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 چکیده

افزایش اطالعات آنان در  باتاگرچه موج هجری، 13/یالدیم19 وپاییان به ایران در قرنگسترش ورود ار

 از دلیل ادراک حسی یا سطحیبهایران را فراهم ساخت، اما  مختلف از طبیعت و جامعة هایعرصه

های آنان با اما و اگرهای دریافت ،محلی و رازآلود مذاهب قومی،ویژه ، بهادیان و مذاهب ایرانی ،فرهنگ

-مذاهب صفحات غرب ایران به ازقاجاریه  ورةدفراوانی همراه است. این امر در گزارش سیاحان غربی 

است.  روش تطبیقی پایة بر این پژوهش بررسی انتقادی این موضوعهدف وضوح قابل مشاهده است. 

 یری،صَحق، نُ تحت عناوین اهلهای خود نویسان خارجی در سفرنامهسفرنامه چهبخش فراوانی از آن

داب و رسوم جاری در میان کردان اللهی به عقاید و آعلی فرقةویژه و بهداوودی  پف،خاموش، چراغچراغ

 «یاری»نام های رایج در منطقه بهیکی از آیینبیشتر بهاند، هغرب منسوب داشت مرکزیت شهر کرند با

 قابل اعتماد است. اللهی تصویری مخدوش و غیرعلی در نتیجه تصویر آنان از فرقةتعلق دارد و 
 

 های اروپایی. های باطنی، اهل حق، آیین یاری، سفرنامهمذاهب ایرانی، فرقه :کلیدی هایهواژ
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 مقدمه

انش ای دصورت فزایندهسیاحان اروپایی به ایران به مورین دولتی وگسترش ورود مأ

د. ثبت های فرهنگی ایران ارتقا بخشیطبیعی و اقلیمی و ویژگی رة اوضاعپاییان را درباورا

ه مراکز علمی اروپایی نه تنها اطالعات گوناگونی را ب هاسفرنامهمشاهدات مختلف در 

لت اوضاع سیاسی و عمنجر شد که به، بلکه به ثبت و ضبط مطالبی منتقل ساخت

رار ـقرانی ـان ایـمورخ یناـرد اعتمو ائلـانگاشتن این مس عادیدلیل یا به فرهنگی

مذاهب  و ویژه ادیانفرهنگی، به وربه امنویسان طور خاص توجه سفرنامهگرفتند. بهنمی

. اما نقد و بررسی دمختلف، به ثبت و ضبط اطالعات قابل توجهی در این عرصه منجر ش

که اطالعات دهد ان، نشان میعنوان بخشی از منابع تاریخ ایربه ،های مزبورسفرنامه

مربوط  ها دارای اشکاالت فراوان است. در آنچه به بحث حاضرمندرج در این سفرنامه

ان مخدوش و مذاهب رایج در صفحات غرب ایر اطالعات مربوط بهاز بسیاری  است،

 است. مخلوط 

های غربی اللهی را در سفرنامهعلی وضع فرقة آن است که پژوهشهدف اصلی این     

از منظر انتقادی مورد بررسی قرار دهد و آراء این سیاحان را در این باره از  (1)قاجار دورة

رغم پرداختن سیاحان به طریق مقایسه با یکدیگر و متون اصلی این فرقه ارزیابی نماید.

دست  قاجار و به های اجتماعی و مذهبی جامعة ایران دورةغربی به بسیاری از جنبه

اللهی موثق نیست، علی دربارة فرقةآنان  اطالعاتن دوره، های فراوانی از آدادن آگاهی

اکتفا به مشاهدات و مسموعات ناقص و فرقه و این توجهی به متون دینی بلکه بی

 سیاحان شدههای این های عقیدتی منطقه در نوشتهجریان بدفهمی مطالب باعث خلط

 است.

 

 اللهیعلی های سیاحان دربارۀ فرقةگزارشاجمالی و بررسی  نقل. 1

 هالینگبری .1-1

ای که یکی از اعضای هیئت امهدر سفرن« اللهیعلی»نخستین بار نام فرقه قاجار  در دورة

های در خالل سالهمراه سرجان ملکم، سفیر انگلیس به دربار فتحعلی شاه قاجار، 

مردمانی وجود  عبور از کرمانشاه، بههنگام است. نویسنده  آمده شتهنگا 1801تا  1799

به  و مستقر بوده غرب در غرب شهر کرند که ،«اللهیعلی»، معروف به لک ز طایفةا

فرقه مزبور  است. وی دربارة نام اشاره کردهاند، دهنمومیتکلم « زبانکژ»زبانی مشهور به 
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شود این فرقه گفته می»و سپس ادامه داده که  ،دداننها علی را خدا میآورده که آن

درست باشد، برای بشریت  انداگر آنچه به ما گزارش داده بسیاری هستند ودارای اسرار 

آنکه وی نه ذکری از این جالب  .(86 :1363 )هالینگبری، «اسباب شرم و ننگ خواهد بود

رسد که نظر می به .نه چیزی دیگر دربارة این فرقه گفته استمیان آورده و  اسرار به

 دوره موردباشند که در این  (2)هاییهمان سوزمانی شده ای که به آنها اشارههافراد طایف

و   ییالق اند که در نواحی غرب کشوربوده طوایفی ةواقع شده و از جمل چند سیاح اشارة

  اند.کردهمی قشالق

 راولینسون .1-2

نام  ای بهفرقه بارةدر ،دهدر ایران بو 1839-1833های راولینسون، که در خالل سال

-که در زمان باستان به دانستههایی یهودی بازماندة آنها راو  دادهگزارش « اللهیعلی»

 .(21: 1362راولینسون، ) اندتبعید شده 2لحیا حَ 1حنام کالَ شاهان آشوری به شهری به وسیلة

 «عماریة»نظر راولینسون، شهر  به .(22 )همو، عتقد است این شهر همان حلوان استوی م

 که (،ران مسافرت کردهبه ای م12 سده، که در ایطلیطله= ) ایولدبنیامین تو مورد اشارة

های شهر حلوان، ، از دیگر نام3«مرانیهعَ»هزار خانوار یهودی بوده، همان شهر دارای سه

ه و توجه قرارداد یهودیان آن زمان را مورد راولینسون گزارش بنیامین دربارة .است

دستخوش تحریف و  ترهای ساکن در منطقه کم«اللهیعلی»مدعی شده که در آن زمان 

-ن در زمرة یهودیان قرار داده بنیامی را همگی آنها اند و به همین سببهبود شده تغییر

 .(25 )همو، است

سنت یهودیان در این منطقه  بازماندة»راولینسون مدعی شده که  ،در جایی دیگر

هنوز ایالت این نواحی حضرت »که  این است برای این ادعاشاهد وی و « فراوان است

مدعی شده که  وی همچنین .(22 )همو، «دانندا بزرگترین پیغمبر و حامی خود میر داوود

عنوان اصول بهآنچه  .(24 )همو، ی است از اسالم، مسیحیت و صابئیناللهی ترکیبعلی

حلول خداوند در  اعتقاد به تناسخ و توجه راولینسون قرار گرفته ها مورداللهیعقاید علی

در بین اهل ای است و چنین عقیده نادرستیکه برداشت  (جا)همان استیک تن  و هزار

وجود ندارد و آنها تنها به حلول خداوند در چند دوره در روی زمین اعتقاد این فرقه 

که حلول خداوند در  را ترین افرادیمهم لینسونورا .(66 -53: 1361زاده، صفی )رک. دارند
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، عیسی، علی داووداز: بنیامین، موسی، الیاس،  داندمی جسم آنها واقع گردیده، عبارت

 نادرست استنیز که این دیدگاه  (24 راولینسون،) تن]ع[، سلمان، امام حسین ]ع[ و هفت

اسالم  پیر که در اوایلتن یا هفتسپس ادامه داده که هفت .(41 -40 :1392 صفری،زاده )رک.

دستان مورد پرستش کنار کر و اللهی بوده و در گوشهیاند از پیشوایان مهم علزیستهمی

این نظر نیز درست  .(24 راولینسون،) استیادگار  هستند و یکی از این پیروان بابا و تقدیس

اند و مربوط به ها در صدر اسالم نزیستهاللهیپیر مقدس در نزد علیزیرا هفت ،نیست

حلول خداوند در قالب جسمانی  دربارة راولینسون دیگر گفتةخرتر هستند. أمتهای زمان

هماهنگی  زمینهاش در این گفتهدر این باره، با مطالب پیش هااللهیعلی انسان، و عقیدة

صر به ذات خداوند است که ها حلول منحاللهیعلی عقیدةبه»وی بیان کرده که  .ندارد

و علی  داوود، صورت بنیامینترین آنها بهکند و کاملتجلی میهای گوناگونی در قالب

 .()همانجا «است ]ع[ بوده

 خانةحرم» نظیر هااللهیهای مقدس و زیارتی علیمکان شرح راولینسون دربارة

توجه  خورنیز درغرب  کرند« زردهبان» واقع در منطقة« یادگار بابا ةمقبره»و « شهربانو

گفته که  او .(17 همو،) استداشته« اد شباهتاقامتگاه زه»جا به وی آن عقیدةاست. به

 همو،) استدهشدر زمان حملة اعراب به ایران جایگاه الیاس دانسته میزرده بان منطقة

به  غلط آن را منتسبن بهوو راولینس یاد شده ین جایگاه عیسعنوابه این مکاناز  .(24

  است. الیاس نموده

- دکان»به  یمسمّای است زیارتیمکان  تقریباً مفصل راولینسون دربارةح اما شر

 ها وآهنگر بوده و آن پیکره داوودد که انها اعتقاد داشتهاللهی، علیاو گفتةبه«. دوداو

 .(29 همو،)ر آنها لوازم و اسباب آهنگری است نظ شده به اشیایی که در دخمه حجاری

گرفته، زیرا هایی نیز صورت میقداستی که داشته قربانی واسطةگویا در آن مکان به

خون حیواناتی را که قربانی  آثار ،امجا گذشتههرگاه که از آن» راولینسون گفته که

-بودن آن مکان برای علی چرایی مقدس راولینسون دربارة .(جا)همان «اماند دیدهکرده

-صورت نامرئی زندگی میجا بهد در آنوداواند اعتقاد داشته که آنها است هگفتها اللهی

 ختلف کردستان برای زیارت به دکانها از نقاط ماللهیعلی» که مدعی شده . ویکند

 .(جا)همان «اندآمدهمی «دوداو

 بن علی  قبر عباس ازو  ی منطقه لرستان نیز اشاره کردههااللهیبه علی راولینسون

ن ب قبر عباسکند خود وی تصریح می است. اگرچهبودهزیارتی آنها  مکانکه  نام برده
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بن  اسخاصی نسبت به عب ها عقیدةاللهیعلی»گوید که میباز ست، ولی علی در کربال

برخالف این  .(60 )همو، «استدند خداوند در قالب وی تجلی کردهدارند و معتق]ع[ علی

ای نیز به و مکان زیارتیندارند  علیبن  عباس رةدربا ها اعتقاد خاصیاللهیعلی سخن،

با حرمت  مرتبط رسد که این مکاننظر می ود ندارد و بهجاین عنوان در میان آنها و

-برخی مورخان به آن اشاره کرده که بن عباس در منطقه باشد های منتسب به علیتیره

زواری رستان ساله از نقاط مختلف لن زیارتی هر این مکا راولینسون گزارش کرده که اند.

 .(60 -59همو، ) داشته است

از: ند عبارت یاد کرده کهنیز ی لرستان هااللهیعلی سه مکان زیارتی دیگروی از  

- سلطان و مقبرة حمودسلطان م مقبرة ،«آببی» کوه احمد واقع در دامنة شاه مقبرة

محمود  سلطانها اللهیر اظهارات راولینسون، در نزد علیب بزرگ. بنا ابراهیم یا همان بابا

ابراهیم یا  سلطان دربارة مقبرة .(133 همو،) اندآمدهشمار میتن بههفت احمد از و شاهزاده

ن یسهر وه، بین منطقةخا غربی جلگة جنوبدر  1باوالین بزرگ، که در منطقة همان بابا

وی محل  ةگفتبه است. ن نقل شدهوراولینس واقع است، مطالب جالبی در کتاب و دلفان

هیچ  لرها جز پرستش این قدیس»بوده و « لرستان ترین نقطةمقدس»بزرگ  دفن بابا

 .(143 همو،) اندنداشته« اعتقاد مذهبی دیگری

اگرچه اصول تمام عقاید »ه که داشت اظهارمذهب لرهای کوچک  دربارة راولینسون

نمانده و تحت تأثیر آنها حذر آنها از خرافات محلی باستانی بر ،«ها یکی استاللهیعلی

[ زیاد اهمیت صنظر لرها قرآن و حضرت محمد ]»قرار دارند. وی با ذکر اینکه از 

ای کوچک اشاره کرده و از پرستش چندین بزرگ در میان لره بابا ، به قداست«ندارند

احتماالً انجام  .(155و، )هم سخن گفته است - بدون ذکر نام آنها –دیگر  قدیس زندة

با استناد به سخنان  رسد راولینسوننظر می که به ،«یاجتماعات سرّ»ها و برپایی قربانی

داند و معتقد است که می «پفچراغ»یا  «خاموشچراغ»آن را همان رسم  سیاح دیگری

موجب گردیده که  ،های قدیمی بوده که اکنون از بین رفتهفرقههای باستانی از ریشه

 به زمان پیش از اسالم بدانداللهی را مربوط معتقدات علید نکرده و بسیاری از وی تردی

ن مانی باشد که در بین راولینسون متوجه همان قبیله سوزاین سخ احتماالً .(156 همو،)

 اند.لرستان و کرمانشاه در کوچ بوده
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 بد بارون دو .1-3

در سال شاه قاجار،  ددر زمان سلطنت محم سفیر دولت فرانسه وبد،کلمنت اوگاستس د

های مراسم مذهبی خود مدعی شده که برخی از جنبه در سفرنامةم 1840

در آن  اللهی در کرمانشاه را دیده که موسوم به ضیافت ماکیان بوده وهای علی«گوران»

منطقه برده و روحانی  ای نزد شیخ یا روحانیروستایی پرنده هریک از افراد یک خانوادة

و پختن آنها درون یک دیگ کندن  بریدن، پر شروع به سرها، رندهپآوری پس از جمع

ای پارچهو  هم آمده مردم گرد ،پرندگان گاه پس از طبخ گوشت. آناست ردهکبزرگ می

دست در زیر پارچه و درون  نیز ند. شیخگذاشتوی دیگ کشیده، آن را جلوی شیخ میر

است.  کردهضر تقسیم مینوبت بین افراد حاای گوشت جدا کرده و بهکرده، قطعه دیگ

 پرنده به او بیفتد در طول یک سال ةکل ،ها هرکسی که در حین تقسیماللهینظر علی به

چگونگی انجام مراسم در میان  .(354 :1388دوبد، ) است شدهواقع می مورد لطف علی )ع(

های افزودهیا از قسمت پایانی مراسم اما  ،دوبد درست ذکر شده ها در کتاباللهیلیع

اختیار داشته، زیرا این مراسم که  نادرستی است که درسبب اطالعات خود اوست یا به

ندارد و  )ع( شود، ربطی به حضرت علیهم اکنون نیز با همان سبک و سیاق برگزار می

زاده، )صفی انداسحاق برقرار شده مربوط است که از سوی سلطان به نذورات و نیازهایی

کار برده اسحاق بهدادن سلطان که برای خطاب قرار «موال»رد واژة احتمال دا .(199 :1375

خود، دربارة پیدایش و مطلب  دوبد در ادامة شود علت اصلی این اشتباه و خلط باشد.می

-اساس نمیبنیامین تولودی و راولینسون، بی به استناد مطالب ،اللهیعلی ماهیت فرقة

پس در پی وی س .(355 -354 همو،) شمار آوردنژاد یهود بهها را از اللهیداند که علی

 ها و نظیر آن میان یهودیان برآمدهاللهیعلیخروس در بین  مقایسه کردن رسم قربانی

-ها و علیمشابهت این رسم میان یهودی»گیرد که و از آن نتیجه می (356 -355 همو،)

س بر سر مقابر مردان مقدس خروها تندیس اللهیها توضیحی است که چرا علیاللهی

چنین با قبول وجود  پف را،یا چراغ خاموشچراغ دوبد انتساب اما .«گذارندخود می

 ، از جمله ریچ انگلیسی،برخی از سیاحان به خالف ،هااللهیبه علی ی در منطقه،افرقه

پف قرار یا چراغ خاموشچراغ رقةف اللهی را در زمرةکه نباید علی درست ندانسته و گفته

این جنبه از غرب نسبت به  سبب حضور در منطقةگمان دوبد بهبی .(354 همو،) داد

اند اشراف پیدا کرده و آنها را از این اتهام مبرا ها نسبت دادهاللهیرفتارهایی که به علی

 داشته است. 
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 چریکف. 1-4

منطقه غرب، در میان مدتی در م 1848در سال  که ،سیچریکف رو واسیلی ایوانوویچ

و برای  اللهینامه خود در باب فرقه علیسیاحتدر  ،ر و لک اقامت داشتهایالت کرد، ل

چریکف  .و ...( 150، 116، 66: 1379چریکف، ) مطالبی نگاشته است« دیودا»نخستین بار با نام 

لرستان در »دعی شده که م الت لرنامی از سران یکی از ای«کنجی»با استناد به سخنان 

-علی راولینسون دربارة متضاد با اظهارات مالًکا )سخنی که «اللهی نیستطایفه علی

ها چیزهایی اللهیعلی چنان که پیداست لرها دربارةولی آن ،(است های لرستاناللهی

خودشان را از کوه پرت کرده و  این طایفه بچة»کنند که ل میاند، زیرا آنها نقشنیده

چریکف در هنگام اقامت خود  ،یاز سوی .(116 همو،) «من را دریاب ةبچگویند یا علی می

ها یا همان اللهیهای مقدس و زیارتی علید و نواحی اطراف آن به دیدن مکاندر کرن

 دوداو دکانو  (162) علمدار ، شمس(171 -169 همو،) یادگار باباو به مقابر  ها رفتهدیوداو

است « عینی»ی آورده این مقابر زیارت البته آنچه چریکف دربارة است. اشاره کرده (175)

مرتبط با این مقابر ربط  آداب و رسوم مذهبی تر بهو کم و بیشتر جنبة توصیفی دارد

 .(171 همو،) استمنطقه معرفی کرده «هایزادهامام»جالب آنکه وی مقابر فوق را . دارد

چریکف واقع  توجه و اشارة مورداللهی که علی ن گفت تنها جنبة عقیدتی فرقةتوامی

، مت در کرند از عیدی شبانه. وی در هنگام اقاها استاللهییکی از اعیاد علی هگردید

و  ا از دلیل ایجادام ،گفتهسخن  اللهیعلی پیش از عید نوروز، در میان طایفة سیزده روز

ام که عید را شنیدهز اشخاصی تفصیل این ا» است: اطالعی کردهتفصیل آن اظهار بی

استنادات  رب بنا .(152 همو،) «واقع ندیده بودندالعین این تفصیل را بهخود آنها هم به رأی

د آنها در زمان چنین عیدی در این موقع از سال وجود ندارد و اعیا ،متون دینی این فرقه

؛ 191، 60 :1344 ؛ سوری،58، 54: 1389 ؛ طاهری،23 :1352 افضلی،)رک.  شوددیگری برگزار می

 ای که چریکف به آن اشارهعید شبانه رسدنظر می به ،از سوی دیگر .(26 :1361 ی،ضالقا

-نسبت داده - عمدیا به ه اشتباهب -اعمال قبیح و شنیعی که به این فرقه ربط بابی کرده

 اند نباشد. 

 شیل. 1-5

های قاجار، در خالل سالشاه  ناصرالدینلیدی شیل، همسر وزیر مختار انگلیس در زمان 

یکی از موارد بارز »اللهی، علی به فرقةضمن اشاره  ،خود ، در سفرنامة1853تا  1849

دانسته که  فرقهاین از پیروان « گروه کثیری»جود را و« زادی عقاید مذهبی در ایرانآ
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ده، کار براین فرقه به که تنها همین نام را دربارةوی  .«علی خداست»اند معتقد بوده

تفاوت زیادی با سایر مسلمانان »سپس تصریح کرده که اعتقادات پیروان این فرقه 

شیل، ) «آورندحساب می جسم اهلل بهو عنوان مظهر علی ]ع[ را بهآنها »جز آنکه  ،«ندارد

 او .(156 همو،) استحساب آورده  فرق شیعی به اللهی را در زمرةوی علی .(156 -155 :1362

، آورده که از طوایف لک هستند بیشتراللهی علی با قید اینکه مریدان طایفة ،در ادامه

گاه ولی هیچ ،بیش در میان طوایف مختلف ایرانی وجود دارند و این مرام کم معتقدان»

شیل  .(جا)همان «باشد نشده که برخوردی از نظر طرز تفکر آنها با دیگران پیش آمده دیده

 واردم بیشتردر اللهی در ایران را در این دانسته که آنها فرقه علیدلیل عدم آزار پیروان 

د و همیشه سعی در هماهنگی با مذهب اکثریت مردم کننعقاید خود را آشکارا بیان نمی

ها، حتی در یک طایفه، با هم در کمال صلح و صفا اللهیشیعیان و علی ،رو این دارند، از

داند که اغلب مریدان این فرقه را مردم ایالت و میکنند. دلیل دیگر را این زندگی می

سخنان یکی از رؤسای طوایف لک را  شیل .(جا)همان انددادهعشایر جنگجو تشکیل می

که بارها  نقل کرده اللهیفرقه علی دربارةانگلیس  یکی از اعضای سفارتخانة خطاب به

همین  «.دانند]ع[ را یکی میایل او مسیح و علی کثیری از افراد  عدة» هاشاره کرده بود

ایل  30که در آن نام بیش از  لیس داده بودهانگ شخص فهرستی به کارمند سفارتخانة

 .(جا)همان ه استبودنتسب به طایفة لک مسطور اللهی مپیرو علی

 پوالک .1-6

سر  م در ایران به1860تا  1851های در خالل سال که ،ریشیپوالک اتیاکوب ادوارد 

اللهی ها مقصودشان از علیایرانی»گوید میاللهی، علی ةفرقهنگام بحث از  ،بردهمی

هم » اند،علی )ع( اعتقاد داشتهبوده که به تجسم خدا در ذات  «تمامی فرق مختلفی

واسطه از ارند و هم آنان که او را بامشباری می ذات واسطةآنهایی که وی را تجسم بال

: 1368پوالک، ) «پندارندو مسیح می داوودحضرت موسی، حضرت  طریق حضرت ابراهیم،

را با حضرت موسی و  پیر موسی پیر ابراهیم را با حضرت ابراهیم، ،پوالک واقع در. (239

 ،در ادامه (3).استخلط کرده  داوودرا با حضرت سوار( کبود داوود) «سواروکه وددا»

اعتقاد داشته و خود را اعتبار قرآن ها به قطعیت و اللهیپوالک نقل کرده که علی

ارند و به احکام طهارت و تغذیه از منظر اسالمی گزدانند، اگرچه نماز نمیمسلمان می

-دیوان گه» جمله از ،داللهی کتب مقدس خود را دارعلی فرقة .(240 همو،) یستندمقید ن

 .بتی با قرآن مجید نداردمناس که دیوان کبیر() «وره
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قه وجود این فر ای دربارة«های ماجراجویانهتانها و داسقصه»، گفته پوالک ربناب     

اند که خود شاهد آن وقایع دادهشده و همه اطمینان میمی« مرتب تکرار»داشته و 

حدس زده که پوالک و گذشتن از میان آتش.  ها از بلندیکردن بچهاند، نظیر پرتبوده

 است بوده« سم کامالً خاص این جماعتمرا»هایی ها و داستانمنبع پیدایش چنین قصه

-میان نیاورده و از کنار آن گذشته به« کامالً خاص مراسم»پوالک حرفی از این  .(جا)همان

« یوددا» ناماللهی را بهعلی ای از فرقةرسد که پوالک شاخهنظر می ، بهعالوهاست. به

هایشان ها و شباهتاعتقادات آنها، تفاوتی از ذکر ولی ،(جا)همانمورد شناسایی قرار داده 

 .میان نیاورده است اللهی بهعلی با فرقظ

 گوبینو. 1-7

 ،، نگاشته1858تا  1855، حضور در آسیاسه سال  ای که دردر سفرنامه بینو،گو کنت دو

دست داده، و مطالبی هم به  مذهبی موجود در ایران بههای شرحی مفصل از عقیده

 ین بار از طرفنخستنام نصیری است.  اختصاص داده اللهیحق و علیو اهل صیرینُ فرقة

فرق و  العات وی دربارةه از مطدبرآم گمانبیاین شده و  گوبینو به این فرقه نسبت داده

آن  ،هااللهیا با علیآنه مراسم ت داشتن بعضی ازبهسبب مشابه است واهب در آسیا مذ

کار جای یکدیگر بهرا به نصیری و اهل حق عناوین کراتبهوی است.  نداشتهدو را یکی پ

که از نظر اصول عقاید و تعداد پیروان »ای فرقه دربارةگوبینو هنگامی که  برده است.

« حقاهل»مزبور را  آورد، نام فرقةمیان می داشته سخن به« ایران اهمیت زیادیواقعاً در 

و تصریح نموده که  - کار گرفته شدهبه اوسوی ین بار از نخستاین نام نیز  - نقل کرده

 ند.ناممی« اللهیعلی»ها آن را و ایرانی گویندمی« نصیری» اعراب و ترکان به این فرقه

بحث  ش موردیدو حکایت از درک غلط از ک های فوق هرگذارینام»گوید: سپس می

 .(314 :1367گوبینو، ) است« ترپیچیدهها اللهیحق از علی عقاید اهل»گوبینو نظر  به .«اردد

ای از اصول عقیدتی و ذکر پاره حق، بهاهل کردن ماهیت فرقةمشخص گوبینو برای 

 ظاهر مسلمان هستند،به حق. از جمله اینکه اهلداب و رسوم این فرقه پرداخته استآ

ها با ها و مسیحیاندازه یهودیهای انشعابی و همچنین بهدیگر فرقه اندازةبه واقع ولی در

را قبول ندارند، پیامبر قریشی »آنها  .«ورزندکینه می»و به آن  اسالم سر دشمنی دارند

 .(315 همو،) «خوانندضرورت ایجاد کند نماز نمیکه گذارند و جز وقتی قدم به مسجد نمی

وفادار ولی در ادامه به آن  – حق که گوبینو از آن یاد کرده دیگر اصول عقیدتی اهلاز 

حق از  ادی اهلاعتقاد نداشتن آنها به پاکی و نجسی است. دیگر اصول اعتق -نمانده



 یارسان یینقاجار به آ ۀدور یخارج یاحاندر باب نگرش س یانتقاد مالحظاتی/ 24

 همو،) ند از: نجس نپنداشتن سگ و خوک، مجاز ندانستن تعدد زوجاتمنظر گوبینو عبارت

ن پرهیز از طالق آتبع و به-تحت هر شرایطی و پایبند بودن به زندگی مشترک (316

 حیوانات و اشیا،ها، بدرفتاری نکردن با انسان ،(316) حرام نپنداشتن شراب ،(317) همسر

که  حق، از اصول عقیدتی اهلدبگر یکی به گوبینو  .(325) نگفتن دروغ و پرهیز از زنا

 است. دهتوجه کر یعنی تقیه نیزطول تاریخ این فرقه داشته، نقشی کاربردی و حیاتی در 

امان  ز تعقیب مسلمانان و آزار آنها دربرای اینکه ا قدم فرقهپیروان ثابت ،وی یگفتهبه

در چند قرن اخیر  این شیوه گویا .(318 همو،) «کنندوفی وانمود میخودشان را ص»بمانند 

این فرقه تأثیر شدن آداب و رسوم دراویش به آداب و رسوم پیروان  بهتی در مشحد تا

ی، میری، ودداحق را دارای هشت شاخه دانسته: ابراهیمی،  گوبینو اهلداشته است. 

آورده که این  یخاموش و دربارةا .تاشیایازی و خانهبابری، خاموشی، یادگاری، شاهطانسل

 وجود عدم اشتراک میان اهل باها داده شده و آمیز است که به یزیدینام عنوانی توهین

اند که مالیان متعصب شهرت داده» جایی کهها انتقال یافته، تا به نصیری هحق و یزیدی

-عادت دارند چراغ ،شوندخود که زن و مرد گرد هم جمع می ةدر مجامع شبان هانصیری

 «علیهذا ، پدر با دختر، مادر با پسر و قسهم نزدیکی کنندها را خاموش و در تاریکی با 

رو نام  این و از انکار کردهگوبینو این را تهمتی دانسته و وجود آن را  .(320 -319 همو،)

گوبینو در اینجا  .(320 همو،) کرده استحق حذف  های اهلاز شاخه شاخة خاموشی را

های این جزء شاخهتاشی بابری و خانهشتباه شده است، زیرا میری، سلطانار اهم دچ

 .(41 -32: 1375زاده، ؛ صفی22 :1381سلطانی، )رک.  آیندشمار نمیفرقه به

که نزد  اشاره شده حق یکی دیگر از اصول اعتقادی اهلبه  گوبینوگزارش  ادامةدر  

است. آوردن سه روز روزه در سال  جای بهو آن شده، های آن مراعات نمیتمامی شاخه

 ابری هر سال در ابتدای پاییز روزةبی، میری و سلطانوددای ابراهیمی، هاپیروان شاخه

جای به -ن فرق داشتهمسلمانا آداب مربوط به آن با روزة ر مدت وکه از نظ -مزبور را 

پیش از خداوند »اند که ها اعتقاد داشتهنصیری .(323 -322 :1367 گوبینو،)اند آوردهمی

و این « است که نه مرگ بوده و نه تحرک داشته سر برده خلقت عالم در حال سکون به

دوگوبینو اظهار داشته که خداوند اسامی دیگری معروف بوده. « رسَ»حالت در نزد آنها به 

 داردخویشتن ]شاه خوشین[  ، سلطان عشق و شاه«خداوندگار»، «پادشام»، «هدرَ»نظیر 

پادشام یا  اشاره کرده: پیر اندوند بودهوی به پنج شخصیت که در جوار خدا .(321 همو،)

مظهر ایمان،  ،وددا ، پیربوده« رسَ»که مظهر قانون بوده، الوهیت ناب که  ،بنیامین پیر
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از سوی  .(322 همو،) موسی، مسئول دفتر اعمال و پیر ،مظهر آداب قربانی ،باررزق پیر

از ) های مختلفها و سرزمینشماری موجودات صالح در دورهتعداد بیها بهنصیری ،دیگر

آنها نظیر د داشته و بعضی از اعتقاراهیم، عیسی، حضرت علی( قبیل زرتشت، موسی، اب

ر اوایل خالفت زمان، دها، هممیمرشد ابراهی ،ابراهیم و پیر ،هایوددامرشد  ،وددا پیر

 و پیر وددا زمان حیات پیر ر گوبینو دربارةنظ اظهار .(326 همو،) اندزیستهعباسی می

زاده، صفی)رک.  فرقه اشتباه است و با متون دینی کامالً ابراهیم در آغاز خالفت عباسی

 منافات دارد. (1387

یا از  بدو تولد،از ه که گوبینو همچنین گفته که هر کدام از پیروان فرقه موظف بود

ر طبق د. هر فرد باید بسپردة او شوو سر گرود، پیری برگزیندوقتی که به این فرقه می

ی دیگر، بر هر از سو .(328 :1367گوبینو، )جای مانده عمل کند بر« پیر»تعالیمی که از آن 

که برخالف پیر در  نیز،« دلیل»ه واجب بوده که به یک نفر و این فرقفردی از افراد پیر

بسپارد و از تعالیم او پیروی سر  و پس از مرگش جانشین خواهد داشت، قید حیات بوده

اق او اتف به»ا برادر دینی انتخاب کرده تا آنها همچنین برای خود خواهر و ی .(جا)همان کند

 .(332 :)همان «بسنجند هر عملی را محسنات و عیوب

متعلق  کاله()مانند قطعه فرشی و یک شب ءتعدادی اشیاها گزارش گوبینو، نصیریبه

و معجزاتی را به آن  اندداشتهان تبرک، مقدس و گرامی میعنوبه پیرهای درگذشته را به

یکی از »که  استآن که از قول مردم نقل کرده ها یکی از معجزهاند. دادهنسبت می اشیا

با گستراندن آن فرش بر روی امواج خروشان  هتوانسته بود« مقدسین بسیار محترم ایران

را به مجرای اصلی خود  و رودخانه ستن بر روی آن جلوی سیلی را بگیردرودخانه و نش

ای ای باشد از واقعهشاید یاد و خاطره آنچه گوبینو در این باره گفته .(337 همو،) بازگرداند

که  (27 -19 هایخطی، برگه )دیوان گوره، نسخة ل دودانیییمیکا اسحاق و پیر در زمان سلطان

ه پیری با گذاشتن آن بر سر آن بوده ک کاله نیزشب معجزةاست.  در افواه باقی مانده

در این باره هیچ اثری در متون دینی  .(337 :1367 گوبینو،) است ای، او را زنده کردهمرده

-ای داشتهکاله در این مناطق استفادهشب رسدنظر نمی به و اساساًها نیست، یارسانی

 باشد.

 اعمالی برای گوبینو جالب توجه بودهکه حق  اهل پیروان شگفتاز دیگر کارهای  

های آتش نشستن، در تنور آتش فرورفتن و با سر و ریش بلند در میان شعله رنظی بوده
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ینو گوب .(338 همو،) دون آنکه آسیبی به آنها برسدب ها،ها از بلندیکردن زنان و بچهپرت

 (4) است.ها اکتفا کردهیدهچشم خود ندیده و تنها به شنهیچ کدام از این اعمال را به

خنان ارتباط با سها بیان داشته، بیریمقابر مقدس نصی آنچه گوبینو دربارة

خطة لرستان نیست. گوبینو چنین اظهار  اللهیبرخی از قدیسین علی راولینسون دربارة

 داشته:
باشند. با این  ه حفظ کردهام کهای مهم نصیری نشنیدهپیرها یا شخصیت لبی دربارة جنازةهرگز مط

پوشانده و مردم دائماً  شمار مقدسین که سراسر ایران راهای بیرسد که در مقبرهنظرم دشوار می به ،همه

- که مبدل به زیارتگاه شیعیان شده آرامگاه بزرگ نصیری وجود نداشته باشدروند، چند ان میشبه زیارت

 .(337 همو،)است 

به این نتیجه اند، کردهبرایش تعریف  بر آنچه بنا ،گوبینومطلب دیگر آن است که  

 همو،)وانی و نزدیکی دارد خزیادی با عقاید بودا هم حق تا اندازة رسیده که عقاید اهل

اسامی چهار گیری خود از آن سود برده مصادیقی که وی برای نتیجهز جمله ا .(331

موسی بوده، که وی معتقد  و پیر وددا بار، پیررزق بنیامین، پیر پیرر نخستین، یعنی مظه

در کتب هندی آمده جای آنها باید اسامی بودا را که به»ن اسامی جعلی هستند و بوده آ

 بندی گوبینو، فرقةدر جمعاین سخن او البته اعتباری ندارد.  .(332 همو،) «است قرار داد

مبلغین مذهبی که از  وسیلةا مذهب بودایی بوده و بهنکات مشترک مهمی بدارای مزبور 

اشکانی در از دوران پادشاهی  است. دین بودایی به ایران آورده شده اندههند آمده بود

 تا آن حدهنگام روی کار آمدن ساسانیان در قرن سوم میالدی و ایران وجود داشته 

ر های مسیحی دو زیادی بر مکتب اسکندریه و فرقهنفوذ مستقیم که  هبود دار شدهریشه

و از آنها  بسیاری از عقاید خود را به مذاهب گنوسی و مانوی داده عالوه،به .داشتهشرق 

ن بودند، زردشتی در برانداختن آن ناتواگرچه موبدان  است و نیز چیزهایی اخذ کرده

ساسانیان  در دورة رویهشدن بسازند و این ند آن را مجبور به مخفیکم توانستدست ولی

 همو،) وضعیتی یافت و نتوانست کاری بکندآن را در چنین نیز . اسالم عادی شده بود

حق مسیحیان ایرانی را در طول زمان  اهل گوبینو احتمال داده که ،بر این افزون .(331

سیحیان ایرانی و م وجود نداردایرانی مسیحی  ،از این رو خود حل کرده باشند.در 

  .(341 همو،) همگی بیگانه هستند

 اورسل .1-8

 نو،یبوگهای با استناد به نوشته ،به ایران آمده 1882 که در سالرسل، وارنست ا

 در هایى که صد فرقهاست. وی به زیاد بودن نوشته  این فرقه دربارة لباای مطپاره
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زعم بهاست.  اشاره نموده نیستند  و موازین قرآن ولى مطابق با اصول اند،یمذهب صد

 ةست، قسمتى از آن تعلیمات و فلسفها دوپهلو ا هاى زعماى این فرقه اغلب نوشتهاو، 

ل و ئمطابقت دارد، ولى قسمت دیگر آن مسا ظاهرى است که با اصول دین کامالً

 .در دست معتقدان خاص این آیین استتعلیمات سرّى است که کلید رمز آنها فقط 

ها حضرت  اللهى ىعلاو تأکید کرده که . ددانمیادبى « کتمان»یک نوع  این رااورسل 

کنند.  پرستش مى شدهدر وجود او متجلى  عنوان اینکه خداوند مستقیماًعلى را به

  افزاید:سپس می
ه آیـین وحـدت وجـود،    ها تحلیل و تشریح کرد. بعضى از آنها ب شود به این سادگى ها را نمى آیین نصیرى 

انـد کـه هـم     قرآن، معتقدند. بعضى دیگر نوع خاص و مبهمى از وحـدت وجـود را پذیرفتـه    مبتنى بر آیات

هـا همـه در یـک     خورنـد. امـا نصـیرى    هم شراب مىو هم گوشت خوک و  کنند مى حضرت محمد را سبّ

 آنان نیز از این موضوع ناشـى شـده   زوجات مخالف هستند. نام آنها با تعدد ةاند؛ هم عقیده مله با هم هأمس

بحـث  انـد بـه   پنهـان کـرده   کتمـان خـود را   هـایى کـه زیـر پوشـش     ها. شمارش فرقه است: یعنى مسیحى

 :1382اورسـل،  ) انـد  رفتـه  و از بین (5)ى بابیه تلفیق شده  فرقهر آنها با اکث ترى نیاز دارد، ولى اخیراً مفصل

332).   

 بنجامین .1-9

 در زمرةها اللهیعلی ،م1882در سال ن، نخستین سفیر آمریکا در ایران بنجامی به نظر

. اندشده( مقام و منزلت باالیی قایل میو برای حضرت علی )ع اندمسلمانان بوده

این ای از اند. شاخهشتهدا را «محافل خاص خود»فرقه در تهران بوده و جماعتی از آن 

وی  اند.داشته «دهری»عنوان داشته و  به پیامبری حضرت محمد )ص( اذعان فرقه 

، ولی اندزنان داشته ان عقاید خاصی دربارةاللهیانشعابی از علی این شاخة نموده که اشاره

نامی  هبی این فرقهدر متون مذ (.327: 1391بنجامین، )اند ورزیدهاز انجام آن خودداری می

 نجامین چیست.بنیامده و معلوم نیست منظور  «دهری»ای با عنوان از شاخه

 کرزن .1-10

غرب ایران،  رد منطقةایالت کُ بحث ازدر ، در ایران بودهم 1889، که در سال زنرلرد ک

میان آورده و با توجه به اینکه  سخن به اللهیعلی از پیروان فرقةباالخص کرمانشاه، 

تفاوتی میان آن دو و بعضی دیگر را شیعه دانسته، گویا  اللهیرد را علیبعضی از طوایف کُ

 لرستان مذهبی لرهای شمال عقاید وی دربارة .(706: 1387/1کرزن، ) است ئل بودهفرقه قا

در این باره های راولینسون گفتهمطابق با ها بعضی از جنبه مطالبی را بیان داشته که در

  است:لرهای کوچک نوشته  دربارة او است.
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اکثریت با شیعه است، ولی به پیغمبر و کتاب آسمانی او توجه ندارند.  درست معلوم نیست. هامذهب آن

که در  بزرگ است آنها بابا شمارند. از جملةمقدس میایشان پیران مختص به خود دارند و مزار آنها را 

  .(341 :2 همو،) باشدسرزمین خود آنها مدفون می

همو، ) شوددیده میاللهی نیز در میان ایشان علی یان داشته که از پیروان فرقةزن بکر

بزرگ برقرار نکرده و توضیح نداده آنهایی  ها و بابااللهیولی ارتباطی میان علی ،(341 :2

دارند.  اناللهیهستند و چه تفاوتی با علیچه کسانی  بزرگ معتقد هستند که به بابا

-کیش یهودیان در میان ایشان ]علی آثاری از آداب»همچنین وی با اذعان به اینکه 

، اندقائل هااللهیها و علیمیان یهودیبه ارتباطی که  را ، ادعاهایی«اللهی[ مشهود افتاده

 .(جا)هماناست  دانسته پایهو بی اعتباربی

 ویشارد .1-11

انقالب از  پسو  پیشهای اقامتش در ایران )که جان ویشارد آمریکایی، در سال مطالبی

 فرقة ،وی نوشتة بهوجه است. ت جالبلهی نگاشته، تا حدی العلی مشروطه( دربارة فرقة

و معتقدند « گیرندسائل جاری اسالم امروز نادیده میهر نوع ارتباطی را با م»اللهی علی

-، مراسم مذهبی علیبر ادعای ویشارد العاده و الهی دارد. بناذاتی خارقکه حضرت علی 

- های آنها مقدسداشته و یکی از عبادت« ان باستانبسیار شباهت به پارسی»ها اللهی

به تعداد »اللهی علی هار داشته که پیروان فرقةوی اظ نینچهم. است داشتن آتش بوده

وصیات اخالقی و بهترین خص« کنندان زندگی میزبهای ترکای در دهکدهمالحظه قابل

 (6) .(173: 1363ویشارد، )ند هسترا در کشور دارا 

 اوبن .1-12

وقوع انقالب مشروطه، هنگام بحث از مذاهب  ، سفیر فرانسه در ایران در آستانةاوژن اوبن

ایق طر را در زمرة« اللهیعلی طریقة»و رایج در ایران آن روز، سخن را به تصوف کشانده 

خدایی  مرتبة لی )ع( را بهکه ع دانسته شمار آورده و آنها را غالیانی صوفی صوفیه به

چند استثنا، اکثراً را، جز  مذهب کردهای کرمانشاه اوبن .(342 ،204 :1362اوبن، )اند رسانده

اما  ،اندکردهشان به مالهای شیعی مراجعه میکه برای حل مسائل مذهبی دانستهسنی 

اند. وی «اللهیعلی آنها تقریباً همة»که  دندخوی هاعنوی مرید مرشدماز لحاظ روحی و 

گویم که من نمی»است: را چنین نقل کرده اللهیعلی ز جمله اعتقادات پیروان طریقةا

اگر به هستی خداوند » ؛«کنم که از خدا جدا نیستعلی خداست، ولی تکرار و تأکید می

او در تحلیل  «خود خداست. دهان، گوش و قلب اوست، پس او ،ایمان داریم، علی دست

« انشیعیان ایرایین های پالیهدر میان » اعتقاداتگونه این این باره آورده که خود در
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ای در ی )ع( را در مقام و وضعیت پیچیدهعلجای آنکه به ،رواج داشته و مردمان ساده

 اند.پنداشته و مشکل خود را حل کردها میان خدا و انسان قرار دهند، یکسره او را خد

که تغییر در اصول »از دیدگاه ایرانیان، تعبیر خداپنداری علی که البته وی تأکید کرده 

   .(جا)همان «ای بیش نیستدین است، غلو ساده

که  ، اسدصالح نامی از اعراب قبیله بنی به کرمانشاه، میرزا اوبنان مسافرت در زم

اللهی علی ا نامی از مرشدان طریقةمیرز اللهی در خدمت سیدعلی چند سال در طریقة

شخص  .(343 )همو، استکرمانشاه بوده یهااللهیلرستان تلمذ کرده، مرشد اصلی علی

 ارتباط علی )ع( و محمد دربارة «افسانه قشنگی»اللهی علی مزبور در باب پیدایش طریقة

بن  محمد )تفصیل آن را آورده( که نتیجه آن سبب شده ای اوبن نقل کردهبر صیربن نُ

-. در پی این عمل وی، حضرت بهآورد او اقرار یسوی حضرت شتافته و به خداینصیر به

ولی را که به ناگاه قرده. ولی بهنصیر جدا ک نخشم آمده، شمشیر برکشیده و سر از تن اب

شک در نتیجه  را زنده کرده، خاطر آورده و او داده به در خصوص حفظ جانش مادر وی

 .(344 -343 همو،) ه استمحمدبن نصیر به یقین تبدیل شد

ها سلسله ا نصیرییها اللهیکه علی هبود صالح برای اوبن نقل کرده ه میرزااگرچ

اللهی علی لی خود اوبن گفته است که طریقةرسد، ومی نامی نصیرابن  شان به طریقتی

در میان کردهای کرمانشاهی و لرها پیروان زیادی پیدا  در قرون وسطی پدید آمده و

کار آمدن سلسلة صفویه دایرة آن گسترده شده و حتی در میان ساکنان  ویر کرده و با

از جمله اصول اعتقادی  .(342 همو) است دست آوردهو شمال سوریه پیروانی به عراق

های هایی از قبیل روزه: ریاضتازد ننقل آنها پرداخته عبارت ها که اوبن بهاللهیعلی

از  پس لم خلسه فرورفتن و درون آتش رفتندر عاجلی؛ طوالنی و نذر و نیاز و ذکر 

-یعل که اوبن فرقة داد توان احتمالمی .(344 همو،) د مخصوصذکر جلی و اورا خواندن

نزد  ، زیرا دراستغرب ایران خلط کرده های صوفیانةبا طریقه از بعضی جهات اللهی را

 ،سوری ؛43 :1361 ی،ضالقا )رک. گرفتن جایگاهی نداردهای طوالنیروزه اللهیعلی پیروان فرقة

ها اللهی، دو مکان زیارتی علیدیگر از سوی .(23 :1352 ؛ افضلی،540 :1389 ،؛ طاهری87 :1344

که  رضا نامی بوده دقبر سلمان فارسی و قبر سی ،که در کرند مورد توجه اوبن قرار گرفته

ا هزادهتعداد امام»د اینکه در کرمانشاه با قی اوبن .(354 :1362اوبن، )است متولی داشته

ه که داشت زنده نام برده و همچنین بیان نام قبر خضر از زیارتگاهی به ،«بسیار کم است

تصویر عربی از یاران علی نکه آر تصوبههای ساسانی را برجستهمردمان کرمانشاه نقش
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بدون  کرندیششصد خانوار تمامی  ،ویبه نقل  .(345 -344 همو،)کنند ت میزیار )ع( است

 است بوده و نه مسجدی وجود داشته اند و در آیین آنها نه عبادتیاللهی بودهعلی استثنا

  .(354 همو،)

 بلوشر .1-13

 ها مطالبی نگاشتهاللهیعلی نظر دربارة ر مقطع زمانی موردخارجی که دفرد آخرین 

گوید می یروایت رول، است. وی ددر خالل جنگ جهانی اآلمانی ، نظامی رت بلوشرویپ

من علی را خدا »این است که اللهی است که حرف اساسی آنها علی کرمانشاه مقر فرقة

نین چوی همکنند. و در باب علی )ع( غلو فراوان می «دانمهم جدا نمی از خدا ،دانمنمی

اه از زبان یکی از سران فرقه مذهبی فعال در کرمانشسیونر یم گزارش نموده که یک

 که  اللهی نقل کردهعلی
ها در حقیقت نه مسلمان، بلکه مسیحی هستند. هنگامی که اعراب در اواسط قرن هفتم اللهیعلی

م اسالمیالدی ایران را فتح کردند و اهالی را وادار به اسالم آوردن نمودند، بعضی از مسیحیان در ظاهر به 

اللهیان از اعقاب این جای حضرت مسیح نشاندند. علیا بهالسالم رگرویدند ولی نام حضرت علی علیه

مانند است. اما معرفت به این واقع حضرت مسیح است که خدا رد ،مسیحیان هستند و در مذهب اینان

دارند به خارج درز نکرده و  دست کسانی که رهبری فرقه را به دایرةروابط کامالً محرمانه مانده، هرگز از 

 .(87 :1369بلوشر، ) استهطول سیزده قرن مکتوم ماند

 

 نتیجه. 2

توان نتیجه می اللهیلیع ها دربارة فرقةهای خارجیمانده در سفرنامهجاهای بهآگاهیاز 

بافی در این زمینه اقدام قصه پردازی وگوناگون به داستان یاحان گاه به صورس گرفت که

اند و خود به منابع هایی در این رابطه اکتفا کردهبه شنیدهغالباً اند. تمامی سیاحان نموده

یا این  اندقرار نداده بررسی مکتوب این فرقه مراجعه نکرده و آنها را مورد مطالعه و نقد و

دادن  بازتابآنها مصروف  یک تالش عمدة . منابع از دسترس آنان خارج بوده است

-باز درباره فرقه که از دیربوده، جنسی آزاد در میان این فرقه  ابطور رةنگرش مردم دربا

-دیگر آنکه بعضی از نام .شایع بوده است انداسالمی بوده رای اعتقادات غیرکه دا هایی

احتماالً تا زمان آنها برای  ،نصیری ، از قبیلاندی که آنها به این فرقه نسبت دادههای

رسد نظر می به ،دیگر است. از سوی از آن باب شده پسشناخته بوده و ایران نا جامعة

 (،های آندر برخی از جنبهتناقض  وجود رغمبه ای از عقاید )که چند نام برای مجموعه

ن، اعتقاد نداشتن به صحت و سندیت قرآ (، باورنداشتن به نبوت پیامبر )ص نظیر اعتقاد

گیرترین که چشم ،عادی و منافی اصول اسالمی یربه تناسخ و حلول و انجام کارهای غ
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کار برده از سوی سیاحان به، استپنداری وی و خداآنها غلو در باب حضرت علی )ع( 

ان از پیروان وسیع بوده و در مناطقی چند در ایر فرقهجغرافیایی این  گسترة. است شده

 اللهی بهعلی عنوان مرکز فرقةاین میان کرمانشاه به است. از شدهفرقه مزبور نشانی پیدا 

-ها سخن بهها و فارسها، لکدر میان لرها، ترک فرقهاین  بودن پراکندهده و از شمار آم

از نسبت دادن اعمال  غیر اند،ی از آنچه سیاحان گزارش نمودهبخش است. میان آمده

 با مرکزیت شهر کرند غرب ایران منطقة یاری است که در آیین مربوط به شنیع و قبیح،

است و چون یارسان یا یاری نام دیگری برای بخشی  کنون نیز باقی مانده و تارایج بوده 

اساس نیست و در اللهی است، مطالب این سیاحان یکسره بیاز فرقة مشهور به علی

ها را به نحو آینده کسانی که اطالع دقیقتری از متون این آیین دارند باید این گزارش

 یقتری با آن متون بسنجند.دق
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