
 

 

 
 ی تاریخ اسالمنامهنامه علمی ا پژوهشی پژوهشفصل

 1212چهارم، شماره پانزدهم، پاییز ساال 
 141 - 135صنحات 

 

 1آن هایخاستگاه و ذکری فرقه اعتقادی بنیادهای

 *صفرزایی عبداله
 **وكیلی هادی

 چکیده
ویژ  ایاران باه شارق جناو  فرهنیای و اجتماعی سیاسی، تحوالت در «ذکرس» فرقه

 در هجارس ازدهمساا  یا اوایا  از هااکاار ذکرس. اساط تأثیر گذارد  اساط بتوگستان
 سرگهامه پیااایی ایان فرقاه،. شاا آغااز کیچ مرکزیط به مرران یا جنوبی بتوگستان

 گهاتی طری ط یافتیانپرورش دهم( بود. وس از قرن )اوای  جونپورس محما هاسآموز 
 از ن ا  باه. اساط «موعاود مهااس»مااعی باود  رفط کاهبه شمار می هنا قار  شبه

 اَتَرای کسی به نا  محماا سیزدهم، و دوازدهم رونق ذکریان مذهبی هاس نوشتهدسط
 و بیهتر م اساات کیچ در جونپورس، از بیا قرن کمابیش یک مؤسس این فرقه بود که

باه گارو   و مرد  مراران حاکمان محتی از آرا  برخیکرد. آرا  تییین را اشفرقه شیائر
شاونا. گماان می یمت سا هااییگرو  دکرس به پیوستنا. اکنون پیروان فرقه این پیروان

 ت رارات و( عاج) موعاود مهااس ظهاور انایهاه از را شااناعت ادس مبانی آنان رودمی
 از کارد  و همرا  تأویالتی آنها را با کرد  و با گذشط زمان اقتباس ووفیانه گرسباطنی
سامان یافتاه و  هاهاس اناکی دربار  ذکرسپژوهش. تأثیر پذیرفته باشنا نیز محتی رسو 
 ها . روشن نها  اسط درستیبه آنان فررس خاستیا  و هاس تاریخیرو، ویژگیناز ای
 از اسات اد  باا کاه اسط ذکریان اعت ادس خاستیا  و فررس بنیادهاس تبیین نوشتار، این

تووی ی  شیو  با تاریخی روش به میاانی، تح ی ات و ش اهی تاریخ اس،خانهکتا  منابا
 .اسط وورت گرفته تحتیتی ا
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 دواژگانکلی
 بتوگستان. اتری، محما جونپورس، محما مهاوس، ذکرس،
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 لهئمس طرح

باه  پدیاد آماد و هناوبی بلوچساتان در هجاری یاازدهم قارن اوایال از ذکری فرقه

 سنتاهل ای ازنخست رسته فرقه ایو. منطقه، بدل شد آن در بزرگی سرچشمه تحوالت

 ، از آن(عا ) مهادی ظهور به باور گیری ازبهره با که بود چشتی صوفیانه فرقه و حننی

 سرچشمه گرفت. محمد( 142-110) هونپوری محمد هایاز اندیشه فرقه دور شد. ایو

 پاس. است موعود که مهدی کرد ادعا هندوستان در هجری دهم قرن آغاز در هونپوری

 کسای از سرانجام. مراد خود پرداختند هایاندیشه تروی  و تبلیغ به مریدانش او مرگ از

 گیاری ازبهره باا داشات، ناام( 122-1031) اتکای گماان قاوی محماد به که روانشپی

بنیااد  بلوچساتان در را ذکاری فرقاه ها،آموزه آن از خاصی تعبیر و هونپوری هایآموزه

هاای تأویل و خوانناد. آناان تنسایرهامی مهادی او را محماد خودشان هاذکری. گذارد

خااص اهارا  ایشایوه باه را ارکاان و رالضفا عرضاه و دیو کلیدی مناهیم ای ازویژه

 باه فراوان ماردم گرایش و بلوچستان اوضاع اهتماعی پشتیبانی حاکمان محلی،. کنندمی

های ساده در ایاو فرقاه. بسیار تاأثیر گاذارده اسات فرقه دوام ایو و تثبیت در تصو ،

 اواخار هاااینکاه ذکری از پاس. یافت بسی گسترش مکران ویژه دوازدهم دربه یازدهم

گراییدناد و  ضاعف آرام باهسیاسای ناابرخوردار شادند، آرام از حمایت سده دوازدهم

 اخیار هایدهه در آنان از برخی. دی ر روی آوردند هایبه کیش آنان، پیروان از بسیاری

شاناخته  پساند هادت اند که با نام گروهایو فرقه پرداخته اعتقادی و فکری بازسازی به

 قادامت گاروه فشارند، باهپای می شانقدیمی باورهای بر که نیچنیو کساشوند. هممی

 .  معروفَند پسند

 اصاول و مباانی کادام از هااذکری ایو پژوهش، ایو است که باورهاای مسئله اصلی

باازگویی باورهایشاان  و هااپرسش، شناخت ذکری به گوییپاسخ برای. اندشده اقتباس

دیادگاه  و( عا )مهادی  ظهاور اندیشاه تحقیق ایو اسات کاه فرضیه. نمایدناگزیر می

ساامان یاافتو . باوده اسات هااذکری اصاول باورهاا و خاسات اه گری،بااطنی صوفیانه

بر ایاو  ذکر، فضایل و مهدی با محوریت امام های عبادیاهرای آییو بسیار و هایکتاب

ه اناد. البتاپیادایی فرقاه بسایار تأثیرگاذار بوده موضاوع، در دو کند کاه ایاوداللت می
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هاایی پژوهش. اسات میاان در نیاز اسماعیلیان از هاذکری درباره تأثیرپذیری هاییبحا

 و های تااریخیزمیناه هناوز و اندکَناد بسایار ذکاری، دربااره فرقاه سامان یافته تاکنون

 نساخ باه آسایابادی الحاق احتشام. است نشده تبییو شاناعتقادی های مساللسرچشمه

هاای نیکاویی دربااره فرقه دست یافته و پژوهش ایو نشده منتشر مذهبی متون و خطی

کوشایده اسات. برخای از  آناان ارتداد در اثبات کالمی روش سامان داده، اما به ذکریان

تازگی باه نیاز ذکاری محققاان. اندکرده چنیو او از پیروی به نیز پاکستانی دی ر محققان

باه  پساند هادت گروه از محققاناند. ایو رسانده چا  باره بهدر ایو مقاالتی و هاکتاب

باورهای گذشته گروهی  ها وآییو ها،شخصیت از بسیاری رو، بهروند و از ایوشمار می

 و هااها و باورهاای ذکریسرچشمه اندیشاه بنابرایو، درباره. اندنکرده ذکریان، اشاره از

 .است رفتهن  صورت پژوهشی تاکنون فرقه، ایو تثبیت پیدایی و در تاریخی تأثیر عوامل

 هایردیه نوشتو و آنان مذهبی متون نشدن منتشر رازآمیز ذکریان، با توهه به مناسک

 تاریخی منابع نماید. کمبودبس دشوار می ذکری فرقه دقیق شناسایی بر ضد آنان، فراوان

گونااگون  فرآیند مراحال در آنان باورهای موهب شده است که شناسایی باره نیزدر ایو

های پژوهش ذکریان، اصلی منابع از بخشی گیری ازبهره با اشد. ن ارندهسخت ب تاریخی

 باه آگاهاان و شاناهی مناابع به کمک درباره آنان و دی ران هایپژوهش آنان، امروزیو

 پژوهش را به سرانجام رسانده است. ایو ذکری، فرقه

 ذکری فرقه

اناد. کرده یااد نیاز داهای یاا داعای و مانند مهادوی های دی رینام با ذکری فرقه از

 مهادوَی را اسات. بناابرایو، پیاروانش مدعی بود کاه مهادی موعاود فرقه ایو مؤسس

بارده اسات  ناام هااییذکری از بلوچساتان سارباز منطقه در اعتمادالسلطنه. خواندندمی

نامیدنااد ماای داعاای یااا داهاای را( شااانفرقه بنیادگااذار) مرشدشااان ق( کااه 1321)

اسات و از همایو  ذکار خوانادن فرقاه، ایاو عبادت تریونونیکا .(322 اعتمادالسلطنه،)

  نیز نام دارند. ذکری روی، فرقه

 فضاایل و( عا ) مهدی امام مهم موضوع با دو مذهبی متون ذکریان، هایکتاب بیشتر

، از ایاو دسات وحدت ذکر ،مهدی سفرنامه ،نامهمهدی ،مهدی ثنایاست.  ذکر مسالل و
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بیشاتر . اسات مهادی محماد آنان فرقه پیشوای( ع )مهدی  امام از آثارند. مقصود آنان

 تاریومهم از( 1030-1040) درافشاان محماد شیخ اشعار دیوان منظومَند. هاذکری متون

 از ناوری پدیاد آماده و محماد قماری 1102 در رود کاهبه شمار می آنان منظوم متون

 1115کارده اسات ) ، چا «وهود در» عنوان اشعاری را از او با پاکستان ذکری محققان

 دوران آناان در هن امی که نوشته شد و پیدایی ذکریان نخستیو مراحل در کتاب م(. ایو

 اصالی نساخه کاه باه آسیابادی الحق رسید. احتشام چا  فرقه خود بودند، به بازسازی

بااور دارد  آن از هااییکتاب دست یافته است، به حاذ  یاا تصاحیح شادن بخش ایو

   .(46، 1111آسیابادی، )

  و سااخو روشااو خوانااده، امااا مهاادی را محمااد ایااو فرقااه مؤسااس ذکااری منااابع

  بنیادگااذار درباااره بنااابرایو،. اناادعرضااه نکرده او تاااریخی درباااره شخصاایت دقیقاای

 پاکساتانی، مورخان و امروزیو ذکریان از بخشی. هایی در کار استاختال  ذکری فرقه

 باورناد کاه کسای از ایاو ساانی بارک. دانندمی ذکری فرقه مؤسس را هونپوری محمد

 باود. دربااره ماال ذکاری بنیادگذار فرقه پنجا ، اتکِ از نامی محمد یا هونپوری پیروان

 کایچ در بود کاه اللهینعمت فرقه مریدان از وی. است میان سخنانی در نیز چراغ خدادا

 هاا،ذکاری از گنتاه برخای (. باهsabir, 2008, 297) پرداختمی ذکری گسترش فرقه به

 نظرهاا از دوبااره و پرداخات موعظه به آمد، فرود انسانی قالب در که بود نوری مهدی

 (.Ibid)شد  غایب

فراگیاری  از پس ق( و 142) زاده شد هند هونپور در یوسف فرزند هونپوری محمد

 وی. درآماد او مریادان سالک در و کارد بیعات چشتی دانیال ها، با شیخنخستیو آموزه

هاا قمری به مکه رفات و در آن 101 در دعوی کرد و رباره مهدویتد هند در سرانجام

 بار هناد به بازگشت در هونپوری .(233 ،1145 الحسنی،)ادعایش را بازگو کرد  دوباره

 باه ساند مسایر او از راندناد و هناد فشرد. بنابرایو، او را از سرزمیودعوی پای می ایو

 از. شاد سپرده خاک به هاهمان ق( و 110درگذشت ) افیانستان فراه رفت و در قندهار

 .(330، 1210 باداؤنی،)اناد کرده یااد «کباار اولیاای اعظم»با عنوان  هندی منابع در وی

دنیاطلب. بناابرایو، کساان  و قدرت بود نه کسی طالب وارسته عارفی اند هونپوریگنته

متنقَناد، اماا  وا وفاات و درباره تولاد منابع همه. پیوستند او به علما و حکما بسیاری از
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 شاده هدایت معنای به یا به معنای موعود مهدی را خودش او که است درباره ایو بحا

 مهادوی پیادایی فرقاه او تطبیقای نامهنسب .(233-234 ،1145 الحسنی،)خوانده است 

ساامان  بارایش کاه اینامهکناد. نسابداللات می او مهدویت بر ادعای وفاتش، پس از

 سایدبو موعود مهدی محمد سید: »است چنیو ذکری هاینوشتهدست از نقل به اند،داده

 عباداهلل سایدبو الادیونجم ساید باو قاسام سیدبو موسی سیدبو خضر سیدبو عبداهلل

 اهللنعمات ساید باو اساماعیل سایدبو الدیوهالل سیدبو یحیی سیدبو یوسف سیدبو

 اهلل کارم علای ماردان شااهبو وحسای اماامبو اصایرعلی امام سیدبو باقر محمد امامبو

. (11اا 11، 1212 دامنای،) اسات یوساف فرزناد او نامه،نساب با توهه به ایو .«وههه

 و دربااری علمای با فشار اما ماندند، هند در قرن یک به نزدیک هونپوری محمد پیروان

. کماابیش (42 ،1266 احماد،)دادند  دست از های اه خود را خودشان، هایماهراهویی

 هدیاد کاردیروی با بلوچستان در فرقه ایو از ایشاخه زمانی، فاصله همیو با زمانهم

 .گرفت سر از را کارهایش

 ماال صدیقی، الحق گنته ضیا  به. اندکرده اشاره اتکی تر به محمدکم تاریخی روایات

دربااره  هارفت و در آن به سنر ح  اتک وطنش از پیش سال 450کمابیش  نامی محمد

رفات و  بلوچساتان و ایاران باه عاراق، و شام مسیر بازگشت از در وی کرد ودع نبوت

ادعاا  نباوت ساپس درباره مهادویت؛ و دید مناسب منطقه اهالی ههل سبب به را هاآن

 چیزی مهدی محمد وفات و تولد از هاذکری هاینوشته. دست(2، 1111 صدیقی،)کرد 

 قماری 122 وی ذکاری، منابع از نقل به .اندرانده سخو او غیبت و ظهور از ن نته، بلکه

 غایاب نظرها از کیچ در قمری 1031 در و کرده ظهور پاکستان پنجا  در واقع اتک، در

 شایخ هاینوشاتهدست از ،اسوالم اور مور ب ذکوری نویسانده .(10 ،1113 بلوچ،)شد 

 کرده است: نقل ماهرا، چنیو درباره ایو اشعاری قندی قصر محمد

 هنات و هنتاد و نهصد حمدا سال از بشر چون

 

 

 هندوسااااتان در بنهاااااد قاااادم او پاااااک ذات 

 تماام آماد یاوم الاف چاون مصاطنی وفات از 

 

 

 گمااانباای و بالریااب شااد نااور باااالی نااور 
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 رسید احمد پس از سال ونهبیست و هزار چون

 

 

 المکااان هااایگاااه در بشااد پنهااان گهاار آن 

 (11 همان،) 

 هونپاوری محمد نامهنسب با ذکری، منابع در اتکی محمد ساخت ی نامهنسب اگرچه

 تااریخی شخصایت یاک دو، آناان هرگاز ایاو ناماهتوهه باه زندگی با سان است،یک

 و سااخته و خیاالی شخصایتی اتکی توان گنت که محمدبینانه میخوش اند، بلکهنبوده

 هونپاوری محماد را ذکاری مؤساس تاوانبوده اسات، اماا نمی بعدی ذکریان پرداخته

 غایاب پس از. بنیاد گذارد او پس از را ایو فرقه پیروانش، از کس دی ری بلکه دانست،

 امااکو تعیایو. یافت گسترش مکران در کیچ با مرکزیت ذکری کیش اتکی، محمد شدن

. بسیار تأثیرگذار باود ذکری فرقه تثبیت در در کیچ، های مذهبیآییو برگزاری و مقدسه

اناد خوانده مکاران را دارالملاک آن باود کاه قادیم نمکارا شاهرهای تریومهم از کیچ

 اماروز شهر ایو. بود ذکریان دارالحکومه قرن یک از بیش کیچ .(121، 1222 استخری،)

 فرقاه دینای مرکاز هام هنوز قرار داد و ایران مرزهای نزدیک پاکستان غرب هنوب در

 برای را زمینه زنی زمان آن در بلوچستان اهتماعی و فرهن ی اوضاع علمی،. است ذکری

 آورد. فراهم فرقه ایو گسترش و رونق

 عوامال دی ر از آن، از حمایت و ذکری کیش به از حاکمان محلی برخی آوردن روی

 در هاا،ذکری شادن مطرح پیش از مکران مناطق بیشتر. آیدشمار می به فرقه ایو تقویت

 واله)داشت  نام یرزام ملک عباس، شاه زمان در کیچ رانحکم. بود هاملک دست خاندان

 به گِیچْکی و ایبُلیده مهم خاندان دو ذکری، کیش شدن مطرح با .(162 ،1212 قزوینی،

 .(336، 1221 مقادم، زناد)اند آمده مکران به عمان از هاایبلیده. درآمدند ذکریان هرگه

 کااریهم باا قماری 1025 در کاه داشات ناام ابوسعید ایبُلیده خاندان از فرد نخستیو

 مکاران از هااییبخش بار و داد شکسات سرباز منطقه در را میرزا ملک گِیچکی، عیسی

 و شاهرنیک و قصارقند و کایچ بار هاایبلیاده آن از پاس .(162 عبدالمجید،) چیره شد

 از و دارد قارار کایچ شامال منزلای در دو پنج اور. مسلط شدند پنج ور بر هاگیچکی

مااهرای  .(202 ،1215 مقدسای،) رودمار مایبه ش قدیم مکران قدیمی و آباد شهرهای

 زماان آن مناابع در مکران، در او قدرت گسترش و هاذکری به ایبلیده ابوسعید گرایش
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کارده اسات  یااد مکاران در گیالنای ابوساعید فتناه از کرمان صفویه ترکره. است آمده

اند. دانساته گیالنای را او اشتباه به که است ابوسعید مقصود همیو .(23، 1261 مشیزی،)

 مکاران در زنادقاه ماروج را ابوساعید ،ایران ملوك و اوصیا و انایا تاریخ نامگم نویسنده

 .(21 نا،بی)خوانده است 

 دینار ملک و آورد روی حننی اسالم به بود که بالل شیخ ها،ایبلیده رانحکم آخریو

حکام راناد  راقتادا با سال 25کمابیش  دینار ملک. او را کشت( 1152-1111)گیچکی 

 آماد در پای از کالت حاکم نصیرخان حمله بسیار کوشید، اما با هاذکری گسترش برای

 هااذکری شامار فراوانای از شادن کشاته به نصیرخان های مکرریورش .(325نعیمی، )

پیوساتند و شاماری از آناان  حننیاان باه آناان ایو، شمار بسایاری از افزون بر. انجامید

 میاان فکاری اختالفات .(50-52نصیر، )شد  آغاز هاذکری فولا دوران و هجرت کردند

 اماروزی ذکریان از برخی. کیچ، پیدا شد بر گچکی خاندان رانیزمان با حکمهم ذکریان

آوردنااد  بادعت آناان کاایش در ماراد ماال پاادرش و دیناار ملاک کااه باورناد ایاو بار

 .(1213دوست، ایران)

 انجامیاد، ایاران بلوچساتان ویژه درباه شامار ذکریاان به کاهش که ایمسئله دومیو

ش( باود  1215دی ر )باا یاک ساربازی عباداهلل مولاوی و ذکاری گالبی شیخ درگیری

 کایچ باه ایاران هاایذکری کاه بیشاتر ماهرا موهب شد ایو .(154 ،1214 زاده،بزرگ)

 یبسیار مبلیان، تبلیغ و حکام فشار اثر بر آن، از پس .(6، 1115 درافشان،)هجرت کنند 

 باه( 1116-1152) سوم آقاخان زمان در کسانی نیز. پیوستند حننیان هرگه به ذکریان از

 روی اثناعشاری تشایع به ذکریان اندکی نیز .(122، 1243 هعنری،)پیوستند  اسماعیلیان

 سارکردگی باه هناد مهادویان کوچاک گاروه هناد، از پاکستان هدایی از آوردند. پس

باه  را آناان ذکریاان، از بخشای با تعامل جرت و بر اثره پاکستان به یدالهی الدیوشهاب

 تعاامالت در ایاو اثار گسست ی آشاکاری بار. کردند نزدیک ها و باورهای خوداندیشه

 دانناد،می مهدی را هونپوری محمد تعاملند و در مهدویان با کسانی که. پیدا شد ذکریان

 مهادی را اتکای محماد و کننادرفتاار می سنتی معروفند و کسانی که «پسند هدت» به

 ایاران ذکریاان امروز .(52، 1210 سرافرازی،)شوند شناخته می «پسند قدامت» دانند،می

. اندپراکنده سرباز کوهستانی مناطق در چابهار توابع از دشتیاری بیت گرمیو روستای در
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 ساند حتای و کراچای گاوادر، بیله، لس کیچ، پنج ور، شهرهای در نیز پاکستان ذکریان

 و اعماال باودن بر اثر سر ی آنان دقیق آمار آوردن به دست .(sabir, 2008, 293)یَند زمی

 .شان، کمابیش دشوار استدینی مناسک

 باورها

گونااگونی  هایخوانِش به دینی متون زیرا ها کار آسانی نیست؛باورهای فرقه بررسی

 نیاز در تأویال تعبیر، و تنسیر ها، افزون بردرباره برخی از فرقه. شوندمی تعبیر و تنسیر

 رازوَرانه و گرادرون هایپژوهش درباره فرقه شود.تر میاست. بنابرایو، کار مشکل میان

 کماابیش نانوشاته تااریخی گذشاته. اسات از اینهاا دشاوارتر بَساته، مناسک و با اعمال

 رفرآیند تطاو به شناخت مکتوب تاریخی افزاید. منابعبر ایو مشکالت می نیز بلوچستان

باره، تاریخی در ایو منابع کنند، اما بر اثر کمبودها، بسیار کمک میباورهای فرقه تاریخی

 از هاارود ذکریگمان مای. کمابیش دشوار است هاذکری از شناختی یابی به چنیودست

 گذرانده باشند: را تاریخی مرحله سه دید اعتقادی

 نشده بودند؛خود دور  اصلی بدنه از هنوز . سرآغاز پیدایی که1

 دینای احکاام تعطیلای و گریباطنی تأویل، اغراق، انحرا ، آن، در که میانی . دوره3

 پیدا شد؛ آنان درونی شود و زمینه انشعابدیده می ذکریان نزد

 شدند. بزرگ منشعب گروه دو در آن به که است اخیر . سده2

 شود:می بررسی بخش سه در هاباورهای ذکری تاریخی، مرحله سه توهه به ایو با

 معاد و أمبد الف( توحید،

 صانات و ذات دربااره بااور باه مهمای اختالفی مسئله ذکریان، مذهبی بر پایه متون

 قالاب شاان، کماابیش درنخستیو مرحله تاریخی فرقه آنان در. نیست آنان میان خداوند

 معاد تیح و آفرینش مبدأ قدر، و قضا توحیدی، مسالل درباره حننی فقه و اشعری کالم

 نخساتیو باود، ذکریاان از که قصرقندی محمد شیخ اشعار بیشتر مضامیو. اندیشیدندمی

 وحاده» ،«اهلل سابحان»های عنوان شعرهایی با او در. ا است ا تعالی باری درباره وصف

 توحیاد ذکر به و...، «خدایا فریادرس» ،«یا اهلل» ،«استینر اهلل» ،«ب و اهلل هل» ،«اهلل اال الاله

رود، فراوان او به شامار مای اشعار چیوگل که ابیاتی و برای نمونه، در پرداخته اوندخد
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 :است سروده چنیو

 کرساای تااا عاارش گواهنااد تااو وحاادت بااه

 

 

 اهلل یااااا حصااااار نیلاااای گنبااااد و زماااایو 

 توحیاادت وصااف بااه هااازبان هملااه گشاااده 

 

 

 اهلل یاااا کوهساااار بااار و بحااار خااادمت در 

 ذات بااه اساات مقاادی و قیااوم و دالاام و قااالم 

 

 

 صاانات و اساات ثنااا هساات عطااا ساازاوار او 

 حیاااات و ماااوت راقماااه ازل حکااام از زده 

 

 

 نبااات و همااادات و حیااوانی و انسااانی روح 

 (31 - 12، 1115 درافشان،) 

 همه آفرینش»های عنوان با اشعاری در خداوند، ی ان ی وصف افزون بر محمد شیخ

 ویژه معاادباه مبادأ باه ،«آدمی مرگ» و «حساب یوم» ،«خدا دیدار طلب» ،«هویان طلب

گرایید و می تقدیر به بیشتر او همچون اشعریان وی، کرده است. با توهه به اشعار اشاره

شاماری  ماذهبی با توهه به متون. کردمی اشاره خداوند بصری دیدار و هسمی معاد به

 شاان معتقاد بودنادمهادی شأن الوهیات و وهود وحدت آنان به میانه، دوره ذکریان از

 حتای و کالناات دی ار آفارینش واسطه را مهدی ایو، بر . افزون(21، 1211 آسیابادی،)

 ساوم مرحلاه در پسند هدت شاخه .(321-340نعیمی، )دانستند می ههان اداره واسطه

نخست منطبق بودناد و ذکریاان  مرحله ذکریان با بیشتر )دوره انشعاب( از دید اعتقادی

 .اندیشیدندمی میانه دوره ذکریان ندهمان پسند قدامت

 امامت و ب( نبوت

اوسات.  رتباه و های ااه ،(ع )مهدی  امام ظهور ذکریان، اعتقادی مسئله تریوبنیادی

 مهودی ثنوای و مهودی سوفرنامه ،ناموهمهدیهاای باا عنوان فراوانای هایذکریان کتاب

 کاه زمانی تا هونپوری مدمح زمان از. کنداند که به نیکی بر ایو دعوی داللت مینوشته

 از پاس آن، و هونپاوری محماد دانساتو تنها بر مهادی کوشیدند،می هند در مهدویون

شاد تأکیاد می زور، به اقدام و اهبار حد در منکر از نهی و معرو  به امر اصل به توهه
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 پیاروان. ندارناد او نبوت ادعای از نشانی زمان آن هندی منابع .(116 ،3 ،1212 فرشته،)

 بلوچساتان در هناد، فراوان فرارویِ آنان در هایتوهه به محدودیت با هونپوری مدمح

 در ذکریاان پیشاوای مهادی محماد. کارد آرام تیییارآرام کردشانروی شدند و متمرکز

 نخساتیو، پایه باورهاای ذکریاان بر. شد مطرح «موعود مهدی»نخست با نام  بلوچستان

 مهادی محماد آمدنش نویاد داد، همایودرباره ( ص)محمد  حضرت که موعود مهدی

کتابی  .(44، 1210 سرافرازی،)کرد  نخواهد ظهور دی ری مهدی قیامت تا بود و ذکریان

 آن»بااره چنایو آورده اسات: در ایو «هایو کاون ذکاری»با عنوان  های ذکریاناز کتاب

 و انساانی صورت به زمیو به شهر قطبی سمت بام سنیدی وقت دوشنبه شب در هناب

 فارود 122 ساال در کاوهی بلنادتریو بار اتاک کوهستانی منطقه در درویشی لباس در

چنایو  نامهموسی بخش در قندی قصر محمد شیخ نیز ابیات .(10 ،1113 بلوچ،« )آمدند

 :نقل شده است

 کتاب اهل خود تنسیر در گنتند آن هی

 

 قدساایان سااروریو درآیااد مکااه هانااب 

 روغد الجملهفی استقولیباطل خیالایو 

 

 گمانبی درآیدمشرقازسویمهدی زآنکه 

 انجماو بهتاریو عاالم باه آمد گمانبی 

 

 آن از بعاد نیایاد هام نبوده دی ر مهدی 

 (22، 1115 آسیابادی،) 

مااهرا پایاان  باودن، موعاود مهادی ادعای از یا پیروانشان پس مهدویت نزد مدعیان

 پای رو، دررساید. از ایاوسرانجام می آنان به هایآرمان ظهور، ادعای یافت؛ زیرا بانمی

هاای ویژگی که کردندمی کردند؛ یعنی نخست وانمودتازه، ماهرا را دنبال می هایآرمان

 مُصلح و ظهور عصر هایکرد که ویژگیروشو می زمان گذر موعود را دارند، اما مهدی

مطارح  آن از فراتار گیاری کاار، ادعاهاایپی موعود، در آناان نیسات. بناابرایو، بارای

 ذکریاان ماذهبی متاون از نقال باه. است صادق نیز دعوی درباره ذکریان ایو. کردندمی

 دیاو که ان اشتندویژه پیامبرخاتم( میپیامبر )به را مهدی آرام محمدآرام آنان میانه، دوره

 نسابت او باه( ص) اساالم بسیاری را از مناقب پیامبر مناقب ای داشت وتازه شریعت و

 نازد مهادی محماد دانساتو «المرسالیو خاتم» ادعای .(12، 1211 آسیابادی،)دادند می

 باود. بناابرایو، متعارض( ص) محمد حضرت بودن المرسلیو خاتم با ذکریان، از برخی

 ای ازنموناه. آوردناد روی دی اری سااخت ی هایداساتان تعارض باه ایو توهیه برای
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 .(1، 1111صادیقی، )آمده است  مالکماالن نامهمعراس باره، دردر ایو هاداستان بلندتریو

همچاون  شاود کاهدیاده می نیاز آناان برخی از اذکاار مهدی، در محمد نبوت به اعتقاد

 ناور اهلل اال الاه ال: »اسات چنایو هااذکری اذکاار از نمونه چند. تشهدَند و طیبه کلمات

 اال الاه ال» ،«اهلل رساول مهدی محمد نور پاک نور اهلل اال اله ال» ،«اهلل رسول مهدی محمد

 ایاو .«االمایو الوعاد صادق اهلل رسول مهدی محمد نور پاک نور المبیو الحق الملک اهلل

 آییو ذکرخوانی اند، درشده اقتباس مهدی سفرنامه و تجلی نور ،وحدت ذکر که از اذکار

   .(31-33، 1111 آسیابادی،)شوند می بارها خوانده شانگانهپن 

دانساتند.  هنس ناور از را مهدی رفتند و حتی نیز فراتر ایو زا ذکری شیو  برخی از

 متعاال خداوناد باا و رفته باال عالم به که بوده نوری بلکه درن ذشته، مهدی از دید آنان

اناد آورده چنیو نامهمعراس و مهدی سفرنامه .(12، 1211 آسیابادی،)شده است  نشیوهم

 هاا،از دید ذکری .(21همان، ) «منه انه و منی هو قال» :فرمود مهدی شأن در خداوند که

 و اولیا انبیا،. آفرید مهدی نور از را دی ر همه کالنات و خودش نور از را مهدی خداوند

 نقال مهادی از الری عزیز. اندکرده حاصل فیض مهدی نور تنها از مقدسه مقامات دی ر

نعیمای، )آفرید را نمی اندرونش و دنیا ها،آسمان خداوند نبود، مهدی کرده است که اگر

 ادعاها، در سخنان بخشی ایو که باورند ایو بر پسند هدت شاخه ذکریان .( 321 -341

 آوردند. بدعت ذکری کیش در آمده است که میانی ذکریان از

 آسمانی ج( كتاب

 بااور باه. است آسمانی کتاب ذکریان، بران یز نزدمناقشه دی ر موضوعات اعتقادی از

 منقاول مهادی محماد از کاه اسات صحیح قرآن از تنسیری و توضیح ،آنان از بسیاری

 آن از هاز  ده کاه بوده هز  چهل فرقان» :اندآورده مهدی ثنای و مهدی سفرنامه. باشد

 بارای موهاود هاز  سای و است باطو اهل مخصوص هز  ده کرده که انتخاب مهدی

 کاه اسات اهرا چنایوما بنابر دی ار روایاات، .(11، 1211 آسیابادی،« )است ظاهر اهل

دیاد و خداوناد  آنهاا نازول پیش از را آسمانی هایهمه صحینه محنوظ لوح در مهدی

 دی ار هاایکتاب از مهدی. برگزیند خودش برای ایصحینه رخصت داد تا او بزرگ به

 هاا،گنتاه ذکری به هز  ده ایو. برگزید هز  ده فقط قرآن، هز  چهل از و مسئله چهار

 هماان در کاه اسات االسورار کنوا یا بر ان مجموعه ایو نام دند وبو رمزهای خداوندی
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مباحاا  رغمباه .(1، 1111 صادیقی،)شاد  ناازل او بر کیچ در کهور درخت کنار زمان

 اشاعار مانند دیوان آنان متون از هایی در برخیبیت ذکریان، آسمانی مطرح درباره کتاب

 کند:می داللت به قرآن آنان کامل اعتقاد و ایمان بر هست که درافشان محمد شیخ

 ایاو است هبرالیل که سید یافت

 

 ایمااان سااوی ره نموداساات کااه 

 قاااارآن درسااااتیو  راسااااتی 

 

 بیاان نماود عیاان سامان به چون 

 (50، 1115 درافشان،) 

در  هاییکارده اسات، اماا بادبینی تصاحیح را کسی از ذکریاان درافشان اشعار دیوان

 ابیاتش، از بسیاری در ناظر بوده و او به قرآن یو اشعار،ا باره هست. با توهه به روحایو

 آثاار در آشاکار تنااقض شاید ایو. است برده فراوان به کار مناهیم در را قرآنی مضامیو

 به بعدی مراحل در ذکریان مرتبط بوده باشد و آنان عقاید تاریخی تطور سیر به ذکریان،

. باشاند پرداختاه قارآن از هاییبخش شگزین و به آورده روی قرآن آیات تعبیر و تأویل

 میاناه دوره مناابع شاماری از شاده اسات و بارها یاد ذکری غیر منابع در التأویل بر ان

 خاصای محققان مطلاب از یک اما هیچ اند،کرده اشاره آن به نامستقیم یا مستقیم ذکری،

 عنَناد. بادلمذ اشخاارهی وهاود نکرده است. البته همه آنان به ارهاع کتاب ایو را به

درازدامنای دربااره آناان،  میادانی تحقیقات در ذکریان، زمینه معاصر در محققان از خان

آنها  که شودمی داریآنان ن اه )مساهد( هایذکرخانه در قرآن از هاییگنته است: نسخه

 نیز هاذکری پسند هدت شاخه امروزی اند. محققانکرده چا  پاکستان حننی را ناشران

 هاای یااد شاده، انکاارباا ویژگی التأویول بر واننام  را با آسمانی کتابی یخاره وهود

 فشاار اثار بار معاباد ذکریاان در قارآن از هاییشاید نسخه .(sabir, 2008, 302)کنند می

 بر وان ناام باه کتاابی وهاود البتاه اثباات. پیدا شده باشد آنان سنی سای اننقدهای هم
 آیاات تأویال بحاا نبوده باشند، عنوان ایو با کتابی چنانچه و نیست پذیرامکان التأویل

 .است انکارناپذیر آنان، نزد دینی از احکام برخی تعطیل و قرآنی

 های عبادیآیین

 مقدسشاان متاون اسات کاه هاییفرقاه شاناخت هایراه های عبادی، ازبررسی آییو

آشاکار  و داناهآزا صاوفیانه، دینای هاایاقلیت و هاهای عام فرقاهشود. آییونمی منتشر
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 صاورت به بسته، و کوچک هایگروه در بیشتر آنان های خاصاما آییو شود،می برگزار

ها بارای شاناخت روش بهتریو از ذکریان بررسی آییو عبادی. پذیردصورت می تعلیمی

 آن بار هاساال کاه ذکاری پیروان از رود. بسیاریبه شمار می باورهای آنان ها واندیشه

هداگاناه  مراحل علل و دالیلی در به اند،ها فعاالنه شرکت کردهآن آییو در و بوده کیش

های اهرای آییو شیوه دقیق بازگویی برای منبع بهتریو اینان. پیوستند حننیان به تاریخی

شاود: هداگاناه تقسایم می بخش دو به ذکریان عبادی مناسک و اعمال. ذکریانَند مذهبی

 مستحبات. و نوافل یا کارهای آیینی و فرالض و ارکان

 رود. آناان فارالض و تکاالیف باه شامار مای و از ارکاان هااذکری نزد خواندن ذکر

  اوقااات کمااابیش در را ذکرهااا و وِردهااای خاصاای آن هااای بااه و خوانناادنمی نماااز

  نیاز هونپاوری محماد .(33 ،1211 آسایابادی،)آورناد بار زباان می گاناهپن  نمازهای

  ارکاان و اصاول بارد، اماا باه بااال تاا ساطح تکلیاف هاویرا نزد مهاد مقام ذکرخوانی

  در را اذکااار هاااذکری .(61، 1210 ساارافرازی،)بااود  بناادپای ویژه نمااازبااه شااریعت

 و ایساتاده آهساته، و آشاکار فاردی، و همعای هایصاورت به عام و های خاصآییو

باه شامار  گاناه پن نمازهاای هاای زیو آنان که وارتکلیف اذکار. کنندمی زمزمه نشسته

 رود، چنینند:می

  «گْوَرْبام» . ذكر1

برگرفتاه  بلوچی ایواژه گوربام. شودمی آشکارا خوانده آفتاب طلوع ایو ذکر نزدیک

همعی و همراه با رکاوع و  ذکر صادق. ایو صبح طلوع با است؛ یعنی مقارن بام خور از

 شود؛سجده خوانده می

 «روچ نیم ». ذكر2

پنهاان و هام آشاکار و در  هام ظهر روز است. ایو ذکر هن امنیم معنای نیم روچ به

 شود؛می خوانده قالب هماعت

 «زرد روچ» . ذكر3

 غاروب شاود. ایاو ذکار پایش ازمی رنگ زرد خورشید که هن امی یعنی روچ زرد؛

 شود؛می پنهانی و فردی همراه با رکوع و سجده خوانده خورشید
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 «سرشپ» . ذكر4

 شود؛می آشکارا و همعی خوانده قت عشا(ایو ذکر آغاز شب )و

 «شپی نیم» . ذكر5

شود می آشکارا خوانده همعه هایتهجد( پنهانی و شب ایو ذکر نیم شف )مانند نماز

 .(12-14 ،1111 صدیقی،)

 همچاون مساجد آناان نازد ذکرخاناه. خوانندمی هاذکرخانه اذکارشان را در هاذکری

الزم نیسات. بناابرایو،  آناان نازد قبلاه باه توهاه. ردندا مناره و محراب منبر، اما است،

 نحاو» و «اهلل وهاهُ فَثم تولوا فاَینما»  آیات به استناد با ندارد. آنان ذکرخانه آنان مِحراب

 باه گردن رگ از حاضر و ها همه که خداوند باورند ایو بر ،«الورید حبل مو الیه اقرب

الزم  ذکرخاوانی و هن اام اهارای عباادت آناان زعم بنابرایو، به. است ترانسان نزدیک

 معاصر درباره آنان؛ یعنی اینکه نیست به سویی متوهه شوند. البته با توهه به نقد حننیان

محاراب و  ظاهر به است، کیچ در واقع مراد کوه آنان کعبه و باور ندارند ذکریان به کعبه

 .(sabir, 2008, 301-303)اند ساخته هایشانای در ذکرخانهمناره

 زکاات ساهم را دهم یک مال، چهلمیک های به گیرند وسخت درباره زکات ذکریان

موهاب  آناان، نازد مال( دهم)یک وهوب ادای زکات .(31 ،1410 لدهیانوی،)دانند می

 شاانحننی ساای انرو، هماز ایو متهم شوند و اندوزیمال به شده است که پیشوایانشان

 آسایابادی،)در برندارناد  چیزی دربااره حا  هاذکری توناند. مآنان را نقد و متهم کرده

 ماراد کاوه. کنندمی برگزار مراد کوه در ایساالنه بزرگ هایتجمع آنان البته .(30، 1211

 هااآن کاه آرزوهایشاان آناان معتقدناد و اسات زمایو ها، مرکزذکری کیچ نزد در واقع

. (sabir, 2008, 316)کو باود ساا هااآن ساال ده مهادی محماد آناان، باور به. آیدبرمی

 های مقادس سارزمیومکان به هست که مراد پیرامون کوه نیز های مقدس فراوانیمکان

 نشاینیچله و ریاضات زهاد، هاا های ااهمکان ایو از دید ذکریان،. بسیار همانندَند مکه

 کاه اندکشایده حصااری مراد پیرامون کوه ایو، افزون بر. است بوده آنان بزرگان و عُرفا

 آناان، هاای زیاارتیآییو برخای از شاود وان اشاته می حارم محدوده آن، داخل گویی

 را هماان ذکریان روی کسانی کعبه ایو از .(30-31، 3004 آسیابادی،)است  گونهطوا 

 ماراد اند کاوهکنند، بلکه مدعیمی چنیو چیزی را انکار اند، اما خودشاندانسته مراد کوه
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ناام  حااهی شاوند،می مشار  آن زیاارت باه کاه کساانی و است گاهزیارت آنان نزد

 شااید زیاارتی البتاه .(1213 دوسات،ایران) خواننادمی زیاارتی را آنان گیرند، بلکهنمی

چنایو هم ذکریاان. به کار رفتاه باشاد عربی حاهیِ معنای در همان به بلوچی، خواندن

اما  است، اسالمی هایفرقه دی ر هایگاهزیارت شبیه گاهیزیارت مراد اند که کوهمدعی

آن  از چیاازی فراتاار تااوان دریافاات کااهمی آنااان، اعمااال و بااا توهااه بااه مناسااک

در میاان اسات. آناان خاود  هاییبحا نیز ذکریان گرفتو درباره روزه. هاستگاهزیارت

 تکلینای هاایایاو، روزه افزون بار و گیرندمی روزه را کنند که سراسر رمضانمی اذعان

داری کاه وهاوب روزه باورند ایو بر دی ران .(همان)داری دارند برای روزه نیز دی ری

 تنها بخشی و نخست ذوالحجه روز داری دهروزه آن های به و منسو  آنان نزد رمضان

  .(31، 1410لدهیانوی،)واهب شده است  رمضان از

 تریوای است که عامبه اندازه مردم بلوچستان در قومی هایگرایش و هاسنت رسو 

 هایسانت .(pastner, 1973, 231)توان دیاد از آن متأثر می را نیز حننی سنتاهل اصول

یافات، بایش  گسترش و پدید آمد بلوچ قوم هیرافیای تنها در که ذکری کیش در قومی

ذکریاان باه  های محلیآییو تریومهم از آییو چوگان. ها نمایان شده استاز دی ر های

متنااوت  چوگاان، و گاوی با ناام باازی آییو باستانی ایرانیان و بارود. ایو آییشمار می

 ساماع و شاعرخوانی همراه با مذهبی هشنی و هم انی تجمعی هاذکری است. چوگان

 متعاال، خادای وصاف در سماع و رقص همراه با موزون ابیاتی و اشعار خواندن. است

آییو به  ایو در آنان برنامه وتریاصلی مراد کوه و فرقه ایو پیشوایان مهدی، ،(ص)پیامبر 

 بارای عالقاه و عشاق باا هوان و پیر و مرد و زن .(16 ،1111 صدیقی،)روند شمار می

ایساتند؛ می وارآنان دایاره همه. کنندمی گسترده شرکت هایمیدان آییو در ایو برگزاری

 دایاره یاوا وساط رقص، همراه با آواز با را ابیاتی و ماهر، آوازای خوشخواننده گاهآن

 را او ابیاات دوم مصارع شاوند ومی آهناگهم او با نیز حلقه خواند و دی ر اعضایمی

   .(26، 1211 آسیابادی،) گویندپاسخ می گروهی

 ایاو چاراغ خادادا مال هاذکری باور به. بوده است هابلوچ های قومیآییو از چوگان

دادهاای روی ( تاا باه هماهبدل کرد )سده یاازدهم آیینی مذهبی به را قومی آییو سنتی

 آداب و اصول و های فراوانی داردگونه آییو چوگان،. بزند مذهبی رن ی زندگی، روزانه
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نخسات  شاب ده آیایو چوگاان تاریوبزرگ. دارنادپاس می آن برگزاری را در خاصی

  هن اام تطاابق مااه دوباار ساالی شاعبان، پاانزدهم پایاانی رمضاان، شاب ده ذوالحجه،

. شاودمی برگزار تابستان، فصل در خرما برداشت از بعد همعه و شب با چهاردهم شب

کنناد اهارا می هااآبادی و شاهرها های دی رمیدان نیز در کوچک هایگروه آییو را ایو

(sabir, 2008, 316). شادند بایش از اماروز حاضار می گذشته در آییو چوگاان در زنان

 شاود،شامرده می ننلای ه عباادتیرغم اینکاباه چوگاان . آیایو(66، 1210 سرافرازی،)

 رود آیایو چوگاانگماان مای. داردتنرق برکناار مای از ذکریان را تسبیحی، همچون نخ

 .  باشد صوفیانه سماع و قومی هایسنت ای ازآمیزه ها،ذکری

   اعتقادی و فکری هایخاستگاه

 ها،فرقااه از بساایاری رایاا  باار اثاار تشااابهات ذکریااان، فکااری و اعتقااادی خاسات اه

 مناساک باورهاا و افازون بار زمیناه، ایاو برکناری از خطاا در کننده است. برایراهگم

 افازون بار. باید روشو شود دی ری از یکی تأثیرپذیری ارتباطی حلقه فرقه، دو مشترک

 و فراوان فکری هایگنجایی ها،فرقه از در بسیاری هااندیشه و ادیان ظاهری تأثیرگذاری

اش فاراهم گون درباارههاای نااهمزمینه را برای پیادایی خوانش آیینی، یا دیو اعتقادی

ماذهب  چنایو تنرقای در آشاکار نموناه. نماینادر  می هاییرو، فرقهآورد و از ایومی

 مهادویت، موضاوع اندیشاه ساه ذکریاان فکری درباره خاست اه. است نمایان هاذکری

 .  امل مطرحَنددی ر عو بیش اسماعیلی باطنی تنکرات و صوفیانه هایگرایش

 الف( مهدویت

 ظهاور و اندیشاه مطارح آسامانی ادیاان همه در زمان آخر مهدی و منجی به اعتقاد

ایو اندیشاه  فروع و تنسیر در اسالمی هایفرقه. است آشکارا نیز اسالم در( ع )مهدی 

باا باره در ایو تسنو و تشیع بزرگ گروه ویژه دوبه هافرقه دی ر متناوتند، اما همهبا یک

 دربااره مهادویت گاروه، دو هار فراوانی میاان افراد اسالم، بنابر تاریخ. دی ر متنقندیک

رغم باه. آشکار کارده اسات را آنان پوچ و اساسبی ادعای زمان گذر که انددعوی کرده

 اصال ،(عا ) مهادی حضرت درباره ظهور سنتاهل عامیانه تنکرات هاییبرگ و شا 

 سنن ،ابوداود سنن برای نمونه، به. شودبنیادی آنان دیده می و مهم منابع در ظهور مسئله
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باه شامار  سنتاهل صحیح و معتبر هایکتاب از که حنال بن احمد امام مسند و ترمری

 .  اندآشکارا نقل کرده موضوع را ایو ،(ص)پیامبر  بسیاری از احادیا نقل با روند،می

 آورده ( ص) پیاامبر از نقال هفراوانای با احادیاا «المهادی» بااب در ابووداود سنن

 چکیاده ایاو احادیاا ترهماه. کننادداللت می( ع )مهدی  بر ماهرای ظهور است که

 :  است چنیو

 طاوالنی را روز آن خداوناد قطعااً باشاد، ماناده بااقی روز یاک دنیا از اگر
 و پیاامبر نامهم او اسم که پیامبر بیتاهل از مردی روز آن در کرد تا خواهد

 گوناه همان کند؛ پر عدل و قسط از را زمیو است، پیامبر پدر امن پدرش نام
 . بود شده پر ستم و ظلم از که

 اباراهیم، مقاام و میاان رکاو مکاه در( عا ) مهدی امام درباره اینکه دی ری حدیا

 اناد کاه ترهماهکرده نقل پیامبر از کنند،می بیعت او با مردم کند ومی اعالم را ظهورش

 : ستا چنیو آن از بخشی

 مک اه ساوی باه کاه حاالی در شاود؛مای خارج مدینه اهل از مردی پس.... 
 کننادمی بیرون را او و آیندمی او نزد مکه اهل از هاییانسان کند.می حرکت

 و رکاو بایو در او باا پس( کندمی مخالنت) داندمی ناپسند را کار ایو او و
 .(432 ،1221 داود، ابی) ....کنندمی بیعت مقام

اناد کرده نقل مضامیو همیو با چنیو احادیثی نیز حنالبن احمد مسند و ترمری سنن

 ظهاور اندیشاه با توهه به ایاو احادیاا، .(24و  6 ،1115 حنبل،ابو ؛242 ،2ترمذی، )

بسایار تاأثیر  ذکاری، فرقه سپس هند؛ مهدوی پیدایی فرقه در سنت،اهل تنکر در مهدی

 از پاس. باود ملاک آغا مادرش نام و یوسف دسی فرزند هونپوری محمد. گذارده است

 62 را وی ساو. کارد تیییار عباداهلل به پدرش نام و آمنه به مادرش نام مهدویت ادعای

 مقاام و میاان رکاو هااآن در و رفات مکه او به. بود محمد خودش نام. اندنوشته سال

 از را منکار از نهی و معرو  به امر اصل وی. است« موعود مهدی»ادعا کرد که  ابراهیم

حاکمااان  و پادشاااهان بااه هاییبنااابرایو، نامااه. دانسااتمی هایشبرنامااه اصاالی اصااول

-30 ،1212 دامنی،)فراخواند  خودش مهدویت به را آنان و نوشت های پیرامونشمنطقه

 کسای از زماان کاه درفشاردند؛ چنانبسایار پاای می اصال ایاو بار نیز او پیروان .(11
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 باه ق( 155) ساوری شااه زماان باا سالیمهم که عاللی شیخ شهیرتریو پیروانش؛ یعنی

 باازار و شاهر در و هماراه وقت همه سپر و شمشیر» شد، کشته الملک مخدوم تحریک

 آن تیییار هباراً و قهاراً شد،نمی مؤثر اگر و منع مدارا به اول دیدند،می نامشروع ها هر

یاافتو احادیاا پار شادن  ققبرای تح آنان .(116 ،3 ،1212 فرشته،) «دادندمی نامشروع

 زدند.به چنیو کارهایی دست می مهدی، ههان از عدل و داد پس از قیام

اسات، اماا انادک  چنیو هاذکری اتکی( نیز نزد )به گمان محمد مهدی محمد داستان

 ظهاورش از بلکاه نکرده، اشاره او تولد شود. برای نمونه، بهباره دیده میتناوتی در ایو

 ملقاب کارده و نساب او را باه مهادی به دانسته و عبداهلل فرزند نیز اسخو گنته و او ر

 دربااره مهادویت هاآن و رفت ح  به نیز او .(10، 1211 آسیابادی،)اند رسانده سادات

 کارهاای ایاو و هابه اندیشه بلوچستان و هند هامعه البته .(2 ،1111 صدیقی،)ادعا کرد 

هاای متنااوت موهاب شاد کاه در یاو واکنشدی ر پاسخ دادناد و امتناوت با یک دو،

 با توهاه باه حضاور علماای بسی دور شود. مهدوی فرقه از ذکری فرقه بعدی، مراحل

 اماا نیاماد، آنان فراهم هایاندیشه و فراگیری ادعاها ای برایهند، زمینه هامعه در بسیار

 تصاو ، باه هاافراوان مردمان آن گرایش و علمی ناآگاهی بلوچستان، اوضاع اهتماعی

 حااکم هایخانادان پیوساتو. ب رایناد او هاایآموزه و اتکای که به محماد موهب شد

 از هاادور شادن ذکری در نیاز آن شادن حکاومتی و فرقاه ایاو باه گِیچکی و ایبلیده

 تأثیر نبود.بی مهدویون،

 ب( تصوف

 نازد هونپاوری محماد. اسات های صوفیانهاندیشه ذکریان، اعتقادی خاست اه دومیو

. درآماد او مریادان سالک در و کارد بیعات او باا درس آموخات، چشاتی دانیال شیخ

 نخست باا عاللی شیخ. کردند بیعت چشتی سلیم شیخ با نیز هونپوری محمد هانشینان

 سلسله. پیوست مهدویون به نیازی متأثر از عبداهلل اما بود، کرده بیعت چشتی سلیم شیخ

 فراوانی داشات. پیاروان طریقات پیروان نده در که است صوفیانه هایسلسله از چشتیه

 مقادم طریقت بر آنان نزد شریعت. کنندبسیار توهه می دیو احکام و شریعت به چشتیه

 که اندازه همان به است و مستعد ظرفی واقع همچونبه تصو  .(302 ،1265 آریا،)بود 

 باه شاریعت تصو ، هایاز سلسله رو، برخیایو است. از کنندهکند، منحر هدایت می
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 ادعاای و صاوفیانه گذرانادن مراحال رغمباه هونپاوری محماد. کردندبسیار توهه می

 صاادقان، باا صاحبت دنیاا، ترک. بود بندپای دیو شرعی احکام و به شریعت مهدویت،

 اصاول تریومهم از هجرت، و کثیر ذکر حق، دیدار طلب اهلل، علی توکل خلق، از عزلت

 ورع، گانه )توباه،هنت سوی دی ر مقامات از .(235، 1145 الحسنی،)بود  هند مهدویون

 ساجادی،)دارد  خاصای شاهرت نیاز عرفا و صوفیان رضا( نزذ و توکل صبر، فقر، زهد،

. خوانَناددی ر همیاک صوفیان باا گانههنت مقامات با هند مهدویون اصول .(30، 1226

او،  مهادویت ادعاای مرغباه هونپوری محمد هایاندیشه بر حاکم های صوفیانهاندیشه

 از نیاز را مریادانش نباود. او حتای متمایال سیاسی مسالل و قدرت حکومت، به هرگز

 .(61، 1210 سرافرازی،) دادپرهیز می حکومتی و شرکت در کارهای سیاسی

 در آثاار ذکریاان نزدیکَند، تصو  گانههنت مقامات با که مهدوی فرقه بنیادیو اصول

 باا صاحبت دنیا، مانند ترک اصول ایو برای نمونه، برخی از شوند.دیده می نخستیو نیز

 اشاعار و هاای ابیااتعنوان خادا، دیدار طلب و اهلل علی توکل خلق، از عزلت صادقان،

 هایاندیشاه باوی و رناگ .(21-12، 1115 درافشاان،)درافشاانَند  محماد شایخ دیوان

بارای نموناه، . شودیده مید نیز درافشان محمد شیخ دیوان ابیات از بسیاری در صوفیانه

 :است آمده اشعارش از بخشی در

 نجاات به بری راه که کامل مرشد ب یر

 

 ماانی سانر در کاه هاهل صحبت م یر 

 تو بر کند کشف تا باش پیری صحبت در 

 

 ظال  و ناور معروفای دل و عز  محبوبی 

 (21-40همان،) 

 عنوان با سی را از پیشوایان کهمکلنَند ک مرد(، و )زن افراد از یک هر هاذکری باور به

 خود برگزینند و با نظارت وی، مراحل سالوک مرشد و استاد کنند،می یاد آنان از «سید»

. شبیه است صوفیان گرفتو به بیعت هاییتناوت اندک با ذکریان آییو بیعت. ب ذرانند را

(sabir, 2008, 312-313). و ای داردویاژهآییو  و اصول ها،ذکری نزد مرشد و مرید رابطه 

اا  مریاد ارتبااط .(Minorsky, 1964, 309)ماناد می حق اهل نزد ا مرشد مرید به ارتباط

 و کردسااتان ای ناازد یزیاادیانای از چناایو رابطااهبااه گونااه حتاای هااا،ذکری ناازد مااراد

 هااذکری نازد ساداتی .(Rexheb, 1984, 160)شبیه است  نیز وآلبانی آناتولی هایبکتاشی

شاهیر باه شامار  ذکریاان از خاصای افاراد اعقاب از شوند کهبرگزیده می «دمرش»با نام 
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 باا چراغَناد کاه خادادا ماال نوادگاان و فرزنادان از مرشادان، ایاو برخای از. روندمی

از . اندهن ی عبداهلل میر فرزندان از آنان سادات برخی از. دارند نسبتی نیز هااللهینعمت

 و قصارقند باه کاه اسات بیادادی هنیاد نوادگاان زا هن ای عباداهلل میر ها،دید ذکری

 مریادان از الری عزیز. اندالری عزیز نوادگان از شماری از آنان نیز. کوچیدند بلوچستان

 .(sabir, 2008, 312-314)بود  مهدی محمد خاصان و

 صاوفیه هماعات باا ذکریاان دی ر مشترکات عقیادتی از بسیار بر ذکرخوانی، تأکید

دی ر متناوت باشاند، اماا با یک ذکریان شیوه ذکرخوانی و صوفیان شاید وِردهای. است

 نازد آیایو چوگاان. شامرَندرا مهام می تنکار و تادبر ذکر، نشینی،خلوت گروه دو هر

 بیشاتر. است آمیخته قومی و آییو محلی با و پذیرفته تأثیر صوفیانه سماع از نیز هاذکری

 ذکریاان .(315 ،1265 آریاا،)دانساتند می شروطی مبااح با را سماع هند، چشتیه مشایخ

 مساالل باه طریقات، به اتکا و شریعت دور شدن از با صوفیانه برخی از مکاتب همانند

به باور بسیاری ازمحققاان، مااهرای دور . پرداختند روایات و آیات تأویل و گریباطنی

 و تآیاات و روایاا تأویال و بااطنی مساالل به آوردنشان روی و شریعت از شدن آنان

 متأثر بوده است. اسماعیلیان ها، ازدیو نزد ذکری از احکام برخی تعطیلی

 ج( اسماعیلیه

 و شادند کشاته اساماعیلیان از بسایاری باه واساطه ایلخاناان، الَموت سقوط از پس

 ایاران در آناانی کاه. کوچیدناد همچاون هندوساتان ساایههم مناطق به آنان از بسیاری

 .(412-411، 1225 دفتاری،) ه و کارهایشان را دنبال کردندتقی صوفیانه لباس در ماندند،

 مکاران باه پیراماونی، منااطق باه ماهرای هجارت اساماعیلیان برخی از اسماعیلیان در

 ایلخاناان خطار از هاای گرفتناد تاا کیچ، کوهستانی مناطق و سرباز دره کوچیدند و در

کارشاان را پای گرفتناد، در کشاور ماندناد و  صاوفیانه لباس با که آنان. محنوظ بمانند

 ،1210 سارافرازی،)شادند  متمرکز اراک(، در )واقع انجدان در سده نهم اواخر سرانجام

پاس از . شدند تقسیم شاهیقاسم و محمدشاهی هایشاخه به با گذشت زمان اینان .(53

هجارت  و سرگردانی دوران انجدان، اسماعیلیان عرصه تنگ شدن و گیری صنویانهای

 شااخه صانوی از اساماعیل شااه زماان در انجادانی طااهر شااه. شاد آغاز دوباره آنان

 تقیاه هااآن در وی البته. او را پذیرفتند دکو شاهیاننظام و گریخت هند به محمدشاهی
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 نیز شاهیانقاسم .(13-12، 1221 معزی،)خواند می اثناعشری شیعه را خودش و کردمی

 رواباط سارانجام. نمودنادمی اثناعشاری هشایع را خودشاان و کردندمی ای تقیهگونه به

 کاه اماامگراییاد؛ چنان تیرگای باه طهماسب، شاه دوران اواخر آنان با صنوی حکومت

 زندانی پس از .(113همان، )ق(  111افتاد ) زندان به میرزا مراد یعنی شاهی؛قاسم شاخه

  اعاتهم آن از بسایار اماوال و رساید قتال باه متابعاانش از کثیاری هماع» مراد شدن

  باه هادایا و تحاف مکاران و کایچ و ساند والیات تماامی از چاه شاد؛ خزاناه واصل

 ،1213 تتاوی،)« افتااد باشاانقزل باه دسات هنساه باه مجموع و بودند فرستاده ایشان

 ذکاری، پیدایی فرقاه با زمانهم سده دهم اواخر بر پایه ایو روایت، اسماعیلیان .(5112

 .  اندداشته پیروانی مکران در

 باا آوردناد تاا روی مکاران به الَموت سقوط از پس اسماعیلی گمان قوی، پیروان به

محناوظ  بلوچستان، کوهستانی مناطق به شدن پناهنده و ایلخانان مرکز گزیدن از دوری

 خواندنادمی ساید زماان، را در آن بلوچساتان اسماعیلیان محلی، منابع از نقل به. بمانند

 راه از و ها گریخاتآن از شدنش، زندانی از پس اندکی میرزا مراد .(30 ،1212 دامنی،)

 در ماهرای فرار، باا وی .(5114، 1213تتوی،)رفت  قندهار به مکران و کیچ الر، شیراز،

گارد آورد  آناان فراوانای از وهوهاات هناد، و مکاران فارس، در به پیروانش سرکشی

بنیاد یافات.  مکران در زمانی فاصله همیو در درست ذکری کیش .(522 ،1225 دفتری،)

افزون بر ایاو . محتمَل است های اسماعیلیاناندیشه از ذکری فرقه رو، تأثیرپذیریاز ایو

 روایاات و آیاات، تأویل زمینه ذکریان در و مشترکات اسماعلیان زیستی،هم و زمانیهم

شدن  کند. نیز دوررا تأیید می دیو، ایو تأثیرپذیری برخی از احکام تعطیلی و هاییهابه

 از آناان تأثیرپاذیری در تقویات عامال دی اری رفتاار، بااور و در مهدویان از هاذکری

 دیو، نازد احکام تعطیل یا هاییهابه و آیات تأویل مانند مساللی است؛ زیرا اسماعیلیان

 و تاریخی منابع تأثیرپذیری، بر اثر کمبود رغم درستی محتمَل ایوبه. رای  نبود مهدویان

در  خااص، هایتاأثر شخصایت و تاأثیر دی ر وآنان با یک دقیق عامالتت روشو نبودن

 . گنت سخو باید احتیاط باره باایو

 نتیجه

. باود هناد در هاذکری مذهبی نحله انشعاب آغازگر آغاز سده دهم، هونپوری محمد
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باوده  اتکای شاید محمد که پیروانش را کسی از ذکری فرقه او، از بعد قرن کمابیش یک

 باه مکاران در دوازدهم و یازدهم قرون هاقدرت ذکری. گذارد پایه بلوچستان رد باشد،

 افاول و ضاعف و باه دچار شادند داخلی به انشعاب هاذکری آن از پس رسید، اما اوج

موعاود  مهدی از دید آنان. عرضه کردند دیو اصول از آنان خوانش خاصی. روی نهادند

 باور داشاتند مهدی برای امامت از باالتر یبه های اه آنان حتی کرده است. ظهور( ع )

 بارای. پرداختند دیو احکام از برخی هاییهابه و تعطیل به روایات، و آیات تاویل با و

 کاه موضاوع نااگزیر اسات ایاو باه توهاه فرقاه، نخستیو ایاو هایخاست اه شناسایی

موضاوع  امار ایاو اعتنایی بهبی. شد فراوان متطور تاریخی مراحل در هاذکری اعتقادات

ویژه هاای بعاد باهدوره اعتقادی هایویژگی از محققان با موهب شده است که بسیاری

باشاند.  هااذکری اصاول های باورهاا ودر پی شناخت سرچشامه آنان، معاصر باورهای

های ذکریان اماروز، اعتقادات و اندیشه نخستیو با های ذکریاناندیشه و باری، اعتقادات

 و تااریخی مراحال تنکیاک با های آنانهای اندیشهسرچشمه بلکه بسیار متناوت است،

 اندیشاه نخساتیو از بناابرایو، ذکریاان. شاودروشاو می آنان بهتر اعتقادی مسالل تطور

 اهتمااعی و باه کماک محایط فرهن ای و بردناد بهاره صاوفیانه تشکیالت و مهدویت

 فرقاه، ایو پیدایی آغازیو هنقط. کردند آغاز منطقه ایو در کارشان را زمان، آن بلوچستان

 باا آناان گساتراندن کایش کار و شیوه و «موعود مهدی»با نام  آنان پیشوای طرح ادعای

 و آرام درباره های ااهآرام های بعدیدوره در هاذکری. آهنگ بودهم صوفیانه تشکیالت

. پرداختناد دیاو احکاام هاییهاباه یاا تعطیال و تأویال باه کردناد و غلاو مهدی مقام

 دچاار و های غالیانهاندیشه در آنان شدن غرق اسماعیلیان، از محتمَل ذکریان ثیرپذیریتأ

 مراحال در آناان اعتقاادی باه تطاور محلای، و قاومی هایسنت و هابدعت با شدنشان

 انجامید. بعدی تاریخی
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 نامهکتاب

 تهااران، انتشااارات ،پاکسووتان و  نوود در چشووتیه طریقووت ،(1265) غالمعلاای آریااا، ا

 . زوار فروشیکتاب

 دامنای، محمدابراهیم ترهمه ،بشناسید را  اذکری ،(ق 1211) الحق احتشام آسیابادی، ا

 .آسیاآباد رشیدیه پاکستان، هامعه تربت

 پاکستان، مجلس چا  دوم، تربت ،اعمال و عقائد کی مر ب ذکری ،(م 1111)ااااا  ا

 .نبوت ختم تحنظ

 مصار، دار شااکر، محماد رح احمادشا ،المسند ،(م 1151) محمدبو احمد حنبل،ابو ا

 .المعار 

 و الطباع علای، قااهره، ملتازم ساعد تعلیق احماد ،داودابی سنن ،(ق 1221) داود ابی ا

 .النشر

 محمادهعنر و لطنای نقای ترهمه ، ند در اسالمی تفکر تاریخ ،(1266) عزیز احمد، ا

 .کیهان تهران، انتشارات یاحقی،

 نا؟بیتهران،  ،اسالمی بارگ المعار  رهدای ،«بلوچستان و بلوچ» ،(1222) اسپونر ا

 اسااعدبو محمااد ترهمااه ،مسووالک و ممالووک ،(1222) ابااراهیم ابواسااحق اسااتخری، ا

 .یزدی افشار محمود موقوفات تهران، انتشارات تستری، عبداهللبو

 .نابی ها،بی سن ی، ، چا الالدان مرآت ،(تابی) خان حسو محمد اعتمادالسلطنه، ا

 ،النووارر و المسوامع بهجه و الخواطر نا ه ،(م 1145) فخرالدیووب عبدالحی الحسنی، ا

 .النعمانیه المعار  دالره المجلس دکو، مطبعه حیدرآباد

 بلوچساتان شاناهی تااریخ باه مصاحبه با آگاهاان ،(1213) عبدالوهاب دوست،ایران ا

 سرباز. روستایی از شهرستان ساکو ویژه ذکریان،به

 و علای، مقدماه احماد مولاوی تصحیح ،التواریخ منتخب ،(1210) عبدالقادر بداؤنی، ا

 .فرهن ی مناخر و آثار تهران، انجمو سبحانی، توفیق اضافات

 ماوارزات و شخصویت زنودگی، ،(1214) ماالزاده نورالنسا ، و زاده، عبدالباسطبزرگ ا
 .احسان تهران، نشر ،(ره) عادالعایا موالنا بارگوار پدر سربازی عاداه موالنا
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 .العروبه ، الهور، الدارمسئله ذکری ،(م 1113) بدالحقع بلوچ، ا

 محماد تحقیق و تصحیح عبادالرحمان ،الترمری سنن ،(تابی)عیسی بو ترمذی، محمد ا

 .  السلنیه مدینه، المکتبه عثمان،

 غالمرضاا ، تصاحیحالفوی تواریخ ،(1213) قزوینای خانآصاف و احمد قاضی تتوی، ا

 .فرهن ی و علمی تهران، انتشارات مجد، طباطبایی

 .10 شماره ،14 سال ،سخن، «بلوچی و بلوچ» ،(1243) اکبرعلی هعنری، ا

 نودای ،«آن اعتقاادات و ذکاری فرقاه ذکریاان ماهیات» ،(1212) محمدابراهیم دامنی، ا
 .11شماره  ،5 سال ،اسالم

پاکساتان،  تربات ناوری، محماد شایخ تصحیح ،وجود درّ ،(م1115) محمد درافشان، ا

 .یوسف شیخ و شاه بهرام انتشارات

 نشار تهران، ای،بدره فریدون ترهمه ،اسماعیلیه عقاید و تاریخ ،(1225) فرهاد دفتری، ا

 .فرزان

 .فرهن ی مناخر و آثار انجمو تهران،. بلوچ حکایت ،(1221) محمود مقدم، زند ا

 تهاران، ششم، چا  ،تصو  و عرفان ماانی بر ایمقدمه ،(1226) الدیوضیا  سجادی، ا

 .سمت انتشارات

 تواریخ ناموهپژو ش. «بلوچستان در هاذکری مذهبی فرقه» ،(1210) عباس سرافرازی، ا
 .2 شماره ،1 سال ،اسالم

 تربات دوم، اشااعت ،جوائاه تفضیلی کا مر ب ذکری ،(م 1111) الحقضیا  صدیقی، ا

 . نبوت ختم تحنظ مجلس پاکستان،

 .نبوت ختم تحنظ مجلس پاکستان، تربت ،اسالم اور مر ب ذکری ،(تابی) عبدالمجید ا

 مرکازی خانه، کتاب4121 شماره خطی نسخه ،ایران ملوك و اوصیا و انایا تاریخ نا،بی ا

 .رضوی قدس آستان اسناد مرکز و

 .االسالمیه العلوم هامعه کراچی، ،بینات ،(م 1110) یوسف محمد لدهیانوی، ا

 هیممحمادابرا تحشایه و مقدماه ،کرموان صوفویه ترکره ،(1261) محمدسعید مشیزی، ا

 .علم تهران، نشر پاریزی، باستانی

 ترهمه ،االقالیم معرفه فی التقاسیم احسن ،(1215) احمدبو محمد عبداهلل مقدسی، ابو ا
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 .تهران، نشر کومش منزوی، نقیعلی

 دوران بار تکیاه باا امروز تا الموت سقوط از ایران اسماعیلیان» ،(1221) مریم معزی، ا

 .فردوسی دانش اه ،ارشد کارشناسی نامه، پایان«معاصر

 .نابی ها،بی بلوچ، ملک ترهمه ،بلوچستان تاریخ ،(تابی) خان میرگل نصیر، ا

 .نابی ها،بی ،المرسلین سید سیره فی الدر الثمین ،(تابی) عبدالرشید نعیمی، ا

 نصیری، محمدرضا تصحیح ،برین خلد ،(1212) یوسف اصنهانی، محمد قزوینی واله ا

 .فرهن ی خرمنا و آثار تهران، انجمو

 و توضیح و تعلیق و ، تصحیحفرشته تاریخ ،(1212) قاسم محمد استرآبادی، هندوشاه ا

 فرهن ی. مناخر و آثار تهران، انجمو نصیری، محمدرضا اضافات
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