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از کرمانشان تا بارزان
کرماشان خاستگاه تمدنهای کهن جهانی
مصاحبه بهزاد خالوندی از مجله فرهنگی با پروفسور فريبرز
همزهای جامعهشناس برجسته کورد
ويژهنامه بزرگداشت گويش کلهری در ههولير
ايﻼم ،خانقين ،بغداد ،ههولير
با حضور نخبگان کرماشان،
و سليمانی
پاييز ١٣٨۶

کرماشان را بيشتر به عنوان سرزمينی باستانی با آثار
تاريخی بسيار کهن همچون کتيبه بيستون ،مجسمه هرکول وطاق
بستان میشناسند ،کمتر شنيدهايم که نامی از مردم اين
منطقه و نواحی اطراف آن به عنوان پديدآورندگان فرهنگ و
تمدن باستانی ايران زمين برده شود .آيا به راستی مردم
اين ناحيه از متن جريانهای فرهنگ ساز ايران زمين به دور
بوده اند و جايگاه واقعی آنها در تاريخ همين مقدار است؟
متاسفانه کرماشان از نظر جايگاه تاريخی و فرهنگی حتی در
ميان اين منطقه از غرب کشور نيز ناشناخته مانده است.
کرماشان دارای فرهنگ غنی کهن سال و بسيار متنوعی است که
اين غنی بودن فرهنگ دليل های گوناگونی دارد .اين منطقه
زمانی کانون امپراطوریهای بزرگ و بسيار مهم بويژه
امپراطوری ساسانی بوده است .امپراطور ساسانی يکی از
فرهنگیترين امپراطوریهای تمام تاريخ ايرانی است که حتی
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
شده اند .نکته جالبی که من هميشه به آن اشاره کردهام
اين بوده که کريم خان زند که از ميان کوردها برخواسته
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بود در فارس حکمرانی کرد و و ساسانيان که از فارسها
بودند ،در اين منطلقه کوردنشين حکمرانی کردند .حکومت
ساسانی دوران شکوفايیاش را در اين منطقه گذرانيد و در
اين ناحيه فعاليتهای فرهنگی بسيار زيادی انجام داده
است .پيش از ساسانيان اين منطقه کانون امپراطوری ماد به
عنوان اولين امپراطوری ايرانی بوده و قبل از مادها
بيشتر نواحی اين منطقه بخشی از امپراطوری عيﻼم بوده و
مردمان اين ناحيه پيوسته با ميانرودان و تمدنهايی
همانند بابل در ارتباط بوده است .تازگیها نيز اشيائی به
دست آمده که به احتمال زياد متعلﻖ به تمدن کاسيها بوده
و طبﻖ اين شواهد به درستی میتوان ادعا کرد که کاسیها در
اين منطقه با مرکزيت دشت دينور و هرسين زيستهاند.

هرچند آثار باستانی متعلﻖ به دورانهای قديمیتر از
کاسیها ،در گنﺞ دره با قدمت هشت تا ده هزار ساله نيز در
اينجا کشﻒ شدهاند .ولی کاسیها از اين نﻈر مهم بوده اند
که دوره دوم امپراطوری بابﻞ را آنها رهبری کرده اند که
ازشکوفاترين دورههای امپراطوری بابﻞ بوده است.
زير خاکیهای به دست آمده آشکار میکنند که مردم اين
ناحيه با ميانرودان يا بين النهرين و بابل در تعاملی
مستقيم بوده اند ،به عنوان نمونه نقش گيل گمش را در
ميان همين زير خاکیهای کشﻒ شده پيدا کردهاند ،با توجه
به شواهد تاريخی موجود با اطمينان میتوان گفت که اين
سرزمين ،تاريخی بسيار کهن و ده هزار ساله دارد.
يک باستان شناس آلمانی میگويد که کوه پراو همراه با دشت
مقابلش که از دينور تا هرسين را در بر گرفته است از نظر
تاريخ دوهزار و پانصدساله ايران همسنگ مرودشت و کوه
رحمت قلمداد میشود .کافيست بدانيم که پرسپوليس بر باﻻی
مرو دشت قرار گرفته و کوههای آنجا از نظر تاريخ تمدن
ايرانی در زمان هخامنشيان بسيار مهم هستند .البته اين
تنها جايگاه کرماشان در تاريخ  ٢۵٠٠ساله است .ولی از
نظر تاريخ  ١٢٠٠٠ساله ايران اين ناحيه جايگاه بسيار
مهمتری دارد .زيرا به صورت مستقيم يا غير مستقيم به
تمدنهای ميانرودان ،تمدن عيﻼم و تمدنهای )آشور( و بابل
رابطه داشته است .مردم اين منطقه هميشه در حال
تاثيرگذاری و تاثيرپذيری مداوم و حرکتهای جمعی بودهاند.
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و چه بسا بازماندگان بسياری از مردم متعلﻖ به تمدنهای
در اينجا در حال زندگی کردن باشند؛ يعنی
ميانرودان
نوادگان اقوام بابلی و آشوری به کوههای اين ناحيه پناه
برده و ادامه حيات دادهاند .تازگيها نقشی را کشﻒ کردهام
که حاوی تصوير زنی با جامهای شبيه به زنان کورد جنوب
است .اين تصوير نشان از آن دارد که پوششی با ويژگیهای
پوشش مردم اين منطقه شامل سربند و ماشته و چيزی شبيه به
دوک نخريسی در ميان مردم عامی تمدن مردم عيﻼم وجود
داشته است و ما تنها استان ايﻼم را با ياد آن تمدن کهن
نام گذاری کردهايم .در حالی که اين تمدن از شوش شروع
شده تا کرماشان و بخشی از شمال خراسان را دربر داشته
است.
تاکنون بسياری پيشينه تاريخی کوردها را پيوند يافته با
آريايیها و اقوام ماد دانستهاند ولی شما بسيار فراتر
رفته و قايﻞ به نقش آفرينی تاريخی و فرهنگی مردمان اين
منطقه در تمدنهای کهن ماقبﻞ آريايی هستيد .با طرح اين
موضوع کامﻼ طبيعی است که قوم کورد نيز ريشهای فرا
آريايی و وابسته به تمدنهای تاثيرگذار در اين منطقه
خواهد يافت .آيا پيشينه تاريخی کوردها به زمانهايی
کهنتر از ورود آريايیها برمیگردد؟
بله کوردها پيشينهای بسيار فراتر از آرايیها دارند و
تاريخ آن دوران تنها بخشی از فرهنگ کهن ماست .هرچند
زبان کوردی زبان آريايی و شاخهای از زبان هند و اروپايی
است .ولی اين امر به اين معنا نيست که در حوزههای
فرهنگی ديگر همه چيز قوم کورد متعلﻖ به آريايیها باشد.
ازياد نبريم که قبل از ورود اقوام کوچ نشين آرايی به
اين منطقه تمدنهای همانند؛ عيﻼمی ،کاسی ،بابلی و آشوری
وجو داشتهاند .به عنوان نمونه نقش فره ور در کتيبه
داريوش را در نقشهای بابل هم میتوان يافت هرچند که
مقداری با هم فرق دارند .ولی ايده يکی است و در اينجا
با تغيراتی روبرو شده است .اينها نشان از آن دارد که
تاريخ اين ديار خيلی کهنتر از زمان آرايیهاست و اقوام
بعدی مظاهر فرهنگی اين ناحيه را با تغييراتی دوباره به
کار گرفتهاند .فرهنگ مادی ما کوردها شامل سيستم آبرسانی
و شکلهای کشاورزی و نمونههای بسيار ديگر بيش از ٢۵٠٠
سال قدمت دارد .در تاريخ ايران زمين مناطﻖ کوردنشين به
صورت مستقيم با تمدن ميانرودان بوده و قدمتی بيش از ده
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هزارسال برخوردار هستند .متاسفانه ما هويت تاريخی و
فرهنگی خودمان را ناديده گرفته و تنها بر روی تاريخ
 ٢۵٠٠ساله تاکيد داريم .در حالی که بيش از دههزار سال
تاريخ تمدن و حتی با توجه به برخی يافتههای باستان
شناسی تمدنی دوازدههزار ساله داريم .فراز و فرودهايی
نيز که با هجوم اقوام ترک و مغول به وجود آمده در برابر
تاريخ دههزار ساله ايران زمين بخش کوچکی محسوب میشود.
نحوه تعامﻞ فرهنگی مردم اين منطقه با هويت کوردی در
امپراطوریهای باستانی ايران زمين به چه صورت بوده و از
چه جايگاه فرهنگی در آن زمان برخوردار بودهاند؟
مردم اين منطقه را اگر بخواهيم با نام کورد در تاريخ
جستجو کنيم شايد زياد قدمتی نداشته باشد و در قديم به
اسم کورد از آنها سخن چندانی به ميان نيامده است.
قديمیترين گزارش موجود مربوط به دورهی مغول است که در
اين گزارش نام کوردستان همراه با شهرهايی همانند هرسين،
قرمسين و دينور آمده است و کانون آن شهر بهار همدان
بوده است و اين بخش برای اولين بار به اسم کوردستان
شناخته شده است .البته اين به معنی عدم حضور قوم کورد
در دوره مغول نيست .بايد در نظر داشت که از ديدگاه قوم
شناسی عاملهای تعيين کننده هويت هميشه در حال تغيير است
و اين مردم اسمهای گوناگون را بر خود حمل میکردهاند .در
گزارش مربوط به مغول آمده است که در بخشی از کوههای
غربی ايران ايالتی به اسم کوردستان وجود داشته است .ولی
قبل اين زمان هم اين مردم در همين ناحيه میزيستهاند و
بخشی از تمدنهای کاسی ،عيﻼم ،تمدنهای ميانرودان و بعدها
ماد ،اشکانی و از همه مهمتر ساسانيان بوده و آنها را
تحت تاثير قرار داده و وارث آن تمدنها محسوب میشود .در
فرهنگ کنونی ما جدای از حفﻆ زبان کوردی به شکل کنونی به
عنوان بخشی از زبان هند و اروپايی و آريايی در بخش
فرهنگ مادی و غير مادی ميراثدار آن تمدنهای فرهنگ آفرين
در تمدنهای کهن ايرانی
هستيم و بسياری فرهنگهای رايج
را امروزه تنها در ميان کوردها میتوان يافت.
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عنوان کرديد که از ديدگاه قوم شناسی عامﻞهای تعيين هويت
هميشه در حال تغيير هستند با اين تفسير عامﻞهای تاثير
گذار بر شکﻞ گيری هويت جمعی مردمان ساکن در اين منطقه
با نام تاريخی کورد را کدامها میدانيد؟
بلکه
يک هويت جمعی هيچگاه به سادگی شکل نمیگيرد،
عاملهای مختلفی در آن دخيل هستند .از جمله اين عاملها
میتوان به زبان مشترک ،زيستگاه طبيعی ،اقتصاد ،تاريخ و
سياست اشاره کرد.
در درون آن عاملهايی که هويت کوردهای اين منطقه و يا به
عبارتی کوردهای جنوب همانند هورامی زبانها ،لک زبانها و
يا کلهر زبانها را می سازد ،می توان به عامل خاستگاه
سرزمينی اشاره کرد .زيرا بحﺚ بر سر اين است که اينها
خاستگاه سرزمينی يکسانی دارند و اين احتمال وجود دارد
که گويشهای اين منطقه به خصوص گويش لکی وحتی گويش کلهری
در اصل ريشه کرمانجی دارد و گوشوران آنها در زمان صفويه
به اينجا مهاجرت کردهاند .در نواحی کرماشان امروزی از
قبل گويشی به شکل گورانی وجود داشه است و گويشهای کوردی
رايج امروز همانند گويشهای لکی و کلهری و ايﻼمی آميزهای
از گويش مهاجران کوچنشين و مردمی که قبﻼ در اينجا
میزيستهاند ،میباشد .مکنزی زبانشناس میگويد دو واژه
"که" و " گه" که در زبان سورانهای جنوب کاربرد دارد و
سورانهای شمال آن را به کار نمیبرند ،در مناطقی رواج
يافته که با گورانها در ارتباط بودهاند و اين تاثير را
از آنها پذيرفتهاند .تاثير را حتی در سورانی سنندجیها
هم میبينم .آنها هم "گه" را به کار میبرند .هر چند که
ويژگیهای سوران جنوب – جافی و سنهای -کلهری و حتی
هورامی را تحت تاثير قرار داده است .اما اين تاثير
)ويژه( زبان گورانی در لکی کمتر به چشم میخورد) .در

حاليکه از ديگر نظرها ،لکی به زبان گورانی بسيار نزديک
میشود(
شايد )درست نباشد اگر بپنداريم( دليل اين امر که "که" و
وارد گويش لکی نشده و تاتير گويش گورانی در
يا "گه"
لکی کمتر به چشم میخورد به دليل دور بودن لکها از مناطﻖ
تحت نفوذ گورانی بوده است .گويش گورانی مدتی نيز زبان
حکومت اردﻻنها بوده است و خيلی قبلتر از حکومت اردﻻن ها
ديوان شعر مﻼ پريشان دينوری به گويش گورانی سروده شده
است .که با توجه به تمايﻼت حروفی گری در شعرهای او به
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احتمال زياد اين شاعر در دوران مغول میزيسته است که اين
زمان قبل از ورود قبايل لک به اين منطقه بوده است.
گزارشهای تاريخی وجود دارد در قومهايی به نام لک در
زمان شاه عباس صفوی برای پشتيبانی از حسين خان شاهوردی
والی لرستان به آن ناحيه فرستاده شده بودند .در تاريخ
شرفنامه که در اواخر صفويه و بعد از مهاجرت اين ايلها
در زمان شاه عباس نوشته شده است لکها را به عنوان
کوردهای ايران معرفی میکند و حتی در جاهايی کلهر را هم
جزء لکها به حساب آوردهاند .در شرفنامه آنجا از لک و
زند نام برده شده است و من بر اين باورم که شايد زند
اسم تمام لکها بوده باشد و به خاطر اين که به صفت
صدهزار مشهور بوده است صدهزار زند را لک زند عنوان
کردهاند و لک زند يعنی زندهای صدهزار نفره و در واقع لک
به معنای صدهزار است که در زبانهای مختلﻒ نيز به همين
معنا است.
من اعتقاد دارم که با توجه به خاستگاه سرزمينی لکها و
کلهرها که از مناطﻖ کرمانجی زبان بوده است گويش امروزين
آنها آميزهای از گويش کرمانجی و گورانی است .به عنوان
نمونه در اين ناحيه ايلها باجﻼئی يا کرکوکی هم حضور
دارند که از کرکوک آمدهاند و با شيخ وندها که آقای
کشاورز اعتقاد دارد از منطقه شيخان آمدهاند .باجﻼنهايی
که امروزه ساکن لرستان و ماهی دشت هستند خود را از
کرمانجی زبانهای شمال میدانند و هنوز هم رگههايی از
کرمانجی در گويش آنها وجود دارد.
عامل مهم ديگر در تعيين هويت کوردها ،عامل زيستگاه
طبيعی است .زيستگاه طبيعی ما در عين حال زيستگاه فرهنگی
ما نيز بوده است و ما ميراث دار همه تمدن ساسانی هستيم.
هرچند کانون تمدن ساسانی از اين ناحيه تا تيسفون بوده
است ولی به لحاظ سرزمينی تا کرکوک را دربرمیگرفته است.
و اين مردمی که در اين منطقه زندگی میکنند ،و زيستگاه
طبيعيشان اين ناحيه است ،وارث زيستگاه فرهنگی ساسانی
هستند .بسياری از آيينهايی که اﻻن در ميان مردمان اين
ناحيه وجود دارد نشانههای بسيار آشکاری از تمدن باستانی
ايران دارند و کوردها تا حد بسيار زياد وارث تمدن
ساسانی هستند.
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عامﻞهای بيرونی همانند هجوم اقوام مهاجم چه تاثيری بر
عامﻞهای تعيين کننده هويت اقوام ايرانی بويژی کوردها
برجای نهادهاند؟
اقوام کوچنشين به ايران بويژه اقوامی که از
هجوم
مغولستان و ترکمنستان به اينجا هجوم آوردهاند و
خاندانهای پادشاهی را تشکيل دادهاند ،تاثير بسياری بر
شيوه معيشت  -عامل اقتصادی تعيين کننده هويت – در ميان
ايرانيان به صورت کلی و کوردها به صورت ويژه داشته است.
من نظريهای در اين باره دارم که درباره آن زياد بحﺚ
نشده و ناشناخته مانده است .در اين نظريه بحﺚ بر سر اين
است که اين ناامنیها و ويرانیهايی که بر اثر هجومها و
کشتارهای اقوام ترک و مغولها به وجود آمده سبﺐ گشته که
عده زيادی از مردم بومی از زيستگاه بومی خود فرار کرده
و در نتيجه در روش توليد آنها تغييراتی پديد آيد) .برخی
مانند پلن هول بر آنند( که ايل بختياری به عنوان
بزرگترين کنفدراسيون ايلی ايران در اصل يکجا نشين،
کشاورز و شهرنشين بودهاند و به سبﺐ اين هجومها مجبور به
روی آوردن به زندگی کوچنشينی و تغيير شيوه معيشت
شدهاند.
در ايران اگر صورتی از کوچ نشينی رواج داشته به صورت
کوچ نشينیهای خيلی محدود بوده است .و حرکتهای جمعيتی
بيشتر در درون همين اقليم آب و هوايی مشخﺺ انجام گرفته
و از يک بخش زاگرس به بخشی ديگر رفتهاند و کوچهای خارج
از زاگرس به ندرت صورت پذيرفته است.
پﻼن هول شرايط دادههای آب و هوايی را بسيار مهم میداند
و اعتقاد دارد دو نوع شکل مهاجرت عمودی و افقی داريم.
ايلهای ترک و مغول کوچ افقی داشتهاند و به چراگاههای
قبلی خود کمتر بازمیگشتهاند .اما در شيوه کوچ عمودی،
کوچ در درون يک محدودهای که کوهها آن را درمیبرگرفتهاند
از دشتها به ارتفاعات باﻻتر و از گوشهای به گوشه ديگر
انجام میشده و کوچ نشينان از منطقه خود زياد دور
نمیشدهاند.
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شيوه کوچ نشتی بومی در ايران و به ويژه کوردها به چه
شکلی انجام می گرفته و نحوه تحرک آنها به چه صورت بوده
است؟
کوچ نشينی بومی ايرانی و کوردی به يک شيوه و به صورت
کوچ عمودی در سرزمين های معينی که از دادههای مناسﺐ آب
و هوايی برای زيست و امرار معاش انسانها برخوردار بوده
انجام میشده است .ما کشاورزان متحرک داشتهايم که در
داخل دره از مقداری زمين کشاورزی و دامداری برخوردار
بودهاند .و در فصل تابستان به جای معينی در سرزمينهای
بلندتر رفته و در آنجا نيز به ادامه فعاليت کشاورزی و
دامداری خويش می پرداختهاند .به عبارتی در کوچنشينی به
شيوه بومی ايران ،کشاورزان بين دو منطقه نزديک به هم به
صورت ثابت آمد و رفت می کردهاند .و اين منطقهها به خود
آنها تعلﻖ داشته است که نمونه های آن هنوز هم در
سرزمينهای کوردنشين به وفور ديده میشود.
چه عواملی در پديد آمدن شيوه کوچ ايرانی تاثير گذار
بوده اند؟
در دشتها زمين به اندازه کافی وجود نداشته ويا کشاورزان
توانايی گسترش زمينها را نداشتهاند .کشاورزان به هنگام
گرم شدن هوا و ميسر نبودن کشاورزی در زيستگاه ييﻼقی
همراه با دامهای خويش به سمت جايگاههای معينی در کوههای
مجاور میرفتهاند و در آنجا همراه با پرورش دام به
کشاورزی میپرداختهاند .و سپس باسرد شدن هوا دوباره به
عامل تعيين کننده
سرزمينهای پستتر سرازير میشدهاند.
اين شيوه کوچ نشينی دادههای آب و هوايی ،زمين کم
کشاورزی ،کوهستانی بودن و دو آب و هوای بودن اکثر
زيستگاه های بومی اين منطقه بوده است .سرزمين کرماشان
دارای چندين اقليم آب و هوايی متفاوت بوده و در گذشته
نمونه کاملی از کوچ نشينی ايرانی در اينجا رواج داشته
است .اين شيوه زيست شکل طبيعی و ايرانی کوچ نشينی بوده
است و تغييری که بعدها در شيوه کوچ ايرانی پديد میآمد
تحت تاثير عوامل خارجی همچون هجوم قبايل مغول و ترک
بوده و هيچ گونه خاستگاه ايرانی ندارد .ما در ايران هيچ
گونه واژه فارسی و کوردی برای تعريﻒ اين شيوه کوچ نشينی
جديد به سبک غير ايرانی سراغ نداريم و اين نشان از عدم
وجود اين شيوه زندگی در گذشته ايران زمين میدهد.
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واژه ايل" واژهای مغولی و ترکی است که برای نامگذاری
اين شيوه زندگی جديد به کار گرفته شده است و با واژه
ريشه آشکار عربی دارد .در واقع
"عشاير" و "عشيره"
کشاورزان برخوردار از شيوه محدود کوچ نشينی ايرانی و
جمعيت يکجانشين ايران زمين مجبور شدهاند که برای بقای
خويش به کوچ نشينی به شيوه )افقی( روی بياورند.
اين تغيير اجباری در شيوه زندگی کوردها چه پيامدهايی را
به دنبال داشته و چه تاثيرهايی بر فرهنگ اجتماعی و
اقتصادی آنها را بر جای گذاشته است؟
من روی آوردن اجباری ايرانيان به شيوه کوچ نشينی )افقی(
را به عنوان مهم ترين عامل در ايستايی اقتصادی و
اجتماعی ايران و به طبع کوردها میدانم ،بدون شک روی
آوردن اجباری و گسترده آنها به کوچ نشينی ايلی پس از
حمله ) (...مغول ها و ترکان يکی از مهمترين عاملهای
تاثيرگذار بر فرهنگ واقتصاد کوردها بوده است .من درباره
هر موﺿوعی که تحقيﻖ کردهام از کولیها گرفته تا جنبشهای
اجتماعی ايران زمين نشانی از تاثيرات مخرب اين حادثه
شوم تاريخی يافتهام .اين تغييرات و شيوههای معيشتی نقش
بسيار مهمی در عقﺐ ماندگی ايران بازی کرده است .در
چندين قرن متوالی تاريخ بارها تکرار گشته و کوچ نشينهای
بيگانه ايران را اشغال و سپس با خاک يکسان نمودهاند و
ايرانيان هربار روز از نو روزی از نو دست به بازسازی
تمدن خويش زدهاند.
بويل از محققان تاريخ شناس اروپايی میگويد که اگر تنها
يکبار مغولها وارد خاک اروپای غربی شده بودند ،کل تاريخ
جهان دچار دگرگونی میشد .يعنی اگر آن هجومها) (...و
فجايعی که چندين بار برای ما اتفاق افتاد تنها يک بار
بر سر اروپايیها میآمد تاريخ جهان دچار دگرگونی میشد.
البته مغولها تا لهستان هم پيش رفتند ولی به دليل فوت
خان مغول مجبوربه بازگشت شدند .زيرا طبﻖ يک سنت کهن
مغولی به هنگام تدفين خان مغول بايد تمام شاهزاده ها در
خاكسپاری او شرکت میکردند .لشکر پيش تاخته مغول که به
مرز لهستان رسيده بود ،مجبور شد ازاشغال اروپای غربی
منصرف شود و بعد از آن شرايط تاريخی مشابهی برای آنها
پيش نيامد که برای حملهای دوباره به اروپای غربی مهيا
شوند .و اين از خوش شانسی اروپايی ها بود .آن ناامنیها،
کشتارها و خونريزیهايی که به صورت مکرر در ايران زمين
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صورت گرفت اگريکبار در اروپا اتفاق میافتاد سير تﻜاملﻲ
اروپا را عوض میکرد و پيشرفت آنها را به عقﺐ میانداخت.
و به نﻈر میرسد که با وجود اين هجومهای گسترده و
وحشيانه و پديد آمدن تغييرات در شيوههای معيشتی ،در
حوزه فرهنگ قوم کورد چندان دچار خودباختگی نشده و
بسياری از ميراثهای فرهنگی خويش را حفﻆ کرده است به
گونه ای که امروزه اين ناحيه را بهشت پژوهشگران مینامند
و هنوز میتوان به راحتی نمونه های ديگری را در حوزه های
فولکلور و موسيقی در مناطﻖ مختلﻒ همانند هورامان يافت،
راز ماندگاری فرهنگ های کهن در ميان کوردها درچه عواملی
نهفته است؟
بدون شک تغييراتی در حوزه فرهنگ به وجود آمده و فرهنگ
اين قوم در گذشتههای دورتر که هنوز اين هجومها صورت
نگرفته بود بسيار غنی تراز حال بوده است ،اما در زمينه
دليلهای ماندگاری بسياری از ميراثهای فرهنگی گذشته در
ميان قوم کورد ،میتوان به شرايط جغرافيايی ،آب و هوايی
و کوهستانی بودن زيستگاه کوردها اشاره کرد که نقش
بازدارنده داشته و اين ويژگیها باعﺚ شده که کوردها کمتر
با اقوام مهاجم آميختگی پيدا کنند و در عين حال بهتر از
ديگر اقوام ايرانی قادر به حفﻆ برخی از عنصرهای فرهنگی
خود در دراز مدت شوند .همچنين در گذشته نه چندان دور،
زيستگاه کوردها پوشيده ازجنگلهای وسيعی بوده است که اﻻن
از ميان رفتهاند .سرمای بسيار سرد و شرايط آب و هوای
نيز به صورتی بوده که گروهها را به صورت کوچکتر نگه
داشته و اين کوچک نگه داشتن اجتماعات کوردی باعﺚ تنوع
فرهنگی در اين منطقه شده است .دشوار بودن راههای
ارتباطی و آميرش پيدا نکردن با گروههای قومی ديگر تنوع
فرهنگی زيادی را در درون کوردها به وجود آورده است و
تنوع گويشها و فرهنگها و فرهنگ مادی و فرهنگ غيرمادی در
اين ناحيه از خاورميانه کم نظير بوده و ميراث فرهنگی
حفﻆ شده توسط کوردها بسيار وسيع و ارزشمند است.
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بهره گيری کوردها از ويژگی های طبيعی خود با هدف اجتناب
از تداخﻞ فرهنگی با اقوام مهاجم و حفﻆ فرهنگ خويش به
نوعی هوشمندانه بوده است ،اما چرا کوردها با توجه به
برخورداری از شجاعت و توان رزمی باﻻ از اين ويژگی های
طبيعی و جغرافيايی برای شکست اقوام مهاجم و حفاﻇت از
فرهنگ مادی و تمدن شهری خود استفاده نکردهاند؟
برای پاسخ به اين پرسش من اين مسئله را مطرح میکنم که
چرا کوردها به لحاظ جامعه شناسی با وجود برخورداری از
قدرت نظامی ،نقش کوچکی در تاريخ آن زمان بازی کردهاند،
نتوانستهاند در برابر اين هجومها مقاومت کرده و يا
اينکه همانند مغولها به سرزمينهای ديگر حملهور نشده و
امپراطوری جهانی ايجاد نکردهاند.
فردريک بارت اين موﺿوع را با يک گمانه قرار داده و
معتقد است يکی از مهم ترين عاملهايی که از تشکيل
کنفدراسيون های بزرگ ايلی جلوگيری کرده ساختار و سازمان
اجتماعی کوردها بوده که بر مبنای ازدواج درون گروهی
استوار بوده است .در گذشته خيلی از ايلهای بزرگ با
پيوند و رابطهای بر مبنای ازدواج به وجود میآمده است به
عنوان نمونه ازدواج دختر رئيس يک ايل با پسر رئيس يک
ايل ديگر باعﺚ به هم پيوستن اين دو ايل به هم میشده
وتشکيل يک کنفدراسيون ايلی بزرگتر را میدادهاند .فردريک
بارت میگويد که اين نوع روشن و اين سازمان اجتماعی که
مبنی بر ازدواج درون گروهی بوده سبﺐ شده که ايل کورد
هميشه کوچک باقی بماند و هيچ وقت موفﻖ به تشکيل يک
کنفدراسيون بزرگی نشده و همچون مغولها توانايی جهان
گشايی و کشورگشايی را پيدا نکرده است؛ که البته اين
تنها يکی از دﻻيل قابل قبول است.
البته بعدها کريم خان زند از ميان همين مردم کورد با
تشکيﻞ يک اتحاديه بزرگ از قبايﻞ کورد به قدرت رسيد
هيچگاه همانند مغولها رفتار نکرد؟
بله اتفاقا هر گاه هم قوم ايرانی به حکومت رسيدهاند طبﻖ
سنت ايرانی رفتار کردهاند کريم خان از کوردهای زندی لک
زبان بود و زندها تنها قوم در ميان کوردها در تاريخ
ايران زمين هستند که با وجود خاستگاه ايلی نقش سياسی
افتخارآميزی بازی کردهاند و بر خﻼف مغولها و سلجوقيان
و ديگر ترکان يک حکومت کم و بيش عادﻻنه تشکيل دادهاند؛
به گونهای که امروزه از کريم خان به نيکی ياد میشود.
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صﻼح الدين ايوبی سردار بزرگ جنگهای صليبی که خاستگاهش
از ميان کوردهای شمال است بيشتر با حمايت ترکها به
حکومت رسيد در حالی که کريم خان با حمايت کامل ايلهای
لک و ديگر کوردها توانست حکومت ايران را به دست گيرد .و
از معدود نمونههای يک حکومت بومی ايرانی در دوران ١۴٠٠
سال گذشته در غرب ايران است .ما دو حکومت زنديه و آل
بويه را در ايران غربی با خاستگاه ايرانی داشته ايم که
بومی بودهاند .البته در ايران شرقی ما سامانيان را هم
داريم .وﻻديمير مينورسکی اين حﻜومتها را ميان پردههايی
از حکومتهای بومی در ميان سلسلههايی از حکومت های
بيگانه در اين سرزمين توصيﻒ میکند .نکته جالﺐ اينجاست
که اينها به شيوه ايرانی حکومت میکرده اند ،کريم خان
زند بر روی پشت بام به نواهای موسيقی که از خانههای
مردم بر میخواسته گوش فرا میداده و دغدغه شاد زيستن
مردم را در سر داشته است .درست همانند رويکرد فرهنگی
حکومتهای باستان ايران زمين ،کريم خان دريافته بود که
بايد عادل بودن پيشه کند و وكيل رعايای خويش باشد.
کوردها هر چند که در ميان خود از تنوع زيادی در زمينه
گويش ،آيين و آداب و رسوم برخوردارند ،ولی از ويژگیهای
فرهنگی مشترکی نيز بهره میبرند و به لحاظ ويژگیهای
فرهنگی تفاوت چندانی ميان کلهرها و لکها با گورانها و
حتی سورانها ديده نمیشود با توجه به گستردگی زيستگاه و
پراکندگی اجتماعات چه عواملی بر نزديکی بسيار فرهنگی
ميان کوردها تاثيرگذار بوده اند؟
از لحاظ جامعه شناسی داده های جغرافيايی و آب و هوای
شﻜل معينی از فرهنگ مادی و غير مادی پرورش میدهند .يعی
همه مردمانی که در کوهستانها زندگی میکنند تقريبا
شباهتهايی با هم دارند و محيط تاثير بسياری بر آنها
گذاشته است .به عنوان نمونه مردم کوهستان تا حدودی
جنگجو و دلير هستند .البته ميزان اشتراکهای فرهنگی را
به راحتی نمیتوان سنجيد و آن را میتوان در فرهنگ مادی
مردم ديد که ابزارهای به کارگرفته شده توسط آنها
مستقيم ،تحت تاثير شرايط جغرافيايی و آب و هوايی در
آفرينش فرهنگ مادی و غير مادی بسيار موثر است" .فرهنگ"
از نظر )عام و( ژورناليستی ممکن است تنها منحصر به
موسيقی و رسم و آيين ها باشد ،اما از نظر جامعه شناسی
فرهنگ همه چيز را در بر میگيرد .از اين ديدگاه فرهنگ
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شامل؛ اقتصاد ،سياست ،معماری ،صنعت ،موسيقی و آداب و
رسوم میشود.
البته اين اشتراکات فرهنگی تنها منحصر به کوردهای اينجا
نيست و آنهايی که سالها پيش به مناطقی همانند شمال
خراسان و كﻼردشت كوچانده شدهاند ،با وجود گذشت چندين
نسل هنوز تفاوت فرهنگی چندانی با کوردهای اينجا ندارند
و به گونه بسيار جالبی فرهنگ خويش را حفﻆ کرده اند.
البته اين مهاجرت چندان هم قديمی نيست خيلی از کوردهايی
که در نواحی شمالی ايران همانند منجيل و کﻼردشت زندگی
میکنند کسانی هستند که از اين منطقه کوچانده شدهاند و
حتی برخی از آنها از پيروان آيين يارسان هستند ،ولی آن
ويژه گیهای فرهنگی که تاحدودی ماندگار مانده است ،به
دليل قديم نبودن اين مهاجرتهاست که در ) (...دوره قاجار
روی داده است ،اين کوردهای کوچانده شده به نواحی شمالی
از آن زمان تا به حال در رويدادهای آن ناحيه تاثير گذار
بودهاند ،در جنبش جنگل مردم مهاجر هرسين نقش بسيار مهمی
بازی کردهاند و بيشتر نيروهای نظامی جنبش جنگل هرسينی
بودند و رئيس اينها خالو قربان هرسينی بود که در تاريخ
شده است .اينها
برخی درباره او ديدگاههای منفی ابراز
افرادی بودند که در آن نواحی کار میکردند و بعد شرايطی
به وجود آمد که وارد جنبش جنگل شده و در حلقه ياران
ميزا کوچک خان قرار گرفتند و خالو قربان به سمت
فرماندهی نظامی آنها رسيد .به غير از شمال در منطقههای
شمال خراسان ،قزوين ،کرمان و بلوچستان کوردها سکونت
دارند .در قوچان کوردهای تبعيدی از زمان صفويه تا به
حال به خاطرجلوگيری از حمله ازبکها سکونت )داده شدند(
که کرمانجی زبان هستند و در آنجا طايفههايی از کلهر و
لک نيز به چشم می خورند که هنوز هويت خويش را فراموش
نکردهاند.
چه دليﻞ هايی برای حفﻆ اصالت قومی و فرهنگی توسﻂ
کوردهای کوچانده شده وجود داشته است؟ و چرا آنها با
توجه به موج مدرن سازی سده اخير هنوز به فرهنگ مادری
خويش پايبند ماندهاند؟
در جامعه شناسی اقليت ،هنگامی که اقليتهايی از يک قوم
در ميان يک اکثريت ديگر قرار میگيرند ،پافشاری زيادی بر
حفﻆ بعضی از جلوههای فرهنگی خويش دارند و در نگهداری
فرهنگ خويش بسيار کوشا هستند .به عنوان نمونه در اروپا
/https://zagrosecology.com

ترکهای مقيم آلمان گرايشهای ترکی بسيار پررنگتری از ترک-
های ساکن ترکيه دارند و خيلی بيشتر از آنها بر ترک بودن
خود تاکيد دارند ،و اين امر به دليل اقليت بودن آنها
است .در مورد کوردهای دور از مناطﻖ کورد نشين نيز همين
حالت وجود دارد .البته اين احتمال هست که فرهنگ کوردی
در ميان آنها به آرامی از ميان برود و نسلهای آينده
زياد توجهی به فرهنگ بومی خويش نداشته باشند.
و به نﻈر می رسد که غنای بسيار و جذابيتهای فرهنگ کوردی
تاثير به سزايی در حفﻆ انگيزه های کوردهای شمال و جاهای
ديگر داشته است؟
فرهنگ عامه و فرهنگ شفاهی کوردها بسيار غنی و بکر است.
ما در ميان فرهنگ عامه اين مردم به گنجينههايی کهن
همانند هوره ،مور و يا سياچمانه نيز بر میخوريم که از
آنها بوی تمدنهای چند هزار سال بر میخيزد و اين ميراثی
است که در هيچ کجای دنيا همانند آن را نمیتوان يافت.
امروزه در فرهنگ فولکور ما اسطورههای در غالﺐ داستان
رواج دارد که حتی جريان آفرينش را در آن به صورت کامل
توﺿيح داده اند .به عنوان نمونه میتوان به نوشتن
داستانی رايج در ميان فرهنگ عامه توسط آقايی به نام درک
وندی برای يک باستان شناس انگليسی اشاره کرد .داستانی
که مدتی بعد دانشمند دين شناس "زنر" که کتاب طلوع و
غروب زرتشتیگری او به فارسی ترجمه شده است به آن
برمیخورد و در میيابد که درک وندی در واقع داستان
آفرينش در دورههای مغانی و تاريخ چندهزار ساله ايران را
که هنوز در فرهنگ ايرانی پايدار مانده را به رشته تحرير
درآورده است .اکنون اين داستان آقای درک وندی که از
پدرش شنيده بود تبديل به يکی از منابع قابل اعتماد در
دين شناسی و تاريخ تمدن گشته که کتابی درباره آن به
فارسی ترجمه شده است.
مضنون اين قصه چيست و آغاز طبيعت را چگونه تبين کرده
است؟
مضنون قصه به آن دو گانه گرانی فلسفی ايران باستان و
تضاد بين نيروهای اهريمی و اهورايی بر میگردد و شاکله
داستان از ويژگیهای کامﻼ فلسفی و عرفانی و اعتقادی
برخوردار است .اين داستان در پنجاه سال پيش نوشته شده و
در نيم قرن اخير مقاﻻت متعددی درباره آن نوشتهاند و
هنوز هم روی آن کار میکنند .البته در زمينههای موسيقی
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نيز ما به نمونههای ديگری از هوره نيز برمیخوريم
بسيار باستانی و دارای کارکردهای آيينی بودهاند.

که

درباره هوره اينگونه روايت است که مغان زرتشتی سرودههای
خود را در غالﺐ آن میخواندهاند.
شايد قدمت هوره مربوط به خيلی پيش از زمان به کارگيری
توسط مﻎها باشد .کوردها موسيقیهای ويژه و قديمی ديگری
هم دارند که در ميان قوم ايرانی ديگری ديده نمیشود .به
عنوان نمونه میتوان به موسيقی چمری اشاره کرد که همراه
با مراسم و آيينهای مخصوص به خود ،بخش عظيمی از فرهنگ
موسيقی
کوردی را تشکيل میدهد .و يا همتراز و همپايه
مور و سياچمانه که با شيوه زيبايی بيان میشوند در هيچ
جای ديگری نمی توان بافت.
چندی پيش خانم سميرا مخملباف در فيلم تخته سياه بخشهايی
از موسيقی مور را گنجانده بود که با شنيدن آن موهای تن
انسان سيخ میشد .مور نوعی از موسيقی است که نهايت غم و
اندوه را در آن میتوان يافت .وغمی بيش از آن را نمیتوان
متصور شد .اين گنجينهها قرنها طول کشيده تا تکامل پيدا
کردهاند .و ميراث بسيار گرانبهايی است که بايد حفﻆ
شوند.
متاسفانه در چند سال گذشته به خاطر از خود باختگی ما
در برابر دنيای مدرن بخش بزرگی از اين ميراث گرانبها را
بدون اينکه چيز خاصی را
به راحتی از دست داديم.
جايگرين آن کنيم .هيچ دليل منطقی برای به يک باره کنار
نهاد اين ميراث کهن وجود نداشته و فرهنگ سنتی ما هيچ
ﺿديتی با مدرنيسم نداشته است .ﻻزمه مدرن بودن به هيچ
وجه فراموشی هويت خويش نيست .البته منظور من حفﻆ
فرهنگهای غلط نيست .بلکه اعتقاد دارم که فرهنگ خود را
بايد حفﻆ کرد .متاسفانه عدهای هم فرهنگ ايرانی و کوردی
را نازل و بد میشمارند و فراگيری فرهنگ غربی را مايه
مباحات خويش میپندارند و اين بدعت تاسﻒ برانگيز بخشی از
و به شدت رواج
ويژگیهای روانشناسی ما ايرانيان گشته
پيدا کرده است و اين خودباختگی باعﺚ شده که ما همه چيز
را به يکباره کنار بگذاريم.
من از کودکیام تصوير لباسهای مردانه و زنانهای را در
ذهن دارم که زيبا و رويايی مینمود و جلوهای بیهمتا
داشت ،آن لباسها از نظر زيبايی شناختی برای فيزيونومی
اين مردم طراحی شده بودند و چگونگی انتخاب و ترکيﺐ
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رنگها و شکل لباس از ديدگاه زيبايی شناسی و فرهنگ پوشش
جايگاه بسيار واﻻيی دارد .در نقش و نگارهای طاق بستان
لباسی که در تن ايرانيان میبينيد ،بیگمان برگرفته از
فرهنگ بسيار متمدن بوده است .در حالی که در تمدن يونانی
که هم دوره اين فرهنگ بوده از فرهنگ پوششی
)و رومی(
)بدينگونه( برخوردار نبودهاند .در گذشتههای دور فرهنگ
پوشش جايگاه ويژهای در فرهنگ مردم داشته و پوشش بخشی از
هويت گروهی بوده است در حالی که به يک باره در زمان
رﺿاشاه افراد واداشته می شوند يک لباس غربی و يک کﻼه
لگنی بر سر گذاشته و ادای انسانهای متمدن را در
بياورند .در مورد زنان که وﺿع از اين هم بدتر است .به
گونهای که با يک سياست غلط به زور کشﻒ حجاب کرده و سپس
زنان را ترغيﺐ به پوشيدن لباسهايی کردند که به تن آنها
زار میزد .به گونهای که به راحتی میتوان دريافت
فيزيونومی )آنها( برای اين گونه لباسها ساخته نشده است.
در زمينه فرهنگ پوشش پيشينيان ما هزاران سال را با اين
انديشه گذراندند که با توجه به اندام و ويژگیهای سيمای
زن و مرد ) (...چه رنگها و چه طرحهايی برازنده آنها
خواهد بود .با نگاهی به شيوه بستن سربند و دستار زنانه
میتوان دريافت که بشر هزاران شيوه متفاوت را آزموده تا
به زيباترين آن رسيده است .اما به يکباره همه اين
فرهنگها به آسانی کنار نهاده میشود .البته پيامدهای
مخرب اين کج انديشیهای دوران معاصر )تنها( دامنگير
فرهنگ پوشش نشده است ،بلکه در بسياری از زمينهها و از
جمله دانش بومی نيز اين اتفاق افتاده است .سيستم
آبرسانی )خاورزمين( يک شاهکار واقعی در عرصه دانش بومی
محسوب میشود .سيستم کاربردی قنات در کشور ما بدون
استفاده از هيچ گونه انرژی فسيلی برای کشاورزان ما آب
توليد میکرده است .اما به يکباره با کندن چاههای عميﻖ و
با استفاده از موتورهای آب )( تمام قناتها خشکانده شدند
و بخشی از گنجينه دانش بومی خود را با دست خويش به
راحتی نابود کرديم.
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در دنيای معاصر امروز شاهد به کارگيری رويههايی
بودهايم که کمتر سنخيتی با ساختار سنتی جامعه ما
داشتهاند .از زمان رضاشاه برخی روشنفکران ما به دنبال
يک نوع هويت سازی و يکسان سازی هويت بودهاند و بعدها
وسايﻞ ارتباط جمعی ابزاری در دست اين برنامه ريزان
فرهنگی گشت و هويتهای اقوام ايرانی بيش از پيش در معرض
نابودی قرار گرفتند .ميزان موفقيت تﻼشهای صورت گرفته در
راستای جبران خسارتهای سياست يکسان سازی فرهنگی در يک
قرن اخير را چگونه ارزيابی میکنيد؟
موج مدرنيسم مقاومت چندانی
در جهان امروز در برابر
انجام نگرفته و يکسان سازی فرهنگی در همه جای جهان در
حال جريان است .جهانی شدن تنها در عرصه اقتصادی نيست،
بلکه جهانی شدن فرهنگ سالهاست که شروع شده است .در
ايران نيز به نظر نمیرسد که صاحبان تفکر يکسان سازی
دارای هويت مستقل و ملی بوده باشند .آنها هم به يک
جريان قویتر جهانی وصل بودهاند.
يکسان سازی در دنيای امروز با جلوههای متفاوت در حال
اتفاق افتادن است و به عنوان نمونه از آمريکا تا چين
همه شلوار جیں میپوشند .حتی کشورهايی که به لحاط آب و
پوشاکهايی همانند شلوار جين
هوايی زياد مناسﺐ پوشيدن
نيستند به پوشيدن اين لباس رغبت نشان میدهند .و يا بعضی
زبانها در سطح جهانی به شدت در حال گسترش هستند.
ما دو نوع زيستگاه داريم ،يکی زيستگاه طبيعی و ديگری
زيستگاه فرهنگی است ،زيستگاه فرهنگی هر مردمی برمبنای
دادههای تاريخی و آب و هوای و اقتصادی و غيره به وجود
آمده است .در چند دهه اخير بسياری از انديشمندان جهان
درباره خطراز ميان رفتن زيستگاه طبيعی و مسائل زيست
محيطی هشدار میدهند که روند فزايندهای هم به خود گرفته
است .منتها درباره از بين رفتن زيستگاههای فرهنگی چيری
گفته نمیشود؛ در حالی که در دنيای مدرن همپايه
زيستگاههای طبيعی ،زيستگاههای فرهنگی در حال از ميان
رفتن بودهاند .امروزه با تﻼشهای صورت گرفته ،زيستگاههای
طبيعی در کانون توجه قرار گرفته و روند به گونهای پيش
میرود که همه خرده فرهنگها در حال جهانی شدن هستند و
بسياری از انديشمندان به فرا مرزی بودن آنها باور
دارند .اين باور در بسياری پديد آمده که زيستگاههای
فرهنگی از اهميت فزايندهای برخوردار بوده و ادامه حيات
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انسان تنها با
بايد آنها را
مبنی بر اينکه
مختلﻒ از ميان

حفﻆ زيستگاه فرهنگی آن ميسر خواهد بود و
حفﻆ کرد .امروزه گزارشهای منتشر میشوند
تنها در عرض يک دهه گذشته بيش از صد زبان
رفته است.

از آنجايی که هر فرهنگ بومی هم بر مبنای شرايط همان
ناحيه پديد آمده است برای مردم بومی بسيار کارآمد و
پايدارتر از فرهنگهای وارداتی و بيگانه خواهد بود.
امروزه بحﺚ روز پست مدرن به اين موﺿوع میپردازد که اگر
ما به دنبال پايداری هستيم بايد به دنبال فرهنگ پايداری
باشيم و فرهنگ پايداری به هيچ وجه مخالفتی با شکلهای
گوناگونی فرهنگی ندارد .اگر در جايی از دير باز نوعی
روش کشاورزی بومی با توجه به آب و هوا تا به حال جوابگو
بوده باشد ،بايد آن را حفﻆ کرد .زيرا به پايداری کمک
میکند.
پايداری در اقتصاد و فرهنگ خود به خود نگه دارنده
پايداری از زيستگاه طبيعی ما نيز هست .وپايداری در
زيستگاههای فرهنگی ،پايداری در زيستگاههای طبيعی را نيز
ايجاد میکند .امروزه بسياری از مسايل بومی جهانی
شدهاند .يعنی اگر جنگلهای آمازون در برزيل از ميان برود
هوای اروپا تغيير خواهد کرد .يا با خشک شدن يکی از
مردابهای فارس نوعی از پرندگان مهاجر سيبری با خطر
انقراض روبرو خواهد شد .جهان خواسته يا ناخواسته کامﻼ
به هم زنجير شده و هر حرکت اشتباهی اين نظم طبيعی را به
هم میريزد .شاکله بحﺚ پست مدرن در توسعه پايدار و
اقتصاد پايداری وابسطه به اين است که ما به فرهنگهايی
بيانديشيم که به اين پايداری کمک میکند .فرهنگهای بومی
معموﻻ فرهنگهای پايداری بودهاند .و بر مبنای شرايط آب و
هوايی و فرهنگی جامعههای مختلفی ساخته شدهاند و از بين
رفتن آنها ممکن است زيستگاههای فرهنگی و طبيعی کل جهان
را به خطر بياندازد .من اعتقاد دارم که جهانی فکر کردن
هيچ گونه تضادی با باور به ماندگاری فرهنگهای پايدار
بومی ندارد .و شرايط کنونی جهان به گونهای است که بخش
قابل اعتنايی از دانش بومی و فرهنگهای سنتی با فرهنگ
پايداری و اقتصاد پايدار همخوانی دارد و آن را رد
نمیکند.
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فرهنگ و گويشهای بومی منطقه در حال از ميان رفتنند و
اگر تﻼشی برای حفﻆ آنها صورت نگيرد بی گمان از ميان
خواهند رفت .چه راهکارهای برای حﻞ اين گنجينههای فرهنگی
پيشنهاد میکنيد؟ چه ميزان اميدوار به ماندگاری اين
ميراث گرانبهای بشری هستيد؟
در حال حاﺿر تنها گويشهای کوردی در حال نابودی نيستند،
بلکه گويشهای گوناگون زبان فارسی هم با وجود جمع
آوریهای صورت پذيرفته به سرعت در حال نابودی هستند.
گويشهايی همانند؛ بلوچی ،پشتون و حتی آذری در حال
نابودیاند.
نسبت به اين اتفاق ناگوار دو ديدگاه را میتوان در پيش
گرفت .که يکی ديدگاه بدبينانه و ديگری ديدگاه خوشبينانه
است .طبﻖ ديدگاه اول با قبول روند نابودی گويشهای بومی
آن را به حال خود رها سازيم که عواقﺐ فاجعه آميزی در پی
دارد و يا پايبند به ديدگاه ديگر باشيم که اعتقاد دارد،
هنوز دير نشده و میتوان از نابودی ميراث فرهنگی جلوگيری
کرد .اميدواربودن يکی از پايههای پايبندی به ديدگاه دوم
است و انسانها با اميد زنده هستند .شنيدهايد که
شاعرمیگويد؛
"اگر اميد نيست پس از چه روی ،آن کﻼغ پير به روی آن
چنارکهن بنا نهاده آشيانه خويش".
موﺿوع بر سر اين است که بايد اميدوار به نجات اين فرهنگ
عظيم بود .به نظر من دو چيز در اين ميان بسيار مهم است،
يکی خود فرهنگ و ديگری آگاه شدن به ارزش فرهنگ .فرهنگ
يعنی همه چيز .هيچ مردمی بدون در نظر گرفتن عامل فرهنگ
در برنامههای خود راه به جايی نمیبرند .در سازمان ملل
امروزه اين اعتقاد پديد آمده که فرهنگ مرواريدی بر تارک
همه عاملهای تاثيرگذار ديگر بر توسعه است و اين شعار
سرلوحه برنامههای جديد توسعه قرار گرفته است .ابتدا
بايد تک تک انسانها به وظيفه و نقششان آگاه شوند .زيرا
از دست صد نفر و هزار نفر کاری برنمیآيد .آگاه شدن به
فرهنگ ،بسيار حياتی است .مردم با فرهنگ
اصل مهم بودن
با خِرد رفتار میکنند .ما تنها مردمی هستيم که ميراثدار
فرهنگ خِرد هستيم .هيچ مردمی در جهان به اندازه ما خِرد
را به حد اعﻼی اهورايی و خدايی آن نرسانيده است .اين
بزرگترين افتخار فرهنگی ماست که اجداد ما خِرد را سرلوحه
همه کارهای خويش قرار دادهاند .فردوسی هنگامی که میگويد
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به نام خداوند جان و خرد ،به اين معنا است که خِرد اساس
همه چيز است و اهورا مزدا به معنای رهبر و پيشوای
خردمند اشاره به جلوه اهورايی خِرد دارد .بدون شک
بزرگانی همانند فردوسی از اهميت خرد در فرهنگ )ما( به
خوبی آگاه بودهاند .ما کوردها در ميان گنجی قرار
گرفتهايم که با چراغ خِرد بايد دانه دانه آن را از
زاويههای ناپيدا جمع کنيم .ما با توجه به ثروت مادی و
معنوی که داريم اگر کسﺐ خِرد کنيم در جهان امروز بسياری
حرفها برای گفتن خواهيم داشت .ما دارای انديشه بوده و
در جهان تاثير گذار بودهايم .و امروز نيز با توجه به
فرهنگ و پيشينه بسيار درخشان ،خِرد ميراث گران بهايی است
برای حضور دوباره و تاثير گذار ما در دنيا.

يادآوری:
بخشهای ويرايش شده در اين مصاحبه به صورت cursive
در کمان )( نهاده شدهاند.
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