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 ال یزال الغموض یكتنف أصل الكرد وتاریخهم القدیم، شأنه في ذلك شأن المراحل األخرر   

مررت ترراریخهم الترري لررم ترردرة علررد دراقرر  علمةرر  دلةقرر ، علةرردة عررت الخرافرر  واألقرر ورة 

 .واللاطف  واألیدیولوجةا والمصالح السةاقة 

 التاريخية االصول
 الحضاري اإلسهام

 واإلسالم الكرد

 التاريخية االصول

تباینت آراء الباحثةت والمؤرخةت حول االنتماء الحقةقي للكرد وجرن  أقرهفهم التراریخةةت، 

دوره علررا اللصررر الترراریخي الرر   یسررت ةن الباحررك أن یلتمررده  بدایرر  وهرر ا مررا انلكرر  عرر

 .للتاریخ الكرد  لبل اإلقهم
 "الكرد مه أ حفاد امليديني اذلين أ سسوا دوةل وانترصوا عىل الآشوريني يف القرن السابع قبل امليالد"

ویونانةر  ولكت اقتنادا إلا مصادر تاریخ الكرد لبل اإلقهم مرت دینةر  وتوراتةر  ومسرةحة   

عانتمرراء اللغررام المةدیرر  والكردیرر  والفارقررة  إلررا   وإلررا الرررأ  الررراجح وإرمنةرر  وفارقررة 

أروم  اللغام الهندوإیرانة ، اقتنادا إلرا هر ه البةنرام فرلن المستاررو الروقري مةنورقركي 

الكرررد مررا هرم إال أحفرراد المةردیةت الرر یت هرراجروا مرت المنرراط  الترري  طرر  نرریرر  مفادهرا أن

عبحر لزویت غرعاً وجنوعاً نحو الغرر  و ردقرتان  علرد قرقوط الدولر  اةشروری  عرام تحةط 

و.م. جاء ذلك في المؤتمر اللاریت لهقتاراو الردولي الر   عقرد فري عرو سرل عرام  612

 .م 1938

 836و ان الصراع قجاالً عةت المةدیةت وأجداد الكرد الحالةةت  واةشوریةت في الفتررة مرت 

و.م عنرردما تمكررت المةرردیون عالتحررالف مررن الكلرردانةةت عقةررادة  عررةمهم  612و.م إلررا غایرر  

و.م، وع لك  612نبوعهصر مت إلحاو الهزیم  عاةشوریةت واحتهل عاصمتهم نةنو  عام 

 .تقاقمت الدولتان المةدی  والكلدانة  من ق  الارو األدنا مناصف ً عةنهما

ت الكرد یلتبرون المةدیةت أقهف الكررد وفي الولت الحاضر فلن غالبة  المؤرخةت والباحثة

و.م 700الحررالةةت وعلررا هرر ا األقرراة اعتبررروا عدایرر  نهررور المةرردیةت  كةرران قةاقرري عررام 

 .تقریبا عدای  للتاریخ الكرد  علا غرار األمم األخر 

و. م تمكت  عةم لبائرل البارقرةةتوالفرة   رورإل اإلخمةنري مرت االنقره   550وفي قن  

همردان  فأقر  أول دولر   –لك المةد  وأقتةا    في اللاصم  وهمكتانرا علا جده ألمه الم

 .(فارقة  في التاریخ تحت اقم والدول  اإلخمةنة 

وعخصرروا الحرررارة المةدیرر  وإقررهاماتها فرري خدمرر  الباررری  فررلن اللدیررد مررت التنرةمررام 

رقرمة  وتنررةم مهنم اإلخمةنةون،  األلقرا  ال اإلداری  والسةاقة  واللسكری  المةدی  التبسها

والمسرؤول عرت  -أو آمرر الفصرةل -إدارة الدول  والمص لحام اللسكری   ـولائد مائ  جند 
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وهةئ  اللقا  ، ولد نرم أحد الباحثةت األوروعةةت لائم  عتلرك المصر لحام المةدیر   –اللةن 

 .ومانفةما علد الةونانةون اإلغری  والر اإلدارة اإلخمةنة ، واقتلارها التي  انت تستلملها

 ما أن إحد  لبائل المةدیةت وهي الزا روتةةت طغا اقمها علا الجبال التي تفصل اللرراو 

 .عت إیران وهي قلسل  جبال  ا روة

أما  رادشت ال   یلد نبةاً أو فةلسوفاً إیرانةاً علا ألرل تقردیر فقرد ولرد فري من قر  الارةز فري 

و.م. و ترر   583-660 مقاطلرر  مةرردیا وعرراإل فرري اللصررر المةررد  فرري الحقبرر  مررا عررةت

اةعسرتاو  فري نررر غالبةر   –اةوقرتا -وصایاه عالخط المةد ، ولغ   تاعه المقدة واةفةسرتا

البرراحثةت األوروعةررةت هرري اللغرر  المةدیرر ، فهعجرر  إن  رران للحرررارة المةدیرر  تررأ ةر  بةررر 

 .السامةةتوإقهام فلال في تكویت البنة  الفكری  والروحة  للالو  الهندوإیرانة  وجةرانهم 

مصراهرة عرةت الجرانبةت،  مت نتائج التحالف المةد  الكلرداني أن حرد ت ومت جان  آخر  ان

أمةت  اعن  الملك المةرد  أقرتةا  ،  نبوخ  نصر اعت الملك الكلداني نبوعهصر حةك تزوج

مدینر  عاعرل عاصرم   وعندما لم تست ن أن تسایر البةئر  الجدیردة التري عردأم اللرةا فةهرا ألن

  الكلدانة  أرض قرهلة  وهري اعنر  الجبرال، عنرا لهرا  وجهرا الملرك نبوخر  نصرر عرجرا الدول

هررائهً علررا شرركل جبررل وع ریقرر  مةكانةكةرر  رفررن إلةهررا المرراء مررت نهررر الفرررام، ولررد قررما 

 .األلدمون ه ا البرج عالجنائت المللق ، وعدم إحد  عجائ  الدنةا السبن

 

 الحضاري اإلسهام
أ سهم الكرد يف حضارة وادي الرافدين واكنوا جزءاا نزن  ا ااضزارال القراقيفزحت يف  ديزد اناملزار املوازحت النانيزحت نزن ال  زيحت بقزد "

 "اس تقرار سفيفنحت نوح عليه السالم

إقرهام العرأة عره فري الحررارة اإلنسرانة  ألنره علرا أرضرهم مما الشرك فةره أنره  ران للكررد 

نهرم أولا الحرارام الباری ، فقد حدد قكان اللراو القدماء مت السرومریةت واأل ردیةت 

واةشوریةت عدای  انتاار الموج  الثانة  مت الباری  علد اقتقرار فلك اُوتوناعاتم ونو  علةه 

حس  النص األ د  ونةسةر أو  ةنةبرا  اد  وتةومهو  ا السهم  في جبل مت الجبال الكردی 

  یارةر ناقرخو اللهرد 5-3: 8حس  النص اةشور . وفي التروراة وتحدیرداً قرفر التكرویت و

القدیم إلا أنه "علد مائ  وخمسةت یوماً نفرت المةاه واقتقر الفلك في الةوم الساعن عار مت 

للراً لریبراً لهر ا الحردج الجلرل فري الاهر علا جبل آراراط"، في حةت حدد القرآن الكریم مو

 ."...مت قورة هود "... وغةض الماء ولري األمر واقتوم علا الجود  44اةی  

وعلا أی  حال فقد حفرت لنا السرجهم التاریخةر  التري تلرود إلرا األلرف الثالثر  و.م أقرماء 

، فرره عدد مت اةله  التري عبردها قركان شرمال واد  الرافردیت وقركان  ردقرتان القردماء 

عت عدد مت المهحم واألقاطةر التي  ان لهرا ترأ ةر فري ت رویر الروعي االجتمراعي والبنةر  

ال هنةرر  لهرر ه الاررلو  والاررلو  المجرراورة الترري انتقلررت إلةهررا هرر ه الملبررودام و انررت لهررا 

ترررأ ةرام واضرررح  وجلةررر  فررري خلررر  ماررراعر مارررتر   حرررددم عمررررور الرررزمت رواع هرررا 

لسةاقة  م ورة أوجها عدیدة للحةاة اللام ، اند ر لسم  بةر منها االجتماعة  وااللتصادی  وا

 ونل أللها مدوناً في واد  الرافدیت ومصر وإیران والهند والةونان. ومت ه ه اةله : نةني
Nini (إینانرا ، اإللره مروة (MUS)أُودو ، (UDU)إلره الارم  قروریا وآقرورا ،) 

SURIYA اإللرره تةاررو ، (TESUP)ومررارعي  ، (KOMARBI) اإللهرران شررةمةكا ،

 .(و وشوخ وإلها الاما والقمر عند الخوریةت



وعجان  الملبودام الزا روقة  التي ذ رناها آنفاً، فقد شار ت آله  أخر  في عقةدة قركان 

المنرراط  الاررمالة  والارررلة  لررواد  الرافرردیت وقرروعارتو  ترجررن أصررولها إلررا الملتقرردام 

اةری   التي تر ت مواطنها في جنو  روقةا في  –الهندی  واألقاطةر المةثولوجة  لأللوام 

عدایرر  األلررف الثانةرر  و.م والتجررأم إلررا  ررل مررت الهنررد وإیررران واألناضررول وعررهد قرروعارتو 

 :و ردقتان ، و ان أشهر ه ه الملبودام

آقورا الهندی  أو قوریاإل الكاشة  خال  الكون واإلنسان، وهورفتام وهراروم فري القررآن 

ماروتراإل ومرراروم فري القررآن الكررریم ، ووارونرا وإنردرا وناقرراتةا المر  ورة فرري الكرریم  و

الفةدا والكتا  الهندوقي المقدة ، ومةثرا ال   انتار خرارج المن قر  الكردیر  حترا وصرل 

أورعررا، فقررد آمررت عرره الةونررانةون والرومرران واعتبررروه إلرره الملرروي والملاهرردام الدولةرر  وإلرره 

 .ةران في عةد مةهدهالجنود حةك  انت تنحر الث

و.م انتارررم عبررادة مةثرررا وإلرره الاررم   330وعلررد انهةررار الدولرر  اإلخمةنةرر  الفارقررة  عررام 

المنةررررر  فرررري عقلرررر  واقررررل  عررررةت  ردقررررتان واألناضررررول وخاصرررر  عررررةت افررررراد ال بقررررام 

األرقتقراطة  وأمراء األلالةم، ل لك دخرل اقرمه فري تر ةبر  عردد  بةرر مرت األلقرا  الملكةر  

ةثرررادام األول والثرراني والثالررك البر رري ومةثرررادام السررادة ملررك البررن   ومن قرر  مثررل: م

م صررررنلت فرررري 136البحررررر األقررررود ، ومةثرررررادام ملررررك اإلرمررررت وغةرررررهم. ومنرررر  عررررام 

اإلمبراطوریرر  الرومانةرر  مئررام التما ةررل واألصررنام لهرر ا اإللرره وأصرربحت المةثرائةرر  عنررد 

عاطرة. أما في اللصر الساقاني فةقرول المرؤرخ الرومان دیت إطاع  الملوي، ولد شجلها األ

الدانمار ي آر ر  ریستنسرت "إن الارم  التري  ران یلبردها مجروة اللهرد الساقراني لةسرت 

 ."خور وإنما هي مهر، مةثرا الةاتام القدیم ال   جلل منه المةثریون الام  التي ال تقهر

اء الكردیر  مثرل مةهرعران وانلكست صةغ   نةته الحدیث  ومةهر  في علض الكلمرام واألقرم

والرحةم  ومةر ا والسةد والمبجل ، ووالمرار  عنرد السرریان المسرةحةةت عملنرا الارةخ،  مرا 

دخل اقم االحتفرال عةروم مولرده إلرا اللرعةر  عصرةغ  ومهرجران . أمرا الكنةسر  المسرةحة  فقرد 

األول،  دیسمبر/ انون 25جاملت مةثرا مجامل  عرما عاحتران عةده األ بر ال   یقن في 

 .منه عةد مولد السةد المسةح علةه السهم وهو یوم مةهد والام  التي ال تقهر ، واتخ م

 

 واإلسالم الكرد

الفارقرة  الساقرانة  فري غةرا   ان الكرد یلةاون  مجموعام لبلةر  ضرمت اإلمبراطوریر  

أ   ةان قةاقي خاا عهم في ه ه الفترة، وعالتالي  انوا جزءاً ال یتجزأ مت اإلمبراطوری  

الفارقة . في ه ا الولرت توالرت االنتصرارام اإلقرهمة  علرا القروام الفارقرة  فري ملراري 

ي عرةت اللرر  القادقة  وجلوالء ونهاونرد وفرتح الفترو  . و ران مرت نتائجهرا أن حردج احتكرا

 .المسلمةت الفاتحةت وعةت الكرد
آنر عىل ادلوةل الإسالنيف" نارال الكرديحت  لتآ حت دخل غالبيحت الكرد يف الإسالم طوعا واكن هلم اإسهام  رز يف الفتوحال التاليحت ومل تقم الإ

 "يف أ وقال ضقفها نثلام فقل الفرس أ و البوهييون

الكردیر  مرت مردن ولرر  ولرهع و مروم فري ألرالةم ومهما یكت مت أمر فلن غالبةر  المنراط  

  الجبال الغرعة  ومناط  الجزیرة الفراتة  وأرمةنةا
وأذرعةجررران لرررد فتحرررت صرررلحاً، ماعررردا منررراط  للةلررر  فتحرررت عنررروة  ارررهر ور ومحافرررر  

السررلةمانة   فقررد اللررا المسررلمون مقاومرر  شرردیدة مررت قرركانها، فرررهً عررت منرراط  ماقررب ان 

 

 

 

 



فري جنرو  إللرةم الجبرال الغرعري ولورقرتان  حةرك جررم عرةت المسرلمةت  والصةمرة الوالل 

 .والفرة المدعومةت مت لبل الكرد ملاري طاحن   انت نتةجتها انتصار المسلمةت

هـ دخلت غالبة  المناط  الكردی  في اإلقهم، وعدأم عملة  أقلم  المجتمن 21وعحلول عام 

  .الكرد  تماي علا لدم وقاو

في اإلقهم رعما أشلرهم عكةنونتهم  جماعر  متمةرزة علغتهرا وترا هرا ضرمت إن دخول الكرد 

الجماعرر  اإلقررهمة . ومررت جانرر  آخررر فررلن فقرردان الكرررد لرردولتهم المةدیرر  وتقلررص دورهررم 

الحرررار  فرري نررل الرردول األجنبةرر  الترري ترروالا حكمهررا علررا  ردقررتان مثررل اإلخمةنةررةت 

أن یرحبوا عاإلقهم  اقانةةت، جلل مت ال بةليوالةونانةةت والبر ةةت وملوي ال وائف  والس

عاعتبار ذلك وقةل  انتقرال إلرا وضرن أفررل ممرا  رانوا فةره، فرره أنهرم تخلصروا مرت نلرم 

الدهالن  الفرة وتلقةدام رجال الدیت الزرادشت والمجوة  التري  انرت تلقري علرةهم تقالةرد 

 .وطقوقا ال لبل لهم عها

لكةران القرومي للكررد داخرل وطرنهم، عرل إنره قراعد علرا وفي حقةق  األمر لم یمر  اإلقرهم ا

تلزیز ذلك الكةان في وجه الالو  واألنرم  غةر اإلقهمة  المتاخم  لكردقتان، وال قةما 

في طرفها الامالي. یقول عاحك محایرد إن الخلفراء المسرلمةت لرم یحراولوا التردخل فري الكةران 

قبا  األقاقرة  التري دفلرت الكررد إلرا األ دون شك في المستقل لزعماء الكرد. وذلك یدخل

الترحةرر  عالرردیت الجدیررد واإلخررها لرره والتفرراني مررت أجلرره. إن احتفرران الكرررد عخصائصررهم 

القومةرر  وعلغررتهم فرري نررل اإلقررهم وحرررارته لهررو درة علةرر  مررت الترراریخ  رران یجرر  أن 

 .في االعتبار یؤخ 

ا عاللرعةرر  عوصررفها لغرر  وممررا یرررفي أهمةرر  خاصرر  علررا هرر ا األمررر أن أعنرراء الكرررد رحبررو

القرآن وأداة الرو  والتقر  مت هللا قبحانه وتلالا. ومن ذلك فلن الكرد وعلماءهم لم یرروا 

أ  تلارض عةت إیمانهم عاإلقهم وإخهصهم للغ  لومهم.  ما  ان لللماء الكررد دور متمةرز 

مفسرررریت فررري الحررررارة اإلقرررهمة  عوجرررود اللدیرررد مرررت اللغرررویةت والنحررراة والمرررؤرخةت وال

والمحد ةت. وهك ا فقد  ان اعتزا هم عاللرعة  وعاإلقهم  بةررا عوصرفها لغر  القررآن الكرریم 

ولم تدر في خلدهم الكتاع  عغةرها حتا وإن  ان لغتهم، وه ا ما جلل التراج الكرد  جرزءا 

 .مت التراج اإلقهمي ولة  منفصه عنه

أنهررم أصررربحوا جنررودا للخهفررر   وهكرر ا نررل الكررررد یؤلفررون عاقرررتمرار رو  اإلقررهم،  مرررا

اإلقهمة  في شتا عصورها ولم تؤ ر فةهم االحتكا ام اللقائدی  والحزعة  والم هبةر  التري 

طغرت علرا اللدیرد مرت القومةرام التري تؤلرف المجتمرن اإلقرهمي آنر اي، عرل أصربحوا قرندا 

مرت اإلرمرت ومدافلا أمةنا عت الثغرور اإلقرهمة  فري وجره الرروة والبةرزن ةنةةت وحلفرائهم 

والكرج والجورجةةت ، أما دورهم في مقاوم  الصرلةبةةت والبراطنةةت عقةرادة الناصرر صره  

 .الدیت األیوعي فأشهر مت أن یلرف

وفي اللصور اللباقة   ان لهم دور ماهود في الردفاع عرت حةراض الخهفر ، وحترا عنردما 

شرركلوا إمررارام خاصرر  عهررم  غةرررهم مررت األمررم أیررام ترردهور الخهفرر  اللباقررة  فرري اللصررر 

هـ فلنهم عقوا علا إخهصهم لرمز اإلقرهم آنر اي والخهفر  اللباقرة  ،  447-334البویهي 

م التمررد واالنفصررال أو احررتهل عغرداد مثررل أمرم أخررر   ررالفرة ولرم یحرراولوا القةرام عحر ررا



اإلخها لإلقهم  والبویهةةت، و ان في اقت اعتهم فلل ذلك لو أرادوا، ولكنه في اعتقاد 

 .وللخهف  اللباقة  ال غةر

 

 


