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نشســت تخصصــی ایــن شــماره از فصلنامــه نقــد کتــاب علــوم انســانی بــه ســیاق دیگــر مقــاالت 
ایــن شــماره بــه موضــوع مطالعــات بین رشــته ای اختصــاص دارد. در ایــن نشســت کتــاب کردهــا 
ــا حضــور پروفســور گارنیــک آســاتوریان  و خاســتگاه آن هــا؛ روش شناســی مطالعــات کــردی ب
)نویســندۀ اثــر( معرفــی و از ســوی اســتاد کاوه بیــات )کارشــناس و منتقــد( و دکتــر احســان 
هوشــمند )کارشــناس و منتقــد( بررســی، ارزیابــی و نقــد شده اســت. در ایــن نشســت همچنیــن 
ــات  ــاد مطالع ــر بنی ــینی )مدی ــیدمهدی حس ــر س ــاب( و دکت ــر کت ــن )ناش ــان متی ــای پیم آق
قفقــاز( حضــور داشــتند. در ابتــدای ایــن نشســت اســتاد کاوه بیــات متــن مقالــة خــود را ایــراد 
فرمودنــد و پــس از ایشــان دکتــر احســان هوشــمند بــه بررســی و ارزیابــی ایــن اثــر پرداختنــد 
و در انتهــا پروفســور آســاتوریان بــه ســؤاالت مطــرح شــده در قســمت های قبلــی پاســخ دادنــد. 

ــردی را  ــات ک ــی مطالع ــا؛ روش شناس ــتگاه آن ه ــا و خاس ــاب کرده ــات: کت کاوه بی
می تــوان حاصــل تأمــالت، مالحظــات و نگرانی هــای یکــی از اســاتید صاحب نظــر 
ایــن حــوزه دانســت کــه ده هــا ســال اســت موضــوع کــرد و کردســتان را به طــور کلــی 
ــردی  ــگ ک ــای روان شناســی و فرهن ــب مشــخص تر آن را در زمینه ه ــاره ای از جوان و پ
ــار  ــتی در پیش گفت ــه به درس ــه ک ــت. همان گون ــال کرده اس ــی دنب ــورت تخصص به ص
ــم  ــر ترجمــة فارســی ایــن رســاله آمده اســت: »ایــن اغــراق نیســت اگــر بگوی ــف ب مؤل

کــه ایــن اثــر خالصــة یــک کتــاب چندجلــدی قطــور اســت«.
فروپاشــی مجموعــه ای از چنــد امپراطــوری گســترده در چنــد مرحلــه از مقطــع 
دوران ســاز پایــان جنــگ اول جهانــی کــه بــه فروپاشــی امپراطوری هــای هابســبورگ 
و عثمانــی به صــورت قطعــی و نهایــی منجــر شــد تــا فروپاشــی امپراطــوری روســیه 
ــه ای  ــتی مجموع ــای ناسیونالیس ــر تالش ه ــه را ب ــه، عرص ــع و مرحل ــد مقط در چن
ــط در  ــه فق ــود ک ــا گش ــن امپراطوری ه ــده از ای ــای مان ــر ج ــل ب ــوام و مل از اق
ــوز  ــی هن ــده از عثمان ــای مان ــوزۀ برج ــی در ح ــران یعن ــی ای ــمت های غرب قس

نشست تاریخ نگاری غیرایدئولوژیک کردها
بررسی و نقد کتاب کردها و خاستگاه آن ها؛ روش شناسی مطالعات کردی
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تبعــات و شــگفتی های آن در جریــان هســت و به هیچ وجــه روشــن نیســت کــه در 
نهایــت چــه شــکلی به خــود خواهــد گرفــت. موضــوع کــرد و کردســتان نیــز یکــی 
از مضامیــن و مباحــث پــر پیچ وخــم ایــن حــوزه اســت کــه بازتــاب جوانبــی چنــد 
از وجــوه فرهنگــی و تاریخــی آن، موضــوع اصلــی رســاله و ایــن نشســت اســت. در 
ــخ تحــوالت کــردی را  ــار تحــوالت سیاســی، جنگ هــا و شــورش هایی کــه تاری کن
در ایــن 150 ســال تشــکیل می دهــد از نوعــی تــالش و تکاپــوی تحقیقاتــی بــرای 
ــت  ــراغ گرف ــوان س ــی آن می ت ــی و فرهنگ ــة تاریخ ــده و زمین ــن پدی ــناخت ای ش
ــت  ــده داش ــر عه ــرب ب ــی در غ ــش شرق شناس ــی آن را دان ــار اصل ــاز ب ــه در آغ ک
ــی و  ــگان فرهنگ ــی از نخب ــان بخش های ــه در می ــه و توج ــاب آن عالق و آن گاه بازت
سیاســی کــرد و ســپس نقطــة ارتقــاء ایــن دو جریــان در مجموعــه تالش هایــی کــه 
بــرای شــکل دادن بــه یــک هویــت ملــی از دل ایــن هویت هــای قومــی و ایلــی بــروز 
ــری  ــة تصوی ــن ارائ ــا« ضم ــتگاه آن ه ــا و خواس ــز »کرده ــالة ُمعج ــت. رس یافته اس
کلــی از اصــل موضــوع کیســتی و چیســتی کــرد و کردســتان از لحــاظ جغرافیایــی، 
ــو  ــالش و تکاپ ــی آن ت ــواری های علم ــا، از دش ــب و زبان ه ــی، مذاه ــینة قوم پیش
ــری به دســت می دهــد. در واقــع اهمیــت اصلــی ایــن رســاله در تأکیــد  نیــز تصوی
بیــش از پیــش نویســنده بــر ضــرورت حفــظ موازیــن علمــی در این گونــه تحقیقــات 

ــه رأی. ــاب از تفســیر ب نهفته اســت و اجتن
از یــک منظــر همدالنــه بــا کــرد و کردســتان شــاید بتــوان گفــت چه بســا در ایــن 
همــه دقــت و موشــکافی و متــه بــه خشــخاش گذاشــتن ها بــه کــرد و کردســتان ســخت 
گرفتــه شده اســت؛ و ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه کــدام قــوم و مللــی را می تــوان 
ــت  ــک هوی ــه ی ــرای شــکل دادن ب ــالش خــود ب ــه در خــالل ســعی و ت ــرد ک ســراغ ک
ــهل انگاری  ــی و س ــر بی دقت ــین از س ــای پیش ــا هویت ه ــت ی ــد از دل هوی ــی جدی مل

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 h

sb
r.

fa
sl

na
m

eh
.o

rg
 o

n 
20

23
-0

5-
22

 ]
 

                               2 / 6

http://hsbr.faslnameh.org/article-1-138-en.html


350181

سال دوم، شماره 6
تابستان 1398

نشست تاریخ نگاری غیرایدئولوژیک کردها

صحبــت بی اســاس نکــرده باشــد. امــا نکتــة تعیین کننــده در ایــن بحــث تناســب بیــن 
کار علمــی و کار غیرعلمــی اســت و ضــرورت بی چــون و چــرای ســنگینی کفــة علــم و 
ــی  ــرای مثــال نادیده انگاشــتن تفاوت هــای زبان ــر شــبه علــم و تفنــن اســت. ب دانــش ب
ــا و  ــون یزیدی ه ــی چ ــردن اقوام ــرک تلقی ک ــر ت ــرار ب ــا و اص ــود کرده ــان خ در می
ــر وضعیــت  ــد ب ــک می توان ــد هری ــاً خــود را کــرد نمی دانن ــک کــه لزوم ــر و ل ــا، ل زازه

ــه آن نیســت. دشــواری های همینــک دشــوار کردهــا بیفزایــد کــه اصــاًل نیــازی ب
زبــان رســالة دکتــر آســاتوریان زبــان علــم اســت و طبعــاً نقــد پــاره ای از دقایــق ایــن 
ــک  ــتلزم ی ــده اند مس ــرح ش ــناختی مط ــر زبان ش ــه از منظ ــی ک ــژه آن های ــث به وی بح
دانــش تخصصــی اســت؛ امــا اهمیــت آن حتــی بــرای آن هایــی کــه این گونــه مباحــث 
ــکات  ــی از ن ــت. یک ــن اس ــح و روش ــاده صری ــد فوق الع ــال کردن ــی دنب ــر کل را از منظ
ــن  ــد بســیاری از مســلمات ای ــه آن اشــاره شــده و مانن ــن بررســی ب مهمــی کــه در ای
ــه  ــه آشــوب و شــورش عشــایری ب ــرار گرفته اســت تعریــف هرگون حــوزه مــورد نقــد ق
»جلوه هایــی از جنبــش ملــی آزادی بخــش کردهــا علیــه ســرکوبگران تــرک و ایرانــی« 
ــه  ــال دادن ب ــوروی در پروب ــگاری ش ــش تاریخ ن ــه نق ــتی ب ــه نویســنده به درس اســت ک
ــاتوریان  ــر آس ــتة دکت ــه نوش ــه ب ــی ک ــت، نگاه ــد کرده اس ــی تأکی ــگاه غیرعلم ــن ن ای
ــرون از کمــپ  ــی بی ــا اقلیت هــای قوم ــوع خشــونت در رابطــه ب ــر ن ــد: »ه ــه می گوی ک
سوسیالیســتی را به عنــوان یــک شــورش ملــی بســیار مهــم علیــه اکثریــت حاکــم درنظــر 
ــع و  ــن منب ــان رفت ــم از می ــات آن به رغ ــفانه تبع ــه متأس ــی ک ــوع نگاه ــت«. ن می گرف
ــه مجمــوع  ــه دارد و ب ــر شــوروی کمــاکان ادام ــی آن یعنــی اتحــاد جماهی مأخــذ اصل
ــی  ــای تاریخ ــه واقعیت ه ــی ب ــه ربط ــت ک ــدان داده اس ــی می ــای قوم تاریخ پردازی ه
ــک  ــه ی ــدرن ب ــل م ــا قب ــع م ــذر از جوام ــای گ ــه تعارض ه ــه ب ــی آن ک ــش اصل و تن
ــدارد.  ــوط می شــود ن ــی و عشــایری مرب ــن ســاختارهای ایل ــان رفت ــر و از می دورۀ دیگ
ــن  ــاتوریان در ای ــر آس ــای دکت ــه آق ــه پرســش هایی ک ــوان مجموع ــا می ت ــم آی نمی دان
حــوزه مطــرح کرده انــد ســخت گیرانه توصیــف کــرد یــا خیــر؛ امــا اگــر به گونــه ای کــه 
شایســته و بایســته اســت، جــدی گرفتــه شــود و از آن هــا اســتقبال شــود، هــم از لحــاظ 
منافــع درازمــدت کــرد و کردســتان کارســاز و ســازنده اســت، هــم از لحــاظ مصالــح کل 
منطقــه ای کــه در ادامــة تبعــات بــر جــای مانــده از فروپاشــی نظــم کهــن امپراطوری هــا، 
ــتی  ــد. فرادس ــدا کنن ــر پی ــا یکدیگ ــتی را ب ــل وهمزیس ــی راه تعام ــد به نوع ــروزه بای ام
ــود. ــان علــم و حکمروایــی عقــل ســلیم قطعــاً زمینه ســاز چنیــن تعاملــی خواهــد ب زب

احســان هوشــمند: بــه نــام خــدا. خیلــی مفتخــرم در خدمــت ســروران و اســتادان 
بزرگــم، اســتاد آســاتوریان، اســتاد کاوه بیــات و ســایر عزیــزان هســتم و از تمــام حضــار 
ــای  ــراوان آق ــات ف ــطة زحم ــم به واس ــدا الزم می بین ــم. در ابت ــکر می کن ــرم تش محت
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دکتــر آســاتوریان در حوزه هــای مختلــف ایران شناســی از ایشــان تشــکر کنــم و بگویــم 
جامعــة ایــران بــه ایشــان وام دار اســت.

قبــل از این کــه در مــورد کتــاب صحبــت کنــم، ابتــدا فکــر می کنــم توضیــح ایــن 
نکتــه بســیار ضــروری اســت کــه ایــن کتــاب بســیار بااهمیــت را بایســتی بــر مبنــای 
ــه  ــران و در مجموع ــا ای ــاط ب ــاتوریان در ارتب ــر آس ــای دکت ــة آق ــگاه و نظری ــوع ن ن
ــه  ــزان مســتحضر هســتند ک ــم. عزی ــرار بدهی ــه ق ــورد توج ــات ایران شناســی م مطالع
ــک شــاخة  ــوان ی ــا به عن ــر دنی ــش ایران شناســی در بســیاری از دانشــگاه های معتب دان
مطالعاتــی منظــم از یــک دانــش کــه کار آن مطالعــة ابعــاد مختلــف حیــات اجتماعــی 
ــروز در  ــه ام ــا ب ــتة دور ت ــده و از گذش ــعب ش ــت منش ــا اس ــا ایرانی ه ــی م و فرهنگ
ــد. ــرار می ده ــه ق ــورد مطالع ــگ و... را م ــات، فرهن ــخ، ادبی ــف، تاری ــای مختل حوزه ه

مطالعــات کردشناســی از ابتــدای تولــدش در بســیاری از مراکــز علمــی دنیــا، قاعدتــأ 
ــزی و  ــادروان مکن ــد ش ــتادانی مانن ــوی اس ــان از س ــگاه دانش بنی ــوع ن ــک ن ــوان ی به عن
اســتاد آســاتوریان مــورد توجــه قــرار گرفته اســت. البتــه به واســطة مطالعــات ایدئولوژیــک 
ــازه از  ــت ت ــی روای ــی چــون دوران ســیطرۀ شــوروی کمونیســتی، شــاهد نوع در دوره های
ــی  ــرد بزرگان ــه در رویک ــن اســت ک ــرد در ای ــن دو رویک ــاوت ای کردشناســی هســتیم. تف
ــی آن  ــتر تاریخ ــی و بس ــتر ایران ــرد« را در بس ــاتوریان، »ک ــور آس ــاب پروفس ــون جن چ
مطالعــه می کننــد، در حالی کــه مــا شــاهد هســتیم گروهــی دیگــر بــا انگیزه هــای 
ــی آن مــورد توجــه  ــی و تمدن متفــاوت »کــرد« را جــدا از بســتر تاریخــی، فرهنگــی، زبان
قــرار دادنــد. کتــاب کردهــا و خاســتگاه آن هــا هــم از ایــن منظــر مــورد اهمیــت اســت و در 

ــت. ــرار گرفته اس ــه ق ــورد توج ــی م ــن ویژگ ــف آن، ای ــای مختل بخش ه
ــه مســئله اقــوام و  ــة اســتاد آســاتوریان، توجــه ب نکتــة دوم از منظــر مبنــای نظری
قومیــت در ایــران اســت. به واســطة نوجــوان بــودن مطالعــات قومــی در ایــران، به غلــط 
برخــی مفاهیــم وارد ادبیــات سیاســی و علمــی شــده و پــس از آن نیــز حتــی مراکــز 
دانشــگاهی نیــز از آن هــا اســتفاده کرده انــد. از ایــن منظــر تفــاوت دکتــر آســاتوریان بــا 
ــر دانــش بســیار  بســیاری از کردشناســان و ایران شناســان در ایــن اســت کــه افــزون ب
گســترده در حــوزۀ مطالعــات ایرانــی، آشــنایی بــا اُمهــات مکتــوب منابــع ایران شناســی 

نیــز دارنــد.
ــاده،  ــات دور افت ــدان هســتند، اهــل ســفر هســتند، بســیار از ده ایشــان اهــل می
بســیاری از شــخصیت ها را رفته انــد، دیده انــد و بــا ایشــان گفت وگــو کرده انــد؛ 
ــی در بســیاری  ــن ویژگ ــه ای ــد، در حالی ک ــردی را می دانن ــان ک ــد زب کردســتان رفته ان

ــود.  ــاهده نمی ش ــان، مش ــرقین و کردشناس از مستش
ــا ایــران، قومیــت یــک اصطــالح شــرطی  در ایــن کتــاب می خوانیــم: »در رابطــه ب
ــدارد،  ــام وجــود ن ــه مفهــوم ع ــن کشــور قومیــت ب ــده در ای ــه نظــر بن اســت. چــون ب
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نشست تاریخ نگاری غیرایدئولوژیک کردها

هرچنــد می دانــم غالبــاً ایــران را کشــوری کثیراالقــوام می پندارنــد و ایــن گفتــة بنــده 
ــران تنــوع  ــه رو شــود. مــن معتقــدم در ای ــا انتقــاد برخــی محافــل روب ممکــن اســت ب
ــی  ــوارد گوناگون ــتر م ــی، در بیش ــی زبان ــا گوناگون ــا ب ــه م ــدارد، بلک ــود ن ــی وج قوم
گویشــی و خرده فرهنگ هــای بومــی مواجــه هســتیم. قومیــت بــر چنــد اصــل بنیادیــن 
ــژادی و حافظــة تاریخــی مشــترک. دوم گســترۀ  اســتوار هســت؛ نخســت خاســتگاه ن
ــه چــه  جغرافیایــی ویــژه؛ یعنــی ایــن قــوم از کجــا آمــده و از نظــر تاریخــی متعلــق ب
ســرزمینی هســتند. ســوم زبــان مشــترک. چهارمیــن فاکتــور کــه از همــه مهم تــر اســت 
ــیار  ــده ای بس ــه دارد پدی ــی ک ــود اهمیت ــا وج ــت و ب ــی اس ــت قوم ــی و هوی خودآگاه
نوســان پذیر اســت کــه بســته بــه یکــی از عوامــل گفتــه شــده ممکــن اســت شــدت و 
ضعــف پیــدا کنــد.« بــه این ترتیــب می توانیــم بگوییــم از منظــر جنــاب آســاتوریان در 
مطالعــات قومــی و به تبــع آن کردشناســی ســرزمین، زبــان و فرهنــگ جنبــة زیربنایــی 
و هویــت جنبــة روبنایــی دارنــد. بــر ایــن مبنــا دکتــر آســاتوریان همــواره تالش داشــتند 
کــه بگوینــد در جامعــة ایــران اساســاً قومیــت بــه آن معنایــی کــه مــا در دورۀ اســالمی 
ــی  ــم ایشــان مدع ــرض کن ــر ع ــود نداشته اســت. دقیق ت ــاهد هســتیم وج ــروزه ش و ام
هســتند آن چــه کــه مــا گروه هــای زبانــی و قومــی در ایــران امــروز می شناســیم تمامــاً 
ــران پیــش از  ــران اســالمی اســت و در ای متولدشــدۀ تحــوالت اجتماعــی و تاریخــی ای
ــوده  ــروز از آن ســخن می گوییــم خبــری نب ــن گونه گونگــی کــه ام اســالم اساســاً از ای
و مطالعــات زبان شناســی بســیار مســتحکمی پشــت ایــن بیــان و دعــوی مهــم جنــاب 

آقــای دکتــر آســاتوریان وجــود دارد.
اصــول موضوعــة مطالعــات جنــاب آســاتوریان را کــه اگــر از مــوارد فــوق ندانیــم، 
ــی  ــات فرهنگ ــه تنوع ــوط ب ــی و تاریخــی و مرب ــات فرهنگ ــار مطالع ــة آث درک بقی
ــا ایــن آثــار ارتبــاط  ایــن حــوزه کمــی دشــوار می شــود و شــاید نتــوان دقیق تــر ب

برقــرار کــرد.
ــندگان  ــگران و نویس ــن پژوهش ــی از مهم تری ــروز یک ــاً ام ــاتوریان قطع ــاب آس جن
ــا  مطالعــات در حــوزۀ کردهــا هســتند. آن چنــان کــه اگــر بگوییــم مطالعــات کــردی ب
شــرف نامه آغــاز شــده و در دورانــی بــا منابــع محــدود شــادروان اســتاد رشــید یاســمی 
ــن  ــن و منحصربه فردتری ــی از مهم تری ــاً یک ــروز قاعدت ــت؛ ام ــیده اس ــا رس ــت م به دس
ــی و  ــی، اساس ــات مبنای ــه مطالع ــه ب ــا توج ــا ب ــناس در دنی ــروز کردش ــمندان ام دانش
ریشــه ای بــا بهره گرفتــن از زبان شناســی، تاریــخ و مطالعــات فرهنگــی بی گمــان 

پرفســور آســاتوریان هســتند.

ــد، مــن  ــه دوســتانی کــه این جــا حضــور دارن ــا عــرض درود ب اســتاد آســاتوریان: ب
می خواســتم اول از همــه تشــکر کنــم کــه وقــت خودشــان را امــروز بــه مــا اختصــاص 
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نقد  شفاهی

دادنــد.؛و قبــل از همــه از دکتــر متیــن و خانــم دکتــر ابراهیمــی کــه زحمــت ترجمــه و 
چــاپ ایــن کتــاب را کشــیدند و بنــده را نیــز بــرای همــکاری در ویرایــش کتــاب تشــویق 
ــد مــن هــوس  ــد، چراکــه ویرایــش بســیار مهــم اســت. اگــر ایــن دوســتان نبودن کردن

ترجمــة کتــاب را نداشــتم. 
در زمانــی کــه دانشــجوی دکتــری در ســن پترزبورگ بــودم، اولیــن موضــوع 
مطالعاتــی کــه توجــه مــن بــه آن جلــب شــد ایــن بــود کــه چــرا در چارچوب رشــته های 
ــته  ــی و... رش ــی، یهودشناس ــی، عرب شناس ــل سام شناس ــی، مث ــات شرق شناس مطالع
مطالعاتــی »ایران شناســی« هــم وجــود دارد؟! مثــاًل ایران شناســی قبــل از اســالم و بعــد 
از اســالم و دوران جدیــد و... در ایــن میــان کردشناســی نیــز وجــود دارد؛ مثــل این کــه 
کردهــا اصــاًل ایرانــی نیســتند و کردشناســی رشــتة مجزایــی اســت و ایــن بــرای مــن 
موجــب تعجــب بــود! بــه چــه دلیــل و اســتنادی، کردهــا از اقــوام و گروه هــای بومــی و 
زبانــی ایــران مجــزا شــدند؟ به بیــان دیگــر بــا آن کــه گروه هــای قومــی فرهنگــی چــون 
طبــری و طبرســتان به لحــاظ قدمــت، دیرپاتــر هســتند، ولــی هیــچ گاه طبری شناســی 
ــران  ــته های ای ــت زده ترین رش ــی از سیاس ــرا یک ــت. چ ــدا نشده اس ــی ج و گیلک شناس

شناســی، کردشناســی اســت؟
مــن مقالــه ای بلنــد نوشــتم کــه مبــدل بــه ایــن کتــاب شــد و به همــت دوســتان بــه 
زبــان فارســی آراســته شــد. در ایــن کتــاب بیــان می شــود کــه قــوم کــرد یکــی از اقــوام 
ــدۀ ایرانــی هســت و متأســفانه به واســطة ایران زدایــی مصنوعــی  بســیار شایســته و ارزن
ــه خــود را دارد از دســت می دهــد.  ــاور ب کــه در ایــن حــوزه تزریــق شده اســت، ایــن ب
ــی  ــه روش شناس ــه به مثاب ــک توصی ــد ی ــن رون ــا ای ــه ب ــرای مقابل ــاب ب ــن کت در ای
ــدد و آن  ــه کار می بن ــر آن را ب ــن اث ــات کردشناســی مطــرح می شــود و خــود ای مطالع
ــه زبان شناســی تطبیقــی اســت. زبان شناســی تطبیقــی کــه مهم تریــن رشــته  توجــه ب
ــک  ــد ی ــت می توان ــی اس ــی ـ فرهنگ ــائل تاریخ ــی و مس ــی، ادبیات شناس در قوم شناس

تصویــر واقعــی از مســئلة قومــی ایــران به دســت بدهــد.
بــاز تأکیــد می کنــم همانطــور کــه اســتاد هوشــمند فرمودنــد واقعــاً نظــر مــن ایــن 
اســت کــه مــا گوناگونــی قومــی در ایــران نداریــم، فقــط گوناگونــی لهجــه ای، زبانــی و 
منطقــه ای داریــم؛ ایــران یــک پدیــدۀ قومــی اســت و امیدواریــم ایــن پدیــده همــواره 
مســتحکم باشــد و در آینــده به عنــوان الگــوی یــک کشــور متحــد در منطقــه و جهــان 
ــوان  ــران به عن ــری ای ــه موضع گی ــم ک ــا می بینی ــروزه م ــد. ام ــان کن ــودش را نمای خ
یــک ابرقــدرت منطقــه ای، بــرای مــا ارمنی هــا و ســاکنان ارمنســتان )و اصــول کســانی 
کــه پای بنــد ثبــات منطقــه ای هســتند( بســیار مهــم اســت و اســتحکام ایــران یکــی از 

ــون. ــی ممن ــا اســت. خیل اولویت ه
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