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  کی پشه
 
لـک  بـ گـه نگـی دزرابـ یـان شـوندراب، ده رهه زارساڵ فه ند هه  درژایی چه  به ک که یه وه ته نه

وه ری به مرۆی سه نگی ئه رهه ی فه وه پرسیاری ئه. پرسیاری ال دروست ببئایـا کـورد لـه؟ یه  کو   
نگـی  رهـه  فـه   بـه سـتراوه بـه؟ یـان  خـۆی بـووه ت بـه هیبـنگـی تا رهـه نـی فـه درژایی مژوودا خـاوه

 ئـایینی   و خۆ بـه وه کی کوردانه چه ن بنه  الیه ؟ ئایا فیدانی ئایینی خۆیی له تر بووه کانی وه ته نه
مـا   بنه آیک له  یان یه؟ وت بووه که  هه ۆ گووم کردن بهتی ئایینی خ سایه کهواسین و   هه وه یره غه

ــه ــه تایب ــه ســایه کــانی کــه تی ــه! ؟ یــووی کــورد بــووه مــه تــی ن ــا خــۆ دزین ــاریفکردن و   لــه وه ئای  ت
   خـۆی دان بـه  کـه تـی مرۆڤـی کـورده سـایه  کـه شـک لـه  بـه وه،  الیان کوردانـه  له وه خۆماناکردنه

ک   و گه م پرسیارانه ب ومی ئه  ده  ئمه  من پم وایه!ی خۆیدا نان؟ وه ته واوی نه تی ته سایه که
ڕ و فکـر و توانینـی  ین و باوهنگ و ئای رهه  فه من پم وایه.  وه  روونی بدینه پرسیاری تر زۆر به

راسـتی   لـه مـان دوره هو ر و خۆماناکردنـه ت و هونـه م سیاسـه رجـه  و سـه رگیراوه وه رز  قه  به مهئ 
یـن  که دا دیاری نه و بوارانه موو ئه  هه کانی خۆمان له ی سنوره و کاته تا ئه هه. خۆمان و مژوومان

   و بـه کـانی تـری ژیانمـان هـئ خۆمـان نیـه نـه  الیـه ڕ و نـه  بـاوه ر و نه هونه تمان و نه  سیاسه نه
 شـون خۆمانـدا  ڕان بـه  گـه ر بۆیـه  هـه.ن بین خۆمان خۆما ین، که ش ناگه قینه رازی راسته رفه سه

نجـام   ئـه وه تـه لـی تایبـه زگاگـه  رگـای ده کی سیستیماتیک له یه  شوه ب به  ده  که کارکی گرینگه
   .بدرێ
.  وه ڕینـه گـه  دهکـان ۆ  بۆ مادهم کانی ئه کی کورده چه جیھان بنهانی زایان و پسپۆڕ  شاره لک له گه
مـرۆی  ری ئـه بیـات و هونـه ده ریـت و زمـان و ئـایین و ئـه نـگ و داب و نـه رهـه ه فـ نـده ی چـه وه ئه

  .  یه ن هه  الیه مه ی هه وه  و تۆژینه وه  لکۆلینه  پویستی به، وه ڕته گه  دهکان کان  بۆ ماده کورده
کـانی  سـمه هم رێ و ڕ رجـه ریت و سه و داب و نهر  رگ و هونه نگ و زمان و ئایین و جل و به رهه فه

  مـووی لـه  هـه ، کهنونی زی ده گه ه ڕ  توخمی و فره ، فرهۆدام می ئه رده سه  ژیانی مرۆڤی کورد له
بـوونی   باری سیاسـی و پارچـه  ناب له بوونه شنه  چه م فره هۆی ئه.  رگیراوه ژر ناوی کورد دا وه

کــی  یــه ر پارچــه  هــه  لــه ونــه بو شــن چــه م فــره  ئــه وه ر ئــه  بــه  لــه. وه کوردســتاندا گــرد و کۆبکرتــه
ی  وه خوندنـه.  کی دروست بوونی نیـه ره رافی هۆی سهانی سیاسی و جوغ و داب یه کوردستاندا هه
و  وانـیش لـه  مـاد و پـاش ئـه ر لـه می ماد و به ر ده  سه شنی له چه  فره خات که ریده مژووی کۆن ده

مادی کۆن و کوردی ئه  که نانهشو  دا ژیاونمو ئه بووه ژین هه  ده وۆی ت  ڵ   گـه لـه.  یـه ۆش ههم
کـانی   و توخمـه ز گـه م ئایـا ڕه ، بـه مـاوه ۆ ناویان نهم  ئه کانی تر ژیاون که ۆز و خهکان ه ماده

 نـاو   یان له  ناوچووه؟ واوی له  ته تیان به ریت و شارستانیه نگ و ئایین و داب و نه رهه زمان و فه
 ژیـانی  ی بـه ی تـردا درـژه  فـۆرم و شـوه لـه) کـان  ماده  وانه له(ینی زادانگ و ئای رهه زمان و فه
  !   خۆی داوه

ین و مۆنـۆ ی مۆنـۆ کولتـور، زمـان و ئـای  شـوه ی بـه واو  ته مکدا به رده  هیچ سه ژیانی مرۆڤ له
  هو انـهو گ رنجـدان لـه سـه.  نـاچ ـوهڕ ه و ئـستاش بـ چـووه  نـه ـوهڕ به} گۆت،خوا،خودی{گاد
یـامکش بـت   په نگه ه خۆ بگرێ و ڕ لک پرسیار له می گه و نگه ه دت ڕ وه  خواره  له  که  ژوویهم

  !  یه می ئمه رده ی سه  گلۆبالیسم دیارده  پیان وایه  که سانه و که بۆ ئه
کـانی  نگه رهه ل فه  تکه کان بوون که کیان ماده  یه هات که ند ئیمپراتوری پک ده  چه جیھانی کۆن له
   ئاسـایی و ئینـسانیه ندیـه م پـوه وان بوون،ئـه نگـی ئـه رهـه ڵ فه کانی تریش تکه تر بوون و خه

. ر بکـرێ  سـه ی لـه وه بـ بـاس و لکۆلینـه  ده  کـه ردا هـاتووه سـه ی بـهوگۆڕم ئـا  به اوه،پچ نه
کـان پـاش تکـشکانی  ه"مـاد "  کـه یـه وه  ئه و میژووه ی ئه وه ندنهکانی خو رینگه گ رسه  ده کیک له یه
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.  کــی تــر خۆیــان زیــاتر گــووم کــردوه  الیــه  و لــه ک خۆیــان پاراســتوه  الیــه ئمپراتــوری مــاد لــه
نگـی و  هرهـ سـتنی سیاسـی و فـه  به ت له  تایبه ستنکدا، به موو به  هه مرۆش له  ئه ک که یه دیارده

    . یه ی هه  درژهڕدا ری و بیروباوه زمانی و هونه
  یه، زی خۆی هه گه هخۆ و دیاری ڕ ربه ووی سهستندا ڕ  دوو به نیا له ۆدا تهم می ئه رده  سه کورد له

ر هرشـی خـودی و   بـه تـه وتوونـه ش که وانه رکام له  هه م موسیقا، که رگ و دووهه م جل و به که یه
  .کی الوه
ڵ   گـه  لـه سـمانی کـورد، هاوکاتـهبـوونی مـدیاکانی ئا  و هـه21ی  ده می گلۆبالیسمی سـه رده  سه

بیات  ده ر و ئه مای هونه بنه.   کی ئمه بی زاره ده ر و ئه نگ و هونه رهه  فه رچاو له شکی به مردنی به
ر  گـه ئـه.  کی بـووه بی زاره ده ر و ئه وی هونه ر گۆی زه کانی سه وه ته موو نه و موسیقای کالسیکی هه

کـانی   پـی پداوـستیه  به تیه وایه ته  نه هم سامان  پشخستنی ئه و پالنی جدی بۆ پاراستن و پرۆژه
بـ و دوچـاری  ردا سـوار ده نـهنـگ و هو رهـه  بـواری فـه مان له ناسه ب،   هه  ئارادا نه م له رده سه
 1998تـا   هـه1995  سـای  کـه یـه  وتـاره م زنجیره ش ئه گه به. ین تی ده یه لی کۆمه شیگهخۆ نه

  وه  بـ لکدانـه کـی مژوویـی بـه یـه نامـه گـه ک بـه  زمانی کوردی وه مجار به که  بۆ یهنووسراوه و
  .  وه کرته بوده

  
  لی داستانی یتگه چیرۆک و به

  
ربـاری شـاکانی مـاد دا   ده شـاعیران لـه"   کـه وه تـه گه  ده وه ه"دنیون" زمانی ری له رویز خانله په

ـک  کۆمـه.  گرتـووه رده  وه وه کـانی میللیـه وه  گانـه ان لـهکـانی خۆیـ تـی شـیعره  بابـه بووگن که
وکـانی مژوونووسـانی یۆنانیـدا   نووسـراه کـان لـه ی مـاده وره ی ده فسانه و ئه) ت کایه حه(چرۆک
یت  کاندا داستان و به مانی ماده  زه له  ین که به  ده وه ی به  په وه م چیرۆکانه  رگای ئه  له   که هاتووه

   )1(." بوون  هه) ل گه نزومه مه(داستانیلی  گه
  

  حاک چیرۆکی زه
  
رباریـدا  سـیکی ده تی که  رواله هریمن له حاک، ئه  ناوی زه ب ئازا و چاالک به کوڕکی ده" مرداس"

کـانی   هیچکـات وتـه خـوات کـه  و سـاکار سـوند ده الوی سـاده. فریـون یده ب و هه یدا ده لی په
  .ج بھن مری به م ئه رده و ههدرکنی  ن نه هریمه ئه
حـاکی  زه. تـی  پاشـایه یـشتن بـه حاک بۆ گـه  زه دات به  جیھانی دیارونادیاردا هز ده ن له هریمه ئه

تــی   روالــه ن لــه هریمــه ئــه. کــات تــی داگیــر ده ختــی پاشــایه کــوژێ و تــه فریــودراو بــاوکی خــۆی ده
 و گیـاخۆر  یخـواردووه  مـرۆڤ نـه و کاتـه ئـه تـا  دات کـه حاک ده رخواردی زه زکدا گۆشت ده ئاشپه
  .رون کان دوو مار ده  جی ماچه  له کات که ر دووک شانی ماچ ده  زمان لوسی هه پاشان به.   بووه

  
______________________________________________________________  

هـا ئاگـادارین  ر وه هـه. می هـرۆدۆت رده تا سه  هه وه ته هی تر زار و زار گردراو وه لک گرانه ک گه  وه م چیرۆکه ئه) 1(
کـانی  ی زۆری وتـه  زۆربـه وه  له جگه. کان نشیه خامه می هه رده تا سه  هه وه شت زار و زار گوزراوته رده  گاتاکانی زه که

ر  کانی جیھان هه وه ته موو نه ههبیاتی کۆنی  ده  ئه وه  زارو زار هاتوون، زیاتر له مان شوه  هه کان به  ئایینیه ناو کتبه
  کـی کـورد کـه بیـاتی زاره ده  ئـه ینـه رنـج بـده  وردی سـه بـ بـه  ده وه لـره. بیاتی نووسراو ده  ئه ته  کراونه یه و شوه به
  .گرێ  خۆیدا ده نی کورد له سه بیاتی ره ده ئه
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  ستیاک چیرۆکی ئا
  

  :بژێ وا دهئامزی خۆیدا ئا فسانه ی ئه وه  گانه هرۆدۆت له
ـی   ناوگـه  لـه وا بینـی کـه  خـه وـک لـه و شـه ، ئـه2"مانـدانا" نـاوی  بـوو بـه کچکی هه ئاستیاگ

.  وه ری ئاسیای گرتۆتـه رتاسه و و سه ی ئه که  شاره  که  رێ دایه  خۆڕ له  ئاوکی زۆر به وه یه که کچه
 تووشی تـرس و خـۆف هـات،  که وه خهی  وه  لکدانه پرسی و له" کان مغه" ی له که وه ی خه وه گیانه

  ر بۆیـه ، هـه وه  خـواره تی بکشرته ختی پاشایه  ته ی خۆی له که ستی مندای کچه  ده بادا به  مه که
   کـه مبوجیـه  نـاوی کـه سکی پارس به  که کو دای به  ناودارانی ماد به  له سکه  که دا به ی نه که کچه
 ماندانای  کمبوجیه. هات ده  ژمار نه ندی چینی مومتازی ماد به وهسانی مامنا ت هاوشانی که نانه ته

کیـدا دار   زگی کچـه  له ونکی تری بینی که  دیسان خهئاستیاکدا  ینه م به له. کان بۆ ناو پارسهبرد 
  کـه وه ی خـه وه  و لکدانـه وه گانـه. مـوو ئاسـیا ر هـه  سـه ری خـستۆته  و سـبه زک شین بووه ره

،  سـاته م کـاره ربـاری خـۆی و بـۆ پـشگرتن لـه  ده وه ی هنایـه کـه  دووگیانـه کچـه. ترسناک بـوو
 راوـشکارانی  کـک لـه  یـه سـت هارپـاک کـه  ده  دایـک بـووی دایـه  له ی خۆی کورشی تازه که وه نه

سـتی  ویـست ده یـده هارپـاک نـه. نیست بکـات ربه ی سه که وه ی بوو و داوای لکرد نه جگای متمانه
 ناوی میھرداد و   شوانک به سپارده ی ئه که  منداله ر بۆیه  بکات، هه  خونی تفلک ئالوده خۆی به

  گ  مانـای سـه  زمـانی مادیـدا بـه  لـه یه م وشه ی هرۆدۆت ئه  وته  به که" ئاسپاکو" ناوی ی به که ژنه
گ و یا  ستی سه  ده  به ه"ش کور"بوونی  رده روه ی په فسانه هئیدابوونی  مای په ش بنه وه  و ئه هاتووه
ی  زاره  هـه ریدون،مرسـی و سـارگونی ئاکـدی لـه ربـازبوونی گیـانی فـه   ده م چیرۆکـه ئـه{3.گورگ
  } وه هنته بیر ده  زایین وه ر له می به سھه

. کات  ئاشکرا دهئاستیاکو بۆ  ساتک رازی ئه سان، پش هاتنی کاره  ده کاتک کورش بوو به
ر   سه  لهئاستیاک.  وه ی وم دایه که  خواردنی گۆشتی کوڕه ارپاکی بهرپچی ه  سهئاستیاک

کاتک . کات ی وتی پارسی ده وانه پارزێ و ره  کوشتنی کورش خۆی ده کان له ئامۆژگاری موغه
  ، هارپاک که وه بته  راست دهئاستیاک دژی   فیتی هارپاک له تی به نی الویه مه  ته یشته کورش گه

و پاشان   هۆی تکشکانی سپاکه ستۆ بوو، بوو به  ئه ی لهئاستیاکری سپای  رمانده دا  فه هڕ و شه له
پاش .  دیل گیرا ڵ کورش دا تکشکا و به  گه ڕکی تر له  شه  لهئاستیاک. ڵ سپای کورش بوو تکه
 حای  پرس که  لی ده وه وسه  ته ردانی به  سه چته ، هارپاک ده وه نده  به وته  کهئاستیاکی  وه ئه

ی  ؟ کاتک ومی به ه" کورش"کانی  و پیالنگری کاره  ئایا ئه پرس که  لی دهئاستیاک؟  چۆنه
 تۆ  وه ر ئه به فامی له فامترین مرۆڤی، نه کو نه ترین به په نیا چه ته تۆ نه:"  وێ،ده ژنه ئه
ی  په چه.انی تر کردک شی خه ت پشکه تیه م پاشایه ی ئه تدار، لبه سته  ده توانی خۆت ببیه ده
  . پۆکی ی دیلی و ژرچه  پله زانده کانت دابه  پای خواردنی شامکی تاڵ، ماده ی له وه ر ئه  به له
  
  

______________________________________________________________  
   کـه نووسـیوه" مانـدانا" ناوی کی به یه انا، شانۆنامه چیرۆکی ماند رگرتن له ک وه  که ش به م درانه ری ئه نووسه) 2(

ن   الیـه  کـۆن لـه  ئینـسان لـه رشـی و ئینگـه یمـان فـه ورگرانی سـوله رهنانی جاسم ئینسان و ده  ده  له1997سای 
  .ش کرا  پشکه وه ره ندی شانۆی کۆچه ناوه

ران و  ، نووسـه)کـان فارسـه(کـان شاندانی پارسـه سـووک و چـرووک نیـ تی له ی یۆنان پریه یه وره م ده مژووی ئه) 3(
ــی فکــری و ئیــداری و  نــده ر گــه  ســه نــه خــه نگوســت ده کانــدا ئــه  شــانۆنامه ت لــه  تایبــه درامانووســانی یۆنــانی بــه

  .ن ده  نیشان ده یه نده م گه  فراوانی ئه کاندا و به ی پارسه  شانۆنامه کان و له نشیه خامه تداری هه که مله مه
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 جیاتی  ر نت، بریا له  سه تی له ختی پاشایه سکی دی تاج و ته  که  بوو که وه زت له ریش حه گه ئه
  بوو، واییان هه رمانره ی فه  پله ی که وانه  ئه سکی مادی، چونکه  که سپاردبات به سکی پارتی ئه که

بوون،  کاندا  وایی ماده رهرمان  ژر فه  له کان که  و پارسه وه ت و دیلیه ته زیلله وتونه ئستا که
  "292ی  ره ربایجان الپه مژووی ئازه"                                 .ری روه  شانازی و سه  ته یشتونه گه

  
  ستیاک چیرۆکی ئا

  
  : هورۆدۆت ده

 مـوو  هـه  کـه داریـک رواوه) ماندانا(یدا که  زگی کچه  له بن که ون ده کان خه ستیاگ پادشای ماده ئا
  رداری شـا لـه هارپـاگ سـه. بکـوژن) کـورش(ی کـه کات منـدای کچـه مر ده ئه.  وه ته نیوه ئاسیای ته
م  بـه. ن ده ش نیشانی شا ده  شوانیک و مندای مردوی ژنه سپریته  ده که مری شا منداه جیاتی ئه

  نـی هارپـاگ کـهنبـ کرد م بۆ تـه ب، به ستیاگ پی خۆشحاڵ ده ب و ئا  ده وره پاشان کورش گه
 کـاتی خواردنـدا  ن و له ده رخوارد ده  شامکدا گۆشتی مندای خۆی ده  له یاندوه گه ج نه مری به ئه
  مـه  دیتنـی ئـه بـه. نـین مـی داده ر ده  بـه  لـهکـدا یـه ته وه  سه ی له که ست و پی منداه ر و ده سه له که

تی ماد تـک  ختی پاشایه خت و به رش ته هاوکاری کو هارپاگ پاشان به. چ  هۆش ده هارپاگ له
  . وه گرته ی ماد ده شکنن و پارت جگه ده
  
  
  کان ژن و بۆنه جه(
  

  ورۆز ئاوری نه
،  وه  ئاورکردنـه :کان بریتین له ژنه ک جه تی کۆن وه کانی گشتی شارستانیه کانی بۆنه سمه ێ و رهڕ
دا   قوه ممه  چوارشه  له ورۆزی ئستا بت، که همان ئاوری ن ر هه  هه نگه  ره که(ورۆزدا  وی نه  شه له
  کــر و شــیرنی بــه  شــه خــشینی کــان، بــه ی ماــه وه کترداکــردن، رازاندنــه  یــه ، ئــاو بــه) وه کرتــه ده
نـگ و گـۆرانی  ژن و شادی، بوونی موسـیقا و ئاهـه رپاکردنی جه ، به وه وزکردنی دانه کتر،سه یه
هـاری و رێ  ،نۆبـه  گچکـه ورۆزه زن، نـه ورۆزی مـه رۆز، نـهو ورۆز، بـای نـه ورۆزی، سـازی نـه نه
  .مشیدی کانی جه سمه وره

  
   ده ژنی سه جه
ی   ده ســتپکردنی زســتان و لــه  رۆژ پــاش ده100 و   چکۆلــه تــای چلــه ره  ســه  لــه ده ژنــی ســه جــه
رک و  په  و ههی ئاور و گۆرانی چرینن وه ڵ کردنه  گه  له  و هاوڕێ بووه چووه   روه نداندا، به ربه
  .  بۆ ناو گی ئاگر فراندنی بانده هه
  
  ژنی خوای ئاو و باران جه

خوای ئـاو ( رۆژی نیایش کردنی ناهید  به ت بووه ر تایبه ی مانگی پووشپه13 رۆژی  ئابریزگان له
.  شــداریان کــردوه دا بــه ســمه هڕم رێ و  ی ژنــان لــه زۆربــه. بــۆ داواکردنــی ئــاو و بــاران) و بــاران

ند ساڵ وشکـسای، بـاران  ی دوای چه وه می فیرۆز پاشای ساسانیدا پاش ئه رده  سه  له وه گرنه ده
سمی گوو پرژانـدن  رێ و ره. کتر  یه زم و شادی و ئاویان پرژاندۆته  به ته ک کردویانه  خه باریوه

  )727  ره ربایجان الپه زه  مژووی ئه-247  ره خبار الپه لئه زین ئه(       .  باو  بۆته وه و رۆژه کتردا له ر یه  سه به
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   کۆسه

  مه بت، ئه ستر ئه  سواری یه کۆسه||کوردستان|| ئران و عراق ز له رماوه ی مانگی سه وه رۆژی هه
 و میـسر  زیره  شام و جه و له||    بووه وه  کۆنه ر له  کوردستان هه له||  عراق و ئران باوه نیا له ته

ی  وه رم و خۆاردنـه و و خـواردنی گـه ـه ند رۆژ گوز و سیر و گۆشـتی قـه تا چه.   نیهن باو مه و یه
نـن و  رده ده رما وه  سه شنه م چه  به نونن که  و واده وه خۆنه خۆن و ده رما ده سه ر و دژ به رماهنه گه

رز ئـژن  نگـی بـه ه د  زمانی فارسی بـه ن و به  ئازار ناکه ست به کشن و هه  ملدا ده ئاوی ساردی به
  بتـه  ده کـه|| م دادنـدرت جـه  عـه ر به کوردیش هه|| مانه جه ژنی عه ش رۆژی جه وه رما و ئه رما گه گه
  )554 ره ربایجان الپه مژووی ئازه– 728ی  ره الپه. ا.ب ج هه مروج الزه(                           .ژن و شادی جه
  

  ی فارس کۆسه
ش  وه  و ئـه یـه  رۆژی سـواری کۆسـه م رۆژه و ئه"  هورموزه"ز رۆژی  رماوه سهی مانگی  وه رۆژی هه

  ت بـه  تایبـه سـمکه بـ و ره رک ده دا سواری که م رۆژه ر له نین هنه ی پکه ، کۆسه ریتکی باوه نه
 و  بیـسه م و کـورتی کـه  هۆی که  به و رۆژه و ئه||  فارس داندراب  کوردیش به نگه ره||کی فارس خه

ر  بـه  لـه رگـی کۆنـه هان و جل و بـه ور خۆیدا ده  ده  قوماش به یه م کۆسه ، ئه یه رماوه هاتنی سه
ی  وه خـوات و خواردنـه رم ده  خـواردنی گـه ، کۆسـه وه کـی دی جیـا بکرتـه  خـه  له وه کات بۆ ئه ده
وری  مـای و چـه اده رۆن د شـی خـۆی بـه رمـا لـه  سـه  و بـۆ پـشگرتن لـه وه خواتـه ر ده رماهنـه گه
نـن و  کـه ـک پـی پـده کـات و خـه شـن ده ست و خۆی باوه  ده گرته شنک ئه پاشان باوه.کات ده

. گـرێ رده ت وه شـراف خـه کی دارا و ئه  خه و له گرن،ئه هۆی تده فر و سه ن و به که ئاوی پدا ده
  م کـاره  بـۆ ئـه ، کۆسه کانی فارس باوه ره شیراز و هندک شا  له سمه م ره دا ئه می ئمه رده  سه له
  )729ی  ره ربایجان الپه مژووی مازه-یحان بیرونی بو ره  ئه342ئ  ره  الپه لباتیه ئاسار ئه(  .ت بدات وه  ده ب باج به ده
  

  ی کۆن و نوێ کۆسه
یــن  هرد بکــ راوه مــرۆ بــه کــانی ئــه ی کــۆن و کۆســه ی کۆســه وه رگ و خۆرازاندنــه ر جــل و بــه گــه ئــه

ی خۆجـوانکردن و   و شـیوه تی کۆسـه فه  و قه ره مه یر و سه شنی سه  چه-بینین  ده هاوچاشنی فره
  . ین گه ی کۆن و نوێ ده شنی کۆسه ر و ترسناک بوون،هاوچه نین هنه رگ و پکه جل و به

  )730  ره ربایجان الپه  مژووی ئازه–وی شیرازی  نجه ئه(
  
  
  
  
  
  
  
  

------------------------------------------------------  
  انهم د ری ئه نووسه.  وه ته ا ماوهد بارانه سمی بووکه هی رێ و ڕ  شوه  کوردستان له ش له ئستا سمه هم رێ و ڕ ئه
   به1996    له  که کار هناوه به" ویدا زه"ی   شانۆنامه ڕنی له ردی و وشکه گه  و کۆسه به  به  و کۆسه کانی کۆسه شنه چه
کتبی رێ و شونی شانۆی  " ها له روه هه.  ش کراوه  ئامان پشکه ر له ندی شانۆی کۆچه شداری شانۆگرانی ناوه به

  .  ی باس کراوه  شانؤییه سمه م رێ و ره ی ئه پشینه"  کۆندا کورد له
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  )ۆکڕ گه(رد گه ره وه رانی ده  و شایهران وژه

، ناچـارکرا   رگـای زمـانکی مـردووه ویـش لـه  ئـه، نووسین گانهری ب بیرانی پاریزگاری هونه ده
رۆک  رانی گـه دا وژران و شایه م تاقمه ر ئه رانبه  به له. ن یدا بکه ندی په ڵ هلنیسم پوه  گه بوون له

. ڵ هلنیـسم  گـه کـانی کـردن لـه ره ربـه  بۆ به بووه ی خۆیان هه ی ناوچه  کۆنترین پیشه بوون که هه
   نـه رـک کـه هونـه. زا بـوون زۆر شـاره) ری ک شایه وه(جدا ری له هنانی هونه م  رهه  به  له وانه ئه
رۆک و ئوسـلوبی  ی نـاوه وه  یادداهـشتنه  و لـه وه کردنـه رکـردن و دوبـاره  به  له نیا پویستی به ته
ش  ستی شـاعیرانه زایی و هه  لھاتوویی و شاره کو پویستی به به. ووب تی هه یان کردنی سونه به
  ی وا بـه گه به.  وه رۆکی نوێ بھۆندرته  نوێ و ناهی کات و شونی پویست دا شیعر بوو تا له هه
ر و  د  قــه ســانه  کــه م جــۆره کانــدا ئــه نیــشیه خامــه مــانی هــه  زه ن لــه ده  نیــشان ده  کــه یــه وه ســته ده
  . هبوو یکی بایان هه به رته مه

  ر ر و وژه شایه

بوون ) رد رگه وه ده(رۆک رانی گه ران و وژه ئرانی شایه–کارانی کۆنی هیند و   پیشه  تر لهتاقمکی 
 نـاو  ئیرانـی لـه-ماسـی هینـدو کـی حـه بیـاتی زاره ده رچاوی ئـه شیکی به ی به وه  هۆی ئه  بوونه که
ر و بـوژ و  م شـایه بـ ئـه ده. مـرۆ زینـدوو بمنـ ز و تـا ئـه ر کاغـه  سـه  ئاکامدا بته چ و له نه

م زانـست و  وان چینکـی زانـا و ئاگـا بـوون، بـه  ئـهبن؟ کـورا هـات  لـه وه ته  ماونه  که رانه وژه
نیـا هینـد و   تـه ی نـه وه ر ئـه  بـه لـه.  ریـان گرتـووه کـیش وه  زاره کـه.  کی بـووه وان زاره زانینی ئه
ت و نووسـین دا ناسـیاویان  ڵ خـه  گـه شـت لـه رده  زه ر لـه مـی بـه رده  رۆژگارانی سه کان له ئرانیه

  . بووه ت دا ئاشنایان نه ڵ خه  گه ریش له وروبه کی ده  و خه کو تیره ، به بووه نه

  ) رگ بۆ فارسی صنعت زاده  وه20ی  ره  مری بۆیس الپه–شت  رده مژووی ئایینی زه(

  کان ماسه مای حه بنه

کـانی میللـی ئـران  ماسه  پکھاتنی حه کان له خوانه وری ئاوازه دهی  وه بۆ روونکردنه  مالکوم کالج
لــی  کــان و خوشــخوانان داســتانگه نیــاره شــرافدا ژه کــانی ئــه  دانیــشتنه  لــه گــات کــه  ده م ئاکامــه بـه
کـانی هـۆمری  ک شـیعره روه  هـه ماسـیانه  حـه وه م گرانـه مـی ئـه رجـه  سه . وه ماسیان گراوته حه

مـای   بنـه  بوونـه  حماسـیانه وانه م گرانه ر ئه هه.  بووه  ههکدا او خه ن  لهی پشتر ماکه یۆنانی بنه
  .وسی ی فرده کانی شاهنامه حماسه

  رزگرتن

ردا ئـاوا  نـده سـکه  ئه سلیم بوون به سمی ته  کاتی رێ و ره  له م تاقمه کرتیوس بۆ گرینگ بوونی ئه
  : وه گرته ده

وانـدا گروپـی   شـون ئـه ران بـوون، بـه ی پـشوازی کـه وه  ریـزی پـشه کان له لدانیه کان و که مغه
شـاکاندا لھـاتووی ) گـوتن پداهـه(یگـوتن راهـه  سـه  بـه  لـه  کـه بـوونران و گـۆرانی بـژان وژه
  . هبوو واویان هه ته
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، پـاش زاڵ بـوونی  ر و گـۆرانی بژانـه م وـژه خـشینی ئـه  داهات و پاداشت پبه وێ که که رده وا ده
رگرتبـ،  کانیـان وه  ئرانیـه کـان لـه قدونیه  مه سمکی ئایینی که ر رێ و ره هه.  بابتر نده سکه ئه

کـانیش سـازیان   یۆنانیـه ی کـه و شـارانه ئـه.  خـۆی ران و گۆرانی بژان ناگرتـه  وژه الینگری له
  .ران و شاعیرانی بووبت ری ژیانی وژه  دابین که بوون که  نه و شونه ، ئه کردوه

  کان وکیهپاش سل

ــه کــه ــژه وای رانــی ده  وژانــی ئــه گــه وره ران و شــاعیران و گــۆرانی ب ــاری   ســه رد پــاش هاتن ر ک
.  شی هاووالتیانی ئرانی خۆیان کـردوه نیا پشکه ی باب و باپیرانی خؤیان ته کان، پیشه سلوکیه

  التـداره سـته ووی ده هـاتووچ  پویـستیان زانیبـت کـه  بـه زیـان کردبـ و نـه  حـه  نه نگه  ره وانه ئه
  .ن یان بکه که کانی والته تازه

  کارتکردنی گشتی

 چ  )ران وـژه(مانـه کـانی ئـه  سـروده ن کـه خـه رده  ده وه وتـوون ئـه رکـه  پاشـان ده ی کـه گانـه و به ئه
هـا  روه کـی و هـه  زیـره گایکی پر له  کۆمه له.  بووه  هه وه ی بۆ بوکردنه وره رین و گه دانکی به مه

کجـار  ورکـی یـه  ده مانـه  خویندن و نووسـین، ئـه ینی کاتدا دور له  عه ویستی و له موسیقا خۆشه
  .  و گرانیان گراوه وره گه

   کار و پیشه

نـ بـۆ رابـواردن و پـک ئـانینی شـادی و خۆشـی بـۆ مـاقوڵ و یـا   تـه  بـه وانـه ی ئـه کار و پیشه
سـمک   رێ و ره ر کـات و شـونک کـه  هـه کو له ،به هبوو کسان نه یکی یه  شیوه کان به گوندنشینه

  . بوون ماده وانش ئه رپا کراب ئه به

کـرد و   بیـر و هۆشـیاندا تۆماریـان ده گـرت و لـه  مـشکیاندا رایـان ده دیت، له موو شتکیان ده هه
ی  ندیـشه هست و بیر و ئ ربینی هه  هۆی ده بوونه بی و ده ریان ده ری ده یکی هونه  شوه پاشان به

  .گشتی

ک مـژوو   وه وانـه ئـه. قـال ک و کاتکی تر نه لقه نز بژ و ده ر بوون،کاتکی تر ته دح که کاتیک مه
م  و له.  فسیر کردوه ، ته وه ته کانیان لکداوه  روداوه ن یاخۆ رۆژانه که ردو ده  رابه نووسک باس له

. ڕۆک بـوون  گه رانه ر و وژه م شایه هندک له. ری بیرورای گشتی بوون ربو پکھنه  ده وه رگایه
  بوونـه  ده شنه م چه به.  وه گوزرایه و زار ده م زار بۆ ئه ، له وه بوونه وویی بوده ز کانیان به شیعره

  .ر به واڵ و خه ی هه وه هۆی بوبوونه

  ڕ ی شه وه انهگی 

کـانی  ڕه ی شـه ربـاره سـت ده  هـه  لـهکی تراژیک و پـ یه  شوه ند به مه ی زۆر و زه سیده ها قه نده چه
ل  ی کۆمـه ربـاره و ده" پرسـپۆلیس"ها پـاش سـووتاندنی  روه و هه" وسل و دسی کرانیک و گوکمه"

ی گیـان  وه گانـه.  وه تـه ت دا هوندراونـه کـانی رۆژهـه ڕه  شـه ر له نده سکه ستی ئه  ده کان به کوژیه
مویـان   هـه مانـه کـان، ئـه  خـۆانی و شـین گـری بـۆ کـوژراوه مانـه  و سـیاچه وه کان، الوانـه بازیه
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 حانــد  تــی تکــشاکان لــه فــه ربــی خــه  و ده وه گنــه کــان ده یلــی ئرانیــه ســتی مــه هری هــ بزونــه
  . دایه بگانه

   ناوبانگ بـوون و بـه ران و گۆرانی بژان به ران و شایه  وژه توانرێ بگوترێ که  ده وه  دنیاییه به
   له  مانه له. کرا و پشتیوانیان لدهگیرا   رزیان ده وه پیاوانه ره وه میرو گه ن ئه  الیه م له که ی یه ده ره

  و حاـه خـۆیی خۆیـان پاراسـت بـوو بـه ربـه نـد سـه رچـه دا، هـه کانی مادی بچکۆله ترۆپاته ناو ئه
   بـوو کـه وانـه ک لـه  یـه وه مـه النـی کـه بـه" فرترکیـان. "رز بـوو کان الیان به قدونیه ستی دژی مه هه
ڵ توژی   گه  له ران  وژه دور نیه.(خۆی بگرێ ر به رانبه ستی دژی هلینیستی به  هه یتوانی پش به نه

کـان و   حانـد بگانـه رگـری کـردن لـه تی و بـه وایه ته ستی نه ی هه وه رزکردنه روحانی ئرانی بۆ به
  ) ر گجسته نده سکه ئه (                                                )ر چاالک بووبتن نده سکه  ئه بزاری له

  رانی ئایینی وژه

رێ و .  یـه  هـه وه  ئيرانـی باسـتانه  پوندی به کی دا، که کانی زاره بیه ده  ئه مه رهه  به  هندک له له
 هـۆی هـزو  تـه کتـری دا بوونـه ڵ یـه  گـه  پوندی لـه کی زۆر له یه ری تاراده سمی ئایینی و وژه ره

  .خشین توانا پ به

ی  وه  بوکردنـه ورکـی زۆریـان لـه ر و گـۆرانی بـژان ده ومان وـژهکاندا ب گ وی سلوکیه ره  ده له
 هـۆی  ش بۆتـه مـه ئـه.  بـووه  هـه وه سپه رگوشه راماتی ئازه  موعجیزات و که ندی دار به وای پوه هه

  تـه ران بوونـه ران و وژه  گشتی گۆرانی بژان، شایه به. رستشگاکان سانی زۆرتر بۆ په چوونی که
  ، پـش بینـی روداوه وه گيرایـه کانیـان ده سـاته وان کاره باتی ئایینی، ئه ده ی ئه وه نههۆی بوکرد

 بـۆ  وانـه مـووی ئـه هه. کرد کانیان ده قدونیه کرد و باسی روخان و تداچوونی مه کانیان ده سیاسیه
  رتنـی لـهرگ ت وه ران خـه ران و شـایه ش بـۆ وـژه مـه ئـه.  ر بـووه شتی دخۆشکه رده رانی زه بیسه
  )79-77ی  ره  آلپه ر گجسته نده سکه ئه(                                                                                   .دوابوو

  شاعیر

 هـۆی   نابتـه جـ مـاوه وی زمان به هله ی په ریده ند شیعری شاعیرانی گه نیا چه  ته  که م راستیه ئه
ی فـارس چـاالک بـوون بـۆ  ریـده نیا شاعیرانی گه کاندا ته وی سلوکیه ره  ده ب له پمان وا  که وه ئه
ری زۆریـان بینـی و  سـه رمه کان ئازار و چه ند فارسه رچه هه. تی خۆیان وایه ته ستی نه ربینی هه ده

ـر  ژ تانی ئران تای و سوری زۆریـان بینـی و لـه موو میلله م هه به. ست دا  ده دارایی خۆیان له
بـوون و  مـوو شـونک هـه  هـه  له ریده رانی گه ران و وژه شاعیران و شایه. دا بوون فشاری بگانه

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدران ده . بین
_____________________________________________________________________  

رهـات و  سـه کـان بـه اشـقهربایجـان ع  ئـازه ران و لـه نـگ بـژ و شـایه یـران بـژ و ده یـت بـژ و حـه به   کوردستان له
 و مـادی  وره  مـادی گـه  زۆرتـر لـه م کـاره مـی کـۆنیش ئـه رده سه.  وه گرنه یت ده ی مژوویی و چیرۆک و به ربورده سه

هـا بـاری  روه هـه.   بـاو بـووه یـه  شـتی وا هـه یـه م دوو ناوچـه ربـوی ئـه  به  شونی تر به متر له که.  بچوک باو بووه
  ربایجـان لـه  راستیدا ئـازه ، له وتووه که ت و باکوری کوردستان هه  نوان رۆژهه  له  که ان وایهربایج جوغرافی ئازه

نگـئ و  رهـه ری و فـه گۆرینی هندک عونسری هونه.  وتووه که ی ئاسایی و سروشتی جوگرافیای کوردستانداهه درژه
  ر لـه  هـه نـده بـه م مـه کـانی ئـه  هـرش و داگیرکردنـه هرنـج بدریتـ ر سـه گـه ، ئه یر نیه ر و ئایین و زمان سه بیروباوه

  .مرۆ تا ئه و هه ره نده سکه می ئه رده سه
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  یت بژ و گۆرانی بژان رو به هاتوچوی وژه

  بـووه ده} وشـار  هـه تیکـاب لـه{)ربایجان ئازه( مادی بچوک  سپ له رگوشه رستشگای ئازه بوونی په
  ت بچنـه کانـدابوون بـۆ زیـاره  ژر رآیفـی سـلوکیه  له  که وره  مادی گه ککی زۆر له  خه وه هۆی ئه

یـت بـژ  ر و به ها وژه روه ری ئاسایی و هه فه  سه کان پشیان به چ سلوکیه وا وده. مادی بچوک
  .و بچوک کراب وره  هاتووچووی مادی گه م جۆره گرتب و به رۆک نه و گۆرانی بژانی گه

  )128ی  ره ربایجان الپه مژووی ئازه(                                                                                   

  کان سمه ڕێ و ره
  
  

  کان ئاناهیتا و ماده
  

تـا   هـه800کـانی   سـاه  و لـه  ئاناهیتایـان ناسـیوه  بووبن که م تیره که کان یه ب ماده ده -
  .  خواکانیان بووه کک له یه. ز.ی ب700

  وتبتـه پدانی ئایینی ئاناهیتا کـه ره  په م ئرانی بووبتن که که کان یه  ماده چ که ا ودهو -
ر و  شـته لـه رسـین و ئـه  لورسـتان و هـه غ له فره ی مه  ماده  له ی که م شتانه ستۆیان، ئه ئه

 .ن خه رده  ده مه  ئه وه ته مئاوا دۆزراونه خوره
 

  تکشکانی میترایسم
  
 پـشتیوانی ئیمپراتـوری بـوو  ردا کـه تـی هرشـکه سـیحیه ر مـه رانبه  به رایسم خۆی لهند میت رچه هه

رگرتـوو  سـتوراتی میترایـسمیان وه ی ده کـان زۆربـه سـیحیه مـه. نجام تکشکا رئه م سه راگرت، به
شر،حیـساب و کتـابی  خشش، نیـاز، رۆژوو،رۆژی حـه ک به  وه وه سیحه  ناو ئایینی مه خزاندیانه
بـانی، غوسـلی  شـای ره ک عـه سـمی وه هـا رێ و ره روه هـه. خ و هتـد رزه خ و بـه ، دۆزهپاش مـردن

نگی موسیقا   لدان، ده نگوه ، زه)Sundayرۆژی خۆر ( مه ک شه تاڵ کردنی رۆژانی یه عمید، به ته
 25   دایکبــوونی میتــرا واتــه هــا رۆژی لــه روه هــه). دۆعــا( وه  کــاتی پارانــه و هــاوڕی موســیقا لــه

  . دایکبوونی عیسا  رۆژی له مبریان کردهدسا
  )413ی  ره ربایجان الپه مژووی ئازه(

  
  ق هلی حه سمی مترا الی ئه رێ و ره

  
  ربایجان زیـاتر لـه  کوردستان و ئازه  له تی ئران واته  رۆژهه  له  که یه وه خاکی زۆر گرینگ ئه

) دهخوارقـان( ق لـه هلـی حـه نگرانـی ئـه می الیهس  و ره رێ!  رچاوه ر شوینکی تر ئایینی میترا به هه
نـدیکی   پـوه  کـه وه م بیـره  ئـه خاتـه رکـی زانـا ده ر لکوله  هه  که شنکه  چه  به راغه رشار و مه ئازه

رستـشگاکانی میتـرا   پـه  که یر نیه  زۆر سه وه ر لره هه. دا ببین م ئایینه  نوان میترا و ئه قووڵ له
ق و و  هلـی حـه رستشگاکانی ئه قا و په  و خانه کیه  ته نه ده شتردا جگای خۆیان دهکانی پا ده  سه له
  .روا پاریزراون  هه سمانه م رێ و ره  ئه شنه م چه به. ری هلی سۆفیگه ئه

  )ربایجان مژووی ئازه(
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  کاندا  ناو پارته ریتی یۆنان له داب و نه
  
گـای  تـدارانی کۆمـه سـته ی چینـی ده وه ره ژی سـه تـو وـت کـه کـه رده کـان ڕا واده نامـه گـه  به له

شکانی و هنـدک  گاکانی ئه  باره ریتی یۆنانی ئاشنا بووگن،گۆیا له ک داب و نه  ته کان، له پارته
ری بـاوی  سه"ک چۆن کاتک  روه ش کراون، هه کانی یۆنانی پشکه وان شانۆنامه ربه رباری سه ده

ربـاری   ده و لـه نـستان ئـه رمـه  ئـه یـشته ،گـه ی ناردوه"رد ئه"نیشکا  سورنا بۆ شای ئه کراسوس که
درامانووسـی ||"ئورپیـد" نووسـینی  لـه" بکانـت"ی  ریکـی بینینـی شـانۆنامه نستان خـه رمه شای ئه
  ن   الیه شکانی له  بۆ رابواردنی شای ئه م شانۆیه ئه.  بووه|| یۆنانی

  .و پيک هندرابو وه نستانه رمه شای ئه" ئارتاوازد"
  )107/109ی  ره ژیانی پیاوانی ناودار الپه(

  
  کان رباره سمی ده ێ و رهڕ
  

  سـمکدا لـه  رێ و ره ربـار، لـه سـمی ده  پی ئـایین و رێ و ره و به پاش مردنی داریوش جگری ئه
  . پاشا کرته  پاسارگاد ده رستشگای ئاناهیتا له په
  

  رگ جل و به
  
  شـنه  دوو چـه)کوردستان و شونی مادی بچووک(ژئاوای ئران رۆ نشی دا له خامه می هه رده  سه له

تـا  هـه.( کی درـژ بـووه یه  باته عیالمی که-رگی پارسی  جل و به وانه ک له یه.  بووه رگ هه جل و به
وی تـر جـل و   ئـه )پۆشـرا رگـه داده  جـل و بـه شـنه م  چه کان به شی فارسه کان له ره جه می قه رده سه
  .کی قۆل دار و پانتۆلک وایه ، که رگی سوارکاریش بووه  جل و به  که رگی مادی بووه به
  

  ر یۆنان  سه کارتکردنی ماد له
  

 پــک هــاتنی رکخــراو و رێ و شــونی  تــی مــاد لــه کــارتکردنی پاشــایه:" ــی ریچــارد فــرای ده
کـان  یۆنانیـه: ـ دهدا   درـژه و لـه ئه."  نکۆی لناکرێ ر بو بووه  قووڵ و به کاندا هنده ئرانیه
چیـر و راودا   بـاخی نـه یـف خۆشـی لـه  مانـای کـه  و بـه رگرتـووه یـان وهParadiseی مادی  وشه
  . رگرتووه کیان لوه که

ی شـاهی  بـۆ رابـواردنی خـۆی راوگـه. ژیـا یف و خۆشی دا ده  که کان له ئاستیاگ دوا پادشای ماده
 ناوی باخی   به م باخه ئه. وت که ست ده مووشت ده ههدا  م باخه له.  و جوانی ساز کردبوو وره گه فره

   زمـانی فارسـی دا بووتـه  لـه ردیـس کـه  پـه  زمانی مـادی پیـان گوتـووه بردرا و به خواکان ناوده
  .Paradise  زمانی ئوروپیدا بووته وس و له فرده

  
  کان ر پارسه  سه کارتکردنی یۆنان له

  
" ئارتـاواز"هـا روه  و هـه شـکانی زمـانی یۆنـانی بـاش زانیـوه پاشای ئه" رد ئه" گفتی پلوتارک   به

  تی مژوویی رکخستووه ند تراژیدی و وتار و بابه  خۆی چه   که شنک زانیوه  چه زمانی یۆنانی به
  )ژیانی پیاوانی ناودار(            . وه ته کی زایینی ماوه ی یه ده تا کۆتایی سه  هه که
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   هۆمرکانی منانی پارس و شیعره
  

کـان و  ، منانی پارس و شوشـیه یه وه مووانه رزاری هه  سه کانی هۆمر به مه رهه به:  پلوتارک ده
  .  وه  گۆرانی کوتووته ر به  به کانی سوفوکل و ئورۆپیدیان له کان تراژدیه دروزیه گه

  )15ی  ره  الپه ری گجسته نده سکه پاش ئه(
  
 

  ما، موسیقا و شانۆ سه
  

  موسیقا
  
کــانی   و خــه کانــدا ئیرانــی بــووه مــی ساســانیه رده  ســه کــی موســیقا لــه ره  گومــان مــاکی ســهبــ

 پکھـاتنی دا  وریـان لـه م تاکورت ده کان، که التی ساسانیه سته  ژر ده ج، له جۆری نیشته جۆربه
. ان کـردکـ  ناو ماناکان و ماده ری موسیقا له کانی بوونی هونه  نیشانه پشتر باسمان له.  بووه هه

کانـدا  نـشیه خامـه  نـاو هـه ربـازی لـه  بوونی موسیقای ئـایینی و سـه هرۆدۆت و گزنفون  باس له
  .ن که ده

  )53-52ی  ره ران و شاکان الپه یامبه مژووی په     (
  

  ر و موسیقا یامبه مانی په
  

ی خۆیـدا  کـه یینـه ئا کۆشا موسیقای ئایینی لـه خشاند و تده نه رز ده ی ئاوازی به  و پایه مانی پله
  . پپدا ره په

  )94ی  ره بیاتی ریپگا الپه ده مژووی ئه(
  
  ک و موسیقا زده مه
  

رۆکــی گــشتی  ســه(ر رامــشگه.   ناســراوه وه ره رونــی و پاککــه ک هزکــی ده ک وه زده موســیقا الی مــه
ئـاران دان، هیربـودان و  دی موبـه  پـاڵ موبـه  چـوار هـاوڕی رـزداری شـا لـه کک لـه یه) موسیقا

  .  سپھبودندا بووه
  )211ی  ره تی ئرانی الپه شارستانیه(

  
  ژنان و موسیقا

  
کـانی راو وشـکاری   دانیـشتنه  لـه نـونی کـه لکـی ژنـان ده سـتان گروپگـه کـانی تـاق وه وه دانه هه

   کــه وه تــه  کــان دۆزراونــه مــی ساســانه رده ی مــسی ســه نــد پیاــه چــه. نیــنن ریکــی ژه دا خــه  شــاهانه
  )80-679ی  ره ربایجان الپه مژووی ئازه(     .دن رنومایدا نیشان ده  کاتی هونه رانی ژن و پیاو له شگهرام

  
نانـدن و گـۆرانی چـین و ئاوازدانـان و ئاوازخوینـدن  ری ژه ریکی هونـه  خه  که ندانه رمه م هونه ئه

  وتـه یـان بکـه  رگـه  کـه ، پـش هـاتووه لکـی ئاسـایی بـووه یان بـۆ خـه که ره بووگن، زۆرتر هونه
  . ناودار بن وه م رگایه کانی بان و بارگای شاکان و له کانی چینه دانیشتنه

  )ربایجان مژووی ئازه(
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  ما و گۆرانی سه
  

ی بوونی شیعر و  گه ک به مان وه وه که ر پیاله  سه رکی ماننایی به ماکه تی سه پشتر بوونی رواه
ستاش رێ وه نایه موسیقا هنی سه و ئک به ماگه  وشوبارگای  له" ئانگارس" ناوی  ر 

  )105ی  ره کی ئران الپه مژووی خه. ( ودا گۆرانی چیوه  دانیشتنی ئه  له بینین که ده) ئاستیاگ(
  

  کان بباسیه موسیقا و عه
  

یسحاق ی ئ که  رگای ئیبراهیم موسلی و کوڕه کاندا له بباسیه می عه رده  سه ری ئاوازخوانی له هونه
 نـاوی   بـه کان غوالمکیان بووه موسلیه.   کامیل کراوه وه موسلی و کوڕی ئیسحاق حماد موسلی یه

. کـات یـدا ده زایی زۆر پـه ب و شاره  فر ده وه وانه ننی موسیقا له ر و فه و هونه ئه). زریاب(ریاب زه
 بارگـای  یـشته ریـاب گـه زه. ن کـه ی ده)راکـش مـه(غـرب ی مه وانه ن و ره به خیلی پده کان به موسلییه

وـا  وت و لـه  پشکه وه ریابه  رگای زه یداکرد و موسیقا له وی په ی بره که ندلس و کاره میری ئه ئه
  )1.(ی ساند ره کانی تر په و وته ره به
  
  م شانۆی ئایینی که یه
  
تکـی نویـان  واـهکـانی ئـایینی ر نـشیدا کـاره خامـه م شـای هـه شـیری دووهـه رده می ئه رده  سه له
  رـوه  بـه وه ره  ده سـمی ئـایینی لـه  ڕێ و ڕه ی پـشوو کـه وانـه  پچـه دا بـه مـه رده م سه له. رگرت وه
نـد  چـه. هیتـا سـازکرا رستشگای ئانـا کان په  شاره  زۆر له رشتشگاکان، له  ناو په یشته چوو، گه ده
رستـشگا  پـه:   بریتـی بـوون لـه395تـا  ز هـه. ب404 سـانی  ، لـه  ناوبانگانه رستشگا به م په له
  .ند هاوه ر و نه نگاوه دان، که مه کانی هه وره گه

  )بی جه رویزی ره کانی ئرانی دوکتور په جژنه(
  

  کان  گونده شانۆی ئایینی له
  
ـک  بـوو پـش خـه کـراو، ده ختـه تیدا پیاوکی یـه سمی تایبه  ڕێ و ڕه ناری چۆمی فرات، له  که له
   بـه یـان ی ئیالهه وتن و ونه که شونی ده  وه وه  نگ کراوه م و چاوی ره  ده ن و الوان بهمنا. وێ بکه

ش   گونـدک شـانۆی ئـایینی یـان پيـشکه یـشتنه گـه کاتـک ده. بـرد ڵ خۆیان ده  گه ر له سواری که
  . کرد ده

______________________________________________________________  
  داغی له ره ر قه نوه ، کاک ئه وه ی برایانی موسلییه  باره له. نین  ئرانی داده کان به  وئرانه ناوکی ئرانیهریاب  زه)1(

  کات که  ده وه  سلمانی، باس له له) 1694(1994ورۆزی سای   نه دا له م دانه ری ئه ڵ نووسه  گه کیدا له گفت و گۆیه
شی موسیقای  ی پشکه وه  کوردن و ئه ت کوردستان بووه کی ورم ی رۆژهه  خه وی که رمه ها ئه روه  و هه م برایانه ئه
  . یانئنجاوه  هه وه کانگای  موسیقای کوردیه  له کانی تریان کردوه وه ته نه
سـووڕاند و  ریـان ده  و سـه وه بوونـه کدا کـۆده یه  بازنه شنه  چه ی له وای نه ڵ نه  گه وان هاوڕێ له ئه

 خـۆ بخـود  دا لـه تـه م حاـه زمبوون، له  و جه گژه ره تی سه  حاه وتنه که تا ده کرد هه ان دههاواری
کـرد و خـونی خۆیـان   شیر و شمشیر خۆیان بریندار ده  به وانه ئه. دیت ها ده بوون و خۆیان ره ده
  .رشت ده
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  رۆک و تم بۆ شانۆ ناوه
  

شـیر و  رده  ئـه  کـه  راپۆرتکـدا هـاتووه لـه:  گریتـه  ده وه" کتنرپـاس" زاری   پلۆتارکی یۆنـانی لـه
زگیرانـی کـورش  دا ده ڕه م شـه لـه.  وه ڕه  شـه ونـه کـه ت ده سـته رگرتنی ده ر وه  سه کورش دووبرا له

زگرانـی مـامی   ده چتـه شـیر دـی ده رده داریوش کۆڕی ئـه. شیر رده ست ئه  ده ویته که سپاسیا ده ئه
ربـاری   ده ریـت لـه  پی داب و نـه کرێ، به ک داریوش بۆ جنشینی دیاری دهکات. سپاسیا  ئه واته

 شـا .و سپاسیا بدرت به کات ئه  باوکی ده داریوش داوا له.  شا بکات ک له توان داوایه ئیراندا، ده
ی  وانه سپاسیا ره ی خۆی، ئه که  کوڕه یی بردن به ر ئیره  به  له م دوایه بهکات، بوڵ ده  قه م داوایه ئه
ش  وه ئه.  وه تی ئاناهیتا بکات و پاک و خاون بته وێ خزمه تا له کات هه دان ده مه رستشگای هه په

  )1(! نشی بوو خامه م پاشای هه شیری دووهه رده م ژنی ئه م کچ و هه بین ئاتوسا هه
  

   و ئران فه لسه شانۆ و فه
  
  کـان برژنـه  یۆنانیـه ی وه ر لـه  به وه ر، ئه و هونهما بت بۆ چ بوونی شانۆ   بنه فه لسه ر فه گه ئه

  . بووه وی هه هله وانی و فه سره شتی، مغان،خه رده ی زه فه لسه ، فه وه ناو ئرانه
  

  تاالری شانۆ
  

ختـی  پتـه" نـسا" کـانی نمـایش لـه کـانی تـاالرکی شـانۆی یۆنـانی و ماسـکه ج ماوه دۆزراوه به
ڕ   مــه کــان، لــه یــداکردنی نیــشانه هــا پــه روه یــشق ئابــاد و هــه نزیــک شــاری ع کــان لــه شــکانیه ئــه

و   لـه ، که"سوریا" شاری کۆنی  له" ئۆرۆپوس"می رده  سه کانی یۆنانی له شکردنی شانۆنامه پشکه
  ڕه م بـاوه لمانـدنی ئـه  بۆ سـه کی ترن یه گه ، به کان بووه  ئیمپراتوری پارته شک له دا به مه رده سه
  . بووه وی هه کاندا بره شکانیه می ئه رده  سه نی له شانۆی یۆنا که
  
   ماشاخانه ته
  

   وانه مووشت له دا هه م شارانه له! ن که  وتی ماددا دروست ده کان زۆر شاری نوێ له یۆنانیه
  )مری بۆیس! ( بووه  هه ماشاخانه ته
  
  
  
  
  
  
  
  تی برا له یی بردن، سزادان، دوژمنایه خیلی و ئیره ، بهوینی برازا و ئامۆژن ت، ئه سته وین، ده دا هیزی ئه لره) 1( 
  تانه م بابه ر ئه بێ و هه رده رباری شاکانی ئیران ده  و ئاسایی ده  ژیانی رۆژانه وانه مووی ئه هه. بیندرێ ڵ برا،ده گه

  .می کۆن و دواتریش رده رۆکی زۆر شانۆی یۆنانی سه  ناوه ته بوونه
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  ری میعماری هونه
  

  ر هونه
  
و ) مزۆپۆتامیـا(ری عیالمی،ناوچۆمان  هونه  له که یه کان کۆکراوه نشه خامه وی هه ری تکه هونه"

ــــــــۆرارتی کــــــــه ــــــــه ئ ــــــــاده  شــــــــاهه  ل ــــــــشای م                        " گــــــــرێ  ده رچــــــــاوه  ســــــــه وه ن
  )فرای.ریچارد ن(

                                        
  کان کانی جوان الی ماده ره هونه

  
نــشاهی  مــی شــاهه رده  ســه قاشــی لــه رســازی و نــه یکــه ری پــه  هونــه  وانــه کــانی جــوان لــه ره هونــه
کـان  رسـازی ئاشـوریه پکه ری په  کارتکردنی هونه دیاکونف باس له.م. ی ساند ره نشیدا په خامه هه
  . نجام دراوه  ئه وه ندانی ماده رمه  رگای هونه  له هکات ک کان ده نشیه خامه ری هه ر هونه  سه له

  )35ی  ره  الپه ژده ی هه ده مژووی ئرانی باستان تا کۆتایی سه  ( 
  
  کانی مادی  خشینه نه
  
  کانی به خشینه کان و نه  ماده  له  ج ماوه کانی به وته شکه کانی ناو ئه خشینه ردکردنی نه راوه  به له
ت که که رده کان، بۆمان ده نشیه امهخ  هه  ماو له جفه ل و قه یکه  هه و ندراو  کانی نه تی مرۆڤهخش
نگی  ست و هاوسه به ربینی مه زایی، ده  لھاتوویی و شاره نی  الیه کان، له کانی ماده وته شکه  ئه له
  . کان نیه نشیه خامه کانی هه خشینه ڵ نه  گه  جیاوازی زۆریان له وه، کنیکیه ته
  کان نشیه خامه می هه رده کانی سه خشینه ری نه دیاکونف هونه. پی بۆچوونی م به

)دیاکونف.م ( کانه ری ماده ی هونه درژه  
  
  کانی ماد که رکۆه سه
  
ری ئاسـیای نـاوین،  ی هونـه وه  گواسـتنه رکیـان لـه وری سـه کـان ده   ماده پیوایه"  یدات پرادا ئه"

م   ومـی ئـه و لـه ئه.  بووه کان هه نشیه خامه می هه رده ری سه و هونهکان بۆ نا سکایی و ئۆرارتۆییه
ری   سـه  کوـوه کـان لـه نـشیه خامه مشیدی هه ختی جه کانی  پاسارگاد و ته که رکۆه سه: دا پرسیاره

   ؟ ئاوا ده داوه هه
 ه  رووی سه  له وانه  ئه نگه ڕه:  لساز کرابن وه کانی ماده که رکۆ .  

  
  میعماری

  
ش   شـه وه  پـشه  لـه  کـه یـه ک هـه رستـشگایه  نوان گۆلی وان و ورم،په له" موساسیر" شاری  له

چـ  رستشگاکانی یۆنـانی ده  په  له  که زکه ی گومبه که  و میچه رد سازکراوه  به  و له یه ی هه که کۆه
 یۆنـان   له  میعماریه شنه م چه ئهگرتنی  ره  په ر له  به م بینایه  ئه  که یه، وه  ئه ر سووڕمانه و ج سه

  یـشتبته  گـه وه  ئرانـه ک زۆرشتی تر لـه  وه  میعماریه شنه م چه چ ئه واوده.   ئران سازکراوه له
 )دیاکۆنۆف.م  (.  یۆنان
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  کان ستی پارسه  ده مادکوژی و مغکوژی به
  

  کان داریوش و ماده
  

ی مـادی دا "رتـیش وه فـره"ک   ته ی له ه ن مامه چۆ نووس که ی بستوندا ده  نووسراوه داریوش له
  . کردووه

وم بــی و  مــن لــوت و گــوێ و زمــانی ئــه.  الی مــن ســت کــرا و هندرایــه رتــیش قــۆل بــه وه فــره" 
تـا  ربـاری منـدا رایـان گـرت، هـه  ده  و لـه وه  زنجیرکـراوی هـشته ویان به ئه. رهنا کانیم ده چاوه
  و لـه  ئـه مـرم کـرد کـه پاشـان ئـه.  چاوی خۆیـان دیـت ویان به ئهر و ئازا،  ڕکه کی شه موو خه هه
  "واسن ی ئاکباتاندا هه  قه نگرانی له موو الیه ن و هه دا بکه ر نزه  سه به) دان مه هه(کباتان ئه
  

  کان ستی پارسه  ده کانی ماد به کوشتاری مغه
  

  :نووس هرۆدۆت ده
 کـاخ   و لـه وه شـیان جیـا کردنـه  لـه رکیـان لـه ری هـه ی سه و براکه" گۆماتا"وان پاش کوشتنی  ئه

ری باویـان بـۆ  یاند و داوای هاریکاریان ل کردن و سـه رێ و هاووتیانی خۆیان تگه  ده چوونه
  ر مغک بـه  هه یشتنه  و کۆن و گه  کوچه وتنه ک که وجا خه ، ئه وه رز کرده چاولکردنی گشتی به

سـاڵ . کـرد بـ ده کانیان بنه ، مغه بایه ر رۆژ ئاوا نه گه ، تا وای لھات ئه گیانیان وتنه ر که نجه خه
  وه م بۆنـه  و بـه تـی سـوور نووسـراوه  خـه کاندا بـه  رۆژژمری پارسه  له م روداوه رسوڕانی ئه توه

 خـۆی  دا هـیچ مغـک لـه م رۆژه  و لـه  رۆژی مغکـوژان نـاودرکراوه  بـه م رۆژه گـرن و ئـه جژن ده
   )1.(وێ رکه  ماڵ ده ین لهراناب

  
  کان کوشتاری مغه

  
  :کات دا ئاوا باس ده که ردینه  به  نووسراوه داریوش مغ کۆژی و مادکوژی خۆی له

. ر جگـای خـۆی  سـه رنـدراوه  گـه رچووبـوو، دوبـاره  ده ی ئمه ست تیره  ده  له تکی که سته ده" 
 بـۆ  وه راندمـه رگرتبوو،گـه ی وه کـانی ئمـه فـه  تایـه  گۆماتای مغ لـه  که رستشگایانه و په پاشان ئه
ر حـای پـشووی   سـه وه ڕانـده کـانی تـرم گـه سـانی وتـه کـان و کـه کی پارس، ماده خه. خۆمان
م  وانـه مـووی ئـه هـه! زعی پشوو  بۆ وه وه ڕایه  تک چووبوو گه ر شتک که  هه شنه م چه به! خۆیان

ی خـۆم   و تایفـه تا توانیم تیره  دی هه ژاره نج و په م ره هنده. جام دان زدا ئه هورامه تی ئه  یارمه به
ی خـۆم  زدا مـن تایفـه هورامـه یـی ئـه وره  یـاری و گـه  به وایه که! ی پشووی  و پایه  پله وه رنمه بگه
  .یبوو ی گۆماتای مغ هه که ست درژکردنه  پش ده   که  و پایه و پله  بۆ ئه وه ڕانده گه
خـت   بـاس کـرا گیـانی بـه  کـه م شوه م به رپ، به  سه ستایه کان هه ی مادی دژی پارسهگۆماتا* 
  )34-533  ره ئران باستان الپه(                                                             .کرد
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  کان کن؟ مغه
  

  لـه. سـمی ئـایینی بـوون کی ڕێ و ڕهری  زۆرتر خه مانه ئه.  کانی مادبووه  تایفه کک له مغ ناوی یه
کـی لــ  نـاس کــه سـتره ر و کـاهن و ئــه  مانــای جادوگـه  بـه یــه م وشـه کانــدا ئـه زمـانی ئوروپییـه

و  ر بـه  ئینگلیسی هه  بهMagic روسی و   بهMagiya یۆنانی،   بهMageraکانی  وشه.  رگیراوه وه
  .  هاتووه وه ی مغی مادییه کی وشه چه  بنه  له وه ره ی سه مانایانه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   لـه نگـه ره". رکـوژان عومـه" ناوی  به یه  ئران رۆژکیان هه کان له رییه  فارس و ئازه ت کان به تایبه به زهه مه شیعه) 1(
   کوردکـوژان و بـه بۆتـه راسـتیدا   له م رۆژه  ئران ئه ودا بووبت، له تی ئه الفه می خه رده  سه  داگیرکردنی ئران له ر به

بـوون  سـانک هـه  کوردسـتان کـه لـه. چـوو  ده رـوه ورـز بـه دان و تـه مه  تاران و قوم و هه  له عزیه ی شانۆی ته شوه
ت  ـدان و بـ قیمـه  دوای تھـه شـنه م چـه بـه". ر عومه" بوونه دا ده و رۆژه کان و له  ترک و فارس نشینه  شاره چوونه ده

 کۆنی مای خوشکمدا   به ژیام زۆر جار که ورز ده  ته  له72-1971 سای  من که. گرت رده یان وه کردنی خۆیان پاره
خست و  رگایان داده  ده له  په ش هاندبوو، به  چارشوی ره  خۆیان له گرتم و ژنان که ردیان تده ڕیم، مندال به په تده
 و  سـه دره ت نـازمی مـه نانـه  تـه سـه دره  مـه لـه. ری هات گیان عومه هی باب ، وه"ری گیالدی  ئۆمه ده وای ده" یان گوت ده
  .دا  ده وه وانه  چاوی ئه ی له  بۆ من مانای بگانه برد که ری ناو ده  عومه رعیات کوردیان به رسی قورعان و شه الی ده مه

  وه ی فکرییـه رچاوه ک سه  یه سالم لهرکوژانی پاش هاتنی ئی کان و عومه نشیه خامه می هه رده  مغکوژانی سه من الم وایه
 فارس  و داب   کورد و پارس بووته ته ر،ماد و مغ بوونه  عومه  پاش هاتنی ئیسالم گۆماتا بووته له.  داوه ریان هه سه
  . م گونجندراوه رده مان و سه  پی زه  به که ریته و نه

 




