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Abstract
In Ferdowsi’s narration of the myth of Zahhak, Armiyel and Garmiyel go to
his kitchen and save one man from death each day by combining a piece of
young man’s brain with a sheep's brain. The young people saved from death
go to the mountains and meadows with the sheep that the chefs give them.
Ferdowsi concludes that Kurds have originated from these young people.
Some scholars such as Akbar Nahvi, Mustafa Jeyhouni and Timur Malmir
have considered the word Kurd in Shahnameh not in the sense of Kurdish
people but in the sense of shepherd, tent dweller, simpleton, and illiterate. In
this study, after a review of pre and post-Islam texts and the intratextual and
extratextual contexts, the authors have found that four problems including
hasty evaluation, incomplete investigation, incorrect generalization and
disregard for the semantic context of Shahnameh verses have led to the
incorrect understanding of the word ‘Kurd’. This is because, in pre-Islamic
texts as well as the history books of the Islamic period, the word ‘Kurd’ is
recurrently used in the sense of ethnicity and race. Due to the pastoral life of
Kurds, however, some texts have used the word in the sense of shepherd. This
specific usage cannot be generalized to the Shahnameh.
Keywords: Shahnameh, Ferdowsi, Kurd, Ethnicity and race, Pastor, Criticism
on papers.
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(مقالة پژوهشی)
سعید عبادی جمیل
دانشجوی دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه شیراز

دکتر حسین بیات

1

استادیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه خوارزمی

چکيده
در روایت فردوسی از اسطورة ضحاک ،ارمایل و گرمایل پس از راهیابی به خورشخانهی او ،هر روز با
آميختن مغز جوانی با مغز گوسفندد ،ی

نن را از مر

میرهاندد .جوانان از مر

رسفته ،با بز و گوسنددانی

که خورشففگران در اختيار آنان میگذارند ،راه کوه و صففحرا در پيم میگيرند .در ایدجا ،فردوسففی یادآور
می شود که نژاد کرد از این جوانان شکل گرفته است (کدون کرد از آن نخمه دارد نژاد).
برخی پژوهددگان شفاهدامه ،از جمله اکبر نحوی ،مصفطنی جيحونی و نيمور مالمير ،کرد را در مصراع
یادشده ،نه به معدای قوم و نژاد کرد ،بلکه در معدای چوپان ،چادرنشين ،ساده ،امّی و اندکفهم نلقی کردهاند.
در این جسفتار ،نگارندگان پس از واکاوی متون پيم و پس از اسلام و قراین درونمتدی و برونمتدی ،به این
دریافت رسفيدهاند که چهار خطای ارزیابیِ شففتا زده ،اسفتقصففای ناقت ،نعميم ناروا و بینوجهی به بافت
معدایی ابيات شاهدامه مدجر به نحليل نادرست واژهی «کرد» شده است .نوضيح ،این که متون پيم از اسلام و
نواریخ دورة اسففلامی همه کاکی از آندد که کاربرد واژه ی «کرد» در معدای قوم و نژاد ،امری متکرر بوده و
گرچه بعدها بهواسطهی شبان پيشگی کردها ،این واژه در برخی از متون در معدای شبان نيز به کار رفته است؛
این امر قابل نعميم به شاهدامه و مصراع مورد نظر نيست.
واژههای کليدی :شاهدامه ،فردوسی ،کرد ،قوم و نژاد ،شبان ،نقد مقاله.

 تاریخ دریافت مقاله9911/06/92 :

تاریخ پذیرش نهایي9911/99/01 :

 - 9نشاني پست الکترونيکي نویسندة مسئولhosein.bayat@gmail.com :

 291فصلدامة علمی کاوشنامه ،سال بيست و یکم ،پایيز ،2999شمارة 64

 -2مقدّمه
همواره ،یکي از تفاوتهای عمدة شااهکارهای ادبي با سایر ثاار ادبي ،نندلاییي و
عمق محتوایي ثنهاساات كه من ر به بروز نهرههایي متفاوت از ساااتات یش شاااهکار
ادبي ميشااودا ایچ نندلاییي ویی يای اساات كه از متچ ،نهرهای ثسااانیاب به نمایش
مي ذارد؛ در تالي كه بواقع ،ننيچ نيساتا شاید در ثاار شاص

زبان و ادبيات فارسي

هيچ متني به اندازة شاهنامه از ننيچ ویی يای برصوردار نباشدا درونمایههای اساطيری،
قدمت متچ و عمق فرهنیي شااهنامه ،از جمله عواملي هستند كه از ایچ اار سترگ استاد
توس م موعهای پيچيده و دیریاب پدید ثوردهاندا در عيچ تال ،شاااهنامه همواره ،متني
ثسااانیاب به شاامار ثمده و واه ایچ مساانله نفود جادویي ثن در تودههای مردم ایران
استا
ميتوان فت كه شااهنامه از نشماندازی ،سهلتریچ و دشوارتریچ متچ ادب پارسي
اسات و ننانکه به درستي فتهاند« :شاهنامه یکي از پيچيدهتریچ و رازثميزتریچ متنها در
پهنة ادب پارسي است ،بدانسان كه شاید زافه نباشد ا ر بر ثن باشيم كه ناشناصتهتریچ
متچ ادبي پارساي نيز همان اساتااا و از ثن ا كه در ایچ سارودهها مغز و پوسته ،نهاد و
كالبد از هم جدایند ،ا ر به شناصت پوسته و كالبد بسنده كنيم و به مغز و نهاد راه نبریم،
هر ز شعر را به درستي نشناصتهایم و پيام راستيچ ثن را درنيافتهایم» (كزازی-29 :9930،
)24ا
ثميختیي واژ اان تااریخي كهچ باا درونماایاههاای اسااااطيری یکي از جنبههای
ثسااننمایي و دشاواریابي شاهنامه استا به عبارت دییر ،مخاطب در شاهنامه با واژ ان
ثشاانایي رو به رو ميشااود كه ا رنه در برصورد نخسااتيچ ،معنایي روشااچ دارند ،اما
دریافت معنای درسات ثنها در رو اطلاع از پيشاينة تاریخي و اسااطيری یا سير تحول
ثن واژه استا

درک نادرست معدای «کُرد» در شاهدامه 299

از سااوی دییر ،اهي هميچ مساانله من ر به وارونهصواني شاااهنامه ميشااودا یعني
كثرت تلون زبان در شااهنامه پیوهند ان را در بارة برصي از واژ ان روشچ و ثشکار نيز
به تردید و تکاپو ميافکند و ا رنه ایچ وسااواس علمي و جسااتوجو در تمام زوایای
شااااهنااامااه ،بااالاذّات ،امری اسااات فرصنااده ،امااا نبااایااد من ر بااه بروز لغزشهااا و
د ر ونهصوانيهایي ناموجه شودا
 2ف 2ف سابقة نحقيق

واژة «كرد» در شااهنامه از مواردی اسات كه به هميچ سبب ،محققان و شارتان شاهنامه
در توضاايآ ثن ،ثرای متفاوتي ارائه كردهاندا برای مثال كزازی در «نامة باسااتان» (:9919
 )929/9و ثیادانلو در كتاب «شااااهنامه و ادب عاميانه كردی» ( ،)1 :9931لفظ كرد در
شاااهنامه را به همان معني رایق قوم و نیاد رفتهاندا همچنيچ ،از اشااارة صالقي مطلق در
«یادداشاتهای شااهنامه» ( )26/9 :9919به معنای اانوی كرد در متون كلاسيش فارسي،
پيداست كه او نيز كرد را در شاهنامه به معني قوم و نیاد ميداندا
در ایچ ميان ،مصااطفي جيحوني در مقالة «بررسااي بيتهایي از شاااهنامة فردوسااي»
( )23 :9931و مالمير در مقالة «كرد در شاهنامه» ( ،)936-949 :9913كُرد را نه به معنای
قوم و نیاد ،بلکه به معني نوپان ،رمهدار و نادرنشاايچ دانسااتهاندا همچنيچ ،اكبر نحوی
در تقریرات شااهنامه به صاورت شافاهي ،كرد را به معني نوپان و صحرا نشيچ دانسته
اسااتا با توجه به اصتلاآ ثرا در ایچ باب ،مقالة تاضاار ميكوشااد تا با بررسااي قرایچ
برونمتني و درونمتني ،بار دییر معنای لغت كرد را در شاهنامه بررسي كندا
 -1بحث و بررسی
وقتي ارمایل و رمایل به صورشصانة ضحاک راه ميیابند ،موفق ميشوند كه با ثميختچ
مغز یکي از دو قرباني با مغز وساافند ،هر روز جوانِ دییر را از مرگ رهایي بخشااندا
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ایچ جوانان از مرگ رهایي یافته ،دور از شاهر ،در كوه رد هم ميثیند و صورشیر بز و
وسفندی نند در اصتيار ثنان مي ذارد و سپس فردوسي یادثور ميشود كه نیاد كرد از
ایچ جوانان شکل رفته است:
یکي را ب ااااااااان داد زنهار و فت

نیاار تااا بداری سِاار اناادر نااهفات

نیاار تااا نباااشااي بااه ثبااد شهار

ترا از جهااااان كوه و دشاتااااست بهر

باااا ااااای سارش زان سری بيبها

صاااورش سااااصتناااد از پاااي اژدهاااا

ازیچ ونه هر ماهيان سااااااايجوان

ازیاااشاااان همااااااي یاااافتنااادی روان

نو رد ثمدی مرد ازیشااان دویساات

بران سااان كه نشااناصتندی كه كيساات

صورشاایر بدیشااان بزی نند و ميش

سپردی و صحاااارا نهااااادیش پيااااش

كنون كاااااارد از ثن تخمه داد نیاد

كاااز ثبااااد نایاااد به دل برش یااااد
(فردوسي)23 /9 :9914 ،

توضااايآ بيت ثصر ایچ قطعه برصي از شاااارتان كرد را به معنای نوپان رفتهاندا
ظاهراً مصاطفي جيحوني برای نخستيچ بار ،در بخش سوم از مقالة «بررسي بيتهایي از
شاهنامة فردوسي» ایچ نظر را مطرح كرده استا (جيحوني )23 :9931 ،پس از جيحوني،
تيمور مالمير ،بدون اشاااره به مقالة مذكور ،در مقالهای ،با عنوان «كرد در شاااهنامه» ،ایچ
نظر را به تفصاايل مطرح كرده اساات (مالمير )936-949 :9913 ،كه در ادامه به نقد ثن
صواهيم پرداصتا
در مقالة «كرد در شاهنامه» ،مخاطب با سه بخش م زا روبرو است :نخست بخشي
كه به بررسااي سااوابق كاربرد معنایي واژة كرد در متون كهچ فارسااي و عربي ميپردازدا
دوم تحليال معني كرد باه افادة كمدان و امّي (به تعبير نویسااانده :اندک فهم و ناتوان از
فهم) و ساوم بررسي واژة كرد در شاهنامها ایراد اساسي پیوهش از بخش اول مقاله ثغاز
ميشااودا بدیهي اساات كه در بررسااي سااوابق یش لغت باید از كهچتریچ منابع موجود
اسااتفاده شااود ،میر ثنکه نقش یش واژه در طول یش دورة تاریخي مشااخ

مورد نظر

درک نادرست معدای «کُرد» در شاهدامه 291

پیوهنده باشاد كه در ایچ مقاله ننيچ نبوده اساتا ضارورت مضااع

اسااتفاده از منابع

پيشاااسالامي در بررسي كاربرد معنایي لغت كرد در شاهنامه از ثن است كه بخش عمدة
ایچ كتاب شامل زارشهای اساطيری و یا تاریخيِ كهچ استا
مثلاً ،عدم مراجعة نویساندة محترم به كارنامة اردشير بابکان كه باید از منابع مستقيم
یا با واسااطة شاااهنامه در روایت اتوال اردشااير بابکان باشااد من ر به اشااتباه ایشااان در
تحليل داساتان كُردان و اردشاير شاده اساتا همچنيچ ،جست وی ناكافي در متچ اساس
پیوهش مانع از بررساي جامع و دقيق موضوع مورد بح

شده است و طبيعي است كه

در پایان ،نتي ة صحيحي از پیوهش به دست نيایدا
 1-2کرد در مدابع ناریخی و ادبی
واژة كرد در متون ذشااته در معاني مختلفي اسااتعمال شااده اسااتا قوم/نیاد/زبان،
نوپان/رمهدار ،نادرنشايچ و بدوی معانيي هستند كه در لغتنامهها دیل واژة كرد ثورده
شادهاندا دهخدا وجه تسامية نوپان به كرد را به مناسبت شباني كردن ایچ طایفه دانسته
و نيز دیل معني نادرنشيچ فته است« :توسّعاً ،به مناسبت نادرنشيني ایچ طایفه به طور
مطلق بر نادرنشااينان اطلام ميشااود» (دهخدا :9933 ،دیل كُرد) ،اما اوليچ معني ضااب
شده برای كرد را همان قوم و نیاد ثورده استا
در باب تاریخ قوم كرد و وجه تسمية ایچ قوم ،فتهاند كه نیاد كرد (طوای

كورتي)

یکي از تيرههای ثریایيان مهاجر اساات كه پس از ورود به منطقة زا رس و اسااتقرار در
مکاني به نام «قردو» و غلبه بر سااااكنان بومي ثن منطقه ،به نام همان محل ناميده شاااده
اساتا (رشايدیاسمي ،بيتا ) 16 :ایچ سخچ با توجه به استنادات تاریخي دكر شده كامل ًا
معقول و پذیرفتني اسااتا بنابرایچ ،اطلام لفظ كرد به قومي صاص مساابوم به سااابقهای
بسايار طولاني اسات و ننانکه امروز در تداول عامة مردم ایران كرد به معني قوم است،
در روز اران ذشاته نيز معنای مشاهور كرد همان قوم و نیاد بوده اساتا استفادة متون
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ذشاته از لفظ كرد در معنای قوم و نیاد ،مبيّچ هميچ مسانله است و سوای شواهدی كه
در توضايآ معنای لغت كرد در شااهنامه بدانها اشااره صواهد شاد ،متون كهچ بسياری
واژة كرد را در معني نیاد به كار بردهاندا
ایچ منابع كه ثاار دوران پيشااااساالامي و عهد اساالامي را در بر مي يرند بصااراتت،
معنای نیاد را از لغت كرد افاده كردهاند و قرینهای برای معانيي نون اندک فهم و نوپان
در ثنها وجود نداردا مثلاً ،در متچ تاریخي كهني نون ثناباسااايس ،ميتوان افادة معنای
نیاد از لفظ كرد را دیدا
ي شمالي به كردستان
زنفون در زارش باز شات از ایران مينویسد« :راه كوهستان ِ
ميرفته اسات و مي فتهاند كردها در كوهساتان سکونت دارند و مردمي جنیاورند و از
پادشااااه تبعيتي ندارند» ( زنفون ،بيتا)941 :ا نقطة جغرافيایي ساااکونت كردها كه در
زارش زنفون در جنوب ارمنسااتان ،ساااتل رو دجله و غرب تکومت ماد قرار دارد
جاای هيچ وناه تردیادی در ایچباره نمي ذاردا زنفون در ادامه ،نند بار دییر از قوم
كرد سخچ به ميان مي ثورد و از فحوای سخنش ميتوان فهميد كردها در ثن زمان اقوامي
صودمختار و جنی و بودهاند كه در جنگ ،از شيوههای پارتيزاني استفاده ميكردهاندا در
ایچ باره ،دیوید مش دوال ( )David McDowallمعتقد است «قبایلي كه لشکر ده هزار
نفری زنفون را تا كنارههای دریای سياه تعقيبكردهاند (تدود  600قبل از ميلاد) كاردو
ناميده ميشادهاند و ممکچ اسات نياكان اكراد فعلي باشند» (رضایي)9 :9931 ،ا نيکيتيچ
( )Nikitinنيز در ایچ باره نوشاته اسات :كردصویهایي كه زنفون بدانها اشاره كرده
همان اجداد مسلم كردهای امروزی بودهاند (نيکيتيچ)96-99 :9944 ،ا
علاوه بر تواریخ كهچ پيشااسلامي و تحقيقات تاریخي جدید ،در متون دوران اسلامي
نيز لغت كرد در معني قوم و نیاد به كار رفته اسات و نویسااندة محترم با ارائه شواهدی
در معنيِ شابان و نادرنشايچ از نند متچ عربي و فارسي و نشمپوشي از منابع شناصته
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شااادهای نون اصباارالطوال ،غرر اصباار ،زیچ الاصبار ردیزی و تاریخ بيهقي ،به نوعي
مصادره به مطلوب كرده استا
در تاریخ ردیزی ،واژة كُرد در نند موضاع ( ردیزی )30-963 :9916 ،ثشکارا در
معني قوم و نیاد به كار رفته است« :پس ایشان را بفرستاد و لشکر بسيار از هند و كرد و
عرب و ترک و از هر دساتي با ایشان بفرستادا» (همان )913 :در تاریخ بيهقي هم كرد به
معني قوم و نیاد اساات« :و نهار هزار سااوار با وی نامزد كردند؛ دوهزار هندو و هزار
ترک و هزار كرد و عرب و پانصاد پياده از هر دستيا» (بيهقي)426/9 :9911 ،ا همچنيچ
ابوتنيفه دینوری در اصبارالطوال در بارة به كوه ریختیان از جور ضااحاک مينویسااد:
«اِنهم اصااالُ الاَكراد» (دینوری )4 :9990 ،و از روایت اعالبي نيز هميچ معنا اساااتنبا
ميشود (اعالبي)99 :9941 ،ا
در منابع نساابتاً متنصری نون تاریخ بناكتي (قرن هشااتم) نيز كراراً از لشااکریان كرد در
كنار اقوام دییر نام رفته است« :هولاكوصان صزایچ و اموال بغداد را بر دست ناصرال ّدیچ،
پسار علااالدّیچ صااتب ری ،به ثدربای ان فرستاد و از ثن قلاع ملاتده و روم و رج و
ارمچ و لر و كردااا» (بناكتي 691 :9961 ،و نيز  )634 ،699ظاهراً ،بنابر همان سنت كهچ
اساتفاده از قوم كرد در امور نظامي تا عهد قاجار در ایران مرسوم بوده استا ننانکه در
شعر قاثني ثمده است:
ص

بسته اندر اه بار در بار اه شهریار

ردان كردان از یسار ميران اتراک از یميچ
(قاثني)393 :9910 ،

ذشااته از دو منبع نساابتاً جدید فوم ،در نمونههای كهني از شااعر فارسااي همچون
اشاعار ابوالحساچ لوكری و رودكي سمرقندی ایچ واژه تنها ميتواند به معني قوم و نیاد
باشدا
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ابوالحسچ لوكری:
ناایاار ماچ ثن كارد اوهر پاسار

كه زیچ است و تسچ از قدم تا به سرااا

باه ره كرد عزم ثن بت صوشصرام

اره كارد بناد سار ثن صاوش پسارااا

بتابيااد سخات و بپياچياد سسات

بااه اارد كماار اااه دستااار ساار
(مدبری)904 :9930 ،

رودكي:
در سااافر افتنااد بااه هم ای عزیز

مااروزی و رازی و رومااي و كاارد
(رودكي)66 :9936 ،

قرینة دییری كه نشااان ميدهد واژة كرد به معني قوم و نیاد به كار ميرفته اساات،

تدیثي اساات كه در مورد معامله و معاشاارت با كردها روایت شااده اسااتا در مچ لا
یحضااره الفقيه تدیثي از امام صااادم (ع) نقل اساات كه« :یَا أَبَا الرَّبِيعِ لَا تُخَالِطُوهُمْ فَِإِنَّ
َشا َ اللَّهُ عَنْهُمُ الْغِطَااَ فَلَا تُخَالِطُوهُمْا (شيخ صدوم:9699 ،
الْنَكْرَادَ تَيٌّّ مِچْ أَتْيَااِ الْ ِچِّ ك َ
 )946/9تا جایي كه نیارند ان جساات و جو كردهاند در توضاايآ و تفسااير ایچ تدی
مرسااال( )9هيچ یش از علما در معنای واژة كرد تردید نکرده و همواره معنای نیاد و قوم
را در نظر داشتهاند (نش :م لسي اول 660/4 :9604 ،و م لسي ااني)962/91 :9606 ،ا
باا توجاه باه ایچ مقدمات ،باید فت لفظ كرد نميتواند در متون كهچ تنها به معني
نوپان و رمهدار باشااد و معنای نخسااتيچ ثن در متون كهچ همان معنای رایق قوم و نیاد
اسااتا از ایچ رو ،ایچ ساااخچ نویسااانده كه «با تنمل در كاربرد واژة كرد در متون كهچ
روشااچ ميشااود كه ایچ لفظ در معنيِ پيشااه به كار رفته اساات نه قوم یا زبان» (مالمير،
 )949 :9913پذیرفتني نيست و تاصل تعميم ناروای ایشان در باب معنای نوپان استا
ذشته از ضب معني صریآ و مستند قوم و نیاد در منابع ونا ون ،یش قاعدة كلي
در تحول زبان وجود دارد كه اهالي زبان ،بنابر یکي از علایق م ازی ،از یش اسم صاص
ارادة مفااهيمي نو اما مرتب با ثن اسااام صاص ميكنندا ایچ فرایند كه «توسااايع» ناميده
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ميشاود عبارت اسات از «وسعت دادن به معني اصلي و نخستيچ یش لفظ ،ننانکه اجزا
بيشاااتر یاا قسااامت بزر تری از معني را در بر يرد» (ناتل صانلری)909 :9919 ،؛ مثلاً
صوردن ساو ند(

و رد) در دیچ زردشاتي از ثیيچها و نشانههای اابات ت ّقانيت بوده

اسات؛ اما در دوره های بعد ایچ اسم صاص به یش مفهوم بدل شده استا امروز سو ند
صوردن نه به معني بلعيدن و رد ،بلکه به معني قساام یاد كردن اسااتا همچنيچ در ایچ
د ر وني فعل همراه نيز دنار تغيير شاده است؛ به شکلي كه فعل صوردن كه در كاربرد
كهچ به معني بلعيدن بوده است ،در كاربرد متنصر معني ادا كردن را افاده ميكندا
بر ایچ اساس باید فت ا رنه كرد در معني نوپان موارد استعمال فراواني دارد ،اما
نباید در هر موضعي ثن را به نوپان معني كردا ننانکه واژة ترک در ایچ بيت از سعدی
در دو معني به كار رفته است:
دیار هنااد و اقالايم تاُرک بسپاارند

نو نشاام تُرک تو بينند و زل

هندو را

(سعدی)99 :9943 ،
و ثشاکار است كه ترک در معني زیبا در مصراع دوم ،م ازاً ،از ترک در مصراع اول
منصود است و بر هميچ قياس معني نوپان از كردا
 1-1کرد در داستان ضحاک
در واقع ،بيتي كه بيشتریچ اصتلاآ رای در مورد معنای كرد در شاهنامه را برانیيخته
اسات همان بيتي اسات كه در داساتان ضحاک ماردوش از زبان فردوسي ،در باب منشن
كردها ثمده اساتا مسانله ایچ است كه ثزاد شد ان از جور ضحاک را باید نوپان معني
كرد یا روهي از اقوام ایراني؟ در روایت فردوسي ،ثمده است:
نو رد ثمدی مرد ازیشااان دویساات

بران سااان كه نشااناصتندی كه كيساات

صورشاایر بدیشااان بُزی نند و ميش

سپردی و صحااارا نهاااادیش پياااش
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كنون كاااااارد از ثن تخمه دارد نیاد

كاااز ثبااااد نایاااد به دل بَرَش یااااد
(فردوسي)23 /9 :9914 ،

ا رنه در غير واقعي بودن ایچ انتسااب شاکي نيسات و مخاطب با اسطوره مواجه
اسات ،اما بيتردید ،معنای واژة كرد در ایچ بيت همان قوم و نیاد استا سخچ فردوسي
ثنقدر ثشاکار هسات كه نيازی به توضيآ نداشته باشد؛ او از واژة نیاد استفاده ميكند و
ایچ واژه نه معنای دییری ميتواند داشته باشد؟
ایچ توجيه كه داستان ضحاک «به پيدایشها اشاره دارد و نوعي توجيه پيدایش است
و ادامة تقسيم كار دورة جمشيد است» (مالمير )939 :9913 ،پذیرفتني نيستا در دوران
ضاحاک ما با كدام پيدایش و تکویچ مواجهيم و اصولاً ،اسطورة دیو مرگ و صششسالي
و نابودی نیونه ميتواند محمل روایت پيدایشهایي باشاد كه در دوران سااراسر نور و
زیبایي جمشيد وجود دارد؟
البتاه بدیهي اسااات كه به نمایش ذاشاااتچ پيشنمونهها و روایت پيدایش امور از
كاركردهای اسااطوره اساات اما در اسااطورة ضااحاک ،ااری از ایچ موضااوع اساااطيری
نمي بينيم؛ زیرا فتمان غالب بر ایچ اساااطوره اسااااسااااً از منطقي دییر پيروی ميكندا
اساطورة ضحاک در ساصتار اساطير ایراني بيشتر بازتابي از مراتل پس از ثفرینش است؛
ی
زماني كه ثفرینش به پایان رسايده و نبرد نيش و بد ثغاز شاته استا داستان اسطورها ِ
ضحاک روایت دوران ثميزش صير و شر و ظلمت و روشنایي استا
تواریخ نزدیش به عصاار فردوسااي نيز به معنای قوم و نیاد در ایچ روایت تصااریآ
دارندا ابوتنيفه دینوری در اصبارالطّوال ،مي وید «فَکانُوا یَسااايُرونَ اِلَي ال ِبالِ فَيکُونُونَ
فيها وَ لا یَقرَبُون القُری وَ النَمصاااار ،فيُقالُ اِنَّهُم اصااالُ الاَكراد» (دینوری)4 :9990 ،ا از
روایت اعالبي نيز نميتوان معنای نوپان و رمهدار را استنبا كرد (اعالبي)99 :9941 ،ا
مؤل
صود را تنلي

م ملالتواریخ نيز كه در تدود یش قرن پس از پایان ساارایش شاااهنامه اار
كرده است در دكر داستان ضحاک و ارمایل و رمایل ،از واژة نیاد استفاده
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ميكند« :بعد هفتصاد سال ارمایل و كرمایل به صدمت ثمدند و از ثن دو مرد كه هر روز
بکشتندی یکي را صلاص دادند و سوی صحرا فرستادند از ميان مردمانا و كردان از نیاد
ایشاناند» (م ملالتواریخ و القص

)60 :9991 ،ا

قرینة دییری كه هر ونه برداشاااتي غير از قوم و نیاد از لفظ كرد در ایچ روایت را
مردود ميكند نقل مورصان كرد اساتا برای نمونه شرآصان بدليسي ،مورخ نامدار كرد،
در دكر روایت فوم ،مينویسااد« :شااخصااي كه بر ساار مقتولان موكل بوده به غایت مرد
كریم طبع رتيم و ساليمالقلب بودهااا  ،هر روز یش شااخصااي را به قتل ثورده مغز سر
وسافند داصل سار او مينمود و شاخ

دییر را پنهاني ثزاد ميكردااا ثهساته ثهسااته

جمعي كثير از مردم هر دیاار باه زباان مختل

در یاش محل و مکان م تمع و ازدواج

نموده ،اولاد و اتباع و اتفاد ایشاان زیاد شته ،ثن روه را كرد لقب كردندا» (بدليسي،
بيتا)90 :
موضاااوع مهم دییری كاه افاادة معنيِ قوم و نیاد از واژة كرد را تقویاات و تثبياات
ميكند ،ثئيچ «جيینه كوردی» اساات كه هنوز هم در مناطقي از كردسااتان و كرمانشاااه
بر زار ميشاودا عبيدالله ایوبيان در ایچ باره مينویساد« :مرتوم اساتاد نيکيتيچ و اساتاد
مينورساکي ( )Minorskyنيز به ایچ جشاچ اشااره كردهاند و بعضيها معتقدند كه ایچ
جش اچ به یاد ار و ميمنت ن ات ایرانيان از ظلم ضااحاک اساات و در بعضااي كتب ایچ
جشااچ را از قول موریر  Morierكه در  99اوت سااال  9199ميلادی از دماوند (نزدیش
تهران) ذشاااته و ثن را دیده «عيد الکردی» ميصوانند» (ایوبيان)906 :9969 ،ا تداقل
ایچ نکته تردیدی در نادرسااتي دریافت معنيِ شاابان و رمهبان از واژة كرد ،در بيت مورد
بحا

شااااهنامه به جای نمي ذارد؛ نراكه ایچ ثئيچ رایق در ميان اقوام كرد ،بازتابي از

روایت اسطورهایِ فردوسي را نشان ميدهدا

 121فصلدامة علمی کاوشنامه ،سال بيست و یکم ،پایيز ،2999شمارة 64

 1-9کرد در کارنامة اردشير بابکان و شاهدامة فردوسی
سپاهاااي از اصطاااخر بيمااار ببرد

كاااااارد
بشد ساصتاااه تا كناااد رزم ُ

بنيکي ،ز یزدان همي جسااات مُزد

كااه ریزد بر ثن بوم و بر صون دزد

نو شاااهاردشير اندر ثمد به تناگ

پاذیره شااادش كُرد بيمر باه جنااگ

یکي كار بد صاوار ،دُشخوار شت

ابا كاااااارد كشاااور همه یااار شت

یکي لشکااری كُاارد باد پارساي

فزونتر ز ااااااردان او یش به ساااي
(فردوسي)944/4 :9914 ،

نویسنده كرد را در داستان اردشير نيزااا با همة وضوتي كه در معني نیاد داردااا به
معني نوپان رفتهاسات و در تحليل ع يبي ،مينویسد« :ا ر به متچ شاهنامه دقت كنيم
متوجه ميشاویم نبرد اردشاير با كردان نوعي نبرد بر سار مرتع است و دو روه نوپان
وجود دارد :نخست كردان كه سایر مردم نيز با ثنان عليه اردشير همراه شدهاندا در مقابل
ثنان عدهای دییر كه ساارشاابان دارند ،به اردشااير كمش ميكنند تا ن ات یابدا» (مالمير،
)939 :9913
ذشاته از معني كرد در ایچ داساتان ،تيرتانیيز اسات كه نویسنده نبرد را بر سر
مرتع دانسته است؛ در صورتي كه فردوسي به صراتت تمام مي وید:
بنيکي ز یزدان همي جست مزد

كه ریزد بر ثن بوم و بر صون دزد

ثشاکار است كه اردشير جهت ای اد امنيت در ثن منطقه و سركوب دزدان به جنگ
باا كردان ميرود؛ ننانکه پس از ساااركوب كردان ننان امنيتي برقرار ميشاااود كه ا ر
پيرمردی كه در دفاع از صود ناتوان است دینار انبوهي را در ظرفي ناپوشيده نون تشت
بر سار مي رفت و از دشت مي ذشت «به دینار او كس نکردی نیاه» (فردوسي:9914 ،
)941/4ا
سااخچ زنفون در باب ترس ارامنه از تملة كردها نيز تا تدی ناظر به هميچ ناامني
مناطق غرب ایران اساات و ایچ رفتار نه تنها مایة مذمت ایچ قوم نيساات ،بلکه در دوران
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بااساااتان ،رفتاری معمول در ميان اقوام نسااابتاً صودمختارِ صارج از دایرة تکومتهای
مركزی بوده است و نمونههای فراواني از ثن در نقا مختل

جهان وجود داشته استا

علاوه بر شاااهنامه و كارنامة اردشااير بابکان ،در دییر متون فارسااي نيز ایچ نکته را
ميبينيما در كش

المح وب ه ویری ثمده است:

«و از شيخ بومسلم فارسي -رَتمَهُ اللّه  -شنيدم كه فت :وقتي مچ با جماعتي قصد
ت از كردم و اندر نواتي تُلوان ،كُردان راه ما بیرفتند و صرقههایي كه داشااتيم از ما
جدا كردندا ما نيز با ایشااان نياویختيم و فراغ دل ایشااان جسااتيما یکي بود اندر ميان ما،
اضااطراب كردا كردی شاامشااير بکشاايد و قصااد كشااتچ او كردا ما جمله مر ثن كرد را
شاافاعت كردیما فت« :روا نباشااد كه ایچ كذّاب را بیذاریما لامحاله او را بخواهيم
كشااتچا» ما علت كشااتچ از وی بپرساايدیما فت« :از ثننه وی صااوفي نيساات و اندر
صاحبت اوليا مي صيانت كند ایچ ننيچ كس نابوده بها» فتيم« :از برای نرا؟» فت« :از
ثننه كمتریچ درجة تصاوّآ جود است واو را اندر ایچ صرقه پاره نندیچ بند استا او
نیونه صاوفي باشاد و نندیچ صصومت با یاران صود ميكند؟ ما نندیچ سال است تا
كار شاما ميكنيم و راه شاما ميرویم و علایق از شما مي قطع كنيم» (ه ویری:9919 ،
)642ا

در ایچ روایت از كش

المح وب ،منطقهای كه كردان در ثن كميچ كردهاند ،نواتي

تلوان اسات كه در جغرافيای امروز محدودة كرمانشاه را در برمي يرد و ایچ صود قرینة
دییری اسات برای تقویت معنای نیادا از ساوی دییر ،ایچ كه روهي از نوپانان راه را
بر كاروان ببندند هم قدری ع يب است و نميتوان كرد را به نوپان معني كردا
به هر روی ،برای نیارند ان روشچ نيست كه نرا نویسندة محترم سخچ از مرتع به
ميان ثورده اسات؛ در تالي كه از ابتدای داستان انوشيروان تا انتهای ثن هيچ بيتي وجود
آ
ح ِ
ندارد كه تتي به صاورت تلویحي سخچ از مرتع فته باشدا همچنيچ در نسخة مص َ
مورد استفادة نویسندة مقاله نيز ننيچ ابياتي وجود ندارد (فردوسي194 :9919 ،ا)191ا
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ذشاته از متچ شااهنامه ،مراجعه به كارنامة اردشير بابکان نيز نشان ميدهد كه واژة
شاااباان هماان معنای تقيقي صود را دارد و مراد از كرد در ایچجا قوم كرد اساااتا در
كارنامة اردشااير بابکان ثمده اسااات« :پس از ثن بس ساااپاه ند و زابل به هم كرد و به
كارزار كردانشااه مادی فرنفت= اقدام كرد.ا بس كارزار و صونریزی بود و ساپاه اردشير
ستوهي پذیرفتا اردشير از سپاه صویش ویاوان= م شته ،سر شته .ببودا اندر شب ،به
بياباني ثمد كش هيچ ثب و صورش اندر نبود و صود با ساااواران و ساااتوران همیي به
رسانیي و تشانیي ثمدا و از دور ثتش شابانان دید و اردشاير به ثن ا شد» (فرهوشي،
)29 :9919ا
ایچ متچ بصاااراتت ،مي وید كه اردشاااير بابکان به جنگ نیاد كرد رفته اسااات و
نویساندة كارنامه از سارور ثنان با نام كردانشااه( شاه كردان) یاد كرده استا همچنيچ،
اردشاير پس از شکست از كردها به بيابان بيثب و علفي مي رود و شب را نزد نوپانان
مي ذراندا متچ پهلویِ كتاب نيز در ایچجا از لفظ كرد برای افادة نوپان اساااتفاده نکرده
است؛ بلکه ثوانیاریِ  Sapananرا به كار برده است و ایچ مسنله به روشني بيانیر ایچ
اسات كه كرد د ر معني نوپان ،بر رفته از شغل شباني اقوام كرد بوده است؛ همچنان كه
اردشير نيز در منطقة تحت سلطة كردان شب را نزد نند شبان مي ذراندا
در ادامة جنگ« ،اردشير نهار هزار مرد ثراست و بر ایشان تازیده شبيخون كرد و از
كردان هزار مرد زدا دییران صسااته دسااتیير كرد و از كردانشاااه با پسااران ،برادران،
فرزندان بس هيرو صواسااته به پارس سااي كرد» (همان)22-29 :ا بنابرایچ ،جای هيچ
شااکي باقي نيساات كه تداقل اسااتعمال كرد در داسااتان انوشاايروان از جانب فردوسااي
صراتتاً ،به معني قوم و نیاد استا
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6ف 1کرد در داستان شاپور ذوالاکتاف
در روایت شاااپوردوالاكتاآ بيتي وجود دارد كه بي هيچ تردیدی ،واژة كرد در ثن به
معني قوم/نیاد/زبان به كار رفته استا نویسندة محترم در مقالة صود تنها به استعمال كرد
در قصاة ضاحاک و اردشير اشاره كرده و بيت مورد بح

را ندیده است« :واژة كرد در

دو جای شاااهنامه به كار رفته اساات؛ یکي در دورة ضااحاک و دییری در دورة اردشااير
بابکان» (مالمير)949 :9913 ،ا اما هنیامي كه طایر غسااااني با تدارک ساااپاهي از اقوام
به تيسافون ميتازد و ثن شهر را به تاراج ميبرد ،بخشي از سپاهيان او را كردها

مختل

تشکيل ميدهند:
ز غسانيااااااان طایااار شياااردل

كه دادی فلش را به شااامشاااير دل

ساپاااااهي ز رومي و از قادسي

ز بحریاااچ و از كرد و از پاااارسي

بيااااااامد به پيرامچِ تيسفاااون

سپاااااهش ز اناادازِ دانش فاازون
(فردوسي)919/4 :9914 ،

بدون نياز به هيچ توضيحي ،ایچ بيت از قوم كرد سخچ مي وید ،نراكه دليلي ندارد
كه فردوساي در كنار اقوام رومي ،اهالي قادسيه ،بحریچ و قوم پارسي سخني از نوپانان
به ميان ثوردا
در تاریخ بيهقي نيز ثمده اسااات« :و نهار هزار ساااوار با وی نامزد كردند؛ دوهزار
هنادو و هزار ترک و هزار كرد و عرب و پانصاااد پياده از هر دساااتي» (بيهقي:9911 ،
)426/9ا
 -9نتيجهگيری
با توجه به متون كهني نون كارنامة اردشاار بابکان و یادداشااتهای تاریخيي نون
ثناباسايسِ زنفون و نيز با توجه به بافت معاني ابيات شااهنامه ،به روشااني پيداست كه
لفظ كرد در شاااهنامة فردوسااي به همان معنای رایق صود ،یعني قوم و نیاد ميباشااد و
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نویسندة مقالة «كرد در شاهنامه» به سبب استنتاج معکوس ،در داوری صود ،به صطا رفته
اساتا بر زاری ثیيچ «جيینه كوردی» در مناطق كردنشايچ ایران و استعمال ایچ لغت به
معناای نیاد ،در مناابع قادیم و جدید فارساااي قرایچ فوم را تقویت و تثبيت مينمایدا
بنابرایچ ،بر مبنای متچ اصاايلي نون شاااهنامه و یا متون تاریخي پيش و پس از اساالام
درميیابيم كه واژة كرد به معني نوپان ،به سبب دامداری كردها ،توسع ًا در معني نوپان
به كار رفته استا
یادداشتها
 .1تيمور مالمير (« ،)9913كرد در شاااهنامه» ،مطالعات ایراني ،سااال هفتم ،شاامارة
نهاردهم936-949 ،ا
 .2تذآ اعم راویان یا شااماری از ثنها را در علم درایه ارسااال فتهاند و بنا بر رأی
روهي از فقها ،تدی

مرساال تنها در صااورت كه مؤید به كتاب یا سانّت متواتر ،یا

مطابق عموم ثن دو و یا دليل عقلي باشااد قابل اسااتناد اسااتا نقل ایچ تدی

صاارفاً

جهت تنكيد بر معنای لغت كرد در قاموس فقها استا

مدابع
الف) کتا ها
9ا ثیدنلو ،س ا اد ( ،)9931شففاهدامه و اد

عاميانة کردی ،اروميه ،انتشااارات صاالاح

الدیچ ایوبيا
9ا بدليسي ،شرفخان (بيتا) ،شرفنامه ،مصر ،بيناا
9ا بناكتي ،داوود ( ،)9961ناریخ بداکتی ،تصحيآ جعفر شعار ،تهران ،ان مچ ثاار مليا
6ا بيهقي ،ابوالفضاال محمدبچتساايچ ( ،)9911ناریخ بيهقی ،به كوشااش صليل صطيب
رهبر ،ناپ سيزدهم ،تهران ،مهتابا
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2ا اعاالبي نيشاااابوری ،عبادالملاش بچ محماد ( ،)9941غرر اخبار ملوک النرس و
سيرهم ،ترجمة محمد فضائلي ،بيجا ،نقرها
4ا صالقي مطلق ،جلال ( ،)9919یادداشففتهای شففاهدامه ،ناپ ساااوم ،تهران ،مركز
دایرهالمعارآ بزرگ اسلاميا
3ا دینوری ،ابوتنيفه (9990م) ،اخبارالطوال ،مصر ،السعادها
1ا رشايد یاسمي ،غلامرضا (بيتا) ،کرد و پيوستگی نژادی و ناریخی او ،تهران ،م مع
ناشر كتابا
1ا رودكي ،جعفربچمحمد ( ،)9936دیوان رودکی ،شرح و توضيآ منونهر دانشپیوه،
تهران ،توسا
90ا سعدی ،مصلآ بچ عبدالله ،)9943( ،دیوان غزليات ،به كوشش صليل صطيب رهبر،
ناپ دوم ،بيجا ،انتشارات سعدیا
99ا شيخ صدوم ( ،)9699من لا یحضره النقيه ،قم ،مؤسسه انتشارات اسلاميا
99ا فردوساي ،ابوالقاسام ( ،)9914شفاهدامه ،تصحيآ جلال صالقي مطلق ،تهران ،مركز
دایرهالمعارآ بزرگ اسلاميا
99ا ااااااااااااااااااااااا ( ،)9919شاهدامه ،بر اساس نسخة مسکو ،تهران ،علما
96ا قاثني ،تبيب ( ،)9910دیوان ککيم قاآنی ،تصحيآ امير صانعي ،تهران ،نیاها
92ا كارنامة اردشااير بابکان ،)9919( ،به كوشااش بهرام فرهوشااي ،تهران ،انتشااارات
دانشیاه تهرانا
94ا كزازی ،ميرجلالالدیچ ( ،)9919نامة باستان ،تهران ،سمتا
93ا ردیزی ،عبدالحي بچ ضاااحاک ( ،)9916زین الاخبار ،به اهتمام رتيم رضاااازاده
ملش ،تهران ،ان مچ ثاار و مفاصر فرهنیيا
91ا زنفون( ،بيتا) ،لشکرکشی کورش ،ترجمة وتيد مازندراني ،بيجا ،بيناا
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91ا دهخدا ،علياكبر ،)9933( ،لغتنامه ،تهران ،انتشارات دانشیاه تهرانا
90ا م لساي ،محمد باقر ( ،)9606مرآة العقول فی شفر خخبار آل الرسول ،تحقيق و
تصحيآ سيدهاشم رسولي ،تهران ،دار الکتب الِإسلاميةا
99ا م لسااي ،محمد تقي ( ،)9604روضففة المتقين فی شففر من لا یحضففره النقيه،
تصحيآ و تحقيق سيد تسيچ موسوی كرماني و همکاران ،قم ،مؤسسة فرهنیي اسلامي
كوشانپورا
99ا م ملالتواریخ و القص

( ،)9991نصحيح مل الشعرا بهار ،تهران ،كلاله صاورا

99ا مدبری ،محمود ( ،)9930شاعران بیدیوان ،تهران ،نشر پانوسا
96ا ناتل صانلری ،پرویز ( ،)9919ناریخ زبان فارسی ،ناپ نهم ،تهران ،نشر نوا
92ا نيکيتيچ ،واسيلي ( ،)9944کرد و کردستان ،ترجمة محمد قاضي ،تهران ،نيلوفرا
94ا ه ویری ،ابوالحساچ ( ،)9910کشفف المحجو  ،تصاحيآ محمود عابدی ،ناپ
هفتم ،تهران ،سروشا
) مقالات
9ا ایوبيان ،عبيدالله (« ،)9969نقویم کردی» ،م لة دانشکدة ادبيات دانشیاه تبریز ،دورة
 ،94شمارة  ،30ص 901-931ا
9ا جيحوني ،مصاطفي (« ،)9931بررسی بيتهایی از شاهدامة فردوسی» (بخش سوم)،
فصلنامة فرهنگ اصفهان ،شمارة  93و  ،91ص 43-24ا
9ا رضاایي ،اتمد (« ،)9931ایرانيان کرد؛ نگاهی به ناریخ سفياسی ،فرهد

و هویت

کردها» ،فصلنامة مطالعات ملي ،سال  ،9شمارة  ،2ص 9ا91ا
6ا مالمير ،تيمور (« ،)9913کرد در شاهدامه» ،مطالعات ایراني ،سال  ،3شمارة  ،96ص
936-949ا
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ج) مدابع شناهی
9ا نحوی ،اكبر ( ،)9914نقریرات درس شاهدامه ،دانشیاه شيرازا

