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نخست به این کد ژنتیکی توجه کنید:

ایــن کــد نشــان می دهــد کــه کوردهــا ایرانــی نیســتند 
براســاس 1 نشــدەاند.  منشــعب  آریایی هــا  از  و 

و  ژنتیــک”  تحقیقــات  جهانــی  “مرکــز  یافته هــای 
همچنین “انســتیتو ماکس پالنک”، کوردها نه ایرانی هســتند 
و نه از آریایی ها منشــعب شــدەاند. به باور این پژوهشــگران، 

محال است کوردها ایرانی یا آریایی باشند.

»پروفســور آرنــا ویلنــا« در پژوهــش مشــترک خود با 
»پروفســور علــی اکبــر امیــر زرگــر« عضــو »دپارتمــان 2

ایمونولــوژی دانشــگاه تهــران« بــا بررســی ژنتیکی ٧٠ 
ثابــت کردەانــد خاســتگاه کوردهــا شــرق  از کوردهــا  نمونــه 

مدیترانه است. این پژوهش در ایران هرگز اجازەی چاپ و نشر نیافت.

نشــان  خــود  پژوهش هــای  در  تکــزاس  دانشــگاه 
می دهــد کوردهــا نــه ایرانــی هســتند نــه آریایــی. این 3

گروه هــای  ژنتیــک  کدهــای  بررســی  بــا  انســتیتو 
اتنیکــی خاورمیانــه، بیشــترین تشــابه کوردهــا را بــا یهودی هــا و 
ــد کــه  ــد. یافته هــای پژوهــش نشــان می دهن ارمنی هــا می دان
و  یهودی هــا  از  بیــش  یهودی هــا  و  کوردهــا  ژنتیــک  قرابــت 
عرب هــا، و همچنیــن کوردهــا و دیگــر همســایگان قومــی آن ها 

)یعنی فارس ها، عرب ها و ترک ها( است.

»مرکز جهانی تحقیقات ژنتیک شناسان جمعیتی« 
در یافته های خود نشان می دهد خاستگاه کوردها 4

در شمال هالل حاصلخیز است.

کد
ژنتیک



و  نبــل”  “آلمــوت  اوپنهایــم”،  “آریــال  کومــاس”،  دیویــد 
همچنیــن “مارینــا فائرمــن” بــا اشــاره بــه یافته هــای خــود، 5

خاســتگاه کوردهــا را جنــوب شــرقی آناتولــی، شــمال بیــن 
النهرین و منطقەی زاگرس می دانند.

DNA و کرومــوزوم Y کوردهــا نشــان می دهنــد کــه %60 
شناســەی ژنتیک j1 و J2 غالب اســت و این نســبت تنها در 6

کوردهــای ســاکن زاگــرس مرکــزی وجــود دارد و آن هــا را از 
سایر اقوام ساکن ایران متمایز می سازد.

یــک نتیجه گیــری قابــل تامــل دیگــر در حــوزەی ژنتیــک 
ــد 7 ــه منشــاء کوردهــا نمی توان ــت نشــان می دهــد ک جمعی

هندواروپایــی باشــد چــون وجــود و ترکیــب ژنتیــک آن هــا 
بــدون تردیــد، هــزاران ســال پیــش از ســاختار ژنتیکــی اثبــات شــدەی 

هندواروپایی ها قدمت دارد.

یافته هــای مشــترک پژوهشــگران مرکــز جهانــی مطالعــات  ژنتیــک جمعیــت نشــان می دهند ســاختار ژنتیکــی کوردها 8
از بیش از ١١٠٠٠ ســال پیش در شــمال هالل حاصلخیز و 
چندیــن هــزار ســال پیــش از وجــود هندواروپایی هــا در ایــن منطقــه 

قابل اثبات است.

همچنین هیچ دلیل قابل اثباتی در حوزەی زبان شناسی وجود 
ندارد که بتوان براساس آن، کوردها را ایرانی دانست.

پژوهشــگران ارشــد مرکــز جهانــی پژوهش هــای ژنتیــک 
جمعیــت از جملــه “پروفســور ریچــارد ویلمــز” در “مرکــز 9

بیوســنتر تارتــو” بــا قاطعیــت ایــن فرضیــه را رد کردەانــد کــه 
آریایی هــا بنیانگــذاران تمــدن در ایــن منطقــه بودەانــد چــون بــه لحــاظ 

تاریخی نسبت به ساکنان بومی یعنی کوردها متاخرتر بوده اند.

پژوهش هــای مرکــز جهانــی ژنتیــک جمعیــت، موضــوع  دیگری را هم نشان می دهند:10

ــک ســاختار  ــد ی ــوردی ســخن می گوین ــان ک ــه زب ــه ب تمــام کســانی ک
مشــترک ژنتیکــی دارنــد. »پروفســور گرنــوت. ال.وینتفــور« رییــس 
“مرکــز تحقیقــات ایــران شناســی« در »مرکــز پژوهش هــای شــرق 
ــکا نشــان  ــاالت متحــدەی آمری ــور« ای ــک« در »دانشــگاه آن.آرب نزدی
می دهــد ترکیــب کوردهــا بــه لحــاظ زبــان شــناختی و ژنتیــک ایــن گونه 

اســت:

- کوردهای شمال )کرمانجی(
- کوردهای مرکز

حــوزەی  شــرقی  جنــوب  ســاکن  کوردهــای   -
شــامل: بــزرگ  کردســتان  جغرافیایــی 

 لک هــا  لرهــا  بختیاری هــا  بویراحمدی هــا 
 کهکیلویــه  زازاهــا در شــمال کردســتان

گورانی شامل:  هورامی  کرمانشاهی
 باجالنی )در شرق موصل(

ایــن یافته هــا نشــان می دهنــد کــه تاریــخ  1
تحریــف شــدەی ملــت کــورد، از نــو بایــد نوشــته 

شود.

ســهل انــگاری مــا کوردهــا در بــی توجهــی  2
بــه پژوهش هــای علمــی و همچنیــن تالش هــای 
ــرای ایرانــی نشــان دادن کردهــا،  نظــام ســلطه ب
مهمتریــن دالیــل بــرای پذیــرش ایــن جعلیــات 

نتایــج کامــل پژوهش هــای انجــام شــده تاریخی بودەاند. 3
در چنــد مــاه آینــده بــه طــور کامــل در دســترس 

عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

توضیح:



کوردها 
و ژنتیک 
جمعیتی

براســاس  کوردهــا،  مــادری  ریشــەی  بررســی   :mtDNA
پژوهش هــای انجــام شــده بــر روی زنــان قبایــل کــورد، نشــان 
می دهــد ریشــەی ژنتیــک آن هــا از L3 آفریقــا و در مرحلــەی 
بعــد، یعنــی دوران متآخــر، بخش هــای بزرگــی از خاورمیانــه و 

ــا اســت. شــرق آســیا و ســاکنان کنونــی اروپ
ــه  مشــخصه ها و ویژگی هــای مــورد بررســی ژنتیــک کوردهــا ب
 mtDNA نــدرت نشــان می دهــد کــه آن هــا ریشــەی وراثتــی یــا

بــا کــد U5 داشــته باشــند.

ثابــت  امــروز  بــه  تــا  همچنیــن بررســی های ژنتیــک قومــی 
نمودەانــد کــه فــرض وجــود کوردهــا در ایــن منطقــه، از 55٠٠٠ 

ــات شــده اســت. ســال پیــش از میــالد مســیح، اثب

YDNA: از ســوی دیگــر در نــگاه نخســت، بررســی های دوران 
کنونــی نشــان دادەانــد کــه اجــداد اولیــەی کوردهــا از ســه 
شــاخەی قومــی هســتند کــه هرکــدام مســتقل از یکدیگــر بــا 
بــه جهــات مختلــف جغرافیایــی، توســعه  گســترش خــود 

یافتەانــد.

 Y-DNA نخســت: احتمــاال قدیمی تریــن آن هــا در درصــدی از
امــا گــروه کوچکتــری از نســب پــدری کوردهــا:

 40000-30 :YBP, E*M96 50000 :YAP :خــط ســیر یــک
YBP خط سیر انسان اولیه/آفریقا-خاورمیانەای-مدیترانەای: 

M168-YAP-M96-M35

نتایــج بررســی های ژنتیــک جمعیتــی نشــان می دهنــد خاســتگاه کوردهــا گروه هایــی چندقومی-فرهنگــی از 
کشاورزان، دامداران و چوپان های دوران نوسنگی هستند که دستکم بین ١١5٠٠ تا 55٠٠ سال پیش از میالد 
مسیح، در سرزمین های شمال هالل حاصلخیز در خاورمیانه و اوراسیا، تمدن خود را بنیان نهاده اند، در 
جغرافیای کوردستان امروزی پراکنده شده و در گروه زبان های هندواروپایی، آموزش و توسعه یافتەاند.

بنیاد ژنتیک قومی:
mtDNA و Y-DNA از 5٠٠٠٠ سال پیش از میالد

کوردهــا یــک ترکیــب چندفرهنگــی و چندقومــی هســتند کــه از 
امتزاج ساکنان بومی خاورمیانه و اوراسیایی ها ظهور کردەاند.



C*M130:50000YBP :خط سیر٢

خط سیر انسان اولیه/آفریقا-آسیایی: 
M168-M13

آفریقا-شــبه  آســیایی  شــاخه های  همــەی   C*M130 بــا   ,0
جزیــرەی عربســتان-sw- آسیایی-اســترالیایی )قبایــل ســاحل 

ــد( ــه طــرف خلــوص بیشــتر رفتەان نشــین، کــه ب

دوم: خــط ســیر٣: “انســان اولیــەی اوراســیایی”، گــروه 
ــه امــروز کــه بــه وضــوح، تســلط  ــا ب اصلــی، نیــاکان کوردهــا ت
ژنتیکــی دارنــد، و نیــای پــدری آن هاقبایلــی اســت کــه ریشــەی 

ــەی اوراســیایی بازمــی گــردد. ــه انســان اولی آن هــا ب

یــک زیرشــاخه از شــاخەی آفریقایــی M168 مربــوط بــه خــط 
مهاجــرت بــزرگ F*M89 بــه ســوی آســیا و اروپــا نیــز می تــوان 
شناســایی کرد. از این رو، کوردها به واســطه ژنتیک جمعیت 
در خــط جدایــی نیــاکان نیــز بیشــتر بــه عنــوان فرزنــدان و 
-M169(خویشــاوندان گروههــای انســان اولیــەی اوراســیایی

F*M89( توصیــف شــدەاند.

ــاره و  ــن ق ــه شــمال ای ــا ب ــل از آفریق ــا مهاجــرت قبای همــراه ب

ســرزمین های عربــی، کــه آثــار ژنتیکــی آن در Y-DNA کوردهــا 
وجــود دارد شــالودەی ژنتیــک قومی چندفرهنگــی کوردها را در 

خاورمیانــه و اوراســیا تشــکیل می دهنــد.
ویــل،  ر.سپنســز  زمانــی،  گســترەی  ایــن  بررســی  بــا   
ژنتیک شــناس جمعیتــی، یــک پنجــرەی بــزرگ تاریخــی را از 
٣١٠٠٠-٧٩٠٠٠ پیــش از میــالد، بــه روی ما می گشــاید. درآمدی 
بــر تمایــز جمعیت هــا از دوران نئولیتیــک تــا ١١٠٠٠ ســال پیــش 

از میــالد.
 شــالودەی چندفرهنگــی از ایــن ژنتیــک قومــی، یعنــی خــط 
منفــرد Y-DNA تکامــل و گســترش یافتــه اســت، و ژن غالــب 
کوردهــای امــروزی ســاکن کوردســتان، همــان اســت کــه از 
١١٠٠٠ ســال پیــش از میــالد در دوران نوســنگی برجــای مانــده 

اســت.
 در ایــن چرخــەی حیاتــی ژنتیــک قومــی J1+J2: 40%, عمدتــا 
غالــب نســبت بــه J2*M172:28.4% بیــش از R-Clns غالــب 
ــه  ــزان %16.8 و ب ــه می ــه همیــن ترتیــب، I*M170 ب اســت و ب
ــه ای  ــی %7.4 خــط ســیر آفریقا-خاورمیان ــر یعن ــزان پایین ت می

E3bM35 وجــود دارد.

 اکنون وقت آن رســیده اســت که نســب کوردها و توســعەی 
تکاملــی ایشــان را براســاس پژوهش هــای ژنتیــک و جمعیــت 
و نیــز براســاس قدمــت و بزرگــی ســهم های وراثتــی نشــان 

دهیــم:

Y-DNA نســب کوردهــا از خــط ســیر: C*M130 و 
:YAP-E*M96

50000YBP: YAP: C*M130: 1,1-3,7%
50000YBP:YAP: 50000, E*M96: 30-40000: 11,1-11,5% 
YAP-E*96

در مــورد کورمانج هــا و زازاکی هایــی کــه بــه ترکــی صحبــت 
:M89 اجــداد کوردهــا از خــط غالــب Y-DNA .می کننــد

M168-F*M89: 45000 YBP
Hochste Anteile: Ku-Tm: 41%, Ku-G: 12%, Ku-Tk: 
11.5%, Za-Tk: 7.4%
M168-F*M89-J*(J1+J2): 10-15000YBP
Davon: J2*M172: Hochster Anteil: Ku-G: 32%, dann: 
MK: 28,4%, Ku-Tm: 18%, Ku-Tk: 13,8%, J-p 12f2*: MK: 
11,6%
M168-M189-I*M170: 20000YBP, M89-Arabische Hal-
binsel-West/Turkei
I*M170: Hochster Anteil: Za-Tk: 33,3%, dann: Ku-Tk: 
16,1%
M168-F*M89-G*201: 10-20000YBP: SW-Asien/Indien, 
West uber p15
G*M201: eher geringe Anteile: Za-Tk: 3,7%, Ku-Tk: 
2,3%
M168-F*M89-K*89: 40000 YAB, Arabische Halbin-
sel-Himalaja

k*89: Bisher nachgewiessen in: Ku-Tk:12,7% und Ku-
G: 8%
M168-F*M89-K*M9-P*M45: 35-40000 YBP, Ze-
tral-Asien Track
P*M45: Ku-Tk: 5,7%, Ku-G:4%, Za-Tk: 3,7%
M168-F*M89-K*M9-P*M45-R*: Grosser R*-Clan: 
35/30000 YBP
Untergruppen: R*M207, R1*M173, R1a1*M17, 
R2*M124)

R*M207 :تنــەی خــط R* در کوردهــا یافــت نشــده اســت 
همچنیــن:

R1*M173: 35000 YBP: Hoch: Ku-Tm: 29%, dann: Za-Tk: 
11,1%, Ku-Tk: 4,6%
R2*M124: 25000YBP: Sehr hoch: Ku-G: 44%, ferner: 
Ku-Tk: 8,0%
R1a1*M17: 10000; Hoch: Za-Tk: 25,9%, dann: Ku-Tk: 
12,7%, MK: 11,6%, Ku-Tm:12,0%

خویشاوندی نزدیک کوردها و یهودی ها

در تازه تریــن پژوهش هــای بیــن المللــی، ژنتیــک شناســان 
Ariella Op- اوپنهایــم” “آریــال  چــون  شــده ای  )شــناخته 

“مارینــا  و   ،)Almut Nebel(”نیبــل “آلمــوت   ،)Penheim



فائرمــن”)Marina Faerman( در اســراییل، بــه شــواهدی قابل 
توجــه دســت یافتەانــد. براســاس ایــن مطالعــات، کوردهــا 
بیشــترین مشــابهت ژنتیکــی را بــا “یهودی”هــا دارنــد. در ایــن 
تحقیقــات بــه موضــوع جالــب دیگــری اشــاره شــده اســت کــه 
قرابــت ژنتیــک یهودیــان بــه کوردهــا بیشــتر از شــباهت آن هــا 
ــه اعــراب همســایەی آن هاســت. ایــن خصوصیــت نزدیکــی  ب
 Y-DNA J-linie ژنتیکــی یهودی هــا در دو ســیر  و  کوردهــا 

)*J-P12f2(.ردیابــی شــده اســت

 در اوایــل دهــەی نــود میــالدی قــرن بیســتم، یــک پژوهشــگر 
بــر روی قدیمی تریــن  را  اســراییلی، تحقیقــات خــود  دیگــر 
نــگاه  از  کــرد.  آغــاز   *J-P12f2 زمینــەی  بــر   Y-DNA J LINIE
ــون  ــپ وجــود دارد کــه براســاس مت یهودی هــا، یــک هاپلوتای
تــورات، “کوهــن” نامگــذاری شــد و بــا ورود آن بــه دانــش 
ژنتیــک، بــه نــام “CMH” یــا “هاپلوتایــپ مــدل کوهــن” ثبــت 
شــد.)ر ژنتیــک یــک هاپلوتیــپ )هاپلوتایــپ عبــارت اســت از 
ترکیبــی از ژن هــای هم ردیــف در مکان هــای مختلــف روی 

کرومــوزوم کــه همــراه بــا هــم منتقــل می شــوند.(

میــان  ژنتیــک،  درصــد  ســهم  کوهــن”،  “مــدل  براســاس   
شــد.  ثبــت  و  شناســایی  یهودی هــا  مختلــف  گروه هــای 
نــه   ”CMH“ کــه  داد  نشــان  بعــد  در مرحلــەی  پژوهش هــا 
در  بلکــه  اســت  یهودی هــا  همــەی  مشــترک  ویژگــی  تنهــا 
گروه هــای قومــی دیگــر -اگرچــه بــه میــزان کمتــر- وجــود دارد. 
براســاس نتیجه گیری هــا، بیشــترین مقــدار “کوهــن” پــس از 
یهودی هــا، در کوردهــا، ارمنی هــا و اعــراب فلســطینی وجــود 
دارد. هاپلوتایــپ کوهــن، بــه میــزان کمتــری در ایتالیایی هــا و 
مجارهــا نیــز شناســایی شــده اســت کــه ایــن مســاله البتــه بــه 
مهاجــرت از خاورمیانــه بــه اروپــا نســبت داده شــده اســت.

 در مطالعاتــی کــه پیش تــر انجــام شــده بــود امــکان تعییــن 
میــزان اطالعــات نســبت بــه مبــدا و پیدایــش افــراد ماننــد 

یهودی هــا و بســتگان ژنتیکــی آن هــا براســاس”CMH” وجــود 
نداشــت امــا در پژوهش هــای امــروزی موضــوع “هاپلوتایــپ 
مــدل کوهــن” بــه عنــوان یــک فاکتــور طالیــی شــناخته شــده 
و همزمــان یــک معیــار برجســته بــرای پژوهش هــا بــه شــمار 

می آیــد.

 مســالەی قرابــت ژنتیکــی کوردهــا و یهودی هــا هنگامــی 
مشــخصەی  یــک  کوردهــا  بدانیــم  کــه  می شــود  روشــن تر 
متمایــز دارنــد کــه آن را “مــدل هاپلوتایــپ کــوردی”)KHM( یــا 
)MKHM(”ــپ کوردهــای مســلمان روشــن تر “مــدل هاپلوتای

مــی نامیــم؛ مشــخصات وراثتــی متاخرتــر براســاس خــط ســیر 
 Mikrosatelliten( کــه در جزییــات بســیار ریــز J، J2*-M172

Loci-( بــا “CMH” متفــاوت اســت:

CHM Cohen model hplotype:
14-16-23-10-11-12
KHM(MKMH) Kurdish model haplotype:
14-15-23-10-11-12

یــک قرابــت ژنتیــک نظیــر آنچــه میــان کوردهــا و یهودی هــا 
وجــود دارد بیــن ســایر اقــوام و گروه هــای خاورمیانــه و اوراســیا 
نیــز کمابیــش می تــوان یافــت. امــا براســاس داده هــای فــوق و 
پژوهشــهای انجــام گرفتــه، کوردهــای امــروزی، عــالوه بــر آنکــه 
خــط ســیر ژنتیکــی منحصــر بــه خــود دارنــد خــط ژنتیکــی کهــن 
آن هــا نیــز بســیار نزدیــک بــه یهودی هــا و مشــابه آن هاســت.

کوردهــا همچنیــن در یــک فاکتــور وراثتــی دیگــر تکامــل پیــدا 
کردەانــد کــه بــه صــورت تیپیــک متعلــق بــه آن هاســت و آن، 
خــط Y-DNA, J2*M172 اســت کــه تنهــا در یــک بخــش بســیار 
کوچــک و بــه انــدازەی شــش “Mikrosatelliten -Loci” از 
ســیر دوم 16m CMH, 15 im KMH/MKHM مــدل کوهــن و 



ــا یهودیــان تفــاوت دارد. متــون منــدرج در تــورات ب

نزدیکی ارمنی ها به دایرەی
خویشاوندی کوردها و یهودی ها

مــورد  در  تحقیقــات  کــه  پژوهش هــا  آخریــن  براســاس 
بخش های تکمیلی آن هنوز هم در جریان است ارمنی ها به 
لحــاظ قرابــت ژنتیکــی، خویشــاوند نزدیــک کوردهــا و یهودی ها 
هســتند. در ســال های اخیــر مطالعــات تیــم جمعیت شــناس 
وراٍثتــی اســراییل توســط “نیبــل” و همــکاران (2001-2007)، 
محققانــی چــون “لون یپیســکوپوزیان” در موسســەی انســان” 
“ایــروان” را برانگیخــت کــه مطالعــات ژنتیــک خــود را بــه ایــن 
بخش-یعنــی خویشــاوندی کورد-یهودی-ارمنــی” هدایــت کنند.

وی در تجزیــه و تحلیل هــای بیــن رشــته ای خــود در مــورد 
خاســتگاه کوردهــا بــه نتایــج جالــب توجهــی دســت پیــدا کــرد 
کــه اکنــون بخش هایــی از آن در دســترس اســت. مهمتریــن 

ــم: ــن پژوهــش را در اینجــا آوردەای ــج ای نتای

“CMH” یهــودی در بررســی چندیــن نمونــه از ارمنی هــا یافــت 
شــد:

 به طور متوسط 2% از فاکتور کوهن در نمونەی 1288یافت 
شــد. همچنیــن بیشــترین مقــدار )یعنــی CMH“ )%3” در 

ارمنی هــای غــرب ارمنســتان گــزارش شــده اســت.
 در ارمنی هــا همچنیــن به میــزان 7.4% هاپلوتایپ کوردهای 

مسلمان وجود دارد.
فاکتــور  دارای هــر دو  ارمنســتان همچنیــن  در  ایزدی هــا   
توامــان هســتند. بــه صــورت   ”KMH/MKMH“ و ”CMH“

 ایزدی ها: دیتای ترکیبی هاپلو گروه 9
=J-p12f2*&(Eu9)J2-M172:((Eu-10

“CMH”مشــاهده شــده در ایزدی هــای ســاکن ارمنســتان بــه 
میــزان 2% اســت.

بــه  ارمنســتان  ســاکن  ایزدی هــای  در   ”KMH/MKMH“  
گــزارش شــده اســت. میــزان 11و%9 

ترتیب جغرافیایی:
خاستنگاه )نشات گرفته( از شمال هالل حاصلخیز

شناخت بیشتر از تحقیقات ژنتیک:

ریشــەی جغرافیایی کوردها به شــمال هالل حاصلخیز بازمی 
گــردد. ایــن عبــارت، الهــام بخــش ژنتیــک شناســان جمعیتــی 
چــون “دیویــد کومــاس”، “آریــال اوپنهایــم”، “آلمــوت نیبــل” و 
مارینــا فائرمــن” بــرای پژوهــش بــر روی نیــاکان کوردهــا بــوده 

اســت.
در مــورد جغرافیــای کوردهــا، ایــن پژوهشــگران بــه جنــوب 
شــرقی آناتولــی، شــمال بیــن النهریــن و کوهپایه هــای زاگــرس 

اشــاره می کننــد. همچنیــن یــک پیوســته گــی جغرافیایــی 
در امتــداد خطــی کــه از جنــوب شــرقی مدیترانــه تــا شــمال 
شــرقی قفقــاز کشــیده شــده اســت بــه عنــوان بخشــی دیگــر 
از جغرافیــای ســرزمینی محــل ســکونت کوردهــا شــناخته 
می شــود. ویــژه آنکــه ژنتیــک بســتەی کوردهــا، یهودی هــا و 
ارمنی هــا، در ایــن جغرافیــا بــا خــط عمدتــا غالــب “Y-DNA” کــه 
در آن “J1” دارای رونــد کاهنــده و J2 دارای رونــد فزاینــده اســت 
کامــال مشــخص و متمایــز از دیگــر مناطــق جغرافیایــی اســت. 
ماکزیمــم ایــن مقــدار ژنتیکــی کــه حجــم آن بــه باالتــر از %60 
می رســد در ســکونتگاه کوردهــا در زاگــرس مرکــزی مشــاهده 

شــده اســت)نیبل و دیگــران، 2007(.

خاستگاه ژنتیک چندقومی

نمی تــوان گفــت کوردهــا از تنهــا یــک واحــد پــدر منفردنشــات 
گرفتەانــد. بــه طــور کلــی مطالعــات موجــود ژنتیــک نشــان 
ــی چــون کوردهــا، یهودی هــا، ارمنی هــا  ــد کــه مردمان می دهن
و نیــز اعــراب، دارای یــک نیــای مشــترک از فرهنــگ اولیــەی 
خاورمیانه و اوراسیا بوده و از اجداد مشترکی ظهور یافتەاند.

ــاور ژنتیــک شناســان جمعیــت، منشــا کوردهــا بــه چنــد  ــه ب ب
عامــل وابســته اســت. از ایــن رو فــرض ژنتیــک کوردهــا را تنهــا 
براســاس یــک وراثــت چندقومــی می تــوان پایــه گــذاری کــرد.و 
بــر همیــن اســاس، کوردهــا را هچنــان کــه پیــش از ایــن نیــز به 
ایــن نــام شــناخته دەانــد بایــد یــک ملت چندفرهنگی دانســت.

همچنیــن اینکــه منشــا زبانــی کوردهــا از یــک تک شــجره باشــد 
ــا اســتفاده از ســتانده های  ــه یــک نســب واحــد بازگــردد ب ــا ب ی
قابــل اعتمــاد و اتــکا، بارهــا توســط ژنتیــک شناســان جمعیتــی 

رد شــده اســت.
نیــز دانــش ژنتیک شناســی جمعیتــی بــا بررســی های خــود 
ــن عرب هــا( نســب  ــه یهودی هــا )و همچنی نشــان می دهــد ن
واحــد ابراهیمــی براســاس آنچــه در کتــاب مقــدس گفتــه 
می شــود ندارنــد و کوردهــا نیــز از ایــن قاعــده مســتثنا نیســتند 
بــه ایــن معنــا کــه هیــچ ادعایــی در مــورد اینکــه کوردهــا از یــک 
قبیلــه تشــکیل شــدەاند و بــه یــک شــخص بــاز می گردنــد قابــل 

پذیــرش نخواهــد بــود.

کوردها ایرانی نیستند، نََسب آریایی ها هم ندارند

نتایــج بررســی هایی کــه تــا پیــش از ایــن انجــام گرفتــه بــود بــر 
این باور بودند که کوردها خاســتگاه ایرانی دارند اما براســاس 
پژوهش هــای اخیــر ژنتیــک شناســان قومــی، کوردهــا ایرانــی 
ــه  ــون ب نیســتند. همچنیــن ژنتیــک شناســان جمعیتــی، تاکن
هیــچ ســرنخی در مــورد اعتبــار آنچــه گروه هــای آریایــی نامیــده 
ــل اســتناد  ــچ مــدرک قاب ــز هی ــد. نی می شــوند دســت نیافتەان
علمــی بــه لحــاظ زبــان شــناختی نمی تــوان یافــت کــه بتوانــد 
خاســتگاه کوردهــا را از شــرق ایــران و جایــی کــه بــه اصطــالح، 

مــکان ظهــور هندو-آریایــی هاســت بــه اثبــات برســاند.



کوردها 
ایرانی 
نیستند، 
َسب 

َ
ن

آریاییی ها 
هم ندارند



براســاس پژوهش هــای پروفســور “ریچــارد ویلمــز” از “مرکــز 
بیوســنتر اســتونی” در “تارتــو” و ادامــەی ایــن پژوهش هــا 
بــرای بررســی فرضیــەی “وجــود مردمــان آریایــی بــه عنــوان یک 
گــروه بــزرگ جمعیتــی کــه بــر بنیــاد تمــدن هنــدی شــکل گرفته 
باشــد” مشــخص شــد کــه هیــچ نشــانەی علمــی کــه بــر چنیــن 

موضوعــی داللــت کنــد وجــود نــدارد.

کوردها منشاء هندو-اروپایی ندارند

یــک نتیجــەی مهــم دیگــر ژنتیک شناســی جمعیتــی ایــن اســت 
کــه کوردهــا نمی تواننــد هندو-اروپایــی باشــند زیــرا وجــود آن ها 
هــم بــه لحــاظ دانــش ژنتیــک و هــم زبانــی کــه بــدان صحبــت 
می کننــد بــه هــزاران ســال قبــل و بســیار پیــش از هنــدو-

ــاز می گــردد. اروپایی هــا ب

همچنیــن ایــن فرضیــه کــه گویــا زبــان کوردهــا منشــاء هنــدو-
اروپایــی داشــته و زبانــی اســت کــه بــه دلیــل مهاجــرت کوردهــا 
از شــرق ایــران امــروزی بــه جغرافیــای کنونــی کوردهــا منتقــل 
شــده اســت فاقــد هرگونــه مســتندات ژنتیــک جمعیتــی و علم 

زبان شناســی اســت.

براســاس پژوهش هــای بیــن المللــی محققانــی چــون “دیویــد 
“مارینــا  و  نیبــل”،  “آلمــوت  اوپنهایــم”،  “آریــال  کومــاس”، 
فائرمــن”، کوردهــا از بیــش از ١١ تــا ١٠٠٠٠ ســال پیش، ســاکنان 

اولیــەی “شــمال هــالل حاصلخیــز” -هــزاران ســال پیــش از 
هندو-اروپایی هــا- بــوده انــد. بنابرایــن کوردهــا ســاکنان بومــی 
ــد  ــز پیــش از آمــدن هندو-اروپایی هــا بودەان شــمال حاصلخی
و ایــن ادعــا براســاس شــواهد ژنتیکــی بــه دســت آمــده کامــال 

روشــن اســت.

پاســخ بــه ایــن پرســش نیــز کــه کوردهــا پیــش از هنــدو-
اروپایی هــا چارچــوب زبــان شــناختی خــود را داشــتەاند در 
ــوان یــک مطالعــەی  ــه عن بخش هــای بعــدی ایــن پژوهــش ب

میــان- رشــته ای مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

ترکیب بندی ژنتیک “بافتار کوردها”

عــالوه بــر بررســی داده هــای قابــل قبــول در ژنتیــک جمعیتــی، 
پژوهشــگرانی چــون “گرنــوت ویندفــور” بــا اســتفاده از ژنتیــک 
زبــان  مختلــف  زیرگروه هــای  زبانــی  بررســی  بــه  قومــی، 
ــوت  ــار کــورد، توســط “گرن ــد. مفهــوم بافت ــه ان کــوردی پرداخت
.ال. ویندفــور” در بخــش مطالعــات ایــران شناســی” دپارتــان 
مطالعــات خاورمیانــه” دانشــگاه”آن.آربور” بــه کار فتــه اســت. 
ویندفــورت آنچــه را کــه بافتــار کوردهــا نامیــده اســت ایــن گونــه 

تعریــف می کنــد:
ــف: کــورد شــمال/ کورمانجــی  ب: کــورد مرکــز  ١: کــورد:  ال
 پ: کــورد جنــوب، لــر، بختیــاری ، بویراحمــدی، کهگیلویــه و 

کوردهــای جنــوب زاگــرس



٢: زازا ٣: گورانــی:  الــف: هورامــی  ب: کرمانشــاهی  ج: 
باجالنــی شــرق موصــل

برخی توضیحات اولیه
برای ورود به بحث

لهجه هــای مختلــف زبــان کــوردی کــه کوردهــا بدانهــا ســخن 
ــر آنکــه نمایــان گــر یــک خاســتگاه وراثتــی  می گوینــد عــالوه ب
ــا یکدیگــر،  ــی هــم ب ــب زبان ــه لحــاظ ترکی مشــترک هســتند ب
ــد. ایــن نشــان می دهــد  از یــک پیوســتگی بنیادیــن برخوردارن
کــه ژنتیــک قومــی مــورد بررســی، متعلــق بــه یــک گــروه از 
ــه گروه هایــی مختلــف اســت. اگرچــه  مردمــان )کوردهــا( و ن
ذکــر ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه ایــن وابســتگی و رابطــەی 
متقابــل را نمی تــوان بــه تمــام لهجه هــای کــوردی تعمیــم داد 
چــون پژوهش هــای علمــی، تنهــا بــه بررســی و مقایســەی 
نمونه هایــی از کورمانجی هــا و زازاکی هــا پرداختــه و پیوســتگی 
مــورد نظــر را بــه اثبــات رســانده انــد. از ســوی دیگــر و براســاس 
مطالعاتــی جداگانــەی دیگــری کــه روی کوردهــا انجــام گرفتــه 
ایــن پیوســتگی میــان کوردهــای ســاکن شــمال عراق )باشــوور( 
و “ایزدی” هــای ســاکن تورکیــه )باکــوور( بــه اثبــات رســیده 
اســت. ایــن پیوســتگی همچنیــن میــان کوردهــای ســاکن 
ایــران )ڕۆژهــەاڵت(، کوردهــای ســاکن ترکیــه )باکــوور( و نیــز 
کوردهــای ســاکن گرجســتان تاییــد شــده اســت. بــا ایــن وجــود 
نمی تــوان بــه ســادگی بــه یــک طبقــه بنــدی ژنتیــک بــا در نظــر 
گرفتــن تمــام جزییــات اشــاره نمــود. امــا شــناخت مــوارد ذیــل 

محتمــل اســت:

تمامی نشــانگرهای “ترکیب کوردها” که پیش از این در مورد 
نیــاکان کوردهــا مــورد آزمــون و پژوهــش قــرار گرفتەانــد نشــان 

می دهنــد دو تیــپ برجســته از Y-DNA را نشــان می دهنــد:

R (R1*M173 und R1a1-M17)
و

J ( J2-M172 )
و تا حدی
J1-Clans

اما در J-Clans یک استثنای بزرگ وجود دارد:

در زازاهــا تاکنــون شــواهدی دال بــر وجــود J2-M172 گــزارش 
نشــده که این تمایز نشــان می دهد توســعەی زازا در مســیری 
جداگانــه از ترکیــب کوردهــا Kurdischen Komplexes بوقــوع 
ــه اســتدالل  ــن گون ــح مســاله، ای ــرای توضی پیوســته اســت. ب
می شــود کــه “زازا”هــا توانســتەاند رونــد هندوآریایــی خــود را از 

زمــان “میتانی” هــا تاکنــون حفــظ کننــد.

امــا براســاس پژوهش هایــی کــه در بخش هــای بعــدی بــه 

آن اشــاره خواهــد شــد “زازا”هــا بــر خــالف آنچــه پیشــتر گفتــه 
می شــد مهاجرانــی از جنــوب دریــای خــزر نیســتند کــه بــه 
جنــوب شــرقی آناتولــی کــوچ کــرده باشــند. آن هــا بــا کوردهــا 
ــد. همچنیــن زازاهــا را نمی تــوان بــه صرب هــای  تفاوتــی ندارن
اســالو کــه امــروزه در آلمــان زندگــی می کننــد نســبت داد. 
ایــن موضــوع توســط یــک تیــم پژوهشــی از “انســتیتو ماکــس 
پالنــک” )Max Planck Institutes( در “الیپزیــک” )2005( 
ثابــت شــده اســت. در نهایــت، یــک نمایــەی ژنتیــک قابــل 
ــان گروه هــای  ــات مشــترک می ــار وجــود جزیی مقایســه در کن
مختلــف کورمانجــی زبــان را می تــوان مشــاهده و رصــد کــرد.

)کورمانج های ســاکن ترکیه، عراق، گرجســتان و ترکمنســتان( 
اگرچــه طبقــه بنــدی آن هــا براســاس داده هــای موجــود “ژن” 
در نهایــت غیرممکــن می نمایــد. مهمتریــن دلیــل آن اســت که 
نمونه هــای ثبــت شــده تنهــا بخش هایــی از M172-J2 متعلــق 
بــه شــاخەی J2+J1(*J-p12f2( را نشــان داده انــد. همچنیــن 
بــه میــزان اندکــی متمایــز از J1 هســتند. و ایــن موضــوع از آن 
جهــت دارای اهمیــت اســت که گروه های متعلق بــه J1، دارای 
ــا فورماســیون زبان هــای ســامی هســتند.  پیوندهــای اولیــه ب
ــه براســاس پژوهش هــای محققــان  تنهــا اســتثنای ایــن نمای
 muslimische( مســلمان”  “کوردهــای  اســراییلی،  ژنتیــک 
kurden( امــروزی ســاکن شــمال عــراق هســتند کــه J1 آن هــا 
بیــش از 10% ثبــت شــده اســت. عــالوه بــر ژنتیــک خاصــی کــه 
در نزدیکــی یهودیــان و کورد هــا وجــود دارد ایــن امــر همچنیــن 
می توانــد بــه تأثیــرات اولیــه “ســامی”ها در کردســتان، بــه 
ویــژه در مــورد کورمانجی هــا وابســته باشــد. نیــز M172-J2 بــه 
طــور عمــده در کورمانجــی یافــت شــده اســت. امــروزه بــه نظــر 
می رســد کورمانجــی زبان هــا تحــت تاثیــر نخبــگان هندوایرانــی 
ــر  ــذاری ب ــن تاثیرگ ــا ای ــد ام ــرار گرفتەان ــران ق ــی ای شــمال غرب
“گورانی”هــا هنــوز بــه طــور مشــخص، روشــن نیســت. بــر ایــن 
اســاس، “زازا” اشــاره بــه نفــوذ هندوآریایی هــا و “کورمانجــی” 
نیــز اشــاره بــه ایرانیــان باســتان دارد. در ادامــەی این پژوهش، 

بــه تفصیــل بــه ایــن موضوعــات پرداختــه خواهــد شــد.
از ســوی دیگــر، گورانــی نمی توانــد از یــک چیــز خــاص بــه وجــود 
آمــده باشــد )بــه عبارتــی منحصــر به فرد باشــد( زیــرا تحقیقات 

ژنتیکــی جداگانه وجــود ندارد.

همچنیــن مطالعــات ژنتیــک موجــود آنچنان کافی نیســتند که 
بینــش اولیــه ای در مــورد بافتــار کوردهــای قفقــاز و حاشــیەی 

جنوبــی دریــای خــزر بــه دســت دهنــد.

موضــوع دیگــری کــه بــدان پرداختــه خواهــد شــد آن اســت کــه 
داده هــای مــورد پژوهــش، اگرچــه یــک “شــبکەی بیــن منطقــه 
امــا دلیــل دیگــری هــم  بــه ذهــن متبــادر می کننــد  را  ای” 
می تواند داشــته باشــد و آن ممکن اســت ناشــی از تبعیدهای 

اجبــاری- عمدتــا از زمــان “آشــور” -باشــند.

نشــان  العمــوم  علــی  را  واقعیــت  ایــن  ژنتیــک  تســت های 
می دهنــد کــه کوردهــا فاصلــەی ژنتیکــی قابــل مالحظــه ای بــا 



غــرب و شــرق ندارنــد اگرچــه نزدیکــی ژنتیــک آن هــا بــه غــرب 
بیشــتر اســت. به عبارت دیگر، کوردها اگرچه منشــاء اروپایی 
ندارنــد امــا در نیــای مــادری آن هــا می تــوان بــه عواملــی اشــاره 

کــرد کــه ریشــەی آن هــا را بــه اروپــا گــره می زنــد.

خاستگاه چندقومی-چندفرهنگی نیاکان کوردها

از نقطــه نــگاه ژنتیــک شناســان جمعیتــی، کوردهــا اساســا 
زیســت  در  چندقومی-چندفرهنگــی  یــک جمعیــت  اخــالف 
بــوم خــود هســتند و تمــدن خــود را از همــان ســرزمین خــود 
ــد؛ تاریخــی کــه  ــداوم بخشــیده ان ــه امــروز ت ــا ب ــا نهــاده و ت بن
براســاس شــواهد ژنتیــک، بــه 50000ســال پــی از میالد مســیح 

اشــاره دارد.

بــه لحــاظ جغرافیایــی، ژنتیک شناســی جمعیتــی، بــر ظهــور و 
گســترش کوردهــا از مناطــق شــمال هــالل حاصلخیز در شــرق 
آناتولــی بــه شــمال بیــن النهریــن و زاگــرس تاکیــد می کنــد. 

دانــش ژنتیک شناســی جمعیــت همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت 
کــه کوردهــا خاســتگاهی از یــک منطقــه کــه امــروزه ایــران 
نامیــده می شــود ندارنــد. بنابرایــن، اطــالق نــام کوردهــا بــه 
عنــوان شــهروندان شــمال غــرب ایران-همچنانکــه امــروز گفتــه 
می شــود- دقیــق نیســت و بــه عبارتــی دیگــر گمــراه کننــده 

اســت.

نقد متدیک و نتایج ملیتی-زبانی- ژنتیکی
)Gene-Spreche-Volk(

در بررســی روش شــناختی براســاس مطالعــات ژنتیــک، و 
تنهــا براســاس یــک دیســیپلین علمــی، نمی تــوان بــه نتیجــەی 
قاطعــی در مــورد خاســتگاه و منشــاء ملت هــا دســت پیــدا کرد. 
همیــن موضــوع در مــورد زبــان هــم صــادق اســت بــه ترتیبــی 
کــه نمی تــوان تنهــا بــا تاکیــد بــر شــاخص های زبانــی بــه ایــن 
مهــم، دســت یافــت. ایــن مســاله بالطبــع در مــورد کوردهــا نیــز 
ــه  ــار، اقــدام ب درســت اســت و تنهــا نبایــد براســاس یــک معی



نتیجه گیــری کــرد. مثــال اینکــه گفتــه شــود کوردهــا بخشــی از 
ملــت ایــران هســتند بــه ایــن دلیــل کــه بــه زبــان ایرانــی ســخن 
ــار علمــی  ــچ وجــه درســت نیســت و از اعتب ــه هی ــد ب می گوین
ســاقط اســت. کوردهــا ممکــن اســت بــه دلیــل اقتضائــات، 
مجبــور شــدەاند بخشــی از تاریــخ خــود را بــا ایــران بــه صــورت 
مشــترک تجربــه کنند.ایــن موضــوع در پژوهــش حاضــر لحــاظ 

خواهــد شــد.

نتیجــه آنکــه کوردهــا یــک ملــت مســتقل بــا ویژگــی چندقومی-
در  آن هــا  بزرگ تــر  بخش هــای  کــه  هســتند  چندفرهنگــی 
چارچوبــی غیــر از مرزهــای ایــران امــروزی قــرار گرفتەانــد و آن 
بخشــی از کوردهــا نیــز کــه در داخــل مرزهــای ایــران قــرار دارند-

حتــی اگــر بــه زبان هــای ایرانــی هــم ســخن بگوینــد- ایرانــی 
محســوب نخواهنــد شــد.

کوردها و ژنتیک جمعیتی

آنجا که “ژن”ها و “زبان”ها داستان های متفاوتی می گویند

مروری بر مطالعات انجام گرفته تاکنون

 )Luigi Luca Cavalli-Sforza( لوئیجــی لــوکا کاوالی-ســفورزا
و همــکاران )١٩٩4(: یافته هــای اساســی

یکــی از نخســتین و مهمتریــن مطالعــات ژنتیــک جمعیــت کــه 
بــه پژوهش هــای ایــن رشــته در مــورد کوردهــا پرداختــه توســط 
“لوییجــی لــوکا کاوالی-ســفورزا )متولــد ١٩٢٢ جنــوا( در ابتــدای 

دهــەی ٩٠ میــالدی انجــام گرفتــه اســت.

ــه عنــوان یکــی از شــناخته شــده ترین و مشــهورترین  از وی ب
ژنتیــک شناســان عصــر حاضــر در ایــاالت متحــده نــام بــرده 
می شــود.کاوالی از ســال ١٩٧٠ به عنوان پروفســور در رشــتەی 
ژنتیک در دانشــگاه “اســتانفورد” ایالت” کالیفرنیا” به تدریس 
ژنتیــک جمعیتــی  “آزمایشــگاه  در  اســت.  داشــته  اشــتغال 
ــر نظــر او اداره می شــود-  ــه زی انسان”)HPGL(-موسســه ای ک
پــروژەی بازســازی ســیر تکامــل ژنتیــک انجــام می شــود. رییس 
دانشــمندان مشــغول بــه فعالیــت در ایــن موسســه “پیتــر.آ. 
آندرهیــل )Peter. A. Underhill( اســت. ایــن دانشــمندان، 
ژنتیک شناســی  متخصصــان  مشــهورترین  از  مجموعــه ای 
جمعیتی از سراســر جهان هســتند. تمرکز اصلی این پروژەی 
پژوهشــی، ترکیــب دانــش ژنتیــک و زبان شناســی تاریخــی بــا 
یکدیگــر بــه منظــور بــه دســت آوردن فهــم بهتــر از خاســتگاه و 

پراکندگــی ملت هــا اســت.

اگــر چــه کاوالی-ســفورزا و تیــم او هنــوز مطالعــات جداگانــه ای 
در مــورد کوردهــا ارائــه نکــرده انــد، امــا توانســتەاند از آغــاز دهه 
١٩٩٠ دانــش ژنتیکــی در مــورد کوردهــا را بــه طــور قابــل توجهی 

بهبــود بخشــند. مطالعــات کاوالی-ســفورزا به همراه پروفســور 
 )A. Pizza(”و پروفســور “آ. پیــزا )P.Mennozi(”پ.منــوزی“
ســال  از  کــه  انســانی”  ژن هــای  جغرافیــای  و  “تاریــخ  روی 
١٩٩4 بارهــا چــاپ و منتشــر شــده اســت اکنــون مهمتریــن 
اثــر مطالعاتــی کاوالی-ســفورزا بــه شــمار می آیــد. کاوالــی-

ســفورزا نتیجــه می گیــرد کوردهایــی کــه امــروزه در کوردســتان 
زندگــی می کننــد بــه طــور کلــی همبســتگی هایی بــه لحــاظ 
ــح  ــد.او توضی ــه دارن ــا همســایگان خــود در خاورمیان ــک ب ژنتی
می دهد-بــه رغــم یــک تاریــخ پیچیــده و وجــود موزاییکــی از 
زبان هــا و فرهنگ هــا – یــک خویشــاوندی نزدیــک ژنتیکــی 
کاوالــی- دارد.  وجــود  خاورمیانــه  ســاکن  ملت هــای  میــان 

ســفورزا براســاس مطالعــه روی ١٨ ملــت ســاکن خاورمیانــه 
نتایــج خــود را منتشــر کــرد. بــه لحــاظ جغرافیایــی، او از مفهوم 
خاورمیانــه و همچنیــن آُســیای غربی-بــه ویــژه هنگامــی کــه او 
در بررســی های خــود بــه “ایرانی”هــا اشــاره می کنــد- اســتفاده 
می کنــد. او همچنیــن مطالعــات خــود در مــورد ملت هــا را 
براســاس کشــور مبــدا “ایــران” و “عــراق” تعریــف کــرد امــا بــه 
طــور مشــخص از کوردهــا نیــز در پژوهش هــای خــود نــام بــرد.

در ایــن پژوهــش همچنیــن از “اردن”، “لبنــان”، و “ترکیــه” 
بــه عنــوان “کشــورهای مبــدا”)country of origin( نــام بــرده 
و  کاســپین ها، دروزهــا  آســوری ها،  از کوردهــا،  و  می شــود 
 specific(”بادیــه نشــین ها بــه عنــوان “گــروه خاصــی از مــردم
groups of people( یــاد می شــود. در تنیجــه ترمینولــوژی بــه 
کار بــرده شــده تــا حــدودی مبهــم اســت. ایــن ابهــام بــه ویــژه 
در بــه کاربــردن عبــارات “عراقــی” و “ترکــی” نیــز مشــهود اســت.

بــا بازبینــی و دقــت بیشــتر در تحقیقــات کاوالی-ســفورزا ایــن 
 ،)Turkish( نکتــه روشــن می شــود کــه منطــور وی از ترکــی
اکثریتــی ازغیــر ترک هــا _بــه زعــم تــرک هــا_ هســتند کــه از 
قــرون وســطی بــه امپراتــوری عثمانــی مهاجــرت کردەانــد و 
همچنیــن مقصــود از “عراقــی”، عرب هایی هســتند کــه امروزه 
ســاکن آن بخــش از ایــن کشــورند کــه در “جنــوب عــراق” قــرار 
دارد و جمعیتــی عمدتــا چندفرهنگــی از مردمــان بیــن النهرین 

شــامل ســامی ها و آســوری ها هســتند.

را  کوردهــا  ژنتیکــی  بســتگی  کاوالی-ســفورزا  “عراقــی”،  در 
مشــاهده کــرد. او همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه مردمــان 
خزرنشــین و گروهــی خــاص از گرجی هــا هماننــد آســوری ها 
و اردنی هــا بــه یــک محیــط ژنتیکــی دیگــر تعلــق دارنــد، کوردهــا 
و “عراقی”هــا در دایــرەی بســتەی ژنتیــک خــود قــرار دارنــد 
کاوالی-ســفورزا  ایرانی هــا هســتند.  و  ترک هــا  از  متمایــز  و 
زبانشــناختیک،  ویژگی هــای  از  بهره گیــری  بــا  همچنیــن 
بنیــاد تحقیقــات ژنتیکــی خــود را بــر روی ســه گــروه زبانــی 
“هندواروپایــی” )کوردهــا و ایرانــی هــا(، “ترکــی” )تــرک هــا(، و 
“ســامی” )عراقــی، اردنــی، عــرب لبنانــی، آرامی-آســوری( قــرار 
او همچنیــن ردپــای  تیــم پژوهشــی  داد. کاوالی-ســفورزا و 
ژنتیــک کوردهــا را از قفقــاز تــا آناتولــی و از آنجــا بــه طــرف بیــن 
النهریــن و از بیــن النهریــن بــه ســوی دریاچــەی خــزر و از آنجــا 



بــه ســوی ســرزمین های عــرب و ایــران در یک حوزەی مشــترک 
ــد. ــی شناســایی کردن وراثت

کاوالی-ســفورزا و تیــم پژوهشــی او همچنیــن ردپــای ژنتیــک 
ــه طــرف  ــی و از آنجــا ب ــا آناتول ــاز ت مشــترک کوردهــا را از قفق
بیــن النهریــن و از بیــن النهریــن بــه ســوی دریاچــەی خــزر و از 
ــران در یــک حــوزەی  ــه ســوی ســرزمین های عــرب و ای آنجــا ب
ــاط  ــن ارتب ــد. آن هــا همچنی ــی شناســایی کردن مشــترک وراثت
ژنتیــک قومــی و پروســەی تکامــل زبــان شــناختی ایــن مردمــان 
ــرا نظریه هــای گســترش  ــد. کاوالی-ســفورزا اخی را نشــان دادن
 die( آناتولی-کــورژن  نــام  بــه  را  کوردهــا  نیــاکان  تکامــل  و 
Anatolien-und die Kurgen( ارائــه نمــوده اســت. )2006(

»رینفریو« Renfrew می نویسد:
)… کشــاورزان حــدود ٩٠٠٠ ســال پیــش از آناتولــی بــه اطــرراف 
پراکنــده شــدند، بــه زبــان هندواروپایــی ســخن می گفتنــد….(. 
 Ammerman فرضیــەی او بــر پایــەی ایــن نظــرگاه آمیرمــن
و کاوالــی 1984 بنیــاد شــده اســت کــه گســترش کشــاورزی 
از هــالل حاصلخیــز در عصــر نوســنگی نــه فقــط بــه دلیــل 
توســعەی ابزارهــای کشــاورزی بلکــه همچنیــن بــا هــدف حفــظ 
ــا انتقــاد  ــو ب ــان صــورت گرفتــه اســت.این فرضیــەی رینفری زب
شــدید زبــان شناســان هندواروپایــی مواجــه شــد….فرضیەی 
او بــا دیدگاه هــای پیشــین در تناقــض بود….اکنــون توســط 
Marija Gimbu-  باستان شناســی بــه نــام “ماریــژا گیمبوتــاس

tas نشــان داده شــده اســت کــه هندواروپایی هــا بــا آغــاز عصــر 
برنــز از حــدود 5٠٠٠ ســال پیــش از اســتپ های جنــوب روســیه 



)دنیپــر بــه ولــگا( بــه ســوی اروپــا مهاجــرت نمــوده انــد.

کاوالی-ســفورزا )١٩٩4( و پیــزا )١٩٩5( می گوینــد کــه فرضیــەی 
رینفریــو و گیمبوتــاس را نبایــد بــه عنــوان یــک شــمولیت عــام 
پذیرفــت. اســتقرار اســتپی بــه وســیلەی کشــاورزان دوران 
نوســنگی بایــد پــس از شــروع مهاجــرت آن هــا از آناتولــی آغــاز 
شــده باشــد و ایــن پراکندگــی از ٩٠٠٠ ســال پیــش از آناتولــی 
و ســپس در 6٠٠٠ ســال پیــش، از مناطــق مربــوط بــه فرهنــگ 
“یامنایــا”)Yamnaya( شــروع و پــس از ســپری شــدن یــک 
ــه ســوی  ــی ب دورەی ٣5٠٠ ســاله از مهاجــرت آن هــا از آناتول
ولــگا-دون و از مســیر بالــکان بــوده است.)ســاکنان نخســتین 
ــای  ــی دری ــا حوال ــای خــزر و ت ــا در نزدیکــی دری ــگ یامنای فرهن
ســیاه زندگــی کــرده بــه دلیــل نــوع خــاص مقابــر و ارابه هــای 
چرخدارشــان شــهرت داشــتند. ایــن مــردم همچنیــن از نوعــی 
گویــش اولیــه زبان هــای هنــد و اروپائی اســتفاده می کردند.(…

بنابرایــن براســاس فرضیــەی مــا زبــان هندواروپایــی محصــول 
دومیــن پراکندگــی جمعیتــی از جغرافیــای فرهنــگ یامنایــا 
پــس از کشــاورزان نئولیتیــک و احتمــاال از آناتولــی آن هــم بــه 
 )Pastoral Nomadism(دلیــل گســترش نومادیســم شــبانی
زبان هــای  بــرای  ریشــه  دو  می تــوان  اســت….بنابراین  بــود 
فرضیــەی  براســاس  نخســت  کــرد:  تعریــف  هندواروپایــی 
رینفریــو )1987( بــا خاســتگاه خاورمیانــه یــا آناتولــی و دیگــری 

همچنــان کــه گیمبوتــاس)١٩٨5( ادعــا می کنــد بــا خاســتگاهی 
ــن. از اوکرای

ــوام  ــر اق براســاس یافته هــای کاوالی-ســفورزا، کوردهــا و دیگ
گســترش  بــه  خاورمیانــه،  در  هندواروپایــی  مدنیــت  پیشــا 
کشــاورزی و همچنین توســعه و تنوع کشــورهای با خاســتگاه 
کاوالــی- حــال،  ایــن  بــا  انــد.  رســانده  یــاری  هندواروپایــی 

ســفورزا بــه ایــن پرســش پاســخ ندادەانــد کــه چگونــه کوردهــا 
براســاس ژنتیــک قومــی و زبان شناســی تاریخــی را می تــوان 
بــه هندواروپایی هــا گــره زد.بــرای پاســخ بــه ایــن پرســش مهم، 
تاکنــون پژوهــش قابــل اتکایــی بــه لحــاط ژنتیکــی منتشــر 

نشــده اســت.

امــا بــا ایــن وجــود و از اواســط دهــەی ٩٠ میــالدی، دیگــر 
چــون  کــه  یافــت  را  جمعیــت  شناســان  ژنتیــک  نمی تــوان 
ــا مهاجرانــی از  گذشــته، از کوردهــا بــه عنــوان اقــوام ایرانــی ی
آســای مرکــزی اشــاره کننــد. ژنتیــک قومــی اکنــون دیگــر به این 
قناعــت رســیده اســت کــه کوردهــا بومی مناطقــی از خاورمیانه 

ــزرگ اســت. ــی کوردســتان ب هســتند کــه جغرافیــای کنون

یــک دلیــل مهــم ایــن بــود کــه کاوالی-ســفورزا، در بررســی 
هاپلوگروپ J در کروموزوم Y گروه های قومی به یک نسبت 



حداکثــری برخــورد کــرد. )بــه عنــوان نمونــه کوردهــا بیشــترین 
اشــتراک ژنتیــک را در مقایســه بــا دیگــر گروه هــای قومــی 
داشــتند و به همین نســبت، هر گروه قومی دارای بیشــترین 
اشــتراک بــا اعضــای خــود بــود(. آن دســته از هاپلگــروپ J کــه 
بیشــترین مقــدار حجمــی DNA را تشــکیل می دهــد در مــورد 
ــات شــده  ــوان یــک موضــوع اثب ــه عن کوردهــا تاییــد شــده و ب

پذیرفتــه شــده اســت.

امــا در نخســتین گام آن اســت کــه روشــن شــود هاپلوتایــپ 
J در کــدام ســیر کرومــوزوم Y توســعه می یابــد و ریشــەی 
ژنتیک شناســی  منظــور،  بدیــن  کجاســت.  از  آن  ژنتیــک 
ــرد کــه  ــه کار می ب ــی را ب جمعیتــی، اساســا دو رهیافــت تجرب
تــا حــد زیــادی پذیرفتــه شــدەاند: نخســت دیــدگاه ر.سپنســر 
,ویلــز)R.Spencer Wells( کــه عمومی تر اســت و در “پروژەی 
ژنوگرافیک. اطلس ســفر انســانی” بدان پرداخته شــده اســت. 
ــاور او هاپلوگــروپ J ، ریشــه در هــالل حاصلخیــز دارد: بــه ب

ــود. او بیــن  ــه ای ب “پــدر هاپلوگــروپ J، نســل M89 خاورمیان
١5٠٠٠ تــا ١٠٠٠٠ ســال پیــش در هــالل حاصلخیــز زاده شــد. 
هــالل حاصلخیــز منطقــه ای اســت کــه از دریــای مدیترانــه تــا 
خلیــج فــارس کشــیده شــده و بیــن دجلــه و فــرات قــرار دارد. 
امــروزه ایــن ســرزمین، مشــتمل بــر اســراییل، کرانــەی غربــی، 

اردن، لبنــان، ســوریه و عــراق اســت.”

امــا در کنفرانــس دانشــگاه ســانتا باربــارا کالیفرنیــا بــا حضــور 
تیــم   ،)Peter.A.Unterhill(”اونترهیــل “پیتــر.آ.  کســانی 
و  اســتانفورد،  دانشــگاه  از  “کاوالی-ســفورزا”  تحقیقاتــی 
پروفســور “اورنــال ســیمینو”)Ornella Semino( از دانشــگاه 
 Roy(”ایتالیــا، اونترهیل همــراه با “روی کینگ )Pavia(”پاویــا“
تبــع کوردهــا(،  بــه  از ملت هــا )و  بــردن  نــام  بــدون   )King
بررســی های خــود دربــارەی هاپلوگــروپ J را گــزارش کــرد:

خــط ســیر J از Y-Chromosme در کناره هــای ســاحلی شــرق 
مدیترانــه در طــول آخریــن دورەی یخبنــدان تکویــن پیــدا کــرد 
و درســت پیــش از خشــک شــدن زمیــن، بــه شــرق آناتولــی 
گســترش یافــت. بــا ظهــور کشــاورزی در دوران نوســنگی، 
J2a-M410 بــه مرکــز و جنــوب آناتولــی، کــرت و و جنوب ایتالیا 
گســترش پیدا کرد و این در حالی بود که J2b-M12 به یونان 
 )13^dys388(-J1 .و شــبه جزیــرەی بالــکان گســترش یافــت
-J1 ــرەی عربســتان رفــت و ــه “لیون”)فرانســه( و شــبه جزی ب

)dys388=13( در رشــته کوه هــای توروس/زاگــرس )ترکیــه 
 J هاپلوگــروپ  خاســتگاه  بنابرایــن،  مانــد.  باقــی  ایــران(  و 
ــه اســت. مردمــان ایــن  کرومــوزوم Y، جنــوب شــرقی مدیتران
ــه لحــاظ ژنتیک-شــناخت، از پایــان عصــر یخبنــدان  منطقــه ب
و از حــدود 20000ســال پیــش ظهــور کردەانــد و نیــای اولیــەی 
آن هــا قبایلــی مهاجــرت کــرده از شــمال غــرب آفریقــا بودنــد.

از ایــن مناطــق در شــرق مدیترانه-براســاس نظــرات اونترهیــل 
و ژنتیک شناســی جمعیتــی- کالن J در چندیــن مــوج زمانــی 
و بیــن چندیــن گــروه پراکنــده شــده اســت. نخســت: بیــن 

٢٠٨5٠ و ٩6٢٠ پیــش از میــالد از جنــوب شــرقی مدیترانــه 
بــه شــرق مدیترانــه. انســان اولیــه از آن جــا انقــالب کشــاورزی 
را آغــاز کــرد، مزرعــەی مــدرن را ســاخت و ســپس در قالــب 
گروه هــای J1 و J2a, J2b( J2(، اروپــا را بــه زیــر کشــت بــرد.

گروه هــای قومــی dys(-J1 388^13( بــه صــورت گســترده در 
ســرزمین های عربــی امــروزی پراکنــده شــدند در حالــی کــه 
زاگــرس  تــوروس/  در رشــته کوه هــای   )13=3886 dys(J1

باقــی مانــده و ایــن مناطــق را ســکونتگاه خــود ســاختند.

)M172-J2 & M267-12f2a^J1*J پروسەی جهش از

از این پژوهش چنین نتیجه می گیریم:

کوردهــا نزدیکــی و خویشــاوندی ژنتیــک بــا ســایر مردمــان 
خاورمیانــه را نشــان می دهنــد امــا بــا اروپایی هــا فاصلــه دارنــد. 
ملتــی بــا نســبت های بــاالی هاپلوگــروپ y ماننــد کوردهــا 
ممکــن اســت مردمــان مدیترانه-خاورمیانــه باشــند، کــه تمــدن 
آن هــا، شهرســتانیت شــبه جزیــرەی ســینا را بــه اروپــا و آســیا 
پیونــد داده اســت. برخــی از ایــن حامــالن ژن J بــه کــد وراثتــی 
کوردهــا وارد شــدەاند و همچنــان در فرزنــدان ملــت کــورد 
وجــود دارنــد و کوردهایــی وجــود دارنــد کــه ژن هــای ایــن اجــداد 

را حمــل می کننــد.

بیشــینەی  نســبت  دربــارەی  کاوالی-ســفورزا  مباحــث 
هاپلوگــروپ J بــر روی ژن پــدری وراثتــی مردمــان خاورمیانــه، 

براســاس چنــد دلیــل اصلــی بنیــاد گــذارده شــد:
-کوردهــا روابــط نزدیکــی بــا همســایگان اوراســیا و خاورمیانــه 
نشــان می دهنــد، امــا نــه در خــط نخســت)ژنتیکی( ایــران 

امــروز )کاوالــی از دهــه ٨٠ میــالدی(.

 فــرض می شــود خاســتگاه مردمانــی ماننــد کوردهــا بــا نســبت 
بــاالی هاپلوگــروپ J، هــالل حاصلخیــز اســت )سپنســر ویلــز 

و دیگــران(.

 گــروه J2+J1 کــه در مطالعــه بــر روی کوردهــا بررســی و 
توروس-زاگــرس  آناتولــی-  مناطــق  در  شــدەاند  اندازه گیــری 
توســعه و تنــوع پیــدا کردەانــد )او.ســیمینو، پ. اونترهیــل. 

بــدون اشــارەی صریــح بــه کوردهــا(.

 هاپلوگــروپ J از Y-DNA در مهمتریــن حالــت خــود بــه 
عنــوان یــک نشــانگر خاورمیانــه ای بــا دربرگرفتن یک گســترەی 
جغرافیایــی از انســان ها بــا بســیاری از شــاخه ها بــه شــمال 
آفریقــا، اوراســیا، اروپــا تــا آســیا تعریــف می شــود. کالن هــای 
زیرگــروه M267- * J1 عمدتــا بــه عنــوان بنیاد گروه های ســامی 
اعــراب شــناخته می شــوند. خــط ســیر  ماننــد یهودی هــا و 
M172-*J2 عمدتــا بــه مردمانــی ماننــد کوردهــا و ارمنی هــا 
مرتبــط بــود کــه بــه گســترش انقــالب کشــاورزی و کشــاورزی 

مــدرن از شــمال هــالل حاصلخیــز یــاری رســاندند.



امــا تالش هــا بــرای یافتــن ارتبــاط قومــی و نــژادی بیــن نیــاکان 
پــدری ایــن گروه هــا در خاورمیانــه و اوراســیا کــه هریــک زبــان 
ویــژەی خــود را دارنــد و بــه خصــوص بــا هندواروپایی هــا، هنــوز 
به یک نتیجەی علمی قابل اتکا نرســیده اســت و پژوهش ها 

در ایــن مــورد همچنــان ادامــه دارنــد.

بــا وجــود ترکیــب بنــدی متنــوع و گســترەی وســیع هاپلوگروپ 
J، ایــن نتیجه گیــری بــه ذهــن متبــادر می شــود کــه ممکــن 
اســت تنــوع زبانــی از همــان آغــاز بــه وجــود آمــده و بــه تدریــج 
توســعه و نفــوذ پیــدا کــرده و در ادامــه در یــک جغرافیــای ویژه، 
بــه صــورت یــک زبــان، رونــد تکاملــی خــود را تــداوم بخشــیده 

باشد.

ــاالی  ــا نســبت ب ــی ب ــارەی ژنتیــک قومــی مردمان در بحــث درب
هاپلوگــروپ J و نیــز کوردهــا، یــک توزیــع واضــح )بــه ویــژه 
J2* و نیــزJ1*( از آناتولــی، شــمال بیــن النهریــن، تــوروس/ 
زاگــرس تــا آن بخــش از جغرافیــای کوردهــا -کــه امــروزه ایــران 
نامیــده می شــود- دیــده می شــود امــا ایــن توزیــع همنواخــت 
ژنتیکــی، پــس از مــرز طبیعــی کوردهــا بــا ایرانی هــا، دیگــر 
پژوهش هــای  نتایــج  موضــوع،  ایــن  نمی شــود.  مشــاهده 
ژنتیــک شناســان جمعیتــی -در بررســی محتــوای Y-DNA – را 
بــار دیگــر مــورد تاییــد قــرار می دهــد کــه اگرچــه ممکــن اســت 
مشــابهت هایی بــه لحــاظ فرهنگــی قابــل مشــاهده و بررســی 
باشــد اما ریشــه های قومی و فرهنگی مشــترک میان کوردها 

و ایرانی هــا وجــود نــدارد.

)Antonio Arnaiz-Villena( آنتونیو آرنایز ویلینا و همکاران
)Usko-Mediterraneans( اوسکو مدیترانه ای ها“

یــک رســالەی تخصصــی در مــورد خاســتگاه کوردهــا توســط 
و  ایمنولــوژی  دپارتمــان  رییــس  ویلینــا،  آرنایــز  آنتونیــو 
زیست شناســی ســلولی ملکولــی در دانشــگاه مادریــد انجــام 

شــده اســت.

“آرنایــز” در پژوهش هــای خــود بــه دنبــال توجیــه درک ایــن 
موضــوع اســت کــه مردمانــی ماننــد کوردهــا متعلــق بــه یک بن 
مایه از شــرق مدیترانه هســتند که وی آن را “اوســکومدیترانه 
ای” نامیــد. بــه بــاور وی، ایــن گــروه از مردمــان بــه زبانــی 
ــان پیشــا- ــد کــه آن را می تــوان یــک زب نیــز ســخن می گفتەان

هندواروپایــی نامیــد. اجــداد کوردهــا در ایــن گــروه از مردمــان، 
غالــب بودەانــد و ایــن زبــان اولیه، بعدها توســط یک پروســەی 
زبانــی پیشــرو اوراســیایی-هندواروپایی جایگزیــن شــد. به طور 
کلــی ایــن پژوهشــگر، زبان هــای “اوســکومدیترانه ای” را در 

گــروه مجموعــەی زبانــی قفقــازی قــرار می دهــد.

از  بهــره جســتن  بــا  ویــژه  بــه  خــود  در مطالعــات  “آرنایــز” 
مؤلفه هــای زبــان شــناختیک، ایــن بــاور را بــه چالــش می کشــد 

کــه مهاجــران کــرد هندواروپایــی، از جغرافیایــی هســتند کــه 
امــروزه، ایــران نامیــده می شــود و اســتدالل او بــرای رد این ادعا 
ایــن اســت کــه گویــا کوردهــا بــه زبــان ایرانــی ســخن می گوینــد. 
کوشــش های او بــرای اثبــات ایــن فرضیه که خاســتگاه کوردها 
از مدیترانــەی شــرقی اســت یــک آنتــی تــز بســیار مهــم در برابــر 
تئــوری زبــان شــناختیک ایرانیســم بــه شــمار می آید. همچنین 
بــه بــاور او کورد،اگرچــه ریشــه در خاورمیانــه دارد امــا در عیــن 
ــز  ــا نی ــه و اروپ ــا غــرب مدیتران حــال، یــک پیوســتگی روشــن ب

بــرای آن قایــل می شــود.

مهم تریــن نتایــج پژوهش هــای ژنتیــک و زبان شناســی قومــی 
“آنتونیــو آرنایــز ویلینــا” را می خوانیــم:

ماتریال، متد و ترمینولوژی



ــه  ــر روی نمون ــا” آرمایش هــای خــود را ب ــز ویلین ــو آرنای “آنتونی
خــون ٢٣٨ نفــر در دانشــگاه “اســتانبول” و همچنیــن ٣٠ 
نفــر از کوردهــای ســاکن گرجســتان در “تفلیــس” انجــام داد. 
ــوع از  نمونه هــای او در دانشــگاه اســتانبول، مجموعــه ای متن
تمــام ســاکنان آناتولــی )from all over Antolia(، شــامل 
بخش هــای شــرقی )امــا بــه غیــر از افــرادی کــه بــه زبــان کــوردی 
صحبــت می کننــد( بــود. از آنجــا کــه ترکیــه، اجــازەی صحبــت 
ــه  ــی و موسســات ب ــادری را در ادارات دولت ــان م ــه زب ــردن ب ک
کوردهــا نمی دهــد می تــوان اینگونــه فــرض کــرد کــه از میــان 
از مــوارد آزمایــش شــده،  ٢٢٨ نمونــه خــون گرفتــه شــده 
کوردهایــی وجــود دارنــد کــه مجبــور بــه تکلــم بــه زبــان ترکــی 
هســتند. در ارزیابــی و تشــریح نمونه هــای مــورد بررســی از 
٢٢٨ اهــدا کننــدەی خــون اســتانبول، “آنتونیــو آرنایــز ویلینــا” 
اساســا از دو اصطــالح اســتفاده می کنــد کــه در معنایــی وســیع 
تــر، بــر کوردهــا نیــز داللــت می کنــد: “آناتولی”هــا و “ترک”هــا 
کــه منظــور از آناتولــی، همــان کوردهــا هســتند. او همچنیــن 
توضیــح می دهــد ســلجوقیان بــه عنــوان قبایلــی آســیایی، در 
قــرون وســطی بــه ایــن مناطــق آمــده و بــر آن تســلط یافتەانــد.

)بنیــاد ژنتیکــی آناتولــی، منشــاء مدیترانــه ای بــا کمتریــن تاثیــر 
آلتایــی اســت…احتمال بعــدی، یــک حالــت ویــژه اســت کــه 
“نفــوذ نخبگــی” می تــوان نــام نهــاد کــه گروهــی از افــراد بــا 
توانایــی نظامــی و فرهنگــی باالتــر، بــه تدریــج، بافــت یــک 
جامعــه را بــه لحــاظ وراثتــی تحــت تاثیــر قــرار می دهنــد…

ــه ای اســت  ــک منشــاء مدیتران ــروز، ی ــەی ام مشــخصات ترکی
یــا  یهودی هــا  ژنتیــک  ویژگی هــای  بــا  آنچنانــی  تفــاوت  کــه 
ــه  ــی هــا( ب ــه ترک هــا )آناتول ــد اســت ک لبنانی هــا ندارد….بعی
طــور گســترده بــا مــردم تحــت کنتــرل آن هــا در اروپــا و یــا در 
ــرده باشــند…. ــدا ک ــژادی پی ــالط ن ــه اخت ــای مدیتران حــوزه دری

ترک هــا کــه از آســیای مرکــزی )کوه هــای آلتایــی( آمــده بودنــد، 
در ســال ١٠55 آناتولــی را مــورد حملــه قــرار دادنــد و ســرانجام 

در ســال ١45٣ اســتانبول را فتــح کردنــد(.

بــا  مــردم محلــی  بــه  ابتــدا  در  تعریــف خــود،  براســاس  او 
آناتولــی  ســاکن  کــه  می کنــد  اشــاره  مختلــف  ریشــه های 
از  آرنایــز همچنیــن  ترکیــه هســتند.  دیگــر قســمت های  و 
واژەی “ایرانیــان” نیــز در ایــن پژوهــش اســتفاده می کنــد. 
در حقیقــت، او در بررســی نمونه هــای مــورد آزمایــش، بــه 
شــباهت های وراثتــی آن هــا بــا مردمانــی دســت پیــدا می کنــد 
کــه در مرزهــای جغرافیایــی ایــران امــروز ســاکن هســتند. 
گســترەی ژنتیــک قومــی نمونه هــای مــورد بررســی همچنیــن 
نشــان دادنــد کــه گســترەی وراثتــی، بســیار غنــی بــوده و فراتــر 
از کوردهــا و آذری هــا، فارس هــا، پشــتون ها در شــمال شــرق و 
بلوچ هــا در جنــوب شــرقی ایــران را نیــز دربرمــی گیــرد. بــه بــاور 
او بــا وجــود ایــن تنــوع فــراوان، همیشــه مشــخص نیســت کــه 

ــد گرفــت. ــی را از کجــا بای نشــانی اصل

براســاس گــزارش آرنایــز، ٣٠ نمونــەی مورد آزمایش متعلق به 

جامعــەی کردهــای مقیــم “تفلیس” در “گرجســتان” هســتند. 
 Nina( ”ایــن ٣٠ نفــر کــورد، همچنیــن توســط “نینــا بندوکیــدزه
Bendukidze( و همــکاران)١٩٩6( در دانشــگاه “پــراگ” مــورد 
مطالعــه قــرار گرفتنــد. عــالوه بــر آن، آرنایــز، بــه همــکاری بــا 
“علــی اکبــر امیــر زرگــر”)Aliakbar Amirzargar( در دپارتمــان 
ایمنی شناســی دانشــگاه تهــران در پــروژەی “بررســی ٧٠ نمونــه 
ــران در مــورد ژن هــای HLA” پرداخــت  از کوردهــای ســاکن ای
کــه نتایــج آن، تاکنــون چــاپ و منتشــر نشــده اســت. بــه طــور 
کلــی روش آنتونیــو آرنایــز، براســاس HLA-آنتــی ژن لکوســیت 
در  ایمونوگلوبولین هــا  گلیکوپروتئیــن  کــه  اســت  انســانی- 

عشــای ســلولی هســتند.

ــه و  ــوع، فاصل ــا در کار خــود همــەی فرکانــس، تن آرنایز-ویلین
نزدیکــی، را مــورد بررســی قــرار داد، از مدل هــای همبســتگی 
بیــن نمونه هــای مــورد بررســی اســتفاده کــرد و مجموعــەی این 
عوامــل را بــرای ارتبــاط داده هــا بــا یکدیگــر و همچنیــن ارتبــاط 
دادن آن هــا بــا زبان شناســی و تاریــخ بــه کار بــرد. روش هــای 
کاربــردی آرنایــز، در گــزارش او بــه طــور کامــل توضیــح داده 

شــده اســت.

ابتــدا نمونــه خــون افــراد گرفتــه شــد، ســپس DNA تمــام 
نمونه هــا مــورد بررســی قــرار گرفــت:

در نمونەی مردها:

HLA ،6کروموزوم شماره ، DNA :الف 
 ب: DNA میتوکندریال از همەی سلول ها

 پ: Y DNA تمامی سلول ها
در نمونەی زن ها:

HLA ،6کروموزوم شماره ،DNA :الف 
 ب: DNA میتوکندریال از همەی سلول ها

 پ: در مورد زن ها، کروموزوم Y وجود ندارد.

نشــانگرهای  ردیابــی  بــرای  نمونــه  هــر  آنالیــز  آن،  از  پــس 
ژنتیکی)شــماره ٢ بــرای زنــان و شــماره ٣بــرای مــردان( انجــام 

گرفــت.

نتایج اصلی پژوهش های
آنتونیو-آرنایز-ویلینا به این شرح است:

 نخست: HLA- هاپلوتایپ
کوردهــا غالبــا هاپلوتایــب – HLA مــردم مدیترانــه را نشــان 

می دهنــد:
“کوردها بیشتر هاپلوتایپ مدیترانه ای دارند:

 A-3B-35DR%3.6( 4 (
به میزان )3%( در ارمنی ها یافت شد

 A-2B-51DR%3.6( 11(



به میزان )2.1%( در ارمنی ها یافت شد
)%3.6( DR15-B52 

در ساکنان شبه جزیرەی ایبری و شمال آفریقا یافت شد و
 B-7DR%3.6( 10(

به مقدار )0.9%( در الجزایری ها یافت شد
دیگــر فرکانس هــای کمتــر هاپلوتایــپ B36-A26 هســتند کــه 

مقادیــری از آن هــا در یهودی هــا و ترک هــا بــه دســت آمــد
همچنیــن B13-A30 در تمامــی ســاکنان حــوزەی مدیترانــه 

شناســایی شــد.
 DR3-B8-A2 در ترک ها نیز یافت شد

 DR5-B44-A26 نیز در الجزایری ها پیدا شد و
 DR7-B44-A24 در مردم باسک دیده شد.

 دوم: مدل ژنتیک مردمان
کهن مدیترانەی شرقی

نتایــج فراوانــی آلــل HLA در کوردهــا براســاس مــدل تعــادل 
هاردی-وینبــرگ:

فرکانــس فراوانــی آلل هــا )اَلــل بــه یونانــی all–lon بــه معنــای 
متقابــل یــا دوجانبه اســت. هر ژن بــر روی کروموزوم )فام تن( 
جایــگاه ویــژه ای دارد در ایــن جایــگاه ویــژه نوکلئوتیدهــا چیــده 
شــده اند کــه بــه آن توالــی اســید نوکلئیــک می گوینــد. ]1[ الــل 
ــک صفــت اســت  ــدەی ی ــرل کنن )allele( در حقیقــت ژن کنت
کــه در یــک جایــگاه مشــخص روی کرومــوزوم قــرار گرفتــه. 
آلل هایــی کــه در جایــگاه مشــابه هــم روی کروموزوم هــای 
همتــا قــرار گرفتەانــد یــک صفــت را کنتــرل می کننــد. مثــال 
چروکیدگــی یــا صــاف بــودن دانه هــای یــک گیــاه را دو آللــی کــه 
در جایگاه مشــابه هم روی دو کروموزوم همتا قرار گرفتەاند 
کنتــرل می کننــد. بیــن آلل هــا ســه رابطــەی غالــب و مغلــوب، 
غالــب ناقــص و هــم تــوان برقرار اســت. براســاس مــدل تعادل 

هاردی-وینبــرگ بــه شــرح زیــر اســت:

A*01(8.6%), A*02(15.5%), A*03(17.2%), A*11(10.3%), 
A*23(5.2%), A*24(8.7%), A*26(8.6%), A*29(5.3%), 
A*30(3.4%), A*31(1.7%), A*32(6.9%), A*68(8.6%), 
B*05(1.8%), B*07(8.9%), B*08(3.6%), B*13(7.1%), 
B*15(1.8%), B*18(5.4%), B827(5.4%), B*35(10.7%), 
B*38(1.8%), B*44(14.2%), B*47(1.8%), B*48(1.8%), 
B*49(1.8%), B*50(3.6%), B*51(14.1%), B*52(3.6%), 
B*53(1.8%), B*55(3.6%), B*56(3.6%), B*57(1.8%), 
B*59(1.8%),. DRB1*01(3.3%), DRB1*03(13.3%), 
DRB1*04(18.3%), DRB1*07(6.7%), DRB1*10(6.7%), 
DRB1*11(16.7%), DRB1*13(6.7%), DRB1*14(8.3%), 
DRB1*15(18.3%), DRB1*16(1.7%),. DQB1*02(18.3%), 
DQB1803(1.7%),DQB1*0301(21.6%), 
DQB1*0302(13.3%), DQB1*03032(1.7%), 
DQB1*0501(10.0%), DQB1*0502(1.7%), 

DQB1*05031(10.0%), DQB1*06(1.7%), 
DQB1*0601(16.7%), DQB1*0603(3.3%)

ســه: فاصلــەی ژنتیکــی و تجزیــه و تحلیل هــای مــورد تاییــد: 
بنیادهــای مدیترانــەی باســتان

جــدول: اســتاندارد فاصلــەی ژنتیکــی )SGD( میــان ترک هــا 
و ســایر جمعیت هــا )ضــرب در تــوان دوم 10( بــه دســت آمــده 

:HLA-DR,-SQ بــا اســتفاده از فرکانــس آلل هــای

 یهودی های غیر اشکنازی )0.15( 
 ارمنی ها )0.78(

 )0.1.52( )KZ( لبنانی ها 
 ایرانی ها )2.80(

 یهودی های اشکنازی )3.05(
 ایتالیایی ها )3.27(

 کرتی ها )3.85(
)4.55( )NS( لبنانی ها 

 کوردها )5.90(

ناپیوستگی

 یهودیان )در مراکش( )10.56(
 پرتقالی ها )11.00(

 فرانسوی ها )12.39(
 الجزایری ها )13.27(

 مصری ها )13.66(
 ســاردینی ها )ســاکنان جزیــره ای در غــرب ایتالیــا و دریــای 

)14.04( مدیترانــه( 
 مراکشی )14.31(

 اسپانیایی ها )14.98(
 بربرها )جنوب مغرب( )15.98(

ناپیوستگی

 یونانی ها )19.42(
 ســان ها )بوشــمن ها کــه قبایــل شــکارچی ســاکن جنــوب 

آفریقــا هســتند( )20.56(
 باسکی ها )28.85(

 ژاپنی ها )30.25(

ــا شــرق  ــەی ژنتیکــی را ب جمعیــت ترک هــا نزدیک تریــن فاصل
مدیترانــه ای هــا نشــان می دهــد. پــس از فاصلــەی زوج تــرک-

کــورد)5.90 ضــرب در 10 بــه تــوان منفــی2(، یــک ناپیوســتگی 
تــرک- یعنــی  گــروه  نزدیک تریــن  بــا  را می تــوان  دار  معنــی 

یهودی)مراکــش( یعنــی “10.56ضــرب در 10 بــه تــوان منفــی2” 
مشــاهده نمــود.



تجزیــه و تحلیــل تطبیقــی خویشــاوندی HLA-DR-DQ بــه 
نشــان  مطالعــه  مــورد  ملت هــای  مــورد  در  آمــده  دســت 
می دهنــد: خوشــەی ترک هــا در میــان ســاکنان مدیترانــەی 
شــرقی شــامل کوردهــا و ارمنی هــا بــه ســاکنان مدیترانــەی 
و  یونانی هــا، ســان ها  کــه  حالــی  در  اســت  غربــی متصــل 
ــا وجــود تمامــی  ــد. ب ــازه قــرار دارن ــن ب ژاپنی هــا در خــارج از ای
تفاوت هــا در تجزیــه و تحلیــل داده هــا، ترک ها، دیگر ســاکنان 
آناتولــی )مثــال کوردهــا و ارمنــی هــا(، و ایرانی هــا، یــک تعلــق 
روشــن را بــه بنیادهــای کهــن مدیترانــه نشــان می دهنــد کــه 

ــەی شــرقی اســت. ــه مدیتران ــن وابســتگی، بیشــتر ب ای

فاصلــەی ژنتیکــی کوردهــا بــا ترک هــا، 5.90 ضربــدر 10بــه توان 
منفــی دو اســت کــه ایــن فاصلــه نشــان می دهــد کوردهــا یــک 
بنیــاد کهــن مدیترانــه ای دارنــد. “آرنایــز” در پژوهش هــای خــود 
می گویــدک الزم اســت نمونه هــای بیشــتری از کوردهــا مــورد 
بررســی قــرار بگیرنــد تــا بتــوان بــه اطالعــات دقیــق تــری دســت 

پیــدا کــرد.

4. کوردها ریشه در مردمان
کهن شرق مدیترانه دارند.

زبان:

“آنتونیــو آرنایــز ویلینــا” نماینــدەی همــان تفکــری اســت کــه بــه 
پیــروی از “کولیــن” و “رینفریــو”، خاســتگاه اصلــی کوردهــا را از 

قفقــاز می داننــد.

 Gerd( "در مــورد زبــان نیــز او بــه پیــروی از ســبک “گــرد شــتاینر
Steiner(، بــه ترکیــب ارگاتیــو )ergative composition( و 

تیپونیــم هــا)toponyms( اشــاره می کنــد.

ســودن”  ون  “ولفــرام  و  شــتاینر”  “گــرد  دیــدگاه  براســاس 
)Wolfram von Soden ( ارگاتیویتــەی زبــان کــردی از زمــان 
هوری هــای باســتان )یــا زبانــی مشــابه قفقــازی( حفــظ شــده 

اســت.

“آرنایــز” نیــز هچنانکــه ولفــرام بــدان اشــاره می کنــد هیتی هــا را 
نیــای اصلــی کوردهــا می دانــد هیتی هــا را در نظــر گرفــت، کــه 
زبــان آن هــا نــه زبــان هنــدو اروپایــی بلکــه قفقــازی اســت. بــه 
بــاور او، زبــان کوردهــا از 850 پیــش از میــالد بــه ایــن ســو، بــه 

زبــان هندواروپایــی تحــول پیــدا کــرد:

ــری  ــه تاثی ــد ک ــم می کنن ــی تکل ــان ایران ــک زب ــه ی “کوردهــا… ب
بســیار قــوی از قفقــازی گرفته است.)براســاس ترکیــب ارگاتیو 

و توپونیمــی هــا(…”

“… هوری هــا )٢٠٠٠ســال پیــش از میــالد( کــه بــه زبــان گــروه 
قفقــازی تکلــم می کردنــد)و نــه هندواروپایــی(، بــه احتمــال 

فــراوان اجــداد کوردهــای امــروزی هســتند….”

“… از ٨5٠ پیــش از میــالد بــه ایــن ســو، زبــان کهــن، بــا شــروع 
تغییــر از ســاکنان کوهســتان ها بــه زبــان هندواروپایــی تغییــر 
بــه وجــود آورده  یافتــه و شــکل امروزیــن زبــان کــوردی را 

اســت….”

هوری هــای  زبــان  شــکل  بــه  ارگاتیویتــه همچنــان  امــا   …“
باســتان)یا شــبیه قفقــازی( همچنــان در کوردهــا باقــی مانــده 

اســت….”



مردمان »اوسکومدیترانه« زبان
اولیەی »اوسکومدیترانەای«

هــدف اوســکو، تعریــف تأثیــر تمــدن هــای باســتان ماننــد 
 ،)Euskara( همچنین اوســکرا Euskara )باســک ها )اوســکارا
اتروســکی ها   )Uskara( اوســکارا   ،)Eskuara( اســکوارا 

اســت. قفقازی هــا  و   )Etrusker(

زبــان  منشــا  ویلینــا،  آرنایــز  آنتونیــو  دیدگاه هــای  براســاس 
اولیــەی کوردهــا، بــه مدیترانــەی شــرقی بازمــی گــردد و ارتباطی 
بــه زبــان مهاجــران هندوایرانــی در جایــی کــه در جغرافیــای 

ــدارد. ــده می شــود ن ــران نامی ــی شــرق ای کنون

از  بهره گیــری  بــا  اســپانیایی  جمعیتــی  ژنتیک شــناس 
برابــر  در  را  تــز  آنتــی  قوی تریــن  تطبیقــی،  زبان شناســی 
کــوردی  زبــان  بــه خاســتگاه هندوایرانــی  ادعاهــای مربــوط 
ارائــه و بــا بنیــاد قــرار دادن مدنیــت مدیترانــەی باســتان)کهن 
ســاکنان مدیترانــه(، نظریــه “اوســکومدیترانه” را ارائــه می کنــد. 
بــه بــاور او، ایــن مردمــان، یــک وســیلەی ارتباطی زبانی مشــابه 
زبان هــای پیشــا هندواروپایــی نیــز داشــتەاند امــا زبــان اصلــی 
ــەی باســتان”  ــان مدیتران ــا، “زب آن هــا همــان اســت کــه ویلین
ــان، دارای بنیادهــای  ــا اوســکومدیترانه ای می نامــد و ایــن زب ی
قفقــازی نیــز هســت. ایــن نکتــه الزم اســت گفتــه شــود کــه 
بعدهــا مهاجمــان جدیــد و گروه هایــی از نخبــگان، گویشــی 
متــداول  را  پیشــاهندواروپایی  زبان هــای  پایــەی  بــر  زبانــی 

نمودنــد.

ایــن منطقــەی فرهنگــی باســتانی کــه تبــار کــوردی بــرای آن 
دریــای  مرزهــای  بــه  نزدیــک  مناطــق  شــد  قایــل  می تــوان 
مدیترانــه، خاورمیانــه و قفقــاز اســت. “ویلینــا” در بســتەی 
پژوهشــی خــود بــه همــان نکاتــی اشــاره می کنــد کــه “کولیــن 
رینفریــو” نیــز بــدان پرداختــه اســت. ژنتیک شــناس جمعیتــی 

می گویــد: اســپانیایی 

و  باســتانی  ســاکنان  عنــوان  بــه  اوســکومدیترانه  “مردمــان 
امــروزی منطقــه ای جغرافیایــی شــناخته می شــوند کــه در 
منطقــەی مدیترانــه/ خاورمیانــه/ قفقــاز زندگــی کردەانــد و بــه 
زبانــی شــبیه “زبــان باســک”ها تکلــم کــرده انــد. ایــن گــروه از 
مردمــان امــروزه بــه عنــوان جمعیتــی وجــود دارنــد کــه بــه لحاظ 
ژنتیــک، دارای HLA مشــابه در یــک جغرافیــای شــناخته شــده 
هســتند. در ایــن میــان نمونه هــای یونانــی خــارج از ایــن بــازه 
قــرار دارنــد زیــرا نشــانه هایی ژنتیــک از اتیوپیایی هــا و نــژاد 
ــا خــود دارنــد. ایــن ویژگــی آن هــا بــه احتمــال فــراوان  ســیاه ب
بــه تاثیــر دوران فراعنــه بازمــی گــردد. مقایســەی امــروزی بیــن 
ژن هــا و زبان هــا فقــدان یــک پیوســتیگ را نشــان می دهنــد:

از  بخش هایــی  کوردهــا،  فلســطینی ها،  مدیترانەای هــا، 
بربرهــا، ارمنی هــا، و ترک هــا متعلــق بــه اجــداد مدیترانــه ای 
هســتند امــا آن هــا بــه زبانــی صحبت نمی کنند کــه لزوما آن ها 

را بــه زبان هــای گــروه قفقــازی گــره بزنــد. ایــن ویژگــی تنهــا بــه 
انتخــاب ایــن زبــان توســط گروهای برگزیده برای ســخن گفتن 
بازمــی گــردد. بقیــەی گروه هــای قومــی بــه یــک زبــان کهــن 
مدیترانــه ای یــا اوســکو مدیترانــه ای تکلــم می کنند که با التینی 
رمــی تعدیــل شــده اســت. بنابرایــن پیوســتگی میــان ژن هــا و 
زبان هــا ممکــن اســت در یــک کالن ســطح جغرافیایــی وجــود 
داشــته باشــد اگرچــه در ســطوح خــرد، تفاوت هایــی وجــود 
ــل  دارد. ایــن موضــوع در تبییــن مــدل اوســکومدیترانه ای قاب
تشــخیص اســت. در ایــن پژوهــش همچنیــن بــه موضــوع 
مهاجــرت اولیــەی انســان های اولیــه از قفقــاز و زاگــرس بــه 
رشــته کوه هــای پیرنــه بــه عنــوان یــک فرضیــەی پیشــاهند 
ــان  ــه زب ــا آنجــا کــه ب ــا ت ــه خواهــد شــد ام ــان پرداخت و اروپایی
شناســان مربــوط می شــود، آن هــا تأکیــد می کننــد یــک اشــترک 
پروتو-هندو-اروپایی و مدیترانەی شــرقی هرگز وجود نداشــته 

اســت.

پژوهشگران تاریخ نیز صحت پژوهش های
آنتونیو آرنایز ویلینا را تایید می کنند.

نتایــج تحقیقــات خــود ویلینــا در مــورد کوردهــا نیــز توســط 
مورخــان تاییــد شــده اســت. او تحــت تاثیــر پژوهشــگر و مورخ 
ــاالت  ــورک در ای ــەی نیوی ــزدی دانــش آموخت کــورد، مهــرداد ای
متحــده اســت کــه بــه بررســی تاریــخ و فرهنگ کوردهــا از عصر 
حجــر تاکنــون پرداختــه اســت. در ارجاعــات باستانشناســی نیز 
او متاثــر از “جولیان.ایی.ریــدر)Julian E. Reade( و “جمیــز 

مــالرت”)James Mellaart( اســت.

 ،)George Feuerstein(”او در کنــار “جــورج فورشــتاین … 
 David(”و “دیویــد فراولــی )Sobhash Kak(”ســبحان کاک“
Frawley( بــر ایــن بــاور اســت کــه کوردهــا هرگــز تحــت تســلط 
فاقــد  اســاس،  از  بــاور،  ایــن  و  نگرفتەانــد  قــرار  آریایی هــا 
بنیــاد اســت. آرنایــز همچنیــن بــر ایــن بــاور اســت کــه کوردهــا 
خویشــاوندی قومی-ژنتیکــی بســیار نزدیکــی بــا همســایگان 
ارمنــی خــود دارنــد. از نــگاه او خاســتگاه کوردهــا و ارمنی هــا 
ــد و  ــر دارن ــا یکدیگ ــی ب ــک وراثت ــط نزدی ــی اســت، رواب از آناتول
احتمــاال یــک ژن مشــترک داشــه انــد. بــه بــاور آرنایــز، ایرانیــان 
امــروزی نیــز از لحــاظ مشــابهت های ژنتیکــی، بــن مایــه ای 
نزدیــک بــه مردمــان خاورمیانه و مدیترانــه دارند. در اینجا عین 
عبــارات آنتونیــو آرنایــز ویلینــا در ایــن بــاره را بــه صــورت خالصه 
می آوریــم: “پژوهش هــای ژنتیــک بــر روی آنتــی ژن 
مدیترانــه- در  کوردهــا   )HLA(انســانی لکوســیت 

خاورمیانــه نشــان می دهــد کــه:
 ترک هــای آناتولــی بــه لحــاظ ژنتیــک، تفاوتــی ماهــوی بــا 
ســایر مردمــان مدیترانــه ای ندارنــد و اختالفــی اگــر هســت بــه 
دلیــل حضــور مهاجمــان خارجــی بــوده کــه بیشــتر زبــان آن هــا 
)ترک هــای آســیا( را تحــت تاثیــر قــرار داده اســت و صــورت 

بنــدی وراثتــی آن هــا تغییــری نکــرده اســت….



 … کوردهــا و ارمنی هــا بــه لحــاظ ژنتیکــی، قرابــت زیــادی بــا 
ــچ نشــانەی  ــه ای دارند….هی ترک هــا و دیگــر مردمــان مدیتران
ژنتیکــی HLA از تهاجــم بــه اصطــالح آریایــی وجــود نــدارد کــه 
تنهــا براســاس منابــع مشــکوک زبــان شــناختی تعریــف شــده 

اســت….
و  لبنانی هــا  یهودی هــا،  ایرانیــان،  ارمنی هــا،  کوردهــا،   …  
دیگــر گروه هــای مدیترانــه ای)شــرق و غــرب مدیترانــه( بــه نظــر 
می رســد یــک اشــتراک نیــاکان داشــته باشــند: “بــن مایــەی 

مدیترانــەای”….
از  هــا(  )آریایــی  هندواروپایی هــا  از  نشــانه ای  هیــچ   …  
١٢٠٠٠ســال پیــش از میــالد مســیح، در تجزیــه و تحلیل هــای 
ژنتیکــی مــا یافــت نشــد. ایــن موضــوع نشــان می دهــد هجــوم 
آریایی هــا )اگــر وجــود داشــته اســت( تاثیــرات نــادری روی 
ســاکنان بومــی منطقــه ماننــد “هیتی”هــا و “هوری”ها داشــته 

اســت )پیــش از ٢٠٠٠ قبــل از میــالد(.

ارمنی ها و قرابت ژنتیکی آن ها با کوردها

نشــان   DR11-B49  ,DR11-B35,  B14-A33 هاپلوتیپ هــای 
می دهنــد کــه ارمنی هــا متعلــق بــه یــک بنیــاد کهن-مدیترانه ای 
بــه  بــه لحــاظ ژنتیکــی بســیار نزدیــک  هســتند. همچنیــن 
 HLA ــی ــز کوردهــا هســتند…. شــاخه های درخت ترک هــا و نی

تطبیقــی همچنیــن چگونگــی  آنالیزهــای  dendrogramsو 
ــی  ــه لحــاظ وراثت ــه کوردهــا و ترک هــا را ب نزدیکــی ارمنی هــا ب
نشــان می دهنــد. موضــوع دیگــری کــه بایــد بــه آن اشــاره کــرد 
وجــود هاپلوتیــپ مشــترک B14-A33 ارمنی هــای پراکنــده در 
ــا،  ــژه غــرب آن شــامل لیبری ــه وی ــه ب سراســر حــوزەی مدیتران

ــر اســت…. مراکــش و الجزای

 … ارمنی هــا و کوردهــا احتمــاال حاصــل تقســیم ابتدایــی 
“هوری” هــا هســتند.)هزارەی دوم و هــزارەی نخســت پیــش 
از میالد(….هوری هــا بــه احتمــال بســیار، نیــاکان کوردهــای 
امــروزی هســتند….بنابراین احتمــال اینکــه هوری هــا یکــی از 
ــت مشــترک کوردهــا  ــرای شــکل گیری هوی ــی ب پایه هــای اصل

باشــند بســیار بــاال اســت….

بــه طــور خالصــه بــه نظر می رســد ترک هــای )آناتولــی(، کوردها 
و ارمنی ها به لحاظ ژنتیکی بســیار به یکدیگر نزدیک هســتند 

و از هزاره هــای کهــن در ایــن منطقــه ســاکن بوده اند.

 … ایرانی هــا: بررســی ژنتیکــی کوردهــا، ترک هــا، ارمنی هــا و 
ایرانی هــا نشــان می دهــد کــه هیــچ رابطــه ای علمــی بــه لحــاظ 
ــن گروه هــا  ــا ای ــد گوی ــات کن ــه اثب ــوان یافــت ک ژنتیکــی نمی ت
می گوینــد  آریایــی  گروه هــای  ایرانی هــا،  آنچــه  بــه  تعلقــی 

داشــته باشــد:



“بــه طــور خالصــه بایــد بــه ایــن موضــوع اشــاره کــرد صرفنظــر 
از آنچــه در مباحــث زبــان شــناختی بــدان اشــاره و اســتناد 
می شــود یافته هــای ژنتیکــی مــا موضوعــی بــه نــام گســترەی 
ایــن  از  ژنتیکــی  نمی دهند….داده هــای  نشــان  را  آریایــی 
ایرانــی  ژنتیــک  موجــودی  کــه  می کنــد  پشــتیبانی  فرضیــه 
از مردمانــی باســتانی نشــات می گیــرد و ریشــەی ایــن زبــان 

اســت. نامعیــن  هندواروپایی)ایرانــی( 
بــه احتمــال، بخشــی از هویــت آن هــا بــه کوهســتان های 
زاگــرس و بیــن النهریــن در هــزارەی نخســت پیــش از میــالد 
ــه  ــه ب ــد ک ــی مهاجــری بودەان ــردد. این هــا جنگجویان بازمــی گ
تدریــج در ایــن مناطــق پراکنــده شــده و بــا تحمیــل کــردن خــود 

بــه ایــن جغرافیــا، یــک زبــان نــو بــه وجــود آوردەانــد.
 … کوردهــا، ارمنی هــا و ایرانیــان، از نظــر زبــان شــناختی بــه 
عنــوان هندواروپایی هــا شــناخته شــدەاند کــه در حــدود ١٣٠٠ 
تــا ١٢٠٠ پیــش از میــالد در آناتولــی، عــراق و ایــران پراکنــده 
شــدەاند در حالــی کــه براســاس پژوهش هــای مــا بــر روی 
HLA بــر روی کوردهــا و ارمنی هــا، آن هــا بیشــتر بــه یکدیگــر 
نزدیــک و ســاکنان اصلــی خاورمیانــه و مدیترانــه هســتند. 
آن هــا از کاســپین یــا دیگــر مناطــق آســیا بــه اینجــا مهاجــرت 
نکردەانــد و بومــی خــود ایــن جغرافیــا هســتند. درســت اســت 
کــه جایگزینــی زبانــی از طریق پراکندگی مهاجران جدید انجام 
شــده اســت امــا در حــوزەی مطالعــات ژنتیــک، نمی تــوان بــه 
هیــچ نتایجــی دســت یافــت کــه نشــان دهــد تاثیــری بــر ژنتیک 

ســاکنان بومــی داشــته اســت.
بــدون شــک جایگزینــی زبانــی پــس از ٢٠٠٠ قبــل از میــالد 
مســیح آغــاز شــده اســت….و زبان هــای هندواروپایــی در ایــن 
منطقــه شــروع بــه پراکنــده شــدن کردەانــد امــا ایــن پروســه ای 
ــه توســط گروه هــای باالدســت انجــام شــده و  ــوده اســت ک ب
هیــچ نشــانەی ژنتیکــی در ایــن مــورد یافــت نشــده و ترکیــب 
HLA مردمــان آســیای مرکــزی کامــال متمایــز اســت… حتــی 
گویــش سانســکریتی از پاکســتان و هنــد )همچنیــن زبــان 
 HLA هندواروپایــی( بــه طــور کامــل متمایــز از مشــخصه های

اســت….

بــه طــور خالصــه دالیــل بســیاری وجــود دارنــد کــه جنبــش 
عظیمــی کــه هندواروپایی)یــا آریایــی( نامیــده می شــود وجــود 
ــرای دگرگونی هــای زبانــی در  خارجــی ندارد….دالیــل موجــود ب
هــزارەی دوم پیــش از میــالد هنــوز شــناخته نشــدەاند امــا بــا 
قاطعیــت می تــوان گفــت هیــچ ارتبــاط معنــاداری کــه از طریــق 
ژنتیــک بتــوان بــر وابســتگی های مدعابــه صحه گذاشــت وجود 

نــدارد.”

یافته های جامع آنتونیو آرنایز ویلینا
 در زمینەی ژنتیک دربارەی کوردها

شرق مدیترانه -خاورمیانه به عنوان خاستگاه کوردها
 مقــدار قرابــت ژنتیــک کوردهــا بــا ســاکنان آناتولــی، کوردهــا، 

ارمنی هــا و ایرانیــان

اجداد کوردها به عنوان بومیان بسیار کهن آناتولی
یافته هــای جامــع ” آنتونیــو ارنایــز ویلینــا” بــه صــورت خالصــه 

عبارتنــد از:

ــه ای هــا قــرار  ــر مجموعــەی کهــن مدیتران “کوردهــا نیــز در زی
می گیرند….ذخیرەی ژنتیکی آن ها متعلق به ساکنان اولیەی 
هاپلوتیپ هــای  و   HLA ژنتیکــی  اســت.فاصلەی  مدیترانــه 
مشــاهده شــده در کوردها، آن ها را در مجموعەی خاورمیانه-

ــه نظــر می رســد ســاکنان آناتولــی  ــه جــای می دهــد. ب مدیتران
ــه یــک گــروه قومــی  ــه لحــاظ خاســتگاه متعلــق ب و کوردهــا ب
باشــند.)منظور از ســاکنان آناتولــی، تــرک زبان هایــی اســت 
ــژاد نیســتند(. فقــدان برخــی داده هــای ژنتیــک در  کــه تــرک ن
مــورد کوردهــا ضــرورت مطالعــات گســترده تر در مــورد آن هــا 
را الزامــی می کنــد. امــا بــا توجــه بــه ویژگی هــای ژنتیــک و 
هاپلوتیــپ HLA مدیترانــه ای موجــود در کوردهــا بســیار بعیــد 
اســت اگــر خاســتگاه دیگــری بجــز ایــن مناطــق بــرای آن هــا در 

نظــر گرفــت….

آنالیــز ژنتیکــی HLA ،کوردهــای امروزین را در زمرەی ســاکنان 
ــر ایــن اســاس،  ــد و ب ــەی شــرقی قــرار می دهن اصلــی مدیتران
می تــوان آن هــا را قدیمی تریــن ســاکنان آناتولــی دانســت. ایــن 
ســتانده های ژنتیکــی را همچنیــن می تــوان بــا شــواهد تاریخی 

نیــز مطابقــت و مــورد تاییــد قــرار داد.”

ــک در  ــن پژوهش هــای ژنتی ــا: جدیدتری ــز ویلین آرنای
ایــران، خاســتگاه مدیترانــه ای-خاورمیانــه ای کوردهــا 

ــد. را تاییــد می کنن

در جدیدتریــن اظهــار نظــر خود دربارەی کوردها، آنتونیو آرنایز 
ویلینــا بــه ایمیلــی اشــاره می کنــد کــه توســط علــی اکبــر امیــر 
زرگــر پژوهشــگر ارشــد دپارتمــان ایمونولــوژی دانشــگاه تهــران 
بــرای او فرســتاده شــده اســت. امیــر زرگــر در پژوهش هــای 
خــود کــه بــر روی 70 نمونــه از کوردهــا انجــام شــده اســت ثابت 

می کنــد کــه کوردهــا کهــن ســاکان شــرق مدیترانــه هســتند:

“از ســوی دیگــر پروفســور آنتونیــو آرنایــز ویلینــا در مادریــد، 
براســاس پژوهش هــای انجــام گرفتــه توســط علــی اکبــر امیــر 
-بــا انجــام  زرگــر از دپارتمــان ایمونولــوژی دانشــگاه تهــران 
آزمایــش بــر روی HLA 70 نفــر از کوردهــا در ایــران-، مجــددا بر 
خاســتگاه مدیترانــه ای شــرقی کوردهــا صحــه گذاشــته اســت. 
البتــه نتایــج نحقیقــات امیــر زرگــر تاکنــون بنــا بــه دلیلــی چــاپ 

و منتشــر نشــده اســت.

مطالعات mtDNA دربارەی کوردها

تاکنــون تعــداد بســیار اندکــی از ژنتیــک شناســان جمعیتــی 
بــه بررســی خاســتگاه کوردهــا از نــگاه DNA میتوکندریــال یــا 



mtDNA پرداختــه انــد. میتــو گونــه ای ســاختارهایی درون 
ــل  ــرژی قاب ــه ان ــی را ب ــواد غذای ــرژ ی م ــه ان ســلول هســتند ک
اســتفاده در ســلولها تبدیــل می کننــد. هرچنــد کــه اغلــب 

DNA هــا در کرومــوزوم داخــل هســته قــرار می گیرنــد. 

میتوکندری هــا مقادیــر کوچکــی از DNA هــای خودشــان را 
 mtDNA میتوکندریــال یــا DNA دارنــد. ایــن مــواد ژنتیکــی
نامیده می شــوند. در انســانها mtDNAاز حدود 16.500 بلوک 

ســازنده )base pair( تشــکیل شــدەاند.

همــەی مطالعــات منتشــر شــده تــا بــه امــروز عمدتــا بــا ایــن 
نتیجه گیــری مطابقــت داشــتەاند کــه کوردهــا از طــرف مــادری، 
اساســا توســط کالن هــای )clans( مادرانــه تشــکیل شــدەاند 
کــه ســایر مردمــان خاورمیانــه و بعدهــا اروپایی هــا را نیــز 
ــب  ــوان کالن غال ــه عن ــن رابطــه و ب ــد. در ای ــه وجــود آوردەان ب
کوردهــا، خطــوط U از DNA میتوکندریــال)mtDNA( مــورد 
بررســی و شناســایی قــرار گرفتــه اســت. برخــی از ایــن خطــوط 
ماننــد U5 بســیار کهــن و بــه حــدود 5٠٠٠٠ هــزار ســال پیش از 
میــالد بازمــی گردنــد و حتــی در خاورمیانــه هــم بــه نــدرت وجود 
دارنــد، امــا جالــب اســت بدانیــم کــه ایــن کهــن شــاخص، تنهــا 
در کوردها یافت شــده اســت. براســاس شــواهد ژنتیک، برخی 
از ایــن مــادران، حتــی شــاکلەی وراثتــی مهاجــران باســتان بــه 
اروپــا را نیــز بــه وجــود آوردەانــد و بــه نوعــی می تــوان گفــت 
کوردهــا مــادران باســتانی بســیاری از اروپایی هــا نیــز بــه شــمار 

ــران )٢٠٠٠( ــد. کومــاس و دیگ می آین

ــارەی خاســتگاه مــادری کوردهــا  ــک مطالعــەی محــدود درب ی
توســط ژنتیــک شناســان جمعیتــی دانشــگاه های بارســلونا و 
پراگ انجام شــد. نخســتین کســی که نتیجەی این مطالعات 
 )David Comas(”کومــاس “دیویــد  آورد  کاغــذ  روی  بــر  را 

اســت. عنــوان تجزیــه و تحلیــل ایــن اســت:

“توالــی mtDNA گرجی هــا و کوردهــا فقــدان همبســتگی بیــن 
زبان هــا و خطــوط ژنتیکــی را نشــان می دهــد.”

هــدف اصلــی نشــان دادن ایــن موضــوع بــود کــه باســک ها و 
قفقازی هــا )ماننــد گرجی هــا( هــم بــه لحــاظ ژنتیــک قومــی و 
هــم بــه لحــاظ ویژگی هــای زبــان شــناختی مســتقل هســتند. 
در ایــن پژوهــش اگرچــه کوردهــای گرجســتان در ابتــدا هــدف 
اصلــی تحقیــق نبودنــد امــا پژوهش هــا بعــدا نشــان داد کــه در 
ــی  ــی طوالن ــازەی زمان ــک ب ــز در ی ــاس وســیع تر و نی ــک مقی ی
مــدت، پیوندهایــی میــان باســک ها-کوردهــا- گرجی هــا در 

آنالیــز mtDNA یــا DNA میتوکندریــال وجــود دارد.

قابــل توجــه اســت کــه در ایــن مطالعه همچنین 
نمونــه ای از کوردهــا از تفلیــس 



قــرار گرفــت کــه دکتــر “نینــا  ارزیابــی  در گرجســتان مــورد 
ایــن  پژوهــش  مســوول   )Nina Bendukidze(”بندوکیــدزه
نمونــه بــود. پــس از آن نوبــت بــه آزمایــش دیگــری رســید کــه 
در آن، نمونــەی ٢٩ کــورد تفلیــس مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. 
اماایــن امــکان وجــود نداشــت کــه مشــخص شــود کــه آیــا ایــن 
نمونه هــا می تواننــد بــه صــورت نمونه هــای قابــل اطمینــان 
مــورد بررســی قــرار گیرنــد یــا خیــر و کــه همانگونــه کــه پیــش از 
ایــن گفتــه شــد در ســال ١٩٩6 و نیــز ٢٠٠٠/٢٠٠١ مطالعاتــی از 

ایــن دســت نیــز انجــام شــده بــود.

ایــن بــار حداقــل نتایــج از میتوکنــدری)mtDNA HV1( بــه 
دســت آمــد. و بــه ایــن ترتیــب ســرانجام نتایــج پژوهش هــای 
کومــاس و همــکاران، زیــر ایــن عنــوان منتشــر شــد: “بررســی 

ــه تفلیــس” خاســتگاه کوچنــدگان از مناطــق روســتایی ب

در این گزارش می خوانیم:

“دنبالــەی میتوکندریــال در هــر دو جمعیــت علیرغــم تفــاوت 
بســتره های زبانی و پیشــینەی تاریخی، بســیار مشــابه یکدیگر 
 mtDNA اســت. هــر دو جمعیــت، ویژگی هایــی در خطــوط

خــود دارنــد کــه نشــان از تعلــق آن هــا بــه حــوزەی ژن اروپایــی 
اســت:

 نخست: نوکلئوتید مشابه و تنوع دنباله ها
ــه اشــتراک گذاشــته   دوم: مقادیــر گســترده از دنباله هــای ب

ــا نمونه هــای اروپایــی شــده ب
 سوم: فاصلەی ژنتیکی ناچیز

بــه  دوران حاضــر  ژنتیــک  بنــدی خطــوط  طبقــه  چهــارم:   
اروپایــی”  mtDNA اصلــی  هاپلوگــروپ 

در ادامەی گزارش می خوانیم:

“بنابرایــن تجزیــه و تحلیل هــای مــا نشــان می دهنــد کــه خــط 
ســیر mtDNA در گرجی هــا و کوردهــا بــه صــورت واضــح، 
بــه حــوزەی ژن اروپایــی اســت-با در نظــر گرفتــن  متعلــق 
اختالفــات بســیار جزیــی آن هــا )یعنــی کوردهــا و گرجی هــا( بــا 

دیگــر جمعیت هــای اروپایــی….

بررســی  مــورد  نمونه هــای   ،mtDNA واریاســیون  براســاس 
تــا  هســتند  اروپایی هــا  بــه  نزدیک تــر  گرجی هــا  و  کوردهــا 



ــر ایــن اســاس اختالفــات نوکلئوتیــد و  ــه؛ ب مردمــان خاورمیان
توالــی در خاورمیانــه و ترکیــه نســبت بــه گرجی هــا و کوردهــا 

بیشــتر اســت.

همچنین موقعیت جمعیت های قفقاز براساس نشانگرهای 
ژنتیکــی کالســیک در داده هــای فعلــی mtDNA ‘ گرجی هــا 
ــز  شــناخته نشــده اســت.این نتایــج نشــان می دهــد کــه تمای
توالی هــای mtDNA در غــرب اوراســیا و ویژگی هــای جمعیتــی 
ــه فرآیندهــای مختلــف نســبت داد.  ــد ب ســاکنان قفقــاز را بای
عــالوه بــر ایــن، ارتبــاط زبــان شــناختی بیــن گروه هــای قفقــازی 
و باســک هــا- یکــی دیگــر از جمعیت هــای موجــود در اروپــا 
ــل  ــه و تحلی ــا تجزی ــرای نشــانگرهای ژنتیکــی کالســیک، ب – ب
توالی هــای mtDNA تشــخیص داده نمی شــود.ما می توانیــم 
و  گرجی هــا  دنباله هــای  تمــام  تقریبــا  کــه  بگیریــم  نتیجــه 
کوردهــا متعلــق بــه میانــه توزیــع mtDNA اروپایــی / غــرب 

آســیا هســتند.”

در پایان این گزارش چنین نتیجه گیری شده است:

نخســتینی  چوپان هــای  اخــالف  اســت  ممکــن  “….کوردهــا 
باشــند کــه از ابتــدای دوران نئولیتیــک در جغرافیــای امروزیــن 

کوردستان)کوردســتان بــزرگ( ســکنی گزیــده انــد.”

براســاس پژوهش هــای انجــام گرفتــەی کومــاس و همــکاران 
، ایــن 29 نمونــه از کشــور گرجســتان )تفلیــس(، بخشــی از 
یــک حــوزەی ژن اروپایــی/ آســیای غربــی هســتند کــه از لحــاظ 
جغرافیایــی قرابــت بســیاری بــا نیــاکان مــادری جمعیت هــای 
اولیــه در اروپــا و آســیای غربــی دارنــد. آن هــا بــه لحــاظ ماهیــت 
و منشــاء، در نهایت می توانند فرزندان “گله داران” )دامداران 
و کشــاورزان( دوره اول نوســنگی )8500 ســال قبــل از میــالد( 

در مناطــق کوهســتانی کردســتان باشــند.

بــرای توضیــح جزییــات، خطــوط mtDNA HV1 در ایــن تحلیــل 
نشــان داده شــده اســت:

 5H, 3K, از 29 نمونــەی مــورد مطالعــەی کوردهــا و گرجی هــا
2T, 3U(U1+U2),1W, 1W,1X,2I و دو دیگــر هســتند. بــا توجــه 
بــه ایــن موضــوع، خطــوط میتوکندریــال H، ســپس U یعنــی 

U1+U3، K و Tپیــش از W , X , I اســت.

خالصــەی بحــث داویــد کومــاس و همــکاران در ســال ٢٠٠٠ بــه 
شــرح زیــر اســت:

 کوردهــا ممکــن اســت فرزنــدان نخســتین چوپانانــی باشــند 
ــام کوردســتان، جمعیــت خــود را بــه  ــه ن کــه در جغرافیایــی ب

ــد. موجــود آوردەان

-حــوزەی mtDNA کوردهــا و گرجی هــا کامــال شــبیه یکدیگــر 

و ماننــد خطــوط ژنتیکــی اروپایی هــا اســت. عــالوه بــر ایــن، 
ســاختار کوچــک قابــل تشــخیص در شــبکه ژن mtDNA اروپــا 
وجود دارد: آن فراتر از زبان شناخت… و فاصلەی جغرافیایی 

حــوزەی mtDNA یــک همگنــی کامــل را ظاهــر می ســازد.
 بــه نظــر می رســد کــه گرجســتانی ها و کوردهــا بــا یــک الگــوی 

کلــی مطابقت داشــته باشــند:

جمعیت هایــی ماننــد فنالندی هــا، باســک ها و ســاردینی ها 
پلــی مورف هایــی کالســیک از داده هــای ژنتیــک هســتند امــا 
بــا توجــه بــه توالی هــای mtDNA متمایــز نیســتند. پلــی مــورف 
در علــم وراثــت، تغییــری رایــج در رمــز یــا کــد ژنتیکــی موجــود 

در DNA اســت.

 تفســیر ایــن دیــدگاه، موضــوع بحثــی پــر جنــب و جــوش 
اســت… نتیجــەی ایــن مطالعــه بــا ایــن دیــدگاه موافــق نیســت 
کــه گســترش آنچــه کــه مــا آن را آلل هــای میتوکنــدری اروپایی 
می نامیــم بــا معرفــی زبان هــای هندواروپایــی در اوراســیا ، 

همزمانــی داشــته اســت.

ریچاردز و همکاران )٢٠٠٣(

یــک تفصیــل دقیق تــر از توالــی mtDNA HV1 یعنــی نیــاکان 
مــادری کوردهــا، نتیجــەی یــک مطالعــەی گســترده توســط 
“ردیابــی  عنــوان  بــا  ژنتیــک شــنایان جمعیتــی  از  نفــر   37
خــاور   mtDNA حــوزەی  در  اروپایــی  بنیانگــذار  خطــوط 
 Tracing European founder lines in the Near“(”نزدیک
Esaster mtDNA pool”( بود که در ســال ٢٠٠٠ میالدی در” 
 AmericanJournal of(”مجلــەی آمریکایــی ژنتیــک انســانی

Human Genetics( منتشــر شــد.

 Martin(”نخستین پژوهشگر این مجموعه، “مارتین ریچاردز
Richards( از دانشــگاه آکســفورد انگلســتان بــود. در ایــن 
مطالعــه، 53 نمونــه از کوردهــای شــرق ترکیــه مــورد ارزیابــی و 
بررســی قــرار گرفتنــد. نویســندگان پــس از پزوهش هــا بــه دو 

موضــع جالــب و قابــل توجــه دســات یافتنــد:

کوردهــای امــروزی کــه ســاکن شــرق ترکیــه هســتند حامــل ژن 
نیاکانــی مربــوط بــه کالن هــای مــادری U5 هســتند کــه قدمــت 
آن هــا بــه 5٠٠٠٠ ســال پیــش از میــالد مســیح بازمــی گــردد. 
ــد  ــه طــور عمــده از کوردهــا و همسایگانشــان مانن خــط U5 ب
ارامنــه یــا آذری هــا می آیــد، امــا بــه نــدرت در بقیــەی خاورمیانــه 

ــده می شــود. دی

همچنیــن وجــود U5 رونــد برگشــت مهاجــران از اروپــا بــه 
ثابــت می کنــد. نیــز  آناتولــی شــرقی را 

از ایــن رو کوردهــا کهن تریــن ســاکنان آناتولــی شــرقی )شــرق 
ترکیــەی امــروز( و بخشــی از مهاجــران اولیــه بــه اروپــا هســتند 



کــه اکنــون بــه ســرزمین نخســتین خــود بازگشــته انــد:

فشردەی نتایج پژوهش ها به این شرح است:

ــن  ــه ای ــی ب ــم کــه یــک برگشــت مهاجرت  مــا نتیجــه می گیری
بخــش از خاورمیانــه انجــام شــده اســت.)به ایــن معناکــه 
ــد  ــا مهاجــرت کــرده بودن ــه اروپ مهاجرانــی کــه پیــش از ایــن ب
هــزاران ســال بعــد، مجــددا از اروپــا بــه ایــن مناطــق مهاجــرت 

ــد( نمــوده ان

 بیشــتر محتــوای mtDNA در چندیــن مــوج مهاجــرات و 
در دوران متاخــر پالئولیتیــک وارد بســتەی ژنتیکــی اروپایــی 

شــدەاند.

ــوط  ــدەی وراثتــی در خــط ســیر ژنتیــک مرب ــر باقیمان  یــک اث
بــه آخریــن عصــر یخبنــدان یعنــی بیــش از ٢٠٠٠٠ ســال پیــش 

مشــاهده شــد.

 محتــوای مهاجریــن عصــر نئولیتیــک، احتمــاال کمتــر از یــک 
ــان مــدرن را تشــکیل  ــارم از مجموعــه ای mtDNA اروپائی چه

می دهــد.

ســتانده های دقیق تــر دربــارەی کالن هــای mtDNA بــه عنــوان 
ــام  ــه ن نیــاکان کوردهــا توســط یکــی از همــکاران ایــن گــروه ب

دانشــگاه  از   )Vincent Macaulay(”ماکوالــی “وینســنت 
گالســکوی اســکاتلند در ســال 2001 منتشــر شــد.

بــا توجــه بــه 53 نمونــه مــورد بررســی از کوردهــای شــرق ترکیــه 
تصویــر زیــر را از mtDNA می تــوان نشــان داد:

C,H,J (J*,J1,J1a,J2), K,L (L1a,L3*), N (N1b, N1c), pre-HV, 
R(R2), T (T*, T1), U (U1a, U2, U3, U5a1*, U5a1a, U7)

ــدری U، )در  ــرای خــط میتوکن یــک مقــدار دقیــق مخصوصــا ب
چندیــن نــوع فرعــی( و همچنیــن J، L، N و بعضــا همچنیــن 

R، پیــش از HV، H و C نشــان داده شــد.

و امــا عبــارات کلیــدی مطالعــەی ریچــاردز و همــکاران)٢٠٠٠( 
ــارەی نیــاکان مــادری کوردهــا براســاس مطالعــات انجــام  درب
شــده بــر روی کوردهــای ســاکن شــرق ترکیــه/ آناتولــی شــرقی:

“مهاجرت دوباره )Back-Migration( از اروپا:

مهاجــرت بــه ســرزمین اولیــه را می تــوان بــا انجــام آزمایش هــا 
بــر روی نمونه هــای انســانی امروزیــن تاییــد کــرد؛ خوشــه هایی 
کــه نشــان می دهنــد رونــد تکامــل آن هــا در اروپــا انجــام شــده 
است. هاپلوگروپ U5 در اروپا و نیز خاورمیانه بسیار قدیمی 
اســت )بــا 5٠٠٠٠ ســال قدمــت(، امــا در میــان ملــل خاورمیانــه 



نــادر بــوده و اصــال در اعــراب وجــود نــدارد. ایــن هاپلوگــروپ در 
مردمــان خاورمیانــه بســیار محــدود بــوده و تنهــا در گروه هــای 
مشــخصی یافــت شــده اســت.)کوردها، ترک هــا، ارمنی هــا، 

آذری هــا و مصری هــا(.

ســه  تنهــا  شــده  بررســی  نمونه هــای  تمامــی  میــان  از 
ــه هــالل حاصل خیــز و ســرزمین های عربــی(  نمونه)مربــوط ب
بــه  متعلــق   ، آن هــا  از  بودند.یکــی   U5 توالی هــای  دارای 
ریشــەی اصلــی)U5( اســت در حالیکــه دو نفــر دیگــر عضــو 
 U5 هســتند….٨ نمونه از ٢٢ نمونه تیپ U5a1a زیرمجموعه
خاورمیانــه ای، عضــو زیرشــاخەی بــزرگ و اصلــی هســتندو 6 
نمونــه متعلــق بــه زیرشــاخەی U5a1 هســتند. چهــار نمونــه به 
U5b تعلــق دارنــد و یــک نمونــه U5a اســت و تنهــا ســه نمونــه 

ــه U5 اســت. ــق ب متعل
عــالوه بــر ایــن، تیپ هــای خاورمیانــه ای مــورد بررســی، غالبــا از 

تــی میانــی اروپایــی مشــتق شــدەاند:

 یــک مصــری از یــک تیــپ باســکی مشــتق شــده اســت 
و شــمال  اروپایی هــا  از  آذری هــا  و  ارمنی هــا  از  بســیاری  و 
ــه نظــر  ــی کــه ب قفقازی هــا مشــتق شــدەاند. بنابرایــن در حال
می رســد توالــی U5 (16270) در خاورمیانــه تکویــن یافتــه و در 
حــدود 5٠٠٠٠ ســال پیــش از میــالد مســیح بــه ســوی اروپــا 
ــز مهاجــران،  گســترش یافتــه اســت در برگشــت مهاجــرت نی
ــد. در هــر دو  ــا خــود بازپــس آوردەان احتمــاال ایــن خوشــه را ب
مــورد، خوشــەی U5 بــه طــور عمــده در اروپــا تکامــل یافتــه 

اســت.

 توالــی U5 همــان طــور کــه پیــش از ایــن نیــز گفتــه شــد 
اگرچــه در خاورمیانــه نــادر اســت امــا در کوردهــا، ارمنی هــا و 
آذری هــا کنســانتره شــده اســت. ایــن ممکــن اســت اشــاره ای 
بــه نســبیت نســبی اروپایــی بــرای ایــن جمعیــت -بــدون در نظر 
گرفتــن گروه هــای زبانــی و تاریــخ آن هــا- باشــد امــا ممکــن 
اســت بــه ســادگی نشــان دهنــده نزدیکــی آن هــا بــه قفقــاز و 

اســتپی ها باشــد.

 از توالی هــای خاورمیانــه ای، 1.8% آن هــا U5 هســتند در 
ــرای اروپایی هــا 9.1% اســت. از مرکــز  ــی کــه ایــن مقــدار ب حال
سوریه-فلســطین بــه طــرف عــراق، این نســبت بــه .5% کاهش 

می یابــد.

 بــه طــور کلــی پژوهــش حاضــر بــه ایــن نتیجــه می رســد کــه 
وجــود U5 در mtDNA مهاجــران اولیــه بــه اروپــا کــه دوبــاره بــه 
خاورمیانــه بازگشــتەاند بــه میزان 20% و همین مقــدار در مورد 

ســاکنان بومــی خاورمیانــه، تنهــا 6% اســت.
کویینتانا-مورسی و همکاران )2004(

در ســال ٢٠٠4 هفده نفر از ژنتیک شناســان جمعیتی شــش 
کشــور فرانســه، بریتانیا، اســراییل، ایتالیا، پاکســتان و ایاالت 

متحــده، نتیجــەی تحقیقــات گســتردەی خــود را بــا عنــوان 
“کمپلکــس mtDNA کریــدور آســیای جنــوب غربــی و آســیای 
مرکــزی” در مجلــەی آمریکایــی ژنتیــک انســانی منتشــر کردند. 
سرپرســت ایــن تیــم پژوهشــی، “لوئییــس کوئینتانــا مورســی” 
)Luis Quintana-Murci( از “انســتیتو پاســتور” پاریــس بــود.

در ایــن پژوهــش، نمونه هــای mtDNA از ٢٠ کــورد ســاکن 
ــران و ٣٢ کــورد ســاکن ترکمنســتان مــورد بررســی و  غــرب ای
تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد. مهمتریــن نتایــج ایــن تحقیــق 

ــد از: عبارتن

از  قابــل توجهــی  آمــده، نســبت های  بــه دســت  داده هــای 
اشــتراک خطــوط U را میــان نیــاکان مــادری کوردهــا و محتــوای 
و  غربــی  آســیای  ســاکن  اولیــەی  گروه هــای  میتوکنــدری 
ــه  ــژه ب ــه وی ــر ایــن، آن هــا ب ــد. افــزون ب اروپایــی تاییــد می کنن
ایــن نتیجــه رســیدند کــه کوردهایــی کــه امــروز در ترکمنســتان 
زندگــی می کننــد، بــه لحــاظ ژنتیــک قومــی، دارای نیاکانی کامال 
متفــاوت از همســایگان کنونــی خــود هســتند. ایــن موضــوع 
نشــانه اســت برای اینکه کوردها تعلقی به ترکمنســتان ندارند 
و بــه آنجــا مهاجــرت کردەانــد؛ مســاله ای کــه در متــون تاریخــی 
نیــز بــه صــورت دقیــق بــدان اشــاره شــده اســت: کوردهــا بــه 
زور و اجبــار از ســرزمین مــادری خــود )جنــوب قفقــاز، آناتولــی 
شــرقی، شــمال بیــن النهریــن، زاگــروس و شــمال غــرب ایــران( 
بــه ایــن مناطــق رانــده شــدەاند. ناســیدزه و همــکاران )٢٠٠5(

پژوهــش  احتمــاال مهم تریــن  امــروز،  بــه  تــا  و  جامع تریــن 
انجــام شــده دربــارەی خاســتگاه کوردهــا، با مشــارکت یک تیم 
بیــن المللــی از پنــج ژنتیک شــناس جمعیتــی در ســال 2005 
انجــام گرفتــه اســت کــه ســه پژوهشــگر از آن هــا از موسســه 
مشــهور انسان شناســی تکاملــی ماکــس پالنک – گــروه ژنتیک 
 Ivan(”تکاملــی- در الیپزیــگ آلمــان هســتند: “ایــوان ناســیدزه
 )Dominique Quinque(”کوینــک “دومینیــک   ،)Nasidye
و “مــارک ســتونکینگ”)Mrk Stoneking(. دو همــکار دیگــر 
از   )Muart Ozturk(”اوزتــرک “مــوآرت  از  هریــک  آن هــا 
 Nina(”دانشــگاه “تروندهایــم” نــروژ و نیــز “نینــا بندوکیــدزه
بــه عنــوان کارشــناس  بــار  ایــن  کــه  بودنــد   )Bendukidze
“آزمایشــگاه پژوهش های ژنتیک H&I” از “مرکز خدمان ملی 
خــون” بریســتول، وارد همــکاری شــده بــود. عنــوان پژوهــش 
ایــن گــروه “mtDNA و تنــوع کرومــوزوم Y در کوردهــا” اســت 
کــه در مجلــەی ســاالنه ژنتیــک انســانی )٢٠٠5( بــه سرپرســتی 

ایــوان ناســیدزه منتشــر شــده اســت.

ایــن تیــم نخســتین و تنهــا تیــم مطالعــات ژنتیــک اســت کــه 
پژوهش هــای خــود را منحصــرا و در یــک مقیــاس گســترده بــر 
 mtDNA روی کوردهــا انجــام داده اســت. بررســی توالی هــای
HV1 دربــارەی نیــاکان کوردهــا یکی از مهمترین پژوهش های 
ایــن گــروه تحقیقاتــی اســت. خطــوط Y-DNA در ژن وراثتــی 
کوردهــا در ایــن بخــش بــه صــورت خالصــه آمــده اســت. نتایــج 



 )2007( همــکاران  و  نیبــل  توســط  بعدهــا  تحقیقــات  ایــن 
دربــارەی کوردهــا و یهودی هــا مــورد اســتفاده قــرار گرفــت.

نخســت بــه بررســی نتایــج پژوهش هــای ناســیدزه و همــکاران 
ــم: )2005( می پردازی

mtD- در ویژگی هــای موجــود  لحــاظ  بــه  کــورد   “گروه هــای 
NA و کرومــوزوم Y بســیار شــبیه ســایر گروه هــای آســیای 
ــا ســاکنان  ــەی ژنتیکــی را ب ــی هســتند و بیشــترین فاصل غرب
آســیای مرکــزی دارنــد. براســاس بررســی mtDNA کوردهــا 
نســبت بــه مردمــان قفقــاز، نزدیکــی بیشــتری را بــا اروپایی هــا 
 ،Y کرومــوزوم  در  و  آن  خــالف  بــر  امــا  می دهنــد  نشــان 
مشــخصه های دیگــری را می تــوان یافــت. داده هــای ژنتیــک 
مشــخص می کننــد کــه کوردهــای ســاکن گرجســتان، بــه دنبال 

مهاجــرت، دچــار برخــی تغییــرات بســیار محــدود شــدەاند امــا 
بــا همســایگان جغرافیایــی خــود در گرجســتان مخلــوط قابــل 

ــد.” شناســایی نداشــته ان

بنابرایــن، ایــن مطالعــه، شــباهت فــراوان ژنتیکــی کوردهــا 
بــا افــراد دیگــر آســیا و نیــز شــباهت بســیار قابــل توجــه در 
مقایســه بــا آســیای مرکــزی را تاییــد می کنــد. درمــورد نیــاکان 
مــادری، کوردهــا بیشــتر بــا گروه هــای اروپایــی ارتبــاط داشــتند 
تــا گروه هــای قفقــازی. در ســمت نیــاکان پــدری، ایــن رونــد 
معکــوس شــده اســت…. در نســبیت قومــی- نــژادی از اجــداد 
زنــان و مــردان کــرد، بایــد تفاوت هایــی وجــود داشــته باشــد…. 
بــه نظــر می رســد کوردهــا از گرجســتان در طــول مهاجــرت خود 
بــه قفقــاز، یــک اثــر گــردن بطری)تنگنــا( را تجربــه کــرده انــد…

ــا گرجی هــا را نمی تــوان ثابــت کــرد…. آمیــزەی کوردهــا ب



بــه بــاور "ناســیدزه" و همــکاران )Nasidze et al, 2005(، زبــان شناســان در مقاطعــی از پژوهش هــای 
ــی و  ــه اصطــالح ایران ــان کــوردی را در گــروه زبان هــای ب ــات علمــی، زب ــه اثب ــا فرضیــه ســازی و ن خــود، ب
آریایــی قــرار دادەانــد کــه ایــن مســاله، بــه هیــچ عنــوان، قطعیــت نــدارد اوال و ثانیــا، اساســا نمی تــوان 
براســاس صــرف شــواهد زبــان شــناختی، کوردهــا را بــه لحــاظ منشــا، بــه ایــن یــا آن گــروه وابســته کــرد.

"مــک کنــزی" )Mackkenzie( زبان شــناس فقیــد بریتانیایــی در نهایــت، اعتــراف کــرد کــه بــرای دسترســی 
نســبتا دقیــق بــه منشــا کوردهــا، بایــد بــه شــواهد غیرزبانــی نــگاه کرد.

پژوهشــگران نتیجــه می گیرنــد کــه کوردهــا از بســتر چندقومــی ژنتیکــی خاورمیانــه و قلمــرو خــاص 
کوردســتان، پیــدا شــدەاند و در درجــەی نخســت، فرزنــدان بومیــان ایــن جغرافیــا هســتند کــه از ترکیــب 

چنــد قومــی و چنــد فرهنگــی ایــن مردمــان، کوردهــای امــروزی شــکل ســاخت پیــدا کــرده انــد.
نتیجــەی همــەی پژوهش هــای انجــام گرفتــه بــا اســتفاده از معیارهــای علــم ژنتیــک و نیــز بررســی های 
ــی  ــی نیســتند و از آریایی هــا منشــعب نشــدەاند. شــباهت ژنتیک ــد کوردهــا ایران ــی نشــان می دهن زبان
کوردهــا، یهودی هــا و ارمنی هــا بــه روشــنی نشــان می دهــد کــه قدیمی تریــن و کهن تریــن گروه هــای 
ســاکن خاورمیانــه، این هــا بودەانــد و نســبت دادن هویــت مضــاف بــه هریــک 
از آن هــا بیــش از آنکــه یــک واقعیــت علمــی باشــد نتیجــه دروغ و سیاســت 
اســت. کوردهــا نــه ایرانــی هســتند و نــه از آریایی هــا منشــعب شــدەاند. 
بــه بــاور همــه ایــن پژوهشــگران، محــال اســت کوردهــا ایرانــی یــا آریایــی 
باشــند. بــاز هــم تاکیــد می شــود مســاله چســپاندن کوردهــا بــه ایرانــی یــا 
آریایــی، بیــش و پیــش از آنکــه دالیــل و مســتدل های دانشــی داشــته 
باشــد بــه نیــات و مقاصــدی بــاز می گــردد کــه در پــس پشــت آن، اغــراض 

سیاســی و نژادگرایانــه پنهــان اســت.
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