ميَذوو وةك دامةزريَنةري ناسنامة لة شةرةفنامةي شةرةفخاني بةدليسيدا

د .حةيدةر لةشكري
زانكؤي كؤية /سةنتةرى تويَذينةوةى مةاى طةورة
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دةستث يَك
رةنطة ئاسان نةبيَ بتوانن لةو ثةيوةندية نهيَنيية تيَبطةين كة لةنيَوان دةسةآت و
مةعريفةيةك دا هةية ،لةكةسيَكدا كةوا هةردووكياني لةخؤيدا ئةزموون كردوة .كةسيَك بةشي هةرة
زؤرى تةمةني لة حوكمرِانى و شةر و ملمانيَكاندا سةرف كردبيَ بةشةكةي تريشي بؤ بةرهةمهيَناني
مةعريفةي ميَذووي .ئاخؤ ضةندة جؤري مةعريفة بةرهةمهيَنراوةكة طوزارشت لة كةسيَي
دةسةآتدارانةي وي دةكات? ضةندة ئةو كةسيَتييةش ضييةتي و سنورةكاني مةعريفةكةي
َيَكي بةسةر كردةي بةرهةمهيَنانيدا سةثاندوة? ثاشان دةبيَ ضةندة
دةستنيشان كردوةو ض كؤنرؤل
مةعريفةكة اطري لة ناساندن و خستنةِر ووي دةسةآتداريَي كردبيَ و لة كويَدا وةك ئامرازيَك بؤ
بةخشيي رةوايةتي هةبوون و بةردةواميَتيي بةكارهيَنرابيَت? بيَطومان كةسيَك ئةو ثةيوةنديية
نهيَنييةي لة نيَوخؤيدا كؤكردبيَتةوة ،شايستةي تيَِرامانة و دةشيَ بةرهةمة مةعريفييةكةشي راظةي
جياجيا و خويَندنةوةي فرة ايةنانةي بؤ بكريَ.
َيَك بؤ خويَندنةوةي "شةرةفنامة"ي مر شةرةفخاني
ليَرةوة – بة بؤضووني ئيَمة – هةر هةول
بةدليسي (م ،)3061 .دةماخاتة بةردةم ئةو ثرسيارانة و ضةنداني دي .وةآمدانةويان ،ياخود
ايةني كةم راظةكردني وةآمةكانيان ،ئةو كةسايةتيةمان لة ميَذوونوسيَكي ئاسايي بؤ سةروو
ئاسايي و ميَذو وة نوسراوةكةش لة زانينيَكي ميَذوويي ساكارةوة ،بؤ ئاستيَكي بةرزتر دةطوازيَتةوة.
َر بكاتةوة ئةوةبيَ زانيي ميَذوويي بةجؤرة ثيَشر
ئة وةي كة رةنطة ئةو حاَلةتة نائاسايية قوول
َيَن زانينةكة بةو طشتطريية شويَنكاتيية نةخراوةتة روو و
كةسيَكي تر بةرهةمي نةهيَناوة .يان بابل
ئةو ميتؤدةي لة نوسينةوةدا ثةيِرةوي ليَ كراوة نةبووة .ئة وة شةرةفخانة رضةكة دةشكيَيَ و لة
نوسينةوةي ميَذووي كورد و وآتةكةياندا ،كاريَك دةكات ثيَشر – وةك خؤشي ئاماذةي بؤ دةكات –
نةكرابيَت.
ئ ةوةي شةرةفنامة لة كتيَبةكاني تري هاوشيَوةي جويَ دةكاتةوة ريَبازي نوسن و ضؤنيةتي
َكو
طيَِرانةوة نيية ،هةروةها بةرهةمهيَناني مانايةكي جياواز بؤ "ميَذوو لة خؤيدا" نيية ،بةل
تايبةمةنديَي ناوةِرؤكة ،ئةو تايبةمةنديَتييةي و ادةكات تيَطةيشتي جياوازمان بؤ ريَباز و
طيَِرانةوة هةبيَت .هةروةها بة دواي مانايةكي ميَذوو طوجاو لةطةأ ناوةِر ؤكة نوسراوةكة بطةِريَن ،كة
ميَذووي كوردة :ئةطةر لةاي ئةوانيردا ميَذو وةكة بةشيَكي تةواوكاري ئةو زجرةبةنديية بووة ،كة
ميَذوونوسةكة لة كؤنتيَكسي ميَذووي طشتيدا كاري ثيَ دةكات ،ئةوا لة شةرةفنامةدا ميَذوو دةقيَكة
لة كؤنتيَكسي تايبةت بة ناوةخي ميَذووةكة .بؤيةشة ضاوةِر وان دةكريَ ماناكانيشي جياواز بيَت،
لةوةي لة سنوري ميَذووي طشتيدا دةييَ .بةجؤريَك كة لةطةأ شةرةفخاندا هةموو ماناكاني ميَذوو لة
كورد و ئةزمونة ميَذووييةكةيةوة دةبينر يَ.
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تةوةرةي يةكةم :ئاطايي شةرةفخان بة ميَذوو
 .3ذيان لة نيَو ميَذوودا
ئ ةطةر دةمانةويَ لة شةرةفخان وةك ميَذوونوس تيَبطةين و لةو مانايانة نزيك ببينةوة ،كة
َةتة
َةبووني ئةم خةسل
َبدةين شرؤظةي ضؤنيةتي طةآل
ئةو بة ميَذووي دةبةخشيَ ،دةبيَ هةول
(ميَذوونوسيي) بكةين .بيَطومان ئةمةش بة دةستنيشانكردني ضؤنيةتي ناساندني تاك وةك
ميَذوونوس دةبيَ .رةنطة وردترين و طشتطرترين ثيَناسةيةكيش كة لةطةأ حاَلةتي "شةرةفخان –
ميَذوونوس" بطوجيَ ئةوةيان بيَ كة ثيَي واية“ :ميَذوونوس كةسيَكة لة بةرامبةر بة طؤِرانكارييةكان
َةبووني رووداو و ثةرةسةندن و كاريطةري
بة ئاطاية” (العروي ،)21/3 :3991 ،واتا ئةو ضؤنيةتي طةآل
و ئاكامةكاني بةسةر ئةو طرؤيةي ميَذو وةكةي دةنوسيَتةوة دةبييَ .ئيدي ئةطةر تاك دةخوازيَ ببيَتة
ميَذوونوس ،دةبيَ درك بة بووني خؤي لة ناو شويَ نكاتةوة بكات و هؤشدار بيَ بةرامبةر بة
دةوروبةرةكةي .ئة مة لة سةربوردةي ثيَطةيشتي شةرةفخاندا دةبينريَ؛ ئةو دةيزاني لةناو ميَذوودا
دةذي و برياري نوسينةوةي رووداوة كؤن و هةنووكةييةكاني دةدات .بيَطومان نةك تةواوي ميَذوو،
َ كو زياتر ئةو ميَذووةي خؤي اطري بؤي هةية و رةطةزيَكي ثيَكهيَنةري ئةو شوناسةشة ،كة
بةل
طوزارشي ليَ دةكات .
َنةريَكي كردةي
َةبووني "ئاطايي" ،وةك ثال
شةرةفخان خؤي دةستنيشاني ضؤنيةتي طةآل
َةبوونة ذيانة لةطةأ ئةو رووداوانةي "ميَذوويي"ن؛
نوسن ،دةكات .ليَرة هؤكاريَكي طرنطي ئةو طةآل
رووداوةكان بؤ ئةوي مر ئةوةندة كاريطةر بوونة كة تاقةت ثروكيَن بوون (ظاسيلييَظا- 13 :1662 ،
 .)21تا رادةيةك كة ناضاريان كردوة ثرؤذةيةكي طرنطي وةك نوسينةوةي ميَذوو دواخات ،ئةطةرضي
بة خويَندنةوةي سةرضاوةكان شارةزايي زؤري لة بوارةكة ثةيدا كردوة و ئامادةبووة بؤ ثةِر ينةوة لة
قؤناغي خويَندنةوة و كؤكردنةوة و ليَوردبوونةوة ،بؤ قؤناغي داِرشن و نوسينةوة .ئة وةتا هةر خؤي
لةمةِر كاريطةريي رووداوةكان دةنوسآ" :بة زةيي داهات – مةبةسي خؤيةتي – كتيَبيَك لةسةر ئةو
زانستة بنوسيَ كة ثيَش ئةو هيض كاميَك لة شارةزاياني زانسي ميَذوو بؤيان نةكرابيَ ،هيض كاميَك
َتاناني كؤن و نويَن دركيان ثيَ نةكردبيَ .بةآم بةربةستةكاني دةهر
َي دواي رةوشي سول
لةوانةي ويَل
و رووداوة سةختةكان ،بوونةتة هؤي ئةوةي خاتراتةكان بة ثةردةثؤشكراوي ميَننةوة" (:1663
.)13
وةنةبيَ ئةو رةوشة شةرةفخاني لة ميَذوو دابراندبيَ ،لة كاتيَكدا دؤخةكة خؤي طؤِراني
ميَذوويي طةورةي تيَداية و ئةو دةيانبييَ و تيَيان رادةميَيَ .تةنانةت لةوة دةضيَ هةر لةو قؤناغة
َ ةي ذيانيدا تيَزةكاني لةبارةي رةوتي رووداي ميَذوويي و ميَذووي نةنوسراوي " والياني
جةجال
َة كردبيَ و بري لة ميتؤديَك بؤ نوسينةوةي كردبيَتةوة .ديارة بة دياريكردن و
كوردستان" طةآل
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هةآ ويَردكردني ئةو خاآنةي طرنطن و شايستةي تؤماركردنن ،لةطةأ ئةوانةي تؤمار ناكريَن و دةشيَ
ثشتطويَ خريَن .بؤية ئةو دانةبِرانةي لة ميَذوو ،هاوكار دةبيَ لةوةي – كاتيَك رةوشةكة هيَور
َي جيَبةجيَكردني ثرؤذةكةي بؤ بِرةخسيَ .ئة مةش بة سود وةرطرتن لةو ئةزموونةي
دةبيَتةوة – هةل
خؤي ،كة بؤ ئةو سةرضاوةيةكي طرنطي ميَذوونوسن بوو ،لة ثاأ سةرضاوة ميَذوويية نوسراو و
زارةكييةكاني تر ( .)13 :1663ئيدي ئةوة رووداوة ميَذووييةكانن ئةو بةرةو نوسينةوةي ميَذوو
دةبةن ،نةك ميَذوونوسيي لة خؤيدا .
ذياني ئةو خؤي ثِر لة ميَذووة؛ ض وةك مريَك كة لة مرنشينيَكدا بووة ،كة هةر لة
كؤتاييةكاني سةدةكاني ناوةِراستةوة ،خاوةن ميَذوويةكي كؤن و ثيَطةيةكي ديار بووة لة نةخشي
سياسي و فةرهةنطي ثانتايي كوردي (شيَخ حةمةد .)113- 112 :1663 ،يان خؤي وةك كوِرة مر و
دواتر مر ،كة ثةيوةست بة رووداوةكان بو وة و لة نيَوياندا طوزةرى كردوة و ئاِراستةي ذيان و
كردةي سياسيي ئةويان دياري كردوة ،هةم لة سنوري مرنشيي بةدليس و هةميش لة ضوارضيَوةي
هةردوو طةورة زهيَزي سةردةمةكة ،كة سةفةويةكان و عومانيةكانن (ئيسكةندةر.)3992 ،
شةرةفخان خؤي رايدةطةيةنيَ ،بينن و بةشداري خؤي لة رووداوةكان ،سةرضاوةيةكي بنةِرةتي
زانيارية ميَذووييةكاني ثيَكديَنن ( .)10 :1663ئةمةش ئاطايي ئةو بةرامبةر بة ميَذوو بة طشي و
ئةو قؤناغةي ئةوي تيَداية بةتايبةت ،زيَر دةكات .ئيدي طشتطر كردني ميَذووي خودييانة ،لة
ميانةي بة بابةتكردني ثريَسي رووداوةكان بةسةريدا ،ئاسي هؤشياربووني ئةو بة ميَذوو دياري
دةكات .هةر ئةمة واي ليَ كردوة لة قؤناغي "ذيان لةنيَو ميَذوو" بؤ قؤناغي "بةرجةستةكردني
ميَذوو" بثةِريَتةوة ،كة قؤناغي نوسينةوةيةتي .بة دةستةواذةيةكي تر؛ ئةزموونكردني ميَذوو لة نيَو
خؤيدا و دةركةوتي وةك بكةريَكي ميَذوو ،بة نوسينةوةي ميَذوو وةآم دةدريَتةوة .ميَذووي
َيَك بيَ بؤ
نوسراوةش ،دةشيَ ثاشخانيَك و زةمينةيةك بيَت بؤ خودي ئةزموونة تاكةكةسيانةكة و هةول
ثةيردن بة ماهييةت و دووراييةكاني ئةم ئةزموونة ،بةتايبةتيش لة ر يَطةي تيَطةيشن لة ئةزمووني
َة
ئةوانيري هاوشيَوةي ئةوي "مر – ميَذوونوس" .تا ئةو ثةردةيةي سةربوردةي ميَذووي ئةو بنةمال
كوردييانةى داثؤشيوة ،سيَبةري بةسةر زةمةني ميَذوونوس خؤي نةميَيَ.
بةثيَي طيَِر انةوةي ميَذوونوس ئةو ثانتايية جوطرافييةي ئةويشي تيَدا بوو ،تةواو لة نيَو
ميَذوودا ئامادة بوو .بةدليس شاريَكة تيَكةأ بة ميَذوو؛ لة رووداويَكي ميَذوويي ،ثةيوةست بة
َبذاردني شويَنةكةشي لة
ئةسكةندةري مةكدؤني (111- 130ث.ز ) ،دروست كراوة .بيَطومان هةل
َ كو لةوةوة هاتووة كة جوانييةكةي لة سةرووي وةسفةوةية ،زيَر لة وةسفي
خؤوة نةبووة ،بةل
بةهةشت دةضيَ ،تةنانةت " :ضاوي دةهر بة دريَذايي زةمةنةكان شي واي نةبينيوة ،طويَضكةي
سةدةكان سرودةكاني وةسفي لة دةم و زمانةكان نةبيستوة"( .)373 :1663واتا شويَنيَكة لة ناو
زةمةن ئامادةية و لة دةرةوةي نيية ،هةر بؤيةشة دةبيَ كاريطةري بةسةر ئةسكةندةرةوة هةبيَ (ئةو
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نةخؤشيةي ليَي بوو لةويَ ضاك بؤتةوة) ،ئيدى بِر ياري دروستكردني شاريَكي خودان قةآيةكي
سةخي ليَ دةدرآ ،كة تةنانةت خودى ئةسكةندةريش نةتوانيَ بيطريَ.
بيَطومان ئةو ميَذووةي شةرةفخان دةينوسيَ بة ديناميككردني ميَذووي شارة لة ريَطةي
بةستنةوةي بة رةمزيَكي هةرة دياري ميَذووي طشي و راطةياندني ثيَشمةرجيَك بؤ بةردةواميَي
ميَذوويي (ئةستةمي طرتي شارةكة ،تةنانةت دواتر اي ئةسكةندةر خؤشيةوة) ،ئةو ديناميكيية
ميَذوويية ثةيوةست دةكريَ بة ئامادةبووني ئةفسانةيي جوطرافياي شارةكة ،كاتيَ رايدةطةييَ بةبيَ
تيَثةِر ين بةو شارة ح ةجاجةكاني توركستان و هيندستان و زؤربةي وآتة ناسراوةكاني ئةو كاتي
جيهان ناطةنة مةككة و مةدينة( .)371 :1663ئةمة بيَ ئةوةي لة واقيعدا زؤربةي ئةو ناوضانةي
َيَ ئةويَ
ناويان ديَنآ كةوتبنة سةر ريَطاي بةدليسةوة .تةنيا مةبةسي ميَذوونوس ئةوةية بل
َيَك بؤ رووداويَكي ثةيوةستة بة باوةري ئاييي طشتى ،هةر ئةمةش مانةوةي
شويَنيَكة لة هةموو سال
شارةكة لة نيَو ميَذوودا تؤخر دةكاتةوة .بةآم ئةجارة دووراييةكي ثرؤزيشي ثيَدةبةخشآ؛
دووراييةك كة بةثيَي لؤذيكي مرؤظي باوةِردار و ثةيوةست بة جيهانبيي ئايينيةوة زؤر ثيَويست
بو وة بؤ مانةوةكة.
ميَذوونوسةكةمان بة هةمان جيهانبينيةوة دةدويَ ،لةثيَناو بةيانكردني بةردةوامي
ثرؤزيي ميَذوويي زةمينةي دةركةوتي بنةمالةكةي و خؤي .ئة مة بة ئاماذةدان و تةرخانكردني
ضةند اثةرةيةك – بةر لة نوسينةوةي ميَذووي سياسي  -دةسةآتدارييانةي شارةكة كة بابةتي
سةرةكي ميَذووة اي ئةو – بؤ دوورايية ئايينيةكةي شار دةبآ ،وةك جةختكردنةوةيةك لةسةر
َيي ميَذوو و ثرؤزي .ئة مةش لةميانةي تؤماركردني سةربوردةي ذياني ئةو زانا و كةسايةتيية
تيَكةل
ئاي ينيانةي لة ثانتايي شاردا دةردةكةون و ميَذووييةك ضيَ دةكةن كة دةخريَتة سةر ميَذووي
َآ“ :مةبةستمان لة
شارةكة( .)323- 370 :1663ئة وةتا بة ئاشكرا ئةو مةبةستةي رادةطةيةنآ و دةل
َي خانةدان و زانايان و
هيَنانةوةي ئةم ذياننامانة ئةوةية ،كة شاري بةدليس هةر لة كؤنةوة مال
َبو ونةي ميَذوو و ثرؤزي لة شوناسي
بنكةيةك بووة بؤ كةساني زيرةك و تيَطةيشتوو” .ئةو تيَكةل
شارةكة ثر خؤي لة ثابةندبووني شارنشينانة بة ئيسامةوة دآ“ :لة دةركةوتي ئيسامةوة
نةمانزانيوة نويَذي جةماعةت و هةيي تيَدا ثشتطويَ خرابآ” (.)323- 321 :1663
 .1ماناي ميَذوو و مةبةست لة نوسينةوةي
لة دةستثيَكدا ،دةبآ ئةوة بزانن كةوا طةِران بة دواي ماناي ميَذوو اي شةرةفخان ،بةماناي
تيَطةيشن لة "ميَذوو لةخؤيدا" نية ،بةوجؤرةي دةشآ لة زةيي شةرةفخاندا هةبووبآ .ئةوةندةي
دةخوازين لةثشت ئةو مانايةوة بةدواي مةبةستةكاني ميَذوونوس لة كردةي نوسن بطةين .بة
َدةدةين ئةو مانايةي ميَذوو ببينن كة هاوكارمانة لة خويَندنةوةي تيَطةي
دةستةواذةيةكي تر هةول
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شةرةفخان خؤي .لة ثيَشةكي شةرةفنامة ئةوة رووندةكاتةوة ،كة ماناي ميَذوو لة بةكارهيَنانة
كردةكيي – ئيَستاييةكةيدا بةرجةستةية ،نةك لةوةي  -وةك فؤرمي هةرة باوي طيَِرانةوةي رابردوو -
ض مانايةكي وجوديانة دةبةخشآ .لةمةوةش ،شةرةفخان ثابةندة بةو كولتورة ئيسامييةي تيَيدا
ثيَطةيشتوة .ئة و بؤ روونكردنةوةي ئةم تيَطةيشتنةي ميَذوو ،طرنطي كايةكةي بة ثيَي ميَذوونوس
َيَتةوة
خواجة حةميدةدين موحةمةد مرخواند (م3292 .ز) خستؤتة روو ،هيَنديَك لةو بةهايانة دةل
كة ئةم ميَذوونوسة لة ثيَشةكي كتيَي خؤيدا "روضة الصفا" ياداشي كردون ( 3173ه.ش- 11 / 3 :
َآ و رازية
 )16و شةرةفخان خؤي جطة لة دووبارةكردنةوة و كورتكردنةوةيان هيضيان لةبارةوة نال
بةم تيَطةيشتنة .ليَرةدا مةعريفةي ميَذوويي ثةيوةستة بة بةهاي ئاييي و كؤمةآيةتييةوة؛
ثيَ داويستيةكي مرؤظانةية لة ثيَناو جياكردنةوةي درؤ و راسي لة يةكر .ئةزموون و شارةزايي
َيية .تةنانةت ريَطةيةكيشة بؤ ثتةوبووني باوةِري ئاييي ،ضونكة بة
ثةيداكردن و طةشةي ئةقل
خويَندنةوةي ميَذوو طةورةيي خودا دةردةكةويَ .بؤية جةخت لةسةر تيَطةيشتي ئةم باوةِرة بؤ
ماهيةتي بةسةرهاتي رابوردوان دةكريَتةوة ،كة بريتيية لة ثةند و ئامؤذطاري (.)12 :1663
هةرضؤنيَك بيَت ،كاتيَك ئةو دةست بة نوسينةوةي رووداوةكان دةكات ،ئةم طرنطي و
ئةركانةي ميَذوو طشتطرانة ناميَنيَتةوة .بةَل كو لةو جؤرة دياريكراوةي ميَذوو ضر دةبيَتةوة كة ئةو بة
ثيَويسي دةزانيَ بينوسيَتةوة (ميَذووي كورد) .بةآ م ليَرةشدا نوسينةوةي ميَذوو تةنيا دؤزينةوةي
َكو – بةر لة هةموو شتيَك – دةستثيَكردني ثرؤسيَسي " خؤدؤزينةوة لة نيَو زةمةن"ة و
بةها نية ،بةل
دةستطرتنة بة يادةوةري ميَذوويي كورد خؤيةوة .ئير رايدةطةيةنيَ ،كة لةبةر ئةوةي ميَذوونوسان لة
كؤن و نويَ “ :طرنطيان بة بةسةرهاتي والياني كوردستان و ئةو رةوشانةي تيَيدا بوونة نةداوة و
َيدا هات ،بة ثشت بةسن بة كتيَبة
كتيَبيَكي ريَكخراويان لة بارةيانةوة نةنوسيوة” ،بؤية بةخةيال
ميَذووييةكاني عةجةم (فارس) و ئةوةي لة بةساآضوة راستطؤكاني بيستوة ،لةطةأ ئةوةي خؤي
بينيويةتي و شايةحاَلي رووداوةكاني بووة ،كتيَبيَك بنوسيَتةوة ( .)10 :1663كةواتة ئةو دةيةويَ
لةويَدا ،لة نيَو زةمةنة تيَثةِر يوةكاندا ،كورد بدؤزيَتةوة؛ دةخوازيَ ترسي ونبون لة نيَو ئةو زةمةنانةدا
بِرةويَنيَتةوة و بة طيَِرانةوةي باسي مر و خانةداني كوردةوة ،بةوجؤرةي خؤي بري ليَكردؤتةوة،
يادةوةري ميَذوويي ثيَكبهيَيَ يان دايريَذيَتةوة .هاندةريش بؤ كاريَكي ئاوا ثر لة زةمةت ،ثةرش و
َي) و نوسراوةكانةوة
بآ وي ئةم يادةوةريةية لة نيَو سةرضاوة زارةكي (سةرضاوةي خؤمال
(سةرضاوةي ميللةتاني تر) .ئةمة سةربارى مةترسي لةناوضووني ئةو شكؤمةنديانةي بةرجةستةي
ئيَستاي ئةم كارا ميَذوويانة دةكات و بووني دةستةجةمعي كوردي ثيَوة بةندة.
ئةمة لة ضيةوة ديَ? لةوةوة كة كاتيَك ئةو بر لة ميَذووي كورد دةكاتةوة ،نةك هةر كتيَبيَكي
َكو تةنانةت كتيَي ئةوتؤ هةن سةرلةبةرى ئةو
لةبةردةستدا نيية تايبةت ئةو ميَذو وة بطيَِريَتةوة ،بةل
ميَذووة دةشيَويَنن و سةرلةبةري تةواوى جظاكةكة بة بيَ بةها تةماشا دةكةن (ئيسكةندةر:3992 ،

6

َةمةندي زارةكي لةبةردةستداية ،كة سةرضاوةكان ،ايان بة
 .)21لةايةكي تريشةوة كولتوريَكي دةول
ادا نةكردؤتة وة و لةبةردةم ئةطةري لةناوضوونداية .ئةطةرضي ئةو دةزانيَ ،سةرضاوةيةكي طرنطن بؤ
طةياندني ئةو ثةيامةي دةخوازيَ لة نوسينةوةي ميَذوودا بةرجةستةي بكات .بؤية ،لةم رووةوة،
نوسينةوةي ميَذوو بريي دةبيَ لة طواستنةوةي رودا و و بةسةرهاتة طرنطةكان ،لة يادةوةري ئةم
جظاكةوة ،كة لة ئاسي زارةكيداية ،بؤ يادةوةري تاكي دةستةبذيَر ،كة لة ئاسي نوسينداية .خؤ
ميَذوو لة ئاسي زارةكيدا ثةيوةستة بة جظاكةكة خؤيةوة و دةرةجاميَكي ئاسايي ئةو ثرسيارانةية
كة هةموو طروثيَكي مرؤيي ،هةريةكة و بةجؤريَك ،بةثيَي ئةو رووداوانةي تيَياندا دةذي ،لةخؤي
َيَك نابيَ لةبري بكةن? ئةمة ثرسياريَكي
دةكات .ثرسياري ئةوةي ضية ئةو شتطةلةي وةك كؤمةل
َةية بؤ خؤي ،با وةآمدانةوةي ثرسيارةكةش ،بؤ
دةستنيشانكةري ناسنامة و تيَطةيشتي ئةم كؤمةل
ميللةتاني خاوةن كولتوري زارةكي ،لة ئاستيَكي نزمدا بيَ (أمان .)31 :1662 ،بةآم خؤ
شةرةفخان لة ئاستيَكي ئاواي ئاطاييداية ،كة يادكردنةوةي بؤ رووداوةكان بةرزة و ئةو ناسنامةيةى
َي كؤمةآ يةتي بة تةنيا ناتوانيَ لة خؤي
دةخوازيَ لة ميانةي ميَذوونوسيدا بةرجةستةي بكات ،خةيال
بطريَ .ئةطةرضي ثرسةكاني ثريَسي خستؤتة سةر دةستةبذيَرةكة ،بةتايبةتيش ئةوانةي لة
سةردةميَكدا خؤيان بينيبؤوة كة دةبوا لة بةرامبةر بة ئةواني تردا ثيَناسةيان هةبيَ .لة سةرووي
هةمووشيانةوة ثرسي "كوردبوون" .ئيدي ئةو ريَك بة داناني شةرفنامة ئةم كارة دةكات؛ ميَذووي
َة كورديي ةكان دةكاتة ئةو سةرماية رةمزييةي ،كة لة ثةيوةنديان بة ئةوانيري غةيرة
خانةدان و بنةمال
كوردةوة ون و ناديار دةردةكةويَ .كةسيَك – بةر لةو – نةبووة ئةم سةرمايية لة ضوارضيَوةي دةقيَكي
نوسراودا وةبةرهةمبيَنيَت و بيكاتة كاآ يةكي ثيَكهيَنةري سةروةريَي باآي دةسةآتي سياسي.
َكوو رو وداوي تايبةت هةية دةبيَ ياداشت بكريَ.
ميَذوو اي ئةو هةموو رووداويَك نية ،بةل
لةطةأ رووداوي تر كة ثةيوةست نن بة رووداوة تايبةتةكةوة و وةا دةنريَن و دةبنة ناِرووداو ،وردتر
َيَن نةبينراو .اي ئةو ئةوةي دةنوسريَتةوة ثةيوةستة بة تيَطةيشن لة كارايي ميَذووييةوة.
بل
شةرةفخان ثيَي واية كارايي ميَذوو يي كوردي لة مر و خانةدانةكانةوة ضر بؤتةوة .بؤية كة ئةو
َة مةزنةكاني
بِر ياري نوسينةوةي ميَذوو دةدات ،لة روانطةي ئةوةداية تا“ :سةربوردةي بنةمال
كوردستان لة ثشت ثةردةي بيَدةنطي نةميَنيَتةوة” ( .)10 :1663ليَرةوة طةِران بةدواي رابردوو
دةبيَتة حاَلةتيَكي سياسي ،لة ضوارضيَوةي تيَطةيشتي ئةو بؤ دةسةآتداريَي ،وةك
دةستنيشانكاري رةوتي ميَذوويي كورد بة طشي .واتا ئةو ناخوازيَ بةسةر تةواوي ميَذوودا
رابطات ،ئةوةندةي دةيةويَ لةو روانطة تايبةتةوة بونيادي بنيَتةوة .ئيدي ميَذوو وةك مةعريفةيةك
بريتيية لة بةرجةستةكردني دةسةآتداريَي؛ بريتيية لة طيَِر انةوة و نةخشاندنةوةي ويَنةي ئةوانةي
لة "ئيَمة – كورد" ن و كردةي دةسةآتييانة دةنويَنن .ميَذوو مةعريفةيةك نابيَ لة ثيَناو مةعريفةدا،
َ كو مةعريفةيةكة لة ثيَناو دةرخسن و دياريكردني ثيَطةي سياسي – كؤمةآيةتي دةستةبذيَري
بةل
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فةرمانِرةوا لة زةمينةي كورديدا .بؤية ئةوة مةعريفةي ميَذوويي نية مةبةستةكاني ميَذوونوس
َكو ئةوة خودي ئةو مةبةستانةن كة ئاِراستةي
لةوديو ثرؤسةي طيَِرانةوةوة ئاشكرا دةكةن .بةل
مةعريفةكة دياري دةكةن.
مةبةسي شةرةفخان ئاطاداركردنةوةي وةرطرة بة كردةي سياسي ،لةو روتةختةي ميَذووي
دةنوسريَتةوة .ثيَي واية كردةي سياسي ئةويَ دةبيَ باس بكريَ و خريَتة روو ،تا لة ئيَستادا
شةرعيةتي بةردةواميي هةبيَ .ئة وةي شةرةفنامة خويَنيَتةوة دةبييَ ،وةك دواتريش رووني
َآ ئةمانة لة نيَو
دةكةينةوة ،رةوايةتي بووني دةسةآتيانة خةمي سةرةكي ميَذوونوسة .دةيةويَ بل
ميَذوودا كارابوون و هةبوون و ئيَستاش هةن .هةبوونيَكي ثر بة سياسةتكاريي؛ بة شكست و
سةركةوتنةكاني ئةم كارة ،بة خراث و ضاكةكانيةوة .كاري سياسي ئةوان دةبيَ بكريَتة ميَذوو و
لةايةن وةرطري ئةم ميَذوةوة (كورد بن يان غةيرة كورد) ببينريَن .لة ثيَناو بةردةواميي بةخشن بةو
فؤرمةي بووني سياسي ئةم طروثة ئيتنيية ،كة ميَذوونوس خؤي – وةك بكةريَكي سياسي – بةشيَكة
لةوان.
هةر ئةمةشة وا داكات ئةوي ميَذوونوس ،بةدواي ثةيوةنديية ديار و ناديارةكاني نيَو
دةسةآتداريَتيية كوردييةكاندا بطةِريَت؛ رةسةني هاوبةشيان دةطيَِريَتةوة ،بةثيَي نواندني دةسةآت
ريزبةنديان دةكات .لة ثشت ئةمانةشدا بة دواي ئةو ثةيوةنديةدا دةطةِريَ ،كة وا دةكات ميَذووي
َيةتي هةبيَ ،ئةويش بريتية لة "كوردبوون"  ،3وةك ناسنامةيةكي هةمةطر
تةواوكاريي نيَوانيان ماقول
بؤيان .بةآم خؤ ئةو ثةيوةنديية ئةوةندة ديار نية تا ميَذوونوس بتوانيَ ميَذوويةكي "يةكطرتوو" و
َةت و تايبةمةندييةك دةكات،
"زجرةبةند" ي بنوسيَتةوة .ئةوةندةي سةرةدةري لةطةأ ضةند خةسل
كة بة دةطمةن نةبيَ ميَذووةكةيان ليَ دروست نابيَ .طةِر ان بةدواي خانةداناني كورد لة نيَو ميَذوودا،
طةِرانة بةدواي جياوازبوونيان لة ئةوانير .طةِرانة بةدواي "كوردبوون"يان ،وةك حاَلةتيَكي سروشي
َةت و تايبةمةنديية كوردييةكان مانا وةردةطرن؛ ئازايةتي
 كؤمةآ يةتي نةك سياسي .ليَرةوة خةسلَةوانة ئةفسانةييةكانة ،تا ئاستيَك كة لة خراثةكاريش
َ طة لةسةري كردةوةي ثال
لةِرادةبةدةر ،كة بةل
بةكار دةهيَنريَ "ريَطريي" ( .)33 :1663هةروةها توندوتيذي و خؤخؤريي و ملمانيَي نيَوخؤيي
 3دةبيَ ئاماذة بؤ ئةوة بكةين كة لةم نوسينةي ئيَمةدا ،دوان لة ناسنامةي كوردي دوانة لة نا سنامة لة ئاسي ئيتي
دةركةوتةكانيدا  .وةك ضؤن لة سةردةمي شةرةفخاندا هةبووة ،يان ايةني كةم ئةو خؤي ويَناي كردوة .نةك بةو
مانايةي لة طوتاري ناسيوناليزميي كورديدا ثيَي دةبةخشريَ .بة دةستةواذةيةكي دي ،كوردبوون ليَرة ثر دةالةتي
َطري ناوي "كورد " نن.
كؤمةآيةتيي انةي هةية و ئاماذةية كة بؤ تايبةمةندبوون لة بةرامبةر بة "ئةوانير " كة هةل
تايبةمةنديي ةك كة لة دةركةوتة هةمةطرةكةيدا لة ئاسي ئيتنيداية .هةرضةندة ويَناكارييةكاني – وةك دواتر لة نيَو
شةرةفنامةشدا واي دةبينن – زيَر كؤمةآيةتيبوون .بةمةش كوردبوون يةكسان نية بة كوردايةتي ،كة ئةمةيان

خودان دةالةتي ناسيوناليستانية و كردني بة شوناسي ئةم طروثة ئيتنية ديارديةكي نويَية و – وةك هيَنديَك
ليَكؤليار و هزرظان بؤي دةضن – لة كؤتاييةكاني سةدةي نؤزدةوة ثر ضةكةرة دةكات.)،2003: 58-114 Vali ( .
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بةردةوام ،كة ريَطر بووة لة بةردةم دروستكردني قةوارةي سياسي طةورة ،لة ضةند حاَلةتيَكي
دةطمةن نةبيَ .تاكة سوديَكي ئةم كةسيَتييةي كورد ئةوة بو وة كة ملكةضييان نةزانيوة .نةك هةر
َ كو زهيَزةكانيش ناينتوانيوة وآتةكةيان كؤنرؤل بكةن و بةردةوام بة سةربةخؤيي
تةنيا بؤ يةكر ،بةل
ماونةتةوة (.)06- 37 :1663
َة كوردييةكان دةكات و
شةرةفخان ئاوا ،هةر لة سةرةتاوة ،باس لة هاوبةشي نيَوان هيَل
ناِراستةوخؤ رووني دةكاتةوة ،كة ئةو دةخوازيَ لة ميانةي دةستنيشانكردني مةبةسي سةرةكي لة
نوسينةوةي ميَذوو ،ئةم هاوبةشيَتية ئاشكرا بكات .كاتيَكيش ئةوي ميَذوونوس ،نوسن لة خانةدان
َ طري ئةو نؤرمة كؤمةآيةتييانة بوون ،ئةوا
و مراني كورد ضر دةكاتةوة ،نةك تةواوي كورد ،كة هةل
ئةو طةِر انة بةدواي رابردوو دةبيَتة حاَلةتيَكي سياسي ،لة ضوارضيَوةي تيَطةيشتي ئةو بؤ
دةسةآتداريَي ،وةك ئاِراستةكاري رةوتي ميَذوويي ميللةتةكة بة طشي .كة ئةمة ئةركي ميَذوو بيَت
و تةنيا نؤرمة سياسييةكان بة هةند وةربطريَ ،ئيدي جياوازييةكان بةرةبةرة ون دةبن .دةشيَ ئاوا لة
سةرةتادا ،وةك دةرديَكي كؤمةآيةتي – سياسي ئةزةلي و بيَضارةي كوردان ،باسيان بكات ،بةآم
ضيدي طرنطيان ناميَيَ ،با كاريطةريشيان بةسةر رةوتي رووداوةكاندا هةبووبيَ .ئة وةي دةميَنيَتةوة
َة فةرمانِرةواكانةوة ،كة ثيَطةيان لة نيَو ئةو
ئاسي نواندني كردةي دةسةآتييانةية لةايةن بنةمال
ميَذووةي لة زةيي شةرةفخانداية دياري دةكات و بةهؤيةوة كاراييةكةي بةرجةستة دةكريَ.
سنوربةندكردني ميَذوو بة دةسةآت ،دةستنيشاني ميتؤدي نوسينةوةي ميَذووشي كردوة،
نةك لة رووي ضؤنيةتي خستنةِرووي زانيارييةكان ،كة لةمةدا هاوشيَوةي ميَذوونوساني تري سةر بة
َكو لة ضؤنيةتي دابةشكردني ميَذوو بؤ سةر
قوتاخانةي ئيساميية (النجار .)331- 23 :1667 ،بةل
ضةند قؤناغيَكيش ،يان ئةوةي ثيَي دةطوتريَ "قؤناغبةندي –  ،"Periodizationدةكات .لةاي ئةو
جؤريَك لة تايبةمةندي هةية كة ثةيوةستة بة ميَذووبينيي خؤيةوة و جياوازة لةو دابةشكردنة
َةتةوة.
باوانةي لة كولتوري ئيسامييدا باو بوو ،كة زياتر دابةشكردن بوو بةثيَي ساأ و بةثيَي دةول
خؤ ئةطةر لةو كولتورةدا كةسانيَك وا ميَذووييان دةناساند كة ماوةيةكي دياريكراوي زةمةنية و
تيَيدا رووداويَكي طةورة و يةكاكةرةوة بةسةر مرؤظةكاندا ديَت (الكافيجي )11 :3901 ،و هةر ئةمة
قؤناغي ميَذوويي دياري دةكات .ئةو رووداوة اي شةرةفخان ئاسي نواندني دةسةآتة لةايةن
بكةرة سياسيةكاني ناوةندي كورديةوة .هةر ئةو ئاستةش بؤتة بنةماي سةرةكي دابةشكردنةكة .ئةو
خؤي رايدةطةيةنيَ ،كة سةرباري ثيَشةكي ،كتيَبةكةي بةسةر ضوار بةش دابةشكردوة؛ بةشي يةكةم:
َ تةنةتيان بةرزكردؤتةوة و ميَذوونوسان لةريزي
تايبةتة بةو واليانةي كوردستان كة ئاآي سةل
َتانةكانيان داناون ،ئةمةش ثر ئةو قةوارانة دةطريَتة ،كة لة سةدةكاني ناوةِراستدا كورد
سول
دامةزراندوون ،وةك :مةِروانييةكان لة دياربةكر و جةزيرة ،حةسنوةيهييةكان لة شارةزوور و
دينةوةر ،فةزلةوةييةكان لة لورستاني طةورة ،خورشيدييةكان لة لورستاني بضووك و ئةيوبييةكان لة
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وآتي شام و ميسر .بةشي دووةم :ئةو فةرمانِرةوا مةزنانةي كوردستانن ،كة ئةطةرضي تةواو
سةربةخؤ نةبوونة ،بةآم هةنديَكجار فةرمانيان داوة وتاري ئاييي بة ناوي خؤيان خويَنريَتةوة و
دراوي تايبةت بة خؤيانيان ليَ داوة ،وةك بؤ موونة مرنشينةكاني :ئةردةآن ،هةكاري ،بادينان و
بؤتان...هتد .بةشي س يَيةميش :فةرمانِرةوا و مراني تري كوردستان ،ئةوانةي كةمر سةربةخؤ
بوون .دوا بةشيش تايبةتة بة مر و فةرمانِرةواياني بةدليس (.)23- 10 :1663
ئةم دابةشكردنة ،لة دةرةوةي لؤذيكي ثيَشظةضووني ميَذووييةوةية .ئيدي مةرج نية بزاوتي
َكو دةبينن سةرةتاكاني
ميَذوويي لة دواكةوتن بةرةو ثيَشكةوتن (شكست بؤ سةركةوتن) بيَت ،بةل
ميَذوو بريي دةبيَ لة ثيَشكةوتنيَكي رةها و كؤتاييةكانيشي – كةم تا زؤر – دواكةوتنيَكي ئةو
ثيَشكةوتنةي ثيَشوو تر دةخاتةروو .بؤ ئةوى ميَذوونوس ثيَنج دةسةآتداريَتية يةكةمينةكة،
بةرجةستةي دابِر انيَكي طةورة دةكةن لة نيَو ميَذووي كورديدا؛ دابِران لة نيَوان بيَ توانايي لة
َةتيَكي بةهيَز و دامةزراندني قةوارةي بةرفرة و سةربةخؤ (.)39- 32 :1663
دروستكردني دةول
بيَطومان لة ثشت ئةو لؤذيكةي شةرةفخانيشةوة ،شتيَك دةبينريَ كة ئةويش مةيلة بؤ ئةفسانةزايي
بة دةوري ميَذووي رةطةزةوة ،وةك بةشيَك لة ثرؤسةي ويَناكردني دةسةآتدرايَي ئةم رةطةزة لة نيَو
ميَذوودا .ئةفسانةسازيي لة بارةي رادةي سةربةخؤبوون ،لةسةر بنةماي قوآ يي زةمةني (مرنشن و
َةتاني دةستةي يةكةم) ،كة ئةم قوآيية بة ئةفسانةي دةكات .لةطةأ رابردوويةكي نزيك
دةول
(مرنشيناني دةستةى دووةم و سيَيةم بة تايبةت) ،كة لةبةر ئامادةبووني بكةرةكان لة ئيَستادا و
ذيان لةنيَو رووداوةكانيدا ،كةمر "هةست" بة رادةي سةربةخؤبوونةكةيان دةكريَ.
َةي
دواجار ،ئةوةي لة قؤناغبةندييةكةدا جيَطةي سةرنج بيَ ،ئةزمووني فةرمانِرةوايي بنةمال
شةرةفخان خؤيةتي لة بةدليس و تةواوي بةشي ضوارةمي كتيَبةكةي بؤ تةرخان كراوة .خؤ ئةطةر
بِر يارة شةرةفنامة ميَذووي هةموو كورد بيَ ،ئةوا تةرخانكردني ئةو بةشة بة بةدليس ،هةم لةنطييةك
دةخاتة نيَو ئةم ثيَناسةي كتيَبةكة ،هةميش بة طشي ميتؤدةكةي ئةو لة نوسينةوةي ميَذوو دةخاتة
قةيرانةوة .بةآم كة ئةو ثارة ليَدان و ناوهيَنان لة وتاري ئاييي دةكاتة ثيَوةر بؤ جويَ كردنةوةي
َةتان لة يةكر ،هةر خؤيشي جةخت لةسةر هةمان ئةو تايبةمةندييانةي
ثيَطةي مرنشن و دةول
مرنشينةكةي دةكاتةوة ( ،)011 ،032 :1663بةمةش لة كرؤكدا مرنشينةكة هاوشان دةبيَ لةطةأ
– ايةني كةم – ئةوانةي دةستةي دووةم .كاتيَك ميَذووش ناتوانيَ لة دةرةوةي دةسةآتداريَي
كاراييةكي تر ببييَ ،ئاسايي دةبيَ ئةطةر ئةزمووني تايبةتي دةسةآتداريَي بةشيَكي سةرةكي لة
تؤماركردن بةر بكةويَ .وةك جؤريَك لة طشتطركردني تايبةمةندةوة؛ طشتطركردني ئةو زانياريية
زؤرةي ئةو لةبارةي مرنشينةكةي خؤي هةيةتي ،وةك موونةيةكي تايبةت بؤ تةواوي ئةو قةوارة و
دةسةآتداريَتيية كوردييانةي ،لةبةر كةمي زانياري ،بة كورتي لة ثيَطة ميَذووييةكةيان دواوة.
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تةوةرةي دووةم :ناسنامة و طيَرِانةوةي رةهةندةكاني بة ثيَي شةرةفنامة
كاتيَك شةرةفخان بِر ياري نوسينةوةي ميَذووي مر و خانةداناني كورد دةدات ،خؤي
لةبةردةم طروثيَكي ئيتي دةبينيَتةوة ،كة ئةوي لة تيَطةيشتي بؤ ميَذوو بةوة طةياندوة دةبيَ لة
دةستثيَكي نوسينةكةيدا بيناسيَيَ ،بؤية ئةو لةو يةكةم هةنطاوةيدا رووبةِر ووي ثِرؤسةي
دياريكردن و دةرخستي دووراييةكاني ناسنامةكةي دةبيَتةوة.
بةشيَوةيةكي طشي نوسينةوةي ميَذووي رةطةزي جؤريَكة لة "خؤدةستنيشانكردن"ي
ناسنامة .ئةمةش لةبةرامبةر بةو دةستنيشانكردن و مةرزانةي "ئةوانير"ي خودان كولتوريَكي
َ كةيان تيَدا ناسيوة .بؤية ئةوي ميَذوونوس دةخوازيَ
َ ةكةبووي ميَذوونوسيي ئةم طرؤ خةل
كةل
"دةركةوتة كردةكييةكاني ناسنامة"  1باس بكات ،كة لة ئاكامي بوونيان لة نيَو ميَذووي بةر لة
شةرةفخان و لة ئيَستاي ئةودا شيَوةطر دةبوو ،ئيدي ميَذوونوسينيش رةنطدانةوةي درك كردنة بةو
ثرؤسةية.
َ طراني ناسنامةكة
بيَطومان ثرسي ناسنامة ئةوكاتة دةكريَ كة طرفتيَك هةبيَ ،وابكات هةل
بطةِر يَنةوة سةري و بةرجةستةبووني دووراييةكاني بة ثيَويست بزانن ،بؤ خؤبينن لة نيَو جيهاندا.
بةآ م ئةطةر ئةو بةرجةستةكردنة ئاسان نةبوو و بةشي زؤري ئةو دووراييانة ناديار بوون ،ئةو كاتة
هةنطاوي يةكةمي ثرسةكة – بؤ ئةو كةسةي بة ئاطاية – دؤزينةوة و كةشفكردني ئةو دووراييانةن.
شةرةفخان ريَك خؤي لةم حاَلةتةدا بينيوةتةوة .ئةو ر ايدةطةيةنيَ كة لةبةر ئةوةي ميَذووي مر و
فةرمانِرةواياني كورد نةنوسراوةتةوة ،بؤية بِر ياردةدات بة طةِر انةوة بؤ سةرضاوة ميَذووييةكاني
فارس و ئةوةي لة ثرة ثياواني راستطؤي بيستوة ،ئةم ميَذوة بنوسيَتةوة ،تاوةكو“ :سةربوردةي
َة رةسةنة مةزنةكاني كوردستان لة ثشت ثةردةي بيَدةنطيدا نةميَنيَتةوة” (.)10 :1663
بنةمال
قؤناغي ثيَطةيشتي ئةو ،قؤناغي بةريةككةوتي ناسنامةكان بوو ،بةتايبةت ناسنامةي
سياسي و ئايينى و تاِرادةيةك رةطةزي ،كة لة ئاكامي ملمانيَي طةرماوطةرمي نيَوان هةردوو هيَزي
عوماني و سةفةوييدا هاتبوة كايةوة و رةنطدانةوةي بةرضاوى هةبوو بةسةر ثرؤسةي نوسينةوةي
ميَذوو ،بةتايبةت لة بةري سةفةوييةكان (اشثولر و ديطران 3126 ،ه.ش .)377- 301:ئةمةش
راستةوخؤ كاريطةري بةسةر ئةو روتةختة جوطرافييةشة وة هةبوو ،كة شةرةفخاني ثيَوة طريَدرابوو.
َويَست
كاتيَكيش طوزارشتكردن لة ناسنامة لة ئاكامي ثةيوةست بوون بة ئةوير و رةنطدانةوةي هةل
َيدا ،ئةوا وا لةو كةسة دةكات دةركةوتة زةمةنييةكاني بنوسيَتةوة.
و جؤري ثةيوةند بآ لةطةل
رين ،كة
َيَن دةركةوتةي كردةكي ناسنامة ،بؤ ئةوةية لة تيَطةيشتي مؤديَرنة بؤ ئةم ضةمكة دايب ِ
بيَطومان كة دةل
ثةيوةستة بة قؤناغ يَكي درةنطري طةشةسةندني هؤشي مرؤظةكان لة "خؤداهيَنان " و " تاكطةرايي "دا (دومون ،
. )1660
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ليَرةوة شةرةفخان لة يةكةم هةنطاوي طيَِرانةوةي ميَذوودا ،دةست بة ناساندن دةكات.
َدةدات ،لةطةأ ئةو جياوازي و ثارضةثار ضةييةي ئةم طروثة ئيتنية لةخؤي طرتوة ،رةطةزة
هةول
ثيَكهيَنةرةكاني ناسنامةكةيان ديارى بكات ،كة وةك ثيَشر طومان بة كؤيان "كوردبوون" ثيَكديَنن.
ئة مة وادةكات ئةركي ميَذوونوسن دامةزراندني ئةو بوونة بيَ لة ئيَستاي ميَذوونوسدا ،بةمةش لةاي
وي " هةبوون لةناو ميَذوو" لة دةروازةي كوردةوة دةناسريَ .ئيدى ئةمة بوونيَكي مةرجدارة و
َ كو جؤريَكة لة بزاوت و بةردةواميي و ريَطة خؤشكةرة بؤ ميَذووي مر و
سةربةخؤ نية ،بةل
خانةداناني كورد (دةسةآتداريي وةك بابةتي سةرةكي ميَذوو اي شةرةفخان) .لةو ميَذووةدا ئةوة
رووندةبيَتةوة ،كة ضةندة ناسنامةكة بةهيَز بووة و لةايةن ئةو بكةرة ميَذووييانة نويَندراوة ،يانيش
اواز بووة و سانا بووة ،بةثيَي رةوش و بة ثشت بةسن بة دراوةكاني دةوروبةر ،دةسي ليَ
َبطري يان راظةي تري بؤ بكريَ.
هةل
لةم روانطةيةوة هةر سةرةدةريةك لةطةأ رةطةزة ثيَكهيَنةرةكاني كوردبوون ،لة طوتاري
ميَذوويي شةرةفخاندا ،لةو ثرسةوة سةرضاوة دةطريَ كة ضةندة "تايبةمةنديةكان"ي ئةو رةطةزانة
َ طراني ناسنامةكة (كوردةكان) بووبيَ ،يان ئةوانيري بينةر و زؤربةي
بةرجةستة بوونة ،ض لةايةن هةل
َياندا? خؤ ناسنامةي ميَذووييش لةو ئاستةي ئينتيمادا ،دةخوازيَ ئةم
كات ملمانيَكار لةطةل
رةطةزانة بةرجةستة بكات كة لةبةردةم طؤِر انة ميَذووييةكان قةوارة ئيتنيةكة دةثاريَزن و وادةكةن لة
َدةدات لة
نيَو ميَذوودا ثيَطةي ميَيَ .ئةطةر ميَذوونوسيَكيش لةو زةمةنةدا دةربكةويَت ،هةول
َيَك حةكايةت ناسنامةيةكي طيَِر انةوةيي بة رةطةزةكان ببةخشيَ .ئيدي حةكايةت
ضوارضيَوةي كؤمةل
لةبارةي بنةضة ،سروشي كؤمةآيةتي ،جؤري دةسةآتداريَي و بةشداري شارستانييانةي ئةم
جظاكة و...هتد دةطيَِريَتةوة .وةك ئةوةي ثرؤسةي طيَِر انةوة ئامرازي بةردةسي ئةوبيَ لة دةرخستي
ناسنامة .شةرةفخانيش وةك كةميَكي تر دةبينن ريَك ئةم كارة دةكات.
 .3رةهةندي جوطراي
ئةطةر بِر يارة شةرةفخان ميَذوو بنوسيَتةوة ،ئةوا وةك ثةيِرةويَك لة ميتؤدي باوي
ميَذوونوسيي ،دةبوا دةستنيشاني ئةو روتةختةي بكرداية كة رووداوةكاني تيَدا لةدايك دةبن .واتا
دياريكردني ئةوةي ثيَي دةطوتريَ "جيؤميَذوو" و بريتية لةو ثانتايية جوطرافييةي كارا
َة رةسةنةكاني كوردستانن) ( ، )10 :1663رةوتي رووداو
ميَذووييةكان (كة اي شةرةفخان بنةمال
ئاِراستة دةكةن .بؤية ئةو هةر لة ثيَشةكيةكةيدا هةم سنوري ئةو ثانتايية و هةميش ثيَطةي لة نيَو
هةريَمةكان – بةثيَي دابةشكردني زانسي كاسيكيي جوطرافيا بؤ جيهان بةسةر حةوت هةريَم –
دياري دةكات :دةستثيَكي وايةتي كوردستان لة كةناري دةرياي هورمز (كةنداوي فارسي)يةوةية،
َيَكي ستووني دريَذ دةبيَتةوة تا لة
كة دةكةويَتة كةناري دةرياي هيندييةوة .لةويَشةوة بة هيَل
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َةش وايةتي فارس و عراقي عةجةمي و
ويايةتي مةاتية و مةرةش كؤتايي ديَت .لة باكوري ئةم هيَل
ئةرمةني بضووك و ئةرمةني طةورة هةية ،لة باشوريش عراقي عةرةب و موسأ و دياربةكرة (:1663
.)33- 36
لةاي ئةم ميَذوونوسة ،ئةو ثانتايية جوطرافية مانايةكي ئيتي هةية و تاِرادةيةكي زؤر
ثةيوةستة بة كوردبوونةوة ،تةنانةت جوطرافيا دريَذكراوة و بةرجةستةكاري ئةو بوونةية .هةر بؤية،
كة ئاماذة بؤ هةبووني كورد لة دةرةوةي كوردستان وةك تةواوكةريَكي بوونيان دةبيَ لة ناو
ثانتاييةكة .ضونكة ئةو ميَذووةي ئةو ثاني طيَِرانةوةي داِرشتوة ميَذووي نيشتيمانيَكة نةك
مرنشينيَك ،هؤزيَك يان ترةيةك بة تةنيا .ئة مةش دةربازبوونة لةو يادةوةرييةي تا ساتةوةخي ئةو،
ئةوانير لة سةرةدةريان لةطةأ ميَذوودا كاريان ثيَ دةكرد .ئةو دةخوازيَ لة دووتويَي يادةوةريةكي
َة ،ترة ،هؤز،
هةمةطرةوة زةوي ببييَ ،بؤية ميَذوو لةاي ئةو ميَذووي هةموو ئةمانةية (بنةمال
مرنشن ،دةولةت) لة نيشتيمانيَكدا.
ليَرةوة ئةوةي شةرةفخان كردى بة نيشتيمانيكردني ميَذوويةكي بيَ رووتةخت بوو.
بةجؤريَك كة واي ليَ ديَ رةوتي ميَذوو رةوتي نيشتيمانيَك بيَت لة نيَو زةمةندا و هةر ئةو
نيشتيمانةش قةدةري ميَذووةكة بيَت .ئةمة بؤضووني ثسثؤري بواري شةرةفنامة ،ظاسيلييَظاية
َ كو وايدةبييَ نيشتيمان لة زةيي
َيَت ،بةل
( ضةند نوسةريَك ،)109 :1663 ،كة هةر ئةوةندة نال
شةرةفخاندا ئةبةديية و لةسةرووي شويَنكاتةوةية .ئيدي ئةم هةبووة ئةبةديةش دةبيَ ميَذوويةكي
َيَن زانينيَك
هةبيَ بنوسريَتةوة تا بةهؤيةوة ئةبةديبوونةكةي بةيانبكريَ و "بطيَِردريَتةوة" ،يان بابل
هةبيَ كة ميَذوةكةي بيطيَِريَتةوة ،ضونكة ئةوة طيَِر انةوةية لة ئيَستاي ميَذوونوسدا ئةبةديةتي
طيَِردراوة دةسةميَيَ و ناسنامةيةكي رووني ثيَ دةدات .ئةطةر ئةو "زةمن"ةش هةية ،ئةوا
ميَذوويةكيش هةية ،كة دةبيَ – وةك ئاكاميَكي هةبووني "زةمينة – نيشتيمان" – سنوربةندي
بكات .بؤية كاراترين بكةري ميَذوويش هةر ئةوةياندةبيَ ،كة لةو زةمينةيةدا خؤي نواندوة (ضةند
نوسةريَك.)179 ،171 :1663 ،
بيَطومان بة نيشتيمانيكردني ميَذوو ،سنوري بؤ تيَطةيشتي ثةيوةندي نيَوان جوطرافيا و
ميَذوو داناوة ،ايةني كةم بةو ضةشنةى لة كولتوري ميَذوونوسيي ئيساميدا هةبوو .ئيدي
قسةكردني شةرةفخان لةسةر جوطرافياي كوردستان ،بة ماناي ليَكدانةوةي رووداوةكان بةثيَي ئةم
كايةية نية و نةيوستوة كاريطةري دياردة سروشتيةكان بةسةر كةسيَي كوردي خاتةِروو .ئةطةرضي
دياريكردني شويَي وآتةكة بةثيَي دابةشكردني كاسيكي جيهان بؤ سةر هةريَمةكان (،)03 :1663
ريَطةخؤشكةرة بؤ ليَكدانةوةي ئاوا .بةتايبةت كة برؤكةي حةوت هةريَميي زؤرجار خراوةتة خزمةت
ئةو ليَكدانةوةي ميَذوو .تةنانةت بؤ خويَندنةوةي كارايي ميَذوويي كورديش بةكارهيَنراوة ،وةك اي
َي جوطرافيا لة
ئين خةلدون (م262 .ك3260/ز) دةبينريَ ( .)03 :3923بةآم ئةم تيَطةيشتنة لة رؤل
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دةرةوةي بركردنةوةي ميَذوونوسةكةي ئيَمة ماوةتةوة .اي ئةو زةوي ئةو رووتةختةية كة ئةم
طروثةي ميَذووي دةنوسيَتةوة لةسةري دةذي و كارايي ميَذوويي خؤي تيَدا دةنويَيَ و مةبةست لة
باسكردني بةرجةستةكردني سنوري بآ وبوونةوةي ئةم طروثةية .واتا بةشيَكي ئةو ناسنامةيةية كة
كوردي ثيَ دةناسريَ .تةنيا ئةوة نةبيَ سةخي سروشي كوردستان واي كردوة كوردةكان – بة
بةراورد لةطةأ ميللةتانى تر – بةردةوام خةريكي دابينكردني بذيَوي ذيانيان بن .ئةمةش ،لةايةك
واي كردوة رازي بن بةوةي لة بةردةستداية و كةمر ويسي رووبةرووبوونةوةي سروشتيان تيَدا بيَ،
َيدابيَ خؤيان و وآتةكةيان كؤنرؤل بكات.
لةايةكي تريش بةربةست بووة لةبةردةم هةر هيَزيَك هةول
بؤية بةردةوام ئازاد ،بةآم دوورةثةريَز و بيَ كاريطةر بةسةر رووداوي ميَذوويي ،ماونةتةوة:1663( .
.)06
 .1رةهةندي رةطةزيي
رةهةندي هةرة سةرةكي ناسنامة اي شةرةفخان رةسةني كوردة ،ئةو دةستثيَكةي رةوايةتي
َيَك ئةفسانة كة لة
بة هةبووني ئيَستايي ئةوان دةبةخشآ .ليَرةدا ئةو هاناي بردؤتة بةر كؤمةل
كولتوري ميَذوونوسي ناوضةكة ،لةبارةي ئةم رةسةنة باو بووة .وةك بؤ موونة طريَداني رةسةني
كورد بة ئةفسانةي ئةذديهاكةوة ،كة تيايدا كورد وةك ثاماوةي ئةوانةي لة دةسي ئةذديهاك رزطار
بوونة باسيان ليَوة دةكرآ .بيَطومان ئةم ريوايةتةش ،لة رِووى ميَذووييةوة ،ثر بة كولتوري فارسةوة
ثةيوةستة .هةرضةندة رةنطة ئةستةم بيَت بتوانن كاتي بةةفسانةكردني ئةذديهاك لة كولتوري
َداني فارسي ايةني كةم لة سةدةي
فارسيدا دياري بكةين ،لةطةأ ئةوةشدا ئةوةي زانراوة خةيال
ثيَنجةمي زايينيةوة بةو ئاِراستةيةوة ويَناي ئةم كةسايةتيية ميتؤلؤذييةي كردوة  .1طريَداني رةسةني
َة دةبيَت و دةبيَتة بةشيَكي كولتوري
كورديش بةم ئةفسانةيةوة زيَر لة سةدة ناوةجيةكانةوة طةآل
هيستؤريؤطرافياي ئيساميي بةطشي .فارسةكانيش وةك دامةزريَنةريَكي هةرة كاراي ئةم كولتورة،
َيان لة ناوةرِؤكةكةى
لة زوويةكةوة داكؤكيان لة رةسةني فارسييانةي داستانةكة كردوة و نكؤل
نةكردوة و رةطةزة ئةفسانةييةكةشيان وةك راستييةكي ميَذوويي بينيوة (امسعودي:1662 ،
 .)319/1بؤيةشة تةواوي ئةو ئةفسانةية وةك بةشيَكي ميَذووي فارس دةميَنيَتةوة و لةاي
ميَذوونوساني ثيَش و هاوسةردةمي شةرةفخان ،وةك طيَِرانةوةي سةرةكي راظةكردني بنةضةي
كوردان خراوةتة روو (مرخواند 3173 ،ه .ش333/3 :؛ سروري3123 ،ه .ش3612 :؛ ابن خلف
تريزي 3122 ،ه .ش.)3030 - 3033/1 :
ئ ةمة بة ئاشكرا لة وتةكاني ميَذوونوسي ئة رمةن "موسيس خوريناتسي "(م291 .ز ) ديارة  ،كة وةك تانة لة
فارسةكان ،ئاماذة بؤ بة ئةفسانةكردني بةسةرهاتي ئةم ثاشاية دةكات ( .)23- 26 :3990
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بةهةمان شيَوة بةسةرهاتي رةسةني جنؤكةيي كورديش ،هةر لة سةدةكاني ناوةرستدا
َكردني زانيي ميَذوويي عةرةبي ئيساميي بو وة بؤ ئةو كولتورة
برةوي سةندوة و ئاكاميَكي قةبول
َةمةندة ،بةآم ميتؤلؤجييةي ،جولةكة و مةسيحييةكان ،كة وةك بةشيَك لة
زارةكي و نوسراوة دةول
دةقي ئايينى و يادةوةري ميَذووييان كار يان ثيَدةكرد و ثيَي دةطوتريَ "ااسرائيليات" .طةِرانةوة بؤ
َ يَك بوو بؤ بةرهةمهيَناني تيَطةيشتنيَكي طشتطر لة ثانتايي ئيسامييدا؛ هةم بؤ
ئةم كولتورةش ،هةول
دةقي ئايينى بنةِرةتي (كة قورئانة) ،هةميش بؤ ئةو رووداو و بةسةرهاتانةي ثةيوةست بوون بةو
كولتورة ،كة بة كورتي و نادياريةوة لة نيَو ئايينة تازةكةدا خرابوونةِروو (، Lewis & Holt
 ،)1962لةوانةش ضرؤكي سليَمان و جنؤكةكاني.
بةِراي ئيَمة ئةو طيَِرانةوة ئةفسانةييانةي لة قؤناغيَكى زووى سةدةكاني ناوةِراستةوة لةمةِر
رةسةني كوردان لةنيَو كولتوري ميَذوونوسيي ناوضةكة بةطشي باو دةبيَ ،ثةيوةستة بة سيستةمي
ثةيوةندي ئةوانير  -كة خودان يادةوةري ميَذوويي نوسراون  -بة كوردةوة و لةضوارضيَوةي
ويَناكردني “سةنتةر” بؤ “كةنار” ماناي طيَِرانةوةيي خؤي دةبيَ؛ سةنتةريَك كة هةذموونيَكي سياسي
و كولتوري هةبوو ة و تواناي بةرهةمهيَناني مةعريفةي ميَذوويي هةبووة ،لةطةأ كةناريَك كة
ثةراويَزخراوة و بؤتة بابةتيَك بؤ ئةو مةعريفةية و ويَناكاني بؤ دةكريَن بة ناسنامة .ئةمة
ثرؤسةيةكي دةسةآتييانةية كة تيايدا طيَِرانةوةكان ،لة ثشت رووثؤشة ئةفسانةييةكانيانةوة،
مةبةستيانة جةخت لةسةر سروشي "ضيانشيي" و "ناشارستاني" كوردان بكةنةوة (لشكري،
 .)91- 29 :1662ئةمة بؤ سةماندني جياوازبوونيان و بةخشيي بةهايةكيش بووة بةو شوناسةي
سةنتةرةكة بؤ خؤي ،لةريَطةي يادةوةري ميَذووييةوة دةينةخشيَيَ .ئيدي لةم طيَِرانةوانة ناسنامةي
كوردان مةبةستيَك نية لةخؤيدا ،ئةوةندةي رةوايةتي بةخشينة بة ويَناكردنيَك بةو شيَوةيةي بؤ
َكة.
سةنتةر طوجاوة و رةنطدانةوةي ثةيوةنديية هةنووكةييةكانيةتي بةو خةل
َ كردني بةسةرهاتةكان لةاي ئةو بيَ خويَندنةوةي
َيَن قةبول
بة طةِرانةوة بؤ شةرةفخان ،دةل
ئةو ثاشخانةي تيَيدا دةركةوتوون ،بةماناي رازيبوون بةو ويَنايانةي "ئةوير" لةسةر كورد ديَت و
بةطةِر خستنيانة لة كردةي ناسن بةطشي .ئةمةش ئاكامي كاري ميَذوونوسيَكة ،دةيويست لة
َبذاردني بابةتةكةيدا رضةشكيَن بيَت .بةآم وةك طومان بؤ بينيي وردي رةهةندةكاني
هةل
ناسنامةكة ،ثيَويسي بةوة دةبيَ بضيَتةوة سةر ويَناكاني ئةوانير كة بؤتة بةشيَك لة كولتوري
ميَذووييان ،ضونكة دةزانيَ و رايدةطةيةنيَ سةرضاوةي نوسراوي تايبةت بة ميَذووي كوردي
لةبةردةستدا نية ( .)10 :1663هةربؤيةشة لة باسي رةسةني كوردان دووضاري قةيراني ناسينةوةي
َةكردني تيَطةيشتنيَك لةبارةي ئةو رةهةندةي تةواو
راستيي ميَذوويي دةبيَتةوة .بةتايبةت لة طةآل
ثةيوةستة بة زانياري نيَو ئةو كولتورانة و لةسةر دةقي نوسراوي ئةوانةوة دامةزراوة و كةمر
ميَذووي زارةكي و بينينةكاني خؤي بةهانايةوة ديَن ،لة خويَندنةوة و دةرخستي بونيادة
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طيَردراوةكةي ،كة ئةويش رةهةندي رةطةزي  -ئيتي ناسنامةي كوردة .بؤية ،ئةويَكي ثةروةردةي
نيَو كولتوري ميَذوويي ئةوان ،دةكةويَتة ذ يَر كاريطةري تيَزةكانيانةوة و ناتوانيَ لةو بازنةي
بركردنةوةيان دةربازي بيَ ،كة رةسةني كورديان تيَدا جيَكردؤتةوة .جيَكردنةوةيةك كة ثةيوةست
بوة بة اوازي دراوة ميَذووييةكان بةطشي و ئاويَتة بووني راسي و ئةفسانة لة بةرهةمهيَناني
َيَك بِر ياري ثيَشينة (كؤمةآيةتي ،سياسي ،ئايينى) ،لة
مةعريفةي ميَذوويي و ثابةندبوون بة كؤمةل
بينيي ئةم رةطةزة مرؤيية.
هيَنانةوةي ئةم جؤرة طيَِرانةوانة ،لة رووكةشدا اوازي شةرةفخان لة دةرضوون لة كولتورة
باوةكةي ئةوانيري خودان هةذمووني رؤشنبري نيشان دةدات .بةآم لة كِر ؤكدا رةنطدانة وةي اوازي
َ كو نةبووني و شيَوةطرنةبووني ئةو كاية مةعريفييةية لة ئاسي نوسن لة ثانتايي كورديدا.
بةل
َةكيان ،كة
َ ةكةبوونيَك لةو مةعريفةية لة ئارادا نةبووة و طيَِرانةوةي كوردي لةبارةي رةضةل
بةمةش كةل
َييةتي خؤيان بيَت و طوزارشت لة خؤناسيي ئةوان بكات ،جا ئةفسانةيي بيَت يان لة
بةرهةمي ئةقل
ناوكؤي ميَذووييةوة رةوايةتي ثيَدرابيَت ،كةم بووة .ئةطةر هةشبووبيَ يادةوةري دةستةجةمي
لةبةردةم دةسةآتي زةمةن ،نةيتوانيوة بةردةواميَي ثيَبدات و بيطةيةنيَتة دةست شةرةفخان.
ليَرةوة ثرسي بنةِر ةتي ئةوة دةبيَ :ئاخؤ نةدةكرا شةرةفخا ن ئةم طيَِرانةوانةي ثشتطويَ
خستباية و بيَ باسكردني بنةضةي كورد ،بضووبايةتة ناو بابةتة ميَذووييةكانةوة? وةآمي
ثرسيارةكة هةر زوو بة نةخيَر دةدةينةوة ،ضونكة ئيَمةش لةطةأ ئةو بؤضوونةي تويَذةراني بواري
طروثة ئيتنييةكان هاوِراين ،كة ثيَيان واية باسكردني بنةضة بابةتيَك نية لةايةن ئةو طروثانة –
ايةني كةم دةستةبذيَرةكةيان  -وةابنريَ ،ضونكة طيَِرانةوةي حةكايةتة ئةفسانةييةكان لةبارةي
رةسةن و بنةضةي هاوبةش خةميَكي سةرةكيية لة دةستنيشانكردني ناسنامةي طروثةكة ( Dawod,
 .)2008: 79-88خؤ دةشيَ بةشيَكي زؤري وةآمي ثرسيارةكة ،لة نيَو ئةو فةزا ميَذوونوسييةشدا
ببينينةوة ،كة شةرةفخاني ميَذوونوسي تيَدا ثيَطةيشتووة .ديارة كة مةبةستمان ميَذوونوسيي
ئيساميية؛ لةويَدا “علم اأنساب – رةطةزناسي” وةك ثيَويستييةكي شةرعيي – ئايينى سةرةدةري

َدا كراوة و بؤتة ثيَداويستيةكي دةسةآتييانة ،تةنانةت لةضوارضيَوةي جظاكي ئيساميدا
لةطةل
رةطةزناسي بؤ دابينكردني ثيَداويستيية رةمزييةكاني ئةو ملمانيَيةش بووة ،كة لةنيَوان طرؤية
ئيتي و ئايينيةكاندا روويانداوة ( .)،Khalidi 3990: 03- 29بؤية بنةضة دةبيَتة ئةو سةرماية
رةمزيةي ،ئةم طرؤيانة لة بةردةم ئةويردا هاناي بؤ دةبةن و بةكاري دةهيَنن .ئيدي ثشتطويَ
خستي ئةو طيَِرانةوانة ،لةطةأ نةبووني طيَِر انةوةيةكي تر لة جيَطةي ئةوان بيَبةشكردني كوردانة
لةو سةرمايةي كاريطةري بةسةر ثةيوةنديان بة دةوروبةرةكةيان هةية .ئةطةرضي طيَِرانةوةكان هي
ئةو دةوروبةرة خؤيةتي ،بةآم خؤ جةختكردنةوةيةكة لةسةر هةبووني بنةضةيةكي ديَرين و ناسراو.
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َيةتي طيَِرانةوةكة و طوجان
بةمةش ئةو رةطةزناسيي ة خؤي دةبيَتة مةبةسي ميَذوونوس نةك ماقول
يان نةطوجاني لةطةأ راسي ميَذوويي ،بةو مانايةي لة ئيَستادا ثيَي دةدريَ.
دواجار نابيَ ئةو تاكة راظةكردنةي ناوي كورديش مان لة بر بضآ ،كة لة نيَو شةرةفنامةدا
َآ سةرضاوةي ناوي
ياداشت كراوة و بؤني نيَوخؤيبووني ليَديَت ،ديارة مةبةستمان ئةوةيانة كة دةل
كورد "طورد"ة و ئاماذةية بؤ ئازايةتي و جةربةزةيي ميللةتةكة ( .)29 :1663ئةوةي لةم
طيَِر انةوةيةش جيَطةي سةرنج بيَت ئةوةية ،كة ناوةكة بة هيض رووداويَكي ميَذووييةوة ثةيوةست
نةكراوة .بة هةمان شيَوة جطة لة شةرةفنامة لة سةرضاوةي تردا بةرضاو ناكةويَ .ئةو طيَِرانةوةية
ئةوةندةي جةخت لةسةر رةهةندي كؤمةآ يةتي ناسنامةي كوردان دةكاتةوة ،ئةوةندة كارى لةسةر
ميَذوو خؤي نةكردوة ،بؤ دؤز ينةوة ياخود بةستنةوةي بة كةس يان رووداويَكةوة تا رةوايةتي
ئيَستاكييان هةبيَ .بةآ م خؤ ئةو راظةيةي ناوي كورد لةطةأ تيَطةيشتي يادةوةري دةستةجةمعي بؤ
رةسةنيَي دةطوجيَ ،تا ئةوكاتةي ئةوان لةنيَو ميَذوودا ميَننةوة و ثةيوةست بن بةو سروشتة
كؤمةآيةتييةي تياي دا ئازايةتي بؤتة يةك لة ناونيشانةكانيان ،ئةوا دةشيَ طيَِرانةوة بةبيَ هةبووني
ثاشخاني ميَذوويي نوسراو و تؤكمة ،ميَنيَتةوة و بةرهةمبهيَنريَتةوة .بةآم بيَ ئةوةي بتوانيَ – وةك
بينيمان – طيَِر انةوةكاني ئةوانير وةابيَ و لة طوتاري ميَذوويي كورداندا بيانسِريَتةوة.
َداني ميَذوونوسيي هاوضةرخي
لة راستيدا طيَِر انةوةكاني ئةو ليَرة بةدواوة ،تا سةرهةل
كوردي ،دةبيَتة ثاشخاني باوةِر ثيَكراوي نيَو يادةوةري كوردي و لةايةن دةستةبذيَرةكةيةوة ،ئةو
كاتةي دةخوازن ميَذوو بنووسنةوة ،بةرجةستةي دةكةنةوة .وةك لةاي هةنديَك لة ميَذو ونوساني
قوتاخانةي ئةردةآن دةردةكةويَ ،كة لة ناساندني كورددا تةواو ثابةندي ضوارضيَوة
شةرةفنامةييةكةن (بؤ موونة بروانة :خسرو بن حمد1 :1310 ،؛ سنندةجي.)22 :1660 ،
 .1لة هاورِةسةنييةوة بؤ فرةرِ ةسةني
ثرسي طةِران بةدواي رةسةن و بنةضة ،بة طيَرانةوةي حةكايةتةكاني رةسةني كورد كؤتايي
َكو ئةمة ثرسيَكي بنةِرةتيية لة تةواوي كتيَبةكةدا؛ لة سةرةتاي باسكردني هةر مرنشينيَك
نايةت .بةل
رووبةرووي دةبينةوة .ئةطةر لة ديباجةي كتيَبةكة لةبةردةم رةسةنيَكي طشي تةواوي كورداندا
بووين ،ئةوة ليَرة بةدواوة كار لةسةر رةسةن و ناسنا مةي تايبةت بة هةريةك لة قةوارة سياسييةكان
َة فةرمانِرةواكان ثابةند نن بةو
كراوة .بةآم ئةوةي ليَرةوة جيَطةي سةرنج دةبيَ ئةوةية ،كة بنةمال
بنةضة طشتيية هاوبةشةي ميَذوونوس لة ديباجةكةدا هيَناويَتيةوة .ليَرةدا واديَتة ثيَش ضاو
شةرةفخان كةوتؤتة نيَو دذايةتييةكي طةورةوة ،كة بريتية لة نةطوجاني رةسةني طشي كورد لةطةأ
َة فةرمانِرةواكان .ئةطةر – بؤ موونة  -هةموو كورد لة ثاماوةي ئةوانة بن ،كة لة
رةسةني بنةمال
َةك عةرةب و هيَنديَكيش فارس و
ترسي ئةذدةهاك ضوونةتة ضياكان ،ئةي ضؤنة هيَنديَكيان بة رةضةل
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ضةندانيَكيش رةسةني كوردانةيان هةية? ئةمة واي كردوة وا زةن بكةين ميَذووي نوسراو ماقوليةتي
تيَدا نيية و هيض ثيَكبةستيَك لة نيَوان ئةلقةكاني نيية و تةواوي ميَذووةكة وةك كؤكردنةوةي ليَك
دذةكان بيَتة بةرضاو.
َةكي
َةكي طشي و رةضةل
هةرضؤنيَك بيَت ،بة بؤضووني ئيَمة ،ئةو دذايةتييةي نيَوان رةضةل
تايبةتي ،ئةو كاتة ناميَنيَت كة بزانن ئةوةي ميَذوونوس دةخوازيَ بيخاتةِرو و ميَذووييةك نية كة
دةبيَ رووداوةكاني ناوي تةواوكةري يةكر بن .ئةوةندةي ميَذووييةكة بةردةواميَي هةية ،وةك دواتر
ثر شي دةكةينةوة .هةروةها ،لة ميَذووي ئاوادا ،ئةو بابةتة سةرةكييةي ميَذوونوس دةخوازيَ باسى
َي دةستثيَك و هةرة بنةِرةتي لة طوتاري ميَذوويدا.
َةكيَكة وةك خال
بكات ،هةبووني رةسةن و رةضةل
َيةتي ئةم دةستثيَكة و طوجاندني لةطةأ راستيية ميَذووييةكان.
نةك طةِران بةدواي ماقول
بةدةستةواذةيةكي دي ،هةبووني حةكايةتيَك كة بطيَِردريَتةوة مةبةسي ميَذووة ،جا ئةم حةكايةتة
ئةفسانةيي بيَت يان راسي ،دذيةك بيَت لةطةأ ئةفسانة و حةكايةتي رةسةنى يةكةمن يان نا.
بنةضة و رةسةني هاوبةش جةخت كردنةوة بوو لةسةر تايبةمةنديي ئةم طروثة ئيتنيية ،لة
َة كوردييةكان ،ئةطةرضي هةمان ئةو
َة و خيَل
بةرامبةر بة ئةويردا .كةضي بنةضةي جياوازي بنةمال
جةختكردنةوة لةخؤ دةطريَ ،بةآم ئةجارة ،سةرباري ئةوير ،لة بةرامبةر كورد خؤي و ئةو
َداني كؤمةآيةتيياندا هةية .بؤية ئاسايي دةبيَ ،ئةطةر لةدواي
يادةوةريية ميَذووييةية كة لة خةيال
ديباجةكة و لة باسي قةوارة كوردييةكان ،دةنطؤي بنةضة هاوبةشةكة نةميَنآ و لةبةردةم بنةضةي
ئةوتؤ بن ،كة سةرمايةي رةمزي هةريةك لةو قةوارانة لة ثانتاييةكةدا زيَدة بكات .مةطةر ئةو
مرنشن و قةوارانة نةبيَ ،كةوا خاوةن بنةضةي تايبةتي هاوبةشن ،وةك لة حاَلةتي بةدليس و
صاصؤندا هةية ،كة هةردووا – بةثيَي شةرةفخان – دةضنةوة سةر ساسانييةكان .هةر بؤية ئةو بة
ئامؤزاي يةكريان دادةنآ ( .)101 :1663جطة لةمة ضةند موونةي تري هاوشيَوةمان هةية ،كة
َة يان خيَأ ياخود مرنشينانة هةبيَ،
ئةمةش رةنطة زيَر رةنطدانةوةي هاوثةمانيَي ئةو بنةمال
َي كؤمةآيةتييةوة هةبيَ ،نةك
يانيش ثةيوةندي بة نزيكي سنوري جوطراي ياخود تةنانةت تيَكةل
ئةوةي كة هةردووا دةضنةوة سةر رةسةني هاوبةشي كوردانةوة.
َة و مرنشينة
وةك لة خشتةي هاوثيَض هاتووة ،بةشي هةرة زؤري رةسةني بنةمال
كوردييةكان ،ناكورديي ة و هةريةك لةوان خؤيان دةطيَِرنةوة سةر ميللةت و نةتةوةي ترةوة .بةمةش
ئيَمة لةبةردةم ثرؤسةيةك دايان ،كة دةشيَ ناو بنريَ ثرؤسةي " خؤ بة ئةويركردن"؛ بوون بة ئةوير
َةكة لةوةوة دةست ثيَ بكات .وةك ديارة
و دؤزينةوةي كةسانيَك لةنيَو ميَذوودا ،كة سةرجةلةي بنةمال
ئةم ئةويربوونةش ،زيَر خؤي لة عةرةببوندا دةبينيَتةوة و كةمر فارسبوونة؛ بةهيَزترين ئةو
َةكةي خؤيةتي بؤ سةر
ريوايةتانةي لةبارةي فارسبوونةوة هيَناويَتيةوة طيَِرانةوةي بنةمال
ساسانييةكان ،وةك ئاماذةمان ثيَدا .ئةم طيَِر انةوةيش كةمر دةضيَتة ضوارضيَوةي بة "ئةويربوون" و
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راستكردنةوة و وةآمدانةوةيةكي ئةو
تةماهيكردن لةطةأ يادةوةريية ميَذووييةكةي ،ئةوةندةي ثش ِ
تيَطة ميَذووييةية كة تيايدا ساسانييةكان بة كورد دانراوان (لةشكري .)32- 31 :1662 ،ئةمة بيَ
ئةوةي ئةوةمان لةبر بضيَ كةوا ئةم بة كوردكردنةي ساسانييةكانيش ،ثةيوةستة بة زةمينةي
َيَك بوووة لةايةن دةسةآتداراني ثيَش
َدانيان و روانطةيةكي نةيارانة بؤ رةسةنيان و هةول
سةرهةل
خؤيان (ئةشكانييةكان) بؤ بيَبةهاكردني ثيَطةي كؤمةآ يةتي و سةرماية رةمزييةكةيان ،بةو ثيَيةي
َةكيَي و كؤضةريَي دةكرد .ئةبو حةنيفةي دينةوةري (م121 .ك213/ز)
كوردبوون طوزارشت لة خيَل
َآ“ :بؤ بةكةمزانن بة ساسانيان دةطوت ساساني كورد” (دون تاريخ:
باشي روون كردؤتةوة كة دةل
َة لةطةأ ئةو بةكةم زانينة ناكات ،ئةوةندةي دةخوازيَ ثاشخانيَكي
 .)16بةآم خؤ شةرةفخان مامةل
ميَذوويي لةسةر شكؤي ساسانيي ةكان و كارايي ميَذووييان دابريَذيَ.
هةرضؤنيَك بيَت ،وةك طومان لة شةرةفنامةدا عةرةببون ثر طوزارشت لة ئةويربوون دةكات
و نزيك بة نيوةي قةوارة كورديةكان لة رةسةندا خؤيان بة عةرةب زانيوة .بةآ م نةك بة هةمان ئةو
تيَطةيشتنةي لة فارسبووندا هةبوو ،ضونكة ليَرة مةرج نية عةرةببوون ئاماذةبيَ بؤ قؤناغيَكي
َكو هيَنديَكجار طةِر انةوة بؤ عةرةبيَكي ئاسايي و سادة – نةك ثادشا و
شكؤمةندي و بيَهاوتايي ،بةل
خاوةن دةسةآت – بةس بو وة بؤ شانازيكردن بة رةسةنةكة و شةرعيةتي هةبوون لة نيَو ميَذوودا،
وةك بؤ موونة لة ميَذووي مراني دونبولي و مراني مةمودي ديارة ( .)331،361 :1663لة
راستيدا شةرعيةتى هةبوون لة نيَو ميَذووش ،شةرعيةتي دةسةآتداريَتية لة ئيَستادا .هةر بؤيةشة
داِرشن و تؤماركردني رةسةني دةسةآتدارانة ،دةسةآتيَكي رةمزي بةهيَزي لة زةمينةي جظاكيَكي
َ ماني وةك كورددا هةية ،دةبيَتة خةميَكي سةرةكي ئةم قةوارة كورديانة و ميَذوونوسيش
موسل
تيَبيي كردوة و دةيكاتة بابةتي ميَذووي نوسراو .لة ثيَناو بةرجةستةكردني يادةوةريان و
جةختكردنةوة لةسةر مةبةسي هةرة سةرةكي ميَذوو ،كة هةبووني دةسةآتييانةي كوردة ،لة ريَطةي
بينيي قوآيي ة ميَذووييةكةي ئةم هةبوونة و رةطةزة ثرؤزةكةي ئةو دةسةآتداريَتيية ئيَستاكييانة.
َآ "ئةوير بوون" ماناي ئةوةية ثرؤسةي طةِران بةدواي ناسنامة هاوئاست
ئةمةش ثيَمان دةل
بووة لةطةأ "خؤدؤزينةوة" و رةطةزة بيَهاوتاكاني ئةم خودة .بوون لةنيَو جيهاندا هاوشيَوةبووني
خودة لةطةأ ئةوانير و بةشداربوونة لةو يادةوةريية طشتطرةي طروثة ئيتنية باآكان هةيانة و بؤ
"خؤ دةربِرين" كاري ثيَدةكةن .ئيدي ميَذوونوس ليَرة تةنيا "ئيَمة" يةكي كوردمان ثيَ ناناسيَيَ كة
َكو ئةو "ئيَمة" كورديةش دةناسيَيَ ،كة دةشيَ لة ايةن
لة زةمينةي ناوخؤييدا كاراية ،بةل
ئةوانيريشدا تيَطةيشراو بيَ و تةنانةت دراويَكي ويسراويشيان بيَت و "ئيَمة – كورد" بةو
"ئةوانير – عةرةب ،فارس" ببةستيَتةوة.
نابيَ ئةوة لة بر بكةين ،كة دةستةي يةكةمي دةسةآتداريَتيية كورديةكان ،ئةوانةي ليواي
َتةنةتيان بةرز كردؤتةوة ،جطة لة كوردبوون هيض رةسةنيَكي تريان نية .ئةم رةسةنةش هةمان
سةل
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ئةو هيَزة رةمزييةي هةبووة ،كة عةرةببون هةيبوو .بؤية خؤ طةِراندنةوةي بةشيَك لة فةرمانِرةواياني
دةستةي دووةم و سيَيةم بؤ ئةوان ( ،)361 ،293 ،133 :1663خؤ دؤزينةوةيةكي رةواية و هيَنديَك
جار ميَذوونوسيش داكؤكي توندى ىَ دةكات ( .)293 :1663ئة مةش بة ماناي ئةوة ديَت دةشيَ
رةوايةتي بةخشن بة دةسةآتداريَي ،لة ميانةي طةِر انةوة بيَ بؤ سةروةريَي باآي كوردانة،
ئةوكاتةي ئاسي دةسةآتي لة لوتكة دةبيَ و تةواو سةربةخؤن .هةر ئةمة بؤتة هؤي ئةوةي،
فةرمانرةواياني دةستةي يةكةم ،ببنة سةرضاوةي رةوايةتي بؤ ئةم بنةماآنةي دواي خؤيان ،تا
لةسةر مراتي رةمزيي ئةواندا دةسةآتيَكي دانثيانراو و ريَزليَطراويان هةبيَ.

تةوةرةي سيَيةم :بةردةواميَي ميَذوويي وةك جةختكردنةوةيةك لةسةر ناسنامة
لة ثيَشدا ئاماذةمان بؤ ئةوة كرد ،كة "ئاطايي" بة "طؤِرانةكان" ثيَشمةرجة بؤ ثرؤسةي
بةرهةمهيَناني ميَذوو اي ميَذوونوس .هةربؤية بةردةوامي طؤِر ان و بةدوايةكدا هاتي رووداوةكان،
َ ةيةك ياخود مرنشينيَك ثةيوةستة
زامي مانةوة لةناو ميَذوودا دةكات .كارايي ميَذوويي هةر بنةمال
بةو بةردةواميية لة نيَو زةمةندا و هةنديَكجاريش بةو شويَنةي تيَيدا دةذي .ئةطةر مةبةستيَك لة
ثشت ميَذوونوسييةوة هةبيَت ،كة وا لة شةرةفخان دةكات جةخي لةسةر بكاتةوة ،ئةوا بريي دةبيَ
لة دةستنيشانكردن و ضاوديَري و بينيي ئةو رووداوانةي طؤِرانيان دروستكردوة .بةشيَوةيةكي دي
َيَن مةبةسي ميَذوونوس لة نووسينةوةي ميَذوو ،مةبةستيَكة بةهؤي طؤرانةكاني
دةتوانن بل
َة بووة .نوسينةوةش ليَرة دةبيَتة دةرةجاميَكي خؤدؤزينةوةي تاك
روتةخي رووداوةكان طةآل
لةبةردةم رابردوو بة كاريطةري طؤِرانةكانةوة .ئيدى ميَذوونوسيى كار دةكات بؤ طريَداني طؤِرانةكان
لة رابردوةوة بة ئيَستا ،بؤ دةرخستي بةردةواميان و بينيي كؤتايي بةر لة طؤِران و سةرةتاي دواي
َآ “ :هةر بؤشاييةكي فراوان لة نيَو كولتوردا دروست
طؤِران .لةم بارةوة يان أمان ( )37 :1662دةل
َيَك تووشي دابِرانيَكي قووأ لة كردةي بةردةواميَي ببآ ،ئةوا رابردوو ضيَ
ببآ ،ياخود هةر كؤمةل
دةكريَ .ئةمةش دروست ئةو كاتة روودةدات ،كة طةِران بةدواي سةرةتايةكي نويَي دواي دابِران
ثيَويست دةبآ".
وةك بينيمان شةرةفخان ريَك خؤي لةم قؤناغةدا بينيوةتةوة؛ قؤناغي بةكؤتاهاتي
سةردةميَك و طؤِرانكاري و دةستثيَكي سةردةميَكي نويَ .كاتيَك دةطةِر يَتةوة سةر ميَذووش دوو
قؤناغي تيَبيي كردوة :قؤناغيَك فةرمانِرةوايي كوردان لة ئاستيَكي باآ دابووة .ئينجا ثةِر ينةوة بؤ
قؤناغيَك كة ئةم ئاستة طؤِراني بةرضاوي بةسةر داهاتوة .ليَرةوة شةرةفخان دةيةويَ ثةيوةندييةكان
ئاشكرا بكات ،بةدواي ئةو "بةردةواميَتيية ميَذوويي"ة دةطةِريَ كة قؤناغ و سةردةمةكان بةيةكةوة
طريَ دةدات و دواجار ئيَستاي وي ،لةريَطةي ئامادةكردني رابردوو ،مانايةكي دةبيَ .ئةمةش بةثيَي
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ئةوةي بةردةواميي ميَذوويي بريي دةبيَ لة هةبووني ثةيوةنديةكي زةمةني لة نيَوان رووداوةكان
تاوةكو هةر رووداويَك لةسةر رووداوي ثيَش خؤي دامةزرابيَ.
شةرةفخان ئةو بةردةواميَتيي ة لة ثةيوةندي ئيَستاي مرنشن و دةسةآتداريَتية كورديةكان
بة رابردوةوة دةبينيَت ،ئيَستاي ئةوان ئاكاميَكي هةبوونيانة لة رابردوودا .ئةمةش هةنديَك جار بةبيَ
َيةتي رابردووةكة دةبآ،
َبوونةوة لة راسي و دروسي ئةو هةبوونة و ثرسياركردن لة ماقول
زؤر قوول
وةك دواتر موونةي لةسةر دةهيَنينةوة .طةِرانة وة بؤ سةرةتاكان ،لة طوتاري ميَذوويي ميَذوونوسدا
وةك ثيَويستيةكي مةعريفي – تةواوكاريي ديَتة بةرضاو ،بةو ثيَوةرةي بةبيَ سةرةتاكان ئامادةيي
ئةو فةرمانِرةوايانة لة زةمةني ئيَستاييدا  -كة "ئيَستا" خؤشي ،وةك بينيمان ،قؤناغي وةرضةرخاني
ميَذوويية  -ئةستةم دةبيَ.
َداني
رةنطة يةكيَك لة دةركةوتة هةرة ديارةكاني كاركردني شةرةفخان بةو ئاِراستةية ،هةول
بيَت بؤ دؤزينةوةي بةردةواميَي لة نيَوان فةرمانِرةوا كؤنة مةزنةكان و فةرمانِرةواياني هاوسةردةمى
خؤى .بؤيةشة هةنديَك زانياري لةاي وي لةسةر بةردةواميَي ميَذوويي و زجرةبةندي
دةسةآتداريَي هةية ،كة لة سةرضاوةي تردا بةرضاو ناكةويَ و لةوةدةضي لةو حاَلةتانةدا زيَر ثشي
بة تراديسيؤني زارةكي بةستيَ .ئة وةتا لة دةستثيَكي ميَذووي مراني "برادؤست" ،ئةو بةسةرهاتة
بةِراست دةزانيَ ،كة ئةوان بة دةسةآتداريَتييةكي لةوان مةزنر ،ئةويش مرنشيي حةسةنوةيهية
( ،)293 :1663دةبةستيَتةوة .ئةطةر برادؤستييةكان خؤيان ثيَيان واية دةطةِر يَنةوة سةر بيال
َةن .ضونكة ناوةكة هيالة نةك بيال ،كة هةمان مر
ناويَك ،ئةوا – وةك شةرةفخان ثيَي واية – هةل
هيالي كوري بةدري حةسنوةيهي ية  .2ئة وة هيالة دةشيَ بةردةواميَي بة ميَذوو بدات نةك بياليَك،
كة لة نيَو ميَذوودا ناديار و نةناسراوة و ناشيَ بكريَتة سةرةتايةك بؤ قؤناغيَكي دواتر .بة ثيَضةوانةي
َ ةتة ثيَويستةكاني سةرةتا بوونة و وةضةكاني دةتوانن طؤران لة نيَو
َطري خةسل
هيال ،كة هةل
ميَذوودا دروست بكةن و دةستثيَكي نويَ بن .ئةوةتا بةرةبةرة وآتيان ثيَشخستوة ،تا ئةو مرنشيي
برادؤستةيان دروست كردوة (.3)293 :1663
َيداوة سةرةتاكان
شةرةفنامة تذي موونةي هاوشيَوةية ،بة هؤيانةوة ميَذوونوس هةول
دةستنيشان بكات و بة ميَذووي ئيَستاي طريَ بدات .تةنانةت ئةطةر مرنشينيَك خاوةن ئةو
بةردةواميية ميَذوويية نةبيَت ،ئةوا ميَذوونوس بة حةكايةتى تر ثاكانةي بؤ دةكات؛ لة باسكردني
 2هياى كورِى بةدر (263ك3633/ز ) ،لةدواى باوكى بووة فةرمانرِةواى مرنشينى حةسنوةيهى .لة سةردةميَكدا
فةرمانرِةوايى وةرطرت ،كة كيَشة و طرفتةكان لة ئاستى ناوخؤيى مرنشينةكة ( لةطةأ باوكى) و دةرةكيدا
َى وةرطرتنى دةسةآت كوذرا (النقشبندي) 393- 322 :1633 ،
(بوةيهييةكان) لة لوتكةدا بوو .دواجار لة هةمان سال
َةي تري كوردي دادةنيَ ،ئةوانيش :عةشرةتي
لة هةمان شويَندا شةرةفخان هةر مر هيال بة سةرةتاي دوو بنةمال
َماسي سةر بة ورميَ .
ئاك ؤ لة ناوضةي رانية و ثشدةر و فةرمانِرةواياني خان ئةل
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بابانةكاندا شةرةفخان ئاماذة بؤ ئةوة دةكات "ثر بوداغ" و براكةي دةستةي دامةزريَنةري
مرنشينةكةن ،بةآ م هةردووكيان بيَ وةضة بوون ( .)271 :1663بؤية دةسةآتةكةيان بؤ دةست و
َآ ئةوانةي دواي
ثيَوةندةكانيان بةجيَما ،كةضي شةرةفخان دابِرانةكةي بةوة ثِر كردؤتةوة ،كة بل
دةستةي دامةزريَنةر هاتوون ثةروةردةي ئةم دةستةية خؤيان بوون ( .)277 :1663لة باسكردني
مراني "بانة"شدا ،ئةطةرضي دؤزينةوةي سةرةتاي يةكةمن لة ئاقاريَكي ترداية ،بةآم بة رووني
ئارةزووي ميَذوونومان بؤ دةردةخات لة دةرخستي بةردةواميَي ميَذووييان؛ ميَذووي دةركةوتي
مرنشينةكة ميَذووي نويَيةتي “ :يةكةمن مريَك ناوي كةوتؤتة سةر زاران ،مر مرزا بةط كوري مر
حةمةدة” ( ،)323 :1663كة هاوسةردةمي مر بيَطة بةطي ئةردةآنة و لة سةدةي شانزةدا ذياوة.
ثيَش ئةو مرة هيض زانياريةكي تر بةدةست شةرةفخان نةكةوتوة ،ئةوة نةبيَ مرةكان نازناوي
"ئيختيار دين" يان هةية .راظةي ئةم نازناوةش يةكسةر سةرةتاكة دادةمةزريَيَ ،كة ميَذوونوس لة
َآ“ :بة ئيختياري خؤيان ،نةك بة
طةِر ان بةدواي بةردةواميَتيةكةدا ثيَويستيَي .شةرةفخان دةل
َمان ،بؤ ئيسامةتي دةستيان لة كوفر بةرداوة”( :1663
فةرماني هيض كاميَك لة ثادشاياني موسل
 .)231كةواتة ميَذووي ئةوان بؤ كاتي وآتطري عةرةبي ئيسامي دةطةريَتةوة و بة نادياري بةردةوام
دةبيَ تا لةسةروبةري فةرمانرةوا يي مرزا بةطدا دةست ثيَدةكاتةوة.
َ كو هةنديَكجار ئةوةي اي ميَذوونوس هةية تةنيا
مةسةلةكة هةر بةمة كؤتايي نايةت ،بةل
زانياريةكي كةمة لةمةِر سةرةتاي يةكةم و دةستثيَكي دووةم .بؤية لةوة دةضآ تةنيا هةبووني
سةرةتايةكة "مةبةست" بيَت ،نةك ئةوةي لة نيَوان ئةو سةرةتاية و دةستثيَكي ناسراوي
مرنشينةكان هةية ،كة هةنديَك جار ماوةكةي ضةندان سةدة دةبيَت .ئيدي بةردةواميَي ميَذوويي لة
هةبووني ئةو سةرةتاية "شكؤمةند"ة دةبينيَتةوة و دةستثيَكردنةوةش  -جطة لةوةي شةرعيةت لةو
َ طةي دةسي ميَذوونوسة بؤ بةردةواميَتييةكة.
سةرةتاية وةردةطريَت  -بةل
هةرضؤنيَك بيَت ،نابيَت وا تيَبطةين ئةو طةِر انة شيَلطرانةيةي ميَذوونوس لة بةردةواميَي
َ كو ئةمة كردةيةكي
ميَذوويي ،تةنيا ثةيوةستة بة بركردنةوة و راظةي وي بؤ ميَذوو .بةل
َدا كردوة .بةو مانايةي ئةوة
دةسةآتيانةي طشتطرة ،كة شةرةفخان وةك مريَك سةرةدةرى لةطةل
مراني مرنشينة كورديةكانن بةدوايدا دةطةِر يَن و لة كاتي ئاخافتندا ،وةك شكؤمةندي و شانازيةك
باسي ليَوة دةكةن .ئةمة ئةوانن كة ميَذوويةكي ليَ بةرهةم ديَنن لة ئاسي زارةكيداية و بؤ
شةرةفخاني ميَذوونوسيش دةبيَتة سةرضاوةيةكي نوسينةوةي ميَذوو (:1663
 .)193،121،117،131ئيدى نوسينةوةي ميَذوو دةبيَتة ثرؤسةي "نويَنةرايةتيكردن"ي ئةوانةي
دةدويَن .ئة وةتا هةنديَك جار ناضار دةبيَت  -بةثيَي تيَطةيشتي خؤي و وةك ثابةندبوونيَك بة تيَزي
َةكانيان راست بكاتةوة ،ياخود لةطةأ راستيية ميَذوويية
بةردةواميي ميَذوويي  -زانيارية هةل
باوةكان بيانطوجيَيَ (.)1663:293
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بيَطومان ئةو كردارةي مر  -دةسةآتداري كوردي لة قؤناغي جياجياي ميَذووي كورديدا
ضةند بارة بؤتةوة و وةك بةشيَكي بركردنةوةي سياسيان خؤى دةنويَنآ .لةو كاتةوةي قةوارةي
سياسي لة نيَو ئةو ميللةتة شيَوةطر دةبيَ ،طةِران و دؤزينةوةي سةرةتاي يةكةمن (وةك
ديناميكيةتيَكي سياسي و ثر لة سودي كؤمةآ يةتي و ثيَطةي باآ لةاي دةسةآتة نيَوةندييةكان)،
وةك خةميَكي دةسةآتيانة دةردةكةويَ و دةبيَتة ثيَويستيي ةكي وجودي و لة نيَو زانيي ميَذوويدا
رةنطدانةوةي دةبيَ  .0بةمةش  -ئةطةر كةسيَكي ثابةند بةو ثاشخا نة بريار بدات ميَذوو بنوسيَتةوة
 دةبيَ ئةو ئةركة بةجيَبهيَيَ ،كة لة ناوةندي دةسةآتي سياسي كورديدا بؤي دياري كراوة .ئةطةرشةرةفخانيش مةبةستيةتي ميَذووي ئةو دةسةآتة بنوسيَتةوة ،ئةوا طةِران و ساخكردنةوةي
سةرةتاكة ،دةب يَتة ريَبازي باوي نوسينةوة .تا بةمة رة وايةتي دةسةآتيَكي ئيَستاكي لة ريَطةي
بينيي قوآ يية زةمةنيةكةيةوة خاتةِروو ،كة دةسةآتيَكي رةمزي دةخاتة سةر دةسةآتة
كردارييةكةيان .بةمةش ثرؤسةي بةردةواميَي ميَذوويي دةبيَتة ئامرازيَكي دانثيانان بة سةروةريَي
و رةوايةتي ،ئةوةندة رةوايةتيةي ثيَ دةدات كة وةك ناسنامةيةك مانةوةي لة ئاسي نيَوخؤيي
(كوردي) و دةرةكي (ئةوانير) فةراهةم بكات.

وةك بؤ موونة عةرةببون ،كة لة سةدةكاني ناوةِراست بةدواوة باوي دةب يَ .
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ئةجام
شةرةفخاني بةدليسي دةخوازيَ ،لة ريَطةي نوسينةوةي شةرةفنامةدا ،يادةوةري كوردي لةو
ثةرش و بآويي ةي لةنيَو دةقة ميَذووييةكاني ئةوانير تيَي كةوتوة ،دةربهيَيَ .هاوكات لة ئاسي
زارةكييةوة بي ثةِر يَنيَتةوة بؤ نيَو يةك دةقي سةرةكي نوسراو .ئة و ديناميكيايةك لة نيَو ميَذووي
َة
كورديدا دةبييَ و بة طرنطي دةزانيَ بؤ رةوايةتي بةخشن بة هةبووني سياسي بنةمال
َثشي
فةرمانِرةواكاني كوردستان .بؤية دةيةويَ بة كاري بهيَيَ بؤ دروستكردني ناسنامةيةك ،كة ثال
كردة سياسييةكة بيَ و ئةوةندة رةوا يةتييةي ثيَ ببةخشيَ ،كة بتوانيَ لة روتةخي ملمانيَكاندا
هيَزيَكي مةعنةوي خاتة سةر ئةو هيَزة سةربازييةي هةيان بووة.
َةكةبوونيَكي مةعريفي
بيَطومان داِرشتي ناسنامة بة دةقيَكي نوسراو ،كة ثشت بة كةل
نوسرا وي نيَوخؤيي نةبةسيَ ،كاريَكي ئاسان نةبووة .واي لة شةرةفخان كردوة لة نيَو دةق و
َي خؤدؤزينةوة بدات و لةطةأ ئةزمووني خؤي و مرة
يادةوةري ميللةتانى هاوسيَدا ،هةول
هاوشيَوةكاني ،ميَذوويةكي زجرةبةند ياداشت بكات .ميَذوويةك ،كة رةوايةتي خؤي لة يةك
بةدوايةكداهاتي رووداوةكان ،هةبووني دةستثيَك (رةسةن) وةك ثاشخانيَك بؤ ئيَستاي بكةرة
َةت و تايبةمةندي رةطةزيي ،كؤمةآيةتي...هتد ،بدؤزيَتةوة .ئةمة
سياسييةكان ،هةبووني خةسل
سةرباري دؤزينةوةي بةرداوميَي لة نيَوان زةمةني رابردوو و زةمةني ئيَستا.
َ كو ميَذوويةكي
شةرةفخان ،ميَذوو وةك مةعريفةيةكي ثةتي و سةربةخؤ نانوسيَتةوة .بةل
مةبةستدار دةنوسيَتةوة ،كة خةميَكي كارا ميَذووييةكان خؤيانة .تا لة ثرؤسيَسي خؤناسن و
طوزارشت كردن ليَي ،لة بةرامبةر بة ئةوانيردا ،بةكاري بهيَنن .بؤية طيَِرانةوةي ميَذوو اي ئةو
َثشي مةبةسي بنةِرةتي نوسينةوةي ميَذوو
جؤريَكة لة راظةكردن؛ راظةي رووداو بةشيَوةيةك ،كة ثال
بكات و تؤكمة نيشاني بدات .هةر ئةمةشة وا دةكات شةرةفخان لة نيَو هةموو مر و دةسةآتداران و
زانا و كةسايةتييةكاني سةردةمةكةي و دواتريش ،ببيَتة ميَذوونوس ،نةك حةكايةخوان .ميَذووش
َكو وةك مةعريفةيةكي دةسةآتييانة خؤي
هاوسةنط نةبيَ بة ضرؤك و بةسةرهاتي زارةكي ،بةل
بنويَيَ.
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ثاشكؤ
رةسةني مرنشينة كوردييةكان بة ثيَي شةرةفنامة
.3

َتانيَتيان بةرزكردؤتةوة و ميَذوونوسان لة ريزي
والياني كوردستان ،ئةوانةي ليواي سول
َتانةكانيان داناون :
سول

ذ
.3

ناوى فةرمانرِةوايةتى
مةِرواني

رةسةن
كورد

.1
.1

حةسةنوةيهي
َةوي
فةزل

كورد
كورد

.2

خورشيدي

كورد

.3

ئةيوبي

كورد

.1

تيَبينى

ئةو فةرمانِرةوا مةزنانةي كوردستان ،كة ئةطةرضي سةربةخؤ نةبوونة ،بةآم وتاري
ئايينيان بة ناوي خؤيان خويَندؤتةوة و دراويان ليَ داوة :

ذ

ناوى فةرمانرِةوايةتى

رةسةن

تيَبينى

.3

ئةردةآن

كورد

دةطةِريَنةوة سةر مةِر وانيةكان

.1
.1

هةكاري
بادينان

عةرةب
عةرةب

َةي عةبباسيةكانن
لة بنةمال
َةي عةبباسيةكانن
لة بنةمال

.2
.3

بؤتان
مراني حسنكيَفا

عةرةب
كورد

لة نةوةي خالدي كوري وةليدن
َةي ئةيوبيةكانن
لة بنةمال

.1

َة فةرمانِرةواكاني تري كوردستان:
بنةمال

ذ

ناوى فةرمانرِةوايةتى

رةسةن

تيَبينى

.3
.1

ضةمشكةزةك
مةرداسيةكان

عةرةب
عةرةب

َةي عةبباسيةكانن
لة بنةمال
َةي عةبباسيةكانن
لة بنةمال

.1

صاصؤن

فارس

َةي ساسانيةكان
بنةمال

.2

خيزان

كورد
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.3
.0

كلس
شيَروان

عةرةب
كورد

َةي عةبباسيةكانن
لة بنةمال

.7
.2

زةرقييةكان
سويديةكان

عةرةب
فارس

َة عةرةبيةكاني وآتي شام
خيَل
َةي بةرمةكيةكان
بنةمال

.9
.36

سليَماني (سليظاني)
سؤران

عةرةب
عةرةب

َةي ئومةويةكان
بنةمال
كةلؤس ،عةرةبيَكي بةغداد

.33

بابان

كورد

.31
.31

موكريان
برادؤست

كورد
كورد

دةطةِريَنةوة سةر حةسةنوةيهيةكان

.32
.33

مةمودي
دونبلي

كورد
عةرةب

دةطةِريَنةوة سةر مةِروانيةكان
َة عةرةبيةكاني وآتي شام
خيَل

.30
.37

كةهور
بانة

فارس
كورد

ثاشاياني كياني

.32

َباخي
طول

تورك

.39
16

َة كوردةكاني ئيَران
بنةمال
بةدليس

كورد
فارس
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َةي ساسانيةكان
بنةمال

الملخص
التاريخ كمؤسس للهوية في ال شرف امة لشرفخان البدليسي
حاول المؤرخ الكوردي شرفخان البدليسي  ،من خال كتابه الشرف امة ،أيجاد نوع من الترابط

و العاقة بين عملية تدوين التأريخ و بيان المامح و السمات اأساسية للهوية الكوردية ،كما كانت
معروفة في عهد  .من ه ا جاءت كتابه مغايرا لما كتب من قبل عن الوجود الكوردي في التاريخ ،ليس
في اعطاء مفهوم جديد للتاري خ في ذاته  ،انما بسبب خصوصية المحتوى .وقد أثر ذلك على م هج

التدوين و كيفية سرد اأحداث ،حتى يت اسب مع تصورات المؤرخ للهوية الكوردية .

البحث يتكون من ثاثة محاور رئيسية  .ت اول ا في أوله كيفية تشكل الوعي التأريخي ع د
شرفخان ،سواء ما تعلق بتأثير اأحداث التأري خية عليه أو فهمه للتأريخ ،كذلك الوظيفة التي يمكن ان
تضطلع به  .أما المحور الثاني  ،فتحدث ا فيه عن أبعاد الهوية المتشكلة في السياق التاريخي ،خاصة
البعد اأصولي و الجغرافي و فهم الكيانات السياسية الكوردية أصولهم .أما المحور اأخير
فخصص ا لما يسمى بالصيرورة أ و اأستمرارية التاريخية و كيفية توظيفها من قبل المؤرخ أضفاء
الشرعية الازمة على الوجود السلطوي الكوردي في التاريخ .
Abstract
History as a founder of the identity in Sharafxans
Sharafnameh
The Kurdish historian Sharafxan Bedlisi, through his book
Sharafnameh, Tried to find some kind of bonding and between the
process of writing the history and features of the statement and the
basic features of the Kurdish identity, as it was known during his
reign. From here came the book different from what was written by
the Kurdish presence in history, not only in giving a new concept of
history in itself, but because of the privacy of the content. This has
affected the approach of blogging and how to list the events, even
commensurate with the perceptions of the Kurdish identity. Search
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consists of three main sections. We showed at the beginning how to
constitute a historical consciousness when Sharafxan, both on the
impact of historical events or the understanding of the history, as
well as the functionality that can play. The second section, which
we talked about the dimensions of identity formed in a historical
context, especially the fundamentalist dimension and understanding
of the geographical and political entities of Kurdish origin. In the
latter section we assigned the so-called The Happening or historical
continuity and how to employ them by the historian necessary to
legitimize the Kurdish authoritarian presence in history.
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