بنیادهای اعتقادی فرقه ذكری و خاستگاههای آن
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چكيده
فرقه «ذكري» در تحوالت سياسي ،اجتماعي و فرهنگيي جنيو شير اييرا هيهويژه
هلوچستا تأثير گذارده اسي اسي  .كيار ذكريهيا از اوايي سيهه ييازدهم هجيري در
هلوچستا جنوهي يا مكرا هه مركزي كيي آغياز شيه .سرچشيمه یييهايي ايير فرقيه،
آموزههاي محمه جونپوري (اواي قر دهم) هود .وي از یرورشيافتگا طريق چشيتي
شبه قاره هنه هه شمار ميرفي كيه ميهعي هيود «مهيهي موعيود» اسي  .هيه نقي از
دس نوشته هاي مذهبي ذكريا قرو دوازدهم و سيزدهم ،كسي هه نام محميه اَتَكيي
مؤسس اير فرقه هود كه كماهيش يك قر هعه از جونپوري ،در كي هيشيتر مقهسيات و
شعائر فرقهاش را تعيير كرد .آرامآرام هرخي از حاكما محلي و مردم مكيرا هيه گيروه
یيروا اير فرقه یيوستنه .اكنو یيروا دكري هه گروههيايي تقسييم ميشيونه .گميا
ميرود آنا مباني اعتقاديشيا را از انهيشيه ظهيور مهيهي موعيود (عي ) و تفكيرات
هاطنيگري صوفيانه اقتباس كرده و ها گذش زما آنها را ها تأويالتي همراه كيرده و از
رسوم محلي نيز تأثير یذيرفته هاشنه .یژوهشهاي انهكي درهاره ذكريها ساما يافتيه و
از ايررو ،ويژگيهاي تاريخي و خاستگاه فكري آنا ههدرستي روشر نشهه اس  .هيه
اير نوشتار ،تبيير هنيادهاي فكري و خاستگاه اعتقادي ذكريا اس كيه هيا اسيتفاده از
مناهع كتا خانهاي ،تاريخ شفاهي و تحقيقات ميهاني ،هه روش تاريخي ها شيوه توصيفي
ي تحليلي صورت گرفته اس .
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فصلنامه علمی ـ پژوهشی پژوهشنامهی تاریخ اسالم
سـال چهارم ،شماره پانزدهم ،پاییز 1393
صفحات 149 - 125

ذكري ،مههوي ،محمه جونپوري ،محمه اتكي ،هلوچستا .

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393
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كليدواژگان

فرقه ذکری از اوایل قـرن یـازدهم هجـری در بلوچسـتان جنـوبی پدیـد آمـد و بـه
سرچشمه تحوالت بزرگی در آن منطقه ،بدل شد .این فرقه نخست رستهای از اهلسنت
حنفی و فرقه صوفیانه چشتی بود که با بهرهگیری از باور به ظهور مهـدی (عـ ) ،از آن
دور شد .این فرقه از اندیشههای محمد جونپوری ( )910-847سرچشمه گرفت .محمد
جونپوری در آغاز قرن دهم هجری در هندوستان ادعا کرد که مهدی موعود است .پـ
از مرگ او مریدانش به تبلیغ و تروی اندیشههای مراد خود پرداختند .سرانجام کسی از
پیروانش که به گمـان قـوی محمـد اتكـی ( )1029-977نـام داشـت ،بـا بهرهگیـری از
آموزههای جونپوری و تعبیر خاصی از آن آموزهها ،فرقه ذکـری را در بلوچسـتان بنیـاد
گذارد .ذکریها خودشان او را محمـد مهـدی میخواننـد .آنـان تفسـیرها و تأویلهـای
ویژهای از مفاهیم کلیدی دین عرضه و فـرائض و ارکـان را بـه شـیوهای خـا

اجـرا

میکنند .پشتیبانی حاکمان محلی ،اوضاع اجتماعی بلوچستان و گرایش فراوان مـردم بـه
تصوف ،در تثبیت و دوام این فرقه بسیار تأثیر گـذارده اسـت .ایـن فرقـه در سـدههای
سده دوازدهم از حمایت سیاسـی نـابرخوردار شـدند ،آرامآرام بـه ضـع

گراییدنـد و

بسیاری از پیروان آنان ،به کیشهای دیگر روی آوردند .برخی از آنان در دهههای اخیـر
به بازسازی فكری و اعتقادی این فرقه پرداختهاند که با نام گروه جدت پسـند شـناخته
میشوند .همچنین کسانی که بر باورهای قدیمیشان پای میفشارند ،بـه گـروه قـدامت
پسند معروفَند.
مسئله اصلی این پژوهش ،این است که باورهای ذکریهـا از کـدام مبـانی و اصـول
اقتباس شدهاند .برای پاسخگویی به پرسش ،شناخت ذکریهـا و بـازگویی باورهایشـان
ناگزیر مینماید .فرضیه تحقیق این اسـت کـه اندیشـه ظهـور مهـدی (عـ ) و دیـدگاه

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

یازدهم بهویژه دوازدهم در مكران بسی گسترش یافت .پـ

از اینكـه ذکریهـا اواخـر

صوفیانه بـاننیگری ،خاسـتگاه باورهـا و اصـول ذکریهـا بـوده اسـت .سـامان یـافتن
کتابهای بسیار و اجرای آیینهای عبادی با محوریت امام مهدی و فضایل ذکر ،بر این
داللت میکند کـه ایـن دو موضـوع ،در پیـدایی فرقـه بسـیار تأثیرگـذار بودهانـد .البتـه
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طرح مسئله

سامان یافته تاکنون درباره فرقـه ذکـری ،بسـیار اندکَنـد و هنـوز زمینـههای تـاریخی و
سرچشمههای مسائل اعتقادیشان تبیین نشده است .احتشام الحـق آسـیابادی بـه نسـخ
خطی و متون مذهبی منتشر نشده این فرقه دست یافته و پژوهشهـای نیكـویی دربـاره
ذکریان سامان داده ،اما به روش کالمی در اثبات ارتداد آنـان کوشـیده اسـت .برخـی از
دیگر محققان پاکستانی نیز به پیروی از او چنین کردهاند .محققان ذکـری نیـز بـهتازگی
کتابها و مقاالتی در اینباره به چاپ رساندهاند .این محققان از گروه جدت پسـند بـه
شمار میروند و از اینرو ،به بسیاری از شخصیتها ،آیینها و باورهای گذشته گروهی
از ذکریان ،اشاره نكردهاند .بنابراین ،درباره سرچشمه اندیشـهها و باورهـای ذکریهـا و
تأثیر عوامل تاریخی در پیدایی و تثبیت این فرقه ،تاکنون پژوهشی صورت نگرفته است.
با توجه به مناسك رازآمیز ذکریان ،منتشر نشدن متون مذهبی آنان و نوشتن ردیههای
فراوان بر ضد آنان ،شناسایی دقیق فرقه ذکری ب

دشوار مینماید .کمبود منابع تاریخی

در اینباره نیز موجب شده است که شناسایی باورهای آنان در فرآیند مراحل گونـاگون
تاریخی سخت باشد .نگارنده با بهرهگیری از بخشی از منابع اصلی ذکریان ،پژوهشهای
امروزین آنان ،پژوهشهای دیگران درباره آنان و به کمك منـابع شـفاهی و آگاهـان بـه
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فرقه ذکری ،این پژوهش را به سرانجام رسانده است.
فرقه ذكري

از فرقه ذکری با نامهای دیگری مانند مهدوی و داعـی یـا داهـی نیـز یـاد کردهانـد.
مؤس

این فرقه مدعی بود کـه مهـدی موعـود اسـت .بنـابراین ،پیـروانش را مهـدوَی

میخواندند .اعتمادالسلطنه در منطقه سـرباز بلوچسـتان از ذکریهـایی نـام بـرده اسـت
( 1279ق) کــه مرشدشــان (بنیادگــذار فرقهشــان) را داهــی یــا داعــی مینامیدنــد
(اعتمادالسلطنه .)277 ،کانونیترین عبادت این فرقـه ،ذکـر خوانـدن اسـت و از همـین
روی ،فرقه ذکری نیز نام دارند.
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بحثهایی درباره تأثیرپذیری ذکریها از اسماعیلیان نیـز در میـان اسـت .پژوهشهـایی

محمد مهدی است .بیشتر متون ذکریها منظومَند .دیوان اشـعار شـیخ محمـد درافشـان
( )1040-1020از مهمترین متون منظوم آنان به شمار میرود که در  1107قمری پدیـد
آمده و محمد نوری از محققان ذکری پاکستان اشـعاری را از او بـا عنـوان «در وجـود»،
چاپ کرده است ( 1985م) .این کتاب در نخستین مراحل پیدایی ذکریان نوشـته شـد و
هنگامی که آنان در دوران بازسازی فرقه خود بودند ،بـه چـاپ رسـید .احتشـام الحـق
آسیابادی که به نسخه اصلی این کتاب دست یافته است ،به حـذف یـا تصـحید شـدن
بخشهایی از آن باور دارد (آسیابادی.)46 ،1989 ،
منــابع ذکــری مؤسـ

ایــن فرقــه را محمــد مهــدی خوانــده ،امــا ســخن روشــن و

دقیقــی دربــاره شخصــیت تــاریخی او عرضــه نكردهانــد .بنــابراین ،دربــاره بنیادگــذار
فرقه ذکری اختالفهایی در کار است .بخشی از ذکریان امروزین و مورخان پاکسـتانی،
محمد جونپوری را مؤس

فرقه ذکری میدانند .کسـانی بـر ایـن باورنـد کـه کسـی از

پیروان جونپوری یا محمد نامی از اتكِ پنجاپ ،بنیادگذار فرقه ذکری بـود .دربـاره مـال
خدادا چراغ نیز سخنانی در میان است .وی از مریدان فرقه نعمتاللهی بود که در کـی
مهدی نوری بود که در قالب انسانی فرود آمد ،به موعظه پرداخـت و دوبـاره از نظرهـا
غایب شد (.)Ibid
محمد جونپوری فرزند یوس

در جونپور هند زاده شد ( 847ق) و پ

از فراگیری

نخستین آموزهها ،با شیخ دانیال چشتی بیعت کـرد و در سـلك مریـدان او درآمـد .وی
سرانجام در هند درباره مهدویت دعوی کرد و در  901قمری به مكه رفـت و در آنجـا
دوباره ادعایش را بازگو کرد (الحسنی .)322 ،1945 ،جونپوری در بازگشت به هنـد بـر
این دعوی پای میفشرد .بنابراین ،او را از سرزمین هند راندنـد و او از مسـیر سـند بـه

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

به گسترش فرقه ذکری میپرداخـت ( .)sabir, 2008, 297بـه گفتـه برخـی از ذکریهـا،

قندهار رفت و در فراه افغانستان درگذشت ( 910ق) و همانجا به خاك سپرده شـد .از
وی در منابع هندی با عنوان «اعظم اولیای کبـار» یـاد کردهانـد (بـداننی.)220 ،1380 ،
گفتهاند جونپوری عارفی وارسته بود نه کسی نالب قدرت و دنیانلب .بنابراین ،کسـان
بسیاری از حكما و علما به او پیوستند .همه منابع درباره تولـد و وفـات او متفقَنـد ،امـا
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ذكن وحدت ،از این دست آثارند .مقصود آنان از امام مهدی (ع ) پیشوای فرقه آنان

خوانده است (الحسنی .)322-324 ،1945 ،نسبنامه تطبیقی او پیـدایی فرقـه مهـدوی
پ

از وفاتش ،بر ادعای مهدویت او داللـت میکنـد .نسـبنامهای کـه بـرایش سـامان

دادهاند ،به نقل از دستنوشتههای ذکری چنین است« :سید محمد مهدی موعود بنسید
عبداهلل بنسید خضر بنسید موسی بنسید قاسـم بـن سـید نجمالـدین بنسـید عبـداهلل
بنسید یوس

بنسید یحیی بنسید جاللالدین بنسـید اسـماعیل بـن سـید نعمـتاهلل

بنامام محمد باقر بنسید امام علیاصـغر بنامـام حسـین بنشـاه مـردان علـی کـرم اهلل
وجهه» .با توجه به این نسـبنامه ،او فرزنـد یوسـ

اسـت (دامنـی19 ،1383 ،ــ .)18

پیروان محمد جونپوری نزدیك به یك قرن در هند ماندند ،اما با فشار علمای درباری و
ماجراجوییهای خودشان ،جایگاه خود را از دست دادند (احمد .)43 ،1366 ،کمـابیش
همزمان با همین فاصله زمانی ،شاخهای از این فرقه در بلوچستان با رویکـردی جدیـد
کارهایش را از سر گرفت.
روایات تاریخی کمتر به محمد اتكی اشاره کردهاند .به گفته ضیاء الحق صدیقی ،مال
محمد نامی کمابیش  450سال پیش از وننش اتك به سفر ح رفت و در آنجا درباره
نبوت دعوی کرد و در بازگشت از مسیر شام و عراق ،بـه ایـران و بلوچسـتان رفـت و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

آنجا را به سبب جهل اهالی منطقه مناسب دید و درباره مهـدویت؛ سـپ

نبـوت ادعـا

کرد (صدیقی .)3 ،1989 ،دستنوشتههای ذکریها از تولد و وفات محمد مهدی چیزی
نگفته ،بلكه از ظهور و غیبت او سخن راندهاند .به نقل از منابع ذکری ،وی  977قمـری
در اتك ،واقع در پنجاپ پاکستان ظهور کرده و در  1029قمری در کی از نظرها غایب

شــد (بلــو  .)10 ،1992 ،نویســنده ذكففني مففب

اور اسفف

دستنوشتههای شیخ محمد قصر قندی اشعاری درباره ایـن مـاجرا ،چنـین نقـل کـرده
است:
چون بشر از سال احمد نهصد و هفتاد و هفـت
ذات پــــاك او قــــدم بنهــــاد در هندوســــتان
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بحث درباره این است که او خودش را مهدی به معنای موعود یا به معنای هدایت شده

چون هزار و بیستونه سال از پ

احمد رسید

آن گهـــر پنهـــان بشـــد در گاههـــای المكـــان
(همان)11 ،

اگرچه نسبنامه ساختگی محمد اتكی در منابع ذکری ،با نسبنامه محمد جونپـوری
یكسان است ،با توجه بـه زندگینامـه ایـن دو ،آنـان هرگـز یـك شخصـیت تـاریخی
نبودهاند ،بلكه خوشبینانه میتوان گفت که محمد اتكی شخصـیتی خیـالی و سـاخته و
پرداخته ذکریان بعدی بوده اسـت ،امـا نمیتـوان مؤسـ
دانست ،بلكه ک

دیگری از پیروانش ،این فرقه را پ

ذکـری را محمـد جونپـوری
از او بنیاد گذارد .پ

از غایـب

شدن محمد اتكی ،کیش ذکری با مرکزیت کی در مكران گسترش یافت .تعیـین امـاکن
مقدسه و برگزاری آیینهای مذهبی در کی  ،در تثبیت فرقه ذکری بسیار تأثیرگذار بـود.
کی از مهمترین شـهرهای مكـران قـدیم بـود کـه آن را دارالملـك مكـران خواندهانـد
(استخری .)179 ،1373 ،کی بیش از یك قرن دارالحكومه ذکریان بود .این شهر امـروز
ذکری است .اوضاع علمی ،فرهنگی و اجتماعی بلوچستان در آن زمان نیز زمینه را برای
رونق و گسترش این فرقه فراهم آورد.
روی آوردن برخی از حاکمان محلی به کیش ذکری و حمایت از آن ،از دیگر عوامل
تقویت این فرقه به شمار میآید .بیشتر منانق مكران پیش از مطرح شـدن ذکریهـا ،در
دست خاندان ملكها بود .حكمران کی در زمان شاه عباس ،ملك میرزا نام داشت (واله
قزوینی .)163 ،1383 ،با مطرح شدن کیش ذکری ،دو خاندان مهم بُلیدهای و گِیچْكی به
جرگه ذکریان درآمدند .بلیدهایها از عمان به مكران آمدهاند (زنـد مقـدم.)226 ،1378 ،
نخستین فرد از خاندان بُلیدهای ابوسعید نـام داشـت کـه در  1035قمـری بـا همکـاری

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

در جنوب غرب پاکستان نزدیك مرزهای ایران قرار داد و هنوز هـم مرکـز دینـی فرقـه

عیسی گِیچكی ،ملك میرزا را در منطقه سرباز شكست داد و بـر بخشهـایی از مكـران
چیره شد (عبدالمجید .)163 ،پ

از آن بلیـدهایها بـر کـی و قصـرقند و نیكشـهر و

گیچكیها بر پنجگور مسلط شدند .پنجگـور در دو منزلـی شـمال کـی قـرار دارد و از
شهرهای آباد و قدیمی مكران قدیم به شمار مـیرود (مقدسـی .)703 ،1385 ،مـاجرای
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نــور بــاالی نــور شــد بالریــب و بیگمــان

آمده است .تبكنه صرويه كنمان از فتنه ابوسـعید گیالنـی در مكـران یـاد
کرده است (مشیزی .)72 ،1369 ،مقصود همین ابوسعید است که به اشتباه او را گیالنی

دانستهاند .نویسنده گمنـام تفاري

انبيفا و اوصفيا و ملفو

اينان ،ابوسعید را مروج زنادقه در مكران خوانده است (بینا.)78 ،
آخرین حكمران بلیدهایها ،شیخ بالل بود که به اسالم حنفی روی آورد و ملك دینار
گیچكی ( )1188-1153او را کشت .ملك دینار کمابیش  35سال با اقتـدار حكـم رانـد
برای گسترش ذکریها بسیار کوشید ،اما با حمله نصیرخان حاکم کالت از پای در آمـد
(نعیمی .)235 ،یورشهای مكرر نصیرخان به کشـته شـدن شـمار فراوانـی از ذکریهـا
انجامید .افزون بر این ،شمار بسـیاری از آنـان بـه حنفیـان پیوسـتند و شـماری از آنـان
هجرت کردند و دوران افول ذکریها آغاز شد (نصیر .)50-53 ،اختالفات فكـری میـان
ذکریان همزمان با حكمرانی خاندان گچكی بر کی  ،پیدا شد .برخی از ذکریان امـروزی
بر ایـن باورنـد کـه ملـك دینـار و پـدرش مـال مـراد در کـیش آنـان بـدعت آوردنـد
(ایراندوست.)1392 ،
دومین مسئلهای که به کاهش شـمار ذکریـان بـهویژه در بلوچسـتان ایـران انجامیـد،
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

درگیری شیخ گالبی ذکـری و مولـوی عبـداهلل سـربازی بـا یـكدیگر ( 1315ش) بـود
(بزرگزاده .)154 ،1384 ،این ماجرا موجب شد که بیشـتر ذکریهـای ایـران بـه کـی
هجرت کنند (درافشان .)6 ،1985 ،پ

از آن ،بر اثر فشار حكام و تبلیغ مبلغان ،بسیاری

از ذکریان به جرگه حنفیان پیوستند .کسانی نیز در زمان آقاخان سوم ( )1957-1886بـه
اسماعیلیان پیوستند (جعفری .)877 ،1342 ،ذکریان اندکی نیز به تشیع اثناعشـری روی
آوردند .پ

از جدایی پاکستان از هنـد ،گـروه کوچـك مهـدویان هنـد بـه سـرکردگی

شهابالدین یدالهی به پاکستان هجرت و بر اثر تعامل با بخشی از ذکریـان ،آنـان را بـه
اندیشهها و باورهای خود نزدیك کردند .گسستگی آشكاری بـر اثـر ایـن تعـامالت در
ذکریان پیدا شد .کسانی که با مهدویان در تعاملند و محمد جونپوری را مهدی میدانند،
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به «جدت پسند» معروفند و کسانی که سنتی رفتـار میکننـد و محمـد اتكـی را مهـدی
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گرایش ابوسعید بلیدهای به ذکریها و گسترش قدرت او در مكران ،در منـابع آن زمـان

ذکریان پاکستان نیز در شهرهای پنجگور ،کی  ،ل

بیله ،گـوادر ،کراچـی و حتـی سـند

میزیَند ( .)sabir, 2008, 293به دست آوردن آمار دقیق آنان بر اثر سرّی بـودن اعمـال و
مناسك دینیشان ،کمابیش دشوار است.
باورها

بررسی باورهای فرقهها کار آسانی نیست؛ زیرا متون دینی به خوانِشهای گونـاگونی
تفسیر و تعبیر میشوند .درباره برخی از فرقهها ،افزون بر تفسیر و تعبیر ،تأویـل نیـز در
میان است .بنابراین ،کار مشكلتر میشود .پژوهش درباره فرقههای درونگرا و رازوَرانه
با اعمال و مناسك بَسته ،از اینهـا دشـوارتر اسـت .گذشـته تـاریخی کمـابیش نانوشـته
بلوچستان نیز بر این مشكالت میافزاید .منابع مكتوب تاریخی به شناخت فرآیند تطـور
تاریخی باورهای فرقهها ،بسیار کمك میکنند ،اما بر اثر کمبود منابع تاریخی در اینباره،
دستیابی به چنین شناختی از ذکریها کمابیش دشوار است .گمان میرود ذکریهـا از
دید اعتقادی سه مرحله تاریخی را گذرانده باشند:
 .2دوره میانی که در آن ،انحراف ،اغراق ،تأویل ،باننیگری و تعطیلی احكـام دینـی
نزد ذکریان دیده میشود و زمینه انشعاب درونی آنان پیدا شد؛
 .3سده اخیر است که در آن به دو گروه بزرگ منشعب شدند.
با توجه به این سه مرحله تاریخی ،باورهای ذکریها در سه بخش بررسی میشود:
الف) توحيد ،مبدأ و معاد

بر پایه متون مذهبی ذکریان ،مسئله اختالفی مهمـی دربـاره بـاور بـه ذات و صـفات
خداوند میان آنان نیست .آنان در نخستین مرحله تاریخی فرقهشـان ،کمـابیش در قالـب

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

 .1سرآغاز پیدایی که هنوز از بدنه اصلی خود دور نشده بودند؛

کالم اشعری و فقه حنفی درباره مسائل توحیدی ،قضا و قدر ،مبدأ آفرینش و حتی معاد
میاندیشیدند .مضامین بیشتر اشعار شیخ محمد قصرقندی که از ذکریـان نخسـتین بـود،
درباره وص

باری ـ تعالی ـ است .او در شعرهایی با عنوانهای «سـبحان اهلل»« ،وحـده

الاله اال اهلل»« ،جل اهلل بگو»« ،استغفر اهلل»« ،یا اهلل»« ،فریادرس خدایا» و ،...به ذکر توحید
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در روستای گرمین بیت دشتیاری از توابع چابهار در منانق کوهستانی سرباز پراکندهاند.

چنین سروده است:
بــه وحــدت تــو گواهنــد عــرش تــا کرســی
زمــــین و گنبــــد نیلــــی حصــــار یــــا اهلل
گشــاده جملــه زبانهــا بــه وص ـ

توحیــدت

در خـــدمت بحـــر و بـــر کوهســـار یـــا اهلل
قــائم و دائــم و قیــوم و قــدیم اســت بــه ذات
او ســزاوار عطــا هســت ثنــا اســت و صــفات
زده از حكـــم ازل راقمـــه مـــوت و حیـــات
روح انســانی و حیــوانی و جمــادات و نبــات
(درافشان)29 - 87 ،1985 ،

شیخ محمد افزون بر وص

یگانگی خداوند ،در اشعاری با عنوانهای «آفرینش همه

نلب جویان»« ،نلب دیدار خدا»« ،یوم حساب» و «مرگ آدمی» ،به مبـدأ بـهویژه معـاد
اشاره کرده است .با توجه به اشعار وی ،او همچون اشعریان بیشتر به تقدیر میگرایید و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

به معاد جسمی و دیدار بصری خداوند اشاره میکرد .با توجه به متون مـذهبی شـماری
از ذکریان دوره میانه ،آنان به وحدت وجود و شـأن الوهیـت مهدیشـان معتقـد بودنـد
(آسیابادی .)38 ،1399 ،افزون بر این ،مهدی را واسطه آفرینش دیگـر کائنـات و حتـی
واسطه اداره جهان میدانستند (نعیمی .)239-240 ،شاخه جدت پسند در مرحلـه سـوم
(دوره انشعاب) از دید اعتقادی بیشتر با ذکریان مرحله نخست منطبق بودنـد و ذکریـان
قدامت پسند همانند ذکریان دوره میانه میاندیشیدند.
ب) نبوت و امامت

بنیادیترین مسئله اعتقادی ذکریان ،ظهور امام مهدی (ع ) ،جایگـاه و رتبـه اوسـت.
ذکریان کتابهای فراوانی با عنوانهای مهدينامه ،سفرننامه مهفدي و
138
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خداوند پرداخته و برای نمونه ،در ابیاتی که گلچین اشعار فراوان او به شـمار مـیرود،

اقدام به زور ،تأکید میشد (فرشـته .)116 ،2 ،1387 ،منـابع هنـدی آن زمـان نشـانی از
ادعای نبوت او ندارند .پیروان محمد جونپـوری بـا توجـه بـه محـدودیتهای فـراوان
فرارویِ آنان در هند ،در بلوچستان متمرکز شـدند و رویکردشـان آرامآرام تغییـر کـرد.
محمد مهدی پیشوای ذکریان در بلوچستان نخست با نام «مهدی موعود» مطرح شد .بـر
) دربـاره آمـدنش

پایه باورهای ذکریان نخستین ،مهدی موعود که حضرت محمـد (

نوید داد ،همین محمد مهدی ذکریان بود و تا قیامت مهدی دیگری ظهور نخواهد کـرد
(سرافرازی .)44 ،1390 ،کتابی از کتابهای ذکریان بـا عنـوان «ذکـری کـون هـین» در
اینباره چنین آورده است« :آن جناب در شب دوشنبه وقت سـفیدی بـام سـمت قطبـی
شهر به زمین به صورت انسـانی و در لبـاس درویشـی در منطقـه کوهسـتانی اتـك بـر
بلندترین کوهی در سال  977فرود آمدند» (بلو  .)10 ،1992 ،نیـز ابیـات شـیخ محمـد
قصر قندی در بخش موسینامه چنین نقل شده است:
اینخیال بانلقولیاست فیالجمله دروغ

زآنكه مهدیازسویمشرقدرآید بیگمان

بیگمان آمد بـه عـالم بهتـرین انجمـن

مهدی دیگر نبوده هـم نیایـد بعـد از آن
(آسیابادی)37 ،1985 ،

نزد مدعیان مهدویت یا پیروانشان پ

از ادعای مهدی موعـود بـودن ،مـاجرا پایـان

نمییافت؛ زیرا با ادعای ظهور ،آرمانهای آنان به سرانجام میرسـید .از ایـنرو ،در پـی
آرمانهای تازه ،ماجرا را دنبال میکردند؛ یعنی نخست وانمود میکردند که ویژگیهـای
مهدی موعود را دارند ،اما گذر زمان روشن میکرد که ویژگیهای عصر ظهور و مُصلد
موعود ،در آنـان نیسـت .بنـابراین ،بـرای پیگیـری کـار ،ادعاهـای فراتـر از آن مطـرح
میکردند .این دعوی درباره ذکریان نیز صادق است .به نقـل از متـون مـذهبی ذکریـان

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

آنگهی گفتند در تفسیر خود اهل کتاب

جانــب مكــه درآیــد ســرورین قدســیان

دوره میانه ،آنان آرامآرام محمد مهدی را پیامبر (بهویژه پیامبرخاتم) میانگاشتند که دین
و شریعت تازهای داشت و مناقب بسیاری را از مناقب پیامبر اسالم (

) بـه او نسـبت

میدادند (آسیابادی .)17 ،1399 ،ادعای «خـتم المرسـلین» دانسـتن محمـد مهـدی نـزد
برخی از ذکریان ،با خاتم المرسلین بودن حضرت محمد (

) متعارض بود .بنـابراین،
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جونپوری و از پ

آن ،توجه به اصل امر به معروف و نهـی از منكـر در حـد اجبـار و

بلندترین داستانها در اینباره ،در معناجنامه مالکماالن آمـده اسـت (صـدیقی،
 .)8 ،1989اعتقاد به نبوت محمد مهدی ،در برخی از اذکار آنان نیـز دیـده میشـود کـه
همچون کلمات نیبه و تشهدَند .چند نمونه از اذکار ذکریها چنین است« :ال الـه اال اهلل
نور محمد مهدی رسول اهلل»« ،ال اله اال اهلل نور پاك نور محمد مهدی رسول اهلل»« ،ال اله
اال اهلل الملك الحق المبین نور پاك نور محمد مهدی رسول اهلل صـادق الوعـد االمـین».
این اذکار که از ذكن وحدت ،نور تجلي و سرننامه مهفدي اقتبـاس
شدهاند ،در آیین ذکرخوانی پن گانهشان بارها خوانده میشوند (آسـیابادی-22 ،1989 ،
.)21
برخی از شیوخ ذکری از این نیز فراتر رفتند و حتی مهدی را از جن

نـور دانسـتند.

از دید آنان مهدی درنگذشته ،بلكه نوری بوده که به عالم باال رفته و بـا خداونـد متعـال
همنشــین شــده اســت (آســیابادی .)17 ،1399 ،سففرننامه مهففدي و
معناجنامه چنین آوردهاند که خداوند در شأن مهدی فرمود« :قال هو منی و انـه
منه» (همان .)38 ،از دید ذکریها ،خداوند مهدی را از نور خودش و همه کائنات دیگر
را از نور مهدی آفرید .انبیا ،اولیا و دیگر مقامات مقدسه تنها از نور مهدی فیض حاصل
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

کردهاند .عزیز الری از مهدی نقل کرده است که اگر مهدی نبود ،خداوند آسمانها ،دنیا
و اندرونش را نمیآفرید (نعیمی .) 239 -241 ،ذکریان شاخه جدت پسند بر این باورند
که این ادعاها ،در سخنان بخشی از ذکریان میانی آمده است که در کیش ذکری بـدعت
آوردند.
ج) كتاب آسماني

از دیگر موضوعات اعتقادی مناقشهبرانگیز نزد ذکریان ،کتاب آسمانی است .به بـاور
بسیاری از آنان ،توضید و تفسیری از قرآن صحید اسـت کـه از محمـد مهـدی منقـول
باشد .سرننامه مهدي و ثناي مهدي آوردهاند« :فرقان چهل جزء بوده که
ده جزء از آن مهدی انتخاب کرده که ده جزء مخصو
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اهل بانن اسـت و سـی جـزء

موجود برای اهل ظاهر است» (آسیابادی .)18 ،1399 ،بنابر دیگر روایات ،ماجرا چنـین
است که مهدی در لوح محفوظ همه صحیفههای آسمانی را پیش از نـزول آنهـا دیـد و
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برای توجیه این تعارض بـه داسـتانهای سـاختگی دیگـری روی آوردنـد .نمونـهای از

کتابهای دیگر چهار مسئله و از چهل جزء قرآن ،فقط ده جزء برگزید .این ده جزء بـه

گفته ذکریها ،رمزهای خداوندی بودند و نـام ایـن مجموعـه بن فان یـا كنف
االسنار است که در همان زمان کنار درخت کهور در کی بر او نازل شد (صدیقی،
 .)9 ،1989بهرغم مباحث مطرح درباره کتاب آسمانی ذکریـان ،بیتهـایی در برخـی از
متون آنان مانند دیوان اشعار شیخ محمد درافشان هست که بر ایمان و اعتقاد کامل آنـان
به قرآن داللت میکند:
یافت سید که جبرائیل است ایـن

کــه نموداســت ره ســوی ایمــان

راســــتی و درســــتی قــــرآن

چون به سامان عیـان نمـود بیـان
(درافشان)50 ،1985 ،

دیوان اشعار درافشان را کسی از ذکریان تصـحید کـرده اسـت ،امـا بـدبینیهایی در
اینباره هست .با توجه به روح این اشعار ،او به قرآن ناظر بوده و در بسیاری از ابیاتش،
مضامین قرآنی را در مفاهیم فراوان به کار برده است .شاید این تناقض آشـكار در آثـار
تأویل و تعبیر آیات قرآن روی آورده و به گزینش بخشهایی از قـرآن پرداختـه باشـند.
بن ان التأويل در منابع غیر ذکری بارها یاد شده اسـت و شـماری از منـابع
دوره میانه ذکری ،مستقیم یا نامستقیم به آن اشاره کردهانـد ،امـا هـی یـك از محققـان
مطلب خاصی را به این کتاب ارجاع نكرده است .البته همه آنان به وجـود خـارجیاش
مذعنَند .بدل خان از محققان معاصر در زمینه ذکریان ،در تحقیقـات میـدانی درازدامنـی
درباره آنان ،گفته است :نسخههایی از قرآن در ذکرخانههای (مسـاجد) آنـان نگـاهداری
میشود که آنها را ناشران حنفی پاکستان چاپ کردهاند .محققان امروزی شـاخه جـدت
پسند ذکریها نیز وجود خارجی کتابی آسمانی را با نام بن ان التأويفل بـا

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

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

ویژگیهای یاد شده ،انكار میکننـد ( .)sabir, 2008, 302شـاید نسـخههایی از قـرآن در
معابد ذکریان بر اثر فشار نقدهای همسایگان سنی آنان پیدا شده باشد .البته اثبات وجود
کتابی به نام بن ان التأويل امكانپذیر نیست و چنانچه کتابی با ایـن عنـوان
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خداوند بـزرگ بـه او رخصـت داد تـا صـحیفهای بـرای خـودش برگزینـد .مهـدی از

انكارناپذیر است.
آیینهاي عبادي

بررسی آیینهای عبادی ،از راههای شناخت فرقـههایی اسـت کـه متـون مقدسشـان
منتشر نمیشود .آیینهای عام فرقـهها و اقلیتهـای دینـی صـوفیانه ،آزادانـه و آشـكار
برگزار میشود ،اما آیینهای خا

آنان بیشتر در گروههای کوچك و بسته ،به صـورت

تعلیمی صورت میپذیرد .بررسی آیین عبادی ذکریان از بهترین روشها برای شـناخت
اندیشهها و باورهای آنان به شمار میرود .بسیاری از پیروان ذکـری کـه سـالها بـر آن
کیش بوده و در آن آیینها فعاالنه شرکت کردهاند ،به علل و دالیلی در مراحل جداگانـه
تاریخی به حنفیان پیوستند .اینان بهترین منبع برای بازگویی شیوه دقیق اجرای آیینهای
مذهبی ذکریانَند .اعمال و مناسك عبادی ذکریان به دو بخش جداگانه تقسـیم میشـود:
ارکان و فرائض و کارهای آیینی یا نوافل و مستحبات.
ذکر خواندن نزد ذکریهـا از ارکـان و فـرائض و تكـالی

بـه شـمار مـیرود .آنـان

نمــاز نمیخواننــد و بــه جــای آن ذکرهــا و وِردهــای خاصــی را کمــابیش در اوقــات
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

نمازهای پن گانـه بـر زبـان میآورنـد (آسـیابادی .)22 ،1399 ،محمـد جونپـوری نیـز
مقام ذکرخوانی را نزد مهدویها تـا سـطد تكلیـ

بـاال بـرد ،امـا بـه اصـول و ارکـان

شــریعت بــهویژه نمــاز پایبنــد بــود (ســرافرازی .)69 ،1390 ،ذکریهــا اذکــار را در
آیینهای خا

و عام به صـورتهای جمعـی و فـردی ،آشـكار و آهسـته ،ایسـتاده و

نشسته زمزمه میکنند .اذکار تكلی وار آنان که جایگزین نمازهـای پن گانـه بـه شـمار
میرود ،چنینند:
ْبام»
َر
ْو
 .1ذكر «گ

این ذکر نزدیك نلوع آفتاب آشكارا خوانده میشود .گوربام واژهای بلوچی برگرفتـه
از خور بام است؛ یعنی مقارن با نلوع صبد صادق .این ذکر جمعی و همراه با رکـوع و
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سجده خوانده میشود؛
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نبوده باشند ،بحـث تأویـل آیـات قرآنـی و تعطیـل برخـی از احكـام دینـی نـزد آنـان،

نیم رو به معنای نیمروز است .این ذکر هنگام ظهر هـم پنهـان و هـم آشـكار و در
قالب جماعت خوانده میشود؛
 .3ذكر «روچ زرد»

رو زرد؛ یعنی هنگامی که خورشید زرد رنگ میشـود .ایـن ذکـر پـیش از غـروب
خورشید پنهانی و فردی همراه با رکوع و سجده خوانده میشود؛
 .4ذكر «سرشپ»

این ذکر آغاز شب (وقت عشا) آشكارا و جمعی خوانده میشود؛
 .5ذكر «نيم شپي»

این ذکر نیم ش

(مانند نماز تهجد) پنهانی و شبهای جمعه آشكارا خوانده میشود

(صدیقی.)13-14 ،1989 ،
ذکریها اذکارشان را در ذکرخانهها میخوانند .ذکرخانه نـزد آنـان همچـون مسـجد
است ،اما منبر ،محراب و مناره ندارد .توجـه بـه قبلـه نـزد آنـان الزم نیسـت .بنـابراین،
ذکرخانه آنان مِحراب ندارد .آنان با استناد به آیات « فاَینما تولوا فَثم وجـهُ اهلل» و «نحـن
انسان نزدیكتر است .بنابراین ،به زعم آنـان هنگـام اجـرای عبـادت و ذکرخـوانی الزم
نیست به سویی متوجه شوند .البته با توجه به نقد حنفیان معاصر درباره آنان؛ یعنی اینكه
ذکریان به کعبه باور ندارند و کعبه آنان کوه مراد واقع در کی است ،به ظاهر محراب و
منارهای در ذکرخانههایشان ساختهاند (.)sabir, 2008, 301-303
ذکریان درباره زکات سختگیرند و به جای یكچهلم مال ،یك دهم را سهم زکـات
میدانند (لدهیانوی .)28 ،1410 ،وجوب ادای زکات (یكدهم مال) نـزد آنـان ،موجـب
شده است که پیشوایانشان به مالاندوزی متهم شوند و از اینرو ،همسایگان حنفیشـان

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

اقرب الیه من حبل الورید» ،بر این باورند که خداوند همه جا حاضر و از رگ گردن بـه

آنان را نقد و متهم کردهاند .متون ذکریها چیزی دربـاره حـ در برندارنـد (آسـیابادی،
 .)20 ،1399البته آنان تجمعهای بزرگ ساالنهای در کوه مراد برگزار میکنند .کوه مـراد
واقع در کی نزد ذکریها ،مرکز زمین اسـت و آنـان معتقدنـد کـه آرزوهایشـان آنجـا
برمیآید .به باور آنـان ،محمـد مهـدی ده سـال آنجـا سـاکن بـود (.)sabir, 2008, 316
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 .2ذكر« نيم روچ»

مكه بسیار همانندَند .از دید ذکریان ،این مكانها جایگـاه زهـد ،ریاضـت و چلهنشـینی
عُرفا و بزرگان آنان بوده است .افزون بر این ،پیرامون کوه مراد حصـاری کشـیدهاند کـه
گویی داخل آن ،محدوده حـرم انگاشـته میشـود و برخـی از آیینهـای زیـارتی آنـان،
نوافگونه است (آسیابادی .)20-21 ،2004 ،از این روی کسانی کعبه ذکریان را همـان
کوه مراد دانستهاند ،اما خودشان چنین چیزی را انكار میکنند ،بلكه مدعیاند کوه مـراد
نزد آنان زیارتگاه است و کسـانی کـه بـه زیـارت آن مشـرف میشـوند ،حـاجی نـام
نمیگیرند ،بلكه آنان را زیارتی میخواننـد (ایراندوسـت .)1392 ،البتـه شـاید زیـارتی
خواندن به بلوچی ،در همان معنای حاجیِ عربی به کار رفتـه باشـد .ذکریـان همچنـین
مدعیاند که کوه مراد زیارتگاهی شبیه زیارتگاههای دیگر فرقههای اسالمی است ،اما
بــا توجــه بــه مناســك و اعمــال آنــان ،میتــوان دریافــت کــه چیــزی فراتــر از آن
زیارتگاههاست .درباره روزه گرفتن ذکریان نیز بحثهایی در میـان اسـت .آنـان خـود
اذعان میکنند که سراسر رمضان را روزه میگیرند و افزون بر ایـن ،روزههـای تكلیفـی
دیگری نیز برای روزهداری دارند (همان) .دیگران بر این باورند کـه وجـوب روزهداری
رمضان نزد آنان منسوخ و به جای آن روزهداری ده روز نخست ذوالحجه و تنها بخشی
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

از رمضان واجب شده است (لدهیانوی.)28 ،1410،
رسوخ سنتها و گرایشهای قومی در مردم بلوچستان به اندازهای است که عامترین
اصول اهلسنت حنفی را نیز از آن متأثر میتوان دیـد ( .)pastner, 1973, 231سـنتهای
قومی در کیش ذکری که تنها در جغرافیای قوم بلو پدید آمد و گسترش یافـت ،بـیش
از دیگر جایها نمایان شده است .آیین چوگان از مهمترین آیینهای محلی ذکریـان بـه
شمار میرود .این آیین با آیین باستانی ایرانیان با نـام بـازی گـوی و چوگـان ،متفـاوت
است .چوگان ذکریها تجمعی همگانی و جشنی مذهبی همراه با شـعرخوانی و سـماع
است .خواندن اشعار و ابیاتی موزون همراه با رقص و سماع در وصـ
پیامبر (
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خـدای متعـال،

) ،مهدی ،پیشوایان این فرقه و کوه مراد اصلیترین برنامه آنان در این آیین به

شمار میروند (صدیقی .)16 ،1989 ،زن و مرد و پیر و جوان بـا عشـق و عالقـه بـرای
برگزاری این آیین در میدانهای گسترده شرکت میکنند .همه آنان دایـرهوار میایسـتند؛
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مكانهای مقدس فراوانی نیز پیرامون کوه مراد هست که به مكانهای مقـدس سـرزمین

میخواند و دیگر اعضای حلقه نیز با او همآهنـگ میشـوند و مصـرع دوم ابیـات او را
گروهی پاسخ میگویند (آسیابادی.)36 ،1399 ،
چوگان از آیینهای قومی بلو ها بوده است .به باور ذکریها مال خـدادا چـراغ ایـن
آیین سنتی قومی را به آیینی مذهبی بدل کرد (سده یـازدهم) تـا بـه همـه رویدادهـای
روزانه زندگی ،رنگی مذهبی بزند .آیین چوگان ،گونههای فراوانی دارد و اصول و آداب
خاصی را در برگزاری آن پاس میدارنـد .بزرگتـرین آیـین چوگـان ده شـب نخسـت
ذوالحجه ،ده شب پایـانی رمضـان ،پـانزدهم شـعبان ،سـالی دوبـار هنگـام تطـابق مـاه
شب چهاردهم با شب جمعه و بعد از برداشت خرما در فصل تابستان ،برگزار میشـود.
این آیین را گروههای کوچك نیز در میدانهای دیگر شهرها و آبادیهـا اجـرا میکننـد
( .)sabir, 2008, 316زنان در گذشته در آیین چوگـان بـیش از امـروز حاضـر میشـدند
(سرافرازی .)66 ،1390 ،آیـین چوگـان بـهرغم اینكـه عبـادتی نفلـی شـمرده میشـود،
همچون نخ تسبیحی ،ذکریان را از تفرق برکنار مـیدارد .گمـان مـیرود آیـین چوگـان
ذکریها ،آمیزهای از سنتهای قومی و سماع صوفیانه باشد.

خاستگاه اعتقـادی و فكـری ذکریـان ،بـر اثـر تشـابهات رایـ بسـیاری از فرقـهها،
گمراهکننده است .برای برکناری از خطـا در ایـن زمینـه ،افـزون بـر باورهـا و مناسـك
مشترك دو فرقه ،حلقه ارتبانی تأثیرپذیری یكی از دیگری باید روشن شود .افـزون بـر
تأثیرگذاری ظاهری ادیان و اندیشهها در بسیاری از فرقهها ،گنجاییهای فراوان فكری و
اعتقادی دین یا آیینی ،زمینه را برای پیـدایی خوانشهـای نـاهمگون دربـارهاش فـراهم
میآورد و از اینرو ،فرقههایی رخ مینماینـد .نمونـه آشـكار چنـین تفرقـی در مـذهب
ذکریها نمایان است .درباره خاستگاه فكری ذکریـان سـه موضـوع اندیشـه مهـدویت،

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

خاستگاههاي فكري و اعتقادي

گرایشهای صوفیانه و تفكرات باننی اسماعیلی بیش دیگر عوامل مطرحَند.
الف) مهدويت

اعتقاد به منجی و مهدی آخر زمان در همه ادیـان آسـمانی مطـرح و اندیشـه ظهـور
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آنگاه خوانندهای خوشآواز و ماهر ،ابیاتی را با آواز همراه با رقص ،وسـط ایـن دایـره

با یكدیگر متفاوتند ،اما همه فرقهها بهویژه دو گروه بزرگ تشیع و تسنن در اینباره بـا
یكدیگر متفقند .بنابر تاریخ اسالم ،افراد فراوانی میان هـر دو گـروه ،دربـاره مهـدویت
دعوی کردهاند که گذر زمان ادعای بیاساس و پو آنان را آشكار کرده اسـت .بـهرغم
شاخ و برگهایی تفكرات عامیانه اهلسنت درباره ظهور حضرت مهـدی (عـ ) ،اصـل

مسئله ظهور در منـابع مهـم و بنیـادی آنـان دیـده میشـود .بـه بـرای نمونـه ،سفن
ابوداود ،سن

تنمبي و مسند اما

احمد ب

حنبل که از

کتابهای معتبر و صحید اهلسنت به شمار میروند ،با نقل احادیث بسـیاری از پیـامبر
(

) ،این موضوع را آشكارا نقل کردهاند.

سن

ابوداود در باب «المهدی» احادیـث فراوانـی بـه نقـل از پیـامبر (

)

آورده
است که بر ماجرای ظهور مهدی (ع ) داللت میکننـد .ترجمـه چكیـده ایـن احادیـث
چنین است:
اگر از دنیا یـك روز بـاقی مانـده باشـد ،قطعـاً خداونـد آن روز را نـوالنی
خواهد کرد تا در آن روز مردی از اهلبیت پیامبر که اسم او همنام پیـامبر و
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

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

حدیث دیگری درباره اینكه امام مهدی (عـ ) در مكـه میـان رکـن و مقـام ابـراهیم،
ظهورش را اعالم میکند و مردم با او بیعت میکنند ،از پیامبر نقل کردهانـد کـه ترجمـه
بخشی از آن چنین است:
 ....پ

مردی از اهل مدینه خارج میشـود؛ در حـالی کـه بـه سـوی مكّـه

حرکت میکند .انسانهایی از اهل مكه نزد او میآیند و او را بیرون میکننـد
و او این کار را ناپسند میداند (مخالفت میکند) پ

بـا او در بـین رکـن و

مقام بیعت میکنند( ....ابی داود.)423 ،1371 ،
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تنمبي و مسند احمد ب حنبل نیز چنـین احـادیثی بـا همـین

مضامین نقل کردهاند (ترمـذی343 ،3 ،؛ ابنحنبـل 6 ،1985 ،و  .)74بـا توجـه بـه ایـن

Downloaded from journal.isihistory.ir at 23:06 +0330 on Sunday November 28th 2021

مهدی (ع ) در اسالم نیز آشكارا است .فرقههای اسالمی در تفسیر و فروع این اندیشـه

فرقه ذکری ،بسیار تأثیر گذارده است .محمد جونپوری فرزند سید یوس
آغا ملك بود .پ

و نام مادرش

از ادعای مهدویت نام مادرش به آمنه و نام پدرش بـه عبـداهلل تغییـر

کرد .سن وی را  63سال نوشتهاند .نام خودش محمد بود .او به مكه رفـت و در آنجـا
میان رکن و مقام ابراهیم ادعا کرد که «مهدی موعود» است .وی اصل امر بـه معـروف و
نهی از منكر را از اصول اصلی برنامههایش میدانست .بنابراین ،نامههایی به پادشاهان و
حاکمان منطقههای پیرامونش نوشت و آنان را به مهدویت خـودش فراخوانـد (دامنـی،
 .)20-19 ،1383پیروان او نیز بر این اصل بسیار پای میفشردند؛ چنانکه در زمان کسی
از شهیرترین پیروانش؛ یعنی شیخ عالئی که همزمان با سلیم شـاه سـوری ( 955ق) بـه
تحریك مخدوم الملك کشته شد« ،شمشیر و سپر همه وقت همـراه و در شـهر و بـازار
هر جا نامشروع میدیدند ،اول به مدارا منع و اگر مؤثر نمیشد ،قهـراً و جبـراً تغییـر آن
نامشروع میدادند» (فرشته .)116 ،2 ،1387 ،آنان برای تحقق یافتن احادیـث پـر شـدن
جهان از عدل و داد پ

از قیام مهدی ،به چنین کارهایی دست میزدند.

داستان محمد مهدی (به گمان محمد اتكی) نیز نزد ذکریها چنین اسـت ،امـا انـدك
سخن گفته و او را نیز فرزند عبداهلل دانسته و به مهـدی ملقـب کـرده و نسـب او را بـه
سادات رساندهاند (آسیابادی .)10 ،1399 ،او نیز به ح رفت و آنجا دربـاره مهـدویت
ادعا کرد (صدیقی .)3 ،1989 ،البته جامعه هند و بلوچستان به اندیشهها و کارهای ایـن
دو ،متفاوت با یكدیگر پاسخ دادند و ایـن واکنشهـای متفـاوت موجـب شـد کـه در
مراحل بعدی ،فرقه ذکری از فرقه مهدوی بسی دور شود .با توجـه بـه حضـور علمـای
بسیار در جامعه هند ،زمینهای برای فراگیری ادعاها و اندیشههای آنان فراهم نیامـد ،امـا
اوضاع اجتماعی بلوچستان ،ناآگاهی علمی و گرایش فراوان مردمان آنجـا بـه تصـوف،

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

تفاوتی در اینباره دیده میشود .برای نمونه ،به تولد او اشاره نكرده ،بلكـه از ظهـورش

موجب شد که به محمد اتكـی و آموزههـای او بگراینـد .پیوسـتن خانـدانهای حـاکم
بلیدهای و گِیچكی بـه ایـن فرقـه و حكـومتی شـدن آن نیـز در دور شـدن ذکریهـا از
مهدویون ،بیتأثیر نبود.
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احادیث ،اندیشه ظهور مهدی در تفكر اهلسنت ،در پیدایی فرقه مهـدوی هنـد؛ سـپ

دومین خاستگاه اعتقادی ذکریان ،اندیشههای صوفیانه است .محمـد جونپـوری نـزد
شیخ دانیال چشـتی درس آموخـت ،بـا او بیعـت کـرد و در سـلك مریـدان او درآمـد.
جانشینان محمد جونپوری نیز با شیخ سلیم چشتی بیعت کردند .شیخ عالئی نخست بـا
شیخ سلیم چشتی بیعت کرده بود ،اما متأثر از عبداهلل نیازی به مهدویون پیوست .سلسله
چشتیه از سلسلههای صوفیانه است که در هند پیروان فراوانی داشـت .پیـروان نریقـت
چشتیه به شریعت و احكام دین بسیار توجه میکنند .شریعت نزد آنان بر نریقت مقـدم
بود (آریا .)203 ،1365 ،تصوف بهواقع همچون ظرفی مستعد است و به همان اندازه که
هدایت میکند ،منحرفکننده است .از اینرو ،برخی از سلسلههای تصوف ،به شـریعت
بسیار توجه میکردند .محمـد جونپـوری بـهرغم گذرانـدن مراحـل صـوفیانه و ادعـای
مهدویت ،به شریعت و احكام شرعی دین پایبند بود .ترك دنیا ،صـحبت بـا صـادقان،
عزلت از خلق ،توکل علی اهلل ،نلب دیدار حق ،ذکر کثیر و هجرت ،از مهمترین اصـول
مهدویون هند بود (الحسنی .)325 ،1945 ،از سوی دیگر مقامات هفتگانه (توبه ،ورع،
زهد ،فقر ،صبر ،توکل و رضا) نزذ صوفیان و عرفا نیز شـهرت خاصـی دارد (سـجادی،
 .)20 ،1376اصول مهدویون هند با مقامات هفتگانه صوفیان بـا یـكدیگر همخوانَنـد.
سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

اندیشههای صوفیانه حاکم بر اندیشههای محمد جونپوری بـهرغم ادعـای مهـدویت او،
هرگز به حكومت ،قدرت و مسائل سیاسی متمایـل نبـود .او حتـی مریـدانش را نیـز از
شرکت در کارهای سیاسی و حكومتی پرهیز میداد (سرافرازی.)69 ،1390 ،
اصول بنیادین فرقه مهدوی که با مقامات هفتگانه تصوف نزدیكَند ،در آثار ذکریـان
نخستین نیز دیده میشوند .برای نمونه ،برخی از این اصول مانند ترك دنیا ،صـحبت بـا
صادقان ،عزلت از خلق ،توکل علی اهلل و نلب دیدار خدا ،عنوانهـای ابیـات و اشـعار
ديوان شیخ محمد درافشانَند (درافشان .)31-83 ،1985 ،رنگ و بـوی اندیشـههای
صوفیانه در بسیاری از ابیات ديوان شیخ محمد درافشان نیـز دیـده میشـود .بـرای
نمونه ،در بخشی از اشعارش آمده است:
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مگیر صحبت جاهل کـه در سـفر مـانی
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ب) تصوف

به باور ذکریها هر یك از افراد (زن و مرد) ،مكلفَند کسی را از پیشوایان که با عنوان
«سید» از آنان یاد میکنند ،استاد و مرشد خود برگزینند و با نظارت وی ،مراحل سـلوك
را بگذرانند .آیین بیعت ذکریان با اندك تفاوتهایی به بیعت گرفتن صوفیان شبیه است.
( .)sabir, 2008, 312-313رابطه مرید و مرشد نزد ذکریها ،اصول و آیین ویژهای دارد و
به ارتباط مرید ـ مرشد نزد اهل حق میماند

(1964, 309

 .)Minorsky,ارتبـاط مریـد ـ

مــراد نــزد ذکریهــا ،حتــی بــه گونــهای از چنــین رابطــهای نــزد یزیــدیان کردســتان و
بكتاشیهای آناتولی وآلبانی نیز شبیه است

(160

 .)Rexheb, 1984,ساداتی نزد ذکریهـا

با نام «مرشد» برگزیده میشوند که از اعقاب افراد خاصـی از ذکریـان شـهیر بـه شـمار
میروند .برخـی از ایـن مرشـدان ،از فرزنـدان و نوادگـان مـال خـدادا چراغَنـد کـه بـا
نعمتاللهیها نیز نسبتی دارند .برخی از سادات آنان از فرزندان میر عبداهلل جنگیاند .از
دید ذکریها ،میر عبداهلل جنگـی از نوادگـان جنیـد بغـدادی اسـت کـه بـه قصـرقند و
بلوچستان کوچیدند .شماری از آنان نیز از نوادگان عزیز الریاند .عزیز الری از مریـدان
تأکید بسیار بر ذکرخوانی ،از دیگر مشترکات عقیـدتی ذکریـان بـا جماعـت صـوفیه
است .شاید وِردهای صوفیان و شیوه ذکرخوانی ذکریان با یكدیگر متفاوت باشـند ،امـا
هر دو گروه خلوتنشینی ،ذکر ،تـدبر و تفكـر را مهـم میشـمرَند .آیـین چوگـان نـزد
ذکریها نیز از سماع صوفیانه تأثیر پذیرفته و با آیین محلی و قومی آمیخته است .بیشتر
مشایخ چشتیه هند ،سماع را با شرونی مبـاح میدانسـتند (آریـا .)215 ،1365 ،ذکریـان
همانند برخی از مكاتب صوفیانه با دور شدن از شریعت و اتكا به نریقـت ،بـه مسـائل
باننیگری و تأویل آیات و روایات پرداختند .به باور بسیاری ازمحققـان ،مـاجرای دور
شدن آنان از شریعت و روی آوردنشان به مسـائل بـاننی و تأویـل آیـات و روایـات و

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

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

تعطیلی برخی از احكام دین نزد ذکریها ،از اسماعیلیان متأثر بوده است.
ج) اسماعيليه

پ

از سقوط الَموت بـه واسـطه ایلخانـان ،بسـیاری از اسـماعیلیان کشـته شـدند و

بسیاری از آنان به منانق همسـایه همچـون هندوسـتان کوچیدنـد .آنـانی کـه در ایـران
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(همان)39-40،

برخی از اسماعیلیان در ماجرای هجـرت اسـماعیلیان بـه منـانق پیرامـونی ،بـه مكـران
کوچیدند و در دره سرباز و منانق کوهستانی کی  ،جای گرفتنـد تـا از خطـر ایلخانـان
محفوظ بمانند .آنان که با لباس صـوفیانه در کشـور ماندنـد و کارشـان را پـی گرفتنـد،
سرانجام اواخر سده نهم در انجدان (واقع در اراك) ،متمرکز شـدند (سـرافرازی،1390 ،
 .)52اینان با گذشت زمان به شاخههای محمدشاهی و قاسمشاهی تقسیم شدند .پ

از

جایگیری صفویان و تنگ شدن عرصه اسماعیلیان انجدان ،دوران سرگردانی و هجرت
آنان دوباره آغاز شد .شـاه نـاهر انجـدانی در زمـان شـاه اسـماعیل صـفوی از شـاخه
محمدشاهی به هند گریخت و نظامشاهیان دکن او را پذیرفتند .البته وی در آنجـا تقیـه
میکرد و خودش را شیعه اثناعشری میخواند (معزی .)92-93 ،1371 ،قاسمشاهیان نیز
به گونهای تقیه میکردند و خودشان را شـیعه اثناعشـری مینمودنـد .سـرانجام روابـط
حكومت صفوی با آنان اواخر دوران شاه نهماسب ،بـه تیرگـی گراییـد؛ چنانکـه امـام
شاخه قاسمشاهی؛ یعنی مراد میرزا به زندان افتاد ( 981ق) (همان .)112 ،پ

از زندانی

شدن مراد «جمـع کثیـری از متابعـانش بـه قتـل رسـید و امـوال بسـیار از آن جماعـت
واصل خزانـه شـد؛ چـه از تمـامی والیـت سـند و کـی و مكـران تحـ

و هـدایا بـه

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

ایشان فرستاده بودند و مجموع بـه جنسـه بـه دسـت قزلباشـان افتـاد» (تتـوی،1382 ،
 .)5883بر پایه این روایت ،اسماعیلیان اواخر سده دهم همزمان با پیدایی فرقـه ذکـری،
در مكران پیروانی داشتهاند.
به گمان قوی ،پیروان اسماعیلی پ

از سقوط الَموت به مكـران روی آوردنـد تـا بـا

دوری گزیدن از مرکز ایلخانان و پناهنده شدن به منانق کوهستانی بلوچستان ،محفـوظ
بمانند .به نقل از منابع محلی ،اسماعیلیان بلوچسـتان را در آن زمـان ،سـید میخواندنـد
(دامنی .)20 ،1383 ،مراد میرزا اندکی پ

از زندانی شدنش ،از آنجا گریخـت و از راه

شیراز ،الر ،کی و مكران به قندهار رفت (تتوی .)5884 ،1382،وی در ماجرای فرار ،بـا
سرکشی به پیروانش در فارس ،مكـران و هنـد ،وجوهـات فراوانـی از آنـان گـرد آورد
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(دفتری .)537 ،1375 ،کیش ذکری درست در همین فاصله زمانی در مكران بنیاد یافت.
از اینرو ،تأثیرپذیری فرقه ذکری از اندیشههای اسماعیلیان محتمَل است .افزون بر ایـن
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ماندند ،در لباس صوفیانه تقیه و کارهایشان را دنبال کردند (دفتری.)497-498 ،1375 ،

جابهجایی و تعطیلی برخی از احكام دین ،این تأثیرپذیری را تأیید میکند .نیز دور شدن
ذکریها از مهدویان در بـاور و رفتـار ،عامـل دیگـری در تقویـت تأثیرپـذیری آنـان از
اسماعیلیان است؛ زیرا مسائلی مانند تأویل آیات و جابهجایی یا تعطیل احكام دین ،نـزد
مهدویان رای نبود .بهرغم درستی محتمَل این تأثیرپذیری ،بر اثر کمبود منابع تاریخی و
روشن نبودن تعامالت دقیق آنان با یكدیگر و تـأثیر و تـأثر شخصـیتهای خـا

 ،در

اینباره با احتیاط باید سخن گفت.
نتیجه

محمد جونپوری آغاز سده دهم ،آغازگر انشعاب نحله مذهبی ذکریها در هنـد بـود.
کمابیش یك قرن بعد از او ،فرقه ذکری را کسی از پیروانش که شاید محمد اتكی بـوده
باشد ،در بلوچستان پایه گذارد .قدرت ذکریها قرون یازدهم و دوازدهم در مكـران بـه
اوج رسید ،اما پ

از آن ذکریها به انشعاب داخلی دچار شـدند و بـه ضـع

و افـول

روی نهادند .آنان خوانش خاصی از اصول دین عرضه کردند .از دید آنان مهدی موعود
و با تاویل آیات و روایات ،به تعطیل و جابهجایی برخی از احكام دین پرداختند .بـرای
شناسایی خاستگاههای نخستین این فرقـه ،توجـه بـه ایـن موضـوع نـاگزیر اسـت کـه
اعتقادات ذکریها در مراحل تاریخی فراوان متطور شد .بیاعتنایی به این امـر موضـوع
موجب شده است که بسیاری از محققان با ویژگیهای اعتقادی دورههـای بعـد بـهویژه
باورهای معاصر آنان ،در پی شناخت سرچشمههای باورهـا و اصـول ذکریهـا باشـند.
باری ،اعتقادات و اندیشههای ذکریان نخستین با اعتقادات و اندیشههای ذکریان امـروز،
بسیار متفاوت است ،بلكه سرچشمههای اندیشههای آنان با تفكیك مراحـل تـاریخی و
تطور مسائل اعتقادی آنان بهتر روشن میشـود .بنـابراین ،ذکریـان نخسـتین از اندیشـه

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

(ع ) ظهور کرده است .آنان حتی به جایگاهی باالتر از امامت برای مهدی باور داشـتند

مهدویت و تشكیالت صوفیانه بهـره بردنـد و بـه کمـك محـیط فرهنگـی و اجتمـاعی
بلوچستان آن زمان ،کارشان را در این منطقه آغاز کردند .نقطه آغازین پیدایی این فرقـه،
نرح ادعای پیشوای آنان با نام «مهدی موعود» و شیوه کار و گستراندن کـیش آنـان بـا
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همزمانی و همزیستی ،مشترکات اسماعلیان و ذکریان در زمینه تأویل آیـات ،روایـات و

مقام مهدی غلو کردنـد و بـه تأویـل و تعطیـل یـا جابـهجایی احكـام دیـن پرداختنـد.
تأثیرپذیری محتمَل ذکریان از اسماعیلیان ،غرق شدن آنان در اندیشههای غالیانه و دچار
شدنشان با بدعتها و سنتهای قومی و محلـی ،بـه تطـور اعتقـادی آنـان در مراحـل
تاریخی بعدی انجامید.

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393
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تشكیالت صوفیانه همآهنگ بود .ذکریها در دورههای بعدی آرامآرام درباره جایگـاه و

ـ آریا ،غالمعلی ( ،)1365طنيقت چشتيه در

نفد و پاكسفتان،

تهران ،انتشارات کتابفروشی زوار.
ـ آسیابادی ،احتشام الحـق ( 1399ق) ،ذكني فا را بشناسفيد ،ترجمـه
محمدابراهیم دامنی ،تربت پاکستان ،جامعه رشیدیه آسیاآباد.

ـ ـــــ ( 1989م) ،ذكني مب
تربت پاکستان ،مجل

كي عقائد و اعمفا  ،چـاپ دوم،

تحفظ ختم نبوت.

ـ ابنحنبل ،احمد بنمحمد ( 1958م) ،المسند ،شرح احمد محمد شاکر ،مصر ،دار
المعارف.

ـ ابی داود ( 1371ق) ،سن

ابيداود ،تعلیق احمد سـعد علـی ،قـاهره ،ملتـزم

الطبع و النشر.

ـ احمد ،عزیز ( ،)1366تاري

تركن اس مي در

نفد ،ترجمـه نقـی

لطفی و محمدجعفر یاحقی ،تهران ،انتشارات کیهان.
اس مي ،تهران ،بینا؟
و مسفال  ،ترجمـه محمـد

ـ استخری ،ابواسحق ابـراهیم ( ،)1373ممالف

بناسعد بنعبداهلل تستری ،تهران ،انتشارات موقوفات محمود افشار یزدی.
ـ اعتمادالسلطنه ،محمد حسن خان (بیتـا) ،منآت البلفدان ،چـاپ سـنگی،
بیجا ،بینا.

ـ الحسنی ،عبدالحی بنفخرالدین ( 1945م) ،ن

ه الخفواطن و بهجفه

المسامع و النواظن ،حیدرآباد دکن ،مطبعـه المجلـ

دائـره المعـارف

النعمانیه.

بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

ـ اســپونر (« ،)1377بلــو و بلوچســتان» ،دايففنه المعففار

بفف ر

ـ ایراندوست ،عبدالوهاب ( ،)1392مصاحبه با آگاهـان بـه تـاریخ شـفاهی بلوچسـتان
بهویژه ذکریان ،ساکن روستایی از شهرستان سرباز.

ـ بداننی ،عبدالقادر ( ،)1380منتخ

التواري  ،تصحید مولوی احمد علـی،
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كتابنامه

ـ بزرگزاده ،عبدالباسط و نورالنساء ،مـالزاده ( ،)1384زنفديي شخصفيت و
مبارزات موالنفا عبفده سفنبازي پفدر ب ريفوار
موالنا عبدالع ي (ره) ،تهران ،نشر احسان.
ـ بلو  ،عبدالحق ( 1992م) ،ذكني مسئله ،الهور ،الدار العروبه.

ـ ترمــذی ،محمــد بنعیســی (بیتــا) ،سففن

التنمففبي ،تحقیــق و تصــحید

عبدالرحمان محمد عثمان ،مدینه ،المكتبه السلفیه.

ـ تتوی ،قاضی احمد و آص خان قزوینی ( ،)1382تفاري

الرفي ،تصـحید

غالمرضا نبانبایی مجد ،تهران ،انتشارات علمی و فرهنگی.
ـ جعفری ،علیاکبر (« ،)1342بلو و بلوچی» ،سخ  ،سال  ،14شماره .10

ـ دامنی ،محمدابراهیم (« ،)1383ماهیت ذکریان فرقه ذکری و اعتقادات آن» ،نفداي
اس

 ،سال  ،5شماره .19

ـ درافشان ،محمد (1985م) ،در وجود ،تصحید شیخ محمد نوری ،تربت پاکستان،
انتشارات بهرام شاه و شیخ یوس .

ـ دفتری ،فرهاد ( ،)1375تفاري

و عقايفد اسفماعيليه ،ترجمـه

سال چهارم شماره پانزدهم ،پاییز 1393

فریدون بدرهای ،تهران ،نشر فرزان.
ـ زند مقدم ،محمود ( ،)1378حكايفت بلفو  .تهـران ،انجمـن آثـار و مفـاخر
فرهنگی.

ـ سجادی ،ضـیاءالدین ( ،)1376مقدمهاي بفن مبفاني عنففان و
تصو  ،چاپ ششم ،تهران ،انتشارات سمت.

ـ سرافرازی ،عباس (« ،)1390فرقه مذهبی ذکریها در بلوچستان» .پژو شنامفه
تاري

اس

 ،سال  ،1شماره .3

ـ صدیقی ،ضـیاءالحق ( 1989م) ،ذكني مب
اشاعت دوم ،تربت پاکستان ،مجل
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ـ عبدالمجید (بیتـا) ،ذكني مب
تحفظ ختم نبوت.

كا ترضيلي جفائ ه،

تحفظ ختم نبوت.

اور اسف

 ،تربـت پاکسـتان ،مجلـ
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مقدمه و اضافات توفیق سبحانی ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.

شماره  ،4178کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد آستان قدس رضوی.
ـ لدهیانوی ،محمد یوس

( 1990م) ،بينات ،کراچی ،جامعه العلوم االسالمیه.

ـ مشیزی ،محمدسعید ( ،)1369تبكنه صرويه كنمفان ،مقدمـه و تحشـیه
محمدابراهیم باستانی پاریزی ،تهران ،نشر علم.

ـ مقدسی ،ابو عبداهلل محمـد بناحمـد ( ،)1385احسف

التقاسفي

ففي

معنفه االقالي  ،ترجمه علینقی منزوی ،تهران ،نشر کومش.
ـ معزی ،مریم (« ،)1371اسماعیلیان ایران از سقوط الموت تا امروز بـا تكیـه بـر دوران
معاصر» ،پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه فردوسی.

ـ نصیر ،میرگل خان (بیتا) ،تاري

بلوچستان ،ترجمه ملـك بلـو  ،بیجـا،

بینا.

ـ نعیمی ،عبدالرشـید (بیتـا) ،الفدر الممفي

ففي سفينه سفيد

المنسلي  ،بیجا ،بینا.
ـ واله قزوینی اصفهانی ،محمد یوس

( ،)1383خلد بني  ،تصـحید محمدرضـا

ـ هندوشاه استرآبادی ،محمد قاسم ( ،)1387تاري

فنشته ،تصحید و تعلیق و

توضید و اضافات محمدرضا نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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بنیادهای اعتقادی فرقه ذکری و خاستگاههای آن

نصیری ،تهران ،انجمن آثار و مفاخر فرهنگی.
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ـ بینا ،تاري

انبيا و اوصيا و ملو

اينان ،نسخه خطـی

