
  

  

  

  

  

   نوروز و سياستةشناختي به رابط نگرشي انسان

  نگاري مراسم نوروز كردها در لندن با تكيه بر مردم

  

  ياهللا فاضل نعمت

  شناسي دانشگاه عالمه طباطبايي انساستاديار ان

  
 

  مقدمه

 موردي مراسم نوروز ة مطالعه بربا تكيرا  نوروز و سياست در زمان حاضر ةمقاله رابطاين 
 مراسم ةنگاران در بخش اول به بررسي مردم. كند بررسي مياي در بريتانيا  جر تركيهكردهاي مها

از . كنيم  ميبررسيدر ايران را ز وپردازيم؛ و در بخش پاياني وجوه سياسي نور نوروز كردها مي
در اين را  فروردين هر سال كردهاي مقيم لندن مراسم نوروز ة تاكنون در اولين يكشنبم١٩٩٩سال 
فينزبرك «اين مراسم تاكنون معموالً از ساعت پنج بعدازظهر تا يازده شب در . دنكن رپا ميشهر ب
اين مراسم ظاهري بزرگ و باشكوه دارد و چندين هزار . است   در شمال لندن برگزار شده١»پارك

محتواي مراسم روشن كردن آتش، پرتاب . كنند اي در آن شركت مي نفر مهاجران كرد تركيه
. هاي گروهي كردي است هاي كردي همراه با رقص  نوراني در آسمان، اجراي موسيقيهاي گلوله

طور كه خواهيم  ها داراي ابعاد و كاركردهاي مختلفي است اما همان اين مراسم مانند ديگر آيين
  .  سياسي آن اهميت بيشتري داردةديد جنب
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هاي   فعاليتةاهيم كرد، مطالع كه به آنها اشاره خو،با توجه به مجموعه مسائل كردهاي مهاجر  
 ايران اهميت راهبردي و از ةخصوص جامع  جهاني و بهةفرهنگي كردها براي مردم كرد، جامع

 ةحوز«به هرحال، نوروز يكي از مشتركات اصلي . شناختي نيز ارزش علمي دارد نظر انسان
 از ٢.گويند   هم مي»روز فرهنگ نوةحوز«شناسان   تا آنجا كه اين منطقه را قوم، است»فرهنگ ايراني
هاي  رسانه  شدن مانند مهاجرت،  گسترش فرايندهاي جهانيةجياي اخير درنته  در سال،طرف ديگر

 در حال گسترش جهاني ،نگ ايرانيه فرهها ازجمل  فرهنگةهم  هاي ارتباطي، و فناوري  گير توده
زاري جشن نوروز در مناطق و برگ  است،   جهاني پيدا كردهة كه جنب،يكي از عناصر ايراني. هستند

شوند اما  ها اگرچه با نام نوروز و براي نوروز برگزار مي اين جشن. كشورهاي مختلف جهان است
هاي  متناسب شرايط محيطي و نيازها و مقتضيات مختلف برگزاركنندگان آنها معاني و شيوه

  . دارندمتفاوتي 
 ةمثاب بينيم اقوام خارج از ايران، نوروز را به كه بداردن ارزش آن را ا ايرةرو براي جامع از اين  

شناسي   اين، از نظر انسانعالوه بر. كنند فهمند و برگزار مي يكي از اركان فرهنگ ايراني چگونه مي
 دانشگاهي ٣» مورديةمطالع«تواند   هاي آنها مي  كردهاي مهاجر و فعاليتةنگاري نيز مطالع و مردم

هاي كالسيك  كه يكي از گفتمان ( شناسي مسائل قومي انسانهاي   گفتمانةارزشمندي در زمين
با توجه به اين نكات، . شدن باشد و مسائل مربوط به مهاجرت و جهاني) شناسي است انسان

  :است  هاي زير تشكيل شده بررسي و گزارش حاضر از بخش
  موضوع، روش و نگرش اين مطالعه؛  ●
  يتي و وضعيت اجتماعي مهاجران؛ مروري بر آمار جمع: جران كرد در لندنامه ●
  كنندگان در مراسم؛ هايي با شركتگفتگومشاهدات و : فهم و تلقي كردها از نوروز ●
   سياسي نوروز در بين كردها؛ ةصبغ: هاي سياسي قوم كرد نوروز و چالش ●
  كاركردهاي اجتماعي نوروز در بين مهاجران؛: هاي هويتي مهاجران كرد نوروز و چالش ●
  شدن و نوروز؛ تحليلي از جهاني: اي شدن نوروز رسانه ●
  .  كليةيك نتيج: نوروز و سياست ●
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   روش و نگرشةچند نكته دربار

 اخير در ةهاي مهم قرن بيستم همواره طي چند ده صورت يكي از مسئله از آنجا كه قوم كرد به
 و كردستان و  كردهاةرو دربار اين است، از  ها و محققان مختلف بوده كانون توجه رسانه

لعات اغلب بر ا اين مط.است  اي صورت گرفته خصوص ابعاد سياسي آن مطالعات بسيار گسترده به
شناختي و  اما مطالعات مردم. هاي سياسي كردها متمركز است ها و بحران ابعاد تاريخي و تنش

ند و ده  كه درصد مهمي از جمعيت كرد جهان را تشكيل مي،جران كردا مهةاتوگرافيك دربار
  .  اندك است،خصوص زندگي فرهنگي آنها به

 سرشت و ساز و رد تنوع و اهميت بسياري   ابعاد، گستردگي،»هاي فرهنگي  آيين«از آنجا كه   
گرايانه،  شناختي ساخت هاي نظري و روش ديدگاه ، طيف وسيعي ازدارند گكار فرهن

براي مثال، . است  نها شكل گرفتهنمادگرايانه و تلفيقي براي تحليل و بررسي آ كاركردگرايانه،
 ةداند كه مجموع  يا نمايش مي»درام«ها را   مانند آيين»اشكال فرهنگي«) ١٩٦٩(ويكتور ترنر 

 قرائت و بازخواني و »متن«تواند به مانند يك  درام و آيين مي. گيرد نمادها را دربرمي اي از گسترده
 براي رمزگشايي يك آيين بايد آن را در اما.  آن رمزگشايي شودةحرف به حرف و جمله به جمل

  .شود  كه آن آيين اجرا و فهم ميقرار داد اي   ويژه٤بستر اجتماعي
، مانند هر آيين ديگري تنها ٥»آيين« يك ةلبه منزرو از لحاظ نظري، فهم مراسم نوروز  يناز ا  
 زيرا ؛شود كه اجرا ميقرار دهيم اي   ويژه»بستر اجتماعي« است كه آن را در ممكنزماني 
 ة بلكه معناي آنها مأخوذ از مجموعندارندنفسه معنا  هاي فرهنگي في  طور كه گفتيم آيين همان

 با .گيرد ها براي آنها شكل مي اي است كه اين آيين شرايط و مقتضيات ويژه ، ساختارها، روابط
 »ي و سياسي اجتماعةزمين«كيد اصلي بر شناخت أتوجه به اين ديدگاه نظري، در اين بررسي ت

  . كند مي و معنادار است كه اجراي مراسم نوروز كردها در لندن را تبيين
به  يهاي فرهنگ به اين معنا كه آيين. دارند ٦»ماهيت ارتباطي«هاي فرهنگي  همچنين آيين  

كه در اين  كساني. كنند  را منتقل مي»معاني« يا »ها پيام«اي از   ارتباطي مجموعهة يك رسانةلمنز
هاي  اي از پيام كنند آگاهانه يا ناخودآگاه در معرض دريافت يا انتقال مجموعه ها شركت مي آيين

 ،هاي اجتماعي هاي فرهنگي در تعامل  اين، بخشي از ماهيت ارتباطي آيينعالوه بر. خاص هستند



   نگاري مراسم نوروز كردها در لندن   نوروز و سياست با تكيه بر مردمةشناختي به رابط نگرشي انسان

  

405

 يك ةلبه منزمراسم نوروز كردها  ديد طور كه خواهيم همان. شود ها ايجاد مي اد و گروهربين اف
خصلت به گروهي است بلكه با توجه  درون آيين نه تنها داراي كاركردهاي ارتباطي در ابعاد

  . داردالمللي نيز   بيني فرهنگ در جوامع مدرن، كاركردها»اي شدن رسانه«
هاي آن براساس   است كه داده٧اي نگارانه  مردمةلعاشناختي، اين بررسي مط از لحاظ روش  

اي از  توان نمونه اين بررسي را مي. است  هاي نگارنده گرد آمده  ه و مصاحب٨» مشاركتيةمشاهد«
ةنگاري فوري با انجام مطالع در مطالعات مردم. اشتد دامن  مي٩»نگاري فوري مردم«كر وِرنِدآنچه ه 

 ممكناطالعات ضروري ديگر كه تبيين نسبي و محدود را  اي از مدت و مجموعه ميداني كوتاه
اين . شود اش توصيف و تبيين مي  فرهنگي در بستر اجتماعية مسئليك موضوع يا سازد، مي

كنند بلكه صرفاً بر  جانبه ارائه نمي هو توصيفي هم هايي دارند و تبيين مطالعات اغلب محدوديت
اين مطالعات نيز داراي   اگرچه در همه حال،. شوند يك هدف كاربردي يا معرفتي متمركز مي

يك موضوع، بلكه ابعاد خاصي از   ابعادة كه در آن نه هم هستندتيشناخ  انسان١٠ي»گرا نگرش كل«
  . گيرد يك موضوع و ارتباط آن با كليت مسئله مورد بررسي قرار مي

 برگزاري، ةنظر شيو از) كردهاي تركيه و عراق(طور كه خواهيم ديد نوروز كردي  همان  
ها  ها و گروه سرزميناز  ديگر  فهم و كاركردهاي اجتماعي و سياسي با نوروز در بين برخيةشيو

 »نظام فرهنگي« و »كليت اجتماعي« بخشي از » فرهنگياي پديده« ةلبه منزنوروز . داردهايي  تفاوت
و  دارد  كل متعلق به آنيمعنا و كاركرد آن تابع نوع تعاملي است كه با ديگر اجزا، رو از اين. است

با اين نگرش . آيد  اجرا و انجام آن برميةعهدها و كاركردهايي است كه از  نوع تعاملش تابع نقش
 تلقي ةبدون ترديد نحو .كنيم ها را بررسي و تحليل مي  اين تفاوت١١»كاركردگرايانه« و »گرايانه كل«

كند و  است، تنها بخشي از موضوع را آشكار مي  كار گرفته شده هاين مطالعه ب و نگرشي كه در
  . تواند مكمل آن باشد ختي ميشنا مطالعات تاريخي و فولكوريك و قوم

  
  مهاجران كرد در بريتانيا 

جهان امروز  ترين قوميت بدون دولت مستقل در ميليون نفري بزرگ سيكردهاي جهان با جمعيت 
آذربايجان، ارمنستان، ايران و كشورهاي اروپايي  سوريه،  هاي تركيه، عراق، هستند كه در سرزمين
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ايي، ساير كشورها سرزمين مادري آنهاست و همواره در اين جز كشورهاي اروپ . كنند زندگي مي
ايي جد« و ١٢»ناسيوناليسم قومي«اين امر آنها را بيش از هر چيز به نوعي  .اند مناطق ساكن بوده

١٣»طلبي
  . دهد سوق مي 

كه نيمي از جمعيت آنها در آناتولي  كردها چهارمين گروه بزرگ قومي در خاورميانه هستند  
تالش كرد تا هويت قومي و  به بعد دولت تركيه م١٩٥٠ ةده از. كنند كيه زندگي ميجنوبي در تر

طلبي را آغاز كردند به رسميت   سياسي جداييةيافت هاي سازمان  فعاليتفرهنگي كردها را كه
هاي خونين  اين امر به جنگ. امكان از تجلي و تقويت و ظهور آن جلوگيري كند نشناسد و تا حد

ها، تأكيد  حاصل اين جنگ .هزار كرد كشته شدند  و نزديك به سيانجاميدتركيه داري در  دامنه
 ابزاري براي كسب استقالل و مقاومت در ةمنزل  شان به روزافزون كردها بر هويت قومي و فرهنگي

  . است  برابر دولت تركيه بوده
ا هاي آنها را ب سيس دولت مستقل و كسب خودمختاري، دولتأتالش كردها براي ت  
 بودن ١٤»فرامليتي«علت ماهيت  به. است  رو كرده ههاي سياسي بزرگ قومي در منطقه روب چالش

كشورهاي كردنشين بلكه كشورهايي كه مهاجران كرد در آنها ساكن  تنها تمام  جنبش قوم كرد، نه
ي تجوجس ابتدا در م١٩٦٠كردها در اوايل دهه . ندا رو و درگير شده ه كرد روبةهستند نيز با مسئل

 خواهان پناهندگي و اقامت در م١٩٨٠ كشورهاي اروپايي و سپس اين مهاجران در دهه ةكار روان
رز با تركيه م كه هم، از همان ابتدا بيشترين جمعيت كرد جذب آلمان. كشورهاي اروپايي گرديدند

 م١٩٩١سال از آنجا كه تا  . و اقليتي نيز راهي ديگر كشورهاي اروپايي ازجمله بريتانيا شدند،است
وجود نداشت آمار جمعيتي از مهاجران   قوميت افرادةهاي ملي بريتانيا پرسشي دربار در سرشماري

 بسياري از مهاجران . آمار دقيقي وجود ندارد و همچنانآنها در دسترس نبود به تفكيك قوميت
ي در بريتانيا نحو غيرقانون تمايل به شناساندن رسمي خود ندارند و برخي از آنها نيز اساساً به

 هزار پنجاهشود كه بيش از  گفته مي هاي اطالعاتي مذكور رغم محدوديت بهاما . كنند زندگي مي
  . اي در بريتانيا هستند كرد تركيه

اما بنابر . اند و محل تجمع واحدي ندارند مهاجران كرد در شهرهاي مختلف بريتانيا پراكنده  
 كرده بودند بيشترين تجمع كردها در بريتانيا در نوروز شركت اظهارات كردهايي كه در مراسم
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اعي مهاي اجت هاي شغلي و آزادي  خودشان در اين شهر فرصتة زيرا به گفت؛شهر لندن است
تر  به هرحال، مهاجران در اغلب كشورها عمدتاً در شهرهاي بزرگ. دربيشتري براي آنها وجود دا

گونه  هاي اجتماعي اين ها و فرصت  حمايتةوعگزينند تا بتوانند از مجم و متروپليتن اقامت مي
  . هاي بزرگ برخوردار شوند محيط
 شمالي شهر لندن در ةاند اما اغلب آنها در منطق اگرچه كردها در لندن نيز كم و بيش پراكنده  

علت اين امر، بافت قومي و اجتماعي اين منطقه است كه . حوالي پارك فينزبري ساكن هستند
اي قديمي  منطقه   حوالي پارك فينزبريةمنطق. مسلمانان در آن استقرار دارندها و  اغلب آسيايي

از معماري بناهاي اين منطقه و همچنين از ساخت قديمي ايستگاه مترو آن يعني را اين نكته . است
اين منطقه در . وضوح دريافت توان به است مي  سيس شدهأ تم١٩٠٤ كه در »ايستگاه فينزبري پارك«

شود، نمادهايي كه هركدام مبين   نشانه و نماد مشهور اما كامالً متفاوت شناخته ميلندن با دو
يكي باشگاه .  امروز استيتر تماميت ساختار فرهنگي بريتانيا هويت اين منطقه و در نگرشي كلي

و ديگري مسجد پارك فينزبري است كه   قرار دارد١٦ هايبرية است كه در محل١٥فوتبال آرسنال
باشگاه آرسنال نماد فوتبال و فرهنگ پاپ و مسجد نماد . ارك بزرگ و زيبا استدرون اين پ

اين .  بريتانيا و گسترش رو به افزون مسلمانان در اين كشور استة جامع١٧چندفرهنگي شدن
ابوحمزه . ه استهاي اخير بسيار فعال و خبرساز بود  ساخته شد در سالم١٩٩٠مسجد كه در سال 

 در  تلويزيون ظاهر م٢٠٠١ سپتامبر ١١ ةن مسجد لحظاتي بعد از حملالمصري امام جماعت اي
اين امر باعث توجه بيشتر .  ناميد»شهيد«هاي دوقلو را منفجر كردند  شد و خلباناني كه برج

همچنين  .ناپذير غرب شد  خصم آشتيةلبه منزهاي بريتانيا به اين مسجد و امام جماعت آن  رسانه
   نوشته شده»حالل« تابلو هاي آن هاي منطقه كه بر روي شيشه تورانها و رس ها و قصابي كبابي

هاي  با اندكي قدم زدن در خيابان. است حضور و تجمع مسلمانان در اين منطقه ةدهند است نشان
هاي كلفت و  هاي آسيايي و تك و توك زنان با لباس كردي و مردان با سبيل مشاهده قيافه منطقه و

لندن شهر چندفرهنگي . در اين منطقه تشخيص دادرا هاي لندن   و تركتوان كردها برجسته، مي
ها از يكديگر قابل تفكيك و  است كه مناطق و فضاي اجتماعي آن به تناسب اقوام و فرهنگ

 در لويشام ؛ها  ايراني،در كنزيگتون . دارندي لندن قوم و ملتي سكنةمنطق در هر. شناخته شدن است
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ها و به همين ترتيب در   در چاينا تاون در مركز لندن هم چيني؛ها اييفريقاها و  و ووليچ، هندي
گيري نوعي فضاي شهري متناسب هويت قومي  اين امر باعث شكل. ديگر جاها ساير اقوام هستند

ها، ديسكوها و مراكز ايرانيان در  ها، رستوران مثال اغلب مغازه براي. ه استساكنان هر منطقه شد
 فينزبري متمركز  پاركها در همين اطراف ها در چاينا تاون و ترك راكز چينيمنطقه كنزيگتون، و م

  . اند  شده
 اجتماعات و نداشتنعلت اندك بودن و  كردهاي مهاجر در بريتانيا مانند مهاجران ايراني به  

اما برخالف مهاجران ايراني .  بريتانيا ندارندةجامع نهادهاي اجتماعي گسترده حضور پررنگي در
 متوسط و متوسط به باال تعلق دارند، مهاجران كرد عمدتاً كارگراني هستند كه ة طبقهغلب با كه

شوند، هرچند مهاجران ثروتمند نيز   بريتانيا محسوب ميةبيشتر نيروي كار انساني ارزان براي جامع
ها،  نيرو مهاجران كرد، برخالف مهاجران آسيايي ديگر مثل پاكستا از اين. بين آنان وجود دارد در

هاي اخير  در سال. اند آفرين بوده  بريتانيا مشكلة كمتر براي جامع١٨ها ها و هندي بنگالدشي
در .  بود١٩»لندن آي«گيري سرنشينان   مهاجران كرد در لندن، گروگانةخبرسازترين حادث

گذشت  عمر لندن آي مي كه هنوز كمتر از يك سال از  درحاليم٢٠٠٠چهارشنبه بيستم دسامبر 
 زنداني نوزدهرضان كرد تركيه براي نشان دادن اعتراض خود به رفتار دولت تركيه در كشتن معت

  . ساعت در هوا ماندندپنج سرنشين آن به مدت ششصدكرد، لندن آي را اشغال كردند و 
  

  دهل نوروزي در فينزبري 

خصوص هنگام  به .كنند  دارند و بار سنگيني از معاني را با خود حمل مي»حيات اجتماعي«اشياء 
كار گرفته   از پيش تعيين شده بهةهاي فرهنگي، كه همه چيز بر مبناي سنت يا برنام برگزاري آيين

معاني   وسيعي ازةاي از مجموع تواند نماد يا استعاره هر چيز كوچك مي. شود يا در جايي تعبيه مي
ي اين ها  شاخ و برگ،ها در يك آيين اند و اشياء، رفتارها و رسم ها جنگل معاني آيين. باشد

اي از اشياء و  با توجه به اين رويكرد، مراسم نوروز كردها نيز مملو از مجموعه. اند جنگل
هاي كردي،  لباس. رفتارهاي انضمامي آن بود كه هركدام بيانگر فهم و چيزي پنهان يا آشكار بود

هاي موقت  گاهدها، آالت موسيقي سنتي، تصاوير رهبران احزاب، فروشوهاي جمعي، سر رقص
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زبان كردي همه و همه در آن همه تر از  كاالهاي فرهنگي، بروشورها و پوسترهاي تبليغاتي و مهم
ايجاد براي كردهاي مهاجر را  »در خانه بودن« و »خانه «فضاي آييني حس نوستالوژي براي

  . كرد  مي
هايي كه در آن   نمادها و نشانهةنشان دادن مجموع منظور ترسيم حال و هواي مراسم و به  

نحو مختصر گزارشي از ورودم به پارك و چگونگي آشنايي و تماسم با  كار رفته بود، در زير به به
كنندگان در مراسم  هاي متعددي با شركتگفتگوهمچنين . دهم  توضيح مي راكنندگان شركت
اين . كند ي نوروز كردها و تلقي مهاجران از آن ارائه مةها اطالعاتي دربارگفتگواين . داشتم
ي گفتگو بحث، آنها را در قالب ةتر كردن ارائ منظور ساده است كه به  ها با سه نفر انجام شدهگفتگو

  . ام دو نفره ارائه كرده
خصوص صداي دهل و ساز  به. صداي آواز و موسيقي كردي تمام منطقه را پر كرده بود  

 . و محل اجراي مراسم را پيدا كردمكرراحتي پا  به،رو از اين. كردي كه برايم بسيار آشنا بود
 . اجراي مراسم شدمةپنج پوند دادم و وارد محوط. ندايستاده بود جمعيت زيادي مقابل در پارك
هاي موسيقي كه  به روش برنامه. گذشت از شروع مراسم ميمدتي هوا در حال تاريك شدن بود و 

 سالني بزرگ برپا كرده بودند و كنند، در يك ضلع پارك ها در هايدپارك اجرا مي  بريتانيايي
 ةهرچه به صحن. رساند  بسيار قوي صداي موسيقي را به سراسر پارك مييبلندگوهاي استريو

الي جمعيت گذشتم و  هاز الب. شد تر مي شدم جمعيت بيشتر و فشرده تر مي اجراي برنامه نزديك
اي   بود كه بر روي پردهاولين چيزي كه توجهم را جلب كرد تصوير بزرگ مردي. تر رفتم نزديك

سرودهاي . صورت پرچم در دست مردم بود تصوير همان مرد به. در پشت صحنه افكنده بودند
شاد كردي مردم را به هيجان آورده بود و گروه گروه مردم دست در دست هم كردي 

 صحنه كيست؟ گفت عبداهللا ةها و روي پرد از يكي پرسيدم تصوير روي پرچم. رقصيدند مي
  .الن رهبر حزب كارگران كردستانااوج

كم دور   صحنه كميهايم بلندتر بود، ناگزير از جلو صداي موسيقي از توان و طاقت گوش  
 بهار، نوروز ةتوانستم دريابم كه دربار هاي كردي فارسي هستند و مي اگرچه بسياري از واژه. شدم

ق بودم تااما مش  كنند، بت ميپيروز، كردستان بار گران، كردستان درد گران و ملت كردستان صح
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. ساختم تا سر صحبت را با اين و آن باز كنم هر چيزي را بهانه مي.  اين جشن بدانمةبيشتر دربار
 ةزبان بودند اما دربار خي نيز انگليسيركردند، ب سختي صحبت مي به دانستند يا برخي انگليسي نمي

راي تماشا و لذت بردن به پارك آمده دانستند و گويي تنها ب مراسم و فرهنگ كردي چيزي نمي
ناگزير . هايم به گوششان برسد داد تا صحبت كنند و حرف بودند؛ برخي نيز سروصدا اجازه نمي

بر روي چند ميز بزرگ كتاب، .  رساندم، پارك بودةترين نقط  كه خلوت، مراسمةخودم را به حاشي
همه به زبان تركي و كردي، . فروختند يو مبودند دي چيده  مجله و نوارهاي فيلم و سي  روزنامه،

  . حروف انگليسي و التين نوشته شده بودند اما با
  

  دموكراسي انقالبي 

.  و مرد ميانسالي كنار آن ايستاده بود"Derimeci Democracl"باالي يكي از ميزها نوشته بود 
يه يا همان حوالي شد فهميد كه متعلق به ايران، ترك اش مي هاي كردي نداشت اما از چهره سبيل
دهانش  در جلو هايش را هوا سرد بود و دست.  بريتانيايي و اروپايي نبود هرچه بود يقيناً. است

 كه فضا آكنده يكه گويي با موسيقي كرد چنان  جنباند، كرد و پاهايش را مي و هوهو ميبود گرفته 
كه جواب داد دانستم او هم سالمم را . تبريك گفتم سالمي كردم و نوروز را. رقصد از آن بود مي

اين نام يك «: گفت. اند پرسيدم معناي عبارتي را كه بر روي پارچه نوشته! است  منتظر من بوده
  .»شود  تركي است كه در لندن منتشر ميةروزنام

  پرسيدم معنايش چيست؟ 
  . »دموكراسي انقالبي«: گفت
سازي و   انقالب نوعي سرنگونةالزمزيرا  ؛  ضد هم استة جمع دو واژ»دموكراسي انقالبي«: گفتم

  .»ي و اجتماعي استنتحولي بط  دموكراسي تسامح و مدارا وةخشونت ناگهاني است، اما الزم
. دموكراسي معناي واحدي ندارد. اين تفسير شما از دموكراسي، تفسيري بورژوايي است«: گفت

 كه با ،كردبراي ملت . كند هركس و هر گروهي متناسب مقتضياتش آن را تعريف مي
 دموكراتيك و يروست، راهي جز انقالب براي تأسيس حكومت هاي ديكتاتور روبه حكومت

  .»است  مستقل نمانده
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از . شدن صحبتمان شد و تا يك دو ساعتي صحبتمان گل انداخت همين موضوع باعث گرم  
 كه در معلوم شدنگار بود و از صحبتش   روزنامه.هر چيز با هم صحبت كرديم جز نام يكديگر

زد، از آن شور و  با اشتياق و شور انقالبي حرف مي.  تركيه درگير است و دردمنديمسائل كردها
. ور شد  دوم خرداد شعلهةهايي كه اوايل انقالب در ايران رايج بود و يك بار هم در حادث حال

گاه به شور و هيجان محيط، من را هم ناخودآ. موقعيت خوبي بود تا با مسائل كردها آشنا شوم
 بحث ةتر بود؛ يا اينكه وجه مشترك مناسبي براي ادام اما نوروز برايم مهم. مند كرد كردستان عالقه

دانم و  گفتم ايراني هستم و نوروز را جشن ملي خودم مي. اين بود كه از نوروز پرسيدم. ما بود
جشن را برگزار ند و چرا اين رام ببينم كردهاي تركيه چه فهمي از نوروز دا حال اينجا آمده

 صميمي بينمان ايجاد شود، اگرچه دوستي ما يسعي كردم محبتش را جلب كنم و پيوند. كنند مي
طور كه  همان.  دلمان باز شودةكند تا سفر طلبد، سالمي كفايت مي مردم خاورميانه سعي زياد نمي

  .جنبد لطفي مي شود رگ خصومتمان نيز با اندك كم گفته مي
  :شما هم چنين فهمي از نوروز را قبول داريد؟ گفت.  جشن ايراني استگفتم نوروز اساساً  

اين جشن به كشاورزي . اند گرفته النهرين و مديترانه نوروز را جشن مي  بينةدر گذشته تمام منطق«
.  است يا جاي ديگراي شود گفت نوروز ايراني است يا تركيه نمي. و مسائل طبيعت مربوط است

هاي آشوري، كلداني، بابلي و فينيقي  النهرين و سرزمين تمدن  بينة منطق مردمةاين جشن به هم
براي همين امروزه در سوريه، تركيه، تمام آسياي ميانه و ايران نوروز را جشن . تعلق دارد

حتي در كشورهاي مسيحي هم مشابه نوروز را در .  اصلي كشاورزي استةمسئل. گيرند مي
بهتر است بگوييم اين . است  است نوروز هم بوده  رزي بودههرجا كشاو. گرفتند ميگذشته جشن 

  .»ترين جشن دهقاني جهان باشد شايد بزرگ. جشن دهقاني است
كند و پيدا بود كه  هاي كارگري و ماركسيستي ارائه مي كم متوجه شدم از همه چيز تحليل كم  

  به هرحال،«: گفتم. ه آن نكرداي ب اگرچه صراحتاً اشاره  است، »حزب كارگران كردستان«احتماالً از 
زرتشت هم پيامبري است . آتش و بسياري از نمادهاي نوروز ريشه در آيين مهر و زرتشت دارد

هر كشور و گروهي به طريقي نوروز را جشن ملي «: گفت. »دانند كه ايرانيان آن را از خودشان مي
 ةي عراق بين داستان كاوكردها. گويند  مي»جشن كردي«كردها هم به نوروز . داند خودش مي
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 آهنگر مرد دهقان كردي است كه عليه ظلم ضحاك قيام ةكاو. بينند آهنگر و نوروز پيوندي مي
كنند كه  هاي سياحان اروپايي در قرون گذشته اشاره مي محققان كرد هم اغلب به سفرنامه. كند مي

اند كه منظور  كرده  برپا مياين مردم هميشه جشن كردي  در ديدار از سليمانيه و مناطق كردنشين،
 دهقانان و كارگران عليه ةبراي ما كردهاي تركيه هم نوروز جشن مبارز. همين نوروز است

  .»داري و امپرياليسم و ديكتاتوري است سرمايه
اتفاقاً كردها هم «: گفت » زردتشتي براي نوروز قائل نيستند؟ةيعني كردها اساساً ريش«: گفتم  

 زيرا كردها معتقدند از قوم اصيل آريايي هستند و ؛كيد دارندأ نوروز تبر همين زرتشتي بودن
. دانند حاال هم مردم كرد با همين توجيه نوروز را از خودشان مي. است  ت هم آريايي بودهشزرت

و كردها معتقدند اين تفسيرهاي مذهبي از  ها هستند كه تفسير ديگري از نوروز دارند اما اين شيعه
  .»ين آيين استنوروز تحريف ا

از آنجا كه در نوروز عناصر مزاحم و . بينند ز و دينشان نميروها تضادي بين نو ايراني«: گفتم  
 از اسالم آوردن، هاي اخالقي و معنوي وجود ندارد، به همين دليل ايرانيان بعد معارض با ارزش

ها نوروز  ، براي ايرانيبا اين حال. اند تدريج هم رنگ شيعي بر آن زده نوروز را حفظ كردند و به
طور كه گفتم واقعيت اين  همان«: گفت. »جشن مذهبي نيست بلكه جشن ملي و باستاني است

در هرات . فهمد كند و مي است كه هر كشوري مناسب شرايط خودش نوروز را برگزار مي
 را ميلَعم هرات مرد. ام من مدتي آنجا بوده. دانند اي كامالً شيعي مي افغانستان مردم نوروز را مسئله

جده اشاره به حضرت علي . گويند  مي » جده«كنند و به آن   سبز آذين ميةبه مناسبت نوروز با پارچ
  ٢٠.منصوب است) ع(چون در شهر مزارشريف جايي هست كه به حضرت علي . است) ع(

شوند و آيين مذهبي خاصي اجرا  جمع مي) ع(مردم روز اول سال نو در حرم حضرت علي   
تعارض بين قوم .  سياسي داردةدر افغانستان هم نوروز جنب. البته اين يك بعد قضيه است؛ كنند مي

 چيز ه هم،است، درنتيجه  ته شديد بودهشهاي سني در يك قرن گذ هاي شيعه و قوم پشتون هزاره
. » سياسي دارد تا مذهبيةدر اصل نوروز در افغانستان جنب. است  و معناي مذهبي گرفته رنگ
 ها و بينم كه تمام ترانه مي.  سياسي نوروز اهميت داردةرسد جنب نظر مي براي كردها هم به«: مگفت
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هاي سياسي   استقالل كردستان و ملت كرد و خالصه حرفةشود دربار سرودهايي كه خوانده مي
  .»روز است

 ةد مبارز آهنگر تا به امروز ملت كرد نوروز را نماةاز همان زمان كاو. طور است همين«: گفت  
واقعيت اين است كه كردها هميشه در شرايط . است  شناخته سركوبگر مي هاي سياسي با قدرت
 ةها، فرهنگ و فولكلورشان صبغ ها و كشمكش اند و ناگزير تحت فشار و چالش سياسي بدي بوده

  .» مذهبي و رمانتيكةسياسي بيشتري دارد تا جنب
رسد بيشتر  نظر مي  اما بهه استبا مسائل سياسي نبودارتباط  در ايران نوروز اگرچه بي«: گفتم  
 مردمي كه نوروز را ةبراي هم«: گفت. »هويت ملي و در عين حال درآميخته با تشيع است نماد

 قبل از اسالم ةمردم ايران هم با نوروز به گذشت. گيرند، نوعي سياست وجود دارد  جشن مي
. ايستند  مي، كه حكومت ايران حامي آن است،سالممقابل ا جشن گرفتن نوروز در گردند و با برمي

نوروز براي ايرانيان، امروزه نوعي مقاومت سياسي در مقابل سياست اسالمي كردن حكومت 
شود  براي همين است كه در اين دو دهه هرچه نارضايتي مردم از حكومت ايران بيشتر مي. است

 كه يك دو سال پيش، اين نكته را هست يادم. شود تر مي اهميت و با تر نوروز هم گسترده
. سي و مصاحبه با جيم مور گفته بود بي گان در بيياشروشنفكر مشهور ايراني به اسم داريوش 

من همان . كرده بود م صحبت قبل از اسالةنيان براي گذشتاشايگان از تقويت حس نوستالژيك اير
كه ما   مهمي بودةل كردم چون نكتسي نيوز براي دوستانم ايمي بي موقع اين مطلب را از سايت بي

  .»تصور آن را نداشتيم
ناسيوناليسم آتاتورك «: گفت حاال كردها در اجراي مراسم نوروز آزاد هستند؟«: گفتم  

هاي قومي   و بروز فرهنگربا اين هدف جلو ظهو. سازي تمام فرهنگ تركيه بود درصدد همگن
ها  اشت و تا سالگان  ميليون نفر به هيچ ميبا چهاردهرا ملت كرد . گرفت مثل فرهنگ كرد را مي

دست آوردن آزادي فرهنگي خيلي  مردم براي به. داد  هيچ فعاليت فرهنگي به ملت كرد نميةاجاز
 اروپا و همچنين به ةخاطر فشارهاي اروپا براي پذيرفتن تركيه در اتحادي امروزه به. مبارزه كردند
است اما هنوز ملت كرد   شده بيشتري به كردها دادهزادي آ ،ت احزاب كرد در تركيهاخاطر مبارز

 يعني م٢٠٠١ مارس ٢١ درست در روز. در اجرا و انجام سنن قومي و فرهنگيشان آزاد نيستند
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 در ٢٢ را در استان هاساكا٢١عيد، دولت سوريه نوآ احمد عثمان از حزب اتحاد دموكراتيك كردستان
 اين بود كه در هنگام برگزاري جشن، شعري را جرم عثمان. شرقي اين كشور دستگير كرد شمال

سر  هاي طوالني در زندان به او مدت. يخ و هويت ملت كرد قرائت كردر تاةبه زبان كردي دربار
  .»اش را بدهد تا تاوان برگزاري جشن نوروز و سرودن يك شعر به زبان مادري برد

ك .ك.ول شما وابسته به پق  كه به،اين واضح است كه برگزاركنندگان اين مراسم«: گفتم  
كنندگان ممكن است هدف سياسي نداشته   شركتةاما هم.  منظور و هدف سياسي دارند،هستند
ابعاد سياسي  آنها زياد مسائل و. كردم قبل از شما با دو سه نفر از جوانان كرد صحبت مي. باشند

گذران اوقات فراغت به نظرم آنها براي تفريح و .  مراسم برايشان اهميت نداشتناي شركت در
 ةدرست است كه هم«: گفت. »امروز روز تعطيل است و موسيقي هم جذابيت دارد. دان آمده

هاي سياسي كارشان آگاهي ندارند و تعمداً براي تعقيب  افرادي كه اينجا هستند نسبت به جنبه
وانان حس خاطرداشته باشيم كه در ناخودآگاه اين ج اند اما به هاي سياسي اينجا نيامده هدف
تري  خاطر همين از سرودهاي فولكلوريك و سنتي كردي لذت عميق به. جويي وجود دارد هويت

كردند در آن  ا ميرهاي پاپ انگليسي اج ترانه هاي سنتي، جاي سرودها و ترانه گر بها. برند مي
  .»شد معنا مي دگان بينكن ديدند كه اين مراسم براي شركت صورت مي

جاي  طور نبود به اين اگر. بخشي و فراغتي بودن مراسم را ناديده گرفت تتوان لذ نمي«: گفتم  
درست است كه جوانان دنبال پر «: گفت. »گذاشتيد هاي سياسي مي رقص و موسيقي سخنراني

هاي  كردن اوقات فراغتشان هستند اما در اوقات فراغت است كه اغلب افراد فعاليت
هاي اوقات  ئل قومي و فرهنگي اغلب در اين فعاليتمسا. دهند شان را انجام مي ةجويان هويت

 براي قوم كرد هم چيزي جز  سياست. گيرد ها شكل مي فراغت يعني موسيقي، هنر و جشن و آيين
  ضمن اينكه شما تفاوت اساسي. تواند باشد كيد بر استقالل هويت و فرهنگ كردي نيست و نميأت

براي .  مثل كردها را نبايد فراموش كنيديا شده هاي قومي سركوب بين جوامع غربي و گروه
د ممكن است مصرف مشروبات و خريد نكن هايي كه در كريسمس و ژانويه شركت مي بريتانيايي

 درنتيجه از هر موقعيتي براي ، زيرا هم وقت آزاد و هم پول فراوان دارند؛كاال بيشتر هدف باشد
اي بودن و  دها مشكل حاشيهمثل كر آنها. كنند لذت بردن و مصرف كردن استفاده مي
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كردها در هيچ جاي دنيا حق ندارند مطابق زبان و فرهنگ . هاي مختلف را ندارند محروميت
 در سرزمين خودشان نه تنهاها  مريكايياها و  ها و فرانسوي  خودشان زندگي كنند اما بريتانيايي

. نيا را مثل خودشان كنند دةخواهند هم كنند بلكه مي خواهند زندگي مي طور كه مي آزادانه آن
   .»تواند معني يكساني داشته باشد كه جشن و فراغت در بين اينها نمي طبيعي است

 ها، جا با نو شدن لباس نوروز همه«: گفت. ن كردها پرسيدمايماز آداب رسوم نوروز در   
هاي مخصوص و  نوشيدني ها و تكاني، جشن، عيدي دادن، خوردن و نوشيدن خوراكي خانه 

فرقي بين نوروز كردها و غيركردها . طور است نوروز كردها هم همين .بازي همراه است شآت
گفتم يعني هيچ فرقي بين مراسم نوروز بين كردها و نوروز در جاهاي ديگر وجود . »وجود ندارد

جا اطالع دقيقي ندارم، اما چيزي كه شايد فرق نوروز ما با بقيه باشد  همن از هم«: گفت. »ندارد؟
صورت   آهنگر و نمايش اين داستان و همچنين برافروختن آتش بهةكيد كردها بر داستان كاوأت

همين . بازي هست اما بزرگي آتش براي كردها خيلي اهميت دارد جا آتش ههم. خيلي بزرگ است
  .»ام بازي را نديده من در جاهاي ديگر اين آتش. اند بينيد كه آتش بزرگي روشن كرده امشب هم مي

  :گفت. » سياسي نوروز در بين كردها بيشتر و آشكارتر از بقيه جاهاستةبه نظرم صيغ«: مگفت  
كه در كشورهاي   سياسي دارد درحاليةنحو علني جنب نوروز كردها به. است طور بله، دقيقاً همين«

كردها هنگام جشن گرفتن عكس رهبران  .ديگر مثل ايران معني سياسي نوروز تلويحي است
كردها . دهند مي  را سر»آرمان كردستان«گيرند و شعارهاي مربوط به  ا در دست ميسياسيشان ر

ها  و پارك ها هاي عمومي مثل خيابان اندازند و در مكان وال راه ميا به مناسبت نوروز كارنمعموالً
ن هاي مقيم بريتانيا در خيابان براي جش ام ايراني كه هنوز نديده يا نشنيده درحالي. كنند تجمع مي

خصوص احزاب كارگري از نوروز براي بيان  اب بهزاح ها و اغلب سازمان. نوروز اجتماع كنند
و حتي  ها ها، ايراني من اين چيزها را در تاجيك. دنكن هاي سياسي و بسيج مردم استفاده مي خواسته
  .»ام ها نديده افغان
يكي از «: است؟ گفت  هاي سياسي كرد تدارك ديده يك ازگروه پرسيدم اين مراسم را كدام  
نديد خ كه مي درحالي »ك هستند؟.ك.يعني اينها نيروهاي پ«: گفتم. »ك.ك.هاي هوادار پ گروه
ك حق ندارند .ك. پياعضا. ك رسماً اينجا فعاليت كند.ك.دهد پ پليس اجازه نمي. نه«: گفت
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هزار كرد تركيه  ك ولي بيش از پنجاه.ك.هاي هوادار پ عرض كردم يكي از گروه. در بريتانيا باشند
امسال پنج شش هزار نفر . شوند اينها معموالً براي نوروز اينجا جمع مي. كنند در بريتانيا زندگي مي

ك .ك.كه در پ از زماني. آمدند هاي قبل چند برابر بيشتر مي اما سال. رسند نظر نمي بيشتر به
ها هم كاهش  گونه آيين نانشعاب ايجاد شد، اتحاد نيروهاي كرد ضربه ديد و حضور مردم در اي

  .»يافت
اين آمار . شايد هم بيشتر. بله«: گفت »اي در بريتانياست؟ پنجاه هزار كرد مهاجر تركيه« :گفتم  

عام كرد  هزار كرد را قتل  نزديك به سيم١٩٩٩ تا م١٩٨٤هاي  دولت تركيه در جنگ. رسمي است
اند و  كيه اغلب به آلمان مهاجرت كردهكردهاي تر. خانمان و چهار ميليون نفر آنها را آواره و بي

  .» دوم كردهاي تركيه استةآلمان خان.  كمي در بريتانيا هستندةتنها عد
  

  هاي سياسي قوم كرد  نوروز و چالش

 ابراز شد، منطق اجتماعي برگزاري مراسم نوروز در بين كردها را بايد گفتگوكه در اين  طور همان
 تركيه در قرن بيستم با ةجامع. تركيه جستجو كرد ةها و تعارضات جامع در بافت چالش

هاي عميق اجتماعي و سياسي ناشي از ظهور ايدئولوژي ناسيوناليسم تركي  اي از چالش مجموعه
هاي ناسيوناليستي و  سياست. است  از يك سو و سكوالريسم از سوي ديگر مواجه بوده

و مذهب و همچنين اقوام سكوالريستي دولت تركيه مقاومت شديد نيروهاي طرفدار سنت 
 كه به ،)م٢٠٠١ (هاي جهاني شناخت فرهنگمارتين گنون در كتاب  .است  غيرترك را برانگيخته

   :نويسد  اين كشور مية دربار،پردازد بررسي مسائل بنيادين چندين كشور جهان ازجمله تركيه مي
ت ميليون جمعيت هف. روست ههاي فراواني از نظر سياسي و اقتصادي روب تركيه با چالش«  

در را هاي ارتش در امور سياسي اصالت دموكراسي  كنند، دخالت كرد آن براي استقالل تالش مي
گرايي رو به رشد است و چالش ميان اسالم و سكوالريسم  است، اسالم  ال بردهؤاين كشور زير س

   .رو به افزايش است
 يكي از نمادهاي ةلبه منز نوروز .هاي مذكور دارد اي در چالش نوروز جايگاه مهم و پيچيده  

 سكوالريزاسيون دولت تركيه كه ة اما همسو با پروژنداردهويت قوم كرد در تركيه معناي مذهبي 
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 ناسيوناليسم تركي درصدد نفي هويت قومي اشود زير نيز محسوب نميشد از زمان آتاتورك آغاز 
ين قومي غيرترك و همچنين است و براي نفي اين هويت، آي  و فرهنگي اقوام غيرترك بوده

  . كند هاي جامعه و عقالنيت مدرن معرفي مي ديني را خرافات و در تعارض با ارزش باورهاي
ه ي اخير رو به رشد بودها گرايي در تركيه در سال ند و اسالما اگرچه كردهاي تركيه مسلمان  
گرايي   رشد اسالمة طيب اردوغان درنتيجيوزير  نخستا تا آنجا كه دولت كنوني تركيه باست

شمار زناني كه روسري و  است اما در اجتماع كردها در پارك فينزبرك جز انگشت  روي كار آمده
زنان و .  ظاهر نبوداناي از اسالمي بودن در رفتارهاي آن حجاب اسالمي داشتند ديگر هيچ نشانه

اگرچه . صيدندرق هاي غربي دست در دست پسران مي هاي كردي و لباس دختران جوان با لباس
 ٢٣ كاملي از جمعيت چهارده ميليوني تركيهةدر لندن نمايندرا   نفريتوان اين اجتماع چندهزار نمي

كننده در مراسم بود كه عامل اصلي  يد نظر يكي از كردهاي شركتؤرسد م نظر مي دانست، اما به
از . ت نه مذهبطور كلي ملت كرد، زبان و قوميت آنهاس  براي كردهاي تركيه و بهيبخش هويت

 جشن كردي و زبان كردي هميشه ةمثاب هاي ترك نسبت به نوروز به اين نظر است كه دولت
ما وقتي كردي «قول يكي از كردها  به. اند گيري بيش از حد داشته حساسيت سياسي و سخت

ها باعث  گيري همين سخت» .زنيم كند جانش را نيش مي ن مياكنيم دولت تركيه گم صحبت مي
   اخير شدهةهاي قومي در مجموعه رفتارهاي سياسي آنها در چند ده  بيشتر نقش آييناهميت
  . است
 ة عراق نيز دركي سياسي از نوروز دارند و در چند دهي كردهاي تركيه بلكه كردهانه تنها  

گر  ي سركوبها مقاومت مردم كرد عراق در مقابل حكومتمهم نمادهاي  گذشته نوروز يكي از
كه به سليمانيه و » نوروز در كردستان «ةنادر كريميان سردشتي در مقال. است  هاين كشور بود

   :نويسد باره مي اين كردستان عراق اختصاص دارد در
به سال : نويسد  در گزارشي راجع به نوروز ميتاريخ كويسنجطاهر احمد حويزي در «  
مردم كثيري در آن شركت  در كويجشن نوروز برپا شد و آتش عظيمي را برپاي داشتند و م١٩٤٦
رو بود يكي از  اين جشن با دو مشكل بزرگ روبه . و مراسم باشكوهي را به اجرا گذاردندندكرد

 ديگر يشد و از سو  يك جشن سياسي قلمداد مي كه كردهاةعنوان جشن ويژ سوي حكومت به
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د و لذا در سال دانستن پرست مي  زيرا آن را جشن مجوسان آتش؛شد  و فقها تقبيح ميلمااز طرف ع
م ١٩٥٠ بزرگي روي داد و مردم مجبور شدند در سال ةسبب برپايي جشن نوروز فتن م به١٩٤٨

 جشن را برپاي دارند كه البته اشعار انقالبي و آوازهاي كردي و رقص ،بدون روشن كردن آتش
به اجرا  آهنگر نيز ةبعدها چنان شد كه در ايام نوروز نمايش كاو. كردي چاشني اين مراسم بود

هاي نوروزي با   با اين وصف هميشه مردم كرد عراق و تركيه و سوريه در برپايي آيين.آمد درمي
كامالً را » جشن«اين هاي آنان  اند و آن بدين سبب بود كه حكومت مشكالت عديده مواجه بوده

ويژگي  خود در تثبيت اين ةنوب  شاعران و ادباي كرد نيز هركدام به. كردند سياسي محسوب مي
 سياسي بودن اين جشن با تعبيرات و هاند و در نوروزيات و بهاريات خود ب نقش مهمي داشته
كه سرود ) از شاعران كرد سليمانيه(اشعار پيره ميرد . اند ت زيبا اشارت كردهاتشبيهات و استعار

استاد هزار  شود، حمدي وفايي، نوروز ايشان تقريباً سرود ملي نوروزي كردها محسوب مي
هاي زيباي نوروزيات يا  استاد هيمن و استاد حقيقي بوكاني از نمونه) سينا مترجم قانون ابن(

  .آيند شمار مي بهاريات در ادبيات كردي به
 اخير با ةدهند در چند ده را تشكيل مينفر كردهاي سوريه كه جمعيتي بالغ بر دو ميليون   

 ةنام ناسيوناليسم عربي اجاز ي به يعن؛رو هستند همان مشكل كردهاي عراق و تركيه روبه
 از محققان كرد ،اكرم نبي. شود هاي فرهنگي مرتبط با هويت قومي كردها به آنها داده نمي يتلفعا

  : نويسد باره مي  در اين،سوري
  كردها در كشورهاي همجوار و انعكاس مبارزات آنان درةطلبان گيري مبارزات حق با اوج«  

 ،پس از آن. ي نگراني ناسيوناليسم عرب حاكم بر سوريه پيش آمدالمللي موحبي برا ه بينصعر
 و حقوق آنان را ضايع نند سوريه منزوي كةطرق مختلف كردها را در جامع  هاينان كوشيدند تا ب

هاي بزرگ در كشور سوريه است تحت   كه يكي از اقليت،با تمام توانشان كردها را آنان. گردانند
  . فشار قرار دادند

هاي اجتماعي عليه كردها به  ها و تبعيض بي پس از ذكر ليست بلندي از محروميتاكرم ن  
هماهنگ با «: نويسد   و مياست  هاي دولت سوريه براي محو هويت كردها اشاره كرده برنامه
ه ي ديگري نيز براي نابود كردن هويت فردي و جمعي كردها بها هاي ذكر شده كوشش برنامه
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ي فرهنگي و سياسي كردها، دستگيري و به زندان افكندن ها جنبش سركوب : شداجرا گذاشته
 ،گذاري عربي بر آنان نام و ... ها و رودخانه ها و ماهورها،  روستا، تپهها  تغيير نام ده،كوشندگان كرد

   .جا همه منع كردها از تكلم به زبان مادري و منع استفاده از موسيقي كردها در
 معاصر، در تمام كشورهاي آسياي ميانه حائز اهميت ةر دورنقش سياسي نوروز د موقعيت و  
هاي  صورت نماد مقاومت فرهنگي در مقابل دولت است نوروز به  همين امر باعث شده. است  بوده

  . محلي و همچنين در مقابل نفوذ فرهنگ جهاني در آسياي ميانه درآيد
 سياسي نوروز در اين منطقه  ابعادة دربار، از جمهوري آذربايجان،اهللا مددلي عين دكتر  

خاطر التفاتي كه به زعم خود نشان داده   زبان و فرهنگ ملي بهةدولت شوروي در زمين«: نويسد مي
صورت  بود سعي داشت تا تاريخ و فرهنگ هزار ساله، آداب و رسوم و اعتقادات ديني مردم را به

نوروز  خي و اعياد ازجمله عيد آداب و رسوم تارية هم،در آن زمان. حساب شده از ميان بردارد
اول . شد و ساختگي شوروي جايگزين آنها مي عنوان ميراث مضر گذشتگان تبليغ و اعياد جديد به

 اسالمي نوروز -شد و عيد ملي عنوان عمومي مردم برگزار مي ژانويه نخستين روز سال ميالدي به
ها مردم آذربايجان در   اين سياسترغم به .... گشت  دين و ارتجاع معرفي ميةماند عنوان باقي به

روشنفكران، . نمودند م و باورها و اعتقادات ديني خود را حفظ ميوعمق ضمير خود آداب و رس
بار ديگر عيد  شعرا و نويسندگان آذربايجان پس از مرگ استالين خونخوار تالش نمودند تا يك

  ٢٤.»نوروز را احيا كنند
است كه   تان حدود هفتاد سال زير حكومتي بودهتاجيكس«: گويد يكي از پژوهشگران مي  

است كه   هفتاد سال اين حكومت گفته. است  ي ملي داشتهها  و روشها سعي در تضعيف آيين
اند كه نوروز سال نو نيست و  هفتاد سال گفته. اند  نوروز نبايد باشد، ولي تاجيكان آن را نگه داشته

  .»اند عنوان سال نو تجليل كرده لي مردم تاجيك از نوروز بهيكم ژانويه سال نو است، و
انگيزه و رسالت : نوروزنام  تازگي كتابي به  به،بشير عزيزي، نويسنده و پژوهشگر افغان  

ها، زادگاه و شرايط تاريخي  با بررسي ريشه«است و    در هلند به زبان فارسي منتشر كرده،فرهنگي
اي تاريخي و اجتماعي و يكي از عوامل رشد مدنيت و  ان پديدهعنو و اجتماعي نوروز، آن را به

مثابه يكي از  نوروز را به«و » .است  زبان مورد بررسي قرار داده  اقوام پارسيةفرهنگ در حوز
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بيند كه قصد دارند مانع رشد و بالندگي فرهنگي  عوامل پويايي اجتماعي در تضاد با نيروهايي مي
هاي  توزي تاريخ در قلمرو سرزمين ما نيز شاهد كينه«: نويسد  ميوي» .و اقتصادي جوامع شوند

نوروز در هرات  «ةاش دربار محمد مكاري در مقاله توزي را اين كينه» .است  ديرينه با نوروز بوده
 اخير، براي برگزاري اين مراسم ةهاي داخلي ده سبب جنگ به«: دهد گونه شرح مي اين» افغانستان

است، ولي همچنان در گوشه و كنار   ن غيرممكن گشتهآ در مواردي انجام مشكالتي ايجاد شده و
سوم اين سرزمين بكر هنوز اين آداب و رسوم به قوت خود باقي است و افغانان براي آداب و ر

  .»ندا لئپيشينيان خود احترام خاصي قا
ن،  فرهنگي نوروز يعني ايراةحوزدر كشورهاي خارج  ابعاد سياسي جشن نوروز كه در  

شود تنها معطوف به مسائل داخلي اين  آسياي ميانه و برخي كشورهاي خاورميانه انجام مي
 مقابل فرهنگ دركشورها نيست، بلكه روي ديگر سكه تقويت هويت فرهنگي مهاجران 

از آنجا كه بيشترين جمعيت مهاجر كرد در اروپا در آلمان زندگي . كشورهاي ميزبان آنها نيز هست
. است  رو بوده با مشكل مهاجران كرد روبهبيش از ساير كشورهاي اروپا شور همواره د اين كنكن مي

به آلمان آغاز كردند و عمدتاً در را  مهاجرت خود ١٩٥٠ ةطور كه گفتيم از ده كردهاي تركيه همان
هاي   بعد از مدتي جمعيت مرزنشين مهاجر فعاليت.مناطق مرزي نزديك به تركيه مستقر شدند

 ةازجاين امر باعث شد كه دولت آلمان نيز ا.  سياسي خود را در آلمان گسترش دادندةنطلبا جدايي
درنتيجه در آلمان  وجود آورد و هايي براي آنها به و محدوديت هاي فرهنگي به كردها ندهد فعاليت
طور طبيعي مقاومت در برابر   هويت فرهنگي و قوميت خود مواجه شدند و بهةها با مسئلردنيز ك
 كردها هرگز از برپا داشتن نوروز دست نكشيدند و به اين ،رو از اين.  آلمان شكل گرفتدولت

ن انحو نماي اي كه به حادثه. هاي فرهنگي قوم كرد به اروپا نيز كشانده شد وسيله ابعاد سياسي آيين
 هويت فرهنگي و قومي آنها نشان ازبراي دفاع را جر آلمان ادر سطح جهاني تالش كردهاي مه

منظور جلوگيري از  دولت آلمان به.  بودم١٩٩٤، خودسوزي دو دختر مهاجر كرد در نوروز ددا
برگزاري جشن نوروز در كردها را از طلبي آنها،  در مخالفت با استقالل گسترش مهاجرت كردها و

 اما اصالت ، كه متولد آلمان بودند،در اعتراض به اين ممنوعيت، دو دختر كرد.  كردمنعشور كاين 
  . ردي داشتند خود را آتش زدند و سوختندك
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 ةبا حوزرا اي مختلف ه  آشنايي اقوام و ملتةمراسم نوروز زمين  فارغ از ابعاد سياسي،  
هايي كه سياحان و  ته اروپاييان تنها از طريق سفرنامهشدر گذ. سازد فرهنگ ايراني فراهم مي

هاي تحقيقات تاريخي و  ق كتابنوشتند يا از طري  شرق و فرهنگ آن ميةها دربار ديپلمات
 اين ةبه مشاهد اما هرگز قادر. شدند ها و رسوم شرقي و ايراني آشنا مي شناختي با آيين انسان
پوستان، جوانان بريتانيايي و   سياه از زياديةدر پارك فينزبري عد. ها و مشاركت در آن نبودند آيين

 ساعت هشت شب به بعد ورود به خصوص از به. هاي آسيايي حضور داشتند افرادي از ملت
كم به   برگزاري مراسم رايگان شد و تا ساعت يازده شب جواناني كه در خيابان بودند كمةمحوط

كه با حيرت و  درحالي. تي بود از نيجريهسپو يكي از اين افراد، جوان سياه. پيوستند جمع كردها مي
وقتي متوجه شد كه براي . را پرسيدمن علت اين مراسم  داد از تمركز به موسيقي كردي گوش مي

 نيجريه يهايي از موسيقي محل هاي زيادي به گونه موسيقي كردي شباهت«: سال نو است گفت
اي از پارك موسيقي  در گوشه.  كردي را پيدا كنديدي موسيق و بعد ابراز عالقه كرد كه سي» .دارد

 ميزان فروش موسيقي محلي و ةدربارنده شلحظاتي كنار آنها ايستادم و از فرو. فروختند كردي مي
هاي محلي  هاي موسيقي دي همين حوالي پارك فروشگاه فيلم، كاست و سي. مشتريان آن پرسيدم

هاي كردي   بهاريه. كنيم اي پيدا مي هاي تازه هر سال ما در نوروز مشتري«: گفت مي .داشتوجود 
  ».خيلي مشتري دارند

همه موسيقي «: گفت كاالهاي كردي شما هستند؟سيدم غيركردها هم مشتري موسيقي و پر  
چند . كنند ها از ما خريد مي و حتي اروپايي ها ها، هندي ها، عرب ترك. كردي را دوست دارند

هاي  در خانه  كنند، مريكايي كار ميآدونالد  اينها در رستوران مك. دوست چيني و ژاپني دارم
  .»كنند ند، اما موسيقي كردي گوش ميخور خوابند، غذاي چيني و ژاپني مي  انگليسي مي

مردم  نمادها و باورهاي  وسيعي ازة بود كه مجموع»شو فرهنگي« ةمثاب مراسم نوروز كردها به  
 ةعالو هاي پر زرق و برق و رنگي كردي به لباس. كرد  و ارائه مي بودكرد را به نمايش گذاشته

 ي و تاريخ كردستان در سرزمين آنها همه معرف فرهنگةمصمم و مردان ايه ها و چهره رقص
در سراسر جهان  اي است كه امروز اين حادثه. افتاد بيگانه بود كه حول و حوش نوروز اتفاق مي

 را در روز اول ٢٥آنجلس ايرانيان مهاجر سراسر خيابان وستوود در لوس. در حال تحقق است
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كنار  ين بسته بودند و در و نمادهاي ايراني آذ ها، پرچم با گل) بيست و يكم مارس(فروردين 
همچنين در منهتن نيويورك در شش خيابان . كردند خيابان با شيريني و ميوه از مردم پذيرايي مي

در گزارشي .  ايران برگزار كردندخفرعي ايرانيان شو فرهنگي عظيمي براي نمايش فرهنگ و تاري
معيت شادماني كه با در ج: است  گونه توصيف شده از اين مراسم در خيابان مديسون جشن اين

هاي گل در دو سوي خيابان مديسون اجتماع  هاي سه رنگ ايران و شاخه دست گرفتن پرچم
ين شده بود و پسرها و ئهاي فرهنگ ايران تز هاي عظيمي كه با گل و نشانه كرده بودند براي ارابه

د، دست تكان هاي محلي روي آنها به رقص و پايكوبي مشغول بودن دخترهاي ايراني با لباس
دادند و مردم نيويورك كه از ديدن اين همه گل و رنگ و شادي به هيجان آمده بودند، براي  مي

  ٢٦.زدند آنها دست مي
 ةهدف برگزاري اين رژ گويد صراحت مي  بهن اين جشةطور كه مسئول برگزاركنند همان  
رهنگ خود را و به آنها  به جهانيان نشان بدهيم فتابراي جشن گرفتن سال نوي ماست  «٢٧پارسي

دار و مسئول اين  م كه آنها بايد عهدهنيها بايد ثابت ك نسل دومي به. نشان بدهيم كه ما كي هستيم
مريكا هر آ در شهرهاي مهاجرنشين ايراني در يني است كه قريب به دو دهه استاين آي» .باشند

  . ندك جهانيان معرفي مي دهد و فرهنگ ايراني را به سراسر سال رخ مي
 و اكثريت جمعيت نيز مهاجران آن كشور نداگرچه كردهاي تركيه سامان داده بودرا مراسم   

بودند اما كردهاي سوريه و ايران نيز در آنجا حضور داشتند و به نوعي جمعيت در مراسم از كل 
 ؛شد اين نكته از نظر كردهاي تركيه نيز بسيار مهم شمرده مي. شد كردهاي مقيم لندن تشكيل مي

ها نيز  در سرود و ترانه. زيرا آنها در پي انسجام تمام ملت كرد براي تشكيل كردستان بزرگ هستند
 در ميان جمعيت با .شد نه كردستان تركيه يا كردستان ايران و سوريه اغلب از كردستان نام برده مي

ان از مرزنشينان آرم. دهايشان در مراسم شركت كرده بودن دو ايراني كرد آشنا شدم كه با خانواده
رمان شركت در مراسم را هم آ. غربي بود و با دختري از كردستان تركيه ازدواج كرده بود آذربايجان

اندازد و واقعاً  نوروز هم مرا به ياد ايران مي«: گفت  به اين معنا كه مي .دانست فال و هم تماشا مي
كردهاي عراق و سوريه نيز در بين » .هم به ياد تركيه خب،. دوست داشتم اين لحظات ايران بودم
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يكي از خوانندگان از كردهاي عراق بود و . جمعيت بودند و در اجراي برنامه نيز سهم داشتند
  . شود كه سرود ملي كردستان گفته مي واندخ شعري را مي

  
  هاي هويتي مهاجران كرد  الشچنوروز و 

 كردها هزمين و دولت مستقل است كترين مسئله براي كردها نداشتن سر طور كه گفتيم مهم همان
كردهاي تركيه با جمعيت قريب به پانزده ميليون . برند  نام مي»كردستان بزرگ«سيس أ آرمان تراآن 

منظور حفظ يكپارچگي و انسجام ملي  اما دولت تركيه به. دانند  خودمختاري ميةنفر خود را شايست
 حاصل اين تعارض نوعي نزاع فرهنگي شده. ه استباز زد از اعطاي چنين استقاللي به آنها سر

 جدايي و استقالل خود را شفاف ،كيد بر قوميت و هويت قوميأاند با ت است كه كردها تالش كرده 
در ن هرچه بيشتر كردهاي اين كشور كرد دولت تركيه، سعي در محدود ،درنتيجه. و آشكار كنند
 به اين واقعيت كه هرگاه هويت يك با توجه. است   اجتماع داشتهة در صحن خودابراز فرهنگ

 ةلبه منزها  مناسك و آيين اجتماع در مخاطره قرار گيرد يا عواملي بخواهند آن را محدود سازند
به يابند، نوروز نيز  د بر دفاع هويت از راه عينيت بخشيدن به آن گسترش مييكأابزارهايي براي ت

 . يابد  جايگاه خود را باز ميين نزاع فرهنگ جمعي كه مبين هويت قوم كرد است در ايي آيينةلمنز
هاي كشورشان  سني هستند و از اين نظر با ترك  تماماً مسلمان و،از طرف ديگر كردها  

دهد   شرح ميساختار نمادين اجتماعن در كتاب يطور كه آنتوني كوئ همان. هويت مشترك دارند
 اجتماع را از اجتماع ديگر متمايز يعني چيزهايي كه يك ساختار ٢٨هويت به كمك مرزهاي نمادين

هاي  كردها نيازمند چيزهايي هستند كه بتواند آنها را از ترك بر اين اساس،. شود ه ميتسازد شناخ مي
 چنين -ترين آنهاست  كه نوروز مهم-هاي قومي زبان كردي و آيين. هموطنشان متمايز كند

توجهي  معناي بي اين امر لزوماً به. اردي مسلمان دها كاركردي براي كردهاي مسلمان در ميان ترك
 كنوني در يك كردها به باورهاي ديني آنها نيست بلكه كاركردي است كه اين آيين در شرايط

هاي  طور كه در باال اشاره كرديم در برگزاري مراسم نيز نشانه همان. است دهكرتقابل سياسي ايجاد 
  . جود نداشتمذهبي مانند حجاب و پرهيز از اختالط زن و مرد و
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 اجتماعي دارد و به موقعيت مهاجر ةبخشي از كاركردهاي نوروز براي مهاجران كرد، جنب  
 اي  رسانهةلبه منزنوروز براي مهاجران اعم از ايراني، افغاني و كرد . بودن آنها مرتبط است

  ازكنند و در كشور ميزبان معرفي ميرا  كه از طريق آن فرهنگ و هويت خودشان  استاجتماعي
اينجا نيز نوروز از ابعاد  در .پردازند اين طريق به تثبيت هويت و جايگاه خود در كشور ميزبان مي

  .  اقليت همواره در چالش قدرت با اكثريت هستندةلبه منز زيرا مهاجران ؛سياسي جدا نيست
ه براي كن بل ميزباة براي ايجاد ارتباط با جامعنه تنها  اجتماعي، ة آيين و رسانةلبه منزنوروز   

 كه در خارج از سرزمين ،هاي جوان ها و باورهاي فرهنگي تاريخي قوم كرد به نسل انتقال ارزش
 اجراي مراسم نوروز كه همراه با ،رو از اين.  نيز حائز اهميت است،كنند مادري خود زندگي مي

ت نوعي صور هاي فولكلوريك و سنتي و خواندن اشعار قومي است به ها و رقص اجراي موسيقي
هاي  تماميت فرهنگ كرد براي جوانان و نسل از راه آشنايي با  يابي يابي و فرهنگ تمرين هويت

  . تر كرد است جوان
كنند نوعي  مي  و تبعيدي برگزار٢٩هاي دور از وطن هاي فرهنگي كه مهاجران و جمعيت آيين  

بر اين .  است٣٢ابر ديگري در بر٣١منظور شكل بخشيدن به خود  به٣٠ اجتماعي نمادينخواسته ازبر
 يك ةلبه منزي فرهنگي ميان مهاجران ايراني و كرد گفتگو آيين نوروز نوعي ديالوگ و ،اساس
دهند كه حاضر به  طي آن كردها نشان ميو اي كه در آن ميهمان هستند  با جامعهاست  ٣٣اجتماع

هاي  وز و آييننور به كمك.  نيستندي ديگرة فرهنگي در درون جامعةهضم شدن يا استحال
جامع ميزبان   گروهي متمايز و ميهمان ازةمثاب بهرا مرزهاي نمادين خود  فرهنگي ديگر، كردها

 نوروز براي كردهاي مقيم بريتانيا نوعي مقاومت فرهنگي در برابر ،به تعبير ديگر. كنند  ميترسيم 
  .  غرب استةجامع
 كه مهاجران اي هاي فرهنگي فعاليت ةتوان گفت نوروز و مجموع همچنين مي  از اين منظر،  

براي شكل بخشيدن به چيزي كه ويكتور ترنر آن را اجتماعي است دهند اغلب تالشي  انجام مي
 يك ةلبه منزشان را  گروهي درونريق آن بتوانند هم همبستگي اجتماعي طنامد، تا از  مي ٣٤نمادين

 ةشان بر پاي م به هويت اجتماعياقليت حفظ كنند و به حمايت اجتماعي يكديگر بپردازند و ه
هاشان به  و زادگاه هاي فرهنگي كه از وطن يا به تعبير پيربورديو سرمايه   ميراث معنويتةمجموع
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هاي اصلي اجتماع كردها در بيرون  توان از پايه مي نوروز را  رو، از اين. اند شكل بخشند ارث برده
 كردها به تعريف و شكل بخشيدن هويت شان دانست كه از طريق آن مرزها و سرزمين زادگاه

  . پردازند شان در محيطي تازه و متفاوت مي جمعي
جرالد دالنتي در .  امروزه رو به گسترش است، جهانيةگونه اجتماعات قومي در جامع اين  
 گسترش ةداند كه درنتيج  مي٣٦را يكي از انواع اجتماعات جهاني ٣٥ اجتماع فرامليتي،اجتماعكتاب 

كند كه اجتماعات فرامليتي اگرچه در بستري  دالنتي استدالل مي. است  ا پديد آمدهه مهاجرت
  چند تركيبي و در عين حال،دارندهاي محلي  كنند اما بنيان گيرند و زندگي مي جهاني شكل مي

دامن زدن به تفاوت (اجتماعات فرامليتي در سياست تازه تفاوت «: اد دالنتيق به اعت.رگه دارند
 كه ، آرمانييهاي نويني از خودآگاهي حول محور  جريان)يان خود قومي و ديگريفرهنگي م

از  را ٣٧ جمعيةاين اجتماعات اغلب يك خاطر. دهند  شكل مي،است  باعث ترك وطن شده
 كههايي مانند نوروز  آيين. گيرند  به خدمت مي٣٨گذشته براي شكل بخشيدن به وجدان جمعي

تواند   جمعي است كه مية ملموس از خاطرةنوعي تجربكنند  ميبرگزار هاي دور از وطن  جمعيت
د و حس آگاهي به هويت اي جمعي شريك هستند تهييج نمة افراد گروهي را كه در آن خاطرةهم

  . و انسجام را در آنها در مقابل ديگري تقويت كند
 يك ةلمنزبه اي كه نبايد از خاطر دور داشت اين است كه اگرچه نوروز  نكتهعين حال،  در  

 نوعي مقاومت فرهنگي براي پرهيز از ةلبه منز تاريخي قوم كرد است و ةخاطره جمعي از گذشت
 درشود، اما   محسوب مي،اي مدرن است  كه جامعه، ميزبان آنهاة فرهنگي در مقابل جامعةاستحال

هاي  ين ديگر و داشتن آزادي برگزاري چنين آيةفرايندهاي مهاجرت و زيستن در جامع  عين حال،
  . اند فرهنگي و حفظ هويت خود، تماماً خود حاصل دنياي مدرن و مدرنيته

از منظر   هاي نوروزي چه توسط كردها يا ديگر اقوام ايراني، از طرف ديگر، اجراي آيين  
. معناي بازگشت به تاريخ براي نفي امروز نيست كنند به ها شركت مي كه در اين آيين كساني
هاي   بازتوليد و تفسير سنت بهها در پرتو شرايط مردن گويد قوميت كسل ميكه مانوئل  طور همان

منظور تكرار آن هويت عرضه   بهعيناًرا شان  پردازند و هرگز هويت تاريخي تاريخي خود مي
نوعي قراردادي براي برگزاري نوروز در  نحوي آگاهانه و به كردها و اقوام ديگر امروز به. كنند نمي
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ها در داخل زادگاه   اين امر آن را از برگزاري سنتةجوهر تعمدي و آگاهان. آيند هم مي محلي گرد
  .  متفاوت است،شود  كه اغلب به حكم فرهنگ و ناخودآگاه جمعي انجام مي،وطن و

 آميز شهروندان و ها و رفتارهاي تند و گاه تبعيض گيري مهاجران اگرچه با برخي سخت  
شوند اما در مجموع كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي مهمي  ميجه اهاي بومي بريتانيا مو سازمان

هاي هنري  مندينهاي علمي و توا تخصص ، ندمهاجراني كه ثروتمند.  بريتانيا دارندةبراي جامع
 ةند با عرضراندهايشان و آنها كه تخصص و سرمايه   مهارتةگذاري و عرض ، با سرمايهدارند

 نظر داشت كه در بايد ،رو از اين. كنند اين جوامع كمك مينيروي انساني ارزان به رونق اقتصادي 
هاي فرهنگي آنها، اغلب همسو با  هاي قومي و فعاليت زندگي مهاجران و برگزاري آيين

 ةجامع. شود  كشورهاي غربي انجام مية و در درون نظم پذيرفته شد» ساالرانهةهاي سرماي ارزش«
هاي آنها، در  ها و توانايي استفاده از مهاجران و سرمايهاست كه براي   غرب اين واقعيت را پذيرفته

هاي سياسي و  ستهاو بيان خو  فعاليت فرهنگي و حتي ابرازةچارچوب قوانين جامعه به آنها اجاز
  . شان را بدهد اجتماعي

ها و   به تنوع رنگ- ازجمله كردها-ها از سراسر جهان  اين، انبوه اقوام و اقليت عالوه بر  
افزايند و درنتيجه به نشاط و سرزندگي فرهنگي شهرهاي جهاني   كشورهاي غربي ميهاي فرهنگ

طور  ها و به  غربي، رقص و آوازها و لباسةاز ديدگاه شهروندان جامع .افزايند بزرگي مانند لندن مي
كلي فرهنگ كردي بخشي از تنوعات فرهنگي است كه آنها را در شناخت دنياهاي ناشناخته 

پاداشي است كه شهرهايي مانند   كنجكاوي فرهنگيي ذت ناشي از حس ارضال .كند كمك مي
اگرچه . سازد هاي ديگر براي شهروندانش فراهم مي  زيستن آزادانه به اقوام و اقليتةاجاز لندن با

مهاجران ناديده گرفت، نارضايتي كه  در برخورد بارا نبايد نارضايتي بخشي از مردم بومي بريتانيا 
ها  برخي از بريتانيايي. است  ها شده آميز ميان مهاجران و بومي خوردهاي خشونتگاه باعث بر

 ةهاي جامع  ارزش نپذيرفتنهاي فرهنگي و اجتماعي و ناآشنايي يا دليل تفاوت مهاجران را به
  . دانند بريتانيا عامل برهم خوردن نظم اجتماعي اين كشور مي
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  اي شدن نوروز   رسانه

طور  همان. هاست  اين آيين٣٩اي شدن  هاي فرهنگي مهاجران، رسانه رگزاري آيينيكي از ابعاد مهم ب
منظور . اي شدن است حال رسانه ن امروز دررمع مداكند كل فرهنگ در جو كه تامپسون اشاره مي

هاي   و رشد شبكه٤٠گير اي شدن اشاره به ازدياد سريع نهادهاي ارتباط توده تامپسون از رسانه
 در اختيار شود و مي كااليي ٤١كه از طريق آنها صور نمادين) يو و تلويزيونمانند راد(پخش 

 افراد و ةكند تجرب  ارتباط ايجاد ميةهاي نهادي شد جهاني كه شبكه. گيرد گيرندگان انبوه قرار مي
اي قرار  ثير فرايندهاي فني ساخت و پخش نمادين رسانهأت  زندگي اجتماعي را شديداً تحتةحوز
هاي فرهنگي چيزهايي را  هايمان ازجمله برگزاري آيين ني ما هر روز در تمام فعاليتيع. دهد مي

اين فرايند . كند اي ايجاب مي كنيم كه فرايندهاي فني ساخت و پخش نمادين رسانه تجربه مي
هاي   زيرا با بازتاب جهاني و گسترش يافتن كنش؛تي مضاعف داردي فرهنگ مهاجران اهمةدربار

مراتب بيش  هاي آنها به اي آيين عمالً اهميت رسانه  اي و اقليت،  اجتماعي حاشيهةلزبه منمهاجران 
 از. گذارد ثير مستقيم ميأتها   برگزاري اين آيينةاين امر بر شيو. است  از اجراي خود آنها شده

بازي، انبوه  رقص، موسيقي، آتش. اي آنهاست گسترش ابعاد بصري و رسانه  ثيرات،أ اين تةجمل
 هاي سنتي پر زرق و برق، ها، لباس سرودخواني، پالكاردها، پوسترها، بادكنك  يت،جمع

ل بزرگ وابزرگ و ديگر نمادهاي مراسم، جشن را به راهپيمايي سياسي يا كارنا  چادر،نورپردازي 
 ةبرنام.  بزرگ تلقي شودةاي يك حادث هاي بصري و رسانه توانست جلوه مبدل ساخته بود كه مي

كنندگان در   براي شركتنه تنها طراحي شده بود كه ي در پارك فينزبري طورجشن نوروزي
بدون ترديد بخش مهمي از . اي آن نيز جذاب و قابل توجه باشد  مراسم بلكه براي بينندگان رسانه

تر و انبوه مردم است تا بتوانند از  حضور گسترده  گونه تجمعات، هاي برگزاركنندگان اين دغدغه
. دن جهاني اهميت و جايگاه خودشان را نشان دهةگير به مخاطبان گسترد اي تودهه طريق رسانه

اي از نمادهاي بصري محسوب  كنندگان در مراسم نيز پاره يعني از منظر برگزاركنندگان، شركت
ها را به رخ  ها و صفحات مطبوعات جهان اهميت اين آيين آنها در تلويزيون شوند كه تصوير مي

   .كشد جهانيان مي
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اولين چيزهايي   مقابل جايگاه  اجراي برنامه قرار گرفتم يكي ازدر و موقتي وارد محوطه شد  
از   بعد،در واقع. دهاي فيلمبرداري بود كه مردم را نشانه گرفته بودن دوربين  متوجه خود كرد كه مرا

گران بودند كه برداران و گزارش موسيقي و چادر بزرگ اجراي برنامه و پليس، اين خبرنگاران، فيلم
 نيز توجه نگارنده به موضوع برگزاري اطور كه گفته شد در ابتد همان. كردند جلب توجه مي

اي شدن برگزاري نوروز مهاجران وقتي  اهميت رسانه. ها بود مراسم نوروز كردها از طريق رسانه
ه خود بودند شود كه اين واقعيت را در نظر بگيريم كه اگر كردها در وطن و زادگا  ميتر ملموس

اي از رسم و عادات   زيرا برگزاري چنين جشني پارهنداشت؛اي چنداني  نوروز آنها ارزش رسانه
  . شد  آنها شناخته ميةديرينه و زندگي روزمر

تاريخ . شدن تبيين كنيم تر جهاني اي شدن فرهنگ كرد را در بستر بزرگ بهتر است رسانه  
بدون ترديد تفاوت سرنوشت اقوام، . گيرد ش ميبراي اقوام مختلف روندهاي مختلفي در پي

هاي ميان محيط اجتماعي، فرهنگي، سياسي  خاطر تفاوت هارتباطي با سرشت آنها ندارد بلكه اين ب
هاي   تكنولوژية و توسع٤٢ثير فرايندهاي جهانيأت  انساني تحتةط جامعيمح. و طبيعي آنهاست

 -ي، افزايش پيوندهاي مختلف اقتصاديالملل ارتباطي، گسترش مهاجرت، رشد نهادهاي بين
هاي  اهميت يافتن قوانين و ارزش  گرايانه، هاي انسان  رشد ارزش المللي، اي و بين اجتماعي منطقه

ه  تغيير اساسي كرد ها و بسياري تحوالت ديگر، ي فرهنگگفتگوحقوق بشر و افزايش اختالط و 
تدريج خود را در محيط متفاوتي  ند كردها بههاي نژادي و قومي و مذهبي مان  و اقوام و اقليتاست
كنند و  ارتباط برقرار مي  سريع با يكديگر، در هر جاي جهان كه هستند،امروزه قوم كرد. بينند مي

 رو، از اين. گذارد ثر و قاطع تأثير ميؤنحو م  هاي يكديگر به هاي سياسي آنها بر كنش فعاليت
 و ه استان سرزمين و دولت مستقل كرد را پر كرد جاي فقديهاي ارتباطي تا حدود تكنولوژي 

هايي  برگزاري آيين. اند  دست آورده  از طريق ارتباطات به راكردها امروزه همبستگي نمادين جهاني
 سياسي قوم كرد و ةتواند صدا و خواست كند مي هاي بصري كه خلق مي  دليل جلوه مانند نوروز به

  . رت جهاني مبدل سازدصو مهاجران را از سطح محلي و ملي به
اي شدن نوروز كردها را همسويي و همسازي آن با اشكال   همچنين بخش ديگري از رسانه  

گير و  هاي توده فرهنگ پاپ يكي از محصوالت رسانه.  يا پاپوالر دانست٤٣پسند فرهنگ عامه
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 فرايند ة فرهنگ باعث غلبةها بر حوز  رسانهةگسترش و سلط. صنايع فرهنگي است
 ةغلب» تغيير فرهنگي و زندگي روزمره «ةاش دربار ديويد چني در مطالعه. شود  مي٤٤الريزاسيونپاپو

ن نوروز ي برگزاري آيةطور كه گفتيم شيو همان. است   بريتانيا نشان دادهةدر جامعرا فرهنگ پاپ 
اي ه هاي موسيقي خوانندگان و گروه كردها در پارك فينزبري بيش از هر چيز به اجراي برنامه

براي . شود كه در هايدپارك و فضاهاي عمومي بزرگ برگزار ميمانست  ميموسيقي پاپ 
دانستند و با برخي نمادهاي فرهنگ كردي آشنايي نداشتند اين برنامه   كه زبان كردي نمي كساني
نحو معمول در مناطق و شهرهاي مختلف  مانست كه به  موسيقي پاپ مية به يك برنامكامالً

 زيرا خوانندگان پاپ موسيقي كردي ؛داشت واقع نيز اين شباهت وجود در. شود گزار ميبريتانيا بر
ساخت اجراي موسيقي  اي كه آنها را از موسيقي پاپ متمايز مي تنها نكته. گردانندگان مراسم بودند

پسند  اينها نيز اقالم فرهنگ عامه.  سرودهاي ملي و سياسي كردستان بودنفولكلوريك و خواند
 ،رو از اين. هاي فرنگي نيز هست پسند شدن بخشي از ماهيت جشن به هر حال، عامه. هستندسنتي 

  . است  اين بخش فرهنگ در تمام جوامع بيش از هر چيز گسترش يافته پسند شدن در رايند عامهف
  

   كليةنتيج، نوروز و سياست

كنند  برپا مير لندن  كردهاي مهاجر دكهترين وجه جشن نوروز  طور كه نشان داديم اساسي همان
ها   گروهةها و نزد هم كه گفته شد نوروز در تمام سرزمين همچنين چنان.  سياسي آن استةجنب

كند كه چرا  ما را با اين پرسش مواجه مي  امر،ناي. ه استداراي نوعي چالش و منطق سياسي بود
له به منزياني ؟ در اين بخش پاداردسنت تاريخي و فرهنگي نوروز كاركرد و ماهيت سياسي 

 . پردازيم گيري به بررسي اين پرسش مي نتيجه
.  پاسخ واحدي ندارده استو حيات سياسي اقوام مختلف درآميخت اينكه چرا نوروز با ابعاد  
هاي مردم فرآيند الزامات و  ها و رسم آيين«: گويد طور كه يكي از فولكورپژوهان ايران مي همان

هاي توليد و ساختارهاي  محيط جغرافيايي و شيوه ي، در پيوند با مادي و معنوةنيازهاي درهم تنيد
هايي كه  ند و به مقولهااند كه بر حسب ضرورت، پيوسته در حال تغيير هاي مختلف اقتصادي دوره

هايي هستند كه در آنها حركت طبيعي  ها و آيين منظور، رسم. دهند در ژرفا معنا دارند پاسخ مي
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آورند؛ جز آنكه بر حسب  وجود نمي ها آنها را به ها و دولت  حكومتثير دارد وأزندگي نقش و ت
   .»صورت ابزاري استفاده كنند ضرورت و با هدف تثبيت قدرت و منافع سياسي خود از آنها به

گذشته  اي نيست اگرچه وجه سياسي كنوني آن با  تازهة سياسي نوروز پديدةغبص  
اين عيد، «: نويسد باره در يك بررسي تاريخي مي نرسول جعفريان در اي. هاي اساسي دارد تفاوت

 شرق، هداياي نوروز ةويژه در حوز هاز پس از اسالم مورد توجه حكام اموي و عباسي بوده و ب
افزون بر آن كار گرفتن خراج . ه استشد طور مرتب از طرف حكام از كدخدايان دريافت مي به

 نوروز تا تيرماه به تأخير  وكل و معتضد عباسي،نيز براساس نوروز بوده و يكي دو بار در عهد مت
 آمده دست مي ه زيرا در اين وقت محصول ب؛افتاده تا مردم در پرداخت آن گرفتار مشكل نشوند

   .است  عنوان نوعي ظلم در حق رعايا مطرح بوده در زمان مقتدر نيز اين مشكل به. است 
اميه، حكام اموي با بسياري از   خالفت بنيويژه در دوران پس از استقرار اسالم در ايران، به  
. دانستند  اسالم منافي مية زيرا آنها را با دين تاز؛ كردندهخورده مقابل هاي شكست هاي ملت آيين

رو شدند و از  واكنش حكومت روبه هاي ايراني مانند نوروز، سده و مهرگان با در آن دوره، آيين
هاي  قبول آنها در ميان بزرگان اهل انديشه درگيريبرگزاري آنها جلوگيري شد، حتي در رد يا 

 ة به اندازها  اين آيينةها و بسترهاي پديدآورند ايجاد شد؛ ولي چون زمينه و بياني فراواني قلمي
   .تدريج از فشارهاي حكومت كم شد كافي قوي بودند به

ين ويژه مطرح دو عيد را با عنوان عيد فطر واضحي با آي  است كه اسالم،  مشخصاين نكته   
در برابر، نه از  .آمد شمار مي كرد، هرچند آنها آغاز سال نبود، اما به هر روي عيد طبيعي مسلمانان به

 نوروز به مفصلي نسبت ةموضعگيري روشن و شناخته شد سوي اهل سنت و نه امامان شيعه،
آنجا كه به منابع بحث از نوروز در فرهنگ شيعه، از قرن پنجم به بعد مطرح شد و تا . رح نشدطم

  .شود، نخستين بار در مختصر مصباح شيخ طوسي از آن ياد شد برجاي مانده مربوط مي
هاي جهانگردان اروپايي قرن   كه گزارشايراننام   در كتاب خود به(Dubeux)همچنين دوبو   

 ةكند، مطلبي هم دربار  اين كشور خالصه ميةدربار هفدهم و هجدهم و آغاز قرن نوزدهم را
اي بيابند تا اين جشن بسيار قديمي  نويسد ايرانيان پس از اسالم توانستند بهانه او مي. وروز داردن

   .است) ع(خود را حفظ كنند و گفتند اين جشن به ياد به خالفت رسيدن حضرت علي 
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 تاريخي دارد و از همان بدو اسالم مسلمانان رنگ تعلق ديني ةبعد قدسي مذهبي نوروز ريش  
 . آن زيبنده بودةمذهبي داشت اين رنگ به جام هاي نوروز ريشهكه  آن زدند و از آنجا خود را به

اسالم  در پيش از«: نويسد باره مي كريميان در اين.  اين امر وجود داردةيقات بسياري دربارقتح
و كردند و همراه با راز و نياز و دعا  زردشتيان و ايرانيان اين عيد را با شكوه زيادي برگزار مي

 نيز نشانگر  راگرفت و با مذهب زرتشتي گره خورده بود و بهار و رستاخيز  مراسم ويژه انجام مي
ايران و برخي از كشورهاي اسالمي اين قداست  پس از اسالم نيز در.  بودش وجوديةفلسف 

 احاديث و روايات ديني ة وارد حوزكه همچنان استمرار يافت و تداوم خود را حفظ نمود تا جايي
نام باب النيروز در مباحث عيدشناسي مفتوح گشته و به اعمال و آداب آن توجه  بابي به د وش

  .اين روايات به تثبيت نوروز انجاميددر خاص شد چه رمز و رازي در نوروز نهفته بود كه 
در اين زمينه كه نوروز در عصر جمشيد و داريوش از اسطوره تا تاريخ  بكتا دكتر بهار در  

بلكه يك   است،  گويد كه تخت جمشيد پايتخت هخامنشيان نبوده  ميه است بودمناسك ديني
است كه در روز عيد گروه مختلف مردم هدايا و كاالهاي خود را به   مركز روحاني و ديني بوده

مزدا به آنها بركت دهد و توليد اينها در كشور زياد اهورابردند تا  مزدا ميا اهورةنزد شاه يعني نمايند
  .  پيداست موجود تخت جمشيد كامالًيها حجاري اين موضوع از. شود

اما نوروز آييني مذهبي نيز  بينند، اگرچه مردم ايران تعارضي ميان نوروز و دين اسالم نمي  
 و مفهوم نوروز پديد آمد تغيير اترين تحولي كه بعد از اسالم در محتو شايد مهم. شود تلقي نمي

ي سياسي اه  چالشةهمين موضوع در صد سال اخير زمين .است  ماهيت ديني مفهوم نوروز بوده
اند و حتي پابرجايي و  نماد مليت ايراني در مقابل اسالم مطرح كرده برخي نوروز را. است  شده

شناسي چنين  آيا از منظر انسان. شناسند  مقاومت مردم در برابر اعراب ميةلبه منزدوام آن را 
هاي روشنفكري براي گروه خاصي از  نكه در سطح گفتمانتعارضي مبناي فرهنگي دارد يا آ

  ران نوروز داراي اين معناي سياسي است؟ كروشنف
گرايي دومي گفتمان سياسي و روشنفكري است كه نوروز و فرهنگ مردم را  گفتمان بومي  

گيري   پنجاه عموميت يافت و تا شكلة اين گفتمان در ده.دهد مي در كانون توجه خود قرار
اين گفتمان . ب اسالمي گفتمان غالب در ميان روشنفكران دگرانديش مخالف حاكميت بودانقال
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 نمادهاي فرهنگ ايراني در مقابل فرهنگ ةلبه منزنوروز و تمام عناصر فرهنگ مردم ايران را 
 برگزاري جشن نوروز نوعي مقاومت در مقابل ،در اين گفتمان. داد اروپايي و مدرن قرار مي

 اين ةگرايي بر پاي بومي. كرد كه حكومت وقت نيز از آن حمايت ميشد  لقي ميتعناصر خارجي 
شد  هويت ملي ايراني ةهاي بومي ايراني مانع استحال توان با احياي سنت انديشه استوار بود كه مي

هاي مختلف مذهبي،  گرايان از گروه  البته بومي؛هاي نوسازي دولت است  برنامهةكه نتيج
 نگاه آنها به فرهنگ مردم مباني كامالً متفاوتي ،رو از اين. شدند ل تشكيل ميماركسيست و ليبرا

. گرايي بودند  بوميةهاي شاخص انديش گرايان شريعتي و آل احمد چهره  در گروه اسالمداشت،
در اين گفتمان .  بنيان گفتمان فكري خود قرار دادرا مشهور بازگشت به خويش ةشريعتي نظري

برخالف آنچه مشهور است منظور شريعتي از . اي داشت ز جايگاه ويژهفرهنگ مردم و نورو
او .  نيستقبل از اسالمه گرفتن گذشته دبازگشت به خويش صرفاً بازگشت به اسالم و نفي يا نادي

 ردر شعا«: نويسد مي كند او  جلد نوزدهم صراحتاً به اين موضوع اشاره ميثارآمجموعه  در
رد كه كدام خويش؟ خويش قومي و نژادي؟ خويشتن تاريخي؟ ش بايد معين كيبازگشت به خو

بازگشت به نام  هكتابي ب  در...خويشتن سنتي و بومي؟ خويشتن باستاني؟ خويشتن مذهبي؟ 
اي كه در طول تاريخ تكوين يافته و به ما  ام بازگشت به خويشتن انساني ويژه  گفتهخويشتن

جهت   تكيه بر حركت مستمر تاريخي،با . است  هويت معنوي و شخصيت فرهنگي بخشيده
مان  آسا زنده بخش است تكيه كنيم معجزه حيات  و به او كه جاويدان و ...اعتقادي و روح مردم

   ... .است  در فصل اخيرش مسلمان شده او. خضر است و مسيح  او كيومرث است،. كند مي
 كه در باال به آنها اشاره ،در پايان بايد اين نكته را يادآوري كنيم كه وجوه سياسي نوروز  
رنگ شدن   مدرن كمةدورمهم يكي از تحوالت .  تنها بخشي از نوروز در جهان مدرن است،كرديم

آيد و تا  دنيا ميه محله يا شهري ب  در جهان سنتي انسان در دهكده،. در زندگي ماست نقش مكان
 سفر  دور يا نزديك احياناًةقطدر زندگي خود نيز به چند ن. كند پايان عمر در آن مكان زندگي مي

وان ت ميرا كنند، يعني كمتر كسي  وضعيت سيال زندگي مي ها در اما امروزه اكثريت انسان. كند مي
به تعبير زيگموند . ته باشداش اقامت دايم د است يافت كه در همان محلي كه زاده و تربيت شده

دهند كه با توسل به   اين امكان را ميها به ما اين آيين. بومن، انسان مدرن زائري هميشگي است
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اي از جهان كه هستيم احساس پيوند با سرزمين مادري و زادگاه وطن را در خود  آنها در هر نقطه
  . ايجاد كنيم

نوعي    خود نيستند درنتيجه هركس بهةاز طرف ديگر، از آنجا كه اكثريت مردم در زادگاه اولي  
.  او عضو يك گروه اقليت است،تي كه در مقابل اكثريت يعني در وضعي؛كند در غربت زندگي مي

تهران  هاي مقيم ها و كردستاني مريكا بلكه آذربايجانيآ ايرانيان مقيم بريتانيا و نه تنهااين نگاه  در
محيط فرهنگي محلي  هاي متفاوت دور از هر دو البته با نسبت  زيرا؛ديار غربت هستند هم در

سوي وجوه   زيست غريبانه و احساس تعلق به اقليت ما را بهاين فضاي. كنند خود زندگي مي
كشاند تا از حالت تنهايي، ضعف و گاهي ترس از محيط  ي ميا لهيملي و قب  نمادين فرهنگ قومي،

 جهاني در حال رونق گرفتن مجدد حيم به همين دليل در سطدها و مناسك ق آيين. رهايي يابيم
سوي نوع خاصي  شدن اقتصاد، فرهنگ گرايش بيشتري بهبه همين دليل برخالف جهاني . هستند

 من به ابعاد. نوروز باالترين قابليت را براي تقويت حس هويت ما دارد. از محلي شدن دارد
و هم ديگران در  طلبد ميرا  زيرا هم بحث طوالني ؛پردازم  نوروز و هويت نميلة سياسي مقو

  . اند باره بسيار سخن گفته اين
 ايجاد فضايي براي شادي و ةنوروز نقشي است كه در زمينمهم كاركردهاي يكي ديگر از   

  .كنند مي ابراز شادماني و لذت بردن ايفا
  نوروز روزگار نشاط است و خرمي پوشيده ابردشت به ديباي ارم ني

  يا
  طرب و خرمي آبستن زي به نشاط وواينت نوسالي و نو ماهي و نور

  
 اما نوع و اهميت آن تا به ميزاني كه  اي نوروز نيست،آفريني اگرچه نقش جديدي بر شادي  

طور كه ذكر شد اين  همان. تحوالت جهان مدرن است ثر ازأاي است كه مت امروز داراست پديده
ها و اربابان فرصتي براي  است و بعد نيز براي دربارها و خان   مذهبي داشتهةآيين ابتدا جنب

از . اند نداشتهرا گذراني   مردم امكان چنين خوشةاماست، اما ع  خوشگذراني و عيش طرب بوده
 بسياري از ةهاي سنتي مذهبي به اشكال گوناگون اجاز  گرايانه و ارزش سوي ديگر، نگاه آخرت
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 اما با. است  داده كننده و تفريحي نمي امور را به فرد براي تبديل نوروز به آييني صرفاً سرگرم
ح و اهميت يافتن ي تكنولوژي سرگرمي و تفرةع متوسط شهري و توسةگسترش و رشد طبق

 نيازهاي ياوقات فراغت به شكل كنوني آن نوروز به فضاي اجتماعي بسيار مهمي براي ارضا
  . است  سرگرمي و تفريح امروزي تبديل شده

جهان مدرن ايجاد ارتباط عاطفي و احساسي ميان افراد  يكي ديگر از كاركردهاي نوروز در  
اي جديد فرديت دورافتادگي عاطفي ميان يمشكالت دن دانيم يكي از ه ميطور ك همان. است
روابط   عقالنيت ابزاري برةها و سلط هر كي از ما دلي پر درد از زمانه و نامهرباني. هاست انسان
آيا خواهيم توانست با هم نام  نام فرانسه در كتابي به شناس صاحب آلن تورن، جامعه.  داريمريكديگ

 زيرا در ؛آميزد ميها و تعلقات و عواطف درهم  كند كه جهان هويت  استدالل ميزندگي كنيم؟
 نخستين يعني قرن نوزدهم و اوايل قرن بيستم جهان دچار نوعي دوپارگي شد و تة مدرنيةدور

ثر براي ؤهاي م ترين مكانيسم نوروز يكي از مهم. شود اكنون كمبود احساس در اين عالم حس مي
ها و تعلقات و منافع و نيازها در جهان مدرن   شدن عقل و احساس، عاطفهدوپاره جلوگيري از

 مهم اين ةنكت .است  در يك قرن گذشته نيز به كمك نوروز زندگي ايرانيان تلطيف شده. است
داري و  يهطور كه ذكر شد هم به حمايت از اقتصاد مدرن يعني سرما است كه نوروز همان

 مدرن رقابت ة فردي شدةدر جامع. دنماي د، هم آن را تعديل ميازدپر اي آن مي هاي مبادله ارزش
ها ما نيازمند فضاي اجتماعي  ناپذير است، براي تعديل انساني كردن رقابت يك اصل اجتناب

  . هاست نوروز عيد هدايا و بخشش. هستيم كه هديه و بخشش را نهادينه كند
  
  ها نوشت پي

1. Finsbury Park. 
كه با شركت محققان كشورهاي كار رفت  بهالمللي نوروز  اصطالحي است كه در سمينار بين فرهنگ نوروز ةحوز. ۲

  . شناسي پژوهشگاه ميراث فرهنگي برگزار شد  مردمة پژوهشكددرآسياي ميانه و ايران 
3. Case study. 
4. Social context. 
5. Ritual. 
6. Communicative nature. 
7. Ethnographic sutdy. 
8. Participant observation. 
9. Quick ethnography. 
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10. Holistic approach. 
11. Functionalistic. 
12. Ethnic nationalism. 
13. Separatism. 
14. Translational. 
15. Arsenal Football Club. 
16. Highbury. 
17. Multiculturalization. 

تابستان سال  ها در شهر برادفورد در ها و بريتانيايي ا و بنگالدشيه ها و زد و خوردهاي خونين پاكستاني شورش. ۱۸
  . هاي بريتانيايي است اي از تعارضات قومي و نژادي بين مهاجران پاكستاني و بنگالدشي با بومي  نمونهم۲۰۰۱

  . چرخ و فلك بزرگي است كه در ساحل جنوبي رود تيمز قرار دارد. ۱۹
اند يكي    روزگاري كه شيعيان شديداً تحت آزار و ستم بوده را)ع(حضرت علي  دشيعيان افغانستان معتقدند جس. ۲۰

 و هنگام انتقال جسد مطهر او از ايران عبور ه استكرداز سرداران ابومسلم خراساني از نجف به افغانستان منتقل 
يي است كه كاروان ها است در واقع محل) ع(هايي كه امروز در ايران منصوب به حضرت علي  اند و قدمگاه كرده

  . اند  در آنجا توقف كرده حامل او
21. The Kurdish Democratic Alliance. 
22. Hasaka. 

  . دارند كه ممكن است خالي از اغراق نباشد مي اين رقمي است كه كردهاي تركيه خودشان ابراز. ۲۳
  .در وب سايت نوروز» نوروز درجمهوري آذربايجان «لةمقا. ۲۴

25. Westwood. 
  .)۱۳۸۳دوم فروردين  (۲۰۰۴ مارس ۲۲راديو فردا . ۲۶

27. Persian Parade. 
28. Symbolic boundaries. 
29. Diaspora. 
30. Symbolic social construction. 
31. The self. 
32. The other. 
33. Community. 
34. Symbolic community. 
35. Transnational community. 
36. World community. 
37. Collective memory. 
38. Collective consciousness. 
39. Mediasation. 

هاي مختلف و جداگانه  در موقعيت را  كثيري از افرادةيرگذاري بر عدأثگير ارتباطي است كه قابليت ت ارتباط توده. ۴۰
  . دارد

41. Symbolic forms. 
42. Global processes. 
43. Popular culture. 
44. Popularisation. 
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