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چکیده
ایــران فرهنگــی قلمــرو وســیعی اســت کــه بــه مراتــب از محــدوده مرزهــای سیاســی کنونــی 
فراتــر مــی رود. یکــی از مناطقــی کــه در حــوزه قلمــرو فرهنگــی ایــران قــرار می گیــرد، مناطق 
کردنشــین و به ویــژه منطقــه ی کردســتان عــراق اســت کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی 
قــرار گرفتــه اســت. روش پژوهــش ایــن نوشــتار تاریخی-تحلیلــی اســت کــه بــا اســتناد بــه 
ــی  ــش های اصل ــت. پرس ــه اس ــام گرفت ــی انج ــی های میدان ــه ای و بررس ــات کتابخان مطالع
نوشــتار حاضــر ایــن اســت کــه نخســت عناصــر مهــم روابــط و پیوســتگی کردهــای عــراق و 
ایــران کدامنــد؟ و دوم این کــه بــرای تقویــت ایــن ارتبــاط بــر چــه عناصــری در ایــن حــوزه 
می تــوان تأکیــد بیشــتری نمــود؟ پاســخ ایــن پرســش ها را می تــوان در قالــب فرصیه هایــی 
این گونــه بیــان داشــت، پیوســتگی ُکــرد و کردســتان به ویــژه کردســتان عــراق بــا فرهنــگ 
ــد:  ــددی همانن ــادی متع ــی موضــوع مهمــی اســت کــه براســاس عناصــر بنی و تمــدن ایران
نــژاد، زبــان، دیــن و آییــن، آداب و رســوم اجتماعــی، آثــار باســتانی و ســیر تحــوالت سیاســی 
ــا و از  ــی کرده ــای فرهنگ ــی پیونده ــی از ارکان اساس ــت. یک ــی اس ــه و بررس ــل مطالع قاب
جملــه کردهــای عــراق بــا ایــران و ایرانیــان، موضــوع پیوســتگی نــژادی اســت. دیدگاه هــای 
مختلفــی دربــاره ی ریشــه ی نــژادی کردهــا وجــود دارد کــه بعضــی از آن هــا جنبــه ی اســطوره 
ــواهد و  ــتناد ش ــه اس ــی و ب ــردی تاریخ ــر رویک ــز مبتنی ب ــی نی ــد و برخ ــانه ای دارن و افس
ــان داد  ــق نش ــن تحقی ــد ای ــتند. برآین ــی هس ــای علم ــی و یافته ه ــای باستان شناس کاوش ه
ــر اســتمرار روابــط و  کــه آن چــه بیــش از هــر چیــز دارای اهمیــت اســت، تأکیــد و توجــه ب
تأکیــد بــر مشــترکات فرهنگــی و پیوســتگی نــژادی اســت کــه کردهــای عــراق بــا ایرانیــان 

داشــته و ضــروری اســت کــه ایــن پیوندهــا ارتقــاء یابنــد. 
کلیــدواژگان: ایــران فرهنگــی، مرزهــای سیاســی، قلمــرو فرهنگــی، منطقــه ی کردســتان 

عــراق.
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مقدمه 
ســرزمین کهن ســال ایــران قلمــرو پهنــاوری بــوده اســت کــه بــه مراتــب از محــدوده مرزهای 
ــتان  ــه کردس ــژه منطق ــین و به وی ــق کردنش ــت. مناط ــوده اس ــیع تر ب ــی وس ــی کنون سیاس
عــراق، از جملــه مناطقــی اســت در حــوزه ی اصلــی قلمــرو فرهنگــی ایــران قــرار می گیــرد. 
مناطــق کردنشــین ایــران و ســایر مناطــق همجــوار از چنــان پیوســتگی فرهنگــی برخوردارنــد 

کــه می توانــد موضــوع مطالعــات متعــددی قــرار گیــرد.
ــی  ــتگی فرهنگ ــان پیوس ــوار از چن ــق همج ــایر مناط ــران و س ــین ای ــق کردنش مناط
برخوردارنــد کــه می توانــد در مطالعــات مــورد توجــه قــرار گیــرد. بــا توجــه بــه اهمیــت ایــن 
موضــوع، پرســش های اصلــی ایــن نوشــتار عبارتنــد از: نخســت این کــه عناصــر مهــم روابــط 
و پیوســتگی کردهــای عــراق و ایــران کدامنــد؟ و پرســش دوم این کــه بــرای تقویــت ارتبــاط 
ــوان تأکیــد بیشــتری نمــود؟ پاســخ ایــن پرســش ها  ــر چــه عناصــری در ایــن حــوزه می ت ب
را می تــوان در قالــب پیش فرض هایــی این گونــه بیــان داشــت کــه پیوســتگی کــرد و 
ــی موضــوع مهــم و به هــم  ــا فرهنــگ و تمــدن ایران ــژه کردســتان عــراق ب کردســتان به وی
پیوســته ای اســت کــه براســاس عناصــر بنیــادی متعــددی، ماننــد: نــژاد، زبــان، دیــن و آییــن، 
آداب و رســوم اجتماعــی، آثــار باســتانی و ســیر تحــوالت سیاســی قابــل مطالعــه و بررســی 
ــراق  ــای ع ــه کرده ــا و از جمل ــی کرده ــای فرهنگ ــی پیونده ــی از ارکان اساس ــت. یک اس
ــه  ــد ک ــر چن ــی اســت؛ ه ــی و آیین ــژادی و زبان ــان، موضــوع پیوســتگی ن ــران و ایرانی ــا ای ب
دیدگاه هــای مختلفــی دربــاره ی ریشــه نــژادی کردهــا وجــود دارد کــه بعضــی از آن هــا جنبــه 
اســطوره و افســانه ای دارنــد و برخــی نیــز مبتنی بــر رویکــردی تاریخــی و بــه اســتناد شــواهد 

ــتند.  ــی هس ــای علم ــی و یافته ه ــای باستان شناس و کاوش ه
روش تحقیــق ایــن پژوهــش تاریخــی- تحلیلی اســت کــه براســاس مطالعــات کتابخانه ای 
و بررســی های میدانــی صــورت گرفتــه اســت . در ایــن پژوهــش عمده تریــن منابــع مربــوط 

بــه ایــن حــوزه مــورد توجــه و اســتناد نگارنــدگان قــرار گرفتــه اســت.
پیشــینه ی تحقیــق هم نشــانگر این اســت که در حــوزه ی کردشناســی و کردستان شناســی 
ــا اغــراض سیاســی مطالعــات گســترده ای انجــام شــده کــه در ایــن میــان برخــی  ــاً ب عمدت
ــران  ــا ای ــتان ب ــا و کردس ــژادی کرده ــی و ن ــتگی فرهنگ ــاب پیوس ــا در ب ــه واقعیت ه ــز ب نی
پرداخته انــد؛ حتــی در میــان نوشــتارهای کســانی که در پــی اغــراض سیاســی بوده انــد، ایــن 
واقعیــت کــه کردهــا از اصیل تریــن نژادهــای ایرانــی هســتند، اشــاره شــده اســت. ایــن نوشــتار 
به صــورت ویــژه بــا اســتناد بــه داده هــای باستان شناســی و ســایر مــواد فرهنگــی بــه روابــط 

و ارتباطــات بیــن کردســتان عــراق در پیوســتگی فرهنگــی بــا ایــران و ایرانیــان می پــردازد.

نژاد
ــران  ــا ای ــه کردهــای عــراق ب یکــی از ارکان اساســی پیوندهــای فرهنگــی کردهــا و از جمل
ــژادی کردهــا  ــژادی اســت. دیدگاه هــای مختلفــی در مــورد ریشــه ی ن موضــوع پیوســتگی ن
وجــود دارد کــه بعضــی از آن هــا جنبــه ی اســطوره و افســانه ای دارنــد و برخــی نیــز مبتنی بــر 
رویکــردی تاریخــی و بــه اســتناد شــواهد و کاوش هــای باستان شناســی و یافته هــای علمــی 

هســتند.
الــف( دیویــد مــک داول )1383: 46(، می نویســد: »دربــاره  منشــأ و تبــار کردهــا 
افســانه های مختلفــی وجــود دارنــد، افســانه ای می گویــد کــه کردهــا تبــار از کودکانــی دارنــد 
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کــه از ســتم ضحــاک آدم خــوار گریخته انــد و در کوه هــا پنهــان گشــته اند. ایــن افســانه، ایــن 
ــواده  ــد می دهــد.« مســعودی، در مــروج الذهــب می نویســد: »کــرد، ن ــا کــوه پیون مــردم را ب
آن ایرانی هائــی اســت کــه از دســت ضحــاک خون خــوار فــرار نمودنــد«، ایــن روایــت توســط 

فردوســی، در شــاهنامه بــا نظــم بهتــر تصویــر شــده اســت )زکی بیــگ، 381: 53(. 
فردوســی، داســتان ضحــاک را در شــاهنامه بــه نظــم درآورده اســت. ضحــاک شــاه ظالــم 
و مســتبدی بــود کــه بــه زور بــر ایــران مســلط شــده بــود. دو مــار از سرشــانه های ضحــاک 
ســر بــرآورده بودنــد کــه هــر روز بــا مغــز دو جــوان تغذیــه می شــدند. پــس از مدتــی مســئول 
تغذیــه مارهــا، یکــی از جوانــان را مخفیانــه بــه کوهســتان ها می فرســتاد و مغــز جــوان دیگــر 
را بــا مغــز گوســفند مخلــوط کــرده و بــه مارهــا مــی داد. جوانانــی کــه بــه ایــن ترتیــب از مرگ 
نجــات یافتــه و بــه کوه هــا گریختــه بودنــد، اجــداد کردهــا هســتند. ســرانجام بــا قیــام کاوه 

آهنگــر و فریــدون شــاه، ضحــاک کشــته شــد.
کنون کرد از آن تخمه دارد نژاد                             که ز آباد ناید به دل برش یاد

)شاهنامه فردوسی، 1385: 34-32(.
ــرت  ــوح و حض ــرت ن ــان حض ــه زم ــا را ب ــه ی کرده ــر، ریش ــانه های دیگ ــی افس برخ
ســلیمان )ع( نســبت می دهنــد. عــده ای کمــی نیــز ریشــه کردهــا را عــرب و تــرک می داننــد. 
ــادر هســتند  ــا بســیار ن ــود کرده ــان خ ــا در می ــی کرده ــی و ترک طــرف داران ریشــه ی عرب
)احمــدی، 1379: 83(. محمــد امیــن زکی بیــگ )1381: 55-54(، مــورخ ُکــرد عراقــی، ضمــن 
بررســی و رد روایت هــای مطــرح شــده در مــورد ریشــه ی عربــی کردهــا، ماجــرای ضحــاک 
ــن  ــات مورخی ــح آن آورده اســت: »تحقیق ــد و در توضی ــل از مســعودی ذکــر می کن ــه نق را ب
اخیــر بــه ایــن صــورت اســت کــه ضحــاک یــک نفــر نبــوده، بلکــه خانــواده ای حکمــران بوده 
کــه آســوریه را تصــرف کــرده و هــزار ســال بــر آن هــا حکمرانــی نمــوده، در مقابــل حکومــت 
ــد،  ــرض می نمودن ــان تع ــه ضحاکی ــاً ب ــوده و مرتب ــع ب ــور واق ــمال آش ــه در ش ــو( ک )لورده
ــد و در آن جــا مســتقر می شــوند،  ــال می دهن ــه کردســتان انتق ــی را ب بعضــی از عشــایر ایران
ایــن عشــایر ایرانــی به تدریــج بــر حکومــت )لوردهــو( غلبــه پیــدا می کننــد و آن هــا را محــو 

ــان: 53-54(. ــد.« )هم ــکیل می دهن ــرد را تش ــداد ک ــد و اج ــود می نماین و ناب
شــرف خــان بدلیســی، مــورخ شــهیر ُکــرد از مناطــق کردنشــین تابــع عثمانــی کــه کتــاب: 
شــرفنامه او اولیــن و قدیمی تریــن منبــع در مــورد تاریــخ کــرد و بــه زبــان فارســی می باشــد 
نیــز داســتان ضحــاک را نقــل کــرده و آن را معتبــر دانســته اســت )بدلیســی، 1373: 20-19(. 
یــادآوری ایــن نکتــه دربــاره ی ضحــاک و از قــول جمیــز موریــه ]Morier[ )ســفر دوم، 1812 
م.( شــایان توجــه اســت کــه در آن زمــان در روز 31 مــاه اوت هــر ســال در دماونــد، جشــنی به 
افتخــار آزاد شــدن ایــران از جــور و ســتم آن پادشــاه ظالــم برپــا می کردنــد کــه بــه »جشــن 

کــردی« معــروف بــود. )نیکیتیــن، 1378: 44(. 
ب( غیــر از موضوعــات افســانه ای، شــرق شناســانی ماننــد والدیمیــر مینورســکی، 
دیدگاهــی تاریخــی در خصــوص ریشــه های نــژادی کردهــا مطــرح کرده انــد؛ براســاس ایــن 
ــک  ــا، ی ــاب ماده ــا اعق ــه شــده اســت، کرده ــه مســلط پذیرفت ــوان نظری ــه به عن ــدگاه ک دی
گــروه قبیلــه ای )آریایــی( هســتند کــه همــراه پارس هــا و پارت هــا بــه داخــل فــات ایــران 
مهاجــرت کردنــد. پارس هــا در جنــوب و مرکــز، مادهــا در غــرب و شــمال غرب )آذربایجــان، 
کردســتان و کرمانشــاه( و پارت هــا در شــرق ســرزمینی کــه ایــران نــام گرفــت ســاکن شــدند. 
ــن  ــی )728-550 ق.م.( و کهن تری ــوری ایران ــن امپرات ــذاران اولی ــا بنیان گ ــب، ماده بدین ترتی
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ــوروش  ــت ک ــدی به دس ــس از چن ــا پ ــدند. ماده ــران ش ــی در ای ــی تاریخ ــت سیاس موجودی
پارســی کــه مــادرش از مادهــا بــود و امپراتــوری هخامنشــیان را بنیــان گذاشــت )331-550 
ق.م.( مغلــوب شــدند؛ البتــه ایــن نظریــه مبتنی بــر پژوهش هــای تاریخــی قــرن اخیــر اســت 

ــدی، 1379: 83-84(. )احم
غامرضــا رشــید یاســمی، مــورخ ُکرد در کتــاب: کرد و پیوســتگی نــژادی و تاریخــی او که 
از آثــار معتبــر و مــورد اســتناد می باشــد، کــردان را یکــی از شــعبه های نــژاد آریایــی می دانــد 
کــه محققــان را در آریایــی بــودن آن هــا شــکی نیســت کــه از زمــان باســتان نام شــان مذکــور 
اســت )رشیدیاســمی، 1363: 3(؛ همــو می نویســد: »کــرد یکــی از شــاخه های درخــت کهــن 
ــن  ــاخه های ای ــایر ش ــه س ــم او را ب ــای محک ــت و پیونده ــی اس ــژاد ایران ــد ن ــال برومن س
ــم اتصــال  ــا را به ه ــک قســم، سرگذشــت تاریخــی آن ه ــاخته اســت. ی ــوط س ــت مرب درخ
بخشــیده اســت. اســناد تاریخــی ثابــت می کنــد کــه وفــاداری طوایــف کــرد، چــه آن هــا کــه 
در کوهســتان زاگــرس و مــاوراء آن بوده انــد، چــه آن هــا کــه در پــارس و ســایر بــاد ایــران 
مســکن داشــته اند، نســبت بــه ایــران خیلــی بیشــتر از ســایر طوایــف ایرانــی نــژاد بــوده اســت. 
کردســتان را می تــوان میدانــی دانســت کــه خــون ایرانیــان قدیــم و جدیــد در آن جــا و بــرای 

آنجــا ریختــه شــده اســت.« )همــان: 7(.
کردهــای تابــع امپراتــوری عثمانــی کــه بــر اثــر جنــگ از ایــران منفــک شــدند، همــواره 
ــد داشــته اند؛ در مــوارد متعــدد  ــران تأکی ــا ملــت ای ــژادی و خویشــاوندی خــود ب ــد ن ــر پیون ب
ضمــن ابــراز ایــن رابطــه، خواهــان یــاری و حمایــت بــرادران ایرانــی خــود بوده انــد. از جملــه، 
می تــوان بــه »جمعیــت تعالــی کردســتان« کــه اولیــن ســازمان و تشــکیاتی کــردی اســت 
کــه در ســال 1908 م. در امپراتــوری عثمانی تأســیس شــد، اشــاره کــرد. در مــاده 4 مرامنامه ی 
ــی و  ــی و سیاس ــر جغرافیای ــه نظ ــه از نقط ــرد ک ــت ک ــا مل ــت: »م ــده اس ــت آم ــن جمعی ای
اقتصــادی، یــک جــای خیلــی مهــم و وســیعی را اشــغال کرده ایــم به نــام منافــع شــرق بــه 
طــرف ملــت ایــران کــه بــا مــا هــم نــژاد و هــم دیــن و بــرادر مــا اســت، دســت صمیمیــت 
ــا احتــرام اســتقبال کنــد.«  دراز کــرده و امیــدواری کامــل داریــم کــه او هــم دســت مــا را ب
)مــک داول، 1383 :23(. مــدارک و مســتندات ایــن موضــوع را اثبــات می کنــد کــه ریشــه ی 

نــژادی کردهــا بــا ســایر اقــوام ایرانــی چگونــه به هــم پیوســته و گــره خــورده اســت.

زبان 
ــای  ــده ی گروه ه ــراد و منســجم کنن ــده ی اف ــد دهن ــل پیون ــن عوام ــی از مهم تری ــان، یک زب
انســانی در شــکل اقــوام و ملت هاســت. زبــان، گروه هایــی از جمعیــت بشــری را به هــم پیونــد 
داده و آن هــا را از دیگــران متمایــز می ســازد، تغییــر و تحــول فضایــی را تســریع می نمایــد و 
ــن جنبه هــای فرهنگــی محســوب می شــود  ــن و ثابت تری ــن، یکــی از مقاوم تری ــا وجــود ای ب

)هاگــت، 1383: 18(.
زبــان کــردی، عامــل موثــر و مهمــی اســت کــه بــه کردهــا هویــت خاصــی می دهــد و از 
جملــه مــوارد نــادری اســت کــه کردهــا در آن تجربــه مشــترکی دارنــد )احمــدی، 1379: 81(. 
ــتگی و وابســتگی تاریخــی  ــل پیوس ــن عوام ــی از مهم تری ــا یک ــن ی ــردی، مهم تری ــان ک زب
ــورد  ــی اســت. در م ــدن ایران ــگ و تم ــران و فرهن ــا ای ــراق ب ــای ع ــه کرده ــا، از جمل کرده
زبــان کــردی، مباحــث مختلــف و بعضــاً متضــادی مطــرح بــوده و هســت؛ از یــک ســو، ایــن 
دیــدگاه مطــرح اســت کــه آیــا اصــواًل »کــردی« یــک زبــان واحــد اســت، یــا این کــه چنــد 
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زبــان کــردی وجــود دارد؟ از منظــری دیگــر بــا توجــه بــه اتفــاق نظــر اغلــب قریــب بــه اتفــاق 
صاحــب نظــران در مــورد رابطــه و پیونــد نزدیــک زبــان کــردی بــا زبــان فارســی ایــن بحــث 
نیــز مطــرح شــده اســت کــه آیــا کــردی شــعبه و گویشــی از زبــان فارســی اســت، یــا خــود 
زبــان مســتقلی بــوده، ولــی بــا زبــان فارســی قرابــت و خویشــاوندی داشــته و در یــک گــروه 
ــز  ــن دو موضــوع حای ــتار، ای ــن نوش ــه هــدف ای ــه ب ــا توج ــد؟ ب ــرار می گیرن ــد ق ــی واح زبان

اهمیــت را بــه صــورت اجمالــی بررســی می نماییــم:
ــک  ــه هری ــود دارد ک ــدی وج ــای چن ــا و گویش ه ــین، لهجه ه ــی کردنش ــف( در نواح ال
ــان باهــم  ــن گویش هــا آن چن ــد. برخــی از ای حــوزه ی خاصــی را به خــود اختصــاص می دهن
متفــاوت هســتند کــه گویــش رایــج در یــک ناحیــه بــرای ســاکنان ناحیــه دیگــر قابــل فهــم 
ــردی  ــای ک ــی گویش ه ــه برخ ــت ک ــد اس ــی معتق ــناس روس ــکی، زبان ش ــت. اُرانس نیس
آن چنــان از یکدیگــر متفاوت انــد کــه بــه زبان هــای مســتقل شــباهت دارنــد )اُرانســکی، 1358: 
341(. بــه نوشــته ی مهــرداد ایــزدی، کردهــا یــک »زبــان سراســری واحــد« ندارنــد. وجــود 
گویش هــای مختلــف، ادعــای برخــی نخبــگان سیاســی کــرد را کــه می گوینــد کــردی یــک 
ــان واحــد اســت، تأییــد نمی کنــد. ایــزدی، تأکیــد می کنــد کــه ایــن تفاوت هــا »بیــش از  زب
آن اســت کــه بتوانیــم آن هــا را طبــق معیارهــای زبان شناســی، صرفــاً به عنــوان گویشــی از 
یــک زبــان واحــد طبقه بنــدی کنیــم؛ هــر چنــد ممکــن اســت ناسیونالیســت های البیــک کــرد 
ــان کــردی از زبان هــای کــردی  ــک زب ــد به جــای ی ــن اظهارنظــر ناخشــنود شــوند، بای از ای
ســخن گفــت« )احمــدی، 1379: 82-81(. مســعودی نیــز در مــروج الذهــب نوشــته اســت کــه 
»هریــک از طوایــف کــرد یــک زبــان خــاص کــردی دارنــد« )به نقــل از جایی پــور، 1372: 

.)95
ــت  ــی اس ــردی »زبان ــه ک ــت ک ــر آن اس ــام دار ب ــناس ن ــکی، زبان ش ــر مینورس والدیمی
مســتقل کــه قواعــد و قوانیــن و لهجه هــای مخصــوص به خــود را داراســت.« )مینورســکی، 
ــه ســختی مــکان  ــز می نویســد: »ســاکنان کردســتان نظــر ب 1379: 43(. رشــید یاســمی نی
ــد و  ــم خــود را نگاهدارن ــان قدی ــودن از ســیل مهاجمــان خارجــی، توانســته اند زب ــار ب و برکن
ــد؛  هم چنیــن نظــر بــه صعوبــت کوهســتان ها اقــوام کردســتان لهجه هــای گوناگــون یافته ان
ــر  ــرت اســت؛ و ااِل، ه ــت و معاش ــد و رف ــهولت آم ــرع س ــان ف ــدن زب ــان ش ــه یک س زیراک
ناحیــه کوچکــی تدریجــاً در تلفــظ و تعریــف اســماء و افعــال ســبک خاصــی پیــدا می کنــد.« 

ــمی، 1363: 133-134(. )رشیدیاس
ــت،  ــح اوس ــه تصحی ــه ب ــری ک ــه ناص ــاب: تحف ــه ی کت ــی، در مقدم ــمت اهلل طبیب حش
ــان، به طــور  ــن زب ــه ای ــردی و لهجــه و گویش هــای آن نوشــته اســت ک ــان ک ــاره ی زب درب
مطلــق زبانــی اســت کــه در میــان تمــام قبایــل و ایــات و عشــایر کــرد بــا اختــاف گویــش 
ــا  ــه ب ــک قبیل ــش ی ــه گوی ــوری ک ــت؛ به ط ــول اس ــرات معم ــات و تعبی ــی مصطلح و بعض
قبیلــه ی دیگــری از اکــراد متفــاوت می باشــد؛ مثــًا، یــک نفــر از مــردم اورامانــات کــه بــه 
گویــش »اورامــی« ســخن می گویــد از زبــان هم نــژاد خــود از مــردم ایــل منگــور در شــمال 
ــیع  ــه وس ــان در ناحی ــن زب ــن رو، ای ــس؛ از ای ــد و بالعک ــزی نمی فهم ــران چی ــتان ای کردس
کردســتان چــه در ایــران و خــارج از ایــران بــه شــاخه هایی تقســیم شــده و هــر شــاخه نیــز 
گویش هــای متعــددی دارد.« )ســنندجی، 1366: 18(. کردســتان، ســرزمین کوه هــای بلنــد و 
راه هــای ارتباطــی ســخت و دشــوار اســت؛ هیچ وقــت وحــدت سیاســی ای کــه بتوانــد ادبیــات 
مشــترکی بــه او بدهــد نداشــته اســت؛ بنابر ایــن جــای شــگفتی نیســت، اگــر لهجه هــا از ایــن 
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دره بــه آن دره فــرق کننــد؛ امــا ویژگی هــای اساســی کــه کــه مشــخصه زبــان کــردی اســت 
در تمــام ایــن لهجه هــا وجــود دارد و نظــر یکــی از بزرگ تریــن صاحــب نظــران عصــر مــا 
]والدیمیــر مینورســکی[ ایــن اســت کــه بــا وســعت پراکندگــی قبایــل کــرد، ایــن پیوســتگی را 
تنهــا بــا ایــن فــرض می تــوان توضیــح داد کــه ایــن لهجه هــا، همــه از زبــان پایــه ی قدیــم 

ــدز، 1382: 12-13(. ــان مــادی باشــد )ادمون ــد، کــه زب و نیرومنــدی نشــأت گرفته ان
ب( بحــث اصلــی مــا در مــورد نســبت و رابطــه زبــان کــردی بــا زبــان فارســی و یــا بــه 
ــوص،  ــن خص ــده در ای ــه ش ــرات ارای ــان نظ ــت. در می ــی اس ــای ایران ــر، زبان ه ــر دیگ تعبی
کســانی کــه معتقــد بــه غیــر ایرانــی بــودن زبــان کــردی هســتند، کــم تعــداد و نادرنــد و فاقــد 
ــار و  ــدان محــل اعتب ــادر کالمعــدوم«، چن ــاب »الن ــی اســتداللی متقــن می باشــند و از ب مبان
تأمــل نیســتند. اکثــر قریــب بــه اتفــاق صاحــب نظــران، بــر انتســاب و ایرانــی بــودن زبــان 
کــردی اجمــاع دارنــد کــه البتــه بــه دو دســته تقســیم می شــوند؛ عــده ای، کــردی را گویــش 
و شــعبه ای از زبــان فارســی بــه حســاب می آورنــد و عــده ای دیگــر، کــردی را زبانــی مســتقل 

ــد. ــی می دانن ــد و اروپای ــی زبان هــای هن ــان فارســی و عضــو شــاخه ایران ــار زب در کن
طبیبــی، بــر ایــن بــاور اســت کــه »زبــان کــردی کــه امــروز مــردم بســیاری از ســاکنان 
نواحــی غربــی و شــمال غرب و جنوب غربــی و طوایفــی در شــمال و مشــرق ایــران و مردمــی 
در شــمال و مشــرق ترکیــه، عــراق، قســمتی از ســوریه و عشــایری در قفقــاز بــه آن تکلــم 
ــی  ــان فارس ــاخه های زب ــی از ش ــی و یک ــد و ایران ــای هن ــبهه از زبان ه ــدون ش ــد، ب می کنن
اســت« )طبیبــی، 1366: 18(. زبــان کــردی، از شــعبات فرعــی شــاخه زبان هــای ایرانــی اســت 
کــه هماننــد ســایر زبان هــای ایرانــی در افغانســتان، بلوچســتان و تاجیکســتان ریشــه ی -هنــد 
ــان  ــان فارســی زب ــه فارســی، ایرانی ــردی ب ــان ک ــباهت های زب ــود ش ــی- دارد؛ باوج و اروپای
کنونــی، کــردی را نمی فهمنــد. یکــی از ویژگی هــای زبــان کــردی، وفــور کلمــات پهلــوی و 
پارتــی باســتان در آن اســت؛ براســاس نظــر هــرودت، مــورخ یونانــی، در دوران باســتان کــردی 
ــود )احمــدی، 1379 :81(. رشــید  ــل فهــم ب ــدگان آن هــا قاب ــرای گوین ــًا ب و فارســی، متقاب
یاســمی )1363: 134( نیــز، نوشــته اســت کــه آن چــه نــزد علمــای زبان شناســی مســلم اســت 
ــاف و  ــود اخت ــا وج ــراد، ب ــای اک ــه زبان ه ــن اســت ک ــا نوشــته اند، ای ــاب کتاب ه و در آن ب
تشــتتی کــه دارنــد، همــه  از زبــان ایرانــی منشــعب شــده و اختــاف کــردی و ایرانــی ذاتــی 
نیســت، فرعــی و عرضــی اســت. اثبــات ایــن مطلــب بــه هیــچ وجــه محتــاج دلیــل نیســت.

ــات قومــی و فرهنگــی خــود نشــان  ــان کــردی کــه وحــدت عظیمــی را در خصوصی زب
ــره  ــکی، در: دای ــق اســت. مینورس ــی متعل ــای ایران ــمال غربی زبان ه ــروه ش ــه گ ــد، ب می ده
ــان فارســی مجــزا اســت. ژاک  المعــارق اســامی نشــان داده اســت کــه زبــان کــردی از زب
دمــورگان، تأکیــد می کنــد کــه زبــان کــردی لهجــه ای از فارســی نیســت، بلکــه یــک زبــان 
ــو، 1379 :12(.  ــد )بل ــم باش ــر از آن ه ــاید قدیمی ت ــی و ش ــان فارس ــر زب ــاص و خواه خ
ــان  ــت. زب ــی اس ــه آریای ــردی از ریش ــان ک ــه زب ــت ک ــته اس ــکی )1379 :43(، نوش مینورس
کــردی، فارســی نیســت کــه بــه کــردی تبدیــل شــده باشــد، بلکــه زبانــی اســت مســتقل کــه 
قواعــد و قوانیــن و لهجه هــای مخصــوص خــود را داراســت. زبــان کــردی، پیونــد صریحــی 
ــان  ــن زب ــه ای ــاب مقــدس زرتشــتیان هــم ب ــاب: اوســتا، کت ــان اوســتا دارد و کت ــا زب هــم ب
ــل بیشــتر زبان هــای  ــان کــردی، مث ــه هــم هســت کــه زب ــن نظری نوشــته شــده اســت. ای
تــازه ایرانــی، قســمت اعظــم ارکان خــود را از زبــان »مــادی« قدیــم گرفتــه باشــد کــه البتــه 
منظــور از مــاد همــان قومــی اســت کــه بــر ایــران قدیــم حکومــت رانــده اســت. نیکیتیــن، نیز 
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بــا بیــان این کــه »در واقــع ایــن نکتــه را نمی تــوان انــکار کــرد کــه زبــان کــردی به صورتــی 
کــه مــا اکنــون می شناســیم، یــک زبــان ایرانــی اســت«؛ تأکیــد می کنــد کــه »زبــان کــردی، 
ــا این کــه بــه لهجه هــای متعــددی تقســیم شــده اســت، در ویژگی هــای خویــش از ثبــات  ب
ــق دارد.  ــی شــمال غربی تعل ــه گــروه زبان هــای ایران عظیمــی برخــوردار اســت و بی شــک ب
ــه ی  ــود، در هم ــی ش ــاهده م ــی مش ــان فارس ــردی و زب ــان ک ــن زب ــه مابی ــی را ک اختافات
ــی و  ــان )پارس ــن دو زب ــن، 1378 :44 و 51(. ای ــت.« )نیکیتی ــوان یاف ــای آن می ت لهجه ه
کــردی( بــا هــم پیونــد دارنــد، امــا در بســیاری از نــکات مهــم لُغــوی و نحــوی و فونولــوژی 
ــان پارســی جدیــد کــه در  ــان کــردی، برخــاف زب ــد؛ زب ــا هــم فــرق دارن ]Phonology[ ب
ــمال غربی  ــای ش ــروه زبان ه ــزو گ ــای دارد، ج ــی ج ــی جنوب غرب ــای ایران ــروه زبان ه گ

ــدز، 1382: 12(.  اســت )ادمون
ــان کــردی،  ــودن زب ــی ب ــه ایران اغلــب نویســندگان و صاحــب نظــران، ضمــن اعتقــاد ب
ــم  ــی ه ــا برخ ــد؛ ام ــواده می دانن ــن خان ــمال غربی ای ــای ش ــروه زبان ه ــه گ ــق ب آن را متعل
ــه برویین ســن،  ــد. از جمل ــز مطــرح کرده ان ــی را نی ــه گــروه زبان هــای جنوب غرب ــق آن ب تعل
معتقــد اســت »کــردی زبانــی اســت ایرانــی و متعلــق بــه گــروه زبان هــای شــمال غربی یــا 

ــن، 1378: 35(.  ــواده« )برویین س ــن خان ــی ای جنوب غرب
زبان هــای ایرانــی )فــات ایــران(، بــه دو دســته ی زبان هــای ایرانــی شــرقی و زبان هــای 
ایرانــی غربــی تقســیم می شــوند کــه گــروه اول در مناطــق آســیای میانــه، از جملــه افغانســتان 
و نواحــی مجــاور، و گــروه دوم در ایــران و بعضــی دیگــر مناطــق رایــج هســتند. زبان هــای 

ــه دو گــروه شــمال غربی و جنوب غربــی تقســیم می شــوند.  ایرانــی غربــی ب
ارانســکی، چگونگــی ایــن تقســیم بندی را مــورد بحــث قــرار داده و می نویســد: 
»زبان هــای ایرانــی شــمال غربی )یــا لهجه هــای شــمال غربی(، از لهجه هــای باســتانی 
ــه   ــد، ریش ــج بوده ان ــران رای ــمال غربی ای ــی ش ــارت، یعن ــاد و پ ــرزمین های م ــه در س ک
ــره(،  ــی، زازا و غی ــان کــردی و لهجه هــای قبایــل کــرد )گوران ــداز: 1- زب ــد و عبارتن می گیرن
ــی  ــای ایران ــری، 5- لهجه ه ــی و طب ــای گیلک ــی، 4- لهجه ه ــان طالش ــی، 3- زب 2- بلوچ

ــی.« ــوری، 7- پرج ــزی، 6- ارم مرک
بخــش  باســتانی  لهجه هــای  از  جنوب غربــی،  ایــراِن  )لهجه هــای(  زبان هــای   
جنوب غربــی فــات )ســرزمین پارســه )Parsa(( ریشــه می گیرنــد. زبــان پارســی )تاجیکــی(، 
ــر از همــه اســت. پارســی و تاجیکــی  در میــان زبان هــای ایــران کنونــی جنوب غربــی مهم ت
ــردی را  ــول ارانســکی، ک ــه امان الهــی، از ق ــان پارســی هســتند؛ گرچ ــی، دو شــاخه زب کنون
ــمند، 1368: 16-17(،  ــد )هوش ــی می کن ــمال غرب معرف ــران ش ــای ای ــواده زبان ه ــزء خان ج
ــی  ــی ارزیاب ــی جنوب غرب ــردی را جــزء زبان هــای ایران ــا بروبین ســن، از قــول مکنــزی، ُک ام
ــی  ــای ایران ــواده زبان ه ــردی را از خان ــان ک ــابقاً، زب ــد: »س ــن می نویس ــد؛ برویین س می کن
شــمال غرب می دانســتند. مکنــزی1، بــا ایــن نظریــه بــه مخالفــت برخواســت و ثابــت کــرد کــه 
ــن،  ــرب دارد.« )بروبین س ــی جنوب غ ــای ایران ــا زبان ه ــتری ب ــترکات بیش ــردی مش ــان ک زب

.)61 :1378
ــق  ــردی و فارســی و تعل ــن زبان هــای ک ــورد نســبت بی ــر مباحــث علمــی، در م عاوه ب
ــی  ــان فارس ــه، رواج زب ــل توج ــه قاب ــی، نکت ــای ایران ــواده ی زبان ه ــه خان ــردی ب ــان ک زب
بیــن کردهــای خــارج از قلمــرو کنونــی ایــران، از جملــه کردهــای عــراق و اســتفاده آن هــا 

1. Mackenzie
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ــی، تاریخــی و ... اســت. اغلــب  ــار ادب ــق آث ــژه در عرصــه ی نوشــتاری و خل از فارســی، به وی
منابعــی کــه بــه گذشــته تاریخــی کردهــا پرداخته انــد و حتــی آن هــا کــه توســط خــود کردهــا 
نوشــته شــده اند )ماننــد تاریــخ شــرفنامه(، بــه زبــان فارســی نگاشــته شــده اند. زبــان فارســی 
تــا اوایــل قــرن بیســتم، زبــان فراگیــر ادبــی در میــان تمامــی کردهــا، چــه ســاکنین ایــران 
و چــه کردهــای دیگــر نقــاط بــوده اســت )هوشــمند، 1368: 10(. اولیــن کتابــی کــه توســط 
ــه  ــی ارای ــلطان عثمان ــه س ــته شــد و ب ــه نوش ــا در دوره صفوی ــاره ی کرده ــرد و درب ــک ک ی
گردیــده، یعنــی شــرفنامه هــم بــه فارســی بــه رشــته نــگارش در آمــده اســت. مؤلــف کتــاب 
شــرف خــان بدلیســی اســت کــه خــود از امــرای ُکــرد بــوده و در شــهر کردنشــین بدلیــس کــه 
در آن زمــان تحــت حاکمیــت دولــت عثمانــی بــوده و اینــک نیــز در قلمــرو حاکمیــت دولــت 
ترکیــه اســت، می زیســته اســت؛ امــا بــا وجــودی کــه زبــان عثمانیــان ترکــی بــوده و مؤلــف، 
ترکــی و عربــی را هــم مثــل زبــان مــادری خــود، یعنــی ُکــردی خــوب می دانســته، بــه لحــاظ 
عاقــه ای کــه بــه زبــان فارســی داشــته بــا توجــه بــه عمومیــت، کتــاب را بــه فارســی نوشــته 
و در مقدمــه کتــاب هــم بــه زبــان فارســی مــدح و ثنــای ســلطان عثمانــی، یعنــی ســلطان 
ــط  ــه فق ــود؟ ن ــر می ش ــن واضح ت ــل از ای ــتی دلی ــت. به راس ــه اس ــث را گفت ــان ثال محمدخ
شــرف خــان بدلیســی، بلکــه بــه جــرأت می تــوان گفــت تمامــی شــعرای ُکــرد کــه خــارج 
ــان مــادری خــود  ــان فارســی هــم، مثــل زب ــه زب از قلمــرو حاکمیــت ایــران می زیســته اند، ب

ــعود، 1373: 63-66(. ــد )مس ــق می ورزیده ان ــردی عش ــی ک یعن
در دوران حکومــت خانــدان قاجــار، جامعــه ُکــرد، به رغــم تفــاوت در مذهــب، نــه تنهــا در 
ایــران، بلکــه در عثمانــی نیــز بــه فرهنــگ ایرانــی و زبــان فارســی عاقــه نشــان مــی داد و 
اگــر بررســی کوتاهــی دربــاره ی شــاعران، عارفــان و نویســندگان ُکــرد، به طــور اعــم صــورت 
گیــرد، آشــکار می شــود کــه بخــش مهمــی از آثــار، تألیفــات و ســروده های ایــن دانشــوران 
بــه زبــان فارســی نوشــته شــده اســت. گرایــش کردهــای همســایه بــه زبــان فارســی، به ویــژه 
ــا دهه هــای  ــان ُکــردی ت ــه حفــظ و پــرورش زب در عــراق، ضمــن اهتمــام و توجــه آن هــا ب
آغازیــن ســده ی بیســتم م. هم چنــان زنــده بــود )برزویــی، 1378: 260(. مولــف کتــاب: کــرد 
و پیوســتگی نــژادی و تاریخــی او کــه در ســال های میانــی حکومــت رضاشــاه پهلــوی نوشــته 
ــا  ــراق می نویســد: »ت ــای ع ــان کرده ــان فارســی در می ــرد زب ــاره ی کارک ــده اســت، درب ش
همیــن اواخــر اکثــر نواحــی کردســتان در مکاتبــات و تألیفــات خــود زبانــی جز فارســی بــه کار 
ــره  ــل شــرفنامه و غی ــرد نوشــته اند، مث ــی کــه دانشــمندان ُک ــد، چنان کــه تاریخ های نمی بردن
فارســی اســت. کــردی را در تکلــم بیــن خــود بــه کار می بســتند، هنــوز هــم مردمان مســن و با 
ســواد، نامه هــای خــود را بــه فارســی تحریــر می کننــد؛ بــرای مثــال، وضــع ســلیمانیه عــراق 
ــم:  ــد ذکــر می نمائی ــی عــراق افتاده ان ــه ســهم کشــور فعل ــی اســت کــه ب کــه مرکــز کردان
زبــان ســلیمانیه، مثــل زبــان کردســتان ایــران )مریــوان، ســقز، بانــه، مهابــاد و ســنندج( اســت، 
مگــر مختصــر تفاوتــی در لهجــه. در ســلیمانیه هــم تمــام معامــات و مقــاوالت، فرمان هــا 
ــود؛  ــی ب ــات فارس ــان تحصی ــال 1921 م. زب ــا س ــود و ت ــی ب ــان فارس ــه زب ــا ب و قباله ه
ــم  ــزان التعلی ــل، می ــد؛ مث ــس می کردن ــی تدری ــب فارســی را در دبســتان های دولت ــی کت حت
شــیخ عبدالکریــم بوشــهری و غیــره. از آن ســال ســعی شــد کــه زبــان ُکــردی را زبــان قلــم 
کننــد و جانشــین فارســی بســازند. از ایــن جهــت در مــدارس دولتــی و دوایــر رســمی زبــان 
ــوز در مکتــب خانه هــای خصوصــی کتــب فارســی، مثــل:  ــردی نوشــته می شــود، امــا هن ُک
نصــاب الصبیــان، کلیــات ســعدی، دیــوان حافــظ، خمســه نظامــی؛ کتــب: جامــی، عطــار، نــان 
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و حلــوای شــیخ بهائــی و غیــره تدریــس می شــود.« )رشیدیاســمی، 1363: 135(.
مبــارز سیاســی ُکــرد عراقــی، عبــدا... احمــد رســول پشــدری، در کتــاب خاطراتــش )چــاپ 
ســال 1992 م. در بغــداد( اذعــان دارد کــه پــدر و مــادرش بــه زبــان فارســی آشــنا بوده انــد و 
خــود او در کودکــی گذشــته از کتــب دینــی، کتاب هــای فارســی، ماننــد: گلســتان و بوســتان 
ــان )در کردســتان عــراق(،  ــد: »در آن زم ــده اســت و می افزای ــواد درســی خوان ــوان م را به عن
ــی  ــان فارســی را به خوب ــردان رواج داشــت و اگــر کســی زب ــان ُک ــان فارســی در می تنهــا زب
می دانســت، از او به عنــوان »میــرزا«، یعنــی دکتــر یــا اســتاد )در ادبیــات( نــام بــرده می شــد 
ــرد کــه  ــی ناسیونایســت های ُک ــی، 1378: 261(؛ حت ــود.« )برزوی ــن ب ــان این چنی و در آن زم
ــت و  ــان کــردی داشــتند و آن را یکــی از ســتون های مســتحکم ملی ــه زب تعصــب شــدید ب
ــدودی  ــا ح ــتند، ت ــا می دانس ــا و ترک ه ــژه عرب ه ــران، به وی ــا از دیگ ــز ُکرده ــت متمای هوی
بــه فارســی توجــه نشــان داده و هنــوز بــه آن عاقــه داشــتند. بــرای نمونــه، در دوران حکومت 
ــتان  ــام: بانگــی کوردس ــه ای به ن ــراق روزنام ــلیمانیه ع ــهر س ــود برزنجــی، در ش ــیخ محم ش
)صــدای کردســتان(، در ســال 1922 م. منتشــر شــد و بــا آن کــه ارگان رســمی حکومــت شــیخ 

محمــود بــود، ولــی دارای بخش هایــی بــه زبــان فارســی بــود. )همــان( 
ادمونــدز کــه در جریــان تأســیس کشــور عــراق، پــس از فروپاشــی امپراتــوری عثمانــی و 
الحــاق والیــت موصــل بــه عــراق عربــی در شــهرهای مختلــف کردســتان عــراق صاحــب 
منصــب سیاســی بــوده اســت، جریــان یکــی از مکاتبــات خــود در ســال 1921 م. بــا کارگــزار 
ــد:  ــح می ده ــه توضی ــراق( را این گون ــین ع ــهرهای کردنش ــه )از ش ــاف در حلبچ ــه ی ج قبیل
»نامــه را بــه خــط خــودم و بــه زبــان فارســی نوشــتم کــه زبــان ادبــی مــردم جنوب کردســتان 
ــی  ــه عرب ــودم و ب ــه فارســی نوشــته ب )کردســتان عــراق( اســت. ایــن عمــل کــه نامــه را ب
یــا ترکــی ننوشــته بــودم، بســیار حســن تأثیــر داشــت و اغلــب در ســفرهایی کــه در میــان 
جاف هــا می کــردم، بــه ایــن واقعــه اشــاره می شــد.« )ادمونــدز، 1382: 170(؛ همــو کــه خــود 
بــه زبــان فارســی مســلط بــوده اســت، در جریــان ذکــر وقایــع ســال 1924 م. نوشــته اســت 
ــان: 369(. ــد )هم ــت می کردن ــتی صحب ــی را به درس ــلیمانیه فارس ــای س ــه درس خوانده ه ک

دین و آیین 
ــد:  ــد و می نویس ــران می دان ــرد و ای ــتگی ُک ــل پیوس ــی از عوام ــن را یک ــمی، دی ــید یاس رش
»حتــی، اگــر عوامــل مشــترک دیگــری، ماننــد: نــژاد، زبــان، تاریــخ و غیــره در دســت نبــود، 
ــی  ــعب ایران ــرد را از ش ــه ِک ــع طایف ــور قط ــتیم، به ط ــی می توانس ــار دیانت ــن آث از روی همی
بدانیــم. صــرف نظــر از ایــن کــه بیــش از هــزار ســال اســت تمــام ایــران و کردســتان دیــن 
اســام دارنــد و از ایــن حیــث یگانگــی تــام حاصــل اســت، قبل از اســام هــم آئین کردســتان 
ــاوه  ــه عــرب، آتشــکده پ ــگام حمل ــوده اســت، چنان کــه هن ــران ب ــن رســمی ای ــروع دی از ف
معروفیــت داشــته اســت.« )رشیدیاســمی، 1363: 119(. »قبــل از اســام، اغلــب کردهــا دیــن 

زرتشــتی داشــتند و ســپس اکثــراً بــه اســام گرویدنــد.« )احمــدی، 1379: 80(.
هنــگام حملــه اعــراب مســلمان بــه ســرزمین ایــران، معابــد و آتشــکده های زرتشــتیان در 
مناطــق مختلــف ایــران و از جملــه مناطــق کردنشــین مــورد تعــرض و تخریــب قــرار گرفتنــد. 
در ســلیمانیه کردســتان عــراق، قطعــه پوســتی پیــدا شــده اســت کــه ابیاتــی بــه خــط پهلــوی 
ــتی  ــن زرتش ــادن آئی ــتان از برافت ــردم کردس ــرات م ــات و تأث ــده و احساس ــته ش ــر آن نوش ب

ــد: ــس می کن ــا را منعک ــط عرب ه توس
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هورمزگان رمان آتران کژان                        ویشان شاردوه گورۀ گورگان
زور کار ارب کــردنه خاپـور                       گـــــنای پالۀ هتا شاره زور
شنــو و کنیکان و دیل بثینا                       مــــیرد آزا تلی وروی هوینا
زوشت زردشتره مانوه بیکس                       بزیکا نیکا هورمز و هیوچکس

ترجمه:
معبدها ویران شد آتش ها خاموش                 بزرگ بزرگان خود را نهان کرد
عــــــرب ظالم خــــراب کرد                  دهــــات را تا شــــــهر زور
زنان و دخـــتران به اسیری رفتند                 دلــــــیران در خون غلطیدند
کــــــیش زردشتی بی کس ماند                آهورمزدا برکس رحم نخواهد کرد

)رشید یاسمی، 1363: 119-120(
ــه  ــش از تشــرف ب ــه پی ــد ک ــده دارن ــردان عقی ــه: »ُک ــده اســت ک ــز، آم در شــرفنامه نی
آییــن اســام زرتشــتی بوده انــد و در بســیاری از نقــاط هنــوز بقایــای آتشــکده های باســتانی 
وجــود دارد. نــام طایفــه بهدینــان )عمادیــه( کــه در کردســتان عــراق اســت، هــم دلیــل بــر 
آن اســت کــه ُکــردان پیــش از اســام دیــن بهــی داشــته اند و زردشــتی مذهــب بوده انــد.« 
ــی  ــا، عل ــام: یزیدی ه ــردی به ن ــف ُک ــو، از طوای ــو، 1379: 11(. بل ــی، 1373: 56؛ بل )بدلیس
ــرد کــه هنــوز بقایــای آییــن قبــل از اســام خــود را  ــام می ب اللهی هــا، صاربی هــا و غیــره ن
حفــظ کرده انــد و تأکیــد می کنــد کــه کتــب آنــان بــه زبــان فارســی اســت )بلــو، 1379: 11(. 

ــد. ــی می کنن ــراق زندگ ــتان ع ــا در کردس ــا و صاربی ه یزیدی ه
ــد  ــران هســتند. برخــی برایــن باورن علی اللهی هــا، گروهــی مذهبــی ســاکن در غــرب ای
ــی  ــه مهم ــه طریق ــوند ک ــده می ش ــه ای« نامی ــراق »کاک ــتان ع ــا در کردس ــه علی اللهی ه ک
ــه در لرســتان  ــری ک ــازمان قدیمی ت ــراً از س ــه ای، ظاه ــه ی کاک ــد. طریق را تشــکیل می دهن
ــین- ــاوه خوش ــاه« -ب ــارک ش ــام »مب ــخصی به ن ــط ش ــا توس ــود و بعده ــه ب ــران پاگرفت ای

]Bawakhoshen[ در منطقه ی شــاره زور- هورامان در کردســتان عراق منتشــر شــد، نشــأت 
ــوص و صــورت  ــه ای خل ــن، مذهــب کاک ــان م ــه گم ــدز، می نویســد: »ب ــود. ادمون ــه ب گرفت
ابتدایــی و اولیــه خــود را در کردســتان عــراق بیــش از کردســتان ایــران حفــظ کــرده اســت. 
ــی« ســید اســحاق، پســر شــیخ عیســی برزنجــی  ــن، »مذهــب باطن مرشــد و بنیان گــذار ای
و گورانــی اســت کــه اهــل همــدان بــود و پــس از مهاجــرت روســتای برزنجــه را در شــرق 
ــدز، 1382: 205- ــرد.« )ادمون ــا ک ــراق( بن ــتان ع ــان )در کردس ــلیمانیه و مجــاورت هورام س

196(. رشــید یاســمی، عاوه بــر یزیدی هــا، علی اللهی هــا و صارلی هــا، از طایفه هایــی 
ُکــرد به نــام »شــبک ها« و »بجوران هــا« نــام می بــرد کــه در کردســتان عــراق در 
ــد و  ــی می کنن ــوک و ... زندگ ــنگال(، کرک ــنجار )ش ــیخان، س ــل، ش ــد: موص ــی، مانن مناطق
تصریــح می کنــد کــه کتــب دینــی آنــان فارســی اســت و تمایــل خاصــی بــه ایــران دارنــد 
ــدز، هم چنیــن می افزایــد: »منطقــه هورامــان لهــون  )رشیدیاســمی، 1363: 125-124(. ادمون
یــا بخش هــای شــاره زور در کردســتان عــراق، ایــن امتیــاز را هــم دارد کــه خاســتگاه کیشــی 
اســت کــه خاورشــناس مشــهور فرانســوی، کنــت آ. دوگوبینــو، قریــب بــه صــد ســال پیــش 
آن را چنیــن توصیــف کــرد: »مذهــب حقیقتــاً مهــم ایــران، هــم از حیــث احکامــش و هــم 
از حیــث شــمار پیروانــش و هــم از حیــث کیفیــت خــود آن.« )ادمونــدز، 1382: 166-167( .
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آداب و رسوم اجتماعی 
بســیاری از آداب و رســوم قدیمــی ایرانــی در کردســتان عــراق متــداول بــوده اســت. اهالــی 
ســلیمانیه، در جشــن ســده و عیــد نــوروز بــه رســم قدیــم ایــران آتــش می افروزنــد، مراســم 
ــا مــردم ایــران تفاوتــی  ســوگواری، عروســی، رســم رقــص، ختــان و ســایر عــادات آن هــا ب
نــدارد؛ نــام فرزنــدان خــود را از اســامی پادشــاهان و پهلوانــان قدیــم ایــران انتخــاب می کننــد، 
ــد،  ــی می گزینن ــات پارس ــز از کلم ــران را نی ــم دخت ــدون، اس ــتم و فری ــان، رس ــد: نریم مانن
ماننــد: پرویــن، ســتاره، پاکیــزه و غیــره. اکــراد آن جــا، همــه ی مفاخــر ایــران قدیــم را بــه خــود 
ــا،  ــان در قهوه خانه ه ــم ایرانی ــاد و به رس ــتم و کیقب ــت، رس ــل: زردش ــد، مث ــبت می دهن نس
شــاهنامه خوانی می کننــد؛ بــا این کــه مذهــب شــیعه ندارنــد، بنــا به رســم ســایر ایرانیــان روز 
عاشــورا را محتــرم می شــمارند؛ در آن روز از خــوردن حیــوان و اصــاح ســرو ریــش و چیــدن 

ــد. )رشیدیاســمی، 1363: 120(  ــراز می ورزن ناخــن احت
از قدیم االیــام، جشــن نــوروز کــه مطابــق ســال جدیــد ایــران باســتانی اســت، در ســلیمانیه 
باشــکوه و مراســم خاصــی برگــزار می شــده اســت. توفیــق وهبــی، ســناتور ُکــرد عراقــی، ایــن 
ــی  ــه اداره کل باستان شناس ــته ب ــماره: 2، 1948 م.( وابس ــومر )ش ــه ی س ــم را در مجل مراس
ــرک  ــهر را ت ــلیمانیه ش ــردم س ــرر، م ــح روز مق ــت: »صب ــرده اس ــف ک ــن توصی ــراق چنی ع
می کننــد و در جشــن گاه ِگــرد می آینــد. شــاهی را بــر تخــت می نشــانند، درباریــان و 
ــی اش  ــان از پ ــه درباری ــی ک ــر گاو و در حال ــوار ب ــاه س ــد. ش ــن می کنن ــان را تعیی محافظ
ــد و  ــا می کنن ــوان برپ ــد، دی ــادر می زنن ــد، چ ــه اردوگاه می آی ــت ب ــان جماع ــد، در می روانن
ــار می گذارنــد. عــده ای کــه پوســت بــز و گوســفند پوشــیده اند، در تمــام مــدت  دیگ هــا را ب
جشــن کــه ســه روز بــه درازا می انجامــد، نقــش دام هــای خانگــی را بــازی می کننــد. مــردم، 
ــی  ــن گردهمای ــواه در ای ــردم، خ ــر م ــد. شــاه ب ــان می برن ــچ اعتراضــی از پادشــاه فرم بی هی
ــوان  ــان عن ــر، هم چن ــن دیگ ــا جش ــخص ت ــن ش ــدد. ای ــات می بن ــند، مالی ــا نباش ــند، ی باش
شــاهی را حفــظ می کنــد. بــه گمــان مــن، ایــن جشــن در حقیقــت یــادگار شــورش فریــدون 
ــاردوش ســتم گر اســت کــه در طــی آن ، چنان کــه در شــاهنامه فردوســی  ــه ضحــاک م علی
می بینیــم، فریــدون ضحــاک را برانداخــت و تخــت ســلطنت ایــران را بازپــس گرفــت. ُکردهــا، 
می گوینــد: فریــدون ســوار بــر گاو نیروهــای خــود را در جنــگ بــا ضحــاک رهبــری کــرد« 

ــدز، 1382: 96-97(. )ادمون
ــس از ســرکوب شــورش موصــل )شورشــی  ــزده روز پ کریــس کوچــرا، می نویســد: »پان
کــه توســط مخالفــان ژنــرال قاســم، رئیــس جمهــوری عــراق در 8 مــارس 1959 م. صــورت 
گرفــت و بــا مشــارکت کردهــا ســرکوب شــد(، ُکردهــا در ســلیمانیه، باشــکوه هرچــه تمام تــر 
ــا  »نــوروز«، یعنــی اول ســال خورشــیدی ایرانــی را جشــن می گیرنــد. ایــن جشــن عظیــم ب
ــان یافــت. ایــن  ــی، شــورش کاوه آهنگــر علیــه ضحــاک پای ــی افســانه ایران نمایــش خیابان
نمایــش بــرروی صّفه هــای متحــرک اجــرا شــد، در ایــن نمایــش کاوه مظهــر مــردم کــرد و 
ضحــاک مظهــر امپریالیســم انگلیــس و امریــکا و »تعصــب« ناصــری بــود« )کوچــرا، 1377: 

.)257
ــی در کردســتان عــراق، آورده  ــر فرهنــگ ایران ــدز، در توصیــف تأثی سیســیل جــی ادمون
ــاری  ــا معم ــه ی ادب ی ــواه در عرص ــی خ ــم ایران ــگ قدی ــرزی، فرهن ــه م ــت: »در منطق اس
ــن لطــف  ــد و ای ــر می کن ــد تأثی ــاس می یابن ــا آن تم ــه ب ــر کســانی ک ــی، ب ــیوه زندگ ــا ش ی
ــود.  ــغ شــده ب ــی تمــاس داشــتند، دری ــا فرهنــگ عثمان ــان کــه ب ــود کــه از آن ــی ب و ظرافت
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ــن ُحســن  ــی از ای ــال خوب ــه و مث ــزادی(، نمون ــه رغ ــان قبیل ــی از کدخدای ــلیمان خان )یک س
ــود، روی تشــکچه ها و مخده هــا را  ــا بهتریــن قالی هــا فــرش کــرده ب ــود: چــادر را ب ــر ب تأثی
پارچــه ابریشــمی کشــیده بــود، ســماوری عالــی در گوشــه ای می جوشــید، فنجان هــای چــای 
ــد«  ــره کار اصفهــان بودن ــواره دیگــری داشــتند و درجــا اســتکانی های نق خــوری شــکل و ق

ــدز، 1382: 399(. )ادمون

آثار باستانی 
ــر  ــه ب ــت شــده اســت ک ــراق یاف ــی در کردســتان ع ــددی از تمــدن ایران ــار باســتانی متع آث
پیونــد بنیــادی ایــن منطقــه بــا حــوزه ی تمدنــی و فرهنگــی ایــران زمیــن صحــه می گــذارد. 
بــه جهــت پرهیــز از اطالــه مطلــب، بــه ذکــر چنــد مــورد از کشــفیات صــورت گرفتــه در ایــن 
ــه نقــل از کتــاب: کردهــا، ترک هــا، عرب هــا بســنده می شــود. مولــف ایــن کتــاب  زمینــه ب
کــه مدتــی مســئولیت اداره باستان شناســی عــراق را نیــز برعهــده داشــته اســت، اطاعــات 
دســت اول قابــل توجهــی کــه محصــول بررســی و مشــاهده مســتقیم خــود وی بــوده اســت را 

نقــل کــرده اســت:
ــت  ــراق اس ــتان ع ــتانی کردس ــم باس ــار مه ــی«: از آث ــه »پایکول ــرج مخروب ب
ــی  ــای اصل ــد. بن ــام داده ان ــه« ن ــن محــل را »بتخان ــا ای ــه کرده )گیرشــمن، 1370: 352( ک
ــده، تــوده ســنگ و ســاروجی اســت کــه بخــش شــمالی  ویــران شــده و آن چــه از آن بازمان
آن مرتفع تریــن قســمت آن اســت و بلنــدی آن حــدود دوازده پــا اســت؛ امــا دامنــه پوشــیده 
ــان  ــه زب ــته هایی ب ــا نوش ــر بســیاری از آن ه ــه ب ــیده ای اســت ک ــه ســنگ های تراش از تخت
ــده، چنــد ســر و ســینه وجــود داشــت:  پهلــوی نقــش شــده اســت. در میــان قطعــات بازمان
کله هــا بســیار بــزرگ بودنــد و شــکل و قــواره کاه هــای نمــدی را بــه ذهــن فــرا می خواندنــد 
کــه زمانــی لرهــا بــر رســمی نهادنــد؛ براســاس بررســی های باستان شــناس آلمانــی، ارنســت 
هرتســلفد، ایــن بنــا قلعــه یــا معبــد نبــود، بلکــه فقــط بنایــی بــوده بدین منظــور کــه نوشــته ها 
ــه  ــا را نرس ــه بن ــد ک ــن برمی آی ــته ها، چنی ــد. از نوش ــه کن ــاهی را ارای ــی از پادش و تصویرهای
)نرســی( هفتمیــن پادشــاه سلســله ساســانی کــه در ســال 293 م.، بهــرام ســوم، نــوه بــرادرش 
را از ســلطنت برانداخــت و بــرای بزرگداشــت جلــوس خــود بــر تخــت ســلطنت برپــا کــرده 
ــه می شــود  ــه گفت ــا ک ــن خــود متن ه ــان و ســرکردگان، هم چنی باشــد. فهرســتی از حکمران
بــه هــر دو زبــان پهلــوی ساســانی و اشــکانی اســت، مهم تریــن اســنادی اســت کــه در اختیــار 

ــز اهمیــت بســیارند. ــه تاریخــی و باستان شناســی حائ ــم و در زمین داری
پروفســور دابلیــو. بــی. هنینــگ، مطالبــی را بــر نتیجه گیری های هرتســفلد افــزوده و پــاره ای 
از اســتنتاجات او را اصــاح کــرده اســت و علــت برپاکــردن چنیــن بنــای عظیمــی در چنیــن 
ــرام  ــام به ــه به ن ــدی ک ــد: »ولیعه ــان می کن ــه بی ــرددی را، این گون ــم ت ــاده و ک ــای دورافت ج
ســوم بــر تخت ســلطنت نشســت هنــگام فــوت پــدر، بهــرام دوم، صغیر بــود. عــده ای از اشــراف 
و اعیــان بــزرگ مملکــت کــه مایــل بودنــد شــخصیت نیرومندتــری را بــر تخت ســلطنت ببینند 
ــزرگ و کوچک تریــن  ــه نرســه )نرســی( کــه آن وقــت پادشــاه ارمنســتان ب ــاج و تخــت را ب ت
پســر بازمانــده شــاهپور اول بــود، عرضــه کردنــد؛ وی از راه آذربایجــان و شــاره زور، عازم تیســفون 
ــه اســتقبالش آمــده  ــان و اشــراف مملکــت ب ــی کــه اعی ــام پایکول ــی به ن شــد. نرســه در محل
بودنــد، دســتور داد ایــن بنــا را بســازند تــا نشــان دهــد کــه در این جــا بــود کــه به عنــوان »شــاه 

شــاهان« بــه عمــوم معرفــی شــد )ادمونــدز، 1382: 176-179(.
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ُکروِکــچ: در تابســتان 1931 م.، اســتاندار ســلیمانیه گــزارش کــرد کــه در ناحیــه 
ــتان  ــی باس ــد پارس ــان او، بای ــه گم ــه ب ــت ک ــده اس ــف ش ــته ای کش ــورداش، سنگ نبش س
ــود دارد.  ــر( وج ــر و دخت ــچ« )پس ــام »ُکروِک ــکفتی به ن ــورناخ«، اش ــتای »ش ــد. در روس باش
هرتســفلد، معتقــد بــود دو مقبــره مشــابه ایــن در شــمال غرب ایــران کــه ســتون های جــدا از 
صخــره داشــته اند، مقابــر »مــادی« هســتند و مقبــره دیگــری کــه بیــن پرســپولیس و شــوش 
واقــع شــده و ســتون های آن در دیــوار بنــا کار گذاشــته شــده اند، پارســی اســت؛ امــا ماقبــل 
هخامنشــی. دکتــر جی.جــی کامــرون، از دانشــگاه شــیکاگو بنــای »ُکــر و ِکــچ« را بــه مادهــا 
ــد کــه مقبــره ی فرااورتــش )فرورتیــش، پســر دئیوکــس پــدر  نســبت می دهــد و دور نمی دان
کی اخشــارش( باشــد؛ زیــرا بنــا بــر گفتــه هــرودوت، فرااورتــش در حملــه بــه آشــور کشــته 

ــدز، 1382: 222-228(. ــدان از ســورداش دور نیســت )ادمون شــد، کــه چن
پروفســور ســیدنی اســمیت، در نوشــته ای براســاس تحلیــل باستان شناســان از هــزاران لوح 
ــه ای از  میخــی کشــف شــده در کرکــوک می نویســد: »...در اوایــل ســده پانزدهــم م. اتحادی
ســاطین تشــکیل شــد و نام هایــی داشــتند کــه شــکل اولیــه سانســکریت بــود و شــاید بهتــر 
ــب ایــن اســت کــه وقتــی کی اخشــارش  ــم... جال ــام کنی ــی« ن ایــن باشــد، آن را »هندوایران
مــادی در آخریــن جنگــش بــا نینــوا )612-617 ق.م.( بــا نبوپوالســر متحــد شــد، نخســتین 
حملــه اش بــر ارفــه )منطقــه کرکــوک( بــود. تاریــخ اولیــه اســتان کرکــوک از بســیاری جهــات 
مشــابه بــا نقشــی بــوده اســت کــه ایــن اســتان در کشــمکش های بیــن ســاطین عثمانــی و 

شــاهان ایــران داشــته اســت« )همــان: 308-309(.

ــش  ــی پی ــرج پایکول ــای ب ــر 1: بقای  تصوی
از بازســازی هرتســفلد )نگارنــدگان، 1381(.
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تصویــر 2: طــرح بازســازی شــده بــرج 
 .)Reuther,  1939:  569( پایکولــی 

ــت و آن  ــام گرف ــوک انج ــال 1923 م.، در کرک ــری در س ــب دیگ ــف جال ــکه: کش س
هنگامــی بــود کــه ســربازان آشــوری کــه جایــی را روبــه روی ســربازخانه بــرای میــدان مشــق 
صــاف می کردنــد، کــوزه دربســته ای را یافتنــد کــه لبریــز از ســکه بــود. در ایــن کــوزه بیــش 
از دو هــزار ســکه مربــوط بــه دوره ساســانیان وجــود داشــت. بنابــر گــزارش مــوزه بریتانیــا، 
ــاد یکــم )499-531  ــود: قب ــج پادشــاه ب ــر ســکه های دوره پن مجموعــه ســکه ها مشــتمل ب
ــزد چهــارم )90-579 م.(، بهــرام ششــم )1-590 م.( و  م.(، خســرو یکــم )79-531 م.(، هرم
خســرو دوم )628-590 م.(، آخریــن تاریــخ ســکه ها ســال 601 م. اســت و هیــچ بعیــد نیســت 
کــه ایــن گنجینــه را زمانــی خــاک کــرده باشــند کــه اعــراب مهاجــم پــس از پیــروزی تعییــن 
کننــده قادســیه در 636 م. کرکــوک را مــورد تهدیــد قــرار داده بودنــد. پیــروزی قادســیه اعراب 
را بــر پایتخــت زمســتانی ایــران، یعنــی تیســفون، چیــره ســاخت و ایــن امــر مقدمــه انقــراض 
نهایــی سلســله ساســانی در ســال 651 م. بــود )همــان: 309(. بخــش عمــده ای از آثــار مــوزه 
ــر در  ــدد دیگ ــار متع ــود آث ــت. وج ــکانی اس ــانی و اش ــای دوره ی ساس ــلیمانیه، گچبری ه س
دوره ی اســامی، دوره ی صفــوی و حتــی قاجاریــه نشــانه پیوســتگی فرهنگــی ایــن بخــش بــا 

ســایر نقــاط ایــران اســت. 

تحوالت سیاسی
ُکردهــا، در پیدایــش و بنیادگــذاری دولــت سراســری در ایــران، از ارکان اصلــی قــدرت سیاســی 
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مقبــره  از  طــرح  و  نقشــه   :3 تصویــر   
ــراق  ــلیمانیه ع ــچ در س ــور وک ــره ای ک صخ

.)134  :1393 )مــازاده، 
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ــد، شــاخه ای  ــه حســاب می آین ــروزی ب ــاکان کردهــای ام ــد. مادهــا کــه اســاف و نی بوده ان
ــه حمــات ویرانگــر آشــوریان از ســمت  ــش ب ــه در واکن ــد ک ــی بودن ــوام مهاجــر آریای از اق
غــرب، بــا روشــی دموکراتیــک نهــاد حکومــت را پایه ریــزی کردنــد و دیاکــو را بــه رهبــری 
ــرض ســاختن  ــی و منق ــوام ایران ــا متمدن کــردن دیگــر اق ــا ب ــد. ماده ــن سلســله برگزیدن ای
امپراطــوری آشــور، اولیــن دولــت ســرزمینی ایــران را بنیــان نهــاده و حکومتــی قدرتمنــد بــه 
پایتختــی هگمتانــه )همــدان امــروز( تشــکیل دادنــد؛ به طــوری کــه پــس از مدتــی بــر سراســر 
ــان،  ــارس، آذربایج ــج ف ــدود خلی ــا ح ــور را ت ــای کش ــدند و مرزه ــلط ش ــران مس ــات ای ف
خوزســتان، خراســان و قفقــاز گســترش دادنــد )حافظ نیــا، 1388: 223(. بــه گفتــه ی »ریچــارد 
فــرای«، شاهنشــاهی مــاد کانــون فرهنگــی و دینــی ایــران و نفــوذش بر همــه ایران گســترده 

بــوده اســت )تابانــی، 1380: 185(.
قــوم مــاد از هــزار ســال ق.م. در کوهســتان زاگــرس ســاکن بوده انــد. هــرودت، تشــکیل 
دولــت مــاد را بــه دیوکــس نــام نســبت داده اســت کــه نظــر بــه عــدل و صفتــی کــه بــدان 
مشــهور بــود، مــردم مــاد او را بــه ســلطنت خویــش برگزیدنــد و او پایتخــت را شــهر اکباتــان  ــال و  ــتان جب ــت اس ــه موقعی ــر 4: نقش تصوی

منطقــه کردســتان )لســترنج، 1364: 201(. 
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ــش از 700 ق.م.  ــاد پی ــت م ــیس دول ــاز تأس ــت. آغ ــو اس ــلماً دیاک ــس، مس ــرار داد. دیوک ق
می شــود و در ســال 550 ق.م. به دســت کــوروش هخامنشــی ســاقط گردیــد )رشیدیاســمی، 

.)70-71 :1363
ایــن نکتــه مســلم اســت کــه کردهــا، بخــش جدایی ناپذیــر امپراتوری هــای ایرانــی مــاد، 
ــد.  ــامانی )636-226 م.( بوده ان ــا 226 م.( و س ــکانی )247 ق.م. ت ــی - اش ــی، پارت هخامنش
ــن  ــان ای ــان و مدافع ــو، نگهبان ــای جنگج ــه کرده ــت ک ــده اس ــر ش ــی ذک ــار تاریخ در آث
سلســله های ایرانــی بوده انــد) شــمیم، 1370: 45(. نقشــه ای جغرافیایــی از جغرافیدانــان یونــان 
در دســت اســت کــه تقســیمات کشــور شاهنشــاهی هخامنشــی را نشــان می دهــد. از جملــه 
ــام »کردوئــن« آمــده اســت  ــه ن ــور ب ایــن تقســیمات کردســتان اســت کــه در نقشــه ی مزب

ــان، 1376: 66(. )کین
ــی اربیــل  ــر در حوال ــه صــورت دقیق ت ــان کار سلســله هخامنشــیان در کردســتان و ب پای
مرکــز کنونــی اقلیــم کردســتان عــراق اتفــاق افتــاد. اســکندر مقدونــی، از راه صــور و ســوریه 
وارد جلگــه بین النهریــن گردیــد و از آن جــا روی بــه ناحیــه »هولــر« یــا بــه گفتــه دیگــران 
ــی ورق  ــاه هخامنش ــوش پادش ــی داری ــه زندگ ــود ک ــر« ب ــی »هول ــل« آورد و در حوال »اربی
ــتظهار  ــه اس ــوم، ب ــوش س ــد: »داری ــمی، می نویس ــی، 1380: 201(. رشیدیاس ــورد )تابان خ
طوایــف کــرد کــه قبــل از ســلطنت در میــان آنــان حکومــت داشــت، آخریــن میــدان جنــگ 
و رویارویــی خــود را در اربیــل قــرار داد و چــون از اســکندر شکســت خــورد تمــام کردســتان 
جــزء متصرفــات جهانگشــای مقدونــی شــد. جانشــینان اســکندر )دودمــان ســلوکی(، مکــرر 
ــورش ها  ــن ش ــانند و ای ــا را فرونش ــوروش کرده ــا ش ــد ت ــی کردن ــتان لشکرکش ــه کردس ب
ــورت  ــدند، ص ــوب می ش ــران محس ــت ای ــاج و تخ ــب ت ــه غاص ــلوکی ها ک ــع س ــرای دف ب

ــمی، 1363: 158(  ــید یاس ــت.« )رش می گرف
ــد و  ــل می دان ــه موص ــر ب ــکندر را نزدیک ت ــوش از اس ــت داری ــل شکس ــدز، مح ادمون
ــتای مسیحی نشــین  ــک روس ــع در نزدی ــا( در واق ــل )ارب ــزرگ اربی ــگ ب ــد اســت، جن معتق
ــه ایــن ترتیــب، کردســتان  ــر از اربیــل اســت. ب ــه موصــل نزدیک ت کرم لیــث روی داد کــه ب
ــد؛ ســلوکی )129-331  ــوری هخامنشــی آمدن ــی امپرات ــه از پ ــود ک ــی ب ــزء امپراتوری های ج
ــراب )1528- ــت اع ق.م.(، اشــکانیان )274 ق.م.- 226 م.(، ساســانیان )636-226 م.(، خاف
ــرز  ــانزدهم م. م ــده ش ــرانجام در س ــا س ــان )1509-1258 م.(. ت ــوالن و ترکمان 636 م.(، مغ
بیــن امپراتوری هــای عثمانــی و صفــوی بیش وکــم تثبیــت شــد و ســه چهــارم کردســتان در 
قلمــرو عثمانــی و یــک چهــارم بقیــه در قلمــرو ایــران باقی مانــد )ادمونــدز، 1382: 11-12(.

قبایــل کردهــا، در امپراتــوری ساســانی عاملــی مهــم بودنــد و از کوشــش های امپراتــوری 
ــت  ــخت حمای ــال های 639 م. و 64 م. س ــام در س ــکریان اس ــر لش ــت در براب ــه مقاوم ب
کردنــد )مــک داول، 1383: 69(. مناطــق تحــت ســکونت کردهــا کانــون تقابــل و رویارویــی 
میــان عرب هــای مســلمان و ایرانیــان بــوده اســت. بــه نوشــته ی مینورســکی، کردهــا علیــه 
تهاجــم اعــراب، در ارتــش ساســانی خدمــت می کردنــد. نتیجــه ایــن جنگ هــا بــرای کردهــا 
ــواده در ایــن رویارویی هــا  ــود. گفتــه می شــود، حــدود500/000 خان ــار ب و فارس هــا مصیبت ب
قلــع و قمــع شــدند. بــا پیــش َروی اســام و اســتقرار خافــت اعــراب، کردســتان، ماننــد ســایر 
ــدی، 1379:  ــد )احم ــیان ش ــه و عباس ــله های بنی امی ــرو سلس ــی از قلم ــران، بخش ــاط ای نق
84(. پــس از ســقوط عباســیان، دو قــدرت بــزرگ در جهــان اســام ســر برآوردنــد: امپراتــوری 
ــام  ــت. ن ــر می گرف ــز در ب ــین را نی ــق کردنش ــه مناط ــه هم ــه ک ــت صفوی ــی و دول عثمان
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کردســتان کــه بــر ســرزمین محــل ســکنای کردهــا اطــاق می شــود، نخســتین بار از ســوی 
ــور،  ــلطان مزب ــه س ــت ک ــه کار رف ــم م. ب ــده دوازده ــلجوقی، در س ــنجر س ــت سلطان س دول

ــان، 1376: 66(. ــام تأســیس کــرد )کین ــن ن ــی به همی ایالت
تــا زمــان وقــوع جنــگ چالــدران، همــه ی مناطــق کردنشــین، از جملــه کردســتان فعلــی 
کشــور عــراق، جزیــی از حــوزه ی ســرزمینی ایــران محســوب می شــدند. مناطــق کردنشــین 
فعلــی عــراق، معمــواًل توســط والیــان امــارت »اردالن« اداره می شــدند. والیــت اردالن، یکــی 
از نواحــی کردنشــین اســت کــه همــواره جــزء الینفــک ســرزمین ایــران بــوده اســت و امــروز 
ــوری  ــیمات کش ــل تقس ــتان« در ذی ــتان کردس ــوان »اس ــت عن ــده آن تح ــی عم ــز بخش نی
ــره  ــف تذک ــته ی مؤل ــه نوش ــه ب ــی اســت ک ــی ایران ــی قدیم ــرار دارد. اردالن، امارت ــران ق ای
حدیقــه امان اللهــی، والیــان آن »ابــاً عنجــد باتصــال ســند، متجــاوز از هشــتصد ســال اســت 
متصــدی امــر امــارت و حکومتنــد. نســبت ایشــان بــه اردشــیر بابــکان می رســد.« )ســنندجی، 
1344: 15(. علی اکبــر، وقایع نــگار کردســتانی ) 1364: 114( نیــز معتقــد اســت کــه: »والیــان 
اردالن نخســت، در شــهر موصــل اقامــت داشــتند و در ســال 564 هـــ.ق. بــه ناحیــه شــهر زور 
آمــده  و قلعــه زلــم را مرکــز متصرفــات خــود قــرار دادنــد و بعدهــا مناطــق ســقز، ســیاهکوه و 

علی شــکر را هــم بــه قلمــرو خــود ضمیمــه کردنــد
ــتان  ــر کردس ــه و سراس ــر رفت ــتان فرات ــت کردس ــان اردالن، از والی ــرو والی ــتره  قلم گس
ــور  ــا ظه ــا ب ــت، ام ــر می گرف ــز درب ــوک را نی ــل و کرک ــهرهای موص ــروزی و ش ــراق ام ع
ــدار سیاســی  ــا گســترش اقت ــز هم زمــان ب ــی و نی ــان در کردســتان عثمان ــدان حاکــم باب خان
نظامــی دولــت عثمانــی در آن ناحیــه، به تدریــج بخش هــای غربــی قلمــرو والیــان اردالن، از 
آن جــدا شــد )برزویــی، 1378: 25(. اردالن، امارتــی قدیمــی بــود کــه تــا آغــاز ســده چهاردهم 
)م.( ســلطه خــود را بــر مناطــق وســیعی در دو ســوی جبــال زاگــرس گســترده بــود. وســعت 
ایــن امــارت را از این جــا می تــوان دریافــت کــه چــون در ســده چهاردهــم تــوان مقابلــه بــا 
تهاجمــات ترکمانــان را در خــود نیافــت، اربیــل و کــوی ســنجق و روانــداز و حریــر و عمادیــه 
)کردســتان عــراق امــروز( را رهــا کــرد. خانــدان اردالن، ادعــای بــر ایــن مناطــق را از یــاد نبرد 
و در آخریــن ســال های ســده ی پانزدهــم، آن هــا را از نــو تصــرف کــرد. رؤســای ُکــرد ایــن 
ــد و اردالن، ایــن  ــا اردالن بیعــت کردن ــه، ســوران های کــوی ســنجق ب ــرای نمون نواحــی، ب

بیعــت را بــه شــاه اســماعیل صفــوی ســپرد )مــک داول، 1383: 85(.
در حدیقــه ناصــری نیــز، آمــده اســت کــه در ســده نهــم هـــ.ق. عثمانیــان نواحــی شــار 
باژیــر تــا اربیــل و کــوی حریــر، عمادیــه و روانــدوز )کردســتان عــراق( را از ایالــت اردالن جــدا 
کردنــد، ولــی جنگــی در میــان طرفیــن در نگرفــت؛ امــا در ســال 862 هـــ.ق مأمــون بیــگ 
ــتانی،  ــگار کردس ــت )وقایع ن ــس گرف ــا بازپ ــق را از اعثمانی ه ــن مناط ــو ای ــی اردالن، از ن وال
1364: 116(. کردهــا، عمدتــاً در هماهنگــی تــا پیــش از دولــت صفــوی طــرف دار پیوســتگی با 
ایرانیــان بوده انــد. بــه همیــن دلیــل اردالن هــا در طــول دوران اقتــدار خــود، به طــور معمــول 
ــزی  ــان مرک ــا حاکم ــاط ب ــا در ارتب ــل اعتن ــان قاب ــد و والی ــان بوده ان ــت ایرانی ــع حاکمی مداف

بــوده انــد.

نتیجه گیری
ــوده  ســرزمین کهــن و پهنــاور ایــران، در طــول تاریــخ شــاهد فــراز و فرودهــای بســیاری ب
اســت. ایــن فــراز و فــرود، در پــاره ای مواقــع موجــب شــده کــه بخش هایــی از ســرزمین ایــران 
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ــژه،  ــد؛ به وی ــن زمره ان ــی از ای ــق پیرامون ــر مناط ــین، در اکث ــق ُکردنش ــه مناط ــود ک ــدا ش ج
منطقــه کردســتان عــراق کــه بــرای مدت هــای مدیــد در قلمــرو حکومتــی ایــران قــرار داشــته 
اســت و بــا ضعــف برخــی حکومت هــای ایــران، ایــن بخــش از ســرزمین پهنــاور ایــران، در 
مرزهــای سیاســی جــدا شــده، ولــی عمــًا روابــط قــوی فرهنگــی، هم چنــان پایــدار اســت. 
کردهــای عــراق، عمدتــاً در بحث هــای زبانــی، چنــان وابســتگی داشــته و دارنــد کــه می تــوان 
بــدون اغــراق ایــن منطقــه را بخشــی از ذخیــره گاه فرهنگــی ایــران قلمــداد نمــود. پیوســتگی 
فرهنگــی کــه بــا گذشــت نزدیــک بــه دو قــرن از ایجــاد مرزهــای سیاســی، هنــوز ایــن روابــط 
بــا توجــه و اســتنادات باستان شناســی و ســایر مــواد و داده هــای فرهنگــی بــه حــدی قــوی 
اســت کــه نفــی آن، غیرقابــل انــکار اســت. ایــن ارتباطــات بــا توجــه به وجــود آثــار فرهنگــی 
– تاریخــی موجــود و ســایر مــدارک، فرصــت ارزشــمندی بــرای تقویــت روابــط منطقــه ای این 
محــدوده جغرافیایــی از کشــورمان محســوب می شــود. برآینــد اصلــی پژوهــش حاضــر، نشــان 
داد کــه آن چــه بیــش از هــر چیــز دارای اهمیــت اســت، تأکیــد و توجــه بــر اســتمرار روابــط و 
تأکیــد بــر مشــترکات فرهنگــی و پیوســتگی نــژادی اســت کــه کردهــای عــراق بــا ایرانیــان 

داشــته و ضــروری اســت کــه ایــن پیونــد ارتقــاء یابــد

کتابنامه
- احمــدی، حمیــد، 1379، قومیــت و قــوم گرایــی در ایــران، افســانه و واقعیــت، تهــران: 

نشــر نــی، چــاپ دوم.
- ادمونــدز، سیســیل جــی، 1382، کردهــا، ترک هــا، عرب هــا، ترجمــه: ابراهیــم یونســی، 

تهــران: روزبهــان، چــاپ دوم.
- اُرانسکی، ا.م، 1358، مقدمه فقه اللغه ایرانی، ترجمه: کریم کشاورز، تهران: پیام.

ــا مقدمــه و  - بدلیســی، امیــر شــرفخان، 1373، شــرفنامه )تاریــخ مفصــل کردســتان(، ب
تعلیقــات و فهــارس: محمــد عباســی، تهــران: نشــر حدیــث، چــاپ ســوم.

- بلــو، ژویــس، 1379، مســأله کــرد )بررســی تاریخــی و جامعه شناســی(، ترجمــه: پرویــز 
امینــی، ســنندج: انتشــارات دانشــگاه کردســتان، چــاپ اول.

- برزویــی، مجتبــی، 1378، اوضــاع سیاســی کردســتان )از ســال 1258 تــا 1325هـــ.ش(، 
تهــران: انتشــارات فکــر نــو، چــاپ اول.

- بروییــن ســن، مارتیــن وان، 1378، جامعه شناســی مــردم کــرد )آغــا، شــیخ و دولــت(، 
ترجمــه: ابراهیــم یونســی، تهــران: نشــر پانیــذ، چــاپ اول.

ــخ تمــدن  ــژاد و تاری ــاد )منشــأ، ن ــرد و م ــی ک ــه، 1380، وحــدت قوم ــی، حبیب ال - تابان
کردســتان(، تهــران: نشــر گســتره، چــاپ اول.

- حافظ نیا، محمدرضا، 1388، جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت، چاپ سوم.
ــاب  ــس از انق ــران آن پ ــداوم بح ــل ت ــتان، عل ــا، 1372، کردس ــور، حمیدرض - جایی پ

اســامی، تهــران: مؤسســه چــاپ و انتشــارات وزارت امــور خارجــه، چــاپ اول.
ــران:  ــی او، ته ــژادی و تاریخ ــتگی ن ــرد و پیوس ــا، 1363، ک ــمی، غامرض - رشیدیاس

ــاپ دوم. ــر، چ ــارات امیرکبی ــه انتش مؤسس
ــداهلل  ــه: ی ــتان، ترجم ــرد و کردس ــخ ک ــده ی تاری ــن، 1381، زب ــگ، محمدامی - زکی بی

ــت. ــاپ نخس ــوس، چ ــران: ت ــن اردالن، ته روش
- ســنندجي، میــرزا شــکراهلل، 1366، تحفــه ناصریــه در تاریــخ و جغرافیــاي کردســتان ، به 
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کوشــش: حشــمت اهلل طبیبــي، تهــران ، امیر کبیــر.
- ســنندجی )رونــق(، میــرزا عبــداهلل، 1344، تذکــره حدیقــه امان اللهــی، بــه تصحیــح: ع. 

خیامپــور، تبریــز، دانشــکده ادبیــات.
- کوچــرا، کریــس، 1377، جنبــش ملــی کــرد، ترجمــه: ابراهیــم یونســی، تهران: مؤسســه 

انتشــارات نگاه، چــاپ دوم.
ــران: مؤسســه  ــم یونســی، ته ــه: ابراهی ــرد و کردســتان، ترجم ــان، درک 1376، ک - کین

ــگاه، چــاپ دوم. انتشــارات ن
ــرام  ــه: به ــانی، ترجم ــارت و ساس ــران در دوران پ ــر ای ــن، 1370، هن ــمن، روم گیرش

فره وشــی، تهــران، شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
- مســعود، خســرو، 1373، »بررســی نقــش زبان هــای محلــی بــه عنــوان مکمــل زبــان 
ملــی«، کردســتان و توســعه فرهنگــی، )مجموعــه مقــاالت ارایــه شــده در دومیــن همایــش 
ســاالنه پژوهش هــای کردستان شناســی، ســنندج: اداره کل فرهنــگ و ارشــاد اســامی 

اســتان کردســتان.
- مازاده، کاظم، 1393، باستان شناسی ماد، انتشارات سمت، چاپ اول.

- مــک داول، دیویــد، 1383، تاریــخ معاصــر کــرد، ترجمــه: ابراهیــم یونســی، تهــران: نشــر 
پانیــذ، چــاپ دوم.

- مینورســکی، والدیمیــر فئودوروویــچ، 1379، ُکــرد، ترجمــه و توضیــح: حبیب الــه تابانــی، 
تهــران: نشــر گســتره، چــاپ اول.

- نیکیتیــن، واســیلی، 1378، کــرد و کردســتان، ترجمــه: محمــد قاضــی، تهــران: کانــون 
فرهنگــی انتشــاراتی درایــت، چــاپ ســوم.

ــخ  ــا و تاری ــه در جغرافی ــه ی ناصری ــر، 1364، حدیق ــتانی، علی اکب ــگار کردس - وقایع ن
ــگ. ــران: ارژن ــی، ته ــوف توکل ــد رئ ــح: محم ــه تصحی ــتان، ب کردس

- هاگــت، پیتــر، 1382، جغرافیــای ترکیبــی نــو، ترجمــه: شــاپور گــودرزی نــژاد، تهــران: 
ســمت.

-  هوشــمند، احســان، 1383، »کــرد یــا کردهــا، مدخلــی جامعه شــناختی بر کردشناســی«، 
فصلنامــه فرهنگــی اجتماعــی گفتگــو، ، )کــرد و کردســتان، تهــران(، شــمار ه ی 40، صــص 
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sive king, who was the dominant force in Iran; on his shoulders there 
were two snakes by which were eat two young men’s brain daily. Af-
ter some food for snakes, one of the young people secretly was sent 
to the mountains and the young’s brain were mixed with sheep brain 
to feed the snakes. So young people who survived and fled to the 
mountains are the ancestors of the Kurds. Finally, with the uprising 
of Kaveh and Fereydoun King, Zhak was killed. Some other Kurdish 
legends originates from the time of Noah and Solomon. Few people 
know the root of Kurds, Arabs and Turks. Fans of Arabic origin and 
Turkish Kurds are very rare among the Kurds. If that Zhak not one, 
but a family of rulers who seized Svryh and a thousand years they 
have ruled against the government (Lvrdhv) is located in the north 
of the country and were regularly attacked Zhakyan, some Iranian 
nomads transferred to Kurdistan, where they are located, the Iranian 
tribes gradually rule (Lvrdhv) dominate, and they were erased and 
the ancestors make up. Sharaf Khan Bdlysy the famous historian of 
the Ottoman Kurdish region of “Shrfnamh”, he was the first and old-
est source about the history of the Persian language, is also quoted 
Zkhak story and it is considered as a valid reference. Remind about 
Zhak and quoted James Morier [morier] (second trip in 1812), it is 
noteworthy that at the time, on 31 August every year in Damavand, 
a celebration in honor of the release of the oppression of the tyrant 
king were held the “Kurdish party” was known.
Keywords: Cultural Broad, Root of Kurds, Kurdish Areas, Kurdis-
tan Region of Iraq.
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Abstract
Iranian Culture scope is far wider than the range of the current po-
litical boundaries; one of the areas located in the territory of Iran is 
Iraqi Kurdistan. The main questions of this paper is that are Iran and 
Iraqi Kurds are important elements of the relationships and conti-
nuity? And the second, emphasizing on what elements would made 
to strengthen their relationship? The answer of this questions can 
be stated as follows, coherence, and particularly Iraqi Kurdistan, 
Kurdish culture is an important issue on the basis of several basic 
elements, such as race, language, religion, social customs, artefacts 
and political evolution study and review. One of the fundamental 
pillars of cultural ties with Iranian and the Iraqi Kurds is the ra-
cial integration issue. Although there are different views on the or-
igins of Kurds ethnicity, but some aspects of myth and legend, and 
some historical approach is based on scientific findings and evidence 
from archeological excavations. One of the fundamental pillars of 
cultural ties with Iran, the Kurds and the Iraqi Kurds is the issue 
of racial integration. There are different views about the origins of 
ethnic Kurds, some aspects of myth and legend, and some historical 
approach based on evidence-based and scientific archaeological ex-
cavations and findings are: A) David McDowell writes: “There are 
many legends about the origin and Kurds ethnic group, legend says 
that children born Kurds who fled from oppression Zkhak cannibals 
in the mountains have been hidden. The myth that binds people to the 
mountain. “. Masoudi Gold writes on promoting the grandson of the 
Iranians who fled the bloody Zkhak, this narrative has better pictured 
by Ferdowsi in Shahnameh order. Zhak was an unjust and oppres-
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