فرقه مذهبی ذکریها در بلوچستان

1

عباس سرافرازی

2

چکیده
ذکریها فرقه مذهبی باطنیگراییاند که در بلوچستان پاکستان آشکارا و در بلوچستتان
ایران پنهانی میزیَند .بهرغم اینکه باورهتای آنتان هناننتد فرقتههای بتاطنی اتت ا از
صوفیه نیز بسیار تأثیر پذیرفتهاند؛ چنانکه عقایدشان را آمیزهای از اعتقتادا متوتوفها
اتناعیلیه و مهدوی تشیع و فرهنگ و آداب و تن های محلی میتوان دانس  .آنتان
بر پایه آمیزش عقایتد بتاطنیا فلستفه وحتد ووتودا تأویتر قترآن و غیبت ح تر
مهدی(عج) و عقایدصوفیانها مذهب ذکری را پدید آوردهاند.
ذکریها به تحریف بسیاری از مناتک و عبادا مذهبی پرداخته و بدع هایی آوردهاند.
آنان بیشتر به ذکتر میپردازنتد و عقایتد ویت های دارنتد .میتان ذکریهتا و اهرتتن
بلوچستان ایران در دوره رضاشاه اختالفهایی پیش آمد که به درگیری آنان با یکدیگر
نیز انجامیدا اما کوششهای آنان کم شد و اکنون در بلوچستانا بنتدر عبتا ا تترباز و
برخی از دیگر وایها پنهانی زندگی میکنندا اما ذکریهای بلوچستانِ پاکستان از نفوذ
فراوانی برخوردارند و بهوی ه در مبارزههای پارلنانی و حزبی تأثیر میگذارند و تتا کنتون
چندین بار کرتیهای پارلنانی مناطق زیر نفوذشان را به دتت آوردهانتد .ایتن مست له
قابر تأمر ات که عربستان در تالهای اخیر بهرغم گرایشهای شتییی ذکریهتاا در
ولب و وذب آنان بسیار کوشیده ات .
کلیدواژگان
ایرانا بلوچستانا فرق مذهبیا ذکریها
 .1تاریخ دریافت .89/3/5:تاریخ پذیرش.89/11/18 :
 .2دانشيار تاریخ دانشگاه فردوسي
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جامعه بلوچستان از دید اجتماعي و فرهنگي همواره گوشهگير بوده و این ویژگي ،به
انزوای مذهبي آن نيز انجاميده و در بطن اوضاع تـارییي واجتمـاعياش ،نمونـههایي از
فرقههای اسالمي پدید آمده است که رنـ

و بـوی محلـي داشـتهاند .ایـن مقالـه نحلـه

مذهبي و مهم «ذکری» را در آن سامان برميرسد .مـذه
ویژهای از اسالم با سنتها و فرهن

ذکـری کذکریسـمب ،برداشـت

بومي بلوچستان به شمار ميرود و از این روی که

تا کنون پژوهش جامعي درباره فرقههای مـذهبي بلوچسـتان سـامان نيافتـه اسـت ،تنهـا
حضور دو گروه مذهبي تشيع و تسنن را در آنجا گمان زدهاند ،اما فرقهها ومشربهایي
مانند «سهروردیه»« ،قادریه»« ،نقشبندیه» و «مولویه» نيز در آن منطقه فعالند.
اسالم از این روی که طریقتي اهل مدارا ،تسـاهل و گذشـت و سـادهگيری بـوده ،در
محيط سادهای مانند بلوچستان ،بيش از دیگر طریقتها نفوذ کرده اسـت و ذکریـان نيـز
در خط موجودیت خود بر پایه مدارا و سهلانگاری ميرانند .سادگي زنـدگي اجتمـاعي
و نگرش ساده به مذه

و فرهن

در جامعـههایي ماننـد بلوچسـتان ،بـهخوبي نمایـان

است؛ چنانکه کمالالـدین رـراب پـز از سـفرش بـه بلوچسـتان ک1362ب در اینبـاره
مينویسد:

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

در روستای زیارت ،عدهای خود را شيعه ميدانستند ،اما حتي امامان شيعه را
نميشناختند ،قبله را نميشناختند ،از وضو و رسل نيز چيزی نميدانستند و
از جزئيترین آداب مذهبي ناآگاه بودند کرراب157 ،1364 ،ب.

شاید اسالم صـوفيانه بـا توجـه بـه دلبسـته نبـودنش بـه نهادهـای ابـت مـذهبي و
سازگاریاش با گوشهگيریِ طبيعي و زندگي متحـر

و کو نشـيني مـردم بلوچسـتان،

ميان آنان بيش از دیگر فرقهها پذیرفته شده باشد .بلو در مـذه
دیگر نمودهای زندگياش ،ساده و طبعش با تعص

خـود نيـز هم ـون

مذهبي ناسازگار است و از ایـنرو،

مقام مذهبي در بلوچستان کمتر یافت ميشود؛ یعنـي قـوم بلـو بـه صـورت منفـرد از
پارهای حساسيتهای مذهبي بر کنار است.
صوفيان درسرزمين بلوچستانِ دور از تعصـبات و حساسـيتهای مـذهبي ،بـا مـردم
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همراه بودند و از خود آنان به شمار ميرفتند و از اینرو ،ميانشان نفـوذ کردنـد .مـذه
در بلوچستان هرگز از جایگاهي برخوردار نبود تا بر پایه آن بتواند خود را نهادینه کنـد؛
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مقدمه

ميکند« :صوفيان مقدس ،حلّال مشکالت دنيـایي مـردم هسـتند و بيماریهـای آنـان را
معالجه ميکنند و در مقابل دشمنان ،مدافع مردم هستند و قضاوت را در بـين مـردم بـر
عهده دارند کpastner, 1973, p306ب.
بيماریهایي در بلوچستان شایع بوده است که مردم به علت ضعف مالي و اقتصادی،
نميتوانسته اند برای عالج آنها نزد پزشک بروند و با خوردن دارو ،خود را درمان کننـد.
از اینرو ،بيشتر به صوفيان و قلندران دورهگرد روی ميآورده و آنان از جایگاه مؤ ری
در زندگي مردم و پيدایي باورهای آنان برخوردار بودهاند .1البته علت روی آوردن بلو
به صوفيان ،هميشه رفع مشکالت جسمي و دنيایي نبوده ،بلکه نياز دروني او به برقراری
رابطه مستقيم با مبدأ وجود و معبودش نيز در این مسئله تأ ير گـذارده اسـت؛ رابطـهای
دوسویه کخدا ـ انسانب که رشتهای ،هر دو سوی را به یکدیگر ميپيونـدد .ایـن رابطـه،
پناهگاه انسان از محدودیتها وتقيدهاست که او را از خدایش جدا ميکنند کزرینکوب،
80 ،1369ب.
رابطه ذکریها و اسماعیلیه

نظامهای صوفيانة بلوچستان ،بيشتر انتقالي بـود کـه از افغانسـتان ،هنـد ،شـبهجزیره
عربستان یا ایران پدید آمدهاند .فرقه ذکری کمابيش از سده شانزدهم مـيالدی در بیـش
مرتبط با وحدانيت خداوند ،به ذکر کعبادتب او ميپردازند و به همين دليل ذکری ـ در
برابر «نمازی»؛ یعني اهلسنتِ حنفي بلوچستان ـ نام گرفتهانـد .ذکریهـا را «داعـي» یـا
«داهي» نيز مينامند که «داه» به معنای پيام و مانند اصطالحات اسماعيليان است.
شاه طاهر انجداني اسماعيلي که دعوی امامت داشت ،پز از ظهور شاه اسماعيل اول
صفوی به هند گرییت کحقيقت955 ،1361 ،ب .انجدان روستایي از دهسـتان مشـکآباد

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

جنوبي بلوچستان و پاکستان و ایران پيدا شد .پيروان این فرقه بيشتر با تکـرار نامهـای

بیش فرمهين شهرستان ارا ایران در بیـش پایـاني دشـت فراهـان و دامنـه کوههـای
«هفتاد قله» است .این دِه زماني مرکز امامان اسماعيليه بود و قبرهای آنان در آنجا قُبه و
 .1برای آگاهي بيشتر از تأ ير صوفيان در رفع بيماریها و گرفتاریهای مردم ایـن سـرزمين ،ر : .علـي ریـاحي
ک1356ب ،زار و باد و بلو ؛ رالمحسين ساعدی ک1345ب ،اهل هوا.
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چنانکه پاستنر نویسنده انگليسي ،به حضور فراگير صوفيان در زندگي مردم چنين اشاره

«دوره انجدان» نيز مينامند که که در تاریخ نزاریان از انجدان آراز ميشود و از آن با نام
«دوره تجدید حيات و نوزایي» یاد کردهاند کدفتری521 ،1386 ،ب.
کيش نزاری و تصوف در ایران پز از «دوره المـوت» بـا هـم آميیتنـد؛ زیـرا کـيش
نزاری آرام آرام با آموزههای صوفيه و اصطالحهای آن ممزوج شد و مشایخ و متفکـران
صوفيه نيـز کـه هم ـون اسـماعيليه بـه تـأویالت بـاطني نظـر داشـتند ،بـه اسـتفاده از
اندیشههای منسوب به اسماعيليان پرداختند .اسـماعيليان نـزاری در ایـن التقـا از دیـد
ظاهری نيز زندگي صوفيانهای در پيش گرفتنـد و از همـين روی ،گفتهانـد شـمزالدین
محمد از امامان اسماعيلي و جانشينان پز از او ،کمـابيش پنهـاني و بـه صـورت پيـران
صوفيه ميزیستند و پيروانشان نيز خود را «مرید» ميناميدند کـه از عنوانهـای برجسـته
صوفيان است کwladimir,1933, p18ب.
این رویداد بر وجود زمينههای مشترکي ميان طریقت بـاطني کاسـماعيليب و طریقـت
صوفيانه خبر ميدهد؛ چنانکه امامان اسماعيلي بهسادگي خود را بـه ظـاهرِ صـوفيان در
ميآوردند .یافتن رابطه ميان نزاریه و صوفيه در ایران دشوار است ،اما این رابطه در شـبه

قاره آشکارتر است .از کتابي به نـام پندیات جودن

مردی نـام بردهانـد کـه

خطابههای امام اسماعيلي مستنصرباهلل دوم را در بردارد و گزارش ميدهد که نزاریان بـا
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

اصطالحات صوفيه مانند «اهل حـ » و «اهـل حقيقـت» یـاد شـدهاند و امامشـان «پيـر»،
«مرشد» و «قط » خوانده شده است .این ا ر ،بر پایه اندیشـههای صـوفيانه پنـدهایي در
بردارد کدفتری533 ،1386 ،ب.
شاه طاهر انجداني معروف به طاهر دکني ،از اخالف اسماعيلياني بود که از مصـر بـه
عراق آمدند و به «خواندیه» شهير شدند و در ارا ایران مسکن گزیدند .وی بـه سـب
اسماعيلي بودنش ،از شاه اسماعيل اول صفوی ترسيد و به دکن رفـت و بـه گسـتراندن
مذه

خویش پرداخت .او و برادرش در آراز به حکم نظام شاه دکني به زندان افتادند،

اما پز از آزادیشان از زندان ،در جرگه نزدیکان نظام شاه درآمدنـد .گـویي نظـام شـاه
بهکوشش کسي به نام جمال خان ،به آیين مهدوی گرایيده بوده است .برخي از باطنيـان
52

و اسماعيليان نيز در دوره شاه اسماعيل اول بـه بلوچسـتان آمدنـد و در ناحيـه «سـرباز»
ساکن شدند و بعدها زمينههای گسترش مذه

اسماعيلي و باطني و پـز از ارتبـا بـا
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بارگاه و صندوق و دستگاهي نيز دارد .از اینرو ،دوره فعاليت اسـماعيليان را در ایـران،

بنیادگذار فرقه ذکری

چند دیدگاه درباره مؤسز این فرقه عرضه شده است:
 .1بنيادگذار این فرقه شیصيتي اسـطورهای و دارای حرمـت بسـيار اسـت کـه همـه
ذکریهـا او را «مهـدی» ميخواننـد و معتقدنـد .پيــروان قـدیم و سـنتي ذکـری ،چنــين
دیدگاهي دارند و ميگویند کسي به نـام «محمـداتکي» بـا نـام مهـدی ،فرقـه ذکـری را
دند ،نوشــته محمــد در افشــا و
تأسـيز کــرده اســت .منــابع ذکــری ماننـد درجوود
مهیینتمه ،نوشته مالنورالدین کماالن ،او را «محمد عتقي» خواندهاند؛
 .2مؤسز مذه

ذکری« ،سيد محمد جونپوری» است که نس نامهای ویژه نيز دارد؛

 .3سيد محمد جونپوری و محمد اتکي یکياند.
گفتني است برخي از منابع ،در اینباره از کسان دیگری نيز نام بردهاند .بـرای نمونـه،
هوگز انگليسي «مال رحمت اهلل»« ،دوست محمد» و «خدادابه» را بنيادگذار فرقـه ذکـری
گمان زده است

کp243

Hughes,1902,ب .حاج عبدالنبي کابلي کـه از سـياحان ریـزبين و

هشيار بوده و به نزدیک بلوچستان و مکران سفر کرده ک1839ب نيـز رهبـر ایـن فرقـه را
کسي به نام حسينالدین یا «پيرروشن» دانسته است .اهلسنت او را بـا نـام «پيرتاریـک»
ریشیند ميکردهاند کHaj I Abdulnabi,1844, p810ب .دیدگاه کساني که محمـد اتکـي را
همچنين بيشتر ذکریها از رهبر خود به نام مهدی یاد ميکننـد و زادگـاه او را «اتـک»1
ميدانند که ناحيهای در پنجاب پاکستان است.
ذکریها معتقدند مذهبشان شاخهای از مهدویت هند است که آن را محمد جونپـوری
یا محمدداناپوری بنياد گذاردهاند .منابع هندی از سرگذشت او چنـين گـزارش ميدهنـد
که وی در ناحيه چشـت پـرورش یافـت و از ایـن روی کـه عرفـان اسـالمي در آنجـا

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

بنيادگذار این فرقه ميداند ،مستندتر مينماید؛ چنانکه منابع ذکری نيز از او یاد کردهانـد.

گسترش داشت؛ چنانکه به «شيراز هند» شهير بود ،او نيز بـه عـارفي پـرآوازه و سـرآمد
بدل گشت.
 .1اتک در گذشته بیشي از هندوستان در ناحيه پنجاب پاکسـتان بـود ،امـا اکنـون «کميـلپور» نـام گرفتـه اسـت.
مالمحمد اتکي در این شهر زاده شد.
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محمدمهدی اتکي ،زمينه پيدایي مذه

ذکری را فراهم آوردند.

کسي به نام سيد عثمان در آراز سده نهم هجری از سـمرقند بـه هندوسـتان هجـرت
کرد که پسری به نام عبداهلل داشت .عبداهلل با دختری به نام «بيبيآمنه» ازدواج کـرد و از
آنان فرزندی به نام محمد زاده شد .سيد محمد در هفت سالگي قرآن را حفظ کرد و در
دوازده سالگي علوم دیني را فراگرفت و واعظ معتبری شد و بـه سـینرانيهای مـذهبي
پرداخت .او از سقو حکومت جونپوریان و پایان عصر فرمانروایي شاهان شـرقيه هنـد
ک 882ق 1477 /مب تأ ير پذیرفت و این رویداد را نشانه پایان یـافتن کـار جهـان دیـد و
بنابراین ،مدعي مهدویت شد و به قصد زیارت حج به مکه رفـت ک 901ق  1495 /مب و
در آنجا نیستين دعوتش را آشکار کرد کرشيد احمد189 ،1373 ،ب.
او در  905قمری ک 1499مب در بازگشت به احمدآباد هند بار دیگر خودش را مهـدی
موعود خواند و مردم را به خودش فراخواند و گروهي به وی گرویدنـد و گروهـي بـه
دشمني با او پرداختنـد .علمـای دینـي نيـز بـا او دشـمني و تعقيـبش کردنـد .سـرانجام
دشمنانش کبيشتر روحانيانب ،او را از شهر بيرون راندند و از ایـن زمـان ،دوره هجـرت
پنج ساله وی آراز شد .او تا  910قمری ک 1504مب؛ یعني سالِ مرگش هجرت ميکـرد و
به نشر باورهایش ميپرداخت و شمار فراواني از مردم به کـيش وی گرویدنـد .پيـروان
سيد محمد این دوره سرگرداني را «عصر هجرت» ناميدهاند.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

او در این زمان حتي تعـدادی از فرمانروایـان و حکـام هنـدی و شـاه بيـ
اررون قندهار و ميرزنون حکمران فراه را هم بـه پيـروی از آیـين خـود در
آورد .سيد محمد در سن  63سالگي در سال  910قمری  1504 /ميالدی در
شهر «فراه» در جلگه هيرمنـد در افغانسـتان امـروزی درگذشـت کجعفـری،
 ،1343ص261ب.

نام و سن سيد محمد و نام پدر و مادرش کعبداهلل و آمنـهب ،بـا نـام و سـن حضـرت
محمد و نام پدر و مادر آن حضرت همانند بود و از سوی دیگر ،اهلسـنت و جماعـت
چشم به راه مرد سيدی بودند که نامش محمد و نـام پـدرش عبـداهلل باشـد .از ایـنرو،
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بيشتر آنان دعوت سيد محمد جونپوری را پذیرفتند .بر پایه برخي از روایـات ،پيـروان
سيد محمد جونپوری پز از مرگ او ،پراکنده شـدند .یکـي از ایـن پيـروان ،مالمحمـد
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تاریخ پیدایی ذکریها

بلوچستان ایران رسيد .مردمان این منطقهها در آن زمان به فرمانِ حکومت طایفه بليـدی
و گروههای بـاطني در آنهـا سـاکن بودنـد و از ایـن روی کـه محمـد اتکـي و باطنيـان
اسماعيلي این ناحيه ،باورهای مشترکي داشتند ،به یکدیگر پيوستند و تصورات مهدوی
محمد اتکي و نظریات باطني آنان بـه پيـدایي گـروه جدیـدی انجاميـد ک 977ق - 70 /
 1569مب و مالمحمد پـز از دیـدار و مـذاکره بـا رهبـران فرقـههای باطنيـه در سـربازِ
بلوچستان ،باورهای تازهاش را منتشر کرد.
باطنيان بر ا ر سياستهای مذهبي پادشاهان صفوی بـه ناحيـه سـرباز هجـرت کـرده
بودند و مالمحمد از آنان ،فلسفه وحدت وجود ،باطنپرستي و تأویل قرآن را فراگرفـت
و با آميیتن اندیشههای خود با تفکر ريبـت حضـرت مهـدی کعـجب و عقایـد سـادات
باطني ،مذه

نوی به نام ذکری پدیـد آورد .وی از سـرباز بـه کـين و مکـران و تربـت

2رفت و در آنجا به تبليغ پرداخت و مدعي مهدویت و نبوت شد.
برخي از منابع ،بنيادگذار مذه

ذکری را محمد اتکي ميدانند که از اندیشههای سيد

محمد مهدی جونپوری تأ ير پذیرفت و این مذه

را گسترش داد ،اما کسـاني معتقدنـد

کــه او شــاگرد ســيد محمــد جونپــوری بــوده اســت .نویســند ذکریهددتجر ج
بشنتسیم به نقل از منبعي از ذکریان که از آنِ شیصي بـه نـام شـيخ محمـد قصـر
سيدمحمد مهدی موعود بنسيدعبداهلل بنسيد خضر بنسيد موسي بنقاسـم
بنسيد نجمالدین بنسـيد عبـداهلل بنسـيد یوسـف بنسـيد یحيـي بنسـيد
جاللالدین بنسيد اسماعيل بنسيد نعمتاهلل بنامام محمدباقر بنسـيد امـام
اصغربن امام حسين بنشاه مردان علي کعب کاحتشام الح  ،1370 ،ص12ب.

شیصي به نام مراد ،در تربت به وی گروید که مالمحمد اتکي او را به خالفت خـود

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

قندی است ،شجرنامه محمد اتکي را چنين گزارش ميکند:

برگزید و بنابر روایتي ،پز از مالمحمد او نيز خود مدعي خالفت شد و کـوه مـراد کـه
 .1سرباز ،دز و کين بیشهایي از بلوچستان ایرانند ،اما پنجگور که اکنـون در خـا بلوچسـتان جـای دارد ،در
گذشته بیشي از سرزمين ایران به شمار ميرفته است.
 .2تربت ،شهر و ایالتي از پاکستان که از ررب به خا ایران کشهرستان ایرانشهرب ميپيونـدد و از مراکـز اصـلي و
شهر مقدس و مذهبي ذکریها به شمار ميرود.
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اتکي بود که به سفر پرداخت و در راه خـود بـه سـرباز ،دز  ،کـين ،پنجگـور 1و ...در

گسترش یافت و چند تن از حکمرانان ایـن طایفـه بـدان گرویدنـد .ابوسـعيد نیسـتين
فرمانروای بليدهای مکران از دشت هيرمند به مذه

ذکری ایمان آورد و آن را گسترش

داد کعبدالغني ،1996 ،ص27ب.
هنگام حمله نادرشاه به هندوستان ،عبداهلل خان براهوئي از نادر فرمان ميبـرد و نـادر
او را در حکومت بلوچستان ابقا کرد .عبداهلل بعدها در جن

با نواب سند کشـته شـد و

برادرش ،نصيرخان قدرت گرفت و کالت نصير خاني 2را آباد کرد و پز از کشته شدن
نادر ک 1160قب ،پيرو احمدخان ابدالي بنيادگذار افغانستان جدیـد شـد ،امـا در  1171از
استقالل دم زد و سرانجام ناگزیر شد به احمدخان خراج ساالنه بپـردازد .نصـيرخان کـه
در  1209هجری مرد ،برای سرکوب کردن ذکریها نُه بار به آنان حمله کرد و سـرانجام
ملک دینار ،مبلّغ مهمشان را کشت و شه عمر پسر او از عقاید ذکری بازگشت .ذکریهـا
او را نيز پز از مدتي کشتند و سلطان عثماني به همين سب  ،نصـيرخان را بـه «رـازی
دین و ناصر ملت محمدیه» ملق

کرد کعبدالح  ،1992 ،ص73ب.

از دید اعتقادی همانندیهای فراوني ميـان اعتقـادات مهـدویون و ذکریهـا بـود .در
ایالت سند مردماني زندگي ميکردند که سيد محمد جونپـوری را مهـدی ميدانسـتند و
پز از پيدایي پاکسـتان ک 1947مب ،کسـاني از حيـدرآباد دکـن و گجـرات بـه پاکسـتان
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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هجرت کردند و دریافتند کساني به نام ذکریها در بلوچستان و نواحي کراچـي زنـدگي
ميکنند که عقيده مشـترکي بـا آنـان دارنـد و بـا ایـن گمـان کـه ذکریهـا طایفـهای از
خودشانند و به این انگيزه که بر پيروان خـود بيافزاینـد ،در اندیشـه اتحـاد بـا ذکریهـا
افتادند.
کسي به نام شهابالدین ،رهبر فرقه مهدویون به گلـک 3کGolakب از مراکـز ذکریهـا
رفت و با مباحثاتي آنان را بر این داشت کـه مالمحمـد اتکـي کسـي جـز سـيد محمـد
جونپوری نيست .او بر این دعوی چنين دليل آورد که سيد محمد جونپـوری زمـاني در
 .1طایفه بليدیها در نواحي ،راسک ،پيشين ،باهو کالت و قصر قند در ایران ساکنند و فيروزآبـاد از توابـع راسـک
مرکز طایفه بليدهای است .امروز طایفه بليدهای را در ایران سعيدی ميخوانند و بليـده روسـتایي ميـان تربـت و
پنجگور در خا پاکستان است.
 .2کالت نصيرخاني ،یا کالت افغاني اکنون در خا پاکستان جای دارد.
 .3گلک ،از شهرهای پاکستان امروزی و از مراکز اصلي مالها یا روحانيان ذکری است.
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ذکریها وی را مقدس ميدانند ،به نام او ناميده شد .مـذه

ذکـری در طائفـه بليـدی

1

ملق

شد و به تربت نيز سفر کرد و در آنجـا ابوسـعيد ،رئـيز بليـدهایها دعـوتش را

پذیرفت و مذهبش را گسترش داد تا به ک کيها رسيد و مالمـراد سـردار گ کـي هـم
کوه مراد را مرکز مذه

دانست و درخت کهور و چاه مقـدس را در تربـت کمکـران و

پاکستانب به مهمترین زیارتگاهها بدل کرد.
از ميان رهبران ذکری ،سيد عيسي نوری و گروهي از جوانـان ایـن فرقـه ،نظـر او را
پذیرفتند و خود را ذکری مهدوی خواندند و به همين سب

این باور پدید آمد که سـيد

محمد جونپوری در راه بازگشت از مکه از طری شام ،الرستان و بلوچستان بـه کـين و
تربت رفته و پز از هفت یا ده سال در کوه مراد پنهان شده است.
شهابالدین ،ارزشهای مشتر دو فرقـه را بـه رسـميت شـناخت و گفـت مـذه
ذکری بر پایه مهدویت بنياد یافته ،اما شـکل بـدوی آن بـوده اسـت و ذکـری مهدویـه،
صورت کمالیافته و نمونه آشکار آن به شمار ميرود و هر دوی آنها یک عقيدهاند:
 .1پایه هر دو مذه
 . 2پيروان هر دو مذه

ظهور مهدی در هندوستان است؛
معتقدند که ابوسعيد با مهدی دیدار کرده است ،اما مکان این

دیدار کگرم سيل ،فراه ،تاشکند یا تربتب مهم نيست.
گروه ذکریها اکنون سه شاخه دارند:
« .2جدتپسند» که سيد محمد جونپوری را مهدی ميدانند؛
 .3گروهي که حضرت حجت بنالحسن العسکری کعجب را مهدی حقيقـي ميداننـد،
اما رفتارشان همانند شيعيان دوازده امامي نيست ،بلکه هم ون ذکریها مياندیشند.
کتابهای ذکریها

ذکریها چندین کتـاب دارنـد کـه مهمتـرین آنهـا برهدت ج تأوواد یـا

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

« .1قدامت پسند» که محمد مهدی اتکي را مهدی ميدانند؛

کنز السر ر ککتاب آسماني آنانب است که چيزی جز نسـیهای محـرّف از قـرآن
نيست .ذکریها بر این باورند که این کتاب به شيوه معجزهآسایي بـر آنـان فـرود آمـده
اســت کافشــار ،1371 ،ص367ب .آنــان ایــن کتــاب را ویــژ محمــد مهــدی ميداننــد.
سفرنتمهجمهیی چنين آورده که قرآن کفرقانب چهـل جـزد داشـته؛ ده جـزد آن
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اتک ميزیست و از آنجا به ایران و افغانستان رفـت و در افغانسـتان کفـراهب بـه اتکـي

تأووا همان ده جزد پوشيده بر اهل ظاهر است.
مهیینتمه ،نوشـته مالنورالـدین بنمالکمـاالن پنجگـوری از دیگـر کتابهـای

ذکریهاست .آنان همچنين کتابي به نام مزوتۀ و چند کتاب دستنویز بـه فارسـي
و رسالههایي به اردو دارند که همگـوني و تجانسـي ميانشـان نيسـت .نوشـتههای آنـان
مایهای از دانشهایي مانند منطـ  ،فلسـفه و تـاریخ و ادبيـات رنـي ندارنـد و ذکریهـا
کمابيش به سب

ضعف علمي و کميِ اطالعات مذهبيشان ،از بحث کردن ميگریزند و

ميگویند هنگامي که کسي به آنان بپيوندد ،همه واقعيتها برایش آشـکار خواهـد شـد.
بيشتر ذکریها کمسوادند و این خود مانع کارهای تبليغي آنان است و به همين سـب ،
برای تبليغات خود قال

درس و سینراني و تأليف و تصنيف را برنميگزینند.

سفرنتمهجمهیی ،مستندترین کتاب ذکریهاست .این ا ر تقریـرات شـاگرد و

مرید خاص و همسفر هميشگي مالمحمد اتکي؛ یعني عزیز الری را در بردارد .مالميرزا
اعوامراني این کتاب را با عنـوان حقیقتجننرپدت بـه اردو ترجمـه کـرده و از

همين روی ،به حقیقتجتنال جوجسفرنتمهجمهیی معروف شـده اسـت.
گویند شيخ عزالدین الری از مبلغان قدیم رهبران ذکری بـه شـمار مـيرود کعبـدالح ،
 ،1992ص108ب.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

درجووند ،نوشته شي محمـد درافشـان ،درجصدی  ،نوشـته قاضـي ابـراهيم

کشاني ،نگبیننتمه ،نوشته مالاعظـم و سرنتمه و ننرنتمده نوشـته
نویسندهای ناشناخته ،از دیگر کتابهای آنان است کمهدوی2 ،1974 ،ب .هـوگز بـویلر از

دیوات نيــز نــام ميبــرد
دیجمهد
کتــاب اصــلي دیگــر ذکریهــا ،بــه نــام ترداد
کp208

Hughes,1906,ب .کتابهای اصلي آنان بيشتر در قال

نسیه خطي و قلمي و در

دست مالیيها؛ یعني رؤسای مذهبي آنان یافت ميشود که کمتر به انتشار آنها رخصـت
ميدهند .تنها به برخي از کتابهای دعا و ذکرنامههای آنان دسترسي هست کـه در آنهـا
تسبيحات و دعاهـای کوتـاه و دعـای سـجده و رکـوع و قيـام آمـده اسـت .از ایـنرو،
دستیابي به آ ار اصلي ذکریها بسي دشوار یا ناممکن مينمایـد وحتـي پژوهشگـران
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پاکستاني تاکنون به کتابهای مهم و اصلي آنان دست نيافتهاند.
ذکریهای ایران
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ویژ اهـل بـاطن بـوده اسـت و سـي جـزد آن اکنـون در قـرآن هسـت و برهدت ج

صوفيان و مهدویت شيعيان این کشور دانستهاند؛ یعني مرکز اصـلي حرکـت ذکریهـای
ایران ،سرباز و تربت نصـيرخاني در بلوچسـتان بـوده اسـت کـه تـا پـيش از  1355ش
ک 1936مب شمار فراواني از آنان در خا ایران ساکن بودند .بر پایه روایتي تأیيد نشـده،
ذکریهای ایراني از ناحيهای به نام کـولوای ککـولواب از بلوچسـتان هنـد کبلوچسـتان
پاکستانب به نواحي سرباز و بلوچستان ایران آمدهاند و طائفهای بـه نـام مالزهـي کـه در
اصـل از کــول وای بــوده ،مــذه

ذکــری را بــه ایــران آورده اســت کزندمقــدم،1378 ،

ص229ب.
لردکرزن نيز از حضور ذکریها در بلوچستان ایران سـین ميگویـد ککـرزن،1367 ،
ج ،2ص316ب .مردم نواحي جنوب شرقي بلوچستان ایران کبیشهایي از سرباز و قصـر
قند تا راس بيله نزدیک کراچيب ذکری بودند ،اما خان کالت نصيرخان کنصـيرخان اولب
ضد ذکری بود .او بهسیتي با ذکریان جنگيد و مردم تربت را به خا و خـون کشـيد و
حتي گورهای بزرگان ذکری را گشود واستیوانهای آنان را با پِهن اسـ

سـوزاند ،امـا

ذکریها هم نان بر باورشان استوار ماندند .اعتمادالسلطنه در مرآ ج تبلدی
درباره منطقه سرباز چنين مينویسد:
طایفهای از آنها را ذکری ميگویند و خصوصا اهالي کوه وند و کشـکور کـه
به هين مذه

و ملت اعتقاد ندارند ،با محارم خـود نيـز جمـع ميشـوند و

مرشد آنها داهي نام بوده که مرده و این بنده هر قدر سعي و تفحص نمـودم
که شاید آدم زبانفهمي در ميان آنها پيدا کنم و از عقایدشان اطـالع حاصـل
کنم ،ممکن نشد .در حقيقت بهایِمَند؛ صاح

شـعور در ميـان آنهـا نيسـت

کاعتمادالسلطنه ،1366 ،ص324ب.

نسیهای خطي 1که در دوران حکومت ناصـرالدین شـاه قاجـار نگاشـته شـده اسـت

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

چهارصد خانه وار ميباشند ،مذه

ذکری دارند .از قراری که معلـوم شـده

ک 1289قب ،درباره ذکریهای ایران چنين آورده است:
 .1این نسیه که در دوره ناصرالدین شاه قاجار نوشته شده ک 1298قب ،از آنِ آقای امير توکل کامبوزیـا بـوده و بـه
همت آقای ایرج افشار یزدی در شماره  28فرهن ایران زمين چاپ شده است .گمان ميرود آن را احمـدعلي
خان وزیری کرماني نوشته باشد .نسیهای از آن نيز نزد نویسنده هست.
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خاستگاه فرقه ذکری ایران را بلوچستان و سب

پيـدایياش را تأ يرپـذیری از اسـالم

بلوچي و مذهبشان بعضي تسنن و برخي ذکری ميباشد .ایـن ذکریهـا بـه
شریعت شـيعه و سـني عمـل نميکننـد ،در هـر دِهـي از دهـات خودشـان
مسجدی دارند و سالي یک دفعه در آن مسجد اکثر مـرد و زن آنهـا جمـع
ميشوند و مقتدای آنها به زبان بلوچي و صدای بلند ذکر ميخواند تا بـر او
رش و بيهوشي ظاهر ميشود کنسیه خطي ،1298 ،ص30ب.

جن

دیگری در دوره رضاشاه کنزدیک به  1315شب با ذکریهـای ایـران در ناحيـه

سرباز برپا شد .مولوی عبداهلل ،پدر مولوی عبدالعزیز ذکری ،از ذکریها خواسـت کـه از
باورهایشان دست بردارند و مسلمان شوند .آنان بهظاهر اسالم را پذیرفتند ،اما در بـاطن
ذکری ماندند .رهبر ذکریها عبدالعزیز مالیي بوده است .مولوی عبداهلل فتوایي بـر ضـد
ذکریها صادر کرد و از آنان خواست که یا سـني شـوند یـا از آن منطقـه بيـرون رونـد
وگرنه ،کشته و رارت خواهند شد .از اینرو ،ذکریها از آن منطقه حرکـت کردنـد و از
کشيکور راه افتادند و در پـي هجـرت بـه قـالت ککـالتب برآمدنـد کسـربازی،1936 ،
ص 349ب.
هنگامي که ذکریها به جکيگور رسيدند کیکشنبه ششم ربيعاالول  1355هب ،مولـوی
عبداهلل همراه با ميرهوتي و دیگران با آنان جنگيدند و هفت تن از ذکریها در این نبـرد
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

کشته شدند و شماری از وسایل و مالهـای آنـان بـه رنيمـت رفـت کزندمقـدم،1370 ،
ص252ب .بر پایه «عرض حالي» که ذکریها از کراچي بـرای رضـا شـاه نوشـته و از او
کمک خواستهاند ،همه نیيالت و رلهجات و زمينهای آنـان پـز از آن مـاجرا رصـ
شده بوده؛ زیرا مال آنان رنيمت به شمار ميآمده است .سند شکوائيه ذکریها از مولوی
عبداهلل به رضاشاه که در مرکز اسناد ملي ایران بایگاني ميشود کسند یکمب ،این ماجرا را
بهخوبي شرح ميدهد .البته روحانيان اهلسنت بلوچستان ایران ،رص

مالهای آنـان را

تأیيد نميکردند .به هر روی ،ذکریها پز از این رویداد به پاکستان رفتند و از کراچـي
نامههای فراواني به رئيزالوزرا و وزیر داخله و خارجه ایران فرسـتادند .آنـان همچنـين
نامههایي به رضا شاه فرستادند و از او کمک خواستند و با توجه بـه مکاتبـههای دولـت
60
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عدد نفوس و سکنه ناحيه سرباز از چهل هزار نفر متجاوز است که زبانشـان

پز از این ماجرا ،همواره حملههای پراکندهای به ذکریها صورت ميگرفـت .ماننـد
حمله های فرزندان نور محمد ارجمندی کحاجي عبدالرحمان ارجمندی و برادرانشب در
سرباز .او بر بازماندگان ذکریان فشار آورد و زمينهای آنـان را رصـ

کـرد و موجـ

گرییتن کمابيش همه ذکریهایِ منطقه سـرباز شـد .یکـي از راهزنـان و اشـرار منطقـه
بمپشت به نام شهمک یا شهمراد پز از انقالب ایـران ک1980 - 1981ب بـه ذکریهـای
ناحيه زامران حمله کرد و شماری از آنان کشت .شهمک را کدخدا نورجان دهـواری از
قاچاقچيان ناحيه دز

و مولوی عبدالعزیز سـاداتي زنگيـاني پشـتيباني ميکردنـد .وی

همچنين در سراوان کایرانب بـه کتابسـوزی و حملـه بـه انجمنهـای جوانـان ذکـری
پرداخت تا سرانجام ذکریان زامران او را کشتند.
پز از کنفرانز ختم نبوت کهجـدهم آوریـل 1990ب ،اهلسـنت از دولـت پاکسـتان
خواستند که ذکریها را «اقليت» مذهبي بشناسد ،اما برخي از اهلسنت  21آوریل همـان
سال در دهکده حوسک کسه مایلي تربتب به ذکریها حمله کردند و دو تـن را از آنـان
کشتند و به هشت نفرشان زخم زدند .انگيزه آنان کشتن کترورب مؤمن بلـو از ذکریـان
متنفذ و منشي ویژه کميسيونر مکران بود .این درگيریهای خونين را شيخ سالم رهبـری
ميکرد که در نزدیکي تربت بود و اکنون مليت عربستان سعودی را پذیرفته است .او بـه
مولوی عبدالح مسبّ

این کشتار خواندند و گفتـه شـد کـه عربسـتان سـعودی بـرای

پيشبرد جهاد بر ضد ذکریها ک1989ب 2/5 ،ميليون روپيه بودجه تعيين کـرده بـوده اسـت
کmustikan,1990, p47ب.
برخي از رهبران ذکریها بهررم سیتگيری اهلسـنت بلوچسـتان بـر آنـان ،اعـالم
کردند که مذه

شيعه دوازده امامي اختيار خواهند کرد .از سوی دیگر ،دولت عربسـتان

و وهابيت بانفوذ در پاکستان ،در دهههای اخير برای جذب ذکریها به سوی اهلسـنت

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

همراهي رهبران جماعت اسالمي این کار را سـامان داد ،امـا ذکریهـا کسـاني را چـون

بسيار کوشيده و در این کار کمابيش توفي یافته است.
فرقه ذکری و مسائل سیاسی پاکستان

سالهاست که ميان مذه

حاکم در بلوچستان پاکستان و فرقه ذکری کشـمکشهای

سیتي وجود دارد .اهلسنت در برابـر فرقـههای انحرافـي قادیـاني و ذکـری بهسـیتي
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کسند دومب.

تعص

بـا آنـان برخـورد و خواسـتار سـیتگيریهایي بـر آنـان شـدهاند .افـزون بـر

اختالفهای برآمـده از تعصـاب مـذهبي ،شـرکت ذکریهـا در فعاليتهـای سياسـي و
احزاب موج

این واکنش اهل تسنن شده است .ذکریها بيشتـر بـرای اسـتواری کـار

خود ،بـا نماینـدگان احـزاب ريرمـذهبي متحـد ميشـوند و بـه فعاليتهـای انتیابـاتي
شهرداریهای ایالت بلوچستان ميپردازند و با ائـتالف بـا برخـي از احـزاب ،تـا کنـون
نمایندگاني به مجلز کپارلمانب پاکستان فرستادهاند و دانشـجویان ذکـری بـاگرایش بـه
دانشجویان بلو فعالند .نهضت و انقالبي که سيد محمد جونپوری در هندوسـتان پدیـد
آ ورد ،فکری ـ عملي بود و مهدویون بر پایه همين نهضت توانستند توانایي و شایستگي
خود را نشان دهند و چند تن از پادشاهان هند و افغانستان و حکمرانان محلـي ایـران را
به خود متوجه کنند و از آن زمان به وزنهای سياسي در رویـدادهای سياسـي شـبه قـاره
هند بدل شوند.
ذکریهای پاکستان در سالهای اخير نيز مهم بودهاند؛ بهویژه در بلوچسـتان پاکسـتان
که گفتهاند گروههای سياسياش برای دستیابي به قدرت ،از ذکریها و رویارو کـردن
آنان با اهل تسنن بلو بهره ميگيرند .کساني معتقدند فکر ملي و سياست قـومي بلـو
برای حکومت پاکستان به مشکلي بنيادین بدل شده است و دولت ميخواهد بـه کمـک
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

مالهای قشری ،قدرت سياسي و یکپارچه قوم بلو را درهم بشـکند و ذکریهـا را در
گروه اقليت نگاه دارد تا نتوانند به رهبران «ترقيخواه» بلو بپيوندند و از اینرو ،علمای
بلو بر ضد ذکریها برانگيیته ميشوند.
تا کنون حملههایي به کوه مراد و تربـت صـورت پذیرفتـه اسـت؛ چنانکـه گروهـي
ناشناخته در رمضان  1370خورشيدی ذکریهای آنجا را کشتند ،امـا بيگمـان ،دولـت
پاکستان در پي جدایيافکني کتفرقهب ميان بلو های منطقه است .همچنين درباره سـاکن
کردن پشتونهای مهاجر افغـان در ایـن ناحيـه مياندیشـد؛ زیـرا آنـان دربـاره مالکيـت
منطقههای بلو نشين مدعياند و دولت مرکزی به دنبال این است که شمار پشـتونها را
در این ناحيه فزوني بیشد تا قدرت سياسي را در منطقه به سود خود افزایش دهـد و از
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ميایستد و روحانيان اهلسنت تاکنون بارها ذکریها را مرتد خوانده و گاهي با شدت و

عقاید ذکریها
الف) مهدویت

مذه

ذکری بدون توجه به نام و خاستگاهش ،گرایشي مهدوی است؛ زیرا پيروانش

به اصول مهدویت باور دارند .بر پایه اعتقاد مسلمانان ،مهدی موعود ظهور خواهـد کـرد
تا جهان را از بيعدلي و ستم و فساد رها کند .احادیث اهلسنت نيز هم ـون احادیـث
شيعيان از ظهور مهدی خبر دادهاند و به اعتقاد اهلسنت ،پز از کشته شدن عثمـان ک35
قب اختالف ميان حضرت عليکعب و معاویه پدید آمد و شور و شـوق دینـيِ مسـلمانان
کاهش یافت و اعتقاد به ظهور مهدی قوت گرفـت و از آن هنگـام ،کسـاني بـه دعـویِ
مهدویت در کشورهای گوناگون اسالمي ظاهر شدند .بر پایه سـندها و منـابع تـارییي،
حرکت ذکریها جنبشي مهدوی بوده است.
هدف پيروان محمد جونپوری که «مهدوی» خوانده ميشدند ،دینداری و روحانيـت
بــود .وی بــهظاهر دربــاره عش ـ بــه بشــر و نوعدوســتي ســین ميگفــت و مــردم از
وابستگيهای خود دست کشيدند تـا از او پيـروی کننـد .سـفارشهای او تـا انـدازهای
تلفيقي و بنيادگرایانه بود و ميکوشيد که اختالف نظرهای مکت های فقهي تسـنن را از
ميان ببرد.
ميکردند و ریاضت را پيشه خود داشتند ،به توکل؛ یعني تسـليم بـه رضـای
خدا و اشتياق به لقای پروردگار که معتقد بودنـد بـا چشـم سـر امکانپـذیر
است ،اعتقاد داشتند .آنان زمان بيشتری را به «ذکر» مشغول ميشدند کعزیز
احمد ،1366 ،ص222ب و سيد محمد تعليم و تربيت و تحقي برای ایمان را
ضروری نميدانست و مریدان به توصيه وی فقط برای سد جوع بـه کسـ
معاش ميپرداختند و مانند صوفيان روزگار ميگذراندند و هينگونه روتـي

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

مهدویه به منظور رسيدن به صلح و عدل از بياعتقادی به دنيـا جانـ داری

نمياندوختند کهمان ،ص100ب.

میالفت با سيد محمد گریزناپذیر بود؛ زیرا میالفـانش از جسـارت او در حملـه بـه
تباهيهای اخالقي طبقه حاکم مانند نمایندگان دولتي دیانت رسمي ،نميتوانستند چشـم
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امنيت به ایالت ناامن بلوچستان پيشبيني شده باشد.

رفتارهای فردی و جمعي خود از دیانت رسـمي اهلسـنت دوری ميکردنـد و فسـاد را
مينکوهيدند کمشير الحسن ،1367 ،ص347ب.
ب) نسبت محمد مهدی اتکی با حضرت محمد (ص)

ذکریها معتقدند آن مهدی که حضرت محمـد کصب بـه آمـدنش نویـد داده ،اکنـون
آمده است و مهدی دیگری تا قيامت ظهور نیواهد کرد؛ شریعت حضـرت محمـدکصب
منسوخ و شریعت محمد مهدی رایج شده و قرآن هر جا از محمد نام آورده ،مقصودش
محمد مهدی بوده است؛ زیرا نام حضرت رسول احمد بود نه محمد .محمد نـامِ مهـدی
و مقصود از آیه «ماکان محمد ابا احد مـن رجـالکم و لکـن رسـولاهلل و خـاتمالنبيين»،
محمد مهدی اتکي است .بنابراین ،نام اصليِ کسي که مسـلمانان او را محمـد مينامنـد،
احمد است نه محمد که هم ون دیگر انبيا ،نبي بود و ایمان اجمالي به او ناگزیر اسـت.
آنان معتقدند که پيامبر« ،خاتم االنبياد» و «خاتم المرسـلين» نيسـت .قـرآن بـرای محمـد
عربي نازل نشده ،بلکه به واسطه او ،بر محمد مهدی نازل شده و محمد مهدی شـریعت
احمد را نسخ کرده است و اکنون پذیرفتن شریعت احمـدی کفـر بـه شـمار مـيرود و
پيروی از شریعت محمد مهدی ،واج

و فریضه است .ذکریان پز از پيـامبر کصب ،بـه

پيغمبر جدیدی به نام محمد مهدی ایمان آوردهاند .البته آنان به ختم نبوت ایمان دارنـد،
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

اما خاتماالنبياد را مهدی موعود ميدانند که به گفته آنـان در  977هجـری ظهـور کـرده
است .آنان محمد مهدی را «سيد االولين و اآلخرین» ميخوانند و به نقل از او ميگوینـد
خداوند همه عالم را از نور آفریده و پرتـو وی در همـه نورافشـان شـده اسـت و همـه
اوليای گرامي ککِـرامب از نـور وی بهـره بردهانـد .پـارهای از باورهـای ذکریـان بـر پایـه
کتابهای این فرقه چنين گزارش ميشود:
 .1محمد مهدی نبي آخرالزمان و بر پایه باورِ همهپذیر ،نوری زنده و نشسته در باالی
عرش در جوار خداوند متعال است؛
 .2مهدی ،خاتم النبيين و خاتم المرسلين و سردار همه پيامبران است؛
 .3منکر و مکذب محمد مهدی و نبوت او ،کافر است؛
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بپوشند .پيروان او نيز به دليل واج

دانستن فریضه امر به معروف و نهـي از منکـر ،در

همين فرد نيست و تا روز رستاخيز مهدی دیگری نميآید؛
 . 6قرآن به واسطه حضرت محمد کصب ،بر محمد نازل شده است .بنابراین ،توضـيح
و ت فسيری از قرآن درست خواهد بود که از محمد مهدی نقل شود و عقيده همه همـين
است؛
 . 7شریعت حضرت محمد کصب منسوخ و محمد مهدی فرموده که اکنـون شـریعت
وی رایج شده است؛
 .8مقصود قرآن مجيد هرگاه از محمد یـاد ميکنـد ،محمـد مهـدی اسـت؛ زیـرا نـام
حضرت رسول احمد بود نه محمـد ،بلکـه محمـد نـام مهـدی اسـت کاحتشـام الحـ ،
ص17ب.
 .9هر پيامبری باید به محمد مهدی ایمان بياورد؛ چنانکه خداوند بزرگ بـه حضـرت
موسي فرمود :اگر به مهدی ایمان نياوری ،تو را در آتش دوزخ ميسوزانم؛
 .10مهمترین گفتار ذکریها این است :الالـهاالاهلل الملـک الحـ المبـين نـور محمـد
مهدی رسولاهلل صادق الوعد االمين کعبدالح  ،1992 ،ص30ب؛
 .11نماز منسوخ شده و ذکر جای آن را گرفته است؛
 .12زکات نزد آنان از یکچهلم به یکدهم کعُشرب کاهش یافته است؛
اکنون کعبة اهلل مقامي ندارد و قرآن ميفرماید :فأینمـا تولّـوا فـثَمّ وجـه اهلل کاحتشـام
الح  ،ص17ب.
ج) خدا و پیامبرشناسی

یگانهپرســتي ذکریهــا بــر پایــه وحــدت اســتوار اســت و از ایــنرو ،از پــارهای از
دوگانگيهای اسالم اهلسنت برکنارند.
ذکریها محمد بنعبداهلل را آخرین پيامبر خدا ميدانند ،اما به پشتوانه اصل والیـت و

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

 . 13هنگام خواندن ذکرها یا سجده ،استقبال کرو کـردن بـه قبلـهب الزم نيسـت؛ زیـرا

اعتقاد به ظهور مهدی کوليّب ،به تحق این ظهور باور دارند و از ایـنرو ،اصـطالحهای
نبوت و رسالت در نوشتههای آنان ،برای مهدی به کار گرفته شده و موج

پدید آمـدن

این پندار در برخي از متعصبان اهلسنت شده است که آنـان جنـبش نبـوی تـازهای بـه
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 . 5مهدی که حضرت محمد کعليه السالمب به آمـدنش نویـد داده اسـت ،کسـي جـز

ذکریان ،محمد را پيامبر نميدانند.
د) فرجامشناسی (معاد)

پيروان مذه

ذکری به قيامت باور دارند و کلمه شهادت را بدین شـيوه ادا ميکننـد:

«الالهاالاهلل نور پا نور مهدی رسول اهلل» .آن ه اهلسنت را خشمگين ميکند این اسـت
که ذکریها در این کالم ،مهدی را دارای مقام رسالت و نبوت ميدانند و افزون بر ایـن،
او را نور به شمار ميآورند؛ یعني نسـبتي کـه جـزد ذات خداونـدی اسـت .ایـن کلمـه
شهادت ،به خوبي نفوذ سنتها و برداشتهای محلـي و عاميانـه را در ذکریهـا نشـان
ميدهد .آنان بهررم اینکه مهدی را ولـي ميداننـد ،او را رسـول بـه شـمار ميآورنـد و
وصف «نور پا » را که عبارتي فارسي کبلوچيب است ،به صورت نامأنوسي در عبـارتي
عربي ميگنجانند .بنابراین ،نه تنها در اصول اوليه و خـالص عربـي دسـت ميبرنـد کـه
ادبيات و کلمات و عبارات عربي را به صورت نيمه محلي ادا ميکنند.
ترکي بندی این عبارت نيز نشاندهنده حضور ویژگيهای فرهن
ذکری است .رسوخ سنتها و گرایشهای محلي در این مذه
عامترین اصول مذه

اهلسنت نيز در آن رن

بلوچي در مذه

به انـدازهای اسـت کـه

ميبازند و مذهبي قومي کفولکب پدیـد

ميآورند کpastner, C, 1973, p231ب.
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

زنان در مذه

ذکری ،آزادتر از زنان در دیگر مذاه

اسالمياند؛ چنانکـه پوشـاندن

صورت زنان و پوشيدن مقنعه را حرام ميدانند .گویي زنان در گذشته همراه با مردان در
بسياری از عبادات دیگر یا آیينهایي مانند چوگان شرکت ميکردهاند ،امـا در سـالهای
اخير بر ا ر فشار اهلسنت ،ذکریِ نيمهسني و به اصطالح مدرني پدید آمدند کـه از ایـن
نوع مراسم همگاني کاسته یا حتي آنها را از ميـان بـرده اسـت .البتـه گرایشهـای سـنيِ
مذهبي در ذکریها بسيار نفوذ ميکنند؛ چنانکه هر مرد ذکری هم ميتواند بـا چهـار زن
ازدواج کند .سینان پيشگفته درباره عبادات ذکریها ،بيشتر در چهـارچوب باورهـای
کهن کسنتيب مطرح شد که هنوز عوام ذکری بدانها پایبند است وگرنـه ،ذکـری جدیـد
کمدرنب ،تالش ميکند که عبادات سنتي ذکری و سني حنفي را با یکدیگر سازگار کند.
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شمار ميروند و به همين سب

در ميان توده مردم به آنـان حملـه ميکننـد و ميگوینـد

ذکری نيست و آنان هنگام ذکرگویي به هر سویي ميایستند .نماز نزد آنان منسوخ شـده
است و وضوی شرعي ندارند ،بلکه تنها دست و پای خود را ميشویند .نماز ميـت نيـز
در این فرقه نيست و مرده را پز از رسل و کفـن ،بـه ذکرخانـه ميبرنـد و کسـاني در
آنجا بر دو زانو مينشينند و ده یا پانزده دقيقه ذکر ميخوانند؛ سپز او را در گورسـتان
دفن ميکنند.
نماز در مذه

ذکریها جای خود را به ذکر ميدهد ،اما نـزد نمازیهـا ،از ارکـان و

فرایض اسالم است که تغييرپذیر و ارماضشدني نيست .پيروان تصوف نيز ذکر را ابزار
تمرکز و ایجاد جذبه و حال برای برقراری رابطه و ایجاد پيوند روحـي بـا خـدا و مقـام
صوفي ميدانند ،اما ذکریها آن را وسيله و شـيوه عـام و تکليـف گونـهای بـرای همـه
ذکریها ميشمرَند .تکرار منظم ذکر ،کمابيش مانند شيوه و رسم برگـزاری نمـاز اسـت؛
یعني قال

تکليف شـرعي بـا طریقـهای صـوفيانه بـه کـار گرفتـه ميشـود ،امـا شـيوه

میصوص صوفيان نيست ،بلکه برای همه ذکریهاست .آنـان بـرای مردگـان نيـز نمـاز
جماعت نميخوانند ،بلکه آنان را به گونهای دفن ميکنند که سر مردگان به سـوی کـوه
مراد ککعبه ذکریانب باشد.
آیين روزهداری در رمضان که از ارکان اسالم است ،نزد ذکریهـا جـای خـود را بـه
روزه ميگيرند و ماه رمضان را تنها ماه روزهداری نميدانند ،بلکه بيش از یک ماه کسـي
روزب روزه ميگيرند .بنابراین ،روزهداری در این مذه
شده و حج و زیارت کعبه نيز جای خود را در این مذه

هست ،امـا شـيوهاش دگرگـون
به زیارت کوه مراد کنزدیـک

تربت در مکران یا پاکستانب داده است .این مکان از این روی زیارتگاه اصـلي خوانـده
ميشود که مکان ظهور و ريبت مهدی بوده اسـت .بـر پایـه دیـدگاههای جدیـد ذکـری
مهدوی ،آنجا مکان ذکر خليفه مهدی به شمار ميرود نـه خـود مهـدی ک
p226

Qamaraddin,

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

گونهای از ریاضت زاهدانه ميدهد؛ یعني آنان در روزهـا و هفتـههای ویـژهای در سـال

1985,ب .در اینباره نيز زیارت هم ون بیش مهمـي از عبـادت اسـت کـه بـر ا ـر

دگرگوني اوضاع مربو به رسالت ـ به تعبير دقي تر والیت ـ مکان حج تغييـر ميکنـد.
اهلسنت ،ذکریها یا مریدان صوفيان را مـورد حملـه قـرار ميدهـد کـه بـه زیـارت و
قبرپرستي روی ميآورند.
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که ساختماني مربع شکل بدون محراب و کمابيش مانند مسجد اسـت .قبلـه در مـذه

یکدَهم کاهش یافته که این تغيير در آراز بر ا ر ویژگي مسـاواتگرایانه آنـان صـورت
پذیرفته ،اما بعدها بـه منبـع خـوبي بـرای انباشـت ـروت بـرای مالهـای ذکـری بـدل
شده است.
طهارت کوضو و رسلب نيز نزد ذکریها بـه شـيوه رسـمي و تکليـف گونـه شـرعي
نيست ،بلکه آنان هم ون صوفيان به جای طهارت جسم ،بر صفای باطن و قلـ

پـا

تأکيد ميکنند.
ارث نزد ذکریها به همان صورت رایج ميان اهلسنت و شـيعيان اسـت و مردانشـان
دو برابر زنانشان ارث ميبرند.
مذه

ذکری از این دید که از اسالم اهلسنت تأ ير پذیرفته و از این روی که اوضاع

فرهنگي و زیستي منطقه و انتزاعات صوفيانه را در عمل ترجمه کرده ،به صـورت آیـين
خالص صوفيانه نمانده است .افزون بر این ،مالهای ذکری که به خرافات بسياری چن
ميزنند ،نفوذ فراوان و فراگيری در توده مردم دارند.
محمد جونپوری که به گفته مورخان رير مهدوی «صاح
بود ،خود را بنيادگذار مذه

کمال و صاح

والیـت »

جدیدی نميخوانـد ،بلکـه خـود را مهـدی یـاد شـده در

روایات اسالمي ميدانست و ميگفت:
سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390

من حيث االطالق مذه

خداتعالي و من حيث التقليد مـذه

رسـول کصب داریـم؛

چنانکه پيغمبر مبعوث برای نفي اصنام بود ،مـن مبعـوث بـرای نفـي اجسـامم و رافـع
اختالفم .اگر اصحاب مذه

در این زمان بودند ،در حقای الهي و معارف یقيني رير از

من متابعت نميکردند کQamaraddin. Dr.1985, p51ب.
بسياری از مسائل مرتبط با ارکان والیت که محمد جونپوری آنهـا را مطـرح ميکـرد،
از آیين صوفيانه چشتيه گرفته شده بـود .او مقـام ذکـر را بـه انـدازه تکليـف و فریضـه
باال ميبرد؛ چنانکه بـرای اجـرای آن دوائـر رير ابـت فراوانـي پدیـد آمـد .البتـه او بـه
اصــول مربــو بــه ارکــان شــریعت کنمــاز ،روزه ،حــج و زکــاتب بســيار پایبنــدبود
کQamaraddin, p 77ب .ویژگي صوفيانه و باطني آموزههای او آشکار بود؛ چنانکه دربـاره
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سهم زکات نيز که بر پایه اصـول اسـالمي یـکچهلم مـال اسـت ،نـزد ذکریهـا بـه

و چهارم شـنيدني و ایـن سـه مرتبـه از ایشـان ،اوليـا و انبيـا دارنـد؛ یعنـي
علماليقين و عيناليقين و ح اليقين و یک قسم گفتني است که ایمان منافقان
است کQamaraddin, p 70ب.

این عبارت آشکارا به جدایي کالمي کاالهيـاتيب محمـد جونپـوری و گـرایش او بـه
باطنيه اشاره ميکند .او خود را مجتهدی باالتر از چهار مکت

فقهي سـني ميدانسـت و

به نفي اختالفهای آنها ميپرداخت و پيرو زندگي زاهدانه بود؛ چنانکه در اینباره گفته
ميشد[« :هر کز] به صحبت به طری او ميپيوست ،اکثر این بود کـه از اهـل و عيـال
گسسته و از دنيا برآمده در آن حلقه داخل ميشد» کQamaraddin, p51ب.
سيد محمد پيرو مساوات فقيرانه بود و در دوائر ککَمپهاب به توزیع مسـاوی ارزاق و
اموال عمومي ميپرداخت و ميگفت« :طال
عقبي مینث است»

کp55

مولي مـذکر ،طالـ

دنيـا مؤنـث و طالـ

Bazmee,1963,ب .او خود را میالف استفاده از قدرت و جاه و

مقام سياسي نشان ميداد و به شدت قدرت سياسي را تحقير ميکرد؛ چنانکه بسياری از
اميران بانفوذ دوران خود را به پيروی از خـود درآورد و در سـلک مریـدانش از قـدرت
سياسي جدا کرد .او بر پایه تصميم جمعي؛ یعني شيوه خلقـي و اشـتراکي بـه قضـاوت
ميپرداخت که با شریعت مغایر است کBazmee, p20ب.

فرقه ذکریها که بر ا ر بدعتگذاری مذهبي پدید آمد ،در شبه قاره هند و بلوچسـتان
ایران پيرواني دارد .باورهـای آنـان آميـزهای از برخـي از عقایـد اسـماعيليه و تصـوف،
مهدویت و برخي از آداب و سنن اسالمي و محلي است .ذکریها بهررم اینکه خـود را
مسلمان ميدانند ،به بدعتگذاریهای آشکاری دست ميزنند .برخي از اصـول و فـروع
دین را تغيير ميدهند و بيشتر به ذکر ميپردازند .بيشتر پيروان این فرقه در پاکسـتان و

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

نتیجه

شمار اندکي از آنان ،در بلوچستان ایران کسرباز ،چابهار و بندرعباسب زنـدگي ميکننـد.
آنان تا دوره رضاشاه پهلوی در ایران فعاالنه زنـدگي ميکردنـد ،امـا پـز از آن بـر ا ـر
درگيری با اهلسنت ،به پاکستان کوچيدند .این رویداد با اوجگيری ت

قدرت وهابيت

در عربستان همزمان بود .وهابيان بارها به ذکریهـای پاکسـتان حملـه کردنـد؛ چنانکـه
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کلمه «الالهاالاهلل» چهار قسم است :یکي گفتني ،دوم دانستني ،سوم چشـيدني

را مي پذیرند ،اما دولت ایران در آن هنگام از این تصميم استقبال نکرد و دولت عربستان
و وهابيت با توجه به نفوذشان در پاکستان ،تالش کردند که آنان را در اهلسـنت ادرـام
کنند؛ چنانکه پـز از گرایيـدن یکـي از رهبـران آنـان بـه عربسـتان و پـذیرش مليـت
عربستاني ،برخي از ذکریها به مذه

اهلسنت گرایيدند .دولت پاکستان از آنـان بـرای

هدفهای سياسي و ایجاد اختالف ميان طوایف بلو استفاده ميکند.
نزدیکيهای ظاهری و لفظي و همانندیهای پارهای از آداب آنـان بـا عقایـد اماميـه،
زمينهای برای نجات و جذب پيروان این فرقه است که به دليل اهميت سياسـي آنـان در
نواحي همسایه مرزی ایران ،برای راهنمایيشان به سوی اسالم و مـذه

حـ جعفـری

باید تالش کرد؛ زیرا بسياری از آنان بهررم رویـدادهای سـالهای اخيـر در پاکسـتان و
بلوچستان و تبليغات گسترده و هزینههای فـراوان عربسـتان بـرای جذبشـان بـه سـوی
وهابيت ،هم نان به باورهای خود پایبندند.

سال اول ،شماره سوم ،پایيز 1390
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شمار فراواني از آنان کشته شدند .از اینرو ،ذکریها اعالم کردند که مذه

تشيع اماميه
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 .70اسناد ،مراکز اسناد ملي ایران
 .71احتشامالح  ،آسيابادی ک1370ب ،ذکریهتجر جبشنتسیم ،ترجمـه موالنـا
محمدابراهيم دامني مسجد مکي ،ایرانشهر ،بينا.

 .72اعتمادالسلطنه ،محمدحسن خان ک1364ب ،مرآ ج تبلی

 ،به کوشش پرتو

نوری عالد و محمدعلي سپانلو ،بيجا ،نشر اسفار.
 .73افشار ،ایرج ک1371ب ،بلنچسأت جوجتمی جداراندهجآ  ،تهـران،
سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهن

و ارشاد اسالمي.

 .74بينا ک1298ب ،درجخصنصجتتراخجوجوغر فیتیجبلنچسدأت
کنسیه خطيب ،منسوب به احمد علي خان وزیری ،زاهدان ،کتابیانه کامبوزیا.

 .75حقيقت ،عبدالرفيع ک1361ب ،تتراخجنهضتهتیجفکریج ار نیت
کاز مولوی تاجاميب ،تهران ،شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
 .76دفتری ،فرهاد ک1386ب ،تتراخجوجعقتایج سمتعیلیه،ترجمه دکتـر
فریدون بدرهای ،چاپ پنجم ،تهران ،اميرکبير.
 .77رشيد احمد صاح

ک 1373قب حسدنج تفأدتو کاردوب ،بيجـا ،چـاپ

ای رایم سعيد.
 .79زرینکوب ،عبدالحسين ک1369ب ،رزشجمیر ثجصدنفیه ،چـاپ ششـم،
تهران ،اميرکبير.
 .80زند مقدم ،محمود ک1370ب ،حکتاتجبلنچ ،تهران ،چاپ کارون.
 .81ــ ک1378ب ،حکتاتجبلدنچ ،چـاپ چهـارم ،بيجـا ،انجمـن آ ـار و مفـاخر
فرهنگي.
 .82ساعدی ،رالمحسين ک1345ب ،ته جهن  ،تهران ،اميرکبير.

فرقه مذهبي ذکریها در بلوچستان

 .78ریاحي ،علي ک1356ب ،ز رجوجبتدجوجبلنچ ،تهران ،چاپ طهوری.

 .83سربازی ،عبدالصمد ک1936ب ،تبرج سالمجبدرجکهدنرجذکرادت ،
کراچي ،بينا.
 .84عبدالح  ،بلـو ک1992ب ،ذکدرجمسدهله کاردوب ،الهـور ،انتشـارات مطبعـه
دارالعروبه.
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