
تاثیرات فرهنگی مهاجران در کرماشان ابعاد مختلفی داشته است. غالبا در 
کرماشان شاهد تقابل فرهنگ و زبان کوردی با پشتوانه هایی چون فولکلور 
و موسیقی غنی با این لهجه فارسی تازه به دوران رسیده و تحفه مهاجران 
بوده ایم. پشتوانه های اقتصادی و برگرفته از تسلط و قدرت همراه با رشد و 

توسعه اجتماعی طبقاتی خاندانهای مهاجر، گاهی مدعاهایی بی اساس را سبب 
می شد. این گروه و آسمیله های مخلوق آنان مدتها این ادعا را داشتند که 

کرماشان شهری فارس نشین و زبانش نیز همین فارسی است و کوردی زبان 
روستاهای اطراف است که در اثر مهاجرت به شهر واژگانشان وارد فارسی هم 

شده است. 

پیامدهای ورود مهاجران مرکزنشین بە کرماشان 
از زمان قاجار تا امروز 

ئاالن حەمیدی



یکــی از ویژگیهای بــارز اجتماعی در میان 
مردمــان کورد، ریشــه های ایلــی و وجود 
طوایف مختلفی بوده اســت که از بارزترین 
کارکردهــای امروزی آن می تــوان به نوعی 
دریافــت هویتی اشــاره کرد که پیشــینه، 
لهجه، جغرافیای زندگی و برخی ویژگیهای 
شــناختی دیگر را ارائه می نماید. گرچه در 
زندگی توســعه یافته شهری، رفته رفته نقش 
این نظامهای ایلی کم رنگ می شــود، اما در 
حفظ و ارائه پیشــینه هویتی و سرگذشــت 
مردمــان این دیار، علیرغم کوچهای اجباری 
و ناخواســته، تحمیل شــرایطی در تعیین 
جغرافیــای محل زندگــی و رخــداد انواع 
حوادث تاریخی موثر بوده و ســبب گردیده 
که ایــن مردمان در شــناخت، یافتن هم و 

پیوند با یکدیگر از آن بهره ببرند. 
به عنوان مثال کوردهایی که از سرزمین 
خود در زاگرس به مناطق شــمالی ایران در 
گیالن و مازندران کوچانده شــده اند، هنوز 
طوایف وخاستگاه اصلی خود - که عمدتا در 
اطراف کرماشان و شهرستانهای آن است- را 
می شناســند. این ویژگیها اغلب در نامهای 
خانوادگی و پسوندهای فامیلی این افراد نیز 
نمایان اســت. در کوردهای خراسان نیز که 
قدمت بیشــتری در کــوچ از موطن اصلی و 
اســتقرار در مناطق شمال شرق را دارند این 

امر قابل تحقق است. 
در کوردهای شــمال کوردستان واقع در 
ترکیه نیز پیشــینه های ایلی در زمینه حفظ 
ریشــه های هویتی کارکرد مثبتی داشــته 

است. 
گاه  طوایف کورد در اثر تغییر جغرافیای 
زندگی دچار تغییر و تنــوع لهجه و مذهب 
نیز شــده اند اما هچنان خاستگاه مشترک 
ایــل و طوایــف را می توان تشــخیص داد. 
این کارکرد شــناختی هویتی نیرومند باعث 
شــده که علیرغم تالش بخشهایی در پیوند 
با حاکمیتها برای ایجاد جدایی و گسســت 

پیوندهای هویتی مشــترک کوردها، مثال با 
ثبت برخــی لهجه های این زبــان به عنوان 
زبان مستقل، نتوانند توفیق چندانی به دست 
آورنــد. نمونه بارز این مســاله در مورد ثبت 
ناموفق لهجه لکی به عنــوان زبان در ایران 
بود. چه کســی است که با یک بررسی ساده 
نتواند بفهمد لکها عالوه بر شرق کوردستان 
که در ایران است با جمعیتی بیشتر در جنوب 
کردستان که در عراق واقع است نیز زندگی 
می کنند و پیشینه هویتی ایلی و طایفه ای 
خود را مــی دانند گرچه بخــش ویژه ای از 
عشــیره لک در جنوب کوردستان امروزه به 
لهجه ســورانی حرف میزنند و پیرو مذهب 
شــافعی هستند و یا در خانقین و اطراف آن 
لکها عمدتا یارســان و شیعه هستند و لهجه 
آنها نیز لکی و یا نزدیک به آن اســت. حتی 
لکها در شمال کوردستان که در ترکیه است 
نیز حضور داشته واز پیشــینه عشیره ای و 

هویت کوردی خود آگاهی دارند.
 ایــن تنهــا مقدمه و اشــاره ای بود که 
پراختن بیشتر به آن زمان و مبحث مستقلی 
را می طلبد لذا به همین اندازه بســنده می 

شود. 
 دراینجا بحــث ورود مهاجران غیرکورد 
از زمان قاجار به شــهر کرماشان و توجه به 
پیامدها و اثرات آن اســت کــه اغلب نیز با 
اهداف تبلیــغ مذهب، ماموریت حاکمیتی و 

همچنین اقتصادی توام بوده است. 
از نظر جامعه  شــهر کرماشــان امروزه 
شناسی و مســائل اجتماعی دارای وضعیتی 
اســت که وجود برخی تضادهــای فرهنگی 
هویتی در آن مشهود است و اینها ملغمه ای 
از عناصــر ناهمگون در تبلور شــخصیت و 
هویت شــهروندان این دیــار را ایجاد کرده 

است. 
این نظریه که در کمتر از دویست سال اخیر 
کرماشــان از برخی تغییرات هویتی اجتماعی 

متاثر شده امری عینی و قابل درک است. 
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“محسن درکه” پژوهشــگر کرماشانی و 
نویســنده کتاب “کرمانشاهان در گذر بزرگ 
مردان” در صفحه اینستاگرامی خود مطلبی 
را تحت عنوان “اصالت خاندانهای مذهبی در 
کرمانشاه در عصر قاجار” منتشر نموده است 
کــه در پیوند نزدیکی بــا مطلب حاضر قرار 
دارد و در برخی جاها می توان به آن اشــاره 
نمود. وی در مــروری اجمالی بر اصالت این 
خاندانها مهمترین و برجسته ترین خاندانهای 
مذهبی مطرح در کرماشان از زمان قاجار را 
مورد اشــاره قرار می دهد و خاستگاه آنها را 

نیز ذکر می کند. 
تقریبــا در میــان خاندانهــای مذکور جز 
خاندان جلیلــی که از کرکوک به کرماشــان 
می آیند سایر خاندانها، مهاجرانی از مرکز ایران 
و با اصالت غیر کوردهســتند. خاندانهایی نظیر 
آل آقا، کــزازی، حاج آخونــد، نجومی، فیض 
مهدوی، بهبهانی از جمله مهمترین این خاندانها 
هستند که در کرماشان ساکن می شوند و اغلب 
روحانیون شناخته شده معاصر در کرماشان از 

میان آنان برخاسته اند. )درکه . 1400(
خاندان کــزازی اصالتا اهــل کزاز اراک 

هستند. خاندان نجومی اهل سمنان، میبدی 
هــا اهل میبد یزد و حاج آخوند اهل خونچه 
اصفهان، هســتند. حتی خاندان اجاق اصالتا 
اهل ســامرای عراق بوده اند کــه در منطقه 

کلهرنشین وزمله دینور ساکن شده اند. 
درکــه در ادامه به برخــی خانواده های 
متاخرتر از نمونه های قبلی اشــاره دارد که 
از جمله آنها خاندان شهرســتانی، صدوقی، 
علمــا، زرندی، عالمــی، ممدوحی، کاظمی، 
خرمشاهی، اشرفی اصفهانی، حائری و الری 

می باشند. 
کرماشــان از آنجا که در مســیر عتبات 
قرار داشــت، در دوره قاجــار نقش ویژه ای 
برای شیعیان زائر مرکزنشــین و روحانیون 
یــا مبلغان شــیعی در گذر از ایــن منطقه 
و ســفرهای زیارتی داشته اســت. از طرفی 
اهمیت اقتصــادی، طبیعــی و آب و هوای 
مساعد این منطقه نسبت به مرکز، در جذب 
و مهاجرت عده ای از این دسته تاثیر بسزایی 
داشته است چنانکه برخی از این خاندانهای 
مذهبی به قصد تبلیغ مذهب تشیع در جایی 
که در مسیر زیارتگاههای آنان و از چند نظر 
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برای زندگی کردن مناســب بود رحل اقامت 
گزیدند. 

اگر بــه  این گــروه  از مهاجریــن که  از 
خاندانهای مذهبی بودند، خانواده های مهاجر 
حاکم چون دولتشاهیها را نیز اضافه کنیم که 
با انتصاب محمدعلی میرزا دولتشــاه قاجار، 
شاهزاده قجری )فرزند فتحعلی شاه قاجار( به 
حاکمیت کرماشان با همراهان منصوبش در 
دستگاه دیوانساالر دولتی به این خطه آمدند، 
مجموعه ای از افراد صاحب نفوذ و تاثیرگذار 
را خواهیم دید که تاثیرات قابل توجهی را در 

این دیار کوردنشین برجای گذارده اند. 
در کرماشــان عمدتا روحانی برجسته ای 
جــز از میان این خاندان هــا وجود ندارد و 
اگر به پیشینه آیینی مردم کورد در این دیار 
بیشــتر توجه کنیم درمی یابیم که اکثریت 
قریب به اتفاق مردم کرماشان در قامت استان 
پنجــم و حتی بیش از آن پیرو آیین کوردی 
یارســان بوده اند. در همین زمان مورد اشاره 
با ورود این خاندانها و تبلیغاتی که پشــتوانه 
حکومت را نیز به همراه داشته است گرایش 
تدریجی یارسانیان به شیعه را در گذر زمان 

خوهیم دید. این تغییــر آیین و گرویدن به 
تشیع در پی تشویق به این مساله در همین 
چهار دهه اخیر نیز که مذهب رسمی کشور 
در قانون اساسی تشیع عنوان گردیده است 

امری کامال ملموس و مشهود بوده است.
این خاندانهای مهاجر که ازنظر اقتصادی 
نیز وضعیت بهتری نســبت بــه مردم عادی 
این دیار داشــته اند و یــا در ادامه همگام با 
باالتری  موقعیتهــای  حکومتی  پشــتیبانی 
را کســب نموده اند، از نظــر فرهنگی نیز با 
مردم کورد این دیار متفاوت بوده اند. اکثریت 
آنان به زبان فارســی صحبت می کردند که 
هــم در مرکز ایران رواج داشــت و هم زبان 
دســتگاه دیوانســاالر دولت و صدالبته زبان 
مذهب تشــیع در کنار عربی است که زبان 

دین اسالم است.
تفــوق طبقاتی ایــن خاندانهای مهاجر 
بر مــردم بومی که همزمان دســتگاه دین 
و دولــت را نیز در تصاحب داشــتند، مردم 
بومــی را ترغیب نمود که برای ایجاد ارتباط 
با این مهمان هــای صاحب قدرت و مکنت 
ســعی کنند که زبان آنان را فرابگیرند. رفته 
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رفته با گســترش و بسط نفوذ این خاندانها 
در تشــویق و جذب هرچه بیشــتر بومیان 
به مذهب تشــیع و نیاز مــردم به ارتباط با 
صاحبان قــدرت و دیوانســاالران منصوب، 
کوردها خــود را ملزم به فراگیری زبان آنان 
می دیدند. به این شکل مردم کورد ساکن و 
صاحب اصلی دیار شروع به ارتباط با آنان با 
استفاده از واژگان فارسی در ترکیب با زبان 
کوردی نمودند تــا بتوانند مقصود و منظور 
خود را به مخاطبیــن بفهمانند. این تلفیق 
دو زبان در گذر ایام زبانی را در ســطح شهر 
کرماشــان به وجودآورد کــه حاصل تالقی 
فارســی با کوردی بود و رفته رفته در سطح 
شــهر رو به گسترش نهاد. با روی کار آمدن 
پهلوی و ظهور دولت ملــت مدرن آموزش 
همگانی زبان فارســی به عنوان زبان رسمی 
با پشــتوانه حاکمیتی و امکانات آموزشــی 
کــه آنرا تا دل دورافتاده ترین روســتاها نیز 
گســترش داد، مردم کورد شــهر را بیش از 
پیش ترغیب نمود که سعی کنند با فرزندان 
خود به زبان مســلط ســخن بگویند و این 
عامل، زمینه گسترش هرچه بیشتر فارسی 
را که اختصاصــات غیرقابل انکار کوردی را 
به همراه داشــت در کرماشان فراهم نمود. 
فارسی متولد شــده سرشار بود از کلمات و 
اصطالحات کوردی و نیز ترجمه لفظ به لفظ 
برخی جمالت و عبارات کوردی که با کلیت 
زبان فارسی تفاوت فاحش داشته  و گذشته 
از آن لهجه و برخــی آواهای کوردی را نیز 
به همراه داشت. در سفرنامه  ناصرالدین شاه 
قاجار به کرماشــان، اشــارات قابل توجهی 
بــه بافت یکپارچه کــوردی این دیار و لزوم 
داشــتن مترجم در سفر به آنجا شده است. 
نیز در سفرنامه ســیاحان اروپایی در اوایل 
قرن بیســتم از جمله اســکارمان به وجود 
تعداد انگشت شماری که فارسی می دانستند 
و عمدتا از کارمندان دولتی مامور به خدمت 
در دستگاه دولتی بودند اشاراتی شده است. 

موقعیت ویژه سیاســی کرماشــان در بستر 
رویدادهای تاریخی قرن بیستم از جنگهای 
جهانی و حوادث مشــروطه نیز این شهر را 
کانــون رویارویی جریانهای مهم در پیوند با 
مرکز و کارگزاران حاضــر آنان در این دیار 
و تاثیر هرچه بیشــتر فرهنگ آنان بر بافت 
فرهنگی و زبانی شــهر نمود به گونه ای که 
هیچ یک از شــهرهای کوردنشین از چنین 

موقعیت ویژه ای برخوردار نبوده اند. 
گســترش هرچه بیشــتر مذهب تشیع 
پیونــد و همگونگــی با مرکزنشــینان ایران 
را افزایــش داد و این مســاله بر ترویج زبان 
فارسی در میان مردم کورد کرماشانی و نفوذ 
بر ناخواداگاه آنها تاثیر بسزایی داشت و بستر 
را برای آنچه آسیمیالســیون فرهنگی زبانی 

نامیده می شود هموارتر نمود.
به این شــکل این تاثیرات سبب شد که 
در طول اندکی بیش از یک قرن شــاهد آن 
باشــیم که اغلب مردم ســاکن شهر خود را 
ملزم بدانند و بکوشــند به جــای کوردی با 

فرزندان خود فارسی سخن بگویند.
دربســیاری از خانــواده هــای امروزی 
کرماشان این دگردیســی زبانی در فرزندان 
آخر قابل مشــاهده اســت. حتــی در موارد 
زیادی والدین پــس از مدتی که به فرزندان 
خــود این شــکل از فارســی را آموختند و 
فرزنــدان به این زبان خــو گرفتند، به دلیل 
راحتی بیشــتر والدین با کوردی و نیز چون 
فرزنــدان هم کــوردی را دســتکم به دلیل 
صحبت پدر و مادر باهم کامال می فهمیدند، 
با آنها به کوردی صحبت کرده اند اما فرزندان 
به فارسی پاسخ داده و با آنها گفتگو کرده اند. 
این مســاله گرچه ممکن است در نگاه اول 
کمی عجیب یا غیرقابل باور به نظر آید ولی 

در میان مردم عادی شده است. 
به این ترتیب رفته رفته عالوه بر مذهب، 
فرهنگ و زبــان این مهاجــران ناخوانده بر 
فرهنــگ و زبان کوردی و باســتانی بومیان 
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در پرتــو ناآگاهی جمعــی در این دیار غلبه 
یافت. این تاثیرات و تغییرات زبان به گونه ای 
بود که از شهر کرماشان به سایر شهرستانها 
و حتــی در ســالهای اخیر به روســتاهای 
کرماشــان و سایر شهرســتانهای استان نیز 
در پرتو همان نآگاهی جمعــی و ناخوداگاه 

تسخیرشده گسترش پیدا کرد. 
تاثیرات فرهنگی مهاجران در کرماشــان 
ابعاد مختلفی داشته است. غالبا در کرماشان 
شــاهد تقابل فرهنــگ و زبان کــوردی با 
پشــتوانه هایی چون فولکلور و موسیقی غنی 
با این لهجه فارســی تازه به دوران رســیده 
و تحفــه مهاجــران بوده ایم. پشــتوانه های 
اقتصادی و برگرفته از تسلط و قدرت همراه 
با رشد و توسعه اجتماعی طبقاتی خاندانهای 
مهاجر، گاهی مدعاهایی بی اســاس را سبب 
می شد. این گروه و آسمیله های مخلوق آنان 
مدتها این ادعا را داشتند که کرماشان شهری 
فارس نشین و زبانش نیز همین فارسی است 
و کوردی زبان روستاهای اطراف است که در 
اثر مهاجرت به شــهر واژگانشان وارد فارسی 
هم شده اســت. مهمترین چهره ای که این 
ادعا را مطرح نمود میرجاللدین کزازی است. 
فردی از همان، خاندان روحانی مبلغ مذهبی 
که از اراک به کرماشــان آمدند. او که استاد 
زبان و ادبیات فارســی اســت از چهره های 
شــاخصی در فرهنگ ایرانی فارســی است. 
مشــخصه منحصر به فرد او فارسی گویی به 
شکل سره بدون کابرد واژگان عربی با ساخت 
و اختراع واژگان غریب و اغلب نامانوس برای 
عموم جامعه اســت. واژگانــی که اغلبش را 

فقط خود بکار می برد. 
گاهی خرده فرهنگ مســلط که با ورود 
مدرنیســم هم همراه بود با عوامل انسانیش 
به تخریب و تمســخر فرهنگ کهن کوردی 
روی آورده اســت. بخشــی از کوردهای لک  
عمده تریــن گروهــی بودند که به واســطه 
محرومیــت و برخوردار نبــودن از امکانات 

کافی و برابر در مناطق روستایی محرومتری 
زندگــی کرده  اند. بخــش از آنها هم که در 
نواحی فقیرتر و محروم شهر کرماشان زندگی 
کرده اند بیش از سایرین مورد تمسخر و آزار 
کالمی این صاحبان تازه به دوران رســیده و 
شهرنشین و دســت پروردگان آسمیله شده 
وناآگاهشــان در کرماشــان قرار میگرفتند. 
معضالت اجتماعــی و بزه هایی که عمدتا در 
بستر فقر و محرومیت و نبود شرایط عادالنه 
امکان رشــد پیــدا می کنند نیــز همچون 
سالحی در دســت گروههای شهری مهاجر 
و بخشی از کورد آســمیله با الیت اقتصادی 
متوسط به باال قرار میگرفت تا هرچه بیشتر 
در انکار، تمســخر و به حاشــیه راندن مردم 

کورد از آن بهره گیری کنند.
برای از بین بردن یک ملت هیچ ســالح 
و دشــمنی کارآمدتر از آن نیست که عده ای 
از آنــان را پرورانده  و از آنها بــرای تقابل با 
خودشان استفاده  کرد. در اینجا اینها همان 
کوردهای ناآگاه آسمیلیه شده ای بوده اند که 
اینبار بیش از مهاجران ســلطه یافته بر آنان 
در انکار و تمســخر هویــت کوردی و ترویج 

فرهنگ و زبان مسلط گام برداشته اند. 
ایــن برخوردها را می توان تا حد زیادی 
از پیامدهای حضور همان خاندانهای مهاجر 

دولتی و مذهبی در کرماشان دانست. 
ایــن اقدامات و معضالت آن گرچه بیش 
از قرنی کمر به آسمیالسیون فرهنگ وزبان 
کوردی در کرماشــان بســته اســت در دو 
ســه دهه اخیر با جنبش فعالی در فرهنگ 
کوردی در کرماشان مواجه گشته که به دلیل 
برخورداری از اصالت و پشتوانه فرهنگی، هر 
روز عرصه میدان را بر آن تنگتر نموده است. 
کرماشــان امــروز با رشــد چشــمگیر 
خودآگاهــی هویتی می رود تا جایگاه واقعی 
فرهنگی خود را بازیابد و به عنوان یک کالن 
شهر کوردی الهام بخش و تکیه گاه سایر نقاط 

زاگرس گردد. 
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