
 

1 
 

 

  آنی ثروت و شهوتبرای کسب شهرت،  دست و پا زدن...: هنری و  ادبی، فرهنگی،، لُمپنیسم زبانی

  دکتر مهدی سجادی

/ گورانی... پاسداشت زبان، ادبیات، فرهنگ، هنر و خدمت و در راستا و ادامۀ بررسی و نقد عملکرد مدعیان 

شود که خودشان نقد عملکرد این افراد پرداخته میهورامی در دوران ما، در این جستار دگربار به بررسی و 

 . گویندها میبه خودشان پژوهشگر، خدمتگزار و پاسدار این عرصه

شمالی های ایرانی غربیاز زبان (دشونیز خوانده می... و  ماچو/ شهرزوری/ پهلوی/ زازایی که ) ورامیه/ گورانی

برخالف این زبان . شودعراق و ترکیه به آن تکلم میهایی از سه کشور ایران، در بخشاکنون هماست که 

شود بلکه یک زبان مستقل ای از آن چیزی نیست که به اشتباه کردی گفته میتصور عامه، نه تنها شاخه

است که متأسفانه به دالیلی که در اینجا مجال ... ایرانی با پیشینه و تاریخ غنی ادبی، فرهنگی، هنری و 

آن  ،که مصداق واقعی آن امروز) بخشی از یک دیگریبه عنوان تالش شده است ت، پرداختن به آنها نیس

، خودخواهی از راه جعل/ تمامیتشوونیستی و با ویژگی  و مزدورانش شودگفته می کردچیزی است که 

نه تنها به  هورامی/ زبانوران گورانی. شودو به نام و در راستای منافع آن معرفی و مصادره  (...، سرقت و تقلب

بخش و زیرمجموعۀ از هیچ نظری اساساً مستقل و متمایزند و  به لحاظ قومی نیز اند بلکهلحاظ زبانی مستقل

به گواهی تاریخ، اگر قرار باشد به . نددانند، نیستآن چیز و نام موهومی که امروزه آن را بخشی از آن می

است  هورامی/ ای از گورانیجهت بخشی و زیرمجموعهای قائل باشیم، آن موهوم از هر مجموعه و زیرمجموعه

شناختی بر اساس همۀ شواهد تاریخی و زبان. است هورام/ زاده، وامدار و برآمده از گوراناز هر لحاظ  و از قضا

شود، اساساً دو گروه بیشتر، متمایز هم در آن جایی که امروزه به اشتباه کردستان نامیده می ،معتبر و علمی

اند ها که ساکنان اصلی و اولیه بودههورام/ نخست گوران: اند و ندارندزبانی و هم قومی، وجود نداشتهبه لحاظ 

تمام کسانی که امروزه به اشتباه . اندکه بعدها به این سرزمین وارد شده( کردها)های شمال و دوم کرمانج

اند که بعدها و هورام/ م قومی گورانحاظ زبانی و ه، در واقع هم به لشوندکرد مرکزی و جنوبی خوانده می

به دستور و توصیۀ استعمارگران از جمله بریتانیا و امروزه  ،به بعد 9191از سال به صورت رسمی ویژه به

به . اندبه تدریج دچار تغییر زبان و هویت گشته مایههای دونو استفادۀ ابزاری از به اصطالح خودی آمریکا

ترین حامل مهم اگرچهچرا که زبان  است نه کرد هورام/ ی آنها گورانهویت واقععبارت دیگر، قشر زیرین و 

/ نشان امروزه دیگر نه گورانخودخواها/ تمامیتها و شوونیستهرچند که  هویت است اما تنها حامل نیست

 .اند و نه کردهورام
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ی نخستین بار ، برا"9481/ ایدئولوژی آلمانی"فردریش انگلس در اثر مشترک خود با عنوان کارل مارکس و 

آنها این اصطالح را . سخن به میان آوردند "lumpenproletariat/ لومپن پرولتاریا"از اصطالحی به نام 

ای از جامعه وضع کردند و به کار بردند که همانند بورژوازی و پرولتاریا، مولد نیستند و طبقهبرای خرده

گری، گدایی و غیره تولیدی مانند کالهبرداری، داللی و واسطه های غیرنقشی در تولید ندارند بلکه از شیوه

اند خوار بورژوازی و اشرافیتکه این گروه همواره وابسته و ریزه از آن جا ،به باور مارکس. کنندامرار معاش می

/ لمپن"شدۀ های اخیر به صورت کوتاهاین اصطالح در دهه. اندو در خدمت آن هستند، ضد انقالبی

,lumpen ..." گسترش معنایی پیدا نموده است و  ز جمله انگلیسی و فارسی شده است،ها اوارد دیگر زبان

 . تواند کاربرد داشته باشدهای دیگری کاربرد یافته است یا میدر زمینه

... ادبیات، هنر و ای با ادعای خدمت به زبان، فرهنگ، از دو دهۀ گذشته تاکنون عدهدست کم مشخصاً 

-این افراد آنگونه که از به. انددر راستای پاسداشت و ماندگاری آن به زعم خود، سر برآورده هورامی /گورانی

اصطالح کارها و سخنانشان پیداست، کمترین سواد در معنای آگاهی و اطالعات علمی و منطقی در زمینۀ 

تنها تخصصی ندارند بلکه آنچه را ای که ادعای خدمت به آن را دارند، نه کدام در زمینههیچ. مورد نظر ندارند

بنیان، سطحی و غایت سست، بیبه از این رو، استوار نیست و یبر هیچ بنیان علمی و درست ،گویندهم که می

ی و علمی های گروهی و منابع غیر دانشگاهسطح سواد، آگاهی و معلومات آنها از سطح رسانه. آبکی است

کدام از آنها زبان مادری خود را بلد نیستند زیرا همواره در معرض هیچ. رودفراتر نمی هورام/ دیگری گوران

شناسانند و تمام آنچه را که ادعا شناسند و میاند که خود را با آن میگونۀ زبانی هویت مجعولی قرار داشته

امر عامل عدم همین . ندارد هورامی/  ربطی به زبان گورانیاند، اصوالًاند و نوشتهکنند به این زبان گفتهمی

با آن ابراز وجود  و ه هویت واقعی و مستقل خود باشنداعتماد به نفس در آنها شده است که نتوانند قائل ب

-میبه عذرهای بدتر از گناه و فرافکنی متوسل  ،یشانکنند و برای رفتارهامیمدام خود را سانسور  .نمایند

در جایی گرد هم آیند یا مخاطبشان او باشد،  هورام /نها یک نفر از دیگری گوراناگر همۀ آنها با ت .شوند

دهند کدام حاضر نیستند و به خود اجازه نمیاز همۀ آنها بیشتر است زیرا هیچ ،ارزش آن یک نفر از دیگری

این افراد . زبان خود صحبت کنند، بنویسند و بخوانند به ،برای نمونه ،با هویت واقعی خود ظاهر شوند یعنی

، برای خود عنوان پژوهشگر، خدمتگزار و پاسدار «گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی خود»به مصداق 

زنان آن را یدک و نفس اندو به سرقت برده اندرا جعل نموده هورامی/ گورانی... دبیات، هنر و زبان، فرهنگ، ا

که به آن تکیه دهند تا عطش ابراز وجود خویش  ها وجود نداردتر از این عرصهکشند گویی دیواری باریکمی

شهوت و ثروت آنها حول مثلث شهرت، همانگونه که بارها گفته شده است، فلسفۀ وجودی . را سیراب نمایند

یانی دیگر، ادعای کاذب و به ب. و زاییدۀ آن است استوار تساچرخیده است که اصوالً بر ستون بحران هویت 

در واقع وابسته و منوط به  ،این افراد "هورامی/ اسداشت و ماندگاری گورانیپ خدمت و تالش برای"دروغین 
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وجود و برآورده شدن هر سه یا دست کم یکی از اضالع مثلث یادشده است و آن ادعا تنها و تنها پوششی 

ای ساده و دم دستی اگر بخواهیم نماد و نشانه. وار استتسابرای توجیه این مثلث و ستونی است که بر آن 

است چرا که عموماً خود را با این « هورام/ کرد گوران»برای شناخت این افراد ارائه دهیم، این نماد و نشانه، 

ترین بینانهترین نوآوری و خالقیت ناتوانند و کارشان در خوشآنها از کم. شناسانندشناسند و میمیعنوان 

 هورامی/ گورانی... هنری و  های زبانی، فرهنگی، ادبی،ویژگی توجه به بدونپیست کپی حالت، نشخوار و

بنابراین، سرقت، جعل، تقلب، تزویر، . یعنی مولد نیستند و نقشی در تولید به معنای واقعی کلمه ندارند است

 هاییبه عنوان نمونه، مفاهیم و ایده. کالهبرداری، داللی و گدایی در میان آنها امری عادی و بدون قبح است

 هستیم هاپی عملی کردن آندر برای نخستین بار  ارو نوشت اررا که ما سالهاست از هر راهی از جمله گفت

معرفی گونۀ زبانی هورام، / ویژه در مواجهه با دیگری گورانهمانند استفاده از زبان مادری در همه جا به

وجود با هویت واقعی و  ابرازاز به اصطالح زبان دیگری، ای خویش به عنوان زبانی مستقل نه گویش یا لهجه

خواهند با تشکیل کمپین برند و گویا میکم دارند به اهمیت آنها پی می، آنها امروزه کم...و  مستقل خود

هرچند در واقع کلیت شوند مالها میحتی و در این زمینه دست به دامان  طرح آنها را به خود نسبت دهند

-وسیله را توجیه می (مثلث و ستون آن) این است که هدف ،اما برای آنها آنچه مهم است قبول ندارند آنها را

، شدیدترین برای نخستین بار ها از جانب مااتفاقاً جا دارد اشاره شود هنگام طرح این مفاهیم و ایده .کند

در های ما از جانب آنها یم و ایدهبدون شک طرح مفاه. شدها و تهدیدها از سوی این گروه ها، توهینمخالفت

خود و  در راستای پیشگیری از افشای ماهیت و هویت کاذب و جعلی به دستور اربابشاناین برهه از زمان 

اما زهی خیال  اند و ندارندهیچگاه اهلیت چنین کارهایی را نداشتهآنها است زیرا  آنو براندازی  مزدورانش

-کند، همانگونه که بارها گفتهگرو گذاشتن هویت واقعی و مستقل ما را توجیه نمی ،باطل چرا که هیچ کاری

. نیستند اند ونبوده و اساساً اهل تغییر و انقالب دانند که نقطۀ آغاز هر تغییری، تغییر خود استآنها نمی. ایم

تکریم نیست در حالی که انجام وظیفه است و انجام وظیفه نیز نیازمند تشکر و کار فرهنگی به طور کلی 

 ویشاز ابراز وجود با هویت واقعی خ .برای این افراد به غایت مهم است زیرا آنها در پی انجام وظیفه نیستند

زنند بلکه بیزارند چرا که نه توانایی و که هویتی مستقل و جدا است، نه تنها سر باز می (هورامی/ گورانی)

و لذا بردگی هویتی در آنها نهادینه گشته  دهدۀ این کار را به آنها میسواد آن را دارند و نه اربابشان اجاز

داری در این کشور حکایت آنها یادآور داستان بردگان آمریکا در زمان رواج برده. انداست و به آن خو گرفته

بعدها از وی . گروهی مخفی برای فراری دادن آنها راه انداخته بود "هاریت"پوستی به نام است که زن سیاه

او عمیقاً به فکر فرو رفت و « ترین مرحلۀ کار شما برای نجات و آزادی بردگان چه بود؟سخت»: پرسیدند

 آنها بر این امر واقف نیستند که« ... !قانع کردن یک برده به اینکه تو برده نیستی و باید آزاد باشی»: گفت

/ کرد گوران"بنابراین، . پیوسته است و قابل تفکیک و تقسیم نیستمنسجم و به هم یک کل ،هویت

در  و عنوان ترین اصطالحترین و آبکیمعنیو بی است... در واقع هویت نیست بلکه سانتور، الماسو و "هورام
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از اینکه کمیت بدون کیفیت کمیت هم به لحاظ زمانی و هم کاری برایشان افتخارآفرین است غافل . نوع خود

اساساً . ارزد بلکه مضر، خطرناک و در جای خود نوعی خیانت استنیست و پشیزی نمیمایۀ افتخار نه تنها 

ها سبب ایجاد سرانجام، همۀ این مسائل و ویژگی. انداهل تعقل نیستند و با شیوۀ درست اندیشیدن بیگانه

جعل ، فیزیکی و آنها شده است که به صورت خشونت کالمیهای روانی و درونی و بحران هویت در حفره

ناپذیری، تهدید، نارواداری، انعطاف، های کاذبابراز وجود از راهسرقت، تقلب، تزویر، هویت، خودشیفتگی، 

ها ناگفته پیداست که این ویژگی. کندنمود پیدا میمایگی دونبه طور کلی و  (ژگینه سو)ابژگیوابستگی، 

 .نیستخاص آنها 

-ای از عملکرد آنها اشاره میبه نمونهاین مدعیان، ماهیت روشن شدن موضوع و شناخت بهتر اینجا برای در 

را به  الدین محمد بلخیمثنوی معنوی موالنا جالل هورام/ گورانخبری منتشر شد که یک کرد اخیراً : شود

اثری ادبی  ،اثراین همانگونه که آگاهید، . شود، ترجمه نموده استآن چیزی که به اشتباه کردی نامیده می

های شناسی که یکی از شاخهشود که از دیدگاه ترجمه و ترجمهدر اینجا به این مهم پرداخته نمی. است

شناسی است، مترجم کیست و باید چه شرایطی داشته باشد، فلسفۀ وجودی و ضرورت ترجمه چیست، زبان

که افزون بر این، این مهم نیز به جای خود . چه معناست و آیا اساساً شدنی است یا خیرترجمۀ ادبی به 

به عنوان نمونه،  ،اگر کسی بخواهد بر این اساس،. شناخت واقعی ادبیات از راه زبان اصلی میسر استاصوالً 

ار را با زبان اصلی زبان اصلی آثار فارسی است و الزم است این آث بشناسد،وی را به درستی آثار و مولوی 

آنچه مهم است، . ویژه آنکه همۀ ایرانیان فارسی را از زبان مادری خود بهتر بلدندبه بررسی و مطالعه نماید

به  با توجه به اینکه) هورامی ترجمه نشده است/ چرا این اثر به گورانی: چند پرسش و پاسخ به آنها است

اش نیز و زبان مادری است هورامی/ گورانیمترجم ارجمند از مدعیان خدمت به زبان و ادبیات  اصطالح

هر چند ایشان یا هر کس دیگری آزاد است که به چه زبانی صحبت کند و بنویسد ؟ (است هورامی/ گورانی

ایشان یا هر . اردکند، هیچ توجیهی نداما آنگاه زدن برچسب خادم و پاسدار زبانی که وی به آن ترجمه نمی

د اما تواند کردی بخواند، بنویسد و به آن ترجمه نماید و تا میبه اصطالح کرد باش کس دیگری آزاد است

پرسش بعدی این . این کار را بکند و نام آن را خدمت و پاسداشت بنامد ،تواند از هویت دیگری و با آننمی

توان کار ایشان را با در نظر گرفتن آیا می. یم دارداست که کمک و خدمت با نیاز و نیازمندی رابطۀ مستق

در کمک و خدمت طبیعتاً و به لحاظ منطقی، نیازمند در هویتش، کمک و خدمت نامید؟ به بیانی دیگر، 

البته  هورامی؟/ بیشتر نیازمند است یا گورانی ،شودآنچه که کردی نامیده می ،در این برههآیا . اولویت است

تفاده نماید، کار های زبانی دیگر در راستای خدمت و معرفی زبان، فرهنگ و هویت خود اساگر کسی از گونه

پرسش دیگر این است که آیا گویشورانی که . گنجداست اما این کار در این مقوله نیز نمی و خدمتی ارزنده

به  مادری به زبانصفحه اند نیماین اثر به گونۀ زبانی آنها ترجمه شده است، تاکنون به خود اجازه داده
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اصطالح مترجم بخوانند، بنویسند، ترجمه کنند یا دست کم دو دقیقه به آن صحبت کنند یا گوش دهند؟ آیا 

 و هویت واقعی و مستقل شخصیتبرایشان دهند و به مترجم و امثال وی اجازۀ ابراز هویت واقعی خود را می

به اصطالح گشت، به همین میزان از آن ترجمه میبه اصطالح  هورامی/ یا اگر این اثر به گورانیقائلند؟ آ

/ اقع گورانکه در و هورام/ کردهای گورانبا کمال شگفتی، آن هم از جانب خود به اصطالح ) شداستقبال می

کسی اثری را به گونۀ زبانی دیگری  و در کجای دنیا سراغ دارید که چگونه ممکن است ؟(نیستند هورام

بنامند و به اصطالح شاعرانش که آلت دست استعمار  "فڵتەفڵت"یشورانش زبان مترجم را ترجمه کند که گو

 چێش" فەوجی بە والی بکا کەم با فەڕ و کەڕ»: دناینگونه از ادبیاتش یاد کن ،بریتانیا و اکنون آمریکا هستند

و اگر ممکن است و سراغ  !، و آن را خدمت بنامد؟«ھاتەوە جافان و وەندات لەشکەری بەندیپشت "/کەرو

 های دیگریها و پرسشمۀ این پرسشپاسخ هتحقیر؟ خیانت و خدمت یا : دارید، چه عنوانی برازندۀ آن است

استقبال از این کار در به اصطالح کارهای مشابه چیست؟ از ار و پس هدف از این ک .، منفی استاز این دست

کامالَ پیداست که هدف نه خدمت به  هورام/ کردهای گورانویژه از سوی قالب گفته، نوشته و غیره به

بلکه هدف تنها و تنها دستیابی به هر سه یا دست کم یکی از  هورامی/ گورانیاست نه غیر  هورامی/ گورانی

ارزش معنوی دارد نه مادی و از جمله ... کار علمی، ادبی، فرهنگی، هنری و . اضالع مثلث یادشده است

-، اندیشمندی، بیبه آن، شجاعت در بیان و ابراز آن عشقشناخت حقیقی خویش،  ملزومات آن تخصص،

ها اگر کسی ادعای کار در یکی از این زمینه. اندهای معنویها و غیره است که همگی ارزشطرفی در داوری

لحاظ که پیشنهادهای به  یکه هر کس سائل مادی تقلیل داد، شکی نیسترا داشت اما ارزش کار خود را به م

و ، برای وی کار خواهد کرد و لذا کار چنین فردی فاقد ارزش معنوی است دمادی بیشتر و بهتری به وی بده

 (نان به نرخ روز خوردن) این. است نه پژوهش، خدمت و پاسداشت خوردن در بهترین حالت نان به نرخ روز

اما از آن  خانه داردمگر ممکن است کسی ادعا کند که . است هورام/ های کردهای گورانیکی دیگر از ویژگی

دقیقاً  هورام/ داستان کردهای گوران استفاده نکند و در آن سکونت ننماید بلکه مستأجر کس دیگری باشد؟

اند و از سوی دیگر خود را با هورامی/ از یک سو ادعا می کنند پژوهشگر، خادم و پاسدار گورانی. چنین است

آنها باید بدانند که تا زمانی برای مؤجر اهمیت . هستندآن نشین کنند یعنی اجارهیف میهویت دیگری تعر

ها، اهمیت وجودی خود را از به محض تخطی از این خواسته. های او گام بردارنددارند که در راستای خواسته

 عمر پس یا باید تا آخر. شوندای که مالک اصلی آن نیستند، بیرون انداخته میدهند و از خانۀ اجارهدست می

دیر شده است و آنگاه  رسد آن روز دیگربه نظر می، مستقل باشندروزی تصمیم بگیرند باشند یا اگر مستأجر 

هورامی هم / ناگفته نماند که اگر صد سال سیاه به زبان گورانی .شوندمی« الدنیا و االخرهخسر»مصداق 

و بدون کیسه، تازه به دوران رسیده ست زیرا این زبان زبانی نوصحبت، نوشته، ترجمه و خوانده نشود، باکی نی

ریشه، تاریخ و پیشینه نیست که با چنین کارهایی قشری، سطحی و آبکی دارای ریشه، تاریخ و پیشینه 

دار با ادبیاتی غنی است که از یکصد سال اخیر از سوی دیگری هورامی زبانی کهن و ریشه/ گورانی. گردد
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 اجیرکه در واقع مزدور،  (هورام/ کردهای گوران)ها از دو دهۀ اخیر از سوی به اصطالح خودیویژه خود و به

شود به فراموشی سپرده شود شده تالش میریزیاند، به صورت سیستماتیک و برنامهآن دیگری و آلت دست

به حیات خود ادامه  خودی و غیر خودی، هنوز با اقتداربه اصطالح و از بین برود اما به کوری چشم دشمنان 

هورامی این است که با وجود / های زبان، فرهنگ، ادبیات، هنر و به طور کلی هویت گورانیاز معجزه. دهدمی

در  هورام/ خودی یعنی کردهای گورانبه اصطالح ویژه دشمنان آن بهخوردۀ دشمنان قسمروزی تالش شبانه

 . نوز زنده استه راستای مصادرۀ آن برای اربابشان و نابودی آن،

که بررسی و نقد عملکرد این افراد اصالً بیانگر اهمیت کار آنها نیست بلکه هدف  شوددر پایان یادآوری می

نابودی این هویت و در مصادره  هورام/ ط و ابزار دست دیگری گورانآنها به عنوان حلقۀ رابماهیت افشای 

های خود با هیچ کسی مشکل شخصی نداریم و شخصیت همچنین، ما در نقد و بررسی. استدار کهن و ریشه

فردی همه برایمان قابل احترام است اما آن جایی که پای زبان، فرهنگ، ادبیات، هنر، تاریخ و در یک کالم 

چه به اصطالح خودی و چه غیر  ،آید، به هیچ احدیشناسنامه و هویت واقعی و مستقلمان به میان می

از آن در راستای منافع خود و  و کند( در معنای گستردۀ آن)آن خیانت  به ، اجازه نخواهیم دادخودی

و بر  دیگری ما استفادۀ ابزاری نماید چرا که بر این باوریم که هویت در معنی فراگیر آن قابل معامله نیست

 کهنیز  ،چه به اصطالح خودی و چه غیر خودی، های هویت مادیگری. توان با کسی مماشات کردنمیسر آن 

ها، اهداف و روابط آنها، چه ما از برنامهکه  ندبدان ،شدۀ آنها استخواهی ویژگی بارز و شناختهخود/ تمامیت

مستندات را افشا خواهیم روزی  ،شخصی و چه غیر شخصی، به صورت مستند کامالً آگاهیم و اگر الزم باشد

نابودی هویت ما و ال و توهم مصادره و خی همچنین آگاه باشند که . دکرد تا در معرض دید همگان قرار گیرن

 . بهای سنگینی در پی دارد ،تالش در راستای آن

توان از نوعی لمپنیسم به نام لمپنیسم علمی، فرهنگی، زبانی، ادبی، امروزه به طور کلی میبا این وصف، 

زبان، فرهنگ، آنچه به طور مشخص از دو دهۀ پیش در زمینۀ . سخن به میان آورد... هنری، روشنفکری و 

انجام شده  "هورام/ کرد گوران"می از سوی هر کسی با هویت مجعول هورا/ گورانی... ادبیات، هنر، تاریخ و 

است بلکه مصداق بارز ... زبانی، فرهنگی، ادبی، هنری، تاریخی و علمی، است، نه تنها فاقد هر گونه ارزش 

 داشتاست و مدعیان پژوهش، خدمت و پاس...  ی وبانی، فرهنگی، ادبی، هنری، علمی، روشنفکرلُمپنیسم ز

توانند از این رو، نه تنها اساساً نمی. عیار به معنی واقعی کلمه هستندلُمپن تمام ،ها با این هویتدر این عرصه

 . اندگری باشند بلکه مانع و سد راه تغییر و انقالب هستند و ضد انقالبیدارای ویژگی انقالبی

 


