3.3سادات تکیه قرهداغ ،از نسل امامزاده حمزه بن امام موسی کاظم (ع).
 4.4سادات بزرنجه ،از نسل امامزاده سید اسماعیل محدث بن امام موسی کاظم (ع).
 5.5سادات شاهویی ،منشعب از سیدمحمد زاهد ،مشهور به پیر خضر شاهو ،مدفون در
روستای پیر خضران از توابع مریوان که در سال  620هجری قمری به کردستان
مهاجرت کرده است .اغلب سادات حسینی کردستان ایران از پیر خضر شاهویی
انشعاب یافتهاند و در روستاهای کردستان ایران پراکنده شدهاند .برخی از خاندانهای
سادات حسینی شاهویی عبارتاند از:
• سادات چاولکان ،سادات کول ،سادات دوزه خدهره ،سادات سهفاخانه،
• سادات پارسانیان ،سادات مریوان ،سادات کهالتهرزان ،سادات تاوه گوز،
• سادات چوو ،سادات به اوجانی ،سادات چناره ،سادات باینچو ،سادات ههمروله،
• سادات سیاسه ران ،سادات به لخه سادات پیر خضران ،سادات کالوران،
• سادات قاراوا ،سادات شیوهلی ،سادات شالی شهل ،سادات جهباری ،سادات کهالتی
و( ...صفیزاده1367 ،ش ،ص)245

( 6.عباس) در واژههایی همانند :عبهباساوا ،عهبباساباد و ثیمام عهبباس و...
( 7.حمزه) در واژههای مثل :حهمزاوا و...
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 .11.1قرآن کریم.
 .22.2ابناثیر ،اسدالغابه فی معرفه الصحابه ،بیروت1938 ،م.
 .33.3ابنحنبل ،ابوعبداهلل احمد بن محمد ،المسند ،شرحه و صنع فهارسه احمد محمد شاکر ،دارالمعارف بمصر،
القاهره1958-1949 ،م.
 . 44.4ابنحنبل ،احمد ،المسند ،چاپ میمنیه ،نامشخص.
 .55.5احمدیان ،مال عبداهلل ،تجزیه و تحلیل زندگانی امام شافعی ،چاپ سوم ،تهران ،نشر احسان1390 ،ه.ش.
 .66.6باقری بید هندی ،ناصر ،خاندان وحی :به روایت امسلمه و عایشه ،قم ،مؤسسه فرهنگی انتشاراتی شاکر،
1377ش.
 .77.7سنندجی ،شکراهلل بن عبداهلل(فخرالکتاب) ،تحفه ناصری در تاریخ و جغرافیای کردستان ،تهران ،امیرکبیر،
1375ش.
 .88.8واسیلی ،نیکیتینُ ،کرد و ُکردستان ،ترجمه محمد قاضی ،تهران ،نیلوفر۱۳۶۶ ،ش.
 .99.9صفیزاده ،فاروق ،اهلبیت در قرآن و روایات ،تهران ،نشرالجهاد1367 ،ش.
 .101010همو ،امام علی(کرم اهلل وجهه) از دیدگاه اهلسنت و جماعت ،تهران ،نشر نذیر1379 ،ش.
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