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  يدهكچ
حا »اهل حق«اي موسوم به فرقه، در سده هشتم هجري ُ ردسـتان تأسـیس شـد. وي ک) در كتوسط سلطان اسحاق (سـ

. سـلطان ه بـودردکبودایی اخذ و  این نظریه را از ادیان هندو . ويبناي ایدئولوژي خود را دُن به دُن (تناسخ) قرار دادسنگ
ایشـان را  کحدودي مناس هن ایرانی و غیرایرانی و تاکاساطیر ادیان ، هااین طریق توانست مشهورترین داستان ازاسحاق 

تعیـینِ ، نکـمم حـد هاي ساختاري تناسخ و تـانشان دادن شباهت، مقالهند. هدف این کدر فرقه تازه تأسیس خود جذب 
، پـژوهششفِ مضامینِ پنهان در متـون اهـل حـق اسـت. روش کبودایی از طریق  و پذیري اهل حق از ادیان هندوتأثیر

  تاریخی است.رویکرد اسنادي و 

  .یارسان، تناسخ، بودایی گري، دن به دن، اهل حق :هالیدواژهک
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  مقدمه
ـاي به تنوع و وسعتِ جذبِ اندیشه، مذهبی ۀمتر فرقک، شاید در بررسی تاریخ ادیان در ایران  هـن بـه مرتبـهکه

ـاي بـه انضـمام اندیشـه، هاي ادیان ایران باستاناي از اندوختهآمیزه، اهل حق (= یارسان) برسد. فرقه اهل حق ه
ـان ، یکمینورسـ؛ نظري وجود نـداردبین محققان اتفاق، مزبور کاست. در مورد منشأ مسل متصوفه مسلمان ایش

ـانِ کـر پژوهشگران براین باورنـد اما بیشت، )48ص، 1371، (سلطانیداند را منشعب از مذهب شیعه می ه عناصـر ادی
  .)23و36ص، الف1361، زاده(صفی خوردبیش از هر دین دیگري در اهل حق به چشم می، آریایی و زرتشتی

 ایـن تمایل دارند تاریخ پیـدایش، خود هاي موجود در متون مذهبیبراساس اسطوره، بزرگان یارسان
هـاي علـوي منطقـه آن را وارث نهضـت، ا ایجاد نظمی تاریخیفرقه را به قرن دوم هجري برگردانند و ب

، 1375، نـامبی؛ 20و26- 27و30و47و56و60ص، 1371، سـلطانی(ننـد کزاگرس در قرون نخستین اسالمی معرفی 
در  گرچـه، تردیـدبی .)54، ص 1351، (طبیبـیاند ور را پذیرفتهک. برخی محققان معاصر نیز فرضیه مذ)86ص

هـاي مـذهبی شـیعی همچـون به همراه جنـبش، خاندان علوي ابودلف و حسنویه، ردستان و اوراماناتک
 امـا، بعـدها از ایشـان متـأثر شـدند، اند و اهل حقمشهور به شاه خوشین حضور داشته، شاه علويکمبار
ه کـننـد کبرخـی ادعـا مـی کـهچنان، اندهمان علویان قرون اولیه اسالمی دقیقاً، توان گفت: اهل حقنمی
عشـري پدیـد آمـده اشاگرد امام ششم شیعیان اثن، بهلول ماهیرسان در قرن دوم هجري توسط یا کمسل

گونـه هـیچ، منابع ملل و نحلی در قرون پنجم و ششم هجـري کهدرحالی. )132ص، 1357، زاده(صفیاست 
شـود یار مکآشـ، رسائل دینی اهل حق ۀبا نگاهی به مجموع، از سوي دیگر .نندکاي به یارسان نمیاشاره

ه از کـاي اسـت منـدِ فرقـهتأسیس نظام این امر بیانگر .انده آثار مزبور از قرن هشتم به بعد نگارش یافتهک
، ار دینـی رانـده شـده بـودکـه زمـانی مـأمن افکـ، ردستان و اورامانـاتکسنن دیرپاي مذهبی در منطقه 

  .)59ص، 1360، زاده؛ صفی31ص، 1375، نامبی(رده است کاي برداري گستردهبهره
آداب و ، یل فرقـه یارسـانکردسـتان بـا تشـکمردم برزنجه  از سلطان اسحاق، در سده هشتم هجري

، اگرچـه زنـدگی وي .)54- 55ص، 1360، زاده(صـفیرد کـریزي و نهادینـه رسوم خاصی را براي پیروان پایه
میـان یارسـان اما در تأسیس اهل حـق توسـط وي و شـیخوخیت او در ، آمیخته با افسانه و اغراق است

بـا ظهـور اهـل  .)29ص، 1361، آبادي؛ جیحون295ص، 1375، نامبی؛ 67ص، 1329، (ایوانفتردیدي وجود ندارد. 
 .)31ص، 1387، زاده؛ صـفی33ص، 1375، نـامبی(ردستان تقدسی ویژه یافـت کن در کبرخی شهرها و اما، حق

پایگـاه ، تـدریج. بـه)111و281ص ،همـان(یارسـان شـد  ۀقبلـ، سـلطان اسـحاقمحل زندگی ، حتی پردیور
مشـایخ صـوفی شـرقِ ایـران را نیـز بلکه ، رد و لر محدود نماندکجغرافیایی مشاهیر اهل حق به طوایف 

  .)180و188و206و214و323- 324و421ص، 1387، زاده(صفیدربرگرفت 



   ۶۹ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو

، اسـختن یعنی، ایدئولوژي اهل حق اصل بنیادینه تا به امروز پژوهش اساسی در مورد کاست روشن 
انجام نشده است. منابع تحقیقـی موجـود در بیشـتر ، بودایی اخذ شده - رسد از ادیان هنديبه نظر می که

هاي موجـود در اهـل حـق پرداختـه و حتـی ورانه اندیشهکورکارا به تخریب و یا به تحسینِ کآش، موارد
در ادامـه بـه آن اشـاره ه کـانـد به تحریف برخی مفاهیم اهل حقی دست زده، نورعلی الهیاي مانند عده

طرفانـه و ه بـیکـ زادهصدیق صفیو  ريکمحمد مُسانی همچون کاند بوده، در این میانالبته خواهد شد. 
 هرچنـد اند.دست به چاپ نسخ خطی اهل حق زده و راه را براي پژوهشگران گشوده، با تالشی گسترده

 امـا، سـت دشـوارا اريکـ، گذاشـته تـأثیر ه اندیشه تناسخ چگونه و به چه میزان در یارسـانکپیگیري این
از ، بـوداییـ  گذاري این اندیشه هنـديتأثیرن میزان و چگونگی که تاحدممکاین است  این مقالههدف 

 .نشان داده شود مطالعۀ اسناديتاریخی و  ـرویکرد تحلیلیبا ، الي متون یارسانهالب

  اهل حق و اديان باستاني
متـر داسـتانی در کتا حدود زیادي متأثر از ادیان باستانی اسـت. ، تون اهل حقهاي موجود در ماساطیر و اندیشه

ـاب مقـدسکداستانی مشـهور از ، دیگر عبارتبه، داراي تمِ مستقلی است، منابع موجود یارسان ـا از متـون ، ت ی
ی پرسـتترین عقایـد تـوتمشود. وجود بدويزرتشتی نقل و سپس فردي از شیوخ اهل حق در آن گنجانیده می

ـاره  این موضوعبرخی محققان به  .)42ص، ب1361، زادهصفی(در رسائل یارسان نیز قابل توجه است  انـد ردهکـاش
به فرقه مزبـور وام داده اسـت  »هفتوانه«. آیین زرتشت نیز مفهوم امشاسپندان را در قالبی نو به نام )1370، (افشاري

ـا . )102ص، الف1361، زادهفی؛ ص40- 42ص، 1382، ؛ خدابنده275و291ص، 1375، نامبی( ـامبر ب یارسان نیز از زرتشـتِ پی
ـانی اسـت  ازجمله. همچنین یهودیت )103ص، 1360، زاده(صفینند کاحترام خاصی یاد می ـا کـادی ه اهـل حـق ت

، 1329، (ایوانـفاسـت  محسـوس امالًکـتاب مقدس در متون مزبور کهاي اي از ایشان متأثرند. نفوذ داستاناندازه
حضــور ، نمونــه بــراي. )116- 117، 121- 122، 125ص، 1360، زاده؛ صــفی10- 13ص، 1361، آبــادي؛ جیحون8، 17، 52ص

ـان که یارسان از مسیحیت اقتباس ک، در متون اهل حق )Incarnation( پررنگ اندیشه حلول رده و برخـی محقق
، 1344، (سـوريشـود مزبور شمرده میهاي بنیادي فرقه از اندیشه، اندی گرفتهکی )Reincarnation( آن را با تناسخ

موارد دیگـري  ازجمله، هاي غالیانه شیعی. دیدگاه)29ص، 1329، ؛ ایوانف64و 493ص، 1361، آباديجیحون؛ 33- 34ص
ـام انسانانخستین امام شیعیان اثن، ه به ایدئولوژي اهل حق ضمیمه شده تا امام علیکاست  ـ عشري را بـه مق

رغـم بـه، الزم به یادآوري است. )21- 24ص، 1329، ؛ ایوانف49- 50و189و205ص، 1361، يآباد(جیحونخدایی برساند 
ـاي طلبانه خـود را در حوزهیارسان نگاه برتري، از ادیان مختلف کاقتباسات گسترده در حوزه اندیشه و مناس ه

ه ردکـحفـظ  تاشـیهکحروفیـه و ب، هاي شیعی در قرون هشتم و نهم معاصرِ خود ماننـدمزبور نسبت به جنبش

۷۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ـادي؛ جیحون96ص، 1360، زاده؛ صفی47ص، 1344، (سوري است ـاي طایفـه و گاه در داسـتان )477- 478ص، 1361، آب ه
ـاالتر از ائمـه اثن، برخی مشایخ یارسان، مزبور ـاهی ب ـادي(جیحونعشـري یافتنـد اجایگ ـا  .)224ص، 1361، آب در تنه

ه اهـل حـق کـدر اسـالم بودنـد  سـنتاهل، برخاسـتندارا به ستیز با گروهی مذهبی کآش، ه اهل حقکموردي 
  .)118ص، 1329، ؛ ایوانف207و210ص، 1361، آبادي(جیحوناند ردهکهمواره از ایشان با صفات بدي در آثارشان یاد 

  ديدگاه اسالم درباره تناسخ
ه شده شیعی مردود شناخت - ه تناسخ چه از نظر عقلی و چه در اندیشه اصیل اسالمیکروشن است  امالًک

 شدکه برعقیده تناسخ خط بطالن میکهایی در قرآن وجود دارد . دیدگاه)1391ك: مشکانیِ سبزواري، (ر. است
هاي دینی اسالم و ناسازگار با آموزه، رر انسان به دنیاکه عقیده بازگشتِ مکدهد ار نشان میکطور آشو به

مـرگ و ، منون بـه چگـونگی آفـرینش انسـانؤم ةآیاتی از سور، نمونهعنوان به آیات نورانی قرآن است.
رار کـمضمون این آیات به نحوي دیگـر در سـوره روم ت .)14- 16 :منونؤ(مرستاخیزِ دوباره وي اشاره دارد 

گویـد: مـی، ی از ایشـان فـرا رسـدکـه مـرگ یک گاهآنتا «آمده است: ، . در جایی دیگر)40 :(رومشود می
ایـن سـخنی ، ی انجام دهم. نه چنین اسـتکار نیکام آنچه وانهاده شاید من در مرا بازگردانید.، پروردگارا

 :منـونؤ(م »ه برانگیخته خواهند شـدکه او گوینده آن است و پیشاپیش آنان برزخی است تا روزي کاست 
ولی پاسخ ، نندکاي از مردم تقاضاي بازگشت به دنیا میه عدهکروشن است  امالًک، . در این آیات)99- 100

ه از آن کـانـد ردهکـمفسران بسیاري در راستاي ردّ مقوله تناسخ به این آیه استناد  نند.کنمی دریافت مثبت
 ،ق1407، ؛ طبرسی68ص ،15ج ،1393، طباطبائی(رد کاشاره  مرحوم طبرسیو  طباطبائی علّامهتوان به جمله می

دو حیـات و مـرگ  در مجمـوع ه انسـانکبه این مطلب اشاره شده ، در جایی دیگر از قرآن .)187ص ،7ج
ارا کآشـ، عقیده بازگشت و تناسـخ، اي دیگرو در آیه )11 :؛ غافر28 :(بقرهند کخروي را تجربه میا دنیوي و
امامان شیعه دوازده امامی نیز با تشـریح مـرگ و  )1390؛ اسـدي،1385 ؛ ر.ك: ناصح،53(اعراف: است  نفی شده

توانند کارهـاي بـد آنها (مردگان) نه می«فرماید: می علیامام  .اندرستاخیز به نفی مفهومِ تناسخ پرداخته
  .)188 خطبه، البالغه(نهج» خود را جبران کنند و نه توانایی دارند چیزي بر حسنات خود بیفزایند

رد: کـطور شفاف موضع خود را نسبت به تناسخ با گفتن این جمله اعـالم به امام رضا، در این بین
تـب حـدیثی شـیعه نیـز در ک. در )202- 203ص، 1390، صـدوق( »اسـت افرکـ س قائل به تناسخ باشدکهر«

هرکس قائل به تناسخ باشـد هـر «فرماید: می امام رضا. شده است بیانمخالفت با اندیشه مزبور مطالبی 
 ،4ج ،1357، (مجلسـی »کفر ورزیده و بهشـت و دوزخ را تکـذیب کـرده اسـت، آینه به خداي بزرگ جهان

نیز بر امتنـاع عقلـی  ییفالسفۀ مسلمان مشا، عشرياات قرآنی و احادیث ائمه شیعه اثننار آیک. در )321ص
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. دالیل فلسفی آنهـا شـامل )1388، یوسفی(ر.ك:  اندهاي جدي در این راستا برداشتهرده و گامک تأکیدتناسخ 
ه کـاسـت  برهان تعادل و همچنین موارد دیگري، ثیرکثرت واحد و وحدت کبرهان لزوم ، برهان افزایش

ــه آن بحــث شــده اســتکدر مقــاالت و  ، . در ایــن میــان)ق1407، (ر.ك: طوســی تــب متعــددي راجــع ب
، (ر.ك: رضـا اکبـر و حسـین شـمسطور مفصل این مسئله را از زوایاي مختلف بررسی نمودبه صدرالمتألهین

ه کـان قوه و فعل برهان دیگري به نام بره، زمان عالوه بر پذیرش دالیل فالسفه پیش از خودو هم )1386
  .)1389، رجبی(ر.ك:  ردکمطرح ، ت جوهري استکمبتنی بر حر

چگونـه بـه برخـی از  جـا وکه اندیشـه تناسـخ از کـگیـرد ل میکحال این پرسش در ذهن شـ
ن تا ان و مخالفاهاي متعصبانه موافقمانند: اهل حق و دروزیه راه یافته است؟ نگاه اسالمی هايهفرق

ی از پیشوایان اهل حق بـه نـام کدر دوره معاصر ی، نمونهعنوان به نبرده است. به امروز راه به جایی
بـا انتشـار آثـاري دسـت بـه تالشـی نـاموفق جهـت ، االتؤبه جاي پاسخ به این سـ، نورعلی الهی

، ردن مفهوم تناسخ در بین اهل حـق زده اسـت و اندیشـه مزبـور را بـه جـاي تناسـخیک اسالمیزه
رده و هزارتویی دیگر آفریده اسـت کو مرزهاي دو اصطالح را مشخص ن اما حدود، املی نامیدهکت

. برخی از نویسـندگان و مصـححان دیگـرِ آثـار یارسـان نیـز )57-66و 83و50ص، 1371، (نورعلی الهی
هاي شـیعه اصلی ایدئولوژي اهل حق بـا اندیشـهالگوي اند و در تطبیق تاحدودي به همان راه رفته

هاي موجود در متون مانند مفهوم تناسـخ را تشـبیهِ اند و برخی از واقیعتهدوازده امامی گام برداشت
ه دست به جایگزینی و تحریف مقوله وحـدت وجـود بـا کو یا این )162، 1375، نامبی(ساده انگاشته 

  .)31ص، (هماناند ردهکمفهوم حلول و تناسخ 

  ديدگاه اديان هندي درباره تناسخ
طور عـادي شـامل ه بـهکـی است کاي فیزیدر زنجیره، روح یا نفس نظریه تناسخ شاملِ تولد مجددِ

بیننـد و نتایج خوبی یا بدي اعمالشـان را مـی هاانسانهمه ، شود. به این طریقانسان و حیوانات می
نـام، (بیننده شرایط تولد مجددشان خواهد شد کتعیین، ردار و پندار و گفتارشان در زندگی گذشتهک

 ۀرر در چرخـکـشهرت دارد. این تولدهاي م »ارماک«ه مزبور در ادیان هندي به نظری .)635، ص 1998
گیرد. اعمال شهوت و نفرت سرچشمه می، ه از جهلکافتد اتفاق می )Samsara( باززایی (سمساره)

به تولد مضـر و بیمارگونـه و ناخوشـایند منجـر ، ردار زشتکبه تولدهاي مفید و سالم و آثار  کنی
شود و بـاززایی بـد خدایان و بشر انجام مینیمه، جددِ خوب در سه قلمرو خدایانزایشِ م .شودمی

  .)723-712، ص 2004باسْوِل، ( اشباح و موجودات جهنمی، در قلمرو حیوانات

۷۲      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

، زي اسـترالیاکـماننـد بومیـان مر، هـاه عقیده به تناسخ در بین بسیاري از ملل و فرهنـگکوجود این با
، رات در ایـن حـوزهکترین تفین و پیچیدهترمهماما ، یونان و مصر وجود داشته، باستان هند، فریقاآغرب 

محققـان  .)888ص  ،2009نـام، (بی ادیان آسیایی عرضه شده اسـت، لیکطوربودیسم و به، توسط هندوئیسم
ه هـاي عقیـداند. برخی از نشـانهردهک بیان منشأ نظریه تناسخ در میان ادیان هندي ةهاي زیادي درباربحث

تشـریفات قربـانی  تـأثیراي استوار بـه گونهبه، ه در ادبیات باستانی وداها ثبت شدهک، به تشریفات مذهبی
نیـروي «ه کـانـد به این نتیجه رسیده، دستیابی به جایگاهی در بهشت اشاره دارد. برخی پژوهشگران براي
وِل، ( »و تناسـخ شـناخته شـودسمسـاره ، ارماکمثابه منادي بعدي تئوري باید به، قربانی ودایی کمناس ْ باسـ
تواند به رستگاري و رهـایی از چرخـه تناسـخ می، ر و قربانی دادنکقدرتِ ذ، . نیروي نذر)712، ص 2004

نار هـم کدر ، در میان اهل حق نیز این سه رفتارِ مذهبی. )635، ص 1998نام، (بیدر ادیان هندي منتهی شود 
باشد. برخالف نظـر باززایی ضروري می ۀردن چرخکقف متو برايه کجزو فرایض دینی محسوب شده 

، آغـاز و انجـام، تناسخیون بـراي انتقـاالت روح« :ه معتقد استک، ی از رهبران اهل حقکی، نورعلی الهی
تواننـد در ادیان هندي همه ابناء بشر می :ردکباید اذعان ، )83ص، 1371، (الهـی »بدایت و نهایتی قائل نیستند

با ادیـان هندوئیسـم ، هایی در نظام تناسخ بوداییتفاوت .)7679، 2005(جونز، ها شوند از چرخه سمساره ر
ارانـه را تـا زمـان کردار پرهیزکـار و ایفاي کتمام ادیان مزبور تهذیب اف، حالو جینیسم وجود دارد. بااین

ام ل نظـکـتـوان گفـت: مـی، تولدِ مجددِ مطلوب است. در مجموع که ضامن یکنند کمرگ سفارش می
  فرضیه بقاي روح پس از مرگ و تجدید آن در زندگی بعدي است.  اخالق ادیان هندي مبتنی بر

  ديدگاه اهل حق درباره تناسخ
عقایـد دینـی قـرار  کانونهاي منتسب به تشیع در جهان اسالم نیز گاهی عقیده به تناسخ در در میان فرقه
امـل بایـد تناسـخ را کدسـتیابی بـه ت بـرايه کرند براین باو، دروزیان لبنان و سوریه ازجملهگرفته است. 

 .نند. در دنیا باالترین درصد به یاد آوردن زندگی گذشـته در میـان همـین گـروه رخ داده اسـتکتحمل 
  .)131، 129، 89، 79، 70، 38، 12، 5ـ4ص ، 1997(ایان،  اندتجربیات پرداخته گونهاینبرخی محققان به نوشتن 

حلـولِ روحِ خـدا و تولـد ، ه بـه تناسـخکـفرقه یارسان اسـت ، بحث است ه موضوع اینکفرقه دیگري 
  هاي هندي باشد.ت گرفته از اندیشهئن است نشکه ممکو بزرگ معتقدند  کوچکخدایانِ  - انسان

لفظـی ، »دُن«بناشـده اسـت. واژه  »تناسـخ«یا همـان  »دُن به دُن«مفهوم  بر، اساس آیین اهل حق
ند و بـا عبـور کدُن عوض می کآدمی هزاروی، بنابر اعتقادات یارسان باشد.ی به معناي جامه میکتر

 ۀبـه جامـ، باشـد کردار وي نیـکـبیند. اگـر ردار گذشته خود را میکجزاي ، هاي گوناگوناز جامه



   ۷۳ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو

به جامه فقـرا درآمـده و دچـار نامالیمـات خواهـد شـد ، ب اعمال زشت شودکمتمولین و اگر مرت
، کانجام اعمال نیـ جامه و لزوماً کانسانی پس از تعویض هزار و ی . هر)70ص، 1361، آبادي(جیحون

اري در بیش کن است بر اثر خطا و گناهکمم، حال. بااین)22ص، 1387، زاده(صفیپیوندد به ابدیت می
اي تفـاوتِ تناسـخ اگر عده، . بنابراین)103ــ104ص، 1358، الدین(خواجهمیلیون بدن ظاهر شود  کاز ی

ه تناسخ در ادیان مزبـور محـدودیت نـدارد و در کاند اش در این دانستهونه اهل حقیهندي را با نم
. قاعـده دُن )91ص، 1384، (محمدياند به خطا رفته، دُن به دُن شده است کیارسان محدود به هزاروی

ي خـوب و ارواح هاانسـاناندیش در تنِ  که ارواح نیکاست  گونهاین معموالً، به دُن در این طایفه
روح هر پیامبر در تن پیامبران بعـدي ، نمونه برايشوند. ي بد ظاهر میهاانسانزشت خو در جسم 

و یـا  )231ص، (همـانعشري او یا ائمه شیعه اثن )121-122، 154، 159، 160، 163ص، 1361، آبادي(جیحون
مـواردي  در، . بزرگـان یارسـان)129، 168، 170، 171، 173ص، (همـانگیـرد شیوخ اهل حق جاي مـی

. نویسـندگان متـون مقـدس )435ص، (همـانانـد باززایی بهتري را به پیروان پارساي خود نویـد داده
در ، ه برخـی بزرگـان اهـل حـقکـتمایل دارند این اندیشه را به خوانندگانشـان بقبوالننـد ، یارسان

و زمـانی ) 47-48، 55، 86، 119-120ص، 1360، زاده(صـفییـانی ایـران کدُن پادشاهان ، ادواري از تاریخ
البتـه بـه شـاهان باسـتانی محـدود ، . این نگاه)113-114ص، (همـاناند دیگر از پهلوانان شاهنامه بوده

ی از مشاهیر اهل حـق کدُن بابایادگار ی شاه عباس اول، ماند. در روایتی مربوط به دوره اسالمینمی
همـان نظـام  دقیقاً، قاد به تناسخاهل حق در چرایی اعت .)528ص، 1361، آبادي(جیحونشود معرفی می

  به آن اشاره خواهد شد. اینجاه در کبودایی را پذیرا شدند و  اندیشه هندو
ي خـوب پـس از مـرگ در حیوانـات تناسـخ هاانسان، ه در شرایطی خاصک الزم به یادآوري است

نی شـدن در راه یابند. دلیل آن هم دستیابی زودتر به رستگاري و رهـایی از چرخـه تناسـخ و یـا قربـامی
در  كهاي مربوط به قربانی روحـی پـا. داستان)134، 375، 377ص، (همانپیروان اهل حق عنوان شده است 

 و اصـطالحاًمعنـی تجسـد بـه( هکـهـاي هنـدي جاتـهتا حدودي رنگ و لعاب ساختار داستان، بدن حیوانات

اي در گفتمـان ه سـابقهکند کهن تداعی میرا در ذ )اسـت تولدهاي متوالی بودا در چرخه زندگیحکایات مربوط به
هاي متعـدد دیگـري . مثال)174، 205- 206ص، 1384، اسماعیلی؛ 291ص، 1340، (الدنبرگاسالمی ندارد  - ایرانی

، حـال. بااین)40، 59، 137ص، 1329، (ایوانفتوان نام برد نیز از تجسد پیروان یارسان در موجودات دیگر می
 چنانچـه در، پـذیردهاي گذشته صورت مـیردار زندگیکشدن از  كدلیل پاغالب تجسدهاي حیوانی به 

  دهد:شرح می گونهایناي بدن ناقه را در الرشیدهارون علت تجسد، بهلولروایتی 

۷۴      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ــا ــن جف ــو زی ــاکر بش ــال ش ــرو ح   ب
ه ایــن ســخن َ   چــو بشــنید اشــتر ز شــ
ـــد ـــتی حاصـــل او بچی ـــر آن کاش   ه

  

ــاه   ــاك گــردي ز جــرم و گن ــا پ ــه ت   ک
ـــد ـــاد آم ـــه ی ـــنب ـــار که   ش روزگ

ــید ــود در رس ــال خ ــردار و اعم ــه ک   ب
  

  )226- 228، 1361، آبادي(جیحون
نـه در  اگـر، شـوددر قالب حیوانات متولـد مـی، ه اگر گناه فردي بیش از اندازه باشدکمعمول این است 

ت رده اسـکـنقـل  آبـاديجیحونهـایی از آن را نمونه .یابدي بد تناسخ میهاانسانهاي بعدي تنها در دُن
تشریح و علل وجود تناسخ در نزد اهـل ، تعریف توان گفت:می، طور خالصه. به)195، 210، 214ص، (همان
    بودایی به وام گرفته شده است.و  مند از ادیان هندواي نظامگونهبه، حق

نیسـت  اتمامی مخلوقات حضور دارند و حتی خداونـد نیـز از آن مسـتثن، در اندیشه دُن به دُن
، (خواجه الـدیناند ن دانستهکاندیشه هندي مزبور را مم تأثیرافراد معدودي ، حالاین با. )1381، ريک(م

یبـی همزمـان از تناسـخ و حلـول بـه وقـوع کتر، در بسیاري از آثار اهل حق، درواقع. )12ص، 1358
مبران ه فردي از پیـاک وجود دارد. موارد متعددي در این متون )110ص، 1361، آبادي(جیحونپیوندد می

، ؛ القاضـی122-125ص، ب1361، زاده(صـفینـد کزمان تجربه می کحالت را دری دو، یا مشاهیر یارسان
رد کـتوان این فرضیه را مطـرح می، توضیحات این . با)120، 160ص، 1361، آبادي؛ جیحون45ص، 1359

نـوان هـاي هنـدي بـا عه تنهـا در اندیشـهکـنـه در مسـیحیت بل، لکه تناسخ و حلول با ایـن شـک
(جـونز، ریـان، ریت اواتارا است کمنشعب از واژه سانس واژهاین  قابل ردیابی است. )Avatara(»وَتارأ«

معنـاي حلـول خداونـد در قالـب بـه اصطالحمعناي هبوط و نزول و در به، لغتدر . )57، ص 2007
کلسـترمایر، (میرنـد نمـی آیند و حقیقتـاًبه دنیا نمی اساساً، انسانی و تجسم عامل الهی است. اواتارها

تـوان را در زندگی بـودا مـیدر آیین هندو اي از این آمیختگی حلول و تناسخ نمونه .)33، ص 1998
شـماري هاي حیوانی و انسانی بـیتناسخ، ه در عین حالکنهمین مظهر خداي ویشنو بود ، دید. وي

 نیز این ویژگی مشـاهدهسس اهل حق ؤدر زندگی م، اساساین  . بر)44(همان، ص گذراند  سر را از
هـاي تناسـخ، مال ظهور ذات حق در لباس بشري بودهکه کدر همان حال ، سلطان اسحاق. شودمی

. در )67ص، 1329، ؛ ایوانـف29ص، 1361، آبادي؛ جیحون295ص، 1375، نامبی(رده است کزیادي را تجربه 
اهریمن  وران باستان زروان بودم/در د سراید: زروان بودم/ه میکبابانجوم «روایتی دیگر آمده است: 
در  ااهل حق همان الگوي اواتـار، رسدبه نظر می .)63ص، 1363، زاده(صفی »و اورمزد و یاران را دیدم

ور در عـین کبزرگـان فرقـه مـذ، دیگر عبارتبهدین هندو را براي مؤسسانِ مذهبِ خود برگزیدند. 
  ردند.کان تجربه همزم طوربهحلول خداوند را نیز ، هاي متعددتناسخ



   ۷۵ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو

دهنـد. اندیشه تناسخ را در همان ابتـداي آثارشـان شـرح می معموالً، نویسندگان متون اهل حق
اند. نمونـه ریزي شـدهر پایهکهمین تف بر، شونده به دنبال هم روایت میکهایی تمامی داستان تقریباً

بسـط ، شـاهنامه ایـن زباشـد. در آغـاالحقایق (شاهنامه حقیقت) مـیاثر حق، ار آنکآش مشخص و
گیـرد. نویسـنده در ایـن تاب صـورت مـیکهاي نخستین معناي تناسخ یا دُن به دُن در همان بخش

پردازد به نقل روایتی می، ند. سپسکمی بیانتئوري تناسخ را تأیید و آن را شرط دیدار حق ، قسمت
ِدیگر پیمانِ خود را با ایشـان  ردند. خداوند بارکآفرینشِ آدم و حوا را طلب ، ه هفتنان از ذات حقک

فرماید. بیان می، دنیا به هنگام دُن به دُن شدن به آنان روي خواهد آورد ه درکهایی یادآور و سختی
 .)43ــ45، 48ص، (همـانپـردازد تمامی موجودات می به تشریح عقیده تناسخ در، سپس آباديجیحون

، کشـیدهقرآنـی رسـتاخیز  -عقیـده اسـالمی داند و خط بطالن برعدل الهی می ۀوي تناسخ را الزم
پرسـد: آیـا اگـر اند و از خواننـدگانش مـیام خداوند در اسالم واژگونه فهم شدهکمعتقد است: اح

ه تا ابد در آتـش جهـنم بسـوزد؟ او در ایـن کمنصفانه است ، ار درگذشتکگناه، فردي از این دنیا
  دهد:رده و خود پاسخ میکیه کدي تبه دالیل وجودي اندیشه تناسخ در ادیان هن، گیريجهت

  ســــزاوار نبــــود کســــی در زمــــین
ـــــان ــــی و از آسم ــــه عقب   خداوندب

ــادل ــا ع ـــرا کج ــا دادگ ــت و کج   س
  

  بــه دنیــا نمــوده گنــاه ایــن چنــین  
ـــیان ـــه عاص ـــود برهم ـــب ش   محاس
  که یک مشت صدمشت کوبـد بـه سـر

  )179ص، (همان    
  سراید:یا در جایی دیگر می

  ت راسـتاگر دُن به دُن در زمـان نیسـ
ــل ــو عم ــت نیک ــی هس ــر آن کس   گ
ــود   همیشــه تهــی دســت و محــزون ب
ــرده اســت ــاه ک ــه در دُن پیشــین گن   ک

  

  خداونـد کجـا و عـدل او در کجاســت  
ـــل ـــت اج ـــه دس ـــد ب ـــار باش   گرفت
  یقــــین از امکانــــات آن دُن بــــود
  هــرآن کاشــته حــال او بــرده اســـــت

  .)181 ص، (همان  
  سراید:می، کردهفع ایده تناسخ رد دین اسالم را به ن، نویسنده اهل حقیدرنهایت 

ـــت روا کـــرد انـــدر جهـــان   حقیق
ــین ــرع مب ــق زش ــه ح ــون دان ــه چ   ک
  شدي شرع پوست و حقیقـت بـه مغـز
ـــان ـــدر جه ـــر ناســـخ ان ـــدارد دگ   ن

  

ــــن اســــالمیان     شــــدي ناســــخ دی
  تولــد شــدي گشــت ناســخ بــدین
ــز ــه نغ ــاقی ب ــین ب ــد آی ــت ش   حقیق
ـــاودان ـــا ج ـــت ت ـــدار اس ـــد پای   اب

  .)65 ص، (همان  

۷۶      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

تـا ، بـودایی و نـه دیـن اسـالم- در همان دایره نظام اندیشه هندي، ه تناسخ در بین مشایخ یارسانعقیده ب
، شمسـی 1340در دهـه ، حـال. بااین)119- 120، 131ص، 1329، (ایوانـفیابـد اواخر دوره قاجار ادامـه مـی

هـوم تناسـخ تفسیر جدیدي از مف نورعلی الهی، ري گسترده مذهبِ شیعه در ایرانکهمزمان با تحوالت ف
تناسـخ را بـا ، ماء اهل حـقکامل جداست و عموم حکت موضوع تناسخ از سیر«رد: کارائه داد. وي اعالم 

ه تناسـخیون بـه کاین است ، ندکمی بیانه کاي ادله وي». دانندباطل می، ه تناسخیون معتقدندکیفیتی کآن 
. )620- 621ص، 1373، (الهـیداننـد عین میامل اعتقاد ندارند و تناسخ را بدون نتیجه نهایی و هدف مکت سیر

ردن مفهـوم تناسـخ صـورت کـه با هدف اسـالمیزه ک، از اندیشه تناسخیون هندي نورعلی الهیتأویالت 
اش دور و آن را از معنـاي حقیقـی، امیابی همراه نبود. وي با تفسیرِ اصطالح دُن بـه دُنکبا  ظاهراً، گرفت

خـود  وي، هکـ. شگفت این)625ص، (همـاندوره متفاوت تقلیل داد  تناسخ را به شباهت ذاتی دو تَن در دو
زیسـته ه در هندوسـتان مـیکـدانـد می سید نورعلیدر اثر دیگرش روحِ خود را منتسب به فردي به نام 

  .)128ص، 1370، (الهیاست 

  بودايي در متون يارسانـ مضاميِن پنهاِن هندي
اي بـه زبان پیچیده، بوداییو  هاي هندویري خود از اندیشهپذتأثیربراي بیان ، نویسندگان اهل حقمعموالً 

هاي غالیانـه شـیعی ملمـوس گـري و اندیشـهمانند زرتشتی، مزبور کار و مناسکحضور اف .گیرندار میک
هاي ارتباطی در متون را از پیام، رسدمی به نظراما ، ست دشوارا اريکشف پیام پنهان متون کنیست. گرچه 

  شود:به مواردي از این دست اشاره می، این مقوله رد. درکار کهاي مشابه بتوان آشداده رارپذیريکطریق ت
شایسـته توجـه ، تبار هندي برخی از بزرگان اهل حق: ارتباط معنوي مشاهیر اهل حق بـا هندوسـتان

درباره زنـدگی او  اهل حقی شاه خوشین مصداق بارزِ این همسویی است. نویسندگان، است. براي نمونه
  سرایند:ره متولد شد و درباره زندگی قبلی او میکاند: وي از مادري بانوشته

  نهــان گشـــت در هنـــد چـــون کبریـــا
ـــد درآن بوســـتان ـــو بشـــکفته ش   چ

  

ــــاه   ــــزد بارگ ــــتان ب ــــس در لرس   زپ
ــــتان ــــرِ آن دوس ــــی به ــــنم گل 	بچی 	

	 	
  .)179ص، 1361، آبادي(جیحون

اش هنـدي تولد در لرستان و در زندگی قبلـیپیش از ، ه شاه خوشینکمتن اشاره به این مطلب دارد این 
شـاه از زبـان نویسـندگان ، ادامـه شود. وي درنمیمحدود به این ابیات ، بوده است. ارتباط وي با هندوان

  دهد:سی قرار میکتر از هرهندو را در طریقت مذهبی مقدم ]کسال[، متون یارسان



   ۷۷ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو

ــتگار ــرا هندوســت رس ــر دو س ــه ه   ب
ــدوي  ــه هن ــا ب ــاه گفت ــس ش ــارز پ   ی

  

  همیشـــه بـــود پـــیش در هـــر قطـــار  
ـــر بهـــر آن دیوســـار ـــس خب ـــر پ   بب

	 	
  .)296ص، (همان

، سـازندآنجـا النـه می، ه هرجا بلندتر باشـدکند کسیاهان هندو را به عقاب تشبیه می«وي ، در اثري دیگر
ران بـه . در روایتی دیگر از وي آمده اسـت: اي یـا)43ص، 1329، (ایوانف »پسندداین را می بابا خوشین نیز

ه هنـدو جلـوتر از همـه کـدانم رسد و میی مو به هندو نمیکتیزي شمشیر و باری، وه بسو بیاییدکسوي 
در زنـدگی  مریدان خاصه وي هـم بعضـاً، هکاینتر . جالب)35ص، 1360، زاده(صفییابد قباله راز مگو را می

  ید: گوقاضی به شاه خوشین می، اند. در این ارتباطگذشته خود هندي بوده
ـــــا ـــــان رض ـــــتان درزم   ز هندوس
ـــون قاضـــیم انـــدرین جایگـــاه   کن

  

	بــــدم جــــام حقــــانی در آن ســــرا   	
	که هستم چـو پروانـه عاشـق بـه شـاه 	

	 	
  گوید:خداداد به شاه خوشین می، و در جایی دیگر

ـــا ـــاه رض ـــتان دوره ش ـــه هندوس   ب
  

ـــا   ـــام مـــن از وف ـــرویس ن ـــدي می 	بُ 	
	 	

  )273، 285-286 ص، 1361، آبادي(جیحون
، شود. از سوي دیگربه هندوستان به این چند نمونه محدود نمی، تبارِ بزرگان اهل حقردن کمتصل 

 دتوانـه مـیکـانـد هایشان داراي پسوندهاي شرقیدر ادامه نام، برخی سرایندگان متون اولیه یارسان
 پیرسلیمان سیستانی و پیر رحمت، مانند پیرقابیل سمرقندي .شان باشدنشان از محل تولد یا زندگی

هنـدي بـوده و  ه اصالًک، دیگر مشاهیر اهل حق از، پیرفیروز هندي. )92، 130ص، 1375، نامبی(بمبئی 
یـا  برخی محققـان عمـداً، حال. بااین)98ص، 1360، زاده(صفیرسیده است  اسحاق سلطانبه خدمت 

، اهنـدوباب، اند. نویسنده اثر مشاهیر اهل حـقوشیدهکدر جهت حذف حضور و نفوذ هندوها ، سهواً
در متون از  کهدرحالی .ندکمی بیاناورامان  خواند و اصلش را ازی از بزرگان یارسان را جنید میکی

برم و بـا نون در زابل به سر میکو ا، من از روز نخست نامم هندو بوده«گوید: ه میکقول وي آمده 
تـوان بـه مـی، میـان ایـن . در)102-103ص، 1387، زاده(صـفی »وشمکخوبان براي یافتن همدست می

ه بـه کـی از مشاهیر یارسـان بـود کی، بابایادگاررد. کهاي برخی مشاهیر اهل حق نیز اشاره مسافرت
، (ایوانـفرد کـاري ذگـري را پایـهکـه فرقه ذکها آمده به هند رفت و در افسانه اسحاق سلطاناشاره 
  .)136-137ص، 1357، زاده؛ صفی200ص، 1329

۷۸      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

تصـادفی  طور غیرمحسـوس و ظـاهربه امالًک هندو و مربیان آغازین خود را کایشان احترام به مسال
خداونـد ، سی در لباس انسانی گمـراه باشـدکاگر «الم خزانه آمده است: کاند. در متون خود نشان داده در

جـه تو، . بنابراین)488- 489ص، 1375، نامبی( »شود كگردد تا پاجامه به جامه می، بردشور هند میکبه  او را
دار است. پیر ارشـاد در پایـان جلسـات تاریخی و ریشه امالًکبزرگان اهل حق به فرهنگ و سرزمین هند 

نم پیـران کـحمد می«گویند: آمین می مخاطبانپیروان مطالبی را با صداي بلند گفته و  با، مذهبی اهل حق
، 1368، (مدرسـی چهـاردهی »هـور راشمیر را ابداالن دیار را مشایخان الکنشینان سند را غریبان  كهند را خا

 تـوان از آنهـامـی، این اشارات در منابع اهل حق تصـادفی نیسـت گفت که گونهاینشاید بتوان  .)138ص
  رد.کهاي هندي با فرقه اهل حق استفاده حلقه ارتباط اندیشهعنوان به

  ارتباط با قلندران
ایـن احتمـال را قـوت ، ض بـا شـریعتاي متعـارفرقـهعنوان بـه، ارتباط اهل حق با فرقه قلندریـه

بسـیاري از ، باشـند. قلنـدرانواسطه انتقـالِ اندیشـهِ تناسـخ بـه یارسـان مـی، ه قلندرانکبخشد می
؛ 360-361ص، 1385، وبکـ(زریـنانـد و عقاید خود را از بوداییـان و برهمنـان بـه وام گرفتـه کمناس

ا بوداییـانِ منطقـه بـارتباط ایشـان ، دیگر ويس از )1391، زاده؛ ابوالبشري و حسن145ص، 1365، مرتضوي
، ه اهـل حـقکـباشـد اینملموس می امالًکآنچه  .)146، ص 1995ات، کاس(ار است کان تورفان غیرقابل

اربرد اصـطالحاتی چـون کـدعاي تیغ و چـاقو و اسـتفاده از چـادر قلنـدري و ، ستنکآداب جوزش
، جـوريک؛ مـاالمیري 191، 193، 196-197، 205ص، 1382، (خدابنـدهدیگ جوش را از قلنـدران آموختنـد 

. )414ص ، 1361، آبـــادي؛ جیحون136، 153، 182ص، 1329، ایوانـــف، 555ص، 1375، نـــامبی؛ 123ص، 1376
در تعـدادي ، ناگفتـه نمانـد رده باشند؟که اندیشه تناسخ را به یارسان منتقل نک ندارددلیلی ، بنابراین

انـد. شـاه خوشـین ردهکا همـان طریقـت قلنـدران عنـوان راه خـود ر، بزرگان اهل حق، از روایات
، 1329، (ایوانـف »س ننمـاییمکـ/ بلـی راهِ قلنـدران بـه  مییاول قلندر مابودیم آخر هم ما«فرماید: می
ه کـ، ار رفتـهکـاي مسـتقل بـه در معناي خاص و به معنی فرقه »قلندر« واژة، . در این سروده)44ص
در معنـاي  »قلنـدر« ةواژ، همین منبـع از، است. در جایی دیگر ی از نفوذ این گروه در اهل حقکحا

از میـان یـازده ، . از سـوي دیگـر)94-95، 97ص، 1329، (ایوانـفراهنما و رهبر اسـتفاده شـده اسـت 
شند: خانـدان زنـوري منسـوب بـه کمی كه نام قلندري را یدکدو خاندان هستند ، خاندان اهل حق
ار کرده آشــکــدر خانــدانش نهــی  خــوردن گوشــت را شــت وه زن و اوالد نداکــ، ذوالنــور قلنــدر

همچنـین خانـدان عـالی قلنـدري  ؛ندکهاي هندو بودایی پیروي میاش از اندیشهدستورات اخالقی



   ۷۹ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو

-102ص، 1344، ؛ سـوري396-397ص، 1361، آبـادي(جیحونتناسـخ دارد  ةهایی مشهور درباره دوبیتیک
تـوان بـا قلنـدران مـی سـلطان اسـحاقارتباط مـداوم  به ،اینها . عالوه بر)56ص، 1360، زاده؛ صفی88

 .)323، 431، 513ص، 1387، زاده(صفیرد کاشاره 

  نده به شرق دوركاشارات پرا
ه بـراي رسـتگاري بشـر بـه زمـین کـوجـود دارنـد  »چهلتنان«موجوداتی نورانی به نام ، در متون یارسان

همگـی ، ننـد. چهلتنـانکیساتواي بودایی را ایفا مـیهمان نقش امشاسپندان زرتشتی و بود اند و دقیقاًآمده
تبـار خـود اینچنـین  ةی از ایشـان دربـارکـی »دَمـام«باشـند. ترین متون مذهبی اهل حق میسراینده قدیم

بـه اشـاره مـوالي  چهلمان از چین آمدیم و رهبري آنان را برعهده داشتیم/ فرماید: هردمام می«سراید: می
 ص، 1375، نـامبی( »نـون در پردیـور نـامم دمـام اسـتکا / ام و خوشی زیستیمک چهل تن ما با هر عزیزم/

 کهمـه بـا یـ رباس/ک کاز چین آمدیم در زیر ی«گوید: ی دیگر از اعضاي چهلتنان میکی، . قاموس)444
 .)465ص، (همان »ایمنون در این راه و طریق و مجمع عرفانی پدید آوردهکو ا دسته از چین آمدیم/

  اني و نذر در يارسانانديشه قرب
از واجبـات شـمرده شـده ، نذر و قربانی در راستاي تناسخ بهترِ بعدي کمناس، ه در ادیان هندوک گذشت

ه بـه کـجزو فرایض به حساب آمده اسـت. فـردي ، ردنکاست. در میان اهل حق نیز نذر دادن و قربانی 
هـاي . در اسـطوره)544ص، 1375، نـامبی(شـود دین خوانده میبیو پرست بت، قربانی اعتقاد نداشته باشد

. در متـون )5- 6ص، 1329، (ایوانـفشـود مفهوم قربانی از همان آغاز آفـرینش پررنـگ ظـاهر مـی، یارسان
بایـد خـود را در راه خـدا ، ه هفتوانه موجودات نورانی در اساطیر اهل حقکآمده است  »هفتوانه«مقدس 

سیدن به حقیقت تناول شـود تـا بتواننـد در زمـین هبـوط قربانی و گوشت ایشان در پیشگاه الهی براي ر
در ادیـان  »تناسـخ«و  »قربـانی«. ارتباط بـین مفهـوم )90- 91، 94- 95، 101- 102ص  ،الف1361 زاده،صفی(نند ک

ایشان توجه شـود. در بسـیاري از  كهاي داستانی مشتره به تمکشود می روشنزمانی ، هندي و اهل حق
وهی کـه برخی حیوانات مانند گوزن و گاو کبه این موضوع اشاره شده است  ،هاي هر دو فرهنگداستان

ایـن ، . درواقـع)93- 104ص، 1329، (ایوانـفانـد ردهکـقربـانی  هاانسـانبه صورت داوطلبانه خود را در راه 
، ردکـشـود و شخصـیت معنـوي حاصـل خواهنـد قربانی نصیبشان مـی سعادتِ، موجودات با این عمل

. تنهـا علـتِ )112ص، 1371، (الهـیمال دست بیعت داده و سرسپرده است ک راي سیره بکی کهمچون سال
، 1361، جیحون آبـادي(آرزوي رهایی از چرخه تناسخ عنوان شده است ، رفتار مزبور از زبان این موجودات

۸۰      ،۱۳۹۳سوم،  تابستان  شمارهپنجم،   سال  

ي هااز اندیشـه آن را پـذیريتأثیر، ی دو مقوله تناسخ و قربانی در ایدئولوژي اهل حقک. نزدی)351- 353ص
در ، هاي مربوط به قربانی داوطلبانـه حیوانـات در راه انسـاناین نوع داستان ؛ زیراندکمی ترروشنهندي 

ی از کحـا . ایـن امـر)219، 205، 57ص، 1384، اسـماعیلی(خورد به چشم میفراوان ادیان هندي با همان ادله 
 .استاهل حق  ۀنفوذ اندیشه هندي تناسخ در فرق

ه در مجـالس کـنیـاز نـوعی نـذر اسـت  ؛دهندنیاز می، به جاي نماز خواندناغلب ، در بین اهل حق
مربـوط بـه نـذر دادن تـا حـدودي  ک. مناسـ)61ص، 1358، (خواجه الـدینشود مذهبی اهل حق صرف می

ه بخشی از آن باید به فقرا داده شود وگرنه در طومار الهی ثبت نشـده کولی مهم این است ، پیچیده است
نـار هـم ک در، ه در تناسخ بعدي مثمرثمر نخواهد بود. وجود دو آیـتم نـذر و قربـانیکو به این معناست 

، زیـادبـه احتمـال . ایـن امـر ندکنظام تناسخ هندي و تشریفات آن را به ذهن متبادر می، تناسخ بهتر براي
  شود.پذیري این اندیشه در میان اهل حق تلقی میتأثیری از کحا

 گيرينتيجه

هاي علـوي گردانند و آن را وارث نهضتخود را به قرن دوم هجري باز می آیینیش اهل حق تاریخ پیدا
امـا ، تردید وجود دارد مسئلهنند. گرچه در پذیرش این کمنطقۀ زاگرس در قرون اولیه اسالمی معرفی می

ادیـان هاي اندیشـه تأثیر، ی از مسائل پیچیدهکاین مسئله تنها موضوع مبهم در تاریخ فرقه مزبور نیست؛ ی
ی به معنی از لباسی کاصطالحی تره کـ  قاعدة دون به دون شدنباشد. اهل حق می آیینبودایی در و  هندو

  دارد. »تناسخ«ه تطابق و شباهت عجیبی با مفهوم کـ آموزه و باوري است به لباس دیگر رفتن است
 دون کآدمـی هـزار و یـ ،هاي اسـالمی نـدارداي در متون و آموزهه هیچ سابقهک، براساس این آموزه

ردار کـبینـد. اگـر ردار گذشته خود را میکجزاي ، هاي گوناگونند و با عبور از جامهکعوض می (لباس)
بـه جامـه فقـرا درآمـده و دچـار ، ب اعمـال زشـت شـودکـبه جامه متمولین و اگر مرت، باشد کوي نی

انجـام  جامـه و لزومـاً کزار و یهر انسانی پس از تعویض ه، نامالیمات خواهد شد. براساس این آموزه
میلیـون  کاري در بیش از یـکن است در اثر خطا و گناهکمم، حالبااین .پیونددبه ابدیت می کاعمال نی

بـودایی وجـود دارد: جـداي از و  هاي هندوپذیري از اندیشهتأثیربدن ظاهر شود. دالیل چندي براي این 
توان به موارد دیگري چون ارتباط اهل حـق می، ویندگصراحت از تناسخ سخن میه بهکهایی وجود متن
  رد.کتبار هندي برخی از بزرگان اهل حق و... نیز اشاره ، با قلندران



   ۸۱ (يارسان) بودايي تناسخ در اهل حقو  انديشه هندو
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