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پوختە

ئەم نامیلکەیە سەرچاوەکانی دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی لە ئێراندا دەداتە بەر باس 
و جەخت لە سەر ئەوە دەکات کە ئەو دوانەییە، پێگەی فەرهەنگ و زمانەکانی دیکە 
لە ئێراندا دیاری دەکات. لە ژێر پاســاوی مێژوویەکــی دەوڵەمەندی ئەدەبی کە لە 
بەر پەیوەندی چڕوپڕی ئەو زمانە لە گەڵ دەســەاڵتدا بەدەست هاتوە، زمانی فارسی 
بوەتە خاوەن پێگەیەکی هێژمۆنیک لە ژێر ناوی »ڕەسمی« . لە الیەکی دیکەوە، ئەمە 
و هەروەها پاســاوی پێویســتیی زمانێکی هاوبەش، زمانەکانی دیکەی لە ژێر ناوی 
»مەحەللی« پۆلێن کردوە و پێگەیەکی نزمتری پێ داون. ڕەسمی و مەحەللی هەموو 
بوارەکانی فەرهەنگ لە ئێراندا دەگرێتە بەر و خۆی لە ناخی چەند ڕەوتی جۆربەجۆردا، 
هەر لە سەرەتای سەدەی بیستەمەوە سەری هەڵداوە. بەاڵم سەردەمی دوای جەنگی 
جیهانیــی دووهەم لە بەر ئەو ئاڵوگۆڕە مەزنانە لــە بوارەکانی ئابووری-کۆمەالیەتی، 
فەرهەنگی، فکری و تێکنۆلۆژیکی، گرینگییەکی زۆرتری پێ درا.  دوانەیی ڕەســمی 
و مەحەللی لەو بەســتێنەدا و بە یارمەتی ئامێرەکانــی نوێی ڕاگەیاندن، پێگەیەکی 
هێژمۆنیک وەردەگرێت واتە بیرۆکەکانی دەسەاڵت بە مەقبوولکردنی ئەو بیرۆکانە لە 
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ڕێــگای فەرهەنگییەوە دەبنە باو. ئــەم نامیلکەیە چوونییەتی ئەو ڕەوتە میژووییانە و 
ئاکامەکانی لەم بوارەدا باس دەکات.



پێشەکی: پێویستیی و بنەماکانی ئەم توێژینەوە

لە ئێرانی فرەفەرهەنگیدا، زمانی فارسی بەردەوام وەک زمانی ڕەسمی و زمانەکانی 
دیکە وەک مەحەللی پێناســە دەکرێن. ئەم دوانەییە بۆ بواری زمان بەرتەســک 
نەکراوەتەوە. بەڵکوو  دیاردەیەکە کە لە هەموو بوارەکانی فەرهەنگدا خۆی پیشان 
دەدات. واژەگەلێک وەک »مۆسیقای مەحەللی« و »ڕەقسی مەحەللی« و بەهەمان 
شــێوە »زمانی ڕەسمی« و »دینی ڕەسمی« ئاماژە بە پەیوەندیی قووڵ و بەرباڵوی 
دیــاردەکان لە باری کۆمەاڵیەتــی و پێگەی فەرهەنگییــەوە دەکەن. بۆ هەموو 
ئەوجۆرە بوارانەی ژیان، پێویســت ناکات هەمیشە دەستەواژەیەک بەکار ببرێت. 
بــۆ وێنە، جۆرێک لە هونەر )هونەری فارســیی زاڵ( وەک »هونەری ڕەســمی« 
خۆی لە تێگەیشــتنەکان و پۆلێن کردنەکاندا جێ خستوە، بێ ئەوەی بە هونەری 
ڕەســمی ناوی دەرکردبێت. بەاڵم بەڕوونی دیارە کە لە تێگەیشتنی گشتی دا، بۆ 
نموونە، کردەوەی هونەریی هونەرمەندێکی کورد لە خوراســان و هونەرێک کە لە 
ڕیگای فارســییەکی پاراو و ناسراو لە ئێراندا پێشکەش دەکرێت، یەکجۆر چاو لێ 
ناکرێن.  هونەری زاڵ خاوەن زاراوەیەکی زاڵی ئەو زمانەیە کە لە ناوەندی ئێراندا 
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قسەی پێ دەکرێت. دەستەواژەکانی ڕەسمی و مەحەللی بێ الیەن یا ڕەنگدانەوەی 
ڕاســتیی نین. بەڵکوو، بەوجۆرەی بۆردیۆ دەڵێ، ســەرچاوەکانی بەرهەم هێنان و 
بەردەوام کردنــی ماناکانن کــە بەرژەوەندیی تاقمێک یا چینێــک لە کۆمەڵگادا 
دەپارێزن و ئەنجامی کاری بەرهەم هێنەرانی زانیاریی )وەکوو نووســەران( دیاریی 
دەکەن؛ دیارە بێ ئەوەی بەرهەم هێنەران هەمیشــە بەشێکی ڕاستەوخۆی تاقم و 

چینی زاڵ بن.
توێژەرانی بواری زمانی کوردی تیشــکیان خستوەتە سەر بابەتی زمانی فارسی 
وەک زمانی ڕەسمی و هەروەها لە سەر سیاسەتەکانی دەوڵەت بە درێژایی سەدەی 
بیســتەم و پەڕاوێزخســتنی زمانەکانی دیکە،  وەک کوردی، لێکۆڵینەوەی زۆر و 
بەنرخیان پێشــکەش کردوە. بەاڵم وا دەردەکەوێت کە توێژینەوە لە سەر باوبوونی 
دیاردەکانی ڕەســمی و مەحەللی و ئەوەیکــە ئەوانە وەک دوو چەمک کە تەنیا لە 
بەرامبەر یەکتردا مانا وەردەگرتن، لە ئاستی شیاوی خۆیدا نییە. خزمەتی ئەم وتارە 
بــۆ ئەو توێژینەوانە ئەوەیە کە ڕەســمی و مەحەللی وەک دوانەییەک بناســێنێت 
و هەڵخڕێنــەری توێژینەوەی زۆرتر لەم بوارەدا بێت. لە چەند ســاڵی ڕابردوودا و 
لە جەرگــەری توێژینەوەی مێژوویی و فەرهەنگی لە ســەر پێکهاتنی کۆمەڵگای 
هاوچەرخــی کوردەواری لە ئێراندا، بابەتی ڕەســمی و مەحەللــی هەرچی زۆرتر 
ســەرنجی ڕاکێشــام. ئاکامی لێکۆڵینەوەکانم لە سەر ئەو بابەتە دواتر لە گۆڤارێکی 
ئاکادێمیک بە زمانی ئینگلیزی چــاپ کرا.1 پێش باڵوبوونەوەی ئەو وتارە، ئاکامی 
لێکۆڵینەوەکان هەروەها لە ســێ کۆبوونەوەی گشــتی و جیــاوازدا بە زمانەکانی 
کوردی، فارسی و ئینگلیزی بۆ ئەو کۆڕ و کۆمەاڵنەی وا زۆرتر بەو زمانانە دەدوێن، 
پێشکەش کران. ئەم نووســراوەیە لە سەر بنەمای ئەو لێکۆڵینەوە و کۆبوونەوانەوە 
دامــەزراوە و هەروەها لە خوێندنەوە و تێڕامانی زۆرتر لە ســەر ئەو بابەتە کەڵکی 

1. Marouf Cabi, “The duality of ‘official’ and ‘local’ in modern Iran: historical 
and intellectual foundations,” Middle Eastern Studies 57, no. 5 (2021), 
10.1080/00263206.2021.1891892.
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وەرگرتوە.
دوانەیی ڕەســمی و مەحەللی دیاردەیەکی نوێیە و بەگشتی ئاکامی دوو ڕەوتی 
هاوکاتی نوێســازیی ئابووریی-کۆمەاڵیەتی و یەکجۆرکردنــی فەرهەنگییە لە ئێرانی 
ســەدەی بیســتەم دا، ئەو دوانەییە بەتایبەت هەڵقواڵوی سەردەمی »شۆڕشی سپی« 
دەیەکانی 1٣٤٠ و 1٣٥٠ی هەتاوییە )1٩٦٠ و 1٩٧٠(. لە ڕاســتیدا، ئەنجامەکانی 
ڕاســتەوخۆی ئەو ڕەوت و ســەردەمانەن کــە وایان کرد ئەو دووانەییە لە یاســای 
بنەڕەتی کۆماری ئیسالمی ئێران لە ساڵی 1٩٧٩/1٣٥٧دا بە ئاشکرا جەختی لە سەر 
بکرێ.  لەبەرئەوەی، قانوونی هەڵبژاردنی ٩ی سێپتامبری 1٩٠٦ کە بە شوێن یەکەم 
یاســای بنەڕەتی ئێران لە کاتی ڕاپەڕینی مەشرووتەدا )1٩11-1٩٠٦( پەسەند کرا، 
بە شــێوەیەکی ناڕوون داوا دەکات هەر کــەس بۆ مەجلیس )پاڕلمانی ئێران( خۆی 
بەربژێر دەکات، »دەبێ بتوانێ بە فارســی بدوێ و توانایی نووســین و خوێندنەوەی 
فارســی هەبێت )بڕگەی ٤(«. ئەمە بە شــێوەیەکی ناڕاســتەوخۆ و لە پەناوە، زمانی 
فارســی وەک زمانی ڕەسمی ئێران دەناســاند. ماددەی 1٩ی قانوونی تەواوکەر لە 
ساڵی 1٩٠٧دا هەروەها داوای خوێندنی زۆرەملی )تحصیل اجباری( دەکات کە دیارە 
بە فارســی بوو. ئەو قانوونانەی کە بەدوای ئەمانــەدا هاتن، بۆ وێنە قانوونی 1٩٥٧، 
گۆڕانکارییەکی بنەڕەتییان لەو بڕگانەدا پێک نەهێنا. بە پێچەوانە، یاســای بنەڕەتی 
1٣٥٧ بە ئاشکرا و ڕاستەوخۆ ڕایگەیاند کە زمانی فارسی زمانی ڕەسمییە و ناچاریش 
بوو کە مافی زمانەکانی دیکە بســەلمێنێت کە دیارە لەو یاسادا بە مەحەللی پێناسە 
کران.1 پێگەی نوێی زمانی فارســی دەسکەوتی ڕەوتێک بوو کە پێگەی زمانەکان و 
تاقمە کۆمەاڵیەتییەکانی دیکەی بــۆ ژێرفەرهەنگ دابەزاند. لە الیەکی دیکەوە، ئەو 
ڕەوتە زمانی فارســی وەک زمانی »ڕەسمی« واتە سەروەر و زمانەکانی دیکەی وەک 
»مەحەللی« واتە خوارتر جێ خست. ئامانجی ئەم وتارە ئەوەیە کە تیشک بخاتە سەر 

ئەو ڕەوتە. 
1. بۆ قانوونەکان بڕوانە: 

https://irandataportal.syr.edu/constitutions-and-constitutional-debates
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ئەم توێژینەوەیە لە ســەر دوو خاڵی ســەرەکی پێ دادەگرێ. یەکەم ئەوەیە کە 
دەستەواژەکانی»ڕەســمی« و »مەحەللی« کە لە ئێراندا بــە کار دەبرێن، دەبێ وەک 
بەشــەکانی دوانەییەک چاو لێ بکرێن. مەبەســت لە دوانەیــی چییە؟ دوانەیی مانا 
دەخولقێنێت و لە ناخی پێکهاتێکی نیشانەیی یا سەمبۆلیک )وەکوو فەرهەنگ، دین، 
هونەر، ئوســتوورە...( پێک دێت و خۆی وەک سیستەمێکی پۆلێن کراو دەناسێنیت.1 
بــۆ وێنە ڕەنگەکانی ڕەش و ســپی، جیا لە یەکتر مانایەکــی ئەوتۆیان نییە. بەاڵم 
کاتێک شــاعیر دەڵێ »کۆتایی شــەوی ڕەش، ســپییە«، ئەو دوو واژە دەبنە چەمک 
و الیەنەکانــی دوانەییەک پێک دەهێنن و هەر کامەیــان نوێنەرایەتی دیاردەیەکی 
دیاریکراو دەکەن. واژەی مەحەللی لە زووەوە لە ناو خەڵکی ناوچەکە و لە ئێرانیشدا 
بە مانای دیاردەیەکی ناوچەیی یا بۆ گەڕەکی شــارێک بەکار هاتوە. واژەی ڕەســمی 
دیاردەی ســەردەمی هاوچەرخە. بەکارهێنانی ئاشــکرای ئەو دوو دەســتەواژەیە لە 
بەرامبــەر یەکتر لە ئێراندا، دەگەڕێتەوە بۆ ســەردەمی دوای جەنگی دووهەم. وەک 
دیاردەیەکی ســەردەمی هاوچەرخ، چەمکی »ڕەســمی« بۆ ئەوە نییە کە کۆمەڵگای 
چەندزمانە پێویستی بە زمانێکی هاوبەش هەیە بۆ ئەوەی تاکەکان لە یەکتر تێبگەن. 
ئەمــە هێنانەخــوارەوەی دەوری زمانە وەک ئامرازێک بــۆ گوازتنەوەی جۆرێک لە 
جیهان بینــی و بایەخــان لە نێوان مرۆڤەکانــدا. لە درێژەی ئەو ڕەوتــەدا، ئەو دوو 
دەســتەواژە بوونە مەفهووم یــان چەمک، واتە هەر کامەیــان نوێنەرایەتی بۆچوون 
و دیاردەیەکیــان دەکرد. یەکیان هاوچەرختر و ئــەوی دیکە نوێنەرایەتی کۆنەپارێز 

)سوننەتیی(ی  دەکرد.
خاڵی دووهەم ســەبارەت بە هێژمۆنیی فەرهەنگیی زمان و فەرهەنگی فارســی 
بە گشــتی و دوانەیی ڕەســمی و مەحەللییە. لێرەدا مەبەســت لە هێژمۆنی چییە؟ 
هێژمۆنــی بە مانــای بەردەوام کردنی دەســەاڵتە لە ڕێگای ڕاکێشــانی ڕەزامەندیی 

1. لە سەر مانای دوانەیی بڕوانە:
David Swartz, Culture and Power: the Sociology of Pierre Bourdieu [Culture and Power] 
(Chicago: University of Chicago, 1997).
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خۆبەخشــانەی تاک و کۆمەڵــگا و بێ بەکارهێنانی زەبر و زەنــگ. واتە بێ ئەوەی 
کەســێک ئێمە مەجبوور بکات، بیرۆکەیەک و بۆچوونێک وەک ڕاستیی وەردەگرین 
و دووپاتی دەکەینەوە. هێژمۆنی بەم مانایە لە کارەکانی گرامشــی دا ڕەنگ دەداتەوە. 
ئەو ڕاســتییەی کە فەرهەنگ و زمانەکانی دیکە لە ئێــران، ئەو دوانەییه یان قبووڵ 
کردوە، ئاماژە بە هێژمۆنی فەرهەنگیی دەکات. لە لێکۆڵینەوەیەکی بەنرخ ســەبارەت 
بە هەڵوێســتی دانیشتوانی شاری کوردنشــینی ئیالم لە سەر زمانی کوردی کە لەم 
دواییانەدا بالو کرایەوە، توێژەران بەو ئاکامە دەگەن کە ئەو کەســانەی وتووێژیان لە 
گەڵ کراوە »لە نێوان بایەخەکانی زمانی کوردی وەک کەلەپوور و زمانی فارسی وەک 
ڕەســمی و بەپێگەی بەرزەوە، مابوونەوە« )جەخت لە منەوە(.1 ئەمە ئەو قبووڵ کردنە 
خۆبەخەشانەیە کە لێرەدا باس دەکرێت. دیارە وەستانەوە و بەرگریی داییمە بەشێک 
لە ڕەوتی مێژووییە و لە ڕاســتیدا پێگەی هێژمۆنیک لە کێبڕکێ لە گەڵ بەرگرییدا، 
هەمووجارێــک گۆڕانــکاری لە خۆیــدا پێک دەهێنێت بۆ ئــەوەی پێگەکەی خۆی 
بپارێزێت. لە ئێســتادا، وەســتانەوە گەلێک زیاترە و بزووتنەوە و کەسایەتییەکان لە 
ئێراندا خوازیاری مافی زۆرتر بۆ زمانەکانی دیکەن. هێژمۆنی، بژارەی ســەرکوت وەال 
نانێت؛ مەرزەکانی نێوان ڕەزامەندی و ســەرکوت بەردەوام لە ئاڵوگۆڕدان. لە الیەکی 
دیکەوە، توندوتیژیی سەمبۆلیک هەیە. واتە کاتێک وتە یا دەقێک خەڵکان و کەسان 
و زمانەکانــی دیکە الدەدا یا بێ دەنگیی دادەســەپێنێت، توندوتیژیی ســەمبۆلیکی 

بەرامبەر ئەوانە بەکار بردوە.
بۆ ئەوەی ئیدیعاکان لە دەور ئەو دوو خاڵەدا بســەلمێت، ئەم نووســراوەیە ئەو 
ڕەوتە شیی دەکاتەوە کە لە ناخیدا ئەو دوانەییە سەری هەڵدا و پێگەی فەرهەنگیی 
تاقمــە کۆمەاڵیەتییەکان لە ئێرانــی هاوچەرخدا دیاری کرد. ئەم باســە دەکرێ و 
دەبێ ســەبارەت بــە هەر کام لە فەرهەنــگ و زمانەکانی جێگیر لــە ئێران کە بە 

1. Saeed Rezaei and Ava Bahrami, “Attitudes toward Kurdish in the City of Ilam in Iran,” in 
The Sociolinguistics of Iran’s Languages at Home and Abroad, ed. Seyed Hadi Mirvahedi 
(Cham, Switzerland: Palgrave, 2019), Ch. 4.
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مەحەللی ناســراون، شوێن بگیڕێت. بەاڵم ئەم لێکۆڵینەوەیە باسەکەی لە پەیوەندی 
لە گەڵ زمان و فەرهەنگی کوردیدا دەباتە پێشــەوە. نووسراوەکە لە لێکۆڵینەوەیەکی 
گشــتی سەردەمی ڕەزا شا )1٩٤1-1٩٢٥( دەســت پێ دەکات کە بە درێژایی ئەو 
ماوەدا زمانی فارســی وەک زمانی نەتەوەیی ئێران پێناســە دەکرا. دواتر باســەکە 
ڕوو دەکاتــە ســەردەمی دوای شــەڕی دووهەمی جیهانی هەتا ســاڵەکانی دەیەی 
1٩٧٠/1٣٥٠ کــە لە ناخیدا ئەم دوانەییە قەوارەی گرت و زمانی فارســی ئەمجارە 
وەک زمانی ڕەسمی پێناسە کرایەوە.1 هۆکارەکانی ئەو دووبارە پێناسە کردنەوە بریتی 
بوون لە نوێســازیی دەوڵەتی و گۆڕانکاریــی کۆمەاڵیەتی کە بوونە هۆی گۆڕانکاریی 
بنەڕەتــی و بێ وێنە لە بــواری کۆمەاڵیەتی-ئابووریی، فەرهەنگــی و تەکنۆلۆژییەوە. 
لــە ئاکامی ئەو گۆڕانکارییانەدایە کە زمانی فارســی پێگەیەکی هێژمۆنێک لە بواری 
فەرهەنگدا بەدەســت دەهێنێت. بەمجۆرە، ئەو زمانە ئیتر تەنها کەرەســتەیەک نییە 
کە پشت ئەســتوور بێت بە دەوڵەت یا ئامرازی ڕاگەیاندن لە واڵتێکی چەندزمانە بۆ 
تێگەیشــتنی مرۆڤەکان لە یەکتر. ئەو ڕەوتە لە ژێر تیشکی ئەدەبیاتی ئەو سەردەمە 
و لە بەستێنی نوێســازیی ئێراندا تاوتوێ دەکرێت. سەرچاوەکان بریتین لەو گۆڤارە 
ئەدەبیی و ڕووناکبیریی و پەروەردەیی )ئاموزشی( و نووسراوەکانی دیکە کە لە نێوان 
ســاڵەکانی 1٩٢٠ و 1٩٧٩دا بەردەوام باڵو کراونەتــەوە. بالوکراوەکان دەریدەخەن 
چلۆن و بۆچی لە پێشــدا زمانی فارسی وەک زمانی نەتەوەیی و دواجار وەک زمانی 
ڕەسمی پێناسە کرا و لە هەمان کاتدا پێگەیەکی هێژمۆنیکی بەدەست هێنا. ئەمەش 
بێ ئەوەی بە ئاشــکرا زمانەکان و ئەدەبیاتی دیکە  وەک خوارتر لە فارســی پێناسە 
بکرێن. سەرچاوەکانی دیکە بریتین لە کۆمەڵێک لێکۆڵینەوەی مێژوویی سەبارەت بە 

1. بۆ وێنە بڕوانە:
آیندە  )1٣٥٧-1٣1٧(؛  پرورش  و  آموزش  پرورش(؛  و  آموزش  بۆ  گۆڕدرا  ناوی  دواجار   ،1٣٠٤-1٣1٧( تربیت  و  تعلیم   
)1٣٥٦-1٣٠٤(؛ بررسی های تاریخی )1٣٥٠-1٣٤٥(؛ بنیاد نیکوکاری )زستانی 1٣٥٢(؛ گوهر )سالەکانی دەیەی 1٣٥٠(؛ 
نشریە ادبیات دانشکدە ادبیات تبریز )1٣٥٧-1٣٤٠(؛ نشریە ادبیات دانشکدە ادبیات تهران )1٣٥٧-1٣٤٠(؛ نشریە ادبیات 
دانشکدە ادبیات مشهد )1٣٥٧-1٣٤٠(؛ راهنمای کتاب )سالەکانی دەیەی 1٣٤٠ و دەیەی 1٣٥٠(؛ سخن )ساڵەکانی دەیەی 

1٣٤٠ و دەیەی 1٣٥٠(.
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پێشینەی مێژوویی پێک هاتنی ئێرانی هاوچەرخ.1 بۆ ئەوەی هێنانەوەی سەرچاوە و 
بەڵگەکان بەرپرســانەتر بێت، لە هەر دوو ساڵی هەتاویی و زایینی کەڵک وەرگیراوە 
و ژومارەیەک لە وتەکان هەر بە زمانەکەی خۆیان )فارســی( هێنراونەتەوە. هەروەها 

سەرچاوەکان بەو زمانەی کە نوسروان، ئاماژەیان پێ دەکرێت.
لێرەدا دەبێ چەند خاڵ ڕوون بکرێتەوە. ڕوانگەی ئەم تویژینەوەیە زمان ناســیی 
نییە. ئەگەرچی هەموو بوارەکان پەیوەندییەکی چڕوپڕیان لە گەڵ یەکتر هەیە. ئەمە 
توێژینەوەیەکی فەرهەنگی و مێژووییە. )1( لێکۆڵینەوەیەکی فەرهەنگییە بەو مانایە 
کە ئامــاژە بەو ڕەوتانە دەکات کە باوەڕێک لە کۆمەڵــگادا جێ دەخەن و دەیکەنە 
باو. پێکهاتنی دەوڵەتی نوێی ئێران تەنها ڕەوتێک بۆ دامەزراندنی دامەزراوەی بینراو 
وەک ئەرتەش، شــارەوانی، دادگای نوێ، خوێندنگە، فڕۆکەخانە و پاســپۆرت نەبوو 
ـ ڕەوتــی پێکهێنانی دەوڵەت ناتوانێت تەنها وەهــا ڕەوتێک بێت.٢ بەڵکوو هەروەها 
ڕەوتێکی فەرهەنگی بوو لە پێناو باوکردن و جێخســتنی بیرۆکەکانی پاڵپشتی وەها 
ڕەوتێک. بۆ نموونە جێخستنی خوێندنی نوێ، وەک ڕەوتێکی حەیاتی بۆ جیخستنی 
ڕەوایــی دەوڵەت و سیســتەمێکی دیاریکراو لە مانا و بایەخــەکان؛ یا بەکارهێنانی 
چڕوپــڕی ئامرازەکانی ڕاگەیاندنی نووســین، دەنگ و )دواتــر( وێنە. )٢( مێژووش 
هەرەوەها بۆ زمان زۆر گرینگە. ســەرنج  بدەن ئەوە بە ئاماژە بە پێشــینەی زمانی 
فارســییەوەیە کە داییمە دەوڵەمەندبوونی ئەو زمانە دەسەلمێنرێت. بەاڵم ئامانجی 
توێژینەوەی مێژوویی دەبێ چی بیت؟ ئێمە دەبێ بەدوای دۆزینەوەی ژیریی و ڕێگا 

1. بڕوانە:
Touraj Atabaki, ed., Iran in the 20th Century: Historiography and Political Culture (London: 
I. B. Tauris, 2009); Mohamad Tavakoli-Targhi, “Historiography and Crafting Iranian National 
Identity,” in Iran in the 20th Century: Historiography and Political Culture, ed. Touraj 
Atabaki (London: I. B. Tauris, 2009); Abbas Amanat, Iran: A Modern History (New Haven: 
Yale University Press, 2017); Stephanie Cronin, ed., The Making of Modern Iran: State and 
Society Under Reza Shah, 1921-1941 (London: Routledge, 2003); Touraj Atabaki and Erik J. 
Zürcher, Men of Order: Athoritarian Modernization under Atatürk and Reza Shah (2000)

٢. بڕوانە چەند لێکۆڵینەوەیەکی بەنرخ:
Kamran Scot Aghaie and Afshin Marashi, eds., Rethinking Iranian Nationalism and 
Modernity (Austin: University of Texa, 2015).
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چارە بۆ چارەســەر کردنی گرفتەکانی ئەمڕۆ بیــن. ئەمە تەنها پەیوەندیی بە زمانی 
فارســییەوە نییە. بەڵکوو، بۆ وێنە، دەتوانین لــە پەیوەندی لە گەڵ زمانی کوردیی 
سۆرانیشــدا باسی لێ بکەین. کەسانێک الیەنگری بەئیســتانداردکردنی سۆرانی و 
کەسانێک الیەنگری ڕەخساندنی ئەو هەلومەرجانەن کە تێیدا گەشەی هەموو زمان 
و زاراوە کوردییەکان مســۆگەر بکرێت. لە هەمان کاتــدا، ڕەخنە لە پێگەی زمانی 
فارســی لە پێناو دابەزاندنی ئەو زمانە و کەم کردنەوەی گرینگیی ئەو نییە. ڕەوشتی 
دابەزێنــەر دەتوانێ ئاکامی زۆر خــراپ و قەرەبوو نەکراوی بەدواوە بێت. بۆ وێنە لە 
سەردەمی چەندزمانیی سەدەکانی پێشوو، زمانەکانی فارسی و عەرەبی هەڵخڕینەری 
مشــت ومڕی فکریی لە نیوان هیند و ئورووپای ئەو کات بوون. لە گەڵ زمانەکانی 
دیکــە وەک ئۆردوو و سانســکریت، هەموویان خاوەن سیســتەمێکی جێکەوتووی 
فێربــوون بوون بۆ خۆیــان. کاتێک زمانێک دەردەکەوت، خــۆی بەناوەند نەدەکرد 
بەڵکــوو لە پەنای ئەوانی دیکــە جێگیر دەبوو. بەاڵم کاتێــک زمانی ئینگلیزی لە 
ســەدەی هەژدەهەمەوە بوو بە سیستەمێکی بەناوەند و وردە وردە سێبەری خستە 
ســەر هەموویان، ئەو مێژووە ڕووناکبیرانەیــە و دابونەریتە زمانییەکان تا ڕادەیەکی 
زۆر لە بیری گشــتیدا سڕانەوە.1 کەوابوو، ئامانج دەبێ هەڵکشانی زمانەکانی دیکەی 

پەڕاوێزخراو بێت. 
ئــەو لێکۆڵینەوە مێژوویی و سیاســی و فەرهەنگییانەی لە ســەر کورد لە ئێران 
کــراون، لە زۆر الیەنەوە خاوەن تێگەیشــتنی بەنرخن.٢ ژومارەیەک لەوانە بەتایبەتی 
باسی میرنشینە کوردییەکان لە پەیوەندی لە گەڵ زمان دەکەن و سیاسەتی زمانیی 

1. بڕوانە: 
M. Sridhar and Sunita Mishra, eds., Language Policy and Education in India: Documents, 
contexts and debates (London: Routledge, 2017), 59-61.

٢. بڕوانە: 
Abbas Vali, Kurds and the State in Iran (London: I. B. Tauris, 2011); Amir Hassanpour, 
Nationalism and Language in Kurdistan, 1918-1985 (San Francisco: Mellen Press, 1992); 
Farideh Koohi-Kamali, The Political Development of Kurds in Iran (New York: Palgrave, 
2003).
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دەوڵەتانی نوێ شیی دەکەنەوە.1 ئەمانە هەروەها ئەو لێکۆڵینەوانە دەگرنەوە کە سەرنج 
دەدەنە چاکســازیی زمــان و پەروەردە، بۆ وێنە، لە ئێــران و تورکیا.٢ لە دوو دەیەی 
ڕابــردوو دا، ژومارەیەک توێژینەوەی دیکە ســەبارەت بە زمان، میدیا و جنســیەتی 
کۆمەاڵیەتی دەرکەوتن.٣ زۆربەی ئەو توێژینەوانە بوونەتە ســەرچاوە لە بواری زمانی 
کوردی، چاکســازیی زمان و بابەتی زمانی فارســی وەک زمانی ڕەسمی. لە الیەکی 
دیکەوە، توێژینەوە سەبارەت بە کەمایەتییە قەومییەکان لە ئێراندا و پرسی مافی زمان 
زۆرتــر بوە.٤ بۆ وێنە، لێکۆڵینەوەیەک لەم دواییانــەدا لە ژێر ناوی کەمایەتییەکان لە 
ئێران، بە باشی )ئەو( گوتارانە شیی دەکاتەوە کە لە مەڕ پرسی کەمینەکان لە ئێراندا لە 
ئارادان. ئەم وتارە لە چەند جێگادا دەبێتە خاوەن خاڵی هاوبەش لە گەڵ توێژینەوەی 
ناوبراو دا. بۆ وێنە ئەو باسی بەنەتەوایەتی کردنی زمانی فارسی لە سەردەمی ڕەزا شادا 
دەکات؛٥ و دواجــار ئاماژە بە دیاردەی خۆماڵ گەرێتی )بوومی گەرایی( و ڕووناکبیرانی 
دیکەی ئێرانی لە سەردەمی دوای شەڕی جیهانیی دووهەم دەکات کە زمانە مەحەللی 

1. بڕوانە:
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٢. بڕوانە:
Mehrdad Kia, “Persian Nationalism and the Campaign for Language Purification,” Middle 
Eastern Studies 34, no. 2 (1998); Afshin Marashi, Nationalizing Iran: Culture, Power and the 
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Nationalism, and Print Culture (Stanford, California: Stanford University Press, 2014).

٣. بڕوانە:
Amir Hassanpour, “The Creation of Kurdish Media Culture,” in Kurdish Culture And 
Identity, ed. Philip Kreyenbroek and Christine Allison (London: Zed Books, 1996); Shahrzad 
Mojab, ed., Women of Non-State Nation: The Kurds (Costa Mesa: Mazda Publishers, 2001); 
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16    بنەما مێژوویی و فکرییەکانی دوانەیی »ڕەسمی« و »مەحەللی« لە ئێرانی هاوچەرخدا 

یا ناوچەییەکانیان زەق دەکردەوە. بەاڵم لە توێژینەوەکەی ئەودا باســی ئەو هۆکارانە 
ناکرێت کە زمانی فارسیان کردە زمانی ڕەسمی.1 

لە پەنای توێژینەوەکانی دیکەدا، ئەم وتارە تیشک دەخاتە سەر بەستێنی مێژوویی ئەو 
سااڵنەی دوای جەنگی دووهەم واتە گۆڕانکاریی بنەڕەتی لە بواری تەکنۆلۆژی و فەرهەنگ 
دا، تا کوو ئەو هۆکارانە دەست نیشان بکات کە ڕووناکبیرانی الیەنگری بەخۆماڵی کردنی 
هاندا تا جەخت لە ســەر زمانە مەحەللییەکان بکەن. بە هەمان ڕادە گرینگ، بەرخۆدانی 
فەرهەنگی کوردی و دەوری چاالکوانان و کەسایەتی ئەدەبیی کوردی زۆر گرینگ بوو بۆ 
ئەوەی بەرگریی لەوە بکات کە زمانی فارســی وەک زمانی نەتەوەیی نەناسرێت و هەوڵ 
بدرێــت گرینگی بە زمانەکانی دیکە بدرێــت. بۆیە ئەم لێکۆڵینەوەیە، کەمتر لە ڕوانگەی 
دەوڵەت و سیاسەتە سەرکوتکەرانەکانی دەڕوانێتە باسەکە و هەوڵی ئەوەیە پیشانی بدات 
کە چۆن بوو بیرۆکەی زمانی فارســی وەک زمانی ســەروەر پێگەی هێژمۆنیکی چنگ 
خست و لە هەمان کاتدا بیرۆکەی سەروەربوون، زەمانەتی پێگەی ئەو زمانە وەک زمانی 
ڕەســمی دەکات. بۆ ئەم مەبەستە، لێرەدا دەوری پێکهێنەرانی دەوڵەت، بۆ وێنە ئەوانەی 
ســەردەمی ڕەزا شــا، نادەینە بەر باس و لە جیاتی ئەوە، ســەرنجی باڵوکراوەکانی ئەو 

سەردەمە لە ڕەوتی فەرهەنگیی پێکهێنانی دەوڵەتی هاوچەرخ دەدرێت.
بە درێژایی وتارەکە، گەلێک بۆچوون لە لێکۆڵینەوە فەرهەنگییەکان کە ئەم وتارە 
پشــتی پێیان بەســتوە، خۆیان دەردەخەن. بەکارهێنانی ئەو بۆچوون و تیۆرییانە بە 
هەڵکەوت نییە بەڵکوو پێویســتە تا بتوانم پیشــانی بدەم کە ئەو بیرۆکانەی لە دەور 
ڕەســمی و مەحەللی خول دەخۆن، بەشــگەلێکی جیانەکراوەی دوانەییەکی خاوەن 
دەســەاڵتن.٢ لەالیەکی دیکەوە، پێکدادانی فەرهەنگیی لــە نێوان فەرهەنگەکان لە 

1. Ibid., 132.
ئەم کتیبە بە گشتی بەرهەمێکی باشە، بەاڵم مێژوویەکی ناتەواو لە سەردەمی ڕەزا شاوە باس دەکات. بۆ وێنە بڕوانە الپەڕەی ٣٥.

٢. بڕوانە:
Pierre Bourdieu, Language and Symbolic Power (Cambridge: Polity Press, 1991); Swartz, Culture 
and Power.Raymond Williams, “From Base and Superstructure in Marxist Cultural Theory,” in 
New Historicism and Cultural Materialism: A Reader, ed. Kiernan Ryan (London: Arnold, 1996).
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ئێران دا، کە خاوەن پەیوەندییەکی کۆن لە گەڵ یەکترن، لە سەردەمی هاوچەرخدا 
لە ڕێگای ســەروەریی یەکێک لەوانە لە ڕێگای هێژمۆنی فەرهەنگییەوە مسۆگەر کرا 
و دەکرێت. ئەمە ئەو بەستێنە گەورەترەیە کە تێیدا دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی لە 

ئێرانی هاوچەرخدا درێژە بە ژیان دەدا. 
پێویستە ئەوەش بوترێت کە ئەم وتارە سەرنجی ئەو ڕەخنە فەرهەنگییانەش دەدات 
کە بەدوای شەڕی دووهەمی جیهانیدا لە ئێراندا سەریان هەڵدا. بۆ وێنە، پێشڕەوانی 
بوومی گەرایی وەکوو ئەحمەد فەردید و فەخرەددین شادمان، پێکهێنەرانی بنەڕەتی 
بیرۆکەی »غەرب گرتوویی« بوون کە دواتر بە جۆرێکی نابەرپرسانەوە لە الیەن جەالل 
ئالــی ئەحمەد لە ژێر هەمان نــاو )غربزدگی( فرموولە کــرا.1 هەروەکوو دواتر باس 
دەکرێت، بەرخۆدانی فەرهەنگیی بوومی گەرایی، لە سەر زمانە مەحەللییەکان جەختی 
دەکرد بۆ ئەوەی »فەرهەنگی پاراو« بپارێزێت. هەروەها، بەتایبەت کارەکانی کەسانێک 
وەک ڕەزا بەراهەنی ڕێگەچارەیەکی پەروەردەیی بۆ فرەزمانی ئێران پیشکەش دەکەن 
کە لەســەر دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی دامەزراوە. لە هەمان کاتدا، گۆڕانکارییەکانی 
خێــرای کۆمەڵگای کــوردەواری، حەزی ئەو کۆمەڵگایەی بۆ باشــترکردنی پێگەی 
فەرهەنگی خۆی گەشە پێدا و ئەمە لە کارەکانی سوارە ئیلخانیزادە )1٣٥٤-1٣1٦( 
دا دەردەکەوێت، کە شــێعرەکانی بۆچوونێکی ڕەشــبینانە بەرامبەر بە ئاڵوگۆڕەکانی 
ســەردەمی خۆی دەنوێنن )هەر بەوجۆرەی فروغ فەڕڕۆخزاد دەیڕوانییە ســەردەمی 
خــۆی( و هاوکات هاندەری ئەدەبیاتی کوردی لە ڕیگای بەرنامە کوردییەکانی ڕادیۆ 
تاران و کرماشــان بوو. لە الیەكی دیکە، ڕەخنەی فەرهەنگیی کەسی وەک ئەحمەد 

موفتی زادە هەبوو کە جۆرێک بوومی گەرایی کوردیی نوێنەرایەتی دەکرد.
لە کۆتایی ئەم بەشــەدا، دەبێ بوترێ کە ڕەچەڵەکی پێکهاتەکانی ئەمڕۆی ئێران 
بەجۆرێک دەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی دوای جەنگی دووهەمی جیهانی و هەروەها ئەو 

1. بۆ زانیاریی زۆرتر لە سەر ئەو ڕووناکبیرانە، بڕوانە:
Mehrzad Boroujerdi, Iranian Intellectuals and the West: The Tormented Triumph of Nativism 
(Syracuse: Syracuse University Press, 1996); Ali Mirsepassi, Political Islam, Iran, and the 
Enlightenment (Cambridge: Cambridge University Press, 2011).



18    بنەما مێژوویی و فکرییەکانی دوانەیی »ڕەسمی« و »مەحەللی« لە ئێرانی هاوچەرخدا 

ســااڵنەی وا بە »شۆڕشی سپی« دەناسرێن. ئەمە تەنانەت بەستێنێکی جیهانی هەیە 
و ئەو وتە بۆ هەموو واڵتەکانی دونیا ڕاستە.1 ئەوەندەی پەیوەندی  بە ئێرانەوە هەیە، 
دیاردەی ڕەســمی/مەحەللی ئاوارتە نییە. ئاکامی وەها بەستێنێکە. پرسیار ئەوەیە کە 
لە چ ڕێگایەکەوە فارسی پێگەی هێژمۆنیکی بەدەست هێنا؟ ئەمە ئامانج و مەبەستی 

ئەم وتارەیە.

1. بڕوانە:
Stephanie Cronin, Social Histories of Iran: Modernism and Marginality in the Middle East 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2021) Duco Hellema, The Global 1970s: Radicalism, 
Reform, and Crisis (New York: Routledge, 2019).



زمان و دەسەاڵت

بەتایبەت لە چەند ساڵی ڕابردوودا کە کێشمەکێشی فکریی لە سەر بابەتی زمانەکان 
لە ئێراندا پەرەی ئەســتاندوە، پرســیارگەلێکی ســەرنج ڕاکێش بــەردەوام دووپات 
دەبنەوە: چۆنە کە زمانی فارســی لە پێشــدا وەک زمانی نەتەوەیی و دواجار وەک 
زمانــی ڕەســمی لە ئێرانــدا دیاریی کرا و بوو بــە تەنها زمان لە بــواری خوێندن 
و ئیداریــدا؟ زۆربــەی ئەو جوابانەی وا بــە قازانجی زمانی فارســی دەدرێنەوە، لە 
دەور توانایی ئەدەبــی و دەوڵەمەندبوونی ئەو زمانە خول دەخۆن.1 بەاڵم لە ڕوانگای 
ئەم وتارەوە، هۆکاری یەکــەم ناتوانێت توانایی ئەدەبی یا دەوڵەمەندبوونی ئەو زمانە 
بێت. ئەگینا چۆنە کە بە درێژایی ســەدەی بیســتەم، زمانی فارســی پێویستی بە 
پەرەپێدانی تواناییەکانی خۆی بوو تا بتوانێت وەاڵمدەری پێویســتییەکانی دەوڵەتی 
نوێ بێت؛ بۆ نموونە لە بواری بەرهەم هێنانی وشــەنامەکان لە بوارە جۆربەجۆرەکاندا. 
پرســیارەکە دەبێ بەجۆرێکی دیکە باس بکرێت: چۆن بوو کە زمانی فارســی وەها 

1. بۆ وێنە بڕوانە:
پرگار بی بی سی فارسی: »زبان فارسی چطور در ایران غلبه یافت؟«،

https://www.youtube.com/watch?v=Cakc-wio3Ls. 
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پێگەیەکــی بەرزی ئەدەبی بە درێژایی مێژوو بەدەســت هێنا؟ بــۆ جوابدانەوە بەو 
پرسیارە، دەبێ بڕوانینە پەیوەندی چڕوپڕی زمان و دەسەاڵت، بە تایبەت لە سەدەی 
دەی زاینیــی بەمالوە. لێــرەدا مەجالی نییە کە بە وردیی ئــەو مێژووە بدرێتە بەر 
بــاس. بەاڵم گەشــەی بێ وێنەی ئەو زمانــە لە بەر کارتێکردنــی توانایی ئیداری و 
توانــی ئەدەبی ئەو زمانە بە درێژایــی مێژوویەکی دیاریکراودا ڕووی دا. واتە پێگەی 
ئێستای زمانی فارسی دەرەنجامی توانایی ئەدەبیی و دیوانیی )ئیداریی( ئەو زمانەیە. 
مێژووزانانــی بواری مێژووی ئێــڕان ئاماژە بە پەیوەندی نزیکی زمان و دەســەاڵت 
دەکەن و هۆکارگەلێک وەک ســەرهەڵدانی بنەماڵە ئێرانییەکان بە دوای الوازبوونی 
خەاڵفەتی عەبباسی زەق دەکەنەوە. یەکێکی دیکە لەو بوارانەی وا ئەوان ئاماژەی پێ 
دەکەن، »ڕێنێسانســی فەرهەنگیی زمانی فارسی«یە لە سەردەمی ئیمپراتوورییەکانی 
عوسمانی و ئێرانی )ســەفەویی و قاجاڕ( و گورکانی هێند.1 بەمانە دەکرێ هەروەها 
بوارەکانی دیکەی وەک ئەدەبیی و ئایینی و نەریتی مێژوونووسین زیاد بکەین. بواری 
ئابووریی و گەشــەی بازرگانی بەهەمــان ڕادە گرینگن، چوونکوو لە ڕێگای بازرگانی 
)کە بەردەوام لە هاتوچۆ و لــە ئاڵوگۆڕدایە( بەرهەمە فەرهەنگییەکان بۆ ناوچەکانی 
دیکە دەگوازرێنەوە. لە هەمان کاتدا، بزووتنەوە ئایینی )تەســەوف( و ئەدەبییەکانی 
دیکە بە درێژایی ئەو سەدانە، پەیوەندییە کۆمەاڵیەتییەکان )واتە دەسەاڵتی نەبینراو( 
بۆ ئەو زمانەیان شکڵ پێدا. هەر لە ڕوانگەیەکی بەمجۆرەوەیە کە دەبێ بڕوانینە زمانی 
کوردی و پێگەی ئەو لە پەیوەندی لە گەڵ دەسەاڵتدا شیی بکەینەوە. پێگەی الوازی 
ئــەو زمانە لە ڕەوتــی پێکهێنان و لە درێژەی ژیانی دەوڵەتــی هاوچەرخدا، ئاکامی 
هەژاربوونی ئەدەبیی نییە. میرنشــینە سۆرانی زمانەکان بوونە هۆی گەشەی سۆرانی٢ 
و میرنشینی ئەردەاڵن زمانی گۆرانی و شاهنامەی کوردیی )بەو جۆرە چەمەن ئارا لە 

1. بڕوانە: 
Amanat, Iran, 1-29; Ehsan Yarshater, Hekmate Tamadoni [Civilisational Wisdom: Ehsan 
Yarshater’s Selected Works], ed. Mohammad Tavakoli-Tarqi (Toronto: Iran Namag, 2016), 470.
2. Hassanpour, Nationalism and Language.
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کتێبەکەیدا باســی دەکات(1 پەرە پــێ دەدات. زمانی کوردی ئەو کاتە پێگەی الواز 
دەبێت کە لە سەردەمی هاوچەرخدا پەیوەندی خۆی لە گەڵ دەسەاڵتە کوردییەکان 

لە کیس دەدات و وەک »کەمایەتی قەومی« پێناسە دەکرێت.
کەوابوو، نەک هۆکاری دەوڵەمەندبوونی زمان فارسی )کە بێ گومان دەوڵەمەندە(، 
بەڵکوو پێشینەی هەڵسوکەوت لە گەڵ دەسەاڵتە کە وا دەکات ئەو زمانە بە گەشەی 
بیرۆکەکانــی نوێی میللەت و ئیدیۆلۆژی نەتەوەگەرێتی )یا هاتنی مۆدێڕنیتە(، ببێتە 

تەنها کاندید بۆ زمانی نەتەویی دەوڵەتی ئێرانی هاوچەرخ.

فارسی وەک زمانی دەوڵەت
ســەردەمی هاوچەرخ، زمانی فارســی لە زمانێکی بەدەســەاڵتی ناوچەییەوە کردە 
زمانێکی نەتەوەیی لە ئێران. هەر وەک لە سەرترەوە باس کرا، تواناییە ئەدەبییەکانی 
ئەو زمانە دەبوایە لە ڕەوتی ســەدەی بیستەمدا گەشە بکەن بۆ ئەوەی جوابدەرەوەی 
پێداویســتییەکانی دەوڵەتی نوێ بــن. توانایی ئەدەبیی زمانی فارســی، هەرچەندە 
ئــەو زمانە دەوڵەمەندیش بێت، ناکرێت وەک تەنها هۆکار بۆ هەڵکشــانی ئەو زمانە 
وەک زمانــی نەتەوە و دواجار وەک زمانی ڕەســمی چاو لــێ بکەین. بۆیە هۆکاری 
گۆڕانکارییەکانی ئێران لە سەدەمی بیستەمدا گرینگییەکی زۆر وەردەگرێت. هەوڵدان 
بۆ جێخســتنی فارســی لە پێشــدا وەک زمانی نەتەوە و دواجار زمانی ڕەسمی، لە 
ڕێگای چەند ڕەوتەوە خۆی دەرخســت. ئەوانە بریتــی بوون لە ڕەوتی ڕەواییدان بە 
دەوڵەتی نوێی ئێران بە پاڵپشتی بیرۆکەکانی یەکگرتوویی نەتەوەیی )وحدت ملی( و 
یەکپارچەیی خاک )تمامیت ارضی(؛ ڕەوتی ساکار کردن و پااڵوتنی زمان؛ خوێندنی 
نــوێ و ئەدەبی فارســی؛ بەمیدیایی کردنــی فەرهەنگ واتە گەشــەی ئامرازەکانی 
ڕاگەیاندنی وێنە و دەنگ )تەلەفزیۆن، ســینەما(؛ و بەرخۆدان و سەرکوت. لە ئاکامی 
ئەم ڕەوتانەدا، فارســی لە زمانێکی بەهێزی ناوچەییەوە، کە پێناســەی سەدەکانی 
1. Behrooz Chamanara, Kurdish Šhāhnāma and its Literary and Religious Implications (Available 
at Amazon.co.uk, 2015).
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ڕابردوو بوو، گۆڕدرا بۆ زمانی نەتەوە و دەوڵەت و بەو جۆرە، هەر وەک گرامشی دەڵێ، 
هێژمۆنی فەرهەنگی زمان و فەرهەنگی فارسی وەک »هەستی گشتی« سەپێنرا.1

با لە ڕەوتی ڕەواییدان بە دەوڵەتی نوێوە دەســت پێ بکەین. بە پشــت بەستن 
بە باڵوکراوەکانی ســەردەم، بەرزکردنەوەی زمانی فارسی بۆ پێگەی زمانی دەوڵەت 
و نەتەوە، نابێ تەنیا وەک ئاکامی ســەرکوت سەیر بکرێت. هاندەرانی گەیاندنی ئەو 
زمانــە بەو پێگە نوێیە بریتی بــوون لەو بیرۆکە نوێیانەی وا لــە دەور چەمکەکانی 
میللــەت، زمان و پێداویســتییەکانی دەوڵەتی نوێ لە بــواری زماندا لە ئارادا بوون. 
لەبەرچاونەگرتنی ئەمە، ئێمە وا لێ دەکات کە زۆرتر دیاردەکان بە شک و گومانەوە 
شیی بکەینەوە یان تەنها جەخت لە سەر هەڵوێستی توندئاژۆی دەوڵەت بەرامبەر ئەو 
کۆمەڵگایانە بکەین کە وەکوو کورد خاوەن فەرهەنگ و زمانێکی جیاوازن. بیرۆکەی 
یەکگرتوویی نەتەوەیی ئێران، ڕەوایی بۆ سیاســەتەکانی ئیداریی و زمانیی دەوڵەتی 
نوێ پێک هێنا. ئێران هەر لە کاتی شۆڕشی مەشرووتەوە تووشی ناسەقامگیرییەکی 
درێژخایەن هات و دواجار کەوتە ناو شــەڕی یەکەمی جیهانییەوە. لەو بەســتێنەدا، 
گۆڤارە فارسییەکانی ساڵەکانی دەیەی 1٩٢٠ کاردانەوەی فەرهەنگێکی سیاسی بوو 
کــە بانگەوازی بۆ )1( دەوڵەتێکی بەهێــز و )٢( یەکگرتوویی نەتەوەیی دەکرد. ئەو 
دووانە وەک بنەماکانی پێکهێنانی ئێرانێک دەبینران کە دەکرا لە باری سیاســییەوە 
ســەقامگیر و لە باری کۆمەاڵیەتی-ئابوورییــەوە بەرەوپیش بێت. بۆ وێنە، مەحموود 
ئەفشــار کە دوکتۆرای لە قانوونــدا )1٩٢٠( لە زانکۆی لووزان وەرگرتبوو و گۆڤاری 
ئایەنــدە )آیندە(ی لە ســاڵی 1٩٢٤دا دامەزراند، یەکگرتوویــی نەتەوەیی بەمجۆرە 
پێناسە دەکات: »مقصود ما از وحدت ملی ایران وحدت سیاسی، اخالقی و اجتماعی 
مردمی اســت کە در حدود امروز مملکت ایران اقامت دارند. این بیان شــامل دو 
مفهوم دیگر هم می شــود کە عبارت از حفظ اســتقالل سیاســی و تمامیت ارضی 

1. بڕوانە:
Quintin Hoare and Geoffrey Nowell Smith, eds., Selections From The Prison Notebooks of 
Antonio Gramsci (London: Lawrence and Wishart, 1971), 198–9.
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ایران باشد«.1 
یەکگرتوویــی نەتەوەیــی داوای یەکجۆرکردنــی داب و نەریت و ســڕینەوەی 

هەمەڕەنگیی لە جلوبەرگ و زمان و ناوەکاندا دەکرد:

بــە عقیدە ما تا در ایــران وحدت ملی از حیث زبان، اخــالق، لباس و غیرە 
حاصل نشود هر لحظە برای استقالل سیاسی و تمامیت ارضی ما احتمال خطر 
میباشــد. اگر ما نتوانیم همە نواحی و طوایف مختلفی را کە در ایران ســکنی 
دارنــد یکنواخت کنیم، یعنی همە را بتمام معنی ایرانی نمائیم، آیندە تاریکی 
در جلو ماست ]...[ میتوان بعضی از ایالت فارسی زبان را بنواحی بیگانە زبان 
فرســتاد و در آنجا دەنشــین کرد و در عوض ایالت  بیگانە زبان آن نقاط را 
بجای آنها بنواحی فارســی زبان کوچ داد و ســاکن نمود. اسامی جغرافیائی را 
کە بزبانهای خارجی و یادگار تاخت و تاز چنگیز و تیمور اســت باید باســامی 
فارسی تبدیل کرد. باید مملکت را از لحاظ اداری مناسب با مقصود تقسیمات 
جدید نمود و اســامی خراسان و بلوچستان و فارس و آذربایجان و کردستان 
و غیرە را ترک گفت ـ کاری کە بعضی ملل دیگر مخصوصاً فرانسویها هم در 

موقع انقالب ]فرانسە[ کردند و نتایج خوب گرفتند.٢

ســەرەڕای ئەمە، ئەفشــار دەڵێ کە نایهەوێت وەک شۆڤینیســت یا ئیمپریالیست 
بناســرێت. زانینــی ئەو ئیدیعا بۆ ئــەوە بەکەڵکە تا بزانین مــەرج نییە بۆچوون یا 
بیرۆکــەی یەکجۆرکردنــی فەرهەنگی لە قیــن بەرامبەر بە خەڵکانــی دیکە یا لە 
ڕوانگەیەکــی دوژمنانەوە باس بکرێت. دەتوانین بڵێین ئەو باوەڕانەی ئەو پشــتگریی 
دەکرد و هەوڵی بۆیان دەدا، لە هەســتی مەترســی هێرشــی دەرەکیی سەرچاوەی 

1. بۆ وێنە بڕوانە: افشار، آیندە، شمارە 1 )1٣٠٤(.
٢. همان جێگا.
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دەگرت. )ئەمە ئەو هەســتەیە کە دواتر دەوڵەتی ئێران بەردەوام زیندووی ڕاگرتوە(. 
بەاڵم وەک هۆکارێکی دیکە، ئەو حەزە گشتییە بوو بۆ پێکهێنانی دەوڵەتێکی نوێ و 
کارامە کە لە کارەکانی ڕووناکبیران و سیاسەتوانانی وەک محەمەد فرووغی و عەلی 
ئەکبەر داوەر دا ڕەنگی دەدایەوە. بەاڵم، پێداگریی ئەفشــار لە ســەر یەکپارچەیی و 
یەکجۆرکردنی کۆمەڵگا هەمەڕەنگەکانی ئێران و لە ژێر ئااڵی یەکگرتوویی نەتەوەیی 

)وحدت ملی( لە هەموو الیەنەکانی ژیاندا، بەردەوام مایەوە.1
بەمجۆرە، دەوڵەتی نوێ دەســتپێکی پاڵپشتیی دەوڵەت و هەوڵی وشیارانە بوو بۆ 
بەرزکردنەوەی زمانی فارســی بۆ زمانی دەوڵەت و زمانی میللەتی نوێی پەڕاویزخەر. 
هەر لە دەســتپێکەوە، دەوڵەتی نوێ بە جۆرێکی سیســتەماتیک دەستی دایە گەشە 
پێــدان بــە زمان و فەرهەنگی فارســی، لە کاتێکــدا لە ڕێگای توانایی سیاســی و 
چەکدارانەوە، چاالکیی فەرهەنگیی خەڵکانی دیکەی بەرتەرسک دەکردەوە و هەوڵی 
دەدا لە فەرهەنگی »ســەرەکیی«دا بیانتوێنێتەوە. بۆ وێنە، بە درێژایی سەردەمی ڕەزا 
شــا، زمانی کوردیی قەدەغە کرا و چاالکیــی فەرهەنگی بە زەبروزەنگی ژاندارمەکان 
بەرتەســک دەکرایەوە. هەروەها، پێویســتیی کەڵک وەرگرتن لــە هێزی دەوڵەت بۆ 
جیخســتنی ڕێسای جلوبەرگ و شەپکەی پەهلەویی و چاوەدێریی چاالکانی نەیاری 
خۆی جەختی لەســەر دەکرا.٢ بەاڵم پێویســتیی حوزووری جەستەیی دەوڵەت )لە 
ڕێــگای ژاندارمەوە(، هەتا هات کەمتر بوەوە، لە بەر ئەوەی ڕێســاکانی جلوبەرگ بۆ 
مامۆســتاکان و خوێندکاران و کارمەنــدان وردە وردە بوونە باو. لە پەیوەندی لەگەڵ 
ئەمەدا، گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی-ئابووریی ئێران یەکجار گرینگە، لەبەر ئەوەی لەگەڵ 
دەســتپێکی 1٩٤٠/1٣٢٠، نەسلێک لە خوێندەواران لە شارەکانی کوردستان سەری 
هەڵدا کە بەرهەمی خوێندنی نوێ و گەشــەی ئابووریی و شارســازیی بوو.٣ نەســڵی 
سەردەمی کۆماری کوردستان نموونەیەکی زەقە کە گۆڤارەکانی نیشتمان و کوردستان 

1. افشار،   آیندە، سال ٤، شمارە 1 )مهر 1٣٣٨(.
٢. بڕوانە هەژار، چێشتی مجەور )ئێران، کتیبی مێهرگان، ٢٠٠٧(؛ هێمن، تاریک و ڕوون )1٩٧٠(.

٣. کەریم حیسامی، لە بیرەوەرییەکانم، بەشی 1 )اوپساال: ژینا نوێ، 1٩٨٦(.
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نوێنەرایەتییــان دەکەن. )بەو جۆرەی لە ناوی وەزارەتەکانیدا دەردەکەوێت، کۆمار لە 
باری ئامانج و سروشــتیەوە النیکەم زۆرتر ڕەنگدانەوەی ئەو گۆڕانکارییە کۆمەاڵیەتی 
و فکرییانە، واتە گەشەی سەرمایەداریە  تا پێکهاتەیەک کە بۆ نیزامی دەرەبەگایەتی 
داتاشــرابێت.( دیارە دوڵەتی هاوچەرخی ئێران هێشــتا پێویستی بە حوزووری بەهێز 
هەبوو بۆ ئەوەی دەســەاڵتی سیاســی بۆ هەوڵە فەرهەنگییەکانــی دابین بکات. ئەو 
هەواڵنەی وا بە پشتیوانیی دەوڵەت بۆ گەشەی زمانی فارسی دەدرا، ڕەوتی چاکسازی 

زمانی لێ کەوتەوە و ڕەوتی گۆڕانکاریی زمانی بە قازانجی فارسی خێراتر کردەوە. 
گەشەی دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی بە تایبەتی هەر لە سەرەتای 1٩٢٠وە و لە 
بەستێنی ڕەوتی ساکارکردن و پااڵوتنی زمانەوە دەست پێ دەکات. لەو ڕەوتەدا، زمانی 
فارســی وەک زمانی نەتەوەیی ئێران پێناســە کرا. پێشینەی ئەو ڕەوتە دەگەڕێتەوە 
بۆ النیکەم نیوەی ســەدەی نۆزدەهەم، واتە سەرەتاکانی ڕووبەڕووبوونەوەی ئێران لە 
گەڵ مۆدێڕنیتــەی ڕۆژاوایی. هێزی بزوێنەری ڕەوتی پااڵوتنی زمان ڕەنگدانەوە یان 
کاردانەوەیەک بوو بۆ ئاڵوگۆڕە کۆمەاڵیەتی و سیاســییەکان. لە سەدەی نۆزدەهەمدا، 
لە پێشــدا گرینگی بە سادەکردنی ڕێنووسی فارسی دەدرا بۆ دووبارە پێکهێنانەوەی 
جــۆری دەربڕینی هونــەری و هەروەها بۆ ئەوەی ئەدەبیات بکرێتە کەرەســتەیەک 
کە خەڵک بەئاســانی بتوانن کەڵکی لێ وەربگرن. )ســەرنج بدەنە کتێبی یکی بود 
یکی نبود بەرهەمی جمالزادە کە گفتوگۆی ســێ کــەس باس دەکات: ئاخووندێک 
کە بە عەرەبی دەدوێت و کەســێک کە لە فەرەنگ گەڕاوەتەوە و زۆربەی وشەکانی 
فەرانســەییە و جووتیارێکــی ناوچەی شــومالی ئێران کە لە هیچیــان تێ ناگات(. 
بــەاڵم کاتێک لە 1٩٢٠ نزیک دەبینەوە، بەســتێنی مێژوویی و ڕووناکبیرانە دەبێتە 
بزوێنەری بیرۆکەی یەکگرتوویی زمانیی، وەک پێش مەرجی پاراســتنی یەکگرتوویی 
نەتەوەیــی.1 بۆیە پااڵوتنــی زمان بەخێرایی بوە هاوڕێی سادەســازی زمان و پێ بە 

1.  بڕوانە حمید امجد، تیاتر قرن سیزدهم: نخستین نمایشنامە ایرانی بە عنوان آغاز دوران ادبیات جدید )تهران، نیال، 1٣٨٧(؛ 
 احمد کریمی حکاک، طلیعە تجدد در شعر فارسی )تهران: مروارید، 1٣٩٩(؛ محمد عـــــــلی جمـــــــالزادە، یکی بود یکی نبود

.)1٣٢٠( 
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پێی خێرابوونەوەی ڕەوتی پێکهێنان و گەشــەی دەوڵەتی نوێی ئێران گەشەی کرد. 
پێداویســتییەکی گرینگی ئەو دەوڵەتە، بەرهەم هێنانی وشەنامەی نوێ بوو، هەروەها 
بــە یارمەتی وشــەنامەی زمانەکانی دیکە وەک فەرانســەیی، بــۆ وێنە بۆ ئەرتەش 
)تیمســار، ســرهنگ، خودرو( و بوارەکانی خوێندن )آموزش و پرورش، دانشــگاە، 
دانشجو(، قانوون، پزیشکی، هاتوچۆ )حمل ونقل، هواپیما، فرودگاە، خلبان(، پەیوەندی 
)مخابرات(، شــارەزایی )تخصص، مهندس، مهندســی( و کەلوپەلی ژیان )یخچال، 
سشــوار( و هتد.1 بۆیە، لە هەمان کاتدا کە چاکســازی زمان هەم پاڵپشــت و هەم 
ڕەخنەگری هەبوو،٢ ڕەوتی چاکســازی و پااڵوتنی زمان بوە بەســتێنی سەرهەڵدانی 

دواتری دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی.
بەاڵم بە بالوکراوەکاندا وا دەردەکەوێت کە وەک دوو چەمک )واتە نەک وەک دوو 
دەستەواژە کە بەکار دەهێنران(، ڕەسمی و مەحەللی لە سەرەتای 1٩٦٠/1٣٤٠وەیە 
کە وەک دوانەیی و لە بەرامبەر یەکتردا خۆیان دەردەخەن. هەروەک لە گۆڤارەکانی 
1٩٢٠دا دەردەکەوێــت. واژەی مەحەللی بۆ وێنە بۆ »زاراوەی مەحەللی« بەکار دەبرا. 
واژەی ڕەســمیش هەروەها بۆ ئاماژە بە زمانی ئازەری وەک زمانی ڕەسمی کۆماری 
ئازەربایجان لە سەرەتای 1٩٤٠دا بەکار هێنراوە. پێکهاتنی دەوڵەتانی نوێی ئورووپایی 
وەکوو فەرانســە، هــاوکات بوو لە گەڵ بەرهەم هێنان و دووبــارە بەرهەم هێنانەوەی 
زمانی »ڕەوا« و بیرۆکەکانی زمانی ڕەســمی و زمانی ستاندارد لە پێناو یەکگرتوویی 
سیاســی؛ ئەمە هەروەها ڕۆڵێکی نوێی بە خوێندن و پەرودە بەخشــی و لە ڕەوتی 
خۆیدا زمانە ناوچەییەکانی لە فەڕانســە خستە پەڕاوێزوە و لە هەستی جەماوەرییدا 
»ناڕەوا«ی کردن.٣ بە بالوکراوەکاندا وا دەردەکەوێت کە بەکارهێنانی دەســتەواژەی 
»زمانی ڕەســمی« وردە وردە لە سەرەتای 1٩٤٠وە و لە پەیوەندەی لە گەڵ ڕووداوە 
سیاسییەکان، وەک کۆمارەکانی کورت ماوەی ئازەربایجان و کوردستان پەرە بستێنێ. 

1. بڕوانە: محسن روستایی، تاريخ نخستين فرهنگستان ايران )تهران، نشر نی، 1٣٨٥(.
٢.  هەمان سەرچاوە.

٣. بڕوانە:
Bourdieu, Language and Symbolic Power, 42–9.
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کۆمــاری ئازەربایجان هەوڵیدا زمانی ئازەری بکاتە زمانــی خوێندن و بەڕێوەبەریی. 
وەک بەڵگەیــەک بۆ ئەمە، چەند ســاڵ داوی کۆتایی هاتنی ئەو کۆمارە، ژومارەیەک 
لە سیاســەتوانان و نووسەرانی ئێرانی لە کێبڕکێ لە گەڵ بیرۆکەی بەڕەسمی کردنی 
زمانی ئازەری لە کۆماری ئازەربایجاندا، جەختیان لە سەر زمانی فارسی وەک زمانی 
ڕەسمی واڵت دەکرد. بە بڕوای ئەوان، یەکگرتوویی زمانیی بۆ پاراستنی یەکگرتوویی 
نەتەوەیی )وحدت ملی( گرینگ بوو. لە ساڵی 1٩٦٠دا، لە نووسراوەیەکیدا، مەحمود 
ئەفشار ئاماژە بە حەسەن ئەرزەنجانی، سیاستەوانێکی ناسراو کە دواتر لە ساڵی 1٩٦٢ 
بوە وەزیری کشت وکاڵ، دەکات کە کاتی خۆی ڕەخنەی لەو جۆرە »کورت بیرییەی« 
کۆماری ئازەربایجان ســەبارەت بە پرسی زمان گرتبوو. ئەفشار ئاماژە بە نووسراوەی 
ئەرزنجانی دەکات کە لە ســاڵەکانی 1٩٢٠دا باڵو ببوەوە و تێیدا نووســەر سەرنجی 
هەموو کەس بۆ »بانگەوازی مەترســیدار ]بۆ زمانی ڕەسمی تورکی[ ڕادەکێشێت کە 
کاتی خۆی لە الیەن عوســمانییەکانەوە الیەنگــری لێ کرابوو«.1 گریمانە ئەوەیە کە 
بیرۆکەی زمانی ڕەســمی لە ڕێگای وەها ڕووداوگەلێکی سیاســییەوە و بە پاڵپشتی 
بیرۆکەی »زمانــی ڕەوا«، وردە وردە جێ کەوت. ئەزموونەکانی والتانی ئورووپایی لە 
گۆڕەپانی زمــان و خوێندنی هاوچەرخدا، هەوڵەکانــی زێدەڕۆیانەی پااڵوتنی زمان 
لە تورکیا لە ســەرەتای 1٩٢٠ بەمالوە و هەبوونی ڕووسیای سۆڤییەت لە باکووری 
ڕۆژاوای ئێران لە ســەرەتای 1٩٤٠دا، کە ڕاســتەوخۆ و ناڕاستەوخۆ کاریگەریی  لە 
سەر ئەزموونی کۆماری ئازەربایجان دانا، دەتوانن وەک ئەو سەرچاوە و کۆسپانە چاو 

لێ بکرێن کە بیرۆکەی زمانی ڕەسمی یان لە ئێراندا پەرە پێ دا.
لە الیەکی دیکەوە، لە ســەردەمی ڕەزا شــا دا، سیاسەتوانان و ڕووناکبیران، کە 
یان لە داڕشــتنی سیاســەتدا دەوریان هەبوو یان گۆڤاری ئەدەبــی و ڕووناکبیرانە 

1.  افشار، آیندە، سال ٤، شمارە ٣ )بهمن 1٣٣٨(، ٦-1٦٥.  ئەرسنجانی دواجار بووە وەزیری کشتوکاڵ و هەروەها یەکێک لە 
کاربەدەستانی بەرجەستەی دەوڵەت کە بەرنامەکانی چاکسازیی زەوی بەڕێوە دەبرد و هەروەها لە تەلەفزیۆن پشتگری لە مافی 
دەنگدانی ژنان کرد. ئەمە وای کرد ژنان لە هەڵبژاردنی ساڵەکانی یەکەمی 1٩٦٠/1٣٤٠دا بەشێوەیەکی سەمبۆلیک بەشداریی 
بکەن. هەم هەوڵەکان بۆ چاکسازیی زەوی و هەم بابەتی مافی دەنگدان بۆ ژنان، لە خاڵەکانی بەرنامەی شۆڕشی سپی دا دواجار 

ڕەنگیان دایەوە.
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و پەروەردەیــی جۆربەجۆریــان بەڕێــوە دەبرد، خــاوەن خاڵێکی هاوبــەش بوون: 
بەرزکردنەوەی زمانی فارســی بۆ پلەی زمانی نەتەوەیی ئێرانی نوێ. سەرەڕای ئەمە، 
شێواز و ئەنگیزەی جۆربەجۆر هەبوو بۆ مامەڵەکردن لە گەڵ بەناو وشە دەرەکییەکان، 
کە لە ئاستێکی بەرباڵودا لە نیوەی یەکەمی سەدەی بیستەمدا باڵو ببوونەوە. شایانی 
باســە هۆکارێک کە مەجالی ئەو جۆربەجۆرییەی لە بۆچووندا دەڕەخساند، ئەوە بوو 
کە ڕەوتی پااڵوتنی زمان لە ئێران لەو ســەردەمەدا وەها زێدەڕۆییانە نەبوو، النیکەم 
لە بەراوەرد لە گەڵ ساڵەکانی دواتر  )و هەروەها ئێستا( دا. بەڵگە بۆ ئەمە، هەبوونی 
بۆچوونی جیاواز لە یەکەمین فەرهەنگســتانی ئێران و ئەوەیکە زۆرێک لەو وشــانە 
کە پێشــنیار دەکران یان ئەو هەواڵنەی بــۆ گۆڕینی ناوی تورکی دێهاتەکان دەدرا، 
بە ســەرئەنجام نەگەیشــتن و زۆرێک لەو ناوانە وەک خۆیان مانــەوە.1 بەدرێژایی 
دەیەکانی ســەرەتای سەدەی بیستەم، هەوڵێکی زۆر درا بۆ بەرهەم هێنانی فەرهەنگ 
یا وشەنامەی نوێ لە زۆر بواردا کە لە سەرەوە ئاماژەمان پێ کرد. ئامانجی سەرەکیی 
چاکســازیی زمــان بریتی بوو لە زمانەکانــی عەرەبی و تورکی و هەوڵدرا وشــەی 
گونجاوی فارسی بۆ ئەوانە بدۆزرێنەوە؛ زمانەکانی ئینگلیزی و فەرانسەیی و ڕووسیی 
وەک هاوبایەخ و هاوشــانی زمانی فارســی چاو لێ دەکران. ئەم بۆچوون و هەواڵنە 
بۆ وێنە لە الیەن گۆڤارەکانی ایران شــهر، تعلیم و تربیت )لە ســاڵی 1٩٣٨دا بوو 
بــە آموزش و پرورش(، آیندە و ســخن ڕەچاو دەکران. آیندە تــا ڕادەیەک لەوانی 
دیکــە جیاواز بوو، ئەویش لە بەر ئەوەی سەرنووســەرەکەی واتە محموود ئەفشــار 
خاوەن ملمالنێیەکی ڕووناکبیرانەی دوور و درێژتر لەوانی دیکە لە گەڵ بیرۆکەکانی 
»یەکگرتوویی نەتەوەیی« و »زمانی نەتەویی« بوو و بەچڕوپڕییەوە باســی دەکردن و 
شــکۆی پێ دەدان. ئەفشار لە کۆتایی ساڵەکانی 1٩٥٠دا کوتی کە بیرۆکەکانی ئەو 
لە سەر یەکگرتوویی نەتەوەیی، »ڕووکەشانە نین بەڵکوو ئاکامی چل ساڵ تێڕامان و 
لێکۆڵینــەوە و ملمالنێی فکریی« لە 1٩1٥ بەمالوەن.٢ ئەو ماوەیە هەروەها خوێندنی 

1. بڕوانە: روستایی، نخستین فرهنگستان.
٢.  بڕوانە: افشار، آیندە، سال ٤، شمارە ٢-1 )1٣٣٨(، 1٣٠.
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دوکتــۆرا و ڕۆژنامەوانیی ســاڵەکانی دەیەی 1٩٢٠ و دەیــەی 1٩٣٠ دەگرتنە خۆ. 
گرینگیی ئەفشــار ئەوەیە کە ڕەهەندێکی سیاســیی بە زمانی فارسی و ئەلفوبێکەی 
بەخشــی، چوونکوو، هەر وەک خۆی دەڵێ، »ئەوانە بە یەکپارچەیی خاکیی ]ئێران[ 
بەنــدن و پەیوەندی نزیکیان لە گەڵی هەیە و ]زەمانەتی[ شــکۆی میللەت و واڵت 
دەکەن«.1 لە ساڵی 1٩٦٠دا، ئەفشار دەگێڕێتەوە کە تەنانەت کەسێکی ناسراوی وەک 
سید حەسەنی تەقی زادە، ئەندامی مەجلیسی سێنا و لە کەسانی سەردەمی شۆڕشی 
مەشــرووتە، کە بۆ خۆی ئازەرییە، »لە پەیوەندیی نێوان زمانی فارسی و یەکگرتوویی 

نەتەوەیی تێ دەگات«.٢
بەمجۆرە، لە ســەردەمی نێوان کۆتایی حوکمڕانیی ڕەزا شــا لە ســاڵی 1٩٤1 
هەتا کۆتایی ئەو دەیە، زمانی فارســی وەک زمانی نەتەوەیی ئێران خۆی پێناســە 
دەکرد. ئەم پێگە نوێیــە ئاکامی بیرۆکەکانی میللەتی نوێ و یەکگرتوویی نەتەوەیی 
)وحــدت ملــی( و یەکپارچەیی خاک )تمامیت ارضی( بــوو. ڕووداوە ئەدەبییەکان، 
وەک کۆنگرەی فیردەوســی لە ساڵی 1٩٣٨، دەورێکی زۆریان هەبوو تا ئەو پێگەیە 
بە زمانی فارســی بدەن. لــە هەمان کاتدا، تواناییەکانی ئەدەبیی زمانی فارســی لە 
خزمەت پێکهێنانی دەوڵەتی نوێ بەکار دەبرا؛ دەوڵەتێک کە دامابوو بۆ وشــەنامەی 
نوێ و کتێبی دەرسیی. لەمە زیاتر، بیرۆکەی خوێندنی نوێ کە هاوڕێی گیانی گیانی 
بیرۆکــەی میللەتی نوێ بوو، بوە بنەمایەکی ڕێ پیشــاندەر بۆ ڕووناکبیرانی ئێرانی 
و دەســەاڵتداران. ئەمە لە هەموو باڵوکراوەکانی ئەو ســەردەمەدا دەبینرێت. بۆ وێنە 
ســڕینەوەی نەخوێندەواریی و پەرەپێدانی خوێندنی نــوێ لە الیەن گۆڤاری وەک 
ســخن شــێلگیرانە ڕەچاو دەکرا. ئەو گۆڤارە لە الیەن کەســانی وەک پەرویز ناتل 
خانلەری  بەڕێوە دەچوو کە بیرۆکەی ســپای دانش لــەوەوە هاتوە؛ بیرۆکەیەک کە 
دواتر بوە یەکێک لە بنەماکانی شۆڕشــی ســپی حەمە ڕەزا شا لە سەرەتای دەیەی 
1٩٦٠/1٣٤٠دا. لە الیەکی دیکەوە و لە ئاکامی ڕەوتی چاکسازیی زمان، هەمەڕەنگی 

1.  افشار، آیندە، سال ٤، شمارە ٣ )بهمن 1٣٣٨(، ٦٤-1٦٣.
٢.  هەمان سەرچاوە.
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زمانیی، کە لە هیندوستان تاقی دەکرایەوە، وەک لەمپەرێک بۆ هەر دوو پێشکەوتنی 
زانیاریی زانستی و پەرەپێدانی خوێندنی نوێ سەیر کرا.1

هەروەها، ســاڵەکانی نێــوان 1٣٣٠ و 1٩٧٠/1٣٤٠-1٩٦٠، بوونە شــاهیدی 
درێژەکێشــانی ملمالنێ فکرییەکان لە ســەر ئەوەی چۆن زمانی فارســی گەشــە 
پــێ بــدرێ و ئەو زمانە لــە بەرامبەر عەرەبــی و تورکی کە بە زمانــە بێگانەکان 
دەناســران، بپارێزرێت؛ ئەمە بێ ئەوەیکە النیکەم بە ئاشکرا ئاسەوارێک لە دوانەیی 
ڕەســمی و مەحەللــی دەرکەوتبێت. لەو ماوەدا، بنەمــا ئایدیۆلۆژیک و فکرییەکان 
وەک خۆیان مانەوە و زمانی فارســی وەک زمانــی نەتەوەیی هەم وەک ڕێگایەک 
بۆ پاراســتنی یەکگرتوویــی نەتەوەیی ئێران و هــەم وەک ئامرازێک بۆ جێبەجێ 
کردنی پێداویستییەکانی دەوڵەتی هاوچەرخ،  پێناسە دەکرا. بیرۆکەی زمانی فارسی 
وەک زمانی نەتەوەیی ئێران ببوە باو و جێ کەوتبوو. بۆیە نیگەرانی ســەرەکی لەو 
ماوەدا ئەوە بوو کە چلۆن ئەو زمانە جوابدەرەوەی پێداویســتییەکانی سەردەم بێت. 
وەک نموونەیەک، وتارەکانی کەســانی وەک سەعید نەفیسی )1٣٤٥-1٢٧٤(، کە 
لە باری ئەدەبییەوە لە ئاســتی نێۆنەتەوەییدا ناســراو بوو، و هێنانەوەی قســەکانی 
سیاســەتوانێکی وەک محەمەد فرووغی )1٣٢1-1٢٥٦( لــە گۆڤاری ئایەندەدا، لە 
زومرەی ئەو هەواڵنە بوون بۆ بەرگری کردن لە دابەزاندنی زمانی فارسی لە بەرامبەر 
زمانە ئورووپاییەکاندا. لە هەمان کاتدا ســەرنج بۆ هاوچەرخ بوونی زمان ڕادەکێشــرا 
کە جەختی لە ســەر گەشەی پەیوەندی نێوان زمانەکان دەکرد. ئەمەی دوایی، بە 
تایبەت الیەنێکی کارەکانی نەفیسی بوو. مەبەستیش پەیوەندی نێوان زمانی فارسی 
و زمانە ئورووپاییەکان بوو؛ نەک ئەو زمانانەی وا فارســی پەیوەندییەکی چڕوپڕتری 
مێژوویی لە گەڵیان هەبوو کە ئێســتا یان پەڕاوێزخرابوون یان وەک بێگانە پێناسە 

دەکران.

1. بۆ وێنە بڕوانە: آموزش و پرورش، شمارە 1 )فروردین 1٣٢٦(. ئەم گۆڤارە بە درێژایی دەسەالتی پەهلەویدا دەردەچوو. ئەمە 
هەمان تعلیم و تربیت بوو کە لە 1٣٣٧دا ناوی خۆی بۆ آموزش و پرورش گۆڕیی، لە بەر ئەوەی ئەمە زۆرتر لە فارسی نزیک 

بوو. ئەو گۆڕانە هەروەها ڕەنگدانەوەی ڕەوتی چاکسازیی و پااڵوتنی زمانیی لەو کاتەشدایە.
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ساڵەکانی دەیەی 1٣٣0 تا دەیەی 1٣٥0 )1٩٧0-1٩٥0(
بە درێژایی ئەم ســااڵنە، بیرۆکەی زمانی فارســی وەک زمانی نەتەوەیی، تووشــی 
گیروگرفتــی زیاتر بــوو. بۆیە هەوڵ بۆ دۆزینەوەی بەدیلێک بۆ ئەو بیرۆکە گەشــە 
دەســتێنێت. »گرفتــی« هەبوونی زمانەکانــی دیکە لە ئێراندا، هەتــا دەهات وەک 
لەمپەرێک لەبەرامبەر پێناســەکردنی فارســی وەک زمانــی نەتەوەیی ئێران خۆی 
دەردەخســت. بەاڵم ئەمە تەنها ڕواڵەتی کێشــەکانە. چوونکوو ئــەوە تەنها هەبوونی 
ناچاالکی ئەو زمانانە  بێ ئەوەی پەیوەندییەکیان لە گەڵ  ئاڵوگۆڕەکانی ســەردەمی 
خۆیــان هەبێت، نەبوو کە ئەوانەی وەک لەمپەرێک لــە بەرامبەر پێگەی نەتەوەیی 
زمانی فارســی قوت دەکردەوە. بۆیە دەبێ بەوردی ســەرنجی ئەو ئاڵوگۆڕە مەزنانە 
بدەیــن کە لە نێوان شــەڕی دووهەمــی جیهانی بەتایبەتی لە ســەرەتای دەیەی 
1٩٦٠/1٣٤٠ بەمــالوە هەتــا کۆتایی دەیەی 1٩٧٠/1٣٥٠، لــە ئێراندا ڕوویان دا.  
پێناســەی ئەم سااڵنە، نوێســازییەکی چڕوپڕ و گۆڕانکاریی پێکهاتەکانی ئێرانە، زۆر 
مەزنتر لەوەی کە تا ئێســتا لە ئارادا بوو. ڕێک لە وەها بەســتێنێکدایە کە دوانەیی 
ڕەســمی و مەحەللی )وەک بەدیلێک بۆ زمانی فارسی وەک زمانی نەتەوەیی ئێران( 
خۆی دەردەخات و سەقامگیر دەبێت. ئەو بەستێنە چەند الیەنی هەبوو. ئاڵوگۆڕەکان 
بریتی بوون لە گۆڕانکاریی بێ وێنە لە بوارەکانی کۆمەاڵیەتی-ئابووریی و فەرهەنگیی 
و تێکنۆلۆژیــا کە هەڵخڕێنەری دوو ڕەخنەی ســەرەکیی لە ئاڵوگۆڕەکان کە خۆیان 
بوونە دوو هۆکاری گرینگ بۆ جەخت کردنە سەر فەرهەنگ و زمانە »مەحەللییەکان«. 
لە ئاکامی نوێسازیی دەوڵەتی، هێژمۆنیی فەرهەنگیی زمانی فارسی، واتە قبووڵکردنی 
خۆبەخشــانەی ســەروەربوونی فەرهەنگیی ئەو زمانە لە الیەن جەماوەرەوە، بوو بە 
میکانیزمی ســەرەکیی پەیوەندییە فەرهەنگییەکان لە ئێراندا. دیارە هەر کاتێک کە 
پێویست دەکرا، دەوڵەت چاالکیی فەرهەنگیی چاالکوانانی کوردی سەرکوت دەکرد 

و لە بەرهەمهێنانی فەرهەنگی ئافرێنەر )تکوینی( بەرگریی دەکرد. 
ئەم بەشــەی نووسراوەکە ســەرنجی ئەو بەســتێنە مێژووییە دەدات. الیەنێکی 
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یەکجار گرینگی ئەو بەســتێنە بۆ جێخســتنی پێگەی هێژمۆنیی زمانی فارســی، 
بریتییە لە گەشــەی ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندنی دەنــگ و بەتایبەت وێنە. ئەگەر 
ئاســتی بەرینی نەخوێندەواریی ئەو ســەردەمە بهێنینە پێش چــاو، گرینگیی ئەو 
ئامرازانە زۆرتر دەردەکەون. بەردوامیی ئەمە، ئاکامەکانی فەرهەنگیی نوێسازیی شیی 
دەکرێنــەوە کە لە ناو ڕووناکبیرانــی ئێرانیدا، نیگەرانیی لــە الوازبوونی فەرهەنگی 
مەحەللی پەرەی پێدرا و؛ لە هەمان کاتدا ئەو نوێسازییە، بەرگریی فەرهەنگ و زمانی 

کوردی بەدوادا هات.
بەمیدیایی کردنی فەرهەنگ کە بەگشــتی بە زمانی فارســی بوو، بەشێوەیەکی 
زۆر پلەی زمانی فارســی لە زمانێکی حکوومەتیی یا زمانی خوێندنەوە بۆ پلەیەکی 
جەماوەریتر بەرزکردەوە؛ واتە زمانی فارسی جەماوەریی کرد.1 ڕەوتی بەمیدیایی کردن 
بریتــی بوو لە گۆڕانی شــێوەی تێــک گالن و کارلێکردنــی کۆمەاڵیەتی و گۆڕانی 
جیهان بینیــی تاکەکان. لەو ڕەوتەدا هەروەهــا پەیوەندیی نێوان کۆمەڵگا و دەوڵەت 
هەمیسان ڕێک دەخرایەوە. بەکەڵک وەرگرتن لە ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندنی دەنگ 
و ڕەنگ، نوێســازیی شــێوەی پێکدادانی فەرهەنگیی ئیرانییەکانی لە گەڵ دونیای 
دەرەوە، بەاڵم بە هەمان ڕادە گرینگ لە گەڵ فەرهەنگەکانی هاوســێیان لە ناوخۆی 
ئێرانیشــی بەتەواوەتی گۆڕی. لە ســەردەمی نەخوێندەواریــدا، هاتنی ڕادیۆ و لەوە 
گرینگتــر بەوێنەکردنــی ئامرازی ڕاگەیاند، بە گشــتی ڕەهەندێکــی جیاوازی دایە 
فەرهەنگ و بەتایبەت بە پێکدادانە فەرهەنگییەکان لە ســەرەمی هاوچەرخدا. وەک 
ئاکامێکی گرینگی دیکە، ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن کەوتنە خزمەتی ڕووناکبیران و 
بیرمەندان. بۆ وێنە پێش ئەوەی پەخشی بەرنامەکانی ڕادیۆ دەست پێ بکات، سەعید 

نەفیسی لە ساڵی 1٩٣٩دا دەڵێت:

1. لە سەر میدیایی کردنی فەرهەنگ بڕوانە
 John B. Thompson, Ideology and Modern Culture: Critical Social Theory in the Era of Mass 
Communication (UK: Polity Press, 1990).
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از طرف کمیســیون رادیــو ماموریت دارد کە از افــراد صاحب ذوق و اطالع 
بخواهــد کە گفتارهایی در بارە تاریخ و جغرافیای ایران برای رادیو بنویســند 
]...[ چون رادیو یکی از وســایل انتشــار و ترویج زبان و ادب و از عوامل مهم 
شناســاندن آثار ادبیات فارســی بود ]...[ از آغاز تأســیس او را وادار کرد کە 

خدمات رادیوئی را در ردیف خدمات علمی و فرهنگی خویش قرار دهد.1

دەستپێکردنی شەڕی دووهەمی جیهانی هاوکات بوو لە گەڵ زیادبوون و بالوکردنەوەی 
ئامێری ڕادیۆ. ژومارەی وێســتگەی ڕادیۆ زیادی کرد. لە ساڵی 1٩٧٧/1٣٥٦ دا، بە 
وتەی ئابووریزانێکی ئەو ســەردەمە بەناوی جەهانگیر ئامووزگار: »ڕادیۆ ئێڕان دەگاتە 
٨٥٪ دانیشتوان ]ی ئێران[ و ئامێرە نوێکانی ترانزیستۆر بۆ ڕاگەیاندن، بە شێوەیەکی 
ڕاستەوخۆ یاریدەدری گەیاندنی ڕادیۆ بۆ دوورترین شار و دێهاتەکان بوون. ئێستا لە 
واڵتدا ســێ میلیۆن وەرگر ]ی ڕادیۆ[ هەیە کە خزمەتی نزیکەی ٢٩ میلیۆن بیسەر 
دەکەن«.٢ بەدواییدا، ئامووزگار دەوری ســەرەکی ڕادیۆ لــە بواری فەرهەنگدا وەک 

گەشەیەکی ئەرێنی زەق دەکاتەوە کە گەیشتوەتە ئاستێکی وەها بێ وێنە:

لــە ئاکامــی جەماوەریی كردنی لە  ئێران، ڕادیۆ هەرچــی زۆرتر بۆ پەروەردەی 
جەمــاوەر کەڵکی لێ وەردەگیرێــت ]...[ لەوش گرینگتــر، ]ڕادیۆ[ دەورێکی 
ســەرەکیی گێڕاوە لە پاراســتن و گەشەی فەرهەنگ و موســیقای سوننەتی 
ئێــران. هەروەها، لە ڕێگای بەکارهێنانی بەرنامەی ڕۆژاوایی، ئەوە ]ڕادیۆ[ بوەتە 
 ئامرازێــک بۆ گواســتنەوەی زانیاریی و تێکنۆلۆژیای ڕۆژاوایــی بۆ کۆمەڵگای 

ئێران.٣

1. ضیاالدین سجادی، »سعید نفیسی و شناساندن فرهنگ ایران«، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، سال چهاردهم، 
بهمن ،1٣٤٥ شماره ٣ )پیاپی ٥٥(.

2. Jahangir Amuzegar, Iran: An Economic Profile (Washington D. C.: Middle East Institue, 1977), 
125.

٣. هەمان سەرچاوە.
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لــە الیەکی دیکــەوە، لە ســەرەتای دەیــەی 1٩٦٠/1٣٤٠ەوە ڕادیــۆی ناوچەیی 
)مەحەللی( بە زمانی کوردیی دامەزرا. بەدوای ئەمانەدا، ڕادیۆی کوردیی کرماشــان 
دەســتی بەکار کرد و لە بواری شێعر و مۆســیقا و شانۆدا بەرنامەی باڵو دەکردەوە. 
بــە پێی ڕەوایەتێکی دیکە کە خاوەن بۆچوونێکــی ڕەخنەگرانەی »بەڕۆژاوایی بوون«  
بوو، »ڕادیۆ ســنە لە نێــوان 1٣٣٥ و 1٣٥٠دا بەجۆرێکی ڕەزامەندانە کاری دەکرد، 
هەتا کەیفییەتی بەرنامەکانی لــە ئاکامی داڕمانی بەرباڵوی ]فەرهەنگیی[ لە ئێراندا 
دابەزین«.1 ئێســتا کە دەڕوانینە ئەو ڕەوایەتە، ئەگەرچی ئاماژەی ئەو بە »داڕمان« بۆ 
ئەوەیە کە هەوڵەکانی نوێســازیی لەو ســەردەمەدا دابەزێنێــت، بەاڵم ڕەنگدانەوەی 

ڕەخنەی ئایینییە لە نوێسازیی سەردەمی خۆی.
کاناڵی تەلەفزیۆن لە پێشــدا وەک بوارێکی کەرتــی تایبەت لە ئێران دامەزران. 
دەوڵەتــی ئێران ئیمتیازی کاری بە کۆمپانیاکانــی کەرتی تایبەت دا کە یەکەم جار 
سیستەمی بالوکردنەوەی تەلەفزیۆنیان لە تاران لە ساڵی 1٩٥٨ و لە ئابادان لە ساڵی 
1٩٦٠دا دانا. دواجار ڕێکخراوە دەوڵەتییەکان لەم بوارەدا دەرکەوتن و لە ئاکامدا و لە 
سەرەتای 1٣٥٠دا باڵوکردنەوەی بەرنامەی تەلەفزیۆنی هێنرایە ژێر ڕکێفی دەوڵەت.٢ 

هەر وەک ئامووزگار دەڵێ:

لە ســاڵی 1٩٦٦دا، ناوەنــدی تەلەفزیۆنی میللی ئێران کــە هی دەوڵەت بوو، 
دەســتی بەکار کرد. بەدوای ئەوەدا، دەوڵەت دوو وێستگەی لە کەرتی تایبەت 

1. برهان ایازی، آیینە سنندج )ایران: پیام، 1٣٧1(، ٧٢٧. ڕادیۆی سنە لە پێشدا لە الیەن کارمەندانی ئەرتەشەوە لەو شارە 
ئەرتەش  دەڵێ،   )٢٦-٧٢٤ )الپەڕەکانی  ئەیازی  وەک  هەر  دەرکردەوە.  باڵو  بەرنامەی  کاتژمێر  یەک  هەفتەدا  لە  و   دامەزرا 
بێ تەلی بەکار دەبرد »بۆ باڵوکردنەوەی هەواڵەکانی ئەرتەش و گۆرانیی مەحەللی لە ڕێگای بەکارهێنانی بڵیندگۆوە. خەڵک بۆ 
و  دەرکەوتن  دواتردا  ساڵەکانی  لە  باڵوکردنەوە  پێشکەوتوانەتری  شێوەی  کۆدەبوونەوە.  ئەرتەشدا  شوێنی  بەردەم  لە  گوێگرتن 
ماوەی بەرنامەکانیش لە سێ بۆ چوار کاتژمێر لە هەفتە بۆ ٢٤ کاتژمێر لە ڕۆژدا درێژ کرانەوە. ئەمە کاتێک بوو کەسانێکیش 
هاتن بەشداری بەرنامەکانیان دەکرد. النیکەم تا سەرەتای دەیەی 1٣٥٠دا، یەکێک لە بەرجەستەترین الیەنی بەرنامەکان بریتی 

بوو لە مۆسیقای کوردی«.
2.  Amuzegar, Iran, 125; Hamid Nafisi, “Cinema As A Political Instrument,” in Politics of Modern 
Iran, ed. Ali M. Ansari (New York: Routledge, 2011), 192.
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کڕی ]...[ و ڕێکخراوی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی میللی ئێران، سەربەخۆ لە دەوڵەت، 
دامەزرا. لە ســالێ 1٩٧1دا، ئەو دوو ڕێکخراوە ســەر بەخۆیانە تێکەڵ کران و 
ناوی نرا ڕێکخراوی ڕادیۆ تەلەفزیۆنی میللی ئێران. ئامانجی ئەمە هاســانکاریی 

بۆ پەرەپێدان بە تۆڕەکانی ئامرازی ڕاگەیاندن لە واڵتدا بوو.1 

تەلەفزیــۆن و ســینەما و ژومارەی بینەرانــی ئەوانە لە نیوەی ســەدەی 1٩٧٠دا 
بەشێوەیەکی بەرچاو زیادی کردبوو. بە پێی ئامارەکانی ڕێکخراوی بەرنامە و بودجە، 
لە 1٩٧٣دا، ٤٢٤ ســینەما لە شــارەکانی ئێراندا هەبوون.٢ لەو سەردەمەدا »فیلمی 
 فارســی بۆ پێشکەش کردنی ســەرگەرمی و هەناردنی پەیامی ئەخالقی داتاشراو بە 
پێی مەزاقی گشــتی خەڵک، لە گەڵ هاوردەکانی هاڵیوود و هیندوستانی کێبڕکێی 
دەکــرد«.٣ لە ســاڵی 1٩٦٥دا، دوو میلیۆن کەس چوون بــۆ بینینی فیلمی گەنجی 
قاڕوون.٤ لە ســاڵی 1٩٧٦دا، ژومارەی ناوەندەکانــی بەرهەمهێنان و باڵوکردنەوەی 
تەلەفزیۆن گەیشتە پازدە. دوو لەمانە لە تاران و ئەوانی دیکە لە ناوەندی پارێزگاکان 
جێگیر کرابوون. کرماشــان و ســنە و مەهاباد خاوەن ناوەندەکانی خۆیان بوون. ئەم 
ســێ ناوەندە بە گشتی زۆرتر الســایی  کەرەوەی بەرنامەکانی وێستگەکانی ناوەندی 
واڵت بوون و کات و بەرنامەی کەمیان بۆ زمانەکانی غەیری فارسی تەرخان دەکرد. 
لە ســاڵی 1٩٧٦دا، ئیتر ڕێکخراوی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنی میللی ئێران بە شــێوەیەکی 
تێروتەسل لە سێ کاناڵی خۆی واتە لە ئاستی واڵت، کاناڵی دووهەم و نێونەتەوەیی، 

باڵو دەکردەوە. هەر وەک ئابووریزانێکی ئەو سەردەمە دەڵێت: 

تــا کۆتایی 1٩٧٦، بەرنامەی نێونەتەوەیی هەشــت کاتژمێــر بەرنامە لە ڕۆژدا 

1. Amuzegar, Iran, 125–6.
2. Plan and Budget Organisation, Statistical Yearbook of Iran 1352 [March 1973 - March 
1974], 143 (Iran: Statistical Centre of Iran, 1975) .
3. Amanat, Iran, 684.
4. Ibid., 
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باڵو دەکاتەوە. لە ئاســتی واڵتــدا ]دەبێتە[ 1٠٪ ]ی دانیشــتوان[.لە کۆتایی 
ئەو ســاڵەدا، هەروەها مەجالــی باڵوکردنەوەی بەرنامــەی ڕەنگیی تەلەفزیۆن 
ڕەخســا. لە کۆتایی بەرنامەی ]ئابووریی[ پێنجەم ]لە سالێ 1٩٧٨[، بەرنامەی 
تەلەفزیۆنی بۆ سەرانسەری واڵت دەگاتە ٨٠٪ی دانیشتوان، و کاناڵی دووهەمی 

]تەلەفزیۆن[ دەگاتە ٥٠٪ی خەڵک.1

کاریگەریی بەرچاوی تەلەفزیۆن لە ســەر خەڵک، دەکرا لە ڕێگای جەماوەریی  بوونی 
بەرنامەکانی دەرکەوێت. ئەو بەرنامانە زۆرتر »بریتی بوون لە مۆســیقای کالســیکی 
ڕۆژاوایــی، ژیاننامەی کەســایەتی گرینگ و ئاڵقەکانی ئەمریکایــی و بریتانیایی کە 
بە فارســی دووبلە کرابوونــەوە، و هەروەها ئاڵقە ناوخۆییــەکان«.٢ لە هەمان کاتدا، 
پیشەســازیی بەرهەمهێنــان و فرۆشــتنی ئامێــری تەلەفزیۆن، بازاڕی فرۆشــتنی 
ئامێــری تەلەفزیۆنی پــەرە پێدا. » بەراورد دەکرێ ژومــارەی ئامێری تەلەفزیۆن لە 
ســالێ 1٩٧٦دا لە یەک میلیۆن تێپەری، کــە نیوەیان لە تاراندا بوون.«٣ بەجۆرێکی 
جیــاواز لەوەی ڕادیۆ، تەلەفزیۆن ئاڵووگۆڕێکی قووڵی لە هەڵســوکەوت و تێک ئااڵنی 
کۆمەاڵیەتــی لێ کەوتەوە. بە پێی لێکۆڵینەوەیەکی ســاڵی 1٩٧٤، زۆربەی بەرنامە 
جەماوەرییــەکان، یا ئاڵقە بیانییەکان یا ئەو ئاڵقــە ناوخۆییانە بوون کە ژومارەیەک 
بــە »ڕۆژاوایی خواز« دەیانناســاندن.٤ لە 1٩٧٩دا، خەڵکێکــی زۆرتر ببوونە خاوەن 
 ئامێری تەلەفزیۆن، ئامرازێک کە لە ڕێگای ئەوەوە »دەوڵەت سیاســەتی فەرهەنگیی 

]بەڕۆژاوایی کردن[ی بالو دەکردەوە«.٥  
تەلەفزیــۆن کاریگەرییەکی دەروونیی مەزنی لە ســەر زەینــی تاکەکان دادەنا. 
ئەمــە ســەرەڕای ئەوەی کە ئەوە پێتەختی واڵت و ناوەنــدی پارێزگاکان بوون کە 

1. Amuzegar, Iran, 126.
2. Ibid., ; Nafisi, “Cinema As A Political Instrument.”
3. Amuzegar, Iran, 127.
4. Nafisi, “Cinema As A Political Instrument.”
5. Ibid., 205.
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زۆرتــر لەوانی دیکە قازانجیــان لە تەلەفزیۆن دەکرد یان ژومــارەی تەلەفزیۆن لە 
بەراوەرد لە گەڵ هەر ماڵێک بەرتەســک بوو. هیــچ ئامرازێکی دیکەی ڕاگەیاندن 
نەدەگەیشــتە ئاســتی خێرایی و کاریگەریی بەرباڵوی تەلەفزیــۆن. تەلەفزیۆن بوە 
هــۆی گۆڕانی ســەرنجی کۆمەاڵیەتی؛ واتە بابەتگەلێکی دیکــە و نوێ بوونە خاڵی 
ســەرەکیی بیرکردنەوە و ئامانجی سەرنجی تاکەکان. تەلەفزیۆن دیاردەیەکی نوێی 
بێ هاوتــا بوو کە پەیامەکانی لە ڕێــگای وێنەوە کاریگەرییەکی مەزنیان لە ســەر 
ژیانــی تاکەکان هەبوو. هەروەها لە ڕێگای بــە دەوڵەتی کردنی ڕادیۆ و تەلەفزیۆن، 
ڕەوایەتە بەهێزەکان لە الیەک تێگەیشــتنی تاکەکانیان شکڵ پێ دەدا و کردەوەی 
فەرهەنگییــان دیاریی دەکرد و لــە الیەکی دیکەوە دەبوونە لەمپــەر لە بەرامبەر 
دەرکەوتــن و شــکڵ گرتنی ڕەوایەتی جیاواز لە هی دەســەاڵت. بــۆ وێنە، کاتێک 
هێمایەکــی ئەرێیی ئەمریــکا و مێژووەکەی لە زۆر ڕێــگای وەک ئاڵقە و فیلمەوە 
بەرهەم دەهێنرانەوە، هیچ جــۆرە زانیارییەکی ڕەخنەگرانەی پێک هاتنی ئەو واڵتە 
و ژیانی خەڵکانی ڕەســەن و ڕەش پێشتەکان پێشکەش نەدەکرا. دەستەواژەی وەک 
سرخ پوست ]سوور پێست[ـ  سەرنجڕاکێشە کە تەنها شێۆە فارسییەکەی دەوترایەوە 
و جێ کەوتبوو ـ کە بۆ پێناســەکردنی دانیشــتوانی ڕاستەقینەی ئەمریکای پێش 
داگیرکاریــی بەکار دەهێنرا، لە پەنای »کابــۆی« دادەنرا. لە پەنای یەک دانانی ئەو 
دوو دەستەواژەیە، واتە بە دوانەیی کردنیان، ئەوانەی دەکردە چەمک کە نوێنەرایەتی 
خەڵکێک بکەن کە پێناســەیەکی داتاشراویان بۆ ساز کرابوو. لە ئاکامدا، یەکێکیان 
وەک نزم و وەحشــی و ئەوی دیکە وەک پێشکەوتنخواز نیهادینە کران. هەر وەک 
ڕەزا بەراهەنــی دەڵێت: »ئەمریکا وەها هێمایەکــی ]نزمی[ لە بوومییەکان داوە کە 
بوومییەکانیش پشــتیوانیی لە ئەمریکا دەکەن و دژ بە خۆیانن«.1 بە هەمان شێوە، 
ئەو فیلمانەی وا باســی داگیرکاریــی ئورووپا لە ئافریقا و هیندوســتانیان دەکرد، 
داگیرکاریان وەک پەیام هێنەری شارســتانییەت لە شــوێنە »دوورەکان«ی جیهان 

1. رضا براهنی, تاریخ مذکر: فرهنگ حاکم و فرهنگ محکوم )تهران: نشر اول, 1٣٦٣(، ٨٨.
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هێما ئەکرد؛ ئەو شــوێنانەی وا گوایە بوومییەکان نەیاندەتوانی لە گەڵ ســەردەمی 
نوێدا بێنەوە. لە ڕاستیدا، ئەو فیلمانە لەو شوێنانە سەرکەوتووتر بوون کە ئەزموونی 

داگیرکراویی )استعمار(یان هەبوو و  بە خێرایی خەریک بوو بەڕۆژاوایی دەکران.1
گرینگییەکــی دیکــەی ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن لــە پەیوەندی لە گەڵ 
سیســتەمی خوێنــدن و بالوکراوەکاندایــە. گۆڕانکاریی لە بــواری خوێندندا لە 
شوێنێک وەک کوردستان بە هێواشی دەچوە پێشەوە و بەرتەسک بوو. خوێندنی 
نــوێ لە باری کۆمەاڵیەتییەوە لەو ڕوەوە گرینــگ بوو هەتا هێژمۆنی فەرهەنگی 
تاقمێکــی دیاریکراو دابین بــکات. دامەزراوەکانی پەروەردە  کــە »بۆ گەیاندنی 
فەرهەنگی زاڵ و کاریگەر« پێویســتن،٢ وەک ڕێگاکانی پێویســت و کاریگەر بۆ 
جێخســتنی یەکجۆرکردنی فەرهەنگی لە ئێراندا ســەلمان ـ زمانی خوێندن بە 
فارســی بوو. ســەرەڕای ئەمە، لە بــەر ئەوەی خوێندنی نــوێ دیاردەیەکی تازە 
و گەشــەیەکی ناڕێک وپێکی هەبوو، نەیدەتوانی لە ئاســتی پێویســتدا هێژمۆنی 
فەرهەنگیــی بەهەمان خێرایی ئامرازەکانی دەنگ و ڕەنگی ڕاگەیاندن مســۆگەر 
بکات. لە سەرەتای دەیەی 1٩٦٠/1٣٤٠دا، ٨٠٪ )هەشتا لە سەدی( دانیشتوانی 
بیست تا بیست ویەک میلیۆنی ئێران نەخوێندەوار بوون. ئەمە دیاردەیەک نەبوو کە 
بە قازانجی جیخســتنی هێژمۆنی فەرهەنگیی زمانی فارسی بشکێتەوە. بیرۆکەی 
ســپای دانش لێرەوە ســەرچاوەی گرت. لە ساڵی 1٣٤1دا، پەرویز ناتل خانلری، 
وەزیری پەروەردە لە پەیوەندی لە گەل ئەو سپایە کوتی کە لە »نۆزدە ساڵ دوای 
قانوونــی خوێندنی زۆرەملیی ]و بە بەالش[، لە ٢٠ تا ٢1 میلیۆن دانیشــتوانی 
ئێران، تەنهــا ژومارەیەکی کەمیان خوێندەوارن«.٣ لە بــەر ئەمەیە کە هێژمۆنی 
فەرهەنگی ئەو پێویســتییەی خولقاند تا زاڵبوونی جەستەیی فەرهەنگیی جێگای 

1.هەمان سەرچاوە.
2. Raymond Williams, Problems in Materialism and Culture (London: Verso, 1980), 39.
٣. آموزش و پرورش، سال ٣٣، شمارە 1 )اسفند 1٣٤1(، 1٠. بۆ ئەو قانوونە بڕوانە آموزش و پرورش، سال 1٢، شمارە 11-٨ 
)آبان-بهمن 1٣٢1(، آلف. بە پێی بەراوەردی یونسکۆ، ژومارەی نەخوێندەواران لە ئێراندا زۆرتر لە بیست میلیۆن کەس واتە 

٧٥٪ی دانیشتوانی ئەو واڵتە بوو.
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خۆی بدات بە زاڵبوونی ناجەســتیی فەرهەنگیی. واتە پەیامەکانی دەسەاڵت بێ 
ئەوەی کەسێک تووشی زەحمەت بکات، ڕاستەوخۆ بۆ هەر ماڵێک دەچوو. ڕەوتی 
گوازتنــەوە بۆ هێژمۆنــی فەرهەنگیی بەو مانایە، بە ڕاســتی لە گەڵ زیادکردنی 
ئامێرەکانی تەکنیک و وێنەی ڕاگەیاندن لە ساڵەکانی دەیەی 1٣٤٠ و 1٣٥٠دا، 
خیراتــر بوەوە. ئەو زیادکردنە لــە ئاکامدا ئەو هەلومەرجانەی ڕەخســاند کە لە 
ناخیاندا فەرهەنگی فارسی بتوانێت پێگەیەکی هێژمۆنیکی کەم وێنە چنگ بخات. 
لەم رەوتەدا، بیرۆکە و کرداری هێژمۆنیک بە پاڵپشــتی دەوڵەت بوونە »هەستی 
گشتی« )common sense( یان داب و نەریت، لە کاتێکدا لەم هەستی گشتییەدا 
فەرهەنگەکانی دیکە ئاگایانە و نائاگایانە دەخرانە پەڕاوێزەوە. لەم پەڕاوێزخستنەدا، 
تەنها وێژەرانی زمانی بەهێژمۆنی کراو دەوریان نەدەبینی، بەڵکوو وێژەرانی زمان و 
هەڵگرانی فەرهەنگەکانی دیکەش بەهەمان شێوە دەوریان دەگێڕا. ئەمە پڕاوپڕ بە 

مانای هێژمونی فەرهەنگییە.

ئاکامەکانی فەرهەنگیی نوێسازی
لێرەدا دەگەینە چەند هۆکارێکی دیکە لە دەرکەوتنی دوانەیی ڕەســمی و مەحەللی: 
ئاکامەکانی فەرهەنگیی نوێســازی و بەرخۆدانی فەرهەنگــی. کارە ئەدەبییەکان بە 
کۆبەندیی جیاوازەوە و هەروەها ئەوانەی وا مەجالی چاپیان نەڕەخســا یان سەرکوت 
کــران، بەجوانی کاردانــەوەی فەرهەنگی و کۆمەاڵیەتی لە بەرامبەر نوێســازییەکی 
ئیلهام وەرگرتوو لە )جۆرێک( »ڕۆژاوا« پیشــان دەدەن. لە ڕاســتیدا، ئێران بەخێرایی 
دەبــوە خاوەن تواناییەکی زۆرتری ڕووناکبیرانە و ئەدەبی لە بوارەکانی پەیوەندیداردا 
کــە خۆی ئاکامــی گۆڕانکاریی بەرچــاوی فکریی و ئەدەبیی، گەشــەی خوێندنی 
هاوچەرخ، گۆڕانکاریی کۆمەاڵیەتی-ئابووریی، و گەشەی ئامێرەکانی نوێی ڕاگەیاندن 
بوو. لە وەها بەستێنێکی گۆڕانکاریی فەرهەنگیی و کۆمەاڵیەتیدا، دوانەیی ڕەسمی و 

مەحەللی لە بالوکراوەکاندا خۆی دەرخست.
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وێژەی فارسی
ڕەوتی پێکهێنانی میللەت لە ئێران و نوێســازییەکی الســایی کەرەوانە، قەوارەی بە 
ئەدەبیات دەدا. ئەو جۆرە لە ئەدەبیاتی فارسی کە لە ئاکامی ئەو ڕەوتانەدا شکڵی گرت، 
ئەدەبیاتێکــی نەگونجاو بۆ ئەدەبیات و فەرهەنگەکانی دیکە لە ئێراندا بوو. ئەدەبیاتی 
فارسی هەموو الیەنەکانی ژیانی ئەو ســەردەمەی دادەپۆشی و دەورێکی سەرەکیی 
هەبوو بۆ نیهادینە کردنی زمان و فەرهەنگی فارســی وەک ڕەسمی و چۆنایەتییەکی 
هێژمۆنیکی پێ بەخشــی. نوێسازیی هەروەها کاردانەوەی ئایدیۆلۆژیکی لێ کەوتەوە. 
بۆ وێنە ئیسالمی سیاسی و بوومی گەرایی کە داکۆکییان لە فەرهەنگ و دینی پاراو 
دەکرد. کاردانەوەیەکی دیکە، لە ڕەخنەی سوسیالیستی یا کۆمەاڵیەتییەوە سەرچاوەی 
دەگرت کە ســەرنجی جیاوازیــی چینایەتیی دەدا. ســەرەڕای ئەمانە، النیکەم ئەو 
کاردانەوە فکریی و ڕووناکبیرانە لە ئاستێکی پێویستدا بەخەمی ڕەوتی یەکجۆرکردنی 
فەرهەنگیی نەبوون کە خۆی ڕەوتێکی هاوکاتی نوێسازی کۆمەاڵیەتی-ئابووریی بوو. 
ئەمە تەنانەت کاتێکیش ڕەخنەکانیان لە نوێســازیی و ســەرمایەداریی، بابەتەکانی 
پەیوەندیدار بە میللەتەکانی دیکەی ناو ئێرانی دەگرتە خۆ. تا ئەو جێگای دەگەڕێتەوە 
بۆ بۆچوونی بوومی گەرایی، لە ڕاستیدا، »ڕەسمی« و »مەحەللی« وەک بەدیلێک خۆی 
دەرخست تا بەرهەڵســتی »هجوم فرهنگی غرب« ببێتەوە. لەم بەدیلەدا، زمانەکانی 
دیکە دەبوا مەجالی خوێندنیان لە ئاستی سەرەتاییدا بۆ بڕەخسێت تا لە گەڵ گەلێک 
هەوڵی دیکە، ئەمانە بتوانن دیوارێک لە بەرامبەر هێرشــی فەرهەنگی ڕۆژاوا بۆ سەر 

فەرهەنگی ئێران )واتە فارسی( پێک بهێنن.1
کتێبــی تاریخ مذکر بە قەڵەمــی ڕەزا بەراهەنی لە کۆتایی ســاڵەکانی دەیەی 
1٣٤٠دا نووســرا. ئەو کتێبە بەتەواوەتی ڕەنگدانەوەی ئەو باسانەیە کە لە ئاستێکی 
بەرباڵو لەو سەردەمەدا لە سەر زمانی فارسی و پێگەی زمانەکانی دیکە لە ئارادا بوە. 
هەوڵی ســەرەکی نووسەر بۆ بەرزکردنەوەی وشیاریی فەرهەنگی بوو و ڕەخنەی ئەو 

1. بڕوانە: براهنی, تاریخ مذکر, ٠٦-1٠٥.
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لە »بەڕۆژاوایی کردن« جیاواز بوو لەوەی وا لە الیەن کەسانی دیکە وەک ئال ئەحمەد 
باس دەکران. بەراهەنی هەوڵ دەدات ســەرنج بۆ »پەیوەندی نێوان زمانی فارســی 
و زمانە مەحەللییەکان« ڕابکێشــێت؛ چوونکوو بە بــڕوای ئەو، زمانە مەحەللییەکان 
هەروەها بەشێک لە ناسنامەی ئێرانی پێک دەهێنن.1 بەدوای ئەوەی لە کێتبەکەیدا 
ڕەخنــە لە دابەزاندنی فەرهەنگ و هونەر لەو بەســتێنە مێژووییــەدا دکات، دەڵێ: 
»همین نکتە مرا می رســاند بە یک مسألە اساسی، و آن موضوع رابطە زبان فارسی 
با زبانهای محلی اســت. زبان رسمی ایران، زبان فارسی است، این درست و بر حق 
اســت و کسی هم اگر منکرش شد بدهید حلق آویزش بکنند. ولی شما نمی توانید 

منکر زبان های محلی آذربایجان و کردستان و گیالن و مازندران بشوید«.٢
کێشەی ســەرەکی بەراهەنی لە گەڵ بەڕۆژاوایی کردنێکی ڕەهای فەرهەنگە کە 
زیان بە زمان و مۆســیقا مەحەللییەکان دەگەیێنیت. نووســەر گاڵتە بە سیستەمی 
خوێندنیش دەکات: »خود بخود شــاگرد ایرانی از آن ابتدا می خواهد یک آمریکائی 
بشــود«.٣ لە پەیوەندی لە گەڵ ئەو خوێندکارانەی وا زمانی دایکییان فارســی نییە، 

بەراهەنی بەدیلی خۆی بەمجۆرە پێشکەش دەکات:

 ]...[ نباید کتابهای درســی برای تمام مناطق کشــور یکسان باشد؛ باید برای 
اهالی مناطقی کە زبان فارسی، زبان مادریشان نیست، کتابهای درسی از نوعی 
دیگر نوشــتە شود؛ در غیر این صورت کتابهای درسی بضرر اهالی این مناطق 
اســت و آنها را نسبت بە فارســی زبانان، خود بخود، عقب ماندە بار می آورد و 
آنوقت اهالی محترم تهران، شب و روز، مردم شهرستانها، بویژە کردها و ترکها 
و شــمالی ها را مســخرە می کنند کە ولش کن بابا، ترکە، رشتیە، سقزیە، کە 
البــد یعنی، خرە، احمقە، قاطر و اســترە. ایــن کثافتکاریهای نژادیـ  کە در 

1.  هەمان سەرچاوە، ٠٦-1٠٥.
٢. هەمان سەرچاوە، 1٠٦.

٣. هەمان سەرچاوە ، 11٠.
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واقع نژادی هم نیســت و بیشــتر زبانی است – فقط موقعی از میان برخواهد 
خاســت کە بە ترک و گیلک و کرد، زبان فارسی، با اصول و موازین صحیح و 
جدید آموختە شود و با این فکر کە این زبان مادری نیست کە بدانها یاد دادە 
می شــود، بلکە زبانی اســت کە در کنار زبان مادری، زبان رسمی و حکومتی 

است و باید هم آموختە شود. )جەخت لە منەوە(«.1

لە گەڵ ئەوەیکە بۆچوونەکانی بەراهەنی خاوەن تیژبینیی و دژی ڕەگەزپەرەســتیی 
زمانیی و قەومییە، ئەوەیکە لێرەدا جێگای ســەرنجە، لە ئارادابوونی ئەو باســانە لە 
ســەردەمێکی نوێ لە ئێــران و هەروەها هەبوونی هەوڵێکــی چروپڕ بۆ دۆزینەوەی 
بەدیل، لێرەدا، لە بەرامبەر ئەو جۆرەی دەوترا هێرشی فەرهەنگیی ڕۆژاوا بوو. ڕەخنە 
لــە نزم کردنەوەی پێگــەی زمانە »مەحەللییەکان«، واتە زمانــی دایک، لە کارەکانی 

کەسانی دیکە وەک ئالی ئەحمەدیشدا ڕەنگ دەداتەوە.٢
بەدرێژایی ئەو ســااڵنەی کە خەریکین باســیان دەکەین، نووسەری بەناوبانگی 
ئەدەبیاتــی منــدااڵن  واتە ســەمەد بێهرەنگــی )1٣٤٧-1٣1٨(، بــەو جۆرەی لە 
لێکۆڵینــەوەی ئێلینگ دا دەردەکەوێت، دەوری خۆی گێڕا بۆ ئەوەی بتوانێت دەنگی 
ئازەرییــەکان بێــت و بۆ ئــەوەی بتوانێت وەرگێڕاوی شــێعر و چیرۆکی ئازەری بۆ 
فارســی باڵو بکاتەوە، داییمە لە گەڵ دەســەاڵتی پەهلەوی لە کێشمەکێشدا بوو.٣ 
لــەو ڕوەوە، هەوڵەکانــی بێهرەنگی بۆ گەشــەپێدان بە فەرهەنگــی ئازەریی دەبنە 
نموونەگەلێکی دیکە لە جەخت کردنی ئەدەبیات لە سەر فەرهەنگە »مەحەللییەکان«. 
ئەمە ئەوە ئاشــکرا دەکات کە چلۆن دەســتەواژەکانی ڕەسمی و مەحەللی هەرچی 
زۆرتر لە بەستێنی نوێسازییەکی دەورهەڵگرتوودا بەکار دەبرێن. سەرەڕای ڕەخنەکان 
و هەوڵەکانــی ســەمەد، ئەدەبیاتی ئەو کە ڕوانگەیەکی سوسیالســیتی نوێنەرایەتی 

1. براهنی، تاریخ مذکر؛ امیر پیشداد و همایون کاتوزیان، یادنامە خلیل ملکی )تهران: انتشار، 1٣٧٠ (.
٢. براهنی، تاریخ مذکر، 1٣.

3. Elling, Minorities In Iran, 167.
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دەکــرد، مەرزەکانی دوانەیی ڕەســمی و مەحەللــی تێنەدەپەڕاند و لە چوارچێوەی 
چەمکی چین و جیاوازیی چینایەتیدا دەمانەوە.1 بێهرەنگی بە گشــتی باســی زمانی 
لە پەیوەندی لــە گەڵ گۆڕانکاریی فەرهەنگی لە ئێرانی ئەو ســەردەمەدا نەدەکرد. 
بۆ بێهرەنگی، زمان تەنها ڕەنگدانەوەی ڕاســتیی بوو: »زمان لە ڕێگای بیرۆکەکانەوە 
بەستراوەتەوە بە ڕاستیی یا نیزامی هەبوون )نظام هستی(«.٢ ئەمە هەروەها سەردەمی 
ڕەوایەتــە مەزنەکانە کە لــە ناویاندا ڕوانگەیەکی کۆمەاڵیەتــی چەمکی چین وەک 
پۆلێکی )کاتەگۆری( سەرەکیی لە بواری دەرک و تێگەیشتندا بەکار دەبرد. بۆیە لەو 
بەستێنەدا، ســەرەنجی بێهرەنگی بەالی بوومی گەرایی یا بیرۆکەی فەرهەنگی پاراو 
ڕانەکێشرا و لە ڕێگای چیرۆکەکانییەوە خۆی لە قەرەی هەاڵواردنە کۆمەاڵیەتییەکان 

دەدا.
لە هەمان کاتدا، هەوڵەکانی گۆڤارە ئەدەبییەکانی ســەردەمی »شۆڕشی سپی« بۆ 
گەشــەپێدان بە زمانی فارسی چڕتڕ بوونەوە. ژومارەیەک لە گۆڤارەکان بریتی بوون 
لە گۆڤاری ســخن کە خۆی وەک باڵوکراوەیەکی ئەدەبی، زانســتی و کۆمەاڵیەتی 
دەناســاند و مانگانــە دەردەچووو. گۆڤــاری راهنمای کتاب گۆڤارێــک بوو بۆ زمان 
و ئەدەبیات کە مانگانە دەردەچوو، توێژینەوەی لە ســەر ئێران شناســی و ڕەخنەی 
کتێب باڵو دەکردەوە. ئەو گۆڤارە لە الیەن کەســانی ناسراوی بواری ئەدەبیات وەک 
ئیرەج ئەفشــار سەرپەرستی دەکران. بوارێکی دیکە هی ئەوانە بوو کە دەکرێ وەک 
»ســەڵتەنەتخوازەکان« ناویان بنێین. گۆڤارەکانی ئەو بــوارە خزمەی میللەتی نوێی 
ئێــران و دەوڵەتی ئێرانیان دەکرد. گۆڤاری مانگانەی گوهــر یەکێک لەوانە بوو کە 
خۆی تەرخانی ئەدەبیات، هونەر، مێژوو و فەرهەنگی ئێران )واتە فارسی( دەکرد و لە 
الیەن نیهادی بنیاد نیکوکاری و لە زستانی 1٩٧٣ بەمالوە بالو دەکرایەوە. گۆڤارێکی 
دیکە بررسی های تاریخی بوو کە لە الیەن ستاد بزرگ ارتشداران لە هاوینی 1٩٦٦ 

)تهران:  بهرنگ  قصەهای  بهرنگی،  صمد  1٣٥٧(؛  کبیر،  امیر  )تهران:  بهرنگی  صمد  نامەهای  بهرنگی،  اسد  بڕوانە:   .1 
دنیا، 1٣٥٩(.

٢. اسد بهرنگی، مجموعە آثار صمد بهرنگی )تبریز: بهرنگی، 1٣٨٢(، ٦٧.
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بەمالوە باڵو دەکرایەوە. )باڵوکردنەوەی گۆڤار لە سەر مێژوو لە الیەن وەها نیهادێکی 
چەکدارییەوە زۆر جێگای ســەرنجە و پیشانی دەدات کە چلۆن مێژوو لە گەڵ زمان 
و جوگرافیا )مەحموود ئەفشــار( سێ بنەمای ئایدیۆلۆژیکی بیرۆکەی نەتەوەی نوێ 

پێک دەهێنن و تەواوکەی یەکترن(.

وێژەی فارسی لە سەردەمی »شۆڕشی سپی«دا
دیارە ژومارەی گۆڤارەکانی ئەو ســەردەمە زۆرتر لەوانەی سەرەوە بوون و جیاوازیی 
گرینگیشــیان لە بواری ئامانجەکان و کارەکانیاندا لە گەڵ یەکتر هەبوو. سخن وەک 
گۆڤارێکی ڕووناکبیرانە و خاوەن توێژینەوە لە گەڵ گوهر یا بررســی های تاریخی کە 
بۆچوونێکــی نەتەوایەتی مەزنخوازانەیان نوێنەرایەتی دەکــرد، لە یەکتر زۆر جیاواز 
بــوون. بەاڵم تا ئەو جێگایەی پەیوەندی بە باســەکەی ئێمەوە، واتە ســەرهەڵدانی 
دوانەیی ڕەســمی و مەحەللی هەیە، هەموو گۆڤارەکان خاڵێکی هاوبەشــیان هەبوو. 
هەموویان جەختیان لە سەر گرینگیی زمانی فارسی و فەرهەنگی ئێرانی واتە فارسی 
دەکرد، بێ ئەوەی جێگایەکیان بۆ زمانەکان و فەرهەنگەکانی دیکە لە ئێران تەرخان 
کردبێت. )ئێستاشــی لە گەڵ بێت ئێران و فارســی لە جێگای یەک بەکار دەبرێن(. 
بۆچوونی ئەدەبیی ئەوانە بۆ زمان و ئەدەبیاتی دیکەی غەیری فارســی لە باشــترین 
حاڵەتدا دۆستانە، بەاڵم لە باری فەرهەنگییەوە ئەوانەی لە خۆدا دەتواندەوە و دیکردنە 
بەشێکی خۆ بێ ئەوەی سەربەخۆ مامەڵەیان لە گەڵ بکات. ئەمە بەو مانایەیە کە بۆ 
نموونــە ئەدەبیاتی کوردی بۆی هەبوو خۆی بنوێنێت، بەاڵم تا ئەو جێگایەی نەبێتە 
هەڕەشە بۆ پێگەی بەسەروەر ناسراوی ئەدەبیاتی فارسی. بە مانایەکی دیکە، پاشماوە 
و دامرکاو بێت نەک بەوجۆرەی لە فارسیدا دەوترێت ببێتە تەکوینیی یان خولقێنەر. 
لە خوارەوە نموونەی زۆرتر دەهێنمەوە. بەاڵم وەک نموونەیەک مەبەست ئەوەیە کە 
بۆت هەیە داییمە گۆرانییەکی حەســەن زیرەک بڵێیتەوە یا مۆســیقا و کەلەپوور لە 
چوارچێــوەی »مەحەللی«دا بهێڵیتەوە. بەاڵم ئەگەر ئــەو  بەرهەمە فەرهەنگییانە لە 
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خزمەت گەشەی پێگەی فەرهەنگی و سیاسی و هونەریدا )وەک سروودی نەورۆزی 
حەســەن زیرەک( بەکار بهێنرێت یا ڕەخنەی هونەریی ســەرهەڵبدات و داهێنانی 
هونــەری و ئەدەبی بەدواوە بێت، ئــەوا فەرهەنگی هێژمۆنیک و زاڵ )بە دامەزراوەی 
بینــراو و نەبینراویەوە( کاردانەوەیــان دەبێت. دیارە ئەم ڕوانینە، خاڵی هاوبەشــی 
فەرهەنگیی فراوان لە نێوان فەرهەنگەکان و زمانەکانی ناو ئێراندا لە چاو ون ناکات. 
بەاڵم ئەو ڕاســتییە واتە خاڵی هاوبەشــی فەرهەنگیی لەوانەیە هەمیسان لە الیەن 
فەرهەنگی زاڵەوە بۆ ئەوە بەکار بهێنرێت کە پێویســت ناکات لە بواری فەرهەنگ و 
زمانەکانی دیکەدا لە مەحەللی واوەتر شــتێک بکرێت، چوونکوو هەموومان خزمەتی 

فەرهەنگی ئێران دەکەین.
لەو ســەردەمەدا، کاردانەوە لە بەرامبەر فەرهەنگــی ئافرێنەردا چۆن ڕوو دەدا؟ 
لەو ســەردەمەدا هیچ قانون و ڕێســایەکی تونــد و توڵی ئەدەبی یــان نیهادی بۆ 
بەرگــری کردن لە چاالکیی ئەدەبــی کوردی )و هەروەها ئەوانــی دیکە( لە ئارادا 
نەبوو. بەاڵم ســنوورەکانی »ڕێگە پێــدراو« و »ڕێگە پێنەدراو« لە ڕێگای هێژمۆنییەوە 
هەموو جارێ دیاریی دەکرانەوە. واتە تێگەیشــتنی زاڵ یا »هەستی گشتی« جۆرێک 
لە ڕێســای نەبینراو و نەنووســراوی دەکردە باو. ئەدەبیاتی فارســی لە ســەر پەرە 
ئەســتاندنی خۆی و داپۆشــانی ئەدەبیاتەکانی دیکە بەردەوام بوو  و بەرهەمە کانی 
جەختی لە ســەر زمانی فارسی وەک زمانی نەتەوایەتی و ڕەسمی ئێران دەکردەوە. 
لــە بەرامبەر ئەمەدا، ئەدەبیاتی کوردی بێبەری بوو لەو ســتراتژی و پالتفۆڕمانە کە 
زمانی فارســی لە بەردەســتیدا بوون. لە ئاکامدا، جۆرێک لــە ئەدەبیاتی کوردی لە 
الیەن ئەدەبیاتی پەڕاوێزخەری ســەردەمەوە نوێنەرایەتی دەکرا. ئەمە ئەو ڕاستییەی 
دەردەخســت کە لــە الیەک پانتایی چاالکیــی ئەدەبــی و فەرهەنگیی کوردی لە 
چوارچێــوەی فەرهەنگی هێژمۆنیکدا قەتیس دەکرا و لە الیەکی دیکەوە ئەو پانتاییە 
نەک لە ڕێگای زەبروزەنگەوە بەڵکوو لە ڕێگای ڕاکێشــانی ڕەزایەتی خۆبەخشــانەی 
ڕای گشــتی بۆ جۆرێک لە تێگەیشــتن دیاریی دەکرا. ئەو تێگەیشتنە بریتی بوو لە 
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پێناســەکردنی زمانی فارسی وەک ســەروەر و بەهەمان شێوە دابەزاندنی زمانەکانی 
دیکە بۆ »مەحەللی« و »گویش« کە لەو تێگەیشــتنە گشــتییەدا پلەیەکی نزمتریان 
نوێنەرایەتی دەکرد. بە پێی ناوەرۆکی گۆڤارەکانی بەشــی ئەدەبیاتی زانکۆکانی تاران 
و تەورێز کە لە ســالەکانی دەیــەی 1٣٤٠ و 1٣٥٠دا باڵوکراونەتــەوە، ئەدەبیاتی 
کوردی خۆی لە ســێبەری ئەدەبیاتی فارســی دا دەبینێتەوە. هەڵوێستی دۆستانە و 
بەپەرۆشــی ئــەو گۆڤارانە بەرامبەر بــە ئەدەبیاتی کوردی،  هــەم هاندەرانە و هەم 
خۆپارێز بوو –چەمکی »ئەدەبیاتــی کوردی« نەک لە الیەن گۆڤارەکانەوە بەڵکوو لە 
الیەن خوێندکارانی کوردزمانی ئەدەبیات بەکار دەبرا. کەوابوو، هێژمۆنی فەرهەنگیی 
فارســی، خولقێنەری بارودۆخێک بوو کە تێیدا، هــەر وەک ڕەیمۆند ویلیامز دەڵێ، 
شــکڵەکانی فەرهەنگی »پاشــماوە« ]ی کوردی[ بەرامبــەر گەلێک لەمپەری مەزن 
)واتە تێگەیشتنە فەرهەنگییەکانی نەبینراو( دەبوەوە تا نەبێتە فەرهەنگی »خولقێنەر« 
)تکوینــی(: بۆ وێنە ئەو جۆرە فەرهەنگەی کە بەرهەڵســتی ئــەو بیرۆکە یا نەریتە 

ببێتەوە کە بۆتە باو.1

بەرخۆدانی فەرهەنگی
ســەرەڕای ئەوەی سەبارەت بە لەمپەرەکانی بەردەم بەخولقێنەرکردنی فەرهەنگ لە 
سەرەوە باس کرا، ڕەوتی نوێسازیی ئێران لەو سەردەمەدا نەسڵێکی نوێ لە چاالکانی 
فەرهەنگی و سیاســی لە کۆمەڵگای کوردەواریدا بەرهەم هێنا کە بەگژ لەمپەرەکاندا 
دەچوونەوە و هەوڵیان دەدا لە ڕێگای بیرۆکە نوێ فەرهەنگییەکان ئەدەبیاتی کوردی  
گەشــە پێ بدەن.٢ بەاڵم دیکتاتۆریی تا ئاستێکی بەرز بەرهەمە فەرهەنگییەکانی ئەو 
نەسڵەی بەرتەسک دەکردەوە. بواری ڕووناکبیریی گۆڤارە فارسییەکانی سەربەخۆ لە 
دەوڵەت لە دەور ئەدەبیاتێکدا گەشــەیان دەکرد کــە خاوەن پێگەیەکی هێژمۆنیک 

1. Williams, Problems in Materialism and Culture, 40-41.
2. Abbas Vali, The Forgotten Years of Kurdish Nationalism in Iran (Switzerland: Palgrave,  
2019).
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بوو کە بە شــێوەیەکی سیســتەماتیک لە الیەن دەوڵەتەوە لــە ڕێگای پەروەردە و 
بەکارهێنانی ئامرازەکانی ڕاگەیاندن پاڵپشتی دەکرا. ئەمە بەو مانا نییە کە کەسانێک 
وەک سەعید نەفیسی و ئەوانەی وا گۆڤارە ئەدەبییەکانیان بەڕیوە دەبرد، بە ئانقەست 
چاویــان لە ئەدەبیاتی دیکە قوچاندبوو یا بۆچوونــە ئەدەبی و ڕووناکبیرانەکانیان لە 
سەر بنەمای ڕەوایەتێکی دۆژمنانەدا دامەزراندبوو. هۆکاری پەڕواێزخستنی ئەدەبیاتی 
خەڵکانی دیکە لەوەوە سەرچاوەی دەگرت کە بیرۆکەی توێژینەوەی فرە فەرهەنگیی 
و بەراوردکاریــی لە بەرنامە و بالوکراوەکانیاندا شــوێنێکی نەبوو. ڕەوایەتێکی ئێرانی 
کــە بەردەوام بوو لە بەکارهێنانی »ئێران« و »فارســی« لــە جیاتی یەکتر، بەرهەمی 

کەسایەتی ئەوتۆی پێک دەهێنا. 
گۆڤارە ئەدەبییەکانی بەشــی ئەدەبیاتی زانکۆکان بێبەری لە توێژینەوە لە ســەر 
ئاڵوگــۆڕە فەرهەنگییــەکان بوون کە لەو ســەردەمەدا پەیوەندی بــە خەڵکانی ناو 
ئێرانەوە هەبوو. بەاڵم بەرزکردنەوەی فەرهەنگ و زمانی فارســی بەشــێکی گرینگی 
ئەو گۆڤارانەی پێک دەهێنا. بۆ وێنە، ســەرنجێکی کورتی گۆڤاری بەشی ئەدەبیاتی 
زانکۆکانی تاران و تەورێز بە ناوی نشــریە دانشــکدە ادبیات دانشگاە تهران/دانشگاە 
تبریز، دوو ڕەوت پیشــان دەدەن. یەکەم، ئێران و هەر شــتێکی فارســی لە جیاتی 
یەکتر بەکار دەبرێن بەجۆرێک کە زمان و فەرهەنگی فارســی وەک کاکڵەی زمانیی 
و فەرهەنگی ئێران پێناسە دەکرا کە زمانەکان و فەرهەنگەکانی دیکەی ناو ئێران لە 
دەور ئەودا دەخوالنەوە. نەفیسی لە وتارێکدا لە سالێ 1٩٥٩دا لە سەر ئەوە جەخت 
دەکات کــە چلۆن زمان )لێرەدا مەبەســت زمانی فارســییە( گرینگترین ئامرازە بۆ 
هــەر میللەتێکی هاوچەرخ. لە درێژەدا هەموو کەس هان دەدات تا بۆ »پاراســتن و 

پەرەپێدانی ئەو زمانە وەک گرینگترین ئەرکی نەتەوییان« هەوڵ بدەن«.1
مەیلــی دووهەم پەیوەندەی بە نەبوونی »ئەدەبیاتی کــوردی« )و ئەدەبیاتەکانی 
دیکە جگە لە فارســی( وەک بوارێکــی توێژینەوە یا بابەتێکــی ئەدەبی هەیە. ئەم 

1.  سجادی، سعید نفیسی.
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مەیلە بە ڕوونی گۆڤارە ئەدەبییەکانی ئەو ســەردەمەی پێناســە دەکرد. بۆ وێنە، بە 
دەرێژایی ســەردەمی جێی باســی ئێمە لێرەدا، گۆڤاری ئەدەبــی زانکۆی تاران بە 
ڕادەیەکی زۆر بەرتەســک باسی ئەدەبیاتی کوردی دەکات، ئەویش لە پەیوەندی لە 
گەڵ »گویش های ایرانی« )زاراوە ئێرانییەکان(.1 ئەگەرچێ توێژەران باســی هەبوونی 
مەترســی ســڕینەوەی زاراوەکان دەکەن، بەاڵم لە هەمان کاتدا لە بیریان ناچێت، 
بــۆ وێنە، کە »لە ناو زمانە ئێرانییەکاندا، زمانی فارســی پلەیەکی شــکۆداری ]مقام 
ارجمنــد[ هەیە. ئەم زمانە مەزنە نوێنەرایەتی شارســتانییەتێکی مەزن دەکات و لە 

جێگای خۆیدا لە دونیادا بێ وێنەیە«.٢
بەاڵم فەرهەنگ بە مانای ســەرچاوەی خۆزاڵکــردن، هەروەها دەبێتە هاندەری 
بێ بەشــان بــۆ بەرخۆدان. هەر وەک لــە نموونەی چاالکانــی فەرهەنگی و ئەدەبی 
)و سیاســی( کــورد دا دەر دەکەوێت، بەرگریی الیەنێکــی جیانەکراوەیە لە ڕەوتی 
گۆڕانکاریــی فەرهەرنگــی لە هــەر ســەردەمێکدا. هەوڵەکانی سیســتەماتیک بۆ 
بەهێزکردنــی فەرهەنگی فارســی هاوکات بوو لە گەڵ هەوڵی کەســانێکی دیکە بۆ 
گەشــەپێدان بە ئەدەبیاتی کوردی. لەو سااڵنە لە زانکۆکانی ئێراندا، کەسانێک وەک 
قادر فەتاحی قازی، عوبەیدواڵ ئەییوبیان و عەبدولحەمید حوسەینی بەردەوام وتاری 
سەرنجڕاکێشیان ســەبارەت بە کەلەپوور و حەماسە و شێعر و فەرهەنگ دەنووسی. 
زۆرێک لەمانە لە گۆڤاری دانشــکەدەی ئەدەبیاتی تەورێزدا چاپ کران. لە چەندین 
ژومــارەی ئەو گۆڤارەدا، ئەییوبیان مەم و زین، بەرهەمی ئەحمەدی خانی بۆ ســەر 
فارسی هەڵگێڕایەوە و وەک حەماسە دەیناسێنێت.٣ چاپ و نووسین لە سەر »تەقویمی 
کوردی« هەوڵێکی دیکەی ئەوە. هاوکات لە گەڵ هەوڵی کەســانی دیکە، ئەو تاقمە 
لــە خوێندکاران بە درێژایی ســاڵەکانی دەیەی 1٣٤٠ و 1٣٥٠دا خزمەتێکی زۆری 

1. بۆ وێنە بڕوانە، د.م. اختیار، »شیوە بررسی گویشها«، نشریە ادبیات دانشکدە تهران، سال 1٢، شمارە ٢ )1٣٤٣(؛ د. ب. فروشی، 
»زبانهای ایرانی در خارج از ایران«، نشریە ادبی دانشکدە تهران، سال 1٢، شمارە ٤-٣ )1٣٤٤(.

٢. فروشی، زبانهای خارج از ایران، ٣٢٦.
(  ٢ شمارە   ،1٣ سال  تبریز،   ، دانشکدە  ادبیات  نشریە  زین«،  و  مەم  چریکە  تحقیقی  »بررسی  ایوبیان،  عبیدللە   .٣ 

.)1٣٤٠
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ئەدەبیاتی کوردییان کرد. بەاڵم وەک ڕەخنەیەکی پێکهێنەر و گونجاو کە دەتوانێت 
خزمەتی باســەکەی ئێمە بکات و بۆ ئەوڕۆ کەڵکی هەبێت، دەبێت ئاماژە بە خاڵێکی 
گرینگی بکرێت. هەوڵە باشــەکانی تاقمێکی ئەوتۆ ســەرنجیان بۆ الی ئەدەبیات و 
فەرهەنگــی کوردیدا ڕادەکێشــا، ئەویش لە هەلومەرجێکی نالەبــار و بێ بەهرەمەند 
بوون لە سیســتەمێکی تێروتەســل )کە ئەدەبیاتی فارسی قازانجی لێ وەردەگرت(. 
ســەرەڕای ئەمە، بەرهەمەکانیان کە لە چوارچێوەیەکی بەرتەســکدا قەتیس مابوو و 
لــە لێکۆڵینەوەیەکی جوانناســییانەی ئەدەبیاتی کــوردی زۆر واوەتر نەدەچوو. واتە 
بەرهەمەکان، زۆرتر تیشــکیان دەخستە سەر پاشماوەی فەرهەنگی )لە سەرەوە باس 
کــرا( و ئافرێنەر نەبــوون. ئەو بەرهەمانە لە هەمان کاتــدا ڕەنگدانەوەی مەرزەکانی 
هێژمۆنی و ســەرکوت بوون، واتە بە پێی فەرهەنگی باو )و نەک ئیلزامەن سەرکوتی 
دەوڵەت یا قانوونێکی دیاریکراو( چی بۆی هەبوو و چی بۆی نەبوو کە بنووســرێت و 

چاپ بکرێت.
وەرگێڕاوی فارســی مەم و زین، نموونەیەکی باشە بۆ ئاماژە کردن بە فەرهەنگی 
پاشــماوە کە لە بەرامبــەر فەرهەنگی ئافرێنەر تەحەمول دەکــرێ. ئەو بەرهەمە لە 
نیوەی دووهەمی ســەدەی هەڤدەدا نووســراوە و مەبەستی ســەرەکیی ئەوەیە کە 
کورد وەک خەڵکێک کە خاوەن زمان و مێژووی خۆیەتی بناســێنێت؛ واتە هەڵگری 
پەیامێکی سیاســییە. مەم و زین ڕاستەوخۆ بانگەوازی دەوڵەتێکی کوردیی دەکات. 
بەاڵم وەرگێڕاوە فارســییەکە خۆی لەو باســە نــادات و ئەمە بــەو مانایە کە زەق 
کردنــەوەی وەها الیەنێک لەو بەرهەمەدا، هەڵنەکەریــی فەرهەنگی بەرامبەری لێ 
دەکەوتــەوە و لەوە ناچێ کە مەجالی چاپی لە گۆڤارێکی وەهادا بۆ ڕەخســابایە. بۆ 
ڕوونترکردنەوەی ئەوەیکە چــی تەحەمول دەکرێ و چی ناکرێ )بێ ئەوەی قانوون 
یا مەترســی زەبری دەوڵەت هەبێت(، چەند نموونەیەکی سەرنجڕاکێش بهێنینەوە. 
باسێکی ڕووداوناســانەی وەکوو ئەوەی کە مادەکان پێش هەخامەنشییەکان دەژیان 
و دەســەاڵتی زۆریان بە ســەر ناوچەکەدا هەبوو و هتد، لە الیەن دەسەاڵتەوە یا لە 
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هەستی گشتیدا تەحەمول دەکرێ. بەاڵم ئەگەر مادەکان وەک سەرچاوەی میللەتی 
کورد لە ئێســتادا ناو ببرێت، ئەوا کاردانەوەی توندی فەرهەنگی زاڵی بەدواوە دێت. 
وەک نموونەیەکی دیکە، »ئوستانی کوردستان«، کە لە خۆیدا کردەوەیەکی لەتکەری 
ناوچەی کوردنشــین لە ئێراندایە، بۆی هەیە لە ئێراندا پێک بێت و )بە پێچەوانەی 
تورکیا( لە الیــەن دەوڵەتەوە تەحەمول بکرێت چوونکوو کورد لە الیەن گوتارەکانی 
دەســەاڵتەوە داییمە وەک الیەنێکی گرینگی ناسنامەی ئێرانی پێناسە کراوە. بەاڵم، 
ماناکردنی »کوردســتان« وەک نیهادێکی ســەربەخۆ، ملمالنێی لە گەڵ سیستەمی 
زاڵــدا بەدواوە دێت؛ و لە جێگای خۆیدا هەروەها دەبێتە هەڵخڕێنەری ســەرکوت و 

حوزووری فیزیکیی دەوڵەت.
بە دەرس وەرگرتن لە بۆچوونەکانی ویلیامز، دەبێ دوو خاڵی گرینگ باس بکەین. 
یەکەم، فەرهەنگی هێژمۆنیک بەردەوام تواناییەکانی تەحەمول کردن و لەخۆتوانەوەی 
جیاوازیــی و بەرخــۆدان تازە دەکاتەوە. ئەگەرچی هەر وەک لە ســەرەوە باس کرا، 
مســۆگەربوونی هێژمۆنی فەرهەنگیی بەمانای وەالنانی هێزی سەرکوت نییە، بەڵکوو 
لە کاتی خۆیدا بۆ ســەرکوتی بەرگریی و هێرشــی فەرهەنگیــی پەڕاوێزخراوەکان 
بەکار دێت. هەتا ئەو کاتە، تاک دەتوانێت لە چوارچێوەی سیســتەمی زاڵدا بەرامبەر 
فەرهەنگی زاڵ بێتەوە. بە بڕوای ویلیامز، سیســتەمی زاڵ تەنیا بە مانای ژومارەیەک 
بیروباوەڕ نییە، بەڵکوو سیســتەمێکی ڕێکخراوی ماناکان و بایەخەکانە. هەروەها، ئەو 
سیســتەمە جۆرگەلێکی دیاریکراو لە ئۆپۆزیســیۆن لە خۆیدا دەتوانێ جێ بکاتەوە، 
بەجۆرێک کە »ســەرەڕای ئاســتی کێشمەکێشــی ناوخۆیی و جیاوازییەکان، ئەوانە 
چوارچێوەی پێناســە زاڵەکان نابەزێنن«.1 سەرنج بدەنە ئەوەی کە کۆماری ئیسالمی 
ئێران لە ســەرەتای ٢٠٠٠/1٣٨٠دا باســی لە دەرکردنی کتێبی دەرسی بە زمانی 
کوردی ســۆرانی کرد؛ یا کۆنگرەی مەشاهیر مەجالی هەیە دابنرێت، یا لە دانشگای 
کوردستان ئەدەبیاتی کوردی هەیە و نموونەی دیکە بەم جۆرە. کەوابوو، بەرهەمەکانی 

1. Williams, “From Base and Superstructure,” 39.
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تاقمــی خوێنــدکاران و چاالکانی ئەدەبی لە زانکۆکانی ئێران لە ســاڵەکانی دەیەی 
1٣٤٠ و 1٣٥٠دا، لــە چوارچێوەی مەرزەکانی فەرهەنگی زاڵدا دەمانەوە، هەرچەندە 
کــە بەرهەمەکان بایەخی خۆیان هەبوو. لەبەر ئەمەیە کە فەرهەنگی زاڵ تەحەمولی 

کارەکانی ئەوانی دەکرد.
دووهەم، هــەروەک توێژینەوەکانی تیۆرییەکانــی دواداگیرکاریی پێمان دەڵێن، 
بۆچوونی جیاواز لە سەر جیهان لەوانەیە مەجالی هەبێ خۆی دەربخات. بەاڵم ئەمە 
هاوکاتــە لە گەڵ تێگەیشــتنێکی هێژمۆنیکی ئەو جیهانە کــە لە ڕیگای خوێندنی 
هاوچەرخەوە جێ دەخرێ و خۆی وەک »زانیاریی عەینیی« و عەقڵی گشتی کۆمەڵگا 
دەناسێنێت. ئەو جیاوازییانە لە بۆچووندا پەیوەندی بە سیستەمی بایەخەکانەوە هەیە. 
واتە ئەو سیســتەمەی کە لە بەرامبەر ڕووداوەکان )وەک داگیرکاریی یا کۆلۆنیالیزم( 
کاردانەوە پیشــان دەدەن. بۆ وێنە، تاکەکان لەوانەیە ڕەخنە لە هەلومەرجی نالەباری 
داگیرکاریی لە ئەفریقادا بگرن، بەاڵم هێشتا تێگەیشتنێکی ڕەگەزپەرستانە لە جیهانیان 
هەبێت یان گەشــەی مێژوویی لە ڕوانگەی دوانەیی دواکەوتوو و پێشکەوتوووە لێک 

بدەنەوە.
هەر لە شــەڕی دووهەمی جیهانیی بەمالوە، زۆرێک لــە چاالکانی فەرهەنگی، 
ئەدەبی و سیاسی کورد، بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆتر لە بەرامبەر پێگەی هێژمۆنیکی 
زمان و فەرهەنگی فارســیدا وەستانەوە. پەرە ئەســتاندنی خوێندنی نوێ، ژومارەی 
خوێندکارانی کوردی لــە زانکۆکانی ئێراندا زیاد کرد. الیەنەکی گرینگی بەرخودانی 
فەرهەنگــی بریتی بوو لە بەکارهێنانی وشــیارانە یا ڕێکخــراو و ناڕیکخراوی زمانی 
کوردی لە چاالکییە فەرهەنگییەکاندا. لە ئاستی ڕێکخراوەییدا، چاالکیی فەرهەنگیی 
لە ســەرەتای دەیــەی 1٣٤٠ەوە لە الیەن خوێندکارانی کــورد لە زانکۆکان بەڕێوە 
دەچوو.1 یەکیەتی خوێندکارانی کورد بەردەوام کۆدەبوونەوە، کتیبیان باڵو دەکردەوە، 

1.  یەدێ بیگلەری، »شۆڕشی سپی و کوردستان«، وتووێژ لە گەڵ نووسەر، ٦ جوالی ٢٠1٧؛
Ali Ezzatyar, The Last Mufti of Iranian Kurdistan: Ethnic and Religious Implications in the 
Greater Middle East (New York: Palgrave, 2016), 82.
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چاالکی ســەمبولیکی وەک جەژنی نەورۆز و ســالوەگەڕی کۆماری کوردســتان لە 
مەهابادیان بەڕێوە دەبرد، یا قاموســی کوردییان دەنووسی.1 کۆبوونەوەی بەردەوام لە 
سەر ئەدەبیات و فەرهەنگی کوردی لە ماڵی حاجی ڕەحمان ئاغای مۆهتەدی لە تاران 
بەڕێوە دەچوو کە خۆی مامۆســتای بەشــی ئیالهیاتی زانکۆی تاران بوو.٢ ڕەحمان 
ئاغا وەزیرێکی پێشــۆی کۆماری کوردستان و سەر بە بنەماڵەیەکی ناسراوی مڵکدار 
بوو. ئەو کاریگەرییەکی زۆری لە ســەر ئەو نەســڵە لە خوێنــدکاران دانا. چاالکییە 
فەرهەنگییەکانــی ئەو پۆلە بەناچار سیاســیش بوون و چاالکوانــان پەیوەندییەکی 
نزیکیــان لە گەڵ بزووتنەوەی کورد لە عێراق یا لە گــەڵ ڕێکخراوە چەپەکانی ناو 
ئیران هەبوو.٣ لە ئاســتێکی جەماوەریتردا، مامۆســتایان و چاالکانی دیکە دەورێکی 
گرینگیان لە بەرخۆدانی فەرهەنگی و باڵوکردنەوەی بەرهەمە فەرهەنگییەکاندا گێڕا. 
ئەوان قازانجێکی زۆریان لە مۆســیقا و شێعری کوردی دەبرد کە هەروەها لە ڕێگای 
وێســتگە جۆربەجۆرەکانی ڕادیۆ لە ناوچە و لە ناوخۆدا بالو دەبوونەوە.٤ ئەم نەســڵە 
کەســانێکی بەرچاویان تیا هەڵکەوتبوو. ســمایلی شــەریفزادە )1٩٦٨-1٩٤٢( لەو 
خوێندکارانە بوو کە دواتر یەکێک لە ڕێبەڕانی شۆڕشــی ســاڵەکانی کۆتایی دەیەی 
1٩٦٠/1٣٤٠ بوو. ســوارەی ئیلخانیزادەی شاعیر لە رێگای بەڕێوەبردنی بەرنامەکانی 
ڕادیۆی کوردی تاران و کرماشان کە خێرا سەرنجی جەماوەری بۆ الی خۆی ڕاکێشا، 
بوە کەسێکی ناسراو لە ئەدەب و شێعری کوردیدا. ئەحمەد موفتی زادە یەکێکی دیکە 
لەو خوێندکارانە بوو کە لە نیوەی ســاڵەکانی دەیەی 1٣٥٠ ئیتر لە بەر بۆچوونێکی 
ئایینی لەوانی دیکە جیا ببوەوە و وەک کەســایەتییەکی ئایینی بە تایبەت لە شاری 
ســنە و ڕەخنەگرێکی ئاڵوگۆڕەکانی سەردەم ناسرا. کاتێک کە موفتی زادە بوە زاوای 
ڕەحمان ئاغا، ئیتر چاالکێکی ناســراوی سیاسی بوو. کاتێکیش سوارە لە ڕووداوێکی 

1. بیگلەری، وتووێژ.
٢. هەمان سەرچاوە؛ 

Ezzatyar, The Last Mufti, 82.
٣. بیگلەری، وتووێژ.

٤. رەحیم ئەمینی، »شۆڕشی سپی و کوردستان«، وتووێژ لە گەڵ نووسەر، 1٠ جوالی ٢٠1٧.
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هاتووچۆدا کۆتایی بە ژیانی هات، موفتی زادە لە ڕێگای نوتقێکی بەهەستەوە، بۆنەی 
بەخاک ســپاردنەکەی ئەو شاعیرەی سیاســی کرد.1 ئەگەرچی ئەوان دوو کەسایەتی 
جیــاواز بوون، بەاڵم هەردووکیان لە ڕێــگای ئامرازەکانی نوێی ڕادیۆ و تەلەفزیۆنەوە 
ناوبانگی خۆیان بەدەســت هێنابوو: شــاعیر لە ڕێگای بەرنامــەی تاپۆ و بوومەلێڵ؛ 
ڕەخنەگــری ئایینی لە ڕێگای بەرنامەکانی تەلەفزیۆنی ســنە لــە کاتی ڕەمەزاندا.٢ 
هاوکات، ڕادیۆی کوردیی کرماشــان لە ڕێگای بەرنامەگەلێکی وەک کاروانی شــێعر 
و مۆســیقا کە لــە کۆتایی دەیــەی 1٣٤٠دا باڵو دەبوەوە، حــەزی جەماوەریی بۆ 
ئەدەبیاتی کوردی زیاد کرد.٣ هەروەها ڕووداوگەلێکی سیاسیی وەک شۆڕشی بارزانی 
و شۆڕشی شەریف زادەـ  مۆعەینییەکان، چاالکیی فەرهەنگیی و ئەدەبیی پەرە پێدا و 
سەرنجی جەماوەرێکی زۆرتری بۆ الی زمان و فەرهەنگی کوردیی ڕادەکێشا. دەوڵەت 
بــۆ خۆی لە تاران ڕۆژنامەیەکی بە ناوی کوردســتان لە نێوان ســاڵەکانی 1٩٥٩ و 
1٩٦٣دا باڵو دەکردەوە. لە باری ناوچەییەوە، ئامانجی سەرەکیی ڕۆژنامەکە خزمەت 
بە سیاسەتەکانی دەوڵەتی پەهلەویی لە پەیوەندی لە گەڵ کێشمەکێشەکانی لە گەڵ 
دەوڵەتی عێراقدا بوو. لە باری ناوخۆییشەوە، ئەو ڕۆژنامە هەوڵی دەدا تا سەرچاوەکانی 
بالوکردنەوەی زانیاریی سەبارەت بە کورد کونتڕۆڵ بکات.٤ سەرەڕای ئەمانە، چاالکانی 
کورد لە ڕێگای باڵوکردنەوەی شێعر و وتارەوە، ئەو ڕۆژنامەیان بۆ گەشەی فەرهەنگ 
و ئەدەبــی کوردی بەکار دەبرد. ئەمە بــۆ بەرنامەکانی ڕادیۆکانیش هەربەوجۆرە بوو. 
واتە شــاعیران و خوێندکاران ڕادیۆیان بۆ ئامانجــی خۆیان )و نەک دەوڵەت( بەکار 

1. Ezzatyar, The Last Mufti, 108.
٢. بڕوانە: سوارە ئیلخانی زادە, تاپۆ و بوومەلێڵ )تهران: پانیذ, 1٣٧٩(:

https://www.kurdipedia.org/default.aspx?lng=1&q=2012061016514969014;
 Ezzatyar, The Last Mufti, 107; Marouf Cabi, “The Last Mufti of Kurdistan and Its Revision of 
Kurdish History,” Journal of Ethnic and Cultural Studies 6, no. 3 (December-2019). DOI: https://
doi.org/10.29333/ejecs/218.

٣. ئەمینی، وتووێژ.
٤. »ڕەگەزی کورد«، کوردستان، ٦ مەی 1٩٥٩؛ »دەنگ و باسی کوردستانی ئێراق«، کوردستان، ٢٤ ئۆکتۆبر 1٩٦٢. ئەم ڕۆژنامەیە 
کە لە تاران چاپ دەبوو، هەروەها لە مانگەکانی کوردیی بۆ تاریخی بالوکراوەکانی کەڵکی وەردەگرت. بۆ وێنە بۆ  ٦ مەی 1٩٥٩ 

هەروەها ٢٥ گواڵنی ٢٥٧1 و 1٥ اردیبهشت 1٣٣٨ی بەکار هێناوە.



54    بنەما مێژوویی و فکرییەکانی دوانەیی »ڕەسمی« و »مەحەللی« لە ئێرانی هاوچەرخدا 

دەبرد. وەک نموونەیەکی دیکە، ئەمیر حەســەن پوور )٢٠1٧-1٩٤٣( کە دواتر بوە 
پڕۆفێســۆری بەناوبانگ لە بواری توێژینەوە لە سەر زمان و مێژووی کورد، بەردەوام 

لە بەرنامەی تاپۆ و بوومەڵێل دا بەشداری دەکرد.1
بەمجۆرە، ســەردەمی پەهلەوی دووهەم بە سەردەمی گەشەی خوێندنی نوێ و 
بەمیدیایی کردنی فەرهەنگ دەناسرێت. ئەوانە لە گەڵ الیەنەکانی دیکەی گۆڕانکارییە 
کۆمەاڵیەتی و فکرییەکانی ئەو سەردەمە، مەجالیان بۆ گەشەی بەرخۆدانی فەرهەنگی 
کوردی دەڕەخساند. لە ڕاستیدا، ئەو بەرگرییە فەرهەنگییە هۆکارێکی گرینگیی دیکە 
بــوو بۆ ئــەوەی ڕووناکبیرانی ئێرانی لەو ســەردەمەدا جەخت  بکەنە ســەر زمان و 

فەرهەنگی »مەحەللی«.

1. بیگلەری، وتووێژ. لە دەرەوەی ئێرانیش ڕۆژنامەی کوردستان ناوبەناو لە نێوان ساڵەکانی 1٩٤٦ و 1٩٧٩ دا باڵو دەبووەوە.



کۆبەند

کــۆی گۆڕانکاریی بنەڕەتی و بێ وێنە لە ئاســتی کۆمەاڵیەتی، ئابووریی، فەرهەنگی 
و ڕاگەیانــدن  لە نێوان ســاڵەکانی دەیــەی 1٣٣٠ و 1٣٥٠، ئەو بەســتێنەیە کە 
لــە ناخیدا دوانەیی هێژمۆنیکی ڕەســمی و مەحەللی ســەری هەڵێنا. ئەو دوانەییە 
خاوەن پێشــینەیەکی درێژخایەنی فەرهەنگی و سیاسی و فکریی بوو کە ڕیشەکەی 
دەگەڕایەوە بۆ ســەرەتای سەدەی بیستەم و بە تایبەت سەرهەڵدانی دەوڵەتی نوێی 

ئێران و ڕەوتی قەوارەگرتن و جێخستنی ئەو دەوڵەتە لە باری فەرهەنگییەوە. 
هەبوونی زمانەکان و فەرهەنگەکانی دیکە لە ئێران )ســەرەڕای خاڵی هاوبەشیان 
لــە گەڵ زمــان و فەرهەنگی بەهێژمۆنی کــراو( لە الیەک، و بەرخــۆدان و خەبات 
)لــە نموونەکەی ئێمەدا( بۆ گەشــەی فەرهەنگی کوردی، لــە الیەکی دیکەوە، ئەو 
هۆکارانەی دیکەن کە نەتەوەیی بوونی زمانی فارســی بۆ ئێرانیان بەردەوام دەخستە 
ژێر پرســیارەوە. ئەمانە ئەو گوشــارانە بوون کە ڕەســمی  بوونی زمانی فارسی کردە 
بەدیلێــک. بەهەمــان ڕادە گرینگ، نوێســازیی فەرهەنگیی دەوڵــەت کە بۆچوونی 
بوومی گەرایی و بیرۆکەی فەرهەنگی پاراو بە بەڕۆژاوایی کردنی دەناساند، ڕەخنەگرانی 
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فەرهەنگی لەو بوارەدا هاندا تا لە ڕێگای جەخت کردن لە سەر زمانە مەحەللییەکان، 
بەدیلێک بۆ پاراســتنی »فەرهەنگی ئێرانی« )واتە ئەوەی زۆرتر فارسی بوو( بدۆزنەوە؛ 
لەبەرئــەوەی بە بــڕوای ئەوان، ئەوە زمــان و فەرهەنگە مەحەللییــەکان بوون کە 
دەیانتوانی ببنە لەمپەرێک لە بەرانبەر »هێرشــی فەرهەنگی ڕۆژاوا« و سەرچاوەیەک 
بــۆ بووژاندنەوەی ئــەو فەرهەنگەی وا ئەوان بە ئێرانی ناویــان دەبرد. هەموو ئەمانە 
ئاکامەکانی دوو ڕەوتی هاوکاتی نوێســازیی کۆمەاڵیەتــی ـ ئابووریی و فەرهەنگیی 
بــوون کە کارتێکردنێکی دیالکتیکییان هەبوو و کۆمەڵگای نوێی ئێرانی شــکڵ پێ 
دەدا. بەم شــێوەیە کە دەســتەواژەکانی »مەحەللی«و »ڕەســمی« دەبنە چەمک کە 
نوێنەرایەتــی دیاردەیەکی دیاریکراو دەکەن و دوو بەشــی دوانەییەکی هێژمۆنیک 
پێک دەهێنن. پێگەی هێژمۆنیکی ئەو دوانەییە لەو بیرۆکانەوە سەرچاوەیان دەگرت 
) و هێشــتا دەیگرن( کە ســەرچاوەی ڕەوابوونی ئەو زمانەی وا بە ڕەسمی دەناسرا، 
دەبــردەوە بــۆ دەوڵەمەند بوونی ئەو زمانە و پێشــینەیەکی مێژوویی درێژخایەن کە 
النیکەم لە ســەردەمی سامانییەکان لە هەزار ساڵ لەمەوبەرەوە دەستی پێ کردبوو. 
لــەو ڕەوایەتە مێژوویی و زمانییانــەدا، زمانەکانی دیکە گوایە خاوەن ئەو پێشــینە 
دەوڵەمەندە نەبوون تا ببنە زمانی پــەروەردە. تا ئەو جێگایەی دەگەڕێتەوە چەمکی 
هێژمۆنی وەک قبووڵ کردنی خۆبەخشــانەی باوەڕێک، گرینگیی باســەکە لەوەدایە 
کە ئەو بیرۆکە و ڕەوایەتانە لە دەور زمانی ڕەســمی جەماوەریی کران و بەگشتی لە 
الیەن زۆربەی کۆمەڵگاوە وەک ڕاســتیی وەرگیران. ئەو کاتەی وا زۆبەی دانیشتوانی 
ئەو واڵتە نەخوێندەوار بوون، دەسەاڵتی سیاسی و گوتاری دەسەاڵت لە بەستێنێکی 
دیاریکراودا و بە پشت بەستن بە ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن )تەلەفزیۆن و سینەما(، 
خاوەن ئەو هێزەبوون کە بتوانن رەوایەتە نەتەوییە مەزنخوازەکان جەماوەریی بکەن. 
خوێندنی نوێ )کە بە فارســی بوو( لەو ڕەوتەدا بوە الیەنێکی گرینگی سیســتەمی 

ماناکان و بایەخەکان.
بۆیە ڕەچەڵەکی دوانەیی ڕەســمی و مەحەللی لە ســەردەمی هاوچەرخدا دەبێ 
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لە بەســتێنی ئاڵوگــۆڕە فەرهەنگییــەکان و پێکدادانە فەرهەنگییــەکان لە ئێرانی 
هاوچەرخدا دەســت نیشان بکرێن. لەم بەســتێنەدایە کە هێژمۆنی فەرهەنگێک بە 
سەر فەرهەنگەکانی دیکە لەو واڵتەدا، لە ڕێگای ئەو ڕەوتانەی وا باس کران، مسۆگەر 
دەکرێ تا یەکیەتی ناسنامەیی، مێژوویی و جوگرافی ئێرانی نوێ بپارێزێت و مانایەکی 
نوێ بە ئێران ببەخشــێت. هێژمۆنی فەرهەنگی فارســی پێویستی بە خۆقایم کردنی 
دەوڵەتی نوێ، جێخستنی پەروەردە و ئەدەبیاتی نوێی دامەزراو لە سەر زمانی فارسی 

و گەشەی ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن بوو.
تا ئەو جێگای دەگەڕێتەوە بۆ هێژمۆنی و سەرکوت، بەكەڵک وەرگرتن لە نموونەی 
مــەم و زین، چاالکییەکان لە بواری فەرهەنگی کوردی لە ســەردەمی پەهلەویدا تا 
ئــەو جێگایە تەحەمول دەکران کە نەبنە هەڕەشــە بۆ پێگەی ئەوەی بە ڕەســمی 
دەناســرا و ئەرکەکەی پارێزگاریی لە »«یەکیەتی نەتەوەیی« )وحدت ملی( بوو. بۆیە 
تا ئەو جێگایــەی مەجالی گونجاندنی جۆرەکانی فەرهەنگــی جیاواز لە فەرهەنگی 
هێژمۆنیک دا هەیە، ئەو جۆرە جیاوازیانە نابنە هەڕەشــە بۆ ســەر سیســتەمی زاڵ. 
چوونکــوو، »فەرهەنگی زاڵ خــۆی دەگۆڕێ، ]بەاڵم[ نەک لــە پێکهاتەدا، بەڵکو لە 
تایبەتمەندییەکانیدا«.1 لە ڕاستیدا، لە کۆمەڵگای هاوچەرخدا، فەرهەنگی زاڵ داییمە 
پێویســتی بە گۆڕانی تایبەتمەندییەکانییەتی و لەوانەیە مەودای زۆرتر بۆ جۆرەکانی 

دیکە بڕەخسێنێت ڕێک لەبەرئەوەی بتوانێت زاڵ بمێنێتەوە.
لە ئاخردا دەبێ بڵێین کە ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن لە خزمەت یەکپارچەکردنی 
فەرهەنگیدا کاریگەر بوون. ئاکامی ئەمە هاوکات بریتی بوو لە بەنەهادینە کردنی زمان 
و فەرهەنگی فارســی وەک نۆڕم یان نەریت لە ژێر ناوی ڕەسمیدا، و پەڕاوێزخستنی 
زمــان و فەرهەنگەکانــی دیکەی وەک کــوردی لە ژێر نــاوی مەحەللیدا. بۆیە ئەو 
چەمکانــە )کە ئیتر دەســتەواژە نین و خــاوەن مانای تایبەتــن( نوێنەرایەتی هیچ 
ڕاســتییەک ناکەن. لە هەســتی گشــتیدا، یەکیــان ئاماژەیە بــە هاوچەرخ بوون، 

1. Williams, Problems in Materialism and Culture, 28.
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دەوڵەمەندبــوون و خاوەن مێژوویەکــی کۆنتر. ئەوی دیکە ئاماژەیــە بە دواکەوتوو 
و الواز و کۆن . لە پشــت ئەو دووانەییەدا هەروەها دوانەیی هاوچەرخ و ســوننەتی 
)کــە لە دژی یەک بکار دەبرێن( جێی گرتــوە. بۆیە لە فەرهەنگی »مەحەللی«دا، بۆ 
وێنە جلوبــەرگ، خواردنەکان، دابونەریتەکان و زاراوەکان )تیلەکۆیی، سەرشــیوی، 
مەنگــووڕ، گەڵواخی و هتد( دەکەونە ژێر گوشــاری دوانەیی دوو چەمکی دژبەیەک 
داتاشــراوی هاوچەرخ و ســوننەتییەوە. دوانەیی ڕەسمی و مەحەللی هەم سروشتی 
یەکپارچەکردنی فەرهەنگیی خۆی و هەم ئاکامی پەڕاوێزخەرەوەی بۆ فەرهەنگەکانی 
دیکە بەتەواوەتی دادەپۆشێت. وەک نموونەیەک بۆ ئەمە، ئامرازەکانی نوێی ڕاگەیاندن 
بوونــە خولقێنەری ڕەزایەتی فەرهەنگیی لە ڕێگای کردنی زمانی فارســی بە زمانی 
باو )عادی( بۆ ڕاگەیاندن، ئامرازی باوی پەروەردە کە زەمانەتی گەشەی کۆمەاڵیەتی 
و ئابووریی تاکی دەکرد، و هەروەها ڕێگایەکی باو بۆ بەدەســت هێنانی ســەرمایەی 
جۆربەجــۆری فەرهەنگی. هەمــوو ئەمانە بە زیانی فەرهەنگەکانــی دیکە لە ئێراندا 

ڕوویان دەدا.
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