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iوجود ملی کرد"معرفی  و بررسی کتاب 
" 

 نویسنده: دکتر عرفان مصطفی

 زبان کتاب: کردی

 2018سال انتشار: 

 موضوع: کردشناسی سیاسی

 صفحه 653تعداد صفحات: 

 جلد 1000تیراژ: 

 نگارنده متن معرفی کتاب: سامال عرفانی

 

 

i ی کردشناسی و فلسفه است. محقق حوزه، لزبان از دانشگاه اربی دکتر عرفان مصطفی، فارغ التحصیل رشته فلسفه i 

. ی فلسفه در مورد مساله سیاسی کرد بیاندیشد از دریچه ای آکادمیک و دکتر عرفان مصطفی سعی دارد که به شیوه

-سعی دارد به این سوال اصلی پاسخ دهد که آیا کرد یک ملت را یک مساله معرفتشناختی دانسته و ی کرد  مساله او

را برخی این تصور را در مورد ناسیونالیسم کرد دارند و حتی علت به نتیجه نرسیدن ناسیونالیسم است؟ زی  طایفه

که هر چهار بخش کردستان را که در میان چهار  یل یک دولت مستقلتشکعدم موفقیت کردها در کردی، یعنی 

 ونالیسم کردی میدانند.بودن ناسی ای است، را طایفه کشور امروزی ایران، عراق، ترکیه و سوریه تقسیم شده

 این کتاب شامل پنج بخش است تحت عناوین:

 ی ملت در میتن عقل و واقعیت بخش اول: اندیشه -

 های سربرآوردن ملت بخش دوم: نظریه -

 گرایی و ساختن ملت های ملی بخش سوم: نظریه -
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 ای بخش چهارم: تصویر کردن کرد به عنوان یک ملت طایفه -

 گرایی ان کرد بودن و ملیبخش پنجم: جنبشهای کردی در می -

های سیاسی ناسیونالیسم و ساخت ملت  سه بخش اول کتاب فصولی است که به مسائل کلی مانند نظریه

هایی است که در کتب  میپردازد. ما دراینجا به بحث از این فصول نمیپردازیم زیرا شامل نکات و نظریه

است پرداختن نویسنده به  عرفی و بررسی کردهدیگر نیز موجود میباشد، اما آنچه این کتاب را شایسته م

گرایی کرد است و  در بررسی موضوع عدم موفقیت ملت کرد در تشکیل یک دولت  موضوع خاص ملی

 شرح این نظریه تازه وی در این باره میپردازیم.ای را ارائه میدهد. که در ادامه به  نظریه تازه

که عرفان مصطفی در  همترین منابع در زمینه ناسیونالیزم استگلنر، یکی از م "ملت ها و ناسیونالیسم "کتاب 

وجود ملی "است و در جای جای کتاب  نگارش کتاب خویش به اشاره به نقدهایش از این منبع، از آن بسیار بهره برده

جنبشها های کردی را از دیگر  گرایانه، جنبش های ملی اش از جنبش بندی گلنر در دستهنام کلنر را میبینیم.  "کرد

ررسی تاریخ این جنبشها متفاوت میداند. او در بررسی جنبشهای کردی، مانند دیگر تحلیلگران عمل نکرده و به ب

ای  گرایانه قرار میگیرند که ملت طایفه ای از جنبشهای ملی . به زعم او، جنبشهای کردی در دستهاست نپرداخته

 رو دنباله محققان، اتفاق به قریب اکثریت که آنجایی ازایفه. نه ملت هستند و نه طکردها هستند و به عبارتی دیگر 

 داخل در و است ملت بیرون از شده ساخته چیزی کرد، ملیتگرایی که بود باور این بر که هستند گلنر نظریه

 به کتابش در مصطفی عرفان برد، نام  ای طایفه ملت عنوان تحت کردها از میتوان لذا که دارد وجود گرایی طایفه

ی خویش  نظرات گلنرپرداخته و سپس انتقادش از نظریات وی را بیان نموده و در این اسنا به بیان نظریه کامل شرح

 در تحلیل مساله سیاسی کرد میپردازد. 
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که . طوایف اولیه  و نیز تکاملشان به ملت میپردازد ای ابتدا به شرح تطور  د.عرفان جهت فهم بهتر مفهوم ملت طایفه

ه در این ل طوایف اولیه کردی چیست؟ علت آنککه نتیجه تحو ستا سعی دارد به این پرسشها بپردازددر هیمن را

 ای میخوانند؟ را ملت طایفهی طوایف اولیه میدانند به چه معناست و چرا آنها  عصر، کردها را نماینده

اند یک جامعه جامعه کشاورزی نمیتو از نظر گلنر آنست کهجامعه صنعتی  تفاوت جامعه کشاورزی با

این نوع  جوامع مانعی هستند در برابر ظهور فرهنگی فراگیر. این نوع از ملیتگرا باشد زیرا ساختار اجتمعای

های نواحی را مستحکمتر سازد، که این خود مانعی است  جامعه تالشش آن است که مرز میان فرهنگ

رزهای سیاسی خود بگستراند تا بتواند یک در سراسر م را ای کشاورزی فرهنگی فراگیر ر اینکه جامعهباردرب

اند  . اما ساختار اجتماعی جوامع صنعتی برعکس جوامع کشاورزی، بر این اساس گذاشته شدهدملت برساز

یک فرهنگ فراگیر را بپراکنند و مرزهای سیاسی دولت همپوشانی  ،که در درون مرزهای سیاسی دولت

گرایی برعکس کارکرد نیروی طایفی است. ملیتگرایی  کرد ملیتدارد با مرز فرهنگی آن ملت. به عبارتی کار

نیرویی است که سعی در تغییر جامعه از یک جامعه کشاورزی به جامعه صنعتی دارد و در مقابل نیروی 

در مقابل این تغییر و سعی دارد تا جامعه  اورزی، یک نیروی بازدارنده استای در جامعه کش طایفه

  .وده، نگه داردبکشاورزی را همانطور که 

گرایی نیرویی است در درون فرایند تحول جامعه صنعتی و نقشش آن است تا با  از طرفی دیگر، ملیت

ای جوامع کشاورزی را نفی کند با این هدف که تفاوت فرهنگی را از  فرهنگ صنعتی، فرهنگهای منطقه

ان فرهنگ صنعتی را کسب کرده همسبه صورت ای،  میان برداشته و تمامی اعضای جامعه کشاورزی ناحیه

 های دیگر. و خود را از پیوندهای مختص جامعه کشاورزی برهانند که مانعند در برابر یادگیری فرهنگ
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ی  هیچکس صاحب و مالک آن نظام نبوده و همه ویژگی فرهنگی جامعه صنعتی آن است که  ،در مقابل

تر عرفان مصطفی جهت فهم سخنان باال، مثالی جوامع میتوانند فرهنگ آن را کسب کرده و بکار گیرند. دک

ی  آورد. این امارت اسالمی، از چند طایفه ی امیرنشین کشاورزی دوران خالفت اسالمی می از یک جامعه

ی طبقه حکام قرار دارند که این طبقه حکام خود  بزرگ متفاوت تشکیل شده است که همگی زیر سلطه

ند. در کنار طبقه حکام، گروهی از علمای دینی نیز قرار دارند وابسته به هیچیک از طوایف آن کشورنیست

به حکمرانی حکام  بخشیدن رگ نیستند و کارشان شرعیتکه آنها نیز وابسته به هیچکدام از چند طایفه بز

دارای زبان و فرهنگ ملی خاص خود هستند و هرکدام مشغول به کار و حرفه  است. هرکدام از این طوایف

این امیرنشین دوران خالفت  حکام و عالمان دینی ند.فرهنگ آن طایفه را نیز میسازخاصی هستند که 

 دارای فرهنگ باالی خالفت بوده و زبان فرهنگیشان زبان عربی است. اسالمی

از این طوایف تنها میتواند پیشه و فرهنگ  در نظر گلنر، در این نوع از جامعه، هریک از اعضای هرکدام

هیچیک از اعضای این بیاموزد و نه فرهنگ و پیشه رایج جوامع دیگر را و البته فه را طای مختص همان

ای حاکمان و عالمان دینی را اتخاذ کرده و به عضوی از آن  طوایف مجاز نیستند که فرهنگ مدنی و پیشه

اوت وجود دارد که مختص ای متف طبقات تبدیل شوند و باالعکس. در این نوع جوامع چندین هویت طایفه

است و فرهنگ به مانند ارثی است که از پدران به فرزندان میرسد. در میان  آن جامعه طوایف ریک از ه

 طبقه حکام نیز، فرزندان علمای دینی باید عالم دینی شوند و فرزندان فرمانروایان، فرمانروا. 

متولد شدن در آن رزی، در این نوع از جوامع، هویت از گروه به فرد میرسد. بنابه نظر گلنر، در جوامع کشاو

جامعه است که فرد را عضو آن جامعه میسازد اما در جامعه صنعتی، کسب فرهنگ جامعه، فرد را عضو آن 

اش بدو تعلق میگیرد و این هویت است  فرد در جامعه کشاورزی بعد از تولد، هویت طایف جامعه میسازد.

و چه فرهنگی داشته باشد. اما درجامعه که تعیین میسازد که آن فرد باید به چه زبانی سخن گفته 
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فرد فرهنگ جامعه مدرن و زبان ملی را رود به نهادهای مدرن هستند که معین میسازند که صنعتی، و

بیاموزد و یادگیری این فرهنگ شرط عضویت در آن جامعه است. از آنجایی که در این نوع از 

، لذا گو نه هویت شرط یادیگیری فرهن، یادیگری فرهنگ آن جامعه شرط هویت است )صنعتی(جامعه

زبان آن فرهنگ مدرن را  تفاوت میتوانند در مدارس مدرنش، و بدون ی یکسان تمامی افراد به اندازه

برابری اجتماعی میخواند. در این نظام  این حالت را بیاموزند و فرهنگ آن را اکتساب کنند،  که گلنر

گیرنده جوهری که شهروندان این جامعه در بیرون از  تصمیماجتماعی، نهاد آموزش تبدیل میشود به بخش 

 نهاد آموزشی آن نخواهند توانست چیزی آموخته و یا کاری انجام دهند.

که عرفان مصطفی به نظریه گلنر در موضوع ناسیونالیزم میگیرد، به قیاس اشتباه گلنر میان  یایراداولین 

 به آن میپردازیم. جامعه صنعتی و جامعه کشاورزی است که در پایین

ای مانعی هستند برسر راه اینکه عضو یک طایفه  بتواند در  درحالیکه در جامعه کشاورزی، مرزهای طایفه

خارج از آن طایفه چیزی بیاموزد و یا کار کند. در نظر گلنر، جامعه صنعتی برروی تفاوتها و 

ای را محو کرده و اعضای آنها را  ناحیه ها کار نمیکند بلکه مرز میان فرهنگهای ساختن این تفاوت برجسته

  ای بزرگتر یعنی جامعه ملی تبدیل میکند. به اعضای جامعه

عرفان مصطفی معتقد است که ساختار اجتماعی جامعه کشاورزی، با ساختار داخل خود طوایف متفاوت 

اخل طوایف عکس است. درست است که جامعه کشاورزی بر تفاوتها تمرکز دارد، اما نظام درون واحدهای د

د. یعنی نظام درون طوایف در این راستا عمل میکند که میان واحدهای کوچک ناین مساله عمل میکن

ای بتواند در برابر دیگر طوایف جامعه کشاورزی از  خود، تفاوت هویتی و چندفرهنگی سربر نیاورد تا طایفه

ی است در جوامع کشاورزی، در درون ا طایفه واحدی منطقه» وجود خود محافظت نماید. به عبارت دیگر 
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خود پیرو تک هویتی و تک فرهنگی و تک زبانی است، اما در بیرون از خود و در درون جامعه کشاورزی 

 (.393ص«)ویتی، چند فرهنگی و چندزبانی استای، پیرو چند ه فراناحیه

بانی در درون هریک از از دو نظام پیروی میکند، یکی نظامی تک فرهنگی و تک ز عبارتی دیگر طوایف به

. به نظر دکتر امی چندفرهنگی و چندزبانی در قرارگیریشان در برابر دیگر طوایفها و دیگری نظ طایفه

ی صنعتی را با واحد سازنده جامعه کشاورزی مقایسه کرد، امری که گلنر  عرفان، باید واحد سازنده جامعه

، درحالیکه طایفه همان را با ملت مقایسه میکند است. گلنر جامعه کشاورزی در آن به اشتباه عمل کرده

واحد سازنده جامعه کشاورزی است، یعنی در قیاس با ملت به عنوان  طایفه جامعه کشاورزی نیست بلکه

  جامعه کشاورزی.سازنده مقایسه میکرد به عنوان واحد میبایست واحد سازنده جامعه صنعتی، طایفه را 

را مطرح کرد که آیا ملت که واحد سازنده جامعه صنعتی است، آیا به حال در اینجا میتوان این پرسش 

دارای یک ساختار اجتماعی هستند، یعنی هردو هردو مانند طایفه به عنوان واحد سازنده جامعه کشاورزی، 

که دراینجا  دارای دو نظام هستند که در داخل خود از یکی و در خارج از خود از دیگری پیروی میکنند؟

صطفی به پاسخی متفاوت از گلنر میرسد، زیرا همانطور که در باال اشاره کردیم، یکی از ایرادات عرفان م

وارد بر گلنر از طرف عرفان مصطفی آن است که گلنر واحد قیاس را به درستی نگرفته است و عرفان 

متفاوتی میرسد.  مصطفی سعی در رفع این ایراد دارد و لذا با رفع این ایراد، دربرابر این پرسش به پاسخ

گلنر میگوید که دو نظامی که ملت در داخل  و در خارج از خود پیروی میکنند متفاوت است از نظام 

جامعه کشاورزی. اما عرفان مصطفی میگوید که طایفه که واحد درست قیاس با ملت در جامعه صنعتی 

ر خارج از خود هردو پیرو نظام زبانی و تک فرهنگی پیروی میکنند اما د است، هردو در داخل خود از تک

آورد و در  فرهنگی اتحاد و یکدستی را بوجود می چندفرهنگی و چند زبانی هستند، زیرا در هردو نظام تک

دو جامعه را ساخته و مبنایی میشود برای ایجاد تمایز  خارج از هردو پیروی از نظام چندفرهنگی، هویت هر
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ها در جوامع  طوایف در جوامع کشاورزی و تمایز از دیگر ملت آن جامعه از دیگر جوامع )تمایز از دیگر

  صنعتی(.

نقد دومی که عرفان مصطفی به نظریه گلنر میگیرد، به موضوع نحوه انتقال نظام فرهنگی در دو جامعه 

اگر ما نیز به مانند گلنر ارتباطات فرهنگی عرفان مصطفی میگوید که  کشاورزی و جامعه صنعتی است.

ای خواهیم  همان نتیجه ا را با ارتباطات فرهنگی میان طوایف جامعه کشاورزی مقایسه کنیم، بهه درون ملت

زبانی حاکم است اما در جامعه کشاورزی  فرهنگی و تک ها تک است یعنی در ملت رسید که گلنر رسیده

فرهنگی میان چندزبانی و چندفرهنگی. اما اگر مقایسه را میان ملتهای درون جوامع صنعتی با ارتباطات 

طوایف درون جوامع کشاورزی انجام دهیم، در این حالت طایفه همانند ملت در ارتباطات فرهنگی خود در 

ای که  حال اگر به شیوه زبانی و تک فرهنگی پیروی میکند و در خارج از خود باالعکس. داخل، از تک

و نوع جامعه کشاورزی و صنعتی عرفان مصطفی میگوید به موضوع انتقال فرهنگ و مقایسه آن در میان د

فردی در جامعه صنعتی میتواند از طریق قرارگیری در سیستم هر همانطور که بپردازیم، باید گفت که 

آموزشی آن جامعه پزشک شود و سپس از طریق همان سیستم به فراگیری حقوق پرداخته و وکیل شود، 

پردازد، زیرا طایفه نیز در درون خود دارای یک درون یک طایفه نیز فرد میتواند از شبانی به ماهیگیری ب

که فردی در همانگونه زبان واحد است و افراد میتوانند فرهنگ و زبان را در درون خانواده خود بیاموزند 

جامعه صنعتی میتواند در آموزشگاهها فرهنگ و زبان آن جامعه را بیاموزد. این بدان معنا است که تفاوتی 

نگ و ساختار توزیع کار در درون ملت و طایفه وجود ندارد، بلکه تفاوت تنها در نوع میان نظام انتقال فره

 (.399فرهنگ و نوع تخصص است و نه نظام انتقال ساختار توزیع کار )ص 

باشد،  در جامعه صنعتی اگر فردی در خارج از نظام آموزشی آن جامعه، فرهنگ آن جامعه را اخذ کرده

کند زیرا افراد مجاز هستند که تنها در درون آموزشگاههای معتبر آن  نمیتواند یک هویت کاری اخذ
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یعنی  جامعه صنعتی که از سیستم آموزشی آن پیروی میکنند صاحب هویت کاری آن جامعه بشوند.

ای عنصر تعیین کننده جهت عضویت فرد در یک جامعه کشاورزی نیست، اما  هرچند که هویت طایفه

به  است. سمی آن جامعه در اخذ هویت فرد از آن جامعه عنصر تعیین کنندهعضوت فرد در یک آموزشگاه ر

ی کسب زبان و  عبارتی در جامعه صنعتی تنها زبده بودن نیست که اهمیت دارد، بلکه از آن مهمتر طریقه

های آن کشور اهمیت اول را دارد. در واقع آنچه که گلنر برابری فرهنگی  آموزش علمی در یکی از دانشگاه

ون ملت در جامعه صنعتی مینامد، همان برابری فرهنگی است که در درون یک طایفه در جامعه در

کشاورزی وجود دارد. پس راه انتقال فرهنگ در درون یک ملت و در درون یک طایفه همسان است، لذا 

ارا کشاورزی هردو در درون خود برابری فرهنگی اعضا را دمیتوان نتیجه گرفت که دو جامعه صنعتی و 

شده،  ای ساخته پس در واقع، ملت به مثابه واحد بنیادی جامعه صنعتی، چیزی نیست جز طایفه هستند.

که اعضای این ملت، هویتشان در پیش از یادگیری فرهنگیشان قرار دارد. بنابراین هم طایفه و هم ملت، 

پاسخ این پرسش ما را  حالت پس تفاوت طایفه و ملت در چیست؟ در این .ای هستند هردو جوامعی منطقه

 ساخته شده میسازد.شده و غیر تباط طایفه به ملت ساختهوارد بحثی عمیق در مورد ار

میداند.   و وجود  طایفه تداوم دهنده به وجود ملتتفاوت نیروی مصطفی تفاوت ملت و طایفه را در عرفان 

ساخته شده تنها فرهنگ ساخته دلیل تداوم و بقای طایفه خون و فرهنگ ملی است اما دلیل تداوم ملت »

 (.406)ص « شده است

اما گلنر تفاوت جامعه کشاورزی و ملت را در این موارد میداند: جامعه کشاورزی از چند فرهنگ و چند 

زبانی پیروی میکند در حالیکه ملت برعکس این حالت عمل میکند. اما همانطور که پیشتر بیان کردیم 

 کیل دهنده هردو جامعه را واحد تشنتخاب کرده بود و اگربه درستی تباه اگلنر واحدهای مقایسه خود را اش

 با هم مقایسه میکرد، دچار این اشتباه در وجه شباهت و تفاوت این دو جامعه نمیشد.
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شده در معنای درستش آن است که طایفه به خون و فرهنگی  مهمترین تفاوت طایفه و ملت ساخته» 

اش بر فرهنگی است که  شده تکیه خون خودش است، اما ملت ساخته تکیه میکند که محصول طبیعت و

طبیعت، و این بدان  خون و بی غریب است به طبیعت تشکیل دهندگانش. این فرهنگ، فرهنگی است بی

 (.407)ص « ای بدون خون و بدون طبیعت است شده، طایفه معنا است که ملت ساخته

به شکلی  باشد داشته طبیعی وجودی همانند طایفه  در اینحالت، ملت ساخته شده موجودی نیست که

سنگ بنای درست کردن ملت  ،و فرهنگ و اراده گلنر معتقد است که خواست طبیعی شکل گرفته باشد.

و  هستند، اما بدون دولت این امر ممکن نیست، زیرا فرهنگ و زبان همیشه میلی طبیعی به تغییر دارند

ما دولت میتواند دربرابر این تغییرات ا. (چندزبانی و چند فرهنگی) داینکه از یکدستی به طرف کثرت برون

ممانعت ایجاد کند و از آنجایی که این تغییرات طبیعی هستند لذا کارکرد اصلی دولت، ممانعت ایجاد 

ای که بصورت مصنوعی دارای یک زبان و یک  کردن دربرابر امر طبیعی است. دولت مانع میشود تا جامعه

انی برود و ملت تبدیل شود به جامعه است، باردیگر به طرف چندفرهنگی و چندزب ک شدهفرهنگ مشتر

لذا چند زبانی و چندفرهنگی  به دولت مشروعیت بخشیده است. ای، و همین کارکرد دولت است که طایفه

ها حکم ای هستند که طبیعت بر آن افراد آن دولت، افرادی طایفه ر دولتی اگر وجود داشته باشد،در درون ه

در اینحالت ملت نه محصول جامعه  .و این خطری است برای دولتی انسان  یکند و نه خواست و ارادهم

ی اراده انسان در این جنگ است. زو پیرو ان اراده انسان و طبیعت انسانصنعتی بلکه محصول جنگ می

ای طبیعی سربر  شیوهگلنر فرهنگ جامعه کشاورزی را فرهنگ کوهی میخواند که مانند گیاهان کوهی به 

شده، هرچند زمانی  آورند و طبیعت نیز بر اساس قوانین خود آنها را حفاظت میکند اما فرهنگ ساخته می

به طرف فرهنگ  شدن چه( اما از طریق فرایند ساختهاست )مانند گیاهان درون باخ فرهنگی کوهی بوده

این نکته روشن میشود از خالل این مثال  یکی.ای از نوع خانه پالست البته باغچه ای برده شده است. باغچه



10 

 

بلکه فضای این فرهنگ نیز دستکاری و کنترل میشود تا مبادا  ر نمیشودکه تنها بر روی خود فرهنگ کا

گیاهان هرز آن را تغییر داده و به طرف چندزبانگی و چندفرهنگی ببرند. حال که فرهنگ ملی احتیاج 

  . دارد، این وظیفه به چه کسی سپرده میشود؟ دولت مداوم به محافظت و مراقبت و رسیدگی

ملت، از میان رفته و همانطور که در درون  به تدریج تفاوتهای فرهنگی ملتها لنر امیدوار است کهگ

فرهنگی  موجود از میان بروند و تک فرهنگهای متفاوت چندفرهنگی از میان میرود، در درون ملت نیز

یک زبان و ی ملتها  حاکم گشته و همهتک فرهنگی  ر در سراسر دنیا نیز حاکم گردد و نیز در سطحی باالت

 باشند. فرهنگ داشتهیک 

دو نوع مانع طبیعی دربرابر تک فرهنگی و تک زبانی  وجود دارد، یکی  در این راه دو مانع وجود دارد.اما 

چندفرهنگی و  حفظفرهنگی هستند و تمایلشان به  ها مخالف تک زبانی و تک در درون ملت، طایفه

تنوع زبانی و فرهنگی را از میان  سازی در این مرحله موفق شده باشد  چندزبانی است. که اگر ملت

آورد که آنهم چندفرهنگی و چندزبانی در میان ملتهای مختلف  سربرمیدوم آنگاه مانع  برداشته باشد،

یک فرهنگ و  در سراسر دنیاکه چامعه صنعتی میخواهد به سمتی برود که تمامی ملتها  . درحالیاست

 یک زبان داشته باشند، ملتها جهت حفظ هویتشان مخالف از دست دادن زبان و فرهنگ ملیشان هستند.

از آنجایی که چیزی است که  ند واز پیش وجود ندار معتقدند که ملت ساخته میشود و ساختارگرایان

رت طبیعی شکل یفه از آنجایی که بصوساخته میشود پس نیاز به حفاظت و کنترل مداوم دارد، اما طا

براساس این تفکر، طایفه حاصل طبیعی انسان است اما ملت  ظت مداوم ندارد.فاحگرفته است نیاز به 

طایفه بدون طبیعت انسانی وجود ندارد و نمیتواند بقا یابد، ملت »ی خواست انسان است.  ساخته
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تواند وجود داشته باشد و نه میتواند تداوم شده نیز بدون خواست درست کردن انسانی نه نمی ساخته

  (.424ص«)یابد

از  ملت اگر ملت از یک طایفه درست میشد، ساخت ملت با مشکل مواجه نمیگردید، اما از آنجایی که

درون خود در خواهان آن است که ای  چندین طایفه ساخته میشود، به مشکل برمیخورد زیرا هر طایفه

 سازی نظریه ملیت سازی.در تضاد است با همسانکه این  کند،عناصر خاص خود را حفظ 

با این ، ایکی از آنهاغریزه سلطه  غرایز متفاوتی میداند که دکتر عرفان مصطفی جوامع انسانی را دارای

مرگ و نابودی  باعث عدم ارضا آن ای نیست که این غریزه مانند غریزه گرسنگی یا سکس، غریزه تفاوت که

یک  ر طوایف خارج از خود مسلط شود.بر دیگ بخواهدسبب میشود تا یک طایفه  سلطه غریزه انسان بشود.

سلطه،  تکه در صورطایفه ابتدایی نمیتواند به جوامع دیگر تبدیل شود اگر بر دیگر طوایف چیره نگردد.

لذا فرایند درست شدن جوامع از طوایف طبیعی، همانند فرایند  زبان و فرهنگ آنها را نفی نمیکند.

پس تفاوت جوامع و طایفه ابتدایی در چیست؟ اما اگر اینگونه باشد  است. کردن ملتهای ساخته شده رستد

د و محافظت نوامع از طریق غریزه سلطه، اتحاد داخلی خود را میسازتفاوت این دو تنها در آن است که ج

اینجا آنچه مهم است این است  اما طایفه از راه دو غریزه ابتدایی این اتحاد را محافظت میکند. درد، نمیکن

د لذا این دو نوع از ندر درون خود از تک زبانی و تک فرهنگی طبعیت میکنهردو که جامعه و طایفه 

 جامعه از نظر ساختاری همانند یکدیگرند.

همانند خود میسازد، اما  ازدیاد طایفه از این طریق است که مازاد خود را به بیرون رانده و طوایف دیگری

جامعه پیرو قانون جذب است و راه ازدیادش آن است که طوایف دیگر را به درون خود میکشاند و در درون 

  غریزه سلطه. دیل میکند به بخشی از خود از راهخود آنها را تب
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که ملتهای ، این تفکر است گرایی و ملی به نظر دکتر عرفان مصطفی یکی از ایرادات اندیشمندان ملت

شده هیچ ارتباطی با طوایف و عناصر تشکیل دهنده طوایف ندارند و طوایف را یکی از مواد سازنده  ساخته

ی سبب بروز اشکال دیگری میشود و آن عدم گرای از اندیشه در باب ملت و ملت دانند. این نوعمیملتها ن

 و مدرنیسم ی ساختهه آن بطور کامل  شده توانایی آنها در تحلیل این مساله است که چرا ملتهای ساخته

، حاصل شده که مشکالت درون ملتهای ساختهبه اینو تنها اشاره میکنند  تبدیل نمیشوند گرایی یمل

اند،  اند. درست است که ملتها از طوایف بوجود نیامده ماندن عناصر طایفی است که به ملت درز کرده باقی

به همین دلیل  آمدن و تکامل ملتها ندارند. نقشی در پدیداما نمیتوان هم گفت که عناصر طایفی هیچ 

 ارتباط میان ملت و عناصر طایفی سخن بگوییم و نه ارتباط میان ملت و طایفه.  از الزم است که

طایفه میتواند سلطه » ای از طوایف و جوامع میداند که در آنها  دکتر عرفان مصطفی طوایف مادی را نمونه

ای خارجی جمع شده و هویت  ا حفاظت کند و با دیگر طوایف بدون وجود سلطهداخلی خویش و هویتش ر

 (.448ص «)سروریش را نیز از دست ندهد

این نوع از جامعه که از مجموعه طوایف ابتدایی ساخته شده، از طریق قدرت نیست که ساخته شده بلکه 

ان نیازمند آنند که با هم باشند. اند که جهت تداومش ساخته عقل است، زیرا آنها به این مساله پی برده

دیاکو پادشاه ماد، این طوایف را به اجبار باهم متحد نمیسازد بلکه از طریق هوشیاری عقلی این کار را 

هیچکدام از طوایف درصدد آن نبود تا بر دیگر طوایف سلطه یابد و این امر به  در طوایف ماد انجام میدهد.

، بلکه هیچکدام از طوایف قادر بر سلطه بر دیگر طوایف نبود، نهاین دلیل نبود که هیچکدام از این 

های دیگر نبود. در این نوع از جوامع که اساس با هم  گری بر طایفه خواستار و مایل به سلطه های ماد طایفه

بودن عقل است و نه غریزه سلطه، هیچکدام از طوایف حاضر نیستند که آزادی خود را از دست بدهند و 
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ای میتواند این دست از طوایف را جمع کند  فتن را به زیر سلطه بودن ترجیح میدهند. تنها جامعهازمیان ر

 که اساسش بر آزادی باشد. 

نیروی متحدکننده درون جامعه عقلی طوایف نیروی داخلی است که حاصل انتشار هوشیاری و آگاهی به 

نی است که خواستار چندفرهنگی و چندزباعقل در درون جوامع طایفی ابتدایی آنها را متحد ساخته است 

 شهرهای یونان میبینیم.- دولت که این را درون طوایف ماد و  طوایف یونانی در

ساختارش یک ساختار عقلی است و  که جامعه کرد تا به امروز نیز پیرو همان سیستم اجتماعی است»

ای  هدر جهان به عنوان نمون پیرو قانون چندفرهنگی و چندحکومتی است و به همین دلیل هم هست که

 (.456ص«)دیده شود مستثنی

به نظر گلنر در ابتدای درست شدن جوامع صنعتی، مشکل زبان واحد وجود دارد و اما بعدتر با گسترش 

رد و آن فرهنگ طایفی است. یعنی در درون ملتها گاه گروهی را  آو این نوع از جوامع، مانع دیگری سربر می

اند، اما مانند دیگر گروهها میان مشاغل مختلف تقسیم  ملی شدن را طی کردهمسیر میبینیم که حدی از 

است بلکه همگی آنها مشغول به یک پیشه هستند و لذا این مانعی است دربرابر یکسانی که پیشتر از  نشده

 .در جوامع ملی وجود داردآن سخن گفتیم که 

آن دولت ملی جدا ه توانایی آن را دارند که از این گروهها نه در درون جوامع ملی مضمحل میشوند و ن

 و دولتی مستقل از آن خود بسازند. شده 

سر همان  برهنوز بدنه جامعه فرمانروا شده و نه تمام جامعه و در سومال، مدرنیته وارد قشر برای مثال 

را که آنها  است. به نظر گلنر در حالت سومال، این فرهنگ مذهبی است فرهنگ کشاورزی خود باقی مانده

در تناقض است با این تفکر که این تنها  ده است و نه فرهنگ مدرن. اما این استداللبه یک ملت تبدیل کر
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وضعیت »فرهنگ مدرن است که با فرهنگ صنعتی خود و تنها در دوره مدرن میتواند ملت بسازد. 

اورزی و با فرهنگی مذهبی و ها این امر را اثبات میکند که ملت میتواند با ساختار جوامع کش سومالی

ای درون جوامع  ناصنعتی ساخته شود. که اگر این درست باشد، در حالت میتوان تمامی جوامع منطقه

ها از دو قشر  که ساختار اجتماعی آنها مانند ساختار اجتماعی سومالیملت دانست زیرا کشاورزی را 

طوایف که هرکدام دیگری  االیی است و قشر فرمانروا که صاحب فرهنگ مذهبی ببک تشکیل شده است، 

صاحب فرهنگ ملی و زبانی طبیعی خود هستند که از طرفی آنها را از قشر فرماروا جدا میسازد و از طرفی 

 (.492)ص«جدا میسازد دیگر آنها را از دیگر طوایف درون مرزهای سیاسی آن منطقه

امی طوایف درون مرزهای سیاسی خود را در البته این در حالیست که طبقه فرمانروا در تالش است که تم

ای باالعکس سعی در زنده نگه  درون خود حل کند، اما طبقه تحصیلکرده درون جامعه کشاورزی منطقه

ها مانند  سومالی» این تناقض اظهار میدارد که بحث از گلنر در  داشتن چند فرهنگی و چندزبانی دارد.

در  درون طایفه هستند ودر ند و از داخل وجود طایفی، یعنی کردها هستند که از بیرون وجودی ملی دار

 بیرون ملت.

از جامعه  امی بشریت است و در نهایت این نوعجامعه صنعتی دلخواه تمساختارگرایان عقیده دارند که 

، اما این ر برابر جامعه صنعتی شکست خواهندخوردای د پیروزمند است و تمامی جوامع کشاورزی منطقه

که هنوز زنده است و   جامعه کشاورزیک ت نیست زیرا که خود جامعه سومال، مثالی است از عقیده درس

جامعه مدرن صنعتی نتوانسته تک زبانی و است. در سومال  فرهنگ و زبانهای مختلفش را نیز حفظ کرده

عربی، تک فرهنگی را مسلط سازد، و این تنها فرهنگ مذهبی است که با زبان استاندار آن مذهب، یعنی 

این طوایف را درون جامعه سومال دور هم جمع کرده است. در این حالت، طوایف اجازه دارند تا زبان 

ود را حفظ کنند. یعنی در مورد سومال، اضمحالل زبانی و فرهنگی در راستای حرکت به سوی وفرهنگ خ
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و حضور یک ملت  است و در عین حال شاهد وجود تک زبانی و تک فرهنگی شدن جامعه اتفاق نیفتاده

 .دارای دولت هستیم

گرایی سومالی و جنبشهای کردی در درون طایفی و از بیرون ملی هستند زیرا در داخل  به نظر گلنر، ملت

 پیرو چندفرهنگی و در بیرون به دنبال یک فرهنگی هستند. 

ها  ردها مانند سومالیها اشتباه است زیرا اوال ک دکتر عرفان میگوید تشبیه کردن حالت کرد به سومالیاما 

خواهانه  های سومالی نمیتوان جنبشهای ملی های کردی را همانند جنبش دارای دولت نیستند، لذا جنبش

 دانست. 

دن جامعه بکارگیرند، اند که آن را جهت تک فرهنگی ش دهثانیا کردها از اسالم مذهبی این استفاده را نکر

iنیثالثا چندزبا چندفرهنگی است.باز ن نیز حاصلش اند که آ بلکه اسالم طریقتی را بکار گرفته i i  و چند

چندزبانی این بلکه فرهنگی درون جامعه کرد تنها به صورت تفاوت زبانی میان چند طایفه کرد وجود ندارد 

درست کرده است. همچنین فرهنگ ادبی و دینی کردها مانند  چندزبانی ادبیبه ادبیات کردی راه یافته و 

شفاهی باشد و لذا زبانی مانند زبان عربی تبدیل شود به زبان  یکه فرهنگشان فرهنگ ها نیست سومالی

ای باالیی بوده  ها خود دارای زبان و ادبی باال و فرهنگی منطقه صنعتی آنها، بلکه هرکدام از این جنبش

اند در  انستهرا به زبان صنعتی مدرن بدل سازد و لذا دست آخر کردها نتو است و در صدد بوده تا زبان خود

 میان خود یک زبان را از میان زبانهای رایج در میان خود به زبان مسلط تبدیل سازند.

. کردها هم قدرتهای استعمارگر نیستند یها میراثگر موسسات اداری و فرهنگی و زبان کردها مانند سومالی

اند. آندسته از جنبشهای  تهگرایی، حالتی متفاوت داش در عصر خالفت اسالمی و هم در دوره مدرن و ملی

اند تداوم یابند آن جنبشهایی هستند که  در صدد پیروی از  امروز توانستهتا به  19ملی که از اواخر سده 
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اند. جنبشهای کردی برعکس جنبشهای  زبانی کردن  جامعه کرد نبوده فرهنگی و تک سیاست تک

جنبشهای کردی، اند.  فرهنگی تکزبانی و  کنند و مخالف سیاست تک رن عمل میخواهی مد ملی

باشند زیرا به دنبال تک فرهنگی  گرا ما در صدد آن نیستند که ملیهایی مدرنیته خواه هستند ا جنبش

ها را جنبشهای طایفی قلم  برخی از محققان این جنبشاست که به همین دلیل و سازی جامعه نیستند، 

تفاوت پیروی شده نشده است، به آن شیوه ای که  تا به امروز در درون هیچ دولتی از قانون»اند. زده

 (.525ص «)اند جنبشهای کردی در طول تاریخ صدساله خود از آن پیروی کرده

در زمان خلفای اسالمی، برخی از ملتها زبان و فرهنگ خود را در برابر زبان و فرهنگ مذهبی اسالم و زبان 

 .وان کشورهای عربی شناخته میشوندنعربی باختند. اینها امروزه آن مللی هستند که به ع

زبان عربی را به عنوان و تنها  خود را  در برابر زبان و فرهنگ عربی نباختندفارس و ترک  زبان و فرهنگ 

دینیشان را از هویت غیردینی هویت غیرکه از طریق زبان خود،  زبان مذهب نگاه داشته و سعی کردند

کردند اما اجازه ندادند که فرهنگ و ادبیات عرب بر فرهنگ و  را قبول عربی جدا سازند. آنها دین اسالم

نیستند،  آیند و اما در حقیقت عرب ادبیاتشان مسلط شود، لذا مانند ملتهایی که امروزه عرب به شمار می

 د. فرهنگشان را از ندادن

و دیگری در درون خالفت اسالمی دو گونه قدرت وجود داشت، یکی قدرت مذهبی که در دست اعراب بود 

درون مرزهای خالفت بود. گاه قدرتی بر قدرت دیگر سلطه  هایقدرت دنیایی که در دست قویترین گروه

ای را به  یافت و لذا خلیفه میتوانست سلطان را عوض کند و گاه برعکس و لذا سلطان میتوانست خلیفه می

 هبی و خالفت بنماید.ای دیگر بنشاند اما هرگز سلطان نمیتوانست ادعای مرجعیت مذ جای خلیفه

هیچکدام از ملتهای درون خالفت اسالمی نمیتوانستند زبان خود را به زبان دینی دنیای اسالم تبدیل 
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سازند. به خاطر داشته باشیم که مدرنیته میتواند یک جامعه کشاورزی را به جامعه صنعتی تبدیل سازد اما 

زبانی شدن آن جامعه  فرهنگی و تک تک ،سازی لتشرط م آن را به یک ملت تبدیل کند، زیرا که نمیتواند

فرهنگی و زبانی و گاه مذهبی که شرط تشکیل  کرد اتفاق نیافتاد. توتالتاریسم ی امری که در جامعهاست، 

 خود بگیرند. یک ملت است، میتوانند بطور کلی سه شکل متفاوت به

که غیر از یک شکل  نمیدهد اجازه دولتخواهی نژادپرستانه مانند فرانسه و ترکیه که در آنها  ملت -الف

 ها. هیچ فرهنگ و زبان دیگری پیروی شود مگر در سطح خانواده و در درون خانه زبانی، فرهنگی و مذهبی،

ها، زبانشان را   ها و ولزی ضعف اسکاتلندیبه دلیل  وم که در انگلستان دنبال میشود. در انگلستاننوع د -ب

 د، اما هرگز اجازه ندارند که آن را به سطح ملی برسانند.ان داده گسترشتاحدی  ای در سطحی منطقه

حالت کشور سویس که در آن چهار ملت جدا در یک کشور میزیند که هرگدام از این ملل دنباله  -ج

 گرایی در کشوری دیگر هستند.  ملی

 بیان شده در باال، قانون اشتراک هویت جاری است و نه تفاوت هویت.در هر سه شکل 

سن اند. یکی از نویسندگان به نام وان برووین ما جنبشهای مدرن کردی پیرو تنوع زبانی و فرهنگی بودها

اند  که نتوانستهاین نیست ن در ساختن ملت، ردهای کردی م معتقد است که دلیل عدم موفقیت جنبش

رایند تک فرهنگی فقیتشان در ففرهنگهای غیرمدرن را به فرهنگهای مدرن تحویل سازند، بلکه در عدم مو

به جای آنکه یک فرهنگ و یک زبان مدرن را جایگزین همه فرهنگ و زبانهای »کرد است. جامعه  کردن

پس آنچه که جامعه کرد «...» اند ساخته ای بکنند، چندین فرهنگ و زبان مدرن را جایگزین آنها منطقه

و زبانی موجود در فرهنگ طایفی و ای نیست بلکه تنوع فرهنگی  دست بردار آن نشده است، فرهنگ قبیله

 (.561- 560صص«)قومی این جامعه است
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است. تمایل این جامعه  در کسب فرهنگ مدرن موفق بودهرغم دارا بودن فرهنگ طایفی،  علیجامعه کرد 

گردد بلکه در دوران خالفت اسالمی  ای متنوع از نظر زبانی و فرهنگی تنها به دوران مدرن برنمی به جامعه

معه کرد یک جامعه ه فارس، تریک و عرب ادبیاتی تک زبانه و یک رنگ بنیاد مینهادند، جانیز ک

اند و این امر تبدیل  دها( مخالف تک فرهنگی بودهدر طول تاریخ )از زمان ماچندفرهنگی بود. کردها 

 است به عنصری در کرد بودن.  شده

رغم زبانهای متفاوتشان،  به روح  مشود که علینوعی از هوشیاری در جامعه کرد پیدا  ای از تاریخ در دوره

کرد بودن خود واقف میشوند و سعی بر آن دارند که کردبودن خود را از طریق زبان کردی در بیان 

ه یارسانی و اِزدی است، مجسم سازند. در دروان نی در دین حقیقت که دارای دو شاخهویشیاری دی

 نگارش کردهی، جوامع کردی هرکدام به زبان کردی خود، خالفت اسالمی، در زمان ظهور ادبیان غیردین

خواهی در دوران مدرن، حزب پ.ک.ک  . یکی از مثالهای د.عرفان از جنبشهای ملییی مینمودندسرا سخن

واقع در کشور ترکیه امروزی. این حزب سعی مینماید تا از طریق یک  ست که در قسمت شمالی کردستانا

دستان را از که از چندین جامعه متفاوت تشکیل شده است به طرف فرهنگ سیاسی، جامعه سیاسی کر

کردن  نها خواهان پیادهبلکه ت ی ببرد. این حزب پیرو توتالیتاریسم فرهنگی و زبانی نیست،یک اجتماع بودگ

سیاسی است که دولتهای سوسیالیسی شرق پیشتر آن را پیاده کرده بودند. اما بعدتر این  توتالتاریسم

سیاسی را قبول نمیکنند. علت  یسمتوتالیتار میدارد زیرا جوامع سیاسی کرد بر تفکر دست از اینحزب 

ناکامی این حزب در بخش جنوبی کردستان، یعنی منطقه خودمختار کردستان واقع در شمال عراق 

دی، از آنجایی که ن کردرلذا جنبشهای م سیاسی است. مین پیروی این حزب از توتالیتاریسمامروزی، ه

چندفرهنگی و چندزبانی هستند، در اصل جنبشهای خودگردانی اند و نه ملی گرایی. نکته  اهان یا پیروخو

فرهنگ سیاسی یک  در فرهنگ سیاسی کرد، ناشی از وجودگرایی  مهم این است که این چندفرهنگ
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ردد و دموکراتیک نیست بلکه به همان اساس کرد بودن که باور به تنوع فرهنگی و زبانی است، برمیگ

زبانی و فرهنگی اجازه حضور نمیدهد. این درحالیست که در  دلیل هم هست که به توتالیتاریسم همین

ی که همه ملت باید از آن پیروی کنند براساس یک فرایند دومکراتیک انتخاب نگدولت مدرن، زبان و فره

احزاب حاضر در آن کشور سازی یک فرایند دموکراتیک نیست. دموکراسی تنها در انتخاب  نمیشود و ملیت

 وجود دارد.

ی سیاسی و دگردانی اداری است و نه خودگردانخودگردانی در دولتهای مدرن مانند انگلستان به معنای خو

یا فرهنگی در حالیکه در جامعه کرد به معنای خودگردانی فرهنگی و زبانی و سیاسی است که این درک و 

و ملت درون یک کشور است که کشورهای موجود حاضر به  تعبیر از خودگردانی به معنای تقسیم دولت

 از نظرعراق خواستار خودگردانی بودند کشور در که کردها  به همین دلیل است پذیرش آن نیستند.

ای  حکومت حاکم بر آن کشور یعنی حزب بعث به رهبری صدام حسین قابل قبول نبود و او در جمله

سیستم  (.578ص«)در داخل دولتند خواهان تشکیل دولت دهاکر»وضعیت را اینگونه توصیف کرده است 

 سیاسی دول مدرن تنها به خودگردانی قومی اجازه حضور میدهد و نه خودگردانی ملی. 

گرایی عرب، بعد از فروپاشی امپراطوری عثمانی، جنبشهای  در مقایسه جنبشهای کردی با جنبشهای ملی

که پیشتر زبان فرهنگ دینی و غیر دینی خالفت اعراب مسلمان گرایانه عرب از طریق زبان واحد عربی  ملی

ملت ساخته میشود  گرایی است که یک ی از این ملیوره است ملتی به نام عرب ساخته میسازند و با پیبود

  گرایانه جمع میکند. و همین زبان مشترک عربی است که همه آنها را در چارچوب یک جنبش ملی

وان از یک جنبش مدرن کردی سخن گفت زیرا تمامی جنبشهای مدرن د.عرفان معتقد است که میت

اند، اما نمیتوان گفت یک یا چندین  کردی پیرو همان عنصر کردبودن یعنی تنوع فرهنگی و زبانی بوده
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به دنبال توتالیتاریسم  دایم زیرا هیچکدام از این جنبشها در اصل و اساس خو گرایانه داشته جنبش ملی

 اند. نبوده فرهنگی و زبانی

از آنجایی که ملت کرد  نام کرد، هم رای نیست که میگوید شناس به جامعهعباس ولی، عرفان مصطفی با 

بعد از جنگ جهانی اول میان چهار کشور تقسیم شد و این کشورها مخالف ملت بودن کرد بودند و در 

لت کرد نتواند یگانگی جهت حفظ ملت خود، حق ملت بودن را به کردها ندادند و این سبب شد که م

شده،  در کردستانی تقسیم به همین دلیل جنبشهای سیاسی کرد سیاسی و فرهنگی خود را حفظ کند،

اما دفاع از هویت ملی و ایستادگی دو علت  مت اهدافی متفاوت به خود میگیرند،اشکال متفاوتی در خد

گوناگونی جنبشهای کردی را در  عرفان مصطفی علت اصلی باقی ماندن و تداوم جنبشهای کردی هستند.

 داخل خود جامعه کرد و نه در خارج از آن جستجو میکند.

در بخشی دیگر از کتاب عرفان مصطفی با استفاده از نظریه زبانشناختی دوسوسور سعی میکند که نحوه 

هنگ گرایی ترکی زمانی که زبان و فر ملت، ملی-براساس ساختن دولت»سازی در ترکیه را شرح دهد  ملت

ملت انتخاب میکند، هیچ قصد خاصی در این انتخاب وجود نداشته و میشد -ترکی را جهت ساختن دولت

اما این استدالل میتواند ما را به اشتباه بیاندازد،  (.618ص«)به جای ترک، زبان وفرهنگ کردی را برگزینند

گ فارسی به زبان و فرهنگ ملی زیرا جهت اینکه در ترکیه زبان و فرهنگ ترک و یا در ایران زبان و فرهن

تبدیل شوند و لذا این اقوام دارای آن زبان و فرهنگ برتری یابند، پیشینه و دالیل تاریخی خاص خود را 

ملت نشدن زبان و فرهنگ هرکدام از دیگر اقوام درون آن -ساز به قدرت نرسیدن و دلت دارد که زمینه

 کشورها میگردد.
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عرفان به آن میپردازد آن است که مدرنیسم و ناسیونالیسم سعی بر آن دارند ای که د. نکته مهم قابل اشاره

تا این باور را در ما بوجود آورند که ناسیونالیسم با درست کردن ملت و مشخص کردن دولت با آن ملت، 

توانسته دولت و ملت را از مالکیت یکی از اجتماعات داخل آن جامعه خارج کرده و آن را به ملک تمامی 

ها  وامع متفاوت درون مرزهای سیاسی آن کشور بنماید. برای مثال، ناسیونالیسم در میان انگلیسها، ولزی ج

ها اخذ  ها این باور را ایجاد کرده که شیوه فرهنگ ملی که از زبان و فرهنگ قومی انگلس و اسکاتلندی

ها را به ملک هر  ومی انلگسها بلکه زبان و فرهنگ ق گردیده، فرهنگ ملی است و دولت را نه ملک انگلس

اما در واقع حقیقت عکس این را به ما نشان میدهد.  سه جامعه ولز، اسکاتلند و انگلس تبدیل کرده است.

ها از طریق زبان و فرهنگ انگلیسی تولید میکنند، تبدیل میشود به ملک  ها و اسکاتلندی هرآنچه که ولزی

ین بسیار شبیه به حالتی است که در جوامع متعصب خالفت ها. ا انگلیسیها و نه ملک ولز یا اسکاتلندی

 زمانیکه توسط افراد غیر عرب بوده است حتی  است، ه به زبان عربی تولید شدهایم. هرآنچه ک اسالمی داشته

 چون به زبان عربی نوشته شده است ملک جامعه عربی است.

سازی تبدیل به یک ملت صاحب  د ملتکه کردها را مانند دیگر ملل در فرایندرهرحال مدرنیسم در این

میان دیگر ملتها حل شوند مقاومت  مقابل اینکه در ما در مقابل کردها نیز درا است موفق نبوده دولت بکند،

کرد در اصل با آن چهار کشوری که در میان آنها تقسیم شده است نیست، بلکه کردها در  اند. مشکل نموده

ن میخواهد خود را آنگونه که هست درد. کرد در دنیای منکش داراصل با خود دنیای مدرن تضاد و کشم

شدن که اصلی است در دنیای مدرن، باور ندارد. به زعم عرفان مصطفی، کرد  گسترش بدهد و به ساخته

 بود به همان سرنوشتی دچار میشد که امروز دچار است. اگر نه در خاورمیانه، بلکه در اروپا هم می

                                                           
i - یی کورد وه  ته بوونی نه 
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ii -  عرفان مصطفی خود را نه فیلسوف بلکه محقق در حوزه فلسفه میداند زیرا  بر این باور است واژه فیلسوف که

که او شغلی بکار میرود، درحالی  ها استفاده میشود به مانند واژگان مهندس، پزشک، به مانند یک واژه توسط اروپایی

انگارد. وی این  فلسفه را یک شغل نمیداند و همچنین کسی که نویسنده یک متن فلسفی است را فردی شاغل نمی

یسم سعی دارد که سم هم میباشد که به اذعان وی مدرنموضوع را به مدرنیسم مرتبط میداند که انتقاد وی از مدرنی

 همه چیز را به شغل تبدیل کند.
iii - ن، در معنای گویش بکار برده شده است. کردها دارای چهار گویش اصلی هستند که در هر در اینجا  واژه زبا

بخشی از بخشهای کردستان یکی از این گویشها رایج و مسلط بر دیگر گویشها است. عرفان مصطفی در اینجا 

تبدیل کنند. برای مثال  اند تا به امروز یکی از این گویشها را به زبان ملی خود منظورش آن است که کردها نتوانسته

در بخش خودمختار کردستان، زبان آموزش رسمی و اداری در شهرهای سلیمانیه و شهرهای اطراف آن زبان کردی 

با گویش سورانی است اما در شهرهای آن بخشی که بادینان خوانده میشود مانند دهوک و زاخو، زبان کردی با 

 گویش کرمانجی است.


