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 2003. 12. 10دكتر گلمراد مرادى                                 هايدلبرگ آلمان فدرال 
 

  ! زنان و اديان
   

ا حقوق زنان(   )توجيه گران دين در برخورد 
   

 مادر را برايم داشت و من از آنجاكه از سين شش بباال مادر ساده و بيسواد، اما در زمان خود فهميده ام، هم نقش پدر و هم
اورا بسيار دوست ميداشتم، لذا بعدها عالقمند شدم هر مطلبى را كه در رابطه با سرنوشت زنانى نظير مادرم، يعنى حقوق و 
رفتار با آنان درجامعه، بدست مى آوردم، بخوانم و به ناعدالتيهائى كه در زمان حيات پدرم در خانواده خودم به وقوع مى 

ن همانند خواب بخاطر مى آورم و در مسير زندگى نيز بسيار بدتر از آن ناعدالتى ها را بين زنان و مردان در ديگر پيوست و م
  . خانواده ها ميديدم، بيشتر پى ببرم

از آنجا كه مطلب را با حقوق زن در خانواده و قبيله خود آغاز كرده ام، لذا مجبورم براى حضور ذهن خوانندگان يك اشاره 
ى به تشكيل زندگى مشترك والدينم بنمايم كه بدون شك يك تصوراتى از روابط زنان و مردان قبايل بدست مى دهد كوتاه

  .كه احتماال اكنون هم باحاكميت قرون وسطائى درايران زياد هم غريب بنظر نميرسد
   

ستثنا در جوامع خاور زمينى و در آن مادرم دختر دائى پدر بزرگم بوده و پدرم حدود هشت سال از مادرم جوانتر بود كه اين ا
 سالگى اجبارا به عقد پسر عموى خود در آورده 25مادر شهر نشينم در سن ! برهه از زمان وصلتى غير عادى به نظر مى آمد

اما پدر ده . شده بود و يك دختر نيز ثمره ى آن ازدواج اجبارى است كه اكنون آن خواهر ناتنى من، بيش از هفتاد سال دارد
گويا تازه هنگامى كه از خدمت نظام يك ماهه . شينم، عزب بوده و بر عكس مادرم، او سواد خواندن و نوشتن را هم داشتن

ذخيره در آغاز جنگ دوم جهانى برگشته بوده، بشهر مى آيد و از برادر بزرگ مادرم كه در آن وقت رياست خانواده را بعهده 
او كه از مال و دارائى جز يك تفنگ دو تير و يك اسب نداشته است، آنها را . ى كندداشته است، تقاضاى ازدواج با مادرم را م
يك ال قبا و درعين حال فاميل ) به كردى(دائى آينده ى من، دلش بحال جوان . بعنوان شير بهاء به دائيم عرضه مى نمايد

من اورا براى تو نگاه داشتم و . يز با خود ببرتفنگ و اسبت را براى خودت نگهدار و برو زنت را ن”: خودش مى سوزد و مى گويد
لذا با من به لج افتاده و قهر كرده است و هم اكنون منزل پسر عمويم و . اجازه ندادم كه به فردى شهر نشين شوهر كند

ره مى چون مادرم از نظر اقتصادى مستقل بوده و با كار لباس دوزى با دست زندگى خود را ادا. ”خواهر خودت زندگى مى كند
حاالكه به خواست تو بايد به ده بروم و ”: نموده، لذا زنى سر كش و حرف نشنو به حساب مى آمده و به برادرش گفته بوده

بهمين دليل در منزل عمه ى من و پسر عمو ! ”زندگى چادرنشينى را آغاز كنم، پس درخانه تو به اين وصلت، بله نخواهم گفت
  !خودش با پدرم ازدواج نموده است 

آنگونه كه مادرم درايام كودكى ام برايم تعريف مى نمود، پدر بزرگم اولين فرزندش يعنى پدر مرا در سن هفت سالگى براى 
از آنجا ! در آن زمان مادرم دختر پانزده ساله و دم بختى بوده. فرا گيرى خواندن و نوشتن، به شهر به منزل دائيش مى فرستد

 ديگر وسايل فضا گرم كنى نداشته اند و شبهاى سرد زمستانى همه اعضاى خانواده، از كه خانه دائى بزرگ پدرم، بخارى و
جمله پدر و مادر آينده ى من براى جلوگيرى از سرما دريك اطاق دركنار هم ميخوابيده اند، يك شبى از شبهاى زمستان، 

گويا اينحرف ساليان ! گى برايت درست كنمتو كه بزرگ نيستى كه زنت شوم و يك خانه و زند: مادرم بمزاح به پدرم مى گويد
درازى توى مغز پدرم مى ماند و هنگامى كه بعد از بيست سال و اندى مادرم را نزد ميرزا اسداهللا عاقد غير معمم شهر و ده، 

اكنون كه من بزرگ شدم و تو : عقد مى كند و اورا سوار بر اسب خويش بطرف دشت ذهاب مى برد، خطاب بمادرم مى گويد
مادرم با وصف اينكه آن حرف را از سر مزاح ! م زنم شدى، پس آشيانه ام را درست كن و بخانه و زندگى ام سر و سا مان بدهه

گفته بوده و هيچ وقت چنين روزى را پيش بينى نكرده بوده كه سر نوشت او را به زندگى عشايرى و چادر نشينى بكشاند، اما 



وعده اش هم عمل نمود و تا هنگام مرگ، يعنى بيش از چهل سال پس از فوت پدرم، به او از آن ببعد آن را جدى گرفته بود و ب
متاسفانه با وصف عشق و عالقه بهم و فاميل بودن پدر و مادرم، بنا به تاثير فرهنگ پدر ساالرى و دينى، گرچه . وفادار ماند

ما با اين وصف حق و حقوق مساوى بين زن و مرد رعايت خانواده و قبايل ما وابسته به يك دين غير اسالمى، يارسانى بودند، ا
براى مثال هر گاه از جانب فئودالهاى خشك مغز و بى سواد . نمى شد و همان هرم سيستم فئودالى در خانواده نيز حاكم بود

 منزل، بنا بر عرف به پدرم ظلمى ميشد و يا ماموران دولتى با زور گوئى و اوامر غير منطقى اورا روحا آزار مى دادند، او در
گاهى اوقات . حاكم و تئورى روانكاوى سلسله مراتب و انتقال زور از باالئى به پائينى، دق دل خود را بر سر مادرم مى ريخت

. من بعنوان سپر بال به بغل مادرم پناه مى بردم و اين عمل من باعث مى شد كه از خشم پدرم كاسته شود و او كوتاه بيايد
د از تسلط بر اعصاب خويش از اعمالش پشيمان مى شد و از مادرم نيز عذر خواهى مى كرد و از او ميخواست البته ايشان بع

بدينترتيب مادر ستمديده ام، همه چيز را تحمل ميكرد و اينگونه رابطه ! هم شده او را ببخشد) تنها پسرش(حتا بخاطر من 
 نه فقط بين زنان و شوهران در ميان قبايل چادر نشين و عشاير، متاسفانه اينچنين روابطى هنوز هم. برايش عادى شده بود

بلكه در سراسر مملكت اسالم زده ما حاكم است و گويا بهمين دليل است كه امروزه ايران ركورد طالق و جدائى و يا خود 
  !سوزى زنان را، در سراسر جهان شكسته است

   
از آنجا كه اين . نگهداشتن زنان در جوامع دينى و مذهب ساالريستبحث ما برسر توجيه گران دين و نقش آنها در درظلمت 

مطلب بفارسى نگاشته مى شود و خطاب بفارسى زبانان زيرسلطه اسالم است، پس دراينصورت روى سخنم نيز با گردانندگان 
ا ناخواسته از دشمنان درواقع توجيه گران دين درهر جامعه اى، خواسته ي. دين حاكم درجامعه ايرانى وتوجيه گران دين است

زيرا هم اينان هستند كه مردم را در طول تاريخ از رسيدن به . آزادى و برابرى انسانهاى جامعه خويش ميتوانند بحساب آيند
اگر در اينجا از توجيه گران و . هدف غائى، اگر هم براى چند صباحى بوده باز داشته و هنوز هم  مى كوشند كه باز دارند

كم در ايران اسالمى انتقاد مى شود، حمل بر آن نيست كه ديگر اديان و رهبران آنان و توجيه گرانشان خوب رهبران دين حا
منتها اكثر مردم جهان به نسبت كم و بيش لگامى به سر توجيه گران و رهبران دين و . نه بهيچ وجه! و مبرا از هر عيب اند

اه و روش زندگى آنها را تعيين كند، ولى بر عكس اسالم نه اينكه راه مذهب خويش زده اند و اجازه نمى دهند كه ديگر دين ر
معينى را براى زندگى كردن خلقهاى زير سلطه خود نشان كرده است، بلكه هر فرد يا كسى از رفتن به اين راه سرپيچى كند، 

به درازاى تاريخ هميشه تعداد فراوانى بعالوه ى اينها، حكام و گردانندگان دينى و بويژه دين اسالم . با سر كوب سر و كار دارد
جاه طلب و مقام دوست يا خود فروش و افراطى بعنوان توجيه گر دين داشته و يا اجير كرده اند كه از همان آغاز يعنى از 

پس توجيه گرى مقوله . هزارو چهارصد سال پيش به اين سوى در شيره ماليدن بر سر عوام تبحر ويژه اى كسب نموده و دارند
بدين وسيله سران تن پرور مذاهب حاكم بطور كلى و دين اسالم در ايران بطور اخص، نه فقط سر كوب آزادى . ازه اى نيستت

انسانها با تكيه بر كالم خدا را، بلكه سر كوب و بزير يوغ كشاندن و رفتار برده وار با نيمى از افراد جامعه، يعنى زنان، در برنامه 
يه گران كنونى دينى، چه موافق و چه مخالف اين رژيم حاكم، نقش بسيار مهم ناجيان دين، و دراز مدت خود دارند و توج

در جامعه ايرانى همين قرن . دشمنى با آزادى و دمكراسى را ايفا كرده و مى كنند، اگر چه به ظاهر خودرا دمكرات مى نمايانند
  : ددينى مانن“ روشنفكران“اخير و اكنون مى توان از توجيه گران و 

جالل آل احمد، دكتر على شريعتى، سيد مرتضى مطهرى، مصباح يزدى، دكتر عبدالكريم سروش، دكتر ابوالحسن بنى صدر “
 سال گذشته 25و شخصى نظير جالل ستارى، كه تا بامروز براى بنده نا آشنا بوده، و دهها امثال ايشان را نام برد كه بويژه در 

در واقع به دليل احترام گذاشتن به باور توده هاى معتقد، بيش . ز زمين سر بر آورده اندهمانند قارچ در ايران اسالم زده ا
بنظر من بايد با شهامت به افشاگرى پرداخت و از جمله از اين توجيه گرانى . ازاين چشم بستن بر واقعيت ديگر جايز نيست

 را به مردم بگويند، و گر نه، باز كردن مچ آنان كه اكنون در حيات اند، خواست كه شرف انسانى را رعايت نموده و حقيقت
آقاى دكتر بنى صدر، پرسشى را ) اينترنتى(نگارنده چندى پيش در پاى سخنرانى پال تاكى. جدى و يك وظيفه انسانى است

ايشان . ندمطرح كردند ونظر ايشان را در رابطه با حقوق زنان درقرآن كريم وبويژه در سوره النساء والبقره و االحزاب خواست
برويد ”: مانند همه توجيه گران ديگر از پاسخ طفره رفتند و نگارنده را پى نخود سياه فرستاده و به روزنامه لموند حواله دادند

  ! ”ببينيد چه مقاله اى درتعريف و تمجيد ازاسالم نوشته است
   



 اين افشاگرى دانست كه با برخوردى كوتاه با بهرحال يكى از انگيزه هاى نگارنده اين سطور را هم ميتوان بخشى از وظيفه ى
يا بزبان “ خر كردن“بقلم همين آقاى ستارى كه به اصطالح عاميانه، براى “ سيماى زن در فرهنگ ايران“كتابى زير عنوان 

لى ايشان خي. ادبى تر، شيره ماليدن بر سر زنان، آن را نيز بهمسرش الله خانم تقيان، تقديم نموده است، آغاز مى كند
ناشيانه و با پر روئى در رابطه با حقوق زن در اسالم به يك نوع توجيه گرى دست زده اند كه اگر خودشان از نو، نوشته هاى 

نگارنده براى . خودرا در خلوت بخوانند، هم به ريش خود و هم به ريش آن كسانى كه به اين نوشته ها باور دارند، مى خندند
 متهم نشود و حرفهايش را بى پايه نگفته باشد، ميكوشد در حد امكان، توجيه گرى ناشيانه اينكه به بد دهانى و توهينگر،

  .ايشان را بطورخالصه و بر مبناى نكات ذكر شده در كتابشان توضيح دهد
ايشان در پيشگفتار كتابش زن را موجودى اسرارآميز كه همواره دو ساحت دارد، يعنى جمال و جالل عشق، و زشتى و 

به همه “: در چند سطر پائين تر براى عوامفريبى ميگويد........ رگ، معرفى مى كند، كه هم بار مى گيرد و مى زايد و پلشتى م
پس . ى اين جهات، زن، رمز طبيعت است و نگرش قوم به وى، نمودار آن كه چگونه راز طبيعت را شكافته و شناخته است

اين جمالت دهان پركن را فقط بخاطر . “...، شعر آن سرزمين اند، شگفت نيست كه در وصفش گفته اند زنان هر سرزمين
توجيه گرى آنچه كه در بطن قرآن عليه زنان آورده شده و براى انحراف ذهنى خوانندگان نگاشته است كه در كنار اين بر 

سندگان خارجى و يا جالب است كه ايشان اغلب، جمالت نيك در باره ى زنان را از نوي. رسى به آنها پرداخته خواهد شد
توجيه گرانى همانند خودش آورده و كمترين اشاره اى كرده است كه اين چنين جمالت بمذاق شيرين را در وصف زن از 

  ! كجاى كتب مقدس و قرآن كريم مى توان يافت؟
ن زن در چين، هند، از ناپديد شدن هشتاد تا صد ميليو“ نوول ابسرواتور“ ايشان با استناد به آمار سازمان ملل و بنقل از

اما اشاره نمى كند كه . افغانستان، بنگالدش، نپال، پاكستان، يونان، گينه جديد و تركيه دم مى زند و احتماال درست هم باشد
سالى چندين صد هزار زن و دختر در ايران اسالمى ازخانه فرار مى كنند، ناپديد ميشوند يا دست بخود سوزى مى زنند و يا 

و يا اگر عده اى از آنان قادر به فرار از مملكت ! يل واهى زنا و به شيوه قرون وسطائى سنگسار كرده و مى كنندآنهارا به دال
شوند چه بسا تعداد فراوانشان به چنگ قاچاق چيان جنايتكار و حرفه اى در بازار هاى كشورهاى همسايه عربى مانند كاال 

ايرانى در امارات ) زنان(دارالمبارك ها يا بازار فروش بردگان ه ها و بفروش برسند كه سر نوشت دختران جوان در عشرتكد
  . يك سويه بينى و توجيه گرى ايشان در همين جا ختم نمى شود، تازه اين اول كار است!  نمونه غم انگيز آنستعربى

نايه به اليزابت بادنتر استناد در در آمد سخن، ضمن يك تعريف و تمجيد از مقام و منزلت مادر و زن و قدرت و اعتبار پدر با ك
هرجا كه خداى قادر متعال، حكومت مى كند، مرد، حاكم دنيا ست و پدر، “: مى كند و اين جمله بسيار درست را مى آورد

ايشان از قول خود و در همين در آمد سخن در خصوص روابط زن و مرد در دوران دو هزارسال پيش ازميالد . “حاكم خانواده
كه زن، زمين است و مرد آسمان و آن دو خدا، زمين و آسمان را براى فرمانروائى بين خود قسمت كرده اند “: مسيح، ميگويد

بديگر . پس اين مقايسه نمى تواند بى دليل باشد. ما ميدانيم  كه در عرف زمين در مقابل آسمان بسى ناچيز و پست است. “...
يعنى همان چيزى كه بعدها در قرآن به شكل .  زمين بى خاصيت استسخن اگر از آسمان بر زمين باران خير نبارد، اين

البته . 22سوره البقره آيه . “....زنان شما كشتزار شمايند پس براى كشت بدانها نزديك شويد “ديگرى آورده شده كه 
آورى چندى از نظرات درهمين در آمد سخن كه بررسى موقعيت زنان قبل از اسالم را دربر ميگيرد، بسيار ناشيانه و با جمع 

منفى سياحان و محققان خارجى در رابطه با پايمالى حقوق زن قبل از اسالم، زمينه را براى توجيه گرى آنچه در سايه اسالم 
ايشان غافل از اين اند كه هدف زنان در دنياى امروز و قرن دجيتال مقايسه حقوق خويش در . بر زن ميرود، مطرح كرده است

ين مذهب نيست، بلكه خط بطالن كشيدن بر همه اديانى است كه اين حق مسلم انسانى را زير پا گذاشته و سايه آن دين و ا
بعالوه ايشان خودرا به كوچه على چپ مى زنند و نمى . مى گذارد و در زندگى روز مره ى انسانها دخالت مستقيم مى كند

از اينهم ! و موجودات اين جهان در حال پيشرفت، نه عقب گردبگويند كه جهان در حال تكامل است ) و يا نمى دانند(خواهند 
بگذريم، بفرض اينكه ما اگر بهمين مقايسه ايشان هم دل خوش كنيم، مالحظه خواهيم كرد كه مثال زرتشت با وصف اينكه 

به روشنى  سال قبل ازمحمد پيغمبر اسالم، ظهور كرده، بنا به اعتراف خودش درهمين كتاب مورد بحث ما 1250بيش از 
آن مرد يا زن كه از براى من، اى مزدا اهورا، بجاى آورد “: ازمساوات مردو زن سخن گفته است و به نقل از يسنا، آورده است

و كسانى را كه من به ). بدو ارزانى باد(از براى پاداش درستكردارى وى بهشت : آنچه را كه تو از براى جهان بهتر دانستى
بعالوه در دين زرتشت از شش ايزدان يا امشاسپند كه “ . همه ى آنان از پل چينوت خواهم گذشتنيايش شما بر گماردم، با



 قرن بعد محمد پيغمبر اسالم نه اينكه زن را نصف مرد بحساب 13اما ! سه زن و سه مرد هستند، صحبت شده است، همانجا
:  مكررش در نهج الفصاحه خويش، به مردان مى گويدآورده، بلكه اورا برده مرد و فرمان بردارش نموده و بنا به توصيه هاى

، ترجمه 220، صفحه 339جمله شماره (“ خطر ناكترين دشمن تو همسر توست كه با تو هم خوابه است و مملوك تو“
  )ابوالقاسم پاينده

: د مى گويدو يا بر عكس زرتشت كه زنان و مردان را همراه خود از پل چينوت ميگذراند و به بهشت مى برد، حضرت محم
اگر زن نبود، ”: و يا مى گويد) 219 صفحه 331همانجا شماره . (”درجهنم نگريستم و ديدم كه بيشترين مردمان آن زنانند”

  ) 653 صفحه 2358همانجا شماره . (”مرد به بهشت مى رفت
روسرى و رو بند مى پيچند، در واقع آن مسلمانان افراطى كه زنان خودرا درمنزل زندانى مى كنند و يا درچادر و مقنعه و 

بهترين مسجد زنان “. دقيق دستور پيغمبر خودرا اجرا مينمايند، زيرا محمد در همين نهج الفصاحه اينگونه خواسته است
اينكه زن در اتاق خويش نماز كند براى او بهتر است تا در “و يا اگر ) 474 صفحه 1532همانجا شماره (“ كنج خانه ى آنهاست

ماز كند، و اين كه در ايوان خويش نماز كند، بهتر است تا در صحن خانه نماز كند، و اينكه در صحن خانه نماز ايوان خويش ن
بديگر سخن بهتر است كه زن )   همان منبع622 صفحه 2207جمله شماره (“ كند، براى وى بهتر است تا در مسجد نماز كند

اگر زن، “: به زنان توصيه مى كند كه خادم و برده شوهران خود باشندو پيغمبر در همين نهج الفصاحه !! خانه را ترك نگويد
  )644 صفحه 2318شماره (“ حق شوهر را بداند، هنگام ناهار و شام او ننشيند تا فراغ يابد

اگرچه همه اديان به نسبت شدت و ضعف به زن تاخته اند، ولى محمد كه خاتم پيغمبران است و معموال ميبايستى پيشرفته 
 نسبت به زنان بمراتب  ،ز پيامبران قبل از خود باشد، نه اينكه اينطور نيست، بلكه بنا به آيات قرآن كه كالم خدايش استتر ا

يكى ) جهى(آئين زرتشتى گاهى زن را با دختر شيطان  گويند، بودا زن را تجسم شر دانسته است و در. پس رفته تر است
 1792 شماره(“ زنان، دامهاى شيطانند “ : استفرمودهپيغمبر اسالم ! ان پيشى گيرداين ادي سالم ازابراى اينكه . دانسته اند

 يهوديت و مسيحيت نيز با يك درجه تخفيف همين در هر حال اديان. ) همانجا789 صفحه 3153  و شماره534صفحه 
  .دنقضاوت را در مورد زنان دار

  .)برگرفته شده“ محمدزن ازنگاه “بيشتر نقل قولهاى فوق ازمقاله نادره افشارى (
   

براى توضيح و شكل گيرى “ احكام دين“آقاى ستارى در ادامه مطالب توجيه گرانه اش، در بخش : برگرديم به اصل موضوع
مثال پايمالى (“ نخست تاثير بعضى معتقدات كهن كه با آموزه هاى دين نو وفق يافتند“پايگاه اجتماعى زن بر اين باور است كه 

سرانجام تاثير ساختار سياسى و اجتماعى زمانه كه بطور كلى دگرگونيهايى را كه اسالم در وضع حقوقى زن . ..“و ) حقوق زن
قوانين نويسنده ميخواهد بفهماند كه . ”پديد آورد و نيز مساوات خواهى، دين نورا دچار مخاطره ساختند، يا درسايه انداختند

 و بعد براى توجيه اين مشكل رجوع ه و اين خود ايجاد مشكل مى كرد درتضاد قرار گرفته زنان با مساوات خواهىىاسالم
طبيعتا پيش از شرح چگونگى مناسبات زن و مرد در جامعه ى ايران پس از اسالم، بايد حكم “: ميدهد به قرآن و مى گويد

 چيزى ندارد كه بياورد،  شان ومنزلت زن ى درباره،ايشان چون در قرآن. “را بدانيم(!) قرآن درباره زن و شان و منزلت وى
. “او معتقد است كه زن مى تواند به مقام نبوت نايل آيد“: مى گويد) ق.  ه456 -348(اززبان يك محقق اسالمى بنام ابن حزم 

مردان به خرد و “: بگذريم از اينكه در چند صفحه بعد با رجوع به آيات قرآن به تضاد گوئى و بن بست بر مى خورد و مى گويد
 پس پيغمبرى زن از زبان ابن حزم فقط. (دبير آراسته اند؛ از اينرو، نبوت، امامت و واليت به ايشان اختصاص يافته استزور و ت

   ).!ه است، نه چيز ديگر بود و خانمهاى حزب الهى دلخوش كردن خانم الله تقيانى براباحتمال زياد
قرآن مى گويد “:  استناد نموده و آورده است1 و 21 آيات ايشان براى مساوات بين زن و مرد به سوره هاى الروم و النساء

  .“خداوند زن و مرد را درگوهر آفرينش، يكسان آفريده و طينت آنان را از يك آب و گل يا خميره ى يگانه سرشته است
آنستكه براى و باز يكى از آيات لطف الهى “: در اينجا ما براى صحت و سقم، عين آيات در سوره هاى ذكر شده را مى آوريم

شما از جنس خودتان جفتى بيافريد كه در بر او آرامش يافته و باهم انس گيريد و ميان شما رافت و مهربانى برقرار فرمود 
اى مردم بترسيد از پروردگار خود آن خدائى كه همه ى شمارا از يكتن بيافريد و :  سوره نسا مى گويد1و در آيه ) 21آيه ....(

خود اين آقاى ستارى بايد بخوبى بدانند كه دراينجا منظور از . “...لق كرد و از آن دوتن خلقى بسيار هم ازآن جفت اورا خ
زيرا همين خداوند در همين قرآن كريمش با صراحت . جفت و يا از يك جنس خلق كردن، مساوات و برابرى زن و مرد نيست



 كه خودشان هم براى توجيه گرى و تفسير به 34النساء آيه و به روشنى تمام برترى مرد را بر زن در البقره و همين سوره 
) نيرو وعقل(مردان را بر زنان تسلط وحق نگهبانى است بواسطه ى آن برترى “: ميل خود به آن استناد كرده اند، آورده است

پس زنان شايسته و كه خدا بعضى را بر بعضى مقرر داشته و هم بواسطه ى آن كه مردان از مال خود بايد بزنان نفقه دهند 
مطيع در غيبت مردان حافظ حقوق شوهران باشند و آنچه را كه خدا بحفظ آن امر فرموده نگهدارند؛ و زنانيكه از مخالفت و نا 
فرمانى آنان بيمناكيد بايد نخست آنها را موعظه كنيد اگر مطيع نشدند از خوابگاه آنها دورى گزينيد باز مطيع نشدند آنها را 

. “ كنيد چنانچه اطاعت كردند ديگر بر آنها حق هيچ گونه ستم نداريد كه همانا خدا بزرگوار و عظيم الشان استبزدن تنبيه
  .  قرآن مجيد ترجمه الهى قمشه ئى57صفحه 

اگر بود چرا خداوند فقط اين حق را به مرد داده و چرا نگفته زنان مردانشان . پس مساوات بين زن و مرد در اسالم بى مساوات
  ! نصيحت كنند و اگر گوش ندادند از هم خوابگى با آنان دورى جويند و غيره؟را

اين آقاى ستارى درجاى ديگر ازكتابش با رديف كردن تعدادى اززنان مشهور مانند؛ بلقيس ملكه سبا، سارا و آسيه همسران 
 مى خواهد به خوانندگانش بقبوالند كه ابراهيم و فرعون و مادران موسى و عيسى كه در قرآن از آنان به نيكى نام برده شده،

زن نه براى لذت و راحتى مرد خلق شده، بلكه بقول ايشان زن و مرد براى هم از بيابان عدم به بازار وجود آمده اند و زوجين 
 شما آنان پوشش شمايند و... “:  بدين شرح برهان مى آورد187مكمل يكديگرند و براى اين ادعا از سوره بقره نيمى از آيه 

در صورتيكه خداوند اين آيه را براى جلوگيرى از باصطالح بخطا رفتن مردان در ماه رمضان آورده است، . “...پوشش ايشانيد 
براى شما در شبهاى ماه رمضان مباشرت با زنان خود “: در كل آيه ى ذكر شده آمده است! نه حقوق مساوى آنان با زنانشان

ف شما و شما نيز لباس عفت آنها هستيد و خدا چون دانست كه شما در كار مباشرت حالل شد كه آنها جامه ستر و عفا
در گذشت ) مواقعه ى در شبهاى رمضان(زنان به نافرمانى، نفس خود را در ورطه گناه مى افكنيد لذا از حكم حرمت ) نزديكى(

يد و از خداوند آنچه مقدر فرموده بخواهيد و گناه شمارا بخشيد از اكنون در شب رمضان رواست كه با زنها بحالل مباشرت كن
و رواست كه بخوريد و بياشاميد تا آنگاه كه خط سفيدى روز از سياهى شب در سپيده دم پديدار گردد پس از آن روزه را به 

ست در مساجد مباشرت مكنيد اين احكام حدود دين خدا) ماندن يا بودن(پايان رسانيد تا اول شب و با زنان هنگام اعتكاف 
پس اين آيه هم . “زنهار در آن راه مخالفت مپوئيد خدا اينگونه آيات خودرا براى مردم بيان فرمايد تا باشد كه پرهيز كار شوند

  . هيچ ربطى به مساوات بين زن و مرد ندارد
 مقرر كرد كه تا حقوقى براى زن”اسالم، چنانكه بارها تذكار داده اند “: آقاى ستارى در ادامه توجيه گرى هايش آورده است

  كتابش زير 249و بعد رجوع مى دهد به نويسنده اى بنام حسن صدر در صفحه ” يك قرن و نيم پيش زن غربى آن را نبود
اكنون آقاى ستارى به جاى اينكه براى اثبات ! از روباه پرسيدند شاهدت كيست؟ گفت دمم. ”حقوق زن دراسالم”عنوان 

مثلى است !!  نمودن خوانندگانش دليل و برهان بياورد، پناه مى برد به يك توجيه گر ديگرادعاهايش، ازقرآن شريف براى قانع
واقع بينان و بويژه زنان مترقى و روشنفكر جامعه ما نيازى به ادعاها . چيزى كه عيان است چه حاجت به بيان است: كه گويند

ن قرآن كريم را به بركت ترجمه هاى متعدد به زبان و تفسير هاى حسن صدرها و سيد مرتضى مطهرى ها و غيره ندارند، آنا
هاى زنده دنيا در اختيار دارند و عملكرد نمايندگان خدا بر روى زمين هم در سر زمين خويش را به عينى مى بينند، پس اگر 

يراه گفتنها كه نثار اين حضرات جاه طلب و توجيه گر كمى حرمت قلم و بيان را داشته باشند و  به لعنت ها و نفرين ها و بد و ب
جان اربابان كليسا و روحانيون و محكوم به مرگ كنندگان؛ جوردانو برونو، گاليله وگاليله اى، منصور حالج، نسيمى، عين 
القضات و طاهره قره العين وديگران، مى شود، توجه كنند و كمى هم شهامت به اعتراف داشته باشند، نه اينكه دست از 

  .داشت، بلكه مبلغ راه و روش انسانى ترى براى انسانها خواهند شدتوجيه گرى بر خواهند 
پر روئى اين آقاى ستارى به آنجا رسيده كه پس از كلى تحريف كردنها و  دم زدن از حقوق برابر زن و مرد در اسالم و غيره 

  : بى پروائى مى گويدناگهان ماهيت واقعى خودرا، آنگونه كه او و هم كيشان مسلمانش مى انديشند، رو ميكند و با
اما اسالم كه براى زن، همپاى مرد، حقوقى قائل است، حقوق آن دو را عين هم نمى داند؛ به عبارتى ديگر برابرى و تساوى ”

، نه همانندى و يكسانى آنها را؛ چون معتقد است كه هر يك با ويژگى هاى (!!)حقوق زن و مرد را مى پذيرد و تصديق دارد
و ) مغز(مردان از لحاظ ساختمان دماغى ”: دليل اين ادعاى ايشان هم آنست كه. ” آفريده شده استفطرت و سرشت خويش

بدنى و اخالقى، نسبت به زنان، قويتر و فعالتر و متين تر مى داند و اسالم براين باور است كه روح عاطفه و احساس در زن، بر 
 مسئوليت نبوت مناسب تر دانسته است، يعنى مرد را از بعضى روح تعقل وى غالب است و بهمين جهت، مرد را براى التزام



؛ براى ”جهات بر زن كه برخى به ضعف شعور و قوت عواطف و احساسات هوس آميز ممتاز شناخته اند، بر تر مى شمارد
بود و خدا بر مردان را بر زنان افزونى و برترى خواهد ... ”:  كه گفته است228استدالل رجوع مى دهد به سوره البقره آيه 

در ادامه اين .  كه در پيش آورده شده، رجو مى دهد34و همچنين به سوره النساء آيه . ”هرچيز توانا و بهمه امور عالم داناست
چنانكه خواهيم ديد دليل اين رجحان دادن و فضيلت نهادن مردان بر زنان را تحمل بار سنگين ”در افشانى ها مى آورد؛ 
برخى هم وجه تفضيل و امتياز مردبر زن را، عقل وعلم و واليت گفته . و پرداخت نفقه، دانسته انداش زندگى از حيث تامين مع

مردان به خرد و زور (!). اند و استدالل كرده اند كه تفوق واستيالى مرد بر زن، به مانند سلطه ى واليت وحكام است بر رعيت
شهادت آنان هم در پيشگاه محاكم شرع . ه ايشان اختصاص يافته استو تدبير آراسته اند؛ از اينرو نبوت، امامت و واليت ب

محدوديتى كه زن سر تا پا مهر ) و اما..... (معتبر تر و دو برابر اعتبار شهادت زن است و حق طالق نيز على االصول با آنهاست 
مرد سپرده است كه از محيط عاطفه و عاطفت در اسالم دارد، در سه موضوع تعقلى است كه اسالم زمام آنها را به دست تعقل 

اين آخرى ها نقل قول از . ”حكومت و قضاوت وجهاد مى باشد: و احساس بايد جدا شود و موضوعات سه گانه ى نام برده
: در ادامه و در توجيه حق كشى در رابطه با ارث و سهم دختران و زنان، ميگويد. عالمه سيد محمد حسين طباطبائى است

. م االرث دختر را نصف پسر و سهم زن را نصف شوهر و حق خواهر را نصف حق برادر، معين كرده استمثال اسالم، سه”
فقها گفته اند، منطق نقصان ميراث دختران و زنان اينست كه در شريعت ”: براى توجيه گرى مى گويد) 11سوره النساء آيه (

و زن را به هيچ روى در .... ردوش مرد تحميل شده است اسالم، بار گران زندگى وكفالت مصارف ضرورى خانواده، منحصرا ب
  . كتاب آقاى ستارى43 و 42 و 41رجوع شود به صفحات . ”امور مادى و مشكالت مالى زندگانى، سهم و وظيفه اى نيست

 را خواندند، من اين مطالب را از آن نظر بطور كامل نقل قول كرده ام كه اگر خانمهاى حزب الهى و يا خود خانم الله تقيان آن
  !نگويند كه من چيزى را تحريف كرده و يا فقط مطلبى را آورده ام كه مورد ايرادم بوده است

قبل از توضيح در باره ادعاها و توجيه گرى هاى فوق، بايد عرض كنم كه اين طرز تفكر و اعتقاد به آن اندازه ازطرف توجيه 
ه بخشى از اعتقاد كل جامعه مرد ساالرى اسالمى تبديل شده و گران جاه طلب ومقام دوست تبليغ شده و مى شود كه ب

  .بهمين دليل پيروان آيت اهللا خمينى توانسته اند دو دهه و اندى، سوار بر مردم بمانند و تا امروز هم دوام آورده اند
معيار سنجش پيغمبر اسالم آنچه كه من از قرآن دستگيرم شده، : و اما نظر من در رابطه با گفتار فوق و اعتقادات آقاى ستارى

اكنون من و احتماال . مقايسه زنان عرب بدوى با مردان عرب بوده) زن و مرد(و آورنده پيام خدا براى ارزش يابى بين انسانها 
آيا اگر محمد پيامبر خدا، دنياى امروز را مشاهده مى كرد و مى ديد كه سهم بسيار بزرگى : هزاران مانند من خواهند پرسيد

تصاد جهان متمدن بر دوش زنان مى چرخد، يعنى مثال اگر زنان متخصصى كه در آلمان مشغول به كار هستند، فقط يك از اق
و اگر مى ديدند ! ساعت در روز دست از كار بكشند، اقتصاد اين كشور صنعتى را بمرز نابودى خواهند كشاند، چه ميگفتند؟

تند كه نه فقط مغزشان از صدها هزار مرد بهتر كار مى كند، بلكه حتا كه امروزه در سراسر جهان زنان بسيار فراوانى هس
آيا هنوزهم آياتى بر ايشان نازل مى شد كه خداوند مرد را بر زن برتر بداند، به ! بيشترين مخارج خانواده را هم بردوش دارند

مان معيار است كه براى زنان بدوى نمى دانم معيار سنجش آقاى ستارى در قرن بيست و يكم هنوز هم ه! دليل نيرو و عقل؟
البته نميخواهم حمل بر توهين شود و نمى دانم سطح آگاهى مذهبى و اجتماعى الله خانم تقيان ! عرب بكار گرفته شده؟

ولى اگر آقاى ستارى تمام زنان دنيا را با خواهران زينب كه گله گوسفند وار در ! همسر اين بزرگوار تا چه حدى است
خى ازمالهاى هم سطح مالحسنى، امام جمعه اروميه، مقايسه مى كنند و مى پذيرند كه زن عقلش از مرد حرمسراهاى بر

پس نمى توانم بپذيرم كه الله خانم همسر ايشان بغير از حرفهاى قصار شوهرشان (!) كمتر است و تابع احساسات هوس آميز
 شريك زندگى چنين شخصى با چنين تفكرى شدن از در غير اين صورت. چيز ديگرى را شنيده و يامطالعه كرده باشند

  . محاالت بود
آقاى ستارى بايد كمى بخودشان زحمت دهند و بغيراز قرآن مجيد، و نوشته هاى توجيه گران مذهب، كتب علمى وتعليم و 

 بر تر از يكديگر تربيتى راهم مطالعه كنند، آنگاه متوجه خواهند شد كه تعليم و تربيت و امكانات رشد است كه انسانها را
اگر آقاى جالل ستارى از قباى توجيه گران در آيد و خودرا از قيد ! مينماياند نه جنس ماده و يا نر بودن و نيروى جسمى آنها

و بند برهاند و بار دگر كتاب خويش را با دقت بيشتر مورد بررسى قرار دهد، بدون شك به تضادگوئى هاى بسيارى در آن پى 
  . خواهد برد



 چندين بار با نقل قول از 41د آورى مجدد اين نكته ضروريست كه ايشان از همان صفحه نخست كتابش حد اقل تا صفحه يا
ديگران و استناد به قرآن از مساوات و برابرى بين زن و مرد سخن رانده است ولى درآخر بايك گردش قلم همه مساوات و 

اما اسالم كه براى زن، همپاى مرد، حقوقى قائل است، حقوق آن ”: يزد و مى آوردبرابرى را با استناد به قرآن به زباله دانى مير
، نه همانندى و !)دركجا؟(دورا عين هم نميداند؛ به عبارتى ديگر برابرى و تساوى حقوق زن و مرد را مى پذيرد و تصديق دارد 

 برابر يك مرد بايد باشد و يا دو دختر به من نمى فهم اين چه برابرى و حق مساويست كه شهادت دو زن” يكسانى آنها را؛
  ! اندازه يك پسر از ارث پدر بهرمند شود؟

   
البته اين خواست و آرزوى ما، كه اين حضرات بزودى تصحيح شوند و دست از عوام فريبى بر دارند، هم اكنون يك رويا بيش 

ان ريخته اند، به اين زوديها جم و يا خشك آبى كه جالل آل احمدها، على شريعتى ها، مرتضى مطهرى ها، و ديگر. نيست
اسالم در عين حال كه با تبعيضات موجود ميان زن و مرد به شدت مبارزه كرده ”: على شريعتى بود كه مى گفت. نخواهد شد

البته ”: و يا مرتضى مطهرى در رابطه با تعدد زوجات گفته است” ....، از مساوات ميان اين دو نيز جانبدارى نمى كند (!!)است
در اينكه تك همسرى بهتر است ترديدى نيست، اما چون تك همسرى مطلق افسانه اى بيش نيست، يكى ازدو راه درپيش 

! اين نظريه يكى از فيلسوفان اسالم شيعه در ايران است. ”يا رسميت يافتن تعدد زوجات و يا رواج معشوقه بازى: است
نه پائين تر مى انديشند و آن هم فقط به سود مردان، بنا بر اين هر كارى غير متاسفانه چون گردانندگان اسالمى فقط به از ت

اگر كسى در جواب ادعاى مطهرى ! از آنچه آنها مى گويند، انجام داده شود، جز فحشا و فساد اخالقى و غيره بحساب نمى آيد
 شوهر بيشتر ميشوند و بنابر اين تعدد مبنى بر اينكه به دليل جنگ و كشته شدن مردان در يك سر زمين، تعداد زنان بدون

مى توان گفت در قومى كه شماره زنان بيش از مردان باشد، منع از تعدد ”: زوجات مجاز بايد باشد، و يا بگفته حسن صدر
اگردر كشورى مانند سودان كه تعداد مردان و پسران بيشتر از : ، مثال بگويد”زوجات، با تجويز و ترويج فحشاء مالزمه دارد

زنان هستند، تعدد شوهر دارى بايد باشد، چه خواهند گفت؟ آيا اين مسئله مورد قبول پيروان مطهرى ها وحسن صدرها 
  !خواهد بود يا آنان با شنيدن اين چنين پرسشى همانند فشفشه به هوا خواهند پريد؟
عايت مساوات بين زنان، استطاعت و و ر”: يكى از داليل مهم تعدد زوجات در اسالم را وضع اقتصادى ميدانند و مى گويند

يعنى اگر مردى از نظر مالى قادر باشد چهار زن را بطور مساوى اداره نمايد، مى تواند )  همين كتاب45ص . (”تمكن مالى است
 اند حاال اگر زنانى در دنياى امروز هم كم نيستند كه در آمد و علم شان بيشتر از مردان است و قادر! تا چهار زن اختيار كند

از نظر اقتصادى چندين مرد را نيز بطور مساوى خرج داده و اداره كنند، آيا ميتوانند نه چهار بلكه حتا دو شوهر را براى خود 
از آنجا كه در اسالم چنين عملى فساد اخالقى و فحشا بحساب خواهد آمد و عكس آن را عادى ! بدون شك نه! اختيار كنند؟

البته طرح اين مسئله بهيچ . وى بين زن و مرد زدن در اسالم يك شوخى و مزاح بيش نيستمى دانند، پس دم از حقوق مسا
وجه حمل بر تبليغ زنان چند شوهرى نبايد باشد، بلكه نظر نگارنده ضديت با اين قانون قرون وسطائى تعدد زوجات و مبارزه 

  . ى جدى با ظاهر سازى است و بس
 اين كتاب آورده شده، بياورم و 57 رسمى اسالميان را كه در پاورقى صفحه در پايان اين مقاله مايلم چكيده نظرات

  :پرسشهائى كه مربوط به همه خوانندگان هم ميتواند باشد ازهمه توجيه گران اسالمى كه درپيش ازآنها نام برده شده بنمايم
ضرورت هاى اقتصادى .  كندضرورت هاى اقتصادى است كه ارزش ها، اخالقيات و كفيت رفتارهاى جنسى را تعيين مى”

شيوه ى چند زنى، در مقايسه با شيوه ى . جامعه ى عرب، درجه بزرگى از آزادى زن را براى تامين توالد زياد اقتضا مى كرد
جامعه ى عرب بدوى، بى دفاع در برابر سختى ها و ناماليمات . چند شوهرى، از نظر توليد بچه، بازده به مراتب بيشترى دارد

ائى، از ميزان مرگ و مير بااليى بخصوص در ميان كودكان و نوزادان رنج مى برد، و مى بايست اين نقيضه را با زندگى صحر
قدرت نظامى و اقتصادى قبيله ها و طايفه ها، در جامعه اى كه از ابزار و ماشينهاى پيشرفته وسالح . توالد زياد جبران ميكرد

  هاى پيچيده محروم است، 
عالوه بر اين، موجوديت خام و ساده ى زندگى بيابانى و فقر مفرط قبايل . ار افراد آن بستگى پيدا مى كندتا حد زيادى به شم

بدوى به معناى آن بود كه يك كودك با هزينه ى نگهدارى كمى كه داشت، بتواند درتامين نيازهاى توليدى قبيله نقش 
جنگ ها و نبردها، جزئى ناگسستنى از زندگى قبيله اى .  بپردازدمفيدى داشته باشد، و به وظايفى از قبيل پادرويى يا چوپانى

اين وضع مخصوصا پس از آنكه اسالم شروع به تحكيم . بود و در فواصل مرتب، رخ مى داد و تلفات زيادى از مردان مى گرفت



ود كه برمردان عرب ، نتيجه ى اين غزوات تلفات سنگينى ب)گويا بدليل غزوات. (و توسعه ى خود كرد، بيشتر وجود داشت
وارد ميشد، وعدم تعادل نسبت بين زن و مرد حاصل از اين غزوات، با ورود دسته هاى بزرگ برده زنان اسير از نبردهايى كه 

  ساده ترين. مسلمانان در آنها فاتح بودند، بمراتب تشديد مى شد
از يك زن داده شود و به عالوه آنان بتوانند و طبيعى ترين راه حل چنين وضعى اين بود كه به مردان اجازه ى گرفتن بيش 

  ”. ....(!!)ازبين زنان اسير يا برده هرتعداد بخواهند، به عنوان زن، صيغه يا كنيز خانگى انتخاب كنند
را در رابطه با تعدد زوجات بپذيريم و بگوئيم در شرايط آن زمان ) نه آسمانى و كالم خدا(اگر ما بفرض اين توضيحات زمينى 

آيا چنين قانون مطلقى با وضع جهان امروز قابل اجرا است؟ آيا در ايامى كه زنان !  تعدد زوجات كار درستى بودهاعراب
موقعيت ويژه اى در جوامع مختلف كسب كرده و اكثرا داراى استقالل اقتصادى و اجتماعى خود هستند، مى توان از چنين 

نمى شد اين خداوند دانا از همه اسرار عالم و قادر مطلق پيش بينى رابطه و روش قرون وسطائى حرفى به ميان آورد؟ آيا 
چنين روزى را مى كرد و مى دانست كه روزى خواهد رسيد كه با تكنولوژى مدرن پزشكى و داروئى جلو مرگ و مير كودكان 

ش وحى ميفرستاد كه اين گرفته خواهد شد و زنان از قيد و بند وابستگى اقتصادى خودرا رها خواهند نمود و لذا به پيامبر
مثال بهمان زمان غزوات پيغمبر براى گسترش اسالمش كه بيشتر ! چنين قانون تعدد زوجات را محدود به زمان معينى بكند؟

براى پاسخ به چنين پرسشهاى منطقى از توجيه گران دين، بدون شك جز توجيه گرى چيز ديگرى ! مردان كشته مى شدند؟
جا براى جلوگيرى از طول كالم به اين بحث خاتمه مى دهم و بهمه زنان هموطنم توصيه مى نمايم اين در همين. انتظار نمى رود

يكم ماهيت توجيه : كتاب آقاى جالل ستارى را بخوانند و با قرآن مجيد مقايسه كنند، تا دو نكته مهم برايشان روشن شود
  ! را كه اسالم به زنان اعطاء فرموده است” ىحقوق”دوم . گران دين و شماطه و بزكى كه آنها از دين مى كنند

  با آرزوى پيروزى و نابودى عوامفريبى و ظاهر سازى در سراسر جهان
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 هاي مذهبي در ايران بعد از اسالمنگرشي بر سركوب اقليت 
  و بررسى كوتاه تاريخ يارسان اهل حق

  

  

  
 

 در يوتوبورى سوئد 2003سخنرانى در روز هفتم ژوئن 
   

  دوستان، هموطنان و هم قبيله ايهاى گرامى،
   

ه به گروهى ما امروز جهانى را مى خواهيم كه در آن ظلمى و ستمى و سر كوفتى به كسى يا به قومى و قبيله اى و بويژ
  :شاعر نامدار ايران ناصر خسرو ميگويد. ازانسانها با هرعقيده و مرام و مسلكى كه دارند، نشود

  ستم مپسند از من بر تن خويش        ستم از خويش بر من نيز مپسند
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 به نحوى نمى متاسفانه درطول تاريخ، گذشتگان ما ازاين جهان ايدآل كه از آن دم مى زنيم، بى خبر بوده اند و اگر هم
بهمين دليل اين بحث ما گفتاريست . خواستند تابع محظ باشند، مقاومت آنان در مقابل زورگويان اغلب با شكست روبرو شده

تاريخى درباره روند سركوب اقليتهائى در جامعه ايران كه تن به اسارت فرهنگ و آئين بيگانه اى ازهمان آغاز تسلط اعراب بر 
نمى دادند و در نتيجه اين اقليتها يا ايرانيان دگر انديش، در مقابل بر خورد خشن اعراب مسلمان و امپراتورى ساسانيان، 

در واقع ظلم و زور اعراب انگيزه اصلى در خيزش مردم و پيدايش . برترى طلب، بشيوه ى خود بمبارزه با آنها برخاستند
فيگرى و عرفان و نهضت دراويش تحت لواى فلسفه مكاتب و مذاهب متعدد غير اسالم عرب؛ از جمله رشد و گسترش صو

 خالى از فايده ها، آن مختصر تاريخبنظر بنده توجه به اين نكات و آگاهى ازتناسخ روح و طلوع مذهب يارسان و غيره بود كه 
ه اب بكلى، نظرى اجمالى بتاريخ اسالم، زمينه حمله اعر وعده و وعيد اديان بطوره اينجا نخست اشاره اى ب در. يستن

  بمردمان سرزمينهاى تسخير شده وجديد خودتحميل آئين   و مسلمان حاكميت اعراب همامپراتورى ايران ساسانى، بعد
ى بتاريخ نيز نگاهپايان  خلقهاى سرزمين ايران دربرابر ظلم و زورحاكمان عرب و درخونين مقاومت  سپس شرح كوتاهى از

 زير سلطه هكه امروز ايرانى. ، خواهد شدجامعه ايران  اقليت در-ان مذاهبار پيرواسفب و وضع )اهل حق (پيدايش يارسان
 و تحت كشتاره بتوجه و رعايت ابتدائى ترين حقوق انسانى، آن بدون  درافراطى دست و پا ميزند و روحانيون  رژيم اسالمى و

 در .د، بعناوين گوناگون اقدام ميشويارى آئين  پيروان و ازجملهى غيراسالمىمبلغان آئينها  وپيگرد قرار دادن دگر انديشان
 كه با اين جامعه يك حاكميت در مقوله دولت و، در رابطه با تعريفى از  انصافپوراينجا نظر محقق و نويسنده ايرانى، غالمرضا
تخاب دولت پديده ايست اجتماعى اگر زمام آن ازكف جامعه و ان“: او ميگويد. مبحث ما نيز در ارتباط است، بيان مى كنم

افراشته و  صاحب خود قدبر باالى سر است كه بر درون شيشه بيرون رفت، بمانند آن غول افسانه اى رها شده از اش كننده
به هيئت حاكمى خشن و اربابى غدار در مى آيد و بسود طبقه اى كه نماينده آن است بر مسند حاكميت مى نشيند و به خاطر 

 در آن روزگاران اساس حاكميت بربنا به اين تعريف ) 1.(“ براى خود حفط ميكندتسلط اقتصادى او، تسلط سياسى را نيز
همان طور كه در مذاهب حاكم، ترس از مجازات در روز قيامت حربه اصلى . ه بود استوارتسلط و توليد ترس از مجازات دولت
م همين رواج دادن و اجراى سياست يكى ازعلل ادغام دين و دولت درصدر اسالاحتماال رهبران دين بود و هنوز هم هست، 

وليد خليفه اموى مى “: مسعودى تاريخ نگار قرون وسطا مى نويسد. هميان مردم هم بود دنيا و آخرت در ترس و وحشت از
  اگر ‹: گفت

اين جوى ) 2.(›“اين ها بايد بترسند تا فرمانبردار باشند و گر نه توليد زحمت ميكنند. مردم را آزاد بگذاريم بر ما مى شورند
در اثر اين ترس و وحشت و نا آگاهى . بوده است كه مردمان سر زمين ما در آن با زندگى همراه با ترس و وحشت بسر برده اند

آنگونه . بوده كه در روند زندگى اجتماعى و تحوالت تاريخى، جريانات مذهبى قادر شدند وارد فرهنگ توده هاى مردم شوند
نيانگذاران دراوايل كار، همانندبرخى ازاحزاب سياسى امروزى، براى جذب هرچه بيشتر كه دركتب مقدس ديده ميشود، ب

ولى به مرور زمان كه با نفوذ تر ميشدند و . پيرو، نكات مثبتى را در قوانين آئينى خود گنجانده و تا حدودى رعايت مى كردند
در .  به سالح دست قدرتمندان بدل مى گرديدنددر دولتمدارى سهمى بدست مى آوردند، اغلب براى سركوب ناراضيان جامعه

  :اينجا نمونه هائى از برخى از اين اديان و كردارشان بطور عام، از آغاز پيدايش تاريخ بشريت تاكنون را، مثال مى آوريم
   

وان زرتشت اما مغهاى پير. بود“ كردار نيك، گفتار نيك و پندار نيك“ دين زرتشت در آغاز پيدايش، بسيار مردمى و مبلغ -
در سده هاى بعدى در خدمت حكام و پادشاهان و زورمندان قرار گرفتند و به سالح سركوب توده هاى زحمتكش تبديل 

همين تغيير روش انگيزه اى بود، كه انسانهاى عدالتخواهى مانند مانى و مزدك عليه مذهب حاكم برخيزند و دربرابر . شدند
گويند مانى قبل از اعدام، بر پاى . ن دهند و جان خودرا نيز دراين راه نثار كنندمغان منحرف ازخط زرتشت، ايستادگى نشا

  “.بر ويرانى جسم من آبادانى جهانى است“: چوبه دار بشاهپور ساسانى گفت
   

  دين مسيح نيز در برهه اى از زمان نضج گرفت كه امپراتوران خونخوار از به جان هم انداختن و كشتن انسانهاى برده بشكل-
عيسى مسيح آمد و اين اعمال را قبيح شمرد و بينوايان را محبت كرد و نان دهان خودرا با ديگران . نمايشى، لذت مى بردند

اما پيروان او كه در خدمت مستبدان و قلدران در آمدند، بر برده دارى موجود بحدافراط صحه گذاشتند وبعدها . تقسيم نمود
 گاههاى - يعنى هر صداى اعتراض را زيرنام، جادوگر يا مخالف با روش مسيح در بيداد.به بزرگترين جنايت تاريخ دست زدند



درگلو خفه كردند ودانشمندانى مانند گاليله را مجبور نمودند، )  ميالدى17 تا 12انكويزيسيون قرنهاى (تفتيش عقايد كليسا 
چندى قبل ازدادگاهى و محكوميت به ناحق ! تئورى گردش زمين بدور خود و خورشيد را چيزى دروغ و غير واقعى بنامد

گاليله، راهبى را بنام، جيوردانو برونو ايتاليائى، فقط بخاطر انتقاد از برخى از اعمال نا شايست كليسا و نپذيرفتن تبليغ مسائل 
  .خرافى، بحكم پاپ اعظم و كاردينالهاى اطرافش، زنده زنده بر روى خرمنى از آتش انداخته و سوزانده شد

   
 دين اسالم محمدى در جزيره العرب، آنگونه كه در روايات اسالمى آمده است، در آغاز تحوالت بزرگى در جامعه اعراب -

ازجمله در روايت . باديه نشين و روابط اجتماعى و اقتصادى آنان ايجاد نمود و شكل زندگى تازه اى به مردم آن ديار بخشيد
را بر ) برادرى و برابرى( تقبيح، زنده بگور كردن دختران، نجات داده و شعار مساوات است كه گويا جان نيمى از انسانها را، با

  . پرچم اعتقادى خود، نوشته بوده
لذا فقهاى اسالم نيز پس از تحكيم پايه هاى . اما اكثر جانشينان پيغمبر و خلفاى بعدى اسالم فقط به جاه و مقام فكر ميكردند

لحاد و زنادقه، هرصداى مخالفى را با يارى حكومتهاى حامى خود، با فجيع ترين شيوه قدرت خويش، زير نام مبارزه با ا
ابتداعى ترين حق انسانهارا لگد مال مى نمودند، زبانها را از حلقوم بر مى كشيدند، دست و پاها را مى . خاموش مى كردند

ر مشهورترين شخصيتهارا ماهها و سالها در بريدند و زنده زنده پوست انسانها را مى كندند وبراى عبرت مردم، تن بى س
  . ميادين بدار آويزان نگه ميداشتند

بدينصورت اديان و مذاهبى كه در آغاز كار شعار برادرى و برابرى ميدادند، هنگام تسلط بر اوضاع به شمشير دست ظالمان 
شد، امروزه نيز اسالمى بر ايران حاكم همانگونه كه در پيش ذكر . مبدل مى شدند و از توده هاى مردم روى برمى گرداندند

در واقع مذاهب در قرون وسطا با وعده و . شده كه ياد آور حكومت هزار و چهار صد سال پيشين عربها بر مردمان ما است
متاسفانه گويا اين شيوه . وعيدهاى تو خالى، بالئى را بر سر مردم ساده آوردند كه امروزه نيز آثار آن بخوبى ديده ميشود

رخورد انسانها، با همنوعان خود، روشى فطرى است، زيرا بعضى از سازمانها و احزاب سياسى نيز با شعار دمكراسى و حقوق ب
برابر براى توده هاى محروم، چيز ديگرى جز كسب قدرت در سر ندارند و كما كان اگر قدرت را بدست آورند، احتماال همان 

  .بران مذاهب انجام داده و ميدهندبالئى را بر سر مردم خواهند آورند كه ره
   

  :اشاراتى به تاريخ پيدايش اسالم
  اكنون پرسشى است؛ اسالم چگونه بوجود آمد و باچه حربى بر ايران غلبه نمود؟

در حال “ حرا“ ميالدى در غار 610يعنى بخوان در سال ) اقرا(آنگونه محمد پيغمبر اسالم ادعا كرده، آيه ى يك سوره علق 
وشش رسيده و او گويا هنگام برگشت از اين غار، اين باصطالح وحى را نخست با همسرش خديجه ى ثروتمند در مناجات، بگ

بدين ترتيب . خديجه نيز محمد را تشويق ميكند كه دعوى پيامبرى خدا و دين جديد خودرا برمال سازد. ميان گذاشته بوده
  .داره امور دنيوى را نيز دارد، گذاشته شودكوشش بعمل مى آيد كه پايه ى يك دين، كه همزمان ادعاى ا

 ميالدى با كمك ثروت سر شار خديجه وبيارى پسرعمويش على بن ابيظالب، 611محمد در سن چهل سالگى، يعنى در سال 
بعنوان اولين پيرو اسالم كه بعدها شمشير زن ماهر و نترسى شد، نخست بفكر جمع آورى هوادار و نيرو و سپس بشارت 

ولى عاقبت مكيان مخالف دين جديد، اورا مجبور .  سال درمكه با صبر به تبليغ تكخدائى پرداخت10او بيش از . اداسالم افت
 ميالدى به منطقه يثرب كه بعدها مدينه نام گرفت، هجرت نمود كه اين سال نيز، 622محمد در سال . بترك مكه نمودند

  . مبداء تاريخ اسالم قرار داده شد
ست، ميان دو قبيله اوس و خزرج كه رقيب و دشمن يكديگر بودند با وعده وعيدهاى فراوان آشتى بر قرار محمد در مدينه نخ

  بطوريكه . نمود و پشتيبان خود كرد
و نشان داد كه . .... او عمال و كامال در راس مدينه قرار گرفت“) 3:(اسالم شناس نامدار روس، پطروشفسكى، ميگويد

  . “ادى استسياستمدار داهى و با استعد
محمد در همان سالهاى نخست هجرت كه كمى بيشتر نيرو گرفته بود، بخودش جرات داد و نامه هائى براى هراكليوس، 

اگر چه اين حاكمان دعوت . امپراتور روم و خسرو پرويز ساسانى، پادشاه ايران نوشت و آنان را رسما به دين خود دعوت نمود



خويشتن دانستند، ولى چندين سال بعد خلفاى اسالم نه فقط قسطنطنيه را تسخير محمد را جدى نگرفته و حتا توهين ب
دليل غلبه اعراب پابرهنه برايران ثروتمند، نه آنطوركه برخى از . كردند، بلكه بر امپراتورى وسيع ايران نيز غالب آمدند

اه طلبى و بى توجهى پادشاهان و اكثر مسلمانان تبليغ مى كنند، در نتيجه ايمان بدين جديد بود، بلكه اوال؛ در اثر ج
جنرالهاى تن پرور ساسانى بود، كه با اخذ اجبارى مالياتهاى هنگفت از دهقانان كم چيز فقط درفكر پركردن خزانه خود 

بدين صورت مردم نيز روز بروز ناراضى تر از دولت و دين حاكم ميشدند و دوما؛ از جان گذشتگى اعراب فقير و پا . بودند
 براى بدست آوردن غنائم جنگى كه محمد هنگام تبليغ دين اسالم به گروندگان به دينش وعده مى داد، نقش عمده اى برهنه

  !آنگونه كه تجربه نشان داد، هدف اعراب غنائم جنگى بود، نه دين. را ايفا ميكردند
يران هرچه مى كشند، بدون اغراقگوئى، در امروزه در واقع مردمان جوامع اسالم زده خاور ميانه و بويژه مردمان سر زمين ما ا

زيرا به شهادت تاريخ، حاكمان و . نتيجه شكست هاى اوليه مردم در مقابل بيگانگان با فرهنگ بيگانه، ميتواند باشد
فرمانروايان مملكت چيزى، جز فشار بر رعايا و جمع آورى ثروت و خوشگذرانى و در فكر شكار بودن و اوقات را به بطالت 

دن، درسر نداشتند و مردم زحمتكش خلقهاى ايران نيز آنقدر دربحران زندگى روزمره ى قبيله اى خويش غرق بودند گذران
كه ديگر فرصتى براى آگاهى يافتن از اوضاع وخيم مملكت و سازماندهى تشكلهائى براى دفاع از منافع مشترك، باقى 

زاب سياسى وجود نداشتند كه مردم را تحت برنامه اى فراگير متشكل بعالوه در آن ايام مانند امروز سازمانها و اح. نميماند
از . تنها ايدئولوژى كه در كانون زندگى اجتماعى انسانها نقش تشكل سياسى امروز را بعهده داشت، ايدئو لوژى دين بود. كنند

بنابراين روشنفكران جامعه و . آنجا كه رهبران دين حاكم و صاحب نفوذ در ركاب پادشاهان وحكمرانان مستبد بسر مى بردند
در خدمت قلدران در (مردم عادى ازدين حاكم نيز روى گردان شدند و هرمسلك تازه اى كه ظاهر مى شد، بر آئين ديرين 

ه فاتحان عرب بر ايران غالب آمدند و با خشن ترين شيوه مردم مغلوب از اين رو، هنگامى ك. خود را ترجيح مى دادند) آمده
را به پذيرش آئين و فرهنگ خود مجبور نمودند، در اوايل بدليل دل خونى كه اين مردمان رنج ديده و مغلوب ازمغان زرتشتى 

پس از تغيير و تحول، مرهمى بر و حكام قلدر داشتند، كمترين مقاومت را در برابر دشمن نشان دادند، به اين اميدكه شايد 
اما همينكه اعراب تازه مسلمان، قصى القلبى و بى رحمى خودرا نسبت به خلقهاى مغلوب بيشتر به . زخم آنان گذاشته شود

در واقع يكى از داليل ديگر خيزش ايرانيان عليه اعراب، پى . نمايش گذاشتند، خيزشهاى ضد عرب و ضد اسالم آغاز گرديد
  براى آنكه هدف و ماهيت بنيان. يت دين اسالم نيز بودبردن به ماه

گذاران اين دين و خلفاى جانشين پيامبر نشان داده شود كه در حقيقت آنان فقط بفكر كسب قدرت و جهانگشائى و غنائم 
در كتاب يوم مورخ معروف مصرى، احمد امين، . جنگى بودند نه بفكر دين، دو نمونه زير از نوشته اسالم شناسان را مى آوريم

در اثر بى لياقتى آنان . صحابه ى پيغمبر، راجع به خليفه و جانشين پيغمبر اختالف نظر پيدا كردند“) 4:(االسالم آورده است
بخاك سپرده ) پيغمبر(و هنوز جنازه اش . ... بود كه پيش از دفن رسول خدا، بر سرجانشينى او باهم به مخالفت برخاستند

و نيز على دشتى، محقق ايرانى، در باره جاه و مقام . “يافتن بميراث او به سر و مغز هم مى كوفتندنشده بود كه براى دست 
تالش مستمرى است كه رياست . تاريخ اسالم جز تاريخ رسيدن به قدرت نيست..... “) 5:(طلبى رهبران اسالم آورده است

اين نمونه ها و دهها نمونه . “م وسيله بوده است نه هدفطلبان در راه وصول به امارت و سلطنت بكار بسته اند و ديانت اسال
ديگر نشان مى دهند كه خود صحابه پيامبر و رهبران اوليه اسالم هم از اهداف محمد آگاه بودند و هم خود مى دانستند كه 

ف اعراب بود كه چه بسا افشاء و رو شدن سريع اين اهدا. زبرا خود نيز همانطور عمل ميكردند. ماهيت و هدف اسالم چيست
خلقهاى ايران : با وصف نارضايتى هاى ايرانيان از حكام جبار ساسانى و مغان زرتشتى، بنا بگفته تاريخ نويسان عرب و ايرانى

بيش از چهار صد سال در مقابل اين فاتحان عرب و دين جديدشان مقاومت نشان دادند و نميخواستند با آئين كهن خود قطع 
كه در پيش ذكر شد، در آن ايام براى بسيج توده هاى مردم عليه جباران، بجاى تشكلهاى سياسى، ابداء آنگونه . رابطه كنند

پس ناراضيان سر . مذاهب واديان نو، غيراز دين حاكم، از موثرترين ابزارهاى سازماندهى مردم نا آگاه بمسايل روز بود
مى ديدند كه معجزه گر است، ذات خدائى دارد، دلير “ ناجى “زمينهاى مغلوب، تنها راه موفقيت آميز را دربرجسته نمودن يك

آنگونه كه تجربيات تاريخى نشان داده، اغلب موفق . و نيرو مند است و پيروان را شادى و نعمات معنوى جاودانه مى بخشد
ين جديدى ميشدند كه با برجسته كردن يك نجات دهنده، حتا مردم عادى و گوشه گير وغير متشكل را در چهارچوب آئ

در واقع از ابداء . بديگر سخن با سالح دين عليه دين به مبارزه بر خيزند. عليه فرهنگ و دين وارداتى بيگانه، بسيج نمايند
اين نوع اديان يا مذاهب نو در بطن اسالم و عليه اسالم كه مى توان اكثر آنها را، از جمله خوارج و غالت، سياه جامگان ابو 



المقنع، سرخ جامگان جاويدان و بابك خرم دين، اسماعيليان حسن صبا، قرمطيان حمدان قرمط و مسلم، سپيد جامگان 
عبداهللا بن ميمون قداح اهوازى، نهضت دراويش و در ادامه آنها پيدايش آئين يارسان و غيره را ازاين نمونه جنبشهاى ضد 

ود كه مسلمانان عرب بمردم مغلوب غير مسلمان و حتا اين مقاومتها اغلب ايستادگى در مقابل ظلم و زورى ب. اسالمى دانست
آنانكه “غالمحسين يوسفى در ابو مسلم سردار خراسان مينويسد؛ . تازه مسلمان يا بقول خودشان موالى، روا مى داشتند

فت بلكه با اين كارها نا گزير با رضايت و رغبت انجام نمى پذير. بدين اسالم در نمى آمدند مجبور بودند باج و جزيه بدهند
  بدون)  6(“. ...نيروى شمشير و تازيانه عملى مى شد

  .شك اين رفتار وحشيانه فاتحان عرب، سبب اصلى جنبشهاى خونين مردم بوده
   

  :جنبش خوارج و غالت

 پديد از همان ورود اعراب به ايران، جنبش خوارج از اولين مقاومتهائى بود كه در ميان لشگريان وفادار و صادق به اسالم على
يعنى خروج دوازده هزار نفر از سپاهيان على بن ابيطالب از اردوگاهش، بدليل صلحى با معاويه با نظر حكمين، كه بعدها . آمد

  . اين گروه به خوارج معروف شدند
تند كه را كافر مى دانستند و عالوه براين اعتقاد داش) ابو موسى اشعرى و عمرو عاص(آنان على و عثمان و معاويه و حكمين 

خليفه و جانشين پيامبر حتما نبايد عرب و از قبيله قريش باشد، بلكه حتا يك غالم و يا يك زن هم كه با تقوا باشد، مى تواند 
آنان . خوارج بنا به اين اعتقاد، خليفه اى نيز از ميان افراد عامى ودهقان براى خود انتخاب كرده بودند) 7.(به امامت برسد

اما مقاومتشان توسط على شكسته شد و . اويه، در برا بر سپاهيان على بن ابيطالب نيزصف كشيدندضمن دشمنى سخت بامع
. بعد از قتل على كه گويند، توسط شخصى بنام عبدالرحمن بن ملجم مرادى كه از خوارج بوده، انجام گرفت. تار مار گرديدند

وصيف از مبارزه خود عليه خلفاى اسالم و بويژه بنى اميه ولى با اين ت. خوارج به فرقه ها و گروههاى متعددى تقسيم شدند
فرقه اى از آنان كه بعدها باطنيان خوانده شدند، اسالم را ديگر دين اشراف و ستمگران ميدانستند و هيچ . كوتاه نيآمدند

مردمى شده كه ارزش بنظر خوارج اسالم چنان قلب ماهيت داده و آلت ضد . رابطه اى ميان آنان و دينشان با مردم نميديدند
 هجرى قمرى خوارج كه درروزگار 41درسال “: طبرى تاريخ نگار قرون وسطا ميگويد. اجتماعى خودرا از دست داده است

  .“برضد معاويه قيام كردند) سليمانيه امروزى دركردستان عراق(“ زور“گوشه گرفته بودند، درشهر) ع(على
ن با مهلب و ديگر سپهداران عرب بنى اميه در بالد مختلف، مى پردازد و از مسعودى تاريخ نگار ديگر بوصف جنگهاى خارجيا

شهرهاى خوارج چون سنجار و تل، اعفر كه در ديار ربيعه : يك يك شهرهائى كه در دست خوارج شورشى بوده، نام مى برد
به انصافپور . ك.ر(و ... رجى و است و سن و بوازيج و حديقه در ديار موصل است با كردان خارجى مقيم آذربايجان و اسلم خا

خوارج دوره دوم نه تنها از مردم ناراضى، بلكه براى هر چه “: دكتر زرينكوب تاريخ نگار معاصر ايرانى مينويسد). 177ص 
قابل ذكر است كه ) 8.(“بيشتر شدت بخشيدن به مبارزه خود براى بر انداختن بنى اميه، از راهزنان هم يارى مى گرفت

  .رج در سه مرحله مختلف بوده و هواداران آنها در ديگر جنبشهاى ضد عرب نيز فعاالنه شركت داشتندمبارزات خوا
   

آنها نيز با وصف ارادت . از جنبشهاى مذهبى اوليه ديگر، گروه غالت است كه بر خالف خوارج دست به مبارزه مسلحانه نزدند
شدند كه خالف دستورات اسالم حركت مى كرد، و فلسفه بيش ازحد به على و ستايش او تا حدخدائى، بانى مكتب نوى 

پس از اولين شكست خوارج، غالتيان حساب خودرا كشيدند و به تبليغات مخفى يا . تناسخ روح از اصول اوليه آن است
د در در واقع پيروان غالت، اگر علنا براى تبليغ مرام خود ظاهر مى شدند، نميتوانستن. سرمگوئى آئين خويش ادامه دادند

غالت ظاهرا خودرا زير پرچم شيعه افراطى پنهان مى كردند، ولى اينان بحلول روح وتناسخ اعتقاد داشتند و . امان باشند
درعوض تشريفات و مراسم ابدائى . معتقد به رعايت تشريفات دينى اسالم نبودند و حضور درمسجد را رد و نفى ميكردند

ه هاى معتقد به تناسخ روح و از جمله يارسانيان نيز بوده است كه ريشه عقيدتى از اصوال اين روش كليه فرق. خود را داشتند
  .فرقه غالت دارند

  
   



  :سياه جامگان ابو مسلم خراسانى
يكى ديگر از اولين مقاومتهاى مسلحانه و سازمان يافته در چهار چوب اسالم و در واقع عليه اسالم درهمان قرون اول و دوم 

سياه جامگان يا ابو مسلميان نخست جنبشى را عليه . اه جامگان به رهبرى ابو مسلم خراسانى بودهجرى قمرى، جنبش سي
ظلم و زور كارداران خليفه در ايران سازماندهى كردند و سپس هنگامى كه ابومسلم شهرت يافت و نهضت سياه جامگان 

چون عامل اين انتقال در اصل ابو مسلم . تقل كنندسراسرى شد، آنان توانستند كه خالفت از خاندان امويه به عباسيان را من
زيرا خليفه بناى دشمنى . بود، بدين دليل دستگاه خالفت بوحشت افتاد كه او روزى حتما سر خليفه را نيز زير آب خواهد كرد

ران محبوبيت كسب خليفه عباسى قادر شد او را كه در خراسان و سراسر اي. با ابو مسلميان و بهانه جوئى از ابو مسلم را نهاد
گويند هنگاميكه ابو مسلم از منصور خليفه . كرده بود، با حيله و نيرنگ به بغداد فراخواند و اورا با دسيسه اى بقتل رساند

خدا مرا بكشد اگر چنين : مرا براى مقابله با دشمن خود باقى بگذار، منصور در پاسخ گفت: عباسى تقاضاى عفو ميكرد و گفت
با قتل ابو مسلم، جنبش سياه جامگان با وصف مقاومتهاى موضعى، فروكش نمود و تا ! را بدتراز تست؟كنم، چه دشمنى م

  . مدتى خاموش گرديد
اكنون ببينيم، اين ابو مسلم كى بود كه دستگاه خالفت اسالم را به لرزه در آورد؟ متاسفانه از سال تولد يا محل تولد ابو مسلم 

برخى مورخان او را اصفهانى و .  ابراهيم بن بشر بن گودرز بوده، اطالع دقيقى در دست نيستخراسانى كه در اصل گويا نام او
ابو دالمه شاعر دربار منصور خليفه عباسى در قطعه شعرى او را ابو مجرم . يا عرب و يا آذزبايجانى و برخى نيز كرد خوانده اند

از قول منصور خليفه نقل كرده “: ن قرون وسطا، نوشته استدر هر صورت، طبرى، از تاريخ نويسا. و كرد زاده خوانده بود
اندكه وى يكى از سه خطاى بزرگ خودرا در زندگى، آن دانسته است كه ابو مسلم را در حالى به قتل آورده كه هر كس در 

و نيز ) 9.(“ته استاطرافش بوده فرمان بردارى از ابو مسلم را بر او ترجيح مى داده و از اين لحاظ خليفه وضع خطر ناكى داش
بزرگترين پادشاهان زمين سه تن “: آورده اندكه، مامون هفتمين خليفه عباسى حدود نيم قرن پس ازقتل ابو مسلم گفته است

  .“اسكندر و اردشير و ابو مسلم: بوده اند و آن كسانيكه به انتقال دولتى از خاندانى به خاندانى قيام كردند، يعنى
درشيعه و سنى بودن : عاصر، زرينكوب، دردو قرن سكوت از مورخان اسالمى نقل قول كرده استآنگونه كه تاريخ نويس م

  گوئى كتمان و راز پوشى معروف او بر همه مظاهر زندگانيش . ابومسلم، اين قهرمان نامى اسالم، شك و ترديد وجود دارد
“ سر مگو“ابو مسلم بعدها در ميان پيروان اهل حق يا بهرحال تصادفى نميتواند باشد كه اين راز دارى . نيز سايه افكنده بوده
نهايتا بيشتر مورخان در اين نكته اتفاق نظر دارند، كه ابو مسلم گرايش به بهدينى زرتشتى داشته و به . رواج پيدا كرده است

  .تناسخ روح قايل بوده است
، قيام مهر يان ) هجرى132( آفريديان -همزمان با جنبش ابومسلم و پس از قتل او جنبشهاى ديگرى از جمله خروج به

و شورش سنباديان، كه اين آخرى، بقول مطهر بن طاهر مقدسى، بخونخواهى ابو مسلم در نيشابور شورش كرد )  هجرى133(
و شورش اصحاقيان و استادسيسيان نيز بخون خواهى ابومسلم آغاز كردند، همه با پيروى از روش مزدك هويت طبقاتى و 

متاسفانه به دليل نداشتن اتحاد و دور . تند و ضديت با اسالم عرب و انتقام از خليفه در برنامه مبارزه آنها بودتوده اى داش
در ميان جنبشهاى پس از قتل ابومسلم تنها جنبش . نگرى، يكى پس از ديگرى از سپاهيان خونخوار خليفه شكست خوردند

 خواب را از چشمان خليفه بربايد و دستگاه خالفت را در ترس و سپيدجامگان بود كه توانست تا مدت زمان طوالنى ترى
  . وحشت و زير شمشير تيز دمكالس نگهدارد

   

  :جنبش سپيد جامگان
 ميالدى، جنبشهاى متعددى به 757 هجرى برابر با 137همانگونه كه اشاره شد، پس از قتل ابو مسلم خراسانى در سال 

له يكى از سرهنگان سپاه او بنام حكيم هاشم مقنع معروف به نقابدار كه بنا به گفته خونخواهى از او سازماندهى شدند، از جم
ابو جعفر نرشخى در تاريخ بخارا، مدتى نيز وزير عبدالجبار ازدى، والى خراسان بوده، پايه جنبش مذهبيى را نهاد كه پيروان 

به قولى جامه سپيد . سپيد جامگان شهرت يافتندآن، همانند پيروان مانى در دين زرتشت، لباس سفيد مى پوشيدند كه به 
حكيم هاشم مقنع براى جذب وگرويدن همه پيروان ابو مسلم . نشانه مخالفت با عباسيان بود كه جامه سياه بر تن داشتند

خليفه ) منصور(گويند ابو جعفر دوانيقى . بجنبشش، بشارت مى داد كه روح ابو مسلم در وجود خودش حلول نموده است



حكيم هاشم بعداز سالها از زندان آزاد شد و بمرو بازگشت و پس . سى از او بيم كرد و اورا به بغداد فرا خواند و زندانى نمودعبا
من آنم كه خودرا “: او گفت. ازمدتى تبليغ و دعوت در مرو، اعالم نمود كه ذات خدائى دارد و او خداى همه ى عالم است

 نوح و باز بصورت ابراهيم و باز بصورت موسى و باز بصورت عيسى و باز بصورت محمد و بصورت آدم بخلق نمودم و باز بصورت
و سپس بصورت ابومسلم و باز به اين صورت ) كه پس از او بصورت على و فرزندانش: در ترجمه الفرق بين الفرق اضافه شده(

 در جسم پاك ترين انسان را بر روى زمين تقريبا نظير اين سلسله مراحل تناسخى كه حلول ذات خدا)  10.(“كه مى بينيد
نكته تشابه قابل توجه ديگر آنست كه گويند؛ حكيم هاشم مقنع، هنگام . بيان ميكند، در اصول آئين يارسانيان نيز آمده است

 تن ازياران و مبلغان نزديك خودرا همراه 36تحت تعقيب قرارگرفتن نگهبانان امير خراسان و گذر از رود جيحون، فقط 
كه پيروان فراوانى درآن ديار داشت، همراه “ كش“او درآن سوى جيحون در قلعه خويش در ناحيه نخشب و دهكده . داشت

تاريخ نگاران نزديك به آندوره، جنبش سپيد . يارانش به تبليغ مرام خود و گرد آورى سپاهى براى حمله بعدى، پرداخت
 كه سرسختانه درمقابل خليفه مقاومت نموده، همين جنبش حكيم هاشم جامگان را درسه مرحله دانسته اند و يكى ازآنهارا

 فئودال بزرگ و بقيه اعراب غاصب زمينها در دهكده نمجكت به 15با كشتن موذن و . ق.  ه159مقنع ميدانند كه در سال 
 لشگريان خليفه در برابر)  ميالدى782( هجرى 161آنان تا سال . مبارزه مسلحانه خود در برابر خليفه شدت بخشيدند

حكيم هاشم مقنع گرچه بظاهر خونخواهى ابو مسلم را هدف اصلى مبارزه اش قرار نداد، ولى او . پيروزمندانه مقاومت نمودند
كه “مقنع دائم يك نقاب پرندين سبز رنگ بر چهره داشت و در باره آن مى گفت؛ . مقام ابومسلم را بمرحله خدائى رساند

 چون اگر چهره ام باز باشد احتمال آن مى رود پيروانم هنگام ديدن روى من غش كنند و از پوشاندن چهره ام ضروريست
  . “شدت نور كور شوند و يا بميرند

با همه اين توصيف حكيم هاشم . ولى بقول دشمنانش اين نقاب براى پوشاندن چهره زشتش و يك چشم كورش بوده است
سرداران سپاه خودرا از ميان روستائيان و دهقانان تهيدست برگزيده بود و مقنع نقابدار در بدو كارش كه همه سرهنگان و 

بمن بگرويد و بدانيد كه پادشاهى “همه به او وفادار بودند، نامه هائى نيز بهر واليتى نوشت و در آن نامه ها با صراحت گفت؛ 
در آخرين روزهاى مبارزه خود عليه گويند حكيم هاشم مقنع . “مراست و عز كردگارى مراست و جز من خدائى ديگر نيست

سپاهيان خليفه كه حصار قلعه اورا محاصره كرده بودند، تنورى از آتش آماده ديده بود و قبل از شكست نهائى در حالى كه به 
ز پيروانش وعده بازگشتش را داد كه آنها را ازظلم و زور خواهد رهانيد، خودرا در برابر چشم هزاران نفر از آنان و برخى ا

بعضى از . سربازان خليفه، به شعله هاى آتش سوزان سپرد و تا انبوه سپاهيان سر رسيدند، جسم او خاكستر شده بود
ق، از جمله ابوريحان بيرونى، جنبش سپيد جامگان را پيرو آئين مزدك ميدانسته است كه . مورخان نامدار قرن چهارم ه

تاد سال پس از اين شكست حكيم هاشم المقنع جنبشهاى ديگرى عليه در هف) 11.(مسلك توده اى و ضد اشرافى داشته اند
خلفاى اسالم در بغداد، از جمله جنبش خرمدينان، نهضت علويان معروف به سپيد جامگان سوم و نهضت زنگيان در جنوب 

  .غربى ايران شعله ور گرديد و تا طلوع نهضت قرمطيان در سراسر ايران ادامه داشت
   

  : سرخ جامگانجنبش خرمدينان يا
 201-192جنبش مهم اجتماعى مذهبى بعدى دوران اوليه اسالم درايران، جنبش جاويدان پور شهرك اواخر قرن دوم  

 223-201 سال 22هجرى قمرى بود كه بعدها بابك پور مرداس معروف به خرمدين رهبرى آنرا بدست گرفت و بيش از 
 آذربايجان و جبال كه بعدها كردستان خوانده شد، و مناطق مركزى ايران  ميالدى در ناحيه838 - 816هجرى قمرى برابر با 

عليه اشغال گران عرب وخلفاى اسالم رزميد، ولى عاقبت معتصم خليفه عباسى با تزوير و نيرنگ اورا دربند كرد و بطرز 
  شرح حماسه مبارزه و مقاومت خرمدينان و پايان غم انگيز زندگى و مرگ . فجيعى كشت

جنبش سرخ جامگان تقريبا . هبر اين جنبش مردمى، خود مقاله و يا كتابى است جداگانه و دراين بحث نمى گنجدبابك، ر
شبيه جنبش سپيدجامگان بود، منتها با يك تفاوت كه بابك رهبر اين جنبش بر عكس المقنع، هيچ وقت خودش ادعاى 

 از چاه بيرون آورد و نه وسيله ى انعكاس نور خورشيد پيامبرى يا خدائى نكرد و براى جلب توجه پيروانش، نه ماه نخشب
بعنوان تجلى نور خدا داشت و نه فرصت يافت كه خودرا به تنور آتش بيافكند كه پيروانش بيشتر به بازگشت او اعتقاد پيدا 

، بى باكى و كنند، آنگونه كه حكيم هاشم مقنع انجام داد، بلكه اكثريت مردم زحمتكش اورا به خاطر مقاومتش درمبارزه
مطهر بن طاهر . دليرى و توانائى معجزه آسا و مردم داريش، بحد پرستش ستايش مى كردند وبفرمانش گوش فرا مى دادند



مقدسى گرچه يكى از دشمنان سر سخت خرم دينان بود، اما در وصف مرام و مردانگى ونيكو كارى بابكيان چنين نگاشته 
  )12:(است

ميل دارند با نرمى و .  كه علم طغيان بر افرازند، خود دارى مى كنند، به پاكيزگى بسيار مقيدنداز ريختن خون جز به هنگامى“
قابل ذكر است، اين نيش .(!)  “نكوكارى با مردم ديگر آميزش كنند و اشتراك زنان را با رضايت خود آنان جايز مى دانند

ده، بلكه آن گونه كه انصافپور در نهضتهاى ملى و زهرآگين آخر جمله مقدسى، منحصر به اين تاريخ نويس اسالمى نبو
  ) 13:(او مى گويد. مذهبى آورده است، اين سالح همه تاريخ نگاران عليه مخالفان عقيدتى بوده است

در آن روزگاران چون حكام، ولينعمت اهل قلم و روشنفكران بودند و بر زندگانى و روزى دبيران و خبرنويسان و تاريخ “
ان غير آزاد خداوندگارى داشتند؛ هر آنچه از امور مصالح خويش را بر مراد مى ديدند به آن تقرير مى كردند نگاران و شاعر

چنانكه دبيران از بيم جان و خانمان نه فقط نمى توانستند سخنان شورشگران و مخالفان را منعكس سازند بلكه براى تحكيم 
لينعمت خود به توده هاى قيام كننده ناسزا هم مى گفتند و برايشان موقعيت خود و گاه براى خوشايند خداوندان دولت و و

  .“اتهام هاى ناروا و دور از حقيقت وارد مى كردند و درباره شان سخنان خالف واقع مى نوشتند
بهرصورت پس از مرگ جاويدان كه در جنگى زخمى شده بود و پيش از فوت به همسرش وصيت نموده بود كه روح او در 

لذا بنا به اين وصيت بابك پرچم مبارزه . ل خواهد كرد و او بايد بابك را بعنوان جا نشينش به مردم معرفى نمايدبابك حلو
متاسفانه معتصم، خليفه .  سال عليه خلفاى اسالم جنگيد22جاويدان را بدست گرفت و همانگونه كه گفته شد، بيش از 

، شاهزاده ايرانى، بابك را با نيرنگ به دام بياندازد و اورا با فجيع ترين اسالم، موفق شد با اهداء پول زياد و مقام به افشين
چون چشم “) 14:(خواجه نظام الملك وزير سلجوقيان در كتاب سياستنامه خود آورده است. شكل در بغداد به قتل برساند
. هيچ جواب نداد“ ان بكشتى؟اى سگ، چرا فتنه در جهان انگيختى و چرا چندين هزار مسلم“: معتصم بر بابك افتاد، گفت

چون يك دست ببريدند، دست ديگر در خون زد و در روى ماليد و همه روى را از خون . فرمود تا هر چهار دست و پايش ببرند
  :معتصم گفت. سرخ كرد

  آخر “: گفتند“ .در اين حكمتى است“: گفت“ اى سگ، باز اين چه علم است؟“
و دست و پاى من بخواهيد بريدن، و گونه مردم از خون سرخ باشد، و چون خون از شما هرد“: گفت“ بگوى، چه حكمتى است؟
من روى خويش به خون سرخ كردم تاچون خون از تنم بيرون شود، نگويند كه از بيم و ترس . ... تن برود، روى زرد شود

قوت اسالم بود؛ يكى فتح روم، دوم خواجه نظام الملك در ادامه ميگويد؛ معتصم را سه فتح برآمد كه هر سه . “رويش زرد شد
  .“بود) رفته(فتح بابك و سوم فتح مازيار گبر در طبرستان، كه اگر از اين سه فتح يكى بر نيامده بودى اسالم شده 

قابل ذكر است كه جنبش سرخ علمان به رهبرى مازيار بن قارن در يك برهه از زمان در شرق و غرب ايران با بابكيان هم 
دو سال پس از شكست بابك، مازيار بن قارن نيز گرفتار آمد و اورا در زير تازيانه كشتند، زيرا انكار كرد كه با . عصر بوده اند

خليفه جسد مازيار را هم در كنار پيكر خشكيده همرزم قهرمانش بابك بدار، . افشين شاهزاده ايرانى مكاتبه داشته است
خرمدينان نيز همانند پيشينيان خود به تناسخ روح قايل بودند و .  پيوستديرى نپائيد كه جسد افشين نيز به آنان. آويخت

نيز از خرمدينان ) سپيدجامگان(پيروان بومسلم و مبيضه “) 15:(شهرستانى در اين باره ميگويد. گويا مرام مزدكى داشتند
درست “و) كيش زرتشتى(“ ىبهدين“خودعنوان خرمدينى نشان ميدهد كه بايد حتى دردوران ساسانى مانندتراكيب . بودند
در هر حال ابن النديم در الفهرست نيز مزدكى بودن خرمدينان را تاييد مى كند و . “ايجاد شده باشد) كيش مزدكى(“ دينى

خرمدينان كه بسرخ جامگان شهرت دارند از پيروان مزدك هستند و در آذربايجان، رى ارمنستان، ديلم، همدان “: مينويسد
  . “پراكنده اند) يت شرقى كردستان آنروزىمركز وال(و دينور 

 هجرى بيشتر 332اكنون به سال “: مسعودى تاريخ نويس قرون وسطا در رابطه با پيروان خرمدينى در زمان خود مى نويسد
  )16.(“خرميان از فرق كردكيه و لودشاهيه هستند و اين دو فرقه از همه خرميان معتبر ترند

از اين سال بود كه انقالب .  هجرى قمرى جنبشهاى ديگر در برابر خلفا فرا گير نبودند254از شكست بابك خرمدين تا سال 
 270كه بزنگى ياران شهرت يافت و تا سال ) صاحب الزنج(سازمان يافته بردگان به رهبرى على بن محمد رازى زنگى يار 

 را براى ضعف خلفا و پايان حاكميت اعراب هجرى قمرى دوام آورد و يك دولت نيز در جنوب غربى ايران تشكيل داد، زمينه
سپه دار نامدار و “ على بن ابان“ : افزون بر اين در كتب تاريخى و از جمله تاريخ طبرى گاه مى بينيم كه. در ايران آماده نمود

 به دولت بردگان بزرگ زنگى ياران، از بحرين و يمامه به سوى رى سپاه مى برد و يا كردان كه با دربار خالفت در ستيز بودند،



مى خواست كه در منبرها به نام او ) كردان(زنگى يار خراج مى دادند و يا على بن محمد زنگى يار پيشواى بردگان از آنان 
اين نكات كه در البالى تاريخ ديده ميشود، نشانه آنست كه كردان نه اينكه در ستيز دائم با خلفاى اسالم ) 17.(خطبه بخوانند
خواجه نطام الملك زنگى ياران را نيز به مزدكى و بابكى بودن .  به جنبشهاى ضد خلفا نيز گرايش نشان داده اندبوده اند، بلكه
 سال صدو پنجاه و شش بار با سپاهيان خليفه نبرد كردند كه در نبردهاى آخرين 15زنگى ياران درمدت ) 18.(متهم مى كند

ر مختاريه، پايتخت زنگى ياران توسط سپاهيان خليفه، حكومت  هجرى قمرى شكست بدى خوردند و با تسخي270در سال 
 287اگرچه زنگى ياران و همه بردگان و مردم ستم ديده ديگر، از ظهور قريب الوقوع قرمطيان به سال . آنان برچيده شد

  . هجرى آگاهى نداشتند؛ ولى باز همچنان به ظهور نهضتى ديگر اميدوار مانده و چشم به آينده دوختند
طبرى تاريخ نگار . انگونه كه در پيش نيز اشاره شد، يكى از داليل شكست اين جنبشها همان نداشتن اتحاد بوده استهم

 هجرى ساالر صدهزار 270 - 250قرون وسطا خبرى دارد حاكى ازاينكه حمدان قرمط بنيانگذار قرمطيان كه در سالهاى 
ند كه براى مبارزه با دشمن واحد خود دريك جبهه متحد شوند شمشيردار بوده و از على بن محمد زنگى يار دعوت مى ك

  ) 19.(جواب موافق نميگيرد) متاسفانه(
   

  :جنبش قرمطيان از جبال كردستان تا احساء
همانگونه كه ذكرش رفت، تقريبا همه جنبشهاى اجتماعى مذهبى دوران اوليه تسلط اسالم برمناطق خاورميانه وايران، داراى 

در . هدف مشترك همه، رهائى از زير سلطه بيگانگان و مقاومت دربرابر پذيرش دين اسالم بود. ى بودندويژگيهاى مشترك
واقع مى توان جنبش قرمطيان را شكل تكامل يافته جنبشهاى ذكر شده قبلى دانست كه خود از طرفى با مبارزه مسلحانه 

رف ديگر با پرچمدارى جنبش صوفى گرى و دراويش، عليه حاكميت خلفاى اسالم و زير سئوال بردن حقانيت آنان و از ط
  .زمينه را براى رشد فلسفه يارسان و بنيانگزارى اين دين، آماده نمود

از آغاز قرن چهارم هجرى، پس از تاسيس دولتهاى “: آنطور كه برتلس مستشرق روسى در باره سابقه قرمطيان مى نويسد
ولى تاريخ . “منشعب شدند“ اسماعيليان“بمعنى اخص و “ قرمطيان“به “ باطنيان“فاطمى مصر و قرمطيان بحرين بود كه 

نويسان نزديك به آن دوره اعتقاد دارند كه آئين قرمطى منسوب به نام قرمط پس ازآنكه ميان حمدان قرمط درحدود سال 
شد و با روشى  هجرى با مركز دعوت اسماعيلى در اهواز اختالف افتاد، ازلحاظ تشكيالتى ازمذهب اسماعيلى جدا280

اين نظريه بيشتر مورد تاييد است، زيرا . مستقل در راستاى آرمانهاى اجتماعى وهدفهاى سياسى خود شروع به فعاليت كرد
  .باطنيان خود شاخه اى از اسماعيليه بودند و يا هر كسى در آئين تناسخ روح راز دار بود اورا باطنى ميخواندند

عى مذهبى كامال سازماندهى شده را به وجود آوردند كه با تشكيل سه حكومت؛ در هر صورت قرمطيان يك جنبش اجتما
 تا 297 هجرى و حكومت مصر و تونس به نام فاطميان از سال 396 تا 318 هجرى ومولتان هند از 366 تا 286بحرين از 

واقع آنچه كه به حاكميت در .  سال در مقابل خلفاى اسالم در بغداد ايستادگى نمودند264 هجرى قمرى، يعنى جمعا 555
اعراب در ايران مربوط مى شود، قرمطيان آن را باضعف روبرو ساختند كه عاقبت سلجوقيان ترك ايران را ازيوغ حكومت 

  .بر ايران خاتمه دادند) و نه اسالم( ساله اعراب 350خلفا رها نمودند و بحاكميت حدود 
   

  :غير مسلحانهآغاز علنى مكتب صوفيگرى يا ادامه مقاومت بشيوه 
در واقع شكل گيرى جنبش صوفيگرى و دراويش تقويت و گسترش شاخه غير مسلحانه از مبارزات طوالنى خلقهاى ايران 

اين جنبش كه . عليه سلطه گران عرب و دين آنها بود، كه بر مزار جنبشهاى شكست خورده سه قرن پيشين بنا نهاده شد
   و شبلى و ديگران آغاز و تا دوره بيشتر عرفانى و مقاومت منفى بود از حالج

ا اسلحه بر. سلطان سهاك بنيانگزار نوشتارى مكتب و دين اهل حق يارسان در قرن هفتم و هشتم هجرى قمرى ادامه داشت
اين نهضت فلسفه تناسخ روح، و برعكس دين اسالم كه پشيزى براى جان انسان قايل نبود، باال بردن مقام واالى انسانى تا 

حسين بن منصورحالج دقيقا در ايامى ظهور نمود و شعار انا الحق سر داد كه دين و دولت با تبانى همديگر، . ى بودحد خدائ
آنچه مى گويم با ديده عقل بنگر “: حالج به عقل انسان ارزش و اعتبار ميدهد و تاكيد ميكند. در برابر خلقها ايستاده بودند

  )      20: ( كندو در اين شعر او وجود خدارا نفى مى“ ...



         آنكه افسار عقل داد از دست       جز پريشانى، خود چه طرفى بست 
  هست؟“ او“: تا به حيرانى، دم زند)      هر يك از رازها، فريبى است تازه (

نگسار، س. در هر صورت در آن مناطقى كه مسلمانان دست باال داشتند با فجيع ترين شيوه با تناسخيان مقابله مى كردند
زنده زنده پوست كندن و درآتش شعله ور سوزاندن و دست و پا و سر بريدن، زير نام مبارزه با زنادقه و الحاديون در برنامه 

چندقرن بعداز حالج، سيد عمادالدين نسيمى را فقط بخاطر آن پوست كندند كه براى . روزانه اسالميان درمصدر قدرت بود
  )21:(نمونه مى گفت

  .“ هاى مرا بشنود منصور مست    هم بخون ما دهد فتوى وهم دار آوردگر اناالحق“
  : و يا در جاى ديگر گفته است

  “خدائى) دگر(بيرون زوجود خود خدارا     زنهار مجوى اگر               “
 بسنده مى شرح مبارزات صوفيگرى خود نيز يك بحث بسيار طوالنى و جداگانه است، زيرا در اينجا بهمين كوتاه سخن فوق

  .شود
   

  ):اهل حق(پيدايش يارسان 
اگر چه بسيارى از محققان خارجى و داخلى كوشيده اند، شناسنامه كهنه مهر پرستى و پاك دينى زرتشتى و مانى گرى و 
مزدكى گرى براى مذهب يارسان بدست دهند و آن را به دورانهاى قبل از اسالم برگردانند كه بدرستى و بحق اين آئين 

ى را از اسالم دورنگهدارند، ولى واقعيت آنست كه آئين يارى با وصف تشابهات و پذيرش نكاتى ازاديان پيش از اسالم، تناسخ
و “ سر مگو“كمترين ارتباط و همراهى با آنها را دارد و اين دين يك آئين ابدائى پس از اسالم است كه با مطرح نمودن فلسفه 

ازآنجا كه يارسانيان، مهر يا خورشيد را مقدس مى دانند و .  برجسته گرديده استتناسخ روح درمقابل دين وارداتى عربان
پاى بند به پاكى و راستى و درستى و مساوات و برابرى هستند، بهمين دليل محققان خارجى و خاورشناس را به اين راه 

  .كشانده كه ريشه مهر پرستى و مزدكى براى يارسانيان بجويند
يان، از اولين دراويشى كه علنا تئورى تناسخ روح را به شيوه امروزى يارسانيان مطرح نمود، بهلول بعداز غالت يا غلو گو

. كوفى يا قرمسى، معروف به بهلول دانا در اواسط قرن دوم تا اوايل قرن سوم هجرى يعنى دردوره خالفت هارون الرشيد بود
 هجرى قمرى بهلول را 188 الرشيدخليفه ى عباسى درسال هارون: عبدالحسين زرينكوب تاريخ نويس ايرانى آورده است كه

و گويند گاهى هارون الرشيد از اندرزهاى بهلول دانا ) 22.(دركوفه مالقات كرده وبسخنان عبرت انگيز او گوش فرا داده است
ت و بخاطر دورى بهلول كه ذات خدائى را در وجود انسان تبليغ ميكرد، حواريونى نيز داش. و داود طائى بگريه مى افتاده

  جستن ازخطر مرگ، خودرا به ديوانگى مى زد، در صورتيكه آنگونه تاريخ نويسان آورده اند، او يكى از دانايان زمان خويش 
بنا به فلسفه آئين يارى خداوند براى تماس با بندگانش و هدايت آنان در هر دوره اى كه الزم بداند، همراه مالئك . بوده است

اين ظهور خدا در جسم انسان را بدوره هاى كامل و .  ترين مخلوق خود بر روى زمين ظاهر مى شودمقربش درجسم پاك
دوره ناكامل مانند دوره بهلول و يا شاه فضل ولى، يكى ديگر از صاحب ذاتان يارسان و ديگران، كه . ناكامل رده بندى كرده اند

ميشود و دوره هاى كامل مانند دوره شاه خوشين و سلطان سهاك قادر به تشكيل ديوان عالى ياران حقيقت نبوده اند، گفته 
در تاريخ پيدايش جهان گويا . و غيره هستند كه با حضور خداوند برروى زمين، ديوان عالى ياران حقيقت برگزار مى گرديده

 بين طريقت و معرفت دو بار در عالم شريعت و يك بار در فاصله. پنج مرتبه اين ديوانعالى يا نشست بزرگ تشكيل شده است
  . و دو بار در عالم حقيقت

، )از زمان آدم تا دوره محمد(در فلسفه يارى آمده است كه يارسان به تكامل جهان در مراحل مختلف، مانند مرحله شريعت 
از (ت ونهايتا دوره ى حقيق) از زمان شاه خوشين تا دوره سلطان سهاك(، معرفت )از زمان على تا دوره شاه خوشين(طريقت 

يعنى يارسانيان مرحله يا دوره شريعت را اطاعت محظ مخلوق از خالق و دوره طريقت . اعتقاد دارد) زمان سلطان سهاك ببعد
را در جستجو و تعيين راه و طريق براى نزديكى انسان بخدا و معرفت را دوره عرفان و دورى و بيزارى ازخود خواهى و 

ه تكامل يافته تر خود شناسى و خداشناسى است، مرحله حق و حقيقت مى داند كه ماديات دانسته و دوره حقيقت كه مرحل
اما تقسيم بندى تاريخى را با حفظ اين مراحل و بنا به كتب مقدس . در آن، بقاء را در فنا، يا بقول بودا در نيروانا مى جويد



“ نگاهى گذرا بتاريخ و فلسفه يارسان“كتاب يارسان، به چهار مرحله به ترتيب زيرين تفكيك مى نمائيم، كارى كه بنده در
  :مشروحا انجام داده ام

   
مرحله تاريخى اول؛ از دوره على بن ابيطالب تا دوره شاه خوشين لرستانى را در بر ميگيرد كه از نظر فلسفه اعتقادى، آن را 

 ميالدى 661 ميالدى و قتل 598 تولد(آنگونه كه در كتب مقدس يارسان آمده است، على بن ابيطالب . مرحله طريقت نامند
امام اول شيعيان و پسر عمو و داماد پيغمبر اولين كسى در اسالم است كه اهل حقان اورا داراى )  هجرى قمرى40برابر سال 

در واقع بسيارى از صاحب نظران ملت شناس و . بهمين دليل به يارسانيان على الهى هم مى گويند. ذات خدائى ميدانند
مور مذاهب براين باور اند كه چون مسلمانان درآن ايام هيچ مسلك غير اسالمى را تحمل نميكردند، بنابر اين محققان در ا

همين . پيروان يارى مجبور بوده اند خودرا بزير پرچم محبوب ترين شخصيتهاى اسالم بكشانند كه از آزار آنان در امان بمانند
درصورتيكه اينطور نيست ! ست كه گويا اينان از شييعيان افراطى و مسلمانندكار، بسيارى از محققان را به بيراهه كشانده ا

  پيروان يارسان دراين مرحله و بعدها نيزبه پيروان . ومرام ومسلك يارسانيان بامسلمانان كامال متفاوت است
 در لذا آن را بصورت سر. ندزيرا اينان مجاز نبودند آئين و مرام خودرا درمالء عام بيان و تبليغ كن. معروف شدند“ سر مگو“

  .سينه خويش نگاه مى داشتند
   

شاه خوشين . مرحله تاريخى دوم؛ از دوره شاه خوشين تا آغاز دوره سلطان سهاك بوده كه به دوره معرفت معروف است
  لرستانى كه همانند عيسى مسيح 

جهت بيان عرفانى و ذكر در مراسم ) تنبور(موسيقى از مادرى باكره بدنيا آمده بود، از اولين رهبران يارسان بود كه از آالت 
همزمان )  ميالدى1074 تا 1014 هجرى برابر 467-406(تولد و غايب شدن شاه خوشين . مذهبى يارسان استفاده نمود

بود باضعف خلفاى اسالم دربغداد وحاكميت عزنويان وسلجوقيان كه اين سالطين ترك نژاد، در مناطق لرستان و كردستان 
بهمين دليل اين واليات، بصورت مركز جنبش صوفيگرى و دراويش در . ر نشين، چندان تعصب مذهبى نشان نمى دادندامي

بنابر اين شاه خوشين كه گويا نهصدشاگرد يا همراه داشته است، علنا در اين سر زمينها شفاها و حضورا . آمده بود
او درباره برخورد با منتقدين خويش . بليغ مرامى خود پرداخته بودهدرشهرهائى مانند همدان و دينور و كرمانشاه و غيره به ت

  من آن درم در ويران ها گنجم       سخندان و سخن فام و سخن سنجم“: مى گويد
  )          23(“ سرحلقه ده و دو و چهار و پنجم       از كور و نابينايان نمى رنجم

اسفانه روشن نيست شرح مرام و فعاليت دينى خودرا ثبت نكرده اند و آن  دراويش يا حواريون شاه خوشين به داليلى كه مت
با در نظر گرفتن جو حاكم مى توان داليل آن را بدين ترتيب توضيح داد . را سينه به سينه به نسلهاى بعد از خود رسانده اند

وى از همان سر مگو، مجاز بوده اند كه كه يا آنان باسوادى درميان خودنداشته اند كه اين وظيفه را انجام دهد و يا با پير
در دفاتر يارسان قيد گرديده كه بابا طاهر عريان و با سواد، همزمان با . مسائل را فقط به افراد محرم و قابل اعتماد برسانند

 خوشين متاسفانه اين مسئله نمى تواند درست باشد، زيرا شاه. شاه خوشين لرستانى و حتا گويا يكى از حواريونش بوده است
 410 هجرى قمرى متولد شده و بنا به سند تاريخى هنگامى كه فقط چهار سال عمر داشته يعنى در سال 406در سال 

در هر حال اشعار و روايات دوره شاه خوشين و پيروانش كه امروزه در دست است، . هجرى قمرى، بابا طاهر فوت نموده است
در فاصله بين دوره شاه خوشين و سلطان سهاك دراويش ديگرى مانند . انددر زمان سلطان سهاك به رشته تحرير در آمده 

بابا نائوس جاف و بابا سرهنگ دودانى ظهور نموده اند و هركدام از اينان گويا مامور و موظف بوده اند ظهور سلطان سهاك و 
  . دوره حقيقت را به پيروان بشارت دهند

   
اين دوره كامل را به دليل حضور . آغاز دوره سيد براكه گوران را در بر مى گيردمرحله تاريخى سوم از دوره سلطان سهاك تا 

و تدوين مرام و ) ديوان عالى ياران حقيقت( پير در اورامان و تشكيل جم بيا وبس 72خداوند و چهار مالئكه و چهل تنان و 
حقان دردوره سلطان سهاك بمرحله پس يارسانيان يا اهل . مسلك يارسان به شكل نوشتارى، آغاز دوره حقيقت گويند

حقيقت رسيده اند، زيرا سلطان سهاك دستورات و مراسم دينى را براى پيروان خود دريك دفتر يا كتاب مقدس بنام ديوان 
  .گوره يا نامه سرانجام به همراه يارانش به رشته تحرير در آورده اند



 سال نيز عمر نموده و در سال 130كه گويا )  ميالدى1400 تا 1270 هجرى فمرى برابر 803 - 670(ظهور سلطان سهاك 
  امير تيمور )  ميالدى1385( هجرى 788

لنگ در راه خرم آباد به تبريز در كوههاى اورامان به حضورش بار يافته است، در شرايط تاريخيى بوقوع پيوست كه اروپائيان 
ت داده بودند و مغوالن خونخوار بر سراسر خاورميانه در جنگهاى صليبى شكست خورده بودند و شهر مقدس بيتلهم را از دس

در اين برهه از زمان بود . و ايران تسلط داشتند و مركز قدرت اسالم در دست مغوالن و نوادگان تازه مسلمان شده آنان بود
  كه امكاناتى براى رشد جنبش صوفيگرى و توسعه مكتب تناسخ روح و در لواى اين مكاتب طرح مسائل 

در چنين جوى، سلطان سهاك فرزند شيخ عيسى برزنجه اى در كوههاى اورامان كردستان در .  بوجود آمده بوداجتماعى
 ميالدى، مكتب يارسان و قوانين و دستورات مذهبى آن را به 1369 تا 1301 هجرى برابر با 770 تا 700فاصله سالهاى 

ر كوههاى صعب العبور اورامان يكى از عواملى بوده كه چه بسا مكان گزيدن د. شكل امروزيش پايه گذارى و تدوين نمود
در عوض اين كوه . وقايع نگاران زمان نتوانسته اند به او دسترسى پيدا كنند و در نتيجه به ندرت در تاريخ شرحش آمده است

 اسالم و دور البته با تمام اين توصيف و ضعف نسبى.  نشينى حسنى ديگر داشت كه دور از چشم قدرتمندان متعصب هم بود
از ديد حاكمان مستبد، نه اينكه اينان در امان كامل نبودند بلكه ديگر مذاهب اقليت حتا آنهائيكه داراى كتاب باصطالح 

اين اقليتها به عناوين . آسمانى هم بودند، موقعيت بسيار درخشانى در همسايگى متعصبان و افراطيون مسلمان نداشتند
اگر چه سلطان سهاك، پيروان و حاميان فراوانى . ى مسلمان و افراطيون خشك مغز بودندمختلف تحت پيگرد قدرتهاى محل

حتا در ميان مسلمانان سنى مذهب هم داشت، ولى مدام به بهانه هاى گوناگون او و حواريونش تحت اذيت و آزار قرار مى 
شان مسلمان سنى مذهب آنها و از جمله گرفتند و عاقبت نيز بدست همان مسلمانان متعصب به اين بهانه كه بيشتر هم كي

حورايون مهم . يكى از سر كردگان كرد بنام پير ميكائيل دودانى را به آئين خود كشانده است، درفرصتى به قتل رسانده شد
ز سلطان سهاك از اورامان گريختند و به كوههاى داالهو، به مكانى معروف به سرانه پناه بردند و نوشته هاى مذهبى خودرا ني

با وصف گذشت هفتصد سال از تاريخ نگارش اين نوشته ها، هنوز هم رسما اجازه چاپ در كشورهاى اسالمى به . نجات دادند
  .آنها داده نشده است

    
در فاصله مرحله سوم و چهارم دوره هاى ناكامل . مرحله چهارم؛ از دوره سيد براكه گوران تا به امروز  را در بر مى گيرد

  الح ظهور خداوند بر روى زمين ماننذ ظهور خان الماس و خان آتش و يا سيد فرضى و شيخ امير زوله اىديگرى از باصط
  . و حواريون آنان بوقوع پيوست، كه هيچكدام از اين دوره ها جمع بيا و بس يا ديوان عالى ياران حقيقت را تشكيل ندادند

ط سلسله صفوى و روى كار آمدن سلسله هاى افشاريه و زنديه و ظهور اين دراويش و دوره هاى ناكامل همزمان بودند با سقو
قاجاريه در ايران كه در واقع سر رشته كارها در مملكت نيز از هم گسسته بود و حكومتهاى خان خانى محلى كمترين توجهى 

  فيلسوف نامدار ايران در قرن بيستم، . به دولت مركزى داشتند
ى جيمز موريه در كتاب سرگذشت حاجى باباى اصفهانى، موقعيت جامعه ايران آن عصر احسان طبرى، با استفاده از نوشته ها

، در قياس باجوامع اروپاى غربى كه در آنها )ميالدى(ايران، درآغاز قرن نوزدهم “: را در سطور زير بدينگونه ترسيم كرده است
سيطره سياسى خودرا محكم مينمود، يك سرمايه دارى صنعتى ديگر سلطه اقتصادى خويش را استوار كرده و به تدريج 

كشورعقب مانده فالحتى قرون وسطائى آسيائى بود، داراى يك نظام اجتماعى ديرينه كه ديگر بطور قطعى و نهائى بسوى 
درچنين شرايطى نيز همانند ضعفهاى دوران قبل حاكمان، زمينه براى رشد عرفان و . “فروپاشى، تالشى و انحطاط ميرفت

ى غير از مذهب حاكم  فراهم بود، و چون در جوامع كرد نفوذ دين حاكم نيز از حلقه هاى ضعيف قدرت محفلهاى مذهب
  . حكومت مركزى بود، بنابر اين دركردستان، اين امكانات بيشتر وجود داشت

 اگر چه هر قابل ذكر است كه در طول تاريخ نوين ايران هميشه بين حاكمان مستبد و ماليان مذهب قدرتمند در مملكت نيز،
دو به منافع خود و در خالف خواست توده هاى مردم گام برميداشتند، اختالفاتى وجود داشت و اغلب حاكمان مستبد مى 
كوشيدند از نارضايتى هاى مردم كه بصورت تشكيل مذاهب نو بروز مى كرد، با پشتيبانى نسبى از اين مذاهب تازه تاسيس، 

 ايران نمونه هاى فراوانى داريم كه گاهى اين مستبدان و پادشاهان براى تهديد روحانيون در تاريخ. عليه ماليان بهره گيرند
همانگونه كه شاهپور در اوايل به مانيگرى و . مذهب رسمى، بكيشهاى باصطالح الحادى عليه دين مسلط، نيزميدان مى دادند

محمد شاه قاجار به شيخيه در مقابل روحانيون قباد به مزدكى در مقابل مغهاى زرتشتى وميرانشاه تيمورى به حروفيه و 



البته اين حاكمان اغلب . متعصب شيعه در آغاز روى خوش نشان دادند تا باصطالح روى مغها و آخوندهاى تن پرور را كم كنند
در چنين سياستى موفق هم نمى شدند و عاقبت مجبور بودند عقب نشينى كنند و تن به آشتى و سازش بدهند و حتا در 

در چنان جو ناسازگار اوايل قرن نوردهم، مرحله چهارم . ركوب دگر انديشان نيز با روحانيون دين حاكم، هم آوا شوندس
در اين دوران مورد بحث يا به زبان تاريخ از همان غروب قرن هيجدهم و طلوع قرن نوزدهم، . تاريخى يارسانيان آغاز گرديد

به عنوان مثال . ركوب جريان هاى به اصطالح انحرافى و كفر آميز هستيمشاهد غضب آتشين روحانيون متعصب شيعه در س
 هجرى، برابر 1241شيخ احمد احسائى، مرگ بسال (، شيخيون )ميرزا محمد اخبارى(مبارزه عليه اصوليون و اخباريون 

  .   ميتوان نام بردو تصوف)  ميالدى1850 هجرى برابر 1268سيدعلى محمدباب اعدام بسال (وبعدها بابيان ) ميالدى1824
در اين ايام روحانيون افراطى مذهب رسمى براى مرعوب كردن حاكمان مملكت و گاهى براى وحشت ايجاد نمودن در ميان 

متاسفانه كم نبودند از . مردم، مسئله يهودى كشى، ارمنى كشى، شيخى كشى، بابى كشى و صوفى كشى را براه انداختند
ه بسا از ترس جان خويش در اين دگر انديش كشى، به عامل دست روحانيون وحكومتگران مردم نا آگاه و ساده لوح، كه چ

  اگر چه . اين دوران مصادف بود با گسترش نسبى فرقه شاه نعمه اللهى در سرا سر ايران. تبديل مى شدند
 و سعيد نفيسى بر مى آيد، از اين فرقه از صوفيه نيز مانند بقيه فرقه هاى ديگر، بنا به آنچه از نوشته هاى دكتر زرين كوب

، .) هجرى ق1216مرگ (اواخر عهد زنديه تا آعاز قاجاريه از دست فقهاى متشرعه نظير آقا محمدعلى بهبهانى كرمانشاهى 
كه بصوفى كش معروف بود، روزگار خوشى نداشتند، ولى از اواسط حكومت فتعلى شاه ببعد، بويژه پس از بى نتيجه ماندن 

عليه روسيه و شكست ايران در آن جنگ و از دست رفتن .)  هجرى ق1242مرگ (ن سيد على طباطبائى جهاد سيد محمد ب
والياتى چند نظير گنجه و شيروان و غيره، از احترام اين روحانيون نزد فتحعلى شاه بمراتب كاسته شد و ديگر كمتر به 

و تعقيب آنها هم كاست و در نتيجه در غرب ايران و اين موضوع خود از فشار بر صوفيه و دراويش . حرفهايشان توجه مى شد
در چنين جوى بود كه در ميان كوهها و ) 24.(بويژه مناطق كرد نشين، ميدان فعاليت نسبتا وسيع ترى براى آنان بدست آمد

ف به ، شخصيتى عارف و صلح طلب بنام، سيد حيدر، معرو)كردستان ايران(دشتهاى دول داالن گوران در منظقه كرمانشاه 
سيد براكه گوران، فرزند سيد منصور گوران و نوه سيد يعقوب گوران، يكى از صاحب ذاتان و از دراويش منفرد دوره صفوى 

به او ) حواريون( درويش 36مدعى خدا مهمانى شد و بمرور زمان .)  هجرى ق1254(بوده است، در سن چهل و چهار سالگى 
قابل ذكر است كه سال تولد سيد براكه، بنا به . ش جمع چهل تنان را تشكيل دادندگرويدند كه باخود و دو فرزند و يك نوه ا

 و 5= و ه50= و ن10= و ى2= و ب30= و ل600= و خ1= و الف4= و د7= و ز1=، الف)“از داخل بى نه سمت“(حروف ابجد 
ز آورده اند، نوشته شده و است در دفاتر مقدس يارسان ني)  ميالدى1794 (1210 جمع آن برا بر 400= و ت40= و م60=س

 هجرى 1291 كه جمع آن 1000= وغ90= و ص1= و الف200=، يعنى ر“راصغ“سال وفاتش را، آنهم بنا به حروف ابجد 
  .  ميالدى است، آورده اند1873قمرى برابر با 

. نان در ايران هستندامروزه بيش از چهار ميليون يارسانى در خاورميانه زندگى ميكنند كه بيش از دو و نيم ميليون از آ
متاسفانه وضع سياسى اجتماعى اين مردم بمراتب بد تر از بقيه اقليتهاى مذهبى است، زيرا اوال؛ بداليلى كه در فوق به آنها 
اشاره شد، دين يارسان، نه فقط از طرف حكومتها و مذهب حاكم درمنطقه، بلكه از طرف اروپائيان نيز بعنوان يك مذهب 

قابل ذكر . شناخته نشده و مورد حمايت قرار نمى گيرد) د بهائيان ايران و ايزديهاى تركيه و سوريه و عراقمثال مانن(اقليت 
است كه ايزديان شاخه جدا شده اى از يارسانيان دوره شاه خوشين هستند كه امروزه در سه كشور نامبرده فوق زندگى مى 

  .كنند
                                                            

  
  
  

  :فهرست منابع
  ، سازمان انتشارات و آموزش 1359غالمرضا انصافپور، روند نهضتهاى ملى و اسالمى در ايران، ) 1(

  7     انقالب اسالمى، ص 
  10، نقل از انصافپور ص 280 ص 1مروج الذهب و معادن الجواهر جلد . ابولحسن على بن مسعودى) 2(



  30 تهران، ص 1363ر ايران، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام، چاپ هفتم پطروشفسكى، اسالم د) 3(
   تهران،  1363به پطروشفسكى، اسالم در ايران، ترجمه كريم كشاورز، انتشارات پيام، چاپ هفتم . ك. ر) 4(

  7، ص 1999 و به مرادى، نگاهى گذرا به تاريخ اهل حق يارسان، چاپ سوئد 422 و 421      صفحات 
  8به نگاهى گذرا ص . ك. ، چاپ دوم در خارج، ر)خالفت يا سوداى رياست( سال 23على دشتى، ) 5(
  7، نقل ازنگاهى گذرا بتاريخ يارسان، ص3، ص1344غالمحسين يوسفى، ابومسلم سردارخراسان، مشهد ) 6(
  170موزش انقالب      اسالمى، ص ، سازمان انتشارات وآ1359غالمرضا انصافپور، روند نهضتهاى ملى و اسالمى درايران، ) 7(
  178به انصافپور ص . ك. ر) 8(
  10 و مرادى، نگاهى گذرا ص 166به غالمحسين يوسفى، ص . ك. ر) 9(
  13 و مرادى ص 171، يوسفى 283 با نقل از انصافپور ص 78به نرشخى، در تاريخ بخارا، ص . ك. ر) 10(
  281مى در ايران، ص به انصافپور، روند نهضتهاى ملى و اسال. ك. ر) 11(
  23به نگاهى به تاريخ و فلسفه يارسان، مرادى ص . ك. همانجا ر) 12(
  303؛ و انصافپور در نهضتهاى ملى و اسالمى، ص 23، ص .. به مرادى، نگاهى گذرا به . ك. ر) 13(
  284 بكوشش دكتر جعفر شعار، ص 1364خواجه نظام الملك، سياستنامه، تهران ) 14(
     169رسيها در باره جنبشها و جهانبينى هاى اجتماعى در ايران، احسان طبرى ص برخى بر) 15(
  330، نقل قول شده از انصافپور ص 317همانجا التنبيه واالشراف ص ) 16(
  394 نقل شده از انصافپور ص 6495 و 6464، ص 15طبرى ج ) 17(
  232، ص 1364خواجه نظام الملك، سياستنامه، تهران ) 18(
  434 نقل شده از غالمرضا انصافپور ص 6647 ص 15ى ج طبر) 19(
  151على ميرفطروس، حالج، چاپ يازدهم در آلمان، ص ) 20(
  13 و 6، صفحان 1972ديوان سيد عمادالدين نسيمى، نشر آذر، باكو  ) 21(
  66 نقل ازنگاهى گذرا بتاريخ و فلسفه يارسان ص539 و 496همانجا، تاريخ ايران بعداز اسالم، ص) 22(
  76به نگاهى گذرا به تاريخ و فلسفه يارسان از نگارنده، ص . ك. ر) 23(
  188به مرادى همانجا،ص. ك. ر) 24(
  
  

 توضيح اسامى و نكاتى در رابطه با اسالم و يارسان
   

   ميالدى633 هجرى قمرى برابر 11 ميالدى و فوت در سال 571 محمد بن عبداهللا، پيامبر اسالم، متولد در سال -1
   

 634 هجرى قمرى برابر 13 ابوبكر پدر عايشه زن پيامبر، اولين خليفه اسالم ار خلفاى راشدين فوت در مدينه در سال -2
  ميالدى

   
در زمان عمر ايران و عراق و .  ميالدى644 تا 634 هجرى قمرى برابر 23 تا 13 عمر بن خطاب، دومين خليفه اسالم از -3

  .شام و مصر تسخير شدند
   

   ميالدى656 تا 644 هجرى قمرى برابر 35 تا 23ن، سومين خليفه از خلفاى راشدين، از  عثما-4
   

   ميالدى661 تا 656 هجرى قمرى برابر 40 تا 35 على بن ابيطالب، چهارمين خليفه اسالم از سال -5
   



اخباريون بيشتر به احاديث و .  اصوليون و اخباريون دو فرقه از مسلمانان شيعه امامى بودند كه در برابر هم قرار داشتند-6
اصوليون خودرا پيرو امام جعفر صادق . اخبار متكى بودند و اصوليون متكى به تفسير اصول دين توسط مجتهدين شيعه بودند

  .دانسته و در اكثريت بودند
   

ن و هفتاد و دو پير  جم بيا وبس يعنى مجمع يا ديوان عالى ياران حقيقت كه با حضور خداوند و مالئك مقرب و چهل تنا-7
  .تشكيل ميگرديده

   
  . چهل تن به معنى جمع سى و شش درويش يا حواريون خدا و چهار ملك مقرب-8
   

يكى از چهار ملك مقرب، ) دليل( هفتاد و دو پير از ياران سلطان سهاك بوده اند و نسلهاى بعدى آنها نمايدگان داود -9
 يارسان به آنان سرسپرده مى شوند، نماينده پيربنيامين يكى ديگر ازمالئك همانطور يازده خاندان پيركه پيروان. هستند

  .مقرب مى باشند
   

هفتن مامور نظم هفت طبق آسمانها و .  هفتن و هفتوانه دو گروه از ذات داران كه زمين و آسمان را اداره مى كنند-10
  .هفتوانه مامور نظم بر روى زمين اند

   
 تنها فرزند ماما جالله باكره و نوه يكى از سران قبايل لر در منطقه پشتكو و پيشكوه لرستان  شاه خوشين يا مبارك شاه-11

  .بوده است) ميرزا امان اهللا(به نام ميرزا آمانه 
   

بوده كه پس از مرگ پدرش تحت پيگرد برادران ) كردستان عراق امروزى(  سلطان سهاك فرزند شيخ عيسى برزنجه اى -12
ار گرفته و همراه يارانش به كوه اورامان آمده و در كنار رودخانه سيروان در محلى بنام پرديور مكان گزيده بزرگتر از خود قر

  .است
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