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توضیحی کوتاە در بارە عکس روی جلد:
نابوپاالسار پادشاە بابل برای مقابلە با آشور امیدش را بە سپاهیان و نیروهای جنگی ماد
بستە بود .بهمین دلیل قبل از قیام مادها و سایر اقوام منطقە علیە آشور ،پیمان دوستی با
کیخسرو پادشاە ماد بست و آمی تیدا (  )Amiitidaدختر کیخسرو را برای پسر خود
نابوخودونوسور ( )Nabuxodonosorبزنی گرفت.
در نزدیکی رودخانە "ریزان" در اطراف سلیمانیە غاری وجود دارد کە بە "اشکەوتی
قزقاپان" مشهور است ،آرامگاە پادشاە بزرگ ماد کیخسرو در این غار قرار دارد .بر سر
در ورودی غار پیکر دو پادشاە حکاکی شدە است کە یکی از آنان کیخسرو و دیگری
نابوپاالسار پادشاە بابل است .این نقش اشارە بە اتحاد و پیمانی است کە این دو پادشاە
برای جنگ علیە فرمانروایی آشور باهم بستە بودند .دیاکونوف در کتاب تاریخ ماد
مینویسد کە بە احتمال زیاد پیکر سمت راست کیخسرو میباشد ( .1توضیحات بیشتر در
این مورد در همین کتاب در پایان بحث نوروز آمدە است).

تاریخ ماد ،ا.پ .دیاکونوف ،ترجمە کریم کشاورزتهران  ١٣٤٥ص٣٩٥.
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پیشگفتار
هدف از نوشتن این مطلب یک بررسی روشنگرانە است از زاویە علمی و تاریخی
در مورد آن وقایعی کە موجب پیدایش نوروز شددددددددەاند .آنچە کە تا کنون از طرف
نویسددندگان ُکرد ،فارس و غربی در مورد نوروز نوشددتە شدددە اسددت واقعیت چندانی
ندارد یا بزبانی دیگر هیچ واقعیتی را در مورد نوروز و علل پیدایش آن ڕوشدددددددن
نکردەاند .در اینجا با بررسددددی رویدادهای تاریخی اقوام سدددداکن ُکردسددددتان در عهد
باستان سعی میشود کە چگونگی و علل پیدایش نوروز مشخص گردند.
در این بررسی با ارائە دالیل مستدل ثابت میشود کە "آزیدهاک" ،آن پادشاهی کە
فردو سی در شاهنامە از او نام میبرد ،در حقیقت همان " آز" فرزند ایرانزو پاد شاە
ُکردان از سدددلسدددلە پادشددداهان ماننایی اسدددت " .آز" در یک قیام مردمی بدسدددت مردم
منطقە دستگیر و سپس بە مجازات مرگ رسید.
همچنین در این نوشتە روشن خواهد شد کە جشن نوروز در حقیقت جشن پیروزی
قیام مادها بر علیە اشغالگران آشوری است .امپراطوری آشور بە مدت چندین قرن
بە شددیوەای وحشددیانە بر سدداکنان قدیمی سددرزمین ُکردسددتان حکومت میکردند .آنها
برای از پددای درآوردن مردم محلی و تثبیددت حدداکمیددت خود هزاران تن از مردم
عادی و صدددها تن از روسددای عشددایر و دهها تن از شدداهان محلی را ُکشددتند .گاها
برای ترساندن مردم و ایجاد وحشت در میان آنان رهبرانشان را در جلو چشمانشان
زندە زندە پوسددت میکندند .هر محلی را کە اشددغال میکردند ،هسددتی مردم را غارت
کردە ،سران را می ُکشتند و مردم عادی را اسیر و آنانرا بە بردگی میگرفتند.
این اوضدددا و این شدددموە فرمانروایی ،تنفر و بیزاری شددددیدی را در میان تودەهای
مختلف مردم سددداکن مزوپوتامیا و حتی در میان سددداکنین خود آشدددور نیز دامن زدە
بود .بهمین دلیل نافرمانی و شددددورش عمومی در سددددرتاسددددر مناط تحت حاکمیت
آشور روزبروز بیشتر میشد .در یکی از این شورش ها در ساڵ  ٧١٦ق.م ،.مردم
منطقە در یک اقدام دور از انتظار بر علیە "آز-ی دهیوک /آزی دهاک " پادشددددددداە
ماننا قیام کردە و او و نزدیکانش را بە جرم عدم مقاومت در برابر دشدددددددمن و هم
پیمانی با آشددور دسددتگیر کردە و سددپس آنان را بە سددزای مرگ رسدداندند .تا آنزمان
واقعە ای آنچنانی در تاریخ روی نداده بود کە مردم عادی بر علیە پادشاە و بزرگان
خود قیام کنند وآنان را بە جرم خیانت و هم کاری با دشدددددددمن بە مجازات مرگ
برسانند.
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این همان داستتتتتانی استتتتت کە فردوستتتتی در شتتتتاهنامە از آن ،بنار یار کاوە آهنگر
علیە آزیدهاک یاد میکند.
مقاومت ومبارزەعلیە آشور همچنان ادامە داشت .در سال  ٧١٥ق.م .قیامی بزرگ
در منطقە خارخار (تکاب) بر علیە اشدددغالگران آشدددوری برپا شدددد و دیری نپائید کە
تمام منطقە را در بر گرفت .آتش این قیام بە مناطق الیپی (کرمانشاە) و بیت هامبان
(ایالم و خددانقین و کرنددد) و نددامددار ( گرمیددان /مندداط جنوب غربی کرکوک) هم
رسیدە بود.
در فروردین ماە ستتتتتتتال  ٦١٤ق.ر .ستتتتتتتپاهیان ماد از دجلە عبور کردە و شتتتتتتتهر
" آشتتتتور" را کە شتتتتهر میدس آشتتتتوریان و مرکز خدایان آشتتتتور بود بە تصتتتتر
درآوردند .بعد از این پیروزی بزرگ مادها ،ستتتتتتپاهیان آشتتتتتتور روحیەی خورد را
بکلی از دست دادند.
سرانجام کیخسرو پادشاە ماد با نابوپاالسار پادشاە بابل علیە آشور متحد شدە و در
سال  ٦١٣ق.م سپاهیان ماد و بابل شهر نینوا پایتخت آشوریان را محاصرە کردند.
در مجمو سددددددە بار در پای دیوار قلعە شددددددهر بە نبرد پرداختند ،کە نتیجەای عاید
هیچکدام از طرفین نشد ،تا اینکە در ماە آب سال  ٦١٢ق.م بر اثر تغئیر مسیر آب
بطرف قلعە توانسدددددددتند دیوارهای قلعە را تخریب و بداخل شدددددددهر هجوم نمایند و
سددپاهیان آشددور را در داحل شددهر تار ومار کردە و کوشددک و سددراهای پادشدداهان
آشور را بە آتش بکشند و مردم منطقە را برای همیشە از شر پادشاهی آشور نجات
دهند.
این رویداد همان داستانی است کە فردوسی در شاهنامە از آن بنار جنگ فریدون
علیە ضحاک سامی نار میبرد.

9

دیدگاههای مختل

در مورد نوروز:

جشن نوروز بی شک ُکهنترین جشن ایرانیان است کە نە تنها در میان ُکردان بلکە
در میان اکثر اقوام و ملیتهای خاورمیانە هر سددالە جشددن گرفتە میشددود .اما واقعیت
نوروز چیست و منشاء آن کدامست ،چرا و چگونە پدید آمدە است؟
شدداید اغراق نکرده باشددم اگر بگویم کە در جهان کمترین موضددو فرهنگی وجود
دارد کە بە اندازە نوروز در بارە آن بحث و نوشددتە در دسددترس باشددد .دسددت کم در
این ١٢٠٠سدال اخیر مطالب درسدت و نادرسدت بسدیاری از طرف شداعران ،تاریخ
نویسان و محققان ایرانی و خارجی در مورد نوروز نوشتە شدە است .اما متاسفانە
چگونگی پیدایش نوروز ،بطور واقعی و همانگونە کە رویداده و شدددددددکل گرفتە،
توضیح داده نشده است.
نوروز افسانە نیست ،همچنین در آغاز پیدایش آن نیز ،نوروز جشن آغاز سال نو
نبودەاستتتتتت .نوروز ید رویداد وا عی استتتتتت ،بخشتتتتتی از تاری کهن مردمان آن
ستتترزمینی استتتت کە امروزە کردستتتتان نامیدە میشتتتود .نوروز رابطۀ مستتتتییمی با
رویدادهای تاریخی منطیە در دورۀ باستتتتتتتتان و در ارتباط با ا وار و بایل دیگر
منطیە داشتتتە استتت .این رویداد تاریخی بە اشتتکال مختل از نستتلی بە نستتل دیگر
منتیل شدە و آنچنان با سیر و زر افسانەئی تزئین گردیدە کە شناخت دوبارە اصل
وا عە را دشوار مینماید .در این نوشتە کوشش میشود کە با توسل بە اسناد معتبر
تاریخی ،آن رویدادهائی را کە منشاء پیدایش نوروز بوده اند ،روشن گردند.
اگر بە آن مجموعە از کتابها ،اشدددددعار و نوشدددددتەهائی کە در مورد نوروز نوشدددددتە
شددددەاند نگاهی بیاندازیم ،چندین دیدگاە و نظریە متفاوت را مشددداهدە خواهیم کرد از
جملە:
 -١نوروز افستتتتتتانە استتتتتتت :بموجب این نظریە آنچە در بارە نوروز گفتە و
نوشتە شدە است جزو افسانەهای قدیمی ایرانی بەحساب می آیند و هیچ نشانی
از واقعیت در آن نی ست .بطور مثال ،دکتر سید جعفر حمیدی ا ستاد دان شگاە و
نویسدددددددندە فارس زبان ایرانی در یکی از مقاالت خود بنام "ماجرای کاوە و
ضحاک در شاهنامە" در مجلە فرهنگی آئین پارس شمارە  ٨٤صفحە  ٥١چنین
می نویسد:
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"داستتتتتان ضتتتتحاپ و اوە پیش ازآن ە ماجرایی وا عی باشتتتتد ،یپ ماجرای
افسانەای است .بدون شپ نە ضحا ی وجود داشتە است و نە اوەای".
متاسددددددفانە بخش اعظمی از تاریخ نویسددددددان و دانشددددددمندان خارجی از این
نظریە طرفداری میکنند.
( این نظریە بطور کلی نادرستتتت میباشتتتد .کستتتانی کە از چنین نظریەای طرفداری
میکنند از فرهنگ و تاری باستانی مردمان ساکن کردستان اطالع چندانی ندارند).
 -٢نوروز جشن طبیعت است :بموجب این نظریە آریائیان دو فصل داشتند،
فصل زمستان " /zimaزما" و فصل تابستان"."hamen /hamaایرانیان در
آغاز هر کدام از این دو فصل جشن میگرفتند .با آغاز فصل گرما جشن نوروز
و با شدددرو فصدددل زمسدددتان نیز جشدددن مهرگان را برپا میداشدددتند .از نظر این
دیدگاە نوروز سرآغاز فصلی نو و زندە شدن دوبارە طبیعت میباشد.
(الزر بە توضتتتتیت استتتتت کە کلمات زما و هامین هر دو خۆد کردی میباشتتتتند.
"زما" 2اکنون بە معنی ستتترما میباشتتتد و"هامینن هاوین" بە فصتتتل تابستتتتان
گفتە میشود).
-

جیمز دارمسددددتتر نویسددددندە و اوسددددتا شددددناس معروف در این بارە میگوید:
"داستان ضحاک باقی ماندە یکی از افسانەهای ُکهن است کە در اساس از
طبیعت و رویدادهای طبیعی سرچشمە گرفتە ،اما با گذشت زمان تغئیراتی
در آن انجام پذیرفتە .اژدهای سددددە سددددر یا سددددە پوزە همان اژدهای طوفان
است کە در کتاب "ودا"ی هندوان با خدای روشنایی (رب النور) در جنگ
اسدددت .همچنین اظهار میدارد کە حتی در اوسدددتا هم اثراتی از این داسدددتان
باقی ماندە کە آنهم جنگ آتر (آتش) میباشدددد با آزی دهاک .همین جنگ در
کتاب "ودا" بصددورت جنگ میان " آهی" و "ایندرا" خدای روشددنایی ادامە
دارد".3

(این نظریە هر درستتتتت نیستتتتت ،عامل اصتتتتلی جشتتتتن نوروز ید رویداد مهر
تاریخی استتت و صتترفا آغاز ستتال نو نبوده ،همچنانکە بعدا روشتتن خواهد شتتد

فرهنگ هەنبانە بورینە هەژار ،تهران  ،١٣٦٩ص ٣٨٠
حماسە سرایی در ایران ،ذبیح ەللا صفا ص ٤٥٧

2
3
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در روزگار باستتتتتتتان ،نوروز در اول بهار و در آغاز ستتتتتتال برگزار نمیشتتتتتتدە
است).
 -٣نوروز ید عید مذهبی استتتتتتت :طرفداران این نظریە معتقدند کە نوروز
در روزگار "جمشدددددید" چهارمین پادشددددداه دوره پیشددددددادی پدید آمد و در زمان
پادشدداهی او ،نوروز بە صددورت آئین درآمده اسددت .مسددعودی در کتاب التنیە و
االشراف آورده است :هرمز در روز نخست ماه فروردین بە مظالم (دادگری)
نشست .پس آن روز را "نوروز" نام کرد و سنت گشت.4
بعد از رواج دین اسالم در ُکردستان و بطور کلی در همە ایران ،مسئولین امور نە
تنها مخالفت چندانی با جشدددددن نوروز و آئین های نوروزی نکردند ،بلکە مواف هم
بودند چون هدایای نوروزی دریافت میکردند ،بهمین خاطر سدددعی برآن داشدددتند کە
توجیهات دینی نیز برای نوروز پیدا کردە تا بە این رسومات مشروعیت دادە شود.
شیخ صدوق در کتاب "من الیحضرەالفقیە" آوردە است:
-

برای علی (علیەالسدددددددالم) هدیە نوروزی آوردند .فرمود" :این چیسدددددددت؟"
گفتند :ای امیر مومنان! امروز نوروز اسدت .فرمود :هر روزما را نوروز
سدددددازید .یعنی بە خاطر خداوند ،بە یکدیگر هدیە بدهید و بە دیدار یکدیگر
بروید.

شیخ طوسى در "مصباح المتهجّد" چنین آورده است:
-

5
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امام صادق( ) در روز نوروز فرمود :هنگامى کە نووز شد ،غسل کن و
لباس پاکیزه بپوش و خودت را خو شبو ساز و آن روز را روزه بدار .پس
هنگامى کە نماز ظهر و عصدددددر و نافلەهاى آن را بە جاى آوردى ،نمازى
چهار رکعتى بگزار کە در رکعت ّاول آن ،سدددوره حمد و ده مرتبە سدددوره
قدر را مىخوانى .در رکعت دوم آن ،سوره حمد و دە مرتبە سوره کافرون
را مى خوانى .در رکعت سوم آن ،سوره حمد و دە مرتبە سوره توحید را
4

http://farhangi.um.ac.ir/portal/?q=node/16719
١٢-١٢-٢٠١٥
5
http://farhangi.um.ac.ir/portal/?q=node/16719
١٢-١٢-٢٠١٥
6
http://marefatema.ir/%D8%B9%DB%8C%D8%AF%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2/
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مى خوانى و در رکعت چهارم ،سدددوره حمد را با سدددوره هاى فل و ناس.
پس از نم از هم سدددددددجده شدددددددکر مى گزارى و دعا مى کنى .گناهان پنجاه
سالەات بخشوده مى شود.
(این پنداشت گویا بر این باور است کە همە افراد از کودکی تا روز مرگ فیط
مشغول جرر و گناە کردن هستند).
ابن فهد حلّى در کتاب "المهذّب البار " چنین آورده است:
-

7

از آنچە در فضددلیت نوروز روایت شددده و گفتە ما را ت یید مى کند ،حدیثى
است کە عالمە سید بهاءالدین على بن عبد الحمید ،با سند خود از ُمعلّى بن
ُخنیس نقل کرده اسددددت کە :روز نوروز ،همان روز اسددددت کە پیامبر(ص)
در غدیرخم براى امیرالمؤمنین(علیە السددددالم) بیعت گرفت و مسددددلمانان بە
والیت وى اقرار کردند.

)این نظریە ها نیز بطورکلی دارای هیچ حیییتی نیستند و صرفا سودبردن از در
و شکوە نوروز است بخاطر مرار های دیگری).

 -٤بە عییدۀ "پروفسور گایگر" ،8ایرانشناس آلمانی ،کە متخصص زبانهای
باستتتانی ایرانی مخصتتوصتتا اوستتتایی استتت ،مینویستتد :در ایران پیش از اسدالم
نوروز در اصدددددل عید مردگان یا بە عبارت بهتر ،عید احترام بە ارواح گذشدددددتگان
بود .چنین عیدددی در همددە جددای دنیددا در میددان مردمددان گوندداگون معمول اسددددددددت.
سرچشمۀ این احترام ترسی بوده است کە مردم از ارواح گذشتگان داشتەاند و گمان
میکردهاند کە آن ارواح میتوانند اسددباب ذلت و بدبختی آنان شددوند .بنابراین ،برای
این ارواح قربانی ها میکردهاند و چون میپنداشدددددددتند کە ارواح نیز همان نیازهای
آدمیان زنده را دارند ،در نتیجە ،از برای آنان خوراک و نوشدددیدنی فراهم میکردند
تا آنان را از خود راضدددی کنند و دور نگە دارند .در اوسدددتا آمده اسدددت کە در اول
ب هار فَ َر َوهر ها (فرشدددددددت گان "مو کل" یا نیرو های معنوی یا ارواح مجرد در دین
زرتشدددددددت) بە زمین میآیند و ده روز پیرامون خانۀ بازماندگانشدددددددان میگردند و
دوست دارند افراد خانواده پاکیزه و خانە تمیز و مرتب باشد .آنگاه برای بازماندگان
دعا و آرزوی برکت میکنند .فَ َر َوهرها پایۀ آسدددددمان عالیاند و آن را حمل میکنند.
همان منبع قبلی
نوروز ،پروفسور گایگر آلمانی ، ،کاوه ،شمارۀ  18 ،6/5آوریل 1916
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آنها حافظ نظام جهان و مراقب آنند .هرآدمی در جهان یک فروهر موکل دارد کە
از ازل همراه اوست و در زمان زندگیاش در تن وی وارد می شود .آنگاه با مرگ
او همراه باروح وی از تن او بیرون میرود و بە طبیعت باز میگردد.
این گفتەهای پروفستتتور گایگر در مورد وجود جشتتتنی بنار جشتتتن مردگان وا عیت
دارد ،احترار بە مردگان در ایار نوروزی بال در تمار کردستتتتتتتتان موجود بودە ،و
هر اکنون نیز در برخی مناطق کماکان مرستتتور استتتت .دوکتور غالمحستتتین کریمی
دوستان در کتاب خود بنار "کردی ایالمی (بررسی گویش بدرە)" 9در مورد جشن
مردگان در مناطق ایالر چنین مینویستتد" :مردر ید روز بل از عید با خود غذا و
میوە بە برستتتان میبرند .در آنجا بر غذا و میوە فاتحە میخوانند و ستتپس آنها را
میخورند .همچنین ید شتتتتتتتب بل از عید نوروز ،هر خانوادە غذا در چند ظر
میریزد و هر ظر غذا را برای یکی از مردگان خانوادە در نظر میگیرد کە توسط
یکی از افراد خانوادە صر میشود".
بە غیر از این هر اکنون نیز در بیشتتتر مناطق کردستتتان مردر در اعیاد مختل بە
دیدار مزار مردگان خود رفتە و برای خشتتتتتتنودی اروا آنان صتتتتتتد ە و بخشتتتتتتش
میکنند .اما چنانکە بعدا توضتتتیت دادە خواهد شتتتد ،جشتتتن نوروز هیچ ارتباطی بە
این موضتتتتتتوع ندارد .این علت پیدایش نوروز نیستتتتتتت بلکە صتتتتتترفا یاد کردن از
مردگان است در مراسر نوروزی.
در مورد موکل یا فرشدتەیی کە پروفسدور گایگر از آن صدحبت میکند ،این "موکل"
کماکان در فرهنگ ُکردی موجود اسددت و در مناط جنوبی ُکردسددتان در صددحبت
های روزانە مردم شنیدە میشود ،اما نە بعنوان فرشتە و یک روح پاک بلکە بیشتر
بە مثابە یک کاراکتر و شدددخصدددیت منفی و مزاحم بە کار برده میشدددود مانند جن و
دیو ،برای مثال گفتە میشددود" :همچون موکل بالی جانم شدددە" ،یا اینکە " دسددت از
سددددددرم بر نمیدارە مثل موکل دنبالم اسددددددت" ،یا اینکە گفتە میشددددددود "برو من موکل
نمیخواهم" .همچنین در کتاب "فرهنگ باشتتتتتوور" نوشتتتتتتە عباس جلیلیان کە ید

دکتر غالمحسین کریمی دوستانُ ،کردی ایالمی (بررسی گویش بدرە) دانشگاە ُکردستان ،ص١٣٨٠ ٢٣.
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فرهنگ کردی -فار سی میبا شد ،ا صطال "موکل" همچون دیو و دیو صفت معنی
10
شدە است.
 -٥برخی از تاری نویستتان و محییین فارس زبان ،بدون داشتتتن هرگونە
دلیل موجهی ،جشن نوروز و داستان کشتە شدن آزی دهاک را بە جنگ میان
کورش و آستتتتتتتتیتتاگ مربوط کردە و عمتتدا میخواهنتتد کە فریتتدون نتتامبردە در
شتتتتتتتاهنامە را کورش و آزی دهاک را آستتتتتتتتیاگ لمداد کنند ،و از این طریق
هویتی پارستتتی برای نوروز بستتتازند .اما این نظریە خیلی ستتتستتتت و بی پایە
استتتت ،ماجرای کورش و آستتتتیاگ از نظر زمانی حدا ل ١٧٠ستتتال با ماجرای
آزیدهاک فاصلە دارد .در ادامە بحث با دالیل روشنتر این مسئلە توضیت دادە
خواهد شد.

 -٦دکتر مهرداد بهار ،پژوهشگر اساطیر ایران باستان ،در اثر معرو
خود «از اسطوره تا تاری » مینویسد:
"جشتتتتن نوروز پیش از هخامنشتتتتیان در میان بومیان ایران رواب یافتە بود و
هخامنشیان آن را از بومیان ایران گرفتەاند( .جای تعجب است کە ایشان نمی
گویند کە از مادها یاد گرفتەاند= نویستتتتتتتندە) .نشتتتتتتتانەهایی از برگزاری آئین
نوروز درکاخ آپادانا در تخت جمشتتتید وجود دارد کە نشتتتان میدهد پادشتتتاهان
هخامنشی بە این آئین کهن گرویده بودند .در این روز شاه نمایندگان مردمان
گوناگون را بە حضور میپذیرفتە و هدایایی از آنان میگرفتە است".11
د .مهرداد بهار بە نقل از گزنفون تاریخ نویس یونانی می نویسددددددد کە آیینهای
نوروزی در ایران باسددتان برگزار میشدددە اسددت" :در آغاز ،گروهی از مردان
نیزهدار میآیند ،سدددددپس گاوان و اسدددددبانی برای قربانی ،سدددددپس گردونە مقدس
اهورامزدا و پس از آن دو گردونە مهر و ناهید .آنگاه آتشدانی حمل می شود و
در پس آن ،شدددداه با درباریان و پس از آن سددددوارکاران ،نیزهداران ،بزرگان و
درباریان سدددوار بر اسدددب میآیند .در بامداد نوروز ،شددداه هخامنشدددی در آئینی
میبایست شرکت جوید".12
10

(فارسی :دیو صفت) [فەرهەنگی باشوور ،عەباسی جەلیلیان ،اربیل  ،٢٠٠٥ص ( .٦٣٥کوردی:
موەکڵ چو دیو "چەفتلی چەفتان" چەفتە چو ئەرجن -خوارزاێ موەکڵ ،برای دمو و جن).
11
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(این گفتە د .مهرداد بهار کامال درستتتت استتتت .تمار عالئر نشتتتان از آن میدهند کە
هخامنشیان جشن نوروز را برگزار کردەاند ،اما اهمیت نوشتە د .مهرداد بهار در
اظهار این نکتە است کە معتید است کە هخامنشیان این رسور را از ساکنان بومی
(مادها ن کردها= نویسندە) یاد گرفتەاند.
 -٧نوروز در اصتتتتتتتل ید جشتتتتتتتن بابلی بودە استتتتتتتت " :بە عقیدۀ آرتور
کریسددتنسددن ،تاریخ نویس و ایرانشددناس دانمارکی ،این جشددن در اصددل جشددنی
بابلی بوده کە در آغاز بهار بە مدت  ١٢روز در پرستشگاه اساگیالی مردوک
(خدای باروری و آفرینش و نگهبان بابل در عصر حمورابی) در حضور شاه
بابل با شددددکوه تمام برپا میشددددده اسددددت و بە آن زگموک (جشددددن آغاز سددددال)
میگفتند .کورش پس از گشدددودن شدددهر بابل در سدددال  ٥٣٩پیش از میالد برای
دلجویی از مردم بابل این جشدددن را در نخسدددتین روز بهار سدددال  ٥٣٨پیش از
میالد با حضور کاهنان شهر ومردم برپا کرد .از آن زمان این جشن رفتە رفتە
در امپراتوری هخامنشی معمول شد".13
( احتمال اینکە نوروز از طر بابلیان نیز جشتتتن گرفتە میشتتتدە خیلی زیاد استتتت،
زیرا نوروز در وا ع جشتتتتتتتن پیروزی مادها و ستتتتتتتتایر ا وار منطیە بود بر علیە
ستمگران و اشغالگران آشوری .و همچنانکە در و ایع تاری باستان مندرب است
مادها و بابلیان متحدا علیە آشور شوریدند و آشور را آنچنان تار و مار کردند کە
دیگر امکان برخاستتتتتتتن و فرمانروایی را برای همیشتتتتتتە از دستتتتتتت داد .بنابراین
معیول استتتتتت کە بابلین هر مانند مادها این پیروزی را جشتتتتتن گرفتە باشتتتتتند .اما
هخامنشیان نە از طریق بابلیان بلکە پیشتر رسور جشن نوروزی را از مادها یاد
گرفتە بودند).

 -٨برطبق نوشتۀ سیدحسن تییزاده (از رهبران انیالب مشروطیت و از
شتتخصتتیت های علمی فرهنگی معاصتتر)" :درعهد سدداسددانیان نوروز ،یعنی
روز اول سددددال ایرانی و اول فروردین ماه چنانکە در زمان ما معمول اسددددت،
در آغاز بهار نبود بلکە مانند عید فطر و عید قربان در فصدول سدال میگشدت،
البتە نە بە آن سدددددددرعت کە عیدهای عربی میگردند .تا اینکە در سدددددددال ٤٦٧
13

آرتورکریستنسن ،نخستین انسان و نخستین شهریار ،نشرنو
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هجری ،نوروز در  ١٣برج حوت یعنی  ١٧روز مانده بە آخر زمسددددددتان واقع
شد کە جاللالدین ملکشاه سلجوقی ترتیب تقویم جدید جاللی را بنیان گذاشت و
نوروز را در روز اول بهار ثابت نگاه داشددددت .از آن زمان تاکنون این جشددددن
در اول فصل بهار برپا میشود".14
(گاهشماری جاللی توسط عدهای از ریاضی دانان ایرانی و تحت سرپرستی حکیم
عمر خیام در  ٣رمضدددددان  ۴٧١هجری قمری تدوین شدددددد .کار تدوین این تقویم در
دوره جاللالدین ملکشاه سلجوقی با فرمان خواجە نظام الملک صورت گرفتە است.
ٔ
= نویسندە).
در اینجا بر ما معلور میگردد کە نوروز نمیتواند ج شن اول سال بودە با شد ،چون
بال متغیر بودە و در اول بهار رار نداشتە است.
 -٩در مورد خود کلمە نوروزهر بایستتتی این را خاطرنشتتان کرد ،کە این
واژە نستتتبت بە استتتر اصتتتلی خود جدید استتتت .بر طبق نظرات کارشتتتناستتتان و
محییان زبان پهلوی نوروز در دیر بشتتتکل دیگری تلفظ میشتتتدە استتتت .محمد
تیی بهار (ملد الشتتعرا) در کتاب ستتبد شتتناستتی (جلد ،١ -چاپ چهارر ستتا
 ٢٥٣٥شتتاهنشتتاهی ،ص )٢١٧ .می نویستتد در عهد ستتاستتانیان واژە نوروز
را چون "نوک روچ" تلفظ میکردەاند.
[ روچ ید کلمە کردی استتتت ،بە معنی روز ،این کلمە امروز هر در تلفظ
کردی فیلی و اورامی بە همین شکل تکلر میشود].15
همچنین در کتاب دینکرد کە از کتابهای دینی ستتتاستتتانیان بشتتتمار میرود،
بجای استتر نوروز ،واژە "نوک روژ" آمدە استتت .کە نوک بە معنی نوین
و "روژ" هر ید کلمە معمولی کردی است کە همان معنی روز را میدهد.
از این رو این خود اشتتارە ایستتت بە اینکە خاستتتگاە نوروز در کردستتتان
بودە است.

http://tarikhirani.ir/fa/news/54/bodyView/575/
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فرهنگ هەنبانە بورینە هەژار ،تهران  ،١٣٦٩ص  .٣٥٠همچنین فرهنگ وشەنامە هورامی -کوردی
ناوراست ،نوشتە بیدار ،هولیر ص .٥٢٣
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منابع اصلی کە در مورد نوروز نوشتەاند:
در مورد نوروز در کتاب اوستا و بخصوص در گاساها کە از بخش های قدیمی آن
است چیزی نو شتە نشدە است .همچنین در کتمبەها و نوشتەهای عهد هخامنشیان و
اشددکانیان آگاهی چندانی در این مورد بە دسددت نیامدە اسددت .قدیممترین اشددارەای کە
بە نوروز شددددددە در کتاب "وندیداد" اسدددددت [وندیداد یک کلمە " ُکردی اسدددددت کە در
گویشدددددددهای ُکردی اورامی و جنوبی (کرمانشددددددداهی) معنی "بند داد  /بند قانون" را
میدهد] ،در این کتاب کە شامل آداب و رسوم و قوانین دوران ساسانیان میباشد در
مورد نوروزچنین نوشددددتە شدددددە کە نوروز در روزگار "یەمە (جمشددددید)" پادشدددداه
پیشدادی پدید آمد.
اما منبع اصلی شناخت و اطالعات در مورد نوروز کتاب شاهنامە فردوسی است.
فردوسددی بخش عمدەای از تاریخ ُکهن ایران زمین و همچنین داسددتانها و افسددانهای
ُکهن ایرانی را جمع آوری و در کتاب خود بنظم درآوردە اسدددددت .گاها بعضدددددی از
وقایع تاریخی را آنچنان توصیف مینماید کە از یک رویداد واقعی و تاریخی فاصلە
گرفتە و شددددکل افسددددانە بخود میگیرد .حال ببینیم کە فردوسددددی در مورد پدید آمدن
نوروز چە نوشتە است:
همە کردنی ها کە آمد بە جای
بە فر کیانی یکی تخت ساخت
کە چون خواستی دیو برداشتی
چو خورشید تابان میان هوا
جهان انجمن شد بر آن تخت او
بە جمشید بر گوهر افشاندند
سر سال نو هرمز فرودین
بزرگان بە شادی بیاراستند
چنین جشن فرخ از آن روزگار

زجددددای مدددهدددی بدددرتدددر آورد پددددای
چە مایە بدو گوهر اندر نشددددددداخت
ز هددامون بددە گردون برافراشدددددددتی
نشدددددددسدددددددتە بر او شدددددددداه فر مانروا
شدددددددگفتی فرومددداندددده از بخدددت او
مران روز را روز نو خواندددددنددددد
برآسدددددددوده از رنل تن ،دل ز کین
می وجام و رامشدددددگران خواسدددددتند
بە ما ماند از آن خسروان یادگار

معنی و خالصدددە این قطعە شدددعر چنین اسدددت" :وقتی جمشدددید از کارهای کشدددوری
بیاسددود بر تخت کیانی نشددسددت و همە بزرگان لشددکری و کشددوری بر گرد تخت او
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فراهم آمدند .جمشدددید آن روز را کە نخسدددتین روز از فروردین و آغاز سدددال بود"،
نوروز" نامید و جشن گرفت".
همانطور کە قبال بیان شدددد ،در کتاب وندیداد هم همین روایت از نوروز آمدە اسدددت
کە گویا نوروز در عهد جمشید شاە (پیشدادی) پدید آمد .و این خود نشان میدهد کە
منبع وندیداد و گفتەهای فردوسی یکی میباشد.
مواردی کە تاکنون در مورد نوروز آوردیم آن دیدگاها و نقل قولهائی اسددددت کە در
کتابها و نوشددددتەها مختلف آمدە اسددددت ،اما آنچە کە در اذهان و خاطرات مردم ثبت
شددده اسددت ،روایت دیگری اسددت آنهم افسددانە یا داسددتان کاوە آهنگر و آزی دهاک یا
ضدددحاک میباشدددد .این داسدددتان هم بطور کامل و با زیبائی در شددداهنامە آمدە اسدددت.
اکنون قبل از اینکە واقعیاتی کە در پشت این روایت نهفتە است روشن گردد ،بهتر
است داستان را از زبان فردوسی نقل کنیم .جالب توجە است کە نە در شاهنامە نە
در هیچ کتاب تاریخی دیگری هیچ اشدددددارەای بە رابطە بین نوروز و داسدددددتان کاوە
آهنگر نشدە است ،اما درک غالب در میان مردم چە در میان ُکردها و چە در میان
فارسها اینست کە قیام کاوە آهنگر علیە آزی -دهاک سرآغاز پدید آمدن نوروز بوده
است.

داستان کاوە آهنگر و آزی دهاک از زبان فردوسی:
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مرداس شاهی خداشناس و حاکم سرزمین نیزه گزار است .او پسری بە نام ضحاک
دارد کە صاحب هزار اسب است .دیو دل ضحاک را تباه می کند و او را تشوی و
ترغیب بە ُک شتن پدر می سازد و بدین سان ضحاک با ُک شتن پدر جان شین وی می
شددود .بعد از رسددیدن بە قدرت دیو فریبی دیگر می سددازد و بە شددکل آشددپز بر وی
ظاهر می شود و برای او از گوشت ،تخم مرغ و مرغ غذا می سازد .ضحاک دل
بە مهر وی می سپارد و برآن می شود کە بە خاطر کار او بە وی پاداشی دهد .دیو
تنها می خواهد کە بر دو شددددانە ی وی بوسددددە زند .از بوسددددە ی دیو بر دو شددددانەی
ضدددحاک دو مار شدددگفت می رویند و آرامش را از وی می ربایند .دیو با این ترفند
می خواهد کە جهان را از مردمان خالی سازد ،بە همین دلیل پادشاه نگون بخت را
راهنمایی می کند کە از مغز جوانان ماران را خورش دهد تا مگر با این پرورش
از بین بروند.
16

)http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=218224(2015-12-12
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در همین زمان مردم ایران دل از مهر جم شید گ س ستە اند و بە سوی او می شتابند
و او را شدددداه ایران می خوانند .پادشدددداه مار بر دوش بە ایران می آید تاج بر سددددر
مینهد و جمشید را پس از صد سال آوارگی از پا در می آورد و دختران وی ارنواز
و شهرناز را بە زنی می گیرد .ضحاک هزار سال بە بیداد و تباهی فرمان می راند
و هر شدددب از مغز دو جوان خورش برای دو مار می سدددازد .سدددرانجام دو نژادەی
ایرانی بە نام ارمایل و گرمایل بە فکر تدبیر و چاره جویی می پردازند و بە نام
آشپز و خوالیگر نزد شاه می روند و زمین خدمت می بوسند .آنان هر بار گوسفندی
را بە جای یکی از جوانان می ُکشدددتند و بدین سدددان هر ماه سدددی جوان را از مرگ
نجات می دادند و آن ها را بە کوه می فر ستادند و بە دامداری می پرداختندُ .کردان
از نژآد این جوانانند.
شیعرهای فردوسی در این مورد چنین است:
چنان بد کە هر شب دو مرد جوان
چە کهتر چە از تخمە پهلوان
خورشگر ببردی بایوان شاه
و زو ساختی راه درمان شاه
ب ُکشتی و مغزش برون آختی
مران اژدها را خورش ساختی
از اینگونە هر ماهیان سی جوان
ازیشان همی یافتندی روان
چو گرد آمدندی مرد ازیشان دویست
برانسان کە نشناختندی کە کیست
… کنون ُکرد از آن تخمە دارد نژاد
کە ز آباد نیاید بدل برش یاد
ادامە داستان:
روزی آزی دهاک موبدان (رهبران دینی) و بزرگان قوم را بدور خود جمع کردە
بود کە گواهی بدهند کە او پادشددداهی نیک رفتار و دادپرور اسدددت .در همین هنگام
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کاوە آهنگر با صدددائی خروشددان بسددوی آزی دهاک آمد و گفت از سددتم تو دیگر من
بیزار شدەام ،چرا دست از فرزند من بر نمیداری .من هجدە پسر داشتم ،تو همە را
ُکشدددتی فقط این یکی باقی ماندە کە تو او را بمن روا نمی بینی و قصدددد ُکشدددتنش را
کردەای .ای شددداە مگر من چە گناهی مرتکب شددددەام ،چە بدی درح تو کردەام کە
تو بامن اینچنین بد رفتار میکنی .سدددددددتم هم دیگر اندازە دارد .من دیگر جوانی را
سدددددپری کردەام و پیر مردی شدددددکسدددددتەام ،دیگر فرزندی هم برایم باقی نماندە .یک
آهنگر زبون ب ستە ام کە از د ست تو آتش بە جانم افتادە .اگر تو پاد شاە هفت ک شور
هستی ،پس چرا آنقدر رنل و سختی از بهر ماست .شاە با شگفتی بە او نگاە کرد و
از سخنان او متعجب شد و فرمان داد کە پسر او را بە او باز گردانند .سپس شاە از
کاوە خواسدددت کە او هم گواهی کند کە آزی دهاک شددداە دادپروری اسدددت .ولی کاوە
اینکار را نکرد و رو بە مجلس خطاب بە کسانی کە در آنجا نشستە بودند کرد و بر
آنان داد زد کە شماها آدم هائی ترسو و بزدل هستید کە روی بسوی دوزخ کردەاید.
خروشید و زد دست بر سر ز شاه
كە شاها منم كاوه ی دادخواه
بده داد من كام دستم دوان
همی نالم از تو بە رنل روان
ستم گر نداری تو بر من روا
بە فرزند من دست بردن چرا
مرا بود هجده پسر در جهان
از ایشان یكی مانده است این زمان
ببخشای بر من ،یكی را نگر
كە سوزان شود هر زمانم جگر
شها من چە كردم ،یكی بازگوی
و گر بی گناهم ،بهانە مجوی
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مرا روزگاری چنین گوژ كرد
دلی بی امید و سری پر ز درد
جوانی نماندست و فرزند نیست
بە گیتی چو فرزند ،پیوند نیست
ستم را میان و كرانە بود
همیدون ستم را بهانە بود
یكی بی زبان مرد آهنگرم
ز شاه آتش آید همی بر سرم
تو شاهی و گر اژدها پیكری
بباید بدین داستان ،داوری
اگر هفت كشور بە شاهی تراست
چرا رنل سختی همە بهر ماست
سپهبد بە گفتار او بنگرید
شگفت آمدش كان شگفتی بدید
بدو باز دادند فرزند اوی
بخوبی بجستند پیوند اوی
بفرمود پس كاوه را پادشا
كە باشد بدان محضر اندر گوا
چو برخواند كاوه همە محضرش
سبك سوی پیران آن كشورش
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خروشید كای پایمردان دیو
بریده دل از ترس كیهان خدیو
همە سوی دوزخ نهادید روی
سپر دید دل را بە گفتار اوی

ستتتتتتپس کاوە با خشتتتتتتر از کاخ آزی دهاک بیرون میرود ،چرر آهنگری خود را بر
چوبی بستتتە و آنرا بمانند پرچر بلند کردە و در کوچە و بازار میگرداند و مردر را
دعوت بە یار برعلیە شاە میکند .مردر بە گرد کاوە جمع شدە و با خروش بطر
کاخ آزی دهاک میروند و او را دستتتتگیر کردە و بە کوە دماوند نزد فریدون پستتتر
آبتین و فراند از خاندان جمشید کە از ترس ضحاک در کوە البرز پنهان شدە بود
میروند ،و فریدون را بە ری (راغە) بازگرداندە و بە پادشاهی برگزیدند.
این مختصتتتتتری بود از داستتتتتتان کاوە و آزی دهاک ،از آنچە کە تاکنون دیدیر هیچ
اشتتتارە روشتتتنی بە نوروز در این داستتتتان دیدە نمیشتتتود.هر کردها و هر فارس ها
نوروز را از آن خود دانستتتتتە و آنرا بخشتتتتی از تاری و فرهنگ خود می پندارند.
حال در اینجا کوشتتش میشتتود کە وا عیتهای رویداد کشتتتە شتتدن آزیدهاک و جشتتن
نوروز توضیت دادە شود.
 -١همانطور کە قبال اشددددارە شددددد بعضددددی برآنند کە این گفتەهای فردوسددددی واقعیت
ندارد و افسدددانەای بیش نیسدددت و یا اینکە اینها بیشدددتراندیشدددەها و سددداختەهای خود
فردوسددددی اند .اما چنین دیدگاههائی بطور کلی نادرسددددت میباشددددد ،این داسددددتان ها
برآمدە از فکر و مغز فردو سی نبودە و نی ستند .ا سناد معتبر اثبات میکنند کە چندین
سدە قبل از فردوسی این داستانها در میان مردم چە بصورت نوشتاری و چە شفاها
موجود بودە است.
داستان کاوە و ضحاک چندین قرن قبل از فردوسی هم بە شموە نظم و هم بە شموەی
نثر موجود بودەاسددددت .در شدددداهنامۀ ابومنصددددوری کە صددددد سددددال قبل از شدددداهنامە
فردوسدددی سدددرودە شددددە اسدددت این داسدددتان بە نظم درآمدە اسدددت .همچنین در کتاب
"تاریخ بلعمی" نوشدددددتە محمد بلعمی در سدددددال  ٣٥٣هجری باز هم این داسدددددتان بە
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ڕشددتە تحریر درآمدە اسددت .از همە اینها مهمتر دانشددمند و تاریخ نویس بزرگ ُکرد
ابوحنیفە دینوری کە خود از ُکردهای دینور کرمانشدددداە میباشددددد و در طی سددددالهای
٢٨٢-٢٢١هجری ( ٨٨٩ -٨٢٨میالدی) میزیسدددددددتە اسددددددددت ،در کتدداب خود بنددام
"الطوال" این داسددتان را بشددکل نثر بیان کردە اسددت کە اختالف آنچنانی با داسددتان
فردوسی ندارد .این در حالی است کە فردوسی در سال  ٤٠٠هجری شاهنامە را بە
اتمام رساندە است .بنابراین دینوری  ١٣٠سال قبل از فردوسی داستان کاوە آهنگر
17
و ضحاک را بتحریر در آوردە بود .دینوری می نویسد:
"گویند ضحاک کە عجم او را بیورا سپ گویند چون بر جم (جم شید) شاه غلبە کرد
و او را ُکشت و بر پادشاهی خود اطمینان یافت و آسوده گشت ،شرو بە گردآوری
جادوگران از اطراف و اکناف سرزمین خود کرد و سحر را بە گونەای آموخت کە
خود از پیشددوایان آگاه بە آن شددد .و شددهر بابل را چهار در چهار فرسددنگ سدداخت و
آن را مملو از سدددددددپاهیان ظالم و سدددددددتمگر کرده آن را «خوب» نام نهاد و اوالد
ارفخشذ را زنده بە گور کرد و بر دوش های او دو زائیده بە شکل مار بیرون آمدند
کە همواره او را آزار می دادند تا اینکە از مغز سدددددددر مردم بە آنان می خوراندند.
گویند هر روز چهار مرد تنومند می آوردند و سددر می بریدند و مغز سددر آن ها را
بە آن مارها می دادند،پس از آن آرام می گرفتند .ضدددددددحاک وزیری از قوم خود
داشددت ،سددپس وزارت وی بر عهده مردی از فرزندان ارفخشددذ بە نام ارماییل قرار
گرفت هنگامی کە مردانی برای ُکشددددتە شدددددن می آوردند دو نفر از آن ها را نجات
می داد و بە جای آن ها دو گوسددددفند می ُکشددددت و بە آن دو مرد امر می کرد کە بە
گونە ای بروند کە دیگر اثری از آن ها باقی نماند ،آن ها نیز بە کوهسددددتان رفتند و
در آن جا مستقر شدند و بە روستاها و شهرها نزدیک نمی شدند پس گفتە می شود
اصل ُکردها از آنان است".
اگر با دقت اشددعار فردوسددی در مورد داسددتانهای ضددحاک و کاوە آهنگر وهمچنین
فریدون و ضدددحاک را مورد بررسدددی قرار بگیرد آنگاە متوجە یک واقعیت خواهیم
شد ،آنکە در این داستان دو رویداد متفاوت در یک پروسە تاریخی باهمدیگر ادغام
شددددددددەاند .رویداد یکم ،قیام کاوە آهنگر برعلیە آزی دهاک میباشدددددددد ،کە یک قیام یا
ابوحنیفە دینوری ،االخبار الطوال ،تحقی عبدالمنعم عامر مراجعە جمال الدین شیال (قم :منشورات
ارضی1368 ،ش) ص .5-4
http://eslahe.com/3387/
17
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رویدادی داخلی محسوب میشود .رویداد دوم ،جنگ فریدون برعلیە ضحاک میباشد
کە جنگی اسددت برعلیە یک قدرت خارجی ،جنگی اسددت آزادیخواهانە برای رهایی
از دست یک قدرت اشغالگر خارجی .اکنون با نگاهی بە این دو رویداد مشخصات
آنها را تا آنجا کە ممکن است مورد بررسی قرار میدهیم.

رویداد یکر:








یتتد یتتار داخلی :در این رویددداد کدداوە آهنگر بر علیە "آزی دهدداک" قیددام
میکند و با بلند کردن پیشدددددددبند چرمی خود و فراخواندن مردم در کوچە و
بازار مردم را دعوت بە قیام بر علیە پادشاە کردە و سرانجام موف میشوند
کە آزی دهاک را دسددددتگیر کردە و از ظلم و سددددتم او رهایی یابند .تا اینجا
مشدددددددخص میگردد کە این یک قیام داخلی اسددددددددت ،مردم عادی بر علیە
فرمانروای ستمکار خود شووریدەاند.
کردها نیروی اصتتتتتلی یار اند :آن جوانانی کە از دسدددددت آزی دهاک فرار
میکنند و بە کوه میروند ُکرد بودند ،چون بنا بە گفتە فردوسدددددددی ُکردها از
نسددل این فراریان بوجود آمدند .اگر این جوانان ُکرد بودند پس خانوادەهای
آنان یا بە تعبیری دیگر کاوەی آهنگر و فرزندانش نیز ُکرد بودند.
مکان یار کردستان بود :بر طب گفتە فردوسی مردمی کە قیام کردەبودند
بە کوە رفتند و فریدون را با خود بە شددددددهر "ری (راغە)" آوردند و او را
پادشاە کردند .شهر "راغە" بر خالف تصوربخش بزرگی از روشنفکران
همان شددهر ری نزدیک تهران نیسددت کە عموما چنین میپندارند .این راغە
یک شهر مادی بود کە "ماد-راغە" 18نام داشتە است ،این نام بعدا در عهد
اشکانیان بە "ما -راغە" تبدیل گشت ،کە همین شهر مراغە امروزیست در
آذربایجان غربی کە در مشرق شهرستان مهاباد قرار دارد.
آزی دهتتاک :آن پددادشدددددددداهی کە کدداوە و مردم منطقە علیە او قیددام کردنددد
ضحاک نبود ،بلکە آزی دهاک بود.

فاضل اصولیان" ،ناسنامەی زمانی کوردی" ،سال،جلد دوم  ،٢٠١٧ص٤٢،٦٢ .
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د.مهرداد بهار میگوید کە استتتتتر "آزی دهاک" در پارستتتتتی میانە (پهلوی
ستتاستتانی) بە مانند "آز" و در اوستتتا همچون "آزای" آمدە استتت کە بە
19
معنی طمع و آزمندی است.
این گفتە د .مهرداد بهار تا حدود زیادی صتتتتحیت استتتتت .اصتتتتطال "آزی
دهاک" ید اصتتطال مادین ماننایی استتت .از ستتە جزء تشتتکیل شتتدە بە
این ترتیب ( آز-ی -دهاک) .جزء اول آن "آز" یکی از پادشتتاهان ستتلستتلە
ماننایی استتت کە مرکز فرمانروایی آنها در ایزرتو در نزدیکی شتتهر ستتیز
کنونی بود ( ،تاری ماد ،ا.ر.د یاکونو ترجمە کریر کشتتتتتتتتاورز ،تهران
 ١٣٤٥ص.)٢٦١ .
جزء دوم این اصطالح حرف "ی" میباشد کە نشانە حرف "ی" نسبی است
در زبان ُکردی.
جزء ستتور "دهاک" در زبان مادی بە معنی رئیس مملکتن رئیس کشتتور
میباشتتد .ابراهیم پورداود در این بارە در کتاب یادداشددتهای گاتها مینویسددد:
کلمە "دهیو" بە معنی مملکت و کشددددور میباشددددد ،در سددددنگ نبشددددتە های
شدداهان هخامنشددی بە واژە "دهیو" بسددیار بر میخوریم .داریوش پس از بر
شمردن همە مملکتها کە در زیر فرمان وی بودە میگوید " رویهم بی ست و
سە دهیو (مملکت)" 20است.
در همین مورد پروفسدددددددور د.جمال رشدددددددید در کتاب خود بنام بررسدددددددی
زبانشددناسددانە در بارە تاریخ باسددتان سددرزمین ُکردها می نویسددد" :در عهد
مادها کلمە "دهیو" بە معنی " مملکت ،آمدە اسدددددت ،در اسددددداس اصدددددطالح
دیوکا ،دهیوکا ،دیوک ،دهیوک بە معنی رئیس مملکت (سددددەرۆکی واڵت=
ُکردی) میباشددد .فرمانروای منطقە میسددی (یکی از نواحی ماد) معروف بە
21
"دهیوکو" بودە است"
پسوند "و" در انتهای دهیوکو یک پسوند معمولی ُکردی -کرمانجی میباشد
کە بر عزیز و گرامی بودن ویددا در مواردی بر کوچددک شدددددددمردن افراد
داللت میکند .این پسددوند در حال حاضددر نیز رایل اسددت .کلمە دهیوکا اسددم
19
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(یادداشتهای گات ها ،ابراهیم پورداود ،تهران  ،١٣٨١ص)١٣٠ .
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نیسددت بلکە یک لقب میباشددد ،در واقع خود نام "دیاکو" پادشدداە ماد نیز اسددم
نیسددت ،بلکە لقب میباشددد کەهمان معنی "رئیس مملکت" را دارد .کلمەهای
"دهاک ،دهیوک ،دهیوکو و دیاکو" همگی یک معنی دارند و آنهم "رئیس
مملکت" میباشدددددددد .بنابراین "آزی دهاک" بە معنی "آز رئیس مملکت"
استتتت ،نە بە معنی اژدها .در اینجا باید خاطرنشتتتان کرد کە خود نار "آز"
ید اسر کردی است( .فاضل اصولیان" ،ناسنامەی زمانی کوردی" ،سال
،٢٠١٧جلد اول ص.)٨٨-٨٧ .
آزیدهاک کی بود؟ آزیدهاک (آز رئیس مملکت) همان آز فرزند "ایرانزو" پادشددددددداە
ماننائی بود .ایرانزو یکی از پادشدداهان بزرگ سددلسددلە ماننایی بود کە پایتختشدان در
ایزرتو در نزدیکی شددهر سددقز کنونی قرار داشددت .خود "ایرانزو" یک کلمە ُکردی
ا ست کە از دو جزء "ایران (ئمران) و زو" ت شکیل شدە ا ست .کلمە ایران( /ئمران)
بە معنی سددددددرزمین "آری"هاسددددددت و "زو" یکی از خدایان قدیم ُکرد اسددددددت کە در
ادبیات ُکردی و فارسددی همچون خدای "روشددنائی" شددناختە میشددود.در اوسددتا و در
شدداهنامە فردوسددی از "زو" بنام یکی از پادشدداهان پیشدددادی فرزند تهماسددب کە بە
مدت پنل سال فرمانروایی کردە است اسم بردە شدە است .فردوسی در بارە "زو"
چنین می گوید:
ندیدند جز پور تهماسب زو
کە زور کیان داشت و فرهنگ گو.
همچنین حافظ شیرازی نیز در یکی از اشعار خود از "زو" یاد میکند:22
شکل هر سر مە میدهد نشان
از افسر سیامد و ترک کالە زو
همچنین در سددرودهای آئین یارسددانی (آئین یارسددان در حقیقت همان دین زردشددتی
اسددت کە از آئین اسددالم تاثیر پذیرفتە اسددت) ،سددرود زیر یکی از سددروەهای "داود
کوسوار" میباشد کە یکی از پیران یارسانی است ١٤١٩ -١٣٥٠( ،میالدی).

22

http://www.loghatnaameh.org/dehkhodaworddetail)f99c3aff570c422baff65e2182ac9d7d-fa.html(2013-06-09
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نە هیهات هو نە هیهات هو
سە

سە

مەنهو نە هیهات هو

چلتەن گرد ئامان بی وە او و و
دونیا ڕوشن بی وە فەرمان زو
تاری مەرگ و شەڕ گریزان چون دو
یانەی تاریکیش کەرد ژێرورو
چەنی چلتەنش نمانا ئەرجو
ترجمە :یاران هوهو کنان صددف بسددتەاند ،چهل تن نیز بە همان شددموە گرد آمدەاند و
غوغائی شدددە اسددت .دنیا روشددن شددد بە فرمان "زو" ،آنگاە تاریکی ،مرگ و جنگ
گریزان شدند چون دود" .زو" خانە تاریکی را زیر و رو کرد.
بنابراین ایرانزو بە معنی "خدای روشددددددنائی ایران" میباشددددددد و این برای اولین بار
است کە در تاریخ باستان اسم "ایران ( ئمران)" آمدە است.

"آز" هم اسدددم یکی از پسدددران ایرانزو بود کە بعد از مرگ پدرش بە جای
او بە تخت نشددسددت .خود کلمە "آز" نیز یک کلمە ُکردی میباشددد" .آز" نیز
یکی از خدایان باسددتان بود کە قدرتی عظیم داشددت ،در متون قدیمی ُکردی
و فارسی بنام "خداوند تاریکی" مشهور است .در اوستا بصورت "آزای"
و در فارسدددددی میانە بصدددددورت "آزا" امدە اسدددددت 23.در سدددددرودهای آئینی
یارسدددددانی از "آز" نامبردە شددددددە اسدددددت .در "سدددددرود رمزبار" 24از "آز"
همچون خدای تاریکی چنین یاد شدە است:
پەی دەرون شاد پەی دەرون شاد
شار ڕوشنیش وست پەی درون شاد

مهرداد بهار ،پژوهشی در اساطیر ایران ،چاپ پنجم ،پائیز  ،١٣٨٤نشر آگە
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ئەو کوی چل نورش هەرکە کەرد ئیجاد
چل مەشعەلش دا وە ئوسای ئیرشاد
نە لەو حەجەر شا کەرش بنیاد
ئاز و تاریکی گوریزان چون باد
کە ترجمە آن بطور خالصە چنین است:
برای کسانی کە درونشان شاد و روشن است ،آفریدگار درون ما را با نور
خود روشددددددن سدددددداخت ،آنگاە کە چهلتن را آفرید و چهل مشددددددعل را برای
روشدددنگری بە آنان بخشدددید تا پیامهای روشدددنگرانە را برای ما سدددرمشددد
سازند ،با آمدن این نور"آز" و تاریکی چون باد گریزان شدند.
آزی -دهاک (آز رئیس مملکت) در یک قیام داخلی کە بگداتوو فرمانروای منطقە
هویش دیش "ماد -راغە (مراغە)" آنرا رهبری میکرد ُکشدددددددتە شدددددددد ( تاریخ ماد،
ا.پ.دیاکونوف ترجمە کریم کشددددددداورز ،تهران  ١٣٤٥ص .)٢٦١ .در تاریخ قدیم
ایران ( ُکرد ،پددارس )...هیچ گونە قیددام و انقالبی علیە فرامددانروایددان خودی روی
ندادە است بە غیر از دوران ماننایی ها نباشد .برای اولین بار در زمان "ئازن ئازا"
و بار دوم در زمان فرامانروائی "آخسدددددددری" بود کە در آن قیام نیز مردم بر علیە
آخسددددددری پادشدددددداە ماننا و تمام بزرگانی کە همراە او بودند بە اتهام عدم مقاومت و
فرار در برابر دشمن شوریدند و آنها را ُکشتند.

رویداد دور:
 رویداد دوم قیام و جنگ فریدون ا ست بر علیە ضحاک ،این جنگ در
واقع جنگی است بر علیە یک قدرت خارجی ،یک انقالب و قیام است
بر علیە اشددغالگری و سددتمکاری پادشدداهی آشددور .از اشددعار فردوسددی
بخوبی پیداسددددت کە این فریدون کسددددی بغیر از کیخسددددرو پادشدددداە ماد
نیسددددت و ضددددحاک نیز تنها میتواند یک اسددددم سددددمبلیک برای پادشدددداە
سدددتمکارآشدددور باشدددد .تمام داسدددتان فردوسدددی حکایت از قیام و مبارزە
ُکردان است بر علیە امپراتوری آشور .آنچە کە صحت این مطالب را
تائید میکنند عبارتند از:
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 بلعمی در کتاب خود (تاریخ بلعمی) در بارە ضدددددددحاک چنین نوشدددددددتە
اسددت" :واین ضددحاك را اژدها بە وی از آن گفتندی كە بر كتف او دو
پاره گوشدددت بود ،بزرگ بر رسدددتە دراز وسدددر آن ها بە كردار ماری
بود و آن را بە زیر جامە اندر داشدددددددتی و هرگاه كە جامە از كتف
برداشددددتی خل را بە جادویی چنان نمودی كە این دو اژدهاسددددت و از
این قبل مردمان از او بترسدددددددیدی و عرب او را ضدددددددحاك (خنده رو)
گفتند و مغان گویند كە او بیور اسدددب (صددداحب ده هزار اسدددب) بود و
اندر این اختالف اسددت و این ملكی بود سددتمكار و همە ملوك جهان را
بكشت و خل را بە بت پرستی خواند و بدین سبب خل را همی كشت
و بە ایام هیچ ملك ،چندان خون ریختە نشدددد كە بە ایام پادشددداهی او ،و
تازیانە زدن و بر دار كردن او آورد و هزار سدددددال پادشددددداهی راند و
خل جهان از او ستوە شدند (تاریخ بلعمی ج  ١ص .25")١٤٣
استنتاجات :اگر از بعضی از مطالب غیر منطقی در این نوشتە صرفنظر
شود ،ماباقی مطالب با حقای تاریخی مادها انطباق دارد ،از آن جملە:
 بیور استتتب" :موغان" ضدددحاک را بنام بیوراسدددب میخواندەاند بە
معنی صددددداحب دەهزاراسدددددب .این خود اشدددددارتی اسدددددت بە اینکە
ضددحاک و مغان مادی همزمان و در یک عهد میزیسددتەاند ،و این
مغان بودند کە لقب بیوراسددب را بە ضددحاک دادەاند ،و این مطلب
هم مشددددخص اسددددت کە مغان یکی از قبایل اصددددلی تشددددکیل دهندە
حکومت ماد بودند کە عالو بر ترویل امور دینی در رهبری امور
نظامی نیز نقش بسددددزائی داشددددتند .مغان از دشددددمنان سددددرسددددخت
آشوریان (ضحاک) بودند .اسم بردن از واژە بیوراسب نیز جالب
است ،از قرار معلوم تعداد سپاهیان کامل در یک لشکر مسلح و
مجهز در عهد باسددددددتان دەهزار نفر بودەاسددددددت .برای مثال تعداد
آئین پارسی شمارە  ٨٤ماجرای کاوە و ضحاک در شاهنامەی فردوسی ص  ،٥٢دکتر سید جعفر حمیدی.
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سدددددددپاهیان یونانی کە همراە با گزنفون در زمان هخامنشدددددددیان بە
ایران آمدند دەهزار نفر بود .تعداد نفراتی کە در صددددددفوف سددددددپاە
جاویدان هخامنشیان بودند دەهزار نفر بود .شمار سپاهیان سورین
اشددکانی کە در ُکردسددتان مسددتقر شدددە بودند دەهزار نفر بودند .بنا
بر این بنظر میرسد کە تعداد سپاهیان آشور نیز دەهزار سوارە یا
ده هزار اسب بودەاند کە بە "بیور اسب" معروف شدە بودند.
 ضتتتتتتتحاک تمار شتتتتتتتاهان جهان را کشتتتتتتتت :این تنها در زمان
آشوریان بود کە با حمالت مداوم خود بە ُکردستان و مناط دیگر
تعداد زیادی از شاهان محلی یا شاهکها ( شاکنو) ها را نە تنها در
مناط ماد ( ُکردسدددددددتان) بلکە در ایالم و اورارتو و بابل و حتی
در خود آشور بە قتل رساندند.
 ضحاک هزار سال فرمانروایی کرد :همانطور کە قبال نیز بدان
اشارە شد منظور از اسم ضحاک نام فرد و یا پادشاە بخصوصی
نیست بلکە اصطالح و یا سمبولی است کە اشارە بتمامی پادشاهان
سدددتمکار آشدددور دارد .این هم واقعیت اسدددت کە پادشددداهان آشدددور
مدتی بیشتر از  ٨٠٠سال فرمانروایی کردەاند.
در اینجا برای روشدددن شددددن بیشدددتر مطلب نگاهی میندازیم بە اشدددعار فردوسدددی در
رابطە با جنگ فریدون و ضحاک.
فریدون بە خورشید بر برد سر
کمر تنگ بستش بە کین پدر
فریدون در مقابل خورشددید سددجدە برد و برای انتقام پدر ،کمر همت بسددت .درهمین
یک بیت شعر بطور روشن و آشکار اشارە بە فریدون (کیخسرو) پادشاە ماد دارد،
چون بر طب نوشددددددتە تاریخ نویسددددددان باسددددددتان و از جملە هرودت آمده اسددددددت کە
کیخسرو با تصرف نینوا و شکست آشور انتقام ُکشتە شدن پدر خود را گرفت.
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سپاه انجمن شد بە درگاه او
بە ابر اندر آمد سرگاه او
بە پیالن گردون کش و گاومیش
سپە را همی توشە بردند پیش
( شماری از سپاهیان در درگاە فریدون جمع شدند ،با استفادە از فیل ها و گاومیش
ها برای سپاهیان خوراک و توشە جنگی فراهم میشد) .واقعیت این است کە در آن
زمان هنوز از فیل در جنگها استفادە نمیشد ،اما در اینجا منظور فردوسی این است
کە بگوید جنگی سددددختی در راە بود ولشددددکر آنقدر عظیم بود کە از فیل و گاومیش
برای حمل و نقل استفادە میشد.
کیانوش و پرمایە بر دست شاه
چو کهتر برادر ورا نیک خواه
همی رفت منزل بە منزل چو باد
سری پر ز کینە دلی پر ز داد
کیانوش و پرمایە مانند دو برادر کوچک و خیرخواە در خدمت شدداە بودند ،همچنان
سریع چون باد منزل بە منزل پیش میرفتند ،با سری پر از کینە از د شمن و با دلی
پر ازعدل و داد .از این ابیات معلوم میشدددددود کە فریدون "شددددداە" اسدددددت پادشددددداهی
جنگدداور و در همددان حددال دادگر ،این توصدددددددیف بددا آنچە کە دیدداکونوف در مورد
شددددخضددددیت کیخسددددرو میگوید کامال انطباق دارد .این در حالیسددددت کە کاوە آهنگر
فردی تنگدسددت بودە اسددت .بنا بگفتە دیاکونوف در کتاب تاریخ ماد ،تمام پادشدداهان
ُک هن ایرانی آرزو داشتند کە قدرت و شهرتی چون کیخسرو میداشتند .بهمین خاطر
اکثرشان نسب خود را بە کیخسرو میرساندند.

32

بە اروند رود اندر آورد روی
چنان چون بود مرد دیهیم جوی
اگر پهلوانی ندانی زبان
بتازی تو اروند را دجلە خوان
فریدون بسدددوی "اروند رود" براە افتاد ،چنین اسدددت برای کسدددی کە خواهان تاج و
تخت اسدددددت ،اگر زبان پهلوی را بلد نیسدددددتی بدان کە اروند رود را بە عربی دجلە
گویند.
بر طب این بیت فریدون برای جنگ با ضدددددددحاک از اروند رود ( در ُکردسدددددددتان
نزدیک شدددهر خانقین کە بە ُکردی امروز الوند رود گفتە میشدددود) عبور میکند .این
دقیقا منطب است با گفتەهای دیاکونوف در مورد جنگ مادها و کیخسرو با آشور،
چون بر طب نوشدددددددتەهای دیاکونوف کیخسدددددددرو از اروند رود عبور میکند و در
مکانی پائین تر از کرکوک فعلی سپاهیان خود را مستقر میکند.
در اینجا د ییا مشخص میگردد کە بر خال یار کاوە آهنگر کە در کوشد "ئازی
دهاک" رویدادە استتت ،جنگ فریدون با ضتتحاک در آنستتوی رودخانە دجلە بودە و
فریدون و سپاهیانش ناچار بودەاند کە از اروند رود عبور کنند.
این اشعار فردوسی بطور خیلی واضح و آشکار این تفکر نادرست و غیر واقعی
را رد میکند کە نوروز را مرتبط بە جنگ میان کورش و آسدددددددتیاگ میکنند .زیرا
هیچگونە جنگی میان کورش و آستیاگ در نزدیکی های اروند رود بوقو نپیوستە
اسددت .آنها با هم سددە بار جنگیدند کە هر سددە جنگ در پارس بود ،در جنگ اول و
دوم آسدددتیاگ خود فرماندە سدددپاە بود و توانسدددت کورش را شدددکسدددت دادە و متواری
کند .اما در جنگ سدددددوم هارپاک (هرپاک یک اسدددددم کردی اسدددددت بە معنی طاهر)
فرماندەی سددپاهیان را بعهدە داشددت کە با سددپاهیان خود بە کورش پیوسددت .بعد از
این شددددکسددددت آسددددتیاگ بە همدان رفت ،کورش بە تعقیب او پرداختە و آسددددتیاگ را
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دسددتگیر میکند ( آسددتیاگ ُکشددتە نشددد بلکە در محلی در حالت بازداشددتی نگهداشددتە
میشد).
در اینجا این سددوال پیش میاید ،کە اگر فریدون و کیخسددرو یک شددخص هسددتند پس
چگونە اسدددت کە بە دو اسدددم مختلف از او نام بردە شددددە اسدددت .جوابش میتواند این
باشددددد کە "کیخسددددرو" اسددددم واقعی او نیسددددت بلکە لقب اسددددت کە معنی آن "پادشدددداە
بزرگ" است ،همچنانکە "هوخشترە" نیز نام نیست بلکە لقب است کە معنی "شاە
خوب" را دارد.
کلمە کیخسددرو از دو جزء تشددکیل شدددە اسددت "کی -خسددرو" .واژە "کی /کا /کاکی/
کاک /کاکو" در ُک ردی بە معنی بزرگ میباشدددددددد ،جزء دوم "خسدددددددرو" در اسددددددداس
"خشدددددترا" بودە بە معنی "شددددداە" کە همان کلمە "شدددددترا"ی میتانی میباشدددددد کە بعدا
تغئیراتی در آن بوجود آمدە و بصدددورت "خشدددترا /خسدددترا /خسدددرو" درآمدە اسدددت.
بنابراین باحتمال خیلی زیاد اسم واقعی کیخسرو همان فریدون ،پسر فرائورت پ سر
دیاکو بوده است .کلمە "فرائورت" نیز لقب میباشد و یک کلمە ُکردی اورامی است.
کە معنی روح با شکوە را دارد ( مراجعە شود بە کتاب نا سنامە زمانی کوردی جلد
دوم ص .)١١٩

چند نکتە مهر:
قبل از اینکە وارد بحث پروسە واقعی قیام بر علیە آزیدهاک و جشن نوروز بشویم
الزم است چند نکتە توضیح دادە شود.
 -١آغاز تاریخ فارس خیلی روشددن و آشددکار اسددت کە از عهد هخامنشددیان شددرو
میشددود ،بنابراین سددلسددلە پادشدداهان کیانی و آنچە کە در تاریخ و ادبیات ایرانی بنام
سدددددلسدددددلە پیشددددددادیان معروف اسدددددت ارتباطی با تاریخ ُکهن پارس ندارد بلکە تمام
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رویدادهای آن زمان حکایت از آن اتفاقاتی است کە در ُکردستان رویدادە است .بر
طب نظرات بخش زیادی ازمحققین و تاریخ نویسدددددددان ،پادشددددددداهان کیانی همان
پادشدداهان ماد هسددتند ،چە آنهائی کە قبل از دیاکو آمدەاند و چە آنان کە بعد از دیاکو
فرمانروائی کردەاند.
 -٢آنچە کە در تاری و ادبیات فارستتتی از ستتتلستتتلە ای بنار "ستتتلستتتلە پادشتتتاهان
پیشتتتتدادی" نامبردە میشتتتتود ،برداشتتتتت و تلیی کامال غلطی میباشتتتتد کە یا از روی
بدفهمی استتتتت و یا اینکە عامدا آنرا بمثابە ید وا عیت جا انداختەاند .وا عیت این
ا ست کە هیچ سل سلە پاد شاهی بنار پی شدادیان وجود ندارد ،این فیط ید بردا شت
غلط از مفهور پیشدادی است .در اینجا سعی میشود کە توضیحات بیشتری در این
بارە دادە شود.
بل ازاینکە خاندان دیاکو بە فرمانروایی برستتتتند ،آئین زردشتتتتتی بە ستتتتبب وجود
زردشتتتتت و مغان در ستتتترزمین کردستتتتتان و آذربایجان امروز رواب یافتە بود .در
او ستا خیلی بە وا ضحی از فرمانروائی وی شتا سب صحبت میکند کە در همان ایار
بە آئین زردشتتتتتتتتی گرویدە بود .در اوستتتتتتتتا با نگاهی مثبت و ستتتتتتتتایش آمیز از
ویشتتتاستتب و فرمانروائی او یاد میشتتود .بنا بگفتە دیاکونو

در کتاب تاری ماد،

گویا در اوستا آمدە است کە زردشت خود نیز مدتی فرمانروای منطیە راغە (ماد-
راغە ن مراغە) بودە استتتتت .امروزە دانش و استتتتناد تاریخی این امر را مشتتتتخص
کردەاند کە در دوران بل از بە درت رسیدن مادها ،مردر نواحی ماد (کردستان و
آذربایجان) در مو عیتی خیلی ستتتخت و دشتتتوار میزیستتتتەاند و بی عدالتی و ظلر و
زور حدی نداشتە و مردر صاحب جان و مال خود نبوده اند.
بە همین خاطر با پیشروی ئائین زردشتی و پیروزی یار مادها "داد و دادپروری"
در همە ستتتتتتترزمین ایران کهن گستتتتتتتترش یافت و مردر داوطلبانە بە این آئین نو
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گرویتتتدنتتتد .این دوران از طر

مردر و مغتتتان زردشتتتتتتتتی بە دوران عتتتدالتتتت و

انونمداری "داد" مشتتتتتتتهور گشتتتتتتتت و دوران بل از پیدایش و استتتتتتتتیرار ئائین
زردشتتتتتی ،را دوران "اپر -دادی" بە معنی دوران " بل از داد" مینامیدند (.واژە
"اپر" بە معنی "پیش' امروزە در زبان کردی بە "برن بەر" تغئیر یافتە است).
بە عبارت دیگر مغان ،تاری آن دوران را بە دو دورە تیسیر کردەاند ،دورە "داد"
(عهد رواب و استتتتیرار وانین آئین زردشتتتتی) و دورە "پیش دادی" (عهد بل از
استتتیرار آئین و وانین زردشتتتی) .در اینجا منظور اینستتت کە هیچگونە ستتلستتلە
پادشتتتاهی بنار پیشتتتدادی وجود نداشتتتتە استتتت .تمار آن پادشتتتاهان و فرمانروایان
ایرانی و غیر ایرانی کە بل از استتتتتتتیرار آئین زردشتتتتتتتی فرامانروایی کردەاند بە
پادشتتاهان "اپر -داتان پیشتتدادی" نار بردە میشتتوند .از این رو تمار پادشتتاهان ماد
بل از آئین زردشتتتتتتی همە پادشتتتتتاهان ماننایی و میتانی جزو پادشتتتتتاهان "اپرداتا
(پیشدادی)"
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محسوب میشوند.

 -٣همانطور کە بال توضتتتتتتتیت دادە شتتتتتتتد ،کلمە "دهاک" در زبان مادی (کردی
باستان) بە معنی رئیس و رهبر مملکت میاید ،بنابراین اصطال "آزی دهاک" بە
معنی آز رهبر و یا آز رئیس مملکت میباشتتتتتتتد .کە در وا ع منظور همان "آز"

27

فرزند ایرانزو پادشاە مانناست.

کتاب "ناسنامەی زمانی کوردی" جلد یکم فاضل اصولیان ٢٠١٥
تاریخ ماد ،ا.م .دیاکونوف ترجمە کریم کشاورز ،تهران  ١٣٤٥ص.
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پروسە پیدایش نوروز
درطی سدددددددالهای  ١٢٧٠ -١٥٣٠ق.م .یعنی بە مدتی بیشدددددددتر از  ٢٥٠سدددددددال ،در
سددرزمینی کە امروز ُکردسددتان (چهار پارچە ُکردسددتان) نامیدە میشددود ,امپراطوری
بزرگ میتانی فرمانروایی میکرده اسدددددت .پایتخت این پادشددددداهی در محلی بود بنام
"واشدددوکانی" در مناطق مرکزی ُکردسدددتان کە امروزە حدس زدە میشدددود کە همان
منطقە "سدددرکانی" (سدددەرێ کانی) باشدددد کە در ناحیە مرزی میان ترکیە و سدددوریە
قرار گرفتەاست .در آن ایام پادشاهی میتانی یکی از سە امپراطوری بزرگ دوران
قدیم بود کە عبارت بودند از مصر ،هیتی ومیتانی.
هوریان /خوریان قبایل مختلفی بودند کە با زبانهای متفاوت صددددددحبت میکردند ،کە
همانطور کە در بخش دوم کتاب "ناسدددددنامە زمانی کوردی" 28آمدە اسدددددت ،میتانیان
یکی از قبایل جنگاور خوری بودند کە زبانشدددددددان از خانوادە زبانهای هند وایرانی
بود و خویشدداوندی نزدیکی با زبان سددانسددکریتی داشددت .همە قبایل متفاوت هوری/
(خوری) در زیر چتر یک آئین مشددددترک جمع شدددددە بودند و آنهم اعتقاد بە "خور"
خدای خورشید بود .تعدادی از خداوندان آنان همان خداوندگان باستان هند و ایرانی
از جملە ایندرا ،وارونا (آهورا) ،ناساتیا (ناهیتا /اناهیتا) و میترا بودند.
پادشدددداهی میتانی بعد از سددددالهای  ١٣٠٠ق.م .خیلی ضددددعیف شدددددە بود ،دو فاکتور
اصددددددلی از عوامل این تضددددددعیف بودند ،یکی اختالفات داخلی و جنگ قدرت میان
شددداهزادگان میتانی و دیگری فشدددار امپراطوری هیتی از طرف شدددمال کشدددور .در
چنین شددرایطی کە هرج و مرج مملکت را فرا گرفتە بود ،پادشدداهی آشددور کە یک
حکومت نیمە خودمختار و دسدددددت نشددددداندە میتانی بود توانسدددددت قدرت بگیرد و بە
حاکمیت میتانی پایان بدهد و حکومت مستقل آشوری را ایجاد نماید.
بعد از سقوط فرامانروائی میتانی او ضا ساکنان پی شین سرزمین کنونی ُکرد ستان
دچار پریشانی شدە بود .در بسیاری از مناط خاڵء حاکمیت بوجود آمدە بود و این
خود باعث شدە بود کە چندین میرنشین (شاە محلی) کوچک و بزرگ سر برآورند.
از آ نجملە بخشی از نواحی غربی تا نزدیکی های کرکوک بدست نیروهای آشوری
"ناسنامەی زمانی کوردی" جلد  ،١فاضل اصولیان " ٢٠١٧
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افتاد .باقیماندە قبایل "خ وری" خود را متشدددددددکل کردە و فرمانروائی اورارتو را
بوجود آوردە و مناط شدددددددمالی ُکردسدددددددتان را بە زیر حاکمیت خود در آوردند و
پایتخت خود را در شهر "توشپا  /توشپە" در کنار شهر کنونی وان قرار دادند .در
مناط شدددرقی تر و جنوب دریاچە ارومیە (مناط ارومیە ،سدددقز ،بانە ،مهاباد )...
اتحادیە قبایل ماننا فرامانروائی خود را تاسدددددددیس کردند کە پایتخت آنان در شدددددددهر
ایزرتو در نزدیکی شددهر سددقز کنونی بود .همینطور تعداد زیادی میرنشددین مسددتقل
در نواحی سلیمانی ،سنندج ،اورامان ،کرمانشاە و همدان ایجاد شدە بود.
پادشددداهی آشدددور پس از مدت کوتاهی در صددددد توسدددعە فرمانروایی خود بر آمد و
سعی کرد کە تمام آن مناطقی را کە قبال تحت تسلط امپراطوری میتانی بود بە زیر
سلطە خود در آورد ،بهمین دلیل مرتبا و بدفعات بە مناط شرقی وجنوبی ُکردستان
لشکرکشی کرد.
آشددوریان در جریان لشددکرکشددی های خود بە کسددی رحم نمیکردند ،غالبا روسددتا ها
را آتش زدە و گلە گوسددفندان ،غلە و خرمن روسددتائیان را بە غارت میبردند ،خیلی
وقت ها مردان و زنان را اسددیر کردە آنان را بردە خود میسدداختند و کودکان را در
آتش میافکندند .این اوضددددا سددددابها بدین منوال ادامە داشددددت .صدددددها جنگ بوقو
پیوسددت ،دەها تن از رهبران قبایل ُکشددتە و یا اسددیر شدددند کە بعدا زندە زندە پوسددت
از تنشدددان میکندند .سدددتمگری و ظلم آشدددور حدی نداشدددت نە تنها در مقابل سددداکنان
ُکردسدددددددتان بلکە در مقابل تمام اقوام قدیمی سددددددداکن میزوپوتامیا از جملە بابلیان،
ایالمیان ،اورارتویان ،یهودیان و حتی سدددددداکنان معمولی آشددددددوری هم از گزند آنان
مصون نبودند.
در چنین اوضدددداعی شددددمار زیادی از قبایل ُکرد مدافع و پشددددتیبان فرمانروایی ماننا
شدددند بە این امید کە از آنان در مقابل حمالت و وحشددیگری های آشددور دفا نماید.
ولی بر خالف خواسدددددت و آرزوی مردم ،حکومت ماننا نە تنها دفاعی از این قبایل
نکرد بلکە خود بە متحد و همدسددت آشددور مبدل گردید .این امر سددبب عدم رضددایت
سران قبائل و خشم تودەهای مردم نسبت بە فرمانروایان ماننائی شدە بود.
ُکردان بعلت نزدیکی با آشددددددور در وضددددددعیتی بسددددددیار دشددددددوار قرار گرفتە بودند،
آشدددوریان مرتبا نواحی مادی و ماننایی را مورد حملە و دسدددتبرد قرار میدادند ،آنان
دیگر صدداحب جان و مال خود نبودند .قیام و مقاومت در برابر آشددوریان در چندین
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منطقە آغاز شدددددد ،اما بدلیل عدم اتحاد و پراکندگی قبایل از یکطرف و محدود بودن
دامنە قیامها از طرف دیگر ،نتوانست بە نتیجۀ مطلوبی برسد.
مهمترین رویددداد این دورە پیدددایش و گسدددددددترش یددک جنبش دینی بود کە دارای
محتوائی ضد ستمگری و بر علیە اشغالگری دولت آشور و آن قدرتها و قبایلی بود
کە با آشدددددوریان همکاری میکردند .شدددددعار اصدددددلی این جنبش دینی عبارت بود از
گف تار ن یک ،کردار ن یک و پ ندار ن یک .این جنبش برای اولین بار در م یان قبیلە
"موگان  /موغان" کە یکی از قبایل اصددددلی اتحادیە مادها در جنوب دریاچە ارومیە
بود ،سددر برآورد .مرکز اصددلی این قوم شددهر "ڕاغە" یا "ماد -ڕاغە" بود کە همان
شدددهر مراغە امروزی اسدددت .قبیلە مغان از دیرزمان وظیفە اصدددلی اشدددان رهبری
دینی بود و باسم "آتروان" معروف بودند( .آتراوان یک کلمە ُکردی است بە معنی
محافظ یا پاسدددددددبان آتش) .پیشدددددددوا و پیامبر این جنبش دینی کسدددددددی بود کە با نام
"زراتخشترا" شناختە میشد ،کە یک کلمە مادی است بە معنی پادشاە زرین در لهجە
عمومی مادی ،کە بە لهجە دینی یا اوسدددددتایی کە لهجە مغان مادی بود زراتوشدددددترا
29
گفتە میشد.
چە زمانی و چگونە ماننائیان پادشددداهی خود را بنا نهادند ،آگاهی چندانی در دسدددت
نیسددددددت .اما هنگامیکە آشددددددوریان در سدددددداڵ  ٨٢٨ق.م .بە نواحی دوروبر دریاچە
ارومیە لشکرکشی کردند پادشاە ماننا کسی بود بنام "اوآل کی" همچنین در سالهای
میان  ٧١٨-٧٢٥ق.م" .ایرانزو" پادشدداهی قدرتمند بود و توانسددت حکومتی منسددجم
و قوی در سدرتاسدر خاک ماننا برقرار نماید .ایرانزو تا هنگام مرگش (کمی قبل از
سدددددال  ٧١٦ق.م) همچنان دوسدددددت و هم پیمان آشدددددور بود .بعد از مرگ "ایرانزو"
پسددرش "ئاز /ئازا" بر تخت پادشدداهی نشددسددت ،او هم در نظر داشددت چون پدر خود
فرمانروائی کند و همچنان دوسددددت و هم پیمان آشددددور باقی بماند .تودەهای مردم و
سران عشایر خواهان دوستی و همکاری با آشوریان نبودند.آنان آشوریان را چون
یک حکومت اشددغالگر ،سددتمگر و ناروا می شددناختند ،از نظر آنان اسددیرکردن و بە
بردگی گرفتن و فروختن انسدددددانها مانند چهارپایان ،عملی زشدددددت و غیرانسدددددانی و
مخالف اعتقادات دینیشدددان بە حسددداب می آمد ،بهمین دلیل سدددە تن از رهبران قبایل
29
مادها دارای یک زبان و دو لهجە بودند ،لهجە عمومی کە زبان رسمی بود در امور اداری ،سربازی و
بازرگانی و لهجە دینی کە همان زبان یا لهجە اوستائی است .فرق اصلی این دو لهجە در تلفظ حرف "خ"
میباشد .اگر حرف "خ" قبل از "و" بیاید آنوقت حرف "خ" در لهجە ئەویستایی تبدیل بە حرفی میان "و"
و"ه" میشود.
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قدرتمند بنام های "م تا -تی" رئیس قبیلە زیگرتو ،تلوسدددددددینا" 30رهبر قبیلە آندیا و
"بگداتو (بغداتو)" فرمانروای هویش دیش ( ناحیە مراغە) بر علیە "آز-ی دهاک/
آز-ی دهیوکا" (آز رئیس مملکت) شوریدند و پس از دستگیری او را ُک شتە جسدش
را در کوهی رها کردند.
بعد از ُکشددتە شدددن "آزی دهاک" بگداتو فرمانروائی را بدسددت گرفت ،اما حاکمیت
او چند ماهی بیشددتر طول نکشددید .سددارگون دوم بە محف دریافت خبر ُکشددتە شدددن
"آز" بسرعت خود را بە منطقە رساندە و پس از دستگیری بگداتو ،فرمان داد همان
جا در حالیکە زندە بود پوست از تنش جدا کنند و جنازە او را برای عبرت دیگران
در معرف دید عموم گذا شت[ .بگداتو یا بغدادتو یک ا سم با ستانی زرد شتی اسدت،
بغدات  /بغداد بە معنی خداد اسدددت و "و" یک پسدددوند مادی اسدددت کە در آخر اسدددم
قرار میگیرد].
بنابراین در اینجا مشخص میشود کە "ئازی دهاک" ماننائی کە پادشاە کردان بود
در ید یار خودی بە تل رسید.
سارگون پسر دیگر ایرانزو یعنی برادر آزی دهاک را کە "اولوسونو" نام داشت بە
عنوان پادشددداە ماننا بر سدددر تخت نشددداند .در اینجا دیگر رویداد اول یعنی قیام علیە
آزی دهاک و بە قتل رساندن او پایان می پذیرد.
از اینجا بە بعد رویداد دوم شرو میشود همان رویدادی کە فردوسی همچون جنگ
فریدون با ضددددحاک سددددامی از آن یاد میکند .بعد از آمدن سددددارگون و ُکشددددتە شدددددن
بگداتو ،دو رهبر دیگر قیام کە با بگداتو هم پیمان بودند یعنی تلو -سددددددینا و متا -تی
فرار کردە و از منطقە دور میشوند .در این زمان بیزاری و خشم مردم از آشوریان
بە اوج خود رسیدە بود ،اعتراف و قیام بیشتر مناط ُکردستان و آذربایجان امروز
را فرا گرفتە بود .بنا بگفتە دیاکونوف در کتاب تاریخ ماد ،در همین ایام یعنی سددال
 ٧١٦ق.م .دیاکو یکی از رهبران قبایل مادی بود کە فرمانروایی یک حکومت نیمە
مسددددتقل در مناطقی میان بیجار و زنجان را بعهد داشددددت .سددددال بعد یعنی در سددددال
 ٧١٥ق.م .دیاکو از طرف سددددددارگون دسددددددتگیر شدددددددە و بە همراە تعدادی از افراد
قبیلەاش بە سددوریە تبعید میگردد .از شددواهد چنین پیداسددت کە بخش زیادی از افراد
احتماال "تلو" اسم خودش و "سینا" اسم پدرش بودە است .نام "تلو" اکنون هم در میان ُکردهای ارومیە
و ُکر دهای ترکیە معمول است.
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قبیلە دیاکو و بە احتمال زیاد پسدددددددرش "فرورتیش  /فرائورت" هم در منطقە باقی
ماندە و خود را در کوهسدددددددتانهای سدددددددخت و مرتفع البرز" /هەرە بەرز (یک کلمە
ُکردی اسددت بە معنی خیلی بلند)" پنهان می کنند.هیچ شددکی نیسددت کە در آنزمان و
بخصوص پس از مرگ بگداتو تعداد زیادی از مردم منطقە و بخصوص جوانان از
مناطقی کە تحت تسدددلط ماننا و آشدددور بودند ،فرار کردە و در نواحی کوهسدددتانی بە
دور فرورتیش جمع شدددە بودند .بر طبق نوشتتتەهای دیاکونو در کتاب تاری ماد
در نواحی میان همدان و بیجار ،جائی بە استتتتتتتر کار کاشتتتتتتتی بە محل تجمع یار
کنندگان تبدیل شدە بود.
[ دیاکونو میگوید ،کارکاشتتی همان جائی استتت کە خشتتتریتە در آن مستتتیر بود
ومانند ید رارگاە نظامی مادها بر علیە اشغالگری آشوری عمل میکرد].
در اینجا الزم است کە اشارەای هم بە معنی کلمە "کارکاشی" بشود .این اصطالح
از دو جزء تشکیل شدە ،جزء اول آن "کار" در زبان ُکردی -کرمانجی چندین معنی
دارد از جملە بە معنی "آمادە شدددددن" بطور کلی و "آمادە شدددددن برای جنگ" بطور
اخص میباشد .جزء دوم" ،کاش" کلمەای معمولی ُکردی است کە در لهجە کرمانجی
معنای "کش /کوە" 31میدهد .در مجمو بە معنی کوە جنگی یا محل آمادگی برای
جنگ میدهد.
"دیاکونو در صفحە  ٣٣٠کتاب تاری ماد میگوید :32در زمانیکە مادها مشغول
آمادگی برای پایداری در برابر آشتتتتور بودند ،استتتتکیتها متحدینی طبیعی محستتتتوب
میشتتتتتدند ،بخصتتتتتوص کە ماننائیان نیز با استتتتتکیتها متفق بودند .همچنین مدارکی
موجود استتتتتتت کە عیالر نیز حاضتتتتتتر بە یاری کردن با یار کنندگان بود .بنا براین
تمار ا وار ستتتتتتتاکن اراضتتتتتتتی پهناوری از رود کورا تا خلیح فارس جبهە واحدی
تشتتکیل دادە ،آمادە خروب علیە یوم منفور آشتتور بودند .یار در ستتال  ٦٧٣پ.ر.
در فاصتتتتلە مارس -آپریل [یعنی در ماە " نوروز" کردین (فروردین)= نویستتتتندە]
شروع شد.
مبارزە و قیام علیە آشدددور در همە مناط تحت حکومت آشدددور همزمان آغاز شدددد،
تودەهای معترف و برخاستە ،دژهای سپاهیان آشور را بە محاصرە خود در آوردە
بودند .بە موجب اسددنادی کە از عهد آشددوریان باقی ماندە اسددت از آنجملە نامەهائی
"هەنبانە بۆرینە" فرهنگ ُکردی -فارسی ،هەژار  ١٣٦٩تهران ،ص ٦٠١
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کە پادشدداهان آشددور برای کسددب کمک ومشددورت برای خدایان آشددور نوشددتە بودند،
چنین بنظر میرسد کە جنگ سخت و اصلی در اطراف همدان بوقو پیوستە باشد،
یعنی همان نواحی ای کە خشددددتریتە در آن مسددددتقر شدددددە بود .مادها توانسددددتە بودند
نیروهای نظامی خود را با تاکتیک جنگی مخصوص علیە لشکریان آشور آموزش
بدهند .در هنگامیکە نیروهای قبایل مادی دژهای آشددددددوری را محاصددددددرە میکردند
نیروهای جنگی "شدددکیدا (سدددکیت) کە در نبرد سدددوارە همانند نداشدددتند و قادر بودند
درهنگام اسددب سددواری با تیروکمان های خود دشددمن را مورد هدف قرار بدهند ،با
یورش های مدوام خود لشدددکریان دشدددمن را پریشدددان و ناتوان کردە بودند .این قیام
چون آتشدی فروزان بسدرعت دامنە آن تمام مناط تحت اشدغال آشدور را فرا گرفت
تا جائیکە قیام و شورش بە نواحی "بیت هامبان" ( مناط کرند ،سرپل ذهاب ،ایالم
و خانقین) نیز رسید.
یار مادها در مراکز اصتتتتتتتلی خود یعنی در بیت کاری ( نواحی همدان) ،در مادای
(نواحی زنجان -ماهنشتتتان) ،در ستتتپاردا (نواحی بیجار) بە پیروزی کامل رستتتید و
سلطە سیاسی نظامی آشور در این مناطق را برای همیشە برافکند .منابع تاریخی
از این بە بعد بجای اسر بردن از این سە ناحیە از پادشاهی مستیل ماد نار میبرند.
پیروزی قیام مادها بە سرکردگی خشتریتە توانست آرزوی تودەهای ستمدیدە ماد را
کە بیشددددتر از صددددد سددددال برای آن مبارزە میکردند برآوردە کند .علت اصددددلی این
پیروزی هم هواداری تودە های مردم از قیام بود .هر چند آشدددددددوری ها در این ق یام
شکست خوردند ولی بازهم توانستند سلطە خود را در نواحی بیت هامبان ،خارخار
و کیشە سو حفظ نمایند". 33
اما مادها دسددددددت از مقاومت برنداشددددددتە و بە مبارزە خود علیە آشددددددور ادامە دادند.
کیخسددددرو در میان سددددالهای  ٦١٥-٦١٦مناط تحت فرمانروایی ماننا را تصددددرف
نمود .و بسدددوی آشدددور رهسدددپار شدددد .در سدددال  ٦١٤ق.م .لشدددکریان ماد بە فرمان
کیخسرو شهر "تربیس" را اشغال کردند ،و بعدا از اروند رود ممگذرند (همچنانکە
فردوسی میگوید) و بعد از جنگی خونین با آشوریان شهر مقدس آنان یعنی "آشور"
را تصرف نمودند و غنیمت بسیاری از این جنگ بدست آوردند.
در سال  ٦١٣ق.م .سپاهیان ماد بهمراە سپاهیان بابل شهر نینوا را محاصرە کردند،
سدددددە بار در پای دیوار شدددددهر بە نبرد پرداختند اما پیروز حاصدددددل هیچکدام نشدددددد.
33
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سددرانجام در ماە آب (تقریبا شددهریور) سددال  ٦١٢با تغییر دادن مسددیر آب رودخانە
بسددددددوی نینوا توانسددددددتند دیوارهای نینوا را تخریب و بە داخل شددددددهر هجوم برده و
لشدددکریان آشدددور را تار ومار کردە و کوشدددک پادشددداهی آشدددور را بە آتش بکشدددند.
ساراک پادشاە آشور و سایر افراد خانوادە و نزدیکانش خود را در آتشی کە کاخ را
در برگرفتە بود انداختند .بدین ترتیب مادها با قیام خود توانسدددددددتند بە حاکمیت یکی
از شدددوم ترین و سدددتمکارترین رژیم های تا آنزمان پایان دهند و با این کار خود نە
تنها مادها بلکە تمام آن ملل و قبایل دیگر دنیای ُکهن و حتی مردم معمولی آشور را
نیز از ظلم و سددددتمگری نجات دهند .باقیماندە نیروهای آشددددوری بە شددددهر "حران"
عقب نشینی کردە و قصد مقاومت داشتند اما چند ماە بعد بوسیلە لشکریان ماد کامال
تار و مار شدند.
بعد از این پیروزی مردم نواحی مختلف مزوپوتامی و قسدددددمت هایی از آسدددددیا ،این
پیروزی را جشدددن میگیرند ،و بخصدددوص این پیروزی برای ُکردان اهمیت ویژەای
داشددددددددت بهمین خاطر بر روی کوه ها و پشددددددددت بام ها بە نشددددددددانە پیروزی آتش
برافروختند .علت برپایی جشن نوروز را میتوان چنین خالصە کرد:
 -١رهایی کامل قبائل ماد و اقوام دیگر از یوغ ستمگری آشور.
 -٢یک پیروزی دینی ،پیروزی آئین زردشتی بر بت پرستی و خدایان آشور.
 -٣یک پیروزی بزرگ در راستای توسعە امپراتوری ماد.
 -٤بدست آوردن غنائم بیشمار جنگی ،کە آشوریان در طی چندین قرن جمع آوری
کردە بودند.
در اینجتتا بە خوبی معلور میگردد کە رویتتداد یتتار علیە "آزی دهتتاک" پتتادشتتتتتتتتاە
ماننائیان و مرگ او بە دست یار کنندگان محلی کامال متفاوت است با رویداد دور
کە یار مادها است علیە آشوریان کە فردوسی در اشعارخود از آن بە عنوان یار
مردر بە رهبری فریدون علیە "ضتتحاک ستتامی" در آنستتوی اروند رود (دجلە) یاد
میکند.
اما این نکتە نبایستتتتتت فراموش گردد کە هر چند اینها دو رویداد متفاوت هستتتتتتند
ولی هر دو در امتداد ید جریان و ید پروسە تاریخی اند و آن هر پروسە مبارزە
و یار بایل ستتتاکن کردستتتتان بر علیە متجاوزین آشتتتوری و هر پیمانانشتتتان و در
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جهت کستتتتب آزادی و استتتتتیالل خویش بود .پیروزی مادها بر آشتتتتور امکان پذیر
نبود اگر فرمانروایی ماننا کە هر پیمان آشور بود از سر راە برداشتە نمیشد.
اگر فردوسی یا تاری نویسان پیش از او این دو رویداد راباهمدیگر درآمیختە اند
و مانند ید افستتانە و یا ید وا عە تاریخی بیان میکنند ،مرتکب هیچگونە اشتتتباە
یا دروغی نشتتتتتتتدەاند زیرا از نظر تاریخی این دو رویداد مربوط بە ید پروستتتتتتتە
پیوستە از ید برهە تاریخی است .برای مثال میتوان گفت کە شی سعید پیران و
سید رضا دیرسمی و اضی محمد رهبران کردها بودند کە برای آزادی و استیالل
کردستتتتتتت تان م بارزە کرد ند و جان خود در این راە فدا نمود ند ،هر چ ند کە م حل
رویدادها از همدیگر دور و زمانشان نیز متفاوت بوده است.

جمع بندی:
 -١آزی دهاک پادشاە ماننا بود کە بجرم عدم مقاومت در برابر اشغالگران
و همکاری و هم پیمانی با دشدددددددمن (آشدددددددوریان) ،در یک قیام مردمی از
طرف قیام کنندگان ُکشتە شد.
 -٢سددپاە مادها ( ُکردان) برای شددکسددت دادن ضددحاک سددامی از اروند رود
(دجلە) عبور میکنند.
 -٣قیام وجنگ مادها بر علیە ضدددحاک ( پادشددداهان آشدددور) کە در آنسدددوی
رود دجلە (ارونددد رود) اتفدداق افتددادە ،هیچ ارتبدداطی بددا جنددگ کورش و
آستیاگ کە در مناط جنوبی ایران رخ دادە است ندارد.
 -٤ضحاک پادشاهی ستمکار و خون آشام بود کە بیشتر شاهان و ملوک و
روسای قبایل مختلف را ُک شت .این در حالیست کە آستیاگ پادشاهی صلح
طلب و خواهان آشدددددددتی بود و در زمان او هیچگونە جنگی روی نداد .بر
اسددددددداس تحقیقات دیاکونوف همین امر هم باعث نارضدددددددایتی و کودتای
هارپاک (هرپاک) و کورش و سدددددددایر فرماندهان نظامی دیگر شدددددددد کە
خواهان جنگ و کشدددور گشدددائی و کسدددب غنیمت و ثروت از طری جنگ
بودند.
 -٥کلمە نوروز در عهد سددددداسدددددانیان چون "نوک روژ و نوک رو " تلفظ
می شدە ا ست .کلمات روژ و رو هر دو ُکردی ه ستند ،و این خود بر این
داللت دارد کە این کلمات بعدا بە نوروز تغئیر یافتەاند.
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 -٦نوروز جشتتتتن تمار ملل منطیە استتتتت .همچنانکە دیاکونو می گوید:
"برای مبارزە و یار بر علیە آشتتتور و درهر شتتتکستتتتن حاکمیت شتتتور آن
همە ملل منطیە از جملە کردها ،فارس ها ،ایالمی ها ،بابلی ها ،یهودیان
و حتی مردر ستمدیدە آشور ،همگی موافق و متحد بودند".
این یار ،انیالب همە ملل منطیە بود بە ستتتتتتترکردگی مادها ،بهمین جهت
این خیلی طبیعی است کە نوروز هر کە جشن آزادی و رهائی است ،جشن
تمار مردر منطیە گردد و همگان آنرا جشن خود بپندارند.

توضیحاتی در مورد عکس روی جلد:
کیخسدددرو در سدددال  ٥٨٥ق.م .وفات کرد و فرامانروائی بدسدددت پسدددرش "آسدددتیاگ"
افتاد .بنا بگفتە دیاکونوف آرامگاە کیخسدددددددرو در غار قزقاپان در نزدیکی رودخانە
ریزان از نواحی شددهرسددلیمانی قرار گرفتە اسددت .دیاکونوف میگوید دو پیکری کە
بر روی ورودی غار کندە شددددەاند متعل بە "نابوپاالسدددار" پادشددداە بابل و کیخسدددرو
پادشددددداە ماد میباشدددددد ،و این یادبودی اسدددددت از اهمیت آن پیمانی کە باهمدیگر علیە
آشور بستە بودند .بە اعتقاد دیاکونوف پیکر سمت راست متعل بە کیخسرو است.
اما بنظر میرسد کە پیکر سمت چپ کیخسرو باشد زیرا:
یکر :کیخسرو مسن تر و پیرتر از نابوپاالسار بود.
دور :پادشاهی کە در طرف چپ است لباسهای ضخیم تر و بلندتری بر تن دارد کە
بنظر میرسد از پوست حیوانات باشد ،اما لباسی کە بر تن پادشاە سمت راست است
کوتاە تر و نازکتر اسدددددت .پایتخت کیخسدددددرو در همدان بود کە یکی از سدددددردترین
شهرهای ُکرد ستان و ایران محسوب میشود ،چنین لباسی مناسب آب و هوای سرد
اسدددت .در حالیکە نابوپاالسدددار در جنوب عراق و در منطقەای کامال گرم میزیسدددتە
کە ضرورتی بە پوشیدن لباس پوستی و ضخیم نداشتە است.
سور :لباسهای پادشاە سمت چپ شباهت زیادی بە لباسهای قدیمی کوردی دارد.
امکان دارد کە قبایل مختلف مادی لباسددهای متفاوت از هم پوشددیدە باشددند ،اما بنظر
میرسد آن لباسهائی کە تا چندین سال قبل شیوخ و مالیان ُکرد میپوشیدند کە مشابە
همین لباسدددهایی اسدددت کە امروزە مردم گرمیان در جنوب ُکردسدددتان بە تن دارند و
قبال هم در بخش های زیادی از کردستان از جملە در کرکوک ،سلیمانی ،سنندج و
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کرمانشددداە پوشدددیدە میشددددند ،میتوان گفت کە همان لباس مادی اسدددت .لباس مردان و
زنان مادی شدددددددباهت زیادی بە همدیگر دارند از جملە هردو دارای یک جامە بلند
هسدددددددتند کە بە آن"کەوا" میگویند .پانتول یان شدددددددلوار زنانە و مردانە با همدیگر
مشددابەاند ،لباسددهای زنانە "کلنجە" و مردها "سددەلتە" دارند کە هردو کامال شددبیە هم
هسدددددددتند .هردو دارای "پشدددددددتوین" یا شدددددددال و هەر دو دارای کالە و "سدددددددروین"
میباشدددند.تفاوت لباسدددهای زنانە و مردانە در دوچیز بود ،اول پیراهنهای زنانە دراز
و تمام قد بود در حالیکە پیراهن مردان کوتاە تر بود ،و دوم اینکە لباسدددددددهای زنان
رنگین و دارای رنگهای روشن بود در حالیکە لباس مردان معموال تیرە بود.

سلیمانیە ،مرکز شهر (بەر دەرکی سەرا) سال  ١٩٣٠میالدی
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http://www.kurdipedia.org/imageviewer.aspx?id=6338&pid=201008301120006338&lng=1
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نمونە لباسهای ُکردی درشمال موصل در سال (١٩٠٩میرعلی بگ میرایزدیها و همراهانش)

نمونە لباسهای کُردی در شرق ُکردستان در سال  ١٩١١میالدی
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https://i.pinimg.com/originals/8d/cc/77/8dcc77abbedafd0796548b8447baa0b8.jpg
http://www.gerty.ncl.ac.uk/photo_details.php?photo_id=4370
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نمونە لباس چند ُکرد یارسان در منطقە کرمانشاە در اوایل سدە  ١٩میالدی
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چهارر :لباس پادشددداهی کە در طرف چپ قراردارد شدددباهت بسدددیاری دارد با لباس
پیکر آن مرد مادی در گور دخمە سرپل ذهاب کە بە گور دخمە "کل داود" معروف
است( ،نگاە کنید بە تصویر زیر).

https://www.pinterest.se/pin/831688256159183771/
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""پیکر یکی از بزرگان ماد در "گور دخمە کل داود

 مشددابە لباس آن س دربازان مادی اسددت کە در سددنگ، لباس پادشدداە سددمت چپ:پنجر
.39) ( بە نمونە های زیر نگاە کنید،نگارەهای دوران هخامنشی بچشم میخورد
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https://www.google.se/search?q=%D8%AF%D9%88%DA%A9%D8%A7%D9%86+%D8%AF%
D8%A7%D9%88%D8%AF&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwifutCroInUAh
VGYpoKHd2LDaUQsAQIOA&biw=1067&bih=513&dpr=3#q=%D8%
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https://www.google.se/search?q=%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1+%
D9%87%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C&tbm=isch&imgil=
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توضیحاتی در مورد آرمگاە کیخسرو:

آرامگاە کیخسرو در "چەمی ریزان" حومە سلیمانیە

40

در اینجا ممکن است برای برخی این سئوال پیش بیاید کە چرا آرامگاە کیخسرو در
درون غاری با این ارتفا بلند قرار دارد؟ چگونە اسدددددت کە این آرامگاە در محلی
نیسدددت کە بە آسدددانی برای مردم عادی قابل دسدددترسدددی و زیارت باشدددد! جواب این
سددددئوال میتواند این باشددددد کە در اوائل پیدایش و رواج دین زردشددددتی ،مردم اعتقاد
شدددیدی بە باورها و رسددوم دینی خود داشددتند .بر طب این باورها آب ،آتش ،هوا و
40

https://www.google.se/search?q=%D9%82%D8%B2%D9%82%D8%A7%D9%BE%D
=8%A7%D9%86&tbm=isch&tbo
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خاک مقدس بودە و مردم از آلودە کردن آنها پرهیز میکردند برای نمونە از خاموش
کردن آتش ،آلوده کردن آبهددا و دفن کردن مردگددان در خدداک خودداری میکردنددد
بهمین دلیل اجساد مردگان خود را بر بلندی کوهها قرار میدادند تا خوراک پرندگان
و جانوران شوند .بعد از مدتی کە گوشت و پوست از بین رفتە و تنها استخوانهای
مردە باقی میماند ،اسدددددتخوانها را جمع آوریکردە و در حفرەای کوچک در نزدیکی
جنازە دفن میکردند .بە حفرە یا چالی کە استخوانها درآن جای میگرفت "استە-دان"
گفتە میشد .41کە بە زبان ُکردی امروزی "همستی -دان" گفتە میشود( ،هم ستی یک
کلمە کردی کرمانجی است بمعنی استخوان).اما دفن کردن جسد کیخسروکە پادشاە
بزرگترین امپراتوری عصر خود و در همان حال پادشاهی بسیار محبوب بود بدین
شکل نمیتوانست شیوەای مناسب باشد ،بهمین خاطر بنظر میرسد کە آنان یک راە
حل برای این امر پیدا کردەاند ،با کندن آرامگاهی در ارتفاعی نسدددددددبتا بلند در کمر
کوە و قرار دادن جسددددد کیخسددددرو در آن ،توانسددددتەاند از یکطرف اعتقادات مذهبی
خود را حفظ نمایند و از طرف دیگر آرمگاهی مناسدددب در شددد ن وی بسدددازند .این
شموە از دفن کردن برای پادشاهان و بزرگان دیگر ماد نیز بەکار گرفتە شدە است.

ملیحە مهدوی ،سگدید ،رانش اهریمن .کتاب ماە ادبیات و فلسفە١٣٧٩ ،
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