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 نگاھی دیگر بھ پدیده ی جابجاییھای جمعیتی
  یادداشت

ھ ی بھ روزنام ١٣٨۶آنچھ در زیر می آید یکی از نوشتھ ھایی است کھ در طول سال 
ی یادداشتھا«جامع بھ نام وانیھمین حوالی مطالبی با عنمی دادم. در» اعتماد«

نگرشھای  «عنوانی مشترک زیرنام سپس بام ومی داد» شرق«وزنامھ یبھ ر»فرھنگی
داد. . کسی کھ این مطالب را می گرفت اخالق نشان نروزنامھ ی اعتماد بھ »فرھنگی

  از این رو از نگارش بازایستادم.
 
بر  تنھا بھ باورم این واقعیت است کھ در ھمان ھنگام ی کنونی نکتھ ی مھم در نوشتھ 

م ر بودن کشودر ایگی بھ وضعیت عراق متوجھ نابسامانیھای رشد یابنده اثر نگاه فرھن
 خارجی ایران تنھا در. سیاست اعتنایی نداشتاین چیزھا بھ ایران کسی اما در

 بھ اندازه یپیشترھا نباطات گروھی و درون شیعی شکل می گیرد. تسچارچوبھای ا
 وضع بھتری نداریم. در صفوف اپوزیسیون نیزکرده ام.  کافی این نگرش را نقد

ز نخست آن کھ بیشتر چیزھایی کھ در اپوزیسیون برزبان می آید ترجمھ ی ناقص ا
نھایت  گاھی مرتفع و فخرفروشانھ و دردازدیمطالبی منابع غربی است؛ دودیگر آن کھ 

 تواندبی اساس و پایھ ترویج داده می شود. ندیده ام کسی را کھ برای نمونھ حتی ب
زی بھ شی روپریشان اندی تنی بر آشنایی بھ افغانستان بیندازد. ولگردِ نگاھی گذرا و مب

ن آدم ! ھمیاین قلم می گفت آخر این افغانستان ھم چیزی است کھ آدم راجع بھ آن بنویسد
ان مدعی شده است کھ افغانست واژه مکانیکی و صنعتیضرب در ولگردیھایش بھ مدد 

ر کھ ردمان کوچک و باجگیاین م !ی کنداز الگوی او پیرو در عرصھ ی زبان ھم باید
واری  با خاند و طلب می کرده» سھم النفت«ھمواره ،نھ پوزیسیوننھ اپوزیسیون اند و

تان افغانس نھ درک درستی از ،روزگار می گذرانده اندتلکھ می کرده اند و  را آن این و
 ؟جاستکست و یا تاجیکستان دارند و نھ قادرند بدانند قلمرو زبان فارسی بھ چھ معنا

  ه.و بازنویسی سخنان گفتھ شد است تنھا کاری کھ بلدند قاپیدن اندیشھ ی دیگری
لختھ ی این روشنفکری شتکھ ھای از ھم گسیختھ ی وقتی کھ  تا این نکتھ بھ کنار اما

وم سکنار تابوت حزب توده و مرحوم نیروی چھلی ھنوز دست و پا می زند ودر دھھ ی
نبوده  نالھ سر می دھد و تصور می کند کسیو ویسندگان آه نغیر دموکراتیک و کانون 

 توان دھد،چگونھ میباج بھ اینان  درست و حسابی اجگیران را بداند واست قدر این ب
در  »غیرخودی«و » خودی«از این اصالح طلبان از نفس افتاده توقع داشت فارغ از 

ری انی و درجھان جارویدادھای بزرگ و مھمی کھ در حوزه ی تمدن ایر ارتباط با 
وی گفتگ«کھ  . تنھا چیزی کھ می دانستند این بود دننگاھی تمدنی سامان دھ است،
ار بی آن کھ چیزی برای عرضھ در اختی دندکانی دونبش بسازگیرند وبررا» تمدنھا

 گری ویمی گیرند کھ افراطاندوزی قرار مال سپاه. این حضرات درکنارآن داشتھ باشند
سودجویی ساختھ اند و در امواج عملگرایی  را سالح دیشیدیگری و دگرانحذف 

  .مانند نزدیک بازمی آینده ی حتی تحوالت و از فھم شکلگیری آینده  فزاینده از درک
در فاصلھ ای کھ نوشتھ ی زیر انتشار یافت وضع عراق براثر دخالتھای نسنجیده در 

از خود نرمش  نھ رھبری منجمد سوریھ توان داشت سوریھ روبھ وخامت گذاشت.
نھ دخالت کنندگان طالب چنین چیزی  اسباب گذار از خود را فراھم آورد ونشان دھد و
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 بودند. گویی ھمھ چیز می رفت بھ سوی شکلگیری خشونتی بی مانند در دوران کنونی.
 ،آن مقطعھا بدین خاطر است کھ نشان دھم دررا می آورم تناگر نوشتھ ی زیر

با  این امکان وجود می داشتارداشتھ است و بھ راستی عراق در چھ موقعیتی قرکشور
» خالفت خواھان«اتخاذ سیاستھایی اندیشیده از ورود بھ پھنھ ای خونین بھ سرگردگی 

شده ی خارجی حساب ی چند جانبھ چنین نشد. عدم درک موقعیت و دخالت  پرھیزکرد.
  . کنونی را بھ بارنشاندوضعیت ناخوشایند و غم انگیز 

کسره یدرعراق ازھنگامی کھ مقالھ ی زیرراانتشاردادم حرکتھای جمعیتی د جھت وابعا
حضور خود را در عراق رسمیت داد و » داعش«دگرگون شده است. از زمانی کھ 

علنی کرد چنان خشونتی بھ بارنشاند کھ تصورش تا این حد نمی رفت. ھجوم بھ 
ان ن کردود نماند. گریباشیعیان امری بدیھی می نمود اما این خشونت بھ ھمین حد محد

اوت ایزدیان و مسیحیان راھم گرفت. بسیاری از سنیان ناخشنود و متف ترکمنان وو
  اندیش را ھم ازدم تیغ گذراند یا آواره ساخت.

. در بھ راستی آنچھ کھ بھ جابجایی درونی شھرت یافتھ است چیزی نیست جز آوراگی 
ھ یت پیوست وگرنداد و بھ واقععراق این آوارگی در فاصلھ ی زمانی کوتاھی رخ 

باورنکردنی. شھرھای زیبای ابعاد جابجایی وآوارگی درسوریھ وحشتناک است و
دیگری با خاک یکسان شدند و بھ ویرانھ ھایی تصویری تبدیل وریھ یکی پس ازس

ره ی حلب کھ روزگاری مھد تمدن و رونق فرھنگی واقتصادی بود وتا ھمین دو گشتند.
رد ی گذای را بھ عھده داشت ، اکنون خرابھ بازاری را بھ نمایش ماخیر نیز چنین نقش

 .اینجا چند پرسش مھم در برابرمان سربرمی کشد درباورنکردنی. 
جابجایی گسترده ای در ماه اوت سال جاری مسیحی بھ سوی شمال عراق در جریان 

در  ٢٠١۴ بوده است. براثر این جابجایی از سوم ماه فرنگی اوت بھ این سو درسال 
) جابجا شده اند. این رقم را باید بر جابجاییھای پیش ١�٨عراق حدود دو میلیون نفر (

افزود. در ضمن خوب است بدانیم کھ دویست و بیست و پنج ھزار نفر نیز  ٢١٠۴از 
بھ سوی  رواز سوریھ بھ شمال عراق پناه آورده اند. حرکتھای جمعیتی چشمگیری 

ات محلی دھوک از جابجایی چھارصدھزارنفر گزارش اربیل و دھوک داشتھ اند. مقام
کرده اند. این جابجایی در اساس در قلمرو اقلیم کردستان است. جابجاییھای برآمده  از 
نینوا و انبار حرکتشان  بھ سوی اقلیمھا یا استانھای مرکزی و جنوبی است. این حرکتھا 

.مقامات محلی در این جھتشان متوجھ کربال،نجف،قادسیھ، بغداد و بصره بوده است
اختیار این جابجاشدگان قرار شھرھا می گویند دیگر قادر نیستند خدمات الزم را در 

نبردھایی کھ در انبار صورت گرفت بھ جابجایی ھشتصد و پنجاه ھزارنفر  ١د.دھن
انجامید. اگر میلیونھا جابجا شده و پناھنده ی سوریھ ای را بھ این ارقام بیفزاییم آنگاه 

در خور درک می کنیم.  داده است،از میزان فاجعھ ای را کھ در این مدت رخ  اندکی
بھ کردان موجب شده کھ شمار زیادی از این کردان کھ داعش توجھ آن کھ یورش 

ھنوز شمار قطعی  چیزی بیش از دویست ھزارنفر بوده است بھ ترکیھ بگریزند.
ین رقم پیشین بیفزاییم. ھمھ چیز گریختگان از سوریھ بھ ترکیھ را دردست نداریم تا بھ ا

 در حال دگرگونی است.

                                                 
1 .UN-OCHA.August 2014. 
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فریقای مرکزی، تحوالت خونین عراق،کنیا و آجنگ سوریھ، درگیریھای جمھوری 
 ٢٠١٣ال ان ملل متحد در سافغانستان بنا بر گزارشھای کمیساریا عالی پناھدگان سازم

 رشان،ر درون کشونجاه میلیون نفر را بی خانمان و جابجاکرده است. خواه دپبیش از 
 »داعش«عراق را کھ براثر یورش وطنشان. این رقم درگیریھای اخیر خواه خارج از

ن اشدگاپدیدارگشتھ است دربرنمی گیرد. این کمیساریا معتقد است نیمی از این جاجبج
  کودک اند.

گان ناھندپگزارش ساالنھ ی کمیساریای پناھندگان سازمان ملل متحد در ارتباط با شمار 
نفر را نشان می دھد. جنگ افزایشی حدود شش میلیون   ٢٠١٣بھ  ٢٠١٢سال از 

ر نیم نفوبھ تنھایی دومیلیون و نیم نفر پناھنده بھ بار نشانده و شش میلیون سوریھ 
 جابجایی درونی در داخل کشور. این گزارش یادآور می شود کھ بیش از نیمی از

شور مالی برآمده بوده اند. سھ کپناھندگان از سھ کشور افغانستان و سوریھ و سو
یان م. در پاکستان و ایران و لبنان بیش از کشورھای دیگر پذیرای پناھندگان بوده اند

ھ کاند  گروه ھای مختلف در گزارش کمیساریا بیشترین تعداد را کسانی تشکیل می داده
سی و  یش ازببراثر اجبار تن بھ جابجایی درونی داده بوده اند. رقم افراد این گروه بھ 

سھ میلیون نفر می رسیده است و بزرگترین گروه را درمیان  طبقات مختلف می 
  ساختھ است.

زآن گزارش کمیساریای پناھدگان بھ نکتھ ھای در خور توجھ بسیاری اشاره دارد. ا
ا ن رمیان می توان دید کھ کشوری کوچک چون لبنان بھ طور نسبی بیشترین پناھندگا

م. ھزار نفر از جمعیت خود. چیزی حدود یک پنجھرنفر در ١٧٨پذیراشده است یعنی 
 این کشور گرچھ ثروتمند نیست اما گشاده نظری دارد و از نظر فرھنگی خود را

 ی چونمتعھد می داند. غربیان اما بسیار می گویند و اندک عمل می کنند. از جاھای
گی اھندپن ی متقاضیاناسترالیا می گذریم کھ حصار می آفریند و اردوگاه ھای مرگ برا

 یا میخارج از خاک خود بھ مدد رشوه و فساد. گزارش کمیساربرپا می سازد آن ھم در
ھایی کشورعنی حدود پنج ونیم میلیون نفر دردر صد از پناھندگان ی ۴۶گوید بیش از 

وقت  ت. آنکھ درآمد سرانھ ی آنھا کمتر از پنج ھزار دالر بوده اس داستقرار یافتھ ان
 بھ راستی می توان فھمید استرالیا چھ خشونتی بھ خرج می دھد.است کھ 

قلم  . اینپدیده ای است بغرنج و چندوجھی ،پناھندگی در ابعاد وسیع و جابجایی گسترده
 ابزار ھ مددبتنھا بھ یکی دو بعد این پدیده نگاه می اندازد. ابعاد انسانی آن را باید 

شان م نواھم و در گذشتھ خواستھ بوده افکری دیگری بھ بحث گذاشت. در اینجا می خ
ھ ھ نکتبتمدنی این جریان را نباید نادیده گرفت. در زیر دھم کھ پیامدھای فرھنگی و

  ھایی در ھمین رابطھ اشاره می کنم.
نخست آن کھ پناھندگی گسترده ای اکنون در جریان است کھ بیشترین شمار پناھندگان 

حرکت می کنند. نگاه بیندازیم بھ پناھندگان در چارچوب تمدنی و فرھنگی خویشاوندی 
افغانستان یا پناھندگان سوریھ (بھ لبنان/اردن/عراق/ترکیھ) و پناھندگان عراق کھ در 

دردوره ی جنگ ھشت سالھ بیشترینشان بھ ایران می  ھمین نواحی پناه می جویند.
حرکت می کنند.  بھ آفریقا نمی پردازم کھ بیشترین پناھجویان در منطقھ ای آشنا آمدند.

آنچھ از این مجموعھ، چھ در خاورمیانھ و چھ در آفریقا سرریز می کند بھ راستی قابل 
خویشاوند جریان می یابد. از این با حرکتی کھ در حوزه ھای آشنا و قیاس نیست
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و  بھ دنبال خود پیامدھایی فرھنگیروست کھ فکر می کنم چنین پدیده و حرکتھایی 
  دارند.نیز بھ ھمراه  سیاسی

ن ت ایرامت وقدر ارتباط با آثار یکھ و بی مانند پناھجویان افغانستانی بھ ایران کھ حکو
ا ھرگز نتوانست چارچوبی پایدار برای سامان بخشیدن بھ آن تنظیم کند، پیشترھ

آن  ھ جایاشاراتی تفصیلی داشتھ ام. گردانندگان مدیریتھای سیاسی / امنیتی /سپاھی ب
ا رخود  یشھ ھای فرھنگی را ارج بنھند ،پادوھای بھ ظاھر فرھنگیکھ پند گیرند و اند

ھ . از این وجو می رانند بھ تھمت زدن و دروغپراکنی و تخریب شخصیت می راندند
  سخن خواھم گفت.در جایی دیگراز قضیھ پسانتر 

در  حرکتھای مرتبط با جابجای درونی را وقتی می توان درست درک کرد کھ آنھا را
یم و پناھجوییھای مرتبط با حوزه ی خویشاوند و مشترک تمدنی درنظرآورارتباط با 

 صورت موردی و بھ شکل یک جریان تمدنی بسنجیم و درک بھ قادر باشیم آنھا را
 راز مدتددارند اما فاقد وجاھت کوتاه مدت کنیم. سیاستھای عملگرا گرچھ گاه کارآیی 

  و پایدارند.
 ند برایآشکارا وارد نبرد گشتھ ا» خالفت اسالمی«از ھنگامی کھ ھواخواھان استقرار 

ر می را کنا» القاعده «نخستین بار با جریانی روبھ رو می شویم کھ خصلت واکنشی 
از » اعشد«و حتی ایدئولوژیک سالح برمی گیرد.  کنشی - گذارد و با خصلتی فکری

سلمین الم خواندرون القاعده برآمده است اما از ھر نظر با آن تفاوت دارد. دو جریان ا
د انده انمدد رس» داعش«و القاعده و بسیاری جریانھای خرد و کالن اسالمی بھ پیدایی 

ی  با ھمھھا وننباید با آاین عنصرجدیدالوالده رانوزاد و و زمینھ سازش بوده اند اما این
 داعش نظام اسالمی جانشین مطرح کرده است و و یکی گرفت. گذشتھ یکسان دانست

و  سلفی نام اسالم اکتفا نمی کند. این نظام مبتنی است بر اندیشھ ھای تنھا بھ ذکر
فت الگوبرداری می کند از خالفت اسالمی. درست است کھ داعش با سلفی گری بھ خال

اسالمی دوران آغازین چشم می دوزد اما ھرگز نخواستھ است از خالفت اسالمی 
 خودبخود در معرض ابھامعثمانی با صراحت سخن بگوید. بنابراین، صراحت داعش 

 فھ درقرارگرفتھ است. داعش از نظام والیت فقیھ شیعی فاصلھ می گیرد اما مگر خلی
  نظام سلفی اختیارات کمتری دارد؟

ت. نام گرفتھ اس» خالفت اسالمی«اختصار فقط  نام داشت ،اکنون بھ» داعش«آنچھ 
واھی خبیانگر زیاده بود اما نام تازه » شام  عراق وخالفت اسالمی در«داعش مخفف 

ت واشتھای سیری نا پذیر ھمین گروه است. بھ تدریج خودآگاھی دردرون داعش پوس
ھ خت. بعصر خالفت را حاال باید بازسا می اندازد و بھ کمال ناگفتھ تقرب می جوید.

ند ھمین سبب ھم ترکیھ ی اردوغان کھ در آغاز حامی جدی داعش بوده است نمی توا
نوزاد محبوبش وارد  رخد و ھمچون عضوی از ناتوعلیھیکصدوھشتاد درجھ بچ

تی شود. ترکیھ ی اردوغان بسان گذشتھ ھمچنان درگیر بحران دو ھویعرصھ ی نبرد 
ش خالفت. کمالیستھا می کوشیدند این تضاد را از راه گستر است : تجدد و سنتِ 

صل د متفرھنگ ترکیھ ای بھ گونھ ای سامان دھند کھ سراسر آسیای مرکزی را بھ خو
بھ وکنند. ترکیھ ی اردوغان می خواھد ھمین آرمان را با وسعتی بیشتر پی بگیرد 

را  ثمانیآسیای میانھ بسنده نکند و جھان اسالم خاصھ جھان اسالم وابستھ بھ خالفت ع
کنون ود ،ابھ خود بپیونداند. دخالت ترکیھ در سوریھ کھ در آغاز موجھ و مستدل نمی نم

  ات درونی اش را آشکار می سازد. یچھره گشوده است و ن
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ھ یعنی رسانھ ھا این گروه را باچھ نامی ب را چگونھ باید معرفی کرد؟» داعش«
ام بھ کار می رفت. سپس ن» داعش«عنوان مخاطبان خود بشناسانند. در آغاز ھمین 

ی  اه شدهپسانتر کوت».دولت اسالمی عراق و شام«کامل این گروه را بھ کاربستند یعنی 
فت خال« گاھی ھم سخن از». دولت اسالمی«یسی این نام را ترویج دادند یعنی انگل

اشت. دبھ میان می آمد. ھر یک از این نامھا معنا و کشش خاصی بھ ھمراه » اسالمی 
ه ا گروررسانھ ھای غرب نمی دانستند چھ کنند. آسان تر ازھمھ این بود کھ این گروه 

ورھای غرب اری از مسلمانان مقیم کشتروریستی بنامند خاصھ پس از آن کھ شم
 ننده یدارگآمریکا و حتی اقیانوسیھ) بھ صفوف داعش پیوستند. در این میان  اروپا،(

اب خط» دولت اسالمی «بی بی سی فارسی با عشوه ای کریھ اعالم کرد این گروه را 
بھ  تروریست بودنشان کند زیرا خود را چنین می نامند. تصورش براین بود کھ  می

قب ا ی ع. این بیچاره ھیعنی وفاق ھمگانی در این مورد وجودندارد اثبات نرسیده است
 ی جھر خارافتاده حتی قادر نیستند ھمپای سازمان مادر خود گام بردارند. سرانجام وزی

ین ا سپس گفتعربان این گروه را داعش می نامند. فرانسھ کار را آسان کرد و گفت 
و من این گروه را داعش آدمکش(گلوپاره  ک دولت، نھ ییک گروه تروریستی است

ی  عقب افتاده گرداننده یاین سخن درست خالف ادعای بی طرفی  کن!) نام می نھم.
 گذاردبی بی سی بود کھ خواستھ بود ژستی کاذب و بھ ظاھر عینی از خود بھ نمایش ب
ط  ارتباو داعش را دولت اسالمی بنامد! ھمان کاری کھ ھمین حضرت و دوستانش در 

  با تبدیل نام خلیج فارس بھ خلیج انجام دادند. 
ربی بھ واقع در آغاز خود این گروه نیز خود را داعش می نامید کھ مخفف عنوان ع

ھ دو بھ التن ب. این نام را با حروف اختصاری الدولة اإلسالمیة في العراق والشاماین گروه بود: 
ضرات مخفف سوریھ بود و دومی مخفف شام یعنی ح؛ اولی  ISILو     ISISشیوه بھ کار بستند:

و . حاال کھ قرار است پس از گل Levant بھ   شناس غربی شام را ترجمھ کرده بودندشرق 
ف تخفی این گروه رابریدنھا سیاستی تھاجمی با داعش بھ اجرا درآید ھمھ بھ تدریج سعی می کنند 

  زمانشان نام ببرند.ھای رسانھ ای منفی از این حضرات و سادھند و با نام
نبال دوھابی نفوذ گستری خود را  -در حالی کھ عربستان با دلبستگی بھ مذھب سلفی 

 ی خالفت را در سر میزساتوسل بھ عشقی دیرین کھ رؤیای بازمی کرد،ترکیھ با 
 مھم اند است. اینھا ھمھ نکتھ ھاییشده  واردپروراند بھ صحنھ ای بغرنج و چند بعدی 

ی کھ اینجا بھ تفصیل بسط داد. تنھا می پرسم آیا در چنین شرایط کھ نمی توان در
ایی تدریج برنامھ ھسنی بھ عربی و اعضای ناتو و شماری در خور توجھ از کشورھای

 ولوژی، می توان با نگرشھای مبتنی بر ایدئی آمریکا تنظیم می کنندمشترک بھ رھبر
مدن زه ی تتر از آن برای حورای ایران و ورادینی بھ ترسیم راھبردی ھمھ جانبھ ب

  ایرانی روآورد؟ این چنین کاری میسر نمی شود مگر بھ مدد نگرش تمدنی.
سامان داده است،بازیگران دیگر منطقھ ای کھ داعش رویکردی تازه سرو ھمان سان

مانند ایران نیز ناچار باید رویکرد منطقی و سامان یافتھ ی تمدنی خود را شکل دھند تا 
درست است کھ در سالھای اخیر بھ عنصر شیعھ در پھنھ ی تمدن  د.جدی گرفتھ شون

ایرانی بیش ازگذشتھ توجھ شده است اما نباید از یادبرد کھ این توجھ ھمراه بوده است با 
کم و کاستھای بسیار. اشتباه ھنگامی سربرمی کشد کھ در چارچوب تمدنی چند بعدی 

م واز درک تنوع بازبمانیم. سیاستگذاری مانند تمدن ایرانی تنھا بھ یک عنصر بسنده کنی
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ا نمی توان در عرصھ ی تمدن ایرانی بس بغرنج و پیچیده است. این سیاستگذاری ر
  زده و تک محوری تنظیم و ترسیم کرد.شتاب

داعش نخست از جنگھای درونی سوریھ کھ با حمایت غرب و ترکیھ و چند کشور 
کار ره گرفت و توانست در کنار پیبھ و عربستان سعودی راه افتاد،عربی خاصھ قطر

 زمین با رژیم سوریھ ، جریانھای مخالف با ھمین رژیم را شکست دھد و گستره ای از
   دیرالزور. مانندرا فراچنگ آورد کھ صاحب نفت و نیروی انسانی بود

ی داخلی را ریشھ یابی کنیم ناچار باید بھ جنگھا» داعش«بالفصل ھیم برآمدن خوااگرب
ی مھم یدادھاالبتھ نمی توان بھ این اندازه بسنده کرد. توجھ بھ روزگردیم. در سوریھ با

رون و برآمدن طالبان و سپس شکلگیری القاعده از د ۵٧دیگری چون انقالب اسالمی 
طالبان و حرکتھای اسالمی در آسیای مرکزی و کاشغر ھمھ در جای خود اھمیت 

ر دوش بو چھ بسا ھمراه باخود را در سوریھ اما داعش دو جریان پیش از خود  دارند.
ین جریانھا ھمھ ا می کشد. یکی جبھة النصرة است و دیگری حرکت خراسان.

  جریانھای خالفت خواه در میان اھل تسنن بھ شمار می روند.
. از بشار اسددر دوران یھ و نقاط مختلف آن سفرکرده است؛این قلم چندبار بھ سور 

یسم ناسیونال رده ای حاکم بود کھ نخست بھ مدداستبداد سیاسی گستزمان حافظ اسد 
ان سوسیالیسم ناصری چھره می آراست و سپس  بھ ویژه در دورعربی و رگھ ھایی از

د دن خوپس از جمال عبدالناصر می کوشید با تقویت رگھ ھای سوسیالیستی بر اقلیت بو
وی را بھ گرچھ در راند اسدیان و گروه حاکم در سوریھ از علویان  سرپوش بگذارد.

 بھ شتربی یوابستگان بھ گروه ھای دینند. ه ادیگر افراد گروه ھای دینی  نبستھ بود
ا نھ بھ صورت گروھی مگر در ارتباط ب شکل فردی می توانستند عرض اندام کنند 

 روبھ ویژه ایسوریھ با نظام سیاسی درنتیجھ در اجرای مراسم و آیینھایی خاص.
در  کی اھل تسننیم. در یاز آن را در عراق می دیدروبوده ایم کھ گونھ ی مشابھی 

دو اکثریت بود(یعنی در سوریھ) و در دیگری اھل تشیع ( یعنی در عراق). اما ھر
این  ر توجھ آن کھخودام در عراق در اقلیت بودند و دررژیم در سوریھ و در عصر ص

 م عربیضمن از شعار ناسیونالیسدو رژیم سخت باھم خصومت می ورزیدند. ھردو در
  ذره ای پس نمی نشستند،ھرچند با تفاوتھایی از نظر توجیھ و در عرصھ ی عمل.

ق ور دگرگون گشت. در عراسیاسی در این دو کشوقتی صدام سقوط کرد صحنھ ی 
 قیب وشیعیان و کردان بھ قدرت رسیدند و در سوریھ تصور براین شد کھ علویان بی ر

د کھ شسوریھ و ھمپای آن در ایران موجب  بالمنازع شده اند. ھمین استنباط خطا در
 وحدودعایت بسیاری چیزھا را نکند و حدریھ نھراسیده دست بھ عمل بزند و رنظام سو

نی ای دینشناسد. در آن موقع ھنگامی کھ بھ سوریھ می رفتم می دیدم بھ راستی اقلیتھ
ھ وط بمشر خاصھ انواع اقلیتھای دینی مسیحی از آزادی عمل و حتی تبلیغ برخوردارند

  رژیم اسد دوم را بھ چالش نکشند.آن کھ وارد حوزه ی سیاست نشوند و 
در آن ھنگام برای آشنایی با زبانی باستانی بھ سوریھ می رفتم و بی ھیچ مانع و 
رادعی می توانستم با مسیحیان گونھ گون تماس بگیرم و از دانششان بھره ببرم. با این 

یھ بس ام حاکم خشنود نیستند. دستگاه امنیت سورحال حس می شد کھ اھل تسنن از نظ
رد و بھ راستی کسی را جرأت مخالفت نبود. اسد جوان نیرومند و گسترده عمل می ک

د. بھ تدریج اما این ھنگامی کھ برجای پدر نشست فراوان امید در جامعھ پخش کر
ری شکل س انجامید بھ یک علت ساده:فساد گسترده. نوعی بورژوازی اداامیدھا بھ یأ
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دینی  و حرکتھایجریانھا بھ سکوالر و در نتیجھفتھ بود کھ ھمھ چیز خواه بود وگر
شکیب نشان نمی داد. از ھربابت عرفی عمل می کرد و بھ اصطالح امروزیان 
سیاستی سکوالر را پی می گرفت. وجھھ ی ناسیونالیستی اش را محدود ساختھ بود بھ 

، بل با حزب هللا کھ بحرانھای مالی می گریختاز نھ تنھا دست ایران لبنان و دست در
وجھھ ی دینی و سیاسی متفاوتی از علویان سوریھ داشت ھماھنگیھای فراوان بھ 

علویان سوریھ از این موقعیت بھره ھا می بردند و در عمل نیز  .نمایش می گذاشت
ی اسد با با این حال نباید از یاد برد کھ ھمآواییھا پشتیبان رژیم بھ شمار می آمدند.

دارد چنان کھ ھمدلیھای ایران با حزب نیزحزب هللا و بالبنان بھ طورکلی مبنایی تمدنی 
هللا و با اسد نیز مبتنی بر گرایشھای تمدنی است ھرچند کھ ھمھ ی بازیگران این 

. در پیوندندن عملبھ درست با آگاھی  یا نکنند صحنھ بھ این امر واقف نباشند یا اعتراف
  اشاه نیز ایران بھ یاری شیعیان لبنان می شتافت.زمان محمد رض

 از راه سوریھکوتاه آن کھ حتی وقتی صدام سقوط کرد آن بخش از خاورمیانھ کھ 
متصل بھ اسراییل می شد در آرامش سرمی کرد. جنبشھای مردمی در عراق یعنی 

ر در فک ایاز این رو اتاقھ جنبشھای شیعیان و کردان جذابیتی نداشتند برای اھل تسنن.
م د و ھآمریکا در اندیشھ ی خاورمیانھ ی دیگری برآمدند کھ ھم بھ سود اسراییل باش

شماری از کشورھای عرب بھ ثمر دگرگونیھایی بنیادی در ساختارھای حکومتی 
ا د بسقوط قذافی آنچھ را نمی شد بھ صورتی دیگر بھ دست آوربنشاند. بھارعرب و

 وردبھ واقعیت درآعربی مانند تونس و مصر  کشورھایپشتیبانی مردمی در شماری از
 کشوری چون لیبی بھ مدد ھواپیماھای غربی و دستگاه ھای اطالعاتی غربو در

  .بھ دست شماری از مستبدان انداختخارج ساخت و کشوری را از دست یک مستبد 
اخت بھار عرب در ھمھ جا بازدھی یکسان و برابر نداشت. در تونس فضا را نرمتر س

اخوان المسلمین در یک  مصر نتوانست از ناآرامی و تنش دوری بجوید. اما در
د. ت نکنانتخابات آزاد بھ قدرت رسید گرچھ تعھد کرده بود در انتخابات دور اول شرک

ر براب بھ این تعھد پایبند نماند و مخالفان سکوالراندیش یا عرفی مسلک خود را در
مھ ی با ھ ا نامزد ریاست جمھوری کرد.ر» مرسی «قتی کھ عملی انجام شده قرارداد و

رھبری شفیق آرای در خور توجھی اردوی رئیس جمھور برکنارشده بھ  این احوال
را  گروه ھای مذھبی توانستند ھمین انتخاباتدیگرکسب کرد. اخوانیان با مساعدت 

صیت ببرند، نھ بھ تنھایی. دستگاه مبارک برخالف دستگاه محمد رضاشاه از خود شخ
یل اد. ارتش مقاومت می کرد و حاضر نبود سنت عرفی حکومت را ناگھان تبدنشان د

کند بھ روال دینی. روشنفکران مصر نیز برخالف روشنفکران فرصت طلب ایرانی 
 ر دوشبره ی پشیمانی بوسپس تو حاضر نشدند ھمھ چیز را فدای نورسیدگان دینی کنند
   .داربزننتبلیغ کنند و جحکومتی رابیندازند وسرانجام تن بھ سازش دھند واصالح طلبی 

بھار ما در اینجا نمی خواھیم بھ جزییات بھار عرب بپردازیم. تنھا می خواھیم بگوییم 
ھرکشور بھ شکلی درآمد. در سوریھ بھار عرب نتوانست عرب پدیده ای واحد نبود. در

بھ از رونق برخوردار شود. در سوریھ حکومتی استبدادی برجا بود اما ھنگامی کھ 
این کشور سفر می کردم ھمھ جا قیمت اجناس و کاالھای عرضھ شده یکسان بود. نان 
و میوه و حمل و نقل کمابیش بھ یک قیمت عرضھ می شد. این پدیده را نباید کم ارج 
نھاد. در آغاز کھ بھار عرب رواج گرفت در سوریھ ھیچ جنبشی بھ چشم نمی خورد. 

این درست است کھ در  تھای بیرونی تحول یافت.این وضع اما بھ تدریج خاصھ با دخال
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بُن جامعھ مخالفتھای گونھ گون جریان داشت اما ھیچ یک در حدی نبود کھ قادر باشد 
جابجایی حکومت نیازمند قدرتی جامعتر و ترکیبی نیرومندتر می  حکومت را بلرزاند.

ین است کھ از پدیده ی مھم دیگر ا بود. این کار را قدرتھای خارجی بھ ثمررساندند.
زمان یورش اتحادجماھیر شوروی بھ افغانستان نیروھای پرکنده ای در منطقھ ی 
خاورمیان پراکنده شده اند کھ در انتھاز فرصت اند و بھ دنبال سرزمینی بی سرپرست 
اند تا در آنجا مستقر شوند. پس از افغانستان سرانجام نوبت سوریھ فرارسید. تونس و 

  ند.دی بدین گروه ھا ندامصر اجازه ی سرافراز
ز اانند نکتھ ی مھم اما این بود کھ رژیم سوریھ برخالف انتظار عمومی مقاومتی کم م

و  ھ صدھا ھزارتن بی خانمان شوندخود نشان داد. این  ایستادگی اما موجب شد ک
ز رد. قدرت رژیم اسد اویرانی و آشوب و ناامنی قرار بگی راسر کشور در معرضس

ن ایاچنانچھ اسالم گر .ی آمد کھ موجودیت خود را در خطر می دیدندگروه ھایی برم
حتی  تردید ندارم کھ کشتار گردانندگان حکومت و عنان کشور را بھ دست می گرفتند

مردم عادی ابعاد گسترده ای بھ خود می گرفت. تجربھ ی انقالب ایران نوعی 
 وجودآورده است و خودآگاھی در رده ھای حکومتی در کشورھای کمابیش مشابھ بھ

 یرحلھ ماصوالً ھمھ را بھ فکر انداختھ است کھ اگر قدرت را دودستی تقدیم کنی، در 
ل نتقاروال ا آخر باید سرخود را نیز در سینی بگذاری وآن راھم دودستی پیشکش کنی.

ل قدرت در ھنوز در بسیاری کشورھا سامانی انسانی و مبتنی بر موازین حقوق شک
شور کجھان عرب البتھ بایدبھ خصوص یک کشور را مستثنی کرد. این نیافتھ است. در 

میان بی تردید کشور مصر است. ھنگامی کھ کودتای جمال عبدالناصر کامیاب شد، نظا
ظام ران نمصر نھ تنھا خانواده ی پادشاھی را بھ جوخھ ی اعدام نسپردند،بل از کارگزا

 شور از دانش آنان و تداومسیاسی وقت در جھت گردش امور و بھره مند ساختن ک
ھ در بخشیدن بھ سیاستھا بھ ویژه سیاست خارجی سودجستند. و این درست چیزی بود ک

م ا رژیرده ھای ھمکاری بیران با فرافکنی،ایران بھ وقوع نپیوست. فرصت طلبان در ا
و  ابزار سرگرمی ساختند و مردمان بسیاری را پاکسازی کردند و زندگیرا پیشین 

  ا نابودکردند. زیستشان ر
ی سرنوشت سوریھ سخت عبرت انگیز و در ھمان حال آموزنده است. ھم از بابت نظر

 و ھم از بابت عملی. یک حکومت بھ چھ میزان باید بر بقای خود اصرار بورزد؟
حکومت بھ چھ بھایی حق دارند حکومتی  یک پرسش دیگر این است کھ مخالفان

ر ھیچ باید بپذیریم کھ اگدوپرسش کھ بگذریم ناخوشایند را سرنگون سازند؟ از این 
بقا  نازعتقاعده و معیاری در جریان انتقال قدرت رعایت نشود ناچار باید بھ اصل 

توسل جست. در چنین وضعی البتھ حق با قدرت برتر است و ھیچ چیز جز قدرت 
  ست.ابرتر نمی تواند تعیین کننده باشد. سوریھ اکنون در چنین وضعی گرفتارآمده 

 آنچھ این معادلھ را در سوریھ برھم زده است این است کھ ناگھان ازدرون منازعھ ی 
میان حکومت و شورشیان مسلح،نیرویی دیگر قدعلم کرده است کھ نھ بھ مخالفان 
اعتنایی دارد و نھ بھ قدرت حکومت. این نیروی تازه بھ تمامیت سوریھ نیز ارج نمی 

اعتبار نیرویی است تمدنی کھ گستره ای  و بھ یک »وراکشوری«نھد. قدرتی است 
داعش خصلت قومی ندارد. بریک ایدئولوژی  وسیعتر از سوریھ را طلب می کند.

جھانشمول تکیھ می زند و خواستار اصالح جھان است. در انتظار ظھور امام زمان 
ھم نیست. خود می خواھد احکام اسالم را در ھمین جھان برکرسی بنشاند و ظلم و کفر 
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یکجا ریشھ کن کند. بھ ھمین اعتبار باید گفت رسالتی برای خود قائل است کھ نھ را 
محدود می شود بھ مکان و نھ در ظرف زمان معینی می گنجد. این رسالت خصلتی 

  ابدی دارد.
ابرنام را پدیده ای خاص برشمرد. درست است کھ داعش بن» داعش«بھ این اعتبار باید 

 ی دادمی از سوریھ و حوزه ای از عراق دلبستگی نشان و ادعای آغازینش تنھا بھ بخش
ییرداد تغ» داعش«اما بھ تدریج خواستھ ھای نھفتھ اش را آشکار ساخت و نامش را از 

. داسالمی دیگر محدود بھ یک کشور نمی شوبرگرداند. دولت » دولت اسالمی«و بھ 
ک یاسالمی نھ  یت هللا خمینی یکی گرفت. حکومتآاین را نباید با حکومت اسالمی 

 - دولت ملی یعنی محدوده ای کھ کشو در چارچوب یک بیشکلمھ کم و نھ یک کلمھ 
ایی ھ دولت اسالمی در اینجا معنملت نامیده می شود بھ اجرادرمی آمد در حالی ک

نجا بی د و بسنده ھم نمی کند. ایوشکھ بھ یک سرزمین معین محدود نمی ده دارد گستر
 ماوردی سروکارداریم کھ نھ بھ این اعتبار در اثر» دولت« تردید با معنایی تازه از

ری ع ادای بھ اعتبار نظام جامیعنی در احکام سلطانیھ آمده است و نھ در معنای حقوق
م بھ نجد و نھ بھ معنای کشور است. دولت اسالمی معنایی فراگیردارد. ھکشور می گ

ت تی اسو ھم بھ معنای قدر معنای بازوی نیرومند قدرت استقرار یافتھ ی اسالمی است
م و جھانی کھ خواستار اجرای عدالت در جھان است. از این رو این دولت باید پیا

ھ را ب رسالت خود را بر ھمھ ی بندگان خدا آشکارسازد و بھ مدد امر بھ معروف  ھمھ
ند. وبت کعقتبعیت از احکامش بخواند و آنانی را کھ گوش فرانمی دھند و دل نمی بندند 

می  یف نامسلمانان و کفار نیز روشن است. جزیھ می دھند و جان. این دولت راتکل
 سالمیتوان دولتی تمدنی نامید کھ ھدفش بازسازی تمدنی از دست رفتھ است. فرھنگ ا

ی تمدن جریان دارد اما آنچھ مھم است خصلت سیاری از کشورھا بھ این یا آن شکلدر ب
ند و کمیان فرھنگھا ھمبستگی تمدنی ایجاد  این کوشش و جریان است کھ سعی دارد در

راه  آغازین را کھ در دوران خلفای راشدین تحقق یافتھ بود ھمچون معصرزرین اسال
نیز  رستگاری در این عصر کفرآلود باز بسازد و نوید بھشت سردھد و گناھکاران را

  چنان تنبیھ کند کھ کسی بھ فکری پلید نیاویزد.
ک را درھم فرو ریختھ و برھم زده است. حاال اگر ی داعش ھمھ ی معادالت منطقھ

 تد بھ خصوص جنبشی کھ از ھمبستگیھای ورامرزی در کشورھایجنبش قومی راه بیف
ید ین امھمسایھ برخوردار باشد در اندک مدتی تبدیل می شود بھ جنبشی دولت ساز بھ ا

نبش ین جاویددھد. کھ ھمھ ی خویشاوندیھا را بھ ھم بپیونداند و برپایی کشوری نو را ن
اگر  باپیروی از الگوی داعش بر وجھھ ی دولت ساز خود اصرار خواھد ورزید.
می  پاسخی نظری بھ این حرکت ندھیم و موقعیتھا را از نونسنجیم دو زیان بھ بار

ین انشیند. یکی انحراف جنبشھای قومی ھمراه با خطر فزونی گرفتن واکنش خشن بھ 
ملتھای  -مرزھای کنونی و در نتیجھ از ھم گسستن کشورانحراف، و دودیگر فروپاشی 

ی مستقر. در چنین حالتی سالیانی دراز منطقھ ی کنونی موسوم بھ خاورمیانھ رو
فرو  آرامش نخواھد دید و ھزاران ھزار نفر جان خواھند باخت و آتش جنگ بھ آسانی

  نخواھد نشست.
تمدنی  مترقی و سیاستھایه برون رفت از بحران کنونی چاره جویی در پرتاتنھا ر

است. در این باره پیشترھا اشاراتی داشتھ ام و تفصیل آن را باز خواھم نوشت ھمراه با 
اقوام منطقھ باید اطمینان داشتھ باشند کھ در چارچوب ھمین کشورھای  توضیحات.
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شوند و فرھنگ  مطمئن  موجود می توانند از دستیابی بھ ھویت و شیوه ی زیست خود
دوراندیشانھ ی تنھا در پرتو ھمبستگیھای  یین کار چنود را پاس بدارند. و زبان خ

  تمدنی میسر می شود کھ در جای خود آن را شرح خواھم کرد. 
وردم آن کھ بازمی گردم بھ آثار جابجاییھا بر احوال کنونی و آینده ی منطقھ. داعش چنا

نھ  بجاشده ی کنونیتحرکات تازه ای از نظر جابجایی دامن زده است. گروه ھای جا
ھ ا فرقیفقط شھروندان کشورھای کنونی اند،بل از این گذشتھ گاه تمامی مردم یک قوم 

یا یک دین را در یک حوزه دربرمی گیرد. در سوریھ نیز با ھمین وضع روبھ 
 کھ بمبارانھای حکومت مرکزی یعنی رژیم بشار اسد نیز اوتروھستیم با این تف

 شوند ھا می افزاید خاصھ کھ گاه مردم یک شھر ناچار میبرشدت این نوع از جابجایی
ردم کوچ کنند. در نتیجھ ھم با ویرانی یک شھر سروکارداریم و ھم با کوچ جمعی م

ن رھا و ایعیتی بی تردید بر آینده ی این کشوھمان شھر. این نوع از تحرکات جم
وجھ تنکتھ نیز  در اینجا خوب است بھ یک جمعیتھا و فرقھ ھا و قومھا اثر می نھد.

یگر ددھیم و آن این است کھ در سوریھ نابسامانی و فروپاشی محیط زیست نیزموجبی 
ردم شد در جھت شکلگیری نارضایی و ناخشنودی توده ی مردم از رژیم خاندان اسد.م

ر داز سویی از استبداد رژیم بھ ستوه آمده بودند و از سوی دیگرمحیط زیستشان 
 بود. ھمزمانی این دو عامل و ناتوانی رژیم از غلبھمعرض نابودی قرارگرفتھ 

   بردشواریھا بھ شورش انجامید و حضور دخالت خارجی را توانمند ساخت.
ی  گردانندگان اقلیم کردستان در آغاز تصور می کردند می توانند از وضع آشفتھ

ھ بد و کرکوک را حداقل از آن خود سازند و گوشھ ی چشمی ھم ونکنونی بھره مندش
 ھا یکموصل داشتھ باشند. نوع حضور داعش کھ انسانھا را باالنفراد می شناسد و تن
عش دا ھویت یعنی اسالم را بھ رسمیت می شناسد،ھمھ را وادار بھ بازاندیشی کرد.
 ھویت ھمھ ی ھویتھا ی قومی و دینی و فرقھ ای را از میان برمی دارد و تھا بھ یک

شھ چنین رویکردی در اساس ری ناسالمی. ای بسنده می کند کھ چیزی نیست جز ھویت
گر ھای سلفی دارد. ما ھمھ بندگان هللا ھستیم و جدا از این ھویت بھ ھویتی دی

ستی و یکد ساده نیازنداریم. ھمانسان کھ بتھا باید از بین بروند و ساختمانھا باید معماری
از  وند.متمایز ش داشتھ باشند بھ ھمین سان مردمان نیز نباید در حیات و ممات از ھم

خیلی ه ی تر جایز نیست و مرده را نباید تبدیل بھ بت کرد. این جھان ساداین روسنگ قب
ند نھ ممکن است و نھ مطلوب. داعش حتی اگر بتواند مدتی بر سریر قدرت تکیھ بز

ا وسیعی ر یناچار دستگاه خالفت را بھ راه می اندازد و بارگاه حکومت و قضا ی
ان سازم نتوانستانقالب ایران نشان داد کھ نھ تنھا حکومت اسالمی  سامان خواھد داد.

ی  شتھذبھ مراتب گسترده تراز گنظامی دیوانساالری اده ای تنظیم کند ، بل اداری س
   .شد دور و نزدیک خود

ز ھنگامی کھ نیروھای داعش بھ اقلیم کردستان نزدیک شد،پیشمرگھ ھای کرد کھ ا
ی مردار بودند تصور می کردند آسان بھ مقابلھ بر ی برخوسابقھ ی نبرد کوھستان

ایی این نخستین شکست در خور توجھ نیروھای پیشمرگھ در فض چنین نشد.خیزند اما 
. این کن شدغیرکوھستانی بود. آنچھ بعد بھ دست آمد باپشتیبانی ھوایی ایاالت متحده مم

می ند را د کھ این نبرتجربھ دست کم بھ پیشمرگھ ھا و مدیریت اقلیم کردستان نشان دا
ی اشانھ گریز ھزاران کرد سوریھ ای بھ ترکیھ ن توان بھ تنھایی بھ پیروزی سوق داد.

  دیگر از ضعف نیروھای پیشمرگھ در برابر داعش بھ شمار می رود.



 15

 نیروھای داعش از ھر نظر مجھزند و برخودار از سالح و وسایل حمل و نقل نو.
یزاتی ن تجھن نیز بھ چنیانستان می رفتم نیروھای طالبیاددارم در آن سالھا کھ بھ افغا

ی و صندلدرای وانت دو کابینھ ( یعنی دو در یا داداشتن آراستھ بودند. در افغانستان 
 صدھا رزوھا بھ شمار می آمد. طالبان کھ یورش آوردند ھمھ بھجلو وعقب ) یکی از آ

ی ین در صندلی جلو موانت با چنین خصوصیتی مجھز بودند. یک راننده و یک ھمنش
شت در صندلی پیا سالحی پُر تیر چون مسلسل دستی دونفر مجھز بھ مسلسل  ؛نشستند

ت می و دو نفر در محل بار وانت با تیربارمدرن. بدین ترتیب ھر وانتی کھ بھ حرک
یان محتی مسلحی را از  ھر حملھ یافتاد فضای وسیعی را تحت پوشش قرار می داد و 

ینم. بلمھای داعش کھ نگاه می اندازم درست ھمان صحنھ ھا را می داشت. بھ فی برمی
ھای وانت یھمھ ی این وانتھای دو کابینھ در آن زمان نو بودند و در این زمان ھم ھمھ 

  ھمھ وانت نو از کجا وارد می شود؟داعش نو و براق ھستند. این 
د عرصھ ی ھمھ خودروچیزی نیست کھ بتوان دور از دید گمرکھای محلی وارن ای 

نیز ن . االنبرد کرد. در آن وقت این وانتھا از مرز پاکستان بھ افغانستان وارد می شد
 ھ دست این حضرات می رسد.افغانستان راه دریااین ھمھ خودرو از راه ترکیھ ب

  نیز بھ طور عمده محصور است.نداشت. حوزه ی عراق و شام 
نھا تمجاھدین تاب نمی آوردند. زموده ی ن کھ می رسیدند حتی نیروھای جنگ آطالبا

. نجشیرجایی کھ مقاومت جانانھ بھ خرج داد، احمد شاه مسعود بود آن ھم در دره ی پ
گفت  اقلیم کردستان فاقد رزمندگان و محیط زیست مشابھ بود. بدین ترتیب می توان

  شکست دادن نیروھای داعش کاری چندان ساده نمی نماید.
می ، نبرد با داعش با سرعت و شتاب بھ پایان ن دھمان گونھ کھ ھمھ حدس می زنن

ل جبھھ ی عراق (کردان، شیعیان و اھی مھمترین نکتھ این است کھ نیروھا  .رسد
ز اتسنن) زرنگی نکنند و روی دست ھم بلند نشوند. در این صورت چھ بسا بسیاری 

  خود برنگردند.آغازین بھ سکونتگاه مردم جابجا شده 
بینی  چھره ی مردمان ھر اقلیم ، شھر و منطقھ را پیشترکیب ما اکنون نمی توانیم 

 ود راخکھ در ھمین اوضاع و احوال بسیاری از کردان نیز مناطق  کنیم اما می دانیم
و حتی این ررکیھ یا سوریھ یا مناطقی دیگر درعراق کوچیده اند. ازترک گفتھ اند و بھ ت

ی  است. چھره ی جمعیت آینده اقلیم کردستان از آثار تحرک جمعیتی مصون نمانده
ریم مناطق مختلف عراق را نمی توان از ھم اکنون ترسیم کرد. ازاین نکتھ کھ بگذ

کشور سوریھ نیز در معرض تغییراتی بس جدی قرارگرفتھ و خواھد گرفت. کشور 
می  ھ خرجلبنان نیز از تحوالت جاری اثر می پذیرد. اردن نیز با ھمھ ی احتیاطی کھ ب

ان ھ میزتوانست یکسره تأثیرات تحرکات جمعیتی را از خود دورسازد. البت داد نخواھد
  این اثرگذاریھا را فقط در آینده می توان بھ سنجش سپرد. 

در پایان بھ اختصار یادآور می شوم کھ غرب بھ سرکردگی ایاالت متحده سیاستی چند 
رگ سازماندھی پھلو را پی می گیرد. از سویی نیازمند مشروعیت است و ائتالفی بز

می کند. گرچھ بخشی از این ائتالف بزرگ خصلتی نمایشی دارد اما بھ ظاھر قادر 
است مشروعیتی نمایشی برای غرب نیز بھ بار نشاند و نگذارد آنچھ را کھ در دوران 
جورج بوش و تونی بلر رخداد بھ ھمان صورت روی صحنھ بیاورد. از سوی دیگر 

ی سیاسی تازه ای برای منطقھ ای کھ داعش مدعی آن  رھبری این ائتالف نمایشی نقشھ
است ترسیم می کند. این نقشھ بستھ بھ امکانات بھ واقعیت در می آید. سوم آن کھ 
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نیروھای زمینی مخالف داعش را مسلح می کند؛ مانند کردان و مخالفان بھ اعتباری 
نداریم بل با  میانھ روی بشار اسد را. در این حالت دیگر با دولتھای ملی سروکار

نیروھایی کھ یا مدعی حکومت اند یا مدعی تشکیل قلمرویی خودمختار با گرایش بھ 
ت و در نتیجھ تجزیھ ی قلمروھای حکومتی. چھارم آن کھ غرب نمی ولسوی تشکیل د

خواھد این پیکار با داعش با شتاب یا باسرعت خاتمھ بیابد. ھرچھ طوالنی تر بھتر. 
نھ تنھا قدرت خود را می آزماید، بل توان نیروھای زمینی  غرب با طوالنی شدن نبرد

و خواستار قدرت را ھم می سنجد و بر اساس این سنجش دست بھ تصمیم گیری می 
بدین سان پیکار علیھ داعش تبدل می شود بھ رزمگاھی پیچیده و عرصھ ای  زند.

گر کشوری  آزمایشی برای ھمھ ی بازیگران و حتی مجاوران. بی فایده خواھد بود ا
در این مجموعھ بخواھد خارج از گود بایستد. ھرکشوری کھ پیوندھای سیاسی گسترده 

 ای بپروراند سرآخر بھتر قادر خواھد بود دست بھ عمل بزند.
ان می تواز آنجا کھ ھمھ ی سیاستمداران و نظامیان براین باورند کھ جنگ کنونی را ن

و  می نماید کھ مردم عراق و سوریھاز فراز آسمان بھ پیروزی سوق داد، بس مھم 
 ند کھمتحدان ھمفرھنگشان بھ این موضوع بیندیشند و خود را برای مقطعی آماده ساز

این  صدشانقبتوان از راه زمین سرنوشت را رقم زد. غربیان بیم دارند نیرو پاده کنند. 
ھ ی است کھ بھ مدد سربازان ھم پیمانشان خاصھ عربستان و امارات و اردن در لحظ
ردم مسرنوشت ساز ھجوم زمینی را سامان دھند. این تصور البتھ چندان دقیق نیست. 

یز رد نیروھای کمقاوم برپا کرده اند،ن عراق تا آن ھنگام بھ خود آمده اند و ارتشی
 واست  سامان یافتھ خواھند بود و مسئوولیت پذیر. خصم این نیروھا فقط زیاده طلبی

زینھ ا و گد مانند ایران اما باید آماده ی ھمھ ی راھبردھفرصت نشناسی. ھمسایگان متح
ل بوند، شھا باشند. نھ تنھا بدین خاطر کھ اجازه ندھند نیروھای بیگانھ وارد منطقھ 

  .حتی بدین خاطر کھ مانع گسترش جنگھایی ناشناختھ بھ درون مرزھای خود بشوند
  

  چنگیز پھلوان
  ١٣٩٣اندیشھ شھریور 
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  یادداشتھای جابجاییمیان از 

  
  

  ٢در عراق جابجایی درونی

  
 انجریمھاجرت بھ زبان ساده یعنی کوچیدن از جایی بھ جایی دیگر. این پدیده در 

تاریخی طوالنی بھ صورت ھجرت از فرھنگ و اقتصادی بھ فرھنگ و اقتصاد دیگر 
ی اونھ گست بھ در دورانی قرار داریم کھ سالھا یده شده است در حالی کھ ما اکنونفھم

رون ھ در دشاھد جلوه ای تازه از مھاجرت ھستیم کبی سابقھ،  و در این مقیاس ،فزاینده
کنون یک فرھنگ و یک مجموعھ رخ می دھد. این پدیده را سالھا پیش یاد آورشدم ؛ ا
تھ ی نیز سازمانھای جھانی بھ تدریج توجھی فزاینده بھ آن نشان می دھند. در گذش

یز می متما ن پدیده آشنا شده ایم اما آن چھ وضعیت کنونی را از گذشتھتاریخی نیزبا ای
- ورشکسازد ھمانا ابعاد و گستردگی این جریان است بھ حدی کھ قادر است تمامی یک 

و یک حوزه ی تمدنی را دستخوش تغییراتی شگفت آور سازد  ملت یا حتی
ل کم گیریھایی بھ قھ ای و جھانی بھ سوی تصمیسیاستگذاران را در سطح ملی، منط

  تازه و طراحی راھبردھایی یکسره متمایز از پیش سوق دھد. 
آن  بل ازسالھا پیش بھ تحرکات جمعیتی در حوزه ی تمدنی ایران توجھ داده ام و حتی ق
اید بروز بھ مساذل مھاجران افغانشتان بھ صورتی گسترده و مکرر پرداختھ ام .آنچھ ام

خ می در بخشھایی دیگر از حوزه ی تمدن ایرانی ر برآنھا بیفزایم تحوالتی است کھ
ت جمعی دھد. این بار از یک نوشتھ ی مفصل گوشھ ای را بر می گزینیم کھ بھ جابجایی

حول بھ لبتھ کل این نوشتھ می تواند تصویری جامع از این تا در عراق اختصاص دارد.
  دست دھد.

ھ در این نوشت این کھ دوسھ نکتھ را یادآور می شوم.نخست در آغاز بھ احتصار 
ین اصطالح جابجایی را فقط در ارتباط با تحرکات جمعیتی در درون یک کشور،در ا

در ضمن توجھ شود کھ جابجایی درونی براثر عوامل  جا عراق، بھ کار می برم.
 ریھایمختلفی پدیدار می شود مانند توسعھ ی اقتصادی،شھرنشینی فزاینده،قحطی،بیما

  واگیر و...
 اضرتوجھی روزافزون بھ نوعی از جابجایی صورت می گیرد کھ براثردر حال ح

ی ھراس از جنگ(جنگ داخلی و جنگ تحمیلی) شکل می گیرد. در این نوع از جابجای
اصھ سرعت تحوالت جمعیتی بھ قدری شدید است کھ گاه باجابجاییھایی از نوع دیگرخ

  . ستھنگامی کھ ناشی از تحوالت اقتصادی باشند ، قابل قیاس نی

                                                 
.پیشتر در نشریھ ی اطالعات ١٨بھ چاپ رسید.ص ١٣٨۶آذر  ١۵امھ اعتماد بھ تاریخ روزن.این نوشتھ نخستین بارد در ٢

  بھ بعد. ١٢٠-١١٩شماره .نک. ھمانجا:مقتصادی در چند شماره بھ موضوع تحرکات جمعیتی توجھ داده بودا -سیاسی
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سانی دوم آنکھ نویسنده بر این باور است کھ شیعیان در کشورھای مختلف سرنوشت یک
وره ی دردتا این مقطع اخیر یعننداشتھ اند.در برخی کشورھا مانند عراق و افغانستان(

و  ھای تاریخی معینی بھ ویژه در عصر طالبان)شرایط بس سختی را متحمل شده اند
ن یای آرا تشکیل می داده اند و بھ اعتباری پرولتار در مقاطعی قشرھای فقیر جامعھ

 جامعھ محسوب می شده اند. در کشورھایی چون ایران  این وضع بھ کل متفاوت و
  البتھ پیچیده بوده است.

ی و اگر مورد عراق را در اینجا ذکر می کنم فقط با توجھ بھ عامل تحرکات جمعیت
د در و سوم آن کھ  نویسنده می کوش تمدنی است، نھ مبتنی برارزشداوریھایی دیگر؛

یرد این نوشتھ با تجزیھ ی واحدھای سیاسی در منطقھ مخالفت کند. با آنکھ می پذ
 بسیاری از مرزھا و حتی واحدھای سیاسی کنونی محصول دوران استعمار و تحمیل
قدرتھای بزرگ است، سعی برآن دارد کھ بھ رعایت حقوق فرھنگی و سیاسی گروه 

دو مھ دھنجماعتھا توجھ دھد تا کشورھای ترکیبی بتوانند بھ حیات خود اداھا،اقوام و 
حدھای و دموکراسی رشد کنند. تجزیھ ی واگروه ھای جمعیتی بتوانند در پناه آزادی 

ایج و ریھای سایسی بازیھای ناشناختھ ای بھ بار می نشاند. اینھا را نوشتم تا از بدفھم
  آسان پسند حتی المقدور بپرھیزم.

                                                  ***  
  

 قھ ایعراق در جریان است کھ چشم انداز قومی و فرھم اکنون جابجایی گسترده ای در
ھایی این کشور را دگرگون می سازد. ھزاران مددرسان بین المللی اطالعات و گزارش

سد. ران نمی ع مردم جھدر این زمینھ فراھم آورده اند . این گزارشھا ھمھ بھ اطال
می  ھکن حد ار می گیرند. اما تا ھمیرتیار سازمانھای اطالعاتی قبسیاری از آنھا در اخ

 یم کھانی خواند، درمی یابزارشھای منتشر شده ی جھتوان ازالبالی روزنامھ ھا و گ
ت تر ساختھ اس یناری عراق را بح چھره ی کشور جنگ زده،جمعیتی کنونی  تحوالت

ه ای با دشواریھای تازنھ تنھا مھمتر آن کھ طرح تجزیھ ی این کشور را و از ھمھ 
 . بلکھ در اساس سودمندی آن را پرسش بر انگیز می سازد مواجھ ساختھ است

 ،در حال حاضر در آمریکا و برخی کشورھا و شماری از مراکز طراحیھای راھبردی
ان از این راه می تومحافل زیادی بھ تجزیھ ی عراق می اندیشند بھ تصور آن کھ 

 برمعضالت کنونی چیره شد و بھ آرامشی پایدار دست یافت. این محافل و مراکز
ی نارساییھای حکومت کنونی عراق را بھانھ می کنند وبھ ھمین اعتبار برسودمند

  تجزیھ ی عراق پا می فشارند.
در قرن بیستم  ھتردید نیست کھ عراق کنونی یکی از واحدھای سیاسی شکل گرفت

میالدی است. پیشینھ ای طوالنی ندارد و از آغاز تأسیس گرفتار تنشھای قومی و 
مذھبی بوده است. در سراسر ھمین تاریخ کوتاه ھمواره اقلیتی بر اکثریت و دیگر 
اقلیتھا فرمانروایی کرده و ھیچگاه حاضر بھ پذیرش واقعیتھا نبوده است. در حالی کھ 

حکومتی برآمده از سھ گروه عمده ی جمیعیتِی  حداقل در حال حاضر برای نخستین بار
این کشور تشکیل شده است.در ضمن در ھمان حال ھمھ می دانند کھ بسیاری از 

کھ سرنوشت مشابھی  مرزھا و شکلھای سیاسی دیگری در ھمین منطقھ یافت می شوند
ستند. را پشت سر گذاشتھ اند و ھنوز نیز آن چنان کھ انتظار می رود استوار و پایدار نی
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میراث شوم استعمار انگلیس و روس کھ از پاکستان می گذریم و تنھا بھ یاد می آوریم 
بسیاری ساختارھای ناھمگن برجا گذاشتھ اند. اگر فرصتی شد بھ این موارد و بھ 
معضالت و دشواریھا و میزان اثرگذاری آنھا بر تحوالت منطقھ و حوزه ی تمدن 

بھ عراق توجھ می دھم و در فرصتی دیگر این نوشتھ  ایرانی اشاره می کنم. فعالً تنھا
  را پی می گیرم تا ابعاد دیگری از این عرصھ را توضیح دھم.

 کھ کردان، ذھبی این استم -ی قومیاستدالل موافقان تجزیھ ی عراق بھ سھ منطقھ 
ای شتارھنتیجھ در آرامش زندگی کنند و کسنیان وشیعیان ازھم جدا ومستقل بشوند و در

ر متکث یی پایان بگیرند. این استدالل بھ ظاھر منطقی در خفا نمی خواھد جامعھ کنون
حقوق ق را بھ سوی دموکراسی سوق دھد و ترکیبی از دموکراسی و رعایت عرا

 بر می ت گامپذیر یا جا بیندازد. موافقان تجزیھ در این جھاقلیتھا را از سوی اکثریت ب
رابر در ب تقل ِ کرد و سنی ، دو محور نیرومنددارند کھ می توان با ایجاد دو واحد مس

ادرست ایت نشیعیان کھ گویا در دست ایران قرار دارند، ایجاد کنند. این استدالل در نھ
و  ی استاست زیرا کھ اوال ً مبنای تجزیھ چیزی است ناھمسان یعنی از یک سو قوم

د ایران ھستنانی این تصور کھ شیعیان عراق آلت دست از سوی دیگر مذھبی و در ث
یکسره نادرست و در ھمان حال غیرتاریخی است. اگر فرصت شد بھ ھمھ ی اینھا 

ھای بجاییخواھیم پرداخت. در این جا کوششمان براین است کھ نشان دھیم با توجھ بھ جا
ی  کشور عراق برای نخستین بار میل می کند بھ سوی برپایی کشوری مل ،روزافزون

 ود رای احساسات مشترک می شوند و بھ تدریج بھ واقع خبا مردم و ساکنانی کھ دارا
در  متعلق بھ یک وطن می دانند. مبنای تئوریک این ادعا را در نوشتھ ھای پیشین
دھای مورد افغانستان برشمرده ام . حاال تنھا گذرا توضیح می دھم کھ بسیاری واح

  ریخی. منطقھ ی ما حاصل نقشھ کشیھای استعماری اند و فاقد پیشینھ ی تا
یم و دولت ملی درست و از نو بیارای یگر مھم است کھ استنباط خود را ازاز طرف د

طقھ الگوی تحول غربی رامبنا و پایھ قرارندھیم.در یک کالم دولت ملی در این من
ن در شکلی ترکیبی بھ خود گرفتھ است. این نکات را در باب قانون اساسی افغانستا

ن رسیده است برشمرده ام. این تصور کھ می توا سمینار لندن کھ نتایجش بھ چاپ
 ند،ایستھ زدولتھای ملی ناب برپا کرد آن ھم در منطقھ ای کھ اقوام بسیاری در کنارھم 

ر ری. ھدخالت استعماطقھ ھم تنوع قومی داریم و ھم ننادقیق و نادرست است. در این م
ی زندگ بنای واقعی درھ ی دولت ملی باید بھ این دو نکتھ ھمچون دو متفکری در زمین

ھ بومی سرانجام توجھ کند.برپایی دولتھای کوچک ق سیاسی و در شکلگیری دولت ملی
ند. زن می ناپایداری می انجامد و اسباب تبعیت از خارج منطقھ رابھ شکلی فزاینده دام

لشویکی(نمونھ ی ترکستان) باید ب -برپایی دولت ملی بھ سبک اروپایی یا حتی روسی
 نی،محیطا،دارای امکانات اقتصادی ،نیروی انسور زمینھ ھای فرھنگیعالوه برحض

جام طبیعی،وحدت نسبی قومی و... ھم باشد و تازه ناچار بھ تبعیت فرھنگی و سران
  سیاسی از قدرتھای بزرگ خواھد بود.

درست کھ در عراق پیشینھ ای تاریخی براساس ارجاع بھ سومر و عوامل دیگر تنظیم 
شینھ از سویی ھمھ ی عراق کنونی را در برنمی گرفت و از سوی می شد اما این پی

ابل جھ ظلم غیر قدر نتی دیگر حضور تمدنھای بعدی را از دیده دور می داشت.
تصوری علیھ شیعیان و کردان سازماندھی می شد و از این گذشتھ با اتکاء بھ ھویتی 

می شد .  پا زده پشت نشأت گرفتھ از ناسیونالیسم عربی بھ ھمھ ی آن استدالل پیشین
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صدامی بستھ بھ موقعیت از آن بھره می  گرفت نھ  -این استدالل ابزاری کھ جناح بعثی 
تنھا بھ معضالت مردم عراق با بی اعتنایی می نگریست بل وسیلھ ای می شد علیھ 
خود و علیھ اکثریت ساکنان کشور یعنی شیعیان و کردان. استدالل عرفی دیکتاتوری 

ھ ھایی برای مشروعیت اسیونالیسم عربی برآمده بود و می خواست پایعراق کھ از ن
ورد بستھ بھ موقعیت جا خالی می کرد بھ سود ھویت اسالمی . در این رژیم فراھم آ

مبتنی بر ھویت  چارچوب اما مشکالت عدیده ای برای رژیم ایجاد می کرد. مشروعیتِ 
این ھویت اسالمی را  کھ بود در برابر غرب عنوان می شد غافل از این کھ اسالمی

ھمھ ی کھ  نمی توان محدود ساخت بھ اقلیت عرب سنی مذھب و از نظر دورداشت
بھ رسمیت شناختھ  شانو می باید حق مذھب اندسنی  مسلمانند و اکثریت آنان کردان

چون ھم  ھم مسلمانند و می باید آنان را ھم بھ حساب آورد شیعیان باالخره آن کھد و وش
د و ھم آن کھ مھمترین اماکن مقدسھ ی آنان در عراق قرار اندر اکثریت در عراق 

. در عمل اما کردان را می کشتند بھ عنوان قوم سرکش و شیعیان را می راندند و رددا
کافر. در چنین مواقعی رژیم بھ ھویت مشتق شده از بھ قتل می رساندند بھ عنوان 

ن ھویت سازی می شد کردان را ر چارچوب ایناسیونالیسم عربی میل می کرد. د
ن مردمی غیر عرب پاکسازی کرد اما با شیعیان دشواریھایی پدیدار می گشت ھمچو

غیر قابل حل. کوتاه آن کھ عراق ھمواره از زمان تأسیس با بحران ھویت دست بھ 
 وانستھ است این بحران ھویت را درست سروسامان دھد.گریبان بوده است و ھنوز نت

  ت از استنباط نادرست از ماھیت دولت نوین ملی سربرمی کشد.این بحران درس
بھ  جریانھای کنونی در عراق فرصتھایی برای مردم این کشور فراھم آورده اند کھ

ای شھ کشیھقط نقبھای خون ھزاران ھزار فرزند این واحد سیاسی شکل گرفتھ است. ف
و خردگریزی  شوم غربیان،بی خردی ھمسایگان بھ خصوص ھمسایگان افراطی سنی

قم ررا کھ بھ ھرحال با بھایی گزاف  اکنان می توانند این فرصتیگروه ھایی از س
نی ط کنوجامد.درشرایکشاند و بھ انحالل این کشور بینبخورده است بھ نیستی و نابودی 

ردم مق حاکم است کھ می توان آن را بھ جنگ تمام عیارعلیھ اکثریت وضعیتی در عرا
  این کشور تعبیر کرد.

امان سالبتھ استدالل افراطیون القاعده ی سنی مسلک در حوزه ی نظری علیھ شیعیان 
 داده می شود اما در عمل ھمھ ی مردم بھ خصوص مردم فقیر و حتی سنی مذھب را

       دربرمی گیرد.
ان اھاز بیم آن کھ در معرض پاکسازی قومی  از سوی ھواخوبرخی از عراقیان فقیر 

ھ یکی د و بھ ی  بین النھرین از روستاھای دیالھ می گریزنازمنطق القاعده قرار بگیرند
  از اردوگاه ھای حاشیھ ی شھر بغداد پناه می برند.

فقط  ارقامی کھ سازمان ھالل سرخ عراق منتشر ساختھ است حکایت از آن می کنند کھ
 ویک میلیون نفراز خانھ  دخانواده یعنی در مجموع چیزی حدو یکصدوھفتاد ھزار

ی مشمار  مردمی بھواقع انھ ی خود گریختھ و در بغداد اسکان یافتھ اند. اینان در کاش
ھ وانستروند کھ در روستاھای خود کار، و آب و برق نداشتھ اند و فرزندانشان نمی ت

  اند بھ مدرسھ بروند. 
ھمین ارقام نشان می دھند کھ برخی از این خانواده ھا کھ تعدادشان ھم کم نیست 

نخست ازبرابر خطر بالفصل گریختھ اند و  جابجا شده اند. و حتی بیشتر دویاسھ بار
سپس با اندکی محاسبھ بھ مکانی دیگر پناه برده اند. بھ جایی رفتھ اند کھ آشنایانی داشتھ 
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اند یا تصور می کرده اند می توانند از خدمات اموزشی برای فرزندانشان بھره مند 
  شوند.

بھ  ر نیزالگوی جابجایی این ام ھای قومی و فرقھ ای، دربا این حال و با وجود خصومت
اطقی چشم می خورد کھ برخی از عراقیان ھمچنان ترجیح می دھند در اجتماعات یا من

  مخلوط زندگی کنند.
وت در پایان ماه ا سازمان ھالل احمر بر اساس ارقامی کھ ده ھا ھزار کمک رسان

 ھزار ٢٨٠د اعالم داشتھ است کھ سراسر عراق گردآورده ان سال جاری مسیحی در
ھ سر خانواده درسطح ملی پراکنده گشتھ اند ودر نوعی مھاجرت غیر عادی و بغرنج ب

 قدسھ یکن ماران اماانھ  در این داده می بینیم کھ بمببا تأمل و نگاه موشکاف می برند.
بھ  معموالً ابجایی برجا گذاشتھ است. سنیان  شیعیان خطوط در خور توجھی از نظر ج

 بھ غرب، شیعیان بھ جنوب و مسیحیان بھ منتھی الیھ شمال.اماو جنوب می روند
. تصویر شھرھا و اماکن مختلط و پرجمعیت بھ مراتب پیچیده تر از این حرفھاست

ا رذھبی شیعھ و سنی ھمین مراکز مختلط  در ضمن رویارویی خشونتبار فرقھ ھای م
ده دان داتفکر  تقسیم یا تجزیھ ی عراق میذارند؛ و درست ھمین امر بھ بھ نمایش می گ

 قھ ایاست، غافل از این کھ این نوع بخش بندیھا بھ ھمگن سازی بیشتر جمعیتھای فر
ساس زیرا بسیاری از جابجاییھا بر ا می انجامد و رویارویی را وخیم تر می سازد

  گرایش بھ اسکان یافتن در مناطق ھم مسلک شکل می گیرد.
 ملموس یمھاجرت درونی خطوط متمایز کننده ر نظر داشت کھ از سوی دیگر باید د

احل در س و روشنی در امتداد بغداد و دجلھ بھ بار نمی نشاند و سنیان را کھ در اساس
اند  غربی می زیستھ اند از شیعیان کھ بھ طور عمده در ساحل شرقی زندگی می کرده

ھ بمی دھند کھ سنیان  نشان عکس گزارشھای ھالل احمراز ھم جدا نمی سازد.  بر 
 ، مختلط و مجھز بھ خدمات بھتر در نواحی عمدتا ًسوی مناطق عرفی(= سکوالر)

   .ار رود دجلھ در حرکتندندر ک شیعھ نشین
کی یخانوار سنی نشین از  ٢۵٠یکی از گزارشھای اخیر ھالل احمر نشان می دھد کھ 

د و ده انھ گرمی پذیرایی شاز مناطق خشونت زده بھ منطقھ ای شیعھ نشین رفتھ اند و ب
  حتی شیعیان آنان را در خانھ ھای خود جا داده اند.

سوی  ده بھبھ ویژه آنان کھ از بیم پاکسازی قومی از سوی القاعدر مقابل عراقیان فقیر
نار کدر یکی از اردوگاه ھای حاشیھ ی شھر اسکان می یابند و در بغداد می کوچند 

  پناھندگان دیگر قرار می گیرند.
 یک پدیده ی خاص جابجایی شامل کسانی می شود کھ بھ طور مثال تابستان را می

ھ را ب گریزند و ھنگام بازشدن مدارس بھ سکونتگاه خود بازمی گردند تا فرزندانشان
ی مواجھ مدرسھ بفرستند. بسیاری از این افراد بھ ھنگام بازگشت با غارت منزل خود م

ھ کھ ب گران. اینان نیز چاره ای ندارند جز آنشوند یا با تصرف عدوانی آن توسط دی
  برای خود بجویند. ی تازه خیل مھاجران بپیوندند و زیستگاھ

پدیده ای دیگر کھ چندان خاص عراق نیز بھ شمار نمی رود تکرار جابجایی است. 
قاعده می رود مثال ً بھ حاشیھ ی بغداد نزد لیعنی خانواری از ترس آدمکشان ا

آیند؛ آنگاه می کوچند بھ درون بغداد.  بھ فکر یافتن کار و شغل برمیخویشاوندان؛ بعد 
اجرانی برخورد می کنیم کھ چندبار یعنی بیش از دوبار کوچیده اند. بعضی وقتھا با مھ

این بدان معنی است کھ ھنوز سیمای قطعی جمعیتی عراق در ھالھ ای از ابھام قرار 
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گام زمستان بھ مکانی باز می گردند کھ دارد. بسیاری بھ روستاھا می کوچند و بھ ھن
این پدیده البتھ با پدیده ی افغانستانی چندان شباھتی  امنیت و امکانات بھتری دارند.

  ندارد.
در این مجموعھ ی بغرنج و رنج آور و دردناک کسی نیست بگوید مھاجمان و 

ھ ی زینآدمکشان چگونھ تأمین می شوند و روزگار می گذرانند. کجاھا و چھ کسانی ھ
  آنان را تأمین می کند یا می کنند.

                                                      &&&  
ید و جابجایی در عراق داستانی دراز دارد. در دھھ ھای گذشتھ نقض حقوق بشر، تبع

و  بیرون شدگی شھروندان از خانھ ھایشان،نزاعھای درونی ، ستیزھای بین المللی
 کھ ٢٠٠٣یی صدھا ھزار عراقی انجامیده است. عملیات نظامی سال جنگ بھ جابجا

 شمار منجر بھ سقوط حکومت پیشین شد و جنگھا و خشونتھایی کھ بھ دنبال آن آمد بر
 حدود دویست ھزارتن جابجا ٢٠٠۵تا  ٢٠٠٣جابجاشدگان افزود. فقط در فاصلھ ی 

  دند.ش
شوم  بھ سالیرا  ٢٠٠۶د و سال انفجار حرم سامره موج تازه ای از خشونت بھ بارآور

 کشور تبدیل ساخت و ھزاران آواره بر جا گذاشت. بسیاری از کسانی کھ می توانستند
ن ر دروراترک کنند بھ این کار دست زدند و آنان کھ نمی توانستند جایگاه خود را د

  کشور تغییر دادند.
ردم م نفر از نیماز یک میلیون و  المللی مھاجرت بیش خمینھای سازمان بینبنابر ت

مد آبھ دست  ٢٠٠۶ھ این رقم در سال در عراق وجود دارد ولی از انجاک دهجابجا ش
ی مر ر شمار جابجاشدگان بھ دومیلیون نفبسیاری براین عقیده اند کھ در حال حاض

  رسد.
عی طور کلی جابجاشدگان در عراق از جوامع مختلط مذھبی و قومی بھ سوی جوام بھ

 تر ازعیان از مرکز بھ جنوب می روند و سنیان از جنوب بھ باالیمذھبی می روند. ش
است حرکت این ھر  ھمرکز بھ طرف االنبار. یک جھت دیگر حرکت کھ در خور توج

 است یعنی بھ سوی واحدی شھر جوامع ھمگن در امع مختلط بھ سویروه از جودو گ
خل ر داد  طور معمول بغداد و بعقوبھ. مسیحیان بیشتر بھ نینوا رو آوردند و کردان بھ

  رکوک رفتند.ک -دیالی جابجا گشتند یا بھ سوی تمیم
 یدر یک فاصلھ  ٢٠٠۶در گزارشی از سازمان جھانی مھاجرت آمده بود کھ در سال 

ق ) در پانزده استانداری عرانفر۴١١٨٩ھل و یک ھزار خانواده(= بیش از چمعین 
 ٣١فوریھ و  ٢٢در فاصلھ ی ر ھزار نفر در روز است بجابجا گشتند. این رقم برا

ال ً بھ جابجاشدگان عرب اند. البتھ فع %٩٠ھمین گزارشھا نشان می دھند کھ دسامبر. 
% ، ١رکمن این تعریف نادقیق نمی پردازیم .اما بقیھ بھ شکل زیر تخمین زده شده اند:ت

  .%١، کلدانی کمتر از  %٢،کرد  %٧آسوری 
در  اند. ی استانھا بھ ھمھ ی استانھا رفتھ آن جمعیتی کھ عرب نامیده می شود از ھمھ

نشاء مواقع اکثریت این جمعیت با شیعیان است و ھمھ می دانند کھ بسیاری از آنان 
   عربی ندارند ولی این نکتھ در این لحظھ اھمیت خاص ندارد.

  تقریبا ً بھ شرح زیر است: ٢٠٠۶در صد جابجاشدگان در 
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اندایی بھ اضافھ ی یزیدی و یھودی م -، صابئی%٧، مسیحی %٢٨، سنی %۶۴شیعھ 
. یک گزارش ھم نشان می دھد کھ گروه ھایی از مسیحیان بھ %١و دیگران حدود 

  سوی مناطق کردنشین می روند.
ح می حال با توجھ بھ آمیزش فزاینده و ناروشن بودن تحوالت جمعیتی پرسشی کھ مطر

نای دمند ھم ھست یا مبشود این است کھ حتی اگر تجزیھ ی عراق ممکن باشد،آیا سو
 آشوبھای تازه ای در منطقھ تواند بود؟
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 کردستان: امروز و فردا
ھای  رھبر اقلیم کردستاِن عراق ، مسعود بارزانی، اعالم کرد ظرف ماه ٢٠١۴در اول ژوییھ ی 

قلیم اھبری سی برگزار می کند. رآینده در ارتباط با استقالل کردستان یعنی جدایی از عراق ھمھ پر
تصوربود کھ عراق شیعی در معرض یورش خالفت اسالمی قرار گرفتھ است و  نکردستان برای

قلیم اجھادگران برپایی خالفت کاری بھ کرداِن اھل تسنن ندارند. درست در ھمین مقطع بود کھ 
ھ می باستند خالفتی اسالکردستان نیز از یورش جھادگران سنی ایمن نماند؛ خالفت خواھان می خو

الفت سبک خودشان برپاسازند. تقارن این دو رویداد بھ چھ معناست؟: اعالم استقالل و یورش خ
  خواھان ؟

الن . فعارھبران اقلیم کردستان گفتھ و ناگفتھ از ھمان آغاز در فکر جدایی از کشور عراق بودند
اه ھمور در گفتگوھا و مصاحبھ ھایشان اقلیم کردستان ھمھ از این دست سخنان برزبان می راندند.

 واز برپایی کشور کردستان سخن می گفتند و دیگر بیم بھ دل راه نمی دادند فکر استقالل 
  .دکردستان را علنی و آشکار بپراکننسازماندھی کشوری بھ نام 

 شورکسیاست استقالل طلبی سیاستمداران کرد در تناقضی خاص گرفتارآمده بود. از سویی زعامت 
 مختارعراق بھ دست کردان سپره شده بود ھرچند کھ دراکثریت نبودند؛ از سوی دیگر اقلیمی خود

تن ت داشبھ دست کردان افتاده بود کھ تحولی استثنایی بھ شمار می آمد. چگونھ می توان با دردس
 ؟ والنھ پیش گرفتئور رفتاری گذرا و بھ اصطالح نامسزعامت کشوری نسبت بھ بقای ھمین کش

 نیادیبچ کشوری را نمی توان بھ مدد معیارھای ناپایدار اداره کرد و نظام و ساختار سیاسی ھی
 د بودکشور را مستعجل وانمود ساخت. اگر جزاین بیندیشیم قانون اساسی ھرکشوری بی معنا خواھ

  و ھیچکس خود را بھ ھیچ چیز متعھد نخواھد دانست.
 - کشور طلبی دلبخواھی و ناگھانی رابرنمی تابند.حتی پیشرفتھ ترین ساختارھای فدرالی، جدایی 

. دنشانملت ھا براساس ضابطھ ھایی پایدار ساختھ می شوند صرف نظر از متمرکز یا نا متمرکز بو
  بھ این نکتھ باز برمی گردیم.

مسعود بارزانی در ھمین اعالم موضع گفت زمان ھمھ پرسی در عراق فرارسیده است. عراق براثر 
بدین ترتیب ھنگامی کھ ارتش عراق در  ٣درعمل تقسیم شده است.» داعش«امی کامیابیھای نظ

موصل درھم فروریخت و حق این می بود کھ ھمھ با نمایشی از ھمبستگی ذھنی و عینی، خود را بھ 
حراست از کشور و سرزمین مشترک  متعھد بدانند، رھبر اقلیم کردستان سخن از جداسری بھ میان 

  آورد.
ھ کرسشی پاحزاب کرد پیشترھا نیز چنین شتابزدگیھایی ازخود بروزداده بوده اند.  سیاستمداران و

ز مطرح می شود این است کھ چرا چنین شتابزدگیھایی ھمواره در مقاطع بحرانی و سرنوشت سا
تی فقدان سیاس«سربرمی آورند؟ پاسخ بھ این چنین پرسشی بھ باور این قلم تنھا یک چیز است

ای مجموع یعنی در کشورھ میان کردان در ھر کشور و در میان کردان در در» راھبردی و جامع
 ھر بخش از جامعھ ھای کرد در کشورھای مختلف این امکان وجوددارد کھ رھبری یامختلف.در

ھ ی ای ھمحتی جامعھ ای از کردان در یکی از کشورھا سیاستھایی اتخاذ و اعالم کند کھ بیانگر آر
 یھبرحتی بھ زیان منافع کردان بینجامند. دراینجا نمی خواھیم ر جامعھ ھای کردی نباشند یا

سر  چون بارزانی را گناھکار بدانیم. می خواھیم بگوییم این چنین سیاستھایی یا از برجستھ
د دلسوزی یا براساس جاه طلبی و حتی بھ شکل فرصت طلبی سربرخواھند کشید. از این رو بای

ند بھ بسان بارزانی یا اوجاالن نتوا و بھ اصطالح اقلیمی ھشیار بود کھ یک سیاستمدار موردی
ھ کھ تنھایی بر سرنوشت ھمھ ی کردان در یک مقطع بحرانی تأثیری دورانساز برجای بگذارد خاص

  این سیاست نتواند سود و منفعت کردان را در ھمھ ی کشورھا دربربگیرد.
در اساس متوجھ تجزیھ ی  نکتھ ی در خور توجھ دیگر این است کھ شکلگیری یک کشور کرد

اھا یگر جدچندکشور خواھد بود. یعنی سوریھ،ترکیھ ،عراق و ایران. ما از دیگر جامعھ ھای کرد در 
کردان  یی ازسخن نمی گوییم مانند ارمنستان و روسیھ یا آذربایجان و البتھ اکنون حتی بھ جامعھ ھا

  اند. نمی پردازیم کھ در غرب خاصھ در آلمان یا سوئد شکل گرفتھ

                                                 
3.Business insider. Agence France Presse.Jul.1,2014 
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صلھ ھنگامی کھ حکومت اقلیم کردستان بنابرقانون اساسی عراق تنظیم شد و سامان یافت بالفا
اسی گرایشھای سیاسی نیرومندی در جھت تشکیل کشور کرد یا کردستان در میان خاصھ فعاالن سی

 یرپایبو رھبران سیاسی کرد بھ جریان افتاد. از آنجا کھ یورش گروه موسوم بھ داعش بھ دنبال 
در  خالفت اسالمی است و دربستر فعالیتھایش خواه ناخواه با جامعھ ھای مردمی و سیاسی کرد

ین با ا تقابل قرارگرفت حق است حتی بھ اختصار بھ معضل کرد بیندیشیم و نگاھی دیگر در ارتباط
موضوع بجوییم. در اینجا با چھارعنصر سروکارداریم. نخست بازجانبخشی اندیشھ ی تشکیل 

ھمھ  ؛ دوم طرح فکر و نقشھ ی در عراق ردستان پس از سازمانیابی حکومت اقلیم کردستانکشورک
 اقلیم کردستان ، سوم حمالت مستمر و موفقیتھای نامنتظر داعش در ھمین پرسی در چارچوب

دن بھ حوزه ی عراق؛ و سرانجام آینده ی سیاسی و فرھنگی کردان. در زیر جھت روشنی بخشی
سئلھ و را بیاورم تا خواننده تصویری بالنسبھ ھمھ جانبھ از این م ھر موردموضوع سعی می کنم 

  ھمچنین از اوضاع کنونی و آینده ی منطقھ ی خاورمیانھ و کشورھای آن بھ دست آورد.
ن کھ نوشت  پیش از آ» دی واشنگتن تایمز«در روزنامھ ی  ٢٠١۴در سپتامبر » دانیل پایپس. «١

من (=  بخوانید : اقلیم کردستان) در شمال عراق خوشامد بگویند »( =دولت کردستان«بھ برآمدن 
  او)  اعتراف می کنم در گذشتھ با استقالل کردستان مخالف بوده ام.

پس از آن کھ جنگ کویت پایان گرفت و صدام حسین بھ شش میلیون  ١٩٩١سپس می افزاید در 
مخالفت کردم. این استداللھا کھ حتی  کرد عراقی حملھ کرد بھ سھ علت با دخالت نظامی بھ نام کردان

) استقالل کردستان بھ معنای پایان یافتن عراق ھمچون ١امروز نیز بھ گوش می رسند عبارتند از: 
) این استقالل بھ معنای تقویت کردن و جسارت بخشیدن بھ استقالل طلبی کردان ٢یک  کشور است؛ 

می شود بھ بی ثباتی و نزاعھای مرزی در این در سوریھ،ترکیھ و ایران خواھد شد و این امر منجر 
) این تحول تعقیب و آزارغیرکردان را در پی خواھد داشت و موجب مھاجرتھای گسترده ٣منطقھ ؛

در ھمینجا بالفاصلھ یادآور می شود کھ این ھرسھ » دانیل پایپس « ٤و خونین جمعیتی می شود.
ست کھ با توجھ بھ پیشینھ ی شوم عراق در انتظارش غلط از آب درآمدند. حاال او بر این باورا

مقیاس داخلی و خارجی پایان دادن بھ یک عراق متحد تسکین و آسودگی خاطر بھ بار می نشاند بھ 
ھمان سان کھ تحرک بخشیدن بھ جنبشھای کرد در کشوھای ھمسایھ آسایش خاطر را بھ ھمراه می 

  آورد. 
 ده اشنگی و راھبردی بوده است اما تغییر عقیاستنباط آغازین این حضرت مبتنی بردریافتی فرھ

د ی دانمبتنی است بر نگرشی سیاسی با خصلتی کوتاه مدت. او بحران داخلی سوریھ را نشانھ ای م
مند از تقسیم این کشور بھ بھ سھ حوزه ی کردی،عربی سنی ، شیعھ ی عربی کھ در درازمدت سود

نع بی یھ ماند. نخست آن کھ جداشدن کردان از ترکخواھد بود! او بھ دوعلت این تحول را مفید می دا
 پروایی و بادوبروت رجب طیب اردوغان،رئیس جمھور این کشور خواھد شد وبسترگریزی کردان

ه ای پدید از ایران بھ تقلیل پرخاشگریھای این امپراتوری کوچک  می انجامد. بھ این دو علت وقوع
ست شده ای جابجایی جمعیتی در داخل عراق کھ منجررا می افزاید کھ پیشتر باورنمی کرده است یعن

 رداررت و پناه جستن ھزاران غیر کرد از سراسر عراق بھ اقلیم کردستان بھ جھت برخوجبھ مھا
  شدن از امنیت،مدارا و فرصتھای موجود در این اقلیم.

ی منده را رتباط ترکیھ با کردان ومسئلھ ی کرد سخت پیچیده و چند بعدی است. تاریخ این پروا -٢
ولت انی و شکلگیری دتوان بھ دوبخش کرد. یکی در دوران عثمانی و دیگری پس از فروپاشی عثم

ر دی کھ ھ زعامت کمال آتاترک. در اینجا تنھا بھ یک اشاره بسنده می کنم. در حالنوین ترکیھ ب
ھ بیاز نودن امپراتوری عثمانی فرض براین بود ھمھ  امت بھ شمار می آیند و بھ اعتبار مسلمان ب

ن کردا تظاھری متفاوت وتأکید بر ھویتی دیگر ندارند، در دوران ترکیھ ی جدید حکومتگران ھمین
 یالتیارا ترکان کوھی می نامیدند و از پذیرش ھویت کردی آنان سرباز می زدند. تھا کشوری کھ 

 ھ باان بود ککردی داشت و کردان را بھ رسمیت می شناخت،ھرچند با برخی محدودیتھای خاص، ایر
  استان کردستان خود بھ این وجھ از ھویت کردی رسمیت می بخشید.

                                                 
4 .Pipes,Daniel.The Washington Times,Septemeber10,2014. 
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ما در اینجا نمی خواھیم بھ این دو بخش بپردازیم. تنھا اکتفا می کنیم بھ ذکر این نکتھ کھ بیم و 
ھراس ترکیھ در ارتباط با تحرکات کردان پس از برآمدن داعش شدت گرفت و نقش ترکیھ در ائتالف 

ھ رھبری آمریکا آمیختھ بوده است بھ ابھام و تردید. کاربھ جایی رسیدکھ معاون رئیس ضدداعش ب
در سخنرانی خود در دانشگاه ھاوارد با صراحت بھ نقش ترکیھ و » جورج بایدن«جمھور آمریکا 

برخی دیگر از متحدان آمریکا در شکلگیری داعش اشاره کرد. گرچھ او پسانتر سخنان خود را  
ترکیھ و یکی دو عرب نشین اندکی تعدیل کرد اما محتوای آن گفتھ ھا را پس نگرفت.  براثر اعتراض

   ٥در آغاز قصدو نیت ترکیھ را منظور می کرد و پسانتر عنصر قصد را کنار گذاشت.
از موضوع بحث انگیز بسترھای شکلگیری داعش و یاری دھندگان بھ تشکیل این جریان ھم کھ 

ه یورشھای داعش بھ عراق و سوریھ دیده ایم کھ ترکیھ ھماره با بگذریم در ھمین دوره ی کوتا
اکراه و حتی با صراحت از رویارویی با داعش سخن رانده است و تا این لحظھ کھ این نوشتھ را 
تنظیم می کنم در ھیچ عملیاتی علیھ داعش شرکت نجستھ است کھ ھیچ،حتی آشکارا ضد مبارزان 

در آغاز پیشمرگھ ھا ترکیھ را بھ سبب امتناع از درگیری با  کرد پابھ صحنھ ی جنگ گذاشتھ است.
داعش نکوھش می کردند. ھمھ ی این چیزھا ھنگامی بھ وضوح سربرکشید کھ داعش شھر کوبانی 

جمیل «بھ گزارش روزنامھ ی نیویورگ تایمز  ٢٠١۴را بھ محاصره درآورد. دردوزادھم اکتبر 
رداشت مدت نھ سال بھ توافق ترک مخاصمھ با اظھا» پ.ک.ک«از بنیانگذاران سازمان » بیک

ترکیھ پایبند بوده اند اما حاال کھ سرنوشت منطقھ وابستھ است بھ نبرد بر سر کوبانی،ترکیھ واکنشی 
جمیل بیک گفت ما حاضر نیستیم برسر خون   ٦نشان نمی دھد وحاضر بھ حمایت از کردان نیست.
وضعی ادامھ یابد بھ باور او جنگھای چریکی مردم کوبانی بھ معاملھ دست بزنیم. اگر چنین 

ازسرگرفتھ خواھند شد. ترکیھ بھ واقع با ھمھ ی اصراری کھ ایاالت متحده می کرد از ھرگونھ 
مشارکتی در عملیات ائتالف ضدداعش امتناع می کرد.سرانجام در پنھان توافق شد پایگاه ھوایی 

افق را ھم شفاھی انکارکرد تا حساسیت خود را در دسترس آمریکا قراردھد ھرچند کھ ھمین تو
  داعش را برنینگیزد.

بھ دنبال موجی از تظاھرات کردان و اعتراضات  ،نگران نیروھای کرد است تا داعشبیشترترکیھ کھ 
فزاینده ای کھ مردم کرد ترکیھ بھ سیاستھای بازدارنده ی ترکیھ می کردند و می خواستند بتوانند از 

نی از کردان کوبانی بھ سوریھ بروند بھ جای حمایت از کردان بھ بمیاران یباتشجھت پ راه ترکیھ بھ
بھ گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم بھ نقل از شبکھ خبری  مواضع پ.ک.ک. روآورد.

ھای ترکیھ مواضع متعلق بھ حزب کارگران کردستان را در جنوب این کشور بمباران الحدث، جنگنده
ھای ترکیھ مواضع حزب کارگران کردستان را در جنوب این کشور نگندهکردند. روز گذشتھ نیز ج

کرد ھشدار داده بود در صورتی کھ ترکیھ بھ ی پیش از این یک مقام بلند پایھ  بمباران کردند.
با انقالب  سیاست کنونی خود تحت لوای عدم دخالت در جنگ موجود در کوبانی سوریھ ادامھ دھد،

روزنامھ ی نیویورک تایمز نیز بھ نقل از سخنگوی وزارت   ٧ د شد.ُکردی جدیدی مواجھ خواھ
  ٨خارجھ ی آمریکا ھمین خبر را تأییدکرد.

 )١٣٩٣نبرد خونینی کھ بر سرکوبانی درگرفت و ھم اکنون کھ این مطلب را می نویسم (مھرماه 
ھ ترکیھ پناه ھمچنان ادامھ دارد در ضمن نشان داد کھ مردم کرد کوبانی بھ ناچار بھ  سوی مرز ب

بردند. ترکیھ این حرکت را نمی پسندید اما در برابر نگاه مردم جھان بھ ناچار شکیب و مدارا پیش 
گرفتھ است و در ھمانحال از این راه می کوشد نظارت خود را بر جریان سیاسی و نظامی گروه ھای 

کرد مواجھ می شویم. یکی ُکرد حفظ و  تقویت کند. بدین ترتیب با دو یا سھ جریان مھاجرت جمعیتی 
در درون عراق، دیگری ازعراق بھ ترکیھ و گاه بھ نقاطی از سوریھ و سومی از سوریھ بھ ترکیھ 
در نزدیکی مرز سوریھ. ھریک از این سھ جریان خصوصیاتی دارد کھ آنھا را جداگانھ باید بررسید. 

عیت پیچیده را نمی توان تنھا این وض» دانیل پایپس«مھم اما این نکتھ است کھ برخالف نظر آقای 

                                                 
5 .Biden Apologizes…See:NYT.OCT.4,2014. 
6 .Kurdish Rebels Assail Turkish Inaction…See:NYT.Oct.12,2104. 

  .١٣٩٣مھر   ٢٣.نک. خبرآنالین.چھارشنبھ  ٧
8 .Turkish Airstrikes Hits Kurds,…NYT.Oct.14,2014. 
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. تجزیھ ی عراق سرآغاز ترسیم نقشھ ی تازه ای برای خاورمیانھ با تجزیھ ی عراق بھ پایان برد
  خواھد بود کھ آثار آن اگر ھم شوم نباشند بی تردید خونین و ناگوار خواھند بود.

ی کمرانحوع دیگری از . برپایی حکومت اقلیم کردستان از ھمان آغاز این تصور را دامن زد کھ ن٣
یم در خاورمیانھ شکل گرفتھ است. این تصور را خاصھ اسراییلیان دامن می زدند و سیاست قد

عرض بھ م وفرانسھ را کھ بھ نوعی آمیختھ بود با حق طلبی برای کردان با استدالالتی دیگر آراست 
 کل می گیرد. ھردر خاورمیانھ ش» سوئیس دیگری«نمایش گذاشت. حتی سخن از آن می رفت کھ 

مانیھ ن سلیناظر بی طرفی کھ بھ اقلیم کردستان می رفت می دید در آنجا امنیت برقرار است اما میا
 تنھا و اربیل دو جھان ذھنی  وفرھنگی متفاوت بھ چشم می خورد. یکپارچگی میان این دوبخش را

 د. اون نادیده بگیربھ مدد مصلحت می شد حفظ کرد. ھیچ کس نباید نقش طالبانی را در این میا
 منصب ریاست جمھوری را بھ نحوی خردمندانھ با چارچوب اقلیم کردستان آشتی می داد وحفظ

  یکپارچگی و وحدت عراق را نیز با این وضعیت بھ شیوه ای مقبول بھ ھم می آمیخت.
 وکار با این حال میل بھ جدایی از دو سو رواج می گرفت. یکی از سوی کسان و کشورھایی کھ آش

ن پنھان تشکیل کشوری غیرعربی را بازویی برای تحقق سیاستھای اسراییل بر می شمردند بدا
باز ز دیراسبب کھ ایران غیر قابل اعتماد می نمود؛ و دو دیگر گروه ھای سیاسی کرد در منطقھ کھ 

رسالتی تاریخی برای خود بھ حساب می آوردند شکیل دولتی کرد را امری آرمانی وآرزوی ت
  ر از اینکھ چھ عواقبی بھ بارآید.صرفنظ

ود رنخستین بار کھ در یک سند رسمی از از خود مختاری برای بخشھایی از مردم کرد سخن می  
اما  فراھم آمد ١٩٢٠است پس از جنگ جھانی نخست. این پیمان در دھم اوت » ِسور«ھمان پیمان 

تاترک آپاشا معروف بھ کمال  لابھ رھبری کم ترکدر اندک مدتی با مخالفت شدید ناسیونالیستان 
ھ سخن از خود مختاری برای کردستان می رود و راه را برای ھم ۶۴تا  ۶٢شد. در ماده ھای 

  پرسی در جھت استقالل کردستان نیز باز می گذارد.
ھر شالیا در پیمان آمده است کھ کمیسیونی مرکب از نمایندگان بریتانیا،فرانسھ و ایت ۶٢در ماده ی 
تشکیل می شود تا ظرف شش ماه پس از رسمیت یافتن این پیمان طرحی برای استانبول 

خودمختاری محلی درمناطقی کھ بھ طور عمده کردنشین اند در شرق فرات،جنوِب مرز جنوبی 
حوی ارمنستان کھ از این پس مشخص خواھندشد و شمال مرز ترکیھ باسوریھ و بین النھرین بھ ن

. در و ثغور ترکیھ را مشخص می کند)آمده است،ترسیم می کند (این ماده حدود٢٧کھ در ماده ی 
ھمین ماده ذکرشده در ھر موردی کھ وحدت نظر در کمیسیون حاصل نشود موضوع بھ دولتھای 

 -مربوطھ ارجاع داده می شود. در ضمن تأکید می شود کھ این طرح باید حمایت از آسوریان
نی میسیوراین مناطق درنظر بگیرد و با این ھدف ککلدانیان و دیگر اقلیتھای نژادی و دینی را د

س از تا پ تشکیل دھد مرکب از نمایندگان بریتانیا،فرانسھ،ایتالیا،ایران و نمایندگان کرد درمحل
یران ابررسی درارتباط با ضرورت اصالح مرزھای ترکیھ تصمیم بگیرند چنانچھ در تالقی با مرز 

  باشد.
ده سال پس از رسمیت یافت قرارداد حاضر مناطق تعریف ش می گوید  اگر پس از یک ۶۴ماده ی 

اطق بھ شورای جامعھ ی ملل مراجعھ کنند و نشان دھند کھ اکثریت مردم این من ۶٢در ماده ی 
ی را ستقاللا تشخیص دھد کھ این مردم بلوغ الزم برای چنین ارو شو واستار استقالل از ترکیھ اندخ

رد و از ی پذیمل را بھ آنا اعطاء کند و ترکیھ اجرای این امر را دارند ، شورا می تواند این استقال
ای  داد جداگانھرموضوع قرا چشم می پوشد. جزییات این جدایی ھمھ ی حقوق خود در این مناطق 

  خواھد بود میان قدرتھای متفق و ترکیھ.
ر لحظات چنانکھ آمد با اعتراض ناسیونالیستان ترک روبھ روگشت. این پیمان د» سور«پیمان 

پایانی عمرخالفت عثمانی تنظیم شده بود اما با خیزش ترکان جوان ناچار پس نشست و تنظیم 
) خوانده شد. این پیمان ١٩٢٣ژوییھ ی  ٢۴کنندگان آن بھ پیمانی دیگر روآوردند کھ پیمان لوزان (

ا این حال دوم سخنی از کردان بھ میان نمی آورد اما مرزھای ترکیھ ی جدید را مشخص می سازد. ب
مھم است بدانیم کھ ھمان پیمان سور ھم از خودمختاری کردان در چارچوب ترکیھ سخن می راند نھ 
در ھمھ ی مناطق کردنشین. با این حال ترکیھ ی جدید سخت ترین سیاستھا را نسبت بھ کردان بھ 

ناخت؛ و اجراگذاشت. حتی آنان را ھمچون قومی مشخص با ھویتی متفاوت از ترکان بھ رسمیت نش
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در خور توجھ این کھ در ھمین دوران در ایران استانی بھ نام کردستان داریم و بھ طور طبیعی 
کردان در ایران بخشی از بدنھ ی تاریخی و فرھنگی جامعھ بھ شمار می روند اما خودمختاری بھ 

  معنای جدید کلمھ در عراق پس از شکست صدام حسین سربرمی آورد نھ در ترکیھ.
د. رنمانال خوب است بھ چند تحول نگاھی گذرا بیندازیم تا جامعیت موضوع از چشممان دوبا این ح

یران یکی آن کھ در دوران جدید و در چارچوب کشورھای کنونی منطقھ نخستین علم استقالل در ا
یک  برافراشتھ شد با اعالم جمھوری مھاباد. دوم نبرد مسلحانھ ی کردان است در عراق کھ در

ر مشھو تیبانی جدی ایران برخوردار شد. سوم نبرد مسلحانھ و چریکی کردان در ترکیھدوره از پش
ردان ثیر کبھ پ.ک.ک. از اینھا کھ بگذریم جنبش کرد در سوریھ چندان نیرومند نبوده است و زیر تأ

 یھ،ترکیھ قرار داشتھ است. ھمھ ی اینھا روی ھم بدین معناست کھ جنبش کرد در سھ کشور ترک
ین مینھ ازعراق با نمودھا و جلوه ھای متفاوت قدبرافراشتھ است. تحول مھم دیگر در این ایران و 

ثیر ور تأاست کھ جنبشھای فرھنگی کرد در ترکیھ و ایران از جریانھای فرھنگی حاکم در این دو کش
  پذیرفتھ اند در حالی کھ این تأثیر پذیری در عراق بھ ھمان اندازه نبوده است.

ھ از خط سنتی خود بھ سود خط التینی جدید چشم پوشیدند کھ جدایی ژرفی ب در ترکیھ کردان
کنون بھ کھ ا بارآورده است. در ایران و البتھ در عراق در ھردوجا کردان بھ خط سنتی پایبند ماندند

یران از نظر ملی با ملیون او سیاسی آنان تبدیل گشتھ است. درایران جنبش کردنیروی فرھنگی 
پ چپ بود وسپس جریانھای چجنبش آغاز بخشی از بدنھ ی از نظر چپ اندیشی درخورد و  پیوند

ھا . اینجداگانھ ای بھ راه انداخت کھ برخی از آنھا خصلت سراسری داشتند نھ محدود بھ کردستان
م کھ ھمھ البتھ بھ تدریج دستخوش تحول گشتند کھ موضوع این رسالھ نیست. اما مھم است بدانی

راق . در عبرجستھ ی کردان ایران خود را ازھر ایرانی ای، ایرانی تر می دانستدکتر قاسملو رھبر 
  شد.نبا این دو کشور ھیچگاه برزبان رانده در ارتباط و ترکیھ چنین گرایشی بھ ھویت خواھی 

 ھ تفصیلسیاستھایی بس زیانبار نسبت بھ کردان بھ اجرادرآمد کدر ایران در عصر انقالب اسالمی 
دند. ان نشان ھمھ جا خواند. با اینحال دکتر قاسملو و حزبش خواستار جدایی از ایرآنھا را می تو

ھ کا آن تخواستھ ھا و تقاضاھای خود را در چارچوب ایران اعالم می کردند. این وضع ادامھ داشت 
اد. این ه افتیک جریان استقالل طلبانھ ای بھ نام پژاک تحت تأثیر پ.ک.ک. در ترکیھ در ایران بھ را

می جریان از حمایتھای بیرونی برخوردار بود ولی بھ سبب سیاستھای واپسگرا در جمھوری اسال
  توانست شماری از جوانان کرد را بھ سوی خود بخواند.

م بھ . ھمینجا خوب است بھ یکی دو نکتھ ی تاریحی نیز نگاھی بیندازیم. نخست اشاره می کنی۴
 ً غاز آدر ھمھ ی اسناد مرتبط با این جمھوری در  زمینھ ھای شکلگیری جمھوری مھاباد. تقریبا

ا نام بکومھ لھ ژیانھ وۀ کرد) » (= جمعیت احیای کرد«سخن از برپایی سازمانی می رود بھ نام 
تشکیل می شود یعنی پس از سوم  ١٣٢١شھریور  ٢۵مخفف : ک.ژ.ک . این سازمان گویا در 

ز او اشغال ایران. ھدف جمعیت کرد  و پس از ورود غیرقانونی متفقین بھ ایران ١٣٢٠شھریور
  ھمان آغاز برپایی کردستان بزرگ بود کھ خود آن را  احیای کردستان بزرگ می نامید.

در این زمان ارتش بریتانیا در جنوب و ارتش سرخ در شمال،آذربایجان و بخشھایی از کردستان 
ایش می گذارد. جمعیت حضور دارند. قوای آمریکا ھم بھ شکلھای گوناگون حضور خود را بھ نم

احیای کرد از این فرصت ضعف حکومت مرکزی در ایران بھره می برد و سرگرم سازماندھی می 
نماینده ای بھ ایران می آید . پیمانی بھ » جمعیت ھیوا«شود. از جمعیت خویشاوندی از عراق بھ نام 

ارتباط می گیرند و با کردان عراق منعقد می کنند و با اتحاد شوروی » پیمان سھ مرزی«نام 
 دن ترکیھ نیز امضا می کنند و مقصوخواستار پشتیبانی می شوند. این پپیمان را نمایندگانی از کردا

در مرز میان » داالنپر«از سھ مرزی یعنی ایران و عراق و ترکیھ است. پیمان در منطقھ ای بھ نام 
(پیمان سھ مرز) می » نوورپھ یمانی سی س«ترکیھ و ایران و عراق بھ امضا می رسد و آن را 

نامند. اتحادشوروی در مناطق اشغالی برای تأمین نیازھای خود ازنظر آذوقھ و محصوالت 
کشاورزی و ھمچنین تأمین امنیت با برخی از رؤسای عشایر و متنفذین محلی ارتباط برقرار کرد و 

ی دعوت کردند. نقل و در ھمان شش ماه اول اشغال ایران شماری از زمینداران کرد را بھ شورو
قولی از عبدالرحمن قاسملو در ھمین ارتباط رواج یافتھ است کھ خواندنی است . او در کتاب خود بھ 

در باره ی سفر سی تن از مالکین و رؤسای عشایر کرد بھ » چھل سال مبارزه در راه آزادی«نام 
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ه سالھ بودم، لیکن مانند : اگرچھ من در آن زمان یازدباکو بنا بھ دعوت اتحاد شوروی می نویسد
بسیاری از کودکان آن دوره سیاست توجھ مرا بھ خود جلب کرده بود. پدرم یکی از اعضای آن 

پر شکاری یاد دارم موقعی کھ از سفر باکو برگشت، چند عدل قند و یک تفنگ تھھ ب ھیأت بود. 
یگر را بھ عنوان ھدیھ بھ نمود کھ شورویھا قند و تفنگ و وسایل دخوب ھمراه آورده بود. چنین می

ھمٔھ اعضای ھیئت داده بودند. بھ ویژه قند خیلی با ارزش بود. چون آن زمان {قند} در ایران کمیاب 
ھایم نمود. زیرا در خانواده ما برادران و عموزادهنظر من بسیار عجیب میو گران بود. این کار بھ

دند کھ پدرم ھمراه چند نفر دیگر بھ باکو آورتر بودند، از این سخن بھ میان میکھ از من بزرگ
اند تا حقوق و آزادی کردھا را طلب نمایند! بھ ھمین علت رک و صریح از پدرم پرسیدم: پس رفتھ

 ۶١ – ۶٢صفحات  ١٣۶٧حقوق کردھا چھ شد؟ (چھل سال مبارزه در راه آزادی. چاپ دوم کردی 
  بھ نقل از دانشنامھ).

ک  پیوست و با سرعت تبدیل گشت بھ شخصیت اصلی این بھ ک.ژ. ١٣٢٣قاضی محمد بھ سال 
 قاضی محمد و عده ای دیگر دعوت شدند بھ شوروی و با باقراوف ١٩۴۵جریان. در  سپتامبر 

پایی ھت برنخست وزیر جمھوری آدربایجان دیدارکردند. کردھا در این دیدار وعده ھایی گرفتند در ج
  دولت کرد و جمھوری مھاباد.

عرفی در مقالھ ای کھ آشکارا از سوی کردمداران تنظیم شده است در م  »آزاد دانشنامھ ی«در 
ری جمھوری َمھاباد یا جمھوری کردستان آزاد نام یک جمھو:«جمھوری مھاباد چنین آمده است 

ل ) تشکی١٣٢۴بھمن  ٢(سھ شنبھ،  ١٩۴۶ژانویھ  ٢٢بود کھ در  ایرانخودمختار در شمال غربی
این  بر پا بود. مرکز آن در شھر مھاباد و رھبر ١٣٢۵آذر  ١۶ی تا شد و کمتر از یک سال یعن

  »بود. قاضی محمدحکومت
 ھوری.جملھ ی باال جملھ ای است آمیختھ با تناقض. ھم از خود مختاری سخن می رود و ھم از جم

 آنچھ روشن است این است کھ شوروی می خواست ایران را تجزیھ کند و در بخشھای تحت نفوذ
 ھوری مستقل بھ نام جمھوری آذربایجان و  جمھوری کردستان تشکیل دھد. جمھوریخود دو جم

نخست یک مدعی ھم داشت در داخل خاک شوروی کھ در ضمن برپایی جمھوری کردستان را دامن 
لوه وجھ جمی زد تا ھدف خود را یعنی انضمام بخشی از ایران را بھ خاک آذربایجاِن آن سوی مرز م

  اعالم استقالل این جمھوری بھ چاپ رسیده است.» کردستان« گر سازد. درنشریھ ی
وری، رھبر فرقھ سید جعفر پیشھ ١٣٢۴آذر  ٢١آمده است در »تاریخ ایرانی« در تارنمایی بھ نام 

 آذر ٢١دموکرات، تاسیس حکومت خودمختار آذربایجان را اعالم کرد و درست یک سال بعد در 
در  ١٣٢۶تیر  ٢٠ھ باکو گریخت و در بنشینی کرد و بدر برابر حملھ ی قوای ارتش، عق ١٣٢۵

                                                    اتومبیل در این شھر کشتھ شد.                                         ی یک سانحھ 
حزب دموکرات  ١٣٢۴شھریور  ١٢ری در ویشھپ«سپس درادامھ ی ھمین طلب می خوانیم کھ  

روز  ۴٠رد. آذر این سال حکومت خودمختار آذربایجان را اعالم ک ٢١آذربایجان را بنیان نھاد و در 
ی جمھور«از سوی حزب دموکرات کردستان در شھر مھاباد  ١٣٢۴بعد از آن، در دوم بھمن سال 

ستان از تبعات حضور جان و کردھای خودمختار آذربایاعالم شد. تشکیل جمھوری» خودمختار
درازمدت نیروھای شوروی در ایران و ناشی از شکست روسیھ در کسب امتیاز استخراج و 

ھای آذربایجان شرقی، برداری از نفت دریای خزر از دولت ایران بود. در آن زمان استانبھره
ال ھای وسیعی از شمشآذربایجان غربی، اردبیل، مازندران، نیمی از استان کردستان و ھمچنین بخ

 استان خراسان تحت اشغال نظامیان روس بود. حضور نیروھای نظامی روسیھ در خاک ایران و
 امتناع آنان از خارج شدن از شھرھای شمالی کشور مغایر با تعھدات مسکو در اجالس سران

 ».آمریکا و روسیھ و انگلیس در تھران بود
ارک اجرایی سیاست تجزیھ ی ایران را بھ عھده داشت و چنانکھ نخست در باال آوردیم باقراوف تد

لھ از ھم صورت گرفت. در ھمین تارنما ین دو جمھوری در عرض چھل روز فاصاعالم موجودیت ا
ظھور احزاب دموکرات در آذربایجان و کردستان حاصل این «در ارتباط با این موضوع می خوانیم کھ 
در دو استان مذکور  ١٣٢۴ی از یکدیگر بین شھریور تا آبان تحوالت بود. این دو حزب با فاصلھ ی اندک

جمھور و دبیرکل حزب کمونیست جمھوری آذربایجان شوروی کھ تاسیس شدند و میرجعفر باقروف، رییس
ھای روسیھ در این ترین عامل اجرایی سیاستبا محافل حزبی ھر دو استان در تماس مستقیم بود، مھم
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وری در آذربایجان و قاضی محمد در کردستان رھبری احزاب دجعفر پیشھرفت. سیتحوالت بھ شمار می
این تحوالت البتھ گسترده بھ بحث گذاشتھ شده اند و ما در اینجا قصد بازگویی » دموکرات را برعھده گرفتند.

م آنھا را نداریم. تنھا خواستیم با استقفاده از منابع کردی و غیر کردی نشان دھیم ھر وقت کردستان پرچ
جداسری یا استقالل برافراشتھ بود بھ مدد نیروھای بیگانھ بوده است. در داخل ایران تنھا تقاضای مھم 
کردان تقاضای آموزش بھ زبان مادری بود. در دیگر زمینھ ھا کردان و دیگر ایرانیان باھم تفاوت نداشتند . 

 ود.اگر ظلم بود برای ھمھ بود و اگر رفاھی بھ بار می نشست برای ھمھ ب
  

یران ادر  دوم. در باال دیدیم جمھوری مھاباد و جنبش جدایی طلبانھ ی کرد پس از جنگ جھانی ٥
در ھیأت جمھوری مھاباد بھ قصد تدارک جدایی بزرگ در سھ کشور ترکیھ،عراق و ایران 

امی ر نظوعف مطلق بود. متفقین در ایران حضساماندھی شد یعنی درست در زمانی کھ ایران در ض
ز پیرو ند و نقشھ ی تجزیھ ی ایران امری جدی می نمود و ھواخواھانی جدی در میان نیروھایداشت

  در جنگ جھانی دوم داشت.

حت شکست صدام توسط نیروھای آمریکایی کشور عراق را کھ از بدنھ ی عثمانی جداشده بود و ت
 رداد. اقلیمعیف قراضتھ شده بود، در موقعیتی خو قیمومت انگلیسیان ساختھ و پردانظارت 

ھای کردستان بھ مدد آمریکاییان سروسامان گرفت. این را شاید بتوان غرامتی دانست کھ نیرو
گ نظامی ایاالت متحده بھ کردان می پرداختند  در عوض ستمی کھ در عصر صدام و در طول جن

 ب میاھشت سالھ با ایران برکردان رفتھ بود. ھمین امتیاز بی تردید یک موقعیت تاریخی بھ حس
 تان ازبھره جستند و منطقھ ای را بھ نام اقلیم کردس نیروھای کرد در عراق از این فرصتآمد. 

 کردندخودمختاری بھره مند کردند. اما در مذاکرات مرتبط با قانون اساسی بھ این حد اکتفا ن
اسی ن اسووخواستار انضمام ایالت کرکوک بھ اقلیم کردستان گشتند. این تقاضای کردان در متن قان

و  م شودگنجانده شد وقرار براین شد کھ طبق ضوابطی در مدتی معین در این ایالت ھمھ پرسی انجا
ن نتیجھ ی این ھمھ پرسی وضعیت کرکوک را روشن سازد: یا وابستھ بھ اقلیم شود یا بھ ھمی

لیم قصورت کھ ھست بھ شکل ایالتی چند قومی اداره شود. در زمان صدام عربان زیادی بھ این ا
کنان کوچانده شدند و در نتیجھ ترکیبی کردی،ترکمنی ،عربی شکل گرفت کھ دو گروه نخست از سا

  قدیم این منطقھ بھ شمار می رفتند.
قانون اساسی  از قوه ی مجریھ می خواھددر کرکوک و دیگر مناطق مورد مناقشھ بھ  ١٤٠ماده ی 

ین ھمھ پرسی طبق این قانون می منظور تشخیص اراده ی ساکنانشان ھمھ پرسی برگزارکند. ا
برگزارشود. بنا برتوافق این تاریخ شش ماه عقب افتاد و قرار  ٢٠٠٧دسامبر  ٣١بایست پیش از 

از آنجا کھ کرکوک منطقھ ای نفت خیز بود در   ٩بھ اجرا دربیاید.  ٢٠٠٨شدرفراندم در تابستان  
ی شد. در نتیجھ مالکیتھای زمین زمان صدام سیاستھای عربی سازی ( = تعریب) جمعیتی تعقیب م

در ارتباط با کرکوک بھ میزان در خور توجھی پرسش برانگیز گشتھ بود. این سیاست تنھا در 
کرکوک بھ اجرا درنیامد. مناطق دیگری از عراق نیز در معرص اخراج اجباری ساکنان اصلی خود 

د. بھ ھمین جھت پس از قرار گرفتند وبھ ھمین سان در معرض پذیرش ساکنانی تازه واقع شدن
مناطقی از عراق برآمدند اما از سقوط صدام حسین بسیاری خواستار اصالح وضعیت جمعیتی  در 

را در قانون  نجا کھ کردان در آن مقطع موقعیتی خاص کسب کرده بودند توانستند فقط نام کرکوکآ
کرکوک در ضمن ازآنجھت مناطق دیگر تنھا با اشاره ای کلی یادکنند. اھمیت اساسی بگنجانند واز

» قانون گذار نظام اداری«موقت کھ  قانون اساسی ۵٨. ماده ی ودکھ نفت زیادی درآنجا وجوداشتب
نیز نامیده شده است بھ مورد کرکوک و مناطق مورد مناقشھ از نظر قرارگرفتن در نظام اداری جدید 

دگان و کسانی می شود کھ اشاره می کند. این ماده خواستار پرداخت غرامت بھ بیرون رانده ش
  اموالشان مصادره شده بوده است اما ھمان سان کھ روشن است محدود بھ کرکوک نمی شود. 

شورای ریاست جمھوری حکومت انتقالی موظف شد بھ منظور رفع تغییرات  ۵٨در ماده ی 
توصیھ  ناعادالنھ توصیھ ھایی بھ مجلس ملی عراق بدھد و چنانچھ نتواند بھ اتفاق آرا بھ چنین

ھایی دست بیابد با ید بھ اتفاق آرا یک داور بی طرف تعیین کند تا موضوع را بربرسد و توصیھ 
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ھایی تنظیم کند. چنانچھ شورا نتواند برسر تعیین یک داور بی طرف بھ توافق برسد باید از دبیر کل 
اینجا البتھ  سازمان ملل متحد بخواھد شخصیت جھانی برجستھ ای را ھمچون داور تعیین کند. در

نیامده است چنانچھ شورا بھ سازمان ملل متحد رجوع نکند یا نتواند براثر اتفاق آرا بھ سازمان ملل 
  رجوع کند،چھ خواھد شد یا چگونھ باید اقدام کرد.

یتی و قانون گذار قبول این واقعیت است کھ تغییرات جمع ۵٨نکتھ ی مھم در ارتباط با ماده ی 
 ی در عراق بھ وقوع پیوستھ است. براثر این تغییرات نھ فقط حقوقدستکاریھای مرزی عمیق

 ن استبشرکھ حقوق سیاسی و حقوق اقلیتھا و قومیتھا خدشھ دار شده اند . نکتھ ی مھم دیگر ای
کجا و یرا  ۵٨و  ١۴٠را بھ تنھایی بھ بحث گذاشت یا باید ماده ی  ١۴٠کھ آیا می توان ماده ی 

ون گذار. در قان ۵٨در قانون اساسی قراردارد و ماده ی  ١۴٠ماده ی  باھم در نظرگرفت. بھ ھرحال
  اما ھردوی این ماده ھا بھ ھرحال انتظارات دوره ای معین را بھ نمایش می گذارند.

از قول دکتر صاحب قھرمان فیلی نایب رئیس کمیسیون ماده » کردپرس«در خبرگزاری بین المللی 
سال برای  ٧٠باتوجھ بھ وضعیت و مشکالت موجود «قانون اساس عراق آمده است کھ  ١۴٠

فیلی این نکتھ را طی سخنرانی  ردکت ١٠»قانون اساس عراق زمان نیاز است! ١۴٠عملی شدن ماده 
یکی از  ١۴٠خود در مرکز بین المللی مطالعات عالی دانشگاه تھران برزبان راند. او گفت ماده 

ت. با این حال او معتقد بود کھ عمر اختالف نقاط عمده اختالف میان کردھا و دولت مرکزی اس
بھ ھمان زمان تأسیس دولت عراق ...بازمی گردد. یکی «برسرمناطق مورد مناقشھ برسرتعیین مرز 

از مناطقی کھ در خود این ماده بھ آن بھ صورت مستقیم اشاره شده است شھر و استان کرکوک 
نیز ھستند کھ این ماده قانونی شامل آنھا  است.البتھ بھ غیر از کرکوک شھرھا و استانھای دیگری

بھ باور او نام کرکوک » نیز می شود این استانھا عبارتند از موصل(نینوا)،دیالھ و صالح الدین.
بدین سبب ذکر شده است کھ کل استان کرکوک مورد مناقشھ است اما در دیگر استانھا تنھا بخشی 

  از آنھا موضوع مناقشھ است.
تا  ٢٠٠٣حاکم آمریکایی عراق کھ در حد فاصل سالھای » پال برمر« الھ ی در زمان حکومت دوس

معروف است نوشتھ شد. در این » برمر«بود یک قانون اساسی موقت کھ بھ قانون  ٢٠٠۴پایان 
قانون اساسی گنجانده شد. این  ۵٨قانون مناقشھ و ادعا برسرمناطق مختلف در ماده ای بھ نام ماده 

بھ باور  ١۴٠تغییر نام داد. ھدف ماده  ١۴٠در قانون اساسی عراق بھ ماده و  ٢٠٠۵ماده در سال 
دکتر فیلی این است کھ حق بھ صاحب آن بازگردد. کردھا و ترکمنھا از این دست مردمان بھ شمار 
 ١١می روند. این مردم از کرکوک رانده شدند و جای آنان را اعراب ساکن جنوب عراق گرفتھ اند.

کنون کاری ساده نیست. یا دست کم کاری نیست کھ بتوان با ابزار دموکراتیک بھ جابجا کردن مردم ا
آسانی بھ سرانجام رساند. توسل بھ ابزار غیردموکراتیک بی تردید خونھا برزمین خواھد ریخت. 

مار آعادی ایجاد شود. سپس سرشماری و  نخست باید طبق ھمین ماده ی قانون اساسی شرایط
رگردد. این چیزھا چندان ساده نیست اواه برای برگزاری ھمھ پرسی ھمام رگیری شود و سرانج

خاصھ کھ ھرورز در عراق بمب گذاری می شود و عملیات انتحاری بھ اجرادرمی آید. اکنون کھ 
داعش ظھور کرده است آشکار می شود کھ این بمب گذاریھال در طول این سالھای پس از سقوط 

 می آمده است و ھیچ ارتباطی نداشتھ است با شیوه ی حکومتصدام بھ قصد و با نقشھ بھ اجرادر
داری. این بدان معنا نیست کھ حکومت یعنی قوه ی اجرایی بی عیب و ایراد بوده است اما این بدان 
معناست کھ گروه ھای افراطی سنی ھرگز حکومتی شیعی را برنمی تابند و از آن باالتر حاضر بھ 

خشیدن بھ حکومتی کرد با حق خودمختاری  نخواھند بود. از پذیرش عراقی فدرالی با رسمیت ب
ھنگامی کھ عراق کنونی براثر دخالت انگلیسیان پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت 
ترتیب داده شد کھ سنیان براین  کشور حکومت برانند. از این روست کھ اھل تسنن سنتی این 

ک تن دھند و رأی اکثریت را پذیراشوند. این واقعیت سرزمین نمی توانند بھ شیو ه ای دموکراتی
ساده را خیلیھا باورنمی کنند و بی ھوده از دخالتھای بیرونی یا ناموجھ بودن شیعیان سخن می 
رانند. شیعھ بھ کنار،ھمین اھل تسنن عرب تبار قادر نیستند کردان سنی را ھم تحمل کنند. تنھا 
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برآمده از عشایر عرب سنی. این گروه ھا ھم در  حکومت موجھ برای این مردم حکومتی است
اقلیتند نسبت بھ شیعیان و کردان. بنابراین تضادی الینحل در درون این کشور پایھ گذاری شده است 
کھ فقط و فقط از راه برپایی حکومتی متحده یا بھ اصطالح امروزی فدرال قابل حل است. حتی اگر 

عرب تباران آن را نمی پذیرند، در جاھای دیگر ھم  کردان ، کرکوک را ھم بھ دست آورند کھ
مردمانی گونھ گون و برآمده از قومیتھا و دینھا و فرھنگھای متفاوت می زیند کھ سازش این ھمھ 
ناھماھنگی و عدم تجانس در تصور نمی گنجد مگر بھ مدد استقرار راه حلی دموکراتیک کھ مبتنی 

ایت حقوق متنوع و مختلف. این ثمره ی استثمار است نھ باشد بر آرای عمومی و مبتنی باشد بر رع
چیزی دیگر. اگر ھم عده ای بسان کردان سعی کنند از راه تجزیھ خواستھ ھایشان را جامھ ی عمل 
بپوشانند راه چندان خردمندانھ ای نپیموده اند زیرا کھ با دشواریھایی ناشناختھ و حتی خطرآفرین 

  دست بھ گریبان خواھند شد.
در معرض تحولی تازه » داعش«ھ ی آنچھ اوردم ناگھان با ظھور جریانی بس بغرنج بھ نام . ھم۶

قرارگرفت. کردان کھ در حال گفتگو و جدل با حکومت مرکزی عراق بودند با برآمدن داعش بھ 
جدایی از عراق گرویدند و این مقطع را مرحلھ ای سرنوشت ساز برای تحقق آرمانھایشان دانستند. 

زمان اتخاذ تصمیم «در برابر پارلمان اقلیم کردستان گفت  ٢٠١۴رزانی ماه ژوییھ ی مسعود با
در   ١٢»سرنوشت ساز فرارسیده است ؛ مانباید در انتظار بنشینیم تا دیگران برایمان تصمیم بگیرند.

ھمین نشریھ آمده است در حالی کھ کاخ سفید می خواھد کردان در برابر داعش بھ عراق یاری 
مایل کردان متوجھ جداگشتن از عراق است. در این مقطع کردان تصور نمی کردند بدھند، ت

قادر باشد موجودیت نظام سیاسی اقلیم کردستان را بھ خطربیندازد. از سوی دیگر بھ » داعش«
قدرت رزمی خود ایمان داشتند و تصورشان براین بود کھ می توانند بایک ضد حملھ ی کوبنده خطر 

بردارند. این اشتباه محاسبھ را دیگر نیروھای منطقھ ای نیز داشتند. بھ واقع داعش را از میان 
دیت موجو داعش از کمکھا و سالحھایی برخوردار بود کھ در آغاز برھمگان معلوم نبود. وقتی

اربیل بھ خطر افتاد تازه کردان دانستند با جھ غول ناشناختھ ای روبھ رو ھستند. نخست از کمکھای 
  تالف بھ کمکشان شتافتند.ئبھ تدریج آمریکا و سپس نیروھای اار شدند و سپس ایران برخورد

داعش نھ تنھا موصل را در اختیارآورده بود، بل تمام منطقھ ی سنی نشین بھ اضافھ ی بغداد را 
شھری چون موصل گریختھ بود و خود را فاقد توانایی  ازد می کرد. ارتش عراق کھ درآغاز تھدی

گران جمع و جور می شد کھ بغداد بھ خطر افتاد. مبارزان داعش یا بھ قولی جھادمی دید بھ تدریج 
بر صحنھ ی رزمی عراق مسلط بودند. در ھمین مقطع حمالت  ٢٠١۴این جمعیت در نیمھ ی اکتبر 

ھوایی نیروھای ائتالف شدت گرفتھ بود و داعش را در عراق و سوریھ گرفتار ساختھ بود اما از 
یی در ھمھ جا ممکن نمی شد و چھ بسا می توانست نیروھای ضدداعش را نیز آنجا کھ حمالت ھوا

بھ خطر بیفکند در نتیجھ ھمواره نتیجھ ای مطلوب بھ بار نمی آورد. برای نمونھ در ایالت انبار 
ش را عرا ترک کنند تا بتوانند مواضع داآمریکاییان از نیروھای ارتش عراق می خواستند محل 

در ھمین موقع بغداد نیز در معرض خطر قرار گرفت و یورش بھ کوبانی نیز با   ١٣بمباران کنند.
شدت تعقیب می شد. داعش توانستھ بود جبھھ ای گسترده بگشاید و از نیروھایی برآمده از 
کشورھای مختلف خاصھ جوانانی کھ در غرب می زیستند و از تحقیر غربیان بھ ستوه آمده بودند 

ھره بگیرد، منابع مالی داخلی برای خود دست و پاکند و از یاریھای مالی بھ میزانی در خور توجھ ب
بیرونی نیز سودببرد. داعش آن نیروی خطرآفرینی شده بود و شده است کھ در ضمن در ھالھ ای از 

  ابھام عمل می کند وبسیاری در غرب و در منطقھ ھمین ابھام را می طلبند.
نیاورده ام. می مانند برای یادداشتھای دیگر. آنچھ اما  . نکتھ ھای بسیاری را در این یادداشت٧

مھم است و در این یادداشت بھ آن اشاره داشتھ ام رفتار شتابزده ی رھبران کرد است در ارتباط با 
ھ بقای این واحد خاصھ کھ ملت و تعھد ب - موضوع استقالل و موضوع بس پیچیده ی پدیده ی کشور

رد کبزده ی رھبران و جمعیتھای سیاسی باشد. در مورد رفتار شتامختلف جمع و جور شده  ماز اقوا
نکتھ ھایی را برشمردم. باتوجھ بھ این کھ کردان در کشورھای مختلفی پراکنده شده یا قرارگرفتھ اند 

                                                 
1 2 .See:The New Yorker.Sep.29,2014 Issue.The Fight of Their Lives.By Dexter Filkins. 
1 3 .The NewYorkTimes,Oct.17.2014.Middle East Section. 
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پرسش اساسی این است کھ چگونھ می توان موضوع کرد را حل کرد بی آن کھ موجودیت واحدھای 
با ن موضوع را نمی توان درست پاسخ داد مگرآن کھ بتوانیم در ارتباط کنونی را بھ خطرانداخت. ای

  ملت موضعی درست اتخاذ کنیم و این چنین موضع و نگرشی را جابیندازیم. -شورکمسئلھ ی 
وریھ و سکردن نقشھ ی کنونی خاورمیانھ یا حداقل چھار کشور مطرح آن یعنی ترکیھ،ایران ،  پاره

است  ھ ی سیاسی و راھبردی بھ کنار آنچھ اکنون مھمتاما این نککاری آسان نمی نماید. عراق 
بحث مدونکتھ ی دیگر است یا دسِت کم این کھ این دونکتھ از نظر اندیشھ ی سیاسی و از بابت 

فت از نظر درونی ملتی شکل گر -مشروعیت از اھمیتی خاص برخوردارند. یکی این کھ وقتی کشور
ھ یثاق اولیملت کھ در م -درھم بریزد؟ آیا بخشی از این کشورچھ نیرویی حق دارد چارچوب آن را 

د ا قانون اساسی آن بھ شمار می روملت کھ ھمان -یعنی در پایھ گذاری قانون بنیادی این کشور
ا در ھم ایھ رسھیم بوده است ، می تواند بھ تنھایی اقدامی تجزیھ کننده کھ بھ ھرحال بنیاد قانون پ

تھ ای بھ جداگشتن از پیکره ی بھ ھم پیوستھ ی آن روبیاورد؟ در نوشمی شکند و فرومی ریزد ، 
ملتھای  -دید مشابھ کشورملتھای نوع ج-در ارتباط با قانون اساسی افغانستان نوشتھ ام کھ کشور

چھ لتی مبتنی بر یک ملت یکپارم -عھد قدیم نیستند. در آن ھنگام تصور غالب این بود کھ ھرکشور
ا باط بچھ ای سامان می یابد. مثال ساده ی این مورد را می توان در ارتیا اکثریت بزرگ یکپار

ن انستاکشورھایی چون آلمان یا چین یا ژاپن مشاھده کرد. در دوران ما اما کشوری چون افغ
 اینھا یا حتی ایران کھ ازھمھ ینیز بھ ھمین گونھ است ،پاکستان  ؛متشکل شده است از چند قوم

تنھا  ر بنھیم،ملتی شکل گرفت ، اگر عامل بیرونی را کنا -یک بار کھ کشور ای کھن تر دارد. پیشینھ
بنای میشیم می تواند آرایش خود را تغییردھد . اگر جز این بیند شت ساکنانیی و موافقبراثر ھمآرا

ی اپایدار خواھد بود یا آن کھ در ھرلحظھ خشونت آفرین مملت سست و ن - شکلگیری و تداوم کشور
لح صآن بخشی می رسد کھ قدرت مادی بیشتری دارد و قادر است سرکوب پیشھ کند. شود و حق بھ 

ونی غازین و استوار است بر پایھ ی قانملتھا مبتنی است بروفاق آ -و آرامش در این دست از کشور
ند. ی گیرمپایھ ای کھ باھم سامان داده اند و تنھا بر اساس ھمین قانون نیز دگرگونی آن را ھدف 

ر دملتی  -ملت را نمی توان پیمان موقت عده ای فرصت طلب برشمرد. ھر کشور -ورتشکیل کش
اساس برپایھ ی تأمین خیر عمومی و سعادت ھمھ ی شھروندانش جمع و جور می شود و 

 ماید. اگرنملت  امری اجتناب ناپذیر می  -تداوم این کشور ضرورت یابد. از این رو سروسامان می
ار ھم فروبریزد، جنین رویدادی معیار و مبنای محاسبھ قر انحی خاص درملتی براثر سو -ھم کشور 

ب ھ ھمین سبملتی است. ب -نمی گیرد. تأمین خیرعمومی ھمواره ھدف  اجرایی گردانندگان ھر کشور
وند بھ حساب می آیند و ھمھ ی حلقھ ھای اداری و ملت ھمھ شھر -ھم تشکیل دھندگان کشور

  ھستند. مت این شھروندانداجرایی در خ
ملتی چند  -تی کشورملتھاست. وق -نکتھ ی مھم دیگر استمرار مشروعیت در این دست از کشور

 قومی در بافتی ھماھنگ شکل گرفت چاره ای ندارد جز آن کھ با توسل بھ دموکراسی و آرای
عمومی شھروندان خود امور جاری و دفاع از خود را سازماندھی کند. ھنگامی کھ کلیت و 

یفتد ھمگان موظف بھ دفاع از ھمھ ی اجزای این چارچوب بملت بھ خطر  -ین کشورموجودیت ا
از  دفاع توافق شده ھستند. نھ تنھا دموکراسی یعنی آرای عمومی چارچوب کلی را تعیین می کند،بل

ین این چارچوب نیز بھ عھده ی ھمگان می باشد. بدین ترتیب مشروعیت درونی و پاسداری از ا
تی ر تھاجم امری ھمگانی بھ شمار می رود. بھ ھمین سبب ھم کشورھایی کھ حمشروعیت در براب

ی ی ناشفدرال ھستند ناچار امر دفاع و سیاست خارجی را بھ حکومت مرکزی وامی گذارند. درآمدھا
د آن از ثروتھای زیرزمینی متعلق بھ ھمگان است . آنچھ ھرناحیھ می تواند بھ خود اختصاص دھ

شی ازه بختکھ براثر تالش مردم ھمان ناحیھ یا اقلیم یا والیت کسب می شود. چیز یا چیزھایی است 
ر از محصول بھ دست آمده از این تالش نیز باید بستھ بھ نسبتی توافق شده بھ سود کل کشو

ز ھای ااختصاص داده شودبھ منظور برپایی قوه ی دفاع و جبران خسرانھای طبیعی ناگھانی یا چیز
  ھمین قبیل.

ط با مورد عراق کافی است نگاھی بیندازیم بھ قانون اساسی این کشور. در ماده ی دوم این در ارتبا
قانون اساسی با صراحت آمده است کھ ھیچ قانونی نمی توان وضع کرد کھ  مغایر اصول دموکراسی 
و حقوق بنیادی و آزادیھای مندرج در این قانون اساسی باشد.  ماده ی سوم عراق را کشوری چند 



 34

تی ،چند مذھبی و چند فرقھ ای معرفی می کند. با این حال تصریح شده است کھ عراق بھ جھان ملی
اسالم تعلق دارد و برھمین اساس ھم در ماده ی دو ذکرشده بود کھ اسالم دین رسمی دولت است و 

  ھیچ قانونی نمی توان وضع کرد کھ با اسالم مغایرت داشتھ باشد. 
ر دو زبان عربی و کردی  ھمچون زبانھای رسمی عراق بھ شما در ماده ی چھارم قانون اساسی

  اند. می روند. با این حال آموزش بھ زبانھای مادری مانند ترکمنی،آسوری و ارمنی تضمین شده
قای بساختار قانون اساسی عراق مبتنی است بر اصول فدرال و غیر متمرکز. با اینحال ھمواره 

راق اساسی . ماده یکصدوشانزده نظام فدرالی جمھوری ع ھمین اصول مبتنی است بر ھمین قانون
ست کھ این اآمده  ١١٧را متشکل می داند از پایتخت ،مناطق و اقالیم و  ادارات محلی . در ماده ی 

در ھمین اقلیم کردستان و مقامات آن را ھمچون اقلیمی فدرال بھ رسمیت می شناسد. ،قانون اساسی
دین بی ایجاد مناطق دیگری را بھ ھمین شیوه مجاز می داند. ماده در قسمتی دیگر قانون اساس

گر ترتیب ھمھ چیز در چارچوب ھمین قانون اساسی مطرح می شود. مناطق ھمھ نوع حقی دارند م
ت جمھوری خوند. بغداد درھیأت کنونی اش پایتحقوقی کھ خاص حکومت فدرال بھ شمار می ر

  عراق است.
ط با موضوع کردستان مطرح می شود این است کھ آیا . نکتھ ی مھم دیگری کھ در ارتبا٨

 ری ازتی موقت است یا پایبند بھ عراق متحد ضمن برخوردایموجودیت اقلیم کردستان عراق موجود
اره ھمھ ی حقوق خودمختاری؟ این پرسش را نباید کم اھمیت دانست ھرچند کھ یک بار بھ آن اش

  نشین در کشورھای منطقھ اثر می نھد.داشتھ ام زیرا کھ بر سرنوشت بخشھای دیگر کرد
ل ی یا ملیتی می تواند یا حق دارد بستھ بھ میملت چند قوم -اگر تصورکنیم ھربخش از یک کشور

ش خود ھر زمان کھ بخواھد جداسری پیشھ کند ،در چنین حالتی حتی موجودیت خود را نیز پرس
 ر اینالل جزء جداشده نیست. اگبرانگیز می سازد. فرض جدایی از یک کلیت ھنوز بھ معنای استق

ا آن تجزء جداشده مانند مسئلھ ی کردان ،خواستار پیوند با بخشھایی دیگر باشد در این صورت 
یی م جداپیوند آرمانی انجام نشده باشد ، خود جزء جداشده فاقد ھویتی مستقل است ھرچند کھ پرچ

ود و ھ مورد نظرش ھستند متصل شرا خود برافراشتھ باشد. باید صبرکند تا با بخشھای دیگری ک
 ق بینآن گاه از ھویتی تازه سخن براند. در چنین وضعی با یک معضل بس پیچیده در حوزه ی حقو

ی دیگر ا جایالملل مواجھ می شویم. اما اگر جزء جداشده فقط متکی بھ خود بماند و خواستار پیوند ب
ود ادر شجداشده می تواند طی مراحلی ق نباشد دراین صورت بغرنجی کار کمتر خواھد بود. این جزء

ورد طرح استقالل خود را با رعایت ضوابطی خاص مبتنی بر شناسایی بین المللی تعقیب کند. م
ر اید دبکردستان اما در ھمان دستھ ی نخست قرار می گیرد کھ ناچار بھ  تحمل خواھد بود. یعنی 

خ ه اگر رنین چیزی رخ خواھد داد و تازچ بخشھای دیگر روزگاربگدراند. آیاانتظار تعیین سرنوشت 
ر بدھد چھ سودی خواھد داشت؟  بھ ھمین سبب است کھ این قلم در ارتباط با معضالت قومی د

یاد می  اه حلمنطقھ ی تمدنی ما راه حل تمدنی را بھترین راه حل می داند. پسانتر در جایی از این ر
  کنم.

ه از ستجوی ھویتی سیاسی بوده است. کردان ھموار. مھم ترین نقص جنبش کرد از آغاز ھمانا ج٩
اید در بلبتھ ااستقالل سیاسی دَم زده اند و کمتر خواستھ اند از اشتراکات فرھنگی خود سخن برانند. 

ا ند امنظرداشت کھ اشتراکات سیاسی  از بستر اشتراکات فرھنگی و بھ یک اعتبار قومی برآمده ا
اکات ھ اشترجنبھ از آگاھی در میان کردان بوده است. یکی آن کنقصانی کھ از آن یادکردم متوجھ دو 

ی لبتھ در مواردی بھ اشتراکات زباناعشیره ای و  -فرھنگی را محدود ساختند بھ اشتراکات قومی
نی اعتباری تمد فرھنگی و بھ -پیوستھ بھ ھمین اشتراکات قومی و دو دیگر آن کھ  اشتراکات میان 

 وستند رست تر آن کھ بھ سبب تأکید بسیار براشتراکات قومی، نتوانرا یکسره از یادبردند یا د
ز لی نینخواستند خصوصیات تمدنی و کھن خود را برجستھ سازند. بھ این نکتھ ھا جداگانھ و تفصی

  خواھم پرداخت. 
ای در یک کالم وقتی اشتراکات سیاسی برآمده از خصوصیات قومی دست باال پیدامی کند،تمناھ

بھ  برجستھ می شوند و بھ علت سیاسی بودن قدرت بسیج و نیروی رزمندگی باالییسیاسی عاملی 
ھ دست می آورند. مبحث اشتراکات فرھنگی در چنین وضعی با تفسیری سخت متعارف و معمولی ب

  حیات ادامھ می دھند وبھ تنھایی توان بسیج توده ای پیدا نمی کنند.
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ت. در دانس رد مقاومِت مردمی در کوبانی را کم اھمیتالبتھ در اینجا نباید اھمیت رویدادی چون نب
ز کوبانی نبردی جریان یافت کھ ھمبستگی میان کردی را نیرومندتر و مھم آن کھ مشخص تر ا

ن کردا وھمیشھ بھ نمایش درآورد. کردان ترکیھ در حمایت از مردم کوبانی دست بھ تظاھرات زدند 
 ان بھد شماری از رزمندگان پیشمرگھ را کھ تعدادشعراقی ھرچند بھ صورتی نمادین اما توانستن

ن اک ایخیکصدوپنجاه نفر می رسید براثر فشارھای ایاالت متحده و سرانجام با موافقت ترکیھ از 
م از کشور عبور دھند و واردکوبانی کنند. گرچھ ھمھ چیز حساب شده رخ می دھد اما نکتھ ی مھ

د در برسر کوبانی تجلی ویژه ای یافت و بی تردی نظر تاریخی روابط عاطفی میان کردی است کھ
  آینده اثر بخشی خود را بھ رخ می کشد.

ھ حساب ردی بکدر ھمینجا نباید این نکتھ را ازدیده دورداشت کھ نبرد کوبانی را نباید نبردی صرفاً 
ر آورد. در کوبانی در یکسو جبھھ ای کردی داریم کھ متشکل از عربان سوریھ ای مخالف بشا

 یکا وتند ھمراه با کردان کوبانی. این جبھھ از حمایتھای رزمی ھوایی ایاالت متحده ی آمرھس
ل پشتیبانیھای لجستیک این کشور بھره مند می شود. ترکیھ گاه چشمکی می زند ولی بھ ھرحا

ا بھ راجازه داد پیشمرگھ ھای کرد عراقی از درون ترکیھ وارد کوبانی شوند یعنی نوعی حمایت 
رکت ذاشتھ است. ایران نیز از راه عراق و از درون سوریھ بھ گونھ ھایی مختلف از حنمایش گ

  مقاومت در کوبانی حمایت بھ عمل می آورد.
رب در سوی دیگر نیروھای داعش قراردارند کھ این نیروھا یکسره خصلتی وراملی دارند. از ع

قیم ورھای دیگر کھ یا مستتباران عراق و منطقھ گرفتھ تا شھروندان کشورھای شبھ قاره و کش
کھ  ھ استآمده اند یا از راه ترکیھ و کشورھای غربی. اینھا ھمھ نشانھ ی این پدیده ی درخورتوج

ی ھر نبردی بھ صورتی کھ داعش راه انداختھ است در اندک مدتی خصلتی وراملی و بھ اعتبار
ین جھانی کھ ھم -ھ ایجھانی پیدا می کند. نبرد در کوبانی بھ ھمین اعتبار نبردی است منطق

  امربرآینده ی پیکارھا در نقاط مختلف جھان تأثیرگذار خواھد بود. 
ی غربی نھ ھاآنچھ در ارتباط با کوبانی اندوه بھ بار می نشاند واقعیتی است نمایشی کھ بھ مدد رسا

ھ ا کر؛  و آن بخش از مردمی »ومئکلوس«ی را تبدیل کرده اند بھ یک ممکن شده است. شھر کوبان
نشستھ  رگبارمدر شھر مانده اند برای دفاع ، تبدیل کرده اند بھ گالدیاتورھایی کھ در انتطارنبردی 

صھ اند. در بیرون شھر مردم گریختھ می زیند ھمراه با شماری از خبرنگاران از کشورھای خا
نان ت ایقغربی تا بتوانند بھ ھنگام و بی خطر وارد شھر شوند و گزارش مستقیم بفرستند. تا آن و

ھمھ روی تپھ ای مشرف بھ شھر بھ تماشای کشتار طرفھای درگیر و ارسال گزارشھای غیر 
ز یھ نیمستقیم سرگرمند و روزگار می گذرانند. این ھمھ سبعیت حیرت انگیز است. مردم محلی ترک

ر ز حضوادر این میان ناخرسندی خود را از گریختگان پنھان نمی دارند اما از درآمد جنبی ناشی 
  خبرنگاران نارضانیستند. ھمھ ی تپھ نشینان بھ قنلگاه آن پایین می نگرند.

  ١٣٩٣اندیشھ ابان 
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  کردی چیست؟

ی کردی عنوانی است جامع برای مشخص ساختن شماری از لھجھ ھا و زبانھای ایران
 ود.غربی کھ در گستره ی وسیعی شامل ترکیھ،ایران،عراق و سوریھ  سخن گفتھ می ش

 بھ این گستره باید جماعتھایی از کردان مقیم ارمنستان و آذربایجان و حدود
ا رھفتصدھزارنفر کرد مقیم آلمان و شماری از کردان در کشورھای دیگر اروپایی 

ا نان رافزود. در باره ی کل جمعیت کردان آمار دقیقی در دست نداریم. برخی شمار آ
ین می ر تخمبرخی ھم تا بیست و پنج میلیون نف بھ پانزده میلیون نفر برآورد می کنند و

 ردمانزنند. بھ ھرحال شمار در خورتوجھی را تشکیل می دھند. اما آیا ھمھ ی این م
  خصوصیات  وزبانی واحد دارند؟

طبیعت شاخھ شاخھ ی تحقیقات کردی پژوھش منسجم و دادوستد اطالعات علمی را 
 سیاست وارد این حوزه می شود. در این حوزه دشوار می سازد بھ خصوص وقتی کھ

رد گاه زبان واحد یعنی اصطالحات و ساختارھای تحقیقی مشترک ھم بھ چشم نمی خو
ی صور متو بھ باور یکی از محققان زبانھای ایرانی متنھای پایھ نیز دردست نداریم. 

ھ زمین وکنم منظورش متنھایی باشند کھ ھمین زبان مشترک را میان محققان بپرورانند 
بھ  شت کھی واحد جھت دادوستد علمی بھ بار بنشانند. با این حال نباید از نظردورداا

 ند کھنحوی فزاینده با تحقیقات خاصھ در زمینھ ی زبان شناختی روبھ رو ھستیم ھرچ
ل ھر ھنوزبھ نتیجھ ای عام ویکدست و درھم تافتھ نرسیده ایم. با ھمھ ی این احوا

است بھ پیش چنانچھ گرفتار تحوالت و کوشش وھرنوشتھ ای درنھایت گامی 
 ی مھمرویدادھای سیاسی روزمره نشویم. از این گذشتھ حوزه ی سیاست زبانی نیز نقش
ھ انی کبازی می کند کھ متأسفانھ اسیر و گرفتار سیاستمداران است. یعنی اسیر مردم

 ندند .ی بم در این دوران نھ دانشی دارند و نھ بینشی. بیشتر بھ کامیابیھای زودگذر دل
نده، پژوھ در این مقطع می توان گفت کھ گویندگان دو زبان یا دولھجھ ،بستھ بھ دیدگاه

د بیش از دیگر لھجھ ھا و زبانھا از پیشرفت و حتی یکسان سازی زبانی بھره من
مالی شھستند. این دو لھجھ/زبان عبارتند از کرمانجی و سورانی. کرمانجی را کردی 

ا کردی مرکزی. بھ باور برخی از محققان مانند ھم می نامند وسورانی ر
ان تفاوتھای ساختاری میان این دو زبان/لھجھ بھ حدی است کھ می تو» کرینبروک«

ھجھ لا دو رآنھا را دوزبان متفاوت ازھم در نظرگرفت. البتھ بسیاری از محققان این دو 
  نامیده می شود. » کردی«از یک زبان فراگیر می دانند کھ 

) می گویند  »  (Haig/Matrasھیگ/ماتراس«نورسیده و پُرکار بھ نامھای دو محقق 
گرچھ در باره ی ھمبستگی کرمانجی/سورانی زیر چتر نام کردی اتفاق نظر گسترده 
است اما عقاید راجع بھ زبانھای پیرامونی ھمچون گورانی و زازاکی ( یا = دیملی) 

انند اما محققانی برجستھ چون سخت متفاوتند. گرچھ برخی اینھا راھم کردی می د
عقیده ای دیگردارند. درست دراینجا ست کھ بیشتر محققان حاال پس از »  مک کنزی«

مطالعات گونھ گونی کھ صورت گرفتھ است و پھنھ ی داوری ازغنای اطالعاتی 
بیشتری برخوردار شده است براین نظرند کھ زبان زازاکی محاوره در آناتولی شرقی، 

فاوت از کردی. دو تحقیق برجستھ در این زمینھ عبارتند از کتابھای زبانی است مت



 37

کھ این دومی خود زازازبان ھم ھست. البتھ این عقیده » سلجان«و » لودویگ پاول«
  اکنون ھواخواھان بیشتری بھ دست آورده است.

ر می ی از زازازبانان خود را کرد تصوی بحث برانگیز این است کھ بسیار حال نکتھ
. زایانھمین تصوررایج را شرق شناسان غربی مالکی می دانند از کرد بودن زا کنند و

ن مزمازازایان ھ این برداشت را درست نمی دانم. تحوالت تاریخی و ستمھای بسیار بر
ی رمانجسرکوبھا خاصھ در ترکیھ در مقاطع گونھ گون در ارتباط با کبر ھمین گونھ از

رد صور خویشاوندی را دامن زده است. درموزبانان چنین احساسی را پرورانده و ت
 یداییپتصوریکسان بودن ھویت با زبان نباید شتابزده داوری کرد. عوامل مختلفی بھ 

 چنین احساساتی می انجامند. در مواردی ھم تصور کاذب بروز چنین چیزھایی را
 - دامن می زنند. در مورد آذربایجان ھم در آن سوی رود ارس نوعی ھویت ترک 

ھانھ بیشی بازارگرمی می کند کھ یکسره نادرست است. زبان ترکی آذری را نباید اند
 ای دانست یا یکی گرفت با تعلق بر ترک بودن بھ ویژه ترک ترکیھ ای.

 بودن عامل دیگری کھ ھویت کردی را برای زازایان  تقویت می کند پدیده ی دوزبانی
ط تسل دی کرمانجیزازایان بھ کر زازایان است . بدین معنا کھ شمار در خورتوجھی از

 ایان وھ زازکشنا ھستند. این پدیده بھ ویژه در مناطقی مشاھده می شود آ دارند یا با آن
یده ی با پدکرمانجی زبانان در ترکیھ کنارھم قرار گرفتھ اند. دراساس در این مناطق ما

سومی  سھ زبانی روبھ رو ھستیم. یکی زبان مادری است و دومی زبان ھمسایگی و
نی زبان غالب در کشور کھ زبان اداری نیز بھ شمار می رود وحتی زبان آموزش یع

 میان ترکی. این جریان پیچیده را نیاید یکی گرفت با ھویت کردی یا ھمسانی زبانی
سھ  نگی وزازاکی و کرمانجی. متاسفانھ ما پژوھشھای آماری دقیقی در ارتباط با دوزبا

می  رزباناین داوریھا را تنھا براساس مشاھدات میدانی ب زبانگی در اختیار نداریم و
انند دآوریم و حتی نمی دانیم برای مثال شمار زازاگویانی کھ کرمانجی و ترکی می 

ھ بموزش برکدام یک از زبانھا بیشتر تسلط دارند. فقط خوب است توجھ کنیم کھ عامل آ
  ب می آید.زبان ترکی بھ ھر حال در ترکیھ پدیده ای بس مھم بھ حسا

ھ از آنجا کھ بھ خصوص در گذشتھ سوادآموزی در میان کردان چندان رونقی نداشت
ست است و بھ خصوص این کار در کشوری چون ترکیھ بھ قصد نادیده گرفتھ می شده ا

ه ھ بودو در کشوری چون ایران تا دوران اخیر در بھ سبب توسعھ نیافتگی رواج نیافت
ی بلبتھ نیز از چنین آسیبھایی مصون نمانده باشند. ا است، بدیھی می نمود کھ کردان

تھ سوادی در میان کردان درھرمنطقھ یا کشوری بستھ بھ علتی ویژه بھ وقوع پیوس
است ولی بھ ھرحال محصول چنین وضعی بھ تنوع سنتھای گفتاری و نوشتاری 

مان زانجامیده است. چھ بخواھیم چھ نخواھیم زبان نانوشتھ (= نامکتوب) بھ مرور 
 ارد بھایش دگونھ ھای گفتاری بسیار بھ بار می آورد یا تواند آورد. زبان نوشتھ شده گر

  سوی یکسان کردن معیارھا و حتی تلفظ واژگان .
کردی ازسنت نوشتاری غنی و ھمسان کننده ای برخوردار نبوده است. مھمترین تاریخ 

مم و «کردی را می توان  کردی، شرفنامھ، بھ فارسی بوده است. اثر بزرگ ادبِی زبان
برشمرد کھ در قرن ھفدھم میالدی پدیدار شده است. با این حال در حال حاضر » زین

سھ مرکز عمده ی فعالیت در ،چند سنت نوشتاری بھ کردی داریم. دو تن ازمحققان 
ارتباط با نگارش کردی بر می شمرند. قد یمترین و جا افتاده ترین گونھ ی نگارش را 

انی می دانند در شھر سلیمانیھ. قدمت نثر بھ باوراین دو تن از محققان بھ گونھ ی سور
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اینان می گویند در دوران سلطھ ی  ١٤قرن نوزدھم میالدی بازمی گردد. وبھ بھ سورانی
عربی تدوین  -بریتانیا در این حوزه نگارشی آوایی بھ این زبان براساس خط فارسی

این الفبا تبدیل شد بھ زبان رسمی جمھوری  شد. نگارش ( خط) بھ لھجھ ی سلیمانیھ با
کوتاه مدت مھاباد. ھمین نگارش پسانتر با چند وقفھ زبان آموزشی،رسانھ ای و تجارت 

ایران نیز جلوه ای رسمی در منطقھ ی کردستان عراق شد ودرمناطق سورانی زبان در
  بھ خودگرفت.

رمانجی از سنت ادبی کوششھای معیار سازی(استانداردکردن) خط بھ زبان (لھجھ ) ک
قدیم تری بھره می برد کھ در لھجھ ھای حکاری و بوتان سربرمی آورد. حوالی پایان 
قرن نوزدھم میالدی ناسیونالیستان کرد در مھاجرت  روزنامھ ای بھ زبان کرمانجی 

- راه انداختند نزدیک بھ لھجھ ھای کردی در جزیره و بوتان در کناره ی مرز ترکیھ 
ریھ در آغاز بھ خط عربی بود.در سالھای دھھ ی سی میالدی جالدت سوریھ. این نش

بدرخان الفبای التینی را برای نگارش کردی راه انداخت کھ ملھم بود از جریان 
 او از این روش ترکیھ کھ بھ ھر حال در آن وقت با ١٥اصالح زبان (خط) در ترکیھ.

رن شدن بھ نمایش می خورده بود و راھی بھ سوی مد اندیشھ ھای غربگرایی پیوند
»  ھوار«در نشریھ ی  جالدت بدرخاناین کوشش    گذاشت، نسخھ برداری و تقلیدکرد.

بھ چاپ  ١٩٧٠بھ سال  » لسکو«انتشار یافت و بعدھا بھ صورت تک نگاری با ھمت 
رسید. این نشریھ ھدفش رواج خط و زبان معیار در میان مھاجران بود خاصھ در 

و ھمچنین در میان مھاجران کرد در اروپا. گرچھ چارچوب کشورھای ترکیھ و سوریھ 
برگزیده در نشریات مختلف با تفاوتھایی دنبال شد اما اصول اولیھ ی معیارسازی در 

ھمچنان حفظ شد و برکوششھای پسانی اثر » ھوار«ارتباط با لھجھ وخط در
  برجاگذاشت.

ھ ی ت. درآغاز در دھدرروسیھ زبان کردی در شمار زبانھای آسیای مرکزی قرار داش
ما شد ا سالھای بیست قرن بیستم میالدی  خط التینی برای آنھا طراحی و در نظرگرفتھ

خط  بھ تدریج این خط مقام خود را از دست داد و در سالھای دھھ ی چھل ھمین قرن
و  جای آن را گرفت. این خط در یک سلسلھ از فرھنگھا و ھمچنین آثار» سیریلیک«

ھ کار گرفتھ شد بھ خصوص در لھجھ ی کرمانجی در ایروان در انتشارات عامھ ب
  ارمنستان. 

در دھھ ی گذشتھ رواج شبکھ ی جھانی اینترنت سھم در خور توجھی داشتھ است در 
شمار زیادی تارنماھای اینترنتی  بھ کردی راه  ارتباط با ھمسان سازی لھجھ ھا و خط.

اند. این مورد نیاز بھ بررسیھای  افتاده اند کھ در خدمت زبان کردی قرار داشتھ
جداگانھ دارد . این بدان معنا نیست کھ کوششھای انجام گرفتھ را نادیده بگیریم اما برای 

بھ داوری مستقل و جداگانھ خاصھ در ارتباط با اھمیت و شیوه ھای این  ندست یافت
داشت کھ  در ضمن نباید از نظر دور   بررسیھا ناچار باید روشھایی نو در نظرگرفت.

تنوع لھجھ ھا در حوزه ی کردی چنانچھ بھ دست افراد عالقھ مند و غیرحرفھ ای بیفتد 
و توجھ تخصص چھ بسا گمراھی بھ بار بنشاند. ضبط آواھای لھجھ کاری است نیازمند 

دقیق و نگاھی علمی. این دوجھ از کاربرد شبکھ ی جھانی و شبکھ ھای اجتماعی 
                                                 
1 4 .Haig,G./Matras,Y.Kurdish Linguistics:A brief 
overview.In:Sprachtypol.Forsch.(STUF).Berlin 55(2002)!,3-14. 
1 5 .Ibid.P.4. 
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می کنند و تردید دارم بتوانند جای نگرش علمی بھ زبان یا  سودمندیھا و زیانھایی تولید
لھجھ را بگیرند.  از طرف دیگر تلویزیونھا نقشی دارند مھم خاصھ در ترویج نوعی 

و در حوزه ی است خاص از لھجھ. این مجموعھ ی بغرنج محتاج پژوھشھای موردی 
  سیاست زبانی می گنجد.

ی ھ معناتفاوتھای بسیار دارند. این نکتھ بھمھ می دانند آواھای کرمانجی و سورانی 
 ھ قولییا ب نادیده گرفتن اشتراکات میان این دو لھجھ نیست. نظام آوایی در این دولھجھ

ر دوزبان نوسانات محسوس از خود نشان می دھند. این نوسانات را می توان ھم د
ام ید وتھا باحوزه ی مصوتھا مشاھده کرد و ھم در عرصھ ی صامتھا. در کنار این تفاو

ر نوز دھگیری از زبانھای خویشاوند یا ھمسایھ را نیز بھ حساب آورد. این وام گیری 
کافی  شده است. کردشناسان بھ این نکتھ ھا ھنوز اعتناینمعرض سنجشھای دقیق واقع 

ھای زبان نداشتھ اند. در ارتباط ساختار زبان کردی و ارتباط نزدیک آن با خانواده ی
و  پیوند و قرابت آن با فارسی نو کارھای مختلفی در دست داریم ایرانی و خاصھ

ه از کوششھای ارزنده و اندیشھ برانگیزی صورت گرفتھ اند. دقایق دستوری این حوز
  قیقات نیازمند شرح تفصیلی جداگانھ ای است. حت

باز می گردد. در این  ١٧٨٧بررسیھای علمی در ارتباط با زبان کردی حداقل بھ 
کتاب دستور زبان و واژگان کردی را ،محقق ایتالیایی ، » وریتزیو گرزونیم«تاریخ 

 با این حال اوج و رواج تحقیقات کردی را گویا در قرن نوزدھم   ١٦منتشر کرد.
میالدی ثبت کرده اند. در این دوره محققان اروپایی خاصھ آلمانیان بھ این نوع از 

گسترده ی ی زمانی شاھد روابط  تحقیقات دلبستگی نشان می دھند.  در این دوره
 تجاری و نظامی آلمان با امپراتوری عثمانی ھستیم.

ط این معتقدند تأکید این مرحلھ از تحقیقات متوجھ لھجھ ھا و ارتبا» ھیگ/ماتراس«
، » خلر«، »سینسوپریم/«حوزه با عرصھ ی روبھ رشد زبان شناسی ایرانی بود. آثار 

ستھ ر این چارچوب قرارداد. البتھ محققان برجرا می توان د» ماکاس«و » لو کوک«
با  م ھستند و ھ ی زباندو وجھ دارند. ھم درارتباط با حوزه ی آلمان» خلر«ای چون 
  سن پترزبورگ و فعالیتھای علمی آنجا پیوند دارند.حوزه ی 

ار انتش کتابھای دستور زبان کھ در پایان قرن نوزدھم و در آغاز قرن بیستم میالدی 
)، ١٩١٩»(فوسوم«)، ١٨٨٠»(یوستی«اھمیت خاصی دارند. ازجملھ آثار  دودنیافتھ ب
ی م) از اھمیت خاصی برخوردارند. در اینجا ١٩١٩) و ھمو (١٩١٣»(سووان«یا اثر 

توان بھ دو کوشش عمده توجھ داد کھ از نظر روش شناسی اھمیت دارند. یکی 
واژه نگاری. این  گردآوری اسناد است و دیگری تدوین دستور زبان وھمپای آن

ین مجموعھ در ارتباط با پژوھشھای مرتبط با حوزه ی زبان شناسی ایرانی و ھمچن
ن میا در این داده ھای مرتبط با بیرون از این حوزه بھ مرور زمان اھمیت می یابد.

 پسانتر است کھ» اسکار من«یکی از آثار مھم خاصھ در ارتباط با زبان زازا تحقیقات 
  ).١٩٠۶/١٩٣٠/١٩٣٨نبال شد( د» ھدانک«توسط 

مک «کسی کھ بھ خصوص پس از جنگ جھانی دوم مورد توجھ قرار می گیرد 
او کار میدانی گسترده ای را درارتباط با کرمانجی و سورانی در عراق    است.» کنزی

را باید ادامھ ی کارھای مستند پیشین بھ » مک کنزی«دوجلد انتشارداد. کوششھای در 

                                                 
1 6 .Garzoni,Maurizio.Grammatica e vocabulario  della lingua kurda.Roma 1787.PP..288. 
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ر فنی و نظری بھبود قابل مالحظھ جھ بھ این نکتھ کھ تحقیقاتش از نظحساب آورد با تو
نھ تنھا بھ مدد ضبط صوت کارش را پی » مک کنزی«ای را بھ نمایش می گذارد. 

بھ دست  گرفت، بل از این گذشتھ از بابت آواشناسی از ھر لھجھ نیزتحلیھای تازه ای
قھ بندی بھ اصطالح ژنتیک این ورد و از این گذشتھ بھ طبداد.متنھای زیادی فراھم آ

 لھجھ ھا ھمت گماشت. ھرچند کوششھای او خاصھ از نظر عرضھ ی این طبقھ بندی
ارزشمند بھ شمارمی روند اما بھ سبب محدودیتھای سفر بھ ترکیھ نتوانست بھ لھجھ 
ھای رایج در این کشورتوجھ کند و بھ آنھا بپردازد. در نتیجھ بخشی از اثر او کھ بھ 

  توجھ می دھد بھ علت ھمین کمبود از جامعیت برخوردار نیست. کرمانجی
بھ متنھای گردآوری شده توسط ھلموت نظرزبان کردی محاوره ای باید از 

توجھ داشت کھ حوزه ی ترکیھ را  نیز )١٩٧۵) و جویس بالو (١٩٧۶/١٩٧١ریتر(
  دربرمی گیرند.

ی باست  برخوردار یتاھم پیشقدم است و ازحقیقات کردی بت تکز دیگری کھ از بامر
تردید مطالعات حوزه ی سن پترزبورگ است. آکادمی سن پترزبورگ درواقع یک 

نتشار اآلمانی  بھ زبان»  خلر«بھ شمار می رود. آثاری ھمچون اثرزبانھ  آکادمی چند
ان دوروعی تمرکزسیاسی دربا نحال کوششھای پیش ازانقالب اکتبرھریافتھ اند. بھ 

ر دبان زکنده ی کرد ااین مطالعات بھ جماعتھای پربال شده اند.تحادجماھیر شوروی دنا
ی  دو منطقھین این جماعتھا را می توان درجھ داشتھ اند. مھمترچارچوب شوروی تو

 یر شوروی بیشترارمنستان و آذربایجان شناسایی کرد. کردشناسی در اتحادجماھ
 »گرونبرگ«و » نادلم«و » اورانسکی«د و بھ دنبال کوششھای خصلتی توصیفی دار

  .سن پترزبورگ تزاری صورت گرفتھ استدر لنینگراد یعنی ھمان 
و دیگران بھ پیشرفت » کردوف«تربیت کردشناسان کرد تبار در شوروی مانند  

ز روسی کردوف ا -تحقیقات فرھنگھای دوزبانھ مدد رسانده است. فرھنگ کرمانجی 
ز یگر ارھنگ عامھ بیانگر نوعی داین جملھ اند. گردآوری مواد فرھنگی در زمینھ ی ف

لم قکوششھای کردپژوھی در اتحاد شوروی است. این تحقیقات بیشتر،تاجایی کھ این 
آذربایجان شوروی و خراسان کرمانجی است حتی وقتی بھ  می داند،متوجھ کردیِ 

 ایران می رسد. از موارد استثنایی سخن بھ میان نمی آوریم.
گانھ ن شناسی ساختارگرا انجام شده است باید جدااز کوششھایی کھ در زمینھ ی زبا

ا باط بسخن گفت. این دست از کوششھا متمایز می شوند از کوششھای انجام شده در ارت
 ار بستھ در عرصھ ی کتابھای آموزش زبان یاحتی مساعی بھ کگرداوری متنھا و 

 ست بھین دارا از» مک کاروس«اثر » ھیگ / ماتراس«با این حال زبانھای کردی. 
 این ). این کتاب در اساس متوجھ دستور زبان سورانی است.١٩۵٨شمار می آورند(

 . اثرنظرگرفتن کوششھای مشترک و پیشین تجدید چاپ شده استبا در١٩٩٧کتاب در 
بھ سال  است» علی ثروت «ید رسالھ ی دیگری کھ درخورتوجھ بھ حساب می آ

چارچوبی زایشی ، تیزبان شناخدرارتباط با واژه سازی کھ ازنظر١٩٩٧
)generative (  .بھ کار می گیرد و بھ زبان سورانی توجھ می بندد  

رسالھ و مقاالت در خور توجھی در این سالھای اخیر در ھمین زمینھ ھا انجام شده اند 
دانشگاه ای مثال می توانم از رسالھ ای درکھ از نظربرخی دور مانده اند. بر

موضوع بھ کھ » محجوب زیرک«د کنم بھ ھمتیا ٢٠١۴ژاپن بھ سال ھیروشیمای 
می پردازد و نمونھ ی کرمانجی خراسانی را برمی » در حال کھنھ شدن«زبانھای 
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بھ قلم دکتر آزاد ھماوندی راجع بھ  (عراق) سلیمانیھ  رسد. یا مقالھ ای در دانشگاه 
ز توجھی ی لھجھ ھای کردی . این حوزه بھ تدریج ا عرصھتکواژھای اشتقاقی در 

فزاینده برخوردار می شود و نوشتھ ھایی گونھ گون بھ بازار رو بھ رونق کردی 
شناسی عرضھ می شوند کھ سنجش آنھا را باید بھ زبان شناسان سپرد. بھ طور بدیھی 
بھ سبب ممنوعیتھای پیشین در ترکیھ زبان کرمانجی بھ اندازه ی سورانی در معرض 

  تحقیقات اینچنینی نبوده است.
ا دو ی) ١٩٨۵»( تود«مقولھ ای دیگر است. کتابھای دستور زازاکی تألیف زبان زازا 

ب بھ ھر را در جاھای دیگر یادکرده ام. این سھ کتا» سلجان«و » پاول«کتاب مھم اثر 
ر جای در در این پھنھ را و مقاالت دیگحال راھی بھ سوی زازاکی می گشایند. نوشتھ 

  خود ذکر کرده ام.
یژه وجایگاھی » لسکو»/«بدرخان«ھ یادآورد کھ کتاب معروف در ھمین ارتباط باید ب

 .ھ اندیافتھ است. بیشتر کتابھای دستور (=گرامر) بعدی از این کتاب تأثیر پذیرفت
ز نھا اآکتابھای دستور سودمند دیگری در ارتباط با کرمانجی داریم کھ شرح و معرفی 

می  ار و بالو/باراک  راحوصلھ ی این نوشتھ خارج است. برای نمونھ کتابھای رزگ
  توان ذکرکرد.

ردی. کآنچھ در زبان فارسی داریم بیشتر جزوه ھایی است در ارتباط با دستور زبان 
ھ م و باین جزوه ھا گاه نکتھ ھایی سودمند دربردارند اما تصورم براین است کھ منظ

ت و اصطالح سیستماتیک نیستند. دو کتاب از این قلم کھ یکی خودآموز کرمانجی اس
دیگری خودآموز سورانی کوششی در جھت ارائھ ی روشی منظم برای آموزش کردی 

ی فارس است بھ فارسی زبانان. در ترکیھ از این دست کتابھا فراوان داریم اما زبان
 ھنوز از این بابت از غنای در خور و شایستھ ای برخوردار نیست. کتاب تحقیق

کھ  رود ار میھابادی کوششی چندجانبھ بھ شممیدانی خانم کلباسی در ارتباط با کردی م
یز کند و ھم بھ مسائل زبان شناختی. سنجش این دو حوزه ن ھم بھ آموزش توجھ می

  ید.فرصتی دیگر می طلبد وشایستھ است کھ کتابشناختی توصیفی شایستھ ای فراھم آ
    ***  

 ی وسیعبھ معنا ملی کرد عده ای از سیاست اندیشان براین باورند کھ فقدان یک دولتِ 
ای شده است کھ زبان کردی واحدی شکل نگیرد. ھم اکنون ما با لھجھ ھ کلمھ موجب

ت کھ از یکدیگر بھ حدی اسھا بس متفاوت از ھم روبھ رو ھستیم.  جدایی این لھجھ 
 عده ای ھریک از آنھا را ھمچون زبانی مستقل برمی شمرند. این تصور کھ کردی

بقھ علمی بھ شمار نمی رود. زبان شناسان حتی در ط زبانی است واحد،البتھ نگاھی
شترک سان مردارند . آنچھ میان ھمھ ی زبان شنااین لھجھ ھا یا زبانھا اختالف نظ بندی

نھای است این واقعیت است کھ لھجھ ھا یا زبانھای کردی ھمھ متعلق بھ شاخھ ی زبا
نھا ین زبااتبار د. بھ ھمین اعایرانی اند و بھ خانواده ی زبانھای ھندو اروپایی تعلق دارن

  و لھجھ ھا با عربی یا ترکی سخت بیگانھ اند.
در نوشتھ ای بھ نام زبان(زبانھای) کردی می نویسد در  ١٧»توماس اشمیدینگر«

مجموع می توان گفت امروز میان لھجھ ھای عمده ی زازاکی (دیملی) ، 
گذاشتھ می شود. باید  کرمانجی،سورانی، اورامی/گورانی و کردی جنوبی(فیلی) تفاوت

                                                 
1 7 .Schmidinger,Thomas.Kurdische Sprache(n).Internet.Ohne Datum.Homepage.Unievie. 
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گروه خویشاوند بھ حساب می آورند  -سورانی را یک زیرر نظرداشت کھ کرمانجی ود
اما میان زبان شناسان  و گاھی ھم لکی و لری را نیز در شمار کردی قرار می دھند.

بر سر این نکتھ کھ تفاوتھای شکلھای زبانی را لھجھ باید دانست یا زبانھای متفاوت ، 
روجوددارد. این اختالف نظر و نگرش ھمواره وجھ ھای علمی ندارد. در اختالف نظ

  موارد زیادی وجھھ ای سیاسی دارد و در اساس پرسشی سیاسی بھ حساب می آید.
تلف موقعیت زبانی یعنی زبانی در میان کردان خاصھ از این بابت کھ لھجھ ھای مخ

.کردان در عراق و کردی بھ خطھای مختلف نگاشتھ می شوند، بغرنج تر می شود
ی می ایران وسوریھ شکلی از نگارش را بھ کار می گیرند کھ برخی آن را مشابھ عرب

بھ  نیم. بھ موقع وھنگامی کھفارسی می دا -دانند و لی ما در این نوشتھ آن را عربی
 ھ کاراما کردان در ترکیھ خطی را ب خط کردی می پردازم بھ این نکتھ بازمی گردم.

کردان ،یشھا ھ مدد الفبای التین سامان یافتھ است.درست در مقابل این گرامی بندند کھ ب
فاده اتحاد جماھیر شوروی پیشین و روسیھ ی کنونی را داریم کھ از خط سیرلیک است

 ن خط می کنند. ھنوز گروه ھایی از کردان در ارمنستان،گرجستان و آذربایجان  ھمی
  را بھ کار می بندند.

ھر حال خط سورانی ستان عراق خطی رواج دارد کھ بھ در بخش خودمختار کرد
 ن خطیرسی. کردشناسان غربی بھ اشتباه انوعی خط اصالح شده ی فا نامیده می شود ،

ی را خط اصالح شده ی عربی نام می نھند در حالی کھ در خط سورانی حرفھای عرب
نار رند ، کخاصھ حرفھایی کھ شباھت صوتی در میان فارسی زبانان و کرد زبانان دا

بھ  ین خطگذاشتھ شده است. (نگاه شود بھ کتاب خود آموز سورانی از این قلم). رواج ا
 بھ چشم می خورد و اکنون نشریات و کتابھای متعدد با ھمین خط ١٩٩١ویژه از 

ان ی ساماانتشار می یابند. برخی معتقدند این خط با توجھ بھ لھجھ ی کردی سلیمانیھ 
در  و باید برد کھ حتی در ھمین ناحیھ لھجھ ی واحدی نداریمگرفتھ است. از یاد ن

ا رنان بھدی ھکردستان عراق با ھم با لھجھ ھایی متنوع روبھ رو می شویم. برای نمون
 ان راداریم کھ کرمانجی گویان عراقی بھ حساب می آیند ودر سوی دیگر سورانی زبان

 یاوره نکتھ است کھ زبان مح تحول مھم در اینجا این می بینیم با لھجھ ای متفاوت.
  ی.سورانی بھ تدریج تبدیل می شود بھ زبان علمی و خط علمی و دانشگاھی و ادار

 ست کھایت دیگری کھ این صحنھ ی بغرنج را دشوارتر یا پیچیده تر می سازد این عواق
یان در م فھم زبانیاز نظرکرمانجی زبانان پراکنده در موقعیتھای جغرافیایی گونھ گون 

حتی  بدین ترتیب می بینیم  کھ دشان با دشواریھای در خور توجھی سروکاردارند.خو
ستند کھ لھجھ ھایی ھ -لھجھ ھای عمده ی کردی مانند کرمانجی و سورانی دارای زیر

 ه ھایآنھا را از یکدیگر متمایز می سازد و از نظر زبان شناختی در گروه ھا و رد
  گونھ گونی تقسیم بندی می شوند.

 یرحوزه (زازاکی) جزیره ھایی زبانی داریم کھ آنھا راھم دار لھجھ ھای دیملی در شم
کردی قرار می دھند. این جزیره ھا درشمال شرقی ایران در جنوب شرقی دریای 

قھ ی ر منطخزر قرارگرفتھ اند.  گورانی را زبان ادبی و دینی اھل الحق می دانند کھ د
در  ه.د در فاصلھ ی میان حلبچھ و کرمانشاقراردارعراق  -اورامانات در مرزایران 

ر بھ کردی کھ با مفاھیم ترکی درآمیختھ است وحدت نظ» شبک«مورد تعلق لھجھ ی 
  وجود ندارد. سخنگویان بھ این لھجھ یک گروه خاص دینی بھ شمار می روند .
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یی رافیادر این میان باید بھ موقعیت و نقش زبان لری جداگانھ توجھ کرد. از نظر جغ
دی ت گذار از کری(کردی جنوبی!) و بھ اعتباری حالسبیده است بھ حوزه ی گورانچ

رش  ی نگ بھ فارسی را بازمی تاباند. البتھ اعتبار این داوریھا را باید بستھ زاویھ
ش سخن می گوییم و گاه از نظر سنجسنجید. گاه از نظر دستھ بندی زبان شناختی 

 ھرحال وضعیتھا اشاره داریم، نھ بیشتر. بھوقعیت فرھنگی. در اینجا تنھا بھ ذکر م
ای  بسیاری از زبان شناسان لری را زبانی مستقل می دانند کھ خویشاوندی گسترده

  دارد با پھلوی تا با دیگر لھجھ ھای کردی.
ز لری را شکل گذار ان ھمین نظر را در مورد لھجھ ی لکی نیز مشاھده می کنیم کھ آ

ھ نکھ سیاست شناس است و » توماس اشمیدینگر«ور با. بھ ندمحسوب می کن بھ کردی
 - ی بسان لریگورانی و موضوع تعلق آنھا با کرد -یزبان شناس، مسئلھ ی ھویتی دیمل

لکی در اساس یک موضوع سیاسی است و عنصر زبان شناختی نقش ثانوی بازی می 
 کند. این داوری تاحدی درست است اما از دقت کامل برخوردار نیست. بھ ھرحال

از  تمایزاکنون شمار کسانی کھ برای مثال زازاکی را م چنان کھ در جای خود آورده ام
گی ر زندبا این حال مسئلھ ی سیاسی ھم بی تردید د کردی می دانند رو بھ فزونی است.

ست انی اروزانھ نقشی در خور توجھ دارد. در ارتباط با ترکی در ایران کھ یک امر زب
ھ امری ھویتی می شود نیز با ھمین دست از پرسشھا ل بیاما در نظر برخی تبد

ی از را داریم کھ در عراق خود را بخش» لُر« نمونھ ی دیگر مردمان سروکارداریم.
در  ین رای برای خود قائل ھستند. ھمنند و در ایران بیشترشان ھویتی لُرکردان می دا

از  د رار بخشھایی خوارتباط با مردم زازا نیز یادآورشده ام کھ زازایان در ترکیھ د
 کردان کرمانجی بھ حساب می آورند خاصھ ھنگامی کھ تحت ستم و فشار در ترکیھ

ن قرار می گیرند. بھ ھر حال می خواھم بگویم موضع زبان ھمواره با ھویت یکسا
ا ینیست . از این گذشتھ امر ھویتی در موارد زیادی بھ یک امر ذھنی یا سیاسی 

ن ی شود یا آغشتھ بھ چنین خصوصیاتی پرداختھ و ھمچوتصوری ساختھ شده تبدیل م
  واقعیت تبلیغ و حتی باور می شود.

  
  
  
                                          

   
  
  
  
  
  
  
  



 44

 
  
 کرد کیست؟ 
شرق شناس انگلیسی در رسالھ ای کوتاه در ارتباط با نام  ١٨»گاد فرای رولز درایور«
ن ردپایی کھ از نام کرد پیدا شده است ھمان می نویسد بعید نیست قدم تری»  ُکرد«

» درایور «یادشده است.» سرزمین کردا«اشاره ای باشد کھ در لوح گلین سومری از 
ضبط می کند. او دراینجا بھ الواح   Qar- daیا    Kar-daرا بھ التین   کردا

و با مراجعھ بھ این کتاب د  .١٩نظردارد» دانگن -ثورو«سومری گردآوری شده توسط 
) بھ این ١۵١-١۵٠دیدم در دو صفحھ ی پشت سرھم(» دانگن  -ثورو«ضبط از

ضبط » درایور«ل می دھم احتما  .  kar- da-kaو  kardakaسرزمیِن   صورت :
انترمی آورد کھ نوعی را پس Qur-ti-e خود را ازصفحاتی دیگرگرفتھ باشد چون ضبط

دریاچھ ی  نزدیکیِ  نِ مردم سرزمی نویسد باالست. میدوضبط او درتکراریکی از
کھ در    Qur-ti-eارتباط داشتھ اند با کوه نشینانی بھ نام  Suبھ نام مردم »  وان«

غرب ھمین دریاچھ می زیستھ اند. بھ ھر حال اگر این ضبطھا معرف مردم کرد باشند 
بی تردید قدمت این مردم را می نمایاند. این نکتھ را برخی از شرق شناسان پذیرفتھ اند 

شماری را در کارنوشت خود نام می » درایور«رخی ھم با آن توافقی نداشتھ اند. و ب
 برد.

.    Karduchi می بیند با ضبط  » اگزنفون«ردر اث» درایور«نشانھ از کرد را دومین 
او با ریشھ شناسی این واژه از راه آسوری و ارمنی، آن را درحالت جمع می بیند کھ بھ 

را می آورد و   Kardakesچندبار ضبط » درایور«ر اینجا زبان یونانی رفتھ است. د
این نام و دگرگونیھای آن را با مھارتی استثنایی توضیح می دھد و بھ زبانھای یونانی و 

بھ معنای » استرابو«را با اشاره بھ » کرداکس«زبانھای دیگر اشاره می کند. واژه ی 
را بھ معنای » کردا«ند؛ زیرا مردمانی می گیرد کھ از راه سرقت روزگار می گذراند

بھ » کرد«می نویسد در فارسی » درایور«می داند. سپس خود » جنگجو«و » مردانھ«
ھمان مردمان عشیره ای کوھستانی » کرداکس«ھمین معناست. او براین باور است کھ 

اند کھ زندگی خود را از طریق یاغیگری و مزدوری در ارتشھای بیگانھ تأمین می 
  ٢٠کرده اند.

 یا    Gortu-khبا بازگشت بھ ارمنی باستان فرض براین دارد کھ » درایور«
Gortai-kh   است. واژه ی » کردان«بھ معنایKarduchi شکلی  از یونانی یروایت

استفان «باستان. بھ باور او این استدالل را دو داده از  گفتاری  است  از ارمنی مشابھ
می Taochi » اگزنفون«ام واقعی مردمی کھ تقویت می کنند. نخست آن کھ ن» زانسیبی

را در  Gordiaeaبود؛ و دوم آن کھ مردم  Tai»  استفان بیزانسی«نامید بھ روایت 
می نامیدند. شکلی )  Gordochi»  ( یخگردو«) و ھم Gordi  » ( گردی«ضمن ھم 

                                                 
1 8 .Driver,G.R.,The Name Kurd and ist Philological Cnnexions.JRAS.No.3.Jul 1923.Pp.393-
403.Oxford. 
1 9 .Thureau-Dangen,F. Die Sumerischen und Akkadischen 
Königsinschriften,i,150.(No.22§2).Leipzig 1907. 
2 0 .Driver.Ibid.P.394. 
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نیم کھ ی)می ب Kardakes» (کرداکس«را در » یخگردو«یا » یخکردو«دیگر از 
اطقی بھ زدوران را از منموصیف کشیدن مزدوران آسیایی. این د برای بھ تنامی بو

، تصاحب کرده بودند. سپس »درایور«، بھ قول » ی ھاخکردو«خدمت می گرفتند کھ 
لی از نامھایی کھ از قرن ودزبان شناختی می پردازد و ج درایور بھ یکی دو نکتھ ی

سندگان التینی بھ کار برده شده است نخست پیش از میالد بھ بعد توسط یونانیان و نوی
  بھ دست می دھد.

انی آنچھ در اینجا مھم است قدمت این نامھاست کھ نشانگر حضور مردمی است کوھست
ھ نوشت در این ناحیھ از آسیا. برای کسب اطالعات دقیق تر در این مورد می توان بھ

 دید و ھمچنینرا » استفان بیزانسی«و » اگزنفون«ھای مختلف رجوع کرد و آثار 
  را. » استرابو«و » نولدکھ«
ی م» کرد«کھ منسوب بھ  موشکافیھای دقیق در ارتباط با واژگانیپس از» درایور«

 اژه یبا و»کرداکس«یابیھا می نویسد واژه یاین ریشھ شده اند وپذیرش و رد برخی از
ارتباط  در فارسی نھ فقط با این نام خاص» کرد«ارتباط دارد. واژه ی » کرد«فارسِی 

سی آورد. واژه ی فار دارد، بل بھ عالوه  خصلت این مردم را نیز بھ بیان درمی
   Qardu»  قردو«یا     Gardu»گردو«از یک ریشھ ی بابلی »  َکرد«یا » َگرد«

ربی این واژه از فارسی بھ ع». جنگجو« ، » دلیر«، »شجاع«برآمده است بھ معنای 
» اکراد«جمع عربی آن  ؛ده است برای کردانرفتھ است و در مجموع نام مشترکی ش

  است.
  

      ***  
واژه ای  ٢١در مقالھ ای در ارتباط با منشاء و خاستگاه کردان می نویسد» مک کنزی«

(= کردوخی بستھ بھ تلفظی کھ از   Kapdovxoiبھ کاربرد یعنی » اگزنفون«کھ 
ی شناخت نیای ھ در پخاب مطلوب کسانی بوده است کیونانی بھ کار گرفتھ می شود) انت

سپس می گوید اما ما کوششھای کسانی را ھم داریم کھ سعی دارند  کردان بوده اند.
، و حتی با Zikirtu یا    Sagarati، با از اورارتو    Xaldeنیای کردان را با مردم

 کمابیش اینان در اساس از نوعی ھماھنگیِ  ٢٢دھند. سازند و پیوند مرتبط  Gutiمردم   
زند. پیوند برقرار می سابا نامھای قدیم بھره می گیرند و  نام مردمان کنونی میان آواییِ 

و این نام خداست و نھ نام یک ملت. از این ر نام یک    Xaldiشکار است کھ اکنون آ
معتقد است کھ پیوندھا و ارتباطات » مک کنزی« را از این حوزه کنار گذاشتھ اند. 

  بودن درونی واقع شده اند.دیگر نیز در معرض نوعی ناممکن 
در خور توجھ در ارتباط با جع امر می نویسد در واقع تنھا» درایور«ع بھ ااو با ارج

» استرابو«، و »لیوی«،»حلی بیوس«کردان در آثار نویسندگان کالسیک در کارھای 
یاد می کنند. دو مورخ    Cyrtiiیا   Kvrtioiدیده می شوند کھ بستھ بھ مورد  از 

اینان را دستھ ای از فالخن اندازان ارتشھای ماد و آسیای صغیر می دانند، در نخستین 

                                                 
2 1 .MacKenzie,D.N.,The Origine of Kurdish.Transactions of the PhilologicalSociety. 1961. 
Pp.68-86. 

از روش آوانویسی ھر . دراین نوشتھ و برخی دیگر از نوشتھ ھایم ناچار عین ضبط التینی نویسنده را می آورم زیرا  ٢٢
انویسی از آو رم. این نوشتھ ھا در دوره ھای مختلفی تنظیم شده اند و بدیھی است کھ ھرکسنویسنده اطالع دقیقی ندا

  د.گاه شوخاصی استفاده کرده است. خواننده خود می تواند با نگاه بھ ضبط التین از تلفظ تقریبی ھر واژه ای آ
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اینان را کوه نشینان وحشی ساکن ماد و ارمنستان و ھمچنین ایران » استرابو«حالی کھ 
، کردان را مردم ماد برمی معرفی می کند. بھ جز این استثناء ھمھ ی دیگر شواھد

  با تأکید از آن حمایت می کند.» مینورسکی«واین نظری است کھ  شمرند؛
می نویسد اگر گامی وراتربگذاریم و بھ فتح عربان نگاه بیندازیم درمی » مک کنزی«

) / nomad» (چادرنشین«معنایی تازه یافتھ است و برابرشده است با » کرد«یابیم  نام 
کند ، جغرافیا دان قرن نھم، نقل می » ابن رستھ«پروفسور مینورسکی از  کوچ کننده.

بھ سبب  ٢٣».مانند کردان«لمباردھا را صحرانوردانی چادرنشین وصف می کند کھ 
فھ ھایی می شود رشد ناسیونالیسم کرد این نام امروز تقریباً شامل ھمھ ی مردمان و طای

عربان می زیند و در سمت شرق در میان ایرانیان. یان ترکان ومکھ در سمت غرب در
زه مردمان لر و بسیاری طایفھ ھای گوران نیز قرار در میان مردم ایران در ھمین حو

چندان دقیق نیست. خاصھ امروزه با توجھ بھ پدیده ی » مک کنزی«می گیرند. تصور 
جابجایی جمعیتی در ھمھ ی این مناطق با مردمانی جورواجور مواجھ می شویم. 

بھ نحوی دلچسب در ضمن براین نظر است کھ رویکرد مدرن  کردان » مک کنزی«
اھی ماد(مدی) بی آن کھ آن را پادش یافتن نیاکانی قھرمان وساده و سھل است: نیاز بھ 

بھ کار بگیرند و نقشی برای آن قائل شوند. امروزه سخن گفتن از پادشاھی ماد و فتح 
  بھ حساب می آید.» ُمد«نینوا توسط مادھا یک 

ای یابد داده ھ آنچھ کھ اھمیت می» مک کنزی«با توجھ بھ چنین مخلوطی بھ باور  
» ن.جی.مارا«تھ ای چون زبان شناختی است. بھ ھمین سبب بود کھ محقق برجس

. این بیابد» کردی ابتدایی«از یک  بقایای واژگانیامیدداشت بتواند از کردی مدرن 
 بر می گیرد کھ مرحوم محمد قاضی بھ» نیکیتین«از کتاب  » مک کنزی«نکتھ را 

دست  در این باره شرحی تفصیلی بھ» نیکیتین «کھ  فارسی برگردانده است. از آنجا
داده « می نویسد ما ھنوز بھ» مک کنزی«سرانجام  می دھد پسانترنظر او را می آورم.

ز ایک زبان متعارف  » کردی«نیازمندیم. در این میان می توان گفت » ھای واقعی
ی صیات کردخصو زبانھای ایرانی است. بھ ھمین لحاظ ھم او وظیفھ ی خود می داند

ید می ا تأکجرا کھ آن را از زبانھای دیگر ایرانی متمایز می سازد،تنظیم کند. در ھمین 
رانی گذارد کھ ھر خصوصیتی از کردی حد اقل قرینھ ای در یکی دیگر ازلھجھ ھای ای

ی بانھاز /کسره متمایز کند از دیگر لھجھ ھایبیان دیگرنمی خواھد کردی رادارد. بھ 
ت اھمیت دارد نگاه زبان شناختی اوس» مک کنزی«روش و رویکرد  آنچھ درایرانی.

سی بھ منشاء کرد. بھ جای توسل بھ مباحث لغوی صرف سعی دارد از طریق لھجھ شنا
 .خاصھ لھجھ شناسی تطبیقی در حوزه ی زبانھای ایرانی بھ این موضوع توجھ کند

***  
را » واسیلی بازیل نیکیتین«شاید بتوان  ».نیکیتین«نگاھی می اندازیم بھ کتاب  حال

کتابی جامع در باره ی  استیکی از پیشگامان کردشناسی جدید برشمرد کھ توانستھ 
کردان بھ رشتھ ی تحریر درآورد. بدیھی است کھ این کتاب او با دانشھای ھمان زمان 
در این حوزه پیوند خورد بود ه است. مقاالت و نوشتھ ھایی دیگر نیز دارد کھ ھمھ 

ز نکتھ سنجیھای او دارند. در اینجا ما فعالً بھ برخی از داده ھای او در فصل حکایت ا

                                                 
2 3 .MacKenzie.Ibid.P.69. 
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تا جایی کھ دیده ام این کتاب کھ بھ زبان  ٢٤نخست از کتابش اشاره ای کوتاه می کنیم.
فرانسھ نگاشتھ شده است با مقدمھ ی ماسینیون، بھ زبانھای فارسی و عربی نیز ترجمھ 

  شده است.
ست در فاصلھ ی سالھای یھ ی تزاری در ارومیھ بوده اقونسول روس» نیکتین«

و از این بابت نیز از نزدیک با بخشی از جماعتھای کرد آشنایی داشتھ  ١٩١٨-١٩١۵
 داند.کردان نادرست می  با اگزنفون را ی»کردوخوییھا«ھمسان گرفتناست.

 نقل عقب نشینی ده ھزارنفری مشھورنام برده توسط اگزنفون در ی»کردوخوییھا«
پیش از میالد مسیح) را کھ از ورای خاک کردستان فعلی تا  ۴٠٠ -۴٠١(در  خود

دریای سیاه اشاره داشتھ است،برخالف داوری رایج نباید اجداد مسلم کردھای امروزی 
فعلی کوه نشین بوده اند. شجاع بوده اند و اسمی  دانست. البتھ اینان نیز مانند کردھای
و چند شرق شناس » نولدکھ«با استناد بھ  ٢٥.شبیھ کردھای امروزی داشتھ اند

 َکردو ) وKurdeبھ دالیل زبان شناسی واژه ھای کرد(«مشھوردیگرمی نویسد
Kardu) معتقدند» «نیکیتین«گرفت. دانشمندان مورد نظر » ) را نباید مترادف ھم 

شاره ی مورخان باستان، از جملھ ) ھای مورد ا  Cyrtii»  (کورتی«یا » کیرتیھا«
باید ھمان کردھا باشند. اینان در سرزمین ماد کوچک و ایران سکونت » رابواست«

ترجمھ ی م کھ گاه در خورتوجھ اند. ترجمھ ی عربی افزوده ھایی می بیندر  ٢٦داشتند.
در  وصلھ کردم مقابلھ کنم ،ترجمھ ای است بھ ھرحال متفاوتدر حدی کھ ح عربی 

می نویسد بھ ھرحال بنا برنظر  ۵ص  در نمونھقیاس با ترجمھ ی مرحوم قاضی. برای 
  اکراد از بالد فارس آمده اند و در ھمان منطقھ توطن کرده اند.» ھارتمن«و » نولدکھ«

 است کھ از تشابھات »مک کنزی«ر توجھ است ھمان رویکرد ھ در اینجا در خوآنچ
نھای می پرھیزد و بھ سنجش لھجھ ھا در حوزه ی زبا» کرد«لغوی در ارتباط با نام 

  ایرانی رومی آورد. 
) Kardou(»َکردو«نام ،کھ تصور می کنم از کسی وام گرفتھ باشد» نیکیتین«بھ نظر 

نای بھ مع» کردو«مشابھ ھایی در زبان سامی دارد؛ازجملھ در زبان آکاد و آسوری 
 ) بھ معنای قوی بودن است. Karadou » (َکَره دو«نیرومند و پھلوان است و 

با اشاره بھ » پروفسور س.ف. لمان ھاوپت«ن نکتھ ھا می نویسدبھ دنبال ھمی» نیکتین«
» َکرتوه لی«، نیاکان معتقد است ایشان اجداد کردھا نیستند »کردوخوییھا«مسئلھ ی 

سرزمین واقع در بین التقای دجلھ »  «ھاوپت«ھای گرجی ھستند. بنا بر نظر 
وخھا مسکون شد، و ردبا دجلھ غربی در پایان قرن پنجم بھ وسیلھ ک» بھتان سو«شرقی

این قوم چنان کھ نولدکھ و ھارتمن ثابت کرده اند، ھیچ نسبتی با کردھا نداشتند؛ چھ 
کردھا فقط چندقرن بعد ازآنھا بود کھ ازایران آمدند ودرآن منطقھ مستقرشدند. کردوخی 

» کرتوه لی«جمع کردوخ بھ زبان ارمنی است وَکردو تقارن نزدیکی با اسم بومی 
Kart‘ueli  یا »Kart’Veli   « ایبری باشند،دارد. کلمات  –کھ ساکنان گرجستان

                                                 
.در ضمن بھ ١٣۶۶قاضی.انتشارات نیلوفر.چاپ اول:تابستان  .نک. واسیلی نیکیتین. کرد و کردستان.ترجمھ ی محمد ٢٤

ید می برعنصر سوسیولوژیک تأکمتن فرانسوی عنوان کنم بھ ھنگام ضرورت. ترجمھ ی عربی این کتاب نیز رجوع می
نند ضبط خوب است ھرچند کھ نقایص فنی در ارتباط با ویراستاری دارد مادر مجموع . ترجمھ ی مرحوم قاضی گذارد
  فقدان فھرستی جامع در پایان کتاب. یاو برخی اسامی کتابھا  عنوان

  .٣۵-٣۴. نیکیتین. ھمانجا.صص ٢٥
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و غیره کھ معّرف این سرزمین    Gordyaioiو  گردیاایویی   Corduéne ُکردوئن
از نحوه ی » تینینیک«در اینجا  ٢٧»جنوبی و ساکنان آن ھستند از ھمان ریشھ اند.

شباھت دارد با مسکن  مسکن روی صخره ھا نتیجھ می گیرد کھ این شیوه ی زیست
می نویسد آنچھ کھ در شرح راه پیمایی » لمان ھاوپت«گرجیھا. و سرانجام از قول 

 می خوانیم،» آنابازِ «از ورای سرزمین کردوخھا در » گزنفون«ھفت روزه ی 
قدیمیترین شرح مربوط بھ طریقھ ی جنگ کردن گرجیھاست کھ یکی از عناصر 

شمند معروف نمی نویسد دا» نیکیتین«ایاند. حال تشکیل دھنده ی ملت گرجی را می نم
میان کردوخوییھا و کرتوه لیھا » ھاوپت«نیز ھمین قرابتی را کھ » مار«روسی بھ نام 

در مجلھ ی شرق شناسی روسیھ بیان کرده بوده است با  ١٩١١می بیند،پیشتر بھ سال 
» مار«لی کھ ین فرضیھ خارج می کند در حااکردھا را از» ھاوپت«یک تفاوت عمده. 

با گذشت زمان حقایقی در باره ی قرابت ابتدایی کردوخھا(کردھا) و «معتقد است 
کرتھا(گرجیھا) کھ اکنون با یک تاریخ چند ھزارسالھ از ھم جداشده اند تأیید می 

اگراین نکتھ ، بھ نظر مار، تأیید شود بعضی واژه ھای موجود در زبان فعلی »گردد.
ھای باقیمانده از زبان کردی اولیھ یعنی از گروه َکرتھای کردی ممکن است جزو واژه 

  بھ معنی پدر، در کرتی  bamیا  بام bav  مانند واژه ی باو شعبھ ی یافثی شمرده شوند
 mam-a   دا /دهیعنی پدر؛ در کردی )de/da یا   دی   ) و ھمچنینdiia    یعنی مادر

ادر خانھ یا یعنی م  dia Saqlisiیعنی  مادر (دیاساکلیسی   ded-a  ددآو در کرتی  
می » نیکیتین«زنی کھ مرِدخانھ است. در جمع  یعنی di- atsi کدبانو) و دی آتسی 

گوید اصطالحات جغرافیایی ممکن است براثر تشابھ اتفاقی پیش بیاید . در نتیجھ نمی 
نظر او ) از یک ریشھ اند. بھ   Kord) یا  ُکرد ( kardتوانیم  بگوییم واژه ھای َکرد (

 تقارن این دو واژه امری اتفاقی است. ھمھ ی اینھا را می نویسد اما نمی خواھد
ھرگونھ ارتباطی را یکسره نفی کند. می گوید واژه ی َکرد نام یک محل است. آرامیھا 

) می گفتند.  Beth- Kardu» (بت کردو«را  » کردوئن«این قسمت از سرزمین 
اینھا  ) را. Bakarda» (باَکردا«ردند و اعراب نام رابھ کار می ب» کردوخ«ارامنھ نام 

از  بنا بھ گفتھ ی استرابو» کردوئن« یادآور می شود کھ کوه ھای» نیکتین«بھ کنار 
» نیکتین«نکتھ ی بھ ھرحال مھم این است کھ   ٢٨امتداد داشت.» موش«دیاربکر تا 

ست محدود بھ رما گذاشتھ اکھ تاریخ در این مناطق در اختیا معتقد است نامھایی
قواعد و قوانین صوتی و زبانی بھ «نمی شود. سپس می افزاید » گزنفونای ھکردوخ«

می دھد و آن ھر دو بھ نوبھ ی خود می  امکان» َکردو«و » خالد«قرابتی بین اسمھای 
این گردش و چرخشھا » شند.گرجی رابطھ ای داشتھ با» َکرتوه لیھای«توانند با نام 

نچھ مسلم است این است آزبانشناختی اند و پایان نمی گیرند.  -ی تاریخ ھمھ استنباطاتی
ت و بنابراین جزو زبانھای ھند و اروپایی بھ شمار می کردھا زبانی ایرانی اسان کھ زب

  ٢٩در این حوزه نمی گنجد.» خالدھا«ولی زبان  رود
در ھمین فصل اول کتاب خود کھ شھرتی ھم بھ ھم زده است نکتھ ھای  »نیکیتین«

نھ گونی را بھ نمایش می گذارد بی آن کھ بتواند ھمھ ی آنھا را در یک نظم استداللی گو
منطقی بگنجاند. البتھ ھمھ ی این نکتھ ھا مھم اند و سزاوار بررسیھای جداگانھ. برای 
                                                 

  .٣٦.ھمانجا.ص  ٢٧
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سخن می گوید ناگھان بھ دین باستان » ُکرد«نمونھ در حالی کھ دارد از ریشھ ی لغت 
 سیاح معروف ونیزی در اواخر» پولومارکو«د و از قول کردان اشاره ای می انداز

البتھ برخی  قرن سیزدھم  می نویسد کردھای مقیم کوه ھای موصل مسیحی بوده اند.
بھ پیروی از سنن علمی قرون وسطایی در تأیید فرضیھ ی منتسب دانستن «محققان 

ن نظریھ ھا را آیا می توان ھمھ ی ای ٣٠»کردھا بھ کلدانیھا نیز پافشاری می نمودند.
برخوردار از خصلتی علمی دانست؟ آنچھ مسلم است این است کھ محققانی از ھیأتھای 

» گرزونی« مذھبی بھ شناخت زبان و فرھنگ کردان دلبستگی و عالقھ نشان می دادند.
کھ از نخستین دستورنویسان کردی است کتاب دستور زبان کردی اش را بھ سال 

عضویت داشت.  »دمی نیکن«یأت تبلیغ دینی طریقت بھ چاپ رساند. او در ھ ١٧٨٧
ھمین محقق دینی نیز براین عقیده بود کھ زبان کردی با زبان فارسی ارتباطی مستقیم 

معتقد بود کھ «کردان را خویشاوندان نزدیک ایرانیان می دانست و » گرزونی«دارد. 
ار کردھا را کردی لھجھ ای از زبان فارسی است؛ مسئلھ ی ایرانی بودن نسل و تب

  ٣١»مطرح می کرد.
با تأکید یادآور می شود اشاره بھ تحقیقات گسترده و » نیکیتین«نکتھ ی دیگری کھ 

فزاینده ای است کھ از ھمان زمان در ارتباط باکردان مشاھده می شد. اومی نویسد 
لھجھ ھا و قبیلھ ھا و معتقدات مذھبی آنان  ااطالعات بھ دست آمده در باره ی کردان،

در عقاید کھن اولیھ راجع بھ کردستان و «از اسالم ، ھمھ و ھمھ موجب شدند کھ  شپی
بھ » پوت«و » رودیگر«محققان برجستھ ای چون » ساکنان آن تجدید نظر بھ عمل آید.

کمک اصول و قواعد زبان شناسی تطبیقی و با برقرار نمودن روابط آن با زبان «
کلدانی بودن مبداء «ھردوی آنھاست امکان فارسی امروزی و با زبان زند کھ ریشھ ی 

و مبنای زبان کردی را قاطعانھ ردکردند. بدین گونھ فرضیھ ی ایرانی بودن ویژگیھای 
   ٣٢»زبان کردی بھ طور قطع تأیید گردید.

  
   مینورسکی و کردان

نتیجھ گیری از تشابھات اسمی و ھمچنین ھمسانی زاد وبوم کردوخھا،کرتوه » نیکیتین«
خود » دوست و ھموطن«ھا و کلدانیھا با کردھا را درست نمی داند. او بھ لیھا،خالد

پروفسورمینورسکی و سخنرانی مشھورش در بیستمین کنگره ی بین المللی مستشرقین 
ارجاع می دھد کھ بھ تبار و منشأء کردان اختصاص یافتھ  ١٩٣٨در بروکسل بھ سال 

ه را بھ روی بسیاری از شرق بود.واقعیت این است کھ این سخنرانی مینورسکی را
مطرح کرد. چنان کھ می دانیم شناسان گشود و روشی نو در ارتباط با خاستگاه کردان 

نیز رسالھ ی خود را کھ با عنوانی مشابھ نگاشتھ شده است با اشاره بھ » مک کنزی«
ھمین سخنرانی آغاز کرده بود. سخنرانی مینورسکی در مجموعھ ی سخنرانیھای این 

  ٣٣بھ چاپ رسیده است. ١٩۴٠ھ سال گنگره ب
) Boxtans»(بوختانیھا«می گویداگربخواھند نیاکانی برای کرد بجویند بایدمینورسکی 

این نام در واقع از زمان ھرودوت بھ بعد تا «را. » کردوخھا«نظرگرفت و نھ را در

                                                 
                 .ھمانجا.١٣                                            ٤٣  -٤٢.ھمانجا.صص ٣٠

  
  ۴۵-۴۴.ھمانجا.صص ٣٢

3 3 .Les Origines des Kurdes,Actes du XX Congrés Internqtional des Orientalstes;Louvain 1940   
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بایستی واقع است و» بیت کردو«ان) شعبھ ی جنوبی رود دجلھ کھ درخود بوتان(بوھت
بنا بر عقیده ی ھرودوت ارمنیھا و بوختانیھا  پا دارد.تلفظ شده باشد،ردّ  »بوختان«قاً ساب

  ٣٤»در زمان خود سیزدھمین ساتراپ امپراتوری ایران را تشکیل می دادند.
شاره دارد با این حال می  »شرفنامھ«روایات اساطیری دربا آن کھ مینورسکی بھ 

سب ملتی را از طریق اشتقاق کلمات ثابت اصوالً بی مباالتی است کھ اصل و ن« گوید
» کنند،چھ این کلمات بھ ھرحال باید متکی بھ واقعیات تاریخی و جغرافیایی باشند.

میینورسکی تأکید می گذارد کھ از دیرباز واژه ی کرد در منایع عربی مترادف بوده 
شینان را است با واژه ی چادرنشین. بااین حال نیکیتین می نویسد مینورسکی این چادرن

از  ٣٥»تنھا بھ کردھایی می پردازد کھ بھ زبان کردی تکلم می کنند.«کنار می گذارد و 
نظر مینورسکی با توجھ بھ این کھ کردھا در فضاھای وسیعی پراکنده اندآنچھ در خور 

است. زبان کردی بھ لھجھ ھای » نحوه ی زندگی واز آن باالتر زبان«اھمیت است 
بی شک بھ گروه زبانھای ایرانی شمال غربی تعلق دارد.  متعددی تقسیم شده است و

اختالفات مابین زبان کردی و زبان فارسی را می توان در ھمھ ی لھجھ ھای آن یافت. 
زبان کردی در اصل و مبداء زبان گروه « مینورسکی از این امر نتیجھ می گیرد کھ 

کھ کردھا بسط و  عظیمی مجتمع در یک محل بوده و ویژگیھای کلی آن پیش از این
بھ ھرحال با  ٣٦»ھ است.کوه ھا شکل گرفت اکنده شدنشان دررتوسعھ پیداکنند و پیش از پ

توجھ بھ مالحظات تاریخی و جغرافیای باید پذیرفت کھ بسط و توسعھ ی کردھا فقط از 
سرزمین ماد کوچک کھ ھمان آتروپاتکان یا آذربایجان امروزی است صورت گرفتھ 

  ٣٧است.
 - ریخی می نویسد مینورسکی پس از طرح این مسئلھ بھ تجزیھ و تحلیل تا» نیکتین«   

کھ  د. جنوب این دریاچھمنطقھ ی واقع در جنوب دریاچھ ی ارومیھ می پردازنژادی 
آن  در جنوب غربی«مروھایی غیر ھندواروپایی وجود داشتھ است پسانتر در آغاز قل

نام  بھ کشوری اشاره می شود بھ پیش از میالد مسیح ٨۴۴برای نخستین بار در سال 
ھ انیان ب)  کھ بھ عنوان قدیمی ترین مرحلھ ی پیدایش پارسیان (ایر Parsua»(پارسوا«

پیش از میالد بھ بعد از  ٨٣۶از » پارسوا«در جنوب شرقی  شمار رفتھ است.
ا محو از خاطره ھ» پارسوا«نام  ٧١۴مدیھا(مادھا) نام برده شده است. مدتی پس از 

ی کم کم فرمانروا» مدیھا«چون ایرانیان بھ سمت جنوب کوچیده بودند و  می شود
احیھ نبالمنازع آن منطقھ می شوند. نکتھ ی در خور توجھ دیگر این است کھ در این 

 .خورد اختالط نژادی پدیدار می شود و در نتیجھ آثار صورت ایرانی بودن بھ چشم می
  ت.ار ساخاسا منابع آشوری از دقت برخوردشرح نژادھا و اقوام این ناحیھ را باید بر 

ادامھ ی این نوع از ریشھ شناسی با استدالھای گونھ گون تأیید و طرد می شوند. برای 
بھ یکی بودن  ١٩١١اشاره می کند کھ بھ سال » مار«بھ مکتب » نیکیتین«نمونھ 

شده کردھا) و َکرتھا(گرجیھا) کھ در یک دوره ی ھزارسالھ از ھم جدا»(= کردوخھا«
این رویکردھا را کوتاه می کند و می » نیکتین«اند،توجھ می دھد. سرانجام 

دراصل و مبداء کردھا ما با دو فرضیھ مواجھ ھستیم: یکی کھ ایشان را ایرانی «گوید

                                                 
  .۴۶.نیکیتین.ھمانجا.ص  ٣٤
  .ھمانجا. ٣٥
  .۴٧.ھمانجا.ص  ٣٦
  .ھمانجا. ٣٧
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در قرن ھفتم پیش از میالد جابجا شده یعنی از  (ھندواروپایی) می داند و معتقد است
بوتان( کنتریت) نقل مکان کرده اند؛ و دیگری ناحیھ ی دریاچھ ی ارومیھ بھ طرف 

سیای صغیر از قبیل خالدھا آمعتقد بھ بومی بودن کردھاست و ایشان را با سایر ملتھای 
بھ زبان آنھا حرف می  ند می داند و می گوید کردھا بدواً و گرجیھا و ارمنیھا خویشاو

  ٣٨»زدند و بعدھا یک گویش ایرانی را بھ جای آن بھ کاربردند.
*   **  
و  بی تردید منابع زیاد و در خورتوجھی را دیده شدر کتاب یادشده ا» نیکیتین«

کھ می  ندو گاه بھ تفصیل ذکر کرده است ھر چخالصھ ای از ھرکدام را فشرده 
وشش کاین حال نمی توان توانست ازنظم منطقی و درخورفھم بھتری برخوردارباشد. با

زبانھای مختلف خاصھ روسی دسترسی  و زحمت او را نادیده گرفت خاصھ کھ بھ
دش برگر داشتھ است. در این میان اما دو نفر ھستند کھ سخت ابھام زدایی کرده اند و

ز ھر دو ا». نولدکھ«است و دیگری » مینورسکی«اثر گذاشتھ اند. یکی  رشتھاین 
ن ادیگر و» نیکیتین«ند. این ھردو را پیشتر بھ نقل ازشرق شناسان برجستھ و بی مانند

نگاھی »نولدکھ«ه ایم. شاید اکنون سودمند باشد جداگانھ بھ نوشتھ ییادآورشد
  ، بیندازیم.راھرچند گذ،دیگر

کھ مانند ھمیشھ از تسلط شگفت آور او بھ منابع و زبانھای » نولدکھ«مقالھ ی تحقیقی 
بھ چاپ » ھاینریش کیپرت«گوناگون حکایت دارد نخستین بارد در جشن نامھ ی 

نیز روایت خود را با توجھ بھ لشگرکشی ده ھزار نفری » نولدکھ«  ٣٩رسیده است.
آمده است. فرھنگ مرحوم مصاحب نیز » آناباز«می آغازد کھ در کتاب » گزنفون«

ذکر می » کردستان«عقب نشینی دشوار و جانکاه گزنفون را از خالل کوه ھا خاصھ 
یست و ناحیھ ای کھ گزنفون عنوانی دقیق ن» کردستان«کند. اکنون می دانیم کھ این نام 

از آن عبورکرده است کردستان بھ این اعتباری کھ ما امروز یا حتی مدتھا پس از آن 
بھ واقع نولدکھ ھمین استنباط رایج را زیر سئوال می برد. آنچھ  می شناسیم نبوده است.

  ) است.  Kardu»(کردو«در روایت گزنفون می آید واژه ی 
در اساس ھمان سرزمینی است کھ ما نزد » کردوخھا« می نویسد سرزمین» نولدکھ«

یونانیان بعدی و شرقیان با دگرگونیھایی کھ در ھمین نام پدیدار می شود، می یابیم و 
نام دارد یعنی منطقھ ی میان دجلھ،بھتان سو و » بھتان سو«ھمان است کھ امروز 

» ردئوسکُ «بھ نظر او در دستنوشتھ ھای وقایع نویسان اسکندر ضبط  خابور.
)Cordeos  (گردوئوس«) را داریم کھ می تواند نگارشی برآمده از «Gordeos  یا (
) باشد. از آنجا کھ لشگریان اسکندر ھرگز وارد این  Gordiaeos» (یائوسگرد«

سرزمین نگشتند ، باید این نام را از ھمسایگان سامی شنیده باشند. اینان حرف آغازین 
»q  « ک« با تلفظ را کھ معموالً یونیان) «Kappa (می برند،بازمی دھند،بھ کار ٤٠ 

د؛ گاھی ھم می توان آن را بھ صورت حرف نبھ دقت ھمپوشانی نداراین دو ھرچند کھ 
در زیرنویس یادآور می شود » نولدکھ«) بھ کارگرفت. در اینجا Gamma» ( گ«

ב » ک«(البتھ منظورش بھ آرامی است) گاه بھ صورت  ایرانی را سامیھا» ک«حرف 

                                                 
  .۵٩-۵٨.ھمانجا.صص  ٣٨

3 9 .Th.Nöldeke.Kardu und Kurden.In:Heinrich Kiepert.80.Lebensjahr.31.Juli 1898.Verlag 
Dietrich Reimer.Berlin1898.Pp.73-81 

  . چون حروف یونانی را روی این رایانھ ی قدیم ندارم ناچار تلفظ آنھا را می آورم. ٤٠
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  oبھ   aسپس می نویسد تبدیل  بھ بیان درمی آورند.» ق «یعنی  ק صورت  بھ گاه و
. پدیدار شده باشد qبر اثر را در ضبط شکلھای نامھای دیگر نیز می بینیم کھ می تواند 

استدالل خود را ادامھ می دھد و از تبدیل حروف در نوشتھ ھای » نولدکھ« در اینجا 
می  بیشتر بھ کار تخصصی زبان شناسان و کسانی می آورد کھیونانی سخن بھ میان 

  تبدیل آواھا دلبستگی دارند.  مطالعھ ی خورد کھ بھ
  را بھ اختصار می آورم:» نولدکھ«در زیر برخی از مالحظات 

د کھ یکی را بھ کار می بر»  گردو»/«گردواس«استفانوس دوسھ شکل از واژه ی  -١
 نامھا ھ اینکان ارمنی است بی آن کھ نام نویسندگانی را از آنھا با پایانھ ی جمع از زب

  را بھ کاربرده اند ذکرکند.
ستھ یک نفر از دوران ھلنی این نام را بھتر از یونانیان می دان» دکھنول«بھ نظر  -٢

ھ ) است. این بروسوس از ھمین ناحی Berossus» (بروسوس بابِلی«است. این شخص 
می  یاد» کوه ھای کردو«از » بروسوس«ا می آورد. ر» وکردوای«بوده است. او نام 

  کند.
) Kordy   » (کردی«) و  Kordu» (کردو«سپس می نویسد شکل » نولدکھ« -٣

ین ادوباره در نخستین قرن پس از میالدی سربرمی آورد. در آن ھنگام رومیان با 
  سرزمین آشنایی بیشتری یافتھ بودند.

ھ آن سرزمینی را کھ نوح برآن بھ زمین نت یھودی و سنت سریانی وابستھ بس -۴
ر د)  می نامند. این سرزمین آرارات را نیز دربرمی گرفت.  קרדו» (گردو«نشست 

). Qardeیا    Qardaداریم بستھ بھ تلفظ (» قردی«و » قردوه«ضبط اوانویسی عربی 
  د.افتنیاین سرزمین را فتح کردند،با این نام آشنایی  ۶۴٠عربان ھنگامی کھ بھ سال 

ا ریا وجھی تغییر یافتھ از آن » کردو«فروتنی می نویسد این کھ نام با» نولدکھ« -۵
س رد. سپی نداارمنیان بھ کار می برده اند نمی تواند داوری کند زیرا با این زبان آشنای

ده احتماالً نخست معّرف عشیره و پسانتر معّرف یک سرزمین بو» کردو«می نویسد 
انی ام زمنی یا ارمنی نشانی نمی یابیم اما می دانیم کھ این است. از یک عشیره ی کرد

ن دراز در ارتباط با یک سرزمین بھ کار رفتھ است چون در انجیل آرامی بھ ھمی
  اعتبار بھ کار می رود.

ده است. شتصور می » کردان«شکلی دیگر از نام » کردو«گذشتھ زمانھای در -۶
چ ا بی ھیرا ذکر می کند. خود او نیز این ردر اینجا شماری از شرق شناسان » نولدکھ«

   تردید قبول داشتھ است.
)نیز  سربرآورده Kurt » (رتکُ «قدیم تر  ) از یک شکل   Kurd» (کرد«واژه ی  -٧

ھد می می بینیم. آثار نویسندگان کالسیک را شا» ُکرتیوی«است کھ  در شکل یونانی 
ھا را  یادمی کند.این داده» رابواست«و از     Cyrtaei/Cyrtheiآورد و از ضبطھای 

ق زیرا  تصور می کند اینھا بھ وضوح نشان می دھند کھ مردم سار مفید می داند
. ه اندشد) دیده  Persisi» (پرسیس«کوچنده ای بوده اند کھ در حوزه ی شمال ماد و  

 ھ امکانکھر چند » دانکر«این نام تقریباً ھمان قدرر رواج داشتھ است کھ نام کنونی 
نام  ھ ایندارد تنھا بھ یک عشیره ی  کوه نشین ایرانی اطالق شده باشد. این واقعیت ک
با  ومیاندر آثار نویسندگان کالسیک بھ ندرت دیده شده است بدین سبب تواند بود کھ ر

  کردان واقعی بسیار اندک در تماس بوده اند.
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ک امکارن«د در سپس می نویسد این نام را اواخر قرن ششم پس از میال» نولدکھ«
کھ درفصل پنجم » داراب دستور پُِشتان «از بھ متنی اشاره می کند  می بینیم.» اردشیر

فصل بندی دارد و از » پشتان«متن  می رود.» کردان شاه«آن سخن از نبرد اردشیر با 
ھمین رو ارجاع دادن بھ آن آسان تر می نماید. از این گذشتھ ترجمھ ی آلمانی 

مبتنی بوده است بر ھمین متن گرچھ او دومتن دیگر را نیز  در اساس» نولدکھ«
داشتھ است. در  دسترسیدراختیار داشتھ است و بھ منابع و مقاالت تحقیقی دیگر ھم 

» لدکھنو«و ترجمھ ی آلمانی » پشتان«یعنی متن انگلیسی  متنزیر مشخصات ھردو
ھردو جا دیده می  را می آورم. اشاره ی بھ نبرد با کردان در براساس متن پھلوی،

  یک بار اردشیر شکست می خورد و باردیگر چیره می آید و غلبھ می کند. ٤١شود.
می  وجوددارد. شکل جمع کلمھ را» ت«می نویسد در اینجا ھنوز حرف » نولدکھ«

ھم تلفظ ضمھ ی روی حرف  ،آورد و صورت ضبط آرامی آن را . در واژه ی آرامی
ورت جمع کلمھ را در نتیجھ این کلمھ را ھم صرا و » ت«رف کاف را داریم و ھم ح

» کردان«تردید نیست کھ منظور مؤلف » نولدکھ«نظر ُکرتان.  بھ  خوانیم:بچنین باید 
(یا دقیق تر بنا بر یک کتابشناسی دستنوشتھ  ۵۶٨از ھمین دوره یعنی پیش از  است.

 »تپھ ی کرد «بھ معنای» ُکردیتل « بھ ناممحلی را داریم  ) ۶١۶متعلق است بھ سال
بھ مکانیابی یا موقعیت  کھاین نکتھ را در نوشتھ ای دیگر» نولدکھ«در نزدیکی دمشق. 

ام را جغرافیایی دمشق اختصاص یافتھ است نیز می آورد. درآنجا اما می نویسد این ن
ھ است. موضوع را با شرق شناس مشھوری بھ نام در آن زمان روی نقشھ نیافت

می گوید این نام را در محاورات » نولدکھ«د؛درپاسخ بھ در میان می گذار» سوسین«
در مجموع نتیجھ می گیرد کھ در آن دوره ای کھ دستنوشتھ بھ آن می  ٤٢شنیده است.

  پردازد سکونتگاھی نظامی (= ارتشی/جنگی) از کردان در سوریھ وجودداشتھ است.
  آغاز می شده است.» ق«شکل قدیم سریانی (آرامی !) این نام با حرف 

شی وویراستھ وترجمھ  صادق ھدایت وبھرام فروه » کارنامھ«ھ ھای ویک نکتھ : نسخ
ان داست کھ ھردو خواستھ اند با بھره گیری از متنھای پھلوی کار خود را سامان دھند
اما  امھا،نبرد اردشیررا با کردان می آورند،ھرچند با تفاوتھایی در ارتباط با ضبط ن

  ر می کنند.را عیناً ذک» کردان«واژه ی 
را بھ کار می برند و آن را با » کرد«عربان و ایرانیان اما نام نولدکھ می نویسد  -٨

را باید از » کرد«و » کردو«اما یادآور می شود کھ دو ضبط  نمی آغازند.» ق«حرف 
می نویسد در  نام یک عشیره ی کوه نشین ایرانی کھ طنین مشابھی دارد ، متمایز کرد.

 » کرتاوایھ« ) و  Kartewaye(  »کرتِوایھ«ای سریانی سخن از برخی از نوشتھ ھ
)Kartawaye? می رود. در نوشتھ ای داستانی می آید از نبرد شجاعانھ ی یک (

کھ روستای او را سخت تخریب کرده بودند. این » کرتِوایھ« سوری علیھ چپاولگران 
رداشتھ است. اینان روستا در ناحیھ ی کردستان درقسمت علیا ی رودخانھ ی زاب قرا

قسمتھایی دیگر را در امتداد ھمین رود در معرض ویرانی قرار داده بوده اند. این 
شرح می دھد . در این ناحیھ گویا کردان مسیحی نیز بھ » توماس مارگا«داستان را 

                                                 
4 1.The karnamag i Ardeshir i Babagan.Tr.by Darab Dastur Peshotan.1896./Nöldeke.Geschichte 
der Artachsir i Papakan.In:BzKIS.4.Göttingen1878. 
4 2 .Nöldeke.Zur Topograhie und Geschichte des Damascenischen Gebietes und der 
Hurangegend.ZDMG. 1875. P.424. 
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بھ  ٤٣روایت مسعودی وجودداشتھ اند اما روشن است کھ نباید تعدادشان زیاد بوده باشد.
(بھ » کرتوایھ ھا«می نویسد این » نولدکھ«وقایع نگاردوزبانھ ی دیگری  نقل از منبع

نامیده می شدند کھ » یعقوبایھ«ھجری)  ٢۶۶پس از میالد برابر  ٨٨٠تاریخ 
را بھ » اکراد«آشوبگرانی بوده اند در کناره ی دجلھ در حالی کھ متن عربی واژه ی 

و بھ ابن اثیر و طبری ارجاع می کرداِن یعقوبی. ا :می نامد» یعقوبی«کار می برد و 
 ھاه براساس سنجش نسخھ ھا و داد اندکی بیشتر بھ معرفی این گروه» نولدکھ« دھد.

کاری نیست . مھم این است کھ درا ین مختصر  ھامی پردازد کھ ما را اکنون با آن
یا  اندکی با پراکندگی گروه ھا یا عشیره ھا و مردمانی کھ بھ نحوی کرد نامیده شده

  . اند، آشنایی می یابیم داشتھ شدهپن
ند نباید نامیده می شده ا »کرتِوایھ« این مردمانی کھ » نولدکھ«در یک کالم بھ نظر 

ً یک عشیره ی خاص بوده باشند بلکھ این نام  ا  ی»  کردان«برابر است با  صرفا
ید ساکن مناطق کوھستانی ھمسایگی آشور قدیم. اگر چنین نمی بود می با» کردان«
در    را بھ کار می برد.البتھ» کردان«رف ااوی حداقل یک بار ھم کھ شده نام متعر

ل در قدیم چنین نامی در ارتباط با یک عشیره ی خاص بھ کار رفتھ است. با این حا
و » دانکر«با ھمھ ی اشکال جانبی اش) ، » ( کردوخھا«پایان تأکید می کند کھ باید 

 و بھ حساب آورد. تفکیک کردمایز و را بھ وضوح از ھم مت» کرتوایھ ھا«
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                 
4 3 .Nöldeke.Kardu und Kurde.Pp.79-80. 
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  توفیق وھبی
 در روستایی در بابان کردستان بھ دنیا آمد. او را ١٨٩١توفیق وھبی بھ سال 

 ازسرآمدان لھجھ ی مرکزی کردی در دھھ ی بیست بھ شمار می آورند. زبان شناس
س از مانی خدمت می کرد. پبود وافسر ارتش. کلنل توفیق می نامیدندش. در ارتش عث

 ای باسقوط امپراتوری عثمانی و برپایی کشور عراق زیر نظر بریتانیا، وھبی ازاعض
با  نفوذ ارتش جدید عراق شد. ازھمان آغازبا نیروھای ناسیونالیستی عرب و خاصھ

  وزارت فرھنگ عراق مشکل داشت.
ی خط ان التینی سازبنابرگزارشھای کردی توفیق وھبی را نیز باید درشمار ھواخواھ

ان شی نشکردی برشمرد. با بدرخان دیدارداشتھ است اما نسبت بھ خط پیشنھادی او واکن
ارش ِی نگنداده بوده است. گویا از دھھ ی بیست قرن بیستم میالدی در راه التینی ساز

ا او کردی کوششھایی داشتھ است. بدرخان نوشتھ است سعی داشتھ پیشنھاد خود را  ب
حدت د یا موافقت او را بھ دست آورد . ھردو چنانکھ آمده است موافق وھماھنگ کن

 وحدت بخشیدن بھ خط کردی و البتھ خط کردی التینی بوده اند بی آن کھ بتوانند بھ
  رویھ دست بیابند.

ارت توفیق وھبی در حکوکت عراق سمتھایی مھم داشتھ است: از مدیریت گرفتھ تا وز
سال  نصب سناتور. بھ ھنگام تغییر رژیم در عراق بھو سرانجام عضویت در سنا در م

 ل اودر انگلستان بود و تا ھنگام فوتش درھمین کشور اقامت داشت. بھ ھر حا ١٩۵٨
فرھنگ  مھمترین اثر او  را از پیشگامان تغییر خط کردی و مدون کردن آن می دانند.

تألیف کرده » زادموند«نگلیسی دانستھ شده است. این فرھنگ را ھمراه با ا -کردی
 ت. ازاست کھ در ابداع  و اشاعھ ی التینی سازی خط کردی نقشی عمده ایفا کرده اس

  او و نگرشھایش جداگانھ یادخواھم کرد.
در ارتباط با منشاء و خاستگاه کردان و زبان کردی کھ بھ نظر او مھمترین مسائل در 

ستان می گوید حوزه ی کردشناسی بھ شمار می روند، طی یک سخنرانی در انگل
تاریخنگاران اسالمی کھ بھ منشاء کردان پرداختھ اند ھمواره این موضوع را بھ 
اسطوره و افسانھ پیوند زده اند. از این رو کارھای آنان را فاقد ارزش تاریخی یا 
اندیشھ ای می داند. با این حال کوششھای تحقیقی اروپاییان را در چند قرن اخیر 

ر پیشینیان. این تحقیقات کھ تا زمان ایراد سخنرانی اش ادامھ متفاوت می داند از آثا
یافتھ اند خصلتی متفاوت دارند. آز آن جملھ از پروفسور مینورسکی یاد می کند. اشاره 
اش بھ ھمان سخنرانی معروف مینورسکی است در بیستمین کنگره ی شرق شناسان 

ھ ای معروف بر زبان . مینورسکی در آن گفتار جمل١٩٣٨در بروکسل است بھ سال 
وحدت کردان را باید براساس  ریشھ ھای ماد توضیح «رانده بود. مینورسکی گفتھ بود 

دیگرانی ھم بوده اند کھ بھ خاستگاه کردان براساس تعلق بھ مادھا اشاره داشتھ » داد.
اند. او نمی خواھد در سخنرانی اش بھ دیدگاه ھای ھواخواھان این نظریھ بپردازد. 

ی گوید می خواھد بھ مخالفتھا و ایرادھایی کھ در ارتباط با این باور مطرح برعکس م
اشاره می کند کھ می گوید کردی از » مک کنزی«شده اند اشاره کند. در اینجا بھ 

غربی  -فارسی میانھ تأثیر پذیرفتھ است و بھ ھمین سبب ھم بھ زبانھای ایرانی جنوب
نظر  نجش تطبیقی لھجھ ھا و از این راه تعلق دارد. روش مک کنزی مبتنی است بر س
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غربی  -مینورسکی را نمی پذیرد کھ بنا برنظر او کردی بھ گروه زبانھای ایرانی شمال
تعلق می گیرد یعنی حوزه ای کھ مادھا از نظر تاریخی در آن قرار می گیرند. بھ باور 

کنزی بر  مک کنزی نباید مادھا را اجداد کردان امروزی بھ حساب آورد. البتھ مک
نظر خود اصرار نمی ورزد و آن را یک فرضیھ و نھ یک نظریھ ی اثبات شده می 

قائل است با » مک کنزی«داند. توفیق وھبی با ھمھ ی احترامی کھ برای اعتبار علمی 
این حال داده ھای گردآوری شده ی او را  در ارتباط با این فرضیھ نمی پذیرد و 

او این رویکرد مک کنزی حس ھویت یابی تاریخی  پرسش برانگیز می داند. بھ باور
مک «کردان را خدشھ دار می سازد و سخن او را سخت و نامقبول جلوه گر می سازد. 

چنانکھ آمد ھویت یابی کردان را باارجاع دادن بھ عصرمادھا و فتح نینوا » کنزی
شتر از داستان نوعی نگاه روزپسند(ُمد) می داند کھ بھ داده ھای کافی تکیھ نمی زند وبی

و پندار الھام می گیرد. از ھمین روست کھ رویکرد زبان شناختی بھ زبان کردی را 
دارای اھمیتی فزاینده معرفی می کند. مک کنزی در آن ھنگام استاد کردی بود در 

  شرقی در لندن. –مدرسھ ی مطالعات آفریقایی 
سقوط نینوا را آغاز توفیق وھبی در پاسخ بھ مک کنزی می گوید کردان نبودند کھ 

)  Council of Iranology» (شورای ایران شناسی «عصری جدید دانستند، بل این 
پیش از میالد را در این راه  بھ کار انداخت.  ۶٢١بود کھ چنین تصمیمی گرفت و سال 

کردھا بھ داده ھایی  -استدالل دکتر مک کنزی این است کھ مخلوط یا آمیزه ی مادھا
ند وبیشتر افسانھ پردازی بھ حساب می آید. بھ ھمین علت ھم او اندک تکیھ می ز

رویکرد زبان شناختی را برمی گزیند. در ھمین جا توفیق وھبی می گوید بی تردید 
مادھا) دشواریھایی وجود دارد اما می  –برسرراه ایجاد پیوند میان این دو (کردان 

ست و جو ی جبپردازد بھ زبان شناختی مک کنزی خواھد پیش از آن کھ بھ رویکرد 
عمای تاریخی بپردازد. این معما چنین است: برسرمادھا چھ آمد؟ مراه حلی برای یک 

  ٤٤می خواھد بگوید سرنوشت پایانی مادھا چھ بود؟
می گوید دردوران پایانی قرن پنجم پیش ازمیالد بخشی از وطن مادھا در شمال عراق 

» گزنفون«اثر » آناباز«ر اینجا بھ امروز درسواحل  شرقی رود دجلھ قرارداشت. د
مادھا) دیگر در »(= ماد«ارجاع می دھد. در حوالی پایان قرن ھفتم نام ملتی بھ نام 

ایران نامی شناختھ نبود. با این حال اسنادی تاریخی وجود دارد کھ نشان می دھند در 
تحول ) بھ شکلھا و گونھ ھای مختلف تداوم و  Medes» (ماد«اواخر ساسانیان نام 

). در دوران آغازین اسالمی این نام بھ  Mas» (ماس«) و  May» (مای«یافت: 
ا  در اساس نامھای مناطق ) دوام پیداکرد. ھمھ ی این شکلھ ‘Mah» (ماه«صورت 
بھ عالوه اسناد آرامِی مسیحی ھمان نام را تا پایان دوره ی ساسانیان بھ صورت ھستند. 

) در   Madaya» (مادایا«نگھ داشتند. نام   ) Maday» (مادای«اصلی خود  یعنی 
) . پس چھ رویدادھایی موجب شدند  Medianمادی = » (= ماد«آرامی برابر بود با 

سپس می گوید » ھبی وتوفیق «ری از خاطره ھا محو شود؟ کھ نام  مردم این امپراتو
بھ در دوران پایانی ساسانیان ما از ھیچ فاجعھ ای اطالعی در دست نداریم کھ 

محوشد، » ماد«انجامیده باشد. من (= وھبی) می گویم اگر نام » مادھا«نابودسازی 

                                                 
  ی نقل قولھایی کھ از توفیق وھبی می آورم از متن سخنرانی تاریخی اوست از منبع زیرکھ بھ دشواری یافتم: . ھمھ ٤٤

Kurdistan.Nos:IX&X.July 1965.Pp.23-28. 
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اما بھ حیات خود ادامھ دادند. کردھای کنونی اسکان یافتھ بھ باور من (= » مادھا«
وھبی) بازماندگان و از تبار مادھا ھستند. عشیره ھای نیرومند ھندوایرانِی کردان با 

دوران آغازین را در » ماد«ی کھ پسانتر باھم درآمیختند دیگرچادرنشیناِن خویشاوند
) حدود   Polybius» (پولی بیوس«معرض تھدید قراردادند. تاریخنویس یونانی بھ نام 

پیش از مسیح در توصیف مادھا در تاریخ عمومی خود می نویسد ھمھ ی  ١٢۵ -٢٠۵
ونانی قرار منطقھ ی ماد پس از فتح اسکندر تحت پوشش شھرھای ساختھ شده ی ی

دشاھی ااردھند. در عصر پگرفت تا بتوانند بربرھای ھمسایھ را زیر نظارت خود قر
پیش از میالد) بنا بر نوشتھ ی  ٢٢۶ -٢۴۶»(کالینیکوس«ملقب بھ » سلوکوس دوم«

ستحکاماتی حسن پیرنیا،تاریخنگار ایرانی، عشیره ھای کوه نشین کھ دارای قالع و ا
سراسر دوران سلوکیان حکومت یونانی قرارداشتند. در ارتنظبودند خارج از کنترل و

حکومت قادر نبود نظارت خود را برچادرنشینان و نیمھ چادرنشنیان بگسترا ند. در 
پس از میالد  ٢٢۴دوران جانشینان سلوکیدھا کھ حکومتی ضعیف داشتند بھ سال 

نی گرفت. بھ روستاییان فزودتربودند و تسلط چادرنشینان بر حکمرانان فئودال نیرومن
نظر می رسد کھ حوالی دوران پایانی پارتیان ،حکومت کردان آریایی دربخشھای 

این شواھد علت حملھ و » وھبی«کوھستانی و پیرامونی ماد تفوق یافت. بھ عقیده ی 
پس از  ٢۴١ -٢٢۵انقیاد ماد را توسط نخستین پادشاه ساسانی ، اردشیربابکان (

صد کرد سلطھ اش را برسراسر امپراتوری پارتیان میالد)، برما می نمایانند. اوق
  بگستراند.

ردشیر فتوحات ا آمیزه ای است از تاریخ و افسانھ.» کارنامک ارتخشیر پاپکان«کتاب 
، » ) مادی«،   Masi» (ماسی«را گزارش می کند.بھ وضوح نشان می دھد دونام 

ن قرن گفت در پایا یکی اند و ملت واحدی را معنی می کنند. حداقل می توان»  کرد«
ھ بھ کچنین بوده است. این اثر » کارنامک«ششم پس از میالد یعنی تاریخ منسوب بھ 

ند. زبان پھلوی نگاشتھ شده است جزئیات حملھ ی اردشیر بھ مادھا را روایت می ک
 ھ جنگباردشیر پس از کشتن اردوان پنجم پادشاه پارتیان لشگری از زابل گردآورد و 

 کردان لف کارنامک بھ مادھا وؤسی  شتافت. این نشان می دھد کھ ممابا کردان شاِه 
 ھمچون مردمی واحد می نگریستھ است.

در اینجا یک لحظھ درنگ می کنیم و بھ یادداشت مرحوم دکتر جواد مشکور در کتاب 
کردان «او نگاھی می اندازیم. مرحوم مشکوردر ارتباط با » کارنامھ اردشیربابکان«

ً از سرزمین ماد می دانستند.مادھا نخستین «نویسد: می » شاه مادی کردان را سابقا
طایفۀ ایرانی بودند کھ پیش از پارسیان (ھخامنشیان) شاھنشاھی بزرگی را در ایران 
پدیدآوردند کھ بھ دست کوروش ھخامنشی دولت ایشان از میان رفت.سرزمین ماد بھ 

 -ھ ھمان عراق عجم است،بمادبزرگ ک -سھ ایالت بھ شرح زیر منقسم می شد:الف
مادآتورپاتکان کھ شامل آذربایجان و کردستان است کھ آن را ماد کوچک می 

ماد راگیانا کھ ری و اطراف آن بود.حدود غربی کشور ماد کوه ھای  -خواندند،ج
زاگرس بود بنابراین کردستان و ایاالت غربی ایران را شامل می شده است. واژۀ ماد 

شده و در قرون اولیۀ اسالمی آن را » ماس«و » مای«دیل بھ در زمان ساسانیان تب
را بھ معنی خراج می » ماه«دکتر مشکور می نویسد عربان  ٤٥.»می خواندند » ماه«

                                                 
  .٢٣۵.ص ٩١٣٨.نک.کارنامھ اردشیربابکان.بھ اھتمام دکترجوادمشکور.ناشر:دنیای کتاب.نوبت چاپ:دوم.تاریخ نشر  ٤٥
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می » ماھات«یعنی ماد را » ماه«جمع ».« ماه الکوفھ«یا » ماه البصره«گرفتھ اند مانند
آمده است. دو شھر دینور و  نام سرزمین ماد،ماه» ویس و رامین«گفتند. در منظومھ ی 
مالحظات مرحوم دکتر مشکور  ٤٦خوانده می شده است.» ماھین«نھاوند نیز در قدیم 

ھم مھم اند و ھم آن کھ گوشھ ھایی از آن حداقل بحث انگیز. بھ ھرحال مرحوم توفیق 
  وھبی از این مالحظات خبر نداشتھ است. 

 ز قرننابر تاریخ آرامی اربیل ابازمی گردیم بھ مالحظات توفیق وھبی. می نویسد ب
د) با پس از میال ٢۴٢پنجم ، شاپور اول پادشاه ساسانی در نخستین سال پادشاھی اش(

تھ ین نکمادھای کوه نشین جنگید و در نبردی خشن برآنان غلبھ کرد. توفیق وھبی از ا
د سناانتیجھ می گیرد کھ مادھای کوه نشین ھمان کردان اند.سپس می نویسد در میان 

ان بت میمذھبی آرامِی قرن چھارم مرتبط با اربیل یک نام شخصی یافتھ است کھ از قرا
» کِشد -کور«کردی و مادی حکایت دارد. این نام کھ اگر آن را درست خوانده باشم 

)Kor-Kshed  ا والی اربیل بوده یپس از میالد حکمران  ٣٧٢) است. او بھ سال
  است.

« ت کھ  ازاوستایی) برآمده اس Xvar-Xshed(  »خشد - خَور«می گوید این نام از
hvare xshaeta  « خ«. حرف  است»خورشید درخشان«بھ معنی) «x   تبدیل شده (

افت یکھ از ویژگیھای زبان ِکرمانجی است. در اسناد فارسی میانھ ی  » ک«است بھ 
 ) آمده است. xor-shed» ( خورِشد«شده درتورفان ھمین واژه در شکل فارسی آن 

سی شده است کھ در فار» خورِشت«واژه ی اوستایی یادشده در تحول پھلوی ساسانی 
ک یاست. نام این حکمران بھ باور توفیق وھبی نشان می دھد کھ او » خورشید«نو 

 است با» غیر پارسی«نبوده است. این نام کھ در شکل خود   ) Persianپارسی (
 شد، یک مادی بوده است.کردی اما قرابت دارد  واگر ھم کرد نبوده با

بھ » ُکر«) بھ معنای خورشید است. کردی اما شکل  xor» (خور«در کردی جدید 
کاله «نای بھ مع» قوری -کالو«معنای خورشید را حفظ کرده است در واژه ھایی چون 

  ).آفتاب پرست» (= قوریتان«یا » قوری«کھ کالھی است در برابر آفتاب؛ » حصیری
تعلق میگری از یک تذکرة الشھدای آرامی استدالل خود مثال د توفیق وھبی در تقویت

 ست؛ قستراآمده ا» قَسترا بت زابدای«پس از میالد می آورد. در آنجا نام  ٣۶٢بھ سال 
)  xshathra» ( خشثرا») «مادی (« ی اوستایی فتھ اخشترا  نام تحول ی > قشترا    >

ت ب« ی ناحیھ یا شھر ھم باشد.بھ معنای پادشاھی/قلمرو است؛ می تواند بھ معنا
با نام  ی باستان، اما می تواند مشابھ» کردونھ «آرامیان ناحیھ ای است در » زبدای

جلھ بنا بر نوشتھ ھای ددر ناحیھ ی   stalka  Xshatra-ka>شھری کردی باشد > 
  نویسندگان ارمنی . 

ف فتحھ ی حر) {این واژه با سکوِن حرف نخست و   Qshatra  /Kshatra» (قَشترا«
م ھم تا فتحھ ی حرف آخر را باالف ضبط کرده ا ،آخر باید باشد. در اینجا و در باال

م بھ دانی خواندن آنھا آسان تر باشد و ھم آنکھ چنانچھ اختالفی در تلفظ باشد کھ نمی
شد امادی بوده ب - ضبط التینی آنھا عنایت شود} بھ باور توفیق وھبی باید تلفظی کردی

 م میالدی.از قرن چھار

                                                 
  .٢٣۶-٢٣۵.ھماجا.صص  ٤٦
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 ی اینمناطقی کھ کردان خود را برآنھا تحمیل کرده اند می باید در وسیعترین معنا
میل ھا تحاصطالح ھمان کردستان جدید شده باشند. اما کردان نام خود را بر ھمھ ی ماد

 –ترکی «آنچھ کھ شمال آذربایجان گشت، بعدھا » ساکنان« نکرده اند.بخشی از
یرامون شمال غربی و ساحل غربی دریای خزر ومرکز شدند. مناطق دیگر پ» مسلک

دی ایران را کردی نمی خواندند،ھرچند برخی ازاین لھجھ ھا با کرمانجی خویشاون
یی می آریا داشتھ اند. اما درارتباط با منطقھ ای وسیع، نام کرد شامل ماد ودیگرطوایف

وع رانسھ بھ وقشد. بھ نظرم نام ماد در میان کردان جذب شد شبیھ تحولی کھ در ف
  ) غلبھ کرد. Gaul» (ُگل«ک بر نام نپیوست کھ نام فرا

یان ایز متـوفیق وھبی می گوید پس از محوگشتن نام ماد بھ دقت نمی دانیم چھ موقع تم
نی ن کساکردان بھ معنی واقعی کلمھ، ھمانسان کھ بودند، وکرمانج ھا آغازگشت. نخستی

عمال نام می نامیدند. است» کرمانج«تگان را می خواندند، اسکان یاف» کرد «کھ خود را
  را خود این مردم تداوم بخشیدند.» کرمانج«

ما امی نامند، » کرمانج«، روستا نشینان امروزی را»مکری«و » سوران«در ایاالت 
. = رعیت) است Serf»(سرف«از نظرمردم طایفھ ای و شھرنشینان این نام بھ معنی 

را کھ  و مردم خانقین  کسانی» سنا«یعنی منطقھ ی اما مردم ایالت کردستاِن ایران 
خطاب می کنند. مردم » کرمانجی«را » ) گوران«درغرب وشمال می زیند(بھ جز 

ن این گورا سلیمانیھ و کرکوک این نام را از یادبرده اند ھرچند کھ اسکان یافتگان غیر
ش کرده را فرامو» کرمانج«ھا ھستند. کسانی کھ نام » کرمانج«ایاالت بی تردید ھمان 

عنای مکھ می تواند بھ می نامند مسکین؟) »(مسِکن«اند روستانشینان خود را (سرف) 
ند می دان» کرمانج«ساکنان روستا باشد.  بھ خصوص کردان شمال زاب برگ خود را 

گ ، شاعر بزر» مم و زین«می نامند.  مؤلف حماسھ ی » کرمانجی«و زبان خود را 
بھ  مانجی شمالی می نوشت و نام کرد و کرمانج را بستھکردی ، احمد خانی، بھ کر

  مورد و بھ جای ھم بھ کار می گرفت. احمد خانی می گوید: 
  مگذار خلق بگوید کردان

  بی معرفتند، بی اصل وبی بنیاد. 
  بیندیش، از عرب تا گرجیان
  !)یاین قلم است با نگاه بھ  زبان اصل ان.(ترجمھ از -این کرمانجیان اند شبیھ بُرج

.با ت بھ نام کردسپس توفیق وھبی می گوید نام کرمانج در سراسر کردستان جا باخ 
 عی و زبانی واژه ی کرمانج ارجاع می دھد بھ لھجھ یاتوجھ این دگرگونی اجتم

  بزرگی ازکردی. این لھجھ ی بزرگ کردی بھ چند گروه تقسیم می شود:
  کرمانجی شمالی، -١
  کری، سلیمانی،سنایی)،م – نوبی ( شمال سورانیکرمانجی ج -٢
  پُشِت کوھی). –کی ل -رمانشاھی(شامل کلھریک-٣

ھ مرز میان کرمانجی شمال و جنوبی بھ تقریب از انتھای جنوبی دریاچھ ی رضایی
  ن.ھ ی آ(=ارومیھ) تا نزدیکترین نقطھ ی بھ زاب بزرگ و در امتداد این رود تا دھان

بازگردد. از او » مک کنزی«خواھد بھ دراینجا توفیق وھبی پس از این مالحظات می 
درواقع تنھا داده و نشانھ ای کھ در ارتباط با کردان در ادبیات «نقل می کند کھ می گوید

باستان پیش از دوران خود می بینیم نوشتھ ھایی است کھ درآثار پولیبیوس،لوی و 
دو مورخ » ) اشاره دارند. Cyrtii» (ِکرتی«) یا  kvptioi» (کرتیوی «استرابو بھ 
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نخست آنان را فالخن اندازان لشگریان ماد و آسیای صغیر یاد می کنند، در حالی کھ 
بھ وضوح آنان را کوه نشینانی وحشی وصف می کند کھ در ماد و » استرابو«

ارمنستان و ھمچنین در ایران اند. بھ جز این یک استثناء ھمھ ی گواھیھای مثبت، 
ن ھمان نظری است کھ پروفسور مینورسکی آن را کردان را مردمی مادی می دانند. ای

  تأیید می کند. 
با » یکرتیو«و » کردوخوی«از این گذشتھ بھ باور توفیق وھبی محققان میان نامھای 

عنی ی» زنفونگ«پیوند برقرار کرده اند اما بر سر نام بھ کاربرده شده توسط » ُکرد«نام 
و » کردو«ین عقیده اند کھ اختالف نظر دارند. برخی  بر ا» کردوخوی«ھمان 

ی می دانند و برخی دیگر چنین نظری را نم» ُکرد«را شکلھای قدیم تر » ُکرتی«
از این  پذیرند. این ھا نکتھ ھای تازه ای نیستند کھ توقفیق وھبی برزبان می راند.

کھ » درایور«اختالف نظر آگاھیم و پیشتر نیز آنھا را آورده ایم. توفیق وھبی می گوید 
  .آورد  از اویاد کردیم فھرست درازی از نامھایی کھ ریشھ ی نام کرد ھستند میباال

وح ن در لاز این وراتر رفتھ و می نویسد نخستین نشانھ از کردان را می توا» درایور«
    ود.یاد می ش» ا -کرد«خشتی سومری از قرن سوم پیش از میالد دید کھ از سرزمین 

 ) را Kardaka» (کردکا«ه بھ این لوح کھ نام در اینجا با اشار» توفیق وھبی«
حول تتحول ھمین شکل اند. این » درایور«دربردارد می گوید ھمھ ی نامھای فھرست  

 را ھنگامی درمی یابد کھ شباھت یکی از ویژگیھایی کھ امروز لھجھ ھای مختلف
ن یکرمانجی را ازھم متمایز می کند،توجھ اش را جلب می کند. می گوید شکل آغاز

نَک)بوده است. این واژه در در دستھ ی لھجھ خا» (= اَک  -خان«، »خانھ«واژه ی 
ه ھای کرمانجی شمالی ، لھجھ ی سورانی و در گروه لھجھ ھای کرمانجی تبدیل شد

» و -خان«لھجھ ھای مکری و سلیمانی  آن را ). در xan- i» (= ی -خان«است بھ 
)xan- u (گ ِ–خان «بھ شکل » سنا«لھجھ ی می گویند در حالی کھ در) «xan- eg  (

 ارد :است کھ دومین تحول بھ شمار می رود. بدین ترتیب این واژه چنین تحولی را د
معتقد است کھ نمونھ ھای » وھبی«ی.  –و/خان  - گ / خان ِ- ک/ خان ِ–خانَک/ خان 

  می گوید:» وھبی«بسیار می توان آورد بھ خصوص در حالت اسم و صفت مفعولی. 
 ,-aka‘  ه ایرانی است کھ در اصل از ھندواروپایی برآمد –پسوند شناختھ شده ی ھندی

  است.
بھ رویکردی زبان شناختی توسل می » دکتر مک کنزی«می گوید » توفیق وھبی«

أثیر تتحت  جوید بھ جای آنکھ بھ تاریخ بپردازد اما نمی تواند بگوید ِکی و ُکجا کردی
تی بھ در جھت تقویت نظر خود داده ھای زبان شناخفارسی میانھ قرارگرفتھ است. او 

ود خنمی پسندد و خالف عقیده ی » وھبی«کار می بندد و روشی را بر می گزیند کھ 
مان ھآشکار بر این نظر است  کردان اعقاب مادھا ھستند. یعنی » وھبی«می داند . 

  نظر مینورسکی را دنبال می کند.
سد دکی از زبان مادی داریم، بھ نظر می رسپس می گوید گرچھ اطالعات ان» وھبی«

نچھ آایھ ی پیقیناً مادی زبان «لھجھ ی عمده ی اینان اوستایی بوده باشد. بعد می گوید 
تفق یز منن شناسان اکھ ما گروه شمال غربی زبانھای ایرانی می دانیم، بوده است، و زب

نین دی مدرن را چکر ناست در گروه شمال غربی. پیشگاما القول اند کھ کردی زبانی
  ادی.م –نام می برد: آرین، کردی قدیم و اوستایی 
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در اثبات نظر خود در ارتباط با اثر گذاری فارسی میانھ بر کردی » دکتر مک کنزی«
بردانشجویان زبانھای ایرانی شناختھ است. » وھبی«دو نکتھ می آورد کھ بھ عقیده ی 

چی در آغاز کلمات  بھ صورت قدیم است در فارسی،کردی و بلو  ‘Y‚ یکی تحول 
در حالی کھ در  لھجھ ی گورا نی کھ خصوصیات شمالی را نشان می     ‘J‚کنونی 

دھد، چنین تغییری بھ وقوع نمی پیوندد. اما آیا دکتر مک کنزی می تواند ھمین استدالل 
و تحول را در ارتباط با بلوچی و دیگر لھجھ ھای ایرانی نیز بھ کار بندد؟ گورانی کھ 
تصور می شود شکل قدیم را حفظ کرده است در یکی از لھجھ ھای خود یعنی اورامی 
چنین تحولی را بھ نمایش می گذارد. یک واژه  را نمونھ می آورد و می گوید واژه 

چند کلمھ ی دیگری کھ ھمین ». جشن«در فارسی   ٤٧{َجژن} (جھ ژ نھ),jazhn ‘ی
  تحول را نشان می دھند عبارتند از: 

- ,yama‘  جام«بھ معنی /«,yavan‘   /  جوان =,yatu‘ .جادو =  
می گوید اگر درست است کھ اورامی از فارسی قدیم وام گرفتھ » توفیق وھبی«سپس 

بھ جای آنکھ این تحول در خود لھجھ صورت گرفتھ باشد، بنابراین می توان ھمین 
» ج«کھ با  توضیح را در مورد کرمانجی و لھجھ ھای دیگر در ارتباط با واژگانی

اوستایی نیز بھ کاربست. پسانتر می گوید   ‘y,آغاز می شوند  بھ جای حرف آغازین 
-ko‘  / ku-ye     ku,/می بیند  مانند :   نشانھ ھایی درکلماتی از کرمانجی ‘y,از  
yay   ست. کلماتی مانند:   » کجا«کھ بھ ھمان معنای فارسی,ame‘ am-yay‘  : یا  

,aw‘/aw-yay   جا. از طرف دیگر در کرمانجی بقت دارند با فارسی :اینجا/آنمطا
:  بھ معنی جا بھ کار برده می شود ھمان سان کھ در فارسی کلمھ ی j‘<yay,شکل 
  جای.

نونی. از این امر نتیجھ ک ‚-w,قدیم است بھ  ‚-hw,نکتھ ی دوم دکتر مک کنزی تحول 
 ھ کردی نزدیکتر است بھمی گیرد کھ گورانی نزدیکتر است بھ بلوچی در حالی ک

  می گوید» وفیق وھبیت. «‚-xw,تبدیل شده است بھ  ‚-hw,فارسی بھ علت آنکھ 
 تصور نمی کنم از این منظر بتوان گفت کردی خویشاوندی خاصی دارد با فارسی.

ً ھمھ ی لھجھ ھای ایرانی از پامیر گرفتھ تا گیالن و کردستان در شم رب اِل غتقریبا
 ایی، وی،زازن ھمین تحول را پیوده اند. استثنا ھا عبارتند از گورانوھمچنین مرکز ایرا

ایِی اوست ‘vow,بلوچی  و یک واژه در لھجھ ی السگردی کھ این کلمھ عبات است از :
 ,hvafna‘  خواب/خوابیدن«بھ معنی«.  

ھمین شیوه را در گفتارش پی می گیرد و نمونھ ھای دیگری جھت » توفیق وھبی«
ھا در اینجا ضرورت ندارد. می خواستم نخود می آورد کھ ذکر ھمھ ی آتقویت استدالل 

نشان دھم. البتھ باید بگویم او را در آن » مک کنزی«دیدگاه اورا نسبت بھ نظریھ ی 
ھنگام نخستین کردی شناختھ ام کھ شھامت و در ضمن توانایی مقابلھ با یک کردشناس 

موقع کرسی استادی این رشتھ را  را داشتھ است کھ در آن» مک کنزی«برجستھ چون 
نیر در مدرسھ ی مطالعات شرقی لندن (= سواس) در اختیار داشتھ است. ھمھ ی 

را نمی توان بی چون و چرا موجھ دانست. در ھمین حال موقعی » وھبی«استداللھای 
را » مک کنزی«نمونھ ھای او مفھوم واقع می شوند کھ بتوانم استداللھا و نمونھ ھای 

                                                 
برد. سنندج . این ضبط را از دستور ھھ ورامی فاتح رحیمی گرفتھ ام کھ شیوه ی نگارش جاری سورانی را بھ کار می  ٤٧

  .٢۵٢.ص ١٣٨۶چاپ نخست. 
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تا اعتبار ھریک بر زبان شناسان روشن گردد. االن فرصت این کار را ندارم. بیاورم 
مھم طرح دو دیدگاه است. یکی تاریخی و دیگری زبان شناختی. مرحوم توفیق وھبی 
خواستھ از ھر دو بابت نظر مک کنزی را نقد کند. تردیددارم موفق بوده باشد. با این 

بھ نظر مینورسکی باوردارد کھ کردان را  حال در پایان گفتارش می گوید او ھمچنان
از تبار ماد می داند ومی گوید اگر بخواھیم این نظر مینورسکی را بھ گونھ ای دیگر 
عنوان کنیم : می گفتم(= وھبی) در حالی کھ نخستین کردان ھندوایرانی مادی نبوده 

استدالل از  نمی دانم اعتبار چنین نظری با این» اند،اما کردان امروزی مادی ھستند.
  نظر تحقیقات و ریشھ شناسی بھ کجا می انجامد؟

  ١٣٩٣اندیشھ 
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