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دانةنياسين

هااةمت م ااةتيَن جيهااانتَ د هااةر طةهااةكا ميَ ووييَاادا ذ كؤمبةناادةكا
هزري  -سياست  -ئابؤرينة ...و ئاةظ ذيَبووناة(انتما ْ) ساةر و ساي ا و
ي ئااةزموون َت ( ل وي سااةردةمت) دنا نا و بةرضاااظ دكااة .
طةوهااةر َ
طةلتَ كورد ،وةكت هةمت جظاك و كؤمةالن د ظان ساةربؤران دا باؤري
ية و ضونكت كوردان دةولةتا خوة نةبووية ئيَكطرتينَ ئاظا بكة هةر
دةمةكت نيشانا خاوة ل كولتاؤر و رةفتااريَ كةسا َت كاورد هيَ.ياة ...د
ئةجنام دا ،ذيَياتييةك طةلةك ئاشكرا و ئيَكطرتت د ناظ طاةلتَ كاورد دا
ناهيَتااة دي ا  ،ب طؤتنااةك دي ،ئااةم دكااارين ناااظتَ ؤناخااا ئاظاكرنااا
ذيَيااااتيتَ ل ئاااةظروي َت كاااورد بكاااةين ،هةكةرضااات هاااةر ثارضاااةيةكا
كوردستانتَ ،يا ذيَياتيةك جودا ئاظا دكة  ...لةو دةردةسةري يا طةلتَ
كورد مةزنرت لتَ دكة .
ضاوا با ،طةل َت كورد دو ذيَدةريَن هزري هةنة كو تاكو لةهيا ئيس.ما
سياسات ،بابااةت َت ئاةرةبكرنا طااةليَن موسولاا ان نووكريةظااة د طااةليَ
8

دذيان و ذ ميَا ة ،هاةردو تاةوةران ،خاوة د طاةليَ طوجنانادبوون ،باؤ
منوونة ريَبازيَن سؤفياتيتَ ،يان مانا تيتال و رةظشتيَن خؤمالت ،زماان
و كولتؤريَ كوردي ،ج

و جةذنيَن نةتةوةيت و...هتد.

ب طؤتناااةك دي ،د طاااةل وةرطرتناااا زماااانتَ ئاااةرةبت و ئيسااا.متَ ب
ئةرةبت ،كوردان طةلةك تشتيَن خوة(وةكاو طةلاةك جاودا ذ ئاةرةبان)
ثاراسا بوون ...و طةلةك تشا ذي ذ دةسا دابوون ...ذ دةساا داناتَ
دو  -س اتَ ئةطااةر هااةبوون :دياان ،نةخوةناادةواري ،نااةبوونا دةولااةتا
نةتةوةيت كو كولتؤريَ خوة ياتَ جاودا ئاظاا بكاة و بثاريَز ...هتاد.
ئةظاناة بوونااة بناةمايتَ ئااريان وةكاو دةولااة و فاار وةكااو نةتااةوة
دةسيتَ خوة داننة سةر هةمت كولتؤريَ ئريانا كاةظن و طاةليَن دي ذيَ
زرِبةهر بنب ...ئانكو ذيَياتت يا طةلتَ كورد وةكاو نةتاةوة باؤ ميَا ووا
وي و ذيَدةريَن وي ييَن ديَرين هاتية شيَ ت كارن دا كاو ب ساانةهت د
ناظ (مةجناةال) طاةليَن دي دا بكاةلا ياان ب كيَ ااتت بهيَتاة (باتَ رة
كاارن) دا كااو ب سااانةهت ل جهااةك دي و لسااةر ورمااةك دي بهيَتااة
ضاندن .هةمان تشا دطةل طةليَن ديَرينيَن كوردساتانىَ هاتاة كارن و
كورد ذىَ هاتنة دابرِين.
ل سةر ظت بنةماي بةهايتَ نظيساريَن كاك مةسعود خالد طولت دهيَنة
بةرضاظ و خوة دكةنة بةريَ لساةر باةري باؤ ظةطةرِانادنا وان رةهايَن
مة ذ نةزانني ةتاندين يان خةلكتَ ،شةهرةزايانة برِين و ئةم وةكات
طةلةك بتَ رة و ريشاال ئينايناة ثايَ ....و هاةر كاوردةك ساادة ذي
هةكةر هزرا خوة د ظان باباةتان دا بكاة ديَ رةهايَن هاةميان د نااظ
9

مة دا بينا ،بؤ منوونة:
* نةوروز :ذ ب ت كو ناظتَ ويَ د ناظ فؤلك ؤريَ كوردي دا هةياة و ساتَ
روذ ذ مااةها ئاااداريَ ب ناااظ َت نةظروزيَنااة و ئةنااةديَ خااانت ،ئااةظ
جةذنااة بااةري س اتَ سااةد ساااالن ظةذيانديااة ...ئااريو ذي ثارضااةيةكتَ
ي مة و نيشانا بةردةوامت يا مةية.
هةري طرنطة ذ كولتؤر َ
* تيشرتيا :ئةظ خوداظةندة د ناظ هةيظةكا كوردي دا ماية(تريمة ).
* داركاايَن ب كن ا ارِ :تاااا كاااو نهاااؤ ل كوردساااتانتَ باااةالظن و رةنطاااة
ثريوزيةك ئةبةدي هةنة.
* مااانت و ناااظ َت ثرتووكااا وي (ئااةرذةن ) ،كااو مااةاليتَ جزيااري بااا
كرينة وةكو نيشانا ثيَكظة ذيانا دينيَن جودا اا جودا د ئيَ

اال دا،

هيَشاااتا وةكاااو رةفتاااار د نااااظ كاااوردا دا ماياااة و هيظااات ئاااةوة ديَ
مينا...هتد.
ي مااة ي اتَ ذ بريكااري و ذ
لااةو ئااةظ بةرهةم اة ثارضااةيةكن ذ كولتااؤر َ
بريبااري ...دةستخوةشاايتَ ل هااةظال مةسااعوديَ طااولت دكااةم و هيظاات
دكةم ةلةمتَ وي ئةظ َت ريَك َت بةرنةدة .

د .ف ضل ع ر
دهؤك 2001/12/29 -
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ثيَشطؤتن

هةرد ةم ماروظ(ب تايباة مروظا َت ظاةماي) داةز دكاا بزاناا كاا
مروظيَن مةزنيَن كو ناظيَن وان د ميَا وويَ دا هاتيناة تومااركرن ،د
رةوش دا بؤرينة و خزمة ثيَشكيَشت م ة و وةالتتَ خوة كرينة
تاكو بووينة خودانيَن ظ َت ناظداريتَ؟ و هةروةسا دةز دكا بزاناا كاا
بوضت وةالتةك سةرخبوة و ثيَشكةفيت ية و د هةمان دةمدا ئةو خبوة
ي ئةظاة دنياا هاةي و ئاةو هاةين،
ذيَردةسا و ثاشاكةفيت ماياة؟ ئاةر َ
هااةر د ثاشااكةتت و ذيَردةسااا بووينااة يااان بااةروظاذي ظ اتَ ضااةنديَ
خودان دةولة و شارستانية بووينة؟ هةطةر بةرسا ثارضاا دوويَ
ذ ثرسياريَ با; ئةريَ بؤضت هندةك م ة ب شارستانيةتيَن خوةظة
ذ بن ضووينة و هندةكيَن دي طةهشتينة لوتكتَ؟ باشة سةدةميَن ظان
ثيَشكةف و ظةمانا ديَ بن؟ ..يا راسا ،باشارتين ريَا ذ باويت كاو
مروظ وةآلميَن ظان رةنطة دةزكرنيَن خاوة دةساتةبةر بكاا ،ديَ تاينَ
خوانادن بااا سااةرةتا دظيَااا ماروظ ئاطةهااداري ميَا ووا وان م اة و
12

وةالتان باا ..ئةظاة و هةطاةر ئاةو م اة و وةال ئاةو بان يايَن كاو
مروظتَ ثرساياركةر(مروظتَ ظاةماي) ئةنداماةك باا ذيَ; هينطاتَ ديَ
باريَ مروظتَ ظةماي هيَ .طرانرت با ،و لساةر ثيَادظت دباا كاو خاوة
ي رِا
ي د ريَكاا و َ
بنياسا و باش شارةزاي ميَ ووا خوة ببا ،ضاونكت د َ
ئاطةهداري ئاريشيَن خوة و ساةدةميَن ثاشاظةمانا خاوة(وةك م اة )
با .هةطةر وة نةكا ،ئةو هينطتَ ديَ مينا وي ريَظينطت باا ياتَ كاو
نةزانا د كي ان ريَكتَ را دضا و مةخسةد كيظةية!
ذ الياةك ديظااة ماروظ ب خواناادن و ئاطةهاداربوون لسااةر ميَا ووا
خوة(وةك م ة ) ديَ طةلةك سةربؤرا بؤ خوة ذ وان ئةزموونا بينا
يايَن كااو ب دريَ ا اهيا ديروك اتَ بااؤ وان هاتينااة ث ايَ ...ضااونكت ذي اتَ
ي ناكاا كاو خاوة ل هاةمت ريَكاان
ين تيَارا هناد َ
هندك َت مروظةكت بات َ
جبيَربينااا ،ئااةظ ا بطةهتااة هنااديَ كااو بااؤ خااوة سااةربؤران ذ وان
ئةزموونيَن خوة بتينَ وةربطر  .و دةمتَ ئاةم باسا َت ساةربؤرا دكاني،
ئاةو هينطا َت ئااةم ياتَ دبيَا ين كاو شاشاات و خراباات يايَن مااةزن ييَااا
هاتينة رويدان ،لةورا مروظتَ ظةماي لبةرة خوة تووشت ظان شاشات و
خرابت يان نةكتةظة ..بوية ذي دب َي ين كاو خوانادنا ديروكا َت رةنطاة
فيَركرنةك تيَدا هةية و خواندنا ويَ ثيَكولةكة بؤ خلاوةزظريينَ ،و ب
دلثاكت و دلسوزي خزمةتكرنتَ.
دةمتَ ئةم د خواندنا ديروكتَ دا دطةهينة باساتَ شاشات و خرابات
و هةظدذيَن وان(راسيت و ةجنت)يان ،ئاةو هينطاتَ ئاةم ياتَ دبيَا ين:
بااةلتَ راسااتة ،هااةردةم خيَاار و شااةر هةبووينااة و هااةردةم بااؤ دةماات
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هناادةك كااة  -ب هااةر ناظااةكت بااا  -رابووينااة و باازاظ كرينااة كااو
راستةريَ بؤ مروظت و مروظايةتيتَ بدةنة ناساندن و م ةتان ذي ئةو
ثريوز ديتينة و بري و باوةريَن وان ذي ب (دروستى) ل ةلةم داينة و
لدوي شؤثا وان ضاووينة ،و هنادةك كةسايَن دي ذي باةروظاذي وان،
ذيانا خوة د ريَيا زور و ستةم و كوشا و تااالن و كريااريَن كريَاا و
نةذهااةذي دا بؤراندينااة و هؤسااان خااوة كرينااة منوونااة و سااي بؤليَن
خرابيتَ .لظيَرةية كو خواندنا ميَ وويَ مة فيَر دكا كو كاريَن اةن
بكني دا ناظتَ مة ب ةجنت مبينا .و د هاةمان دةمادا كاو ماة دظيَاا
ثشيت مة ،نااظ َت ماة ب اةجنت بهيَاا و خةلكاةك هاةبا باا ل وان
ةجنت ييَن مة بكن ،ثيَادظت ياة لساةر ماة ،ئاةم ذي وان كةساا ذ باري
نةكني ييَن كو ب كرياريَن خوة يايَن اةن و ب خزماةتكرنا خاوة د
راستا وةال و م ةتتَ خوة دا ناظيَن وان ماينة زيندي .و طاظا ئاةم
ب توماركرنا ناظيَن ظان ةجنيكارا و كرياريَن وان رابووين ،ئةظاة ماة
ديروكااةكا ثااريوز ثاراسااا و دةمااتَ دةسااا بااؤ دةساايت مااة ئااةظ
توماركرنة ثاش ئيَخسا ،دةم بؤ دةمات ديَ زيَادةهييَن نةباةرعا

و

دوير ذ راستيتَ لسةر ظاان كريااران و كةساايةتيان هيَناة زيَادةكرن و
هؤسا ئاةو كةسايَن ريَنيشااندةر و خزمةتكاةر ب كريااريَن خاوة يايَن
اااةن و ب خزماااةتا خوةظاااة ديَ كةظناااة د خاااانيَن ئةفساااانةيت دا،
ي بياانني كااا ضااةوان هناادةك راساايت
هااةروةكت د ظ اتَ ثااةرتوكتَ دا د َ
بووينة ضيظانوك ،هندةك بري و باوةر ظ بةر باي َت ذبريكرنتَ كةفتينة
و هندةك ثيَرِابوونيَن ئؤلت ييَن بنةجاه ،ضةوان بوويناة ئيَا ذ داب
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و نااااةريتيَن باااااب و باااااثريان و هيَاااادي هيَاااادي ب هاتنااااا ئااااؤلتَ
نويرت(ئيس.م)يَ و دةظةرظةطريا دويكةفتييَن ظت ئؤلتَ نوي ،ئاةظ داب
و نةريتة ذي نةماينة يان زيَدة الواز بووينة.
ب ويَ هيظيتَ كو ئةم ثرت خوة ل ميَ وو و م اة و وةالتاتَ خاوة
بكةينة خودان بةري ميَ ووا مة يا ناوي ذي ببتاة ئةفساانة ،ئاةم ديَ
خوة بةردةينة دناظ بابةتيَن ظ َت ثةرتوكتَ دا.
***
د ظتَ ثةرتوكتَ دا مة دة بابةتيَن ب روخساريظة ذيَ جودا و ب
بنياات َت هزريظاة د هاةظطرتت دانايناة بةرضااظ كاو ئاةو ذي ،ب ضاااظ َت
ضيظانؤكت و ميَ وويت و زانسايت نيَارِين ل اةجنيتَ و خرابيا َت ياة و
ضااةوانةتيا ضاايَبوونا وانااا و ضااةوانةتيا ثيَكظااة ذيانااا وانااا و دااالتَ
كةسيَن كو لبةر ثايَن وان كاةفتني و...هتاد .باؤ منووناة ئاةم دشايَني
لظيَرة نيظشكتَ وان هزران بةرضاظ بكةين ،كو ئةو ذي:
ميَهاارداديَ بااةهار دبيَاا  :بااةري تشااتةك هااةبا ،تااينَ زورظااان
هةبوو .زورظان هزار ساال ل ذظانتَ باوو باةلكت وي كاورِةك بباا ،ياتَ
كو لبةر بوو ناظتَ وي بكةتة (هرمزد) ،كورِيَ كو دا ئةرد و ئةمسانا و
هناادي تشااتيَن تيَاادا ئافرِينااا .ثشاايت هاازار ساااال ،كةتااة د هزرةكااا د
طومااانتَ ظااةداي دا كااو; ئااةريَ ظ اتَ هااةمت ل ذظااان مااانتَ ديَ بااةرةك
هةبا ،يان ئةو بيَهودة بزظت ية؟ و دةمتَ كو ئةو كةتياة ظاتَ هازريَ،
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(هرماازد و ئةهرنااةن) هااةردو ثيَكظااة كةتنااة د مالب ااويكتَ وي دا -
مالب ااويكتَ كابااانت يااا وي دا؟( .-هرماازد) ذ بااةر خاااترا كااو وي دظيااا
زاروكةك هةبا ،و (ئةهرنةن) ذ بةر ويَ شاكا كاو ئيَخساتية د هازرا
خوة دا.
د بوندةهيَشتَ دا يا هااتت :ساةرةتا هرمازد و ئةهرناةن ،دويار ذ
هةظدو ،ئيَ ل ب نداهيا ئةسااا انت دطاةل ةجنيااااتَ و هايااااداريتَ و
زانيااانا تةكوز ،د دةمةكت باتَ كناار و د روناهياةكا با َت دوناهيا دا
بااوو و يااتَ دي ل ذيَاار ئااةردي دطاااااةل نااةزانيينَ و ويَراناااااكاريتَ و
خرابيتَ و تارياتااايا بتَ دوناهاااي دذياا( .هرمازد)ي ب هاريااااكاريا
ئاطااااةها خااوة يااا خااااوري زاناات كااو ئةهرنااةن ي اتَ هااةي و دظيَااا
هيَرشااااا َت بينتااة ساااااااةر جيهااانتَ ،و ويَ ويَااران بكااة و بااؤ ئاااليتَ
نااةبوون َت بكيَشااا .لااةورا ،هرماازدي ذ بااؤ شااةرِ دطااةل ئةهرنااةنت،
جيهانااا مينااةظت ث ارِي ااةجنت ئافرِانااد .ساتَ هاازار ساااال ئااةظ جيهانااا
مينةظت موكوم ما ،بيَت ئةهرنةن ثتَ بزانا .لاتَ ،ثشايت ظات دةمات،
ئةهرنةن ذ جهتَ خوة يتَ تاري ،هاتة ديدارا جيهانا روناهيتَ .ذ بةر
كو جةوهاااةريَ وي ذ ويَرانكرنتَ و دةسااويداهي َت ياة ،بؤياة نةشااايا
خوة ،و ئيَكساااةر هيَرش كرة سااااةر جيهاناا اةجنيتَ ،لاتَ ب دذواري
شكةس خوار و زظريظة جهتَ خاوة ياتَ تااري و ذ باؤيت كاو جارةكاا
دي هيَرشااتَ ببتاااة سااةر هرمااازدي و جيهانااا اااةجنيتَ ،رابااوو ديَاااو
ئافرِاناادن و ل هااااا بةر هااةر ئافةرياادةكتَ ااةجنيتَ يااتَ هرماازدي،
ئافةريدةكتَ خراب ئافرِاند; ل ه بةر هااااةبوون َت ناةبوون ،ل ه باةر
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راستيتَ درةو ،ل ه بااةر ئاشتيتَ شةرِ ،ل ه بةر هةظالينيتَ دوذماين،
ل ه بااةر هاازرا ثا اا طومانااداري ،ل ه بااةر ساااخ ةميتَ نةساااخت
و...هتد.
د فةلسةفا (زةردةشا)ي دا يا هاتت :ذيان د جيهانتَ دا و ئاظاكرناا
جيهانتَ ،ةن و ثةسنداية و بنيااتتَ ئافرِانادنا مروظات و جيهاانتَ و
ذيانااا مروظاات د ظ ا َت جيهااانتَ دا ،هناادةك ئاااالظن ذ بااؤيت كااو مااروظ
بطةهتاااة راساااتيتَ ،و ئاااةظ طةهشاااتنة ذي نائيَتاااةدي هةطاااةر ماااروظ
نةبوونتَ بتَ بنيا و هةبوونتَ نةمر نةكة  .ئاةظ جيهاناة ناة جهاتَ
فيَ.نااة و نااة ماااال فيَ بازانااة و نااة ذي ذيااان تيَاادا طونةهااة .ناضايَبا
مااروظ ب ضاااظةكتَ ك ايَي و ثااويج ل ظ ا َت جيهااان َت بنيَ ا ِر و ضاااظت ل
ي بنتيناا ،باةلكو ثيَادظت ياة ذ باؤ طةهشاتنا
جاوانت و شاادي يايَن و َ
راستيتَ ،دةسا بدةنة ئاظةدانكرنتَ .جيهان جهتَ بزظني و خوةشات و
ئاسااوودةطت و خوةشاابةخيت يااا مروظاات يااة .د ظا َت جيهااانتَ دايااة كااو
مروظ دكار و دظيَا دطاةل كريَتياا شاةرِي بكاة و واناا ناةهيَ ا .د
روذيَن بيَا دا ،ديَ وي كةست ثاداشتيَن باشرت هةبن يتَ كو ب بزظيناا
خوة ديَويَ ويَرانيتَ نةهيَ.با ،ئةرد ئاظاكربا و خاةل كاةيوخوةش
كااربن .ئاهااا هؤسااا ،جيهااان نااة مالااةكا وةك زيندانااةكا رةشااة ،بااةلكو
ئةردةكت بةرفرة و روناهت ية و جهتَ كاري ية باؤ مروظات ذ باؤيت
كو جيهانةكا باشرت بهيَتة ضيَكرن و مروظ ثرت نيَزيكت بةهشيتَ بباا.
ئةظة مروظة كو د جيهانتَ دا ،زيَرةظانتَ داديَ و راساتيتَ و ئاظاةدانيتَ
ياااة ل ه باااةر بيَااادادي و كريَتااااهت و هزرخرابااات و ويَرانكااااري ياااا
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ئةهرنةنت .فريدةوسي َت شاعر ذي دبيَ :
تو مر ديو را مااردم بد شااانا
كست كو ندارد ز يزدان ساثا
هر آن كاو طاذشا از رة مردمت
ز ديوان شا ر ،مشاا ر از آدمت
ئانكو :ما ديَو تشتة ذ ب ت مروظت خبوة؟ ،هةطاةر ماروظ ذ ريَكاا
مروظايةتيتَ دةركة و سوثاسداريَ خودايتَ خوة نةما ،هاةما تاو وي
نةه ميَرة ذ مروظان ،بةلكو وي كةست ذ ديَوان به ميَرة.
ذ ئةظا بؤري بؤ مة خويا دبا كاو هةرضاةندة بطارة و ظاةكيَ .و
شةرِ و كش ةكيَ .د ناظبةرا اةجنيتَ و خرابيا َت داناة ،لاتَ ذ باةر كاو
ئةو ةجنت و خرابت دطةل مروظت خبوةية ،مروظ بيَات خاوة دكةفتاة
دناظ ظتَ كيَش ةكيَشتَ دا و ثيَدظت ية لسةر وي يارمةتيا خودايتَ خوة
 كااو هااةمان ئااالي َت باشاايتَ يااة  -باادة  ،و د ضاااظ َت مروظاات دا ئااةظيارمةتية هةمان سروود ،سوثاست و ثةسندانن ،كو دبناة ساةدةمتَ ب
بزاظ ئيَخس و دل ايي كرنا خوديَ.
ين ياة كاو باباةتيَن ظا َت ثاةرتوك َت مان ذ ثاةرتوكا (از
ه َي ايت طاؤت َ
ي باةهار) كاو ب زماان َت فارسات ضااث
اسطوره تاريخ) ياا (د .ميَهارداد َ
بووية وةرطرتينة و زيَدةهت ل سةر هةمت بابةتان كرينة و ل جهيَن
ثيَدظت ذي ،من ليَكؤلني لثةي ذيَدةريَن ب بابةتت ظة طريَداي كريناة،
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و هةروةسان مشة ثةراويَز ذي من ذ بابةتان رِا دانايناة و ثاشابةنديَ
ويَنيَن طريَدايت ب بابةتيَن ثةرتوك َت ظة ذي ،من لسةر زيَدة كرينة.
ل دوناهيتَ ئةز سوثاست يا باةريَز (د .ف ضال ع ار) دكاةم لساةر
ويَ دانةنياسينا بؤ ظتَ ثةرتوكتَ نظيست ،و ب نظيسينا خاوة بهاياةكتَ
هيَ اتر داية ظان نظيسينان.

مةسعود خالد طولت
2002/1/23
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جةذنا نوروزيَ
* ثيَشةكت
ي دكاةين ،مةساا ثا َت دو رويادانن كاو د
دةم َت ئاةم باسا َت ناوروز َ
نوروزيَ دا ةومينة و هةر رويدانةك ل جهاتَ خاوة بووياة ساةدةمتَ
ناظداربوونا روذا
ناااااوروزيَ ،كاااااو
نااااوروزا كااااةظن
يااااااان نااااااوروزا
ئيَكاااااااااااتَ ،روذا
دامةزراناااااااااادنا
ئيَكةم دكوماةتا
سياساات يااا ئاااري
ياياااااااة ،ئاااااااةظ
دكومةتة باةري
ذيَكظااااااااااةبوونا
طااااااااااااااااااااةليَن
هنااادوئريانت ياااا
ضااايَبووي ،ئاااةظ
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نوروزى
سوفرا هةفت سينا
َ

راسيت ية ذي د ثةرتوكيَن ثريوزيَن (ظيدا)( )1و (ئاظيَستا)يتَ دا هاتية
دةمتَ ناظتَ ارةمانيَن ظتَ بزاظتَ دئينن و باساتَ ارةماانييت يايَن وان
دكااةن ،و يااا زانايااة ذي كااةظناتت يااا نظيسااينا ظااان هااةردو ثااةرتوكان
ظةدطةرِ بؤ نيَزيكت نيظا هزارا دوويَ ذ بةري زاييينَ .و نوروزا نوي
يان نوروزا دوويَ(ياا كاو د بنياا دا هاةمان جاةذنا ميَهرطاناة و ئاةم
كااورد ل دةم ا َت بهاااريَ و ب ناااظتَ نااةظروز ثااريوز دكااني); راثااةرين و
سةره دانا كاوةي و فريدونت ياة دذي ئااذي دةهااكت ،كاو ب شاكاندنا
دوذمين و رزطاري يا وةالتتَ وان ذ بن دةساتيتَ بادوناهت هاا  ،و ياا
زاناية ذي كو ئةظ رويدانا دوويَ يا لسةر ئاخا كوردستانتَ ضايَبووي و
ب دريَ اهت يا ديروكتَ ،مة(طةلتَ كورد ،كو خوة ب خودانيَن سةرةكت
ييَن نوروزيَ دزانني و هةظ رِةئينة كو كاوة ذ ماة بووياة) بازاظ كرياة
ب هةر رةنطةكت با ظتَ جةذنتَ بطيَرِين ب تايبةتت ل دةميَن كو مة
هةسا ب بن دةستيتَ كربا .هةرضةوا با ل ظان دة ساليَن ئازاديتَ
مااة ضااو رةن ا و سااي اييَن جااةذنتَ ثيَظااة نةديتينااة و ئااةز جااةذنا
نوروزيَ د هنديَ رِا نابيني كو باة ئاةم ذ مااليَن خاوة دةركاةظني و
ئاهااةنطيَن ساارتان طااؤتينَ دانااني ،ضااونكت هةطااةر بااة ئةظااة داب و
ناااةريتيَن جاااةذنتَ باناااة ،ماااا دا بؤضااات ثيَكاااوال الداناااا ظاا َت جاااةذنتَ
هيَتةكرن .هةطةر راسا جةذنةكا مة ياا ديروكات و م ات ياة ،دظيَاا
ي و رةمسيَن مة ييَن نهؤ بؤ نوروزيَ،
هةر ضو نةبا ،سةرةرايت ظان ر َ
ئةو ثيَرِابوونيَن ئةم بؤ جةذنيَن (رةمةزان و وربان)يَ دكاةين ،ئاةم
 )1ظيدا :كةظنرتين دة تَ ديين يتَ سانسكرييت ية.
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ي ذي راببني .نةخامسة بؤ مة وةك
ب جبه ئينانا وان ل جةذنا نوروز َ
م ااةتتَ كااورد ،ثشاايت سااةره دانا مااة يااا ساااال  1991ل دذي رذيَ ااا
عيَرا ا اتَ ،رذيَ اااا كاااو ب هاااةر رةنطاااةكتَ زوريا اتَ و ضةوسااااندنتَ و
جينوسايديَ و ئةنواال و رِكرنتَ ،د دةردة تَ مة دا دريَغات ناةكري،
ي بتة جارةكا دي ئةم ذ بندةستي َت رزطار دبني.
ئةظة د َ
مة ل بةرة ل خواريَ كةظناتت يا نوروزيَ ل ثةي كةظنرتين ثةرتوكيَن
ئااولت و ميَ ا وويت و ظااةطيَرِانيَن ضاايظانؤكت لسااةر نااوروزيَ بدةينااة
بةرضاظ ،دا ئةم ثرت جةذنا خوة بنياسني.

* كةظناتت يا جةذنا ل ئريانتَ و ئاسيايا روذئاظا
ذياتَ هنادةك جاةذنا ل وةالتاتَ ئرياناتَ و ئاسايايا روذئاظاا تةمااة
ذيتَ م ة و خةلكتَ ظان دةظةرانة .هنادةك جاةذن ،وةكات جاةذنيَن

(نوروز ،ميَهرطان و طاهةنبار)( )1كو ر و ريشاليَن سروشيت هةناة ،ذ
 )1طاهااةنبار :يااا زانايااة كااو لسااةردةميَن كااةظن جوتياااران دةم ايَن خااوة ي ايَن تايبااة
هةبووينة  -هةتا نوكة ذي ل ناظ مة كوردان هندةك ذ وان دةماا مايناة  -و ذ باؤيت
كو ئةظ كؤمةلطةها جوتياري سةركةفيت با ،ب دريَا ييا سااال و ثشايت ئاةزموونيَن
ساالنة دطةل سروشيت ،سال كربوونة شةش ثش و هةر ثشكةك ب (طاهاةنبار)ةكتَ
ناظدار بوو ،كو ئةو ثشككرن ذي بظت رةنطت بوو:
 /1طاهةنبارا ئيَكتَ :ذ  2/15و ويَظة ذ ساال هةتاظت(ئريانت) ،كو دةمتَ شني بوون
و ب بةركةفتنا طياي بوو.
 /2طاهةنبارا دوويَ :ذ  4/15و ويَظة ذ ساال هةتاظت ،كو دةمتَ درويينَ بوو.
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هزر و بري و ميَ وو و داب و نةريا و ذيانا ظات خاةلكت ،ظة ةتانادي
نينااة .سنس ا يَن دةسااتهةالتداري َت و ز يَااز و شااا ي ايَن هاااتني و ي ايَن
ضؤين ..شكةس و سةركةف  ،روذيَان ب كاةي  ،ب هيَاز ،ب خاةم و
كؤظان و شيين ،ييَن هاتني و ييَن ضؤين ..ب م يؤنان مروظ د ميَا ووا
ظااان وةالتااان دا ب دخلوةشاات ،دلثاااكت و ب بااري و باااوةر ئااةظ جةذنااة
طيَرِاينة و ذ ظتَ جيهانتَ بار كريناة .باتَ ها مار هيَرشاكةران هيَارش
ئيناينة سةر ظان دةظةران و ظياينة زمان و ئةدةب و ئاؤل و ناةريتيَن
وان بتَ بنيا بكةن و ب ويَ بتَ مرادييَاظة ساةر ل بان ئااختَ نايناة.
ثشيت هزاران ساالن ،ه َي تا خةلكيَن ظاان وةالتاان ،ياتَ ب زماانتَ خاوة
دثةيظن و دنظيسن ..هةر ماينة خاودانيَن داب و ناةريتيَن خاوة يايَن
جاران ..هةر يتَ جةذنيَن خوة دطيَرِن .بؤ منوونة ئةم دشايَني لظيَارة
ئاماذيَ بكةينة هاةر دو جاةذنيَن كاو ل هازارا سايتَ باةري زايايينَ ل
ئاسيايا روذئاظا دهاتنة طيَرِان ،كو ئةو ذي:
يا ئيَكتَ جةذنا ئافرِاندنتَ بوو كو ل دةستثيَكا ثااييزيَ دهاتاة طيَارِان،
و يا دوويَ جةذنا بوونةظتَ بوو كو ل ساةرةتايا بهااريَ دهاتاة طيَارِان.
 /3طاهةنبارا سيتَ :ذ  6/30و ويَظة ذ ساال هةتاظت ،كو دةماتَ ساةر بيَادةرا باوو.
←
←  /4طاهااةنبارا ضااواريَ :ذ  7/30و ويَظااة ذ ساااال هااةتاظت ،كااو دةم اتَ طااوهنيَ ت و
ئاظزبوونا طيانةوةران بوو.
 /5طاهةنبارا ثيَن تَ :ذ  10/20و ويَظاة ذ سااال هاةتاظت ،كاو دةماتَ هاتناا سارِ و
سة تَ بوو.
 /6طاهةنبارا شةشتَ :روذا دوناهيتَ بوو ذ سالتَ كو دةمتَ بيَهنظةدانتَ و ثةسندانتَ
و سوثاسيتَ بوو ذ ئاهورامةزداي.
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ئةظ هةردو كةظنة جةذنة هةتا ناظةراساتا هازارا ئيَكا َت باةري زايايينَ
ذي هيَشتا ل ئاسيايا روذئاظا هةبوونة.
ل ئريانتَ ذي (نوروز) جةذنا بهاريَ و (ميَهرطان) جةذنا ثاييزيَ باوو،
لتَ ئةظة ويَ ضةنديَ ناطةهينا كو ئريانت يا ئاةظ جةذناة باؤ خاوة ذ
(باااني النهااارين) وةرطرتااات ياااة .باااةلكو داب و ناااةريتيَن م ااات ياايَن
بةرفرة  ،هةر ذ نهااال (سايَند :ئيَا ذ وي.ياةتيَن روذئاظاايتَ وةالتاتَ
ثاكستانتَ ية) هةتا نهاال (مديتةرانة) هةبوون ،كو طةلةك وةكهةظت د
داب و نااةريتيَن وان دا هااةبوون .بااؤ منوونااة جااةذنيَن ئافرِاناادنتَ و
بوونةظتَ و خودايتَ كو شةهيد دباا ل وةالتاتَ هندساتانتَ د داساتانا
(رامايانة)دا يا هةي و هةمان تشا د داستانا (سياوش)ا ئرياناتَ دا ذي
ي بووياة
بةرضاظ دبا ..بؤية ذي دب َي ين; نوروز جةذنا هةمت دةظةر َ
و كةسةك َت ذ يتَ دي نةوةرطرتت ية.

* جةذنا سةر َي ساال نوي لن ئاري يان
ئااةظ جةذنااة د بنيااا دا ئيَ ا ذ هااةردو جااةذنيَن مااةزن بااوو .ل
سةردةميَن كةظن ،ئاري يان دو وةرز هةبووينة(ئاةظا كاو ساال كريناة
ضوار وةرز ثاشان ثةيدا بووية) ،كو ئيَ ذ وان وةرزيَ ساةرماي َت باوو
ي طاااةرمهتَ .هنااادي وةرزيَ ساااةرمايتَ باااوو ،دة
و يا اتَ دي ذي وةرز َ
هاااةي باااوون و د ئاظيَساااتايتَ دا ب ) (Zimaو د ثةه اااةظيتَ دا ب
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(دمستان) ناظادارة ،كاو هاةمان (زظساتان)ة ،و هنادي وةرزيَ طاةرمهتَ
بوو ،دو هةي بوون و د ئاظيَساتايتَ دا ب ) (Hamaو د ثةه اةظيتَ
دا ب (هااامني) ناظاادارة ،كااو هااةمان (هاااظني)ة ،هااةروةكت ثااةرتوكا

ظةنديداد( ،)1ظتَ ضةنديَ بؤ مة ددةتة خوياكرن ،دةم َت د (فةرطةرد)ا
دةستثيَكتَ دا و ل بةنديَن دوويَ و سيَيتَ دبيَ :
(باشرتين وةالتتَ كو من(ئاهورامةزدا) ئافراندي وةالت َت ئاريايياناة
ي لتَ .بةآلم ئةهرنةنتَ كو داةذ
كو هةوايةكتَ خوةش و بيَهن ظةكةر َ
مرانااادن َت دكاااة  ،ل دذي وي ،هنااادةك مااااريَن ماااةزن و ساارِا باايَهن
تةنطكاةر ئافرانااد .ل ويَااريَ دة هاةي سارِة و زظسااتان و دو هااةي
هاظينة .د وان دة هةيظان دا ئااظ ساارة ،ئاةرد ساارة ،ساةرما طةلاةك
دذوارييان دئيَختة د ريَيا شينبوونا طيا و شينكاتيان دا.).
لتَ لدوي طؤتنةكا دي ،د تةفساريا ثةه اةظت ياا ظةندياداديَ دا ،ذ
(فةرطةرد)ا دةستثيَكتَ و ل بةندا ضواريَ يا هاتت ،كاو داةفا هاةي
هاظينة و ثيَن هةي زظستانة.
يت ذ ثشااااكا بيسااااا و ثيَن ااااتَ يااااا
هةروسااااا ل بةناااادا دااااةف َ

(بونادةهيَ).يَ( )2ذي يااا هااتت كااو; داةفا هااةيظيَن ناام هاظينااة و
()1

ثيَن هةي ذي زظستانة.

 )1ظةنديداد :ثشكةكة ذ هةر ثيَن ثشكيَن ثةرتوكا ئاظيَستايتَ.
 )2بوندةهيَ :)Bundehêş(.ئيَ ذ ثةرتوكيَن ئاييين و ميَ وويت ييَن زةردةشاتيانة
ب زمااانتَ ثةه ااةوي كااو كورتيةكااة ذ ئاظيَسااتايا ساسااانت و زةنااديَ و بابااةتتَ ويَ
دةربااارةي ئافرِاناادنا جيهااانتَ يااة و يااا ث ارِي ضااريوك و ضاايظانوكة .دو دانااة ذ ظ اتَ
ثةرتوكتَ هةنة و ذ بةر جهيَن كو لتَ هاتينة كوثت كرن ب ناظتَ جهيَن خوة هاتينة
ناظ كرن كو(بنده .ايرانت و بنده .هندي)نة.
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د هةر ئيَ ذ ظان وةرزان دا جةذنةك دهاتة كرن ،كاو هاةر دو ب
دةسااتثيَكا ساااال نااوي دهاتنااة ه ا مارتن ،جااةذنا ئيَك اتَ ل دةسااتثيَكا
وةرزيَ طةرمهتَ دهاتةكرن ،ئةو ذي ئةو دةم بوو كو تةرش و كةواليَن
خوة دبرنة زوزان و ضي ةنزاريَن كةس و دلظةكةر ،و جةذنا دي ذي
ل دةستثيَكا وةرزيَ سةرمايتَ دهاتةكرن لادةمتَ ب تاةرش و كاةواليَن
خوةظة ظةدطةرِيانةظة.

د ثاااةرتوكا (التااااج)( )2ياااا (جاا

)ي دا هاتياااة كاااو (ناااوروز) و

(مهرطااان) دو وةرزيَ ان سااالتَ نااة; مهرطااان دةسااتثيَكا زظسااتانتَ يااة و
ي سةرماي َت ية و نوروز ذي ضؤنا دناظ وةرزيَ طةرمه َت داية.
وةرز َ

(مسااعودي) د (التنبيااة واالشاارا )( )3دا دبيَ ا  :دةسااتثيَكا ساااال

ين بوو و مهرطان دبوو دةستثيَكا زظستانتَ.
ئريانيان ل سةرةتايا هاظي َ
د كؤظااارا (ذياان) ها مار( )14و لاادور ثريوزكرنااا سةرسااالتَ دا يااا
هاتت( :ضةند تةور روذيَن تايبةتت ييَن نةتةوةيان هةنة :نةتاةوةيت،
ديين ،جظاكت و“هتد .ئتَ كوردان روذيَن وان ئيَن نةتاةوةيت ،روذا كاو
ين ئاةيووبت بووياة
كاوة زوملا دةهاك شكاندية ،روذيَان كاو ساةالدةدي َ
سااولتان و“هتااد نااة .روذيَاان مااة ياايَن ديااين ذي كوشاان .يااةك ذي
 )1بؤ ثرت ثيَزانينان بنيَرِة :طاة مشارى و جشن هاى ايران باستان ،هاشي رضى ،ساازمان
انتشارا فروهر ،ضاثخانةْ :رشدية ،تهران ،به ن ماة  ،1358ص41
 )2بؤ ثرت زانيارييان بنيَرِة :تاج ،تاللي  :اباو عثما ع ارو بان ار جا  ،ترمجاةْ
فارسى :دبيب اهلل نوخبا ،ك يسيون معار  ،تهران. 1308 ،ش
 )3بؤ ثارت زانياريياان بنيَارة :التنبياة واالشارا  :ابوالسان ع ات بان دساني مساعودى،
ترمجةْ :ابوالتاسي ثايندة ،بنطاة ترمجة و نشر كتاب ،تهران. 1347 ،ش

26

(سةرسال)ا كوردان هةية ،ئاةظ روذا ()9يَ ئاادارا رومات ياة( .)1كاورد
ظتَ روذا جظاكت يا تايبةتت جةذن دزانن ،دةساتثيَكا ذيناةكا ناوو تيَاو
دكن ،دضن سةرةدانا هةظ ،هةظ ثريوز دكن ،ذ هةظرا دياريان دشينن).
وةكت ذ ظتَ نظيسيينَ دهيَاا زاناني ،كؤظاارا (ذيان)21 ،ي ئااداريَ
وةك (سةرسال) و (روذا جظاكت) ةبوول كرية ،و شورةشا كااوةي ذي
جةذنا نةتةوةيت ةبوول كرية .و جهتَ سةرجنتَ ياة كاو كوظاارا ذيان
بااؤ 21ى ئاااداريَ ثااةيظا (نااةوروز) بكااار نةئينايااة ،بااةلكو دبيَ ا تتَ
(سةرسال).
هةروةسا د ه مارا ( )14يا كوظارا ذين دا ثريوزباهيةكا كاور ب
نااظ َت (تااةبري ) هاتيااة خااواريَ ،كااو ديسااان د ويَ ثريوزباااهيتَ دا ذي
هااةر ثااةيظا (نااةوروز) بكااار نةهاتيااة و (سةرسااال) بااؤ 21ى ئاااداريَ
دانايااة ،دةماتَ دبيَا ( :ب موناسااةبةتا (سةرسااال)يَ جوم ااة كااوردان
تةبري دكني و روذ و شةظ خيَر و ساةعادةتتَ ذ باؤ وةتاةنتَ خاوة ذ
يةزدان َت ثاك نياز دكني).
هةروةسااا د دةردااةَ ذيَا ظاظيَركرنااا (نااوروز) و (سةرسااال)يَ ل
21ى ئاداريَ دا ،مةمدوح سةليي ذي دبيَا ( :ماة طاؤ كاو ذيانادنا
روذيَن نةتةوةيت دة تَ مةية و وةزيوا مةية .ئةظ دة تَ كو تارخيتَ
بةخشتَ مة كرية ،ذ بؤ كو ئةم ذيَ مةفادار بانب و ظاتَ وةزيواتَ ثيَا
بينن ،ثيَويستة كو روذيَن مة ييَن تايباةتت يايَن جاورة  -جاورة بايَن
تةساابيتكرن .ئااةظ بابةتااةكت ليَكااؤالنتَ يااة كااو ذ بااؤ ديروكزانااان و
 )1لدوي سالناما زاييين)9( ،ي ئادارا رومت دكةفتة د روذا 22يَ ئادارا نوكة دا.
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جوانان كيَرهاتية .ذ با روذيَان دياين يايَن تايباةتت يايَن كاوردان،
روذيَن وان ئيَن نةتةوةيت و جظاكت ييَن تايبةتت هةنة؟ ئةو ذ كي ان
سةرضاااظت ي ايَن ديروكاات دةركةتنااة ،د كي ا ان اناالناادا دةركينااة و
هاتناااة؟ مةساااةال ،تااتَ فاااامكرن َت كاااو ناااةوروزا ئريانياااان و سةرساااال
موشتةرةكن .ئةظ ض ا وساية ،يان ذي طةلو وساية؟).
هةطةر ئةم بةريَ خوة بدةيينَ ،ديَ بينني كو مةمدوح سةليي ذي
21ى ئاداريَ ب (سةرسال) ناظكرية .ئانكو (سةرسال)ا مة و (نوروز)ا
ئريانيان يا كةتية د ئيَ دةمدا.

* دةمتَ جةذنتَ
وةختةكت ئةظ جةذنة ل سةريَ بورجا (دةمةل/دةستثيَكا وةرزيَ
بهاريَ) دهاتاة كارن و ضايَدبا هاةر ساال ئاةظ جةذناة ل هاةمان دةم
هاتبتةكرن ،لتَ هةتا نهؤ ئةظ ضةندة ب دروسايت نةهاتياة ساةملاندن.
ىل ميَ وو بؤ مة ددةتة خوياكرن كاو ل ساةردةمتَ ساساانيان ،ناوروز،
َ
ئانكو روذا ئيَكتَ ذ سااال ئريانات و روذا ئيَكاتَ ذ هاةيظا (فةرظاةردين)،
نة د وةرزيَ بهاريَ دا بوو ،بةلكو ئةو ذي ميناا جاةذنيَن (رةماةزان و
وربان)يَن موس انان ،هةر سال بؤ سال دضوو دةمةكت.
ل ساال يازديَ كؤضات كاو دةساتثيَكا ميَا ووا (يزدطردي)ياة و ئاةو
ي (شاااةهريار)يَ
ي كاااورِ َ
ذي بةرامباااةرة دطاااةل روينشاااتنا (يزدطااارد) َ
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دوناهي ا شاااه َت ساسااانت ،نااوروز كااةتبوو د روذا شااازدةي خزيرانااا
روماات دا ،ئااانكو نيَزيكاات سااةريَ هاااظيينَ ،و ذ ويَ ميَا وويَ و هيَرظااة
هةر ضار ساال روذةكاتَ ظاةما ،هاةتا ل سااال ()392يَ كؤضات ،ناوروز
كةتااة ئيَكاات (دةمااةل)يَ .ل ساااال ()467يَ كؤضاات ،نااوروز كااةتبوو
روذا بيسا و سيَت بورجا (دو ) ،ئانكو ( )17روذ ماابوون زظساتان
ب داوي بهيَا .ل ظت دةمت (ج.ل الدين م كشاة س و ت) روذذميَارا
نوي يا (جةاللت) دانا و نوروز ئيَخساتة د روذا ئيَكاتَ ذ وةرز َي بهااريَ
كو ثيَدظت بوو هةر ساال ل وي دةمات بهيَتاةكرن و هؤساا باوو برِياار
هااةر ضااار ساااالن جااارةكتَ سااال ببيتااة ( )366روذ ،و هؤسااا ساااال
(جةاللت) نيَزيكرتين ساليَن دنيااي َت ياة كاو نيَزيكات سااال هاةتاظت ياا
دروساتة ،ئااةو ذي ( )365روذ و ( )5دةما ميَر و ( )48خولااةك و
( )46ضركةية.
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نوروزى
شةهيانا هاتنا جةذنا
َ

* ثةيظا نوروز
طةلةك بؤضاوون هةة بؤ بنياتتَ ثةيظااتَ و ئاناااكوا ويَ هةناة ،باؤ
منوونة :ئةم كورد دب َي ين د بنيا دا ثةيظاةكا كاوردي ياة ،ئاةو ذي
(نوي روذ) بووية و نووياتييا روذيَ ذي ئةم ئيَكةمني روذا دةساتثيَكا
ئازاديتَ يان ذي رزطاريا نةتةوا كورد دزانني كو ب كوشتنا زودااكت ذ
ي
ي ئاسانطةر ظاة ب دةساا كةفتياة ،ئاانكو ئاةم بظا َت ضاةند َ
الي َت كاو َ
ديروكااا ثااةيظتَ و ديروكااا جااةذنتَ و ديروكااا بااري و باااوةريَن ب ويَ
جةذن َت ظاة طريَاداي ب ضااخةك َت طةلاةك نيَزيا ظاة طريَاددةين ،لا َت
هةطةر ئةم ب ريَكيَن زماناةظانت و كاويرترين هازر بكاني ديَ بيانني
كو :ثةيظا (نةظروز) ثةيظةكا ليَكدايا بنيا ثةه اةظت ياة و ذ هاةردو
ثااةيظيَن) (Nok-rocثيَكهاتيااة ،و د زمااان َت فارساات دا يااا بوويااة
( ،)Naw(Now)-rozكو ب يَظكرنا ظاتَ ثاةيظتَ ب ريَنظيساا التايين ياا
كو لناظ مة كوردان دا لكار ،دبتة .(Nuwroz):ئةظ ثةيظاة د زماانتَ
كوردي دا ب كرمااجنت ياا ذيَاري ياا بووياة (ناةوروز)) (Newrozو
ماااة(كرماجنيَن ذوري) ذي كرياااة (ناااةظروز ،)Nevroz /كاااو ئاااانكوا
هااةموويان هااةمان (روذا نوي)يااة .نووياتييااا ظا َت روذيَ ذي ئااةوة كااو
ساال نوي ثتَ دةسثيَدكة  ،ئانكو دةرازينكا سالتَ ياة ،هاةروةكت ئاةبو

رةحيان بريونت د ثةرتوكا خاوة (آثا ر ابا يةا )()1و ثاةرتووكا خاوة ياا
 )1بؤ ثرت ثيَزانينان بنيَرِة :آث ر ابا ية عن ابقاون اا بةا  ،تاللي  :ابورحياان بريوناى،
ترمجةْ :اكرب دانا سرشا ،انتشارا ابن سينا ،تهران. 1352 ،ش
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دى (التوهاايي)()1دا ظااتَ ضااةنديَ ددةتااة خوياااكرن .ئااةظا مااة طااؤتت
بنيااتتَ ثاةيظا ناوروز بااوو ،باةىلَ ناوروز وةك جاةذن ،ر و ريشاااااليَن
طةلةك كةظن هااةنة دناظ ميَ وو و تؤريَ تةظااايا طةليَاان ئاري دا ،لاتَ
ين ذ
ي ذيَكظااةبوون و دويركااةفت َ
ي و ذ ئةطااةر َ
ب دريَ ا ي يااا ميَاا وو َ
هةظدو ،هةر ئيَكت لدوي زانينا خوة هندةك تشتيَن ل َت زيَدةكرين و
رةن و روخسارةكتَ تايبة يتَ داياة ناوروزيَ و طاااةلةك جااران ذي
رويدانيَن ميَا وويت دطاةل رويادانا ناوروزيَ هاتيااانة تيَكاةلكرن و ل
هناادةك دةظااةران و دناظ تؤريَ طااةلتَ ويَ دةظةريَ دا ،نوروز خبوة يا
كةتااية بةر طوهااريينَ ،باؤ منووناة ماةم ماة كاوردان ئاةظ هاةر سا َت
رويدانيَن خلواريَ هاتينة تيَكةلكرن:
ي ظةدطاااةرِ باااؤ ساااةردةمتَ
 )1جاااةذنا ناااوروز; كاااةظناتت ياااا و َ
ي ضاوارةم شااه َت ثيشادادي ياان كاو شااه َت كاةظنرتين
جةمشيد َ
دكومةتا طةليَن هندوئةوروثت بوو .دبيَا ن جةمشايدي ضاةند
هيَرش كربوونة سةر دوذمنيَن ئااري ياا و ساةركةفتنيَن ماةزن
بدةستظة ئينابوون و ب سةرفريازي زظرِيبوو وةالتاتَ خاوة ،و د
روذا نوروزيَ دا ضؤبوو سةر تاةخيتَ دةساتهةالتداريتَ و ئيَكاةم
دكومااةتا سياساات و ناوةناادي دناااظ هااؤزيَن ئاااري يااان دا ثيَ ا
ئينابوو و ل هةمت ساال ،سالظةطةرا ظ َت روذيَ دكرنة جةذن.
 )1بااؤ ثاارت زانيارييااان بن َيارِة :ابتفهااةال انا اال ةاال ع ابتل ااةال ،ابورحيااان بريونااى ،بااة
تصحيح و كوش .استاد ج.ل ه ايى ،اجن ن آث ر م ى ،تهران. 1354 ،ش
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ي سالتَ; مة ثيَشرت ئاماذة ثتَ كرية.
 )2جةذنا سةر َ
 )3جااااةذنا كوردي(عيااااد كااااردي); هااااةمان جااااةذنا سااااالظةطةرا
سةركةفتنا كاوةية ل دذي ئاذي دةهاكت ية.

* ثةيظا نوروز د داستانيَن م ت و نظيسينيَن كةظن دا
ناااظتَ نااوروزيَ د ثةرتااااؤكا ثيااااروزا ئاظيَسااااتايتَ دا نةهاتيااة ،و
هةروةسا ضو بةلطةييَن نظيساكت ذي ،ذ ساةردةميَن هةخامةنشايان و
ئةشكانيان د دةسا دا نينن كو باستَ نوروزيَ تيَدا هاتبتةكرن ،بةآلم
د سااةردةم َت ساسااانيان دا هناادةك نظيسااني ب بةرضاااظ دكااةظن ،بااؤ
منوونة د ثةرتوكا (بوندةهيَ).دا كو ثةرتاااؤكا ئاولت و ميَا وويت ياا
زةرادةشاايت يااة ،ب زمااانتَ ثةه ااةظت يااا هاتيااة نظيسااني ( :خيَاارا ذ
عةوريَن طران دهيَا ،لساةر خاترا نوروزيَ دهيَا).
ي روذيَ
هةروةسااا د ضاايظانوكةكا ثةهاااا ةظت دا يااا هاااتت كااو; و َ
طاااايان كةتااة ااال َ مروظاات ،ئاخااا ئرياناتَ ثةياادا بااوو( ،كيومااةرث)ي
ديَاااويَ ئاااارزور – ئاااةذدةر -كوشاااا ،ئيَكاااةمني جاااؤت َت مروظاااان كاااو

(مةشت )Mashya/و (مةشيانة)Mashyana/نة( ،)1وةكت دو ريَظاساا

 )1مةشااات و مةشااايانة :د ئاااؤلتَ زةردةشاااتيان دا ،ئيَكاااةمني ذن و ميَااارن كاااو هاتيناااة
ئافرِاندن ..مشت; ئادةمة و مشيانة ذي داواية).
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ذ ئةردي شني بوون( ،تةه ورةث)ي ئةهرناةن طريَادا و سايه سااالن
ئاظيَتة د زيندانتَ دا.
ديسان د شةهناما فريدةوست دا ذي باستَ نوروزيَ هاتية كرن ،كاو

بتَ طومانة فريدةوست ذي موا ذ ثاةرتوكا (خودايناماةك)()1و هنادةك
ثةرتوك و نظيساريَن دي ييَن ثةه ةظت وةرطرتياة .فريدةوسات د ظاان
ديَااارة هاااؤزانيَن خاااوة يا ايَن ذيَاااري دا ،كاااو لساااةر دةستنيشاااانكرنا
ي ظةدطةرِينتاة
جةمشيدي ية بؤ شاهاتيتَ ،ئةو ذي كةظناتت يا ناوروز َ
وي سةردةمت .وةكة مة طؤتت ئاةظ ضاةندة ،ناة فريدةوسات طاؤتت ياة
بةلكو فريدةوست ذي مواا ذ وان ضايظانؤكان ديايت ياة يايَن كاو لساةر
نوروزيَ و جةمشيدي دهاتنة طؤتن و وي نيظشاكتَ ويَ باري و بااوةريَ
د ظان ديَرة هؤزانيَن ذيَري دا كؤم كرينة ،دةمتَ دبيَ :
( )1بور كيانت يكت ختا ساخا
ضة ماية بدو طوهر اندر نشاخا
( )2كة ضون خواسيت ديو برداشيت
ز هامون بطردون برافراشيت
( )3ضو خورشيد تابان ميان هوا
نشستة برو شاة فرمانروا
 )1خوداينامةك :ئةظ ثةرتوكا ميَ وويت يا مةزن ل سةردةميَن بةري ئيس.متَ هةبوو و
هةتا ساةدةيتَ ئيَ كا َت كؤضات ذي ماابوو ،و ئاةظ ثةرتوكاة هةماناة ياا كاو (طا ى) و
(دة يتاات  -كااو ئيَكااةم نظيسااةريَ شااةهنامتَ بااوو  )-و (فريدةوساات) و (بريوناات) و
هةموو ميَ وونظيسيَن ضاختَ ئيس.مت بؤ نظيسينا ثةرتوك و شااهكاريَن خاوة مواا
ذيَ وةرطرتت ،بةىلَ نهو ئةو ثةرتوك(خداينام ) نةماية و ذ ناظ ووية.

33

( )4جهان اجن ن شد بر ختا اوي
فروماندة از فرةْ خبا اوي
( )5جب شيد بر طوهر افشاندند
مر آ روز را (روز نو) خواندند
(( )6سر سال نو) هرمز فرودين
بر آسودة از رن تن ،دل ز كني
( )7بزرطان بشادي بياراستند
مت و جام و رامشطران خواستند
( )8ضنني روز فرخ از آ روزطار
مباندة از آ خسروان يادطار.
وةرطيَرِانا ديَرة هؤزانيَن سةرى:
( )1بؤ ثرِشكؤييا شاهت تةختةك ضيَكر
ضةندةكتَ دناظدا طةوهةرةك دامةزراند
( )2كو دةمتَ ظياي ،ديَو رِاكر
ذ ئةردي ب ند كرة بةر ئةمسانا
( )3وةكت خؤرا شةو دة دناظ هةواي رِا
شاه َت فةرمانرةوا ي َت لسةر ويَ روينشيت
( )4خةل ل دورا تةخيتَ وي خرِظةبوون
و عيَ ز بوون ذ شكؤداريا بةخيتَ وي
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( )5طةوهةر ل جةمشيدي رةشاندن
ئةو روذ ب (روذا نوي) ناظكرن
()1

ي ساال نوي) ،ئيَكت فةرظةرديينَ
(( )6سةر َ

لةشتَ وي بيَهن ظةدا ذ وةستيانتَ ،دلتَ وي ذ كيينَ
( )7مةزنان بةزميَن كةي و شاديتَ دانان
مةي و جام و سرتانبيَ خواس
ي وةرة
ي روذ َ
( )8ئةظ روذا هؤ يا ثريوز ئةظة ذ و َ
يا بؤ شاها ب يادطار ماي.
هةردةم نظيسةريَن كاةظن هاةول داياة د نظيساينا ميَا وويا ثايَ.
ئيس.متَ دا ،ثويتةي نةدةنة اليةنتَ طريَدايت ب ئؤلتَ زةرادةشيت ظة،
ي بياانني د وي سااةردةمت دا جااةذنا نااوروزيَ دبتااة جااةذنا
لااةورا د َ
دامةزراندنا دكومةتا جةمشيدي.
ماة ماا َ هااةي ئاةم بثرسااني كاا بؤضات نااوروز ب جةمشايدي ظااة
هاتية طريَدان ،يان بؤضت ب فةرمانرةوايةكتَ دي ،وةكت (فرةيدون)ي
ي دا دبيَاا ين; ضااونكت
ي نةداينااة؟ د بةرسااظا ظاا َت ثرساايار َ
ظااة طاار َ
جةمشيد خوةشتظت ترين روي َت بةري ئيس.متَ ية و ناة فرةيادون و
نة ضو فةرمانرةوايةكتَ دي تةمة جةمشيدي خوةشاتظت نةبووياة.
ئةظة ذ ويَ ديار دبا كو نة تينَ نوروز ثيَظة طريَداينة ،بةلكو طةلةك
 )1ئيَكات فةرظاةرديينَ :دبتااة روذا ئيَكاتَ ذ هاةر سااال و روذا ئيَكاتَ ذ وةرزيَ بهااريَ كااو
بةرامبةري ()21ي ئاداريَ ية.
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تشتيَن دي ذي ب جةمشيدي ظة هاتينة طريَدان ،وةكت :د ظةنديداديَ
دا هاتية كو ،مةزن بوونا جيهانتَ بؤ خااترا جةمشايدي بووياة .خاوة
ي مااة ذي .يااان بااؤ منوونااة ل
جةمشاايدي يااا طااؤتت ذي :ئااةز خااود َ
سةردةمتَ وي نة مرن هةبوو و نة ثريي و ناة ئايَ ..خاوة (ضاني)ي
ذي ب رةنطااةكتَ ثةساانا جةمشاايدي ددن .يااا زانايااة مااةم ضاايين يااا
جةمشاايد ب (يااةم) ياا َت ناظاادارة و هناادةك ثةيكااةر ذيَاارا هاتينااة
ضيَكرن ،و هندةك ذ مةزنرتينيَن ظان ثةيكةرا ل ثةرساطةهيَن ضايين
و بااودايت يااا دهيَنااة دياا  .بؤيااة ذي جةمشاايد كةسااايةتت يااةكتَ
خودايت ،رةسةن و سةيرة.
ديسااان ل ظيَاارة ثرسااايارةكا دي دهيَتااة ثاايَ ،.ئااةو ذي; ئاااةريَ
خوةشتظت ياتت يا جةمشيدي نة بؤ هنديَ ية ،دةماتَ طاؤتيينَ كاا تاة
شااكوها ثيَغةمبااةرينيتَ دظيَااا يااان يااا فااةرمانرةواييتَ ،و جةمشاايدي
طؤتت; من دظيَاا ئاةز د ظا َت جيهاان َت دا كاةيو َت بكاةم ،بؤياة ذي مان
شكوها فةرمانرةواييتَ دظيَا؟
بةرسظا ظتَ ثرستَ ذي ئةوة; ئةظاة خباوة ذي ئيَكاة دي ذ طاروظيَن
خوةشااتظياتت يااا جةمشاايدي يااة .جةمشاايد خااوة ياتَ وةسااا بااوو كااو
دطؤ  :من ئاظ ،طيا ،هةي و هةتاظ ئافرِاندينة و هاةمت ئافرِانادي ياا
ماددي ،يا خوة دزانت .وةكت ئاةم دبيانني ،كةساايةتت ياا جةمشايدي
ي دطاةل ظات كةسات،
طةلةك ياا ضايظانؤكت ياة و ثيَظةطريَادانا ناوروز َ
خبوة نيشان دد كة نوروز ضةند يا ديَرين و كةظنارة.
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()1

* مةراسي يَن نوروزيَ ل (تةخيتَ جةمشيد)

ئاظيَسااتايتَ جااةذنيَن خااوة ي ايَن تايبااة هةنااة و د ئاظيَسااتايتَ دا
باستَ نوروزيَ نةهاتية كرن ،ئةو ذي ذ بةر هنديَ ية كو ئةظ جةذناة
نة ياا زةردةشايت ياناة .و هنادي هةخامةنشاينة ،ضاو ثاةرتوكيَن وان
ي ل ساةردةم َت وان يااا
نةمايناة ،لا َت باسا َت ط َيرِاناا مةراساي يَن ناوروز َ
هاااتت يااة كاارن كااو ئااةظ جةذنااة ل (ختااا مجشاايد) دكاارن ياتَ كااو ب
ناظةناادا ئاااييين و ئااؤلت ذي دهاتااة هاا مارتن .بااةآلم د نظيسااينيَن
ثةه ةظت و مانةظت دا مشة باستَ نوروزيَ هاتت ية كارن .باؤ منووناة
طةزنةفون سةبارة مةراسي يَن نوروزيَ دبيَ :
سثيَدةهيا نوروزيَ ،ثيَدظت بوو كو شا ثشاكداريتَ د مةراساي ةكا
ماااةزن دا بكاااة  ،ذ وان; لااادوي داب و ناااةريتيَن ئاسااايايا روذئاظاااا،
ضيَدبا سةروذنوي ديسان تاجنا شااهاتي َت لساةر ساةريَ شااهت دهاتاة
دانااان .نااة تااينَ ئةظااة ،بااةلكو دظيَااا شاااهت سااةملاندبا كااو هيَاا اي
فااةرمانرةواييتَ يااة بااؤ ساااال ثاشاارت ذي ،و ئااةظ ضااةندة ذي ب ريَكااا
شااةرِكرن دطااةل ديَااوا دهاتااة كاارن و دظيَااا د ظاات شااةرِي دا شااا ياتَ
سةركةفيت با ،ل تةخيتَ جةمشيد طةلةك نةخ .ب بةرضااظ دكاةظن
 )1تةخيتَ جةمشيد :جهةكة ل (مةرظ دةشتا فار ) ،نيَزيكات خراباةييَن (ئيَساتةخر)،
كااو ()11فةرسااةنطا ذ باااكوريَ روذه.ت اتَ شااريازيَ دوياارة .ل سااةردةمتَ داريوشاات،
دةسااا ب ئاظاكرنااا ظاات جهاات هاتيااةكرن ،و ثشاايت ناااظتَ داريوشاات نااةماي د هاازرا
خااةلكت دا ،ئااةظ جهااة ب ناااظتَ جةمشاايدي هاتااة ناااظكرن .ذ شااوينواريَن طاارنطيَن
تةخيتَ جةمشيد ،بةرماييكيَن كة ا (ارط)ة كو (ئسكةندةري) ئاطر بةردابوويَ.
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كو نيشاندةريَن ظت شةرِي نة .هةرضاوا با ،ثشيت كو شاهت ددا دياار
كرن كو هيَ اي فةرمانرةواييتَ ية ،دا شا دطةل ذنكةكا نوي زةوجا،
و ئااةظ زةوجينااا وي هااةر سااال دووبااارة دبااوو ،بؤيااة ذي دبياانني كااو
طةلاةك ذنا د دةربااريَن شااهان دا هاةبوون .و ثاشاى دةساا ب داناا
خااةالتان دهاتااة كاارن ذ الي ا َت م ااةتيَن ئرياناات و بيااانت ي ايَن لاا يَر
دةسااتهةالتا وي ظ اة ،و طةلااةك ثيَرِابااوونيَن دي ،وةكاات :مةراسااي يَن
وربااانيكرنتَ كااو سااةرةتا شااا خبااوة ب وربااانيكرنتَ رادبااوو ،دا كااو
وةفاداري يا خوة باؤ ئاهوراماةزداي و خوداوةنادان بدةتاة ديااركرن..
هةروةسا كيَبةرك َت يا هةسث سوياريتَ ،كو شاهت خبوة ثشكداري د ظتَ
كيَبةركيَييَاااادا دكاااار و ب ئيَكااااةم دةردضااااوو و طايااااةك ب خااااةال
وةردطر .

تةختى جةمشيد
َ
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* نوروزا تةظايت و نوروزا تايبةتت
جةذنا نوروزيَ ل روذا ئيَكتَ ذ فةرظةرديينَ ب تاينَ نةدهاتاةكرن،
باةلكو ضااةندين روذان باةردةوام دبااوو .رازي د (رنضا املاان ني) دا
يت شاهاتيتَ
دبيَ  :يا زاناية كو د نوروزا مةزن دا ،دا شا لسةر تةخ َ
روينااا و ثيَاان روذان دا ثيَاادظياتت ي ايَن خااةلكت دابااني كااة و ب
دةستةكتَ ظةكري خةل ددانة ريَ ،و ثشيت ئةظ ثيَان روذة دباؤرين،
دا دةسا دةنة كةي كارن و ماةي ظاةخوارنتَ .لةوراياة ئاةظ روذة ب
نوروزا مةزن ناظ كرينة و دب َي ن ذي كو هةر د ظاتَ روذيَ دا باوو كاو
جةمشيدي مزطيين داية خةلكتَ ب ناةمري َت و ناةخوةش ناةبوونتَ و
فيَربوونتَ ،و دب َي ن ذي د هةمان روذ دا طيومةرست ديَو كوشتبوو ،و
طةلةك تشتيَن دي ذي هاتينة طؤتن.
هندةكيَن دي داب و ناةريتيَن كؤضاكا شااهت د جاةذنا ناوروزيَ دا
ئ َي هاةي دانايناة ،و ضاةندةك ذ وان هاةر ثيَان روذيَان ئيَكاةم ب
(ناااوروزا تاااةظايت) و بيساااا و ثيَااان روذيَااان ماااايت ذي ب (ناااوروزا
تايبةتت) ناظكرينة.
هندي (ج

)ة ،د ثةرتوكا (احملاسن نااضداد)ا ضاثا مصاريَ دا،

ل سةردةمتَ جةمشيدي دئاخظا ،و هندي (ئةبورةحيان بريونت)ياة د
(آث ر ابا ية ) دا باستَ ثشيت وي سةردةمت دكا ،و هندي ظةكؤلةريَن
هةظ ةرخن ل سةردةمتَ شاهينشاهييا ساسانيان دراوةسا  ،و ئةظاة
هةمت ب هةظرِة دب َي ن :هةيظا فةرظاةردين دباوو شاةش ثشا  ،هاةر
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ثيَن روذيَن ئيَكتَ شاهت ثيَشوازي ياا ما ويا و طرطارا دكار و ثيَان
ي تةرخان كر بوون ب دانا مالت لسةر خةلكت و وةرطرتناا
روذيَن دوو َ
خةالتيَن نوروزيَ ذ خاةلكت و ثيَان روذيَان سايَيتَ باؤ خزماةتكاريَن
خوة تةرخان كربوون و ثيَن روذيَن ضواريَ بؤ مااال خاوة و كاة و
كاريَن خوة ييَن نيَزي و ثيَن روذيَن ثيَن تَ باؤ لةشاكةري و ثيَان
روذيَن شةشتَ ذي ي َت تايبة بوو ب خةلكيَن دي ييَن مايت ظة.
هةروةسااا ئااةبو رةحيااان د (آثا ر ابا يةا )دا ،ثيَشااوازي يااا شاااهت و
ثريوزكرنا نوروزيَ د هةر ثيَن روذيَن ئيَكةم دا ب ظت رةنطات ددةتاة
خوياااكرن :روذا ئيَك اتَ شاااهت هااةمت خااةل ئاطةهاادار دكاارن لسااةر
ثريوزكرنا جاةذنتَ ل هةظادو ،ل روذا دوويَ ثيَشاوازي ياا كاةدخودا و
ئةه تَ ثةرسطةهتَ دكر ،روذا سيَيتَ ثيَشوازي يا سوياريَن لةشكةري و

نوروزى
ئاطرى
هةلكرنا
َ
َ
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موبااةديَن مااةزن دكاار ،روذا ضااواريَ تااةرخان كااري بااوو بااؤ كةس ايَن
بنةماال خوة و كة و كاريَن خاوة ،روذا ثيَن اتَ ذي ياا كاو ِريَن وي و
ماال وي و كةسيَن طةلةك نيَزيكت وي بوو ،و هةر كةسةك ذ ظاناة كاو
اليق باية د ضاظيَن شاهت دا ،دا تشتةكتَ ب ديااري دةتاتَ ،ئاةظ ا ئاةظ
تشتة مال با يان خةال بان يان ثاية و ث ة بان.
ئيَكةمني شاهتَ كو هةر دو ثشاكيَن ناوروزيَ (تاةظايت و تايباةتت)
ثيَكظة طريَداين و هةمت روذيَن ويَ كرينة جةذن و ل شاةظا ناوروزيَ
ي ساسانت بوو.
ئاطر ه كري ،هورمزيَ كورِيَ شاثوور َ

* نوروزا بةري ئيس.م َت ل وةالتتَ ئريانتَ
لااادوي نظيساااينا سااا.ل باااؤ ماااة وةساااا دياااار دباااا كاااو ناااوروز
مةراساااي ةكا طةلاااةك كاااةظنا ئريانااات يا ايَن ئااااري ياااة .هةرضاااةندة
ئاظيَستايتَ باستَ نوروزيَ نةكرياة ،لاتَ هنادةك ثاةرتوكيَن ئاؤلت يايَن
ثةه ااةظت باس اتَ نااوروز و مةراسااي يَن ئرياناات ي ايَن كااةظن كرينااة .د
(بوندةهيَ).ا مةزن دا يا هاتت; زةردةشا ستَ جاران نيَزيكت كابانت
يا خوة (هوو )Hvov /يان ذي ( )Hvogviبوو ،و هةر جارةك َت ذ وي
ضاثكةك كةتاة ساةر ئااةردي ،و ئاةظ سا َت ضااثكة ل ذيَار ضااظديَري يااا

فريشتا ئاناهيتا د دةريايا كسوة( )1()Kasavaدا هاتنة دانان .ل ويَريَ
 )1كسوة :هةمان طؤال (هاموون)ة.
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ضاايايةك يااتَ هااةي بناااظتَ (ضاايايتَ خااوديَ) كااو جهااتَ دةسااتةكةكا
ي و ميَهرطاانتَ ،ئاةظ خةلكاة ك ايَن
خوديَناسااية .هاةر ساال ل ناوروز َ
خااوة ظ ِريَدكةنااة دةريايااا ناااظربي دا تيَاادا مةلااةظانيا بكااةن ،ضااونكت
زةردةشيت ،يا طؤتية وان :ذ ك يَن وان ديَ (ئؤشيدةر ،ئؤشيدةر مااة و

سوشاايان) ض ايَنب( .)1ئةظااة و هااةتا نهااؤ ذي ئااةظ مةراسااي ة ل دةم اتَ
نوروزيَ و ل دةظةرا (سيساتان)ا ئرياناتَ و لساةر ليَظاا طاؤال (هااموون)
()2

دهيَتة طيَرِان.

ب رةنطةكتَ طشيت ثيَزانينيَن دروسا ذ مةراسي يَن ناوروزيَ ل
دةرباريَن شاهينشاهيَن هةخامةنشت و ئةشاكانت د دةساا دا نيانن ،و
بااةروظاذي ثيَاازانينيَن طةلااةك هيَ ا ا ذ سااةردةميَن ساسااانيان ل بااةر
ي خلواريَ ل سةر راوةستني:
دةس  ،كو د َ
سثيَدةهيا نوروزيَ ،شاهينشا دا خاوة ب ج ايَن كةشاخة راث َي اا
كو ثرتيا جارا ج ايَن وي ذ ثاةروكتَ كتاانت ياتَ يةماةنت باوو ،و دا ب
تينَ ل كؤضكتَ ئامادة با و لدوي را دا ئةو كة ب ذور كاةظا ياتَ
كو خةلكت ئةو ب ميَرضاك و ةن دزانت .د نوروزنامتَ دا هاتية كو
 )1د ئاظيَستايتَ دا سوشيانا دبنة سىَ كة  :يىَ ئيَكىَ (ئوخشايا ئةرةتة)ياة ،كاو ئاةو
ذى ئةو كةسة يتَ ياساييَن ثاريوز ددةتاة ناسااندن و ئةظروكاة ب نااظتَ (ئوشايدةر)
ناظدارة .يىَ دووىَ (ئوخشيا نةمةنطة )ة; كو ئةو ذى ئةو كةسة يتَ ب فيَركرن و
زيَدةكرنا نظيَ و دوعايان رادبا و ئةظروكة ناظدارة ب (ئوشيدةرما ) .و ياتَ سايتَ
(ئوستظة ئةرةتة)ية ،كو ئةو ذى منوونة و ثةيكاااةريَ ياسايا ثريوزة و ناظدارة ب
(سوشيانس) يانااا ي (سوشيانا).
 )2بؤ ثرت زانيارييان لدور ظاى باباةتى بنيَارِة :هاشاي رضاى ،ذيَادةرىَ باةرىَ ،باث 194
هةتا 197
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موبةديَ موبةدان دا ئيَتة ن شااهت و ضاةندين خاةالتيَن طرانبهاا دا
دطااةل خااوة ئينااا و دا ب زمااان َت ثارساات سوثاساات يااا وي كااة و
ثةسنيَن وي دة  ،و ثاشان دا جاما زيَرِينا ثرِي ماةي دةتاةظ شااهت و
دا خةظيدي(جااةهتَ نةطةهشاايت) كةتااة د دةس ايتَ وي ي اتَ دي دا و دا
دينار و دةرهةما دانتة بةر تةخيتَ وي .موبةدي ئةظاة دكار دا كاو ل
روذا نوي و ل ساال نوي هةضات ماةزن َت كاو هاةي ،ل هاةر ديادارةكتَ،
سةرةتا ضااظ َت وي ل وان تشاتان باا ،دا كاو ل سااال ل ثايَ .خاوة دا،
ئةو كة

ب خوةشت و كامةرانت دطاةل وان تشاتان بباؤرينن ،و ئاةو

تشا ل وان ثريوز بنب ،ذ باةركو هاةبوون و ئاظاةدانيا دنياايتَ ب وان
تشتان ظة طريَدايت ية ييَن كو ئانينة ن شاهت .ئاةظ ريَ و رةمساة ل
سةردةميَن خةليويَن ئيس.متَ ذي بةردةوامت ثتَ هاتبوودان.
جا

د ثااةرتوكا (احمل ساان نااضاداد)دا دبيَا  :د هااةر روذةكااا

نوروزيَ دا شاهت ،تةيرةكتَ بازي يتَ سثت دبةردا ،و ئةو خوارنيَن كو
ي دخاوارن و ب خاوارنيَن ثاريوز دزاناني
شاهينشاهت ل روذيَن ناوروز َ
هندةك شرييَ خورِيتَ نوي و ثةنرييَ ناوي باوو ،و ل هاةر ناوروزةكتَ
بؤ شاهت ئاظ دهاتة ه طرتن د طوزكاةكتَ ئاساين ياان زيظات دا ،و ئاةظ
طوزكااة ب زيَاار و يا ويتااا دهاتااة خةم.ناادن و ئااةو ئاااظ ذي ك ااكيَن
نةشويكري ل بن ئاشا ه دطرتن.
جاا

ثيَظااة دضااا و دبيَاا  :هةطااةر نااوروز دكةفتااة د روذا

شااةم دا ،شااا دا بيَاا

ضااار هاازار دةرهااةميَن وي سااةردةمت ذ

سةروكتَ جوهت يان بستينن و كةسةكت نةدزانت ذ بةر ضت ،لتَ هناد
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دزاناني ئااةظ كاارة ياتَ بووياة ئيَا ذ ناةريتيَن شاااهيَن وان كاو وةكاات
ي لتَ هاتبوو.
(جزية) َ

* نوروز ل سةردةمتَ خةليوا
خاااةليويَن دةساااتثيَكتَ يا ايَن ئيسااا.م َت ضاااو ثويتاااة ب ناااوروزيَ
نةدكرن ،لتَ ثاشان خاةليويَن ئةماةوي ذ باؤ زيَادةكرنا داهااتتَ خاوة،
سةروذنوي وةرطرتنا خةالتيَن نوروزيَ ظةطةرِاندنةظة.
ي دةسنيشاانكري
ئةو خةالتتَ كو بةنت ئومةييتَ بؤ جةذنا ناوروز َ
هنااد بااوو كااو لاادةمتَ مااااعاويةي دطةهشاااااتة ( 5هااةتا  )10م يااون
دةرهااةما ،و ئةماارييَن وان ذ بؤ بدةستظةئينانا مواييَن خاوة ،خاةل
داخواز دكرن كاو بهايَن خاةالتيَن خاوة ثيَشاكيَ .بكاةن .ه َي اياة كاو
بيَاا ين ئيَكااةمني كةسااتَ كااو د ئيساا.متَ دا ريَ و رةمساايَن خااةال
وةرطرتنا ل هةردو جةذنيَن نوروز و مهرطان ساخ كريةظة ،د اج بن
يوسا بااوو كااو ل كوضااكا خااوة ل باااذيَريَ ناسا خااةال وةرطاارتن.
ديسان ئةظ نةريتة لدةمتَ ع ر بن عبدالعزيز هاتة رةدكرن ذ بةر كو
بةرهااةظكرنا ظان خةالتان لسةر خةلكت ب طرانت رادوةساتا .باةآلم د
هةمان دةم دا هةر جةذنا نوروزيَ دهاتةكرن.
دةمتَ ساةره دانا ئاةبو موسا ي خوراساانت و دةساتثيَكا دةساا ب
كاربوونا خي.فةتا عةبباست يان و كارتيَكرن و هيَزداري يا بةرمةكت
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يان و ضيَبوونا سنس يَن طاهري ياان و فاواري ياان ،جاةذنيَن ئرياناتَ
سااةروذنوي ب طااورِ كااةتن ،و هؤزانظااانيَن مينااا (محاا ه باان
اةفه ني) نظيسةريَ (اشع ر اب ا و

اان

ابالزنز نارهوجا ) ،هاؤزان ب

جةذنيَن ئريانت ظةهاندن.
ل سااةردةمتَ (متوك ا )ي ،مالياااتيَن نااوروزيَ بااة ذ كةس ايَن نااة
موس ان دهاتة وةرطرتن ،و د ظت سةردةمت و سةردةمتَ (ف طمي)يان
دا ئااةظ ريَ و رةمسااة طةهشااتنة مصااريَ ذي ،ئااانكو هينطااتَ ،هااةر ذ
ي تا دةريايا ضيينَ ،جةذنا نوروزيَ دهاتة طيَرِان.
مصر َ
* شورةشا كاوةي و روذا شورةشا وي
ضايَدبا ب نسابة ماة ظاةط َيرِانا ساةرهاتت ياا شورةشاا كااوةي ل
دذي ئةذدةهاكت تشاتةك َت ناوي ناةبا ،ذ باةر كاو ئةظاة ب دريَا ي ياا
سةدان ساالنة ذ جي ةكت بؤ يتَ دي دهيَتة طاؤتن و ثاةرتوك و كؤظاار
و روذنامان دريَغت نةكرية د دةردةَ ظةطيَرِانا ظتَ ساةرهاتت ياتَ دا.
لا اتَ باااؤ ماااة روذا شورةشاااا كااااوةي طةلاااةك طااارنطرتة ئاااةم بااازانني،
ي جاااةذنا
هةرضاااةندة ئةظاااة طةلاااةك ذ ميَا ا ة ئاااةم ل 21ى ئاااادار َ
سةركةفتنا كاوةي و شورةشا وي دطيَرِين كو هةظدةماة دطاةل جاةذنا
ي ثااريوز باازانن ذ بااةر
ي سااالتَ .باااوةر ناكااةم ئرياناات نااوروز َ
سااةر َ
سااةركةفتنا كاااوةي ل دذي ئااةذدةهاكت ،ضااونكت ذ ئاليااةكت ظااة ظ اتَ
سةركةفتينَ ضو ثةيوةنادي ب ()21ي ئااداريَ ظاة نيناة و ذ ئالياةك
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ديظاة ب نساابة ئريانياان باازظني باؤ رةهااابوونتَ و سااةركةف د ويَ
بزاظاتَ دا و دةسااتهةال وةرطارتن نااة تشاتةكة كااو جاارا ئيَكاتَ بااا د
ديروكااااا ئريانيااااان دا ،وان ب دةسااااا خوةظااااة ئينابااااا ،و طةلااااةك
هةلكةفتيَن دي ييَن ذ ظت رةنطت ئريانيان ديتيناة و ضايَدبا هيَا ب
نسبة ئريانيان طرنطرت ذي بن.
د كؤظاارا (ذياان) دا ضااةند نظيساينةك هاتينااة بااةالظكرن كااو روذا
شورةشا كاوةي 31ى تاةباختَ ل ةلاةم دايناة ،باؤ منووناة ،كاورديتَ
بةدليساات ،د نظيسااينا خااوة يااا بناااظ َت (ضااك

افسانساات /ئةفسااانا

زوداكت) كو ل كؤظارا (ذين) ه مار ( )1و ل بةرثةريَن ()11 - 7دا
بةالظكرية ،دبيَ ( :دةهاك دكومدارةكت عةرةب بووية ،هاتية ئريان
داطريكرية  ،ذ بةر كو طاةل َت كاورد ذي ئريانات ياة ،هايَ .كاو كاورد لا َت
ذيانة ئةو ذي كةتية بينَ داطريكرنا دةهاك).
نظيسةر بةردةواميتَ ب ئاخوتنا خاوة دد و دبيَا ( :دةهااك ،ذ
بؤ تيَركرنا هةردو ماريَن سةر م يَن خاوة روذيَ ماةذيتَ ضاار كةساان
داياااة وان ،ثاشا ا َت طاااةل َت كاااورد روذا /31يَ ماااةها تاااةباختَ د با اينَ
سااةرةكيا كاااوةيتَ هةساانكةر دا ل دذيَ دةهاااك رابوويااة و دةسااا ب
ي شؤرشااتَ دا دةهاااك هاتيااة كوشاا  ،وةليَااا ذ
شؤرشااتَ كريااة .د و َ
داطريكرنا عةرةبان هاتية رزطاركرن و فةرةيدوون بووية شا ).
نظيسااةري دايااة زانااني كااو ئةظااة ذ هينطاتَ و هيَرظااة ،روذا 31ى
تةباختَ بؤ طةلتَ كورد يا بووية جاةذنا نةتاةوةيت و هاةر ساال د ويَ
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روذيَااادا ل (دةماظةناااديَ)( )1ئاااةو جاااةذن ب نااااظتَ (جاااةذنا رزطارياااا
نةتةوةيت) دئيَتة ثريوزكرن و ئةو تاؤرة هيَا ذي يا َت بةردةواماة; دا
بنيَرِينة دة َت ئاخوتنا نظيسةري:
(...ئاايَن ماااايت ياايَن كاااو خاااةباتا ذ باااؤ دةرخساا و ةوتانااادنا
داطريكاااةران ذ وةليَاااا و رزطاركرناااا وةليَاااا ب ساااةر جيه باااوونتَ را
طرتنة ،ب راسيت ذي ،ب ويَ تيَكؤشاينا كاو كااوةيتَ هةسانكةر ئا َت كاو
بوويااة ثيَشااةوايتَ ه كااةلينا نةتااةوةيت و ئااةو ئياادارة كريااة ،ب ويَ
تيَكؤشيينَ طيهانة داخوازا خوة و وةالتتَ خوة طيهاندناة خوةساةريتَ.
هةر نةتاةوة ،روذيَان كاو بانب ذيَادةريَن بووياةريَن وةهاا طاةورة ،وان
روذان دطيَاارة روذيَاان تايبااةتت و ب مااةرامسيَن مااةزن ثااريوز دكااة .ب
راساايت ذ ئاااليتَ كااوردان ظااة ذي ئااةو روذا رزطاااريتَ يااا كااو د سااالتَ دا
راسااايتَ َ 31ى تااااةباختَ تاااتَ ،ل طااااؤرا طرنطيااااا اليتاااتَ ويَ هاتيااااة
ةبوولكرن و هاةر ساال د سات و ياةكتَ تاةباختَ دا ل دةماوةناديَ ب
ناظ َت رزطاريا نةتةوةيت جةذن هاتيةكرن).
هةروةسا نظيسةري داياة زاناني كاو نااظ َت ظا َت مةراساي َت (جاةذنا
كورد)ة و دب َي

ين ذ ئاالي َت كاوردان ظاة دئيَتاة
كاو ئاةو جاةذن ب تا َ

ثريوزكرن .لدوي ظتَ ئاخوتينَ ،ناظتَ جاةذنتَ (جاةذنا كاورد)ة ناةكو
(جااةذنا نااةوروز) و دةمااتَ ويَ ذي 31ى تااةباختَ يااة نااةكو 21ى
ئاداريَ.
 )1دةماوةند( :)Demavendناظتَ ضيايةكتَ ية ذ سنس .ضياييَن (ئةلبورز) ل باكوريَ
روذه.تتَ باذيَريَ تةهرانتَ ل وةالتتَ ئريانتَ.
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ذ ب اات كااوردي َت بةدليساات( ،مةماادوح سااةليي)ي ذي نظيسااينةك د
كؤظارا (ذين) ،ها مار ( )25دا بةالظكرياة لا يَر نااظ و نيشاانتَ (روذا
كاوة ياا تايباةتت 31ى تاةباختَ ( Kawe Yevmi Mahsusu - 31

.)Agustos
نظيساااةر د نظيسينا خوة دا دبيَ ( :بزاظا كاوة ل دذيَ دةهاك ،د
ديروكا كورداندا خوةديتَ مةزناتيةكا وةساية كو دةظ ذ ةيادكرنا ويَ
نااايتَ بااةردان .دتااو تَ بنطااةهني(دتوَ اساسااية) ،دااة تَ بزاظااتَ،
دة تَ رابوونا ل دذيَ زومل َت ذ نةتةوةيان را تابيعت دبيناة .ضااوا كاو،
كيت ااةييَن كااو ذ هااةبوونا تشااتةكت كااو ذيَ را تااتَ طااؤتن (دتااو تَ
بنطةهني) هايدار ذي نةبوونة ،جارنا ئةو داة تَ خاوة بكاار ئانيناة.
كاوة ،ل دذيَ دةهاك َت زامل ،كو يةك ذ طرةطريَن زامليَن جيهان َت بووياة،
نةتةوةيةك راكرية و ب ويَ راكرناتَ ئابيدةياةكا ميَرخاسايا ماةدةنت
ضكاندية كو هةمت نةس ثتَ دثةسنن).
ذ ناظتَ طؤتاريَ و نظيسيينَ خبوة ،بؤ مة خويا دباا كاو (مةمادوح
سةليي) ذي ،بؤ روذا 31ى تةباختَ ،نااظ َت (روذا كااوة ياا تايباةتت) و
(روذا كاااوة يااا نةتااةوةي) دئينااا ،و ئااةو ذي وةسااا بااؤ مااة ددةتااة
دياركرن كو روذا سةركةفتنا كااوةي ل دذي زةدااكت31 ،ى تاةباختَ
يااة نااةكو  21ئاااداريَ .هةروةسااا ددةتااة خوياااكرن كااو ناااظتَ روذا
سةركةفتنا كاوةي ،نة (نةوروز)ة.
ديسااان ظةكولااةر (عةباادولرةنان ماازوري) ذي د ثااةرتووكا خااوة
ي ()25يَ
(ناااااةوروز و ..ئاااااةذدةهاك و ..كاااااورد)دا ،و ل بةرثاااااةر َ
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ي ية و هاةم
بؤضوونةكتَ دد خوياكرن كو هةم دذي (21ى ئاداريَ) َ
ذي دذي (31ى تةباختَ)ية ،كاو روذا ساةركةفتنا كااوةي باا ل دذي
ئااةذدةهاكت ،دةم اتَ دبيَ ا ( :ئااةذدةهاكتَ ثيشاادادي ثةيوةناادي ب
جةذنا نوروزيَ ظة نينة ،ضونكت جاةذنا ناوروزيَ ذ الياتَ جةمشايدي
ظة ،دو هزار ساالن بةري طرتنا (ئةذدةهاك)ي ذ الياتَ فرةيادونت ظاة،
يا هاتية طيَرِان!! و فرةيدون دةمتَ لسةر ئةذدةهاكت زالبووي ،جاةذنا
(ميَهرةطان) دامةزراند)..
ديااارة ئةظااة هااةمان بؤضااوونة يااا (اباان اثااز)ي د ثااةرتؤكا خااوة
(ابك مل

()1

ابت ريخ) دا ئاماذة ثتَ كري.

ي نيظاا ساارا ساال َت دهاتاة
يا زاناية ذي جاةذنا (ميَهرطاان) ل ساةر َ
طيَران ،كو نة (21ى ئااداريَ) و ناة ذي (31ى تاةباختَ) ناكةظناة د
ظت وةرزي دا.

* ئةجنام
ي ساال َت هاةردو ياةكن و ئيَكاةم
ي و جاةذنا ساةر َ
 )1جةذنا ناوروز َ
كةستَ جةذنا ناوروزيَ دةريَخسايت ،كياجةم(جةمشايد)يَ كاورِيَ
ي روذيَ دا
(ويونطهااان)Vivanghan/ي بااوو ،و ذ بااةر كااو د و َ
 )1بن َيرِة :د .دسني اساي العزياز ،نوروزياا  ،طؤظاارى كاورِى زانياارى عيَراَ(دةساتةى
كورد) ،بةرطى دةوتةم ،1980 ،بث 456
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دنيااا ظااةطرتبوو ،لااةورا برِيااار دابااوو بااةردةوام جااةذنا نااوروزيَ
بطيَرِن.
 )2جااااةذنا ميَهرطااان و جااةذنا كاااااوةي يااا نةتااااةوةيت هااااةردو
يااةكاان و ئيَكةم كةستَ جةذنا ميَهرطانتَ طيَارِاي( ،فرةيادون)يَ
كاااورِيَ اساااويان(= اثويا ا )Athvya /ى باااااااااوو .ياااا زانايااااااااة
جةمشيدي هزار و ثيَن ت ساالن شاهينشااهت ياا كاري و ثاشاان
يت بيوراسااب(= ضااك  ،ئااةذي دةهاااك)ي يااتَ هاتيااة
ب دةساا َ
كوش ا  .بيوراس ا ذي هاازار ساااالن فااةرمانرِةوايت كريااة و ل
داويتَ ب دةسيتَ (فرةيدون)ي كو هاةر ذ بناةماال (جةمشايد)ي
ي ذ هاااةيظا ميَهاااريَ) ل ضااايايتَ
بووياااة ،ل (9/16روذا ميَهااار َ
(دةماوةند)يَ هاتة بةندكرن ،و ئةظ روذة ب (جاةذنا ميَهرطاان)
ناظ كرن.
 )3واتااااة د ناظبااااةرا جااااةذنا (نااااوروز) و جااااةذنا (ميَهرطااااان) دا
()2050سااال جياااوازي هةنااة و ديااار دبااا كااو سااةرهاتت يااا
(كاوة و فرةيدون و ئةذي دةهاك)ي نة ذ دويار و ناة ذ نيَزيا
ي ظة نينة.
ضو ثةيوةندي ب جةذنا نوروز َ
 )4بؤضااوونا كااو دبيَاا

نااوروز دكةظتااة 31ى تااةباختَ ،يااا بااتَ

ئةساسة و ضايَدبا نظيساةريَن خاودانيَن ظاتَ بؤضاؤنتَ ،جاةذنا
نوروز و جةذنيَن تريمةهتَ(جشن ني وفر  -جشن تريطان  -تاريو
جشن) ذيَ فةرَ نةكربن ،و ئةظ جةذنة ب (ناوروز) ل ةلاةم
دابن.
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 )5مادةم نة ئةم لدوي سةرساال خاوة ياا كاوردي دضاني و ناة ذي
ئةم وةكات ئريانياان ل ئةطاةريَن هاةبوونا ناوروزيَ دنيَارِين ،ثاا
بؤضت ئةم ب ثريوزكرنا ظتَ جةذنتَ رادبني؟!
 )6هةطااةر ثريوزكرنااا جااةذن َت ذ بااةر سااةرهاتيا (كاااوةي و ئااةذي
دةهاكت) با ،ئةظة دظيَا ئةم ب ثريوزكرناا جاةذنا (ميَهرطاان)
()1

راببني ،نة (نوروز)يَ.

 )1يا زاناية كو وةختةكت سةريَ سالتَ دكةتة دطةل دةستثيَكا دةمتَ هاظيين ،و دةمتَ كو
(متوك ) و (معتضاد)ي ذي ظيااين ئيَكات (فةرظاةردين)يَ ظةطاةرِينن جهاتَ وي ياتَ
سةرةكت و بنةجه ،هةر سةريَ هاظيينَ هةلب ارتبوون ،ضونكت باشارتين دةم دديا
بااؤ وةرطرتنااا خااةراجان .لااةورا دب َيا م ضايَدبا هناادةك كةسااان ثيَكااؤل كااربن كااو
جةذنيَن ئازاديتَ و جةذنا سةريَ سالتَ ذي ريَ بيَخن دطةل جةذنا جوتيااران  -كاو
ئةظ جةذنة ،جةذنةكا سروشيت بوو ،جةذنا بةرفرةهيتَ باوو ،و ذ ثاازدةي تريماةها
ئريانت(دةمتَ درويينَ) دةسا ثيَدكر.
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شاهنامة و
ئةفسانا كاوىَ ئاسنطةر

* ثيَشةكى:
طةلااااةك جاااااران ل ظيَاااارة و ويَراهااااة باساا ا َى ئةفسااااانا كاااااوةى
دهيَتااة كاارن و هااةردةم هااةول بااؤ هنااد َى دهيَنااة دان كااو (كاااوة)
ضاااايظانؤكةكا نااااوى ضاااايَكرية ،هااااةروةكى بااااةريَز (عباااادالرنن
ماااااازورى) د كؤظااااااارا (هاااااااظيبون) يااااااا هاااا ا مار ( )18ل ساااااااال
()2007ىَ و ل بةرثااااةريَن ( 7هااااةتا  )34بابةتةكااااةك ب ناااااظىَ
(كااااوةيىَ ئاسااانطةر ،ئةفساااانا ناااو هاتياااة ضا ايَكرن) باااةالظ كرياااة ،و
تيَاااادا هااااةروةكى ذ ناااااظ َى بابااااةتىَ وى ديااااار يااااا هااااةول داى ظاا اىَ
ئةفسان َى ضريوكةكا نوى ضيَكرى يا ثرِى شاشى بهةذميَر .
جاااارىَ وةك نااااظ ئاااةز ذى يا ا َى دطاااةل جاااةنابىَ وى هةظرةئي اااة
و ئاااةز ذى يااا َى ل وىَ بااااوةر َى كاااو (ضاااريوكا كااااوىَ ئاسااانطةر ياااا
شاااهناما فريدةوسااى) بابةتااةك َى نوييااة(ئانكو ذ دوهاازار هااةتا سااىَ
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ىل تشااتةكىَ
هاازار ساااالن تااىَ ناثااةرِ ) و ذ شاشاايان ذى ظاااال نينااةَ .
دى ذى يااىَ هااةى ،دةمااا ئااةم دبيَاا ين (ئةفسااانة :ضاايظانؤك) واتااة
ي ا َى باس اىَ كةظناتيااةكا طةلااةك ويَظااةتر دكااةين ،كااو ئااةظ درويش ا ة
ناطوجناااا دطاااةل ثاااةيظا (ناااو هاتياااة ضا ايَكرن) ،و د هاااةمان دةم دا
دظيَاااااا ذ باااااري نةكاااااةين ذى ،كاااااو باااااةرى شااااااهناما فريدةوساااااى،
ضااايظانؤكةك ب هاااةمان ناظاااةروكا (كااااوةى) ل ئريانا اىَ ل كاااار باااوو
و سااين بااؤ سااينطى و جي ا بااؤ جي ااى (ب رةنطااةكىَ سااةردةظكى)
دهاتاااة ظةطوهاسا ا  ،كاااو هاااةر ذ روذا ضااايظانؤك هاتياااة داريَشا ا ،
لاادوي هاازر و تيَطةهشااتنا خااةلكىَ وى سااةردةمى هاااتبوو طااؤتن،
و دةم باااؤ دةماااى و ذ كةساااةكى باااؤ ياااىَ دى ،طوهاااؤرين ىلَ هاتناااة
كااارن ،هاااةتا وةىلَ هااااتى كاااو باااؤ جظاكاااةك ياااان كةساااانيَن وةكاااى
مااة(ييَن د ظااى ضااةرخى دا دذياان) تشااتةك نةبااةرئا

بااا .ئااةظىَ

ذى ذ بااااري نةكااااةين كااااو (ضااااريوكا كاااااو َى ئاساااانطةر يااااا شاااااهناما
فريدةوساااى) ياااا ذ تيَكاااةلكرنا ظاااان ضااايظانؤكيَن كاااةظن و هنااادةك
ميَرخاساااييَن شاااا و ساااةركرديَن ئرياناااا كاااةظن هاتياااة ضا ايَكرن ،و
دةمااااىَ ئااااةم دبيَاااا ين (ئريانااااا كااااةظن) واتااااة ئااااةم (كااااورد) ذى
ثشكةكني ذ وىَ ئريانىَ.
ئاااةظ بابةتاااة ،ذ ئالياااةكى ظاااة وةك زيَدةهياااةك و ثشاااتطريييةكة
بااااااؤ بؤضااااااوونا بااااااةريَز (ماااااازورى) و ذ ئاليااااااةك َى ديظااااااة وةك
راساااااتظةكرنا هنااااادةك شاشااااايانة ،كاااااو (مااااازورى) ذى باااا َى باااااار
نةبووية ذ وان شاشيان.
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* شاهنامة و ضيظانؤك
وةكاااااة باااااةريَز (عبااااادالرنن مااااازورى) دبيَااا ا  :ل طاااااؤر
راسااارتين مطرتياااان ساااةردةمىَ ثيشاااداديان ظةدطةرِيتاااة ( 7400تاااا
 )5500سااااااااالن باااااااةرى زاييناااااااى و دبيَااااا ا

ذى :زاناااااااا و

ميَاا ووظان ،وى ساااةردةم َى كاااو ظاااان هاااةردو بناااةماالن (ثيشاااداديان
و كيانيااااااااااان) فااااااااااةروةرى تيَاااااااااادا كاااااااااارى ،ب سااااااااااةردةمىَ
ضيظانؤكى(ئةفسااااانةيى) دزاناااان .سااااةردةمىَ ثيشااااداديان بااااؤ ظاا اىَ
ظاااةكؤلينىَ طةلاااةكىَ طرنطاااة; ضااا كى بوياااةريَن داساااتانا كااااوةيىَ
ئاسااااانطةر د ساااااةردةمىَ دو شااااااهيَن وان دا(ئاااااةذدةهاك :شااااااهىَ
ضااااااوارىَ و فرةياااااادون :شاااااااهىَ ثيَن ااااااىَ) ياااااايَن ثيشااااااداديان
()1

رويداية .

ذ ظ ا َى ئاااخوتنىَ بااؤ مااة ديااار دبيااا ،كااو ثيَدظيااة ئااةم ب تيَاار و
تةسةىل ل سةر ضةند خالةكان رابوةستني ،ئةو ذى:
 /1ئااااةر َى ضاااايظانؤك ضااااية ،و ثةيوةناااادى د ناظبااااةرا شاااااهناما
فريدةوسى و ضيظانؤكىَ دا هةية؟
( /2ئااةذدةهاك ،فرةياادون و كاااوة) ياايَن ضاايظانؤكى كينااة و ياايَن
ميَ وويى كينة؟

 )1عباادالرنن ماازورى /كاااوةي َى ئاساانطةر ،ئةفسااانةيا نااو هاتيااة ضاايَكرن /كؤظااارا
هاظيبون ،ه مار  18يا ساال 2007ىَ ،بةرثةر 8
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 /3ئااااةرىَ راسااااتة (كاااااوةي َى ئاساااانطةر) يااااىَ د ناظبااااةرا ساااااليَن
( 7400تا  5500ب.ز) دا ذياى؟
ساااااةرةتا ئاااااةم د َى ذ ثرسااااايارا ئيَكاااااىَ دةساااااتثيَكةين( :ئاااااةرىَ
ضااايظانؤك ضاااية ،و ثةيوةنااادى د ناظباااةرا شااااهناما فريدةوساااى و
ضيظانؤكىَ دا هةية؟)
ضاايظانؤك ،ئااانكو ئؤلااةكىَ سااةرةتايى يااىَ جظاكااةكىَ سااةرةتايى .و
ظااااةكؤلني و نياسااااينا ضاااايظانؤكيَن كااااةظن ب ثيظااااةريَن ئةظروكااااة
دىَ هينطا اىَ دروساااا باااا ،كاااو هنااادى د شااايان دا باااا ئاااةم خاااوة
بيَخيناااة د ضارضاااووظىَ وى دةزطاااةهىَ هااازرى و ماااةنتتى دا ئاااةوىَ
خةلكىَ وى سةردةمى باوةرى ثىَ هةى.
د (ئينساااااك وثيديا جظاكناساااااى) دا كاااااو ل فرةنساااااا و ل ذيَااااار
ضاااااظديَريا (ذان كااااازونو )ى هاتيااااة بةرهااااةظكرن ،لاا ا يَر ثااااةيظا
( )mytheياااا نظيساااى :ضااايظانؤك ،هنااادةك ضاااريوكن ساااةبارة
بووناااةوةريَن نةسروشاااتى .جياوازياااا وان دطاااةل ضاااريوكيَن ساااادة
ئااااةوة ،كااااو خااااةل باااااوةر ذ وان ضاااايظانؤكان دكااااةن ىلَ باااااوةر ذ
()1

ضريوكان ناكةن .

(زيط ونااااد فرويااااد) دةماا ا َى باساا اىَ ثااااةيظا (طيااااان ثةرسااااتى:
 )animismeدكااااااة  ،دبيَاااا ا  :ب دريَاااا ا يا ذياااا ا َى مروظاااااااتيىَ
مروظااى ب ظااان سااىَ دياا يااان هاازريَن جااودا ل جيهااانىَ نيَرِييااة:
 )1موتضى ث يب فر /شاهنامةْ فردوسى و ف سوةْ تاريخ ايران /ضااث اول  ،1337ص
97
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(ديتناااا ضااايظانؤكى ،ديتناااا ئاااؤىل و ديتناااا زانساااتى) .ياااا ذ منظاااة
(ديتنااااا ضاااايظانؤكى) ذ هااااةردوويَن دى بااااةرفرةهرت و بااااةرئا رتة;
ضاااونكى ئاااةو ،ر و ريشااااليَن جيهاااانىَ شاااروظة دكاااة بيَاااى كاااو
()1

طومانىَ بيَختة بابةتةكىَ دةستنيشانكرى .

(برانساااا.ظ مالينوفسااااكى) دبيَاا ا  :ضاااايظانؤك ،ظةطيَرانةكااااة
كااااااو راسااااااتيةكا رةسااااااةن زيناااااادى دكااااااة و دةسااااااتةبةركةرا
ثيَداويساااتييَن كاااويريَن ئاااؤىل ياااة ،و دطاااةل (بؤضاااوونيَن ئاااةخ .ى
و فااااةرامينيَن جظاااااكى) دطوجنااااا .د شارسااااتانيةتيَن دةسااااتثيَكى
دا ،ضاااايظانؤك كااااارةكىَ ثيَاااادظى ئااااةجنام ددة ( :بااااري و باااااوةران
خوياااا دكاااة و وان بااااري و بااااوةران ثايةبااااةرز و تاااةكوز دكااااة ،
بنواشاااايَن ئااااةخ .ى دثاااااريَز و وان بنواشااااان دكةتااااة ياسااااا و
ثيَشكيَشااااى مروظااااى دكااااة  ،و كارتيَكرنااااا ريَااااورةمسيَن ئااااايينى
مساااؤطةر دكاااة ) ،لاااةو ضااايظانؤك ناااة ئةلةميَنتاااةكا ساااةرةكى ياااا
شارساااتانيةتا مروظاياااةتيىَ ياااة و ضاااريوكيَن ثاااويج و بيَهاااودى ذى
نينااة ،بااةلكو بااةروظاذى; ضاايظانؤك راسااتيةكا زيندييااة ،كااو مااروظ
()2

بةردةوام ةسا دكةتىَ و داخوازا هاريكاريىَ ذىَ دكة .

ىل (فريدةوساااى)
ساااةرةرايى ظاااان بؤضاااوونان لااادور ضااايظانؤكىََ ،
ذيرانةتر ل جيهانىَ و هةبوونىَ ميَزة دكة  ،دةما دبيَ :
 )1موتضى ث يب فر /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث 107
 و بؤ ثرت زانياريان دكارى بنيَرِية :زيط وند فرويد /تومت و تابو /ترمجة :حم د ع ىخن ى طهورى ،تهران 1351
 )2موتضى ث يب فر /هةمان ذيَدةر ،بث 98
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جهان ثر شطوا اسا ضون بنطرى
ندارد كسى آبت داورى
كة جانا شطوا اسا و تن هي شطوا
خنسا از خود اندازة بايد طرفا
ئانكو:
هةطاااةر تاااو ل جيهاااان َى بنيَاارِى ،ئاااةو طةلاااةكا ساااةيرة و كةسااىَ
ئااااالظىَ دادوةرى(دةكاااةمى)يا وىَ نيناااة ..ثيَدظياااة ماااروظ ساااةرةتا
ذ خااوة دةسااثيَبكة ; ضااونكى (طيااان و لااةش) هااةردو ،دو تشااتيَن
سةيرن.
و ل بةردةواميا هؤزانىَ دبيَ :

تو مر ديو را مردم بد شنا
كسى كاو ندارد ز يزدان سثا
هر آ كاو طاذشا از رة مردمى
ز ديوان مشر ،مش ر از آدمى
ئانكو:
مااا ديَااو تشااتة ذ ب ااى مروظااى خبااوة؟ ،هةطااةر مااروظ ذ ريَكااا
مروظاااتي َى دةركااة و سوثاساادارىَ خااودايىَ خااوة نااةما ،هااةما تااو
وى نةهةذميَرة ذ مروظان ،بةلكو وى كةسى ذ ديَوان ب ميَرة.
هوساااااا دياااااار دباااااا كاااااو ماااااةرةما (فريدةوساااااى) ذ داناناااااا
(شااااهنامىَ) سااااخكرنا ئارمااااجنيَن جظااااكى و هشااايارى و دياركرناااا
فةلسااةفا ميَاا ووا م ااةتى يااة .هةطااةر دةمااةكى (طةرشاسااب ،سااام،
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كةخيوسااارو )....ئالياااةكىَ ئاااؤىل ياااان ضااايظانؤكى هاااةبووبن ،ىلَ باااؤ
(فريدةوساااااى) ميَااا ا ووة .ساااااةبارة ظااا اىَ ضاااااةندىَ و دةرباااااارةى
شاااااااهناما فريدةوسااااااى (ئسااااااتاريكو ) دبيَاااا ا  :هةرضااااااةندة
شااااهنامة شااااكارةكا هاااؤزانكى ياااة ،ىلَ د بناااةرِة دا ميَاا ووا ئريانااىَ
ية ،كو ب هةلبةسا هاتية ظةهاندن .
د بااااةردةواميا بةرسااااظدانا ثشااااكا دوو َى ذ ثرساااايارا ئيَكااااىَ دا،
ئةم دىَ ثرت لسةر شاهنامىَ راوةستني:

* شاهنامة و زمان
رةنطاااة باباااة هيَا ا ذ وان ئارمااااجنيَن ماااة ل ذور باااا كااارين
باااةرفرةهرت باااا دةماااا ئاااةم دبيااانني (فريدةوساااى) ب دذوارى دذى
زماااااانيَن (عاااااةرةبى و تاااااوركى) رادوةساااااتا ،و ب شااااااكارا خاااااوة
ةساااارا ب ناااادا زمااااان َى فارساااات ثشااااتى ضااااوار سااااةد ساااااالن ئاظااااا
دكةتةظة ،دةما دبيَ :

بناهاى آب د طردد خراب
ز باران و از آتش آفت ب
ثى افكندم از نظال كاخى ب ند
كة از باد و باران نيابد طزند
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بسى رن بردم در اين سال سى
ع ي زندة كردم بدين ثارسى
واتة:
ذ باااااةر باااااارانىَ و لباااااةر تيشاااااكيَن هاااااةتاظىَ ،خاااااانييَن ئاظاااااا
ىل ماان ةساارةكا ب نااد يااا ذ (هااؤزان)ىَ ض ايَكرى كااو بااا
دهااةرِفنَ ،
و باران نةشيَن زيان َى بطةهيننىَ.
و باااةردةوام دباااا هاااةتا دبيَاا  :د ظاااان سااايه سااااليَن كاااو مااان
خاااوة مانااادى كااارى و شااااهنامة نظيساااى ،مااان ب زماااانىَ فارساااى،
عةجااااةم(ييَن نااااة عااااةرةب) ياا ايَن زيناااادى كرين(ئااااانكو ديروكااااا
عةجةما ذى يا ساخ كرى و زمانىَ فارسى ذى ي َى ظةذياندى).
ئااةظ هيظااى و ئارماااجنيَن (فريدةوسااى) مااةزنرت بااوون ذ هناادىَ
كاااااو هااااازر َى د (توافاااااي )يَن هاااااويرتر دا بكاااااة (ل شاشاااااييَن
شاااااهنام َى بنيَااارِة) ،هةرضااااةندة ثيَاااادظى بااااوو ئااااةوى ثاااارت خااااوة
ماناادى كربااا و ذيرانااةتر سااةرةدةرى دطااةل شاااكارا خااوة كربااا ،ىلَ
ديارة هند يا ذىَ هاتى.

* شاشييَن شاهنامىَ
هةطااااةر (شاااااهنامة) شاااااكارةكا ئااااةدةبى بااااا ،ئااااةو ذ خااااوة
ضاااوننة ،ىلَ هةطاااةر ئاااةم (شااااهنامة)يىَ وةك ذيَااادةرةكىَ ميَا ا وويى
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باا ميَرين ،هينطااىَ ئااةم دىَ بيَاا ين :راساااتة و ظةشااارتى نيناااة كاااو
شاشاااى ذ ضاااةند ئالياااان ظاااة يااىَ د (شااااهنامىَ) دا هاااةين ،كاااو ئاااةو
ذى ظةدطااااةرِ بااااؤ ذيَاااادةريَن ذ هااااةظ جااااوداييَن كااااو وى موااااا ذىَ
وةرطرتى ،ذ وان شاشيان:
 /1شاشااااييَن جااااوطرافى د شاااااهنامىَ دا د مشااااةنة ،كااااو بااااةريَز
(مزورى) ئاماذة يا ب هندةك ذ وان كرى.
 /2شاشااااييَن ميَاا ا وويى ،كااااو بااااؤ منوونااااة (ناظ ينانااااا زةناااادىَ و
ئاظيَساااتايىَ د ثشاااكا ثيشااادادى و كيانياااان دا) ياااان هاااةروةكى
(مااااازورى) طاااااؤتى( :ناظ يناناااااا ماااااو و موباااااةدان باااااةرى
ثةيدابوونا زةردةشتى خبوة).
 /3دو بؤضااااااوونيَن ئةشااااااكةرا و هةظاااااادذى ئيَاااااا دةربااااااارةى
(ئسااااكةندةرى) ،دةمااااا ل جيااااةكى وى ددةتااااة ناساااااندن كااااو
(ئريانااى زادة بااوو ،دوناهياا شاااه َى كيانيااان بااوو ،ميهرةبااان
بااوو ،دااةز ذ دةرويَاا .و فااؤفياتيىَ دكاار ،يااىَ باااش و دادظااان
و زانااااا بااااوو )...و ذ ئاليااااةكىَ ديظااااة دبيَاااا ( :ئسااااكةندةر
خراب ،ثويج ،خوينريَ و ستةمكار و دخلراب) بوو.
 /4ل هناادةك جهااان ئااةو خبااوة دبيَ ا ( :ماان طومااان يااا د هناادةك
ىل ماان كااا ضااةوا وةرطرتينااة ،ب ئةمانااة
ئاخوتنااان دا هااةىَ ،
و با اىَ طؤرِانكاااارى مااان ئينايناااة خاااوار!) ..هاااةر ظا اىَ طوماااانىَ
وةل ظةكؤلاااةران كااار كاااو لدويظ اااوونا وان طاااؤتن و ئاخوتناااان
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بكاااةن ،و ثاشاااى باااؤ ظةكؤلاااةران دياااار باااوو كاااو ثرِانياااا وان
ئااااخوتنيَن كاااو (فريدةوساااى) خباااوة طوماااان لساااةر هاااةين ،د
شاش و دوير ذ راستيىَ بوون.

* مةرةم ذ دانا شاهنامىَ
ماااة ل ذور ذى باساااىَ هنااااد َى كاااار كااااو كااااةربيَن (فريدةوسااااى)
طةلااةك ذ عااةرةبان ظااةدبوون; ضااونكى ثشااتى هاتنااا ئيساا.مةتيىَ
زماااانىَ وان بباااوو زماااانىَ فاااةرمى يا اىَ دةولاااةتىَ و هيَااادى هيَااادى
هااةول ددان كااو زمااان َى فارسااى بااىَ بنيااا بكااةن .د هااةمان دةم دا
و ب دريَا ا ييا ظاااان ضاااوار ساااةد سااااالن ئريانياااان ذى د ريَياااا دينا اىَ
خااوة را طةلااةك خزمااةتا زمااانىَ عااةرةبى كاارن ،كااو وةىلَ هاااتبوون
ئيَااادى زماااانىَ خوة(زماااانيَن ئرياناااى :فارساااى ،كاااوردى ،ساااو دى،
خوتاااةنى و خاااوارةزمى) بااا َى بهاااا دزانني(كاااو ئيَااا ذ وان زاناااايىَ
ناظاادار ئااةبو رةحيااان بريونااى بااوو ،كااو هةرضااةندة نوكااة ئريانااى
ثاا َى دخاااورِن و وى ذ خاااوة دهاااةذميَرن ،و راساااتة كاااو ئاااةو ئرياناااى
ىل ئااةو د دةم اىَ خااوة دا دوذمنااةكىَ سااةر رة ا َى زمااانىَ خااوة
بااووَ ،
و كولتااااور َى ئرياناا اىَ بااااوو) و ل بةرامبااااةر د زمااااانىَ عااااةرةبى دا
هنااد ثيَشااكةفتبوون كااو ضااو عةرةبااةك نةطةهشااتبوو كناااريَن وىَ
ذى ،باااؤ منووناااة ئةظاااة ضاااةند ناظاااةكيَن بريتاااةداريَن ظاااان هاااةر
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ضااااوار ضااااةرخانن ،كااااو هااااةمى ئريانى(فااااار  ،كااااورد ،سااااو دى،
خوتةنى و خوارةزمى) بوون:
* د هااؤزانىَ دا :بشااار باان باارد تةخارسااتانى ،ابااو نااوا ئااةهوازى،
عبا مةروى.
* د ثةخشاااانىَ دا :روزباااة بااان دادوية(عباااداهلل بااان متوا ا ) ،ع اااى
تةمي ى و حم د بن عبا خوارةزمى.
* د (فاااااار و ةااااااو)ا عااااااةرةبى دا :ابااااااو خفاااا ا

سااااااو دى،

سااايبةوةيهى ،اباااو ع اااى دسااان بااان اناااد فارساااى ،اباااو السااان
ع ى سةرةخسى و ابن فار رازى.
* د ميَاا وو َى و جاااؤطرافيىَ دا :ابااان تيباااة ديناااةوةرى ،ابااان فتياااة
هةمااااةدانى ،حم ااااد باااان جرياااار طاا ا ى و ابااااو ع ااااى حم ااااد
بةلعةمى).
* د زانسااااتىَ (كاااا.م) َى خااااود َى ( ورئانااااا ثااااريوز) دا :انااااد باااان
دنب مةروى و ابو دنيوة نع ان بن ث با.
* د زانساااتيَن ( ااادي ) َى دا :بوخاااارى ،ابااان ماجاااة اااةزوينى ،اباااو
داود سةطستانى و حم د ترمذى.
ئااةظ خةزمااةتكرنا ئريانيااان بااؤ داطريكااةران ببااوو هيَظيَنااىَ وىَ
كااةرب و كين اىَ; ضااونكى فريدةوسااى وةسااا دزانااى كااو ئااةظ زاناااييَن
ناظ يناااااى داردةسااااتيَن داطريكااااةران بووينااااة و بااا َى خااااةميا وان د
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دةرداااةَ (زماااان ،كاااةلتور و ئاااؤىلَ) وان دا يااا َى بووياااة ساااةدةمىَ
بيَهيَزبوونااا زمااان َى فارسااى .لااةو وى (شاااهنامة) دانااا و مااةرةم ذىَ
هشاااياركرنا ظاااى خاااةلكىَ د خةوضاااووى باااوو ،و هاااةر وةكاااى دياااار
ئاااةو د ث.ناااا خاااوة دا ساااةركةفا ذى .وى ناااة تنا اىَ ئاااةظ خةلكاااة
هشاايار كاارن ،بااةلكو (كةظنااة دينااىَ وان ،ديروكااا وان ،ميَرانيااا وان
و ...هتااااد) لبااااةر وان شاااارين كاااارن كااااو ئيَاااادى هااااةر كااااة و
ناكةساااااااةكى خاااااااوة ب ئرياناااااااى زادة و ذ ناااااااةذاد َى (كيساااااااراى،
بااااةهرامى ،طيَااااوى ،جةمشاااايدى ،فرةياااادونى ،كاااااوةى و...هتااااد)
دداناااة ةلاااةم ،لاااةو (ابااان تيباااة ديناااةوةرى) د ثاااةرتووكا خاااوة
(العاااارب) دا تةعنااااةك َى ل ظااااى خااااةلكى ددة و دبيَااا  :تشااااتىَ

سااةير كااو ئااةم ذ عةجااةمان(ييَن نااة عااةرةب ،كااو ئااةو خبااوة ذى
ئيَااا ذ وان بااااوو) دبياااانني ،هااااةمى شااااانازيىَ ب تاااااج و تااااةختىَ
كيساااراى و جاااا و جاااةالال ثاااةرويزى دكاااةن و خاااوة ب نوااا .و
باااةرةبابيَن وان ل ةلاااةم ددةن .واتاااة ئةظاااة هاااةمى شاااةهزادةنة؟!
هةطاااةر هاااةمى شاااةهزادة بااان ،ئاااةر َى ثاااا باااةرةبابيَن بناااةماليَن
()1

ناظن ى و هةذاريَن عةجةمان كيظة ضوون؟! .

 )1بنيَرة دة ىَ ئاخوتنا وى د :دسينع ى ممتحن /نهضت شعوبية ،جنب .م ى ايرانيان
در برابر خ.فاا اماوى و عباساى ،انتشاارا بااورداران ،تهاران  ،1368ص - 268
269
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* شاهنامة و ميَ وونظيسى
(هيطاا ا ) ميَ وونظيساااايىَ دكةتااااة ساا ا َى جااااؤر( :ميَ وونظيساااايا
رةساااااةن ،ميَ وونظيسااااايا هااااازرى و ميَ وونظيسااااايا فةلساااااةفى) .و
هااااةر ئااااةو دبيَاا ا  :هناااادى ميَ وونظيساااايا رةسااااةن(ئورجينال)ة،
ثيَدظيااة نظيسااةر روياادانان بيَااى كاايَي و كاسااى و كااا ضااةوا ديتيااة
وةساااا بنظيساااا و ماااةرجىَ ظاااى جاااؤرى ئاااةوة كاااو نظيساااةر ناااة ب
تن اىَ ثيَدظيااة د ناااظ روياادانان دا ذيابااا ،بااةلكو ثيَدظيااة ئااةو ئيَ ا
ذ سةركيَشاااايَن لةشااااكةرى و سياساااايىَ د وان روياااادانان دا بااااا و
ئااةوى خبااوة رول د ئافراناادنا وان روياادانان دا هااةبا .ئااةظ جااؤرة
دهيَتاااااة هااااا مارتن هيَظااااايَن باااااؤ هاااااةردو جاااااؤريَن دى يااااايَن
ميَ وونظيسيىَ.

()1

لاادوي ظاا َى ئاخوتنااا (هيطاا )ى هةطااةر ئااةم ميَاا ووا هااةيى ب
ظاااى ثيظاااةرى بثااايظني ،د َى بيااانني كاااو ميَا ا ووا ئريانا اىَ ثااارت ذ ياااا
يوناااانىَ نيَزيكاااى بؤضاااوونا (هيط )يياااة; ضاااونكى دةماااىَ ئاااةم ل
نظيَسااااااينيَن (ث وتااااااارك)ى دنيَاااا ارِين يااااااا ثاااا ارِة ذ (ضااااااريوك و
ضااااايظانؤكان) ،هةروةساااااا نظيسااااااينيَن (هااااارودو )ى ذى ذ ظاااااىَ
ضاااةندىَ با اىَ بااااهر نينن(باااؤ منووناااة دةمااىَ باسا ا َى لةشكةركيَشااايا
خةشايارشاااهى دكاااة باااؤ سااةر يوناااانىَ) ،و (هااارودو ) ل طةلاااةك
جهاااان ئااااخوتنيَن خاااةلكى ظةدطيَرِ (واتاااة ئاااةو ذ وان رويااادانان
 )1موتضى ث يب فر /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث 30
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ىل دكاااة ) .ىلَ ميَا ا ووا ئريانا اىَ وةك
دويااار بووياااة يا اىَ ئاااةو باااا َ
راثااااؤرتيَن روذانااااة د سااااالناميَن فااااةرمى ياااايَن دوك ااااةتىَ دا ،د
ثيَرسااااااتيَن شاهنشاااااااهى دا ،د نظيَسااااااينيَن د بااااااةرى كااااااؤالييَن

ئااااة ينى يااااان دا و د خوداينامةكان(شاااااهنامةيان)( )1دا هاتينااااة
نظيسااااني و ئةرشاااايوكرن ،ئةظااااة ذى بااااةرزة نينااااة دةماا ا َى باساا اىَ
ميَ وونظيسااايا ساااةردةمىَ ئيسااا.مةتيىَ دهيَتاااة كااارن ،نظيساااةريَن
ظااااى سااااةردةمى ذى كااااو كةسااااانيَن وةكااااى (طااا ىو ابااااو لةفااا
ابااديلورىو ابااام عودى ن اباان اثاااز)ن ،بااؤ نظيسااينا بابااةتيَن خاااوة
موا ي َى ذ ظان ذيَدةريَن ناظ يناى وةرطرتني.
و لظيَاااااارة دىَ هاااااايَني و باسااااااىَ (فريدةوسااااااى) كااااااةين وةك
هؤزانظاناااةكىَ هاااؤزانيَن دليَاااارى ،كاااا وى ذ ب ااااى ذيَااادةريَن خااااوة،
ئةرىَ موا ذ هزرا خوة ذى وةرطرتية؟
باااؤ بةرساااظدانا ظااا َى ثرسااايارىَ دىَ ديساااان ةساااتا (هيطااا )ى
كااةين كااا مااةرجىَ هؤزانااا دليَاارى د دا دبينااا و هؤزانظااانىَ ظااان
رةنطااة هؤزانااان ضااةوا سااالؤخ ددة ( .هيطاا ) دبيَاا  :هؤزانظااانىَ
هؤزاناااا دليَااارى بووناااةوةرةكىَ وا عاااى و ئيَكانةياااة و ناااةمرة و كاااا
ضااةوا خااود َى جيهااان ئافرانااد ،ئااةو ذى وةسااا جيهانااا خوة(هؤزانااا
 )1داجى خ يوة بةرنيا ب (الكاتب ال بى) دةربارةى ثةرتووكا خوداينامةك دبيَ :
ت ريخ ابفوسو باع ابقدم ء اهل ف رس نياد اا معظما ن علاد ابع اال را فةا مان
اخاا ر اس ا فهال نسااز موااواهال نهااو اةاال اب،ااهل م ن زه ا و نقوا اباان ارقفا ماان
ابفهووي اىل ابعوبة ( ...بؤ ثرت ثيَزانينان بنيَرة بابةتىَ شهنامة د ثاةرتووكا (ا،ا
ابضلو عن اس مي ابكتب نابفلو ) دا ي حممد بن مصطفى(ابك تب ال بى).
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خااااوة يااااا دليَاااارى  -م ح ااااة) دئافرينيااااا .ثرِبيَاا ا ييا وى ،هيَاااازا
دخةوضااااوويا سروشاااات َى مروظااااى نينااااة ،بااااةلكو بريئينانةظةيااااة و
()1

هشياركرنا هزر و هايا ضرمسييا ميَشك َى مروظى ية.

باااةىلَ ..فريدةوساااى وةكاااى هاااةمى هؤزانظاااانيَن هاااؤزانيَن دليَااارى
ئةنداماااةك َى ظةشاااارتيية د نااااظ شااااكارا خاااوة دا .ىلَ هاااةروةكى دياااار
باااؤ فريدةوساااى كةسااااتيا وى خباااوة ناااة طةلاااةك طرنطاااة ،باااةلكو ياااا
طرنطرت هؤزانا وى و بابةتىَ هؤزانا ويية.
ل ظيَااارة راساااتة كاااو فريدةوساااى ب ذيَااادةريَن خاااوة ثةرتووكاااةكا
ثااريوز ئافرانااد و ب هاازرا خااوة ،خااوة باارة ريَاازا خوداوةناادان ،ىلَ د
هاااةمان دةم دا ،هنااادى وى باااؤ نظيساااينا شااااهناما خاااوة ضااايظانؤك
و ميَا ا وو تيَكهاااةلكيَ .كريناااة ،ك َي اسااايةك ياااا ئيَخساااتية شااااكارا
خاااوة ،كاااو ئاااةو ك َي اسااات ناااة ذ هااازرا وى بووياااة ،باااةلكو ساااو يَن
وان ذيَدران بوو ييَن وى موا ذىَ وةرطرتني.

* ذيَدةريَن شاهنامىَ
ضونكى مة طةلةك باسىَ ذيَدةريَن فريدةوسى كر و (مزورى) ذى
د بابةتىَ خوة دا ل ضةند جهةكان دبي
 )1موتضى ث يب فر /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث 40
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و دب َي تةظة( :ئةرىَ

فريدةوسى زانيارييَن خوة ذ

ذيَدةر وةرطرتينة؟!) ،لةو ب فةر

دبيني باسىَ وان ذيَدةران ذى بكةم:
شاهنامة ناظىَ كؤمةكا ثةرتووكيَن هؤزانكى و ثةخشانكى ييَن
دليَريية ،كو تيَدا سةرهاتييَن شاهيَن ئريانىَ هاتية باسكرن .شاهناما
هؤزانكى يا ناظدار شاهناما دة يتى يان (طةشتاسثناما دة يتى)ية ،كو
(ابو منصور حم د بن اند د يتى) يا ظةهاندى و ئةو شاعرىَ
سةردةمىَ سامانيان( )369 - 367بوو ،كو ذ هزار ديَر(بيا)ان ثيَ
هاتبوو و فريدةوسى ئةو هزار ديَر هةمى د شاهناما خوة دا ب كار
ئيناينة و وى خبوة و هةر د شاهنامىَ دا ئاماذة ب ظى ذيَدةرى كرية
و ناظىَ (دة يتى) ذى ئيناية ..و هندةك ذ شاهناميَن ثةخشانكى ذى
ئةظيَن خواريَنة:
 /1شاهناما موئةييَدى يا (ابو ارؤيد بوخى)
 /2شاهناما (ابو ع ى حم د بن اند ب خت)
 /3شاهناما ئةبو مةنصور :ئةظ شاهنامة ب فةرمانا (ابو منصور
حم د بن عبدالرزاَ)ىَ داك ىَ (طوس)ىَ ل ساال (346ىَ
كؤضى) هاتية نظيسني .ئةمريىَ ناظربى وةزيرىَ خؤ (ابو
منصور مع رى) راسثار كو ب هةظكاريا هندةك زانا و
ميَ وونظيسيَن وةكى ( سياح :ذ هةراتىَ اا يزدان داد بن
شاثور :ذ سيستانىَ اا ماهويىَ خورشيد كورِىَ بةهرامى :ذ
نةيشابوورىَ اا شادان كورِىَ بةرزينى :ذ طوسىَ) بكة  ،كو
شاهناما (ئةبو مةنصورى) بنظيسن .ظان زانايان بؤ نظيسينا
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شاهناما خؤ ذب ى ئاخوتنيَن سةرزاركى(شوهى) ،موا ذ
نظيسينيَن ثةه ةظى و ب تايبةتى (خوداينامةك)ىَ ذى
وةرطرتن .بؤ زانني ئةظ هةر ضوار كةسة (زةردةشتى) بوون
و هةلب ارتنا زةردةشتيان بؤ ظى ئةركى ذبؤ هندىَ بوو ،كو
ئةو ثرت د (نظيسينيَن ثةه ةظى و خوداينامةكان)
دطةهش  .ىلَ كارىَ كو مروظ ثىَ بيَتة راسثارتن وةكى وى
كارى نابا يىَ مروظ خبوة و بؤ دىلَ خوة بكة  ،لةو ظان
هةر ضوار ميَ وونظيسان خةمسارى د نظيسينا خوة دا كرن،
كو ئةو ذى ئةو شاشينة ئةويَن ئةم ذ َى دئاخظني.
هةذى طؤتنىَ ية كو فريدةوسى بؤ ظةهاندنا شاهناما خوة موا يا ذ
ظان ذيَدةريَن ذورى(ب تايبةتى شاهناما ثةخشانكى يا ئةبو مةنصور)
وةرطرتى.
بابااةتىَ شاااهناما فريدةوسااى ميَ ا وو و داسااتانيَن ئريانااا كااةظنن ذ
دةسااتثيَكا شارسااتانيا ئريان اىَ و تااا نااةمانا دكومااةتا ئريان اىَ ذ الي اىَ
عاااةرةبان ظاااة .فريدةوساااى ئاااةظ ساااةرهاتية لساااةر سا اىَ ساااةردةمان
دابةشكرينة:
 /1سةردةمىَ ضيظانؤكى :ذ ثةيدابوونا كيومةرسى(باب ئادةم)ى
تا دياربوونا (فرةيدون)ى.
 /2سةردةمىَ ارةمانةتى :ذ سةره دانا كاوىَ ئاسنطةر تا
كوشتنا (روستةمىَ زال).
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 /3سةردةمىَ ميَ وويى :ذ دوناهيا دةستهةالتدارييا بنةماال
(كيانييان) و هيَرظة.
ل ضوار

واتة ب رةنطةكىَ طشتى د شاهناما فريدةوسى دا با

سنس يَن دةستهةالتداريىَ( ميَ وويى بن يان ضيظانؤكى بن) هاتية
()1

كرن ،كو ئةو ذى( :ثيشدادى ،كيانى ،ئةشكانى و ساسانى)نة.
***

د ظااىَ بااااهرىَ دا ماااة ل باااةرة ضاااةندةك َى لساااةر ثرسااايارا خاااوة
ياااا دووىَ ](ئاااةذدةهاك ،فرةيااادون و كااااوة) ياايَن ضااايظانؤكى كيناااة
و ييَن ميَ وويى كينة؟[ براوةستني:
خباااوة ب دو رةنطاااان باسااا َى (ئاااةذدةهاك :زن كااا )ى دهيَتاااة
كااااارن .ل جياااااةكى ب رةنطاااااةكىَ ضااااايظانؤكى و ل جياااااةكىَ دى ذ
اليا اىَ ميَا ا وويى ظاااة باسا اىَ وى دكاااةن ..دا ثااارت باسا اىَ هاااةردووان
بكةين:
 /1زودحاكىَ ضيظانؤكى :ب ناظيَن (ض ّك  ،ئةزدةهاَ ،ئةذى دةهاك،
ئةذدةهاك ،ئةذدةها) يىَ ناظدارة .ئةو خبوة كورِىَ (مةردا )يية،
كو (مةردا ) شاهىَ دةظةرةكا (عةرةب)ان بوو .ئةهرنةنى
ةالبة ل زودحاكى كر و زودحاكى بابىَ خوة كوشا و ل
 )1حم ااد معااني /فاارهن معااني ،ج ااد  /5ضاااث يااازدهي ،ضاااثخانةْ سااثهر/1376 ،
ص 881و 882
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شوينا بابىَ خوة بوو شا  .هةر ل دةمىَ ئةو بووية شا  ،دىلَ
خةلكىَ ئريانىَ ذ شاهىَ وان (جةمشيدى) سار ببوو; ضونكى
جةمشيد دفنب ند ببوو و خوة ب خودا ل ةلةم دابوو .لةو
زودحاكى ئةظ ناكؤكيية ب دةليظة زانى و هيَرش برة سةر تان
و تةختىَ ئريانىَ و (جةمشيد) كوشا و هةردو خويشكيَن وى
(شةهرناز و ئةرنةظاز) ل خوة مار كرن و دةستىَ خؤ دانا سةر
ئريانىَ .دةستهةالتا زودحاكى هند ظةكيَشا هةتا (فرةيدون) دوير
ذ ضاظىَ دوذمنان (ل ضيايىَ ئةلبورز ،كيَ يا دةماظةندىَ) مةزن
بووى ،و ب هةظكارييا هندةك يا يبوويان (كو سةركيَشىَ وان
كاوىَ ئاسنطةر بوو) شيان نة تنىَ دذمنان ذ ئاخا خوة دةربيَخن،
بةلكو وان (زودحاك) ذى كوشا و جهيَن دةستهةالتدارييا وى ذى
ئيَخستنة ذيَر كونرتوال خوة .ئةظ زودحاكة هةمان كةسة يىَ
باسةكىَ خورافى(شينبوونا دو ماران لسةر م يَن وى) لدور هاتية
نظيسني.
 /2زودحاكىَ ميَ وويى :ب ناظيَن (ئةذى دةهاك ،ئةستياذ ،ئاساتياط،
ئاستياطس ،ئاي .توويطاؤ ،ئايخ توويطاؤ) يا َى ناظادارة .ئاةو خباوة
كةسااةك َى (ئااارى) و دوناهياا شاااهىَ دةولةتا(ميدى)يانااة ،كااو
(هااااارودو )ىَ دياااااروكنظيس ساااااال دامةزرانااااادنا (ميااااادى)يان
ظةدطاااةرِينا باااؤ سااااال ()701ىَ ياااان ()708ىَ باااةرى زاييناااا
مةسيحى( ) .ئةظ بنةمالة( )150ساالن يا بووية دةساتهةالتدار.
دةستهةالتداريَن ميدييان ب ريَز ئةظيَن خواريَنة:
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 /1دياكو(ديوكو ) :دامةزريَنةرىَ سنس .شاهاتيا ميدييانة و ذ
ساال (708ب.ز) تا (655ب.ز) ي َى بووية دةستهةالتدار.
 /2فةرظةرتي(.فةرائورتس) :ثشتى دياكوى ،ئانكو ذ (655ب.ز)
تا (633ب.ز) يىَ بووية دةستهةالتدار.
 /3هوظةخشتةر(كياكسار) :ثشتى فةرظةرتيشى ،ئانكو ذ
(633ب.ز) تا (585ب.ز) يىَ بووية دةستهةالتدار.
/4

زودحاك(ئاستياطس):
(585ب.ز)

تا

ثشتى

(550ب.ز)

هوظةخشتةرى،
يىَ

بووية

ئانكو

دوناهي

دةستهةالتدار َى ميدييان.
ئةظىَ مة لظيَرة مةرةم ثىَ (زودحاك :ئاستياطس)ة .ئةو ثرت ب
خوةشطوزةرانى و كةي و لةززةتيَن خوةظة م وي بوو و ذ دةولةتىَ
و دةستهةالتىَ ظة ةتياى بوو ،لةو ل هةمبةر (باب ى) و (ليدى)يان
ضؤك دانا و ثشتى سةره دانا (كوروش) َى فةرمانرةواي َى (ثار )ييان،
زودحاكى دةستهةالتا خوة ذ دةسا دا و فةرمانرةوايى ذ بنةمالةكا
(ميدى) طةهشتة دةستىَ بنةمالةكا (ثار )ى.

()1

ذ باااااةر ناااااةبوونا ذيَااااادةريَن هيَااا ا ا و نظيساااااةريَن شاااااارةزا و
تةظ يهةظبوونا ميَ ووىَ و ضايظانؤكان ،و باوةرياا زيَادة ياا خاةلكى ب
ضاايظانؤكان( ،فريدةوسااى) و ذيَاادةريَن بااةرى وى ذى ( ب زانااةبوون
ياااان ناااةزانى)( ،زودحااااك)ىَ ميَااا وويى ياااىَ كرياااة (زودحااااك)ىَ
 )1حم د معني /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بةرثةريَن  215و  1049و  1050و 1862
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ضاايظانؤكى ،هيَ ااايىَ تااةخا هااةذار و بااةلنطازان يااىَ كريااة (كاااوة و
ضاكووضااىَ وى) و (كااوروش)ىَ فااةرمانرةواي َى ثارسااييان يااىَ كريااة
(فرةياادون)ىَ ضاايظانؤكى ..ض ايَدبا ئااةظ ليَكطوهارتنااا ناظااان ذ بااةر
هندىَ بووية كو دةظةر هةر جار ل يَر دةستهةالتا اليةناةكىَ بووياة و
هةر اليةنةكى وةكى خوة ناظ ل ماروظ و كةساان دناان ،هوساا روذ باؤ
روذىَ مروظ ذ دة ىَ سةرةكيىَ ناظان دوير دكةظا ،هةروةكى مة ناظىَ

(ئاساتياط و زودحااك) لباةر ضااظ بؤرانادى( .)1واتاة وان(ب تايباةتى
فريدةوسااى) بااؤ نظيسااينا بابااةتىَ خااؤ ي ا َى ئااةدةبى موااا ي ا َى ذ ناااظ و
رويدانيَن ميَ وويى وةرطرتني.
و ل ظيَرة كاا ضاةوا كةساايةتييَن (حماورى) د شااهنامىَ دا ذ الياىَ
ميَ وويى ظة دكةظنة د بازنىَ طوماانىَ دا ،هةروةساا هاةمى رويادان و
كةسايةتييَن الوةكى(فرعى) ييَن دى ذى د شاهنامىَ دا د ظاى بازناةى
دا دزظ ارِن .ض ايَرت بيَ ا ين :راسااتة هااةروةكى فريدةوسااى خبااوة طااؤتى
(شاهنامة) ذيَدةرةكىَ ميَ ووا ئريانىَ ياة ،ىلَ ئاةم دبيَا ين (ذيَادةرةكىَ
الوازة).
ذبؤيى كو خوندةظان نةب َي ن ما مة (كوردان)

كار ب شاهنامىَ

و كاوةى و فريدةوسى ظة هةية ،دىَ ثي ةكىَ ئاماذىَ كةمة بابةتىَ
(كاوة ،كورد و شاهنامة) ذى ،ضونكى فريدةوسى ئيَكةم كةسة (كاوة و

 )1ئااى ،م ،دياااكونو  /مياااديا /و :بورهااان ااان  ،ضااااثى يةكااةم  ،1978دار الرياااة
بوطا ع  ،بغداد ،بث 633
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شؤرةشطيَريَن دطةل دا) ب كورد ل ةلةم داين و باسىَ ميَرانيا وان ب
ةجنى دكة  ،دةما دبيَ :

كنون (كورد) از آ خت ة دارد ن اد
كز آب د بر دل نيايدش ياد
ُب َود خانهاشان سراسر ث.
ندارند در دل ز يزدان هرا
ئانكو:
نوكة نةذادىَ كورد بةرةبابيَن وى كةسينة(ئانكو بةرةبابيَن
كاوةينة; ضونكى بةرى ظان ريَزكان ثةسنا كاوةى دهيَتة كرن) ،كو د
دىلَ خةلكى را نائيَا ل ضو جهةكى باسىَ وان(كوردان) بكة  ،ىلَ
خانييَن وان(كوردان) هةمى ب راييَخان رائيَخستينة و د دىلَ خوة دا
خؤ ئةو ذ خود َى ذى ناترسن.
و هةر ئةظة ذى بووية كو دةمىَ كوردان خوة وةك ميَرخا

د

شاهنامىَ دا ديتني ،ئيَدى شاهنامة د ضاظيَن وان دا ب ثةرتووكا
ثريوز هاتة زانني .سةبارة ظىَ ضةندىَ روذهةالتناسىَ روسى (اى .ا.
اوربي ت) د ئيَ ذ ثةرتووكيَن خوة دا ب دريَ ى باسىَ ريَزطرتنا
كوردان بؤ شاهنامىَ و ارةمانيَن وىَ دكة  .هةروةسا (مي رسون)
دبيَ  :ئةز مامة مةندةهؤش دةمىَ من كوردةكىَ بةلةنطاز ل
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باشوورىَ كوردستانا ئريانىَ ديتى كو يىَ ثةرتووكا شاهنامىَ ذبةر
()1

دكة .

***
سةبارة ثرسيارا سيىَ (ئةرىَ راستة (كاوةيىَ ئاسنطةر) يىَ د
ناظبةرا ساليَن ( 7400تا  5500ب.ز) دا ذياى؟) .ل ظيَرة مادةم
باسىَ (ئاسنطةريى) دهيَا ،ثيَدظية ئةم ل ميَ ووىَ ظةطةرِين و
بزانني كا كةنطى (ئاسن) هاتية ظةدي

و كةنطى ب رةنطةكىَ

بةرفرة هاتية بكار ئينان.
يا زاناية كو (سور و رفاص و بورونز و زيَر و زي ) طةلةك
بةرى (ئاسن)ى هاتينة ظةدي  ،ىلَ سةرةرايى كةظناريا وان ذى ،ل
عريا ىَ ب طشتى و ل دةظةرا كوردستانىَ ب تايبةتى ،كاركرن ب
(سور و رفاص)ى ذ ناظبةرا ساليَن ( 3500تا  )2800بةرى
زايينىَ دةستثيَكرية و ئةظ سةردةمة ب (عصو احل وي ارعدني
ابوسة ) دهيَتة نياسني( ،)2ثا تو دبيَ ى (ئاسن) كو ذ وان هيَرظةتر
هاتية ظةدي  ،دىَ كةنطى ل كوردستانىَ هيَتة ب كار ئينان؟!
هةرضااةندة ب رةنطااةكىَ بااةرِانى خةلكانااةك هااةبوون كااو دطااؤتن
(ئاسن) ضوار هزار ساالن بةرى زايينا مةسيحى( ) ثةيادا بووياة ،ىلَ
زاناييَن جيولوجى هةظرةئينة كو دةمىَ ظةديتنا ئاسنى ذ جهةكى باؤ
 )1بنيَاارِة :ط .ث .اكوث (هاكوثيااان) /الكااورد الطااوران : ،ناازار ايااوب طااوباايو موااا
ابدراس ت ابكوردي ن ف ابوث ق ،دهوك  ،2007ص 66
 )2ط ا باا يود مقدم ا

تاا ريخ احلض ا رات ابقدمياا د 1و مطاع ا احلااوادثو ب:ااداد:

1973و ص  220ن 234
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ياا َى دى جياااوازة ،كااو ئااةو ذى ب ظااى رةنطااى يااة :ل هندسااتان َى و
دةوروبةر :ل ساليَن ( 1800تا  1200بةرى زاييناىَ) ،ل اةفتازىَ:
ل ساليَن نيَظبةرا ( 900تا  800ب.ز) ،ل روسيا و ئوكرانيا700( :
ساااالن ب.ز) ،ل ضاااينىَ 600( :سااااالن ب.ز) ،ل ثولونياااا و بريتانياااا
( 500سااااالن ب.ز) ،ل كورياااا 400( :سااااالن ب.ز) و ل ئاااةفريتيا
( 100ساالن ب.ز) ئاسن يىَ هاتياة ب كاار ئيناان .واتاة ب رةنطاةكىَ
طشتى ئةم دشيَني ب َي ين (ضةرخىَ ئاسنى :العصر احلديدي) باهرةكة
ذ سةردةمىَ ميَ وويى ،كو د ظى سةردةمى دا مروظى ب باةرفرةهى(د
ثيشةسازيىَ و ضةكسازيىَ دا) ئاسن يىَ ب كار ئينااى .و ئاةظ ضاةرخة
ثشتى ضةرخىَ بورونزى دهيَا ،كو زانايان ئةظ ضاةرخة ل (سةدسااال
دوازدىَ بةرى زايينىَ) ل دةظةريَن (روذهةالتا ناظني ،هناد و يوناانىَ)
و ل (سةدساال هةشتىَ بةرى زايينىَ) ل دةظةريَن (نيظا ئاةوروثا) و ل
()1

(سةدساال شةش َى بةرى زايينىَ) ل باكور َى ئةوروثا ل ةلةم داينة.

واتة ئاسن ل دةظةرا مة(دةظةرا كاوةى) ذى ( )1200ساالن بةرى
زايينىَ يىَ هاتية ظةدي  ،و ل نيَظبةرا ساليَن ( )700 - 600بةرى
زايينىَ ب وى رةنطىَ ثيَشكةفتى(كو كارطةها ضةك ضيَكرنىَ بوو) يىَ
هاتية ب كارئينان ،ئانكو كةظناتيا (كاوىَ ئاسنطةر) ذى ظةدطةرِ
هةر بؤ ظان ساالن.

 )1سايتىَ ( )googleياىَ ئينتاةرنيَتىَ /نويساندطان ويكاى ثيادياى انط يساى،

Iron Age

(نسخة  27آنريل )2007
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ديسان ذ ظىَ بؤ مة ديار دبا كو ضيظانؤكا (زودحاكى و كاوىَ
ئاسنطةر) ذى ،هةطةر ثشكةك ذ ميَ ووىَ با ،هةر ل ظان ساالن(700
  600ب.ز) يا رويداى ،كو ئةظة ذى دىَ نيَزيكى هةمان سةردةم باي َى (زودحاكىَ ميَ وويى) تيَدا ذياى.
***
(مزورى) ئاخوتنا (فريدةوسى) ب نةوةيى دةردئيَخا دةما ب
طومان ظة دبيَ ( :ئةرىَ تو بيَ ى مروظىَ سةردةمىَ ثيشداديان
( 4000 – 5000ساال ب.ز) ،ذ ئاىلَ زانستى ظة هندىَ ثيَشكةتى بة،
شيابة كةشتيان و زةورة ان ضيَكة؟!).

()1

هةرضةندة مة ل ذور ذى طؤ  ،ئةفسانا كاوىَ ئاسنطةر يا نويية(و
مزورى ذى يا ظياى ظىَ ضةندىَ بسةملينا) و سةردةمىَ وىَ ظةدطةرِ
بؤ ساليَن نيَظبةرا ( 700 – 600ب.ز) ،ىلَ مطرتى (كاوة و ثيشدادى)
ييَن ( )5000ساالن بةرى زايينىَ بن ذى ،ئةرىَ ما كةظناريا ضيَكرنا
بةلةم و ايكان ذ ظىَ ميَ ووىَ نة كةظنرتة؟! مانىَ ئيَكةمني بةلةم
يان ئيَكةمني جؤرىَ بةلةمان د جيهانىَ دا بةرى ( )20.000بيسا
هزار ساالن ييَن ب تةظر و ئامرييَن بةرى ييَن سةرةتايى و ذ ورميَن
ةوارتييَن داران هاتينة ضيَكرن كو ب ثاروويان(جمادي ) و ب هيَزا
()2

زةظ ةكيَن مروظان ئةو بةلةم دهاتنة هاذوتن.

 )1عبدالرنن مزورى /ذيَدةرىَ بةرىَ« بث 11
 )2بنيَرِة سايتىَ (( ،)http://fa.wikipedia.orgبل ء أنل يوارب
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ابع مل)

ل ظيَرة ئةم دب َي ين هةطةر بيسا هزار ساالن بةرى ئةظرو دةز
كةى ب .ل كريا دونيايىَ با ،بةلةم و اي هةبووبن ،ئةرىَ تو
دبيَ ى ئةظ ثيَشكةفتنة د ماوىَ ثرت ذ ثازدة هزار ساالن دا
نةطةهشتبتة وةالتةكىَ وةكى ئريانىَ(كو ئةو ذى د ديروكىَ دا ب
وةالتةكىَ خودان شارستانية و ثيَشكةفتى هاتية ه مارتن) ،كو هةر
نةبا طةميةكا ب وي ضيَكةن و ثىَ ذ اليةكى ب نة اليةكىَ دى
يىَ رويبارةكىَ وةكى (ئةرظةند :ش العرب)ى؟!
(مزورى) ب ثالثشتيا (د .عبدالوهاب عزام) دبيَ  :فريدةوسى
نابيَ ىَ ئةوان ضةوا روباريَن فورا و ئةردون برِين؟! يان زانيارييَن
()1

وى سةبارا جيوطرافيىَ و ميَ وي َى د هندك و بىَ هيَز بوون .

هةرضةندة شؤرةشطيَران ةستا (بيا املتد )ىَ نةكرية و (بيا
املتد ) جهىَ زوداكى نةبووية ذى(دىَ خلوارتر ضةندةكىَ لسةر
ئاخظني) ،ىلَ مطرتى ضوون (بيا املتد )ىَ ذى ،ئةرىَ تو بيَ ى
كةسيَن بشيَن ذ (ئةرظةند رود) دةرباز بنب ،نةشيَن ذ (فورا :
ضة ةك ذ ئةرظةند)ى ذى دةرباز بنب; ضونكى هةرضةندة د هندةك
ذيَدةريَن كةظن دا دطؤتنة رويبارىَ د ةى(ذ سةرى هةتا بنى)
ئةرظةند ،ىلَ يا دروسا (ئةرظةندرود) رويبارةكىَ ثان و بةرينة ل
ذيَريا روذئاظايىَ ئريانىَ و دكةظتة سةر توخيب َى ئريان و عيَرا ا نوكة.
خبوة سىَ رويباريَن (كارون ،د ة و فورا ) دطةهنة ئيَ

و

 )1عبدالرنن مزورى /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث 11
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(ئةرظةند) ذىَ ثيَ دهيَا ،و ل باذيَريَن (ئةرظةند كنار :ل ئريانىَ) و
()1

(فاو :ل عيَرا ىَ) دضتة سةر كةنداظ َى فارسى.

و سةبارة ثيَكظةنويسيانا (بيا املتد ) و شؤرةشا كاوةى ،ب
باوةريا من هةر وةكى من ل ذور ذى طؤتى (فرةيدون) هةمان
(كوروش)ىَ ميَ وويى ية و طريَدانا ظى بابةتى ب ( ود )ىَ ظة دوير
نينة ذ اليىَ جوهييان ظة هاتبتة ئةجنامدان; ضونكى وةكو ديار
جوهييان ريَزطرتنةكا مةزن و تايبةتى بؤ (كوروش)ى هةبوو ،هةتا
وى رادةى كو ناظىَ وى د ثةرتووكيَن ضةندين ثيَغةمبةريَن وان دا يىَ
هاتى ،بؤ منوونة د ثةرتووكا (اشعياْ :سوريَن  44و  )45و ثةرتووكا

(عذرا) طةلةك ثةسنا وى يا هاتية كرن( .)2ئةظ ريَزليَطرتنة ذى بؤ
هندىَ ظةدطةرِ  ،كو (كوروش)ى ئةو ئسرائي ى ييَن كو (ناوخذ
نصر)ىَ باب ى ذ وةالتىَ (فو طني) بؤ (باب ) ظةطوهاستني،
زظرِاندنةظة وار و والتىَ وان ،و هةروةسا ب فةرمانا (كوروش)ى
هةمى ثةرستطةهيَن جوهييان كو ذ اليىَ (ئاشوورييان)ظة ويَران و
()3

كاظ بووين ،هاتنةظة نوي ةنكرن و ئاظاكرن.

 )1د سايتىَ ( )http://fa.wikipedia.orgدا ل ثةيظا (اروندرود) بطةريىَ
 )2دسينع ى ممتحن /ذيَدةرىَ بةرىَ ،بث 118
 )3دسن ثرينيا /تاريخ ايران ب از اس.م /مؤس
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انتشارا نطااة ،تهاران  ،1385ص
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دارا ثريؤز

داريَ بهايةكتَ تايبةتت هةبووياة و مشاة باري و بااوةر ب دار َي ظاة
هاتينة طريَادان ،باؤ منووناة :دارا (طاور)ي ،كاو دارةك باوو ل ساةريَ
ضيايتَ طور و مويساا ثيَغةمباةر( ) ب ريَكاا ويَ داريَ دطاةل خاوديَ
دئاخوا ..داريَن (ه َي ير و زةيتون) كو خوديَ مةزن د ورئانا ثريوز
دا ب وان هااااااااااااةردووا
سويند خواري ياة ..دارا
(زة توم) كو ناظتَ ويَ د
ورئانا ثريوز دا ب (دارا
مااةلعون) هاتيااة و ئااةو
ذي دارةكة ل جةهنةمتَ
و سااالؤخيَن ويَ طةلااةك
د كااااريَ و ئااااةظ دارة
خوارنااا جةهنةميانااة..
هااااااااااةر وةسااااااااااا دارا
(خاااااااااورمتَ) كاااااااااو د
80

ثةرتووكيَن ثريوز دا ناظتَ ويَ هاتية ل دةمتَ كو عيسا ثيَغةمبةر( )
هاتياة سااةر دنيااايتَ ،ياتَ ل باان ويَ داريَ ذ دايا بااووي ..ديسااان دارا
(خولااااد) كااااو خاااااوديَ ،ئااااادةم و دااااااوا ذ نااااةخوارنا باااااةريَ ويَ
ئاطةهداركربوون و ثشيت وان نةطوهداريا خوديَ كرين ب دةريَخستنا
وان ذ بةهشيتَ ب دوناهت ها و...هتد.
هةروةسا ئةم نؤكة ذي طةلةك جااران هنادةك دارا دبيانني كاو ب
ثةرِوكيَن كةس و خةمر و ساثت و ...هاتيناة خةم.نادن ،كاو ئةظاة
ذي ذ ئةطةريَ ويَ باوةريتَ ية يا كو ل ن خةلكت ثةيدا باووي كاو ل
بن ظتَ داريَ ئي ام زادةك ،ميَرضاكةك ،شيَخةك ،ثريةك ياان ...هاتياة
ي ئاةو
ي باوةريَناة كاو هةطاةر خاوة طةهانادنتَ د َ
ظةشارتن و ئةو ل و َ
ي و خاوديَ ذي ذ باؤ خااترا
دوعايا وان طةهينتة بةر دةرطاةه َت خاود َ
هيَ اتت يا وي ديَ مرادا دوعاكةري جبه ئينا ،بؤ منوونة ئةم دشيَني

(طؤرِيَ زةمبي فروش و طؤرِيَ شيَخ ديادين( )1ل دةظةرا باتيوا ،طورِيَ
 )1طااؤ ِريَ (زةمبي ا فااروش)ي :ئااةظ طااورِة دكةظيتااة ()5كي ومرتيااا مةلبةنااديَ دةظااةرا
(باتيوا طولت يا) ،كو لدوي ذيَدةريَن ميَ وويت كاةظناتييا وي ظةدطاةرِ باؤ باةري
ضوارسااةد ساااال .ضااريوكا وي ل ناااظ م ااةتتَ كااورد يااا ناظاادارة كااو دةه ااةنثاكت و
ئؤلداري و باوةرييا وي ب خودايتَ مةزن خوياا دكاة  .خاةل ب ضااظتَ ثاريوزي و
ي وي دكاةن ذ باؤيت كاو
ين ل َت دن َيرِن و طةلاةك خاةل ةساتا ساةر ماةزار َ
ريَزطرت َ
مااراد و مةخسااةديَن خااوة ب ريَكااا وي بطةهيننااة بااةر دةريَ ماارييَ ماارادا ،و جه اتَ
باوةري يا خةلكت ية.
ي (شيَخ ديادين)ي :ئةظ طورِة دكةظيتاة دةظاةرا باتيواا طاولت ياا ساةر ب اةزا
 طؤ ِر َزاخو ظة ،كو طو ِريَ شيَخةكتَ ية ب ناظتَ (شةخ ضة ءابدين عاداهل دي ط ) كو كوردة
و ذ شيَخيَن دةظةرا (خةالتتَ /اخا )ياة ل كوردساتانا توركياا و خاؤجهتَ طوناديَ
(مةلةكةنااد)يَ بوويااة هااةر ل كوردسااتانا توركيااا و ذ بااةر خااةاليتَ هاااتبوو ةسااتا
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ي شايَخ ئةناةد و
ي زةردةشايت ل دةظاةرا هاةورامان ،طاؤرِ َ
ثري شاليار َ
باب و باثرييَ وي ل دةظةرا سوورضات ياان ،و دةهاان طورساتانيَن دي،
وةكااات :طؤرِساااتانا شااايناظا ل زاخاااو ،طؤرِساااتانا ثريةفاااات َت ل دورياناااا
شيَروان مةزن و ضايايتَ ثريةفااتتَ و...هتاد) بةرضااظ بكاةين .ثرِانياا
ين نااة ،يااان رزطاااربوون ذ
ظااان دوعايااان ،يااان ذ بااؤ ب دااال كااةفت َ
نةخوةشيةكتَ ،يان طةشةكرنا كار و كاسبيتَ و بااش بووناا دةراماةتتَ
جوتياري و...هتد .لتَ ل ظيَرة ثرسةك دهيَتة ثايَ ،.ئاةو ذي :ياان ل
هنداظ طورِي دار هاتية ضااندن ،هةطاةر هاؤ باا ،مةبةساا ذ ظاتَ دار
ي بؤضت وبةيةك يان ئاظاهيةكتَ جاوان ناداظ
ضاندنتَ ضت ية؟ ئةر َ
نةدهاتة ئاظاكرن ،بؤضت ديَ داريَ ل هنداظ ضينن؟ يان ذي دار باةريَ
هةبووية و ثاشان ميَرضاكةك ل بن ويَ داريَ هاتياة ظةشاارتن ،د ظات
ي دار هيَا اي ثةساندان َت ياة ياان ئاةو ميَرضااك َت ماري؟
دةمت دا ئاةر َ
ئااةريَ هااوين دبيَ ا ن ئااةظ ثااريوزي يااة و ريَزطرتنااة ذ بااؤ خاااترا وي
ميَرضااااكت ياااة كاااو ل بااان ويَ داريَ هاتياااة ظةشاااارتن ياااان ئةظاااة
بةرماييكيَن هندةك بري و باوةريَن كةظنة كو هيَشتا ماةم ماة مايناة
و ئااةو ذي ثريوزيااا دارا خبوةيااة ،ل ا َت نهااؤ هزرةكااا ئيساا.مت خبوةظااة
ي بةرسظا ظان ثرسيارا دةتن.
طرتية؟ ئةظ بابةت َت خلواريَ د َ

كوردستانا عريا تَ كربوو و بنةجها وي يا دوناهيتَ طونديَ باتيواا باوو و ل ويَاريَ
ضووية بةر دلؤظانيا خوديَ .ظت شيَخت ريَز و بهايةكتَ تايبةتت هةبوو مةم خةلكتَ
دةظةريَ و جهتَ باوةرييا خةلكت باوو ،لاةو ثشايت وة اةركرنتَ ذي هاةر خاةل باؤ
داخوازا دوعا ةبولكرنتَ ةستا طو ِريَ وي دكةن.
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* دار و ثريوزيا وان مةم طةل و ئايينان
(ئسا يا) د ثاةرتووكا خاوة ( )Nothes on the Assyrian Treeدا

دبيَ ( :)1هااةر ذ كااااةظن وةرة داران لادةظ مروظا باهايةكتَ هيَااااااا ا
هةبووياااة .ماااروظيَن دةساااتثيَكت ياايَن ضاااةرخيَن كاااةظن و ماااروظيَن
دةستثيَكت ييَن ضةرختَ نهؤ ذي طومان دكرن و طومااان دكةن كو دارا
ذي وةكت طيانةوةر و مروظان طيان يتَ هةي .ئةظ باوةري ياة ناة تاينَ
ي و باني النهارين د ضةرخيَااان كاةظن دا دهيَتاة
مةم ماروظيَن مسار َ
ي دا كاو
دي  ،بةلكو د ضةرختَ نهؤ دا و ب تايبةتت د سةدساال ناوزد َ
هيَشتا شارستانية نةطةهشتبوو ناظ طةلةك ذ م ةتااايَن ئاةفريتت و
ئةمريكت و ئوسرتالت ،هةروةسا ئةظ باوةري ياة ل ظاان دةظاةرا ذي ياا
زيندي بوو و ضيَدبا هيَشتا ذي مابا.
باؤ منووناة (جايَ س فريازةر) د ثاةرتووكا خاوة (

The Golden

 )Boughدا دبيَ ( :)2ثويسااا ساااؤريَن م ةتتَ هيداتسا)(Hidatsa
ل ئةمريكا باكور ل ويَ باوةريَ باوون كاو دارا ) ،(Cottonwoodكاو
مااةزنرتين دارا نهاااليَن ذوري ي ايَن (ميسااوري)ية ،يااا خااودان هةسااتا
بيناهيتَ ية و عة

ذي يتَ هاةي ،كاو هاااةطةر ب ضااظ َت باشاااات ياتَ

بنيَرِنتَ ،ئةو ذي ديَ د طةلةك كاروباران دا هاريكاري يا مروظت كاة
و ظان ثويسا سؤرا هةتا بةري شارستانت باوونتَ ،ئيَخساتنا ظاتَ داريَ
S. Smith: Nothes on the Assyrian Tree, B.S.O.S. 1964 )1
James G. Frazer: The Golden Bough, U.S.A. 1971 )2
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طونةهةكا مةزن دزانني و دانسااليَن م اةتت ل ويَ بااوةريَ باوون كاو
بةخا رةشت ييَن نوي ييَن م ةتتَ وان ذ ئةطةريَ با َت بهايياا جي اتَ
طةجنااارتة ةمبةر ظتَ داريَ.
خةلكيَن م ةتتَ
ونيكاااا)(Wanika
ل روذه.تااااااااااااااتَ
ئاااةفريتيا ،طوماااان
دكاااارن كااااو هااااةر
دارةك،

و

ب

تايبةتت دارا (طويزا
هناااديَ) ،طياناااةكتَ
تايبةتت يتَ هاةي و
ئيَخساااااتنا دارةكاااااا
طاااااااويزا هناااااااديَ
تةمااااااة دةياااااا
كوشتينَ ياة; ذ باةر
كو ئةظ دارة،

نى دارا Cottonwood
ويَ َ

دارا ذيان دةهة.
ي باوةريَنااة كااو هناادةك ذ داريَاان
م ااةتتَ طربااالت) (Grbaliل و َ
ي مر .
مةزن طيان يتَ هةي و هةطةر كةسةك وان بيَخا ،د جه دا د َ
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ل ئااةفريتيايا روذئاظااا دارا طةلااةك مااةزنا) ،(Silk-Cottonكااو
ي ياة ،زيَادة بهاادارة ماةم م اةتيَن وي وةالتات
مةزنرتين دارا دةظاةر َ
هةر ذ (سنطال)يَ و تا (ني ر)يَ و ئاةو وةساا دهازرينن كاو ئاةظ دارة
خانييَن هةالمة و خودايانن.

نى دارا Silk-Cotton
ويَ َ

هندةك ذ خوجهيَن طزيرتيَن في يثني وةسا هزر دكةن كو طياانيَن
مروظيَن وان يايَن ماري ،لساةر دارا دذيان و ئاةو ذي لساةر ب نادترين
داران كو ضتيَن خوة بؤ هةمت ئاليان راكيَشاينة.
لتَ ئةظ ثريوزيا ظان دارا ،نة ذ باةر هناديَ ب تاينَ ياة كاو طياانيَن
مريااان لسااااةرن يااان ماااال خودايانااة .ئااةظ ئاكناااا ت بوونااا طيااااان و
خااودايان د داريَ رِا ،يان ئيَكبوونا طياان ياان ذي خاوديَ دطاةل داريَ،
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ب باوةرا مروظيَن دةستثيَكت ،ئةجناميَن مةزن باؤ مروظات دطةلداناة;
ذ وان ،ئةظ رةنطة دارة شيانيَن هنديَ ييَن هةين كو باران َت بينن ،وةل
هااااةتاظ َت بكااةن كااو بتةيسااا و تةرشاااا َت زيَاادة بكااة و هاريكاريااا
ي خوة دةينن.
ذنااكان بكة دا ب تشا بكةظن و بار َ
ل ئةوروثا سةدساال بيسيتَ ذي مروظ دكاار ثامشااييَن باوةرياا ب
ي ببيناا .ئااييينَ
ثريوزياا دار َ

)tree

 (May-ياان ئاايينىَ (May-

) poleل ناظ جؤتيار و طوندي ييَن ئةوروثا ،ئيَ ذ ظان منوونانة.
هةروةسااا ل دوي ا ئةفسااانيَن ميرتاثةريَسااا ،ماايرتا ذ دارا (كاااذ)يَ
بووية ،و دارا كاذيَ ل جةم وان يا ثريوزة و بزاظتَ دكةن كو ثةرسطة
نيَزيكت دارساتانيَن كااذا بان ،ضاونكت كااذ ب دارا ثاريوزا روذيَ و دارا
هةردةم زيندي و هةميشة كةس و ب خةم دهيَتة ناظربن و هةمان
بؤضوون ل ساةر دارا زةيتاوونتَ ذي هةناة و نةخامساة ذ باةر روياينَ
ثريوز َي زةيتوونتَ و خةم .هةردةم كةسكا ويَ.
ديسااان زةيتااوون ل جااةم ئيَزديااان ذي ب بهايااةك َى تايبااةتى ي اىَ
هةى ،ئةو ذي ذ بةر زةيتا ويَ ية نةخامسة كو د ثةرسطةهيَن خوةظة
ب تايبةتت ل (اللشا ناورانت) ضاراكيَن ويَ ب زةيتاا زةيتاوونتَ دظيَاا
بهيَنة ظيَخس .
د .مهرداد بهاار د نظيساينةكا خاوة دا ل ساةر دارا ثاريوز دبيَا :
ي ثريوزياا ضاناريَن كاةظن ماةم خاةلك َت ماة ناة ذ هاةمان بااري و
ئاة ر َ
باوةرانة كو مة ل س.ل ئيناين؟
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ضاانارا كااةظن هناادةك سااالؤخيَن سروشاايت يايَن هااةين كااو دشايَا
ي ظاان ريَزكاا باؤ ئاالي َت خاوة
سةرجنا خةلك َت سادة و ئاةظينا نظيساةر َ
رِابكيَشا .ضنار ،مةزنرتين و ثرِ تةمةنرتين داريَن ئاخا ثان و بةرينا
ئريانتَ ية .ظةطرتنا ضتيَن ضنارا كةظن باؤ هاةر ئالياةكت وةسااية كاو
ثارضةكا مةزن ل يَر سيبةرا خوة ظةطرتية و وةسا ب ند و ه داياة كاو
ذ دويرظة دئيَتة دي .

ي (كشار)(( ،)1ضنار شاها دارانة).
لدوي طوتنا جوتيارةكتَ طوند َ
لتَ تينَ مةزناهت ،ئازاتت و ث ِر تةمةنت يا ضناريَ نيناة كاو بووياة

سةدةمتَ ثريوزيا ويَ; بةلكو ئةظ طةجنبوونا ويَ ياا هاةر ساالة ذي كاو
دالةتااةكتَ جااادوويت و هيَ ا اي ثةسااندانتَ ددةت اتَ .ضاانار هااةر سااال
ةلثيشاااك َت خاااوة دئاظيَاااا و ةلثيشاااكةكتَ كةساا و ناااوي دورا ويَ
رادث َي ااا ،و ضاااتيَن ويَ ياايَن ئاااازا ذي رةنطااةكتَ كةساااكتَ ظاااةبووي
خبوةظة دطر و ئةظ طةجنبوونا وي يا هةر سال ،كاو وةكات كةساكاتت
يا هاةردةما دارا ساةرويَ ياة ،ثريوزيياةكتَ ددةتاتَ; ضاونكت ثاراساتنا
هيَاازا طااةجناتييتَ ئيَ ا ذ مااةرجيَن ثيَدظييااة بااؤ ااال كااةفتينَ و د
ئةجنامدا ،ئةويَ دكةتة جهتَ ئةشكةرابوونا بةرةكةتتَ و دانا نةع ةتا
هةروهةرا خودايا و طيانان.

 )1كشار :ناظتَ طوندةكتَ ية كو دكةظيتة روذئاظايتَ نهاال (سولتان) ل ئريانتَ.
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* بري و باوةريَن دةستهةالتداران لسةر دارا ثريوز
شااااهيَن (ثاااار )()1باااةردةوام ريَاااز ل دارا ضاااناريَ طرتيناااة .د

دةربارا( )2ئريانتَ ظة ،ضنارةكا زيَرِين دطةلدا دارميَوةكا زيَرِين هاةبوو
كو ثرِانيا جاران ئةو دكرنة د ذورا شااهت ياا نظساتينَ ظاة و ضانار ب
مشة طةوهةران دخةم.ندن و ثارسيان ذيَرِة ثةسن ددان.

دةمااتَ كااو داريوشاااا َت مااةزن( )3ل ئاساايايا ب ااوي بااوو ،دارةكااا

()4

ضاااناريَ و دارميَوةكا زيَرِين هةدية كرنتَ .و دةمتَ كو خةشايارشاا

دضوو شةرِيَ يةونانتَ ،د ريَكتَ دا ضنارةكا مةزن ديا و طاؤ كاو ويَ
 )1شاهيَن ثار  :مةبةسا ذيَ شاهيَن سنس .هةخامةنشت يانة ،كو ئةظ سنس ة ذ ئاليتَ
م ةتتَ ثار ظة ل ئريانتَ هاتبوو دامةزراندن .شاهيَن ظاتَ سنسا تَ ئاةظيَن خاواريَ
نة( :كاورش كابري ،ك بوجياة ،دارياوش اول ،خشايارشاا اول ،اردشاري اول ،خشايارشاا
دوم ،سغديان ،داروش دوم ،اردشري دوم ،اردشري سوم ،ارش  ،داريوش سوم).
 )2دةربار :بارةطا ،كوضكا شاهت.

 )3داريوشااتَ ماااةزن :هاااةمان داريوشااتَ ئيَكااتَ ياااة كاااو ئيَاا ذ شااااهيَن سنسااا.
هةخامةنشييان بوو.
 )4خةشايارشا :هةمان خةشايارشايَ ئيَكتَ ية كو دبتاة كاورِ و جيَطاريَ داريوشاتَ
ئيَكتَ .دةمتَ كاو بووياة دةساتهةالتدار ()34ساالت باوو .ئاةظت شااهت ب فاةر
زانت كو دةستهةالتا يونانتَ ثويج بكة و بيَختاة ذيَار كاونرتوال خاوة و ئاةظ
ضةندة كار ذي و ل شاوينا خاوة (مردونياة) داناا و هنادي (مردونياة) سااخ،
سةربةخوييا يونانتَ ل يَر مةترسيتَ دا بوو ،لتَ (مرودنية) ل شةريَ (ث.تة)
دا هاتة كوش و يونانيان ديسان شيان سةربةخوييا خوة بثاريَزن .ذ ئالاةك
ديظااة ل ساااال ( )465بااةري زاياايينَ خشايارشااا بدةس ايتَ ئااةميينَ ماااال خااوة
سةروكتَ زيَرةظانان دطةل كوريَ خوة(داريوش) هاتنة كوش .
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داريَ ب طةوهةريَن زيَرِين خبةم ينن و هندةك ذ سوثاييَن خاوة يايَن
تايبة دانانة بةر.
وةكاات ديااار ،بدةسااتظةئينانا ويَ دارا زيَرِينااا كااو د ذورا شاااهت يااا
نظساااتينَ ظاااة ،ئانكوياااا بدةساااتظةئينانا دةساااتهةالتداريتَ ددا .ئةظاااة
دروساااا هاااةمان فرماناااة كاااو د ضاااةرخيَن كاااةظن دا ل ثةرساااطةها
نااةمت) (Nemiل ئيتاليااا هااةبوو ،و ئااةو ذي ئةظااة بااوو كااو ل ظ اتَ
ثةرسطةهتَ دارةكا تايبة شني بوو كاو ل هاةمت روذيَ و دا درةنطات

شةظ (كاهن)ةك( )1لدور ويَ دزظري و سةرةطوهيا ويَ دكر .هندي ظات
ي هاةين ،ث اةيا (كاهن)ياا خاوة
كاهين شايانيَن ساةرطوهيكرنا ظا َت دار َ
دثاراسا و ضاو دةساتةك دي نةدطةهشاتة ويَ داريَ ،ئاةو تاتَ ناة كاو
خوينا وي (كاهن)ي هاتبا رش .
ي راستي َت ناة كاو د ظات ئااييينَ كاةظنار دا،
ئةظ ضةندة ب َي ةريَن و َ
دةسااتهةالتداري و (كاااهين) هااةمت ب ئانكويااا ثاراسااتنا كةسااكاتت و
بةرةكةتتَ بووية و ئةركتَ سةرةكت يتَ (كاهن)ي ئةو بوو كو ئةو ذي
مينا منوونتَ ئةردي ،هيَزيَن ئةمسانت ل وةالت َت خوة بثاريَز كو ئةو
ذي نةع ة و ئاظةدانت و شني راطرتنا جهيَن ب كةسكاتت بوون.
وةك ديااار ،ل ئرياناا َت منااوون َت سااةرةكت ياا َت ظاا َت شااني راطرتنااا
سروشاايت دارا ضااناريَ بوويااة كااو هيَشااتا ذي ب رةنطااةكتَ ئيساا.مت
بااووي يااا مايااة دجااه دا .لاتَ د طةلااةك نظيساااريَن كااةظن دا سااةبارة

 )1كاهن :زانايتَ ئاييين ية مةم مسري ييَن كةظن و جوهت و مةسيحت يان.
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ي مااة
ئريان اتَ ،ئااةظ دارا ضااناريَ ،دارميَااوةك ذي دطةلاادا بوويااة .د َ
بؤضوون بؤ ظتَ دارا تري هةبيا؟
كةظنرتين بريهاتن سةبارة دارميَويَ ،طؤتنا (هارودو )ي ياة كاو
دبيَااا  :شاااااهتَ دوناااااهيتَ يااا َت مياااادي يااااا ك ااااا خااااوة  -دةيكااااا

(كوروش)ي( -)1د خةو دا ديا ،كو ذ زكتَ ويَ دارميَوةك يا شني بووي
و سةرانسةري ئاسيا ظةطرتت ية.
وةكت يا خويا; د ضيظانؤكيَن ئريانت دا تري ضةظةنطتَ خويينَ ية
و خوين هيَزا سةرةكت يا ذيانتَ ية .و دظيَا ئةم ظتَ ذي بزانني كو د
دةولةتا هةخامةنشيان دا بةرماييكيَن ئاييينَ باؤمت ياتَ كاةظن ااا كاو
ئةو ذي دةي مة زن و باشارتا م اةتت باوو ااا ماابوو ،كاو لادوي وان
شاهاتت ب ريَكا ذنكا بةردةوام دبوو .ئةم دشيَني دارميَوا كو لادور دار
ي ئاليااااي ضاااةظةنط َت خاااويينَ و باااةردةوام ماناااا شااااهاتت ياااا
ضااانار َ
هةخامنشاايان باازانني .ضاانار ضااةظةنطتَ شاااهت بااوو و دارميَااو ذي
ي خوينا شاهاتي َت بةردةوام دما.
ضةظةنطتَ هةظ ينا وي كو ب ريَكا و َ
ي ثرسااةك َت ذ خااوة
بااةري ئااةم بابااةتتَ خااوة ب دوماااهت بياانني د َ
كةين ،ئةو ذي :ئةريَ هوين دب َي ن ثةيظا (بيستان :با ساتان) ذ هاةر
دو ثةي (با ) يان ذي (بغ) دطاةل (ساتان) ثيَا ناةهاتبا؟ ضاونكت
هندي (با و بغ)ن ئاانكوا (خاوديَ) و هنادي (ساتان)ة ئاانكوا (جاه)
ي سنسا .هةخامةنشات ياان باوو.
 )1كوروش :هاةمان كوروشا َت مةزناة كاو دامةزريَناةر َ
ئةظت شاهت شاهاتت ذ دةسيتَ م ةتتَ ميدي ئينادةر و كرة د دةسيتَ م اةتتَ ثاار
دا.
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دد و ئانكوا ويَ ظيَكرا دبا( :جهتَ بة ان) يان ي (جهتَ خوداياان).
ذبةركو هةتا سةدسااال سايَيتَ ثشايت زايايينَ ذي ،ل دةه اةنا ضاياييَن
ثريوز و ئةرديَن ب ئاظ ،مينا ضيايتَ (بيستون) ل هةماةدانتَ و (طا

بسااتان)( )1ل كةرمةشااانتَ ،بةهشااتيَن ل سااةر ئااةردي(با يَن ثااريوز)
وةكت ثةرسطةهان دهاتنة ضيَكرن ،كو د وان با اان دا ،دار ضاةظةنطتَ
خوديَ بوو .هةرضةندة ثشيت مروظت باوةري ب ئيَكاناةتت ياا خاوديَ
ئيناااي ،ظااان بااا يَن ثااريوز كااو ماااال يااةزدانان دهاتنااة ها مارتن ،ئااةو
رامانا خوة يا ثريوز ذ دةسا دا و نةمان با يَن ثريوز.

* ئةجنام
)1

ضااناريَن مااةزن

و ب ند و ث ِر تةمةن ،ذ كةظن وةرة ل ئريانتَ د ثريوز بوون.
)2

ئةظ ثريوزي ياة

ذ بةر هنديَ بووية كاو ئاةظ رةنطاة دارة ذ هاةمت داريَان دي يايَن
دةظةريَ مةزنرت و ثرِ تةمةنرت باوون ،و سايبةر و كةساكاتت ياةكا
ي كاو هاةر ساال ئاةظ
ي هناد َ
زيَدة ييَن هاةين; هةروةساا ذ ئةطاةر َ
دارة ةلثويشااكتَ خااوة نااوي دكااة و خااةل وةسااا دهاازرينن كااو
 )1دوير نينة كو ثةيظيَن (با ستان ،بساتان ،بوساتان ،بيساتان ،بيساتون) ثةيوةنادي ب
ثةيظا (بة ستان :جهتَ خودايان)ظة هةبا.
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هةرسال ئةظ دارة ناوي و طاةن دبتةظاة .هةروةساا ل ساةردةميَن
طةلااةك كااةظنرت خااةلكت وةسااا هاازر دكاار كااو طيااانيَن مااري ي ايَن
هيَزداريَن هؤزيَ يان خوداياان ياان ذي ثاةري ياان د ظاان داران رِا
دذين ،يان ذي ئةظ دارة ضةظةنطيَن وان بووينة.
)3

ل ثااةي باااوةري

يااا خااةلكت ،ضااناريَن كااةظن ،بةرةكااةتتَ و ث ا ِر دةرامااةتيتَ ددةتااة
ئةردي و مالتَ ،و هاريكاريا ذنكا دكة لدةمتَ ب دال بوونتَ ياان
دانانا وي باري ،و يارمةتيتَ ددةتة زاروكان كو ب س.مة بن ،و
كار و كاس يتَ طةشة دكة .
)4

ذ بااؤ ثةسااندانا

ظان داريَن مةزن ،ل سةردةمتَ ئيس.متَ ،بؤضوونةكا نوي خبوةظاة
ديتية و ذ بؤيت كو ثةسندانا وان بةروظاذي ساوننةتيَن ئيسا.مت
نةبا ،ثرِانيا وان طةهشتينة وي ئةجنامت كو ل بن هاةر دارةكاتَ،
زةالماااةكتَ ماااةزن ،ئي اااام زادةك ياااان كةساااةكتَ ثاااريوز هاتياااة
ظةشارتن.
)5

ثةساااااااااااااندانا

ضناريَن كةظن و داريَن ديرت ،وةكت :سةرو ،خورماة ،هناار و ...ناة
يتَ ئريانيان ب تينَ ية ،بةلكو د فولك وريَ ثرِانيا م ةتيَن جيهانتَ
دا هةية.
)6

دارا ضااااناريَ ل

ئريانا كةظن ،ذ رويةكت ظة مينا شاهت بوو ،كا ضاوان شا مناوونتَ
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ئينسانت يتَ هيَزيَن بةرةكة دةهيَن ئةمسانت باوو ،وةساان ضانار
ذي منوون َت طيايت ي َت ظان هيَزان بوو.
)7

شااااااااااااااااااهيَن

هةخامةنشت ،لدوي ساوننةتيَن ئاسايايا روذئاظاا ،ثااريَزةريَن ظات
ي ئاةو باوو كاو د ئرياناا
ين جياوازياا و َ
ضةظةنط َت طياايت باوون ،تا َ
هةخامةنشاات دا ئااةظ دارة يااا زيَاارِين بااوو لاا َت ل وان جه ايَن كااو
) (Frazerدبيَ
)8

سةرةطوهت ل ظتَ داريَ دهاتةكرن.
ئاااااااااةظ دارة ل

ئريانا كةظن وةك ديار بةردةوام دارميَوةك دطةلدا بووية كو دبيا
ئةظ دارميَوة ضةظةنطتَ خويينَ با و بةردةوامت يا شاهاتيتَ باا،
كو ب ريَيا ذنكا دطةهشتة زاروكيَن شاهت يان زاظاييَن شاهت.
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ى جيهانىَ
نةخش َ
د ئةدةبياتيَن ثةهلةظى دا

ل دةستثيَكتَ هرمزدي ئةمسان ذ سةريَ خوة ئافرِاند و ئةو وةكت
هيَكةكتَ ضيَكر و هةمت دنيايا (م دّي) ئيَخساتة د نااظ دا  -د طاوتنيَن
ثةه ااااةظت يااان دا هاتيااة كااو هرماازد خبااوة ذي د ناااظ ئةسااااا انت دا
خوةجااه بوو  .-دويةمني تشيتَ كو هرمزدي ئافرِاندي ئاظ باوو كاو ذ
روندكا خاوة ئافرِاناد ،و سايَيةمني تشاا ئاةرد باوو كاو ذ ثياتَ خاوة
ئافرِاند .ئةرديَ طروظرِ و بةرفرة و بيَت نشايظت و ئاةظرازي ،د ناظاا
ظاات ئااةمسانت دا بااوو .ئااةرد وةكاات زةركااا هيَك اتَ د ناظااا ئااةمسانت دا
ئافرِاند كو ئةمسان خبوة وةكات هيَكا َت ياة .ساةرةتا سايَكا ظات ئاةردي
ئافرِانااد كااو رةَ بااوو وةكاات بااةري .ثاشااان سايَكا دي ئافرِانااد هااةمت
طةرط(ئاخ و توز) .و سايَكا دي ذي ذ ظات ئاةردي ناةرم وةكات تاة ينَ
ئافرِاند .هرمزدي جةوهةريَ ضيايان ل ناظ دلتَ ئةردي ئافرِاند .ضايا
يت ذ ئافرِاناادنتَ ،ذ دل ا َت ئااةردي سااةره دان،
ل دةسااتثيَكا هاازارا دااةف َ
دةم اتَ كااو ئةهرنااةنت هيَاارش ئينايااة ئااةرد و ئااةمسانت ،و ل ذيَاار
كارتيَكرنا ظتَ هيَرش َت لسةر ئةردي ضيا ضيَبوون.
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لدوي نظيسينيَن ثةه ةوي يا ،ذ ظات ئاةردي ،ب تاينَ نيظاا سا.ل
هيَ ايت شني بوونا شينكاتيا بوو و طيانةوةر و ماروظ ب تاينَ دكاارين
ي هاةمت بباوو ئااظ( .بنيَارِة
ل ظ َت نيظ َت ب ين ،ذ باةر كاو نيظاا خاوار َ
ين ذمارة )1
ويَ َ

نى ذمارة ()1
ويَ َ

ل دةستثيَكا هزارا دةفيتَ ،دةماتَ كاو ئةهرناةنت هيَارش ئيناياة

ئااةردي ،فريشااتةك ب ناااظتَ (تيشااتةر)( )1ب ئامااانتَ خااوة ي اتَ وةكاات
عةوري ،ئةو ئاظا كو ل سةرةتا هاتبوو ئافرِانادن ،هاةلطر  .بااي ئاةو
برة ئةمسانت و ل ئةردي باراندةظة .ثشيت ظتَ بارانا مةزن ،ئةرد منيا
 )1تيشتةر :ناظتَ فريشتا بارانتَ ية د ئااييينَ زةردةشايت دا (ديَ ل بةرثاةريَن بيَاا و د
بابةتةكتَ تايبة دا ب دوير و دريَ ي ل سةر ئاخظني).
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و باوو داةفا ثاار  .هااةر ثرتاةكا وي هةر َي ةكااة كااو د ثةه ااةوي دا
دب َي نتَ (كشوةر) .ثرتا مةزن كو تةمة هةر شةش ثرتيَن ديرت بوو،
ل ناظةراسيتَ بوو ،و هةر شةش ثرتيَن دي ل رةخا باوون  -باؤ زاناني
ئةظ طهورينة هةمت بساةر نيظاا سا.ل ياا ئاةردي دا هااتبوون ،ياا كاو

ي (خااونزث :خااونرية )ة(،)1
هيَ ا ايت ذيااانتَ  .-ثرتااا نيظ اتَ كشااوةر َ
كشوةريَ كو ل رةخ َت روذهةالتتَ بوو دطوتينَ (ارزة :ئةرزىَ) ،و يتَ كو
ل رةخ َت روذئاظا (سوة :سةظىَ) بوو ،هةردوو ثرتيَن ذيَري ذي (فةردة
دةف ).و (ظيدة دةف ).بوون و هةردو ثرتيَن ذوري (ظاوروجرةشن)
ين ذمارة )2
و (ظاوروبرةشن) بوون( .بنيَرِة ويَ َ

نى ذمارة ()2
و َي َ
 )1خونزث :ئيَ ذ هةر هةفا كيشوةرانة و يا ناظدار بوو ب (ئريانشةهر).
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هةروةكت مة طؤتت هيَرشا ئةهرناةنت ه ياناةكا ماةزن ئيَخساتة
ئةردي كو ل ذيَر كارتيَكرنا ظتَ ه يانتَ ضيا شني بوون .سةرةتا هاةر

دوو سنساا يَن سااةرةكت دةركااةف ; ئيَاا (ئااةلبورز)( )1بااوو كاااو ل
دورماندوري ئةردي باوو و ب ئاةمسانت ظاة طريَاداي باوو  -باؤ زاناني
مةبةسااا ذ دورماناادوري ئااةردي ،ئااانكو تااوخي َ هااةردوو نيظاايَن
ي (تااريةط) يان ا ي
سااةرى و خااواريَ ي ايَن ئااةردي يااة  ،-سنساا .دوو َ
(تريةط َى ئةلبورز) بوو كو نيظا سةرى يا ئةردي دكةتاة دو اةد .ئاةظ
ضااةندة هوسااا ب روهاان و ئاشااكرايت د نظيسااينيَن ثةه ااةوي يااان دا
ي دخوينيااا ،ئااةظا مااة
نةهاتيااة ،ل ا َت دةماتَ كااو مااروظ (بون ادةهيََ ).
طااوتت بااؤ مروظاات ديااار دبيااا ،دةم اتَ كااو دبيَ ا يا( :دةم اتَ كااو تاااظ
بهااةليَا ديَ ل كشااوةريَن (ئااةرزىَ اااا ف اةردة دةفاا - .ظياادة دةفاا .و
نيظااةك ذ خااونرية ) دة  ،و ثشااايت كااو ب ااايتة وي اليااتَ دي يااتَ
(تريةط)ي ،ديَ ل كشوةريَن (ساةظىَ  -ظاوروجرةشان  -ظاوروبرةشان و
نيظا ديرت يا خونرية )ى دة  .دةمتَ كو ل ظيَارة روذ بياا ،ل ويَاريَ
شااةظة ،ذ بااةر كااو ئةظااة سنساا .ضااياي َت (تااريةط)ة كااو شااةظتَ ثةياادا
دكة ).

 )1ئةلبورز) :(Elborzثةه ةوييا دطوتتَ(هربرز ( /Harborzهر :ضيا) و (برز :ب ند و
مةزن) و ئانكوا ويَ ظيَكرِا دبيتة ضايايتَ ب ناد و ماةزن .ئاةلبورز ئةظروكاة هاةمان
سنس ة ضياييَن باكوريَ ئريانتَ نة كو بااكوريَ ئرياناتَ هاةر ذ روذئاظاا تاا روذهاةال
هةمت ظةطرتية و ب ندترين كيَ ت يا وي يا ناظدارة ب(دةماظةند) كاو ب نادي ياا ويَ
دطةهتة ()5671ميرتا.

97

ئااةظ طوتنااة ويَ ضااةنديَ خويااا دكااة كااو ضااياي َت (تااريةط) ،نيظااا
سةرى يا ئةردي دكةتة دو ةد و دةمتَ كو ل (روذهةال  -باشاوور و
نيظاااا روذهاااةالتتَ باشاااووريَ خاااونرية ) روذ باااا ،ذ باااةر هاااةبوونا
(تريةطا َى ئااةلبورز) ديَ ل (باااكور  -روذئاظااا و نيظااا روذئاظايااا باااكورىَ
خونرية ) شةظ باا .لاةورا دشايَني بيَا ين كاو (تريةطا َى ئاةلبورز) ل
سااةر ه ايَ .باااكوريَ روذهااةالتت بااؤ الي ا َت باشااووريَ روذئاظااايت ،نيظااا
سةرى(نيظا ئةردي كو هيَا ايت ذياانتَ ياة) دكةتاة دو اةد ،كاو دبتاة
ي ثةيدابوونا شةظ و روذان.
ئةطةر َ
هةروةسا ل بةرثةريَ ( )199ذ ثةرتووكا (بوندةهيَ ).ياا هااتت
كااو]:كيَ ييااا ضاايايةكت ل نيظااا دنيااايتَ ي اتَ هااةي كااو ب نااداهيا وي
دطةهتااة بااةذنا هاازار ميَاارا ،ئااةو ذي كيَ ييااا (دايييت)يااة .رةخااةكتَ
ترازييااا (رةشاان)ي يااا ل ب اينَ ضااياي َت (ئااةلبورز) ل سااةنتا (باااكور) و
رةخااتَ دياارت ياا َت لسااةر ضااياي َت (ئااةلبورز) ل سااةنتا (باشااوور) و ل
ناظبةرا هةردووا كيَ ييا (دايييت) ية[.
(رةشاان) خوداوةنااديَ روذا رابااوونتَ يااة كااو ترازييااةك يااا ظ اتَ و
ةجنت و خرابييَن مروظا ثتَ دكيَشا .ئاةظ ترازيياة هاةروةكت هااتت
طؤتن; رةخةكتَ ويَ يتَ ل باكوريَ ئةردي و رةختَ ديرت يتَ ل باشوريَ
ئةردي و نيظا ترازييتَ يا لسةر كيَ ييا (دايييت) كو دروساا دكةظيتاة
ناظةراستا سنس .ضيايتَ (ئاةلبورز) يانا ي ناظةراساتا جيهاانتَ .ذ ظاتَ
كيَ ييا (دايييت) ريَكةك يا هةي بؤ دووزةختَ كو ئةظة هةمان ريَكة يا
كو ئةهرنةنت ئةرد ذ بنظة كون كري و تيَرِا هاتية سةر ئةردي.
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د ئةدةبياتا ثةه اةظييان دا نااظتَ سنسا .ضايايةكتَ دي ذي هاتياة
كو دكةظتة ناظبةرا هةردو كشوةريَن (ظاوروجرةشن) و (ظاوروبرةشن)
ين ذمارة )3
ل باكوري( .بنيَرِة ويَ َ

نى
و َي َ
ذمارة
()3

دةم اتَ كااو يااةزةتا تيشااتةر باااران ل ئااةردي باراناادي ،باااي د س اتَ
روذان دا ئةو ئاظ برة هةمت جهيَن ئةردي .ل رةختَ باشاوور ،دةرياياا
(فراخوكر ) ل كيَ ةكا (ئةلبورز) ضيَكر ،كو يا زاناية (ئةلبورز) خبوة
دورماناادوري ئااةردي ظةطرتيااة .دةريايااا (فراخااوكر ) ذي س ايَكا ظاات
ئةردي ظةطر .
شةش دةرياييَن دي ذي ثةيدا بوون :ل باشوور دةريايا (ثوئيتي )
ديااااار بااااوو و ل ناظبااااةرا (ثوئيتياا ا ) و (فراخااااوكر ) دا دةريايااااا
(ستويس) دياار باوو كاو (ثوئيتيا ) ب ريَكاا ظا َت دةريااي َت دطةهشاتة
سةر دةريايا (فراخاوكر ) .دةرياياا دي (كاةمرو ) باوو كاو ل بااكور
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بااااوو و د تركسااااتان َت رِا دبااااؤري  -ل ظيَاااارة مةبةسااااا ذ باااااكور،
باكوريَ(خونرية )يَيااة ،ذ بااةر كااو لاادوي نظيسااينا (بوناادةه َي).يَ،
تركستان يانا ي تاوران دكةظيتاة د نااظ خاونرية دا  .-دةرياياا ديارت
(ساااياظبون) باااوو كاااو دكةظتاااة رةخاا َت (روم)يَ  -د نااااظ ئاااةدةبياتيَن
ثةه ةظت و فارست دا روم ثارت هاةمان (ئاسايايا ب اوي )ة .ل ناظباةرا
دةظةرا (ئةرزىَ) و (خونرية ) دةريايةك و ل ناظبةرا (خاونرية ) و
دةظةرا (سةظىَ) ذى ل روذئاظا دةريايةكا دي ياا هاةي .ئاةظ هاةردووة،
دو دةريانة بسةر دةريايا (فراخوكر )ظة .و دنااظ (فاةردة دةفا ).دا
دارستانةكا هةي كو ثيَدظياة ذ باري نةكاةين (فاةردة دةفا ).دكةظتاة
ين ذمارة )4
ئالي َت روذهةالت َت دةريايا (فراخوكر )( .بنيَرِة ويَ َ

نى
و َي َ
ذمارة
()4
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ذ (مةشاات و مةشاايانة) ئيَكااةمني ميَاار و ذناايَن جيهااانتَ ،نااةذاديَن
جؤراوجؤر و رةنطيَن ذيَ جياوازيَن مروظان ثةيادا باوون كاو شاةش
جؤر ذ واناا دنااظ (خاونرية ) دا ئااكن ت باوون ،ئاةو ذي (ئريانات) و

(ئااةنريانت) بااوون( .)1جؤتااةك َت ذن و ميَاارا ل (دةشاااااتا تازيااان)( )2ل
عةرةبستانتَ ئاكن ت بوون و تازي ذ ظات تو يناة .جؤتاةك ضاوونة

ضاايينَ و جؤتااةك ذي ضاوونة ساانديَ .ئااةظيَن مااة طااؤتني ئااةو مااروظ
باااوون ياايَن ل خاااونرية دذياااان ،و خاااةلكيَن دي ذي كاااو ل شاااةش
كشااوةريَن دي ياايَن جيهااانتَ د ئاااكن ت ،هااةر ذ تااو َت (مةشاات و
مةشاايانة)ييَنة .ئةظااة ل طااايتَ ضاايظانؤكت ياتَ ناظاادار ب (سريسااوط)
سوار بوون و ل دةرياي َت دةرباز بوون و طةهشتنة وان دةظةريَن دي.
ئةم دشيَني ب َي ين :عةرةبساتان ،ئاريان ،تاوران ،روم ،ضاني و هناد
يان ذي ساند ،ئاةو جهان يايَن ظ باةر (خاونرية )يَ دكاةف  .طوماان
تيَاادا نينااة كااو مةبةسااا ذ (ضااني)يَ ،وةالت اتَ (ضااني)ا ئااةظرو بااا;
ضونكى د شةهناما فردوست دا دةمتَ باستَ (ضني)يَ دهيَا ،مةبةسا
ذيَ دةظةرةكة ل باكوريَ روذهةالتتَ ئريانتَ كو دكارين بيَ ين; (ضني)
هةمان (تركستانا روذهةال ) يان ذي (سني كيان )ا ئةظروية.
هةروةسااااا د ئااااةدةبياتيَن ثةه ااااةظت دا باساا اتَ دو رويبااااارا ذي
هاتيةكرن كو ئيَا ذ وان (ارنا رود :رويباارىَ ئاورةن )ة و ياتَ دي
(وة رود :رويبارىَ ظة )ة.
 )1ئةنريانت :كةسيَن كو ئريانت نةبن دبيَ نتَ ئةنريانت.
 )2تازي :عةرةب ،دةشتا تازيان ئانكو دةشتا عةرةبا.
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د (بونااادةهيَ).يَ دا هاتياااة كاااو; (رويباااارىَ ئاااورةن ) ذ ضااايايتَ
(ئةلبورز) سةرنشي دبا و د ئاخا سوريتَ  -كو شام ذي دب َي نتَ  -رِا
ين د (بوناادةهيَ).يَ دا
دبااؤر  .هةروةسااا د بااةردةواميا ظ ا َت نظيسااي َ
هاتية كو; ئةظ رويبارة د ئاخا (طيثتو ) اا كو مصر ذي دب َي نتَ  -رِا
دبؤر و ئةظ رويبارة ل ظ َت دةظةريَ يتَ ناظدارة ب رويباريَ طيثتو .
لاادوي وان سااالؤخيَن كااو ذ (خااونرية )يَ هاتينااة دان (نياا )
ناكةظتااة د ناااظ ئاخااا (خااونرية ) دا ،ذ بااةر كااو مصاار خبااوة نااة د
ي (نيا ) .لاةور دكاارين بيَا ين مةبةساا ذ
ناظداية بطةهتة رويبار َ
(ارن رود) هةمان رويباريَ (د ة)ية .هةروةسا دةربارةي (وة رود)
ذي هاتية كوة; (وة رود) د خوراسانتَ رِا دبؤر و دضاتة د نااظ ئاخاا
سند دا و ل هندستانتَ دطةهتة سةر دةريايتَ و ل ويَاريَ ياتَ ناظادارة
ين ذمارة )5
ي مهران)( .بنيَرِة ويَ َ
ب (رويبار َ

نى
و َي َ
ذمارة
()5
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* ئةجنام
لدوي ظتَ نةخشةيا جوطرافيايت بؤ مة روهان دباا ،كاو دةرياياا
(فراخااوكر ) هااةمان ئو يانوسااا هناادة ،دةريايااا (ثوئيتي ا ) هااةمان
كةنداظتَ فارست ية و دةرياياا (ساتويس) هاةمان دةرياياا عومماناة ،و
ئةو دارستانا ل دةظةرا (فةردة دةف ).هةمان طزيرتا سي.نة ،دةريايا
(كا اةمرو ) دةرياياااا خةزةر( اااةزوين)ة ،و دةرياياااا (ساااياظبون) ذي
هةمان مديرتانة(دةريايا سثت ياا ناظةراساا) و دةرياياا رةشاة .ياا كاو
دمينتاااة د جاااه دا ،دو دةريااااييَن با اتَ نااااظن كاااو دكةظناااة ناظباااةرا
(خااونرية ) و (ئااةرزىَ) و (سااةظىَ)دا ،و طومااان تيَاادا نينااة كااو ئااةو
هةردو ذي دةريايا سور و كةنداظ َت بةنطالن.
ي (ساااةظىَ) هاااةمان ئةفريتياياااة و كشاااوةريَ
هةروةساااا; كشاااوةر َ
(ئااةرزىَ) ذي ضااني و هندوضااينة .ضااياي َت (تااريةط ئااةلبورز) ذ وان
سنسا ة ضاايايا ثيَا دهيَااا يايَن كااو ذ باااكوريَ ضااني و مة ؤلسااتانتَ
دةسا ثتَ دكةن و دهيَنة طريَدان ب هندوكوش و ئةلبورز و ضاياييَن
تركيااااا و روذهااااةالتتَ دةريايااااا سااااثت يااااا ناظةراسااااا و روذئاظايااااا
عةرةبسااتانتَ و ل وي رةخ اتَ دي ي ا َت دةريااايتَ و ل دةبةشااة ديسااان
ب ند دبتةظة.
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تيشتةر( ،)1فريشتا بارانىَ

هةر ذ دةستثيَكا ذياان َت و تاا نهاؤ ،بااران تشاتةك َت ثاريوز بووياة ذ
بةركو دهاتة ه مارتن ئةو ذي ئيَ ذ هيَظيَنيَن ذيانتَ كو باةردةواميا
مانااةظا طيانااداران ل سااةر رويا َت ئااةردي ب ويَظااة طريَدايااة ،ئااةوة كااو
باهرةك د ريَكخس و ثاراستنا هةظسةنطيا جيهانتَ دا هةي.
باااران خبااوة هااةملا ئاااظتَ يااة و ل ذيَاار سااةرمايةكا زيَاادة ،ااازيَن
(ئوكسااي ن و هياادروذن)يَن دناااظ ويَ هااةملا كااو د ناااظ ئةنوسااووريَ
ئةردي دا خوة ددةنة ئيَ و ضثكيَن ئاظتَ ذيَ ضايَدبن و بظات رةنطات
ئةو ئاظا ل ذيَار كارتيَكرناا طاةرما زيَادة بووياة هاةمل و ضاووية دنااظ
ي ئةردي دا ،ظةدطةرِيتةظة ئةردي.
ئةنوسوور َ
 )1تيشتةر :ناظتَ تايبةتة بؤ ناظيَن ذيَري:
 /1ناظتَ فريشتا بارانىَ ية د ئاييينَ زةردةشتييان دا.
 /2ناظتَ ستيَرا تايبةتا بارانتَ ية كو دطةل ديَويَ هشكسالت و خةاليتَ شةرِي دكا،
كو ئةظة هةمان ستيَرة يا كو ئةم ب كوردي دبيَ يينَ (ط.ظيَ ) .ئةظ ستيَرة ل
سةميتَ روذه.تتَ ،ب تايبة ل هةر ستَ هةيظيَن هاظيينَ ،بةري ه.تنا روذيَ
دهيَتة دي .
 /3ناظتَ روذا سيَزديَ ية ذ هةر مةهةكا ساال هةتاظت.
ل ن مة كوردان هيَشتا ناظتَ (تري) ماية كو هةمان هةيظا(تريمة )ة.
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ئةظا مة طؤتت ذ اليتَ زانايان ظة يا هاتية سةملاندن ،لتَ بةري زاناا
ظتَ ضةنديَ بسةملينن ،طةلةك كةسان ثيَكاؤل كريناة بساةر نهايَين ياا
ظتَ كرياريَ ه بنب و ضةند زاناياان خاوة بظاتَ ضاةنديَ كرياة و هاةر
ئيَكت فةلسةفةيةك ثيَشكيَشات جيهانياان كريناة كاو ديَ ل خاواريَ ل
سةر ضةندةك ذ وان راوةستني:
 )1باوةرييا (تالس426اا 465ب  .ز)
ظاات زاناااي باااوةري هااةبوو كااو كةرةسايتَ دةسااتثيَكت يا َت جيهااانتَ
ئاظة ،هةرضةندة ئةظ باوةري ية بةري هينطتَ ل ن روذه.تيياان ياا
ناظدار بوو ،لتَ تالست ئةظ ضةندة ب طروظ ساةملاند و طاؤ كاو طياا و
طيانااةوةر ذ شااهتَ ض ايَدبن ،ثااا نااةذاديَ سااةرةتايت ي ا َت ذيااانتَ شااهة و
دةستثيَكا شهتَ ذي ذ ئاظتَ ية ،لةو يا سروشيت ية كو طياا و طياناةوةر
ذ ئاظتَ ضيَبووينة ،خوة ئااخ ذي ذ ئااظتَ ضايَبووية كاو هيَادي هيَادي
كةفا ئاظتَ زيَدة دبا و رويتَ ئاظتَ ظةدطر هةروةكت ل دلتايا مسريَ
ي ئيونت ئةظ ضةندة خوياية.
و رويبار َ
 )2باوةرييا (ئانكس يدرو  160ب  .ز)
ي (تاالس)ي باوو ،طاؤ  :ئااظ نةشايَا
(ئانكس ي درو ) كاو شااطرد َ
ساااةرةتايا هاااةمت بووناااةوةران باااا ،ذ باااةر كاااو جاااارا كةرةسا ايتَ
رةَ(جامد) ب ريَكاا طاةرمكرنتَ نابتاة ئاظي (مااي ) ،لاةو كةرةسايتَ
(جامد) بةري ئاظتَ هةبووية .ذ ئاليةك دنظة ئةو تشيتَ هةيت يتَ كو
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مة مةرةم ث َت ماةرج نيناة كاو (ئااظ) ياان (ئااخ) باا ،ذ باةركو ل ظات
دةمت نةشيَني ب َي ين كو تشاتيَن ذيَا جيااواز ذ تيَكاةلكرنا تشاتةكت
يت سةرةتايت هاتية هةبوونتَ.
دطةل ظت كةرةس َ
ظت زاناي بااوةري هاةبوو كاو تشاتيَن طيانادار ذ شاه َت ضايَبووينة،
ئاااانكو ذ ئاخاااا ل باااةر كنااااريَن دةرياياااا ،ضاااونكت دنااااظ ويَ ئااااخيَرِا
تيَكةلااةك ذ ئاااظتَ و هااةواي ذي هااةبوو .ئااةظ زانايااة ثيَظااة دضاايا و
ي دةساتثيَكت جاؤرةك َت ماسات يا َت ب ثوي اةك باوو،
دبيَا يا :طيانادار َ
ثشاايت مااةزنرت ل اتَ هاااتت ذ دةريااايتَ هاتااة هشااكيتَ و هيَاادي هيَاادي
ثوي ةكتَ خوة ذ دةسا دا.
 )3باوةرييا (ئانكسي انس 855اا 425ب  .ز)
ين ذ
ئةظ فةي ةسووفة هةظبري بوو دطةل باوةري يا (تالس)ي ،ل َت ت َ
ئااالي َت جااؤري ظااة دطااةل وي دذ بااوو ،ذ بااةركو وي دطااؤ  :هااةمت
بوونةوةر ييَن ذ هةواي ضيَبووين ،ئانكو دةمتَ هةوا ل سةريَ خرِظة
دبا و ظةدبا هينطتَ بوونةوةران دئينتة هةبوونتَ .ب واتايةك دي;
دةمتَ هةوا ل سةريَ ستوير دبا ،دبتة ئةور و باران و دةما َت ئااظ ل
سةريَ ستوير دبا ،دبتة ئاخ و هةمت تشتيَن دي ييَن طياندار ذي ذ
ئاخ َت ضيَدبن.
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 )4باوةرييا (هر يتس 045اا 584ب  .ز)

ي باوو كاو ئااطر( )1دةساتثيَكا هاةمت
ي باوةر َ
ئةظ فةي ةسووفة ل و َ

بوونةوةرانااة .ئااةظ ئاااطرة ل سااةريَ كؤماادبا و دهيَتااة طوهااارتن و
دبتااة دةريااا ،ثشااكةك ذ ظاا َت دةريااايتَ ذي هيَاادي هيَاادي ل سااةريَ
كؤماادبا و دبتااة ئاااخ .ذ ئااةردي و دةرياااي َت هااةمل دفاا ِر بااؤ ناااظ
ئةنوسووري و ئةور ثةيدا دبن و ذ وان ذي نةيزةك ضيَدبن.
( هر يتس)ي دطؤ  :ذ روي ب روي بوونا ظان كريارا ذ سا.ل باؤ
خااواريَ و ذ خااواريَ بااؤ ساا.ل ،طيااا و طيانااةوةر دئيَنااة هااةبوونتَ و
دةمةك ديَ هيَا كو ل جيهانتَ بة ديَ تيَهن( وار ) مينتاة د جاه
دا و هةمت تشتيَن هةيت ديَ ثويج بنةظة.
***
ئااةظ هااةر ضااوار باااوةريَن كااو مااة ل ساا.ل ئيناااين هااةمت ل سااةر
كريارةكااا سروشاايت يااا كاريطااةر د هااةبوونا جيهااانتَ و جيهانيااان دا
دئاخظن ،كو ئةو ذي كا كي نةذاد ذ هةر ضوار ناةذاديَن ثيَكهيَناةريَن
ي سةرةكت و دةساتثيَكت بووياة و
جيهانتَ(ئاظ ،ئاخ ،هةوا ،ئاطر) نةذاد َ
ب تايبااةتت ذي (ئاااظ) كااو د ظاات بابااةتت دا ئااةم ثاارت ي اتَ ل سااةر ويَ
راوةساااتياين كاااا ضاااةوان هةبووياااة ،ضاااةوان دضاااتة سااا.ل و ذوردا
دهيَتةظااة خااواريَ و كاريطااةري يااا ويَ ضتاساايية ل سااةر جيهااانتَ و
 )1ئاطر :مةبةسا ذيَ نة ئةظ ئاطرةية يتَ كو نهؤ ل بةر دةساتيَن ماة ،باةلكو مةبةساا
ذيَ بياظةكة د سةر هةوايتَ طؤيا ئةردي دا ،كو ئاطرةكتَ طةلةك طةرمرت ذ ظت ئاطري
لتَ ية.
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جيهانييااان و طريَاادانا ويَ ب ئااةور و بااارانتَ ظااة ضاات يااة ،ذ الي اتَ
زانسيت با و ذ اليتَ ضيظانؤكت.
يت زانايان بطةهتاة
لتَ هةطةر ئةم هيَشتا كةظنرت ب ني ،بةري دةس َ
ظ اتَ ثيَشااااكةفتنا زانسااااايت يااا نهااؤ ،ئااةظ كريااارا سااروشاااايت ذ الي اتَ
زاناااييَن ئااااييين ظاااة ب رِةنطاااةك َت ضااايظانؤكت دهاتاااة طاااؤتن ،باااةلتَ
ي طاااؤتينَ شااايَوازةك َت ضااايظانؤكت بووياااة ،لاااتَ
هةرضاااةندة شااايَواز َ
نيَزيكييااةك دطااةل زانسااتى  -خااوة ظااتَ سااةملاندنا كااو نهااؤ زانسااا
طةهشتيتَ ذى  -هةبووية.
ي هاتياة كارن ،لا َت ماة ةساتا
د مشة ئايينان دا باسا َت ظا َت ضاةند َ
دة اايَن ز يَاادة كااةظن و ئايينااةك َت زيَاادة كااةظنرت كاار كااو ئاااةو ذي;
ثاااااةرتوكيَن ثريوزيَااااان (ئاظيَساااااتا و بونااااادةهيَ).ن يااا ايَن ئاااااولتَ
زةردةشتييان .دا بنيَرِيينَ كا د ظان هةردو ثةرتوكان دا ضةوان ثةسن
و سالوخيَن بارانتَ و فريشتا بارانتَ هاتيةكرن:
ل دوي طؤتنيَن ئريانا كةظن ،ل دةستثيَكا ئافراندنتَ ،ل دةم َت كاو
ئةهرنةنت هيَرش برية ئةرد و ئةمسانت ،ئةرد ياتَ هشا و با َت ئااظ
بوو و ضو نيشانيَن دةريايان ديار نةبوون.
هينطاا اتَ ،تيشااااتةر ،فريشااااتا ثرِشااااكويا باااااران ئااااني ،ل دةماا اتَ
روذئاظااابوونتَ ،ل روذئاظايااا ئااةردي ئااةور ضايَكر و ب هيَاازا باااي ئااةو
ئةور ل ئةمسانت ثةالتاةكر و سايه شاةظ و روذان بااران باراناد .هاةر
ضااثكةكا ويَ باااران َت تةمااة تةسااتةكا تا ي ئاااظ بااوو ،كااو ه كيَشااابنة
ساا.ل و ذوردا بريَ نةظااة .هااةمت ئااةرد ب ب نااداهيا بااةذنا زةالمااةكت
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ين و ئاةو ئااظ هاةمت بارة كنااريَن
ثرِي ئاظ بوو .ثاشت باا كةتاة بازظي َ

ئةردي و فراخكرد(ئو يانو )( )1ضيَكرن.

ئةظ باران هاتنا تيشتةريَ هةمت ساالن دوبارة دبتةظة; و ذيانا طيا
و طياندار و مروظان ب ويَظة طريَداية.
ضااريوكا جوانااا ظ اتَ باااران هاتنااا هةرسااال ،هؤسااا د ئاظيَسااتايتَ دا
هاتية:
 )1ثةساااانيَن تيشااااتةريَ باااادن ،وىَ فريشااااتا ثرِشااااكؤ و زانااااا و

 )1فراخكرد :هةمان ئو يانوسا (هند)ة.
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هؤمشةنااد ،ئااةوا كااو سااةروكانيا ئاظااا دطةلداي اة .ئااةو خااودان
شيانا مةزنا ب هيَزا ذ دويرظة ديار و ثايةبةرز.
 )2ئااةي فريشااتا ثرِشااكؤ و زانااا و هؤمشةنااد ،ئااةي تيشااتةر! ديَ
كااةنطت ذ ئاسااؤي َت دةركااةظت؟ ديَ كااةنطت سااةروكانيا ئاظااا ،ب
ي رةوان كةيةظة؟
شيانيَن هةسثةكت ب هيَز ،ديسان د َ
 )3تيشااتةرا ثرِشااكؤ و زانااا و هؤمشةنااد ب دة شااةظان ،مينااا
زةالماااةكت ثازدةساااالت و ناااوي طةهشااايت ،ب ضااااظيَن روهااان،
بةذنةكا ب ند و ثرِهيَز د روناهيا ئةمسانت دا دفرِ و دبيَ :
كيياااة كاااو ب ظةخوارناااةكا ئي.هااات ،تيَكاااةلكري ب شاااريي و
هؤمتَ( ،)1ثةسنا من بكاة  ،دا ساامانةكتَ ذ زاروكاان بادةمتَ؟
ثشيت جةماندنا ويَ ظةخوارنا ئي.هت ،ئةو دهيَتة ثةسندان و
ئةو ذي بارانا ب خيَر و بيَر ددةتن.
 )1هاؤم :نااظتَ طيايااةكتَ كاور و زظارة كااو شاريةكتَ ساثت ذيَ ده َيااا .مؤباةدا ل دةماتَ
خواندنا ئايةتيَن ئاظيَستايتَ ئةو طيا د وتان و شرييَ وي دطةل ئاظا زور(ئةو ئاظا كو
بؤ ظت تيَك ةي دهاتة ئامادةكرن) تيَكةل دكرن .هةروةسا ناظتَ ظت طياايتَ ثاريوزة د
ئاظيَستايتَ و دة يَن ثةه ةوي دا هاتيااة ،كو دةمتَ (جةم) ب كاريَ وربانيكرنا طاي
رادبوو ،ل سةر وان ثيَدظت بوو كو د جهةكتَ تااري ظاة وةكات شاكةفا ياان ساةرداظ
يان هةر جهةكتَ دي ،ب ظت كاري رابنب و هةظدةم ئاطري بةردةنة طيايتَ (هوم) كو
ئااةظ طيايااة ب ناااظيَن (سااوما و سااةما) ذي ناظاادارة ،و د بااةر رِا يَرِكةنااة ساارتانا و
داوةتتَ بكةن ،تاكو وربانيكرن ب دوماهي دهيَا ،لةورِا ذي ئةظ طؤظةندة ،ب ناظتَ
هةمان طياي و هةمان ريَ و رةسي ناظ كرينة كو ئةو ذي (سةما)ية .دبيَ ن ئةظ ريَ
و رةمسة دهاتنة ئةجنامدان ذ بةر كو سةماكةر ل ويَ باوةريَ بوون كو ئاةظ بزاظاة،
نةمريتَ بدةستظة دئينن.
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 )4ثاشااان ،تيشااتةرا ثرِشااكؤ و زانااا و هؤمشةنااد ،ب دة شااةظيَن
دي ،مينا طايةكت شاخ زيَرِين د روناهياا ئاةمسانت دا دفارِ و
دبيَ  :كيية كو ب ظةخوارنةكا ئي.هت ،تيَكاةلكري ب شاريي
و هؤمتَ ،ثةسانا مان بكاة  ،دا ساامانةك َت ذ تاةرش و كاةوالت
بدةمتَ؟ ثشيت جةمانادنا ويَ ظاةخوارنا ئي.هات ،ئاةو دهيَتاة
ثةسندان و ئةو ذي بارانا ب خيَر و بيَر ددةتن.
 )5ثاشااان ،تيشااتةرا ثرِشااكؤ و زانااا و هؤمشةنااد ،ب دة شااةظيَن
دي ،مينا هةسثةكتَ سثت و جوان ،ب طاوهيَن زيَارِين و لغااظتَ
زيَرِين ،د روناهياا ئاةمسانت دا دفارِ و دبيَا  :كيياة كاو ب
ظةخوارنةكا ئي.هت ،تيَكةلكري ب شريي و هؤمتَ ،ثةسانا مان
بكة  ،دا سامانةكتَ ذ هةساثان بادةمتَ؟ ثشايت جةمانادنا ويَ
ظةخوارنا ئي.هت ،ئةو دهيَتة ثةسندان ،ثاشاان تيشاتةر ،ئاةظ
فريشتا ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند د ثةيكةريَ هةسثةكتَ سثت
و جاااوان ،ب طاااوهيَن زيَا ارِين و لغااااظ َت زيَا ارِين ،ذوردا خاااوة
بةرددةتة دةريايا (فراخكرد).
 )6لااتَ ،ظاا َت جااااريَ ،ديَاااوةك ب نااااظ َت (ئاااةثووش) ب ثةيكاااةريَ
هةسثةكتَ رةش ،ذيَهةل دطةهيتَ .هةسثةكت كور  ،ب طاوهيَن
كور  ،ب ستويةكت كور  ،ب كورييةكا كور  ،ئت طاورِي و ب
سةهي.
 )7تيشتةرا ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند و ئةثووش ،ديَويَ كاور و
ب سااةهي بةردبنااة هااةظ و ساتَ شااةظ و روذان شااةرِيَ هةظاادو
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دكن .و د ئةجنام دا ئةثووش ،ديَويَ ب سةهي ،دشيَتة تيشتةرا
ثرِشااكؤ ،وي دشااكيَنا و وةلااتَ دكااا كااو ذ كناااريَن دةريايااا
(فراخكرد) برِةظا.
 )8تيشتةرا شكةسيت و رةظياي ،دكةتاة يَاري و خاةما دخاؤ و
دبيَ  :ئاخ بؤ من! ئاخ باؤ وة ئاةي ئااظ و طياا! هاوين هاةمت
مروظ د نظ َي ةكا تايبة ب من ظة ثةسنا من بكن ،تااكو هيَازا
هةسثان ،ديَشرتان و طايا ،و هيَزا ضيايا و رويباران ذيَهةل باؤ
من بهيَا ،نةخؤ ،ئاخ بؤ مة!
 )9ثاشت خودايتَ مةزن و هةمت مروظ د نظيَا ةكا تايباة ب ويَ
ظة ،ثةسنا ويَ ددن ،و ثاشت هيَزا هةسثان و ديَشارتان و طاياا،
و هيَزا ضيايا و رويباران ذيَهةل بؤ دهيَا .ثاشت تيشتةر ،ئةظ
فريشتا ثرِشاكؤ و زاناا و هؤمشةناد ،وةكات هةساثةك َت ساثت و
جوان ،ب طاوهيَن زيَارِين و لغااظتَ زيَارِين ،دزظرتةظاة دةرياياا
(فراخكرد).
)10

ثاشاات ،ئااةثووش

ديَااو ،ب ثةيكااةريَ هةسااث َت رةش ذيَهااةل دهيَااا ،هةسااثةكت
كور  ،طورِي و ب سةهي.
)11

ثاشاااااات ،ئااااااةظ

هةردووة ديسان ،بةردبنة هةظ ،دطةليَ شةرِي دكان ،و دةماتَ
دبتااة نيظاارو ،تيشااتةرا ثرِشااكؤ و زانااا و هؤمشةنااد دشاايَتة
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ئاااةثووش ديَاااوي و ئاااةوي دشاااكيَنا .فةرساااةنطةكتَ( )1وي ذ
دةريايااا (فراخكاارد) دوياار دكاااا .ئااةثووش ديَااو درِةظاااا و
تيشتةر ،فريشاتا ثرِشاكؤ و زاناا و هؤمشةناد ،دةنطا َت شاادي و
ئازاديتَ ه دديَر و دبيَ  :خنيَكيَن من! خنيَكيَن ئاظا و طيا!
خنيَكاايَن ئااةرديَن دااةفا وةالتااان! كااو ذ ئااةظرو ثاشااظة د
جااؤكيَن وان دا ديَ ئاظااا رةوان طةهتااة هااةمت زةظاات و زاريَاان

 )1فةرسةن  :بؤ ثيظانتَ بكار دهيَا كو نيَزيكت شةش كي ومةتراية.
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ثرِبةر .خنيَكيَن ضةروانيَن كةسا كاو بااران ،هيَادي ،ديَ لاتَ
بار .
)12

ثاشااات تيشاااتةرا

ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند ،وةكت هةسثةكت ب طاوهيَن زيَارِين
و لغاااظ َت زيَ ارِين ديَ ضااتة دةريااايتَ .دطااةل ضااؤنا ويَ بااؤ ناااظ
دةريااايتَ ،هااةمت ئاااظ ديَ ب شاااديظة دةن ا و دوريَ كاان ،ديَ
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رِابنة ساةر خاوة ،و ديَ ساةروذنوي كةناة هؤساة و اةرةبالغ.
ثيَ يَن ئاظتَ ديَ ضانة سا.ل و ذوردا ئيَناة خوارظاة .دةرياا ديَ
كةفتاااة جاااوش و خروشااتَ ،و ديَ هةيةجاناااةكا دي باااؤ ئاظاااا
ي ئااةظ بزظينااة و شااور و ةو ايااة هااةمت كنااار و
ض ايَبا .د َ
ناظةرِاستا دةريايا (فراخكرد) ظةطر  ،ديَ طاةرماتيا ويَ زيَادة
با ،و ساةرةجنام ،ديَ هاةمت ضانة دنااظ ما ةكا تا ي رِا و ديَ
ئارام بن.
)13

ثاشاات ،تيشااتةر،

فريشتا ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند ،ديَ ذ دةريايتَ بةرةظ س.ل
ضا و ل دوي خوة رِا ،ديَ م يَ ذي كيَشتة سا.ل .د َي ئاةور
هةمت ئةمسانت خنيَظا .فريشتا باي ،ديَ ئةوران بةرةظ ثايَ.
هاااذو  ،و باااران و بااةفر ديَ بااةرةظ زةظاات و زار و طونااديَن
دةفا وةالتيَن ئةردي بار .
)14

ثاشاااااااااااااات ديَ

خااةلكتَ جؤتيااار و طيانااةوةريَن ئااازاكري ل دةشااا و ضاايا ب
شادي ظة ثةسنا تيشتةرا ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند دن .ئةظاة
ئةوة كو ب ئاظا خوة ساليَن خوةش بؤ مة دئينا .ئةظة ئاةوة
كو ب سةركةفتنا خوة ل سةر ثاةري يايَن ئةهرناةنت بزظات،
بااارانيَن خااوةش ئاااواز و نااةرم ل سااةر هااةر دااةفا وةالتااان
بةالظكر.
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)15

ديَ تيشاااااااااتةرا

ثرِشكؤ و زانا و هؤمشةند ثةسن ديان ،ذ باةركو هاةمت بارك،
هااةمت رويبااار ،هااةمت جااؤك و كااانت ضاااظةريَت ويَنااة كااا ديَ
كااةنطت ةسااتا وان كااة  ،دا كااانت ي ايَن ئاااظ َت بش ايَن ب هيَاازا
هةسثةكت ذ دلتَ ئةردي دةر بنب ،دا كانت رةوان بنب بؤ ئاليتَ
زةظت و زاريَن هةردةم شني و دةشتا و طوندا ،و رهيَن طيااي و
دليَن تيَهين يا ب شها خوة ظةذينتةظة.
)16

ديَ ثةساان دياان

تيشتةريَ ،ظتَ فريشتا ثرِشاكؤ و زاناا و هؤمشةناد ،ضاونكت ب
هاازاران نةع ااةتا خةم.ناادي يااة .هةركةس اتَ كااو ثةساانا ويَ
ي رز ااةك َت زيَااادة ذيَ
ي ظااة ،د َ
بكااة ب نظيَاا ا تايبااة ب و َ
بينااا .هةطااةر هااةمت ب هااةظرة ثةساانا ويَ باادن ،ب نظيَ ا ا
تايبة ب ويَظة ،ضوجارا سوثايتَ دوذماين ةساتا وي وةالتات
ناكا; نة هشكسالت(خةال) ،نة ئاظ رِابوون و ناة نسااخت ريَكاا
خوة د ويَريَ نائيَخن.
ثةرتوكا (بوندةهيَ ).ذي سةبارة تيشتةريَ دبيَ :
دةمتَ كو تيشتةريَ ئاةور ئافرِانادين ،فريشايتَ بااي هاريكارياا ويَ
كر .ئةو مينا زةالمةكت ب نوير و باالبةرز كو جةزمةكا داري ل ثيا
با ،خوةخبوة با د بياظت دا ،دا لظاندن .ل هةمت ئةردي با ها  ،ئةور
رائيَخس و باران باراندن.
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د وان ئااةور و بارانااان دا ،ديَااويَن ساا.ل ي ايَن ئااةورا ب نااةيارتيتَ
هةلَساااان و دةساااا ب ثااار ثااار كرناااا ئاااةوران كااارن دا كاااو وان ذ
باراندنتَ ب رِاوةستينن .تيشتةر و هةظاليَن ويَ ذي هاتنة شاةرِيَ وان
و طورزيَن خوة ل سةر ساةر و لةشاتَ ديَاويَن دوذمنايَن باارانتَ دان .ذ
دربيَن ضةكوي ان ي يَن و ن ِريَن ذ ديَوان ها و ذ ظيَككةتنا طاورزان
دطةل وان ضريست ضوون ،كو ئةم دب َي ينة وان برويست.
ذ نةضاري ،ئةهرنةنت كرة هةوار( :ئةظت بااي بكاوذن ،ظات باايتَ
خااور و ب هيَااز ،ذ بااةر كااو هةطااةر وة بااا مرانااد ،ئةظااة وة هااةمت
ئافرِاندي مراندن).
ثاشت ديَوان ب هةظرة هيَرش كرة فريشيتَ باي .درةن هاريكاري
طةهشيتَ .با سسا بوو و كةفا .ئةور ذ هةظ ب الة باوون .ل جهاةكت
ئاظ رابوو و جهةكتَ دي ذي ئاظ نةديا و هش ما.
ديَاااوان ،كاااو باااا ئيَخساااا و ئاااةور ذي ذ بارانااادنتَ راوةساااتاندن،
سةركةفتيانة كظانةك ذ سةركةفتينَ ل ئةمسانت ضيَكرن ،كو دبيَا نتَ
كةسكوئاال(كةسكوسؤر ،كيَ ةستوين).
ب .فريشيتَ باي سةروذنوي رابتة سةرخوة ،دا فريشتة هاريكارياا
ي ذ دةرياااي َت ه كيَشاااي ل سااةر
وي بكاان ،دا ئااةو ئاظااا كااو تيشااتةر َ
بيابانيَن هشكيَن مة ببار  .ب .ديَاويَ هشاكت ئاني مبار  ،دا جاؤكيَن
ئااظ َت رةوان بانب .طيااا ،دلايَن ئاخااا ظاةكن دا وةالتا َت مااة شاني ببااا و
بيَهنا خوةشا طوال و طياي ،ئةظت ئةرديَ كةظنار ظةطر .
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ئةي فريشتا ثرِشكؤ و زانا و هؤمشند ،ئةي تيشتةر! ديَ كاةنطت ذ
ئاسؤيتَ دةركةظت؟ ديَ كةنطت ساةروكانيا ئاظاا ،ب شايانيَن هةساثةكت
ي رةوان كةيةظة؟
ب هيَز ،ديسان د َ
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جةذنا ميَهرطان

د روذذميَاارا كااةظنا ئريانااى دا ،هااةر ئيَ ا ذ ساايه روذيَاان هااةيظىَ
ناظةك هةبوو ،كو ناظىَ دوازدة هاةيظيَن سااىلَ ذى ياىَ د نااظ وان سايه
روذان دا .ثيَشاااينييَن ماااة دةما اىَ نااااظىَ روذ و هاااةيظىَ وةكاااى ئيَا ا
ليَدها  ،دكرنة جةذن .ئيَا ذ وان جاةذنان (جاةذنا ميَهرطاان)ة ،كاو
ئاااةو ذى ل دويا ا روذذميَااارا كاااةظنا ئريانااىَ دبتاااة ()16ى هاااةيظا
(ميَهر).
ئةظ جةذنة كو ثشاتى (ناةوروز)ىَ ماةزنرتين جاةذنا هنادوئريانى
ية ،ذ (مهار روز :روذا ناظادار ب ميَهار)ىَ دةساثيَدكة و ل (رام روز:
روذا ناظدار ب رام) ب دوناهى دهيَا .واتة شةش روذان ظةدكيَشا.
ئاةظ جةذناة ذى وةكاى جااةذنا (ناةوروز)ىَ سا َى ئالياان ب خوةظااة
دطر  ،ئةو ذى (سروشتى ،ميَ وويى و ئؤىل)نة .ذ الي َى سروشاتى ظاة،
ميَهرطااان ضااةند روذةكااان بااةرى (ئعتيااداال ثاااييزى) دةسااثيَدكة و
دةمىَ هةلطرتنا دةرامةتىَ ضاندنىَ ية .و ذ الياىَ ميَا وويى ظاة ،هيَازا
دادظااانى و راسااتيىَ ب سةركيَشاايا (كاااو َى ئاساانطةر) ل سااةر سااوثايىَ
درةو و ستةمطةرييا (زودحاك)ى زال دبا و فرةيدون دطةهتاة ساةر
كورسيا دةستهةالتىَ .و ذ اليىَ ئؤىل ظة ،د فةرهةنطا ئريانى دا (ميَهار)
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يان (ميرتا) رامانا (طةشاتيا هةتاظىَ) و (ميهار و هاةظاليين)يىَ ددة .
هةروةسا (ميَهر) ثاريَزظانىَ (ثاةنان و ساؤز)انة و هوشاداريىَ ددةتاة
(ثةنان شكيَنان).
ل ثةى طؤتنا نظيساريَن ميَ وويى ،ل سةر دةميَن ثشتى ئيس.مىَ ب
تن َى جةذنا ميَهرطان ب فةرمى و ب رةنطةك َى شكؤدار دهاتة ط َيرِان.

ذ ب ى كو د ظىَ جةذنىَ دا ناظىَ روذ و مةهىَ وةكى ئيَ ليَادهيَا،
هةروةسا هندةك هةلكةفتيَن دى ذى طريَدايى ظىَ روذىَ و ظىَ جةذنىَ
نة ،كو ناظدارترينىَ وان شؤرةشا كاوىَ ئاسانطةر و زالبووناا وى لساةر
زودحاكى و دةستهةال وةرطرتنا (فرةيدون)يية.
فريدةوسى سةبارة ظىَ رويدانىَ د ظىَ روذىَ دا دبيَ :

فريدون ضو شد بر جهان كامكار
ندانسا جز خويش شهريار
بة روز خ ستة سر مهرماة
بة سر برنهاد آ كيانى ك.ة
و (ئةسةديىَ توسى) ذى د (طةرشاسب نامة)يا خوة دا دبيَ :

فريدون فرخ بة طرز نَاَود
ز ضك تازى بوآنرد طرد
ضو در برج شاهني شد از خوشة مهر
نشسا او بة شاهى سر ماة مهر
بر آرايش مهرطان جشن ساخا
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بة شاهى سر از ضرخ مة برافراخا
و د (برهان ي ط )ا (خةلاةفىَ تاةبريزى) دا ذى ياا هااتى :ميَهار
ناظىَ روذا شازدىَ ذ هةر هةيظةكىَ و نااظىَ هاةيظا داةفتىَ ياة ذ سااال
هةتاظى و ئةو روذ ،روذا ثةيدابوونا هاةتاظا طةشاة د بورجاا (ميازان:
تاارازى) دا ..جااةذن ذ ظ ا َى مااةزنرت نياانن و كااا ضااةوا (نااوروز) دو
جؤريَن (طشتى و تايبةتى)نة ،وةساا (ميَهرطاان) ذى دبتاة دو جاؤريَن
طشتى و تايبةتى ،و ئةظ جةذناة شاةش روذان ظةدكيَشاا ..دةساتثيَكا
جةذنىَ دكةظتة روذا ()16ى هةيظىَ و دبيَا ن َى (ميَهرطاناا طشاتى) و
دوناهيااا جااةذنىَ دكةظتااة روذا ()21ىَ هااةمان هااةي و دبيَاا نىَ
(ميَهرطاناااا تايباااةتى) ،كاااو ئاااةو ذى روذا جاااةذنا مو ان(ثااااريَزةريَن
ئاطرى)ية و عةجةم(م ةتيَن نةعةرةب) دبيَ ن خوداي َى ماةزن د ظاىَ
روذىَ دا طؤيا ئةردى يا راييَخستى و هةر د ظىَ روذىَ دا طيان(روح) يا
كرياااة د لةشا ا َى مروظاااى دا .هاااةر ديساااان د ظا اىَ روذىَ دا فريشاااتان
هاريكارييااا (كاااوةي َى ئاساانطةر) يااا كاارى و (فرةياادون) يااىَ ل سااةر
تةختىَ شاهاتيىَ روينشتى و (زودحاك) ي َى طرتى و ي َى برية ضايايىَ
(دةماظةند) و ي َى ل ويَرىَ زيندان كرى ،لةو خةل ب ظاىَ هةلكاةفتىَ
جةذنااةكا مااةزن دطيَ ارِن و ناااظىَ وىَ ي اىَ كريااة (ميَهرطااان); ضااونكى
ثشااتى هينطااىَ دةسااتهةالتداران ب ميهاار و دلؤظااانى رةفتااار دطااةل
هةذاران كر .
هةروةسااا (ئااةبورةحيان بريونااى) د ثااةرتووكا خااوة (التوهاايي) دا
دنظيسا :ميَهرطان ،روذا شازدىَ ية ذ هةيظا (ميَهر) ،كو نااظىَ روذىَ
122

خبااوة ذى هااةر (ميَهاار)ة .د ظ اىَ روذىَ دا (فرةياادون)ى سااةركةف ل
دذى (بيوراسب)ى ب دةسا خوةظة ئينا كو ناظدار بوو ب (زودحاك)
و ل ضيايىَ (دةماظةند)ىَ زيندان كر .و ئةظ روذة و ييَن دوي دا كاو

ناظدارن ب (ميَهرطان) هةمى جةذنن .
ديسااان (ئااةبو رةحيااان بريونااى) د ثااةرتووكا خااوة يااا دى (آثاا ر
ابا ية ) دا ياا نظيساى( :سةلاا ان فارساى) دبيَا  :ماة لساةر دةما َى
زةردةشتى دطؤ ; خاود َى باؤ جوانكرناا باةنييَن خاوة (ياا و ) ياا ل
(نوروز)ىَ و (زةبةرجةد) يا ل (ميَهرطان)ىَ ئافراندى و هيَ اتييا ظاان
دو روذان لسةر روذيَان دى وةكاى هيَا اتييا (ياا و و زةبةرجةد)اناة
لسةر طةوهةريَن دى .
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ميَ ا وونظيس ،نظيسااةر و هؤزانظااان ،وةكااى هااةمى جااةذنيَن دى،
لدور جةذنا (ميَهرطان) ذى ،د كؤضاكا شاا و داك اان دا باباة يايَن
نظيسااني .بااؤ منوونااة دةم ا َى باساىَ ظ اىَ جااةذنىَ ل سااةردةميَن بااةرى
ئيس.مىَ دكةن ،دب َي ن :ئةظ جةذناة وةكاى جاةذنيَن دى ،ياا هاةمى
خااةلكى يااة .ساسااانييان د ظ اىَ روذىَ دا تاجمااةك ب فااؤرمىَ هااةتاظىَ
ددانان سةر سةرىَ خوة .و ل دةظةرا خوراسانىَ د ظىَ روذ َى دا ج كيَن
ثاييزى و زظستانى ددانة سوثا و شةرِظانان .
(ابوابفضاااال َبةهَقاااي) كااااو ل سااااةردةمىَ (سااااولتان مااااةنوودىَ
ةزنااةوى) ل ساااليَن ( 429 ،428و )430ىَ كؤضااى ئااةو خبااوة
ديدةظانىَ ظان جةذنان بوو ،سةبارة نةريتىَ ظىَ جةذن َى و دةمىَ وىَ
دبيَاا  :جاااةذنا (ميَهرطاااان) كةفتاااة د روذا ئيَكشاااةمبى ريَكاااةفتى
(/4ذي احل  )428/دا و ذ سةرانسةرى وةالتاى طةلاةك دياارى باؤ
سولتانى هاتن و هؤزانظانا هؤزان خواندن و ثاشى دةساا ب كاةي و
مةى ظةخوارن َى كرن .
هةروةسا ساال دويظرِا دبيَ  :ئةظ سالة جةذنا (ميَهرطان) كةفتة
د روذا (عااااااةرةفىَ) دا كاااااااو بةرامباااااااةرى ضوارشاااااااةمبى (/9ذي
احل )429/ىَ بوو .خةلكى طةلاةك دياارى ئيناان ،ىلَ ئاةمري ياىَ ب
روذى بااوو و كااة نااةويَريا نااة ب نةثااةنى و نااة ذى ب ئاشااكرايى
كةيوىَ بكة و وان روذا ثاشرت (جةذنا وربان) و (جاةذنا ميَهرطاان)
ظيَكرِا كرن .
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مةم هندةكان جةذنا (ميَهرطاان) طةلاةك ذ (ناوروز)ىَ ب بهااترة،
هةروةكى د ضاظيَن وان دا (ثاييز) ذى ذ (بهاار)ىَ هيَا اترة .و باؤ ظاىَ
بؤضاااوونىَ ،لااادوي ظاااةطيَرِانا (آث رابا يةااا ) ،ئاااةو ثشاااتا خاااوة ب
دانوستاندنا د نيَظبةرا (ئسكةندةر)ى و (ئةرةساتو)ى دا طاةرم دكاة
دةما ئسكةندةرى ذ ئةرةستوى ثرسى كا كيا وةرز ذ ياىَ دى ضايَرتة؟
و ئةرةستوى طؤتيىَ :شااهىَ مان! وةرزىَ بهاارىَ دةماىَ هاتناا مايَ .و
مؤر و ئاتافانة و وةرزىَ ثاييز َى دةمىَ ضوونا وانة ،لةو ثاييز ذ بهارىَ
ضيَرتة.
ميَ وونظيسةكىَ دى كو ناظدارة ب (ابو سعةد عاداحلي بن ضك
باان حم ااود طردياازى) ،وى ل ساااال ()444ىَ كؤضااى ثةرتووكااةك يااا
نظيسى ب ناظىَ (زين االخبار) ..د ظ َى ثةرتووك َى دا ئةو ب ظى رةنطاى
باسا ا َى جاااةذنا ميَهرطاااان دكاااة  :د ظا اىَ روذىَ دا فرةيااادون لساااةر
بيوراسااب(كو ناظاادارة ب زودحاااك)ى زال بااوو و ئااةو ئيَخسااري كاار و
طريَاادا و باارة ضاايايىَ (دةماظةنااد) و ل ويَاار َى ئااةو زيناادانى كاار .و
هندةك ذ (مو )ا دب َي ن كو روذا فرةيادون شاياية بيوراسابى ناظادارة
ب (رام روز) و زةردةشااتى (كااو مااو وى ب ثيَغةمبااةر نااا دكااةن)
فااةرمان يااا ل وان كاارى ،كااو ب هيَ ا ايى ظ اىَ روذىَ و روذا (نااوروز)ىَ
ثريوز بكةن .
لدوي نظيساريَن ميَ وويييَن ضةرخيَن ( 5 ,4و )6ىَ كؤضى ،نة
د سازييَن دةولةتى و دكومى دا و نة ذى د خرِظةبوونيَن نافةرمى دا
(جاااةذنا ميَهرطاااان) نةهاتياااة كااارن .ناااة تنا ا َى ئةظاااة ،باااةلكو هااايج
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ثيَزانينةك هةتا بةرى دو ضةرخيَن ظىَ داويىَ ذى لادور ظاىَ جاةذنىَ
لبةر دةسا نينن.
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جةذنا سثةندارمةز
( ظالنتاين )

(سثةنتا ئارميتى) هةمان (ساثةندارمةز) ياان (ئيَساوةند)ا نوكاة،
ناظىَ روذا ثيَن ىَ ية ذ هةمى هةيظيَن روذذميَرا كةظنا ئريانى و ناظىَ
هةيظا دوازدىَ ية ذ هةمى ساالن ،و دةم َى ئةظ هةردو ناظة دطةهشتنة
ئيَااا دباااوو جاااةذن ،كاااو ئاااةو ذى بةرامباااةرة دطاااةل روذا (29ى
بةه ةن)ا نوكة يا ئريانى .هةروةسا (ساثةندارمةز) نااظ َى ضاوارةمني
ئةمشاسثةند(فريشااتة)ية د ئ ييناا َى زةردةشااتى دا ،كااو ب ثاريَزظانااا
ئااةردى دهيَتااة نياسااني; و ذبااةر هناادةك تايبةنةناادييَن وةكهااةظ د
ناظبااااااااةرا (زن :ذن) و (زمااااااااني :ئااااااااةرد)ى دا ،وةكااااااااى (زان و
بةرهةم ينان)ىَ ،زةردةشتييان ئةظ روذة ب ناظىَ (زن :ذن) و (زماني:
ئةرد)ى ناظ كرية.
موبااةد َى زةردةشااتيييَن ثاريَزطااةها ئةسااوةهانىَ (بيَهاازاد َى ني ا
دين) دبيَ  :واذةيا (سثةندارمةز) هةمان واذةيا ئاظيَساتاييا (ساثنتة
ئارميتى)يااة ،ئااانكو (خوةشااكاندنا ثااريوز :تواض ا املتااد )ة و ثيَظااة
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دضا و دبيَ  :د ئاايينىَ زةردةشاتى دا (ئةمشاساثةند) دبناة شاةش
فريشتيَن نيَزيكى خودىَ ،كو سىَ ذ وان ذن و سىَ ييَن دى زةالمان..
(ظةهومااااةن ،ئورديبيَهيَشااااا و شااااةهريظةر) هيَ اااااي َى زةالمااااان و
(سثةندارمةز ،خورداد و ئةمورداد) هيَ اي َى ذنكانة.
هةروةسا (د .كورش نيكنام) كو دوكتورا ب (فةلسةفا زةردةشا)ى
يااا هااةى ،دبيَ ا  :د ئااايينىَ مة(زةردةشااتى) دا روذا سااثةندارمةز ب
روذا (خوةطؤريكرن و خوةشكاندن و ئارماجنا ثريوز) هاتياة نااظكرن;
و ضونكى ئةظ هةستيَن ثاكا ثارت ل جاةم ذناان دهيَناة ديا  ،لاةو د
ئااايين َى زةردةشااتى دا ل روذا (5ى ئسااوةندا كااةظن29 /ى بةه ااةنا
نوكة18 :ى شوباتىَ ذ ساال زايينى) ريَز ل ث ةيا بةرزا ذناىَ و دايكاىَ
دهيَتة طرتن.
فريشتا (سثةندارمةز) د جيهانا ميناةظى دا هيَ اايىَ (بيَنورةهاى،
ميهاار و ئااةظينا بااىَ دوناهى)يااة و ل سااةر روياا َى ئااةردى فريشااتا
ضاااظديَرة ل سااةر (طؤيااا زةمااني و ذنكايَن ااةجنيكار) ،لااةو ئااةو وةك
(كج) و ك ا ئاهورامةزداى هاتية نياسني .ئةو ثيَطرية كو ئةردى شني
و ثاك و بةرهةمدار بكة  ،لاةو د ئاايينىَ زةردةشاتى دا هاةر كةساىَ
دةساااا بدةتا اة جؤتيااااريىَ و ئاظاااةدانيىَ ،ئاااةوى (ساااثةندارمةز) يا اا
دخلوةش كرى.
د ظااىَ روذىَ دا دةياا ذ زاروكاايَن خااوة و ذن ذ هةظاا ينيَن خااوة
خااةالتان وةردطاارن و ب دانانااا ئاهااةنطيَن ريَزطرتن ا َى ريَااز ل ذنك ايَن
ةجنيكار و دةه ةنثاك و خوةثاراستى دهيَتة طرتن.
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(ئااةبو رةحيااان بريونااى) د ثااةرتووكا خااوة (التوهاايي) دا دبيَ ا :
(سااااثةندارمةز) فريشااااتا ضاااااظديَرا ئااااةردى و نيطااااةهبانا ذنكاا ايَن
خوداثااةريَس و ااةجنيكار بوويااة ،لااةو ئااةظ روذة ذى دبتااة (جااةذنا
ذنكا) ،و زةالم وةك ريَزطرتن بؤ وان و بؤ وىَ خزمةتا كو ذنكايَن وان
د ماوىَ سالةكىَ دا ثيَشكيَشاى وان كارين ،دياريياان باؤ دباةن و د ظاىَ
روذىَ دا ذناا دبنااة فااةرمانرِةوا و زةالم ئااةركيَن ئافرةتااان ئااةجنام
ددةن ،كو ئةظة هيَ ايىَ ريَزطرتنا مروظايةتييا زةالمى ية باؤ ذنكاىَ و
باوةرى هةبوونة ب ماف َى ذنكىَ و يةكسانييا ذن و ميَران.
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ذبةركو د ظىَ روذىَ دا ديارى دهاتنة دان ،لةو دطؤتنىَ ( ُم دطريان)
يااان (مُاازدطريان) .و لاادوي ظةطيَرِانااةكا دى ذ بااةركو د ظ اىَ روذىَ دا
ك اااكا باااؤ خاااوة هةظالا ا ين َى خاااوة(زةالم َى خاااوة يا ا َى ثاشاااةروذىَ)
هةلدب ارتن ،لةو دطؤتن َى (مةردطريان) .
ئةظ جةذنة وةك ريَزطرتن بؤ سالؤخيَن ثااك و هيَا اييَن (ساثةنتا
ئارميتى) ذ الياىَ ئريانيايَن كاةظن(كو ئاةم كاورد ثشاكةكني ذ وان)ظاة
دهاتة ثريوز كرن.
جةذنةكا جيهانى يا هةى ب ناظىَ (ظالنتااين) ،كاو ل ظاىَ داوياىَ ذ
بةر ثيَ .خورتا جيهانطرييىَ ،خةلكىَ مة ذى يا خوة ىلَ كرياة خاودان
يااان ذى ضاايَرت بيَاا ين يااا خااوة ئيَخسااتية باان بااارىَ ضاااظ يَكرنةكا
كؤركؤرانة و ب ظىَ هزرا مستةورةدا روذئاظايى دىَ ضاظثؤشيىَ ل داب
و نااةريا و رةوشااا ثاكييااا خااوة كااةن و د َى ثشااا دةنااة ديااروك و
كةلتؤرىَ خوة يىَ ديَرين.
ل ضااااةرخىَ ساااايىَ زايينااااى واتااااة هةظاااادةم دطااااةل دةسااااتثيَكا
دةساااتهةالتدارييا ساساااانييان( ،ك.وديوساااىَ دووىَ) ل روماااا كاااةظن
فاةرمانرِةوايى دكاار .ئاةو ل وىَ باااوةر َى باوو كااو زةالمايَن زطااورد(بىَ
ذن) ميَرخاسرت و شةرِكةرترن ذ زةالميَن ب ذن ،لاةو ةدة اة كرباوو
كااو لةشااكةرىَ وى بااؤ خااوة ذنا َى بياانن و نيَزيكااى ضا ساااالن ثشااتى
دةستهةالتادارييا ك.وديوسىَ دووىَ و هةتا سةردةم َى دةستهةالتدارييا
(كنستانتينىَ ئيَكىَ) ذى كار ب ظ َى برِيارىَ دهاتة كرن.
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(ظالنتاااين) يااان (ظااالنتيو ) ناااظىَ ةشااةيةكىَ روم اىَ بااوو ،كااو
هةطةر شةرِظانةكى ك ةكا لدوي دىلَ خاوة ديتباا ،دا وان ليَا ماةهر
كااة و دةم اىَ فااةرمانرِةوايىَ روم اىَ ب ظ اىَ ضااةندىَ دةسااياى ،ئااةو

ئيَخسااتة زيناادانىَ و ثاشااى ل  270/2/14زايينااى كوشااا( .)1لااةو
ئةو كةسيَن كو بةروظاذى ك.ديوسى هزر دكارن و ئااليطريَن شاةرِظانا
و ةشاااةى باااوون ،هةرساااال ئاااةو روذا كاااو (ظالنتااااين) تيَااادا هاتياااة
كوش ( )2/14ثريوز دكرن و ئةظينداران خةال ددانة هةظدو.
هةروةكى ئةم دزانني ظالنتاين بةرهاةمىَ نةوةكهةظيياةكا جظااكى
ية ،و ب هةلكةفتا كوشتنا كةسةكى و ذ كةربيَن سةروكةكىَ دلرةَ دا
هاتيااااااة كاااااارن ،ىلَ (سااااااثةندارمةز) بااااااةروظاذى وىَ ،بةرهااااااةمىَ
ثيَكظاااةطوجنانىَ و د هةظااادو طةهشاااتنىَ و ريَاااز ل هةظااادو طرتناااىَ
ية..ديسان ظالنتاين جةذنا طةجنيَن زطورد و ك يَن نةشويكرى ب تنىَ
ية و ئةو ذى ل طةلةك وةالتان(وةكى كوردساتانا ماة) طاةن ناةويَرن
ب رةنطةكى ئاشكةرا ديارييان بدةنة هةظادو ،ىلَ ساثةندارمةز جاةذنا
دايكاااا و ذناااا و وان ك اااكانة يا ايَن ذ ناااوى باااؤ خاااوة (دةزطااارا ،ياااان
هةظال ينيَن خوة ييَن ثاشةروذىَ) هةلدب يَرن و ب رةنطةكىَ ئاشكةرا
و د ئاهااةنطيَن تايبااة دا ،ئااةو ديارييااان ثيَشكيَشااى هةظاادو دكااةن.
هةروةسا وةكى هاتية طؤتن ظالنتاين جةذنةكا وةرطرتى(مساتورد)ة ذ
بيانييان و هيج وةكهةظييةك د ناظبةرا مة و وان دا نيناة ،هاةتا ئاةم
 )1هندةك ذيَدةر دب َي ن ظالنتيو ل ساال 269ىَ و هندةكيَن دى دبيَ ن ل ساال 273ىَ
هاتية سيَدارةدان.
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ذى ل ساااةر خاااوة فاااةر بكاااةين كاااو ب ثريوزكرناااا وىَ رابااابني ،ىلَ
سثةندارمةز جةذنةكا كوردى و ئريانيا كةظنة و ب هزاران ساالن ئاةظ
جةذنة د ناظ مة كاوردان دا ب خوةشاى هاتياة ثاريوز كارن ،ىلَ ماة ب
ساااناهى ئااةظ جااةذنى يااا ذ دةسااا خااوة كاارى ،هةرضااةندة نوكااة ذى
هيَشتا هندةك ثامشاييَن وىَ د ناظ مة كوردان دا ييَن ماين ب تايبةتى
دةم اىَ بووكااةك خواسااتى بااا و هيَ ا نةهاتبتااة ظةطوهاس ا  ،دةم اىَ
جةذنةك ب سةردا دهيَا ،مالبابا زاظاى ،ب ناظىَ زاظاى ديارييةكىَ باؤ
بووكىَ دبةن.
هةرضةوا با ،ئةم نابيَا ين با .خاةلكىَ ماة ب ثريوزكرناا كيا ان
جةذنىَ راببا يان رانةبا ،ىلَ ب .ئةم بزانني كاو ماة ذى جاةذنيَن ذ
ظااى رةنطااى و هيَ ا ثريوزتاار ذ وان ي ايَن هااةين ،كااو وةك هةلكااةفا
جااةذنا سااثةندارمةز ( )4ضااوار روذان ثشااتى ظالنتاينىَ(ئااانكو 18ى
ىل وةك سال (ظالنتاين) نيَزيكى سىَ ساةد سااالن
شوباتا نوكة) دهيَاَ ،
بةرى بوونا مةسيحى ية ،بة (ساثةندارمةز) ثارت ذ دو هازار سااالن
بةرى بوونا مةسيحى هةبووية.
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شةظا يةلدا
كةظنة جةذنا مللةتىَ ئارى

خااةلكى شااةظا ضاا ةى يااان شااةظا يةلاادا دكرنااة جااةذن; ضااونكى
دريَاا ترين شااةظاىلَ بااوو و ذ وىَ شااةظىَ و ثيَظااة ئيَاادى روذ دريَاا
دبوون .د ظىَ شةظىَ دا فيَتييَن وةكاى (هناار ،زةباةش و سان د) كاو
ه َي اييَن رةنطىَ (خؤر :هةتاظ)ىَ بوون ،خةم ةكا جوان ددا جاةذنىَ.
وان سااثيَدىَ داوة دكاارن و ل ذظااانىَ ذدايكبوونااةكا دى يااا هااةتاظىَ
دمان .ئةو ب ظان ثيَرابوونان ،لسةر ديَوىَ سةرمايا زظساتانا دريَا و
تااةنيَبوونىَ و ب ا َى بزاظي اىَ ،كااو سااةدةميَن ثةريشااانى و ضرمسااينىَ
بوون ،زال دبوون و هةروةكى ئةظروكة ذ اليىَ زانستى ظة ياا هاتياة
سةملاندن ،كو شادى و خوةشت كاريطةريياةكا زيَادة ياا لساةر طياان و
رةوان َى مروظى و جظاكى هةى.
 وةك ثةي ; (يةلدا) ثةيظةكا سريانى ية و رامانا (ذدايكباوون)ا
كوردى يان (مي.د)ا عةرةبى ددة  ،لةو ئةظ ثةيظة هيَا د نااظ
باارا مةساايحيان دا يااا ماااى ،دةماىَ ناااظيَن زاروكايَن خااؤ دكةنااة
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(يةلااادا) .و ل ظيَااارة مةبةساااا ذ (ذدايكباااوون)ىَ (ذدايكبووناااا
ميهر) َى ية ،كو دىَ ل خوارىَ ثرت لسةر راوةستني.
 وةك دةم; شةظا ئيَك َى ية ذ وةرز َى زظستانىَ و شةظا ئيَكاىَ ياة ذ
ض ىَ زظستانىَ و دريَ ترين شةظا سا َىل ياة كاو بةرامباةرة دطاةل
شةظا ( 21لسةر 22ى )12/يا هةمى سالةكا زايينى ..و ثةيظا
(دةى) ناظىَ ئيَكاةم هاةيظا وةرزىَ زظساتانىَ ياة ماةم ئريانيايَن
كةظن(ئانكو ئةم كورد ذى دطةلدا) و (يةلدا) يا د ظىَ هةيظىَ دا،
ىل زةردةشاتى
و (دةى) خبوة ذى ناظىَ ئافرِندىَ روناهي َى ية د ئؤ َ
دا .ئةظ ثةيظة ( )dayثاشان كةظتية د ناظ زمانىَ ئنط يزى دا و
واتايا (روذ :اليوم) داية.
 وةك داب و نةريا; د ظىَ شةظىَ دا خاةل دمينناة هشايار و ل
بةندا ه.تنا روذىَ دمينن دا روذىَ بثةريَس .خوارنا تشتان ذى
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ىل سةبارة
د ظىَ شةظىَ دا ب تنىَ مهانةيةكة دا د خةو نةضنَ ،
خوارنا (زةبةش :شاتى) ،هاةمى جاةذنان ورباانييَن خاوة يايَن
هةين و د ظىَ جةذنىَ ذى دا لشاوينا طياناةوةريَن نيَار ،زةباةش
دهيَنااة سااةرذيَكرن ،و ئااةظ وربانييااة ذى د ضاااظيَن خ اودانيَن
شةظا يةلدايىَ دا طةلةك مروظايةتيرتة; ضونكى وان دطؤ نابا
مروظ بؤ بيَنةفسيا خؤ رودةكىَ طؤرى خوة بكة  .ديساان ئاةو
ل وىَ باااوةرىَ بااوون ،كااو يا َى زةبةشى(شااتى) خبااؤ ل هاااظينىَ
هاااةميىَ تيَهناااى ناباااا و ل زظساااتانىَ هاااةميىَ ذى هةساااا ب
سةرماي َى ناكة !
 وةك ميَ وو; يةلدا جةذنةكا كةظنارا م ةت َى (ئارى) و ثةيطريَن
ميرتاييان(ميهرثةريَسانة)ة ،كاو ئاةم كاورد هاةم ئاريناة و هاةم
ذى د وةختااىَ خااوة دا ميهرثااةريَس بووينااة .و كااةظناريا ظااىَ
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جةذنىَ ظةدطةرِتة دةفا هزار ساالن بةرى نوكة ،ئانكو باةرى
مروظ دةميَن وةرزيَن ساىلَ دةستنيشان بكة .
ل سااةردةميَن طةلااةك كااةظن( ،شااةظ) هيَ اااي َى تارياااتى ،تاار و
مااالويَرانيىَ بااوو و طةلااةك هااةولَ هاتينااة دان كااو ئااةظ تارياتيااة ب
ئاطرى يان روناهياةكا ثاريوز بهيَتاة طةشاكرن ،دا نيشاانيَن ثيساى و
ىل نةمينن.
ضةثةىل و خرابيىَ َ
(شةظا يةلدا) شةظا ذ دايكبوونا خوداوةندىَ ميهار َى ياة( .ميهار)
ذى كو مةم مة ب (خؤر) يان (روذ) دهيَتة ناسكرن ،خوداوةندةكىَ
هناادوئريانى يااة و بااةرى زةردةشااتى ذى ئااةظ خوداوةناادة دهاتااة
ثةراس ا  .و دةم ا َى زةردشااا بوويااة ثيَغةمبااةر ،وى ناااظىَ خااودايىَ
مااةزن كاارة (ئاهؤرامااةزدا) و خوداوةنااد ذى كرنااة دو دةسااتةك:
]دةستةكا ئاهؤرايى و دةساتةكا ديَوانى(شاةيتانى)[ ،و (ميهار) ذى ذ
دةستةكا ئاهؤرايى ه مار و ثشاكةك ذ ئاظيَساتايىَ ذى هاةر ب ظاى
ناظى(ميهريةشا) ناظ كر.
(ميهر) ل روذه.تا ئريانىَ ذ ك ةكا نةشويكرى ب ناظىَ (ناهياد)
هاتة سةر دنيايىَ .و ثشتى ماوةيةكىَ كور هةمى خةلكىَ وةالتى و
ذ وان ذى دةستهةالتدار و كةنكةنيَن وةالتى بوونة (ميهرثةريَس) و
ئاااةظ ئاااؤىلَ نوى(ميهرثةريَساااى) زوى طةهشاااتة وةالتا ا َى (روم)ىَ و
(ذوليو )ىَ شاهىَ رومىَ ذى ئةظ ئؤلة ثةسند كر و خاةلكىَ وةالتاىَ
خوة هاندان كو باوةريىَ ب ظى ئؤىل بينن.
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روميااان طةلااةك ساااالن ب هةلكااةفتا روذا ذ دايكبوونااا روذىَ و
شةظا ض ةى ،جةذن دطيَرِان و ئاةو شاةظ ب ساةر َى سااال خاوة دداناة
ةلااةم .و ثشااتى ذ دايكبوونااا عيسااا ثيَغةمبااةرى ذى ب س اىَ سااةد
ساالن ،هيَشتا ديَرىَ ل (شةظا يةلادا)يىَ ئاهاةن دطيَارِان و وان خاؤ
اي كربوون كو (عيسا ثيَغةمبةر) ذى هاةر د ظاىَ شاةظىَ دا هاتياة
ساااةر دنياااايىَ و هاااةردو هةلكاااةفا تيَكاااةىل ئيَا ا كرباااوون ،ىلَ ل
دةستثيَكا سةدساال ضوارىَ زايينى (ديَرا مةزنا مةسيحيان) ظيان ثرت
روخسارةكىَ مةسيحيةتىَ بدةنة ظىَ جةذنا وةرطرتى(مستورد) ،لاةو
ديَار َى هنادةك طوهاؤرِين ئيَخساتنة ظا َى جاةذنىَ ،كاو ئاةو ذى ئةظااة
بوون:
 /1ناظ َى (يةلدا) كرنة (كريس ة ).
 /2دةمىَ و َى ذ  12/21طوهارِتن و كرنة 12./25
 /3دارا (ساااةرو)ىَ ياااا كاااو ب رياجا ايَن زيَا ا ِر و زيظاااى دهاتاااة
خةم.ندن طوهارتن ب دارا (كاذ)ىَ.
 /4هااةروةكى هاتيااة طااؤتن (ميهاار) ذ ك ااةكا ك ااني ب ناااظىَ
(ناهيااد) يااان (ئاناهيتااا) هاااتبوو سااةر دنيااايىَ ،ديَاارىَ ذى
(عيسااا) دانااا شااوينا (ميهاار)ىَ و (مريااةما) ذى ل شااوينا
(ئاناهيتا)يىَ دانان.
 /5روذةك وةك روذا ئايينى د دةفتيىَ دا بؤ خوة دةستنيشاان
كرن ،كو ئةو ذى روذا ئيَكشةمب(ٍ )sundayباوو ،و ثاةيظا
(ٍ )sundayواتايا (روذا خؤرىَ) يان (روذا ميهرىَ) ددة .
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ل دوناااهيىَ دبيَ ا م جه اىَ َااابنيىَ يااة كااو ئااةظ كةظنااة جااةذنا
م ةتىَ مة ،لن مة كوردا(ب تايبة كورديَن موس انيَن كوردستانا
عريا ااىَ) يااا هاتيااة ثشااتطو هاااظيَ  ،ئةظااة د دةمااةكى دايااة كااو
خةلكةكىَ دى خوة ىلَ كريناة خاودان و نوكاة ظاىَ جاةذنىَ ب م كاىَ
خوة دزانن .هةروةسا خوةشبختانة ئةو كورديَن مة ييَن ذ ئاوارةيياا
ئريانىَ ظةطةرِياين ب شانازيظة ظىَ جةذنا كوردى و ب هاةمان داب و
نةريتيَن و َى ييَن ديَارين ظاة دطيَارِن; هيظيادارين ئاةظ كةساة ببناة
هيَظيَنىَ هشياركرنا م ةتىَ مة يىَ د خةو دا ماى و ثرت ل كاةلتؤرىَ
خوة يىَ بةرزةكرى ببنة خودان.
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جةذنا سةدة

* سةرةتا:
جااةذنا (سااةدة) مااةزنرتين جااةذنا ئاااطرى و ئيَاا ذ كااةظنرتين
ئايينيَن كؤم كؤمةيى هاتية نياسني ل ئريانا كاةظن .د ظاىَ جاةذنىَ دا
و ل دةستثيَكا شةظا (بةه ةن) هاةمى خاةلكىَ ئرياناا كاةظن دضاوونة
سااةر بااانيَن خااانييَن خااوة و دضااوونة ب نااداهييَن ضاايايان و ئاااطر
هةلدكرن و نوكة ذى ل هندةك جهان هيَ وةدكةن.
خةل ل دورا وى ئاطرى كؤم دبوون و ب زماان و كاةلتؤرىَ خاوة،
سروود و سرتانيَن جؤراوجؤر دخواندن و ئارةزوويا ضاوونا ساةرمايىَ
و هاتنا طةرماي َى دكرن.
ل دةم ايَن بااؤرى ،جااةذنا (سااةدة) ل جهااةكىَ بااةرفرة ذ ئاساايايا

ب وي (ئةنةزوىلَ)( )1و هةتا ثاريَزطاةها (ساني كياان ) ل ضاينىَ و د
ناااظ هااةمى مروظااان دا ،دااةز كااةى باا .ذ كيا نةتااةوة و ئااايني بااا
دهاتااة كاارن و د نظيساااريَن ميَا وويى دا وةكااى (نااوروز) َى باساىَ ظاىَ
جااةذنىَ ذى هاتيااة كاارن .ىلَ نوكااة مةراسااي يَن ظااىَ جااةذنىَ د ناااظ
 )1ئةنةزول يان (ئاناتوىل) ثةيظةكا بنيا يونانى ية ئانكو (روذه ، .شةرَ) ،كو ئاةو
ذى ناظ ىَ ميَ وويى يىَ روذه.تىَ ئاسيائى يىَ توركياية و د سةرضااويَن باةرىَ يايَن
فارسى دا ناظىَ وىَ ب (آسة ى فغري :ئاسيا ب وي ) هاتية نظيسني.
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هنااادةك طوناااديَن بااااكورىَ روذه.تاااا ئرياناااىَ ،هنااادةك دةظاااةريَن

ئةفغانسااتانىَ]كااو دبيَاا نىَ (خيَاار ثةضااار)[ ،ل ئاساايا ناااظني( ،)1ل
كوردستانا عيَرا ىَ(ل دةردوريَن س َي انيىَ و هاةورامانا) ،ل دةظاةريَن
سةنتةرىَ ئريانىَ(كو دبيَ نة ظىَ جاةذنىَ :ه ةه اة ،كاوردة ،و جاةذنىَ
ضااوثانان) و د ناااظ هناادةك طوناادى و هااؤزيَن (لورسااتان ،كوردسااتان،
ئازةربا ان و كيَرمان)ا ئريانىَ دهيَتة كرن.
* ئةطةريَن طيَرِانا جةذنىَ:
جاااةذنا (ساااةدىَ) دةماااةكى ثةيوةنااادى ب م ةتاااةك ياااان
دينةكىَظة نةبووية ،بةلكو ئةو طريَدايى رويدانيَن جيهانى بووياة .و
كااةظناتيا وىَ يااا طةلااةك دوياار يااا بوويااة ئةطااةرىَ هناادىَ كااو طةلااةك
ظةطيَرِان سةبارة ثةيادابوونا ظاىَ جاةذنىَ بهيَتاة طاؤتن .ئيَا ذ وان

ئةطااةران هااةروةكى د شاااهناما فريدةوسااى دا هاااتى( ،)2دبيَ ا ن :روذا
 )1ئاساايا ناااظني ،دةظااةرةكا ثااان و بةرينااة ذ ثارزةظييااا ئاساايا كااو هاايج ساانورةك
دطةل دةريايان نينة ،و ثرت مةبةسا ذىَ وةالتيَن (ئوزبةكستان ،ئةفغانساتان،
تاجيكسااااتان ،تورك ةنسااااتان ،ةزا سااااتان ،ةر يزسااااتان و مة ولسااااتان)ا
نوكةية.
 )2فريدةوسااى دب َي ا  :هوشااةنطىَ ثاديشاااهىَ ثيشاادادى ،كااو دب َيا ن وى (ك َي ا و جااؤ ،
ظةكرنا كاريَزا ،ضاندنا دارا ،ضيَكرنا ئاالظيَن هويريَن باةرى ،ليَك ظانادنا مروظاان و
هةظؤتكرنا هندةك طيانةوةران) نيشا خةلكى داية ،روذةكاىَ دضاتة ضاياى و ل باةر
دانطا ضياى مارةكى دبينا و بةرةكىَ رادكة و د مارى وةردكة  ،ىلَ مار درِةظاا و
بةرىَ وى ب بةرةكىَ دى دكةظا و ضريسكيَن ئااطرى ذىَ دثةشان و هوساا وى ئااطر
ظةديا.
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جةذنا سةدىَ ئةو روذة يا (هوشاةن شاا )ى (ئااطر) ظةديتى(كةشا
كااارى) ،ىلَ ئاااةم دزاناااني كاااو ظاااةديتنا ئااااطرى طةلاااةك ذ ساااةردةمىَ
(هوشةن )ى كةظنرتة; ضونكى لدوي ظاةطيَرِانا شااهنامىَ( ،ضايَكرنا
ئاالظيَن هويريَن بةرى ،ليَكخرِةبوونا مروظان ،جؤتيارى و هاةظؤتكرنا
هنااادةك طياناااةوةران) ذى هنااادةك دى ذ دةساااتكةفتيَن ساااةردةمىَ
هؤشاااةنطى باااوون ،كاااو ئاااةظ ساااةردةمة د ميَاا ووىَ دا ب ساااةردةمىَ
(مزوليااااا) هاتيااااة ناااااظكرن و ئااااةظ سااااةردةم َى ( 15000هااااةتا
 )10000ساااالن بااةرى نوكةيااة و ظااةديتنا ئاااطرى طةلااةك ذ ظااىَ
ديروكىَ كةظنرتة.
* رامانا ثةيظا (سةدة):
ثرِانيا زانايان دب َي ن ثةيظا (سَدَه) هةمان ه مارا (ةَد)100 /ة.
ئةبورةحيان بريوناى دبيَا ( :ساةدة) ئاانكو (فاةد )100 /و ئاةو
ذى بريهاتنةكة ذ (ئةردةشاريىَ بابكاان) كاو دبيَا ن ذ ظاىَ روذىَ هاةتا
سةرىَ ساىلَ (نوروزىَ) ،ثيَن ى شةظ و ثيَن اى روذن ،كاو (50 + 50
= )100ة ،لةو ناظىَ وىَ كرينة (سةدة) .هنادةكيَن دى دبيَا ن د ظاىَ
روذىَ دا زاروكيَن (كيومةرسى(هندةك دب َي ن مةشى و مةشايانةيىَ و
هندةك ذى دب َي ن ئادةم و دةوايىَ)) بوونة سةد كاة و وان هاةر د
ظىَ روذىَ دا كةسةك ذ ناظ خوة هةلب ار و كرنة ثاديشااه َى خاوة .و
بؤضوونةكا دى ذى سةبارة واذةيا (سةدة) يا هةى ،ئاةو ذى دبيَا ن:
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ئااةظ روذة سااةدةمني روذا زظسااتانىَ يااة ذ سااالناما كااةظن; ضااونكى د
سالناما كةظن دا زظستان ()150روذ و هاظني ( )210روذ بوو.
(مهرداد بهاار) د ثاةرتووكا خاوة (ث وهشاى در فارهن اياران) و
(رض مواد ة ث آب دى) د ثةرتووكا خوة (نوروزناماة) دا يايَن ل وىَ
باوةرىَ كو راماناا ثاةيظا (سَادَه :ساةدة) د زماانىَ ئاظيَساتايى دا ئاانكو
(ه.تن :طووع) و (ئاظابوون :روب) و هيج ثةيوةندييةك ب ه مارا
()100ظة نينة .تةعريبكرييا ثةيظا (سَد)100 /ا فارسى يا بووية
(ةَااد) ،ىلَ تااةعريبكريا ثااةيظا (سَ ادَه) يااا بوويااة (سااذ ) .واتااة ئااةو
ظةطيَرِانيَن كو دب َي ن (جةذنا سةدة ئاانكو ساةد روذ يايَن ذ زظساتانىَ
بؤرين) يان دب َي ن (ثيَن ى شةظ و ثيَن ى روذ يايَن مااين باؤ بهاارىَ)
هاااةمى بؤضاااوونيَن نويناااة و د نظيسااااريَن كاااةظن دا باسا اىَ ظاااان
بؤضااوونان نةهاتيااة كاارن .و مةبةسااتا وان ذ (ه.تاان و ئاظااابوونىَ)
ئااةوة كااو بااةرى نيَزيكااى ثيَاان هاازار ساااالن و د شااةظيَن سااةرةتاييَن
مااةها (بةه ااةن)ىَ دا ،تشااتةكىَ جااوان روى ددا ،ئااةو ذى (هااةالتن و
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ئاظابوون)ا دو ستيَريَن طةش ثيَكظة بوو ب ناظيَن (نيطةهبانىَ بااكور:

مساااك رامااح) و (ظةنةنااد :نساار وا اا )( .)1هينطااىَ سااتيَرا زيَرِينااا
(نيطةهانىَ باكور) ل ئةمسانى دةردكة و ل هةمان دةم ستيَرا طاةش
و رةنا ظاةبوويا (ظةنةناد) خاوة بةرهاةظ دكار باؤ ئاظاابوونىَ ..ئااةظ
رويدانة د شةظا (سةدة) دا روى ددا ،لةو ناظىَ جةذن َى يىَ ب ناظ َى ظىَ
رويدان َى (سَدَه :ه.تن و ئاظابوون) هاتية ناظكرن.
* ئةجنام:
 /1هااةتا سااةردةم َى ساسااانييان :فريدةوسااى دبيَ ا
هؤشاةنطى ياة و ئاةبورةحيان بريوناى دبيَا

ئااةظ جةذنااة يااا
ياا فرةيادونى ياة و

هةروةسا ئاةظ جةذناة ل ساةردةم َى ئةردةشاري َى بابكاان ياا بووياة
جةذنةكا فةرمى.
 /2ثشااتى ساسااانييان :ميَاا وونظيس و نظيسااةريَن وةكااى (بريونااى،
بةيهة ى ،طةرديزى و مسكوية و )...طةلةك ياا لادور ظاىَ جاةذنىَ
لسةر دةمايَن ( ةزناةوى ،ساةمو ى ،خوارةزمشااهى ،ئاال زياار و
هةتا دطةهتة سةردةمىَ مة ؤالن) نظيسى .ىلَ د هاةمى نظيساينان
 )1نيطةهاااابانىَ باااكور يااان ( ِساام را ِم ا ) كااو د زانسااااتىَ سااااتيَرناسي َى دا دبيَ ناااا َى:
( )alpha Bootisستيَرةطا سؤرا طةشة و ذ اليىَ هيَزا ئارونطدانىَ ظاة ب سايَيةمني
ستيَرا شةظىَ ل ئةمسانى دهيَتة نياسني .و (نَنَلد /ظةنةند) يان (نسار وا ا ) كاو د
زانستىَ ستيَرناسي َى دا دبيَ نىَ ( )a Lyrسايَيةمني ساتيَرا طةشاا ئاةمسانى ياة ،كاو
وةختااةكى سااتيَرا جةمسااةرىَ ئااةردى بااوو و ثشااتى ( )12000ساااليَن دى ذى دىَ
ديسان بتة ستيَرا جةمسةرىَ ئةردى(ستيَرا يوطاى).
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دا باس َى جةذن َى ماةم شااهان ياا هاتيياة كارن ،كاو دبيَا ن ب ظا َى
هةلكةفتىَ هؤزان دهاتنة خواندن ،بالندة و طيانةوةر د ناظ ئاطرى
دا دهاتنة سؤتن و ئاطر بةرددانة طياييَن بيَهنخوةش.
 /3ل سااةردةمتَ نوكااة :د ظااىَ روذىَ دا ل (مازةناادةران ،كوردسااتان،
لورستان ،سيساتان و بةلوضساتان)ىَ طونادى و جؤتياار و شاظان و
ضادرنشاني ،بةربااةركى روذئاظااابوونىَ ،ل سااةر بااان و سااةرىَ ضاايا
ئاطرى هةلدكةن و ل ثةى ناةريتىَ خاوة ياىَ كاةظن ل دور ئااطرى
خرِظة دبن بيَى كو ناظىَ (جةذنا ساةدة) ىلَ بنايَن .ىلَ ل (كيَرماان،
بافااااا و سااااريجان)ىَ د هااااةمان روذ دا (موساااا ان ،جااااوهى و
زةردةشتى) ض داران دكةزيَخن (كو هيَ ايىَ ضا روذيَان ضا ةيىَ
مةزنة) و ل طؤرِةثانا طونادى ياان بااذيَرى خرِظاة دكاةن و ئااطرى
بااةرددةنىَ و دبيَ نااة ظااى ئاااطرى (ئاااطرىَ جااةذنا سااةدة) و ظااىَ
ئاخوتن َى دب َي ن( :سادة سادة دهتاانى ،ضا كنادة ساوزانى ،هناوز
طااويى زمسااتانى) ئااانكو (سااةدة سااةدةيا جؤتياااران ،ض ا داريَاان
كةزاختى مة سؤتن ،ه َي يا ذ مةظة تو ذ نوى زظستانى).
و هااةر جؤتيااارةك ثي ااةكا خوةليااا ظااى ئاااطرى دبااة و لسااةر
زةظياايَن خااوة درِةشااينا; ضااونكى ئااةو ياا َى ل و َى باااوةر َى كااو
خوةلييااا ئاااطرىَ سااةدةي َى خيَاار و بةرةكااةت َى ددةتااة ئاااةردى و
سااةرمايىَ ب دوناااهى دئينااا و طااةرمايىَ ددةتااة زةظي ايَن وان .و
نوكة ذى ب هاتناا ظاىَ جاةذنىَ ل وتاخباانيَن دةظاةريَن ناظ ينااى
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دبتة بيَهنظةدانا فةرمى .هةروةسا ئةو يىَ ل وىَ باوةر َى كو د ظاىَ
شةظىَ دا ستيَرا طةرمايىَ دهيَتة سةر طؤيا ئةردى.
ل دوناهيىَ دب َي ين :كور و كرمان مةرةم ذ طيَرِانا ظىَ جةذنىَ
ئةو بوو ،كو :مروظ ذ سرِ و سةرما و سة ةمىَ بيَازار دباوون و ب ظاىَ
جةذنىَ ئارةزوو دكرن كاو ياان ساةرما ب اا يانا ى ذ دذواريياا خاوة
كاايَي بكااة و هااةلكرنا ظااان ئاااطرا ذى ه َي اااي َى شااةرِى بااوو دطااةل
سةرمايىَ.
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هؤزانيَن مانةظى

مانت ،يان ماانيس ،ياان ذي مانيخاايو  ،ل سااال  215زايايين ل
بابا هاتيااة سااةر دونيااايتَ و دةيكااا وي ذ نااةذاديَ ئةشااكانيان بااوو و
بااابتَ وي(فات ا ) خااةلكتَ هةمااةدانتَ بااوو ،و ل سااةردةمتَ بااةهرامتَ
ئيَك َت ي َت ساسانت هاتة طرتن و ل ساال  276زاييين هاتة كوش .
ثشيت مانت بؤ جارا دوويَ هةثاريَ فريشتةيةكت دييت و مزطينياا
بةالظكرنا ديينَ وي ث َت رِاطةهاندي ،ئةو بوو مانت ياتَ بيساا و ضاوار
ي كاو مةسايحت
سالت خوة ب (ف ريوة )يَ ثيَغةمبةر ل ةلةم دا ئاةو َ
بةدس ذيَ كري ،و ئاييينَ خاوة كاو تيَكةلاةك باوو ذ باري و بااوةريَن
(زةردةشا  -باؤدا  -مةسايح و ياةهود)ي ئاشاكةرا كار و ب باةالظكرنا
وان بري و باوةريَن خوة رابوو ،كو باوةري ب هازرا دووانات هاةبوو ياا
كاو دنيااايتَ وةكااو ثةضااروومةبوونا طياان و كةرةسااتةي ويَنااة دكااة ،
ئانكو :طيان يتَ ذ ئةمسانت هاتية ئةردي و يتَ دطةل كةرةسايتَ ثايس
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ثةضاااروومة باااووي ،و ثيَااادظت ياااة هاااةر كةساااةكت ثيَااان هيَااازيَن
(هومشةندي ،تيَطةهش  ،ظيَيان ،هزركارن و بريكارن) ماةم هاةبن دا
كو بشيَن ب وان هيَزا ،طيانتَ خوة ي َت ثا رزطار بكة .
هةروةسا باوةري ب روذا رابووناةظتَ ذي هاةبوو و دطاؤ  :طياانيَن
ثا يَن كةسيَن باش ،ديَ ضنة بةهشيتَ ،و طيانتَ كةسايَن كاو خاوة ب
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خوةشاييَن لةشايظة ما وي كاري ،وةكاات( :زناايتَ ،زاروك زيَاادةكرنتَ،
سامان كؤمكرنتَ ،ضاندنتَ ،درويينَ ،خوارناا طؤشايت ،ظاةخوارنا ماةيتَ
و...هتد) ،ديَ ئيَنة دوكي كرن.
مااانت باااوةري ب هنااديَ هااةبوو كااو هااةر ذ دةسااتثيَكا ذيااانتَ دو
هيَاازيَن سااةرةكت ثةياادا بااوون ،كااو ئااةو ذي باشاات(هومشةندي ،ت اتَ
طةهشا ا  ،ظيَياااان ،هزركااارن ،بريكااارن) و خرابت(دويكيَا ا  -ئااااطريَ
خرابكةر  -هةوايتَ خرابكةر  -ئاظا شيَ ت  -تارياتت)نة.
مااانت ل ويَ باااوةريَ بااوو كااو خوداظةنااديَن ئااةزةلت ي ايَن خيَاار و
ي بوو كاو
ي باوةر َ
شةرِان ،خيَريَ و شةرِي ب مروظت ددةنةكرن و ل و َ
ضو ذ هةردووان(خيَر و شةرِ  -روناهت و تاريااتت) نةشايَنة هةظادوو،
بةلكو ئةو كةستَ كو ل بةر ثيا دكاةظا هاةمان ماروظن ،لاةورا ذي ،ذ
بؤيت كو مروظ زوي ذ ناظ ظتَ م .نا هاةردو خوداظةنادان دةركاةظن،
سةرذيَكرنا طيانةوةران لسةر وان دةرام كر و طاؤتىَ ثيَدظيياة هاةمى
طياخؤر بن(واتة طؤشتى نةخؤن) و فةرمان دا كو هةر ضاوار ضاينيَن
ئيَك اىَ ي ايَن ثااةيطريَن وى ناض ايَبا كريااارا طااوهنيَ ت بكااةن و مااافىَ
ثيَك ينانااا هةظاا ينيىَ و ثااارة خرِظااةكرن و مااال دانااانىَ نااةبوون دا
نةس ا َت مروظ ات زيَاادةتر نااةبا و طااؤ ذي ،ثيَدظييااة مااروظ زوهااديَ
بهةلب يَر و هةر هةي دةفا روذان ب روذي با و طةلاةك نظيَا ا
بكاااة و نااااظىَ ثةرساااطةها خاااوة كرباااوون (خانطاااا  :خاناااة ا) ،كاااو
فؤفييَن سةردةمىَ ئيس.مىَ ذى هةمان ناظ ب كار دئينان.
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مانةظييان جظاك دابةشى ظان ثيَن ضينان كربوون:
( )1فريستطان) يان ى (فريشاتةيان) ،كاو دوازدة كاة باوون و
ب جيَطريَن (مانى) دهاتنة ه مارتن.
( )2ئيسثاساطان) يان ى (ئستؤ ) ،كو دةفتىَ كة بوون.
( )3مهيشتطان) يانا ى ( ةشاة) ،كاو سا َى ساةد و شيَساا كاة
بوون.
( )4ظيزيديَطان) يان ى (هةلب ارتى ،ب ارة ،مزطني) ،كاو ها مارا
وان طةلةك بوو و وان ئايينىَ (مانى) بةالظ دكر.
( )5نغوشاكان) يان ى (طوهدار) ،كو هةمى ثةيطريَن مانى بوون
و ه مارا وان ذ هةمى ضينيَن دى ثرت بوون.
مانى ل يَر كاريطةرييا ئايينىَ زةردةشتى ،سىَ بنواشايَن ئاةخ .ى
ثةيرةو دكرن و وان دطؤتن َى (سىَ ميَهر) ،ئةو ذى ئةظة بوون:
 )1ميَهرىَ دةهان(ميهرا دةظى) :خوة ثاراس ذ طؤتنيَن كريَا
 )2ميَهاارىَ دةسااا(ميهرا دةسااتى) :خااوة ثاراساا ذ كرياااريَن
كريَا
 )3ميَهرى د َي (ميهرا دىل) :خوة ثاراس ذ هزرا كريَا
انوونا نظيست يا مانياتيتَ ،هةفا كارنامةناة ،دبيَا ن يايَن ماانت
نة ،كو د كؤكا خوة دا ب سريانت هاتيناة نظيساني .ثشايت مانيااتت ل
ضةرخيَن ناظني بةر ب نةمانتَ ظة ضووي ،هندا بوويناة ،لاتَ هنادةك
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نظيسااااريَن مانيااااتيتَ ل ضاااةرختَ بيسا ايتَ ،ل (ضاااني ،توركساااتان و
مسر)يَ ،ييَا هاتينة دي .
ثشكا طرن ذ هاؤزانيَن ئريانات يايَن كاةظن ذي ،هاةمان ساروود و
هؤزانيَن (مانت)نة كو ثرِانيا وان ب زمانيَن (ثةه ةظانت /ثةه ةظت يا
ساةردةمتَ ئةشااكانيان) و (ثارسات يااا ناااظني /ثةه اةظت يااا سااةردةمتَ
ساسانيان) ييَن ب جت مااين .ئةظاة و ذ ب ات كاو هاؤزانيَن (ماانت) ب

زمانيَن (ياطي ،ضيين و سو دي)( )1ذي هاتينة نظيسني.

ظااةكؤلني لسااةر هااؤزانيَن كااةظنيَن ئريان ات ،ب تايبااةتت هااؤزانيَن
ثةه اااةظت ،ل سااااال  1930زايااايين ذ الياااتَ ئريانناسااا َت فرِةنسااات
(بنونيساااا)ظة دةساااتثيَكرية .ظااات ظةكؤلاااةري دياااوانيَن (ياديَطااااريَ
يت ئاسااووري ) ياايَن ثارضااة ثارضااة كاارين و
زةريااران) و (ديَاارةخ َ
وةرطيَ ارِاين .هةروةسااا ظةكؤلااةرةكتَ دي ذي بناااظ َت (هنياان ) ،ديوانااا
يت ئاسااووري ) ثارظةكريااة سااةر نااي ديَااريَن ( 4هااةتا )7
(ديَارةخ َ
برِطةيت .نهاؤ ذي ظاةكؤلني لساةر ظاان هؤزاناا بةردةواماة ،لا َت هيَشاتا
ظةكؤلااةر نةطةهشااتينة ئةجنامااةكت دةربااارةي تايبااةتت يااا هااؤزانيَن
ثةه ةظت ذ اليتَ (كيَ .و سةروا و جؤريَ هؤزانتَ)ظة.

 )1سو د :نااظ َت دةظاةرةك باوو ل ئاسايا نااظني ل ناظباةرا (ئاموودةرياا) و (ساريدةريا).
خةلكتَ ويَ ئريانت بوون و زمانتَ وان ئيَ ذ زمانيَن كةظنيَن ئريانيان باوو ب نااظتَ
(سو دي) .ئةظ زمانة هةتا سةدساال شةشتَ كؤضت ذي ،هةر لكار بوو.
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لظيَرة من ئةو هؤزانيَن(هةرضةندة ناضنة بسةر رةنطتَ هؤزاناظة،
لتَ ظةكؤلةرا ناظتَ هاؤزان لساةر داناياة) ماناةظت كاو د ثاةرتوكا (از
اسااطوره تااا تاااريخ) دا بااةالظ بااووين يايَن وةرطيَراينااة سااةر زمااانتَ
كااوردي .هااةذي طااؤتينَ يااة ،كااو ئااةظ هؤزانااة ذ الياتَ (د .ميَهاارداديَ
بةهار)ظة هاتينة كؤمكرن و توي اندن و د ثةرت وكا خوة يا ناظربي دا
بةالظكرينة .طةلةك ذ وان ضةندين بةند ذيَ دكايَ ن و هنادةك ذي
بااتَ سااةروبةر هاتينااة ه طرتن(راكاارن) ،لااتَ هةرضااةوا بااا ئةظااة
وةرطيَرايا وان دة يَن ثريوزة.
مةزناهيي ذ زةبورا مانةظي
بابي
َ
ضةند سروود لسةر َ

(ثةه ةظانى)
ثةسندانا مةزنان
 ......ئيَكااةميينَ هااةمت دنااةنا .ئافااةرين ذ تااةرِة هاتيااة طااؤتن و
ثةسااندايت تااو ،ئااةي باااب!  -زناادي ،ئااةزةلت ،ئيَكااةمني ،باشاارتين،
شةهزادةيتَ رونااهيتَ ،هيظياداريَ ثريوزياان ،و هيَازدار تاويت -.تاويت
بابتَ ظتَ هةمت ئافراندنتَ ،ظان طةهةران ،ظان هيَزيَن روناهيتَ ،و ظان

هااةمت خااودان شاايانيَن كااو ب هيَاازا ئاااخوتينَ هاتينااة ئافراناادن(.)1
هةمت تشا ييَن ذ تة باووين ،يايَن ذ تاة بشاكظتني ،يايَن ذ تاة جاودا
بووين ،ييَن ذ تة ثةيدا بووين ،و ديَ ب تة ب هيَز كةظن.......
 )1هيَزا ئاخوتينَ :طؤتن.
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ثةسندانا ثاكان
 )1ئةم و ييَن ذ تاؤظ َت ماة ،كاو هاةمت ذ تةناة و ب هاةظرِة ناةذاديَن
ي ئافةرينان بؤ تة بيَ ين.
ب اريَن تةنة ،هةردةم د َ
 )2ئةي باب! ئةم دةسيتَ دوعايا بؤ ئالي َت تة ب ند دكاةين ،ضااظتَ ماة
ي اتَ ل كااةرةما تااة ،و طيااانيَن مااة دوعايااا ذ تااة دكااةن ،كااو تااو ب
رةناااااا خاااااوة ياااااا زيَااااادة ل ماااااة بباااااؤري ،كاااااو باااااؤ ماااااة
هاريكاري(رزطاركةري) ظريَكةي.......
(هندةك بةند ييَن ذيَ كةتني)
 )3خاودايتَ ثاااكيتَ لساةر دوازدة شاااريَن رونااهييَن خااوة .ثااكتَ ثاااك
لساااةر شااااريَن رونااااهيتَ ،كاااو ل ه باااةر ماااةزناهيا تاااة هنااادةك
طةوهةرن كو د ب ويكن و هاةر ئيَا ل جهاتَ خاوة هاتياة داناان.
ثاكتَ ثاك لسةر هةوايتَ زندي ،ع باارا روناهياا شااريَن دلاةبني.
ثاك َت ثاك لسةر دنةنيَن شةو دةهيَن ئاكن ييَن ثةسندايت....
(ضةندةكا نةديار ذيَ كةتية)
 )4ثاكيااا ثاااكي َت لسااةر مااةزناهيا تااة باان ،ئااةي ب نااااادتريينَ هااةمت
دنةنان ،روي دةاللتَ شةو دةهتَ بتَ كنار .ثاكيا ثااكيتَ لساةر تاة
بن ،ئاةي بااب! ثاكياا ثاكياا ثاكياا ثااكي َت لساةر شااهاتت ياا تاة ياا
ثةسندايت با! ثاكيا ثاكيا ثااكي َت لساةر تاة بان ،ئاةي بااب! ثااكت
لسةر ناظتَ تة يتَ ب ارة با .ثاكيا ثاكيا ثاكيتَ لساة تاة بان ،ئاةي
باب! ثاكيا ثاكيا ثاكيتَ....
(ضةند بةند ييَن ذيَ كةتني)
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 )5ثاكيا ثاكيا ثاكيتَ لسةر هزرا مةزنا تة بن ،كو هةمت هزريَن باش
ي بووينة .ثاكيا ثاكياا ثااكي َت لساةر تاة بان بااب! ثااكت لساةر
ذو َ
هاازرا مااةزنا تااة باان ،كااو ذ ويَ ،هااةمت هاازر ،باااش و ثا ِر ئااارةزوو
بووينة .ثاكيا ثاكيا ثاكيتَ لسةر تة بن بااب! ثااكت لساةر هاةوايتَ

تة بن ،كو ب سةر هةمت هةواييَن جيهانتَ كةتية(.)1

هندةك بةند ذ ضةند سروودان
مةزنيي
بابي
َ
د دةرحةق ر َيزل َيطرتنا َ
 )1دوازدة تاجنيَن روناهت هةنة ،و ل بةرامبةر وي رادوةسا دوازدة
كو ِريَن وي ييَن بةريَز ،وةكت دوازدة ديَ يَن شةو دة و باب خبوة
روناهت ية.
 )2طةلةك فريشتة ،خوداظةند و طةوهةريَن كو دطةل شاهتَ بةهشيتَ
نة ،ئافرِاندن ،طازي كريَ و خوةجه كرن .و ذ ب ت دوازدة ئاةزةلت
زادةييَن بةريَز ،شةهزادة و شا و.......
(ضةند بةند ييَن ذيَ كةتني)
 ....... )3هيَاازدار ،ب ناادتريينَ يااةزدانا ،خااوداي َت مااةزنان ،ب ناادترين
خوديَ .ثةسن و ئافةرين بؤ خاوديَ ،شاكؤداريَ روناهياا .ب ناداهيا
( )1د .ميَهاااردادىَ باااةهار) دبيَاا  :مااان ئاااةظ ثارضاااا دونااااهيتَ ذ دة ااتَ وةرطيَرِايااتَ
(بوريس)ي ئيناية; ذ بةركو د دة تَ دروسا دا نة يا ئاشكراية.
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رونااااهيتَ ،هاااةر َي ا فاااةرمانرةواييا ثةساااندايت ،كاااو تاااو د ناظااادا
خوةجهت ،ثااك و شاةو دة  ،خاوةش و شااد ،هاةمت ثارِي شاادي،

ئاسودةطت و ثشا راسيت ،ذيان (نوش)ا بيَهن خوةشيتَ ية(.)1

سروودا ثةهلةظاني
 ....... )1هةمت باذيَر ......فريشتة ،كو ذ وي بوويناة ،هاةمت ديَ ب
ئيَ طيان(ئيَكدل) وي دنةنتَ جوان و ثةيكةريَ باش ثةسان دن.
ئااةم ذي دطااةل وانااا و ل ن ا هااةميان ديَ كةظينااة سااةر ضااؤكا و
ي كةين و ب ثةسندان َت رابني.......
نظيَ َ
(ضةند بةند ييَن ذيَ كةتني)
 )2دطةل ثيَن هزران ......دةيكا ئةرداظانتَ(دةيكا ذياانتَ) ،هورماةزد
بااة َت باب(ئاااهورا مااةزدا) دطااةل ثيَاان روناهي اا ،هةروةسااا ئااةو
هةظالتَ روناهيتَ( ،بام ئيازةد)يَ بااش ،روداا زنادي(ميَهر ئيازةد)
دطةل ثيَن زاروكا(عةياال)....
ي يا ذيَ كةتت)
(بةردةواميا و َ

 )1نااوش :د زمااانتَ ثةه ااةظت دا ئااانكو خوارنااا بةدةشاايت ،كااو ثةيظااةكا بةرامبااةر ظ اتَ
ثةيظتَ د زمانتَ يوونانت ذي دا هةية و دبيَ نتَ ) (Ambrosiaئانكو (نةمري).
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مةزنيي دكةت
بابي
َ
ةكي كو ثةسنا َ
ضةند بةند ذ سروود َ
(ثةه ةظانت)
 )1تو ئةرزانيا ثةسندانتَ ي ،بابتَ ةجنت كار
ي ئةزةليت ،ثةسندايت تو ئةي خودايتَ ةجنت كار!
تو باثري َ
 )2تو ئةي خوديَ( ،ئةلي )ا دةستثيَك َت و (تاْ)ا دوناهيكتَ ي
ب تة نام بوو و تاما ةجنت يا تة تةكوز بوو
 )3هةمت خودا و هةريَ يَن روناهيتَ ،خوداظةنديَن روناهي َت
و ئةرداظان ،ثةسنا ددن ب زيَدةهيا ثاكيتَ
 )4دارا طيانا و هةر ......دروسا ثةسنا بدن
و ثةنايتَ ببةن بةر ئيَكانةتيتَ
 )5ئارةزوويا ةن بدة مة......،
 ......ييَاااا هاااةين ديَ اايَن كاااو ماااة ذ ميَاا وةرة دةساااا يا اتَ ذيَ
()1

بةرداي

 )6ل مة ببؤرة ئةي ليَبؤر(عةفووكةر ،دلؤظان)،
ي خوة ي َت جوان نيشاا ماة بادة ،كاو ئاةو هيظات ياا
ديَي و ثةيكةر َ
مةية
 )7تريوذكيَن خوة بةردة ساةر ماة ،ئاةي كانياا خوةشاا ظاةخوارنتَ و
هةواي َت زندي،
 )1هاااةردو ديَاااريَن ( 4و  )5ضاااةندةك ذيَ كةتيناااة ،ساااةرةرايت كاااو ه طاااريَن دة ا ايَن
دةستنظيس ذي ب طومانن لسةر ه طرتنا ظان ديَرا.

156

و شيان َت بدة وان ييَن كو ذ مة بووين

( )8دوذمااينَ تاااري)( )1دطااةل وي (ديَااويَ شااةرِوكةيتَ زوردار)( )2ب
فيَ بازي ظة ئاخوتنيَن ب َت بنيا دكن،
دةمتَ كو ب سةر هةريَ يَن روناهيتَ دا دطرن.

مةزنيي
بابي
َ
ةكي سةبارةت بةهشت و َ
ضةند بةند ذ سروود َ
(ثةه ةظانت)
 )1رودا هةردةم طةش ،بايَهن خاوةش ثاةرورةردةكر ،خاوديَ دطاةل;
ئااااةرد و دارا ،كانيااااا روناااااهيتَ ،طياااااييَن ثةساااانداي ،ضااااياييَن
شةو دةهيَن دةنا ظاةطيَرِ و خاودا روي ،طؤرِساتانيَن طةوهاةران،
طولزاريَن ردانان ،وةالتيَن بتَ ها مار ،هاةمت مااال و هاةمت جهاا.
ين فةرمانرةوايا!
شكؤداري اليتت تةية ،ئةي باشرتي َ
 )2ثةسن داي بن ثةسنداي; نظيَ و دةماد و ساةناييَن مارماانت ياتَ
خوةشناظ ،ناوروزا ماةزن ،ماار زةكاويتَ مامؤساتا( ،)3دطاةل هاةمت

ئوممةتا روناهيتَ.
 )1دوذمينَ تاري :مةبةسا ذيَ ديَوةكة ب ناظتَ (ئاز).
 )2ديَويَ شةرِوكةيتَ زوردار :مةبةسا ذيَ ئةهرنةنة.
 )3مار زةكو :ئيَ ذ شاطرديَن مانت ييَن دةستثيَكتَ باوو ،كاو ل نيَزيكات ()300زايايين
دذيا.
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نياسيني و رؤذا
ضةند سروود سةبارةت دنيا
َ
رابوونةظي
َ
مةزنيي و بةهشت
بابي
َ
َ
(ثةه ةظانت)
 )1هاااةمت خوداظةناااد و فريشاااتة ،ب وي(باااابتَ ماااةزنيتَ) هاتناااة
داخوازكرن و راوةستاندن.
هةمت ديَ ب وي شاد بن ،و ديَ وي ثةسن دةن.
 )2واريَ روناهيتَ ،دطةل ثيَن هزريَن ثاك
ي شةو تَ دةتة هةمى جها
ديَ ب باي هيَ اي ظةخوارنتَ با ،و د َ
 )3هةمت هيَز ،خوداظةند و فريشتة ،طةوهةر ،باذيَريَن شاد
دار ،كانت و شينكاتت ،هةمت ،هةر روذ ديَ ب وي شاد بن.

تارياتيي و دوزةخ
شةهزادي
َ
َ
(ثةه ةظانت)
 )1ديَويَ روي كريَا......
و روي ( بعةت...)...
 )2د َي شةوتينا ،ثويج كة ......
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ترسينا......
 )3ديَ ب ضةنطا فرِ ]بةرة [ ئااييينَ]بووناةوةريَن[هاةوايت ،ب
ي مةلةظانيا كة
ثةرِا(مينا ثة ِريَن ماسيا) د َ
و وةكى]بوونةوةريَن[ئاظت و شةيتانا ،ديَ خوة خوشينا
 )4ديَ ب ضةك ظة دطةل ضوار ئةندامان راوةستا،
هةروةكت وان ييَن ذ ئاطري بووين]،بةرةظ [ئااييينَ دوزةخيياان
ب ار دضن.
 )5كانييَن ذةهراوي ديَ ذ وي(شةهزاديَ تارياتيتَ) دةر بن ،و ديَ ذيَ
دةر كةظن
ي لةرزن.
تةمةدوي(دويك َي ) ،ديَ ددان وةكت خةجنةر َ
(لظيَرة دةفا بةند ييَن ذيَ كةتني)
يت تاري،
] )6دوزةخت[ثيَتوي دبن لسةر تةخ َ
ب خوةشت و ب ئارةزوو(ب دةزا طاوهنيَ يتَ) ديَ ذ هةظادو بان و
ديسان ديَ هةظدو ئيَخنةظة
ي تارياتيتَ ،ب سةر كة ل سةر وان
 )7شةهزادةي َت شةرِكةر َ
ثيَن ضاليَن مرنتَ( ،)1دطةل ترستَ ......و ةهرا مةزن

 )8طةلةك ذةهر و طونة بةالظ كر ،ذ ويَ كويراتيتَ
لسةر.......
(ئةظ ني ديَرا دوناهي َى يا ماية نيظةرو)

 )1ثيَن ضاليَن مرنتَ :ثيَن دةظةريَن ل يَر دةستهةالتا تارياتيتَ.
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ئيَكةمين شةر
(ثةه ةظانت)
د ظاتَ هااؤزانتَ دا سااةرةرايت وان كااةم و كورِيااا ،بااؤ خواناادةظاي خويااا
دبيا كو ئةظ هؤزانة ب ئاهورامةزداي هاتياة هاتياة ظةهانادن دةماتَ
كو ضووية شةرِيَ ديَوا ،كو د هةردو بةنديَن ( 4و )5يَدا ساةركةفتنا
ي لسةر شةرِي يا ئاشكراية.
خيَر َ
 )1ذ بؤ ليَبؤريينَ......
ج كتَ خوة كرة بةر خوة......
 )2ج كتَ ئيَكةمني بوو كو ئاهورامةزداي
دطةل هةر ثيَن كو ِريَن خوة ،ذ بؤ نةياري ،كرية بةر خوة
يت تارياتيتَ ،نةفسا خوة ةيد كر
 )3نةفسا خوة دا ظ دةس َ
و لةشتَ خوة بؤ وان ذ دايكبوويان ظةكر
 )4دوذمن ئيَخسري كرن ،ذيان دا ذ دايكبوويان
و ب نةرماتت ،فةرمانرةوايةتت رزطار كر
 ....... )5ها  ،ئةظ بابتَ ةجنيكار
 ......برا ،و روناهيا خوة رزطار كرن.
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ةكي سةبارةت
هندةك بةند ذ سروود َ
()1

(نريسة ئيزةد) و (ئارخون)ان
(ثةه ةظانت)

()2

 )1ديَ روناهيتَ ذ ويَ جيهانتَ سااتينا ،ب هةماات رةن و شيَوازا
طةلةك ب نةرماتت و ب دذواري ،ديَ زيندانيان ئازاد كة

()3

()4

ي ثا كة ذيانا خوة ،و ديَ سةدةمان دةتة وانا
 )2د َ
()5

دا ب ةز ب نة ديدارا وي و بطةهنة وي ثةيكةري

ي رةش
 )3ديَ ديَ ت كةتة ك كةكا روناك ل هةمبةر ديَو َ
لااادوي تبعاااةت َت خاااوة ديَ وي خاثيناااا ،ياااا ذ ويظاااة كاااو ئاااةو
()6

شةنطسيتَ روناهيتَ ية

ي نرِ دةمتَ كو وي ثةيكةري نةبينا
ي ضينا ......د َ
 )4د َ
روناهت ديَ ل ئةمسانا هيَتة ساةر دنياايتَ و ديَ وي ب هيَاز كاة
()7

ب هيَزيَن ذورين

 )1ئارخون :شةيتان.
 )2هزر وةسا بؤ دضا كو لظيَرة بكةر (ميَهر ئيزةد) با.
 )3ئاماذةية بؤ ثرتيَن روذيَ كو د دةستيَن ئةهرنةنان دا طرفتار بووينة.
 )4مةبةسا ذ (وانا); هةمان ئارخون(شةيتان)ن ،كو ل ئةمسانان هاتينة ةيدكرن.
 )5مةبةسا ذيَ; (نريسة ئيزةد)ة.
 )6مةبةسا ذ (يا ذ ويظة) ئانكو :يا ذ ديَويَ تورِة ظة.......
 )7لظيَرة مةبةسا ذ روناهيتَ; هةمان شةهزادا روناهيتَ(سدويس)ة.
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ي كيَي و عةداظ ،ذ وي ،هيَرشتَ ئينتة سةر جيهانتَ
 )5د َ

()1

ديَ خوة دناظ هةمت تشتيَن ئاشاكرا رِا ظةشايَر  ،ديَ ديساان دنااظ
طةلةك دندكان دا هيَتةظة سةر دنيايتَ
 )6ديَ شةرمزار با ئةو ديَويَ تورِةي َت تاري; ضاونكت طيَا و روياس
بوو
يت كو وي ئاراسيت ،بتَ بةهر ما
(و) نةطةهشتة س.لرت و ذ وي تش َ
 )7لةش هيَ .ظالة ،ب شةرمزاري ذوردا هاتةظة

مالب ويكيَن ئةردان خبوة دادا( ;)2ضونكت ب درِندةيي َت رابوو.

نويرهي ل
ةكي سةبارةت زيندانكرنا
َ
هندةك بةند ذ سروود َ
جيهاني
َ
(ثةه ةظانى)
 )1هةوارة ،ل س.ل رادوةستا ،ئةو شاه َت مةزنتَ رةهاييتَ
بةرهةظة بؤ زانايان ،دا ل داوي َت لويَريَ بيَهنا خوة بدن

( )2ثيَسوو )ا طونةهكارا تااري( ،)3ب درِنادةيت هيَرشاتَ دبتاة هاةر
جهةكت
 )1ديسان مةبةسا ذيَ; ديَويَ تورِةية ،كو ب ويَ كيَي و عةداظا كو ذيَ دهيَاا ،ديَ خاوة
ئيَختة د ال َ هةمت تشتان دا.
 )2خوة دبن مالب ويكيَن ئةردان رِا خناظا.
 )3ثيَسوو  :ناظتَ طيانةوةرةكتَ متَ ية ،كو ئيَكةمني جؤتكيَن مروظت يتَ ذ ويَ بووين.
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()1

ضو ئارامي َت نادةتة بةر ئةنداميَن ذيَرين و ذورين

()2

 )3دطر  ،طريَ دد روناهاايتَ ،دناظ وان شةش لةشيَن مةزن رِا
دناظ (ئةردي ،ئاظتَ و ئاطري ،باي ،طيا و طيانةوةري) رِا

()3

 )4طةلةك ديَ ا ضيَدكة  ،دبةر طةلةك ثةيكةران رِا دضا
د زيندانتَ ظة ةيد دكة  ،دا بةرةظ ذور ذيَهةل نةضا

 )5بؤ هةمت كوذي و كناران دضاا و ثةيوةناديتَ طريَاددة  ،باؤ وي
()4

خودان ئةردي دهيَ ا

(درص) و ئارةزوو دطةل وي بوونة هةظ ةيد
 )6شةهوةتا ويَرانكةر تيَكةل كر ،دطةل وان شةش لةشيَن مةزن
ي ضيَكة  ،و ديَ ويَران كة ييَن كو ذيَ دبن
لةشتَ خوة د َ
 )7دىَ هيَزيَن روناهي َت ذ سةرى ،هةمت ديَويَن تورِة طيَ كةن
ذ دايكبووييَن ويَ (ثيَسوو )يَ ،كو يا ل جهةك َت ب ندتر.

 )1هةرضااةندة ب دروسااتاهت مةبةسااا ذ (ئةنااداميَن ذ َياار و ذور) نةهاتيااة زانااني ،ل اتَ
ضيَدبا باستَ ئةنداميَن طوهنيَ ت ييَن ذن و ميَران بكة  ،نةخامسة كو مانةظت نة
دطةل كريارا طوهنيَ ت بوون ب ئنيةتا زاروك زيَدةكرنتَ و تام ديا ذ ويَ كريااريَ،
و د ظان بةندان دا ثرتتر ل دذي ظتَ كرياريَ راوةستياينة.
 )2مةبةسا ذ هةر شةش لةشاان; هاةر ضاوار ئةلةم َينا(عنصار)يَن (ئااخ ،ئااظ ،ئااطر و
با)نة د فةلسةفا يوونانت دا ،كو لظيَرة (طيا و طيانةوةر) ذي لتَ زيَدة بووينة.
 )3ب شارةزايت ب ضيَكرنا ثةيكةران رِادبا.
 )4مةبةسا ذيَ ثةيوةندي يا مروظت ية دطةل ديَوا و ستيَريَن ئةمسانت.
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جيهاني
سروودةك سةبارةت نياسينا
َ
(ثارست يا ناظني دطةل ثةيظيَن ثةه ةظانت)
رزطاريى
سرووديَن بةرزيَن
َ
 )1ئااةو شاااهتَ ديَااوان ...دةسااويداهت ب روناااهيتَ ...ظيااا كااو ئااةو...
تااؤظتَ درِناادةي ذ وي دالوةري ...شااةرظان كةسااةك ذي ...خااودايتَ

خودايااان ب ناادترين ...زورظااان( ...)1شااةر كاار ...دطااةل تارياااتيتَ،
()2

ذةهر و سؤتن.

 )1زورظان :ئيَ ذ خوداظةندانة د ئاييينَ زةردةشيت دا .و ب بااوةرا هنادةك زةردةشايت
ييَن كةظن (زورظان) دةستثيَكا ئافرِاندنتَ يان ي ئافرِناديَ باشايتَ ياة .دويكاةفتييَن
ظت ئاييين ب (زورظانت) د ناظدارن ،كو ئيَ ذ ئايينيَن ئريانا كةظن دهيَتة ه مارتن
و لسةر دةماتَ ساسانيان(ضاةرختَ 3ااا 7زايايين) ياتَ دياار باووي ،و ئاةظ دةساتةكة
بةرهنطاريَن وان كةسان بوون ييَن كاو مابووناة طريَاداي ب دةَ و ناظاةروكا كاةظنا
زةرادةشااتيتَ ظااة .د ئاظيَسااتايتَ دا زورظااان ب (خوداظةنااديَ دةم اتَ ب اتَ دوناهي ا )
ين
هاتية ناظكرن .مانت ذي دةم َت كاو طاؤتت ئاةز ثيَغةمباةرم ،ذ باةر كاو دظياا ئاايي َ
خوة ب بري و باوةريَن زةردةشااتييان ظة طريَبدة  ،ئينا خودايتَ مةزن ،يانا ي بابتَ
مةزنيتَ ،ب ناظتَ (زورظان) ب خةلكت دا ناساااندن ،كو د ئايياينَ وي ذي دا ،خودايتَ
دةمااات و ضارةنظيسااات باااوو و دطاااؤ ذ دويرظاااة كاااار ل اااةدةرا مروظااات دكاااة .
(زورظان)ي ،ناسناظيَن (ئةشوكار ،فرةشوكار و زةروكار) هةنة ،كو ئانكوا ظان ثةيظان
بدروسيت نةهاتية زانني.
ىل وةسااا خويااا دب اا كااو سااةبارة هيَرشااا
 )2هةرضااةندة طةلااةك بةنااد ذيَ كةتينااةَ ،
دةستثيَكت يا ئةهرنةنت دكة بؤ بةهةشيتَ.
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 )2ئاز( )1تورِة بوو ،ئةو دةيكا دورظةندا هةمت ديَوان( ،)2ب طرانت ،ل
دذي هةظالتَ خوة شورةش كر .ئةوي ذ ثيست يا ديَوان و ذ كيَي و
عةداظا طياندار ،ئةظ لةشة ضيَكر و خوة كرة دناظدا.
ثاشاات ذ ثيَاان فريشااتةيان ،ضااةك َت ئاهورامااةزداي ،طيااانتَ ااةن
ضيَكر ،و ئةو دناظ لةشيدا طريَدا .وةساا ئاةو كاور و كاةرِ كار ،باتَ
ه .و خاثاندي ،كو سةرةتا نةزانا ضت ية نةذاد و كنيَتا وي.
لةش و زيندان ضيَكر ،و طيانتَ هاةذار طريَادا( .زينادانظانيَن مان،
دزن و ديَون و درةون و هةمت ثةري نة).
درسااا ب شااةظ طيااان كاارة د لةشاا َت نواارين ليَكااري و كريَااا و
دورظةند دا ،تورِة و كيندار.
 )3ثاشت ئاهورامةزداي طيان ئاازا كارن ،و د رةنطاتَ مروظاان دا هاتاة
خواريَ ،هاتة سةر ئةردي.
ئةوي ،ئازيَ دورظةند شةرمزار كر ،ئةوي ئةو ضايَكرن يايَن كاو د
ئامادة و ثيَش اظن و ئةشكرا كر هةر ضت يتَ بووي و ديَ با.
ئةوي ئةشكرا كر كو ئةظ لةشتَ طوشيت ،ئاهورامةزداي نةضايَكري
ية ،و نة ذي طيان ب دةسيتَ وي هاتية بةندكرن.
 )4باااؤ طياااان َت زيرةكا اتَ خوةشااابةخا ،روذا رابووناااةظتَ هةبووياااة،
بطةهنة زانينا هورمزديَ بااش خاوديَ .هاةمت ثةناد و فاةرمان و
 )1ئاز :هةمان ديَويَ دوذمينَ تاري ية.
 )2دورظةند) :(Durvandثةيظةكا ثةه ةظت ية كو د ئاييينَ زةردةشيت دا دبيَ نة وي
كةست يتَ كو هزر و ئاخو و كرياريَن خراب هاةبن ،يانا ي ئاةو كةساتَ ذ هاةمت
سالوخيَن ةن بتَ باهر با.
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موهرا ئاشتيتَ ثرِ ذ دل ةبوول كر ،وةكت ثةه ةوانةكت ب هيَاز.
لةشتَ مرنتَ ذ بين راكر ،و باؤ هاةر و هاةر رزطاار باوو ،و ذيَهاةل
بةرةظ بةهشيتَ ضوو ،بةرةظ وي باذيَريَ ثريوز(هةر َي ا روناهي َت).

سروودةك دةربارةي دوبارةهاتنا عيسا ثيَغةمبةري
(ثارست يا ناظني دطةل ثةيظيَن ثةه ةظانت)

()1

 )1ب َي ة من ئةي فةرمانرةوا ،ئةي ئاريامان!

من ئاطةهدار بكة ئةي عةزيزترين كورِ! ذ وي سةردةمتَ تو بيَات،
وي دةمتَ كو هةر ديَ تيَدا هيَت.
ئةي رزطاركةريَ مةزن! مامؤستايتَ مان! دةرباارةي وي ساةردةمت
باخظة و نيشانيَن وي سةردةمت ب َي ة!
 )2ئاخوتنكةر(بيَ ا ةر) ،ئااةرداظان و هةلب ا ارتت ،ئااةون ي ايَن كااو ديَ
هةر مينن د وةالتت دا.
درةوكةر ،تةرش و كةوال و مالتَ دنيايتَ لدوي خوة ناهيَ ن; ديَ
هؤسا ثةريشان بن.
ي د خوةشيتَ دا با؟
 )3ئةريَ هةتا كةنطت ئةظ شاهتَ زوردار د َ
ي ثةريشان بن؟
ئةظ هةذاريَن ئوممةتا (مانت) دةتا كةنطت د َ
 )1ئاريامان :نازناظتَ عيسا ثيَغةمبةري ية ،ئانكووا (هةظال) ددة .
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ئاااةرداظانيَن زيااارةكن كاااو ثةريشاااان دبااان ،بيَا ا ة مااان كاااا ديَ
خوةشبةخيت بؤ وان هةبا؟
ئاااةي تاااؤظ َت ميهرةباااانيتَ! ساااةدةميَن ساااةركةف و ساااةرفرازيا
خرابكارا بؤ من ب َي ة؟
 )4هيَ اترين كورِيَ بتَ بةظ و دليَر ،هةر تشيتَ كاو مان ذيَ ثرساتَ،
نيشا من دا( .)1ديَ ئةز زةمان ب رةنطاةكتَ دي باا ،ذ باةر شاةرِا،
ب ساالن و ب ضاةرخان ،دةماتَ كاو وةكات ئااظتَ دنااظ رويبااران دا
دبةزن .ديَ هينطتَ ب نداهت نزم با .كافريَن تاةما كاو ئاةظرو ذ
ب ااات خااااوة كةساااتَ نااااابينن ،ديَ شااااكيَن ب دةسااايتَ تااااة ئااااةي

تورِةبووي( .)2ديَ ثةريشاان بان ،هاةر وةكات وان خاةل ثةريشاان
كري ،و ديَ ةراما وان تشاتان دن يايَن كاو وان ثاويج كارين .ديَ
ئةو كة كةظنة خوةشيا ييَن كو نؤكاة دطارين و ديَ كةناة طاري
ئاةو كةسايَن كاو نؤكااة دكاةنن .ئوممااةتا ماانت يايَن كاو ئااةظرو د
خةمدار ،ديَ شني بوون و ذيانةكا خوةشرت ذ يا ئاايني و م اةتيَن
دي بؤ هةبا .ب دويكةتييَن ظت ئؤلتَ ثاك ،ديَ شاد بن .كاانيكيَن
ي دةسا هاظيَنة ثةسندانان.
ئاظيَن زندي ،د َ
 )5خوة خةمدار بكن! لةزيَ بكن و باؤ خاوة دوعاياا بكاةن ،ذ باةركو

()3

نيشانيَن هينطتَ(ويَ روذيَ) د نيَزيكن .ديَ ()Wyh'd'nيَن
 )1مةبةسا ذيَ عيسا ثيَغةمبةرة.
 )2مةبةسا ذيَ عيسا ثيَغةمبةرة.
 :)Wyh'd'n( )3ثةيظةكا ثارست يا ناظينة ،ىلَ ئانكوا ويَ هيَشتا نةهاتية زانني.
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بيانت ييَن فاةرمانرةوا ،ئيَناة داخاوازكرن .ديَ داة تَ وان هاةمت
لساةرخوة ةبوولكرنا هيَرشااان و وان باتَ داديااا هيَتااة دان د ذيانااا
هةروهةر دا.

نويرهي
ةكي سةبارةت سةركةتنا
َ
ضةند بةند ذ سروود َ
(ثةه ةظانت)
ي لةش ثيَكظة ئيَنة طريَدان
 ...... )1د َ
وةالت َت نوي ،ل واريَ مةزنيتَ
ي ضنة د ناظيَكرِا ،وةكت كةظرةكت ،و
 )2د َ
ئيَ بةذن ،باش و دذوار ،هةروهةر
ي ئيَنااة
 )3ديَااويَ تااورِة يااتَ تاااري ،دطااةل جهااتَ خااوة يااتَ كااوير د َ
بناخكرن
ل ناظ ،وي ئاظاهي َت باش و نوي
ي بةزن
 )4ديَ نام كةن ئةوي وةكت واريَ روناهيتَ ،و د َ
ل ناظ ،كانيستانيَن ئيزةدي و بايتَ خوةش
(ب دذواري درب يتَ ب بةندةكتَ كةتت)
 )5ديَ ض َيكةن و خةم ينن ،طةلةك جه(تةخا)يَن شةو دة
دوناهي شةهزادة دطةل هةمت بابا ،كورِيَن طةلةك ب كةي
 )6هةمت ييَن روناك ،خوةثاريَز و طوهدار
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كو خوة ل بةر نةخوةشيا طرتن ،ديَ دطةل بابتَ كةيوتَ كةن
 )7ديَ كااةيوخوةش باان ،ديَ ب كةيوخوةشاات خااون و ظااةخون ،و ديَ
شاهاتيتَ كةن;
ل وةالتيَن نوي ،لسةر وان دوذمن و ستةمكارا
ي تورِة) ضؤن ،و ئةو ب سةركةتني
 )8كو دطةل وي(ديَو َ
()1

و شكاندن ئةو تارياتيتَ كو دفنب ند ليَهاتت.

هندةك سروود بؤ نةفسا زندي
سروودا نةفسا زيندى
(ثةه ةظانت)
 )1تو هاتت ب س.ظ ظة ،ئةي نةفسا روناهت! س.ظ ل تة بن كو تاو ب
خوة بابى

 )1ئانكوا هةر ستَ ديَريَن ( 7 ،6و  )8ظيَكرِا دبا :هندي مروظيَن طوهاداريا فاةرمانيَن
بااابتَ مااةزنيتَ كاارين ،ديَ دطااةل وي و ل وةالت اتَ نوي(بةهةش ايتَ) ب كةيوخوةشاات
بؤرينن و ديَ بنة دةستهةالتدار و فةرمانطيَرِ لسةر وان نةيار و ستةمكاران ييَن كو
ب دوي ديَوي كةتني ،ضونكت ئةو( ةجنيكار) ب هازر و ئااخو و كريااريَن خاوة
ييَن باش ييَن ب سةركةتني و ديَويَ دفنب نديَ تارياتيتَ ،يتَ شكاندي.
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 )2خااودايتَ راسااتيكار ،ب ناادتريينَ يااةزدانا ،كااو تااو خااودانتَ تااان و
تةخا و شكؤيا نةمري
ئافااةرين بااؤ تااة ،ئااةي نةفسااا زناادي! ثااريوزيَ ثااريوز ،خااودايتَ
مارمااانت!شاااد و كااةيوخوةش باااوو (ئااةو) خوةشاابةخا (دنااااظ)
روناهياا دا ،دةماتَ كااو تو(ئاهورامااةزدا) ،ل بةهشايتَ هاتيااة سااةر
دنيايتَ.
ي باذيَران ،دةيريي ،ب كةي بوون.
دوازدة زاروك و باذيَر َ
هاااةمت خوداوةناااد و بةهشااايت ،ضااايا ،دار و كانيساااتان ،هاااؤل و
تةالريَن فرة و موكوم ،ب تة ئةي خوةشتظت! ب كةي بوون.
خااوداميَن كااج و ك ايَن جااوان ذ هاازريَ شااني بوون(سااةريَ خااوة
ه دان) ،دةمتَ تو دييت ،هةميان ب ئيَكدةن ثةسنا تاة كارن ،و ذ
تة رِا ئافةرين طؤتن ،ئةي طةجنتَ كو تووشت شةرمزاري َت نةبووي.
تةمبوور ،ضةن و ب اوول هاتناة ذةناني ،سارووديَن ناوي ل هاةر
كوذيةكت (هاتنة طؤتن).
هااةمت فريشااتة ل بااةر دةرازينكااا تااة بااوون( ،ئااةي) روناااهيزادة،
(ئةي) شاهزادة.

ئاااااخوتنيَن سااااةرطةردان خبااااوينن( ،)1ساااارووديَن نااااوي ذ واريَ

روناهيتَ ،ئةو دةم َت كو هوسا د بابتَ روناهيتَ بطاةهن ،كاو (ئاةو)
شةركةر ذيَ بوو ،كو ئاسوودةطت ئينا طورِيَ.

 )1رامان د دة تَ سةرةكت دا يا بتَ سةروبةرة.
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 )3باشرتين و ب ندتريينَ خوداوةندان ستَ كار ييَن دايناة تاة; مرناتَ
نةهيَ ة ،نةياران بكوذة و هةمت بةهشتا روناهيتَ بنخيَظة.
ي ضااية شااةري ،و تااة هااةمت بةهشااتا روناااهت
 )4تااة نظيَ ا كاار و د َ
خناظا.
شاهزادةيتَ ستةمكار بؤ هةروهةر هاتاة ةيادكرن ،و ئاساوودةطت
يا تارياتيتَ(هيَزيَن تارياتيتَ) هاتة تيَكدان.
خوةشتظت يتَ رونااهيتَ ،زةالماتَ دةساتثيَكتَ ،ل ويَاريَ باوو ،هاةتا
مرادا بابىَ...
سروودا نةفسا زندي
(ثةه ةظانت)
تاو هيَا اي ثاراساتينَ يت(بهيَيااة ثاةنا دان) ،ئاةي نةفساا رزطاربوويااا
روناهيتَ.
 س.ظ ل تة بن ،ئةي نةفس ،و س.ظ ل مة ذي بن -طيانت و روناهيت! ديداري و تريوذكت!
دةستووريَن تة د باشن ئةي راسيت كار ،خوةش و ب تامت.
دةاللت و شةرم(شةرمزاري) مةم تة نينة ،زيرةكت و ب ذيري.
خوةشبةخيت و بةرةكة بةالظكةري ،ثيَكؤلكةري و ميهرةبانت.
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يولطت(( )1و) شةو دةهت ،زانا و ئازادي.
جيهاندار و فةرمانرةوايت ،مةسيحا و دادوةري.
دليَري و شارةزايت ،ئةفسةري و طةميظانت
ثيَغةمبةري و وةرطيَري(ترمجان) ،زيَرةظانت و ريَكخةري

()2

ضاظت و ثةيكةري ،خوداوةندي و ئازادي
روناهيا ضاظيَن مةيت.
شاديت ...تو ،تويت نةفسا مةزن.
دةمد و سةنا ذ تة را هاتينة دان و ثةسندايت ب طةلةك ئافةرينان.

سروودا نةفسا زندي
(ثةه ةظانت)
 )1ذ تااااة را ئافااااةرينان دبيَاااا ين ئااااةي خااااودايتَ هونةرمةنااااد،
طريوذيوندط(نةفسا زندي)( ،ئةي) خةال ذ ئالي َت بابتَ.
 ثةسندايت ،ثةسندايت تو ئةي نةفسا روناهت،ب س.ظان ،ذيَهةل هةرة بؤ جهتَ خوة -
ئةي هيَزا ب كةي  ،ئةي مةزناهيا ب ارة ،هيَزا ب زاخ،
ي نةهاتياة زاناني ،لا َت ضايَدبا
 )1يول ) : (Ywlgهةرضاةندة ب دروساتاهت ئاانكوا و َ
ئيَ ذ سالؤخيَن ب ةدرئيَخستينَ با.
 )2ريَكخةري :لظيَرة مةبةسا ذيَ ئةو كةسة يتَ كو ب جوانت تشاتان لباةريَ تاةرتي
دكة و ريَ دئيَخا ،يان ضيَرت بيَ ين ب ئاراس و دبةررِاضؤنتَ رادبا.
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زيرةك و زانا ،هةمت خوداييَن روناهي َت بؤ تة،...
بةرب ار دئيَشن كو تة مةزنتَ خوة بزانن.
دلااةرزن ......دناااظ ......جيهااانتَ دا ......،ذ تااة ئااةي كةس اتَ كااو ذ
()2

سةروشاو(بابتَ مةزنيتَ)( )1يتَ بووي.

ئةظ عةزابة ،ئاازار و دذوارياا كاو تاو ه ادطري ،كةساةك دشايَا
ه طر ؟
ئااةي فااةرمانرةوايتَ روناهيكااةر و ليَبااؤر( ،تااو) ثةسااندايت ،بااتَ
هةظتا و ةجنت.
مارمااانت ي اتَ ااةجنيكار ،ئافااةرينان ذ ويَ شااكؤيا خوداوةناادي را
ددين ،كو ريَكا رزطاربوونتَ نيشا تة دا ،ئةي نةفسا زندي!

سروودا ثةهلةظاني
ئااةظ سااروودا ل خااواريَ ذي هااةر سااةبارة (نةفسااا زندي)يااة ،ل اتَ د
دة َت سةرةكت دا ب َت ناظ هاتية خواريَ.
( )1ئةز) ذ روناهيتَ و يةزدانت مة ،و هاتبووم هاذوتن ذ وانا.
نةيار ل من خرظةبوون ،و بؤ جيهانا مريان ل من بوونة ريَبةر.

 )1سةروشاو) :(Seroşawناظةكتَ دي يتَ زورظان(بابتَ مةزنيتَ)ية.
 )2د دة تَ سةرةكت دا هندةك ثةي ذيَ كةتينة.
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 ثةسنداي با ،ب .رزطار ببا ،كةستَ كو نةفسا من رزطار كري ذئةشكةجنتَ -
ئااةز خوداوةناادم; ضااونكت ياا َت ذ خوداوةناادان بااوويي ،روناااهت،
تةييسؤك و ب شةوَ ،شةو دة ،
بيَهنخوةش و رو وان ،لتَ نؤكة ئةز يتَ ب حمتاجت ظة هاتيي.
ديَويَن تورةييَن بتَ ه مار ئةز يتَ طارتيي ،ديَاويَن نوارين ليَكاري
ييَن كو ئةز ئيَخسري كريي.
نةفسا من نةرم كرن ،لةَ لتَ دان ،درِاندن و خوارن.
ديَاااوان ،يةخشاااة و ثاااةري ،ئاااةذدةهاييَن تاريااااتي َت كاااو ذ خاااوة
()1

دويركرنا وان دذوارة ،كريَ  ،بيَهن ثيس و رةشن.
طةلةك ئيَ .و مرن من ذ وان ديا.

هااةمت دكةنااة هااةوار و دبااةزن ،باادوي ماان دكااةظن و هيَرش اتَ
دئيننة سةر من....
سروودا ثةهلةظاني
 ...... )1بةرسظا ةن (كاريَن باش) ل وة بن ئةي كةسايَن كاو هاوين
ئاوازا دخوينن ،ئةي هةلب ارتت ،خودانيَن ذيانا نةمر بن.
ثاك بكةن نةفسا خوة يا روناهت ،كو ديَ وة خبوة رزطار كة .
 )1يةخشة :هةرضةندة ئانكوا ويَ نةهاتية زانني بةالم وةسا ديار دبا كو ئةو ذي ئيَ
ذ ئافةريديَن خرابيتَ ية.
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ب ساا.مةتت ،ئاسااوودةيت و ثشرتاساايت ،سااروودا سةرسااؤرهيَنةر
ب َي ن.
عودا مينةظت يا روناهت ،ب كةي و خوةشت ب ةنن.
ث كةنة زرِنايا شاديه يَخ ،طيانا خرِظةكةن بؤ ئالي َت ئازادبوونتَ.
ديَ زاروكيَن يةزدانت ب دةنطتَ شريينَ ظتَ ئااوازيَ كاةي خاوةش
بن.بيَ ن :ثريوز ،ثريوز .بكةنة هةوار :ئامني ،ئامني.
نةوازش بكةن عة تَ روناهت ،بةرسظا ئاخوتنا ثاك بدةن.
ئاخوتنا زندي يا راستيتَ ،زيندانت ذ ةيديَ رةها دكة .
ب هااةظرة ب دروساايت ثةساان باادةن ،ئااةي كةس ايَن كااو سااروودان
دب َي ن و ئةي كةسيَن كو بةرسظتَ ددن.
تاار  ،فرمااان و (دةسااتووريَن) ةدة ااة (د) ديااين (دا) بسااؤذن،
هةظري بكةن (و) د ناظ هةركةسةكت دا.......
(ب دذواري درب يتَ ب نيَزيكت دو بةندا كةتى)
 )2ئةويَ كو ضاظة و طوه َت مينةظت،
نةوازش بكةن ميَهظانتَ ياةزدانزادة ،و خوارناا خاودايت ثيَشاكيَ.
بكةن.
ديَ خانت بؤ ميَهظانتَ ميهرةبانتَ نةوازشكري بةرهةظ كةن ،ريَكتَ
()1

لبةر روناهيتَ ظةكةن

()1

نام بكةن هةر لةشةكت ب ثيَن  ،هةفا و دوازدان

 )1ل ظيَرة ،رةنطة مةبةسا ذ (روناهيتَ); يةزدانزادة يان ي نةفسا زندي با.
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ئةظةية هةفا طةوهةريَن روناك ،كو ئةو خبوة جيهانيَن زندي نة
ي ذين هةمت جيهانت و هةمت طياندار
ب وان هيَزا د َ
وةكت ضراكةكتَ د خانت ظة ،كو روناهيتَ بيَختة تارياتيتَ.
(س َت بةنديَن لدويظرا ب دذواري درب ظتَ كةتينة)

 )1هندةك ه ماريَن ثريوزن مةم مانةظت يان كو خوداظةند و شةنطستيَن ئؤلت تةمة
وان ه ماران هاتينة دةستةبةندي كرن ،وةكت:
* ثيَن  :ثيَن هيَزيَن]بريكرن(تلم )  -هومشةندي ،زانني(عت )  -هزركارن(توكري)
 ثتَ دةسيان ،فةه كرن ،تتَ طةهش (ادراك)  -ظيَيان(ارادة)[نة ،كو ثيَدظت ية ←← ئةظ هةر ثيَن هيَزة مةم هةموو كةساان هاةبن دا بشايَن ب وان هيَازا ،طياانتَ
خوة يتَ ثا  -كو لادوي باوةرياا وان ،دةماتَ ئاةظ طياانتَ ثا ا ذ ئاةمسانت هاتياة
ئةردي يتَ دطةل مادديَ ثيس ثةضروومة بووي  -رزطار بكة .
* دةفا( :دةفا طةوهةريَن ب شةوَ)ن ،كو هيَشتا ب دروستاهت نةهاتياة زاناني
كا مةبةسا ذيَ كي طةوهةرن ،و ضيَدبا مةخسةد ثتَ هةر دةفا ستيَريَن (كؤما
روذىَ) بن ،لتَ ب ويَ جياو ازي َت كاو هاةر سا َت ساتيَريَن (ئوراناو  ،نثتاون و ئاةرد)
نةدهاتنااااة دسااايَب كاااارن و ل شااااوينا وان (روذ و هااااةي ) ددانااااة دطةلاااادا كااااو
دبوونة]:تري(عط رد) ،ناهيد(زهرة) ،بةهرام(مريخ) ،هرمز(مشرتي) ،كةيوان(زد )،
خورشيد(مشس) ،ماة( ر)[ ،ئةظة و وةسا ديارة كو لدوي باوةري يا مانةظت ياان;
ئةظ هةر دةفا طةوهاةريَن رونااك وةك (ذياناا جيهاناان) دهيَناة ها مارتن ،ئاانكو
ذيانا جيهانان طريَدايت روناكت يا وانة.
* دوازدة :دوازدة فريشتةنة.
ئةظة و ل هندةك جهيَن دي ل شوينا ه مارا (ثيَن ) ،ه مارا (ضوار) دهيَاا ،ئاانكو
دبيَ ن( :ضوار و دةفا و دوازدة) ،و واتايا ويَ ذي هةر ضوار وةرزيَن ساالتَ و هاةر
دةفا روذيَن دةفتيتَ و دطةل دوازدة مةهيَن سالتَ نة.
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 )3ديَ طةهنااااة تاااااالرا ،هةلبااا ارتت يااايَن راسااااتيكار و طوهااااداريَن
()1

ةجنيكار.

نةفستَ بؤ ثاالوتينَ بةرهةظ بكةن ،و ظاتَ نهايَين ياا راساا ،ثاريوز
ب ميَرن.
شانازيتَ ب وان ببةن ييَن كو رزطار دبن ،و ظاتَ نهيَنيا َت نيشاا وان
بدةن!
سروودا ثةهلةظاني
ناظااااا َت ظااااا َت ثارضاااا َت (ثارضاااا زةردةشايت)ياااااة ،ذ بةركاااااو ناظاااااتَ
(زرهُش ااا = Zrhwşt :زةردةشااا)ي ي اتَ تيَااادا هاااتت ،كااو وةكاات
نويناااةريَ ثيَغاااةمبةران (بابيَن دةساتثيَكيتَ) ذ ئاليااااتَ (بةهااا ةنتَ
مةزن)ظة ،يتَ بؤ ماروظان هاتية هنارتن .ئاةو د ظا َت ثارضاتَ دا دطاةل
رودااا خااوة دئاخظااا كااو ثشااااكةكة ذ نةفسااا زناادي كااو د جيهااانتَ دا
هاتية زيناادانكرن .دا بنيَرِينة دة َت ظتَ سرووديَ:

 )1ذ بةركااو دةمتَ دة اااتَ ساااةرةكت هاتية راكارن ،ثةيااااظةك ذيَ بدروسايت نةدهاتاة
خواندن كو ئةو ثةي ذي ثةيظا (تااالر) باوو ،لاةورا ئاةظ ثةيظااااة ياا بووياة جها َت
طومانتَ ،بؤية ذي رساااتة خبوة هاةمت ياا كةتياة د باازنتَ طوماانتَ دا .ئاةظ ديَارة د
وةرطيَراناا ئامسوسان( )Asmussen Manichaean Literature P.48دا ياا
هاتية الدان.
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هةطةر هوين ئارةزوويَ بكةن(خبوازن) كو ئةز بؤ وة بدةماة ناسااندن
ذ شةهدةكت يا خوة بؤ بابيَن دةستثيَكتَ
يت رزطاركةر و راستيكار ،دةمتَ دطةل نةفسا خوة دئاخوا،
زةردةش َ
(كةرةمكر)( :مةستييةكا طرانة كو تو نظسيت ..ذ خةو راباة و بنيَارِة
من!
س.ظ ل تة بن ذ جيهانا ئاسوودةطيتَ; ذ بةركو ئةز ذ بؤ خاترا تة يتَ
هاتي ة هنارتن).
ئةويَ(رودتَ) ذي بةرس دا:
ي سةروشاوي(بابتَ مةزنيتَ)
(ئةز ،ئةزم زاروك َت نازك َت ب َت ئازار َ
يتَ تيَكهةلبوويي دطةل ظتَ جيهانا ماددي و يا َت ئاازاريَ دبياني ،مان ذ
ه بيَزا مرن َت بكيَشة دةر!)
زةردةشيت ب س.ظ ظة ذ ويَ رود َت ثرست:
(ئةريَ تو ئةو ئاخوتنا دةستثيَكيَت ،ئةنداميَن من؟
هيَزا زندييان و س.ظيَن بةرزترين جيهان َت ذ جهتَ خوة ل تة بن!
ذ من بة(ذ ثةيطريَن من بة) ،ئةي ذ دايكبوويا تبعة نةرم( ،زاروكتَ
ئاهورامةزداي)!
تاجنةطوال روناهيتَ دانة سةر سةريَ خوة!
ئةي ذ دايكبوويا خودان شيانان كو تو هاتية هةذاركرن ،كو بةردةوام
طةدايي َت بؤ هةمت ئاليان)......
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ذ َيدةر
 )1ابااو عثم ا ع اارو باان اار ج ا  /تاااج ،ترمجااةْ فارسااى :دبيااب
اهلل نوخبا ،ك يسيون معار  ،تهران. 1308 ،ش
 )2ابوالسااااان ع ااااات بااااان دساااااني مساااااعودى( ،التنبياااااة واالشااااارا )،
ترمجاااةء :ابوالتاساااي ثاينااادة ،بنطااااة ترمجاااة و نشااار كتااااب ،تهاااران
. 1347ش
 )3ابورحياااان بريوناااى /آثااا ر ابا يةااا عااان ابقاااون اا بةااا  ،ترمجاااةْ:
اكرب دانا سرشا ،انتشارا ابن سينا ،تهران . 1352ش
 )4ابورحياااان بريوناااى /التوهااايي الوائاا ةااال ع التن ااايي ،باااة تصاااحيح
و كوشااا .اساااتاد جااا.ل ه اااايى ،اجن ااان آثا ا ر م اااى ،تهاااران 1354
.ش

 )5مهاارداد بهااار /از اسااطوره تااا تاااريخ ،طااردآورناادة و ويراسااتار :ابوالتاسااي
امساعي ثور ،ضاث دوم ،ثاييز . 1377ش
 )6موتضاااى ث ياااب فااار /شااااهنامةء فردوساااى و ف ساااوةء تااااريخ اياااران ،ضااااث
اول. 1377 ،ش ،ضاثخانةء مهار
 )7دسااان ع ياااد /فااارهن فارساااى ع ياااد(دو ج ااادى) ،ضااااث هواااتي ،تهاااران
. 1369ش ،ضاثخانةء سثهر
 )8حم ااااد معااااني /فاااارهن فارسااااى معني(شاااا .ج اااادى) /ضاااااث يااااازدهي،
تهران . 1376ش ،ضاثخانةْ سثهر
 )9سااااايد حم اااااود اخرتياااااان و ...ااااارية /اط عااا ا ت ع اااااومى ،طن يناااااةهاى
دان(.دو ج دى) ،ضاث دهي. 1377 ،ش ،ضاث :سثيدةء ادرار
ر .دب يااو .فريااة  -ترمجااةء :ثرويااز مرزبااان /هنرهاااى ايااران ،نشاار
)10
و ثااا ا وه .فااااارزان ،ضااااااث اول ،تهاااااران . 1374ش ،شاااااركا افساااااا
(سهامى عام)
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عكاااس :نصاااراهلل كسااارائيان – ما ا و شااارح عكساااها :زيباااا عرشاااى/
)11
ساااارزمني مااااا ايااااران ،نشاااار ضشاا ا ة ،ضاااااث دهااااي ،تهااااران . 1377ش،
ضاثخانةء سكة
دساااينع ى مماااتحن /نهضااات شاااعوبية ،جناااب .م اااى ايرانياااان در
)12
براباااار خ.فااااا امااااوى و عباسااااى ،انتشااااارا باااااورداران ،تهااااران 1368
.ش
دسااان ثرينيااااا /تاااااريخ ايااااران بااا از اساااا.م ،مؤس ااا انتشااااارا
)13
نطاة ،تهران . 1385ش
طاااروة تااااريخ دفااارت برناماااةريزى و تاااللي كتاااب درساااى /تااااريخ
)14
ايااران ( )1از آ اا ز تااا فااووية ،سااال اول ،نظاا جديااد آمااوزم متوسااط ،
. 1372ش
لي اااى انااان(آهاااى) و دكااارت زهااارا خاااان رى /كتااااب فارساااى ضاااهارم
)15
دبستان. 1344 ،ش
)16

هاشااااي رضااااى /طاااااة مشااااارى و جشاااانهاى ايااااران باسااااتان ،سااااازمان

انتشارا فروهر ،تهران . 1358ش ،ضاثخانةء رشدية
آد متا ا د احلضا ا ر ااسا ا مة ابقاااو ابوابا ا اهل اااويو تو ا ا :
)17
حمماااد عااااداهل دي اباااو رياااد و ااواااد ابثا ا نيو ابل شاااو :دار ابكتاا ب ابعوبااايو
بزنت
آرثااااو اوي تل ااااند ايااااوا عهااااد اب ساا ا نةنيو تو اا ا  :ةااااى
)18
اا ،بو ابق هو 1957
ط .ث .اكوث (هاكوثياااان) /الكاااورد الطااااوران ،ترمجاااة :نااازار ايااااوب
)19
طوبيو موا ابدراس ت ابكوردي ن ف ابوث ق ،دهوك 2007
طاا ا باا ا يود مقدماا ا
)20
 ،1973مطاع احلوادث

180

تاا ا ريخ احلضاا ا رات ابقدمياا ا د 1و ب:ااااداد

د .دسااااني اسااااي العزيااااز /نوروزيااااا  ،طوظااااارى كااااورِى زانيااااارى
)21
عيَراَ(دةسااااتةى كااااورد) ،بااااةرطى دةوتااااةم ،بة اااادا  ،1980ضاااااثخانةى
كورِى زانيارى عيَراَ
)22

ئاااى ،م ،ديااااكونو  /مياااديا ،وةرطيَاااران :بورهاااان اااان  ،دار احلويا ا

بوطا ع  ،ضاثى يةكةم1978 ،
حمماااد ةاا ر زيااا ريد اا تفاا ل بعةاااد ناااورنز ابعصاااور ابوساااطى
)23
ااس مة  ،كؤظارا مةتني ،ه مار ( ،)62ئادارا  ،1997دهؤك
عباااااااااااادالرنن ماااااااااااازورى /نااااااااااااةوروز و ..ئااااااااااااةذدةهاك و..
)24
كورد(ظةكوليناااااةك د ضااااايظانوك و ديروكيَااااادا) ،ثاااااروذىَ كوردولاااااوطى ل
زانكؤياااا ئاااازادا باااةرلني ،وةشاااانيَن كؤظاااارا هااااظيبون ،ضااااثا ئيَكااىَ ،باااةرلني
2001
ظةطوهاساا ا ذ تيثاا ايَن عااااةرةبى بااااؤ تيثاا ايَن التينااااى :م .ئااااةمني
)25
بؤزارساااا.ن /كؤظااااارا (ذياااان ،)1918 – 1919 /ذ وةشااااانيَن كؤمبةناااادا
كاوا بؤ ضاندا كوردى ،ضاثا يةكىَ ،ئةربي 2001
عباااادالرنن ماااازورى /كاااااوةيىَ ئاساااانطةر ،ئةفسااااانةيا نااااو هاتيااااة
)26
ضيَكرن /كؤظارا هاظيبون ،ه مار  18يا ساال َ 2007ى
عاااةلت تةتاااةر نيَاااروةى /ناااةوروز ...ثيَداضاااونةك ديروكاااى ،كؤظاااارا
)27
مةتني ،ه مار ( ،)62ئادارا  ،1997دهؤك
عاااةىل تةتاااةر ،ناااةوروز د ناظباااةرا ميَااا وو و ئاظيَساااتايىَ دا ،كؤظاااارا
)28
طااااازى ،هاا ا ماريَن ( 29 ،28 ،27و  )30ياا ايَن هااااةيظيَن (ئااااادار ،نيسااااان،
طوالن و خزيران) ،دهؤك 1997
عااااةىل تةتااااةر نيَااااروةى /ميرتاثةريَسااااى ،ميَاا ا وو و بااااري و باااااوةر
)29
(ثشكا سيَيىَ) ،كؤظارا الل ،.ه مار ( ،)16دهؤك 2001
ف ضااال ع اااار /كةظنااااة دينااايَن ئريانااااى و كااااوردى د ئةنسااااك وثيديا
)30
بريتانيكااااا دا ،كؤظااااارا مااااةتني ،هاا ا مار ( ،)108هااااةيظا (كانوينااااا دووىَ)،
دهؤك 2001
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سايتىَhttp://fa.wikipedia.org :

)13
)13

ساااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااايتىَ:

)13

ساااااااااااااااااااايتىَ:

http://www.farhangsara.com/fmehrgan.htm
سايتىَhttp://www.farhangsara.com/fsadeh.htm :
)11

http://www.ghiasabadi.com/

jashnesada.htm
سايتىَhttp://hurfar.wordpress.com :
)13
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ذ بزاظ و ضاالكييَن سةنتةرى

* وةشان و بةالظكري َين سةنتةرى:
ئيَك /زنجيرا ظةكؤلين و بابةتيَن كوردى
 )1ج بوتوبةلو (ةكفي فون اي) ابكاورد :ماوطلهالو تا ر هالو ني ادهال
اروعود ابذي متل ه اب ،عو امحدى خ نيو اعداد نتقديال

ةال حمماد

مصطفى (بواء ع كوي متق عد) (دهو و .)2007
 )2عادابفت ح عوي اباوت ني (ابداتور)و موي اا ا اب اب ة ساة ابعوايةا
من ابقضة ابكوردي ( 1970-1946دهو و .)2007
 )3ط  .ث اكوث (هاكوثيان) ،الكورد الطوران ،تو

عن ابف رساة و نا ار

أيوب طولت و تقديال نمواجعا و عاادابفت ح عواي اباوتا ني (اباداتور)و
(دهو و .)2007
 )4حتسني ابراهيي دوسكت (اعداد وتتديي) ،ذ ثيَشةنطيَن ثةخشانا كاوردي
خةليوة يووسوىَ بايةزيدى ( 1968-1885دهؤك.)2007 ،
 )5أديب معوض (ابداتور)و

ساةل ابعونب ابقضة ابكوردي باني ااما

نابةو و تقديالو عادابفت ح عوي اباوت ني (ابداتور)و (دهو و .)2008
 )6رج ي ف يدو حتوات اب،خصة ابكوردي حناو احلداثا دراسا مةدانةا و
مواجعاا نتقاااديالو عاااادابفت ح عواااي اباوتاا ني (اباااداتور)و (دهاااو و
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.)2008
 )7بةرت جي .ام تو ابواي ت ارتكد نابكاورد دراسا

ا ات عان تعهادات

ابوايااا ت ارتكاااد و تقاااديال نمواجعااا و عاااادابفت ح عواااي اباوتااا ني
(ابداتور)و تو

عن اانكوة يا و مواا ابدراسا ت ابكورديا ن فا

ابوث ق د ج مع دهو و (دهو و .)2008
 )8دكتور ئةمري دوسيَن خوجنى ،شا ئيس اعي فاةفةوى و دامةزرانادنا
دةولااةتا فااةفةوى ،وةرطيَرانااا ذ زمااانىَ فارسااى :ناازار ئااةيوب طااوىل،
ضاثخانا زانكويا دهؤك – .2008
 )9نهااوا برتنسااة و سة س ا تواة ا س ا ه اوردساات ابعااوا نامويك ا - 1991
2003و تو

عن ابف رساة  :نا ار اياوب طاوبايو مطاعا  :ج معا دهاو -

.2008

 )10عوي اجل يويو دنر اانتو ل ة ابكودي
ابكود

احلة اب ة سة [ارثقفاو

سوري امنوذج ن]و مطاع  :ج مع دهؤ . 2008-

 )11أديااب مع اوّضو اااااواد ل بل ا نسااوري و مطاع ا ج مع ا دهااو -
.2008
 )12دب ،ا د نعم ا فو ا و مع ن ا ابكااورد ااي يااديني
ابعوايةاا 2003-1921و دراساا

اال احلكؤم ا ت

خطاا ننساا ل تو ةاال نته ااز

نتعويب ااي يديني.
 )13وي ااةر م .ساكسااتون ،ريَزمانااا كورديااا كورماااجنى – د طااةل هناادةك
دة ا ايَن خوانااادنىَ  ، -وةرطيَاااران ذ ئينط يااازي :فااااخر ع ااار حم اااد،
ضاثخانا :زانكويا دهؤك – .2008
 )14شززاد زاوي حممادو أثاو وا ب:اداد  1955عواى احلواا ابتكوريا
ابقومة ابكوردي و مطاع ج مع دهو – 2009
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 )15ارة و نو ةلو م

ظ

ابوضاعة ابكورديا و No in the Kurdish

Situationو تقااديال :أ .د .عااادابفت ح عوااي اباوت ا نيو مطاع ا ج مع ا
دهو و دهو .2009
 )16ج بوتوبةلو (ةكفي فون ي) ابكورد :ماوطلهالو تا ر هالو ني ادهال
اروعود ابذي متل ه اب ،عو امحدى خ نيو اعداد نتقديال

ةال حمماد

مصااطفى (بااواء ع ااكوي متق عااد) ابطاع ا ابث نة ا و مطاع ا ج مع ا
دهو و (دهو و .)2009
 )17كااااوة باااةيا  ،شؤرشاااا كاااورديَن توركياااا و كاريطاااةريا وىَ ل ساااةر
ثةيوةناادييَن دةرظااة ي ايَن ئريان اىَ( ،)1932-1908وةرطيَااران ذ زمااانىَ
فارسى :موسةدةَ تؤظى ،ضاثخانا زانكويا دهؤك ،دهؤك .2009
 ) 18ابداتور زرار ةديق توفةاقو اوةا ااداب ج معا دهاو و اودسات
ابعهد اجل وي (814-737د) 1411-1337و مطاعا ج معا دهاو و
دهو 2009.
 ) 19ابتك ا ب اباادميقواطي ابكااوردي
نابقوى ابكوردي

سااوري و محو ا تعويااب ا ا ء ارااد

اوردست -ساوري و مطاعا ج معا دهاو و دهاو

2009.
 )20عوااي ة ا ر مزاناايو احلة ا احل بة ا اب ااوي

اوردساات – سااوري

 2008-1898رةاد نثا قي ر از ااثاو مان ياو مان تطاور ابااوعي
ابقااومي

اجل ا ء اجللااوب اب:وبااي ماان اوردساات و دراس ا ت ر ة ا -

سة سااة و تقااديال نمواجعاا  :أ.د .عااادابفت ح عوااي ةااى اباوتاا نيو
مطاع ج مع دهو و دهو 2009.
 )21ابداتور عدن زي فردانو ي در سوةال مشوو دراس ت ت ريخ ابكاورد
ااي يدينيو مطاع ج مع دهو و دهو 2009. -
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 )22عااادابومحن ار ا نريو تو ا اىل اانكوة ي ا د .ف ضاال خدياادهو ت ا
ابع ا رفني اب،ااةخ عاادي باان م ا فو ابكااوردي اهلك ا ريو مطاع ا ج مع ا
دهو و دهو 2009. -
 ) 23اباااداتور عاااادا ،فاااورو ابت،اااكة ت ااداريا ا

وباااي اودسااات و

ت،ويع تو يواراتو يواننيو مطاع ج مع دهو و دهو 2009.
 )24ماةنوود يووسااوى ،شاعر :ئااةظ هناةك ئاااهىَ دىل – ضااثخانا زانكؤيااا
دهؤكىَ ،دهؤك – 2009.
 ) 25ذ بةرهةظكرنا نع ةاهلل نهيَ اى ،جةطةرثاةل و هنادةك هاؤزانيَن وى –
ضاثخانا زانكؤيا دهؤكىَ ،دهؤك – 2009.
 )26ئانىَ مارى شي  ،وةرط َيرِان ذ فارساى :مةساعود خالاد طاوىل – نااظيَن
ئيس.مى ،ظةكؤلني – ضاثخانا زانكؤيا دهؤكىَ ،دهؤك – .2009

دو /هةلبذذذداردبة بةكظؤكذذذةكا هةة انةةذذذة

كذذذوردى و ذذذةربب

دبردكةظيت
 )1راب بةرتسو دند ابد  :ابطويق اىل شو انس افضالو ابعادد
()1و شا

2007

 )2عادابفت ح عوي اباوت ني(ابداتور)و اب ااةل جلعال ابعاوا خةا ران
اسرتاتة ة ن بوكوردو ابعدد ()2و آذار2007
 )3بق ء فض ة ابعوبة م ر ة

ايوةال اوردست  :اب اةد م اعود

ابا رزانيو تقديال عادابفت ح عوي اباوت ني (ابداتور)و ابعادد()3و
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نة

.2007
ااانو ابكاااورد

 )4نااا ار اياااوب

ايواااةال خواسااا و ابعااادد ()4و

آي ر2007.
 )5ابفةود م رش ل هةوموت فو ا رل موبتك و ابكورد ناوردست
رس ل ابفةود م رشا ل هةوماوت فاو اا رل موبتكا و ابعادد ()5و
يوا 2007.
 )6وقاا نقاا م :اواااو بااني احلااق ابكااوردي نابتهديااد ابرتاااي
نااعرتاض ابعوبيو ابعدد ( )6أيوول .2007
 )7وق نق م :اوردست -ابعوا  :باني ابادا و ابوطلةا نابادا و
ابقومةا

سااة اراات:زات عوااى اب ا ت ابدنبةا ناايوةمةا و

ابعدد ()7و ت،وين اانل .2007
 )8شا او ابل بو ااي (ابااداتور)و ضااع ابتة ا ر اباادميقواطي

ابع ا مل

ابعوبيو ابعدد ()8و ت،وين ابث ني.2007
 )9اف ح حممود اويالو شلك ل (سل ر) دراس عن سة س ابتعويبو
ابعدد ()9و ا نو اانل 2007.
 )10ا عةل ب،ك ي (ابداتور)و سة س ابدنب ابرتاة ازاء احلقو
ابقومة ا بو،ااعب ابكااوردي م ان خ ا ل رس ا بت اجلوابة ا رلظم ا
"نيااا ابتعااااز احلاااو" اامويكةااا

21د5د1991و تقاااديال

عادابفت ح عوي اباوتا ني (اباداتور) ابعادد ()10و اا نو ابثا ني
2007.
 )11حمماد بطةا عاادابو ةال (ابااداتور)و ما ذا جاوى بكوردساات
احلمااواء و تقااديال عااادابفت ح عوااي اباوت ا ني (ابااداتور)و ابعاادد
()11و شا
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.2008

 )12حممااد بطة ا عااادابو ةال (ابااداتور)و رومااان ضااية  ،ذمااارة
( )12ئادار .2008
 )13حمماااد بطةااا عاااادابو ةال (اباااداتور)و باااةر ب زماناااةكى
يااةكبوويى ظااة ،ظةطوهاس ا ذ ئااةلوابىَ يااا التاايين بااو عااةرةبى
شظان اسي دسن ،ذمارة ( )13كانوينا دووىَ 2008.
 )14فوح نجة اوثوانيو بقم ابواهةال حموو اجل بةا ابكورديا
ل بل و تو

عن اانكوة يا فا خو عماو حممادو ابعادد ()14

آي ر .2008
 )15خ ي ا مسااتةفا ئةتروشااى ،رِوذنامااةيا (رِوذ كردسااتان) وبزاظااا
كاااةماىل ظةكوليناااةكا بةلطةناماااةيى  ،ذماااارة ( )15خزيراناااا
.2008
 )16مارتن ظان بروظنسن ،الكورد واالس.م ،ترمجاة عان االنك يزياة
فاخر ع ر حم د ،نزار ايوب طوىل ،العدد ( )16أي ول .2008
 )17خ ياااا مسااااتةفا ئةتروشااااى ،رِوذنامااااةيا (ذيانااااةوة) ودوو
هةلويسااتيَن ذيَاا جااودا ذ شاايَخ مااةنودىَ بااةرزجنى وشاايَخ
ساااةعيدىَ ثاااريان ( )1926-1924ظةكوليناااةكا بةلطةناماااةيى،
ذمارة ( )17ضريا ئيَكىَ .2008
 )18زيرظااان ئااةمني مااايت ،مااةذى شويش ا و تااريور ،ذمااار (،)18
ضريا دووىَ – .2008
 )19أديب معوض (الادكتور) ،كاورديَن ئيَازدى ،وةرطيَاران ذ زماانىَ
عااةرةبى بااؤ كااوردي داود مااراد خااةتاري ،ذمااارة ( )19كانينااا
ئيَكىَ .2008
 )20اومسان فربى ،تارخيا كورد و كوردستانىَ ،ذماارة ( )20كانيناا
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دووىَ .2009
 )21جااااااةبار ااااااادر وااااااور (الاااااادكتور) ،لااااااة بةلَطةنامااااااة و
دةكيوميَنتةكانى شؤرشاى ئاةي ول  -ئةجنوماةنى ساةركردايةتى
شؤرش -ذمارة ( )21شوا .2009
 )22زيرظااان امااني ،تعاادي اتوا يااة امزائاار  1975بااني امل كاان
واملستحي .
 ) 23أ .د .عاااادابفت ح عواااي اباوتااا ني (تقاااديال ناعاااداد)و ةاااوت
اودست جويد احل ب ابدميقواطي ابكودست نيو ملط ب:ادادو
ابعدد ( )1آب 1962.
 )24ث .د .عب ادالوتاح ع اات بوتااانت ،موف ا  ،باااذيَرىَ جااوطرافى و
ديروكيىَ كورد و عةرةبانة.
 )25ث .د .عباادالوتاح ع اات بوتااانى ،روذنامااةظانيا كااوردي د روياىَ
طةنااادةليىَ و ساااتةمىَ دا ،ساااةربؤرا ياااا (كوردساااتان) دطاااةل
دةسهةالتداريا دةميدي .1902-1898

س َ  /ثةرتؤك و بادبكيَن بةلطةة
 )1نزار ابداخوةاا د مديوياا اامااان ابع ماا -ابعوايةاا و مديوياا
اب،ؤن اب ة سة د اب،عا ابث بث و دراسا عان تواةا نمويفها
من ار أب ابكودي و أيوول .1977
 )2بااداي ت ااتصا ات بااني ابثااور ابكوديا ناادار ا مويكةا 14
آذار  26 -1964ت،ااوين ابثاا ني  1965ماان خاا ل عاادد ماان
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نثاا ق نزار اا رجةاا اامويكةاا و تقااديال عااادابفت ح عوااي
اباوت ني (ابداتور).
 )3ابقضااة ابكوردي ا

اوردساات  -سااوري خ ا ل عهااد ابااو ة

ف ااسدو  16ت،وين ابث ني 10-1970
 )4ابقضة ابكوردي

يوا .2000

اوردسات – ساوري و خا ل عهاد اباو ة

ب ،ر ااسدو  10متوز  30 – 2000ا نو ا نل .2008

* كؤر و طةنطةشة:
ئيَك /كؤر
 )1اوردساات نااشااك بة ابعوايةا و رج ا يى ف يااد(ابك تب ناحملواال اب ة سااي
ارصوي)و (آذار.)2007
 )2شنطال خ ل نصا ياو مان ابتعويابو افا ح حمماود شانطاىل(ابك تاب
ناحملول اب ة سي)و (آب.)2007
 )3دوزا كااوردى لااا توركيااا (هةولدانااةك بااؤ ديتنةكااة نااو) ،جبااار ااادر
وور(الدكتور -املختص بتاريخ تركيا املعافر)( ،تشرين ابث ني.)2007
 )4دوزا كوردستانىَ و دةولةتني دةور و بةر ،كاروان ئاكرةيى ( نظيسةر و
رةوشاااااةنبيَر ،وريظةباااااةرى ساااااةتةاليتا كوردساااااتان ) ( ،تشااااارين
ابث ني.)2007

دو /طةنطةشة
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هةلكرنا
ئاطرى
َ
نوروزى
َ

 -1ابقومة ابكوردي بني ث ث يومة ت تع يش ا ةواع (آذار.)2007
 -2اواااو بااني احلااق ابكااوردي نااعاارتاض ابعوبااي نابتهديااد ابرتاااي
(نة

.)2007

 -3اوردست -ابعوا  :بني ابادا و ابوطلةا نابادا و ابقومةا

ساة

ارت:زات عوى اب ا ت ابدنبةا ناايوةمةا و ابعادد ()7و ت،اوين اانل
.2007
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