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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 از کرمانشان تا بارزان

 های کهن جهانی کرماشان خاستگاه تمدن

 فريبرز مصاحبه بهزاد خالوندی از مجله فرهنگی با پروفسور
 شناس برجسته کورد ای جامعه همزه

 ولير نامه بزرگداشت گويش کلهری در هه ويژه

ولير  ايالم، خانقين، بغداد، ههبا حضور نخبگان کرماشان،   
 و سليمانی

 ١٣٨۶پاييز 

 

 

کرماشان را بيشتر به عنوان سرزمينی باستانی با آثار 
تاريخی بسيار کهن همچون کتيبه بيستون، مجسمه هرکول وطاق 

ايم که نامی از مردم اين  شناسند، کمتر شنيده بستان می
رهنگ و ف  منطقه و نواحی اطراف آن به عنوان پديدآورندگان

آيا به راستی مردم . تمدن باستانی ايران زمين برده شود
های فرهنگ ساز ايران زمين به دور  اين ناحيه از متن جريان

 بوده اند و جايگاه واقعی آنها در تاريخ همين مقدار است؟
متاسفانه کرماشان از نظر جايگاه تاريخی و فرهنگی حتی در 

. ناخته مانده استميان اين منطقه از غرب کشور نيز ناش
کرماشان دارای فرهنگ غنی کهن سال و بسيار متنوعی است که 

اين منطقه . اين غنی بودن فرهنگ دليل های گوناگونی دارد
های بزرگ و بسيار مهم بويژه زمانی کانون امپراطوری

امپراطور ساسانی يکی از . امپراطوری ساسانی بوده است
ريخ ايرانی است که حتی های تمام تا ترين امپراطوری فرهنگی

. با هخامشيتان با آن سابقه درخشان نيز قابل مقايسه نيست
ساسانيان کارهای فرهنگی بسيار زيادی انجام داده و به 
عنوان احياء کننده فرهنگ ايرانی در تاريخ ايران شناخته 

ام نکته جالبی که من هميشه به آن اشاره کرده. شده اند
که از ميان کوردها برخواسته  اين بوده که کريم خان زند
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ها  بود در فارس حکمرانی کرد و و ساسانيان که از فارس
حکومت . بودند، در اين منطلقه کوردنشين حکمرانی کردند

اش را در اين منطقه گذرانيد و در  ساسانی دوران شکوفايی
های فرهنگی بسيار زيادی انجام داده  اين ناحيه فعاليت

 به ماد امپراطوری کانون منطقه ينا ساسانيان از پيش. است
 مادها از قبل و بوده ايرانی امپراطوری اولين عنوان
 و بوده عيالم امپراطوری از بخشی منطقه اين نواحی بيشتر
 هايی تمدن و ميانرودان با پيوسته ناحيه اين مردمان
 به اشيائی نيز ها تازگی. است بوده ارتباط در بابل همانند

 بوده کاسيها تمدن به متعلق زياد احتمال به که آمده دست
 در ها کاسی که کرد دعاا توان می درستی به شواهد اين طبق و

 . اند زيسته هرسين و دينور دشت مرکزيت با منطقه اين

 

 از تر قديمی های دوران به متعلق باستانی آثار هرچند
 در نيز ساله هزار ده تا هشت قدمت با دره گنج ها، در کاسی
 اند بوده مهم نظر اين از ها کاسی ولی. اند شده کشف اينجا

 که اند کرده رهبری آنها را بابل امپراطوری دوم دوره که
 .است بوده بابل امپراطوری هایدوره ازشکوفاترين

 اين مردم که کنند می آشکار آمده دست به های خاکی زير
 تعاملی در بابل و النهرين بين يا ميانرودان با ناحيه
 در را گمش گيل نقش نمونه عنوان به اند، بوده مستقيم
 توجه با اند، کرده پيدا شده کشف های خاکی زير همين ميان
 اين که گفت توان می اطمينان با موجود تاريخی شواهد به

 . دارد ساله هزار ده و کهن بسيار تاريخی سرزمين،

 دشت با همراه پراو کوه که گويد می آلمانی شناس باستان يک
 نظر از است گرفته بر در را هرسين تا دينور از که مقابلش
 کوه و مرودشت همسنگ ايران پانصدساله و دوهزار تاريخ
 باالی بر پرسپوليس که بدانيم کافيست. شود می قلمداد رحمت
 تمدن تاريخ نظر از آنجا های کوه و گرفته قرار دشت مرو

 اين البته. هستند مهم بسيار هخامنشيان زمان در ايرانی
 از ولی. است ساله ٢۵٠٠ تاريخ در کرماشان جايگاه تنها
 بسيار جايگاه ناحيه اين ايران ساله ١٢٠٠٠ تاريخ نظر

 به مستقيم غير يا مستقيم صورت به زيرا. دارد مهمتری
 بابل و) آشور(های تمدن و عيالم تمدن ميانرودان، های تمدن
 حال در هميشه منطقه اين مردم. است داشته رابطه

. اند بوده جمعی های حرکت و مداوم تاثيرپذيری و تاثيرگذاری
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 های تمدن به متعلق مردم از بسياری بازماندگان بسا چه و
 يعنی؛ باشند کردن زندگی حال در اينجا در  ميانرودان
 پناه ناحيه اين های کوه به آشوری و بابلی اقوام نوادگان

 ام کرده کشف را نقشی تازگيها. اند داده حيات ادامه و برده
 جنوب کورد زنان به شبيه ای جامه با زنی تصوير حاوی که
 های ويژگی با پوششی که دارد آن از نشان تصوير اين. است
 به شبيه چيزی و ماشته و سربند شامل منطقه اين مردم پوشش
 وجود عيالم مردم تمدن عامی مردم ميان در ريسی نخ دوک

 کهن تمدن آن ياد با را ايالم استان تنها ما و است داشته
 شروع شوش از تمدن اين که حالی در. ايم کرده گذاری نام
 داشته دربر را خراسان شمال از بخشی و کرماشان تا شده
 . است

 با يافته پيوند را کوردها تاريخی پيشينه بسياری تاکنون
 فراتر بسيار شما ولی اند دانسته ماد اقوام و ها آريايی
 اين مردمان فرهنگی و تاريخی آفرينی نقش به قايل و رفته
 اين طرح با. هستيد آريايی ماقبل کهن های تمدن در منطقه
 فرا ای ريشه نيز کورد قوم که است طبيعی کامال  موضوع
 منطقه اين در تاثيرگذار های تمدن به وابسته و آريايی
 هايی زمان به کوردها تاريخی پيشينه آيا. يافت خواهد
 گردد؟ برمی ها آريايی ورود از تر کهن
 و دارند ها آرايی از فراتر بسيار ای پيشينه کوردها بله

 هرچند. ماست کهن فرهنگ از بخشی تنها دوران آن تاريخ
 اروپايی و هند زبان از ای شاخه و آريايی زبان کوردی زبان
 های حوزه در که نيست معنا اين به امر اين ولی. است

. باشد ها آريايی به متعلق کورد قوم چيز همه ديگر فرهنگی
 به آرايی نشين کوچ اقوام ورود از قبل که نبريم ازياد
 آشوری و بابلی کاسی، عيالمی، همانند؛ های تمدن منطقه اين
 کتيبه در ور فره نقش نمونه عنوان به. اند داشته وجو

 که هرچند يافت توان می هم بابل های نقش در را داريوش
 اينجا در و است يکی ايده ولی. دارند فرق هم با مقداری

 که دارد آن از نشان اينها. است شده روبرو تغيراتی با
 اقوام و هاست آرايی زمان از تر کهن خيلی ديار اين تاريخ
 به دوباره تغييراتی با را ناحيه اين فرهنگی مظاهر بعدی
 آبرسانی سيستم شامل کوردها ما مادی فرهنگ. اند گرفته کار
 ٢۵٠٠ از بيش ديگر بسيار های نمونه و کشاورزی های شکل و

 به کوردنشين مناطق زمين ايران تاريخ در. دارد قدمت سال
 ده از بيش قدمتی و بوده ميانرودان تمدن با مستقيم صورت
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 و تاريخی هويت ما متاسفانه. هستند برخوردار هزارسال
 تاريخ روی بر تنها و گرفته ناديده را خودمان فرهنگی
 سال هزار ده از بيش که حالی در. داريم تاکيد ساله ٢۵٠٠
 باستان های يافته برخی به توجه با حتی و تمدن تاريخ
 فرودهايی و فراز. داريم ساله هزار دوازده تمدنی شناسی
 برابر در آمده وجود به مغول و ترک اقوام هجوم با که نيز

 . شود می محسوب کوچکی بخش زمين ايران ساله هزار ده تاريخ

 در کوردی هويت با منطقه اين مردم فرهنگی تعامل نحوه
 از و بوده صورت چه به زمين ايران باستانی های امپراطوری

 اند؟ بوده برخوردار زمان آن در فرهنگی جايگاه چه
 تاريخ در کورد نام با بخواهيم اگر را منطقه اين مردم
 به قديم در و نداشته باشد قدمتی زياد شايد کنيم جستجو
. است نيامده ميان به چندانی سخن آنها از کورد اسم

 در که است مغول ی دوره به مربوط موجود گزارش ترين قديمی
 هرسين، همانند شهرهايی با همراه کوردستان نام گزارش اين

 همدان بهار شهر آن کانون و است آمده دينور و قرمسين
 کوردستان اسم به بار اولين برای بخش اين و است بوده

 کورد قوم حضور عدم معنی به اين البته. است شده شناخته
 قوم ديدگاه از که داشت نظر در بايد. نيست مغول دوره در

 است تغيير حال در هميشه هويت کننده تعيين های عامل شناسی
 در. اند کرده می حمل خود بر را گوناگون های اسم مردم اين و

 های کوه از بخشی در که است آمده مغول به مربوط گزارش
 ولی. است داشته وجود کوردستان اسم به ايالتی ايران غربی
 و اند زيسته می ناحيه همين در مردم اين هم زمان اين قبل
 بعدها و ميانرودان های تمدن عيالم، کاسی، های تمدن از بخشی
 را آنها و بوده ساسانيان مهمتر همه از و اشکانی ماد،
 در. شود می محسوب ها تمدن آن وارث و داده قرار تاثير تحت

 به کنونی شکل به کوردی زبان حفظ از جدای ما کنونی فرهنگ
 بخش در آريايی و اروپايی و هند زبان از بخشی عنوان
 آفرين فرهنگ های تمدن آن دار ميراث مادی غير و مادی فرهنگ
 ايرانی کهن های تمدن در  رايج های فرهنگ بسياری و هستيم

 . يافت توان می کوردها ميان در تنها امروزه را
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 هويت تعيين های عامل شناسی قوم ديدگاه از که کرديد عنوان
 تاثير های عامل تفسير اين با هستند تغيير حال در هميشه
 منطقه اين در ساکن مردمان جمعی هويت گيری شکل بر گذار
 دانيد؟ می ها کدام را کورد تاريخی نام با
 بلکه،  گيرد نمی شکل سادگی به هيچگاه جمعی هويت يک

 ها عامل اين جمله از. هستند دخيل آن در مختلفی های عامل
 و تاريخ اقتصاد، طبيعی، زيستگاه مشترک، زبان به توان می

 .کرد اشاره سياست

 به يا و منطقه اين کوردهای هويت که هايی عامل آن درون در
 و ها زبان لک ها، زبان هورامی همانند جنوب کوردهای عبارتی

 خاستگاه عامل به توان می سازد، می را ها زبان کلهر يا
 اينها که است اين سر بر بحث زيرا. کرد اشاره سرزمينی
 دارد وجود اين احتمال و دارند يکسانی سرزمينی خاستگاه

 کلهری گويش وحتی لکی گويش خصوص به منطقه اين های گويش که
 صفويه زمان در آنها گوشوران و دارد کرمانجی ريشه اصل در
 از امروزی کرماشان نواحی در .اند کرده مهاجرت اينجا به
 کوردی های گويش و است داشه وجود گورانی شکل به گويشی قبل
 ای آميزه ايالمی و کلهری و لکی های گويش همانند امروز رايج
 اينجا در که قبال  مردمی و نشين کوچ مهاجران گويش از
 واژه دو گويد می شناس زبان مکنزی. باشد می اند، زيسته می
 و دارد کاربرد جنوب های سوران زبان در که "گه"  و" که"

 رواج مناطقی در برند، نمی کار به را آن شمال های سوران
 را تاثير اين و اند بوده ارتباط در ها گوران با که يافته

 ها سنندجی سورانی در حتی را تاثير. اند پذيرفته آنها از
 که چند هر. برند می کار به را" گه" هم آنها. بينم می هم

 حتی و کلهری -ای سنه و جافی – جنوب سوران های ويژگی
تاثير  اين اما. است داده قرار تاثير تحت را هورامی

در . (خورد می چشم به کمتر لکی در گورانیزبان  )ويژه(
بسيار نزديک حاليکه از ديگر نظرها، لکی به زبان گورانی 

 ) شودمی

 و" که" که امر اين دليل )درست نباشد اگر بپنداريم(شايد 
 در گورانی گويش تاتير و نشده لکی گويش وارد"  گه" يا
 مناطق از لکها بودن دور دليل به خورد می چشم به کمتر لکی
 زبان نيز مدتی گورانی گويش.  است بوده گورانی نفوذ تحت

 ها اردالن حکومت از تر قبل خيلی و است بوده ها اردالن حکومت
 شده سروده گورانی گويش به دينوری پريشان مال شعر ديوان
 به او شعرهای در گری حروفی تمايالت به توجه با که. است
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 اين که است زيسته می مغول دوران در شاعر اين زياد احتمال
. است بوده منطقه اين به لک قبايل ورود از قبل زمان
 در لک نام به هايی قوم در دارد وجود تاريخی های گزارش
 شاهوردی خان حسين از پشتيبانی برای صفوی عباس شاه زمان
 تاريخ در. بودند شده فرستاده ناحيه آن به لرستان والی

 ها ايل اين مهاجرت از بعد و صفويه اواخر در که شرفنامه
 عنوان به را ها لک است شده نوشته عباس شاه زمان در

 هم را کلهر جاهايی در حتی و کند می معرفی ايران کوردهای
 و لک از آنجا شرفنامه در. اند آورده حساب به ها لک جزء
 زند شايد که باورم اين بر من و است شده برده نام زند
 صفت به که اين خاطر به و باشد بوده ها لک تمام اسم

 عنوان زند لک را زند صدهزار است بوده مشهور صدهزار
 لک واقع در و نفره صدهزار زندهای يعنی زند لک و اند کرده
 همين به نيز مختلف های زبان در که است صدهزار معنای به

 . است معنا

 و ها لک سرزمينی خاستگاه به توجه با که دارم اعتقاد من
 امروزين گويش است بوده زبان کرمانجی مناطق از که کلهرها
 عنوان به. است گورانی و کرمانجی گويش از ای آميزه آنها
 حضور هم کرکوکی يا باجالئی ها ايل ناحيه اين در نمونه
 آقای که وندها شيخ با و اند آمده کرکوک از که دارند
 هايی باجالن. اند آمده شيخان منطقه از دارد اعتقاد کشاورز

 از را خود هستند دشت ماهی و لرستان ساکن امروزه که
 از هايی رگه هم هنوز و دانند می شمال های زبان کرمانجی
 . دارد وجود آنها گويش در کرمانجی

 زيستگاه عامل کوردها، هويت تعيين در ديگر مهم عامل
 فرهنگی زيستگاه حال عين در ما طبيعی زيستگاه. است طبيعی

. هستيم ساسانی تمدن همه دار ميراث ما و است بوده نيز ما
 بوده تيسفون تا ناحيه اين از ساسانی تمدن کانون هرچند
. است گرفته دربرمی را کرکوک تا سرزمينی  لحاظ به ولی است
 زيستگاه و کنند، می زندگی منطقه اين در که مردمی اين و

 ساسانی فرهنگی زيستگاه وارث است، ناحيه اين طبيعيشان
 اين مردمان ميان در االن که هايی آيين از بسياری. هستند
 باستانی تمدن از آشکاری بسيار های نشانه دارد وجود ناحيه
 تمدن وارث زياد بسيار حد تا کوردها و دارند ايران
 . هستند ساسانی
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 بر تاثيری چه مهاجم اقوام هجوم همانند بيرونی های عامل
 کوردها بويژی ايرانی اقوام هويت کننده تعيين های عامل
 اند؟ نهاده برجای
 از که اقوامی بويژه ايران به نشينکوچ اقوام  هجوم

 و اند آورده هجوم اينجا به ترکمنستان و مغولستان
 بر بسياری تاثير اند، داده تشکيل را پادشاهی های خاندان
 ميان در – هويت کننده تعيين اقتصادی عامل -  معيشت شيوه

. است داشته ويژه صورت به کوردها و کلی صورت به ايرانيان
 بحث زياد آن درباره که دارم باره اين در ای نظريه من

 اين سر بر بحث نظريه اين در. است مانده ناشناخته و نشده
 و ها هجوم اثر بر که هايی ويرانی و ها ناامنی اين که است

 که گشته سبب آمده وجود به ها مغول و  ترک اقوام کشتارهای
 کرده فرار خود بومی زيستگاه از بومی مردم از زيادی عده
برخی (. آيد پديد تغييراتی آنها توليد روش در نتيجه در و

 عنوان به بختياری ايل که )مانند پلن هول بر آنند
 نشين، يکجا اصل در ايران ايلی کنفدراسيون بزرگترين
 به مجبور ها هجوم اين سبب به و اند بوده شهرنشين و کشاورز

 معيشت شيوه تغيير و نشينی کوچ زندگی به آوردن روی
 .اند شده

 صورت به داشته رواج نشينی کوچ از صورتی اگر ايران در
 جمعيتی های حرکت و. است بوده محدود خيلی های نشينی کوچ

 گرفته انجام مشخص هوايی و آب اقليم همين درون در بيشتر
 خارج های کوچ و اند رفته ديگر بخشی به زاگرس بخش يک از و
 . است پذيرفته صورت ندرت به زاگرس از

 داند می مهم بسيار را هوايی و آب های داده شرايط هول پالن
 .داريم افقی و عمودی مهاجرت شکل نوع دو دارد اعتقاد و

 های چراگاه به و اند داشته افقی کوچ مغول و ترک های ايل
 عمودی، کوچ شيوه در اما. اند گشته بازمی کمتر خود قبلی
 اند برگرفته درمی را آن ها کوه که ای محدوده يک درون در کوچ
 ديگر گوشه به ای گوشه از و باالتر ارتفاعات به ها دشت از

 دور زياد خود منطقه از نشينان کوچ و شده می انجام
 .اند شده نمی
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 چه به کوردها ويژه به و ايران در بومی نشتی کوچ شيوه
 بوده صورت چه به آنها تحرک نحوه و گرفته می انجام شکلی
 است؟
 صورت به و شيوه يک به کوردی و ايرانی بومی نشينی کوچ
 آب مناسب های داده از که معينی های سرزمين در عمودی کوچ
 بوده برخوردار ها انسان معاش امرار و زيست برای هوايی و

 در که ايم داشته متحرک کشاورزان ما. است شده می انجام
 برخوردار دامداری و کشاورزی زمين مقداری از  دره داخل
 های سرزمين در معينی جای به تابستان فصل در و. اند بوده

 و کشاورزی فعاليت ادامه به نيز آنجا در و رفته بلندتر
 به نشينی کوچ در عبارتی به. اند پرداخته می خويش دامداری

 به هم به نزديک منطقه دو بين کشاورزان ايران، بومی شيوه
 خود به ها منطقه اين و. اند کرده می رفت و آمد ثابت صورت
 در هم هنوز آن های  نمونه که است داشته تعلق آنها

 .شود می ديده وفور به کوردنشين های سرزمين

 گذار تاثير ايرانی کوچ شيوه آمدن پديد در عواملی چه
 اند؟ بوده
 کشاورزان ويا نداشته وجود کافی اندازه به زمين ها دشت در

 هنگام به کشاورزان. اند نداشته را ها زمين گسترش توانايی
 ييالقی زيستگاه در کشاورزی نبودن ميسر و هوا شدن گرم

 های کوه در معينی های جايگاه سمت به های خويش دام با همراه
 به دام پرورش با همراه آنجا در و اند رفته می مجاور

 به دوباره  هوا شدن باسرد سپس و. اند پرداختهمی کشاورزی
 کننده تعيين عامل.  اند شده می سرازير تر پست های سرزمين

 کم زمين هوايی، و آب های داده نشينی کوچ شيوه اين
 اکثر بودن هوای و آب دو و بودن کوهستانی کشاورزی،
 کرماشان سرزمين. است بوده منطقه اين بومی های زيستگاه
 گذشته در و بوده متفاوت هوايی و آب اقليم چندين دارای
 داشته رواج اينجا در  ايرانی نشينی کوچ از کاملی نمونه
 بوده نشينی کوچ ايرانی و طبيعی شکل زيست شيوه اين. است
 آمد می پديد ايرانی کوچ شيوه در بعدها که تغييری و است
 ترک و مغول قبايل هجوم همچون خارجی عوامل تاثير تحت
 هيچ ايران در ما. ندارد ايرانی خاستگاه گونه هيچ و بوده
 نشينی کوچ شيوه اين تعريف برای کوردی و فارسی واژه گونه
 عدم از نشان اين و نداريم سراغ ايرانی غير سبک به جديد
 . دهد می زمين ايران گذشته در زندگی شيوه اين وجود
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 نامگذاری برای که است ترکی و مغولی ای واژه" ايل واژه
 واژه با و است شده گرفته کار به جديد زندگی شيوه اين
 واقع در. دارد عربی آشکار ريشه"  عشيره" و" عشاير"

 و ايرانی نشينی کوچ محدود شيوه از برخوردار کشاورزان
 بقای برای که اند شده مجبور زمين ايران يکجانشين جمعيت
 .بياورند روی )افقی( شيوه به نشينی کوچ به خويش

 را پيامدهايی چه کوردها زندگی شيوه در اجباری تغيير اين
 و اجتماعی فرهنگ بر تاثيرهايی چه و داشته دنبال به

 است؟ گذاشته جای بر را آنها اقتصادی
 )افقی( نشينی کوچ شيوه به ايرانيان اجباری آوردن روی من
 و اقتصادی ايستايی در عامل ترين مهم عنوان به را

 روی شک بدون دانم، می کوردها طبع به و ايران اجتماعی
 از پس ايلی نشينی کوچ به آنها گسترده و اجباری آوردن
 های عامل مهمترين از يکی ناترک و ها مغول (...) حمله

 درباره من. است بوده کوردها واقتصاد فرهنگ بر تاثيرگذار
 های جنبش تا گرفته ها کولی از ام کرده تحقيق که موضوعی هر

 حادثه اين مخرب تاثيرات از نشانی زمين ايران اجتماعی
 نقش معيشتی های شيوه و تغييرات اين. ام يافته تاريخی  شوم

 در. است کرده بازی ايران ماندگی عقب در مهمی بسيار
 های نشين کوچ و گشته تکرار بارها تاريخ متوالی قرن چندين
 و اند نموده يکسان خاک با سپس و اشغال را ايران بيگانه

 بازسازی به دست نو از روزی نو از روز هربار ايرانيان
 .اند زده خويش تمدن

 تنها اگر که گويد می اروپايی شناس تاريخ محققان از بويل
 تاريخ کل، بودند شده غربی اروپای خاک وارد ها مغول يکبار
 و (...)ها هجوم آن اگر يعنی .شد می دگرگونی دچار جهان

 بار يک تنها افتاد اتفاق ما برای بار چندين که فجايعی
. شد می دگرگونی دچار جهان تاريخ آمد می ها اروپايی سر بر

 فوت دليل به ولی رفتند پيش هم لهستان تا ها مغول البته
 کهن سنت يک طبق زيرا. شدند بازگشت مجبوربه مغول خان

 در ها شاهزاده تمام بايد مغول خان تدفين هنگام به مغولی
 به که مغول تاخته پيش لشکر. کردند می شرکت او خاكسپاری

 غربی اروپای ازاشغال شد مجبور بود، رسيده لهستان مرز
 آنها برای مشابهی تاريخی شرايط آن از بعد و شود منصرف
 مهيا غربی اروپای به دوباره ای حمله برای که نيامد پيش
 ها، ناامنی آن. بود ها اروپايی شانسی خوش از اين و. شوند

 زمين ايران در مکرر صورت به که هايی خونريزی و کشتارها
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 تكاملي سير افتاد می اتفاق اروپا در بار اگريک گرفت صورت
 .انداخت می عقب به را آنها پيشرفت و کرد می عوض را اروپا

 و گسترده های هجوم اين وجود با که رسد می نظر به و
 در معيشتی،  های شيوه در تغييرات آمدن پديد و وحشيانه

 و نشده خودباختگی دچار چندان کورد قوم فرهنگ حوزه
 به است کرده حفظ را خويش فرهنگی های ميراث از بسياری
 نامند می پژوهشگران بهشت را ناحيه اين امروزه که ای گونه

 های حوزه در را ديگری های نمونه راحتی به توان می هنوز و
 يافت، هورامان همانند مختلف مناطق در موسيقی و فولکلور

 عواملی درچه کوردها ميان در کهن های فرهنگ ماندگاری راز
 است؟ نهفته
 فرهنگ و آمده وجود به فرهنگ حوزه در تغييراتی شک بدون
 صورت ها هجوم اين هنوز که دورتر های گذشته در قوم اين

 زمينه در اما است، بوده حال تراز غنی بسيار بود نگرفته
 در گذشته فرهنگی های ميراث از بسياری ماندگاری های دليل
 هوايی و آب جغرافيايی، شرايط به توان می کورد، قوم ميان

 نقش که کرد اشاره کوردها زيستگاه بودن کوهستانی و
 کمتر کوردها که شده باعث ها ويژگی اين و داشته بازدارنده

 از بهتر حال عين در و کنند پيدا آميختگی مهاجم اقوام با
 فرهنگی عنصرهای از برخی حفظ به قادر ايرانی اقوام ديگر
 دور، چندان نه گذشته در همچنين. شوند مدت دراز در خود

 االن که است بوده وسيعی های ازجنگل پوشيده کوردها زيستگاه
 هوای و آب شرايط و سرد بسيار سرمای. اند رفته ميان از
 نگه کوچکتر صورت به را هاگروه که بوده صورتی به نيز

 تنوع باعث کوردی اجتماعات داشتن نگه کوچک اين و داشته
 های راه بودن دشوار. است شده منطقه اين در فرهنگی
 تنوع ديگر قومی های گروه با نکردن پيدا آميرش و ارتباطی
 و است آورده وجود به کوردها درون در را زيادی فرهنگی
 در غيرمادی فرهنگ و مادی فرهنگ و ها فرهنگ و ها گويش تنوع
 فرهنگی ميراث و بوده نظير کم خاورميانه از ناحيه اين
 .است ارزشمند و وسيع بسيار کوردها توسط شده حفظ
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 اجتناب هدف با خود طبيعی های ويژگی از کوردها گيری بهره
 به خويش فرهنگ حفظ و مهاجم اقوام با فرهنگی تداخل از

 به توجه با کوردها چرا اما است، بوده هوشمندانه نوعی
 های ويژگی اين از باال رزمی توان و شجاعت از برخورداری

 از حفاظت و مهاجم اقوام شکست برای جغرافيايی و طبيعی
 اند؟ نکرده استفاده خود شهری تمدن و مادی فرهنگ
 که کنم می مطرح را مسئله اين من پرسش اين به پاسخ برای
 از برخورداری وجود با شناسی جامعه لحاظ به کوردها چرا
 اند، کرده بازی زمان آن تاريخدر  کوچکی نقش، نظامی قدرت

 يا و کرده مقاومت هاهجوم اين برابر در اند نتوانسته
 و نشده ور حمله ديگر های سرزمين به ها مغول همانند اينکه

 . اند نکرده ايجاد جهانی امپراطوری

 و داده قرار گمانه يک با را موضوع اين بارت فردريک
 تشکيل از که هايی عامل ترين مهم از يکی است معتقد

 سازمان و ساختار کرده جلوگيری ايلی بزرگ های کنفدراسيون
 گروهی درون ازدواج مبنای بر که بوده کوردها اجتماعی
 با بزرگ های ايل از خيلی گذشته در. است بوده استوار
 به است آمده می وجود به ازدواج مبنای بر ای رابطه و پيوند
 يک رئيس پسر با ايل يک رئيس دختر ازدواج نمونه عنوان
 شدهمی هم به ايل دو اين پيوستن هم به باعث ديگر ايل

 فردريک. اند داده می را بزرگتر ايلی کنفدراسيون يک وتشکيل
 که اجتماعی سازمان اين و روشن نوع اين که گويد می بارت
 کورد ايل که شده سبب بوده گروهی درون  ازدواج بر مبنی
 يک تشکيل به موفق وقت هيچ و بماند باقی کوچک هميشه

 جهان توانايی ها مغول همچون و نشده بزرگی کنفدراسيون
 اين البته که؛ است نکرده پيدا را کشورگشايی و گشايی
 .است قبول قابل داليل از يکی تنها

 با کورد مردم همين ميان از زند خان کريم بعدها البته 
 رسيد قدرت به کورد قبايل از بزرگ اتحاديه يک تشکيل
 نکرد؟ رفتار مغولها همانند هيچگاه

 طبق اند رسيده حکومت به ايرانی قوم هم گاه هر اتفاقا  بله
 لک زندی کوردهای از خان کريم اند کرده رفتار ايرانی سنت
 تاريخ در کوردها ميان در قوم تنها زندها و بود زبان
 سياسی نقش ايلی خاستگاه وجود با که هستند زمين ايران

  سلجوقيان و ها مغول خالف بر و اند کرده بازی  افتخارآميزی
؛ ندا داده تشکيل عادالنه بيش و کم حکومت يک ترکان ديگر و
. شود می ياد نيکی به خان کريم از امروزه که ای گونه به
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 خاستگاهش که صليبی های جنگ بزرگ سردار ايوبی الدين صالح
 به ترکها حمايت با بيشتر است شمال کوردهای ميان از

 های ايل کامل حمايت با خان کريم که حالی در رسيد حکومت
 و. گيرد دست به را ايران حکومت توانست کوردها ديگر و لک
 ١۴٠٠ دوران در ايرانی بومی حکومت يک های نمونه معدود از
 آل و زنديه حکومت دو ما. است ايران غرب در گذشته سال
 که ايم داشته ايرانی خاستگاه با غربی ايران در را بويه
 هم را سامانيان ما شرقی ايران در البته. اند بوده بومی
 هايی پرده ميان را هاحكومت اين مينورسکی والديمير. داريم

 های حکومت از هايی سلسله ميان در بومی های حکومت از
 اينجاست جالب نکته. کند می توصيف سرزمين اين در بيگانه

 خان کريم اند، کرده می حکومت ايرانی شيوه به اينها که
 هایخانه از که موسيقی نواهای به بام پشت روی بر زند
 زيستن شاد دغدغه و داده می فرا گوش خواسته می بر مردم
 فرهنگی رويکرد همانند درست. است داشته سر در را مردم
 که بود دريافته خان زمين، کريم ايران باستان های حکومت
 .باشد خويش رعايای وكيلو  کند پيشه بودن عادل بايد

 زمينه در زيادی تنوع از خود ميان در که چند هر کوردها
 های ويژگی از ولی، برخوردارند رسوم و آداب و آيين گويش،
 های ويژگی لحاظ به و برند می بهره نيز مشترکی فرهنگی
 و هاگوران با هالک و کلهرها ميان چندانی تفاوت فرهنگی

 و زيستگاه گستردگی به توجه با شود نمی ديده ها سوران حتی
 فرهنگی بسيار نزديکی بر عواملی چه اجتماعات پراکندگی

 اند؟ بوده تاثيرگذار کوردها ميان
 هوای و آب و جغرافيايی های داده شناسی جامعه لحاظ از
 يعی. دهند می پرورش مادی غير و مادی فرهنگ از معينی شكل
 تقريبا  کنند می زندگی کوهستانها در که مردمانی همه

 آنها بر بسياری تاثير محيط و دارند هم با هايی شباهت
 حدودی تا کوهستان مردم نمونه عنوان به. است گذاشته
 را فرهنگی های اشتراک ميزان البته. هستند دلير و جنگجو

 مادی فرهنگ در توان می را آن و سنجيد توان نمی راحتی به
 آنها توسط شده کارگرفته به ابزارهای که ديد مردم

 در هوايی و آب و جغرافيايی شرايط تاثير تحت مستقيم،
" فرهنگ". است موثر بسيار مادی غير و مادی فرهنگ آفرينش

 به منحصر تنها است ممکن ژورناليستی )عام و(نظر از 
 شناسی جامعه نظر از اما باشد، ها آيين و رسم و موسيقی
 فرهنگ ديدگاه اين از. گيرد می بر در را چيز همه فرهنگ
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 و آداب و موسيقی صنعت، سياست، معماری، اقتصاد، شامل؛
 . شود می رسوم

 اينجا کوردهای به منحصر تنها فرهنگی اشتراکات اين البته
 شمال همانند مناطقی به پيش هاسال که آنهايی و نيست

 چندين گذشت وجود با اند، شده كوچانده كالردشت و خراسان
 ندارند اينجا کوردهای با چندانی فرهنگی تفاوت هنوز نسل
 .اند کرده حفظ را خويش فرهنگ جالبی بسيار گونه به و

 کوردهايی از خيلی نيست قديمی هم چندان مهاجرت اين البته
 زندگی کالردشت و منجيل همانند ايران شمالی نواحی در که
 و اند شده کوچانده منطقه اين از که هستند کسانی کنند می
 آن ولی هستند، يارسان آيين پيروان از آنها از برخی حتی
 به، است  مانده ماندگار تاحدودی که فرهنگی های گی ويژه
 قاجار دوره...) ( در که هاست مهاجرت اين نبودن قديم دليل
 شمالی نواحی به شده کوچانده کوردهای اين است، داده روی
 گذار تاثير ناحيه آن رويدادهای در حال به تا زمان آن از

 مهمی بسيار نقش هرسين جنگل مردم مهاجر جنبش در اند، بوده
 هرسينی جنگل جنبش نظامی نيروهای بيشتر و اند کرده بازی
 تاريخ در که بود هرسينی قربان خالو اينها رئيس و بودند
 اينها. است شده  ابراز منفی های ديدگاه او دربارهبرخی 
 شرايطی بعد و کردند می کار نواحی آن در که بودند افرادی

 ياران حلقه در و شده جنگل جنبش وارد که آمد وجود به
 سمت به قربان خالو و گرفتند قرار خان کوچک ميزا

 هایمنطقه در شمال از غير به. رسيد آنها نظامی فرماندهی
 سکونت کوردها بلوچستان و کرمان قزوين، خراسان، شمال
 به تا صفويه زمان از تبعيدی کوردهای قوچان در. دارند
 )داده شدند( سکونت هاازبک حمله از خاطرجلوگيری به حال
 و کلهر از هايی طايفه آنجا در و هستند زبان کرمانجی که
 فراموش را خويش هويت هنوز که خورند می چشم به نيز لک

 . اند نکرده

 توسط فرهنگی و قومی اصالت حفظ برای هايی دليل چه
 با آنها چرا و است؟ داشته وجود شده کوچانده کوردهای

 مادری فرهنگ به هنوز اخير سده سازی مدرن موج به توجه
 اند؟ مانده پايبند خويش
 قوم يک از هايی اقليت که هنگامی اقليت، شناسی جامعه در
 بر زيادی پافشاری گيرند، می قرار ديگر اکثريت يک ميان در
 نگهداری در و دارند خويش فرهنگی های جلوه از بعضی حفظ

 اروپا در نمونه عنوان به. هستند کوشا بسيار خويش فرهنگ
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-ترک از پررنگتری بسيار ترکی های گرايش آلمان مقيم های ترک
 بودن ترک بر آنها از بيشتر خيلی و دارند ترکيه ساکن های
 آنها بودن اقليت دليل به امر اين و دارند، تاکيد خود
 همين نيز نشين کورد مناطق از دور کوردهای مورد در. است
 کوردی فرهنگ که هست احتمال اين البته. دارد وجود حالت
 آينده های نسل و برودميان  از آرامی به آنها ميان در

 . باشند نداشته خويش بومی فرهنگ به توجهی زياد

 کوردی فرهنگ های جذابيت و بسيار غنای که رسد می نظر به و
 جاهای و شمال کوردهای های انگيزه حفظ در سزايی به تاثير
 است؟ داشته ديگر
. است بکر و غنی بسيار کوردها شفاهی فرهنگ و عامه فرهنگ

 کهن هايیگنجينه به مردم اين عامه فرهنگ ميان در ما
 از که خوريم می بر نيز سياچمانه يا و مور هوره، همانند
 ميراثی اين و خيزدمی بر سال هزار چند های تمدن بوی آنها
. يافت توان نمی را آن همانند دنيا کجای هيچ در که است

 داستان غالب در هایاسطوره ما فولکور فرهنگ در امروزه
 کامل صورت به آن در را آفرينش جريان حتی که دارد رواج
 نوشتن به توان می نمونه عنوان به. اند داده توضيح

 درک نام به آقايی توسط عامه فرهنگ ميان در رايج داستانی
 داستانی. کرد اشاره انگليسی شناس باستان يک برای وندی
 و طلوع کتاب که" زنر" شناس دين دانشمند بعد مدتی که

 آن به است شده ترجمه فارسی به او گری زرتشتی غروب
 داستان واقع در وندی درک که يابد می در و خورد برمی

 را ايران ساله چندهزار تاريخ و مغانی های دوره در آفرينش
 تحرير رشته به را مانده پايدار ايرانی فرهنگ در هنوز که

 از که وندی درک آقای داستان اين اکنون. است درآورده
 در اعتماد قابل منابع از يکی به تبديل بود شنيده پدرش
 به آن درباره کتابی که گشته تمدن تاريخ و شناسی دين

 . است شده ترجمه فارسی

 کرده تبين چگونه را طبيعت آغاز و چيست قصه اين مضنون
 است؟
 و باستان ايران فلسفی گرانی گانه دو آن به قصه مضنون
 شاکله و گردد می اهورايی بر و اهريمی نيروهای بين تضاد

 اعتقادی و عرفانی و فلسفی کامال  های ويژگی از داستان
 و شده نوشته پيش سال پنجاه در داستان اين. است برخوردار

 و اند نوشته آن درباره متعددی مقاالت اخير قرن نيم در
 موسيقی های زمينه در البته. کنند می کار آن روی هم هنوز
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که   خوريم برمی نيز هورهاز  ديگری های نمونه به ما نيز
 .اند بوده آيينی کارکردهای دارای و باستانی بسيار

 های سروده زرتشتی مغان که است روايت اينگونه هوره درباره
 .اند خوانده می آن غالب در را خود
 کارگيری به زمان از پيش خيلی به مربوط هوره قدمت شايد
 ديگری قديمی و ويژه های موسيقی کوردها. باشد ها مغ توسط
 به. شود نمی ديده ديگری ايرانی قوم ميان در که دارند هم

 همراه که کرد اشاره چمری موسيقی به توان می نمونه عنوان
 فرهنگ  از عظيمی بخش، خود به مخصوص های آيين و مراسم با

 موسيقی  همپايه و همتراز يا و. دهد می تشکيل را کوردی
 هيچ در شوند می بيان زيبايی شيوه با که سياچمانه و مور
 .بافت توان نمی ديگری جای

 بخشهايی سياه تخته فيلم در مخملباف سميرا خانم پيش چندی
 تن موهای آن شنيدن با که بود گنجانده را مور موسيقی از

 و غم نهايت که است موسيقی از نوعی مور. شد می سيخ انسان
 تواننمی را آن از بيش وغمی. يافت توان می آن در را اندوه
 پيدا تکامل تا کشيده طول ها قرن ها گنجينه اين. شد متصور
 حفظ بايد که است بهايی گران بسيار ميراث و. اند کرده
 .شوند

 ما باختگی خود از خاطر به گذشته سال چند در متاسفانه 
 را گرانبها ميراث اين از بزرگی بخش مدرن دنيای برابر در
 را خاصی چيز اينکه بدون.  داديم دست از راحتی به

 کنار باره يک به برای  منطقی دليل هيچ. کنيم آن جايگرين
 هيچ ما سنتی فرهنگ و نداشته وجود کهن ميراث اين نهاد
 هيچ به بودن مدرن الزمه. است نداشته مدرنيسم با ضديتی
 حفظ من منظور البته. نيست خويش هويت فراموشی وجه

 را خود فرهنگ که دارم اعتقاد بلکه. نيست غلط های فرهنگ
 کوردی و فرهنگ ايرانی هم ای عده متاسفانه. کرد حفظ بايد

 مايه را غربی فرهنگ فراگيری و شمارند می بد و را نازل
 از بخشی برانگيز تاسف بدعت اين پندارند و می خويش مباحات
 رواج شدت به و  گشته ايرانيان ما روانشناسی های ويژگی
 چيز همه ما که شده باعث خودباختگی اين و است کرده پيدا
 .  بگذاريم کنار يکباره به را

 در را ای زنانه و مردانه های لباس تصوير ام کودکی از من
 همتا بی ای جلوه و نمود می رويايی و زيبا که دارم ذهن

 فيزيونومی برای شناختی زيبايی نظر از ها لباس آن داشت،
 ترکيب و انتخاب چگونگی و بودند شده طراحی مردم اين
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 پوشش فرهنگ و شناسی زيبايی از ديدگاه لباس شکل و ها رنگ
 بستان طاق نگارهای و نقش در. دارد وااليی بسيار جايگاه
 از برگرفته گمان بی بينيد، می ايرانيان تن در که لباسی
يونانی  تمدن در که حالی در. است بوده متمدن بسيار فرهنگ

 پوششی فرهنگ از بوده فرهنگ اين دوره هم که ) و رومی(
 فرهنگ دور های گذشته در. اند نبوده برخوردار )بدينگونه(

 از بخشی پوشش و داشته مردم فرهنگ در ای ويژه جايگاه پوشش
 زمان در باره يک به که حالی در است بوده گروهی هويت

 کاله يک و غربی لباس يک شوند می واداشته افراد رضاشاه
 در را متمدن های انسان ادای و گذاشته سر بر لگنی

 به. است بدتر هم اين از وضع که زنان مورد در. بياورند
 سپس و کرده حجاب کشف زور به غلط سياست يک با که ای گونه
 آنها تن به که کردند هايی لباس پوشيدن به ترغيب را زنان

 دريافت توان می راحتی به که ای گونه به. زد میزار 
. است نشده ساخته ها لباس گونه اين برای )آنها( فيزيونومی

 اين با را سال هزاران ما پيشينيان پوشش فرهنگ زمينه در
 سيمای های ويژگی و اندام به توجه با که گذراندند انديشه

 آنها برازنده هايی طرح چه و ها رنگ چه (...) مرد و زن
 زنانه دستار و سربند بستن شيوه به نگاهی با. بود خواهد

 تا آزموده را متفاوت شيوه هزاران بشر که دريافت توان می
 اين همه يکباره به اما. است رسيده آن زيباترين به

 پيامدهای البته. شود می نهاده کنار آسانی به ها فرهنگ
 دامنگير) تنها( معاصر دوران های انديشی کج اين مخرب
 از و ها زمينه از بسياری در بلکه، است نشده پوشش فرهنگ
 سيستم. است افتاده اتفاق اين نيز بومی دانش جمله

 بومی دانش عرصه در واقعی شاهکار يک) خاورزمين( آبرسانی
 بدون ما کشور در قنات کاربردی سيستم. شود می محسوب

 آب ما کشاورزان برای فسيلی انرژی گونه هيچ از استفاده
 و عميق های چاه کندن با يکباره به اما. است کرده می توليد

 شدند خشکانده ها قنات تمام () آب موتورهای از استفاده با
 به خويش دست با را خود بومی دانش گنجينه از بخشی و

 .   کرديم نابود راحتی
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 هايی رويه کارگيری به شاهد امروز معاصر دنيای در 
 ما جامعه سنتی ساختار با سنخيتی کمتر که ايم بوده
 دنبال به ما روشنفکران برخی رضاشاه زمان از. اند داشته

 بعدها و اند بوده هويت سازی يکسان و سازی هويت نوع يک
 ريزان برنامه اين دست در ابزاری جمعی ارتباط وسايل
 معرض در پيش از بيش ايرانی اقوام های هويت و گشت فرهنگی
 در گرفته صورت های تالش موفقيت ميزان. گرفتند قرار نابودی
 يک در فرهنگی سازی يکسان سياست های خسارت جبران راستای

  کنيد؟ می ارزيابی چگونه را اخير قرن
 چندانی مقاومت مدرنيسم موج  برابر در امروز جهان در

 در  جهان جای همه در فرهنگی سازی يکسان و نگرفته انجام
، نيست اقتصادی عرصه در تنها شدن جهانی. است جريان حال
 در. است شده شروع که هاست سال فرهنگ شدن جهانی بلکه
 سازی يکسان تفکر صاحبان که رسد نمی نظر به نيز ايران
 يک به هم آنها. باشند بوده ملی و مستقل هويت دارای
 . اند بوده وصل جهانی تر قوی جريان

 حال در متفاوت هایجلوه با امروز دنيای در سازی يکسان
 چين تا آمريکا از نمونه عنوان به و است افتادن اتفاق
 و آب لحاط به که کشورهايی حتی. پوشند می ںجی شلوار همه

 جين شلوار همانند هايی پوشاک  پوشيدن مناسب زياد هوايی
 بعضی يا و. دهند می نشان رغبت لباس اين پوشيدن به نيستند
 .هستند گسترش حال در شدت به جهانی سطح در ها زبان

 ديگری و طبيعی زيستگاه يکی داريم، زيستگاه نوع دو ما
 برمبنای مردمی هر فرهنگی زيستگاه است، فرهنگی زيستگاه

 وجود به غيره و اقتصادی و هوای و آب و تاريخی هایداده
 جهان انديشمندان از بسياری اخير دهه چند در. است آمده

 زيست مسائل و طبيعی زيستگاه رفتن ميان خطراز درباره
 گرفته خود به هم ای فزاينده روند که دهند می هشدار محيطی
 چيری فرهنگی های زيستگاه رفتن بين از درباره منتها. است
 همپايه مدرن دنيای در که حالی در شود؛ نمی گفته

 ميان از حال در فرهنگی های زيستگاه، طبيعی های زيستگاه
 های زيستگاه، گرفته صورت های تالش با امروزه. اند بوده رفتن
 پيش ای گونه به روند و گرفته قرار توجه کانون در طبيعی

 و هستندن شد جهانی حال در ها فرهنگ خرده همه که رود می
 باور آنها بودن مرزی فرا به انديشمندان از بسياری
 های زيستگاه که آمده پديد بسياری در باور اين. دارند
 حيات ادامه و بوده برخوردار ای فزاينده اهميت از فرهنگی
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 و بود خواهد ميسر آن فرهنگی زيستگاه حفظ با تنها انسان
 شوند می منتشر های گزارش امروزه. کرد حفظ را آنها بايد
 زبان صد از بيش گذشته دهه يک عرض در تنها اينکه بر مبنی
 . است رفته ميان از مختلف

 همان شرايط مبنای بر هم بومی فرهنگ هر که آنجايی از
 و کارآمد بسيار بومی مردم برای است آمده پديد ناحيه

. بود خواهد بيگانه و وارداتی های فرهنگ از پايدارتر
 اگر پردازد که می موضوع اين به مدرن پست روز بحث امروزه

 پايداری فرهنگ دنبال به بايد هستيم پايداری دنبال به ما
 های شکل با مخالفتی وجه هيچ به پايداری فرهنگ باشيم و
 نوعی باز دير از جايی در اگر. ندارد فرهنگی گوناگونی

 جوابگو حال به تا هوا و آب به توجه با بومی کشاورزی روش
 کمک پايداری به زيرا. کرد حفظ را آن بايد باشد، بوده
 . کند می

 دارنده نگه خود به خود فرهنگ و اقتصاد در پايداری
 در وپايداری .هست نيز ما طبيعی از زيستگاه پايداری
 نيز را طبيعی های زيستگاه در پايداری، فرهنگی های زيستگاه
 جهانی بومی مسايل از بسياری امروزه. کند می ايجاد
 برود ميان از برزيل در آمازون های جنگل اگر يعنی. اند شده
 از يکی شدن خشک با يا .کرد خواهد تغيير اروپا هوای
 خطر با سيبری مهاجر پرندگان از نوعی فارس های مرداب
 کامال  ناخواسته يا خواسته جهان. شد خواهد روبرو انقراض

 به را طبيعی نظم اين اشتباهی حرکت هر و شده زنجير هم به
 و پايدار توسعه در مدرن پست بحث شاکله. ريزد می هم

 هايی فرهنگ به ما که است اين به وابسطه پايداری اقتصاد
 بومی های فرهنگ. کند می کمک پايداری اين به که بيانديشيم

 و آب شرايط مبنای بر و. اند بوده پايداری های فرهنگ معموال 
 بين از اند و شده ساخته مختلفی های جامعه فرهنگی و هوايی
 جهان کل طبيعی و فرهنگی های زيستگاه است ممکن آنها رفتن
 کردن فکر جهانی که دارم اعتقاد من. بياندازد خطر به را
 پايدار های فرهنگ ماندگاری به باور با تضادی گونه هيچ
 بخش که است ای گونه به جهان کنونی شرايط و. ندارد بومی
 فرهنگ با سنتی های فرهنگ و بومی دانش از اعتنايی قابل

 رد را آن و دارد همخوانی پايدار اقتصاد و پايداری
 . کند نمی
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 و فرهنگ و گويشهای بومی منطقه در حال از ميان رفتنند
 ميان از گمان بی نگيرد صورت آنها حفظ برای تالشی اگر

 فرهنگی های گنجينه اين حل برای راهکارهای چه. رفت خواهند
 اين ماندگاری به اميدوار ميزان چه کنيد؟ می پيشنهاد
 هستيد؟ بشری بهای گران ميراث

 نيستند، نابودی حال در کوردی های تنها گويش حاضر حال در
 جمع وجود با فارسی هم زبان گوناگون های گويش بلکه
. هستند نابودی حال در سرعت به پذيرفته صورت های آوری
 حال در آذری حتی و پشتون بلوچی، همانند؛ هايی گويش

 .اند نابودی

 پيش در توان می را ديدگاه دو ناگوار اتفاق اين به نسبت
 خوشبينانه ديدگاه ديگری و بدبينانه ديدگاه يکی که. گرفت
 بومی های گويش نابودی روند قبول با اول ديدگاه طبق. است
 پی در آميزی فاجعه عواقب که سازيم رها خود حال به را آن

 دارد، اعتقاد که باشيم ديگر ديدگاه به پايبند يا دارد و
 جلوگيری فرهنگی ميراث نابودی از توان می و نشده دير هنوز
 دوم ديدگاه به پايبندی های پايه از يکی اميدواربودن. کرد
  که ايد شنيده. هستند زنده اميد با ها انسان و است
  گويد؛ میشاعر

 آن روی به پير کالغ آن، روی چه ازپس  نيست اميد اگر"
 ."خويش آشيانه نهاده بنا چنارکهن

 فرهنگ اين نجات به اميدوار بايد که است اين سر بر موضوع
 است، مهم بسيار ميان اين در چيز دو من نظر به. بود عظيم
 فرهنگ. فرهنگ ارزش به شدن آگاه ديگری و فرهنگ خود يکی
 فرهنگ عامل گرفتن نظر در بدون مردمی هيچ. چيز همه يعنی
 ملل سازمان در. برند نمی جايی به راه خود های برنامه در

 تارک بر مرواريدی فرهنگ که آمده پديد اعتقاد اين امروزه
 شعار اين و است توسعه بر ديگر های تاثيرگذار عامل همه

 ابتدا. است گرفته قرار توسعه جديد های برنامه سرلوحه
 زيرا. شوند آگاه نقششان و وظيفه به ها انسان تک تک بايد
 به شدن آگاه .آيد برنمی کاری نفر هزار و نفر صد دست از
 فرهنگ با مردم .است حياتی بسيار فرهنگ،  بودن مهم اصل
 دار ميراث که هستيم مردمی تنها ما. کنند می رفتار خِرد با

 خِرد ما اندازه به جهان در مردمی هيچ. هستيم خِرد فرهنگ
 اين. است نرسانيده آن خدايی و اهورايی اعالی حد به را

 سرلوحه را خِرد ما اجداد که ماست افتخار فرهنگی بزرگترين
 گويد می که هنگامی فردوسی. اند داده قرار خويش کارهای همه
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 اساس خِرد که است معنا اين به خرد، و جانوند خدا نام به
 پيشوای و رهبر معنای به مزدا اهورا است و چيز همه

 شک بدون. دارد خِرد اهورايی جلوه به اشاره خردمند
 به )ما( فرهنگ در خرد اهميت از فردوسی همانند بزرگانی

 قرار گنجی ميان در کوردها ما. اند بوده آگاه خوبی
 از را آن دانه دانه بايد خِرد چراغ با که ايم گرفته
 و مادی ثروت به توجه با ما. کنيم جمع ناپيدا های زاويه
 بسياری امروز جهان در کنيم خِرد کسب اگر داريم که معنوی
 و بوده انديشه دارای ما. داشت خواهيم گفتن برای ها حرف
 به توجه با نيز امروز و. ايم بوده گذار تاثير جهان در

 است بهايی گران ميراث خِرد، درخشان بسيار پيشينه و فرهنگ
 . دنيا در ما گذار تاثير و دوباره حضور برای

 

 :آوریياد

آمده و   cursiveهای ويرايش شده در اين مصاحبه به صورت بخش

 .اندنهاده شده() در کمان 

  

 


