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پوختە
نوزدەهەم��ەوە،  س��ەدەی  کۆتایی��ی  ل��ە 
س��ەرەڕای بوونی پێکهاتەی فرەکولتووری و 
فرەزمانیی حەشیمەتی ئێران، ناسیۆنالیزمی 
فارس��ی وەکوو ئایدیۆلۆژیی دەوڵەت کاری 
پێ کراوە. ڕۆش��نبیرانی ف��ارس کۆمەڵێک 
میسداقی مێژوویی و فەرهەنگییان فۆرمولە 
کردووە کە وای کردووە زمان و ناس��نامەی 
فارس��ی بۆ هەموو ئێرانییەکان هەمەگیر و 
هەمیش��ەیی بێ. بە هاتنە ئ��ارای دەوڵەت 
نەتەوەی مودێرن، لە س��ەردەمی خانەدانی 
پەهلەوییەوە ناس��نامەی غەیرەفارس��ەکان 
ب��ۆ جێگیرکردنی  بە ش��ێوەیەکی دڕندانە 
نەت��ەوە،  ی��ەک  واڵت،  سیاس��ەتی«یەک 
یەک زمان« س��تەمیان لێ کرا. دەوڵەت لە 
ڕێگای وەها سیاس��ەتێکەوە و بە یارمەتیی 
ڕوشنبیران و چینی خوێنەوار و تێگەیشتوو، 
توان��ی ناس��نامەی فارس��ی وەک��وو »تاکە 
ناسنامەی« ئێرانی بسەپێنێ و بە شێوەیەکی 
فارسییەکان  غەیرە  ناسنامە  سیستەماتیک، 
ل��ە پەڕاوێ��ز بخ��ات و یاس��اغیان بکات و 
وەک��وو »ناس��نامەیەکی قەومیی س��اختە« 
هەڵسوکەوتیان لەگەڵدابکات. بە لەقەڵەمدانی 
ناسنامە غەیرەفارسەکان وەک »ساختە«، لە 
ئاکامدا، ئەو ناس��نامانە وەکووهەڕەشەیەکی 
هەمیش��ەیی ب��ۆ س��ەر یەکپارچەی��ی و 
مۆنۆلۆگ��ی ئایدیۆلۆژیی حاکمییەت س��ەیر 
دەکرێ. هەر بۆیە، ئەم وتارە مەبەستیەتی بە 
چاوێکی ڕەخنەگرانەوە »ناس��نامەی ئێرانی« 
»ئەویتری کۆلۆنیالیزەکراو«  بەرهەمهێنانی  و 
لە الیەن ئەو ناس��نامەیەوە هەڵبسەنگێنێ. 
ئەم وتارە بانگەش��ەی ئ��ەوەش دەکات کە 
لە ڕێگەی ئەم ش��ێوازە لە »بەئەویترکردنی 
گرووپ��ە نێوخۆییەکان«، کە ناس��یۆنالیزمی 
فارس بە پشت بەس��تن بە تێکەڵەیەک لە 
هێزی سەربازی و »ئێپیس��تمۆلۆژیی زاڵ«، 
»پرۆس��ەی کولۆنیالیزە کردن��ی نێوخۆیی« 

هێناوەتە ئاراوە و ڕاگیری کردووە. 

وشە سەرەکییەکان
ناس��یۆنالیزمی فارس��ی، ناوچە فارس��ەکان، 
سەردەس��ت،  کۆمەڵگ��ەی  ئاریائیس��م، 
کولۆنیالیزمی نێوخۆیی، کوردەکان، ناسنامەی 

ئێرانی 
جەنگێ��ک بۆ و لە دەوروب��ەری بەردەوام 
بوون��ی مێ��ژوو لەئارادایە . . . ک��ە دەیەوێ 
دیسانەوە بەرنامەیەک داڕێژێ یا دایبمرکێنێ 
و دەنگ��ی ک��پ ب��کا. . . ]بۆ س��ازکردنی[ 
»بیرەوەری��ی گش��تی« و هەروەها بە ئامانج و 
مەبەستێک کە چوارچێوەیەک بۆ خەڵک ساز 
ببێ کە تیایدا ش��رۆڤە بۆ ئەوەی ئێس��تا ڕوو 
دەدا بکرێ. )میشێل فوکۆ، فیلم و بیرەوەریی 

گشتی( 
ڕۆش��نبیری  و  سیاس��ی  نوخب��ەی 
ناسیۆنالیس��تی ئێران��ی ب��ە پێناس��ەیەکی 
نامێژوویی لە »ناس��نامەیەکی ڕاس��تەقینەی 
ئێران��ی« هەڵخڵەتاون. )مێه��رزاد بروجێردی، 
سازکراوە ناسیۆنالیستییە مشتومڕهەڵگرەکانی 

ناسنامەی ئێرانی(
کاتێک نوخبەی ئاکادیمیک و ڕۆشنبیری 
چینی سەردەس��ت بەرەوڕووی بەرزبوونەوەی 
پێداگری کردن لەس��ەر ناس��نامەی قەومی 
دەبنەوە، زۆربەی جار بە ترس و نیگەرانییەوە 
بەرپەرچی دەدەنەوە و باس لە مەترسییەکانی 
دەکەن. )کریس��تییەن ئیلینگ، کەمینەکانی 

ئێران(

دەستپێک 
ل��ە یەکی ئاگوس��تی 2٠18، کۆچەر بیرکار، 
زانای بیرکاری کورد و پروفێس��ور لە زانکۆی 
کەیمبریج، مێداڵ��ی فیڵدزی بواری بیرکاریی 
ساڵی 2٠18ی پێ بەخشرا، کە بەناوبانگترین 
خەاڵتی بواری بیرکاریی��ە. بیرکار لە جێژنی 
وەرگرتنی خەاڵتەکەی��دا ڕوو بە هاوواڵتیانی 
خۆی گوتی: »هیوادارم ئ��ەم هەواڵە بزەیەک 
بخات��ە س��ەر لێ��وی ٤٠ میلیۆن ک��ورد«. 
لێدوانەک��ەی بی��رکار- ک��ە ب��ەرز ڕاگرتنی 
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ناسنامەی کوردیی خۆی و ئاماژەدەری ستەم 
و هەاڵواردنی سیستماتیک لە دژی کورد بوو 
� زۆرێک لە فارس��ەکانی ل��ە ناوخۆی ئێران 
و دەرەوە تووڕە ک��رد.]1[ الی ئەوان وتەکانی 
بیرکارهەتا ئاستی خەیانەت دەچوو. هۆکاری 
ئەم��ەش ئ��ەوە بوو ک��ە گرووپ��ی قەومیی 
یادکردنەوەی  فارس��ەکان(  )واتە  سەردەست 
ناسنامە غەیرە فارس��ەکان وەکوو خەیانەت، 
داوای خاک و جوداخوازی و لە بنەڕەتدا وەک 
دژەئێرانی بوون لە قەڵەم دەدەن.  )2، 2٠13( 
فارسە س��اختەکارەکانی دیکە کاتێک زانییان 
بی��رکار ناوی خ��ۆی لە فارس��ییەوە گۆڕیوە 

ب��ۆ ک��وردی، ئەمەی��ان وەکوو 
بەڵگەیەکی حاشاهەڵنەگر بۆ بێ 
وەفایی و خەیانەتی ئەو چاو لێ 
کرد.]2[ دامەزراوە و بەرپرس��انی 
ئێرانیش کارادانەوەیان  دەوڵەتی 
بیرکار  لێدوانەک��ەی  بەرانب��ەر 
س��ۆرێنا  نموونە،  ب��ۆ  دەربڕی. 
س��ەتتاری، جێگری حەس��ەن 
ڕۆحانی سەرۆک کۆماری ئێران 
لە بواری زانس��ت و تکنۆلۆژی، 
ل��ە نامەی ڕێزلێنان��ی خۆی بۆ 
نووس��یبووی  بی��رکار  خێزانی 
»بیهەوێ یان نەیهەوێ، کۆچەر 
درەخشانییە«. فەریدوون  بیرکار 

]3[ خوێندکاران��ی مێژووی ئێ��ران دەزانن کە 

ئەم کاردانەوەیە لە هەمبەر لێکۆڵەرێکی کورد، 
ڕووداوێکی تاک و تەرا نییە، بەڵکو بەش��ێکە 
لە مودێلێک. لە دەوڵەتی ئێراندا بەکارهێنانی 
هەم��وو ناوە کوردییەکان ب��ە تاوان لە قەڵەم 
نادرێت. بەاڵم دەوڵەت بەربەستی بیرۆکراتیکی 
جۆراوجۆری بۆ بەکارهێنانی ناوە کوردییەکان 
دان��اوە. ئ��ەوەش  وەکوو س��تراتیژییەک بۆ 
یەکدەس��ت کردنی کۆمەڵگە ژێردەس��تەکان 
)بۆ وێنە لە کوردستان، ئیدارەی سەرژمێریی 
ئێران لیستێکی جێی پەس��ند لە ناوەکانیان 
خس��تووەتەڕوو، کە خەڵک دەبێ لە نێوانیاندا 

ن��او هەڵبژێرن(. هەوڵەکانی دەوڵەتی ئێران بۆ 
س��ڕینەوەی گوزارشت کردنی کولتورە غەیرە 
فارسەکان، الی ڕۆش��نبیرانی فارس نەبووەتە 
کێش��ە. بە پێچەوانەوە ئەوان بە ش��ێوەیەکی 
بۆ  مەعریفی��ان  زەمین��ەی  سیس��تەماتیک 
کاری یەکدەس��ت کردن لە الیەن دەوڵەتەوە 
فەراه��ەم کردووە. نوخبەی ف��ارس بەرامبەر 
ب��ەوەی هاوواڵتییانی غەیرەک��ورد لە ئوروپا 
و ئەمری��کا ناوە فارس��ییەکانی خۆیان بۆ ناوە 
هەستیارییەکیان  هیچ  بگۆڕن  ڕۆژئاواییەکانی 
ل��ە خۆیان پێش��ان نەداوە. دەبێ بپرس��ین، 
بۆچی س��ەرەڕای دژایەتی��ی توندیان لەگەڵ 
کوردی،  کولتوری  خۆدەربڕینی 
نوخب��ەی فارس ب��ەوە قەڵس 
ئێرانییەکان��ی  کاتێ��ک  ناب��ن 
واڵت  دەرەوەی  دانیش��تووی 
کولتووری  س��یمای  کۆمەڵێک 
ڕۆژئاوای��ی وەردەگرن. هەندێک 
لە ئامارەکانی ئەم دوایییە ئاماژە 
بۆ ئەوە دەکەن کە دیاس��پۆرای 
ئێران��ی لە ئاس��تێکی بەرچاودا 
ئاوێتەی کولتووری ڕۆژئاوا بووە. 
بە پێی ڕاپرسییەکی ئەم دواییەی 
ژمارەیەکی   ،2٤ فرانس  کەنالی 
زۆر ل��ە ئێرانیی��ەکان تەنانەت 
 پێوەندی��ی خۆیان و زێدەکەیان 
دەش��ارنەوە.]٤[ بەو حاڵ��ەوە زۆر کەس تووڕە 
بوون ب��ەوەی زانایەکی کورد ناوێکی کوردیی 

بۆ خۆی هەڵبژاردووە.]5[
جڤاکی ک��ورد لە سەرتاس��ەری جیهان 
هەم ب��ە دەس��تکەوتەکەی بی��رکار و هەم 
ب��ە پ��ێ داگرتنی ئەو لە س��ەر ناس��نامەی 
کوردیی خۆی دڵخۆش ب��وون. کوردەکان بە 
گش��تی لێدوانەکەی بیرکاری��ان بەئازایانە و 
نیشتمانپەوروەرانە لێکدەدایەوە.]6[ بەاڵم بۆچی 
کردەیەک��ی ئاوها س��یمبولیک،  ئەو هەموو 
خوێندنەوە دژ بە یەکەی بۆ دەکرێ؟ چ شتێک 
لە پشتی ئەم کاردانەوانەوەیە؟ ئەم کاردانەوانە 

ڕۆشنبیرانی فارس 
کۆمەڵێک 
میسداقی 
مێژوویی و 
فەرهەنگییان

 فۆرمولە کردووە کە وای 
کردووە زمان و 

ناسنامەی 
فارسی بۆ هەموو 

ئێرانییەکان 
هەمەگیر و 

هەمیشەیی بێ
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چ ش��تێکمان لە بارەی ناسنامەی ئێرانییەوە 
پ��ێ دەڵێن؟ لە هەمووش��یان گرنگتر، بۆچی 
کردەی تاکەکەسیی س��ادەی کوردێک )واتە 
ناس��ران بەو ناوەی کە خ��ۆی هەڵیبژاردووە( 
دژبەرەکانی  ناسنامە  کاردانەوەی  دەستبەجێ 
لێ دەکەوێتەوە؟ چ جۆرە لۆژیكێک لە پش��ت 
ئەم کاردانەوانەوەن؟ ئامانجی ئەم وتارە ئەوەیە 
بە چاوخش��انەوەیەکی خێرا بە مێژوونووسیی 
ئێرانی و ل��ە ژێر ڕۆش��ناییی توێژینەوەکانی 
تایبەت بە کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی واڵمی ئەو 

پرسیارانە بداتەوە. 
ل��ەم وت��ارەدا کار لەس��ەر پلەبەندی��ی 
ئەتنۆکولتووری و سیاسی لە ئێراندا دەکەین، 
هەروەها ئەو ئەکادیمیایەی ئەو پلەبەندییە وەک 
سیس��تەمێک بۆ بەرهەمهێنانی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی ڕادەگرێ، واتە ئەو کۆلۆنیالیزمەی بە 
هۆیەوە جڤاکە غەیرەفارس��ەکان بە »ئەویتری 
ئەویت��ر« )ب��ۆ زانیاریی زیاتر لە س��ەرم ئەم 
چەمکە، بڕوانە موحەمم��ەد، 1999(. وەکوو 
چەمکێک کولۆنیالیزمی نێوخۆیی دەریدەخات 
کە چۆن نایەکس��انیی سیاسی، کولتووری و 
ئابووری لە نێوان ناوەند و ناوچە جیاوازەکانی 
واڵتێکدا هەیە. ئەم نایەکسانییە زۆرتر لەسەر 
بناغەی دابەشکارییە ئەتنیکی، زمانی، نەژادی 
و ئایینیی��ەکان ڕێکخراوە. لی��ۆ مارکوارد، لە 
1957 لە لێکۆڵینەوەیەک لەبارەی ئاپارتایدی 
ئەفریقای باش��وور ]چەمک��ی[ کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی بەکارهێن��ا. دوای ئەوەی وتارەکەی 
پابلۆگونزالێز کاس��انۆڤا، لە س��اڵی 1965 لە 
مێکزیک باڵوکرایەوە، کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 
لە توێژینەوەکانی بواری پەرەس��ەندندا بڕەوی 
پەیدا کرد. گونزالێز کاس��انۆڤا، کولۆنیالیزمی 
نێوخۆییی بەو جۆرە پێناسە کرد: »دەسەاڵتی 
ی��ەک گرووپ��ی ئەتنیک��ی بەس��ەر گرووپە 
ئەتنیکییەکان��ی دیکەدا کە لە ناو س��نوورە 
دەژین )گونزالز  دەوڵەتدا  یەک  بەردەوامەکانی 
کازان��او، 1965 : 13٠ – 132(. ب��ە ئیلهام 
وەرگرت��ن ل��ە کۆنزالێ��ز کاس��انۆڤا، ئاندرێ 

گۆندێ��ر فرانک، یەکێ��ک لە کەس��ایەتییە 
ناسراوەکانی تیوریی وابەس��تەیی، باس لەوە 
دەکات ک��ە کولۆنیالیزمی نێوخۆیی، فۆرمێکە 
لە »گەش��ەی ناهاوس��ان« کە ئام��اژەدەری 
پێوەندییەک��ی پێکهاتەییی نایەکس��انە و لە 
پەیوەندیی نێ��وان »مێترۆپۆل« و »دەوڵەتۆکە« 
و »ناوەند و پەڕاوێز«دا خۆی ئاش��کرا دەکات. 
 )پی��ت و هارتوێ��ک، 2٠19 : 118(. ل��ەو 
کاتەوە ]چەمک��ی[ کولۆنیالیزمی نێوخۆیی لە 
الیەن زۆریەک لە لێکۆڵەرانەوە بە تایبەت لە 
پێوەندیی ناوکۆی ئەمریکای التین، مێکزیک 
و ویالیەت��ە یەکگرتووەکان��ی ئەمری��کادا بە 
کارهێنراوە  )هیکتۆر، 1975؛ پەکم، 2٠٠٤(. 

عەلی ڕەزا ئەسغەرزادە، لێکۆڵەری ئێرانی 
لە لێکۆڵینەوەیەکی ئەم دواییەی خۆی لە سەر 
مێژووی مودێرن��ی ئێران کەڵکی لەم چەمکە 
وەرگرتووە. ب��ۆ نموونە ئەس��غەرزادە وەهای 
دەبینێ��ت چاالکیی��ە جۆراوجۆرەکانی تورکە 
ئازەرییەکان نیش��انەیەک بێ��ت بۆ خۆڕاگری 
ئازەرییەکان لە بەرامبەر کولۆنیالیزمی  تورکە 
نێوخۆی��ی لە ئێراندا )ئەس��غەرزادە، 2٠٠7 : 
197(.]7[ لەو لێکۆلینەوانەی کە پێشترلە سەر 
کورد کراون، کۆمەڵناس��ی تورک ئیسماعیل 
بێش��کچی یەکەمی��ن لێکۆڵ��ەرە ک��ە پاش 
د.عەبدولرەحمان قاسملوو وەک »کۆلۆنییەکی 
نێودەوڵەتی« ئاماژەی بە کوردس��تان کردبێ 
 )بێش��کچی 199٠؛ قاسملوو، 2٠٠6(. وادیارە 
ل��ەم دواییان��ەدا ئ��ەم ش��یوازە ڕوانینە، لەو 
لێکۆڵینەوانەدا وا لە بارەی کوردەوە دەکرێن، 
س��ەرنج و بایەخێکی زیات��ری پێ دەدرێ و 
زیات��ر مایەی پەس��ند بووب��ێ. ) گەمبەتی، 

2٠٠9 ؛ 2٠11(.
 ماوەی��ەک لەمەوبەرمهم��ەت ک��ورت، 
کۆمەڵناس��ی کورد، لێکۆلینەوەیەکی بە هێزی 
ل��ە س��ەر »ئیس��المگەرایی و کولۆنیالیزمی 
نێوخۆی��ی« باڵوک��ردەوە، ک��ە تێی��دا ب��ۆ 
یەکەمجار ل��ە ڕێچکە کۆلۆنیالیس��تییەکانی 
ئیس��المگەرایی کۆڵییەوە. )ک��ۆرت 2٠19 (. 
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ئێم��ەش لەم وتارەی خۆماندا هاوڕاین لەگەڵ 
پێناس��ەی کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆیی وەک 
»ش��ێوەیەکی تایبەت لە کۆلۆنیالیزەکردن کە 
لە دەرەوەی ناوکۆی سیستەمیی ]کالسیکی[ 
کۆلۆنیال«)بالنێر، 1969: 393(.]8[ لە ڕێگەی 
ئەم جۆرە تێگەیشتنەوە بۆ کۆلۆنیالیزەکردن، 
دەتوانین »هەندێک لە ئاریش��ە و ئاڵۆزییەکان 
ڕوون بکەین��ەوە«). . . . 1969: 296( کە لە 
پەیوەندییە پلەبەندی کراوەکانی نێوان جڤاکە 
سەردەست و ژێردەس��تەکاندا هەیە لە ناوکۆ 

ئێرانییەکەیدا. 

ــەوەی  ــوو کاردان ــەم هەم ئ
بیرکار  ــەر  لەس ــە  دژایەتیی

بۆچ؟
یەکێک لە ه��ۆکارەکان ئەوەیە: 
یان  سەردەس��ت  کومەڵگ��ەی 
حاکم لە ئێران خۆدەرخس��تنی 
وەک��وو  غەیرەفارس��ەکان 
هەڕەشەیەک لە سەر ناسنامەی 
ئەمەش  لێکدەدات��ەوە.  فەرمی 
تیش��ک دەخاتەسەر ئەوەی کە 
لەبارەی  جۆراوجۆر  تێگەیشتنی 
نەتەوەییەکان��ەوە  ناس��نامەی 
دیکەوە  لەالیەکی  ئارادای��ە.  لە 
مش��تومڕ لەسەر کەیسی بیرکار 

دەرخ��ەری ئەوەیە ک��ورد بوون��ی خۆی لە 
چوارچێوەی »یەکێتی«دا وەک ش��تێکی تەواو 
مێژوویییەوە  لەڕووی  نابینێت.  ئارەزوومەندانە 
کۆمەڵگەی سەردەست ئاماژەکانی کوردبوونی 
ب��ە دواکەوتوویی، دەس��تتێوەردانی دەرەکی، 
س��ەربەخۆییخوازی یانی��ش هەم��وو ئ��ەم 
خاالنەی س��ەرەوە پێکەوە ل��ە قەڵەم داوە ) 
ب��ۆ زانیاریی زیاتر بڕوان��ە ئەڵینگ، 2٠13 (. 
خۆدەرخس��تنی کورد بە تەواوەتی لە داوای 
کورد بۆ خودموختاری یان س��ەربەخۆیی جیا 
نەکراوەتەوە. پێکەوە بەس��تنەوەی خواس��تە 
سیاس��ییەکانی کورد و گەڕان��ەوەی کورد بۆ 

زمان و کولتووری خۆی پەیوەندییەکی نزیکی 
ب��ە پێناس��ەی »حاکمیەت« بۆ »ناس��نامەی 
ئێرانی«یەوە هەیە. هەر بۆیە، وتەگەلێکی وەکوو 
وتەکەی بیرکار، کە ئێس��تا کەس��ایەتییەکی 
ناسراوی کوردە، بە ئاسانی دەکرێ بانگەشەی 
فەرمیی یەکپارچەییی ناسنامەی ئێرانی بخاتە 
ژێر پرسیارەوە. ئەمەش وایە لەبەر ئەوەی ئەم 
ج��ۆرە وتانە یان دەتوانێ ب��ە مانای دژایەتی 
لەگ��ەڵ ئاماژەکانی کولتوورە س��ەپێنراوەکان 
بێ یانی��ش ئاماژەیەک بێ بۆ ئەوەی کورد بە 

ئارەزوومەندانە نەچووەتە ناو »یەکێتی«یەوە. 
رەنگە کاردانەوەکان لەهەمبەر لێدوانەکەی 
بیرکار، ئەوەمان بۆ ڕوون بکاتەوە 
ک��ە پێناس��ەی ئێران��ی بوون 
نەتەوەی  بیرۆک��ەی  و  چیی��ە 
سەردەست و حاکمییەت لەسەر 
چی دامەزراوە و چۆن ش��رۆڤە 
مێژوویییەوە،  لەڕووی  دەکرێ.  
ناسیۆنالیزمی دەوڵەتی لە ئێران 
ل��ە چوارچێ��وەی کولت��وور و 
زمانی فارس��یدا دروست کراوە، 
غەیرەفارس��ەکان  هەم��وو  کە 
دەخات��ەدەرەوە و نکۆڵ��ی ل��ە 
دەوڵەتی  دەکات.  ناس��نامەیان 
و  فارس��ی  زمان��ی  مودێ��ڕن، 
ناس��نامەی ئێرانی وەک هاومانا 
نیش��ان دەدات. لە گوتاری ناسیۆنالیس��تیی 
دەوڵەتدا، ناس��نامەی کومەڵگەی سەردەست 
لە گەڵ ناس��نامەی هەموو دەوڵەتدا هاوسان 
کراوەت��ەوە. بەم پێی��ە دەکرێ ل��ە ڕێگەی 
لێکۆڵینەوە لە هەس��تی پەیوەس��ت بوون بە 
»ناسنامە و کولتووری یەکگرتووی ئێرانی«یەوە 
کە بە فەرم��ی ڕاگەیێندراوە، ل��ە پێوەندیی 
نێ��وان کومەڵگ��ەی سەردەس��ت )فارس( و 
کومەڵگ��ەی ژێردەس��ت )غەیرەفارس��ەکان( 
تێبگەی��ن. نوخبەی فارس��گەرا]9[ کۆمەڵیک 
ناوەندی تایبەتیان دروست کردووە و پێکەوە 
ناوە کە لە ڕێگەیانەوە هێنانەناوەوەی ئەویتری 

گرووپی 
قەومیی سەردەست 
)واتە فارسەکان( 
یادکردنەوەی 
ناسنامە غەیرە 

فارسەکان وەکوو 
خەیانەت، داوای 

خاک و جوداخوازی و 
لە بنەڕەتدا 

وەک دژەئێرانی بوون 
لە قەڵەم 
دەدەن
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فارس، ڕەوایەتی مێژوویی و یاسایی بەدەست 
دەهێن��ێ. ب��ا نموون��ەی نێعمەتوڵ��اڵ فازڵی 
وەربگرین کە یەکێک لە ئەکادیمسییەنەکانی 
الیەنگ��ری کۆماری ئیس��المییە. فازڵی هیچ 
کێشەیەکی لەگەڵ هاوتا کردنەوەی »فارسی« 
لەگ��ەڵ »نەتەوەی��ی«دا نییە، ه��ەر بۆیەش 
دەتوان��ێ بڵ��ێ ئەکادیمیای فارس��ی، کە لە 
س��اڵی 193٤ دام��ەزراوە، »بەنی��ازە زمان و 
ئەدەبیاتی کەلەپووری فارس��ی بەکاربهێنێ بۆ 
پاک کردنەوەی زمانی فارسی و بەهێزکردنی 
ناسنامەی نەتەوەیی بەسەر ناسنامە ئەتنیکی 
 ،53  :  2٠٠6 )فازڵ��ی،  مەحەلیی��ەکان«   و 

جەختکردنەوەکە هی نووسەرانی 
وتارەکەن(. 

 ئ��ەم ناوەندان��ە ئیمتیازی 
مەعریف��ی بۆ زمان و کولتووری 
فارس��ی مس��ۆگەر دەک��ەن و 
زم��ان و کولتوورەکان��ی دیکە 
ب��ە قەوم��ی و مەحەلل��ی لە 
قەڵ��ەم دەدەن  )بڕوانە: وجدانی، 
2٠15 : 117- 1٤5(. نوخبەی 
فارس��ەکان  غەی��رە  ف��ارس، 
وەکووکەمینەی قەومی، گرووپی 
قەوم��ی ی��ان خێ��ڵ لەقەڵەم 
 ،)2٠٠8 دەدەن  )ئەحم��ەدی، 
هاوکاتی��ش دژی ئ��ەوەن ب��ە 

هەمان ش��ێوە ئاماژە بە کۆمەڵگاکەی خۆیان 
بدرێ. خۆس��ەلماندنی ناس��نامە کولتووری و 
زمانییە غەیرە فارس��ەکان لۆم��ە دەکرێن و 
بە قەومگەرای��ی و جوداخوازی)تجزیە طلبی( 
وەس��ف دەکرێن. ئ��ەم ناوەندانە ناس��نامەی 
قەومی )فارسی( و ئەوانی تر پێناسە دەکەن، لەم 
ڕووەشەوە ناوەندە ئەکادیمییە کۆنەکانی فارس 
ش��تی زیاترمان بۆ ئاشکرا دەکەن. بۆ نموونە، 
ئیحسان یارشاتر، لێکۆڵەری بەناوبانگی فارس، 
دەڵێ زمانی پارس��ی  )تکایە مەڵێن فارس��ی( 
ئەمباری بیر، هەس��ت و س��ۆز و بەهاکان و 
کۆگای هونەرە ئەدەبییەکانی ئێرانە. ئەوە تەنیا 

لە ڕێگەی خۆش ویستن، فێربوون، وانە وتنەوە 
و دەوڵەمەن��د کردن��ی زیاتری ئ��ەو زمانەیە 
کە ناس��نامەی ئیرانی دەتوانێ بەردەوامی بە 
خۆی بدات  )جەختکردنەوەکە هی نووسەرانی 
وتارەکەیە:1993، 1٤2(. ل��ە ئەدەبیاتی ئەم 
دوایییەدا، ڕوشنبیرانی فارس بانگەشەی ئەوە 
دەکەن کە »ش��تێک بە ن��اوی قەومی فارس 
بوونی نییە«. نووس��ەرانی فارس��ی الیەنگری 
خێزانی شاهانە وەک ئیالهە بوقرات هوشداری 
دەدەن کە هەر چەش��نە ئاماژەیەک بە فارسە 
دەسەاڵتدارەکان � وەک قەومێکی دیکەی ناو 
ئێ��ران � پیالنگێڕییەکە لەدژی یەکپارچەییی 
واڵت. فارس��ی زمان��ە و هی��چ 
قەومێکی فارسی بوونی نییە.]1٠[ 
بەهەمان شێوە، ئەکبەر گەنجی، 
ڕۆژنامەوانی فارس و فەرماندەی 
ئیسالمی  شۆرش��ی  پێش��ووی 
ئێران، بانگەش��ەی ئەوە دەکات 
ک��ە نازانێ »فارس ب��وون یانی 

چی«.]11[ 
ل��ە دەیەکان��ی کۆتایی��ی 
گوتاری  نوزدەهەمدا،  س��ەدەی 
کۆمەڵگای سەردەس��ت، ئێرانی 
و  دای��ک  وەکوونیش��تمانی 
ل��ەو پەیوەندییەش��دا(  )ه��ەر 
زمانی فارس��یی وەک��وو زمانی 
دایکی خس��تووەتە ڕوو.  )تەوەکوڵی تەرەقی، 
2٠11 : 112( ئەکادیمیس��یەنە فارس��ەکان 
ل��ە بەرهەمەکانی ئ��ەم دواییی��ەی خۆیاندا 
بەرگریی��ان لە هەمان مان��ای بنەڕەتخواز بۆ 
کولتوور و زمانی فارس��ی ک��ردووە، بەاڵم بە 
ئاڵۆزییەک��ی زیاترەوە. ئەوان بۆ جیاکردنەوەی 
زمانی فارس��ی لە هەر قەومیەتێک،  پەنایان 
ب��ۆ کۆمەڵێ��ک س��تراتیژیی جۆراوج��ۆری 
ڕوونکردنەوەی ئ��ەو بیرۆکەیەبردووە. یەکێک 
لە س��تراتیژییانە لەخۆگرت��ن و بەکارهێنانی 
دەستەواژەی »جیهانی فارسی زمانە«.]12[ ئەم 
وتەزا داتاش��راوە ڕۆژهەاڵتناس��انەیە هەر لە 

سڕینەوەی گوزارشت 
کردنی کولتورە 

غەیرە فارسەکان، 
الی ڕۆشنبیرانی 
فارس نەبووەتە 

کێشە. بە پێچەوانەوە 
ئەوان بە شێوەیەکی 

سیستەماتیک زەمینەی 
مەعریفیان بۆ کاری 
یەکدەست کردن لە 

الیەن دەوڵەتەوە فەراهەم 
کردووە
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س��ەرەتای پەیدابوونییەوە ل��ە الیەن زۆرێک 
لە ئەکادیمیس��ییەنەکانەوە بەکارهێنراوە، بێ 
ئەوەی ڕووبەڕووی ڕەخن��ە ببنەوە. بە وتەی 
ئێم��ە »جیهانی فارس��ی زم��ان« جیهانێکی 
»جیۆکولتووری«یە )کیا، 2٠1٤ : 9٠(، زمانی 
فارس��ەکان تاکە توخم��ی پێکهێنەریەتی و 
خەڵکەکەش��ی بە ه��ۆی بەکارهێنانی زمانی 
فارس��ییەوە فارس��ن. مانا کیا هەوڵ دەدات 
پەسنی ناقەومی بوون بە زمانی فارسی بدات 
و دەنووس��ێ کە ئەو »تێرمی فارس��ەکان بۆ 
ئام��اژەدان بەو گروپە لە خەڵک بەکاردەهێنێ 
ک��ە زمانێکی دی��اری کراویان ب��ۆ فێربوون 

هەیە«)کیا، 2٠1٤: 9٠، جەختی 
زیاتر(. کیا بانگەش��ەی ئەوەش 
دەکات ک��ە تەنانەت لە قۆناغی 
پێش مۆدێڕندا، زمانی فارس��ی 
ب��واری بۆ ئەوان ڕەخس��اند کە 
وێن��ای کۆمەڵگ��ەی خۆیان و 
ڕەگ و ڕیش��ەکانی بکەن. کیا 
پێم��ان دەڵێ کە »فارس��ەکان 
)وات��ە ئەوان��ەی زمانەکەی��ان 
دەزانێ( ل��ە ئێران، ت��ووران و 
تێگەیش��تنێکی  هێندوس��تان 
دی��اری کراوی هاوبەش��یان لە 
مانای جوگرافیا هەبووە« و باسی 
ئ��ەوەش دەکات کە »چۆن ئەم 

مانایان��ە بوونە بناغەکان��ی داکوتانی ڕەگ و 
ڕیش��ە و کۆمەڵگایان پێکهێناوە  )کیا، 2٠1٤: 
9٠، جەختکردنەوەک��ە هی نووس��ەرانی ئەم 

وتارەیە(. 
بۆ پاراستن و بەڵگەهێنانەوە بۆ سەپاندنی 
زم��ان و کولتووری خۆی��ان، نوخبەی فارس 
پێویس��تی بەوەیە بوون��ی قەومییەتی فارس 
میژووییی��ەوە  ڕووی  ل��ە  بکات��ەوە.  ڕەت 
ناسیۆنالیستە فارسەکان زمانیان وەکوو بەردی 
بناغەی یەکڕیزیی نەتەوەیی س��ەیر کردووە. 
لەوانەش  فارس،  ناسیۆنالیزمی  دامەزرێنەرانی 
ئاق��ا موحەمم��ەد خ��ان کرمان��ی  )185٤- 

1896- 1897(، لە س��ەر ئ��ەو بروایە بوون 
کە ئ��ەوەی مێژوویییە زمانناس��انەیە، یانیش 
بە واتایەکی دیک��ە »زمان مێژووە« )تەوەکوڵی 
–تارەق��ی، 2٠11: 96(. ل��ەم ڕوانگەی��ەوە، 
ئەگەر دەس��تەواژەی گیلن��ەر بەکاربهێنین، 
مەحاڵە بەب��ێ یەکێتییەک��ی زمانیی بەهێز 
»هاوس��نوورییەکی نەتەوەی��ی و سیاس��ی« 
دروس��ت بکرێ. ئەگ��ەر بە زمان��ی کرمانی 
بدوێی��ن ئەوە »هێزی هەر نەتەوە و خەڵکێک 
گرێ دراوە بە هێزی زمانەکەیانەوە« )وەرگیراوە 
ل��ە تەوەکوڵ��ی، 2٠11 : 9٤(. وکوو وتمان، 
ل��ە کۆتایی��ی س��ەدەی نۆزدهەم��دا »بیچم 
گرتن��ی ناس��نامەی نەتەوەییی 
پێوەندییەکی  ئێ��ران  مۆدێڕنی 
توندو تۆڵی بە زمانی فارس��یەوە 
هەب��ووە«  )تەوەکوڵ��ی، 2٠11 
ڕوانین��ە  ئ��ەم ج��ۆرە   .)96  :
لەب��ارەی حاش��اهەڵنەگربوونی 
یەکێتی��ی زمان��ی ل��ە پێن��او 
یەکێتیی نەتەوەیی، زۆریەک لە 
کەسایەتییە ناسراوەکانی هان دا 
بۆ ئەوەی بەش��ێوەیەکی گشتی 
پاڵپش��تی لە سڕینەوەی هەموو 
زمانێکی غەیرە فارس��ی بکەن. 
بۆ نموونە، ئەحمەد کەس��رەوی 
بانگەش��ەی   )19٤6  �189٠(
ئ��ەوەی دەکرد ک��ە فرەییی زمانی بش��ێوی 
دروس��ت دەکات و بۆی��ەش »هەرچی فرەیی 
کەمتر بێ، یەکێتییەکی باش��تر دێتە ئاراوە« 

 .)199٤:1( 
هەم دەوڵەت و هەم ڕوش��نبیرانی فارس، 
زمانی فارس��ییان وەک زمانێک��ی هەمەگیر 
خس��تووەتە ڕوو. وەک پێش��تریش باس کرا، 
گونزالێز کاسانۆڤا، کولۆنیالیزمی نێوخۆیی بەوە 
پێناسە کردووە »دەسەاڵتی گرووپێکی قەومی. 
. . بەس��ەر گرووپ��ە قەومییەکان��ی دیکەدا 
کە لە س��نوورە بەردەوامەکان��ی دەوڵەتێکدا 
ئەم��ە    .)132  -  13٠  : دەژی��ن« )1965 

بۆ سەپاندنی 
زمان و کولتووری 

خۆیان، نوخبەی فارس 
پێویستی بەوەیە بوونی 

قەومییەتی فارس 
ڕەتبکاتەوە. 

لە ڕووی میژوویییەوە 
ناسیۆنالیستە 

فارسەکان زمانیان 
وەکوو بەردی بناغەی 
یەکڕیزیی نەتەوەیی 

سەیر کردووە
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دەتوان��ێ واڵمێک بێ بۆ ه��ۆکاری زیادبوونی 
توێژینەوە پۆس��ت کولۆنیاڵەکان کە نوخبەی 
ف��ارس بە ڕژدی ه��ەوڵ دەدەن فارس بوون 
لە ئاماژەیەکی زمانناس��انەدا کورت بکەنەوە و 
پێمان بڵێن کە فارس��ی هی��چ نییە جگە لە 
ناسیونالیستیی  گوتاری  نەتەوەیی«.  »زمانێکی 
ف��ارس، ئێ��ران وەک��وو واڵتێک��ی دێرین و 
یەکگرت��ووی خ��اوەن ی��ەک مێ��ژوو، یەک 
کولتوور و یەک زمانی ئەدەبی پێشان دەدات 
 )کیا، 1998 : 9 -1٠(. بە وتەی مێهرداد کیا، 
لێکۆڵەری ئێرانی، ئەم جۆرە لە دەرخس��تنی 
یەکگرتوویی��ی »نەتەوە« تەنه��ا بەوە دەبێ بە 
شتێکی مومکین کە نکۆڵی لە بوونی ناسنامە 
غەیرەفارسییەکان بکرێ  )9 – 1٠(. زمانەکانی 
دیکە، ئەگەر دانیش��یان پێدا هێنرابێ، وەکوو 
بن��زار و لەهج��ە جۆرواجۆرەکانی ئەو »زمانی 
دایک«�ە نمایش کراون.]13[ بەم ش��ێوەیەش، 
ئەکادیمیس��یەنە فارس��ەکانی وەک چەنگیز 
پەهلەوان، بانگەشەی ئەوە دەکەن کە »زمانی 
فارس��ی زمانی زانس��ت و ئەدەبیات��ە...  ئەم 
زمانەش دەبێ زمانی سروش��تی و نەتەوەییی 
هەم��وو ئێرانییەکان ب��ێ و هەموو زمانەکانی 
دیک��ە زمانی س��ەرەتایین.]1٤[ لەم ڕووەوە مە 
س��عود لوقمان، یەکێکی دیکە لە ڕوشنبیرانی 
فارس دەڵ��ێ« نا بۆ خوێندن بە زمانی دایکی 

لە ئێران«.]15[ 
ژمارەیەکی زۆر لە زمانناس��انی هاوچەرخ 
جی��اوازی کردنێک��ی لەو چەش��نە لە نێوان 
لەهج��ەکان و زمانەکان��دا ب��ە کردەیەک��ی 
کۆمەاڵیەت��ی � سیاس��ی دەزان��ن نەک بە 
هەوڵێکی زانس��تی  )بارفیڵ��د ببینە، 1998، 
بیڵگ، 1995، چەیمب��رس و 2٠٠٤(. ئەوان 
لە س��ەر ئەو بروایەن کە ئ��ەوەی هەیە زمانە 
جۆراوجۆرەکان��ە و زمان��ی فەرم��ی تەنه��ا 
»دیالێکتێکە کە س��وپا و هێزی دەریاییی لە 
پشتە« ) براون و . . . .، 2٠٠9 . چەمبەرس و 
. . . .، 2٠٠٤ سکاتەنبڵ و . . . . .، 2٠٠٠(. بەم 
حاڵەشەوە، لە کاتێکدا کۆمەڵگای سەردەست 

فارس��یی وەکوو ئەمباری فکر، هەست و سۆز 
و بەه��ا ئێرانییەکان دەناس��ێنێت، کومەڵگە 
ژێردەس��تەکان لە هەمبەر ئەم س��ەپاندنەدا 
خۆڕاگ��ری دەکەن  )بڕوانە: یارش��اتر، 1993 
: 1٤3. بڕوان��ە ئەس��غەرزادە، 2٠٠7 : 85 – 
117(. وەکوو پێشتریش باس کرا، کۆمەڵگەی 
سەردەس��ت خۆڕاگریی غەیرەفارس��ەکان لە 
هەمبەر س��ەپاندنی زمان و کولتووری خۆیان 
بە س��ەر ئەوانی تردا، ب��ە جوداخوازی لێک 
دەداتەوە  )ژمارەیەک وتارلەسەر قینی ئەتنیکی 
لە ئەنجوومەنی فارسی(.]16[ هەربۆیە، ئەم وتارە 
پێی وایە پش��تیوانیی ڕوش��نبیرانی فارس لە 
سیاسەتی ناسیۆنالیستی و یەکدەست سازیی 
دەوڵەت، بەڵگەیە بۆ ئەوەی ئەوانیش بەشدارن 
لە پرۆس��ەی کۆلۆنیالیزەکردن��ی نێوخۆییدا. 
پشت بەس��تنی ئەوان بە تیۆریی ئەنتیکۆلۆنیا 
و پۆس��ت کۆلۆنی��ال بووەت��ە ه��ۆی ئەوەی 
ل��ە ڕۆژهەاڵتی��ش لەب��ەر کۆلۆنیالیزەکردنی 

نێوخۆیی بگیرێتەوە. 

سڕینەوەی مێژووی غەیرە فارسەکان 
مێژوونووسانی ئێرانی/فارس بە تێکڕا بڕیاریان 
داوە هەڵوێس��تێکی دژەکۆلۆنیال��ی بەرامبەر 
مێ��ژووی مۆدێڕن��ی ئێ��ران پەی��ڕەو بکەن 
 )ئامەنات و بێرناردس��ون، 2٠٠7، بەخش��ندە 
2٠15، دەباش��ی، 2٠16، ماراش��ی، 2٠٠8، 
ئەس��کات –ئاقایی، ماراشی، 2٠1٤، توکولی 
تارەق��ی، 6 قوم��ەکان، 2٠11(. بەاڵم لەبری 
ئەوەی گوتاری هەژموونگرایانە هەڵوەشێننەوە، 
ئارگۆمێنتەکانیان زیاتر ل��ەوە دەچێ هەوڵی 
ناوچەگەرایانەی  »فۆرمێک��ی  کردن��ی  کۆپی 
ڕۆژهەاڵتییانە« بدات، ک��ە ماف و پێگەیەکی 
تایبەت بە کولتووری سەردەس��تی فارس��ی 
دەدات بەس��ەر ئەوان��ی ت��ردا. نموونەیەکی 
باش��ی ئەمە حەمید دەباشییە، کە لێکۆڵینەوە 
بە قس��ەی خ��ۆی ڕەخنەییەک��ەی لەبارەی 
ئیمپریالیزمی ڕۆژئاوایی، دواجار بەرەو داهێنانی 
یەکەیەک��ی گەردوون��ی و س��ەروومێژوویی 
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بەن��اوی ئێران��ی دەبات. دەباش��ی بەم جۆرە 
ئامانجی کتێبەکەی خۆی »ئێرانی بێ سنوور 
بە ڕووی ڕەخنەگرتن لە پۆست کولۆنیالیزمی 

نەتەوەیی« کورتدەکاتەوە:
». . . ]ئ��ەم کتێب��ە[ جووتەوانەی هەڵە 
لەکاردەخات و ئەوەی دەیخاتە ڕوو بریتییە لە 
. . . »دونیایی بوونێکی جیهانش��اری«، مۆرکی 
بنەڕەتی��ی ڕێچک��ەی کولت��ووری ئێرانییە، 
ئ��ەوەش هەر ل��ە پێش��ینە ئیمرالییەکەیەوە 
بیگ��رە هەتا دەگاتە ئ��ەو تایبەتمەندییەی لە 
قۆناغی پۆس��ت کۆلۆنیالدا وەریگرتووە و هەتا 
دەگاتە سەر لەنوێ دۆزینەوەی بناوانی خۆی 

لەو دیو س��نوورە وەهمییەکانی 
س��نوورانەی  ئ��ەو  ئێس��تای، 
ب��ە ه��ۆی بااڵدەس��تیی هێزە 
 . بووە.  دروست  کۆلۆنیالەکانەوە 

. » )2٠16 : 5(. ؟
ڕوانگەیەی  ئ��ەم  هەرچەند 
س��ەرەوە هەمەگیر دیارە، بەاڵم 
نموونەیەکی زەقی خوێندنەوەی 
ناسیۆنالیستییە  بنەڕەتخوازانەی 
ب��ۆ مێ��ژوو. ئەمە ئەو ش��تەیە 
کە پارت��ا چاترج��ی )1993(، 
تیۆریس��یەنی ناس��یۆنالیزم، بە 
»بەکالس��یکی کردن��ی نەتەوە« 
وەس��فی دەکات کە ڕێگەیەکە 

بۆ دۆزینەوەی بناوانێکی ناوازەی ش��کۆمەند 
و بەردەوام بوونێک��ی مێژووییی نەتەوەیەکی 
مۆدێڕن. لەو بڕگەیەی س��ەرەوەدا، پێداگریی 
دەباشی )2٠16( لەسەر تاقانەبوونی »کولتووری 
ئێرانی« لەن��او »رێچکەیەکی« نەگۆڕدا، کە نە 
کات و نە سیستەمە سیاسییە جۆراجۆرەکان 
و نە زنجیرەی خێزانە ش��اهانەکان کاری تێ 
ناکات و لەهەمان کاتدا بە شێوەیەکی نەپساوە 
ن��اوازە جیهانش��ارییە، خوێندنەوەیەک��ی  و 
ناسیۆنالیس��تیی بنەڕەتخوازانەیە و پەسنێکی 
لێک��دژی »کولت��وور«ی ل��ێ دەکەوێت��ەوە. 
تەقریب��ەن ل��ە هەم��وو مێژوونووس��ییەکی 

ناسیۆنالیستیدا، خواستی هاوشێوە بۆ هەردەمی 
بوون، یەکدەس��تی و بەردەوامیی »نەتەوە« لە 
مێژوودا هەیە. ئەم چەش��نە مێژوونووسییانە، 
بە ش��ێوەیەکی گشتی بەدەس��ت ئەو شتەوە 
دەناڵێنن کە دەیڤید مەککرۆن، ئەکادیمسیەنی 
بەناودەنگی بواری ناسیۆنالیزم، بە »تێگەیشتنی 
هەڵە لە مێژوو« ناوی دەبات و بە »پێشمەرجی 
لێرەدا  دەزانێ )٤٤(.  ناسیۆنالیستیی«  مێژووی 
گش��تاندنێکی بەرب��اڵوی بەن��او »رێچکە«ی 
»کولت��وور« ب��ە درێژایی��ی ه��ەزارەکان بە 
زەقی بەر چاو دەکەوێ، لەکاتێکدا دەباش��ی 
)2٠16( خۆی دان بەوەدا دەنێ کە لە ئێرانی 
مۆدێڕندا »هێ��زی میتافیزیکیی 
ناس��یۆنالیزمی ئەتنیکیی فارس 
نۆزدە  درێژاییی س��ەدەی  ب��ە 
بەدواوە زۆر بەهێز و بەدەسەاڵت 

بووە«.  )22٤(. 
نوزدەیەمدا،  س��ەدەی  ل��ە 
وت��ەزای  ف��ارس  نوخب��ەی 
داهێنا،  ئێران«ی��ان  »کولتووری 
ک��ە ب��ە دەربڕینێک��ی »تاک« 
کولت��وورە  ل��ەو  گوزارش��ت 
دەکات، بۆ ئ��ەوەی »کولتووری 
»کولتوورێک��ی  فارس��ی« وەک 
هاوبەش«ی ئێ��ران بخەنەڕوو و 
ئێستاش »جیهانی فارسی زمان« 
بەکاردەهێنن. ڕۆشنبیرانی فارس جیا لەوەی 
ئەو کولتوورە بە هەمەگیر دەزانن، هەتا دێت 
زیاتر بەرگری لە »خەس��ڵەتی سەرووسنووری 
و تەمەندرێ��ژی«ی ئەو کولت��وورە دەکەن و 
بە دڵێکی خۆش��ەوە باس ل��ەوە دەکەن کە 
»جیهانی فارس��ی زمان« هەم��وو ئەو ناوچانە 
دەگرێت��ەوە ک��ە ڕەنگە زمانی فارس��ییان لە 
پ��اڵ زمانەکانی دیکەدا تێ��دا خوێندراوە. ئەو 
ناوچان��ەی خوێندەوارانی فارس بە »فارس��ی 
زمان« وێنایان دەکەن، دەکرێ زۆر بە ئاسانی 
بە »عەرەب زمان« یان »عوس��مانی زمان«یش 
ن��اوزەد بکرێن، چونکە ئ��ەو زمانانەش وەک 

ڕوشنبیرانی 
فارس لە 
سیاسەتی

 ناسیۆنالیستی و 
یەکدەست سازیی 

دەوڵەت، 
بەڵگەیە 
بۆ ئەوەی 

ئەوانیش بەشدارن 
لە پرۆسەی 

کۆلۆنیالیزەکردنی 
نێوخۆییدا
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زمانی فارس��ی لەو ناوچانەدا باو بوون. کەواتە 
بۆچی ئەو ناوچە فرەزم��ان و فرەئەتنیکییانە 

دواتر بە فارسی زمان ناودێر دەکرێن؟
ئەم ناونانە بۆ جیهانێکی زمانیی خەیاڵکرد، 
بنەڕەتخوازانەی  نوستالژیایەکی  ڕەنگدانەوەی 
ڕۆشنبیرە ناسیۆنالیستەکانە، کە بە دەربڕینی 
بروج��ردی »تێگ��ەی خۆیان بۆ شوناس��یان 
ماتریس��ی زمان، مێژوونووسییەکی  لەس��ەر 
دەستبژێرکراو و ناسیۆنالیزمێکی فارس ناوەند 
دامەزراندووە« )بروج��ردی، 1998 : ٤3(. ئەم 
هەس��تە نوس��تالژییانە بە باشترین شێوە لەم 
خااڵنەی خوارەوەدا تێبینی دەکرێن: »بیرۆکەی 

لەودیوس��نوورەکانی  ئێ��ران 
ئێستای کە من لێرەدا دەیخەمە 
ئیمپراتووری��ی  باوان��ی  ڕوو 
و  لەخۆدەگ��رێ  نەتەوەی��ەک 
پانتاییەکی  لەناو  نەخش��ەکەی 
س��ەروونەتەوەییدا  گش��تییی 
دادەڕێژێ، کە لە ناو تێگەیەکی 
ف��راوان کراوی نەت��ەوە لەودیو 
بااڵدەس��تیی کۆلۆنیالیدا هەموو 
لەخۆدەگ��رێ  گەالن��ە  ئ��ەو 
 )دەباشی، 2٠16 :1٤6، جەختی 

زیاتر کراوەتەوە(.؟
ئەحم��ەد،  ش��������ەهاب 
ب��ە  ئیس��الم،  مێژوونووس��ی 

دروس��تی ئام��اژە بۆ ئ��ەوەدەکات کە کەڵک 
وەرگرتن لە وتەزای وەکوو »تورکی � فارس��ی 
ی��ان جیهانی فارس��ی زمان« ل��ە جیهانێکی 
وەها فرەالی��ەن و فرەکولت��ووردا« هەندێک 
یەک��ەی زمانی و ئەتنیکی ل��ە ڕووی ماف و 
ئیمتیازاتەوە بخاتە پێشەوە«)ئەحمەد، 2٠16: 
8٤(.  ئەو هۆش��داری دەدات ک��ە وتەزای« 
فارسی زمان« وەک مۆرکێکی بنەڕەتی و یان 
پەس��نێکی بەرایی بەتایبەت توخمی »فارس« 
زەق دەکاتەوە و ئاماژەیە بۆ ئەوەی ئەم توخمە 
»مۆرک��ی پێکهێنەر و دیاریک��ەری پارادایمی 
هاوبەش��ی ئیس��المییە«)2٠16 : 8٤(. ب��ەو 

حاڵەشەوە، سەرەڕای پێداچوونەوەی ڕەخنەیی 
ب��ە هەندێک لە س��یماکانی مێژوونووس��یی 
کۆنت��ری ناسیۆنالیس��تیی فارس��ی، نەوەی 
کەوتوونەتە  ئەکادیمیس��ییەنەکانیش  نوێ��ی 
داوی بیرکردنەوە ب��ە پێی چەمکی »جیهانی 
 فارس��ی زمان«، کە داوێکی هەمەالیەنەیە لە 
گوت��اردا.]17[ لە ڕاس��تیدا، کەڵ��ک وەرگرتن 
ل��ەم چەمکە دەبێتە ه��ۆی خوێندنەوەیەکی 
دەس��تبژێرکراوی مێژوو، کە تێیدا فارسەکان 
ئ��ەو ئیمتیازەی��ان پ��ێ دەدرێ تاکە هێزی 
کارای ئ��ەو »جیهان«�ە ب��ن و ئەوانی تر لە 
ف��ەزا مێژووی��ی � کولت��ووری و زمانییەکە 

دەسڕدرێنەوە. 
جەخ��ت ک�����ردن��ەوەی 
نوخبەی دەس��ەاڵتدار لەس��ەر 
»دۆزین��ەوەی  و  »رەس��ەن« 
دووب��ارە«ی »رابردووی نەتەوە«، 
بردنەبەر  پەن��ا  بنەڕەت��دا  ل��ە 
کە  سەقامگیر«ە،  »رابردوویەکی 
ناسیۆنالیزمی  سەرەکیی  خەمی 
مۆدێڕنە. ئەم جۆرە دڵەڕاوکێیانە 
پێکهاتەی  ڕابردوو، چۆنێتیی  بۆ 
ناسنامەکان دەردەخات و دەبێتە 
الیەنگرانی  ب��ۆ  هاندەرێکی��ش 
تاوەکوچارەسەرێک  ناسیۆنالیزم 
بۆ وێکچوون و جیاوازییەکانیان 
بدۆزنەوە. بە مانایەکی دیکە، ئەوە لە دەرکەوتنی 
کەلێنەکاندای��ە، واتە ل��ە بەناویەکداچوون و 
جیاوازییەکاندا،  پانتایییەکانی  ش��وێنگۆڕکێی 
ک��ە ئەزموونە نێوس��ووژەیییەکان و ئەزموونە 
بەرژەوەندییەکان��ی  نەت��ەوە،  کۆیییەکان��ی 
کۆمەڵگا و بەها کولتوورییەکان دەبنە جێگەی 
ب��اس و خواس��ت )بابا، 199٤ : 2(. بەاڵم لە 
دەنگە  فارس��دا،  ئەکادیمییەکانی  لێکۆڵینەوە 
غەیرەفارس��ەکان ب��ە بەردەوامی پش��تگوێ 
دەخرێ��ن، چونک��ە ئەگ��ەر وانەک��ەن، ئەوە 
و  یەکدەست  ناس��نامەیەکی  خس��تنەڕووی 
تاقان��ەی ئێران��ی دەبێ بە ش��تێکی مەحاڵ. 

مێژوونووسانی 
فارس  ئێرانی/

بە تێکڕا 
بڕیاریان داوە 
هەڵوێستێکی 
دژەکۆلۆنیالی 

بەرامبەر 
مێژووی 
مۆدێڕنی 
ئێران 
پەیڕەو 
بکەن
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ئەگەر دەستەواژە پڕئاماژەکەی باتلەر سپیڤاک 
)2٠٠7( وەربگری��ن، ئ��ەوە دەتوانین بڵێین 
بێب��ەش کردن��ی دەنگە غەیرەفارس��ییەکان 
کاریگەریی لەسەر ش��ێوازی ئەو ئاوازە دابنێ 
ک��ە نەتەوەی��ەک تێیدا دەبێ بە س��روود. با 
نموونەی ئیس��ماعیل ئاغای شکاک )سمکۆ( 
وەربگرین، کە لە 1922دا نووسی ئەو ئێرانی 
نییە و کوردە. س��مکۆ لە ڕۆژنامەکەی خۆیدا، 

کە ئەویش ناوی کورد بوو، ڕایگەیاند:
من کوردم و ژیانی خۆمم تەرخان کردووە 
بۆ نەتەوەکەم. ب��ەاڵم، بە گوێرەی ئەوەی بەر 
گوێم دەک��ەوێ، ئێرانییەکان ب��ە چەتە ناوم 

دەب��ەن و ب��ە پڕوپاگەن��دەی 
ئەوەی ک��ە من ل��ە چەتەییدا 
دەس��تم هەبووە ناوم دەزڕێنن. 
من چەت��ە نیم؛ م��ن بەرگری 
لە ماف��ی نەتەوەک��ەم دەکەم. 
ئێرانیی��ەکان هی��چ نین جگە 
ل��ە دز و چەوس��ێنەر و واڵتی 
کردووە  ت��ااڵن  کوردس��تانیان 
و کەرامەت��ی کورد دەش��کێنن 

 )کورد، 1922 : ژمارە2(.  
هی  س��مکۆ  وتانەی  ئ��ەم 
چەند س��اڵ پێش ئ��ەوەن ڕەزا 
پەهلەوی لە 1925دا بێتەس��ەر 
کورس��یی دەس�����ەاڵت. الی 

ئێرانناس��ی، نموونەی س��مکۆ  خوێندکارانی 
تەواو دژی ئەو بیرکردن��ەوە باوەیە کە دەڵێ 
خۆ جی��اواز کردن��ەوەی ک��ورد تەنها وەک 
کاردانەوەی��ەک بەرامبەر حکومەتی پەهلەوی 
بووە. بەو حاڵەشەوە باس کردن لە جووتەوانەی 
غەیرەفارس��ەکان لەبەرامبەر ئێرانییەکان و بە 
پێچەوانەشەوە، حاڵەتێکی دەگمەن نەبووە، بە 
تایبەتی لە نێو کوردەکاندا.  )بروانە سولێمانی، 
2٠17(. وەک��و وترا، ناس��نامەی بە ڕواڵەت 
یەکدەست، وێنەیەکی خەیاڵی لە مێژوویەکی 
نەپس��اوەی ئێ��ران دروس��ت دەکات کە لە 
سەردەمە کۆنەکانەوە هەتا ئێستا درێژدەبێتەوە؛ 

ئەو وێنەیەش لە پێناوهێش��تنەوەی سیلسیلە 
مەراتب��ی ئەتنیکیی ئێس��تایە  )ب��ۆ زانیاریی 
زیاتر چاو لە زی��ا ئیبراهیمی بکەن، 2٠16(. 
کەوا بێ، تیوریی پۆس��ت کولۆنیالیزم بووەتە 
ئامرازێک��ی فیک��ری ب��ە دەس��تی نوخبەی 
فارسیی تەوەککولی � تەرەقیەوەیە، کە ئامانج 
لە بەکارهێنانی بەرگرییە لە بەفارس��ی کردن 
و ئەو بانگەش��ەیەی کە »مێ��ژوو و کولتووری 
دامەزراو گوزارش��تن ل��ە ڕوحێکی نەتەوەیی 
و هەم��وو ئێرانیی��ەکان وەک می��رات پێیان 
بڕاوە. » )2٠11 : 112، جەختکردنەوەکە هی 

نووسەرانی وتارەکەیە(. 
س��ەدەی  چلەکان��ی  ل��ە 
ڕابردوودا، وات��ە تەنیا دوو دەیە 
دوای ئەو گوتانەی س��ەرەوەی 
سمکۆ، کورد و تورک دوو کۆماری 
خودموخت��اری تەمەن کورتیان 
ڕاگەیاند )براوان��ە ئەس��غەرزادە، 
2٠٠7؛ وەل������ی، 2٠1٤(.]18[ 
هەر ل��ەو قۆناغەدا »بزووتنەوەی 
عەرەب��ی خوزس��تانیش ئامرازە 
س��تانداردەکانی گ�����وت��اری 
بەکارهێنا،  ئیتنۆناسیۆنالیستیی 
ئ��ەوان ب��ێ وچ��ان جەختیان 
لەس��ەر ئ��ەوە دەک��ردەوە کە 
و  داب  زم��ان،  قەومیی��ەت، 
نەری��ت و میژووەکەی��ان ه��ی نەتەوەیەکی 
دەستنیش��ان کراوە و لە ئێرانێکدا ش��وێنیان 
نابێت��ەوە ک��ە ف��ارس تێی��دا قەومییەت��ی 
سەردەس��ت بێ« )مان، 2٠1٤ : 11٤، 115(. 
س��ەرەڕای ئەوەش، لێکۆڵەران��ی فارس، کە 
بە دەس��تەواژەی بالوێنەر ئەزموونی کۆمەڵگا 
بندەس��تەکان »ئیدارە دەکەن و دەینوێننەوە 
و دەیقۆزنەوە«، باس��ی یادەوەریی مێژوویەکی 
پێکەوەیی جیاوازی هەموو ئێرانییەکانمان بۆ 
دەکەن. لێکۆڵەرێکی فارسی وەک تەوەککولی 
� تەرەق��ی بە ش��ێوەیەک، وەک هەمیش��ە 
چاوپۆش��ی لە جیایی ئەزموون��ی مێژووییی 

سەرەڕای 
پێداچوونەوەی 
ڕەخنەیی بە 

هەندێک لە سیماکانی 
مێژوونووسیی کۆنتری 

ناسیۆنالیستیی 
فارسی، نەوەی نوێی 

ئەکادیمیسییەنەکانیش 
کەوتوونەتە داوی 
بیرکردنەوە بە پێی 

چەمکی 
»جیهانی فارسی زمان«
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خەڵ��ک لە پانتایی فەالت��ی ئێراندا دەکات و 
بانگەشە بۆ ئەوە دەکات کە »دژبەرانی نەزمی 
دەس��تووری  )لە 19٠5 � 19٠6( . . . مێژوو 
و کولتووریان وەکوو دەربڕینی ڕووح، ڕووحی 
نەتەوەیەک کە میرات��ی هەموو ئێرانییەکانە، 
بنیاد ناوە  )2٠11: 112، جەخت کردنەوەکە 
ل��ە کاتێکدا  ه��ی نووس��ەرانی وتارەکەیە(. 
لە کۆتایی بیس��تەکانی س��ەدەی ڕابردوودا، 
نموونەی زۆر هەیە کە دەیسەلمێنن کۆمەڵگە 
جیاوازەکان لە ئێراندا لەگەڵ چ پرۆس��ەیەکدا 
ب��ەرەوڕوو بوونەتەوە، کە زۆر جار کوش��تن و 
بڕینی بەرباڵوی لێ کەوتوەتەوە. ئەوانەی لەو 
ئۆپەراسیۆنە بەرپرسیارن تەقریبەن بە هەمان 
شێوە هەلس��وکەوتیان لەگەڵ کۆچەرییەکاندا 
دەکرد کە زۆربەی س��پی پێس��تانی ئەمریکا 
لە س��ەدەی نۆزدەیەمدا، لە گەڵ خۆجێیانی 
ئامریکا مامەڵەی��ان دەکرد )کاتوزیان، 2٠٠6: 
326، جەختکردنەوەک��ە ه��ی نووس��ەرانی 

وتارەکەیە(. 
تێگەیشتن لەوەی چۆن زۆر لە لێکۆڵەرانی 
ئەکادیمی��ی فارس، ب��ە بەکارهێنانی تیوریی 
پۆس��ت کۆلۆنیال تووشی لێکدژیی چەمکیانە 
و مێژووی��ی بوونەتەوە، ب��ۆ بەرەوپێش بردنی 
فارس��یزم کە لە بانگەش��ەی یەکێتیی زمانی 
و کولتووری��دا پەردەپ��ۆش ک��راوە. یەک��ەم 
هەنگاوی��ان بریتی بوو ل��ەوەی جووتەوانەی 
ڕۆژئ��اوا ل��ە بەرامب��ەر ئەوان��ی دیک��ەدا بۆ 
لێرەدا  بقۆزێتەوە.  نێوخۆیی  کۆلۆنیالیزەکردنی 
ڕۆژئاوا دەمودەس��ت هاوت��ا کراوەتەوە لەگەڵ 
لەڕاستیدا  هەرچەند  ڕۆژئاوایی،  ئیمپریالیزمی 
الی تیوریسیەنەکانی پۆست کۆلۆنیال، ڕۆژئاوا 
و کۆلۆنیالیزمی ڕۆژئاوایی ناکرێنەوە بە یەک.  
بۆ نموونە، فرانتس فانون  )1967( و هۆمی بابا 
 )199٤( نە لەڕووی بونیادە مێژوویییەکەی و 
نە لەڕووی شێوازی ئەزموون کردنیەوە لەالیەن 
خەڵکانی کۆلۆنیالیزەک��راوەوە، ئیمپریالیزم بە 
ی��ەک پێکهاتەی تاقانە نازان��ن  )بابا، 199٤، 
فان��ون، 1967(. بەو حاڵەش��ەوە، ل��ە پێناو 

پشتڕاس��ت کردنەوەی بانگەش��ەی شوناسی 
یەکدەس��ت، ڕۆش��نبیرانی فارس شوناس��ی 
خۆیان لەسەر بنەمای دژایەتیی ئەوروپییەکان 
دادەمەزرێن��ن  )چاو لە ماتین بکەن، 2٠18(، 
هەرچەند هێش��تاش ئیلهام لە ئەوروپییەکان 
وەردەگرن )بروان��ە بروجێردی، 1998(. دەبێ 
ئام��اژە بۆ ئ��ەوەش بکەین کە لە س��ەرەتای 
دەیەی بیستی س��ەدەی ڕابردوو، بانگەوازێک 
بۆ »دابڕانی ئێپستمۆلۆژیک لە ڕۆژهەاڵتناسی« 
وبنیاتنانی »روانگەیەک��ی ڕۆژهەاڵتی«، کە بە 
ناودێر دەکرێ، س��یمایەکی  »رۆژئاواناس��ی« 
گرنگ��ی ناس��یۆنالیزمی ف��ارس بووە« )بروانە 
ماتین ئەس��غەری، 2٠1٤ : 59(. ڕۆشنبیرانی 
ناسیۆنالیستی فارس، هاوکات لەگەڵ بنیاتنانی 
شوناس��ی خۆیان لەس��ەر بناغەی کۆمەڵیک 
ش��ێوەی خۆ جی��اواز کردنەوە، بانگەش��ەی 
ئەوەش��یان دەکرد کە بنەمایەکی هاوبەش��ی 
مێژوویی و کولتووری لە نێوان ئێرانییەکان و 

ئەوروپییە سپی پێستەکاندا هەیە. 
بە پێی ڕیوایەتی گەورەی مێژوونووسانی 
ئێران بێ��ت،  ئەوروپییەکان ک��ە لە ڕێگەی 
ئێرانییەکانەوە زمان و نەژادی خۆیان ناسیبوو، 
ڕەت  فارس��یان  لێکۆڵەران��ی  کارتێکەری��ی 
کردەوەتەوە. بەو پێیەش بەشداریی ئێرانییەکان 
لە پێشکەوتنی ئەورووپییەکان بە شێوەیەکی 
ڕیاکارانە پشتگوێ خرا. تەوەککولی � تەرەقی 
ل��ە کتێبەک��ەی خۆیدا ل��ە ژێر ناونیش��انی 
»سەرلەنوێ بنیاتنانەوەی ئێران«، هەوڵ دەدات 
بەدوای »سڕینەوەی دامەزراوەی ماندووبوونی 
فارس��ی زمانان«دا بچێ کە »بەش��دارییان لە 
دروست کردنی ڕۆژهەاڵتناسیدا هەبووە »، ئەو 
هەروەها هەوڵ دەدات »ئەو مەیلە ڕەخنەیییە 
باوە ڕاست بکاتەوە کە فۆکووسی تەنها لەسەر 
بەرهەمەکان��ی لێکۆڵ��ەرە ئەکادیمییەکان��ی 
ڕۆژئاوایە، بێ ئەوەی توێژینەوە لە بەش��داریی 
لێکۆڵ��ەرە خۆماڵیی��ەکان، ل��ە دامەزراندنی 
لێکۆڵینەوەکان��ی پەیوەندی��دار بە ڕۆژهەاڵت 
بکەن. » )2٠11 : ئیکس، ئای( نوخبەی فارس 
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لە جیاتی ئەوەی بەرەنگاری هەژموونی ئەورووپا 
لەسەر کولتوورە غەیرەرۆژئاواییەکان ببێتەوە، 
بە ناڕاس��تەوخۆ پش��تگیری لە بیرکردنەوەی 
ئەوروپ��ا دەکات و هەم��وو  بەناوەندبوون��ی 
هەوڵیان تەنیا بۆ ئەوەیە »پشکی لەبیرکراو«ی 
خۆیان لە بەرهەم��ە ڕۆژهەاڵتییەکانی بواری 
مەعریفە بەدەس��ت بهێننەوە. هاوکات ئەوان 
لە هەڵس��وکەوتی ناداپەروەران��ەی ئەندامانی 
ئورووپاییی خان��ەوادەی ئاریایی ناڕازی بوون. 
بەو ش��ێوەیەش، لە بەرهەمەکانی نووسەرانی 
ناسیۆنالیس��تی فارسدا، مێژووی ئێران بوو بە 
نموونەیەک ل��ە گرێی فرۆیدی، کە لە ئەوین 
و قین پێکهاتووە. ئ��ەم فاکتەرانە بوونە هۆی 
ئەوەی نووس��ەرە ناسیۆنالیس��تەکان ڕوو لە 
»رۆژهەاڵتناس��یی ئاوەژوو« بکەن )بروجێردی، 
1996- 1998(.]19[ پێویس��تە ئام��اژەی پێ 
بکرێ کە ژمارەیەک ل��ە ڕەخنەگرانی فارس 
و ئازەری وەکوو موس��تەفا وەزیری  )1993(، 
مێهرزاد بروجردی  )1996 –1998(،]2٠[ عەلی 
ڕەزا ئەس��غەرزادە  )2٠٠7(، ئەفشین مەتین 
– ئەس��غەری  )2٠18(، ڕەزا زیائیبراهیم��ی 
 )2٠11، 2٠16(، پرس��یاریان خستووەتەسەر 
مێژوونووسییەکی فارس � ناوەند و ئەفسانەی 
بەردەوامی��ی  و  کولت��ووری  تاقانەبوون��ی 
مێژوویی »نەتەوە«. بەو حاڵەش��ەوە، هەندێک 
ل��ە ڕەخنەکانیان لە گ��ەڵ بەرگرییەکی توند 

بەرەوڕوو بوویەوە. 
بە ه��ۆی قەب��ووڵ کردن��ی ڕەخنەکانی 
پۆس��ت کولۆنیالیزم لە ڕۆژئاوا و هاوسۆزی لە 
گەڵ کۆمەڵگا ن��ا� ڕۆژئاوایییەکان، ئەو جۆرە 
لە لێکۆڵەران��ی ئێرانی بایەخێکی ئەوتۆیان بە 
گریمانە هەرە سەرەتایییەکانی تیۆریی پۆست 
کۆلۆنیال ن��ەدا: واتە خەبات ل��ەدژی هەموو 
دەرکەوتنەکانی کولۆنیالێزم و پاڵپشتی کردنی 
بێ جیاوازی، لە خەبات��ە ڕزگاریخوازییەکانی 
خەڵکان��ی چەوس��اوە. لە بنەڕەت��دا، هەر لە 
سەرەتاوە مامەڵەکردنێکی ڕەخنەگرانە لەگەڵ 
کولۆنی و نەتەوە، مۆرکی لێکۆڵینەوە پۆس��ت 

کۆلۆنیال و لێکۆڵینەوەکانی دواتر بووە.  )دوب، 
2٠1٠ : 1٠2(. بەاڵم بە پێچەوانەوە، پشتیوانیی 
نوخب��ەی ف��ارس ل��ە گوت��اری کولۆنیالیزە 
کردنی نێوخۆیی، بووەتە ئامرازێک بەدەس��ت 
ئێپیس��تمۆلۆژیی حاکمییەت و لە ڕێگەیەوە 
ئەویت��ری ڕۆژهەاڵتی��ی خ��ۆی بەرهەمهێنا.
هاوش��ێوەی  فارس��ی  مێژوونووس��یی   ]21[

هاوت��ا ڕۆژئاوایییەک��ەی خ��ۆی، س��ەرقاڵی 
مێژووگەرایییە کە سەرقاڵی شێوە پێ دانەوەی 
مۆدێلە گشتییەکانە بە درێژاییی کات و شوێن 
و هەر ئەوەش وا دەکات ڕۆش��نبیرانی فارس 
وەک دەباشی بتوانن وێنای »بیرۆکەی نەتەوە 
بکەن، کە چاالکانە بنەچە سەروونەتەوەیی و 
کۆس��مۆپۆلیتییەکانی خۆی لەبیرە و پش��تی 

بەهێزتر دەکات« )2٠16 : 233(. 
لیۆپولدن  ئ��ەوەی  مێژووگەرای��ی، وەک 
ڕانک وێن��ای دەکات، ئامانجی ئەوەیە یاس��ا 
چارەنووس��ی  گریمانەییەکان��ی  و  پێش��ینە 
مێژوویی بدۆزێتەوە و هۆکاری س��ەرهەڵدان 
و لەناوچوون��ی کۆمەڵ��گاکان ڕوون بکاتەوە. 
 )بروانە، لێگرس، 2٠٠5(. ڕۆش��نبیرانی ئێران 
لەکات��ی داڕش��تنی وێنەیەکی یەکدەس��ت 
بۆ مێ��ژووی ئێ��ران ڕابردوویەکیان لەس��ەر 
کۆمەڵێک بیرۆکەی گوماناوی و کەس��ایەتی 
و بنەچ��ەی جێی مش��تومڕ بنیات ن��اوە. بۆ 
ب��ە جەوهەرکردن��ی شوناس��ی ئێرانی، دوو 
بانگەش��ەی بێ بەڵگە خراونەتەڕوو. یەکەمیان 
دیاری کردنی ئەو پانتایییە کاتی و شوێنییەیە 
کە گوایە »شوناسی ئێرانی« لێیەوە سەرچاوەی 
گرتووە. دووەمی��ان باڵوکردنەوەی کۆمەڵێک 
گریمانە و تیۆرییە بۆ پشتڕاس��ت کردنەوەی 
یەکێتی و بەردەوامیی »شوناس��ی ئێرانی« بە 
درێژایی هەزاران س��اڵ، بە پێی ئەو تیۆری و 
گریمانانەش هەمیشە کولتوورێکی ئێرانیی جیا 
و تاقانە هەبووە. بۆ نموونە یارش��اتر دەنووسێ 
کە »دەرکەوتنی مادەکان ]1٠٠٠ بۆ 11٠٠ پ. 
ز[ لە سەردەمی بااڵدەستیی میزۆپۆتامییەکاندا 
ئەو بەڵگە بەراییەیە کە بوونی شوناسی ئێرانی 
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پشتڕاست دەکاتەوە )1993 : 1٤3(. 
گوای��ە ئ��ەم کولت��وورە گەردوون��ی و 
جیهانش��ارییە بە درێژایی دەسەاڵتی خێزانە 
ش��اهانە جۆراجۆرەکان  و س��ەرەڕای پچڕان 
و ئاڵ��ۆزی هەر پەرەی س��ەندووە.  )ئەمنەت، 
2٠17(. بۆ نموونە، هێرش��ی عەرەب بۆس��ەر 
بڕواهێنان��ی  قەڵەم��ڕەوەی ساس��انی، ک��ە 
دانیش��تووان بە ئیس��الم و چەندین س��ەدە 
بااڵدەس��تیی زمان و کولت��ووری عەرەبی لە 
ناوچەکانی س��ەر فەالتی ئێرانی لێ کەوتەوە، 
ب��ە پچرانێکی ب��ێ بایەخ دەزان��ن کە هیچ 
مێژووییی  بەردەوامیی  لەسەر  کاریگەرییەکی 

یارشاتربانگەشەی  نەبووە.  ئێران 
ئ��ەوە دەکات ک��ە »عەرەبەکان 
ئایینێکی نوێ و جیهانبینییەکی 
جیاوازی��ان س��ەپاندووە. ئ��ەو 
چەندین  دوای  کاردانەوەی��ەی 
دەیە خەبات هاتەئاراوە بریتی بوو 
لە: وەرگرتنی ئیس��الم لەالیەک 
و پاراس��تنی زم��ان و میراتی 
کولتووریی فارس��ی لە الیەکی 
 : یارش��اتر، 1993  دیک��ەوە«) 
1٤3، جەخ��ت کردنەوەکە هی 

نووسەرانی وتارەکەیە(. 
ئاڵۆزییە  ش��ێوە،  هەمان  بە 
هێرش��ی  وەک  گەورەکان��ی 

ئەس��کەندەر و مۆغۆڵەکانی��ش کێش��ەی بۆ 
»شوناسی ئێرانی«ی تاقانە دروست نەکردووە. 
هەرچەندە هەرکام لەو هێرش��انە کاریگەریی 
درێژماوەی کۆمەاڵیەتی و سیاسییان هەبووە. 
کولتوری  بااڵدەس��تیی  یەکەمیان  هێرش��ی 
هێلێنیزمی بەدواوەبوو، ئەوەی دووەمیش��یان 
چەسپانی زنجیرەی خێزانی شاهانەی مۆغۆل 
و تەنانەت گۆڕانی کاتیی ئایینی بەش��ێک لە 
دانیش��تووان بۆ ئایینی بووداییی لێ کەوتەوە. 
 )هۆڵ��ت، 197٠(. بەم ش��ێوەیە، لێکۆڵەرانی 
فارس خوێندنەوەیەک��ی بنەڕەتخوازانە و بێ 
بنەما بۆ ڕابردوو دەکەن. بۆ نموونە، کاش��انی 

� س��ابیت پێمان دەڵێ تەنانەت لە سەدەکانی 
ناوەڕاستیشدا هەر وەک »دەوڵەت نەتەوەکانی 
ئەمڕۆ و وەک ئامرازێک بۆ خۆپێناس��ەکردن« 
کە »ئێرانییەکانی تر«یش تێیدا هاوبەش��ن لە 
ئێران تێبگەین  )لە نووس��ینی کیا وەرگیراوە، 
2٠1٤، 89(. ئەگەرچ��ی کی��ا، کە یەکێکی 
دیک��ە ل��ە لێکۆڵ��ەرە ئێرانییەکان��ە، دەڵێ 
»خوێندنەوەکەی کاشانی � سابیت قۆناغێکی 
پێش مۆدێڕنی داهێناوە کە چەندین س��ەدە 
هەژموونی نەگ��ۆڕ لەخۆدەگرێ و پێچەوانەی 
ئ��ەو گۆڕان��ە ڕیش��ەییانەیە کە ل��ە قۆناغی 
مۆدێڕن��دا ڕوویان داوە« )2٠1٤ : 89(، کەچی 
ب��ە ش��ێوەیەکی زۆر س��ەیر و 
س��ەمەرە، ئەویش بانگەش��ەی 
ئەوە دەکات کە »جۆرە خەتێکی 
ب��ە درێژاییی ئەو  ئێرانی بوون 

قۆناغە هەبووە« )2٠1٤ : 89(. 
شێوەکان،   لە  شێوەیەک  بە 
فارس  ڕۆش��نبیرانی  پێداگریی 
لەسەر بەردەوامیی و یەکدەستیی 
ئێرانی،  فەرهەنگ��ی  مێژووییی 
)یان با بڵێین کولتووری فارسی(، 
ئاماژەیەکی ناڕاس��تەوخۆیە بەم 
»رێچکە«یەکی  ک��ە  بااڵبوونەی 
ناوازە و نەگ��ۆڕی دەدرێتە پاڵ. 
بانگەشەی ئەوەی کە بناوانی ئەو 
کولتوورە هەزاران ساڵەیە شتێکە دەدۆزرێتەوە 
و بانگ��ەوازی زیندووکردنەوەی »کولتوورێکی 
زایەڵەیەک��ی  خەیاڵک��رد،  ئیمرات��ووری«ی 
تێدای��ە.  ئیمریالیس��تیی  و  ناسیۆنالیس��تی 
زیندووکردنەوەی  پ��ڕۆژەی  خەیاڵی  ئەوانەی 
کولتووریان لەس��ەردایە تەنها سنوورە پۆست 
کۆلۆنیالەکان بە ش��تێکی خەیاڵکرد دەزانن؛ 
ئەم��ەش )الی ئ��ەوان( ئاماژەیە ب��ۆ ئەوەی 
سنوورەکانی ئیمپراتوورییەکانی پێش قۆناغی 
کۆلۆنیالی، س��نووری سروش��تین و دەکرێ 
بەدەس��ت بهێنرێن��ەوە. بەاڵم ئ��ەم پڕۆژەی 
زیندووکردن��ەوە و ئ��ەم نۆس��تالژییە زیات��ر 

ناسنامەی 
بە ڕواڵەت 
یەکدەست، 
وێنەیەکی 
خەیاڵی لە 
مێژوویەکی 

نەپساوەی ئێران 
دروست دەکات 
کە لە سەردەمە 

کۆنەکانەوە 
هەتا ئێستا 
درێژدەبێتەوە
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لەوەی ل��ە ڕواڵەتدا دەردەک��ەون ڕوویان لە 
داهاتووە. ئەمە وایە لەبەر ئەوەی ئەم پڕۆژەیە 
لەسەر  سەردەس��ت«  »کۆمەڵگای  دڵەڕاوکێی 
بەردەوامی��ی ئ��ەو دەس��ەاڵتە ناموتەقارنە لە 
ئێ��ران دەردەخات. باش��ترین نموونە بۆ ئەم 
ئەوەی  لەس��ەر  دڵەڕاوکێیە جەختکردنەوەیە 
»دروس��ت بوونی کوردستانێکی سەربەخۆ ]لە 
عێ��راق نەک لە ئێرانیش[ بۆ هەموو خەڵکانی 
 .)2٠18 کارەساتبارە« )دەباش��ی،  ناوچەک��ە 
لێ��رەوە دەبینین کە چ��ۆن ڕەخنەگرتن لە 
کۆلۆنیالی��زم بۆ پارێزگاری کردن لە یەکێتیی 
نیش��تمانی دایک و کولتوورە ئیمراڵییەکەی 

بەکاردەهێنرێ. 
فارس،  ڕۆشنبیرانی  زۆربەی 
کولۆنیالیزم��ی ڕۆژئاوای��ی ب��ە 
سیاسییەکانی  خواستە  هۆکاری 
هەر  دەزانن.  غەیرەفارس��ەکان 
گەڵ  لە  دژایەتییەک  چەش��نە 
و  زمان  ئێس��تای  پلەبەندی��ی 
لێکەوت��ەی  ب��ە  فەرهەنگ��ی، 
دەس��ت تێوەردانی ڕۆژئاوایی لە 
ناوچەک��ە لە قەڵەم دەدرێ. مل 
نەدانی عەرەبەکان، بەلووچەکان، 
کوردەکان و ئازەرییە تورکەکان 
تاران  ناوەندگەراکانی  نی��ازە  بۆ 
وەک نیش��انەیەک بۆ دەس��ت 

تێوەردان��ی بیان��ی لێکدەدرێت��ەوە.]22[ ئەوان 
بانگەش��ەی ئەوە دەکەن ک��ە بێ جوواڵندنی 
دەرەکی، ئەم کۆمەڵگایانە لەبەرامبەر ناوەنددا 
خۆڕاگ��ری ناکەن، چونکە لەڕاس��تیدا ئەوان 
جگە لە »ناس��نامەی دەس��تکردی بەقەومی 
کراو«هیچ��ی تریان نییە )دەباش��ی، 2٠16 – 
17(، ئەوە بە پێچەوانەی کۆمەڵگای فارس��ی 
کە ناسنامەکەیان دەبێت ڕاستییەکی ناوەکیی 
سروشتکرد بێ. ڕۆشنبیرانی فارس بانگەشەی 
ئەوە دەکەن کە بەدەر لە ناسنامەی کۆمەڵگای 
سەردەس��ت، ناس��نامەکانی دیکە نایاسایی و 
ساختەن. هەندێک جار دژایەتیی کۆمەاڵیەتیی 

کەڵەکەبوو«  »تووڕەییەکی  بە  غەیرەفارسەکان 
لە »ناکارامەیی و پشتگوێ خستنی حکومەتی 
ناوەن��دی« لە قەڵ��ەم دەدرێ��ن.]23[ ناکۆکییە 
کولت��ووری و زمانییەکانی حکومەتی ناوەندی 
لەگەڵ غەیرەفارسەکان و لەوێشەوە سیاسەتی 
چەوساندنەوە و تواندنەوە بە شێوەیەکی ڕەها 
دەسەاڵتدار  نوخبەی  کاتێک  ش��اردراوەتەوە. 
بەناوی کۆمەڵگا ژێردەستەکانی پەڕاوێزەوە قسە 
دەکەن، لە باشترین حاڵەتدا کۆلۆنیالیزەکردنی 
نێوخۆییی مێژوویی بۆ کۆمەڵێک ناڕەزایەتیی 
مەش��روع بەاڵم الوەکی لەدژی حکومەتێکی 

ناکارامەی ناوەندی کورت دەکەنەوە. 

ــی  ــپ کردن ــزم و ک ئاریائی
ڕابردوو

لە  ب��ە ش��ێوەیەکی گش��تی، 
مێژوونووس��یی  بەس��تێنی 
فارس��دا،  ناوەندگەرایان��ەی 
ئەوانی ت��ری غەیرەئاریایی وەال 
ن��راون. بەم پێیە مێژوونووس��ە 
لێرە  فارسەکان،  ناسیونالیس��تە 
و لەوێ چاپۆش��ییان لە فاکتە 
و  ک��ردووە  مێژووییی��ەکان 
بانگەش��ەی ئەوەیان کردووە کە 
ئەوەی بە »کۆچی ئاریایییەکان« 
ب��ۆ خاک��ی ئێس��تای ئێ��ران 
ناودەبردرێت، بە شێوەی پچڕپچڕ لە چەندین 
س��ەدەدا ڕووی داوە. ئ��ەوەش ل��ەو قۆناغەدا 
ب��ووە ک��ە ئاریاییی��ەکان گرووپ��ە قەومییە 
خۆجێیەکانی��ان دەتوان��دەوە. ل��ەم ڕیوایەتە 
نەژادیی��ە هەڵبەس��تراوەدا، گرووپە قەومییە 
پێش ئارییەکان کە بۆ هەزاران ساڵ لە ئێران 
بوون فاکتێکی کێشەس��ازن. مێژوونووس��یی 
ئاریائی��زم تەنان��ەت نکۆڵ��ی ل��ە تێکەاڵویی 
قەومیی دوای هێرشی تورک و موغۆڵەکانیش 
دەکات. نموونەیەکی زۆر زەق بۆ ئەمە ئەوەیە 
کە تورک��ەکان بە ئازەریی��ە کۆنەکانی ئێران 
ناوزەد دەکرێن کە بنەچە و زمانی سەرەتایی 

ناکۆکییە 
کولتووری و 
زمانییەکانی 
حکومەتی 

ناوەندی لەگەڵ 
غەیرەفارسەکان و 

لەوێشەوە 
سیاسەتی 

چەوساندنەوە و 
تواندنەوە بە 

شێوەیەکی ڕەها 
شاردراوەتەوە
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خۆیانیان لەبیرکردووە.]2٤[بەم ش��ێوەیە پێمان 
دەڵێن کە ناس��نامەیەکی یەکدەستی ئێرانی 
بۆ هەزاران س��اڵ بوونی هەبووە. بە گوێرەی 
مەزن  داریوش��ی  »بەردەنووس��ی  یارش��اتر، 
)522�٤86 پ. ز( بە ئاش��کرا جەخت لەسەر 
ناس��نامەی ئێرانی دەکاتەوە، کە وەک ئاریایی 
و فارس��ێک هۆشیاریی تەواوی لەسەر الیەنی 
نەژادیی خۆی هەبوە و شانازیی بە ناسنامەی 
نەتەوەیی خۆیەوە کردووە.  )یارش��اتر، 1993 
: 1٤1، جەخت کردنەوەکە هی نووس��ەرانی 

وتارەکەیە(. 
لە س��ەرەتای س��ەدەی بیس��تەمدا، لە 
هەوڵێکدا بۆ وە بیرهێنانەوەیەکی دەستەبژێری 
»رابردوو«، مێژوونووس و ڕۆش��نبیرانی فارس 
دەس��تیان بە چەواشەکردنی مێژووی دێرینی 
ئێران کرد. مێژوونووسان و توێژی بژاردەکانی 
فارس دەس��تیان کرد بە چەواش��ەکاری لە 
مێ��ژووی کۆنی ئێراندا. پ��اش بێدنگ کردنی 
هەخامەنش��ی،  پێ��ش  ئێران��ی  ڕاب��ردووی 
مێژوونووس و ڕۆش��نبیرانی ف��ارس، مێژووە 
غەیرەفارس��ییەکان و فرەڕەنگیی کولتووریی 
ناوچەکەی��ان بۆ قازانج��ی ڕیوایەتی گەورەی 
مێ��ژووی ئێ��ران الدا. ئەوەی ل��ەم گێڕانەوە 
هەڵبەس��تراوەی مێژوودا بە س��اغی مایەوە، 
کولتوورێک��ی خیاڵکردی ئێران��ی بوو کە لە 
زمانی پاراوی فارس��یدا بەرجەس��تە دەبێت. 
لێرەدا، »ناس��نامەی ئێرانی« ل��ە بنەڕەتدا لە 
ڕێگ��ەی زمان��ی فارس��ییەوە گوزارش��ت لە 
خ��ۆی دەکات، ئ��ەوەش ن��ەک ه��ەر وەک 
ئامرازێک بۆ تێگەیشتن بەڵکو وەک هەڵگری 
س��ەرەکیی جیهانبینیی فارسی و کولتووری 
جەخت��ی   1٤1  :  1993 فارسی )یارش��اتر، 
زیاتر(. ئەمجۆرە تێگەیش��تنە ڕۆژهەاڵتییە بۆ 
ڕابردوویەکی زۆر پڕکێش��ە و دوور نەیتوانیوە 
هی��چ بەڵگەیەکی باوەڕ پێ کراو بۆ بانگەش��ە 
ب��ێ بناغەکانی خۆی بهێنێت��ەوە. )پورپیرار، 
2٠٠٠ : وەزی��ری، 1993(. ئەم��ە گەواه��ی 
لەسەر ئەو ڕاستییەش دەدات کە مێژوونووسە 

فارس��ەکان، ڕێک وەک پاش��اکانی پەهلەوی 
و س��ەرکردەکانی کۆم��اری ئیس��المی، داوا 
دەکەن کۆمەڵگا غەیرەفارس��ەکان گوێرایەڵی 
دەسەاڵتەکەیان ببن و خۆیان بە ئێرانی بزانن. 
ئێستا ئەوە شتێکی زانراوە کە نزیکایەتی 
هەیە لە نێوان گوتاری ناسیۆنالیستیی ئێرانی 
و ئەوان��ەی پێش ئ��ەوان باس��ی ئاریائیزمی 
نازییان دەک��رد. باڵوبوون��ەوەی ئاریائیزم لە 
ئێران بە شێوەیەکی سەرەکی بە هۆی هەوڵی 
ئەو ڕۆش��نبیرە فارس��انەوە بوو کە بە بازنەی 
بەرلین ناسراون. ئەندامانی ئەو بازنەیە گۆڤاری 
»کاوە«ی��ان دەردەک��رد، ک��ە کاریگەرییەکی 
گ��ەورەی لەس��ەر ناس��یۆنالیزمی مۆدێڕن و 
کولتووری سیاس��یی ئێ��ران هەبوو )ماتین � 
ئەس��غەری، 2٠1٤ : 5٤(. لێکۆڵەری ئێرانی 
ماراشی دەنووسێ، » گرنگە بزانین کە مێژووی 
نەتەوەگەراییی ئێران ل��ە گەڵ چاپ کردنی 
کاوە دەستی پێ کرد  )2٠٠8 : 53(. دەباشی 
ب��ە الیەنگرییەوە ئاماژە بۆ ئ��ەوە دەکات کە 
»چاپ کردنی کاوە لە بەرلین لە ساڵی 1915 
هەت��ا 1921 و باڵوکردنەوەی بیری ئاریائیزم 
ئایدیۆلۆژیکی  بزووتنەوەیەک��ی  دەس��تپێکی 
س��ەرەکی بوو بۆ بەبیرۆک��ە کردنی مێژووی 
ئێران ل��ە ڕێگەی زیندووکردن��ەوەی میراتی 
دێرین��ەوە« )2٠16 : 69(. نووس��ەرانی کاوە 
لە ڕووی سیاس��ییەوە بە ڕاشکاوی الیەنگری 
ئاڵمان بوون و پش��تگیرییان لە دەس��ەاڵتی 
فیکریی ئەڵمانی دەکرد  )ماتین � ئەس��غەری، 
2٠1٤ : 5٤(. پاشان، هەمان بازنە کۆمەڵێک 
»ئیرانش��ەهر«ی  وەک  دیک��ەی  گۆڤ��اری 
باڵوکردەوە ک��ە »رەگ و ڕیش��ەی داهێنانە 
ئایدیۆلۆژییەکانی��ان لەناو ژینگەی کولتووریی 
ڤایمەری ئەڵمانیدا بوو، ئەمەش ش��تێکە کە 
مێژوونووسانی مۆدێڕنیتەی ئێرانی پشتگوێیان 
خس��تووە یان نکۆڵیی لێ دەکەن« )ماتین – 
ئەس��غەری، 2٠18 : 6٤، جەختی لە س��ەر 

کراوە(. 
ناسیۆنالیس��تە فارسەکان بانگەشەی ئەوە 
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دەکەن کە »نەتەوەی ئێران«بوونێکی مێژووییی 
بەردەوام و تاقانەی هەبووە و زمانی فارس��ی 
وەک بناغ��ەی زمانی��ی کاری ک��ردووە. بەم 
شێوەیەش زمانی فارسی بۆ زمانێکی ناقەومی 
گۆڕا و درێژەی بە س��ەپاندنی خۆی دا وەک 
زمانێکی مێژووی��ی و نەتەوەیی. هەر ئەوەش 
دواجار ئەو ئەنجامگیرییەی لێ کەوتەوە کە لە 
ڕاستیدا هیچ غەیرەفارسێک بوونی نییە، مەگەر 
ئەو ناس��نامە س��اختانەی کە بە شێوەیەکی 
دەس��تکردی قەوم��ی کراونەتەوە )دەباش��ی، 
2٠16 : 17(. لێکۆڵەران��ی غەیرە � پۆس��ت 
کۆلۆنیال، هەڵگری ئ��ەو فرەالیەنییە نەبوون 
وا ب��ۆ ڕەت کردن��ەوەی تەواوەتیی فرەڕەنگی 
پێویس��تە، بۆی��ە ئ��ەوان ه��ەر هی��چ نەبێ 
دانی��ان بەوەدا ن��ا کە »هۆزی س��ەربەخۆی 
غەیرەف��ارس بوونیان هەیە« کە خاوەنی زمان 
 و کولت��ووری خۆیان��ن. بۆ نموون��ە، ئەروەند 
ئابراهامیان،]25[ مێژوونووسی بەناوبانگی ئێران، 
بەم شێوەیەی خوارەوە باسی غەیرەفارسەکان 

دەکات:
»ئ��ەو حەش��یمەتەی لە تەنیش��ت یەک 
دەژی��ان و خاوەنی بونی��اد، پلەبەندی، زمان 
و لەهج��ەی خۆی��ان بوون زۆرب��ەی جاران 
هەت��ا کۆتاییی س��ەدەی نۆزدەی��ەم خاوەن 
ئابوورییەک��ی پش��ت بەخۆ بەس��توو بوون. 
جوگرافیای بەرجەس��تە، بناغەی ئەو فرەیییە 
کۆمەاڵیەتیی��ە ب��ووە . . . هۆزەکان، کە کۆی 
گش��تییان لە نێوان 25 بۆ 3٠٪ دانیشتووانی 
واڵت بوو، لە 15 یەکەی سەرەکی پێکدەهاتن، 
ک��ە بریتی بوون لە قاج��ارەکان، کوردەکان، 
عەرەبەکان،  بەلووچ��ەکان،  تورکەمەن��ەکان، 
لوڕەکان،  بەختیاریی��ەکان،  قەش��قایییەکان، 
بویرئەحمەدیی��ەکان،  مازندەرانیی��ەکان، 
ئەفشارییەکان،  هەزارەکان، شاهس��ەوانەکان، 
تەیمورییەکان و خەمسەییەکان« )ئیبراهمیان، 

2٠٠8: 21، جەختی لە سەر کراوە(. 
ل��ە ه��ەر گۆش��ەنیگایەکەوە س��ەیری 
بۆچوونەکان��ی ئابراهامی��ان بکەی��ن، ئ��ەوە 

بانگەش��ەی یەکدەس��تیی مێژووی��ی، زمان، 
کولت��وور و »ئەزموونی هاوبەش��ی هەمووان« 
کێش��ەیان تێ دەکەوێ��ت.  وەک ئابراهامیان 
بەڵگ��ەی ب��ۆ دەهێنێت��ەوە، لە س��ەرەتای 
بیستەکانی سەدەی ڕابردوودا، ئەو کۆمەڵگایانە، 
ڕێکخس��تنی کۆمەاڵیەتی��ی س��ەربەخۆ یان 
نیمچەس��ەربەخۆی خۆی��ان هەب��ووە. ئ��ەو 
کۆمەڵگایان��ە کولتوور و زمانی خۆیان هەبووە 
و هەت��ا ئێس��تاش هەیانە، بەو حاڵەش��ەوە، 
لێکۆڵەرانی فارس وەک هۆز پێش��انیان داون، 
ئەوەش وەس��فێکە کە زۆرب��ەی جاران بیانوو 
دەداتە دەس��ت دەوڵەت بۆ ئەوەی مافەکانیان 

پێشێل بکات. 
بەاڵم لە نوێتری��ن ئەو لێکۆڵینەوانەی کە 
فارس تێیاندا ڕۆڵی ناوەن��دی دەگێرێت، ئەو 
پارچەپارچە بوونەی »نەتەوە« ش��اردراوەتەوە، 
ئەوەش ل��ە ڕێگ��ەی تاقانەبوونی شوناس��ی 
ئێرانیی��ەوە. نوخب��ەی فارس��ی هەوڵێک��ی 
بەردەوام��ی داوە ب��ۆ ئەوەی ی��ان نکۆڵی لە 
کولتوور و زمان��ی »ئەویتر«ەکانی خۆی بکات 
و بە دابونەریتی مەحەلل��ی یان لەهجەکانی 
زمان��ی فارس��ی لەقەڵەمیان ب��دات، یان بە 
تەواوەتی پشتگوێیان بخات. بەاڵم هاوکات بە 
شێوەیەکی زۆر پارادۆکسییانە بانگەشەی ئەوە 
دەکەن کە »زمانی فارس��ی وەک توخمێکی 
جەوه��ەری لە دروس��ت کردنی شوناس��ی 
نیش��تمانیی ئێرانیدا چەس��پاوە«. )تەوەکولی 
تەرەق��ی، 2٠11 : 1٠٤(. ب��ەاڵم لەم جۆرە 
لێکۆڵینەوەیەدا زۆر بە دەگمەن دانیان بەوەدا 
ناوە کە پەیوەندیی نێوان زمانی فارسی و ئێرانی 
بوون بە پشتیوانیی هێزی سەربازی ڕاگیراوە، 
کە ڕۆڵی گەورەی هەبووە لە دروس��ت کردنی 
بیرۆکەی »نیش��تمانی لە بەرامبەر لۆکاڵیدا«. 
تێکۆش��اون یەکێتییەکی  فارس  ڕۆشنبیرانی 
نەژادی، زمان��ی و فەرهەنگ��ی پێکەوەبنێن. 
پلەبەندییەک��ی کولۆنیاڵ��ی بپارێزێ��ت. ب��ە 
بەراورد لەگەڵ ئابراهامیان، نەوەیەکی نوێ لە 
لێکۆڵەران )وەکوو تەوەککولی � تەرەقی( زۆرتر 



293گۆڤارێکی شیکارانەی کۆمەاڵیەتی � سیاسییە  ژمارە 52  ساڵی بیست و یەکەم  هاوینی 2719

بۆ  هەمەگیر  ناسیۆنالیستیی  خوێندنەوەیەکی 
ڕابرووی ئێران دەخەنەڕوو، لەسەر بنەمای ئەو 
خوێندنەوەیەش دەکرێ ئاسەواری ئەو »نەتەوە 
یەکدەس��ت و یەکگرتووە« ب��ۆ ڕابردوویەکی 
دوور بگەڕێنرێت��ەوە. ئەو ن��ەوە نوێیە، هەوڵە 
سەدەی  بنەڕەتخوازانەکەی  ناسیۆنالیس��تییە 
19 بە »رێکخس��تنەوەی ئێران« لێکدەداتەوە، 
نەک دروس��ت کردنی ناس��نامەیەکی نوێ. 
الی ئ��ەوان، مەیلە ناسیۆنالیس��تییەکانی ئەو 
سەردەمە، بۆ نموونە »خوێندنەوە و گێڕانەوەی 
ئ��ەو دەقان��ەی باس��ی ش��کۆمەندیی ئێران 
دەکەن، ئەویش لە س��ەردەمی شوێنگۆڕکێی 

کۆمەڵگاکان، شکستی سەربازی 
و هاتنەناوەوەی هێزە بیانییەکان 
لە سەدەی نۆزدەیەمەدا، ڕێگەی 
بۆ س��ەر لەنوێ داڕش��تنەوەی 
ئێرانی  ناس��نامەی  دووب��ارەی 
ش��ێوەیەکی  بنیاتنان��ی  و 
ڕیوایەت��ە  ب��ۆ  ئەلتەرناتی��ڤ 
قۆناغبەندییان  و  مێژوویییەکان 
 ،97  : ک��رد«)2٠11  خ��ۆش 
جەخت کردنەوە هی نووسەرانی 

وتارەکەیە(. 
کەس��انی وەک تەوەککولی 
� تەرەق��ی بە ئاس��انی ناتوانن 
بوونی پێش��وەختی ناس��نامەی 

یەکدەستی ئێرانی وەک شتێکی بەڵگەنەویست 
بخەن��ەڕوو. بۆ نموونە ئ��ەو دان بەوەدا دەنێ 
کە ه��ەوڵ هەبووە بۆ«بنیاتنانی ش��ێوەیەکی 
ب��ۆ ڕیوایەت��ە مێژوویییەکان و  ئەلتەرناتیڤ 
قۆناغبەندییان«؛ بەاڵم ئەمە لە بنەڕەتدا »سەر 
لەنوێ دارش��تنەوەی ناسنامەی ئێرانی« بووە.  
تەوەککولی �-تەرەق��ی دان بەوەدا دەنێ کە 
»ئێران، فورس« و »عەجەم« کۆمەڵە چەمکێکن 
ک��ە مش��تومڕی زۆریان لەس��ەرە و لە هیچ 
قۆناغێکی مێژوودا ناکرێ مانایەکی جێگیریان 
پێ بدرێ )199٤: 317(. بەم حاڵەش��ەوە، ئەو 
بانگەشەی ئەوە دەکات دەکات کە ئەم چەشنە 

لە ڵێڵیی تێگەیشتنی و زمانەوانی وای کردووە، 
مێژوونووس��ە ئێرانی و ڕۆژئاوایییەکان بتوانن 
ئێران وەک��وو بوونەوەرێکی هاوجۆر و خاوەن 
مێژوو و شارس��تانییەتی جی��ا و هەمەگیری 
خۆی بناسێنن )199٤: 317، جەختی لە سەر 
کراوەتەوە(. بەاڵم بە پێچەوانەوە، هەندێک لە 
گێڕانەوە زارەکییەکانی کورد، کە بۆ سەرەتای 
گومانی  دەگەڕێن��ەوە،  حەڤدەیەم  س��ەدەی 
گەورە دروس��ت دەکەن لەسەر ئەوەی هەموو 
خەڵک خۆیان بە ئێرانی یان عەجەم زانیبێت. 
بۆ نموونە، لە یەکێک لە بەیتە کوردییەکاندا، 
بۆم��ان دەردەکەوێ کە فەرمان��ڕوای قەاڵی 
مێژوویی��ی دم��دم ل��ە نزیک 
دەریاچەی ورم��ێ ڕایگەیاندووە 
پاشای ئێران ]پاشای عەجەمان[
لە من نزمترە . . . من هیچکات 
فەرمانرەوایی فارسەکان قەبووڵ 
ناک��ەم . . من هیچ��کات کورد 
 بەدناو ناک��ەم )189٠ : 186 – 
ی��ان  ک��ردن  ک��پ   ]26[.)187
دەنگی  ل��ە  کردن  چاوپۆش��ی 
کردووە  وای  غەیرەفارس��ەکان 
تەوەککوڵ��ی � تەرەقی نەتوانن 
س��ەرنجی ڕەخنەکان��ی خۆیان 
ل��ە گوت��اری هەمەگی��ر بدەن 
کە جیاوازییەکان دەس��ڕێتەوە، 
وات��ە کاتێ��ک ڕەخنەیان لە ڕۆژهەاڵتناس��ی 
گرت بەوەی کە »گوتارێک��ی هەژموونگەرانە 
و هەمەگیرە کە وەک پێناس��ەی زانس��تی و 
بابەتی بە شان و باڵی بۆچوونە ڕوانگەدارەکانی 
خۆی��دا هەڵدەدات، لە کاتێک��دا ئەو مێژوو و 
ڕوانگانە لەبیر دەکات کە باسی بناوانەکانی بۆ 
دەکەن« )تەوەککولی � تەرەقی 2٠11 : 18(. 
کاتێک ب��ە خێرایی چاو بە بەرهەمەکانی 
مێژوونووسە بەرچاوەکانی فارسدا دەخشێنین، 
دەبینی��ن خوێن��دەوەی ئەوان ب��ۆ مێژوو لە 
بنەڕەدا دەوڵەت � ناوەندە. یوس��ف ئەبازەری، 
ئەکادیمیس��یەنی ئێران��ی، دەڵ��ێ هەم��وو 

کاتێک 
بە خێرایی 
چاو بە 

بەرهەمەکانی 
مێژوونووسە 
بەرچاوەکانی 

فارسدا دەخشێنین، 
دەبینین 

خوێندەوەی ئەوان 
بۆ مێژوو لە 

بنەڕەدا 
دەوڵەت ـ ناوەندە
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دێرینخوازی و نۆستالژییەک بۆ ڕابردوویەکی 
ش��کۆدار، هی��چ نیی��ە جگ��ە ل��ە خولیای 
حکومەتێک��ی ناوەندیی بەهێز.]27[ س��ەرەڕای 
ڕەخنەکانی��ان ل��ە ئیمپریالیس��م و ڕۆڵ��ی 
تێکدەرانە و کاریگەرییەکانی لەسەر فەرهەنگ 
و کۆمەڵگەکانی دیکە، زۆربەی ڕۆش��نبیرانی 
فارس ناتوانن تێبگەن کە ئەوانیش بەش��دارن 
لە گوتاری کۆلۆنیالی وپلەبەندییەکی هاوشێوە 
ل��ە ئێراندا )دەباش��ی . 2٠٠7، 2٠15(. ل��ە 
نووسینەوەی فارس � ناوەندی مێژوودا، هەموو 
کات بوون��ی غەیرەف��ارس یان غەیرەش��یعە 
کوردەکان،  بەلووچەکان،  عەرەبەکان،  )وەکوو 

تورکمەن��ەکان(  و  تورک��ەکان 
وەکوو کێش��ەیەکی بەردەوام لە 
بەردەم هەوڵەکانی حکومەت بۆ 
یەکپارچەییی  پاراس��تنی  سەر 

خاکی ئێران سەیرکراون. 
ئاوەه��ا  ڕیوایەتێک��ی  ل��ە 
قەوم-ناوەن��ددا  و  دەوڵەتگ��ەرا 
ب��ۆ مێ��ژوو، غەیرەفارس��ەکان 
وەک سەرئێش��ەیەکی نەب��ڕاوە 
ب��ۆ نەت��ەوە نمای��ش دەکرێن، 
ک��ە تێی��دا کۆمەڵگاکانی وەک 
ک��ورد ب��ە کۆمەڵ��ە خێڵێکی 
پێنجەمی  س��توونی  و  یاخ��ی 
ئیمپرالیی��ەکان  پیالنگێڕیی��ە 

وەس��ف دەکرێن)موحەممەد پوور و سلێمانی 
2٠19، س��لێمانی، 2٠17(. خستنەدەرەوەی 
مێ��ژووی کوردس��تان ل��ە مێژوونووس��یی 
ئێران، خاڵ��ی یەکگرتنەوەی ناس��یۆناڵیزمی 
دەوڵ��ەت و ڕۆش��نبیریی ئێرانە، ک��ە دەبێتە 
هۆی س��ەرهەڵدانی گوتارێکی سیاس��ی کە 
ناوەندگ��ەرا« ڕووبەڕووی  »نیش��تمانپەروەری 
لەم  دەکات��ەوە.  مەحەلل��ی«  »جوداخ��وازی 
دەبێتە  ناوەن��د  دەوڵەتیی��ەدا،  تێگەیش��تنە 
پێش��ەنگی ژیار و پارێ��زەری یەکپارچەیی و 
ئاسایشی »نەتەوە«. پەڕاوێزیش بە پێچەوانەوە 
ئاماژەیە ب��ۆ ناس��ەقامگیری، دواکەوتوویی و 

بشێوی. مێژوونووسی ئێرانی، بە زمانی فارسی 
نووس��رابێت یان زمانێکی بیانی، پێناسەیەکی 
ناوەندگەرایانە، تاکدەنگ و دەستبژێر سەبارەت 
بە ڕاب��ردوو و ئێس��تای ئێ��ران دەخاتەڕوو. 
و  ناوەندگەرانەی��ە  ئێران��ی  مێژوونووس��یی 
ل��ە پێناو گوت��اری دەوڵەتدا بە ش��ێوەیەکی 
سیستەماتیک میژووی کورد، بەلووچ، عەرەب، 
ت��ورک و تورکمەنەکان دەخات��ە پەڕاوێزەوە. 
کۆمەڵگای  دەوڵەتییەدا،  مێژوونووس��ییە  لەم 
سەردەست هەمووکات بەناوی هەموو ئێرانەوە 
قس��ە دەکات و غەیرە فارسەکانیش هەمیشە 

سەرچاوەی دڵەڕاوکێن. 
س��ەدەی  بیس��تەکانی  لە 
بەرهەمەکان��ی  ڕاب��ردووەوە، 
نوخبەی فارس لێوانلێو بوون لە 
ڕەخنەی توند ل��ە کۆلۆنیالیزم، 
کەچ��ی ه��اوکات کۆمەڵێ��ک 
سیاس��ەتی کۆلۆنیالیی هاوشێوە 
ل��ە هەمبەر غەیرە فارس��ەکان 
ئەحم��ەد  دەب��ەن.  بەڕێ��وە 
 )19٤6  – کەس��رەوی )189٠ 
یەکێ��ک ب��وو لە پێش��ڕەوانی 
ناس��یۆنالیزمە  ج��ۆرە  ئ��ەم 
ب��ە  ک��ە  ڕۆژئاواییی��ە،  دژە 
تەوەککولی-تەرەقی  بۆچوون��ی 
ڕەخنەیەک��ی  بەرهەمەکان��ی 
هەمەالیەن��ەی ژی��اری ئوروپای��ی و پ��ڕۆژە 
نمایشییەکەی ئەوروپای دەخستە بەر دەست، 
پرۆژەیەکی ئایندەگەرایانە کە دۆخی ئێستای 
ڕۆژئاوای وەک داهاتووی »ئەوانی تر« دەبینی 
)تەوەکول��ی – تەرەق��ی، 2٠15 : 229(. بەو 
حاڵ��ەوە، کەس��رەوی یەکێک لە باش��ترین 
نموونەکانی ئەو کەسانە بوو کە«دژەکۆلۆنیالیزم 
بوون لە پێن��او کۆلۆنیالیزە کردنی نێوخۆیی«. 
ئ��ەو هێ��چ کێش��ەیەکی نیی��ە بە ئاش��کرا 
پشتیوانی لە پاکتاوی زمانی بکات. کەسرەوی 
نووسیبووی کە ئەو خوازیاری وەدەرنانی هیچ 
گروپێکی قەومی نییە  )کەس��رەوی، 19٤1 : 

لە ئێرانی 
پاش 1979، 
بانگەشەی 

یەکدەست بوونی 
ناسنامەی 
ئێرانییەکان 
سەر لە نوێ 
داڕێژرایەوە و 

پێدەچێ زیاتر لەگەڵ 
گێڕانەوەی شیعە بۆ 

ڕابردوو 
سازگار بێت
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1(.  ئەو لە درێژەدا دەڵێ:
هەموو ئەو ش��تەی کە من بەرگریم لێی 
کردووە و ئاواتم بۆ خواستووە سڕینەوەی ئەو 
زمانانە بووە کە لە ئێران قسەیان پێ دەکرێ: 
ترکی، عەرەبی، ئەرمەنی، ئاش��ووری و نیمچە 
زمانەکان )کوردی، شوش��تەری . .( بۆ ئەوەی 
هەموو ئێرانییەکان تەنی��ا بە زمانێک بدوێن 
کە ئەویش زمانی فارسییە. ئەمە خواستی من 
بووە وهەوڵی زۆریش��م بۆی داوە.  )19٤٤: 1، 

جەختی لە سەر کراوە(. 
لەژێر دەسەاڵت و بە پشتیوانیی کۆماری 
ئیس��المی، مەیلی هاوش��ێوەی ئ��ەوە هەتا 

ئێستاش بەردەوامە. 
ل��ە ئێران��ی پ��اش 1979، بانگەش��ەی 
یەکدەس��ت بوون��ی ناس��نامەی ئێرانییەکان 
س��ەر لە نوێ داڕێژرای��ەوە و پێدەچێ زیاتر 
لەگەڵ گێڕانەوەی ش��یعە بۆ ڕابردوو سازگار 
بێ��ت. لێکۆڵەرە نوێت��رەکان، ب��ە لێکۆڵەری 
ئەکادیم��ی الئیکی وەک ئەمانەتیش��ەوە، لە 
نووسینەکانیان لەبارەی مێژووی ئێرانی 5٠٠ 
ساڵی ڕابردوودا، جەختێکی زیاتر دەخەنە سەر 
ناسنامەی ش��یعی. خوێندنەوەی ئەمانەتی بە 
ڕوونی بەرگری لە ناس��نامەیەکی نەتەوەییی 
یەکدەس��ت دەکات کە دەکرێ ئاسەوارەکانی 
بدۆزینەوە، ناسنامەیەک کە لە زیاتر لە پێنج 
س��ەدەی ڕابردوودا، ل��ە دەوری دوو تەوەری 
زمانی فارس��ی و مەزهەبی ش��یعە دامەزراوە. 
بێگوم��ان هەوڵەکانی ئەمانەتی بۆ دروس��ت 
تاقانەی  نەت��ەوەی  ناس��نامەیەکی  کردن��ی 
ئێرانی، هەوڵ��ی جەوهەرگەرایانەن و گەواهی 
 دەدەن لەس��ەر کاریگەری��ی ناس��یۆنالیزمی 
میتۆدناس��انە،]28[ هەڵب��ەت ئەگ��ەر باس لە 
ڕەنگدانەوەی لێکۆڵینەوە ڕۆژهەاڵتناسییەکانی 
پێشتر نەکەین، لەبارەی ئێرانەوە.]29[ لە ئێرانی 
پاش 1979، فەرهەنگ و زمانی فارسی بوو بە 
سەنتێزی فارسیزم و شیعەگەرایی.  سەرکوتی 
سیاس��ی لە الیەن دەوڵەت��ەوە و توندوتیژیی 
غەیرەفارس��ەکان،  کومەڵگا  بەرانبەر  دەوڵەت 

لە بنەڕەتدا لەس��ەر بنەمای فارسیزمی شیعی 
جێبەجێ دەکرێت. 

سەرەڕای پێکهاتەی فرەزمان، فرەقەوم و 
فرەئایینی واڵت، ناسیۆنالیزمی شیعی- فارسی 
وەک گەورەتری��ن گوناه مامەڵەی لەگەڵ ئەو 
بانگەش��ەیەدا ک��ردووە کە باس ل��ە ناتاقانە 
بوونی نەتەوە دەکات. لە پێناس��ەی فەرمیی 
بنەڕەتخوازانە و هەاڵوێرکارانەی »ناس��نامەی 
ئێران��ی«دا توخمە ش��یعی و فارس��ییەکان 
وەک تاکە توخمی دیاریکەری چارەنووس��ی 
دەوڵەتی  ڕیوایەت��ی  دەخرێنەڕوو.  »نەت��ەوە« 
ئەوە پش��تگوێ دەخات کە سەفەوییەکان لە 
س��ەدەی 16دا خەڵکیان ب��ە زۆر کردووە بە 
ش��یعە. هەر لە کاتی باڵوبوونەوەی ئیس��الم 
هەتا س��ەردەمی دەسەاڵتی س��ەفەوییەکان، 
ئیس��المی س��وننە بیروب��اوەڕی زۆربەی ئەو 
خەڵک��ە بوو کە ج��اران لە فەالت��ی ئێرانیدا 
دەژیان. ل��ە کاتی جێبەجێکردن��ی پڕۆژەی 
گۆڕینی زۆرملەی مەزهەبدا، س��ەفەوییەکان 
س��ێ بژاردەیان خس��تە بەردەستی خەڵکانی 
ژێ��ر دەس��ەاڵتی خۆیان: ببنە ش��یعە، واڵت 
جێبهێڵن، یانی��ش ڕووبەڕووی مەرگ ببنەوە. 
بەم شێوەیە، ڕۆشنبیرانی ئێرانی بە ئەنقەست 
ئ��ەو هەقیقەتەیان پش��تگوێ خس��تووە، کە 
سڕینەوەی ناس��نامەکانی دیکە لە جەوهەری 
هەموو گوتارێکی کۆلۆنیالیستیدایە. ئەوان دژە 
کۆلۆنیالیزمن بۆ خزمەت کردنی ئامانجەکانی 
خۆیان، واتە وەک کەرس��تەیەک، نەک وەک 

ڕوانگەیەکی ڕزگاریخوازانە.

دوا وتە
ئێم��ە هیوادارین کە مش��تومڕەکان لەبارەی 
کەیس��ی بیرکار، نیش��اندەری پێوەندییەکی 
دیاری کراوی نێوان کۆمەڵگەی سەردەست و 
کۆمەڵگا بندەستەکان لە ئێراندا نیشان بدات. 
کومەڵگ��ەی سەردەس��ت وەک هەمەگیر بە 
ش��ان و باڵی ناسنامەی فارس��یدا هەڵدەدات. 
ئەمەش وەک زەروورەتێک بااڵدەس��ت بوونی 
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ناسنامەی ئێرانی لێ دەکەوێتەوە و وا دەکات 
فارسەکان بتوانن مەرجەکانی پەیوەست بوون 
بە »نەتەوە« دیاری بکەن. لێرەوەیە کۆمەڵگای 
سەردەس��ت نکۆڵی کردن��ی کوردێک لە ناوە 
فارس��ییەکەی پێش��تری خۆی بە تێکدەرانە 
دەبینێ��ت، چونکە ئەوان لەڕووی سیاس��ی/
و  خۆس��ەلماندن  وەک  ئەم��ە  فەرمیی��ەوە 
ش��ێوەیەک لە خۆڕاگری لەبەردەم ناسنامەی 
گۆڕینی  دەبین��ن.  »ئێرانی«دا  س��ەپێندراوی 
ن��او لە نێ��و خەبات��ی دژی نەژادپەرس��تی، 
هەاڵوێردن و زاڵبوون��دا مانای تایبەتی هەیە. 
بەش��ێک لە خۆڕاگریی کەسایەتییە بەناوبانگە 

ئەمریکیی��ە ڕەش پێس��تەکانی 
وەک محەممەد عەلی، یاریزانی 
بەناوبانگی بۆکس و خەباتکاری 
ئازادی، ماڵکۆم ئێکس، لەهەمبەر 
نەژادپەرستیی سپی پێستەکانی 
ئەمریکا، لە ڕێگەی گۆڕینی ناوە 
سپی پێستانە/مەس��یحییەکەی 
ئ��ەو  هەڵگرتن��ی  و  خۆی��ان 
ناوان��ەوە بووە ک��ە ئاماژەیان بە 
خۆپێناس��ەکردن و خۆڕاگ��ری 
دەک��رد. ڕەت کردنەوە و نکۆڵی 
کردن لە ناسنامەکان کە ئەوانی 
کردبوو بە کۆمەڵە بوونەوەرێکی 
نادی��ار، خ��ۆی گەواهی��دەری 

سروشتی خۆڕاگرییەکەیانە )ئیلیاسی، 2٠13(.  
ک��رد  ئاش��کرای  بی��رکار،  کردەک��ەی 
الیەن��ی حاکمییەت چۆن خ��ۆی و کۆمەڵگا 
ژێردەستەکان پێناسە دەکات. کردەکەی ئەو 
دەریخست ئێران دابەشبووە بەسەر ناوەندێکی 
خ��اوەن دەن��گ و پەڕاوێزێک��ی بێبەری لە 
دەن��گ. ش��وێن و کات تەرخ��ان نەکراوە بۆ 
بیرکار  گوتەکانی  غەیرەفارس��ەکان.  مێژووی 
بەرامبەری، پەردەیان لەسەر  و کاردانەوەکان 
ئێپیس��تمۆلۆژیکی  و  فەرم��ی  س��ڕینەوەی 
ناس��نامەی ئ��ەو الدا.  چونک��ە ل��ە زۆربەی 
ئەو نووس��ینانەی لەبارەی مێ��ژووی ئێرانەوە 

نووسراون، وش��ەی کورد یان زۆر بەدەگمەن 
ن��اوی هێنراوە ی��ان بە تەواوەتی پش��تگوێ 
خ��راوە، یانی��ش ک��ورد وەک جوداخوازێکی 
دراوە؛ »جوداخ��وازی«  پێش��ان  خۆش��باوەڕ 
ب��ووە ب��ە دڵەڕاوکێی بەش��ی ه��ەرە زۆری 
ڕۆش��نبیرانی فارس. لەم س��ااڵنەی دواییدا، 
زۆرب��ەی ه��ەرە زۆری ڕۆش��نبیرانی فارس 
لەهەمبەر ئیعدامی ڕۆژانە و دەس��تگیرکردن 
و کوش��تاری هەڕەمەک��ی ل��ە کوردس��تان 
بێدەنگیی��ان هەڵبژاردووە. ڕۆش��نبیری کورد 
خالید تەوەککولی لە نووسینێکی خۆیدا باسی 
ئ��ەو واقیعە دەکات کاتێ��ک دەڵێ »نوخبەی 
فارس دژی هەم��وو جۆرەکانی 
س��ەرکوت و چەوساندنەوەن لە 
هەم��وو جیهاندا، بەاڵم بە هۆی 
بنەڕەتییەکەی��ان  نیگەرانیی��ە 
بەڵێنیان  جوداخوازی،  بەرامبەر 
داوە بێدەنگی هەڵبژێرن، کاتێک 
دژایەتی  دەگات��ە  مەس��ەلەکە 
کوردان«.]3٠[  لەدژی  توندوتیژی 
بەاڵم هەڵوێس��تی ئایدیۆلۆژی و 
بێدەنگیی��ە س��تراتیژیکەکەیان 
پاس��اوێکە ب��ۆ درێژەکێش��انی 

سەرکوتی دەوڵەتی. 
باس��ەکەی ئێم��ە ئەوەی��ە 
ئەوانەی لە لووتکەی پلەبەندیی 
قەومی-نەتەوەیی ئێس��تای ئێران دانیشتوون، 
لەس��ەر  ناحاکمەکان  کۆمەڵ��گا  پێداگری��ی 
ناس��نامەی خۆیان وەک هەڕەش��ە دەبینن. 
بنیاتن��ان و بەردەوامیی ئ��ەم پلەبەندییە لە 
ڕێگەی پڕۆسەی کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆییەوە 
بووە بە شتێکی شیاو. گوتاری کۆلۆنیالیزەکردن 
بانگەش��ەی لێک��دژی هەمانێتی  بە ه��ۆی 
و جیاوازی��ی هاوکات��ی هەم��وو ئێرانییەکان 
بەهێزبووە. هەندێک ج��ار قەومییەتی حاکم 
بە نابەدڵیی��ەوە قەبووڵی دەکات کە لە ڕووی 
زمان��ی و کولتووریی��ەوە کۆمەڵ��گای ئێران 
کۆمەڵگایەکی فرەڕەنگە. بەاڵم قەبووڵ کردنی 

توێژینەوەی 
مێژوو لە 
ئێران 

یارمەتیدەر 
بووە 

بۆ بەردەوامی دان و 
ڕاگرتنی 

ئەو پلەبەندییە 
قەومی ـ زمانی و 

کولتوورییەی 
کە ئێستا 

هەیە
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جیاوازییەکان کێشە بۆ پلەبەندیی ڕێکخستنی 
سیاس��یی واڵت دروس��ت ناکات. وەس��فی 
نوخبەی فارس بۆ کۆمەڵگا غەیرەفارس��ەکان 
)ب��ۆ نموونە ک��ورد( پەیوەندیی دەس��ەاڵتی 
مێژووی��ی لە ئێرانی بەهێزت��ر کردووە. وەک 
پۆتس و بڕاون باسی لێ دەکەن، دەسەاڵت و 
مەعریفە پەیوەندییەکی ناوەکییان بە یەکەوە 
هەیە؛ لێکۆڵەرانی دژی-سەرکوت پەییان بەوە 
بردووە کە مەعریفە دیاردەیەکی سیاس��ییە. 
زانی��ن نەرم و نیان نییە، چونکە لە پەیوەنیی 
نێوان خەڵکدا دروستدەبێت. زانین دەکرێ لە 
چۆنێتی دامەزران و بەکارهێنیدا سەرکەوتکەر 
بێت، وەک چۆن دەکرێت ئامرازێکیش بێت بۆ 

خۆڕاگری.  )2٠٠5 : 259(
پۆس��ت  تیوری��ی  ف��ارس  نوخب��ەی 
کۆلۆنیالیزمی��ان ک��ردووە ب��ە بەش��ێک لە 
بەرهەمەکان��ی زانس��تی مێژویی��ی خۆیان، 
ل��ە لێکۆڵینەوەکانیان��دا کۆلۆنیالیزم  ب��ەاڵم 
هەمیش��ە ڕۆژئاوایی��ە و دەکەوێتە »دەرەوەی 
جیهانی فارسی زمان«ی ئەوانەوە. الی ئەوان 
کۆلۆنیالیزم دەستەیەک پەیوەندیی سیاسی و 
کولتووری دەگرێتەوە کە پاس��او بۆ کۆمەڵێک 
پلەبەندی دەهێنێتەوە و سیستەمێکیش��ە کە 
تەنها سەر بە شوێنێکی جوگرافیی دیاریکراوە، 

واتە ڕۆژئاوا. 
پش��تیوانیی ئاش��کرا ی��ان ژێربەژێ��ری 
ڕۆشنبیرانی فارس لە ڕێوشوێنەکانی دەوڵەتی 
ئێ��ران ورە و متمان��ەی بە دەوڵ��ەت داوە بۆ 
ئەوەی ڕوانگەی »تاقانەبوونی نەتەوە« جێبەجێ 
بکات و بااڵدەس��تیی ن��ەژادی، کولتووری و 
زمانیی فارس بسەپێنێت. سەرەڕای ناکۆکیی 
ڕوانگ��ەی ئایدیۆلۆژییانەوە، نزیک بە هەمووی 
ڕۆشنبیرانی فارس و تەنانەت زۆربەی ڕۆشنبیرە 
چەپەکانیش پش��تگیری ل��ە پابەند بوون بە 
تێڕوانینی دەوڵەت، پیرۆزبوونی یەکپارچەییی 
خاک و پابەندبوون بە »زمانی شیرینی فارسی« 
وەک زمانی نیش��تمانی دەکەن. بە دەربڕینی 
ناسر ئیرانپور، ڕۆشنبیری فارس، هەندێک لە 

گرووپە چەپەکان »بوون بە زمانحاڵی فاشیزم« 
و »پێش��ی فاشیس��تەکانیان داوەت��ەوە«.]31[ 
ناڕەزایانی سیاس��یی فارسیش، کە سااڵنێکی 
زۆر زیندان��ی بوون و ئازیزانی خۆیان بە هۆی 
توندوتیژیی دەوڵەتەوە لەدەست داوە، کاتێک 
باسەکە دێتە س��ەر ئەوەی هیچ فەزایەک بۆ 
گەش��ەکردنی کولتووری غەیرەفارس��ییەکان 

نەهێڵرێتەوە، الیەنگریی دەوڵەت دەکەن. 
ب��ە کورتییەک��ەی، توێژین��ەوەی مێژوو 
لە ئێ��ران یارمەتی��دەر بووە ب��ۆ بەردەوامی 
دان و ڕاگرتن��ی ئ��ەو پلەبەندیی��ە قەومی-
زمان��ی و کولتووریی��ەی کە ئێس��تا هەیە، 
هەر بۆیە مێژوونووس��ی فارس��ی لە خزمەت 
بەرهەمهێنان��ەوەی »ئەویت��ری ڕۆژهەاڵتی«دا 
بووە. نووس��ینەوەی مێژوو زیاتر پێش هەموو 
ش��تێک یارمەتیدەر بووە ب��ۆ ئەوەی دەوڵەت 
بتوانێ��ت کۆمەڵێ��ک یەکێتی��ی پلەبەندکراو 
پێکەوە بنێ��ت و کۆلۆنیالیزەکردنی نێوخۆیی 
جێبەج��ێ بکات. مێژوونووس��ی بااڵدەس��ت 
لە ئێ��ران ئەرکی ئەوەی پ��ێ دراوە »رابردوو 
و ئێس��تای« نەخوازراو بێدەن��گ بکات.]32[ لە 
فارس��ی،  جەوهەری خۆیدا، مێژوونووس��یی 
س��ەرەڕای زایەڵە ئەنتی کۆلۆنیالەکەی، ڕۆڵی 
ئامرازێکی گێراوە بۆ هاوجۆرکردنەوەی هەموو 
غەیرەفارسەکان و یارمەتیی ئەو دەوڵەتەی داوە 
کە هەر کەسێک بەرەنگاری ببێتەوە حوکمی 
مەرگی ب��ۆ دەردەکات. ئەم وت��ارە هەوڵێک 
بوو بۆ تیشک خستنەس��ەر ئەوەی کە چۆن 
ڕۆشنبیرانی فارس لە ناوەوە و دەرەوەی واڵت 
خۆیان کردووە بە نوێنەری غەیرەفارس��ەکان. 
ئەم ئاراس��تە فیکرییەی ئەوان ڕۆڵی گەورەی 
بینیوە لە گوتاری ناسیۆنالیستی- دەوڵەتیدا و 
ڕەوایەتی بە سیاسەتەکانی دەوڵەت بەخشیوە 
بۆ سڕینەوەی ئەویتری غەیرە فارس لە ئێران. 

تێبینی یەکان
1- لەالیەن فارسەکانەوە، ئێمە مەبەستمان کۆمەڵگەی فارسی ئێرانە 

لە ناوخۆ و دەرەوە. 
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2- بۆ وێنە، چاالکێکی فارسی بریتانیایی تویتێکی نووسی: 
ئاغای فەریدون درەخش��انی  )ناوی پێش��ووی کۆچ��ەر بیرکار( لە 
کاتێک��دا پیرۆزبایی بە ئێوە دەڵێ��م، من دەزانم کە ئێوە خەیانەتتان 
بە ناوی ئێران، مللیەت ومیللەتێک کە بۆ پاراس��تنی  )شاری خۆت( 
مەریوان بۆ بوون بە هەڵبجەیەکی دیکە لە الیەن سەدامەوە، کردووە. 
س��ەرەڕای ئەمانە دەبێ بگوترێ، کە ئێوە دەبێ النیکەم تێچووەکانی 
22 س��اڵ تەناهی و 16 س��اڵ خوێندنی بە خۆرایی لە باش��ترین 
https:// www. ins-  اانس��تگەکانی ئێراندا، بە میللەت بدەنەوە.

 tagram. com/p/Bl-tCEhnoSs/?hl¼en (accessed 10
 .(October 2018

 http://archive. fo/vVfQa (accessed 10 ئارش��یڤ.   -3
 .(April 2019

 http://archive. fo/t0a5v (accessed 10 ئارش��یڤ.    .٤
 .(April 2019

5- زۆربەی کوردەکانی کرماشان و سەرپێڵ زەهاو دوو ناویان هەیە: 
یەکێکیان، فارسی، ئیسالمی، عەرەبی، ئەوی دیکەشیان کوردییە کە 

زۆرتر لە بواری کۆمەاڵیەتی نافەرمیدا بە کاردەبرێ. 
6- بۆ وێنە، مەسعود بارزانی سەرۆکی پێشووی هەریمی کوردستان 
لە واڵمدا : من یەکێک لەو چل میلیۆن کەس��ەم و زۆر خوش��حام 
http:// .بۆ بەدەس��تهێنانی ئەو سەرکەوتنە و شانازیت پێوە دەکەم

 .(archive. fo/yrMJx (accessed 10 October 2018
7- هێندێ��ک بەرهەم��ی فارس��ی هەن ک��ە ئاماژەیان ب��ە کارە 
گرینگەکان��ی مایکڵ هێچت لە ب��ارەی کۆلۆنیالیزمەوە کردووە. بەم 
حاڵەوە لە لێکۆڵینەوە فارسییەکاندا بە گشتی کۆلۆنیالیزمی نێوخۆیی 

چەواشە کراوە  )بۆ وێنە، تورابی و مورادی: 2٠1٤(. 
8- ئێمە لێرە ڕوانگەی ڕابێ��رت باڵنۆر وەکوو تیوریی کۆلۆنیالیزمی 
نێوخۆیی بە کار دێنین، لە بەر ئەوەی، ئەو هەوڵی داوە کە پێوەندیی 
نێوان کۆمەڵگەی سەردەس��ت و ژێردەس��ت ش��ی بکاتەوە. بروانە 

باڵنۆر )1969(. 
9- لێ��رە ئێمە چەمک��ی »بژاردەکانی فارس« مان ب��ە کارهێناوە، 
چونکە هەموو ناسیۆنالیس��تە ئێرانییەکان لەرووی قەومیەوە فارس 
نین. بۆ وێنە، ئەحمەد کەس��رەوی تورکێکی ئازەرییە کە پشتیوانیی 
لە س��ڕینەوەی هەموو زمان و فەرهەنگە غەیرە فارس��ەکان دەکرد. 
هەروەها غواڵمرەزا ڕەش��ید یاس��ەمی کوردێکی بەد ناو و ئەندامی 
بازنەی بەرلین بوو. ڕەش��ید- یاس��ەمی کتێبەکەی خۆی لە س��ەر 
ک��وردەکان و پیوەندیی نی��ژادی و مێژووییی خۆی��ان بە ئامانجی 
ڕەدکردن��ەوەی کورد وەکوو کومەڵگەیەکی جیاواز، نووس��یوە. ئەو، 
کاتێک ک��ە دەوڵەتی ئێران هێزی ئاب��ووری، فەرهەنگی و نێزامیی 
خۆی بۆ لە ڕیش��ە هەڵکێشانی فەرهەنگ و زمانەکانی غەیری فارس 
بە دەس��تەوە بوو، وەکوو وەزیری فەرهەن��گ خزمەتی دەکرد. بەم 
حاڵەوە، ڕەشید یاس��ەمی بە هۆکاری جەڵتەی مێشک و شەوقێکی 
لەڕادەبەر بۆ خوێندنەوەی ش��ێعری فارس��ی، گیانی لە دەس��ت دا. 
نموونەی هاوش��ێوە لە واڵتانی جیرانیش��دا هەیە: کەسایەتییەکانی 
ک��ورد وەکوو زیا گۆکالپ وعەبدولڕەحمان ئەلکاوکیبی بە ڕیز وەکوو 
کەس��ایەتیی ناسراوی ناسیۆنالیس��تی تورک و عەرەب ناسراون، کە 
پرۆپاگەندەیان بۆ ڕیش��ەکێش کردنی زم��ان و فەرهەنگی کوردی 

دەکرد. 
http://archive. fo/4CJT1 (ac- .1٠- بروانە ئیالهە بوق��رات

 .(cessed 10 September 2018

 http://archive. fo/kaxlT (accessed 25 . 11- ئارش��یڤ
 .(April 2019

12- ئەم وتەزایە بۆ یەکەمجارە لە الیەن مارش��ل هاجسۆن، بە کار 
هێنرا  )19٤7(. 

13- عەل��ی یونس��ی لە مانگی م��ەی س��الی 2٠18 دا ڕایگەیاند: 
تەنی��ا یەک زمان لە ئێران��دا بوونی هەیە، هەموو ئەوانی دیکە تەنیا 
ش��ێوەیەکی دیکەی فارسین. عەلی یونس��ی ڕاوکاوێژکاری تایبەتی 
حەس��ەن ڕۆحانی س��ەرۆک کۆمار، بۆ کارو باری کەمینە قەومی و 
accessed 9 October 2018). http:// ar-) ��ەەەزهەبییەکان

 .chive. fo/Ji0Ok
http://archive. fo/xA8sF (ac- . 1٤- ئەنجومەنی فارس��ی

 .(cessed 10 March 2019
http://archive. fo/m12x6 (ac-  . 15- ئەنجومەنی فارس��ی

 .(cessed 10 March 2019
16. https://parsianjoman. org/ 
17- ب��ۆ زانیاری��ی زیاترل��ە بارەی کەڵ��ک وەرگرتن ل��ە وتەزای 
»جیهانبینیی فارسی« »Persianate World بروانە گۆڤاری فارسی 
و جیهانی فارس��ی : س��نوورەکانی ڕۆژهەاڵت و ڕۆژئاوا کە لە الیەن 
نیل گرینەوە ئێدیت کراوە  )2٠19(. ؟ کتێبی س��ەوز، سنورگەلێکی 
نوێ بۆ جیهانی فارسی »PersianateWorld« دەنەخشێنی تاکوو 
ئەم جیهانە خەیاڵییە هەموو ئوراس��یا، زیاتر لەوەی کە لە سەرەتاوە 

مارشل هاجسۆن پیشنیاری دەکرد، بخاتە ژێر ڕکێفی خۆیەوە. 
18- حکومەت��ی خەڵکی ئازەربایجان بە ڕێبەریی س��ەید جەعفەر 
پیشەوەری لە س��اڵی 19٤5 دا دامەزرا. ماوەیەکی کورت پاش ئەم 
ڕووداوە مێژووییی��ە، ق��ازی محەممەد لە س��اڵی 19٤6دا کۆماری 

کوردستانی لە مهاباد ڕاگەیاند. 
19- بیرمەندی س��وریایی س��دیق جەالل ئەلعزم، یەکەم لێکۆڵەر 
بوو ک��ە کەڵکی لە چەمکی »شەرقناس��یی پێچەوانە« لە 1981 بە 
ڕەخنە گرتن لە شەرقناسی ئێدوارد سەعید، لە 1978، وەرگرت. بۆ 
زانیاریی زیاتر لە س��ەر »شەرقناسیی پێچەوانە« مهێرزاد بروجێردی. 
بروجێ��ردی ل��ە 1996 ل��ە کارەکەی��دا ئیس��تیدالل دەکات کە،  
س��ەرەڕای شاراوە پەس��ەند کردنی زۆریەک لە ژێربەناکانی تیوریی 
شەرقناسی، شەرقناس��یی پێچەوانە دژایەتییەکی دیاری کراوی لە 
گەڵ شەرقناس��یدا نییە. وەکوو شەرقناسی، شەرقناسیی پێچەوانە، 
فەرزییەکەی لە س��ەر بنەمای دەرەکیی  )فەزای ئازاد( دانروە، بەاڵم 
زۆرترپیوەن��دی بە نوێنەرایەتی  )یان براگەورەیی(بیاڤی هەلبژاردن و 

تێگەیشتنی دەرکییەوە هەیە . . .  )1996:13(
2٠- بروجێ��ردی دەڵێ، بەلووچەکان، ک��وردەکان و تورکەمەنەکان 
هیچکات لە ئێران قەبووڵ نەکران یان بە تەواوی لەگەڵ کۆمەڵگەی 
ئێراندا، یەکگرتوو نەبوون. ئەوان تەنیا تەوافوقیان لە گەڵ حاکمیەتی 
بژاردەکانی فارسدا کردووە، بەاڵم مەکۆی چاالکیی جوداییخوازی و 

هەستی یاغیگەرین.  )1998 : 5٤(. 
 »Oriental other of the Other« 21- بۆ زانیاریی زیاتر لە سەر

بروانە مەکدسی  )2٠٠2(. 
22-بۆ وێنە، ڕۆش��نبیرێکی فارس دەڵێ، خوێندن بە زمانی دایکی 
نە تەنیا یاسای بنەڕەتی پێشیل دەکات، بەڵکوو بورایش بۆ ڕووخانی 
ئێ��ران خۆش دەکات و ئەم��ەش تەنیا بە قازانج��ی دوژمنانی ئەم 

Parsi Anjuman. http://archive. fo/m12x6(  .واڵتەیە
 .(accessed 10 March 2019)
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لە بەرانبەر کۆتایی ئەم تەیفە سیاس��یەدا، کوڕی ش��ای پێش��ووی 
ئێران ل��ەم دواییانەدا گوتوویەتی، من لۆژیک��ی خۆێندن بە زمانی 
دایکی تێناگەم. لە هەر واڵتێکدا سیستەمی پەروەردە تەنیا زمانێکی 
س��ەرەکیی هەیە، تا ئەو شوێنەی کە من لە بیرم بێ، لە ئێراندا ئەو 
March 2019http://archive. fo/ ) .زمانە، زمانی فارسی بووە

CQcZe (accessed 10
ی��ان  ئەهڤ��از  ئای��ا   (b2018)  حەمی��د  – دەباش��ی   -23
 www. aljazeera. ل��ە چیدای��ە؟ ئەه��واز، جیاوازییەکەی��ان 
com/indepth/opinion/ahvaz-ahwaz-differ-

ence-180925145037386. html
2٤- بروانە ئەحمەد کەسرەوی، ئەزەری زمانانی ئێرانی باستان . 

25- ڕاس��تە ک��ە ئیبراهیم��ی خۆی وەک��وو ئێران��ی – ئەرمەنی 
دەناس��ێنێ. بە هەر حاڵ ئەو لە نووسراوەکانید بە ڕاشکاوی لە گەڵ 
س��ەرەرۆیی ناس��یۆنالیزمی فارس لە ئێراندایە. بۆ وێنە، لە جێگەی 
ش��روڤەی خۆراگریی خەلکی ئازربایجان، ئیبراهیمی بە ڕاش��کاوی 
ڕێبەری خۆی س��ەید جەعفەر پیشەوەری، لە دامەزراندن و ڕێبەری 
کردنی حیزبی دێمۆکراتی ئازربایجان لە س��اڵی 19٤5 دا مەحکووم 
دەکات. ئیبراهیم��ی بانگەش��ە دەکات کە پیش��ەوەری بە ڕێکەوت 
 )قەومی( خۆی واتە سەرچاوەی ئازەریی سەرلەنوێ کەشف کردەوە 
ک��ە ئازربایجانیانی خۆجێی خۆیانیان ل��ە مافی نەتەوەیی بێ بەش 
کردووە  )بروانە ئیبراهیمی��ان: 2٠٠8، 111(. ئیبراهیمی هەقیقەت 
چەواشە دەکات کە خەڵکی تەورێز بە تێگڕا دەنگیان بە پیشەوەری 
داوە. ئەو لە گەڵ سەرکەوتنی لە ئازربایجان، پارلمانی ئێران )مجلس( 
بەربژێ��ر بوونی ئەوی ڕەد کردەوە، چونکە لە س��ەر ئەو بڕاویە بوون 
کە ئەو کە س��ێکی کومونیس��ت، خائین و بێ وەفای��ە بەرانبەر بە 
یەکپارچەییی خاکی ئێران  )ئەس��غەرزادە، 2٠٠7: 95(. ئیبراهیمی 
لە ناس��اندنی ڕێب��ەری خۆڕاگریی خەڵکی ئارزبایجان، چاوپۆش��ی 
دەکات ل��ەو خەیانەتەی کە بە تورکانی ئازەریی، کردووە. تورکەکان 
ڕۆڵێکی بێ وێنەیان لە دارش��تن و سەرخس��تنی یاسای بنەڕەتیی 
ئێ��ران لە س��اڵی 19٠5 – 19٠9 دا گێراوە. بەم ش��ێوەیە، ئەوان 
پاش بنبڕکردنی دەسەاڵتی ڕەزا شا، دەستیان دایە سیاسەتگەلێکی 

ڕەگەزپەرەستانەی جۆراوجۆرەوە. هەروەها ئیبراهیمیان . . . 

26- لێرە مەبەس��تەکە ئەوە نییە کە خوێندنی سەرەتایی مێژوویی 
ببێتە ئاڵترناتیڤ. بە پێچەوانەوە، ئەستەمە بزانین کە ئایا فەرمانڕەوایی 

کرمانجێک مانادارە بۆ هەموو کوردێک. 
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