
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  سیاسی مذهبی طلوعیان فرقهشناختی بررسی جامعه

 1بر قوم بختیاری( تأکیدبا )

 **ابوالفضل ذوالفقاري،    * پيمان محمودي
 19/4/1396 تاريخ پذيرش:  8/12/1395تاريخ دريافت: 

 

 چكيده
درگير مسئله ملي كردن صنعت  اي كه دكتر مصدق و دكتر فاطميدر دوره

در مناطق لرنشينِ جنوب غرب  1330-1329هاي نفت بودند در حدود سا 

كشور از كهگيلويه و بويراحمد تا چهارمحا  و بختياري و ناحيه شرقي استان 
در  اي رخ داد كه از آنايذه( و مسجدسليمان واقعه) خوزستان شامل مالمير

شود. اين واقعه كه با عنوان طلوعي يا بين مردم ناحيه به سا  طلوعي ياد مي
شباهت به يک فرقه يا شبه فرقه دارد كه داراي مناسک  سروشي ذكرشده؛

خاص در شيوه زندگي مانند غذا خوردن و اجراي مراسم مخصوص به خود، 
نوعي همراه با اوراد خاصي بوده است. مرام و مناسكي كه اين جريان داشته به

                                                 

ها، وان بررسـي زمينـهنامه كارشناسي ارشد پيمان محمودي در دانشگاه شاهد بـا عنـمستخرج از پاياناين مقاله  -1

خيز جنوب با تأكيد بر قوم بختياري سياسي مذهبي طلوعيان در مناطق نفت ٔ  گيري فرقهها و پيامدهاي شكلانگيزه

 باشد.مي

 peymanmahmoudi70@gmail.com  . دشناسي دانشگاه شاهكارشناسي ارشد جامعه *

  zolfaghariab@gmail.com. دشناسي دانشگاه شاهجامعه استاديار  **
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    سیاسی مذهبی طلوعیانفرقهشناختی  بررسی جامعه
  1) بر قوم بختیاريتأکیدبا (

  **  ،  پیمان محمودي*ابوالفضل ذوالفقاري
  19/4/1396 :تاریخ پذیرش    8/12/1395: تاریخ دریافت

  
  چکیده
درگیر مسئله ملی کردن صنعت  اي که دکتر مصدق و دکتر فاطمی در دوره

در مناطق لرنشینِ جنوب غرب  1330- 1329هاي  نفت بودند در حدود سال
کشور از کهگیلویه و بویراحمد تا چهارمحال و بختیاري و ناحیه شرقی استان 

در  اي رخ داد که از آن و مسجدسلیمان واقعه) ایذه (خوزستان شامل مالمیر
این واقعه که با عنوان طلوعی یا . شود بین مردم ناحیه به سال طلوعی یاد می

 شباهت به یک فرقه یا شبه فرقه دارد که داراي مناسک سروشی ذکرشده؛
خاص در شیوه زندگی مانند غذا خوردن و اجراي مراسم مخصوص به خود، 

نوعی  مرام و مناسکی که این جریان داشته به. همراه با اوراد خاصی بوده است

                                                
- هـا،   وان بررسی زمینـه نامه کارشناسی ارشد پیمان محمودي در دانشگاه شاهد با عن  این مقاله مستخرج از پایان

خیز جنوب با تأکید بر قوم بختیاري   سیاسی مذهبی طلوعیان در مناطق نفت   ٔگیري فرقه   ها و پیامدهاي شکل     انگیزه
  .باشد می
  zolfaghariab@gmail.com               . شناسی دانشگاه شاهد تهران  استادیار گروه جامعه*

 peymanmahmoudi70@gmail.com .        د تهرانشناسی دانشگاه شاه  کارشناسی ارشد جامعه **
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ها و  در میان بختیاري. داده است توجهی به دنیا سوق می افراد را به ترك و بی
) مشهور به سید جیکاك (در ناحیه مسجدسلیمان شخصی به نام سر جیکاك

حضور داشته که اصالتاً انگلیسی بوده است و با شرکت نفت انگلستان به 
در این ناحیه زندگی کرده است و شناخت کافی را بدست  و بختیاري آمده
بلکه رو با ملی شدن صنعت نفت، این جریان را به راه انداخته  آورده؛ ازاین

تفاوت  بی) ملی شدن صنعت نفت (مردم این ناحیه را نسبت به این موضوع
اي استفاده شده؛  در این پژوهش از روش کیفی و استراتژي تئوري زمینه. کند

اي تبدیل به مدل پارادایمی شده  سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تئوري زمینه
اي صورت  ي و کتابخانهو برخی از سؤاالت فرعی نیز از طریق مطالعه اسناد

 نفر از 23گیري گلوله برفی از  در این پژوهش با استفاده از نمونه. گرفته است
ها  ساختاریافته انجام شد و این مصاحبه افراد مورد نظر، مصاحبه نیمه

. صورت مفاهیم و مقوالتی که خودشان ابراز داشته بودند کدگذاري شد به
رقه ساختگی بوده و دوام چندانی دهد که این ف نتایج پژوهش نشان می

سوادي،  توان به عدم آگاهی، بی اي می جمله عوامل زمینه چنین از هم. نداشت
توان به ترس،  هاي آن می چنین از انگیزه عدم حضور روحانیون، و هم

. سرآمدي، همرنگ جماعت شدن، داشتن جذابیت و رمزآلودگی اشاره کرد
 داري مناسک گریزي، دین توان به دنیا یجمله پیامدهاي آن نیز م چنین از هم

گرایی،  زایی و خرافه گرا، فقر، آبروریزي، تفرقه و نزاع بین طوایف، توهم
  . انجام اعمال خالف شرع اشاره کرد وکاهش جرائم اجتماعی

  طلوعیان، بختیاري، فرقه، ملی شدن صنعت نفت ایران :هاي کلیدي واژه
  

  بیان مسئله
واسطه ایجاد  اند تا به ول دوران استعمار همواره سعی داشتههاي استعماري در ط قدرت
هاي دینی و مذهبی و با سوءاستفاده از اعتقادات مردم آنان را گمراه کرده و در  فرقه

اگرچه استعمار در ایران نمود عینی تاریخی . جهت منافع اقتصادي خود قدم بردارند
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استعماري انگلیس در ایران و مداخله  هاي نفوذ شبه توان یکی از راه نداشته است اما می
توان به فرقه  ها می ازجمله این فرقه. گرایی مورد بررسی قرارداد آن را در قالب فرقه

اگرچه . که در دوران خود مسائلی را به وجود آورد) 1388 نجفی، (بهاییت اشاره کرد
اي داخلی ایران ه عنوان مستعمره درنیامده است اما به سبب وجود ضعف گاه به ایران هیچ

در دوره معاصر، از سوي بیگانگان همواره مورد مداخله قرارگرفته است، اما نکته 
توان  راحتی می اند به عنوان مستعمره درآمده توجه این است که در کشورهایی که به قابل

 اما در کشورهایی همچون ایران که به ،هاي استعماري در آنان را دریافت ردپاي پروژه
مستعمره با عنوان وابستگی به کشورهایی نظیر انگلستان را  راي حالت نیمهبیانی دا

 یافتن ردپاي  وصورت پنهانی بوده است داشته است، اقدامات بیگانگان عموماً به
  .استعمار دشوار است

 - 1393 خلج و همکار، مرادي بنا برگفته -هاي مذهبی سیاسی که  یکی از فرقه
زمان با جریان ملی شدن  شین کهگیلویه و بختیاري و همتوسط انگلستان در مناطق لرن

 و 1329هاي بین  در فاصله سال. صنعت نفت به وجود آمده، فرقه طلوعیان بوده است
هاي غربی استان چهارمحال بختیاري تا  ش در منطقه بختیاري که شامل بخش.ه 1330

که در بین شده است یک فرقه مذهبی شکل گرفت  نواحی شرقی استان خوزستان می
مردم با عنوان سروشیان یا طلوعیان مشهور است و هنوز هم مردم این ناحیه از آن سال 

این واقعه که با عنوان طلوعی یا سروشی ذکرشده؛ . کنند با عنوان سال طلوعی یاد می
شباهت به یک فرقه دارد که داراي مناسک خاص در شیوه زندگی مانند غذا خوردن و 

مرام و مناسکی . به خود، همراه با شعارهاي خاصی بوده استاجراي مراسم مخصوص 
در میان . داد توجهی به دنیا سوق می نوعی افراد را به ترك و بی که این جریان داشته به

مشهور به سید  (ها و در ناحیه مسجدسلیمان شخصی به نام سر جیکاك بختیاري
 نفت انگلستان به بختیاري تبار بوده است و با شرکت حضور داشته که انگلیسی) جیکاك
مرادي  (در این ناحیه زندگی کرده است و شناخت کافی را بدست آورده بود آمده و
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رو با ملی شدن صنعت نفت، این جریان را به راه انداخته  ازاین) 1393خلج و همکار، 
مردم برخی مناطق نامی . تفاوت کند بلکه مردم این ناحیه را نسبت به ملی کردن نفت بی

کردند این مفهوم از  از آن یاد می» سروشی« که خود بر این فرقه نهاده بودند با عنوان را
گذشته در فرهنگ بختیاري وجود داشته است و براي کسانی مورد استفاده بود که دچار 

به افرادي که گرایش » سالِ طلوعی«رو در  اند و ازاین شده حاالت جنون و یا دیوانگی می
شد که دچار  ی طلوعیان داشتند، در برخی از نقاط گفته میبه فرقه سیاسی مذهب

  .اند شده» سروشی«
مشهور » سرطلوع«عنوان  شدند به چنین افرادي که زودتر دچار طلوعی می هم 

شد به بالینش  وقتی کسی طلوعی می. ندا که نقش رهبري افراد را بر عهده داشتهند بود
برخی نیز . شده است برخیز، فرد نیز بلند می) ع (حکم علی  بهاین کهرفته و با گفتن  می

اند   و برخی نیز گفتههزد سرطلوع با تسبیح به افراد دچار طلوعی شده میکه اظهار کردند 
که درباره  ازآنجایی  .داده است این کار را با یک چوب که در دست داشته انجام می

رد توسط مرادي خلج با اي که وجود دا طلوعیان کار چندانی صورت نگرفته و تنها مقاله
ها در  پدیده طلوعیان و نقش انگلیسی«با عنوان ) 1393 (همکاري برخی دیگر

شده است و تمرکز آن در منطقه کهگیلویه و بویراحمد بوده است  نوشته» گیري آن شکل
چنین این فرقه را کار دولت  هم. اند اشاره کرده» آقابابا«و در آن به نقش شخصی به نام 

ها  ترین وعده آن شده بود؛ در این مقاله مهم دانند که توسط جیکاك طراحی انگلیس می
بوده است و هدف آن را سیاسی و جلوگیري از ملی ) عج (الوقوع امام زمان ظهور قریب

مکانی در منطقه کهگیلویه  آن مطالعه به لحاظ محدوده. اند شدن صنعت نفت دانسته
چنین روش تحقیق آن   و تاریخی دارد و هموبویر احمد و از نظر موضوع نگاه توصیفی

که محدوده مکانی پژوهش حاضر منطقه بختیاري  توصیفی و تاریخی است درحالی
نشین در استان چهارمحال و بختیاري و خوزستان بوده همچنین به لحاظ موضوعی نیز 

د شناسانه دارد و به لحاظ روش تحقیق هم از روش کیفی و استراتژي گراند  نگاه جامعه
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بنابراین فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان یکی از حوادث . تئوري استفاده کرده است
زمان با ملی شدن صنعت نفت بوده است که واکاوي  تاریخی دوران معاصر کشور و هم

ها و مکانیزم درونی آن به سبب سایه انداختن جریان ملی شدن صنعت نفت بر آن  جنبه
. مکتوب درباره آن، مورد غفلت قرار گرفته استاز یکسو؛ و از سوي دیگر قِلت منابع 

هاي بعد از انقالب و حتی برخی از افراد که  ویژه نسل از سوي دیگر اطالعات مردم و به
این موضوع بسیار ناچیز و حتی بسیاري از مردم  اند درباره قبل از انقالب زیست کرده

عه علمی نیز براي تحلیل رو جام اند ازاین اطالعی کرده بختیاري نیز از آن اظهار بی
) یعنی فرقه طلوعیان ( این جنبه از آنکه نیاز است ،تر ملی کردن صنعت نفت جانبه همه

  . نیز در نظر گرفته شود
گیري فرقه حضور  اطالعات بدست آمده ما از افرادي بوده است که در زمان شکل

یک  ري معتقدند که اینبرخی افراد در منطقه بختیا. اند داشته یا به عضویت در آن درآمده
بال و غضب الهی بوده است که به علت گناه و عدم نمازخواندن مردم از سوي 

اي بر این اعتقادند که این فرقه سحر و جادو  شده است و عده  پروردگار بر آنان نازل
بوده است و برخی نیز اظهار داشتند، یک بیماري و جنون بوده که مردم دچار آن شده 

رو الزم است تا به جوانب این فرقه  ازاین). 1395عالی پور، ه با مرادي،مصاحب (بودند
بخشی به جامعه گامی برداشته شود و پرتو نوري به تاریخ  پرداخته شود تا براي آگاهی

ها انگلیس با حضور خود در این  ویژه تاریخ منطقه بختیاري و نقشی که سال کشور و به
 این پژوهش به دنبال تجربه زیسته افراد درباره ما در.  افکنده شودندا منطقه داشته

واسطه یک نسل این واقعه  چنین از تجربیات کسانی که به گرایش به فرقه طلوعیان و هم
ها از طریق  بخش دیگري از داده. اند، هستیم اند و یا خود در دوران کودکی بوده را شنیده

اندازي   نقش انگلیس در راهاما این سؤال که .کتب، مقاالت و اسناد بدست آمده است
شناختی باشد در حوزه علوم سیاسی  که جامعه فرقه طلوعیان چه بوده است، بیش از آن

هایی سبب   این فرقه چگونه در جامعه جابازکرده و چه انگیزهاین کهبنابراین . قرار دارد
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لحاظ گرایش افراد به آن شده است و پیامدهایی که این فرقه بر جامعه نهاده است به 
هاي داخلی و درونی ایجاد و  دیگر پتانسیل بیان به. رسد شناختی مهم به نظر می جامعه

بنابراین سؤال اصلی این . رشد این فرقه در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است
ها به این فرقه  هاي افراد و مکانیزم ورود آن هاي ساختاري و انگیزه پژوهش بررسی زمینه

  .گیري فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان است و پیامدهاي شکل
  

  روش تحقیق
منظور از . این پژوهش با استفاده از روش کیفی و استراتژي گرانددتئوري انجام شد

هایی تولید کند که با توسل به عملیات  پژوهش کیفی هر نوع پژوهش است که یافته
تواند  فی میموضوع پژوهش کی. ي شمارشی حاصل نیامده باشدها روشآماري یا سایر 

ها و نیز کارهاي  ها، احساس هاي زندگی، رفتارها، هیجان زندگی اشخاص، تجربه
دالیل . ها باشد هاي اجتماعی و تعامالت میان ملت هاي اجتماعی، پدیده سازمانی، جنبش

 ترجیح و تجربه پژوهشگر یک دلیل است. بسیاري براي انجام پژوهش کیفی هست
ها،  رود، وضعیت سوي مردم می محقق عمالً به). 33-32: 1392استراوس و همکار، (

ها و یا مؤسسات را مشاهده کرده و یا رفتارهاي مردم را در حد شرایط طبیعی ثبت  مکان
در این پژوهش از تکنیک مصاحبه جهت  ).295: 1389ازکیا و همکار،  (کند می

 ،فی داشتندر این پژوهش به سبب ماهیت کی. ها استفاده شده است آوري داده جمع
 مهینتوان پرسشنامه را  از نوع ساختاریافته نبوده است بلکه می موضوع پرسشنامه

 سال طلوعی از افراد پرسیده درباره دانست، به این صورت که چند پرسش افتهیساختار
 و -ي اولیه بودوجوها پرس برخی کتب و مطالعه بدست آمده حاصل سؤاالت -شد می

هاي  صورت واکاوي از دل حرف هاي افراد و به  به گفتههاي بعدي با توجه سپس پرسش
 نفر از افراد مورد نظر با استفاده از 23درمجموع از . شد آنان بیرون کشیده و پرسیده می

 ستهیز تجربههایی از  افراد مورد نظر روایت. گیري گلوله برفی مصاحبه گرفته شد نمونه
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.  پژوهش روایت کردندمسئله ها و مشاهدات خود را در رابطه با خود و شنیده
  .شده است   بیان1مشخصات افراد مورد مصاحبه در جدول 

  
  هاي اجتماعی و جمعیت شناختی افراد  ویژگی-1 جدول

  
  ها یافته
   و شرایط علی وقوع واقعه1ها زمینه

ر آن به وقوع ها در این پژوهش همان بافتی است که پدیده مورد بررسی د مراد از زمینه 
اگرچه همه شرایط . باشد این بافت شامل چند سال قبل از وقوع پدیده می. پیوسته است

عنوان شروط  اند و اگرچه به ی مستقیم با وقوع پدیده مورد نظر نداشتهمورد نظر رابطه علّ
استراوس و کوربین .  اما شروط الزم براي وقوع پدیده مورد نظر هستند،اند کافی نبوده

                                                
1. context 

  ي توصیفیها آماره  ها مشخصه/ ابعاد هاي جمعیت شناختی متغیرها و ویژگی
  فراوانی مقوله  نمونه آماري

  22  مرد
  جمعیت

  2  زن

  21  )30-10 ( وقوع طلوعیدر زمان
  توزیع سنی

  21  )97 -70 (در حال حاضر
  5  در زمان وقوع طلوعی

  تأهلوضعیت 
  21  در حال حاضر
  19  کشاورز دامدار

  شغل  1  کارمند
  2  دار خانه
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. دانند که بر یک پدیده داللت دارند اي می ه را نشانگر مجموعه خصوصیات ویژهزمین
استراوس و کوربین،  (اي در طول یک بعد است دیگر وقایع مرتبط با پدیده بیان به

ها به مفاهیم  جاي شروع پژوهش از نظریه هاي اجتماعی به براي مطالعه زمینه). 1387
ه برخالف سوءتفاهم گسترده موجود، این مفاهیم ک درحالی .برانگیز نیاز است حساسیت

  ).13: 1391فلیک،  (خود از دانش نظري پیشینی متأثرند
شناختی به تاریخ معاصر باید گفت که در دوره تنباکو که  بر اساس نگاه جامعه 

و اولین شکاف بین دولت و ملت بوده است که  اولین مقاومت ملت در برابر بیگانگان
ساسی عنصر دین به رهبري روحانیت هستیم و این موضوع در در آن شاهد نقش ا

... رنگ شدن رفت تا جایی که منجر به اعدام شیخ فضل ا جریان مشروطیت رو به کم
در دوره . این موضوع بعد از کودتاي رضاخان و سرکار آمدن وي نیز ادامه پیدا کرد. شد

چنین رضاشاه  ود و همرضاشاه که فعالیت سیاسی به سبب خفقان حاکم مسدود شده ب
که نسبت به دین و روحانیت و  که به سبب انجام اقدامات متجددانه خود و کژفهمی

رو در این زمینه  ازاین. حتی جریان نوسازي داشت، دلِ خوشی از روحانیت نداشت
شد نیز ممانعت  هاي تبلیغی و ترویجی دین که از سوي روحانیت اعمال می حتی فعالیت
گونه  مدت در بسیاري از مناطق هیچ  در نتیجه در یک دوره طوالنیآمد و به عمل می

ویژه در مناطق محروم مانند نواحی بختیاري  فعالیت دینی وجود نداشت و همین امر به
رو زمینه را براي  ازاین. گذار بوده استتأثیرنیز در ناآگاهی مردمان این مناطق بسیار 

ها به دو  در این پژوهش زمینه. یا کردهین منطقه مها در ا انجام فعالیت دیگر افراد و گروه
جا بیشتر به عوامل  ی در اینشرایط علّ. شده است ها تقسیم بخش شرایط علی و انگیزه
شوندگان  ها نیز بیشتر به عوامل درونی مصاحبه شود و انگیزه بیرونی و محیطی مربوط می

 شرایط الزم در نظر گرفت عنوان توان به بنابراین شرایط علی و محیطی را می. مربوط است
عنوان  توان به ها را نیز می شرایط درونی و انگیزه. اند اندازي فرقه بوده کننده راه که فراهم

شرایط کافی در نظر گرفت که افراد بر آن اساس اقدام به همراهی با فرقه سیاسی 
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یعنی . شود ده میهاي آن نیز در بخش جداگانه آور البته زمینه. اند مذهبی طلوعیان کرده
ها را  اگرچه شرایط علی و انگیزه. آوریم طور جداگانه می ها را که به شرایط علی و انگیزه

صورت جداگانه و با  ها به ها جاي داد اما در مدل پارادایمی، زمینه باید در ذیل زمینه
  .استشده  برانگیز اتخاذ  بر مفاهیم حساسیتتأکیداستفاده از دانش نظري با 

   فرهنگی-هاي اجتماعی زمینه
براي مردم بختیاري و نواحی لرنشین در جنوب غرب  هایی که جمله ویژگی از

 ،توان نام برد کشور شامل منطقه کهگیلویه و بویراحمد تا نواحی بختیاري نشین می
و ) ع (امامی و ارادت خاص مردم منطقه به ائمه اهتمام کلیه مردم به مذهب شیعه دوازده

زادگان و سادات  وجود صدها مقبره منسوب به امام. باشد می )ع (لیخصوصاً حضرت ع
ن در کل منطقه بختیاري، خود نشان از وضعیت اجتماعی و فرهنگی  آعلوي و پراکندگی

 ، اعتقاد به امام زمان)ع (چنین به تأسی از ارادت به امام علی هم. خاص این منطقه دارد
از سوي دیگر آمیختگی . ی مردم منطقه استعنوان منجی آخرالزمان باور عموم به) عج(

دین با انواع خرافات توسط افرادي با نام مالها در منطقه وجود دارد که مردم براي رفع 
رو مالها در منطقه افراد مطهر  ازاین. کنند ها و مشکالت خود به آنان مراجعه می گرفتاري

عنوان سرطلوع بودند که به  هشدند و در بسیاري از نواحی نیز مالها ب و پاکی شناخته می
یکی از این افراد در ناحیه کهگیلویه و بویر احمد . کردند ترویج طلوعی کمک می

شخصی به نام آقابابا نام داشته است؛ آقابابا رهبر طلوعیان، تا پیش از ادعاي خود، به 
 شد براي او دعا گوید اگر کسی بیمار می او می. دعانویسی در میان مردم مشغول بود

خواستند  ها براي سالمتی فرزندان و مهر محبت بین خود و همسران می نوشتم، زن می
جهت حفظ ... براي زنان آبستن. کردم ها را اجابت می دعا بنویسم و من خواست آن

ها  به تمنا و خواهش افرادي، به نیت خواب دیدن براي آن... گوسفندان و از گله بازمانده
در منطقه بختیاري نیز ). 456: 1388ري بویر احمدي، طاه (کردم شبی را تعیین می

ترین آنان شخصی بانام سید  اما مهم. اند عنوان سرطلوع بوده مالهاي بسیاري به
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نام و اهل عبادتی بود که به گفته  سید عالءالدین مرد خوش. عالءالدین بوده است
جایی که با  ست تااش داراي نفوذ اجتماعی زیادي در منطقه بختیاري بوده ا خواهرزاده

 .محمدرضاشاه پهلوي نیز عکس گرفته است

ها که صدها سال است در میان آنان  هاي بختیاري رسوم و سنت بسیاري از آداب، 
دوستی و محبت به خاندان رسالت و . شیعی آمیخته است نوعی با فرهنگ رایج است به

در . شود مه امور دیده میامامت بر تمام زندگی آنان سایه انداخته و توسل به آنان در ه
توان ارادت و  ها می ها و داستان ها، افسانه هاي محلی، متل ها، اشعار و تصنیف الالیی

رسم صلوات خوانی . وضوح لمس کرد را به) ع (ها به ائمه معصومین شیفتگی بختیاري
احترام و ارج نهادن به . ها صدها سال قدمت دارد به هنگام برداشت محصول در خرمن

ویژه دادن نذر به سادات، رسمی بسیار کهن، فراگیر و  ها، سادات و سنتِ نذر به زاده امام
زاده و  عمومی است، هر طایفه و خانواده بختیاري خود را مرید و وابسته به یک امام

ها را یک وظیفه سالیانه قلمداد  داند و دادن نذري به آن ب به آنان میسسادات منت
گناهی شخصی با انجام تشریفات  د براي اثبات جرم یا بیدرگذشته رسم بو. کند می

گناهی خود را  زاده بی شدند و شخص با سوگند در امام زاده حاضر می خاصی در امام
موارد زیادي . کردند کرد و عموم مردم نیز به سوگند وي اعتماد و اطمینان می اعالم می

جرم و گناه خود اعتراف زاده به  است که شخص بعد از حضور در امام شده  گزارش
ترین سوگند و  ترین و مطمئن از نگاه یک ایلیاتی مهم. کرده و طلب بخشش نموده است

زاده جاري و منعقد  پیمان، آن بود که در یک مکان مقدس و در جوار مرقد یک امام
 هرکمون -چراغ عهدي بوندیم بیو بریم شاه«: در اشعار فولکلور چنین آمده است. گردد

  )233: 1392 سفیدي، علیزاده گل (1»نیم کمر نبندیمعهد بشک

                                                
- چراغ به کمرش بزند قدم نماند شاه چراغ برویم و در آنجا سوگند وفاداري ببندیم که هرکداممان ثابت بیا به شاه 

 .و دیگر کمر راست نکند
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اي که به دنیا داشت سعی در  انگلستان از دیرباز بر اساس نگاه استعمارگرایانه 
 چرا که ،اش داشته است شناخت اجتماعی سیاسی و فرهنگی نواحی تحت نفوذ و سلطه

ستعماري هاي ا توانسته که سیاست بدون شناخت و معرفت نسبت به این نواحی نمی
ایم که  ها و جهانگردهایی بوده رو در ایران، شاهد حضور سیاح ازاین. خود را پیش ببرد

ازجمله این افراد . اند آوري اطالعات به ایران سفرکرده قصد شناخت و جمع همواره به
 الیارد سرزمین.  انگلیسی اشاره کرد فرانسوي و یا الیاردتوان به راویلنسون می

د اصفهان تا نواحی شمال خوزستان را سیاحت کرده و آداب و رسوم و بختیاري از حدو
در یکی از خاطراتی که عنوان . تاریخ مردمان این نواحی را مورد بررسی قرار داده است

بار شاهد  در خالل مدتی که در بختیاري اقامت داشتم چند«کند نوشته است که  می
اي از روساي  خان با عده حمدتقیکه م  روز بعدازظهر هنگامی یک. شکار شیر بودم

زنان که تازه از  نفر نفس قلعه نشسته بودند یک بختیاري طبق معمول در مدخل دروازه
آمدم  که در بین راه می انگیزي اظهار داشت هنگامی راه رسیده بود در یک حالت هیجان

سم خواست به من حمله کند، وقتی او را به نام علی ق با یک شیر مصادف شدم که می
الیارد،  (» چون مسلمان و شیعه بود بالفاصله از سر راه هم دور شدد،دادم که مرا ببخش

1367 :133.(  
 چون خود از مأموران اینتلیجنس -این موضوعی را که الیارد عنوان کرده است

هاي اجتماعی و فرهنگی در  عنوان زمینه بعدها سر جیکاك به -بریتانیا بوده است
دست آورده بود، فرقه   توجه به شناختی که از قوم بختیاري بهبختیاري شناخته و با
. اند شده می) ع ( چرا که طلوعیان نیز اساساً متوسل به موال علی،طلوعیان را بنیان نهاد
خوبی از سرزمین بختیاري  دهد که سر جیکاك و دولت انگلیس به این موضوع نشان می

اند و بر آن اساس دست  یه خبر داشتههاي سیاسی اجتماعی و فرهنگی این ناح و ویژگی
از سوي دیگر عدم وجود نظام  .ندا هریزي و تأسیس سروشیان و یا طلوعیان زد به برنامه

                                                
1. Sir Henry Rawlinson 
2. Austen Henry Layard 
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سوادي مردم منطقه و دوري از شهرهاي بزرگ به سبب محصور بودن در  آموزشی و بی
ساز   زمینه،زمان چنین عدم حضور عالمان و مبلغان دینی در آن حصار کوهستانی و هم

ندرت یک روحانی  اکثر دهقانان و قبایل به «.رشد و گرایش به فرقه طلوعیان شد
یافته در اکثر روستاها  ش بود که اسالم سازمان.ه 1350 و 1340هاي  دیدند و در دهه می

  ).264: 1391آبراهامیان،  (»گسترش یافت
 1320 هاي از دیگر عوامل مؤثر جنگ و غارت و راهزنی بود که در فاصله سال

ها ریشه درون  شمسی در ناحیه بختیاري بسیار وجود داشته است که بخشی از آن غارت
چه که  بخشی از آن. ایلی داشته است و بخشی از آن نیز ریشه برون ایلی داشته است

غارت درون ایلی بوده است ناشی از راهزنی سایر اقوام لرنشین بوده که در منطقه 
ویژه از دوره رضاشاه به بعد که دولت  ها به این غارت. گفتند یم) تَریده (بختیاري به آنان

داد و در نتیجه این  رضاشاه عشایر بختیاري را خلع سالح کرده بود بیشتر رخ می
سال و شاید هم در طول  ها تمام تالشی را که یک خانواده بختیاري در طول یک غارت

و بوده و بهمئی که از اقوام لر توسط غارتگران طیبی را دست آورده بود  تمام عمرش به
در آن . داد اند را بر باد می زیسته هاي کهگیلویه و بویراحمد می جوار بختیاري در کوه هم

ها راهزنی و کشمکش بین برخی از اقوام بختیاري و سایر اقوام لر طیبی و بهمئی  سال
سردي که خود  هکیانی قلع...یدا. افتاد میکه ساکن کهگیلویه و بویراحمد بودند اتفاق 

من خود شاهدي غمگین بودم حدود : گوید باره می شاهد این وضعیت بوده است در این
 آن روز .آمدند اتفاق افتاد  پاییز که همیشه ایل بختیاري از ییالق به قشالق می1328سال 

گیر و ایمري و شالو از ترس غارت مردان طیبی  ایل االسوند و زراسوند و باپیر و گرگ
جا در این سرزمین   از کهگیلویه و بویر احمد با هم مخلوط شده بودند و یکو بهمئی

سردي،  قلعه کیانی (همراه داشتندنیز بار انداخته بودند و تمام حشم و مال دارایی خود را 
هاي جامعه بختیاري بوده است و ترس  این موضوع همواره یکی از مصیبت). 78: 1390

البته دلیل این موضوع . جامعه وجود داشته است دم ایندر بین مراز غارتگران همیشگی 
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ناشی از مسلح بودن غارتگران و عدم داشتن سالح گرم توسط قوم بختیاري بوده است 
  .چرا که رضاشاه تمام اسلحه و مهمات این قوم را از آنان گرفته بود

 درباره غارت و راهزنی در ایل 23/7/1326 به تاریخ 1013در سند شماره 
   استانداري-اهواز :اري آمده استبختی

 حاکی است که ایل بختیاري موقعی که 28/6/26گزارش مورخه «
 اند، بین راه مصادف با سیصد سارق مسلح نموده به گرمسیر عزیمت می

 چندین نفر مقتول ،در نتیجه زدوخوردي درگرفته. شده) بهمئی و طیبی(
ها را سارقین   آنقبضه تفنگ  و سیشَمهزار ح  قریب پانصد وو مجروح

  ».اند بوده بر
داده در  توان به قحطی رخ هاي مهم اجتماعی در این نواحی می از دیگر زمینه 

این قحطی در  .هایی که نیروهاي متفقین کشور را اشغال کرده بودند اشاره کرد سال
ن تناسب ای به. ناحیه بختیاري نیز شیوع پیدا کرده بود که سبب مرگ بسیاري از افراد شد

نوعی انزواي درونی و زهد درونی گرایش یابند  مسئله قحطی سبب شده بود تا مردم به
را اي الزم براي رشد فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان  رو این موضوع نیز زمینه و ازاین

  .کرد فراهم می
در سال : کتاب خاطرات خود بیان داشته است باره در سردي دراین کیانی قلعه...یدا 
جنگ جهانی دوم رخ داد من در آن موقع پنج سال داشتم همان سال ش که .ه 1320

بهره از این  قحطی بسیار سختی که تمام ایران را در برگرفته بود روستاي ما هم بی
بسیار سخت و ناگوار بود . قحطی نبود و به تمام روستاهاي دیگر هم سرایت کرده بود

مردم این دیار اکثراً نان خالی هم جاي گذاشت و  و اثر خیلی بدي در میان روستاها به
شد و زن و مرد در بیابان براي  براي خوردن نداشتند و گیاهی به نام زهلت روئیده می

پختند و بعد در ماست  آوردند می بردند و آن را چیده و می چیدن این گیاه هجوم می
ولی این هم .. .گذار نبودتأثیرخوردند ولی چون نان نبود زیاد  جاي غذا می انداخته و به
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رفتند  قوتی مریض شده و اسهال گرفته و از بین می گرفت و اکثراً از بی جاي نان را نمی
و این قحطی ناراحتی زیادي به بار آورد ولی این سال براي گوسفندان سال خوبی بود 

شد و خوشبختانه آخر سال بود که  دوغ و شیر فراوان بود که بیشتر خوراك مردم می
 در یکی از روستاها به نام رکعت که به 1321 افتاده بود و اول فرودین گرانی اتفاق

جا بهتر بود، جو و گندم به بار نشست و سریع  روستاي ما نزدیک است چون هواي آن
ازجمله ). 89: 1390سردي،  قلعه کیانی (ها را چیده و حاصل را صرف نمودند رفتند آن

از سوي دیگر مقارن با جنگ . ین بودعلل بروز قحطی در کشور ورود نیروهاي متفق
  .گیر سراسر جهان را نیز در برگرفته بود صورت همه جهانی دوم قحطی به

نیز یکی دیگر از عوامل مؤثري بود که  ...)نظیر حصبه، وبا و (ها وقوع بیماري 
سوي انزواي درونی برود و در نتیجه انتظار بیرون آمدن دستی  سبب شد تا جامعه رو به

در : کند باره بیان می زاده در این خانم شیخ. براي رهایی آنان در جامعه پیدا شداز غیب 
داده  ها بیماري آمده بود و بسیاري از مردم به سبب بیماري جانشان را ازدست آن سال

  ).5/9/95 زاده، مصاحبه شیخ (بودند
، در ثمر هاي بی همه فقر، ستم، ناامیدي، خستگی و درماندگی از جنگ در اوج این 

شرایطی که از هر کس و هر جهت ناامید شده بودند، ناگهان فریاد امیدبخش به سمع 
ها بعضی از  تر از آن راست یا دروغ، توده مردم حتی راهزنان و یاغیان و مهم. مردم رسید

خوانین و کدخدایان، با هر نیت و هدفی به این نداي امیدبخش که خبر از ظهور 
و رهایی از ظلم و ستم و خبر از عدالت و برابري و ) جع (الوقوع امام زمان قریب

داد، گوش دادند و دعوت طلوعیان را پذیرفتند تا طلوعی شوند و طلوع  ي میدربرا
البته در ناحیه ). 1393 :مرادي خلج و روشنفکر (عدالت و امنیت را به نظاره بنشینند

 از ظهور امام زمان  نامیشده است هیچ   ها گردآوري چه که در مصاحبه بختیاري طبق آن
چه که در روزنامه آسیاي جوان و یا در دیگر  رو آن آورده نشده است و ازاین) عج(

 طلوعیان را یک این کهالبته . منابع آورده شده است با منطقه مورد نظر ما تفاوت دارد
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گونه بوده  اي معرفی کنند ممکن است در ناحیه کهگیلویه و بویراحمد این فرقه هزاره
گیر شدن و گسترش تعالیم فرقه سیاسی مذهبی  نکته دیگر در خصوص همه. باشد

ویژه حضرت  شود؛ در وهله اول ارادت خالصانه مردم به ائمه و به طلوعیان مربوط می
 اگر دچار این واقعه نشوند مورد غضب ائمه قرار خواهند این کهو ترس از ) ع (علی

یی که اشخاص سرطلوع و یا رهبران آنان در از سوي دیگر نفوذ و کاریزما. ، بودگرفت
 نیز خود در ، داشتندشده عنوان مالها و یا افراد فهیم تلقی  میان مردم هر روستا به

 ما در تعریف طلوعی آن را به این کهالبته با توجه به . گسترش آن بسیار مؤثر بوده است
 به معناي طلبیدن و طلبیده ایم و بنابراین این مورد طلووي در زبان مردم بختیاري نامیده

رو طلبیده شدن براي بخشایش گناهان و آمرزیده شدن  شدن بسیار نزدیک است و ازاین
دیگر فشارهاي ناشی از  بیان به. نیز نوید و امیدي براي مردم در آن زمان بوده است

مسائل مختلف سبب انزوا و در الك خویش خزیده شدن مردم شده بود و در نتیجه این 
  .کرد هاي جدید مهیا می ع شرایط را براي ظهور عرفانموضو

  
  

  
  
 
  
  

  
  

   شرایط اجتماعی و فرهنگی-1نمودار 

ارادت ویژه مردم  گیر قحطی همه
 )ع (به ائمه

عدم آگاهی 
 مردم

هاي درونی  جنگ
 و غارت

 ها بیماري

شرایط اجتماعی 
 فرهنگی
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  هاي سیاسی و اقتصادي زمینه
 از بین رفتن حکومت اقتدارگراي مدرن به دلیلآشفتگی سیاسی در این دوره 

ساز بسیاري از  هچنین ورود نیروهاي متفقین به کشور که خود زمین رضاشاهی بود و هم
مسائل و مشکالت سیاسی اجتماعی ازجمله انتقال قدرت از رضاشاه به فرزندش 

درهرحال  .چنین کمبود مواد غذایی و قحطی در تمام نقاط کشور شد محمدرضا و هم
هایی بودند که  ش سال.ه 1332 تا 1325هاي  سالکه چه مسلم است این است  آن

چرا که دست . لستان به لرزه و تکاپو افتاده بودندبیگانگان و دول خارجی ازجمله انگ
کردند قطع   آن ارتزاق و یا بهتر باید گفت چپاول میازها  نعمتی که سال آنان از خوان

 این کهکارهاي بسیاري زدند اول  به  بنابراین براي جلوگیري از این اتفاق دست.شد می
 همین واسطه به تحریک قبایل خواستند خوزستان را از کشور جدا سازند و به ها می آن

 تا آنان را نسبت به دنیا ،نددست زدعرب و سوءاستفاده از عقاید مردم بختیاري 
  .تفاوت کنند و از این طریق اهداف خود را پوشش دهند بی

یکی از اولین مستعمراتی . روند مستعمره زدایی بعد از جنگ جهانی دوم آغاز شد 
 به دو قسمت ، کههندوستان بود) 1326 (1947د، در که از انگلستان اعالم استقالل کر

-50: 1390الهی، (پاکستان و هندوستان تقسیم شد و انگلستان این کشور را ترك کرد
خواست منابع  انگلستان با از دست دادن مستعمره بزرگ خود یعنی هندوستان، نمی). 51

 . این منابع انجام دادرو هر تالشی براي نگهداشت ازاین. هم از دست دهدرا نفتی ایران 
اندازي  اندازي فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان را باید در راه یکی دیگر از عمده عوامل راه
هاي  سیاست، زیرا شده بود دانست  نظر شوروي ایجادزیرفرقه دموکرات آذربایجان که 

 مخالف یکدیگر عمل  منافع خود ودو کشور انگلستان و روسیه همواره در جهت
دیگر با دادن هرگونه امتیازي در جنوب کشور به انگلستان، دولت روسیه  بیان هب. کرد می

سود اقتصادي نفت براي دولت . شد و بالعکس نیز خواهان امتیازي برابر در شمال می
اش را تقویت   چرچیل سعی داشت تا قدرت نیروي دریاییاین کهسو و  انگلستان از یک

سنگ به سوخت مایع و نفتی  ها را از زغال کشتیبنابراین او سعی داشت تا سوخت . کند
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ش . ه1320 چنین پس از شهریور هم. کرد تبدیل کند، بنابراین نیاز مبرمی به نفت پیدا می
دولت مصدق که در رأس این تفکر قرار . سوي موازنه منفی داشت سیاست ایران رو به

ستان آگاهی داشت و ویژه منابع نفتی آن توسط انگل داشت از چپاول منابع کشور و به
خواست نفت را ملی کند و دست انگلستان را از غارت منابع نفتی کشور  بنابراین می

هاي سیاسی بعد از ورود نیروهاي متفق نیز که اثرات بلندمدتی بر  آشفتگی. کوتاه کند
هاي رشد و ایجاد فرقه  اقتصاد و سیاست کشور گذاشت نیز عامل مهمی بود که زمینه

صورت  توان گفت، فضاي کلی کشور به در شماي کلی می. کرد فراهم میطلوعیان را 
 امکان ،ومرج سیاسی و التهاب جامعه بنابراین در فضاي هرج. گونه بوده است ومرج هرج

  .هاي بیگانه وجود دارد  نیروها و قدرت،ها بروز هرگونه بحرانی از سوي گروه
  
  
  
  
  

  
  
  

  دي شرایط سیاسی اقتصا-2نمودار 
   

ها و  هاي گرایش به فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان از دل مصاحبه بسترها و زمینه
. هاي مربوط به دوران مزبور بیرون کشیده شد چنین مطالعه کتب و اسناد و روزنامه هم

ها و شرایط ذهنی و عینی رشد یا افول یک پدیده  اي در پی فهم زمینه اگرچه نظریه زمینه
سؤال ما این است که چه . باشد ران اجتماعی و یا اسناد میبه میانجی تفاسیر کنشگ

هاي  پژوهش. شرایطی سبب گرایش افراد به فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان بوده است
هاي اجتماعی و سیاسی اقتصادي و فرهنگی بروز  کوشند تا بسترها و زمینه اجتماعی می

شرایط سیاسی 
 اقتصادي

  فرقه دموکراتظهور
 آذربایجان

آگاهی نخبگان 
 سیاسی

درگیري ناشی از 
 ملی شدن نفت

نیاز انگلستان به 
 منابع نفتی ایران

آشفتگی سیاسی بعد 
  ورود متفقین

 م
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ها و شرایط عینی   زمینهاي در پی فهم نظریه زمینه. یک پدیده را بررسی و کشف کنند
گونه که  یعنی آن. رشد یا افول یک پدیده به میانجی تفاسیر کنشگران اجتماعی است

چنین با توجه به اسناد و  کنند و هم اند و تفسیر می ها پدیده را تجربه و درك کرده آن
  .ها و بسترها را فهم کند  این زمینه،کنند کتبی که دوره مربوط را تفسیر و توصیف می

  
   سیاسی مذهبی طلوعیانفرقههاي ورود افراد به  ي زمینهبند مقوله

ها را بررسی  گیري پدیده کنند بسترها و موانع شکل هاي اجتماعی تالش می پژوهش
ها و شرایط عینی رشد یا افول  که در پی فهم زمینه) اي نظریه زمینه (گراند د تئوري. کنند

دیگر در روش  بیان به. باشد تماعی و یا اسناد مییک پدیده به میانجی تفاسیر کنشگران اج
جا  در این. هاي آن تجربه و درك مستقیم کنشگران بسیار مهم است کیفی و استراتژي
و همچنین  کننده گرایش افراد به فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان  تسهیل،بسترها و شرایط

 هاي عمیق و نیمه مصاحبه ،براي یافتن پاسخ. شود نحوه گرایش افراد به آن فرقه بیان می
هاي مورد نظر که در  به کدگذاري داده 2در جدول . اي انجام گرفت ساختاریافته

هایی هستند که از  صورت نمونه هاي زیر به داده. ها بدست آمده است پرداخته شد مصاحبه
ها  پردازي درباره آن اند و سپس مفهوم هاي افراد مورد نظر بیرون کشیده شده دل مصاحبه

  . ه استها پرداخته شد بندي آن ازآن نیز به مقوله صورت گرفته و پس
  

  ها کدگذاري باز و محوري بسترها و زمینه -2 جدول
  مقوالت  مفاهیم  نمونه عبارت

 کردي از طرف شاه آمد و فردي را دستگیر مأمور«
مأموران به مردم گفتند ) لباس دولتی به تن داشتند(

 مردم و) طلوعیمنظور  (ي است؟کار چهکه این 
  ». نشدندی سکوت کردند دیگر طلوعازآن پس

سکوت کردن مردم، اعمال 
  قدرت نظامی دولت

  مداخله دولت

دانستم و از   هنگام جوان بودم و نمین آدرمن 
 بر گفتم یمپریدم و   و میکردم یمدیگران تقلید 
  محمد صلوات

  عدم آگاهی  جوانی، تقلید
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آورد  دست میشد یک امتیاز ب کسی که طلوعی می
  .شد  گناهانش بخشیده میآن واسطه بهکه 

  . تو کافر هستی چون طلوعی نشديگفتند یمبه من 

  بخشش گناهان  وعده بخشش گناهان

 سالگی 16- 15من فرد باسوادي نبودم و در سن 
  .نویسمبتوانستم  حتی اسم خودم را نمی

  سوادي بی  نداشتن امکانات آموزشی

د و تعهد بیشتري به کسی که بیشتر اهل نماز بو
شد و  مذهب و دین داشت زودتر طلوعی می

ها هم نه  شد خیلی از آن بیشتر دچار هیجان هم می
  .گرفتند یم شور واقعاً تقلید کنند این که

  تعهد دینی  داري، ارادت به مذهب دین

 جا داده طور نیا در بین مردم را خودمسترجیکاك 
و در  آمدم )ع(بود که من از طرف حضرت علی 

  .کنم یمفعالیت  بین ایل و عشایر بختیاري

  کاري فریب  سوءاستفاده از عقاید مردم

سید جیکاك یک فتوایی داد که نفت نجس است 
 :دادند که و مردم هم شعار می

  مهر علی من دلومه
 نفت ملی سیچنمه

 بگذارید ، به این نفت کار نداشته باشیدگفت یم
ست مریض  کثیف انفت  نفت را ببرند؛ها یخارج

  .دیشو یم

نیاز انگلستان به   اهمیت نفت
  نفت

 گشتند و افرادي را ده به دهدو سه ماه طول کشید تا 
  . کنندیکه الیق طلوعی بودند را طلوع

القاي این زمینه ذهنی که براي 
   شدن لیاقت الزم استیطلوع

  لیاقت

) طناب (یسیر و بود بند دهید خوابکه  خانومی
 رد شوند و ن آریزید از گفت همه با  و میآورد

  .گفت این زنجیر عدالت است می

  وعده عدالت  نما شدن خواب

در روستاي ما نه مسجد وجود داشت و نه آخوند 
  .و روحانی

حتی در شهر هم روحانیون 
  چندانی نبودند

عدم حضور مبلغ 
 دینی روحانی
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عمده زیر بدست آمد که شامل  شوندگان، چهار مقوله از اظهارات مصاحبه
بسترها، . بسترهاي عینی و ساختاري و بسترهاي ذهنی و موانع ساختاري و ذهنی است

اند که از  ساز گرایش افراد به فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان بود و موانع، مقوالتی زمینه
  .کنند گرایش افراد به فرقه طلوعیان جلوگیري می

  
   کدگذاري محوري بسترها و موانع-3 جدول

  نوع مقوله  مقوله عمده  مقوالت
  عدم حضور روحانیون

  سوادي بی
  نیاز انگلستان به نفت

  کاري فریب

  )بیرونی (ساختاري/ بسترهاي عینی

  وعده بخشش گناهان
  عدم آگاهی
  تعهد دینی

  وعده عدالت

  کنشگرانه/ بسترهاي ذهنی

شرایط 
  کننده تسهیل

  موانع ساختاري  مداخله دولت
  شتن لیاقتندا

  قسمت نبودن
  موانع ذهنی

  شرایط بازدارنده

  
  ساختاري/ بسترهاي عینی

محدود به در میان بسترهاي عینی و ساختاري عدم حضور روحانیون در منطقه با توجه  
هایی هم که سواد  سوادي اکثریت افراد و آن  رضاشاه، بیدوره در ها آنهاي  شدن فعالیت

ودند که در آن موقع سرطلوع بودند، نیاز  بخوانده درس نزد مالهاي روستا عموماًداشتند 
. باشد هاي بدست آمده می هاي سر جیکاك از دیگر مقوله کاري انگلستان به نفت و فریب
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تر  سوادي از سایر مقوالت مهم ها، عدم حضور روحانیون و بی بر اساس فراوانی پاسخ
  .استمقوله محوري در اینجا عدم حضور روحانیون در منطقه دانسته شده . است

  
  کنشگرانه/ بسترهاي ذهنی

 سیاسی مذهبی فرقهکننده براي گرایش افراد به  عنوان بسترهاي تسهیل چه که به آن
هاي دینی  توان به عدم آگاهی افراد نسبت به تعلیمات و آموزه طلوعیان بوده است را می

بع چنین شرایط مربوط به استثمار منا و اسالمی، شرایط منطقه و شرایط جهانی و هم
 در قوم عمدتاًعامل دیگر تعهد دینی افراد بود که اشاره کرد و نفتی توسط انگلستان، 

 این کهرو ترس ناشی از  ازاین. اند زادگان داشته و امام) ع (ائمهبختیاري ارادت ویژه به 
کاري  دچار غضب الهی شوند باعث شده بود نسبت به فریب) ع (ائمهواسطه  نکند به

وعده عدالت نیز خود یکی دیگر از عواملی بود که . انه برخورد کنندلوح انگلستان ساده
 زمانتوانست یادآور ظهور امام  اثر مهمی در ذهنیت افراد داشته است و بنابراین می

 فرقهوعده بخشش گناهان نیز یکی از عوامل مهم در گرایش افراد به . تلقی شود) عج(
شان  ز با توجه به اعتقادات پاك و درونیبنابراین آنان نی. سیاسی مذهبی طلوعیان بود

کردند و راه این کار را نیز  بایست خود را براي رسیدن به رستگاري مهیا و پاك می می
ترین  محوري. دانستند  سیاسی مذهبی طلوعیان و نذرونیاز میفرقهدر گرویدن به آیین 

م آگاهی آنان این نیز خود به سبب عد. جا عدم آگاهی افراد بوده است عامل در این
  .طور عمیق بوده است به هاي اسالمی نسبت به تعلیمات دینی و آموزه

  
  موانع ساختاري

گرفته  اي بوده است که همه افراد را در برنمی گونه فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان به 
است؛ اگرچه اکثریت جامعه دچار آن شده بودند اما درهرحال موانعی وجود داشته که 

ترین عامل  مهم. ش بیشتر افراد به این فرقه جلوگیري کرده استاز ورود و گرای
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تر این فرقه ش و جلوگیري از گسترش بیمداخله دولتجا را باید  ساختاري در این
  .دانست
  

  موانع ذهنی
گرفته استخراج شد را باید مربوط  هاي صورت ترین موانعی که از دل مصاحبه مهم

به این بیان که افرادي که دچار جنون نشده . به نداشتن لیاقت، و قسمت نبودن دانست
اند و برخی از آنان نیز عنوان داشتند که قسمت  کردند که لیاقت نداشته بودند بیان می

البته نکته . شدیم خواست ما هم طلوعی می نبوده و خداوند نخواسته است و اگر خدا می
کردند اما دچار جنون   میتوجه این است که برخی از این افراد با طلوعیان همراهی قابل
 دانست یعنی این ذهنیت قسمت نبودنترین عامل را باید  محوري. شدند نمی

 ، قسمت نیست دچار جنون شونداین کهشد تا برخی افراد با بیان  تقدیرگرایی سبب می
  .به آیین فرقه نَگرایند

  
   سیاسی مذهبی طلوعیانفرقههاي گرایش به  ي انگیزهبند مقوله

ها و  د مصاحبه براي گرایش به فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان انگیزهافراد مور 
شده و یا  ها همواره در جهان نمادهاي از پیش تعیین هاي آن دالیل و نیاتی دارند و کنش

تواند به معانی ژرف کنش  از این طریق پژوهشگر می. گرفته است ناخودآگاه انجام
 فرایند ،شوندگان هاي مصاحبه پاسخجا با بررسی  در این. اجتماعی آنان دست یابد

مفاهیم و مقوالت محوري نیز با توجه به آن . شود کدگذاري باز و محوري انجام می
 -گیري فرقه سیاسی هاي شکل  که در باالآمده است زمینههمان گونه. برساخته شده است

یط عِلی از جا شرا در این. باشد ها می ها و زمینه ی انگیزهمذهبی طلوعیان شامل شرایط علّ
ها  نامه ها و اسناد و پایان مطالعه شرایط مورد نظر آن دوره زمانی از کتب و روزنامه

شده با افراد بدست  هاي انجام ها نیز بر اساس مصاحبه ها و انگیزه زمینه. گردآوري شد
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ها دربرگیرنده عوامل و شرایط بیرونی هستند که افراد در  در واقع بخشی از زمینه. آمد
هاي افراد را در  جا انگیزه از سوي دیگر بخش دوم در این. اند ها نقشی نداشته  آنایجاد
  .باشد نوعی حاصل نقاط عطف درونی آنان می گیرد که به برمی

  
  مذهبی طلوعیان-هاي گرایش به فرقه سیاسی  کدگذاري باز و محوري انگیزه-4جدول 

  مقوالت  مفاهیم  نمونه عبارات
شدند و براي رفع   میمردم از ترس دچار طلوعی

  .رفتند ها می زاده  به زیارت امامن آشدن
ترس از عدم بخشیده شدن و 

  ترس از گناهکار بودن
  ترس

 خانه و دام خود را و) کشاورزي (کاربعضی هم 
نگهدار ) ع ( حضرت علیگفتند یمکردند و  رها می

  .هاست آن
یکی از افراد ساکن روستاي لیر فرزند خود را در 

نگهدار ) ع ( امام علیاین کهخت به امید آتش اندا
  .باشد او می

 امیدوار بودند که امام علی
  آنان را یاري دهد) ع(

  امید

ــذایی را هـــم برنامـــه ــان ن آدر غـ ــس زمـ ی هرکـ
توانست غذاهایش را فـراهم آورد چـون همـه            نمی

ک انـدازه از نعمـات برخـوردار    یـ جاي مملکت به    
  .نبودند

کنند و جشن  ه پا میمردم طلوعی شده علم و بیرق ب
خواندند و گوسفند ذبح  گرفتند و روضه می می
  .کردند می

  گذرانی وقت  برپایی جشن، روضه

تنها کسی که وجدانش قبول نکرد بگوید طلوعی 
 من بودم وگرنه هر کس که باال و پایین ام شده
، جز ام شده من طلوعی گفت یم افتاد شد و می می

عبدالعلی به من گفت  مرحوم مثالً فتادندین یکمعده 
 گفتم !افتی؟ ي چرا میشو ینمتو که طلوعی 

 ببینم خواستم یم  همرنگ جماعت شومخواهم یم
!  یا نه اما دیدم که نهشوم یم من هم طلوعی واقعاً

  .طلوعی نشدم

خیلی از افراد براي همرنگی 
با جماعت و کاهش 

هاي اجتماعی ناشی از  تنش
کردند  عدم طلوعی، اظهار می

   شدندطلوعی

همرنگ 
  جماعت
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گریبانم را گرفته  (این مال دزدي گلویم را گرفته
 گفت یمآوردند   را میمال صاحب وقتی و) است

 شده خوب ی طلوعفرد ومعلم حاللت و بلند شو 
  .شد می

  عذاب وجدان  اعتراف به گناه،

شدند نوعی امتیاز اجتماعی  افرادي که طلوعی می
  .کردند کسب می

اس احس  مزیت اجتماعی
ارزشمندي و 

  سرآمدي
کرد و سپس طلب  وقتی فرد به گناهانش اعتراف می

  .شد کرد آرام می بخشش می
احساس   طلب بخشش

  آرامش
 که جان میدیترس یمبراي ما حالت تازگی داشت و 

  .ما را بگیرد
داشتن   تازه و نو بودن

 جذابیت

   
هاي  جا با توجه به مفاهیم و مقوالت برساخته از پاسخ سپس در این

  .بندي کردیم ها را در سه مقوله عمده دسته شوندگان، آن مصاحبه
  

  مذهبی طلوعیان-هاي گرایش به فرقه سیاسی  کدگذاري محوري انگیزه-5جدول 
  نوع مقوله  مقوله عمده  مقوالت

  معذوریت اخالقی
  همرنگ جماعت

  رهایی  )عقالنیت سنتی (

  یگذران وقت
  جذابیت

  عاطفی  عقالنیت عاطفی

  ترس
  امید

  عذاب وجدان
  احساس ارزشمندي

  احساس آرامش

  سعادتمندي  عقالنیت ارزشی
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شود، در فرایند کدگذاري   که در جدول کدگذاري محوري دیده میهمان گونه 
مذهبی  -ها و دالیل گرایش به فرقه سیاسی  شوندگان پیرامون انگیزه اظهارات مصاحبه

نوعی  که به) عقالنیت سنتی (از فشارهاي اجتماعیطلوعیان سه مقوله عمده رهایی 
ي ایجادشده در جامعه مورد نظر بوده است، عقالنیت ها ارزشسبب همرنگی و تقلید از 

که به ترتیب در سه مقوله رهایی، عاطفی و . باشد می و عقالنیت ارزشی عاطفی
 .شود میطور جداگانه به هرکدام پرداخته  در ذیل به. اند سعادتمندي قرارگرفته

  
  عقالنیت سنتی

: 1389کوزر،  (اقتدار سنتی بر اعتقاد به تقدس سنت و گذشته ازلی استوار است
گیرد یا از اعتقاداتی که جزء عادت  ها می کنش سنتی، مشروعیت خود را از سنت). 311

ها،  در عقالنیت سنتی کنشگر از عادت). 37: 1391صبوري، (و طبیعت ثانوي شده است
 دیگر براي انجام عمل خود نیاز وکند  رهاي طبیعی جامعه خود پیروي میعرف و یا باو

جا معذوریت اخالقی که به  در این .کند ها پیروي می به تعیین هدف ندارد بلکه از عادت
. شد عنوان سرطلوع بودند ایجاد می سبب حضور افراد مورد اعتماد و بانفوذ به

رف جامعه خود فراتر روند در نتیجه دچار توانستند از ع دیگر افراد چون نمی بیان به
شدند و این معذوریت اخالقی نیز خود عامل دوم که همرنگ  معذوریت اخالقی می

توان در  ترین مقوله را می در این بخش محوري. کرد جماعت شدن بود را بازتولید می
شده است فشارهاي  بر این اساس اگر فرد طلوعی نمی.  تلقی کردهمرنگی با جماعت

عنوان کافر  حتی ممکن بود فرد را به (شده است اجتماعی بسیاري بر وي تحمیل می
و از سوي دیگر نیز فشارهاي درونی ناشی از احساس اضطراب ناشی ) تلقی کنند

شد تا فشار بسیاري را تحمل کند و در نتیجه با گرویدن به آیین  احساس گناه سبب می
  .یافت ی رهایی می اجتماعی و درونيطلوعیان از این فشارها
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  عقالنیت عاطفی 
 حالت روحی یا وضع روانی و احساسی فرد صورت تأثیرتحت  کنش عاطفی 

 ).36: 1391صبوري، (.ها گیرد و نه در سنجش و انتخاب معقوالنه وسایل و هدف می
بنابراین در . یش از جوامع مدرن استب در جوامع سنتی ، این نوع از عقالنیتحاکمیت

هاي محوري  عنوان مقوله گذرانی به النیت دو مقوله جذابیت و وقتاین نوع از عق
در این بین با توجه به جنبه عاطفی قوي در بین مردم، داشتن جذابیت . برگزیده شدند

  .عنوان مقوله محوري مهم در نظر گرفته شد به
  
  عقالنیت ارزشی 
ی آگاهانه کنش عقالنی معطوف به ارزش یعنی عملی که مطابق با معیارهاي ارزش 

در این نوع عقالنیت دیگر هدف ذاتی بیرونی معنا ندارد بلکه براي آن است که . است
جا  مقوالتی که در این). 36: 1391صبوري، (فرد به یک نتیجه ارزشی دست یابد

 ترس، که به سبب ترس از عدم بخشودگی بوده است، :اند از استخراج شدند عبارت
 به این معنا که افراد امیدوار بودند که مورد بخشایش مقوله دوم داشتن امید بوده است

مقوله سوم داشتن عذاب وجدان بود . آل شدن برود سوي ایده قرار گیرند و جامعه رو به
چه که نسبت به  ویژه آن واسطه انجام گناهانی که انجام داده بودند و به که در آن مردم به

مقوله چهارم احساس . ن داشتند احساس عذاب وجدا،سایر مردم انجام داده بودند
شدند احساس سرآمدي  طلوعی میکه بوده است به این معنا که افرادي ارزشمندي 

، مطرح اند گرفته طینت که مورد بخشش قرار  عنوان افراد پاك ها به کردند چراکه آن می
ه  به این معنا که فرد پس از ورود ب،مقوله پنجم نیز احساس آرامش بوده است. .شدند می

در . رسید  به احساس آرامش می،فرقه و توبه کردن و طلب بخشش از افراد مورد نظر
  .شده است ترین مقوله استخراج عنوان محوري  بهترس از غضب الهیجا  این
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  مذهبی طلوعیان -پیامدهاي فرقه سیاسی 
شده مفاهیمی بدست   ي انجامها مصاحبه از ها بخشدر این بخش نیز همانند سایر 

  . سپس مفاهیم در قالب مقوالت کدگذاري شدآمد و
  

  ي فرقه سیاسی مذهبی طلوعیانامدهایپ -6جدول 
  مقوالت  مفاهیم  موارد

 خانه و دام خود را رها و) کشاورزي (کاربعضی هم 
 نگهدار) ع ( حضرت علیگفتند یمکردند و  می
  .هاست آن

  دنیا گریزي  ریاضت کشی

  بود؛نیرالمؤمنیامي به نام ا امامزاده ما یک محلهدر 
 قرار گرفته تأثیراهللا که تحت  ي هم به اسم شمسفرد

 امامزاده سر ن آدر را شیها گوسالهبود تمام گاو و 
  .برید

برخی افراد تمام اموال خود را 
رو دچار  کردند و ازاین نذر می

  شدند فقر می

  فقر

 و ها زن مثالً ه ککرد یمسید عالءالدین سخنرانی 
ردید، دزدي نکنید، قانع باشید مردها مال مردم نخو

 زمان افراد به اموال یکدیگر تعرض ن آدر... . و
  .کردند نمی
 را تصاحب آنکرد  ی مالی را پیدا میکس اگر
  .کرد  را پیدا میمال صاحبکردند و  نمی

داري، گرایش شدید  خویشتن
  به عبادت،

  کاهش جرم

 داشت که یکی پسر 8ی ال 7یکی از آقایون محمدي 
این فرد دچار طلوعی شده  ( را نذر اهللا کردازآنها

  ).بود
 دهید خواب گفت یم وطلوعی شده بود  خانومی

ي هست باید بیرونش بیاوریم، وقتی ا امامزادهاینجا 
ي معمولی که از خاك ها سنگ و همین کردم یمکار 

 به بغل و کرد یم جمعشان رفت یمآمدند  بیرون می

اعتقادات شدید قلبی بدون 
  شناخت حقیقی

  توهم
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فرق دارند مگر  ها نیا دینیبب :گفت  و میگرفت یم
دیدیم که فرقی   گر چه می.بینید شما کورید که نمی

هاي معمولی هستند از نظر  ندارند و همین سنگ
  .شدند  خانوم طور دیگري دیده میچشمان

 و روزه خواندند ینم زمان حتی افرادي که نماز ن آدر
  .ها فقط کارشان عبادت بود  سالن آدر گرفتند ینم

داري  افزایش دین  روي آوردن به عبادت
  مناسکی

داد، دزدان  هر کس مالی را دزدیده بود تحویل می
  .توبه کردند

انجام اعمال خالف   توبه در حضور سر طلوع
  شرع

ه بود، کرد سال پیش خالفی 10 یا 50کسی که 
 را گریبانم ( این مال دزدي گلویم را گرفتهگفت می

آوردند   را میمال صاحب وقتی و) گرفته است
لم کن و پس از طلب حاللیت فرد  حالگفت یم

  .شد خوب می
 زمان شنیده بودم فردي بود که خیلی خیانت ن آدر

 و امامزاده آن، یک امامزاده داشتیم رفت به کرد یم
گفت یا امامزاده   ودش امامزاده به دامان دست

شوم حیثیت و آبروي طلوعی مرا نگیرد اگر طلوعی 
  . نشدی فرد طلوعن آکه ؛رود یممن 

 اعتراف به گناه  طلب حاللیت،
  شد سبب آبروریزي می

  آبروریزي

ها یک  آنمردم که کاري نداشتند این موضوع براي 
  . مابودبرنامه جزء این ،آمد  میحساب به زین یسرگرم

ند و ردک مردم طلوعی شده علم و بیرق به پا می
  .خواندند د و روضه میگرفتن جشن می

و  سرگرمی  شدن دین به سرگرمی تبدیل
  کارناوال

 دوباره زنده را یقومي تضادها روستاهادر برخی 
  .کرد و طوایف را به جان هم انداخت

شدند ممکن بود با افراد  وقتی افراد طلوعی می
حکم  گفت به درگیر شوند و سر طلوع به آنان می

  .سکوت کن و سرجایت بشین) ع (یعل

 چه کسی این کهجنگ بر سر 
  سرطلوع باشد

تفرقه و نزاع بین 
  طوایف
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  :زنان با خواندن این اوراد
  ي سی چنمهدار بچه مهر علی در دلمه
   داري سی چنمه1میره مهر علی در دلمه
  ونه داري سی چنمهخ مهر علی در دلمه

  .کردند ابراز وفاداري به امام علی ع می

ه انجام توجهی ب بی  عدم توجه به زندگی
  وظایف

 کردي از طرف شاه آمد و فردي را دستگیر مأمور
مأموران به مردم گفتند ) لباس دولتی به تن داشتند(

  ي است؟کار چهکه این 
 تل برود براي هخواست به قلع سید عالءالدین که می

  .تبلیغ از او جلوگیري کردند

 ومرج هرجمداخله دولت، التهاب در جامعه

  
ذاري باز، مفاهیم و مقوالت در خصوص پیامدهاي فرقه سیاسی پس از فرایند کدگ

  .بندي شدند مذهبی طلوعیان به چهار مقوله عمده دسته
  مذهبی طلوعیان - کدگذاري محوري فرقه سیاسی -7جدول 

  نوع مقوله  مقوله عمده  مقوالت
   کارناوالو یسرگرم

  انجام اعمال خالف شرع
  ییگرا خرافهزایی و  توهم

  اي داري مناسکی و فرقه افزایش دین

  پیامدي  فرهنگی

  پیامدي  سیاسی  ومرج هرجناامنی سیاسی و 
  فقر

  پیامدي  اقتصادي  دنیا گریزي

  ی به انجام وظایفتوجه یب

  آبروریزي
  نزاع و تفرقه بین طوایف

   اجتماعیجرائمکاهش 

  پیامدي  اجتماعی

                                                
- شوهر 
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  پیامدهاي فرهنگی
ها پیامدهاي فرهنگی به  شوندگان و تفاسیر تجارب آن بنا بر اظهارات مصاحبه 

 که طلوعیان همان گونه سرگرمی و کارناوالیزه شدن، به این معنا که :باشند شرح زیر می
رفته از جدي بودن  رفتند، بنابراین رفته براي انجام تبلیغات خود به روستاهاي اطراف می

می پیدا کرد و افراد نسبت به آن طلوعیان کاسته شد و براي اکثریت افراد جنبه سرگر
داري را  شد که جامعه تکثر دین اعتنا شدند و در نتیجه این مسئله خود سبب می بی

 البته به این معنا نیست که جامعه ،تجربه کند در نتیجه به سمت سکوالریسم پیش رود
مورد نظر سکوالر شده است، بلکه اثرات خود را بر دینداري افراد پس از طلوعی 

مقوله دوم انجام اعمال خالف شرع است؛ در دین اسالم اعتراف به گناه . ذاشته استگ
جایز نیست و این موضوع جز در پیشگاه پروردگار و براي توبه کردن و یا در محضر 

جایز نیست و بنابراین افراد فرقه طلوعیان درمألعام به  قاضی عادل و محکمه اسالمی
زایی و  ی دیگر از مقوالت پیامدي و فرهنگی آن توهمیک. کردند گناهان خود اعتراف می

بسا تولید  سوي بازتولید و چه گرایی بوده است که سبب شده بود جامعه به خرافه
داري مناسکی با  دین. داري مناسکی بوده است مقوله آخر دین. خرافات جدیدي برود

وسوي انجام  به سمتتر  ها بوده است چرا که افراد بیش توجه به مقوالت باال نتیجه آن
بنا بر اظهارات . رفتند شده بود می مناسکی که در فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان بیان

 در پیامدهاي اي داري مناسکی و فرقه افزایش دین ،ها کنندگان و تفسیر آن مصاحبه
  .ترین مقوله بوده است ترین و محوري فرهنگی مهم

  
  پیامدهاي سیاسی

ترین مقوله در پیامدهاي سیاسی فرقه   مهماسیومرج و ناامنی سی هرجایجاد 
ومرج در مناطق بختیاري  دیگر ایجاد هرج بیان به. سیاسی مذهبی طلوعیان بوده است

چنین  کرد و هم ذهنیت بخشی از جامعه را براي مدتی از ملی شدن صنعت نفت دور می
افع انگلستان عنوان یک خطر براي من هاي افراد وابسته به حزب توده که به از فعالیت

  .کرد  جلوگیري میندبود



   
  
  
  

  147  ...  شناختی فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان  بررسی جامعه

   پیامدهاي اقتصادي
 فقر، که به :اند از شده است که عبارت دو مقوله محوري در این بخش استخراج 

داده بود و مقوله دوم نیز دنیا  سبب ترس مردم و نذر کردن تمام دارایی و اموالشان رخ
ها و تعالیمی که در فرقه سیاسی به این بیان که افراد با توجه به شعار. گریزي بوده است

 .شدند توجه می هاي دنیوي بی شد نسبت به مال و دارایی مذهبی طلوعیان بیان می -
 افراد بوده است چرا که این دنیا گریزي بیش دنیا گریزيترین مقوله در این بخش  مهم

یا گریزي دیگر انگلستان با استفاده از دن بیان به. از هر کس به نفع دولت انگلستان بود
  .هاي جدایی خوزستان از کشور را فراهم کند توانست زمینه می

   مذهبی طلوعیان در منطقه بختیاري-فرقه سیاسی مدل پارادایمی
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  پیامدهاي اجتماعی
توجهی به انجام  اند از بی شده در این بخش عبارت  هاي استخراج ترین مقوله مهم 

وندگان و بر اساس شعارهایی که سر ش وظایف، بنا بر اظهارات برخی از مصاحبه
داري  داري و شوهرداري و بچه دادند زنان نسبت به انجام وظایفشان مانند خانه می
تر در اندیشه انجام اعمال مناسکی فرقه سیاسی مذهبی  توجه شده بودند و بیش بی

ه مقوله دوم وقوع نزاع بین طوایف بوده است، به این بیان که فرق. اند طلوعیان بوده
ور  گرایی را دوباره باز کرد و سبب شعله هاي کهنه طایفه سیاسی مذهبی طلوعیان زخم

البته از سوي دیگر سبب کاهش جرائم . هاي طایفگی در برخی از مناطق شد شدن نزاع
 .کردند به این معنا که افراد به مال یکدیگر تعرض نمی. شد اجتماعی مانند دزدي می

شد صورت   که بنا بر اعتراف به گناه که توسط افراد میآبروریزي نیز مقوله سوم است
. کاهش جرائم اجتماعی و دزدي بوده استجا  ترین مقوله در این محوري. گرفت می

رسد  ومرج سیاسی به نظر می در خصوص کاهش جرائم اجتماعی مانند دزدي و هرج
ی سبب که آنومی سیاس بنابراین باید گفت ازآنجایی. شود نوعی تضاد ایجاد می

شود اما وجدان دینی مردم سبب شده بود تا جرائم اجتماعی مانند دزدي  ومرج می هرج
  .کاهش یابد

  
  گیري نتیجه

توان گفت سر جیکاك با شناختی که از مردم منطقه   شد میکه گفتهچه  با توجه به آن
اندازي  بختیاري بدست آورده بود و درست در دوره ملی شدن صنعت نفت اقدام به راه

توان  اندازي این فرقه می ازجمله اهداف مربوط به راه. فرقه سیاسی مذهبی طلوعیان کرد
انگلستان . چنین جدایی ارضی خوزستان اشاره کرد به ممانعت از ملی شدن نفت و هم

بار اقدام به جدایی خوزستان  ش یک.ـه 1325چه در کتب آمده است در سال  بنا بر آن
ش با توجه به اسناد وزارت امور .ـه 1327چنین در سال  هم. کرده بود اما موفق نشد
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ها فرض  همه این. عکس برداري هوایی از مناطق نفتی کرده بود خارجه اقدام به
چه  گذشته از این موارد آن. دنکن سازي براي جدایی خوزستان از کشور را تأیید می زمینه
ها و  رونی و زمینهعنوان سؤال اصلی این تحقیق بوده است بررسی عوامل د که به
هاي گرایش به این فرقه و همچنین پیامدهاي آن در جامعه مورد نظر بوده است؛  انگیزه

ها  توان به تعهد دینی مردم، جنگ جمله شرایط علیِ اجتماعی و سیاسی آن می بنابراین از
توان به از دست دادن مستعمره انگلستان  چنین می ها، قحطی و بیماري و هم و غارت

از سوي دیگر انگلستان نیاز اساسی به منابع نفتی براي .  هندوستان اشاره کردیعنی
تجهیز قدرتِ نیروي دریایی خود داشت، از سوي دیگر نفت ارزان فرصت خوبی براي 

کاشانی نیز به ...از طرفی نخبگان سیاسی کشور مانند دکتر مصدق و آیت ا. جبران بود
جمله  همچنین از .صنعت نفت رسیده بودندخودآگاهی سیاسی براي اعالم ملی کردن 

 وجود دلیلتوان به ترس از غضب الهی به  هاي گرایش مردم به این فرقه را می انگیزه
) ع (اند و ترسی که از ائمه مذهب  اي که یکدست شیعه روح دینی قوي در جامعه

ها  عطلو که شعارهاي سر تر؛ چرا  امید براي زندگی آسوده برشمرد و نیزاند، داشته
که مردم به سبب بروز  داد، چرا نوعی نوید یک جامعه برابر و عاري از خشونت را می به

هاي درونی، گویی انتظار آمدن دستی  ها و راهزنی ها و همچنین جنگ ها و بیماري قحطی
هاي ورود  گذرانی نیز از دیگر انگیزه از غیب و رهانیدن آنان از آن ورطه را داشتند، وقت

 فرقه بود؛ برخی از افراد نیز به سبب فراغت از کار و باهدف گذراندن اوقات افراد به آن
و جذابیتی که به سبب تازگی و عجیب بودن آن وجود داشته است به آن روي آورده 
بودند، از طرفی احساس سرآمد بودن نیز خود یکی از دالیلی بوده است که سبب شده 

 این دلیلیافتند و همچنین به  که از سایرین میبود مردم با گرایش به این فرقه و تمایزي 
تلقی که با گرایش و ورود به این فرقه گناهانشان بخشیده شده است و گویی که مورد 

  .کردند، اشاره داشت نوعی در خود حس سرآمد بودن می اند، به لطف الهی قرار گرفته
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ها بیرون آمده  هی که فارغ از اسناد و کتب و از دل مصاحبیها جمله دیگر زمینه از
نوعی داراي   نفوذ اجتماعی سرطلوع که به: موارد زیر اشاره کردتوان به است می

کاریزماي روحی و شخصیتی بوده است و با رهبري خود زمینه ورود سایر افراد را نیز 
کرد، عدم آگاهی مردم از تعالیم دین و سادگی آنان و همچنین عدم آگاهی آنان  مهیا می

سی کشور به سبب محصور بودن در حصار کوهستانی و عدم وجود از مسائل سیا
کرده است،  وسایل ارتباطی نیز ازجمله عواملی بوده که زمینه ورود افراد را مهیاتر می

کردند و به این  ها به مردم القا می بخشش گناهان فریبی بوده است که برخی از سرطلوع
شوند که به آیین این فرقه  میصورت بوده است که تنها کسانی مورد بخشش واقع 

سوادي مردم نیز خود یکی دیگر از عواملی بوده که ناآگاهی آنان را دامن  درآیند، بی
اند نیز خود نزد مالها که  زده است، از طرفی تنها کسانی که اندك سوادي داشته می

درن دیده بودند و اساساً تعالیم و نظام آموزشی م تبدیل به سرطلوع شده بودند تعلیم
اي بود  جا راه نیافته بود، لیاقت یا عدم لیاقت یکی از تصورها و القائات ذهنی هنوز در آن

اند و لیاقت داشتن خود یکی از عوامل تسهیلگر ورود افراد به این فرقه  که مردم داشته
بوده است و از طرفی عدم لیاقت به سبب تصورات ذهنی متفاوت افراد یکی دیگر از 

ت که مانع ورود افراد به این فرقه بوده است، از سوي دیگر عدم حضور عواملی بوده اس
روحانیون در منطقه که به سبب اقدامات رضاشاه در نوسازي جامعه بوده است نیز سبب 

 همچنین از. طور عمیق آگاهی یابند شده بود تا مردم نتوانند به مباحث و احکام دین به
یدن به جذب افراد و گرایش آنان به این گر که سبب سرعت بخش جمله شرایط مداخله

توان به فراغت از کار به این صورت که این فرقه در زمانی در منطقه  فرقه شده بود می
شیوع پیدا کرد که مردم از کار کشاورزي وارسته شده بودند از سوي دیگر معذوریت 

سبب تسریع اخالقی که افراد نسبت به حرمتی که براي افراد سرطلوع قائل بودند نیز 
در واقع وجود روح دینی و عقالنیت عاطفی و سنتی حاکم بر . این موضوع شده بود

ها که عمدتاً  توانستد در برابر تعالیم سرطلوع اي بود که افراد نمی گونه جامعه مورد نظر به
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از سوي دیگر تعهد دینی مردم و ترس آنان از غضب . از افراد بانفوذ بودند مقاومت کنند
اگرچه . داشتند را بپذیرند ها بیان می چه که سرطلوع ز سبب شده بود تا هر آنالهی نی

نوعی تعادل  فرقه طلوعیان نتوانست در بلندمدت دوام آورد اما در آن برهه از زمان به
  .سال با مداخله دولت به پایان رسید جامعه را به هم زده بود و در نهایت پس از یک

 دنیا گریزي؛ :توان به موارد زیر اشاره کرد یز میجمله پیامدهاي آن ن همچنین از
توجهی به دنیا یکی از پیامدهایی بوده است که  ها بی ر سرطلوعئمطابق تعالیم و شعا

هاي خود  ها دست از مال و دارایی گریبان افراد وارد شده به فرقه را گرفته بود و آن
ا در این راه از دست دادند؛ ومنال خود ر شسته بودند و بسیاري از افراد بودند که مال

ها و ترسی که تمام جامعه را  از طرفی تعالیم سرطلوع. این مورد سبب فقر آنان شده بود
داري مناسکی در بین مردم شده بود، یعنی آنان را به  فراگرفته بود موجب افزایش دین

طقه همچنین اعتقادات عمیق مردم من. داد میجا آوردن مناسک دینی سوق  عبادت و به
گرایی در بین برخی از آنان شده بود،  زایی و خرافه دار بود که سبب توهم چنان ریشه

ها بچه خود را در آتش انداخته بود و امید داشت که حضرت  اي که یکی از آن گونه به
آبروریزي نیز یکی از پیامدهایی بود که به سبب اعترافات .  را نجات دهداو) ع (علی

رفتن دینداري مناسکی مردم و  شان ایجادشده بود، اما به سبب باالمردم به انجام گناهان
بخشیدند، سرگرمی و کارناوالی شدن دین خود  ترس آنان از غضب، یکدیگر را می

شد؛ این مورد  پیامدي اساسی بود؛ به این معنا که دین از محتواي اصیل خود خالی می
 البته در ؛ بیشتر ایجاد شد،عیانپیامدي بود که پس از خوابیدن جو ایجادشده توسط طلو

پذیرفت که از  هاي کارناوالی صورت می صورت دسته مناسک طلوعیان نیز تبلیغات به
شد که این مورد نیز ضربه به دینداري مردم وارد  یک روستا به روستاي دیگر انجام می

  .کرد می
د و در این ان قوم بختیاري به لحاظ اجتماعی و فرهنگی ایلیاتی بودهکه از آنجایی 

اند که گه گاه بر سر برخی مسائل مانند آب و  قوم طوایف و قبایل مختلفی وجود داشته
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ها در طول زمان نسل به  اند و این نزاع طورکلی رسیدن به قدرت نزاع داشته زمین و یا به
مذهبی طلوعیان نیز در برخی  -ند؛ بر این اساس فرقه سیاسی ا هشد نسل بازتولید می

این ها دامن زده بود یعنی افراد بر سر رسیدن به مقام سرطلوعی و یا  ه این نزاعروستاها ب
توجهی افراد  بی. یافت ها افزایش می اي در یک روستا باشد نزاع  سرطلوع از چه طایفهکه

به انجام وظایف نیز به این صورت بود که زنان در برخی روستاها از انجام وظایف 
کردند و مردان نیز نسبت به برخی از وظایف خود  ي میداري و شوهرداري خوددار بچه
سو و کاهش جرائم اجتماعی از سوي  ومرج سیاسی از یک هرج. توجه شده بودند بی

اي است که گویی تناقض  گونه دو مورد آخر به. دیگر نیز ازجمله پیامدهاي آن بوده است
.  دینی مردم توجیه کردتوان با توجه به داشتن روحیه و تعهد دارند اما این دو را می

شود اما تعهد دینی  ومرج سیاسی خود سبب افزایش جرائم می دیگر اگرچه هرج بیان به
در خصوص ماهیت جریان . مردم در این منطقه سبب کاهش جرائم اجتماعی شده بود

هاي مربوط حرفی مبنی بر فرقه بودن این جریان  توان گفت از دل مصاحبه طلوعیان می
هایی که این جریان داشته است  ت، اما با توجه به شعایر و آیین و استراتژينشده اس بیان
چراکه هم اهداف سیاسی داشته است . توان آن را یک فرقه سیاسی و مذهبی دانست می

  .و هم با استفاده از دین، منویات خود را در جامعه پیاده کرده بود
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  ها پیوست

  
  . غارت در منطقه بختیاري استدهنده نشاناین سند 

  
  . جنوب استزیخ نفت فعالیت حزب توده در مناطق دهنده نشاناین سند 
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