
 

 
 303 -082، ص 0011بهار و تابستان ، 23، شماره هجدهمشناسی، سال نامه انسان

 مقاله علمی

 حق در میراث مادیتحلیل بازتاب رفتارهای آئینی اهل 

شناسی، مطالعات اسنادی و باستان  باستان های بر اساس کاوش

 شناسی  مردم

1علی سجادی
 

 (30/30/0033، تاریخ تأیید: 03/30/0033)تاریخ دریافت:  

 چکیده
است که از « حق  اهل»ویژه در استان لرستان فرقه  های اسالمی منطقه غرب کشور به  یکی از فرقه

هایی متعلق به پیران این فرقه در  سابقه تاریخی زیادی برخوردار بوده و دارای اماکن مقدس و آرامگاه
های پیران اهل  شناسی در محوطه یکی از آرامگاه این پژوهش بر اساس کاوش باستاناین منطقه است. 

نگاری با هدف شناسی منطقه و مطالعات مردم های میدانی مردم حق به نام پیر میکاییل و بررسی
صورت  یا به   صورت نماد و نشانه در میراث مادی تبلور یافته واکاوی شعائر آیینی این مسلک، که به 

شناسی با نگرشی  کوشد از منظر باستان مردم ار آیینی از گذشته تاکنون استمرار پیدا کرده است، میرفت
  های تحقیق با فرقه اهل توصیفی تحلیلی، شواهدی از ارتباط این بنا و تبارشناسی صاحب آن و یافته

آن با فرقه اهل حق را ارائه کند. پرسش تحقیق این است که چه شواهدی از ارتباط این بنا و صاحب 
کار رفته بر روی سنگ گورها بیانگر کدام یک از اعتقادات این آئین   حق وجود دارد؟ نمادهای به 

شناسی در منطقه مورد های میدانی مردم های بررسی شده و یافته است؟ در این رابطه شواهد کشف
ر به کشف تعداد های کوهدشت و دلفان منج حق در شهرستانمطالعه و سایر مراکز حضور اهل 

قبر شد که رهیافتی برای پی بردن به پیوند باورها و رفتارهای آیینی این فرقه با آثار   دیگری سنگ
صورت نماد یا نشانه بازتاب یافته است. نتایج مطالعات نشان داد که باورها و  مادی گردید که به 

صورت نماد ظاهر شده  عضی موارد به رفتارهای آیینی فرقه اهل حق در آثار مادی بازتاب یافته و در ب
شناسی قرار گرفته، بنایی مذهبی  است. سازه معماری منسوب به پیر میکاییل نیز که مورد کاوش باستان

 و متعلق به اواخر دوره میانه اسالمی بوده است. 
 یارسان. آرامگاه، اهل حق، پیر میکاییل، لرستان، ها: کلیدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 sajadi.ali86@gmail.com ، شناسی، پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری استادیار پژوهشکده باستان  1
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 مقدمه 
  های بسیار زیادی است، اما آنچه در غرب ایران شایع است، فرقه اهل فرقه با اینکه تصوف دارای

است که غالباً به مذهب اهل سنت گرایش دارند. به عقیده  1بندیه، قادریه و بکتاشیه حق، نقش
  نوعی بدعت شمرده  ، به2شان به غالت تشیع برخی از محققان فرقه اهل حق به دلیل انتساب

؛  1۹۳۱زاده و ویسی،  جمعه اند )امام های انشعابی از مذهب شیعه دانسته شده و آن را از شاخه
 مبنای بر آیین این که اصول (. از آنجایی 1: 1۹۱1آبادی مکری،  ؛ جیحون۹۱: 1۹۳۱مینورسکی، 

جبال  ( برخی آن را از فرق پررمز و راز ناحیه1۶۱: 1۹۱1 نژاد، شده )روحانی بنا نهاده رازداری
-۱۳: 1۹۱2است )دهقان،   که بسیاری از مفاهیم ایران باستان را حفظ کردهاند  محسوب کرده

(. بر اساس نوشته کتاب 11: 1۹۱۹دانند )الهی،  حق خود را شیعه می (. در این میان، فرقه اهل1۹
، نخستین رهبر و پیشوای اهل حق از لرستان طلوع کرده «مبارک شاه»برهان الحق، شاه خوشین 
آباد در دره بوآس )بابا  کیلومتری غرب خرم 11روف به ماما جالله دراست و قبر مادرش مع
گانه  های پنج (. همچنین بنا به اعتقاداتشان سومین ظهور از دوره۱: 1۹۳۹عباس( قرار دارد )الهی، 

(. عالوه بر آن، تعداد 1۶: 1۹۶1زاده، ظهورات، متعلق به شاه خوشین لرستانی است )صفی
 .ین فرقه در لرستان و استان همجوار آن کرمانشاه وجود دارداو یادمانی  از بناهای قدسی فراوانی

های کوهدشت و  شده، امروزه نیز در همان مناطق قدیمی در شهرستان های انجام بر اساس بررسی
دلفان در بین طوایف لک منطقه، افراد منتسب به این فرقه همچنان حضور دارند و آداب و 

 ۹آورند. وه و آداب و رسوم گذشته خاص خود به جا میمناسک خویش را با همان شی
است که از جمله فرق پررمز و راز ناحیه   توجه این مسلک این یکی از نکات مهم و قابل 

( و اصول این آیین بر مبنای رازداری بنا نهاده 1۹-۱۳: 1۹۱2شود )دهقان،  جبال محسوب می
اند اسرار و آداب و  که آنها در طول تاریخ حیات خود، همواره تالش کرده طوری  شده است. به 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ع است.ای موسوم به حاجی بکتاش در قالیی الشتر لرستان واق مقبره 1
« روی اسـت  غلو، در لغت گذشتن از حد و بیرون رفـتن از میانـه  »شیخ مفید، در معنای لغوی غالت آورده است:  2
(. اصطالح غلو یا غالت در معنای اعتقادی، به کسانی اطالق شده که در حق ائمه خود به حـدی غلـو   1۹1: 1۹۳1)

 (.2۹1: 1۹۶۹دادند )شهرستانی،  کردند و به آنها نسبت خدایی می
شود. اما  سال انجام می ۶1تا  11امروزه برگزاری مراسم رسمی در مراکز معدودی و بیشتر در بین افراد باالتر از   ۹

رسم نذورات همچنان با همان شیوه قدیمی استمرار دارد و اکثر معتقدان به این فرقه در شهر نورآباد هر کدام 
 شده دارند. خوان حیوانات قربانی ای در داخل حیاط خانه خویش برای دفن است چاله
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( و این موضوع ضرورت 1۶۱: 1۹۱1نژاد،  دارند )روحانی  ی آئین خود را مخفی نگهها آموزه
صورت نماد و نشانه در میراث مادی تبلور  بررسی و واکاوی شعائر آئینی این مسلک، که به 

 دهد.  است، را بیشتر نشان می  یافته
برای پی بردن  های انجام این تحقیق و هدف از نگارش این مقاله کوششی بدین روی انگیزه

صورت نقوش هندسی و گیاهی و در قالب نماد یا نشانه بر روی  به رموز و ابهاماتی است که به 
صورت رفتار آئینی از گذشته دور  قبرهای مربوط به پیروان این فرقه تجلی پیدا کرده یا به  سنگ 

 تاکنون استمرار داشته است. 
انه، تالش شده است با راهبردی تاریخی، شناسدر نوشته حاضر، با رویکرد باستان مردم

رد احترام فرقه تحلیلی عالوه بر تبارشناسی مذهبی صاحب مقبره )موسوم به پیر میکاییل(، که مو
نیز مورد واکاوی قرار گیرد. شعائری که از  ، شعائر آئینی مسلک اهل حقاهل حق منطقه است

ند تناسخ و برگزاری مراسم در جمخانه و تاکنون به آراء و عقایدِ گذشته خویش مان دوران قدیم
هدف این است که شواهدی از بازتاب رفتارهای آیینی و  ادای نذورات پایبند هستند. همچنین

و در مواردی نیز به   صورت نماد و نشانه در میراث مادی تجلی یافته باورهای این فرقه، که به 
و برای سؤاالت ذیل پاسخ درخوری پیدا  ، تبیین گرددشود صورت رفتار آیینی همچنان انجام می 

 شود.
 ای برخوردار بوده است؟ پیر میکائیل از کدام تبار مذهبی بوده و از چه جایگاه فرقه -1
 کرده است؟  صورت نماد و نشانه جلوه کدام باورها و اعتقادات این فرقه در میراث مادی به -2

 مادی بازتاب یافته است؟حق در میراث  چه نمادهایی از باورها و اعتقادات مسلک اهل -۹

پژوهش پیشینة

ها و مقـاالت زیـادی    ای درباره نهله فکری اهل حق انجام شده و کتاب های گسترده تاکنون پژوهش
شناسی این فرقـه و بازتـاب آن بـر سـنگ      در این زمینه منتشر گردیده است. اما درباره نماد و نشانه

شناسـی منطقـه    مقاالت انجام شده است. مردم مزارها، تحقیقات اندکی در قالب گزارش پژوهشی و
بلوران کوهدشت موضوع پژوهشی است که میـراث فرهنگـی لرسـتان انجـام داده اسـت )فـرزین،       

ای اسـت کـه    شناسانه گروهی از شیعیان غالی استان کرمانشاه هم موضوع مقاله (. مطالعه مردم1۹۱۱
دسـات ایـن فرقـه پرداختـه اسـت      گیـری تعـالیم، اعتقـادات، آداب، رسـوم و مق     به بررسـی شـکل  

« معماری هورامان بر اساس متون یارسان«  (. در زمینه معماری، مقاله1۹۳۱زاده و ویسی،  جمعه )امام
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فراینـد  »( و مقاله با عنوان 1۹۱۶)فکوهی، « فضاهای قدسی استان کرمانشاه»(، مقاله 1۹۱۱)دریایی، 
گیری بناهای آیینـی   بر چگونگی فرایند شکلبا تأکید « یارسان آیینی معماری گیری شکل و چگونگی

نمادشناسـی فرقـا اهـل    »توان نام برد. در مقاله  ( را می1۹۳۱مسلک یارسان )محمدیان و همکاران، 
با بررسـی اسـنادی، ضـمن اسـتخراا مفـاهیم و عناصـر       « های ناما سرانجام حق با تأکید بر سروده

(. 1۹۳۱ه است )اوحـدی حـائری و جـودکی،    های یارسان، این نمادها تحلیل شد نمادین در سروده
هـای مـذهبی، آیینـی و     هـم مضـمون  « های سنگ مزارهـای لرسـتان   مایه نمادشناسی نقش»در مقاله 

ای بـا عنـوان    اساطیری مردم منطقه و بازتاب آنها بر روی سنگ قبور بررسی شـده اسـت. در مقالـه   
نیز تبیـین و واکـاوی و تفسـیر  « آباد غرب اسالم های روستای سوران اطیری گورنگارهبازخوانی اس»

هـای روسـتای سـوران     های اسـاطیری در گورنگـاری   های نمادین نقـوش و بـازخوانی نشان مؤلفه
(. با توجه به اینکه تاکنون تأثیر ارکـان و مبـانی مـذهبی    1۹۳۱زاده و فرزی،  انجام شده است )قاسم

ه مورد مطالعه قرار نگرفته است، واکاوی رفتارهای آئینـی  حق در آثار مادی، از این دیدگا فرقه اهل
هــای پنهـان   تواند بخشی از تأثیرات و نمود آنها را در آثار مادی، رمزگشـایی و الیــه   این فرقه می

 افکار و عقاید مـردم منطقـه را کشف و مفهوم و معنـای آنها را تفسیر کند.

 پژوهش  روش
شناسـی و   هـای مـردم   شناسی و بررسـی  ل از کاوش باستانهای حاص این پژوهش بر اساس یافته

شـده   ای انجام شده و از روش توصیفی و تحلیلـی بـرای تـدوین آن اسـتفاده      مطالعات کتابخانه
شناسی بقعـه و محوطـه اطـراف آن و بررسـی      های حاصل از کاوش باستان است. بر اساس یافته

هـای کوهدشـت و    گورهای شهرسـتان  های منسوب به فرقه اهل حق، تعدادی از سنگ گورستان
های به کار رفته و نیز  نورآباد دلفان انتخاب گردید و رهیافتی برای شناخت برخی نمادها و نشانه

های کاوش و نیـز سـنگ    تبارشناسی صاحب مقبره شد. در این پژوهش مقبره پیر میکائیل و یافته
ی قبرستان آزاد خـان در منطقـه   ها های کوهدشت به نام گورهای سه گورستان دیگر از شهرستان

از شهرستان نورآباد، کـه از  « گلم بحری»دیالی و قبرستان پیر میکائیل از منطقه سیمره و قبرستان 
و سعی گردیـد مقایسـه تطبیقـی      روند، انتخاب مراکز مهم این فرقه در استان لرستان به شمار می

 انجام شود. قبرهای مشابه در استان کرمانشاه مختصری هم با سایر سنگ
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سـه گورسـتان   پیر میکائیل و قبرستان پیرامون آن و را محوطه باستانی  مورد مطالعهمحدوده 
شهرستان کوهدشت و از « قبرستان آزاد خان»و « قبرستان محمد زمان بیگ فیلی»های  دیگر با نام

 .(1دهد )شکل  لرستان تشکیل می از شهرستان نورآباد در استان« قبرستان گولوم بحری»

 
 (: موقعیت پیر میکائیل در تقسیمات سیاسی لرستان1شکل )

 مفاهیم و جامعه مورد مطالعه   تعریف
های شمال غربی ایران  مذهبی یاران )اهل حق( به کردهای ایران، عراق و ترک در حقیقت جامعه

و پیروان آن در تعدادی از کشورهای دیگـر ماننـد عـراق،     ((Minorsky, 1920: 46وابسته است 
ایـن   .Haghighi, 2010: 87 & (Farrokhnia)کنند  صورت پراکنــده زندگی می هند و ترکیه به 

های دلفان و کوهدشت در بین طوایف لک نورآلی، چـواری،  فرقه در استان لرستان در شهرستان
 د.  حضور دارشی از طایفه اوالد قباد میربگ، طرهان و بخ

 (.۹: 1۹۶1زاده، )صفیحق، یارسان گفته شده است  قه اهلبه پیروان فر یارسان:

سم خاص خـود در آنجـا جمـع    : مکانی است که اهل حق برای اجرای مراخانه جمخانه/ جمع
دانست کـه در آنجـا تعلـیم و    « خانقاه»تراز  توان هم (. جمخانه را می۱1–۶: 1۹۱2)آزادی، شوند  می

شد. بر اساس ناما سرانجام وجـود جمخانـه مقی ـد بـه مکـان و       مریدان این مسلک انجام میتربیت 
(. بر اساس ناما خرده سرانجام، مراسم عبادی جـم بایـد   ۱۶: 1۹۶1زاده، جای خاصی نیست )صفی

(. از نظر اهل حـق شـرکت در   ۳: 1۹۶1، همانبار در محلی بنام جمخانه برگزار شود ) هر هفته یک
(. از اشـخاص مهـم   1۳۶: 1۹۱1ای عبادات دائمی، کافی است )افضلی شـاه ابراهیمـی،   ج به « جم»
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را نـام بـرد کـه هـر کـدام جـای        ۹«خلیفـه »و  2«خـوان  کالم»، «نایب سید»، 1«سید»توان  جمخانه می
 مخصوصی برای نشستن دارند.

 بر را اسحاق آن سلطان که است پلی نام پیردیوَر یا پردورپیردیوَر )قبله اهل حق(:  یا پردور

 در پـل  این سرانجام، نامه بر اساس و سیروان در شمال شرقی گوران ساخته است رودخانه روی

 این محل برای اهل حق جای بسیار مقدسی است. این پل به و شده ه.ق. ساخته  هشتم سدة آغاز

 پـل  این از باید درگذشتگان روان سرانجام، خرده نامه نوشته است. بر اساس شده تعبیر صراط پل

(. حرمت پردیور تـا حـدی اسـت کـه     1: 1۹۶1زاده، هایی درآیند )صفی پیکره سپس به گذشته و
حـق دربـاره     (. در متـون اهـل  112:  1۹۳1، همانشده الهیت در پردیور حلول داشته است )  گفته

(. بـر اسـاس   111و  11۳اینکه پردیور معادل کعبه است، با صراحت صحبت شده است )همان،  
فرمان سلطان اسحاق، عمارت پردیور بر مزار ایوت بنـا شـد    ته برخی از محققان، در واقع به نوش

 (.۹۶۱: 1۹۱1آبادی،  ؛ جیحون111و  11۳تا قبله یارسان باشد )همان، 

 های پژوهش یافته
شناسی محوطه پیر میکائیل منسـوب بـه فرقـه اهـل حـق،        که در حین مطالعات باستان  از آنجایی

گور با طرح و نقش خاص و نیز شواهدی از این فرقه به دست آمد، بر این اساس تعدادی سنگ 
های حاصل از کاوش، سه گورستان دیگر به شرح ذیل که محل  ضمن مطالعه این محوطه و یافته

قبرهـای   تدفین مردگان این فرقه بودند، مورد مطالعه قرار گرفت و تالش گردید بـا سـایر سـنگ   
سه گورستان دیگر عبارت بودنـد   ه مقایسه تطبیقی مختصری انجام شود.مشابه در استان کرمانشا

از: گورستان پیر میکائیل، گورستان قدیمی بخش کونانی از توابـع شهرسـتان کوهدشـت اسـتان     
از توابع شهرستان کوهدشت استان  آزاد خان در بخش دیالی اوالد قباد گورستان قدیمی، لرستان

 از شهرستان نورآباد لرستان. « بحریگلم »لرستان، و گورستان قدیمی 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ها، پیر  های آتی از بین این خاندان را دایر کرد تا نسل« خاندان حقیقت»سید: سلطان اسحاق، هفت خاندان به نام  1 
اند. بنابراین  شده شناخته « سادات خاندان حقیقت»عنوان  (. آنها به 11۹: 1۹۳۶زاده،  و دلیل خود را برگزینند )صفی

سید خواندن   های حقیقت باشد )همان(. وظیفه شود که از اوالد خاندان سید به کسی گفته می»اهل حق  در اصطالح
 (.۱۱–۱1: 1۹۳۹دعای نذورات است )الهی، 

 )همان(. خواند ذکار را در جمخانه میا و خوان: کسی که به کالم بزرگان اهل حق عالم است کالم 2 
عنوان جانشین پیر و مرشد برای قربانی   داران مذهبی اهل حق و سیدی است که به خلیفه: خلیفه از منصب  ۹

 خواند.  می حیوانات بر تیغ دعا
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 (: نمایی از بنای آرامگاه پیر میکائیل )از نگارنده(2شکل )

 

 
 (۹۱۳: 1۹۳1)سجادی،  (: طرح بنای مقدس پیر میکائیل و گورهای محوطه3شکل )

های حاصل از کاوش محوطه و بررسی میدانی گورستان پیر میکائیل  یافته

از توابـع   کوهنـانی،  سـیاب بخـش   تنگ زیر چم برزو از دهستان محوطه پیر میکائیل در روستای

هـای   کاوش در این محوطه از جمله کـاوش  1شهرستان کوهدشت استان لرستان واقع شده است.
سی سیسـتماتیک محوطـه   سیمره بود که به انجام رسیده است. پس از برر بخشی در حوزهنجات

با توجـه بـه    (.2فرهنگی و بقایای معماری مشخص شد )شکل  میزان پراکنش مواد پیر میکائیل،

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 عرض شمالی است. N33 26 883 طول شرقی و E046 59 688 در موقعیت 1
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  تعدادی سنگمحدوده یک قبرستان قدیمی واقع شده است و در حین کاوش نیز اینکه سایت در 

مستندسـازی و   ،هـا  سازی رسوبات و خواناسازی نقوش و نوشـته  پس از پاک قبر کشف گردید،
 .انجام شدمطالعه آنها 

 اند از: طورکلی عبارت طه پیر میکائیل به های محو ترین یافته مهم 
کاوش گسترده در قسمت مرکزی  و ...(پیر میکائیل )آرامگاه الف. معماری دوره اسالمی 

مانده مشهور به بقعه پیر مکائیل با روش  محوطه با تمرکز بر روی بقایای معماری ضعیف باقی

سازه دهنده یک  های کاوش نشان ها قرار گرفت. یافتهپیگردی و لوکوسی در دستورکار این ترانشه
این ساختار  است. در بلندترین قسمت مرکز این محوطه شکل تقریباً مربعمعماری مضطرب 

متر باقی  ۹شدت مخدوش شده و فقط بخشی از دیواره شرقی آن در ارتفاع حدود  معماری به 

های طبیعی آهکی منطقه مانند تر است. از سنگم ۶1/۳×  21/۱مانده است. بنا نامتقارن و ابعاد آن   

سنگ و  خورده و گاهی نامنظم و الشه صورت تراش  های مکعبی درشت و کوچک به سنگ

کوب استفاده شده است. بنای پیر میکائیل از لحاظ مصالح فاقد  سنگ همراه با مالط گچ نیم قلوه
 (.۹نشده است )شکل  تفاده وبست اس انسجام کافی بوده و در دیوارچینی آن، از روش چفت

یک ساختار معماری چهارضلعی با  L 20در ترانشه های معماری دوره ساسانی  ب. یافته

 . به دست آمدمصالح سنگ الشه و مالط گچ 
جنوب محوطه پیر  شامل یک قنات قدیمی که در های معماری دستکند زیرزمینی ج. یافته

 . شود پرداخته نمی آندر اینجا به  و میکائیل پیدا شد
تعدادی سنگ گور با نقوش خاصی در حین کاوش کشف د. سنگ گورهای دوره اسالمی: 

گردید، بنابراین برای تکمیل مطالعات، سنگ گورهای محوطه پیر مکائیل، که طیف تاریخی از 
 اواخر دوره صفویه تاکنون را در برگرفته است،  مورد بررسی قرار گرفت.

در داخل آنها خاک و  .وجود داشت  Pitهای در چند نقطه از سایت، چاه های زباله: ه. چاه
های خاکستر و استخوان پرندگان و سنگ و قطعاتی از گچ  به دست آمد. با توجه به داده

های حیوانی مشاهده شد که در حجم زیادی از استخوان T.M.17در ترانشه  ۳11۱لوکوس 
چیده شده بود و سپس روی آنها را با خاک پوشانده های نامنظم  اطراف آنها قطعاتی از سنگ

 بودند.



 

 

 

 

 

 مادی  ...مقاله علمی/ تحلیل بازتاب رفتارهای آئینی فرقه اهل حق در میراث 

 

414 

 
 محوطه پیر میکائیل  T.I.12از ترانشه  111(: تصویر و طرح قطعات سفالی لوکوس 4شکل )

 (211و  1۳۳: 1۹۳1)سجادی، 

 
 محوطه پیر میکائیل T.I.12های محوطه پیر میکائیل، ترانشه  (: نمونه سفال1جدول )

 117لوکوس                T.I.12های محوطه پیر میکاییل                                 ترانشه   نمونه سفال

 منبع مقایسه
دوره 
 فرهنگی

نوع 
 تزئینات

نوع 
 ساخت

 رنگ
نوع 
 پوشش

ماده 
 چسباننده

نوع 
ف سفال

ردی
 

پوشش 
 بیرون

پوشش 
 درون

 خمیره

محمدیان،  
1۹۳2 :۱۹ 

فرا 
 ساسانی

 ای قهوه ای قهوه ای قهوه ساز چرخ -
گلی 
 غلیظ

 1 لبه کانی

 همان
فرا 

 ساسانی
 ای قهوه ای قهوه ای قهوه ساز چرخ -

گلی 
 غلیظ

 2 لبه کانی

 ۱1همان، 
فرا 

 ساسانی
 ای قهوه ای قهوه ای قهوه ساز چرخ -

گلی 
 غلیظ

 کانی
 -لبه

 کف
۹ 

 ای قهوه ای قهوه ای قهوه ساز چرخ -  ۱1همان، 
گلی 
 غلیظ

 ۱ کف آلی

 ای قهوه ساز چرخ -  ۱1همان، 
دست 
 مرطوب

 قرمز
گلی 
 غلیظ

 1 کف کانی

  211: 1۹۳1منبع: سجادی، 

ها، مناسک و مقامات روحانی حق، مرام نگاهی به فرقه اهل

های اعتقادی  اجمال مطالبی درباره خاستگاه، ارکان و مرام  ، ابتدا بهبرای دستیابی به اهداف مقاله 
 شود.  این فرقه بیان می

پیروان آن تا مرزهای غربی ایران، لرستان، کردسـتان، آذربایجـان و در    خاستگاه اهل حق:
 اند. برخی محققان خاستگاه این فرقه را ناحیه خارا از کشور در منطقه سلیمانیه عراق پراکنده
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(، اما برخی دیگر هسـته  ۱۶-2۱: 1۹۳۹زاده،  اند )مسلمی شهر زور در کنار رود سیروان دانسته
هـای   (. اغلـب یادمـان  111: 1۹۱1انـد )کـاظمی،   پیدایش طریقت یارسان را در لرستان دانسـته 

مقدس اهل حق نیز در نواحی غربی ایران به ویژه اسـتان لرسـتان و در شهرسـتان کوهدشـت     
 اند. واقع شده

حق مطلب مستند و استواری در کتب تاریخ ملـل و نحـل    ر مورد تاریخ پیدایش فرقه اهل د
 حال برخی محققان معتقدند که تاریخ (. با این2۱-1: 1۹۳2در دست نیست )آقاجری و استهری، 

ه.ق.( به  ۳۳۱ –۶۳1سلطان اسحاق ) ه. ۱و  ۳گردد و در قرن  باز می ه.2پیدایش این فرقه به قرن 
حق محسـوب شـده اسـت      ات آن پرداخته و بر همین اساس وی مؤسس مسلک اهلتجدید حی

 (.21: 1۹۳1زاده، )صفی
داند که سرانجام منجـر بـه    مینورسکی مسلک اهل حق را مشتق شده از مذهب شیعه می     

مشـاهده اسـت    گرایـی شـیعه قابـل     تشکیل یک نظام مـذهبی مجـزا شـده و در بنیـان آن افـراط     
نـوعی بـدعت    شان به غـالت تشـیع بـه     ( فرقه اهل حق، به دلیل انتساب۹۱: 1۹۳۱)مینورسکی، 

شوند که بسـیاری از مفـاهیم ایـران     اند و از فرق پررمزوراز ناحیه جبال محسوب می شده شمرده 
(، تا آنجا که آداب و مناســک اهل حق تـا حـد   1۹-۱۳: 1۹۱2اند. )دهقان،  باستان را حفظ کرده

حـق    شــباهت دارد. برخی نیز عقیده دارند کـه پیـدایش مسـلک اهـل     زیــادی به آداب صوفیه
(. همچنان که اهل حق معتقدند کـه  1۹۳۶زاده،  نوعی ایستادگی در برابر اعراب بوده است )صفی

صحن باباخوشین مقر و اردوگاه سپاه وی بوده است. سپاهی که به سپاه نهصـده معـروف بـوده    
اری و خـود سـپاه، اطالعـی در دسـت نیسـت. در اشـعار       گذ است، ولی در مورد چرایی این نام

 شده است. قدیمی که به زبان لکی سروده شده، از شاه خوشین و سپاه نهصده صحبت 

 خورد نهصده سپاه شاه خوشین» و عشق داود چَنی بِنیامین

شاه خوشین است، با ارادت به داوود و  ترجمه: جمعی که درخور و شایسته سپاهیان نهصده
 شده است: نیامین تشکیل پیر ب

 « ی موالی مردان بیگاهی بلوران جای نهصدان بی              دنگ نعره            
 (        122: 1۹۱۱)چراغ پوران، 

حضرت  نفر )سپاه باباخوشین( بود و صدای نعره ۳11ترجمه: گاهی بلوران محل حضور
های نظامی شاه خوشین، در  فعالیت  (. در زمینه۹۱: 1۹۳۶رسید )لرستانی،  علی )ع( به گوش می
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به نام خوشین « کرد»بویه و اخبار ایشان، از یک امیر   التواریخ، در بخش آغاز دولت آل مجمل
با  ی خمس و اربعمایه بدر حسنو را_اندر سنه  پس»برده شده است:  ه.ق. نام  ۱1۱مسعود در 

الدوله به یاوری بدر همی رفت. چون  خوشین مسعود کارزار افتاد به کنار سپیدرود و شمس
)ابن « بشنید که بدر خوشین را به هزیمت کرد از راه بازگردید. و بدر خوشین را حصار همی داد

 شده است )آقاجری و  (. وی در کتب با نام مسعود کرد علوی سیروانی شناخته۱11تا:  مهلب، بی

، شاعر دست به دامان حمایت هفتاد «بقیشله»(. همچنین در کالم حسن آقا، به نام 1۹۳2ستهری، ا
: 1۹۳۹زاده،  شود )مسلمی خدمتگزار و... می ۳۳11چراغچی،  ۱۱۱دالور )آر(،  ۹۶۶و دو سردار، 

دهد که این مسلک در قرن چهارم ه.ق. از ساختاری مذهبی/ نظامی  (. این موارد نشان می2۱-۱۳
رسد که این فرقه در ابتدا  خوردار بوده است. با وجود ابهامات زیاد در این زمینه به نظر میبر

اند، به  های وقت که عمدتاً سنی مذهب بوده حکومت ای از تشیع بوده که به علت فشار شاخه
 رازداری مبنای بر آیین این که اصول  صورت پنهانی به حیات خویش ادامه داده است. از آنجایی 

 های آموزه و آداب و اسرار اند کوشیده همواره خود حیات تاریخ طول در شده است، آنها نا نهادهب

(. این موضوع این نظریه را تقویت 1۶۱: 1۹۱1 نژاد، دارند )روحانی  نگه مخفی را خود آیین
بعد از حمله مغول، انواع  1ارتباط با نهضت علویان جبال نباشد. کند که اهل حق احتماالً بی می

فرق مذهبی در اقصی نقاط ممالک اسالمی بروز و ظهور بیشتری پیدا کردند. در این دوره 
های  حق اقدام کرده است. شاخه دهی مجدد اجتماعی و دینی فرقه اهل  سلطان اسحاق به سازمان

یاران خود را  دهنده یک ساختار نظامی مذهبی است. وی در این سازماندهی، زیرمجموعه نشان
. هفت ۱طاس،  . هفت نفر قَوِّل۹. هفتوانه، 2. هفتن، 1بندی کرد:  طبقه در طول هم دسته 12در 

وشش غالم کمربند زرین،  . شصت۱. هفتاد و دو پیر، ۳تنان،  . چهل چهل۶. چهل تن، 1هفتوانه، 
. بی ون 12زار(، . بیوَر هزار )ده ه11. هزار و یک غالم خواجه صفت، 11. نودونه پیر شاهو، ۳

های حقیقت  (. وی هفت خاندان به نام خاندان۱۳-۱1: 1۹۳۹شمار(. )الهی،  غالم )هزارهای بی
های دیگری نیز از هفت خاندان اصلی شکل گرفتند )آقاجری و  ایجاد کرد و پس از وی خاندان

 (.2۹۱: 1۹۳2استهری، 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تألیف محمدعلی سلطانی  در این رابطه نک. کتاب قیام و نهضت علویان زاگرس )تاریخ تحلیلی اهل حق( 1

(1۹۳۶) 
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یل در فرقه روحانی و تبارشناسی مذهبی پیر میکائمقاماتومراتب سلسله

حق اهل

مراتب و مقامات  های روحانی، سلسله ترین دسته برای تبارشناسی پیر میکائیل ابتدا به واکاوی مهم
شناسی  اهل حق نسب شود تا بر آن اساس بتوان جایگاه وی را در مسلک حق پرداخته می اهل 
 کرد.

 حق های روحانی اهل ترین دسته مهم
هفتوان، هفت خلیفه، هفت  ،اند از: هفتتان حق عبارت  اهلهای روحانی مسلک  ترین دسته مهم

(. 1۹: 1۹۶2الدین، اند )خواجه های مختلف در سه مقام ظاهر شده در طول دورهکه قول طاسان 
زاده،  شده است )مسلمی تنان و هفتادودو تن نیز صحبت  ها از چهل تن و چهل عالوه بر این

الدین دمشقی ملقب به پیر بندی، مال رکن دسته (. در این۱۳: 1۹۳1 ؛ مشکور،2۱-۱۳: 1۹۳۹
موسی یا پیر میکائیل که در تأسیس فرقه اهل حق نقش داشته، یکی از هفتتان به شمار آمده 
است. وی سمت دفترداری و منشی سلطان اسحاق را بر عهده داشته و در مقامات روحانی هم 

ان سلطان اسحاق در گروه هفتادودو بندی یار ذات میکائیل و مأمور ثبت اعمال است. در دسته
زاده،  منتظر تجلّی ذات حق هستند )مسلمیو  پیر به شمار آمده که در طبقه هفتم قرار دارند

1۹۳۹ :2۱-۱۳ .) 

 ترین مقامات روحانی اهل حق مهم
نمای خداوند است  بر اساس نامه سرانجام، شاه یا سلطان، مظهر حق و آیینه تمام شاه/ سلطان:

( و نیز لقب کسی است که با طی مراحل با تأیید اهلل به آخرین مرحله کمال ۹: 1۹۶1 زاده، )صفی
(. این لقب که برای 1۱۳: 1۹۳1، هماناالمری و مظهر الهی را حائز شود ) رسیده و مقام اولی

 عنوان پیر مقام ارشاد است. کار رفته است، به  به « سلطان اسحاق»رهبر این فرقه 
حق بوده است، به    در این فرقه بوده و بابا یادگار که از مرشدان اهلاز مقامات باال ایوت:

 (.1۱۱همان، ده است )بو «ایوت»لقب شاه ابراهیم نیز « نامه سرانجام»مقام ایوتی رسیده است. در 
اند و قبل  به منصه ظهور رسیده ه.۶تا  ۱اها در قرون شناسی تاریخی، باب بر اساس ریشه بابا:

دانند. بابایادگار، باباناووس،  حق، باباها را مرشدان خود می اند. اهل الیت پرداختهاز پیرها به فع
 باباطاهر، بابابزرگ )امامزاده ابراهیم( از آن جمله هستند.
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پیر: پیر کسی است که در انجام تشریفات مذهبی و مراسم سرسپردگی سمت خاصی دارد و 
اند  پیرها، مقام و پایه ارشاد و راهنمایی را داشته(. 2۱همان، مقام او باالتر از مقام دلیل است )

 (.2۱)همان، 
در اصطالح اهل حق کسی است که با اجازه پادشاه و پیر، واردین به مسلک اهل حق  دلیل:

 (. 1۳۱سپارد )همان،  کند و سپس به پیر می را هدایت و دستگیری می

ای به نام بابا حبیب در کوهدشت  به کار رفته است. مقبره« حبیب شه»این لقب برای  شیخ:
 لرستان وجود دارد.

 (.۱۳-2۱: 1۹۳۹زاده، چراغچی یاد شده است )مسلمی ۱۱۱در متون اهل حق از  چراغ:

فرد معینی است که در جمع وظیفه اعالم آغاز و پایان جمع، توزیع نوال و نذور،  خادم:
امر مربوط به جمع و سایر تشریفات و انتظامات و گفتن تکبیر مخصوص نذر، تا سید اجراء او

 (. 1۳1: 1۹۳1زاده،  دعای آن را بخواند، را به عهده دارد )صفی

صورت نماد و   اعتقادی اهل حق بهوفرهنگیبازتاب برخی رفتارهای

 در میراث ملموسنشانه
از جمله اقدامات و قوانینی که سلطان : هل حقاعتقادی فرقه ا و فرهنگی ترین رفتارهای مهم

، «جوز شکستن»، «سر سپردن»، مراسم «های حقیقت خاندان»اسحاق ایجاد کرده است، بنای 
، با تشریفات «خانه جمع»و تعیین وظایف آنها، تشکیل مجمع دینی با ایجاد « انتخاب پیر و دلیل»

)نذر و نیاز( است )طیبی، « انی و خدمتآیین قرب»و باالخره « روزه روزه سه »و آداب مخصوص 
 اعتقادی و فرهنگی ترین رفتارهای مهم توان (. بر این اساس می۹۱: 1۹۳۱؛ مازندرانی، 1۱: 1۹11

 این فرقه را به شرح ذیل بیان کرد: خاص
 بر کالهی گذاشتن و سفید پوشیدن لباس هایی به نام جمخانه؛ مکان در آیینی مراسم انجام» 

 انجام حیوانات نر؛ کردن قربانی نیایش؛ و قربانی مراسم انجام در هنگام کمر بر کمربندی و سر

های مقدس؛ نواختن تنبور؛ اصالح نکردن شارب؛ برگزاری  آب؛ خواندن کالم مخصوص نیایش
شود؛ مقدس شمردن برخی  روزه یاران که در زمستان برگزار می اعیاد خاص همانند جشن هفت

اعداد از جمله در نمادهای هفت تن، هفت یار قول طاس، هفت خلیفه، هفت خادم، هفت 
قربانی، هفت قسمت بودن نامه سرانجام، هفتادودو پیر،  هفتوان، هفت نفر بودن در مراسم دعا و
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« وشش بنده کمر زرین، نودونه پیر شاهو هفتادودو مقام موسیقی آیینی، چهل تن، شصت
 (.11۱-۳۹: 1۹۳1)محمدیان و همکاران، 

ترین رفتارهای فرهنگی که بر سایر رفتارهای فرهنگی این  یکی از مهم :رازداری و سر مگو
کار رفته دانست، رازداری یا   نده و شاید بتوان آن را علت برخی از نمادهای بهفرقه سایه افک

 رازداری مبنای بر آیین این بوده است. بر اساس اعتقاد برخی از محققان اصول« سر مگو»همان 

(. از جمله دالیل دشواریابی متون اهل حق را 1۶۱: 1۹۱1 نژاد، شده است )روحانی بنا نهاده
(. 1۹۱-11۳: 1۹۳۱به سر مگو در نـزد ایـن فرقـه دانست )رحیمی و آذر،  توان اعتقاد می

عنوان سِر مگو با زبانی رمزی و با استفاده از  شده است، غالباً به   هایی که گردآوری نوشته دست
شد )اوحدی و  کنایه و استعارات عرفانی از سوی پیران و قواالن برای پیروان اهل حق بازگو می

ای از تعالیم و متون آیینی اهل  (. برخی از پژوهشگران علت موسوم شدن پاره2۶: 1۹۳۱جودکی، 
(. 2۶همان، اند ) های سیاسی و اجتماعی دانسته عنوان سِر مگو را مواجه با محدودیت حق به 

سلطان اسحاق دستور داده که از فاش کردن اسرار و بیان کردن اسرار حقیقت خودداری کنند. در 
 ز زبان وی بیان شده است:سرانجام ا  نامه

 راز نَکران فاش، راز نَکران فاش           هانا ای یاران، راز نَکران فاش»
 «ای واچه و رمز واچن پری تاش             نکا سرانجام پخته بن نه تاش

اسرار را فاش نکنید، اسرار را فاش نکنید! زنهار یاران! اسرار را فاش نکنید. حکمت را »یعنی 
« تان بیان کنید. مبادا که سرانجام در آتش اعمالتان بسوزید ر قالب رمز برای یارانباید د
 (.22: 1۹۳1زاده،  )صفی

از دیگر رفتارهای فرهنگی این است که اولین کسی : احترام به سمت پریور و کوه داالهو
  نهخواهد وارد جمخانه شود، باید در کمال تواضع و فروتنی و ذکر نام حق در آستا که می

جمخانه سر فرود آورد و از طرف دست راست دو زانو رو به پردیور بنشیند که قبله اهل حق 
ای هستند که اموات خود را به سمت  (. همچنین در میان اهل حق، دسته۳: 1۹۶1، هماناست )

ورودی برخی از مقابر فرقه اهل حق . (۶۶1: 1۹۱1کنند )افضلی شاه ابراهیمی،  پردیور دفن می
علت این امر ادای احترام به سمت کوه داالهو در کرمانشاه  1سمت شمال منطقه است. نیز به

های مذهبی از تقدس بسیاری برخوردار است. بر اساس روایت  است که به خاطر وجود یادمان
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 بازدیدهای میدانی نگارنده 1
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: 1۹۱1آبادی،  شاهنامه حقیقت، حقایق باطنی بر بابایادگار، بر فراز کوه داالهو آشکار شد )جیهون
2۳۶.) 

حق، آشکارا بر اصول   اساس تفکر اهل :صورت نماد دونادون/ تناسخ و بازتاب آن به
حلول، تناسخ و تجسد ذات خداوند استوار است و سیر تکامل صعودی و نزولی روح بشر را 

گانه در اجساد مختلف انسان  های متوالی )تناسخی( و هزار و یک صورت گردش بعد از مرگ به 
زاده،  صفی ؛1۹۱-11۳: 1۹۳۱گویند )رحیمی،  اصطالحاً به آن دونادون میدانند که  و حیوان می

که پیر میکائیل در زمره سرایندگان « بارگه بارگه»(. رساله منظوم 12: 1۹1۳؛ القاضی، 1۹: 1۹۶1
حق، خداوند در هفت جامه یا هفت تن پاک  آن قرار دارد، به دونادون اشاره دارد. به عقیده اهل 

 ظهور بود.« علی» جامه دومش، تجسم شد. مجسم «خاوندگار» جامه در نخستحلول کرده است. 

 خود جاودانی روان از بخشی خداوندگار سرانجام، نامه است. بر اساس سوم تجسم از حق،  اهل

 هفت تن، چهل تن، چهل هفتن، های به نام خود نیروی با را چند فرشتگانی و کند می جدا را

(. عالوه بر این ممکن است ۱1: 1۹۶1زاده، آفریند )صفی می بیورغالم و بیورهزارغالم خلیفه،
الوهیت )ذات خداوند( در هر تن پاک دیگری جلوه کند و در هر بار الوهیت با همراهی چهار 

, ۳1: 1۹۱۱، خدابنده، ۱1: 1۹۱1مشکور،  12-1۹: 1۹۶1، همانکنند ) ملک و یک زن ظهور می
Minorsky, 1986: 260)1. 

جامه به جامه/ تناسخ )دونادون( حلول در این مسلک، به غوطه خوردن بط در آب تشبیه 
خورد و از سوی دیگر  سو به داخل آب غوطه می )مرغابی( از یک « بط»شده است، همچنان که 

آید. در این رابطه شیخ  آورد، انسان نیز پس از مرگ در قالب شخص دیگری به دنیا می سر برمی
 (: 1۱۱: 1۹۶1زاده، سروده است )صفیهای مورد احترام  یکی از شخصیت ای، امیر زوله

 سلیمی گیانان چوین غوطه بطه ته           تِرســان نه سیاسَـتَه   یـاران نـه»    
 «نِه کـوچ و رو رو نـدارو انـدیـش      هر کس بزانو شون جامه ویـش           

تسلیم روح همچون غوطه زدن مرغابی در آب  ترجمه: ای یاران، از این سیاست نترسید،
های  های قبلی خود را بداند، از این کوچ و آمد و رفتن هر کسی که شرح حال زندگی .است

 (.1۳۶- 1۳۳و  1۱۳: 1۹۳2شود )طاهری،  گاه دلگیر نمی روح هیچ

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1۹: 1۹۶2الدین،  گانه خداوند نک. خواجه برای کسب اطالعات بیشتر درباره تجلیات هفت 1
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 های پژوهش  تحلیل یافته
پیر میکائیل در جغرافیـای منطقـه   های موسوم به  ها و نام مکان بر اساس کنکاشی که درباره مکان

یـا بـه نـام وی     شـد  عنوان محل دفن پیر میکائیـل معرفـی    غرب کشور انجام شد، چند مکان به 
های موسوم به نـام ایـن    موسوم هستند. زیارتگاه پیر میکائیل در شهرستان دیواندره یکی از مکان

زیارتگـاه پیـر میکائیـل در     1.پیر است که بنایی نوساز و فاقد شواهدی از یک بنای تاریخی است
است )ویکی اطلس فرهنگی ایران، از توابع بخش امام در شهرستان سقز ( Sunete)روستای سنته 

فاقد آثاری از بنای تاریخی است. عالوه بر این دو گورستان نیز نام پیر میکائیل وجـود   ( و1۹۳1
آبـاد غـرب در    سـتان اسـالم  شهر بخـش مرکـزی   دارد؛ یکی قبرستان پیر میکائیل مله امیرخان در

و دیگـری گورسـتان پیـر میکائیـل      که به دوره قاجـار مربـوط بـوده    استدهستان حومه شمالی 
 پاوه قرار دارد.  جنوب غربی کیلومتری 21روستای دودان در اورامانات و 

بر این اساس تنها آرامگاه منسوب به پیـر میکائیـل کـه دارای سـازه معمـاری اسـت، همـین        
میکائیل مورد بحث در کوهدشت لرستان است که مورد توجه و تقـدس فرقـه اهـل     آرامگاه پیر

 (.۹های کوهدشت و دلفان است )شکل  حق در شهرستان
 ۹متر بـا ارتفـاع    1/۳×1/۳اکنون یک سازه مضطرب مربعی شکل در ابعاد حدود  این آرامگاه 

کار شده است. بنا، فاقـد   خورده همراه با مالط صورت تراش  های طبیعی به متر است که با سنگ
 2قبر است و در متون و منابع تاریخی نیز درباره این بقعه مطلبی بیـان نشـده اسـت.    کتیبه و سنگ

این آرامگاه از دیرباز تاکنون، مورد تقدس و احترام اهل حق لرستان بـوده و امـوات خـود را در    
 (.1۱۹: 1۹۳1اند )سجادی،  اطراف این آرامگاه دفن کرده

 ی پیر میکائیل تبارشناس
( ۱۳-2۱: 1۹۳۹زاده،  )مسـلمی  ۹شده پیر میکائیل در زمره هفتادودو پیر بر اساس مباحث مطرح

اند، قرار داشته و دارای مقام و پایـه ارشـاد و راهنمـایی بـوده      که از یاران سلطان اسحاق بوده

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 دره، بخش کرفتو، در روستای قره دره قرار دارد. این زیارتگاه در استان کردستان، شهرستان دیوان 1

راولینسون خاورشناس انگلیسی، مسیر شیروان به رودبار را پیموده است، اما درباره این آرامگاه با اینکه سر هنری  2
 (. Rawlinson, 1839مطلبی بیان نکرده است )

است که از دوران پیش از اسالم وجود داشته است. « پیر»پیر: یکی از عناوین مصطلح و مهم مزارات ایران کلمه  ۹
ادل شیخ در زبان عربی، وجه خود را همچنان حفظ کرده و جنبه مذهبی نیز به خود لفظ پیر در دوره اسالمی مع
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عالوه بر این در متون اهل حق، از پیر میکائیل با عنوان پیر شش پنجه یا پیر هزار مالـه   1است.
جاف و پیر میکائیل دودانی یاد شده است. در نامه سرانجام آمده است که پیر میکائیل دودانی 

ئی و پسرعموی سلطان اسحاق در دیه دودان متولد شده اسـت. پیـر    فرزند شیخ موسی برزجه
آغاز با سلطان اسـحاق دشـمنی ورزیـد و سـپس آئیـنش را پـذیرفت و دختـرش         میکائیل در

داداساری را به نام کنیز به وی بخشید که بابایادگار از او متولد شد. وی یکی از هفتادودو پیـر  
(. پیر میکائیـل در ردیـف هفـتن    ۳۶و  ۳1: 1۹۳۶زاده، رود )صفی در آئین یارسان به شمار می

رسد. وی همچنین در زمره سرایندگان رساله بارگه بارگه قرار  ایوتی می گیرد و به مقام قرار می
پیر سروده شـده و دربـاره فـرود آمـدن      ۳2بند که توسط  ۳2دارد که منظومه ای است شامل 

های ذات الهی و گردش ارواح فرشتگان در پیکره پیامبران و پادشاهان و سرداران ایران  بارگاه
ه از پیـران و  انـد، همـ   که رساله بارگه بارگه را به نظم درآورده (. سرایندگانی11است )همان، 
ای هم از هند، چین،  اند که برخی از آنان از مردم مناطق کردنشین و عده بوده ه. ۱عرفای قرن 

های فراوان به مقام سلوک و پیـری   و پس از ریاضت  عراق و کشورهای دیگر به اورامان آمده
دوره »(. در کتـاب سـرانجام   ۹2: 1۹۳1زاده، انـد )صـفی   گرفتـه پیر قرار ۳2رسیده و در ردیف 

 (.۳1، اشعاری منتسب به پیر میکائیل وجود دارد )همان، «هفتن

 صورت نماد بازتاب دونادون/ تناسخ به

 نقش سمبلیک حوض و بط
هـا، حـاوی   قبور گورستان پیر میکائیل و برخی دیگـر از گورسـتان   بر این اساس برخی از سنگ

در مرکز آن اسـت و  « حوض آب»نقش هندسی به اشکال لوزی، مستطیل و مربع است که نشانه 
نقش چهار بط و در مواردی شش بط در دو طرف آن وجود دارد و در برخی نقـش بـط وجـود    

مثابه  ها نیز به ندارد. با توجه به آنچه پیشتر بیان گردید، این نقش نمادی از حوض آب است و بط

                                                                                                                                           
کردند  استفاده می« پیر»شوند از کلمه  خواستند قداستی برای شخص یا مکان زیر نظر او قائل گرفته و هر کجا که می

الم در میان یاران اوست؛ چنانکه پیر یادآور پایگاه پیامبر اس»(. در نامه سرانجام بیان شده است: 1۳2: 1۹۳۹)زنگنه، 
« پیر باید مرید را در مراحل و منازل هفتگانه تصوف ارشاد نماید»و « الشیخ فی قومه کالنبی فی امته»فرماید:  می

حق است که شاه و مرید  حق، پس از مقام مظهریت حق، پیر اعلی مقام اهل  (. در مسلک اهل ۹2: 1۹۳1زاده، )صفی
 (. 1۳1همان، پارند و آن مقام جبرئیل یا پیر بنیامین است و مظاهر اوست )س در جم به وی سر می

 .برای اطالعات بیشتر نک. نامه سرانجام بخش بارگه 1



 

 

 

 

 

 0011، بهار و تابستان 23شناسی، سال هجدهم، شماره  نامۀ انسان

  

111 

آورند که نماد مظهریـت و   خورند و از طرف دیگر سر برمی انسان در این حوض غوطه میروح 
 (. 11تا  ۱جامه به جامه/ تناسخ )دونادون( شدن در مسلک یارسان است. )شکل 

که پیر میکائیل مورد احتـرام و تقـدس مـردم منطقـه اسـت و بـه همـین دلیـل از           از آنجایی
انـد، بـه    ق و مردم منطقه، اموات را در این محل دفن کـرده های دور تاکنون طایفه اهل ح گذشته

گرفته اسـت.    مرور زمان قبرستانی با سنگ گورهایی به اشکال مختلف در پیرامون آرامگاه شکل 
هـایی   بر روی سنگ گورها، از مظاهر مذهبی همچون مهر، تسبیح، سجاده، محراب، آیینه و کتیبه

نـوازی و   و رسوم مـردم منطقـه از جملـه مهمـان      از آداب از احادیث و آیات قرآنی و نمادهایی 
شکار و برخی مظاهر طبیعی در قالب مضامین تصویری و نقوش نمادین مانند نقش حـوض آب  

( که نمادهـایی  ۳و  1شده است )شکل ( و گاهی نیز از نقش استلیزه خورشید استفاده ۳-1)شکل
است. با وجود اینکه قدمت گورسـتان بـه    از تفکرات و اعتقادات کهن دینی مردمان این سرزمین

شده بر روی سـنگ گورهـا متعلـق بـه      ترین تاریخ شناسایی گردد، اما قدیمی قبل از صفویه برمی
 خان زند است. دوره کریم

 
 ، یا علی، با نقش نمادین حوض آب با نقش استلیزه خورشیده. 1244قبر،  طرح و تصویر سنگ (:5شکل )

 )نگارنده(
 (همان) شکل لوزی آب حوض نمادین ، با نقشه. 1111 شهر قبر، به تاریخ  (: سنگ6)شکل      

 (همان)آباد، نقش لوزی و نقش دایره  در مرکز آن  قبر منطقه سر آستان خرم  (: تصویر سنگ1شکل )
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 ه.ق. 1324( تاریخ 2و  1قبر با دو طرح حوض و بط )طرح  (: قبرستان چراغ خان کوهدشت سنگ8شکل )

 (1۹۳۱آبادی،  )نوریان هاشم
 )همان( ه.ق. 1324( تاریخ 3قبر با طرح حوض و بط )طرح  (: قبرستان چراغ خان کوهدشت، سنگ9شکل )

 ه.ق. 1341( تاریخ 4قبر با طرح حوض و بط )طرح  (: قبرستان روستایی دیالی کوهدشت، سنگ11شکل )  
 )همان(

 های پیر میکائیل، محمد زمان خان، و چراغ خانگورستان(: شهرستان کوهدشت، سنگ گورهای 2جدول )

 موقعیت
مشخصات/ 

 تاریخ
 طرح نوع نقش

نقش نمادین یک حوض 
 آب

گورستان 
پیر 

 میکاییل. 

 قبر، سید سنگ

 11۳۳ سنه رضا

 ه.ق.

 لوزی/ استلیزه

  

قبرستان 
محمد 

 بیگ زمان

مرحوم فاطمه 
بنت کدخدا 

 12۱1حسین 
 ه.ق.

نقش چلیپا با 
نقش سر پیکان 
یا فلش به 
 چهار سمت

  

قبرستان 
محمد زمان 

 بیگ

تا،  نام و بی بی
ابن کدخدا 
 جافربگ 

ترکیب مربع و 
لوزی و سر 
پیکان و دو 

 مثلث
  

قبرستان 
محمد زمان 

 بیگ 

شکر بگ ولد 
توشمال منصور 

 ه.ق. 12۱2بگ 

 نقش چلیپا
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 موقعیت
مشخصات/ 

 تاریخ
 طرح نوع نقش

نقش نمادین یک حوض 
 آب

گورستان 
پیر 

 میکاییل. 

میرزا  بک 
، یا ه. 12۱۱

 علی
 

 ،لوزی با ستاره
نقش استلیزه 
 خورشید

 

 

بخش 
کونانی 
قبرستان 

محمد زمان 
 بیگ 

کدخدا حاجی 
غالمعلی سنه 

 ه.ق. 12۶1

لوزی و  نقش
چهار پرنده در 
 نچهارگوشه آ

 
 

قبرستان 
 چراغ خان

 

تشمال حسین 
ابن خاص مراد 

 ه.ق. 1۹۱2سنه 

چهار پرنده  
با نقش لوزی 
 حوض لوزی

 

 

بخش 
کونانی 
قبرستان 

محمد زمان 
 بیگ

تشمال منصور 
بگ ولد 
عالیجاه 

مهراوبگ سنه 
 ه.ق. 12۱۳

نقش چلیپا و 
 مربع

 

 

بخش 
کونانی 
قبرستان 

محمد زمان 
 بیگ

اکبرخان ابن 
عالیجاه حسین 

 منصوری
 .ه.ق 1۹۹1سنه 

نقش حوض با 
 های متمرکز مربع

دست من مصرع: 
و دامان تو یا شاه 

 نجف
 

 

قبرستان 
 چراغ خان
 اوالد قباد

تشمال حسین 
ابن خاص مراد 

 ه.ق. 1۹۱1سنه 
 

نقش حوض 
مستطیل با 
شیش بط در 
 دو طرف آن

 

 

قبرستان 
چراغ خان 
 اوالد قباد

صید خان ولد 
خان، سنه  تقی

 ه.ق. 1۹۱1

نقش حوض 
مربع با چهار 

 پرنده
 

 

قبرستان 
 چراغ خان 

کدخدا عزیز 
خان ولد 

کدخدا نورایی 
 ه.ق. 1۹۱1سنه 

چهار بط با 
نقش استلیزه 

 حوض
 

 

 های تحقیق منبع: یافته
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 )نگارنده(ه.ق.  1218قبر با طرح استلیزه حوض تاریخ  (: گورستان روستای گولم بحری، سنگ11شکل )
 (همان)ه.ق.  1244قبر با طرح استلیزه حوض آب  (: گورستان روستای گولم بحری، سنگ12شکل )
 ()همانه.ق.  1214ستلیزه حوض آب قبر با طرح ا (: گورستان روستای گولم بحری، سنگ13شکل )
 ()همانه.ق.  1262ستلیزه حوض آب قبر با طرح ا (: گورستان روستای گولم بحری، سنگ14شکل )

صورت اسـتلیزه و هـم از    تان گولم بحری شهرستان دلفان، نقوش به کار رفته هم به در قبرس
های قبرستان چراغ خـان بخـش اوالد قبـاد، روسـتایی      قدمت بیشتری نسبت به نقوش گورستان

 (.۹و جدول  1۱تا  11دیالی و گورستان پیر میکاییل برخوردار هستند ) شکل 
ل حق گورستان گلم بحـری نورآبـاد لرسـتان نوشـته     گور پیروان اهاین ابیات بر روی سنگ 

 شده است. 
 یـارسان نـتِرسن مرگ سیاسَـتَه       تسلیم گیانان چون غوطه بطه»            

 « هر کس بزانو و بنکه ولـش            کـوچ و رو رو نـدارو انـدیـش            
 (12۱: 1۹۱۱)فرزین،                                                                           

                                      
هـا ماننـد    ای گروه یارسان  از مرگ نترسید، مرگ یک سیاست است. تسـلیم جـان  »ترجمه: 

ای بـه خـودش راه    این مهاجرت اندیشهرا بداند از   غوطه خوردن بط در آب است. هر کسی این
 « دهد نمی
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  (: شهرستان دلفان، بخش مرکزی، گورستان روستای گولم بحری3جدول )

 موقعیت
مشخصات/تار

 یخ
 نقش نمادین یک حوض آب طرح حوض آب نوع نقش

گورستان 
گولم 
 بحری

قبر، سنه  سنگ
 ه.ق. 12۶2

نقش 
 چلیپایی

 
 

گورستان 
گولم 
 بحری

نام نامشخص 
 ه.ق. 121۱

نقش 
 چلیپا

 

 

گورستان 
گولم 
 بحری

سردارخان ابن 
 121۱یوسف 
 ه.ق.

نقش 
 چلیپا

 
 

گورستان 
گولم 
 بحری

کدخدا محمود 
 ه.ق. 12۱۱بگ 

نقش 
 لوزی

  

گورستان 
گولم 
 بحری

کدخدا علی 
 سنه نامشخص

نقش 
چلیپا و 
 مربع

  

گورستان 
گولم 
 بحری

ه.ق. )نام  1211
 نامشخص(

نقش 
حوض 
 چلیپا

 

 

 های تحقیق منبع: یافته

 نقش سمبلیک به فرم سر پیکان/ نماد درخت سرو:   
صورت صلیب بر روی سنگ قبور ایجاد شده   برخی از پژوهشگران نقش شبیه سر پیکان که به

اند که از  نماد درخت سرو دانستهاست و در اکثر موارد، جهت آن به چهار سمت است را 
های اساطیری پربسامد است. به عقیده برخی از پژوهشگران اگر سرو مانند تصویر حک  نشان

سو نمادی از  (، از یک ۱صورت صلیب ترسـیم شـود )جدول   قبرها بهشده بر روی سنگ
سیح بودن شجاعت شخص متوفی و جاودانگی نام و یاد اوست و از سوی دیگر، شاید نشانه م

متوفی باشد. البته این همراهی بیانگر این نکته نیز هست که هنوز باورهای مهرپرستی در میان 
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زاده و  مردم منطقه زنده است، زیـرا سرو صلیب در آیین مهرپرستی با خورشید پیوند دارد )قاسم
ربع را را با مربع و صلیب مرتبط و م ۱(. برخی از محققان خارجی عدد 11-2۳: 1۹۳۱فرزی، 

الگوی   (. این عدد در عناصر اربعه کهن12-1۹: ۹اند )گربران و شوالیه، ا  نماد زمین دانسته
نامه سرانجام در آغاز آفرینش نیز چهار فرشته  هاست. بر اساس  شده در اساطیر و فرهنگ شناخته

زن  ( و در هر بار الوهیت با همراهی چهار ملک و یک11۱: 1۹۳1زاده،  آفریده شدند )صفی
(. همچنین سفارش شده است اصول پاکی و راستی و نیستی ۱1: 1۹۱1کنند )مشکور،  ظهور می

و بخشش را به گوش بسپارید. سلوک دارای مراحلی چهارگانه است: مقام شریعت، معرفت، 
(. بنابراین عدد چهار مراحل رشد و نمو معنوی و رسیدن به 1۹: 1۹۱1آبادی،  حقیقت )جیهون
رسد این نقش که در برخی  (. به نظر می1۹۳۱است )اوحدی حائری و جودکی، تمامیت و کمال 

ای از نقوش مربوط به نماد حوض  سنگ گورها در داخل نقش مربع و لوزی قرار گرفته که گونه
آب است، در ارتباط با الوهیت و نماد تناسخ باشد که پس از مرگ هر اهل حق، مجدداً در 

 کند. کسوت جدیدی ظهور می
 (: سنگ گورهای با نماد به شکل سر پیکان4) جدول

 

 

 

 

 

  
 

  

قبر افقی،  سنگ
لرستان، کوهدشت 

 )نگارنده(

قبر افقی،  سنگ
لرستان، کوهدشت 

 )نگارنده(
 

، قبر افراشته سنگ
گورستان چفته، 

کرمانشاه )احمدزاده و 
 (1۹۳۳همکاران، 

قبر  سنگ
افراشته، 
کرمانشاه 

روستای سوران 
زاده و  )قاسم
 (1۹۳۱فرزی، 

قبر افراشته،  سنگ
کرمانشاه روستای 

 (همانسوران )
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قبرهای افراشته گورستان محمد  بر روی سنگ  قبرهای افراشته: نقوش سمبلیک روی سنگ 
بیگ، نقوشی سمبلیکی وجود دارد که احتماالً در ارتباط با باورهای دینی مسلک اهل حق زمان

که در شده   تایی موازی تشکیل (. این نقش از چهارده مربع در دو ردیف هفت۱باشند )جدول 
به نقشی به شکل سر پیکان با جهت رو به باال منتهی شده است. نقش سر پیکانی قسمت رأس 

(. 2های افقی مقایسه کرد )جدول  توان با نقش سر پیکانی در سنگ اشته را میهای افر این سنگ
در بیان طبقات هفتگانه زمین و آسمان آمده و نمادی از  1۱در یکی از بندهای گلیم وکول عدد 

(. در گلیم وکول آمده 1۳۳-1۳۶زاده،  )صفی« چرخد چهارده لوح می»زمین و آسمان است: 
شوند. زمین و آسمان به نور این چهارده تن  یک لوح سنجیده میاست: هفتوانه و هفتن در 

(. خداوند در آغاز آفرینش در هفت جامه یا هفت تن پاک 1۳۳-1۳۶یابد )همان،  روشنی می
اند.... منظور هفت تن اصلی و هفت پیر دیگر  حلول کرده است هفتن و هفتوانه از یک دور مانده

(. همچنین در نامه سرانجام عدد چهارده نمادی از ماه 1۳۳ان، اند )هم که در کشتی با بنیامین بوده
شب چهارده، جمع زمین و آسمان و نیز نماد نورانیت پیروان اهل حق در راهنمایی و هدایت 

 (.1۳۳یارسان در سلوک معنوی است )همان، 

 دلفان  وشهرستان کوهدشت  ،های افراشته (: سنگ4جدول )

 

 

 
  

. قبرستان ۹سنگ شماره 
 گلوم بحری شهرستان دلفان 

طرح سنگ 
افراشته شماره 

2 

سنگ افراشته 
. قبرستان 2شماره 

 محمد زمان بیگ 

طرح سنگ افراشته 
 .1شماره 

سنگ افراشته 
. قبرستان 1شماره 

 محمد زمان بیگ 

 منبع: نگارنده 
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 Pitهـای   در چنـد نقطـه از سـایت، چـاه     های استخوان و ارتباط آن با مراسم قربانی: چاله
در ترانشـه   ۳11۱های لوکـوس   وجود داشت که یک نمونه از آنها کاوش گردید. با توجه به داده

T.M.17  در ترانشه  12۶و لوکوسT.I.12های حیـوانی و پرنـدگان را    ، حجم زیادی از استخوان
سـپس روی آنهـا را بـا خـاک     های نامنظم چیده شـده بـود و    که در اطراف آنها قطعاتی از سنگ

مقایسه  و رسوم قربانی نذورات اهل حق  توان با آداب  ( می۹۶۹: 1۹۳1پوشانده بودند )سجادی، 
ریزند، بلکه پـس   های حیوان قربانی شده را دور نمی کرد. شایان ذکر است که اهل حق، استخوان

کننـد. ایـن    ی آنها را پر مـی از کندن یک گودال یا چاله، آنها را در داخل آن ریخته و با خاک رو
تـرین   یافته احتماالً مهر تأییدی بر این نظریه است. در آئـین یارسـان، قربـانی کـردن از برجسـته     

اند  شوند عبارت رود. جاندارانی که برای قربانی کشته می مشخصات مسلک اهل حق به شمار می
ه کـار دعـا دادن و قربـانی    (. خلیفـ 1۳۱: 1۹۳1زاده،  )صفی« خروس گاو، آهوی نر، گوسفند،»از: 

کننـد   های حیوان قربانی را جدا مـی  های حرام و استخوان دهد. آنگاه قسمت نذورات را انجام می
هـای  تا پس از ختم جَم، آنها را در گودالی چال ِکُنند. در هنگام چـال کـردن، اطـراف اسـتخوان    

اول »خادم جم با گفتن ذکر ریزند.  ها خاک می کنند و سپس روی آن چینی می قربانی را نیز سنگ
و در  1شـوید  ها را که تعداد آنها نباید کمتر از هفت نفر باشـد، مـی  نشین دست جم« آخر یار، یار

 همـان، دهند ) آورند و دعا می شده نذری[ را به حضور جم می نهایت قربانی یا نیاز ]گوشت پخته
ه قدیم در شهرسـتان نورآبـاد   (. امروزه رسم قربانی با همان شیو2۱۹-2۱۱: 1۹۳2طاهری، ؛ 1۳1

کننـد کـه مخصـوص     ای حفـر مـی   در حیاط منزل خویش چالهافراد انجام می شود و بسیاری از 
 های آن است.  ریختن خون حیوان قربانی و دفن استخوان

و  ۶1×11ای با ابعـاد   پایه یک شیء گچی سه پایه و ارتباط آن با مراسم نیاز: شیء گچی سه
رنگ همراه بـا قطعـاتی از زغـال     متر در داخل یک توده خاکستر سیاه یسانت 11حداکثر ضخامت 

های ایـن یافتـه    شکسته و ریز در حاشیه شمال غربی بنای مقدس پیر میکائیل کشف شد. ویژگی
حـق    (. با توجه بـه اینکـه زوار و اهـل   11دهنده وجود یک اجاق و ساا بوده است )شکل  نشان

آوردنـد و غـذای نـذری     جـا مـی   ربانی و نذورات را بـه  همیشه در اماکن مقدس خود، مراسم ق
پختند و آن را در بـین زوار و اهـالی محـل     تابه می مشهور به مویچه را با استفاده از اجاق و ساا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 شد. لگن انجام می منظور شستن به سنت قدیم است که با آفتابه  1
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پایـه گچـی یـک سـاا بـر روی       توان نتیجه گرفت که این شیء سه کردند، بنابراین می تقسیم می
حق به معنی چشـما خورشـید اسـت و خالصـا      در اصطالح اهل« ساا ناری»اجاق بوده است. 

سخن آن که عالم مینوی و محل خلوت از نظر نور و رحمت بـه خورشـید تشـبیه شـده اسـت      
(. بر اساس متون اهل حق خداوند نخستین پیمان را بـا هفـت تـن بـه     1۱۶: 1۹۱1نژاد،  )روحانی

بیعـت خورشـیدی(    منظور هدایت مردم در زیر خورشید منعقد کرد که به بیابس نـاری )عهـد و  
(. وجود نقش خورشید بـر روی  1۹۹: 1؛ الهی، ا 1۹: 1۹۱1آبادی مکری،  موسوم است )جیحون

 برخی از سنگ گورها احتماالً منظور همان چشما خورشید است.

 
 پایه )ساج(  (: طرح و تصویر شیء گچی سه15شکل )

 (22۱: 1۹۳1)سجادی، 

 گیری نتیجه
پایـه   کشف شیء سه های کاوش از جمله سنگ گورها، شناسی و یافته مردم باستانبرآیند مطالعات 

هـای نـامنظم چیـده     های استخوان که در اطراف آنها قطعاتی از سـنگ  گچی )ساا(، کشف چاله
و رسوم قربانی اهل حق و دفن استخوان قربانی قرابت دارد، بر وجود بنـایی   شده بود و با آداب 

گواهی دارد که با توجه به نزدیکی آن به رود سیروان که محـل سـکونت    مرتبط با آیین اهل حق
زیاد همان مقبره پیر میکائیل اهل حق باشد که همچون دیگر آثار اهل  احتمال  وی بوده است، به 

شده و امروزه نیـز مـورد تقـدس مـردم محـل، بـه ویـژه اهـل حـق            حق بر روی بلندی ساخته
نگاری، وی یکی از یاران سلطان  . بر اساس مطالعات مردمهای دلفان و کوهدشت استشهرستان

تنان به شمار آمده و یکی از هفتادودو پیر ایـن آیـین محسـوب شـده و دارای      اسحاق و از هفت
 مقام و پایه ارشاد و راهنمایی بوده است. 
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 سـاا نـار،   شناسی از جمله سنگ گورهای بـا نقـوش نمـادین، کتیبـه و     مردم مطالعات باستان
های نامنظم چیده شده بود، در حال حاضر  های استخوان که در اطراف آنها قطعاتی از سنگ چاله

های حیوانات قربانی شده، که در بین معتقدان این فرقـه   و رسوم قربانی، و دفن استخوان  با آداب
 کند. شود، مطابقت می انجام می

ی آئینی در آثار مادی بازتاب مطالعات انجام شده گواهی بر این مدعاست که انجام رفتارها -
توان وجود  صورت نماد ظاهر شده است. از جمله مظاهر فرهنگی می  یافته و در بعضی موارد به

نقوش هندسی در اشکال مختلف مانند مستطیل، مربع، لوزی و چلیپای را بیان کرد که در برخـی  
کـار رفتـه    سمت آن بـه  صورت استلیزه و در برخی دیگر نقش چهار یا شش بط در دو  موارد به

است که نشانه حوض آب و نماد دونادون شدن یا همان اعتقاد به تناسخ در این فرقه اسـت. بـا   
شود، اما در عوض نام علی  اینکه این نوع نقوش امروزه بر روی سنگ قبور اهل حق استفاده نمی

ی ایـن فرقـه   یا اشعاری در مدح ایشان بر روی برخی سـنگ گورهـا  « یا علی»صورت  )علی( به 
بر اسـاس عقیـده ایـن فرقـه، دومـین      است. دهنده تعلق آن به اهل حق  که نشانشود  حکاکی می

 )ع( اتفاق افتاده است. « علی» جامه ظهور خداوند )تجسد/ دونادون شدن یا همان تناسخ( در
تابـه در ارتبـاط بـا     پایه گچی در این مکان مقدس، با کاربری اجاق و ساا کشف ظرف سه-

از مراکز مـذهبی اهـل حـق، در منطقـه     « گره بان»پختن نذورات تشخیص داده شد. در روستای 
صـورت سـمبلیک سـاخته     هرسین کرمانشاه یک ساا ناری )اجاق حضرت آبش/ آقا بخش( به 

شده است که امروزه مورد زیارت و تقدس اهل حق منطقه قرار دارد. رسم پختن غـذای نـذری   
چنان در بین اهل حق رواا دارد. وجود نقش اسـتلیزه خورشـید بـر    هم« مویچه/ بتن»مشهور به 

 خورشید است. ماالً نشانه همان ساا نار یا چشمهروی سنگ گورها احت

 سپاسگزاری
آبـادی کارشـناس    وسیله از همکاران ارجمندم جناب آقای نادر نوریان هاشـم  دانم بدین  الزم می

در اختیـار اینجانـب قـرار دادنـد. همچنـین از       تصاویرتعدادی ارتباطات اجتماعی تشکر کنم که 
شناس و جنـاب آقـای لطیـف لطیفـی مـدیر میـراث فرهنگـی         جناب آقای امیر منصوری باستان

شناسـی اداره کـل میـراث فرهنگـی،      شهرستان دلفان و محمدرضا محمدیان مسئول واحد باستان
 کنم. میهای الزم سپاسگزاری  صنایع دستی و گردشگری لرستان به پاس مساعدت
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 منابع
نامـه   . تـاریخ بهر کتهاب سهرانجام    نگاهی نو به آیین اهل حق با تکیهه   (.1۹۳2آقاجری، هاشم و استهری. هادی )

 .1-2۱(.2)1خوارزمی. 

  .. تصحیح محمدتقی بهار. با اهتمام محمد رمضانی. تهران: کالله خاورالتواریخ و القصص مجملتا(.  ابن مهلب )بی

پژوهشی بر شناخت مضامین و نقوش سنگ قبهور  (. 1۹۳۳احمدزاده. فرید. حسینی. سید هاشم. و نورسی. حامد )
 .۳2-۳۳ 1. مبانی نظری هنرهای تجسمی. آباد غرب در شهرستان اسالم ایل گوران

 .1۳۶ – 1۳۶(. ۹)12مهر.  اهل حق. (.1۹۱1افضلی شاه ابراهیمی. سید علیار )

 . تهران: طهورى.آیین یارى(. 1۹1۳القاضی. مجید )

 . به کوشش دکتر تقی تفضلی. تهران: امیرکبیر.الحق برهان(. 1۹۱۹الهی. نورعلی )

 . تهران: جیحون.الحق برهان(. 1۹۳۹) --------

شناسانه گروهی از شیعیان غالی  اهل حق )یارسان( مطالعه مردم (.1۹۳۱زاده. سید جواد و ویسی. سارا ) جمعه امام
 .۹۱- 11۹(. 11)1۹شناسی.  . شیعهاستان کرمانشاه

ههای   هل حق با تأکید بر سهروده نمادشناسی فرقة ا (.1۹۳۱اوحدی حائری. پروین دخت و جودکی. محمدعلی )
 .۳1-11۳ (.1۳)۳پژوهشنامه ادیان.  سرانجام. نامه

 . به کوشش محمد مکری. تهران: طهوری.شاهنامه حقیقت(. 1۹۱1اهلل ) آبادی مکری. نعمت جیحون

.تهـران:  1. جلـد  های مبارک حضرت خان الماس شرح کوتاه بر بعضی کالم(. 1۹۱۱چراغ پوران. سید کیومرث )
 .نشر ایمان

 رکبیر.. تهران: امیشناخت فرقه اهل حق )علی اللهیان((. 1۹۱۱خدابنده. عبداهلل )

 فروشی منوچهری. . تهران: کتابسرسپردگان(. 1۹۶2الدین. سید محمدعلی ) خواجه

 .111-۳۱. 1۶. گلستان هنر. معماری هورامان بر اساس متون یارسان(. 1۹۱۱دریایی. نسیم )

 .11۹ – 1۱۳. ۳۶و  ۳1. کتاب ماه تاریخ و جغرافیا. برخی منابع مطالعه اهل حق (.1۹۱2دهقان. مصطفی )

کالمـی.   -اعتقـادی  هـای  پژوهش حق )یارسان(. اهل فرقه کتابشناسی(. 1۹۳۱ی. مهری و آذر. امیراسماعیل )رحیم
1(21 .)۳-2۱. 

 .1۶1-1۳۶. ۹۳نقد.  فلسفه و کالم: کتاب نشریه حقیقت. آینه در حق اهل (.1۹۱1حسین ) نژاد. روحانی

 .1۳۶ – 1۱1. ۱۹. مشکوة. گزارش و خبر/ مزارات ایران (.1۹۳۹زنگنه. ابراهیم )

سـازمان   .قبرستان پیر میکائیهل ملهه امیرخهان    شهر؛ (. دانشنامه تاریخ معماری ایران2111سازمان میراث فرهنگی )
 میراث فرهنگی.

 . مرکز اسناد میراث فرهنگی و گردشگری.بخشی محوطه پیر میکائیل گزارش کاوش نجات (.1۹۳1سجادی. علی )

 . کرمانشاه: سها.قیام و نهضت علویان زاگرس )تاریخ تحلیلی اهل حق( (.1۹۳۶سلطانی. محمدعلی )
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)دو جلد(. ترجمه مصطفی خالقداد  توضیح الملل: ترجمه الملل و النحل(. 1۹۶۹محمد بن عبدالکریم ) .شهرستانی
 هاشمی. قم: اقبال

 .1۱۶-12۳. ۳۳ تاریخی. های بررسی .یارسان سلطان اسحاق و آیین(. 1۹1۳زاده. صدیق )صفی

 . تهران: کتابخانه طهوری.حق مشاهیر اهل(. 1۹۶1) ------------

 (. تهران: طهوری.دوره هفتوانه )جزوی از نامه مینوی سرانجام(. 1۹۶1) ------------

 . تهران: هیرمند.نامه سرانجام یا کالم خزانه(. 1۹۳1) ------------

 . تهران: هیرمند.یارسان، احوال و آثار مشاهیرآوران  دانشنامه نام(. 1۹۳۶) ------------

 های فکری و اعتقادی کردستان عراق. اربیل: خانـه  (. تاریخ و فلسفه سرانجام، شرحی بر نحله1۹۳2طاهری. طیب )
 موکریانی.

ههای   شناسی دربهاره خانهدان   منشأ اجتماعی معتقدات کردان اهل حق؛ مطالعه جامع (.1۹11اهلل ) طیبی. حشمت
 .۶۶ – ۱1(. 1)۳های تاریخی.  فصلنامه بررسی حقیقت.

شناسی سازمان میراث فرهنگـی و   . فرزین. تهران: پژوهشکده مردمهای لرستان گورنگاره(. 1۹۱۱رضا ) فرزین. علی
 گردشگری.
 . دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.فضاهای قدسی در استان کرمانشاه (.1۹۱۶فکوهی. ناصر )

آبهاد   ههای روسهتای سهورانس اسهالم     بازخوانی اساطیری گورنگهاره  (.1۹۳۱فرزی. فرزاد ) وزاده. سید علی  قاسم
 . 2۳-12(. 21)۳فرهنگ و ادبیات عامه.  . غرب

 آباد: افالک.  . خرمدلفان در گذر تاریخ )مشاهیر اهل حق((. 1۹۱1کاظمی. ایرا )

 نژاد. کرمانشاه: بینا. . به تصحیح سی د خلیل عالیدیوان اشعار(. 1۹۳۶لرستانی. خان الماس )

سلوک در تاریکی: ظلمت در مقابل نور، نگرشی تحقیقی و مستند بهر آثهار و آرای   (. 1۹۳۱مازندرانی، خلیفـه ) 
 . تهران: مهتاب.نورعلی الهی

گیهری   فرایند و چگونگی شکل (.1۹۳1محمدیان، فخرالدین. صالحی کاخکی. احمد. و نوروززاده چگینی. ناصـر ) 
 .۱۳-2۳. ۳2اثر.  رسان.معماری آیینی یا

 .۱۳-2۳(. ۱)1. معرفت ادیان. حق بررسی و تحلیل آیین فرقه اهل (.1۹۳۹زاده. محبوبه )مسلمی

 های اسالمی آستان قدس رضوی. . مشهد: بنیاد پژوهشفرهنگ فرق اسالمی(. 1۹۳1مشکور. محمدجواد )

 قم: کنگره بزرگداشت شیخ مفید. . تحقیق حسین درگاهی.تصحیح االعتقاد(. 1۹۳1مفید، محمد بن نعمان )

. ترجمه محمدعلی سلطانی و مریم بانو رزازیان. سه گفتار تحقیقی در آیین اهل حق (.1۹۳۱مینورسکی. والدیمیر )
 تهران: سها.

  . کارمند میراث فرهنگی.مذاکرات شفاهی(. 1۹۳۱آبادی. نادر ) نوریان هاشم 
Farrokhnia. R.  & Haghighi. R. (2010). Belief System of Sahneh Ahl-e-haq Sect of Iran. In 

Anthropologist. 12 (2). 87-93 
Minorsky. W. (1920). Notes sur la secte des Ahl-e Haqq. In Revue du Monde Musulman. 20-97. 
----------------- (1986). AHL- I HAKK. the Encyclopedia of Islam. 1. Leiden. 
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Rawlinson. H. (1839). Notes on a march from zohab, at the foot of zagros, along the mountains to 
khuzistan (Susiana). In addition, from thense through the province of luristan to kirmanshah. 9, 26 – 
116. 
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