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چکیده

یــک  اســتان چهارمحــال و بختیــاری، به عنــوان  گنابــادی در  تجربه نــگاری هویــت فرهنگــی دراویــش 

پدیــده اجتماعــی در راســتای شفاف ســازی و پاســخ دهی بــه برخــی از ابهامــات و پرســش های مرتبــط بــا 

گیــری از تکنیک هــای مختلــف همچــون: مشــاهده، مصاحبــه عمومــی و اختصاصــی بــا  ایــن فرقــه، بــا بهــره 

گرفتــه اســت. براســاس  ع مقالــه حاضــر قــرار  اعضــا و نخبــگان ایــن فرقــه و شــرکت در مجالــس آن هــا، موضــو

ایــن تحقیــق، شــاخصه های هویــت زای دراویــش اســتان چهارمحــال و بختیــاری را می تــوان در مــواردی از 

جملــه: والیــت، ذکــر، بیعــت، مجالــس فقــری، مجالــس نیــاز، دیــگ جــوش، حجــاب و حفــظ اســرار خاصــه 

کــرد. ایــن فرقــه انتخــاب جانشــین را الهامــی ازســوی غیــب دانســته؛ به زعــم آن هــا، تنهــا خانــدان ما ســلطان 

محمــد، اســتحقاق دســتیابی بــه منصــب والیــت را دارنــد. از دیگــر شــاخصه های هویــت زای فرقــه دراویــش، 

کــه به رغــم توجــه در مکتــوم نگه داشــتن چندوچــون ایــن  مجالــس فقــری و نحــوه تشــرف بــه آن اســت 

کــه اجــرای صحیــح  گردیــد  مجالــس توســط فقــرای مجلــس، بــا مشــاهده مشــارکتی و مصاحبــه، مشــخص 

کامــل  ایــن مراســم منــوط بــه شــرایطی همچــون اســتیجاری نبــودن مــکان، زمــان خــاص، رعایــت حجــاب 

شــرعی میــان بانــوان، ذکــر تلقیــن  شــده و مصاحفــه اســت. مســئله حجــاب، فقــط بــرای مجالــس عمومــی 

نیســت و در هــر حــال ولــو در میــان محــارم بایــد در مجالــس فقــری رعایــت شــود. مراســم مجلــس نیــاز و 

کــه بــا وجــود اهمیــت آن از ســوی  دیــگ جــوش، بــا اســرار و رمــوز پیچیــده ای همــراه اســت و به نظــر می رســد 

کاملــی از آن میــان خــود دراویــش نیــز وجــود نــدارد. گاهــی  شــیخ و پیــر دراویــش، شــناخت و آ
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مقدمه

یــش  فرقــه دراو بــه  ایــران، می تــوان  در  اســالم  فــرق مختلــف دیــن  و  از مذاهــب 
کرخــی، بــه امــام  کــه اقطــاب خــود را از راه معــروف  کــرد  گنابــادی اشــاره  نعمت اللهــی 
رضــا؟ع؟ رســانده انــد و جــزء فعال تریــن و سیاســی ترین شــاخه سلســله نعمت اللهــی 
کــرج، بروجــرد، قــم،  کــه بیش تریــن جمعیــت را در تهــران،  بــه شــمار می رونــد. ایــن فرقــه 
اصفهــان، چهارمحــال و بختیــاری و اســتان خراســان بــه خــود اختصــاص داده اســت، 
دســت در دســت ســران »نهضــت بــه اصطــالح آزادی« و »جبهــه ملــی«، به صــورت 

ــی، 1396: 6(. ــد )تدین ــترش یافته ان گس ــور  کش ــر  تی در سراس ــکیال تش

به عنــوان  حاضــر  درحــال  فرقــه  ایــن  کــه  شــده  موجــب  آنچــه  می رســد  به نظــر 
ایــران به شــمار رود و آن هــا  گســترده ترین سالســل صوفیــه در  یکــی از بانفوذ تریــن و 
بقــای خودشــان ســوق دهــد، چیــزی جــز هویــت  و  بــرای حفــظ  تــالش  به ســوی  را 
فرهنگــی ایــن طریقــت نیســت؛ بــه بیــان دیگــر، هویــت فرهنگــی هــر قــوم، به عنــوان 
کــه  ــوم را فراهــم می کنــد  ــداری همــان ق گــر، موجبــات اســتواری و پای یــک عامــل احیا
ــه ایــن مهــم، و در  ــا توجــه ب ــن قاعــده مســتثنی نیســتند. ب ــز از ای ــادی نی گناب یــش  دراو
گنابــادی، ایــن مقالــه درصــدد اســت تــا  یــش  راســتای بررســی هویــت فرهنگــی دراو
مــردم شناســی، شــاخصه های  نویــن  از روش هــای  بهره گیــری  و  بــا مطالعــه عمیــق 
هویــت زای ایــن سلســله را مــورد بررســی قــرار دهــد. هویــت فرهنگــی به طورکلــی شــامل 
باورهــا،  کان،  نیــا ســرزمین  اعتقــادات،  یخــی،  تار گذشــته  چــون:  شــاخصه هایی 
ســنت های طایفــه ای، اســوه های دینــی و تعصب هــای قومــی اســت. در ایــن جســتار، 
گذشــته  یــک ایــن سلســله، همچــون:  تمرکــز اصلــی بــر صبغه هــای مذهبــی و ایدئولوژ
یخــی، اعتقــادات، مراســم و مناســک مذهبــی و همبســتگی های درون مذهبــی  تار
یکــرد ارائه شــده روش  می باشــد. روش عمــده و اصلــی ایــن پژوهــش، متناســب بــا رو
میدانــی ژرفانگــر در اســتان چهارمحــال و بختیــاری، به ویــژه در شهرســتان شــهرکرد 
ــن روش  ــرای ای ــق از مج ــتاوردهای تحقی ــج و دس ــده نتای ــه عم ک ــت  ــوده اس ــه ب و حوم
گــردآوری داده هــای میدانــی نیــز از فنــون و تکنیک هــای  گردیــده اســت. در  اســتخراج 
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کمــی و کیفــی، ازقبیــل مشــاهده مســتقیم، مشــاهده مشــارکتی، مصاحبــه بــا نخبگان، 
ــه  ــرده شــده اســت؛ ب ــه همــراه ابزار هــای تکمیل کننــده، چــون: فیلــم و عکــس بهــره ب ب
یــش اســتان چهارمحــال  کــه نگارنــده در برخــی از مجالــس فقــری دراو ایــن صــورت 
و بختیــاری شــرکت نمــوده و از مشــاهدات مســتقیم و مشــارکتی1 خویــش، بــه همــراه 
گفت وگــو و مصاحبــه عمیــق بــا برخــی از  کتــب بــزرگان و  کســب شــده از  اطالعــات 
یــش و نخبــگان آن هــا در زمینــه نحــوه برگــزاری مجالــس اختصاصی شــان بهــره  دراو
ــر  ــج و دســتاوردهای تحقیــق، از مجــرای روش فوق الذک ــذا غالــب نتای ــرده اســت؛2 ل ب
گردیــده اســت. محقــق بــرای مصاحبــه اختصاصــی بــا نورعلــی تابنــده،  اســتخراج 
بســیار  وقــت  بــه  توجــه  بــا  و  داشــته  تهــران  بــه  نیــز  پیشــین سلســله، ســفری  قطــب 
ــه  ک ــد  ــرح ش ــی مط ــؤاالت اساس ــود، س ــه ب گرفت ــرار  ــق ق ــار محق ــه در اختی ک ــدودی  مح
برخــی بی پاســخ ماندنــد. البتــه بخــش مهــم و قابــل توجــه دیگــر، جمــع آوری داده هــای 
ــده  ــا ایــن حــال، نگارن گرفتــه اســت؛ ب ــر مبنــای بررســی اســنادی صــورت  ــی ب اطالعات
کــرده اســت  شــش مــاه به طــور مســتمر در جلســات و مجالــس آیینــی ایــن فرقــه شــرکت 
تــا بتوانــد بــا نخبــگان و گاه عامــه ایــن فرقــه به طــور مســتقیم و بــا رضایت خاطــر اعضــای 

ــه، مصاحبــه داشــته باشــد. خــود فرق

مسئله اساسی که در این تحقیق در پی پاسخ گویی به آن هستیم، عبارت است از:

گنابــادی چیســت و بــرای هرکــدام از ایــن  یــش  باورهــای شــاخص در میــان دراو
شــاخصه ها چــه آییــن و مراســم خاصــی وجــود دارد؟

کــه بی طرفانه  ی ایــن فرقــه، در آن اســت که هنگامی  ضــرورت تحقیــق و پژوهــش رو
کــه خــرد  ــم  ی ــه تناقضــات الینحلــی برمی خور گاه ب ــم،  گردی در بطــن ایــن سلســله وارد 
کمابیــش در ســطح جامعــه مشــاهده  آدمــی از تأییــد آن دوری می جویــد و چنانچــه 

کیفــی، در آن، شــرکت فعــال مطالعه کننــده در وضــع  1. مشــاهده مشــارکتی به عنــوان یکــی از مهم تریــن ابزارهــای تحقیــق 
ــی از صحنــه  کــه خــود به عنــوان جزئ کــه به معنــای مشــاهده محقــق اســت  اجتماعــی مــورد مطالعــه، صــورت می گیــرد 
گفتگــوی دوســتانه و پرســش های  مــورد مشــاهده، نقشــی ایفــا می کنــد. شــیوه جمــع آوری اطالعــات در ایــن روش، بــر 

غیررســمی و غیرمســتقیم مبتنــی بــوده اســت.
2. مشخصات اجمالی مصاحبه شوندگان در جدول »الف 1« آمده است.



یجی مطالعات معنوی / س8 / پاییز و زمستان 98 / ش28 94  ▪  دوفصلنامه علمی  ـ  ترو

گردیــده اســت، ایــن فرقــه گاه بــرای توجیــه درس گفتارهــای خویش، احادیث و تفاســیر 
گاه بــا اقنــاع ســطحی تفکــرات پیــروان  کــرده و  نامعتبــر را ضمیمــه مبانــی خویــش 
کــه در  گرایــش بــه اعتقــادات ضداســالمی ســوق می دهنــد  خویــش، آن هــا را بــه ســمت 
بعضــی از مــوارد، بــه بــی نظمــی اجتماعــی در خانــواده و جامعــه اســالمی منجــر گردیده 
کــه در ایــن فرقــه وجــود دارد، همــه دال بــر ایــن مهــم  اســت. اعمــال و مناســک خاصــی 
به همیــن  و  نیســتند  خویــش  خلوت گزینــی  مدافــع  به هیچ عنــوان  آن هــا  کــه  اســت 
حــدودی  تــا  و  یافتــه  تســری  جامعــه  ســطح  در  فرقــه  ایــن  باورهــای  گاه  مناســبت، 
یــادی را بــه دور خــود جمــع  کمــک مالــی دشــمنان اســالم، مریــدان ز بــا تبلیغــات و 
کــه بــا مشــاهده مســتقیم و تحقیقــات میدانــی  نموده انــد. تحقیقاتــی از ایــن دســت 
کــه در پژوهش هــای  کــه بــه مــواردی اشــاره می کنــد  گرفتــه اســت، از آنجایــی  صــورت 
یــش  کــه از عقایــد و عملکــرد دراو پیشــین دیــده نشــده اســت، بــا شــفاف ســازی ای 
ــت  ــران، بــا هوی ــان ای ــه جوان ک ــد  ــم می کن ــی را فراه ــه فضای ــد، ضمــن آنک ــه می ده ارائ
یــش به طــور ملمــوس آشــنا گردنــد، همچنیــن آن هــا را از جوســازی ها  فرهنگــی فرقــه دراو
گاه در ســایه ارتبــاط مســتقیم و بــدون واســطه بــا ایــن  کــه  و تبلیغــات مهیــج غیــر واقعــی 
فرقــه پدیــدار می شــود مصــون مــی دارد. چنان کــه بــزرگان برجســته جهــان تشــیع هرکــدام 
یــش نیــز  کــه دراو گانــه و به طــور مفصــل بــه آســیب های تصــوف فرقــه ای  در رســائلی جدا
ــه  ــه آن، ب ــه از جمل ک ــد  ــود پرداخته ان ــوب می ش ــوف محس ــم تص ــای مه ــی از فرقه ه یک
کلینــی، خواجــه نصیرالدیــن طوســی، محقــق اردبیلــی  ابــن بابویــه، شــیخ مفیــد، شــیخ 
کتــاب »کســر أصنــام  کــرد؛ به عنــوان مثــال، مالصــدرا در  و مالصــدرا می تــوان اشــاره 
الجاهلیــه« بــه تصــوف بریــده از دانــش می تــازد و آن را بدتریــن آســیب وارده بــه عرفــان 
کــه ایــن پژوهــش، نخســتین پژوهشــی اســت  اســالمی به شــمار مــی آورد. از آنجایــی 
کــه در اســتان چهارمحــال و بختیــاری و بــه روش میدانــی و مردم شناســی صــورت 
کــه بــه شــکل تجربه نــگاری، جدیدتریــن  گیــرد  گرفتــه، می توانــد در شــمار مقاالتــی قــرار 

یــش در اختیــار خواننــده قــرار مــی دهــد. و مســتندترین اطاعــات را دربــاره دراو
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چگونگی انتخاب و مشخصات مصاحبه شوندگان

گزینشــی تصادفــی  یکــرد نمونه گیــری در ایــن پژوهــش، تلفیقــی از روش هــای  رو
کــه محقــق بــا حضــور مســتقیم در برخــی از جوامــع و محافــل  بــوده اســت؛ بــه ایــن معنــا 
یــش شــرکت کننده در ایــن مجالــس را به عنــوان نمونــه ای از جامعــه  گنابــادی، دراو
گزینــش، و بــه علــت نبــود شــانس انتخــاب، نمونــه به صــورت تصادفــی  کل،  یــش  دراو
گردیــده اســت و البتــه تنهــا در صــورت رضایــت ایــن نمونه هــای تصادفــی،  انتخــاب 
گرفتــه اســت. بــا ایــن توضیحــات، مشــخصات ایــن حجــم  مصاحبــه بــا آن هــا صــورت 

نمونــه از قــرار زیــر اســت:

جنســیت: از میــان 23 نفــر مصاحبه شــونده، تعــداد 16 نفــر ایشــان مــرد و 7 نفــر زن 
بوده انــد.

ســن: از میــان پاســخگویان، حــدود 39% ایشــان در رده ســنی 25 تــا 35 ســال، 
گــروه ســنی 36 تــا 55 ســال و 17% آن هــا نیــز در رده ســنی 56تــا 76 ســال  43% در 
یکــرد روش نمونه گیــری در ایــن تحقیــق، می تــوان این گونــه  بوده انــد. بــا توجــه بــه رو
گــروه ســنی 36 تــا 55  کــه رعایــت احتیــاط و پنهــان کاری در میــان  اســتنباط نمــود 
ــوده اســت. جــدول  ــری برخــوردار ب گــروه دیگــر، از ضریــب پایین ت ــه دو  ســال نســبت ب

ــت: ــت اس ــن واقعی ــانگر ای ــر نش زی

جنسیت
کید بر جنسیت جمعفراوانی سنی با تأ

56 تا 76 سال36 تا 55 سال20 تا 35 سال

مرد
49316فراوانی

70%13%39%17%درصد

زن
5117فراوانی

30%4%4%22%درصد

کلیت
910423فراوانی

100%17%43%39%درصد
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1. خاستگاه تاریخی دراویش

ــادی نمی گــذرد، امــا در طــول همیــن  گناب ــی از تأســیس طریقــت  ــا اینکــه دیرزمان ب
روزگار نه چنــدان طوالنــی، پایایــی و پویایــی خویــش را حفــظ نمــوده و هنــوز اختــالف 
ایــن مســلک  یــخ،  تار نــداده و در حافظــه  تأثیرگــذار در آن رخ  و  انشــعابی جــدی  و 
ســلطان  مــال  خانــدان  از  شــش نفر  سلســله وار  قطبیت رســیدن  بــه  بــا  تصوف مــدار، 
گردیــده اســت و از همــه مهم تــر اینکــه، ایــن طریقــت بنــا بــه  محمــد، ثبــت و ضبــط 
گفتــه منابــع وابســته بــه ایشــان، از پیــروان و مریــدان بیشــتری نســبت بــه ســایر سالســل 

ــت. ــوردار اس ــران برخ ــال در ای ــه  فع صوفی

یخــی خویــش، شــباهتی بــه نگــرش  گذشــته و پیشــینه تار گنابادیــه بــه  نــوع نگــرش 
ــدارد. در اثبــات  ــه ایــن سلســله ن ــراد غیــر منتســب ب ــع غیــر وابســته و اف ــدگاه مناب و دی
ایــن مدعــا پرسشــی در ســاده ترین ســطح بــا عنــوان »معرفــی اقطــاب نعمت اللهــی 
گردیــد؛ نتایــج حاصــل از ایــن پرســش تــا  یــش عامــه مطــرح  گنابــادی« در میــان دراو
کــه بیــش از نیمــی از پاســخگویان به جــای معرفــی شــش  حــدودی شگفتی زاســت؛ چرا
گنابــادی، معرفــی را بــر اســاس و منطبــق بــر سلســله االولیــاء انجــام داده  قطــب سلســله 
یخــی عنــوان  انــد و تنهــا 26% از ایشــان ایــن معرفــی را بــر مبنــا و منطبــق بــا واقعیــت تار
یــش نیــز تنهــا بــا اقطــاب پــس از زمــان  کــه 18% از ایــن دراو نمــود ه انــد. قابل توجــه اســت 
گویــای ایــن واقعیــت اســت:  تشــرف خویــش آشــنایی داشــتند. جــدول و نمــودار زیــر 

جنسیت

گنابادی توسط دراویش  معرفی اقطاب نعمت اللهی 
سلسله

بر اساس
سلسه االولیاء

منطبق با 
واقعیت 
تاریخی

از زمان تشرف 
جمعبه بعد

مرد
95216فراوانی

70%9%22%39 %درصد

زن
4127فراوانی

30%9%4%17%درصد
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کلیت
136423فراوانی

100%18%26%56%درصد

دهــی  کــه  گفــت  می تــوان  گنابــادی،  سلســله  جغرافیایــی  خاســتگاه  بــاب  در 
و  نامســاعد  اقلیمــی  بــا شــرایط  ایــران،  نقــاط جغرافیایــی  از  یکــی  واقــع در  ناآشــنا، 
گــرم همیشــگی و  کم آبــی شــدید، بــا بادهــای  کویــر، بــه همــراه  خشــک و در حاشــیه 
کــه به دلیــل وضعیــت جغرافیایــی نه چنــدان مطلــوب،  گیاهــی انــدک اســت  پوشــش 
کم درآمــد و بــا ســختی معیشــت روبــه رو بــوده و ازنظــر  کــش،  بیشــتر مــردم آن، زحمــت 
کیفیــت زندگــی، از شــرایط مســاعدی برخــوردار نیســتند. البتــه محقــق  ســطح درآمــد و 
کــه بــه شــهر بیدخــت داشــته اســت، صحــت مطالــب فــوق را  بــا ســفری چنــدروزه 

می نمایــد. تأییــد 

2. آمار جمعیتی و پراکنش دراویش گنابادی

یکــی از چالش هــای اساســی نگارنــده در ایــن پژوهــش، مســئله آمــار جمعیتــی 
کــه  کــه حتــی به طــور تقریبــی نیــز اطالعــی از آن حاصــل نگردیــد؛ چرا یــش بــود  دراو
ــه در  ک ــود  یافتــی، تنهــا نمایانگــر ایــن مســئله ب ــراوان، پاســخ های در باوجــود جســتار ف
ایــن سلســله، آمارگیــری و شــمارش وجــود نداشــته و بــه همیــن علــت، تعــداد پیــروان 
کتــب و آثــار بــزرگان نیــز  و مریــدان مشــخص نیســت. همچنیــن بــا جســت وجو در 
کــی از آن اســت  ــه ایــن منابــع، حا کــه اســتناد ب پاســخی درخــور حاصــل نگردیــد؛ چرا
کــه در ایــن طریقــت، شــمارش و ثبــت معمــول نبــوده و تقیــد بــه عــدد نیســت؛ لــذا عــده 
کیفیــت،  یــش به طــور قطــع معلــوم نیســت و دیگــر اینکــه، چــون در ایــن سلســله بــه  دراو
)تابنــده،  نــدارد  وجــود  کامــل  آمارگیــری  لــذا  می شــود،  داده  بهــا  کمیــت  از  بیشــتر 
گنابــادی نقــل قــول  یــش  کــه دراو 1389: 627(. ایــن ادعاهــا درحالــی عنــوان می گــردد 
کــه بــه  کســانی  کــه شــیخ جداشــده سلســله مدعــی اســت: »اســامی تمامــی  می کننــد 

ایــن مســلک در می آینــد، در دفتــری ثبــت و ضبــط می گــردد«1.

یش، 1394/11/13. 1. مصاحبه  با چندی از دراو
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3. بررسی هویت فرهنگی دراویش گنابادی

کــه در ایــن  گنابــادی الزم بــه بیــان اســت  یــش  در بررســی هویــت فرهنگــی دراو
دســت مایه های  به عنــوان  اعتقــادی،  آموزه هــای  و  یــک  ایدئولوژ مبانــی  سلســله، 
ــه، اغلــب توســط مؤســس آن، مــال ســلطان  گــروه صوفیان اساســی در شــکل گیری ایــن 
گنابــادی، به صــورت نظــری بیــان و در قالــب مراســم و مناســک، جلــوه نمــوده  محمــد 
کــه بخــش عمــده ایــن پژوهــش بــر  و قابلیــت لمــس و مشــاهده یافتــه اســت. ازآنجایــی 
ــذا از پرداختــن  یــش تدویــن شــده اســت، ل ــه مصاحبــه و شــرکت در مجالــس دراو پای
کــه غالبــًا نظــری هســتند، صرف نظــر شــده و بــر تجربه انــگاری هویــت  بــه مباحثــی 

ــرار داده شــده اســت. ــه اهتمــام ق فرهنگــی ایــن فرق

گســترده و البتــه  مباحثــی از جملــه: والیــت، نیابــت، ذکــر و فکــر صوفیانــه، بخــش 
کــه بــرای نیــل بــه  گنابادیــه را تشــکیل می دهنــد  پیچیــده و غامضــی از عقایــد صوفیــه 

کتفــا می شــود. ــه اشــاره مختصــری از آن ا هــدف فوق الذکــر ب

3 . 1 . والیت

ی از امــام باقــر؟ع؟،1 بــر ایــن بــاور  مــال ســلطان محمــد بــا اســتناد بــه حدیــث مــرو
کــه والیــت از امــور فرعیــه قالبیــه اســت و به معنــای قبــول بیعــت اســت. به زعــم  اســت 
ایشــان، پیــش از پذیــرش چنیــن والیتــی توســط فــرد، هیــچ عمــل صالــح و شــرعیه ای از 

ی مقبــول و پذیرفتــه نیســت. و

3 . 2 . بیعت

کــه گفتــه شــد، در مکتــب اعتقــادی گنابادیــه، والیت عملــی جوارحی،  همان گونــه 
عبــارت از بیعــت ایمانــی بــا مشــایخ بــوده اســت. ایــن عمــل والیتــی هرچنــد جســمانی 
و محســوس، لیکــن امــری غیبــی و الهــی )تنابنــده، 1376، ج7: 16( و بــه تعبیــری 
کــه خداونــد در روز الســت از بندگانــش گرفتــه اســت. این  دیگــر، تجدیــد بیعتــی اســت 

1. »بنی االسالم علی خمسه اشیاء: علی الصلوه والزکاه والحج والصوم والوالیه...« )تابنده، 1389: 146(.
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بیعــت، بــه هنــگام تشــرف میــان طالــب و شــیخ صاحــب اجــازه، صــورت می گیــرد و 
ــرده   ک ــه  ــله توب ــن سلس ــیوخ ای ــاب و ش ــت اقط ــه دس ــه ب ک ــانی  کس ــا  ــان تنه ــم ایش به زع
ــد و دیگــر افــراد هرچنــد  ــه آن هــا داده انــد، مؤمنــان حقیقی ان و دســت بیعــت ایمانــی ب
ــج  ــواهد و نتای ــد. ش ــان خارجن ــرۀ ایم ــن از دای ــند، لیک ــیعه باش ــلمان و ش ــر مس به ظاه
کــه بیعــت بــا قطــب یــا  کــی از ایــن مســئله اســت  حاصــل از مصاحبــه بــا نخبــگان، حا
یشــی  گام بــرای ورود بــه فقــر و درو یــش شــده، اولیــن  یکــی از مشــایخ، شــامل عمــوم دراو
کــه دســت بیعــت بــه شــیوخ ایــن سلســله داده  اســت. نکتــۀ قابــل توجــه آنکــه، طالبــی 
گنابــادی می پیونــدد، بایــد دارای یــک شــرط مهــم و اساســی باشــد  یــش  و بــه جرگــۀ  دراو
کامــل از قطــب وقــت و نبــود ســرپیچی و اعتــراض بــر اقــوال و  و آن اطاعــت و انقیــاد 
ی اســت. ســلطان حســین تابنــده در ایــن زمینــه می نویســد: »ســالک الــی الل  افعــال و
کنــد،  کامــاًل  تحقیــق  نبایــد زبــان ایــراد و اعتــراض داشــته باشــد. قبــل از وصــول بایــد 
کــه ایــن حــق  کــرد  گــر یقیــن  کنــد تــا شــاید رفــع شــبهه شــود و ا ایــراد بگیــرد و اعتــراض 
کــه ممکــن اســت چشــم او  کنــد؛ چرا اســت، دیگــر بعــدًا نبایــد ایــراد بگیــرد و اعتــراض 
کــه می بینــد، بــرای امتحــان او  اشــتباه دیــده یــا اشــتباه شــنیده باشــد یــا ایــن چیزهایــی 

باشــد« )تنابنــده، 1383، ج9: 138(.

یافــت  یــش توســط اعضــای ایــن فرقــه، در محقــق بــا توجــه بــه آییــن حفــظ اســرار دراو
کــه بــرای جمــع آوری اطالعــات بیشــتر، می بایســت رفتــار اعضــای مــورد مشــاهده را در 
کــه محقــق به صــورت توصیفــی،  کنــد: نخســت، ســطح آشــکار،  ی  کاو دو ســطح معنــا
دوم،  کنــد؛  ضبــط  و  ثبــت  می کردنــد،  اجــرا  یــا  می آوردنــد  زبــان  بــه  آنــان  را  آنچــه 
یکــرد پدیدارشناســانه، معنــای  کــه محقــق برحســب تــوان علمــی، بــا رو ســطح نهــان، 
رفتارهــای اجتماعــی اعضــای ایــن فرقــه را درک نمــوده، بــه نتیجه گیــری مشــخصی 
برســد؛ بــه همیــن جهــت، رفتــار پیــروان ایــن فرقــه به طــور دقیــق در مجالــس عمومــی و 
کــه قاعــدۀ  گرفــت و بــه چنــد دلیــل، مشخص شــد  خصوصــی مــورد توجــه عمیــق قــرار 
گریختــه پــا  بیعــت و منــع اعتــراض بــه پیــر طریقــت، در ســطح آشــکار، به طــور جســته 
برجــا اســت؛ امــا در ســطح نهــان، به جــز در افــراد محــدودی، آن هــم بیشــتر در ردۀ ســنی 
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ــه اذعــان خــود مصاحبه شــوندگان  ــر ب ــا 76، الزم االجــرا نیســت؛ دالیــل فوق الذک 56 ت
از ایــن قــرار اســت:

ــه قطــب وقــت  یــش ب 1. بیعــت یــک عمــل نمادیــن اســت و حکایت گــر تعهــد درو
کمــال بــرای تشــرف بــه ایــن فرقــه انجــام شــود؛ اســت و حتمــًا الزم نیســت تمــام و 

مــرور و قوانیــن حکومتــی، در جهــت دفــع  2. به دلیــل محدودیت هــای عبــور و 
ضــرر محتمــل، بیعــت بــرای اعضــای تــازه وارد به صــورت قلبــی بــا شــیخ، و به صــورت 

ــت؛ ــی اس کاف ــر  ــش قدیمی ت ی ــی از دراو ــا یک ــری ب ظاه

3. بــه ســبب مشــکالت و اختالفــات بین فرقــه ای پیش آمــده در ســال های اخیــر، 
یــش قدیمی تــر نیســت و  کامــاًل بــاب میــل دراو کامــل از قطــب وقــت  اطاعــت و انقیــاد 
افــراد ســالخورده در ایــن فرقــه، در نهایــت، احــکام و دســتورات قطــب را از صافــی قــوۀ 

گــذر می دهنــد. عاقلــه خویــش 

کــه آییــن بیعــت، مشــخصًا و بــه  کــه هرچنــد  گرفــت  بــر ایــن اســاس، محقــق نتیجــه 
یــش بــه حســاب می آیــد، امــا در نهایــت، ایــن  نحــو عملــی و رســمی جــزء هویــت دراو

کاســته اســت. آییــن در ســال های اخیــر از شــدت ضــرورت و لــزوم خــود 

3 . 3 . ذکر

را جــزء  ذکــر  ْذُکْرُکْم«)بقــره، 152(، 
َ
أ آیــۀ شــریفۀ»َفاْذُکُروِني  بــه  تمســک  بــا  صوفیــه 

ــن  ــب متقدمی کت ــیاری از  ــذا در بس ــد؛ ل ــرار داده ان ــش ق ــی خوی ــول عقیدت ــک اص الینف
صوفیه، در باب کیفیت ذکر و شــرایط و آداب آن به تفصیل ســخن رانده شــده اســت.

بــه  ابتــدا شــیخ  بــه هنــگام دســتگیری طالــب،  یــش،  بــه رســم دیرینــۀ دراو بنــا 
جلوه هــای  از  یکــی  کــه  اســت  توجــه  جالــب  و  می نمایــد،  ذکــر  و  توبــه  تلقیــن  ی  و
متمایزکننــده سالســل صوفیــه از یکدیگــر، همیــن تفــاوت در آداب ذکــر و چگونگــی 
گنابــادی اســتان چهارمحال و بختیــاری،  یــش  تلقیــن آن اســت. در مصاحبــت بــا دراو
جلــی  ذکــر  می گــردد:  تلقیــن  پیــروان  و  مریــدان  بــه  ذکــر  نــوع  دو  کــه  گردیــد  روشــن 
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کــه البتــه ذکــر خفــی بــر ذکــر جلــی ارجحیــت دارد و  )لســانی( و ذکــر خفــی )قلبــی(، 
کــرده، از افشــای ایــن ذکــر نــزد دیگــران  طالــب طریقــت، ذکــر خفــی را نــزد خــود حفــظ 
کــه بــا تلقیــن اســمی از  خــودداری می کنــد.  بــزرگان سلســله نیــز بــر ایــن ادعــا بودنــد 
گام نهــاده در راه ســلوک، بــه  گاه شــیخ طریقــت بــر مریــِد  اســماء متبرکــه، خداونــد و 
همــان صفــت تلقیــن شــده، متجلــی و متمثــل خواهــد شــد )گنابــادی، 1389، ج5: 
ــد،  ــر مری ــیخ ب ــا ش ــد ی ــدن خداون ــه، متمثل ش ــاره آنک ــه دراین ب ــل توج ــه قاب 235(. نکت
گفتــن دارد؛  کیفیــت ذکــر و میــزان حضــور قلــب ســالک در هنــگام ذکــر  بســتگی بــه 
یــش بــر حضــور قلــب خــود در هنــگام ذکــر بیشــتر اهتمــام ورزد، احتمــال آنکه  هرچــه درو
خداونــد را در آن صفــت متجلــی ببینــد نیــز بیشــتر اســت، وگرنــه در درجــۀ ضعیف تــر، 
کــه ذکــر را تنهــا لقلقــۀ  کســانی اند  ــر او متجلــی می شــود. دســته ســوم  شــیخ طریقــت ب
کــرده و شایســتگی تجلــی خداونــد و حتــی شــیخ را بــر خــود از دســت می دهنــد  زبــان 

کــه به اصطــالح یتیــم از امامنــد.1

ــا،  ــزد اعض ــی ن ــت مبنای ــت اهمی ــه جه ــی، ب ــل ذکرگوی ــه عم ک ــت  ــر اس ــه ذک الزم ب
بــدون توجــه بــه شــرایط زمانــی و مکانــی توســط اعضــای فرقــه بــه انحــای مختلــف 

)آهســته، بلنــد، نجــوا و...( انجــام می شــد.

3 . 4 . مسئلۀ شرکت در نماز جماعت

یــش در نمازهــای جماعــت، الزم بــه  پیــش از پرداختــن بــه مســئلۀ شــرکت دراو
گنابــادی بــا تکیــه بــر مســئلۀ نــص، دخالــت در هریــک از امــور  یــش  کــه دراو ذکــر اســت 
ــدون اجــازه  گرفتــن وجــوه خدایــی )عشــریه( را ب مذهبــی، چــون: امامــت جماعــت و 
از صاحــب اجــازۀ باواســطه از یکــی از ائمه)علیه الســالم(، مجــاز نمی داننــد و همیــن 
گــر مــأذون  ــه وجــود آورده اســت؛ چنان کــه ا امــر مقــام مــأذون نمــاز را در ایــن سلســله ب
نمــاِز تعیین شــده از ســوی قطــب، در مجالــس فقــری حضــور نداشــته باشــد، هیچ یــک 
ــدارد )صالح علــی شــاه، 1372،  ــوان امــام جماعــت را ن از فقــرا حــق اقامــۀ نمــاز به عن

گردید. 1. صحت این مدعا در مصاحبه های عمومی و اختصاصی روشن 
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یــش، مشــروط بــه اینکــه عــادل بــوده،  ج10: 100(. البتــه اقتــدا بــه امــام جماعــِت غیــر درو
گنابــادی مانعــی نــدارد. نگارنــده  یــش  از فقــرای ایــن سلســله بدگویــی نکنــد، بــرای دراو
یــش، چندین بــار در نمازهــای جماعــت  بــرای راســتی آزمایی ایــن آمــوزه در میــان دراو
کــه »آیــا در نمازهــای جماعــت بــه امامــت  کــرده و ایــن پرســش  ایــن فرقــه شــرکت 
یــش نیــز شــرکت می کنیــد یــا خیــر« را بــا رفتــار عملــی آنــان در ایــن بــاره مقایســه  غیردراو
کــه علی رغــم ظاهــر بیاناتشــان، بســیاری از  کــرده تــا در نهایــت بــه ایــن نتیجــه رســیده 
کفایــت و صالحیــت الزم بــرای امــام جماعــت  یــش را دارای  امامــان جماعــت غیــر درو

ــدرت در ایــن مراســم جمعــی شــرکت می کننــد. ــذا بســیار به ن نمی داننــد؛ ل

نکتــۀ مرتبــط بــا مســئلۀ اذن و امامــت، مســئلۀ جانشــینی اســت. بــا بررســی عقایــد 
کــه ایشــان انتخــاب  گنابــادی در زمینــۀ قطبیــت و جانشــینی، آشــکار می شــود  رهبــران 
نــص صریــح و  کــه شــرط اساســی آن،  از ســوی غیــب دانســته  را الهامــی  جانشــین 
دارابــودن لیاقــت و شایســتگی اســت )تابنــده، 1389، ج2: 16(؛ بنابراین به زعم اینان، 
یــش ایــن سلســله، تنهــا خانــدان مــال ســلطان محمد اســتحقاق  در میــان تمامــی دراو
ــه منصــب، مقــام و جایگاهــی چنیــن رفیــع و عالی مرتبــه را دارا  و لیاقــت دســتیابی ب
گنابــادی مســئله وراثــت در قطبیــت را  هســتند و بــس! از همــه مهم تــر اینکــه، بــزرگان 

کلــی رد و انــکار می نماینــد. ــه  ب

3 . 5 . مجالس فقری

اســت؛  گنابــادی  یــش  دراو مناســکی  جلوه هــای  مهم تریــن  از  فقــری  مجالــس 
لیکــن  می گــردد،  منعقــد  صوفیــه  سالســل  بیشــتر  در  ذکــر  حلقه هــای  ایــن  هرچنــد 
گنابــادی قوانیــن و شــرایط خاصــی را بــرای برپایــی ایــن  یــش  ازآنجا کــه بــزرگان دراو
مجالــس تدویــن و اعمــال نموده انــد، محقــق نیــز ایــن مراســم را در حیطــۀ مراســم و 
یــش،  کثــر دراو گنابادی هــا مــورد مطالعــه و بررســی قــرار داده اســت. ا مناســک خــاص 
ــود،  ــزد می ش گوش ــا  ــه آن ه ــله ب ــب سلس ــتورالعمل های قط ــا و دس ــه در بیانیه ه چنانچ
خــود را بــه شــرکت مســتمر در ایــن مجالــس ملــزم دانســته و معنویــت، روحانیــت و 
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قداســت واالیــی را بــرای ایــن اجتماعــات فقــری قائــل می باشــند.

یــش از اهمیــت بســیاری  کــه بیــان شــد، مجالــس فقــری در میــان دراو همان طــور 
کیــد بســیار  برخــوردار اســت و از ســوی رهبــران سلســله بــر انعقــاد و برپایــی مســتمر آن تأ
کتــب، ســخنرانی ها و  وجــود دارد؛ به طوری کــه در مــدح و منقبــت و بزرگداشــت آن، 
بیانیه هــای بســیاری مــورد مشــاهده قــرار گرفــت؛ به عنــوان مثــال آمــده اســت: »مجالس 
ــزرگان دیــن  ــاد خــدا و بندگــی او و استشــفاع از ب فقــری بســیار مقــدس و مخصــوص ی
اســت. بایــد آن مجلــس را از آلودگی هــای ظاهــری و پلیدی هــای روحــی و معنــوی 

ــا، ج3: 40(. ک داشــت« )تابنــده، بی ت ــا پ

کــه اساســی ترین  گنابــادی بــه ایــن نتیجــه رســید  یــش  محقــق در مصاحبــه بــا دراو
وجــه تمایــز ایــن مجالــس و حلقه هــای ذکــر آن، از ســایر مراســم و مناســک خــاص 
یــش بــدون منــع و محدودیــت خــاص، از  گنابادی هــا، امــکان حضــور تمامــی دراو
قطــب سلســله تــا فقــرای عــادی، در ایــن محافــل اســت. در میــزان اهمیــت ایــن مراســم 
یــش در ایــن مراســم داده نمی شــود تــا آنکــه  کــه اجــازۀ حضــور غیــر دراو همیــن بــس 
یــش بنــام شــهر فرخ شــهر1، اجــازه دادنــد  باألخــره بــا اصــرار و وســاطت یکــی از دراو
یــش  کــه محقــق بــرای چنــد دقیقــه ای ایــن مراســم را مــورد مشــاهده قــرار دهــد. دراو
گنابــادی، مجالــس فقــری خویــش را به صــورت هفتگــی و در شــب های دوشــنبه، 
جمعــه و صبــح جمعــه برگــزار می نماینــد و دلیــل اختصــاص مجالــس بــه ایــن اوقــات، 
ــر  ــرای ایــن زمان هــا قائلنــد و ب ــزرگان سلســله ب کــه ب امتیــاز و فضیلــت بســیاری اســت 
کــه  گفتنــی اســت  کیــد فراوانــی دارنــد )همــان(.  برپایــی ایــن مجالــس در ایــن اوان، تأ
در برخــی از شــهرهای اســتان چهارمحال وبختیــاری، از جملــه شــهرکرد، فرخ شــهر 
و بروجــن، مجالــس فقــری، شــب های دوشــنبه و جمعــه در فصــول بهــار و تابســتان 
قبــل از اذان مغــرب و در فصل هــای پاییــز و زمســتان پــس از اتمــام نمــاز مغــرب و عشــا 
یــش  کــه در حســینیه ای متعلــق بــه دراو آغــاز می گــردد.2 صرف نظــر از مجالــس فقــری 

1. از توابع شهرستان شهرکرد.
2. گفتگوی اختصاصی با یکی از دراویش، 1394/11/31.
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یــش  منعقــد می شــود، در دیگــر نقــاط فاقــد ایــن حســینیه ها، مراســم در منــازل دراو
برگــزار می گــردد. بنــا بــر دســتور صریــح اقطــاب، برپایــی مجالــس فقــری در مکان هــای 
اجــاره ای به هیچ عنــوان امکان پذیــر نبــوده، مادامی کــه چنیــن مکانــی مهیــا نباشــد، 

مجلــس برگــزار نخواهــد شــد.

گاه در یــک  گانــه و  گاه به طــور جدا نکتــه قابــل توجــه دیگــر اینکــه، ایــن مجالــس 
کامــاًل جــدا بــود، تشــکیل می شــد. یکــی  کــه البتــه قســمت خواهــران از بــرادران  مــکان 
ــه مســئلۀ حجــاب و دوری از ارتبــاط  یــش، دلیــل ایــن مســئله را توجــه بســیار ب از دراو
ی در اثبــات ایــن مدعــا بــه قانــون پوشــش زنــان  مســتقیم زنــان بــا مــردان می دانســت؛ و
یــش از ورود زنــان بــدون چــادر معــذور  کــه دراو کــرد؛ بــه ایــن شــکل  در ایــن مراســم اشــاره 
کــه بــدون چــادر بودنــد،  گوشــۀ مجلــس بــرای زنانــی  بودنــد و حتــی تعــدادی چــادر در 

ــود. پیش بینــی شــده ب

یــش بــه اطالعــات مفیــد و قابــل توجهــی  نگارنــده بــا حضــور در مجالــس فقــری دراو
کــه در ادامــه بــه برخــی از آن هــا اشــاره می شــود. موضــوع جلســات  کــرده اســت  برخــورد 
یــش  کــه در زمان هــای مذکــور و بــا اجتمــاع دراو یــش از ایــن قــرار اســت  فقــری دراو
ــا  یــش(، مجلــس ب ــا منــزل شــخصی دراو ــادی در یــک مــکان خــاص )حســینیه ی گناب
قرائــت یــک فاتحــه آغــاز می گــردد. البتــه در صــورت امــکان، قبــل از شــروع مجلــس، 
ــه اظهــارات  گذاشــته می شــود؛ چنانچــه بنــا ب ــوار ســخنرانی منتخــب اقطــاب قبــل،  ن
و  شــاه،  محبوب علــی  آقــای  ســخنرانی  دوشــنبه،  شــب های  در  یــش،  دراو از  یکــی 
از  بعــد  به هر حــال،  آقــای رضاعلــی شــاه پخــش می گــردد؛  شــب جمعــه ســخنرانی 
ــا  ــزرگان سلســله ی ــه ب کتــب متعلــق ب قرائــت فاتحــه، »األولیــا متــاب نصــر عرفانــی«، از 
ــت در  ــب وق ــور قط ــورت حض ــود و در ص ــده می ش ــا و... خوان ــد تذکرۀاألولی ــی مانن کتب
کوتــاه ایشــان اختصــاص داده می شــود؛ ســپس یکــی از  مجلــس، زمانــی بــه ســخنرانی 
یــش بــا آوازی بســیار خــوش، اشــعاری عرفانــی از شــعرایی چــون حافــظ، مولــوی،  دراو
یــش، در طــول  باباطاهــر و... را می خوانــد. بنــا بــر دســتور صریــح بــزرگان سلســلۀ دراو
جلســۀ فقــری، جــز توجــه بــه خداونــد، اشــتغال بــه فکــر و ذکــر مــدام و اســتماع بیانــات و 
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کــرات  گفت وگــو و مذا کتــب و اشــعار خوانده شــده، حــق هیچ گونــه مباحثــه،  مطالــب 
مــادی و دنیایــی را نداشــته و بایــد حالــت مراقبــه ای خویش را حفظ و ســکوت مجلس 
کامــاًل رعایــت نماینــد. پــس از مراســم شــعرخوانی، در صــورت حضــور قطــب یــا یکــی  را 
از مشــایخ یــا مجازیــن، نمــاز، بــه جماعــت، و در صورتی کــه صاحــب اجــازه ای نباشــد، 
یــش، نمــاز خویــش را بــه فــرادی می خواننــد. پــس از اقامــه نمــاز مغــرب و عشــا،  دراو
ــد پــس از خاتمــۀ  یــش بای ــا قرائــت یــک فاتحــه، مجلــس تمــام می شــود. تمامــی دراو ب
ــرا  ــط فق ــذا توس ــاول ع ــام و تن ــاص، اطع ــبت های خ ــز مناس ــده، ج ــرق ش ــس متف مجل
ــم  ــه، تنظی ــر اینک ــم دیگ ــائل مه ــی از مس ــد. یک ــز نمی باش ــه جای ــس به هیچ وج در مجل
گشــته و دیگــران حــق  کــه مــأذون ایــن امــر  کســی اســت  برنامه هــای مجلــس برعهــده 

دخالــت ندارنــد.

یــش اســتان در برپایــی مســتمر مجالــس فقــری  نکتــۀ درخــور توجــه اینکــه، دراو
کیــد بســیار دارنــد. نگارنــده بــا حضــور در ایــن مجالــس شــاهد همدلــی بســیار در  تأ
گاه و بــرای حــل  یــش بــوده اســت. آن هــا در ایــن جلســات از احــوال یکدیگــر آ میــان دراو
مشــکالت و معضــالت برخــی از هم مســلکاِن نیازمنــد خویــش، یــاری و مســاعدتی 

ســتودنی از خــود نشــان می دادنــد.

کــه  گانــه یــا در مکانــی  مجلــس فقریــه خواهــران به صــورت هم زمــان در مکانــی جدا
کامــاًل از زنــان جــدا و تفکیــک شــده اســت، برگــزار می گــردد.  محــل جلــوس مــردان، 
کیــد  البتــه بــر رعایــت حجــاب شــرعی توســط بانــوان در تمامــی مــدت جلســۀ فقــری تأ
کــه بــه خواهــران  فراوانــی شــده و پوشــیدن چــادر الزامــی اســت. از دیگــر دســتوراتی 
یــش داده شــده، برگــزاری جلســات به صــورت ســاده و خالــی از هرگونــه تشــریفات  درو
کامــل، مراقبــه و پرهیــز از  و پذیرایی هــای تفننــی و همچنیــن رعایــت ســکوت، توجــه 

صحبــت پیرامــون مســائل دنیــوی اســت.

همچنیــن بــه زنــان مجلــس توصیــه شــده، در صورتی کــه بــرای ایشــان حــاالت جذبــه 
پدیدار شد، با بلند نمودن صدا و انجام حرکاتی، نظم و سکوت مجلس را بر هم نزنند.
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3 . 5 . 1 . آداب تشرف به مجالس فقری

در طریقــت  پذیرفته شــدن  و  یشــان  بــه ســلک درو درآمــدن  بــرای  گام  نخســتین 
گنابــادی، حضــور طالــب در مجلــس تشــرف و به جــای آوردن آداب آن اســت و پــس از 
کــه بــه  یشــی بــر فــرد اطــالق می گــردد. گفتنی اســت ذکــری  اتمــام ایــن مراســم، عنــوان درو
کــه بــر حفــظ  یشــی اســت  ســالک در ایــن مجلــس تلقیــن می گــردد، از اســرار و رمــوز درو
کیــد بســیار می شــود؛ لــذا در مصاحبــۀ مشــارکتی، تمایــل چندانــی  کتمــان آن تأ و 
کیفیــت تشــرف خویــش و شــرح مختصــات  ــارۀ ذکــر تلقین شــده،  گفت وگــو درب ــرای  ب
یش بــودن محقــق،  و ویژگی هــای آن نداشــتند. مشــاهدۀ مســتقیم نیــز به دلیــل غیردرو
ــر اســاس رعایــت اخــالق  ــذا ب ــر نبــوده اســت؛ ل تنهــا چنــد دقیقــه ای بیشــتر امکان پذی
ــاهدۀ  ــت و مش ــش اس ی ــود دراو ــول از خ ــل ق ــه، نق ــن زمین ــب در ای ــۀ مطال ــق، بقی تحقی

مســتقیم نمی باشــد.

اولیــن مرحلــه بــرای تشــرف بــه فقــر را می تــوان مرحلــۀ نــاز و نیــاز نامیــد؛ بدیــن معنــا 
کــه ابتــدا ســالک بــا حالتــی تضرع گونــه و سرشــار از نیــاز، بــه درگاه قطــب یــا شــیخ 
بــا عجــز و درماندگــی تقاضــای پذیرفته شــدن در جرگــۀ صوفیــان را  سلســله آمــده، 
گشــت، روز و ســاعتی  ــر شــیخ مســلم  ی ب مطــرح می کنــد؛ پــس از آنکــه عجــز و نیــاز و
ی تعییــن نمــوده، خــود یــا پیــر دلیــل،  کــه بیشــتر ســحر جمعــه اســت، بــرای تشــرف و را 
کــه عبارتنــد از:  ی تکلیــف می نمایــد  انجــام پنــج غســل بــرای روز موعــود را بــرای و
یــارت، غســل جمعــه و غســل حاجــت. همچنیــن  غســل توبــه، غســل اســالم، غســل ز
کــه عبارتنــداز: پارچــۀ ســفید، ســکه، انگشــتر، جــوز و نبــات  فراهــم آوردن پنــج چیــز را 

ــد.1 ــزد می کن گوش ــب  ــخص طال ــه ش ــت، ب اس

کــه قطــب یــا یکــی  در وقــت تعیین شــده، مریــد بــه همــراه پیــر یــا به تنهایــی در اتاقــی 
گشــته، به جــز شــلوار  از مشــایخ جلــوس نمــوده، وارد شــده، طبــق فرمــان، ســر و پــا برهنــه 
ــج  ــر پن ــس پی ــد؛ پ ــارج می کن ــن خ ــر را از ت ــای دیگ ــی لباس ه ــوده، تمام گش ــی  و پیراهن
گرفتــه، بــا دســت چــپ،  وصلــۀ مذکــور را در پارچــۀ ســفید پیچیــده، بــه دســت راســت 

گفتگوی اختصاصی با یکی از فقرا، 1394/11/14.  .1
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ی زمیــن نشســته،  مــچ دســت راســت طالــب را می گیــرد. در ایــن هنــگام، مرشــد رو
گامــی به ســوی  گــذارده، ســر بــه پاییــن افکنــده اســت. طالــب و پیــر،  دســت بــر زانــوان 
کــف دســتان رو بــه آســمان  کــه  مرشــد برداشــته، آنــگاه بــه ســجده می افتنــد؛ به طــوری 
گامــی بــه جلــو  گرفتــه اســت؛ ســپس برخواســته،  ــر زمیــن قــرار  و پشــت هــر دو دســت ب
رفتــه، دوبــاره بــه ســجده می افتنــد. به همین ترتیــب، در ســجدۀ ســوم، جلــوی قطــب یــا 
شــیخ قــرار می گیرنــد. پیــر در حالی کــه هنــوز دســت طالــب را در دســت دارد، بــا دســت 
ی می دهــد؛ ســپس  راســت خویــش بــا مرشــد صفــا نمــوده، وصله هــا را بــه دســت و
دســت راســت طالــب را در دســت قطــب نهــاده، آنــگاه قطــب دربــارۀ ایــن بیعــت و 
ــر نمــاز،  گفتــه، پنــد و اندرزهایــی چــون: مراقبــت ب ی ســخن  ــا و ــد ب ــزوم پایبنــدی مری ل
کتمــان ذکــر و فکــر  کیــد بــر غســل و وضــو و طهــارت مــدام، نیکــی بــه پــدر ومــادر،  تأ
ی  ی می دهــد. آنــگاه ذکــر قلبــی را بــه و قلبــی، شــفقت و مهربانــی بــا مــردم و... را بــه و
کــرده، برگــه ای مشــتمل بــر اوراد و اذکار  ی بــه روش فقــری مصافحــه  تلقیــن نمــوده، بــا و
و دســتورات فقــری بــه مریــد تــازه وارد می دهــد، و از نبــات حاضــر اندکــی بــه پیــر، مریــد 
کــه پــس از اتمــام مراســم بــه اتــاق وارد می شــوند، داده می شــود. بــر  و ســایر مریــدان 
کــه در آن اوراد  کاغــذی داده می شــود  ایــن اســاس، در جلســۀ  تشــرف، بــه مریــد برگــۀ 
ــورزد - نوشــته شــده  ــده، غفلــت ن ی ــه آن هــا اهتمــام ورز ــد ب ــد بای کــه مری و ذکرهایــی - 
ینــی: »مریــد بایــد پــس از نمــاز صبــح، آیت الکرســی،  کیــوان قزو گفتــۀ  اســت. طبــق 
تســبیحات فاطمــۀ زهــرا، یــک مرتبــه صلــوات صغیــره )اللهــم صلــی علــی محمــد وآل 
محمــد(، یــک مرتبــه جبرئیلیــه )ال فتــی اال محمــد ال ســیف اال ذوالفقــار(، یــک مرتبــه 
علویــه اجمالیــه )یــا علــی یــا ایلیــا یــا اباالحســن یــا ابوتــراب(، یک مرتبــه علویــه تفصیلیه 
کل هــم وغــم ســینجلی،  ــًا لــک فــی النوائــب،  ــًا مظهــر العجایــب تجــده عون ــاد علی )ن
کنــد. آنــگاه یــک مرتبــه صلــوات  بوالیتــک یــا علــی( و صــد وده مرتبــه »یــا علــی« را تکــرار 
ــر  ــار ذک  بیســت و دو ب

ّ
ــد، صــد و ده مرتبــه واال ــر بتوان گ کبیــره، هفتــاد مرتبــه جبرئیلیــه و ا

کــه در ایــن جلســه از ســوی  ینــی، 1376: 81(. نباتــی  یونســیه و غیــره را بخواند«)قزو
گنابــادی، تبــرک و مایــۀ روشــنی و  یــش  پیــر مجلــس بــه مریــد داده مــی شــود در نــزد دراو
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شــفای بیمــار اســت و خورانــدن آن بــه غیــر از اهالــی ایــن سلســله، روا و مجــاز نیســت.

اتــاق  نبــات  از  تکــه ای  به همراه داشــتن  بــرای  یــش  اشــتیاق بســیار دراو محقــق، 
تشــرف را به عنــوان تبــرک و روشــنی قلــب، مشــاهده نمــوده اســت؛ امــا در مــورد ذکــر 
کــه مریــد  گفــت  کــه بــه هنــگام مراســم تشــرف، بــه مریــد تلقیــن می گــردد، بایــد  قلبــی 
همــواره و در همه حــال، بــه ذکــر خویــش مشــغول بــوده امــا حــق بازگویــی ایــن ذکــر را نــزد 
ــه  ــورد توج ــرف یافته را م ــد تازه تش ــار مری ــق، رفت ــه محق ــود آنک ــذا باوج ــدارد؛ ل ــران ن دیگ
بــه او به طــور پنهانــی  کــه  از مــواردی  بــود، همچنــان مســئلۀ قابل توجهــی  قــرار داده 

ــه دســت نیــاورد. ــود، ب تلقیــن شــده ب

ــارۀ فلســفه و چند و چــون ایــن مراســم  در همیــن راســتا، پرســش های بســیاری درب
یــش شــرکت کننده  بــرای محقــق مطــرح بــود؛ امــا از آنجایی کــه صاحــب مجلــس بــه دراو
کــه ازطــرف محقــق مطــرح  گــر پاســخ ســؤالی را -  کــه »ا در آن مجالــس دســتور داده بــود 
کننــد«،  ایــن صــورت ســکوت  کامــل می داننــد، پاســخ دهنــد، در غیــر  می شــود - 
بخشــی از ســؤاالت محقــق بی پاســخ مانــد. مجالــس فقــری زنــان بــه نقــل قــول از یکــی 
یــش، تفــاوت چندانــی بــا مجالــس فقــری مــردان نــدارد؛ جــز آنکــه پیــر  از خواهــران دراو
دلیــل نیــز زن اســت و مصاحفــه بــا شــیخ توســط تســبیح صــورت می گیــرد و ســپس 

ــا ســایر زنــان مصاحفــه می کنــد.1 یــش طالــب ب درو

3 . 6 . مجلس نیاز

گنابادیــه، مجلــس  یکــی از مهم تریــن و پررمــز و رازتریــن جلوه هــای مناســک خــاص 
از  بــه آن راهــی نیســت و تنهــا اندک شــماری  را  کــه همــگان  نیــاز اســت؛ مجلســی 
یــش  کثریــت دراو ــذا ا یــش از افتخــار حضــور در ایــن مراســم بهره منــد می شــوند؛ ل دراو
ی قلبــی بســیاری از ایشــان،  ایــن سلســله از نحــوۀ برگــزاری ایــن مراســم بی خبرنــد و آرزو
کســب شایســتگی و لیاقــت معنــوی الزم بــرای دعــوت شــدن بــه ایــن مجلــس اســت.2

یش بروجن. 1. مصاحبه با یکی از زنان درو
یش. 2. مصاحبه با یکی از دراو
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کیفیــت و مختصــات آن در میــان  و  نیــاز  کــه دربــارۀ مجلــس  قابل توجه اســت 
میــراث مکتــوب بــزرگان سلســله، مطلبــی درخــور اعتنــا بــه چشــم نمی خــورد و ایــن 
کــه قطــب فعلــی سلســله در پاســخ فقیهــی  کتمــان اســرار به حــدی اســت  پرده پوشــی و 
کیفیــت آن پرســیده اســت، به صراحــت می گویــد: »مجلــس  کــه دربــارۀ مجلــس نیــاز و 
کردنــد خواهیــد  را دعــوت  وقــت شــما  هــر  بدانیــد؛  نــدارد شــما  نیــاز هــم ضرورتــی 

دانســت« )تابنــده، 1389، ج2: 14(.

یــش برمی آیــد، مجلــس نیــاز مراســمی بــا آداب،  گفته هــای دراو بــر طبــق آنچــه از 
یــش سلســله  اعمــال وادعیــه بســیار و دشــوار اســت. بنــا بــر اظهــارات برخــی از دراو
ــه  ــد؛ بلک ــرح باش ــاز مط ــس نی ــه مجل ــوت ب ــرای دع ــنی ب ــرط س ــه ش ک ــد  ــر نمی رس به نظ
کســب مقامــات روحــی و معنــوی و پیشــرفت در طــی طریــق و ســیر و ســلوک  گویــا 
عرفانــی و البتــه تشــخیص شــیخ، از جملــۀ شــرایط مهــِم احــراز چنیــن افتخاری اســت.

3 . 7 . دیگ جوش

ــت؛  ــوف« اس ــت تص ــی »غای ــه قول ــی و ب ــن و تمثیل ــاص، نمادی ــیار خ ــمی بس مراس
ــری  ــا مختص ــش، تنه ی ــی از دراو ــه برخ ک ــیار،  ــال بس ــوز و اعم ــا آداب، رم ــرارگونه و ب اس
آن را  نــام  حتــی  دیگــر  بســیاری  و  ندیده انــد  چشــم  بــه  هرگــز  و  شــنیده  آن  دربــارۀ 
دیــن  در  عقیقــه  هماننــد  جــوش،  دیــگ  مراســم  کــه  می رســد  به نظــر  نشــنیده اند. 
کســی  یــش،  گفتــۀ یکــی از دراو ینــی، 1376، ج4: 276(. بــه  اســالم اســت )کیــوان قزو
کــه نفــس امــاره اش را همچــون  کــه دیــگ، جــوش می دهــد، بــه ایــن مفهــوم اســت 
کفــر و ضــالل بــر او محــال، و شایســتگی هدایــت بشــر  گوســفندی ذبــح نمــوده، و دیگــر 
ــد  ــت مری ــانۀ صالحی ــوش، نش ــگ ج ــور، دادن دی ــرد مذک ــای ف ــه ادع ــت. ب ــه اس را یافت
کــه چــه  ــود  گفته هــا آن ب ــل توجــه در ایــن  ــرای احــراز مقــام قطبیــت اســت. نکتــۀ قاب ب
کــه مکــرر بــه مجلــس نیــاز دعــوت می شــوند، ولــی هرگــز صالحیــت  بســیارند مریدانــی 
و شایســتگی برگــزاری ایــن مراســم خــاص را به دســت نمی آورنــد. نکتــۀ مهــم آنکــه، 
کنــد و هــر مرشــد و قطبــی نیــز  تنهــا قطــب می توانــد اجــازۀ برگــزاری ایــن مراســم را صــادر 
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ــدارد. ــوش را ن ــگ ج ــن دی گرفت ــت  قابلی

هرچنــد ایــن مراســم، آمیختــه بــا آداب، ادعیــه و اذکار مخصــوص و بــه همــراه 
کنونــی، خبــری از برگــزاری  کــه در روزگار  اســرار و رمــوز بســیار اســت، امــا گمــان نمــی رود 
کــه محقــق در مصاحبــۀ رســمی و غیــر رســمی بــا بســیاری  ایــن مراســم مهــم باشــد؛ چرا
کامــل بــا ایــن مراســم یافتــه اســت؛  یــش، آنــان را در بی اطالعــی و ناآشــنایی  از دراو
چنانچــه بســیاری از ایشــان، حتــی بــا نــام ایــن مجلــس نیــز ناآشــنا بوده انــد. فقــط یکــی 
از مصاحبه شــوندگان به طــور نظــری توضیحاتــی دربــارۀ چگونگــی برگــزاری ایــن مراســم 
کــه اجــازه دادن دیــگ جــوش را یافتــه اســت، پــس از ذبــح  کــه مریــدی  داد؛ بــه ایــن نحــو 
گذاشــته، می جوشــاند تــا  کامــل در دیگــی نهــاده، درب آن را  گوســفند، آن را به طــور 
پختــه شــود، و نبایــد از جــوش بیفتــد. پــس از مدتــی قطــب بایــد درب دیــگ را بــردارد 
گــردد، و ســپس خــود قطــب تمامــی  تــا اولیــن بخــار به صــورت قطــب رســیده و متبــرک 

گوشــت را میــان حاضــران تقســیم می کنــد.

3 . 8 . سایر مناسک و مراسم مذهبی

یــش ایــن  گــزارش دراو یــش، بنــا بــه  دربــاره ســایر مراســم و مناســک مذهبــی دراو
گــون  گونا سلســله و مشــاهدات محقــق، مراســم و مجالســی بــه مناســبت های مذهبــی 
برگــزار می شــود و افــراد بســیاری در آن هــا شــرکت می کننــد. البتــه ایــن اهتمــام و توجــه 
بــه برگــزاری مراســم و مناســک مذهبــی در ســیرۀ عملــی ســایر اقطــاب نیــز انعــکاس 
کــه هرکــدام از ایشــان متناســب بــا وقایــع مذهبــی مهــم، مجالس  یافتــه اســت؛ به طــوری 
گاهــی خودشــان بــه ســخنرانی و ذکــر  جشــن یــا ســوگواری یــا روزه خوانــی برگــزار نمــوده، 

مصیبــت در ایــن مجالــس پرداختــه و می پردازنــد.

دربــارۀ نحــوه و مختصــات برگــزاری ایــن مناســک و مراســم، عــالوه بــر مشــاهدات 
نتایــج  اســت.  بــرده  بهــره  نیــز  مصاحبــه  روش  از  نگارنــده  مشــارکتی،  و  مســتقیم 
نبــود تفــاوت و تمایــز چشــمگیر بیــن مراســم و مناســک مذهبــی  از  به دســت آمده، 
بــا ســایر شــیعیان ایــران حکایــت دارد؛ مجالــس روضه خوانــی،  گنابــادی  یــش  دراو
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دیگــر  و  مذهبــی  اعیــاد  و  جشــن ها  بیــت؟مهع؟،  اهــل  عــزاداری  و  ســوگواری  مراســم 
گنابادیــه بــا شــباهتی بســیار بــا ســایرین برگــزار می گــردد.  جنبه هــای مناســکی مذهبــی 
یــش منعقــد و شــرکت بــرای  اغلــب ایــن مراســم و مجالــس در حســینیۀ متعلــق بــه دراو
گفتــۀ یکــی از نخبــگان، هزینــۀ ایــن مراســم و محافــل، از محــل  عمــوم آزاد اســت. بــه 
یــش تأمیــن می گــردد.1 نکتــۀ قابــل توجــه دیگــر در این باره،  نــذورات یــا توســط خّیــران درو
گــر مکانــی مســتقل بــرای مراســم یافــت نشــد، اجــازۀ برگــزاری مراســم در  کــه ا آن اســت 
مــکان اســتیجاری به هیچ عنــوان داده نمی شــود و مادامی کــه چنیــن مکانــی مهیــا 
کــه مراســم در منــزل او برگــزار  نشــود، مراســم برگــزار نخواهــد شــد؛ ازســویی دیگــر، فقیــری 
می شــود، تنهــا وظیفــۀ خدمت رســانی بــه ســایر فقــرا را دارد و صاحــب اصلــی مجلــس، 

ــه در آن جلســه حضــور دارد. ک ــا صاحب اجــازه ای اســت  ــزرگ وقــت ی ب

3 . 9 . حجاب و پوشش اسالمی

شــاید بــرای برخــی از افــراد ناآشــنا بــا فقــرا و مجالــس و مجامــع هفتگــی ایــن سلســه، 
کــه رعایــت حجــاب و پوشــش اســالمی در میان ایــن طریقت  گــردد  ایــن پرســش مطــرح 
تــا چــه حــدی معمــول اســت و آیــا ایــن زنــان از ســوی رهبــر خویــش بــه رعایــت حجــاب 

شــرعی در مجالــس فقــری ملــزم هســتند؟

بــر  ایشــان  کــه  می گــردد  آشــکار  سلســله،  رهبــران  کتــب  و  آثــار  در  جســتجو  بــا 
کیــد  کامــل شــرعی میــان بانــوان، به خصــوص در مجالــس فقــری، تأ رعایــت حجــاب 
و توصیــه ای بســیار دارنــد )تابنــده، بی تــا، ج3: 76(. بــر اســاس مشــاهدات میدانــی، 
کــه ایــن مبنــا در حــال حاضــر، در میــان اعضــای فرقــه  نگارنــده بــه ایــن نتیجــه رســید 
کامــل رعایــت نمی شــود. البتــه در طــی مصاحبــه و بعــد از بررســی علــل  چنــدان به طــور 
ــان و تهاجــم  ــودن فعالیت هــای زن کــه اعضــای ایــن فرقــه، اجتماعی ب آن، روشــن شــد 

تبلیغاتــی را مؤثرتریــن دلیــل و توجیــه بــر رعایت نکــردن حجــاب می دانســتند.

1. مصاحبه با یکی از نخبگان، 1394/11/7.
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3 . 10 . حفظ اسرار درویشی:

یشــی، از اصــول اولیــه و مهــم عقیدتــی در طریقــت  کتمــان راز درو حفــظ اســرار و 
گنابــادی اســت؛ چنانچــه هیــچ ســالکی حــق بازگویی عقاید، مشــاهدات و دســتورات 

قلبــی و... خــود را نــدارد.

کتمــان عقایــد، دســتورات  کیــد بــر حفــظ و  کــه ایــن الــزام و تأ قابــل توضیــح اســت 
یشــی، یکــی از چالش هــای اساســی  قلبــی و مشــاهده، و به طورکلــی حفــظ اســرار درو
گنابــادی بــا  کثریــت جمعیــت فقــرای  کــه ا در طــول انجــام ایــن پــروژه بــوده اســت؛ چرا
اســتناد به این قاعده، از بیان هرگونه اطالعات در مورد مســائل فوق امتناع می ورزند.

جمع بندی و ارزیابی

گنابــادی، از جملــۀ مهم تریــن فرقه هــای نوظهــور در ایــران به شــمار  یــش  فرقــۀ دراو
کــه در ســال های اخیــر، طرفــداران متعــددی را بــه خــود اختصــاص داده اســت.  می آیــد 
کشــور، اســتان چهارمحال و بختیــاری، از جریــان عضوگیــری  در میــان اســتان های 
در ایــن فرقــه مصــون نبــوده اســت و چرخــش اندیشــۀ اجتماعــی به ســمت مفاهیمــی 
همچــون اعتمــاد بــه فرقه هــای نوظهــور عرفــان، به روشــنی در آن قابل شــهود بوده اســت. 
کاذب، به عنــوان یکــی از  ــه عرفان هــای  کــه اعتمــاد اجتماعــی ب ــی اســت  ایــن درحال
ــت. در  ــه اس گرفت ــرار  ــتان ق ــن اس ــی در ای ــمندان اجتماع ــی اندیش ــای اساس دغدغه ه
گنابــادی  یــش  ایــن پژوهــش، درصــدد بودیــم تــا بــا معرفــی و تبییــن مبانــی مهــم فرقــۀ دراو
در اســتان چهارمحال و بختیــاری، بــه ســبک میدانــی و بــا روش مشــاهده و مصاحبــۀ 
یــم  کلــی ایــن فرقــه بپرداز گنابــادی، بــه شفاف ســازی چارچــوب  یــش  عمیــق بــا دراو
کــه  تــا بــا معرفــی ماهیــت و حقیقــت ایــن فرقــه و پاســخ گویی بــه ابهامــات و ســؤاالتی 
ــای  ــر عرفان ه ــان را از خط ــد، جوان ــوق می دهن ــمت آن س ــان را به س ــژه جوان ــردم به وی م

یــم.   کاذب مصــون بدار

گنابــادی از جملــه مبحــث والیــت،  یــش  در ایــن پژوهــش، مهم تریــن مبانــی دراو
نیابــت، ذکــر، بیعــت، مجالــس فقــری و آداب تشــرف بــه آن، مجالــس نیــاز، آییــن دیــگ 
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گرفــت و روشــن شــد: جــوش و حجــاب و پوشــش مــورد بررســی قــرار 

گــذارد، خاســتگاه  کــه شــاه نعمــت الل ولــی، در قــرن نهــم بنیــان  1. سلســله ای 
کــه یکــی پس از دیگری بر مســند جانشــینی اش  یــش گنابــادی اســت  اساســی فرقــه دراو

تکیــه زدنــد؛

2. رهبــران و اقطــاب ایــن فرقــه بــر آننــد تــا بــا اتصــال باواســطه بــه ائمــه اطهــار؟مهع؟ و 
کــرم؟لص؟، خــود را در لفافــه ای از قداســت و معنویــت بپیچنــد؛ در این راســتا،  پیامبــر ا
گنابــادی بــا واســطۀ صوفیــان مــورد تعییــن ایشــان، بــه شــاه نعمــت الل ولــی، و  اقطــاب 
کبــار صوفیــه، از جملــه جنیــد بغــدادی و معــروف  ی، بــا واســطۀ دیگــر مشــایخ  پــس از و
ــد. ــال می یابن ــرم ؟لص؟ اتص ک ــر ا ــه پیامب ــت ب ــوم؟مهع؟ و در نهای ــه معص ــه ائم ــی، ب کرخ

کــه  ی از امــام باقــر؟ع؟، بــر ایــن بــاور اســت  3. ایــن فرقــه بــا اســتناد بــه حدیــث مــرو
والیــت از امــور فرعیــۀ قالبیــه اســت. مهم تریــن بحــث در امــر والیــت اقطــاب، مســئلۀ 
کامــل از قطــب وقــت، و ســرپیچی نکردن و اعتــراض نکردن بــر اقــوال  اطاعــت و انقیــاد 

ی اســت. و افعــال و

گنابــادی دارای دو نــوع ذکــر لســانی و قلبــی هســتند. نکتــه مهــم در این بــاره  4. فرقــۀ 
آنکــه، ذکــر خفــی بــر ذکــر جلــی ارجحیــت داده می شــود و فــرد طالــب، موظــف اســت 
ی تلقیــن می شــود، نــزد خــود حفــظ نمــوده، از  کــه بــه هنــگام تشــرف بــه و ذکــری را 
کــه صحــت ایــن مطلــب در مشــاهدات مشــارکتی آشــکار  کنــد،  افشــای آن خــودداری 

گردیــد. و مســلم 

یــش، برگــزاری مجالــس فقــری اســت. نکتــه قابــل  5. از مهم تریــن مناســک دراو
یــش، چنانچــه  کثــر دراو توجــه اینکــه، بــا حضــور و مشــاهده از نزدیــک ایــن مجالــس، ا
گوشــزد می شــود، خــود را  در بیانیه هــا و دســتورالعمل های قطــب سلســله بــه آن هــا 
ــت  ــت و قداس ــت، روحانی ــته، معنوی ــزم دانس ــس مل ــن مجال ــتمر در ای ــرکت مس ــه ش ب
خواهــران،  فقریــۀ  مجلــس  هســتند.  قائــل  فقــری  اجتماعــات  ایــن  بــرای  واالیــی 
کامــاًل  کــه محــل جلــوس مــردان  گانــه یــا در مکانــی  به صــورت هم زمــان، در مکانــی جدا
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از زنــان جــدا و تفکیــک شــده اســت، برگــزار می گــردد. البتــه بــر رعایــت حجــاب شــرعی 
کیــد فراوانــی شــده و پوشــیدن چــادر  ــوان در تمامــی مــدت جلســه فقــری تأ توســط بان
ــرای مجالــس عمومــی نیســت و  الزامــی اســت. البتــه مســئلۀ حجــاب شــرعی فقــط ب
ــه در  ــل اینک ــود؛ مث ــت ش ــت، رعای ــری اس ــام فق ــه ن ــه ب ک ــی  ــد در مجالس ــال بای در هر ح
گاه فقــرا، اعضــای یــک  کمــی از فقــرا هســتند، و حتــی  کــه عــدۀ   ــا روســتاهایی  شــهر ی
کــه بــه یــاد خــدا  کــه در شــب دوشــنبه و جمعــه -  خانــواده هســتند، توصیــه شــده اســت 
ک قــرار نــداده، خانم هــا از آقایــان جــدا  دور هــم می نشــینند - محرمیــت خویــش را مــال
نشســته، در تمــام مــدت مجلــس، رعایــت حجــاب شــرعی را بنماینــد. البتــه ایــن آییــن 

ــود. ــت نمی ش ــش رعای ی ــان دراو ــل می کام ــور  ــر به ط ــال حاض در ح
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