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به تحقيق در زمينه تاريخ كردســتان مشــغول بــوده ام و از حــدود ســال  1377ازحدود اواخر سال 
 به دنبال يافتن ساختار وتركيبي علمي ودر عين حال اثر گذاربراي نوشتن اين مقاله بــوده ام، 1388

از اســتاد فريــدون  از خداوند بزرگ مي خواهم تا مرا ياري نمايد. .نوشتمرا تا به هر حال اين مقاله 
جنيدي كه زحمت خواندن دست نوشته هاي اين مقاله را قبول كردند و نكات جــالبي را يــادآوري 

  نمودند، سپاسگزاري مي نمايم.

  وهاهَلَپ
و ســرآمد دودمانهــاي  بزرگتــرين ،عهد ساسانيان هفــت خانــدان تا اواخرروزگار اشكانيان  از ميانه

داشــتند، يعنــي منســوب بــه دودمــان پادشــاهي  "وهَلــَپ "كــه بعضــي لقــب اشــرافي ايــران بودنــد،
. كارن پهلو، سورن پهلو، 1اشكاني(پارتي) بودند. بعدها خاندان هاي ديگر نيز مدعي لقب پهلو شدند

ر آن روزگــار بيشــتر د 2و خانــدان شــاهي. اسفنديار)پهلو ، مهران پهلو، زيــگسپهبد پهلو، سپندياد(
معناي  اگرچه انتخاب مي شدند. "پهلو "فرماندهان سپاه ومقام هاي كشوري از بزرگان دودمان هاي

 امــا به احتمال زياد مرتبط باجنگــاوري بــوده اســت،  نيز در روزگاران كهن ) پرثو ( اوليه واژه پهلو
 پيروزيهاي درخشان وحماســي راآنچنان  در زمان اشكانيان وساسانيان، "پهلو"وجنگاوران سپهبدان 

در فرهنگ ايراني، صــفت پهلوهــا يعنــي پهلــوان، بــه  ازآن زمان به بعد رقم زدند كه در تاريخ ايران
به عنــواني  تبديل "پارتي"از معني  "پهلو"معناي دلير وجنگاور و قهرمان معني شد و  كم كم لقب 

ي از اين قهرمــاني هــا توســط مــورخين نمونه هاي شد كه معني صفت پر افتخار پهلواني را مي داد.
  ايراني وغير ايراني در منابع تاريخي ذكر شده است.

                                                
  درباره معني واژه پهلو جلوتر بحث خواهدشد. 1
بــه  زك پدر اردشير پاپكــان بنيانگــذار سلسســله ساســاني قبــل القب پهلوي داده است. پاپ طبري به اردوان پنجم آخرين شاهنشاه اشكاني 2

پســر شاهي رسيدن اردشير، نامه اي به اردوان اشكاني مي نويسد و از او درخواست مي كند كه جانشيني گوچهر شاهك ايالت پارس را بــه 
وكتــب الــي اردوان "ا لقــب پهلــوي يــاد مــي كنــد.كه البته اردوان نمي پذيرد . در اين نامه طبري اردوان را ببزرگترش شاپور واگذار نمايد 
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ــال  ــود، كرا 53در س ــود ب ــدرت خ ــوري روم در اوج ق ــه امپراط ــه پ. م.  ك ــي از س ــوس يك س
كــه خــود را ماننــد ار عازم تســخير ايــران شــد. او با لشكري جرّ 3آن زمانروم  در  (كنسول)حاكم

آوازه ا درســر داشــت تــا هماننــد او شــهرت و نست، ســوداي فــتح ايــران راسكندر مقدوني مي دا
از خاندان ســورن  "سورن پهلو"جهانگيري پيدا كند. فرماندهي سپاه ايرانيان در اين نبرد تاريخي با 

سورن پهلو با زيركي  تمام و با تدبيري هوشمندانه، ســپاهيان  ،يش از ميالدپ 53بود. در خرداد سال 
مهيب پارتي  به داخل بيابانهاي ايران كشاند وسپس ايشان را چنان مورد حمله تيرهايرومي را ابتدا 

كــس  ها درفرهنگ هاي اروپايي ضرب المثل گشت. از سپاه روميان بيست هزارقرار داد كه اين تير
  ت تمام شكست خوردند. ت و ذّلو روميان با خّف كشته و ده هزار تن اسير شدند

از  "سوخرا "سپهبد يالديم 484ر اين جنگ كشته شدند. در سال شخص كراسوس و پسرش نيز د
، شاهنشــاه ساســاني بــه دســت هپتاليــان، "پيروز شــاه"براي انتقام كشته شدن  "كارن پهلو"خاندان 

هنگامي كه دشــمنان  ؛شرق ايران برد. در روايتي از اين جنگ آمده سپاهي را به مقابله آنان در شمال
با چنان قدرتي تيري به جلوترين اسب دشمن پرتاب كرد كه تير تــا پــر به سوخرا يورش بردند، او 

  در سر اسب  فرو رفت. هپتاليان با ديدن اين صحنه تيراندازي از ادامه جنگ منصرف گشتند.
النهر بــا سيصــد ءشاوه شا خاقان ماورا ،ميالدي سال دهم سلطنت هرمز شاه ساساني 589در سال   

 ،با هشتاد هزار سوار شهرهاي آمــد، در حاليكه قيصر روم  غيس شدار هرات و باذهسپهزار سوار ر
 ســپاهياناهي انبوه رو به سوي آذربايجان نهادند و سپخزرها با را تصرف كرد.  و نصيبين ميافارقين

عرب به سركردگي عمرو ازرق (كبود) و عباس لوچ به جنوب ايران هجوم آوردند. انهدام ايــران در 
ظر مي رسيد. در اقــدامي كــم نظيــر مــردي از قهرمانــان بــزرگ ايــران بــه چنين شرايطي قطعي به ن

.  "مهران پهلــو"از خاندان  "بهرام مهران(چوبين) "بر گزيده شد و او كسي نبود جز سپاهفرماندهي 
را تعمير كنيد تا از سرزمين شما به كشور روم بروم. بهرام مهران تنها با  پلهاخاقان به ايرانيان نوشت 

داد تــا بــه  ار نفري خاقان رفت. خاقان بــه او پيشــنهادسيصد هز سپاهار سوار به مقابله با دوازده هز
تــو بــه مــن قــول  " اســخ داد :پدشاه ايران گردد. بهرام بــه او خدمت خاقان در آيد و از طرف او پا

درميدان جنگ خاقان با درس  " دخترت و كشور بزرگي را مي دهي اما نيزه من كنار گوش توست.
تن از چينيان شعله هاي نفت وآتش را بر سر ايرانيان مي باريد وسپس خود بــا تمــام قــوا بــه آموخ

جناح چپ ايرانيان حمله كرد. بهرام از ميانه سپاه آنچه را كه روي داده بود مشاهده كرد. بدان جناح 
جنگيــد اين چنين بايد "فرياد زد: تاخت و در حالي كه سر سه دشمن را از اسب به زمين مي افكند،

اه عظــيم خــود سپدر هنگام جنگ خاقان با مشاهده شكست  "آيا در برابر شاه جهان شرم نميكنيد؟
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قصد فرار داشت ولي بهرام كه از دور او را زير نظر داشت تيري بر چلــه كمــان نهــاده و از فاصــله 
  د. اه او بكلي منهدم شسپبسيار دور اورا هدف گرفت. تير بر مهره گردن خاقان اصابت كرد و

ردپاي حماسه هاي پهلوها از تاريخ عبور نمود و به داستانهاي حماسي ايران هم رسيد بيشتر اسامي 
پهلوانان شاهنامه فردوســي از بزرگــان و خانــدانهاي تــاريخي پهلــو در دوران اشــكاني مــي باشــد. 

زگــار كارن و رســتم اســامي خانــدانهاي پهلــواني در رو گيو، گرگين ميالد، پهلواناني چون گودرز،
ميباشد به معناي نــوعي از جنگــاوري بــه  "پارتي"كه صورت ديگر واژه  "پهلو"پارتيان بوده است.

به معناي جنگاور چريك در ايــن فرهنگهــا  "پارتيزان"فرهنگ هاي اروپايي نيز راه پيدا كرد و واژه 
  . به كار مي رود

 رسد انتساب به آنها.به راستي كه جنگيدن درمقابل پهلوها خود افتخار بزرگي بود تا چه 

معني گسترده تري پيدا كرد وبه همه مردمــان بخــش وســيعي از ايــران اطــالق  "پهلو"كم كم واژه 
گفتــه شــد. درمــورد  "پهلــوي"ناميده شد وبه زبــان ايشــان نيــز رديد وسرزمين آنها ديار پهلويان گ

(متــرجم مشــهور  "فــععبداهللا بــن مق"به نقل از  "الفهرست"در كتاب  "ابن نديم"سرزمين پهلويان 
فاماالفهلويه فمنسوب الي الفهله اسم يقــع علــي "زبان پهلوي به عربي در عصر عباسيان) مي نويسد:

واما پهلــوي منســوب بــه "يعني: "خمسه بلدان وهي اصفهان والري وهمذان وماه نهاوند وآذربيجان
همچنــين حمــزه  4".ري وهمدان وماه نهاوند آذربايجــانپهله است كه نام پنج شهر است اصفهان و

 شهرهاي پهلويان هفت اســت،" به نقل از شيرويه پسرشهردار مي گويد: "التنبيه"اصفهاني دركتاب 
نكتــه بســيار  5"شــاهان.همدان وماسبذان وقم وماه بصره وصميره(مهرگان كده) ومــاه كوفــه وكرمان

ســوب بــه قــوم جالب كه جلوتر به آن خواهيم پرداخت اين است كه عليرغم آنكه پهلوي يعنــي من
 اما جغرافياي ذكرشده براي سرزمين پهلويان درمنابع تاريخي پس از اســالم  دقيقــاً "پرثو( پارت)"

منطبق برجغرافياي گستردگي اقوام ماد است كه درمنابع تاريخي كهن يوناني وساير منــابع باســتاني 
  ذكر شده است.

  كرد تربيت شده در زير خيمه كردان
 ي گراتمام سلسله هايي كه در طول تاريخ در ايران حكومت كرده اند مّلشاهنشاهي ساساني در بين 

پاي ايشــان نمــي رســيده ومتي به حكايراني هيچ  گپايبندي به فرهنو در  ومت بوده استكترين ح
پاي ساسانيان نمــي رســيده ايران گرايي به  ي در،فت كه هيچ حكومتگاست. در يك كالم مي توان 

يد بــر مظــاهر فرهنــگ ايرانــي و اســتفاده گســترده از آن در كران گرايي تأ. منظور ما از واژه اياست
پيش از ساسانيان با آنكه از نــژاد كومت و زندگي روزمره و مذهب مردم بوده است. سلسله هاي ح

 ي گرايي و استفاده از مظاهر آن را نداشته اند.ت و مّليد اساسي بر مفهوم ايرانّيكايراني بوده اند اما تأ
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در تمامي طــول حكومــت  و كوتاه مدت در ايران بود و تقريباًماد يك دولت تازه تأسيس  پادشاهي
الي براي جبود و م ت حاكميت خوديثبتود در حال جنگ با قبايل و حكومتهاي همسايه در جهت خ

پراطوري بسيار وســيع ي نداشت. شاهنشاهي هخامنشي نيز يك امكار فرهنگي و تأكيد بر مفاهيم مّل
پــارس بــوده انــد امــا تأكيــد پادشاهي از طايفه اقوام مختلف بود و با آنكه بنيانگذاران آن از ملل و 

ر ملل تابعه خود نداشتند و حتي از واژه پارس و عقايد فرهنگي و مذهبي آن بزيادي بر تحميل قوم 
يده پارس نامراطوري پاز سوي ملل ديگر ام شاهنشاهي خود استفاده نمي كردند و ايران براي ناميدن

پراطوري اطالق مي شده ، به اين امپادشاهان اين حكومتپارس تنها به خاطر طايفه و نام مي شدند 
و عناصر فرهنگ ايراني شكل گرفته بود امــا  يسنيپارت نيز با آنكه مذهب مزداست. در شاهنشاهي 

هنشــاهي پكــان بنيانگــذار شاپااز قيام اردشير پس  توسط حكومت به طور گسترده استفاده نمي شد.
چون  ، سلسله ساساني در ايران به قدرت رسيد.آخرين پادشاه اشكاني ،پنجمساساني بر ضد اردوان 

و در گسترش اين  بسيار داشت يشتي بود به اين مذهب تعصبپكان از خانواده موبدان رزتپااردشير 
آن رواج  شتي و حتي نامهاي قديميو استفاده از عناصر فرهنگي زرت مودمذهب اهتمام جدي مي ن
آن بر هيچكس معلوم نبــود  دقيق آرياييها بود و مكان سرزمين كه نام كهنگسترده يافت. واژه ايران 

، بخشهايي ، افغانستاناز اين زمان بر منطقه وسيعي ناميده شد كه اكنون شامل كشورهاي تاجيكستان
شاهنشاهي ساساني عــالوه  در و آذربايجان مي باشد. ، عراق، كردستانيران، او تركيه از آسياي ميانه

فرهنگ ايرانــي شــامل  مفاهيم تمام ،بر اينكه نام ايران از اوستا استخراج و بر اين سرزمين نهاده شد
مــردم ايــن  ر تكاملي خــود را طــي نمــود و در بــيني، آداب و رسوم زندگي مس، اسطوره هامذهب

هاني گرديد كــه فرهنــگ هاي ج و يكي از سرچشمه هاي فرهنگ شدها نهادينه  سرزمين براي قرن
كشــور ايران مي باشــد نــه فقــط  يالبته ايران در اينجا به معناي حوزه فرهنگ ايراني ناميده مي شود.

 "ايــران فرهنگــي"اين مجموعه شامل سرزمينهاي ذكر شده در باال مي باشد و  ،ايران به تنهايي
پارس نبود بلكه در پادشاهي نگذار پارس فقط بنياپكان در ايالت پااردشير  اين بنابر .6ناميده مي شود

ملي گرايي ايراني بوده است و خود در ايرانيت تعصب و جهــدي تمــام داشــت. ر يانگذانواقع وي ب
. اگرچه اين نســبت ممكــن رساندشاهان باستاني ايران يا كيانيان مي پادفردوسي نسب اردشير را به 
و از طايفــه  پكــان از نجبــاي پــارسپاا بدون شك ساسان جد اردشير است واقعيت نداشته باشد اّم

پك نيز از طايفه ديگري از كردان فارس به نام طايفه بــازرنگي پامادر . بوده است شبانكاره  هايكرد
و  "شــرافاال و هتنبيــال"و  "فارســنامه"شــبانكاره اي و  "مجمــع االنســاب"در كتابهاي  بوده است.

از طايفه كردهــاي فــارس كــه  انپكپاير شپدر اردمسعودي همگي تأ كيد دارند كه  "مروج الذهب"
  شبانكاره ناميده مي شدند بوده است. 

                                                
  بھ قلم  نگارنده بیشتر توضیح داده شده است. درمورد  مفھوم "ایران فرھنگی" در مقالھ "ایران،ایرانی ،ایرانیت" 6
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بــه پادشاه اشكاني آخرين  ،پنجمنامه اردوان  داللت مي كند،مدرك ديگري كه بر كرد بودن اردشير 
اردشير مي باشد. زمانيكه اردشير عليه اردوان شورش نموده بود و در ميانه درگيريها اردوان نامه اي 

  پكان نوشت كه اين نامه را طبري در كتاب تاريخ خود آورده است:پاشير به ار
فرستاده اردوان بيامد و نامه اي بياورد. اردشير كسان فراهم كرد و نامه را بخواند . مضــمون چنــين «

از حد خــود فراتــر  ، ( ايها الكرد المربي في خيام االكراد)يت شده در خيمه كردان، ترباي كرد بود: 
  7». ... رفته اي

پارسي سخن بسيار رفته است. با توجه به اينكــه واژه هــاي پارس يا كردان در منابع كهن از كردان 
درصــفحات ، در اين خصــوص معناي قديميشان دارندامروزه معناهاي متفاوتي با » پارس«و » كرد«

  ر بحث خواهيم كرد.تبيش آينده

  : معناي واژه كرد در تاريخ جستجوي
به شكل كنوني آن از زمان ساسانيان در متــون و منــابع تــاريخي ديــده  »كرد«واژه  اشاره بهنخستين 

شده است. در منابع كهن تر هيچ اشاره مستقيمي به واژه كرد يا مردماني با عنوان كرد نشــده اســت. 
اج از روي نتپيشينه مردمان كرد بــه اســتبنابراين همه مورخان و محققان غربي و شرقي براي يافتن 

واژه كــرد  معنياي بررسي ما برپرداخته اند. با واژگان مشابه آن تاريخي و مقايسه واژه كرد شواهد 
 ،از آنپيش  اما.، حدسها و قياسها انجام مي دهيمپيشينه مردمان كرد مرور كوتاهي بر اين تحقيقها و 

ه هــر توجه خوانندگان محترم را به دو نكته اساسي جلب مي كنم كه بدون توجــه بــه ايــن دو نكتــ
د. نخســت آنكــه تمــام وتحقيق تاريخي در مورد اقوام باستاني ممكن است بــه مســيرهاي خطــا بــر

از يك نژاد نبوده اند . بلكه در بسياري موارد  اًمردماني كه منسوب به يك قوم و طايفه بوده اند لزوم
ســتند و يوپطايفه هاي كوچكي براي حفظ امنيت خودشان به طايفه هاي بزرگتر از نژاد ديگري مي 

از همان طايفــه شــمرده مــي  ،پسبعد از چندين نسل با زبان طايفه بزرگتر سخن مي گفتند و از آن 
، تبديل به شهرنشين مي شده انــد له به خصوص در زماني كه طايفه هاي چادرنشينمسأاين شدند. 

ادهــا و ختلــف بــا نژمبه دليل مهاجرت و يا داليل ديگر طايفه هــاي يافته است.  مي شدت بيشتري
پــس از آنكــه در آن منطقــه زبانهاي مختلف به شهرهاي داراي رونق كوچ و يا حمله مي كردنــد و 

اي كــه زبان طايفه داراي جمعيت اكثريــت و يــا زبــان طايفــه  ساكن مي شدند يك زبان كه معموالً
همــه ســاكنان جديــد و قدرت را در دست داشت زبان غالب طوايف مختلف آن منطقه مــي شــد و

، مــي شــدند. چنانكــه مــي دانــيم ســكاها به يك نام خطــاب مردمان بيگانه توسط آن منطقهقديمي 
نكته دوم كــه از يك نژاد نبوده اند.  ، تركان و ساير اقوام و ملل باستاني هر كدام لزوماًطوايف ايراني

 كه بر اساس مقايســه واژگــان و نامهــاتاريخي  اهميت دارد اين است كه در نتيجه گيري هايبسيار 
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صورت مي گيرد بايد دقت بسيار زيادي صورت گيرد . چراكه احتمــال اشــتباه در مقايســه نامهــاي 
. براي جلوگيري از اشتباه در مقايسه نامها و واژه هــاي تــاريخي عــالوه بــر ه هم بسيار استشبيه ب

و استفاده از  اما تنها مقايسه نامها ،بر اساس موازين زبان شناسي باشدبايد  اينكه اين مقايسه ها حتماً
اگر مقايسه واژگــان بــا  زبان شناسي كافي نيست و بايد به حقايق و شواهد تاريخي هم توجه نمود.

كــرد. بســياري از مــوارد پيــدا شواهد مسلم تاريخي متناقض بود نمي توان به نتيجه قطعــي دســت 
   .و نياز به تحقيق و شواهد بيشتري دارند ندهست تاريخي از اين نوع

  

  كوتيان 
يــا  »كــوتي«ه عقيده برخي محققان اولين واژه شبيه به كرد (البتــه چنــدان شــبيه هــم نيســت) واژه ب
الد در اطالق مي شده اســت كــه از حــدود ســه هــزار ســال قبــل از مــي ياقواماست كه به  »گوتي«

 ســاكن به تدريج اين نام  تبديل به نامي عمومي  براي همه اقــوام آذربايجان زندگي مي كردند ولي 
 از مــيالد از حدود هزار سال قبــلگرس شد.چنانكه دياكونوف دركتاب تاريخ ماد بيان مي كند كه زا
تعداد كمي از محققين عقيده داشتند كه كوتيان ممكن اســت  .8ه همه اقوام زاگرس كوتي مي گفتندب

كند كه مداركي  در دست است كه بر اين نكته داللت مي  كه همان كردان امروزي باشند، اما اتفاقاٌ 
طايفه هاي ايراني زبان مثل ماد هاي آن زمان و كرد هــاي امــروزي در روزگاركهن تر بين كوتيان و 

د از كوتيــان پادشاه آشور اقوام ايراني زبــان مــادر كتيبه هاي سارگن دوم   تفاوت قائل مي شده اند.
دنــد و بــر شــهرهاي در بين النهرين تاخت و تاز نمو نيز اين اقوام مدتي .9مشخص و جدا گشته اند

همانطور كه گفتيم كوتيان يا گوتيان يك طايفــه و نــژاد مشــخص نبودنــد و اما سومر و اكد تاختند. 
در متون بابلي و آشوري به همه  بطوريكه شامل مجموعه اي از طوايف و نژادهاي مختلف بوده اند

كوتيــان را همــان كــردان  . اينكه بعضي از مورخين10مي گفتند »كوتي« »مانايي«و  »اورارتويي«اقوام 
به اين دليل كه اوالً زبان همــه طوايــف  بعيد مي باشد. امروزي مي دانند موضوعي است كه احتماالً

پارتي پهلوي و كرد امروزي چنانكه جلوتر بحث خواهيم نمود از زبانهاي ايراني است و با زبانهاي 
ابع زيادي نــداريم ولــي همــين مقــدار و فارسي نزديكي بسيار دارد. حال آنكه از زبانهاي كوتيان من

، . دوم آنكــه11نشان مي دهد كه زبان طوايف مختلف كوتي بيشتر شبيه به زبانهاي قفقازي مي باشد
گوتي نام يك طايفه مشخص نبــوده اســت و اســم عــام د متون و منابع باستان نشان مي دهنچنانكه 

ســال قبــل از مــيالد در  500تا  1500سوم آنكه از حدود  براي تعدادي طايفه مختلف بوده است.
هيچيك از منابع و متون تاريخي نه نامي از كوتيان برده شده و نه از واژه كرد يا كلمــات مشــابه آن 

                                                
 571.دیاکونوف ،تاریخ ماد، ص 8
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ييــر واژه كــوتي ، دنباله يا تحــول و تغاين موضوع مي رساند كه كلمه كرد، يعني .است استفاده شده
از واژه  يست كه نشان دهــد واژه كــردضمن آنكه شواهد زبانشناسي محكمي نيز در دست ن .نيست

يان ســكا . البته بعيد نيست كه بخش عمده اي از طوايف كــوتي خصوصــاًكوتي به دست آمده باشد
، ولي اظهار نظر قطعي در اين مورد نياز به كشف شــواهد تــاريخي بيشــتري آريايي زبان بوده باشند

  دارد.
از ورود آرياها به ايران در مناطق مختلف ايران اما به هر حال نژاد و فرهنگ همه اقوام كهن كه قبل 

جمله كردستان تأثير گذاشــته  اززندگي مي كرده اند بر نژاد و فرهنگ مردم قسمتهاي مختلف ايران 
است. اينكه بتوان بين كردها يا هريك از اقوام ديگر ايراني با يك قوم متعلق به سه هزار سال قبل از 

  ي برقرار نمود امري بسيار مشكل و بعيد مي باشد. اثبات د مسيح ارتباط دقيق و قابلميال
ايــن  در دورانهاي بعد نام طوايف و ملتهاي ديگري در غرب ايران در متون تاريخي ديده مي شــود.

 زبان مي باشد و به همــين دليــل بعضــي از محققــين رقوام كرد و لبيش مسكن اطق امروزه كم ومنا
پيــدا كننــد و كــردان و زبان امروزي و اين اقوام باستاني ارتباطي  رسعي نموده اند بين اقوام كرد و ل

اين اقوام باستاني قبل از تشكيل دولتهاي ايرانــي مــاد و  لرها را بازماندگان اين اقوام باستاني بدانند.
در  »يانســكا«و  »لولوبيــان«، از جمله ايــن اقــوام  پارس در مناطق غرب ايران زندگي مي كرده اند .

در كردستان تركيه امروزي مي باشد. از اين اقوام آثــار  »هوري«م اقوو اان و كرمانشاهان مناطق لرست
 ي و تاريخي بسيار كمي در دست است و در مورد زبان و نژاد آنهــا بحــث بســيار اســت. مــثالًزبان

، نام چند تن از خــدايان ايشــان كــه بــه زيرا ؛ايي زبان مي داننديبعضي از محققين اقوام كاسي را آر
ثار دست ساز آنها با آثار دست ساز بعضــي اقــوام آريــايي جاي مانده از خدايان آريايي است و يا آ

 ،داليل كافي و قوي براي اثبات ايــن موضــوع كــه لرهــاي ايرانــي زبــان هازبان شباهت دارد. اما اين
شــكل  بازماندگان قوم كاسي باشند نيست. در مورد ساير اقوام مثل لولوبيها نيز وضــعيت بــه همــين

كنــد كــه ثابــت كنــد  اگر محال نباشد بعيد است كسي بتواند داليل بدون شكي را پيدا است. تقريباً
، لولوبيها و كاسيان باشند. البته اين لر بازماندگان بال فصل اقوام باستاني مانند كوتيان اقوام كرد و يا 

به دليل  .مروزي صادق استدر مورد همه اقوام ا فقط مربوط به اقوام كرد زبان نمي شود و موضوع
اقوام باستاني نمي توان به صراحت ارتباط آنها را كمبود مدارك در مورد زبان و نژاد و فرهنگ اكثر 

كن بر اقوام بعدي سا همه اقوام باستانيبا اقوام امروزي ثابت كرد. اگر چه به هر حال نژاد و فرهنگ 
  . آن سرزمينها تأثير گذاشته است

را پيــدا  اطالعــات كمــي مي توان در مورد كاسيان ساكن در غرب ايران يار كهندر ميان طوايف بس
ثــل شــهر اثر نام آنها يعني كاسي يا كاسپي يا كاشي هنوز در جاهاي مختلف ايران باقي است م كرد.

اين مدارك نشان مي دهد گستردگي كاســيان در منــاطق مختلــف ايــران  .كاشان يا قزوين (كاسپين)
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ان بالفصــل گلرها را بازماند فقط نمي توان آنچنانكه بعضي از محققين مي گويند بوده است و لزوماً
براي تطبيق بين اقوام باســتاني ســاكن غــرب ايــران بــا اقــوام كنــوني برخــي افــراد كاسيان دانست. 

متعلــق  سرديسي از محققين با شباهت دادن يك بعض مثالً ازاستدالل هاي عجيبي استفاده مي كنند
ي با افراد امروزي منطقه كردستان مي خواهند قرابت بين كوتيان پنج هزار سال پيش و به دوران كوت

ارزش علمــي و تحقيقــي  كردان امروزي را نتيجه گيري نمايند كه بي هيچ بحثــي ايــن روش اصــالً
ندارد. همچنين شباهت موجود بين واژه كوتي و كرد دليل كافي بر وجود رابطه بــين كــرد و كــوتي 

  شواهد تاريخي بيشتر خالف اين موضوع را نشان مي دهد . اتفاقاًنمي باشد و 

  كاردوخيان
قوم ديگري كه نام آن به واژه كرد شباهت دارد و در يك متن تاريخي از آن نام برده شده است قوم 

ون مــي باشــد. نــام ايــن قــوم توســط يــك ســردار يونــاني بــه نــام كزنفــ» كــاردوخي«يا » كاردوخ«
)Xenephonآناباسيس (وسوم به ) در كتاب مAnabasis(  آورده شده است كه به معنــاي لشــكر

ولي به بازگشت ده هزار نفر معروف است . داستان ايــن كتــاب مربــوط بــه واقعــه  مي باشد،كشي 
. در ايــن كوچك مــي باشــدوروش كپادشاه هخامنشي و برادرش موسوم به جنگ ميان اردشير دوم 

پاهيان مــزدور يونــاني از س، كوروش ك منتهي شدجنگ كه به شكست و كشته شدن كوروش كوچ
 ند.بازگشــت پاه يونــاني بــه يونــان، ده هزار ســپس از شكست خوردن كوروش كوچكاستفاده كرد. 
قشون يعنــي كزنفــون  يكي از افسران ايندر كتاب آناباسيس توسط  بازگشتهاي اين داستان ماجرا

 هــاي جغرافيــايي در ذكــر اســامي مكــانتــاريخي و غلطپر از اشــتباهات ذكر شده است. اين كتاب 
وهستاني تــوروس در تركيــه امــروزي كنزديك منطقه  هاست. ولي به هر حال در محلي كه احتماالً

پيش رويشان ســؤال از آنها راجع به منطقه كوهستاني  ر وپاه چند نفر ارمني را اسي. اين سبوده است
  . مي نمايند

يوناني  »فكا«مي نامند . با توجه به معادل بودن  »ردوككا « اپيش رو راسراي ارمني ساكنان منطقه 
بــوده  »خــاردوخ«يا شايد  »كاردوخ«واژه اي كه اسراي ارمني گفته بودند بايد  ارمني احتماالً  »خ«با 

، آنهــا را مردمــي باشد. توصيفي كه كزنفون از كاردوخ يا كاردوك ها و سرزمين آنها ارائه مي دهــد
بطوريكه در طول مدت عبور ده هزار يونــاني از ابل توجه ذكر مي نمايد. كوه نشين و فاقد تمدني ق
تراز مي نمايند و فقط به تير اندازي و حيوناني ها ا با آنها از جنگ رويارويداخل منطقه كاردوخ ها 

فاقد ســواره نظــام بــوده  ها از راه دور اكتفا مي كنند. بر اساس نوشته كزنفون كاردوخ افكندنسنگ 
  حه آنها فقط تير و كمان و فالخن بوده است. اند و اسل

پياده هفت پاه يونان در حال جنگ اين فاصله را ت سرزمين كاردوخ ها به اندازه اي بوده كه سعسو
روزه طي مي نمايد و در اين سرزمين هيچ شهر بزرگ و قابل توجهي وجود نداشته اســت. بــديهي 
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سيع منطقه كرد نشين انطبــاق نــدارد و ياي واست كه چنين سرزمين كوچكي به هيچ وجه به جغراف
   درست مانند كوتيان نمي توان كاردوخيها را نياكان بالفصل كردان امروزي دانست.

يــا  (كــردو) ،تاريخي كهن سخن بــه ميــان آمــده اســتمورد ديگري كه از نامي شبيه كرد در منابع 
در ســال  »ديااكو«بايل ماد به نام بر اساس منابع آشوري يكي از شاهان منطقه اي ق. (قردو) مي باشد

قبل از ميالد توسط آشوريان اسير شد و به محلي به نام بيت قردو يا بيــت كــردو در جنــوب  715
درياچه وان تبعيد شد . بسيار واضح است كه اين تشابه بين يك محل كوچك دور افتاده در جنوب 

  گ باشد. درياچه وان به هيچ وجه نمي تواند نشانه اي از كردستان بزر
براي آنكه متوجه شويم اين تشابه اسمي بين مكانهاي گمنام كوچك در منابع بسيار كهن تاريخي با 
كردستان امروزي و تشابه نامي اقوام كوچكي مثل كاردوخ با كرد نمي تواند دليلي باشــد كــه ريشــه 

ر منطقــه كافيســت بــه تركيــب جمعيتــي كردهــا د جســتجو كنــيم،در اين نامهــا  را كرد و كردستان
  خاورميانه در حال حاضر و در روزگار باستان توجه نماييم.

مي باشد كــه جمعيت مردم كرد زبان در حال حاضر در منطقه خاورميانه در حدود چهل ميليون نفر 
هم اندازه جمعيت مردم فارس زبان و ترك زبان و از جمعيت اقوامي مثل يهوديان و ارمنيــان  تقريباً

 نســبت رابطــه معلوم مي شود، بنابراين با يك محاسبه سر انگشتيبيشتر است.  و يونانيان به مراتب
. بــه زبــان ســاده تــر بايستي همين مقــدار بــوده باشــد نيز مي جمعيت اين مردمان در روزگار قديم

جمعيت نياكان مردمان كرد زبان در روزگار كهن بايد از جمعيت نياكان خيلي از اقوام ديگر بيشــتر 
پرجمعيت تــرين اقــوام خاورميانــه اصل كردان در روزگار كهن مي بايست يكي از  بوده باشد و در

  بوده باشند. 
مشخص و با ذكر با توجه به اينكه از اقوام كم جمعيت تري مثل يهوديان و ارمنيان به صورت كامالً

ا همين ، مي بايستي از كردها هم بنامهاي دقيق در بسياري از منابع تاريخي قديم نام برده شده است
ين كتــاب آناباســيس مــبسيار روشنتر از اين اقوام ياد مي شده اســت. در هصراحت و دقت و بلكه 

پس از عبور از سرزمين كاردوخ هــا ، بيان مي شود كه يونانيان مربوط به كزنفون كه بدان اشاره شد
و تعداد قابــل پاه ارمني با شكلي منظم و داراي سواره نظام وارد سرزمين ارمنستان مي شوند و از س

شناخته شده بوده اند.در حاليكه يونانيان هرگــز نــامي  توجه ياد مي شود و ارمنيان نزد كزنفون كامالً
از كاردوخ ها نشنيده بودند و آنها نام كاردوخ را از چند اسير ارمني مــي شــنوند وخــود ايشــان بــا 

اريخي ديگــري ذكــر نشــده كاردوخ ها آشنايي نداشتند و جالب اينكه اسم كاردوخ در هيچ منبع تــ
قــوام ديگــري بــوده باشــد و است. چنانكه بعضي از مورخين بيان كرده اند كه شايد كــاردوخ نــام ا

به طور صريح بر عدم رابطه بين كردو و واژه كاردوخ يا كاردوك تأكيــد كــرده » نولدكه«كساني مثل 
  اند. 



 10

يان نيز ناميده انــد كــه خن را كادوچون اردشير دوم با كادوسيان جنگ نمود و منبع تاريخي كادوسيا
به كاردوخيان بسيار شبيه مي باشد. ما در اينجا بر سر آن نيستيم كه مشخص كنيم كاردوخ نــام چــه 

، گمنــام و كــوه نشــين ،كم جمعيتقوم ديگري بوده است . اما آنچه مسلم است چنين قوم كوچك 
گروه هــاي جمعيتــي بــزرگ در خــاور نمي توانسته اند نياكان قوم كرد باشند كه در حال حاضر از 

  ميانه به شمار مي آيند. 
شــرح در آن ، كتيبــه بيســتون اســت كــه باستاني بع مهم و دست اول در بررسي نام اقوامايكي از من

ولي در اين كتيبه هيچ نامي از قومي به نــام كــاردوخ يــا  فتوحات داريوش بزرگ آورده شده است.
  ت. منطقه اي به اين نام آورده نشده اس

منطقه ديگري كه نامي شبيه به كردستان دارد منطقه اي به نام كردوئن است كه نام آن را يك اســير  
، پوردوم ساساني با روميــانيانوس مارسلينوس آورده كه در شرح جنگ آميدا بين شامرومي به نام آ

يار بكر امروز كــه از منطقه كردوئن را از واليات ارمنستان مي نامد. با توجه به اينكه آميدا =آمد = د
يانوس مارســلينوس بــه كردنشــين بــودن آميــدا اشــاره م، آاست امروزي تركيه نشينمراكز مهم كرد

بعيد است اين كردوئن كوچك ربطي با كردستان بزرگ امروزي داشته باشــد .  ديگري نكرده است.
   بنابراين از شباهت كردوئن و كرد به چيز مهمي نمي رسيم.

، »هاي هور«، »مانايي ها«مثل  ز اقوام ديگري كه در غرب ايران سكونت داشته اندا در منابع تاريخي
تحليل در زبان و جغرافياي محل سكونت آنها نمي توان نام برده شده كه با  »ميتاني ها«و  »هيتي ها«

  هيچ كدام از آنها را با كرد و كردستان تطبيق داد.
 ي، نژاد و فرهنگ اقــوام كهنــايران و از جمله كردستان مه نقاطدر هگفته شد  البته همانطور كه قبالً

پارسها در ايران زندگي مي كرده اند بر نژاد و فرهنگ مردمان امــروزي پيش از حكومت مادها و كه 
، نياكان و اسالف اقــوام اقوام را به طور مشخصاين يكي از  اما اگر بخواهيم تأثير گذار بوده است.

نتيجه گيري اشتباهي خواهد بود و تقريباً هيچ مدرك معتبري  حتماً امروزي مثل كردها معرفي كنيم
   بدون واسطه كردان مي باشند.شينيان پينيست كه ثابت كند يكي از آن اقوام كهن اسالف و 

  جستجوي نام كرد و كردستان در دوران مادها و هخامنشيان
و هخامنشيان يعنــي حــدود پس از جستجو در روزگاران بسيار كهن به زمان حكومت مادها اكنون 
پيش از ميالد مسيح مي رسيم. در اين زمانها تعــداد منــابع تــاريخي چــه بــه سال  2700تا  2300

صورت سنگ نوشته ها و چه به صورت كتابهاي تاريخي به مراتب بيشتر از دوران اقوام كهني است 
ه كرد دقيقتر و مبتني بر كه در مورد آنها صحبت كرديم. بنابراين بررسي و جستجوي ما در مورد واژ

  خواهد بود.  يمنابع معتبرتر
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كــه در برخــي از كتابهــا و رســانه هــاي  را در شروع اين بررسي يك ديدگاه در مورد منشاء كردها
دوران  تــاريخي ، ضــمن بررســي منــابعو در ادامــه كردي مطرح مي شود بيان مي كنيمغيركردي و 

  بررسي مي شود. مادها و هخامنشيان اعتبار اين ديدگاه نيز 
: با توجه به اينكه بخش عمده اي از جغرافياي مناطق كرد نشــين امــروزي بــا بر اساس اين ديدگاه 

، برخي محققين چنين نتيجه گيري مــي كننــد كــه كليــه بخشي از جغرافياي ماد باستان منطبق است
بالفصــل مادهــا  كردها يعني كساني كه به زبانهاي موسوم به كردي صحبت مي كنند از بازمانــدگان

هستند و كليه فارسها يعني كساني كه در ايران امروزي بــه زبــان فارســي دري صــحبت مــي كننــد 
بررسي منابع دوران مادها و هخامنشيان اين ديدگاه نيز شفاف با پارسها هستند. در  ادامه بازماندگان 

  مي شود. مشخص آن تر شده و درستي يا نادرستي
پادشاهان آشور و بابــل و هــم در تــورات و هــم در كتابهــاي ر سالنامه هم در كتيبه بيستون و هم د

دســت اول و مربــوط بــه همــان  تــاريخي مورخين يوناني و ساير مورخين كهن كه همگي از منابع
  پارس سخن به ميان آمده است. با نامهاي ماد و  ياز قوم و يا اقوامدوران كهن مي باشند 

پادشــاه آشــور نوشته هاي شلمنصر ســوم  ،دو قوم نام مي برند ترين منابع تاريخي كه از اين قديمي
پــس از عبــور از  منــاطق سال قبل از ميالد به مناطق مــاد حملــه كــرده و  835است كه در حدود 

  ) مي رسد.Amadai(پارسوآ و نمرو به كشور آماداي 
وام كــوتي و اني كــه از اقــپيش از ميالد يعني قديمي ترين زمــ 2300در فاصله زماني بين سالهاي 

قبل از ميالد كه در نوشته هاي شلمنصــر  835پيدا شده است تا سال رغرب ايران مداركي لولوبي د
، نمايشگاهي از اقوام مختلف در غرب و مركز ايران پادشاه آشور از اقوامي به نام ماد ياد شده است

ي تاريخي به چشــم ه هاي مختلف در نوشته هاهاي طايف اشته است و انبوهي از نامكنوني وجود د
  مي خورد.

مجموعه اي از طوايف مختلــف بودنــد كــه در زمانهــاي مختلــف و از جاهــاي  ،در واقع اين اقوام
نامعلوم به غرب و مركز ايران آمده بودند. بعضي از آنها همچنان بصورت شبان و كوچ رو زنــدگي 

  مي كردند و برخي ديگر به زندگي روستايي و كشاورزي روي آورده بودند.
و حتي در بعضي  است اندك و ناچيز ،در مورد نژادها و زبانهاي اين اقوام مدارك و شواهد تاريخي

از موارد مداركي وجود ندارد. به عنوان مثال از زبان قوم كوتي كه از بزرگترين اين اقوام بوده اند و 
كرده انــد فقــط سالهاي متمادي در غرب ايران و آذربايجان كنوني و حتي در بين النهرين حكومت 

در مورد ساير اقوام در دست نيست.  نهايگري از زبان آپادشاه موجود است و هيچ لغت دنام بيست 
 ان،لذا در مورد نژاد و خاستگاه اين اقوام و ريشه زبــاني آنــوچكتر وضعيت از اين هم بدتر است. ك

  به سختي مي توان نظري ارائه نمود.
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بعضي از مــورخين  پراكنده است.در بين محققين بسيار زياد و بحث در مورد نژاد و زبان اين اقوام 
بدون داشتن هيچ مدركي  ،ي بوده اندمقو و يو محققين از كشورهاي مختلف كه داراي تعصبات مّل

تاريخي با چنين مدارك  پرداخته اند.افسانه سرايي  به غير علمي و در برخي موارد هاي به قضاوت
اد و خاستگاه و زبان اين اقوام كهن به جاي آنكه راهگشا شود مــي ناچيز هر گونه بحث در مورد نژ

البته نژاد و زبان اين اقوام بسيار كهن در طي ساليان دراز زندگي در كنــار  تواند ما را به بيراهه ببرد.
آنچــه در  ، كه فرهنــگ ايرانــي ناميــده مــي شــود.مشترك شده  هم تبديل به يك نژاد و زبان تقريباً

امروزي مؤثر است فرهنگ و زبان بوجود آمده مشترك امروزي آنهاست. لذا بحــث  فرهنگ ملتهاي
پيرامون نژاد و زبان اين اقوام كهن ضرورتي ندارد و بنابراين ما به اين جزئيات گيج كننده نخــواهيم 

  پرداخت.
ست تا زمان تأسيس حكومت پادشاهان آشور ذكر شده انوشته هاي  ركه نام قوم ماد د 835از سال 
كوتاهي بــه  نگاه كهماست  اختيارپس از آن حكومت هخامنشيان منابع تاريخي بيشتري در مادها و 

  اين منابع مي اندازيم.
و در » مــادا«ناميده اند. در كتيبه بيستون نيز به آن  »ماداي«و يهوديان » آماداي«واژه ماد را آشوريان  

زبانهاي ايراني به اين واژه شبيه و يا نزديك  ناميده شده است. تنها واژه اي كه در» مات«پارت زبان 
به معني ميانه و وسط مي باشد و لذا بعضي از محققين بــا اســتفاده از ايــن تشــابه » مديا«باشد واژه 

مــي رســد ايــن نيانه ايران دانسته اند كه بــه نظــر مسكونت آنها در به دليل  وجه تسميه قوم ماد را 
واژه ديگــري نزديــك بــه مــاد واژه آمــاردوي  ه باشــد.پايــه و اســاس محكمــي داشــتنتيجه گيــري 

)Amardoi.ممكن است دشمنان مادهــا  اگر ريشه واژه ماد اين كلمه باشد، ) به معني راهزن است
 خوانده باشند.را به اين نام  شانرا به آنها داده باشند. اما بسيار بعيد است كه خود مادها خود ناماين 

اسبتري از واژه ماد را تعريف مي كند متني تاريخي بــا نــام تــاريخ كه معناي من ديگري منبع تاريخي
دشــاهي آشــور بــه دســت اپپايتخــت در شرح سقوط شــهر نينــوا  . اين متن تاريخيمي باشد »دِگ«
يعنــي  مــاد پادشــاه ش از ميالد ميباشد. در اين متن تاريخييپ 612ال سدر  دشاه ماداپ "شترهَخهوَ"
واژه اومــان مانــدا در زبانهــاي ايرانــي داراي  .12ه مي شوددينام» اندااومان م«پادشاه  ، "هووخشتره"

هاي  نام را با خودچون ما ميدانيم كه طايفه هاي آريايي  .مي باشد "انسانهاي نيك"معني نزديك به 
برگرفتــه از "ماد"بنا براين احتمال اين كه واژه نيك وافتخارآميزي مثل آريا= نجيب  مي ناميده اند، 

به ايــن نكتــه  "كونيگ"و  "وينكلر"مثل  محققين البته بعضي باشد بسيار است. "مان ماندااو"واژه  
توجه نكرده اند كه اومان ماندا همان ماد مي باشد و آنان را مردمي ديگر فرض كرده اند. اما با دقت 

مي باشــد  منظور از اومان ماندا همان ماددر مي يابيم كه به احتمال بسيار قوي  "دِگ"در متن تاريخ 

                                                
 401ھ اقرار علیف صزتاریخ گد توسط ای.ام دیاکونوف برگرفتھ ازکتاب "پادشاھی ماد" نوشت ا ترجمھ بخشھایی 12
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 اقرار علي"و يا به عبارت ديگر واژه ماد تغيير شكل يافته اومان ماندا مي باشد. بعضي محققين مثل 
 هــاي لغــت از ايــن واژه بر اين نظرند كه چون واژه ماد معناي دقيقي در زبانهاي ايراني ندارد "فاُ

همانطور كه اين نام  است. زيرا  پيش از اقوام آريايي بوده است كه البته اين مسأله بسيار بعيدبوميان 
، چنانچه سال قبل از ميالد ذكر شده  830اولين بار در منابع آشوري و ساير منابع تاريخي از حدود 

  نيز ذكر مي شد.  كهن تر ، مي بايست در منابعيان مي بوديتر از آريا اين نام لقب اقوام بومي قديمي
ر است قوم ماد را متشكل از شش قبيله زير معرفي پدر تاريخ مشهومورخ يوناني كه به  "دوتوهر"

  ."مغ ها"و  "بودي"، "آريازانتي"،"استروگات"، "بوسايي"، "پارتاكن"مي كند : 
و خاستگاه قومي  زبان مورد غير ايراني بودن رد ،اند بودهاغراض قومي  دارايبعضي از مورخين كه 

پايه است و غير علمي بودن آنهــا در سخت بي بودن آنها سخناني گفته اند كه  اورال آلتاييمادها و 
به وضوح خاستگاه قومي  "آريازانتي"نام بعضي از قبايل ماد مثل همان نگاه اول مشخص مي گردد. 

» زانتــو= قبيلــه» + «آريــو= آريــايي«متشكل از دو واژه  "آريازانتي"آنان را مشخص مي نمايد. واژه 
پادشاهان ماد كه در منابع تاريخي ذكر شده مچنين نام را مي دهد. ه "قبيله آريايي"است كه معناي 

» شترا = قدرتَخ«و » پيشوند=  رََف«به وضوح از واژه هاي ايراني  "خشترهوَوه"و  "شتيوررََف"مثل 
ساخته شده است . نامهاي ديگر اشخاص و بزرگان مادي كه در منابع تاريخي آمــده همگــي داراي 

ايي با ريشه هاي اورال آلتايي در بين اشخاص مــادي در منــابع ه ريشه ايراني مي باشد و هرگز نام
  نشده است.  پيداتاريخي 

هر كــس در قــديم مادهــا را :« دوت به طور صريح در بخش هفتم كتاب خود چنين مي نگارد وهر
  . 13». آرياييها مي ناميد

 -lugal» (مونــدولوگــل آنــه «كتيبه متعلــق بــه  پارس درشبيه به نام  اي واژهاما براي نخستين بار 

Anne- Mundu آمده كه به ســرزميني در پيش از ميالد سال  2500) فرمانرواي سومر در حدود
  ناميده شده است.» رشيَپ«شرق اطالق مي شده و آن 

پادشــاه سخن به ميان آمده همان نوشته هاي شلمنصر سوم پارس در متن تاريخي ديگري كه از نام 
كه در حمله به شرق (سرزمين كنوني ايران) از ســرزمين  ي باشدم سال قبل از ميالد 835در  آشور

پارسوآ بايستي جايي در غرب ايران بــوده سرزمين عبور كرده و به ماد رسيده است. بنابراين پارسوآ 
ود يكي از معماهــاي تــاريخ باســتان مــي و فارس كنوني، كه اين مطلب خ باشد نه در جنوب ايران

 از يبســيار ، درأله صحبت خواهيم كرد. بعد از اين دو منبع تاريخيباشد و جلوتر راجع به اين مس
براي ناميدن اقوام ايراني زبان در جنوب ايــران و همچنــين منطقــه پارس نام  منابع تاريخي ديگر، از

  نوني استفاده شده است. كاي در جنوب ايران يعني فارس 
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نوشــته  قبل از مــيالد 520تا  480 پادشاه هخامنشي در كتيبه هاي خود كه در حدودداريوش كبير 
خــود را از  ، صــراحتاًشده است و يكي از مهمترين مدارك و منابع دست اول تاريخ باســتان اســت

به عنوان  مزدا پس از ستايش اهورادر كتيبه نقش رستم  پارسي و از تبار آريايي خوانده است.طايفه 
. 14نــدكاز تبار آريايي معرفــي مــي ي پارسي و آرياي پسر يكپارسي خداي بزرگ، داريوش خود را 

قبــل از آنكــه بــه  روشن خواهد شــد. در صفحات آينده، اهميت اين واژگان در اين سند بسيار مهم
  پردازيم در اينجا به يك نكته بسيار مهم اشاره مي كنيم:پارس ببررسي معناي واژه 

نــام » پارت«د از قومي به نام ه در آن داريوش ملتها و توابع خود را معرفي مي كنكدر كتيبه بيستون 
هــا در منــابع تــاريخي بيشــتري  پارتاز  مي برد كه در شمال شرق ايران سكونت داشتند. البته بعداً

، سلوكيان يعني جانشينان اسكندر را از ايران بيرون پارتسخن به ميان آمده است. به ويژه آنكه قوم 
 . پديد آوردنــدرا در ايران  شاهنشاهي اشكاني ، شاهنشاهي بزرگي به نامپنج قرن و به مدت  نمودند

مــي اشــاره  وجود دارد،كه در اينجا بــه آن نكته مهمي پارسپارت و ارتباط بين واژه  در نكته مهمي
  نماييم. 

باشند. »  وَثرَپ«معني و تغيير شكل يافته واژهبه يك » پارس«و »پارت«به نظر مي رسد كه هر دو واژه 
در بســياري از واژه هــا در لهجــه هــاي  ) θ=.( ثتغيير شكل صداي اين سخن در بررسي  شاهد

  . ) مشخص مي شودباستان پارسيلهجه جنوبي ايران (لهجه  ورتي) اپشرقي و شمالي ايران (لهجه 
پارسي از آن زبــان پارتي باستان و در زمانهاي قديمي تر از زمان داريوش در زباني كه هر دو لهجه 

انگليسي وجود داشته است . در حاليكــه همــين  thشبيه به » ث« θق شده اند صامتي با صدايمشت
لهجه جنــوبي (پارســي  و در »ت«پارتي تبديل به صامت در لهجه هاي شمالي و شمال شرقي يعني 

  .شده است مثالهاي از اين تغيير در واژه هاي زير آوردهشده است.  »س«باستان) تبديل به 

  پارتي  باستانپارسي   اوستايي

)(بغ مهر = ميثراَ ramiθ   ميسا)(misa  ميترا)(mitra   

riassx(=شهرياريثرياََشَخ θ
ν

asasx( خشاسا  )
ν

atrasx( تراَشَخ  )
ν

(  

)(هره= چچيثراَ raic θ
ν

)(چيسا     isac
ν

)(چيترا     itrac
ν15  

  
) در لهجــه  θ=( ث .واژه ها صامت سايشي اينهمانگونه كه در مثالهاي باال مشاهده مي شود در 

)  s س= يري (فصــامت صــ) و در لهجه هاي جنوبي بــه  t = ت ( انسداديهاي جنوبي به صامت 
  تبديل شده است. 
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 ) «aaparَثوپَر« واژهبنابراين  νθ( »پارس« ) در لهجه هاي جنوبي تبديل بهpars و در لهجه هاي (
  ) شده است. part( »پارت« شمالي تبديل به

هَلــو نخســتين بــار َپ است. واژه»  َثوَپر « ير شكل يافته همان واژهتغ»  هَلوَپ «همانطور كه گفتيم واژه 
و زبانهاي ايرانــي پس به متون توسط مورخين ارمني به اين شكل مورد استفاده واقع شده است و س

پشتو كه نام عمومي بعضي قبايل افغان مــي بعضي محققين بر اين باورند كه واژه  پيدا كرد.ميانه راه 
پشــتو همــه مشــتق از پهلو و ، پارت، پارسَثو مي باشد و كلمات پَر شكل يافته واژه باشد نيز تغيير

  َثو مي باشد. واژه پَر
 بعضــيپيشنهاد كرده اند. پارت پارس و و به تبع آن »  َثوپَر «وناگوني را براي واژه گمحققين معاني 

ر يا گوشه گفته اند چون ايــن قــوم در به معني كنا»  پهلو «با واژه »  هَلوَپ «با توجه به شباهت واژه 
  ثَو موسوم گشته اند.هَلو يا پَركنار ايران بوده اند به َپ

پــارس به معني آهــن ايــن معنــي را بــراي »  هوَرَسَپ «هندي  پارس با واژه برخي ديگر با قياس واژه
بــه معنــي  » واَ+  تَرَپ «رت پارت را تركيبي به صوواژه  بعضي از محققين پيشنهاد نموده اند. حتي

 «، معنــي درســتي بــراي واژه مي رسد هيچيك از اين قياسهاندور از آب معني كرده اند. اما به نظر 
  باشد. »  َثورَپ

كه اقوام آريايي اسامي افتخارآميزي براي خود انتخاب مي كــرده انــد و همــانطور كــه در  مي دانيم
پر افتخاري نداشته باشد براي خود ي كه معاني مورد واژه ماد متذكر شديم بعيد است كه آنان نامهاي

 لذا  به احتمال زياد  واژ پارس نيز مي بايست داراي معني پــر افتخــاري باشــد.  انتخاب كرده باشند.
توجه به اين نكته مهم است كه داريوش در كتيبه بيستون ضمن برشمردن نــه نفــر از خانــدانش بــه 

  ) ياد مي كند. آريايي طايفه و تبارش ( ،پادشاه با افتخار تمام از خاندانعنوان 
پيش از آنكه پارسيان دوت مورخ يوناني در كتاب خود نكته مهمي را بيان مي كند. او مي گويد وهر

پارسي را براي خود انتخاب مي پس نام مي ناميدند و س » ه ايرَتاَ «خود را  به اين نام خوانده شوند
چنانكــه گفتــيم داراي معنــي  معني راســتي وعــدالت اســت و واژه اي ايراني وبه»  اَرَتَ « .16كردند

  باشكوهي است. 
ه جنبه ديني هم داشــته انــد ايراني سه صفت ك طايفه  هاي سران وساير اشخاص در تركيب نامهاي

به طور گسترده اي به كار مي رفته و معرف ايراني بودن شخص يا طايفه اي كه ايــن صــفات را در 
، بــه معنــي راســتي و عــدالت» = اَرَتَآرتــا«، ايــن ســه واژه، بوده است. ندنام خود به كار مي برده ا

تركيــب ايــن ســه واژه  بوده انــد. نوربه معني شكوه و » نَرَف«پادشاهي و قدرت و به معني  »َخشَترا«
 = اردشير=نام چند تن از پادشاهان هخامنشي وساسانيآرتا َخَشترا « رفته اند. ردراسامي زيادي به كا
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پارســيان بنــابراين اگــر  نمونه هايي از اين دست هستند.»  = نام يكي از پادشاهان ماد َخشَتراهوَ « ،»
به معناي مردمــان راســت و درســتكار را رهــا كــرده  » ته ايرَاَ «دوت نام افتخارآميز وطبق گفته هر
    واژه، اين نام مي بايستي دست كم معناي بــا شــكوهي در حــد زيده باشندگپارس را برباشند و نام 

ي كه در اين ارتباط مي توان زد اين اســت كــه چــون طايفــه حدس محكم. داشته باشد » ته ايرَاَ «
و  انپيش از آنهــا مثــل آشــوريبوده اند و اقوام  غرب آسياهاي ايراني اولين طايفه هاي سواركار در 

 كاري باشــد.ارتبــاط بــا ســوارمعنــاي واژه پــارس مــي بايســت در  ،دبا اسب آشنايي نداشتن انبابلي
. چنانكه حتي در قرون پرافتخاري بوده استسواركاري چه در آن زمان و چه در زمانهاي بعد لقب 

بــه » پارســه«پرافتخار سواركار را يدك مي كشيدند. همچنين واژه پايي لقب وسطي شواليه هاي ارو
 ارسپــ آن دنبــالبــه  و َثــولــذا َپــرعناي اسب در بسياري از زبانهاي شرقي به كار مي رفته اســت. م

  .استمعني شبيه به سواركار داشته  احتماالً ،
ي بين اقــوام م، عدم تمايز قوپارس آنچه كه مهم مي باشدپارت و ، صرفنظر از معناي واژه هاي ماد 

القابي براي ناميدن دسته هــايي از طايفــه هــاي  و در واقع اين نام ها پارت بوده است، ماد و پارس
  زهرلحاظ باهم مشابه بوده اند.كه ا بوده است، ايراني

ـــل  ـــه : هـــردوت قباي ـــل اســـكان يافت ، ) Pasargadaiپاســـارگادي (پارســـي را شـــامل قباي
، دروســـــي ) Maspioiپي (، ماســـــ) Marapioi، مـــــارافي () Paneyaloyaiي(اليپانيـــــا

)Daraosiaioi () گرماني ،Garmanioi () و طوايف چادرنشين داييDaoi (،) مردوMardoi (
  ) معرفي مي كند. Sagartioi) و ساگارتي(Dropikoi(پيك ،درو

 حــدود داريــوش يعنــي رســيدن قدرتبه  پيش از ميالد مسيح تا زمان سال  900در زماني حدود 
ارسي مي نامد و شــش طايفــه پ ،ودوت آنان راي كه هرياهپيش از ميالد به غير از طايفه سال  500

اه مجموعه زيادي از طوايفي بوده اســت كــه نــام گفالت ايران سكونتاي كه مادي ناميده مي شوند 
نام برخي از آنان در منابع تــاريخي نيامــده  برخي از آنان در منابع تاريخي ذكر شده است و احتماالً

، ها» آمارد «، ها  » پوريت «، ها » گيل «، ها» خوز «، ها »ي لولوب «، ها » كوتي «طوايفي مانند . باشد
  و اقوام ديگر. » سكاها «، ها » آلباني «، ها » مانايي «، ها » ييتوراورا «، ها» ندرزََم «
 مثــل گــيالن (نام بعضي از اين اقوام بر اماكني كه در آن جا زندگي مي كرده اند باقي مانده است.  

 ، سكســتان يــا سيســتان () آماردها ، آمل () خوزها ، خوزستان () پوري هات طبرستان ( ، ) گيل ها
، ) كاســي هــا پين (، قزوين يا كاس) كادوسي ها ، طالش يا كادش () سكاها ا سكز (، سقز ي) سكاها

و ... . نــام  ) مغ ها يا ماگوها از طوايــف مــادي ، دشت مغان ()  پارسيگرماني از طوايف  رمان (ك
بعضي ديگر از اين طوايف به دليل كوچ نشين بودنشان روي ســرزميني بــاقي نمانــده اســت و نــام 

  ا گذشت زمان تغيير يافته و به ما نرسيده است.برخي ديگر ب
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 پارسي را آريايي و ايراني زبان دانسته اند.، فقط شش طايفه مادي و دوازده طايفه بعضي از محققين
پارس كه در موردشان صحبت كرديم و به نظر مي رسد نامهاي ماد و  ، اين نظر خطاستدر حاليكه

يــا ني از طايفه هاي آريايي براي خود انتخاب كرده بودنــد. لقب هايي بوده كه اتحاديه يا كنفدراسيو
بسياري از طايفه هاي ايراني و آريايي در نقاط  با اين نامها خوانده مي شده اند.اينكه توسط ديگران 

مختلف ايران بزرگ فرهنگي وجود داشته اند كه در داخل اين اتحاديــه يــا كنفدراســيون هــا يعنــي 
بودن آنها شكي وجــود نــدارد. زبــان دوران  نولي در ايراني زبانبوده اند. پارس ها اتحاديه مادها و 

) بي شــك از  كادوسي ها الشيان (ت) و  پوري هات ، طبرستانيان () گيل ها ميانه و امروزه گيالنيان (
اين اقوام نيز از جمله اقوام آريايي بوده اند ولي به دليل شركت نداشتن در  ،زبانهاي ايراني است. لذا

كه ايرانــي  يبه اين دو نام خوانده نمي شدند. اين مطلب در مورد ساير اقوامپارسها اتحاديه مادها و 
پارسيان و مادها اقوام آريايي ديگــري غير از  اصوالً صادق است.زبان بودن آنها ثابت شده است نيز 

رقابــت هــاي سياســي  مين امنيتــي و يــاكه به دليل نياز نداشتن به تأ نيز در ايران سكونت داشته اند
ضــمن آنكــه  ز ايراني زبان بوده انــد.س نشده بودند ولي اين طايفه ها نيعضو اتحاديه هاي ماد وپار

، ايراني زبــان شــده بودنــد و در اقوام غير ايراني زبان موجود در منطقه نيز تا سده هاي اول ميالدي
  ينيم.ايران نمي بگستره  يراني در پررنگي از فرهنگ يا زبان غير ا، اثر مدارك موجود از اين دوران

يكي از داليل اينكه نام هاي ماد و پارس فقط لقب هايي براي ناميدن دسته بندي هاي طايفــه هــاي 
 پارسو  عضو اتحاديه هاي  ماد دوت براي طايفه هايونامهايي كه هرايراني بوده اند اين است كه، 

ده است در پارس ها بوبينيم طايفه اي كه از ذكر مي كند قطعي نيست و گاهي در منابع تاريخي مي 
، اشاره اي به هيچ نژاد خاصي پارس و ماد. اين موضوع نشان مي دهد كه جمله مادها ذكر مي شود

و گهگــاه  هايي از طايفه هاي ايرانــي زبــان بــوده انــدندارد و تنها نامهاي اتحاديه ها و كنفدراسيون 
طايفه هاي ديگري به اين اتحاديه  يا خارج مي شدند وطايفه هاي عضو اين اتحاديه از عضويت آن 

پارســي ذكــر كه نام آن هم در گروه طايفه هاي  »ساگارتي«ها وارد مي شدند. به عنوان نمونه طايفه 
دوت طايفه ساگارتي يكي از طايفه وتقسيم بندي هر ساطايفه هاي مادي. بر اس روهگوهم در  شده

هنگاميكــه شورشــهاي  34و  33كتيبــه بيســتون در بنــدهاي اما داريوش در  پارسي مي باشد.هاي 
ياد مي كنــد و در  » خمچيتران َت «از يك فرمانده شورشي به نام دشاهيش را شرح مي دهد اپابتداي 

پادشاه معــروف مــاد معرفــي كــرده شرح او مي گويد كه چيتران تخم خود را از دودمان هوخشتره 
گارتيا « ت كــه مــن درچيتران تخم به مردم خــود چنــين گفــ « است. اه هســتم ازدودمــان شــ»  اَســَ

اربيل ) اعدام كــرده و مــي گويــد ايــن  و درادامه داريوش مي گويد كه اورا در آربل ( » .شترهَخهوَ
  است آنچه بوسيله من در ماد كرده شد.
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 پارسو اين موضوع نشان مي دهد كه قطعي نبوده پارس يا ماد  ساگارتي به اين وابستگي طايفهبنابر
كــه در زمــاني حــدود ل، طايفه خالص و متفاوت با ديگــري نبــوده اســت بيا ماد هر كدام به تنهايي

آريايي كه داراي نژاد و زبان مشترك يا بسيار شــبيه بــه هــم پيش طايفه هاي سال  2800تا  2500
ا بر اين دسته بنــدي هــ و بنا بر مقتضيات سياسي در دسته بندي هايي شركت مي كرده اند ،بوده اند

زبــاني يــا  ،از نظــر نــژادي . امايا ماد مي نهاده اند)  پارتَثو = پَر (پارس نامهاي افتخار آميزي مثل 
البته بعضي ديگــر از طايفــه  .پارس يا ماد تفاوت زيادي با هم نداشته اندطايفه هاي عضو  فرهنگي 

ه بــه دليــل جغرافيــاي ) ك تالشيان ) و كادوسي ها ( طبري ها پوري ها (، تهاي آريايي مثل گيل ها
محل زندگيشان كمتر مورد تهديد دشمنان قرار مي گرفتند در هيچ كدام از اين اتحاديه هــا شــركت 

 .نداشته اند

پارس تفاوت هاي اندكي بــا هــم داشــته پارت و ماد و ا زبان و لهجه همه طوايف آريايي از سغد ت 
شاهد تاريخي بر . بان هم را مي فهميدندهمه ز . اين تفاوت به حدي جزيي بوده است كه تقريباًاند 

، جمعيــت ماديــان «الدي است كــه مــي گويــد : مياين موضوع گفتار استرابون جغرافيدان قرن اول 
در بعضي از اوقــات 17» و سغديان تا كوچكترينشان به يك زبان سخن مي گويند. پارسيان، باختريان

پارسي يــا مــادي نداشــته و ته بندي هاي وابستگي بين طايفه هاي آريايي به هيچ وجه ربطي به دس
بــه عنــوان  .ايشان بنا بر مصالح خود با هم متحد مي شده اند و بين هم تفاوتي قائل نمي شــده انــد

كــه  » رتيشوَرََفــ «از شورش فرد ديگري بــه نــام  32و  31در كتيبه بيستون در بند  نمونه داريوش
و  پادشــاهان مــاد بــوده اســتز همنام يكــي ديگــر از نام اين فرد نيكه اتفاقاً  مادي بوده نام مي برد

كتيبه داريــوش  35داريوش مي گويد كه اين فرد را در هگمتانه به دار كشيده است. در ادامه در بند 
پيروان فــرورتيش ) نيز نسبت به او نافرمان شدند و خود را  گرگان پارت و هيركاني (گويد كه  مي

تابع يك فرد از طايفه ماد شــده بودنــد و ايــن مــي رســاند كــه پارتي خوانده اند . يعني طايفه هاي 
، نژادي و زباني بــين خــود پارت و ماد طايفه هاي آريايي تفاوتهاي فرهنگي، پارسعليرغم نامهاي 

 اتفاقــاًقائل نمي شده اند و بنا بر مصالح سياسي با هم متحد مي شده اند يا جنــگ مــي كــرده انــد. 
اقوام در برخي مناطق بنا بر نيازهاي موقت « ر اين ارتباط دارد : فردريك انگلس هم جمله جالبي د
بعضي  درپارت ، ماد و پارسگستره جغرافياي طايفه هاي  .»  18 خويشاوند باهم متحد مي شده اند.

است به طوريكه چه در روزگار باستان و چه در زمانهاي بعدي  بوده موارد باهم مشترك و يا منطبق
پــارت يــا مــاد ناميــده شــده و يك منطقه خاص ممكن است هم دشوار است تفكيك اين مناطق از 

در حــوالي  ) پارســواپارسوماش =  از (پيش از ميالد به عنوان نمونه در كتيبه هاي سده نهم  باشد .
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در حوزه جغرافياي مــاد مــي باشــند . يــا  اآشكار هشده كه اين منطق ذكررميه و كردستان ودرياچه ا
بــه  » آســورحادون «يكي از پادشــاهان آشــور بــه نــامقبل از ميالد  674سال نمونه ديگر در حدود 

 سرزمين ماد يا به گفته آشوريان به سرزمينهاي مادهاي دور دست لشكر كشي كرد و تا كوه بيكينــي
،كوهســتان جنــوبي  = خــوار و گرمســار پدشــخوار فارســي ميانــه پاتشــوعارا () و ناحيه  دماوند (

به سرداران آشور متوسل شدند پيشوايان ماد در طي اين شورش سه تن از پيشروي كرد. ) مازندران
بوده است كــه نــام »  پارتوكي «فرمانرواي »  زان سان «و ديگري  » پارتاكي « پيشواي»  پيساوس . «

 يعني منطقه خــوار و گرمســار است در حاليكه اين دو ناحيه»  پارت «هر دو ناحيه بسيار شبيه واژه 
باســتان شــناس روس ايــن دو واژه  و مــورخ "ديــاكونوف "ذكر شده اند. به عقيده و مناطق مادزج

بوده است. يعني مناطقي كه بــه گــويش محلــي »  پارت «آشوري به معناي »  پارتواي «شكلهايي از 
همچنين مي بينــيم ناخته مي شده اند. ند توسط آشوريان تحت عنوان ماد شپارت خوانده مي شده ا

پارس خوانــده انــد در اوج پادشاهان منه و آرشام جد و نياي داريوش كه خود را كه كتيبه هاي آريا
  شده اند. پيدامركز ماد يعني همدان  و آستياگ درقدرت آنها در زمان هوخشتره 

دوت مي گويد كه مادها خود را از قديم آريايي مي ناميدنــد و داريــوش در وهمانگونه كه گفتيم هر
پارسها و مادهــا ود را آريايي معرفي مي كند و در واقع اين تبار مشترك خ كتيبه بيستون نيز صراحتاً

به جاي يكديگر به كــار  ماد را متناوباًپارس و كه يونانيان و حتي يهوديان واژه هاي  ه بودباعث شد
داريــوش مــادي در حاليكــه « پادشاهي مادي خوانده شده است: ، داريوش چنانكه در تورات ببرند.

   19» ود وفات يافت.شصت و دوساله ب
پارسها و مادهاست. چنانكــه رسها و مادها را نشان مي دهد نزديكي زبان اپ يگانگينكته ديگري كه 

د زبانشان بسيار به هم نزديك پارس و مااسترابون جغرافيدان يوناني قرن اول ميالدي مي نويسد كه 
، بلكــه ري بر ايراني بودن مادهاســتتأكيد ديگ نه تنهااين نكته  بوده و زبان يكديگر را مي فهميدند.

به همراه شواهد و قرائن ذكر شده در منابع تاريخي نشان دهنده اين نكته نيز مي باشد كه كــه اقــوام 
پارس و ماد ناميده مي شدند و ساير اقوام ايراني زبان كه عضو اين اتحاديه نبوده اند ايراني زبان كه 
ي زيادي با هم داشته اند. چنانكه تفاوت آنها چيزي بيشــتر نژاد فرهنگي و احتماالً، شباهتهاي زباني

  از يك دسته بندي سياسي نبوده است. 
 ؛ام ايراني زبان است به كار نرفتهترين منبع مستند اقو پارس و ماد در اوستا كه كهنچون واژه هاي 

يي در زمانيكــه اجتماعي بوده كه اقوام آريا نامي پارس و مادمي توان اين طور نتيجه گيري كرد كه 
اين موضوع با سخنان هــرودوت هــم ســازگار به غرب فالت ايران رسيده بودند بر خود نهاده اند. 

پــارس ناميــده پــيش از آنكــه پارســها و  است كه مي گويد مادها جلوتر خود را آريايي مي ناميدند
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كه به احتمال زيــاد در البته ذكر اين نكته در اينجا ضروري است مي ناميدند.  اَرََته ايشوند خود را 
ايران اقوام غير ايراني زبان هم زندگي مي كرده انــد. ايــن اقــوام هــم در محــدوده مادهــا و هــم در 

نيــز داراي فرهنــگ و زبــان ايرانــي ، آنها در كنار اقوام ايراني زبان و نهايتاً ،اند بودهپارسها محدوده 
  ني براي آنان غير ممكن شده است. غير ايرا ريكه امروز جداسازي و تشخيص هويتشده اند. بطو

انهــاي مبدون تغيير در ز پارس تقريباًواژه سرنوشت واژه هاي پارس وماد نيز درخور توجه است.  
ناميدن جغرافيا و مردمان و زبان بكار رفت و مي رود. اما واژه ماد بعدي هم در منابع تاريخي براي 

در آمد و در اوايل عصر خلفــاي اســالمي » ماي«به سرعت تغيير كرد. در دوره ساسانيان به صورت 
ماه «و توابع آن را  دينور . در تقسيم بندي مالياتي اعراب منطقهد گرفتبه خو» ماه«معرب آن شكل 

مي ناميدند كه اين مناطق فقط بخش كــوچكي از  »ماه البصره«و منطقه نهاوند و توابع آن را  »الكوفه
مي ، كرمانشان و آذربايجان ، كردستانهانسپا، ، همدانعجم ، عراقماد بزرگ بوده اند كه شامل ري

مــي باشــد نامهــاي ماهيدشــت كــه » ماد«كه تنها باقيمانده واژه » ماه«است. به هر حال از واژه  شده
و مهاباد كه شهري در كردستان است براي ما به يادگار مانده است منطقه اي نزديك كرمانشاه است 

گم شده است و همچنين امــروزه از اســم  و خود در طول تاريخ محوبه صورت اوليه » ماد«و واژه 
دوت ذكر كرده است نيز اثري در ميان نيست و اين نامهــا نيــز وپارس آنچنانكه هرطايفه هاي ماد و 

پيــدا پارس سرنوشتي به كلي متفــاوت از واژه مــاد پيدا كرده اند. اما خود واژه در گذر تاريخ تغيير 
، بعــدها داراي ســه به معني سواركار مشتق شده بــود َثو احتماالًابتدا از واژه پَركرد. اين واژه كه در 

معني شد. اگر در بررسي متون تاريخي به ظرافت تفاوت اين معاني توجه نكنيم دچار ابهام و حتــي 
و شــمال خلــيج پارس به ســرزمين جنــوب ايــران اشتباه در برداشت از تاريخ خواهيم شد. نخست 

، خوزستان و كهكيلويه امروزي مي شود. اين معادل استانهاي فارس كه تقريباًشده  فارس اطالق مي
اقوام ساكن در اين مناطق پارسي گفته مــي شــدند  و طبيعتاً زمين خاستگاه اصلي هخامنشيان بودسر

اما از همان دوران باستان به تــدريج كه نام اين طوايف را بر اساس گفته هاي هرودوت بيان كرديم. 
بعــد . است پارس از سوي مورخين به نام عمومي براي ناميدن همه اقوام ايراني زبان تبديل شدهنام 

كرده اند: استفاده مي پارس به دو معني ، مورخين عرب و ايراني از واژه پادشاهي ساسانياز سقوط 
 پــارس ونخست همان معناي اول و ناميدن منطقه اي در جنوب ايران و استان فارس و دوم كلمــه 

  عام براي ناميدن همه سرزمين ايران و همه اقوام ايراني زبان. يعنوانبا  فارس 
  مي نويسد: چهارم مورخ قرن صفهانيحمزه ا

پارس) است و در ميان اين كشورها قــرار دارد و شــش كشــور بــر آن همان فرس ( (ايران) آريان« 
  20 ». محيطند...
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   قوام ايراني زبان به كار رفته است.در اين سند فارس معادل ايران يعني سرزمين همه ا
  مي نويسد:» الفصل في الملل و االهواء و النحل « ، مورخ عرب در كتاب م حزدر سند ديگري ابن 

پارسيان از نظر وسعت ممالك و فزوني نيرو بر همه ملل برتــري داشــتندو خــود را برتــرين ذات « 
چون دولتشان بر ديگر را بندگان مي شمردند.  بشري مي دانستند و خود را آزادگان نام نهاده و اقوام

اين امر بر آنان گــران  ؛م جهان بود بر آنها مستولي گرديدپايه ترين قوافتاد و عرب كه نزد آنان دون 
شدني يافتند و بر آن شدند كه با راههاي مختلف بــه جنــگ و خود را در برابر مصيبت تحمل ناآمد 

، يسساستا المقنع، سنباد،از جمله رهبران آنان  .ا نصرت داد، ولي خداي تعالي حق راعراب برخيزند
و  المقنــعبابك خرمدين كــه از آذربايجــان بــود و يــا  در اين سند صراحتاً » بابك و ديگران بودند.

مشخص اســت كــه در اينجــا منظــور از  پارسي ناميده شدند و كامالًيس كه از خراسان بودند ساستا
  . 21ن فارس در جنوب ايرانپارسي ايراني مي باشد نه استا

سند ديگر نوشته ابوريحان بيروني در كتاب آثار الباقيه عن القرون الخاليــه مــي باشــد كــه در مــورد 
  زادگاه خودش يعني خوارزم مي نويسد:

، آنهــا شــاخه اي از يعنــي مــردم خــوارزم» من دوحه الفرس  غصناً، و ان كانوا و اما اهل خوارزم« 
مي پارسيان همان ايرانيان در اينجا نيز كامالً مشخص است منظور از  تند.پارسيان هسدرخت استوار 

 واضــح. وگرنه گ از ماوراءالنهر تا بين النهرينيعني همه مردمان سرزمين ايران فرهنگي بزر 22.باشد
  است كه خوارزم جزيي از استان فارس يعني استان جنوبي ايران نمي باشد.

در  ، زبان فارسي ناميده مي شده وآذربايجان يعني زبان آذري ي مردمحتي در متون قديم زبان قديم
  زبان دري ناميده مي شده است. زباني كه امروز فارسي ناميده مي شود مقابل،

  قطران تبريزي چنين مي سرايد:

  ، گاهي زند دريپارسي نوازدگه   ز گل          بلبل بسان مطرب بيدل فرا

ري عزبــان شــ، فارسي ناميده شده در حاليكه يعني زبان آذريدر اين شعر زبان خود قطران تبريزي 
  دري ناميده مي شود. ،كه سروده است يعني فارسي امروزي

زبــان مــردم  « :كــه مــي نويســدغرافيدان و مورخ قرن چهارم اســت ج حوقلسند ديگر نوشته ابن  
  23» فارسي است. ارمنيهآذربايجان و بيشتر 

  چهارم هجري قمري مي نويسد:جغرافيدان قرن  مقدسيابو عبداله  
  24» زبان فارسي آذربايجان به فارسي خراسان شبيه است.« 
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ابو اسحاق ابراهيم استخري كه او نيز جغرافيدان قرن چهارم هجري قمــري اســت نيــز زبــان مــردم 
  .25آذربايجان را فارسي مي خواند

اسب ناربرد آن چندان مپيدا شده كه كپارس يا فارس در دوران معاصر معناي سومي هم براي كلمه 
، كليه كساني است كه به زبان فارسي پارس يا فارس، منظور از واژه در اين معني .به نظر نمي رسد

در مــورد  دري صحبت مي كنند يا دست كم در كشور ايران به زبان فارسي دري صحبت مي كنند.
ر اينجــا بــه همــين مقــدار بيشتر صحبت خواهيم كرد. اما د در آينده ،زبانهاي ايراني و فارسي دري

بسنده مي كنيم كه زبان اجدادي اكثر كساني كه در كشور ايران به زبان فارســي دري صــحبت مــي 
زبانهاي ايراني ديگري غير از زبان فارسي دري بوده است. علي الخصوص در منطقه جنوب و  كنند

يــر از فارســي دري پارس زبــاني غزبان قوم  ؛پارس بودهجنوب غرب ايران كه مسكن قوم تاريخي 
و زبان دري زبانيست كه به شكلي معجزه آسا و معما گونه از حدود قرن دوم هجري به  است بوده

اكثر ساكنان كشور ايران كنوني اين  بعد در منطقه ايران فرهنگي و كشور ايران همه گير شد و تقريباً
  وده است.و زبان مادري ايشان نب زبان را فرا گرفتند

آثــار ادبــي بوجــود  ،و كم نظير و بلكه بي نظير ي به دليل كيفيت و كميت بسيار باالزبان فارسي در
آمده در آن به سرعت فراگير شد. به طوريكه يادگيري اين زبان در آن دوران براي همه اهل علــم و 

البتــه بــه  ورزيدند.مي ادب اهميت فراوان داشت و لذا اكثر افراد در يادگيري اين زبان جهدي وافر 
ها و لهجه هاي ايراني يــادگيري فارســي دري  يل قرابت و نزديكي زبان فارسي دري با اكثر زباندل

براي اكثر مردم ايراني زبان و طايفه هاي ايراني كاري سخت نبوده است و اين مســأله بــه گســترش 
  زبان فارسي دري در كشور ايران كمك فراواني كرد.

به زبان فارسي دري صحبت مــي كننــد تحــت ني كه با اين مقدمه روشن است كه ناميدن فقط كسا
دري موصوف به تنها زبان  چرا كه اوالًپارس در برابر ساير ايرانيان چندان وجهي ندارد. عنوان قوم 

فارسي نبوده بلكه حتي زبان آذري هم فارسي ناميده مي شده كه به عنوان نمونه شعر قطــران  تصف
، زباني بوده كه بعضي از طايفه هاي ايراني زبــان ارسي دريتبريزي را ذكر كرديم. دوم اينكه زبان ف

ياد گرفته و زبان مادري ايشان به اين زبان تغيير يافته و برخي ديگر از طايفه هاي ايراني ايــن زبــان 
را به صورت فراگير نياموخته اند و آموختن و نياموختن اين زبان تفاوت قوميتي براي اقوام ايرانــي 

م مــي آنان كه دري زبان شده اند و چه آنان كه نشده اند يا به زبان ديگري تكلــ چهايجاد نمي كند. 
  .تفاوت قومي در موردشان ايجاد نمي كند قائل شدن رايكنند دليلي ب
پارس و منطقه تاريخي پارس  يعني ناميدن قوم تاريخي پارس يا فارس در معني اول آنكاربرد واژه 

پارس آنچه مد نظر اســت و در كاربردهاي امروزي واژه دارد . فقط در بررسي تاريخ باستان كاربرد 
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. ه اقوام ايراني زبان مي باشدصحيح مي باشد كاربرد اين واژه در معناي دوم آن به معني ايران يا هم
» خلــيج ايــران«ناميدن خليج فارس و دفاع از آن در فرهنگ سياسي ايران با معناي  پايهبر اين 

 كــردن و كاربرد واژه فارس در معناي سوم آن به معني يك كاسه پيدا مي كنداست كه معني 

، ســابقه و ويند در مقابل ســاير اقــوام ايرانــيهمه كساني كه به زبان فارسي دري سخن مي گ

    .، ضمن آنكه لطفي هم ندارداستناد تاريخي معتبري ندارد 

  پايان مي بريم:ذكر چند نكته به  را با بخشاين 
و ايــن دو واژه نــام ماد تفاوت زباني و فرهنگي با هم نداشــته انــد  پارس و هاي آنكه قوم .1

 بوده است و حتي بعضي از اقــوام ايراني زبان اتحاديه هاي سياسي و نظامي بعضي از اقوام
بنابر شرايط زماني از يك اتحاديه به يك اتحاديه ديگر تغيير موضع مي داده اند  ايراني زبان

.  
پس از اسالم براي ناميدن كــل ســرزمين ايــران و يم و بويژه كلمه فارس از همان دوران قد .2

اقوام ايراني استفاده مي شده و لذا فارس ممكن است لقب عمومي براي ناميدن هر ايرانــي 
پرشــيا بــراي ناميــدن همــه پارس يــا استفاده از واژه فارس يا  از هر قومي بكار رفته باشد.
شــورهاي اواخــر رواج كامــل داشــت و ك پايي نيــز تــا همــينايرانيان از طرف محققين ارو

پرشيا براي ناميدن همه كشور ايران و همــه ايرانيــان اســتفاده مــي پارس يا پايي از واژه ارو
 . كردند

. غير از زبان دري گفته مي شــده اســتايراني ديگري به  هايزبان فارسي در گذشته به زبان .3
اين ناشي از اين موضــوع بــوده  البته در خيلي منابع زبان دري هم فارسي ناميده مي شده و

و از معناي اوليــه آن بــراي  بودههمه اقوام ايراني  ناميدن زبان كه فارسي نامي عمومي براي
 فاصله گرفته بوده است.ناميدن تنها يك قوم در جنوب ايران 

يران فرهنگي بيشتر صــحبت پيدايش و نحوه گسترش آن در ازبان دري كه در مورد منشاء  .4
ن مادري در اكثر نقاط ايران نبوده است و حتي در بسياري از منــاطق ايــران ، زباخواهد شد

 نبــوده واين گونه كه هم اكنون زبان مادريشان فارسي دري مي باشد در روزگار قديمي تر 
 پهلوي و يا لهجه هاي آن بوده است. زبانهاي ايراني ديگري مثل 

كه : هركس كه امروز به زبان فارســي دري  از همه اين مطالعات مي توان اين طور نتيجه گيري كرد
و طايفه  پارس در جنوب ايرانفارس به معناي اوليه آن يعني منسوب به قوم  صحبت مي كند لزوماً

مثــل زبانهــاي  ويلــپهكس كه به زبانهاي ايراني ميانه و يا لهجــه هــاي هخامنشيان نمي باشد و هر 
تفاوت بنيادي بــين اقــوام مــاد و  باشد واساساًكردي صحبت مي كند لزوماً منسوب به قوم ماد نمي 
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( البته اگر بتوان بازماندگان آنان را شناسايي پارس وجود نداشته كه اين تفاوت در مورد بازماندگان 
  ) به جا مانده باشد. كرد

چــون در  .منابع تاريخي جديــدتري جســتجو كنــيمپيدا كردن ريشه واژه كرد بايد در بنابراين براي 
نامي از سرزميني به نام كردســتان و  پيش از شاهنشاهي ساساني صراحتاًنابع تاريخي تا هيچيك از م

قومي به نام كرد نيامده است . لذا كليه محققين سعي كرده اند تــا واژگــان شــبيه بــه كــرد را ماننــد 
را با كردستان امروزي و كرد امروزي تطبيــق دهنــد  »بيت كردو«و  »كردوئن«و  »كاردوخ«و  »يتوك«
ه البته چون از زبان و فرهنگ و نژاد اين اقوام كهن هيچ سندي در دست نيست هرگونه ســعي در ك

اگر بنا باشد فقط . معتبر و قابل اطمينان تاريخي استتطبيق واژه كرد با اين اقوام كهن فاقد سنديت 
ايي است بــا پوستان آفريقكه زبان سياه» انفكردو«به تشابه اسمي توجه شود مي توان از تشابه واژه 

  . ه تطابق ها فاقد اعتبار الزم استاين گون واضح استكه  واژه كرد نيز استفاده كرد
  

. حرف عجيبي است ، نيزكه بعضي مي گويند زبان كردي بازمانده مستقيم زبان مادي استنكته  اين
ييــر از زبان مادي فقط چند كلمه بيشتر در دست نيست و اگر چه اين چند كلمــه بــه شــكل تغزيرا 

 كــه يــك زبــانيافته در بعضي زبانهاي كردي بكار مي رود اما از روي چند كلمه نمي تــوان گفــت 
كلمات و متون بيشتري مثل  كه هم (. البته از زبان فارسي باستان بازمانده مستقيم زبان ديگري است

ي بــه هم در زبان كردي و هم ســاير زبانهــاي ايرانــ يواژگان ) كتيبه هاي هخامنشي در دست است
ما سند درستي براي اينكه بگوييم زبان كردي بازمانده مستقيم زبان مادي است در  جاي مانده است.

  از زبان مادي چند لغت بيشتر در دست نيست. دست نداريم. چرا كه اساساً
زبانهاي مادي و فارسي باستان و زبانهاي باستاني اقوام ايراني و اوستايي تا حدود زيادي به هم شبيه 

لذا عجيب نيست اگر لغــاتي بــه شــكل باشند.  ده است و ريشه همه زبانهاي ايراني نو و ميانه ميبو
  .اوليه يا تغيير شكل يافته از هر كدام از اين زبانهاي باستاني در زبانهاي ايراني نو وجود داشته باشد

رد منشاء اقوام در مو موجود ابهاماتجستجو در منابع تاريخي جديدتر در ادامه سعي خواهيم كرد با
  .كرد و زبان كردي را تا حدود زيادي روشن نماييم

  معماي كرد
پيشينه تاريخ كرد و كردستان اين مسأله است كــه در هيچيــك از منــابع و مهمترين معما در بررسي 

پيش به طور صــحيح و آشــكار سال  1850پيش از دوران ساسانيان يعني تا حدود متون تاريخي تا 
  و يا سرزميني به نام كردستان به ميان نيامده است.نامي از قوم كرد 

تون تــاريخي كرد در بعضي از م هي شبيه بينامها اپيشتر اشاره كرديم از اقوامي بالبته همانطور كه كه 
گوتي و يا به مناطقي با نامي شــبيه بــه كــرد اشــاره شــده ، مثل: كاردوخ و سخن به ميان آمده است
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همچنان كه گفتيم با توجه به اينكه جمعيت كرد زبان خاورميانه  و.كاردبيت اردوئن و ك، مثل: است
ايــن جمعيــت در  ،در حال حاضر جمعيت قابل توجهي در مقايسه با ساير اقــوام خاورميانــه اســت

و لــذا  بــوده باشــدمهمــي  روزگار باستان نيز مي بايست در مقايسه با ساير اقوام آن زمان جمعيت 
پررنگتر و آشكارتري در منابع و متون تاريخي ذكر مــي ستي به صورت نام و سرزمين آنان باي حتماً

. بنابراين اين مردمان بايستي به صورت مجزا و مستقل در تاريخ نقش آفريني مي كردند شد و حتماً
نام اقوام كوچكي مثل كاردوخ و يا مناطقي مثل بيت كاردو يا كاردوئن نمي تواند معرف قوم بزرگ 

 واهيم ديد دليل اين مسأله آن است كه مردمي كه در زمانهاي بعد يعني عمــدتاًچنانكه خ كرد باشد.
بعد از اسالم و در حال حاضر كرد ناميده مي شوند در زمان باستان كرد ناميده نمــي شــدند و كــرد 

  مردمان نهاده شد.  اينبر روي صفتي است كه بعدها 
پس از قرن اول هجري نام كــرد و ريخي معماي دوم در بحث كرد اين است كه در اسناد و منابع تا

يعني از فارس گرفته تا خراسان و سيســتان از  مردمان موسوم به كرد در همه جاي ايران آمده است.
 و سپس به ناگهــان جمعيــت كــردان در با جمعيت زياد نام برده شده است اين مناطق كردان ساكن

  ن مي شوند.فقط درغرب ايران ساك واين مناطق به شدت كاهش مي يابد 
در حقيقت تا قرن دوم ميالدي هيچ نامي به صــراحت از كــرد و بــه خصــوص ســرزميني بــه نــام  

، نام كردها در همه كردستان در هيچ منبع تاريخي برده نشده و يكباره از قرن هفتم و هشتم ميالدي 
 مطرح مي شــود. حــل ايــن دو معمــا كليــدجاي ايران بزرگ فرهنگي به صورت جمعيتهاي بزرگ 

  اصلي بازيابي مفهوم كرد و كردستان مي باشد.
، يكي از اولين متون تاريخي كه در آن به صــراحت از واژه كــرد نــام بــرده شــده همانطور كه گفتيم
پكان بنيانگذار شاهنشــاهي ساســاني مــي پاپادشاه اشكاني به اردشير پنجم آخرين است نامه اردوان 

متون  پرورش يافته در زير خيمه كردان مي نامد.را كرد و  ، اردشيراردوان در اين نامه صراحتاً باشد.
  پكان به كردان شبانكاره در فارس تأكيد مي كند .پابعدي تاريخي نيز بر انتساب اردشير 

  پيش مي نوسيد:سال  1100استخري جغرافيدان قرن چهارم هجري در حدود 
و  پراكنده انــدو در سراسر فارس  نمي آيند در فارس چندان زيادند كه به شماراده هاي كرد خانو« 

  »  .پانصد هزار سياه چادرندبيش از 
، جمعيت تي اگر ده درصد آن نيز صحيح باشدحذكر شده پانصد هزار سياه چادر كه در اين منبع از 

چهل  ابن حوقل جغرافيدان ديگري تقريباً .ان فارس در آن زمان كرد بوده اندقابل مالحظه اي از است
  مطلب استخري را تأييد مي نمايد. تخري مطلبي نوشته كه تقريباًسال بعد از اس

را ذكــر كــردم ... سي و انــد طايفــه بيش از صد طايفه اند و من ، در سرزمين فارس كردان فارس« 
  » ،... .، شاهويه، مهركيه، رامانيه، بنداد مهريه، آذركانيه، استامهريه، شاهكانيهخسرويه
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آيد : نخست  همچنانكه استخري گفته بــود جمعيــت كــردان در  دو مطلب از اين متن به دست مي
همه اين طايفه ها اسامي ايران و باستاني دارند و در ايراني فارس بسيار زياد بوده است و دوم اينكه 

  بودنشان جاي شكي باقي نمي ماند.
م مــي احسن التقاســي« جغرافيدان معروف قرن چهارم در همان زمان ابن حوقل در كتاب » مقدسي«

  »  .سي و سه ايل كرد در فارس هستند« مي نويسد: » المعرفه التعاليم 
  فارسنامه خود مي نويسد: ابن بلعمي در كتاب ،پس از اين نويسندگانصد سال 

  » .هرچه شوكت لشكر فارس را بودي از اين كردان بودي« 
  :بيهقي مي نويسدتاريخ پنجم در كتاب بيهقي مورخ معروف و معتبر قرن 

   26. »كردها در فارس عده شان بسيار زياد بود به طوريكه كردها را به نام فارس مي خواندند« 
تنها مورخين قديم نبودند كه بخش عمده اي از جمعيــت فــارس را كــردان مــي دانســتند محققــين 

  پارس مي دانند.امروزي نيز بيان مي كنند طايفه هايي از كردستان ريشه خودشان را از ديار 
  پايي مي گويد:محقق ارو ) Soaneسن (

و از شيراز اســت  شانو خاستگاهپيدايش كلهران به سان چند تيره و طايفه ديگر مي گويند « 

  27» پارسيان جنوبي اند.آنان از 

پررنگــي دارد. ابــن پارس نبوده اند در ساير نقاط ايران نيز جمعيت كــرد حضــور اما كردان فقط در 
از جمعيت كثير كردان در خراسان در قرن دوم هجري يــاد مــي  »فيات االعيان و« خلكان در كتاب 

كند و مي گويد ابو مسلم خراساني كرد بود و از ميان كــردان خراســان قيــام كــرد. البتــه كــردان در 
چنان كه در شرح وقــايع قهرمــان همــه پررنگي داشتند. سيستان هم مانند فارس و خراسان حضور 

تــاريخ سيســتان  لــفمؤاري سخن از كردان در ميان است. فدورانهاي تاريخي يعني يعقوب ليث ص
  نوشته است:

، يعقوب ليث فرمانــدهي بــه نــام عبــدالرحيم خــارجي را دليل جمعيت زياد كردان در سيستانبه « 
  » جهت تنظيم امور آنان معين كرد.

ه در همين تاريخ سيستان مي خوانيم در جنگ بين يعقوب و عامل خليفه به نام علي ابن حســين كــ
حاكم كرمان بود ، سردسته عشاير فارس و كردان با شخصي به نام احمد اليث كردي بــوده اســت . 
همچنين در جنگ بين يعقوب و محمد بن واصل كردان در ابتدا طرف محمدبن واصل را گرفتند و 

  28الكردي بوده است. المهرانسردسته ايشان موسي بن 
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ابــن محمــد زديكي كابل نيز ديده مي شود. علــي رد پاي حضور كردان در خراسان بزرگ حتي در ن
كه از منطقه اي به نام لوگر در نزديكي كابل بوده اســت هنگاميكــه شاعري در دربار ساماني  لوگري

اني خسته شده بود هواي بازگشت به وطــنش را در ســر ماز حضور در بخارا و در دربار پادشاه سا
  داشت شعري براي عذر حضور به اين مضمون سرود :

  همي تابد شعاع داد از آن پرتو ز پيشاني              اني ابن احمد وزير شاه سامعبيداله 
  خدايا چشم بد خواهم كزان صورت بگرداني      ت آدمي آمد به معني نور سبحاني به صور

  د از دوغ بيابانييوليكن كرد نشكيب        خوشتر از لوگر خداوندا همي دانم بخارا
هده مي شود شاعر لوگري خود را كرد مي خواند و مي گويد كــه طاقــت دوري از همانطور كه مشا

  دوغ بياباني را ندارد. 
« يكي از مهمترين منابع كه بر حضور كردان با جمعيت زياد در سراسر ايران تأكيد مي كنــد كتــاب 

  ي نويسد : نوشته مسعودي مورخ نامي است. او در اين كتاب در مورد كردان م» التنبيه و االشراف 
اول ايشان منوچهر ( پادشاه باستاني ايران ) از اوالد ايرج بود كه هفت فرزند داشت و ... در ادامــه « 

، ان، شاذنجان، نشاور، بوذيكــان، لــرمي نويسد: بعضي از عشاير كرد از اين قرارند: بازنجان، شوهج
دان، هذبانيه و غيره كه در فارس، جورقان، جاوانيه، جالليه، متكان، جابارقه، جردنمان، كيكان، ماجر

و  (بــاكو)اننيه و ارّيكرمان، سيستان، خراسان، اصفهان، همدان، شهر زور (سليمانيه)، آذربايجان، ارم
    »جزيره شام ساكنند.

د. ، در ايراني بودن كردها جاي هيچ بحث و شكي باقي نمي گــذاراين گستردگي در همه پهنه ايران
عجيــب . نــدكثير كردها در سراسر ايران چه وضعيتي پيدا كرد جمعيتفقط سؤال اين است كه اين 

اين است كه در هيچ منبع و متن تاريخي در حدود قرن دوم هجري تا قرن هشتم هجري هيچ نامي 
هــا در از منطقه اي در غرب ايران به نام كردستان به چشم نمي خورد. گويا به دليل پراكنــدگي كرد

  اي خاص با نام كردستان چندان وجهي نداشته است.سرتاسر ايران ناميدن منطقه 
نيز ريشه خود را در پارس مي البته همانطور كه گفتيم طايفه هايي از كردستان و كرمانشان امروزي 

اورامانيها منكر تبار و پيدايش كردي براي خــود « ) محقق كردشناس مي گويد: Soaneدانند. سن (
  29.رسيان كهن ) مي ناميدندبودند و خويشتن را فارس كهنگاني ( پا

« ده شده اســت كتــاب غرب ايران به نام كردستان نام برخي كه درآن از منطقه اي در اولين متن تاري
در اين كتاب كه  نوشته حمداله مستوفي مورخ و جغرافيدان قرن هشتم هجري است.» ه القلوبنزه

انــان مغــول را چنــين مستوفي ايران تحــت حكومــت ايلخ هجري تأليف شده است، 740در سال 
وغــان، شــروان، روم، مبــاكو)، (عراق عرب، عراق عجــم، آذربايجــان،اران « تقسيم بندي مي نمايد: 
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س، طبرســتان، ران، قــومارمن، ديار بكر، خوزستان، فارس، كرمان، نيمروز، قهستان، زاولستان، مازند
  »گيالنات و كردستان 

  مستوفي بخشهاي كردستان را چنين مي شمارد:
مالير)، شهر زور (سليمانيه)، هرسين، (سلطان آباد  ،(شمال همدان) ماهيدشت، كنگاور، وسطام بهار

  كرمانشاه، دربند، دينور، الشتر و خوشان.اين تقسيم بندي بر اساس اسناد مالياتي آن زمان بوده است.
ه اي ردستان به منطقبه هر حال اين موضوع نشان مي دهد كه از حدود قرن هشتم به بعد نام ك

. پيش از آنكــه در غرب ايران اطالق مي شده است و پيش از آن همه ايران كردستان بوده است
به بحث در مورد منابع فوق بپردازيم و با تحليل منابع معماي حضــور كــردان در سراســر ايــران را 
 بگشاييم، يك منبع مهم ديگر در تاريخ كرد و كردستان را معرفــي مــي نمــاييم. اميــر شــرف الــدين

هجري قمري نگاشته  1005بدليسي كتاب معروف به شرفنامه در تاريخ كرد و كردستان را در سال 
است. شرف الدين در ابتدا از امرا و خادمان شاه طهماسب صفوي بــوده اســت و پــس از فــوت آن 

 اطرافيان از پيش آن پادشاه بيرون آمده و سعايت پادشاه و روي كار آمدن شاه اسماعيل دوم به دليل
و پس از فوت او در زمان سلطان محمد خان  به خدمت سلطان مراد سوم سلطان عثماني در مي آيد

مــي  بــه زبــان فارســي دريو معاصر شاه عباس اول صفوي كتاب شــرفنامه را 1005سوم در سال 
منبع بسيار ارزشمندي در مطالعه و بررسي تاريخ كرد و كردســتان مــي باشــد. در نويسد. اين كتاب 

اول كرمــانج، دوم لــر، « دان به چهار گروه تقسيم مي شــوند: ب شرفخان بيان مي كند كه كراين كتا
  30» سوم كلهر و چهارم گوران 

  چند نكته مي رساند. آنچه تا كنون از بررسي اين منابع به دست آمده است ما را به
يخي سال پيش در هيچيك از منابع تــار 1800چون تا قبل از دوران ساسانيان يعني حدود  .1

نامي به صراحت از قومي به نام كرد نيامده است مي توان اين طور نتيجه گيري كرد اقوامي 
كه امروزه كرد ناميده مي شوند در روزگار كهن نام ديگري داشتند و اين موضــوع نــه تنهــا 

وام در طــول عجيب نيست بلكه در مورد خيلي از اقوام صادق بوده است و نام بعضي از اق
ناميده مي شدند و سپس به پارســي  اَرََته اي. چنانكه پارسها در ابتدا كرده استتاريخ تغيير 

 .ابتدا آريايي ناميده مي شدند تغيير نام دادند و همچنين مادها

پراكندگي كردها و كثرت جمعيت آنها در همه نقاط ايران ناشي از اين حقيقت بوده اســت  .2
لكه نام يك طبقه اجتماعي در همه ايــران كه كرد نام يك طايفه يا نژاد خاص نبوده است، ب

بوده است. اين طبقه يا گروه اجتماعي بر اساس منابع تاريخي در خراسان، كابل، سيســتان، 
كرمان، پارس، آذربايجان، عراق عجم، طبرستان، كرمانشاهان، شهر زور و همه جاي ايــران 
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ماعي در ايران بوده اســت حضور داشته اند. براي آنكه بفهميم منظور از كرد كدام طبقه اجت
 باز هم از چند منبع تاريخي استفاده مي نماييم.

واژه كــرد اشاره جالبي در مــورد مفهــوم  » ملوك االرض  سني« حمزه اصفهاني  در كتاب تاريخي 
  دارد. حمزه مي نويسد:

ان يعنــي فارســي»  .كانت الفرس تسمي الديلم، االكراد كما كانت تسمي العرب االكــراد سورســتان« 
ستان مي گفتند همانطور كــه اعــراب را كردهــاي سورســتان مــي طبر(ايرانيان) به ديلميان  كردهاي 

ســتانهاي البــرز هناميدند. در اين سند به روشني بيان مي شود كه به دو قوم ديلميان يعني مردمان كو
يــن كرد گفته مي شده است در صورتيكه در حــال حاضــر بــه ا سورستاندر منطقه شمال قزوين و 

مردمان كرد گفته نمي شود. پس همانگونه كه قبالً اشاره كرديم كرد عنواني بوده كــه فقــط مخــتص 
. بلكه نام يك طبقــه اجتمــاعي يعني كردستان امروزي نبوده استمردمان غرب و شمال غرب ايران 

  طبقه در بين اعراب هم با نام كرد اطالق مي شدند. ه ايران بوده است، به طوريكه ايندر هم
همانطور كه پيشتر اشاره شد انتساب اقوام كرد امروزي به اقوامي با نامهاي مشابه در تــاريخ بســيار 
كهن مثل كاردوخي ها يا كوتي ها نسبتي بدون پشتوانه و سندهاي الزم تاريخي است. ايــن كــه در 
 حدود قرن چهارم پيش از ميالد يك افسر يوناني به گويش يونــاني يــك قــوم كوچــك را كــاردوخ
و ناميده و سپس به مدت هشتصد سال هيچ منبع تاريخي ديگري اسمي از قوم كــاردوخ نمــي بــرد 

يكباره از مردماني با صفت كرد در نامه اردوان پنجم به اردشير پاپكان ياد مي شود، نشان مــي دهــد 
وخ هــا كه كرد در نامه اردوان به اردشير ربطي به كاردوخ نمي تواند داشته باشد. چرا كه اگــر كــارد

اجداد كردها با اين جمعيت امروزي مي بودند حتماً در منابع تاريخي بعدي هم از ايشان به صورت 
پررنگتري ياد مي شد. مخصوصاً با توجه به اينكه در منابع تاريخي بعد از اسالم كرد در همه جــاي 

خصوصــي ه بــ ايران از سيستان و خراسان تا فارس و كرمان و شهر زور ديده مي شود. اگــر طايفــه
با صراحت و وضوح بيشتري از ايشان در منــابع تــاريخي  يان مستقيم كردها مي بودند بايستيپيشين

ياد مي شد. ربط دادن پيشينه كردها به يك قوم بخصوص در دوران بسيار دور تاريخي كاري بدون 
گويــد بــه پشتوانه علمي است. به طور مشابه ربط دادن هر كس كه امروز به فارسي دري سخن مي 

  قوم باستاني پارس هم كاري بدون پشتوانه علمي مي باشد.
طايفه شــبانكاره از « اره اي مي نويسد : كمع االنساب شبانجتاب مكر يعني گمتن تاريخي دي كدر ي

تند و اينكه آنها را شبانكاره ناميدند بدين علت است كه ساسان موبد معبد ساردشير پاپكان ه اسباط
   31ر جد وي، وقتي بگريخت در فارس به حشم داري پرداخت. اهيد در شهر استخن
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ردشير پاپكان وي را كرد و تربيت شده در خيمه پنجم در نامه اي به اخاطر مي آوريم كه اردوان  به
علت شــبانكاره ناميــده شــدن » مجمع االنساب شبانكاره اي«كردان ناميد . در اين سند مستقل يعني 

در پارس بوده است. از اين جا تا حدود زيادي مي تــوان بــه ايــن  ساسان حشم داري و دامداري او
و حتي اين  ندايف حشم دار بوده اوطنكته رسيد كه طايفه اي كه در همه ايران كرد ناميده مي شده 

معني با مفهوم دامداران كوچ رو مطابقت بيشتري دارد. در واقع اين دامداران كوچ رو يا عشاير بوده 
تعداد زياد سكونت داشته اند و در سيستان با يعقوب ليث همــراه بــوده انــد يــا  اند كه در فارس به

درگير شده اند و منظور لوگري شاعر كابلي از كرد خواندن خود و ناشكيبايي از دوري دوغ بيابــاني 
همانا دامدار بودن وي بوده است و در آنجا كه اردوان پنجم در نامه خود بــه اردشــير پاپكــان او را 

خواند منظورش اين بوده كه اردشير از طايفه دامداران است و بــه زعــم اردوان شايســتگي  كرد مي
. در كتاب كارنامه اردشير پاپكان نيز دقيقاً اين مطلب تأييد مي شود و كــرد پادشاهي را نداشته است

  به معني شبان به كار رفته است.
. رودكــي در شــعري در بحــر ه استشعر از رودكي هم به كار رفتكرد به معني دامدار در يك بيت 

  مي گويد: اخرب ثمنمهزج 
  بگذشتم و پردختم           چون كرد بماندستم تنها من و اين باهو ازبخت و كيان خود

  هو به معني چوبدستي است و اين حشم دار بودن كرد را مي رساند.كه با
  در بيت ديگري در بحر متقارب مثمن محذوف مي گويد: گرسعدي بز يا

  كرد دشتسيالب خواب آمد و هردو برد       چه بر تخت سلطان، چه بر  چو
كه در اين بيت نيز، جايگاه كرد دشت ناميده شده و كرد در معناي دامدار و كوچ رو يــا عشــاير بــه 

كردان در  يكي از بهترين نمونه ها براي روشن كردن معني واژه كرد، داستان پيدايش كار رفته است.
فهم  مي باشد . اگرچه كه اين داستان افسانه مي باشد ولي در زرگ طوس، فردوسيشاهنامه حكيم ب

در اين افسانه گفتــه مــي  نگرش مردم آن زمان به معني واژه كرد و پيشه كردان اهميت زيادي دارد.
 ه هــر روزكند كويز مي جمارهاي روييده بر دوش ضحاك به او ت آزارمان شود كه اهريمن براي در

به جاي يكي از  ه است،. خورشگر ضحاك كه مردي نيك نهاد بودوان را به مارها دهدمغز سر دو ج
د و به ايشان ند و آن جوانها را آزاد مي كهو مغز آن را به مارها مي د دجوانها گوسفندي را مي كش

د و به كوهستان مي فرستد. در پايان فردوسي مي گويد كه كردان از تبــار آن هچند بز و ميش مي د
  دليل حشم داري آن جوانان در كوهستان ايشان كرد ناميده شده اند. و به نداان آزادشده جوان

  نگر تا بيابي سر اندر نهفت                يكي را به جان داد زنهار و گفت   
  رهترا در جهان كوه و دشت است ب                          نگر تا نباشي به آباد شهر  

  از ايشان همي يافتندي روان                   ن سي جوان  از اينگونه هر ماهيا
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  بر آنسان كه نشناختندي كه كيست شان دويست                چو گرد آمدندي از اي
  بدادي و صحرا نهاديش پيش             ميش      و خورشگر بديشان بزي چند
  نايد به دل برش يادكز آباد                    ژادكنون كرد از آن تخمه دارد ن

  در متن ديگري در كتاب عرفاني ابو سعيد ابو الخير آمده است:
  كه كامالً آشكار به معناي گوسفنددار بودن كرد اشاره شده است. »كرد بود و گوسفند دار « 

بسياري از محققين اروپايي نيز با جستجوي دقيق در منابع تاريخي پي به معني واژه كرد به معنــاي 
  ن كوچ رو برده اند.دامدارا

  پژوهشگر آلماني مي گويد: بروينسندكتر مارتين وان 
و شــايد  پديــده رمــه داريكه در منابع قرن اول اســالم ديــده مــي شــود، بريــك  "كرد"نام قومي« 

دي اين نــام بــراي سياسي ناميده مي شده و نه يك گروه زباني. اما درپايان قرن دهم ميال واحدهاي
ميــه ورن و كوچ گران ايراني زبان به كار مي رفته كه از درياچه وان تا درياچه اراگروه متعدد رمه دا

اگر در آن زمان روستانشيناني بودند كــه بــه و در ادامه مي گويد كه  »و قفقاز زندگي مي كردند. 

    32زبانهاي كردي صحبت مي كردند به ايشان كرد گفته نمي شد. 
زي خود مردمي كه امروزه كرد ناميده مي شوند به شهرنشينان اتفاقاً تا همين اواخر در كردستان امرو

  كرد نمي گفتند و تنها به عشاير كرد گفته مي شد. ،و يا روستا نشينان كرد زبان
  پروفسور والديمير ايوانف مي گويد:

  33» نام كرد در قرون ميانه نامي بود كه به همه كوچ گران و رمه داران ايراني ناميده مي شد. « 
  ور ديويد مكنزي مي گويد :پروفس

  34»عنوان كرد با رمه دار و كوچ رو داراي يك معني است. « 
  ايران شناس و دانشمند برجسته پروفسور ريچارد فراي مي گويد:

اردشــير  ابهاي عربي و حتي پهلــوي ( كارنامــهكه در بسياري از كت "كرد"عنوان فراگير و عاميانه « 
پاپكان) ديده مي شود نامي بود كه در برگيرنده همه كوچ  گــران و چــادر نشــينان بــود و لزومــاً بــا 
مردماني كه امروزه كرد ناميده مي شوند داراي پيوند زباني نبوده اند به طوريكه حتــي برخــي منــابع 

  35»مردم لرستان را كرد ناميده اند. 
كه در پانصد سال پيش گفته بود كــردان بــه چهــار دســته اين گفتار فراي با سخن شرفخان بدليسي 

. بررسي همه منابع در تاريخ قــرون اول در تطابق است تقسيم مي شوند : كرمانج، كوران، كلهر و لر

                                                
32 "The ethnic identity of kurds" Martin van Bruinssen 
33  Persia" p42  i dialect spoken by the Zoroastrians of"The Gbrd anovvladimir IV  
34 P68 "The origin of Kurdish" Davia Mackenzie   
35 "The golden age of Persia" p111 Richard Frye 
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دامداران كــوچ رو  "تا هشتم هجري ما را به اين نتيجه مي رساند كه كرد واژه عمومي براي ناميدن 
  و عشاير همه ايران بوده است. "
كرد  نام پس از همه اين بررسيها هنوز پاسخ به اين سؤال باقي مانده است كه از چه زمان و چرا اام

ب و شمال غرب ايران گفته شده است و پيشينه زباني و فرهنگــي ايــن مــردم اختصاصاً به مردم غر
  چه بوده است؟

م است اين اســت كــه سعي خواهيم كرد به پاسخي به اين پرسشها دست پيدا كنيم. اما آنچه مسل ما
به  36ايرانو همچنين ناميدن اين منطقه از اطالق واژه كرد تنها به مردمان غرب و شمال غرب ايران 

  نام كردستان از قرن هشتم هجري به بعد صورت گرفته است.
مؤثرترين راه براي بررسي پيشينه فرهنگي و زباني كردستان، بررسي زبانهاي موسوم به كردي است. 

ضر نام كرد به معني حشم دار و رمه دار به مردم كرد اطالق نمي شود. آن ويژگي كه بر در حال حا
ناميده مي شوند تكلم آنان بــه زبانهــايي اســت كــه امــروزه بــه كــردي  "كرد"اساس آن مردم كرد، 

معروفند. لذا براي شناخت دقيقتر از مسأله كردستان ضروريست تا خصوصيات زبانهاي معروف بــه 
  هاي كردي را بررسي و تحليل نماييم.نراني و بويژه زبازبانهاي اي

  و مفهوم ايران زبان هاي ايراني
قبل از بحث راجع به زبان هاي ايراني و كردي بد نيست نگاهي كوتاه بــه تاريخچــه و معنــاي واژه 

  ايران بياندازيم.
است تشكيل شده است  مكاني پسوندكه  "ان"با پسوند  "راِ"از تركيب واژه  "راناِ"يا  "ايران"واژه 

واژه آريا در كتاب مقدس هندوان يعنــي  كرد از يادترين  و به معني سرزمين آرياييها مي باشد. كهن
در بخشهايي از اوستا مي باشــد و معنــي واژه آريــا در ايــن دو مــتن كهــن  همچنين و»  ريگ ودا« 

  تاريخي تقريباً مترادف با نجيب، اصيل و مهمان نواز است. 
ت شــده در يش آبانجغرافيايي كه در  هاي يران كه در اوستا معرفي شده با توجه به اشارهسرزمين ا

شمال و غرب افغانستان امروزي بوده است. در شاهنامه نيز پايتخت سلســله باســتاني منطقه اي در 
ودا منبع تاريخي ديگري كه در آن بــه صــراحت از  گكيانيان شهر بلخ بوده است. بعد از اوستا وري

د را بــه صــراحت آريــايي مــي داريوش است كه در آنجا داريوش خوه آريا ياد شده كتيبه هاي واژ
  در كتيبه هاي نقش رستم داريوش مي گويد: خواند.

، شاه شاهان، شــاه ســرزمينهاي دارنــده هرگونــه مــردم، شــاه در ايــن من داريوش شاه، شاه بزرگ« 
  » پسر يك پارسي، آريايي، آريايي تبار  سرزمين بزرگ و پهناور، پسر ويشتاسب هخامنشي پارسي،

                                                
  می باشد. منظور ايران فرهنگي بزرگ يعني شامل كردستان كشورهاي ايران، عراق، تركيه و سوريه 36
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هايي كه خود را آريايي مي خوانده اند دقيقاً همگي البته هنوز دقيقاً معلوم نيست كه آريا و يا طايفه 
از يك نژاد خوني باشند. مي دانيم كه طايفه هاي كــوچكي كــه بــه ســرزمين طايفــه هــاي بزرگتــر 

بان و فرهنگ طايفه هاي بزرگتــر در مــي آمدنــد. به شرط سكونت معموالً به زمهاجرت مي كردند 
به اين طايفه ها  هابنابر اين بعيد نيست كه بعضي از طايفه هايي كه خود را آريايي مي ناميده اند بعد

  پيوسته باشند . اما آنچه مسلم است آريايي نيز مانند پارسي لقبي افتخار آميز بوده است.
كتاب خويش بيان كرده كه مادها پيش از آنكه ماد ناميده  دوت دروهمانطور كه پيشتر اشاره شد، هر

و واژه آريايي به صراحت در نام يكي از هفت طايفه ماد يعني طايفــه  شوند آريايي ناميده مي شدند
  ذكر شده است. "آريازانتي"

پادشــاه  » كانيشــكا« كتيبه رباطــك مربــوط بــه  ،ي كه در آن از واژه آريا ياد شدهمتن تاريخي ديگر
مناطق وسيعي از افغانستان امــروزي و  معاصر با اشكانيان وشاني است. شاهنشاهي ايراني كوشانيك

ساساني مي شود. در آسياي ميانه و پاكستان را در تصرف داشته است و بعدها بخشي از شاهنشاهي 
بــه بــه ه اين كتيكتيبه رباطك كه مربوط به قرن اول ميالدي است كانيشكا بيان مي كند كه دستور داد

  نيز نوشته شود.» آريايي  = اري« زبان 
در متون مورخان يوناني و رومي به دو منطقه در شرق ايران به نامهاي آريا و آريانا اشاره شده است 

از  كــه كه اولي نواحي نزديك به هرات و شمال افغانستان كنوني اســت و دومــي منطقــه اي اســت
قرن اول ميالدي  انمورخ و پليني استرابون .داشته است امتداد درياي مازندران تا كرمان و رود سند

  و تعدادي ديگر از مورخين يوناني و رومي از اين دو منطقه در آثار خود ياد كرده اند. 
اولين متن تاريخي كه به صراحت از واژه ايران به عنوان يك منطقه جغرافيايي به همراه يك واحــد 

  پكان نخستين پادشاه ساساني و پسرش شاپور اول مي باشد.سياسي ياد مي كند كتيبه هاي اردشير پا
  در كتيبه نقش رستم اردشير مي گويد:

  »پاپك شاهپسر خداوندگار  شاه ايران كه چهره از يزدان دارد،اين پيكره خداوندگاران اردشير شاهن«
ادشاهي ايران است به معناي پ»  شترامايران َخ «و از اين به بعد، واژه ايران شهر كه برگرفته از واژه 

  ات در منابع ساساني و منابع رومي و عربي به كار مي رود. ◌ّ به كر
طايفه هايي كه خود را آريــايي مــي خواندنــد بــا  به بعد در گستره ايران فرهنگي، از زمان ساسانيان

 كه به زبان هاي ايراني ساير طايفه هاي مهاجر و بومي تقريباً به زبانهاي مشابهي صحبت مي كردند
 دوران ساساني از و آثاري از زبانهاي غير ايراني در مجموعه جغرافياي سياسي ايران ميانه موسومند

 به طور نســبي در دست نيست. از طرف ديگر شاهنشاهي ساساني يك حكومت ديني بود كه به بعد
بر پايه مذهب زرتشت وحدت عقيدتي در پهنه حكومت خود به وجــود آورده بــود. ايــن وحــدت 

 و زبانهاي تقريباً مشابه باعث به وجود آمدن شالوده يــك تركيــب محكــم شــد كــه بعــدها عقيدتي
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بنــابراين بــه تــدريج نــام  .وباعث تحكيم مفهومي به نام ملت ايران گرديد ناميده شد فرهنگ ايراني
 گسترده بود و هرچــه كــه در ايــن پهنــه بين النهرينتا ايران بر پهنه اي ناميده شد كه از ماوراءالنهر 

صفت ايراني گرفت: مردمان ايراني، زبانهاي ايراني، تاريخ ايرانــي، هنــر ايرانــي،  ،بود موجود بزرگ
  حكومتهاي ايراني، دانشمندان ايراني و ... .

  

  زبان هاي ايراني:
مــيالدي در مقــاالتي توســط دو  1842و  1840اصطالح زبانهاي ايراني نخستين بار در سال هاي 

اف پات و ك. النس به كار رفت. زبان هاي ايراني به زبانهاي زيادي گفتــه زبان شناس به نامهاي آ. 
مي شود كه از حدود پنج هزار سال پيش از ميالد تا كنون در پهنه ايران فرهنگي به كــار رفتــه انــد. 
اين زبانها از دوران كهن تا كنون تغييراتي پيدا كرده اند و بعضي از آنها امروز ديگر وجود ندارند. ما 

همه آن زبانها اطالع دقيقي نداريم ولي مي دانيم ريشه بسياري از افعال و اســامي در ايــن زبانهــا  از
مشترك و يا مشابه است. از بعضي از اين زبانها آثار مكتوب به جا مانده است كه مشهورترين آنهــا 

بــه ايــن زبــان  در دوران باستان يعني تا قبل از حمله اسكندر به ايران زبان اوستايي است كه اوســتا
نوشته شده است و همچنين زبان موسوم به فارسي باستان كه كتيبه هاي پادشاهان هخامنشي به اين 

از ديگر زبانهاي باستاني زبان مادي باستان، پارتي باستان و زبانهــاي ايرانــي زبان نوشته شده است. 
ن ميانه يعني حدود قــرن ي باستاني مثل بلخي و خوارزمي آثاري به دست نيامده است. در دوراقرش

اول ميالدي به بعد آثار بيشتري از زبانهايي مثل بلخي و خوارزمي و ساير گويشهاي ايراني به دست 
. در اين جــا ذكــر باستاني و ميانه ناميده مي شوند آمده است كه مجموعه اين زبانها، زبانهاي ايراني

، ي و ميانه آثاري به دست آمده اســتاناين نكته ضروري است كه اگر چه از بعضي از زبانهاي باست
بــوده  سمي همه طايفه هاي ساكن در ايراناما اين بدان معني نيست كه اين زبانها زبان مشترك يا ر

  است. 
ايران نمايشگاهي از زبانهــاي  ،در همه ادوار تاريخ ايران از دوران باستان تا قرون ميانه پس از اسالم

به جا نمانده است. ولي تأثير اين زبانهــا  يمكتوب سياري از آنها آثارتقريباً از ب بسياري بوده است كه
باقي مانده است. برخي تالشهاي زبان شناسان براي ريشه كم وبيش  در زبانها و گويشهاي امروزي 

مثل پارتي و پهلوي از زبانهاي باستاني مثل فارسي باســتان و يــا ريشــه يابي زبان هاي ايراني ميانه 
ايراني نو مثل فارسي دري و كردي و ساير زبانها از زبانهاي ايراني ميانه مثل پــارتي و يابي زبانهاي 

پهلوي معموالً با مشكالتي همراه است. دليل اين مشكالت اين است كه تحول اين زبان ها فقــط از 
زبانهايي نيست كه از آنها آثاري مكتوب به جاي مانده است، بلكــه تحــول ايــن زبــان از مجموعــه 
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هايي است كه از بعضي از آنها اثري بر جاي نيست و به همين دليــل ريشــه يــابي واژگــان و يــا زبان
  تطبيق دستور زبان با مشكالتي همراه مي شود. 

  حال مشهورترين زبانهاي ايراني باستان عبارتند از:هربه 
 .فارسي باستان كه زبان كتيبه هاي هخامنشي مي باشد .1

 اوستايي كه زبان اوستا مي باشد. .2

  ايراني ميانه عبارتند از: هاي مشهورترين زبان
در شــمال و  و ساساني زبان پارتي يا پهلوانيك كه زباني است كه برخي آثار دوران اشكاني .1

 غرب ايران به آن نوشته شده است.

زبان پهلوي جنوبي يا ساساني كه برخي آثار دوره ساساني در جنوب و جنوب غرب ايران  .2
 ارسي ميانه هم گفته مي شود.فن ه آببه آن نوشته شده است و 

زبانهاي ايراني شرقي ميانه مثل زبان بلخي يا زبان آريايي كه كتيبه رباطك به آن زبان نوشته  .3
 شده است و زبانهاي سغدي و خوارزمي ميانه.

  بررسي تحوالت زبانهاي ايراني و رابطه آنها
ميانه و نو بد نيست يك نكته را در  ن،قبل از بررسي تحوالت برخي از زبانهاي ايراني در دوران كه

به زبان رسمي كشور ايــران يعنــي فارســي اكنون  مورد اسامي اين زبانها بيان كنيم : واژه پارسي كه 
از زبانهاي ايراني كه آثار مكتــوبي از آن در دوران ساســانيان بــه  ي ديگردري اطالق مي شود به يك

. همچنــين بــه زبــان كتيبــه پارسي ميانه گفته مي شود ين زبانجاي مانده نيز اطالق مي شود كه به ا
هايي كه مربوط به دوران هخامنشيان و عمدتاً داريوش كبير مي باشد نيز فارسي باستان مي گوينــد. 
اما اين نامگذاريها به هيچ وجه دليل بر اين نكته نيست كه اين زبانهــا دقيقــاً تحــول يافتــه يكــديگر 

زبــان  معلــوم نيســت و يا حتــي قومي به نام پارس در جنوب ايران  باشند و يا به تنهايي مربوط به
محاوره مردم بوده باشند. بويژه در مورد فارسي دري خواهيم ديد كــه در قــرون بعــد از اســالم بــه 
زبانهاي ايراني ديگر نيز فارسي مي گفتند. مثل زبان آذري كه زبان مــردم آذربايجــان بــوده اســت و 

هاي ديگر ايراني نيز گفته مي شده است. در مورد نامگذاري اين زبانهــا  حتي زبان دري نيز به زبان
 بحثها و نظرات متفاوتي وجود دارد. به هر حال ما فعــالً در ايــن نوشــته بــه زبــان كنــوني ايــران و

مي گوييم و به زبان كتيبه ها و نوشته هاي ساساني و كمــي  »فارسي دري«تاجيكستان،  افغانستان و
مي  »فارسي باستان«مي گوييم و زبان كتيبه هاي هخامنشي را  »فارسي ميانه«ويا » يپهلو«بعد از آن 

مــي  »پهلوانيــك«يــا  »پــارتي«ناميم و به زبان كتيبه هاي مانوي دوران اشكاني و قباله هاي اورامــان 
  گوييم.
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بت بــه در اين نوشته، از ميان تمام زبان هاي ايراني ما تحوالت زبانهاي كردي و فارسي دري را نس
  . زبانهاي پهلوي و پهلوانيك بررسي مي نماييم

هــم و تحوالت يك زبان مي بايست هــم تحــوالت صــرفي و هــم تحــوالت نحــوي براي بررسي  
  تحوالت واژگان آن زبان نسبت به زبان ديگر مورد بررسي قرار گيرد.

و سه صورت  مفرد، تثنيه و جمع)تان داراي سه صورت از لحاظ شمار(اسم و صفت در پارسي باس 
نحــوي  هــاي همچنين صرف اسم در حالــت  37) بوده است.از لحاظ جنس (مذكر، مؤنث و خنثي

ليه باشد نحــوه اگر اسم در حالت منادا يا در جايگاه مضاف ا ،يعني .متفاوت با يكديگر فرق مي كند
ين بــ. اين وضعيت در زبانهاي پهلوي و پهلوانيك و فارسي دري و كردي از صرف آن فرق مي كند

  ) داريم:= مردmartiya=  رتيهََماز واژه ( در زبان فارسي باستان، به عنوان نمونه. رفته است
  

مفــرد و  »مرد«هنگاميكه واژه   مرد  martiya)( رتيهََم

  نهاد جمله باشد.

)(رتيا َم amartiy  منادا باشــد و  »مرد«ه هنگاميك  اي مرد

  مفرد باشد.

مفعول باشد و  »مرد«هنگاميكه   مرد را، به مرد  martiyam)(م رتَيَم

  مفرد باشد.

  

  به صورتهاي ديگري صرف مي شود. »مرد«براي حالتهاي جمع و تثنيه نيز كلمه 
) و كر، مؤنث و خنثيحالتهاي جنس (مذ همانطور كه گفته شد در فارسي باستان اسم و ضمير براي

ضــمير  ،مي شود. به عنوان يك نمونه ديگر) به صورتهاي متفاوتي صرف عداد (مفرد، تثنيه و جمعت
  اي جنس هاي مختلف در حالت فاعلي به صورت هاي زير است:ردر حالت مفرد ب "اين"اشاره 

  

  مفرد مذكر  مفرد مؤنث  مفرد خنثي
   iyam)(مايَي  iyam)(م ايَي  ima)( ايمهَ

  
در حالت مفعولي و ساير حالتها به صورت متفاوتي صرف مي شود كه از  "اين"همين ضمير اشاره 

  صرفنظر مي كنيم.  آن ذكر جزئيات
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هــاي  و نيازي نيست بــراي اســم م اين پيچيدگيها از بين رفته استاما در فارسي دري امروزي تما
 » اين«ه كار ببريم و ضمير اشاره كلمه ، مؤنث و خنثي در حالتهاي مختلف ضميرهاي مختلف بمذكر

در ادامه خواهيم ديد يكــي از داليــل از و در همه حالتها به كار مي رود. است كه براي همه اسامي 
  .بين رفتن زبانهاي باستاني وجود همين پيچيدگيهاي عمدتاً غير ضروري بوده است

ايراني ميانه غربي مثل پهلوي و پارتي بر خالف زبانهاي باستاني اسم و ضمير، جــنس و در زبانهاي 
  كه حالت آن در فارسي باستان ذكر شد، به صورت زير مي باشد:» اين«د و ضمير اشارهنشماره ندار

  

)(ن = اين = ا  پهلوي ne  

  im)(اين = ايم =   پهلوانيك ( پارتي )

  
از زبان پهلوانيك هم به زبان فارسي دري و هم به زبان كــردي  »اين«به معناي  » imايم = « ضمير 

  به صورت پيشوند وارد شده :

  سالام،  روزام،  شبام  فارسي دري

  سالامروژ ، امشو ، ام  كردي

  
. ضــماير ده اســتبه فارســي دري وارد شــ» اين « هم از پهلوي به صورت واژه » ن ا« ضنير اشاره 

دري داراي در فارســي » ايــن « در كردي مشابه ضمير اشــاره » م = اين ا« به صورت » ايم « اشاره 
جنسهاي مذكر و مؤنث نيســت و ايــن واژه در هــر دو زبــان فارســي و كــردي ويژگــي  برايتمايز 

  باستاني تمايز جنس را از دست داده است. 
وت خواهيم ديد، ضماير، اسامي و افعال زيادي هــم از زبــان الهاي متفامثچنانكه بعد از اين هم در 

ساير زبانهاي ايرانــي نــو  پهلوي و هم از زبان پهلوانيك وارد زبان فارسي دري و همچنين كردي و
. بعضي واژگان نيز مستقيماً و دست نخورده از زبانهاي باستاني وارد زبانهاي فارسي دري شده است

  و كردي شده اند. 
حالتهاي بعضي حالتهاي مذكر و مؤنث در هاي كردي مثل كرمانجي شمالي اسم براي جه در اكثر له

. در بعضي لهجه (شبيه زبانهاي  ايراني باستاني) متفاوت صرف مي شودبه شكلي ، اضافي و مفعولي
هايي كه به كردي موسوم است مثل سوراني و سنندجي مشابه زبان فارسي دري اين وضعيت يعني 

موسوم به كــردي بــه  اين موضوع نشان مي دهد كه همه زبان هاي بين رفته است. تفاوت جنس از
  نكرده اند. ل پيداوّتحطور يكساني 
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مورد ديگري كه به شناخت و تفكيك زبان كردي كمك مي كند مطالعه ضــمير در ايــن زبانهــا مــي 
ي و مفعــولي بــا باشد. در زبانهاي ايراني باستاني مثل فارسي باستان ضماير شخصي در حالت فــاعل

 » = مــن I« مفرد در حالت فــاعلي هم متفاوت هستند. شبيه به زبان انگليسي كه ضمير اول شخص
است. در زبان فارسي دري ضماير در حالتهاي » = مرا ، به من  me« مي باشد و در حالت مفعولي 
ي از بــين رفتــه مفعــول صي فاعلي واين تمايز باستاني بين ضماير شخ فاعلي و مفعولي فرقي ندارند

ايجاد مي » به « و » را « فقط با استفاده از حروف اضافه  در زبان فارسي دري، حالت مفعولياست. 
  شود. 

مفعولي وجود دارد،  بــه عنــوان  كه تمايز ضماير شخصي در حالت فاعلي و زبان فارسي باستان رد
  :ير به شكل زير مي باشدنمونه ضما

  
  
  حالت مفعولي  حالت فاعلي  

)(مرا، به من = َمن  adam)(من = اَدَم   ل شخص مفرداو nam  
)(تو را، به تو = ثووَم  tuvam)(تو = تووَم   دوم شخص مفرد amvuθ  

  
ف ايرانــي در دو زبان معــرومفعولي،  يعني تمايز ضماير شخصي درحالت هاي فاعلي و اين ويژگي

ميانه در دوران اشكاني و ساساني يعني زبانهاي پارتي و پهلوي تقريباً كم رنگ شده است. بــه ايــن 
معني كه از ميان ضماير شش گانه تنها ضــمير اول شــخص مفــرد داراي حالــت فــاعلي و مفعــولي 

 وضعيت در پهلوي براي ضمير اول شخص مفرد هم رفتــه رفتــه از بــين رفتــه متفاوت است و اين
  است.

  حالت مفعولي  حالت فاعلي  
)(من = اَز  ضمير اول شخص مفرد پارتي za  مرا، به من = َمن)( nam  
),(من = اَز، اَن  ضمير اول شخص مفرد پهلوي naza   مرا، به من = َمن)( nam  

  
فقط در زبان كرمانجي  ،ي در حالت فاعلي و مفعوليصمايز بين ضماير شخدر ميان زبانهاي كردي ت

شمالي وجود دارد و زبان سوراني و كلهري مشابه فارسي دري هستند و ضماير فرقي در حالتهــاي 
 فاعلي و مفعولي ندارند.
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  زبان كرمانجي
  حالت مفعولي  حالت فاعلي  

 min  مرا،به من = مين az، ez       من اَز=   ضمير اول شخص مفرد

          teبه تو ِته =  tu  تو= تو          ضمير دوم شخص مفرد

ــــــذكر) = وي ew     و       =واِ  ضمير سوم شخص مفرد ــــــه  او (م                    ب
wi 
                    بــــــــه او (مؤنــــــــث)  وِ=

we 
 me  = به ما          مِ em         = ما اِم  ضمير اول شخص جمع

 weبه شما        = وي hunشما        = هون  ضمير دوم شخص جمع

 wan  وان= به ايشان        ew ، ewnaايشان  اِو=   ضمير سوم شخص جمع

         

  

  زبان كلهري                                     زبان سوراني                                                    
  حالت فاعلي  =    حالت مفعولي                    فاعلي = حالت مفعولي                  حالت

min = min             مي                                                     مين          mi  = mi 

to = to                   تي                                                       تو           ti =ti  

ew = ew                 اِوِ                                                       اِو      ewe  =ewe  

eme = eme             ِايمِ   اِم       ime  =ime     
          iwe  =iwe    ِايوِ   ايو     iwe   =iwe   

        ewan = ewan اِوان                                                   اِوان ewane  =ewane 

  
همانطور كه مشاهده مي شود ضمير در زبان كرمانجي ويژگي زبانهاي ايراني باستان را دارد. يعنــي، 

م حالت فاعلي و مفعولي متمايز است و حتي در حالت سوم شخص مفرد تمايز مذكر و مؤنث را ه
داريم. ولي ضمير در زبانهاي سوراني و كلهري مشابه زبان فارسي دري است و اين تمايزها از بــين 
رفته است. جالب اينكه تمايز حالت فاعلي و مفعولي كه در زبانهاي سوراني و كلهري از بين رفتــه 

  است در لهجه هاي دورتر ايراني به كرمانجي همچنان حفظ شده است.
مشابه كرمانجي اسم داراي حالت مذكر و مؤنث مي باشد و ضمير در حالــت در زبان پشتو درست 

  فاعلي و مفعولي متمايز است و براي سوم شخص مفرد حالت مذكر و مؤنث وجود دارد.
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  زبان پشتو
  حالت مفعولي  حالت فاعلي  

  = به من مَ      am  = من زِ      ze  اول شخص مفرد
  = به تو تَ      at  تِ = تو      te  دوم شخص مفرد

  سوم شخص مفرد ( مذكر )
  سوم شخص مفرد ( مؤنث )

day  داي = او  
da      او دا =  

di      به او دي =  
de       به او ِد =  

     
تمايز بين ضماير فاعلي و مفعولي در زبــان هــاي  ،مانجي و زبان هاي باستاني ايرانيزبان كرمشابه  

وجــود دارد. نكتــه  نوين در مركز ايران نيز اشتهاردي، تاكستاني و بسياري ديگر از لهجه هاي ايراني
بعضي از اين لهجه ها فقط براي ضــمير فاعلي و مفعولي در  جالب توجه اين است كه تمايز حالت

و بقيه ضماير در حالت فاعلي و مفعولي فرقي ندارند. در واقع  وجود دارد» من « اول شخص مفرد 
مثل زبــان  اين ويژگي اين زبانها به زبانهاي ايراني باستان شبيه نيست بلكه شبيه زبانهاي ايراني ميانه

  مي باشد.  پهلوي

  فعل در زبان هاي كرديصرف 
  ماضي ساده:

صرف فعل در زمان گذشته در فارسي دري با اضافه كردن شناسه به بــن ماضــي انجــام مــي شــود. 
  در زبان فارسي دري عبارتند از: ها شناسه

  يم  اول شخص جمع   �َم-  اول شخص مفرد 

  يد  دوم شخص جمع   ي  دوم شخص مفرد 

  ند  سوم شخص جمع   -  سوم شخص مفرد 

  :در زمان گذشته به صورت زير صرف مي شود »خورد«نوان مثال بن ماضي به ع
  خوردم        خورديم       

  خوردي      خورديد  
 خورد        خوردند

  افعال به دو دسته تقسيم مي شوند: مي دانيم  
  "رفتن") افعال الزم كه نياز به مفعول ندارند. مثل فعل 1
  "خوردن"ل دارند . مثل فعل ) افعال متعدي كه نياز به مفعو2

امــا  در زبان فارسي دري صرف فعل در زمان ماضي براي افعال الزم و متعدي هيچ فرقــي نــدارد. 
  دركرمانجي صرف افعال الزم و متعدي در زمان ماضي با هم فرق مي كند. 
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 شناسه متصل به بن ماضي در زبان كرمانجي براي افعال الزم و متعــدي متفــاوت و بــه شــرح زيــر
  است:

  شناسه افعال متعدي              الزم              شناسه افعال         

  سووتاندم = سوزاندم    م     چووم = رفتم م          اول شخص مفرد

  سووتاندت = سوزاندي ت     ي       چووي = رفتي  دوم شخص مفرد

  سووتاندي = سوزاند  ي     چوو = رفت          -  سوم شخص مفرد

  سووتاندمان = سوزانديم  مان  ين      چووين = رفتيم  اول شخص جمع

  تان  سووتاندتان = سوزانديد  ن = رفتيدن      چوو-  دوم شخص جمع

  يان   سوتانديان = سوزاندند  ن = رفتندن      چوو�ِ-  سوم شخص جمع

  
دي شــبيه بــه زبــان افعــال الزم و متعــصرف هاي سنندجي مهابادي و كرمانشاهي  امروزه در لهجه

فارسي به طور مشابه انجام مي شود. در فارسي پهلوي كه زبــان نوشــتارهاي ساســاني بــوده اســت 
  مشابه زبان كرمانجي ، صرف افعال الزم و متعدي با هم متفاوت و به شرح زير است:

  زبان فارسي ميانه

  شناسه افعال متعدي  شناسه افعال الزم  

  ام كرد = كردم    م     ا  ت هم = رفتمرف           هم  اول شخص مفرد

  ات كرد = كردي   ت   ا  رفت هي = رفتي  هي          دوم شخص مفرد

  اش كرد = كرد   ش   ا  رفت = رفت                 -  سوم شخص مفرد

  مان كرد = كرديما   مان  ا  رفت هيم = رفتيم  هيم         اول شخص جمع

  اتان كرد = كرديد  تان   ا  رفت هيد = رفتيد    هيد       دوم شخص جمع

  شان كرد = كردندا   شان ا  ند = رفتندند         رفت َهَه  سوم شخص جمع

  
اين است كه شناسه در حالت متعدي در زبــان پهلــوي و زبــان كرمــانجي كــامالً  بنكته بسيار جال

و در زبان كرمــانجي ي بن فعل مي آيد سه در ابتدامشابه هم هستند. با اين تفاوت كه در پهلوي شنا
در انتهاي بن فعل اضافه مي شود. از طرف ديگر شناسه هاي پهلــوي در حالــت افعــال الزم مشــابه 

و  هــي، هــيم، هيــد هم،« از ابتداي شناسه ها يعني (ه) شناسه هاي فارسي دري است و اگر حرف 
ت مي آيد. گويي كرمانجي و حذف شود شناسه هاي صرف فعل در زبان فارسي دري به دس»  هند
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فارسي دري در صرف فعل ماضي مانند دو برادر هستند كه هريك، يك ويژگــي از پدرشــان يعنــي 
  پهلوي به ارث برده اند و البته اين ويژگيها را كمي هم تغيير داده اند.

ان و از زبانهاي ايراني باستفارسي دري  تحول مهمترين ويژگي مهمانطور كه تا كنون مشاهده كردي
زبــان مــي باشــد. يعنــي تمــايز در جــنس         ميانه از بين رفتن حالتهاي پيچيده و در نتيجه ساده شدن 

همچنــين تفــاوت در صــرف  اسم و ضمير از ميان رفته اســت. صرف در ،( مذكر، مؤنث) و حالت
فاعلي افعال در حالت الزم و متعدي نيز از بين رفته است و عالوه بر آن ضماير شخصي در حالت 

و مفعولي با هم تفاوتي ندارند. در حقيقت زبان فارسي دري از اين پيچيدگيهاي صرفي كــه عمــدتاً 
و  ويژگي به اين زبان كمك كرده تــا ســاده تــر شــود اين غير ضروري است خود را رهانيده است.

هــا و ســهولت در يــادگيري آن مــي باشــد. در  يكي از عوامل اصلي رواج اين زبان همين ســادگي
را مــي  تنيز همين تحــوال مثل سنندجي وكرمانشاهي كردي جنوبي هاي بانهاي كردي بويژه زبانز

كمتر  تالنوع تحووجود آمده است. فقط در زبان كرمانجي اين ه ها ب در اين زبان به مروربينيم كه 
عنــوان ها در زبان كرمانجي هم وجود دارد. به  است. البته نمونه هايي از اين ساده سازي روي داده

نمونه صرف فعل در حالت مضارع در زبان كرمانجي است. در صرف فعــل در حالــت مضــارع در 
زبان كرمانجي مشابه زبان فارسي، صرف افعال الزم و متعدي تفاوتي نــدارد و ايــن ويژگــي باعــث 
ساده تر شدن اين زبان شده است. به هر حال همانطور كه گفته شد مهمترين تفاوت دستوري زبــان 

ي دري با ساير لهجه هاي ايراني از بين رفتن تمايزهاي حالت و جنس در صرف اسم و ضمير فارس
در بعضــي  رخ داده اســت، درساير لهجه هاي ايراني نيز اين تحوالت كــم و بــيش و فعل مي باشد.

 هــاي ، زبــانت. در بين زبانهاي موســوم بــه كــرديبيشتر و در بعضي ديگر كمتر صورت گرفته اس
هــاي  حوالت ساده كننده بيشتر رخ داده است ولي زبان كرمانجي بيشــترين ويژگــيكردي جنوبي ت

هــيچ نشــانه اي از تحــوالت دســتور را در خــود دارد.  ميانهزبان هاي ايراني باستان و  دستور زباني
زباني غير ايراني در زبانهاي كردي به چشم نمي خورد و تمامي زبانها و لهجه هاي كردي از زبــان 

هستند. اين موضوع خود نشان مي دهد كه ريشه و تبار كردان و فرهنگ كردي، ريشه و  هاي ايراني
دستور زبانهــاي ايرانــي ، از  . من در اينجا مي ترسم كه بحث بيشتر در موردفرهنگ ايراني مي باشد

را از هدف اصلي دور سازد و فكر مي كنم همين مقدار انــدك  حوصله خوانندگان خارج باشد و ما
وشن تر از ر دستور زبانهاي كردي براي بحث ما كافي باشد. اما براي نتيجه گيري بهتر و ربررسي د

و مقايسه واژگان كردي و فارسي دري با زبانهاي ايرانــي باســتان مثــل  بحث زبان كردي به بررسي
  فارسي باستان و اوستايي و زبانهاي ايراني ميانه مي پردازيم.

  :دري با زبانهاي ايراني باستان و ميانه مقايسه واژگان زبان كردي و فارسي
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در بررسي و مقايسه واژگان بين دو زبان بايد به اين نكته توجه داشت كه مرز ميــان زبانهــا در هــر 
. بنابراين بين زبانها جابه جا مي شوندبه راحتي  واژگانزمان بر خالف مرز بين كشورها باز است و 

مقايسه بر اساس قواعد زبان شناسي و علمي باشد و هر دو  در مقايسه واژگان بين دو زبان بايد اين
نمي توان مقايسه كرد و به نتايج صحيحي دســت  را واژه اي را كه از نظر ظاهري به هم شبيه باشند

كــه از اســناد معتبــر  يافت. در اين نوشتار همواره تأكيد من بر اين نكته بــوده اســت كــه ضــمن آن
دور به گونه اي نوشته شود كه بــه  مقاله ، نيزكامالً علمي باشد تاريخي استفاده شود و روش تحقيق

 قابل استفاده باشد. براي شروع تحول چند واژه هاي فني و علمي براي مخاطبان زيادي  پيچيدگي از
   38بررسي مي نماييم. ي فارسي ميانه يعني زبان پهلويرا از فارسي باستان به يكي از زبانها

  
  
  
  

  پهلوي  تانفارسي باس  فارسي دري
                 manنام  manan       ناَمن       نام

aguasگاوشَ  گوش v                      گوش  vsog  
                  rakكار  raak  كارَ               كار 
adaدَوَرا      در var                        در   dar  

umanjan   انجمن        hanjamanaَهنجََمنَ         انجمن
~  

   
به زبان پهلوي رسيده اند و صوت پاياني و ساده سازي ذف مهمانطور كه مي بينيم اين واژگان با ح

چون ساده سازي به اندازه كافي در اين واژگان انجام شده تقريباً بدون تغيير ديگري به فارسي دري 
بــه انــدازه  باستان به پهلــوي ســاده ســازيدر تحول بعضي واژگان ديگر از زبان فارسي  رسيده اند.

ز زبان پهلوي به فارسي دري انجام شــده كافي انجام نشده و در ادامه اين تحول ساده سازي بيشتر ا
  است. 

   
  فارسي باستان  پهلوي  فارسي دري

      raaasabاَسَبارَ      raaswاَسوار  سوار
   �paanَاناپ             baanاَناب  ناب

                                                
  257خانلري، تاريخ زبان فارسي  ص  38
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ني در تحول از فارسي باستان به پهلوي حــذف شــده انــد. امــا بــه مصوتهاي پايادرنمونه هاي باال  

ده اند در زبان كه در آغاز بعضي واژگان در فارسي باستان بو   "�َ -" و "  آ "عنوان نمونه مصوتهاي
 هــا اين ساده سازياند و در ادامه در تحول به زبان فارسي دري حذف شده اند. پهلوي باقي مانده 

ايرانــي  در زبــان هــاي ،در زبان هاي ايراني باســتان هاي به كار رفتهپسوندها و حذف پيشوند يعني
  ميانه و فارسي و كردي كرمانجي و لهجه هاي جنوبي در ضميرها هم وجود دارد.

  

كردي 

  كرمانجي

  فارسي باستان→پهلوي   فارسي دري  سوراني

  �adamَدَم  َا→ azاَز          من  مين  اَز
ُتو        تو  تو  تهtaw → َتوَمtavam   

  
بعضي واژگان در گذر از حالت باستاني به حالت ميانه و حالت زبانهاي ايراني مثل فارسي و كردي 

   دو حالت تحول يافته اند.كرمانجي به 
   

  

  

 بوی    : پای،پھلوی بو    :  پاد،پارتی

:   ِپِ◌ه،    کرمانجی
 بین

 :  پا،       بوفارسی دری

  :      پادَ=پا،   بوذَ=بوفارسی باستان
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ه ريشه اكثر واژگان ايراني زبانهاي فارسي دري و كردي به زبانهاي ايراني باستان مثل فارسي گر چا
اما به هر حال تعداد بسيار اندكي از واژگان زبان فارسي دري و يــا كــردي وجــود  ،باستان مي رسد

. چون از زبان شود زبان فارسي باستان تلفظان آوا و اصوات دوران باستاني مثل دارد كه دقيقاً با هم
، مــي دانــيم اوت در مورد زبان مادي دشوار است . اگرچهقض ادي واژگان زيادي در دست نداريمم

به شهادت مورخيني مثل استرابو، زبان مادي بسيار شبيه به زبان فارسي باستان بوده است.  بنــابراين 
زيادي از آنها را در دســت داريــم نمونــه خــوبي بــراي  واژگانرسي باستان و يا اوستايي كه زبان فا

مطالعه و نتيجه گيري مي باشد. واژگان زير درزبان كردي بيشترين شباهت را به تلفظ زبان فارســي 
  باستان و اوستايي دارند.

  

  فارسي دري  اوستايي  كردي كرمانجي  سوراني
tiragiraآگير، آتير  weraرآوِ   آتش، آذر  taraآتر  ,

  آهو  suaآسو  sekaآسك  skaآسك
  من  azimمزِ اَ  (پارتي)  azزاَ  amenمناَ

  weraاَوِر  hawerهاوِر
  hawerهاور

  ابر  awra^َاور

  بخت  baxtaبختَ   baxtبخت  baxtبخت
  بلند  barizبريز   barzبرز   barzبرز

  پل  pirtuپيرتو    pirdپيرد   pirdپيرد 
 ژنinz v   ژنinz v  جي ني ΛΛ

nijai  زن  
noasژنو  v   ژنوnoas v   ژي نوinuz v  زانو  
  vrozروژ   vrozروژ 

  vrocروچ 
ahraocروچَ  v  روز  

  ماه  wingaamماونگَ   ngamماه   ngamماه 
vvميش  sme   ميشvv sme  َمخشيis vxam  مگس  

  فارسي باستان  كردي كرمانجي  سوراني

  

  

  

  فارسي دري

  چنان  awaآوا   awaئه وا     awوا   
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  آن طرف  awpara پَرَ^َ^َاو  awparپَر او  awbar اوبر 

  آسمان  nasmaآسمان   nasmaآسمان   nasmaآسمان 

  بلند  birizantرزنت يب  barzرزَب  barzرزَب
  دريا  daryaدريا   daryaدريا   daryaدريا 

  زورگو  raarakuzزورَگارا   razorkركار زُ   razorkركار زُ 
  زياد  firaفيرَ   firaفرَ   fira فرَ
fkeكِف 

Λ  كفfke
Λ   َكوفfauka  كوه  

khusشك ُه Λ   ُهشكkhus Λ   َاوشكakusΛ  خشك  
  دست  dastaدستَ   destدستdast  ست دَ

  دروغ   durujدوروج  derewدرو  derewدرو
  ديدن  vainaنَ َيوَ  winوييَن   tandiديَتن 

  بهار  haraavواهَرَ   ravehوهار bahar  هارب 

ads     شاد Λ   شائتيtiaes ΛΛ   َشياتtaaiys
Λ  شاد  

uancن وَچو Λ  َن چووuanc Λ  شي َيوiyavs
Λ  رفتن = شدن  

  
با دقت در جدول واژگان باال مشخص مي گردد بسياري از واژگان زبان هاي باســتاني ايرانــي مثــل 
فارسي باستان و اوستايي بي هيچ تغييري به زبان هاي كردي رسيده اند، حال آنكه ايــن واژگــان بــا 

  . رسي دري منتقل شده اندساده سازي هايي به زبان فا ات وتغيير
نكته كليدي در بررسي تحول يك زبان اين است كه معموالً نمي توان تحول يك زبــان را فقــط بــر 

ن بلكه معموالً يك زبان تحت تأثير چند زبــا اساس يك زبان مادر قديمي تر از خودش بررسي كرد
زبان  يك زبان فارسي دري و كردي كرمانجي نمي توان فقط. دست كم در مورد تحول پيدا مي كند

دري مجموعه اي از واژگــان فارســي باســتان،  ن فارسيامادر براي اين دو زبان  معرفي كرد. در زب
بــه چشــم مــي خــورد. در زبــان كــردي  نــياديگــر اير هاي ي و بلخي و لهجهغدپارتي، پهلوي، س

باستان، پارتي، پهلــوي و فارســي دري وجــود دارد.  كرمانجي هم واژگاني از زبان اوستايي، فارسي
اين زبانها و در بسياري از زبانهاي ديگر واژگاني از زبانهــاي  يدو البته بايد توجه داشت كه در هر

ان كردي غير خويشاوند هم به چشم مي خورد. به عنوان مثال هم در زبان فارسي دري و هم در زب
، روسي وفرانسوي وجود دارد كــه واضــح  انگليسيكي، مغولي، ، آرامي، ترواژگاني از زبانهاي عربي

 مــي ين واژگان نقشي در تحول  تاريخي اين زبانها ندارند و فقط واژگــاني وام گرفتــه شــدهااست 
زبان كردي مبني بر مطالعه تحــول ايــن زبــان از روي تحول ند . بحث ما براي پيگيري تاريخي شاب
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نمودارهــاي زيــر بنــابراين  ، ايراني ميانه و نو مي باشــد.ني باستانر آن يعني زبانهاي ايرازبانهاي ماد
  .هاي كردي كرمانجي و يا فارسي دري دقيق نمي باشد زبان چگونگي تحول دادن براي نشان

  
. امــا بررســي واژگــان زبانهــاي ايرانــي باســتان و فارسي دري جلوتر صحبت خواهيم كرد در مورد

و زبانهاي ايراني نو و نيز بررسي دستور اين زبانها و صرف و نحــو آنهــا نشــان اي ايراني ميانه زبانه
نهاي ايراني ميانــه و باســتان بســيار از زبا نو مثل كردي وفارسي دري هاي ايراني ميدهد تحول زبان

لكه، زبانهــاي در خيلي از موارد اين زبانها نه تنها تحول يافته زبانهاي قديمي هستند ب .پيچيده است
دستور زبان تحول يافته اند. مثالً چنانكه ديديم  ي نيزايراني نو تحت تأثير زبانهاي ايراني نوي ديگر

كرمانجي به زبانهاي ايراني باستان مثل فارسي باستان شباهت دارد و صرف جنس( مذكر و مؤنث ) 
ر كردي تحت تأثير فارســي و زبانهاي ديگوجود دارد اما دستور زبان كردي كلهري  و حالت در آن

به طور كلي نمودار زير براي نشان دادن تحول زبانهــاي ايرانــي  دري و مشابه آن تحول يافته است.
  نو مناسبتر به نظر مي رسد.

  

زبان فارسی 
 میانھ

 زبان مادی

زبان فارسی 
 دری

زبان کردی 
 کرمانجی

  زبان هاي ايراني باستان
سایر لھجھ ھای  -5اوستایی -4مادی- 3فارسی باستان- 2لھجھ ھای ایرانی شرقی-1

 ایرانی باستان

  ايراني ميانهزبان هاي 
سایر لھجھ ھای ایرانی  - 4پارتی-3فارسی میانھ-2لھجھ ھای ایرانی میانھ شرقی-1

 میانھ غربی

  زبان هاي ايراني نو

  فارسي دري -  2انواع لهجه هاي كردي                               -1
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در حقيقت در دوران باستان در پهنه ايران فرهنگي طايفه هاي آريايي (ايراني) زيــادي زنــدگي مــي 

ده اند كه با لهجه هاي مختلف و تقريباً شبيه به هم صحبت مي كرده اند. از بين اين تعــداد زيــاد كر
لهجه ها فقط از چند لهجه مثل فارسي باستان و اوستايي و چند زبان ديگر آثار مكتوب كمي به جا 

اما  مانده نظر بدهيم،از آنها به جا ن ير مكتوبمانده است. ما دقيقاً نمي توانيم راجع به زبانهايي كه آثا
با توجه به نظريات مورخين باستان كه صريحاً ذكر كرده اند زبان طايفه هاي ايــران خيلــي بــه هــم 

مانده از زبانهاي فارسي باستان و اوستايي تا حدودي نسبت شبيه بوده مي توانيم از روي آثار به جا 
وع راههاي مختلفي را در جهت متحــول ، اين لهجه هاي متنبانها شناخت پيدا كنيم. در ادامهبه آن ز

شدن در پيش گرفتند و با تأثير از هم و حتي از زبانهاي غير ايرانــي فاصــله آنهــا بيشــتر شــد و در 
دوران ميانه يعني حدود قرن اول تا هفتم ميالدي تعداد زيادي لهجه و زبان در پهنه ايــران فرهنگــي 

ها و لهجه  تعداد زياد زباناين د. از ميان به خصوص غرب ايران كه مورد بحث ماست به وجود آم
ميانــه (پهلــوي) و هــا از بعضــي از آنهــا آثــار مكتــوبي بــه جــا مانــده اســت كــه شــامل فارســي 

بلخي، سغدي، خوارزمي و ساير زبانهاي ايراني ميانه مي باشد. از بسياري ديگر از  ،پارتي(پهلوانيك)
نيــز  هــا  است، بنابراين صحبت در مورد اين زبان نمانده جاي اين زبانها و لهجه ها آثار مكتوبي به

ميتــوان راجــع بــه مشكل است.از روي زبانهاي ايراني ميانه كه آثار مكتوبي از آنها در دست اســت 
ولي چون تحــول ايــن زبانهــا از  زبانهايي كه آثار مكتوبي از آنها در دست نيست شناخت پيدا كرد.

نظر دقيق ممكن نيست. دستور بعضي از زبانهــاي ايرانــي  زبانهاي باستاني با هم فرق مي كرد اظهار
ميانه مثل پهلوي و پارتي به يك باره نسبت به دوران باستان تغيير كرد و صــرف جــنس ( مــذكر و 

دوران ميانه كرمانجي ايــن  نياي مؤنث ) و شمار و حالت در آنها از بين رفت و در بعضي ديگر مثل
گيهاي زبان هــاي باســتاني بيشــتر حفــظ ژو وي بين نرفتهاوت در صرف جنس، شمار و حالت از تف

و اين صفت به كرمانجي به ارث رسيده است. اين وضعيت شامل بسياري ديگر از لهجه  شده است
هاي موسوم به كردي نمي شود و لهجه هايي مثــل ســنندجي و كلهــري، كرمانشــاهي و ايالمــي در 

ثير زبانهاي پارتي و در دوران نو تحت تأثير درجه اول، تحت تأثير زبانهاي پهلوي و سپس تحت تأ
  شبيه به فارسي دري مي باشد. بيشتر  فارسي دري تحول يافته اند و دستور زبان آنها 

در بعضي مــوارد شــبيه بــه هــم و در هاي كردي  هاي ايراني نو و حتي زبان تحول واژگان در زبان
تي در زبانهاي فارسي دري و كرمانجي پارتفاوت است. تعداد واژگان پهلوي و مباهم بعضي موارد 

و ساير لهجه هاي كردي نسبتاً قابل توجه است. در زير تعدادي از واژگان زبانهاي پهلوي و پــارتي 
  را در زبانهاي فارسي دري و كردي آورده ايم:
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  كرمانجي  پهلوي  فارسي دري
  تابستان

minah   هاوينvvinah  
  asrاِسَر  arsاَرس  كاش

  abirرا ِب  tabrرات ِب  برادر
  ikkawcΛچَكَكو  akkafcΛكَفَچك   قاشق
kbazasبازَشك  پزشك v  زِب شكkisbiz vv  
  pasَپس   vpaseَپسي   گوسفند
  tamَتم   tamَتم   تاريكي

  vetanَتني   vetanَتني   تنها
  tomتوم    tomتوم    تخم

  diroziinروزَن  د  diroziinروزَن  د  دروغگو
inrosن ِشرو  روشن v  ن روِشinrosv  

  vsreΛريش  vsreΛريش  ريش، زخم
  ristريست   ristريست   مرده
anzژن   زن v  ژنinz v  

  fsevسيف   psevسيپ   سيب
knisakك كنيَش  kanikكنيك   ترخد v  

  nagyيانگ  nagyيانگ  جان
  stinlev ليسِتن  tanlis ليسَتن  ليسيدن
  vafar وَفَر  wafr فروَ  برف
  mahandَهندام   mahandَهندام   اندام
  yawوjoجو   - يو  yawيو   جو

   
مشابه با تعداد واژگان زبانهاي فارسي باستان و اوستايي كه بــه همــان صــورت اصــيل در زبانهــاي 

ر لهجــه هــاي د وپــارتي بــه شــكل اصــيل آن مقدار بيشتري از واژگان پهلــويكردي وجود دارند، 
  .مختلف كردي وجود دارد

اني باستان و ميانه به كردي و فارسي دري مسيرهاي متفاوتي را پيموده از زبانهاي اير تحول واژگان
. به عنوان نمونه واژه برادر در فارســي دري ات اين مسيرها با هم عوض مي شوندكه بعضي اوقاند 
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در كردي بــه همــين »  راِب«مشتق شده است. در حاليكه واژه  فارسي باستان» براتَر « مستقيم از واژه 
  پهلوي به دست آمده است.»  راتِب «معني از 

پهلوي » نديَت«در مورد مصدر ديدن مسير كامالً بر عكس است . يعني واژه ديدن در فارسي دري از 
فارســي باســتان بــه » يــَينوَ«به همين معني در كردي از » وييَن«مشتق شده است. در حاليكه مصدر 

  دست آمده است.
معني داريم كه فارسي دري و كردي هركــدام يكــي را  در بسياري موارد در پهلوي چند واژه با يك

  انتخاب كرده اند.

  
  

  يا
  
  

  
  يا   

  

  فارسي دري
 ُخشک

  پهلوي
 ھوشک         =         خوشک

  كردي
 کُھش

  فارسي دري
 بھار

  پهلوي
 َوھار         =         بَھار

  كردي
 ِوھار 
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) به ارث برده انــد كــه در زبــان كيك ويژگي مهم را همه لهجه هاي كردي از زبان پارتي ( پهلواني

و فارسي دري تغيير پيدا كرده است. حرف صامت (ز) در زبان پارتي در ابتداي بعضي واژه پهلوي 
  ت كه اين صامت در زبان كردي مشابه پارتي مي باشد.سها درپهلوي به (د)تبديل شده ا

  
  يا

  
ه و از دي و فارســي دري حالــت باســتاني را رهــا كــردكر هر دو زبان در بعضي موارد واژگاني در

. در حاليكه در بعضي لهجه هاي غربي و مركــزي ايــران ايــن واژه هــا هنــوز پهلوي مشتق شده اند
  حالت باستاني خود را دارند.

 

  زبان پهلوي
 »دامات  «

  زبان پارتي
 » زاما  «

  زبان فارسي دري
 »داماد « 

  زبان كردي كرمانجي
 »زاوا« 

  زبان پهلوي
 »داناک«

  زبان پارتي
 »زانا« 

  زبان فارسي دري
 »دانا« 

  زبان كردي كرمانجي
 »زانا« 

  فارسي دري
 آھن

  پهلوي
 آِسن         =         آھن

  كردي
 آِسن
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  نتيجه: 

و روستاها وطايفه هاي مختلــف  لهجه هاي زياي بوده اند كه در شهرها زبانهاي ايراني ميانه غربي 
 بــا وامو و در تركيبي پيچيده با هم  زبانها كم و بيش شبيه به هم بوده اند صحبت مي شده اند، اين

كه مهمترين اين زبانها كــه آثــار  گيري از حالت باستاني زبانهاي مختلف ايراني تحول پيدا كرده اند
لوي) و پارتي (پهلوانيك) مي باشند. از بعضــي از مكتوبي از آنها به جا مانده است فارسي ميانه (په

اين زبانهاي ميانه آثار مكتوبي به جا مانده است كه مي توانند مادر مستقيم بســياري از لهجــه هــاي 
درميــان ساير زبانهاي ايراني شمالي و غربي باشند.  ي، مازندراني، گيلكي، تاتي وايراني نو مانند كرد

زبانهاي ايراني باستان مثــل فارســي داراي ويژگيهاي دستوري مشابه زبانهاي كردي، زبان كرمانجي 
باستان مي باشد. در حاليكه ويژگيهاي دستوري ساير لهجه هاي جنوبي كــردي بــه زبانهــاي ايرانــي 

جالب اينكه دستور زبان بسياري از لهجه هــاي شــمال و مركــزي و  ميانه مثل پهلوي شبيه تر است.
اردي مثل كرمانجي است و به زبانهاي ايرانــي باســتان شــباهت زيــادي غربي ايران مثل تاتي و اشته

واژگان همه زبانهاي ايراني نو مثل فارسي دري، كرمانجي، ساير لهجه هاي كردي، مازندراني، دارد. 
گيلكي، تاتي و ... تركيبي از واژگان اندكي است كه دست نخورده از زبانهاي باستاني مثل اوســتايي 

به همراه تعداد بيشتري واژگان كه از زبانهاي ايرانــي ميانــه  ه اين زبانها وارد شدهباستان ب و فارسي
وارد زبانهاي ايراني نو شده اند. شمار زيادي از واژگان زبانهاي ايراني شرقي از مثل پهلوي و پارتي 

  طريق فارسي دري وارد زبانهاي ايراني نوغربي شده اند. 
سالمي تقريباً به همه لهجه هاي شمالي و مركزي و غربي ايــران، ران اچنانكه خواهيم ديد بعد از دو

شــده مــي  خوانده » پهلويات«گفته مي شده است. چنانكه اشعار بابا طاهر » پهلويات«يا » فهلويات«
ه تقريبــاً كــ» پهلويــات«با اين تعريــف از واژه است و در اين خصوص بيشتر صحبت خواهيم كرد. 

شاخه اي تحول يافته از پهلويات است كه  كرديو نو غربي است زبان  ايراني ميانهمترادف زبانهاي 

  »َورکَ « فارسی باستان 
  »َوھرکَ « اوستایی

 »َورکَ « پارتی

  پھلوی 
 »گرگ« 

  »َورک« سمنانی 
  »َورک« مازندرانی 

 »َورگَ « تاتی 

  »گرگ« فارسی دری
 »گور« کردی 
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در طول تاريخ راه تكاملي و تحولي خاص خودش را پيموده است و در ايــن راه تعــدادي واژگــان 
  عربي و تركي و اروپايي نيز بدان اضافه شده است. 

  (زبان دري)39زيباي ايراني

  هنگي به بشريتهديه ايران فر "دريزبان "فت انگيز گمعماي ش
. نخست در نحوه پيدايش اين زبان كه ويژگي شگفت انگيز است زبان فارسي دري دست كم در دو

و يا حتي ردپايي از اين زبان در دست نيســت و بــه ناگــاه از تا قرن سوم هجري هيچ اثر درخشان 
نيز مي گذرد  قرن سوم به گونه اي شگفت انگيز سر بر مي آورد و گستره نفوذ آن از ايران فرهنگي

آثار عميقي را در اين زبان به وجود مي آورنــد.  ،گويندگان و سخن سرايانبه استانبول،  و از هند تا
دوم كيفيت و كميت شگفت انگيز آثار ادبي درجه يك در اين زبان به ويژه شعر فارسي است كه به 

. چون در بشريت است ين زبان بلكه براي همهگويندگان ا براي راستي دست آوردي شگفت نه تنها
از شرق ايــران اكثر قريب به اتفاق گويندگان و نويسندگان اين زبان  ،زبان فارسي سپيده دم پيدايش

كــه زبــان فارســي دري از  اند باور عمومي دانشمندان اين اســتو به ويژه خراسان و سيستان بوده 
ايران گسترش و نفوذ يافتــه لهجه هاي شرق ايران يعني خراسان بوده است و بعداً در نواحي غربي 

ونه صحبتي راجع به زبان فارسي دري بد نيست راجع به نــام ايــن زبــان بحــث گقبل از هر  است.
  كوتاهي داشته باشيم.

هاي ايراني قــرون اوليــه  درباره زبان» التنبيه علي حدوث التصحيف « در كتاب » حمزه اصفهاني « 
  40اسالمي چنين مي گويد:

زباني بوده كه شاهان در مجالس خود به آن سخن مي گفتنــد و آن منســوب  "فهلوي يا پهلوي  "« 
آذربايجــان صفهان، ري، همدان و ماه نهاونــد و نج شهر ايران كه اپاست به فهله (پهله) و اين نام بر

  »اطالق مي شود. 
آن  سر و كار داشتند بدان سخن مــي گفتنــد و ايشان فارسي زباني بوده كه موبدان و كساني كه با« 

  » زبان شهرهاي فارس است.
آن گفتگو مــي كردنــد و ايــن دري زبان شهرهاي مدائن است و كساني كه در دربار شاه بودند به « 

  » است به دربار و در اين زبان لغات شهرهاي مشرق و لغات اهل بلخ غلبه دارد. لفظ منسوب
  .    41از ابن مقفع بيان مي كندبه نقل » الفهرست « در كتاب » ابن النديم « مشابه اين مطالب را 

در اين دو سند بسيار معروف زبان مردم آذربايجان و شــهرهاي همــدان و كرمانشــاه و ري پهلــوي 
زباني كه متوني از آن در دوران ساســاني پيــدا شــده و فارســي  به ناميده مي شود حال آنكه امروزه

                                                
  منظور از ایرانی در اینجا نسبت دادن بھ کشور ایران نیست بلکھ منظور ایران فرھنگی است. 39
  68، 67حدوث التصحیف، ص یالتنبیھ علحمزه اصفھانی ،   40
 19ابن اندیم ،الفھرست، ص 41
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ان جــمنابع ديگر زبان مــردم آذرباي . از طرف ديگر برخيپهلوي گفته مي شود ،ميانه ناميده مي شود
اســتخري فارسي ناميده اند. به عنوان نمونــه  ، زباندر قرون ميانه اسالمي را به جاي پهلوي و آذري

  42مي نامد.» فارسي« جغرافيدان قرن چهارم هجري زبان مردم آذربايجان را 
  همچنين ابن حوقل جغرافيدان قرن چهارم مي نويسد:

  » و بيشتر ارمنيه فارسي است. زبان مردم آذربايجان« 
همه زبانهاي ايراني »  احسن التقاسيم« كه او نيز در قرن چهارم بوده در كتاب » ابو عبداله مقدسي « 

  43را فارسي خوانده و دري را به عنوان صفت فصيح بودن به كار برده است. 
به دربــار پادشــاهان  در سند مربوط به حمزه اصفهاني كه ذكر شد لفظ دري به معناي منسوب بودن

 (بــاكو)انزبان مــردم ارّ: « مقدسي در همان كتاب احسن التقاسيم مي نويسد امابه كار رفته است. 

  » فارسي است و به خراساني شبيه است.

  و در مورد زبان مردم بخارا مي گويد:
گوينــد كــه زبان مردم بخارا تكرار وجود دارد . زبانهايي از اين قبيل را از آن جهــت دري مــي در «

عريضه هايي كه به او تقديم مي دارند به آن پادشاهان به آن نوشته مي شده و  زبانيست كه نامه هاي
ظاهر آنچه از ايــن ســند و ســندهاي  44»  شتقاق از در است و آن به معني باب است.ازبان است و 

در مقابل زبان و ر بر مي آيد آن است كه دري زبان فصيح و به قول امروزي ادبي بوده است كه گدي
عضي از زبانهاي ايراني كه با زبانهاي بلهجه هاي محاوره اي و روزمره مردمان بوده است و احتماالً 

و براي نگارش عريضه ها به شاهان يا مقامــات  تفاوت داشته و حالت ادبي داشته است محاوره اي
دب نيز سعي داشته انــد كــه بــا دري ناميده مي شده است و طبيعتاً درباريان و اهل ابه كار مي رفته 

» دري « زباني فصيح و دور از لهجه هاي محاوره اي مردم سخن بگويند، اين گونه زبانهاي ايرانــي 
ناميده مي شده است. چنانكه خواهيم ديد زبان فارسي دري امروزي يكــي از همــين زبانهــاي دري 

  بوده است.
گشوده مي شود. در اين دو ســند » بن النديم ا« و » حمزه اصفهاني « به اين ترتيب معماي سندهاي 

زبان بخارا و هــر زبــاني كــه بــراي » المقدسي « ، حال آنكه دري زبان مردم مدائن ناميده شده زبان
ار مي رفته را دري مي نامد. دليل دري ناميده شدن زبان مردم مدائن و كنوشتن عريضه به شاهان به 

ه به زبان رسمي و ادبي در هر دو كفاصله دارند اين است بخارا كه بيش از سه هزار كيلومتر از هم 
  گفته مي شده است. » دري « جا 
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. ه تا قرون اوليه اسالمي بــوده اســتاما ظاهراً فارسي ياپهلوي نامي عمومي براي زبانهاي ايراني ميان
ناميده و گاهي زبان آذربايجان فارسي چنانكه گاهي زبان و لهجه استان فارس و گاهي زبان موبدان 

  مي شده و جايي ديگر همين زبان پهلوي ناميده مي شده است. چنانكه ، مولوي مي گويد: 
حال آنكه هركس مي داند مثنــوي معنــوي » مثنوي معنوي مولوي     هست قرآن در زبان پهلوي « 

 مولوي به زبان فارسي دري است و به زبان پهلوي نيست و شاعر ظاهراً براي جور شدن قافيه، زبان
 ( اگر چه قافيه هم درست نيست و داراي خطــاي پهلوي را به جاي فارسي دري به كار برده است.

) در واقع مي توان اين طور نتيجه گيري كرد  . يعني مولوي و پهلوي هم قافيه نيستند.مي باشد ايطا
فارســي كه از اواخر دوران ساسانيان تا حدود قرن ششم و هفتم هجري واژه پهلوي يا فهلوي و يــا 

امــروزي  نامي عمومي براي همه لهجه هاي نواحي غربي و مركزي ايران فرهنگي يعني كشور ايران
به جاي يكديگر به كار مي رفته است كه اين موضوع باعث سر در گمي  وهركدام متناوباً بوده است

پهلــوي زبانشــان « چنانكه حمداله مستوفي درباره زبان مردم زنجان مي گويــد:  محققين شده است.
. ن دو لهجه مختلف استفاده شــده اســتدر بعضي موارد واژه پهلوي و فارسي براي ناميد 45»است. 

در بعضــي  ودر بعضي موارد فارسي اختصاصاً براي ناميدن لهجه مردم فارس بــه كــار رفتــه اســت 
 »فارسي«واژه  سترش فارسي دريموارد ديگر براي اختصاصي ناميدن فارسي دري. ظاهراً پس از گ

به معناي فارسي دري به كار رفته و پهلوي به همه لهجه هاي مركــزي ايــران و لهجــه هــاي بيشتر 
مگــر « فته مي شده است. چنانكه فردوسي در داستان خسرو پرويز مــي گويــد: قديمي ايران ميانه گ

  » آنكه گفتار او بشنوي    اگر فارسي گويد ار پهلوي 
زبانهاي ايراني به پهلوي ، دري و فارسي وجود ندارد و  ولي به طور كلي قاعده خاصي براي ناميدن

  هر كدام از اين سه واژه در مواردي به زبانهاي ايراني اطالق شده است .
ميانــه و فارســي كم و بيش شبيه به هم و شــبيه بــه زبــان  ي غربي و مركزي ايرانزبانها و لهجه ها

بوده اند كه ايــن دو زبــان نيــز  نيز پهلوانيك ) پهلوي بوده اند و البته بسيار تحت تأثير زبان پارتي (
از  ي غربي و مركزي ايران بــوده انــد ودو زبان از ميان لهجه ها شباهتهاي زيادي با هم داشته اند و

مركزي يعني همان پهلويات   آنها آثار مكتوب به جا مانده است . از بعضي از باقي لهجه هاي ايران
  ر پراكنده اي در دست است كه در متون تاريخي آورده شده است.يا فهلويات يا زبانهاي فارسي آثا

بنابراين اگر جايي در متون تاريخي از زباني به عنوان فارسي و يا حتي دري نــام بــرده شــده باشــد 
، دقيقاً شواهد نشــان دهنــده يكــي بــودن كه معلوم نيست كه منظور فارسي دري باشد. مگر مواردي

سي دري باشد. مثل موردي كه ناصر خسرو در سفر به تبريــز در مــورد زبان مورد اشاره با زبان فار
  قطران تبريزي بيان مي كند:
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به احتمال قوي منظور از فارسي در ايــن »  شعر نيك مي گفت ليكن لغات فارسي كم مي دانست.« 
جمله فارسي دري بوده است و قطران واژگان زبان آذري كه از جمله پهلويات بــوده اســت را مــي 

زبان سغدي زياد بــوده اســت را سته ولي واژگان دري كه در آن لغات و واژگان زبان شرقي مثل دان
  نمي دانسته است.

 مركز (ذكر مي كند كه اهل عراق  46»المعجم في معابير اشعار عجم « چنانكه عيسي رازي در كتاب 
ح مــي دهنــد. زي ) از شعر فارسي دري لذت نمي برند و شعرهاي محلي خــود را تــرجيومراايران 

لــي حضمن آنكه در آثار شاعران بزرگ فارسي دري مثــل حــافظ و ســعدي بيتهــايي بــه گــويش م
و غزلهايي از همام تبريزي به گــويش آذري در  كه بافارسي دري متفاوت است شيرازي وجود دارد

  دست است.
» باب«و» در«به كه همه منابع آن را منسوب  نيز »دري«در مورد معني واژه به نظر مي رسد كه بايد  

  دانسته اند بايد به دنبال معني بهتري بگرديم. 
روشــن مــي شــود. » دري « واژه  درســت با بررسي يك كتيبه معروف به سنگ نوشته رباطك معني

رباطك نام منطقه اي در شمال افغانستان و در نزديكي واليت سمنگان اســت . ايــن كتيبــه در ســال 
ادشاه كوشاني در قرن اول ميالدي مي باشد . در اين كتيبــه كشف شد و مربوط به كانيشكا پ 1372

  ترجمه كنند.» اري = آريايي « كانيشكا مي نويسد دستور دادم كه اين نوشته را از يوناني به زبان  
در ابتــداي واژه دري » د « دانســت كــه » د + اري « را مي توان تركيــب » دري « در حقيقت واژه  

، اربرد داردكهنوز در زبان پشتو  ،ايراني هاي است كه در ميان زبان معرفه كننده اسم وصفتحرف 
به معناي آريايي يا ايراني مي باشد. بنابراين زبان دري بــه معنــاي زبــان آريــايي اســت و » اري «  و

همانطور كه كانيشكا در كتيبه اش گفته براي ناميدن زبانهايي به كار مي رفته كه جنبه ادبي و رسمي 
يبه ها بدان نوشته مي شده است. چنانكه داريوش نيز در كتيبه بيستون بيان مــي كنــد كــه داشته و كت

» اريــو « نوشته است . معناي اين گفته اين نيست كــه زبــان » اري = آريايي « اين نوشته را به زبان 
داريوش در سنگ نوشــته بيســتون مــي » اري يا « كانيشكا در سنگ نوشته رباطك دقيقاً مشابه زبان 

ناميده مي شده اند كه كــه زبــان رســمي و ادبــي بــراي » اري « بلكه هر دو زبان به اين دليل  باشد.
  نوشتن كتيبه ها بوده اند.

بــه ايــن معنــي  زبان كتيبــه كانيشــكا بودن» اري «  ،قين پنداشته اندكه بعضي محق برخالف آنالبته 
پندار اشتباه است . براي نشان دادن  زبان كتيبه رباطك نياي زبان فارسي دري باشد و اين كه نيست

خوانــده شــده را در   47اين موضوع چند خط از كتيبه رباطك را كه توسط نيكالس ســيمز ويليــامز
  اينجا مي آوريم:
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  َبگبوگُ  استورگ  كانشكه  كوشان  رشتوگ     .1

  منجي بزرگ كانيشكاي كوشاني، پارسا، دادگر و فرمانرواي مطلق
kidieznog kidiaz nanoudaz nawisp mi nabag  iaodanis

v
/ abord  -2   

unsx v′goi  
  يــوگاِ  كيدي  بورداَ  دني  شاون ايي   انگَب مي  ز ويسيان اَ  اود  نانا  زاَ  كيدي  نوگ  زاِ .2

 خشون

  شايان ستايش كه شاهي از نانا (آناهيتا) و از همه خدايان گرفته است كسي كه سال نخست را
  

3-  nobast ndiosag  nabag  dadsin  eut  i  nangoi was uswast etad aria             
 اريَ   واس  اوس وَست  تاد» ايوناگ «ساگوندي  بگان  سينداد  اوت  ايي  نوَبست  .3

اري = « سپس آن را به گشود ( آغاز كرد) چنان كه خدايان خشنود شدند و او فرماني به يوناني و 
  ترجمه كرد.» آريايي 

چه مسلم بحث در مورد اين سنگ نوشته و تحول واژگان آن را به زماني بعد موكول مي كنيم اما آن
به واژگــان پــارتي » همه « به معني » ويسپان « و » وَ « به معناي »  اود«اني مثل گاست در كتيبه واژ

نزديكترند و واژگان فارسي دري به صورت مستقيم در اين كتيبه كمتر به چشم مــي خــورد، حــال 
فارســي دري ت نخــورده وارد آنكه بسياري از واژگان زبان پهلوي ( فارسي ميانه ) به صورت دســ

  . به هر حال اين زبان را نمي توان نياي مستقيم فارسي دري به شمار آورد.شده اند
لذا بــه طــور  و متأسفانه هيچ سند يا نوشته اي به زبان دري تا قبل از قرن دوم هجري وجود ندارد

  دقيق نمي توان گفت فارسي دري زبان كدام منطقه از ايران فرهنگي بوده است.
فتيم اين خود معماي شگفتي است كه چگونه زباني كه تا پيش از قــرن دوم هجــري همانطور كه گ

گمنام بوده و هيچ اثر مهمي به اين زبان نگارش نشده بوده به ناگاه آن چنان گسترش مي يابــد كــه 
گستره آن از ايران فرهنگي نيز فراتر مي رود و آن چنان ظرفيت ادبي پيدا مي كند كه آثار به وجود 

اين زبان از برترين ها در نوع خود در جهان مي باشد. در مورد تحول زبان فارسي دري به  آمده در
چند نكته مي توان اشاره كرد كه مي تواند در شناخت ما از چگونگي تحول و گسترش ايــن زبــان 

  مفيد باشد.
عــث ســاده در زبان فارسي دري از ميــان رفتــه و باميانه  و پيچيدگيهاي زبانهاي ايراني باستاني -1

ذكر و مؤنــث و صــرف اســم در حالتهــاي مــانگي شامل يگشدن اين زبان شده است. اين ويژگيها 
اسم در فارسي دري براي جنسهاي مذكر، مؤنث و خنثي يكسان صرف مي  خنثي بوده است. چون

  شود. ضمير و فعل نيز به همين ترتيب ساده شده اند.
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مفعــول و نهــاد در زبانهــاي ايرانــي باســتان بــه  دوم آنكه صرف اسم در حاالت مختلف مثل منادا،
صورت متفاوت بوده است . ولي، در فارسي دري صــرف اســم در ايــن حــاالت يكســان اســت و 

و در » اي خسرو « در حالت منادا » خسرو « . مثل ت حالت با حرف اضافه مشخص مي شودتفاو
  صرف مي شود.» خسرو را « حالت مفعولي 

الت فاعلي و مفعولي كه در زبانهاي ايراني باستاني و ميانه متفاوت بوده ه ضميرها براي حاكسوم آن
  در فارسي دري به يك حالت در آمده است.

« داراي دو حالت بوده اســت: ( » من «  به عنوان مثال در زبان پارتي ضمير اول شخص مفرد يعني
ارسي دري فقــط يــك در حالت مفعولي ). ولي در ف»  manمن = « در حالت فاعلي و »  azاز = 

  وجود دارد.» من را « ضمير يعني 
افعال الزم و متعدي در زبانهاي ايراني باستان به صورت متفاوتي صرف مي شده است چهارم آنكه 

  . ولي، در زبان فارسي دري به يك صورت صرف مي شوند. 
 جهت رفع  در زبان فارسي دري همه اين تحوالت در  دستوري ديگري نيز وجود دارد كهتحوالت 

. بسياري از لهجه هاي مركزي است بودهضروري از زبانهاي ايراني باستان و ميانه پيچيدگيهاي غير
گيهاي باستاني را حفظ كرده اند و اين باعث سخت شدن يادگيري اين هنوز اين ويژو غربي ايران 

  .سترش آنها شده استگزبانها و محدود شدن دايره 
بهره گيري اين زبان از مجموعه به گسترش آن كمك كرده است ويژگي ديگر فارسي دري كه  -2

ي دري هر كجا نياز پيدا كــرده واژگان ساير زبانهاي ايراني است. تقريباً شاعران و نويسندگان فارس
ان فارســي بــاز واژگان ساير زبانهاي ايراني در مقياس وسيعي بهره گرفته اند. به همــين دليــل زاند 

ن زبانهاي باستاني ايران و زبانهاي ايراني ميانه غربي مثل پارتي و پهلوي از واژگادري نمايشگاهي 
و زبانهاي ايراني ميانه شرقي مثل سغدي، خوارزمي و بلخــي و ســاير زبانهــاي ايرانــي مــي باشــد. 
فارسي دري از دايره واژگان همه زبانهاي ايراني تا حد امكان بهره گرفته است و محدود بــه دايــره 

  .خود باقي نمانده استواژگان اوليه 
از ورود اسالم به ايران و وارد شدن لغات و واژگان عربي به زبان فارسي دري  اين زبان از آن پس 

چنان دايره وسيعي از لغات بهره مند گرديد كه ساير زبانها و لهجــه هــاي ايرانــي از آن برخــوردار 
ديگر در مقياس وسيع باعــث انهاي نبودند. ويژگي ساده سازي دستوري و استفاده از دايره لغات زب

ن را فــراهم آورد تــا ايــن امكــاغناي زبان فارسي دري شد و براي شاعران و نويســندگان تقويت و
عروضي كه پيش از  بحرهايجهان خلق نمايند. استفاده از  در ادبياتيره كننده اي را خ بتوانند آثار

و موسيقي نمود و رندان فارسي گــو  آن در شعر عربي استفاده مي شد شعر فارسي را داراي آهنگ

اين تحسين زبان فارسي دري بدين معني نيست . پيشي گرفتند نيز، ن نوع شعر از عربيدر اي
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كه اين زبان بر ساير زبانهاي ايراني يا غير ايراني برتــري دارد ، بلكــه منظــور فقــط 

ه كــين سخن . اصوالً اكه در اين زبان به وجود آمده استتحسين آثار گرانبهايي است 

ه كيك زبان نسبت به زبانهاي ديگر كاملتر و بهتر است سخني كودكانه و غير علمي است 

زبــان  .ر و فاقد اطالعات علمي قوي مطرح مي شودگافل اشخاص سطحي نحفقط در م

همه ملتها و اقوام در نوع خود ارزشمند و شگفت انگيز است و هيچ زبان يا قــومي بــر 

  نيست. زبان و قوم ديگري برتر 

  نتيجه:
آنچه از اين بخش بر مي آيد اين است كه فارسي به مجموعه اي از زبانهاي ايراني گفته مــي شــده 

و فقط اختصاص به منطقــه فــارس در جنــوب  ارد به آنها پهلوي هم مي گفتندكه در پاره اي از مو
ي و رسمي و دولتــي پيش از قرون اوليه اسالمي در معناي زبان ادب ايران نداشته است. زبان دري تا

. زبــان فارســي دري به زبان فارسي، دري گفته شده استبوده و بعد از اسالم به تدريج اختصاصاً 
احتماالً يكي از لهجه هاي رسمي و دولتي در شرق ايران يعني خراسان يا سيستان بوده است و بــه 

هــاي ايرانــي باســتان و هايي كه در ساختار اين زبان نسبت بــه زبان دليل روان سازي و ساده سازي
زبان عربي  وميانه صورت گرفته و نيز بهره گيري اين زبان از مجموعه واژگان ساير زبانهاي ايراني 

و تركي مورد استفاده در صنعت شعر و ادب فارسي قرار گرفته و نفوذ و گسترش چشمگيري يافته 
  . ميانه نمي باشدارسي باستان و يا است. اين زبان به احتمال قوي دنباله زبانهاي ف

ز بخشــی زبان فارسی دری با اينکه در ابتدا يک لهجه ا
، امــا کــم کــم بــه ميــراث از ايران فرهنگی بوده است

فرهنگی مشترک همه افراد در حوزه ايران فرهنگی مبــدل 
يکی از شاخص ها و نمادهــای تبديل به  شد و در حقيقت 

ی اصلی فرهنگ ايرانی شد. اين زبان هديه ايران فرهنگــ
 به جهان است. 

 

  در ايران كُردان ريشه هاي كهن
دو معني را براي واژه ايــران در ايــن روزگــار تعريــف كــرديم. » ايران، ايراني و ايرانيت « در مقاله 
ي كــه از تاجيكســتان و مــرز چــين تــا گــشور ايران و دوم ايران به عنوان حوزه اي فرهنكنخست 

ه و ايرانيت را منوط به تعلــق داشــتن بــه ايــن حــوزه گسترده شد و سوريه كردستان ايران و عراق
و از دوران هن اســاطيري و تــاريخي از اوســتا كفرهنگي تعريف كرديم. اين فرهنگ از ريشه هاي 

و ساساني آغاز مي شود و پس از آن با نمادهاي زبان فارسي، عرفان  ت، پارسشاهنشاهي ماد، پار
پارس، ن است. يراني در جهان شناخته شده و مورد تحسايراني، پهلوانان داستاني و تاريخي، هنر اي

 »فرهنگــي ايــران«خراسان بزرگ، كردستان، آذربايجان و مازندران بخشهايي از جغرافيــاي بــزرگ 
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. زبــان كــردي چنانكــه ، كردستان يكي از بخشهاي اصلي پيكره ايــران اســتهستند. با اين تعريف
يعني، زبانهاي با شباهت بسيار و از جنس زبانهــاي  .ز زبانهاي ايراني ميانه غربي استديديم يكي ا

پهلوي و پارتي كه بعضي از اين زبانهاي كردي مثل كرمانجي ويژگيهاي اصيل تــري را از زبانهــاي 
كردها بازماندگان مادها و ساير طايفــه هــاي ايرانــي هســتند. چنانكــه  ايراني باستان حفظ كرده اند.

. بعد از حمله اسكندر گروه بنــدي طايفــه ه هاي ايراني استاز طايف بندي ديديم ماد نام يك گروه
ي تحت عنوان ماد از ياههاي ايراني دستخوش تغييرات زيادي شد و از آن جمله گروه بندي طايفه 

بين رفت و از آن واژه باستاني تنها واژه ماه در نام چند شهر و منطقه مثل مهابــاد و ماهيدشــت بــه 
، بعدها با طايفه هاي ايرانــي ماني بخشي از اتحاديه مادها بودندني كه زيادگار ماند. طايفه هاي ايرا

مهاجر از شرق كه پارت ناميده مي شدند و زبان ايشان با زبان آنها بسيار شبيه بود درآميختند و در 
قرون بعد از اسالم به زبان اين طايفه ها كه بازمانده مادي، پارتي و پهلوي بود پهلويات يا فهلويات 

ه شد. اطالق واژه كرد به معناي عشاير و چادرنشين در ابتدا نامي عمومي براي تمــامي عشــاير گفت
. از قــرن ششــم ي را براي اين موضوع بررسي كرديمفرهنگي بود و شواهد بسياراسر ايران تدر سر

 همه ساكنان غرب ايرانهجري به بعد ابتدا كرد به چادر نشينان غرب ايران اطالق شد و رفته رفته 
  كرد ناميده شدند. سخن مي گفتند، به زبانها و لهجه هاي پهلويات كه
بودند كه با نام جديد كرد  »پهلوها«زبان و فرهنگ  وارث قديم و سپس »مادهاي«ان بازماندگان شاي

. ولي به غير از زبان آنها كه يادگار پهلويات بــود اســطوره هــا و داســتانها و قهرمانــان ناميده شدند
دگار دوران پهلوهاست ونمايانگر تبار فرهنگي آنــان اســت. در اينجــا خــالي از لطــف ايشان نيز يا

نيست كه باورهاي فرهنگي مردم كرد را در مورد پيشينه و اسالف خود كه در داســتانها و فرهنــگ 
  بررسي نماييم. جاي دارد را آنان 

كرمــانج، لــر، « ستند: تاب ارزشمند شرفنامه مي گويد كه كردان چهار گونه هكشرفخان بدليسي در 
كه گوراني داراي گونه هاي : اورامي، ژاورويي، لهوني مــي باشــد و طايفــه هــاي » كلهر و گوران 

   48زنگنه، سياه منصور و روژبياني با اين زبان صحبت مي كنند.
طايفــه هــاي گــوران را بازمانــدگان  ن حدسهاي زيادي وجود دارد. برخيدر مورد معني واژه گورا

انسته اند و برخي ديگر اين نام را مرتبط به نام طايفه گوري كه بعداً غوري خوانده شد بهرام گور د
تسميه ديگري نيز وجود دارد كه صحيح تر به نظر  و از طوايف افغانستان است دانسته اند. اما وجه

  مي رسد و پيشينه فرهنگي گورانيان را بهتر مشخص مي كند.
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ايرانياني كه بر دين سابق زرتشتي باقي مانده بودنــد و مســلمان در ابتداي تسخير ايران ، اعراب به 
خوانــده مــي شــده » گور « مي گفتند. در لهجه هاي پهلويات ايران گبر به شكل » برَگ«نشده بودند 

  است . چنانكه بابا طاهر عريان مي گويد:
  اگر بي پا و دستيم از ته ايمان  ه ايمان            اگر مستان مستيم از ت« 

   »به هر ملت كه هستيم از ته ايمان   و مسلمان        و هندو» گوريم « اگر 
. به نظر مي رسد گوران گروهي از مردمان ور به معناي گبر به كار رفته استدر اين دو بيتي واژه گ

بر دين و فرهنگ ســابق خــود  درقرون اوليه اسالمي غرب ايران با گويشي از پهلويات بوده اند كه
و بعد از مسلمان شدن ايشــان همچنــان   ده بودند و از سوي اعراب گوران ناميده مي شدندباقي مان

باقي مانــده  فرهنگ مزديسنيبر  تا مدت ها . البته تنها گوران نبوده اند كهاين نام برايشان باقي ماند
بــه « يافته واژه  تغيير شكل» با دين « . واژه نيز اين گونه بوده اند» بادينان « بلكه طايفه كرد  ،بودند
نام ديگر دين زرتشت مي باشد كه بــه كــرات » دين بهي « به معني دارنده دين بهي است و » دين 

   در متون پهلوي و شاهنامه فردوسي به كار رفته است.
  ابراهيم پور داوود مي گويد:

 »پنــدنامك و  ندهش وبه دين از واژه هاي رايج دوره ساسانيان است و در نامه هاي پهلوي چون ُب
بسيار بر مي خوريم . به معناي كسي كه به دين بهــي » به دين « خرد و فرهنگ پهلويك به  مينوي

      49»  يا كيش نيك مزديسنا ايمان دارد.
نــگ بيش از همه بر فره ،در ميان ايرانيان درقرون اوليه اسالمي اين كردان و مردمان كرانه مازندران 

مــي خواندنــد و » بهدين = بــادين « را خود » بادينان « چنانكه طايفه  ند؛باستاني ايران پايداري داشت
  خطاب مي شدند.» گور = گبر « گوران از طرف اعراب به عنوان 

  جالب است كه در اين مورد سخن يك جهانگرد ايتاليايي را نيز بشنويم:
مــورد اصــفهان و د در پيتر دال واله جهانگرد ايتاليايي كه در زمــان شــاه عبــاس از ايــران ديــدار كــر

  زرتشتيان آنجا  مي گويد:
« . اينان از تازيان بيزارند و خود را رند. چون، هنوز آن را نساخته اندگبرها در اينجا پرستشگاه ندا« 

  » مي نامند.» بهدين « نمي دانند. اين لفظ به معني كافر است و خود را » گبر 
اورامانيان مي باشند. مستشــرق و مؤلــف  ،و اصيل تراما از ميان طايفه هاي گوران از همه مشهورتر 

يعني پارسيان روزگــار » فارسان كهنگاني « كه اورامانيان خويشتن را مي گويد  »ُسن«معروف به نام 
و اين آشكارترين بيان در ريشه كهن كــردان در فرهنــگ ايــران اســت و در جــاي » كهن مي نامند. 

   50» دگان رستم دستان مي دانند. اينان خود را از نوا«  : ديگري مي گويد
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به غير از محققين اروپايي، نويسندگان دوران اسالمي نيز بر پيوستگي و ارتباط و يگانگي اورامــاني 
  ها با فرهنگ ايراني گواهي مي دهند.

كه در آغاز قــرن هفــتم » المعجم في معابير اشعار العجم « شمس قيس رازي در كتاب ارزنده خود 
خوشــترين اوزان فهلويــات ( پهلويــات ) اســت كــه آهنــگ آن را « مي گويــد: هجري نوشته شده 

اورامنان خوانند و لحن اورامن يا اورامنان نمودار آهنگ مردم سرزمين اورامن اســت كــه بــه لهجــه 
اورامــي خوشــترين آهنــگ در اين سند بــه صــراحت لحــن  51»اورامي يا گوراني سخن مي گويند. 

  .پهلويات است
  ت پهلوي    زخم رود و سماع خسروييلحن اورامن و ب

جالب اينكه بالد پهلويان كه از سوي جغرافيدانان اسالمي معرفي شده دقيقاً بر جغرافيــاي ســرزمين 
. بــه عنــوان نمونــه ابــن خــرداد منطبــق اســت كه از سوي مورخين يوناني مطرح شــده باستاني ماد

  شهرستانهاي بالد پهلويان را به تفصيل نام برده است:
بــر اســاس گفتــه هــاي » و قــزوين  ماســبذانجان قذف، فهان، همدان، دينور، نهاوند، مهر، اصري« 

، كردســتان و پارتــاكن ( فريــدن ( نزديــك اصــفهان ) ) همــدان ،ودوت طايفه هــاي مــاد در ريهر
سكونت داشته اند. اين مطلب مي رساند آنچنانكه گفتيم طايفه هاي ايرانــي كــه در اتحاديــه مادهــا 

د، بعدها در دوران اشكاني و ساساني و با آميختگي فرهنگــي بــا طايفــه هــاي پــارتي، حضور داشتن
. زبانهــاي پهلويان ناميده شدند و سرزمين باستاني ماد بزرگ بالد پهلويــان يــا فهلويــان ناميــده شــد

  كردي نيز به گروهي از زبانهاي موسوم به پهلويات گفته شد.
 هــايريشه در دوران تاريخ پارت ها يا همان پهلو شاهنامه،در جالب اينكه بسياري ازپهلوانان ايراني

رد تبــار كــبسياري از طايفه هــاي  .شكل اسطوره به خود گرفته اند ،تاريخ در گذر ازاوليه دارند كه 
 طايفــه گودرزيــانكلهــران خــودرا بــه  نمونــه،  . به عنــوانا به اين پهلوانان منسوب مي كنندخود ر

هاي آنان به تفصــيل  از اين طايفه بوده اند و شرح پهلواني  و بيژن ، گيوكه گودرز منسوب مي كنند
به تفصيل بيان  »حماسه سرايي در ايران«در شاهنامه آمده است. استاد مرحوم ذبيح اله صفا در كتاب 

سپس خــود  كه است معاصر اردوان سوم پادشاه اشكاني بوده وان گمي كند كه گودرز نام پادشاه گر
تاب نشان مي دهــد كميالدي به پادشاهي ايران مي رسد. ذبيح اله صفا در اين  51تا  46در سالهاي 

ر گــماســي و پهلــواني وارد شــد و بســياري از پهلوانــان ديحكه نام گودرز از تاريخ به داســتانهاي 
در واقــع  .شاهنامه نيز از فراز داستانهاي تاريخي به داســتانهاي حماســي و اســطوره اي وارد شــدند

بوده انــد و  قهرمانان وبزرگان پارتي يا همان پهلو ها ،پهلوانان اسطوره اي شاهنامه ازبسياري  ريشه
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بسيار جالب است كه بيشتر طايفه هاي كرد كه وارث سرزمين و زبان پهلو ها بوده اند  تبار خود را 
    .منسوب مي كنند ويا به عبارت بهتر همان پهلو ها شاهنامه به پهلوانان اسطوره اي

  :بدليسي مي نويسدشرفخان 
    »كلهران سه شاخه اند و نسب آنان به گودرز پسر گيو مي رسد. « 

آنكه در شاهنامه فردوســي بسيار جالب است كه شرفخان بدليسي مي گويد گودرز پسر گيو و حال 
بــود نيــز گودرز است و اما در تاريخ پارت ها گودرز تاريخي كه يكي از شــاهان اشــكاني گيو پسر 

گوترس گئو پوئروس = گــودرز پســر « گيو ناميده شده است. مورخين يوناني نيز او را گودرز پسر 
به هر حال گودرز از پارت ها يا همان پهلوها بوده است و اينكه كلهران خود را  52ناميده اند. » گيو 

مي محقق اروپايي بيان  »نُس« .به او منتسب مي كنند نشان مي دهد كه به واقع وارثان پهلوها هستند
   53خاستگاه و محل پيدايششان شيراز و فارس است. دارد كه كلهران مي گويند 

نسبت مي دهند بلكه كردان سوران نيز منتسب  »پهلو«هاي  تنها كلهران نيستند كه خود را به خاندان
بسياري از پهلوانان همچنين مي باشند.  »پهلو«يكي از هفت خاندان مشهور  »سورن پهلو«به خاندان 

  مانان مشهور ايران نيز كرد خوانده شده اند. و قهر
  چنانكه شرفخان بدليسي مي نويسد:

پهلوان پيلتن ايران رستم زال از طايفه كردهاست. چون تولد او در سيستان بوده او را رستم زابلي « 
 »وپهل«يكي از هفت خاندان مشهور  »مهران پهلو«خوانده اند . بهرام چوبين ( بهرام مهران از خاندان 

) كه نسب ملوك كرت و پادشاهان غور به او مــي رســد كــرد اســت و حتــي ســر حلقــه عاشــقان 
جفاكش، فرهاد كوه كن كه در زمان خسرو پرويز زندگي مي كرده و داســتان عشــق او بــراي خــود 

   54 » عالمي دارد به طايفه كردها مي رسد.
گراترين حكومت در تمــام  ايران گذار شاهنشاهي ساساني كهكان بنيانهمچنان كه ديديم اردشير پاپ

  طول تاريخ ايران بوده است نيز كرد و از طايفه شبانكاره بوده است.
فريدون پادشاه باستاني ايران نيز كــرد  كه منتسب به حكيم عمر خيام مي باشد، در كتاب نوروز نامه

وز جشن فريدون كرد روزي كه ضحاك را شكست داد و اسير كرد ر شده، گفته .است شده خوانده
  خواند و ايرانيان اين روز را جشن مي گيرند.

بسيار جالب اينكه در داستانهاي كردي، كاوه آهنگر كه شرح داستان و قيام او به همدستي فريــدون 
عليه ضحاك ماردوش در شاهنامه فردوسي آمده است كرد خوانده شده است و جشني كــه حكــيم 
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 9جه ژنــي « ي بر ضحاك برگزار مي كنند در كردستان عمر خيام گفته كه ايرانيان به مناسبت پيروز
   55ناميده مي شود و در نوروز برگزار مي شود. » روژ = جشن نه روزه 

. درآميختگي كرد با فرهنــگ خراساني نيز كرد خوانده شده است در ميان قهرمانان تاريخي ابو مسلم
  :بيهقي مي نويسدچنانكه ند. ايراني چنان است كه كرد و فارس در جاهايي يكسان ناميده شده ا

  56»  كردان در فارس عده شان بسيار زياد بود . به طوريكه كردان را فارس مي خواندند.« 
نيست كه داريوش كتيبه باستاني خود را كه فتحنامه جنگهاي سالهاي نخستين پادشاهيش  بي جهت

يستون نوشته است. بســيار بوده از ميان همه سرزمينهاي شاهنشاهي وسيعش در كرمانشاه و بر كوه ب
پارس بودند سرزمين  شاهان ساساني كه ايشان نيز از  نيز جالب است كه حدود هزار سال بعد از او

كتيبه ها و پيكره هاي خود را در همان محل و در طاق بستان بر صخره هاي كرمانشاه نقش نمودند. 
تــاريخي و شــايد خــوني داشــته اين كشش ميان پارس و كرمانشاه مي تواند ريشه در يگانگي هاي 

  از مفهوم كهن ملت ايران مي باشد. باشد و بيانگر ناگفته هاي پرمعني
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