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  چكيده
، در میان طوایـف لـر ی است کهها و آداب و متون مذهبی خاصگرایش، یک گروه دینی ایرانی با اعتقادات، حقفرقۀ اهل

خاستگاه آن شـهرزور در کنـار  است که مرشدي به نام سلطان اسحاق، ین فرقهگذار انبنیا ی دارند.زبان پیروان کرد و ترك
غلـو در حـقّ سـبب به هفرقـ ایـن ه اسـت.یافتـ شر نواحی گسترسایاز آنجا به که سیروان (دیاله) در عراق امروزي است 

ز اصـول مهـمّ دیـن . ایشان دوازده خانـدان یـا سلسـلۀ اصـلی دارنـد. استا شده نیز نامیده »اللّهیعلی«، حضرت علی
مناسک و مراسمی ویـژه دارنـد و  .تجلّیات هفتگانۀ خداست. به تناسخ معتقد و منتظر ظهور صاحب زمان هستند، حقاهل

، با تکیه بر منـابع مختلـفآیین اهل حق تدوین یافته و تبیین و نقد ، هدف شناخت اآیین ایشان التقاطی است. این مقاله ب
  ه پرداخته است.فرقه این هاي مربوط ببه تحلیل شاخصه

  .شهرزور، سلطان اسحاق، هفتوانه، اللّهیعلی، حقاهل ها:کلیدواژه
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  مقّدمه
هاي عرفانی و بعضی اعتقاداتی است کـه در مـوارد گروه مذهبی ایرانی است که داراي گرایش، »حقاهل«

لـر ، در میان طوایف کـرد که، هاي رسمی و متشرعانۀ اسالمی ناساگاز است. این آیینبا برداشت، بسیاري
بـا ، سبب غلوّ در حقّ علـیاما به، هرچند در بستري اسالمی رشد کرده است، زبان پیروانی داردو ترك

هاي تـوان در اعتقـادات و سـنتبعضی از مبادي آن را می، سایر فرق غالی شیعه قرابت دارد. با این حال
هایی از معتقدات پـیش از اسـالم کرد و رگه جووفکري و فرهنگ عامۀ مردمان ساکن غرب ایران جست

پیـروان آن ، روازاین دارد. نام» دین حقیقت«یا » آیین حقیقت«یا » آیین حق«، را نیز در آن یافت. این آیین
و بـه تخفیـف » یارسـتان«حق را و اهـل» یـار«، اند. اما نام دیگر رهرو ایـن طریـقخوانده شده» حقاهل«
و ، دوازده امام شـیعۀ اثناعشـري را قبـول دارنـد و اصـوالً شـرایع گذشـته، حقاهلاند. نیز گفته» یارسان«
بیننـد اما حاصل و حقیقت همـۀ آنهـا را در مـذهب خـود جمـع می، دانندخصوص اسالم را برحق میب

برخـی خاورشناسـان غربـی نیـز بـه ، اسـت . دربارة این فرقه تألیفات فراوانـی)467ص، 1372، مقدم(جاللی
 پروفسـور مینورسـکیانـد. از آن جملـه اطالعـاتی بـه دسـت داده، ایـن خصـوص پرداختـهتحقیق در 

نامۀ اسالم منتشر کـرده و تعـداد زیـادي از منـابع در دانش» حقاهل«اي با عنوان مقاله، شناس روسایران
هـا و خـاطرات خـود را که با ایـن گـروه در ارتبـاط مسـتقیم بـوده و گزارش، موثق جهانگردان اروپایی

، آیـین و آداب، هایی چون معتقداتبر آن است تا شاخصهمقاله معرفی کرده است. این ، اندمکتوب کرده
فرازهایی در برخی اشـتراکات بـا سـایر ادیـان شـرقی و ، و رهبران فرقه اهل حق را تحلیل کرده خاندان

  ید.ایران باستان و نقاط انحرافی این فرقۀ مذکور از اسالم را در حد وسع بیان نما

  خاستگاه و پراكندگي آن، حقمعرفي اهل
علمـاي  در مقابـلِ، انداز القابی است که صوفیه خود را بدان ممتاز کرده، حقیقتحق و همچنین اهلاهل«

در » حقاهل. «)263ص ، 1387، کوب(زرین» اندخواندهشریعت که صوفیه آنها را اهل صورت و اهل ظاهر می
طریقـت و ، شود که با عبـور از مراحـل آغـازین عرفـان (شـریعتق میاصطالح صوفیه به کسانی اطال

پیشوایان یک دین سرّي بـر نامی است که ، اند. به عبارت دیگربه باالترین مرتبۀ حقیقت رسیده، معرفت)
ناحیـۀ ، هاي متحد اسـت. خاسـتگاه ایـن فرقـهاما به مانند جنبش، نداردکه اتحادیۀ رسمی  اندخود نهاده

ساحل چپ دجله در کنار سیروان (دیاله در عراق کنونی) است. پیروان آنان تا مرزهاي غربی  شهرزور در
، در چهار منزلی شمال غربـی دینـور«گوید: می لسترنجاند. آذربایجان و... پراکنده، کردستان، لرستان، ایران
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گوید  در سدة چهارم هـ .، یاقوتبه نقل از  سیاح مهلهلابناي به همین نام بود. والیت شهرزور در ناحیه
نزد ایران به ، محلّ دو آتشکدة بزرگ ساسانیان بود» شیز«که میان راه مدائن و شهر عمدة آن به مناسبت این

والیتی است وسیع از والیت عراق «گوید:  زکریا قزوینی. )205ص، 1377، (لسترنج» شودشهر نیمراه نامیده می
شـهري « گویـد:. نویسندة انجمن آراي ناصري نیـز می)467ص، 1373، (قزوینـی» میان اربل و همدان، عجم

معروف از اقلیم چهارم خراسان میان اردبیل و همـدان نزدیـک بـه بابـل و ایـن شـهر را زور پسـر 
قلمـرو ، . خاسـتگاه ایـن فرقـه بـه طـور آشـکار)522تـا، ص (هدایت، بی »ضحّاك آباد کرده است

گوینـد. هاي مرکز ایران سـخن میریشه با گویشزبانی هم اي برزگرند و باگورانیان است که طایفه
حق در شـهرزور قلمرو آنان امروزه میان عراق و ایران تقسیم شـده اسـت. بسـیاري از معابـد اهـل

بابـا یادگـار در زُهـاب و ، پراکنده است. معبدهاي بزرگ پِردوَر در اورامان لُهـون در پـاوة سـنندج
حق در هـاي اهـلواقع است. برخـی قبایـل و منزلگاه، آبادان شاهبخشی از شهرست، بنیامین در کرِند

هـاي بسـیار از پیدا شده اسـت. گروه، بسیاري از مناطق شمال جادة قدیمی قصرشیرین به کرمانشاه
پیـدا شـده کـه گوینـد ، مازنـدران (کالردشـت) و در خراسـان، ورامین، تهران، این فرقه در همدان

حق اهـل، مهاجرت کرده است. در آذربایجان جاآتش است که به آنن بازماندگان یکی از برادران خا
قلمرو قراقویونلو بسیارند. پیروان ایـن فرقـه در شـمال ، و ماکو، پیرامون کوه سهند، مراغه، در تبریز

گرایان و ایـن حقیقـت کـه ایشـان در اند. نظر بـه پراکنـدگی فرقـهارس (در قره باغ) نیز دیده شده
  برآورد کلی از شمار ایشان ممکن نیست.، توسط مردم هستنداز طبقۀ م، شهرها

ایـن واژه برگرفتـه از  شـوند.نامیـده می» کاکـائی«این فرقه در پیوند با برزنجه (شرق سلیمانیه) ، در عراق
واسـطۀ کننـد کـه از نوادگـان بیاست. رؤسـاي کاکـائی تَعـوُق ادّعـا می» برادر«به معنی ، کردي» کاکاي«

، بردنـدکـه دیگـران بـراي ایـن فرقـه بـه کـار می، اللّهـی)الهـی (یـا علیتند. نام علیهسسلطان اسحاق 
حق با سایر غالت شیعه در این اندیشۀ اساسی شریکند کـه خداونـد بـه صـورت اهل«کننده است. گمراه

حق این رأي گسترش بیشتر یافته و ایشان مظهریـت را تنهـا در وجـود ولی نزد اهل، یابدانسان ظهور می
اللّهـی و حق غیـر از علیاهـل، مینورسکی. به باور )468، ص 1372، (جاللی مقدّم» دانندمنحصر نمی علی

  و متصوفه است. ۀالحقیقاهلکشان و کن) و خروسچراغ سوندورن (چراغ خاموش
آنهـا را بـه مقـام ، و دیگر امامان غلـو کـرده و علی غالت کسانی هستند که در حقّ رسول

اند و فرقۀ معتقد به هاي گوناگون تقسیم شدهانند. غالت از آغاز اسالم تاکنون به فرقهرسالوهیت می
حق بـرده از غالت شـیعه نـامی از اهـل، هاي ادیاناللّهی نام دارند. در کتابعلی، الوهیت علی

یکی حق با آداب و رسوم اهل، اللّهی و آیین آنان آمدهبلکه آنچه دربارة باورهاي غالت علی، نشده
  ذیل غالت).، 1377، است (دهخدا
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  نقد و بررسي
اسـتفاده سـوء اینکه برخی از آن ، یکی از آفاتی که گریبانگیر ادیان و مذاهب آسمانی در طول تاریخ شده

. غلـو موجـب ترسـیم کننـدآن میگـذاران و پیشـوایان گرایـی دربـارة بنیانغلو و افـراطبه ، دست کرده
آیـد برد. از آیات قرآنـی چنـین برمیسؤال میاصل آن را زیر، دین گشته شده ازاي آلوده و تحریفچهره

یـا أَهْـلَ الْکِتـابِ « اند:اهل کتاب از آن نهی شدهویژه به سابقۀ دیرینه داشته و، که عقاید افراطی و غلوآمیز
اللّهی نـام یکـی علی نیز دهخدا نامهلغتدر . )172(نساء: » ال تَغْلُوا فِی دِینِکُمْ وَ ال تَقُولُوا عَلَی اللَّهِ إِالَّ الْحَقَّ

حق و اهـل، هـایی چـون نصـیریههاي غالت شیعه گفته شده که در جاهاي گوناگون آن را به ناماز فرقه
دانند که ایرانیان متعصب براي نـابودي بنیـان اللّهیان را در اصل یک فرقۀ سیاسی میجز آن خوانند... علی

 داننـدمی» آسـوري«و » ارمنـی«یـا » مسـیحی«اند و برخی نیاکـان آنـان را هاسالم این فرقه را تشکیل داد
گري را بـا ظهـور غالیـان یکـی آغاز شـیعه، اي از مخالفان تشیعدر میان عده .)ذیل علی اللّهی، 1377، (دهخدا
یـد امـا با .گرا و خارج از دیـن اسـالم معرفـی کننـداي افراطسعی در معرفی شیعه به عنوان فرقه، دانسته
است که هیچ خللی به بنیاد استوار بنایی کـه برپـا سـاخت راه  رسول خدا، معمار اندیشۀ شیعی :گفت

زیرا شـیعه کسـانی  ؛بلکه خود از اسالم خارجند، شوندشیعه محسوب نمیتنها نه نخواهد یافت و غالیان
تـوان چگونه می ،در این صورت .باشندمی هستند که قائل به امامت و جانشینی بالفصل حضرت علی

که بین امامـت و الوهیـت تفـاوت بسـیار اسـت و درحالی .شیعه دانست، اننددمیکسانی که علی را خدا 
  اند.آنان را مورد لعن و نفرین قرار داده، نیز غالیان را طرد کرده ائمه

م تعـالی، مانویـه، مجـوس، تصوف و حکمت اشراقی را با عناصري از عقاید یهود، اهل حق، در واقع
انـد. دین اختالطی و انحرافی خود را پدیـد آورده، هم آمیختهدروزیه و نصیریه درویژه به، شیعه و غالیان

 توان با دینی که دستورات خود را از ادیان دیگر به عاریت گرفته و از نظـر الوهیـت و امامـتچگونه می
اي دارنـد و سـند پایـهتقـادات بیاعــ  دارنـدنحتی برخی از آنان انحرافی هستند و از نظر اسالم اعتبـار 

قبـول نداشـته بـه مشـتی ، محکمی چون قرآن کریم را که دستورات استوار اسالم بر مبناي آن قـرار دارد
ادعاي هدایت مردم به راه سعادت و رسـتگاري داشـت؟ اینهـا در اصـل قسـمتی از ، کنندشعر استناد می

حقانیت کاذب دین خود را بـا آن قسـم حـق اثبـات  اند تابه هم آمیخته، حق و قسمتی از باطل را گرفته
شیطان بر دوسـتان خـود ، غافل از اینکه آنجا که گروهی سعی در جلوة باطل در هیأت حق هستند .کنند

قُـلْ هـاتُوا بُرْهـانَکُمْ إِنْ کُنْـتُمْ «:اسـت هاي ضالّه فرمودهگردد. همانا قرآن کریم در باب این فرقهچیره می
  اگر راستگو هستید حجّت خود را بیاورید.؛ )111 (بقره: »صادِقِینَ
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 حقاهلو خاندان آيين و مؤسس 

، خـاتون دایـراكو  ايشـیخ عیسـی برزنجـهفرزند ، کرمملقب به صاحب، سلطان اسحاقمرشدي به نام 
، حقحق اسـت. تـاریخ تولـد او در مآخـذ کهـن اهـلو پدیدآورندة شـیوة اهـل، ملقب به خاتون رمزبار

در ، 528سـال ، هاي دینـی یارسـانسـرودهدر ، 445سال  کاکاردائیاز جمله در یادداشت  .متفاوت است
پیدایش او سدة هفتم هجري یاد شـده و او را مجـدد ، برجستگان جهانو در کتاب  612، خالصۀ سرانجام

ت وي اند. سال وفـاو مظهر اهللا و آیینه نماي خدا یاد کرده آیین یارسان و از فرزندان امام موسی کاظم
برهـان و در  912، شـاهنامۀ حقیقـتو در  628 هاي دینی یارسانهسرودو در  588 کاکاردائیدر یادداشت 

  نیمۀ سدة هشتم هجري گفته شده است.، الحق
شامل شهرزور در شمال سیروان و زُهـاب در ، گورانناحیه یک سید همدانی بود که به ، پدر بزرگش

کیلومتري شـرق سـلیمانیۀ عـراق)  20در برزنجه (حدود، سیسید عی، اسحاقجنوب آن آمده است. پدر 
، سـید عیسـیحق هنوز در همجـواري آن هسـتند. اهلجایی که پیران سید از شاخۀ ابراهیمی  ؛زیستمی

ازدواج کـرد و پسـري زاد کـه همـین سـید  حسـین بیـگ جلـددختر ، در پیري با داییرة جوان (داییراق)
و ، . رخ داد ه671 حق جمع آورده ایـن مـاجرا دراي که یک اهلهاست. به نوشتۀ تذکر اسحاق (سلطان)

، دیـده م1914در سال  مینورسکیکه ، سلطان اسحاق. بود. آرامگاه سادة  ه716حدود ، سرآغاز آیین تازه
  نزدیک پل پردِوَر است.، اي بر ساحل راست سیرواندر گردنه

ا بر روي رودخانۀ سیروان در شمال شـرقی آن ر سلطان اسحاقنام پلی است که  پردور یا پیردیوَر
جهـت این پل در آغاز سدة هشتم هـ . ساخته شده و به ایـن ، گوران ساخته و بنا به نامۀ سرانجام

در » پردیـور«تعبیر شده است. » پل صراط«به ، باشد. این پلحق جایی مقدّس و محترم میبراي اهل
روان درگذشتگان بایـد از ، ۀ نامۀ خرده سرانجاماست. به نوشت »آن سوي پل« گویش گورانی به معنی

یـا » چینـود«هاي دیگري درآیند. در آیین زرتشت هم نام این پل را سپس به پیکره، این پل گذشته
اند. گویند پلی است که از براي آزمایش روان همۀ درگذشـتگان برافراشـته پرتو یاد کرده» چینوت«

کـردار نیـک از کـردار بـد شـناخته ، ذرد. در سر این پـلشده و روان نیکان و بدان باید از آن بگ
که مزد و پـادافره گزیننـد و از شود. از اینجاست که به آمار کردار مردمان رسند و از آنجاست می
  ).5ص ، 1360، زادهجاست که راه بهشت و دوزخ پیش گیرند (صفیآن

ن قبله قبول دارند که معتقدند قربـانی مکانی را به عنوا، به جاي اعتقاد به قبله و حج، این فرقۀ ضالّه
پـل باید رو به سـوي آن قبلـه باشـد. آن مکـان یکـی همـین ، و دفن اموات و دیگر اعمال و آداب

آن را براي انجام امور عبادي خود تأسـیس ، است و دیگر جم یا جمخانه که به جاي مسجدپردیور 
چ تناسبی با پل صـراط نـدارد. بنـا بـه هی، است سلطان اسحاقکه ساختۀ خود ، اند. پل پردیورکرده
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صراط پلی است که بر روي آتش جهنم به امر خداوند متعال کشـیده شـده و بـه ، نقل اکثر مفسران
هاي ایـن پـل شود که از آن عبور کنند. در قرآن در خصـوص ایسـتگاهنیکوکاران و بدکاران امر می

که باید مورد بازپرسـی چرا آنان را متوقف سازید؟؛ )24(صافات: » وَقِفوهُم إنَّهُم مُسئَلون«آمده است: 
؛ مائـده: 161و 39(انعـام:  نیز یاد شده اسـت» صراط مستقیم«در قرآن از ، قرار گیرند. و در موارد بسیار

که اهل حق با اعتقاد جاآناز ، . با این حال)46؛ نور: 56؛ هود: 36؛ مریم: 51عمران: ؛ آل4؛ یس: 25؛ یونس: 16
هـا و قربانی، اسـت سلطان اسحاقکه ساختۀ  پل صراط، قادي به معاد و قیامت ندارنداعت، به تناسخ

  رود.چه انتظاري از سایر عقاید آنان می، باید به سوي آن باشد
ها و سه روز روزه و مراسم جوز شکستن یا سرسپردن بـه بناي خاندان« سلطان اسحاقهاي از بدعت

. در بیشـتر کتـب )54 ص، 1360، زاده(صـفی»باشـدف پیر و دلیل میها و انعقاد جمع یارسان و وظایخاندان
نـزد آنـان کـه  شعر استآنها  دفاتري دارند که بیشتر، از قرآن مجید نامی نیامده و به جاي قرآن، اهل حق

  نام دارد. کتاب سرانجام کهاند و یارانش نوشته سلطان اسحاقکه  کتابی است، ترین این دفاترمهم
ـته شـدههاي اهلها و رسالهۀ کتابموعمجسرانجام  شـش  اسـت. حق است که در سدة هشتم هــ . نوش

  :و خـرده سـرانجام، دورة عابدین، دورة چهلتن، گلیم وکول، بارگه بارگه، بخش دارد شامل دورة هفتوانه
ـتگان، گشت و گذار ارواح در هفت طبقۀ آسمان، دعاها، دورة هفتوانه بیشتر شامل قربانی .1  آفرینش فرش

هاي ذات احـدیت الهـی در بارگه بارگه دربارة فرود آمدن بارگاه. 2ها در روز ازل است؛ و برگزاري جم
ـتگان در پیکـرة هاي بس کهن در سرزمینزمان هاي گوناگون ایران و جهان و دربارة گردش ارواح و فرش

پـوش گلیم به دوش و پشمینهگلیم وکول به معنی  .3باشد؛ سرداران ایران می، بزرگان، پادشاهان، پیغمبران
دورة چهلتن دربـارة آفـرینش  .4هاي پیر بنیامین در یمن است؛ ها و مجاهدتآن دربارة ریاضت و مطالب

ـتمچهل تن از فرشتگان است که از روز ازل براي رازداري آفریده شده روح آنـان در ، اند و در سدة هش
دورة عابـدین شـامل  .5انـد؛ ستی و توحید فراخوانـدهآنان مردم را به یکتاپر، پیکرة چهل تن تجلّی کرده

مناجات و راز و نیازهاي عابدین جاف است که در آن نیز دربارة احوال ارواح صالحان و گناهکاران پس 
خرده سرانجام نیز داراي یک رشته مطالب به نثر و نظم دربارة برگزاري جـم و  .6گوید؛ از مرگ سخن می

، زاده(صـفی امگذاري کودك و ازدواج و دعاي غسل و تلقین میت اسـتجوز شکستن و سر سپردن و ن
  ).4ـ3 ص، 1360

ف بـه سرسـپردن بـه یکـی از از پیروان ایـن آیـین موظـهریک ، بنا به احکام و دستورهاي آیین حقیقت
این کار چنان مهم و ضروري است که خـود و  دنباید پیر و دلیلی هم داشته باش. آنان دنباشها میخاندان

را به دلیلـی خـود برگزیـد » داوود«را به پیري و » بنیامین«، هم براي انجام تشریفات دینی، لطان اسحاقس
ا امـ، خاندان سخن گفتـه شـده 14و  11حق از براي اهل«را تعیین کرد. » هفت خاندان«، و براي آینده هم

» انـدامـام تشـبیه کـرده 12 و حواري عیسی 12، ستاره 12، برج 12را به آنها  خاندان است که 12غالباً 
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شـاه  زیر شکل یافـت: هايهفت خاندان اصلی به نام، سلطان اسحاق. در زمان )473ص، 1372، ممقد(جاللی
که در عراق به ارشـاد پرداخـت. ایـن گـروه ، (از هفتن) سید محمّد پسر شاه ابراهیممنسوب به  ابراهیمی

را بـه نـام ایـوت و شـاه  شـاه ابـراهیمکاکائی معروفند؛ برند و به نام اکنون در مندلی و خانقین به سر می
خاموشـی ، (از هفتن) در هنـد یادگاري منسوب به بابایادگار .خوانندایوت و روچیار و ملک طیار نیز می

قلنـدر در بغـداد کـه ایـن خانـدان از منسوب بـه عالی، قلندريعالی (از هفتوانه)؛ ابوالوفا منسوب به سید
(از هفتوانـه)؛  میرسـورب به ملق میر احمدسیداز اعقاب  میرسورياست؛  ده حسیندو  دده علیفرزندان 
و پـس از او بـه مقتضـاي حاجی باویسـی (از هفتوانه) و  سیدمصطفی یا سیدمصفّامنسوب به  مصطفائی

بابـا ، آتش بگی، ذوالنوريیا  زنوزيهاي . به نام		هاي یازدهم تا سیزدهم هدیگر در سده هايزمان خاندان
مسـند ارشـاد ایـن ، شکل گرفت که در حال حاضـرشاه هیاس یا شاه ایاز منسوب به  شاهیاسی، یدريح

  ست.ا »الهی«خاندان با خانوادة 

  مراتب و مقامات روحانيسلسله
  ست:ده ااي معین داوظیفههریک  براي ویاران و پیروان خود را تقسیم ، سلطان اسحاق

  هفت تناز . 1

سـلطان (نوادة  ابراهیمو  مصطفی دودان، موسی، داوود، بنیامین یعنی اسحاقسلطان » چهار فرشتۀ«شامل 
  ملقّب به رزبار یا رمزبار.، سلطان اسحاق مادر خاتون دایراكو بابایادگار ، )اسحاق

  هفت توانا یا هفتوانه. 2

ي ادر پـس پـرده، پس از گذراندن هفت روز با همسـرش (!)را به طور معجزه آساییآنها  سلطان اسحاق
میـر ، الـدین)(شـهابشـاهِ دیـن ، بو الوفـا، حبیب شاهعبارتند از:  . اینهاخود او هستند که مثلایجاد کرد 

خـاموش حاجی بابو حسـین) و ، (حاجی بابو عیسی بابا حسین، محمّد گور سوار، (سید مصفّا) مصطفی
بـه یـازده یـا دوازده آنهـا  اند که بعدها تعـدادبنیانگذار هفت شاخۀ اصلی این فرقه، . این هفت تنپُرچین

جانشـین پیـر ، هفتوانه، فرقان به یکی از ایشان تعلق یابد. به نوشتۀباید ، حقیشاخه افزایش یافت. هر اهل
بنـا بـه نامـۀ «یکـی خواهنـد شـد. » هفـت تـن«هفتوانه با ، در نهایت .بود سلطان اسحاقبنیامین از دورة 

کند و فرشتگانی چند را با نیروي خـود بـه را جدا می خداوندگار بخشی از روان جاودانی خود، سرانجام
بیــور هـزار غـالم و بیـور غــالم را از آن ، هفـت خلیفـه، چهــل چهـل تـن، چهـل تـن، هـاي هفـتننام
  .)5ـ4 ص، 1360، زاده(صفی»آفریندمی
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  چهل تن 3

راً ایـن گـروه متفاوتند. ظـاه، در هر روایتی که خورداي به چشم مینام درویشان برجسته، در میان ایشان
  اخیراً افزوده شده است.

  تنو دو  . هفتاد4

  از ایشـان یـاد سـرانجامگروهی متشکل از هفتاد و دو تن که منتظر تجلّـی ذات حـق هسـتند و در 
  شده است.

بـه ، حسن آقـامندند. در کالم هحق به ذکر تعداد خدمتگزاران و میزبانانِ خداوند عالقاهل، طورکلیبه
 9900، چـیچراغ 444، دالور (آر) 366، دست به دامـان حمایـت هفتـاد و دو سـردار شاعر» بقیشله«نام 

  شود.خدمتگزار و... می
، هاي دینی و عرفانی در این آیـینبسیاري شخصیت ؛شودها محدود نمیمظاهر الوهیت به همینالبته 

، مس تبریـزيشـ، حسین منصـور حـالج، حاج بکتاش، باباطاهر، مثالً حضرت موسی .در زمرة اینانند
، نود و نـه تـن، چهل چهل تنان، هفتوانه، هفت تن، . فرشتگان چهارگانه)470ص، 1372، مقدّم(جاللی» موالنا

بیور غـالم یـا غالمـان ، بیور هزار غالم، هزار و یک غالم خواجه صفت، شصت و شش غالم کمر زرین
  ند.هست سلطان اسحاقشمار از مظاهر بی

  پيدايش هايهزمينپيشينه و 
کـار آسـانی ، بر اساس اشارات موجـود در کتـب ایـن فرقـه، حقاستوار ساختن زمینۀ تاریخی براي اهل

یر ذکـر می نام علی .از ازل است )Khawandagar( رنیست. دورة خاوندگا َ شـود. عمدتاً در ارتباط با نُصـ
(کـه  یسـال پـس از علـ 300و بـه عبـارتی  360، شـاه خوشـینتنها نکتۀ جالب این است که گویند 

بـرد کـه بـا دورة یکـی از می ما را بـه آغـاز سـدة پـنجم، . خلیفه بود) ظهور کرد. این مطلب		ه35ـ40در
بـا ، هــ. در همـدان 447در، یابد که بنا به گزارشیتناسب می بابا طاهر همدانییعنی ، خوشین» فرشتگان«

  دیدار کرد. طغرل سلجوقی
ـیخ حمشـا، لیااز او، ... چون سلطان طغرل بک به همدان آمد ، سه پیر بودند: بابا طـاهر و بابـا جعفـر و ش

کوکبـۀ ، نظر سلطان بر ایشان آمـد، بر آنجا ایستاده بودند، کوهکی است بر در همدان آن را خضر خوانند
ـیدلشکر بداشت و پیاده شد و با وزیر ابونصر الکندري پیش ایشـان آمـد و دست  باباطـاهر، هاشـان ببوس

، ودي او را گفت: اي ترك با خلق خدا چه خواهی کرد؟ سلطان گفت: آنچه تو فرمائیگونه باي شیفتهپاره
ـنم»إنَّ اهللاَ یأمرُ بِالعَدلِ وَإالحسان«فرماید: آن کن که خدا می :بابا گفت ، . سلطان بگریست و گفت چنین ک
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ها از آن وضو بابا سر ابریقی شکسته که سال، آري :بابا دستش بستد و گفت از من پذیرفتی؟ سلطان گفت
ـین در دسـت ، کرده بود در انگشت داشت بیرون کرد و در انگشت سلطان کرد و گفت: مملکت عالم چن

ـیش آمـدي آن در ، تو کردم بر عدل باش ـتی و چـون مصـافی پ سلطان پیوسته آن در میان تعویذها داش
  ).99ـ98 ص، 1385، (راوندي انگشت کردي

مجمـل شـود. در . یـاد می		ه408در  خوشـینبه نـام » کرد«امیر از یک  شاه خوشینهاي در زمینۀ فعالیت
 نـام بـرده شـدهخوشین مسـعود کـردي  و اخبار ایشان از آل بویهاین نام در بخش آغاز دولت ، التّواریخ

کارزار افتاد بـه کنـار سـپیدرود و  خوشین مسعودپس اندر سنۀ خمس و اربعمایه بدر حسنو را با : «است
رفت. چون بشنید که بدر خوشین را به هزیمت کـرد از راه بـاز گردیـد.  بدر همی وله به یاوريالدشمس

  .)401تا، ص (ابن مهلب، بی »داد...و بدر خوشین را حصاره همی
یکـی از ایـالت کـرد ، در سرزمین قبیلۀ گـوران، خوشیناشاراتی است به اینکه ، جغرافیایی در متون

در لرسـتان و همـدان  خوشـین الیـتاز فع، هابرخی افسـانه بود. سلطان اسحاقپیشگام ، ساکن کرمانشاه
هـاي منسـوب بـه چندین کالم از دورة خوشین به فارسی یا گویشی بـه تقلیـد از رباعی. گویدسخن می

حقِّ حـوزة سـیروان و لرسـتان پیونـد میان اهـل شاه خوشین ظاهراً، موجود است. خالصه اینکه باباطاهر
، دانـد کـه در کرانـۀ راسـت آنمی، زادگاه خوشین را سَیمّره (کرخـه)، رقانبرقرار کرده است. نویسندة ف

  .)312، ص 1964(مینورسکی،  هست، محلّی به نام شیروان
نسبت خـانوادگی  سلطان اسحاقها با یمیان تجل، از طریق هفتوانه، سادات ابراهیمی، یطورکلبه

  آتشخـانو ، محمّـدبگ، مـزيقری تـري از سـه تجلـبـه مجموعـۀ مهـم، آتش بگـی قائلند. شاخۀ
  معتقد است.

نزدیک سدة یازدهم به دنیـا ، حقآتش) فرزند محمّد بیگ لرستانی از مشاهیر و بزرگان اهل(خانآتش بگ 
ـیده  آمده است. وي از فرزندان محمّد بیگ بوده و جانشینی پدر را داشته و از دست او خرقۀ ارشـاد پوش

ی به نام خاندان آتش بگی تشکیل داده و با سه بـرادرش از یـک است. در برهان الحق آمده که او خاندان
حق و فرزنـد پیـر قنبـر شاه ویس قلی از بزرگـان اهـل ..).145، ص 1360، زادهباشند (صفیخاندان می

هـ . در دیه درزیان شاهو زاده شد. وي خانـدانی 810شود در سال خوانده می» قرمزي«شاهوي که به نام 
  ).135 ص، همانپدید آورده (» شاه مهمان«به نام 

شاید کرکوك مـدفون و در بغداد  ابراهیماست.  سلطان اسحاقظاهراً نوة ، حلقۀ گوران ۀسرسلسل، ابراهیم
در منطقـۀ ، قرمـزيهـاي قلمـرو فعالیت :تـوان گفـتمی، آتش بگـیبا بازگشت به تجلیات است. شده 

، (میـر قرمـز) احمد میر سـور همان نام، )پوش(قرمز قرمزيگورانی حوزة سیروان است. شاید نام عامی 
. )57ــ56، ص 1360، زادهصـفی :ر.ك( یکی از هفتوانه باشد که نزدیـک خُرمـال در شـهرزور مـدفون اسـت
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 ؛به ترکی آذربایجانی است که مطابق است بـا میانـۀ سـدة هشـتم، قوشچی اوغلی، ندیم قرمزيهاي کالم
  بغداد را با تبریز پیوند دهند.کوشیدند ، پس از مغول یعنی زمانی که خاندان

آنجـا ، در میان دلفان شمال لرستان آغاز شد. وي بعدها به آجَري نقل مکـان کـرده محمّدبگالیت فع
اي است در ساحل شرقی رودخانـۀ جَغَتـو کـه از جنـوب ناحیه، هاي خود را شروع نمود. آجريموعظه

کردسـتان هـاي ودي در آذربایجان است که از کوهر، رودجغاتو یا زرینه«ریزد. ومیه میرشرق به دریاچۀ ا
رود بـود و مغـول آن را خیزد. جغتو پیش از استیالي مغول موسوم به زرینـهمیبه حدود دیه سیاه کوه بر

  .)1377، (دهخدا »اندجغتو تغتو نامیده
یـاد  ،در غـرب جغتـو، قبیلۀ پـرآوازة کـردان مُکـري، بِلباس با محمّدبگهاي از تماس سرانجامکتاب 

کـه  به درخواست شبحی قرمزپوش جانشـین او شـد، آتشخان، پسرش، محمّدبگکند. پس از مرگ می
  اشاره دارد. قرمزيی پنجم این امر به پیوند تجلی ششم و هفتم با تجل

  تجّليات حق و آفرينش
یـا  »دون بـه دون شـدن«یات هفتگانۀ حق است کـه بـه آن اعتقاد به تجل، حقیکی از اصول اعتقادي اهل

  لباس و جامه است.، گویند. دون به معنی» دونادون«
کـه  Avataraترین مظهر و مجالي حق البته انسان است. بدین سان مفهوم اَوَتـاره آنها معتقدند مهم

جا هـم این کند درهاي عرفانی مبناي رابطۀ خدا و انسان را بیان میدر دین هندویی و بسیاري طریقه
ظهور و تجسد الهی براي این است کـه بنـدگان او را ، مکتب به یک معنامطرح است. منتها در این 

  ).468 ص، 1372، مقدّمببینند (جاللی
یابـد. سـید ظهـور می، چـار ملـک گوینـدیاران آنها  خدا همراه چهار (یا پنج) فرشته که به، در هر زمانی

وي جبّه به گمان خـود لبـاس زنی بر رکه در روزگار قاجاریه مدعی پادشاهی شد و با سوزن، کالردشتی
  حق بود که براي تجلیات خدا ترتیبی قائل است:از پیشوایان اهل، سلطنتی براي خود فراهم کرد

1  2  3  4  5  6  
 ؟ عزراییل اسرافیل میکائیل جبرائیل خاوندگار

 فاطمه نُصَیر قنبر سلمان محمّدمصطفی علی
 ؟ بابا طاهر بابا حسن بابافقیه بابا بزرگ خوشین

 رَزبار ؟ پیر موسی داوود بنیامین لطان اسحاقس
 زربانو ؟ کاکا رحمان کاکا عرب کاکا میره قرمزي

 ؟ شاهسوار قَره پوست کامَلکجان کامِریجان محمّدبگ
 پري خانم ؟ شاه اَبدال شاه الماس شاه جمشید شاه آتش

  چنین آمده:، با کمی تفاوت سرسپردگانلیات در کتاب این تج
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1  2  3  4  5  6  
 ؟ عزراییل اسرافیل میکائیل جبرائیل خاوندگار .1

 فاطمه نصیر حضرت محمّد قنبر سلمان مرتضی علی .2
 ماما جالله بابا طاهر کرفقی کاکا ردا (رضا) بابا بزرگ شاه خشین .3

 خاتون داییره مصطفی داودان پیرموسی داوود بنیامین سلطان اسحاق .4
 رزبار شاه سوارآقا یارلی اریجانی کامریجان قرمزي(شاه ویس قلی). 5

 پري خان شرط ؟ ابدال بگ الماس بگ جَمشید بگ محمّدبگ. 6
 دوستی خانم ؟ خان ابدال خان الماس خان جمشید آتشخان. 7

ایجـاد از عـدم باشـد. روح ، نماید مقصودحق از آفرینش سخن گفته شده که بعید میدر متون دینی اهل
باید به طریق صدور و بـروز و ظهـور بر این اساس می .وحدت وجود است، ی حاکم بر تفکر یارسانکل

ا امـ، صورت گرفته باشد. صدور از ذات باري در مراحـل و مراتبـی در پـی هـم صـورت گرفتـه اسـت
  .)470ص، 1372، ممقد(جاللیق یا ظهور ذات حق در وجود خودش بوده است نخستین تحق

در ، د پس از ارشاد هفتن و نمودن راهـی کـه بایـد بپیماینـددر آغاز هستی خداون، به اعتقاد این فرقه
  مانند اعتقاد به تناسخ یک عقیدة مانوي است:، بطن دُرّي در ته دریا بود. محصور بودن حق در صدف

بعـد ، پادشاه عالم جوهري بود در میان صدف، در باب خلقت بدان که روزي که نه زمین بود و نه آسمان
اي از جوهر خود در گوهر انداخت و جوهر در بطن گوهر قرار گرفت و نعـره اياز ید قدرت خود قطره

آدم آفریـده شـد... ها از بخار آن و زمین از کف آن آب و بعد پیر بنیامین از بنـیو آسمان، کشید آب شد
  ).39ص، تابی، ینالد(خواجه

سـنخیتی بـا اصـل هـیچ ، این عقیدة بی اصل و اساس اهل حق دربارة آفـرینش، اذردر یک نگاه گ
گل و گـل ، فرینش انسان از خاكآ، ندارد. در قرآن، آفرینش که در قرآن طی آیات متعدد ذکر شده

شـما را از خـاك آفریـدیم و بـه خـاك «فرمایـد: اسـت. میبـوده طین و صلصـال) ، خشک(تراب
، مؤمنون، جح، هاي انعام). همچنین در سوره55طه:»(کنیمگردانیم و بار دیگر از خاك خارج میبرمی
مراحل آفرینش انسان بیان شده است که بنابر آیـات ایـن ، و طارق، مرسالت، رحمان، سجده، روم
از روح خود در او دمید و  سپس، خداوند انسان را از گل آفرید که مخلوطی از آب و خاك بود، سوَر

اسـت. از آن خاك به شکل آدم تجسم یافت. اهداف این خلقت نیز در آیات مختلـف قـرآن آمـده 
آگـاهی از قـدرت و ، )2 (ملک:آزمون آدمی از نظر حسن عمل ، )56 (ذاریات:عبودیت خداوند ، جمله

و تأکیـد بـر  )119ــ118 (هـود:شمول رحمـت الهـی ، )12 (طالق:احاطۀ خداوند بر هر چیز و هر امر 
آفـرینش و عاي اهل حق دربـارة اد، به عنوان هدف نهایی آفرینش. بنابراین، عبودیت و بندگی خدا

عـایی ر قـرآن ادبا مقایسۀ داستان خلقت د، اهداف آن و معتبر دانستن عقاید خود در این خصوص
  .بخشدگونه اعتباري به این گروه نمیواهی و هیچ
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نخسـت در جامـۀ او [خـدا] ، هـاي اهـل حـق کـه در جـدول مـنعکس شـده اسـتبراساس آموزه
از ، حقبـود. ظهـور اهـل »علـی«جامۀ ، دومش مجسم شد که آفرینندة جهان است. تجسم» خاوندگار«

فرشـتگان ، شـودمتجلـی می» جامـه«از ایـن هفـت هریـک  که ذات حـق درتجسم سوم است. هنگامی
 داوود. نماد فروتنـی اسـت، زادة تعرّق بنیامین، اند. به روایتیفیض الهی، فرشتگان. هاي یکدیگرندتجسم

نـد: از نبض (محبت) است. فرشتگان نایبان حق –رزبار  از شارب (دلسوزي) و ـدَم (خشم)؛ موسی  ازـ 
یر) کـه ، ناظر و داور؛ پیـر موسـی، وکیل و پیر؛ داوود بنیامین َ کاتـب نیـک و بـد و مصـطفی دودان (نُصـ
اما در واقع یک فرشتۀ پنجمـی  .شمار این فرشتگان به طور معمول چهار است :الموت است. گویندملک

سرشـت  .)سلطان اسـحاق(موکل بر رازها و مادر  »رمزبار«یا  »رزبار«مادین با نام ن، ناظر بر عبادات است
(نرمـادّه) نامیـده ا رزبار خنث، حتی یکی از پیامبران گرچه بر جنسیت تأکیدي نشده و، زنانۀ او مسلّم است

شـوند. به دو گروه مشخص زرد گِل و سیاه گِل تقسـیم می، شده است. مخلوقات بنا به عنصر ذاتی خود
هسـتند. موجـودات  سید محمّدو  بنیامین، سرسلسلۀ ایشان .ودات رستگار و تابناك از گروه نخستندموج

، تلفیـق ایـن دو گـروه از مخلوقـات .انـداز گروه دومند که سرورانشـان ابلـیس و خنـاس، آتشی و تیره
  آورد که شاید فقط از نظر ظاهر قابل شناخت باشند.هایی پدید میائتالف
 فرقـاندهنـد. یـات را بـه دسـت مینیز فهرستی از تجل فرقان و سرانجام مانند، حقاهلدیگر منابع از 
 مقابـلدر  .اي قائـل اسـتمقام ویژه سلطان اسحاقکند و براي خاوندگار و دوره نمی» هفت«اي به اشاره

سـیح م، : نـوحبنیامین ماتتجس، ...). بدین ترتیبی در آن بیشتر است (بابا نااوس ویتعداد تجسمات جز
سـید تجسمات  . مریم و...، مات رزبار: بلقیس ملکۀ سباتجس، و موقتاً (به صورت مهمان) رستم شاهنامه

از ازدواج نخسـت خـود سـه پسـر ، سید عیسـی :و... هستند. گویند حضرت محمّد، : زرتشتمحمّد
دات نقشـبندي از نیاکـان خـانوادة بـانفوذ سـا، یعنی بابا رسول گِـورَه ؛سید عیسیداشت. نهمین نسل از 

آشـفتگی چشـمگیري در تـوالی ، سـلطان اسـحاقاند. پـس از برزنجی است که در سراسر عراق پراکنده
  وجود دارد.، تجلیات در شاخۀ اصلی این فرقه

 ؛ نقد و بررسياخالق، آداب، احكام

و حتـی مسـلمات  بیتو اهلبا معارف ناب دینی ، ل حقههاي اناسازگاري آموزه، با اندك تأمل
آیینی التقاطی است که افـراط شـیعه نیـز در آن ، حقشود. آیین اهلان الهی و آسمانی روشن میادی

گویند. پس در ظاهر مستقیماً با اسماعیلیه پیونـد شود. آنها همواره از دوازده امام سخن میدیده می
آن ایوانف الً مث، سخنانی گفته شده، حقدربارة تأثیرات ادیان و مذاهب دیگر بر مکتب اهل«ندارند. 
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ها با معتقدات اسماعیلیه در این آیـین را متأثّر از مسیحیت و اسماعیلیه دانسته. البته بعضی مشابهت
گري و تأویل نهفته است حق به باطنیها در گرایش عرفانی اهلریشۀ این شباهتاما  ،شوددیده می

مـذهب : «نویسـدمی رسـکیمینو .)467ص، 1372، مقـدّم ی(جاللـ» که در هر دو مذهب مشترك است
 نییو به شکل آ ختهیف آمتناسخ و تصو نییساخته شده و با آ عهیغالت ش ةدیبراساس عق، حقاهل

 انیهودی نییبا آ، کردن خروس یقربان .، نقل از مینورسکی)92تا، ص الدّین، بی(خواجه» گشته داریپد ژهیو
از قـرآن گرفتـه شـده باشـد. در  دیشا، یموس و داوودمثل  یلیانج يهاکه نامیحالدر .مرتبط است

 میو مـر حیاز مسـ، غـانبـا مبل ي خـودگوهاوحق در گفتاگر اهل، اغراق شود دینبا تیحینفوذ مس
حق اهل، در واقع .کنندیتوجه م شانه ایب، خود انیخدا متنها به عنوان تجس، دیشا، ندیگوسخن می

موجودات بـه دو  میتقس اي تشکیل داد.اگانهاز شیعۀ معمول منحرف شد تا جایی که نظام دینی جد
  وجود دارد: زین یزرتشت يدر باورها، گروه

، یک فرقۀ عرفانی بوده که غیر از تصوّف و حکمت اشـراقی، آید که این طایفهبرمیآنها  تأمّل در مبادي از
ـیعه و غـ ویژه بـه، التعناصري از عقاید یهود و مجوس و مانویه را با بعضی اجزاء از افکار و تعـالیم ش

ـیندروزیه و نصیریه به هم درآمیخته بوده تر شـده اسـت قـويآنهـا  اند و رفته رفته صبغۀ تصـوّف در آی
  .)97 ص، 1387، کوبین(زر

کلّـا بـر  سلطان اسـحاق، اما نزد آنان، مشترکند، علیحضرت ها در پرستش ها و نُصَیريبا دروزيآنها 
ماننـد  .درویشان صوفی است آیین، حقگیري اهلار در شکلسایه افکنده است. دیگر عنصر آشک علی

دیـن ، ت. از دیـدگاه اجتمـاعیهاي اخـوحادیههمراه با ذکر و صرف نذر و ات، بزم مهرورزي، گزینش پیر
  اند.درویشان و... پذیرفته، هاي فقیرترمردمان ناحیه، روستائیان، نشینانبادیه، ترهاي پایینحق را طبقهاهل

  آداب و آیین اهل حق عبارتند از:برخی از 

  سرسپردن 1

حقی نیز باید بـه یـک پیـر سـر سـپارد. در آیـین باید یک مرشد داشته باشد و هر اهل، هر درویش
یـک جـوز ، کننـدهایسـتند. برگزارپیرامـون نـوزاد می، اند»پنج فرشته«افرادي که نمایندة ، سرسپاري

کـه ، »هَـویزه«د. سپس آن را با یک سکۀ نقره به نام شکنهندي (جوز بویا) را به عنوان نمادِ سر می
منزلۀ افـراد شخص سرسپرده و پیر به، بندند. پس از این مراسمبه او می، منقّش به اشهد شیعه است

گـردد آینـد و ازدواج بـین افـراد آن خـانواده و دودمـان پیـر ممنـوع میشـمار مییک خانواده بـه
  .)309، ص 1964مینورسکی، (
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  خانه رفتنبه جم. 2

 ؛شـودو از عبادات فردي چندانی در این آیین یافت نمی حق بسیار اهمیت داردبراي اهل و جمعاجتماع 
هاي معین و در رابطـه بـا اتفاقـات یابند. این اجتماعات در فاصلهی میحلها راههمۀ دشواري، زیرا در آن

ایشـان در مناسـک ، شود. به عبارت دیگـربرگزار میسرسپردن و... ، ازدواج، گذاري کودكمانند نام، مهم
به عبادت و ورد و ذکـر مخصـوص بـه  هر هفته در جایی گرد آمده با تشریفاتی ویژه«، خانه رفتنبه جم

و آن مجمـع » جـم«حاضـر را دة شود. عها همراه با ساز برایشان خوانده میشوند. کالمخود مشغول می
. چنین جلساتی که بـه طـور )47ص، تابی، ینالد(خواجه» گویند خانقاه)، (در اصطالح درویشان» خانهجم«را

حق و نامیدن این فرقه به نـام اهل غیربرخی  بدگمانیمنجر به ، شدمی خصوصی با مشارکت زنان برگزار
  ) شد.چراغ خاموش کن (= »چراغ سوندورِن«مستعار 

  ذکر. 3

بـه ، با صـداي سـاز، . درویشانِ با استعدادشودبرگزار میهاي رسمی در مناسبت، جلسات اشتغال به ذکر
آن را در ، تواننـد بـر زغـال افروختـه راه برونـدمی، آیند که در این حـالمیخودي درحالت خلسه و بی

  دست گیرند و کارهایی مانند آن انجام دهند.

  قربانی. 4

دهنـد و ی نمیحق نسبت بـه نمـاز چنـدان اهمیتـاهل«ست. هاتقدیم قربانی، از مختصات این اجتماعات
مسـئولیت ، خانـه و دادن نیـازبر این باورند که با نشستن در جم. ایشان دهندمی »نیاز«بیشتر به جاي نماز 

حق کـه هدیـۀ گانـۀ اهـلنیـاز یکـی از نـذرهاي پـنج. «)61ص، (همـان» شوداین تکلیف از آنان گرفته می
در روز ویژه بـه، یعنی قطب) ببرد، ر خداکوچکی است که بندة نیازمند با کمال عجز براي خدا (مراد مظه

همچـون ، . نذر و نیاز به صورت خـام)63ص، (همان »شودجمعه که آن به جاي نماز یک هفته شمرده می
... نـان و، هاي پخته یـا آمـاده ماننـد شـکرخیر و خدمت به صورت خوراك، حیوانات نر به نیت قربانی

 تـوان ازجـانورانی کـه می«خون نام برده شده است. ار و بیدشود. از چهارده گونه قربانی خونتقدیم می
، شتر (گاو و گوسفند غیر اهلـی نیـز ماننـد گـاو، گاو اهلی، گوسفند، عبارتند از: خروس، قربانی دادآنها 

بـه شـرطی کـه نـر و سـالم بـوده پیـر و ضـعیف نباشـد ، انواع گوسـفندها و آهـوي صـحرایی)، گوزن
تر از سالی شتر و گاو و گوسفند کم ماه و سن شش تر ازکمنباید خروس  سن .)77 ص، تـابی، الدین(خواجه

  به قانون طبیعت آبستن شود.، نباشد که مادة آن جنس در آن سال
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هاي مختلفـی بـراي قبول ندارنـد و بهانـه، این فرقه نماز را که واجب دین اسالم است، بنابراین
نیـاز داریـم؛ یعنـی بـراي فـرار از نمـاز ، جـاي نمـازگوینـد: بـه . میهدفرار از این فریضۀ الهی آور

اند! نیاز غذاي نذري است که در شب جمعه در حلقۀ پیـروان انتخاب نموده» نیاز«جایگزینی به نام 
، را سر نمـاز بـه قتـل رسـاندند شود. برخی نیز از آنان معتقدند که چون علیاهل حق توزیع می

اداي فرایضی است که خداوند بر بنـدگانش ، لمان بودنکه از شروط مسخوانیم. درصورتینماز نمی
اي چگونه باید چنین فرقه، کنندتکلیف کرده است. وقتی این فرقه از انجام ستون دین شانه تهی می

  کم بین فرق مسلمان جاي داد؟یا دست، را به رسمیت شناخت و آن را در بین فرق شیعه

  شرط اقرار. 5

گیـرد کـه میان یک (یـا چنـد) مـرد و یـک زن شـکل می اياتحاد ویژه، به منظور رعایت کمال اخالقی
این اتحـاد بـا انتظـار روز  :معتقدند . ایشانگویندمی» شرط اقرار«شوند و به آن خواهر و برادر خوانده می

رابطۀ نَسَبی بین سرسپرده و پیـر برقـرار ، گیرد. همچنین پس از برگزاري آیین سرسپاريقیامت شکل می
آینـد و ازدواج بـین افـراد آن خـانواده و خـانوادة پیـر ممنـوع شمار میمنزلۀ افراد یک خانواده بهبه، شده
  .)309، ص 1964(مینورسکی،  شود.می

  روزه. 6

 گیرنـدفقط سه روز در زمستان از دوازدهم چلّۀ بزرگ تا چهاردهم آن روزه می، ایشان مانند یزیدیه
 بگـیآتشفقط ، هاي این فرقهیقت است. از میان شاخهو جشن حق سلطان عیدو روز پانزدهم روز 

و گویند به جـاي روزه بایـد جشـن » زیرا روزهاي (آخرین) تجسم نزدیک است«گیرند: روزه نمی
کـه بـر نآبی، گیرنـدسـه روز روزه می، گرفت. این در حالی است که اینان به جاي روزة سی روزه

توجه داشته باشند. در قـرآن کـریم ، ز بدان اشاره شدهداري که در قرآن کریم نیفلسفۀ یک ماه روزه
مْهُ... شَهْرُ رَمَضانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ«آمده است:  ُ هْرَ فَلْیَصـ َّ ؛ مـاه )185 بقـره:(» فَمَنْ شَهِدَ مِنْکُمُ الشـ

بایـد آن را ، رمضان چنان ماهی است که در آن قرآن نازل شده... پس آنکه از شما این ماه را دریابد
، روزه است. از سوي دیگر 30یا  29همان ماه ، کند که مرادچنین القا می» ماه«روزه بدارد. تأکید بر 

یش بدن براي درك امور پاال، تقرب به خدا، تکامل جسم و جان، داري در این سی روزفلسفۀ روزه
 دسـتاویز تحریـف، یـن فرقـهروزه نیز نزد ا، ارة تخطی از مقررات دینی است. بنابراینمعنوي و کف
  شده است.
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  مباني اعتقادي
در عـین  .آینـدشـمار میاي از ریشۀ اثنا عشریه و یکی از هفده سلسلۀ عارفان بهکه فرقه معتقدندحق اهل
ان معتقـد بـه ایشـا امـ، متصوفه بیشتر معتقد به وصـولند ؛ زیرادانندمیان خود و متصوفه تفاوتی می، حال

هایی میـان کـه هماننـدياجآناز .انـدچنین نامیـده شـده، است حق علیاهلو چون سرسلسلۀ ، سلوك
ی از نامیـده کلاین فرقـه بـه . اماگویندمی »نصیریه«به اشتباه آنان را ، الّلهیان و نصیریه هستباورهاي علی

بـه بـاور ا ام ،دانندمی» لذاته«نصیریه علی را مظهر تام و تمام حق  :گویندمیشدن بدین نام نفرت دارند و 
گرچـه دادن نـام ، مصـاحبدکتـر  .ذیل علی اللّهـی)، 1377، (دهخدا »لصفاته«مظهر تام و تمام است ، حقاهل
اي از باورهـاي غـالت و دیانـت آنـان را آمیختـهامـا  ،داندتهی از مسامحه نمی، اللّهی را به این فرقهعلی

د را از و اعتقاد به حلول و تناسخ و تجسـ يمانو، مجوس، هاي یهودهایی از آیینآداب صوفیه و بازمانده
، دربـارة شـیطانآنها  برخی نظرات«همچنین . )96ـ92 ص، تابی، ین(خواجه الد »داننداصول باورهاي آنان می

اندیشۀ مشـترك دیـن مزدایـی سـنتی و مـذهب زروانـی ، هاي زروانی دارد. حضور اهریمن در بشرمایه
» هاي اسـالمی و مزدایـی اسـتترکیبی از اندیشه، ریمنی و اهوراییسازي و تقابل نیروهاي اهاست. قرینه

  .)473 ص، 1372، مقدّم(جاللی
بــه  يااشــاره، بــه دســت آورد رازیکــه در شــ، حقنــاقص از اهــل یخطــ ۀنســخ کیــدر ، وانــفیا
واال قائلنـد و  یطاووس مقـام يبرا، هیدیزیکرد.  دایپ، است يدیزیشاخص  ریتصو کیطاووس که ملک
 اتیبـر آن قائلنـد کـه بـا خصوصـ یاتیخصوص . ایشاندانندیجهان م نشیدر آفر دگاریآفر ۀا واسطآن ر

، در بین تمام ادیـان الهـیاند. معروف شده »هاپرستطانیش«به ، جهت نیبد شتریدارد و ب قتمطاب طانیش
ل بـه رانـده قائـ، اهل حق معتقد بـدان بـودهاما  ،شیطان موجودي پلید و پیشواي قواي باطل مطرح است

  زیرا ؛کنندپرست یاد میشدن شیطان نیستند. شیعیان از اینها به عنوان شیطان
 روانیـپ ۀ. همـباشندی) مطانیطاووس (شو معتقد به ملک رویپ، )یاللّهیحق (علاهل يهافهیاز طا يشمار
و نـامش را  کننـدیمـ يطاووس سخت دورنسبت به ملک یحق از لعنت و دشنام و بدگوئاهل يهافرقه
و هماننـد  آورنـدیحق را به جا مـآداب و مراسم اهل ۀهم یطاووسملک روانیو پ انندس و مبارك دمقد

. کننـدیمـ یآن زنـدگ رامـونیپ يدر کرند و روستاها شتریو ب ستندیملل ن گرید يهاپرستطانیمسلک ش
 ۀو معتقدند بـه همـ ندیآالینم یتبمک ای یو زبان را به لعن کس ندیگویبد نم ینییآ چیها از هطاووسملک

. گـرانیو آزار د يبـد اششـهیپ ایـباشـد  یکـیچه اهـل صـفا و ن ؛کرد ياریکمک و  دیمردم جهان با
ـبان يو و دیـت آفرطاووس را از آتش عـزدو جهان ملکپروردگار  :ندیگو هایطاووسملک  یرا بـه پاس

ملـک  هـارآن حضرت نور مطلق بـود و چ بود و یعل نشیاز آفر شیگماشت. پ تیدرگاه با عظمت الوه
از  لیاسـراف، از دسـت چـپ لیکائیم، از دست راست لیبه وجود آمد. جبرئ یرب از جسم پاك علمق
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آمـد و  دیـپد یطاووس) از ذات عل(ملک نیشدند و ملک ام دهیآفر یاز زبان عل لیو عزرائ یشانیپ
 فـریک، کننـد ییکه خطا یاست. کسان یدون علطاووس ملک یعنی ؛هفتاد هزار سال عبادت ذات او نمود

 یرسـملـک اوست(مد نیزمـ ۀو پهن افکنندیآب دهان به آتش نم، طاووس داده شودآنان به دستور ملک
  ).180ـ178ص، تایب، یچهارده

  اخالقی . اصول1
ی شود: پـاکنسبت داده می سلطان اسحاقحق مبتنی بر چهار دستور اصلی است که به اصول اخالقی اهل
اندیشه و رفتار؛ راستی در رفتار و گفتار و کردار که این اصل با سه اصل ، زبان، جامه، اعم از پاکی جسم

...؛ ردا (رادي) بـه معنـی شـهوات و، هـوس، انیستی به معنی نابودي غرور و هو .زرتشت همخوانی دارد
ـین از غیـر لـزوم حفـظ ا، بخشش و خدمت و کمک به دیگران. حرام بودن نگاه بد به نـامحرم سـرار آی

ـتعمال دخانیـات و مسـکرات، لزوم کشت و زرع، منع آزار مخلوقات خدا، حقاهل از ، قناعت و منـع اس
  .)472 ص، 1372، مقدّم(جاللی هاستدیگر اصول اخالقی آن

  شناسیتناسخ و فرجام. 2

یعنـی داخـل ، آنـانشبیه عقیدة تناسخ است. دونادون یا جامه به جامه شدن نـزد ، اعتقاد ایشان به تجسم
  درنگ پس از مرگ.شدن روح از بدنی به بدنی دیگر بی

مرگ را پایان قطعی زندگی و متضمن انقطـاع حضـور روح در ، همچون دیگر معتقدان به تناسخ، حقاهل
دانند. هر زندگی به پیشواز مرگ و هر مرگی به پیشـواز زنـدگی این جهان و عبور آن به عالمی دیگر نمی

  ).470ص، 1372، مقدم(جاللی» ستدیگر رفتن ا
، هاي گونـاگونکند و با گردش در جامـهروح انسان هزار و یک دون (جامه) عوض می، حقبه باور اهل

هاي بعدي آن متناسب با کارهایی خواهد بـود جامه، به این ترتیب .بیندجزاي کارهاي گذشتۀ خود را می
ه بـه جامـۀ ثروتمنـدان و اشـخاص مرفـ، او سـرزنَد که کارهاي نیک و خوب ازدرصورتی، که انجام داده

ها و نامالیمـات خواهـد دچار سـختی، به جامۀ فقیران آمده، خواهد رفت و اگر کارهاي زشت و ناپسند
جامـۀ » هـزار و یکمـین«، »هزار جامه«از عوض کردن ، پس .جزاي کردار خود را ببیند، شد تا در این راه

  پوشید. خواهد، خود را که بقا و ابدیت است
، ویـژه هفـت تنـانبه، آنها حق بر این باورند که شماري از پیشوایاناز اصل اعتقاد به تناسخ است که اهل

و  در روزگاران گذشته در جامۀ پیغمبران و یـاران حضـرت محمّـد، قولطاسیان، هفت سردار، هفتوان
ده و بـه ارشـاد و راهنمـایی ی دوازده امام و عارفان و پادشاهان به دنیا آمو حت یاران حضرت حسین

  ).15ـ14 ص، تابی، الدّیناند (خواجهمردم جهان پرداخته
رسـند. بـه نوشـتۀ به پاداش اعمال خـود می، م عبور کنند که در طی آنتجس 1001ها باید از دورة انسان
 چـهشـوند. هره به خیر و شـر تقسـیم میتهذیب و تصفیه ضرورتاً منحصر به موجوداتی است ک، فرقان
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کـه درحـالی، شوندتر میتر و تابناكبه خدا نزدیک، ها را تحمل کنند و بیشتر آزار بینندبیشتر دنیاي جامه
و آرزوي «منتظـر ظهـور صـاحب زمـان هسـتند تـا بیایـد ، حقشوند. اهلهرگز رستگار نمی» دالنتیره«

دهـد. خبـر از آمـدن مسـیح می، برخی کالم پیامبرانۀ ایشـان» دوستداران را برآورده و دنیا را تسخیر کند.
سلطانان آنجـا نـابود «دشت شهرزور یا سلطانیه خواهد بود که ، گویندمی» سان«عرصۀ آخرین داوري که 

  که شر باید معدوم شود.رود درحالیخیر به بهشت می، فرقانبه نوشتۀ  .»شوندمی
راتی در این جهـت یافـت توان اشاحق بر اساسی فکري و اخالقی استوار است و میتناسخ نزد اهل«

 تناسخ یک اعتقـاد .)470ص، 1372، ممقد(جاللی» ي هندوان دارد»کارما«که حکایت از توجه ایشان به قانون 
  زیرا در اعتقادات اسماعیلیه هم بوده است. ؛هندي نیست صرف

ـین تناسخ باوري است که در ادیان و مـذاهب هنـدي ریشـه دارد و در ، به اعتقاد بسیاري پژوهشگران آی
، یعنـی هنـدو ؛نامی است براي تولد مجدّد و مکرر در چهار دین بومی سرزمین هند» سمسارا«هندو با نام 

ـین اي است دربارة کیفر و پاداش کنشبودا و سیک. سمسارا و کارما کالً نظریه، جین هاي اخالقـی و تبی
چرخۀ تولد مکـرر  :عبارت است از :توان گفتدر تعریف تناسخ می، تفاوت افراد در ادیان هندي. بنابراین

بلکه بـه صـورت مکـرر در ، شودانسان در این دنیا که بر اساس آن روح فناپذیر او با مرگ تن نابود نمی
بقا) یا رهـایی ، این بازتولد تا رسیدن به موکشه (نیروانه .دهدادامه میخود قالب موجودي دیگر به حیات 

  ).1390، یابد (نیازيادامه مییعنی برهمن ، حاد با روح کلیاز طریق ات
مفهـوم کارمـا کـه ارتبـاطی ، انـدفرقه هنـدي بـه عاریـت گرفتهاز افزون بر اینکه اهل حق ایده تناسخ را 

  به آیین اهل حق راه یافته است.، نزدیک با این مفهوم دارند
دهـد و را شرح می اعتقاد دیگري در بین هندوان پدید آمد که چگونگی توالد پیاپی، همراه با نظریۀ تناسخ

بود. کارما یکی از مفاهیم کلیـدي در » کارما«کند و آن تر را بیان میعلت انتقال روح از بدن برتر یا پست
بودیسم و جینیسم است. قانونی است حاکم بر این جهان کـه نتیجـۀ اعمـال ، ادیان شرقی مانند هندوئیسم
، ن به درجات باالتر در ایـن جهـان کوتـاهی کـردکند. اگر فردي براي رسیدانسان را در جهان تعیین می

، ترین نتیجۀ اعتقاد به این قـانوني متولد شود و رنج بکشد. مهمست دوباره و چندباره در عالم مادمجبور ا
  .)1386، ر در این عالم است (مراديدهاي مکرقبول تناسخ و تول

خـودش نـه امـا  ،شـودۀ بازپیـدایی میموجب پدید آمدن چرخ، با تعیین پیامد اعمال انسان، قانون کارما
هـر  ؛نتایج اعمال انسان گم نخواهـد شـد، نه جزاي عمل بد. بر اساس این قانون، پاداش عمل نیک است

چیزي جز نتیجۀ کـار او نیسـت. فرضـیۀ کارمـا و تناسـخ رابطـۀ ، دهدفاقی که در زندگی فرد روي میات
  معنا که:به این  .تنگاتنگی با یکدیگر دارند

ثمرة خـوب یـا بـد بـه بـار ، بسته به اینکه خوب باشد یا بد، ل انسان داراي تأثیري در جهان استهر فع
این ثمره ممکن اسـت در زنـدگی  .ی خواهد داشتاي است که ثمرة خاصمانند دانه آورد. عمل انسانمی
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گی فعلـی در تولد بعدي در این جهان خود را نشان دهد. باید توجه داشت که شرایط زنـد، جدید انسان
جـا ادامـه هاي مداوم تـا آنچرخۀ بازپیدایی هاي گذشته است و اینانسان نیز حاصل اعمال او در زندگی

  .)1386، دارد که انسان به معرفت مطلق و وارستگی کامل نایل آید (مرادي
نی خالف ضرورت اسالم و تمام ادیـان آسـما، تناسخ در نقد این دو آیین یعنی تناسخ و کارما باید گفت:

قبل از قیامت که هر روحی با بـدن خـود محشـور ، هر روح که از بدن جدا شود، است و از دیدگاه قرآن
 ؛ قربـانی129 ص، 1379، نوري (علی» شمارنددر عالم برزخ است و ادلۀ عقلی نیز تناسخ را باطل می، شودمی

شـده بیـان یل عقلی و نقلی بسیاري در ردّ تناسخ دال. )1، ج 1981ن، یصدرالمتأله؛ 297ـ284ص ، 1375، الهیجی
شـود کـه اکتفا بـه ایـن آیـۀ شـریفۀ قـرآن می، اجایناما  ،به مجال دیگر دارد نقد تفصیلی آن که نیازاست 

؛ )8(بقـره: » جَعُـونَکَیْفَ تَکْفُرُوَن بِاللَّهِ وَ کُنْتُمْ أَمْواتاً فَأَحْیاکُمْ ثُمَّ یُمِیتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیکُمْ ثُـمَّ إِلَیْـهِ تُرْ«فرماید: می
میرانـد بـاز شـما را می، که شما مردگانی بودید و او شما را زنده کردشوید درحالیچگونه به خدا کافر می

اشارة صریح دارد بـه حیـات بعـد از ، شوید. این آیهگاه به سوي او بازگردانده میکند و آنو باز زنده می
تواند به حیات و مرگ بعـد از آن نمی، اسخ را بپذیردهمان رستاخیز و قیامت است. اگر کسی تنمرگ که 

یـا و تناسخ یک چرخۀ باطل نامتناهی است. بازگشت ارواح مردگـان بـه دن، کهدرحالی .اعتقاد داشته باشد
، نامنـد »عـود ارواح«عقیدة به تناسخ که گاهی آن را ، بنابراین .واقعی استهاي دیگر غیرممکن و غیربدن

  .اساس استیاز نظر قرآن باطل و ب

  گيرينتيجه
اي است که با حفظ بعضی سنن کهن و رعایت برخی اصول مناسک دین اجـدادي و زیـر فرقه، حقاهل

... بـه انجـام آداب و مناسـک خـود کـه اللّهـی وعلی، کاکی، حقهاي گوناگون مانند اهلبه نام، نام اسالم
 .قلمـرو گورانیـان اسـت یکلطورهبونی و شهرزور در عراق کن، آنها مرکزسرگرمند. ، ي استمعموالً سر

، بـه دلیـل پراکنـدگی، انـد... پراکندهلرستان و کردسـتان و آذربایجـان و، پیروانشان تا مرزهاي غربی ایران
بـه دلیـل اشـتراك در اندیشـۀ ، اللّهـیممکن نیست. این فرقه بـا فرقـۀ علیآنها  برآورد جمعیت ,نهفتگی

وي آیـین  .اسـت سلطان اسـحاق، س این فرقه. مؤساندته شدهیکی دانس، مظهریت حق در وجود علی
نـام دارد کـه در معرفـی سـرانجام ، ترین کتابی که او و یارانش نوشتندمهم .هایی بنیاد نهادویژه و خاندان
موظف به سرسـپردن بـه یکـی ، حقاز افراد اهلهریک  گانه و تجلیات حق است.12هاي آیین و خاندان
چهـل تـن ، هفتوانـه، هفت تـن :عبارتند ازآنها  ترین سلسله مراتب روحانیتند. مهمها هساز این خاندان

از جملـه هـایی از ادیـان آسـمان و اسـالم اسـت؛ از فرقه انحرافی و حتی آموزهمعجونی . این فرقه 		و...

۴۶     ،۱۳۹۳پاييز ، چهارم شمارهپنجم،  سال  

  

دن اعتقادشان به محصور بـوهمچنین  .اعتقاد به تجلیات هفتگانه که نزدیک به مفهوم اوتاره هندویی است
هاي برخـی تنـدروي، آنهـا حق در بطن درّ مانند اعتقاد مانویان است. در مبانی اعتقادي و آیـین التقـاطی

نصیري و صـوفیه دیـده ، دروزي، زرتشتی، مسیحی، یهودي، هایی با معتقدات اسماعیلیشیعه و مشابهت
ــیطانمی ــارة ش ــان درب ــی نظراتش ــود. برخ ــه، ش ــدي داردمای ــی و یزی ــن .هاي زروان ــه ، روازای ــان ب آن

بـه تناسـخ اشـاراتی حـاکی از توجّـه بـه قـانون کارمـا و ، . در اعتقادشـانها نزدیک هستندپرستشیطان
شـامل  کـه پایبند چهار دستور اصلی هستند، حق در اصول اخالقیشود. اهلسمساراي هندوان یافت می

 ه حلـول ذات خـدا در علـیاز نظر توحیدي که اعتقاد بـ ایشان .باشدمی نیستی و رادي، راستی، پاکی
شوند که از دیدگاه قرآن و اسالم مردود و مطرود است. اعتقاداتشان به نبـوت به تناسخ نزدیک می، دارند

مـردود ، از باب دون رهبران و مرشدان است که این اعتقاد هیچ سنخیتی با ائمۀ اسـالم نداشـته، و امامت
ادعـاي ، ریقـت و شـریعت و حقیقـت از یکـدیگرتفکیـک ط، این فرقه از نظر عقیده به آفـرینش است.

عدم اعتقاد به معـاد و زنـدگی پـس ، مخ و اعتقاد به ظهور و حلول و تجستناس، الوهیت در مورد علی
 بـا عقایـد نـاب اسـالمی در تنـاقض و و... عدم اعتقاد به قرآن، ماز مرگ و حشر و نشر و بهشت و جهن

همانـا آغـاز «: به فرمایش حضرت علـی از اسالم هستند. اي منحرفاینها فرقه، رواینتعارض است. از
هـایی کـه قـرآن بـا آن نوآوري، گذاري در احکـام آسـمانی اسـتهواپرستی و بدعت، هاپدید آمدن فتنه
اي فرقـه، این فرقـه بـا ایـن اعتقـادات ابـداعی و التقـاطی، روایناز .)50 خ، 1386، البالغه(نهج مخالف است

  هرگونه بدعت در اسالم مطرود است. شود؛ زیرامیحسوب مو منحرف گذار بدعت
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