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 هويت

  (Identity)” هويت“اگربخواهيم به معناي لغوي 

توجه كنيم مي توان گفت آنچه موجب شناسايي 

شخص باشد يعني آنچه كه سبب تمايز فرد از ديگري 

باشد هويت است. هويت در خال مطرح نمي شود. 

( وجود دارد و يك Self) حتما يك "خود"

، (Identification)، وگرنه شناسايي (Other)"ديگري"

معنا پيدا نمي كند. هويت بيشتر در زمينه هاي 

اجتماعي است كه جاي بحث دارد. مي توان به عنوان 

"چيستي"  و "كيستي" فرد از هويت نيز ياد كرد. 

انسان تا نداند كه بوده است نمي تواند بداند كيست. 

يعني شناخت هستي او در گرو شناخت تاريخي 

گونه به جايي كه هست نرسيده اوست و تا نداند چ

است نمي تواند بداند كه كجا مي رود. انسان هر كجا 

كه مي خواهد برود اول بايد ببيند چه بوده است و 

چگونه اكنون به جايي كه در آن است رسيده است. 

هويت مي تواند به معناي "تشابه و تداوم" نيز تعريف 

وحدت  شود يعني هم در آن يك اشتراك، ثبات، تشابه و

وجود دارد و هم يك استمرار تاريخي و كثرت. به 

عبارتي، وحدت در عين كثرت است. در روان شناسي، 

"فرويد" و"اريكسون" توجه ويژه اي به هويت دارند و 



 2 

هويت را به عنوان يك امر ايستا نمي بينند. يعني 

اين"خود" را به عنوان امر ايستا تعريف نكرده اند. 

را مطرح  (Ego)"خود" يا "اگو" هنگامي كه فرويد بحث

 (Superego) "فراخود" "نهاد" و آن مي كند در كنار

مطرح مي كند. از نگاه او "فرآيند"، "فراخود" و "نهاد"، 

چيزي به نام "خود" در ضمير خودآگاه شكل مي دهند. 

از نگاه جامعه شناسي نيز مي توان گفت آنجا كه 

ت" آنجا كسي بتواند بگويد" اين من واقعي من اس

هويت است يعني هنگامي كه مي گوييم"اين من 

هستم"، اين"من" در خال شكل نگرفته است وبا 

 (I)شخص متولد نشده است. اين من، يك "من فاعلي"

در خود دارد."من فاعلي" جنبه  (Me)و يك "من منفعل"

ي خالق و نمادين انسان يعني جنبه نوآوري، خالقيت 

ارتباطات اجتماعي، شبكه و بديع بودن او و"من منفعل" 

تعامالت و فرآيندهاي اجتماعي است."خود" برآيند"من 

فاعلي" و "من منفعل" است كه يكي مي تواند پررنگ 

 تر يا كم رنگ تر از ديگري باشد.
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 هويت كردي

در "هويت كردي" صحبت از يك فرد خاص كرد 

نيست بلكه صحبت از يك "هويت جمعي كردي" يا 

فرهنگي و هويت سياسي هويت تاريخي، هويت 

است. پس آن چيزي كه مورد نظر مي تواند باشد 

"هويت جمعي" است. در شناخت هويت جمعي كردي 

بايد به اين نكته توجه داشته باشيم كه خود اين هويت 

يا هر هويت ملي يا جمعي ديگر، مي تواند يك"من 

فاعلي" و يك "من منفعل" داشته باشد. بايد ديد "من 

ن منفعل" اين هويت كجاست؟ بدون فاعلي" و "م

ترديد،"من منفعل" آن متغير است. "من منفعل جمعي" 

نيز متغير و تحت تاثير زمينه ها و نيازهاي تاريخي، 

سياسي، اجتماعي و اقتصادي است اما اين نمي 

 تواند نافي"من فاعلي" يا "وجه ثابت" باشد.

همان گونه كه گفته شد در انسان، يك"من فاعلي" 

دارد كه من فعال، من خالق و من نمادين است.  وجود

در جمع،"من فعال" وجود دارد كه بيانگر "ما ي خالق"، 

"ما" را كه در هر  نمادين و فرهنگي است. بايد آن

شرايطي خود را نشان مي دهد و در تقابل با شرايط 
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اقتصادي، سياسي و اجتماعي، در نهايت هويت را 

هويت، "يك بخش  تشكيل مي دهد شناخت. بنابراين

ثابت" و "يك بخش متحول" دارد پس بايد دانست كه 

اين "من فعال" يا "من ملي" كجاست و كجا بايد آن را 

 جستجو كرد.

در بحث هاي روان شناسي، "من فردي" انسان را 

در درون  و در نيروهاي بالقوه ي آن و در جنبه هاي 

 نمادينش مي توان يافت.

ماد سروكار دارد و انسان موجودي است كه با ن

نمادين است بنابراين  كرد بايد"من ملي" و "من 

جمعي" خود را در فرهنگ ببيند زيرا فرهنگ به تعبيري 

به معناي"نماد" است. ما بايد اين "من" يا"ما" ي 

جمعي خود را در نمادهاي خود ببينيم. در اين نمادها 

ر هم بايد يك اولويت بندي به عمل آورد. برخي از آنها ب

 برخي ديگر تقدم دارند.

اگر براي تعريف مفهوم فرهنگ به"معرفت 

و به مولفه هاي  (Shared Knowledge)مشترك"

گوناگون اشاره كنيم اين مولفه ها اليه هاي متفاوت 

فرهنگ را تشكيل مي دهند. نخستين اليه، اليه ي 

فكر، بينش، جهان بيني و باور است. اين ها اليه هاي 
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وب مي شوند. اليه ي دوم، اليه ي زيرين فرهنگ محس

ارزش هاست. پس آنچه از سنخ ارزش هاست و مالك 

هاي داوري ما نسبت به خوب، بد، زشت و زيباست، 

اليه ي دوم را تشكيل مي دهد. اليه ي بعدي، اليه 

الگوهاي رفتاري و هنجارهاست و آخرين اليه، اليه 

نمادهاست كه به معناي نمادهاي كالمي)زبان 

ي و زبان گفتاري( وغيركالمي)هنر، موسيقي، نوشتار

 معماري و...( است.

با توجه به آنچه گفته شد مي توان گفت هويت 

كردي، يك انگاره فرهنگي، اجتماعي و سياسي  و 

حاصل يك روند زماني است كه بازتاب "خودآگاهي 

مي تواند باشد. در كنار ” اجتماعي" به نام "ملت كرد

فرهنگي و اجتماعي، هويت اين انگاره ي سياسي، 

 كردي يك انگاره ي جغرافيايي و تاريخي نيز هست.
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 هويت ديني

الوهي" در -هويت ديني بيانگر رابطه ي "انساني

پاسخ به پرسش هاي بنيادين انسان چون"من 

كيستم؟" و "به كجا تعلق دارم؟" در بسته ي "خود و 

آفرينش" و به عبارتي مجموعه ويژه گي ها و 

ادين همسان است كه به رسايي و مشخصات بني

الوهي" اشاره و بر -رواني، بر ماهيت رابطه ي"انساني

اساس پذيرش چارچوبه هاي هر دين، در يك ظرف 

مكاني و زماني مشخص، گروه ها و افراد  را از "ديگري 

 ديني" متمايز مي سازد.

هويت ديني بر اساس آنچه گفته شد وجه متحول 

نيازهاي تاريخي، اجتماعي شونده هويت و تحت تاثير 

و اقتصادي است. هويت ديني همچنين در كنار رفتار و 

انديشه عقالني، حامل احساس و ارزش نيز هست و 

وجه تمايز اديان گوناگون از يكديگر، نوع نگاه آنها به خرد، 

ارزش و احساس و رتبه بندي آنها در چارچوب دين 

 تعريف شده است.

يز به تبع مي توان هويت ديني در كردستان را ن

عنصر متحول هويت، امر غير ذاتي و تقريبا قراردادي و 
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متكي به شرايط)اقتضائات مكاني و اقتضائات زماني( 

 دانست.

 هويت كردي و هويت ديني

نكته ي مهمي كه نبايد از توجه به آن كوتاهي      

كرد عدم تباين ميان هويت ملي و هويت ديني نزد 

و كردها به ويژه است. بر انسان ها به صورت عام 

اساس"اصل هويت هاي چندگانه"، معموال افراد و گروه 

هاي مختلف اجتماعي، الزاما به يك هويت وابسته 

نيستند و مي توانند هويت هاي مختلفي را پذيرفته 

باشند مانند هويت قومي، هويت ديني، هويت زباني، 

هويت ملي، هويت جنسيتي و... اتفاقا هنر هويت اين 

ست كه از ميان هويت هاي به ظاهر چندگانه، وجوه ا

مشترك خود را كه مبتني بر "اصالت هدف" است 

 خواهد يافت.

 اشاره اي به سيماي آييني كردستان  

بنيادهاي آييني در كردستان به دوران پيش از 

دوره اي بازمي گردند كه  تاسيس ملت كرد درمنطقه و

ار اقوام آريايي در آن ملت هاي كهن وبومي منطقه در كن

كه بعدها وارد اين منطقه شدند ساخت هاي قومي ـ 

)از نگاه ويلچفسكي .فرهنگي را قوام بخشيده بودند
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پروسه ي ملت سازي كردها در قرن پنجم ميالدي پايان 

از مهمترين آنها مي  يافته است.( از ميان اقوام بومي و

 ها، "كاسي"ها،  "لولوبي"ها، "گوتي"توان به 

از  ها و” كردوخ“ها، ”دمار“ها، "نايري"ها، "ماننا"

 .نمودمهاجرنشينان آريايي مي توان به مادها اشاره 

دريكي از كهن ترين مكان هاي باستاني خاورميانه 

يك بت كوچك ساخته شده از گل پيداشده كه "چرمو"در

خداي ساكنان بومي بوده است. اين بت به شكل زن 

ا ـ مادرپرستي در بيانگر دوره اي از خد ساخته شده و

زن به عنوان سمبل )عصر نئوليتيك بوده است.

 (.آفرينندگي

پس از اين دوره مي توان به گسترش انديشه آييني 

ها اشاره ورزيد كه "اكدي"ها و"سومري"در منطقه ونزد 

پديده هاي طبيعي را به عنوان خداوند برمي 

 "اينليل"خداوند آسمان ،"آن"گزينند.

خداوند آب از جمله ي اين  "ايليا"يا "اينكي"خداوندزمين،

خدايان شناخته شده هستند. ملت هاي بومي ساكن 

بنيادهاي اوليه  ،بين النهرين رشته كوه هاي زاگرس و

پروسه ي تاريخي كرد ملت سازي هستند كه بالندگي 
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مدني آنها  به پيش از هزاره ي چهارم قبل از ميالد 

 .بازمي گردد

پيش از ميالد  2230ـ2120ها درسال هاي  "گوتي"

قبل از ميالد  1517ـ 1204وكاسي ها درسال هاي 

را  ها "لولوبي"برمناطقي ازبين النهرين حكم رانده اند. 

نيز دراين دوران نمي توان ناديده گرفت. تصوير 

شاه  "ساتين"پس از پيروزي بر  "اكد"شاه  "نارامسين"

دوران اين  لولوبي، مويد بالندگي لولوبي ها واكدها در

ها نيز درسال "هوري" خاورميانه بوده است. درمنطقه و

قلمرو  با را "ميتاني" پيش از ميالد، دولت 1500هاي 

قدرت بسيار گسترده درمنطقه خاورميانه بنا نهاده اند 

مي توان  ،اين گستره آثار برجاي مانده از آنها در كه بر

 .اشاره نمود

وتاثير  دراين ميان، اگر چه نمي توان منكر حضور

درمناطقي كه امروز كردستان  ساير اقوام در آن دوران و

اما گسترش وكيفيت پرستش  گشتد نناميده مي شو

نزد ملت هاي  "آشور"و"بابل"،"اكد"، "سومر"خدايان

ساكنان بين النهرين از اهميت  زاگرس نشين و

مطالعاتي بيشتري برخوردار است. از مهمترين خدايان 

خداوند بابل) الهه ي  "عشتار" اين دوران مي توان به
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 بابلي "مردوك" و " اينليل"ماه،  خداوند "سين"مادر(، 

 يا" ساخ" كاسي ها، ي"شيخو" و" هاربه" ها،

"يا بورياش"خورشيد، خداوند" )سورياش( شورياش"

خداوند حامي " وايمريا"خداوند باران، " اوبرياش"

 .شاهان وسالطين نام برد

اشاره  "اربيل"به نام شهرجداي از اين ها مي توان 

به صورت  "آشور"و "بابل"نمود كه در نبشته هاي

آمده ودر واقع قبله  )به معناي چهار خداوند("يلوئابار"

" در مقاطع اكد"و "گوتي"،"هوري"،"آشور"گاه مشترك 

 .بوده است زماني گوناگون

" آراپخا"ها، "هوري" درعصر كه نيز" كركوك"شهر در

به  ،وپس از مهاجرت سامي ها)آراپخاي( نام داشته 

تغيير نام يافته است " كاركا، "و در ادامه "گارماي"

 "عقاب"برخي مظاهر طبيعي وحيوانات وپرندگان چون

اين  "ويلچفسكي" مورد پرستش قرار گرفته اند. از نگاه

ساكن  "همه وند"عشيره ي ويژه گي اكنون نيز در نام

 .منطقه به يادگار مانده است

ها  "گوتي"ه ي نخست پيش از ميالد ،در آغاز هزار

اتحاديه اي به  "زاموا"ها درمنطقه ي  "لولوبي"و

دولت ،"تشكيل و دولت خود را نيز به تبع "ماننا"نام
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كنوني در  "سقز"نام نهادند كه پايتخت آن، شهر "ماننا

جنوب درياچه اروميه بود. اهميت اتحاديه و دولت ماننا، 

 "اورارتو"و "آشوري"ا رقابت ومنازعه ي طوالني مدت ب

وسرانجام تعريف آن به عنوان ستون وبن مايه فرهنگ 

است. مادها به عنوان بخشي  "ماد"وتمدن امپراتوري

 ،از مهاجران آريايي در سده ي ششم پيش از ميالد

امپراتوري بزرگ ماد را تاسيس و كانون تمدن وفرهنگ 

 .منطقه را به وجود آوردند

 يا "باباآسمان"خداوند بزرگ آييني مادها 

 خداوند آسمان وخير ونيكي يا همان "باباديائوس"

يا دئيوه خداوندان  )ديو هندي ها بود. "دياوس پيتر"

قدرت وپديده هاي طبيعي بودند ودر ميان آنها خدايان 

هندي  "اسوره"ها يا"اهورا"شر نيز تعريف شده بود.( 

دفاع مي  نيز بزرگ خداياني بودند كه از نيكي حمايت و

اشاره به  "كلهر"كردند.)شايد بخش دوم نام

خداوند " كل اهورا"باشد. كلهر در ريشه "اهورا"خداوند

 (.بوده است "بيستون"بزرگ مناطق كوهستاني

آريايي ها ومادها ابتدا نوعي چندخدايي باب  نزد

بوده است كه بر اساس تعريف خدايان خير وشر والهام 

نمود شده است. از طبيعت، تاثير آنها بر انسان ها وا
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" يا خداوند اعظم"اما در ادامه يكي از خدايان به مقام 

نايل آمده است. جايگاه خداوند  "خداي خدايان"

ميان ساكنان خاورميانه،  "ميترا"خورشيد وروشنايي

بين النهرين، آسياي صغير وحتي در روم نيز اين چنين 

سده " ميترائيسم"يا "ميترايي"آيين تعريف شده است.

 .آيين ساكنان منطقه بوده است ،والنيهاي ط

درميان خداوندان بسياري كه دراعصار مختلف ظهور 

نيز نايل مي آمدند،  "خداي خدايان"وبعضاً به جايگاه 

ظهور كرد.  "مونوتيزم"يا  "يك خدايي"تدريجاً انديشه 

اين يك خدايي گرايي را مي توان به تاسيس دولت ماد 

 (ومت مطلقه ي شاهحك)به مثابه يك دولت برده دار

كنار خود انديشه ي يگانه خالق را نيز  نسبت داد كه در

خداوند " ترويج مي داد همچنان كه انگلس مي گويد:

يگانه وتنها بدون وجود يك شاه يگانه هرگز به وجود 

خداوند يكتا رونوشت كامل يك حاكم قدرتمند  .نمي آمد

 ".وزورمدار شرقي است

در سده ي ششم پيش از ميالد  "شتتزر"اما آيين 

اگرچه به عنوان آيين دولت ماد رسميت  ظهور كرد و

نيافت اما تدريجاً در خانواده ي اشراف ونجيب زادگان 

ها يا "نفوذ كرد به گونه اي كه در اواخر اين سده ماگ
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زرتشت، در قلمرو دولت ماد به رسميت  يمردان آيين

ا وچه در عصر اگرچه در دوران ماده شناخته شده بودند.

شتي با محدوديت هايي نيزروبرو تهخامنشيان، آيين زر

 .شد

سروده هاي  و" اوستا" كتاب مقدس زرتشتيان

را خداي خدايان، آفريننده ي  "اهورامزدا"ها ،"گات"آن

جهان ويگانه خداوند نيكي مي داند وبراين باور است 

ارواح  و( سنَ سپيته َمي)خير كه سرانجام نبرد نيروهاي

به پايان  "سپيته َميَنس"اَنروَمينس( با پيروزي) شر

خواهد رسيد. اين آيين به دليل آنكه سرانجام نيروهاي 

دشد كيشي كامالً يگانه نپيروز خواه خير بر ارواح شر

مي گويد  "كريتسنسنرتورآ"پرست ومطابق آنچه 

بازتاب قدرت اهورامزدا است كه يگانه اراده خدايي به 

 .شمار مي آيد

زرتشت، يكتاپرستي، نگاه سلسله مراتبي در آيين 

به عالم و فلسفه ي تاريخ مبتني بر نبرد خير عليه شر، 

 برجسته ترين ويژه گي هاست.

زرتشت داراي فلسفه ي تاريخي خاص خود نيز 

هست كه از آن مي توان با نام "فلسفه ي تاريخ 

اوستايي" نام برد، يعني نبرد نيروهاي اهورايي عليه 
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مني كه در آن انسان در ياري رساني به نيروهاي اهري

نيروهاي اهورايي عليه اهريمن نقش ويژه را دارد. پس 

انسان، انسان بي تفاوتي نيست و در خلق آفرينش و 

 نيكي، نقش فعالي دارد.

بسياري از ساكنان بومي كوهستان هاي زاگرس 

به پيروي از آيين نو  ،واز جمله بسياري از نياكان كردها

با پيروي از مظاهر طبيعي به عنوان  و برنخاستند

  .خدايان، به حيات آييني خود ادامه دادند

نام "ديوپرست"  يا" َدئيوه يسنا"زرتشت اينان را 

نهاده است. اين واژه هنوز هم وجود دارد وبا اندكي 

و  يكي از نام هاي كهن "داسني"تغيير در قالب واژه ي

 .ها است "ايزديوجه تسميه "

امنشي براي تعريف نوعي هخ پادشاهان

يكپارچگي ديني وتثبيت سلطه ونفوذ سياسي خود در 

پيش از ميالد( آيين زرتشتي 379ـ309عصر شاپور دوم )

را به عنوان دين رسمي دولت اعالم وبراي توسعه ي 

كوهستان نشين  و اين آيين در ميان قبايل كوچرو

اديان كهن مبتني بر طبيعت پرستي، نهادن به واحترام 

ن خدايان را در سلك ماليك آيين زرتشتي و در واقع اي

قرار دادند. از اين دوران به  "اهورامزدا"فرشتگان مقرب
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بلكه دين  ،بعد، آيين زرتشتي، ديگر نه آيين زرتشتي

 "مزداييسم"يا "مزديسنا"رسمي دولت هخامنشي و

 .بود

مزداييسم به سرعت در ميان زاگرس نشينان 

پيداكرد وبه عنوان كيش  وساكنان بين النهرين رواج

يگانه پرستي نزد اقوام وساكنان منطقه ـ وبه تبع 

تثبيت شد. تاثير آيين زرتشتي بر ملت كرد تا به  كردهاـ

، پوشش ورفتار، آيين ها شامروز نيز در كالم وگوي

تا آثار آن  "كومساجشن"از احترام به آتش و  -ومراسم 

و  "ل حقاه"، "ايزدي "بر اصول وبن مايه هاي آيين

 .نمايان است -"علوي"

اگرچه نبايد فراموش كرد تا دوران ظهور اسالم، 

بسياري از كردهاي ساكن غرب رشته كوه هاي 

، پيرو آيين  "شرق كركوك"و "بوتان" "،جزير"زاگرس، 

  .زرتشتي نبودند

ورود يهودي ها به كردستان وگسترش آيين ايشان 

آسياي صغير وايران به دو موج تاريخي  در بين النهرين،

شاه بابل  "نبوخدنصر"يورش :نخست گردد:بازمي 

، شكست "يهودا"پيش از ميالد به سرزمين 587در

از هخامنشي ومهاجرت يهوديان به مناطق  "آشور"
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كردنشين ودوم: پراكنده وآوارگي يهوديان براثر 

ميالدي به  70ي رومي درسال "تيتو" لشكركشي هاي

كه منجر به حركت آنها به سوي كردستان،  فلسطين

ايران وآسياي صغير شد. رد پاي يهوديان در كردستان 

امروز را مي توان در اسامي محله هاي محل سكونت 

گورستان هاي ايشان در شهرهاي كردنشين)گه  آنها و

كه، گه ره كي مووسائيه  ره كي جووله كه، گوره جووله

اي يهودي مهاجر كان( جستجو كرد. بسياري از كرده

من "معموالً از واژه ي ،به اسراييل نيز در معرفي خود

، در استفاده مي كنند وبر اين اساس "كرد هستم

 .ناميده مي شوند "انا كوردياسراييل،"

اما گسترش آيين مسيحي در كردستان به سده 

سوم ميالدي بازمي گردد. دربرخي منابع واز جمله 

ورود مسيحيت به دايره المعارف اسالم، دوره ي 

مسيحي در سده  "مارمار" كردستان، مقارن با حضور

 "مارمار"ي سوم ميالدي است.

و وتاق( در اين  )منطقه اي بين اربيل"شهرَكرد"ساكن

تبليغ مسيحيت پرداخت. همچنين  دوران به

ميالدي اشاره  485ي مسيحي در سال "مارسابابه"

در مي شود كه در آن دوران به تبليغ آيين مسيحي 

 "جيووايد"چون  يكردستان پرداخته است. پژوهشگران
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ظهور مسيحيت در كردستان را تا سده ي نخست 

 "اربيل"مي برند. در عصر ساسانيان،  پسنيز  يميالد

، بزرگ ترين ييا كركوك امروز "كرخابيت سلوخ"و

 .شهرهاي مسيحي نشين شرق به شمار مي آمدند

از  ها به عنوان يك زيرآيين مسيحي "نسطوري"

همان نخستين سده هاي ظهور مسيحيت در ايران ، 

مناطقي از  و "اروميه" و "وان"در مناطق بين درياچه ي 

، "اربيل"شمال دجله پراكنده شده اند. شهرهاي 

در سده هاي شانزده ، هفده ونوزده  "كوجان"و "يرزج"

به شمار اصلي زندگي نسطوري ها  جغرافيايميالدي، 

ها نيز به عنوان كهن ترين  "آسوري"مي آمده اند. 

، منطقه "بادينان"مسيحيان ساكن كردستان، در

، "تورعابدين"، "اربيل" ،"حكاري" درياچه ي اروميه،

زندگي  "كركوك"و "قامشلي"، "شقالوه" ،"عنكاوه"

آيين اسالم نيز ابتدا در اواسط ظهور اسالم . مي كنند

ابي  "پسرش  و "ان كرديگاو" توسط كساني چون

به عنوان اصحاب پيامبر وارد كردستان شد  "نصير

ميالدي( در جنگ 634ـ 644وسپس در عصر خليفه دوم )

جهاد مسلمانان عليه ايران ودولت ساساني، پاي به 

كردستان نهاد و در ادامه ، در قالب مذاهب عمده ي 

زيرآيين هاي ديگر، توسعه وگسترش  تسنن وتشيع و
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بسياري از كردهاي مسلمان، سني وشافعي يافت. 

غالباً امامي)جعفري (  مذهب وكردهاي شيعه،

 .هستند

عالوه بر اديان و مذاهبي كه مورد بررسي قرار گرفت 

در  -هرچند كوتاه -ضرورت دارد به ذكر پاره اي توضيحات

 مورد برخي زيرآيين هاي منطقه نيز پرداخت:

يخ : اين طريقت منسوب به "شطريقت قادري

عبدالقادر گيالني" اهل "گيالن" كرمانشاه است. 

پيروان اين طريقت احترام بسياري براي اهل تشيع و 

تسنن قايل بوده و نسب خود را به پيامبر اسالم و 

حضرت علي بازپس مي برند. پيروان اين طريقت در 

مناطق مختلف كردستان پراكنده اند و در كنار طريقت 

هستند."شيخ محمود نقشبنديه، نماد "صوفيسم" 

 برزنجي" از بزرگان اين طريقت است.

اين طريقت، در  :طريقت نقشبنديه

توسط موالنا خالد)شيخ ضياءالدين خالد 1811سال

نقشبندي( وارد كردستان شده و به عنوان عمده ترين 

طريقت تصوف و در عين حال فراگيرترين آن در كردستان 

زيت شناخته مي شود. اين طريقت داراي يك مرك

نيرومند بوده و به نظام سلسله مراتبي كامال پايبند و 
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متعهد است. همچنين نسب بردن به پيامبر اسالم، 

اگرچه از جايگاهي واال برخوردار است اما ركن  طريقت 

محسوب نمي شود. شيخ عبيدهللا نهري، شيخ سعيد 

پيران و شيخ عبدالسالم بارزاني از پيروان اين طريقت 

 بوده اند.

و پس از گسترش 1920: در سالت َحّقهطريق

روحي با -طريقت نقشبنديه در كردستان، نهضت فكري

گرايش جمع گرايانه به رهبري"شيخ عبدالكريم َشَدله" 

از مشايخ نقشبندي در منطقه ي"سورداش" به وجود 

 آمد.

اين طريقت تالش مي كند در كنار "فنا في هللا" 

د حيات صوفيسم، اصول و بنيادهاي طريقت را وار

اجتماعي كند و باور به "برابري"، "يكساني" و "آزادي" 

را در ميان پيروان خود تبليغ و ترويج نمايد. پيروان اين 

طريقت، همواره بايد مدافع حق و راستي باشند و به 

 همين خاطر، "حقه" ناميده مي شوند.

"حقه" برنامه و بيانيه اي دارند كه به عنوان اصول 

 الصه مي شوند:بند خ 8مذهب، در 

.برادري: همه ي پيروان حقه خواهر و برادرند و از 1

 همه لحاظ برابرند.
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.حق باوري: پيروان حقه در هر شرايطي، از حق 2

 و حقيقت دفاع مي كند.

.زندگي اشتراكي: حيات اجتماعي پيروان حقه بر 3

مبناي يكساني و عدالت و مالكيت عمومي بر اشكال 

 توليد است.

خانواده موظف است ماهانه مبلغي  .اشتراك: هر4

 به عنوان ماليات براي اداره ي اجتماعي پرداخت كند.

.تصميم گيري و تصميم سازي: تمامي تصميم 5

هايي كه به نوعي مرتبط با پيروان آيين باشد هر روز 

پس از غروب خورشيد و با حضور كليه ي اعضا در تكيه 

 به مشورت و راي گيري گذاشته مي شود.

 و مرد از هر نظر داراي حقوق يكسان هستند..زن 6

.اخالق: لزوم صداقت، پاكدلي و رعايت حقوق 7

 اجتماعي.

.تنظيمات: در صورتي كه تعداد پيروان، در يك 8

موقعيت جغرافيايي به حدنصاب  برسد بايد تكيه 

 تشكيل داده و"سرتكيه" انتخاب كنند.

احترام به جنس زن نزد پيروان "حقه" از چنان 

اهي برخوردار است كه شرق شناساني چون جايگ
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"ادموندز" و"هارالدهانسن"، از آن به عنوان نوعي "زن 

پرستي" نام مي برند. گمان برخي نيز آن است كه 

حقه از باورهاي بابك خرم دين و نهضت مزدكي به 

 شدت الهام گرفته است.

ايزدي ها يك اجتماع آييني در كردستان ايزديسم: 

هستند كه در بخش هاي مختلف كردستان پراكنده اند 

و در مناطقي چون"سنجار"، "شيخان"، "ارتوش" و 

 مناطقي از غرب درياچه ي اروميه زندگي مي كنند. 

اگرچه پژوهش هاي بسياري در مورد ايزديسم 

 صورت گرفته و بعضا به نتايج مختلفي نيز انجاميده

است اما تمامي دين شناسان بر اين باورند كه ايزدي 

ها كرد هستند و آيين ايشان مجموعه اي از باورهاي 

 باستاني و اديان الهي است.

آيين ايزدي يك ديگ درهم جوش از اديان و مذاهب 

گوناگون است كه در قالب يك دين به نظم و ساخت 

كشيده شده است. در اين آيين مي توان باورهاي 

رايي، طبيعت پرستي، مسيحيت، اسالم و ردپاي ميت

بسياري از باورهاي باستاني را مشاهده كرد. نزد 

ايزدي ها، خداوند، تنها به آفرينش جهان دست يازيده 

و اداره ي امور جهان را پس از آفرينش به هفت فرشته 
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ي مقرب)هفت الهه( سپرده است. اينها عبارتند از: 

اييل" )شيخ حسن(، "عزازيل" )ملك طاووس(، "درد

"اسرافيل" )شيخ شمس(، "ميكاييل" )شيخ ابوبكر(،  

"جبرييل )سجادين(، "شمناييل" )ناصردين( و "نوراييل" 

)َكيدين(. اين ها خداياني هستند كه عالوه بر اداره ي 

امور جهان، در آفرينش جهان نيز مشاركت نموده اند و 

ماموريت خلق خورشيد، ماه، فلك، ستاره، بهشت، 

 دوزخ و جانداران، به ترتيب بدانها سپرده شده است.

اما واژه ايزدي ملهم از از نام خداوند) ايزي و در ادامه 

ايزد( بوده و آنچه به عنوان "يزيدي" از سوي مورخان و 

پژوهشگران آمده است هيچگونه سنديت تاريخي 

 ندارد.

كتاب مقدس ايزدي ها يكي "جلوه" و آن ديگري 

ه به زبان كردي و الفبايي ويژه "مسحفارش" است ك

به رشته تحرير درآمده و تحليل جهان بيني، ايدئولوژي 

و آداب ديني ايزدي است. ايزدي ها ابليس را مقدس 

مي شمارند اما نمي توان ايشان را "شيطان پرست" 

ناميد. تقديس ابليس نزد ايزدي ها تنها نشانه اي از 

واند "روند تكاملي پرستش مظاهر طبيعي" مي ت

 باشد.
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آيين ايزدي چون بسياري از آيين هاي سينكريتي،   

داراي طبقات آييني منحصر به خود است. اين طبقات 

شامل: "مير")رهبر آييني(، "پسمير"، "بابه شيخ"، 

 "شيخ"، "پير"، "فقير"، "قوال"، "كوچك" و "مريد" است.

ايزدي ها نماز مي خوانند)روزانه دو نوبت به هنگام 

غروب خورشيد(، روزه مي گيرند) هر طلوع و 

روز براي ساير پيروان( 3روز براي مردان آييني و 80سال

و مراسم حج به جاي مي آورند)كعبه ي ايزديان، مرقد 

شيخ عادي)عدي بن مسافر( در"اللش" است. مراسم 

از ششم اكتبر آغاز و تا سيزدهم همان ماه به طول 

 مي انجامد.(

"جشن "عيد سرِ سال"، اعياد بزرگ ايزديان شامل 

كومه لي"، "جشن بين هلدي"، "جشن ناوك"، "عيد 

قربان"، "جشن چلّه ي تابستان"، "جشن چلّه ي 

زمستان" و"جشن خدرلياس")زيارت مرقد"ماربهنام" در 

 اطراف موصل( است.

ايزدي ها سالي سه بار ملك طاووس را زيارت مي 

، هر كنند، سه بار به زيارت مرقد شيخ عادي مي روند

روز بامداد به تماشاي طلوع خورشيد مي نشينند، هر 

روز دست شيخ و مريد خود را مي بوسند، هيچگونه 
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توهين يا بي حرمتي به شيطان را برنمي تابند، خاك 

گور شيخ عادي را متبرك مي دانند، روزه را با زيارت 

شيخ و پير آغاز مي كنند، نبايد بيش از يك سال از 

د، لباس تازه را ابتدا با آب مرقد شيخ خانواده دور بمانن

عادي شستشو مي دهند، لباس نو را با كمك َمحارم 

بر تن مي كنند، هرگز لباس هايي به رنگ آبي نمي 

پوشند، در گرمابه مسلمانان خود را نمي شويند و از 

خوردن گوشت ماهي، كدوتنبل، باميه، لوبيا، كلم و 

 كاهو به شدت پرهيز مي كنند.

اهل حق، يك اجتماع   اكه يي(:اهل حق)ك

قومي_آييني است كه پيروان آن در كردستان زندگي 

 مي كنند و باورهاي آييني منحصر به خود دارند.

نام واقعي اين گروه كه مورد تاييد خود ايشان نيز 

هست "اهل حق" است اما آنها را "كاكه يي" نيز مي 

 گويند و به نام"علي اللهي"نيز شناخته مي شوند.

هل حق در كرمانشاه، كرند، سرپل ذهاب، ا

لرستان، هورامان لهون، كركوك، خانقين و موصل 

زندگي مي كنند و به صورت اقليت، در برخي شهرهاي 

 ايران و عراق نيز سكونت دارند.
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اهل حق به لهجه ي "گوراني" تكلم مي كنند و 

خود، آن را "ماچو" مي گويند كه زبان آييني منطقه ي 

و ادبيات ديني اهل حق به اين زبان "شنرو" است 

 نگاشته شده است.

به باور اهل حق، انسان هايي چون "شاخوشين"، 

"سلطان ايساق")اسحاق(، "علي بن ابي طالب"، 

"بنيامين"، "موسي"، "داوود"، "الياس" و "سلمان 

فارسي"، تجسيد خدا بر روي زمين و قابل تقديس و 

مي  ستايش هستند. اهل حق خود را صاحب حق

دانند و به مانند تمام اديان، بر اين باورند كه حق و 

 حقيقت، نزد ايشان است و بس.

اهل حق با اصطالحاتي چون"يارساني"، "كاكه 

يي"، "كردبچه"، "خروس كش" و همچنان كه پيش از 

  اين نيز گفته شد"علي اللهي" نيز شناخته مي شوند.

در باور اهل حق مي توان به به دو مبدا تصوف 

يعني"وحدت وجود" و "تجسيد" اشاره كرد كه در  

وحدت وجود، خداوند به عنوان يگانه هستي بخش 

شناخته مي شود و در تجسيد)حلول(، خداوند چندين 

بار به هيات آدميزاد، به ميان ايشان آمده، در كنار آنها 

 زندگي كرده و راه درست را به ايشان نشان داده است.
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يز وجود دارد و ارواح پس به باور اهل حق، تناسخ ن

از مرگ، بر اساس نيك و بد كردار، در كالبد دون تر يا 

 متعالي تر وارد مي شوند.

درجات آييني اهل حق شامل "سيّد" )نوادگان 

سلطان ايساق و مقدس ترين روحانيون(، "خليفه" 

)نوادگان پيراسماعيل(،  "چاووش" )نوادگان كاك احمد 

م خوان" است كه هر يك كهنه پوش(، "درويش" و "كال

 در جايگاه خود ايفاي نقش و وظيفه مي كنند.

اما كتاب مقدس اهل حق، "سرانجام" نام دارد كه 

به زبان فارسي نگاشته شده است اما اشعار با لهجه 

ي"گوراني" را نيز مي توان در آن يافت. عالوه 

بر"سرانجام"، مي توان از"شاهنامه ي حقيقت"، 

امه"ي خاناي قبادي، "عقيده "يارسان"، "صلوات ن

نامه"ي مولوي و ديوان "بابا طاهر" به عنوان بخشي از 

 ادبيات اهل حق سخن به ميان آورد.

از مهم ترين مراسم اهل حق نيز مي توان به 

مراسم "گردوشكنان" )گويزشكاندن( به عنوان 

"سرسپردگي به آيين" ومراسم آييني"جم" )اجتماع 

ي و ذكر در مكاني به نام پيروان آيين براي دعاخوان

 جمخانه( نام برد.
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بد نيست در اينجا نگاهي كوتاه به متني مقدس از 

 اهل حق بيفكنيم:

سه كس در آتش دوزخ مي سوزند: اهل بهتان، -

 زبان دراز و راهزن.

سه عمل، اعتقادات انسان را بر باد مي دهند: -

 دروغ، "بگستاخي" و "ظرافت كردن")خودآرايي(.

ياد اعتقاد و ايمان هستند: آبرو، ادب و سه چيز بن-

 هراس از روز حشر.

علوي ها يك گروه علوي"قزلباش")هاالوي(: 

آييني هستند كه در شمال كردستان و در -قومي

منطقه ي "درسيم"، "مالطيه"، "تيريجان" و "سيواس" 

زندگي مي كنند و به نام هاي"علي قلي" و "عيسا 

 قلي" نيز شناخته مي شوند.

ر بسياري از پژوهشگران، علوي ها، رهروان به باو

فلسفي هستند كه با تاثيرپذيري از انديشه -آييني

هاي "ماني" و در ادامه، اسالم، باور و اعتقادات خود را 

آفريده اند اگرچه ردپاي زرتشت و مسيحيت را نيز مي 

توان در انديشه هاي ايشان به روشني مشاهده كرد. 

ن باورند كه ريشه ي واژه برخي پژوهشگران قايل به اي

ي"علوي"، "هاالوي" ) هاالو در اوستا و زبان كردي به 
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معناي زبانه ي آتش آمده است(  بوده و اين واژه مبين 

 تاثيرگذاري انديشه ي اوستايي بر اين آيين است.

علوي ها به تجسيد خدايي و تناسخ معتقد و بر 

ود اين باورند كه علي بن ابي طالب نه تجسيد بلكه خ

 خدا است:

"...علي از ازل خدا بوده و به هيات هاي گوناگون، 

در هزار و يك شيوه متجّسد شده است: براي يهوديان 

به شيوه ي موسا، براي مسيحيان به هيات عيسا 

و...بدين ترتيب، هزار ملت ظهور فرموده اند و تمام دنيا 

را به گمان افكنده اند. اگر اينگونه نبود تمام اهل زمين 

 ر الوهيت علي صحه مي گذاردند..."ب

از نگاه اهل حق، "علي" خداوند پدر، "عيسا" 

 خداوند پسر و "محمد")ص( خداوند روح است.

در مورد شعاير آييني هاالوي ها، مي توان به 

اعتراف به گناهان نزد"َدده" بزرگ آييني اشاره كرد. پس 

ها از اعتراف، "َدده" گناهان را بر پاره كاغذي نوشته آن

را آتش مي زند. هاالوي ها روزي سه بار )بامداد، ظهر 

و غروب( نماز مي خوانند، وضو نمي گيرند )چون دل 

پاك را معيار طهارت مي دانند(، سالي يكبار نماز 

جماعت مي خوانند و به مناسبت هايي معدود روزه 
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روز ديگر از سال 12مي گيرند. )ايام تاسوعا و عاشورا ،

روز از ماه آوريل)خدرلياس( كه روزه 7امام و 12به نيت 

ي اين ايام را از ارمني ها گرفته اند و روزهاي پنج 

شنبه.( البته اين ايام شايد مختص به مردان آييني 

"علوي" باشد. كعبه ي علوي ها "كرند" در استان 

كرمانشاه و كوه هاي "داالهو" است كه تا 

مي  ميالدي نيز ساالنه به زيارت اين اماكن1900سال

 آمده اند.

شراب و ميخواري نزد علوي ها بسيار رايج است و 

حتي به مرحله ي مراسم آييني نيز ارتقا پيدا كرده 

 است.)مشابه مراسم  آيين رباني ارمني ها(.

زن نيز در اين آيين داراي آزادي بسيار و از شرايط 

 يكسان و برابر با مردان برخوردار است.

در مورد علوي ها توضيح يك امر ضروري مي نمايد 

كه ضرورتا بايد به تدقيق آن پرداخت. "علوي" )هاالوي( 

ها، همواره بخش جدايي ناپذير ملت كرد بوده و نقش 

سياسي و فرهنگي بسياري در نهضت رهايي بخش 

ملي كرد داشته اند. به لحاظ بين المللي نيز تحرّكات 

كيه، ايران و روسيه بوده ايشان همواره مورد نظر تر

است. علوي ها هرگز به خدمت سپاهيان ترك درنمي 
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آيند و هم به عنوان مخالفان دولت تركيه در صف مبارزان 

راه آزادي كردستان قرار گرفته اند. به هنگام قيام 

به رهبري  1936-1938علويان درسيم در سال هاي

 "سيد رضا"، پرچم كردستان در اهتزاز بود. 

 

 

 وتعامل آييني با يكديگركردها 

به گواه تاريخ، چه پيش از اسالم وچه پس از آن ، 

بر انديشه ي ملت كرد حاكم بوده  "چند آييني"يك نگاه

در دوران هاي گوناگون تاريخي، با  ،است و اين ملت

پذيرش اديان ومكاتب مختلف ، همه ي آنها را درظرف 

 از سوي ديگر همچنان هويت ومليت خود ريخته است.

كه اكنون نيز مي توان مشاهده كرد سرزمين كردستان 

در يك زمان، آيين گاه وپرستشگاه اديان مختلف چون 

زرتشتي، مسيحيت، يهوديت ، اسالم وحتي بت 

نحله هاي مذهبي  پرستي نيز بوده است و

،  "سني"، "آسوري"،"نسطوري"، "مزدائيسم"چون

 "اهل حق")هاالوي( ، "علوي"، "ايزدي"، "شيعه"

و... با وجود تلقي ها وتمايزات گوناگون به  "وفيسمص"،

لحاظ نگاه آييني ومذهبي ، همواره در كنار يكديگر 
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زندگي كرده اند، بسياري از آنها فارغ از مذهب وآيين، 

در كنار يكديگر به دفاع از هويت وسرزمين خود پرداخته 

اصالت ملت"، قرباني آرمان " وبا محوريت بخشي به

شده اند. در اينجا بهتر است  باورانه""كرد ملت  هاي

به ذكر چند نمونه ي تاريخي در اين مورد پرداخته وباذكر 

 و پاره اي از تعامالت ، به بيان توصيفي"تحمل"

نزد پيروان اديان ومذاهب در كردستان  "تسامح"

 .بپردازيم

 

 :نمونه ي شماره ي يك

همانگونه كه پيش از اين نيز گفته شد شهر 

واژه اي  يا"اربع ايلو" ريشه ي زباني"اربائيلو""اربيل"با 

است. اين شهر  خدا" "چهار كامالً تكثرگرا وبه معناي

 در يك زمان پرستشگاه وعبادت گاه آييني"آشوري"ها،

 . ها بوده است و"اكدي"  "گوتي"ها "هوري"ها،

 

 :2نمونه ي شماره ي 

حضور ديرين پيروان مسيحيت در كنار شهرهاي 

ر مذهبي اسالمي وتعامل آييني باگرايشات بسيا
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مسلمانان ومسيحيان با يكديگر در شمال غربي ايران 

ودر منطقه درياچه اروميه، حضور اقليت مسيحي در 

روستاي اطراف شهر مذهبي كويه وزندگي اقليت  چند

بخش هاي مختلف  و"كلداني" در "آسوري" هاي

كردستان با پراكندگي جغرافيايي ناهمگن، شاهدي 

ئن براين ادعاست. همچنين يهوديان قوي ومطم

كردستان نيز درطول تاريخ حضور پررنگ خود در 

كردستان، در محالت مختلف شهرهاي كردنشين 

منحصر به خود  و زيارتگاه هاي پراكنده وحتي گورستان

نيز داشته اند. داستان ها، لطايف ونكات ظريفي كه از 

ت به صور ،تعامالت مسلمانان ويهوديان در كردستان

سينه به سينه نقل مي شود نيز حكايت از اين مساله 

دارد. يهوديان كرد، حتي امروز نيز با آنكه در مهاجرت به 

ارض موعود خود اسراييل، يك هويت ملي درچارچوب 

كشورمستقل براي خود تعريف كرده اند هنگام معرفي 

استفاده وحتي به  خود به ديگران از واژه ي "اناكوردي"

 .شناخته مي شونداين نام نيز 
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 :3نمونه ي شماره ي

اهل حق زيارتگاه هاي مقدسي دارند كه ملزم به 

زيارت وديدار آنها هستند. اين عبادت گاه ها كه معموالً 

 به صورت دوره اي پذيراي پيروان خود است شامل مرقد

 در روستاي "شيخان"، "سلطان اسحاق"

 "شاخوشين" در "هاوار"، "بابايادگار" در"ذهاب" و

حق  "باباطاهر همداني" در"مندلي" است.)پيروان اهل

 .(قرار داردبر اين باورند كه زيارتگاه باباطاهر در مندلي 

جالب اينجاست كه چه روستاي"شيخان" 

وچه"مندلي" يا حتي"همدان"، داراي اكثريت مسلمان 

 .شيعه است وپيروان سني و

، "شيخان"وجالب تر آنكه خادم زيارتگاه اهل حق در 

صوفي صالح"است كه نزد اهل تخلص" مسلماني با

  .حق از احترام وحتي قدسيت برخوردار است

 

 :4نمونه ي شماره ي 

 )سني وشيعه(، ارتداد با وجود آنكه در آيين اسالم

با وجود تغيير آيين از  مستوجب حكم مرگ است، اما

سوي كردها در طول تاريخ، هرگز شاهد صدور حكم 

سوي بزرگان آييني يا مردم مرگ بر اثر ارتداد از 
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" كاشف بزرگ پروفسور سعيد"كردستان نبوده ايم. 

يكي دو تن از اعضاي خانواده  و "كتيبه هاي َهورامان"

كه از اسالم به مسيحيت گرويدند هيچ  "بدرخانيان"ي 

گاه با بازخواست رسمي شرعي از سوي بزرگان آييني 

ال ملت كرد مواجه نشده وهمواره مورد احترام واقب

  .تاريخ كردستان نيز بوده اند

 

 :5نمونه ي شماره ي 

در ميان پيروان اهل تشيع واهل تسنن در 

كردستان، هرگز نمي توان به نمونه هايي از يك 

برخورد درسطحي گسترده كه بتوان  يا عداوت، نفرت و

آن را جنگ يا نبرد مذهبي از نوعي كه ميان پيروان آيين 

ست اشاره نمود. در هاي مختلف مسيحي روي داده ا

كوتاه در تاريخ روي  اين ميان، هرآنچه در مقاطعي بسيار

داده است قطعاً ردپايي از يك طراحي توطئه آميز براي 

ايجاد اختالف جهت بهره برداري هاي سياسي باخود 

داشته است. گروه سلطه در كردستان در دوره هايي 

ام اقد درچارچوب"پروژه كولونياليسم فرهنگي" كوتاه و

به طراحي چنين نقشه هايي نموده اما هوشياري 
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نزد كردها همواره به مانعي  "كرد ملت باوري" ملي و

 .اساسي در برابر اين طرح ها تبديل شده است

 

 :6نمونه ي شماره ي

اگرچه آيين اسالم از طريق غزا و در ادامه به دليل 

تحميل شرايط مذهبي با استفاده از اهرم هاي 

يه وخراج( واردكردستان شد اما هرگز )نظيرجز اقتصادي

نتوانست به مانند آنچه در مورد مصريان، تونسي ها 

 .كند وسوري ها روي داد تغييري در زبان آنها ايجاد

"پيشا  آيين هاي همچنين است شعاير ملي و

در كردستان كه اسالم ناگزير از پذيرش آنها  اسالمي"

نزد كردها شد. احترام به آتش  واحترام گذاردن بدانها

وحتي درپاره اي موارد قايل شدن قدسيت براي آن، 

جشن نوروز، مراسم عروسي و بسياري آيين هاي 

مبين اين موضوع است. آيين اسالم در بسياري  ،ديگر

از موارد هرگز نتوانسته است سيماي ويژه گي هاي 

وتنها در برخي  سنتي وعرفي ملت كرد را از ميان بردارد

نها را رقيق تر نموده است بنابراين موارد، رنگ وبوي آ

"كومپوزيتسياي  مي توان گفت اسالم در كردستان يك
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است كه مي توان آن را "اسالم  ملي ـ اسالمي"

 نهاد.نام  "اسالم كردي" يا بومي"

 

 :7نمونه شماره 

ماموستا "هه ژار" در يكي از خاطرات خود در مورد 

فرانسوا آشنايي با "فرانسوا حريري" تعريف مي كند:" 

از سوي مال مصطفي ماموريت يافته بود تجهيزات مورد 

نياز ما را در ايستگاه راديو تامين كند. شبي در يكي از 

متون فقهي به مساله اي برخورديم كه اگر فردي 

مسلمان، هنگام گرسنگي نتواند به خوراك حالل 

دست يابد، خوردن گوشت اهل كتاب براي او جايز 

وضوع را به شوخي به آگاهي خواهد بود. ما نيز م

فرانسوا رسانيديم. ار آن روز به بعد، هرگاه ليست 

آذوقه و مواد مورد نياز را تهيه مي كرديم در آخر نامه به 

شوخي مي نوشتيم: "شنيده ايم خوب چاق شده اي. 

حكم شرع را فراموش نكن و هرچه سريع تر ملزومات 

م شد از مورد نياز مارا روانه كن وگرنه مجبور خواهي

 حكم شرع پيروي و اطاعت كنيم ...".

شايد بتوان ادعا كرد نزد كردها، پرسش از مذهب 

حتي توهين  و "تفتيش" و آيين يكديگر به نوعي فراتر از
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نيز تلقي شده است. مبارزه ي ملي كردها در دوران 

نهضت آزاديبخش ملي از آيين هاي مختلف در كنار 

بزرگ  ،من مشتركيك سنگر دربرابر دش در يكديگر و

كردستان كه 1880)در قيام. ترين شاهد اين مدعاست

به عنوان سرآغاز نهضت رهايي ملي كرد شناخته مي 

شود شيخ عبيدهللا نهري با وجود پيروي از طريقت 

 -فارغ از دين و مذهب -نقشبندي، براي اتحاد كردستان

ميرزا ملك آرا)شيعه(، اقبال الدوله)شيعه(، آخوندهاي 

وميه، مارشمعون آسوري و رهبر كليساي شيعه ار

ارمني ها را به اتحاد عليه دشمن مشترك فراخواند. 

"قاضي محمد" رهبر و پيشواي جمهوري كردستان نيز 

پس از تشكيل كابينه، ضمن اعالم آزادي كامل مذاهب، 

از پيروان اديان مختلف در كردستان خواست به امر 

 ند.(آموزش به زبان مادري اهميت فراوان ده
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 هويت كردي وآيين از نگاه ديگري

با توجه به پذيرش تقريباً سراسري آيين اسالم از 

سوي كردها وتاثير وتاثرات متقابل كردها ومسلمانان بر 

كردستان واسالم، اين بخش را به موضوعيت اسالم 

وهويت كردي به عنوان بخش عمده مساله هويت 

در سه  و دين اختصاص مي دهيم و مالي در كردستان

 :بخش به بررسي مي پردازيم

آنچه از قرآن مجيد  ـ هويت كردي ودين اسالم:1

در اشاره به سرزمين وملت كرد مي توان برداشت كرد 

غالب مفسران كالم بر آن صحه گذارده اند وجود  و

  :حداقل دوآيه از كالم خدا در مورد كردستان وكرد است

وقل رب انزلني منزالً مباركاً وانت ـ  

باز بگو پروردگارا مرابه منزلي مبارك  )ورالمنزلينخي

فرود آور كه تو بهترين كسي هستي كه به منزل خير 

 (سوره ي مومنون 29وسعادت تواني فرود آورد.( )آيه 

ض الماء وقضي االمر واستوت علي يوغ...ـ 

) وآب به يك الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين

يافت واين لحظه خشك شد وحكم قهر الهي انجام 

سوره  44براي رهايي از ستم قوم ستمكار بود.()آيه ي 

 (ي هود
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و"قيل بعداً  "منزل مبارك" اشارات آيات مباركه به

و در ادامه، واژه "جودي" )آرارات  للقوم الظالمين"

امروزي(، اشاره به"سرزمين مبارك"، "سرزمين دوري 

گزيدن از ستمكاران"، يعني سرزميني است 

اين سرزمين جز  آن واقع است ودر  كه"جودي"

قرآن  كردستان نمي تواند باشد. اين در حالي است كه

مجيد در آيات خود ، تنها در سه يا چهار آيه به مناطقي 

كه از ديدگاه خداوند مقدس ومتبرك است اشاره مي 

 .كند

 

 ـ كرد واسالم 2

نشانه ها واسناد بسياري وجود دارند كه از آغاز 

مستقيمي ميان پيامبر خدا وكردها  ظهور اسالم، ارتباط

وجود داشته است . همچنان كه گفتيم "گاوان كردي" 

پسر او از نخستين كساني بوده اند كه در  و

كنار"سلمان فارسي" و"صهيب رومي" اسالم آورده به 

ياري دين شتافته اند. كردها در ادامه با خدمت به آيين، 

 فرهنگ، زبان اسالم، نظامي گري، جنگ آوري،

سياست، دانش ومدنيت، حتي در بسياري از مقاطع 

هويت ديني را مقدم بر هويت ملي شمرده  ،تاريخي
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 هجري(450ـ505اند تا جايي كه امام محمدغزالي )

اشاره ميكند: روشنفكري اسالمي برچهار ستون پايه 

گذاري شده است كه سه ستون آن"شهرزور"، 

كه اين ناگفته پيداست  "آميدي" و"دينه ور"هستند. و

كرد  ،كردنشين بوده وروشنفكران آن نيز به تبع ،مناطق

 .بوده اند

در مثالي ديگر وبه استناد اسناد تاريخي، تمام 

"حران" به  "هلني" از شهر كردنشين فلسفه ودانش

)حران در كنار  ايران وجهان اسالم منتقل شده است

 ."اورفا" ي امروز بوده است(

ي بهزادان( در تغيير )بانام واقع ابومسلم خراساني 

حاكميت "اموي" به "عباسي"، "صالح الدين ايوبي" در 

مصر، "شيخ مارف  و جغرافياي اسالم به اروپا بسط

نودي برزنجي" مرشد طريقت قادري وبزرگاني چون 

شيخ عبدالقادر گيالني، ويس قرني ، موالنا، ادريس 

بدليسي، سيد محمد مدني برزنجي ، شيخ محمد 

ي، عبدهللا وقنه، محمد فيضي زهاعبده، عثمان د

النورسي، عبدالرحمن قره  بيتوشي، بديع الزمان سعيد

ماوراني،  داغي، محمدجمال مارديني، حيدر

عبدالرحمن روژبه ياني، شيخ حسن گله زردي، شيخ 
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ضياءالدين عثمان نقشبندي، شيخ محمدخال، 

محمدگابوري وبسياري از بزرگان كرد ، بيش از آنكه 

ت خود باشند خدمتگزار اسالم به عنوان خدمتگزار مل

هويت ديني بوده اند. ميتوان از كسان ديگري چون 

احمد شوقي، معروف الرصافي، جميل زهاوي، محمد 

تيمور، مصطفي جواد، بلندالحيدري، عايشه تيمور، 

خيرالدين الزركلي، محمدكردعلي، سليم بركات وفراتر 

تا به  م رااز همه، عبدالباسط نام برد كه قرآن واسال

امروز همچنان زنده نگهداشته اند. شايد كالم خدا در 

قل سوره ي فتح با عنوان" 16پيش بيني خود در آيه ي 

للمخالفين من االعراب ستدعون الي قوم اولي 

كه به  "باس شديد تقاتلوهم او يسلمون

هم قوم الكرد  منظور" تفسير"حافظ عسقالني"

ضرورت اسالم  تعريف "المعروفين بالجالده والشده

رسالت تاريخي ايشان  آوردن كردها براي ارائه نقش و

  .است

 

   مسلمانان وكردها-3

هرچند در عصر پيامبر ، سندي براي اولويت يا 

ارجحيت عرب مسلمان برساير ملت هاي مسلمان 
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شده نمي توان يافت واين روند تاپايان دوران خلفاي 

ه ي امويان بر چهارگانه نيز ادامه دارد اما با ظهور سلط

شبه جزيره ي عربستان و در ادامه سرزمين هاي 

اسالمي، نژادگرايي عربي نيز به تدريج بسط 

وگسترش يافت. اين روند در دوران عباسيان نيز ادامه 

يافت وملت هاي غير عرب مسلمان ، باعناوين مختلف 

و واژگان گوناگون دركنار رفتارهاي تبعيض آميز از اعراب 

)به معناي  دند.واژگان"عرب مستعرب"مسلمان جدا ش

 غيرعرب نومسلمان كه عرب زبان شده است.(

 )هم به معناي عزير و هم به معناي اسير(، "موالي"

سواره بودن اعراب در جنگ وپياده بودن غير اعراب،  لزوم

"خدمتكار  به معناي "السراري" واژه ي "السريه"با جمع

دورگه، براي خدمت شبانه"، "هجين" به معناي 

"شعوبي" )ملت هاي مسلمان غيرعرب(، واژه "زنديق" 

وبسياري كلمات ديگر براي تعريف برتري اعراب 

مسلمان برساير ملت هاي غير عرب مسلمان به كار 

 گرفته شدند. در اين ميان، كردها به عنوان نماد

تحت تاثير شديدترين نگاه هاي  ،"جالده" و"شده"

جعل داستان هايي  د.افراطي گرايانه قرار گرفته ان

درباره ي نفرين ملت كرد از سوي پيامبر اسالم در 

كتابهاي مرجع تاريخ اسالم، ناميدن كرد با واژه گاني 
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چون "عفاريت" و "الجان"و بسياري ادعاهاي دروغين 

ديگر و در ادامه تحقير ملت كرد حتي در حوزه هاي 

اسالمي نيز از اين نگاه هاي افراطي نگر سرچشمه 

اشاره به نكاتي چند در اين مورد ضروري مي  ه اند.گرفت

 :نمايد

 :نمونه ي شماره ي يك

"ابومسلم خراساني" با نام واقعي" بهزادان" پس 

به سوي بغداد ، از تشكيل ارتشي بزرگ از كرد وفارس

با برانداختن سلسله ي اموي، به حمايت  حركت كرد و

از تاسيس سلسله ي" عباسيان" برخاست اما براي 

لت كرد كاري نكرد وسرانجام با دسيسه اي كه تا به م

 به قربانگاه مي برند امروز نيز بزرگان ملت كرد را با آن

توسط خليفه ي عباسي كشته شد. اما موضوع بدينجا 

ختم نشد و"ابودالمه" شاعر عرب براي توجيه قتل 

ابامجرم هل ""بهزادان" شعري بدين مضمون سرود: 

حتي يغيرها العبد، افي  غيرهللا نعمه، علي عبده

دوله المنصور حاولت غدره ، اال ان اهل الغدر 

)اي پدر جرم!...آيا بايد پاداش نعمات  ."آباؤك الكرد

يزدان پاك را بايد با ناسپاسي پاسخ داد؟ در دوران 
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منصور، خيانت ورزيدي اي خيانت پيشه كه آبا و 

   اجدادت، كرد بوده اند(.

در  "صالح المنجد "،"سال پس از"ابودالمه1218

السفاحون "در مقاله اي با عنوان  28/12/1998تاريخ

 ،"الحياه "در روزنامه  ")جنايتكاران تاريخ ما(في تاريخنا

 "ابومسلم "براي توصيف "ابامجرم"بارديگر از واژه ي 

 "سفاحون"استفاده ميكند. جالب آنكه در ميان 

نامي از صدام حسين به چشم نمي  "موردنظر المنجد

 .آيد

 

 :2نمونه ي شماره ي 

مروج "دركتاب  "المسعودي" تاريخ نويس عرب

ملت كرد  در مورد" معادن الجواهر"و" الذهب

كردها محصول زناي شيطان وخدمتكاران "ميگويد:

 ".سليمان پيغمبر هستند

 

 :3نمونه ي شماره ي 

يد: شاعر عرب در مورد كردها وتهديد آنها مي گو

از " )التحذر الحيه والعقربا احذر كرديا اذا استعربا"
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ده اما از كردي كه عرب ممار وعقرب هراس به دل راه 

 (.شده است بترس

  :4نمونه ي شماره ي

پس از مرگ صالح الدين ايوبي كه ارثيه ي او براي 

ملت كرد، تنها وقف اندكي به نام رواق االكراد ويژه ي 

در االزهر بود)واز زمان  طالب كرد شاغل به تحصيل

انوراسادات متوقف شد( مصري ها با بردن واژه ي كرد 

 "، جمله ي"استكراد"به باب استفعال واختراع واژه ي 

، پاداش كرد وصالح الدين ايوبي را "واستكرد فالن، فالناً 

 .دادند به بهترين وجه ممكن

 

 :5نمونه ي شماره 

"رساله شاعر بزرگ عرب"ابوالعال معري" در كتاب 

الغفران" مي گويد: "ابومسلم خراساني و خواهرزاده 

او"بابك خرم دين"، همچنين"خدربن كاووس" معروف به 

"افشين"، زنديقي بودند." اگرچه واژه ي زنديق، ريشه 

ي اوستايي دارد و معرب "زنديك" است اما  ازدوران 

عباسيان به اينسو، به عنوان معادل واژه ي" پستي" 

 سوي اعراب به كار مي رود.و" كافر" از 
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 :6نمونه ي شماره 

"الغجيني" شاعر عرب، پس از آزادي "موصل" 

 توسط كردها و پايان دادن به ستم اعراب مي گويد:

" ما راي الناس لهذا الدهر مذكانوا شبها ذلت 

الموصل حتي االمر االكراد فيها")مردم اين زمانه تاكنون 

كردها حاكمان چنين ذلتي را به خود نديده اند كه 

 موصل شوند.(

 

 :7نمونه ي شماره ي

فردوسي حماسه سراي بزرگ ايران  نيز در"  

شاهنامه" با اشاره به ملت كرد، ايشان را نوادگان 

كساني  معرفي مي كند كه مقرر شده بود قرباني 

شوند اما با كمك"ارماييل" و"كرماييل" خدمتكاران 

پناه بردند. اين "ضحاك" از مرگ رهايي يافتند و به البرز 

ديدگاه مستقيما توليد و ترويج اين باور است كه كردها 

 نوادگان فارس ها هستند.  
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 : 8نمونه ي شماره 

در دروران هاي مختلف تاريخ ايران نيز مي توان به 

قتل عام، تحقير و نابودي فرزندان ملت كرد اشاره نمود. 

بزرگترين جنايت ها در حق ملت كرد از سوي دولت 

مختلف ايران و به نام اسالم عليه ايشان انجام  هاي

شده است. سركوب ايالت و عشاير در دوران هاي 

مختلف، تبعيد اجباري جمعي كردها به شمال، مركز و 

شرق ايران و اسكان اجباري گروه هاي زباني مختلف 

در مناطق كردنشين با هدف تغيير بافت جمعيتي 

 ت است.كردستان، از مصاديق بارز اين اقراما

در اين مورد مي توان به سركوب ايالت و عشاير كرد 

"مكري"، "بلباس"، "مرگور"،"ترگور"،"سوما"، 

"برادوست" "منگور" و"شكاك" اشاره نمود كه بارها 

قتل عام شدند، ايل"جاف" در عصر حاكميت قاجار و بر 

اساس توافق ايران و عثماني زنده به گور شدند)فرهاد 

دو دولت، يك قوطي كبريت براي ميرزا پس از توافق 

ديوان بيگ فرستاد كه روي آن نوشته شده بود: "اشرار 

جاف را بكش و سامان ايشان را به آتش بكش. كبريت 

فرستاده ام تا كارها را به آساني پيش ببري."(، از سر 

مبارزان ميرنشين بابان كله مناره درست شد و 
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دند. همچنين بسياري از آنها نيز تن به تبعيد اجباري دا

مي توان به اسكان اجباري ايل افشار در مناطق 

 كردنشين نيز اشاره ورزيد.

از اصطالحات و اشاراتي كه براي تكفير و تحقير 

ملت كرد نيز از اين دوران برجاي مانده است مي توان 

به"كرد يزيدي دم دار")عالم آراي صفوي(، "كرد، معدن 

ي به سلطان شر و منبع ضرر")نامه ي شاه محمد صفو

عثماني(، "جماعت اكراد، سبب ساز فتنه و 

فساد")نامه ي عباس ميرزا به لرد استراتفورد كانينگ 

سفير بريتانيا در استانبول(، "فتنه جويان اكراد و ساير 

اهل فساد)نامه ي عباس ميرزا خطاب به عسكر 

 ارزروم( و... سخن به ميان آورد.

 

 :9نمونه ي شماره ي 

نيز از عصر عثماني به اينسو، ترك هاي مسلمان 

كردها را از نوادگان پست ترك ها دانسته و ضمن انكار 

هويت ملي كردها، از ايشان به عنوان" ترك كوهستان" 

ياد مي كنند. نمونه جالب توجه در اين باره، لزوم اشاره 

به نامه ي "سلطان سليمان" براي نخستين والي 
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الح "اكراد بدنهاد" ترك"آميد")دياربكر( و استفاده از اصط

 براي توصيف كردها است.

براي ابزار نمودن كردها به نام مذهب و نابودي آنها 

به نمونه اي جالب توجه اشاره مي كنيم. "مال محمود 

 بايزيدي" مي نويسد:

ساله سلطان سليمان و شاه 20"...در دوران جنگ 

طهماسب، هنگامي كه سلطان سليمان دادپرور پس 

از سفري كوتاه به جبهه هاي جنگ با سلطان صفوي، 

به استانبول بازگشت مادرش پرسيد:" فرزندم چگونه 

شد چنين زود بازگشتي؟" سلطان در پاسخ گفت:"مادر 

توري عثماني و نگران نباش. ديواري سترگ ميان امپرا

عجم كشيده ام." مادر پرسيد:" چگونه در اين زمان 

كوتاه، چنين ديواري ساختي؟" سلطان پاسخ 

داد:"مادر! ديواري از گوشت و خون ساخته ام چون اداره 

ي مناطق اياالت هم مرز با عجم را  به كردها سپرده 

 ام."

اين اقدام سلطان سليمان در كنار سركوب مذهبي 

ي صفويه و در ادامه، سياست كردها از سو

هاي"ادريس بدليسي" سرانجام به انعقاد پيمان نامه 

 ي"زهاب" و نخستين تجزيه كردستان انجاميد.
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همچنين نمي توان از فتواي مذهبي" مالي ختي" 

روحاني كرد نيز در مورد لزوم اتحاد با دولت عثماني براي 

جنگ عليه روس ها گذشت كه بزرگترين ميرنشين 

بان( را به دليل امتناع از پذيرش فتوا به تاريخ كرد)با

 سپرد.

 

 :10نمونه ي شماره ي

و در حوزه ي بي حرمتي به زبان نيز نبايد از اين 

 ابيات معروف در تاريخ صرفنظر نمود:

" اللغه العربيه هي االولي و االخره اما اللغه 

الفارسيه هي حلوه كالسكر اللغه التركيه هي آيه من 

ا اللغه الكرديه فهي خرطه الحمير") زبان آيات الفن ام

عربي سرآغاز و سرانجام است  فارسي چون شكر 

شيرين است  تركي تصويري از هنر است  اما زبان 

 كردي جز فضله ي حيوان نيست(.

 

 :11نمونه ي شماره ي 

قتل عام ملت كرد به بهانه ي دين از دوران عباسيان 

ه، تا به امروز تا عصر عثماني و در ادامه دوره ي صفوي
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، ... "وزندقه"و "كفر"و "انفال"نيز كشيده شده و به نام 

سهم ملت كرد از سوي برادران مسلمان پرداخته شده 

مساله به رسميت نشناخته شدن ملت كرد از  .است

سوي بسياري گروه ها و كشورهاي اسالمي نيز خود 

حكايتي است. هنگامي كه تنها سه روز از شيميايي 

باران حلبچه نگذشته بود همزمان سازمان كنفرانس 

اسالمي اقدام به اعالم بيانيه ي پاياني نمود. در اين 

به جهان اسالم بيانيه، به كوچكترين مسايل مربوط 

پرداخته شده بود، اما هرگز نامي از حلبچه و هزاران 

 قرباني مسلمان كرد به ميان نيامد.

در مثالي ديگر، "حزب الدعوه ي اسالمي"، هرگز 

حق ملت كرد را به عنوان يك ملت به رسميت نشناخته 

و آنها را اقليت ساكن سرزمين هاي عربي مي داند. 

مين" نيز به عنوان يك در سوي ديگر،"اخوان المسل

آييني، همواره ملت كرد را به -نهضت سياسي

وابستگي به امپرياليسم متهم و حتي در مقام توجيه 

 "ژينوسايد ملت كرد" برمي آيد.
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 سرانجام

را با دوسخن از زبان "هويت كردي ودين"موضوع

بزرگان عرب وعلماي اسالمي به پايان مي آوريم تابراين 

دركنار نظريه سازان گروه سلطه، باورصحه بگذاريم كه 

نظريه پردازان واقع گرايي هم وجود دارند كه حق ملت 

كرد را در مبارزه براي آزادي به رسميت مي شناسند. 

فضل "عالمه شيخ محمد حسين فضل هللا كه

از او به عنوان يكي از ده عالم بزرگ  "عبدالرحمن

اسالمي سده ي بيستم نام مي برد در نامه اي خطاب 

 4ه رهبري نهضت اسالمي كردستان در مورخه ي ب

 مي نويسد: 1994آوريل 

مابراين باوريم كه ملت كرد در حوزه هاي سياسي "

واقتصادي وروشنفكري ، مورد ستم وسلطه قرار گرفته 

است. از نگاه ما كرد حق دارد از هويت خود دفاع و 

به وجود خود را به عنوان يك ملت به اثبات برساند. 

،  ناختن حق تعيين سرنوشت ملت كردرسميت ش

آزموني بزرگ در برابر ملت هاي مسلمان خاورميانه 

  ".است

در مجله ي  "فهمي الشناوي"دكتر 

 1985، سال ششم، 24شماره ي  "المختاراالسالمي"
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مي  "االكراد يتامي المسلمين"در مطالبي با عنوان 

 نويسد:

ملت كرد يتيم دستان ملت مسلمان است.حق "

رد امانتي بر گردن امت اسالمي است كه بايد ملت ك

 رسيده فرا به اين ملت بازگردانده شود وزمان آن هم

پس از آنكه با عمق بيشتري به مطالعه ي  نم .است

مساله ي كرد پرداختم به اين واقعيت رسيدم كه شما 

ملت كرد، قرباني سرنيزه ي امت اسالمي هستيد. 

شما بيرون كشيده اگر متحد شويد اين سرنيزه از وجود

اثر اين  خواهد شد اما اگر متفرق وپراكنده شويد

سرنيزه به تدريج در وجود شما كاري خواهد شد. شما 

شما  ملتي سالم وپاك در ميان امت اسالمي هستيد.

ناب ترين اجتماع اسالمي وشرفمندترين مسلمانان 

هستيد ودر خدمت به توسعه وبسط اسالم از هيچ 

نكرده ايد. به گمان من، تنها ملتي جانفشاني فروگذار 

كه توانايي آزاد كردن امت اسالمي را در خود دارد شما 

   كرد هستيد وبس. اتحاد ملت كرد، يك حق روا ملت

كامالً مبتني بر مبناي حقوق اسالمي  مشروع وو

است. فراموش نبايد كرد كه تحت سلطه گي ملت كرد، 

سلمانان لكه ننگي بر پيشاني امت اسالمي وتمام م

 "جهان است.
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 در آوريل  ، و سرانجام معمر قذافي رهبر ليبي

 و از راديو طرابلس در اين باره مي گويد:1995

"ملت كرد حق دارد چون يك ملت مستقل  به مانند 

تمام ملت هاي مستقل جهان بر روي زمين زندگي كند 

 و از حقوق مسلم انساني برخوردار شود."
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