
 

 

مذاهب و ین سیر، آمیختگی ادیان در تاریخ جهان مسیر پر فراز و فرودی را طی کرده است. در ا

های آن با یکدیگر نیز روی داده است. تاریخ ایران نیز، شاهد پیدایش ادیان و فرق مذهبی انگاره

های صوفیانه است. های مذهبی در جامعه ایران، تصوف و گرایشمتفاوت بوده است. یکی از گرایش

نیست گرچه به آن پسوند اسالمی تصوّف و عرفان مکتبی نوظهور و تقلیدی دهد ها نشان میبررسی

داده باشند زیرا نه تنها در دین مبین اسالم، تصوّف و عرفان وجود ندارد بلکه اکثر علمای دینی با 

برای تبرئه خود بجای « متألّهین»اینگونه مکاتب، مخالفت نیز دارند و در این میانه نیز بعضی از 

تصوّف  چگونگی پیدایش نمایند پسنموده و میاستفاده « عارف و عرفان»از لفظ « صوفی و تصوّف»

و با تکیه بر  پژوهش حاضر با روش توصیفی و تحلیلی و ماهیت آن نیازمند بررسی است. و عرفان

های پژوهش حاکی از این فاهی انجام شده است. یافتههای شای و انجام مصاحبههای کتابخانهداده

ای است از آیین یکدیگر، تصوّف و عرفان اسالمی پدیدهعلّت پیوستگی زنجیروار ادیان با ه است که ب

توان به این مسئله پی اهل حق و ساختار و مختصات آن می کهن میترایی است. با بررسی معابد

 برد.

 اهداف پژوهش:

 واکاوی و بازشناسایی ماهیت تصوف و عرفان در ایران. .1

 بر معابد مسالک اهل حق.. بررسی ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تأکید 2

 سؤاالت پژوهش:

 تصوف و عرفان در ایران دارای چه ماهیت و پیشینه تاریخی است؟ .1

 معنوی کهن ایرانی و شیعی چه بازتابی در معابد مسالک اهل حق داشته است؟ خایرذ .2

 

  3 رضا شعبانی صمغ آبادی ، 2 *  ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق ، *1 کاپلهمحمد 

 gmail.com2kbeigy@ .، ایرانتهران قات،یعلوم و تحق سیپرد واحد دانشجوی دکتری باستان شناسی تاریخی، دانشگاه آزاد اسالمی، 1 

 gmail.com1398kapeleh@ .یران، تهران، ااستاد، گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه شهید بهشتی )نویسنده مسئول(*  2

 habanisamghabadi@gmail.com .تهران، ایران قات،یواحد علوم و تحق استاد، گروه تاریخ و باستان شناسی، دانشگاه آزاد اسالمی،3

 

  مقاله پژوهشی

 39شماره 

  17دوره

 526الی  506صفحه 

 10/06/1398تاریخ ارسال مقاله:         

 05/08/1398تاریخ داوری:                

 22/10/1398تاریخ صدور پذیرش:       

 01/09/1399تاریخ انتشار:                

 ،قرآن کریم

 آیین میترایی،

 تصوف و عرفان،

 معابد اهل حق.

 

اسماعیل پور مطلق،  ؛کاپله، محمد

 شعبانی صمغ آبادی، رضا. و ابوالقاسم

ذخایر معنوی کهن ایرانی و (. 1399)

فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل 

 -506(، 39)17، حق. هنر اسالمی

526.  

10.22034/IAS.2020.2108
82.1102 

)/http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0(  

 

 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق
 

 

حق بر معابد مسلک اهلعی با تاکید ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شی  
 

https://dorl.net/dor/20.

1001.1.1735708.1399.17.

39.29.7 

 

https://orcid.org/
https://orcid.org/
https://orcid.org/
10.22034/IAS.2020.210882.1102
10.22034/IAS.2020.210882.1102
http://creativecommons.org/licenses/BY/4.0/
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.29.7
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.29.7
https://dorl.net/dor/20.1001.1.1735708.1399.17.39.29.7


 

 

527

2 

 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق

 محمد کاپله، ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، رضا شعبانی صمغ آبادی

 

  
 

 مقدمه

اند. امروزه برخی از این جغرافیایی  ظهور کرده امختلف در تاریخ ایران، مذاهب و فرق مختلفی در طول زمان و در نقاط

های مذهبی در ایران مذهب وجود دارد با این حال تغییرات در گذر زمان منجر به تغییر ماهیت شده است. یکی از گروه

های اند که دارای اصول فکری و اعتقادات خاص خود هستند. با توجه به ارتباط نزدیک این فرقه با اندیشهاهل حق بوده

ی دین مبین شالودههایی از تاریخ این گروه مذهبی باشد. تواند روشنگر بخشهای تاریخی آن میصوفیانه، بررسی ریشه

روی )خیراالمور اوسطها( نهاده شده است حّتی بجا آوردن مهمترین واجبات و فرایض ی سهولت احکام و میانهاسالم بر پایه

متصوّفین یا عرفای اسالمی به ویژه این مسئله که پیروانش. « ُوسع و توانایی مالی و جسمی»دینی، منوط و مقّید است به 

های سخت و جانکاه قرآن کریم و یا سنّت نبوی و از این شریعت سهل و آسان برای توجیه ریاضت فرقة آل حق از متن

دهندة راه و مسلک که ادامه. گویا بنیانگذاران تصوّف اسالمی .کنند، قابل تأمّل استمکتب خود، دستوراتی را استخراج می

آیات قرآن که مسلمانان را به اعراض از دنیا و کوشش برای اند، با استناد به بسیاری از عرفای دوران پیش از اسالم بوده

های اّیامی خاّص هایی به مناسبتکند و با توسّل به مستحبّات دینی و انجام نوافل و افزودن روزهزندگی اُخروی دعوت می

نماز مستحّبی و های طوالنی مّدت قرآن و بجا آوردن صدها رکعت داری و تالوتی رمضان و شب زندهماههبه روزة یک 

. با این تفاوت رنگ اسالمی درآورده باشند که در اصل همان آیین میترایی بوده را ب فرایضی، راهکار خود را یافته و آن غیر

که این افراد بهترین مسلمان ضمن این .ای اسالمی که هیچگونه مغایرتی هم با احکام اسالمی نداشتبا ظاهر و پوسته که

منتسب «( ع»و حضرت علی « ص»پیامبر های اسالم ود را به بهترین شخصیتجامعه نیز بودند که خ ترین افرادو مقبول

ویژه تصوّف و تشیّع تغییر مکان داده و همه هنمودند. گرچه عرفان میترایی در دوران اسالمی به سمت و سوی اسالم بمی

می، دست دان مذهبی ایرانیان در قالب عرفان اسالچیز آن تغییر رنگ یافته است ولی تغییر محتوا نیافته و همچنان وج

تواند روشنگر نکاتی از چگونگی این گری اهل حق میهای شکلمانده است. بنابراین بررسی ماهیت و ریشهنخورده باقی

 اندیشه و پیشینه تاریخی آن باشد.

درباره اهل حق نوشته شده است.  درخصوص پژوهش حاضر تاکنون اثر مستقلی به رشته تحریر در نیامده است اما آثاری

زاده و تو امام جمعه« شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاهاهل حق، مطالعه مردم»ای با عنوان مقاله

اند و معتقدند که اصول اعتقدات و ( نوشته شده که در آن به بررسی هویت و ماهیت آیین اهل حق پرداخته1394ویسی)

( به 1393زاده)توسط مسلمی« بررسی و تحلیل آیین فرق»ای دیگر با عنوان ه در تشیع دارد. مقالهباورهای اهل حق ریش

های زروانی و یزیدی دارد و برخی اعتقادات رشته تحریر در آمده است که نویسنده در آن معتقد است برخی شیطان، مایه

های آن هامات درباره چرایی برخی عقاید اهل حق و ریشهها درباره نبوت و تناسخ هیچ سنخیتی با اسالم ندارد. وجود ابآن

ای و سازد. این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانهنیاز به پژوهش در این راستا مطرح می

حق  های مربوط به مصاحبه و مشاهده میدانی به رشته تحریر در آمده است و درصدد واکاوی ماهیت تاریخی اهلداده

 باشد.می

 



 

 

 1399اسفند، 39شماره 17دوره 526
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 .اهل حق 1

بویه به خاندان نبوّت و ایجاد فضای مناسب برای خشی از ایران و تمّسک و توسّل آلبویه در بپس از استقرار و حاکمیت آل

جا که مناطق تحت سیطره های شیعیان و بجا آوردن آداب و عقاید مذهبی، ایرانیان را ارضاء و اقناع نکرد ولی از آنفعالیت

خواهی ان، محیط امنی را برای شیعیان به وجود آورده بود، علویان فراوانی برای رهایی از مظالم خلیفه و یا بعلّت زیادهدیلمی

کردند و با توجّه به مردم معترض و آماده به شورش خواهی به ایران بویژه طبرستان متواری یا بقولی مهاجرت میو یا سهم

نمودند که یکی از این علویان مقیم در های مبارز میدسته و گروه به تشکیل حلقه و و قیام ایرانیان علیه خلیفه، اقدام

معروف به « هـ.ق 467تا  406حسین بن مسعود »کردستان بگفته ی محمد علی سلطانی در کتاب قیام و نهضت علویان، 

تان و کرمانشاهان و لرستان و های زاگرس از همدان و کردسپیشرو قیام علویان در کوهپایه1«مبارکشاه یا شاه خشین»

وی اولین شخصیت تاریخی است که به عنوان َملِک ادواری و  .(26: 1382)سلطانی، باشدآذربایجان و خوزستان ... می

گر، رهبر و مقتدا قرار گرفته و با اصالح و دگرگونی در آیین ی علویان قیامران سیاسی و مذهبی براساس اندیشهحکم

و اوست که بر روایتی،  در سلسله جبال زاگرس بوجود آورد علویان تندرو را در مقابل حرکت عباسیانخرمدینان، جبهة 

ها، سیمتداول است در مقابل سیاهپوشی عبا« حقاهل حق = آل»حاضر در بین پیروان شعار سفیدپوشی را که تا زمان 

 (.1 :27 ،)همانبیرق حرکت خویش قرار داد

توان دقیقًا مشخص کرد و نباید آن را به ت دیرینگی و تقیه و رازداری پیروان آن مکتب، نمیحق را به علّتشکیل فرقة آل

هـ.ق( ائتالف  832سال ه هـ.ق( که با عالءالدین خواجه علی صفوی )سیاهپوش متوفی ب 798-675) 2دوران سلطان اسحاق

بابا سرهنگ متولد »ان اورامان ائتالف نمود و یا خلیفة خرمدین« پیر شهر یار اول»که با « شاه حسین بن مسعود»نمود و یا 

ها، تغییراتی را در راستای تکمیل عقیدتی و تنظیم نظامات و سلسله محدود نمود. بلکه هرکدام از این شخصیت« 324

.ق( هـ219-126قه )بهلول ماهی پیروان این مکتب معتقدند که بنیانگذار اولیه این فر اند.راتب داخل گروهی بعمل آوردهم

 از شاگردان امام جعفر صادق )ع( بوده است. « عمروبن لهب»العارفین قطب

 

                                                           
کنند و متأسفانه ثبت اینگونه الفاظ کنند، اعراب تلفظ )ح( را از مخرج گلو مانند )خ( ادا میطور یکسان تلفظ میهبرخالف ایرانیان که )ح،هـ( را ب.1

برداران مرتکب به ُخشین و خویشن، تبدیل و نسخه بعدی دچار اشتباه گردند و به مرور ُحسینفقط بواسطۀ شنیداری باعث شده است که خوانندگان 
فدائیان و  تبدیل و به« دانستند حساسین و به حشاشینکه اساس امامت را حضرت علی)ع( میاساسین به علت این »خیالپردازی گردند کما این که 

-ن میهای عزاداران چوب به دست اردبیل و تبریز، شاخسی است که منظور شاه حسیشعار دستهاسماعیلی اطالق گردید. جان بر کفان شیعیان 

لویان بود، باشد.حسین بن مسعود علوی پس از ائتالف با خرمدینان که به شرط پذیرش رکن اصلی )والیت علویان( یعنی قیادت و سیادت و رهبری ع
تی گردیدند و زرتش« پیر»میترایی و یا « باب و بابک»که همان « بابا»قطاب آل حق ملقب به به )شاه حسین و یا مبارکشاه( ملقب گشت ولی دیگر ا

اند ضمن حق بصورت بکرزایی نوشتهرا در دفاتر آل« شاه حسین»زایش  شد.« سلطان»سلطان اسحاق نیز بعلت مجددی و احیاگر بودن ملقب به 
اند. گاماسیاب گفته« گاماسیاب»ایرانی است و وفات شاه حسین را غرق شدن در رودخانۀ احترام به اعتقادات آل حق، بکرزایی از پندارهای کهن 

دارد،  ترکیبی از سه کلمۀ )گاو، ماسی = ماهی، آب( است و افسانۀ )واقع شدن زمین روی شاخ گاو و گاو در پشت ماهی و ماهی در آب( قرار
 شود.تداعی می

شود که برای شنونده قابل فهم نیست مانند: ساگ، سهاک، های محلی آنچنان ناهمگون تلفظ میو با گویش . سلطان اسحاق که نام وی به طرق گوناگون2

 حق بود.ی آلد اسحاق مقنن و مجددی طریقهاستیاگ. سلطان سی
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به دیلمیان اندک اندک رواج یافت تا برای این فرقه که بعد از خرمدینان و 3ولی برای تعیین تاریخ انتخاب این نام )آل حق(

قیام و نهضت »کتاب  استناد توان بهمی گیری صفویان، رو به افول نهادزمان صفویان رسید و پس از قدرتاوج خود در 

اورامی که در منطقه، از جانب خرمدینان مقامی « پیر شهریار»گفت که از زمان اتحاد و ائتالف فکری « لویان زاگرسع

« شهریاری»و دیگری مقام « معنوی»شده، زیرا دو عنوانِ )پیر و شهریار( که اولی بیانگر مقام سیاسی و مذهبی شمرده می

اند، موجب گردید که مسلک خرمدینان با پیوستن نوشته« خداداد»ی سیاسی است چون که اصل نام او را نشانة مرتبهکه 

پیروان آن به این داعی علوی )شاه خشین( و اِعمال نظرها و اصالحات او در آداب و سنن و احکام آنان، مسلک خرمدینان 

و در این « خضر»حمد مردوخ، پیر شهریار اولین پیر اورامان است نه پیر مراحل پایانی خود را طی نماید و برخالف نوشتة م

تغییر عنوان دادند، اگرچه اغلب ارکان آیینی « اهل حق = آل حق»زمان با ورود در دایرة فکری و فلسفی )شاه خشین( به 

ی حسین ابن مسعود، پاس داشتند. هااریزگعنوان اصول غیرقابل تغییر با رهنمودها و قانونهخود را در پذیرش آیین جدید ب

های بستانگیری )بده اما به اسالم گرایش یافتند و بهمان جهت این دوره را )دورة معرفت( نامیدند او درواقع، در این وام

داخلی( رهبری و آیینی، حسین بن مسعود را باید بانی این آیین )ایرانی، اسالمی( براساس رکن اصلی والیت )رهبری( 

 تیکه نشانگر موقع دی( و )مبارکشاه( معروف گردنیشخود به، )شاه خُ روانیپ یمناسبت از سو نیدانست و به هم انیعلو

گفتة فرهنگ دهخدا، ه ب»گوید: در این مورد رشید شهمردان می(. 1/41 :1382سلطانی، )«است یو مذهب یو نظام یاسیس

خوانند، « پیرشالیار»و به کردی « پیرشهریار»است موسوم به  در اورامانات کردستان، پیری روحانی از مغان زرتشتی بوده

)معرفت پیرشهریار( و نزد مردم اورامان بسیار محترم است و بدست خارجی « مارفتوپیرشالیار»نام هاز او کتابی باقیست ب

بند مسجّع است که  بندند. این کتاب مرکّب از چندسپارند و کلماتش را در موارد بسیاری بجای ضرب المثل بکار مینمی

 شود.ها این بیت است و تکرار میترجیح بند آن

 هوشت جه کیاسته ذانای سیمیاربو  گوشت بروانه پیرشالیار بو

یر شهریار، ی پیرشهریار گوش کن و به نوشتتة دانای سیمیار )زرتشت( هوش خود را بسپار. در سخنان پگفتههیعنی ب

دیگری  است و اهل محل در مجوس بودنش شّکی ندارند ولی معتقدند که شخص اشارات بسیار راجع به حفظ آئین قدیم

گویند اسالم آورده خود را مصطفی خواند شهریار ثانی گویند و می هم به این نام در اواخر قرن پنجم بوده است و او را پیر

 114: 1360 شهمردان،)«برگرفتسالمی منافات صریح داشت و کتاب معرفت پیر شهریار را تحریف کرد و هرچه با دیانت ا

حاً آمده ( مشرو125- 123: 1360(. مشابه همین مطلب در کتاب آیه اهلل محمد مردوخ )تاریخ کرد و کردستان، 150-

 است.

                                                           
چقدر هم که دقیق باشد  هرتی با گذاردن اِعراب است و نوشتار های ایرانی ح. الفبای رایج کنونی قاصر و عاجز از نوشتن اصوات و الفاظ گویش3

« پویه»ی می شود ولی متاسفانه اول« گیلستن=بایای مجهول یعنی پرسه زدن»و « پدر –بوئه »برای خوانندۀ ناآشنا به آن لفظ،مشکل خواهد بود مانند 
با توجه به « ین و پیرشهریارشاه حس»ل حق = آل حق( هم همین اشتباه و خطا را بوجود آورده، ولی زمانی که )اه«!! گلستان»شود و دومی می

مد )ص( ضدیت حکومت با خرمدینان و سوء استفاده دیگر علویان از انتساب خود به آل هاشم، آل عباس، ال طالب آل علی و آل عثمان و آل مح
ها و با گروه رائت از دیگرسادات حسینی و سادات هاشمی و سادات حسینی و الی آخر، صالح را در آن دیدند که با انتخاب نام آل حق ضمن اعالم ب

ها نیز متهم به بیدینی خواهند گیری صفویان اینفاصلۀ قدرتهدانستند بها را نیز خلع سالح معنوی نمایند، نمیبرحق خواندن خود، دیگر گروه
 گان(.شد)برداشت شخصی از مصاحبه شونده



 

 

 1399اسفند، 39شماره 17دوره 526
***-***  

 

 

 

 

باب سوم نسخة خطی تاریخ اورامان آورده است که: ... پیرشهریار  22محمدعلی سلطانی در آغاز کتاب خود به نقل از صفحة  

کرد سپس شاه خوشین در اورامان او اورامی خلیفة دانای مزدکی بود و بر رویة بابک مجوسی و ابومسلم رفت می )خداداد(

مبارکشاه علوی، اصل » .(9 /1 :1382را تمّسک کرد و دست نشان او شد، به طریقت علویان از نود و نه پیره )سلطانی، 

ای بنیاد نهاد و بر بن ابیطالب و سلسله فرزندان او( در هر دورهی پیروان خود را بر )والیت و شخصیت حضرت علی اندیشه

های جای گرفته در اذهان گروندگان خود، خط بطالن کشید که علی )ع( جامع تمامی صفات و کمال و جالل و شخصیت

همان: )«کرد نجی، مهدی موعود عج( استوار... بود و اساس فکری پیروانش را بر استوانة جاویدان )والیت علی و ظهور م

یای خرمدینان به پیروان علویان تندرو پیوستند و نهضت را  بقا«ف )پیرشهریار با مبارکشاه خشینپس از اتحاد و ائتال .(67

گیری از ذخایر معنوی کهن ایرانی و فِرَق شیعی، مسلک کنونی با بهره« سلطان اسحاق»با همین نام )آل حق( ادامه دادند و 

 د و جماعت آل حق را با پیروی از آیین میترایی با تقسیمات چهارده گانة خود )هفت تن، چهل تن،ریزی نموآل حق را پی

هفتوانه، یاران قُوَل طاس، هفتاد و دو پیر، هفت خلیفه، هفت خادم، هفت هفتوان، چهل چهل تن، نود و نه پیر شاهو، شصت 

 انسجام بیشتری بخشید. 5،بی وند بنده4،هو شش غالم کمرزرین، هزار و یک بندة خواجه مانند، بیورهزاربند

ای مبارز و عدالتخواه بود و پیروان آن در هر جا که فرقة آل حقّ تا زمان سلطان سید اسحاق هم چون خرمدینان، فرقه 

جنگیدند. پس از فوت سلطان اسحاق، با استحکام حضور داشتند با حّکام دست نشانده و یا با هرگونه ظلم و بیعدالتی می

فتن موقعیت رهبران )باباها و پیرها( این فرقه در بین آحاد مردم، اندک اندک رقابت سیاسی و مذهبی و معنوی در بین یا

سالة تیمورلنگ و همچنین انقراض راه یافت که این دوره مقارن بود با یورش پنج« سلطان اسحاق»کارگزاران حکومت 

تاری دو نفر از سرکردگان ند. بعنوان نمونه، به یک مورد تضاد شخصیتی و رف)شبانکاره( فارس که پیروان مذهبی نهضت بودسلسلة 

« سلطان اسحاق»و شاه ابراهیم نوادة « سلطان اسحاق»شود: بابا یادگار )سیداحمد علوی( فرزند روحانی حقّ بسنده میفرقة آل

« شیخ علی بهادر»با کشتن یکی از امراء تیمور بنام  النهرین را در تصرّف خود داشتند. بابا یادگارهر دو به ترتیب، کردستان و بین

به درگاه « سلطان شاه»ها و اسبان تازی و نفایس متعه بهمراه فرزندش با تقدیم پیش کشی« شاه ابراهیم»به شهادت رسید ولی 

تا  90رداشت از صفحات فرزند جهانگیر و نوادة تیمور، جان سالم به در می برد. )ب« امیرزاده محمد سلطان»شاهزادة عالم پناه 

به لباس رسمی پیروان آل حق تبدیل « شاه خشین»لباس سفید که از زمان »و هم چنین قیام و نهضت علویان زاگرس(. 94

( به عالمت سوگواری ابدی برای حضرت اباعبداهلل الحسین )ع( و 865تا  795شده بود، پس از ظهور )سیدمحمد نوربخش 

در گوشه و کنار (. 1/44 :1382سلطانی، )«دّل شداسالمی داشت به بیرق و لباس سیاه مبهای عمیقی که در تصوّف جنبه

سرزمین پهناور ایران، علویان متواری با استفاده از خوی ستم ستیزی و عدالت خواهی ایرانیان، تظاهراتی داشتند و هریک 

علّت خودخواهی خودشان هدر نهایت بهای محلی زدند که ازنوادگان حضرت علی )ع( چند روزی دست به تشکیل حکومت

                                                           
 . بیور یعنی ده هزار و بیور هزار برابر است با ده میلیون. 4
 شمار.ی وند یعنی بی. ب 5
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 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق

 محمد کاپله، ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، رضا شعبانی صمغ آبادی

 250اند. در مروج الذهب گوید: در سال )در مقابل خلفای جبّار و سفّاک و خونریز، تاب مقاومت نیاورده و ساقط گشته

 هـ.ق( یحیی بن عمربن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن 

 

 

نیز در ذیل وقایع « طبری» (.2/553 :1382)مسعودی، ام کردقی« مستعین عباسی»علیه  حسین شهید )ع( در کوفه بر

محمدبن »های متعدد علویان در نقاط مختلف ری و طبرستان و آمل آورده است: هایی از از قیامهـ.ق( گزارش 251سال )

کرد. احمدبن دعوت می« حسن بن زید»جعفربن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین شهید )ع( در ری قیام و برای 

کرد. دعوت می« الرضا من آل محمد )ص(»ن حسن بن علی بن حسین شهید )ع( در ری قیام و برای عیسی بن علی ب

در  «کوکبی»حسین بن احمد بن اسماعیل بن محمد بن اسماعیل بن محمد بن علی بن حسین شهید )ع( معروف به 

فانه به رهبری و پیشوایی بیگانگانی که سراسر ایران مبارزه بود با عّمال بیگانه، ولی متأس )طبری،زنجان و قزوین قیام کرد

انداخته بودند  بهمان راهخاندان پیامبر )ص( آل فالن و آل با خلفا فامیل بودند و با سوء استفاده از عشق و محبت ایرانیان به

سیدند رحق( برای مجزا نمودن حرکت خرمدینان و صوفیان غرب ایران نبود، شاید صفویان به قدرت نمیو اگر انتخاب )آل

 شد.های امپراطوری عثمانی میو ایران هم یکی از ایالت

کدام طبق  حّق، حاصل ترکیبی و تذهیب آیین خرمدینان با گرایشات تشیّع کیسانیه و تشیّع علویانی بود که هرآیین آل 

دانند و دین آنان می ای که دارند، خود را از اوالد سید و ساالر شهیدان همه ی عالم، امام حسین بن علی )ع(نامهشجره

جدا از دین اسالم و مذهب آنان جدا از مذهب شیعه اثنی عشری نیست و کلیة آداب و مناسک و شعائری که دیگر شیعیان 

که دستورات دینی خود را از پیران علّت اینهها نیز مقیّد و موظّف به انجام آن هستند ولی بآورند، آناثنی عشری بجای می

اساسًا  گیرند ومهری قرار میدریافت و خارج از حیطة قدرت معنوی متولّیان مذهبی هستند، گاهی مورد بیو یا اقطاب خود 

عرفای کلیة ادیان و مذاهب اعم از زرتشتیان، کلیمیان، عیسویان و مسلمانان، با علمای همین ادیان، مشکل مقبولیت 

ند حضرت علی )ع( همانند پیامبر )ص( همسر و فرزند و خانه دانهمدیگر و یا تحمّل یکدیگر را دارند وگرنه کسانی که می

و شتر و استر داشت و مانند دیگران نیازمند پوشاک و خوراک بود و آخر سرهم به علّت شّدت عدالت در محراب نماز به 

کار کند. این خواست چمیشهادت رسید، اگر خدا بود، پس چرا خود و یا فرزندانش را نجات نداد و این همه فرزند را خدا 

های انحصارگرایان دینی بود در گذشته و مربوط به پیش از اینترنت و دهکدة جهانی. گفته شد آیین آل حق خیالبافی

با شیعیان اثنی عشری مطابقت دارد  ترکیبی از آئین کیسانیه خرمدینان و سادات حسینی که اعتقادات باطنی آنان کامالً

دهند گانه ابراهیمی فقط یکی را انجام نمیهای دهنیمی صوفیانه است مثال از سنّتولی شعائر ظاهری آن نیمی شیعی و 

 آن هم کوتاه کردن شارب است.

حقّ عالوه بر سنّت پیامبر )ص( و قرآن کریم عبارتند از )پاکی و راستی و نیستی و ردا( و سلطان ارکان اعتقادی مسلک آل

 فرماید:میسید اسحاق برای پیروانش تأکید فرموده و 

 پاکـــــــی و راسی و نیستی وردا             ئن باوری وه جایاری چوآر چی

 پاکی و راستی و نیستی و ردا ترجمه: یاران، چهار چیز باید به جا بیاورید
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 پاکیزگی توأمان )روح و جسم( پاکیزگی باطنی و ذهنی و پاکیزگی ظاهری اعم از خوراک و پوشاک و بدن که خداوند-1

 «.ان اهلل یحب التوابین و یحب المطهرین»فرماید: می

 راستی یعنی راست اندیشیدن، راست گفتن و راست کرداری و راست زندگی کردن. -2

 ها.نیستی یعنی حذف کلیة رذائل و پاک شدن از خودخواهی و خودپسندی و منیّت -3

 ق خدا و گذشت در راه خدا.ردا یعنی رد کردن اموال و بخشیدن و انفاق بمنظور کمک به خل -4

پس از انقراض ساسانیان، حدود نهصد سال کشور ایران از یکپارچگی سیاسی و مردم ایران نیز از وحدت ملی محروم بودند 

ران تابع وتیول و زیرا در دو سدة نخستین حکومت اعراب اعم از )خلفای راشدین و امویان و عباسیان(، ایران و مردم ای

ام و والیانی بود که از سوی خلفای اسالمی مستقر در مراکز قدرتشان )مدینه، کوفه، دمشق، بغداد( حکّمایملک موروثی 

شد! پس از تضعیف عباسیان و تجزیة امپراتوری اسالمی نیز، ایاالت محسوب می« غنائم اهلل»شدند که بزعم آنان تعیین می

و زور و اسالم پناهی و دین خواهی و با گرفتن تأئیدیه و احیانًا والیات ایران، تابع حّکام محلی مستقلی بودند که با قلدری 

تسلط  کارتر از خودشان، هدفی جز ثروت اندوزی و غصب امالک و اموال مردم نداشتند.لقبی از خلیفة فاسدتر و جنایت

حکومت ملّی یا وحدت ترکان سالجقه و ایلخانان مغول و تیموریان تاتار بر تمامی و یا قسمت اعظمی از ایران را نیز یک 

توان شمرد بلکه بیشتر تسّلط اقوام بیگانه بود بر این مرز و بوم که به مرور اّیام، در فرهنگ ایران زمین ذوب و سیاسی نمی

)الجایتو( از شدت شیفتگی به « سلطان محمد خدابنده»مستهلک شدند تا جائیکه یکی از آخرین سران این بیگانگان 

)تشیّع(، بمنظور انتقال مرقد مطهّر حضرت علی )ع( از نجف اشرف، اقدام به ساختن گنبد معروف فرهنگ مذهبی ایرانیان 

دو قرن پس از ورود اسالم  گزیند نه عبداهلل عربی را.ی فارسی را برمینماید حتی نام خدابندهو عظیم سلطانیه در زنجان می

هر امامی، تبدیل شد به سنگر نبردی فرهنگی نظامی علیه  اموی به ایران، تصّوف و تشیّع در هر شکلی و از هر نوعش با

گرفتند نه از مردم! که در ظاهر خلفای غاصب عباسی و همچنین پادشاهان جبّار محلی که مشروعیت خود را از خلیفه می

ری و های تخت حکومت خود، خون مردم را زیر لوای دین و دیندابرای خوشایند خلیفه ولی در باطن برای تحکیم پایه

ریختند و از کَلّه ی مردان شیعی می« رافضی، زیدی، باطنی، اسماعیلی و گبر و زندیق»اسالم خواهی با اتهاماتی همچون 

که تصوّف و تشیّع به دو لبة تیز شمشیر مقاومت فکری و معنوی روشنفکران ایرانیان پاک  ساختند. از اینجا بودمناره می

ی و اخالقی حّتی دینی در برابر تهاجمات فرهنگی بیگانگان و اسالم ستیزان و اسالم نژاد تبدیل گشت و پناهگاهی شد روح

 پناهان و اسالم معاشان.
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آغاز شد وگرنه « علی سیاهپوش»معروف به  6«الدین خواجه علیعالء»گرایش صوفیان سنّی مذهب صفوی به تشیّع از زمان 

، «ل سنّت بودند و عالءالدین علی در مالقات سیداسحاق علوی برزنجیتمامی نیاکان صفوی و حتی شخص خواجه علی از اه

-869شیخ جنید »پس از پذیرش شیوه و قیادت سلطان اسحاق علوی، نهضت علویان زاگرس را یکپارچه نمود و نوادة او 

فقاهتی بیرون رفت که از حد اعتقادات صوفیگری تسنّن و تشیّع اعتدالی و آن را تکمیل و علنی کرد تا جایی« ق.هـ 795

رئیس سنّی « شیخ عبداللطیف»از سوی « 265 –266تواریخ آل عثمان ص »در کتاب ترُکیِ « عاشق پاشازاده»و به نوشتة 

 مذهب شهر قونیه مورد طعن قرار گرفت و او را ملحد نامید. 

 907سال )هشاه اسماعیل بهور ظای شیعی را تقویت نمود و با یاسی شیخ جنید، تشکیالت فرقههای مذهبی و سفعالیت

ن بود و با صفوی که یکی از مهمترین وقایع تاریخی دوران اسالمی ملّت و کشور ایرا هـ..ق( و تشکیل ناگهانی دولت

خواهانة مردم ایران هماهنگی کامل داشت، آرزوها و آمال ایرانیان های درونی و عمیق مذهبی و احساسات دیرینة وطنآرمان

وّف و تشیّع و تجّسم عینی یافت. نهضت شاه اسماعیل برخاسته از دو مکتب مبارز و سازش ناپذیر تص به حقیقت پیوسته و

کرد مود میترکیبی از نیروهای جان بر کف خواص )صوفیان( و عوام )شیعیان( بود که گرچه در ظاهر حرکتی مذهبی وان

ة مردم نهایت نهصد سال« حسرت گرایی»از احساس  خواهانه که با استفادهطن کامال جنبشی بود سیاسی و وطنولی در با

گوناگون با  برداری را در راه استقالل و یکپارچگی ایران نمود زیرا مبارزاتی که از همان آغاز تهاجمات اعراب در اشکالبهره

گری و یهای مختلف علیه اعراب شروع شد و هرگز قطع نگردید، عاقبت شاه اسماعیل با استفاده از دو ابزار صوفنام

ز پشتوانة اگری که بعلل مختلف تاریخی برای ایرانیان جذّاتبر و به بهترین ایدئولوژی دینی میهنی تبدیل گردیده بود، شیعی

ر زمان آل مردمی بسیار قدرتمندی برای رسیدن به اهداف و مقاصد سیاسی خود برخوردار شد یعنی تصوّرات ذهنی که د

یده بود، در زمان رسمیت یافته و به صورت اعتقاداتی درآمد که نسل به نسل منتقل گرد بویه تقریباً در اکثر نقاط ایران

وفی، شیعی( صفویه، غلظت یافته و کارآمدتر شد. با تشکیل دولت صفوی توسط شاه اسماعیل که نخستین دولت ترکیبی )ص

ندک تصوّف در رآورده شد ولی اندک ای نهصد سالة مردم ایران بود، ببود، یکپارچه شدن کشور ایران که آرزوی دیرینه

فیانه بود که یک طریقة صو گری در اصل،بکتاشی»گوید: ب تشیع و تصوف، میتشیّع ذوب گردید. به عنوان مثال در کتا

ای شیعی آمد که گوئی فرقهبتدریج به تشیّع گرایید به حّدی که عناصر شیعیانه بر صوفیانه غلبه یافت و چنین به نظر می

 (.362 - 359: 1380 ،)الشیبی« دانیم عکسش صحیح استبا تصوّف آمیخته، حال آنکه میبوده و 

ترتیب هگوید: نیاکان شاه اسماعیل یعنی امین الدین جبرائیل و پدرانش بالمومنین میاین که درکتاب مجالسنمونه دیگر  

ال( و از برجستگان مورد توجه پیشوایان )شنگ 7)ابوبکر و رشید و محمدحافظ کالم اهلل( صوفیان سنّی مذهب کردسنجار

یاء و در وی از فتیان )جوانمردان( و اوتاد اول»علوی زاگرس بودند و سیدمحمد نوربخش دربارة صدرالدین موسی گفت: 

                                                           
ن ماهیت خواجه علی معروف به )علی رش= علی سیاه، بعلت سیاهپوشی( تغییر مذهب از شافعی به شیعه اثنی عشری نموده بود زیرا در آن زما. 6

رو گرایش مردم روز  آوردند از ایندیگر فرق شیعی برای ایرانیان بر مال شده بود که همگی پس از به قدرت رسیدن تغییری در جامعه بوجود نمی
 برد.ات مردم سود میشد و خاندان صفوی نیز از این گرایشبروز به شیعه اثنی عشری بیشتر می

 .علل مهاجرت شیخ جبرائیل ممکن است ورود شیخ ِعدی مسافر ایزدی به سنجار باشد شاید یکی از .  7
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  (.273: 1377شوشتری، )...«فتوّت به کمال بود 

 

ازده امامی میانه رو با گرایشات صوفیانه بود ای از غالگیری مشعشعیان و شیعیان دودر اوایل حکومت صفویان، تشّیع آمیزه

یک فقیه شیعی ایرانی، قدم پیش گذاشت تا ایران را به شیوة »ی کامل مصطفی الشیبی در تصوف و تشّیع: تا اینکه به گفته

 1111-1037االسالم محمدباقر مجلسی شیخ»ی این نقش خالص شیعیانه و مخالف تصّوف سازمان دهد. ایفاء کننده

بود. وی حتی صوفیگری پدرخود را منکر شد و اعالم کرد، از این نسبت مبرّا بوده است و برخالف سیرة فقها، غنا را « قهـ..

بر فقر )ثروت را بر فقر( برتری نهاد و باالخره صوفیان را تکفیر نمود. از جنبة عملی با ظهور مجلسی و از آن تاریخ به بعد، 

های شیعی کاستی گرفت و دیگر د عملی خاص گردید و اهمیت تصوّف در محیطتصوّف از تشیّع جدا شد و هریک وار

 (.400-399: 1380الشیبی، )«نگونه چشمگیر از خود نشان ندادفعالیتی بدا

ها و آرزوهای دیرینة آنان هماهنگی داشت و فقط در تشیّع امامیه تجّلی و ایرانیان تعالیم عالیة اسالم اصیل را که با آرمان 

افته بود دیدند، که الگوئی برای بازسازی و احیاء عقاید کهن ایرانی گردید و به مرور ایّام صوفیان سّنی مذهب و تحقّق ی

ی امامیه توانستند در قالب تشیّع امامیه )اثنی دیگر شعب تشیّع رایج در ایران نیز تحت تأثیر عرفان و معنویت الهی ائمه

بوده و آیین او همیشه « آیین مدار»گر خود ادامه دهند زیرا ایرانی همواره عشری( به حیات عرفانی و انقالبی و پرخاش

عرفان همراه با ستم ستیزی بوده است زیرا هزاران سال پیش آموخته بود: )خشم باید بازداشته شود، در مقابل ستم از خود 

ه بود را پذیرفتند و معنویت آن را در حقیقت، ایرانیان باطن اسالم که همان تشیّع امامی«. 7-48یسنا »مدافعه کنید(. 

پوشی نیز سلسله مراتب خرقه مین دلیل است که حتی صوفیان سنّی مذهب ایرانیه دادند و به راهنما و فراروی خود قرار

ها گیرد که بار دیگر آتش آتشکدهرسانند و تصوّف و تشیّع آن چنان رونقی میخود را به امیرمومنان حضرت علی )ع( می

ها انتقال ها به درون دلبار آتش آتشکده نیا یول بخشدیو حرکت م ییروشنا شده و فروزانتر از گذشته فروغ وور شعله

 د،یفرمایتا آنجا که حافظ م ابدییم

 (22رد همیشه در دل ماست )غزلدارند          که آتشی که نمیاز آن به دیر مغانم عزیز می    

 -1501کامل صوفیان خاندان صفوی و استمرار حکومت دویست و بیست و یکسالة )حق تا پیش از تسلط فرقة آل  

ای بود مبارز و عدالت خواه، و پیروان آن در هر کجا که حضور داشتند با حکّام دست ق( آنان، فرقه.هـ 1272/907-1135

تصوّف در تشیّع اعتدالی اثنی  جنگیدند ولی با روی کار آمدن صفویان و ادغامنشانده و باهرگونه ظلم و بی عدالتی می

به اتمام رسید زیرا خاندان صفوی با دستاویز قرار دادن تشیّع « حقآل»های صوفی بویژه ی نظامی فرقههاعشری، فعالیت

رو را نیز خلع سالح کردند و از آن به بعد بود که صوفیان و همچنین و تصوّف، نه تنها صوفیان مبارز بلکه عموم مردم دنباله

عدالتی گری با بیستیزه نشین شدند و از اصل و رسالت خود که همان خصلتیان آل حق به کناری رانده شده و حاشیهصوف

و انجام نیایش به سبک و سیاق سنن کهن « خانهجم»ود جدا گشته و به جمع شدن در خواهی آیین میترایی بو عدالت

 کنند.ایرانی و مراقبت و نگهداری سبیل! بسنده می
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 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق

 محمد کاپله، ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، رضا شعبانی صمغ آبادی

 

 

طلبان دینی عرب تبار و دشمنان دیرینة ای ایرانی( فرصتی شد برای انحصارهگیری و انزوای صوفیان )کلیة گروهاین گوشه 

گری و تناسخ ارواح و مزدکی و زندیق ه اتهام اشتراک در زن و یا اباحهآداب و رسوم کهن ایران و مردم ایرانولی این بار نه ب

و مقبول عام  شده و در بازار شایعات خریداری نداشت و بایستی با یک اتهام معقولتر ها کهنهو مجوسی! زیرا این حرف

ها به ورزند )علی ع(، مگر هندوها به گاوپرستی و بوداییکوبیده شوند و چه چیزی بهتر از دستاویز آنان که به او عشق می

و علی )ع( را «علی الهی» علی )ع( هستند، پرستی و زرتشتیان به آتش پرستی متّهم نیستند، پس این ها هم که محبّبت

ما برای هر امتی پرستشگاهی  (22/67بایستی معدوم و برخالف آیة )حج « حبّ علی»جرم هدانند و این فرقة ضالّه بخدا می

( بفرماید: 62/52قرار دادیم تا به خدا توجه کنند( خانگاهایشان با خاک یکسان شود گرچه خداوند در سورة )االنعام 

والنظرواللذین یدعون ربهم بالغدوه والعشی یریدون وجهه ما علیک من حسابهم من شیئ و ما من حسابک علیهم من »

خوانند و مراد و مقصد ایشان فقط خداست، که )زنهار آنان که صبح و شام خدا را می« شئی فتطردهم فتکون من الظالمین

ها را از خود برانی، از ستمکاران خواهی نبر آنان است، پس اگر آنه چیزی از حساب آنان بر تو و نه چیزی از حساب تو 

علی »نویسد: چون در افواه عموم شهرت دارد گروه اهل حق می« برهان الحق »بود(. یکی از بزرگان آل حق در کتاب 

 (. 155: 1373)الهی، ا، چنین تصوّری در اصل باطل استهستند، هاشا و کلّ « الهی

های وابسته به مذهب گوید: مذهب یا مسلک اهل حّق یکی از رشتهشاهنامة حقیقت، محمد مکری میدر مقدمة کتاب 

ای است از عقاید و آراء خاص مذهبی که با ذخایر معنوی ایران پیش از اسالم و افکار غالی پس از تشیّع است و مجموعه

مقدمه(. و نقل است که  ،1361)جیحون آبادیاند درهم آمیخته استراکنده بودهخصوص در مناطق غرب پهاسالم که ب

حضرت علی )ع( فرمود: دو کس در مورد من هالک شدند: آنکه با من دردوستی افراط داشت و آنکه در دشمنی با من 

مبالغه کرد )هلک فی اثنان محب الغال و مبغض الغال( و این روایات و سایر روایات از ائمه اطهار )ع( را همانطور که دیگران 

حق، مسلمان و پیرو مذهب شیعه گیرند؟ آلها مورد اتهام قرار میه آنول دارند، آل حقّ هم پذیرا هستند، حال چگونقب

اثنی عشری هستند ولی در اساس مذهب آنان عرفان وجود دارد و همچون سایر مذاهب عرفانی، با حفظ آداب و رسوم 

و ریاضت که در آن، عقاید ادیان باستانی و مراسم آیین میترایی و آیین تشرّف و سرسپاری راز داری، قربانی، زهد و تقوا 

بندی و رعایت شدید سه های مهم این مسلک پایشود. یکی از ویژگیای از اعتقادات زرتشتی و اسالمی دیده میآمیخته

)همان نوری که « یزدیفّره ا»وجودهای مقدسی مانند هفت تن و یا چهل تن ه اصل )گفتار و پندار و کردار نیک( و اقرار ب

حق همانند سایر مذاهب باشد. مسلک آله هدی منتقل شد(میدر روایات اسالمی از آدم، ع، تا خاتم، ص، و بعدا به ائم

است که مستلزم « حقیقت»و دریافتن « حق»که همان رسیدن به « وصل به خدا»عرفانی، مقصود نهایی و آخرین منزلگاه 

طریقت است. پیروان آل حق عالوه بر آداب و رسوم خاص خود، کلیة شعائر و مراسم طی مراحل شریعت محمدی )ص( و 

آورند. مردمی هستند بسیار شریف و مؤمن و مخلص در دین و مناسک واجب و مستحبّ تشّیع اثنی عشری را نیز بجای می

و « کالم خزانه»های کتاب بنام اسالم و در پندار و گفتار و کردا رنیک و مخالف سرسخت دروغ و ریا و تظاهر. آل حق دو

منظوم است که سالیان پیش توسط یکی از « اوستا»دارند که مانند سرودهای به گویش کردی اورامی « کالم سرانجام»

نام آقای دکتر رضا نظری فرزند شادروان حاج علی نظری پیرو راستین ههای شهرستان نورآباد لرستان بدبیران دبیرستان

 ارسی امروزه برگردانده شده است.حق و حقیقت به ف
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حق امروزی، متأسفانه شعائر و آداب و مناسک ظاهری یا به اصطالح صوفیانه، رمزی، جای مفاهیم در بین پیروان آل 

ای گری این طریقت و رسالت چندین هزار سالهحقیقی عرفان مبارز را گرفته و بدون توجّه و در نظر گرفتن مسئولیت ستیزه

اند، بیشتر به برقراری ارتباط بین جاذب و مجذوب، عاشق و معشوق و در نهایت ستایش خداوند یکتا و وصول که داشته

آتش زدن در بهشت و آب « رابعه عدویه» تصوفبحقّ بدون طمع بهشت و ترس از جهنم و بقول بانوی بزرگ عرفان و 

هاست که باروی کارآمدن حق مدتال بخش طریقت آلمبارزاتی کمریختن در دوزخ، مشغول هستند و کّلاً مفاهیم معنوی و 

از زمانی که بزرگان این مکتب فراموش  صفویان، جای خود را به آیینی تشریفاتی و بعضًا نمایشی داده است مخصوصاً 

ثی ای و موروکرد نه موروثی را، زیرا هر دین و مکتبی که شناسنامهاند که آیین میترایی، کوشش فردی را تشویق میکرده

تداوم یابد، پیروانش به غیر از تعصّب، دانشی و یا بینشی از آن دین و مکتب و مذهب نخواهند داشت. یکی از ارکان وزین 

دیگر،  ی برای شناسایی همیای پیروان میترامکاتب عرفانی تقیه و رازداری است البته بنا بر اقتضای زمان و مکان. در برهه

یابد ولی متأسفانه این عنصر شناسایی حاال تقدّس می حق نیز وانهادن سبیل را،پیروان آلنی را در نظر داشتند و خال پیشا

 ؟ بندند و چراکنند ولی چشمانشان را بر روی مظالم ظالمان میو بخاطرش خودسوزی می

اسالمی راه یافته برای دانستن اینکه عرفان میترایی چگونه و از چه طریقی به عرفان چون که اعتقاداتشان موروثی است. 

شود که معتقد بود اساساً دین اشوزرتشت سراسر حکمت خسروانی است است از سخنان شیخ شهید سهروردی استفاده می

خمیرة حکمت خسروانی در سلوک سیّار بسطام )بایزید بسطامی( منتقل شده و بعد از او به جوانمرد بیضا »فرماید: و می

 :1372ار آمل )ابوالعباس قصّاب آملی( و خرقان )ابوالحسن خرقانی( رسید )سهروردی، )منصور حلّاج( و پس از آن به سیّ

باشد لذا از ورود به این مباحث ای میی ویژههر نام و عنوانی، نیازمند مقاله های عرفانی تحت(. تحقیق در مورد آیین1/503

وزه کردستان شناخته می شود و اکثر پیروان آن حق، امرگردد که، گر چه مرکزیت آلخودداری و به این جمله بسنده می

عالوه بر مناطق دلفان و پشتکوه در نقاطی مانند قصر شیرین ، سرپل ذهاب، سلیمانیه، کرکوک، موصل، خانقین، تبریز و 

بردند ولی محل زایش و رویش این مسلک در لرستان در بین اقوامی مشهور به جنگ آوری کالردشت و قزوین به سر می

، همان خصلت مقاومت حقت که یکی از علل ظهور مسلک آلوی خصلت بیگانه ستیزی بوده است و شاید بتوان گفبا خ

این قوم سلحشور در برابر تجاوزات بیگانگان و حفظ آیین و رسوم نیاکان در مقابل تهاجمات فرهنگی و احیای آیین کهن 

 و باستانی مهر ایرانی بوده است.

 حقآل جمخانه )جمع خانه( «ی باباعباسمقبره»معبد مهری باباعباس .3

آباد به کوهدشت منطقه کوچک و نسبتاّ همواری آباد به فاصله پنج کیلومتری در سمت راست جاده خرمدر جنوب غربی خرم

 هست معروف به باباعباس که در حال حاضر محل استقرار یک پادگان نظامی به همین نام است. این منطقه به فاصله بسیار

در سطح نسبتًا هموار پایین شود. منتهی می« سفیدکوه»های تند و تقریباً عمودی های بدون دامنه و با شیباندکی به کوه

کوه یک گورستان قدیمی مربوط به دوران اسالمی وجود دارد که نکته جالب و قابل بررسی و مطالعه آن در اینجاست که 

 1200با تواریخی حدود ماقبل )کلیه سنگ قبور حجاری شده، دارای اسامی زنانه باشد. زیرا این گورستان کاماّل زنانه می

 (1 جمعی زنان( است. )تصویروبی دستهدان، قیچی، پایکق( و همچنین با نقوش و عالئم ویژه زنان منطقه )شانه، سرمههـ.
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 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق

 محمد کاپله، ابوالقاسم اسماعیل پور مطلق، رضا شعبانی صمغ آبادی

 

 

 .(1379)نگارنده، ر بین دو کوه معبد واقع شده استی سفید کوه. در شیا: شیب دامنه1تصویر

 

 

 .(1379: گورستان کامالً زنانه مجاور سفید کوه )نگارنده: 2تصویر

کش این کوه مجاور شود و در سینهمتری از گورستان بالفاصله شیب تند و ناگهانی کوه شروع می 80-70به فاصله 

، دِرَه بوآس نامیده شده است. از سه ضلع این شیار، «درّه»گورستان، یک شیار مثلثی شکل وجود دارد که برخالف معنی 

ا جای دارد و ضلع سوّم  یعنی قاعده، مشرف به گورستان و هدو ضلع آن چسبیده به کوه که رأس مثلث در دل صخره

 (2 ری)تصومحوطة باباعباس است. 
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« مقبره باباعباس»متری از سطح گورستان، در درون این شیار، معبدی قرار دارد که در اذهان عمومی به  60-50در ارتفاع  

 (. 3-4-5-6معروفیت دارد. )تصاویر 

 

 (1379در میان شیار کوه )نگارنده، : نمای شرقی معبد 3تصویر 

 

 .(1379: نمای معبد و موقیت آن نسبت به قربانگاه )نگاره، 4تصویر 
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 ذخایر معنوی کهن ایرانی و فرق شیعی با تاکید بر معابد مسلک اهل حق
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 (1379: موقعیت دو حلقه چاه قبل از سیم خاردار نسبت به معبد )نگارنده، 5تصویر 

از هیچ فردی در این مورد گزارش نشده ولی از آن جا که در این معبد، آثاری از هیچ گونه قبری وجود ندارد و تاکنون هم 

های مقیم منطقه چنین معلوم شد، های میدانی و مصاحبه های متعدد با دراویش کهنسال و تحقیق از گورانبا بررسی

به  دروایش بوده است. به علّت نیاز راهبردی اقدام به تصرّف نماید، آن مکان جمخانه 30ی پیش از آن که ارتش در دهه

های معبد در دو طبقه و به سبک معماری شهر ماسوله و بعضی از شهرهای لرستان و کردستان که گذرگاه هرحال این

ی خته شده است. برای رسیدن به طبقهی تحتانی قرار دارد، ساعمومی و یا حیاط و محوطة طبقه فوقانی روی سقف طبقه

 یب گردیده است.هایی وجود داشته که به عللی در آن جابجا شده و تخرباال، پلّه

  

 (1379: نمای جنوبی معبد و قربانگاه )نگارنده، 6تصویر 
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چین ی زیرین که ریخته شده است، دو پایة بلند )شمالی و جنوبی( سنگتر از سقف طبقهی فوقانی کمی عقبدر طبقه 

)مقابل و جوانب( آزاد و از اطراف  سانتیمتر با حالتی مشابه دیوار که از سه طرف 80به ارتفاع تقریبی سه متر و به قطر 

آمدگی حالت سقفی برای بان است کشیده شده )این پیشآمدگی کوه که همانند سایهچهارم چسبیده به صخره تا زیر پیش

این دو پایه دارد(. در انتهای فضای بین این دو پایة قطور )بر سینة کوه( دخمة طبیعی و شبیه به غار کوچکی وجود دارد 

به  کاری تقریبا به شکل پا چالقی )مربع چسبیدهاًل نمازخانة معبد بوده است. ورودی آن با دستکاری و کندهکه احتما

شرقی( در سمت راست معبد )ضلع شمال(. 8غار رو به خورشید )خاور( است )تصویر  ی ورودیدرآمده است. دهانه مستطیل(

 .(مقایسه شود 7و  8ده است )تصاویر یا تخریب شچسبیده به کوه اطاقی وجود داشته که متأسفانه ریخته و 

 

 (1355ی ورود به طبقه پایین، قبل از تخریب )منبع: ایزدپناه، : نمای شرقی نمازخانه و دریچه7تصویر 

 

 (1379ی ورود به طبقه پایین، بعد از تخریب )نگارنده، :  نمای شرقی نمازخانه و دریچه8تصویر 

باشد. در کف آن حوضچه مانندی کم عمق کنده شده که شاید متر می 2×2مربع نامنظم و به ابعاد فضای داخلی غار تقریباً 

ی کوه دو سکوی کوچک مکان نشستن و یا حلقه زدن افراد به دور همدیگر بوده است. در قسمت انتهایی این غار در بدنه

 پیر )به سمت خورشید( باشد. ی غار حجاری شده که احتمااًل مکان جلوس شبیه به پلّه، رو به دهانه
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ای مستطیل شکل کنده شده احتماالً محل قرار دادن شمع یا وسیلة روشنایی سمت راست سکو و مجاور ورودی غار تاقچه

ای کنده شده که از مقابل به شکل مستطیل ولی از کف به ی غار، تاقچهبوده است و در بیرون نیز سمت چپ مجاور دهانه

 (. 9و  10شکل ذوزنقه است شاید محلی برای وضوع گرفتن )مهراب( قبل از ورود به غار )نمازخانه( باشد )تصاویر 

 

 .(1379ی طبقه زیرین )نگارنده، : نمازخانه و مهرابه و سقف فروریخته9تصویر 

 

 (1379از نمازخانه و مهرابه )نگارنده،  : نمای10تصویر 

ی باال )معبد( است دو اطاق مجزّا از هم ها محوّطه و یا حیاط طبقهی زیرین که گفته شد سقف )پشت بام( آندر طبقه

و  10و  11و  12ها در مقابل معبد است. )تصاویر ها مسطح بوده و ریخته شده است. یکی از اطاقوجود دارد که سقف آن

 80×60متر و دارای دریچه ورود و خروج و مشرف به آفتاب و به ابعاد  5/1×5/1×5/1مکعبی شکل و به ابعاد تقریبی ( 9

(. کمی 7و  8ی چسبیده به پایه جنوبی چپ معبد، تصاویر ی باال است )دخمهسانتیمتر و اطاق دوّم که ورودی آن از طبقه

متر با گودی بیشتر از اطاق اوّلی و با دو دریچه جهت  5/3×2ابعاد  بزرگتر از اطاق مجاور به شکل مکعب مستطیل و به
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تامین روشنایی که به لحاظ اختصاصی بودن راه ورودی، شاید از این اطاق برای نگهداری نذوراتی که مردم به پیر و معبد 

 شده است.اند استفاده میکردهنیاز می

 

 )شادروان حمید ایزدپناه(ی زیرین معبد قبل از تخریب : نمای طبقه11تصویر

 

 ( 1379ی زیرین معبد از باالی قربانگاه )نگارنده، : نمای طبقه12تصویر 

در قسمت جنوب غربی این معبد، بنای دیگری ولی در سطحی باالتر از معبد وجود دارد که برای رسیدن به آن باید       

این بنا از کف بریدگی کوه با سنگ چینی در دو ضلع و با (. 6و  13و  14از چندین پلّه تخریب شده باال رفت )تصاویر 

مسطحی  ، شروع شده و در باال منتهی به یک فضای کوچک و تقریباً جای ضلع سوّمکوه )پَسروی کوه( به استفاده از شیب

عه را دارد های کلّی معبد، شباهت به قربانگاه مجموگردیده که به سمت خاور و آفتابگیر است و با در نظر گرفتن ویژگی

 ، از باالی قربانگاه برداشته شده است(.12)تصویر شماره 
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 (1379: نمای شرقی قربانگاه از نزدیک )نگارنده، 13تصویر 

 

 

 

 

 (1379: دو حلقه چاه آب حفر شده در پایین معبد )نگارنده، 14تصویر 
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کشیده شده جهت حراست، دو حلقه چاه با فاصله متری پایین معبد و در کنار سیم خاردارهای  50-40به فاصله تقریبی 

کمی از یکدیگر حفر شده که اطراف و دیوارهای جانبی آن سنگ چین شده است و بعلّت پر شدن از خاک و خاشاک، عمق 

  (.5و  15ها نامشخص است )تصاویر آن

 

 

 .(1379: نمای شرقی معبد )نگارنده، 15تصویر 

شباهت و تطابق کاملی با خصوصیات دیگر معابدی مهری اروپایی دارد و دارای نمازخانه های کلی معبد، در مجموع، ویژگی

 به شکل غار طبیعی، مهرابه برای گرفتن وضو و تطهیر، چاه آب و قربانگاه می باشد.

زیر ای )از پیش آمدگی قسمتی از کوه که این معبد فاقد هرگونه نقش و شمایلی است و در ساخت آن از معماری صخره 

ها مسطح و با پوشش چوبی بوده است و بعلت عدم رواج آن بطور طبیعی خالی است( استفاده شده و همچنین سقف

، های بکار رفته در بنای سنگزنی، از طاق قوسی حتی در جاهای کوچکی مانند سر درب ها اثری وجود ندارد و کلیهطاق

، مربوط ش و ابتدایی هستند. از آنجا که معابد بدون نقش و نگار، خشن و بد تراهمه مکعب مربع یا مکعب مستطیلی شکل

ای، در زمان ها )هلنستیک( آلوده گشته و همچنین سرآغاز معماری صخرهبه دوران مهر اولیه بوده که بعدها در زمان پارت

، فرهاد و شیرین صحنه کرمانشاهاد، مادها است و آثار زیادی از آن دوران بر جای مانده است. مانند فخریکا شمال شرقی مهاب

، یک معبد مهری و همزمان با دوران حکومت مادها شود که این مجموعه بنادکان داوود سرپل ذهاب ... چنین تصور می

 حق از آن استفاده نمودند.ه بعدها بصورت جمخانه، دراویش آلباشد ک

: هیچگونه اقدامی بعمل نیامده است، معلول دو علّت است ،ماندگاری این بنا که متأسّفانه تاکنون نسبت به ثبت تاریخی آن

د ، زیرا تا آغاز کار ساسانیان معابی ویرانگران ایرانیابی و اقدامات ددمنشانهاوّل اعتقادات دینی مردم قبل از شیوع تب گنج

نی تازه، اغلب این معابد نیز ها با تغییر و تحوّل در اعتقادات مذهبی مردم و پدید آمدن دیمهری رونق خود را داشتند و بعد

 با اعتقادات جدید تطبیق یافتند. 
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صورت آتشکده و در زمان گسترش دین اسالم به شکل مساجد و یا اماکن مقدّسه درآمدند که هدر دوران ساسانیان ب مثالً

ها بنا گردیده یا  احترام آنها تحت عناوین مختلف هنوز باقیست مانند مسجد جامع اصفهان که در محل یکی از آتشکده

مزارشریف در افغانستان که به احتمال قوی مدفن حضرت زرتشت است. البته در این میان معابدی مانند معبد آناهیتا در 

کنگاور که دارای گنجینه و یا بناهای عظیمی بودند، یا از روی نادانی و طمع ورزی و یا به علت اینکه معماری آنها با نیازهای 

، اقدامات علّت دوّم: ماندگاری این بنا ، مورد تاراج دشمنان دین قرار گرفت.ی دین تازه مغایرت داشتدی و عباداعتقا

ی حفاظت اطالعات پادگان مزبور است که وجود این قبیل نیروها موجب امیدواری و حفاظتی و مراقبت شدید و قاطعانه

کر و سپاسگزاری به درگاه احدیت است که این ی دوستداران فرهنگ و تمدن بشری است و جای بسی شسرفرازی کلیه

 چنین افراد روشنفکر و مومنی را به ارتش جمهوری اسالمی ایران ارزانی داشته. تا باد چنین بادا. 

 گیرینتیجه

توان این دهنده این نکته است که نمیمطالعه و بررسی داده های تاریخی و باستانی برجای مانده از معابد آل الحق نشان

حق، برخاسته و برگرفته از آیین  آلتصوّف و عرفان اسالمی مخصوصاًطور کامل مربوط به دین اسالم دانست. المسلک را به

میترایی است زیرا برخالف امروزه )بعد از به قدرت رسیدن صوفیان و تشکیل حکومت شیعی دویست سالة صفویان( که 

ن رضا و تسلیم هندی شده و در محاق )ماه در ایّام ناپیدایی( بسر ی صوفیان و عرفای ایرانی، پذیرای مکتب عرفاهمه

بود که در « جوانمردی و جوانمردان»ام و مسلک برند، تصوّف آغازین تا زمان روی کار آمدن شاه اسماعیل صفوی، مرمی

با بررسی «. ی اّلا علیالفت»گویند اند و روی همین برداشت است که عامّ و خاصّ میترجمه کرده« فتوّت»زبان عربی آنرا 

، و مهراب ها باقی است مانند شهر مهران مرکز استان ایالم کنونی در پشتکوهاماکن و معابدی که هنوز اثری و یا نامی از آن

، و چم مهر محل دانندکوه )مهراوکوه( در شمال باختری لرستان که جزء دلفان است و آن مکان را مردم بومی طلسم می

، و مهرگان کده که معّرب آن مهرجان قذق در نزدیکی دِرَه شهر در جنوب باختری لرستانکشکو و سیمره پیوستن دو رود 

، و غار کوگان در میانکوه و همچنین از روی مفرغ های واقع در رومیشگان« ویزنهار»کوه  ی کوهزاد در باالیاست، و قلعه

مانند آذربایجان به گوران )گبران( مشهورند، چنین به نظر مکشوفه در لرستان و وجود پیروان آل حق که در بعضی مناطق 

های اعتقدادت و اندیشه های توان گفت ریشهبنابراین می رسد که هنوز آیین مهری گرچه پویا نیست ولی زنده است.می

ربوط به مختلف اهل حق تاحدی برگرفته از ادیان ایران باستان به خصوص آیین میترایسم است. وجود مدارک و شواهد م

 رسوم و اعتقادات میترایی در معابد این گروه مذهبی تأییدی بر این نکته است.
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