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 چکيده
حول از تهدیددهای  میالدی تاکنون و ت 90دهه الملل از با توجه به تغییر در ماهیت امنیت و تهدیدها در نظام بین

ه هدیدها بودسخت به تهدید نرم، جمهوری اسالمی نیز به خاطر ماهیت متمایز ایدئولوژیک، همواره در معرض این ت

 ا به مثابه یک تهدید در جمهوری اسالمی برساخته شده و مدیریت آن ضروری است.هفرقهاست. 

جودیدت  اعدالم مو  1392، گروهی نوپا بوده کده در سدال   «مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان»جریان نوظهور 

کده   سدت پرسد  اساسدی ایدن ا    کند و ابعاد آن برای بسیاری از پژوهشگران و متولیان حاکمیت ناشناخته اسدت. می

 است؟ مجمع چه تهدیدی برای جامعه اهل حق و حاکمیت اسالمی داشته و راهبرد مناسب رویارویی با آن کدام

وش ر. اسدت انشعاب نوظهور مجمع در جمهوری اسدالمی ایدران   های تهدید دستیابی به مؤلفههدف این مقاله 

 ی )کدگذاریها، از روش تحلیل موضوعلهتحقیق مورد استفاده، تحلیل مضمون بوده که برای استخراج مفاهیم و مقو

اسدی و  های معاندد  سی توان به پیوند مجمع با برخی از گروهگرفته شده است. از نتایج بارز این پژوه  می باز( بهره

تهدیددی   که در مجموع قومی، مواجهه علنی و فشار به حاکمیت، طرح مطالبات غیرمنطقی و اتخاذ مواضع خصمانه

تی در بطدن  و همچنین تالش برای تأثیرگذاری بر جامعه اهل حق و جایگزینی اقطاب و سادات سن امنیتی تلقی شده

 فرقه اشاره نمود.

 

 فرقه، اهل حق و مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان.   :هاکليدواژه
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 مقدمه

آیدد و ایدن   مدی  بده شدمار  ترین منابع تعارض ایددئولوژیک  یکی از مهم 1«هافرقه»مسئله 

هدای عقیددتی،   بدر ایددئولوژی کلیددی اسدت. در نظدام     های سیاسی مبتندی  نظامتعارض در 

گرایی با دامن زدن به تضادها گیرند. فرقهگرایان مبانی مشروعیت حکومت را هدف میفرقه

هدای اساسدی دیدن را    ها آمدوزه کند. آنثباتی ایفا میو خشونت، نق  مستقیمی در ایجاد بی

کده بدا دکتدرین دیدن حداکم )اسدالم( تفداوت        ( 28: 1393ه ، )پدژو کنندد  ای تفسیر مدی سلیقه

اسدتفاده  . مغزشویی، بازسدازی فکدری، کنتدرل ذهندی، سدو      (59: 1393نور و پوریدانی،  )چشمهدارد

سدازی اسدتثماری و تحمیلدی از    از نفوذ روانی و اجتماعی، کنترل رفتاری و مجاب سامانمند

 .(83خدابنده: هترجم ،1388)سینگر،  استها های مشترک آنشیوه

زنندد، روی  کنند، یکپارچگی عقیدتی را برهم مدی ها کارکرد انتظام دین را مختل میفرقه

کنندد و موجدب گسدترش خشدونت     گذارند، مشکالت امنیتی ایجاد میثبات سیاسی اثر می

ثبداتی افدزای  یافتده، همبسدتگی اجتمداعی،      های بیشوند. با افزای  خشونت، شاخصمی

هدا  شود کده در ایدن ردورت فرقده    مبانی مشروعیت حکومت تضعیف می اجماع عمومی و

ن آضروری است. در بحث از هر فرقه، ابتددا چگدونگی پیددای      تشانیریمدتهدید بوده و 

 .(13: 1378)برنجکار، شود مطرح می

ب های قدیمی است که در این مقاله بده جریدان سدنتی و انشدعا    یکی از فرقه« اهل حق»

 آمیزی داشدته و برخدی  زندگی مسالمت د شد. آنان در طول حیات خوداخیرش اشاره خواه

اندد، در اثدر معاشدرت مدردم، پیدرو آیدین جعفدری        که دور از مراکدز اردلی خدوی  بدوده    

کنندد.  ها را جزو شیعیان محسوب مدی ای آن. به طوری که عده(10: 1362الددین،  )خواجهاندگشته

زاده، ین)مصداحبه: حسد  « یدم اکدرده  مملکت قدیمت یدشهداریم و  شیعیان بامشترک  آیینی مراسم»

 )مصداحبه: مشعشدعی،  « اسدت  یعهشد  مدن  دامداد یدم و  اکدرده  وردلت  شدیعیان  باما . »(15/10/1396

ه بد در اربعین امسال، بسیاری اهل حق قصر شدیرین، درب مندازل خدود را    حتی . »(7/5/1396

 .(18/12/1397ی، حسن )مصاحبه:« روی زوار حسینی گشودند

                                                           
1. Cults 
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گروهدی بده   و خَلق جریدانی درون  1سابقهکمآبستن تحرکاتی  1392جامعه آرام، سال  این

گردید و در حد فارل چند ماه، سه نفر را به کام « مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسان»نام 

رهبران ما تأکیدد دارندد کده    »مرگ کشاند، در حالی که بزرگان فرقه، رضایتی به آن نداشتند. 

 .(14/10/1396، پرچم )مصاحبه:« آزارش به مورچه هم برسداهل حق حتی نباید 

خودسوزی چند عنصر اهل حق، بهانه مناسبی برای ابراز وجود افراطیون بود کده توانسدت   

سدیاوش  »تحدت تدأثیر قدرار دهدد.      ،توجه بخشی از فرقه را که به سمت اقطاب و سادات بود

تحدت تبعدیق قدرار    « یارسان»ه جامعه ک آنجااز »گوید: ها میدرباره دلیل خودسوزی 2«حیاتی

دارد، بخ  زیادی از جوانان  دچار مشکالت اجتمداعی شدده و شدراین آندان بدرای چندین       

. (kurdistanhumanrights.net ،11/2/1396)« اقددداماتی وخودسددوزیش بیشددتر از دیگددران اسددت 

ای قده هدای فر ورزی، موجب افزای  فعالیتگسترش خرافات و دوری از اندیشهبدیهی است 

 .(144: 1387)شعبانی سارویی، است

به این پرس  پاسخ دهد که مجمع چه تهدیدی برای جامعده  پژوه  حاضر قصد دارد 

 اهمیدت  اهل حق و حاکمیت اسالمی داشته و راهبرد مناسب رویارویی با آن کددام اسدت؟  

 بوده که این پژوه  در ارائه ادله متقن از نق  و میزان اثرگذاری مجمع بر جامعه اهل حق

نگاه  وثر افتد تواند در تغییر و یا ارالح رویکرد مواجهه با این گروه مؤبا تبیین تهدیدها می

افدزاری و یدا هوشدمند    افدزاری، سدخت  سدوی رویکدرد ندرم   متولیان اجتماعی و امنیتی را به

 )ترکیبی( سوق دهد.

 شدر گردیدده  در موضوع اهل حق آثار زیادی به قلم مستشرقین و نویسدندگان بدومی منت  

ت کده  شمسی، اولین بار اسد  90است، ولی با توجه به نوپا بودن مجمع و زای  آن در دهه 

 نوشتاری آن را کاویده، درنتیجه در نوع خود بدیع است.

 

                                                           
نیز گروه یاغی در میاندوآب، با پافشاری بر مواضع خود، مقابل نیروی انتظامی مقاومت نمود که منجدر بده    1383. سال 1

 شهید و کشته شدن چندین نفر گردید.

 مقام جبهه متحد کردی.االن مدنی یارسان و قائم. سخنگوی مجمع مشورتی فع2
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 های پیشین در موضوع اهل حق: نمونه پژوهش1جدول 

 شرح آیین اهل حق /1373گوید؟/ مرتضی والیی/کتاب/ اهل حق چه می

 های اهل حقشرح خاندان /1377وره اهل حق/ ایرج بهرامی/کتاب/ اسط

 شناخت اهل حق /1393مقاله/ بررسی و تحلیل آیین فرقه اهل حق/

 زبان رمزی اهل حق /1394مقاله/ نمادشناسی فرقه اهل حق/ اوحدی و جودکی/

 1387نامه/ بررسی پدیدارشناسانه اهل حق در آذربایجان/ زاهدی/پایان

 1374آرا و عقاید کالمی اهل حق/ یاراحمدی/نامه/ پایان

 
 . تعاریف و مباني نظری1

 تعاريف. 1-1

گروه یا سازمانی است که اعضای آن همانندد افدراد هدر انجمدن و حزبدی، هددف یدا        فرقه: 

)سدجادی،  ممکن اسدت در طدول زمدان تغییدر یابدد     جویند که این اهداف اهداف خاری را پی می

1373: 141). 

کنندد  ب باطنی است که معتقدان آن بیشتر در مغرب ایران زندگی مییک مذه اهل حق:

)مشدکور،  گویندد  اللهی نیز مدی و به تناسخ و حلول اعتقاد دارند، به ایشان با نوعی تسامح علی

1368 :81). 

ای خاص کده افدراد در   های مردم و بدون داشتن نشانهمکانی است شکل خانه خانه:جم

)خدابندده،  شدوند  ن کالم، ررف نذورات و دعای نذر جمدع مدی  آن برای مراسمی مثل خواند

1384 :201). 

گروهددی از عنارددر اهددل حددق هسددتند کدده پدد  از مجمععف فعععادن مععدني يارسععان: 

)مصداحبه:  البات خود، اعالم موجودیت نمودندد ، با طرح تحقق مط1392های سال خودسوزی

 .(17/12/1397علوی، 
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 مباني نظری. 1-2

 گرایي فرهنگيخاص ظریهو ن مفهوم فرقه. 1-2-1

واژگدانی هسدتند کده     2«معنویت جدیدد »و  1«های نوپدید دینیجنب »، «هاکی »ها، فرقه

بازتاب تحوالت اجتماعی و محصول مطالعات علوم اجتماعی بوده و پ  از جند  جهدان    

ف طدر ها از ارطالحات بد  اند. محققان درباره این گروهشان ظاهر شدهدوم به شکل کنون 

هدای مجرمانده اسدت بده کدار      ها واژه فرقه را که بیانگر گدرای  کنند، ول  رسانهاستفاده می

 .(229: 1381)بارکر و ملتون، برند می

، در التدین، از  شود که از جماعت متفرق شدده در لغت عربی، فرقه به گروهی اطالق می

 (2523: 1375)معدین،  اسدت   از لغت فرق به معنای جدایی و گروهنیز و در فارسی « کالت»واژه 

و درباره بخشی از جامعه کده از مدذهبی رسدمی جددا شدده و هدم در مدورد هدر جندب           

 .(611: 1383راد، و افشاری)آقابخشی رود سیاسی به کار می طلب ملی، زبانی، مذهبی وجدایی

تدوان توسدل بده عناردر     مدی  3«گرایدی فرهنگدی  خداص »متناسب با این معندا، در نظریده   

هدای  هدا، اعمدال و ایدده   همتایی شیوهخ  فرهنگی خاص را مشاهده نمود که بر بیبهویت

گدرا، کدل فرآیندد    هدای خداص  شود. بسدیاری از گدروه  یک گروه یا جماعت معین تأکید می

هدا  کنندد. از دیددگاه آن  های متفاوت رد میشدن یا بخشی از آن را با عنوان و عبارتجهانی

آیدد، بلکده فراینددی گریزناپدذیر و غیرقابدل      د به شمار مدی تنها تهدیدی جدیشدن نهجهانی

گرایدی فرهنگدی بده    شدن عامل ارلی خداص برگشت هم نیست. این ادعا که فرآیند جهانی

 .(129: 1390)سپهرنیا، آید، بی  از پی  وجود دارد شمار می

ای هد گرایی دینی، جنب گرایانه جدید، بنیادهای ملیها و ستیزهای قومی، جنب خیزش

های سیاسی و مذهبی، از مضامین آشنا و شایع این گراییها و فرقهسازیمعنوی جدید، فرقه

گونه همزیستی را برنتابیدده و پلورالیسدم فرهنگدی    های فرهنگی هستند که هیچگراییخاص

 .(11/2/1398)مصاحبه: مزینانی، در آن محلی از اعراب ندارد 

                                                           
1. New.religious.movements.New. 

2. Spiritualite. 

3. Cultural specifieism 
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و مددل ازلدی و ابدزاری در برابدر هدم مطدرح       د ،گرایی فرهنگیهای خاصدر فهم ریشه

و در مباحث کندونی در بداب مدرنیتده     2«هگل»و  1«هردر»شوند. مدل ازلی که بازتاب آثار می

هدایی عمیدق در واکدن  رمانتیدک بده      های بنیادگرایی قابل ردیدابی اسدت، ریشده   و گرای 

 3«شوونیسدم »ری عقالنیت روشنگری داشته و فراتر از یک نظر آکادمیک است و منشدور فکد  

گرایانده  دهد و در مقابل، دیدگاه ابزارگرایانده یدا سداخت   قومی را شکل می 4«ناسیونالیسم»و 

هدا  پدذیری فرهند   است و در آن به انعطداف  5«بارت»قرار دارد که در ارل ملهم از نظرات 

ای هد توانند در پرتو شدرایطی، ویژگدی  پذیرد که مردم میشود و این واقعیت را میتأکید می

 شان را تغییر دهند.فرهنگی

کنندد و زبدان، ندژاد و    ها در اشکال قومی، ملی و دینی تجلی پیددا مدی  گراییخاص

بدار نیدز   هدای خشدونت  یدری رگشود که گداهی بده د  ها میدهی آنقومیت مبنای سازمان

هدای فرهنگدی، قابلیدت    گرایی. در چنین شرایطی اگر خاص(105: 1379)سلیمی، انجامدمی

ای داشته باشدد، دارای رویکدرد   ویژه با اتکا بر مبانی معناگرایی فرقهمذهبی، به قومی و

ساز واگرایدی از کلیدت فرهنگدی و    متعصبانه و تهاجمی خواهد شد که این فرآیند زمینه

 . (86: 1381)توحیدفام، جویانه است مستعد بروز رفتار ستیزه

ظریده  نتوان بر انطباق این وح میدر تطبیق مصادیق رفتاری مورد مطالعه پژوه ، به وض

گرایی پیوندد برقدرار نمدود. تعصدبات گسدترده، خشدونت       با اشکال گوناگون دیدگاه خاص

بده   ها رویکدرد تهداجمی  )خودکشی و دوختن لب( را در رفتار مجمع تشدید نموده و بیانیه

خود گرفته است. به دلیل خاسدتگاه قدومی مجمدع و وجدود چاشدنی معنداگرایی در مبدانی        

د( هدای کدردی معاند   طور طبیعی زمینه واگرایی )پیوند بدا گدروه  انشعاب جدید اهل حق، به

 ساله مجمع مشهود است.فراهم شده و در عمر ش 

                                                           
1. Johann Gottfried von herder 

2. Georg Wilhelm friedrich hegel 

3. Chauvinisme 

4. Nationalism 

5. Roland barthes 
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آن را ندوعی   1«گیددنز »عمدل آمدده اسدت،    دیندی بده    گرایدی های متفاوتی از فرقهارزیابی

گرایانه قدرار داده  ماعی و خاصهای اجترا در رده جنب  آن 2«هابرماس»داند. بنیادگرایی می

آن را واکدن  بده    3«کاسدتلز »آورد. و واکنشی به عقالنیت فزاینده زندگی مدرن به شمار مدی 

هدم بنیدادگرایی را    4«پیتدر بیدر  »داند. ای میشدن و جامعه شبکهنوعی ترس حارل از جهانی

یف تورددشدددن بددر ادیددان جهددانی سددازانهواکددن  دفدداعی و سددتیزآمیز بدده تددأثیر نسددبی 

گرایدی را  ها این اسدت کده همگدی خداص    . وجه مشترک ارزیابی(87: 1381محمدی، )گلکندمی

 دانند.شدن، مفروض میعنوان واکنشی در قبال جهانیبه

ها در اولین مراحل جعل معنوی، به دلیل اینکه ماهیتی تأسیسی، انشعابی و افتراقدی  فرقه

فرقده را   6«ارنسدت تدرول   »و  5«ماک  وبدر »که نانآمیز هستند. چدارند، دارای بازتابی اهانت

کنند. فرقه یک مکتدب سیاسدی،   ای قراردادی در مقابل هیأت دینی تعریف میبه مثابه جامعه

دهندده راهکارهدای علمدی، فکدری و رفتداری      فلسفی و نوعی سازمان دیندی خداص ارائده   

تده را پیرامدون اهدداف    یافکه گروهی از مردم یدا اشدخاص سدازمان    (158: 1384)جعفریان، است

و گرداگدرد یدک ایددئولوژی بددیل و     ( 31: 1391آذر، )داداشدی گانه قدرت، ثروت و شدهوت  سه

و در اردطالح  ( 222: 1388)سدینگر،  دهدد  محتوایی نظیر سیاست، مذهب و تجارت شدکل مدی  

 .(629: 1391)راسخ، آید گروهی مذهبی است که در اعتراض به گروه مذهبی دیگر پدید می
 

 گرایيمفهوم فرقه. 1-2-2

هدا دررددند   به معنای قطع رابطه با افراد بیرون از یک گدروه اسدت، فرقده   « گراییفرقه»

گراهدا  فرقده . (328: 1390)همیلتدون،   ای سدامان دهندد  رورت تازهها را بهروابن اجتماعی انسان

هددای کجددرو فرهنگددی هسددتند کدده سلوکشددان در نگدداه اکثریددت، بدده ریشددخند  گددروه

 .(237: 1385)مالرب، رسدمی

                                                           
1. Anthony giddens 

2. Jurgen habermas 

3. Manuel castells 

4. Peter bear 

5. Karl emil maximilian 

6. Ernst troeltsch 
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شدن به یک دسته جدا از مدردم  یاسی نیز به معنای تبدیل گرایی در فرهن  علوم سفرقه

کندد.  ثبداتی ایفدا مدی   که از طریق ایجاد خشدونت، نقد  مسدتقیمی در بدی     (259)همان: است 

گیدری، اغتشداش و   ربدایی، گروگدان  ای در اشدکال مختلدف تدرور، آدم   هدای فرقده  خشونت

درنهایت موجدب فرآیندد تحریدف اندیشده، تعصدب      ( 247: 1383)حاجیانی، ای شهری هناآرامی

انحرافات اجتماعی به معنای سدرپیچی از   گرایی مقدمهشود. فرقهرفتار و انحطاط تمدنی می

رمدانی و  آو یکی از موانع اساسی تحقق جامعده  ( 350: 1370)بیرو، شده حرکت در طریق تعیین

عندوان  هبد ادین نظام دینی است که برحسب شدراین اجتمداعی،   های بنیعامل تضعیف ارزش

 گردد.آسیب، تهدید و یا هر دو تلقی می

 

 گرايي ديني:مفهوم اقلیت و اقلیت – 1/2/3

ای است که از درون حدوزه دیندی متفداوت بدا ایددئولوژی      گرایی دینی حرکت سیاسیاقلیت

زای  میدزان دسترسدی پیدروان آن    مرجع در یک جامعه معین، با هدف نقد ساختار قددرت و افد  

 .(87: 1383)افتخداری،  شدود  منارب قدرت و یا ارالح الگوی ملی اعمال قدرت، پدیدار می دین به

گرایدان  ایدن جریدان،    های دینی وجدود دارد. اول: کمیدی  دو جریان ارلی در مقام تعریف اقلیت

مدذهبی متفداوت، از جامعده     هدای علدت وابسدتگی  داند که به اقلیت دینی را گروهی از مردم می

سدازان  معتقد است شناخت مورد نیاز تصدمیم  1«هربرت بلومر. »(80: 1383)افتخداری،  شوند متمایز می

هدا در مناسدبات   سیاسی هر کشور از اقلیت بایدد دربردارندده تفسدیری از میدزان تأثیرگدذاری آن     

ن ایدن حدوزه بدر    گدرا قدرت باشد و شاخص کمیت دیگر جوابگدو نیسدت. بسدیاری از اندیشده    

 گرایان  که دارای رویکرد قدرت شناختی هستند.اعتباری آن تأکید دارند. دوم: کیفیبی
 

 گرایي دینينظریه اقليت. 1-2-4

گیری مرزهای تفکیک هویتی مبتنی بر هویت فرهنگدی، نخسدتین بدار بده الگدوی      شکل

اللت بر وجود یک گدروه  دینی به معنای عمومی آن که دگردد و تصور اقلیت ای بازمیقبیله

                                                           
1. Herbert Blumer 
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شدود.  ای ممکدن مدی  ها دارد، در الگوی قبیلده تر از انسانکوچک در درون یک گروه بزرگ

دانندد، امدا ایدن عامدل، شدأنی      قبایل در طول حیاتشان، مناسک آییندی را بسدیار جددی مدی    

یدث  تدوان قبدایلی را سدرار گرفدت کده از ح     ای دارد  بنابراین مدی قبیلهای تا درونقبیلهبرون

اند، امیا در درون هر قبیله وحددت دیندی، آییندی وجدود     ی دینی و مذهبی متفاوتهاگرای 

گیدرد. اول تلقدی   رورت توأمان شکل مدی ای، دو پدیده بهدارد. نتیجه اینکه در الگوی قبیله

عام از اقلیت دینی به معنای گروه اندکی از افراد که از اکثریت به علت نوع آیینشان متفاوت 

های شدن به یک پدیده اجتماعی بازایستاده و پیدای  اقلیت، دوم این تلقی از تبدیل هستند

 .(46و  45: 1383)افتخاری، گردد دینی به دوره بعدی حیات جمعی انسان موکول می

ای، زیست دینی و معنوی تحت تأثیر الگوی دیگری قرار دارد که برآیندد  در کنار الگوی قبیله

اسدت کده از آن بدا ندام     « جدان الک »بینانده  و رویکدرد خدوش  « توماس هابز»آن رویکرد بدبینانه 

بده  « هدا اعمال زور برای مهدار آن »شود. توماس هابز واضع الگوی مدیریتی یاد می« الگوی مدنی»

شدن برای حکومت اقتدارگرا، بر اهمیت کنتدرل مناسدبات و منازعدات مدذهبی     دلیل اعتبار قائل 

تدأمین  »تأکید دارد. در مقابل، جان الک، واضدع الگدوی مددیریتی     برای ریانت از قدرت مرکزی

هدای دیندی مختلدف، محصدول طبیعدی      بر آن است که گروه« حقوقشان جهت کسب رضایتشان

 .(50)همان: ها میسیر است جامعه مدنی است که با عدم دخالت دولت امکان مدیریت طبیعی آن

ه مطالعات راهبردی اجتماعی، سیاسی و عنوان نظریه جدید در حوزگرایی دینی بهاقلیت

شدده اسدت، از قابلیدت بداالیی     « اقدام بدر...  -اقدام در... »امنیتی که منجر به الگوی تحلیلی 

برای تحلیل، تفسیر و تجویز در عرره معادالت و مناسبات سیاسی و اجتمداعی برخدوردار   

 .(24: 1383)افتخاری، است 

 
 ...«اقدام بر  –. اقدام در ..»: الگوی تحلیلي 2شکل 
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 شناسي. روش2

تحقیق حاضر از نوع کاربردی و دارای روش کیفی تحلیل مضمون اسدت. تدالش شدده    

هدا، مدا را بده اسدتقرای     بندی دادهتطبیق نتایج بررسی زوایای گوناگون مجمع از طریق طبقه

ه کد  - واکاوی ماهیت یارسان و پیکربندی رئال آن، با روش تحلیل مضمون تحلیلی برساند.

قدی دارد. ایدن مطالعده    همخدوانی دقی  -گرایی و اشراف بر کل وقدایع اسدت   راهبردش واقع

ر طالعات بد ها را شرح داده و اهای آشکار، پنهان و تفسیر آنها اعم از تمای از دادهمجموعه

شدوند. قبدل از   بنددی مدی  پذیر طبقههای معنادار و با روشی انعطافاساس موضوع در دسته

ای، ق، تددالش زیددادی بددرای مصدداحبه بددا افددراد متخصددص دانشددگاهی، فرقددهشددروع تحقیدد

های بهای مجمع، کانال تلگرامی، کتاخورده، اقطاب، یارسانی و بررسی اسناد، سایتآسیب

های اهل های پژوهشی گردید و سپ  با حضور در رحنه میدانی استانتخصصی و پرونده

های نف و ژرفانگری پیشینه خانوادگی خاندانشین نظیر کرمانشاه، مشاهده فردی، توریحق

های عمیق، کدار دنبدال گردیدد. در بخد  مطالعده      شاخص اهل حق و درنهایت با مصاحبه

کننددگان زیدر   های ذکرشده، مصاحبه گردید. تحصیالت مشارکتنفر از گروه 26میدانی، با 

جمع مریان نوظهور اهل حق و ج لیسان  بود. جامعه آماری این پژوه  فرقهدیپلم تا فوق 

 مشورتی فعاالن مدنی یارسان است. در این تحلیل کیفدی، کدبنددی شدامل چنددین مرحلده     

گیری مقوالت فرعدی  سازی ذیل عناوین مشترک، شکل، مفهوماستخراج نکات کلیدیاست: 

 از مفاهیم و ساخت مقوالت ارلی با توجه به مقوالت فرعی.

 

 1های پژوهش. یافته3

 ريخچه اهل حقپیدايش و تا. 1-3

 1«سدرانجام »های متفاوتی وجود دارد. در کتداب  در خصوص پیدای  اهل حق، نقل قول

این مسلک از روز ازل یعنی زمدانی کده خداوندد بدا ارواح آدمیدان بده سدخن        »آمده است: 

                                                           
. با توجه به نو بودن موضوع و عدم هرگونه تألیف و تحقیق در این زمینه، بسیاری از مستندات ایدن بخد ، از فضدای    1

 مجازی به دست آمده است.
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. (5: 1376زاده، )ردفی  «ریزی شدده اسدت  پرداخت و از آنان بر الوهیت خوی  اقرار گرفت، پی

از « نُصددیر»گددذار اهددل حددق فددردی بدده نددام پایددهنیددز آمددده: « امه حقیقددتشدداهن»در کتدداب 

. برخدی  (18: 1377)مرداندی،  بدوده اسدت    )ع(و غدالم حضدرت علدی   ( 4: 1373آبادی، )جیحونالتغُ

بدا اسدتفاده از    2«بهلدول مداهی  »نام گویند این مسلک در قرن دوم هجری توسن فردی به می

گیری از دین اسالم، مسدیحیت، کلیمدی و افکدار    و بهرهآرای ایرانی مانند زرتشتی و مانوی 

و گروهی پیدای  اهل حق را بده قدرن   ( 79: 1368)مشدکور،  ریزی شده است های غالی پیفرقه

ای معتقدندد  و عدده ( 214: 1389)خمینی، گردانند برمی 3«شاه فضل ولی»سوم توسن فردی به نام 

« ماماجاللده »از مادری باکره به ندام  « خوشین شاهمبارک»در قرن چهارم با تولد مردی به نام 

 .(33: 1384)خدابنده، در میان ایالت لُر پیدای  یافت 

و  (2: 1362)خواجده الددین،    از قرن چهارم تا هشتم اطالعی دقیق از فرقده در اختیدار نیسدت   

)ردحاک( گسدترش   « سدلطان اسدحاق  »نهایت اینکه مسلک اهل حق در قرن هشتم توسدن  

. (181: 1361)تابندده،  گانه در این زمان شکل گرفتندد  های یازده. خاندان(15: 1376، زاده)رفییافت 

سدان، گدوران،   الحقیقده، طایفده  سدر، اهدل  ند از: یارسان، اهدل اهای دیگر اهل حق عبارتنام

توان به ذکر، انفاق و جمع در برابدر  ها می. از ارول آن(58: 1387)سدیدین،  اللهی نصیری و علی

. لفظ سید در برابر نام بزرگدان ایدن فرقده بده معندای هاشدمی       (18: 1373)والیی، م برد تفرقه نا

. جمعیدت ایدن   (25: 1377)بهرامدی،  گانه است های یازدهنیست، بلکه بیانگر وابستگی به خاندان

کده در ایدران، ترکیده، عدراق،     ( 211: 1382)آریدا،  شدود  هزار نفر تخمین زده می 4گروه تا پانصد

 .(102: 1379)انصاری، اند وریه، افغانستان و کشورهاى آسیاى میانه پراکندهآلبان ، س

 

                                                                                                                                              

الددین تبریزیدان آن را تکثیدر    هدای گذشدته سدام   باشد که در سدال حق و مربوط به قرن هشتم می . از متون قدیمی اهل1

 نموده است.

 عصر بوده است.السالم( هم. همان بهلول دانا که با هارون الرشید و امام جعفر رادق )علیه2

 الوهیت وی پافشاری دارند.حق، بر دانند و طیفی از اهل . زادگاه  معلوم نیست، برخی او را از هندوستان می3

باشدند )مصداحبه: حسدنی،    اکنون قریب به هشتصدد هدزار نفدر مدی    . البته این آمار مربوط به سنوات گذشته است و هم4

18/12/1397.) 



 دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد 1399، زمستان وهشتمیفصلنامه علمی امنیت ملی، سال دهم، شماره س / 456

 

 هزار نفر 10های بادی : پراکندگي تقريبي جمعیت اهل حق در استان3جدول 
 جمعيت )نفر( استان جمعيت )نفر( استان جمعيت )نفر( استان

 45000 لرستان 70000 آذربایجان غربی 250000 کرمانشاه

 22000 زنجان 23000 تهران 39000 همدان

 18000 آذربایجان شرقی 14000 قزوین 26000 مازندران

 

 شناختي اهل حقوضعیت جامعه. 2-3

شدناختی، بده لحدا     پیروان اهل حق بیشتر کشاورز، دامدار و کارگر بوده و از نگاه جامعده 

نعمدت خوانددن و   های قبلی آنان از باشند. جمعیت زیادی از نسلای بسته میفرهنگی، جامعه

آن  نوشتن محروم بوده و این مسئله موجب تعصب شدید در بین آنان گردیدده اسدت. نمونده   

اهدل  »نویسدد:  مدی « برهدان الحدق  »در  1«نورعلی الهی»تعصبات، حرمت تراشیدن شارب است. 

حق نباید شارب  را بزند، اگر کسی از راه نادانی شارب  را زد، بایدد بدا دالیدل و ردحبت و     

و نصیحت به او تفهیم نمدود تدا طبدق دسدتور کدالم و سدرانجام، توبده نمایدد  هرگداه           تعزیر

گونده  ایدن «. خانه است، خواهد بودنپذیرفت، دیگر حساب  با ذات حق که راحب جم و جم

 در فرقه اهل حق گردیده است. 2گرفتن حوادث ناخوشایندی اعتقادات باعث شکل

 

 هاخودسوزی. 3-3

 جداده  از خدروج  گرایی،افراط و رویزیاده و درگذشتن حد از ایمعن به لغت افراط در

گرایدی،  افدراط  جهدانی  مدذمت  وجدود  است. بدا  جانابه تعصبات بر تکیه و اعتدال عقالنیت،

 تعصدبات  بدا  کده  هسدتیم  جهان مختلف نقاط در گراافراط هایظهور جریان شاهد همچنان

 انسدانی  فجدایع  و جنایات خشن، اماتو اقد ایقومی، قبیله اعتقادی، زمینه در خود خشک

به سبب مجاورت با جمعی افراطدی، سرنوشدتی   . »(11: 1393)بهشدتی،  اند آورده بار را به زیادی

                                                           
 سالگی ادعای پیامبری نمود. 62آبادی ملقب به نورعلی الهی که در اهلل جیحون. فتح1

 مورد خودکشی و خودسوزی. 80. بی  از 2
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ها مجدد در جامعه اهل حق ظاهر شده و دررددد  ناپذیر برایم رقم خورد. این جریانجبران

 .(15/4/1396)مصاحبه: آقایان، « گیری هستندقدرت

. (Majzooban.org ،12/05/1392) کنندد ل چند ماه، سه نفر خودسدوزی مدی  در طو 1392سال 

اهدل حدق در نددامتگاه همددان،      1ها پ  از کوتاه نمودن شدارب یکدی از زنددانیان   خودسوزی

. وی در اعتدراض بده   (7/2/1398)مصاحبه: ردیاد،  گردد آغاز می« حسن رضوی»توسن فردی به نام 

خدود را مقابدل اسدتانداری همددان بده آتد         12/03/1392تضییع حقوق اهل حق، در تاریخ 

در حمایددت از رضددوی، در مقابددل « نیکمددرد طدداهری کنگرشدداهی»کشددد، سدده روز بعددد مددی

نیدز در پدنجم   « محمد قنبری»زند و فرد سوم با نام فرمانداری همدان خود را با بنزین آت  می

بل مجل  شورای اسدالمی،  همان سال، با بهانه هتک حرمت به مقدسات یارسان، در مقا دادمر

های هراندا،  و خبر آن در سایت (19b06 -43: 6/5/1392)خبرگزاری جمهوری اسالمی سوزاند خود را می

 شود.مدیا، پژواک ایران، موج سبز و باالترین منتشر میکوردانه کردپا، یارسان

، ندوع  2«دورکهدیم »شناسدی پدیدده اجتمداعی خودکشدی، از میدان چهدار مددل        در آسیب

. در این مددل فدرد بدرای حفدظ     (147: 1394، تنهایی)یگرگرایانه آن با این مبحث منطبق است د

. شداید بتدوان در تحلیدل    (292: 1391، تنهایی)نماید نظام مورد عالقه خود، به تکلیف  عمل می

رفتار عنارر تندرو یارسان، پسوند احساسی را نیز به دیگرگرایانه افزود، چراکه این اقدام بدا  

جداری جددا    امدور شود و به لحا  ساختاری، چون فرد را از فرآیند منطقی توریه نمی هیچ

است که تأثیر متقابلی بر ای شود و در مجموع عمل تجاوزکارانهکند، آسیب محسوب میمی

 .(11: 1347جمع، )راحبروی افراد دیگر دارد 

 

 های تندرو اهل حقپیشینه جريان. 4-3

م در استکهلم با اهداف ایجاد فرهند  کُدردی و    1996سال  در« انجمن فرهنگی سوئد»

در سدال  « انجمن فرهنگی نروژ»پشتیبانی از کُردهای یارسانی در عراق و ترکیه تأسی  شد. 

                                                           
 کیومرث تیمناک متهم به عدم پرداخت مهریه. .1

2. Durkheim 
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در « اتداق پالتداک کردسدتان   »آغاز به کار نمدود.  « باشیایل قوشچی»م توسن خانواده  2001

فدراسدیون  »ج کشدور تشدکیل گردیدد.    هدای خدار  م برای رساندن پیام یارسدانی  2006سال 

م پد  از   2008عنوان پیونددهنده اهل حق با جنب  دمکراتیدک، در سدال   به« یارسان سوئد

جندب   »در سوئد تشکیل گردیدد.   2«جشن خاوندکار»به بهانه  1«مصطفی هجری»پیام تبریک 

هر اسلو م با حضور هفتاد فعال یارسانی در ش 2007)جدی( که در سال « دمکراتیک یارسان

با هدف داشتن حزبی سیاسی تأسی  شد و تداکنون چنددین کنگدره برگدزار نمدوده اسدت.       

شمسی، فعالیت  را آغداز نمدود.    60که در دهه  3«قلی اشرفیرفی»به رهبری « گروه عیاران»

به خاطر اعتقادات خود در روسدتای   1383بیگی که سال وابسته به شاخه آت « گروه یاغی»

گدروه  »هدا کشدته شددند و    دوآب با نیروی انتظامی درگیر و هشت نفر از آنکرد میانتپهاوچ

)فرزندد سدید   « الدین مشعشدعی سهام»بیگی که درردد معرفی از خاندان آت « جامگانسیاه

 .(13/2/1398)مصاحبه: مقدم، عنوان امام زمان اهل حق بودند الدین و قطب خاندان( بهنظام
 

 ادن مدني يارسانمجمف مشورتي فع گیریشکل. 5-3

مجمع مشدورتی فعداالن   »ای از اهل حق و تشکیل آیی عدهها موجب گردهمخودسوزی

مجمع متشکل از نمایندگان شماری از مردم یارسدان اسدت کده بدا     »شود. می« مدنی یارسان

اهداف حفظ هویت آیینی، رسدیدن بده آشدتی ملدی، کسدب آزادی، حدق برابدری بدا سدایر          

جانبه در چهدارچوب قدانون اساسدی جمهدوری اسدالمی      های همهشهروندان و رفع تبعیق

نشستی با شماری  18/05/1392کند و...ش تاریخ ایران و اعالمیه جهانی حقوق بشر تالش می

بدرای پیگیدری حقدوق     4از فعاالن مدنی در کرمانشاه برگزار کند که منجر به انتخاب گروهی

 .(t.me/hanayar7 ،8/11/1394)« یارسان گردید

                                                           
 . دبیر کل حزب دمکرات کردستان.1

 حق.ترین عید مذهبی اهل . مهم2

 جذب منافقین شد. 1362حق که در سال . از جامعه اهل 3

ین عباسدی،  جویدان، امد  الدین شدهریاری، خیدراهلل حدق   سید مهرداد مشعشعی، سیاوش حیاتی، محمد اکبری، سید رکن. 4

 علی نظری، نوشاد طاهری و مسعود الماسی.
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دن معدني يارسعان در   ضف و رفتار مجمف مشورتي فععا ترين اقدامات، موامهم. 6-3

 پنج سال اخیر

مجمع فعالیت خود را قبل از تأسی  رسمی آغاز و در اولین گام، جامعه اهل حق را بده  

رددا  گدر، بدی  در برابر سه دهه ظلدم حاکمیدت سدرکوب   ...»کند. تجمع اعتراضی دعوت می

. (Iranhrdc.org ،19/3/1392)« برگزار نمداییم  1مان، تجمعی اعتراضیننشسته و برای احقاق حقو

 2هدای  مقام جبهده متحدد کدردی( از درخواسدت    )سخنگوی مجمع و قائم« سیاوش حیاتی»

ها توجه نشود، چهلم نیکمرد، مقابل استانداری کرمانشاه تجمع خواهند اگر به آن»گوید: می

دهدد  . در چهلم نیکمرد، مجمع بیانیه مدی (6750567: 19/3/1392)خبرگزاری جمهوری اسدالمی،  « نمود

ردددا ننشددینند و تجمددع مدددنی برگددزار     گددر بددی کدده در برابددر حاکمیددت سددرکوب   

مقامدددات حکدددومتی دسدددت از تحقیدددر سدددامانمند  . »(www.kurdpa.net ،15/4/1392)کنندددد

در « شدورای اندیشده  ». حیاتی در مصاحبه بدا شدبکه   (www.hra.news.org ،22/4/1392)«بکشند

های تکاب از وی اعالم انزجدار  نیز علیه حاکمیت سخن رانده بود که اهل حق 1391آذرماه 

. فراخوان بعددی مجمدع، تجمدع مقابدل مجلد  شدورای       (15/11/1397)مصاحبه: سالمی، نمودند 

اسالمی است که عنارر فرقه را به تهران کشانده و موفق به دیدار نمایندگان خدود بدا علدی    

: 1/8/1392)خبرگزاری جمهوری اسدالمی،  شود ذ قول مساعد در تحقق مطالباتشان میالریجانی و اخ

00-46-301). 

خواهدد بدا جلدوگیری از    مجمع دوباره به تهدید حاکمیدت پرداختده و از حکومدت مدی    

وجه مشترکی بین نهادهای مسدئول و جریاندات   »به یارسان شوند.  ها، مانع اهانتنظریتن 

ها و تحقیرها به کینه و نفرت تبدیل شدده  مباد آن روزی که اهانتعصر حجری است؟ و...ش 

. محرابی )عنصر یارسدانی( در  (www.kurdpa.net ،17/12/1392)« گیر آحاد ملت گرددو گریبان

هدای  آیدی بشر سازمان ملل، حاکمیدت را بده نادیدده گدرفتن گدردهم     جانبی حقوق  3نشست

                                                           
 ربح، مقابل درب استانداری شهر کرمانشاه. 10ساعت  19/3/1392در تاریخ . 1

 ها و اسناد مذهبی.عذرخواهی رسمی از جامعه یارسان، حق آموزش به زبان کُردی و انتشار کتاب. 2

 . با موضوع نقق حقوق شهروندان یارسان.3
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ین یاری از حقوق شهروندی محروم و با تبعیق پیروان آی»گوید: یارسان متهم ساخته و می

 .(21/3/1393)همان، « رو هستندمضاعف روبه

خواهد با سعه رددر بده مطالبدات    مجمع با حمایت از دراوی  گنابادی، از مسئولین می

ان ادی بده میدد  باید فریاد برآورد برای نظامی که با شعار عدالت و آز»و...ش ها پاسخ دهند. آن

اهی، دین خود را ندارد. در پی  گرفتن چنین رد، ولی تحمل مسلمانانِ همداری آمحکومت

 .(t.me/hanayar7 ،31/3/1393)« سال پی  است 35های انقالبِ انحراف از وعده

 ترین برنامه را احقاق حقوق و رسدمیت سخنگوی مجمع در دومین دوره انتخابات، مهم

ای به رهبدر انقدالب،   و در نامه( www.kurdpa.net ،13/7/1393)یافتن در قانون اساسی دانست. 

جامعه اهدل  » (www.bbc.com، 29/12/1393) بازنگری در قانون اساسی را مورد تأکید قرار داد.

عندوان  هدا، بایدد بده   حق برای برخورداری از حقوقی برابر با دیگر شهروندان و رفع تبعیق

قدانون   13یدن اسدت کده اردل     اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته شود و دلیل مشکالتشان ا

 .(b01-43-1904: 1/1/1394)خبرگزاری جمهوری اسالمی ایدران،  « شناسدها را به رسمیت نمیاساسی آن

در این نامه که رونوشت آن به سایر نهادها ارسال شده، با توجه به متفداوت بدودن فدرایق    

ه اسددت را مددانع اسددتخدام دولتددی دانسددت    1قاندددونِ گددزین   2دینددی یارسددان، مددداده   

(www.hra.news.org ،24/12/1393). 

رسدان  مطالبات یا»عباسی )از مؤسسین مجمع( در سفر علی الریجانی به کرمانشاه گفت: 

سدال گذشدته مدداوم تحدت فشدار       35دهدد. در  های دروغین میمحقق نشده، دولت وعده

افع حقدوق  ماست. نهادهای مدد  ترین خواستهبودیم. به رسمیت شناختن آیین یاری، ابتدایی

. سخنگوی (www.kurdpa.net ،28/1/1394)« بشر نباید اجازه خاموش شدن ردای ما را بدهند

جانبده اسدت. مدا    های یارسان، همده تبعیق»ها گفت: مجمع هم در دومین سالگرد خودسوز

اص خد ترین مطالبه ماست. برای حقوق ایم. رسمیت یافتن، مهمای در مجل  نداشتهنماینده

 .(www.hra.news.org ،17/3/1394) «کنیممی خود مبارزه

                                                           
 ه اسدالم یا یکی از ادیان مصرح در قانون اساسی.. اعتقداد ب1
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دار ، استانایم، مواعید آقایان الریجانی، یونسیبارها خلف وعده مسئوالن را تجربه کرده»

ه و ای جدی در نهادهای سیاسی برای حل مشکالت یارسان شدکل نگرفتد  و و...ش هنوز اراده

م فریداد  افسوس که دنیای بیرون هشود. و...ش های امنیتی پیگیری میها در حوزهمطالبات آن

هدده  یم، بده ع ها خود را به نشنیدن زدند و...ش مسئولیت آنچه نگران آند ما را شنید، اما داخلی

اندد. از  هگذارانی خواهد بود که بنیادهای تبعیق، تحقیر و خشونت را بنا نهادشما و سیاست

 .(www.mukriannews.org ،25/6/1394)« تاریخ درس بگیریم تا درس عبرت دیگران نشویم

موده و یافته علیه مردم یارسان، بسترهای درگیری را فراهم نهای سازماناعمال سیاست»

اندد،  بخدت ردعود کدرده   هدای مدردم نگدون   زند. و...ش به افرادی که به ناحق از شانهدامن می

شدما   زندگی و امنیت ما و شناسد،اید، تر و خشک نمیدهیم! آتشی که برافروختههشدار می

هدای  هدا و عقدده  عدالتی خواهیم ایستاد. و...ش بغقکند. در برابر تبعیق و بیرا خاکستر می

بیندددی هدددای آن را پدددی  کددد  هزینددده فروخفتددده روزی خواهدددد ترکیدددد و هدددیچ  

 .(kurdistanmedia.com ،11/12/1394)«دکننمی

 (www.yarsanmedia.org،1395/3/15)نویسدد  مدی  مجمع در نامه دوم به رهبدر، از تبعدیق  

مکرر مطالبات یارسان از طریق طومار، بیانیه و سخنرانی به سمع و نظدر مسدئولین رسدید.    »

. (www.hra.news.org=p88159 ،15/3/1395)ها به فراموشدی سدپرده شدد    آن و...ش متأسفانه همه

گاه آیدین یداری در قدانون اساسدی مشدخص شدود تدا حقدوق قدانونی و          خواستار آنیم جای

. وظیفه مسدئولین  (kurdistanhumanrights.net ،15/3/1395)شهروندی مردمِ یارسان اعاده گردد 

است که با ایجاد ح  تعلِق آحداد مدردم بده ایدن آب و خداک، مدانع از سدرایت هیدوالی         

تبعدیق و خشدونت و ایجداد برابدری     خشونت به کشورمان گردند. ضمانت این مهم، رفع 

 .(t.me/hanayar7 ،15/3/1395) «است

هدا  تن از اعضای مجمع به بهانه دخالت ندادن آن 1جمهور به کرمانشاه، سهدر سفر رئی 

. (melliun.org www ،28/4/1395)در سرنوشت خوی ، دهان دوخته و روزه سدکوت گرفتندد   

و ( www IranWir.com ،28/4/1395)یارسان باشند  ها از مردم تقاضا نمودند که ردای مردمآن

                                                           
 . سیاوش حیاتی، امین عباسی و نوشاد طاهری.1

https://www.yarsanf.org/index
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منظدور  هدای چندسداله مجمدع بده    نتیجه مانددن تدالش  در پی بی»ای اعالم کردند با ردور بیانیه

ای در نامده  و( www.nnsroj.com ،28/4/1395)« اندد های خود را دوختهجمهور، لبمالقات با رئی 

 .(Majzooban.org ،12/8/1395)ی را تخطئه نمودند به استاندار، تبعیق استخدام در منارب سیاس

خداوندان زر و زور، ناپایداری را در آینده  »مجمع آمده:  1396در پیام انتقادی آغاز سال 

ولدی  . (t.me/hanayar7 ،1/1/1396)«ها نخواهد بودنوروز بنگرند و بدانند زمان همیشه از آنِ آن

ه ایدرادات مجمدع پرداختده را بده تیدری در تداریکی       تاب انتقاد نداشته و نامه کمال موسوی که ب

هدای همددردی بزرگدان    رغم ردور بیانیده عملیات تروریستی مجل  نیز، بهدر نمایند. تشبیه می

 .(18/11/1397)مصاحبه: سیفی، نمایداهل حق، مجمع بروز این جنایت را در رفتار نظام معرفی می

بدا سدخنرانان تنددی همدراه      1396اد مراسم چهارمین سالگرد خودسوزی قنبری در مرد

« ابراهیمدی فریبدرز شداه  »آلود معرفی نمدود.  وجدان مسئولین را خواب« سیاوش کلیایی»بود. 

الددین  رکدن »گفت: هر ک  از مسئولین مَرد است، یک کبریت زیر دسدت  روشدن نمایدد.    

را  تواندد قدانون اساسدی را اجراکندد، اسدتعفای      جمهوری که نمدی گفت: رئی « شهریاری

هدم  « رحدیم میرابددالی  »داری را نقدد نمدود.   نیز روش حکومدت « عباسیکرم خان»بنویسد. 

در سخنانی تند افزود: چدون در  « شیرزاد طاهری»خلقی برخی را باعث اختالف دانست. کج

هدم عددم اجدرای    « جویدان خیدراهلل حدق  »شوند و دین یاری جذب نداریم، جوانان جدا می

 .(7/10/1397)مصاحبه: رضوی،  ای دانستی عدهخورعدالت را به خاطر پول

)از اعضای مجمع( در تجمعات حاضر و به ضرب « س ع»هم  1396ماه در حوادث دی

بدا  « روداو»شدبکه   96و شتم مأمورین پرداخت. سیاوش حیاتی نیز در مصاحبه یازدهم دی 

)مصداحبه:   نمایی وضعیت کشور مدعی شد، مأمورین دست و پاهای زیدادی را شکسدتند  سیاه

 .(15/2/1398مرادی، 

عددالتی و  مجمع در چهلمدین سدالگرد انقدالب، ضدمن اعتدراض، حکومدت را بده بدی        

اکثریت مردم گرفتدار  ». (iranfree.net ،30/11/1396)کند های هزاران میلیاردی متهم میاختالس

، پایدان هدای بدی  هدای نجدومی، راندت   چون و چرا، ثدروت دام تبعیق و اقلیتی با قدرت  بی

ای دوقطبی فراهم ساخته کده هدر   های فامیلی، جامعههای هزاران میلیاردی و سمَتاختالس
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باشدد. حدوادثی کده نده از تداک نشدانی برجدا گدذارد و نده از          لحظه آبسدتن حدوادث مدی   

داد و . حداکمیتی کده خدود را مقددس جلدوه مدی      (www.hra.news.org ،30/11/1396)نشانتاک

ن داد کده بدی  از حدد غدرق اخدتالس، رشدوه، راندت و        مدعی زهد و معنویت بدود، نشدا  

 .(www.feraghvaadyan.com ،30/11/1396)« بازی استپارتی

ها، اعددام ثدالث )رانندده اتوبدوس مدرگ( را حرکتدی       مجمع دوباره در حمایت گنابادی

، www.kurdpa.net) «حکم اعدام ثالث عجوالنه ردادر و اجدرا گردیدد   »جویانه دانست. کینه

30/3/1397). 

گرایی و تحقیر تاریخ اعراب توسن عضو مجمع )ک. الف( موجدب شدد در   تشویق به باستان

 )ع(آمیز علیه امام حسدین خانه کرمانشاه، شعارهایی توهین)روز عاشورا( مقابل جم 29/6/97تاریخ 

 .(10/10/1397)مصاحبه: سماوات،  هایی پخ  گرددتوسن دو فرد ناشناس نگاشته شود و تراکت

مددیریت ناکارآمدد، تبعدیق،    »نویسدد:  زده مدی در انتقاد از بازسازی مناطق زلزلده  مجمع

ای مسئولین و عدم شفافیت، کرامت انسانی را مخدوش و بخشی از مدردم را  برخورد سلیقه

اندد، شدورش   به گدایانی تبدیل نموده که در انتظار کرم اربابان در برابر ادارات چمباتمه زده

حیداتی هدم در    .(kurdistanhumanrights.net ،22/8/1397)« ظدار نیسدت  گرسنگان خدارج از انت 

گویدد: مشدکل اردلی مدا تبعدیق و      دولت را ناکارآمد دانسته و می« کوردکانال»مصاحبه با 

عدالتی اسدت، چدون مدا در سیسدتم جدای پدا و قددرت ندداریم، نفوذمدان در نهادهدای           بی

ها برای تقابل بیشدتر بدا حاکمیدت، برخدی     آن. (14/12/1397)مصاحبه: یاری، گیر کم است تصمیم

نمدوده(، سدید   دار مانند حکمت رفری )سرباز خودکشدی عنارر متوفی شاخص و یا مسئله

نمایدد. در  نژاد )هنرمند اهل حق( و تیمور بانیاران را وابسته به خود معرفدی مدی  خلیل عالی

بدر مغدایرت بیانیده مجمدع بدا      ای انتقادی مبنی نژاد نامهسید خلیل عالی، خانواده 1397آبان 

 .(9/6/1397)مصاحبه: بیات، روش سید خلیل و مردود دانستن آن منتشر نمود 

خددا اسدت.    )ع(گفت: در اعتقادات ما علی« شیرزاد طاهری»در مراسم خودسوز رضوی 

هدا نددارد کده همده     اند. اهل حق اعتقدادی بده آن  را در کالم ما وارد کرده )ص(علی و محمد

 .(29/8/1397)مصاحبه: موسوی،  زنندوت میحضار کف و س
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هدای  عدالتی و ناکارآمدی، شکافتبعیق، بی»نویسد: می 1398آغاز سال مجمع در پیام 

گدران خدالی   عمیقی میان دولت و ملت ایجاد کدرده و عررده را بدرای غدارتگری اخدتالس     

هدا را  معلدول  هدا را رهدا و  افزارانده، علدت  های سدخت نموده، حاکمان نیز با توسل به شیوه

هدددای تددداریخ قدددرار تدددرین پدددیچمدددان در یکدددی از خطرنددداکاندددد. مدددیهنچسدددبیده

 .(asoyroj.com.www ،1/1/1398)«دارد

، جامعه اهل حق به بیانیده مسداعدت سدادات پاسدخ داده     1398در حادثه سیل فروردین 

اموشدی،  )مصداحبه: خ ولی مجمع با تخریب اقدامات مسئولین، کوتاهی دولت را برجسته نمودند 

27/1/1398). 

 

 های سیاسي معاند حاکمیت از مجمفحمايت جريان. 7-3

بی  از شصت فرد و نهاد حقیقی و حقوقی از جمله فعالین مدنی و سیاسی کردستان، با 

درد و حدامی  ردور بیانیه به حمایت از یارسان و محکومیت نظام پرداختده و خدود را هدم   

خدرداد را روز همبسدتگی بدا     25مایت از آیین یاری، حها در مبارزاتشان معرفی نمودند. آن

و تجمددع اعتراضددی مقابددل  (www.kurdpa.net ،20/3/1392)کردهددای یارسددانی اعددالم کردنددد 

. همدین نگداه سیاسدی و    (www.kurdpa.net ،27/7/1392)مجل  شدورای اسدالمی را سدتودند    

ا آندان در برابدر   قومی، موجب حمایت مجمع از کردهای شمال عراق و اظهار همبسدتگی بد  

نیدز  « نگاوهه» . سایت(15/2/1394)مصاحبه: آذری، گردید  1393حمالت گروهک داع  در سال 

رغم اطالعیه مجمدع مبندی   به، ها( به دلیل اعتیادپ  از خودکشی دو برادر اهل حقی )فزونی

هدای فرقده معرفدی    اوم خودسدوزی هدا را تدد  بر عددم وابسدتگی بده آندان، ایدن خودکشدی      

 .(15/7/1396مصاحبه: عزیزی، )نمود

 

 های پژوهشوتحلیل يافتهتجزيه. 8-3

گردیدد، سدپ  کددهای    « کدگدذاری بداز  »هدا، ابتددا اقددام بده     وتحلیدل داده برای تجزیه

بنددی  تدری دارندد، دسدته   تدر و انتزاعدی  که معانی کلی« مفاهیم»های شده ذیل طبقهاستخراج
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جای گرفت و پد  از  « هامقوله»نام تر بهای بزرگهگردید. هر کدام از این مفاهیم زیر گروه

تری به خدود  شده انجام و شکل منسجمبندی مفاهیم استخراجسازی کدهای باز، مقولهمفهوم

 گرفت.
 ها، مفاهیم، مقودت و مضامین(های پژوهش )دادهوتحلیل يافته: تجزيه4جدول 

 مضامين مقوالت مفاهيم هاداده

داد و مدعی زهد و معنویدت بدود،   س جلوه میحاکمیتی که خود را مقد

 بی  از حد غرق اختالس، رشوه و رانت است )فرق و ادیان(.

فاسد خواندن 

ین حاکمیت
وه
ت

 

ش
دو
مخ

عی
ما
جت
ت ا

منی
ن ا
ود
نم

 

بدار آن  هرگز مباد روزی که تحقیر مدا بده نفدرت تبددیل و نتدایج زیدان      

 گیر ملت گردد )کردپا(.گریبان
 تهدید حاکمیت

ر ن
ه د
دش
خ

می
مو
 ع
 
رام
و آ
ت 
منی
م، ا
ظ

 

 دعوت تجمعات در برابر ظلم حاکمیت، تجمع اعتراضی برگزار نماییم )ملیون(.

هایمدان توجده نشدود، دوبداره تجمدع اعتراضدی برگدزار        اگر به خواسته

 کنیم )خبرگزاری جمهوری(.می
 تداوم تجمعات

مدوده و  یافته علیه یارسان بسترهای درگیری را فدراهم ن سیاست سازمان

 بینی کند )کردستان مدیا(.های  را پی تواند هزینهکسی نمی
 رعب و وحشت

مدیریت ناکارآمد و تبعیق، کرامت انسانی را مخددوش و مدردم را بده    

گدایانی تبدیل نموده که در انتظار کرم اربابان دولتدی هسدتند. شدورش    

 گرسنگان خارج از انتظار نیست )حقوق بشر کردستان(.

زدایی مشروعیت

 مسئوالن

های تقدابلی  گرایانه و همسو با تاکتیکهای فرقهمجمع فاز جدید فعالیت

 (اسالمیحاکمیت را طراحی و اجرا نموده است )مصاحبه 

کردن تئوریزه 

 مقابله

ت
می
حاک
ه 
علی
ام 
قد
ا

 

 زنند )مصاحبه حسینی(.به ضرر دولت و نظام حرف می
تخریب چهره 

 نظام

مدع، تدالش بدرای ایجداد نهادهدایی مسدتقل مانندد        از جمله اهداف مج

 نمایندگی مجل  است )مصاحبه علوی(.
 خواهیزیاده

رغم تذکر ناجا مبنی بر عدم نصب تدابلوی کفرآمیدز، افراطیدون آن را    به

 باالی درب گاوداری نصب نمودند )مصاحبه حسنی(.

مقاومت برابر 

 حاکمیت

 لی و امنیتی وارد نمودند.پنج تن با ضرب و شتم افراد، خسارات ما
تخریب 

 المالبیت

سوی مأمورین، چندد  پنج تن با حضور مسلحانه در شهر و تیراندازی به

 نفر را به شهادت رساندند )مصاحبه یون (.
 اقدام مسلحانه

نامه، در تقابل بدا حکومدت اسدالمی،    با پخ  شب 1382افراطیون سال 

 )مصاحبه آذری(.رویکرد معاندانه خود را بروز دادند 
 تشوی  اذهان
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 مضامين مقوالت مفاهيم هاداده

عنوان اقلیت مدذهبی و تحدت عندوان دیدن     سران مجمع معتقدند باید به

 های مجمع(.یاری به رسمیت شناخته شوند )بیانیه
ادعای دین 

ت جدید
دع
ب

 

الم
اس
با 
ک 
وژی
ئول
ید
ض ا

عار
ت

 

 ه به شرع اسالم اعتقادی ندارند )مصاحبه قدمی(.اهل حق

 ستیزیشرع ، نیاز دارند )مصاحبه رضائیان(.اهل حق به جای نماز

الم
اس
خ 
نس

 

 شرک دانند )مصاحبه آقایان(علی )ع( را خدا و اقطاب را هم معصوم می

 پرستیخرافه دهند )مصاحبه بیات(دانند و با آن نیاز میخروس را مقدس می

شدان از ضدد   گیریهای خارجی، شائبه خنارتباط سران مجمع با رسانه

 سازد )مصاحبه حسینی(الب را دوچندان میانق

ارتباط تشکیالتی 

 معاندین

ب
غر
ت 
مای
ح

 

ار
عم
ست
و ا
ار 
کب
ست
ا ا
د ب
یون
پ

 

 شود )مصاحبه سیفی(مجمع از جای دیگر )خارج( پشتیبانی می
همراهی 

 اپوزیسیون

خدرداد را   25نهاد و فرد حقیقی در حمایت از آیین یداری،   60بی  از 

 ی یارسان اعالم نمودند )کردپا(.روز همبستگی با کردها

های پشتوانه

 خارجی

کند که در مالقدات بدا   شیرین عبادی به دبیر کل سازمان ملل توریه می

 مسئولین ایرانی، حقوق دراوی  برجسته شود )همان(.

ادعای نقق 

 بشرحقوق 

وذ
نف

 

 ای دیگر هستند )خلیق(.افراطیون تحت القائات عده
پذیری از القا 

 غرب

تعدادی از افراطیون در خدارج کشدور سدکونت دارندد و ارتباطداتی بدا       

 اند )محمدی(.مجامع حقوق بشری گرفته

گسترش فعالیت 

 در غرب

گدوی  های معاند کردی پیوند دارد، نق  شخص سدخن مجمع با جریان

 مجمع در جبهه متحد کردی برجسته است )مصاحبه مرادی(.

پیوند با 

 های کردیگروه

جمهور به کرمانشاه، دهانشدان  طیون حماقت کردند و در سفر رئی افرا

 را به نشانه اعتراض دوختند )مصاحبه حسینی(.
 حماقت

حه
ابا

یی
گرا

 

می
سال
و ا
ی 
ران
ی ای

دگ
 زن
ک
سب
با 
ل 
قاب
ت

 

 چرا حکم آقای ثالث عجوالنه رادر و اجرا گردید؟ )کردپا(
حمایت از 

 هاگنابادی

 زدگیسیاست بازی افراطیون است )همان(.سیاست هر بالیی که سر ما آمده، از

مجمع با ایجاد یک کلونی متفداوت از اکثریدت، دارای یدک تشدکیالت     

 بسته است که در رأس آن مؤسسین هستند )مصاحبه حسنی(.
 مرید و مرادی

قه
فر
ی 
ند
رم
او
ب

ی
ا

 

هسته اولیه یارسدان پد  از جدذب هدواداران، در چهدارچوب مجمدع،       

 سازمان داده است )مصاحبه سالمی(.ساختار خود را 

ساختار 

 تشکیالتی

هددای عنارددر و از جملدده سددالگرد مجمددع احاطدده هدددایتی بددر برنامدده 

 هراسد )مصاحبه پیرامین(.خودسوزها دارد و از تهدیدات نمی

رفتار 

 دیکتاتوری
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 مضامين مقوالت مفاهيم هاداده

توان تالشی در راستای حرکت بده سدمت   مطالبات و رفتار مجمع را می

 ر نمود )مصاحبه آذری(.گرایی تعبیاقلیت
 گراییاقلیت

آنان مقید به نتراشیدن شارب خود بوده و در دفاع از این اعتقاد، سه نفر 

 خودسوزی نمودند )مصاحبه یاری(. 92افراطی در سال 
 تأکید بر ظواهر

 شوند و جذب بیرونی کم است.نسل به نسل اهل حقی می
زاد و ولد 

 ایفرقه

 گراخالل پذیرد )مصاحبه خلیق(.گر را نمیگروه اخاللاهل حق واقعی هیچ 

وذ
نف

 

هم
از 

قه
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ت 
ابا
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جا
و ای
ی 
تگ
یخ
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ی
ا

 

 نادانی زاده(.مجمع تفرقه انداخته، آنان نادان هستند )مصاحبه حسن

 آفرینیتن  تندروها به دنبال ایجاد تن  در جامعه هستند )مصاحبه مشعشعی(.

 افکنیتفرقه د تفرقه اهل حق هستند )مصاحبه بیات(.های افراطی درردجریان

 شدندوقطبی  باشد )مصاحبه رضوی(.هدف مجمع دودستگی اهل حق می

گانده، مجمدع را   هدای یدازده  راه ما عمل مجمع را قبول ندارد و خانددان 

 کنند )مصاحبه فرخ(.تأیید نمی
 اجماع مخالفین

دن
 بو
ود
طر
م

 

رویکرد اهل حق جمع زد. از هر اهدل حدق   جوسازی مجمع را نباید با 

 کند )مصاحبه حسنی(.سواد درباره مجمع بپرسی، آن را تأیید نمیبی
 اعتباریبی

 جوسازی ها نرویم.مسندنشین ما سفارش کرده دنبال جوسازی

بیگی با ردور بیانیده، برائدت خدود را از    در غائله میاندوآب، قطب آت 

 به آقایان(.افراطیون اعالم نمود )مصاح
 برائت اقطاب

کوشند خود را نماینده اهدل حدق   افرادی مثل س.ح )اعضای مجمع( می

 که اعتباری ندارند )مصاحبه خلیق(.جا زنند، در حالی 
 تشدید اختالف

بی
طل
صار

نح
ا

 

ها را به منزلم دعوت کردم و برایشان خدرج  مرتبه آن 2بنده  1392سال 

 یرفتند )مصاحبه حسینی(.دادم و نصیحتشان کردم، اما نپذ
 لجاجت

سالخوردگی و کهولت سن بیشتر سادات اهدل حدق، خطدر گسدترش و     

 کند )مصاحبه رضائیان(.استفاده این انشعاب را بیشتر میسو 
 انشعاب

ده
آین
وم 
لز

ی
از
س

 

های معقدولی بدرای   اقطاب و بزرگان فرقه باید از حاال به فکر جایگزین

 زی(.خودشان باشند )مصاحبه شهبا
 لزوم جایگزینی

احتمال دارد اعضای مجمع با تبلیغات مسدموم خدود بتوانندد در آیندده     

 عده بیشتری را به خود جذب نمایند )مصاحبه خاموشی(.

جذب اهل 

 هاحق

 التهاب جامعه اهل حق با تندروها همیشه ملتهب خواهد ماند )مصاحبه سماوات(.
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بندددی و نتددایج آن پدد  از تلخددیص و و دسددتهمهددم انتخدداب  داده 49در ایددن جدددول، 

 مقوله تدوین و درنهایت به پنج مضمون کالن تبدیل گردید. 13سازی، در قالب مفهوم

امنیت اجتماعی به معنای حفظ امنیت و موقعیدت مدردم از جاندب عوامدل مدؤثر در       .1

باشد. در اندیشه اسالمی، ایدن امنیدت را بایدد در سدایه عددالت، رعایدت       اجتماع می

 جو نمود.وحکام اسالمی، دفاع از مظلومان و برخورد با مجرمان جستا

های مرتبن بدا اعمدال   ایدئولوژی اسالمی مجموعه رهنمودهای اسالم و دستورالعمل .2

 شود.انسان است که در رفتار مجمع دیده نمی

کشدی فرهنگدی،   خدواهی و بهدره  گری، زیادهپیوند با استکبار و استعمار، نوعی سلطه .3

طلدب در برابدر عمدوم مدردم جامعده      اجتماعی توسن اقلیت محدود و نفع سیاسی و

 ها مشهود است.مشی آنهای مجمع و خنباشد که در برنامهمی

هدای  خصوص جنبده در سبک زندگی ایرانی و اسالمی، زیربنای بسیاری از امور و به .4

ه عددم تقیدد   شود و با توجه ببینی انسان به اعتقادات خود معنا میراهبردی، با جهان

 مجمع به اسالم، ساختار ابداعی در آن جاری است.

ای: با توجه به بافت تکثری فرقده اهدل حدق،    گسیختگی و ایجاد انشعابات فرقهازهم .5

خاندان معروف در این جامعه پذیرفته شده و ازدیداد آن   11در طول چند سده اخیر، 

ختارشدکن متوسدل   به هیچ وجه قابل تصور نیسدت. آنجدا کده مجمدع بده رفتدار سا      

گسیختگی فرقه، با مقاومت اقطداب نیدز مواجده    شود، ضمن ایجاد انشقاق و ازهممی

 است.

 ها دارد.پ  از خودسوزی بررسی روند کارکردهای کنشی فرقه، نشان از دگردیسی آن

  زا افزای  انسجام تشکیالتی و بروز وضعیت چال 

  نظام سیاسی تغییر رویکرد زیستی و طرح مطالبات غیرمنطقی از 

  ورود تدریجی تفکرات افراطی در بدنه فرقه 

 رو از مجمع حذف عنارر میانه 

 با مناطق کردنشین عراق. گسترش ارتباط 
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 ترين اقدامات و مطالبات مجمف عبارت است از:مهم

     مواضع خصمانه مجمع از قبیل تهیه طومار، بیانیه و سخنرانی انتقدادی خطداب بده

 ض به عملکرد حاکمیت مسئولین، تهدید و اعترا

  دعوت به تجمع اعتراضی مقابل مجل  شورای اسالمی و تشکیل زنجیره انسانی 

  حمایت از دراوی  گنابادی و قاتل محمد ثالث 

  درخواست بازنگری قانون اساسی 

  درخواست داشتن نماینده در مجل  شورای اسالمی 

  لزوم به رسمیت شناختن دین یاری 

 ن روزه سکوت دوختن لب و دهان و گرفت 

 های معاند ضدانقالب.پیوند با گروه 

  گدری،  کردن حاکمیت و مسئولین به ظلم، ناعدالتی، تبعیق، تحقیر، سدرکوب متهم

هددای نظددری، داشددتن تفکددر عصددر حجددری، خلددف وعددده، اعمددال سیاسددتتندد 

های فامیلی، های نجومی، سمتهای هزاران میلیاردی، ثروتیافته، اختالسسازمان

 بازی و مدیریت ناکارآمد.های دوگانه، رشوه، پارتیتابعیت

 

 گيریبندی و نتيجه. جمع4

رغم کثدرت جمعیدت  بده نسدبت سدایر فدرق،       واقعیت این است که جامعه اهل حق به

اسدت. بررسدی سدوابق     تاکنون تعارض کمتری با حاکمیدت سیاسدی و مندافع ملدی داشدته     

ری از این وقایع در خارج از جامعده اهدل   گیری بسیاهای فرقه، حکایت از منشأ شکلغائله

گیری آمیز از بیرون جامعه اهل حق منجر به شکلحق دارد. به بیانی دیگر، اقدامات تحریک

تعارضات شده است و شاید خَلق مجمع مشورتی فعاالن مدنی یارسدان نیدز مسدتثنا از ایدن     

ت )اقطاب، سادات و دیدگاه نباشد، جامعه اهل حق بر اساس این پژوه  به دو طیف اکثری

بدنه سنتی( و اقلیت )عنارر تندرو( قابل تقسیم است. اهل حق سنتی ضمن پذیرش قدانون  

رغدم اینکده   کند. بخ  زیادی از این طیف بده خود نیز تبعیت می اساسی، از فرامین بزرگان
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 بدرد. داند، به باورهای خوی  دامن نزده و در سکوت به سر مدی خود را جدای از اسالم می

در مقابل افراطیون هستند که با رراحت به انتقاد از حاکمیدت پرداختده و ضدمن برقدراری     

های خارجی، بدرای تحقدق مطالبدات غیدر منطقدی خدود تدالش        ارتباط با معاندین و رسانه

مذهبی بدودن،   کنند. طیف ارلی افراطیون، با تبرج خاستگاه عقیدتی خود و ادعای اقلیتمی

واهان حقوق سیاسی هستند. کمیت این طیف در حال حاضر بده  در تعارض با حاکمیت، خ

 باشدنسبت جمعیت اهل حق محدود می

تواند فضایی اعتراضی بدرای بخشدی از اهدل حدق کده گدرای  بده        سو میمجمع از یک

نیروهای افراطی دارند، فراهم کند و از سوی دیگر فررتی است برای مخالفینی که سنخیتی 

های اعتراضدی،  داشته، اما به دلیل ایجاد بستری مساعد برای فعالیتبا جریان اعتقادی فرقه ن

های بدون ارتباط معندادار بدا یکددیگر، در شدراین     کنند. نتیجه اینکه گروهدر آن شرکت می

توانند برای امنیدت ملدی   ، میشوند و با افزای  نیروهای تهدیدآفرینهم متصل میخاص به

مجمع، پیوند با مذهب و سوار شدن بر بستر اعتقادات خطرآفرین باشند. از دیگر مخاطرات 

رود کده مجمدع   ای و مذهبی فعال است، بدیم آن مدی  است. در این جامعه که تمایالت فرقه

جلوه معنوی به خود گرفته و با تغییر جهت و کداه  تقابدل بدا اقطداب، افدراد بیشدتری را       

 جذب نماید.

 

 راهکارهای پیشنهادی

اهل حق و مشهود در این پژوه ، مطالبات فرقه بوده که طدی  ترین مسائل ازجمله مهم

و افراطی  -رالح از طریق مراجع ذی -های معتدل سالیان گذشته، توسن نمایندگان جریان

تدوان بده   های به سرانجام رسیده آن مدی گیری شده و از نمونهپی -به رورت غیرقانونی  -

مسدتند بده   هدای نظدامی   در پادگدان موضوع لزوم عدم تراشیدن شارب سدربازان اهدل حدق    

اشداره   3/10/1392ن مدورخ  /4م//18/25/705بخشنامه ستاد کل نیروهای مسلح بده شدماره   

خواهانه طیف کدوچکی از  آید، مطالبات غیرمنطقی و زیادهنظر می تر بهنمود، ولی آنچه مهم

 توجده بده  قابدل   فرقه بوده که توسن افراطیون مطرح شده و از نظر قانونی و منطقی نیز غیر
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دیندی و مدذهبی در   عنوان یدک اقلیدت   یافتن فرقه بهرسد، ازجمله تقاضای رسمیت نظر می

قانون اساسی و یا دارا بودن نماینده مستقل و اهل حقدی در مجلد  شدورای اسدالمی کده      

اندداز شدود،   ردای این مطالبه جمعیت محدود، زمانی که بر جامعه اکثریت اهل حق طندین 

کده بندا بده شدراین اجتمداعیِ دوران معاردر، در        -بر قشر جوان و نوجوان فرقده  تواند می

مؤثر واقع شده و با تغییرات ماهیتی در درون فرقده، آسدیبی    -بردای از تردید به سر میحاله

 عمیق به حساب آید.

ها و تبدیل آن بده فرردت، بدرای    نتیجه اینکه مدیریت جامع فرقه با هدف حذف آسیب

های موجود از طریدق  اهل حق و حاکمیت اهمیت زیادی دارد. ارتقای ظرفیتجامعه سنتی 

های غیر قانونی افراطیدون مهدم   های سو استفاده بیگانگان و محدودسازی فعالیترفع زمینه

 رسد. برای رسیدن به این موفقیت، حاکمیت باید ضمنبه نظر می

 الف: حمایت از بزرگان فرقه 

 اطیون گوشزد نماید.ب: خطوط قرمز را نیز به افر
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 ومآخذ منابع فهرست

 فارسي منابف الف.

 قرآن کریم 

 ( پژوهشی درباره طوایف و غالت، تهران، سازمان تبلیغات.1374اسفندیاری اسکندر ،) 

 ( اقلیت1383افتخاری، ارغر ،).گرایی دینی، تهران، تمدن ایرانی 

 ( مجموعه رسائل اهل حق، تهران.1338ایوانف، و ،) 

 (، تاریخ فرق اسالمی و مذاهب کالمی، تهران، پایا.1382ا، غالمعلی )آری 

 ( ادیان جدید، مجله هفت آسمان، شماره 2002بارکر الین و ملتون گوردون ،)فصل پاییز.15 ، 

 ( آشنایی با فرق و مذاهب اسالمی، تهران، طه.1378برنجکار، رضا ) 

 ( مردم، دولت1378بوزان باری ،) ،پژوهشکده مطالعات راهبردی.ها و هراس، تهران 

 ( اسطوره اهل حق، تهران، آتیه.1377بهرامی، ایرج ،) 

 ( فرهن  علوم اجتماعی، تهران، کیهان.1370بیرو، آلن ،) 

 (، رساله رفع شبهات، تهران، حقیقت.1389حسین )تابنده، سلطان 

 ( بازشناسی تحلیلی نظریه1391تنهایی، حسین ابوالحسن ،)ران، علم.شناسی، تههای جامعه 

 الحقایق، تهران، جیحون.(، حق1373اهلل )آبادی، نعمتجیحون 

 (، در قلمرو تاریکی، تهران، ریاد شیرازی.1393نور، مرتضی و پوریانی، جابر )چشمه 

 ( داعیان پیامبری و خدائی تهران: فتحی1366چهاردهی، نورالدین ،) 

 ( ایران و رشد دین1384حمیدیه، بهزاد ،) ،فصل تابستان.35کتاب نقد شماره نماهای جدید ، 

 ( شناخت فرقه اهل حق، تهران، امیرکبیر.1382خدابنده، عبداهلل ،) 

 ( فرهن  جامع فرق اسالمی، تهران، اطالعات.1390خمینی، حسن ،) 

 ( ارول و مبانی روش1396خنیفر، حسین و مسلمی، ناهید ،). های پژوه  کیفی، تهران، نگاه دان 

 (، سرسپردگان، تهران، منوچهری.1362ی )الدین، محمدعلخواجه 

 ( آشنایی با فرق و ادیان، تهران، سازمان حراست کل کشور.1391داداشی آذر رسول ،) 

 ( تاریخ جامع تصوف کردستان، تهران، سامرند.1385روحانی، کمال ،) 

 ( دائرةالمعارف علوم اجتماعی، تهران، کیهان.1370ساروخانی باقر ،) 

 ( حریم حق، تهران، سها.1388سلطانی، محمدعلی ،) 

 ( پشمینه پوشان، تهران، نی.1387سیدین، علی ،) 

 ( فرقه2003سینگر، مارگارت تالر ،)( ش، ارفهان، دانشگاه ارفهان.1388ها در میان ما، وابراهیم خدابنده) 

 ( جریان1387شعبانی سارویی، رمضان ،).شناسی، تهران، فرهنگیان 

 ( علویان تر1393شکری، مرتضی ،)کیه از گذشته تاکنون، تهران، خبرگزاری فارس 

 (، خودکشی، تهران، اشرفی.1347جمع، حمید )راحب 
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 (، بزرگان یارسان، تهران، عطایی.1361زاده، ردیق )رفی 

 ( نامه سرانجام، تهران، هیرمند.1375زاده، ردیق )رفی 

 برار معارر.(، پژوه  و تحقیق، امنیت نرم، تهران، مؤسسه ا1389خانی، علی )عبداهلل 

 ( قبیله حیله، تهران، علیون.1390کافی، محمدمهدی ،) 

 ( سیر تمدن، مترجم پرویز مرزبان، تهران، دان .1958لینتون، رالف ،) 

 ( انسان و ادیان، نق  دین در زندگی فردی و اجتماعی، تهران، نی.1385مالرب، میشل ،) 

 ( اهل حق، تاریخچه، عقاید و فقه، ته1384محمدی، محمد ،).ران، پازینه 

 ( سیری کوتاه در مرام اهل حق، قم، حریم اسالم.1377مردانی، محمد ،) 

 ( فرهن  فرق اسالمی، مشهد، آستان قدس.1368مشکور، محمد جواد ،) 

 ( فرهن  معین، جلد دوم، تهران، امیرکبیر.1375معین، محمد ،) 

 ( آداب آل1374مقصودی، فریبا ،).حق، تهران، سها 

 ( ادیان جایگزین نوین در مغرب زمین، وعبدالرحیم گواهیش قم، بوستان کتاب.1385ملتون گوردون ،) 

 ( فرقه1390نگارش، حمید ،).های نوظهور، قم، پژوهشکده تحقیقات اسالمی 

 ( اسالم و تصوف، تهران، زوار.1341نیکلسن، ر.ا ،) 

 ( اهل حق چه می1373والیی، مرتضی ،).گوید؟ تهران، گلشن 

 ( فرقه1389همتی همایون ،) 284های عصر جدید، کیهان فرهنگی، شماره. 

 ( جامعه1390همیلتون، ملکم ،).شناسی دین، مترجم  محسن ثالثی، تهران، ثالث 

 ( فرهن  معارف اسالمی، تهران، کوم .1373سجادی، جعفر ،) 

 

 نامهمقادت ع فصلب. 
  74اره (، فصلنامه تخصصی فرق و ادیان، تهران، شم1396مؤسسه روشنگر )پاییز. 

 ( پیدای  فرقه1384معرفت ،)91شماره های دینی، جعفریان، مجید، گرایی در سازمان. 
 ( افراط1393عقل و دین ،)11قابل عقالنیت و شریعت، بهشتی، احمد، شماره گرایی نقطه م. 

 

 هامصاحبهج. 
   (، مصدداحبه بددا: حسددنی، قاسددم  مزینددانی،   1398الددی آبددان   1394مختدداری مرتضددی )فددروردین

هددادی  علددوی، علددی  اسددالمی، علددی  آقایددان، یددون   مشعشددعی، فددرخ  حسددینی، احمددد  آذری،  
رضدا، موسدوی، محمدد  بیدات، قاسدم       ، محمدد  مشعشدعی، داریدوش  خاموشدی،     رسول  رضدائیان 

یدداری، ابوالحسددن  سددماوات، احمددد  مددرادی، اسددد  رضددوی، کرمعلددی  سددیفی، عطددا  علددوی،      
مجتبددی  مقدددم، علددی  مسددلمان، معددراج  عزیددزی، مالددک  خلیددق، علددی  شددهبازی، مرتضددی        

 زاده، سیروس  حکمعلی، پرچم و محمدی، شکرعلی.حسن

http://ensani.ir/fa/article/journal-number/13141/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%AA-1384-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87-91
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