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پێشەکی
 

خوڵگــەی مێژوویــی نێوەڕاســتی هــەزارەی یەکەمــی پێــش 

ــە زەردەشــتی ئێرانــی و کۆنفیسیۆســی چینــی  زاییــن، کــە ل

ــعیا و  ــەکان و ئەش ــوفە یونانیی ــدی و فەیلەس ــودای هین و ب

ــا، پەیامبــەرە یەهودییــەکان و جێگیربوونــی ئاشــوور،  ئەرمی

زڵهێــزی  و  ئێمپراتــۆری  بەهێزتریــن  و  مەزنرتیــن  وەکــو 

جیهانــی کەونــار دەســتپێدەکات، بــۆ مــادە کــوردەکان دوو 

ــەوە. ــاواز دەهۆنێت ــی جی چارەنووس

ــن،  ــی پێــش زایی ــی ســەدەی حەوت  گەرچــی لەکۆتاییەکان

یــان بەبۆچوونــی هەندێــک زانــا و مێژووناســی دیکــە، 

زاییــن،  پێــش  شەشــی  ســەدەی  یەکەمــی  لەچارەکــی 

ــاد،  ــزی م ــوو و بەهێ ــی یەکگرت ــەرپێی دەوڵەت ــتانە س هەس

دەبێتــە رۆژڤــی هەواڵەکانــی ئاســیای پێشــەنگ، تەنیــا دوای 

نزیــک بــە ســەدەیەک و نیــو، دوای ئــەو ڕێکەوتــە، لــە 
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ــژوو،  ــی مێ ــن دێڕەکان نووســینەوە و یادداشــتکردنی یەکەمی

ــو  ــی وەک ــی مرۆڤایەت ــی ژیان ــی رووداوەکان ــە تۆمارکردن وات

زانســتێک، بەکۆتایــی هاتنــی ســەروەری و ســەربەخۆیی 

ــەکان  ــە ئێرانیی ــی پارس ــەرکەوتن و دیارکەوتن ــادەکان و س م

دەســتپێدەکات.

پاشــایەتی  بەســەر  کۆچــەرەکان،  پارســە  ســەرکەوتنی 

ــەرزداری  ــان، ق ــەڕ و مااڵتی ــان و م ــی خۆی ــە ژیان ــاددا، ک م

ــەن  ــوون، لەالی ــادەکان ب ــەروەری م ــتی و میوانپ مرۆڤدۆس

ــی  ــف و بێ ــینەوەی ئەل ــەرەتای نووس ــەوە، بەس یونانییەکان

مــاد، هەژمــار  و گەالنــی  میدیــا  مێــژووی ســەرزەمینی 

دەکرێــت. 

ئیــدی لــەوە بــەدوا، ئــەوە ئێمپراتــۆری نوێبنیاتــراوی 

پــارس، لەســەر ســینگی دەوڵــەت و خاکــی مــادە، کــە 

هەنــگاو دەهاوێژێتــە نــاو مێــژوو و ئەویدیکــەش مــادە 

خانەخۆکانــن، کــە دەبنــە کۆیڵــە و دەخرێنــە ســیاچاڵی رەش 

و کارەســاتباری مێــژووەوە. 

بنیاتنــەری  و  ســەرچاوە  بەهێزتریــن  کــە  هیــرۆدۆت، 

پــرۆژەی نووســینەوەی مێــژووی مــادە دەبێــژێ: مــن ئەرکــم 

ــەوە،  ــەواوی بگێڕم ــە ت ــتوومە ب ــەوەی بیس ــە ئ ــە، ک ئەوەی

ــە هەمــووی بکــەم .  ــاوەڕ ب ــەوەی، ب ــم ل ــەاڵم ئەرکــدار نی ب

ــو  ــن، بەڵک ــووی بکەی ــڕوا بەهەم ــت ب ــە ئێمــەش نابێ کەوات

دەبــێ بــڕوا بــەوە بێنیــن، کە لۆژیــک و بەڵگەی ســەڵمێراوی 
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ــڕواش  ــت ب ــەروەک دەبێ ــدەدات، ه ــان پێ ــی رێگام مێژووی

بەمیتــۆدی دژە مــادی ئێرانییــەکان بهێنیــن، لــەوەی فێــر بین 

هێــزی مێــژوو بــە قازانجــی نەتەوەکەمــان بــەکار بهێنیــن و 

ــەوە،  ــان کردبێت ــاران ئاوەژۆی ــەوەی نەی ــەوە . ئ نۆژەنبکەین

ــوردی،  ــتی ک ــەی ناسیونالیس ــد و ئەندێش ــوس و دی ــە پێن ب

ــن. ــۆ بکەی ــە و داڕشــتنەوەی ب هەڵســەنگاندن و رشۆڤ

تــا ئێستاشــی لەگەڵــدا بێــت، بۆشــایی و ناڕونیێکــی مــەزن 

لەنــاو کۆمەڵگــەی کــوردی، بەرابــەر بەمێــژووی مــاد بوونــی 

ــە  ــاس ل ــەرچاوانەی ب ــەو س ــەرەزۆری ئ ــی ه ــە . بەش هەی

مێــژووی مــاد دەکــەن، ئەوانــەی نووســەرە ئێرانییــەکان، 

کاریــان لەســەرکردووە، راســتەوخۆ لەژێــر کاریگــەری و 

هەژموونــی گەلــی سەردەســت و ئیدیۆلــۆژی داگیــرکاری 

لــە  بەشــێک  ئەوانــەی  یــان  نوورساونەتــەوە،  پانئێرانــی 

رۆژهەاڵتنــاس و پســپۆرانی رۆژئاوایــی بــواری مێــژوو و زمان 

ــوەی  ــە چوارچێ ــاد، ل ــژووی م ــاوی مێ ــە ن ــی، ب و کەڤنارناس

ــکرا  ــە ئاش ــردووە، ب ــان ک ــار تۆماری ــی کەون ــژووی ئێران مێ

ــارە. ــوە دی ــەری پێ ــری ئاریاییگ ــۆزداری و دەمارگی س

لــە نێوەڕاســتی نیــوەی یەکەمــی ســەدەی بیســت بــەرەو 

ســەرەوە، تــا دەگاتــە ئــەم دەمــەی ئــەز ئــەو دێڕانــە 

ــتی،  ــەوەی زانس ــە لێکۆڵین ــاش ل ــی ب ــم، ژمارەیەک دەنووس

ــی و  ــتی، زمانناس ــی زانس ــت بوارەکان ــە گش ــتور ب پشتئەس

ــی  ــاو و نیشانناس ــەت ن ــی و تەنان ــی و کەڤنارناس دیرۆکناس

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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ــدی ســەڵامندنی  ــە بەرژەوەن ــەن، ل ــی زۆر بێاڵی ــا رادەیەک ت

و  پەرتــووک  ئــەم  بــەاڵم  مــاد باڵوبوونەتــەوە،  مێــژووی 

بەشــی  کــە  روانگــەوە،  لــەو  نووســینانە  و  لێکۆڵینــەوە 

هــەرە زۆریــان لێتۆژینــەوەی زانســتی و تێــزی دکتــۆرا و 

ــت  ــەن ئاکادیمیس ــە الی ــر ل ــن، زیادت ــەرچاوەی ئاکادیمی س

و دەســتەبژێری ســەرووی کایــەی زانســت و رۆشــنبیری 

ــام  ــەی ف ــژە جێگ ــەو توێ ــۆ ئ ــرێ و ب ــوودیان لێوەردەگی س

بۆیــە بەهەمــوو مانایــەک، نوورساوێــک  تێگەیشــتنن.  و 

ــە  ــەلەیە ل ــەم مەس ــو ئ ــوو، تاک ــت ب ــاد پێویس ــارەی م لەب

رۆشــنبیری گشــتی کۆمەڵگــە نزیــک بکاتــەوە و ئــەو دەزووە 

ــەوارەی  ــەر و ق ــە پەیک ــێنێ، ک ــە هەڵپس ــوومە ژەهراویی ش

مێــژووی نەتــەوەی مــاد، وەکــو نەتــەوە و شارســتانی و 

ســەرزەمینێک، بــە زۆرەملــێ و فریوکارییــەوە، بــە مێــژوو و 

رابــردووی پــڕ داگیــرکاری ئێرانــی زمانــەکان بەســتووەتەوە.

ــەواوی  ــە بەت ــە، ک ــورد ئەوەی ــی ک ــەرە مەزن ــەی ه کێش

باوەڕپێکــراوەوە،  مێژوویــی  ســەرچاوەی  رێگــەی  لــە  و 

ئــاگاداری رەســەن و پێگــەی مێژوویــی خــۆی نییــە، چونکــە 

خوێنــدەواری کــورد نــە دەرفــەت و نــە تاقەتــی خوێندنــەوە 

جۆراجــۆری  ســەرچاوی  بــۆ  فراوانــی  بەدواداچوونــی  و 

مێژوویــی هەیــە، بەتایبەتیــش کــە ئــەو ســەرچاوانە زۆربــەی 

ــک و  ــتی وش ــی و زانس ــی ئاکادیم ــز( باس ــەرەزۆری )تێ ه

ماندووکــەر و تاقەتپرۆکێنــن. 
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بــۆ ناســینەوە و ســاخکردنەوەی مێــژووی مــادی دێریــن، 

کەونارناســی،  مێژووییەکانــی  ســەرچاوە  گشــت  دەبــێ 

تابلێتــی  و  بەردەنــووس  لــە  ئاسەوارناســی و زمانناســی، 

و  گۆڕســتان  نــاو  دۆزراوەکانــی  کەلوپەلــە  و  قوڕیــن 

ــی  ــاری مێژووی ــوێنەواری کەون ــە و ش ــەوەی تەپۆڵک هەڵدان

بێجگــە  تایبەتیــش  بــە  بکەیــن،  شــەنووکەو  و  بنکــۆڵ 

لەگێڕانەوەکانــی هێرۆدۆتــی باوکــی مێــژوو، دەبێــت لــە 

الپەڕەکانــی مێــژووی ســۆمەر و ئەکــەد و ئاشــووری و ئیالمی 

و بابــل و ئێرانییــەکان دەســتپێبکەین و لــە پەرتووکــی پیــرۆز 

و ئاڤێســتا و پەرتووکــی هــەردوو پەیامبــەری یەهــودی، 

ئەرمیــا و ئەشــعیا، تــا دەگەینــە مێژوونووســە ئیســالمییەکان 

ــی  ــی ئاکادیم ــوێنەوارناس و رشۆڤەکاران ــەکان و ش و ئاریایی

ــرتدا  ــەدەکانی نوێ ــە س ــد ل ــژوو، و...هت ــان و مێ ــواری زم ب

ــن.  ــەردەوام بی ب

کۆمەڵگــەی کــوردی بەپێــوەر لەگــەڵ ئاســتی تێگەیشــتنی 

گەالنــی خــاوەن شارســتانییەت و ژیــار، هەتــا ئێســتاش 

ــێ  ــی خــۆی و ب ــژووی دێرین لەبۆشــایی ناتێگەیشــتوویی مێ

مێژووییــدا دەژێ.

ــێ  ــورد ناتوان ــە تاکــی ک ــە، ک ــە ئەوەی ــە تێکدەرەک ئاڵۆزیی

لەســەر بۆتــەی مێــژوو و کولتــووری ئێرانــی و تۆرانــی 

ــەو  ــۆزی ئ ــو تەپوت ــە نێ ــێ و ل ــەر پ ــتێتە س ــامی هەس و س

فەرهەنگــە ژێردەســتکەرانەدا، رێــگا و پێشــینە و هەقیقەتــی 

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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ــت. ــێ ون نەبێ ــگای ل ــەوە و رێ ــۆی بدۆزێت خ

ــەفەی  ــۆژی و فەلس ــی ئیدۆل ــی بەپێ ــیاری نەتەوەی هوش

ئیالهیــش،  تەنانــەت  و  مادیگــەری  چــەپ،  و  راســت 

کامــڵ نابــێ و لەگــەڵ داب و رەســەنایەتی و ناواخنــی 

ــەوە و  ــەک ناگرێت ــەواوی ی ــامن، بەت ــووری نەتەوایەتی کولت

. نابێــت  هاوهەڵوێســت و هاوئــاواز 

پێویســتی هــەرە بنەڕەتــی بــۆ هوشــیاری نەتەوەیــی 

هوشــیاری  لــە  قاڵبوونــە  و  شــارەزایی  سیاســی،  و 

مێژووییــدا. دەبێــت بەخوێندنــەوەی مێــژوو و دووبــارە 

ــەوە و  ــژوو بکەین ــی مێ ــاو دڵ ــۆ ن ــان ب ــینەوەی، رێگام ناس

لەخــوارەوەی چینەکانــی بارســتایی مێــژووی ئێرانپەرەســتی 

و عەرەبپەرەســتی و تورکدۆســتی و کڕنۆشــە ئایینییــەکان، 

راســتینەی مێــژووی خۆمــان بدۆزینــەوە و دووبــارە بنگــە و 

ــامن،  ــی رەگەزی ــەڵ ســەرچاوە کەونارەکان ریشــەکامنان، لەگ

واتــە مــادەکان گــرێ بدەینــەوە، ئەوســا لــە ســەرهەڵدان و 

خەباتــی سیاســی و رزگاریخوازیــامن، ئەنجامێکــی دڵخوازتــر 

دەســتدەکەوێت.

لەهــەزارەی  ئەوروپییــەكان  و  هینــد  وەیشــومەی   

یەکەمــی پێــش زاییــن، مەزنرتیــن کۆچیــان بــۆ وشــکاییەکانی 

رۆژهەاڵتــی کــۆن دەســتپێکردووە. رەگــەزی قەومــی ئێرانــی 

زمــان، لــە ســەرەتای ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن، 

ــاو  ــە ن ــە رژدی، دزەیکردووەت ــەر ب ــی وێرانک ــو الفاوێک وەک
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ژینگــە و ناوچەکانــی واڵتــی مــاد و بەرەبــەرە شــێوازی ژیــان 

و فەرهەنــگ و زمانــی مــادە خۆجێیەکانیــان بــە شــێوەیەکی 

ــدن  ــەک هەڵتەکان ــێوان و لەبەری ــاری ش ــیدار، دووچ مەترس

ئەتنیکییــان  و  دانیشــتووان  بااڵنســی  و  کردووەتــەوە 

بەقازانجــی کۆچــەرە دواکەوتــووە تــازە هاتــووەکان گۆڕیــوە 

ــداوە. و تێک

ــە  ــەوان ک ــوون، ئ ــاس نەب ــی منەکن ــەکان مێوانێک  ئێرانیی

لــە دۆزەخــی بیابانگــەردی و دەوارنشــینی چۆلەوانییــەکان، 

و  شــار  تــاو  لــە  مــاد،  واڵتــی  بەهەشــتی  گەیشــتبوونە 

پێشەســازی  زانســتی  و  کشــتوکاڵ  و  گونــد  و  تــەالر 

ئــەو  لەداگیرکردنــی  بیریــان  و  گڕیانگرتــووە  مــادەکان، 

ســەرزەمینە کردووەتــەوە، تــا کار گەیشــتووەتە ئــەوەی 

ــاد،  ــای م ــتیاگی پاش ــاری ئاس ــکاری دەرب ــورش(ی خزمەت )ک

ــەرۆک  ــە س ــێکوچکەیەک ل ــە س ــراوان، ل ــی ف گەڵەکۆمەیەک

هــۆز و فەرمانــدە خۆفرۆشــەکان و مۆغــە زەردەشــتییەکانی 

ناوخــۆی مــاد و ئەرمەنییــەکان و هۆزەپارســەکان، پێکبێنــێ و 

پاشــایەتی مــاد بڕوخێنــێ و نەتــەوەی مــاد، بکاتــە کۆیڵــەی 

کۆچــەرە پــەزدارە ئێرانییــەکان و خــۆی لــە )ئێکباتــان(

ــی  ــەر تەخت ــاد، لەس ــی م ــی دەوڵەت ــەی پایتەخت هیگمەتان

پاشــایی پاڵبداتــەوە و نەتــەوەی مــاد و ســەرزەمین و زمــان 

و مێژووەکــەی، بکاتــە نەتــەوەی ئیــران و ســەرزەمینی ئێــران 

و شارســتانییەت و مێــژووی ئێــران.

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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ئێستاشــی لەگەڵدابێــت گیانــی ئێرانــی و فارســی، گیانێکــی 

لــە مێــژووی  هێرشــبەر و داگیــرکارە، چونکــە ئەوەیــان 

ــەرە  ــرە کۆچ ــاوک و باپی ــی ب ــاکان و جینۆم ــرکاری پاش داگی

ــەوە. ــۆ ماوەت ــەوە ب داگیرکارەکانیان

ــی  ــن گیانێک ــان چەش ــش بەهەم ــورک و عەرەبی ــی ت گیان

داگیــرکاری هێرشــبەری سنوورنەناســە، چونکــە بەداگیرکــردن 

و تاالنکردنی ســەرزەمین و شارســتانییەت و زمان و ســامانی، 

ماکــی و مینۆیــی گــەل و نەتەوەکانــی دیكــە، بوونەتــە 

ــەو  ــەوە. ئ ــەت نەت ــی سەردەســت و دەوڵ دەســەاڵت و گەل

خســڵەت و نەریتــە وێرانکــەرە، وەچــە بــە وەچــە و قۆنــاخ 

ــگ و  ــاو فەرهەن ــە ن ــرتاوەتەوە و چووەت ــاخ، گواس ــە قۆن ب

ــەکارە. ــا ئێســتاش هــەر ب خوێنــی ئەوانــەوە و هەت

رۆژگاری  تادەگاتــە  لەوســاوە،  هــەر  کــوردی  روحــی 

ــا  ــە، چونکــە ت ژێردەســتیی ئەمــڕۆ، روحێکــی بەرگریکارانەی

ــووە و  ــۆی ب ــی خ ــتەجێی واڵت ــت، نیش ــادی بێ ــژوو لەی مێ

وەکــو داری بــەڕو بەچیــا و بەڕیشــەکانی خۆیەوە نووســاوە. 

ئــەم نەتەوەیــە لــە هەمــوو ژیانــی خۆیــدا ناچاربــووە، 

لەبەرامبــەر هێــرش و تااڵنــکاری و هەژموونــی گەالنــی 

دیکــە، بەرگــری لەخــاک و زمــان و فەرهەنگــی خــۆی بــکات. 

ــان  ــوون، بەهەم ــەی خۆب ــەز و خانووچک ــە رەز و پ ــاو ل چ

شــێوە بووەتــە خســڵەتێکی ژنتیکــی و چووەتــە نــاو خوێنــی 

ــێت .  ــرکاری ناناس ــوازی و داگی ــوردە و فراوانخ ک
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ــەزار  ــی دووه ــتانییەت و فەرهەنگ ــاو شارس ــەوەی بەن ئ

ــە  ــک ل ــرێ، جۆرێ ــی لێوەدەک ــە و باس ــی هەی ــاڵەی ئێران س

نادادپــەروەری مەترســیدار و ســتەمکاریێکی مەزنی زانســتی 

کــە  ســۆنگەوە  لــەو   . کەونــارە  مێــژووی  داڕشــتنەوەی 

ــە تایبەتیــش پارســەکان، هۆزگەلێکــی  هــۆزە ئێرانییــەکان، ب

کۆچــەری و رەوەنــدی پەزچەرێــن بــوون، کــە بــەدوای 

ــاد و  ــی م ــتوونەتە واڵت ــان، گەیش ــەڕ و مااڵتی ــەی م لەوەڕگ

بــار و بنەیــان لێدانــاوە، لــەو ســەرزەمینە بەتــەواوی بێگانــە 

ــوون. ب

پێــش ئــەوەی پارســە ئێرانییــەکان بگەنــە ئــەم ناوچەیــە، 

گەالنــی مــادی ســەدان و هــەزاران ســاڵ بــوو، ژیانــی 

کۆمەاڵیەتــی و یەکجێنشــینی یــان دەســتپێکردبوو، بەدەیــان 

و  دیوانســاالری  دامــودەزگای  و  قــەاڵ  و  گونــد  و  شــار 

دەوڵەتیــان پێکهێنابــوو . مــادەکان خاوەنی شارســتانییەتێکی 

داکوتــاوی  رەگ  نەریتــی  و  فەرهەنــگ  و  جێکەوتــوو 

خۆیــان بــوون. کۆچــەرە ئێرانییــە مــەڕدارەکان، کــە تــا 

ئــەو دەمــە ئازموونێکیــان لەبــارەی شــار و گوندنشــینی 

خۆماڵــی خۆیــان نەبــووە، دەبێــت بەتونــدی کەوتبنــە ژێــر 

کاریگــەری شــێوازی ژیــان و کوڵتــووری مــادەکان و خۆیــان 

ــەرگ و  ــی جلوب ــێوازی لەبەرکردن ــت و ش ــەڵ دابونەری لەگ

شارســتانییەتی مــاد گونجاندبێــت، بەسیســتەمی کشــتوکاڵی 

و ئاژەڵــداری گونــدی و پێشەســازی پێشــکەوتووی مــادەکان، 

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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شاگەشــکە و سەرســام بووبــن، بۆیــە تێکــەاڵوی و خــۆ 

نزیککردنەوەیەکــی زۆریــان لەگــەڵ دەربــار و ناوەنــدی 

دەســەاڵتی مــادەکان، دروســتکردووە و بــۆ قایمکردنــی 

ــگای ژن و  ــە رێ ــوێ، ل ــەرزەمینی ن ــان لەس ــە و پێگەی ریش

ژنخوازییــەوە، خزمایەتــی خوێنیــان پێکهێنــاوە . 

ــێ،  ــورش دەتوان ــە ک ــەی ک ــەو هۆکاران ــک ل ــە یەکێ رەنگ

ــارەزای  ــت و ش ــاد بێ ــای م ــاری پاش ــی دەرب ــدە نزیك ئەوەن

قــوڵ لەبــارەی کێشــە و ناکۆکییەکانــی نێــوان مــادەکان پەیدا 

بــکا و دواتــر بەهــۆی دۆزینــەوەی ئــەو دەرز و کەلێنانــەوە، 

ــەوەوە، بەشــێک  ــەوە و بەهــۆی ئ ــاک بدۆزێت ــی ناپ هارپاگ

ــوپای  ــێک لەس ــەکان و بەش ــادەکان و مۆغ ــە م ــە ئەرشاف ل

مــاد، بکاتــە هــاوکاری خــۆی و شــەڕێکی رەش و پیــس دژی 

ــێ،  ــاد بڕوخێن ــایەتی م ــتپێبکات و پاش ــاد دەس ــی م دەوڵەت

پارســەکان  کــە  بێــت،  دروســتکردن  تێکــەاڵوی  هەمــان 

ــدەدا. ئەنجامیان

ئــەوەی لــە ئێــران بەنــاوی مێــژوو و شارســتانی هــەزاران 

ســاڵە هەیــە و ناودەبــردرێ، تــا دوای رووخانی ساســانییەکان 

و جێگیربوونــی کولتــوور و زانســتی عەرەبــی ئیســالمی، 

ســامانی حەاللــی مادەکانــە، کــە تاالنکــراوە و حەرامخــۆری 

پێدەکرێــت.

ــەی  ــەوەی تۆپەڵ ــان و گلۆرکردن ــکاندن و پاڵپێوەن ــەو ش ئ

ئێرانییەکانــەوە،  پارســە  لەالیــەن  کــوردان،  قــەدەری 
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ــۆوە  ــی بەخ ــتانێکی کات ــدا، راوەس ــد قۆناخ ــی لەچەن گەرچ

ــەرەتای  ــا س ــەوە، ت ــێ و هەناسەیەکیشــی وەبەرهاتبێت بینیب

و  بــارزان  گەلــی  ســەرهەڵدانی  و  بیســتەم  ســەدەی 

ئاوەژۆکردنــەوەی سیاســەتی شــکان و بــێ ئیرادەکــردن، 

ــەردەوام  ــەرەو ســەرەوە، ب ــارە هەڵکشــاندنەوەی رووب دووب

لــە گڵۆربوونــەوە و وردبوونــەوە و داکشــان و ســەرەولێژیدا 

ــووە. ب

بــە گوێــرەی خوێندنــەوە و لێگەڕانــی خــۆم، لــە ســەرچاوە 

هەمــوو  ئاسەوارناســییەکان،  و  زمانناســی  و  مێژوویــی 

ئــەو تیــۆری و بیرگــە پــان ئێرانیســتی و ئاریاییگەرانــە، 

رەتدەکەمــەوە و بەبۆچــوون و لێدوانــی رەگەزپەرەســتانەیان 

دەزانــم، کــە پارســە ئێرانییــە رەوەنــدەکان و مــادەکان 

بەیــەک نەتــەوە و گــەل و زمــان دەزانــن، گەرچــی ســەدان 

راســپێردراوانەش  مێژوونووســە  و  نووســەر  لــەو  کــەس 

هاوهەڵوێســتیان لەســەر پێکهێنابێــت.

لەســەر بنەڕەتــی بەراوردکــردن و لەبەریەکگرتنــی رای 

ــو  ــورد نەوەک ــار، ک ــژووی کەون ــواری مێ ــای ب ــن زان چەندی

ــان و  ــە زم ــی، ن ــی ئێران ــەز و خوێن ــەوە بەشــێکە لەرەگ نەت

فەرهەنــگ و شارستانییەکەشــی بەشــێکە لــە بازنــەی زمــان و 

فەرهەنــگ و شارســتانییەتی ئێرانییــەکان . ئەگــەر داگیرکاری 

ــەو  ــی ل ــی هەخامەنش ــەکان و کورش ــە ئێرانیی ــۆزە پارس ه

چوارچێوەیــەدا، بەخاوەنداریەتــی ئێرانــی زمانــەکان، بەســەر 

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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خۆمــان  دێرینــی  شارســتانییەتی  و  فەرهەنــگ  و  زمــان 

ــەوە،  ــی و ویژدانیی ــەڕووی مێژووی ــە ل ــەو کات ــێنین، ئ بناس

ســتەمێکی گەورەمــان لەمێــژوو و رەســەنی خۆمان کــردووە.

نەبوونــی  بەهــۆی  رابــردوودا،  لــە  بەداخــەوە  زۆر 

ــی  ــە زمانەکان ــارەزایی ل ــان نەش ــۆر، ی ــەرچاوەی جۆراوج س

دیکــە، تەنیــا کەڵــک لــەو ســەرچاوە مێژووییــە بەردەســتانە 

وەگیــراوە کــە زۆربەیــان بەرهەمــی هــزر و سیاســەتی 

دەوڵەتــی ئێرانــی بــوون، بــەو پێیــە زۆر لــە رۆشــنبیران 

و نووســەران و کەڵــە شــاعێرانی کــورد، لــە تێگەیشــتنی 

راســتییەکان، دووچــاری ئــەم کەموکورتییــە مەترســیدارە 

بوونەتــەوە، کــە مێــژووی دەســەاڵتی زۆر لــە پاشــاکانی 

داگیــرکاری ئێرانییــان، بــە مێــژووی خۆمــان زانیــوە و ســەدان 

و  نووســیوە  لەســەر  حیامســەیان،  و  داســتان  و  شــیعر 

ــێ  ــان پ ــی کوردی ــی گەل ــکی رۆڵەکان ــەنیانداون و مێش پەس

ــری  ــی رۆژژمێ ــە بەپێ ــە ک ــە حاڵێکدای ــەوە ل ــردوون . ئ پڕک

و  پارســی  کورشــی  کودەتــای  لــەدوای  هــەر  مێــژوو، 

ئــەو  تــا  پــارس،  ئێمپراتــۆری چەوســێنەری  دەرکەوتنــی 

ــە  ــەاڵت و دەوڵەت ــن، دەس ــدا دەژی ــەی تێ ــەردەمەی ئێم س

یــەک لــەدوای یەکــە ئێرانییــەکان، هــەر لەســەر دابــی 

دژایەتــی پــارس بــۆ مــادەکان، دەرفەتــی ســەرهەڵدان و 

پێکهاتنــی یــەک تاکــە قــەوارەی زمانــی و نەتەوەیــی کــوردی 

ســەربەخۆیان نــەداوە .
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 لــەم روانگەیــەوە، مێژووەکەمــان وەک رێشــەی ئــەو 

ــە و  ــامن نیی ــودی دارەکەش ــێ، خ ــەر نەب ــە ئەگ ــە ک دارەی

ئەگەریــش هەبــێ خوڵقێنــەری ئــەو تابلۆیەیــە، كــە هەمــوو 

ئــەو راســتیانە پێشــاندەدات . دەمــەوێ ئەوەتــان بەبیــر 

بهێنمــەوە، کــە لەمێــژووی نەتــەوەی کــورددا، كــە بەرهەمــی 

ــتی  ــە بەخواس ــن، ک ــەم نی ــەوەکان ک ــتووی توێژین پێگەیش

خۆمــان خراونەتــە ژێــر پێــی و ئامانــج و ئەندێشــەی کــرچ و 

ــراوە . ــەرە هاوردەک ــاوی نۆب ــە ن ــەزان و ب ــی ناح کاڵ

ــەم  ــی ئ ــەدوا، رۆشــنبیر و بەفامەکان ــۆ لەمەوب پێویســتە ب

گەلــە، گــەاڵو لقوپــۆی ئــەو دارە بــن، ئێســتا ترســی ئەوەمانە 

کــە مێوەمــان هەبــێ، لــێ ریشــەمان نەبــێ تــا پشــتی 

ــوەو  ــە مێ ــە ک ــات ئەوەی ــی، کارەس ــتین. بەڕوون ــێ ببەس پ

ریشــەمان هەیــە، بــەاڵم هێنــدە گەاڵمــان نییــە تا لــەم دۆخە 

ناهەمــوارەدا، لەبەرامبــەر لێزمــەی رووداوە کارەســاتبارەکان، 

ــۆ بــەرن و بپارێزرێــن . ــای ب نەتەوەکەمــان پەن

                                بەدر ئیسامعیل شێرۆکیبەدر ئیسامعیل شێرۆکی

                                                                18/5/201918/5/2019 - هەولێر - هەولێر

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک
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تابلۆیەکی )گڵی( قوڕین
 ناپاکی سیاسی کردووەتە هەمیشەیی

ئــەو وتــارەی )ماتیــاس شــۆلتێس( لــە گۆڤــاری ئیشــپیگلی 

ــتی(  ــی ئاش ــڕەوای درۆین ــاوی )فەرمان ــر ن ــە ژێ ــی، ل ئەڵامن

ــەوە،  ــاڵی 2008 باڵویدەکات ــارەی 28ی س ــێ و لەژم دەنووس

بۆچوونێكــی راشــکاو و مێژووهەژێــن دەخاتــەڕوو. ئــەو 

لێکۆڵینڤانــە لەبــارەی )مەنشــوور( باڵوکــراوەی جیهانــی مافی 

مــرۆڤ دەنووســێت: لەرێکخــراوی نەتەوەیەکگرتــووەکان لــە 

نیۆیــۆرک، لە نێــو )ویرتینێکی( شووشــەیی، ئەو بەردەنووســە 

بازنەییــە 2500 ســاڵەی، بــە پێتــی بزمــاری نــوورساوە و 

ــی  ــارای ماف ــراوەی کەون ــا باڵوک ــاڵوی مین ــی بەرب ناوبانگێک

مــرۆڤ دەرکــردووە و رێــزی لێدەگیــرێ. ئێســتا ئاشــکرابووە، 

کــە ئــەو بەردەنووســە لەالیــەن دیکتاتۆرێــک نوورساوەتــەوە، 

تابلۆیێکی )گڵی( قوڕین ناپاکی سیاسی کردۆتە هەمیشەیی
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ئەشــکەنجەکردووە.  خــۆی  نەیارەکانــی  و  نــاڕازی  کــە 

ماتیــاس شــولتس، پێداگــرە لەســەر ئــەوەی، کــە رێکخــراوی 

نەتەوەیەکگرتــووەکان، لــە پرۆســەیەک، بــە نــاوی زمــان 

بــێ مانــای  لووســی گــەورە، ئاخافتنــی گــەورە و درۆی 

ــەزن. ــی م ــی فریوکارییەک ــە قوربانی ــەورە( بووەت گ

 هاودەنــگ لەگــەڵ ماتیــاس، )جــوزف ویســهۆفێر(یش 

دەڵــێ: ئــەو بەردەنووســە لــە )پرۆپاگەندا(یــەک بــەوال، 

هیچیــرت نییــە. )هانــس پتێــر شــاودیگ( هــاوڕا لەگــەڵ 

فەرمانڕەوایــەی  ئــەو  لەبــارەی  ســەرەوە،  بۆچوونەکانــی 

چاخــی دێریــن دەڵــێ: ئــەو خەڵکــی ناچاردەکــرد پێیەکانــی 

ــەی  ــوو ناوچەک ــاوەی ســی ســاڵ، هەم ــۆ م ــاچ بکــەن و ب م

مرۆڤــی  بەمڵیۆنــان  و  شــەڕ  بڵێســەی  نــاو  خســتبووە 

ــاج و خەراجــی قورســەوە.  ــی و ب ــری دیل ــن نی خســتبوونە ب

هــەر هــاوڕا لەگــەڵ وتارەکانــی گۆڤــاری ئیشــپیگڵ، )کالوس 

گالس( پســپۆری مێــژوو و هونــەر دەڵــێ “رێکخــراوی نەتەوە 

ــارەی باڵوکراوەکــەی کــورش، دووچــاری  ــووەکان، لەب یەکگرت

هەڵەیەکــی مــەزن بووەتــەو”.

مێژووییانــەش،  بەڵگــە  ئــەو  هەمــوو  ســەرەبۆچوونی 

کــورش  جوامێــری  و  دۆســتی  مــرۆڤ  دەســەڵمێنن  کــە 

نەتــەوە  لــێ  مێژووییــە،  فێڵێکــی  و  ســاختەکاری  و  درۆ 

یەکگرتــووەکان تــا ئــەم دەمــەی ئێســتاش نایــەوێ ئــەو کاڵوە 

ــاوە. ــەریان ن ــە س ــەکان ل ــدات، کــە ئێرانیی ــڕێ ب ف
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نــوورساوە  زایینــەوە،  پێــش  ســێیەمی  هــەزارەی  لــە 

بزمارییەکانــی ئەکــەدی نــاوی هوریاییەکانیــان تۆمارکــردووە 

هــۆزە  هــەروەک  بەجێهێشــتووین.  بەیــادگار  بۆیــان  و 

ســامییەکان و ئەکەدییــەکان و لەدواییشــدا ئارامییــەکان، لــە 

مەڵبەنــدی نێــوان دووڕووبــار باڵودەبوونــەوە، هورییەکانیش 

ــان  ــە، بنگــەی ژیانی ــان و بەرین ــەرە پ ــەم دەڤ ــووری ئ لەباک

دادەنــا و جێگردەکــرد. 

ــەوە،  ــش زایین ــی پێ ــەزارەی دووەم ــەرەتای ه ــەر لەس ه

ــاوی خــۆی  ــرە چیاکانــی زاگــرۆس، کــە ن دانیشــتووانی زنجی

لــە هــۆزی زاگرتیــەی مادەکانــەوە وەرگرتبــوو، کەوتوونەتــە 

ژێــر رکێفــی هۆڤانــەی ئەکەدییــەکان و ســۆمەرییەکان و 

ــەکان.  ئیالمیی

ئێمە کێ بووین
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لەمێــژووی کەونــاری هــەزارەی ســێیەمی پێــش زاییــن 

ــتی  ــەیەکی گش ــاو و پێناس ــو ن ــی وەک ــوار، هوریای بەرەوخ

زۆر فــراوان، بــۆ هەمــوو دانیشــتووانی باکــووری رۆژئــاوای 

ســێ  کــە  بەکاردەهــات،  مــاد  واڵتــی  ســەرزەوییەکانی 

)میتانــی(،  هاوبەنــدی  وەکــو،  بەهێــزی  فەرمانڕەوایــی 

حکومەتــی )ئۆرارتــۆ( و )مانایی(یەکانــی تێــدا دەنارسێنــەوە، 

کــە زمانــی ئاخافتنــی هاوبەشــیان هەبــووە. هــەر لــەو 

لــكاوەدا،  بەیەکــەوە  جوگرافیایەکــی  لــە  و  ســەرزەمینە 

)گوتی(یــەکان  و  )لۆلۆیی(یــەکان  مینــا  دیکــەی  گەلــی 

بزمارییەکانــی  تابلێتــە  لــە  وەک  )یاقوتی(یەکانیــش،  و 

دێرینــرت دەردەکــەون، هەتــا ئێســتاش هــەر لەســەر خاکــی 

کوردســتانی ئەمــڕۆ پــەرە بــە ژیــان دەدەن.

لــە ناوەڕۆکی بەڵێننامــەی نێوان )حیتی(یــەکان و )میتانی(

یــەکان، کــە لە الیــەن فەرمانــڕەوای حیتــی )شــوپیلولیوماس( 

ــاوی )میــرتا(  و )کورتیــوازا( ی پاشــای 1میتانــی واژۆکــراوە، ن

وەکــو چاودێــر و دادوەر بەســەر پایامنەکــەدا هاتــووە، دیارە 

ــی  ــە هیندییەکان ــەڵ ئایین ــان لەگ ــی میرتای ــەکان ئایین ــە ئاریایی 1 - مێژوونووس

ئــەم  ناوبــردووە، هەڵبــەت  هینــدی  ئایینێکــی  وەکــو  ئیندیــرا(  و  )وارونــا 

ــە پشــتەوە  ــەڵمێنەری ل ــی س ــی زانســتی و مێژووی ــچ بەڵگەیەک ــەلەیە هی مەس

ــر کاریگــەری مێــژووی ســەرکەوتنی زەردەشــت و )کــورش(،  ــا لەژێ ــە و تەنی نیی

ــدراوە. ــەرەی پێ ــە پ ــەم بۆچوون ــرتا، ئ ــاد و می ــەر م بەس
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میــرتا لــە رۆژگاری پێــش ســەرهەڵدانی )زەردەشــت(، هــەم 

ئاییــن هەمیــش یەکێــک لە پێناســە و هــۆکاری هاوڕیشــەیی 

هەمــوو مــادەکان بــووە.

زاییــن،  پێــش  بــە دەســتپێکردنی هــەزارەی یەکەمــی 

ــە  ــر لەناوچەک ــی بەهێزت ــتەمکار و تااڵنچ ــی س داگیرکەرێک

دەردەکەوێــت، ئــەو هێــزە داگیــرکارە نوێیــە، کــە ئێمپراتۆری 

ــان و  ــەدە ژی ــوار س ــک لەچ ــی نزی ــە درێژای ــوور(ە، ب )ئاش

ئاســایش لەواڵتــی میدیــا، دەخاتەژێــر خراپرتیــن گوشــار 

ــتا  ــەوێ ئێس ــەی دەمان ــەو دێڕان ــی دژوارەوە ، ئ و بارودۆخ

بینووســینەوە، چیڕۆکــی ســەرکەوتنەکانی دوژمنان و دیرۆکی 

ــە  ــە، ک ــرە گەورەکامنان ــتییەکانی باپی ــی و ژێردەس چارەڕەش

بوونەتــە مــژاری خۆپێناســینەوەی رەچەڵــەک و مێــژووی 

یــەک دێــڕی  بەداخــەوە  نەتەوەکەمــان، کــە  رابــردووی 

ــەوە.  ــۆی نەنوورساوەت ــورد خ ــی ک بەپێنووس

مێــژووی  لــە  زاییــن،  پێــش  حەوتەمــی  ســەدەی 

گۆڕانــکاری  و  رووداو  ســەدەی  بــە  کۆنــدا،  رۆژهەاڵتــی 

هەژمــار  مێژووییــەکان  و  قــوڵ  وەرچەرخانــە  و  مــەزن 

ــە  ــی ب ــەدەیەدا، دەوڵەت ــەو س ــی ئ ــت. لەکۆتاییەکان دەکرێ

ــە نێــوان بەرداشــی ناکۆکــی و تێکهەڵچوونــە  هێــزی مــاد، ل

ــاد،  ــی م ــک ناکۆک ــەوازە و پێ ــی پەرت ــی گەالن ناوخۆییەکان

شــێوە دەگــرێ و هەمــوو هێــز و توانــای مرۆڤــی و دارایــی 

و ســەرزەمینی ئــەو گەالنــە، دژی ئێمپراتــۆری ئاشــووری 

ئێمە کێ بووین
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دوژمنــی دێرینیــان، یــەک دەخــرێ و لــە ژێــر رێبەرایەتــی و 

دەســەاڵتی ســەرۆکێک ئاراســتە دەکرێــت.

ــزی  ــۆری و زلهێ ــن ئێمپرات ــە مەزنرتی ــە ب ئاشــوورییەکان ک

ئاســیا  لــە سەرتاســەری کیشــوەری  ســەردەمی خۆیــان، 

هەژماردەکــران، زیاتــر لــە پێنــج ســەدە بــوو گەالنــی مادیان، 

ــاج و خەراجــی زۆری  ــاندەوە و ب ــی دەچەوس ــە بەردەوام ب

ــەر  ــزە ه ــەو هێ ــەپاندن. ئ ــەر دادەس ــکێنیان بەس کەمەرش

لــە زنجیــرە چیاکانــی زاگرۆســەوە بگــرە تــا دەگاتــە ســووریا، 

لەوێشــەوە ســنووری دەســەاڵتیان دەگەیشــتە بەشــێکی زۆر، 

ــا و  ــوەری ئەفریق ــی کێش ــۆز و ملاوییەکان ــڕ ت ــە پ ــە بیابان ل

وەکــو ئەژدیهایــەک، لــە رۆژئــاوای ســنوورەکانی ســەرزەمینی 

مــاد، ئاگــر لەلوتــی دەپژا و ســێبەری شــوومی هەڕەشــەکانی 

بــۆ یــەک دەمیــش لەســەر ناوچــە مادنشــینەکان النەدەچوو.

ــی و  ــن لەشکرکێش ــوورییەکان بەیەکەمی ــۆری ئاش ئێمپرات

هێرشــیان بــۆ ســەر ناوچەکانــی مــادی رۆژئاوا، هیــز و توانای 

لەمەحەکــدەدەن.  و  تاقیدەکەنــەوە  ئێمپراتــۆری خۆیــان 

یەکەمیــن  ئاشــوور،  پاشــای  یەکــەم   ) نێــراری  ئــادەد   (

ــییەکانی  ــەر کاش ــە بەرامب ــۆی، ل ــی خ ــەرکەوتنی دەرەک س

کەرکــووک  لەدەورووبــەری  میتانــی  پاشــای  و  بابــل 

ــاو  ــە ن ــۆ یەکەمینجاریــش، هەنــگاو دەنێت بەدەســتدێنێ و ب

خاکــی میدیــا و بــەرەو مەڵبەنــدی زاگــرۆس، پێشــڕەوی 

ئۆرارتۆییــەکان،  و  گوتییــەکان  بەتێکشــکاندنی  دەکات. 
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ســەرکەوتنەکانی خــۆی کامــڵ دەکا و نەخشــەی لەپێــش 

دیاریکــراوی دەگەیێنێتــە ســەرئەنجامێکی دڵخــواز.

ــی دووەم( بــۆ کردنــەوەی  ــارس پال ســووپای ئاشــوور )ن

رێــگای هەڵکشــان بــەرەو ناوەندەکانــی دورتــری واڵتــی مــاد 

لــە دەوروبــەری گۆڵــی ورمــێ، لەگــەڵ ســووپای دەســەاڵتی 

خۆجێیــی )زامــوا( ی مــادی دەرگیــر دەبێــت. بــە تێشــکان و 

لەناوچوونــی دەســەاڵتی پاشانشــینی زامــوا، پاشــای ئاشــوور 

ــەرە،  ــەم دەڤ ــتووی ئ ــادی دانیش ــی م ــەوەی گەالن ــە ل جگ

ناچــار بەچوونــە ژێــر بــاری بژاردنــی باجێکــی قورســی 

کەمەرشــکێن دەکات، ژمارەیــەک حکومەت و دەســەاڵتداری 

لەسیســتەمی  بەشــێک  وەکــو  لەمــادەکان،  خۆجێیــی 

ــت.  ــە دادەمەزرێنێ ــەو ناوچەی ــوور ل ــەری ئاش بەڕێوەب

ئیــالم وەکــو دوژمنێکــی بەهێــزی ئاشــوورییەکان، کــە 

ــەر  ــوور، لەس ــووپایی ئاش ــتۆی س ــک پاڵەپەس ــرا کەمێ دەک

مــادەکان ســوک بکاتــەوە، لــە شــەڕەکان بەشــێوەیەکی 

خــراپ بــەزی بــوو و زۆر الواز ببــوو.

ببوونــە  )لیــدی(،  پاشــاکانی  )ئاردیــس(  و  )گیــک( 

پێشــرت  کــە  )ئۆرارتــۆ(  پاشــای  ئاشــوور.  هاوپەیامنــی 

نەیارێکــی بەهێــز و ســوێندخواردووی ئاشــوورییەکان بــوو، 

ــەڵ  ــی لەگ ــاو هاوپەیامن ــە ن ــتایەتی و چوون ــی دۆس هەوڵ

دەدا.  ئاشــوور 

کــە  وەهــادا،  سیاســی  و  ســووپایی  لەهەلومەرجێکــی 

ئێمە کێ بووین
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هاوســەنگی هێــز بەتــەواوی لــە بەرژەوەندی ئاشــوورییەکان 

یــەکال دەبوویــەوە و ئــەو ئێمپراتۆریــە، بــە ئاســانی دەیتوانی 

ــەرکردەی  ــیا( ی س ــی و )تیئۆش ــێر( ی مانای ــەر )ئاهش بەس

ــوو  ــژ ب ــۆ ماوەیەکــی درێ ــەکان ســەربکەوێت، کــە ب کیمیری

ــەوە. ــگاری ســووپای ئاشــوور دەبوون بەرەن

 بــەاڵم ســەرهەڵدان و یەکگرتنــی دەوڵەتــی مــاد ئەوەنــدە 

بەهێــز دیــار بــوو، کــە )ئاشــوور بانــی پــال( لــەوە تێبــگات، 

کــە دەبێــت ئەوجارەیــان هێرشــەکانی لەســەر ســنووری 

رۆژئــاوای مــاد بوەســتێنێ و بەتیبینــی و لەســەرەخۆوە، 

پاشــا مادیــە  ئــەو  لەهێــز و پالنەکانــی هووەخشــتەرە، 

بڕوانــێ، کــە دەســەاڵتی ســکاییەکانی لــە ئاســیای پێشــەنگ 

و ســەرزەوییەکانی مــاد کۆتایــی پێهێنابــوو، کــە بــۆ مــاوەی 

ــاج  ــەاڵت و ت ــێ دەس ــە زۆرەمل ــاڵ، ب ــت س ــت و هەش بیس

و تەختــی پاشــایەتی مادەکانیــان خســتبووە ژێــر فەرمــان و 

ــی  ــن دەوڵەت ــان، ئێســتا بناخــەی بەهێزتری دەســەاڵتی خۆی

ــوو.  ــادی دامەزراندب م

ئــەوەی بــە روونــی لەبەڵگــە و ســەرچاوە مێژووییەکانــی 

ــزراوی  ــە پارێ ــتاش ب ــا ئێس ــراوە و ت ــوورییەکان تۆمارک ئاش

ــش  ــێزدەی پێ ــەدەی س ــەرەتای س ــە س ــەر ل ــەوە، ه ماوەت

ــاوا،  ــادی رۆژئ ــی م ــی گەالن ــە تایبەت ــادەکان، ب ــەوە، م زایین

ئاشــوورییەکان  دەســەاڵتی  ژێــر  دەکەونــە  بەتــەواوی 
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بەســەردا  تااڵنکردنیــان  رادەی  تــا  قورســی1  باجێکــی  و 

ژێــر  و  داگیرکارییــە  ئــەو  دیاریشــە  وەک  دەســەپێرێ. 

دەســتەیەی گەالنــی مــادی رۆژئــاوا، زیاتــر لــە پێنــج ســەدە 

و تــا ســاتەوەختی ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی یەکگرتــووی مــاد 

ــاوە. ــژەی کێش درێ

هووەخشــتەرە، پیاوێکــی زۆر بەهێــز بــووە، بــەر لــەوەی 

نــاوی پاشــا بۆخــۆی هەڵبژێــرێ و داوای تــاج و تەخــت 

بینیــوە  بــکات، وەکــو فەرماندەیەکــی ســووپایی رۆڵــی 

و ئەرکــی رێکخســتنی ســووپایەکی چەکــداری بەهێــزی 

پێکەوەنانــی  لەگــەڵ  ئــەو هــاوکات  ئەســتۆ.  گرتووەتــە 

شــیرازەی ســووپایەکی سیســتەماتیک، کــە تــا ئەو ســەردەمە 

لــە نێــو گەالنــی مــاد پێشــینەی نەبــووە، هەوڵێکــی مەزنــی 

بــۆ یەکخســتنی ســەرۆک هــۆز و میرنشــین و ســەرۆکە 

گوندییــە مــادە پەرشــوباڵوەکان دەســتپێکردووە. لــەو پــرۆژە 

گەلســازییەدا، لــەو شــوێنەی کــە پێویســت بووبێــت، پەنــای 

پاشانشــینە  لــە  ســێیەم، هەندێــک  پالســەر( ی  )تێــگالت  لــە چاخــی   -  1

ــان،  ــە نزیــک ســنوورەکانی رۆژهەاڵتــی ئاشــوور دەژی بچووکەکانــی مــاد، کــە ل

ــە:  ــۆ منون ــران، ب ــکێن دەک ــورس و کەمەرش ــی ق ــی باجێک ــە بژاردن ــار ب ناچ

500 تااڵن، نزیک بە 1500 کیلۆ گرام مس. 

 300 تــااڵن، 9000 کیلــۆ گــرام، بــەردی الجــەوەرد و....... زۆر شــتی تریــش. کــە 

لــە پەرتووکــی پاشــایەتی مــاد، )ئێقــرار عەلــی یێــف( ئامــاژەی پێکــراوە.

ئێمە کێ بووین
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ــین،  ــی بەخش ــاوی یەکێت ــە پێن ــش ل ــی هێزی ــۆ بەکارهێنان ب

بەقــەوارە و دەوڵەتــی نەتەوەیــی مــاد بــردووە. بۆیــە دەکرێ 

ــەرەتادا  ــداوە، لەس ــتەرە ئەنجامی ــەوەی هووەخش ــن ئ بڵێی

شۆڕشــێکی ناوخۆیــی و فەرهەنگــی بــووە و هەســتێکی 

یەکگرتوویــی و نەتەوەیــی بــە پێــوەری ئــەو رۆژگارە، لــە نێو 

گەالنــی مــاد، بــە تایبــەت لــە مــادی رۆژئــاوادا بەدیهێنــاوە، 

تۆکمــەی  ســووپایەکی  یەکێتیــەدا،  لــەو  دواجــار  کــە 

دروســتکردووە و بەســەر چەنــد یەکــەی شــەڕکەری ســوارە و 

پیــادە و دەســتەی رمبــاز و تیرهاوێــژ و شمشــێر بەدەســتدا، 

دابەشــیکردوون.

ــەڕان  ــی و شوێنەوارناســی و گ ــی ســەرچاوە مێژووی بەپێ

تابڵێتــە قوڕینــەکان و دۆزرواوە  بــەدوای نیشــانەکان و 

ــەرنجی  ــی س ــی جێ ــنی بەردەنووس ــەکان، لەچەش مێژوویی

زانســتی زاراوەناســی بێــت، ئــەوە بەڕوونــی مێژووییبوونــی 

لەســەرزەوییەکانی  یەکجێنشــین،  نەتەوەیەکــی 

بەرزەدەشــت، زۆر فراوانــرت لەســنوورەکانی ئێرانــی ئێســتا، 

بەنــاوی مــاد دەســەملێنێ، کــە رابــردووی بــۆ زۆر زیاتــر لــە 

ــەوە.  ــن دەگەڕێت ــە زایی ــەر ل ــاڵ ب ــەزار س ــێ ه س

ــن،  ــش زایی ــی پێ ــەزارەی دووەم ــی ه ــەڵ کۆتاهاتن لەگ

سیســتەمی خێلەکــی و هۆزایەتــی، بەشــێوەیەکی بەرچــاو 

الوازبــووە و جێــگای خــۆی داوەتــە، ناوەندی یەکجێنشــینی 

گونــدی و ژیانــی نیــوە کشــتوکاڵی. رەخســانی بارودۆخێکی 
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و  هەلومــەرج  ئابــووری،  و  کۆمەاڵیەتــی  جیاوازتــری 

دەســەاڵتداری  وردە  و  یەکێتــی  پێکەوەنانــی  پێویســتی 

ناوخۆیــی لەمــادی رۆژئــاوا، بەتایبەتــی لەســەر ســنوورەکان 

ئــەوەش  ســەرهەڵدەدەن.  میزۆپۆتامیــا  دراوســێیەتی  و 

 ،1)janzo( یەکەمیــن ئەزموونــی سیســتەمی پاشــایەتی مــاد

ســەردەمی  کەونارناســی  ســەرهەڵدەدات.دۆزراوەکانی 

لەگــەڵ  نــوێ  بەردینــی  قۆناخــی  دوو  تێکەڵبوونــی 

دەرکەوتنــی قۆناخــی مــس، کــە مێژوویــان بــۆ کۆتاییەکانــی 

ئــەو  دەگەڕێتــەوە،  زاییــن  پێــش  پێنجەمــی  هــەزارەی 

ــی  ــان، خاوەن ــاد زم ــی م ــە مرۆڤ ــەڵمێنن، ک ــتییە دەس راس

شارســتانییەتێکی پێشــکەوتوو، بەپێــوەری ســەردەمی خــۆی 

ــازی و  ــتیی کەرەستەس ــای زانس ــەواوی توان ــە ت ــووە و ب ب

ــە ماکــی خــاوی کانزایــی و گۆڕاندنــی  کەڵــک وەرگرتــن، ل

 1 - جانزو، لە زمانی کاشی بەمانای شا، یان پاشانشین، هاتووە.

 - کۆڵینــەکان و هەڵدانــەوەی شوێنەوارناســانەی ) گــردی گیــان ( لەنزیکــی 

 ( و  دامغــان  (ی  حەســار  گــردی   ( و  ئێــران  ئێســتای  ناهاوەنــدی  شــاری 

ســیالکی( کاشــان و ) تەختــی جەمشــید ( لەپارێــزگای فارســی ئێــران، ئــەم 

پرســە پشرتاســتدەکەنەوە، کــە ژیــان لەواڵتــی مــادی کۆنــدا، تــا رادەیەکــی زۆر 

لەگەالنــی دراوســێ و دەوروبــەری خــۆی پێشــکەوتووتر بــووە. 

ــەو  ــس و ئ ــی م ــە ناوچاخ ــوە، کەوتوونەت ــی نوێ ــی بەردین ــادەکان لەچاخ  - م

ــووە.  ــان لێوەرگرت ــیووە و کەڵکی ــی ناس ــان بەباش کانزایەی

ئێمە کێ بووین
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ــی  ــی مرۆڤ ــۆ کەرەســتەی پێویســت بەژیان ــە، ب ــەو ماکان ئ

ــووە. ــەال هەب ل

و  پێکەوەنــاوە  گوندیــان  کۆمەڵگەیەکــی  مــادەکان 

خانووســازی  و  ئاژەڵــداری  و  بەکشــتوکاڵ  پەرەیــان 

شــەونخوونی  دەرەنجامەکانــی  بەپێــی  ئەگــەر  داوە. 

ــینەوەی  ــەریەک و ناس ــی هێنانەوەس ــان، لەڕێ مێژووناس

راســتییەکانی مێــژووی گــەل و نەتەوەکانــی دانیشــتووی 

رۆژهەاڵتــی پێشــەنگ بێــت، ئــەوە دەبــێ شارســتانییەتی 

گەالنــی خۆجێــی مــاد، پێــش شارســتانییەتی ئیــالم و 

ســۆمەر بکەوێــت. شــیامنەی ئــەوەش دەکرێــت، کــە هەم 

بابلییــەکان و ســۆمەرییەکانیش، کەڵکیــان لــە ئەزمــوون و 

بەرهەمەکانــی ژیاریــی مــادەکان وەرگرتبێــت.

)یانــۆش هارماتــا(ی زماننــاس لــەو بــارەوە دەڵــێ: 

پێشــکەوتوویان  زۆر  ئیــداری  سیســتەمێکی  مــادەکان 

بەجۆرێــک  بەڕێوەبەرییــە  سیســتەمە  ئــەو  هەبــووە، 

ــێ دەســتکاری  ــە هەخامەنشــییەکان بەب ــووە، ک ــڵ ب کام

ــی دەســەاڵتەکەیان،  ــۆ بەڕێوەبردن ــک، ب ــێ زیادکردنێ و ل

و  لێوەرگرتــووە  کەڵکیــان  کارگێڕییــەوە،  لــەڕووی 

بەکاریانهێنــاوە.

دەوڵەتــی  لەســەردەمی  خێــرا  بەهەنــگاوی  ئەگــەر 

ــەک کاشــییەکان  ــن، کــە لەت ــی( تێپەڕی ــی( و )لۆلۆی )گوت

ــا،  ــەرزەوییەکانی میزۆپۆتامی ــەی س ــەکان، زۆرب و ئیالمیی
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ــوریای ئێســتا و  ــا و، س ــتانی تورکی بەســەرلەبەری کوردس

دهــۆک و کەرکــووک و ســلێامنی و هەولێــر، پارێزگاکانــی 

هەرێمــی کوردســتانی نــاو ســنوورەکانی عێــراق و، ورمــێ 

و ئازەربایجــان و لۆرســتان و کرماشــان و کوردســتانی نــاو 

ســنوورەکانی دەوڵەتــی ئێرانــی ئێســتا، لەژێــر قەلەمڕەوی 

ــتەکانی  ــە دەش ــی(ە کان ک ــەڵ )کاش ــووە، لەگ ــدا ب ئەوان

باشــووری میزۆپۆتامیایــان خســتبووە ژێــر رکێفــی خۆیان، 

ــا نێوەراســتی هــەزارەی دووەمــی پیــش زاییــن، هێــزی  ت

بااڵدەســتی ناوچەکــە بــوون.

 زۆربــەی نەهامەتییەکانــی گەالنــی مــادی رۆژئــاوا، 

ــی  ــوان هــەردوو ســەدەی هەشــت و حەوت ــە نێ دەکەون

ــوژی  ــرۆڤ ک ــووپای م ــە س ــەی ک ــن، ئەودەم ــش زایی پێ

ــەرزەمین  ــەوەی س ــەدوای دۆزین ــوور، ب ــۆری ئاش ئێمپرات

و  تااڵنکــردن  بــۆ  نــوێ،  ســامانداری  مەڵبەنــدی  و 

ــی  ــنوورەکانی خاک ــو س ــە نێ ــەالن، دێت ــی گ بەکۆیلەکردن

و  دەکا  تااڵنــکاری  و  بەکۆمەڵکــوژی  دەســت  و  مــاد 

ــی. ــاوە دادەمەزرێن ــژ م ــتکردنی درێ سیســتەمی ژیردەس

 لــە نێوەراســتی ســەدەی نــۆی پێــش زاییــن، کۆمەڵێــک 

یەکێتــی  وەکــو  خۆجێیــی،  بچووکــی  دەســەاڵتی 

لەنێــو  هــۆزەکان،  یەکێتــی  و  میرنشــێن  و  گونــدی 

گەلــە مادییــەکان، زیاترینیــان لــە ناوچــەکان و لەنێــو 

دانیشــتووانی مەڵبەنــدی مــادی رۆژئــاوا ســەرهەڵدەدەن، 

ئێمە کێ بووین
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)ئاندیــان(   1 خــوارەوەن.  بەشــێوەی  دیارترینیــان  کــە 

ــە  ــۆ( ل ــن. )زیکرت ــای قەزوی ــاوای دەری لەباشــووری رۆژئ

ــاد،  ــایەتی م ــی پاش ــە پەرتووک ــووەکان، ل ــە کارهات ــەرچاوە ب ــرەی س  1 - بەگوێ

ــف.    ــی یێ ــرار عەل ئیق

ــی  ــتی و مێژووی ــەوەی زانس ــۆری و لێتۆژین ــە تی ــی ، ن ــی لۆژیک ــە تێڕوانینێک -ل

بەڵگەخــواز، لــە شــوێنگۆڕکێ و بارەبــارەی کۆمەڵــە مرڤــەکان، دەتوانیــن ئــەوە 

بســەڵمێنین، کــە جگــە لــە پالەپەســتۆی تواندنــەوەی زمــان و کوڵتــووری 

ــاوای  ــی نێوەراســت و رۆژئ ــە مەلبەندەکان ــەت ل ــە تایب ــەی، ب ــە مادان ــەو گەل ئ

ســەرزەمینی میدیــا، واتــە لــە کۆمەڵگــەی لۆلۆییــەکان، کــە لە مێــژووی نوێــدا، لە 

چوارچێــوەی نەخشــەی ئیــداری دەوڵەتــی ئێــران، بــە لۆڕســتان نــاو دەبردرێــت، 

تــا دەگاتــە پارێزگاکانــی کوردنشــینی کرماشــان و کوردســتان و ئورمیــە و ئیــالم، 

لــە ئێــران و هەمــوو پارێــزگا کــورد نشــینەکانی باکــووری کوردســتان، کــە 

دەکاتــە زۆربــەی هــەرەزۆری خاکــی میزۆپۆتامیــای تورکیــەی ئەمــڕۆ و گشــت 

ســەرزەویەکانی باکــووری زنجیــرە چیــای حەمڕیــن، لــە کوردســتانی باشــوور، بــە 

کەرکــوک و ســڵێامنی و هەولێــر و دهــۆک، لــە چوارچیــوەی دەوڵەتــی عەرەبــی 

ــان  ــی خۆی ــەن و مێژووی ــەی رەس ــاک و ژینگ ــاو خ ــەر ئ ــەر لەس ــەوە، ه عێراق

مــاون.

ــەودا و ئاســتەنگی  ــە هــۆی م ــدا ب ــە چاخــە دورەکان ــەی ئێســتا، ل ــەو کوردان ئ

نەبوونــی  و  کــردن  هاموشــۆ  دژواری  و  ســەخت  هاتووچــۆی  و  جوگرافــی 

پەیوەنــدی و تێکەڵــی پێویســت، هــەر ناوچــە و هــۆز و کۆمەڵێــک، بــە گوێــرەی 

نیــاز و تایبەمتەندیەکانــی دانیشــتووانی خۆجێیــی و تــا رادەیەکیــش لەژێــر 

ــی  ــە، شــێوەزار و رێزمان ــەو ناوچەی ــدۆری زمــان و فەرهەنگــی بااڵدەســت ل بان

ــی  ــاواز بوون ــەک جی ــۆکاری لەی ــە ه ــەوەش بووەت ــاوە، ئ ــەم هێن ــان بەره خۆی

لــق و پــۆپ و شــێوەزارەکانی زمانیــان، لــێ لــە بنەڕەتــەوە توخمــە زمانەوانییــە 

کوردیــە رەســەن و ئۆرجینالەکــە، هــەر بەهێــزی خــۆی لــە ژیانــدا مــاوە و 

بووەتــە پێناســەی هاوبەشــی هەمــوو ئــەو بەشــە بــە جوگرافیــا پــەرش و 

ــورد. ــەوەی ک ــەی نەت باڵوان
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نێــوان دەریــای قەزویــن و گۆلــی ورمــێ، کــە دەکەوێتــە 

لــە  )ئۆئیشــدیش(  ئێســتا.  تەورێــزی  و  میانــە  نێــوان 

گۆشــەی باشــووری دەریاچــەی ورمــێ و نزیــک مەراغــە. 

)ســانگی بۆتــۆ( لــە باکــووری رۆژئــاوای گۆلــی ورمــێ و لە 

نزیــک تەورێــز و مەرەنــد و خۆی ئێســتا. )گیلزان( بەشــی 

رۆژئــاوای گۆلــی ورمــێ. )کــی رۆری( لەباشــوۆری گۆلــی 

ورمــێ. )ئاالبریــا( لــە رۆژهەاڵاتــی کــی رۆری. )کاراال( لــە 

ــوای  ــەی زام ــان ناوچ ــوا( ی ــان. )زام ــێیەتی ئاالبری دراوس

ــی  ــەی جوگراف ــۆی پێکهات ــەردەمی خ ــە س ــە ل ــۆن، ک ک

بریتیبــوو، لــە ناوچەکانــی دەوروبەری ســلێامنی و بەشــی 

ســەرەوەی دیالــە و زابــی بچــووک. )پارســوا( لە باشــووری 

گۆلــی ورمــێ و ســەروی هــەردوو رووبــاری دیالــە و زابــی 

بچــووک. لــە تەنیشــت زامــوا، واڵتــی )مانــا( هەڵکەوتبوو، 

ــتای  ــی ئێس ــی ئازەربایجان ــەی زۆری ناوچەکان ــە زۆرب ک

ئێرانــی پێکدەهێنــا. )گێــزل بۆنــدا( هەڵکەوتــوو لەدۆلــی 

رووبــاری قــزل ئــۆزن. )مــادای( لــە باکــووری هەمەدانــی 

ــوا و  ــووری پارس ــە باش ــرۆ( ل ــوو. )نام ــتا هەڵکەوتب ئێس

ناوچــەی )بێــت هامبــان( هەڵکەوتبــوو، لەباشــووری 

رۆژهەاڵتــی بێــت هامبــان، واڵتــی )ئیلیپــی( هەبــوو، 

ــووری  ــە و باک ــاری کەرخ ــەرووی رووب ــە س ــە دەکەوت ک

لۆڕســتانی ئێســتا. 

ئاشــوورییەکان  بەتایبەتــی  نووســان،  مێــژوو  وەک 

ئێمە کێ بووین
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لەگێڕانــەوەی چۆنییەتی شــەڕ و ســەرکەوتنەکانیان باســی 

دەکــەن و لەزنجیــرەی لیســتی دەســکەوتەکانیان، لــە 

بەتــاراج بــردن و بــاج و خەراجــی وەرگیــراو لــە گەالنــی 

ــی  ــت گەالن ــت، دەبێ ــردووە دەردەکەوێ ــاد، تۆماریانک م

مــادی رۆژئــاوا خاوەنــی ســامانێکی زۆر و کشــتوکاڵی 

ــن.  پێشــکەوتوو و پێشەســازی و کاری دەســتی زۆر بووب

هــەر هەمــوو لەشکرکێشــی و هێرشــەکانی ئاشــوور بــۆ 

ســەر ناوچەکانــی مادنشــین، بــە مەبەســتی دەســتکەوتی 

مــادی و خۆدەوڵەمەندکــردن بەهــۆی ســامانی مــادەکان، 

بــە زۆری لــە نیــوەی کۆتایــی ســەدەی هەشــتەمی پێــش 

زاییــن دەســتیپێکردووە.

ــۆزە  ــەر ه ــۆ س ــوور ب ــی ئاش ــی مەزن ــن هێرش یەکەمی

کردنــەوەی  بەمەبەســتی   ،  737 لەســاڵی  مــادەکان، 

بــە  گەیشــن  بــۆ   ، بــووە  جوگرافــی  رێڕەوێکــی 

ســنوورەکانی )ئۆرارتــۆ( هەرچەنــد پێــش لەوەش ئاشــوور 

هــەردوو هەرێمــی بێــت هەمبــان و پارســوای مــادی 

لــە ســاڵی 744ی پێــش زاییــن داگیرکردبــوو و، بــاج و 

خەراجێکــی قورســی ســااڵنەی بەســەردا ســەپاندبوون و، 

ســەرەبۆچوونی بــە تااڵنربدنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە ئــاژەڵ، 

بەتایبــەت هەســپ و کــەل و پەلــی ژیــان، بــە مەبەســتی 

کەڵــک وەرگرتــن لــە زانســت و شــارەزاییان ، ژمارەیەکــی 

زۆر لەپێشــەوەر و زاناکانــی مادیــان بەدیــل بــردووە و لــە 
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ناوچەکانیــان دووریــان خســتوونەتەوە.

لــەو مێــژووە بــەدوا، بــە درێژایــی یــەک ســەدەی 

ــاد،  ــی م ــەر گەالن ــۆ س ــوور ب ــەکانی ئاش ــوو هێرش داهات

ــۆ حــەوت خــول بەردەوامدەبــن.  یــەک بــەدوای یــەک ب

ســەر  بــۆ   ،714 ســاڵی  تااڵنکارانــەی  هێرشــی   

و  زیــان  رۆژئــاوا،  مــادی  ناوچەکانــی  دانیشــتووانی 

ــە ئەنجامــی  ــووە، ل ــەدواوە ب کاولکارێەکــی بێســنووری ب

ئــەو وێرانــکاری و توونــد و تیــژی و کوشــتارەدا، بەشــێک 

ــر  ــە ژێ ــاری چوونەت ــادەکان، بەناچ ــۆزە م ــەل و ه ــە گ ل

شــەرت و مەرجــی داســەپاو لەالیــەن ئاشــوورییەکانەوە، 

بــەاڵم هێرشــی دواتــری ســووپای ئاشــوور، لــە ســاڵی 713 

کــە بــە هــۆی )ســارگۆن( بەڕێوەچــووە، وێرانــکاری و 

ــوو. ــەدواوە ب ــی ب ــی چەندقات ــە کۆمەڵ ــتاری ب کوش

 )تێــگالت پالســەر(، لــە یادداشــتەکانی دا نووســیویەتی: 

ژمارەیــەک لــە گوتییەکانــی1 دانیشــتووی )بێــت ســان 

1 - بــە پێــی ســەرچاوە ئامــاژە پێکــراوەکان لــە پەرتووکــی میدیــا، )ئــی. م. 

دیاکۆنــۆف(

ــە زمانــی ئەکــەدی و ســۆمەری بــە مانــای واڵت و  ــان  ل  2Madt-mat - مــاد ی

گــەل و دانیشــتووانی ئــەو نیشــتیامنە ناویــان هاتــووە و بانــگ کــراون، کــە تێیــدا 

نیشــتەجێ بــوون.

-لەســەرچاوە ئاشــوورییەکان، بــاس لــە مــادە دوردەســتەکان، واتــە مــادی 

و  کــراوە  بەهێــزەکان  مــادە  و  ئاریبــی  ســنووری  مادەکانــی  رۆژهــەاڵت، 

ئێمە کێ بووین
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گیبۆتــی( و )بێــت ســانگی(مان بــۆ ســەرووی واڵتــی 

ــگالت  ــتەکانی تێ ــتنەوە. یادداش ــە( گواس ــوریا و )فنیقی س

پالســەر بەڕوونــی باســی مــادەکان دەکات، لەنێــوان ئــەو 

هــۆز و گونــد و ناوچانــەی کەوتوونەتەبــەر هێرشــی 

ــتی  ــەدەی هەش ــی س ــوەی دووەم ــا نی ــوورییەکان، ت ئاش

ــەزی  ــەل و رەگ ــچ گ ــادەکان هی ــە لەم ــن، جگ ــش زایی پێ

قەومــی دیکــە، لــەم ناوچەیــە بوونیــان نەبــووە و ناویــان 

ــووە. نەهات

 

هەموویان بە)madai( ناو بردووە.

-وەک دیــارە، زاراوەی مــاد وەک هێــز و دەســەاڵت، لــە تۆمــاری مێــژووی 

ئاشــوورییەکاندا، لــە ســەدەی نۆیەمــی پێــش زاییــن راشــکاوانەتر دەردەکەوێــت. 

لــێ لــە ســەرچاوە ئیالمــی و ئەکــەدی و بابلــی و ســۆمەرییەکانیش، کــە 

لەچاخێکــی نزیــک لەیەکــدا تۆمارکــراون، زانیــاری زۆر باشــامن لەســەر شــێوازی 

پەرەســەندنی کۆمەالیەتــی و گەشەســەندنی گیانــی یەکگرتنــی نێــوان مــادەکان 

دەســتدەکەوێ و دەشــێ رێــرەوی لێکۆڵینەوەیەکــی بەهێــزی لەســەر بنیاتبنێیــن.
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 یەکێتی گەالنی ماد

 لــە دەوروبــەری گۆلــی ورمــێ، لەژێــر مەترســی و 

ــی  زەبــری هێرشــە وێرانکەرەکانــی ئاشــوور، یەکــەم هەوڵ

لەچوارچێــوەی  مــاد،  گەالنــی  یەکێتــی  پێکەوەنانــی 

یەکگرتــوو،  لەدەوڵەتێکــی  نزیــک  هاوپەیامنییەکــی 

لەســەرەتای ســەدەی هەشــتی پێــش زاییــن دەســتپێدەکا و 

لەســەرەتادا، چەنــد یەکێتــی و هاوپەیامنــی پێکدەهێرێــن، 

یەکێتیــەدا،  ئــەو  دڵنیایــی  و  کاریگــەری  لەژێــر  هــەر 

هۆزەکانــی مــادی رۆژئــاوا، شــێوازی ژیــان بەتــەواوی 

لەپــەزداری و گەرمیــان و کوێســتان کردنــەوە، بــەرەو 

یەکجێنشــینی و گوندنشــینی و کشــتوکاڵی و ئاژەڵــداری 

 یەکێتی گەالنی ماد
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گونــدی، گۆڕانــی بەســەردا هاتــووە.

ســەرجەم زانایانــی ناوناســی و زاراوەناســی، لەســەر ئــەو 

بۆچوونــە کــۆک و تەبــان، کــە لەچاخــی ســەرهەڵدانی 

ــەرە و  ــەو دەڤ ــاوا، ئ ــاد، لەمــادی رۆژئ ــی م ــی گەالن یەکێت

کۆمەڵگەکــەی تایبەمتەنــدی تــەواو نائێرانــی هەبــووە. 

وشــەی میدیــا خــۆی بەهیــچ جۆرێــک ئێرانــی نییــە، بەڵکــو 

سەداســەد کاشــی مادییــە و تــا رادەیــەک خــۆی لــە ئیالمــی 

نزیکدەکاتــەوە، کەواتــە بەئێرانــی دانانــی مــاد، درۆیەکــی 

ــە. ــە ئاریاییەکان روتــی مێژوونووســە ئێرانیی

 ناوچەکانــی مــاد، بــەر لەســەرهەڵدانی یەکێتــی گەالنــی 

لــە  مادیــش،  نەتــەوەی  یەکێتــی  و  رۆژئــاوا  لــە  مــاد 

رۆژهــەاڵت پێکبهێــرێ، لــە کۆمەڵێکــی زۆر هــۆزی مــەزن 

ــان میرنشــین و یەکــەی  ــە بەدەی ــەو هۆزان پێکدەهــات. ئ

خۆبەڕێوەبــەری  عەشــیرەتی  و  ناوچەیــی  و  گونــدی 

ــد و ناوچــە  ــەو میرنشــین و گون ــا، ئ ــان پێکدەهێن جیاوازی

خۆبەڕێوەبەرانــە، هەریەکــەو لەالیــەن حکومــەت و هێــز 

ــان، وەکــو  ــی دراوســێی دەوروبەری و شانشــینەکانی گەالن

بەنــاوی  ئۆرارتۆییــەکان،  و  ئەکــەد  ئیــالم و  و  ئاشــوور 

ــەوە  ــی جۆراوجــۆر دەنارسان ــەوە و زمان جۆراوجــۆر و نەت

و لــە مێــژووی تایبــەت بەخۆیــان تۆماردەکــران. بێگومــان 

ــی،  ــەر بەمادزانین ــیار خستنەس ــی و پرس ــی و ناڕون تێکەڵ

میدیــا،  ســەرزەمینی  دانیشــتووی  گەالنــی  هەمــوو 
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لەمێــژووی مادەکانــدا، لــە پلــەی یەکــەم لــە رۆژگاری پێش 

دەوڵەتــی مــاد، بــۆ نەبوونــی دەوڵەتێکــی یەکگرتــووی 

نەتەوەیــی دەگەڕێتــەوە.

یەکــەم ئەزموونــی یەکێتــی گەالنــی مــاد، لەناوچەکانــی 

ــش  ــۆی پێ ــەدەی ن ــی س ــە کۆتاییەکان ــاوادا، ل ــادی رۆژئ م

زاییــن دیــار دەکەوێــت، کــە )شەمشــی ئــادەدی پێنجــەم( 

باســی شــەڕەکانی خــۆی لەگــەڵ مــادەکان و هێرشــەکانی 

بــۆ ســەر ناوچەکانــی مادنشــێن دەکات.

باســی  خۆیــدا،  لەگێڕانەوەکانــی  ئــادەد،  شەمشــی 

ــادی  ــای م ــرۆکا ( پاش ــەڵ ) هانازی ــەوە لەگ رووبەڕووبوون

باســێک  پێشــان،  وەک  تۆمــارەدا  لــەو  ئیــدی  دەکات، 

لەتێکهەڵچوونــی هــۆزەکان و گوندییــە مــادەکان لەئــارادا 

رۆژگارەدا،  لــەو  لــەوەی  نیشــانەیەکە  ئــەوەش  نییــە، 

ــەو  ــتووی ئ ــی دانیش ــێکی زۆر لەمادەکان ــت بەش پێدەچێ

ــینێکی  ــان پاشانش ــین، ی ــوەی میرنش ــە، لەچوارچێ ناوچەی
یەکیانگرتبێــت.*1 یەکگرتــوودا،  مــادی 

* لەبــارەی ناڕونــی و ئاڵۆزییەکانــی مێــژووی یەکێتــی گەالنــی مــاد و ئــەو بڕگــە 

ــژووی  ــە لەمێ ــک، ک ــۆ( ناوێ ــارەی دەســتگیرکردنی )دیاک ــە دەرب ــەی، ک مێژوویی

لۆژیکیرتیــن،  ناوبــردراوە،  مانایــی  ســەرکردەیەکی  وەکــو  ئاشــوورییەکاندا 

چارەســەر بــۆ دۆزینــەوەی ســەری کەالفــەی راســتیەکان، کــە ئەزیــش بەتــەواوی 

لەگەڵــی کۆکــم دەشــێت ئەوەبێــت، کــە )فراوەرتیــش(ی کــوڕی دیاکــۆی 

 یەکێتی گەالنی ماد
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وەک دیــارە دەبێــت لەکۆتایــی ســەدەی هەشــتەم و 

دەســتپێکی ســەدەی حەوتــی پێــش زایین، هەمــوو گەالنی 

مــاد لەچوارچێــوەی دوو یەکێتی بەهێز یەکیــان گرتبێتەوە، 

کــە یەکەمیــان لــە یەکگرتنــی شــەش هــۆزی، )بوســیەکان( 

)ئاریزانتیــەکان(  )ئەســرتۆخاتیەکان(،  )پارتاکنییــەکان(، 

یەکێتــی  نــاوی  لەژێــر  )مۆغــەکان(،  و  )بودیــەکان( 

ــۆک(،  ــان )دەی ــۆ ی ــە دیاک ــت، ک ــاد پێکهاتبێ ــەوەی م نەت

ــی  ــی گەالن ــەوەی دووەم یەکێت ــەرۆکایەتیان دەکات1. ئ س

مــادە، کــە )فراوەرتیــش( ســەرۆکایەتی دەکات، ســەرچاوە 

ئاشــوورییەکان ئــەوەی دووەم واتــە یەکێتــی گەالنــی مــاد 

ــێ  ــی رایکردب ــەریی باوک ــوێنی دەستبەس ــە و ش ــە تاراوگ ــک ل ــی، بەجۆرێ مانای

ــێ  ــادی راگەیاندب ــی م ــی گەالن ــا و یەکێت ــی میدی ــەوە واڵت ــۆی گەیاندبێت و خ

و دژی ئێمپراتــۆری ئاشــوور کەوتبێتــە شــەڕێکی دژوارەوە، ئــەو توانیویەتــی 

ــکات،  ــر ســتەمکاری ئاشــوورییەکان رزگارب ــە ژێ ــی مادنشــینی زۆر، ل ناوچەیەک

بۆیــە دوای 22 ســاڵ ســەرکردایەتی و حوکمڕانــی، لــە ســاڵی 653 ی پێــش 

زاییــن، لــە شــەڕێکدا لەگــەڵ ســووپای ئاشــوور کــوژراوە و هوەخشــتەرەی 

ــی مــادە،  ــەوە هەمــان هوەخشــتەرە پاشــای مەزن ــە جێنشــێنی. ئ کــوڕی بووەت

ــۆری  ــێ و ئێمپرات ــاد دادەمەزرێن ــزی م ــوو و بەهێ ــی یەکگرت ــر دەوڵەت ــە دوات ک

ئاشــوورییەکان دەڕوخێنێــت.

 

 1 - )هێرۆدۆت( مێژووی هێرۆدۆت

 -هێرۆدۆت، دیاکۆ بە یەکەمین پاشای دەوڵەتی ماد دەزانێ 

ــە هــۆزە  ــە بــڕوای مــن، دیاکــۆ پێکهێنــەری یەکەمیــن یەکێتــی ژمارەیــەک ل  -ب

مادیەکانــە، نــە دەوڵەتــی مــاد.
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ــەرهەڵدانی  ــەرەتای س ــش، بەس ــی فراوەرتی ــە رێبەرایەت ب

ــن. ــاد دەزان ــووی م ــی یەکگرت دەوڵەت

مێژوونووســان تەنانــەت ئەوانــەی پێنوســەکەیان، بەبــێ 

الیەنــی و بەویژدانــەوە پێهەڵنەســوڕاوە، دان بەوەدادەنێــن 

کــە دیاکــۆ کــوڕی )فائــۆرات( لەنــاو گونــدی و دەوروبــەری 

خۆیــدا، پیاوێکــی رێزلێگیــرا و دادپــەروە بــووە و لــە کێشــە 

ناخۆیــی و ناکۆکییەکانــدا، ئــەو تەنیــا پیــاوی چارەســەر و 

یەکالکردنــەوەی کێشــەکان بــووە.

لــەو رۆژگارەی دیاکــۆی تێــدا ژیــاوە، ســێبەری شــوومی 

پەرتەوازەیــی و ناکۆکــی و شــەڕی ناوخۆیــی هــۆز و گونــد 

و ناوچــەکان، ئاســامنی ژیانــی مــادی رۆژهەاڵتــی تاریــک 

ــدە دراوســێکان،  ــە هەمــوو هــۆز و گون ــوو. بۆی و لێڵکردب

لــەدەوری یــەک کۆدەبنــەوە و دەستنیشــانکردنی مەزنێــک 

یــان پاشــایەکی دادگــەر، کــە هەموویــان گــوێ لەفەرمانــی 

ــی  ــەکان بهێن ــە پشــێوی و ناکۆکیی ــی ب ــو کۆتای بگــرن، تاک

بەپێویســت دادەنێــن. دیــارە لــەو نێوەنــدەدا، تەنیــا دیاکــۆ 

ــێ  ــدی ب ــە کاندی ــێ و دەبێت ــە دەب ــەو مەرجان هەڵگــری ئ

رکابــەری پاشــایەتی نەتــەوەی مــاد، کــە پێشــرت ئاماژەمــان 

پێــدا.

 بــەر لەیەکێتی نەتــەوەی مادی دیاکۆ، بەشــێک لەگوندە 

مــاد نشــینەکانی مــادی رۆژئــاوا، لــە ژێــر نــاوی پاشانشــینی 

ــەوە  ــەو رێگای ــوو، ل ــوو و توانیانب ــرۆکا( یەکیانگرتب )هانازی

 یەکێتی گەالنی ماد
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بەســەر تەنــگ و چەڵەمــە و ناکۆکییەکانــی نێوانیانــدا 

ــە دەســتدرێژی الیەنەکانــی  ــان ل ســەربکەون و ناوچەکانی

ــۆ  ــووە ب ــک ب ــان ئەزمونێ ــەوەش بێگوم ــزن، ئ ــە بپارێ دیک

دیاکــۆ و هــۆز و گونــد و ناوچــە هاوپەیامنەکانــی دیكــە، 

تاوەکــو لەســەرەتادا بنگــەی دەســەاڵتی خــۆی لەســەر 

پێکەوەگرێدانــی شــەش هــۆز بنیاتبنــێ و بڕیاربــدات، کــە 

قــەاڵ یــان کۆشــکێکی شــیاوی دەســەاڵتداری بــۆ بنیاتبنێــن، 

ئــەو هــەر بەزوویــی دەســت بەبیناکردنــی قــەاڵ و شــاری 

)ئێکباتــان( هیگمەتانــە دەکا و ئــەو شــارە وەکــو کۆشــکی 

پاشــایەتی و پایتەختــی حکومەتەکــەی بەکاردەهێنێــت.

فەرمــان  دیاکــۆ  هێــرۆدۆت،  یادداشــتەکانی  بەپێــی 

بەدروســتکردن و بنیاتنانی کۆشــکی )ئێکباتــان( هیگمەتانە 

دەکات. بڕیــاردەدات حــەوت دیــوار یــان شــورە، بــەدەوری 

قەاڵکــەدا هەڵچرێــن، کــە هــەر یــەک لــەو دیوارانــە، 

بەبڵنــدی پشــتی هەســپێک، لــەوەی دیكەیــان بەرزتــر بێت 

ــاواز بنەخشــێرێن. ــە حــەوت رەنگــی جی ــوارەکان، ب و دی

دیواری یەکەم، سپی

دووەم، رەش 

سییەم، سوورێکی تۆخ

چوارەم، شین

پێنجەم، سووری کراوە
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شەشەم، مسی

حەوتەم، زێڕینی درەوشاوە 

ســنوورەکانی ســەرزەمینی مــاد، یان ناوچە مادنشــینەکان 

ســنوورەکانی  لــە  دیاکــۆدا،  رۆژگاری  لــە  گشــتی،  بــە 

تــاران  و  رێــگا  ئێســتا،  )ری(  لەشــاری  رۆژهەاڵتــەوە، 

دەســتیپێدەکرد و بــەرەو رۆژئــاوا، تا ســنوورەکانی ئاشــوور، 

واتــە کوردســتانی باشــووری ئێســتا، درێژدەبوویــەوە و 

لەباکــووری رۆژئاواشــیدا، بەشــی هــەرەزۆری میزۆپۆتامیــا 

و  هەڵدەکشــا  لۆڕســتانەوە  لــە  باشووریشــەوە،  لــە  و 

خــۆی دەگەیانــدە لێوارەکانــی دەریــای قەزویــن، واتــە 

مازندەرانــی ئێســتا، بــە هــەردوو ئازەربایجانــی باشــوور و 

باکــووری ئێستاشــیەوە*1. 

بــە  رەنگــەکان،  ررازاندنەوەیــەی  شــێوە  ئــەو  زانایــان،  لــە  *ژمارەیــەک 

الســاییکردنەوەی شــاری بابــل، بەنیشــانەی حــەوت هەســارەی کۆمەڵــەی خــۆر 

دەزانــن.

 - بــەاڵم ئــەز وای بــۆ دەچــم، کــە ئــەم حــەوت رەنگــە بەنیشــانەی یەکگرتنــی 

ــەوەی  ــی نەت ــوەی یەکێت ــە لەچوارچێ ــە، ک ــە مادانەی ــەو گەل ــان ئ ــەو هــۆز، ی ئ

پایتەختــی  و  رەمــز  وەکــو  هیگمەتانــەش  و  یەکیانگرتــووە  دیاکــۆ،  مــادی 

یەکگرتنەکــە، بەحــەوت رەنگــی جیــاواز لەســەر شــوورەکان، کــە نیشــانەی 

حــەوت هێــزی پارێــزەری دەوڵەتــن، دەورە دراوە. 

- زۆربــەی زۆری زانایانــی بــواری ئاســەوار و مێــژووی دێریــن هــاوڕان، کــە رێــی 

تێناچێــت کۆشــکی هیگمەتانــە، کــە یەکێــک لە شــاکارەکانی شــێوازی تەالرســازی 

 یەکێتی گەالنی ماد
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ئــەو ســەرزەمینە زۆر و زەوەنــدە فراوانــە، لــە ژمارەیەکی 

زۆر لــە مەڵبەنــد و واڵت و میرنشــین و هــۆزی ســەربەخۆ 

و یەکــەی گونــدی و ناوچەیــی خۆبەڕێوەبــەر، بــە ئاخافــن 

ــە  ــە گەل ــات، ک ــاوازی پێکدەه ــەک جی ــێوەزاری لەی و ش

مادەکانــی تێــدا دەژیــان.

ئەگــەر ئێمــە بــڕوا بــە یادداشــتەکانی هێــرۆدۆت بکەیــن 

و وەکــو ســەرچاوەی جێــی بــڕوا وەریــان بگریــن؟ دەبێــت 

ــوان 728 تاکــو 700 ی پێــش  بیســت و هەشــت ســاڵی نێ

ــن.  ــۆ قەبووڵبکەی ــی 1 دیاک ــە چاخــی فەرمانڕەوای ــن ب زایی

ســەردەمی  لەگــەڵ  دەبێــت  هــاودەم  رۆژگارە  ئــەو 

ــەوەش  ــوور. ئ ــە ئاش ــەنحاریب( ل ــارگۆن س ــایەتی )س پاش

هاوکارێکــی زۆربــاش دەبێــت، تــا لەنێــوان دێڕەکانــی 

مێــژووی ئاشــووردا، چەنــدان ناوەنــدی بەهێزی دەســەاڵتە 

نەینــەوا  ســنوورەکانی  لەنزیــک  مــادی،  خۆجێیەکانــی 

ــە دوای  ــت، چونک ــەوە بنیاترابێ ــەرە ئێرانییەکان ــۆی کۆچ ــارە، بەه ــادی کەون م

ــان ســاڵ هــەر خەریکــی مــەڕداری  ــە بەدەی ــەو کۆچەران نیشتەجێبوونیشــیان ئ

کۆچــەری بــوون، تەنانــەت پــاش ئــەوەی دەسەاڵتیشــیان داگیرکــردووە، تــا 

ــاد  ــدی م ــاز و هونەرمەن ــتا و تەالرس ــە وەس ــان ل ــەر کەڵکی ــی زۆر ه ماوەیەک

وەرگرتــووە.

 1 - بــە بــڕوای مــن دیاکــۆ پێکهێنــەری دەوڵەتــی مــاد نییــە، بەڵکــو ئــەو 

بنیاتنەری پرۆژەی یەکێتی گەالنی مادە. 
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بناســینەوە و بــەدوای وارگــە و شــوێنپێی مێــژووی کــوردان، 

تــا قــەراخ رووبــاری )قــزڵ ئــۆزون(ی ئێســتای تورکیــا 

ــش. ــە پێ بچین

هێــرۆدۆت لەوبــارەوە دەڵێــت، پێــش دەســەاڵتداری 

ــان و  ــا دەژی ــدی جیاجی ــە هــۆز و گون ــادەکان ل ــۆ، م دیاک

هــەر گونــد یــان هۆزێــک، لەژێــر فەرمانــی ســەرۆک هــۆز، 

ــردران،  ــوە دەب ــد بەڕێ ــپی گون ــش س ــەرکردە و رێ ــان س ی

هەڵبــەت ئــەم مەســەلەیە لــە دەقە ئاشــووری و ســۆمەری 

و ئەرمەنییەکانیشــدا، رەنگیداوەتــەوە و ئامــاژەی پێــدراوە.

و  نــاو  و  شوێنەوارناســی  لێکۆڵینــەوە  بەپێــی 

ســەدەی  نێوەراســتی  تــا  بێــت،  نیشانەناســییەکانەوە 

هەشــتەمی پێــش زاییــن، هەمــوو ناوچەکانــی گەالنــی 

و  زمانــی  و  کۆمەاڵیەتــی  تایبەمتەنــدی  خاوەنــی  مــاد 

کوڵتــووری خۆیــان بــوون. هەمــوو زانایانــی بێالیــەن 

ئــەو  تــا  کــە  دەکــەن،  دۆزینەوانــە  ئــەو  پشــتگیری 

فەرهەنگــی  و  رەگــەزی  تێکەاڵویەکــی  هیــچ  بــەروارە 

ئارادانییــە،  لــە  و زمانــی، لەناوچەکانــی گەالنــی مــاد 

ــوەی  ــە نی ــە ل ــەر، وات ــگالت پالس ــەردەمی تێ ــو لەس بەڵک

دووەمــی ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن بــۆ خــوارەوە، 

ــی  ــە بەرگوێ ــژوودا دێت ــی لەمێ ــاوی ئێران ــەرا، ن ــاک و ت ت

ــەش،  ــەو دەرکەوتن ــۆکاری ئ ــەت ه ــوورییەکان. هەڵب ئاش

ــان  ــی کۆچکردنی ــە رێ ــە کۆچــەرەکان، ل ــی ئێرانیی دزەکردن

 یەکێتی گەالنی ماد
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بــۆ لەوەڕگەکانــی ســەرزەمینی مــاد بــووە.

لەســەردەمی مــادی کۆنــدا، 1 واتــە لــە دەســتپێکی 

ــە دەرەوەی  ــادەکان ل ــن، م ــش زایی ــی پێ هــازارەی دووەم

ــان  ــەی مرۆڤی ــەزی دیك ــدا، دوو رەگ ــنوورەکانی خۆیان س

ناســیوە، کــە وەکــو رەوەنــد ژیانیــان بردووەتەســەر و 

ــان  ــەی کۆچەری ــە و بن ــاد، بارگ ــنوورەکانی م ــی س لەنزیک

دانابــوو، ئەویــش رەگەزی تورانــی و ئاریاییــەکان بوون، کە 

دواتــر لــە کۆتایــی ســەدەی نــۆی پێــش زاییــن، ئاریاییــەکان 

بەنــاوی ئێرانــی زمانــەکان، بــەرە بــەرە بەشــێوەی خێــڵ و 

1- بڕواننە لێکۆڵینەوەکانی ف. لۆنۆرمان – و. ژ. ئۆپێر

- پێــش لەهــەزارەی دووەمــی پێــش زاییــن، مــادەکان ئایینــی تایبــەت بەخۆیــان 

هەبــووە. بەبــڕوای مــن مەزداپەرەســتی بــەر لەکۆتاییەکانــی ســەدەی نــۆی پێــش 

زایینــەوە و نزیکبوونــەوەی هــۆزە مــەڕدارە هینــد و ئێرانــی زمانــەکان، بــۆ ســەر 

ــەوە  ــی مادی ــەی گەالن ــاو کۆمەڵگ ــاد، لەن ــاوای م ــووری رۆژئ ــنوورەکانی باک س

ناســیاو و جێــی پەســەند بووبێــت.

کــە  لۆڕســتان،  دیرۆکییەکانــی  شــوێنەوارە  دۆزراوەکانــی  کەلوپەلــە  لــە   -

مێژینەیــان بــۆ پێــش لەهاتنــی رەوەنــدە ئێرانییــەکان دەگەڕێتــەوە دیارکەوتــووە، 

وێنــەی مــار، کــە )توتــم(ی مــادەکان بــووە، لەســەر هەمــوو ئــەو کەرەســتە و 

ــێراوە. ــە نەخش ــە ئایینیان کەلوپەل

- موســا خۆرنــی، لــە نووســینەکانیدا، ئامــاژە بــەوە دەکات، کــە لــە دەقــە 

کۆنەکانــدا مــادەکان بــە مــار زادە )ویشــاپوزونگ( نــارساون.

ــا  ــادەکان، ت ــە م ــم(ی میرتایی ــو )توت ــار وەک ــە م ــەم ک ــەو رای ــەر ئ ــەز لەس - ئ

ســەردەمی ئێســتاش لــە نــاو جیهانبینــی و بــاوەڕی ئێزدیانــی کوردســتان 

تایبــەت بەخــۆی پاراســتووە. درێژبووەتــەوە و پێگــەی 
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هــۆزی پــەزدار، دێنــە نێــو ســنوورەکانی مــادی رۆژهــەاڵت 

ــەوە.  ــووری رۆژهەاڵت و باک

روونبکرێتــەوە،  راســتیە  ئــەو  دەبــێ  لەســەرەتاوە   

ــرەی  ــەز و تی ــە رەگ ــاد، ل ــەوەی م ــان نەت ــادەکان ی ــە م ک

ــەوان  ــن. ئ ــەکان نی ــد و ئەوروپیی ــە هین ــەرە ئاریایی کۆچ

نەتەوەیەکــی مەزنــی خۆجێــی دانیشــتووی ســەرزەویەکی 

زۆر پــان و بەریــن و فراوانــن، کــە ئێرانــی ئەمــڕۆش 

پێــش  تــا  مــادەکان  ســەرزەویانە.  لــەو  بەشــێکبووە 

دەســتپێکردنی رەوی الفــاو ئاســای هــۆزە کۆچەرییــە هینــد 

و ئەوروپییــەکان، فیدراســیۆنێکی نەتەوەیــی فــرە ئەتنیــک 

و فــرە رەگــەز و فــرە زمــان و کولتــووری زۆر مــەزن بــوون، 

ــی( و  ــی( و )لۆلۆی ــی( و )کاش ــی( و )ئیالم ــە )هێرارتۆی ک

)گۆتــی( و....... بەشــێک لەدانیشــتووانی نــاو چوارچێــوە و 

قەڵەمــڕەوی مادیــان پێکدەهێنــا ، کــە ئــەو فــرە ئەتنیکیــە، 

ــەری  ــی و خــۆ بەڕێوەب ــدی ناوچەی ــە تایبەمتەن ــک ل جۆرێ

ــە  ــووری ل ــی و هاوچەشــنی و نزیکــی زمــان و کولت رێژەی

ــاوە. ــدا بەرهەمهێن نێوانیان

لــە  بــەدەر  و  بــەوردی  مــادی  مێــژووی  ئــەوەی   

ــە  ــی مێژوونووس ــەری گەوجاندنەکان ــی و کاریگ هەژموون

ــاس و  ــری کەونارن ــەکان و دەمارگی ــتە ئێرانیی رەگەزپەرەس

مێژووناســە ئاریاییــە رۆژئاواییــەکان، کــە لــە ژێر ســۆزداری 

ئەندێشــە و ئۆتۆپیــای ئاریایــی و هینــد و ئەوروپیــدا، 

 یەکێتی گەالنی ماد
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ــەوە  ــت ل ــەوە، دەبێ ــیوەتەوە، خوێندبێت ــان نووس مێژووی

ــەک  ــی 1لەی ــەزی قەوم ــتە دوو رەگ ــە پێویس ــگات، ک تێب

جیــا بکرێنــەوە، بــە تایبــەت لــە نێوەراســتی ســەدەی 

هەشــتەمی پێــش زاییــن بــە ســەرەوە ، کــە دەکاتــە 

ــەزدار و کۆچــەرە  ــی هــۆزە پ ســەرەتای چاخــی دەرکەوتن

ئێرانــی زمانــەکان، بــۆ دەوروبــەری ســنوورەکانی گەالنــی 

مــاد، لــە ناوچــەی دەریــای کاســپیەن ، مازندەرانــی ئێســتا، 

کــە یەکێــک لەوانــە خەڵکــی خۆجێیــی واتــە مادەکانــن، کە 

 ،Amdai-madai-matai لــە مێــژووی کۆنــدا بــە نــارساون

ئــەوەی دووەم هــۆز و قەومــە کۆچــەرە ئێرانــی زمانــەکان، 

ــن. ــد و ئەوروپییەکان ــان هین ی

 ئێقــرار عەلــی یێــف دەڵــێ: ئێمــە منوونــەی زۆرمــان بــۆ 

ــتدایە،  ــاد لەبەردەس ــی م ــی گەالن ــەملاندنی خۆجێیبوون س

لەخــۆڕا نییــە کەناوەکانیــان لــە رووی ریشەناســییەوە، 

لــە  جۆرێــک،  هیــچ  بــە  ئێرانییــەکان  زمانــە  لەگــەڵ 

ــە.  ــدا نیی پەیوەندی

چ   3 دیاکۆنــۆف  م.  ئــی.  و   2 یێــف  عەلــی  ئیقــرار 

1- پاشایەتی ماد، ئیقرار عەلی یێف

2-  هەمان سەرچاوەی سەرەوە

3- ئی.م. دیاکۆنۆف، میدیا
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لــە بــواری مێژووناســی و چ لــە بــاری نیشانەناســی و 

ــادەکان  ــە م ــاوەی، ک ــرن لەســەر ئ کەونارناســییەوە، پێداگ

هیــچ پەیوەندییەکــی رەگــەزی و خوێنــی نەتەوەییــان 

ــەکان  ــە و ئێرانیی ــەکان نیی ــی زمان ــی و ئێران ــەڵ ئاریای لەگ

هەرگیــز بەشــێک نەبــوون، لــە یەکێتــی گەالنــی مــادی و 

وەکــو قەومێکــی بێگانــە ئاماژەیــان پێــدراوە، کــە بــەدوای 

چەراندنــی پەزەکانیــان بــۆ نــاو ســنوورەکانی گەالنــی 

خۆجێــی مــاد، کۆچیانکــردووە.

ــت،  ــاری کردبێ ــۆی تۆم ــەی خ ــە بیرگ ــژوو ل ــەوەی مێ  ئ

هوریاییــەکان خاوەنــی ســەرەتاییرتین کۆچــی بەکۆمەڵــن، 

ــۆ  ــەوە، ب کــە لەســەرەتای هــەزارەی ســێیەمی پێــش زایین

ــۆ نیشــتەجێبوون، هــەر  ــر ب ــی ئاقــاری گونجاوت پەیداکردن

دەشــتاییە  تادەگاتــە  زاگرۆســەوە،  چیاکانــی  لەزنجیــرە 

پــڕ پیتەکانــی کەنــار رووبــاری فــورات، نیشــتەجێبوون 

و بەرەبــەرە، لــە هەمــوو ســەرزەویەکانی میزۆپۆتامیــا، 

باڵوبوونەتــەوە.

 ئەگــەر لــەرووی جوگرافی و ئەتنیکــی و قەومییەوە، ئەم 

ســەرزەمینەش هەمــان ئــەو ناوچانــە بێــت، کــە ئێســتاش 

کــوردی تێــدا نیشــتەجێیە و واڵتــی کوردانــە، دەبێــت بــاری 

ــە  ــەوە، ک ــووک بکەین ــە س ــەو بابەت ــەر ئ ــەکان لەس گومان

پەیوەنــدی خوێنــی و خزمایەتــی زمانــی و فەرهەنگــی 

ــا  ــەوە و تەنی ــادەکان دووردەکەن ــەڵ م ــەکان، لەگ هوریایی

 یەکێتی گەالنی ماد
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بەنزیکــی جوگرافــی و ژینگەیــی دادەنێــن. 

 گوتیــەکان 1 کــە خاوەنــی بەشــی هــەرەزۆری میزۆپۆتامیــا 

بــوون، لەچارەکــی کۆتایــی ســەدەی بیســت و دووی پێــش 

زاییــن، لەژێــر کاریگەری هێرشــەکانی بەردەوامــی هۆزەکانی 

ــاخەکانی  ــەرەو ش ــاری ب ــن، بەناچ ــەر زۆر الواز دەب دەوروب

ــی  ــی ئێســتا، کــە نیشــتیامنی بەرێ کوردســتان و ئازەربایجان

لۆلۆییــە  لەگــەڵ  بــەاڵم  دەگەڕێنــەوە،  بــووە  خۆیــان 

پێکدادانێکــی  و  شــەڕ  تووشــی  خۆیــان  هاوخوێنەکانــی 

1- لە سەرچاوە ئۆرارتۆییەکان.

-ئــای. م. دیاکۆنــۆف، دەڵــێ: شــوێنەواری )گــۆی تەپــە( لــە نزیکــی ورمــێ، هــی 

گوتیەکانــە.

ــە  ــراوە و ل ــش ک ــەر نەخ ــان لەس ــێوەی مرۆڤی ــە ش ــتونیانەی ک ــۆرە س  - ئەوم

شــوێنەواری گــردی گیانــی لۆرســتان دۆزراونەوەتــەوە، مــۆری بــە هەمــان 

ــە  ــەش ل ــەم وێنان ــی ئ ــە دەقاودەق ــە کەرکــوک وەدەســتکەوتوون، ک شــێوەش ل

ــە.  ــان هەی ــش( بوونی ــنە و )تال س

))برواننە وێنەی) اکس – سی – ڤی ، لە کۆتایی پەرتووکەکە ((.

-)ئیلۆلــۆ( و )ئیلۆمیــش( نــاوی زۆربــەی زۆری پاشــاکانی گوتــی بــووە، لــە بــاری 

زمانناســیەوە ئــەوە ســەملێراوە، کــە گوتیــەکان و لۆلۆییــەکان، دوو گەلــی مــادی 

بــوون و یــەک زمانــی ئاخافتنــی هاوبەشــیان هەبــووە. 

ــە  ــەت ل ــژان، بەتایب ــە الوژەی دنگبێ ــە، ل ــۆ چڕین ــەو دەلۆل ــە ئ ــم وای ــن پێ - م

نێــوان کــوردە کرمانجــی زارانــدا، هــاوار و داوای فریــاد رەســی لــە لۆلۆییــەکان 

بــووە، کــە لەســەردەمی خــۆی لــە نەبــەرد و شــەڕەکاندا هاواریــان بــۆ کــراوە، 

ــە  ــینگ ب ــدا، س ــی کوردی ــی زارەک ــگ و ئەدەبیات ــە فەرهەن ــتاش ل ــا ئێس ــە ت ک

ــە. ــە فەرمان ــۆ فەرمان ــۆ دەلۆل ــی : دەلۆل ــەوەی دەڵ ــەوە. وەک ئ ــینگ ماوەت س
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ســەخت دەبنــەوە و بەناچــاری بــەرەو قەوقازیــا دەڕۆن هەر 

لــەوێ نیشــتەجێدەبن و دەســەاڵت، یــان شارســتانییەکی 

ــی  ــان بەپێ ــە مێژووناس ــن، ک ــان پێکدەهێن ــەت بەخۆی تایب

لێکۆڵینــەوە کۆنینــە ناســی و نیشانەناســییەوە، تایبەمتەنــدی 

ــی  ــەرە بەباش ــەو دەڤ ــی، ل ــووری گوت ــی کولت و توخمەکان

ــنەوە. دەناس

ــەن  ــا کۆچبک ــەرەو میزۆپۆتامی ــەوەی ب ــەر ل ــەکان ب گوتی

ــدا،  ــەوێ داگیربکــەن، لەهــەزارەی ســێیەمی پێــش زایین و ئ

لەگــەڵ لۆلۆییــەکان و کاشــییەکان و مێهرانییــەکان، خاوەنــی 

بــوون، کــە دواتــر  هاوپەیامنــی و یەکێتییەکــی بەهێــز 

ــە و  ــەو یەکێتی ــی ئ ــی ئەزموون ــا( لەئەنجام ــی )مان دەوڵەت

لەســەر میراتــی ئــەو هاوپەیامنییــە لۆلۆیــی و گوتییــە هاتــە 

ــدن. دامەزران

مــادەکان لــە نــاو خۆیانــدا، هاوبەندیەکــی نێــوان هــۆزی 

و گونــدی و ناوچەیــی بــوون، لــێ لەبــاری كارگێــڕی و  

ــەرەتایی  ــی س ــی و فیدرال ــی سیاس ــدا یەکەیەک بەڕێوەبەری

ــان  ــۆز ی ــان ه ــەش ی ــتپێکدا، لەش ــە لەدەس ــابوون، ک ئەوس

گــەل پێکهاتبــوون. چــوار لــەم گــەل یــان هۆزانــە، بەتــەواوی 

ــەاڵم  ــووە، ب ــیان هەب ــەزی هاوبەش ــان و رەگ ــێوەزار و زم ش

ــەو  ــارەی دوو ل ــەوە، لەب ــووس و لێکۆڵەران ــەن مێژوون لەالی

ــاد،  ــی م ــەی فیدراســیۆنی گەالن ــاو بازن ــەی دیكــەی ن گەالن

 یەکێتی گەالنی ماد
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ــار  ــەوان زۆرج ــە ئ ــەرە ، 1 بۆی ــان لەس ــی ئاریاییبوونی گومان

لەالیــەن گەالنــی مــادەوە وەکــو بێگانــە ســەیردەکران. 

هەرچەنــد دواتــر وەکــو هاوبــەش لەچوارچێــوەی حکومەتی 

ــراون. ــاد قەبووڵک ــی م ــی گەالن یەکێت

 لەوانەیــە ســەرچاوە زانیــاری بەخشــەکانی ئــەو دەم، کــە 

ــان  ــی مێژوویی ــی باوک ــوون، هێرۆدۆت ــەکان ب ــە ئێرانیی پارس

ــی )بوســی(  ــا شــەش گەل ــەوەی، تەنی ــت ل ــەدا بردبێ بەهەڵ

ــی( و  ــی( و )ئاریزانت ــودی( و )پارتاکن و )ئەســرتۆخاتی( و )ب

ــەوەی  ــی نەت ــی یەکێت ــەری هەیکەل ــان، بەپێکهێن ــۆغ( ی )م

مــادی دیاکــۆ زانیــوە و گــەل، یــان هۆزەکانــی دیکــەی نــاو 

ســنووری مــادی کــۆن واتــە، )کادۆســیەکان( )گیلــەکان(، 

)ئاینیانییــەکان(،  )ماتیانییــەکان(،  )هیرکانییــەکان(، 

ــەکان(، )کۆســیەکان(، )مــاردەکان(،  ــەکان(، )کورتی )کاردۆخی

ــە  ــەش، ک ــۆزی دیک ــدان ه ــارەکان( و چەن ــۆرەکان(، )م )تپ

ــاو ناهێنــێ و ئاماژەیــان پێنــاکات.  ئێرانــی زمــان نەبــوون، ن

لــە کۆتایــی ســەدەی نۆی پێــش زاییــن، یەکێتــی نەتەوەیی 

مــادەکان، بــە رادەیەکــی وا بــەرەو پێشــچووە، کــە لەچــاوی 

ئاشــوورییەکان وەکــو دەوڵەتێــک خــۆی نیشــانداوە، بۆیــە لە 

یادداشــتەکانی ئاشــووریدا، بەمــادە بەهێــزەکان ناوبــردراون. 

1- ئۆپێر. لۆنۆرمان و هێرۆدۆت.
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ئابووریشــەوە،  و  جوگرافیــا  و  ســووپا  لــەڕووی  بۆیــە 

هێشــتا هێزێکــی ســەرتاپاگیری زێــدە مــەزن نەبــوون و، 

ــەوەی  ــی نەت ــەاڵتی یەکێت ــر دەس ــی ژێ زەوی و هەرێمەکان

مــاد، تەنیــا ناوچەکانــی هەمــەدان و تەهــران و قەزویــن و 

کرماشــانی ئێســتا، لــە نێوەراســتی ســەرزەوییەکانی مــاد، تــا 

رووبــاری ) قــزڵ ئــۆزن(ی 1 لەژێــر دەســەاڵتدا بــووە، بــەاڵم 

هێشــتا بەشــێکی زۆر لەناوچــە و گەالنــی مــادی باشــووری 

رۆژهــەاڵت و رۆژهەاڵتــی مادیــش، بەتــەواوی لــەدەرەوەی 

بازنــەی حکومەتــی یەکێتــی نەتــەوەی مــاد مابوونــەوە. 

بــۆ منوونــە لــە باشــووری رۆژئــاوای مــاد، یەکێــک لــە 

کــە  هەبــوو،  )ئیلیپــی(  بەنــاوی  بەهێــزەکان  پاشانشــینە 

زۆربــەی ناوچەکانــی کرماشــان و دەورووبــەری دەکەوتنــە 

نــاو دەســەاڵتی ئــەو پاشــایەتییە مادییــە، مادەکانــی ســنووری 

رۆژئــاواش، نزیــک بەهەموویــان بەشــێوەی ســاتراپی ئاشــوور، 

یەکێتــی  لــەدەرەوەی  هــەر  و  ســەر  دەبــردە  رۆژگاریــان 

ــەوە.  ــاد مابوون ــی م گەالن

زانســتی  پشرتاســتکردنەوەی  و  لێکۆڵینــەوە  بەپێــی 

کەونارناســی و مێژووناســییەوە بێــت، تــا نێوەراســتی ســەدەی 

هەشــتی پێــش زاییــن، نــە هــەر مــادی رۆژئــاوا، بەڵکــو 

1 - ئێقرار عەلی یێف، پاشایەتی ماد

 یەکێتی گەالنی ماد
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ناوچەکانــی رۆژهەاڵتــی مادیــش، خاوەنــی تایبەمتەنــدی و 

رەســەنایەتی کولتــووری و شارســتانییەت و زمانــی خۆیانبوون. 

زانایــان تــا ئــەو مێــژووەش، ئاســەواری هیــچ توخمێکــی 

ــە ناناســنەوە،  ــی بێگان ــی و کۆمەاڵیەت ــی و فەرهەنگ زمانەوان

کــە تێکــەاڵوی زمــان و فەرهەنــگ و ژیانــی مــادەکان بووبێت.

بەپێــێ نوورساوەکانــی تێــگالت پالســەر، لــە کۆتایی ســەدەی 

هەشــتی پێــش زاییــن، زۆر بەکەمــی و تــاک و تــەرا نــاوە 

ــی مــادی رۆژهــەاڵت دەردەکــەون،  ــاو گەالن ــەکان، لەن ئێرانیی

دیــارە لــەو ســەردەمە ژمارەیەکــی زیاتــر لــە هــۆزە کۆچــەرە 

دزەیــان  پەزەکانیــان،  لەوەڕاندنــی  بــەدوای  ئێرانییــەکان، 

کردووەتــە نــاو جوگرافیــای واڵتــی میدیــا و تێکەڵــی ژینگــەی 

ــان بــەو  گەالنــی مــادی رۆژهەاڵتبــوون، بــەاڵم هێشــتا ژمارەی

رادەیــە نەبــووە، کــە کار بکاتــە ســەر زمــان و کولتــووری 

ــادەکان. م

 ئێرانییــەکان لــەو ســەردەمەدا لەبارودۆخێکــدا بــوون، کــە 

ــی  ــوێ، هەوڵ ــی ن ــە و ژیان ــەڵ ژینگ ــدن لەگ ــۆ خۆگونجان ب

شــێوازی  و  شارســتانییەت  و  فەرهەنــگ  ئەوەیانــداوە، 

زمانــی  تەنانــەت  گونــدی،  ئاژەڵــداری  و  یەکجێنشــینی 

ــن.  ــادەکان فێرب ــە م ــش ل ــەی نوێ کۆمەڵگ

ــر  ــەی دوات ــەو زمان ــە، ئ ــو پێموای ــەوە بەڵک ــەر ئ ــەك ه ن

نــارساوە،  ئێرانــی  بەپارســی  مێژوونووســانەوە،  لەالیــەن 

ــکاندنی  ــڵامنەکان و تێکش ــە موس ــی عەرەب ــش هێرش ــا پێ ت
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دەوڵەتــی ساســانی ئێرانییەکان و ســەپاندنی زمانــی عەرەبی، 

بەســەر گەالنــی دانیشــتووی نــاو چوارچێــوەی ئێمپراتــۆری 

ــادی  ــەرزەوییەکانی م ــی س ــری زمان ــوەی زیات ــدا، نی ئێرانیی

ــە  ــەی پارس ــەو کات ــە ل ــووە، چونک ــادی ب ــەر م ــردوو ه راب

ــرد،  ــان داگیرک ــەرزەمینی مادی ــایەتی و س ــەکان، پاش ئێرانیی

ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و پێشەســازی و هونــەری کشــتوکاڵ 

ئــەو  بۆیــە  فێربــوون،  مــادەکان  لــە  کەرەستەســازی،  و 

گریامنەیــە بــێ كەموكورتــی دەبێــت، ئەگــەر هەمــوو وشــە 

و دەســتەواژە و نــاوی زانســتی و هونــەری و کەلوپەلــی 

پێشەســازی مــادەکان، وەک خــۆی بــۆ الی پارســەکان و نــاو 

فەرهەنگــی ئاخافتنــی ئــەوان گوازرابێتــەوە.

ــوو  ــت، هەم ــەوە بێ ــتی و لۆژیکیی ــی زانس ــە روانگەیەک ل

ــەرە،  ــی کشــتوکاڵ، پێشەســازی، تەالرســازی خانووب بوارەکان

ــۆ  ــن، ب ــە هەڵبەس ــری و جۆگەڵ ــێوازی ئاودێ ــگ، ش فەرهەن

ئاودێــری زەوییــەکان، چاندنــی دانەوێلــە و بــاخ و کارگــەی 

ــی دەزگای  ــووم، وێبۆچوون ــەوەی بەروب شەرابســازی و چنین

بەڕێوەبــەری و کارگێــڕی، کــە هەموویــان فەرهەنگێکــی 

دەوڵەمەنــدی، لــە نــاو و رســتە و دەســتەواژە و وشــەی 

و  رەوەنــدی  لەژیانــی  کــە  هەبــووە،  بەخــۆی  تایبــەت 

دەشــتەکی و کوێســتانی ئێرانییــەکان بوونیــان نەبــووە و تــا 

ئــەو کاتــە، ئــەو کۆچــەرە شــار نەدیتووانــە، ئــەو چەمــک و 

وشــانەیان نەناســیووە، کــە هــی کۆمەڵگەیەکــی شارســتانی 

 یەکێتی گەالنی ماد
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دەوڵەمەندییــە  ئــەو  کشــتوکاڵیبوون،  و  یەکجێنشــین  و 

زمانەوانییەیــان، کــە بەبــێ ئەوانــە ژێانێکــی مرۆڤانــە کامــڵ 

نەدەبــوو، لــە مــادەکان وەرگرتــووە، دزیویانــە و کردوویانەتە 

ــان. هــی خۆی

ــگ و  ــی فەرهەن ــە تااڵنربدن ــی ب ــە ئەنجام ــە و ل ــەو پێێ ب

زمــان و مێــژووی مادەکان، بــە هەموو دەســتکەوتەکانییەوە، 

ــری  ــان و بەرگ ــی ژی ــان ســەدە ئەزموون ــی دەی ــە بەرهەم ک

ژیانــی  روخســاری  دژواربــوون،  و  ســەخت  نەتەوەیــی 

و  یەکجێنشــینی  بــەرەو  ئێرانییەکانــی  کۆچەریانــەی 

ســامانداری زمانــی و فەرهەنگــی ریشــەدار، گۆڕیــوە و هــەر 

ــەری هەخامەنشــییەکانەوە،  ــە ســەردەمی کورشــی داگیرک ل

هەتــا دەگاتــە ئەمــڕۆش، وەکــو پێناســەی مێــژووی خۆیــان، 

بەکاریدەهێنــن و شــانازی پێوەدەکــەن*.

لۆلۆییــەکان بەهەمــوو لــق و پۆپیانــەوە، لەســەدی بیســت 

ــر  ــان لەژێ ــی بەرباڵوی ــن، ناوچەیەک ــش زایی ــی پێ و دووەم

دەســتدابووە، دوای ئــەوەی ناوچەکانــی نێــوان کرماشــان و 

ــەرچاوە  ــرێ، س ــەوە داگیردەک ــەن لۆلۆییەکان ــش لەالی ورمێ

ناوچانــە  ئــەم  هەمــوو  بەڕاشــکاوی  زۆر  ئەکەدییــەکان 

ــن. ــن و دانێپێدادەنێ ــی دەزان ــەی لۆلۆی ــەواڵت و وارگ ب

لەوبــارەوە ) ئانۆبــا نینــی( پاشــای لۆلۆییەکان، بەوشــێوەیە 

باســی ســەرزەوییەکانی ژێــر دەســەاڵتی خــۆی دەکات : 

ــای  ــداوی فارســی ئێســتا ( دەری ــای خــوارەوە ) کەن لەدەری
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ــە ژێــر دەســەاڵتی  ســەرو ) دەریاچــەی وان یــان ورمــێ ( ل

ــەکان  ــوردە لۆلۆیی ــی ک ــای خاک ــەوەش جوگرافی ــدان، ) ئ من

ــووە (. ب

لۆلۆییــەکان 1 دامەزرێنەری شارســتانییەت و فەرهەنگێکی 

قەومــی و زمانــی بەهێزبــوون، کــە بــۆ مــاوەی پــازدە ســەدە، 

وەکــو دەوڵەتێکــی رێکخــراوی سیاســی و سیســتەمێکی 

بەڕێوەبــەری رێکوپێکیــان هەبــووە و تەنانــەت کاریگەریــی 

و  ناوەنــد  بەســەر  دیاریشــیان،  و  بەرچــاو  رۆڵێکــی  و 

کولتــووری  و  بەڕێوەبــەری  و  كارگێــڕی  جومگەکانــی 

ئیمپراتــۆری ئاشــووریش هەبــووە.

ــتەکانی  ــە یادداش ــی ل ــوورییەکان، بەتایبەت ــەرچاوە ئاش س

)ســارگۆنی دووەم(، ئەم پرســە بەتەواوی پشرتاســتدەکرێتەوە، 

کــە لۆلۆییــەکان گەلێکــن لــە رۆژئــاوای واڵتــی مــاد ژیــاون. 

ــان  ــینی لۆلۆیی ــدا، شانش ــەرچاوەی دیكەش ــک س ــە هەندێ ل

بەواڵتــی )زامــوا( ناوبــردووە، کــە لەرۆژهەاڵتــی لۆلــۆدا 

ــدا  ــای تێ ــر شانشــینی مان ــوون، دوات زامــوای ناوخۆیــی هەب

دادەمــەزرێ، کــە مانــا یــان زامــوای ناوخۆیــی، بــە بۆچوونــی 

ــش،  ــەدی و هەمی ــەربازییەکانی ئەک ــەرچاوە س ــە س ــین ، ل ــارام س ــەم ن 1-  ه

نــوورساوی لەســەر بــەرد هەڵکەنــراوەی ئانۆبــا نــی نــی، پاشــای لۆلۆیــی 

ــەی  ــە وێن ــژووە دەســەڵمێنن.  )بڕوانن ــەو مێ ــی ئ ــاو، بەڕوون ــەرپێل زەه لەس

پەرتووکەکــە(. کۆتایــی 

 یەکێتی گەالنی ماد
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زۆربــەی زانایانــی بــواری مێــژوو، دەوڵەت یان پاشانشــینێکی 

لۆلۆیــی بــووە و هــەر بەزمانــی مــادی، شــێوەزاری لۆلۆیــی 

ــە  ــووە، ک ــتێنە ب ــەو بەس ــان ئ ــەوە هەم ــەیانکردووە. ئ قس

ســەرپێ.  لەســەر هەســتاوەتە  مانــای  دەوڵەتــی  دواتــر 

ــە  ــە، ک ــیار نیی ــە و پرس ــگای گەنگەش ــەوە جێ ــەت ئ هەڵب

دواتــر لەنیــوەی دووەمــی ســەدەی حەوتەمــی پێــش زاییــن، 

ــووی  ــی یەکگرت ــێک لەدەوڵەت ــە بەش ــا دەبێت ــی مان دەوڵەت

مــاد.  

لــە ســەردەمی شــەملەنەرسی پێنجــەم، کــە دەکاتــە نێــوان 

ســااڵنی 722 – 705ی پێــش زاییــن، جگــە لــە دەوڵەتــی 

مانــا، گرنگرتیــن یەکێتیەکانــی گەالنــی مــاد بریتیبــوون 

ــە  ــە ل ــی(، ک ــدا( )ئیلیپ ــزل بۆن ــا( )گی ــۆ( )ئاندی ــە، )زیگرت ل

ناوچەکانــی نێــوان کرماشــان و هەمــەدان ، لەناو دەســەاڵتی 

دیاکــۆ، هەڵکەوتبــوون، کــە لــەو رۆژگارەدا یەکێتــی ناوەندی 

ــووە.  ــادەکان ب م

شــەڕی پەنجــا ســاڵەی ئۆرارتــۆ و ئاشــوور، کــە دوای 

رووخانــی دەوڵەتــی مانــا روویــدا، ئاهێکــی وەبــەر ژیــان و 

ــی  ــەوە، چونکــە دەرگیربوون ــادی هێنای ــی م ــووری گەالن ئاب

ئــەو دوو دەوڵەتــە، بەشــەڕێکی مەودادرێــژی بــێ ئەمانەوە، 

ناوچەکانــی  لەکارووبــاری  دەســتوەردانیان  دەرفەتــی 

مادنشــین بــۆ نەماوەتــەوە. لــەو رووەوە شــەڕی ئــەوان، 

ــادەکان.  ــری م ــە خێ دەبێت
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لــەڕووی ئابوورییــەوە ســەرچاوەکانی ژیــان دەبووژێنــەوە 

و ســەر لەنــوێ ژێرخانــە ئابوورییــەکان نۆژەندەکرێنــەوە 

کۆمەاڵیەتــی  تێکــەاڵوی  نوێــرتدا،  لەهەلومەرجێکــی  و 

ســاماندارییەوە،  و  سیاســی  لــەڕووی  و  دروســتدەبێتەوە 

ــت. ــی پێشــرت هەنــگاو دەنێ ــەرەو قۆناخێک کۆمەڵگــە ب

پەرشــوباڵوەکانی  پارچــە  دووبــارە  ســاڵ  پەنجــا  دوای 

دەوڵەتێکــی  دەبنــەوە  و  یەکدەگرنــەوە  مانــا  دەوڵەتــی 

ئەمجارەیــان  بــەاڵم  ناوچەکــە،  ئاســتی  لەســەر  بەهێــز 

ــە  ــی، ک ــە هاوپەیامن ــۆ، دەبێت ــی ئۆرارت ــی دوژمنایەت لەجیات

ــتیوانی  ــۆ پش ــارگۆندا، ئۆرارت ــەڕەکانی س ــەردەمی ش ــە س ل

بەهێــزی مــادەکان بــووە 1*.

ــە ســارگۆنی  ــن، جارێکــی دیک ــش زایی لەســاڵی 713 ی پێ

دووەم، هێرشــێکی دیكــە بــۆ ســەر مــاد دەســتپێدەکات، 

یەکێــک  دەبێــت  دیاکــۆ  دووەم،  ســارگۆنی  نوورساوەکانــی  بەپێــی   *

ــا بێــت، دوای ئــەوەی پاشــا ئیرانــزۆی مانایــی،  لەفەرمانڕەواکانــی دەوڵەتــی مان

لەگــەڵ ئاشــوورییەکان هاوپەیامنــی گرێــدا، لەالیــەن دیاکــۆ و ئۆرارتــۆوە، 

بەرامبەرکــراوە. ســەختی  دژایەتییەکــی 

ــژوودا  ــۆ لەمێ ــاوی دیاک ــەرکردەمان بەن ــت، دوو س ــان دەبێ ــن ی ــڕوای م - بەب

هەبووبێــت، یــان نابــێ دیاکــۆ دامەزرێنــەری دەوڵەتــی بەهێــزی مــاد بووبێــت، 

ــەڕی  ــە ش ــەو ل ــەن، ئ ــی لێوەدەک ــەکان باس ــەرچاوە مێژوویی ــە وەک س چونک

مانــا و ئاشــوور، بەهــۆی ســارگۆنی دووەمــەوە، ئەســیر دەکــرێ و لەگــەڵ 

بنەماڵەکــەی بــۆ ســوریا دووردەخرێتــەوە، کــە ئــەم بابەتــە بەڕوونــی لەمێــژووی 

ــدراوە. ــاژەی پێ ــارگۆنی دووەم ئام ــتەکانی س ــوورییەکان و یادداش ئاش

 یەکێتی گەالنی ماد
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ــی  ــی رۆژهەاڵت ــەرەو قواڵی ــان ســووپای ئاشــوور ب ئەمجارەی

ــینەوەی  ــە نووس ــش. ل ــە پێ ــێ و دەچێت ــل پێوەدەن ــاد، م م

یادداشــتەکانی ئــەو هێرشــەدا، بــۆ یەکەمینجــار لەمێــژووی 

دیــار  ئاریبــی  گەلــی  و  واڵت  نــاوی  ئاشــوورییەکان، 

دەکەوێــت. ئــەوەش نیشــانەی ئەوەیــە کــە هــۆزە کۆچــەرە 

ئێرانــی زمانــەکان، وردە وردە دزەیانکردووەتــە نێــو خــاک و 

ــاد. ــی م ــای گەالن جوگرافی

بــەوردی  کــە  یادداشــتانەدا،  لــەو  دووەم  ســارگۆنی 

تۆمارکــراون، لــە واڵتــی مــاد جگــە لەچەنــد ناوەنــد و 

یەکێتــی یەکگرتــووی بەهێــزی مادی، باســی لــە 45 هەرێمی 

 ) belali ( بچووکــی خــاوەن ســەرۆکی گونــدی بەنــاوی

کــردووە. 
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 نیشانەکانی سەرهەڵدانی
 نەتەوە و دەوڵەتی ماد 

شــێوەگرتن و ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی مــاد چیــرۆک و 

ئەفســانە نییــە، بــەاڵم بــۆ ســەملاندن و دۆزینــەوەی مێــژووی 

و  بەڕێوەبــەری  و شــێوازی  و دەســەاڵتداری  پێکەوەنــان 

ــرۆک و  ــوان چی ــە نێ ــت ل ــە، دەبێ ــەو دەوڵەت ــی ئ بەردەوام

ــی  ــە کەونارەکان ــەکان و کەلوپەل ــە قوڕین ــانە و تابڵێت ئەفس

ژێرخــاک و بەردەنووســەکان و مێــژووی گەالنــی دیكــە، کــە 

بەداخــەوە زۆرترینیــان داســتانی ســەرکەوتنی دوژمنــان، 

ــاخیبکەینەوە. ــن و س ــدا بگەڕێی ــە بەدوای ــەر مادەکان بەس

تائێســتاش  کــە  ئاشــوورییەکان،  ســەرچاوە  بەپێــی 

ــژوو  ــواری مێ ــی ب ــی زانایان ــر پێ ــەوە و ژێ ــی ماونەت بەباش

و مێژووناســانی، لەدەســتپێکی هــەزارەی یەکەمــی پێــش 

 نیشانەکانی سەرهەڵدانی نەتەوە و دەوڵەتی ماد 
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زاییــن بــەرەو خــوارەوە، زۆر بەباشــی روونــاک کردووەتــەوە، 

ــی  ــر چینایەت ــاوا، زیات ــادی رۆژئ ــی م ــەی کۆمەاڵیەت پێکهات

ــەاڵم  ــووە، ب ــەرەتایی ب ــەداری س ــوە کۆیل ــێوەیەک نی و بەش

ــا ســێ  ــادی رۆژهــەاڵت، ت ــی لەم ــەواو خێڵەک سیســتەمی ت

ــش  ــی پێ ــە تاســەرەتای ســەدەی حەوت ــە، وات ســەدەی دیك

زاییــن، هــەر بەردەوامبــووە و خۆگۆڕین و بەرەوپێشــچوونی 

ــە، زۆر بەئەســپایی و لەســەرەخۆ  ــەو ناوچەی کۆمەاڵیەتــی ل

بەڕێوەچــووە.

ــاوا  ــادی رۆژئ ــی م ــەدا، گەالن ــە زەمەنیی ــەو چاخ ــەر ل ه

گەرچــی یەکێتــی کۆمەاڵیەتــی و یەکگرتنــی نەتەوەیــی 

و  نیشــان  بــەاڵم  نەســەندبوو،  پــەرەی  بەتــەواوی 

ــان  ــاو پێکهێنانــی دەوڵــەت، ی ــە پێن ئاســەوارەکانی ســازش ل

نیشــاندەدا.  خــۆی  بەئاشــکرا  ســەراپاگیر،  یەکێتیەکــی 

لەئەنجامــی ســەرهەڵدانی گۆڕانــکاری  دڵنیابــوون  بــۆ 

ئەرێنــی لەبنگــەی هــزری کۆمەڵگــەی مــاد و هاتنــە ئــارای 

ــی  ــن پێکهاتن ــی، دەتوانی ــینەوەی نەتەوەی ــاردەی خۆناس دی

دەوڵەتــی مانــا و ملدانــە ژێــر فەرمانــی ئــەو دەوڵەتــە، 

ــو  ــادی، وەک ــی م ــۆز و گەالن ــە ه ــێکی زۆر ل ــەن بەش لەالی

ــن.  ــکراو قبووڵبکەی ــی باس ــەی قۆناخ منوون

هاوبەندیــە  و  یەکێتــی  ئــەوەی  ســەرەبۆچوونی 

ــۆ و  ــە لەســەدەی ن ــاد، ک ــی م ــوان گەالن ســەرەتاییەکانی نێ

هەشــتی پێــش زاییــن پێکهاتبــوون، نەیانتوانــی بەردەوامــن 
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ــاری  ــر ب ــە ژێ ــاری چووبوون ــوون، بەناچ ــەرکەوتوو نەب و س

ــورس  ــتی ق ــر دەس ــکان و ژێ ــە و تێکش ــک پاشەکش هەندێ

كارگێــڕی  و  پێکەوەیــی  لــەڕووی  ئــەوان  دژوارەوە.  و 

مەترســیدا  راوەســتانێکی  دووچــاری  ســەربەخۆییدا،  و 

ببوونــەوە، بــەاڵم هەڕەشــە و چەوســاندنەوەی بــەردەوام، لە 

الیــەن هێــزی دەرەکــی بەتایبــەت ئێمپراتــۆری مشــەخۆر و 

ــینەوە  ــن و خۆناس ــی یەکگرت ــوورەوە، رەوت ــەداری ئاش کۆیل

و لێکنزیکبوونــەوەی هــۆز و گــەل و گونــدی مادەکانــی 

نیشــتەجێ، لــە ناوچەکانــی دەوروبــەری گۆڵــی ورمێــی، 

ــردووە و هەیکــەل  ــوون ب ــەرە و پێشــەوە و کامڵب ــر ب خێرات

و ســنوورەکانی دەوڵەتــی 1مانــای مــادی نەخشــاندووە و 

ــردووە.  ــر ک جێگی

بەرگــری  و  شــەڕ  ســاڵ  ســەدان  پــاش  مــاد،  گەالنــی 

ســەرئەنجام  بەدیلگیــران،  و  تااڵنکــران  و  ژێردەســتی  و 

لەنێوەراســتی دەیــەی حەوتــای ســەدەی حەوتــی پێــش 

یەکێتــی  هــەردوو  ئەزموونــی  میراتــی  لەســەر  زاییــن، 

نەتــەوەی مــادی دیاکــۆ و یەکێتــی گەالنــی مــاد ، لەئانجامــی 

ــی  ــوو دانیشــتووان، بەتایبەت ــی هەم ســەرهەڵدانێکی فراوان

و  چەوســێنەر  و  تااڵنچــی  دەزگای  دژی  مــاد،  گەالنــی 

1- گ. ئا. مێلیکیشویلی
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و  هێــدی  هێــدی  ئاشــوور،  ئێمپراتــۆری  کۆیلــەداری 

لەســەرەخۆ، قۆنــاخ بەقۆنــاخ چووەتــە پێــش و شــێوەی 

و  گەشەســەندن  ئــەو  لەئەنجامــی  دەدۆزێتــەوە.  خــۆی 

ببــووە  لەمێژبــوو،  کــە  هێگمەتانــە  بەرەوپیشــچوونەدا، 

ناوەنــدی جواڵنــەوەی دژە ئاشــوور و بزاڤــە سەراســەریەکەی 

رێبــەری دەکــرد، دەبێتــە هۆکارێکــی کاریگــەر، کــە دەوڵەتی 

ــە 128  ــر ل ــۆ مــاوەی زیات یەکگرتــووی مــاد رابگەیێــرێ و ب

ســاڵ 1، فەرمانڕەوایــی مــادەکان بەســەر بەشــی هــەرەزۆری 

رۆژهــەاڵت دەســتەبەربکا و ئێمپراتــۆری زڵهێــزی ئاشــووری، 

1- بەپێی لێکدانەوەی هێرۆدۆت، دەوڵەتی ماد تەنیا 128 ساڵ ژیاوە.

-بەبــڕوای ئینگلــس، لــەو رۆژگارەدا لــە ســەرزەمینی مــاد، قۆنــاoی دابەشــکاری 

دەگرتــەوە،  خێلەکییەکانــی  دابەشــکارییە  شــوێنی  و  دەســتیپێکردبوو  زەوی 

دواییــن  ئــەوەش  بەدیاردەکەوتــن،  حکومــەت  دامــودەزگای  نیشــانەکانی 

ــوو. ــەت ب ــی دەوڵ ــگاوی پێکهاتن هەن

- لــە ســەرەتاکانی ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی یەکێتــی گەالنــی مــاد، فەرمانڕەوایــی 

بەشــێوەی پشتاوپشــت جێگیربــووە، لــێ خــودی دەوڵــەت وەکــو فیدراســیۆنێکی 

خۆبەڕێوەبــەری هــۆز و گــەل و یەکێتیــە گوندییــەکان، رەفتــاری کــردووە و 

مەرجیــش نەبــووە، کــە هەمــوو گەالنــی نێــو بازنــەی دەوڵــەت، سەداســەد زمــان 

و رەگەزیــان مــادی بووبێــت. لەگــەڵ ئــەوەش رەگــەزی مــاد، خــاوەن دەوڵــەت 

و خــاک بــووە و بەتــەواوی بەســەر کارووبــاری دەوڵەتــدا زاڵبــووە.

- لــە جیهانــی کەونــاردا، کــەم گــەل و نەتــەوە هەڵکەوتــوون، کــە گیانــی 

ــەوەش  ــەی ئ ــدا بەرجەســتە بووبێــت، منوون ــان تێ ئازادیخــوازی وەکــو مادەکانی

راپەڕینــی ماناییــە مادەکانــە، دژی )ئاهشــێری( پاشــای مانــا، لــە ســەرەتای 

ــر  ــی ژێ ــی مانای ــە گەل ــە ســتەم و زۆرداری ل ــن، ک ــش زایی ــی پێ ســەدەی حەوت
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دوژمنــی دێرینــی مــادەکان تێکبشــکێنێ و لەنێوببــات.

حەوتــی  ســەدەی  دووەمــی  لەنیــوەی  ئاشــوورییەکان 

پێــش زاییــن بەڕوونــی بــاس لەشانشــینی مــاد دەکــەن. هــەر 

لەمێــژووی لەشکرکێشــی و رووبەڕووبوونــەوەی ئاشــوور، 

لەگــەڵ گەالنــی مــادی بــەر لــەو چاخــەوە وا تێدەگەیــن، کــە 

هەمــوو دەســەاڵتە خــۆ بەڕێوەبــەرە مادییــەکان، بەســاتراپی 

جۆراوجۆرەکانــی  واڵتــە  باســی  و  ناوبــردراون  مــادەکان 

مــادی دەکرێــت، کــە هەموویــان ســاتراپی ئاشــوورییەکانن 

ــە  ــراون. کەوات ــاج و خەراجک ــی ب ــەچ بەدان ــەزۆری ملک و ب

لــەوەوە دەگەینــە ئــەو ئەنجامــە کــە لەکۆتایــی نێــوەی 

ــاد  ــی م ــن، دەوڵەت ــش زایی ــی پێ ــەدەی حەوت ــی س دووەم

دروســتبووە، گەرچــی سەراســەری جوگرافیــا و دانیشــتووانی 

ــۆی. ــە خ ــی نەگرتبێت ــەرزەمینی مادیش س

ــە  ــوور، ل ــەکانی ئاش ــتپێکردنەوەی هێرش ــە دەس ــە ل جگ

دەوروبــەری ســاڵی 744 ی پێــش زاییــن، بۆ ســەر ناوچەکانی 

مــادی رۆژئــاوا، دوو هــۆکار و فاکتــەری دیکــەش بەتونــدی 

فەرمانی دەکرد.

دەقــە مێژووییــەکان بــاس لــەوە دەکــەن، کــە خەڵکــی واڵتــی مانــا دژی 

ــا  ــدا، رایانکێش ــەر زەوی ــە دەرەوە و بەس ــان فڕێدای ــن، تەرمی ــاکەیان راپەڕی پاش

و بنەماڵەکەشــیان لــە واڵت وەدەرنــان. ئــەوە دەســەڵمێنێ، کــە سیســتەمی 

ــامنی  ــرۆز و ئاس ــەکان، پی ــەکان و پارس ــو یۆنانیی ــادەکان وەک ــایەتی الی م پاش

نەبــووە و بەپێــی بۆچوونــی خەڵــک دەستاودەســتی پێکــراوە.
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رۆڵیــان لــە پەرتەوازەیــی و لەبــەر یەکهەڵوەشــاندنەوەی 

ــۆزە  ــاری ه ــش گوش ــی، ئەوی ــاد دەبین ــی م ــی گەالن یەکێت

ــەوە  ــە رۆژهەاڵت ــە ل ــوو، ک ــی ب ــد و ئێران ــی هین کۆچەرەکان

وەکــو رەوی کولــە، رژابوونــە نێــو ســنوورەکانی جوگرافیــای 

رۆژهەاڵتییــان،  مــادی  خۆجێیــی  دانیشــتووانی  و  مــاد 

ــارێکی زۆرەوە. ــر گوش ــتبووە ژێ خس

دەوڵەتــی مــاد، بەســەرۆکایەتی 1 هوەخشــتەرە، دوای 

پێکەوەنانــی سیســتەمی دەوڵەتــی یەکگرتــوو، لــە یەکەمیــن 

ئەزموونــی ســووپایی خۆیــدا، 2 ســکاییەکانی کــە بــۆ مــاوەی 

ــەر  ــتایان بەس ــوورییەکان دەس ــاوکاری ئاش ــە ه ــاڵ، ب 28 س

پاشــایەتی مــاد داگرتبــوو، تێکدەشــکێنی و دەســەاڵت و 

پاشــایەتی بــۆ نەتــەوەی مــاد دەگەڕێنێتــەوە و ســکاییەکان 

ناچــار دەکات ببنــە شــەڕکەری دەوڵەتــی مــاد، ئــەوەش 

بەیەکەمیــن هەنــگاوی هەژموونــداری مــاد، بەســەر گەالنــی 

ــت. ــار دەکرێ ــەدا هەژم دیک

1- هەمــوو دەق و ســەرچاوە ئاشــوورییەکان، کــە راســتەوخۆ لەگــەڵ دەوڵەتــی 

مــاد بەریەککەوتنیــان بــووە، ئــەوە پشرتاســتدەکەنەوە کــە ) کەشــتەریتە ( 

هوەخشــتەرە، پاشــای دەوڵەتــی مــاد بووە و ســەرکردایەتی شــەڕی تێکشــکاندنی 

ئاشــووری کــردووە.

کۆنــی  بەمێــژووی  ســەبارەت  یێــف،  عەلــی  ئێقــرار  وتــاری  کۆمەڵــە   -2

ئازەربایجــان.
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هاوپەیامنــی  کــە  ســکاییەکان،  بەســەر  ســەرکەوتن 

هەمیشــەیی و هــۆکاری ســەرکەوتنی ســووپای ئاشــوور 

بەســەر مــادەکان بــوون، وەرچەرخانێکی زۆر مــەزن دەبێت، 

ــادەکان  ــەرکەوتنە م ــەو س ــە ئ ــاددا، چونک ــژووی م ــە مێ ل

نێوبانگیــان  و  رۆژهــەاڵت  ســەرەکی  هێزێکــی  دەکاتــە 

دەخاتــە رۆژەڤــی پەیوەندیــە سیاســی و ســووپاییەکانی 

ئێمپراتــۆری و هێــزە مەزنەکانــی ئــەو ســەردەمە. 

بەفراوەرتیــش  ئــەو  هێــرۆدۆت،  کــە  هوەخشــتەرە، 

دەزانــێ، پێــش راگەیاندنــی دەوڵــەت، هێزێکــی مــەزن 

ــی  ــەوە و ژمارەیەک ــۆی کۆدەکات ــە دەوری خ ــادەکان، ل لەم

خۆبەڕێوەبــەرە  گونــدە  و  هــۆز  و  میرنشــین  لــەو  زۆر 

مادیانــە، کــە ســەر بەئێمپراتــۆری ئاشــوور بــوون و لــە الیەن 

ــێنی  ــاوی پاشانش ــایەتی و نازن ــەوە بەرپرس ــەو ئێمپراتۆریی ئ

ــان  ــاج و خەراجێکــی زۆری ــوو و ب ــان پێبەخرشاب دەڤەرەکەی

بــەو ئێمپراتۆریــە دەدا، لــە دەوری خــۆی کۆدەکاتــەوە و 

بەرەیەکــی یەکگرتــووی بەهێزیــان لێپێکدەهێنێــت.

بەرەیــەک،  پێکهێنانــی  بەمەبەســتی  هوەخشــتەرە،   

هــەوڵ و کۆششــێکی فــراوان، بــۆ خســتنە ســەر رێــی 

بزوتنەوەیەکــی فــراوان و سەراســەری ناوچەیــی و ناوخۆیــی، 

لەهــۆز و گەالنــی مــاد، دژی ئاشــوور دەســتپێدەکا و ئاگــری 

رووی  لەســەرەتادا  ئــەو  دادەگیرســێنێ.  جواڵنەوەیــەک 

ــادە  ــی م ــە یەکێت ــدەکان، وات ــپی گون ــش س ــەرکردە و ری س
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گوندنشــینەکان، وەکــو ) مامــی تیارشــۆ ( 1 کــرد. دوای ئــەوە 

ــەری  ــەڵ بەڕێوەب ــەی لەگ ــی دیک ــی موکوم هاوپەیامنییەک

یەکــە گوندییەکانــی )ســپارتا( پێکهێنــا، کــە ناوی )دوســانتی( 

ــوو. ب

 هوەخشــتەرە، پێــش ئــەوەی لەگــەڵ ئاشــوور، بچێتــە 

نێــو شــەڕی چارەنووسســازەوەو دوای ئــەوەی جەبهــەی 

ــۆزە  ــەو ه ــوو ئ ــەوە و هەم ــەواوی پاککردووەت ــۆی بەت خ

لەناوچەکانــی  نەبــوون،  مــادی  کــە  کۆچەرییانــەی، 

ــت.  ــۆ ( بێ ــار ش ــێ تەی ــت ) مام ــۆ، دەبێ ــار ش ــی تی ــە مام ــڕوام وای ــن ب 1- م

ــدی  ــێ مەڵبەن ــکراوە، دەب ــژوودا باس ــە لەمێ ــی، ک ــەی جوگراف ــی هەڵکەوت بەپێ

ــووری  ــان باک ــەر، ی ــە دەوروب ــۆ، کەوتبێت ــار ش ــی تی ــی مام ــە گوندییەکان یەک

رۆژهەاڵتــی گۆڵــی ورمێــی ئێســتا و ئــەو ناوچەیــەش لەدرێــژەی مێــژوودا، 

ــی  ــە بەهۆزەکان ــە ئێم ــووە، ک ــە ب ــەو هۆزان ــان، ئ ــی زم ــی کرمانج واری کوردان

شــکاک دەیانناســین، کەواتــە ئــەو دەرەنجامــە لەلۆژیــک زۆر نزیکــە، کــە نــاوی 

ئــەو ســەرکردە کاریگــەرەی یەکــە گوندییــەکان، کــە هوەخشــتەرە هاوپەیامنــی 

لەگــەڵ دروســتکردووە، نــاوی )تەیــار( بــووە و بەهــۆی تەمــەن و پێگــەی، وەکــو 

رێزلێنــان، بەمــام تەیــار شــۆ، کــە لەکرمانجــی ســەرێدا دەبێتــە مامــێ تەیــار شــۆ، 

بانگکــراوە. لــەو شــوێنەی کــە مێــژوو پێامنناڵێــت جێگۆڕکێیەکــی رێشــەیی وەک 

ــیای نێوەراســتەوە،  ــی ئاس ــۆل و تورکەکان ــەی بەهــۆی هێرشــی مەغ ــەو بەاڵی ئ

ــازدەی کۆچــی، بەســەر ) ئاترۆپاتێــن ( مــادی بچووکــەوە هــات و  لەســەدەی ی

ــدا  ــی تێ ــران و تورک ــوون، وەدەرن ــە سەداســەد کوردب دانیشــتووانی رەســەنی ک

ــەوەی  ــن ل ــان بی ــت بێگوم ــت. دەبێ ــە روویدابێ ــەو ناوچەی ــتەجێکران ، ل نیش

هێشــتا ئــەو ناوچانــە بەرەســەنایەتی مــادی خۆیــان هــەر واڵتــی کــوردان 

ــتەجێن. ــدا نیش ــکاکی تێ ــی ش ــەوە و هۆزەکان ماونەت
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ــۆ  ــەر ب ــۆی. ه ــی خ ــر فەرمان ــتە ژێ ــاد، خس ــی م رۆژهەاڵت

ئــەم مەبەســتە هێرشــی بردەســەر ئــەو مەڵبەندانــەی پارســە 

ــت  ــتبوویانە دەس ــارس، خس ــی پ ــە ناوچەکان ــەکان ل ئێرانیی

خۆیــان، ئەوانــی ملکــەچ بەقبووڵکردنــی یاســاکانی دەوڵەتی 

ــەکان  ــەو ســەردەمەدا، پارســە ئێرانیی مــاد کــردن، چونکــە ل

ــۆزی و  ــەرە ئاڵ ــوو، بەرەب ــە زیادیکردب ــەو ناوچان ــان ل ژمارەی

پشــێویەکی لەرادەبەدەریــان لەناوچــە مادییــەکان دەنایــەوە 

و هــاوکاری ئاشــوورییەکانیان دژی مــادەکان دەکــرد.

پێکهێنانــی چەنــد هاوپەیامنــی لــەو گەلــە مادانــەی، 

ئاشــوور  ئێمپراتــۆری  بەدەســت  زۆریــان  ئازارێکــی 

و  دەکــرد  بەهێزتــر  هوەخشــتەرەی  پێگــەی  چەشــتبوو، 

ــی  ــت هێڵەکان ــۆ پش ــەرەوەی ب ــی دڵنیاک ــێکی ئاسایش کەش

شــەڕی دژی ئاشــوور بەدیدەهێنــا. لــە هەلومەرجێکــدا کــە 

ــەر  ــۆ س ــری( ب ــی )کیمی ــۆزە جەنگاوەرەکان ــەکانی ه هێرش

ــە دژی  ــەو ئێمپراتۆری ــەڕکانی ئ ــوور و ش ــنوورەکانی ئاش س

میــر و بابــل، ســەنحاریبی لەخۆبایــی ئاشــووری، ئەوەنــدە 

ــە  بەخــۆوە ســەرقاڵکردبوو، کــە بەهیــچ شــێوەیەک نەپرژێت

نێــو  خێراکانــی  پەرەســەندنە  چاوگرتنــی  لەژێــر  ســەر 

ســنووری مــاد، لــە دراوســێیەتی ســنووری رۆژهەاڵتــی خۆیدا 

و لــەو مەڵبەنــدەی، کە ئاشــوورییەکان هەمیشــە بەســاتراپی 

خۆیانیــان دەزانــی و وەکــو خەزێنــەی دەســکەوتەکانی 

خەبــەر  بــێ  دەکــردن،  لەســەر  حیســابیان  ئێمپراتــۆری 
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مابوونــەوە*1.

و  ســەرقاڵی  مــاد،  ســەرکردەی  هوەخشــتەرە 

دەردەســەرییەکانی ئێپراتــۆری ئاشــووری قۆســتووەتەوەو 

ــۆ  ــەو نەخشــانەی کامڵکــردووە، کــە بەرنامــەی ب هەمــوو ئ

داڕشــتبوو. ئــەوەش هەمــان ئــەو هــەڵ و دەرفەتــە زێڕینــە 

ــرد،  ــەرکردەکەیان چاوەڕوانیاندەک ــادەکان و س ــە م ــوو، ک ب

بەتایبەتیــش هاوپەیامنــی کیمیری و مانــا، لەژێر فەرماندەیی 

دەوڵەتــی  لەگــەڵ  ئامادەبــوون  مانایــی،   ) ئاهشــێری   (

یەکگرتــووی مــاد، بچنــە نێــو شــەڕی دژی ئاشــوورەوە، 

کەمێــک زووتــر لــەوەش ئــەوان جوڵــەی ســووپایی خۆیــان 

لەســەر ســنوورەکانی ئاشــوور دەســتپێکردبوو. 

ــەو  ــن ئ ــش زایی ــی ســەدەی حەوتەمــی پێ ــژووی کۆتای مێ

زانیارەمــان پێدەبەخشــێت، کــە ســەرەبۆچوونی دامەزرانــی 

ــەو  ــی ئ ــە زانایان ــی، ک ــی مێژووی ــەوە و بۆچوون ــک لێتۆژین ــرەی کۆمەڵێ *بەگوێ

بــوارە ئاراســتەیان کــردووە شــیامنە دەکرێــت، هوەخشــتەرە کــوڕی فراوەرتیــش 

ــد  ــە بەهەن ــەو گریامنەی ــەر ئ ــەت ئەگ ــش، بەتایب ــودی فراوەرتی ــە خ ــت، ن بێ

ــی، بەهــۆی ئاشــوورییەکانەوە  ــێ: دیاکــۆی ســەرکردەی مانای ــن کەدەڵ وەربگری

بــەرەو واڵتــی ســوریە دور خراوەتــەوە و فراوەرتیشــی کــوڕی بــە جۆرێــک 

ــی  ــی و شۆڕش ــاب و باپیران ــەرزەمینی ب ــەوە س ــۆی گەیاندبێت ــەوە خ ــە تاراوگ ل

دژی ئاشــوور دەســتپێکردبێتەوە، مــن خــۆم لەگــەڵ ئــەو گریامنەیــەم، کــە 

هوەخشتەرە دەبێت کوڕی فراوەرتیش و نەوەی دیاکۆ بێت. 
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ــی  ــی یەکجارەک ــت کۆتای ــاد، نابێ ــووی م ــی یەکگرت دەوڵەت

بەشــەڕ و ئــاژاوە و تێکهەڵچوونــە ناوخۆییەکانــی، نێــوان 

ــەو  ــت. ل ــێکانیان هاتبێ ــەکان و دراوس ــۆزە مادیی ــەل و ه گ

و  بەئارامــی  توانیبێتــی  دەوڵەتــە  ئــەو  نابێــت  رووەوە 

لەئاسایشــێکی کۆمەاڵیەتــی تــەواودا، پــەرەی بەرێکخســتنی 

كارگێــڕی و بەدامەزراوەییکردنــی دەســەاڵتی خۆیدابێــت، 

یەکەمــی  ئــەو ســەدەیە و ســاڵەکانی  لەكۆتایــی  بــەاڵم 

ــی  ــۆی دژواری هێرش ــن، بەه ــش زایی ــی پێ ــەدەی شەش س

ــەک  ــا، لەبەری ــۆ و مان ئاشــوور، هــەردوو پاشانشــینی ئۆرارت

هەڵدەوەشــێنەوە، کــە دوو هێــزی هــەرە مــەزن بــوون 

ــاد. ــەرزەمینی م لەس

شــکانی مانــا و ئۆرارتــۆ لەبەرامبــەر هێــزی ئاشــووردا، 

ئــەوان پەیوەســت بەدەوڵەتــی یەکگرتــووی مــاد دەکاتــەوە. 

ئــەوەش دەبێتــە هــۆکاری بەهێزبوونــی دەوڵەتی مــادی تازە 

دامــەزراو. بــەاڵم لــەو ســەروبەندەدا، ئاهشــێری پاشــای مانــا 

بەدەســتی خەڵکــی خــۆی دەکــوژرێ و )ئۆئالــی( کــوڕی کــە 

جێــگای ئــەو دەگرێتــەوە، لەبــری مانــەوەی لەســەر تەختــی 

دەســەاڵتداری، دەچێتــەوە نێــو بــەرەی ئاشــوورییەکان و تــا 

ســاتەوەختی رووخانــی ئاشــوور هــەر هاوپەیامنــی دوژمنــی 

نەتــەوەی خــۆی دەمێنێتــەوە.
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پەیامبەرێک لەچیاکانەوە

ئاشــوورەوە  رووخانــی  لەبــارەی  پەیامبــەر،  ناحومــی 

لەپەرتووکــی خۆیــدا دەنووســێ: ئــەی ئاشــوور، خواوەنــد 

ــۆ  ــاوی ت ــتێک بەن ــچ ش ــە هی ــداوە، ک ــۆوە بڕیاری ــارەی ت لەب

نامێنــێ. لەنێــو پەرەســتگەکانتدا، بتــە داتارشاوەکانــت ناهێڵــم 

و تــۆ سەرشــۆڕ دەبێــت.

پەیامبــەر ناحــوم لەپەرتووکەکەیــدا، بانگــی ئــەو یەهودیانــە 

دەڵــێ:  بەکۆیلەکــراون،  ئاشــوورەوە  لەالیــەن  کــە  دەکا، 

چاوەڕوانــن، پەیامبەرێــک لــە چیاکانــەوە مــژدەی ســەرکەوتن 

دەدات، ئــەی یەهــودا جــەژن بگێــڕن، چونکــە ئیــدی دوژمــن 

هەرگیــز ناگەڕێتەوەســەرت، ئــەو بــۆ هەمیشــە تێکشــکا و 

ــوو. لەناوچ

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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پێــش  شەشــی  ســەدەی  لەدەســتپێکی  دیــارە  وەک   

زاییــن، بەپێکهێنانــی هاوپەیامنــی نێــوان ئۆرارتــۆ و مــاد، 

ســەرزەوییەکانی گەالنــی مــاد دەبێتــە ناوەنــدی ســەرهەڵدان 

ــەوە،  ــەوەی دژە ئاشــوور. مــادەکان بەهەمــوو توانایان و جواڵن

ــەرەی دژە  ــدەدەن و ب ــی نوێ ــی هاوپەیامن ــەرە بەپێکەوەنان پ

ئاشــوور فراوانــرت دەکــەن، لــەو ســۆنگەوە هاوپەیامنــی نێــوان 

مــاد و کێمیــری و بابلــی و ســیکایی کامــڵ دەبــێ و بەشــێوەی 

ســنوورەکانی  رۆژهەاڵتــی  لەباشــووری  بازنەیــەک،  نیــوە 

ئاشــوور، تــا باکــووری رۆژهەاڵتــی دەورە دەدرێ و ســووپاڕێژ 

ــت. دەکرێ

ئــەو هاوپەیامنییــە بەهێــزە بەرادەیــەک ئاشــوورییەکانی 

دوچــاری تــرس و شــپرزەیی کــردووە، کــە هەولێکــی زۆری 

ســەربازی  لەبەریەککەوتنــی  رێگەگرتــن،  بــۆ  دیپلۆماســی 

ئاشــوور  ســووپای  لەگــەڵ  هاوپەیامنــەکان،  لەنێــوان 

الی  بــۆ  خــۆی  نوێنەرانــی  لەســەرەتادا  خســتووەتەگەڕ. 

هوەخشــتەرە و پاشــانیش، بــۆ الی ســەرۆکە مادەکانــی دیکــە 

ــە  ــەاڵم ک ــاردووە، ب ــیکاییەکانیش ن ــۆ و س ــێ تیارش ــو مام وەک

ــەی خــۆی  ــووە، پاشــای ئاشــوور کچەک ــێ هیواب ــادەکان ب لەم

بەدیــاری بۆ)پارتــا ئۆتــا( پاشــای ســکاییەکان نــاردووە و بەوەش 

بــۆ ماوەیــەک، ریزەکانــی بــەرەی دژە ئاشــووری دوچــاری 

سســتی و لێکــرتازان کــردووە، بــەاڵم نەیتوانیــوە بەتــەواوی ئــەو 

هەڵوەشــێنێتەوە.  لەبەریــەک  هاوپەیامنییــە 
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 لــە ســاڵی 615 ی پێــش زاییــن، هوەخشــتەرە پاشــای مــاد، 

ــتپێکردووە و زۆر  ــوور دەس ــەر ئاش ــۆ س ــی ب ــی هێرش بەفەرم

ئۆکتۆبــەر،  مــادی  )ئەرهســەمنە(ی  لەمانگــی  بەخێرایــی، 

بەشــێکبوون  کــە  )ئارابخــای(  ناوچەکانــی  دەستیبەســەر 

ــوە  ــووە و لەوێ ــوور داگرت ــۆری ئاش ــەرزەوییەکانی ئێمپرات لەس

ئاشــوور  شــاری  بــەرەو  خــۆی  بەپێشــڕەوییەکانی  پــەرەی 

داوە. ئێمپراتــۆری  پایتەختــی 

پایتەختــی ئاشــوور بــۆ مــاوەی دوو مانــگ، واتــە لەمانگــی 

)ســیامنۆ( تاوەکــو )ئابــۆ(ی مــادی، واتــە لــە ژوئێن تا ئۆگۆســت 

مانگــەدا،  دوو  ئــەو  لەکۆتایــی  بــەاڵم  کێشــاوە،  درێــژەی 

ــەوە و  ــی شــاری ئاشــووری کردووەت ســووپای مــاد دەروازەکان

ــووە. ــووری بەدیلگرت ــووپای ئاش ــوو س ــردووە و هەم داگیریک

ــۆ  ــە مێــژوودا باســکراوە، هیرشــی ســووپای مــاد ب  - وەک ل

ــەرەتای  ــۆری لەس ــی ئێمۆرات ــووری پایتەخت ــاری ئاش ــەر ش س

هۆکارانــەی  لــەو  یەکێــک  ئەنجامــدراوە،  بەهــار  وەرزی 

ئاســانکاری بــۆ ســووپای مــاد کــردووە، الفاوێکــی زۆر بەهێــز 

بــووە، کــە بەهــۆی هەڵچــوون و ســەرڕێژکردنی رووبــاری 

فــورات بەشــێک لەشــورەی بەهێــزی شــارەکە رووخــاوە و 

ــاو  ــە ن ــۆی گەیاندووەت ــوە خ ــانی لەوێ ــاد، بەئاس ــووپای م س

ــی ئاشــوورییەکان و دەستیبەســەرداگرتووە. جەرگــەی پایتەخت

پاشــای ئەکــەد لەگــەڵ ســووپاکەی، کــە بــۆ هــاوکاری و 

پشــتگیری ســووپای مــاد هاتبــوون، بــە شــەڕەکە رانەگەیشــن، 

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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مــادەکان بەتەنیــا و بەهێــزی خۆیــان ئێمپراتــۆری ئاشــووریان 

تێکشــکاندووە، بەاڵم هوەخشــتەرە پاشــای ماد و )نەبوپالســەر( 

پاشــای بابــل، لــەدەرەوەی شــاری ئاشــوور یەکرتیــان بینیــوە و 

پەیامنــی دۆســتایەتیان، لەگــەڵ یــەک نوێکردووەتەوە و پاشــای 

مــاد، دەســتکەوتەکانی لەگــەڵ ســووپای ئەکــەد بەشــکردووە.

دوای ئاشــوور مەڵبەنــدی )حــەڕان( بە هاوکاری راســتەوخۆی 

مــاد، دەستیبەســەردا دەگیــرێ و )کڵدان(یــە هاوپەیامنەکانــی 

مــاد، دواییــن پەناگــە و ســەنگەری ســووپای ئاشــوور و میــری 

هاوپەیامنیــان، کــە بــەرەو قــەاڵی )کارکەمیــش( پاشەکشــەیان 

کردبــوو داگیردەکــەن.

ــتەمکار  ــۆری س ــی ئێمپرات ــی یەکجارەک ــەڕی لەنێوبردن لەش

و مشــەخۆری ئاشــوور، گەرچــی بەپێــی مێــژووی )گێــد(، 

ــژووش،  ــی مێ ــی باوک ــد(و لێکدانەوەکان ــتەکانی )نابۆنێ یادداش

جگــە لەبابلییــەکان و بــە رادەیەکــی کەمیــش ســکاییەکان 

کــە  دیكــە،  دەشــتەکییەکانی  هــۆزە  لــە  هەندێــک  و 

ــەاڵم  ــت، ب ــان دابێ ــی مادی ــن، یارمەت ــەرەب بووب ــە ع لەوانەی

مــاد  دەوڵەتــی  زڵهێــزە جیهانییــەدا،  ئــەو  لەتێکشــکاندنی 

رۆڵــی ســەرەکی یەکالکــەرەوەی بینیــوە، هوەخشــتەرە پاشــای 

ــردووە و  ــووری ک ــەرەی دژە ئاش ــتی ب ــی گش ــاد، فەرماندەی م

ــی بەســەر  ــن ســەرکەوتنی کۆتای ــش زایی ــاڵی 670 ی پێ ــە س ل

تۆمارکــردووە. ئاشــووردا 

رێبەرایەتیکردنــی  کەلەبــەری  و  کــون  زۆر  مێــژوو 
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)کەشــتەریتە(  1هوەخشــتەرە، لەشــەڕی دژی ئاشــوور، بەنادیار 

و لەژێــر تەمــی پرســیار دەهێڵێتــەوە، بــەاڵم ئــەو هاوپەیامنییــە 

مەزنــەی گەالنــی مــاد، زۆر لێهاتوانــە توانیویەتــی ســنوور بــۆ 

ــکا  ــكاری ئاشــوور دیارب دەســتدرێژی و ســنووربەزاندن و تااڵن

بــۆ  بناخــە  بــەردی  درێــژدا،  نەچەنــدان  لەماوەیەکــی  و 

ســەرهەڵدان و دامەزراندنــی دەوڵەتــی بەهێــزی مــاد دابنێــت، 

زۆربــەی هــەرە زۆری گــەل و هــۆز و یەکــە گوندییەکانــی 

ــاد.  ــەوەی م ــتەی نەت ــوەی جەس ــاو چوارچێ ــە ن ــادی، بخات م

دژەکردارەکانــدا،  و  لێکەوتــە  لەئەنجامــی  بــەاڵم 

)ئەســەرحەدون( باســی هەندێــك لەســەرۆک هــۆز و خێــڵ و 

ــر فەرمــان و  ــە ژێ پاشانشــینی بچــووک دەکات، کــە نەچوونەت

ــی  ــە دوژمن ــۆ ئاشــوور وات ــان ب ــاد و پەنای ــی م یاســای دەوڵەت

دوای  تەنیــا  هەڵگەڕاوانــە،  ئــەو  بــەاڵم  بــردووە.  خۆیــان 

چوارچێــوەی  نــاو  گەڕانــەوە  دەیــە،  یــەک  بەســەرچوونی 

یەکگرتــوو. مــادی  دەوڵەتــی 

1- واژۆکردنــی پەیامننامــەی نێــوان مــاد و ئەکــەد، بەشــدارکردنی ســووپای 

ــد  ــی نابۆنی ــوور، لەدەقەکان ــۆری ئاش ــامانی ئێمپرات ــتکەوت و س ــەد لەدەس ئەک

بەتــەواوی پشرتاســتکراوەتەوە

 -بەپێــی بەراوردکردنــی راوبۆچوونــی مێژوونووســان و لێکۆڵەرانــی مێــژووی 

جیــاوازی  کــە  بێــت،  هوەخشــتەرە  هەمــان  کەشــتەریتە  دەبێــت  مــاد، 

ــاد و  ــەری م ــی دەوروب ــی گەالن ــان و فۆنەتیک ــاوازی زاراوە و زم ــاوەکان لەجی ن

گرتبێــت. ســەرچاوەی  مێژوونووســان 

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ــی  ــۆی یەکگرتن ــە بەه ــە، ک ــێ فێربوون ــگای ل ــان جێ ئەوەی

نەتەوەییــەوە،  دەوڵەتــی  دامەزراندنــی  و  مــاد  گەالنــی 

ــوور،  ــۆری ئاش ــەر ئێمپرات ــە ه ــە، ن ــاوەی چواردەی ــا لەم تەنی

مەزنرتیــن دوژمنــی خــۆی تێکشــکاند، بەڵکــو بــووە هێزێکــی 

هەرەمــەزن، لەسەرتاســەری ئاســیای پێشــەنگ و هــەردوو 

حکومەتــی )ئۆرارتــۆ( و )ئاترۆپاتــن(ی گرتــە چوارچێــوەی 

ــزڵ یەرمــاق(ی  ــاری )ق ــی رووب ــا لێوارەکان ــوەش ت خــۆی، لەوێ

نهــای تورکیــا، دەچێتــە پێــش و رووبــەڕووی دەوڵەتــی )لیــدی( 

دەبێتــەوە. 

مــن بۆیــە باســی دەوڵەتــی نەتەوەیــی و لــەو نێوەندەشــدا، 

ــوو  ــە هەم ــەم، چونک ــاد دەک ــی م ــی نەتەوەی ــی دەوڵەت باس

ــی  ــت بەچۆنییەت ــی پەیوەس ــە نارساوەکان ــەرچاوە مێژوویی س

ســەرهەڵدان و شــێوەگرتنی دەوڵەتــی بەهێــزی مــاد، تەنانــەت 

پەرتووکــی پیرۆزیــش باســی ئــەوە دەکــەن، کــە لەســەردەمی 

دەوڵەتــی بەهێــزی مــاد، گەالنــی مــاد هەموویــان بەیەکــەوە 

پەیوەســتبوون و بەســەر هەمــوو گەالنــی دیكــەی دانیشــتووی 

ئــەوە  ســەرزەوییەکانی مــاد زاڵبــوون. هێــرۆدۆت دەڵــێ: 

یەکێــک لەبەهێزتریــن خســڵەت و نیشــانەکانی دەوڵەتــی 

ــە. نەتەوەی

هێــرۆدۆت دەســتپێکی دەوڵەتــی مــاد بــۆ ســاڵی 678ی 

بەبــێ  و  بەدڵنیایــی  زۆر  و  دەگەڕێنێتــەوە  زاییــن  پێــش 

ــن  ــش زایی ــاڵی 550ی پێ ــەک، س ــچ گریامنەی ــی هێ بەکارهێنان
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ئەگــەر  دەستنیشــاندەکات.  دەوڵەتــە  ئــەو  رووخانــی  بــۆ 

بەپێــی ئــەم بۆچوونــەی باوکــی مێــژوو بێــت، نابێــت مێــژووی 

رووخانــی ئێمپراتــۆری ئاشــوور بەســەرەتای ســەرهەڵدانی 

دەوڵەتــی مــاد بزانیــن. هەربەپێــی بۆچوونــی هێــرۆدۆت، 

ــی  ــاڵ فەرمانڕەوای ــا 128 س ــاد، تەنی ــووی م ــی یەکگرت دەوڵەت

و دەســەاڵتداری کــردووە و پێشــرت لــەوە، ئــەوەی ئێمپراتــۆری 

هاوپەیامنــی  بــەرەی  و  یەکێتــی  رووخانــدووە،  ئاشــووری 

کــە  مــاد،  یەکگرتــووی  نەدەوڵەتــی  بــووە،  مــاد  گەالنــی 

پاشــایەکی دیاریکــراوی هەبووبێــت، رەنگــە تــا ئــەو کاتــە 

هوەخشــتەرە 1 وەکــو فەرمانــدەی گشــتی و هاوئاهەنگکــەری 

ــو پاشــای  ــر وەک ــت و دوات ــی بینیبێ شــەڕی دژی ئاشــوور رۆڵ

دەوڵەتــی یەکگرتــووی مــاد دەستنیشــانکرابێت.

1- شــیامنە دەکرێــت ) کەشــتەریتە( هوەخشــتەرە، لــەو کاتــەدا ئەگــەر پاشــای 

دەوڵەتیــش نەبووبێــت، لــێ فرمانڕەوایەکــی گرنگــی پاشانشــین، یــان یەکێتیەکــی 

فراوانــی ناوچەیەکانــی مــاد بووبێــت. ئــەوە وەالمێکــی نزیــک لــە راســتییە بــۆ 

پرســیارەکەی ئێمــە، چونکــە بەپێــی دەقــە ئاشــوورییەکان، لــەو رۆژگارەدا، زۆر 

ــۆری  ــدی جۆراوج ــدی مەڵبەن ــەرۆکی گون ــەگ و س ــان دەرەب ــەرکردە، ی ــە س ل

ــی  ــە دوژمن ــان ل ــی مــاد و روی ــی گەالن ــی یەکێت ــڕ فەرمان ــە ژی مــادی، نەچونەت

ــارەوە )ئەســەرحەدون(  ــەو ب ــردووە. ل ــە ئاشــوورییەکان ک ــان، وات ــی خۆی دێرین

دەنوســێ: هەندێــک لــە گەورەکانــی مــاد، ســەر پێچیــان لــە دەوڵەتــی یەکێتــی 

ــرد،  ــاچ ک ــان م ــی منی ــا و پێیەکان ــن هێن ــۆ م ــان ب ــرد و پەنای ــاد ک ــی م گەالن

لەوانــەش: )ئۆپیــس( فەرمانــڕەوای )پارتــاگا(. )زانــا ســانا( فەرمانــڕەوای )پارتــوکا(. 

ــە،  ــڕەوا و ســەرۆک هۆزان ــەم فەرمان ــا(. ئ ــۆراکازا بارن ــڕەوای )ئ ــی( فەرمان )رامات

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ســەرەبۆچوونی هەمــوو ئەمانــە دژیەکیەکــی زۆر مــەزن 

لەمێــژووی هێــرۆدۆت، لــە بابەت ســاخکردنەوەی ســاتەوەختی 

تــەواوی ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی مــاد و دەستنیشــانکردنی 

ســاڵەکانی فەرمانڕەوایــی هەریــەک لەپاشــاکانی دەوڵەتــی 

مــاد، تــا دەگاتــە ســەردەمی ئاســتیاگ و رووخانــی دەوڵــەت و 

پاشــایەتی مــاد، بەدەســتی کورشــی پارســی بەرچاودەکەوێــت.

ــێ و  ــاد وەهــا دەخەمڵێن ــرەی پاشــایەتی م ــرۆدۆت زنجی هی

ــاردەکات: دی

1 - فراوەرتیش، 653-675 ، واتە 22 ساڵ.

2 - پاشایەتی سکاییەکان، 625-653 ، واتە 28 ساڵ.

3 - هوەخشتەرە، 585-625، واتە 40 ساڵ.

4 - ئاستیاگ ) ئیشتیۆویگۆ ( 550-585 واتە 35 ساڵ.

ــوور  ــتەیی ئاش ــر دەس ــە ژێ ــن، ل ــش زایی ــی پێ ــەدەی هەفت ــی س ــا کۆتاییەکان ت

ماونەتــەوە، بــەاڵم لــە بەرەبــەری ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی مــاد و لــە ژێــر 

ــەواوی  ــاد دژی ئاشــوورییەکان، بەت ــی م ــی گەالن کەریگــەری هەســتی یەکگرتن

ــەوە. ــاد بوونەت ــی م ــت بەدەوڵەت پەیوەس

-هێــرۆدۆت مێــژووی پاشــایەتی )کەشــتەریتە( هوەخشــتەرە، بــۆ ســەرەتای 

بڵێیــن،  بەدڵنیایــی  ئاشــوور دەگەڕێنێتــەوە، کەوابــوو دەتوانیــن  رووخانــی 

هەمــان هوەخشــتەرەیە. کەشــتەریتە 

ــژووی  ــۆ، لەمێ ــەوەی خ ــەل و نەت ــە گ ــردن ل ــی و ناپاکیک ــرەی خۆفرۆش - زنجی

دێرینــدا، بیرەوەرییەکانــی تاڵــی ناپاکــی بەشــێک لەکوردەکانــی ئێســتامان بیــر 

دەخاتــەوە، کــە بەهەمــان چەشــن پێــی دوژمنانیــان لەپێنــاو بەرژەوەنــدی 

ــن. ــەرزان رادەموس ــی ه ــارو نانێک ــی و پ تاقم
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ئــەو ریزبەندییــەی هێــرۆدۆت بــۆ زنجیــرەی پاشــاکانی مادی 

کــردووە، زۆر پرســیار و گومــان هەڵدەگرێــت، چونکــە لــەزۆر 

ســەرچاوەی مێژوویــی دیكــە بەخــودی هێرۆدۆتیشــەوە، ئاماژە 

ــن،  ــەوەدەدەن، کــە هوەخشــتەرە لەســاڵی 597ی پێــش زایی ب

هاوپەیامنــی دژە ئاشــووری لەگــەڵ )خەزنەســەری دووەم(، 

پاشــای بابــل پێکهێنــاوە.

ــەرانی رۆژگاری  ــری نووس ــی و پێداگ ــەرەبۆچوونی داکۆک س

کــۆن، لەمــەڕ دەستنیشــانکردنی چەنــد پاشــایەکی مــادی، بەاڵم 

ــان  ــاوا، بەدەی ــارە کــە لەمــادی رۆژئ ــە بەڕوونــی دی ــەو بابەت ئ

پاشانشــینی بچووکبــوون و رۆڵیــان هەبــووە و هەریەکــە و 

بەشــێکی دیاریکــراو و بچــووک، لــە گــەل و هۆزەکانــی مادیــان 

ــەو  ــەر ئ ــە ه ــە ک ــی تێدانیی ــووە. گومانش ــدا ب ــر فەرمان لەژێ

لێکدابڕانــە مرۆڤــی و دەســەاڵتداری و ناوچەییــە، هــۆکاری 

یەکەمــی تێکشــکان بــووە، لــە بەرامبــەر هێرشــە یــەک لــە دوا 

ــەری  ــی دەورووب ــۆ و نەتەوەکان ــوور و ئۆرارت ــی ئاش یەکەکان

ســەرزەمینی مــاد.

ــەر  ــک دەخەنەس ــە تیش ــوورییدا، ک ــی ئاش ــە نوورساوەکان ل

ســااڵنی کۆتایــی ســەدەی هەشــتەم و ســەرەتای ســەدەی 

حەوتــی پێــش زاییــن، )ئــادەد نێــراری ســێیەم( بۆ مــاوەی چوار 

ســاڵ، بەبــێ پســانەوە هێرشــەکانی بــۆ ســەر واڵتــە مادیــەکان 

بــەردەوام بــووە، ئــەو واڵتانــەی کەوتوونەتەبــەر هێرشــی ئادەد 

نێــراری ســێیەم بریتیبــوون لــە )ئیلیپــی(، )خارخــار(، )ئازاریاش(

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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هەموویــان  دانیشــتووانی  کــە  بۆنــدا(،  گێــزڵ  )مــادای  و 

ــوورییەکاندا،  ــی ئاش ــی جەنگی ــە رۆژژمێرەکان ــوون. ل ــادی ب م

لەهەمــوو ئــەو واڵتانــەدا، کــە وادیــارە هەمــوو ناوچــە و هــۆز 

و پاشانشــینێکی خۆبەڕێبەریــان بەواڵتێــک ناســیووە، هیــچ 

ئاماژەیــەک، بەگــەل یــان نەتەوەیەکــی دیکــە نییــە، تەنانــەت 

لــەو یادداشــتانەدا، زۆر بەروونــی ئاتروپاتێــن، تــا دەریــای 

ــراوە.   ــادی ناوب ــی م ــدی گەالن ــن، بەمەڵبەن قەزوی

ئەگــەر  بەســەرەوە،  زاییــن  پێــش  هەشــتی  لەســەدەی 

تەمەنــی دەســەاڵتداری یەکێتــی و حوکمڕانییــە ناوخۆییەکانــی 

هێــرش  بەهــۆی  تەنیــا  نەدەخایانــد،  زۆری  مــاد  گەالنــی 

و هێــزە  ئاشــوور  داگیرکارییەکانــی  و  بــەردەوام  و شــەڕی 

هاوپەیامنەکانــی نەبــووە. بەڵکــو دوژمنایەتــی و دژایەتــی 

ناوخۆیــی ســەرۆک هــۆز و فەرمانــڕەوای ناوچەکانــی مــاد 

بەشــێک  قبووڵنەکردنــی  یەکــرت  و  یەکنەگــری  و  بەخۆیــان 

بــووە.  تێکشــکێنەرەکان  لەهــۆکارە  یەکێــک  لەمــادەکان، 

جیاوازیخــوازی پاشانشــینە بچووکــەکان، کــە ئێمپراتــۆری 

ئاشــوور بــە سیاســەتێکی لێزانانــەوە، بــۆ پەرتکردنــی رێزەکانــی 

مــاد، نازنــاوی پاشــای بــە بەشــێک لەســەرۆک هــۆز و ســەرۆکی 

یەکێتــی گونــدەکان دەبەخشــی، زۆرجــار رێــی بــۆ بااڵدەســتی 

ئاشــوورییەکان هەمــوار دەکــرد و ئەو پاشــا دەستنیشــانکراوانە، 

و  هاوزمــان  الوازی  و  بااڵدەســتی  بــۆ  ئاشــووریان  هێــزی 

هاوخوێنەکانــی خۆیــان بەکاردەهێنــا و لەجیاتــی ئــەوەی بــاج 
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و هاوکاریــە داراییەکانیــان، بەدەوڵەتــی یەکێتــی گەالنــی مــاد 

ببەخشــن، بــاج و خەراجیــان دەدایــە ئاشــوورییەکان و خۆیــان 

ــەرچاوە  ــان. وەک لەس ــی خۆی ــی دوژمن ــر رکێف ــە ژێ دەچوون

ــاری  ــەزۆر تۆم ــوورییەکانیش ل ــکراوە و ئاش ــەکان باس مێژوویی

باســیان  بەتانــەو ســووکایەتیپێکردنەوە  مێژوویــی خۆیانــدا 

لێوەکــردووە،  1 هەندێــک لــە فەرمانــڕەوا و ســەرۆک هۆزەکان، 

نــاوی ئاشــووری، پاشــا و فەرمانــدەی ئاشــوورییان لەســەر 

منداڵەکانــی خۆیــان دانــاوە. لــەو ســەردەمەدا ئاشــوورییەکان 

ــە  ــەوە، ک ــی دووبارەکردووەت ــە بەردەوام ــمەیان ب ــەو دروش ئ

ــی  ــی ناوخۆی ــی و یەکنەگــری و دژایەت )ئێمــە بەهــۆی ناتەبای

مادەکانــەوە، فەرمانڕەوایــی بەســەر ئەوانــەوە دەکەیــن و 

ــن(. ــەریاندا زاڵ دەبی بەس

هــۆکاری دووەم و دەیەمیــش لــەو نێوەنــدەدا، هەمــان ئــەو 

دژایەتییــەی نێــوان گەالنــی مــاد خۆیەتــی، کــە بەهــاوکاری و 

ــەی  ــەرۆکی یەک ــان س ــوورییەکان بەدەی ــدانی ئاش دەستلەپش

لێدروســتکردبوون،  پاشانشــینی  و  ناوچەیــی  و  گونــدی 

ــان دەکــرد و دژی  ئاشــوور هەرجــارە و پشــتیوانی لەهەندێکی

ئەوانــی دیکــە بەکاریدەهێنــان. بــەو شــێوەیە بــۆ مــاوەی 

1- بڕواننە رۆژژمێری تێگالت پالسەری سێیەم.

ــر  ــە ژێ ــدا، ل ــە خۆبەڕێوەبەرەکان ــە خۆجێیی ــە یەک ــادەکان ل ــەو رۆژگارەدا م - ل

ــوون.    ــد belali بەڕێوەدەچ ــەرۆکی گون ــەاڵتی س دەس

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە



86

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک

مــادی  گەالنــی  ســامانی  ســەدە، هەمــوو  لەچــوار  زیاتــر 

رۆژئــاوای هەڵدەلووشــی و دەســتی کاری نــاو ئێمپراتــۆری، 

لــە بەکۆیلەکردنــی گەالنــی مــاد دابیندەکــرد، بــەاڵم ئەوەیــان 

فاکتــەری دەرکــی هــاوکار بــووە و هــۆکارە ناوخۆییەکانــی 

گەالنــی مــاد، وزەی ناوەنــدی رووخێنــەری دەســەاڵتیان بــووە، 

چونکــە ئامانجــی ئاشــوورییەکان لەنێوبردنــی یەکجارەکــی 

دەســەاڵتە خۆجێییەکانــی مــاد نەبــووە، ئــەوان زۆرتریــن ئامانج 

و خواســتیان، مڵکەچکردنــی مــادەکان بــۆ بژاردنــی بــاج و 

خەراجــی ســااڵنە بــووە. لەو پێناوەشــدا خــودی ئاشــوورییەکان 

ــەاڵتداری  ــین و دەس ــی پاشانش ــۆکاری پێکهێنان ــک ه بەجۆرێ

خۆجێیــی مــادەکان بــوون، بــۆ ئــەوەی لەناوچەکــەدا کشــتوکاڵ 

ــەوان  ــتێنێ و ئ ــر پەرەبس ــی زیات ــداری و بەرهەمهێنان و ئاژەڵ

ئاشــوورییەکان  لەوەشــدا  بەدەســتبهێنن.  زیاتــر  باجێکــی 

کەڵکیــان لــەو خوڵیــا زۆرەی مــادەکان، بــۆ پەرتەوازیــی و 

ناتەبایــی و ناوچەگــەری و هۆزگــەری وەرگرتــووە. 

کــە  مــادی،  مانــای  پاشانشــینی  واتــە  لەوانــە،  یەکێــک 

ــوای  ــەی زام ــە ناوچ ــووە و ل ــا ( ب ــاوی ) زێڕت ــەی ن پایتەختەک

وەکــو  مــەزن،  زامــوای  لــە  بەشــێکبووە  کــە  ناوخۆیــی، 

جێگــرەوەی )لۆلــۆ بــۆم( خــۆی پێناســە دەکــرد، هــەر زوو 

کەوتــە بــەر هەڕەشــە و چــاوی تەمــاکاری ئاشــوورییەکان، 

لەســەر ســنوورەکانی رۆژئــاواوە، ئۆڕارتــۆ کــە لــەو ســەردەمە 

یەکێــک لەهاوبەشــەکانی بەهێــزی ئاشــوور بــوو و پشــتیوانی 
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کاریگــەری لەپێنــاو خۆســەپێنی لەئاشــوور وەردەگــرت.

ــژەی  ــاوەی ســێ ســاڵ، درێ ــۆ م ــە ب ــۆ ک  هێرشــەکانی ئۆرارت

کێشــاوە، زیانێکــی مــادی و گیانــی جەرگبــڕ و کەمــەر شــكێنی، 

ــەاڵتی  ــە دەس ــک ک ــادی داوە، بەجۆرێ ــای م ــی مان ــە دەوڵەت ل

و  بەشــێوەیەکی جــدی دووچــاری الوازیکــردووە  ناوەنــدی 

شــیرازەی  هەڵوەشــانەوەی  لەبەریــەک  هــۆکاری  بووەتــە 

ــە لەســەردەمی  ــەک ک ــا رادەی ــە، ت ــەو دەوڵەت دەســەاڵتداری ئ

ــەک  ــەواوی لەبەری ــا، بەت ــی مان ــۆ ( دەوڵەت ــایەتی ) ئێزێرت پاش

هەڵوەشــاوەتەوە و بەســەر چەنــدان، پاشانشــین و دەرەبەگــی 

ــکراوەتەوە. ــووک دابەش ــووک بچ ــدی بچ ــاوەن گون خ

 مێژوونووســان زیانەکانــی مانــا لــەو شــەڕەدا، بــە زیاتــر لــە 

ــەت  ــن، هەلب ــراو دەخەملێن ــوژراو و بەدیلگی ــەس ک 50000 ک

ئــەوە جگــە لەزیانــی مــادی، کــە باســی 100000 مــەڕ و بــزن و 

40000 مانــگا و ژمارەیەکــی زۆر هەســپ و وشــرت دەکــەن کــە 

بەتااڵنــربدراون، وێبۆچوونــی خاپوورکردنــی ژمارەیەکــی زۆر لــە 

قــەاڵ و گونــد و ناوچەکانــی ژێــر قەڵەمــڕەوی دەوڵەتــی مانایی. 

دەوڵەتــی مانایــی و شارســتانییەت و کولتــووری مانایــی، 

لەیــەک  و  لەپەیوەنــدی  مەزنــی  رۆڵێکــی  و  هەژموونــی 

کــە  هەبــووە،  میزۆپۆتامیــا  تــا  مــادەکان،  نزیککردنــەوەی 

هەڵگــری دابونەریــت و زمانــی مــادی لۆلۆیــی و گوتــی بــوون. 

ــی  ــە لەکۆتای ــەکان، ک ــەی لۆلۆیی ــەڵ کۆمەڵگ ــش لەگ بەتایبەتی

ــا  ــی )ئانۆب ــر رێبەرایەت ــن، لەژێ ــش زایی ــێیەمی پێ ــەزارەی س ه

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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نــی نــی(، کاریگــەری و ئاســەوارێکی زۆری بەســەر روخســاری 

ژیانــی گەالنــی ئــەو ناوچەیــە بەجێهێشــتبوو.

ــە و  ــش زاییــن، دوو ناوچ ــۆی پێ ــەدەی ن ــتی س  لەنێوەراس

بازنــەی ئابــووری جیــاواز، لــە ســەرزەمینی ماد ســەرهەڵدەدەن. 

هەرێمەکانــی رۆژئــاوای مــاد، جگــە لەکشــتوکاڵ و ئاژەڵــداری، 

بنیاتنانــی  و  یەکجێنشــینی  بنگەیــی  جێگربوونــی  بەهــۆی 

گوندەکانــەوە، پێشەســازی کاری دەســتی و کەرەستەســازی 

دەســتپێدەکات، بەفێربوونــی زانســتی بەرهەمهێنــان لەکانەکان، 

ــش دەچــێ و  ــەرەو پێ ــان، ب پێشەســازی و ســامان و کۆمەڵگەی

گەشــە دەســتێنێ.

لەمــادی رۆژئــاوا هــەر لەکۆتایــی ســەدەی نــۆی پێــش 

زایینــەوە، 1 کانەکانیــان ناســیووە و کەڵکیــان لێوەرگرتــووە. 

خاوەنــی  کردووەتــە  مادەکانــی  کانــەکان  دۆزینــەوەی 

بەهــادار،  خشــڵی  و  دروێنەکــردن  و  جەنگــی  کەرەســتەی 

چینێکــی پێشەســاز ســەریهەڵداوە و دابەشــکاری چێنایەتــی 

1- لــەو ســەردەمەدا پاشــاکانی ئاشــوور، لەتۆمــاری تااڵنــکاری و وەرگرتنــی 

زۆرەمڵێــی بــاج و خــەراج، بــاس لەچەندیــن جــۆری کەڵوپەلــە حەوجۆشــییەکان 

و زێــڕ و زیــو و قومــاش، تەنانــەت شــەراب دەکــەن، کــە دۆزراوە کۆنینــە 

ــتدەکاتەوە. ــە پشرتاس ــەم بابەت ــەقز ئ ــەی س ــەی زێوی ــییەکانی ناوچ ناس

شارســتانی  بارودۆخــی  جیــاوازی  لەهۆکارەکانــی  یەکێــک  مــن  -بەبــڕوای 

و ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی، لــە نێــوان مــادی رۆژهــەاڵت و رۆژئــاوا، واتــە 

هاتنــی  رۆژهــەاڵت،  دواکەوتوویــی  و  مــاد  رۆژئــاوای  گەشەســەندوویی 
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کامڵبــووە. هۆکارێکــی دیكــەی هــەرە کاریگــەر، لــە فراوانبــوون 

و لەیــەک دوور کەوتنــی ئابــووری و کۆمەاڵیەتــی رۆژهــەاڵت و 

رۆژئــاوای مــاد، وەک لــە دیرۆکــی ئــەو چاخانــەدا دیاریکــراوە، 

پەیوەســتبوونی دەوڵەتــی مانایــە، بەکــۆی دەوڵــەت و یەکێتــی 

ــەو  ــوو. ل ــاوا ب ــدی لەرۆژئ ــە پێگــەی ناوەن ــادەوە، ک ــی م گەالن

ســۆنگەوە کــە دەوڵەتــی مانــا خاوەنــی سیســتەمی کشــتوکاڵی 

پێشــکەوتوو و چینێکــی پیشــەگەری شــارەزا و کۆمەڵگەیەکــی 

شارســتانی جێکەوتــوو بــووە، دەوڵەتــی یەکگرتــوو و کۆمەڵگەی 

مــادی بەتایبەتــی لەمــادی رۆژئــاوا، چەنــدان قۆنــاخ بردووەتــە 

ــەوە.  پێش

ــی  ــۆ ناوچەکان ــووە، ب ــەڕداری دواکەوت ــی م ــە کۆچــەری ئێران ــی زۆر ل ژمارەیەک

ــدە.  ــەم مەڵبەن ــی ئ ــی خۆجێ ــەڵ گەالن ــان لەگ ــاد و تێکەڵبوونی ــی م رۆژهەاڵت

- ئــەز دواکەوتوویــی لەڕادەبــەدەری ئێرانییــە کۆچــەرەکان، بــە تاکــە هــۆکاری 

لەجێداچەقینــی رۆژهەاڵتــی مــاد، لــە رووی ئابــووری کۆمەاڵیەتییــەوە دەزانــم، 

چونکــە ئێرانییــە رەوەنــدەکان لــەو ســەردەمەدا هێشــتا لەنــاو کۆتبەنــدی 

بەجێــاموی کۆمەڵگەیەکــی خێلەکــی دەژیــان، هیچیــان لــە بــارەی ژیانــی گوندی 

ــی خێلەکــی  ــووی ژیان ــووری دواکەوت ــوە. قورســایی کولت و یەکجێنشــینی نەزانی

و پــەزداری ســەرەتایی خۆیــان، بەگرانــی خستۆتەســەر شــانی کۆمەڵگــەی 

ــارەوە  ــەڕووی ژم ــردوون. ل ــژ مەودایانک ــتانی درێ ــاری راوەس ــادەکان و دووچ م

کۆچــەرەکان بەئەندازەیــەک زۆربــوون، کــە نشــینگە و کۆمەڵگــەی کشــتوکاڵی و 

گونــدی مادەکانیــان لەرۆژهــەاڵت، خســتۆتە ژێــر کاریگــەری خــۆ و دووچــاری 

شــێوانیان کــردووە. ئــەوەش ئەگــەر هەمــوو کێشــەکەش نەبێــت، بــەاڵم هــۆکاری 

ســەرەکی بەجێامنــی رۆژهــەاڵت لەرۆژئــاوا بــووە و ئابــووری مــاد، بــاری قورســی 

ــە دەوارنشــینەکانی پێڕانەکێــرشاوە.  ــووی ئێرانیی دواکەوت

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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 شــاری )زێڕتــا( کــە بــۆ چەنــد ســەدە پایتەختــی دەوڵەتــی 

لەدانیشــتووانی،  زۆر  ژمارەیەکــی  بــووە،  مــادی  مانــای 

پیشــەگەر و جووتیــار و کەرەستەســاز بــوون، جگــە لەزانســتی 

کەرەستەســازی، زۆر بەباشــی بەهــۆی هەڵبەســتنی جۆگــە لــە 

رووبــار و کانیاوەکانــەوە، کشــتوکاڵ و رەز و باخیــان ئاودێــری 

ــاد،  ــی م ــی واڵت ــتەکانی رۆژهەاڵت ــە پێدەش ــەاڵم ل ــردووە. ب ک

هێشــتا ژیــان لەقۆناخــی ئاژەڵــداری نیوەکۆچــەری، هــەر 

ــکەوتنی  ــاوا، پێش ــادی رۆژئ ــدازەی م ــە ئەن ــووە و ب بەردەوامب

ــوو. ــۆوە نەدیب بەخ

 ســارگۆنی دووەم لــە گێڕانــەوەی داســتانی ســەرکەوتنەکانی 

ــاد، باســی  ــی م ــی گەالن ــۆ ســەر ناوچەکان ــدا، ب ســووپای خۆی

ســێ ناوەنــدی بەهێــزی دەســەاڵتداری گەالنــی مــادی بــە 

نــاوی )ئازەریــاش(، )مــادای( و ) گیــزل بــۆن ( دەکات، کــە 

ــا دەماوەنــد باڵوبوونەتــەوە. لەدەوروبــەری چیــای ئەلوەنــد ت

قواڵیــی  نــاو  بــۆ  ئاشــوور  هێرشــەکانی  پێشــڕەوی 

ســەرزەوییەکانی مــاد، 1 لەگــەڵ ســەرهەڵدانی دیــاردەی رەوی 

ــی  ــۆ ناوچەکان ــەکان، ب ــی زمان ــەرە ئێران ــای کۆچ ــەپۆڵ ئاس ش

و  هــۆز  واتــە  خۆجێــی  دانیشــتووانی  رۆژهــەاڵت،  مــادی 

هێــزی  پێکهێنانــی  و  بەیەکگرتــن  ناچــار  مــادی  گەالنــی 

1- فێردریش ئینگلس، ئاخیزگەی بنەماڵە، خاوەنداریەتی تایبەت و دەوڵەت.



91

ســەربازی کــردووە و گوێبۆچوونیەڵــی لەفەرمانــی ســەرکردە و 

کــردوون. گشــتی  فەرماندەیەکــی 

زاییــن،  پێــش  و هەشــتەمی  نۆیــەم  ســەدەی  لەنێــوان   

ــۆ  ــەکان، ب ــڕەوی ئاریایی ــای کۆچ ــاو ئاس ــەی الف ــی دیک گەڕێک

ســەرزەمینی مــاد دەســتپێدەکات. جێگیربوونــی رەوەنــدە 

هینــد و ئێرانییــەکان رۆڵێکــی وێرانکەریــان، لــە لەیەکدابڕابــدن 

ــەو  ــی ئ ــڕاوە، دزەکردن ــان گێ ــاد زم ــی م ــی گەالن و پەرتەوازەی

ــدە  ــی ئەوەن ــە رێژەیەک ــە، ب ــووە داگیرکاران ــەرە دواکەوت کۆچ

لــەڕووی ژمــارەی  لەمــاوەی ســەد ســاڵدا،  کــە  زۆربــووە، 

دانیشــتووانەوە، هاوســەنگی بەقازانجــی ئێرانییــە پــەزدارەکان 

ــی مــاد،  ــەوە، ناوچەکانــی گەالن ــەڕووی ئەتنیکیی دەگــۆڕێ و ل

دووچــاری شــێوان و پشــێویەکی زۆر دەکات، بەشــێوەیەکی 

نەرێنــی و بەرچاویــش، کار دەکاتەســەر بەرەکانــی شــەڕی 

بەرگــری مــادەکان، تەنانــەت لەناوچەکانــی رۆژئاوای مادیشــدا. 

ــازە هاتــووەکان، گەلــی  ــە ت ــر گوشــار و تەوژمــی بیانیی لەژێ

روو  و  بەجێدەهێڵــێ  و ســەرزەمینی خــۆی  وارگــە  کاشــی 

لەنێــوان مۆغــان و قەرەبــاخ دەکات، بــەوەش بناخــە و هێمــی 

زمــان و شارســتانییەتی مــاد، گــورزی گورچکبــڕی بەردەکەوێت، 

چونکــە دەوڵەمەندتریــن و رەســەنرتین فەرهەنــگ و زمــان و 

ــووە. ــە الی کاشــییەکان ب شارســتانییەتی مــاد، ل

وەک دیــارە هینــد و ئێرانییــەکان، هەلــی لەشکرکێشــی و 

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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چوونــی کاشــیەکانیان 1 بــۆ بابــل قۆســتبێتەوە و دەستیانبەســەر 

ــوو  ــییەکان هەم ــە کاش ــت، چونک ــەوان داگرتبێ ــی ئ ناوچەکان

هێزیــان خستبووەســەر داگیرکردنــی پاشانشــینی میتانــی و 

ــوو.  ــە کردب ــا رەوان ــەرەو میزۆپۆتامی ــان ب ــەرجەم هێزەکانی س

ــۆی  ــە خ ــیەکانەوە، ک ــەن کاش ــە الی ــی ل ــی میتان ــر کردن داگی

وەکــو شــەڕی ناوخــۆی مــادەکان هەژمــار دەکرێــت، )مێــژوو 

1- )ئاکۆمــی دووەم( پاشــای کاشــی، ســەرەبۆچوونی ئــەوەی کــە واڵتــی بابلــی 

بەتــەواوی لەژێــر دەســەاڵتدا بــووە، خــۆی بەپاشــای واڵتــی، )پــادان(، )ئالەمــان( 

و گوتییەکانیــش دەزانــی، کــە چەنــد واڵتێکــی مــادی بــوون، بۆیــە هێــچ 

ــوون. ــادی ب ــەد م ــییەکان سەداس ــە کاش ــەوەی ک ــەوە ل ــک نامێنێت گومانێ

- مێــژوو هیــچ گومانێــک ناهێڵێتــەوە، کــە جولەکەکانــی کوردســتان، نەوەکانــی 

ئــەو جولەکانــەن کــە بەهــۆی ئێمپراتــۆری ئاشــوور ئەســیرکراون، ئــەوان هــەر 

ــوردان  ــاو ک ــتان و لەن ــن، لەکوردس ــش زایی ــتەمی پێ ــەدەی هەش ــی س لەکۆتای

ماونەتــەوە و بەشــێک لــە خاکــی مادیــان، کردووەتــە واڵت و نشــینگەی تایبەتــی 

خۆیــان.

ــی،  ــاڵی 1798ی زایین ــێ : لەس ــەوە و دەڵ ــر( دەگێڕێت ــاوی )گێبێ ــک بەن گەڕۆکێ

گوێــی لەچەنــد جوڵەکــەی قەوقــاز بــووە، کــە ســینگ بەســینگ بۆیان مابــووەوە. 

ــە  ــڕائیلیەیین، ک ــە ئیس ــەو دە بەرەباب ــەوەی ئ ــە ن ــە ئێم ــوت ک ــەوان دەیانگ ئ

پاشــای ئاشــوور بــەرەو واڵتــی مــاد کۆچــی پێکردوویــن.

ــدا، بەهــۆی ئایینــی میرتاییــەوە، کــە ئایینــی پێکەوەیــی  مــادەکان لەکاتــی خۆی

و دادپــەروەری و یەکســانیبووە، خاوەنــی کولتــووری دەوڵەمەنــدی پێکــەوە 

ژیانێکــی بەهێزبــوون، بۆیــە تــا ســەردەمی جێگیربوونــی ئایینــی ئیســالم، 

جولەکــە و ئایینەکانــی دیكەیــش هیــچ ئاریشــەیەکیان لەگــەڵ کــوردەکان 

نەبــووە. هــەر بەوهۆیــەوە بــووە، کــە کۆمەڵگەیەکــی ریشــەداری یەهــودی و 

ئەرمەنــی و مەســیحی و... لەکوردســتان شــێوەی گرتــووە.
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لەگەالنــی  بەشــێکن  میتانییــەکان  کــە  ســەڵامندوویەتی 

مــاد(، رێڕەوێــک بــۆ هێرشــی کاشــییەکان بــۆ ســەر بابــل 

ــن،  ــش زایی ــی پێ ــەدەی پازدەهەم ــی س ــەوە و لەکۆتای دەکات

کۆتایــی  و  داگیردەکــرێ  کاشــییەکانەوە،  بەهــۆی  بابــل 

بەفەرمانڕەوایــی )حەمۆڕابــی( دەهێنــرێ. ئەزموونــی تاڵــی 

شــەڕە ناوخۆییەکانــی گەالنــی دانیشــتوی ســەرزەمینی میدیــا، 

هۆزەکانــی  نێــوان  وێڕانکــەری  لەشــەڕی  لــەوەش  پێشــرت 

بــووە،  )لۆلۆیــی( و )ئۆرارتۆیــی(دا، بەرادەیــەک توندوتیــژ 

کــە ئۆرارتۆییــەکان نــاو ناتــۆرەی هۆڤەکانیــان بــۆ لۆلۆییــەکان 

بەکارهێنــاوە. 

ــە لەســەردەمێکی نزیــک لەیەکــدا،  ــەدا، وات هــەر لەوچاخان

دەوڵەتــی بەنــی ئیرائیــل، لەکۆتاییەکانی ســەدەی هەشــتەمی 

بەهــەزاران  هەڵوەشــاوەتەوە.  لەبەریــەک  زاییــن،  پێــش 

ناوچەکانــی  بــۆ  ئاشــوورەوە  پاشــای  الیــەن  لــە  جولەکــە 

ــزڵ  ــاری ق ــی رووب ــە کەنارەکان ــاوا، ل ــادی رۆژئ ــەرزەمینی م س

ئــۆزن لەنــاو واڵتــی مــاد، کــە ئــەوكات وەکــو ســاتراپی ئاشــوور 

لــە ژێردەســتیدا دەژیــان، دوردەخرێنــەوە و وەکــو هێــزی 

کۆیلــەی ئیمۆراتــۆری نیشــتەجێدەکرێن. 

 1 دەڵــێ،  یێــف  عەلــی  ئێقــرار  گەلناســییەوە،  لەبــاری 

1- ئێقرار عەلی یێف، پەرتووکی پاشایەتی ماد

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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زۆربــاش جێگیربــووە.  رادەیەکــی  تــا  زاگــرۆس  نەخشــەی 

ــەکان  ــاون. لۆلۆیی ــەکان لەهــەزارەی ســێیەم و دووەم ژی گوتیی

لەهــەزارەی دووەم و یەکــەم. )مێهرانییــەکان( لەهــەزارەی 

دووەم و یەکەمــی پێــش زاییــن بوونیــان هەبــووە. کەواتــە 

نەخشــەی گەلناســی ناوچەکانــی مــاد، لە هــەزارەی ســێیەمەوە 

تــا هــەزارەی یەکەمــی پێــش زاییــن، گۆڕانــکاری بەســەردا 

نەهاتــووە. بــەو شــێوەیە لەســەر نەخشــەی گەلناســی زاگــرۆس 

و دەوروبــەری، کــە بەواڵتــی مــادەکان دەنــارسا، تــا ئــەو 

ــی و  ــاوی ئاریای ــەوارێک بەن ــان و ئاس ــاو و نیش ــچ ن ــە هی کات

ــووە و ئاسەوارێکیشــی  ــاوی ئێرانــی، بوونــی نەب قەومێــک بەن

ــاوە. ــێ بەجێنەم ل

 هــۆزە کۆچــەرە هینــد و ئێرانییــەکان، ناوچەکانــی ســەر 

ســنووری رۆژهەاڵتــی مــاد، دەکەنــە لەوەڕگــەی پــەزەکان 

و بەگرانــی دەیخەنــە ژێردەســت و ئەســتوندکی رەشــامڵی 

خێلەکانیــان، بــەاڵم بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ دوای هاتنیــان 

بــۆ نــاو ســنوورەکانی مــاد، هــەر لەســەر شــێوازی ژیانــی 

کۆچــەری و دەوارنشــینی بەردەوامبــوون.

کــە  دوورەکان  مــادە  )ســارگۆن(دا،  لەنوورساوەکانــی 

رۆژهەاڵتــی  ناوچەکانــی  دانیشــتووی  مادەکانــی  هەمــان 

مــادن، بەدراوســێی ئاریاییــەکان ناودەبــات. ئــەوەش لــەڕووی 

مێژووییــەوە رێــی تێدەچێــت، چونکــە لەســەردەمی ســارگۆندا، 

ســووپای ئاشــوور لەهێرشــەکانییدا تــا نێوەراســتی جوگرافیــای 
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ــەردەمە،  ــان س ــەوە هەم ــردووە و ئ ــڕەوی ک ــاد پێش ــی م واڵت

بەشــە  نــاو  کردووەتــە  دزەیــان  ئێرانییــەکان  هــۆزە  کــە 

ســنوورییەکانی رۆژهەاڵتــی مــاد و لەوەڕگەکانــی دەوروبــەری 

کاشــان و مازندەرانــی ئێســتایان، خســتۆتە ژێــر ســمی مێگــەڵ 

و پەزەکانیــان، دەشــێ لــەو ســۆنگەوە بووبێــت، کــە ســارگۆنی 

ــاوی  ــی، بەن ــە مرۆڤێک ــک و کۆمەڵ ــی گەلێ ئاشــووری، نێوبانگ

ئاریایــی کەوتبێتــە بــەر گــوێ و لەنووســینەکانیدا تۆمــاری 

ــت. کردبێ

ئێرانییــەکان،  کۆچــەرە  کــە  مێژووییــەی  بۆچوونــە  ئــەو 

ــاد  ــی م ــدی رۆژهەاڵت ــەم لەمەڵبەن ــەزارەی یەک ــی ه لەکۆتای

دەرکەوتــن، لــەڕووی زانســتی کەونارناســی و نیشانەناســییەوە، 

بەتــەواوی پشتڕســتکراوەتەوە. لەهەڵکۆڵیــن و هەڵدانەوەکانــی 

گۆڕســتانی )ســیالک(ی کاشــان، ئــەو راســتەیە دەردەکەوێــت، 

کــە لەچینەکانــی ســەرەوەدا، نیشــانە و ســیام و توخمــی 

کولتــووری ئێرانــی بەرچاودەکەوێــت، لــێ کــە هەڵکۆڵیــن 

ــت،  ــرت دەچێ ــۆ ســەردەمی کۆن ــر و ب ــی خوارت ــەرەو چینەکان ب

هیــچ ئاســەوارێکی ئێرانیبوونــی نامێنــێ و ئــەوەی دەمێنێتەوە، 

شارســتانییەتی  بەرهەمــی  و  کەرەســتە  و  نیشــانە  تەنیــا 

ــواری  ــی ب ــەوەی زاناکان ــە. ئ ــە مادەکان ــی، وات ــی خۆجێ گەالن

ــی دەقاودەقــی  ــان، وێکچوون ــی دڵنی ــژوو و کەونارناســی لێ مێ

دۆزراوەکانــی چینــی خــوارەوەی ســیالکی کاشــان، لەگــەڵ 

گــردی )گیــان(ی لۆرســتانن، کــە بــەر لەســەدەی نۆیەمــی پێــش 

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ــاون. ــەوە ژی ــەرخ بەیەک ــەردەمێکی هاوچ ــن، لەس زایی

ــردی  ــی 1 گۆڕســتانی گ ــی دۆزراوەکان ــی دەقاودەق وێکچوون

ــش( و  ــی )تال ــەوارە دۆزراوەکان ــەڵ ئاس ــتان، لەگ ــی لۆڕس گیان

ــە  ــەو راســتیەن ک ــە(ش، ســەملێنەری ئ )ســیالک( و )گــۆی تەپ

هەمــوو ئــەو ناوچانــە واڵتــی رەســەن و خاکی حەاڵلــی کوردن، 

کــە لەکاتــی خۆیــدا هەرگیــز لەژێردەســت و قەڵەمــڕەوی 

گەالنــی مــادی دەرنەکەوتــوون. لــەڕووی کەونارناســییەوە، 

بەهیــچ شــێوەیەک ئاســەوار و مۆرکــی گەالنــی ئیرانــی زمــان 

بوونــی نییــە، چونکــە لــەو چاخانــەدا کــە مەوداکــەی بــۆ پێــش 

ســەدەی نۆیەمــی پێــش زاییــن دەگەڕێتــەوە، هێشــتا کۆچــەرە 

ئێرانییــەکان نەهــەر بــەرەو رۆژئــاوا و باشــووری رۆژئــاوا، 

ــار هێڵەکانــی ســنووری  بەڵکــو بەتــەواوی نەگەیشــتبوونە کەن

ــش. ــادی رۆژهەاڵتی م

ــی  ــی یەکێت ــدی دەوڵەت ــووە ناوەن ــە نەبب ــتا هیگمەتان هێش

ــۆ(  ــادەکان، )ئیزێرت ــی م ــاوای واڵت ــە لەرۆژئ ــاد، ک ــەوەی م نەت

بــووە.  مــادی  مانــای  دەوڵەتــی  ناوەنــدی  زێرتــا،  شــاری 

1- زۆر لەلێکۆڵــەرو شــارەزایانی بــواری ئاســەوارو نیشانەناســی لــەو بڕوایــەن، کە 

کەلوپەلــە دۆزراوەکانــی گــردی گیانــی لۆرســتان، هــی ســەردەمی کاشــییەکان و 

پەیوەنــدی بەکولتــووری کاشــییەکانەوە هەیــە، کــە ئــەوە هیــچ لەبــاری بابەتەکە 

ناگــۆڕێ، چونکــە کاشــییەکانیش یەکێــک لــە گەلــە رەســەنە مادیەکانــن.

س. ف. ئا. شێفێر، ئەم پرسە یەکالدەکاتەوە. بڕواننە وێنەکانی 

 لەالپەڕەکانی کۆتایی پەرتووکەکە. 
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بــووە،  واڵت  پایتەختــی  کــە  زێرتــا  شــاری  لەدەوروبــەری 

چەنــدان )قەاڵشــاری( زۆر بەهێــز بنیاترابــوون، لەوانــەش: 

ــرۆ(، )کارســیبۆتۆ(،  )بۆشــتۆ(، )کێشەســیم(، )هــار هــار(، )زام

)ساسیاشــۆ(، )ســیبار(، )مێئیشــتا(، )التاشــی( و دەیــان قــەاڵی 

دیکــە، کــە لــەڕووی نــاو و زمانناســییەوە، تەنانــەت یــەک ناوی 

ــن. ــووی مادیی ــە و هەم ــدا نیی ــی تێ ــی و فارس ئێران

ئاشــوورییەکان لەواڵتــی مــاد ) ئالــۆ( بۆ شــارە بچووکــەکان و 

)ئاالنــی دانووتــی( یــان بــۆ قــەاڵ شــارەکان، واتــە شــاری بەهێــز 

ــنگی  ــارانە بەرس ــەو ش ــاد زۆر ل ــی م ــە لەواڵت ــاوە، ک بەکارهێن

و  کۆســپ  دەبوونــە  و  دەگــرت  ئاشــوورییان  هێرشــەکانی 

ــرکاری ئاشــوورییەکان. ــەڕ لەســەر رێگــەی داگی لەمپ

دەڵێــن،  ئاسەوارناســی  بــواری  لەزانایانــی  هەندێــک   

شارســتانییەتی  و  فەرهەنــگ  ســۆمەرییەکان  لەســەردەمی 

وێکچووتریــن  نزیکرتیــن  میزۆپۆتامیــا،  و  کــۆن  ئێرانــی 

بابەتــەوە،  لــەو  هــەر  هەبــووە،  بەیەکــەوە  پەیوەندیــان 

گریشــامن 1دەڵــێ: ناوچەکانــی رۆژئــاوای ئێــران، واتــە ناوچــە 

کولتوورییــەوە  لــەڕووی  ئێــران،  ئێســتای  کوردنشــینەکانی 

تێکەاڵویەکــی بێوێنەیــان هەبــووە، راســتە ئــەو زانایــە بەپێــی 

داســەپاوی  جوگرافــی  ســنوورەکانی  و  سیاســی  دیفاکتــۆی 

1- ر. گیرشامن – مەک کاون – ئا. پیرۆت

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ــەو  ــاڵەی ئ ــژووی هــەزاران س ــەدا، مێ ــەر ناوچەک ــڕۆ بەس ئەم

دەڤەرانــەی نووســیوەتەوە، بــەاڵم لەگــەڵ ئەوەشــدا ئــەوە 

ــتا  ــەڵمێنێ، هێش ــە دەس ــەو پرس ــە ئ ــزە، ک ــی بەهێ بەڵگەیەک

و  ئێــران  رۆژئــاوای  نشــینگەییەوە،  و  ئەتنیکــی  لــەڕووی 

مێزۆپۆتامیــا، کــە دەکاتــە زۆربــەی زۆری کوردســتانی باکــووری 

ژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی تــورک، خاکــی نەتــەوەی مــاد بــووە 

ــەوە.  ــۆی ماوەت ــی خ ــوردی و مادبوون ــەر بەک ــتاش ه و تائێس

ــادی  ــی م ــە نەتەوەییەکان ــاس لەیەکێتی ــەی ب ــەو ژێدەران ئ

رۆژئــاوا، لــە هــەزارەی ســێیەم و دووەمــی پێــش زاییــن دەکەن، 

ــەکان،  ــی و کاشــی و مێهرانیی ــی لۆلۆی ــدی گەالن ــا هاوبەن تەنی

ــژووی  ــە مێ ــەاڵم ل ــن. ب ــا دەزان ــن و تەب ــگ و هاوچەش بەگرن

ــاوا، لــەڕووی  نوێرتیشــدا، هەمــان ئــەو ناوچانــەی مــادی رۆژئ

لەپێشــرتو  زۆر  ئابوورییــەوە،  و  شارنشــینی  و  کولتــووری 

دەوڵەتــی  مەرجــی  و  شــەرت  ســەرهەڵدانی  بەناوەنــدی 

و  فەرهەنــگ  کاریکردووەتەســەر  بەرچــاو  بەشــێوەیەکی  کــە  ئــەوەی   -

شارســتانییەتی ســۆمەری، کولتــوور و شارســتانییەتی مــادەکان بــووە نــەك 

ــە  ــەو ناوچەی ــۆمەر ل ــش س ــەدە پێ ــدان س ــادەکان چەن ــە م ــەکان، چونک پارس

نیشــتەجێبوون، لەحاڵێکــدا کــە فارســەکان هەرگیز تــا دەیان ســاڵ دوای رووخانی 

ــو  ــا وەک ــدا تەنی ــە، لەدواییش ــەو ناوچەی ــتووەتە ئ ــاد، پێیاننەگەیش ــی م دەوڵەت

داگیرکــەر بەناوچەکــەدا گوزەریــان کــردووە و هەرگیــز کۆمەڵگەیەکــی ئێرانــی، 

لــەو ناوچەیــە پێکنەهاتــووە، تاوەکــو کاریگــەری فەرهەنگــی و شارســتانیان 

بەسەر گەل و نەتەوەکانی دیكەی ئەم دەڤەرە هەبووبێت. 
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ــاردن. ــە هەژم ــی دێن نەتەوەی

هەشــتەمی  ســەدەی  دوای   1 ئاشــوورییەکان  ســەرچاوە 

ــووی  ــی یەکگرت ــان گەل ــز ی ــێ هێ ــیان لەس ــن، باس ــش زایی پێ

مــاد کــردووە و بەمــادە بەهێــزەکان، مــادە دووردەســتەکان و 

مادەکانــی هەڵکەوتــوو لــە ســنووری ئاریبــی، دەســتەبەندیان 

ــردوون.  ک

 لەهــەزارەی یەکەمــی پێــش زاییــن، لە رۆژئاوای ســەرزەمینی 

گەالنــی مــاد، هەندێــک یەکــەی ئاژەڵــداری و نیــوە کۆچــەری، 

لەگــەڵ ژمارەیــەک یەکــەی گونــدی و کشــتوکاڵی یەکجێنشــین، 

یەکیانگرتبــوو، لەگــەڵ ئــەوەش کــە بــۆ مانــەوەی خۆیــان، 

ناچــار بەبژاردنــی بــاج و خەراجــی قــورس بەئێمپراتــۆری 

ــەوە،  ــاری نەتەوەیی ــەاڵم لەب ــوون، ب ــووری ب ــەخۆری ئاش مش

ــوو. ــان پێکهێناب ــی خۆی ــەری ناوچەی ــی خۆبەڕێوەب حکومەت

ئاشــوور نــارس پالــی دووەم، بــاس لــەوە دەکات کــە ئەســپ 

و هێســرت و مــەڕ و مااڵتــی وەکــو بــاج، لەواڵتــە بچووکــە 

ــەو  ــێیەم، ئ ــا شــەملەنەرسی س ــتاندووە. هەروەه ــەکان س مادی

و  بەزیــن  ئەســپی  کــە  تۆمارکــردووە،  بەڕوونــی  بابەتــەی 

رکێفــەوە، لەگــەڵ ژمارەیەکــی زۆر مــەڕ و مــااڵت لەبــری بــاج، 

1- بەپێــی راپۆرتــی ســارگۆنی دووەم، ئەمانــە هەمــان ئــەو گەلــە مادانــەن، کــە 

لــە چوارچێــوەی ســێ پاشانشــینی جیــاواز ژیــاون.

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ــووە. ــاد وەرگرت ــەرزەمینی م ــی س لەگەالن

ــتوکاڵی و  ــینی و کش ــی یەکجێنش ــێ ژیان ــارە، دەب  وەک دی

کاری  بنوێشــەگرتنی  هــۆی  بوونەتــە  کــە  رەزداری،  و  بــاخ 

پیشــەگەری و کەرەستەســازی لەمــادی رۆژئــاوا، بەتایبــەت 

لــە ناوچەکانــی دەوروبــەری گۆلــی ورمــێ، بەتــەواوی پــەرەی 

ســەندبێت و ئــەو خەڵکــە ســامانێکی زۆریــان بەپێــوەری ئــەو 

ــت. ــەوە نابێ ــە بەیەک چاخان

لەنــوورساوە ئاشــوورییەکاندا، ئامــاژە بەوەرگرتنــی )شــەراب( 

مــەی لەبــری بــاج دراوە. ئــەم بابەتــە لــە رۆژژمێــری ئاشــوور 

ــو پرســێکی  ــارسی دووەم و پاشــاکانی دیکــەی ئاشــوور، وەک ن

ــی زۆر  ــاس لەژمارەیەک ــاد، ب ــەرزەوییەکانی م ــگ لەس زۆر گرن

کــۆگا بــۆ هەڵگرتنــی مــەی کــراوە. 

ئاشــوورییەکان بــەوردەکاری زۆرەوە بــاس لــەو کااڵیانــە 

دەکــەن، کــە لەنــاو گەالنــی 1مــادی ســەر ســنووری رۆژهەاڵتــی 

ــەوان بەکەرەســتەی  ــان، دەســتیاندەکەوت، ئ ــۆری خۆی ئێمپرات

جۆراوجــۆرە  دەفــری  وەکــو  مــادەکان،  پێشەســازی 

رەنگاورەنگــی  قوماشــی  و  زیــو  و  زێــڕ  حەوجۆشــیەکان، 

ــار و  ــگای گوش ــانی لەرێ ــە زۆر بەئاس ــامبوون، ک ــوان سەرس ج

داگیــرکاری ســەربازییەوە، لەپاشانشــینە بچووکــە مــادەکان 

1- راپۆرتی سارگۆن، بەرهەمی ف. تۆرۆدانژێن.
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وەردەگیــران.

لەنوورساوەکانــی بەجێــامو لــە 1 )ئاشــوور نارس پالــی دووەم( 

ــاس  ــادەدی پێنجــەم(، ب ــێیەم( و )شــەمش ئ )شــەملەنەرسی س

لــە لێســتاندنی زۆرەمڵێــی ئەســپ و هێســرت و مــەڕ و مــااڵت، 

هەروەهــا زیــن و رکێف، لەگەڵ شــتومەکی جۆراوجــۆر لەکاری 

دەســتی و پیشەســازی و شــەراب، لەگەالنــی ماد کــراوە، کەچی 

وشــەیەک یــان نیشــانەیەک، لەگەلێــک یــان زمانێــک بەنــاوی 

پارســی یــان ئێرانــی، لەنوورساوەکانــی مێــژووی هەمــوو پاشــا 

و ئێمپراتۆرەکانــی ئاشــوور بەرچــاو ناکەوێــت.

نەوتیــش   2 کۆنــدا،  مــادی  واڵتــی  لەســەرزەوییەکانی   

هەبــووە، کــە لــەو چاخانــەدا بەڕوونــی مــاد بەنێوبانــگ 

ــزای گرنگــی جۆراوجــۆری وەکــو )مــس(  بــووە، هەروەهــا کان

و )قورقوشــم( هەبــووە، کــە لەکانەکانــی چیــای قــەرەداخ لــە 

دەوروبــەری ســلێامنی هەرێمــی کوردســتان و ناوچــەی تالشــی 

ــراوە، ســەرەبۆچوونی  ــان لێوەرگی ــران و کەڵکی ــران، دەردەهێ ئێ

1- ئــەوەی لــە رۆژگاری ئەمــڕۆدا بەنــەوت نــاو دەبــردرێ، لــە چاخەکانــی کۆنــدا، 

ــارساوە. بە رۆن ن

2- نووســینەکانی ســارگۆنی دووم دەڵــێ: یەکێــک لەســرتاپی مــادەکان، لــە 

ــا  ــۆن و ئاندی ــدای ک ــزڵ بۆن ــی گێ ــە واڵت ــران( ل ــی ئێ ــتای واڵت ــی ئێس )زەنجان

پێکهاتــووە، هــەر لــەو تۆمارکــراوەدا، یەکێتــی نەتــەوەی مــاد، کــە مــن پێموایــە 

دەبێــت هــی دیاکۆبێــت، بەدراوســێی یەکێتــی ئێلیپــی باســدەکات، کــە ئەویــش 

ــووە. ــادی ب شانشــینێکی م

پەیامبەرێک لەچیاکانەوە
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ــەم  ــوون، ئ ــاوەن بۆچ ــی خ ــت زانایان ــەش، گش ــوو ئەمان هەم

راســتیە قبووڵدەکــەن، کــە هاوچــەرخ لەگــەڵ ئێمپراتــۆری 

ئاشــوور، لەســەرزەمینی واڵتــی میدیــا، بەشــێوەیەکی بەرفــراوان، 

بــۆ مەبەســتی خشــڵ و کەرەســتەی جوانــکاری و بازرگانــی، 

کەڵــک لەزێــر و زیــو وەرگیــراوە، کــە لەکانەکانــی واڵتــی میدیــا 

ــران. ــەوە بەرهەمدەهێ ــازی مادی ــت و پێشەس ــۆی زانس و بەه

هەبوونــی نــەوت، واتــە رۆنــی مــاد، لەســەرچاوە مێژووییەکانی 

ئەوكاتــدا، هیــچ گومــان و گەنگەشــەیەک ناهێڵێتــەوە، کــە 

کەرکووکــی ئێســتا بەشــێکبووە لەســەرزەمینی مــاد و مادەکانیــش 

دەوڵــەت و پاشانشــێنێکی مــادی بــوون، چونکــە لەهەمــوو 

جوگرافیــای واڵتــی مــاد، هــەر لەکەنــداوەوە، تا دەگاتــە رۆژهەاڵت 

ــا، واتــە باكــووری کوردســتان و  و باکــوور و رۆژئــاوای میزۆپۆتامی

رۆژهەاڵتــی کوردســتانیش، لەهیچ شــوێنێک دیــاردەی هەڵقواڵنی 

کانیــاو ئاســای نــەوت، جگە لەکەرکــووک بەرچــاو ناکەوێــت، بۆیە 

ــاد، کــە ئاشــوورییەکان و ســۆمەری و  ــەی م ــەو رۆن ــی ئ بەدڵنیای

بابلییەکانیــش باســی دەکــەن هەمان نەوتــی کەرکووکی ئێســتایە.

بەگوێــرەی دۆزینــەوە کەونارناســییەکان، کــە لەدەوروبــەری 

شــاری ســەقزی ئێســتا دەســتکەوتوون ئــەوە دەســەڵمێنن، ئەوەی 

ئاشــوورییەکان باســی لێوەدەکــەن، دەکەوێتــە نــاو ســنوورەکانی 

مانــا کــە پاشانشــینێکی مــادی بــووە.
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 هەرچەندێــک بێــت زۆر یــا کــەم، ئــەوەی لەبــارەی 

زۆری  هــەرە  زۆربــەی  دەزانیــن،  مادەکانــەوە  مێــژووی 

مێژوونووســە  و  دێریننــاس  دەســتکردی  و  بەرهــەم 

ــە ســەرەوەیە.  ــۆزدە ب بۆرژوازەکانــی نێوەراســتی ســەدەی ن

هــەوڵ و کردارێکــی لۆژیکــی زانایانــی بــواری مێــژووی کــۆن 

ــەکان،  ــارە مێژووی ــە بەهــۆی گەڕانەوەســەر تۆم ــە، ک ئەوەی

لــە بەردەنــووس و ئاســەوار و نــاوی شــوێن و مــرۆڤ و 

کەرەســتەی بەکارهاتــوو لەچاخەکانــی بەرێ، لــە دۆزینەوەو 

خوێندنــەوەی مێژوویەکــی نوێــرت، بــەرەو دواوە بگەڕێنــەوە 

و بەهــۆی نوێــرتەوە، کۆنــرت بدۆزنــەوە و بناســنەوە. لــەڕووی 

بــەاڵم  بێــت،  کار  میتــۆدی  ئــەوە  ئەگــەر  زانســتییەوە 

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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ــد هــەزار ســاڵە  ــاری چەن ــادەم مێژوویەکــی کەون ــت م نابێ

بەهــۆی مێژوویەکــی نوێــرتەوە، کــە بووەتــە ســەرەداوی 

گەیشــن بەســەرچاوە و دیرۆکــی گــەل و نەتەوەیەکــی زۆر 

دوورتــر و کۆنــرت، دۆزینــەوە و مێــژووە کۆنەکــە بەهەمــوو 

ــی  ــی نوێ ــژووی گەل ــی مێ ــە مڵک ــەوە، بکەین جیاوازیەکانیی

ــۆی  ــرت لەخ ــەی کۆن ــەو گەل ــژووی ئ ــن بەمێ ــار و دوژم نەی

ــاوە. ژی

 پرۆســەی نووســینەوەی مێــژوو، لــە ســەردەمی دەوڵــەت 

نەتــەوە داگیرکارەکانــی کوردســتان، ســتەمێکی زۆر مــەزن و 

ئەبەدیــان بــە هۆی مێژووی کۆچــەرە ئێرانییــە داگیرکارەکانە، 

مــاد  زمــان و شارســتانییەت و ســەرزەمینی  لەمێــژوو و 

کــردووە. 

پیســی  شــەڕێکی  و  کودتــا  لــەدوای  کــە  ئێرانییــەکان 

ــا  ــەردەکەون، ئەوس ــاد س ــی م ــەر دەوڵەت ــە بەس ناجوامێران

لەرەوەندێکــی بــێ ریشــەی ناشارســتانی و کۆچــڕەوەوە، 

دەبنــە خاوەنی شارســتانییەت و کولتوور و دەســتکەوتەکانی 

ــی  ــتی مێژووناس ــادەکان. زانس ــاڵەی م ــەزاران س ــی ه مرۆڤ

نــوێ چونکــە لەســەرچاوە و تۆمــاری مێــژووی نــەزۆر دوری 

ئــەوەی  لەجیاتــی  دەناســێتەوە،  مــادەکان  ئێرانییــەکان، 

مــاد  مێــژووی  ســەرخوانی  بەگەورەبووانــی  ئێرانییــەکان 

بزانــێ، دان بەداگیــرکاری هاوچەرخــی دەوڵەتــی فارســی 

دادەنــێ و تااڵنچــی دەکاتــە خاوەنی ســەر و ماڵــی تااڵنکراو.
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زۆر لــەو زاناو نووســەرانە، لەژێر کاریگــەری دەمارگیرانەی 

ئاریایــی بــوون و بەشــێکیش، لەرێــی بەخششــەکانی دەزگای 

پانئێرانــی دەوڵەتــی ئێــران، لێکدابڕانــدن و شــێواندنێکی 

مــاد  گەالنــی  لەپێکهاتــەی  مەترســیداریان،  دەســتکردی 

و  نووســەر  لــەو  هەندێــک  منوونــە  بــۆ  ئەنجامــداوە. 

جیــا  لەکاشــییەکان،  یــان  مــادی  گەالنــی  لێکۆڵەرانــە، 

کردووەتــەوە و تەنیــا کاشــییەکان بەدانیشــتووانی خۆجێیــی 

ــۆز  ــژووی ه ــە مێ ــەوان زۆر بێباکان ــن. ئ ــاد دەزان ــی م واڵت

ــەم  ــەدەی نۆی ــی س ــە لەکۆتای ــان، ک ــەرە ئێرانییەکانی و کۆچ

ــن،  ــش زایی ــتەمی پێ ــەدەی هەش ــی س ــی یەکەم و چوارەک

ــان گەیشــتوونەتە  لەغارغارانــێ و راکــردن بــەدوای پەزەکانی

نێــو ســنوورەکانی ســەرزەویەکانی واڵتــی مــاد، لەجێــی 

ــاس و  ــاوی رۆژهەاڵتن ــە بەن ــە ک ــەو بازرگانان ــاوە. ئ ــاد دان م

ــژووی  ــرد، مێ ــران دەک ــان لەئێ ــەر، رووی ــژووزان و لێکۆڵ مێ

هەمــوو گــەل و کۆمەڵــە زۆر فــراوان و مەزنــە مرۆڤیەکانــی 

دانیشــتووی بەرزەدەشــت و زنجیــرە چیاکانــی زاگــرۆس، 

تــا دەگاتــە میزۆپۆتامیــا، لەتورکیــا و کەنــداو و لەباشــووری 

ئێرانــی ئێســتا یــان چەواشــە کــردووە، لەحاڵێکــدا زۆربــەی 

ئــەو گــەل و نەتەوانــە تــا ئــەم ســەردەمەش، لــەڕووی 

ــی( هــەر لەســەر خــاک  ــە زمان ــەوە، )ن رەگــەزی و ژنێتیکیی

ــان ماونەتــەوە و پــەرە  و شــوێنی رەســەن و مێژوویــی خۆی

بەژیانــدەدەن.

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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 مــادەکان لــە ژمارەیەکــی زۆر لــە هــۆز و یەکــەی گونــدی 

ــا و  و ناوچەیــی و شانشــینی بچــووک پێکدەهاتــن. جوگرافی

ســەرزەمینێکێ زۆر فــراون، بــە واڵتــی ئــەوان هەژمــار دەکرا، 

کــە لەیەکدابــڕاوی و ســەختی و بەربەســتە شــاخاوی و 

رسووشــتییەکان لــەو چاخــە دوورانــەدا، هاتوچــۆ و تێکەڵــی 

ــەخت و  ــە زۆر س ــەو واڵت ــتووانی ئ ــۆ دانیش ــی ب کۆمەاڵیەت

دژوار کردبــوو. وەک دیــارە ئــەوە هۆکارێکی حاشــا هەڵنەگر 

بــووە، لەســەرهەڵدانی شانشــین و هــۆز و یەکــەی گونــدی 

جیــاواز. ئــەو ژمــارە ناوەنــدە دەســەاڵتدارییە جیاوازانــە، کــە 

بەدرێژایــی ســەدان ســاڵ لەیــەک دوورمابوونــەوە، بوونەتــە 

هــۆکاری دیارکەوتــن و شــکڵگرتنی وشــەی تایبــەت و زاراوە 

و شــێوەزاری ئاخافتنــی جیــاواز. 

ــەوەی دراوســێی  ــەل و نەت ــرەی لێكتێگەیشــتنی گ  بەگوێ

ئــەوكات دەوروبــەری ســنووری واڵتــی مــادەکان، هــەر هــۆز 

و گــەل و ناوچەیەکــی خۆبەڕێوەبــەری مادیــان، بەزمانێــک 

واپێدەچێــت  چونکــە  زانیــوە،  جیــاواز  نەتەوەیەکــی  و 

پێــش  هەشــتەمی  ســەدەی  تاســەرەتای  ئاشــوورییەکان 

زاییــن، گەالنــی نیشــتەجێ لەمــادی رۆژهــەاڵت و باکــووری 

ئــەو واڵتەیــان هــەر نەناســیبێت، هەروەهــا شــیامنەی زۆرە 

گــەل و نەتەوەکانــی بیانــی وەکــو ئۆرارتــۆ و ئەرمەنەکانــی 

ــی  ــش، گەالن ــی مادی ــان رۆژهەاڵت ــوور، ی ــووی باک هەڵکەوت

باشــووری  دیكــەی  گەالنــی  لــە  زۆر  و  لۆلۆیــی  مــادی 
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ســەرزەوییەکانی مادیــان نەناســیبێ و زمــان و رەگــەز و 

ــت. ــەک زانیبێ ــاواز لەی ــە جی ــان ب ــەوەی ئەوانەی نەت

ــە راو  ــی، ک ــاو و ئاسەوارناس ــواری ن ــی ب ــوو زانایان  هەم

باڵوکراوەتــەوە،  ســەرچاوەدا  لەدەیــان  بۆچوونەکانیــان 

لەســەر ئــەو بــڕوا و ئەنجامگیرییــە کــۆک و تەبــان، کــە زمان 

و نــاوی یەکبەیەکــی مرۆڤەکانــی گەالنــی مــادی، بــەو پێیەی 

کــە لەدراوســێیەتی هــەزاران ســاڵەی یەکرتبــوون، لــە کۆمەڵە 

تــا  نزیکــرتە،  کاســپیەکان  و  ئیالمــی  و  زاگرۆســی  زمانــە 

لەئێرانــی، بــەاڵم بەتــەواوی و بەزۆرینــەی دەنــگ ئەوەیــان 

ســاخنەکردووەتەوە، ئاخــۆ ئیالمییەکانیــش وەکــو کاشــییەکان 

یەکێــک لــە گەلــە مادیەکانــن، یــان تەنیــا دانیشــتووی 

ــادن. ــەرزەمینی م س

و  شــەڕ  ســەرەبۆچوونی  دەکات،  لــەوە  بــاس  میــژوو 

گەالنــە  ئــەو  لەنێــوان  کــە  چەندجــارە،  تێکهەڵچوونــی 

روویانــداوە، بــەاڵم تێکەڵــی و هاوچەشــنی و نزیکیەکــی 

زۆر فــراوان، لەنێوانیــان کاشــیە مــادەکان و ئیالمییــەکان 

هەبــووە.

 مێــژوو بەدەیــان بەڵگــەی خۆجێیبوونــی مادەکامنــان 

خــودی  ریشەناسیشــەوە،  لــەڕووی  و  دەخاتەبەردەســت 

ــچ پەیوەندییەکــی  ــی(، هی ــادی، مادای وشــەی )ئامــدای، مات

گەلــە  هەمــوو  نــاوی  نییــە.  ئێرانییەکانــەوە  بەزمانــە 

مادیــەکان، یــان هــۆزە مادیــەکان، هــەر لــە هــەزارەی 

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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ســێیەم، تــا دەگاتــە ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن، ریشــە 

و مانــای تــەواو نائێرانــی هەیــە. لــەرووی مرۆڤیشــەوە کــۆی 

نــاوی 1پاشــا و ســەرۆکە مــادەکان، کــە لــە مێــژووی بابــل و 

ســۆمەر و ئاشــووردا هاتــووە و لەالیــەن هێرۆدۆتــی باوکــی 

مێــژووش ئامــاژەی پێــدراوە، هیــچ نزیکــی و تەنانــەت 

ــی  ــی کەمیشــی، لەگــەڵ زمان ــی ریشــەیی و ریزمان خزمایەت

و  ناســیاوی  بەڵکــو  نییــە،  بەگشــتی  ئاریایــی  و  ئێرانــی 

ــە. ــی هەی ــەڵ ئیالم ــی لەگ ــنییەکی کەم هاوچەش

لەنوورساوەکانــی ســارگۆندا، بەتــەواوی نــاوی مــادەکان لــە 

ــە دوو گــەل و  )ئاریزانتــی( ئاریاییــەکان، جیاکراوەتــەوە و ب

ــراون، ئــەوەش تێگەیشــتنێکی راســت  ــاواز زان نەتــەوەی جی

ــەوەی  ــۆ دۆزین ــار، ب ــی کەون ــژوو و زمانەکان ــواری مێ ــی ب ــەر و زانیان 1-  لێکۆڵ

رەگــەز و پەیوەســتبوون و ناســینەوەی ریشــەیان، یەکێــک لــەو چەمکانــەی کــە 

ــی  ــاوی کەس ــن، ن ــە بەکاریدەهێن ــو بەڵگ ــەن و وەک ــەر دەک ــری لەس زۆر پێداگ

ــە  ــک ب ــان گەلێ ــک ی ــەکانەوە، مرۆڤێ ــاوی کەس ــۆی ن ــەوان بەه ــە، ئ مرۆڤەکان

ــتنەوە.  ــک دەبەس ــان رەگەزێ ــەک ی نەتەوەی

-مــن وەک خــۆم بەشــێوەیەکی رەهــا لەگــەڵ ئــەو شــێوازە بەکارهاتــووەدا نیــم، 

چونکــە لــە جیهانــی کەوناریشــدا، تێکەڵــی و دانوســتانێکی فەرهەنگــی مــەزن 

ــە نێــوان گەالنــی دراوســێی و هاوســنوور هەبــووە، زۆر رەوایــە و  و بەربــاڵو، ل

ــان  ــە، کەڵکی هــزر پەسەندیشــە، کــە ئــەو گــەل و نەتــەوە و کۆمەڵگــە مرۆڤیان

لــە نــاو و نەریــت و کولتــووری گەالنــی دراوســێی دەوروبــەری خــۆی وەرگرتبــێ. 

بــە تایبــەت لــە بەکارهێنانــی نــاوی قارەمــان و ئوســتورە و پاشــاکان ، کــە 

ــە موڵکــی گشــتی کۆمەڵگــەکان. لەوسەردەمیشــدا دەبوون
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بــووە، چونکــە کــە بەدواداچــوون بــۆ مێــژووی ئەو ســەردەم 

و ئــەو مەڵبەندانــە دەکەیــن، کــە ســووپاکەی ســارگۆن 

ــەو ئەنجامــە کــە  ــە ئ ــدا ئەنجامــداوە، دەگەین پێشــڕەوی تێ

ــۆی  ــا بەه ــیاندەکات، تەنه ــارگۆن باس ــەی س ــەو ئاریاییان ئ

ــەوە،  ــاد دەنارسێن ــی م ــاوەوەی واڵت ــێیەتی و هاتنەن دراوس

نیشــتەجێی  نەتــەوە و گەلێکــی کەونــاری  نــەك وەکــو 

ــەرە. ــەم دەڤ خــاوەن خــاک ل

تاوەکــو نیــوەی دووەمــی ســەدەی هەشــتەمی پێــش 

ــەری  ــتا کاریگ ــەکان، هێش ــدە ئاریایی ــۆزە 1 رەوەن ــن، ه زایی

و پێگەیەکــی وایاننەبــووە و وەکــو گەلێــک ســەیر نەکــراون. 

ــە  ــدام ل ــە ئەن ــادەکان ب ــتا م ــژووە هێش ــەو مێ ــا ئ ــە ت بۆی

یەکێتــی گەالنــی مــاد وەریاننەگرتــوون. گەرچــی ئــەوان 

دواتــر وەکــو قەومێکــی جیــاواز لەهەمــوو گەالنــی دیکــەی 

ــی  ــەکان، بەیەکێت ــۆل( ئاریایی ــاوی )ئاپیگاڤت ــر ن ــە ژی ــاد، ل م

ــتبوون. ــاد پەیوەس ــی م گەالن

 2 ســەردەمی  لــە  ئاشــوور  مێژوویەکانــی  ســەرچاوە 

1- ئێقرار عەلی یێف، پاشایەتی ماد. ل 153

ــخادری  ــاوی بیرس ــەی ن ــەوەی ریش ــۆ دۆزین ــێ: ب ــف دەڵ ــی یێ ــرار عەل 2- ئێق

هەمــوو فەرهەنگــی ناوناســی و وشەناســی ئێرانــی و فارســیامن ژێــراوژور کــرد، 

ــە. ــی نیی ــەوە ناوێکــی ئێران ــوو، چونکــە ئ ــەاڵم بێئەنجامب ب

- ئــەوەش بەڵگەیەکــی دیکەیــە لــەو ســتەمەی لــە زمانــی کــوردی مــادی 

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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لــە  ئــەو،  لەشــەڕێکی  بــاس  تەنیــا  پــال(  )ئاشــووربانی 

بەنــاوی  مــادی  گونــدی  یەکێتیەکــی  فەرمانــڕەوای  دژی 

تەمەنــی  مێــژووی  لەهەمــوو  دەکــەن،   ) بیرســخادری   (

پاشــایەتی ئاشــوور بانــی پــال، هۆزێــک، گەلێــک یــان نەتەوە 

ــەری  ــی لەدەوروب ــان پارس ــی، ی ــاوی ئاریای ــک، بەن و زمانێ

ســنوورەکانی ئــەو ئێمپراتۆرییــە نەبــووە. 

ئێمــە  دۆزراوەکان،  بەگوێــرەی  مێــژوودا،  لەدادگــەی 

دەتوانیــن پشتئەســتوور بیــن، بــە بەڵگــە و شــایەدی زۆر لــە 

شــارەزایانی بــواری ئاسەوارناســی و مێــژوو، کــە لەســەدەی 

ــش  ــتەمی پێ ــەدەی هەش ــەرەتای س ــە س ــا دەگات ــەم، ت دەی

ــە  ــوون، ک ــتەدا نەب ــەو ئاس ــەرەکان ل ــە کۆچ ــن، ئێرانیی زایی

ئــەو شارســتانییەت و کۆمەڵگــە دەولەمەنــدە، لــەڕووی 

ــە  ــن، ک ــازییەوە بنیاتبنێ ــتوکاڵی و تەالرس ــازی و کش پێشەس

ــو  ــووە. هەروەک ــاد هەب ــاوای م ــانی رۆژئ ــیالکی کاش ــە س ل

ــکی  ــە کۆش ــادەن، ک ــەش ن ــەو گریامنەی ــگا ب ــارەزایان رێ ش

ئێرانییــە  ئەندازەیــی  هونــەری  و  بەدەســت  ئێکباتــان 

مــەڕدارەکان بنیاترابێــت.

ــەوە،  ــارەی کۆشــکی ئێکباتان ــۆس، لەب ــرۆدۆت و پۆلیبی هی

بــەرزی  ئەندازیــاری  و  هونــەر  و  بەشــارەزایی  ئامــاژە 

دەکرێت. 
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کۆشــکەدا  ئــەو  رۆنانــی  لــە  کــە  دەدەن،  تەاڵرســازی 

ــدا، بەڕەهایــی  ــە ئەنجامگیرییەکەیان بەکارهاتــووە. ئــەوان ل

پســپۆرییەی  ئــەو  کــە  بڕوایــە،  ئــەو  گەیشــتوونەتە 

لەبیناکردنــی کۆشــکی ئێکباتــان بەکارهاتــووە، هەرگیــز لــەو 

نەبــووە. ئێرانییــەکان  لــەالی  ســەردەمەدا 

لــەڕووی لۆژیکییــەوە، ئــەو هۆکارانــەی هێــرۆدۆت و 

ــێ  ــەرەوە، دەتوان ــەی س ــەو ئاکام ــە ئ ــۆس دەگەیێنێت پۆلیبی

ئــەوە بووبێــت. یەکــەم : رەوەنــدە ئێرانییــەکان لــە ئاخیزگــە 

و  گونــدی  ژیانــی  ئەزموونــی  ســەرەتاییان،  شــوێنی  و 

ــن و تێگەیشــتنێکیان  ــو زانی ــووە، تاوەک یەکجێنشــینییان نەب

ــەرە و کۆشــک و تەالرســازی هەبووبێــت،  ــارەی خانوب ــە ب ل

ــەرزەمینی  ــۆ س ــتنیان ب ــا گەیش ــەوەش زۆرە ت ــیامنەی ئ 1ش

مــاد، تەنانــەت لەســەر رێــگای کۆچیشــیاندا، کۆمەڵگەیەکــی 

گونــدی و خانووبەرەیــان نەبینیبێــت، چونکــە ئەگەر لەســەر 

رێــگای کۆچیــان، ناوچەیەکــی وەهــا لەباریــان بەرچــاو 

کەوتبــا و بدۆزیبایــەوە، رەنگــە هــەر لــەوێ بارگەیــان داناباو 

1- بــۆ تێگەیشــن لــە دۆخــی گەشەســەندووی مــادی رۆژهــەاڵت، بــەر لەهاتنــی 

سێاڵوئاســای کۆچبــەرە ئێرانییــەکان و دوای جێگیربوونیــان لــەو ناوچەیــە، 

دەتوانیــن لــە ئەنجامگیــری لێکۆڵینــەوە و دۆزینەوەکانــی کۆنینەناســی، لــە 

گۆڕســتانی ســیالکی کاشــان، کــە لــە پەرتووکــی پاشــایەتی مــادی ئێقــرار عەلــی 

ــن.  ــک وەربگری ــدراوە کەڵ ــاژەی پێ ــە وردی ئام ــف ب یێ

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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ــەڕەویان  ــاوا، پێش ــووری رۆژئ ــاوا و باش ــەرەو رۆژئ ــر ب زیات

ــا. نەکردب

دووەم: پێدەچێــت ئــەوان چەندیــن بەرەوپشــت هــەر 

ــک  ــن، چونکــە کۆچێ ــەردەوام دابووب لەســەفەر و کۆچــی ب

ــداڵ،  ــەواڵخ و ژن و من ــااڵت و رەش ــەڕ و م ــی م ــە پێبەپێ ک

ــت  ــەرە و پێدەش ــا ب ــە ئەوروپ ــەرو گا، ل ــتی ک ــەر پش لەس

زۆنگــە  و  رووبــار  و  لەدارســتان  پــڕ  چیایــی  دامێنــی  و 

لەوێــوەش،  و  دەســتیپێکردبێ  هینــد،  مەترســیدارەکانی 

جارێکــی دیكــە بــەرەو واڵتــی مــاد بەرێکەوتبێــت. دەبێــت 

ئــەو کۆچــە بەســەدان ســاڵ درێــژەی کێشــابێت، بۆیــە لــەو 

بارگەخســن و دووبــارە بارکردنەوەیــەدا، هەرگیــز دەرفــەت 

و مــەودای ئەوەیــان نەبــووە، کــە فێــری زانســتی ئەندازیاری 

ــن. ــەالر بووب ــک و ت ــی کۆش ــارەزای روونان و ش

ــری ئاریاییگــەری،  ــی و هاوســۆزانی بی مێژوونووســە ئێران

ــەن و  ــادەکان دەک ــینگەی م ــی نش ــەکارانە باس زۆر چەواش

دەڵێــن: مــادەکان نیشــتەجێی جوگرافیایــەک بــوون، کــە 

دراوســێی کۆمەڵێــک شانشــینی دیکــەی وەکــو لۆلۆیــی، 

ــە  ــە ک ــە حاڵێکدای ــەوە ل ــن، ئ ــی، کاشــی و هوریاییەکان گوت

نارساوتریــن گــەل لــە مــادەکان، بــە تایبــەت لــە مــادی 

ــی و کاشــی و  ــاوا، گوت ــوور و باشــووری رۆژئ ــاوا و باک رۆژئ

ــادی. ــرە م ــەی غەی ــی دیك ــوون، نەگەلێک ــەکان ب هوریی
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ئــەو )ئۆمــان مانــدا( یانــەی 1موســا خۆرنــی و دیاکۆنــۆف 

و مێــژووی گێــد باســی دەکــەن، بــە سیکاییەکانیشــەوە، 

ــی دووری  ــادن، گەرچ ــەوەی م ــەز و نەت ــە رەگ ــیک ل بەش

مــەودای جوگرافــی و پەرتبوونــی ناوچــەکان و نەبوونــی 

تێکەڵــی و هاموشــۆی زێدە، لــەڕووی رێزمانییــەوە هەندێک 

ــتکردبێت.  ــاوازی دروس جی

بۆچوونــەی  ئــەو  2ســکاییەکانەوە  لەبــارەی  دەشــێ 

هێــرۆدۆت، لەبــارەی دەســەاڵتی 28 ســاڵەی ســکاییەکان 

بەســەر مادەکانــەوە، بــە ئەرنــی و راســت وەربگریــن، 

چونکــە بــەو پێیــەی کــە ســکاییەکان بەشــێکبوون لەگەالنــی 

مــادی، ئەگــەری ئــەوە هەیــە و رێــی تێدەچێــت، دەســەاڵت 

1- موسا خۆرنی بە باوکی مێژووی ئەرمەنستان و گەلی ئەرمەن دادەنرێت.

2- هیــرۆدۆت دەڵــێ: مادیــا، کــوڕی پرۆتۆنــی فەرمانــڕەوای ســیکایی، بــە 

هەڵگەڕانــەوە لــە هاوپەیامنــی دژە ئاشــووری مــادەکان و چوونــەوەی بــۆ 

ــۆ  ــەوەی، کــە شــکانی ئاشــوور ب ــووە هــۆکاری ئ ــەرەی ئاشــوورییەکان، ب ــاو ب ن

ماوەیەکــی درێژتــر دوا بکەوێــت.

-گەلــی ســیکایی لەنــاو بەشــێک لــە جوگرافیــای ئازەربایجانــی باشــوور و 

باکــووری ئێســتا، کــە لــەو کاتــەدا بەشــێک بــوون لــە ســەرزەوی مــاد نیشــتەجێ 

ــە خوێــن و رەگــەزەوە مــاد یــش  ــەو روانگــەوە ســیکاییەکان ئەگــەر ل ــوون. ل ب

ــاو  ــاڵدا، لەن ــەزاران س ــژەی ه ــە درێ ــان ل ــی بوونی ــاو واڵت ــەاڵم ه ــن، ب نەبووب

ــوور و  ــارە و کولت ــاری ژم ــە ب ــە ل ــادی ، ک ــەی م ــەک کۆمەڵگ ــە ت ــڕۆ و ل قەڵەم

ــی و  ــە رووی زمان ــی ل ــوون، ئەوان ــت ب ــەوەی سەردەس ــەاڵتداریەوە، نەت دەس

ــادی. ــە م ــادەکان، کردووەت ــتی م ــا ئاس ــەوە، ت فەرهەنگی

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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و پاشــایەتی لــە نێــوان بەرەبــاب و چینــی سەردەســتی 

گەالنــی مــادی، شــوێن گۆڕکێــی پێکرابێــت و گواســرتابێتەوە. 

ســەرەبۆچوونی ئــەوەی مێــژوو ئــەم پرســە لــەوە زیاتــر 

روونناکاتــەوە، ئاخــۆ ســەردەمی دەســەاڵتداری ســکاییەکان 

کەوتووەتــە نێــوان ســەردەمی کامــە لــە دەســەاڵتداری، 

ــێک  ــکاییەکان بەش ــەر س ــاد، ئەگ ــایەتی م ــرەی پاش لەزنجی

لەنەتــەوەی مــاد نەبووبــن، بــۆ مێــژووی کــۆن ئامــاژەی 

بەکۆچبــەری ئــەو گەلــەی لەشــوێنێک، بــۆ ســەرزەمینی مــاد 

نەکــردووە و بــۆ بــە بەردەوامــی لەنــاو جوگرافیــا و گێــرە و 

ــەرەو نشــینگە و کۆمەڵگــە و  ــاون و ب کێشــەی مــادەکان ژی

ــردووە.  ــان نەک ــە کۆچی ــی دیك واڵتێک

راســتگۆترین  کــە  ئاشــوورییەکان،  لەســەرچاوە  جگــە 

ــە، ژمارەیەکــی زۆر لەســەرچاوە  ــژووی مادەکان شــایەدی مێ

ــان  ــەش، ئەوەی ــانی دیک ــەر و مێژووناس ــی لێکۆڵ و بۆچوون

بەبەڵگــەی هەمەچەشــنی زانســتی و لۆژیکــی ســەملاندووە، 

ــەرزەمینە  ــەو س ــی ئ ــتووانی خۆجێی ــاوی دانیش ــاد ن ــە م ک

بــووە، کــە ئێســتا ئیرانزەمیــن، یــان واڵتــی ئێرانــی پێدەڵێــن. 

گەواهیــدەری  ئیالمییەکانیــش  کۆنــرتە  زۆر  ســەرچاوە 

ئامــادەی بــەردەم دادگــەی مێــژوون، کــە مــادەکان خاوەنــی 

ئێرانییــە کۆچــەرە هێرشــکارەکان،  و  ئــەو ســەرزەمینەن 

دواتــر وەکــو ســێالوێکی وێرانکــەر رژاونەتــە نــاو واڵتــی مــاد 

و گــۆڕان و کاوڵــکاری لــە رادەبەدەریــان، لەشارســتانییەت و 
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ــداوە. ــدا ئەنجام ــووری مادی ــان و کولت زم

گەالنــی  ســنووری جوگرافــی  بەراشــکاوی  زۆر  مێــژوو 

ئیلیامنییــەکان  دەستنیشــاندەکات.  مــاد  دراوســێی 

لەنزیــک  مــاد  واڵتــی  باشــووری  و  لەنێوەراســت 

ســنوورەکانی  لەرۆژئــاوای  ئاشــوورییەکان  هیگمەتانــە، 

ــا  ــی میدی ــاوای واڵت ــش لەباکــووری رۆژئ ــاد و ئیالمییەکانی م

 . جێن نیشــتە

ئاتروپاتنییــەکان  و  ئیلیامییــەکان  لیڤیــۆس(،  )تیتــۆس 

خاوەنەکانــی  بــە  مــادەکان  تــەک  لــە  کادۆســیەکان،  و 

ــە روانگــە و تێگەیشــتنی  ــێ و ل ــە دەزان ــەم واڵت رەســەنی ئ

ئــەم نووســەرەدا، هــەر ناوچەیەکــی خــۆ بەڕێوەبــەر و 

شانشــینێکی واڵتــی مــاد، وەکــو گەلێکی جیــاواز ســەیرکراوە، 

ــا ســەردەمی  ــرەی پاشــاکانی ئاشــوور ت ــەاڵم هەمــوو زنجی ب

 Amadai ( رووخانیــان، ســەرجەمی گەالنــی مادیــان بــە

ناوبــردووە،  )madai( ،)matai

کــە  ئاشــوورییەکان،  تێگەیشــتنی  بەگوێــرەی  کەواتــە 

ــی  ــەدەییدا، بەبەردەوام ــج س ــی پێن ــی زەمەن ــۆ ماوەیەک ب

و راســتەوخۆ، بەریەککەوتنــی جەنگــی و کۆمەاڵیەتــی و 

ــتووی  ــی دانیش ــەی زۆری گەالن ــەڵ زۆرب ــیان لەگ دیپلۆماس

واڵتــی  هەموودانیشــتووانی  هەبــووە،  مــاد  ناوچەکانــی 

ــەت  ــە، تەنان ــان هەی ــی مادی ــەز و زمان ــە و رەگ ــاد ریش م

نــاوی زنجیــرە چیــای زاگرۆســیش، لــە نــاوی هۆزێکــی مــادی 

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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بەنــاوی ســاگارتی یــان ســاگرۆتی وەرگیــراوە، کــە لەوەیانــدا 

مێژوونووســە رەگەزپەرەســتە ئێرانییــەکان، پێیاننەکــراوە ئەو 

ــارنەوە. ــتییە بش راس

ــای  ــی دەری ــەی جوگراف ــی: 1هەڵکەوت ــیرا کاتس ــی ش ئانات

قەزویــن، بەهــۆی مادەکانــەوە دەناســێنێ و دەڵــێ: دەریــای 

ــارەکان(  ــەکان و )م ــی هیرکانیی ــنووری واڵت ــن هاوس قەزوی

ــە. مادەکان

ســەرچاوە ئەرمەنییــەکان لەتۆمارکردنــی مێــژووی مادەکانــدا 

نووســیویانە، کــە واڵتــە مادیــەکان بریتیــن لــە: )ئاترۆپاتــکان(، 

)ئەهمــەدان(،  )دیلەمــان(،  )مۆغــان(،  )گیــالن(،  )رەی(، 

ــەز.  ــەگ( و روی ــتان(، )ئام ــوار(، )تاپارس )دامب

نــە  نــە لەتۆمــاری مێــژووی ئەرمەنییــەکان و   بۆیەشــە 

و  لەشکرکێشــی  رووداوەکانــی  تۆمــاری  و  لەگێڕانــەوە 

پێشــڕەوییەکانی ئاشــووریش، بــۆ نێــو جەرگــەی واڵتــی پــان و 

بەرینــی مــاد، تــا ســاتەوەختی رووخانــی ئــەو ئێمپراتۆریــەش، 

ــن  ــەوە و بەریەککەوت ــە رووبەڕووبوون ــیان ل ــار باس ــۆ یەکج ب

ــان  ــی زم ــینی پارس ــی ئێرانینش ــان ناوچەیەک ــۆز، ی ــەڵ ه لەگ

نەکــردووە. 

ــن،  ــش زایی ــی پێ ــا ســەدەی یەکەم ــە هــەزارەی ســێیەم، ت ل

1- پەرتووکی جوگرافیای سەدەی حەوتەمی شیراکاستی.
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ــن،  ــەنی مادی ــی رەس ــە دوو گەل ــەکان، ک ــەکان و لۆلۆیی گوتی

ــی  ــەری گۆڵ ــە دەوروب ــان ل ــی مانای ــووە و دەوڵەت ــان گرت یەکی

ماناییــدا،  دەوڵەتــی  لەســەردەمی  دامەزانــدووە.  ورمــێ 

ئازەربایجانــی باشــوور ) ئێســتای ئێــران ( بەتــەواوی کەوتووەتە 

ژێــر قەلەمــڕەوی ئــەو دەوڵەتــە مادیــە، کــە مێژوونووســە 

ئەرمەنییــەکان، ئەوانیــان بــە )مــارەکان( و مــادەکان ناوبردووە. 

یــان  بێــت  لەباکــوورەوە  چ  مانــا،  لەدراوســێیەتی  ئــەوان 

رۆژهــەاڵت، نــاوی هەندێــک لــەو گەالنــە بــەم شــێوەیە ریــز 

دەکــەن. کاســپیەکان، کادۆســییەکان، ئوتییــەکان، ئایینیانــەکان، 

ئەنارییــەکان، ئیلیامنییــەکان و... ژمارەیەکــی دیکــەش، کــە 

ــت.  ــاو ناکەوێ ــدا بەرچ ــی تێ ــەل و هــۆزی ئێران ــە گ ــەک تاق ی

نە ماد ئێرانییە، نە ئێرانی مادە
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ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا

یەکەمیــن یەکێتــی گەالنــی مــاد، لــە ژێــر نــاوی )یەکێتــی 

نەتــەوەی مــاد( لــە رۆژهەاڵتــی ئــەم واڵتــە، لەکۆتایــی 

ســەدەی نــۆی پێش زاییــن، یەکــی گرتووەتــەوە و پێکهێراوە، 

وەک دیــارە ئــەو حکومەتــە یەکگرتــووە، بەرادەیــەک توکمــە 

بــەوردی ســەرنجیان  ئاشــوورییەکان  کــە  بەهێزبــووە،  و 

خستووەتەســەری و وەکــو نەتەوەیــەک ناویــان بــردووە، 

لەبــارەی  لەنوورساوەکانیشــدا،  لەهەندێــک  هەڵبــەت 

ــەوەی مــاد، کــە  ــووەی یەکێتــی نەت ــەوارە یەکگرت ئــەو ق

ــە،  ــاد لەهیگمەتان ــی ســەرزەمین م ــی ناوچەکان لەرۆژهەاڵت

بنیاترابــوو ) Dannuti madai( واتــە مــادی بەهێزیــان 

بەکارهێنــاوە.

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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 ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی مادی یەکگرتــوو، وەرچەرخانێکی 

بەدیهێنــاوەو  مــاد  کۆمەڵگــەی  لەژیانــی  بنگەیــی 

لەرۆژهەاڵتیــش بەگشــتی، فاکتــەری تێپەڕاندنــی قۆناخێکــی 

ــزداری  ــی هێ ــکاندنی فۆرم ــی و تێکش ــتووی سیاس چەقبەس

هێناوەتەبوونــەوە. دوای شــکان و لەنێوچوونــی ئێمپراتــۆری 

و  كارگێــڕی  شــێوازێکی  پێکەوەنانــی  بەهــۆی  ئاشــوور، 

دەســەاڵتداری تایبــەت، کــە بــۆ یەکەمینجــار لەمێــژووی 

کەونــاردا، بەهــۆی مادەکانــەوە کاری پێکــراوە و بەرێزگرتــن 

ــی  ــەری ســەربەخۆی گــەالن، دابونەریت لەمافــی خۆبەڕێوەب

نێــوان نەتەوەکانــی  پەیوەنــدی سیاســی و کۆمەاڵیەتــی 

ــر  ــی مرۆڤانەت ــەرەو گۆڕانێک ــە، ب ــەم هەرێم ــتووی ئ دانیش

و ئەرێنــی، پێشــوەچوونی بەخــۆوە بینیــوە. هاوپەیامنــی 

نوێــی نێــوان گــەل و نەتــەوەی دراوســێ، لەســەر بنچینــەی 

ســەربەخۆیی و رێگــری لەچەوســاندنەوە و تااڵنکــردن، وەک 

ــی  ــی نوێ ــوورییەکان ئەنجامیانــدەدا، فەزایەک ــەوەی ئاش ئ

ــاراوە. ــە ئ ــەاڵت هێناوەت ــوو رۆژه لەهەم

مــاد  ئاشــووردا،  ئێمپراتــۆری  بەســەر  لەســەرکەوتن 

و  گێــراوە  ناوەنــدی  رێبەرایەتــی  و  پێشــەنگ  رۆلــی 

بووتــە مەزنرتیــن هێــزی ئاســیای نێوەراســت، بــەاڵم لــە 

بەشــینەوەی دەســتکەوتەکانی جەنــگ و دەستبەســەراگرتنی 

ســەرزەوییەکاندا، هێــزی خــۆی نەســەپاندووە و هەمــوو 

هەمــوو  بەســەر  یەکســان  بەشــێوەی  دەســتکەوتەکانی 
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ســەرچاوە1  وەک  بەشــیوەتەوە.  هاوپەیامنەکانیــدا 

رووخانــی  لــەدوای  هــەر  باســیدەکەن،  مێژووییــەکان 

ــی  ــەڕ و پێکدادانێک ــێ ش ــۆش بەب ــالم و ئۆرارت ــوور، ئی ئاش

مــاد. دەوڵەتــی  فەرمانــی  هاتوونەتەژێــر  دژوار 

ــاد  ــرۆز، ســووپای م ــی پی ــاو 2پەرتووک ــی ن  لەنوورساوەکان

وەکــو هێزێــک ناودەبــردرێ، کــە مزگێنیــدەری لەنێوچوونــی 

پێشــبینی  پیــرۆزدا،  پەرتووکــی  لــە  هــەر  ئاشــوورە. 

تێکشــکاندنی ئێمپراتــۆری ئاشــوور و خاپورکردنــی نەینــەوا، 

بەهــۆی مادەکانــەوە رادەگەیێرێــت. 

یەکگرتــووی  دەوڵەتــی  شــێوەگرتنی  و  لەســەرهەڵدان 

بەئێمپراتــۆری  پێیانباشــە  نووســەر  کــە هەندێــک  مــاد، 

زاییــن  پێــش  ئــەم رووداوە، لەدەوروبــەری ســاڵی 609 ی  1- واپێدەچێــت 

روویدابێــت.

نــاو  لەپێشــبینییەکانی  نــە  و  پیــرۆز  پەرتووکــی  دێڕەکانــی  لەنــاو  نــە   -2

ــۆمەر و  ــل و س ــوور و باب ــژووی ئاش ــە لەمێ ــەر و ن ــی پەیامب ــی ناحوم پەرتووک

ئەرمەنەکانیشــدا، تــا ســەرەتای ســەدەی هەشــتەمیی پێــش زاییــن هیــچ باســێک 

لــە قەومێــک بەنــاوی ئێرانــی لــە ئــارادا نییــە. ئــەوەی کــە هەمــوو ســەرزەمینی 

مــاد بــە زمــان و خــاک و شارســتانییەت و مێژوویــەوە، لەســەر ئێرانییە پارســەکان 

و هەســتی  کــورش  ناپاکەکــەی  کودەتــا  دوای  گەوجێنەرانــی  دەکات،  تاپــۆ 

ــادەکان. ــژووی م ــی مێ ــەر گەورەی ــە بەرامب ــی ئێرانییەکان خۆبەکەمزان

-کەواتــە تاســەرەتای ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن، تەنانــەت لەرۆژهەاڵتــی 

مادیشــدا، هیــچ ناوونیشــانێک، لــە هۆزێــک یــان قەومێــک بەنــاوی ئێرانــی نییــە، 

هێشــتا پێشــباری کۆچەکانیشــیان نەگەیشــتووەتە لەوەڕگەکانــی واڵتــی مــاد.

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا



122

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک

مــاد نــاوی بهێنــن، تــا رووخــان و لەنێوچوونــی، تەنیــا ســێ 

دەیــە لەســەدەیەک زیاتــر بــووە، ســەرەبۆچوونی ســەرقالی 

ئــەو دەوڵەتــە بەیەکێتــی بەخشــینی ناوخۆیــی و شــەڕە 

کــە  کورتبــووە،  زۆر  ماوەیەکــی  ئــەوە  دەرەکییەکانــی، 

فەرهەنــگ و زمانێکــی هاوچەشــن لەهەمــوو واڵتــی مــاد و 

لەنێــوان ئــەو هەموو هــۆز و گونــد و ناوچە پەرشــوباڵوانەدا 

ــت. ــر بکرێ جێگی

بۆچوونەکانــی ) ف. ئینگلــس ( زۆر جێــگای ســەرنجن، کــە 

ــی  ــەی کۆمەاڵیەت ــەاڵت و پێکهات ــتەمی دەس ــارەی سیس لەب

ــێ:  ــاد دەڵ ــەوەی م ــی نەت ــەردەمی یەکێت ــەوە لەس مادەکان

ســەرەبۆچوونی ئــەوەی هێشــتا دژایەتــی چینایەتــی بــۆ 

ســەر یەکێتیەکەیــان هەڕەشــە بــوو، بــەاڵم هەمــوو پیاوانــی 

دامــودەزگای  بــوون،  جەنــگاوەر  و  شــەڕکەر  هــۆزەکان 

حکومــەت و دەســەاڵت، لەخەڵکــی خــۆی دوورنەکەوتبــوو 

و جیانەببــووە، دیموکراســی ئــەو کۆمەڵگــە ســەرەتاییە، 

بــووە،  گەشــەکردنیدا  و  پێشــڤەچوون  لوتکــەی  لــە 

ــوو،  ــان پێکنەهێناب ــووپایەکی رێکوپێکی ــتا س ــی هێش گەرچ

بەڵکــو لەکاتــی روودانــی شــەڕەکاندا، هەمــوو کەســێک 

شــەڕکەر بــوو و هێــزی خۆیــان لەمــەوە وەردەگــرت، بۆیــە 

ئاشــوورییەکان ئەوانیــان بــە بەهێــز دەزانــی و بــەو شــێوەیە 

ناویاندەبــردن.

ــی،  ــواری مێژووناس ــی ب ــۆژەر و زانایان ــە لێت ــک ل هەندێ
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مــاد،  مێــژووی  لەبــارەی  لەنووســینەکانی  زۆر  بەشــێکی 

و  خەیــاڵ  زادەی  کــە  دەزانــن،  ئەفســانە  و  بەچیــڕۆک 

ئەندێشــەی بڵندفــڕی خــودی نووســەر، واتــە هێرۆدۆتــن، كە 

ژمارەریەکــی زۆرتــر لەســەر ئــەو بۆچوونــە پێکهاتــوون، کــە 

باوکــی مێــژوو ســەردەم و دەســتپێکی دەوڵــەت و تەنانــەت 

ــی و  ــادی، بەڕوون ــرتی م ــژووی کۆن ــەرەزۆری مێ ــی ه بەش

وردی دیارکــردووە.

 ســەرەبۆچوونی ئــەوەش وای بــۆ دەچــم، کــە هێــرۆدۆت 

ئاراســتە  یــەک  تووشــی  مــادی  گەالنــی  لەپۆلینکردنــی 

روانینێکــی هەڵــە بووەتــەوە لــەوەی، کە ســەرجەم شانشــێن 

و هــۆز و یەکــەی خۆبەڕێوەبــەری مادەکانــی، بــە نەتــەوە و 

زمانــی جیــاواز زانیــوە. ئــەو تەنیــا لــە روانگــەی حوکمڕانــی 

و جوگرافیــا و قەاڵمــڕەو، پۆلێنبەنــدی و راڤــەی بــۆ گەالنــی 

مــادی کــردووە، نــە لــەڕووی نەتــەوە و زمــان و رەگــەزەوە.

پەرتووکــی پیــرۆز و هەندێکــی زیاتریــش لەســەرچاوەکان، 

ئەوانــەی لەبــارەی رۆژهەاڵتــی کــۆن نــوورساون، هــاوکار و 

ــوێنەی،  ــەو ش ــەن ل ــرۆدۆت دەک ــی هێ ــتی تۆمارەکان پاڵپش

کــە زۆر بەدڵنیایــی بــاس لەزنجیــرەی پاشــاکانی مــاد دەکات 

ــەک  ــا ی ــاددا، تەنی ــەاڵتداری م ــەردەمی دەس ــێ: لەس و دەڵ

و  بااڵدەســتبووە  مــاد،  ســەرزەمینی  لەهەمــوو  نەتــەوە 

لــەڕووی فەرهەنگــی و زمانییــەوە، بەســەر هەمــوو زمــان و 

ــووە.  ــەدا زاڵب ــی دیک کولتوورەکان

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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ئــەو ئاســەوار و نیشــانانەی لــە مــادەکان بەجێــامون، 

ــت،  ــن نابێ ــۆی دەچ ــان ب ــە 1مێژوونووس ــک ل وەک هەندێ

شــتگەڵێکی بەزەیــی هێنــەر بــن، ئــەو شارســتانییەت و 

ــایەتی  ــە، لەپاش ــاڵییە مەزن ــەزاران س ــدە ه ــە دەوڵەمەن پێگ

ــدا، دەبێــت شــوێن  ــەاڵر بنیاتنان و قەاڵســازی و کۆشــک و ت

لەپارســەکان  ئــەوەی  بەجێهێشــتبێت.  خــۆی  پەنجــەی 

ماوەتــەوە بەتایبەتــی ئاســەواری کۆشــک و تــەالر و قــەاڵی 

دەگاتــە  تــا  هەخامەنشــیەکان،  ســەردەمی  شــکۆداری 

ســەردەمی داریــوش، هەمــووی کاری دەســت و هــزر و 

ــەرەکان  ــە داگیرک ــە پارســە ئێرانیی ــە، ک ــاری مادەکان ئەندازی

دەســتیان بەســەر داگرتــووە و خۆیــان کردووئتــە خاوەنــی.

کــە  زایینــی،  نۆزدەهەمــی  ســەدەی  لەنێوەراســتی 

بخوێننــەوە،  بەتــەواوی  بزمــاری  پیتــی  توانیــان  زانایــان 

1 - موسا خۆرنی، باوکی مێژووی گەلی ئەرمەن.

-بــە بــڕوای مــن، ئــەوەی لــە نووســینەکانی هێــرۆدۆت بەنــاوی پێگــە و مەزنــی 

پارســەکان، پێــش لــە لەنێوچوونــی پاشــایەتی ماد، رەنــگ دەداتەوە و بەرجەســتە 

دەبێــت، گێڕانــەوەی زارەکــی یەکێــک لەســەرۆک هــۆزە دەوڵەمەندەکانی پارســە 

ــر دەســەاڵتی  ــر( کــە بەهــۆی کێشــەی دەســەاڵتخوازییەوە، لەژێ ــاوی )زوپێ بەن

شــای فارســەکان، بــەرەو یۆنــان رایکردبــوو، هێــرۆدۆت لــەوێ چــاوی پێکەوتــووە 

ــییە  ــە پارس ــەو ئەرشاف ــردووە. ئ ــژوو تۆمارک ــو مێ ــەوی وەک ــی ئ و گێڕانەوەکان

ــی  ــی خۆفرۆش ــەک هارپاگ ــە لەت ــە، ک ــەرۆک هۆزانەی ــەوت س ــەو ح ــک ل یەکێ

مــاد، رۆلــی ســەرەکیان لەشــکاندنی ئاســتیاگی پاشــای مــاد و هێنانەســەر 

ــووە. دەســەاڵتی کورشــی هەخامەنیشــی هەب
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هەخامەنشــییەکان  بزمارییەکانــی  دەقــە  دەســتبەجێ 

کەوتەبــەر خوێندنــەوە و لێکۆڵینــەوە، بــەاڵم دوور لەڕەوتــی 

ــی فارســی،  ــی زمان ــەدا لەجیات ــەو دەقان ــەکان، ل چاوەڕوانیی

ــی  ــەرچاوەی زمان ــتنە س ــووڕمانەوە گەیش ــان بەسەرس زانای

مێــژووی  مێژووناســانی  رێکەوتــە،  لــەو  پێــش  مــادی. 

ــی  ــارەی زمان ــان لەب ــی ئەوتۆی ــۆن، زانیارییەک ــەردەمی ک س

ــوو. ــادی نەب م

ژ. ئۆپێــر. زمانــی مــادی لەگــەڵ زمانی ســەر بەردەنووســی 

بێســتون بەیــەک دەزانێ. 

ــا  ــی تیــۆری پیالنــی بەئێرانــی زانینــی مــاد، هەت الیەنگران

ئێشــتاش نەیانتوانیــوە نەهــەر بەشــێوەیەکی زانســتی، بەڵکو 

بــە رێگــەی لۆژیکــەوەش ئــەم پرســە یەکالبکەنــەوە، کــە ئایا 

ــی  ــەر بەردەنووس ــوورساوی س ــی ن ــەی دووەم ــی کۆپل زمان

ــی  ــی 1 پارس ــی زمان ــادی، گەرچ ــان م ــە، ی ــتون، ئیالمیی بیس

ــادی  ــی م ــۆن خــۆی بەهــۆی فەرهەنگــی وشــەکانی زمان ک

کامڵکــردووە و ئــەو زمانــە پڕبــووە لــەزاراوەی مــادی و 

1- فارســی هێشــتا بەتــەواوی نەببــووە زمانێکــی پێگەیشــتوو، کــە بەهــۆی 

ــەکان،  ــانییە ئێرانیی ــەردەمی ساس ــە س ــڵامنەکانەوە، ل ــە موس ــرکاری عەرەب داگی

ــەوەی  ــدی ئ ــدی هێ ــی و هێ ــی عەرەب ــی زمان ــرش و هەژموون ــر هێ ــە ژێ کەوت

ــری  ــوەی زیات ــەوە و نی ــوو، توای ــات نراب ــش بنی ــی مادی ــەی زمان ــەر بنچین لەس

ــی  ــە ئەگــەر وشــە و زاراوەی زمان ــک ک ــە جۆرێ ــی گــۆڕدرا، ب ــی عەرەب ــۆ زمان ب

رەســەنەکان  وشــەگەلە  و  هەالوێــردرێ  ئیســتا  فارســییەی  لــەو  عەرەبــی 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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هەتــا ئــەم کاتــەش هیــچ یــەک لــە زماننــاس و لێکۆڵەرانــی 

زمانەکۆنــەکان، ئەوەیــان پشرتاســت نەکردووەتــەوە، کــە 

پارســەکان و مــادەکان تــا دەیــان ســاڵ دوای دەســەاڵتداری 

بەربــاڵو  بەشــێوەیەکی  مادەکانــدا،  بەســەر  پارســەکان 

ــتن. ــرت تێگەیش ــی یەک لەزمان

ــە،  ــەکال دادەخــات ئەوەی ئــەوەی گرنگــە و پرســەکان بەی

کــە زمانــی کۆپلــەی دووەمــی بەردەنووســی بیســتوون، 

ــان مــادی، هەردووکــی ئێرانــی و پارســی  چ ئیالمــی بێــت ی

لەســەرچاوەی  بەدواداچــوون  و  راڤــە  لــە  بــەاڵم  نییــە، 

زانســتی و ناوناســییەکانەوە دەرکەوتــووە، کــە زمانــی مــادی 

خزمایەتــی و دراوســێیەتی و تێکەڵــی هــەزاران ســاڵەی 

لەگــەڵ زمانــی ئیالمــی هەبــووە. بــەو پێیــە وێکچونەکــە زۆر 

رسوشــتییە و هــزر و لۆژیــک ئــەوە پەســەند دەکات، مــادەم 

ناوچــەی بیســتوون لــە جوگرافیــا و ســەرزەمینی مــاد و لــە 

ــەوەش  ــووە و ئ ــان هەڵکەوت ــاد زم ــی کۆمەڵگــەی م ــاو دڵ ن

ســاخکراوەتەوە، کــە پارســی و ئێرانــی نییــە، کەواتــە دەبــێ 

ــت. ــادی بێ ــە سەداســەد م ــەو کۆپلەی ــی ئ زمان

لەگــەڵ ئەوەشــدا بانگەشــەکردن بــۆ ئەو بیرۆکەیــە ناتوانێ 

بگەڕێرێنــەوە، بەدڵنێایــی 80%ی فارســەکان لەگفتوگــۆی رۆژانەیانــدا، لەزمانــی 

خۆیــان تێناگــەن.

-فارسەکان لەزمانی ئازەریش تێناگەن، بەاڵم هەر بەئێرانی دەزانن.
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لەجێــی خۆیــدا بێــت، ئەگــەر بڵێیــن مــادەم ئــەم نوورساوانە، 

ــایەکی  ــاری پاش ــی نووســینیان مادیــە، دەبێــت بەبڕی زمان

ــەوەی  ــن، ل ــان بێگومان ــو میژوونووس ــن، بەڵک ــاد نوورساب م

ــوش نــوورساون،  ئــەم بەردەنووســانە لــە ســەردەمی داری

مــادەکان  دڵــی  لــە  کــە دوژمنێکــی هەرەگــەورە و رق 

بــووە، بــەاڵم ئــەوە بۆچوونێکــی بــێ کێشــە دەبێــت ئەگــەر 

ــە  ــی پارس ــانییەکانیش، دەوڵەت ــەردەمی ساس ــا س ــن، ت بڵێی

ئێرانییــەکان، هێشــتا پێیاننەکرابــووە، کاریگــەری زمــان و 

ــواری  ــە ب ــە زەمینــەی ئاخافــن و چ ل فەرهەنگــی مــاد، چ ل

نووســین و ئیدارەدانــی دەوڵــەت و دیوانــی پاشــایەتی، 

ــەوە. ــەرخۆی کەمبکات لەس

ئێرانییــەکان نەتەنیــا نــاوی مادیــان گۆڕیــوە و کردووەتــە 

ئێرانــی یــان پارســی، بەڵکــو نــاوی خاکــی مادیــان کردووەتــە 

ــان  ــگ و شارســتانیایەتی مادی ــان و فەرهەن ــج، زم ــران وی ئی

یەکجــێ و بەیــەک پاکێــج کردووەتــە ئێرانــی و مشــەخۆرانە، 

لەســەر ســامان و دەوڵەمەنــدی هــەزاران ســاڵەی مێــژووی 

مــاد، بەهەمــوو لــق و پــۆپ و رەهەندەکانییــەوە دانیشــن 

و داگیریانکــرد.

لەبەرامبــەر  ئێرانــی  زمانــی  ئاســانی  ملکەچکردنــی   

ــۆ  ــان ب ــڵامنەکان و ملدانی ــە موس ــتەکی عەرەب ــی دەش زمان

ــەرچاوەی  ــەوەڕا س ــێ ل ــووە، دەش ــوورە دواکەوت ــەو کولت ئ

گرتبێــت، کــە ئێرانییــەکان لەو ســەردەمەدا، خاوەنــی زمان و 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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فەرهەنگێکــی ریشــەداری سەداســەد ئێرانــی نەبــوون، بۆیــە 

وەکچــۆن کەڵکیــان لەزمانــی مــادی وەرگرتــووە، هــەر بــەم 

شــێوەیەش، ئێرانییــەکان کەڵکوەرگرتنیــان لەزمــان و ئەدەبــی 

عەرەبــی، لەگــەڵ هەمــوو دواکەوتوویــی کولتووریشــدا، 

ــوە،  ــان زانی ــان و زمانەکەی ــدی خۆی ــی دەوڵەمەن بەدەرفەت

ــتی.  ــردن و بێگانەپەرەس ــا ملکەچک نەمین

ــان  ــی جەمشــید، زانای ــەری تەخت ــی دەوروب لەدۆزراوەکان

جێگیربوونــی  پێــش  کــە  بڕوایــە،  ئــەو  گەیشــتوونەتە 

ئێرانییــە کۆچــەرەکان لــەو ناوچەیــە، بەتایبەتــی پێشــرت 

ــادەکان  ــێک لەم ــن، بەش ــش زایی ــی پێ ــەزارەی یەکەم لەه

ــدی  ــان خواوەن ــااڵری، ی ــک س ــان لەسیســتەمی دای پەیڕەوی

ــت،  ــەدا دەردەکەوێ ــەو دۆزینەوان ــردووە. وەک ل ــک ک دای

ئــەوە دەســەڵمێنێت، کــە کۆمەڵگــەی ســەرەتایی مــاد، 

کۆمەڵگەیەکــی ئاشــتیخواز بــووە و تــا بــەر لەهاتنــی خێلــە 

ئێرانییــە شــەڕئەنگێزەکان، شــەڕ و کوشــتاری بەشــێوەی 

نەناســیووە.  سیســتەماتیک  و  دەســتەجەمعی 

لەدۆزراوەکانــی ئاسەوارناســی ئەو گوندانــەی لەدەوروبەری 

تەختــی جەمشــید، لێکۆڵینەوەیــان لەســەرکراوە دەرکەوتــووە، 

ــەڕکردنی  ــی ش ــەک و چۆڵ ــتە و چ ــۆرە 1 کەرەس ــچ ج ــە هێ ک

1 بڕواننە وێنەکانی کۆتایی پەرتووک
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تێــدا بەرچــاو ناکەوێــت، بەڵکــو هەمــوو بەڵگــە و نیشــانەکان 

ــدی  ــداری گون ــتوکاڵ و ئاژەڵ ــە کش ــەوەن، ک ــدەری ئ گەواهی

رەواجێکــی بنگەیــی هەبــووە، چونکــە دەفــرە قوڕینــەکان 

تێــدا  لــکاوی  بەدەمــەوە  بەردەســتێ  تیغــی  و  داس  و 

ــتوکاڵی  ــە و کاری کش ــۆ دروێن ــا ب ــە تەنی ــتکەوتوون، ک دەس

ســیالکی  هەڵکۆڵینەکانــی  هەڵبــەت  دروســتکراون. 

کاشــانیش، کــە پەیوەندیــان بەســەدەی پێنجەمــی پێــش 

زایینــەوە هەیــە و بــە هــۆی کەونارناســە فەرەنســیەکانەوە، 

لەدەیــەی ســییەکانی ســەدەی بیســت هەڵدراونەتــەوە، 

ــەڵمێنن. ــەرەوە دەس ــتی س ــان راس هەم

ــە(  ــۆی تەپ ــی ) گ ــتکەوتنەکانی هەڵکۆڵین ــی دەس لەئاکام

ــاوا بــووە،  لەدەوروبــەری ورمــێ، کــە ناوەنــدی مــادی رۆژئ

کــە  دەســتکەوتوون،  جۆراوجــۆر  ئامێــری  و  کەرەســتە 

نیشــانەن بۆبوونــی کۆمەڵگەیەکــی شارســتانی مــادەکان، 

بــەاڵم بــەو جیاوازیــەی کــە گــۆی تەپە، چــەک و کەرەســتەی 

کــە  پێامندەڵــی  ئــەوەش  هەیــە.  بوونــی  شــەڕکردنیش 

بوونــی هێزێکــی خوێنڕێــژی تۆقێنــەری وەکــو ئاشــوور 

ــی  ــدا، مادەکان ــی ئەوان ــنووری نزیک ــێیەتی وهاوس لەدراوس

لــەو ناوچەیــە ناچــار بەدروســتکردنی چــەک و کەرەســتەی 

ــردووە. ــەرکردن ک ش

کاتێــک  ســەربەخۆ  حکومەتێکــی  وەکــو  ئاترۆپاتێــن 

بەهێــز دەبێــت، کــە هاوپەیامنییەکــی بەهێــز لەگــەڵ مــاد 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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پێکدەهێنێــت، بــەاڵم کــە بە هیزبــووە و ناوچەکانــی تایبــەت 

بەخــۆی لــە ژێــر قەلەمڕەویــدا جێگیرکــردووە، بەشــێوەیەکی 

ــدووە. ــاد راگەیان ــۆی لەم ــەربەخۆیی خ ــتیانە س ئاش

رێــک  وەالمــە  ئــەو  لەســەر  شــیامنەکان  هەمــوو 

هاتوونەتــەوە، کــە لــە نێوەراســتی هــەزارەی یەکەمــی پێــش 

زاییــن، جیابوونەوەیەکــی ئیــداری و ئابــووری جوگرافــی 

ــە  ــوار و ک ــادی خ ــداوە و م ــاد رووی ــی م ــە واڵت ــەزن، ل م

ــادی  ــە م ــاکان، وات ــادی چی ــارسا و م ــەزن دەن ــادی م ــە م ب

مــادی  جیابوونەتــەوە.  لەیــەک  ئاترۆپاتێــن(   ( بچــووک 

بچــووک )ئاترۆپتێــن( بــۆ مــاوەی حــەوت ســەدە، ســەربەخۆ 

ــەرەی  ــردووە و پ ــۆی بەڕێوەب ــەورە، خ ــادی گ ــە م ــا ل و جی

داوە.  بەپێشــوەچوون 

ــی  ــێیەتی و خزمایەت ــەڕووی دراوس ــەر ل ــن، نەه ئاترۆپاتێ

ــی  ــی و لۆلۆی ــی مانای ــەڵ دوو گەل ــی، لەگ ــی خوێن و تێکەڵ

رادەبــەدەری  لــە  نزیکایەتــی  کۆنــدا،  لەســەردەمی 

ــادی  ــە م ــەر ب ــەورە، ه ــادی گ ــەڵ م ــو لەگ ــووە، بەڵک هەب

ــن،  ــەوەش ئەرمەنییەکان ــەی ئ ــەکراوە. بەڵگ ــووک پێناس بچ

ــاد دوور  ــێیەتی م ــە دراوس ــت، ل ــادی بێ ــژوو لەی ــا مێ ــە ت ک

نەکەوتوونەتــەوە، ئاترۆپاتێنییــەکان وەکــو گەلێکی رەســەنی 

هیــچ  لەنوورساوەکانیانــدا،  هەرگیــز  و  دادەنێــن  مــادی 

جیاوازیەکیــان لەنێــوان ئاترۆپاتێــن و مــاد دانەنــاوە. 

پرژاوەتەســەر،  فراوانــی  و  بــەوردی  زۆر  هێرتســفێلد، 
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1هونــەر و کولتــووری شارســتانی پێــش ســۆمەر و ئیــالم. ئــەم 

زانایــە بــە پێــی بۆچوونــی خــۆی، بەڵگــەی حاشــا هەڵنەگــر 

ــاد و شــێوەی  ــارەی کۆمەڵگــەی م ــژوو پەســەندی، لەب و مێ

ژیــان و شارســتانییەتیان لــە ســەرزەمینی مــاد دۆزیوەتــەوە. 

ــە کێــوی بۆچــوون  ــا ب ــاک و تەنی ــە ت ــەاڵم )مــەک کاون( ب ب

مەزنــی  زانــای  و  مێژوونــاس  دەیــان  لێکۆڵینەکانــی  و 

ــری  ــان و ئاســەوار ناســی، هەڵدەشــاخێ و پێداگ ــواری زم ب

ئێرانــی بوونــی ســەرچاوەی کوڵتــووری )عوبێــد( دەکات. 

ــاد  ــژووی م ــە مێ ــی ل ــتیانە جەخت ــەواو زانس ــێوەیەکی ت ــر( بەش ــا. دۆالتێ 1- )ئ

ــی )رۆلەنســن(  ــەی وەک برایان ــانی دیک ــش، کەس ــە دوای ئەوی ــەوە. ل کردووەت

)م. دۆنکێــر( )دارمســتێر( و چەنــدان زانــای بەنێوبانگــی دیکــەش پرســی 

ــان پرشاســتکردووەتەوە. ــاد ی ــی م ــان و فەرهەنگــی خۆیەت شارســتانییەت و زم

- پێموایــە سیاســەت و ئیمکانیاتــی دارایــی دەوڵەتــی فارســی ئێران، سانســۆرێکی 

ســەخت و خنکێنــەری خستووەتەســەر لێکۆڵینــەوەی ســەربەخۆ و زانســتیانەی، 

ــێ  ــادی، بەزۆرەمل ــەوە م ــێنەی نەت ــارەی پێش ــەوە لەب ــاد و لێتوێژین ــژووی م مێ

کردووەتــە بەشــێکی بچــووک و لقێــک، لەچوارچێــوەی پــرۆژەی ئێرانناســیدا.

برســێتی  و  ئێرانییــەکان  کۆچــەرە  الی  خۆداســەپێنی  و  داگیــرکاری  -گیانــی 

ــەال  ــدە ل ــان، ئەوەن ــی پەزەکانی ــە و چەراندن ــۆ لەوەڕگ ــتنی زەوی ب وەدەستخس

گرنــگ و بەهیزبــووە، کــە ئەگــەر لــەو ســەردەم چەنــد کەســی ئێرانــی کەوتبانــە 

ســەر تەختەدارێــک و بەهەڵکــەوت، لەکیشــوەری ئەمریــکا ســەریان دەرکردبــا، 

ــج. ــا ئیرانوی ــان لێدەن ــەم ناوی هــەر رۆژی یەک

-بەپێــی رای پســپۆرانی بــواری مێــژوو و زانســتی کۆنینەناســی وەکــو، )ر. 

پاشــایەتی  پەرتووکــی  لــە  گۆنتینــۆ(. وەک  )ژ.  بــراون(  )ت. ب.  گیرشــامن( 

مــاددا هاتــووە، تەنانــەت دەڤــەر و شــار و گوندەکانــی واڵتــی مادیشــیان 

دەستنیشــانکردووە.

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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ئــەوە لــە حالێکدایــە کــە بــە گوێــرەی ناســینی مێــژوو، لــە 

چاخــی پرۆتۆســۆمەری هاوچەرخــی عوبێــد، هێشــتا مێــژوو 

ئێرانییــەکان ناناســێ و ســەرزەمینێک بەنــاوی ئێــران، لەســەر 

ــە.  ئــەم هەســارەی خاکــە بوونــی نیی

ــە هەمــوو  ــە، ک ــەم راســتیە مێژووییان ــی ئ لەســەر بنەڕەت

مێژوونووســانی ســەردەمی کــۆن بەهێــرۆدۆت و ئاشــووری 

و بابلــی و ســۆمەرییەکانیش، لەنــوورساوە تۆمارکراوەکانیــان 

ــاموە  ــانە بەجێ ــەوار و نیش ــەم ئاس ــۆ دەدەن، ئ ــاهێدی ب ش

کولتــووری و شارســتانیانە، راســتەوخۆ پەیوەندیــان بەگەالنی 

مــادی هەیــە و لەســەرزەمینی مــاد هاتوونەتــە بەرهــەم.

 سیاســەتی رەگەزپەرەســتانە و پــان ئێرانیســتی، دەوڵەتــی 

ــەم و دووەمــی  ــەی یەک ــی لەدەی ــران بەتایبەت پاشــایەتی ئێ

زانایانــی  و  رۆژهەاڵتنــاس  بــۆ  کــە  بیســتەم،  ســەدەی 

بــواری لێتوێژینــەوەی کەونارناســی، ببــووە بەهەشــتێکی 

ــرد،  ــە دەک ــەو واڵت ــان ل ــۆڵ رووی ــۆڵ پ ــوێنەوار و پ ــڕ لەش پ

ئــەوا لەهــەر مەزارگەیەکــی پیــرۆز و لەســەر هــەر گردێــک 

و گۆڕســتانێک دەســتیان پێکردبــا، دەگەیشــتنە نایابرتیــن 

ئاســەوار و بەڵگــە و کەرەســتەی مێژوویــی، بــەاڵم کێشــەکە 

ئێــران بەگرتنەبــەری  ئەوەبــوو کــە دەوڵەتــی ئەوکاتــی 

رێوشــوێنی زۆر تونــد و چاودێــری راســتەوخۆ، دەســتی 

دەخســتە نێــو کارووبــاری لێکۆڵینــەوە و ئەنجامگیرییەکانــی 

ــی  ــدی و ســرتاتیژی دەوڵەت ــی سیاســەت و بەرژەوەن و بەپێ
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ــەرادان دەدا. ــەی ب ــردن و مێژووەک ــتەی دەک ــی ئاراس ئێران

لەنێــوان  لەهــاوکاری دووالیەنــە  ئاشــکرا  منوونەیەکــی 

ــی  ــی یەکەم ــران، لەچارەک ــی ئێ ــی و دەوڵەت ــی بیان زانایان

)یو.پراشــیکی  نووســینەکانی،  لــە  بیســتەم  ســەدەی 

و  سیاســەت  دەقــاودەق  کــە  رەنگدەداتــەوە،  چیکــی 

روانگەکانــی رەگەزپەرەســتانەی دەوڵەتــی ئێرانــی وەکــو 

لەگــەڵ  دەڵــێ:  و  خســتووەتەڕوو  زانســتی  میتۆدێکــی 

ــان  ــەرزەمینە، ژی ــەم س ــۆ ئ ــەکان ب ــەرە ئێرانیی ــی کۆچ هاتن

لەوبــارەوە  هەروەهــا  دەســتپێکردووە،  خــۆی  مێــژووی 

بەرچاوتەنگــی ســتەمکارانەی دەوڵــەت دووبــارە دەکاتــەوە 

ــی مــادە( شــایانی  ــەکان )مەبەســتی گەالن ــێ: خۆجێی و دەڵ

ــوون.  ــەربەخۆ نەب ــی س ــی واڵت ــەربەخۆیی و دامەزراندن س

ئــەوە لــە حاڵێکدایــە کــە ئێرانییــەکان لەمادەکانــەوە فێــری 

و  کشــتوکاڵ  و  خانووبــەرە  نــاو  ژیانــی  و  یەکجێنشــینی 

تەنانــەت دەوڵەتداریــش بــوون.

بیســت ســاڵ دوای پراشــیک، مێژوونووســێکی نەمســاوی 

ــە  ــک( زۆر بێبەختان ــاوی )ف. کۆنی ــی بەن ــەز ئەڵامن بەرەگ

دژایەتــی گەیاندووەتــە لوتکــە و رەگەزپەرەســتانە، وەک 

بڵێــی هەرئێســتا لەبــەردەم دادگــە، لەبەرامبــەر دادوەر 

زەوتکارییــە  و  لەدەســتکەوت  بەرگــری  و  راوەســتاوە 

و  هینــد  گــەورە  باپیــرە  و  بــاوک  مێژووییەکانــی 

ئەوروپییەکانــی دەکات، کــە بەمیــرات بۆیــان ماوەتــەوە. 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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ــژووی  ــاد و مێ ــە دژی م ــی دەمارگرژان ــە دڵڕەقییەک ــەو ب ئ

کــە  پێشــاندەدات،  وەهــا  دەوەســتێتەوە،  مــاد  گەالنــی 

پێشــباری کۆچــەرە ئێرانییەکان لەســەرەتای ســەدەی بیســتی 

زایینــی، گەیشــتووەتە واڵتــی مــاد و کۆنیــک وەکــو پارێــزەر 

دەستنیشــانکراوە، تاکــو بەرگــری لەداگیرکارییەکانیــان بکات.

ــواری ئێرانناســی،  ــژەری بەنێوبانگــی ب )هێرتســفێڵید( توێ

لەمێــژووی  لەبــارەی  لێكۆڵینــەوەی  راســتەوخۆ  گەرچــی 

ــوەی  ــێ لەچوارچێ ــووە، ل ــەو نەب ــەت و پســپۆری ئ ــاد باب م

لێکۆڵینەوەکانــی لەزەمینــەی ئێرانناســیدا، تەپوتــۆزی مێــژوو 

قۆنــاخ  و  بڕگــە  زۆر  لەســەر  داگیــرکاری،  و  و سیاســەت 

و بەڵگــەی مێــژووی مــاد الداوە و ســێبەری دەســتکردی 

گومانەکانــی لەســەر البــردوون.

 زۆر دادپەروەرانــە دەبــوو ئەگــەر مێژوونووســان، مێژووی 

پێــش ئێرانیــان، کــە دەکاتە مێــژووی مــادەکان، هــەر بەناوی 

خــۆی نووســیبایەوە و ناوبردبــا، مێــژووی ئێرانییــەکان دوای 

جێگربوونــی رەوەنــدە ئێرانییــەکان لەســەرزەوییەکانی مــاد 

ــای  ــتایاگی پاش ــەر ئاس ــان بەس ــا خیانەتکارییەکەی و کودەت

ــۆری هەخامەنشــی  ــی ئیمپرات ــری مــاد و پێکــەوە نان جوامێ

دەســتپێدەکات، نــەك پێــش ئــەوە.

ــۆ  ــان ب ــە مێژووی ــەی ک ــەرچاوە مێژووییان ــەو س ــە ل جگ

دیكــە  بەشــێکی  نووســیوەتەوە،  دەوڵــەت  و  سیاســەت 

ــێ  ــادن، بەب ــی م ــی زانین ــری بەئێران ــەی الیەنگ ــەو زانایان ل
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ــا  ــێ بنەم ــی ب ــۆری روت ــا تی ــتیانە، تەنی ــەوەی زانس لێکۆڵین

دەخەنــەڕو، بــۆ ئــەم مەبەســتە و ســەڵامندنی بیرۆکەکانیــان 

ــر و رای هەندێــک نووســەری ســەردەمی کــۆن  پشــت بەبی

ــکایی  ــی س ــەڵ زمانەکان ــادی لەگ ــی م ــە زمان ــن، ک دەبەس

ــادی  ــی 1م ــن: زمان ــن و دەڵێ ــک دەزان ــەک نزی ــی لەی و پارت

ــە. ــی پارســی هەی ــی ئێران وێکچوونێکــی زۆری لەگــەڵ زمان

نەتەوانــەی  و  گــەل  ئــەو  لەگــەڵ  زمانــی  نزیکایەتــی 

ــاون و  ــرت ژی ــی هــەزاران ســاڵ لەدراوســییەتی یەک بەدرێژای

لــەرووی کۆمەاڵیەتــی و بازرگانی و هاتوچۆی فرەچەشــنەوە، 

ــوو  ــێکی رێتێچ ــووە، پرس ــان هەب ــی بەردەوامی تێکەاڵوییەک

1- ئەگــەر بڕیــار بێــت وێکچــوون و نزیکایەتــی زمــان بــۆ ئێرانــی بوونــی مــاد بــە 

تەنیــا پێــوەر وەربگیرێــت، ئێمــە بــە هەمــان پێــوەر و لــە رووی لۆژیکیشــەوە، 

ــەرچاوەی  ــەوە س ــی مادی ــە زمان ــی ل ــی ئێران ــە زمان ــەڵمێنین، ک ــن بس دەتوانی

ئێرانییــەکان  ئــەو ســەردەمەی  تــەواو کــردووە، چونکــە  گرتــووە و خــۆی 

گەیشــتوونەتە واڵتــی مــاد، دەبــێ زمانێکــی کرچــو کاڵ و کۆچەریــان هەبووبێت، 

کــە رەنگــە فەرهەنگــی وشــەیان لــە چەنــد ســەد وشــەی کارپێکــراو لــە الیــەن 

لەگــەڵ  تێکەڵبوونیــان  دوای  ئــەوان  نەکردبێــت.  تێنەپــەڕی  پەزدارەکانــەوە 

کۆمەڵگــەی مــاد، زمــان و شارســتانییەت و هونــەری ئــەوان فێــری بــوون. 

سیســتەمی ژیــان و گــەردوون وەهــا بنیــات نــراوە، کــە نــوێ لــە کۆنــرت لــە دایــک 

دەبــێ و لەســەر میــرات و ئەزموونــی پێشــخۆی، خــۆی کامــڵ دەکاتــەوە، ئــەوەی 

کــە کۆنــرت لــە نــوێ لــە دایــک ببــێ و مێــژوو ســەراوبن لــە ئێســتاوە بــۆ هــەزاران 

ســاڵ ریچکــە ببەســتێ، تەنیــا الی مێــژوو نوســە ئێرانییــەکان بەرچــاو دەکەوێــت.

-نووســەر و مێــژوو شــێوێنە ئێرانــەکان، زۆر بەداکۆکیــەوە جەخــت لــەوە 

ــەوی نزیکــە و رنگــە  ــی پەهل ــە زمان ــی مــادی زۆر ل ــن: زمان ــەوە و دەڵێ دەکەن

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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و پەســەندە، بــەاڵم ئــەوە بەشــی ســەڵامندنی بیرۆکــەی 

نامرۆڤانــەی ســڕینەوەی زمانێــک بەهــۆی زانیــن و نزیکــی 

پاشــای  چونکــە هوەخشــتەرە  نــاکات،  دیكــە  زمانێکــی 

دەوڵەتــی مــاد، بــۆ فێربــوون و کەڵکوەرگرتــن لەتیروکــەوان، 

الوانــی مــادی بــۆ الی پســپۆرانی ســووپایی ســکایی دەنــارد، 

بێگومــان ئــەوان بــۆ ماوەیەکــی دیاریکراو لــەوێ دەمانەوە و 

مەشــقیان وەردەگــرت، هــەر ئــەوەو چەنــدان حاڵەتــی وەها 

دەتوانــێ هۆکارێــک بێــت، بــۆ ئــەوەی بەشــێک لەمــادەکان، 

زمانــی ســکایی فێربووبــن و بەشــێک لەدابونەریتیــش لــەو 

ــە  ــا یەکاڵیەن ــرێ تەنی ــەوەش ناک ــەوە، ئ ــەوە گوازرابێت رێگای

ــە. ــەواو لۆژیکیی ــت، بەڵکــو پێچەوانەکەشــی ت بووبێ

 لــەو ســەرزەمینەی بــە ناراســت و ســتەمکاری پێیدەڵێــن 

ــش  ــەدە پێ ــەوە دە س ــەالی کەم ــادی ب ــەزی م ــران، رەگ ئێ

ئێرانییــەکان ژیــاون، لەگــەڵ ئەوەشــدا کاتێــک مێژوونووســە 

کــە  ئاریاییگــەری،  تیــۆری  ســۆزدارانی  و  ئێرانییــەکان 

وشــەکانی زمانــی مــادی و فارســی بــەراورد دەکــەن دەڵێــن: 

 )aspa( ،ی مــادی واتــە ســەگ) Spaka( بــۆ منوونــە وشــەی

هــەر لــە یــەک ریشــەوە هاتــن، مــن بەشــێوەیەک لــە شــێوەکان رێــک لەگــەڵ 

ــی  ــت زمان ــک، دەبێ ــی زانســت و لۆژی ــە بەپێ ــەم نووســەرانە هــاوڕام، چونک ئ

پەهڵــەوی یەکێــک لــە لقەکانــی زمانــی مــادی بێــت، کــە لــە درێــژەی رۆژگاردا 

ــا رادەیــەک گۆڕانــی بەســەرداهاتووە.  ت
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ــش  ــن هــەزار ســاڵ پێ ــی هەســپ، ناڵێ ــادی یان ــی م بەزمان

ئێمــە هەســپ لەزمانــی مــادی بەکارهاتــووە، بەڵکــو دەڵێــن 

ــاوە. ــیان بەکارهێن ــپ (ی فارس ــەی ) اس ــادەکان وش م

) suxra ( لــە زمانــی مــادی دا، یانی ســور، پاشــان ئاڤێســتا 

هەمــان وشــەی لــە زمانــی مــادی وەرگرتــووە و بەکارهێناوە، 

ــەوەش  ــەاڵم لەفارســی هەمــان وشــەیانکردووەتە )رسخ( ئ ب

وادادەنێــن کــە مــادەکان وشــەی فارســیان بەکارهێنــاوە.

ــی  ــوو رێگاکان ــە هەم ــەران، ک ــە لەنووس ــی دیک هەندێک

بــۆ  لەڕووداداخــراوە،  پشرتاســتکەرەوەیان  زانســتی 

ســەپاندنی زۆرەمڵیــی ئێــران بەســەر مــاددا، خزمایەتــی 

ــوەر و بەڵگــەی  ــە پێ ســارمتییەکان لەگــەڵ مــادەکان دەکەن

لەواڵتــی  ســارمتیەکان  دەڵێــن  ئــەوان  بۆچوونەکانیــان، 

مــادەوە، بــەرەو لێوارەکانــی دەریــای رەش کۆچیانکــردووە، 

کەچــی وەک مێــژوو باســی دەکات، لەوێــش لەســەرزەمینی 

نوێــدا، خۆجێییــەکان ئەوانیــان بەنەوەکانــی مــاد ناوبــردووە. 

دێریــن  مێــژووی  لەشــارەزایانی  هەندێــک  هەرچەنــد 

گومانێکــی تەواویــان هەیــە، لــەوەی کــە ســارمتییەکان 

ــەی  ــارەی ئەوان ــدا ژم ــن، لەوەش ــی بووب ــەوە ئێران لەبنەڕەت

ســارمتیەکان بەئێرانــی نازانــن، زۆر زیاتــرە لەوانــەی ئــەوان 

ــن. ــی دەزان بەئێران

ــاد(  ــە )عین ــک ل ــە یەکێ ــە لەوانەی )جــۆرج راولینســۆن( ک

تریــن، الیەنگرانــی بەئاریاییکردنــی مــادەکان بێــت، لەگــەڵ 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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کــە  ســەردەمێک،  دەکەوێتــە  لێکۆڵینەوەکانــی  ئــەوەی 

فــرە  و  هەمەچەشــن  مێژوویــی  ســەرچاوەی  بەدەیــان 

ــی  ــان باس ــە زۆربەی ــووە، ک ــتدا ب ــی لەبەردەس بیروبۆچوون

خۆجێیــی مــادەکان دەکــەن، لــێ دوای هــەر دانپێدانانێــک 

دووبــارە دەگەڕێتــەوە ســەر دروشــمی کۆنەپەرەســتانەی 

مــاد،  گەالنــی  بــۆ  ئاریایــی  وشــەی  دیســان،  و  خــۆی 

ــەکان  ــەوە و دیرۆکــی هاتنــی کۆچــەرە ئێرانیی بەکاردەهێنێت

بــۆ واڵتــی مــاد، دەکاتــە مێــژووی هاتنــی مــادەکان و باســی 

ــی  ــی جێگۆڕک ــاکات. یان ــاوەن خــاک و واڵت ن ــەوەی خ نەت

ــش  ــاد و مادی ــە شــوێنی م ــی دەخات ــژوو دەکات، ئێران بەمێ

ــەکان. ــوێنی ئێرانیی ــە ش دەخات

ســەرەبۆچوونی ئــەوەی کــە راولینســۆن، وەکو ئەســیرێکی 

روانگــەی  و  بیرۆکــە  بــەدوای  پێبەســرتاو،  و  دەســت 

ئاریاییگــەرەکان سینگەخشــێ دەکات، كــە لــەزۆر قۆناخــدا، 

ــا  ــەدمەیەک دەب ــژوو، س ــتگۆیی مێ ــزی راس ــەر هێ لەبەرامب

کــە  شــوێنەی  لــەو  دەبێــت،  بەســەردانواندن  ناچــار  و 

دەڵــێ: لــە پەرتووکــی نــەوەی کوڕەکانــی نــوح، کــە وەرزی 

ــەری  ــە لەدەوروب ــت، لەوانەی ــەورات پێکدێنێ ــە ت ــەم ل دەی

ســاڵی 1500ی پێــش زاییــن نوورسابێــت، وشــەی ) مــادای( 

مــاد  نەتــەوەی  بەمانــای  ســەردەمێک  لەهەمــوو  کــە 

بەکارهێــراوە، بەرچــاو دەکەوێــت. هــەر ئــەو نووســەرە 

لەشــوێنێکی دیکــەدا، ئامــاژە بــە وتەکانــی برۆســۆس دەکات، 
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کــە باســی هێرشــی مــادەکان بۆ ســەر بابل دەکا و ئــەو مژارە 

ــی  پشرتاســتدەکاتەوە، کــە مــادەکان 224 ســاڵ، فەرمانڕەوای

ــادی،  ــان کــردووە و هەشــت پاشــای م ــەو واڵتەی هەمــوو ئ

لەســەر تەختــی پاشــایەتی بابــل دانیشــتوون، ئــەو دیرۆکــی 

ــەوە.  ــن دەگەڕێنێت ــش زایی ــاڵ پێ ــۆ 2000 س ــەش ب رووداوان

بــەاڵم ســەرەبۆچوونی هەمــوو ئــەو بەڵگــە کەونــارە بەهێــز 

و حاشــا هەڵنەگرانــە، هەوڵــدەدات بــۆ هــەر ســەرکەوتن و 

رۆڵبینینێکــی میژوویــی مــادەکان، هاوبەشــێک بدۆزێتــەوە، 

وەک ئــەوەی لەســەرکەوتن بەســەر بابــل، پارســەکان دەکاتە 

ــەکان  ــی زمان ــەو رۆژگارەدا، ئێران ــدا ل ــیان، لەحاڵیک هاوبەش

چونکــە  هیندســتانیش،  واڵتــی  نەگەیشــتبوونە  هێشــتا 

ــن *.  ــی کۆچبەران ــەی دووەم ــەربە کۆمەڵ ــەکان س ئێرانیی

مێژوونووســە ئێرانییــەکان باســی ئــەو شــەش گــەل و 

ــە  ــاد ل ــی م ــی واڵت ــە لەرۆژهەاڵت ــەن، ک ــادە دەک ــۆزە م ه

ــی  ــی نەتەوەی ــی یەکێت ــە، حکومەت ــەری هیگمەتان دەوروب

مــاد پێکدەهێنــن، ئــەوان خۆیــان لــە باســکردنی مــادی 

رۆژئــاوا الدەدەن، کــە لــە رووی شارســتانی و کۆمەاڵیەتــی و 

ئابووریــەوە، زۆر دەولەمەنــد و پێشــکەوتوو بــووە.

مێــژووی ئێرانییــەکان پــڕە لــەو نووســینانە کە دەڵــێ: زمان 

و فەرهەنــگ و شارســتانییەت و سیســتەمی بەڕێوەبەرایەتــی 

مــادەکان، کتومــت وەکــو هــی ســەردەمی هەخامەنشــیەکان 

و ئەشــکانییەکان و ساســانییەکان بــووە، ئــەوان لەشــێواندنی 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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مێــژوو و گەوجاندنــی خەڵــک تەنانــەت شــەرمیان لــەوەش 

لــەو  لەئێرانییــەکان  پێــش  مــادەکان  کــە  نەکــردووە، 

ــەری  ــاگەلی بەڕێوەب ــتەم و یاس ــاون و سیس ــەرزەمینە ژی س

دەوڵــەت و جەنــگ و ئابــووری کۆمەڵگەیــان داڕشــتووە 

ــتانییەتی  ــادە و شارس ــەرخوانی ئام ــە س ــەوان هاتوونەت و ئ

ــۆ ســەردەمی  ــاد، ب ــی دەســەاڵتداری م ــەوەش فۆڕم ــاد، ب م

داگیــرکاری خۆیــان ئاوەژوودەکەنــەوە، بەبــێ ئــەوەی کــورد 

لەســەر مێــژووی خــۆی هاتبێتــە وەاڵم و لەوەی پرســیبێتەوە، 

کــە ئــەرێ جیــل و بــەرەی مرۆڤــەکان، پاشــە و پــاش بــۆ نــاو 

زگــی دایکیــان دەگەڕێنــەوە ؟ ئایــا رابــردوو پێــش داهاتــوو 

ــش دەڕوات ؟. بەرەوپێ

پێناســەکردنی  و  ناوهێنــان  بدەیــن،  ســەرنج  ئەگــەر 

و  زمــان  جیــاوازی  ســەرەبۆچوونی  کــورد،  نەتــەوەی 

ــاد،  ــێی م ــی دراوس ــوو نەتەوەکان ــەن هەم ــک، لەالی فۆنەتی

بــە شــێوەیەکی هاوبــەش بــۆ هەمــوو گەالنــی دانیشــتووی 

واڵتــی مــاد بەکارهاتــووە، وەک ئــەوەی لەخــوارەوە ئامــاژەی 

پێدەکەیــن.

ســۆمەریەکان. بــە کوردیــان دەگــوت، کوتــی، جــوت، 

و... جــودی 

ئیالمییەکان، )کورتش(یان پێدەگوت.

لــە زمانــی ئاشــوورییەکان بــە کوتــی، کورتــی، کارتــی، 

دەنــارسان. کارداک  و  کاریکتــان  کاردان،  کاردا،  کاردۆ، 
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ئێرانییــەکان، دوای لەناوبردنــی پاشــایەتی مــاد، نــاوی 

کۆیلەیــان لەســەر کــورد دانــا، واتــە کورتیــۆن، کــورت.

کاردۆخــی،  کاردۆســۆی،  پێیاندەگــوت:  یۆنانییــەکان، 

مــاد. و  کاردۆئێــن  کادۆکای،  کاردۆک، 

ئەرمەنییەکان، کوردۆئێن، کورجیغ، کورتیغ.

عەرەبەکان، کوردی، کاردۆی، باکاردا و...

تــا ســەردەمی ســوڵتان ســنجری ســلجووقی،  کەواتــە 

کــە وشــەی کوردســتانی بــۆ بەشــێک لەخاکــی کــوردان 

بەکارهێنــاوە، ســەرەبۆچوونی داگیــرکاری و یاســاخکردنی 

نــاو و زمــان و مێــژووی مــاد، ئــەو واڵتە هــەر بەســەرزەمینی 

مــاد نــارساوە و ناوبــردراوە. دوای داگیرکردنــی مــاد، بەهــۆی 

پارســە ئێرانییەکانــەوە، وشــەی کــورت، کــە لەزمانــی پارســی 

کــۆن بەمانــای کۆیلــە یــان کرێــکار بەکاردەهــات، بــۆ 

شــکاندنی شــکۆ و ئیــرادەی مــادەکان، بــۆ کــوردە مــادەکان 

ــرا.  بەکارهێ

بێگومــان سیســتەمی داگیــرکاری کوردســتان، ئەوەنــدە 

توانایــی زانایانــی بــواری مێــژوو و زمــان و کەونارناســی 

خســتووەتە خزمەتــی خــۆی، کــە بتوانــێ کاربکاتەســەر 

ــەوەش  ــان ئ ــەوەکان، بێگوم ــی ئاســایی لێکۆڵین بەڕێوەچوون

هۆکارێکــە، بــۆ گەنگەشــە و دژیەکــی و جۆراجــۆری بیــروڕا، 

لەبــارەی مێــژوو و زمــان و ســەرزەمینی نەتــەوەی مــادەوە.

هەندێــک لەرشۆڤەکارانــی زمانــە زۆرکۆنــەکان، وەکــو 

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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ــی  ــە لەگــەڵ زمانەکان ــەم زمان ــە ئ ــووە ک )رۆلەنســن( پێیواب

ــۆلیس(،  ــراوە. )دی س ــامی تێکەڵک ــی و س ــکایی و ئاریای س

ــادی  ــی م ــش، زمان ــپێردراوی دیكەی ــی راس ــک کەس هەندێ

بەخزمــی زمانــی فارســی کــۆن دەزانــن و هەوڵیانــداوە، 

ــی و  ــی و مەغوڵ ــازەری و تورک ــی ئ ــی زمان ــاو فەرهەنگ لەن

ئەرمەنــی و گورجــی، بــەدوای شــوێنپێی بگەڕێــن و توخــم و 

ــەوە.  ــەکانی بدۆزن ریش

ــەواوی دەستســاز و  ــی مــاد، بەت ــی پرســی زمان ئالۆزکاندن

سیاســیە و هیــچ پەیوەنــدی بــە لێتوێژینــەوەی زانســتی ئــەو 

بــوارە نییــە. ئــەوەی لۆژیــک و دواجــار هەمــوو مێژوونــاس 

میتــۆدە  بەپێــی  کوڤنارناســیش،  زانســتی  و  زماننــاس  و 

ســەملێراوە زانســتییەکان، لەســەدان بەڵگــە و نــوورساودا 

هاوبۆچوونییــان لەســەر دەربڕیــوە ئەوەیــە، کــە زمانــی مــاد 

ــۆ  ــەی ب ــە مێژووەک ــە، ک ــەربەخۆی نەتەوەیەک ــی س زمانێک

ــەوە. ــن دەگەڕێت ــە ســێ هــەزار ســاڵ پێــش زایی ــر ل زیات

ــەوەی،  ــن ل ــان بی ــە بێگوم ــەر ئێم ــەم، ئەگ ــەز واتێدەگ ئ

ــن  ــرەی گــەورەی راســتەقینەی کــوردان ب کــە مــادەکان باپی

و کــورد تــا رۆژگاری ئەمــڕۆش، وەکــو گــەل و نەتــەوە و 

زمانێکــی ســەربەخۆ، پــەرە بەژیــان دەدات و لــەڕووی زمــان 

ــت  ــەوە دەبێ ــدووە. ئ ــەر زن ــەوەوە ه ــگ و نەت و فەرهەن

بەگشــت  ئێســتا،  کــوردی  زمانــی  لۆژیکــەوە،  لــەڕووی 

ــاڵ  ــەزاران س ــی ه ــەوە، بەدرێژای ــن زارەکانیی ــێوەزار و ب ش
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ــدان  ــاو چەن ــەوە، بەن ــەردەمی مادەکان ــاخ و س ــەر لەچ ه

قۆناخــی دژواری تواندنــەوە و یاســاخکردن و بەتورکــی و 

تێپەڕیبێــت،  تۆقێنــەر  و  دژوار  عەرەبیکردنــی  و  فارســی 

ئێمــە  ئەمــڕۆ  کوردییــەی  زمانــە  ئــەم  بووەتــە  تاوەکــو 

پێیدەئاخێڤیــن.

 خــۆ ئەگــەر بەمشــێوەیە بوایــە و وەک مێژوونووســە 

باســی دەکــەن،  ئاریاییــەکان  و  ئێرانــی  نەتەوەپەرەســتە 

تێکەڵــی  و  لەنێوچووبــێ  بەتــەواوی  مــادی  زمانــی 

شــێوەزارەکانی فارســی و زمانەکانــی ئــازەری و تورکــی و 

گورجــی و ئــەم و ئــەو بووبێــت، ئەی ســەرچاوەی شــێوەزارە 

ــی  ــی و زازاک ــی و گۆران ــۆڕی و لەک ــی، ل زۆر و زەوەندەکان

کــە  دیکــەش،  بەدەیانــی  و...  و هەورامانــی  کورمانجــی 

ــی و  ــی و تورک ــی عەرەب ــەوە ســەر زمان ــان ناچن ــچ کامی هی

فارســی و گورجــی و ئــازەری، لەکــوێ هاتــوون و لەچییــەوە 

ماونەتــەوە.

نــاو شــەوەزەنگی مێــژووی کەونــار و  بەبــێ چوونــە 

گێڕانــەوەی چیرۆکــی ســەرهەڵدانی ســەدان گــەل و نەتــەوە 

و شارســتانییەت، کــە لــە دواییــدا ناچــار بین بــاس لەڕووخان 

و لەناوچــوون و ونبوونــی بەدەیــان و ســەدانی دیكــە و 

تەڕاتێنــی ژمارەیەکــی زۆر لەهــۆز و نەتــەوەی هێرشــکار و 

دەســەاڵتخوازی داگیرکــەر و دواجــار شــوێن چۆلکردنیــان بــۆ 

ــوو  ــن، هەم ــر بکەی ــەاڵتداری بەهێزت ــەل و دەس ــز و گ هێ

ماد وەکو هێزی دینامیکی، لەمێژووی کەوناردا
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بەڵگــە مۆرالیــەکان رێگەمــان پێــدەدەن و ئەوەمــان بــۆ 

ــی  ــتدانی دەوڵەت ــادەکان دوای لەدەس ــە م ــەڵمێنین، ک دەس

نەتەوەییــان، بــۆ نــاو چیــا و دۆڵ و ژینگــە ســەختەکانی 

واڵتــی خۆیــان پاشەکشــەیان کــردووە، لــەو ســۆنگەوە کەمرت 

ــی و  ــەوەی زمان ــی تواندن ــر هێرش ــە ژێ ــارەکان، کەوتبن لەش

ــی  ــا رادەیەک ــت و ت ــەوەی سەردەس ــز و نەت ــووری هێ کولت

ــەوە.  ــزراوی ماونەت ــاش بەپارێ ب

هەمــوو  کــە  پەســەندە،  هــزر  بیرۆکەیەکــی  ئــەوە 

گریامنــەکان رێــک بێنــەوە لەســەر ئــەوەی، کــە زمانــی 

کــوردی بەهەمــوو لــق و پۆپەکانییــەوە، گەرچــی لــەزۆر 

فیلتــەری نەیــاران و تەنگەبــەری قۆناخــی مێژوویی ســەخت 

بەرچاویشــیان  گۆڕانــی  زۆر  و  تێپەربووبــن  دژواریــش  و 

زمانناســانەوە،  وتــەی  بەپێــی  بۆیــە  بەســەرداهاتبێت، 

باپیــرە  پــاک خــواردووی زمانــی مــادی  رۆڵــەی شــیری 

کەونارەکەیەتــی. 
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ــووە،  ــاردا هات ــژووی کەون ــی مێ ــەوە تۆمارکراوەکان لەگێران

ــاری  ــەری ش ــە دەوروب ــۆی ل ــدی خ ــە زێ ــت ل ــە زەردەش ک

ــادی  ــپ( ی م ــی )ویشتاس ــەرەو واڵت ــتا، ب ــگا، )ری( ئێس رێ

باســی  میتیلینــی(  )خارســی  وەک  چونکــە  رۆیشــتووە، 

نــاوی  کــە  براکــەی  و  مــادی  ویشتاســپی  لێــوەدەکات، 

)زەریــادەر( بــووە، خاونــی واڵتێــک بــوون، کــە ســنوورەکانی 

لەدەریــای خــەزەرەوە، تــا )ئانائیســی( دەگرتــەوە.

ســەردەمی  مێژوونووســێکی  کــە  )الکنتانیــۆس( 

)کۆنســتانتینی( گەورەبــووە، لەنوورساوەکانــی خۆیــدا بــاس 

رۆژگاری  پاشــای  مەزنرتیــن  وەکــو  مــاد،  لەهیشتاســپی 

 زەردەشت ئایینی ئاسامن یان هەژموونی ئێرانی بۆ سەر ماد
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کەونــاری بەرێــدەکات. لەوەشــدا )ئــا. و. جاکســۆن( تەمــی 

ــپی  ــێ: ویشتاس ــە دەڵ ــەوە ک ــر دەڕەوێنێت ــەکان زیات گومان

ئاڤێســتایی، هەمــان ویشتاســپی پاشــای مادەکانــە. النیكــەم 

ویشتاســپی  باســی  بەویژدانــەوە  زەردەشــت  لەوەیانــدا 

ــاد  ــەوە و م ــی نەت ــی باس ــردووە، گەرچ ــدەدەری خۆیک داڵ

بوونــی ئەویشــی نەکردبێــت.

مێژوونووســان لەبــارەی ئاخیزگــەی ســەرەتایی زەردەشــت 

و مۆغەکانــەوە، بەرگــری لەگریامنەیەکــی دیکــەش دەکــەن، 

کــە زەردەشــت لەشــاری )رغــە(ی ئەفغانســتانەوە هاتبێــت، 

بەریەککەوتنــە  و  دژیەکــی  دامێنــی  شــیامنەیە  ئــەو 

بەشــە  ئــەو  ئەگــەر  دەکات،  فراوانــرت  زانســتییەکان 

لەمێژووناســان لەســەر بۆچوونــی خۆیــان داکــۆک و پێداگــر 

بــن لــەوەی، شــوێنی ســەرهەڵدانی زەردەشــت و ئایینەکەی، 

ــوە، لەدەســت  ــت و لەوێ ــەی ئەفغانســتان بووبێ شــاری رغ

کەرەپەنــەکان و کەویــەکان، بــەرەو رۆژهەاڵتــی واڵتــی مــاد 

بۆچوونیکردبێــت. 

نەخشــی  هەڵگرتنــەوەی  شــوێنپێ  ناســینەوەو  بــۆ 

زەردەشــت، لەســاڵەکانی کۆتایــی پاشــایەتی مــاد و بــۆ 

ــە، دوای رەگ  ــەو ئایین ــیداری ئ ــی مەترس ــەوەی هەژموون ئ

ــادەکان،  ــەی م ــە و ژینگ ــاو کۆمەڵگ ــی لەن ــە داکوتان و ریش

ــاش  ــاد ب ــی م ــی گەالن ــی ناوخۆی ــوور و یەکێت ــەر کولت بەس

بناســینەوە، خــودی ئاڤێســتا هاوکارێکــی باش دەبــێ و دوای 
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ئەویــش لەپلــەی دووەمــدا، دەبــێ پشــت بەگێڕانەوەکانــی 

هێرۆدۆتــی باوکــی مێــژوو ببەســتیین، کــە ســیامی جیهانــی 

کۆنــی بــە تایبــەت، ســەرزەمینی ماد و رەوی شــەپۆل ئاســای 

ــاد  ــی م ــۆ واڵت ــی، ب ــی زمانەکانەکان ــد و ئێران ــەرە هین کۆچ

ــردووە.  ــا ک ــی وێن بەجوان

دابەشــکاری چینایەتــی و دەســەاڵتداری کاتێــک لەنــاو 

ــە  ــەوە، ک ــی داوەت ــراوە و رەنگ ــتا تۆمارک ــی ئاڤێس دێڕەکان

زەردەشــت پەڕیــوەی واڵتــی مــادەکان بــووە. پێشــرت لــەوە، 

بەتایبــەت ئــەو بەشــانەی بەنــاوی )گوتــەکان( گاتاکانــی 

ئاڤێســتا، کــە بــەر لەئاوارەبوونــی 1زەردەشــت لەشــوێنی 

ــی  ــارەی ژیان ــی لەب ــچ زانیارییەک ــوون، هی ــی نوورساب بەرێ

کۆمەاڵیەتــی گونــد و یەکجێنشــێنی تێــدا بەرچــاو ناکەوێــت. 

زەردەشــت بــەر لەپەنابەربوونــی لەســەرزەمینی مــاد، ژیانــی 

ــی  ــۆ ژیان ــی ب ــەو رێنامی ــچ بیرۆک ــێ و هی ــتانی ناناس شارس

شــێوازی  و  کۆمەڵگەیــەک  بەکۆمەڵبــووی  مرۆڤگەلیکــی 

1- ئــەز بێگومانــم لــەوەی زەردەشــت ئەگــەر لــە رەگــەزی ئــەو گەالنــە نەبێــت، 

ــە،  ــادی نیی ــی م ــە دڵنیای ــەوا ب ــاون، ئ ــاد ژی ــی م ــێیەتی گەالن ــە دراوس ــە ل ک

چونکــە ئەگــەر زەردەشــت مرۆڤێکــی مــاد بایــە، بۆچــی پێــش لــەوەی پەنــا بــۆ 

شانشــینی مــادی رۆژهــەاڵت بهێنــی، ئــاگاداری ژیــان و خســڵەت و دابونەریــت 

و قۆناخــی شارســتانی گەالنــی مــادی نەبــووە. بــە پێــی بۆچوونــی ژمارەیەکی زۆر 

لــە زانایــان، شــێوازی ژیانــی کۆمەاڵیەتــی و چینایەتــی کۆمەڵگــەی یەکجێنشــینی 

ــە  ــەو ژینگــە نوێی ــە زەردەشــت ل ــاکان، ک ــاو گات ــە ن ــەو دەمــە هاتووەت ــاد، ئ م

 زەردەشت ئایینی ئاسامن یان هەژموونی ئێرانی بۆ سەر ماد
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بەڕێوەبــەری و دەســەاڵتداری وەهــا نشــینگەیەکی مرۆڤــی 

پــێ نییــە. 

لــە  زەردەشــت  کــە  هەڵناگــرێ،  گومانێــک  هیــچ 

ئاژەڵــداری  و  کشــتوکاڵ  سیســتەمی  فێــری  مادەکانــەوە 

گونــدی و پێشەســازی و شارســتانییەت بــووە. هەمــوو دەقــە 

ئاشــوورییەکانی پێــش ســەدەی دەیەمــی پێــش زاییــن، کــە 

لەســەردەمی لۆلۆییــەکان و کاردۆخییــەکان و کاشــییەکاندا، 

ئاماژەیــان بەوشــەی )Alani sehruti( واتــە شــارکردووە، کــە 

مــادی یــە نیشــتەجێبووە. ئــەز الی خۆمــەوە، ئــەو پێداگــری و عینــادەی بەشــێک 

لەرۆشــنبیران، لەمــەڕ بەمــاد زانینــی زەردەشــت، ئەنجامــی دەدەن، بــێ بنەمــا 

و بــێ مانــای دەزانــم.

ــی  ــان ئێرانیزم ــری پ ــینی بی ــترتین تیۆریس ــن بەرەگەزپەرەس ــە م ــی، ک -فردۆس

مــاد، دەکاتــە  پاشــای  باوکــی ویشتاســپی  ) رۆتەســپ (ی  نــاوی  دەزانــم، 

ــەو  ــی ئ ــامی باوک ــەاڵم ئارش ــی، ب ــپی هەخامەنش ــی هیشتاس ــپ و باوک لۆهراس

ــپی  ــی ویشتاس ــووە. منداڵەکان ــا نەب ــز پاش ــی، هەرگی ــپەی هەخامەنش هیشتاس

ــێکی  ــچ کەس ــە هی ــووتەن و... ک ــپەندۆدات، پەش ــە : س ــن ل ــتایی بریتی ئاڤێس

ــە، کــە فردەوســی پارســەکانی پــێ گــەورە دەکات. ــدا نیی ــاوی داریوشــی تێ بەن

ــە  ــفیڵد ( یەکاڵیەن ــا ) هێرتس ــدا، تەنی ــژووی زۆر کۆن ــانی مێ ــو مێژووناس -لەنێ

و بەبــێ بەڵگــە، زەردەشــت دەکاتــە هاوچەرخــی کــورش و وێشتاســپی مــادی، 

ــەی  ــەن زۆرب ــە لەالی ــەو بۆچوون ــەاڵم ئ ــی، ب ــپی هەخامەنش ــە هێشتاس دەکات

زانایانــی میژوونــاس رەتکراوەتــەوە و بێگومانــن لــەوەی ویشتاســپی ئاڤێســتایی 

ــادە. ــان ویشتاســپی پاشــای م ــۆری، هەم ــەوەی نەئەت ن

ــی  ــپی باوک ــتایی، لەهیشتاس ــپی ئاڤێس ــش( ویشتاس ــکەندەری مەکدونی - )ئەس

ــەوە.  ــوش جیادەکات داری
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ــووە.  ــان هەب ــەزۆری بوونی ــاد ب ــی م ــەری واڵت لەسەراس

 ســارگۆن باســی بەڕێوەبەرایەتــی جۆراوجــۆر لەواڵتــی ماد 

ــی  ــد و هەندێک ــەرۆکی گون ــو س ــان وەک دەکات، هەندێکی

ــەرۆکی  ــەاڵم س ــات، ب ــپی ناودەب ــش س ــو ری ــەش وەک دیک

یەکێتــی گونــدەکان، کــە لەئەنجامــی یەکگرتنــی چەنــد 

ــات.  ــا ناودەب ــوون، بەپاش ــد پێکهاتب گون

ناشــێ نکۆڵــی لــەو بابەتــە بکــرێ، کــە زۆربــەی زانایانــی 

ئــەو  لەســەر  کەونارناســیش،  و  زمــان  و  مێــژوو  بــواری 

بڕوایــە کــۆک، یــان لەیــەک نزیکــن، کــە زۆرینــەی گاتــاکان 

لەرۆژهەاڵتــی مــاد هۆنراونەتــەوە، هەڵبــەت پێــش لــەوەی 

شــەپۆڵی کۆچــی ئێرانــی زمانــەکان بەگرانــی کار بکاتەســەر 

ــەرە. ــەم دەڤ ــی ئ ــی کۆمەاڵیەت ــگ و ژیان فرهەن

لەســەردەمی  ئاڤێســتا،  فارســاندنی  ســەرەبۆچوونی 

کوڵتــوورو  و  زمــان  هێشــتاش  هەخامەنشــیەکان، 

شاردســتانییەتی مــاد، لەنێــو یەکــە بەیەکــەی دێڕەکانــی 

ــە  ئاڤێســتادا بەرچــاو دەکــەوێ، ئــەوەش زۆر رسوشــتی دێت

ــەر  ــو پەناب ــی زەردەشــت وەک ــە جێگیربوون بەرچــاو، چونک

لەواڵتــی مــادەکان، پێدەچێــت بەتونــدی کەوتبێتــە ژێــر 

ــە  ــاد، ک ــتانییەتی م ــگ و شارس ــان و فەرهەن ــەری زم کاریگ

زۆر لەفەرهەنــگ و زانیــن و شارســتانییەتی رەوەنــدی بەرێی 

خــۆی دەوڵەمەندتــرو پێشــکەوتووتر بــووە. هــەر لــەو 

ــەکان  ــای ئێرانیی ــەردەمی کودت ــە س ــەدوا، تادەگات ــە ب چاخ

 زەردەشت ئایینی ئاسامن یان هەژموونی ئێرانی بۆ سەر ماد
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بەســەر پاشــایەتی مــاددا، ئاڤێســتا هــەر بــۆ مــادەکان 

نوورساوەتــەوە، بۆیــە دەبــێ هــەر بەزمــان و رێنوســی مــادی 

نوورسابێتــەوە.

)نیکیتــی دۆپــرۆن( دەڵــێ: زمانــی زەنــد زمانــی ئاخافتنــی 

مــادە کۆنەکانــە. ئــەو بۆچوونی وایــە کە زەردەشــت خەڵکی 

هاخامەنشــییە،  داریوشــی  هاوچەرخــی  و  ئازەربایجانــە 

ــر( و  ــر( و )هێردێ ــە لەروانگــەی )کلۆکێ بــەاڵم ئــەم بیرۆکەی

)نیچیســین(، جێــگای پەســەند نییە، چونکــە ئــەوان پێیانوایە 

ئاڤێســتا لــە رۆژگاری مــادی گــەورە و کــورش نــوورساوە.

ــن، پاشــکۆی  ــەی ئێســتا 1 ئاڤێســتای پێدەڵێ ــەو پەرتووک ئ

ــانییە،  ــی ساس ــتیەکانی چاخ ــوورساوە زەردەش ــاموی ن بەجێ

کــە چــوار دەقــی ناتــەواوی یەســنا، یەشــتەکان، وێســپێرد و 

ــت. ــداد، لەخۆدەگرێ وەندی

و  هەخامەنشــییەکان  رووخانــی  دوای  هەتــا  ئاڤێســتا 

هاتنەســەر دەســەاڵتی ئەشــکانییەکان، هــەر بەشــێوەی 

نابێــت  بۆیــە  زارەکــی و ســینە بەســینە گوازراوەتــەوە، 

لۆژیــک رێــگا بــدات کــە بڵێیــن، هەمــوو ئاڤێســتا کــە دەیــان 

ــەردەمی  ــرتابێتەوە س ــەواوی گواس ــووە، بەت ــە ب ــەزار وش ه

ئەردەشــێری بابــەکان و ئاترۆپــات، تاوەکــو مۆبــدی مۆبــدان 

1- ئیقرار عەلی یێف، پاشایەتی ماد
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و کــوڕی ) مارســپەندان( لەئاترۆپاتێن، بەتــەواوی بیانخاتەوە 

ــێتەوە. ــی بیاننووس ــێ کێامس ــەریەک و بەب س

ــی  ــتا باس ــە ئاڤێس ــەی ک ــەو هۆکاران ــک ل ــە یەکێ لەوانەی

ــەوە بێــت، کــە  ــدا بەرچــاو ناکەوێــت، هــەر ئ ــەوەی تێ نەت

ــەاڵتی  ــەر دەس ــاد و هاتنەس ــایەتی م ــی پاش ــاش رووخان پ

ســەردەمی  تادەگاتــە  ئێرانییــەکان،  هەخامەنشــییە 

بەبەردەوامــی  ئاڤێســتا  لەئاترۆپاتێــن،  کۆکردنــەوەی 

ئێرانــی  داگیــرکاری  پارســی  دەوڵەتــی  لەفیڵتــەری 

تێپەڕێــراوە. رەنگــە ئــەو گریامنەیــەش هەڵــە نەبێــت، کــە 

لەپێنــاو ونکــردن و شــوێنبزرکردنی مێــژووی نەتــەوەی مــاد 

و هەمیشــەیی کردنــی رەگــەزی ئێرانــی لەســەر ئــەو ئــاو و 

خاکــە، رێگایــان بەناوهێنــان و باســکردنی هیــچ نەتەوەیەکی 

دیکــە نەدابێــت، بەشــێوەیەک کــە ئەگــەر لەســەردەمی 

کــۆن و ســەرەتای نووســینی گاتاکانیــش، ئاماژەیــەک بــۆ 

بابەتــی نەتــەوە هەبووبێــت، دوای رووخانــی پاشــایەتی مــاد 

ــەو  ــەوە، ئ ــەن ئێرانییەکان ــە الی ــەاڵت ل ــی دەس و داگیرکردن

بابەتــە لــە قازانجــی ئێرانییــە کۆچــەرەکان سانســۆر کرابــێ 

ســڕدرابێتەوە. و 

ــە  ــەک ل ــاد، هەرچی ــژووی م ــارەی مێ ــان زۆر لەب ــەم ی ک

ئاڤێســتادا هەبێــت، پــاش چەنــد هۆنراوەیەکــی کــەم لەگاتــا 

بەراییــەکان، پەیوەنــدی بەقۆناخــی کۆمەاڵیەتــی مــادی 

ــژراوە  ــەوە داڕێ ــە، کــە بەهــۆی مۆغەکان ــەوە هەی رۆژهەاڵت
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ــراوە. ــادی بەبەرداک ــگ و رووی م و رەن

الوازی  زۆر  بۆچوونــی  لەلێکدانــەوەو  بەوردبوونــەوە 

هەندێــک لەمێژووناســان، پێدەچێــت لەســەرەتای هــەزارەی 

یەکەمــی پێــش زاییــن، زەردەشــت لەگــەڵ باوەڕمەنــد و 

پەیڕەوانــی خــۆی بــەرەو واڵتــی مــاد کۆچــی کردبێــت. گاتــا 

ســەرەتاییەکان بــاس لەهەوڵــی بێوچانــی زەردەشــت لەگــەڵ 

ــان لێــدەکات نەریتــی  پەیڕەوانــی خــۆی دەکــەن، کــە داوای

ژیانــی دەوارنشــینی و رەوەنــدی خۆیــان بەجێبهێڵــن و 

ــێوەی  ــتوکاڵی بەش ــینی و کش ــی یەکجێنش ــە ژیان روو بکەن

مــادەکان. بۆیــە ناچاربــووە کــە کشــتوکاڵ وەکــو ئەرکێکــی 

ئایینــی پێــرۆز، بخاتــە ناوگاتــاکان و بەســەر الیەنگرانــی 

ــەپێنێت. ــەوە و بیس ــاڵوی بکات ب

لــەو روانگــەوە بەبــێ دوودڵــی دەتوانیــن ئــەوە پشرتاســت 

ــی و  ــی کۆمەاڵیەت ــە پرس ــەو دەم ــا ئ ــە تەنی ــەوە، ک بکەین

ئاریشــەکانی پەیوەســت بەژیانــی کۆمەاڵیەتــی و کشــتوکاڵ 

خشــڵی  و  پێشەســازی  کەرەســتەی  بەرهەمهێنانــی  و 

گرانبەهــا و پرســەکانی پەیوەســت بەکارووبــاری چینایەتــی 

لەئاڤێســتا  کۆمەڵگــە،  جۆراوجــۆری  بەڕێوەبەرایەتــی  و 

رەنگیداوەتــەوە و پێــی ناســیاو بــووە، کــە پەڕیــوەی واڵتــی 

مــادەکان بــوە و هاتووەتــە نــاو کۆمەڵگــە و نشــینگەی 

ــوانکاری  ــی ش ــەکانی ژیان ــا ئاریش ــەوە تەنی ــش ل ــادی، پێ م

ــش  ــیووە و هــەر ئاوانەی ــی ناس ــەڕو مااڵت و کۆچــڕەوی و م
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ــەوە. ــان داوەت ــراوە و رەنگی ــاژەی پێک ــدا ئام لەگاتاکان

مەڵبەندەکانــی  کــە  نییــە،  لــەوەدا  گومــان  هیــچ 

مــادی رۆژئــاوا، بەدیاریکراویــش شــاری )ری( رێــگا ئــەو 

ــتا  ــووە، ئاڤێس ــدا لەدایکب ــتای تێ ــە ئاڤێس ــەرزەمینەیە، ک س

بەراییــدا،  هزرییەکانــی  هەڵڕژانــە  لەیەکەمیــن  هــەر 

بەگشــتی بەرهەمــی هــزر و ئەندێشــەی هــۆز و گەلــە 

ــەکان،  ــی زمان ــد و ئێران ــەی هین ــە و کۆمەڵ ــی زمانەکان ئێران

لەوانــەش بەتایبــەت پارســەکان، لەنووســینەوەی دەقەکانــی 

ئاڤێســتا رۆڵــی بنچینەیــی و یەکاڵکەرەوەیــان بەقازانجــی 

خــۆ بینیــوە. ئەوجــا دەســتپێکی نووســینەوەی ئاڤێســتا 

و بڵندکردنــی بانگــی زەردەشــت، چ ئــەو کاتــە دەســتی 

ــت،  ــی کردبێ ــاوا کۆچ ــادی رۆژئ ــەرەو م ــە ب ــت، ک پێکردبێ

ــەری ســنوورەکانی مــاد و  ــەی هێشــتا لەدەوروب ــەو کات چ ئ

لەنــاو هــۆزە شــەرەنگێزەکانی )کەرەپــەن و کــەوی( یــەکان، 

یــان ئاســیای نێوەراســت و لەنشــینگەی بەرێــی خــۆی 

ــە  ــگ ئەوەی ــە، گرن ــی نیی ــچ جیاوازیەک ــەوە هی ــت، ئ بووبێ

ئاڤێســتای ســەرەتایی هیــچ وێنــە و تێگەیشــتنێکی، لەژیان و 

شارســتانییەت و فەرهەنگــی گەالنــی مــاد، تێــدا بەرجەســتە 

ــووە. نەب

جۆراوجــۆر  مێژوویــی  ســەردەمی  و  لەچــاخ  ئاڤێســتا 

ــە ســەر، چونکــە نــوورساو  ــادەی خراوەت ــەوە و زی کۆکراوەت

ــی  ــراوەی دزین ــو هۆن ــەرەتاییەکانی، وەک ــراوە س ــان هۆن ی
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بەهێــچ  هاتــووە،   )10( لەیەســنای  کــە  ومــااڵت،  مــەڕ 

شــێوەیەک باســی پێشەســازی و کشــتوکاڵ و دزینــی گەنــم و 

جــۆ و خشــڵ و چــەک نــاکات، کــە زۆر گرانبەهاتــر لەمــەڕ 

و مااڵتــن. زەردەشــت لەبەشــە نوێرتەکانــی ئاڤێســتا، لەگاتــا 

نوێرتینــەکان و لەبەشــە نوێیەکانــی وندیــداد، چــاوی بەســەر 

ــەو  ــەوە و ل ــادەکان کراوەت ــی م ــێوازی ژیان ــتەم و ش سیس

کاتــە بــەدوا، باســی دابەشــکردنی چیــن و پێشــە و وەرزێــر 

ــدی  ــپی گون ــش س ــەاڵتداری و ری ــەی دەس ــە و پێگ و کێڵگ

ــراوە. ک

کــە  دەبێــت،  لێنەکــراو  نکۆڵــی  راســتییەکی  ئــەوەش 

مــاد،  واڵتــی  ســنوورەکانی  لــەدەرەوەی  زەردەشــت 

بانگەشــەی خــۆی بــۆ ئایینــی نــوێ دەســتپێکردووە و هیــچ 

پەیوەندییەکــی خوێنــی و رەگــەزی و نەتەوەیــی، بــە رەگــەز 

و خوێنــی نەتــەوەی مــادەوە نییــە.

زۆر گرنگــە دوبــارە داکۆکــی لــەوە بکەینــەوە، کــە ئاڤێســتا 

تەنیــا قۆناخــی ژیانــی لەبەشــەکانی رۆژهەاڵتــی ســەرزەمین 

و کۆمەڵگــەی مــادی ناســیووە و بەهێــچ شــێوەیەک زانیــاری 

لەبــارەی شــێواز و قۆناخــی شارســتانی مــادی رۆژئــاوا پێنییە، 

کــە لەبــواری کولتــووری و حکومەتــداری و ئابــووری هەمــە 

ــووە.  ــکەوتووتر ب ــەاڵت پێش ــادی رۆژه ــنەوە، زۆر لەم چەش

وێنــەی کەلوپەلــە دۆزراوەکانــی گۆڕســتانی ســیالکی کاشــان 

ئەوەمــان بــۆ دەســەڵمێنن، کــە هیــچ پەیوەندیــان بــە هونەر 
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ــە و  ــەوە نیی ــزری ئێرانیی ــازی ه ــتی و پێشەس و کاری دەس

ــی  ــاڵەکانی کۆتای ــا س ــە ت ــە، چونک ــی مادەکان ــەواوی ه بەت

ســەدەی نۆیەمــی پێــش زایینیــش، هیــچ ئاســەوارێکی نزیــک 

ــە  ــوێنەوارە دیرۆکیان ــەو ش ــی ل ــی ئێران ــۆری گەالن لەکەلەپ

نەدۆزراونەتــەوە.

ئــەو هــۆزە کۆچــەرە ئێرانیانــەی کــە مێــژوو بــە) ســیکرتۆ( 

دزەیانکردبــووە  قەوقــازەوە،  لەرێــگای  و  دەیانناســێنێ 

یــان  رۆژهــەاڵت،  مــادی  باکــووری  ســنوورەکانی  نــاو 

لەبنەڕەتــەوە ئەوانیــش نــاوی زەردەشــت و ئاڤێســتایان 

و  شارســتانی  لــەڕووی  یــان  نەکەوتبــوو،  بەرگــوێ 

ــە  ــوون، ک ــکەوتوو و الوازب ــدە پاش ــەوە، ئەوەن کۆمەاڵیەتیی

ــری و  ــەوارێکی فک ــێ و ئاس ــان هەب ــوە کاریگەری نەیانتوانی

ــودی  ــت و خ ــی زەردەش ــی ئایین ــەر پیاوان ــووری لەس کولت

زەردەشــت جێبهێڵــن، تاکــو لەئاڤێســتادا ناونیشــانێکیان لــێ 

بەجێبمێنێــت.

بیــروڕاو گەنگەشــەیەکی زۆر توند و رێشــەدار لەســەر ئەم 

بابەتــە هەیــە، کــە هــەر لەبنەڕەتــەوە و بەپێــی هەلومــەرج 

ــە و  ــەوێ ئاخیزگ ــرێ ئ ــن، ناک ــری ئاتروپاتێ ــەی جێگ و ژینگ

ــی  شــوێنی ســەرهەڵدانی ئاڤێســتا بێــت، چونکــە دیاردەکان

ســەرەتایی گاتــاکان، زۆر جیــاوازە لــە زمانــی ســەرەتایی 

ئاڤێســتا و ناتوانــێ زمانەکەشــی ئێرانــی بووبێــت، کــە لــەو 

ــەرهەڵدانی  ــی س ــەکان، بەچاخ ــەرە ئێرانیی ــەی نووس چاخان
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ئاڤێســتای دادەنێــن، کۆمەڵگــەی ئاترۆپاتێــن، کــە مــادی 

بچــووک ناودەبــردرا، لەبــواری ئابــووری و شارنشــینی و 

پێشەســازی، بەگوێــرەی ئــەو رۆژگارە زۆر پێشــکەوتوو بووە.

لەنێــوان بۆچوونــی زۆربــەی  ناکۆکــی  ســەرەبۆچوونی 

و  زمــان  بــواری  لێکۆلینڤانانــی  و  مێــژووزان  زۆری 

ــەن  ــەو راســتییە لەالی ــەاڵم ئ نیشانەناســی رۆژگاری کــۆن، ب

الیەنگرانــی بەمــاد زانینــی زەردەشــت، هەمیشــە بووتــە 

داینامــۆی بەردەوامــی گەنگەشــەی ئــەو گفتوگۆیــە، چونکــە 

ــەرهەڵدان و  ــی س ــاد، هەل ــی م ــت لەواڵت ــی زەردەش ئایین

باڵوبوونــەوەی دەســتکەوتووە و گەشــەی کــردووە و پــەرەی 

ســەندووە، ئــەو ئایینــە دواتــر لــە رێــگا و بەهــاوکاری 

هەخامەنشــییەوە،  پاشــاکانی  دەســەاڵتی  پشــتگیری  و 

خــۆی خزاندووەتــە نێــو ژینگــەی مرۆڤــی و کۆمەڵگــەی 

ــاوە و  ــەوێ رێشــەی داکوت ــن و ل ــاوا و ئاترۆپاتێ مــادی رۆژئ

ــز،  ــی مــادی بەهێ ــا ســەردەمی دەوڵەت گەشــەی کــردووە. ت

ــە  ــەو ئایین ــان روخســەتی ب ــن( ی ــادی بچــووک )ئاتروپاتێ م

نــەداوە، یــان ئەوەنــدە لەالیــەن خەڵکەکــەوە پێشــوازی 

لێنەکــراوە، تاوەکــو لــەو دەڤــەرە، جێــگای خــۆی بکاتــەوە و 

بانگەشــەکاری بــۆ ئایینــی زەردەشــتی بکرێــت.

کەواتــە زەردەشــت وەکــو مــرۆڤ و پەیامبەر، لــەدەرەوەی 

واڵتــی مــاد هاتووەتــە ژیانــەوە، ئایینی زەردەشــتیش دیســان 

وەکــو هــزر، هــەر لــەدەرەوەی ســنوورەکان و لــەدەرەوەی 
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ســەری  و  کــردووە  چەکــەرەی  مــادەکان  کۆمەڵگــەی 

هەڵــداوە، چــش کــە لەســایەی دەســەاڵتی پلۆرالیســتی 

ــە و  ــۆ ریش ــار ب ــی دواج ــت، کەچ ــەزن بووبێ ــادەکان م م

ــەوە  ــۆی گەڕاوەت ــیۆلۆژی خ ــایکۆلۆژی و سۆس ــەی س بنەچ

و بەگوێــرەی بەرژەوەنــدی دەســەاڵت، روانگــە مرۆڤــی 

و ئایینــی و ئاســامنییە بێالیەنەکانــی گۆڕیــوەو، بووەتــە 

ــەکان،  ــرکاری ئێرانــی زمان کۆشــک نشــین و هاوبەشــی داگی

ــەی،  ــادە خانەخۆیان ــەو م ــی ئ ــردن و بەکۆیلەگرتن لەتااڵنک

ماڵــی خــۆ  لەنــاو  لەســەر ســفرەی خــۆو  زەردەشــتیان 

حەوانــدەوە و پاراســت.

مــاد،  پاشــایەتی  سیســتەمی  بیرۆکــەی  رەتکردنــەوەی 

بەشــێوەی لەســەرەوە بــۆ خــوار، وەکــو ئــەوەی دواتــر 

پارســەکان بەکاریانهێنــا و جێگیریــان کــرد، هاوســەنگی 

ــەنگ  ــان الس ــان و مێژوونووس ــتنی زانای ــوان راو تێگەیش نێ

نــاکات، لــەوەی بەشــێکیان ســەرۆکایەتی و بەڕێوەبەرایەتــی 

و  دەزانــن  بەپاشــا  مادییــەکان  شانشــینە  و  حکومــەت 

ــا،  ــەی ش ــی وش ــادی بوون ــەرەبۆچوونی م ــیان س بەشێکیش

دەکەنــەوە. رەدی 

ســاخ  ئــەوە  لەســەر  زۆرینــە  بێــت  هەرچۆنێــک 

ــادەکان،  ــی الی م ــتەمی فەرمانڕەوای ــە سیس ــەوە، ک بوونەت

بەشــێوەی هەڵبــژاردن بــووە، گەرچــی ئــەو خۆپااڵوتنــە 

شــا  بەخانــەوادەی  تایبــەت  تەنیــا  هەڵبژێردرانــەش  و 
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پاشــا  فۆرمــی  خــۆی  بووبێــت،  پێشــوو  بەڕێوەبــەری  و 

خوداوەنــدی ئێرانییــەکان وەالدەنــێ و لێکیــان جیادەکاتەوە.

 لــە یەکەمیــن رەنگدانــەوەی وێنەکانــی ژیــان و شــێوازی 

وەهــا  لەئاڤێســتادا،  مــادی  کۆمەڵگــەی  بەڕێوەبــەری 

ــد، ســەرۆکی  ــش ســپی گون ــاڵ، ری دیاردەکــەوێ: خــاوەن م

هــۆز، ســەرۆکی ناوچــەکان )پاشــا(، پاشــان زەردەشــت. 

ــۆ زەردەشــت  ــە ســەرەتادا دەســەاڵتی پێنجــەم ب ئاڤێســتا ل

وەکــو پێگــەی ئایینــی دادەنێــت، بــەاڵم کــە بەرەبــەرە 

شــوێنپێی خــۆی لەشــاری )رێــگا( قایمــدەکات، پلەیــەک 

وەکــو  زەردەشــت  پێشــەوەو  دێنێتــە  خــۆی  پێگــەی 

ــت. ــە دادەنێ ــی کۆمەڵگ ــە بەڕێوەبەرایەت ــە ل ــن پڵ چوارەمی

دەســەاڵتداری  پێگــەی  دەزگاو  دەستنیشــانکردنی   

لەخــوارەوە بــۆ ســەرەوە، وەک ئــەوەی ئاڤێســتا باســی 

دەکات، خاڵێکــی بەهێــزە، کــە لەبەرژەوەنــدی ئەوانــەی 

دیموکراســی  سیســتەمی  بیرۆکــەی  هاوبۆچوونــی 

ســەرەتایی مادەکانــن دەخرێتــە نــاو ســیپەوە، بــەاڵم ئــەوە 

خــۆی لەخۆیــدا نیشــانەیەکە، کــە تاپێــش لەنێوچوونــی 

پاشــایەتی مــاد، هێشــتا ئایینــی تاکخــواز و دەســەاڵتخوازی 

زەردەشــت، رۆڵێکــی زێــدە کاریگــەری بەســەر کۆمەڵگــە و 

ــەت  ــووە و تەنان ــەت نەب ــی حکوم ــاری بەڕێوەبردن کارووب

لــە نــاو جەرگــەی واڵتــە مادەکانیشــدا، کــە بــە خەڵوەتــگای 

زەردەشــت دەژمێــردرا، ئــەو ئایینــە دەکەوێتــە پلــە و پێگــەی 
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چوارەمــەوە و هەمــوو کارەکانــی، لەسەرپەرەشــتیکردنی 

پەرەســتگە و ئاگــردان و رێنوێنــی ئایینیــدا خــۆی بینیوەتەوە. 

فریوکارانــە  کــە  بــوون،  هەخامەنشــیەکان  تەنیــا  ئــەوە 

کەڵکیــان لــەو ئایینــە وەرگــرت و ئامانجەکانیــان گــۆڕی 

و کردیانــە یەکێــک لەهێــز و کەرەســتەی دەســەاڵتداری 

خۆیــان و بناخــەی دەوڵەتــی ئێرانیــان پێبەهێزکــرد.

ــتیان  ــی زەردەش ــەری ئایین ــەکان کاریگ ــە پارس ــەوەی ک ئ

لەبەرژەوەنــدی خۆقۆســتبێتەوەو، دووبــارە ئێرانیاندبێتــەوە، 

جێــگای هیــچ گومانێــک نییــە، بــەاڵم مێــژوو لەتیشــک 

خستنەســەر ئــەو بابەتــەی، کە زەردەشــت پێــش دەرکەوتنی 

کۆچــەرە هینــد و ئێرانییــەکان، بــۆ نێــو گەالنــی مــادی 

رۆژهــەاڵت کۆچیکــردووە و لــەوێ گیرســاوەتەوە، دەرفەتــی 

ــە  ــتادا ب ــتووەتەوە. لەئاڤێس ــتومڕێک نەهێش ــچ مش ــۆ هی ب

رونــی باســی چیــن و توێژەکانــی کۆمەڵگــە و هــۆز و گونــد 

و زنجیــرەی بەڕێوەبەرایەتــی و دەســەاڵتداری، بەشــێوەی 

ــچ  ــاوی هی ــەاڵم ن ــرێ، ب ــەرەوە دەک ــەرەو س ــوارەوە ب لەخ

ــچ  ــی هی ــاژە بەبوون ــێ و ئام ــە ناهێن ــی دیك ــەل و زمانێک گ

ــاکات.  ــە ن ــی دیك ــەوە و زمانێک نەت

ئــەو ســەرچاوە ئاشــووریانەی، کــە لــەرووی مێژووییــەوە 

ــر لەجاخــی ســەرهەڵدان و نووســینەوەی  دەبــێ زۆر دوورت

ــن  ــش زایی ــۆی پێ ــەدەی ن ــی س ــوەی دووەم ــتا، لەنی ئاڤێس

بــاس لەمــاد دەکــەن و  بــن، بەهەمــان چەشــن تەنیــا 
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ــەن  ــار ناک ــی تۆم ــاوی ئاریای ــچ مرۆڤگەلێکــی دیکــە بەن هی

ــە  ــن، ک ــا بی ــەوە دڵنی ــێ ل ــۆنگەوە دەب ــەو س ــن. ل و ناناس

ــی  ــت و حەوت ــۆ و هەش ــەدەکانی ن ــژووی س ــاری مێ لەتۆم

پێــش زاییــن، ئاشــوورییەکان تەنیــا ســەرچاوەی باوەڕپێکــراو، 

بــۆ داکۆکــی لەبوونــی یەکێتــی گەالنــی مــاد و ســەرزەمینێک 

ــن. ــاد دادەنرێ ــاوی م ــە ن ب

گۆڕســتانی 1ســیالک و ئەو کەرەســتانەی لەهەڵکۆڵینەکانی 

کەڤنارناســی ئــەم گۆڕســتانە دۆزراونەتــەوە، پێامندەڵێــن 

بــە  مەڵبەنــدە،  ئــەم  گەیشــتنە  ئێرانییــەکان  کــە 

سەرســووڕمانەوە لەجیاتــی لەوەڕگەی چۆڵ و ســەرزەویەکی 

دەستپێڕانەگەیشــتوو، لەگــەڵ کۆمەڵگەیەکــی شارســتانی زۆر 

پێشــکەوتووتر لەخۆیــان رووبەڕووبوونەتــەوە. هەمــوو ئــەو 

کەلوپەالنــەی لەســیالک دەســتکەوتوون، ئەوە دەســەڵمێنن، 

کــە ئــەم ئامــراز و چــەک و کەرەســتەی قوربانیکــردن و 

جــەژن گرتنــە، ناتوانــێ دەســتکار و بەرهەمــی ئێرانییــە 

ــە زانکــۆی  ــی کــۆن، ک ــی رۆژهەاڵت ــە گوتارەکان ــە کۆمەڵ 1- )و. و. ئێســرتووە( ل

لێنینگــراد بــاڵوی کردوونەتــەوە دەڵــێ : لــە ئاڤێســتا باســی ئاژەڵــداری و 

کشــتوکاڵ کــراوە و ئــەم پەرتووکــە گەنــم و جــۆ و تەنانــەت برنــج یــش دەناســێ 

و ئامــاژە بــە خشــڵی کانزایــی گرانبەهــا و کارگــەی رســن و چنیــن یــش دەدات. 

-ئــەو بابەتــەی ئێســرتووە، باســی لێــوەدەکات، پەیوەنــدی بــە بەشــەکانی 

ــاد  ــی م ــۆ واڵت ــی زەردەشــت ب ــەی دوای هاتن ــە، ئەوان ــرتی ئاڤێســتاوە هەی نوێ

ــەوە. ــان داوەت ــر رەنگی ــەکانی دوات ــە بەش ــوورساون و ل ن
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رەوەنــدەکان بێــت، کــە لــەو مێــژووە تــازە گەیشــتبوونە ئــەو 

ناوچەیــە و واش پێدەچێــت، ئــەو کۆچەریانــە لــەو رۆژگارە 

بــەدوا، شــتێکیان لەبــارەی زەردەشــت و پەیام و فەلســەفەی 

ــن. ــی ناســیاو بووب ــەی زەردەشــت بیســتبێت و پێ ئایینەک

گاتاکانــی  ســەرەتاییەکانی  بەشــە  کــە  راســتە  ئــەوە 

زەردەشــت، بــەر لەئاوارەبوونــی بــۆ واڵتــی مــاد، هۆنرابنــەوە 

و نوورسابــن، بــەاڵم بەشــەکانی دواتــری ئاڤێســتا بەرهەمــی 

هــزری مۆغەکانــە، کــە بەگوێــرەی بەرژەوەنــدی دەســەاڵت 

و گەلــی سەردەســت و پێگــەی ئایینــی خۆیــان، لەنــاو 

دەزگای دەوڵەتــدا، داهێنانیــان تێــدا ئەنجامــداوە. 

مۆغــەکان وەک زانــا و پیــاوی ئایینــی، کــە وەکــو نەریتێــک 

مەســیحیەت  و  یەهودیــەت  تەکخواییەکانــی  لەئایینــە 

لەدەســەاڵتداری  دووبارەبوویــەوە،  ئیســاڵمیش  و 

بەســەر ئایینــەوە، ئــارەزووی فەرمانڕەوایــی گەردونــی و 

بەڕێوەبەرایەتــی کۆمەڵگــە و کارووبــاری حکومەتداریــان 

کەوتووەتەســەر و بوونەتــە دۆســت و هــاوکاری زۆر نزیکــی 

ئێمپراتــۆر و پاشــاکان و باســکی بەهێــزی دەوڵــەت.

 هەندێــک لەلێکۆڵــەرو مێژوونووســان دەڵێــن، مۆغــەکان 

ــی  ــە بەتۆران ــی دیک ــن، هەندێک ــی زمانەکان ــۆزە ئێران لەه

هــەر  ئــەوان  بڕوایــەدان،  لــەو  دیکــەش  هەندێکــی  و 

لەبنەڕەتــەوە گــەل یــان هــۆز نیــن، بەڵکــو گرووپێــک 

خزمەتــکاری  و  کاهینــی  کــە  پێشــەگەرن،  خەڵکــی 
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ئاگردانەکانــی زەردەشــتیان، بــۆ بەڕێوەبردنــی ژیانــی خۆیــان 

هەڵبــژاردووە. 

و. و ئێســرتووە، لــە پەرتووکــی زێــدی ئایینــی زەردەشــت، 

مۆغــەکان،  هــۆزی  دەکات:  مۆغــەکان  باســی  وەهــا 

هەڵگــری  و  نیشــتەجێبوون  رەی  شــاری  لەدەوروبــەری 

هەندێــک  تەنانــەت  بــوون.  مــادەکان  بیروبــاوەڕی 

لەتوێژەرانــی بــواری ژیــان و مێــژووی زەردەشــت، یەکێتــی و 

هــاوکاری نێــوان زەردەشــت و مۆغــەکان ئەوەنــدە لەیــەک 

نزیــک و بەهێــز دەزانــن، کــە بۆچــوون و بیرۆکەیەکــی 

خــۆی  زەردەشــت  کــە  ببێــت،  گەالڵــە  لــەال  وەهایــان 

لەهــۆزی مۆغــەکان بزانــن.

مۆغــەکان هەموویــان کاهیــن نەبــوون، بەڵکــو کاهینەکان 

هەموویــان مــۆغ بــوون، لــەوەدا ئــەم مــژارە رووندەبێتــەوە، 

کــە بەشــێک لــە مۆغــەکان بوونەتــە کاهینــی ئاینینــی 

ــردووە و  ــاوان ک ــتگەکانیان پ ــە و پەرەس زەردەشــت و ئاگرگ

ــە بەرگــی پیــرۆز هەڵکێشــاوە. ــان ل خۆی

)ج. مســینا( لەلێکۆڵینەوەکانیدا دەنووســێت: بەڕێوەبردنی 

باڵوکردنــەوەی  و  زەردەشــتی  پەرســتگەکانی  کارووبــاری 

ئامۆژگاریەکانــی ئــەو ئایینــە، بەشــێوەیەکی میراتــی بــۆ 

مۆغــەکان پارێــزراو و پــاوان بــووە، ســەرەبۆچوونی ئــەوەی، 

کــە پێدەچێــت پێــش لەدەرکەوتنــی ئایینــی زەردەشــت، 

وەکــو  ســەرەتاییەکانی  ئایینــە  زانایانــی  مۆغــەکان 
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بووبــن. رسوشــتخوازەکان 

لەســەر  ئەزیــش  و  هــەن  بەهێــز  زۆر  داکۆکیــکاری 

ئــەو بۆچوونــەم کــە مۆغــەکان هــۆز یــان بەرەبابێکــی 

ــی  ــت، خزمەت ــی زەردەش ــش لەدەرکەوتن ــوون، پێ ــادی ب م

پەرەســتگەی ئایینــە ســەرەتاییەکانی وەکــو مەزداپەرەســتی 

و میرتایــی و ئایینــی دیکەیــان کــردووە، لەگــەڵ دەرکەوتنــی 

ــە  ــر ل ــەری پ ــی رەهاگ ــە ئاینێک ــەی ک ــەو پێی ــت، ب زەردەش

ــە  ــوەو بوونەت ــان گۆڕی ــووە، ئایینی تۆخمــی دەســەاڵتداری ب

ئــەو  لەگــەڵ  و  زەردەشــت  ئاگردانەکانــی  خزمەتــکاری 

ــا  ــی ش ــەرزەمین و واڵت ــەرەو س ــگاوە ب ــاری )رەی( رێ لەش

ویشتاســپ کۆچیانکــردووە، ئیــدی لەوەبــەدوا، کاهێنــی 

زەردەشــتیان  ئاگردانەکانــی  خزمەتــکاری  و  ئاترەوانــی  و 

پشتاوپشــت لــەو نــەوەوە بــۆ نــەوەی دیكــە بــۆ بەمیــرات 

ماوەتــەوە و رووخســەتیان نــەداوە کەســێکی دیکــە تخونــی 

ــت. ــەیە بکەوێ ــەو پێش ئ

و  نووســەر  لەنێــوان  ناکۆکــی  ئــەوەی  ســەرەبۆچوونی 

ــادی  ــەر م ــان لەس ــووە و گوم ــەر نەب ــان چارەس میژوونوس

بــەاڵم  بەردەوامــە،  هــەر  مۆغــەکان  بەرەبابــی  بوونــی 

ــەوە  ــگای مادی ــادەم لەشــاری رێ ــن، م ــەک ب ــەوان هەرچی ئ

لەگــەڵ زەردەشــت کۆچیــان کردبێــت، گریامنــەی مادیبــوون 

ــەوەی بەشــێک  ــەدوای ئ ــە ل ــەو پێی ــەوە. ب ــر دەیانگرێت زیات

بــۆ  خۆیــان  ژیانــی  و  تەمــەن  و  کات  هەمــوو  لــەوان، 
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ئاگردانەکانــی زەردەشــت  لەنــاو پەرەســتگە و  خزمــەت 

تەرخاندەکــەن، ســیامیەکی پیــرۆز وەردەگــرن و لەوەبــەدوا، 

ــەون و  ــتەبژێر دەردەک ــی و دەس ــی ئایین ــو مرۆڤگەلێک وەک

پەیوەندیــان بــە رەچەڵــەک و رەگــەز و نەتــەوەی خۆیانــەوە 

نامێنــی، بۆیــە ئــەو ئایینــە بــۆ هەرشــوێنێک دەگوازرێتــەوە 

ــە  ــارو بن ــەڵ دەڕوا و ب ــی لەگ ــژێ، مۆغیش ــەڵ دەهاوێ و پ

دەگوازێتــەوە. بــەم شــێوەیە مۆغــەکان لەگــەڵ شــوێنگۆڕکێ 

و گوازرانــەوەی ناوەنــدی ئایینــی و ئاگردانەکانی زەردەشــت 

بــۆ ئاترۆپاتێــن، بەشــێوەی رسوشــتی روو لــەو ناوچەیــە 

دەکــەن و مەزنرتیــن ئاگــردان و بەهێزتریــن پەرەســتگە 

ــەردەمی  ــا س ــە ت ــوێنەی ک ــەو ش ــا ئ ــن، ت ــەوێ بنیاتدەنێ ل

زەردەشــتیگەری  بەناوەنــدی  ساســانییەکان،  رووخانــی 

ــار. ــە هەژم دەهات

ــت  ــی زەردەش ــن ئایین ــش زایی ــەمی پێ ــەدەی شەش لەس

فراونرتیــن و بەکارتریــن ئایینــی مــادەکان بــووە. هەندێــک 

ــی  ــۆ رەچەڵەک ــە ب ــەو ئایین ــادەکان ل ــوازی م ــۆکاری پێش ه

پێیانوایــە  کــە  دەگەڕێننــەوە،  زەردەشــت  )ســپیتامە(یی 

لەرێــگای )ئامێتیــس(ی دایکییــەوە، خزمایەتــی 1 لەگــەڵ 

ــووە.  ــادەکان هەب م

1- ئــەوە بــەالی منــەوە بیرۆکــە و ئاخافتنێکــی بــێ کەڵکــە، کــە هیــچ بەڵگــە و 
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)پلۆتــارک( ســەرەبۆچوونی تێهەڵچوونەوەیەکــی هــزری 

ســەرهەڵدانی  مێــژووی  گەڕاندنــەوەی  لەمــەڕ  دژوار، 

سەڵامندنێکی زانستی مێژووی لەپشتەوە نییە. 

لەنیــوەی دووەمــی  ئــەم مەســەلەیە پشرتاســتدەکاتەوە، کــە  - هیــرۆدۆت 

ســەدەی شەشــەمی پێــش زاییــن، لەنێــو کۆشــکی ئاســتیاگی پاشــای مــاد، بــاس 

ــراوە. ــەکان ک لەمۆغ

ــاوی  ــۆغ ن ــە م ــن، ک ــەر وا تێبگەی ــن ئەگ ــەزن دەبی ــی م ــاری هەڵەیەک - دووچ

ــی  ــە مۆغــە خزمەتکارەکان ــی زەردەشــتییە، چونکــە زۆر ل ــی پیاوان پێگــەی ئایین

ــە،  ــە و لەوانەی ــی نەبوون ــاوی ئایین ــاد، هــەر پی ــارو کۆشــكی پاشــایەتی م دەرب

ــت. ــە نەبووبێ ــەو ئایین ــیان ب ــەر باوەڕیش ه

-ئاڤێســتا بــاس لەچەنــد چینــی کاهیــن دەکات، کــە دەشــێ لەمۆغــەکان پێــک 

هاتــن لەوانــەش: کەرەپــەن، ئاتــرەوان و ئوســیج. 

-هەندێــک لەلێکۆڵــەر و مێژوونووســان، مۆغــەکان بەپســپۆر و ماموســتای ئایینی 

ــەروەردەکاری  ــا و پ ــەکان مام ــن، مۆغ ــڕوای م ــە ب ــێ ب ــن، ل ــت دەزان زەردەش

راســتینەی ئایینــی زەردەشــن، جگــە لــە چەنــد هۆنــراوەی ســەرەتایی)گاتا( کان، 

ئــەوەی دیکــە لــە ناوەرۆکــی ئاڤێســتا، هەمــووی بەرهەمــی هــزری مۆغەکانــە، 

دەســەاڵتداریی  سیســتەمی  بەرژەوەنــدی  و  هەڵومــەرج  بەگوێــری  کــە 

ئێرانییــەکان نوورساونەوتــەوە.

-بالــەوە گەڕێیــن کــە لە نێــوان بگرەو بــەردە و تەبایــی و ناتەبایــی، راو بۆچوونی 

ــاوزەد  ــاکان ن ــە گات ــە ب ــت، ک ــی زەردەش ــان هۆنراوەکان ــان، هەندێکی مێژووناس

کــراون، بــۆ 258 ســاڵ پێــش ئەســکەندەر و هەندێکــی دیکــەش، بــۆ پێــش لــە 

ســلوکیەکان دەگەڕێننــەوە. بــەاڵم ئــەو بەرەیــەی بەڵگــەی بۆچوونەکانیــان زۆر 

الوازە و ئەنجامــی دۆزراوە کۆنینەناســیەکان و زمانــی خــودی گاتاکانیــش، دادیان 

ــت  ــژووی زەردەش ــەوێ مێ ــە دەیان ــە، ک ــەون ئەوەی ــك ناک ــەری رێ ــادا و لەس ن

بــۆ زۆر کۆنــرت، بــۆ پێــش هەخامەنشــیەکانیش بــەرەو دواوە بگەڕێننــەوە و 

ئەســتۆپاکی ئــەو لــە ســتەم و داگیرکاریەکانــی ئێمپراتۆریــی هەخامەنشــی 

بســەڵمێنن.
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ــۆ هــەزار ســاڵ  ــۆ رابردوویەکــی زۆر دوورو ب زەردەشــت، ب

ــێ )هێرتســفێڵد(  ــن، ل ــی موســای پەیامهێ ــش لەدایکبوون پێ

راســپاردەی  بەپێــی  داریــوش  کــە  لــەوەی،  بێگومانــە 

هــەر  کوشــتووە.  گوماتــەی  زەردەشــت،  راســتەوخۆی 

کــە  لەوەدەکاتــەوە،  داکۆکــی  دیكــە  ئەویــش جارێکــی 

ــە  ــی ئێرانیی ــی هەخامەنش ــی کورش ــت لەرەچەڵەک زەردەش

ــت  ــە زەردەش ــرەی دەکات، ک ــە پێداگ ــەو بڕوای ــەر ئ و لەس

نــاوی )ســپیتاک( و کــوڕی )ســیپتامە( و )ئامێتیســی( کچــی 

ــادە. ــای م ــتیاگی پاش ئاس

هێنانــە گــۆڕی خزمایەتــی خوێنــی زەردەشــت لەگــەڵ 

ــە وەک  ــە، چونک ــەند نیی ــک پەس ــێکی لۆژی ــادەکان، پرس م

لەرووبەڕووبوونــەوەی  زەردەشــت،  لەهەڵوێســتەکانی 

لەگــەڵ مــاد دەردەکــەوێ، ئــەو شــەڕی ئایینــی لــە پێنــاوی 

ــەڕەکە  ــردووە و ش ــوە ب ــاد بەڕێ ــەوەی م ــکاندنی نەت تێکش

ــی  ــە رواڵەتێک ــووە، ل ــی ب ــەڕێکی نەتەوەی ــەوە ش لەبنەڕەت

ئایینیــدا. چونکــە ئەگــەر بیرۆکــەی بەمــاد زانینی زەردەشــت 

بەبنەمــا وەربگریــن، دەبــێ ئــەو هاوکێشــەیە شــیکار بکەین، 

ئەگــەر زەردەشــت مرۆڤێکــی مــاد بایــە و لــە ئامێتیســەوە، 

نــەوەی ئاســتیاگ بایــە، بۆچــی دەبــێ لەجیاتــی ئاســانکاری 

و  بەخــۆی  باوکــی،  تەختــی  و  تــاج  گەڕاندنــەوەی  بــۆ 

ببێتــە هــۆکاری لەناوچوونــی بنەماکانــی  ئایینەکەیــەوە، 

ســەربەخۆیی و جیهانبینــی نەتەوەکــەی، خــۆ ئەگــەر شــەڕی 



167

ئاییــن گۆڕینیشــی دژی میــرتای مــادی کردبێــت، ئــەی دەبــێ 

نەتەوەیەکــی  بااڵدەســتکردنی  هــاوکاری  بووبێتــە  چــۆن 

دیکــە بەســەر قــەدەر و خــاک و نەتــەوەی خۆیــدا، ئەگــەر 

ــادەکان،  ــوو م ــوو هەم ــە، رازی نەدەب ــاد بای ــت م زەردەش

پارســە  ژێردەســتی  و  کۆیلــە  بکاتــە  ئایینــەوە  لەڕێــی 

ــی  ــەری کورش ــی لەس ــایەتی باوک ــی پاش ــەکان و تاج بیانیی

ــت.  ــی ببینێ ــوژی باوک بک

 زەردەشت ئایینی ئاسامن یان هەژموونی ئێرانی بۆ سەر ماد
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مادەکان لەنێوان بەرداشی ئاشووری
تااڵنکەر و ئێرانی شوێنبزرکەردا

لەســەدەی نۆی پێش زاییــن، بەرەبەرە گەالنی دانیشــتووی 

ســەرزەمینی مــاد، بــەرەو پێکــەوە نانــی چەنــد هاوبەنــدی و 

یەکێتــی نێوانیــان، لەچوارچێــوەی ژمارەیــەک هــۆزو گونــد و 

ــان  ــەرەخۆ هەنگاوی ــووک، زۆر لەس ــێنی بچ ــەو میرنش ناوچ

ــی و  ــۆزی و ناوچەی ــە ه ــەو یەک ــەک ل ــەاڵم هیچی ــا. ب دەن

ــە  ــێ ببێت ــە بتوان ــوون، ک ــز نەب ــدە بەهێ ــە، ئەوەن گوندیان

دەوارێــک بــۆ هەمــوو هــۆز و ناوچــە و گوندەکانــی گەالنــی 

مــاد زمــان.

لــەو ســەردەمەدا مەڵبەندەکانــی مــادی رۆژئاوا، کــە بریتی 

بــوو لەنیــوەی زیاتــری خاکــی مــاد، هێشــتا لەژێــر چەپۆکــی 

ــااڵن و بەکۆیلەکردنــی ئێمپراتــۆری ئاشــوور،  ــرکاری و ت داگی

مادەکان لەنێوان بەرداشی ئاشووری تااڵنکەر و ئێرانی شوێنبزرکەردا
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بەڕێدەکــرد. ســارگۆنی  تاریکــی  و  رۆژگارێکــی ســەخت 

ســەرزەمینی  کــە  دەکات،  بەخــۆی  شــانازی  زۆر  دووەم 

مادەکانــی هــەر لەکاشــمەر تــا ســیباری، لەدووردەســتی 

ــر دەســەاڵتی خــۆی  واڵتــی مــادی رۆژهــەاڵت، ئەســیری ژێ

ــردووە. ک

خــول،  چەنــدان  ســەرەبۆچوونی  مادیــەکان  واڵتــە 

لەداگیرکــران و بەدیلگیــران و تااڵنکــران، وەک مێــژوو باســی 

ئاشــوورییەکان  ملکەچــی  بەیەکجــاری  هەرگیــز  دەکات، 

ــان  ــارە خۆی ــتێک دووب ــەر شکس ــو دوای ه ــوون، بەڵک نەب

رێکدەخســتەوە و دژی ئاشــوورییەکان تێهەڵدەچوونــەوە 

داگیــرکاری  بەمشــێوەیە  ئەنجامــدەدا.  ســەرهەڵدانیان  و 

مــادەکان،  ســەرهەڵدانەوەی  دووبــارە  و  ئاشــوورییەکان 

ــاد و  ــووی م ــی یەکگرت ــی دەوڵەت ــاتەوەختی پێکهێنان ــا س ت

رووخــان و لەناوچوونــی دەوڵەتــی کۆیلــەدار و مشــەخۆری 

ئاشــوور، بــەردەوام دەبێــت. 

ــی  ــی مەزنایەت ــدا، باس ــینەکانی خۆی ــۆن( لەنووس )گزنەف

ریــش  و  پایەبــەرز  گەورەپیاوانــی  و  پاشــا  شــکۆی  و 

دەســەاڵتێکی  کــە  دەکات،  مــاد  بەڕێــزی  ســپیەکانی 

ــووە و دەســەاڵتییان بەشــێوەی  تۆکمــەی بێســنووریان هەب

دەســەاڵت و فەرمانڕەوایــی ئاشــوورییەکان دەشــوبهێنێ، 

بــەاڵم لەروانگــەی دژە مــادی خۆیــەوە، بەســتەمکار ناویــان 

ــە مــادەکان هەمــوو رسوەت و ســامانی  ــات، کــە پێیوای دەب
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خۆیــان لەرێــگای لەشکرکێشــی و داگیرکردنــی واڵتــی دیکــە 

و بەکۆیلەگرتنــی خەڵکــی دراوســێ کۆکردووەتــەوە.

لەپەرتووکــی  بەتایبەتــی  ئەرمەنییــەکان،  ســەرچاوە   

جوگرافیــای ســەدەی حەوتەمــی )ئانانــی شــێرا کاتســی(

دا هاتــووە، ئێقــرار عەلــێ یێــف لەپەرتووکــی پاشــایەتی 

مــاد داکۆکــی لێکردووەتــەوە، دەوڵەتــی مــاد خاوەنــی ئــەم 

واڵتانــە بــووە، ئاترۆپاتێــن، رەی، گەیــالن، مۆغــان، دێلەمــان، 

ئەهمــەدان، دامبــوار، تاپارســتان، ئامــەگ و رویــەز، کــە 

ــوون.  ــان پێکهات ــاد زم ــی م ــە گەالن ــان ل هەمووی

ناوبردنــی چەنــد واڵت لــە الیــەن مێژوونووســانی رۆژگاری 

کــۆن، کــە خاوەنــی حکومەتــی خۆبەڕێوەبــەری و شــا و 

ســەرۆکی ناوچەیــی خۆیــان بــوون، ئــەوە دەســەڵمێنی 

ــان، کــە  ــە میرتاییەکانی ــا ئایینیی ــی بنەم ــە پێ کــە مــادەکان ب

خــۆی ئاینێکــی تاکانــەی هەرەمــی نەبــووە و لەبنەڕەتــەوە 

ــووە،  ــک هات ــن پێ ــی و بەڵێ ــیپی هاوپەیامن ــەر پرەنس لەس

سیســتەمی دەســەاڵتداریان داڕشــتووە، کــە شــێوەکەی زۆر 

لــە کۆنفیدرالــی ئێســتا پێشــکەوتوو تــرو ئازادانــە تــر بــووە. 

پرســی ئــازاد بــوون و ئــازاد ژیــان، مادەکانــی بــە شــێوەیەکی 

ــان کــردووە،  ــاو خــاک و نەتــەوەی خۆی وەهــا وابەســتەی ئ

کــە ســەرەبۆچوونی ســەدان ســاڵ کــوژران و تااڵنکــران و بــە 

کۆیلــە بــردن، ئاشــوورییەکان هەرگیــز نەیانتوانیــوە کۆتایــی 

بــە هــزری ســرتاتیژی ســەربەخۆیخوازی ئــەو نەتەوەیــە 
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بهێنــن و ئیرادەیــان تێکبشــکێنن، کــە لــەو چاخانــەدا گــەڵ 

بەئاســانی  دەرەکیــدا،  هەڕەشــەی  لەژێــر  نەتــەوەکان  و 

خۆیــان بەدەســتەوەدەدا و بــەرەو ســەرزەمینێکی دیكــە 

ــت. ــان بەجێدەهێش ــی خۆی ــرد و واڵت کۆچیاندەک

دەوڵەتــی مــاد لەســەردەمی فەرمانڕەوایی هووەخشــتەرە، 

زۆر بەلێهاتوویی رۆڵی جیۆپۆڵیتیکی، لەهاوکێشــەی ئابووری 

ــتووە،  ــەوە و تێگەیش ــتی خوێندووەت ــدا بەدروس و هێزداری

ــاوی  ــڕەوی ئ ــەدەروازە و رێ ــەک ل ــا ی ــی تەنی ــە هەبوون بۆی

باشــووری ســەرزەمینی مــاد، )کەنــداو(ی بەکەمزانیــوە و 

بەهەمــوو هێزیــەوە پــەرەی بەپاڵنــی گەیشــن و کردنــەوەی 

رێڕەوێکــی دەریایــی جیهانــی دیکــە داوە و کاری بۆکــردووە، 

ــە دەریای)ئیجــە(  ــاوی ئــەم ئامانجــە و بــۆ گەیشــن ب لەپێن

ــووری  ــادی لەباک ــی م ــنوورەکانی دەوڵەت ــەرکەوتووانە س س

ئیرمــاق(ی  )قــزڵ  تــا کەنارەکانــی رووبــاری  رۆژئــاواوە، 

ــەڕووی  ــەوێ رووب ــە پێشــەوە و ل ــای ئێســتا، بردووەت تورکی

دەوڵەتــی بەهێــزی )لیــدی( بووەتــەوە و بــۆ مــاوەی پێنــج 

ســاڵ، هێرشــی مــاد بــۆ ســەر ئــەو دەوڵەتــە بەردەوامبــووە، 

شــەڕکەرەکان  1خۆرگیرانێــک،  بەهــۆی  دواجــار  تاوەکــو 

دەســتیان لەشــەر هەڵگرتــووە، ئــەوەش بووەتــە هۆکارێــک، 

1- ســەرباری بۆچوونــی جۆراوجــۆر، هەندێــک لەلێکۆڵــەران، ئــەو رووداوە 
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کــە پەیامنــی ئاشــتی لەنێــوان هووەخشــتەرە پاشــای مــاد و 

ــت. ــدی واژۆ بکرێ ــی پاشــای لی ئالیات

ــە دوای ) 128(  ــاد ل ــی م ــرۆدۆت، دەوڵەت ــاوەڕی هێ بەب

ــەاڵم  ســاڵ دەســەاڵتی خــۆی لەدەســتداوە و لەناوچــووە، ب

لەکۆکردنــەوە ســەریەکی ســاڵەکانی تەمەنــی دەســەاڵتداری 

زنجیــرەی پاشــاکانی مــاد، تەمەنی ئــەو دەوڵەتــە دەگەیێنێتە 

ــێ :  )150 ( ســاڵ و دەڵ

دەیوک، یان دیاکۆ )53( ساڵ 

فراوەرتیشی کوڕی، )22( ساڵ

هووەخشتەرە، )40( ساڵ 

پێــش  ســاڵی 597 ی  بــۆ  دیکــە  و هەندێکــی  ســاڵی 610  بــۆ  فەلەکییــە، 

ــە لەســەردەمی  ــێ : ئــەم دیاردەی زایینــی دەگەڕێننــەوە. بــەاڵم )ســیرۆن( دەڵ

ــەی  ــی زۆرب ــداوە. گەرچ ــتەرە رووی ــوڕی هووەخش ــتیاگی ک ــتۆویگۆ( ئاس )ئیش

بۆچوونــەکان لەســەر ســاڵی 585 ی پێــش میــالد رێکدەکــەون، کــە فەیلەســوفی 

ــەریەک.  ــەوە س ــی ( هێناویەت ــی مالت ــی) تالس یۆنان

ــەکان  ــە ئێرانیی ــۆزە پارس ــن ه ــش زایی ــەمی پێ ــەدەی شەش ــی س -لەکۆتاییەکان

بەکەڵــک وەرگرتــن لــە ســەرقاڵی مــادەکان بــە شــەڕی لیدییــەوە، بەچــڕی 

دزەیــان کردووەتــە نــاو جوگرافیــای واڵتــی مــاد و لــە زۆر ناوچــەی وەکــو 

ــان  ــی مادی ــەربە دەوڵەت ــەری س ــەی خۆبەڕێوەب ــتا، یەک ــی ئێس ــزگای فارس پارێ

ــەرە  ــە ه ــە خاڵ ــک ل ــە یەکێ ــۆی دەبێت ــەوە خ ــەر ئ ــر ه ــدووە، دوات دامەزران

ــەر هێرشــی ئاشــوورییەکاندا، چونکــە پارســە  ــاد، لەبەرامب ــی م ــی واڵت الوازەکان

ئێرانــی زمانــەکان، بەبــێ شــەر و بەرگریەکــی پێشــگریکەر، خۆیــان بەدەســتەوە 

دەدا و رێگایــان بــۆ پێشــڕەوی ســووپای ئاشــوور، بــۆ نــاو جەرگــەی ســەرزەمینی 

ــردەوە.  ــاد دەک م
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ــن  ــاک،ی دوایی ــان ئەژدیه ــتیاگ، ی ــان ئاس ــتۆویگۆ، ی ئیش

ــردووە . ــان ک ــاڵ، فەرمانڕەوایی ــاد )35( س ــای م پاش

و  لەمێژوونــووس  ژمارەیــەک  دیکــەوە  لەالیەكــی 

ــی(  ــەری دیكــەی وەکــو، )کســتیاس( و )موســی خۆرن لێکۆڵ

و )دیۆدۆرۆســی سیســیلی( و )یوســی بیوســی قەیســەری(، 

ــەی  ــی دیک ــاد، بۆچوونێک ــاکانی م ــرەی پاش ســەبارەت زنجی

هاوبۆچوونیــان هەیــە لــەوەی کــە زنجیــرەی پاشــکانی مــاد، 

ــەن : ــدی دەک ــا ریزبەن وەه

1 - ئارباک، 28 ساڵ

2 - ماندائۆک، 50 ساڵ

3 - سۆسارم، 30 ساڵ

4 - ئارتیک، 50 ساڵ

5 - ئاربیان، 22 ساڵ

6 - ئارتای، 40 ساڵ

7 - ئارتین، 22 ساڵ

8 - ئاستیبار، 40 ساڵ

9 - ئاسپاد، 35 ساڵ

ئەگــەر بەپێــی لێکدانــەوەی لێکۆڵــەران و دێرۆکنووســانی 

ــایەتی  ــەاڵتداری پاش ــی دەس ــێ تەمەن ــت، دەب ــەرەوە بێ س

مــاد بگاتــە 317 ســاڵ، کــە لــە ژێــر رۆشــنایی تۆمــارە 
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هێــرۆدۆت  یادداشــتەکانی  و  ئاشــووری  مێژووییەکانــی 

دەوڵەتــی  ســەرهەڵدانی  رێکەوتــی  بەردەســتبوونی  و 

یەکگرتــووی مــاد و کۆتاییپێهاتنــی ئــەو دەوڵەتــەش، ئەمەیان 

نابێــت راســت بێــت، بــەاڵم رێــی تێدەچێــت ئەوانــە هەمــوو 

پاشــا و دەســەاڵتدارانی بەنێوبانگــی مادەکانیــان، خســتبێتە 

ســەر یــەک لیســت و لەســەر زنجیــرەی پاشــایەتی دەوڵەتــی 

مــاد هەژماریــان کردبــن، کــە لەســەردەم و قۆناخی جیــاوازدا 

و لەمەڵبەنــدی جیــاوازی ســەرزەمینی مــاد، رێبەرایەتــی 

یەکــەی خۆبەڕێوەبــەری گونــدی و ناوچەیــی و هۆزەکانیــان 

کــردووە، بــە گوێــرەی مێــژووی ئاشــوور، بەشــێکی زۆر لــەو 

ــراون.  ــا هەژمارک ــە بەپاش ــەرە ناوخۆییان رێب

ــچ  ــاوی هی ــە خشــتەی ســەرەوە، ن ــە ک ــەوە لەحاڵێکدای ئ

یەکگرتــووی  پاشــای دەوڵەتــی  و  لــە فەرمانــڕەوا  یــەک 

لــە  هێرۆدۆتــدا،  لەنووســینەکانی  کــە  تێدانییــە،  مــادی 

(یــان  کیاکســار  بــە)  و  دەســتپێدەکا  دیاکــۆ  )دەیــوک( 

ئاســتیاگ، کۆتایــی پێدێنێــت. ئــەو )دەیوک(یــان دیاکۆیــەی 

هێــرۆدۆت لەیادداشــتەکانیدا، بەیەکەمیــن پاشــای دەوڵەتــی 

ــی مــاد،  ــی واڵت ــەی رۆژهەاڵت مــاد دەیناســێنێ، لەهیگمەتان

ئاشــوورییەکانیش،  و  دادەمەزرێنــێ  دەوڵــەت  بنگــەی 

ــت  ــە دەبێ ــن، ک ــی دادەنێ بەهاوچەرخــی ســارگۆنی دووەم

لەدەوروبــەری ســاڵی 715ی پێــش میــالد، پاشــای دەوڵەتێکی 

مــادی بووبێــت، بــەاڵم هــەر بەگوێــرەی ئامــاژەی ئــەو 

مادەکان لەنێوان بەرداشی ئاشووری تااڵنکەر و ئێرانی شوێنبزرکەردا
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مێژوونووســە ئاشــوورییانە، لەرۆژئــاوای واڵتــی مــاد، وەکــو 

ــا،  ــی مان ــووی دەوڵەت ــەر و لێهات ــەرۆکێکی کاریگ ــا و س ش

باســی دیاکــۆ دەکــەن، نــە لەهیگمەتانــەی رۆژهەاڵتــی 

ــا. ــی میدی واڵت

ســەرەبۆچوونی هەمــوو ئــەو ناکۆکیانــە، بەگوێــرەی دەقــە 

بزماریــەکان، کــە تــا رادەیەکــی جێــی پەســەند بۆچوونەکانی 

هێــرۆدۆت لەبــارەی )دەیوک( یــان دیاکۆ پشرتاســتدەکەنەوە 

و دەســەڵمێنن، دەشــێ )دەیــوک( هەمــان دیاکۆ بێــت. دەقە 

ــەک  ــان بەئەندازەی ــی گومانییەکانی ــڕی تەم ــەکان چ بزماری

ئەوەشــدا  لەگــەڵ  رەواندووەتــەوە،  و  کــردووە  بێرەنــگ 

هێشــتا زانایانــی بــواری مێــژوو، نیشــانەی ئــەو پرســیارەیان 

بەیەکجــاری پێنەســڕدراوەتەوە، ئەویــش بەیەکگەیاندنــی 

ئــەو دوو ســەردەمی جیاوازەیــە، کــە )دەیوکــی( هێرۆدۆتــی 

ــوورییەکان  ــە ئاش ــەی ک ــەو رێکەوت ــەڵ ئ ــاوە، لەگ ــدا ژی تێ

لــە رۆژژمێرەکەیانــدا، باســی دیاکــۆ وەکــو ســەرۆکێکی 

هیگمەتانــە  لــە  )دەیــوک(  دەکــەن.  مانایــی  دەوڵەتــی 

رۆژهەاڵتــی  لــە  مــادی  نەتــەوەی  یەکێتــی  دەوڵەتــی 

ــەوەی  ــی گێڕان ــە بەپێ ــاوە، لەحاڵێکــدا ک ــاد پێکهێن ــی م واڵت

ــڕەوای شانشــینێکی  ــۆ فەرمان ــژووی ئاشــوورییەکان، دیاک مێ

ــە  ــووە، ل ــێ ب ــی ورم ــەری گۆڵ ــە دەوروب ــاوا، ل ــادی رۆژئ م

چوارچێــوەی دەوڵەتــی مانــا دا. بــۆ چارەســەری ئــەو پرســە 

ــەوە و پێویســت دەکات  ــۆ دەمێنێت ــان ب ــەک رێگام ــا ی تەنی
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گریامنــە و بیرۆکەیەکــی وەهــا بخەینــەڕوو، کــە دەشــێ دوو 

ــی  ــە دوو ســەردەمی زەمەن ــان ل ــاو دیاکۆم ســەرکردەی بەن

ــت *1. ــاوازدا، هەبووبێ جی

لەگێڕانــەوە  ناڕوونــی  و  ئالــۆزی  ســەرەبۆچوونی 

مێژووییەکانــی رۆژگاری کــۆن، لەالیــەن نووســەرانی مێژووی 

جیهانــی کەونــار، بــەاڵم بــەراوردکاری لــە نێــوان راوبۆچوونــە 

* بــە بــڕوای مــن، ئــەوە ژمارەیــەک لــە ســەرۆکی یەکێتــی و شانشــینە مادیەکانــی 

ســەدەکانی پێــش ســەرهەڵدانی دەوڵەتــی یەکگرتــووی مــادن ، لەریشــە و 

خوێنــەوە ناگەنــەوە بنەماڵــەی دیاکــۆ، کــە هێــرۆدۆت، بــە دەیوکیــەکان، ناویــان 

ــەوادە و  ــەک خان ــاد، بەی ــای م ــن پاش ــتیاگی دوایی ــە ئاس ــا دەگات ــات و ت دەب

نەوەکانــی )دەیــوک(، دیاکــۆ یــان دەزانێــت، لەگــەڵ ئــەوەی کــە ژماردنەکانــی 

هیــرۆدۆت لەبــارەی مــاد و پاشــایەتی مــادەوە، راســترتین ســەرچاوی مێژووییــن، 

ــە  ــە، ک ــەو بۆچوون ــەڵ ئ ــۆم، لەگ ــەوەی خ ــن و خوێندن ــو تێگەیش ــەاڵم وەک ب

ــتەوە  ــاب و پش ــەک بەرەب ــاد، لەی ــووی م ــی یەکگرت ــاکانی دەوڵەت ــوو پاش هەم

هاتــن، تــا رادەیــەک ناکۆکیــم هەیــە و ئــەو بۆچوونــە لەراســتی نزیکــرت دەبێــت، 

کــە دەیــوک لەگــەڵ دیاکــۆ دوو کەســی جیــاواز بــن، چونکــە وەک مێــژوو باســی 

دەکات، دیاکــۆ لــە شــەڕی دەوڵەتــی مانــای مــادی هەمبــەری ئاشــوور، بەدیــل 

گیــراوە و بەگشــت بنەماڵەکەیــەوە، بــەرەو ســوریە دورخراوەتــەوە. کەواتــە ئــەو 

دژیەکیــە لــە بیروڕاکانــدا، لــەو بــارەوە هــەر بەردەوامــە، دەبــێ چاوەڕوانبیــن، 

ــە دوارۆژدا، راســتیەکان بدۆزنــەوە. بەڵکــو لێتوێــژەران و میژووناســان ل

ــووریش  ــی ئاش ــژووی داگیرکارییەکان ــری مێ ــە رۆژژمێ ــرۆدۆت و وەک ل 1 - هی

لــە  زیاتــر  مــاوەی  بــۆ  ســەرزەویەکانیان،  و  مــاد  گەالنــی  دەردەکەوێــت، 

520 ســاڵ، لــە ژێــر ســتەمی تااڵنــکاری و چەوســاندنەوەی ئاشــوورییەکاندا 

ماونەتــەوە، گەرچــی بــە بەردەوامیــش، تــا هێزێکیــان هاتبێتەوەبــەر، دژی 

داگیرکــەر ســەرهەڵدان و راپەڕینیــان ئەنجامــداوە و نەچوونەتــە ژێــر بــاری 

مادەکان لەنێوان بەرداشی ئاشووری تااڵنکەر و ئێرانی شوێنبزرکەردا
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ــە  ــەوە، ک ــامن دەکات ــە نزیک ــەو بیرۆکەی ــۆرەکان، ل جۆراوج

دەبێــت، هوەخشــتەرەی پاشــی مەزنــی مــاد، لەگــەڵ دیاکــۆ 

لەیــەک ســەردەمدا ژیابــن، وادیــارە شــا دیاکــۆ دەبێــت 

ــای  ــەری مان ــوداری دەوڵەتــی خۆبەڕێوەب ســەرکردەیەکی نێ

مــادی بووبێــت، بــەاڵم هوەخشــتەرە دوای ئــەوەی ئەرکــی 

ــە شــەڕی ئاشــوور بەســەرکەوتوویی  ــی گشــتی ل فەرماندەی

ــووی  ــی یەکگرت ــای دەوڵەت ــو پاش ــدی وەک ــام داوە، ئی ئەنج

ــانکراوە.  ــاد دەستنیش م

توانەوەی زمانی و فەرهەنگییەوە.
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 ئاشوورییەکان رسوەت و سامانیان بردووە و 
ئێرانییەکان، هەم رسوەت و هەم ناو و نیشان

 ئاشــوورییەکان بــە هەمــوو هێــزی خۆیانــەوە لەحــەوت 

ــەر  ــە س ــیان کردووەت ــدا، هێرش ــەدوای یەک ــەک ل ــی ی خول

ــەرزەمینی،  ــاک و س ــی خ ــە لەداگیرکردن ــاد و جگ ــی م واڵت

وێرانــکاری  و  تــااڵن  و  بەدیلگرتــن  و  لەکوشــتار  جگــە 

بێســنوور، گــەل و هــۆزە مادەکانیشــیان ناچــار بەچوونەژێــر 

بــاری بەڵێننامــەی بــاج و خەراجدانێکــی قــورس و درێژمەودا 

و کەمەرشــكێن دەکــردن، بــەاڵم هەرگیــز هەوڵیــان بــۆ 

ــان  ــک ی ــاو و ناســنامەی دەڤەرێ ســڕینەوەی یەکجارەکــی ن

ــەداوە.  ــادەکان ن ــی م ــی خۆجێی ــێن و بەڕێوەبەریەک شانش

لــەو ســۆنگەوە کــە ئێمپراتــۆری ئاشــوور، هێزێکی مشــەخۆر 

 ئاشوورییەکان رسوەت و سامانیان بردووە و ئێرانییەکان، هەم رسوەت و هەم ناو و نیشان
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و کۆیلــەداری ســەردەمی خــۆی بــووە و لەســەر تااڵنکــردن 

و بــاج و خــەراج ســتاندن لــە گەالنــی دیکــە ژیــاوە و 

بەڕێوەچــووە، لــە زۆر بڕگــەی مێژووییــدا دەردەکــەوێ، کــە 

پــاش تەواوبوونــی شــەڕ و داگیرکــردن، دووبــارە یەکــەی 

مادیــان  نوێــی  دەســەاڵتداری  و  نــوێ  خۆبەڕێوەبــەری 

دامەزراندووەتــەوە و نازنــاوی شــا و شانشــینیان بە هەندێک 

دەڤــەر و ســەرکردەی مــادی بەخشــیوەتەوە، چونکــە تاکــە 

ئامانجی ئاشــوورییەکان دەســتکەوتن و ســتاندنی رسوەت و 

ــووە،. ــر ب ســامانی زیات

و  خۆجێیــی  دامــودەزگای  بوونــی  ئاشــوورییەکان   

کۆمەڵگــەی یەکجێنشــێنی مادەکانــی لەقازانجــی خــۆ زانیــوە، 

چونکــە شارســتانییەتی مــادەکان بــە تایبەتــی لــە مــادی 

رۆژئــاوادا، لــەڕووی کشــتوکاڵ و بەرهەمهێنانــی پێشــەیی 

ــەردەم و  ــاو س ــا، لەچ ــڵی گرانبەه ــازی و خش ــتە س و کەرەس

گەالنــی دەوروبــەر، لــە ئاســتێکی زۆر پێشــکەوتووتردا بــووە، 

ــووە  ــان خواســت و ئامانجــی ئاشــوورییەکان ب ــەوەش هەم ئ

ــەر  ــاش ه ــەبکات، پ ــادەکان گەش ــووری م ــەوەی ئاب ــۆ ئ و ب

داگیرکاریێــک دووبــارە رێگەی بــە خۆڕێکخســتنەوەی ئابووری 

ــش داوە. ــەت دەســەاڵتداری مادەکانی ــی و تەنان و کۆمەاڵیەت

داگیرکردنــی  دوای  هــەر  ئێرانییــەکان  هەخامەنشــییە   

تەختــی پاشــایەتی مــاد، نــاوی واڵتــی مادیــان بەتــەواوی گۆڕی 

و شارســتانییەت و فەرهەنــگ و زمانــی هــەزاران ســاڵەی 
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مادەکانیــان، یەکجــێ کــردە هــی خۆیــان و نــاوی ئێرانیــان بــە 

زۆرداری خستەســەر ئــەو جوگرافیایــەی، کــە پێــش لــەوە جگــە 

لەشــوێنپێی چەراندنــی پەزەکانیــان و جێــگای چەقاندنــی 

ئەســتوندکی رەشــامڵەکانیان، هیــچ رۆڵێکیــان لــە پێکەوەنانــی 

ــەو واڵت و  ــتنی ئ ــووری و پاراس ــتنی ئاب ــە و پێشخس کۆمەڵگ

ــاو خاکــە نەبــووە.  ئ

وەک ئاڤێســتا باســی دەکات، کۆچــەرە ئێرانــی زمانــەکان 

پێــش ئــەوەش کــە دەســەاڵت و پاشــایەتی مــاد داگیربکــەن، 

مــاد،  واڵتــی  ســەرزەویەکانی  رۆژهەاڵتــی  لەباشــووری 

هەندێک شــوێنیان خســتبووەژێر رکێفی خۆیان و دەســتبەجێ 

سیســتەمێکی خێلەکــی توندوتیــژی هۆڤانەیــان دامەزراندبــوو، 

ــی  ــە وەرگرتن ــەوە، ل ــۆ بیرکردن ــە سەرمەشــق ب ــەوەش بووەت ئ

دەســەاڵتداری زیاتــر و فراوانکردنــی ئاقــاری زێدەتــر، لەســەر 

ــەکان *1. ــادە خانەخۆی ــی م ــابی واڵت حس

*ئێقــرار عەلــی یێــف دەڵــێ: ئێمــە دژی بــە رەهــا زانینــی رۆڵــی رەگــەزی هینــد و 

ئەوروپــی لــە مێــژووی مــاد و پەیوەســتکردنی مێــژووی مــاد لەگــەڵ مێــژووی هیند و 

ئەوروپیــەکان و ئێرانییــە کۆچــەرەکان و نکۆڵیکــردن لــە رەگــەزی بەهێــزی خۆجێێین. 

ــی  ــەکان دەیانتوان ــا هیندوئەوروپی ــە تەنی ــە، ک ــەو بیرۆکەی ــەوە ئ ــت دەکەین جەخ

بنیاتنــەری کوڵتــوور و مێــژووی مــاد بــن، کۆنەپەرســتانەیە.

 ئاشوورییەکان رسوەت و سامانیان بردووە و ئێرانییەکان، هەم رسوەت و هەم ناو و نیشان
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رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی 
ژێردەستی مێژوویی کوردان 

چوارەگــی  لــە  دەڵێــن،  ئێرانییــەکان  مێژوونووســە 

ــی  ــن، دەزگا و دیوان ــش زایی ــی پێ ــەدەی پێنج ــی س یەکەم

پاشــایەتی دەوڵەتــی مــاد، بەهــۆی تێــوەگالن لەگەندەڵــی و 

ســتەمکاری و پاوانکردنــی زەوی و زارە بەپیتەکانــی خەڵــک 

ســامانداری  ئەریســتوکراتی  چینێکــی  دروســتبوونی  و 

چەوســێنەر، نزیــک لــە هەرەمــی دەســەاڵت، تــا رادەیەکــی 

ــە دینامــۆ  زۆر پێگــەی جەمــاوەری خــۆی لەدەســتداوە و ل

-ئاڤێســتا پەرتووکــی پیــرۆزی زەردەشــتیەکان، لــە بەشــی وێداکانیــدا بەڕونــی بــاس 

ــەوە  ــەن ئاریاییەکان ــە الی ــتا، ل ــی ئێس ــی ئێران ــد وبەرزاییەکان ــی هین ــە داگیرکردن ل

دەکات.  

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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و وزەی ناوەنــدی خــۆی دوورکەوتووەتــەوە، ئــەوان دەڵێــن 

)ئیشــتۆویگۆ( ئاســتایاگ لــە بارودۆخێکــی لــەو چەشــنەدا، 

لــە ســاڵی 585 ی پێــش زاییــن، دەســەاڵتی گرتووەتــە 

دەســت و لەســەر تەختــی پاشــایەتییەک دادەنیشــتووە، کــە 

ــادی  ــەی م ــک و کۆمەڵگ ــی الی خەڵ ــتی جاران خۆشەویس

ــووە. نەب

پێنووســەکانیان  کــە  نووســەرانەی  لــەو  هەندێــک 

لەقازانجــی فارســە ئێرانییــەکان هەڵســوڕاندووە دەڵێــن: 

ــەوە و  ــاش نەجوواڵوەت ــۆی ب ــی خ ــەڵ گەل ــتایاگ لەگ ئاس

پاشــایەکی دادوەر و بەبەزەیــی نەبــووە، بۆیــە پــاش 35 

ســاڵ لەدەســەاڵتداری، لەگــەڵ خۆیــدا تەمەنــی پاشــایەتی 

دەســتکەوتە  ئــەو  گشــت  کۆتاییپێهێنــاوەو  مادیشــی 

وەدیهاتبــوون،  رۆژگاری هوەخشــتەرە  لــە  شــکۆدارانەی 

لــە  و  لەدەســتدەچێت  نەتەوەییشــەوە  بەدەوڵەتــی 

ســاڵی 550 ی پێــش زاییــن، تەمەنــی پاشــایەتی مــاد و 

کۆتاییپێهاتــووە. بەیەکجــاری  مــادەکان،  دەســەاڵتداری 

ــاد،  ــای م ــن پاش ــی دوایی ــە، دەڵ ــەو بۆچوون ــارەی ئ لەب

پێگــەی جەمــاوەری خــۆی لەدەســتداوە و ئــەوەش بــە 

ســەرەکیرتین هــۆکای لەنێوچوونــی دەزانــن، هەندێــک 

)ماســپێرۆ(  لەوانــەش  کــۆن،  مێــژووی  شــارەزایانی  لــە 

بەپێچەوانــەی ئــەو بۆچوونــە، بــاس لەهۆکارێکــی دیكــەی 

مۆغەکانــە  بااڵدەســتی  ئەویــش  دەکات،  هاوکێشــەکە 
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ــەی  ــە زۆرب ــتیاگدا، ک ــایەتی ئاس ــاری پاش ــوان و دەرب لەدی

دەســەاڵتیان  و  قۆرخکــردووە  بڕیاریــان  ناوەندەکانــی 

ــتەکانی  ــار بەدەس ــتە بڕی ــاز و پۆس ــەواوی ئێمتی ــەر ت بەس

و  بەکارهێنانــی رسوەت  و  لــە هەڵســوڕاندن  دەوڵــەت، 

ــتگە و  ــی پەرەس ــە قازانج ــەت ، ل ــتی و دەوڵ ــامانی گش س

ئایینــی زەردەشــت داگرتــووە و چینــی هــەژاری کۆمەڵگــەی 

مادەکانیــان، کــە زۆربــەی هــەرەزۆری دانیشــتووانی واڵتــی 

مــادی پێکهێنــاوە، پەراوێــز خســتووە و لــە دەوڵــەت و 

پاشــایەتی مــاد دایانبڕانــدوون. 

ــد  ــی تون ــادەوە، تێکگیرانێک ــای م ــن پاش ــارەی دوایی  لەب

ــە  ــژوو و دەق ــواری مێ ــارەزایانی ب ــی ش ــوان بۆچوون ــە نێ ل

کۆنــەکان و مێــژووی هێــرۆدۆت هەیــە. لەوانــەش کــە 

هارپــاگ،  نەوەکانــی  کاریگــەری  ژێــر  نەکەوتوونەتــە 

)ئاشــیلە( و )کێتســیاس( ن، کــە زۆر بــە چاکــە باســی 

ئاســتیاگ دەکــەن، پێیانوایــە ئــەو پاشــایەکی دادپــەروەر و 

بەتوانــا بــووە، لــە کەنــار ئەوانەشــدا هەندێک راســتی هەن، 

ــن ســەرکردایەتی ئاســتیاگ  ــە ب ــاد ل ــی م ــە خەڵک ــە گوای ک

دا، ســێ ســاڵ ئازایانــە دژ بــە ســووپا پارســەکەی کــورش و 

بــەرەی خۆفرۆشــەکانی الیەنگــری هارپــاگ، کــە پشــتیوانیان 

ــەوە  ــەکان، لەشــەڕ دژی مادەکان ــەی ئێرانیی ــزی بێگان لەهێ

دەکــرد، بەرەنگارییەکــی پاڵەوانانــە و جوامێرانەیــان بــۆ 

بەرگــری لەخۆبەڕێــوە بــردووە، ئــەم گێڕانــەوە دیرۆکیــەش، 

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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1 ئاســتیاگ لــە تاوانــی دڵڕەقــی و دابــڕان لــە خەڵــک و 

ــت. ــەواوی دادەماڵێ ــاد، بەت ــەی م کۆمەڵگ

بێالیەنــەکان  مێژوونووســە  رشۆڤــەی  بەرجەســتەترین 

ــی هووەخشــتەرە،  ــە دوای کۆچیدوای ــارەی ئاســتیاگ، ک لەب

ــە  ــە، ک ــێ ئەوەی ــاد دادەنیش ــایەتی م ــی پاش ــەر تەخت لەس

پــەرە بەسیاســەتی هەژموونخــوازی  ئــەو نەیدەویســت 

و فراوانــکاری پێــش خــۆی بــدات، کــە دەوڵەتــی مــاد 

ــر رکێفــی  ــە ژێ ــردن و هێنان ــاوی داگیرک ــە پێن پێشــرت لەوەل

ــاج و خــەراج  ــی ب ــە بەئامانجــی وەرگرتن ــە، ل ــی دیک گەالن

بەرەوپێشــی بــردووە. گەرچــی لــە بیرگــەی پیــری مێــژووش. 

ــاڵ،  ــتا 2500 س ــە تائێس ــە، ک ــە مێژوویی ــۆ دێرین ــەو تابل ئ

بەســەر تەمەنــی تێپەڕیــوە بەجوانــی هەڵنەگیرابێــت، بــەاڵم 

ــینەوە و  ــووە، لەناس ــدا ب ــە توانایان ــوارە ل ــەو ب ــی ئ زانایان

نەخشــی ســەر  نۆژەنکردنــەوەی هێڵــە ســەرەکییەکانی 

تابلۆکــە، بگەنــە ئــەم ئەنجامــە و بەدڵنیاییــەوە بڵێــن، 

ــووە و زۆر  ــتیخواز ب ــی ئاش ــاد، مرۆڤێک ــای م ــن پاش دوایی

1- بێگومــان هەلومەرجــی کۆمەڵگــەی مــاد، لەســەردەمی پاشــایەتی ئاســتیاگ 

دا، بــە ئارامــی و یەکگرتوویــی ســەردەمی پاشــایەتی پیــش خــۆی نەبــووە، هاتنــە 

ــری  ــی ت ــو ناوەندێک ــت، وەک ــی زەردەش ــی ئایین ــتگە و پیاوان ــاوەوەی پەرەس ن

ــەرۆک  ــی س ــە قازانج ــی ب ــی قوڵ ــی چینایەت ــێ و دژایەتیەک ــەاڵت، مڵماڵن دەس

هــۆز و ئــەرشاف و ســامانداران، لــە نێــوان مــادەکان هێنابــووە ئــاراوە، ئــەوەش 

ــوو. ــا رادەیەکــی زۆر الواز و ناکاریگــەر کردب ــی ت دەســەاڵتی دەوڵەت
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الیەنگــری شــەڕ و خوێنڕێــژی و داگیــرکاری نەکــردووە.

ســەرەبۆچوونی ئــەوەش تەنیــا شــەڕی مــاد، لــە ســەردەمی 

ئاســتیاگ، لەگــەڵ هێزێکی مــەزن لە دەرەوەی ســنوورەکانی 

ــە  ــداوە، کــە ل ــە ســاڵی 555 ی پێــش زاییــن رووی ــدا، ل خۆی

ــەڕان  ــەی ح ــەر ناوچ ــتی بەس ــاد دەس ــووپای م ــدا س ئاکام

ژێــر  لەســەرزەوییەکانی  بەشــێکبووە  کــە  داگرتــووە، 

ــل. ــڕەوی باب قەڵەم

ــە باکــووری  ــە ســاڵی 553 ی پێــش زاییــن ل  مــادەکان 1 ل

ــی  ــەوە واڵت ــەن و دەگەڕێنەون ــە دەک ــا پاشەکش میزۆپۆتامی

خۆیــان، چونکــە ئــەو پارســە ئێرانیانــەی وەکــو کۆچــەر 

لەدزەیــان کردبــووە نــاو ســنوورەکانی ماد و بەر لــەوە بەپێی 

رەزامەنــدی دەوڵەتــی مــاد، پاشانشــێنێکی ســەربەخۆیان 

ــی  ــی هارپاگ ــی هاندانەکان ــەر داوا و بەپێ ــوو، لەس پێکهێناب

مــاد، دەســتیان بــە زیادەخــوازی و ئاژاوەگێــڕی و داگیــرکاری 

گونــدە مادیەکانــی سەرســنوورەکانی نزیــک لــە خۆیــان 

ــوو. کردب

و  فەرمانڕەوایــی  ســاڵ  ســێ  تەنیــا  پــاش  مــادەکان   

ــا،  ــووری میزۆپۆتامی ــی باک ــەر ناوچەکان ــەاڵتداری بەس دەس

واڵتــی  گەڕانــەوە  پاشەکشــەیانکردو  لــەوێ  بەناچــاری 

1- لە نوورساوەکانی نابونید

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 



188

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک

ــڕی و فراوانخــوازی  ــەوە و ئاژاوەگێ ــان، چونکــە جوواڵن خۆی

ــی  ــاو خاک ــان لەن ــە ژمارەی ــەکان، ک ــەرە ئێرانیی ــۆزە کۆچ ه

ــی  ــوو، گەالن ــوڕهێنەر زیادیکردب ــێوەیەکی سەرس ــاد بەش م

مادیــان خســتبووەبەر هەڕەشــە و مەترســییەکی زۆرەوە. 

رەنگــە ئــەوە یەکەمیــن دەرکەوتنــی پارســە ئێرانییــەکان 

بێــت، لــە مێــژووی رۆژهەاڵتــدا، کــە وەکــو هێــز و گەلێــک، 

ــی هێرشــی  ــەوەی چۆنییەت ــە گێڕان ــدا، ل ــە پەرتووکەکەی ــەر ل ــای پەیامب - ئەرمی

مــادەکان بــۆ ســەر بابــل، پێشــبینی ئــەوە دەکات، کــە چــۆن بابــل تێکدەشــکێرێ 

ــان  ــەوان و رمی ــە ک ــت. ئەوان ــوورەوە دێ ــە باک ــک ل ــە هۆزێ ــژێ: هەنوک و دەبێ

ــە ســواری ئەســپەوە  ــە. ب ــان وەک هــاڕەی دەریای ــن. دەنگی ــێ بەزەیی ــە و ب پێی

ــە  ــل ک ــای باب ــن. پاش ــز دەبەس ــەڕکەر ری ــاوی ش ــل، وەک پی ــژی باب ــەی کی ئ

ناوبانگــی ئــەوان دەبیســێت، دەســتەکانی خــاو دەبنــەوەو هەروەکــو ژنێــک کــە 

ــت. ــەم و ژان دایدەگرێ دەزێ، خ

ــل  ــی باب ــان و لەناوچوون ــۆکاری رووخ ــە ه ــادەکان ب ــەر، م ــعیای پەیامب  -ئەش

دەزانــێ و لــە پەرتووکەکەیــدا دەبێــژێ: مــن مادەکانیــان لــێ هــان دەدەم، کــە 

زیــو بــێ بایــەخ دەزانــن و تەماعــی زێڕیــان نییــە. کەوانەکانیــان الوان دەهاڕێــت 

ــەوەی  ــە گێڕان ــژە ب ــا درێ ــەن. هەروەه ــدان ناک ــی منداڵ ــە بەرهەم ــم ب و رەح

پێشــبینییەکانی دەدا و دەڵــێ : بابــل ئــەو بکــوژەی شانشــینەکان و رازێنــەرەوەی 

ــەدوم و  ــەروەک س ــت، ه ــد دەڕوخێ ــتی خواوەن ــەکان، بەدەس ــانازی کلدانیی ش

عەمــوورە رووخــان و هەتــا هەتایــە ئــاوەدان ناکرێنــەوە و وەچە لــە دوای وەچە 

نابێتــە شــوێنی نیشــتەجێ بــوون، هیــچ عەرەبێــک لــەوێ خیــوەت هەڵنــادات و 

ــان  ــان بیاب ــو ئاژەلەکانی ــادەن. بەڵک ــۆڵ ن ــەوێ م ــان ل ــەڕ و مااڵتی شــوانەکان، م

دەکەنــە هێالنــەی خۆیــان و ماڵــەکان پــڕ دەبــن لــە کوندەبــۆ و ئاگــر خــۆرەکان 

تێیــدا نیشــتەجێدەبن.

- ئەو پاراگرافانەی سەرەوە بەتەواوی لە پەرتووکی پاشایەتی ماد وەرگیراوە.
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ــەون. ــەوە و دەردەک ــان باڵودەبێت نێوبانگی

پارســەکانیان  مــادەکان  کســتیاس،  گێڕانــەوەی  بەپێــی 

تێکشــکاند و هێرشــەکانیان بــۆ نــاو جەرگــە و قواڵیــی ئــەو 

ناوچانــە بــردە پێشــەوە، کــە پێشــرت بەهــۆی مێواندۆســتی و 

گرنگینەدانــی مادەکانــەوە دەســتیان بەســەرداگرتبوو، بــەاڵم 

دواتــر بەهــۆی بەشــداریکردنی 1ژنەکانیــان و ئامادەبوونێکی 

ــدی  ــە بەرژەوەن ــە شــەڕگەکەدا، هاوســەنگی ل شــەرماوەر ل

پارســەکان، گۆڕانــی بەســەردادێ و بەســەر مادەکانــەوە 

ــەردەکەون. س

ئاســتیاگ هەمــوو خەڵکــی مــاد چەکــدار دەکا و رەوانــەی 

بــەرەی شــەڕیان دەکات، بــەاڵم بەهــۆی ئــەوەی پاشــای 

ــەکان و  ــی مۆغ ــۆ زێدەڕۆی ــنوورێکی ب ــەوە س ــەر ل ــاد ب م

ســەرۆک هــۆز و ئەرشافــەکان دانابــوو و ســزایەکی ســەختی 

بەسەرداســەپاندبوون، تــا ئــەو رادەیــەی کــە ژمارەیــەک لــە 

مــۆغ و کوڕەکــەی )هارپــاگ( یــش، کــە فەرماندەیەکــی 

ســووپایی و ســەرۆک هۆزێکــی دیــار و دەستڕۆیشــتووی نــاو 

کۆشــکی پاشــایەتی مــاد بــووە، رووبــەڕووی ســزای مردنــی 

ــە  ــگاوەری مــادەکان، ب ــەر سەرســەختی و جەن 1- ســووپای پارســەکان لەبەرامب

ــوو  ــەاڵم هەم ــووە، ب ــن ب ــە و هەاڵت ــە پاشەکش ــار ب ــکاوە و ناچ دژواری تێکش

ــی کراســیان  ــان پێدەگــرن و دامەن ــان و بەری ــە ســەر رێگەی ــە پارســەکان دێن ژن

هەڵدەدەنــەوە و خۆیــان رووتدەکەنــەوە، بانــگ لەپیاوەکانیــان دەکــەن و 
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ــەن  ــە الی ــژراو ل ــوەختە داڕێ ــی پێش ــەوە، بەپیاڵنێک کردبوون

هارپــاگ و مــۆغ و ئەرشافــە ســەرۆک هۆزەکانــەوە، بەشــێک 

ــان  ــووە، ناپاکی ــەوان ب ــۆزی ئ ــە هاوس ــاد، ک ــووپای م ــە س ل

ــە  ــردووە و چووەنەت ــان ک ــی خۆی ــەوە و گەل ــەر نەت بەرامب

بــەرەی پارســەکانەوە. ئــەو پیاڵنگێڕییــە لــە کۆتاییــدا شــکانی 

ســووپای مــاد و بەدیڵگیرانــی ئاســتیاگ و کۆتایــی هاتــن بــە 

ــەوە. ــادی لێکەوتووەت ــی م ــی نەتەوەی پاشــایەتی و دەوڵەت

هێــرۆدۆت لەوبــارەوە ئامــاژە بــە پرســێکی ســەرنجڕاکێش 

دەکا و دەڵــێ: مۆغــەکان و ســەرۆک هــۆز و ئەرشافــە 

ــدی  ــە بەرژەوەن ــە ل ــی ئاســتیاگ، ک ــە بڕیارەکان ــادەکان، ل م

چینــی هــەژاری کۆمەڵگــەی مــادی دەردەچــوون نیگــەران و 

توڕەبــوون، بۆیــە دەرفەتــی لەشکرکێشــی و چوونــی پاشــایان 

بــۆ بابــل قۆســتووەتەوە و دەســتیان لەگــەڵ پارســەکان 

تێکەڵکــردووە، ئــەم مەســەڵەیە پــاش گەڕانــەوەی ئاســتیاگ 

ئاشــکرا دەبــێ و فەرمــان بــە کوژرانــی بەشــێک لەپیاڵنگێڕان 

دەدات، بۆیــە ئــەو گێڕانەوەیــە ناپاکــی مۆغــەکان و ســەرۆک 

پێیاندەڵێــن، دەتانــەوێ بــەرەو کــوێ هەڵبێــن، ئایــا دەتانــەوێ بچنــەوە نــاو زگــی 

ــە  ــەو تان ــەو هــۆی ئ ــوون؟ ب ــوەی هات ــەو شــوێنەی لێ ــان و ئ ــک و ژنەکانت دای

ــەڕ و  ــی ش ــەوە مەیدان ــەکان دەگەڕێن ــووپای پارس ــەوە، س ــوکایەتی پێکردن و س

هارپاگیــش بــە پیالنــە ناپاکەکەیــەوە دەبێتــە هاوکاریــان و بەســەر ســووپای مــاد 

ســەردەکەون.
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هــۆز و ئەرشافــە مــادەکان، بەسەرکەشــی هارپاگ پشرتاســت 

دەکاتــەوە.

ــا  ــد، شــکانی ســووپای مــاد، تەنی ــژووی نابۆنی گەرچــی مێ

بەهــۆی ناپاکــی و پیاڵنگێــڕی بەشــێک لەمــادەکان دەزانــی، 

ــەی  ــووپا خێڵەکییەک ــاوکاری س ــتیوان و ه ــە پش ــە بوونەت ک

کــورش، بەاڵم وەک ) موســا خۆرنی ( باســیدەکات، بەشــداری 

ســووپاکەی  و  ئەرمەنییــەکان  پاشــای  دووەم  تێگرانــی 

ــزی ســووپای  ــزی خــۆی خستۆتەســەر هێ لەشــەڕەکەدا، هێ

بەقازانجــی  هاوســەنگیەکەی  و  هەخامەنشــی  کورشــی 

ــوە.  ــەکان گۆڕی ئێرانیی

هێــرۆدۆت، ئامــاژە بەنامەیەکــی هارپــاگ دەکات، کــە بــۆ 

ــۆزە  ــەرۆک ه ــەرشاف و س ــێ: ئ ــێ و دەڵ ــی دەنووس کورش

ــتیاگ  ــە ئاس ــان ل ــەس رووی ــوو ک ــە هەم ــەر ل ــادەکان، ب م

ئاســتیاگ  تــۆ،  بەشــانی  شــان  دەیانــەوێ  و  وەرگێــڕاوە 

لەدەســەاڵت البــدەن و پاشــایەتییەکەی بڕووخێنــن.

هارپــاگ نوێنەرایەتــی چینــی کۆیلــەدار و ئــەرشاف و 

ســەرۆک خێلــە چەوســێنەرەکانی نــاو کۆمەڵگــەی مــاد، دژی 

شــا و دەوڵەتــی دەکــرد، کــە بەرگریــکاری مافــی چینەکانــی 

ــوو. ــاد ب ــەی م خــوارەوەی کۆمەڵگ

یەکێــک لــەو توێــژ و هێــزە کۆمەاڵیەتییــە دەســتەبژێرانەی 

دژی پێگــە و دەســەاڵتی پاشــایەتی مــاد، کەوتنــە دژایەتــی 

ــی  ــی ئایین ــدو دژوارەوە، پیاوان و بەربەرەکانەیەکــی زۆر تون
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زەردەشــتی و مۆغــەکان بــوون. ئــەوان بــە هــۆی پەرەســتگە 

ــە چینێکــی ســامانداری سەردەســتی زۆر  ــەوە، ببوون و ئایین

ــۆی  ــە ه ــان، ب ــی واڵتی ــی فراوان ــە زەوی و زارێک ــز، ک بەهێ

ــان  ــان و داگیری ــر دەســتی خۆی پەرەســتگەوە خســتبووە ژێ

کردبــوو، خەڵکێکــی باوەڕمەنــد و دەمارگیــری ئایینــی زۆر و 

ــان کۆکردبــووەوە  ــە دەوری پەرەســتگە و خۆی ــان ل زەوەندی

و دەیــان چەوســاندنەوە.

ــی  ــن پێگــەی ســەرهەڵدانی ئایین ــە یەکەمی شــاری رەی ک

زەردەشــت بــوو و بەنــاوی شــاری زەردەشــت نێوبانگــی 

ــادی  ــارەکانی م ــن ش ــە مەزنرتی ــک ل ــە یەکێ ــووو ب دەرکردب

و  بــازاڕ  هــەرەزۆری  1زۆربــەی  دەژمێــردرا،  رۆژهــەاڵت 

زەویــە کشــتوکاڵیە بەپیتەکانــی، کــە لەبنەڕەتــەوە مولــک و 

ســامانی دەوڵەتبــوون، لــە الیــەن مۆغەکانەوە دەستیبەســەر 

داگیرابــوو و بــە قازانجــی پەرەســتگە و مۆغەکانــەوە، پــاوان 

ــرادران.  ــوون و بەکاردەب کراب

مۆغــەکان لــەو ســەردەمەدا، بااڵتریــن پلــەو پۆســتی 

دەرباری پاشــا و لەپێشــرتین راوێژکاری پاشــایەتی و دەوڵەتی 

ــەتەکانی  ــەرزەکان، لەسیاس ــە پایەب ــەاڵم مۆغ ــوون، ب ــاد ب م

ئاســتیاگ، کــە بەزیاترینیــان لــە بەرژەوەنــدی و بۆ پشــتیوانی 

1- ئیسیدۆرۆسی سیسیلی



193

و بەرگــری لەهــەژار و خەڵکــی رەش و رووت دەردەچــوون 

نــاڕازی و توڕەبــوون.

هێــرۆدۆت دەڵــێ: )کــورش( لــە ســەردەمی منداڵیــدا 

لەدەربــاری پاشــایەتی مــاد ، بۆخــۆی یــاری شــا و وەزیــری 

بەڕێوەبەرایەتــی  رێوڕەســمی  فێــری  لــەوێ  و  کــردووە 

دەوڵــەت و پاشــایی بــووە.

مــەڕدارە  هــۆزە  لەســەرۆک  یەکێــک  کــوڕی  کــورش   

پارســەکانە، کــە خزمەتــکاری پاشــای مــاد بــووە، بــاج و 

خەراجــی داوەتــە پاشــایەتی مــاد و بــەو هۆیــەوە تێکــەاڵوی 

و نزیکــی لەگــەڵ کۆشــکی پاشــایی دروســتکردووە، رەنگــە 

ئــەوەش هۆکارێــک بێــت، بــۆ ئــەوەی کورشــی کــوڕی بگاتــە 

نــاو کۆشــک و لەنــاو هۆزەکەی خــۆی ســەرناس و بەنێوبانگ 

بووبێــت. بۆیــە هارپــاگ ئــەوی بەباشــرتین بــژار زانیــوە، کــە 

هانــی بــدات، تاوەکــو شــەڕ دژی پاشــای مــاد بەرپــا بــکات. 

هــەر بــۆ دڵنیاکردنــەوەش، ئــەوەی بیــر کــورش هێناوەتــەوە، 

ــەوە و  ــل گەڕاوەت ــەڕی باب ــە ش ــازە ل ــاد ت ــووپای م ــە س ک

زۆر مانــدووە و لــەڕووی داراییشــەوە، دوچــاری قەیرانێکــی 

ــووە. ــەواوی الوازب ــەوە و بەت گــەورە هاتووەت

ــەرکردایەتیکردنی  ــەی بەس ــاگ پیالنگێڕییەک ــەوەدا هارپ ل

بــەرەی خۆفرۆشــان، پێکهاتــوو لەســەرۆک هــۆز و ئــەرشاف 

ــەڵ  ــە لەگ ــتێکەڵکردنێکی ناپاکان ــادەکان، بەدەس ــە م و مۆغ

لەشــەڕی  ئەرمەنییــەکان،  و  پارســەکان  هەخامەنشــییە 

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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زایینــی،  پێــش  550ی  لەســاڵی  پاســارگاد  دەوروبــەری 

بەســەرکەوتوویی کۆتاییپێهێنــا، لە کۆتــا رووبەڕووبوونەوەدا، 

ــاد  ــی م ــی بەدەوڵەت ــکێرێ و کۆتای ــاد تێکدەش ــووپای م س

و ســەربەخۆیی نەتــەوەی مــاد دەهێنێــرێ و دەســەاڵت 

ــاک  ــەوە و خ ــەدەری نەت ــایەتی و ق ــی پاش ــاج و تەخت و ت

و شارســتانییەتی مــاد، دەکەوێتــە ژێــر دەســتی کورشــی 

هەخامەنشــی و ئێرانییــە کۆچــەرەکان. 

بــۆ لەنێوبردنــی دەوڵەتــی مــاد، هەرســێ نەتــەوەی ئێرانی 

ــی  ــی جەنگ ــی، هاوبەندییەک ــودی و ئەرمەن ــی، یەه ئاریای

موکومیــان پێکهێنــاوە، بــەاڵم ئــەو گــورزە گورچکبــڕەی کــە 

شــیڕازەی ســووپا و هێــزی ئاســتیاگی لەنــاوەوە، لەبــەر یــەک 

هەڵوەشــاندۆتەوە، بــەرەی خۆفرۆشــە ناوخۆییەکانی ســەربە 

هارپــاگ بــووە، هەڵبــەت لــەو نێوەندەشــدا، هــەردوو ئایینی 

ــی  ــی هاوپەیامن ــز کردن ــە بەهێ ــتی، ل ــودی و زەردەش یەه

ــاو  ــە ن ــان، ل ــە و تێکدەرانەی ــی گەوجێنەران ــاد رۆڵێک دژە م

رێزەکانــی گەالنــی مــادی گێــڕاوە. 

ــی  ــە ســەرچاوەی هەرەگرنگــی زانیارییەکان ــرۆدۆت، ک هی

مێــژووی مــادە دەڵــێ: بــە پیالنــی ئەرشافــە مــادەکان، 

ــە بــەرەی پارســەکانەوە و  ــە ســووپای مــاد چوون بەشــێک ل

دژی ســووپای خۆیــان کەوتنەوەشــەڕ، بــەاڵم بــە شــێوەیەکی 

ــت  ــۆ دەبێ ــەوە، ئاخ ــەوەی روننەکردووەت ــەورەوە ئ یەکالک

بووبێــت، كەچــی  بــەردەوام  ماوەیــەک  تــا چ  شــەڕەکە 
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کســتیاس لەگێڕانەوەکەیــدا باســی ســەرکەوتنی مــادەکان 

بەســەر پارســەکاندا دەکات*1.

ــە  ــە کاهین ــورش، ک ــەکاری ک ــی چەواش دەزگای راگەیاندن

زەردەشــتەکان دامەزرێنــەری بــوون، ئاســتیاگی پاشــای مــاد 

یــان، وەکــو )ئەژدیهــاک( ئەژدیهــا و ئایینــی مادیــان بــە 

ئەهریمــەن دەناســاند و یەهودیەکانیــش لــە هێرشــێکی 

هاوئاهەنــگ لەگــەڵ زەردەشــتی و پارســەکاندا، لــە رێگــەی 

ــەوە  ــۆی کورش ــکێ و بەه ــدا، دەش ــەڕی بەرگری ــتیاگ لەش ــەوەی ئاس *دوای ئ

دەستبەســەر دەکرێــت، هارپاگ ســەردانی دەکا و بــۆ ئازاردانی باســی کاریگەری 

پالنەکانــی ســووپایی و ســەرکەوتنەکانی خــۆی بەســەر ئــەودا دەکات. ئاســتیاگ 

پێیدەڵــێ، تــۆ بۆچــی هەمــوو کــردەوەو شــانازییەکانی کــورش بۆخــۆت دادەنێــی 

ــی  ــە پێ ــورش ب ــە ک ــێ: چونک ــدا دەڵ ــاگ لەوەاڵم ــت ؟. هارپ ــار دەکەی و هەژم

نەخشــەو رێنامییەکانــی مــن کاری کــرد و شــۆڕش و جوواڵنــەوەی دەســتپێکرد، 

ــە ئاســتیاگ  ــەو کات ــن. ئ ــەم ســەرکەوتنە هــی من ــە هەمــوو شــانازیەکانی ئ بۆی

بەتونــدی تێیدەخــۆڕێ و پێیدەڵــێ، کەواتــە تــۆ مرۆڤێکــی گەمژە و ســتەمکارێت، 

ــا و شــیان و کاریگەریــت  ــدە توان ــەوەڕا گەمژەیــت، کــە ئەگــەر خــۆت ئەوەن ل

بەســەر شــەڕەکەدا هەبــووە، دەبــێ تاجــی پاشــایەتیت لــە ســەری خــۆت نابــا 

و خــۆت لەســەر تەختــی پاشــایەتی دانیشــتبای، تــۆ ســتەمکارترینی لــە بابــەت 

ئــەوەی کــە بــە هــۆی تاوانــی مــن، لــە کوشــتنی کوڕەکــەت، تــۆ هەمــوو گــەل 

ــەکان کــرد،  ــی پارســە ئێرانیی ــەوەی مــادت توشــی ژێردەســتی و کۆیاڵیەت و نەت

هەتــا ئەگــەر تــۆ لــە منیــش نــاڕازی بــای، ویــژدان وای دەخواســت، کــە لــە بــری 

ئێرانییــەک، کەســێکی مادیــت بــۆ پاشــایەتی هەڵبژاردبــا، چونکــە خــۆ هەمــوو 

ــی ســەرفرازی و ســەروەری  ــە بات ــە ل ــوو، ک ــۆ نەگەیاندب ــان بەت ــادەکان زیانی م

ــک، گشــتیان  ــا بەرلەدەمێ ــە ت ــەی کەســانێک، ک ــە، ئەویــش کۆیل ــە کۆیل بوونەت

خزمەتــکاری خۆیــان بــوون.

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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بــڕوا و ئەندێشــەکانی ئەشــعیای پەیامبــەر، مادەکانیــان 

ــاندن.  ــک دەناس ــەیتان بەخەڵ ــە و ش بەجنۆک

هێــرۆدۆت، 1هــۆکارەی ســەرەکی هێرشــی پارســەکان، بــۆ 

ــێ: کــورش  ــەوە و دەڵ ســەر پاشــای مــادی، وەهــا لێکداوەت

و پارســەکان لــە تێنوێتــی و تەمــای رسوەت و ســامانی 

ــووتان. ــوو و دەس ــان گرتب ــادەکان، گڕی م

ــایەتیەکی  ــی پاش ــادەکان خاوەن ــێت: 2م ــان( دەنوس )بێری

ســاماندار و بەهێــز بــوون، بــەاڵم پارســەکان چەنــد هۆزێکــی 

لێکدابــڕوی نیــوە )وەحشــی( بوون، کــە بۆ مانــەوە و ژیانیان 

قــەرداری ئاژەڵــداری ودەشــت و لەوەڕگــەکان بــوون.

وەک هیــرۆدۆت ئامــاژەی پێــدەکات، کــورش دوای ئــەوەی 

لــەوە  بیــری  گەیشــتووە،  بەدەســت  هارپاگــی  نامــەی 

کردووەتــەوە، چــۆن دەتوانــێ پارســەکان دژی مــادەکان هان 

ــی  ــە پیاوان ــک ل ــاش بیرکردنەوەیەکــی زۆر کۆمەڵێ ــدات، پ ب

ــەکانتان  ــڕۆن داس ــوون، ب ــەوە و پێیگوت ــی کۆکردووەت پارس

ــە  ــڕ ل ــی پ ــۆ هەرکەســێک پارچــە زەویەک ــورش ب ــن، ک بهێن

دڕک و دالــێ دەستنیشــانکردوو و بۆچوونــی ســپاردوون، تــا 

ــاک  ــە دڕک و دال پ ــە هەمــووی ل ــەو پارچــە زەوی ــوارە ئ ئێ

1 - هێرۆدۆت، ل 99-100 

2-  بێرایان، ل 23



197

ــی  ــەڕ و بزنەکان ــەی زۆری م ــر زۆرب ــەوە. رۆژی دوات بکرێت

ــی  ــە شــەڕاب و خوراک ــڕ ل ــی ســەربڕین و خوانێکــی پ باوک

رۆژی  پیاوانــەی  ئــەو  هەمــوو  و  ئامادەکــردووە  باشــی 

ــە  ــۆ ســەر خوانەک ــاوە شــەڕکەرەکانی پارســی، ب ــەرێ و پی ب

و  خــواردن  بوونــی  تــەواو  پــاش  کــردووە،  بانگهێشــت 

خــۆش رابــواردن، روویکردووەتــە ئامادەبــووان پێیگوتــوون، 

کامەیــان خۆشــرت بــوو، دوێنــێ یــان ئەمــڕۆ ؟ هەمــوو ئامــادە 

ــوان  ــاوازی نێ ــەوە، جی ــگ وەاڵمیانداوەت ــەک دەن ــوان بەی ب

ــوو،  ــە ســەختی ب ــڕ ل ــێ پ ــوو، دوێن ــێ زۆر ب ــڕۆ و دوێن ئەم

بــەاڵم ئەمــڕۆ پڕاوپــڕ لــە خۆشــی و لــەزەت بــوو. کــورش کــە 

ــەوە بارودۆخــی  ــی ئێســتا ئ ــووەدی، گوت ئامانجەکــەی هاتب

ئێوەیــە، ئەگــەر گــوێ لەمــن بگــرن، هەمــوو ژیانتــان وەکــو 

ئەمــڕۆ، دەبێتــە خۆشــی و شــادی و کامڕەوایــی، بــەاڵم ئەگەر 

گوێــم پێنەکــەن، لــە هەمــوو تەمەنتانــدا، خۆتــان بــۆ کاری 

ــەن.  ــادە بک ــی ئام ــو دوێن ــتنی وەک ــازار چەش ــەخت و ئ س

ــی  ــازادی و رزگارکردن ــۆ ئ ــەروەردگارەوە، ب ــەن پ ــن لەالی م

ئێــوە ئەرکــدار کــراوم، ئێــوە بەهێــچ کڵۆجێــک لــە مــادەکان 

کەمــرت نیــن، بۆیــە دەبێــت بەبــێ دواکەوتــن، دژی ئاســتیاگ 

ــن. راپەڕی

)دیاکۆنــۆف( و )گرشــویج( دەڵێــن: دوای ســێ ســاڵ شــەڕ، 

کــورش توانــی بەســەر ئاســتیاگ، ســەربکەوێت. کــورش 

هەمــوو دارایــی و رسوەت و ســامانی ئێکباتانــی تااڵنکــرد و 
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ــۆ پاســارگادی گواســتەوە. ب

لەســەر ئــەم بنەڕەتــە، بــە میانگیــری باوکــی کــورش 

ــەدی  ــەکان ب ــۆزە پارس ــەرۆک ه ــوان س ــە نێ ــک ل پێکهاتنێ

ــی  ــە فەرم ــورش ب ــە هــۆزەکان ســەرکردایەتی ک ــووە، ک هات

پشــکداری  مافــی  کــورش  بەرامبەریشــدا،  لــە  بناســن، 

لەدەســتکەوتەکان، کــە لەئەنجامــی تــااڵن و دزینــی رسوەت 

ــتدەکەون،  ــەش بەدەس ــی دیک ــادەکان و گەالن ــامانی م و س

بــۆ ســەرۆک هــۆزەکان دەســەڵمێنێ و پارێــزگاری لێــدەکات. 

ــت: مەبەســتامن  باوکــی کــورش بەســەرۆک هــۆزەکان دەڵێ

ــتە  ــەم مەبەس ــۆ ئ ــێ ب ــە، دەب ــر و بەرەکەت ــی خێ دابینکردن

هەمــوو هــۆزەکان پشــتیوانی لــە کــورش بکــەن و کورشــیش 

ــە هــۆزەکان.  ل

یەکێــک لــەو مەرجانــەی کــە لــە پێنــاو دەســەاڵت، کــورش 

ــی  ــە لەکچ ــا جگ ــە پاش ــە، ک ــەوە ئەوەی ــر باری ــە ژێ چووەت

ــەڵ  ــی هاوســەرگیری لەگ ــەو حــەوت هــۆزە پارســییە ماف ئ

ــە  ــی دیک ــەروەک مەرجێک ــە. ه ــە نیی ــی دیک ــچ کچێک هی

ــران و  ــێ بەرلێگی ــە بەب ــووە، ک ــەوە ب ــۆزەکان ئ ــەرۆک ه س

پرســکردن، هــەر کاتێــک بیانــەوێ دەتوانــن بێنــە ناوکۆشــک 

ــن. و پاشــا ببین

ــک سازشــی  ــورش کۆمەڵێ ــف( دەنووســێت: ک ــدا مای )دان

لەوانــەش  یەکێــک  کردبــوو،  هــۆزەکان  ســەرۆک  بــۆ 

ســەرۆک  دەبێــت  کــورش،  بــۆ  پاشــایەتی  لەبەرامبــەر 
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هــۆزەکان وەکــو چینێکــی سەردەســت و خاوەنــی هەمــوو 

بڕیارێــک لەنــاو کۆمەڵگــە دانیــان پێدابرێــت، ئــەو ئێمتیــازە 

خۆشــی  ئــەو  چونکــە  دەگرتــەوە،  کورشیشــی  خــودی 

ــوو و نوێنەرایەتــی  کــوڕی بنەماڵەیەکــی مــەڕداری مــەزن ب

بنەماڵــەی ســەرۆک هۆزەکانــی دەکــرد، نــە چیینەکانــی 

خــوارەوەی کۆمەڵگــە، بــە پارسەکانیشــەوە. 

ــرتاتیژی  ــەت و س ــێ: سیاس ــارەوە دەڵ ــەو ب ــهۆفێر( ل )ویس

ئامانجــی  لەگــەڵ  هەخامەنشــی،  ئێمپراتــۆری  بنیاتنانــی 

یەکیــان  و  بــوو  گونجــاو  خێلــەکان  ســەرۆک  ئەرشافــە 

دەگرتــەوە. 

ــۆن،  ــی ئەفالت ــەر وتەیەک ــۆ س ــەوە ب ــە گەڕان ــس( ب )هینت

ســەردەمی  کۆتایــی  تاوەکــو  کــە  دەدات،  بــەوە  ئامــاژە 

و  گرینــگ  پۆســتە  و  پێگــە  هەمــوو  هەخامەنشــیەکان، 

بەرزەکانــی ســووپایی و حکومەتــداری، لــە ژێــر دەســتی 

ــووە، هــەروەک  ــەن هــۆزەکان ب ــە الی کەســانی دیاریکــراو ل

دوای کوژرانــی گوماتــە، داریــوش هەمــوو واڵتــی کــردە 

ــەوت  ــەو ح ــەر ئ ــی بەس ــەر ناوچەیەک ــە و ه ــەوت ناوچ ح

ســەرۆک هــۆزە دابەشــکرد، کــە لــە کوشــتنی گوماتــە ببوونــە 

هاوپەیــامن و هاودەســتی. 

ــەڕی  ــەش، ش ــە قورس ــە هەمەالیەن ــەو هێرش ــەرباری ئ س

مــاد لەگــەڵ بــەرەی فراوانــی پــارس، ئەرمــەن، یەهــود، ســێ 

ســاڵی تــەواوی خایانــدووە. پۆلیانــۆس لەوبــارەوە دەڵــێ: 
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ســووپای ژێــر فەرمانــی کــورش، ســێ جــار لــە شــەڕی قــەاڵی 

تاوەکــو  هــات،  پاشەکشــە  و  شــکان  تووشــی  1پاســارگاد 

رووتکــردەوە  خۆیــان  و  رێگەیــان  هاتنەســەر  ژنەکانیــان 

بــەرەو شــەڕگە و رووبەڕووبوونــەوە  کــردن  ناچاریــان  و 

ــە دز و  ــای )قــەاڵی بەرگــری ل ــە مان ــدا، ب ــی مادی ــە زمان 1 - قــەاڵی پاســارگاد ل

ــە  ــان کردبێت ــۆ دزی و راوەڕوت دزەی ــە ب ــە رەنگ ــوو ، ک ــرە پارســەکان( هات رێگ

کــە  ســەرکەوتنیان،  دوای  دەڵــێ:  هێنتــس  مادنشــینەکان.  گونــدە  و  شــار 

پاشــاکانی هەخامەنشــی بــەرەو ئــەو قەاڵیــە دەچــوون، هــەر ژنێکیــان لەســەر 

رێگــە بدیتبایــە، ســکەیەکی زێڕیــان بــۆ هەڵــدەدا، چونکــە ســەرکەوتنی خۆیــان 

ــی. ــەوە دەزان ــۆی ژنەکان بەه

-فردوســی ســەرچاوەی ســەرەکی چیڕۆکــی ئەفســانەیی کاوەی ئاســنگەر و 

زوحاکــە. ئــەو دژایەتیــە ئایینییــەی زەردەشــت بەهێــزی ئاســامن و ئاهۆرامــەزدا، 

لــەو  فردوســی  ئەنجامیــدا،  مــادەکان  بیروبــاوەڕی  و  بەهــا  و  ئاییــن  دژی 

ئەفســانەیەدا، بەتــەواوی دەیفارســێنی و دەیکاتــە مێــژووی رابــردووی نەتــەوەی 

ــۆی،  ــژووی خ ــارەی مێ ــوردی، لەب ــەوەی ک ــتنی نەت ــەرتاپای تێگەیش ــران و س ئێ

ــەوە.  ــاوەژۆ دەکات ــۆڕێ و ئ پێدەگ

دەناســین،  بەزوحاکــی  ئێمــە  لەمێــژوودا  کەســایەتییەی  ئــەو  -ئاســتیاگ، 

پاشــای دەوڵەتــی یەکگرتــووی مــادە، کــە  جوامێرتریــن و دادپەروەرتریــن 

بــۆ مــاوەی ســێ ســاڵ لەبەرامبــەر ســێکوچکەی خۆفرۆشــانی ناوخۆیــی و 

ئەرمەنییــەکان و ئێرانییــەکان، بەرگریەکــی ســەخت و خوێنــاوی لەتــاج و تەخــت 

و ســەربەخۆیی نەتــەوەی مــاد کــردووە و زیانێکــی زۆری پێگەیانــدوون. بۆیــە 

ــە ســۆنگەی رق و قینێکــی  بەئەژدەهــا کــردن و مــار لەســەر شــان رواندنــی، ل

لەڕادەبــەدەری ئێرانییەکانــە، بەرامبــەر مــاد و پاشــاکەیان. زۆر بەداخــەوە زانــا 

ــر  ــە ژێ ــدی کەوتوونەت ــش، بەتوون ــنبیری کوردی ــاعیر و رۆش ــدەوار و ش و خوێن

ــان  ــی خۆی ــو دەژمن ــتیاگ وەک ــتییە و ئاس ــە رەگەزپەرەس ــەو چیڕۆک ــدۆری ئ بان

ــەوەی  ــەر و ژێردەســتکەری نەت ــان کورشــی داگیرک ــە هام ــش، ک و کاوەی ئێرانی
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بگەڕێنــەوە. 

کــورش  هەخامەنشــی  هــۆزی  دەڵــێ:  هێــرۆدۆت 

بــوون.  چەرێــن  بــزن  هەموویــان 

زۆر لــە مێژوونووســان لەســەر ئــەو بۆچوونــە کۆکــن، کــە 

ــکاری  ــووە، کــە بەهــۆی خزمەت کــورش کــوڕی پەزدارێــک ب

ســەنگێکی  و  نێوبانگــی  مــاد،  پاشــایەتی  دەربــاری  لــە 

ــتکردووە. ــییەکان دروس ــۆزە پارس ــاو ه ــۆی لەن بۆخ

ــاوی  ــووە بەن ــێ : ئاســتیاگ کچێكــی هەب )کســتیاس( دەڵ

ــاوی )ئەســپی  ــادی بەن ــی م ــە شــوی بەکوڕێک ــس، ک ئامۆتی

تامــاس( کــردووە. کــورش دوای داگیرکردنــی تــاج و تەختــی 

پاشــایەتی مــاد، بــۆ ئــەوەی جێگەی خــۆی لەنــاو کۆمەڵگەی 

مــاد بکاتــەوەو خــۆی وەکــو زاوای ئاســتیاگ و مــادەکان وێنــا 

بــکات، ئەســپی تاماســی کوشــتووە و ماندانــا ) ئاموتیــس (ی 

بــە زۆرەملــێ کردووەتــە هاوســەری خــۆی.

پــان  راســپێردراوە  نووســەرە  پێکەنینــاوی،  درۆیەکــی 

ئێرانیســتەکان، لــە بەرەواژووکردنــەوەی مێــژوو ئەوەیــە، 

ــاد.  ــای م ــی پاش ــای کچ ــوڕی ماندان ــە ک ــورش دەکات ــە ک ک

)هینتــس( دەبێــژێ، ئــەوە یەکێکــە لەنەبــووەکان، )مەحــاڵ( 

چونکــە پێــش لــەوەی لەســاڵی 590 ی پێــش زایین، ئاســتیاگ 

مادە، وەکو سیمبۆل و قارەمانی خۆیان لەقەڵەمدەدەن.

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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ــی 17  ــورش تەمەن ــێ، ک ــایەتی دابنیش ــی پاش ــەر تەخت لەس

ــورش زاوای  ــی ک ــە(ی باوک ــز )کەمبوجی ــووەو هرگی ــاڵ ب س

ــووە. ــتیاگ نەب ئاس

هــەر دوای بەدەسەاڵتگەیشــن زۆر زوو، کــورش نــاوی 

و  زمــان  گــۆڕی،  بەتــەواوی  مــادی  واڵتــی  ســەرزەمین 

فەرهەنــگ و شارســتانییەت و واڵتــی مادەکانــی بەتــەواوی 

ــی.  ــردە ئێران ک

شــتێکی  هێشــتا،  ســەردەمەدا  لــەو  کــە  پارســەکان 

وایــان لەبــارەی هونــەری حکومەتــداری و دیوانســااڵری 

و بەڕێوەبەرایەتــی کۆمەڵگــە نەدەزانــی و زمانەکەشــیان 

ــووە،  ــی کۆچــەری و چادرنشــینەکانی دەشــت و دەر ب زمان

لــە نــاو فەرهەنگــی وێژەیــی و زمانەوانییانــدا، ئــەو وشــە و 

دەســتەواژە پێویســتانەیان نەبــووە، کــە بتوانــن کار و بــاری 

دەوڵەتــداری و دیپلۆماســی و سیاســەتی پێبەڕێوەببــەن، 

و  رێنــووس  و  زمــان  لــە  کەڵکیــان  بەتــەواوی  بۆیــە 

هونــەری دەوڵەتــداری دیپلۆماســی مــادەکان وەرگرتــووە و 

کردوویانەتــە هــی خۆیــان.

پێــش  حەوتەمــی  ســەدەی  لەکۆتاییەکانــی  پارســەکان 

زاییــن، لــە ناوچــەی پــارس نیشــتەجێدەبن، کــە ئــەو دەمــە 

هاوچەرخــە لەگــەڵ پاشــایەتی ئاشــوور بانــی پاڵــی دووەم، 

ــن. ــش زایی ــااڵنی 668 – 633 ی پێ ــوان س ــە نێ ل

کــورش لــە ســاڵی 558ی پێــش زاییــن لــە الیــەن ئاســتیاگی 
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ــارس و  ــینی پ ــەرۆکی پاشانش ــە س ــادەوە دەکرێت ــای م پاش

ــایەتی  ــی پاش ــی فەرمان ــی، بەپێ هــۆزی هەخامەنشــی ئێران

مینــا  تاوەکــو  دادەمەزرێرێــت،  بــۆ  حکومەتــی  مــاد 

خزمەتکارێکــی دەربــاری ئاســتیاگ، لــە کۆکردنــەوەی بــاج و 

بەڕێوەبردنــی پارســە گێرەشــێوێنەکان رۆڵ ببینێــت. 

زۆر لــە زانایانــی بــواری زمــان و نەتــەوە دێرینــەکان، 

بڕوایەکــی تەواویــان هەیــە بــەوەی، کــە هــەر لەبنەڕەتــەوە، 

ــو  ــە، بەڵک ــەوە نیی ــان نەت ــەوم ی ــاوی ق ــارس ن ــوا( پ )پارس

ــووە،  ــنوور بەکارهات ــای س ــوا، بــە مان ــەو رۆژگارەدا پارس ل

نیشــتەجێبوونیان  و  گەیشــن  دوای  پارســەکان  کەواتــە 

لەســەر ســنوورەکانی مــاد، بــەو نــاوە بانگکــراون، واتــە 

ســنوورییەکان، یــان ســنوور نشــینان، هەڵبــەت پارســوا یــان 

ئانشــان، لەســەر خاکــی میدیــا، نــاوی ناوچــە و مەڵبەندێــک 

ئێرانــی  یەکەمیــن هۆزەکانــی  لــەوەی  بــەر  زۆر  بــووە، 

مــاد.  واڵتــی  ســنوورەکانی  دەوروبــەری  بگەنــە  زمــان، 

ــتەجێبوونی  ــەتی نیش ــاد رووخس ــای م ــر پاش ــی دوات گەرچ

بەخشــیبێت،  ئێرانــی  کۆچــەری  هــۆزی  بەهەندێــک 

کــە ئــەو ناوچەیــە، بکەنــە هــەوار و بنگــەی دانیشــتنی 

و  مێژوونووســە درۆیــن  تەنــێ  ئــەوەی دواتــر  خۆیــان. 

چەواشــەکارە هەخامەنشــیەکان بــوون، کــە پارســەکان بــەر 

لەدەستبەســەرداگرتنی شارســتانییەتی مــاد، دەکەنــە گــەل و 

ــگ.  ــاوەن فەرهەن ــەن و خ ــتانی و رەس ــی شارس نەتەوەیەک

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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ــی  ــەزدار و دەرەبەگ ــی پ ــوڕی بنەماڵەیەک ــە ک ــورش ک ک

ــی  ــایی نوێنەرایەت ــە لەپاش ــوو، جگ ــێ ب ــی هەخامەنش پارس

هــۆز و بنەماڵــە کۆیلــەدارە ســتەمکار و چەوسێنەرەکانیشــی 

هێــزی  هەمــوو  هەخامەنشــی  پاشــایەتی  دەکــرد. 

خــۆی لەحــەوت بنەماڵــەی ئــەرشاف و ســەرۆک خێــڵ 

ــەاڵت،  ــە دەس ــەوەی بگات ــەر ل ــورش ب ــە ک ــرت، ک وەردەگ

ــە  ــان، ل ــی لەپاراســتنی مافەکانی ــی ئەوان هەمــوو مەرجەکان

دەستبەســەرداگرتنی زەوی و زار و رسوەت و سامانی گەالنی 

ــوو و  ــش، قبووڵکردب ــە هەژارەکانی ــەت پارس ــادی و تەنان م

ــدات.  ــان الب ــو لێی ــەک تاڵەم ــی بەی نەیدەتوان

نەبــوون،  جەمــاوەری  دەوڵەتێکــی  هەخامەنشــییەکان 

بــەو رادەیــەی دەســەاڵتێکی ســەرکوتکاری پــڕ زەبروزەنگــی 

پێکهاتــوو، لەدەرەبەگــە ئەرشافــەکان و فەرمانــدە ســووپاییە 

بەنــاوی  بــوو، کــە لەهەرەمــدا کەســێک  خوێنڕێــژەکان 

کــورش هەبــوو، بــە نــاوی شــا و دەوڵــەت رەوایــی بەهەمــوو 

ــی. ــەوان دەبەخش ــی ئ کردەوەکان

دەســەاڵتداری  و  کــورش  تەمەنــی  هەمــوو 

هەخامەنشــیەکان، بەهێــرش و داگیــرکاری و تااڵنکردنــی 

ــووە، تاوەکــو  ــی گەالنــی دیكــە کۆتاییهات واڵت و ســەرو ماڵ

دواجــار کــورش خــۆی لەشــەڕی ) ماســاژتەکان ( بەدەســتی 

ــادەکان  ــەاڵم م ــوژراوە. ب ــس( شــاژنی ماســاژێتی ک ) تۆمێرێ

تەنیــا لەشکرکێشــی و هێرشــیان بــۆ ئــەو ســەرزەویانە بــووە، 
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کــە دانیشــتووانی مــاد زمــان بــوون و بەهــۆی گەالنــی دیکــە 

داگیرکرابــوون، یــان بــۆ ســەر دەوڵەتێــک یــان گەلێکــی 

وەکــو ئاشــوور بــووە، کــە پێشــرت گەالنــی مادیــان ئەســیر و 

ژێردەســت و بەکۆیلــە کــردووە.

گیریشــامن دەڵــێ: لەشکرکێشــی و هێرشــەکانی مــاد، 

تەنیــا الیەنــی رزگاریخوازیــان هەبــووە، نــە داگیرکردنــی 

واڵتانــی دیکــە، چونکــە دەوڵەتــی مــاد ســووپا و پشــتیوانی 

جەماوەریــی هەبــووە.

 بێریــان دەبێــژێ: تاکــە هــۆکاری هێرشــی کــورش بــۆ ســەر 

مــاد ئــەوە بــوو، کــە پارســەکان لەداخــی رسوەت و ســامان و 

خۆشــی ژیانــی مــادەکان گڕیــان دەگرت.

هێــرش قــادری، فێــرای و هێرۆدۆتیــش، بڕوایــان بــەوە 

هەیــە، کــە راپەڕینــی کــورش و ئێرانییــە کۆچــەرەکان، دژی 

مــادەکان تەنیــا ئامانــج لێــی تااڵنــکاری بووە و بــۆ راوەڕووت 

و دزینــی رسوەت و ســامانی مــادەکان بــووە.

)پۆلیانۆس( ســەبارەت بەداگیرکردن و دەستبەســەرداگرتنی 

لەالیــەن  مــادەکان،  ماڵــی  و  مڵــک  و  زەوی  زۆرەملێــی 

پەرەســتگە، بەپشــتگیری ســووپای ئێرانــی دەخاتــەڕوو و 

ئامــاژەی پێــدەدات.

بــاس  بەچەواشــەکاریەوە  زۆر  ئێرانییــەکان  نووســەرە   

مــادی  پاشــایەتی  کــورش سیســتەمی  کــە  لەوەدەکــەن، 

تێکنــەدا. ئــەوان دەڵێــن کــورش لەئاســتێکی زۆر بــااڵ و 

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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بەفراوانــی کەڵکــی لەفەرمانــدە و راوێــژکار و تەالرســاز 

ــە  ــو بەڵگ ــەوان وەک ــووە. ئ ــاد وەرگرت ــی م ــی ئایین و پیاوان

بــاس لەداگیرکردنــی بابــل بەهــۆی کــورش دەکــەن، کــە 

ــادی  ــەرکردەیەکی م ــە، س ــەو دەوڵەت ــکاندنی ئ ــاش تێکش پ

و  دیاریکــردووە  بابــل  فەرمانــڕەوای ســەرزەمینی  وەکــو 

نــاوی حکومەتــی بابلــی کردووەتــە ) گوتیــم (. ئــەوەی 

دیــارە گوتیــم لەســەرەتای هــەزارەی یەکەمــی پێــش زاییــن، 

نــاوی بەشــێک لەمــادی رۆژئــاوا بــووە، کــە گوتیەکانــی تێــدا 

نیشــتەجێ و دەســەاڵتدار بــوون. 

مێژوونووســە  رووداوەکان،  راســتی  کــە  بابەتــە  ئــەم 

ئێرانییەکانــی منەکگیــر کردبێــت، زۆر جێگای باوەڕ و پەســەند 

نییــە، چونکــە وەک دیرۆکناســان بــۆی دەچــن، کــورش دەبــێ 

لــەڕووی ناچاریــەوە بەشــداری بــە مــادەکان کردبێــت، ئــەو 

ــووە  ــژ نەب ــە لەمێ ــەرەکان، ک ــە کۆچ ــاو ئێرانیی ــە ن رۆژگارە ل

ــژکار  ــدەوار و راوێ ــەت، نەخوێن ــە دەســەاڵت و دەوڵ ببوونەت

ــووپا و  ــدەی س ــە فەرمان ــگ، ن ــاری جەن ــارەزای کارووب و ش

نەتەالرســاز و سیاســەتڤانی ئەوتۆیــان تێــدا نەبــووە، کــە لــەو 

ــی  ــە بەپێ ــێ پشــتیان پێببەســتێت، بۆی ــورش بتوان شــەڕەدا ک

ــی  ــاو ریزەکان ــە ن ــاد، ل ــی م ــداری جەنگاوەران ــژە و بەش رێ

گاردی جاویدانــدا، پێدەچێــت شــەڕی بابــل بەهــۆی مــادەکان 

و ئــەو فەرمانــدە مادیــەوە، کــە دەبــێ لەهــۆزی گوتــی مــادی 

بووبێــت، ئەنجامدرابــێ و ســەرکەوتنی بەدەســتهێنابێت، کــە 
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دواتــر هــەر ئــەو فەرماندەیــە کراوەتــە ســەرۆکی ئــەو واڵتــە 

نوێیــە و ئەویــش بەهۆی ســۆز و خۆشەویســتی نەتەوەییەوە، 

نــاوی واڵتەکــەی بــۆ گوتیــۆم گۆڕیــوە. بەهــۆی شــارەزایی و 

ــوڕی  ــی ک ــە کورش ــوو، ک ــەوە ب ــی مادەکان ــەری جەنگ هون

ــی  ــی دەستبەســەر دەوڵەت ــان، توان ســەرۆک هــۆزی کۆچەری

ــل دابگرێــت *1.  ــد و باب لی

لەنــاو  مادەکانــدا،  بەســەر  ســەرکەوتن  2پــاش  کــورش 

وشــەیەکی  زمانەکانــدا،  ئێرانــی  زاراوەکانــی  فەرهەنگــی 

شــایەنی وەهــای نەدۆزیوەتــەوە، کــە لەجێگــەی وشــە و 

ــت،  ــادی بەکاریبهێنێ ــای م ــەی پاش ــە و پای ــان پل ــک، ی ناوێ

پۆســتی  پلــەو  لەبــارەی  پارســەکان  لەزمانــی  ئــەوەی 

ــەرۆکی  ــووە، س ــی هەب ــە بوون ــەو دەم ــا ئ ــەاڵتداری ت دەس

خێــڵ، هــۆز، یــان گرۆپێکــی رەوەنــدی رەشامڵنشــینەکان 

بــووە، بۆیــە هــەر نــاوی شــا ی مــادی، بۆخــۆی بەکارهێنــاوە.

کەونــاردا،  جیهانــی  لــە  یۆنانییەکانیــش،  و  مریــەکان  و  یەهودیــەکان   *

ــە ئەتنیکــی و  ــداری، ن ــەری و شــێوازی دەوڵەت ــاری بەڕێوەب ــە ب فارســەکانیان ل

زمانــی، هــەر بــە مــاد و دەســەاڵتی هەخامەنشــیەکانیان لــە رووی سیســتەمی 

بەڕێوەبەرایەتیــەوە، هــەر بــە بەردەوامــی پاشــایەتی مــاد زانیــوە و ناوبــردووە.

2- دانــدا مایــف، لــە مێــژووی سیاســی هەخامەنشــیەکاندا دەبێــژێ: )تیئۆگنیــس( 

ــی ،  ــمەندانی یۆنان ــاعیر و ئەندیش ــە ش ــەش ل ــی دیک ــیمۆند( و هەندێک و )س

پارســەکان بــە مــاد دەزانــن، نــە بەگــەل و نەتەوەیەکــی جیــاوازی ســەربەخۆ.

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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ــایەتی  ــی بەپاش ــۆری هەخامەنش ــۆک( ئێمپرات ــل ک )مانۆئێ

نازانــێ و وشــەی پاشــا، تەنیــا بۆ مــادەکان بەراســت دەزانێت. 

)بنۆنێســت( دەبێــژێ: وشــەی پاشــا پارســی نییــە، بەڵکــو 

ــراوە.  ــەوە وەرگی ــی مادەکان لەزمان

ــی ســزای  ــک لەمێژوونووســان، جگــە جێبەجێکردن هەندێ

مــەرگ بەســەر کوڕەکەیــدا، یەکێکــی دیکــە لەهۆکارەکانــی 

دژایەتــی هارپــاگ، لەگــەڵ ئاســتیاگی شــای مــاد بــەوە 

دەزانــن، کــە ئــەو خــۆی بــە شایســتەترین کــەس بــۆ زاوایــی 

ــا(  ــەو 1 )ماندان ــی ئ ــتیاگ لەجیات ــەاڵم ئاس ــی، ب شــا دەزان

ــە کوڕێکــی مــادی لەهــۆزی مــۆغ،  ئامێتیســی کچــی داوەت

کــە نــاوی )ســیپتامە( بــووە. لــەو رووەوە کــە ئاســتیاگ 

هیــچ کوڕێکــی نەبــووەو تەنیــا ئــەو کچــەی هەبــووە، 

هارپــاگ لەرێگــەی ئــەو زاوایەتــی و هاوســەرگیری لەگــەڵ 

تەنیــا کچــی پاشــاوە، ویســتوویەتی ببێتــە میراتگــری تــاج و 

ــاد. ــایەتی م ــی پاش تەخت

لەبــارەی چارەنووســی ئاســتیاگ پــاش تێکشــکانی ســووپای 

1-لەمێژوودا، ناوی کچی ئاستیاگ بەماندانا و بەئامیتیسیش، هاتووە.

-گزەینەفــۆن لەکــورش نامــەدا دەڵــێ: )تێگــران( پاشــای ئەرمەنســتان، هــاوکات 

و هاوئاهەنــگ لەگــەڵ کــورش، شــەڕی دژی پاشــای مــاد دەســتپێکرد، هــەر لــەو 

شــەڕەدا ئاســتیاگ دەکوژرێــت. 

ــی  ــارەوە باســی بەدیلگیران ــژووی ئەرمەنســتان، لەوب ــی باوکــی مێ -موســا خۆرن

ــە  ــەوە و ل ــتان دەگوازرێن ــەرەو ئەرمەنس ــە ب ــاد دەکات، ک ــەربازی م 10000 س
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ــتیاس  ــە. کس ــر هەی ــاواز و یەکنەگ ــی جی ــاد، زۆر بۆچوون م

ــە ئاســتیاگ  ــە، ک ــارەوە بۆچوونێکــی لەوشــێویەی هەی لەوب

بەدەســتەوە  خــۆی  ســووپاکەی  لــە  بەشــێک  لەگــەڵ 

نــەداوە و بــەرەو قــەاڵی هیگمەتانــە پاشەکشــەی کــردووە، 

ــو  ــە وەک ــردووە، ک ــی کورشــی قبووڵک ــر لێبوردن ــەاڵم دوات ب

ــە ناوچەیەکــی  ــە گەالنــی مــادی، ل فەرمانــڕەوای بەشــێک ل

دیاریکــراو جگــە لــە هیکمەتانــە مبێنێتــەوە، چونکــە کــورش 

لەپێــش  و  کردبــوو  ئەســیر  ئاســتیاگی  کچــی  و  خێــزان 

چــاوی خۆیــەوە ئەشــکەنجەی دەدان. بــەاڵم هەندێــک 

بۆچوونــی بەهێــزی دیکــە هەیــە ) کــە ئەزیــش لەگــەڵ ئــەو 

ــەو  ــژن: کــورش ئاســتیاگی لەگــەڵ ئ ــەم ( کــە دەبێ بۆچوونی

ــی  ــی کاک ــە بیابانێک ــەی، ل ــادە وەفاداران ــەربازە م ــارە س ژم

بــە کاکــی دا، بەڕەاڵکــردووە و هەموویــان بوونەتــە خوراکــی 

گوندەکانــی، )تەمبــات( )ئۆســکیوخ( )داژگونیــک( )خــەڕام( )جوخــاو( و...

نیشــتەجێدەکرێن.

 -ئــەو گێڕانــەوە مێژوویــەی موســا خۆرنــی و گزەینەفۆنیــش لەوانەیــە، زۆر 

ــە شانشــینەکانی  ــک ل ــە یەکێ ــی دوەم، ک ــەوەی تێگران ــن، ل ــک ب ــتی نزی لەراس

ژێــر فەرمانــی دەوڵەتــی مــاد بــووە و بــاج و ســەرانەی ســااڵنەی بــۆ دەوڵەتــی 

ــە شــەڕی پارســە  ــی ب ــوون و ســەرقاڵی مادەکان ــی دەرگیرب ــاردووە، هەڵ ــاد ن م

ئێرانییــەکان قۆســتبێتەوە و بــە مەبەســتی تااڵنکــردن و بردنــی ســامانی گەالنــی 

ــاد و خەڵکێکــی زۆریشــی  ــی باکــووری م ــاد، هێرشــی کردبێتەســەر ناوچەکان م

ــتبێتەوە. ــتان گواس ــەرەو ئەرمەنس ــۆی ب ــەڵ خ ــێ و لەگ بەدێلگرتب

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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شــێر و پڵنــگ و دڕنــدە گۆشــتخۆرەکانی بیابــان و بەتــەواوی 

ــاو چــوون.  لەن

ــۆ  ــتی ب ــی راس ــچ بنەمایەک ــە هی ــە فێلبازانەی ــەم تیۆری  ئ

نییــە، کــە مێژوونووســە ئێرانییــەکان، هەوڵێکــی زۆریــان بــۆ 

ــەم  ــەوان ئ ــردووە، ئ ــەڕ و تەرخانک ســەڵامندنی خســتۆتە گ

ــڕ لــە چەواشــەکاریە مێژووییــە باڵودەکەنــەوە و  چیڕۆکــە پ

ــە میراتگــری  ــا گۆڕاندنێکــی رووکاری ل ــن، کــورش تەنی دەڵێ

ــاڵی 550  ــە س ــاوە و ل ــاد، بەدیهێن ــایەتی م ــرەی پاش و زنجی

دەســەاڵت  دەستاودەســتکردنی  تەنیــا  زاییــن،  پێــش  ی 

ــداوە  ــەکان رووی ــیە ئێرانیی ــۆ هەخامەنش ــەوە، ب لەمادەکان

دەستبەســەراگرتنی  و  داگیــرکاری  شــێوەیەک،  بەهیــچ  و 

زۆرەملــی و زۆردارانــە ئەنجامنــەدراوە. پێدەچێــت زاوایەتــی 

ــە مافــی جێنشــینی  ــی کــورش لەگــەڵ ئاســتیاگ، ک زۆرەملێ

خــاوی  کەرەســتەی  خــۆی،  داوەتــە  مــادی  پاشــایەتی 

لەکامڵکردنــی  بووبێــت،  فارســەکان  ســناریۆی نووســەرە 

تیــۆری هەڵخەلەتێنــەری دەستاودەســتکردنی ئاشــتیانە و 

ــاد  ــی پاشــای م ــاج و تەخت رادەســتکردنی خۆبەخشــانەی ت

بەکورشــی هەخامەنشــی.

مێــژووی نابونیــد بــاس لــەوە دەکات، کــە دوای کرانــەوەی 

دەروازەکانــی قــەاڵی هیگمەتانــە، بەدەســتوری کورش گشــت 

ســامان و دارایــی گــوازراوی وەکــو زێــڕ و زیــو، واتــە خشــڵی 

بــەر ئەســتۆ و بەرۆکــی ژنانــی مادیش تــااڵن بــردران و دزران. 
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لــەو مێــژووە بــەدوا چارەنووســی تراژدییەکــی مــادەکان، لــە 

کوشــتار و ســتەم و بەکۆیلەکــردن، دەســتپێدەکا و هەتــا 

ئێســتاش هــەر بەردەوامــە.

 راســتە بەشــێک لەســەرزەمین و گەالنــی مــادی وەکــو 

خراونەتــە  بــەاڵم  هێلرانــەوە،  شانشــینێک  و  ســانرتاپی 

ژێــر دەســەاڵت و حکومڕانــی ) تانــی ئۆکســار (ی کــوڕە 

بچووکەکــەی کــورش، نــە ئاســتیاگ یان ســەرکردە و پاشــایەکی 

ــادی.  م

ــەاڵتی  ــورش و دەس ــەردەمی ک ــە س ــێ: ل ــرۆدۆت دەڵ هێ

ــە  ــی بێگان ــاوی خەڵکێک ــادەکان بەچ ــیەکان، م هەخامەنش

ــی  ــن شــێوازی کۆیالیەت ــران و تووشــی دژوارتری ســەیر دەک

ــەوە.  دەکران

ئــەو راســتیەی کــە گومــان هەڵناگرێــت و جێگــەی   

ــکان  ــاش ش ــاد، پ ــی م ــە گەالن ــە ک ــە ئەوەی ــە نیی گەنگەش

دووچــاری  مــاد،  نەتەوەیــی  دەوڵەتــی  لەنێوچوونــی  و 

ــەوە و  ــە بوون ــییەکی بێوێن ژێردەســتی و ســتەم و چارەڕەش

تەنیــا ئــەو ئەعیــان و کۆیلــەدار و ســەرۆک هــۆزە ناپاکانــە، 

نزیــک لەهەرەمــی دەســەاڵت و دەرباری کــورش هێڵدرانەوە 

ــە  ــزران، ک ــۆ پارێ ــان ب ــامان و کۆیلەکانی و زەوی و زار و س

کــورش بەهــۆی ناپاکــی و پیاڵنگێــڕی ئەوانــەوە، توانیبــووی 

ــێ. ــاد بڕووخێن ــایەتی م ــەت و پاش دەوڵ

دانــدا مایــف لەبــارەی گەلەکۆمــەی دژە ماد دەڵــێ: کورش 

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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بەپێکهێنانــی هاوپەیامنییەکــی نێودەوڵەتــی و ناوخۆیــی 

و  مــادەکان  دەرەبەگــە  و  ئەرمەنییــەکان  لــە  پێکهاتــوو، 

ــیر  ــتیاگ ئەس ــێ و ئاس ــاد دەڕوخێن ــی م ــەکان، دەوڵەت مۆغ

تــاراج  بــە  هیگمەتانــە  )ئێکباتــان(  داراییەکانــی  و  دەکا 

دەبــات. بــەو شــێوەیە پارســە ئێرانییــە کۆچــەرەکان لــە 

تاریکــی مێــژوو دەردەکــەون و دێنــە بــەر رۆشــنایی بــاس و 

ــەوە. ــژووی مرۆڤایەتیی ــی مێ خواس

لەژێــر رۆشــنایی مێــژوو، ئــەز چیرۆکــی مرۆڤدۆســتی و 

ئازادئەندیشــەیی کــورش بەدرۆیەکــی مەزنــی مێژوونووســە 

ــی  ــە شــیعر و حێامســە خیاڵییەکان ــە ل ــم، ک ــەکان دەزان ئاریایی

ــە بەدەســت  ــورش ک ــە. ک ــەدەر نیی ــەکان ب ــتە ئێرانیی شاپەرەس

تێکەڵکــردن لەگــەڵ ئەرمــەن و تێکدانــی یەکێتــی نەتەوەیــەک، 

و  مێواندۆســتی  بــە هــۆی  کــە  هاتووەتەســەر دەســەاڵت، 

ــان دەســتکەوتووە  هــاوکاری ئەوانــەوە ســەرزەمینێکیان بــۆ ژی

یەکجێنشــینی  فێــری  پەزداریــەوە،  و  دەوارنشــێنی  لــە  و 

مرۆڤدۆســت  کەســێکی  ناتوانــێ  بــوون،  شارســتانییەت  و 

پــاش  کورشــەی  ئــەو  بێــت.  ئەندیشــمەند  و  بەویــژدان  و 

داگیرکردنــی تــاج و تەختــی مــاد، هەمــوو ئــەو نەتەوەیــە 

دەکاتــە کۆیلــە و ســەرتاپای ژیانــی لــە کوشــتار و راوەڕووت و 

داگیــرکاری واڵتانــی دیکــە دەباتەســەر، ناتوانــێ دانــەری یاســای 

مرۆڤایەتــی بێــت و ئــەو ناتوانــێ مانیفســتۆی مافــی مــرۆڤ بــۆ 

ئایەنــدەی مرۆڤایەتــی بنووســێتەوە. 
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 )میلــر کــۆک( لەبــارەی بێبەڵێنــی و فریوکارییەکانــی کــورش 

بەرامبــەر هەمــوو گەالنــی دیکــە دەنووســێت: کــورش بــە 

ــەاڵم  ــل، ب ــاری باب ــاو ش ــووە ن ــژی چ ــێ خوێنڕێ ــتی و بەب ئاش

ئەکــەدی  خەڵکــی  و  ســەربڕین  دانیشــتووانەکەی  هەمــوو 

ــووتاندن. ــر س ــاو ئاگ ــە ن ــەڵ ل بەکۆم

ئــەوەی لــە پرســپۆلیس هەڵکەنــراوە و کۆمەڵێــک خەڵــک بــە 

کولتــوور و دابونەریتــی جیــاواز پێشــاندەدات، کــە بــەرەوڕووی 

کــورش کڕنــۆش دەبــەن و دیــاری پێشــکەش دەکــەن، ئــەوە ئــەو 

باجــە ســتەمکارانەیە، کــە گــەالن لەباتــی ســەالمەت مانــەوەی 

ــی  ــە دەم ــە ناچــاری ل ــان، ب ــی خوێنی ــان و نەڕژان ســەر و مالی

مــاڵ و منداڵیــان گێڕاوەتــەو و بــۆ ئەویــان هێنــاوە.

 کــورش زیاتــر لەجارێــک هەمــوو گەالنــی ســەرزەمینی مــادی 

ــردووە و  ــااڵت ناوب ــەڕ و م ــەز و م ــە پ ــەوە، ب ــە پارسەکانیش ب

پەســەنددانی  کەواتــە  ناســاندووە.  شــوان  وەک  خۆیشــی 

ــەڵ  ــت، لەگ ــواز و مرۆڤدۆس ــایەکی چاکەخ ــو پاش ــورش وەک ک

فەرماندەیەکــی ســووپایی دڵــڕەق، کــە هەمــوو تەمەنــی هــەر 

خەریکــی کوشــن و وێرانکــردن و داگیــرکاری و بــە کۆیلەکردنــی 

ــەوە. ــەک ناگرێت ــز ی ــووە، هەرگی ــی دیکــە ب گــەل و واڵت

مێژووی کورش لێوانلێوە لە شــیعر و حیامســە و ســاختەچیاتی 

هزرمەنــەدە شاپەرەســتە ئێرانییەکان و بەشــێوەیەکی کەمبایەخ 

پشــت بەبەڵگــەی زانســتی و راســتەقینەی مێژووی دەبەســتێت. 

ــە  ــەلەیەک ک ــا مەس ــێ: تەنی ــتهۆفێر، دەڵ ــارەوە وێس ــە لەوب ک
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بووەتــە هــۆکاری ئــەوەی هێــرۆدۆت، کــورش لەداریــوش و 

خەشــایار شــا، بااڵتــر ببینێــت ئەوەیــە، کــە کــورش شــەڕی دژی 

یۆنــان بەرپــا نەکــردووە و وەک ئەوانــەی دوای خــۆی، هێرشــی 

بــۆ ســەر واڵتــی یۆنــان رانەگەیانــدووە. 

گزنفــۆن، کــە لــە کورشــنامەدا، زۆر پەســنی کــورش دەدات، 

بــە پێــی وتەکانــی، دیاکۆنــۆف و، عەلــی یێــف و، ویســهۆفێر 

ــە.  ــی نیی و، )شــەهبازی( کورشــنامە ســەرچاوەیەکی مێژووی

ئــەوان بۆچوونیــان وایــە گزنفــۆن بەهــۆی ئــەوەی کــە 

قوتابــی )ســوقرات( بــووە، بــە پێی بیــرو باوەڕ و ئەندێشــەی 

ماموســتاکەی، بــە توونــدی دژی دیموکراســی وەســتاوەتەوە، 

بۆیــە بەگوێــرەی سیاســەت و تێفکرینەکانی دژە دیموکراســی 

کورشــی  شــاخوایی  دەســەاڵتی  ماموســتاکەی،  و  خــۆی 

ــوە، چونکــە گزنفــۆن و ســوقرات،  بەباشــرتین سیســتەم زانی

سیســتەمی دیموکرســی ئەوســای یۆنانیــان، لــە دژی پێگــەی 

ــان زانیــوە. ــەی ئەریســتۆکراتی خۆی بنەماڵ

 کــورش ئەوەنــدە مرۆڤێکــی خــۆ زلــزان بــووە، لە ئەســتونە 

ــوری  ــە مەنش ــەکان ب ــە ئێرانیی ــدا، ک ــە مێژووییەکەی بازنەیی

مرۆڤایەتــی دەزانــن، جگــە لــە نــاوی خــۆی وەک شــای 

شــایەکان، تەنیــا بــۆ جارێکیــش نــاوی هەخامەنشــی و پــارس 

ــووە.  ــۆی ب ــەوەی خ ــەل و نەت ــە گ ــت، ک ــی ناهێنێ و ئێران

ــن  ــتون، منونەیەک ــپۆلیس( و بیس ــی )پرس ــۆ بەردینەکان تابل

پارســە  چەواشــەکاری  و  فێــل  و  فــرت  و  لەسیاســەت 
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ــی  ــتەقینەی مرۆڤایەت ــژووی راس ــدا مێ ــە تێی ــەکان، ک ئێرانیی

ــەوە.  ــاوەژوو دەکەن ئ

ــەواوی  ــدا، بەت ــە پەرتووکەکەی ــادری، ل ــرش ق ــۆر هێ دکت

ئەســتونە  لــە  دەقانــەی  ئــەو  کــە  دەســەڵمێنێ،  ئــەوە 

بازنەییەکــەی کــورش نــوورساوە و ئێســتا وەکــو مانیفســتۆی 

مافــی مــرۆڤ، لــە جیهانــدا دەنگــی داوەتــەوە، تەنیا ماســتاو 

کردنێکــە بــۆ خواوەنــدە ئێرانییــەکان، ئــەو لەزمانــی مانۆئێــڵ 

کــۆک دەگڕێتــەوە، کــە ئەو رســتەیەی لــە زمــان و بەفەرمانی 

ــۆم( و  ــەرزەمینی )گۆتی ــن س ــێ: م ــوورساوە و دەڵ ــورش ن ک

ــادەکان  ــی م ــد و واڵت ــان مەڵبەن ــە هەردووکی ــدە( )ک )مەن

بــوون( ، ملکــەچ و ناچــار بەبژاردنــی بــاج و خەراجکــردن و 

ــم مــاچ بکــەن.  ناچاریشــم کــردن، کــە هــەردوو پێیەکان

و  زانســت  تەنانــەت  ســەردەمدا،  لــەو  پارســەکان 

کــە  نەبــووە،  ئەوەشــیان  هونــەری  و  خوێنــدەواری 

وەک  بەڵکــو  تۆماربکــەن،  بەخۆیــان  یادداشــتەکانیان 

لەزانایانــی  ئــەوان  دەکــەن،  لێــوە  باســی  مێژووناســان 

ــەو  ــووە. ئ ــان وەرگرت ــی مــادی کەڵکی ــی دیکــە و زمان گەالن

ــژوو،  ــەی مێ ــە نادادپەروەرانەی ــردن و گەوجاندن ــە الڕێداب ب

ــەم  ــە، ل ــورش و داریوشــی پارســە ئێرانییەکان ــی ک ــە میرات ک

بەردەوامــە.  هــەر  سەردەمەشــدا 

رووخانی پاشایەتی ماد و دەستپێکردنی ژێردەستی مێژوویی کوردان 
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ماد لە ژێر هێرشی سووپایی ئیرانییەکان و 
ئایینی زەردەشتدا

رسوشــتی دەســەاڵتی پارســی ئێرانی، ئایینــی و دەمارگیرانە 

بــووە. ئێرانییــەکان هــەر لەدەرکەوتنــی یەکەمیــان لــە چاوی 

ــە  ــردووە و بوونەت ــان وێناک ــەوە خۆی ــژوو، بەهــۆی ئایین مێ

ــی  ــان زەمین ــی ب ــۆی ئایینێک ــان بەه ــەاڵت و دەوڵەتی دەس

پێکــەوە نــاوە و بەســەر گەالنــی دیکــە داســەپاندووە. کورش 

بەهــۆی ئایینــی زەردەشــتی و هــاوکاری زەردەشــت، لــە دژی 

ــی  ــەر تەخت ــوو و لەس ــەورە ب ــادەکان گ ــی م ــی میرتای ئایین

ــە هەخامەنشــیەکانەوە  ــەکان ل ــایەتی دانیشــت. ئێرانیی پاش

تــا ساســانییەکان، بــە تــەواوی هێزیــان لــە ئایینی زەردەشــت 

وەردەگــرت.

ماد لە ژێر هێرشی سووپایی ئیرانییەکان و ئایینی زەردەشتدا
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ــادەکان،  ــدی م ــژووی تراژی ــە مێ ــم، ک ــۆ دەچ ــەز وای ب ئ

ئــەو دەمــە دەســتیپێکرد، کــە ئایینەکەیــان مــرد و لەنێوچوو. 

لــەو چاخــە زۆر دوورانــەی کــە ئاییــن بــە هێزتریــن پێناســە 

و هەوێنــی یەکێتــی کۆمەڵــە مرۆڤیــەکان و گــەل و نەتــەوە 

ــەوە و  ــی نەت ــای نەمان ــە مان ــن، ب ــی ئایی ــووە، لەنێوچوون ب

ــە  ــە دەهات ــە مرۆڤیی ــەو کۆمەڵگ ــەی ئ ــەاڵت و پێناس دەس

ــەوە  ــەو نەت ــرا، ئ ــێ زەوتدەک ــان ل ــە ئایینەکەی ــار، ک هەژم

ــاری  ــەوە بەیەکج ــەڕووی ناچاری ــە، ل ــە مرۆڤی ــان کۆمەڵگ ی

دەچــووە ژێــر دەســەاڵت و فەرمانــی ئــەو گەلــەی کــە ئاییــن 

و دەســەاڵتی سەردەســتی هەبــوو، واتــە پەیــڕەوی کــردن لــە 

ئایینــی نەتەوەیەکــی دیکــە، لــە هەمانکاتــدا بەشــێوەیەکی 

ــەاڵت  ــی دەس ــاری قبووڵکردن ــای بڕی ــەوە بەوات ــرداری، ئ ک

ــەوە  ــەوەی خۆت ــەر نەت ــە بەس ــەوە نەتەوەی ــەروەری ئ و س

هەژمــار دەکــرا.

و  زەردەشــت  ئایینــی  کێرڤــی  هەڵکشــانی  لەگــەڵ 

ــاو  ــە لەن ــەو ئایین ــی ئ ــارەی باوەڕمەندان ــەوەی ژم بەرزبوون

کۆمەڵگــەی مادەکانــدا، ئایینــی میــرتا پاشەکشــە دەکات، کــە 

لەبــاری ئایینییــەوە زەردەشــت بااڵدەســت دەبــێ و )میــرتا( 

ــارس  ــەوە، پ ــەڕووی نەتەوەییش ــت، ل ــەی پێدەکرێ پاشەکش

بڵنــد دەبــێ و مــاد دادەکــەوێ، کــە واتــە لــە پلــەی یەکەمــدا 

ئــەوە ئاییــن بــووە، کــە رۆڵــی بێجێگــرەوەی لەسەرخســتنی 

ــووە. ــاد هەب ــەاڵتی م ــتنی دەس ــارس و داخس پ



219

ــێوەیە  ــەو ش ــیارە ب ــەو پرس ــی ئ ــت گەاڵلەبوون ــا دەبێ ئای

قبووڵبکەیــن، کــە زەردەشــت و ئایینەکــەی لــە پێنــاوی 

ــە  ــێ و هاتبێت ــارس ســەری هەڵداب ــی پ ــی دەوڵەت پێکەوەنان

بوونــەوە و شــەڕی میــرتای پێکرابێــت ؟ ئایــا لەگــەڵ شــکان و 

پاشەکشــەی ئایینــی میــرتا، نەتــەوەی مادیش تووشــی شــاکان 

ــەوە؟  ــی هاتووەت ــی هەتاهەتای ــتی و چارەڕەش ــر دەس و ژێ

تێکدانــی  بــۆ  پێنجــەم  تابــوری  وەکــو  زەردەشــت  ئایــا 

یەکهەڵوێســتی و پەرتەوازەکردنــی یەکگرتوویــی کۆمەڵگــەی 

مــادی، کەڵکــی لــە مۆغــە مــادەکان وەکــو پیاوانــی ئایینــی 

ــو  ــوە، تاوەک ــی ئاگرگــەکان وەرگرت زەردەشــت و خزمەتکاران

لەناوخــۆوە بەرەیەکــی خۆفــرۆش بۆ پشــتیوانی لەپارســەکان 

دەســتەبەر بــکات، وەک ئــەوەی لەشــەڕی ســێ ســاڵەی مــاد 

ــدا.  ــارس رووی - پ

بەمێــژووی  گرنگیــان  زانایانــەی  ئــەو  زۆری  زۆربــەی 

ســەرهەڵدانی زەردەشــت داوە، دیارکەوتنــی ئــەو بــۆ ســاڵی 

600ی پێــش زاییــن دەگەڕێننــەوە. ئەگــەر هاوبۆچوونــی 

ــا و  ــت زان ــەو گش ــی ئ ــەرکۆی بۆچوون ــە س ــان بخەین خۆم

ــە  ــە، ک ــە سەرنجڕاکێش ــاو ئەنجام ــە ئ ــانە، دەگەین مێژووناس

ــا  ــن، تەنی ــەر و ئایی ــو پەیامب ــت وەک ــکرابوونی زەردەش ئاش

چەنــد ســاڵێکی کــەم، بــەر لەدەســتپێکردنی راپەڕیــن و 

ئاریشــەنانەوە و ئاژاوەگێــڕی پارســەکان بــووە. هــاوکات 

ــتپێکردنی  ــەڵ دەس ــت، لەگ ــەرهەڵدانی زەردەش ــی س بوون

ماد لە ژێر هێرشی سووپایی ئیرانییەکان و ئایینی زەردەشتدا
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ــۆزی هــۆزە پارســە ئێرانییــەکان، کــە هێشــتا  پەشــێوی و ئاڵ

کوچکــی ئاگردانەکانیــان لــە ســەرزەمینی مــاد رەش نەببــوو، 

پرســێکی سیاســی و کۆمەڵناســی زۆر زەقــی ســەردەمی 

ــتەی  ــێ هەڵوەس ــە ب ــادەیی و ب ــت بەس ــە نابێ ــی، ک خۆیەت

ــت*1. ــاز بدرێ ــەریدا ب ــدی بەس ج

ئایینــی  پێگــەی  هەمیشــە  مادەکانــەوە،  لەســەردەمی 

ــەاڵم  ــراوە، ب ــدی چــوارەم دان ــە و ریزبەن ــە پل زەردەشــت، ل

ــەزدا و  ــیەکان، ئاهۆرام ــەرکەوتنی هەخامەنش ــەردوای س ه

سەداســەد،  دەســەاڵتێکی  و  دەوڵــەت  نەیانتوانیــوە  هەرگیــز  *ئێرانییــەکان 

مەدەنــی سکۆالریســتی و نەتەوەییــان هەبێــت، بۆیــە پــاش تێکشــکانی ئایینــی 

زەردەشــت و ساســانی، بەهــۆی عەرەبــە موســڵامنەکانەوە، نــە لەبــاری جوگرافــی 

و حوکمڕانییــەوە، نــە لەبــواری فەرهەنــگ و یەکێتــی رەگــەزی ئێرانــی و زمــان 

ــر  ــە ژێ ــەردەوام ل ــەوە و ب ــە بکات ــۆی پێناس ــوە خ ــەوە، نەیتوانی ــی ئێران و خاک

ــا  ــی ئاســیا دا، ت ــی دەشــتەکی و تورکــی سەحرانشــینی رۆژهەاڵت چنگــی عەرەب

ــەوە. ــەفەویەکان ماوەت ــی س ــەردەمی دەرکەوتن س

ــاندنی  ــالمییەوە و ناس ــیعەی ئیس ــی ش ــۆی مەزەب ــارە بەه ــەفەویەکان دووب س

ــک  ــان رێ ــان خۆی ــەکان، توانی ــالمی ئێرانیی ــن و ئیس ــو ئایی ــە وەک ــەو مەزەب ئ

بخەنــەوە و وەکــو دەســەاڵت و دەوڵــەت، دووبــارە هەســتنەوە ســەرپێ. دوای 

ســەفەویەکان، تــا کۆتایــی ســەردەمی دەســەاڵتداری بنەماڵــەی قاجــارەکان، 

ــەر و  ــە نۆک ــان ب ــە خۆی ــووە، ک ــەوە ب ــار ئ ــاکانی قاج ــانازی پاش ــن ش مەزنرتی

ســەگی بەرقاپــی ئیــامم رەزا بناســێنن و لــەو ئیاممــە و پێگــە متافیزیکــی یەکــەی 

ــرن. ــز وەربگ ــەاڵت و هێ دەس

لەســەردەمی پەهلەویەکانیــش، هەرچەنــد لــە دروشــم و رواڵەتــدا، سیســتەم و 
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زەردەشــتیان لــە ریزبەندیەکــەدا، بــۆ پێگــەی دووەم و دوای 

ئیدۆلــۆژی ئیســاڵم و شــەرعی ئیســالمی، لەکارووبــاری دەوڵــەت و بەڕێوەبردنــی 

کۆمەڵگــەی ئێرانــی رەد دەکرایــەوە و خــۆی مینــا پاشــایەکی ســکۆالر و مۆدێــڕن 

وێنــا دەکات، لــێ لــە کــردەوەدا بەتــەواوی پەیــڕەوی لەهەمــان پرەنســیپەکانی 

ــوو  ــان دەردەکا و هەم ــوا، فەرم ــێبەری خ ــاوی س ــورش دەکا و بەن ــاخوایی ک ش

ــتەمم،  ــی هەش ــتەی ئیامم ــەر بەس ــن کەم ــت: م ــە دەڵێ ــە ک ــی ئەوەی شانازیش

واتــە ئیــامم رەزا پشــتێنی منــی بەســتووە.

-ئــەم پرســە گومــان هەڵناگرێــت، کــە تەنانــەت رژێمــی پاشــایی و سیســتەمی 

ــی  ــڕوا و جیهانبین ــان ب ــە هەم ــدا، ل ــەدەی بیستەمیش ــە س ــی ل ــی ئێران مۆدێڕن

و گەوجاندنەکانــی بــان زەمینــی )فــڕە شــایی( ســەردەمی هەخامەنشــی و 

ساســانی و ســەفەوی و قاجــاری، بــۆ رەواییــدان بــە حکومەتــی ئێرانــی کەڵکــی 

وەرگرتــووە ، ئــەوەش هەمــان میتــۆد و رێبــازی هــزری و ئایینــی یــە، کــە ئایینــی 

زەردەشــت هــەر لــە چاخــە دوورەکانــەوە، لــە دووتــۆی فەرهەنــگ و ئەندێشــە 

ــکات. ــێ رزگار ب ــرادەی ئێرانــی چاندوویەتــی و ناتوانــێ خــۆی ل و ئی

-بــە پێــی نــوورساوی مێژوویــی و بــاوەڕی زەردەشــتیەکانیش بێــت، زەردەشــت 

ــی  ــێ بۆچوون ــە دەب ــە جیهــان، کــە وات ــن هاتووەت ــە ســاڵی 588 ی پێــش زایی ل

ئــەو مێژوونووســانە بەهەنــد وەربگریــن، کــە دەڵێــن: زەردەشــت بــەر لــە 

ــورش  ــە ک ــاوی ب ــمەر( چ ــە )کاش ــاد، ل ــایەتی م ــەڕ دژی پاش ــتپێکردنی ش دەس

ــاد  ــەری دژە م ــی ش ــە دانەران ــە بەرنام ــک ل ــە، یەکێ ــش نیی ــووە و دووری کەوت

بووبێــت. بەپێــی هەندێــک گێڕانــەوەی دیكــە، زەردەشــت بەشــداری لــە شــەڕی 

داریــوش، دژی گۆماتــەی مۆغــی مــادی کــردووە، کەدەســەاڵتی لــە کەمبوجیــە 

ســتاندبوو، چونکــە زەردەشــت پێیوابــووە، گوماتــە بــە هــۆی دامەزراندنــەوەی 

ــەوە و زەدەشــتیگەری،  ــی بگەڕێنێت ــی میرتای ــەوێ ئایین ــادەوە، دەی پاشــایەتی م

وەکــو ئایینــی فەرمــی لــە گەردوونــەی دەســەاڵتداری بکاتــە دەرەوە، لەوەشــدا 

کــە شــێوە و کــرداری تیرۆرکردنــی گۆماتــە، زیاتــر پــالن و نەخشــە و بەرهەمــی 

مێشــکی ئایینــی پێوەدیــارە، نــە ســووپایی و ســەربازی، ئــەو بۆچوونەی ســەرەوە 

ــر دەکات.  بەهێزت

ــی زەردەشــت، ســرتاتیژی  ــە ئایین ــت، ک ــەوە دەچێ ــۆ ئ  -مــن زۆر جــار هــزرم ب

ماد لە ژێر هێرشی سووپایی ئیرانییەکان و ئایینی زەردەشتدا
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شــا بردەســەرەوە.

کــورش دەڵــی مــن نوێنــەری ئاهــۆرا مــەزدام، بــەاڵم 

داریــوش کــە دەستبەســەر بابلــدا دەگرێــت، باســی ئاهــۆرا 

مــەزدا نــاکات، بەڵکــو دەڵێــت، ئــەوە خــوای مــەردوک 

بــوو کــە هێــزی بەمــن بەخشــی، تاوەکــو ســەرکەوتن 

ــەکان  ــە الی ئێرانیی ــە ک ــەوەش دیاردەیەک ــتبهێنم. ئ بەدەس

بەهیــچ  رەهایــان  بــڕوای  لــەوەی  باوبــووە،  هەمیشــە 

ئایینێــک نەبێــت، بەڵکــو ئــەوەی کــە بــۆ دەســەاڵتیان 

گونجــاو و بەســوود بــووە، بەکاریانهێنــاوە. ئەمــەش کرۆکــی 

ــن و دژی  ــەزدا دەپەرس ــارس ئاهۆرام ــە لەپ ــە، ک بابەتەکەی

مــەردوک  بابلیــش  لــە  لیوەردەگــرن،  کەڵکــی  مــادەکان 

دەکەنــە خــوای خۆیــان و کرنۆشــی بــۆ دەبــەن.

ــەوەی رێگــە  ــۆ ئ ــووە، ب ــەکان ب ــی و ســایکۆلۆژی پارســە ئێرانیی شــەڕێکی ئایین

بــۆ داگیــرکاری سیاســی ســووپایی خــۆش بکــەن، دەبــێ تێبینــی ئــەوەش بکەیــن، 

ــوری پێنجەمــی  ــو تاب ــژووە، مۆغــەکان وەک ــەو مێ ــە دوای ئ ــا دوو دەی ــە تەنی ک

هەخامەنشــیە پارســەکان، لەتــەک ئەریســتوکرات و ســەرۆک هــۆزە خۆفرۆشــە 

مــادەکان، رۆڵیــان لــە تێکشــکاندنی پاشــایەتی شــەرعی و دەســەاڵتی نەتەوەیــی 

ــە هــۆکاری لەنێوچوونــی یەکجارەکــی ســەربەخۆیی  مــادەکان بینیــوە و بوونەت

مــادە کــوردەکان.

-ئێرانییــەکان بــەر لــە شــەڕی ســووپایی، شــەڕی ئایینیــان دژی مــادەکان 

زۆر  بەشــێوەیەکی  مۆغەکانــەوە،  و  پەرســتگە  رێگــەی  لــە  و  راگەیاندبــوو 

مەترســیدار، دزەیــان کردبــووە نــاو ریزەکانــی کۆمەڵگــەی مادیــەوە و یەکێتــی و 

یەکڕیــزی مەدەکانیــان تێکدابــوو.

ماد لە ژێر هێرشی سوپایی ئیرانیەکان و ئایینی زەردەشتدا
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بابــل و ئاشــوور و میــر،  کــورش هەمــوو خواکانــی 

قبوڵــدەکا و لــە بەرامبەریانــدا دەچەمێتــەوە، بــەاڵم لــە 

ــەوەی  ــەر نەت ــەدەری بەرامب ــی لەرادەب ســۆنگەی رق و قێن

سەراســەری  لــە  میــرتا،  پەرەســتگەکانی  هەمــوو  مــاد، 

رۆژهــەاڵت وێرانــدەکا و دەســووتێنێ، چونکــە میــرتا ئایینــی 

مــادەکان بــووە*1.

ــەی  ــە رێگ ــە ل ــردەوە، ک ــی باڵوک ــەوەی دوای مردن ــاوەڕی ژیان ــت ب * زەردەش

ــەوە  ــردی کۆکــەرەوە )chinvat peretu(کــە رێگەیەکــی زۆر باریکــە و دەچێت پ

نــاو بەهەشــت و تەنیــا روحــی پارســەکان،کە روحــە پاکەکانــن دەتوانــن بچنــە 

ــی. ــاک دەزان ــە پ ــا پارســەکانی ب ــاو بەهەشــت، زەردەشــت تەنی ن
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میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 

یەکێــک لــە دێرینرتیــن کەتیبــە کەونارییەکان، کــە مێژووی 

ــەوە،  ــن دەگەڕێت ــش زایی ــاڵ پێ ــۆ 1400 س ــەی ب کەوناریەک

میتانییەکانــی  نێــوان هیتیــەکان و  ئاشــتی  پەیامننامــەی 

ــەو  ــدا پاراســتووە. ل ــاو ســنگی خۆی ــدا تۆمارکــراوە و لەن 1تێ

بەســەر  دادوەر  و  پارێــزەر  وەکــو  میــرتا  بەڵێننامەیــەدا، 

بەڕێوەچوونــی پەیامنەکــە دیارکــراوە. ناوچــە و جوگرافیــای 

ــاد  ــەواوی م ــا بەت ــە ئەوس ــە، ک ــاژەی پەیامننامەک ــی ئام جێ

ــەوە و  ــوردی ماونەت ــەر بەک ــتاش ه ــا ئێس ــە هەت ــوون، ك ب

ــووە. ــەریدا نەهات ــا، بەس ــی رەه ــی ئەتنیک گۆڕانێک

ئاشــوورییەکان،  یادداشــتەکانی  و  مێــژوو  لەهەمــوو 

1- گێمن کلۆسکا

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 



226

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک

ــی  ــە ئەنجام ــە ل ــەدەدا، ک ــەوت س ــک لەح ــاوەی نزی ــە م ل

داگیــرکاری و گــەڕان بــەدوای تااڵنــکاری ســامان و رسوەتــی 

ــان،  ــی مادی ــی واڵت ــون و کەلەبەرێک ــوو ک ــدا، هەم مادەکان

بســت بەبســت رووپێو کــردووە و هیــچ شــوێنێکی نادیاریان 

ــی  ــان خواکان ــتگە، 1ی ــارەی پەرەس ــە ب ــتووەتەوە، ل نەهێش

و  بتێــک،  لــە  ئاماژەیــەک،  و  ناوونیشــان  هیــچ  مــادی، 

خوایەکــی داتــارشاو یــان رسوەت و ســامانی پەرەســتگەیەکی 

ــژوو  ــەدا مێ ــەم بابەت ــە ل ــت، کەوات ــاو ناکەوێ ــادی بەرچ م

بەڕوونــی ئــەو دەرەنجامەمــان دەخاتەبــەر دەســت کــە 

ــتووە. ــان نەپەرس ــۆت ی ــز ب ــادەکان هەرگی م

ــر،  ــە میه ــن، ک ــەوە بهێنی ــڕوا ب ــەر ب ــە ئەگ ــتەم نیی ئەس

ــە، کــە لەســەر بنەڕەتــی پێکهاتنێکــی  هەمــان میــری کوردی

و  پاشــا  میهــر،  بۆیــە  دەستنیشــانکراوە،  کۆمەاڵیەتــی 

ــک  ــی خەڵ ــە راو دەنگ ــر ب ــە می ــوا، چونک ــەک خ ــرە، ن می

هەڵبژێــردراوە، هەرگیــز پێگەیەکــی پیــرۆزی بانزەمینــی 

رادەی  تــا  ئێرانییــەکان  شــای  وەکــو  و  وەرنەگرتــووە 

ــەری  ــێبەر و نوێن ــە س ــەوە و ب ــەرز نەکراونەت ــن، ب پەرەس

خــوا نەزانــراون. 

ــەو  ــی ئ ــان بەپێ ــان میری ــا ی ــە ش ــە، ک ــەو بەڵێنەی ــرتا ئ می

1- ویسهۆفەر
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ــەل  ــی گ ــی و حوکمڕان ــو بەڕێوەبەرایەت ــژارد، تاوەک هەڵدەب

بــکا و یەکێتــی نێــوان گەالنــی مــادی بپارێــزێ و بەرگــری لــە 

میدیــا بــکات، چونکــە میــرتا ناوێکــی دیكــەی )پەردیــس(ە، 

نــەک خــوا.

واڵــرت هێتــس دەبێــژێ: مــادەکان ئەڤینــداری بــاغ و گــوڵ 

و گیــا بــوون، 1ئــەوان بەئەڤینــی گــوڵ و گیــا، واتــە پەردیــس، 

کــە وشــەیەکی مادییــە، نێوبانگیــان دەرکردبــووە. 

ــەو تێگەیشــتنە، کــە میــرتا وەکــو کــۆ فــام  - بەگوێــرەی ئ

کــراوە، بووتــە ناوێکــی تایبــەت، دەبــێ 2دیــوان یــش وەکــو 

شــوێنی دانیشــتنی بەڕێوەبەرانــی بەڵێــن) میــرتا( بووبێــت. 

هەندێــک دەڵێــن دیــوان نــاوی خوایەکــی مادییــە، کــە 

ناتوانــێ راســت بێــت، چونکــە لــە ئەنجامــی لێکۆڵینــەوە لــە 

ســەرچاوەگەڵێکی زۆر، نەمانتوانیوە راســتی خــوا بوونی میرتا 

بســەڵمێنین، بەڵکــو لــەو وەاڵمــە زیاتــر نزیکبووینەتــەوە، کە 

نــە میــرتا خــوا بــووە، نــە میرتاییــەکان خــوای جۆراوجۆریــان 

ــانیش  ــتیەکان و پاش ــەن زەردەش ــەرەتا لەالی ــادی س ــس ی م ــەی پەردی 1 - وش

بەهــۆی موســڵامنەکان، بــۆ فــردوس گــۆڕدرا و بــۆ ئاســامنەکان و جیهانــی نادیــار 

گواســرتایەوە، لــە دەتسپێڕاگەیشــتنی مرۆڤــەکان بــەدەر کــرا و خرایــە خزمەتــی 

شا و سوڵتان و چینی سەردەست و دەسەاڵتدارانی کۆمەڵگە. 

ــەم  ــدا، ه ــە فارسیش ــوردی و ل ــە ک ــتاش ل ــێوە، ئێس ــان ش ــە هەم ــوان ب 2-   دی

ــای  ــە هەمــان مان ــواری دەســەاڵتداری دا، ب ــە ب ــی و هــەم ل ــاری کۆمەاڵیەت لەب

ــت. ــەکار دەهێرێ ــی خــۆی ب بەرێ

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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پەرەســتش کــردووە. مــادەکان )میــرتا( پەیامنێکیــان هەبــووە 

و شــوێنی بەڕێوەبردنــی ئــەو پەیامنــەش، کە شــا و فەرماندە 

و ریــش ســپی و پیــاو ماقوالنــی کۆمەڵگــە لێیکۆدەبوونــەوە 

و راگۆڕینــەوە و راوێژیــان بــۆ کارووبــار دەکــرد، دیــوان 

ــە  ــردووە، بۆی ــان دەرک ــار و فەرمانی ــدا، بڕی ــە دیوان ــووە، ل ب

ــووە و  ــان لێب ــی زۆری ــەکانیش، رقێک ــتیەکان و پارس زەردەش

لــە ئاڤێســتادا، بەشــێوەیەکی ســیمبۆلی وەکــو گیانەوەرێکــی 

و  ئامــاژەدان  لەشــێوازی  وەک  بەکاریانــربدووە،  دڕنــدە 

ــاک  ــو( نابێــت ناوێکــی ت ــدا دەردەکەوێــت، )دێ بەکارهێنانی

بێــت، بەڵکــو گشــتگیر و کۆیــە.

ــااڵنی  ــە س ــەرەکان، ل ــە کۆچ ــتەی ئاریایی ــن دەس  یەکەمی

نزیــک لە ســەرەتای ســەدەی نــۆی پێش زایین، لــە مەڵبەندی 

کاســپیان دەرکەوتــوون، هــەر لــەو رۆژگارەدا ئاریاییــەکان بە 

ــراوە،  ــە گوت ــەو مرۆڤان ــو ب ــو. دێ ــووت دێ ــان دەگ مادەکانی

ــتدرێژی  ــەر دەس ــە بەرامب ــوون، ل ــەڕکەر ب ــز و ش ــە بەهێ ک

و داگیــرکاری کۆچــەرە ئێرانییــە پــەزدارە تــازە گەیشــتووەکان 

شــەڕیان کــردووە. ئێســتاش هەندێــک ناوچــە و ئاوایــی 

لەپارێــزگای مازندەرانــی ئێــران، وەکــو ) کورد کــوی( و )کورد 

محەلــە( هــەر بەنــاوی کوردیــی خۆیــان وەکــو یادگارییەکــی 

بەهــادار و پیــرۆزی ســەردەمی مــادەکان ماونەتــەوە.

 یەکەمیــن ســینگ بەســینگ بــوون و بەریەککەوتنــی 

لــە  خانەخــۆکان،  مــادە  لەگــەڵ  کۆچــەرەکان،  ئاریاییــە 
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مەڵبەنــدی مازندەرانــی ئەمــڕۆی ئێــران روویــداوە، کــە 

بەشــێکبووە لــە مــادی گــەورە، لــەوێ مــادەکان بــە کۆچــەرە 

تــازە هاتووەکانیــان دەگــووت پــارس، کــە بــە مانــا مادیەکەی 

یانــی، کەنــار رێگــە، یــان کەنــار ســنوور، ئەوانــەی بێجێــگاو 

رێگــەن و لــە گۆشــە و کەنــاری ســنوورەکان گیرســاونەوتەوە.

هێرتســفیڵد دەڵــێ: ئاشــوورییەکان لــە ســەرەتای ســەدەی 

نــۆی پێــش زاییــن ئاماژەیــان بەدەرکەوتنــی ســەر و کەلــەی، 

ئاریاییــەکان لەرۆژهەاڵتــی دەریــای 1)کاســپیەن( داوە. 

ئــەوەی لەئەدەبیاتــی حیامســی دێرینی ئێرانی و شــانامەی 

ــان پێکــراوە، هەمــان مــادە  ــو ئاماژەی ــاوی دێ فردوســی، بەن

خۆجێییەکانــن، کــە رێگەیــان نــەداوە کۆچــەرە ئاریاییــەکان، 

ــاد  ــە م ــرکاری لەناوچ ــااڵن و داگی ــانی راوەڕووت و ت بەئاس

نشــێنەکان ئەنجامبــدەن. 

ئایینــی  و  لەئاڤێســتا  نــاو و وشــەی خــراپ  هەرچــی 

مــادەکان  دژی  هەمــووی  نوورسابێــت،  زەردەشــت 

ــە  ــرتا کراوەت ــتادا، می ــە ئاڤێس ــوورساوە. ل ــووە و ن بەکارهات

ئەهریمــەن، )دەئــۆ( دیوانــی مــادەکان، کراوەتــە دێــوی 

ــە  ــان کردووەت ــای مادی ــن پاش ــتیاگی دوایی ــاخدار و ئاس ش

ــەوەش  ــدووە. ئ ــانی رووان ــەر ش ــان لەس ــاک و ماری ئاژدیه

1- دەریای کاسپیەن، بەناوی کاشی، یان کاسپیە مادەکانەوە ناو نراوە. 

ئــەز وای بۆدەچــم، کــە ژینگــە دۆســتی کــوردەکان و ئــەو دیــاردە بێوێنەیــەی، 

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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هەمــووی بەرهەمــی هزریــی، مێشــکی و متافیزیکــی و 

ــوە  ــە نەیتوانی ــووە، ک ــتییەکان ب ــە زەردەش ــازی مۆغ خواس

میــرتا بەتــەواوی لەکۆمەڵگــە و بیرگــەی مــادەکان بســڕنەوە، 

دەســتیان داوەتــە چەواشــەکاریەکی دیکــە و میرتایــان وەکــو 

ــاندووە. ــۆر ناس ــوای خ خ

ئەســتۆپاکی  و  بەرگــری  بــۆ  )وندیــداد(  نــوورساوەی 

ــە )فەرگێــرد( بەنــدی 73 ، مــادەکان  هارپاگــی خۆفــرۆش، ل

بەدێوپەرەســت و مردووخــۆر ناودەبــا و چیرۆکێکــی درۆیین 

پاشــای  ئاســتیاگی  تێیــدا  کــە  و ســاختە دروســتدەکات، 

ــە  ــی خــواردووە. بەوشــێوەیەی ک ــی هارپاگ ــاد، منداڵەکان م

ــە  ــەکان، دێت ــت و پارس ــردن لەزەردەش ــداد لەبەرگریک وندی

ــتەگەری دەزگای  ــە ئاراس ــرتا، ک ــی می ــی بەربەرەکانێ مەیدان

ــارە. ــوە دی ــی پێ ــی بەروون ــی پارس ــی دەوڵەت راگەیاندن

ئایینــی  یاســای  کــە  ئاڤێســتا،  لــە  بەشــێکە  وندیــداد 

ــاد و  ــی م ــۆ دژایەت ــە ب ــەو بەشــەیە ک ــتییەکانە و ئ زەردەش

ــادە و  ــد م ــە لەچەن ــەو بەش ــراوە. ئ ــان تەرخانک ئایینەکەی

بڕگــە پێکهاتــووە، کــە بریتیــن لــە، 1 - ئاخافتنەکانــی یەزدان، 

2 - یاســای دژە دێو)مــاد(، 3 - )داتەهــەی زەرتوشــتەرە( 

ــت. ــای زەردەش یاس

ــڵەت و  ــەوە، خس ــتا ماوەت ــا ئێس ــش ت ــارزان ی ــی ب ــاو گەل ــەکان و ن ــە ناوچ ل

رەســانەیەتیێکە، کــە لەســەردەمی مــادەکان و میــرتا مابێتــەوە.
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)شــوارتز( دەڵێ: وندیداد لەســەردەمی هەخامەنشــیەکان، 

بەهــۆی مۆغەکانــەوە نــوورساوە. بــەاڵم بەپێــی تێگەیشــتنی 

دوای  واتــە  جیــاواز،  قۆناخــی  لــەدوو  وندیــداد  مــن، 

هێرشــی  و  داریــوش  لەالیــەن  گۆماتــە،  تیرۆرکردنــی 

وێرانکردنــی دیوانەکانــی مــادەکان، بەهــۆی خەشــایار شــا، 

نوورساوەتــەوە. 

نووســەرە ئێرانییــەکان دەڵێــن: پێــش هاتنــی زەردەشــت، 

ــەاڵم  ــرتان، ب ــو  دەپەرس ــی دێ ــاد خوایان ــەرزەمینی م ــە س ل

.)daeva( ــووە ــرتا خــوا نەب خــۆ می

مادەکانــی  بەخــوای  وندیــداد،  ناوانــەی  لــەو  زۆر 

مــادی  یــان هۆزێکــی  نــاوی خێــڵ  دەزانێــت، دەشــێ 

بووبێــت، ئــەو ئەگــەرەش زۆرە، دیــوان وەکــو بــارەگای 

ســەرکردایەتی مــادەکان، کــە هــەر هۆزێــک و پاشانشــینێک 

و یەکێتــی گوندیێــک، لەدیوانێکــی ســەربەخۆ و جیــاوازەوە 

پارســە  ئایینــی  لەالیــەن دەزگای  کرابــن،  ســەرکردایەتی 

وەکــو  رەنگیداوەتــەوە،  لەوندیــدا  کــە  ئێرانییەکانــەوە، 

دێــوی مــرۆڤ خــۆر لەقەڵەمدرابــن.

 هێرتســفێڵد دەڵــێ: خەشــایار شــا، دێوەکانــی واڵتــی 

مــادی وێراندەکــردن، کەواتــە دێــوەکان هەمــان دیوانخانــە 

و شــوێنی دانیشــن و کۆبوونــەوە بــووە، نەخــوا و )مەعبەد( 

پەرســتگەیان یــان گیانــەوەر، چونکــە هەمــوو مێژووناســان 

ــەو  ــواری شــوێنەوار و کەونارناســی، لەســەر ئ ــی ب و زانایان

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 



232

ناسنامەی دزراوی نەتەوەیەک

ــووە و  ــرتا پەرســتگەی نەب ــە هــاو دەنگــن، کــە مێ بۆچوونی

هیــچ بتێــک، یــان خوایەکــی نەپەرســتووە.

زەردەشــت لەســەرەتادا لەنــاو مــادەکان هیــچ شــوێن 

ــە  ــادەکان ئەندێش ــە م ــەوت، چونک ــگ نەک ــی وەچن پێیەک

بەئاســانی  ئەویــان  ئامێزەکانــی  وەهــم  جیهانبینییــە  و 

مێوانــداری  بەهــۆی  ئــەوە  دواتــر  قبووڵنەکــردووە، 

و  ســەرەنێزە  بەهــۆی  دواتریــش  و  مــادی  هۆستاســپی 

زەردەشــت  کــە  بــووە،  هەخامەنشــییەکانەوە  زۆرداری 

داســەپێندراوە. ناوچەکــە  گەالنــی  بەســەر 

)هیــگڵ( لەبــارەی ســەرکەوتنی ئایینــی زەردەشــت دەڵێ: 

ئــەوە دەســتپێکی هەڵــەی مێــژوو بــوو.

مێژوونووســانی ســەردەمانی کــۆن دەڵێــن، شــۆڕش و 

ســەرهەڵدانی زەردەشــت، شۆڕشــی باڵنــدەی بــاز و )گا( یــە، 

ــی.  ــار و شــێری میرتای دژی م

لــە  زوحــاک  دەنووســێت،  زەردەشــت  لەبندهشــن 

ئەهریمــەن  بــۆ  کڕنۆشــی  ئازەربایجــان،  )ئاترۆپاتــکان( 

بــرد و لــە ناوچــەی )ســپید رود( رووبــاری ســپی داوای 

لــە ئەهریمــەن کــرد، کــە ئامانجــی خــۆی و دێــوەکان 

وەدیبهێنێــت. 

بۆنــە و جەژنەکانــدا  لــە  مــادەکان  کــە  گا،  کوشــتنی 

و  شــادی  قوربانــی  دەیانکردنــە  و  دەبڕیــن  ســەریان 

ــت  ــۆزی زەردەش ــتی دڵس ــان، هەس ــی و پێکەوەبوونی خۆش
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بــاس  بەڕوونــی  دا،   28 یەســنای  لــە  دەجوڵێنێــت. 

لــەوەدەکات، کــە بــۆ پشــتیوانی لــە روحــی گا و رازیکردنــی 

روحــی گایــە، کــە هەستاوەتەســەرپێ و هیــچ باســێک 

ــە  ــت، ب ــی زەردەش ــۆزداری و پێمڵبوون ــی س ــە فەرهەنگ ل

نییــە.  لەئــارادا  رزگارکردنــی مرۆڤایەتــی 

لــە ئایینــی میــرتادا، )دوالیــزم( دوانــەی خێــرو شــەڕ، 

ــامن،  ــەیتان و رەح ــەن، ش ــۆرا و ئەهریم ــە. ئاه ــی نیی بوون

کەرەســتەی دژایەتــی و شــەڕی زەردەشــت، لەگــەڵ ئایینــی 

بــێ )تەبەقــە( چێنایەتــی مێهــرە، کــە هیــچ رشۆڤــە و 

ــەوەی  ــە، ئ ــاش و خــراپ نیی ــۆ دژیەکــی ب تێگەیشــتنێکی ب

ــە. ــی و چاکەی ــن و باش ــووی بەڵێ ــە، هەم هەی

ــە شــوان و گاوان  ــرەوە، تادەگات ــە پاشــا و می ــە ل کۆمەڵگ

و وەرزێــر و خزمەتــکار، هەمــووی بەیــەک چــاو ســەیر 

ــی  ــی ئایین ــی دەکات پەیڕەوان ــژوو باس ــت. وەک مێ دەکرێ

مێهــر، لــە چوارچێــوەی ئایینــی میــرتا دا، هاوبەڵێــن بــوون و 

ــەک چــاو ســەیرکراون. بەی

ئــەو ئەگــەرە بەتونــدی لــە ئارادایــە، کــە زەردەشــت 

ــی گای  ــە هاورەگەزەکان ــی هیندی ــر کاریگــەری ئایین ــە ژێ ل

پــێ پیــرۆز بووبێــت، هــەروەک لــە یەســنای وندیــداد، 

بەرگــری  بــۆ  ئاینێکــی  و  شــۆڕش  لێــوەدەکات،  باســی 

لــە قوربانیکردنــی وەڕێخســتبێت دیارنییــە. زەردەشــت 

ــۆت  ــە ب ــدی و ئایین ــی هین ــچ کێشــەیەکی لەگــەڵ ئایین هی

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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ــە  ــرتا، ک ــا دژی می ــووە، تەنه ــەرەتاییەکان نەب ــتە س پەرەس

ئایینــی مــادەکان بــووە، شــەڕی راگەیانــدووە. 

جــۆرج راولینســۆن دەنووســێت : مــادەکان گایــان لــە 

ــتیەکانیش  ــەردەبڕی، زەردەش ــدا س ــەژن و کۆبوونەوەکان ج

ئەســپ، لەوانــەش باشــرتین ماینەکانیــان دەکــردە قوربانــی، 

جەنگــی  کەرەســتەی  بەهێزتریــن  بــە  ئەســپیان  ئاخــر 

ــی 1*. ــادەکان دەزان م

ــە هەمــوو خۆشــیەکانییەوە،  ــرتا، ب ــی می پەردیســی زەمین

خرایــە بەردەســتی پاشــا و دەســەاڵتدارە پارســی و پیاوانــی 

ــەر  ــرا، لەبەرامب ــەژاران زەوتک ــە ه ــت و ل ــی زەردەش ئایین

ئەوەشــدا، ژیانــی دنیــای دیکــە و بەهەشــتی ئاســامنەکانیان 

کــردە دیــاری هــەژاران.

زەردەشــت میــرتا و پەردیســی ســەر هــەردی میرتاییەکانی 

ــە هــۆی  ــۆ کفــر و ئەهریمــەن گــۆڕی، تاوەکــو خەڵــک ب ب

هاوبەشــی  و  یەکســانی  داوای  میــرتاوە  پرەنســیپەکانی 

ــە  ــەن. ب ــی نەک ــی خاک ــیەکانی جیهان ــامان و خۆش ــە س ل

ــی  ــای زەوتکردن ــە مان ــۆی ب ــرتا خ ــی می ــەن کردن ئەهریم

مافــی یەکســانی کۆمەاڵیەتــی مــادەکان بــووە، چونکــە 

1- زەردەشــت لــە ســەرەتای دەرکەوتنیــدا، هیــچ کێشــەیەکی لەگــەڵ میــرتا نییــە، 

ئــەو خــۆی لەگــەڵ بــڕواو دابونەریتــی کۆمەڵگــەی میرتایــی مــادی دەگونجێنــێ، 

تاوەکــو ژێــر پێــی خــۆی موکــوم دەکات، ئەوجــا زۆر بــەدژواری لەگــەڵ ئایینــی 
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ــە ســەرۆک هــۆز و  ــری ل ــی بەرگ ــی زەردەشــت، ئایین ئایین

ئەریســتوکرات و شــا و دەســەاڵتی ئایینــی و چینەکانــی 

بااڵدەســتی کۆمەڵگــەی ئێرانییــەکان بــووە.

مێــژوو  رادەیــەی  تائــەو  کۆمەاڵیەتیــەوە،  لــەڕووی 

دەکاتــەوە  راســتیەکان  هەڵێنجانــی  بــۆ  دەرگاکانــی 

نهێنییەکامنــان  بڕگــە  لــە  تێگەیشــن  روخســەتی  و 

ــان،  ــی یەکس ــەری کۆمەڵگەیەک ــرتا نوێن ــێت، می پێدەبەخش

ــو و  ــە دێ ــر دەکات ــەوە. مێه ــێ ئەمان ــەڕێکی ب ــی و ش ــە دژایەت ــرتا، دەکەوێت می

دژە خــوا، ئــەوەش لــە حاڵیکــدا بــوو، کــە هەمــوو پارســە ئێرانییــەکان، لــە تــاو 

ــر  ــووتان و لەژێ ــادەکان دەس ــانی م ــەی یەکس ــبەختی کۆمەڵگ ــادی و خۆش ش

گوشــاری ترســی شــا خوایــی و فەرمانەکانــی زەردەشــت دەســتیان لەســەر زەوی 

پــێ رانەگەیشــتووە، چونکــە زەردەشــت بەهەشــت و خۆشــیەکانی بــۆ ئاســامنی 

حەوتــەم و جیهانــی نادیــار بــەرز کردبــووەوە و لــەم جیهانــەش تەنیــا بەخــت 

رەشــی و کۆیاڵیەتــی و خزمەتــکاری بــۆ بــەردەرگای شــا و دەرەبــەگ و پەرســتگە 

ــی  ــی و پەردیس ــتی زەمین ــتبوو. بەهەش ــک بەجێهێش ــۆ خەڵ ــەکان، ب و ئاگردان

مــادی و پێگــەی خوایــی، خســتە ژێــر دەســتی پاشــاکانی پارســی هەخامەنشــی.

- دکتــۆر هێــرش قــادری دەڵــێ: لــە وندیــداد خشــتەیەک بــۆ شــوێنە ناپاکــەکان 

دروســت کــراوە، لــەو خشــتەیەدا، مــاد یەکێکــە لــە شــوێنە ناپاکــەکان و 

ــک  ــی نزی ــەن لێ ــە ئەهریم ــراوە، ک ــەکان دان ــوێنە پاک ــە ش ــارس، ل ــەی پ ناوچ

نابێتــەوە. ئــەوەش گومــان دەخاتــە ســەر ئــەو بۆچوونیــە کــە دەڵێــن مۆغــەکان 

بەرەبــاب، یــان هۆزێکــی مادیــن، ئــەی ئەگــەر مۆغــەکان مــادی بووبــن، بۆچــی 

ــاوە ؟.  ــاک و گاڵو دان ــە شــوێنێکی ناپ ــان ب ــا ی ســەرزەمینی میدی

ــادە  ــە م ــووە، ک ــەوە هات ــەمای مادەکان ــە س ــتی، ل ــەی سەرمەس ــەما ئیاله -س

ــدا و شــادی و خۆشــێ و مەســتی روودەچــوون و  ــە جەژنەکانیان ــەکان ل میرتایی

ــەماع.  ــن س ــە، دەڵێ ــتبوونە عارفانەی ــەو سەرمەس ــتاش ب ــرد، ئێس ــەمایان دەک س

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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ــت  ــەاڵم زەردەش ــووە، ب ــەزی ب ــاوازی رەگ ــن و جی ــێ چی ب

بەدیهێنــەری  هەمیــش  نوێنــەر،  هــەم  ئاهۆرامــەزدا،  و 

دەســەاڵتی  و  کۆمەاڵیەتــی  نادادپــەروەری  و  چینایەتــی 

بــوون. مێینــەدا  بەســەر  نێرینــە، 

ــە  ــە ل ــەن، ک ــەو بڕوای ــەر ئ ــان لەس ــە مێژوونووس زۆر ل

ــووە،  ــی نەب ــدەری بوون ــاوازی جێن ــدا، جی ــی مادەکان واڵت

ــە،  ــراوان هەی ــی ف ــەش هاوبۆچوونییەک ــەو بابەت ــەر ئ لەس

ــوون، ــاد ژن ب ــاکانی م ــە پاش ــەک ل ــە ژمارەی ک

ــی  ــاو بوون ــی ب ــتکردنەوەی بابەت ــەرەبۆچوونی پشرتاس س

ــە  ــا، ل ــەرزەمینی میدی ــە س ــێک ل ــە بەش ــااڵری ل ــک س دای

ــێ بەشــێکی  ــی زانســتی نیشــانە ناســی، ل ــەن لێکۆڵەران الی

ئــەم  ســەر  دەخەنــە  تەندروســت  گومانێکــی  دیکــە 

مەســەڵەیە، کــە دەڵێــن: مێشــکی پیاوســااڵری ئێرانــی، کــە 

ژنەکانیــان زۆر لــە پلەیەکــی خــوارەوەی پیــاو دادەنــا، وەکــو 

ــان  ــەو چیڕۆکەی ــەرێ، ئ ــی ب ــە پاشــا مادەکان ســووکایەتی ب

زەردەشــتیە  چونکــە  خەڵــک،  ســەرزاری  خســتووەتە 

ــەر دوای  ــاوە و ه ــە دان ــە مێین ــیان ب ــەکان، میرتاش ئێرانیی

ــرتا و  ــە می ــان کردووەت ــەزاران کچی ــاوی ه ــاد، ن ــکانی م ش

ئێســتاش لــە واڵتــی ئێــران، میــرتا ناوێکــی بــە ژمــارە زۆری 

ــە.  ــی ئێرانیی کچان

لــە  بــووە، کــە  بــە ئەندازەیــەک دژە ژن  زەردەشــت 

)بەندهشــن( ئاهــۆرا مــەزدا دەڵــێ: گەرچــی ژنەکانــن کــە 
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پیــاوان دێننــە جیهــان، بــەاڵم ئەگــەر کەرەســتەیەکی دیكــە 

ــران.  ــەکان نەدەئافرێ ــە، ژن ــاو هەبای ــای پی ــە دنی ــۆ هێنان ب

ــدە دژی ژن  ــی زەردەشــت دا، ئەوەن ــە ئایین ــەزدا ل ئاهۆرام

دەرکەوتــووە، کــە بەدەیــان وشــەی جنێــو و ســوکایەتی 

وەکــو، کچــی دێــو، ســۆزانی بــۆ ژن بــەکار هێنــاوە و ئەوانی 

ــوە. ــازار زانی ــە مایــەی ئ ب

ــدراوی  ــن بەرهــەم و ئافرێن ــرۆز، یەکەمی ــەک گا ی پی لەت

ــەاڵم  ــاوە، ب ــە پی ــەرس( ە، ک ــاوی )کیۆم ــەزدا ن ــۆرا م 1ئاه

میــرتا، کــە خــۆی نــە پیــاوە نــە ژن، بەڵکــو پەیامنــە، ژنێــک 

ــت. دەئافرێنێ

لــە فەرهەنگــی ئاخافتنــی ئەو ســەردەمی یەهودیــەکان و 

ئەرمەنییــەکان دا، مادەکانیــان بــە مــار نــاو بــردووە، لەژێــر 

ــی  ــەری دەوڵەت ــی دووجەمس ــزی راگەیاندن ــەری هێ کاریگ

ئایینــی زەردەشــت، مــار کــە )توتــم(  هەخامەنشــی و 

نیشــانەی مــادەکان بــووە، بــردراوە تــە نــاو پەرتووکــی پیرۆز 

ــو  ــە ئادەمــی فری ــە هاوســەرەکەی باب ــە بەهەشــت، ژن و ل

ــە بەهەشــت. ــاو ل داوە و بووەتــە هــۆکاری وەدەرنانــی پی

ــەوەی  ــەم نەت ــەدا، ه ــیدارە رقاوی ــناریۆیە مەترس ــەو س ل

ــرش.  ــەر هێ ــەوە، کەوتوونەتەب ــش ژن بەیەک ــاد و هەمی م

1 -دکتــۆر هێــرش قــادری، لــە پەرتووکی ئــاوەزی سیاســی ئێرانی وخۆناســینەوەی 

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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لەالیــەک پیــاوی مەزەبگــەرای بەرامبــەر ژن دڕدۆنــگ و 

ــتووەتە  ــی خس ــەش مادەکان ــە الیدیک ــردووە، ل ــتیار ک هەس

بەرامبــەر دوژمنایەتــی ئایینــە تــاک خواییەکانــی ئــەو دەمــی 

جیهــان، چونکــە پێــش لــەوە چێرۆکێکــی لــەو چەشــنە، لــە 

ــووە. ــی نەب ــەکان، بوون ــرۆزی یەهودی ــی پی پەرتووک

دیاکــۆ لــە فەرهەنگــی دژە مــادی زەردەشــیە پارســەکاندا، 

کراوەتــە )ئەکــوان دێــو( و ئاســتیاگییان، کردووەتــە، ئەژدیهــا 

و مرۆڤێکــی دڕنــدە، کــە جووتێــک مــار لەســەر شــانی رواوە 

و دەبــێ بــەردەوام مێشــکی گەنجەکانــی دەرخــوارد بدرێت. 

هەخامەنشــی  داگیــرکاری  دەوڵەتــی  کــە  دیــارە  ئــەوە 

مــادەکان  لەگــەڵ  ئایینییەکەیــان،  راگەیاندنــە  دەزگای  و 

ــە  ــەت و ب ــی تایب ــە شــەڕێکی ســایکۆلۆژی و ئایین کەوتبوون

کوردەکان.

ــەو  ــە ئ ــکێنن، ن ــن بش ــت بەڵێ ــز نابێ ــێ: هرگی ــە، دەڵ ــۆی بەڵێن ــە خ ــرتا ک -می

ــەڵ کەســی  ــەی لەگ ــەو بەڵێن ــە ئ ــەی لەگــەڵ کەســی درۆزن بەســرتاوە، ن بەڵێن

ــەڵ  ــان لەگ ــت، ی ــن بێ ــەڵ درۆی ــن، چ لەگ ــەر بەڵێن ــان ه ــتگۆ، هەردووکی راس

ــتگۆ. راس

ــیەکان،  ــتی هەخامەنش ــی زەردەش ــە دەزگای راگەیاندن ــەم، ک ــەز وای تێدەگ -ئ

دژایەتــی لەگــەڵ ئــەو پێگــە و شــکۆمەندیە کــردووە، کــە ژن لــە ئایینــی میــرتا 

و لەنــاو کۆمەڵگــەی مادیــدا هەیبــووە، ئــەو رێــزەی ئێســتاش لــە لەیــەن 

ــەاڵم  ــە. ب ــاموی مادەکان ــووری بەجێ ــرێ، کوڵت ــە ژن دەگی ــەکان ل ــە ئێرانیی فارس

ــە  ــاراوە، ل ــە ئ ــر هات ــوردان دوات ــاو ک ــەر ژن لەن ــەی بەرامب ــەو جیاوازیخوازی ئ

ــووە.  ــەرچاوەیان گرت ــالم س ــت و ئیس ــی زەردەش ــی ئایین بنەماکان
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ــژووی  ــوور و مێ ــیام و کولت ــوو س ــەوە، هەم ــڕی و لێزانیی چ

ــەوە. ــتبووەبەر هێرش ــان خس مادی

بەشــێکی مــەزن لــە دوژمنایەتیــە دژوار و لەڕادەبــەدەری 

جیــاواز  ئێرانییــەکان،  پارســە  و  زەردەشــت  ئایینــی 

دوای  کــە  بــووە،  ئــەوە  مــاد  پاشــایەتی  لەداگیرکردنــی 

و  کۆیلــە  بــە  زۆریــان  نیازێکــی  دەســەاڵت،  بوونەتــە 

ــاری  ــە کارووب ــو ل ــووە، تاوەک ــکار و ژێردەســت هەب خزمەت

ــەوەش  ــن، ئ ــەر و پێشەســازی بەکاریانبهێن بیناســازی و هون

لــە حالێکــدا بــووە، کــە ئایینــی میرتایــی مــادەکان، فەرمانــی 

بــە یەکســانی و دۆســتایەتی و بەڵێــن دەکــرد، بۆیــە جیــاواز 

لــە جیهانبینــی و یەکتــا پەرەســتی زەردەشــتی، میــرتای 

دیکتاتــۆری  سیســتەمی  و  بەرژەوەنــدی  دژی  مادیــان 

ــووە،  ــان دیت ــی خۆی ــەی ئەریستوکراس ــاخوایی و کۆمەڵگ ش

ــو  ــتۆتەگەڕ، تاوەک ــان خس ــی زۆری ــەکان هەوڵێک ــە مۆغ بۆی

ــی زەردەشــت. ــڕەوی ئایین ــە پەی ــەکان، بکەن ــرتا و میرتایی می

بندهشــندا  لــە  کــە  ئاڤێســتا،  نوورساوەکانــی  بەپێــی 

ــی  ــن تاوان ــتەوە گەورەتری ــەی زەردەش ــە روانگ ــووە، ل هات

)جەمشــید(ی شــای ئێرانییــەکان، کــە لەوانەیە لە ســەردەمی 

هوەخشــتەرە ژیابێــت ئــەوە بــووە، کــە چووەتــە ژێــر 

پەیامنــی دۆســتایەتی لەگــەڵ مــادەکان، ئــەو لەکۆبوونــەوە 

ــی گای  ــووە، گۆشــتی قوربان ــادەکان بەشــدار ب ــی م و دیوان

خــواردووە و ژنێکــی مــادی هێنــاوە و خوشکەکەشــی داوەتە 

میرتای مادەکان و زەردەشتی ئێرانییەکان 
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پیاوێکــی مــادی. ئــەوە رێــک دەبــێ ئەوســەردەمە بووبێــت، 

ــان  ــانەی دزەی ــۆزە پارس ــەو ه ــوو ئ ــتەرە هەم ــە هوەخش ک

کردبــووە نــاو خاکــی واڵتــی مــاد و لــەوێ نیشــتەجێ ببــوون 

و حوکمڕانــی خۆجێییــان پێکهێنابــوو، دووبــارە گەڕاندبێتەوە 

ــە مــاد *1. ــر فەرمانــی دەوڵەت ژێ

ــەو  ــی ســەختی ئ ــت، زەردەشــت دژایەت ــە بێ ــەوە مێژووییان ــەو گێڕان ــی ئ *بەپێ

کەسانەشــی کــردووە، کــە دۆســتایەتی و هاموشــۆی مادەکانیــان کــردووە، ئــەوە 

هەمــان ئــەو پرەنســیپانەن کــە دواتــر لــە ئایینــی ئیســالمیش دووبــارە بوونــەوە. 

لەبنەڕەتــەوە رادیکالیــزم و رەدکردنــەوەی ئەوانــی دیکــە و بــە ئەهریمەنکردنــی 

ئەوانــەی هــاوڕات نیــن، لــە دەزگای زەردەشــتیی هەخامەنشــی رژاوەتــە دەرەوە 

و ئایینەکانــی دوای خــۆی بــارگاوی کــردووە. 

ــاد،  ــی م ــاری و هۆزەکان ــەی ش ــری کۆمەڵگ ــی وەرزێ ــە چین ــۆنگەوە ک ــەو س -ل

ئایینــی زەردەشــتیان پــێ قەبــوڵ نەکــراوە و بــە هــۆی ئــەوەی کــە فێرکاریەکانــی 

زەردەشــتی، ئــازادی و دادپــەروەری و یەکســانی کۆمەڵگــەی تێکــدەدا، ئەو بنەما 

ئایینییــە نوێیەیــان لــە بەرژەوەنــدی خۆیــان نەدەدیتــەوە. لــە هەڵوومەرجێکــی 

ــای بــۆ ناوچــە پــارس نشــێنە کۆچەریــەکان  وەهــادا، زەردەشــت بەناچــاری پەن

ــردووە و  ــادەکان ک ــی م ــە دوژمنایەت ــتی ب ــەختی دەس ــڕا بەس ــردووە و لەوێ ب

بنیاتــی ئەندێشــەکانی خــۆی لەســەر دوژمنایەتــی و رەدکردنــەوەی مــادەکان و 

بەرزکردنــەوەی ئێرانییــەکان داڕشــتووە، هــەروەک لــە ســەرەتا دا، یەهودیــەکان 

ــی دژواری  ــەر لێدانێک ــە ب ــردووە و کەوتوونەت ــوڵ نەک ــالمیان قەب ــی ئیس ئایین

ــژەوە.  ســووپایی و ئایینــی ســەخت و توندوتی
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زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا

ــێت:  ــن دەنووس ــش زایی ــەدەیەک پێ ــە س ــیرۆن، ل س

مۆغــەکان لــە پــارس بــە زانــا و ئەندیشــمەند دێنــە 

هەژمــار، کەســێک لــە الی ئــەوان فێــری زانســت نەبێــت، 

ــران. ــای ئێ ــە ش نابێت

ــەن، زەردەشــت  ــژووی ئەرم ــی مێ ــی، باوک ــا خۆرن موس

ــە مــۆغ دەزانێــت. ب

ئەفالتــۆن، زەردەشــت بــە دامەزرێنــەری ئایینــی مــۆغ 

دەزانێــت.

دانــدا مایــف دەڵــێ: پێــش دەرکەوتنــی زەردەشــت لــە 

هیچیــەک لــە ســەرچاوە مێژووییەکانــدا، نــاوی مۆغــەکان 

نەهاتــووە، واتــە دەبێــت مۆغــەکان زەردەشــتی بــن.

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ــەکان،  ــاوەڕی مۆغ ــن و ب ــێت: ئایی ــرت، دەنووس دارمێس

ــە. ــەکان هەریەک ــاوەڕی پارس ــن و ب ــەڵ ئایی لەگ

ــی دا،  ــاری ئایین ــەکان، لەب ــێ: پارس ــا دەڵ ــکور بیت مەش

ــوون. ــدا ب ــەرکردایەتی مۆغەکان ــر س لەژێ

لەسەرخســتنی  مۆغــەکان  هــاوکاری  و  خزمــەت 

کــورش بەســەر ئاســتیاگی پاشــای مــاد، ئەوەنــدە مــەزن 

ــە  ــاری، ل ــن ی ــەی ئایی ــورش پێگ ــە ک ــووە، ک ــاو ب و بەرچ

ــاوکاری  ــەم ه ــیوون، ئ ــی پێبەخش ــاری هەخامەنش دەرب

و نزیکییــە تەنانــەت پــاش مەرگــی کورشــیش، هــەر 

ــۆڕی  ــزەری گ ــە پارێ ــەکان دەبن ــێ و مۆغ ــەردەوام دەب ب

کــورش و ئاگردانەکــەی.

باڵنــدەی بــاز کــە پەڕوباڵەکانــی کردووەتــەوە )توتــەم( 

ــر بەهــۆی  ــە دوات ــە، ک ــزی هاخامەنشــیە ئێرانییەکان رەم

ــۆ هەخامەنشــیەکان،  ــەکان ب ــەدەری مۆغ ــزی لەڕادەب رێ

و  زەردەشــت  ئایینــی  ئــااڵی  کــردە  بازیــان  وێنــەی 

ــی  ــەزدا نێوبانگ ــۆرا م ــە ئاه ــە ب ــەر، ک ــێوەی فروه لەش

ــێرا.  ــە نەخش ــەر ئااڵک ــوو، لەس دەرکردب

نابــێ گومــان لــە ئێرانیبوونــی ئایینی زەردەشــت بکەین، 

هــەروەک پێداگریــش لەســەر بــە مــاد زانینی زەردەشــت، 

کارێکــی لۆژیکــی و راســت نییــە. ئەگــەر زەردەشــت لــە 

دەورووبــەری شــاری )رێگــە(ی مــادەکان، لــە الیــەن 

ــی  ــی ئایین ــە هــەم زانایان ــەکان، ک ــەکان و کەرەپەن کەوی
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پێــش زەردەشــتی و هەمیــش ســەرۆک خێــڵ و ئەرشافــی 

ئــەو ناوچەیــە بــوون، کەوتبێتــە بــەر ئــازار و بــە ناچــاری 

ــپی  ــڕەوی ویشتاس ــر قەڵەم ــارەی ژێ ــەو ش ــۆ ئ ــای ب پەن

ــەکان  ــەوێ مۆغ ــە، ل ــت و لەوانەش ــادی هێنابێ ــای م پاش

کەدەشــێ  کۆنەکەیــان،  ئایینــە  لــە  هەلپەرەســتانە، 

رۆژهەاڵتــی  ســەرەتاییەکانی  ئایینــە  یــان  مێرتایــی، 

بووبێــت، هەڵگەڕابنــەوە ســەر ئایینــی زەردەشــت و 

ئاهۆرامــەزدا پەرەســتی و بووبنــە دایــە و مامانــی ئــەوە 

ئایینــە. هــەروەک ئەگەریشــی زۆرە، بە پێــی بەرژەوەندی 

ــان ئاراســتەیان  ــی نوێی ــان ئایین ــی خۆی هــۆزی و چینایەت

کردبێــت، بۆیــە ئێمپراتۆریــی ملیتاریســتی هەخامەنشــیە 

ئێرانییەکانیــش، لەســەر بنچینــەی سیســتەمی چینایەتــی 

ــە خــۆی رێکخســتۆتەوە.  ــەو ئایین ئ

ــتوکرات  ــۆز و ئەریس ــتەمەدا، ه ــەو سیس ــت ل  زەردش

ســەروەری  کردووەتــە  چەوســێنەرەکانی  مڵکــدارە  و 

ــەزدا  ــەری ئاهۆرام ــە نوێن ــی کردووەت ــە و پاشاش کۆمەڵگ

و ئەرکــداری کــردووە، بــە پاراســتنی بەرژەوەنــدی چینــە 

دەستڕۆیشــتوو و ســاماندارەکانی واڵت، کــە یەکێــک لــەو 

ــی  ــی ئایین ــە، پیاوان ــش و قازانجکەران ــەرە لەپێ ــە ه چین

ــاودەق  ــەوەش دەق ــوون. ئ ــان ب ــۆغ خۆی ــتی، م زەردەش

هەمــان ئــەو ســەردەمە بــووە، کــە ســەرەتایی تریــن 

رەوی کۆچــەرە ئێرانــی زمانــەکان، گەیشــتووەتە ســەر 

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ســنوورەکانی ســەرزەمینی میدیــا و لــە کەنــار ســنوورەکان، 

دەرفەتــی دانانــی بــار و بنــە و لەوەڕاندنــی پەزەکانیــان 

پێــدراوە، کــە دواتــر هــەر لــەو شــوێنە نیشــتەجێدەبن 

قواڵیــی  و  ســنوورەکان  نــاو  دەکەنــە  دزە  بەرەبــەرە  و 

ــاد. ــی م ــی واڵت ــای رۆژهەاڵت جوگرافی

ئاڤێســتا جگــە لــە گاتــاکان و یەســنا، ئەوەیدیکــە زۆربــەی 

ســەردەمی  لــە  زەردەشــت،  مردنــی  دوای  هــەرەزۆری، 

پرۆژەیەکــی  وەکــو  )ساســانییەکان(،  و  )ئەشــکانییەکان( 

سیاســی دەوڵەتــداری، بــە پێــی بەرژەوەنــدی دەربــاری 

پاشــایەتی و دەســەاڵتی پارســە ئێرانییــەکان نورسایــەوە. 

ــن کــە  ــدە بگری ــەو بۆچوونیــەش نادی ــن ئ هــەروەک ناتوانی

دەڵــێ، زۆر لــە بەشــەکانی ئاڤێســتا، لــە دوای هێرشــی 

ئێســتا  ئــەوەی  لەناوچــوون،  مەکدونــی  ئەســکەندەری 

لەبــەر دەســتە ئەوەیــە، کــە دواتــر بــە هــۆی مۆغەکانــەوە 

.*1 هێراونەتــە ســەریەک و نوورساونەتــەوە 

دەســەاڵتی پارســی ئێرانــی نیازێکــی زۆری بــە ئایینــی 

ــە دیــدی ئایینــەوە  زەردەشــت هەبــوو، تاوەکــو مــادەکان ل

* بــە گوێــرەی زۆر رشۆڤــە و لێکدانــەوەی مێژوویی و کەونارناســی تــر، پێدەچێت 

ئێرانــی زمانــەکان، کــە لــە کۆتایــی ســەدەی نــۆی بەرلــە زاییــن، لــە ســنوورەکانی 

مــاد نزیــک ببوونــەوە، لــە دەیەکانــی کۆتایــی ســەدەی هەشــتەمی پێــش زاییــن، 

لــە رێــگای قەوقــازەوە خزابنــە نــاو ســنوورەکانی گەالنــی مــاد، لــە کەنارەکانــی 
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رەش  ئێرانییەکانــی  چــاوی  لەبــەر  و  ئەهریمــەن  بکاتــە 

ــەکان و توشــی  ــی ئێرانیی ــەر ئایین ــە بەرامب ــکات و بیانخات ب

بــکات.  پێرۆزیــان  و  ئایینــی  شــەڕێکی  و  دەمارگیــری 

ــەکانیش،  ــەی پارس ــوارەوەی کۆمەڵگ ــی خ ــە چینەکان چونک

ــژ و  ــد و تی ــی تون ــە دەســەاڵتی خێلەکــی و بەڕێوەبەرایەت ل

نەبــوون. نادادپــەروەری هەخامەنشــی رازی 

زەردەشــتیش بــۆ باڵوکردنــەوەی بــێ کێشــەی ئایینەکــەی 

خــۆی و تێکشــکاندنی ئایینــی مــادەکان، پێویســتی بــە 

ــە رووی  ــە ل ــەم هــۆزە کۆچەریان ــەاڵم ئ ــی ئێســتا. ب ــپی( قەزوێن ــای )کاس دەری

ــووە ســیام و نیشــانە  ــان نەب ــای ئەوەی ــەوە، توان ــی و فەرهەنگــی و رێژەیی زمان

و ئاســەوارێکی تایبــەت بەخۆیــان لــەو دەڤــەرە بەجــێ بهێلــن، لەگــەڵ ئــەوەی 

ــان،  کەمــرت تێکەڵــی کۆمەڵگــەی شــار و گونــدی مــاد بــوون و لەگــەڵ پەزەکانی

هــەر لــە زۆزان و دەشــت و دەر ماونەتــەوە، لــێ لەگــەڵ ئەوەشــدا بــە قوڵــی 

کەوتوونەتــە ژێــر کاریگــەری ژیــان و شارســتانییەت و زمــان و فەرهەنگــی 

یەکجێنشــینی مــادەکان، لەوانەیــە ئــەوە هەمــان هــۆکار بێــت، کــە تــا کۆتایــی 

ئاســەوار و کەونارناســی، هیــچ  بــواری  لێکۆلینەوەکانــی  ئــەو ســەدەیەش، 

ئاســەوارێک لــەو ناوچەیــە نادۆزنــەوە، کــە مــۆرک و تایبەمتەنــدی ئێرانییەکانــی 

ــار بێــت. پێــوە دی

ــە  ــران ن ــی ئێ ــە دەوڵەت ــە، ک ــادەکان هەی ــی م  -بەســەدان شــوێنەواری مێژووی

ــەوەی  ــەوە و لێکۆڵی ــە هەڵدان ــە دەرفــەت و رێگــەش ب ــدا دەکات، ن ــان تێ کاری

ــەر  ــە شــێوەیەکی زانســتی کاری لەســەر بکــەن. ئەگ شوێنەوارناســان دەدات، ب

ئــەو ســەدان گۆڕســتان و تەپۆڵکــە و شــوێنەواری شــار و قەاڵکانــی مــادی 

هەڵدرێنــەوە و ســاخ بکرێنــەوە، بێگومــان رێــڕەوی مێــژووی رابــردوو بەتــەواوی 

ــاخدارەکانی  ــاختەکاری و درۆ ش ــت و س ــەیی دەبێ ــی ریش ــاری گۆڕانێک دووچ

ــت.  ــکرا دەبێ ــەواوی ئاش ــەکان بەت ــە ئاریایی مێژوونووس

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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هێــز و شمشــێر و زەبروزەنگــی ســووپای شــای ئێرانــی 

هەبــوو، بەرژەوەندیەکــی ســرتاتیژی هاوبــەش، ئامانــج و 

هاوهەڵوێســتی ئەوانی تەواو دەکرد، زەردەشــتیەت، دەزگای 

شــەڕی ئایینــی و ســایکۆلۆژی بــۆ پارســەکان، دژی مــادەکان 

بەڕێــوە دەبــرد و هێــزی ســووپایی هەخامەنشــیەکانیش، 

ــی زەردەشــت، بەســەر  ــی ئایین باســکی زۆرداری جێگیرکردن

ئایینــی میرتایــی بــۆ ئــەو ئایینــە دەســتەبەر دەکــرد، کــە لــەو 

رۆژگارەدا لــەڕووی هــزری و گەردوونــی و دادپەروەریــەوە، 

ــوو. ــرتا نەب ــای ســەرکەوتنی بەســەر مێ توان

ــدم،  ــەری خواوەن ــن نوێن ــووە م ــز نەیگوت ــۆ، هەرگی دیاک

پاشــایی  بــە  هۆزەکانــەوە  و  خەڵــک  لەالیــەن  ئــەو 

ــی  ــە بنەماکان ــان ل ــادەکان پەیڕەوی ــۆ و م ــردرا، دیاک هەلبژێ

ئایینــی میــرتا، واتــە بەڵێــن کــردووە، بۆیــە ئەگــەر بــە وردی 

ســەرنج لــە مێــژوو بدەیــن، مــادەکان هەمــوو شــەڕەکانیان 

بەرگریکارانەیــە و بــۆ رزگاری و رەدکردنــەوەی ژێــر دەســتی 

تێهەڵچوونەتــەوە، هەرگیــز شــەڕی پیرۆزیــان دژی هیــچ 

الیەنێــک و گەلێــک رانەگەیانــدووە و کەســیان بــە شــەیتان 

و ئەهریمــەن نەکــردووە.

)خشــتەریتە(  ســەرکەوتنی  دەڵــێ:  دیاکۆنــۆف 

ــاوەری  ــاوکاری جەم ــتگیری و ه ــۆی پش ــتەرە، بەه هوەخش

مــادەکان و شــا و دەســەاڵتدارانی دیکــەی مــادی، دژی 

ــاماندارەکان  ــە س ــێنەرەکان و ئەرشاف ــە چەوس ســەرۆک خێل
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هاتــە کایــەوە. 

جەمــاوەری  لــە  دەســەاڵتیان  هێــزو  مــاد،  پاشــاکانی 

پــارس  پاشــاکانی  بــەاڵم  وەردەگــرت،  مــادی  کۆمەڵگــی 

ــا نوێنــەری چینــی ئــەرشاف و ســەرۆک هــۆزە  چونکــە تەنی

ئێرانییــە چەوســێنەرەکان بــوون و هیــچ نەتەوەیەکــی دیکــە 

ــی  ــی ئایین ــە پیاوان ــە ل ــوو، جگ ــدار نەب ــەاڵتدا بەش لەدەس

زەردەشــت، پشــتیوانی جەماوەریــان دیکەیــان نەبــوو، بۆیــە 

مــاف و هێــزی دەســەاڵتداریان لــە خواشــایی و رەوایــی 

متافیزیکــی وەردەگــرت، نــە گەردوونــی و جەمــاوەری.

 وەک هێــرۆدۆت و زۆریدیکــەش لــە مێژوونووســان باســی 

لێــوە دەکــەن، دەوڵەتــی ئێرانــی تــا کۆتایــی دەســەاڵتداری 

ــاوان  ــەز، پ ــەک رەگ ــەن ی ــە الی ــەواوی ل ــانییەکان، بەت ساس

کــراوە و لــە ژێــر دەســتی پارســەکان بــووە.

کــورش و کەمبوجیــە و داریــوش پارســی هەخامەنشــی 

ــوون.  ب

ئەشکانییەکان و ساسانییەکانیش، پارسی بوون.

بەڕێوەبــەری، هەمــوو ســاتراپیەکانی هەخامەنشــی پــارس 

بــوون.

یازدە، پایە بەرزەکەی ناو سووپای ئێران پارس بوون.

ــارس  ــوش پ ــووپای داری ــەی س ــد پای ــەری بڵن ــل، ئەفس چ

ــوون. ب

ــەی زۆری  ــدا، زۆرب ــایەتی داریوش ــەردەمی پاش ــە س ل

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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زەویــە بــاش و بەپیتــەکان، خرانــە خزمەتــی ئــەو حــەوت 

ســەرۆک هــۆزە پارســیەی، کودەتایــان بەســەر گۆماتــەدا 

ــەاڵت. ــەر دەس ــدەوە س ــیان گەڕان ــرد و داریوش ک

لەســتاندنی  بــەر  زەردەشــت،  ئایینــی  بنەماکانــی   

ــەو  ــا ئ ــیەکانەوە و ت ــەن هەخامەنش ــە الی ــەاڵت، ل دەس

ــەرەی  ــادەکان پ ــاو کۆمەڵگــەی م ــە، لەن ــەی ئایینەک دەم

بەباڵوبوونــەوە دەدا و هێشــتا نەببــووە ئایینــی دەربــاری 

پارســەکان، بەپێــی گیــان و نشــینگەی پلۆرالیســتی و 

نــا  و  نەرموونیــان  ئاینێکــی  مــادەکان،  ژینگەدۆســتی 

ــی  ــی میرتای ــەر داب و جیهانبین ــوو و لەس ــژ نەب توندوتی

مــادەکان، رێــزی لــە ژینگــە و رسوشــت و مــرۆڤ و 

بیروبــاوەڕی جیــاواز دەگــرت، بۆیــە زۆر بەئاســانی لەگەڵ 

ئایینەکانــی دیكــەی پێــش خــۆی، وەکــو مەزدســینا و 

میــرتا تێکــەڵ دەبــوو، تەنانــەت دوای ئــەوەی زەردەشــت 

پەڕیــوەی واڵتــی مــادەکان بــوو، زمانــی خۆ و ئاڤێستاشــی 

ــی  ــەاڵم هــەردوای داگیرکردن ــۆڕی، ب ــادی گ ــی م ــۆ زمان ب

پاشــایەتی مــاد لەالیــەن کورشــەوە، زەردەشــت خێــرا 

خــۆی خزانــدە نــاو کۆشــکی پاشــایەتی، تــا ئــەو رادەیــە 

کــە لەســەردەمی ساســانییەکانەوە، وەکــو ئیدۆلــۆژی 

ژێردەســتی  کەوتــە  ئێرانــی،  ئێمپراتــۆری  تۆقێنــەری 

پاشــاکانەوە و دژی خەڵــک بەکارهێــرا، رەنگــە ئەمــە 

هۆکارێکــی رەوابێــت، کــە خەڵکەکــە لەبەرامبــەر عەرەبــە 
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موســڵامنەکان، بەرگریــان لــە دەوڵــەت و ئایینی خۆشــیان 

ــت. نەکردبێ

 لەگاتاکانــی بەرێــی زەردەشــتدا، کــە بــە هۆنراوەکانــی 

ــەوە، ســیام و جەوهــەری  خــودی زەردەشــت لێکدەدرێن

بەرێــی  خێلەکــی  لەکۆمەڵگــەی  دورکەوتنــەوە 

زەردەشــت، بــەرەو هاتنــە ئــارای دیدێکــی نــوێ لەبــارەی 

ئاوایــی نشــینی و شارســتانی رەنگــی داوەتــەوە، کــە لــەو 

رۆژگارەدا، هەندێــک ئامــاژە و پەیامــی دژی کۆچــەرە تازە 

گەیشــتووە ئێرانییــەکان تێــدا فــام دەکرێــت، کــە موڵــک 

و ماڵــی گوندنشــینە مادەکانیــان، دەدزی و تــااڵن دەکــرد. 

ــا ساســانی،  ــە هەخامەنشــیەوە ت ــی زەردەشــت، ل ئایین

لــە درێــژەی دەســەاڵتی زنجیــرە شــاکانی ئێرانیــدا، هــەم 

رۆڵــی ئیدۆلــۆژی دەوڵەتــی گێــڕاوە، هەمیــش سیســتەمی 

کۆمەاڵیەتــی دەوڵەتــی ئێرانــی و پــرۆژەی گۆڕانــکاری 

بنچینەییــش بــووە، لەسیســتەمی هاوبەڵێنــی و یەکســانی 

ــای  ــەری رەه ــۆ دەســەاڵتێکی ناوەندگ ــادی، ب ــی م میرتای

شاپەرەســت، کــە لــە چوارچێــوەی ئــەو ســازوکارە نوێیەدا، 

خــوای  نوێنەرایەتــی  بانزەمینــی  پێگــەی  و  نەخــش 

ئاهۆرامــەزدا، دەبەخرشێتــە شــا و هەمــوو دانیشــتووانی 

کۆمەڵگــە، دەکاتــە خزمەتــکار و کۆیلــە و رانەمــەڕ و 

ــی شــای ســێبەری خــوا و  ــەر فەرمانەکان مڵکــەچ، بەرامب

ــرۆڤ. شــای شــوان و خــاوەن چارەنوســی م

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ئایینــی زەردەشــت  لــە چەمکــی گەردوونــی  واتــە 

و  مــرۆڤ  وەکــو  کــەس  دوو  و  پێگــە  دوو  تەنیــا  دا، 

هەڵبــژاردە لەبەرچــاو دەگیرێــن، ئەوانیــش یەکەمیــان 

شــا و دووەمیــان زەردەشــت خــۆی، کــە لــە ئاســامنەکان 

دانــراوە،  ئاهۆرامــەزدا  ئەوانیشــەوە،  ســەرووی  لــە  و 

ــان  ــا و زەردەشــت و ئایینەکەی ــر و پشــتیوانی ش ــە راگ ک

ــی  ــەوە، فەرمانەکان ــە ئاگردانەکان ــش ل ــووە، مۆغەکانی ب

ئاهۆرامــەزدا و زەردەشــتیان لــە بەهێزکردنــی پێگــەی 

شــای پارســی نوێنەریــان، باڵودەکــردەوە و ملــی خەڵکیان 

دەخســتە ژێــر نیــری فەرمــان و بڕیارەکانی ســتەمکارانەی 

ــەو1*. ئ

لــە  کــە  زەردەشــت،  ئایینــی  بنەماکانــی  لەیەکەمیــن 

گاتاکانــی زەردەشــت رەنــگ دەداتــەوە و هەوڵێکــە بــۆ 

سیســتەمی  بنیاتنانــی  هەڵوومەرجــی  کایــەی  هێنانــە 

ئایینــە  لــەو  بــەر  کــە  مادەکانــدا،  لەنــاو  چینایەتــی 

هەوێنــی  بــووە  و  فارســێرا  ئێــران  لــە  بەتــەواوی  دەمــە  ئــەو  *ئاڤێســتا 

شــکۆمەندی، بــۆ داڕشــتنەوەی مێــژووی زنجیــرەی پاشــایەتی داگیــرکاری ئێرانــی 

ــە  ــا و ب ــەوە هەڵکێش ــە رەگ ــی، ل ــتانی مادەکان ــگ و شارس ــژوو و فەرهەن و مێ

شــێوەو فۆڕمــەی ئەمڕۆیــی جێگیــر کــرد، کــە ئێمــە دەیناســین و دەیخوێنینــەوە، 

کــە عەرەبــە موســڵامنەکان ئێمپراتــۆری ساســانیان رووخانــد و دەســەاڵت و 

ــەوە. ــتی ی ــری ژێردەس ــر نی ــتنە ژێ ــێ خس ــان ل ــن و زمانی ئایی
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ــت  ــوون. زەردەش ــان ب ــت و یەکس ــی یەکدەس کۆمەڵگەیەک

 دەســتپێکردنی ژیانی ژێردەســتی فارســەکان، کــە زۆر دواکەوتووانــە و دڕندانەش 

بــووە و عــەرەب هیــچ ســنوورێکی بــۆ جیــاوازی بیــروڕاو پێکەوەژیانــی ئایینــی 

و نەتەوەیــی نەناســیووە، ئێرانییــەکان کــە تــازە لەکەڵکەڵــەی ســەروەری و 

سەردەســتی و شــاخوایی بــەرزی بــەرزەوە، بــۆ خــوارەوی ژیانــی ژێــر دەســتی و 

دیالیەتــی دابەزیبــوون، بــە تونــدی توشــی خــۆ نــزم بینی)عۆقــدەی حەقــارەت( 

و گێژبــوون هاتــن، ئێرانــی و دانیشــتووانی نــاو بازنــەی جەگرافیــای بااڵدەســتی 

ئایینــی زەردەشــت بەگشــتی، بــۆ مــاوەی چەنــد ســەدە نەخۆشــی )پارکینســۆن( 

فەرامۆشــیەکی مێژوویــی و شــەلەلی هــزری و رامــان بوونــەوە، لــێ لــە ســااڵنی 

دواتــردا، بزاڤێکــی مەزنــی خۆناســینەوە و داڕشــتنەوەی رابــردوو، بــە فۆڕمێکــی 

نــوێ لەژێــر جیهانبینــی گیانــی ئاڤێســتای ئێرانیــدا، مێــژوو و کەســایەتی و 

شــکۆیەکی گــۆڕا و و درۆینیــان، بــۆ ئێرانــی و شــای ئێرانــی و رەگــەزی ئێرانــی 

نوســییەوە، کــە زۆربــەی زۆری هــی خــۆی نەبــوو.

لــەو مێــژووە دەســتکردە نوێیــەدا، هەرچیــەک لــە ســەرزەمینی میدیــای دێریــن 

بوونــی هەبووبێــت، چ پێــش داگیرکاریەکــەی کــورش و چ دوای داگیــرکاری، 

ــژووی هــەزاران ســاڵەی  ــەر و حەماســە و مێ ــان و شارســتانییەت و هون ــە زم ب

ــاری  ــەی دی ــە منون ــان، ک ــی خۆی ــە مولک ــەوە، دەکەن ــی مادەکان ــەوە و واڵت نەت

مانیفســتۆی  نووســەری  و  پەیامبــەر  فردۆســیی  لەاڵیــەن  هەوڵــەش  ئــەم 

ــت.  ــتە دەبێ ــەدا بەرجەس ــا نام ــوەی ش ــە چوارچێ ــی، ل ــتی ئێران رەگەزپەرەس

ــە شــانامەی فردۆســی دا، یەکێــک لــەو چەمکانــەی بــە تونــدی کاری لەســەر  ل

ــەوەی  ــۆ زندووکردن ــان، ب ــاوی ژی ــە دەســتامیە و نۆشــدار و ئ دەکــرێ و دەکرێت

ــی  ــی پ ــکۆی ئێران ــەو ش ــی و پای ــتەی ئێران ــردووی جەس ــوو و م ــی داتەپی گیان

ــن،  ــەی زەردەش ــا ئایینیان ــەو بنەم ــوو ئ ــیکردنی هەم ــە فارس ــەوە، ب بەرزدەکات

کــە لــە ســەرەەمی خۆیــدا، دژی مــادەکان و ئایینەکەیــان داڕێژرابــوون و 

ئیســالمیش،  و  عــەرەب  لــەدژی  بۆیــە  هێنابــوو.  بەدەســت  ســەرکەوتنیان 

زەردەشــت دەبێتــە پەیامبــەری رزگارکــەر و ئاڤێســتاش دەبێتــە پەرتووکــی 

ــەد و  ــەر محەم ــت لەبەرامب ــورسا و زەردەش ــێوەیەکی نەن ــە ش ــاندەر، ب رێنیش

ئاڤێســتاش لــە بەرامبــەر قورعــان دادەنرێــت، گەرچــی ئێرانییــەکان ناتوانــن لــە 

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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لەنــاو مــادەکان فێــری کشــتوکاڵ دەبــێ و وەرزێــرەکان وەکو 

چینێکــی جیــاواز راڤــە دەکات، پاشــان مۆغــە کاهینــەکان و 

ســووپاییەکان و پێشەســازەکان و ئاژەڵدارەکانیــش بەهەمــان 

شــێوە، وەکــو چینێکــی کۆمەاڵیەتــی جیــاواز و تــا رادەیــەک 

دژیــەک پێناســە دەکات.

بــە پێچوانــەی گاتــاکان، کــە لــە یەســنای 32 و 33 و 46 دا، 

ــە ) یەشــتی 10  رەنگیداوەتــەوە، مێهریشــت پێشــرت لــەوە ل

کــردەی 22 ( وەهــا باســی کۆمەڵگــە و فەرمانڕەوایــی دەکا 

ــت  ــی پێویس ــە لەکات ــن ک ــر دەکەی ــی مێه ــێ: ستایش و دەڵ

پێشــەوای گــەل و رێبــەری شــار و گونــد و ماڵــی خواشــە. 

 ) یەشــتی 10 ، کــردەی 5 ( دەڵــێ: میــرتا هەمــوو تاکێــک 

لــە شــا و فەرمانــڕەوا و ســووپایی و وەرزێــر و شــوان، 

بەیــەک چــاو ســەیر دەکات، لــە مــەزن تــا بچــووک، بــە هــەر 

ــە.  ــی نیی ــی بەڵێن پاســاوێک مافــە ژێرپێنان

زەردەشــتی  کۆمەڵگــەی  1لــە  مێهــر،  بەپێچەوانــەی 

بــاری ئایینییــەوە خۆیــان بەتــەواوی رزگار بکــەن، بــەاڵم لــە کۆتاییــدا، هــەم لــە 

ــی  ــە ئیرانیکردن ــی و ب ــی ئیران ــی ئیســاڵم و داهێنان ــی ئایین ــواری فۆرمۆلەکردن ب

ــان،  ــتی خۆی ــۆ ژێردەس ــاد ب ــی م ــی گەالن ــەوەی خاک ــەوە و گەڕاندن ــەو ئایین ئ

ســەرکەوتنێکی مــەزن و یەکالکــەرەوە، هــەر بەهــۆی ئایینــەوە وەدەســت 

دەهێنــن. ئیــدی لــەوە بــەدوا کــە کاریــان بــە زەردەشــت و زەردەشــتیەت نەمــا، 

خۆیــان لــێ نەبــان کــرد. 

1- دکتۆر هێرش قادری، عەقلی سیاسی ئێرانی خۆناسینەوەی کوردەکان.
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ئێرانیــدا، بــا نــاوی ئاهۆرامــەزدای زانایــی چــاک، شــا و 

ــی  ــن و مرۆڤایەت ــوو بەڵێ ــتی هەم ــی زەردەش ــی ئایین پیاوان

ــە  ــە ل ــەوەی ک ــەرەبۆچوونی ئ ــەوە. س ــر پێیان ــە ژێ دەخەن

هەســتانی دەســتپێکیی خۆیــدا، ئاڤێســتا لــە شــینی روحــی 

گا، لــە یەســن 29 ، بــە بەرزکردنــەوەی دروشــمی کــردەوەی 

چــاک، لەتــەک بیــری چــاک و گوتــاری چــاک، جاڕنامەیەکــی 

-بەداخــەوە زەردەشــتیە ئێرانییــەکان و هیندیەکاینــش لــە ویــدا دا، ئایینــی 

میرتایــان بــە خــۆر پەرەســتی و میرتایــان وەکــو خــوای خــۆر، بــە جیهــان ناســاند، 

نــە وەکــو میــرتای راســتینی ســەردەمی گوتیــەکان و لۆلۆییــەکان و پێــش 

ــەرەکان. ــە کۆچ ــرکاری ئێرانیی داگی

ئــەو بانگــەوازەی میــرتا، کــە هەمــوو خۆشــی و کەمەرانــی و بەختیاریــەک لــەم 

جیهانــەدا بــۆ مــرۆڤ دەخــوازێ، هەمــان هــۆکاری دوژمنایەتــی زەردەشــتیەکانە، 

چونکــە میــرتا خەڵــک لــە مافەکانــی لــەم جیهانــە ئــاگادار دەکاتــەوە، لــە حاڵیکدا 

ــی و  ــازادی و کامڕەوای ــان، ئ ــە ئێرانییەکەی ــت و ئێمپراتۆری ــی زەردەش ــە ئایین ک

خۆشــیەکانی جیهانــی خاکــی، تەنیــا بــە پــاوان و مافــی شــا و زەردەشــت و چینــە 

دەســتەبژێرەکان دەزانێــت.

ــن و حــۆری  ــەی هەنگوی ــی بەهەشــت و جۆگەل ــە جیات ــرتادا، ل ــی می ــە ئایین -ل

ــاش،  ــی ب ــی خۆراک ــە بەڵێن ــەم جیهان ــاردا، ل ــی نەدی ــە جیهان ــک ل ــەژن باری ب

شــەڕابی خــۆش و یەکســانی بــە خەڵــک داوە، لــە جیاتــی هــای وهــوی 

ــە  ــەوە کچۆل ــردان و پەرەســتگەکان، ئ ــی ئاگ ــش و دووکەڵ ــەکان و خۆڵەمێ مۆغ

بەڕوخســار جــوان و دەنــگ خۆشــەکانن، کــە لەبەرامبــەر خەڵــک دەردەکــەون، 

ئــەوەش چوارچێوەیەکــی ســەربەخۆ بەنــاوی )کۆماژێــن( پێکدەهێنــن، کــە نــە 

یۆنانــی یــە، نــە ئێرانــی، بەڵکــو تایبەتــە بــە مادەکانــەوە، کەواتــە میــرتا ئایینێکــی 

مــرۆڤ تــەوەری ژیــان مــەدار بــووە، کــە خرافیــات و بەڵێنــی بێبنەمــا، جێــگای 

ــەوە.  ــدا نەبووەت تێ

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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کــرداری و هــزری و راگەیاندنــی، دژی دز و راوەڕوتچیــە 

ــدووە. ــەکان راگەیان ــەرە پارس کۆچ

ــێ زەردەشــت  ــەوە بەتەن ــی دا، ئ ــە رێکەوتێکــی نەفرەت ل

نییــە، کــە دژی ماد دەوەســتێتەوە، بەڵکو لــە هاوچەرخیەکی 

گەلەکۆمــە ئاســادا، ئامۆژگاریەکانــی زەردەشــت، لــە ناو دڵی 

ــد،  ــە هین ــودا( ل ــن، )ب ــە چی ــیۆس( ل ــۆی، )کۆنفیس ــاد خ م

ــا  فەیلەســۆفە یۆنانییــەکان و پەیامهێنــە یەهودیەکانــی، مین

ئەشــعیا و ئەرمیــا، هــاوکات رۆشــەنبیری و فەلســەفەی 

متافیزیکــی یــان، باڵودەکــردەوە و گوشــارێکی خنکێنەریــان 

ــەواوی گۆشــەگیریان دەکــرد،  ــە ت ــرتا و ب دەخســتە ســەر می

ئیــدی ســەردەم و چاخــی ئایینەکانــی دەوڵەتــداری دەســتی 

پێکردبــوو، کــە چەرخــی شــەڕەکانیان دەســوڕاند و دەبوونــە 

هێــزی ناوەنــدی و مانیفســتۆی پێکەوەنانــی ئێمپراتــۆری 

ــەوەکان. نەت

میــرتا لــەالی مادەکانــەوە هەرگیــز، نــە ئایینێکــی ئاســامنی 

ــو  ــت، بەڵک ــتش بکرێ ــە پەرس ــووە، ک ــش ب ــە خواوەندی و ن

بەڵێننامەیەکــی کۆمەاڵیەتــی بــووە، کــە مادەکانــی لەدەوری 

یــەک کۆکردووەتــەوە، بۆیەشــە هــەر دوای داگیرکردنــی تــاج 

و تەختــی پاشــایەتی مــاد، لەالیــەن پارســە ئێرانییەکانــەوە، 

بــۆ لەبەریــەک هەلپچڕاندنــی یەکجارەکــی یەکگرتوویــی 

ــە  ــەوە کرای ــەن ئێرانییەکان ــرتا لەالی ــادەکان، می ــی م و یەکێت

هاورەگــەزە  دیــدی  پێــی  بــە  هــاوکات  و  ئەهریمــەن 
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هیندیەکانیشــیانەوە، کــە دژایەتــی جوگرافــی و نشــینگەیی 

ــە خواوەنــدی  ــوو، کرای راســتەوخۆیان لەگــەڵ مــادەکان نەب

یەکێتــی  بەهێــزی  پتانســێلی  هــۆی  بــە  رەنگــە  خــۆر. 

بەخشــین بــە گەالنــی مــادەوە بووبێــت، کــە داریوشــی 

هەخامەنشــی بــە پێــی ئامــۆژگاری مۆغــەکان، هەمــوو 

ــە  ــەری ناوچ ــەرتا س ــە س ــی، ل ــی میرتای ــی ئایین مێهراوەکان

مادنشــینەکان، دەڕوخێنێــت و وێــران دەکات.   

لەســەر  هاوبیــرن  )ویدگێــرن(،  و  هۆفــەر(  )مابــۆ   

ــە  ــدی ب ــچ پەیوەن ــای پەیــامن، هی ــرتا بەمان ــەوەی، کــە می ئ

ــی  ــی ئایین ــۆ دژایەت ــەکان ب ــە مۆغ ــە، ک ــتی نیی خۆرپەرەس

ــە،  ــەوان پێیانوای ــردەوە، ئ ــک باڵویاندەک ــاو خەڵ ــە ن ــرتا ل می

کــە مــادەکان هــەر لەســەردەمی گوتییــەکان، تــا میتانــی و 

مانایــی میرتایــی بــوون، هەڵبــەت میــرتا نــە وەکــو خوایەکــی 

ئاســامنی، بەڵکــو وەکــو ئاینێکــی کۆمەاڵیەتــی و بــە مانــای 

ــامن. پەی

میرتایــان  یەزدانــی  مــادەکان  دەبێــژێ:  هێــرۆدۆت 

پەرســتووە.

)هۆفــەر و کڵۆســکا( بۆچوونێکــی وەک یــەک دەردەبــڕن 

لەســەر ئــەوەی، کــە لــە واڵتــی مــادەکان، پێــش لــە ئاڤێســتا 

و هەخامەنشــیەکان، میــرتا پەرســتش دەکــرا.

ــازە گەیشــتووەکان نەیانزانیــوە  وێدگێــرن دەڵــێ: پارســە ت

ــە  ــە ب ــرتا بنوســن، بۆی ــە شــیوەیەکی دروســت وشــەی می ب

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ــیویانە. ــرا( نووس )می

ــی و  ــەر(ی ئەڵامن ــۆ وەنک ــی )هۆگ ــی لێکۆڵینەوەکان بەپێ

ــوک و  ــی کەرک ــە گڵینەکان ــش، تابڵێت ــی هۆفەری بۆچوونەکان

بۆغازکــۆی ئەنقــەرە، لــە الیەن میتانییــەکان و کاســیەکانەوە، 

لەژێــر  ئێســتایان  عێراقــی  و  تورکیــا  سەراســەری  کــە 

ــراوە. ــرتا ک ــی می ــە ئایین ــڕەوی ل ــووە، پەی ــڕەودا ب قەڵەم

ــت  ــێ: واپێدەچێ ــارەوە دەڵ ــادری لەوب ــرش ق ــۆر هێ دکت

ئایینــی میــرتا بەهــۆی 1 گوتییەکانــەوە، کــە نــارام ســین 

ــار  ــوان دووڕوب ــن( نێ ــن النهری ــە )بی ــکاندووە، ل ــان تێکش ی

ــە هاورەگــەزە  ــەن کاشــی و میتانیی ــە الی ــەوە و ل باڵوبووبێت

ــە  ــت، چونک ــتش کرابێ ــێ و پەرس ــەوە، وەرگیراب مادەکانیان

مێهــر بەخــۆی ریشــەی مــادی هەیــە و نــاوی ژمارەیــەک لــە 

ــۆ هەمــوو مــادەکان،  ــووە، هەندێــک جــار ب 1 -)گوتــی( وشــەیەکی گشــتگیر ب

هــەر لــە ســنوورەکانی ئاشــوور و بابلــەوە، تــا کۆتــا ســنوورەکانی مــادی 

ــراوە. ــەکار هێ ــەاڵت ب رۆژه

ــە  ــە، ک ــە و پێکهاتن ــای شــوێنی کۆبوون ــە مان ــش ب ــان ( ی ــە ) ئێکبات -هیگمەتان

ــە. ــە پەیامن ــرتا، وات ــی می ــی ئایین خــۆی نیشــانەی پەیڕەوکاران

ــەو  ــێ، ب ــۆی دەئافەرێن ــۆی، خ ــە خ ــە ک ــن، هێزێک ــە بەڵێ ــرتا، وات ــی می -ئایین

مانایــەی کــە هێــز لەخــۆی وەردەگــرێ و چاودێــری لــە مانــەوەی خــۆی دەکات. 

تەندروســت هێشــتنەوەی بەڵێــن و چاودێــری هەمیشــەیی بەڵێــن و ئامــۆژگاری 

ــن  ــە بەڵێ ــەدان ل ــکاندن و الن ــۆ نەش ــک ب ــی خەڵ ــاو هاندان ــە پێن ــەردەوام، ل ب

)میــرتا(، ناوەرۆکــی ئایینــی میــرتا یــە. میــرتا لــە فەرهەنگــی زمانەوانــی گەالنــی 

ــامن، دێــت. ــە contract پەی ــدا، ب مادی
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ــووە. ــش ب هــۆزی مادی

تەنیــا  ئــەوە  دەڵێــت:  بەداکۆکیــەوە  مــار(  )ژ. 

شــوێنەوارەکانی مــادی دێریــن نیــن، بەڵکــو ئایینــی کــوردە 

ئێزدیەکانــی ئەمــڕۆش میرتاییــە، کــە مەزەبێکــی کــوردی 

تــەواوە.

خۆیانــدا،  لەنــاو  گشــتی  بەشــێوەیەکی  مــادەکان 

سیســتەمێکی کــراوەی کۆنفیدرالــی بــوون، ســەربەخۆیی 

یەکێتیەکــی گوندییــان  گــەل و  یــان  ناوچەیــەک،  هیــچ 

رەد نەکردووەتــەوە و ســنووردار نەکــردووە، لــەدەرەوەی 

ــزی رۆژهــەاڵت  ــن هێ ــە مەزنرتی ــەی ک ــەو کات ــیاندا، ئ خۆش

بــوون، هیــچ زمــان و شارســتانییەتێکیان لەنێونەبــردوە و 

نەتواندووەتــەوە، تەنانــەت پارســە کۆچــەرەکان شانشــینێکی 

ــوەی ســەرزەمینی  ــە چوارچێ ــێ بەخــرشا، ل ســەربەخۆیان پ

ــزی مــاددا. دەوڵەتــی بەهێ

ــێوەیەکی  ــە ش ــاد، ب ــای م ــن پاش ــو یەکەمی ــۆ، وەک  دیاک

دیموکــرات، لەالیــەن خەڵــک و دانیشــتووان هەڵبژێــردراوە، 

بــەاڵم کــورش خــۆی مینــا نوێنــەری خــوا ناســاندووە، بنیاتــی 

ــی  ــی خەڵک ــی وەکۆمەاڵن ــاد پاڵ ــایەتی م ــەزراوەی پاش دام

خۆجێــی دابــوو، لــە حاڵێکــدا پاشــایەتی ئێرانــی، نەهــەر لــە 

ــت،  ــی لەگەڵدابێ ــا ئێستاش ــیەکان، ت ــەردەمی هەخامەنش س

ــی  ــامنەکان و )قودرەت ــوای ئاس ــەری خ ــۆی بەنوێن ــەر خ ه

ــی  ــی زۆرەملێ ــرس و ملکەچ ــەر ت ــاندووە و بەس ــادر( ناس ق

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ــردووە. ــان ک ــان فەرمانڕەوایی ــتووانی واڵتەکەی دانیش

دیاکۆنــۆف، راســتی کۆنفدرالــی مادەکان، لــەو بۆچوونەیدا 

پشرتاســت دەکاتــەوە کــە دەبێــژێ: لــە راپەڕینــی مــادەکان 

لــەدژی ئاشــوورییەکاندا، کــە لــە ســاڵی 673 ی پێــش زاییــن، 

بــە فەرماندەیــی و رێبەرایەتــی هوەخشــتەرە دەســتیپێکرد، 

)دەکاری( کاشــی و )مامــی تیارشــۆ( خواوەنــدی ویشــندەی 

مــادی و )دوســانینی( خواوەنــدی مەڵبەندەکانــی )ســپاردا(

ی مــادی لەگــەڵ هەمــوو خەڵکەکەیــان، بەشــدارییەکی 

چااڵکانەیــان هەبــوو، ئــەو ســێ رێبــەرە لــە پلــەو پایەیەکــی 

هاوئاســت، لــە رووی رێــز و مــاف و پێگــەوە، فەرماندەیــی و 

بەڕێوەبەرایەتــی شــەڕی مــاد، دژی ئاشــووریان دەکــرد.

سیاســەتی  و  ســرتاتیژی  مــاد،  بەهێــزی  دەوڵەتــی 

دەرەوەیــی خــۆی لەســەر بنچینــەی جیهانبینــی میــرتا، واتــە 

ــی  ــەڵ دەوڵەت ــتی لەگ ــەی ئاش ــتبوو. بەڵێننام ــن، داڕش بەڵێ

ــی  ــادەوە هــەر بەپێ ــی م ــەن دەوڵەت ــە الی ــل، ل ــدی و باب لی

دوگەلــی  نێــوان  هاوپەیامنــی  وەکــو  بنەمایــەوە،  ئــەو 

مــادی، پارێــزگاری لێکــراوە و پێیــوە پەیوەســت ماوەتــەوە. 

ــوان دوو  ــە نێ ــن، ل ــە مێهریشــت دا، بەهــای بەڵێ چونکــە ل

هاوپەیامنــی ناوخۆییــدا، بەهــەزار بەرامبــەر دەزانێــت. 

ئــەوەش بەتــەواوی پێچەوانــەی کــورش و هەمــوو پاشــاکانی 

و  هاوپەیامنــی  هیــچ  کــە  ئــەوە،  دوای  هەخامەنشــی 

بەڵێنێکیــان نەناســیوە و پێیــوە پابەنــد نەماونەتــەوە.
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پیــرۆزی  و  بەهــا  دا،  مێهریشــت  ئامۆژگاریەکانــی  لــە 

بەڵێــن وەهــا بــۆ دانیشــتووانی کۆمەڵگــە و هاواڵتــی و خــزم 

و کــەس کار دیــاری دەکرێــت، کــە دەڵــێ: 1ئــەوەی ئەرکــی 

ــێ دەکات،  ــزان جێبەج ــە و خێ ــەر کۆمەڵگ ــۆی لەبەرامب خ

ــەر  ــەوەی ئەرکــی لەبەرامب ــەرە، ئ ــەی بیســت بەرامب بەهاک

ــەی  ــات، بەهاک ــێ بەڕێوەدەب ــەس و کار و دراوس ــزم و ک خ

لەبەرامبــەر  خــۆی  ئەرکــی  ئــەوەی  بــەاڵم  زیاتــرە،  زۆر 

هاوپەیامنــی نێــوان دووکــەس یــان دووگرۆپــی وابەســتە 

بەیــەک نەتــەوە و واڵت جێبەجێــدەکات، بەهاکــەی هــەزار 

ــار  بەرامبــەرە. ئــەوەش بــۆ کۆمەڵگــەکان لــە جیهانــی کەون

دا، گرنگیەکــی زۆری هەبــووە.

لەگــەڵ  رووبەڕووبوونــەوە  ســرتاتیژی  2لــە  زەردەشــت 

میرتایــی،  بەڵێنــی  و  کۆنرتاکــت  لەرامبــەر  مادەکانــدا، 

1-دکتۆر هێرش قادری، ئاوەزی سیاسی ئێرانی و خۆناسینەوەی کوردەکان.

2 -هەمان سەرچاوەی سەرەوە.

ــە ئایینــی میــرتا، هیــچ نــزا و پاڕانــەوە و قوربانــی کردنێکــی ئایینــی بوونــی   -ل

ــراوە،  ــەم هێ ــک بەره ــی خەڵ ــۆ پێکەوەژیان ــووە ب ــک ب ــە ئاینێ ــووە، چونک نەب

وەکــو ئایینەکانــی دیکــە پــرۆژەی کەســێکی دیاریکــراو نەبــوو، ئەگــەر لــە 

ــە  ــار ب ــک ناچ ــەوە، خەڵ ــیپی مەعنەوی ــی پرەنس ــە رێ ــت دا، ل ــی زەردەش ئایین

ملکەچــی و فەرمانبــەرداری بــۆ هێزێکــی بااڵتــر کــراوە، کــە نوێنــەری زەمینــی 

وەکــو شــا و مۆغــی هەبــوو، لــە میــرتا دا، نــە چینــی دەســتەبژێری وەکــو پیــاوی 

ــووە.  ــی هەب ــەری زۆردار بوون ــایەکی خۆس ــە ش ــی و، ن ئایین

-ئــەز پرســی )توتــم( نیشــانە و رەمــزی شــێر و دووپشــک و مــاری میــرتا وەهــا 

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ــاو  ــە ن ــتی، هێنای ــامنی زەردەش ــی ئاس ــیگەری و ئایین پارس

لەبەرامبــەر  بەرجەســتەیکرد،  و  بەربەرەکانــێ  مەیدانــی 

چینایەتــی  دژە  سیســتەمی  و  یەکســانی  و  دادپــەروەری 

دەرەبەگایەتــی  و  ئۆلیگارشــی  سیســتەمی  مــادەکان، 

ــە ســەرزەمینی  ــە ل ــەو دەم ــا ئ ــە ت ــا، ک چەوســێنەری داهێن

میدیــا بوونــی نەبــوو. بــەو شــێوەیە بناغــەی ئێمپراتــۆری و 

قەومــی ئێرانــی، لەســەر بنەمــای رەدکردنــەوە و پاکتاوکردنی 

خــاک و شارســتانییەت و فەرهەنگــی مــادەکان بنیــات نــرا و 

بەرەوپێــش چــوو. 

لەگــەڵ ئــەوەی گۆڕانــکاری و هەڵتەکاندنــی رێشــەیی 

زمــان و کولتــوور و شارســتانییەتی ماد، بەهــۆی زەبروزەنگی 

ســووپای خێڵەکــی پــارس، دوای شــکانی دەوڵەتــی مــاد، بــە 

شــێوەییەکی بێبەزەییانــە بــەردەوام بــوو، لەتــەک ئەویشــدا 

دەزگای ئایینــی هاخامەنشــیەکان کــە بەهــۆی مۆغەکانــەوە 

لێدانــی  بــۆ  خۆیــان  هەوڵــی  هەمــوو  بەڕێوەدەچــوو، 

ــی  ــی هاوپەیامن ــانەی پێکهێنان ــەرەتادا نیش ــە لەس ــە لەوانەی ــەوە، ک لێکدەدەم

ــوەی  ــە چوارچێ ــی مــادی بووبێــت ، کــە ل ــد هــۆز و گەل ــان چەن ــوان ســێ ی نێ

یــەک کۆنــرتات دا، کۆبوونەتــەوە و ئایینــی بەڵێــن )میــرتا( یــان پێکهێنــاوە. 

ــز و نیشــانەی خــۆی،  ــە، رەم ــان گەالن ــەو هــۆز ی ــەک ل ــت هەری ــی تێدەچێ رێ

بــە نیشــانەی هاوبەنــدی و ئاشــکراکردنی هاوبەڵێنــی خســتبێتە نــاو ئــاال، یــان 

تابلــۆی یەکێتیەکــە و دواتــر وەکــو رەمــز و تۆتەمــی مــادەکان، بەڕەســمی 

ــت. ــەکار هێرابێ ــوێنێک ب ــوو ش ــە هەم ــت و ل ــۆی وەرگرتبێ ــەی خ پێگ
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ــووە و دەیانەوێســت  ــادەکان، چڕکردب ــی م ــی ئایین بنەماکان

میــرتا وەکــو پەیــڕەوکاری زەردەشــت بــە خەڵــک و کۆمەڵگــە 

بناســێنن.

رەمزەکانــی  ســیمبۆڵ  هەمــوو  کــە  ســۆنگەوە  لــەو 

پارســەکان، پێچەوانــەی ســیمبۆڵ و نیشــانەکانی مــاد بــوون، 

ئایینــی  هەوڵێکــی سیســتەماتیکی سیاســی و ســووپایی 

توندیــان، بــۆ لەناوبــردن، یــان بــە پارســی کردنیــان خســتۆتە 

ــەڕ. گ

 مــار، یەکێک لە ) توتەم ( نیشــانەی بەشــێك لــە مادەکانە، 

بــەو هۆیــەوە زەردەشــت وەکــو شــەڕێکی فەرهەنگــی، 

کوشــتنی مــار دەکاتــە ئــەرک و بــە خێــری دەزانــێ*1.

کەرەســتە و شــیر و رم و تەورەکانــی مــاد، بــە وێنــەی 

ســەری شــێر و مــار رازاونەتــەوە، کەچــی هــی پارســەکان و 

ــەرە  ــان لەس ــەی گا ی ــتیەکانیش وێن زەردەش

*دەشــێ بەرگریەکــی بەهێــز لــەو گریامنەیــە بکەیــن، کــە شــاماران، یــان شــای 

ــوەی  ــە و نی ــانەیی کوردەکان ــوری و ئەفس ــە کۆڵت ــە وێن ــك ل ــارەکان، کەیەکی م

ــێ  ــت لێ ــێ مەبەس ــارە، دەب ــوارەوەی م ــوەی خ ــوان و نی ــی ج ــەرەوەی ژنێک س

ئــەو ئــەو شــا ژنــە مادانــە بووبــن، کــە لەســەردەمانی زۆر دووردا، لــە واڵتــی مــاد 

سیســتەمی ژن ســااڵری، یــان خواوەنــدی ژن، بوونــی هەبــووە. ئــەو گریامنەیــە 

ئــەو کاتــە زۆر بــە تونــدی خــۆی دەســەڵمێنێت، کــە لــە مێــژووی کۆنــدا، 

ــاو بــردووە. مادەکانیــان بــە مــار ن

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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ــاری  ــی بەه ــاوی جەژن ــرەگان 1ن ــێ: مێه ــاغۆرس دەڵ فیس

ــە  ــە دەکەوێت ــە، ک ــادی ی ــەنی م ــی رەس ــر جەژنێک ــرەگان، مێه ــی مێه 1- جەژن

ســەرەتای وەرزی بەهــار، ئــەو جەژنــە هەمــوو بیــرەوەری ســەرکەوتنەکانی 

ــەر  ــە بەس ــەرکەوتنی گومات ــوور و س ــەر ئاش ــەرکەوتن بەس ــە س ــی، ل مادەکان

کەمبوجیــە و پێکهێنانــی دەوڵەتــی مــادی لــە خۆدەگــرت. بــەاڵم ئێرانییــەکان بــۆ 

شــێواندنی بیرگــە و شــانازی مــادەکان، مێهریــان لــە بەهــار بــۆ پائیــز گواســتەوە، 

ــت. ــەرەکیان هەبووبێ ــی س ــدا، دوو ئامانج ــە کارەیان ــت ل ــارە دەبێ ــەوەی دی ئ

 یەکــەم: لەناوبردنــی مێــژووی پڕشــنگداری نەتــەوەی مــاد، کــە دەبــووە 

ــۆکاری  ــادەکان و ه ــەالی م ــەربەخۆیی ل ــرەوەری س ــەوەی بی ــۆی زندوومان ه

دوارۆژ. نەوەکانــی  خۆناســینەوەی 

ــە  ــان، ک ــانازیەکانی خۆی ــەرکەوتن و ش ــرەوەری س ــی بی ــر کردن  دووەم: جێگی

لــە ســەرکەوتنی کــورش بەســەر ئاســتیاگ و داریــوش بەســەر گوماتــە دەســتی 

پێدەکــرد. بۆیــە جەژنــی مێهرەگانــی میرتایــی یــان، کــە جەژنــی ژیانــەوەی 

رسوشــتیش بــوو، بــۆ وەرزی خــەزان گواســتەوە و نــەورۆزی خۆیــان، بــە مانــای 

ــا. مێهــر ئێســتاش یەکێــک  ــی دان ــە جێ ــارس ل ــی پ ــۆ گەل ــوو ب ــوێ ب رۆژێکــی ن

ــزە. ــی وەرزی پایی ــی ئێران لەمانگەکان

ــوان  ــران، لەنێ ــاوی ئی ــەبارەت بەن ــەک، س ــەو دژی ــی زۆری پێچەوان -ڕاوبۆچوون

ــەکان، هەندێکــی  ــن ســەرزەمینی ئاریایی ــک دەڵێ ــە، هەندێ مێژوونووســان هەی

ــە  ــەن، ک ــەو بۆچوونی ــەر ئ ــێکیش لەس ــەکان، بەش ــوێنی ئاگرگ ــن ش ــە دەڵێ دیک

ئێرانییــەکان لەهــەر شــوێنێک بارگــە و بنەیــان دانابێــت و چەنــد رۆژێــک 

پەزەکانیــان لــەوێ چەراندبێــت، نــاوێ )ئێرانویــچ( یــان لــێ نــاوە کردوویانەتــە 

ــان. هــی خۆی

ــە کــوردان، لەســەر کوشــتنی  -لەوانەیــە دوژمنایەتــی و مکوڕبوونــی بەشــێک ل

مــار، درێژکــراوەی ئــەو بنەمــا زەردەشــتیە بێــت، کــە کوشــتنی ئــەو گیانــەوەرە 

بــە ئــەرک و چاکــە دەزانێــت.

ــەو  ــەن زەردەشــت، ل ــگا لەالی ــرۆزی مان ــە پی ــن، ک ــەوە بکەی ــان ل ــت گوم -نابێ

ئایینــە هیندیانــە ســەرچاوەیان گرتــووە، کــە مانگایــان ال پێــرۆزە، دبێــت 

ــۆی  ــەڵ خ ــاوەڕەی لەگ ــەو بیروب ــت، ئ ــودی زەردەش ــەش خ ــەکان لەوان ئێرانیی
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ــەورۆز. ــە ن ــەکان کردوویانەت ــە ئێرانیی ــە، ک مادەکان

ــە سەرشــاخێک،  ــان نەدەناشــت و ل ــادەکان مردووەکانی م

یــان دونــدی چیایــەک، لــە هــەوای ئــازاد دایاندەنــان، 

ــەاڵم  ــۆن، ب ــەوەرەکان بیانخ ــەواڵ و گیان ــر و ت ــو تەی تاوەک

ــادەکان،  ــاوەڕی م ــوور و ب ــەی کوڵت ــتیەکان پێچەوان زەردەش

ــەوە. ــر خاک ــتیانە ژێ ــت و خس ــان ناش ــی خۆی مردووەکان

کوڵتــووری ســیالکی، بــە گوێــرە و لەســەر بنەمــای راســتی 

زانســتیانەی هەمــوو ئــەو ئاســەوار و کەرەســتانەی، لــە 

و  دەســتکەوتوون  ســیاڵک  کۆڵینەکانــی  و  هەڵدانــەوە 

نارساونەتــەوە دەســەڵمێنن، کــە هەرگیــز ئێرانــی نیــن. 

زانایــان دەڵێــن، ئــەو کاتــەی کــە رەوەنــدە ئێرانــی زمانــەکان 

لــە  ســەریان  دەبێــت  کاشــان،  ناوچــەی  گەیشــتوونەتە 

دیتنــی کۆمەڵگەیەکــی یەکجێنشــێنی مرۆڤــی لــەم دەڤــەرە 

و  کشــتوکاڵی  و  نشــینگەیی  رووی  لــە  کــە  ســوڕمابێت، 

هێنابێــت و وەکــو بەشــێک لــە فەلســەفە و جیهانبینــی ئایینــی خــۆی جێگیــری 

کردبێــت.

ــەکار  ــەڵ ب ــاوکات لەگ ــەک، ه ــوو نەتەوەی ــە هەم ــدا ک ــی ئەمڕۆش ــە جیهان -ل

هێنانــی ســتایلی جلوبەرگــی رۆژئاوایــی، ئەگــەر بەکەمــی و بــۆ بۆنــە و جەژنــی 

نەتەوەییــش بــووە، جلوبەرگــی رەســەن و نەتەوەیــی خۆیــان دەپۆشــن و 

ــە  ــتیان ل ــەواوی دەس ــەکان بەت ــێ ئێرانیی ــەن، ل ــەوەی دەک ــە مان ــزگاری ل پاری

جلەبەرگــی خۆیــان هەڵگرتــووە، تــا ئــەو رادەیــەی ئێســتا تاکــی ئێرانــی شــتێک 

ــێت.  ــی ناناس ــی ئێران ــی میلل ــاوی جلوبەرگ بەن

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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بــووە.  پێشــکەوتوو  زۆر  چاوخۆیــان  لــە  پێشەســازیەوە، 

کەڕەســتەی  و  چــۆڵ  و  چــەک  ســەبەتەو  دۆزینــەوەی 

ــان،  ــەوەی ئافرەت ــان و خشــڵی خــۆ پێڕازاندن پێشەســازی ژی

ــان  ــادەکان دەی ــە م ــەوە، ک ــت دەکەن ــە پشرتاس ــەم بابەت ئ

ــە  ــەو ناوچەی ــی، ل ــەری ئێران ــتنی کۆچ ــش گەیش ــەدە پێ س

ژیــاون و بوونیــان هەبــووە.

بــەو شــێوەیە روندەکاتــەوە  پرســە  ئــەم   هێــرۆدۆت 

و دەڵــێ: ســەرەبۆچوونی ئــەوەی کــە هــۆزە کۆچەریــە 

ئێرانــی زمانــەکان، بــە قورســی دزەیــان کردووەتــە نــاو 

ــی زۆر  ــە زووی ــەاڵت و ب ــادی رۆژه ــی م ــنوورەکانی خاک س

ناوچــەی جۆراوجۆریــان خســتووەتە ژێردەســتی خۆیــان، لــێ 

بــۆ ماوەیەکــی دوورودرێــژ هــەر لــە ژیانــی کۆچەریــدا، لــە 

ژێــر رشــامڵ و چادرەکانیانــدا، ماونەتــەوە و گوندیــان پێــک 

نەهێنــاوە و کشــتوکاڵیان نەکــردووە.

هێــرۆدۆت وەهــا باســی بەهــا و رەفتــاری پارســەکان دەکا 

ــەکان  ــو ئێرانیی ــوە وەک ــم نەبینی ــچ نەتەوەیەک ــێ: هی و دەڵ

ــەوان کــە  ــەوە. ئ ــە بکات الســایی دابونەریتــی خەڵکــی بێگان

پێیانوابــوو جــل و بەرگــی مــادەکان جوانــرت و باشــرت لــە هــی 

خۆیانــە، هــەرزوو کردیانــە مولکــی خۆیــان و بەکاریانهێنــا و 

جــل و بەرگــی خۆیــان فڕێــدا. 

لــە فەرهەنگــی) وێدێــن گێرن( نــوورساوە، کە ئەســکەندەر 

ــە  دەستیبەســەر شــاری بابــل داگــرت، مۆغــە ئێرانییــەکان ب
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ســەما و خۆبــادان و ئــاوازەوە، پێشــوازیان لێکــرد.

روحانییــە  و  مــەاڵ  دەلــێ:  قــادری  هێــرش  دکتــۆر 

ــەکان و )خواجــە نەســیری توســی(  ــۆ مەغوڵ ــەکان، ب ئێرانیی

ــۆ  و )ئیــامم محەمــەدی غەزالــی( و )نەزاموملوڵــک( یــش، ب

کــرد. )ســڵجوقی(یەکان هەروایــان 

رووبەڕووبوونەوەی سێکوچکەی مۆغ و زەردەشت و ئێرانی، لەگەڵ ماد و میرتا
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شۆڕشی مادەکان، دژی پارسە ئێرانییەکان

ئــەو دەمــەی کــورش تــاج و تەختــی پاشــایەتی مــاد 

داگیــردەکا و )ئامێتیــس( ماندانــای کچــی ئاســتیاگی پاشــای 

مــاد بــە زۆرداری دەکاتــە هاوســەری خــۆی، ماندانــا کوڕێکی 

بەنــاوی )بەردیــا( و کچێکیشــی بەنــاوی )ئاتۆســا( لــە مێــردە 

ــووە.  ــی هەب ــەی بەرێ مادەک

کەمبوجیــەی کــوڕە گــەورەی کــورش، کــە پــاش کوژرانــی 

ــۆ ســەر  ــاری لەشکرکێشــی ب ــرەوەی، بڕی ــە جێگ ــەو دەبێت ئ

واڵتــی میــر دەردەکات، بــەاڵم پێــش ئــەوەی بــەرەو میــر 

بەڕێبکەوێــت، زۆر بەنهێنــی و بەبــێ ئــەوەی کەســێک 

ــاو  ــوژێ و لەن ــۆی دەک ــرای خ ــای زڕب ــت، بەردی ــاگادار بێ ئ

دەبــات، لــەو ســۆنگەوە کــە بەردیا نەوەی ئاســتیاگی پاشــای 

ــە  ــردووە، ک ــی لێک ــە گومان ــە هەمیش ــووە، کەمبوجی ــاد ب م

دەســەاڵتی لــێ بســتێنێتەوە و بــۆ مادەکانــی بگەڕێنێتــەوە.

شۆڕشی مادەکان، دژی پارسە ئێرانییەکان
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 دیارنەمانــی بەردیــا، گومــان الی )ماندانــا(ی دایکــی 

و ئامێتیســی خۆشــکی دروســت دەکات، ئــەوەش رق و 

توڕەیــی ئــەوان بەرامبــەر بــە کەمبوجیــە و دەســەاڵتی 

 .1* دەکات  دووچەنــدان  داگیرکــەر 

ــاوکاری  ــا بەه ــە بەردی ــەوەدەکات، ک ــاس ل ــرۆدۆت ب هێ

کەمبوجیــە  لەنێوبردنــی  نەخشــەی  دایکــی،  و  خوشــک 

و گەڕاندنــەوەی تــاج و تەختــی پاشــایەتی بــۆ مــادەکان 

ــتی  ــی زەردەش ــۆی مۆغێک ــە بەه ــەو پالن ــێ ئ ــژن، ل دادەڕێ

ــفەندادات( ــاوی )ئێس ــە ن ــی، ک ــاری هەخامەنش ــاو دەرب ن

بــووە و یەکێکیــش بــووە لەوانــەی لەســەردەمی خۆیــدا 

چاوســاخی و هــاوکاری کورشــی دژی پاشــای مــاد کــردووە ، 

ئاشــکرا دەبــێ و هەرئــەوەش هۆکارێــک بــووە، بــۆ ئــەوەی 

کەمبوجیــە 2بەردیــا لەناوببــات.

 لــە هەوڵێکــی دیکــەدا، شوڕشــێک بــۆ گەڕاندنــەوەی 

ــادی  ــی م ــۆی مۆغێک ــاد، بەه ــتچووی م ــەاڵتی لەدەس دەس

*گزنفــۆن و هەندێــک لــە مێژوونووســانی دیکــەش بۆچوونێکــی لــەو چەشــنەیان 

وەکــو  زڕکــوڕی  بەردیــای  بکــوژرێ،  بەرلــەوەی  کــورش  کــە  باســکردووە، 

بەڕێوەبــەری ســاتراپی شانشــینێکی مــادی دانابــوو، لــێ هیــچ بەڵگەیەکــی 

ــە. ــارادا نیی ــە ئ ــارەوە ل ــەڵمێراو لەوب س

ــی گای  ــە، خوێن ــەو مۆغ ــاوکاری ئ ــە ه ــە ب ــێ: کەمبوجی ــف، دەڵ 2 - داندامای

کردووەتــە حڵقومــی بەردیــای زڕ بــرای خــۆی و بــەو شــێوەیە خنکاندوویەتــی. 
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ئامێتیســی  لەوەشــیاندا  دادەڕێــژرێ،  گۆماتــە  بەنــاوی 

شــازادەی پێشــووی مــاد، هــاوکار دەبێــت تاوەکــو رێگــەی 

گۆماتــە بــۆ هاتنــە نــاو دەربــاری هەخامەنشــی بکرێتــەوە. 

ــژ  ــاری توندوتی ــی و توتالیت دەســەاڵتی دەرەبەگــی و ئایین

و چەوســێنەر و رەگەزپەرەســتی هەخامەنشــی ، لــە رێگــەی 

ــەدەر،  ــاج و خەراجــی کەمەرشــکێن و لەڕادەب ســەپاندنی ب

هــەر  بەڵکــو  وەردەگیــرا،  دەوڵــەت  بــۆ  نەتەنیــا  کــە 

پەرەســتگەیەکی زەردەشــتی و ســەرۆک هــۆز و ئەرشافێکــی 

لــە خەڵکەکــەی دەســتاند، پشــتی  بەجیــاواز  پارســیش، 

ــە دەســەاڵتدارەکانی  ــر قەڵەمــڕەوی ئێرانیی دانیشــتووانی ژێ

کۆڵەمەرگــی  و  خنکێنــەر  بارودۆخێکــی  و  چەماندبــووە 

ئاســای پێــک هێنابــوو، بۆیــە لــە ســەرهەڵدانی گۆماتــەدا، نە 

ــوارەوەی  ــی خ ــوو چینەکان ــو هەم ــادەکان، بەڵک ــێ م بەتەن

بــەاڵم بێدەنگــی لــەم مەســەلەیە کــردووە و لــە ترســی ســەرهەڵدان و راپەڕینــی 

مــادەکان، ئــەو پرســەی بــە نهێنــی هێشــتۆتەوە.

-بــە بــڕوای مــن، گوماتــە تۆڵــەی ناپاکیکردنــی لــە ئــەرشاف و مــۆغ و ســەرۆک 

ــەرەی  ــە ب ــاد، چون ــی خــۆی دژی پاشــایەتی م ــە کات ــەوە، ک هــۆزەکان کردووەت

ــەربەخۆیی  ــەروەری و س ــاتباریان دژی س ــی کارەس ــە و ناپاکیەک ــی بێگان کورش

ــەوە و پاشــایەتی مــاد ئەنجامــدا. نەت

-هــەر داندامایــف، ئەوبۆچوونــەی مێژوونووســان شــەنوکەو دەکا و دەڵــێ: 

ــاوی  ــورش ن ــادەکان، ک ــتنەوەی م ــزی و رازی هێش ــەت پارێ ــۆ رواڵ ــە ب لەوانەی

ــەوێ  ــی ل ــاتراپیەکی پارس ــدە و س ــێ فەرمان ــتبێتەوە، ل ــادی هێش ــینی م شانش

ــاوە. دان

شۆڕشی مادەکان، دژی پارسە ئێرانییەکان
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کۆمەڵگــەی ئێرانیــش پشــتگیریان لێکــرد، یاخیبوونێکــی 

حکومەتــداری  دەزگای  دژی  و  ئــاراوە  هاتــە  گشــتی 

کەمبوجیــە راپەڕینێکــی سەراســەری بەرپاکــرا.

گۆماتــە لــە دیارنەمانــی بەردیــا کەڵکــی وەرگرتــووە و بــە 

ــرای  ــورش و ب ــوڕی ک ــای زڕک ــن بەردی ــووە، م ــی گوت خەڵک

کەمبوجیــەم، چونکــە بەردیــا نێوبانگــی بــەدادوەری و چاکــە 

دەرکردبــوو، هــەرزوو هەمــوو گەالنــی مــادی و پارســی 

ــرد. ــەوە و پشــتیوانیان لێک ــەدەوری کۆبوون ــش ل ئێرانی

هیــرۆدۆت دەڵــێ: دەســەاڵتی هەخامەنشــیە ئێرانییــەکان، 

ئەوەنــدە توندوتیــژ بــووە، کــە هــەر دوای دیارنەمانــی 

کــورش، هەمــوو گەالنــی ژێردەســتیان، دژی ئــەوان راپەڕیــن.

 گوماتــە بــە هــۆی بوونــی لەنــاو کۆشــک و ئاگاداربــوون 

لــە هەمــوو بڕیــار و پرســە هــەرە نەهێنییەکانی، دەســەاڵت، 

زۆر بــاش پــەی بــە خاڵــە الوازەکانــی نــاو جومگەکانــی 

زۆر  و  بــردووە  هەخامەنشــی  دەوڵەتــی  بەڕێوەبــەری 

لێزانانــە، بــە هــاوکاری ئاتۆســای کچــی ئاســتیاگ و زڕ کچــی 

کــورش، خــۆی بــە بەردیــای کــوڕی کــورش ناســاندووە 

پارسەکانیشــی  ســۆزی  و  پشــتگیری  شــێوەیەش،  بــەو  و 

بەدەستخســتووە. 

گۆماتــە  مێژوویــی،  گێرانــەوەی  هەندێــک  بەپێــی 

دەربــار  لەنــاو  خــۆی  شــوێنپێی  وەهــا  بەشــێوەیەکی 

قایمکردبــوو، کــە رۆڵێکــی بەرچــاوی لــە بەڕێوەبــردن و 
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سەرپەرەشــتی کردنــی کۆشــکی پاشــایی کەمبوجیــە بینیــوە 

و ئــەو کاتــەی، کەمبوجیــەی جینشــینی کــورش، بــەرەو مــر 

بەڕێدەکــەوێ، چاودێــری و پارێــزگاری کۆشــکی شــاهانە 

ــێ:  ــۆن دەڵ ــارەوە ئەفالت ــەو ب ــەاڵم ل ــپێرێت. ب ــەو دەس بەئ

ــە  ــەیری کەمبوجی ــک س ــا داگیرکەرێ ــەردەم مین ــە ه گومات

ــی زۆری  ــردووە و رقێک ــیەکانی ک ــەاڵتی هەخامەنش و دەس

ــرد. ــەوان بەرپاک ــی دژی ئ ــە شۆڕش ــووە، بۆی ــان ب لێی

گۆماتــە لــە وەرگرتنــەوەی تــاج و تەختــی پاشــایەتی، 

ئاســتیاگ  ســەردەمی  لــە  کورشــی  نەخشــەی  هەمــان 

بەکارهێنــا، کــە بەهــۆی لەشکرکێشــی بــۆ ســەر ناوچەکانــی 

بابــل، هێزێکــی ئەوتــۆی لــە واڵت بەجــێ نەهێشــتبوو. 

ــۆی  ــووپای خ ــوو س ــێوە هەم ــان ش ــە هەم ــەش ب کەمبوجی

بــەرەو میــر بردبــوو و هێزێکــی وەهــا لــە ناوچــەی پــارس 

و پایتەختەکــەی نەبــوو، کــە بتوانــێ بەرگــری لــە راپەڕینــی 

ــکات. ــادی ب ــگێڕانی م شۆڕش

یەکێــک لــە نوورساوەکانــی بێســتون دەڵــی: رۆژی 9ی 

ــە بەدەســتی خــۆی  ــە گۆمات ــوو، ک ــەدە( ب ــی )گەرمەپ مانگ

مــرد.

گۆماتــە دەســتبەجێ نێــردراوی خــۆی بــۆ سەراســەری 

واڵت بەڕێکــرد و هەمــوو الوانــی مــاد و پارســی، بــۆ مــاوەی 

ــۆ  ــە ئەرکــی ســەربازی زۆرەملــێ بەخشــی و ب ســێ ســاڵ ل

ــی لەســەر  ــاج و خەراج ــاوەی ســێ ســاڵیش، ب هەمــان م

شۆڕشی مادەکان، دژی پارسە ئێرانییەکان
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هەمــوو دانیشــتووانی واڵت، بــە مــاد و پارســەوە هەڵگــرت.

ــوو  ــە هەم ــەاڵتیدا، گومات ــی دەس ــی یەکەم ــە چوارمانگ ل

هێــز و کاتــی خــۆی بــۆ دژایەتــی و جەنــگ، دژی ئــەرشاف 

و ســەرۆک هــۆزە چەوســێنەرەکان، بــە مــادی و پارســیەوە، 

ــەرۆک  ــی و زەوی و زارەی س ــەو دارای ــوو، ئ ــان کردب تەرخ

خێلــەکان و پەرەســتگە و ئەرشافــەکان، کــە لــە ژێــر ســایەی 

هەژارانیــان  و  خەڵــک  لــە  ئێرانیــدا،  پارســی  پاشــایەتی 

ــی  ــۆ خاوەنەکان ــەوە و ب ــێ وەرگرتن ــووی ل ــتاندبوو، هەم س

ــەوە. گەڕاندن

گوماتــە لــە دووبــەرەدا زۆر بەتونــدی شــەڕی پارســەکانی 

دژی  ســەختی  شــەڕێکی  دا  یەکــەم  لەبــەرەی  کــردووە، 

ئایینــی ئاریایــی، یــان ئــەو بەشــە لــە پەرەســتگە و پیاوانــی 

ــە  ــە بەشــێک ل ــدووە، کــە بوونەت ــی زەدەشــت راگەیان ئایین

ــارس.  ــی پ ــەری دەوڵەت ــی بەڕێوەب ــەاڵت و زەبروزەنگ دەس

ــۆ  ــەاڵتی ب ــەوەی دەس ــەڕی گەڕان ــدا ش ــەرەی دیكەش ــە ب ل

مــادە خانەخــۆکان، وەکــو شــەڕی ئــازادی نەتەوەیــی و 

ــەی  ســەربەخۆخوازی، دژی رەگەزێکــی خــۆ ســەپێنی بێگان

بەنــاوی ئێرانــی، بــە شــێوەی چەکداری و ســووپایی کــردووە.

هەمــوو ئەو نووســینە مێژووییانەی لەبارەی ســەرهەڵدانی 

ــیەکان  ــە هەخامەنش ــەاڵت ل ــەوەی دەس ــەو وەرگرتن گومات

و دواجــار تیرۆرکرانــی بەهــۆی دارودەســتەی داریوشــی 

کــە  ئــەوەی،  لەســەر  هــاوڕان  ماونەتــەوە،  یەکەمــەوە، 
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ــر  ــە داگی ــە، ک ــەڕووی یاســاییەوە هــی مادەکان پاشــایەتی ل

کــراوە. بۆیــە ئەنجامــە رسوشــتیەکە ئــەوە بــووە، کــە گوماتە 

ــی  ــەوەی ماف ــاو گەڕاندن ــە پێن ــادی، ل ــی م ــو مرۆڤێک وەک

ــدات. ــن ئەنجامب ــۆی راپەڕی ــی خ نەتەوەی

بــۆ ســەر  کــە گوماتەیــان  بــوون،  مــادەکان  گەرچــی 

دەســەاڵت بەرزکــردەوە و میراتــی پاشــایەتی مادیــان خســتە 

دەســتی، لــێ لــە بــارەی ئــەوەی بۆچــی گوماتە، دەســتبەجێ 

پاشــایەتی مــادی بــە هەمــان شــێوەی هەخامەنشــیەکان، لــە 

کاتی ســەرکەوتنیان بەســەر مادەکانــدا رانەگەیاند، کۆمەڵێک 

مێژوونووســانەوە  لەالیــەن  زۆر  بەرســڤی  بــێ  پرســیاری 

ســەریان هەڵــداوە. ســەرەبۆچوونی ئــەوەی کــە بــە گوێــرەی 

مــاوەی  مێژوویــی،  بۆچوونــی  لێکدانــەوەو  بەهێزتریــن 

ــرت  ــگ و کەم ــت مان ــە هەش ــر ل ــە، زیات ــەاڵتی گومات دەس

ــارەگا و شــوێنی  ــە ب ــدووە و گومات ــۆزدە مانگــی خایان ــە ن ل

نیشــتەجێبوون و فەرمانڕەوایــی خــۆی بــۆ نــاو دڵــی ناوچــە 

ــتبووەوە. ــینەکان گواس مادنش

بــە  گوماتــە،  ســەرهەڵدانی  و  شــۆڕش  هێــرۆدۆت، 

لەدەســتچوونی دەســەاڵتی پارســەکان و دووبــارە گەڕانەوەی 

دەســەاڵتی مــادەکان دەزانێــت.

ــە  ــیش ل ــودی داریوش ــن و خ ــژووی دێری ــەرانی مێ نووس

ــەوەی  ــە رەتکردن ــە، ب ــدا، ســەرهەڵدانی گومات نوورساوەکانی

دەســەاڵتی پارســەکان، لــە الیــەن مادەکانــەوە لێکدەدەنەوە، 

شۆڕشی مادەکان، دژی پارسە ئێرانییەکان
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ــاد،  ــی م ــەروەری و دەوڵەت ــرەوەری س ــتا بی ــە هێش 1چونک

لەبیرگــەی گەالنــی مــاد زینــدوو بــوو، کــە لــە مــاوەی 

ــەدەری  ــووس و ق ــدان دووردا، چارەن ــی نەچەن رابردوویەک

هەمــوو گــەل و ســەرزەویەکانی رۆژهــەاڵت، لەدەســت 

ئەوانــدا بــووە و هێشــتا لــە ســەردەمی هوەخشــتەر و 

ئاســتیاگ، زۆر دوور نەکەوتبوونــەوە.

ــت،  ــەاڵتی ئاگاداردەبێ ــی دەس ــە لەرووخان ــە ک کەمبوجی

داوای گردبوونــەوەی پارســەکانی دەوروبــەری دەکا و روو لە 

هەمــوو ئامادەبــووان، بەتایبەتــی پارســە هەخامەنشــیەکان، 

دەکا و بــە خواوەنــدە پاشــاییەکان ســوێندیاندەدا و دەڵــێ: 

نابــێ بهێڵــن جارێکــی دیکــە دەســەاڵت بکەوێتــەوە دەســت 

ــە،  ــی ئێوەی ــەوە ئەرک ــێ: ئ ــەوە پێیاندەڵ ــە پاڕان ــادەکان، ب م

ــان  ــڵ لەئێمەی ــەوان بەفێ ــەر ئ ــتێننەوە، ئەگ ــان بس ــە لێی ک

وەرگرتــووە، بەفێــڵ لێیانوەرگرنــەوە، ئەگــەر بەشــەڕ لــە 

ــان بســتێننەوە. ــان ســتاندووە، بەشــەڕ لێی ئێمەی

1- ئێقرار عەلی یێف، پاشایەتی ماد

-زۆربــەی هــەرەزۆری زانــا و مێژوونووســە بێالیەنــەکان، مــاد بوونــی راپەڕینــی 

ــا  ــتنەوە، تەنی ــەم پرســە دەوەس ــەی دژی ئ ــردووە، ئەوان ــان پەســەند ک گوماتەی

ئــەو نووســەرانەن، کــە بەهــۆی دەمارگیــری رەگــەزی و ســۆزی ئاریاییگەریــەوە، 

ــژووی  ــەن و مێ ــی، جێبەجێدەک ــی پانئێران ــەن دەوڵەت ــی پێســپێردراو لەالی ئەرک

مــاد بــە دۆمەڵــی سەرســینگی رەگــەزی هینــد و ئێرانــی دەزانــن.
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بەهۆی کودەتا لەنێودەچن

داریوشــی هەخامەنشــی توانــاو لەخۆڕادیتنــی ئــەوەی 

ــادەکان  ــەڵ م ــی لەگ ــەڕی مەیدان ــکرا ش ــە ئاش ــووە، ب نەب

بــکات، چونکــە هەمــوو هێــزی جەمــاوەری  و گوماتــە 

کۆمەڵگــەی مــاد و گەالنــی دیکــەی دەوروبــەری واڵتــی 

ئێرانیــش،  پارســی  هــەژاری  چینــی  تەنانــەت  و  میدیــا 

هاوســۆز و پشــتیوانی گوماتــە بــوون.

داریــوش هەمــوو هیــوای لەســەر حــەوت ســەرۆک هۆز و 

دەرەبــەگ هەڵچنیبــوو، کــە بەهــۆی دەســەاڵتی گوماتــەوە، 

بەرژەوەندیەکانیــان کەوتبــووە بــەر لێــدان و ئــەو خەڵکــەی 

بەهــۆی دەســەاڵتی هەخامەنشــیەکانەوە بــە کۆیلەیــان 

کردبــوون، لەژێــر دەســتیان دەرهێرابــوون.

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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ئــەو حــەوت هــۆزە، هەریەکــە و کەســێک بــۆ تیرۆرکردنی 

ــە  ــەودا دزە بکەن ــی ش ــە لەتاریک ــرن، ک ــە هەڵدەبژێ گومات

ــە و بەبێدەنگــی  ــەاڵی شــوێن نیشــتەجێبوونی گومات ــاو ق ن

پەالمــاری بــدەن و تیــرۆری بکــەن. ئــەو بابەتــە لــە وتەکانــی 

ــەوە، کــە هێزێکــی جەمــاوەری  ــوش پشرتاســت کراوەت داری

لــە پشــتەوە نەبــووە کــە بەهۆیانــەوە بتوانــێ شــەڕی 

ــکات. ــە ب ــەڵ گومات ــەڕوو لەگ رووب

 هەڵوەشــاندنەوەی ســازوکاری سیســتەمی دەرەبەگایەتی، 

ــە پێشــینەی کارەکانــی گوماتــە و یەکێــک لــە دەســتپێکی  ل

تریــن بەرنامەکانــی چاکســازی کۆمەاڵیەتــی ئــەو بــووە، بــۆ 

بەکرداریکردنــی ئــەو ئامانجــەش، گــورزی کەمەرشــکێنی 

لــە  بەشــیک  و  هــۆز  ســەرۆک  و  ئــەرشاف  چینــی  لــە 

ــش وەشــاندووە. ــی پەرســەتگە و مۆغەکانی بەرژەوەندیەکان

شــیامنە دەکرێــت یەکێــک لــەو هۆکارانــەی، کــە لــە 

هەڵوەشــاندنەوەی  لەبەریــەک  گوماتــەدا،  ســرتاتیژی 

سیســتەمی دەرەبەگایەتــی دەکەوێتــە پلــەی هــەرە لەپێــش، 

جگــە لــە چاکســازی ئابــووری و دادپــەروەری کۆمەاڵیەتــی 

ــەر  ــاندنەوە لەس ــتەم و چەوس ــی س ــاری گران ــی ب و البردن

ملــی هــەژاران، هــۆکاری دیکــەی بەشــداری و ناپاکــی ئــەو 

ســێ چینــە، لــە پشــتگیریکردنی کورشــی ئێرانــی، لــە پێنــاوی 

ــت. ــاد بووبێ ــایەتی م ــەاڵت و پاش ــی دەس لەناوبردن

داریــوش لــە نوورساوەکانــی بیســتوندا، ئامــاژە بــەوە دەکا 
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و دەڵــێ: گوماتــە هەمــوو ئــەو دارایــی و زەوی و زارەی 

ئێمــە  کــە  گەڕانــدەوە،  خانەوادەکانیــان  و  خەڵــک  بــۆ 

ــی  ــوو کۆیلەکان ــان و هەم ــر دەســتی خۆم خســتبوومانە ژی

ئێمــەی ئــازاد کــرد. پاشــای پــارس ئەوەنــدە بــە لــوت بــەرزی 

ــەی  ــە وش ــەاڵتی دەکات، ک ــر دەس ــتووانی ژێ ــی دانیش باس

خەڵکــی نــە بــۆ کــۆی کەســەکان، بەڵکــو بــە مانــای کۆیلــە 

و )رعیــەت( خزمەتــکاری پاشــا بەکاردەهێنــا، لەوەشــدا 

دەرەبــەگ و ئــەرشاف و فەرمانــدەی ســووپایی و پیــاوە 

ــردەوە.  ــا دەک ــی جی ــە دەرباریەکان ئایینیی

داریــوش، بــە شــانازیەوە باســی گەڕاندنــەوەی موڵــک 

و مــاڵ و کۆیلەکانــی دەکا و دەڵــی: مــن هەمــوو ئــەو 

شــتانەی گوماتــە لــە خەڵکــی ســتاندبوون، بــۆ خاوەناکنیانــم 

گەڕانــدەوە، مەبەســت لێی ئــەو دارایی و زەوی و ســامانەیە، 

ــان  ــەکان داگیری ــەرشاف و دەرەبەگ ــۆز و ئ ــەرۆک ه ــە س ک

کردبــوو و گوماتــە بــۆ خەڵکــی گەڕاندبــووە و داریــوش دوای 

کوژرانــی گوماتــە جارێکــی دیکــە، لــە خاوەنــە هەژارەکانــی 

و  دەرەبــەگ  ژێردەســتی  دەیانخاتــەوە  و  دەســتێنێتەوە 

ــتەمکارەکان. ــۆزە س ــەرۆک ه ــەرشاف و س ئ

زنجیرەی پاشــایەتی ئێرانی، هەر لە کورشــی هەخامەنشــی 

دامەزرێنەریانــەوە، تادەگاتــە یەزدگــردی ســێیەمی ساســانی، 

بەتەنــێ نوێنەرایەتــی چینــی چەوســێنەریان کــردووە و 

پارێــزەری بەرژەوەنــدی ژمارەیەکــی دیاریکــراو لــە بنەماڵەی 

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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ــاو  ــی ن ــاوی ئایین ــووپایی و پی ــدەی س ــەگ و فەرمان دەرەب

و  کەمبوجیــە  لەســەردەمی  چ  بۆیەشــە  بــوون.  دەربــار 

گوماتــە، چ لــە ســەردەمی یەزدگــری ســێیەمی ساســانی 

و هێرشــی عەرەبــە موســڵامنەکان، ئــەوە دانیشــتووان و 

جەمــاوەری واڵتــی خۆیــان بــوون، کــە بوونــە هــۆکار و 

ــان. ــاوکاری رووخانی ه

سیســتەمی  ســتەمکاریەکانی  بــە  دان  داریــوش، 

ئەریســتوکرات و دەرەبەگــی خۆیــدا دەنــێ و دەڵــێ: 1ئــەوە 

بــە ویســت و ئیــرادەی مــن نییــە، کــە ســاماندارەکان 

 )skauois(ســتەم لە دەســتکورت و هــەژارەکان )Tanuviyd(

ــەدا،  ــەوەی بەســەرهاتی گومات ــە گێڕان ــرۆدت ل ــەن هێ دەک

دەبێــژێ: گوماتــە لەمــاوەی چەنــد مانگــی دەســەاڵتیدا، 

ــوو،  ــک هەب ــۆ خەڵ ــەی ب ــوو و چاک ــەروەر ب ــدە دادپ ئەوەن

و  داخــدار  گەالنــی رۆژهەاڵتــی  کوژرانــی هەمــوو  کــە 

1- بەردەنوسی داریوشی یەکەم، لە شوش. 

هەروەها ئەم رستەیە لە نوورساوی نەخشی رۆستەم دووبارە دەبێتەوە.

-ئێقــرار عەلــی یێــف، دەڵــێ: لێــرەدا ئێمــە لەگــەڵ هەوڵــی ناشــارەزایانەی ئــەم 

پاشــا هەخامەنشــیە، بــۆ شــاردنەوەی کردەوەکانــی خــۆی رووبەڕوویــن.

ــن  ــە م ــە، ک ــی ئاهۆرامەزدای ــۆی بەخشش ــەوە بەه ــی، ئ ــوش گووتوویەت -داری

ــوش  ــی. داری ــن بەخش ــە م ــایەتی ب ــە پاش ــوو، ک ــەزدا ب ــەوە ئاهۆرام ــام، ئ پاش

دووبــارە  ئاهۆرامــەزدای  نــاوی  جــار،   69 بێســتوندا،  بەردەنوســەکانی  لــە 

کردووەتــەوە.
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ــرد. پرســەدار ک

 داریــوش لــە نوورساوەکانــی بێســتوندا، دان بەوەدادەنێت 

ــن و شــەڕ  ــک راپەڕی ــە، کۆمەڵێ ــی گومات ــەدوای مردن ــە ل ک

ــە  ــی گومات ــەوەی خوێن ــۆ تۆڵەکردن ــەو و ب ــۆڕ، دژی ئ و ش

ســەریان هەڵــدا.

ــە  ــەوە دەکات، ک ــاس ل ــەکان ب ــە بابلی ــە تابڵێت ــک ل یەکێ

9 رۆژ بــەر لەکوژرانــی گوماتــە بەدەســتی پیاوکوژانــی 

داریــوش، لــە بابــل دەســتپێکی حکومەتــی گوماتــە یــان، بــە 

ســەرەتا و بناخــەی دەســتپێکردنی مێــژووی خۆیــان دانابوو.

ــە  ــی گومات ــە بکوژان ــێک ل ــەی کەس ــرۆدۆت دەمەقاڵ هێ

ــەدا نوێنەرایەتــی یەکێــک  ــەو پیالنگێڕی ــەوە، کــە ل دەگێڕێت

ــە  ــە ل ــێکی دیك ــە بەکەس ــووە، ک ــیەکان ب ــە پارس ــە خێل ل

هــاوڕێ دەرەبەگەکانــی دەڵــێ: ئێــوە خۆتــان بەهــۆی ئــەو 

ــتووە. ــان پێگەیش ــەوە زۆر زیانت مۆغ

ئێقــرار عەلــی یێــف، ئامــاژە بــوە دەکات، کــە پاســاو 

هێنانــەوەی داریــوش لەبەردەنوســەکانیدا، تەنیــا درۆ و 

چەواشــەکاری رووت و بێبنەمــان. یەک بڕگــە لە مێژوودانییە 

ــەت  ــاد، تەنان ــی م ــەر خەڵک ــە نەه ــەڵمێنیت، ک ــەوە بس ئ

چینەکانــی هــەژاری دانیشــتووی مەڵبەندەکانــی پــارس 

نشــینیش، دژی دەســەاڵتی گوماتــە بووبــن. پێچەوانــەی 

ــارەی  ــەاڵتی دووب ــەر دەس ــەوە هاتنەوەس ــتیە، ئ ــەم راس ئ

شــای ئێرانییەکانــە، کــە هەمــوو گەالنــی رۆژهــەاڵت، تــوڕە 
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و خەمبــار دەکات.

 )ج. مێســینا( دەســت دەخاتەســەر خاڵێکــی هەســتیاری 

هــەرە الوازی مــەودای فەرمانڕەوایــی گوماتــە و دەڵــێ: 

ــندە  ــی کوش ــی هەڵەیەک ــگاودا تووش ــەک هەن ــە لەی گومات

بــووە، ئەویــش وێرانکردنــی پەرەســتگەی خــوای ئایینــە 

ســەرەتاییەکانی هــۆزە پارســە ئێرانییــەکان بــووە. ئــەو 

هەڵمەتێکــی  گوماتــە  نازانێــت،  بەدووریــش  لێکۆڵــەرە 

ــاری  ــەت گوش ــە تایب ــتپێکردبێت، ب ــی دەس ــە ئایینیکردن ب

ئاییــن گۆڕینــی، لەچوارچێــوەی پرۆســەیەکی تۆڵەکردنــەوە، 

خستبێتەســەر ئــەو هۆزانــەی پشــتیوانی ســەرەکی شــاکانی 

هەخامەنشــی بــوون و هێشــتا لەســەر بــاوەڕی کۆنــی 

خۆیــان مابوونــەوە و نەببوونــە زەردەشــتی. ئــەوە هەمــان 

ــی بێســتوندا،  ــە نوورسوەکان ــە ل ــی داریوشــە، ک دەرد و ژان

بەوێرانکردنــی  ئامــاژە  دەمارگیریــەوە  و  بەپێداگــری 

و  ســۆز  دەیەوێــت  و  دەکا  پارســی  پەرەســتگەکانی 

بۆچوونــی خەڵــک، بەرامبــەر گوماتــە بگــۆڕێ و مێــژوو 

ــی  ــی ئایین ــەرق و توڕەی ــارگاوی ب ــادەکان، ب ــەو و م دژی ئ

ــەی  ــی دیك ــچ بەڵگەیەک ــوش هی ــەوە داری ــە ل ــاکات. جگ ب

لــە خــراپ بەکارهێنانــی دەســەاڵت لەالیــەن گوماتــەوە 

ــی باســی  ــژووی مرۆڤایەت ــۆ مێ ــو ب دەســتنەکەوتووە، تاوەک

لێوەبــکات.

 ئــەم پرســە جێــگای ســەرنج و هەڵوەســتە دەبێــت، 
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ئەگــەر گوماتــە پەرەســتگەکانی زەردەشــتی، مینــا هێــم 

پارســەکانیش  دەوڵەتــداری  و  ئیدۆلــۆژی  بناغــەی  و 

رووخاندبێــت. بەپێــی خوێندنــەوە مێژووییــەکان، پێناچێــت 

ــەو  ــی ئ ــی و سیاس ــی و کۆمەاڵیەت ــی ئایین ــە هەلومەرج ل

رۆژگارەدا، گوماتــەی مــاد، لــە وێرانکردنــی ئاگرگــەکان، 

ئامانــج و مەبەســتی شــەڕی مەزەبــی و ئایینــی هەبووبێــت، 

ــەی  ــدن و پێناس ــووە، دژی دەزگای راگەیان ــەڕێک ب ــێ ش ل

مینۆیــی ئێرانییــەکان ئەنجامیــداوە.

ــەختانەی  ــری سەرس ــان، بەرگ ــە مێژوونووس ــک ل هەندێ

ــاکانی  ــە ش ــن، ک ــەوە دازان ــانەی ئ ــە نیش ــی ب ــای پارس ش

ــە ئایینــی زەردەشــتی نەبــووە و  ــان ب هەخامەنشــی باوەڕی

تەنیــا بــۆ گەوجاندنــی خەڵــک و بەکارهێنانــی هەژموونی و 

پێگــەی کۆمەاڵیەتــی خۆیــان، زەردەشــت و ئاگردانەکانیــان، 

بەکاریانهێنابێــت و رێزیــان لێگرتبێــت، كەچــی لەدیــوە 

شــاراوەکەیدا، خۆیــان هێشــتا لەســەر بــاوەڕی ئایینــی 

ئــەو  چونکــە  بووبــن.  ئێرانــی  پەرەســتی  بــت  کۆنــی 

نۆژەنکردنــەوەی پەرەســتگەکانی بۆخــۆی بەدەســتکەوتێکی 

مــەزن لــە قەڵەمــداوە و خــۆی لــە باســکردن و گێڕانــەوەی 

مــاد  گەالنــی  دووبــارەی  تااڵنکردنــەوەی  هەڵمەتــی 

بــواردووە، کــە بەهــۆی ســووپا و چەکــداری خێلەکانــی 

پارســی ئەنجــام دەدرا.

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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 عەلــی یێــف، لــە پەرتووکــی پاشــایەتی مــاد 1ئامــاژە 

بــەوەدەکات، کــە ئەســتەمە بتوانیــن ئــەوە قبووڵبکەیــن، 

و  مــاد  واڵتــی  هەمــوو  پەرەســتگەکان  وێرانکردنــی  کــە 

ــە  ــە گومات ــەوە، لەوانەی ــارس نشــینەکانی گرتبێت ــدە پ مەڵبەن

ــت،  ــەی رووخاندبێ ــی دیک ــان واڵتان ــل، ی ــتگەکانی باب پەرەس

کــە لەســەر ئایینەکانــی بەرێیــان بــوون.

ــە  ــەش ل ــی دیک ــۆس و چەندێک ــۆن. برۆس ــتیاس. گزنف کس

مێژوونــووس و لێکۆڵــەری بــواری مێــژووی کــۆن، لەســەر 

ئــەو بــاوەڕە یەکگــرن، کــە هەخامەنشــیەکان بــە ئاییــن 

لــەرووی  ئــەوەی  ســەرەبۆچوونی  نەبــوون،  زەردەشــتی 

ناچــاری زەردەشــتیان بەراســت ناودەبــرد، بــەاڵم بڕوایــان 

بەئایینــە ســەرەتاییەکانی کۆنــی ئێرانــی هەبــوو. 

ــە  ــە ل ــە و چاونەترســانەی گومات ئەگــەر هەڵوێســتی بوێران

وێرانکردنــی پەرســەتگەکان نەبــان، )خەشــایار( شــا، ئیــرادەی 

ــەکان  ــدە ئێرانیی ــەوەی نەدەکــرد، کــە پەرەســتگەی خواوەن ئ

بڕوخێنــێ و ئاهۆرمــەزدا، وەکــو خــوای تاکانــە بداتــە پەرســن، 

ئەویدیکەیــان تەنیــا لەســەردەمی خەشــایار شــای کــوڕی 

داریــوش بــوو، کــە ئاهۆرامــەزدا واتەخــوای مــەزن، بەفەرمــی 

بــووە خــوای هەخامەنشــیەکان و خەشــایار، پەرەســتگەی 

1 - ئێقرار عەلی یێف. پەرتووکی پاشایەتی ماد.
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ــە مادەکانــی وێرانکــرد. ــوەکان، وات دێ

ــۆ  ــی زەردەشــتی ب ــەوە ئایین ــە لێزانیی خەشــایار شــا، زۆر ب

فراوانکردنــی ئاقــاری دەســەاڵتی خــۆی، بەســەر گەالنــی 

زەردەشــت ئاییــن، بەکارهێنــا و ئاهۆرامەزدای لەپەرســتگەکان 

بــردە دەروە و کردیــە خــوای هەمیشــە ئامــادە، بەســەر 

گــەردوون و مــرۆڤ، پێگــەی پیاوانی ئایینیشــی بــۆ پارێزەرانی 

بــڕوا و خۆشــبەختی لــە هــەردوو جیهانــدا بەرزکــردەوە. لــێ 

بۆچوونــی زۆرێــک لەزانایانــی بــواری مێــژوو لەســەر بیرۆکەی 

بەزەردەشــتی زانینــی خەشــایار شــا، ئەرێنــی نییــە، لەوانــەش: 

ــە  ــل هێرتســفیڵد( )و، ه. شــیدر(، پێیانوای ــر( )هێرتێ ــا. مەی )ئ

داریــوش و خەشــایار شــا، باوەڕمەندانــی ئایینــی زەردەشــت 

ــوون. نەب

ــێوەیەکی  ــە ش ــەدا ب ــەم پرس ــارەی ئ ــرتوە( لەب  )و. و. ئێس

یەکالکــەرەوە و بــە بڕوایەکــی تــەواو دەنووســێت: بــڕواو 

روانگــە ئایینییەکانــی داریوشــی یەکەم و کوڕەکەی خەشــایار، 

لەیەکچونێکیــان لەگــەڵ ئامۆژگاریەکانــی زەردەشــت نەبــووە، 

ئایینەکــەدا،  لەهــەردوو  کــە  منوونــە،  لەهەندێــک  جگــە 

ــییان  ــتدا، هاوبەش ــەکان و زەردەش ــە ئێرانیی ــە کۆن ــە ئایین وات

ــووە. هەب

ــز،  ــۆ و رەم ــا ئۆڵگ ــا، مین ــایار ش ــێ: خەش ــرتوە دەڵ و. ئێس

لەبــاری ئایینییــەوە، گوماتــە دەکاتــە سەرمەشــقی بــزاڤ 

ــەوی  ــک، ئ ــەکردنی خەڵ ــۆ چەواش ــۆی و ب ــی خ و رێکارەکان

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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وەکــو رزگاردەر ) سۆشــیانت ( ناوبــردووە. لەوانەیــە ئــەو 

ــۆ  ــە ب ــە گومات ــەوەی ک ــت، ل ــە نەبێ ــەش هەڵ هاوبۆچوونیی

بــۆ  هەمەالیەنــە کردنــی شــۆڕش و بزاڤەکــەی، دەســتی 

کەوشــەن و ئاقــاری بــاوەڕی ئایینــی زەردەشــت بردبــێ و 

لــە جۆشــدانی راپەڕینەکــە و راکێشــانی بڕوادارانــی ئــەو 

ئایینــە، بــۆ نــاو ریزەکانــی شــۆڕش دژی دەســەاڵتی چینایەتــی 

ــتەیەی  ــەو راس ــەاڵم ئ ــت. ب ــی وەرگرتبێ ــی کەڵک هەخامەنش

هۆکارێــک  تائێســتا  و  پێدەچەقێنــێ  خــۆی  شــوێنی  لــە 

خەبــات  کــە  ئەوەیــە،  نەدۆزراوەتــەوە  جوواڵندنــی  بــۆ 

گەڕاندنــەوەی  بــۆ  سەداســەد  گوماتــە،  ســەرهەڵدانی  و 

پاشــایەتی و دەســەاڵتی مــاد بــووە و هەمــوو چینەکانــی 

خــوارەوەی کۆمەڵگــەی مــاد و گەالنــی دیکــەی دانیشــتووی 

دەورووبــەری ســنوورەکانی مادیــش، بــۆ ئــەم مەبەســتە 

ــە،  ــی روون ــەوەش بەڵگەیەک ــوون، ئ ــۆزی ب ــاوکار و هاوس ه

هەخامەنشــیە  لــە  زۆر  مــاد،  دەوڵەتــی  حوکمڕانــی  کــە 

ئێرانییــەکان، دادپەروەرتــرو مرۆڤانەتــر بــووە. 

بەشــێکی دیکــە لەمێژوونووســان ئــەوە پشتڕاســتدەکەنەوە، 

کاتێــک گوماتــەی مۆغــی مــادی کــوژرا 1)شــەهید کــرا (، 

1 -ئــەز وشــەی شــەهید، بــۆ گوماتــە و ئاســتیاگی ش زۆر بەجــی دەزانــم و دەبێ 

ئێمــە لــە بــاری نەتەوەیــی و وێژدانییــەوە، مــاف و شــکۆیان بــۆ بگێڕینەوە.

ــاز و  ــەک فێڵب ــوش بەرادەی ــاد، داری ــژووی م ــی مێ ــە لێکۆڵەران ــڕوای زۆر ل -بەب
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هەمــوو خەڵــک و گەالنــی رۆژهــەاڵت، بــۆی داخــدار و 

پرســەبار بــوون، تەنیــا دەســەاڵتدار و ســەرۆک هــۆزە پارســە 

ــەڵامندنی  ــە س ــەو بنەڕەت ــەر ئ ــت. لەس ــەکان نەبێ کودەتاچی

ئــەو بۆچوونیــە، کــە ســەرهەڵدانی گۆماتــەی مــۆغ شۆڕشــی 

ــۆ وەدەســتهێنانەوەی  ــرکاری پارســی و ب مــادەکان، دژی داگی

مافــی رەوای مــادەکان بــووە، کارێکــی ئەســتەم نابێــت، 

ــی  ــاکانی بەرێ ــو پاش ــاد دا، وەک ــی م ــاو گەالن ــە ن ــە ل چونک

ــان  ــی گوماتەی ــان و بڕیارەکان ــی فەرم ــان، گوێبۆچوونیەڵ خۆی

ــەی  ــار و خســڵەتە باشــەکانی گومات ــووە، کــە هەمــوو کــردار و بڕی دووزمــان ب

ــار  ــەکان تۆم ــەر بەردەنووس ــۆی لەس ــتکەوتی خ ــو دەس ــۆی و وەک ــاوی خ بەن

ــاد و  ــەوەی م ــژووی نەت ــە مێ ــەورەی ل ــتەمێکی گ ــێوەیە س ــەو ش ــردن. ب دەک

ســەرکردە مێرخــاس و دادگەرەکەیانــی کــرد و تــا ئــەم ســەردەمەش، ئێرانییــەکان 

ــە  ــرن، ک ــیارە دەبوێ ــەو پرس ــتی ئ ــە راس ــان ل ــەاڵم خۆی ــەن. ب ــانازی پێوەدەک ش

ئەگــەر داریــوش ئــەو چاکــە کارە بــووە، بــۆ هەمــوو گەالنــی ســەرزەمینی 

ــەی  ــا. ئ ــە دەســەاڵت وەدەرن ــان ل ــن و کەمبوجیەی ــەی راپەڕی ــاد دژی هۆزەک م

ئەگــەر داریــوش مرۆڤێکــی کودەتاچــی و زۆردار نەبــووە، بۆچــی دوای کوژرانــی 

گۆماتــە، لەسەراســەری واڵتــی مــاد و ناوچــە پــارس نشــینەکان و تەنانــەت 

ــێر و  ــزی شمش ــە هێ ــا ب ــەو تەنی ــن، و ئ ــەالن دژی راپەڕی ــوو گ ــش، هەم ئیالمی

ســووپا دڕندەکــەی، خــۆی لەدەســەاڵت رادەگرێــت ؟ ئــەی بــۆ ناچــار بەدرۆکردن 

بــووە ؟ یــان ئەگــەر وەک خــۆی دەڵێــت، بــە فەرمانــی ئاهۆرامــەزدا جواڵوەتــەوە 

و داگیرکارێکــی ســتەمکار نەبــووە، بۆچــی خوێنــی مۆغێکــی ئــەو ئایینــەی 

ــتووە ؟. رش

ــە  ــش ل ــااڵنی پێ ــە س ــێ: ل ــتون دەڵ ــی بێس ــی دێرین ــە نوورساوەکان ــوش ل -داری

ــێ ســەروبەری و  ــارس، ب ــۆری پ ــڕەوی ئێمپرات ــاو قەڵەم ــە ن ــەودا، ل پاشــایەتی ئ

ــت. ــەی دەکوش ــی دیک ــە و کەس ــووە و هەرکەس ــەرج زاڵ ب ــەرج و م ه

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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و  زمانــی  و  رەگــەزی  هــۆکاری  هــەم  ئــەوەش  کــردووە. 

ــت  ــی زەردەش ــەو رۆژگارەدا ئایین ــە ل ــووە، ک ــی هەب ئایینیش

پانتاییەکــی فراوانــی لــە بــاوەڕی گەالنــی مــادی داگیــر 

ــوو. کردب

لەنێوچوونــی  و  رووخــان  دیســان  دەڵــێ:  هێــرۆدۆت 

ــەوە  ــەت( ناپاکی ــۆی )خیان ــۆغ، بەه ــەی م ــەاڵتی گومات دەس

ئانجــام دراو جێبەجــێ کــرا. 

ــداربوون،  ــە بەش ــی گومات ــی تیرۆرکردن ــە پیاڵن ــەی ل ئەوان

هەموویــان نوێنــەرو بەکرێگیــراوی ســەرۆک خێــل و ئەرشافی 

پارســی بــوون، لــەو بــارەوە )ئاشــێل( دەنووســێت، ئــەوە 

)ئارتافێــرن( بــوو، پیالنــی کوشــتنی گوماتــەی بەڕێــوە دەبــرد، 

نــە داریــوش، کــە لەبەردەنووســەکانی بێســتون، پەســنی 

خۆیــدەداو ســینگ دەردەپەڕێنــێ و دەڵــێ: نــە لەپارســەکان 

نــە لــە مــادەکان، جگــە لــە مــن، هیــچ پیاوێــک لــە نــەوەی 

ــەی مــۆغ بســتێنێتەوە. ــە گومات ــوو، پاشــایەتی ل ئێمــە نەب

خاڵــی ســەرنجڕاکێش لــە مێــژووی ئــەو ســەردەمە ئەوەیــە، 

ــداری و  ــڕە، بەش ــۆزە پیالنگێ ــەوت ه ــەو ح ــەرۆکی ئ ــە س ک

هــاوکاری ســەرۆک هــۆزە مادەکانــی هــاوکاری بەرێیــان، 

قبووڵنەکــردووە،  گوماتــە  کوشــتنی  لــە  بەشــداری  بــۆ 

ــە  ــە، ل ــۆزە مادیان ــەرۆک ه ــەو س ــەوەی ئ ــەرەبۆچوونی ئ س

هەمــوو شــەڕەکاندا پشــتیوانی پاشــایەتی هەخامەنشــیان 

کردبــوو. پێدەچێــت پارســەکان بــە رادەیەکــی وا لــە مــادەکان 
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ــۆزە  ــەرۆک ه ــە س ــان ب ــەت بڕوای ــن تەنان ــان، بووب ــە گوم ب

خۆفرۆشــە مادەکانیــش نەکــردووە و نەوێــراون، لــە کوشــتنی 

گوماتــەدا، بەشــداریان پــێ بکــەن1*. دەشــێ بــڕوا بــەوە 

ــە بەرەبــاب،  ــە بنەڕەتــەوە گوماتــە، گەرچــی ل بکەیــن کــە، ل

ئایینــی  پیــاوی  بــەاڵم  بووبێــت،  مۆغیــش  هــۆزی  یــان 

زەردەشــت نەبــووە، بەڵکــو یەکێــک لــە هاوهۆزەکانــی مۆغــە 

و بــۆ تۆڵەکردنــەوە لــە پیاوانــی ئایینــی مــۆغ، کــە لــە گۆڕینی 

دەســەاڵتی پاشــایەتی مــاد دا، ببوونــە هاودەســت و هــاوکاری 

*بەپێــی گێڕانەوەکانــی هێــرۆدۆت، کــە لــەوەدا تەنیــا کســتیاس، لەگەڵــی 
ــتاری  ــە، کوش ــی گومات ــە دوای کوژران ــەن، ک ــەوە دەک ــاس ل ــە، ب هاوبۆچوونی

بەکۆمەڵــی مۆغــەکان، )پێدەچێــت مۆغــە هاوســۆزەکانی گوماتــە بووبــن( 

دەســتی پێکــردووە و پارســەکان ئــەو مــۆغ کوژیەیــان وەکــو جەژنی ســەرکەوتنی 

ــردووە. ــەیر ک ــان س خۆی

 *زانــا و لێتۆژەرانــی بــواری مێــژووی مــاد بــە دۆزرانــەوەی نــاوی ئــەو حــەوت 

ــرۆدۆت باســی  ــژووی هێ ــە مێ ــردووە و ل ــرۆر ک ــان تی ــە گوماتەی ــڕەی، ک پیاڵنگێ

لێکــراوە، شاگەشــکە بــوون، هــەروەک بەرچاوکەوتنــی نــاوی )دەیــۆک( دیاکــۆ، 

لــە ســەرچاوە ئارامیەکانــدا، هەمــوو زانایانــی سەرســام کــرد و هێزێکــی نوێــێ 

ــەوە و  ــی نەت ــارەی دیرۆک ــە ب ــژوو، ل ــی مێ ــی باوک ــت و گێڕنەوەکان ــە یادداش ب

رابــردووی مــاد بەخشــی. 

-فەرمانــی کوشــتاری مۆغــەکان لــە الی داریوشــەوە بــەو هۆیــە بــووە، لــە 

ــاو  ــە ن ــە ل ــەوە. ک ــەم بکات ــەکان ک ــەری زۆری مۆغ ــز و کاریگ ــەاڵت و هێ دەس

لــە  دەســتیان خســتبوو،  دەســەاڵتی هەخامەنشــی  ناوەنــدی  و  کۆمەڵگــە 

الییدیەکــەش داریــوش خــۆی بــە نوێنــەری خــوای ئاهۆرامــەزدا دەزانــی و بوونی 

ئاستیاگ بەهۆی ناپاکی ناوخۆیی و گوماتەش بەهۆی کودەتا لەنێودەچن
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ــردووە. ــی وێرانک ــتگەی ئەوان ــەکان، پەرەس ــە ئێرانیی پارس

زەڕیــن کــوب دەڵــێ: لــە فەروەردیــن یەشــتی زەردەشــتدا، 

باســی گوماتــەی فریــوکار کــراوە.

زەردەشــیەکان لەروانگــەی دژە مــادی خۆیانــدا، گوماتەیــان 

ــەوە  ــوژدەی ئ ــردووە و م ــار ک ــت هەژم ــو دژە زەردەش وەک

ــە تێکدەشــکێنێت.  ــاک گومات ــە پیاوێکــی پ ــەوە، ک باڵودەکەن

ــاد  ــە م ــتییەکانەوە، داریوش ــری زەردەش ــت و بی ــە هەڵوێس ل

ــە  ــین، ک ــاکانی پارس ــەوە پاش ــە و ئ ــاوە پاکەکەی ــە، پی کوژەک

وەکــو جێگــرەوەی ئاهۆرامــەزدا و لــە هەندێــک کاتیــش 

ــی  ــن. رووداوەکان ــا دەکرێ ــت وێن ــودی زەردەش ــا خ دا، مین

ســەردەمی گوماتــە، لەبەشــە نوێرتەکانی گاتاکانی زەردەشــت، 

رەنگیانداوەتــەوە. 

نوێنەرانی ئاهۆرا مەزدای دیکە، وەکو مۆغەکانی پێ هەرس نەدەکرا.

*هۆکارێکــی تــری کێشــەی نێــوان مــۆغ وداریــوش، لــە دوای کوژرانــی گوماتــە، 
کــە زۆر لــە شــارەزایانی مێــژووی کــۆن باســی دەکــەن، دەشــێ ئــەوە بووبێــت، 

ــکاندنی  ــۆ دوای ش ــەکان، ب ــڕەکان و مۆغ ــی پیاڵنگێ ــە مەرجەکان ــک ل ــە یەکێ ک

ــگای  ــە جێ ــۆ گشتاســپ ، ک ــوش تاجــی شــایی ب ــە داری ــووە، ک ــەوە ب ــە ئ گومات

ــەاڵم  ــەوە، ب ــووە بگەڕێنێت ــش ب ــتیەکان و هۆزەکانی ــە زەردەش ــەندی مۆغ پەس

داریــوش بەڵێنەکــەی نەبردۆتــە ســەر و خــۆی مینــا نوێنــەری ئاهۆرامــەزدا 

ناســاندووە. مۆغــە زەردەشــتیەکانیش بــۆ تۆڵەکردنــەوە، نــاوی ئەویان لەبەشــێک 

ــی  ــوش فەرمان ــەوە داری ــەو هۆی ــڕیوەتەوە، ب ــت س ــی زەردەش ــە گێڕانەوەکان ل

ــەوە.  ــە دژی خــۆی جواڵونەت ــە داوە، ک ــەو مۆغەکان بەکوشــتنی بەشــێک ل
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ــن  ــە، یەکەمی ــی گومات ــی دوای کوژران ــی کورت لەماوەیەک

شــەڕی نێــوان لەشــکری جەمــاوەری مــادەکان دژی ســووپای 

لەدەوروبــەری  هــەر  هەخامەنشــیەکان،  داگیرکــەری 

ــی  ــە پیاڵنێک ــە ل ــەی گومات ــەو قەاڵی ــارۆش( ئ قەاڵشــاری )م

پارســەکاندا گیانــی لەدەســتدابوو روویــدا. لــەو شــەڕەدا 

ــاوی  ــە ن ــادی، ک ــی م ــەن فەرماندەیەک ــە لەالی ــادەکان ک م

دەکــرا،  رێبەرایەتــی  نابــوو  لەخــۆی  )فراوەرتیــش(ی 

پارســەکان تێکدەشــکێنن و ناچــار بەپاشەکشــەیان دەکــەن. 

ــۆزی  ــەردوو ه ــەدا، ه ــەو رووبەڕووبوونەوەی ــارە ل وەک دی

ــە  ــان ل مــادی )هیرکانــی( و )پارتاکانــی(، پشــتیوانی بەهێزی

ــردووە. ــاد ک ــاوەری م ــووپای جەم ــش و س فراوەرتی

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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داریــوش  ئێرانییــەکان،  پاشەکشــەی  و  شــکان  دوای 

هێــرش  دووبــارە  و  دەکاتــەوە  کــۆ  مــەزن  ســووپایەکی 

دەکاتــە ســەر مــادە رزگاریخــوازەکان. شــەڕی چارەنووسســاز 

ــووپای  ــاد و س ــی م ــوان جەنگاوەران ــە نێ ــەرەوە، ل و یەکاڵک

ئێرانــی داریــوش، لــە رۆژی 7ی مانگــی مــەی ســاڵی 521 ی 

پێــش زاییــن، لــە دەوروبــەری شــاری )کۆنــدۆرۆس(ی مــادی 

روویــدا. لــەو شــەڕە نابەرامبــەرەدا، فراوەرتیــش لەگــەڵ 

هەڤاالنــی دەستبەســەر دەکرێــن و بــۆ شــاری هیگمەتانــەی 

ئێرانییــەکان  کــە  مــاد،  دەوڵەتــی  رابــردووی  پایتەختــی 

وەکــو پایتەختــی خۆیــان بەکاریــان دەهێنــا، دەگوازرێنــەوە 

ــووپای  ــە س ــە ل ــەو بەش ــەاڵم ئ ــن. ب ــێدارە دەدرێ ــە س و ل

جەمــاوەری مــاد، کــە نەکەوتبوونــە دەســتی پارســەکان، 

ــر  ــر، لەژێ ــد مانگــی دوات ــا چەن ــەوە و ت ــان کۆکردووەت خۆی

ــاگارتی(  ــۆزی )س ــەرۆکی ه ــی س ــی و رێبەرایەت فەرماندەی

ــەک  ــە رەچەل ــوو و خــۆی ل ــە( ب ــرتان تەخم ــاوی )چی ــە ن ک

و بەرەبابــی هووەخشــتەرە زانیــوە، بەرگــری و شــەڕێکی 

ســەختیان دژی داگیــرکاری ئێرانــی بەڕێــوە بــردووە، تاوەکــو 

 ( لــە  و  بوونــەوە  توشــی شکەســت  ئەوانیــش  دواجــار 

ئەربیــل( شــاری هەولێــری ئێســتا، چیتــەر تەخمــە دڕندانــە 

ــێدارە دراوە. ــە س ل
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تەخمــە،  1چیــرتان  و  فراوەرتیــش  دوای  چاخەکانــی 

بــۆ  مادەکانــی،  رزگاریخوازانــەی  هەوڵــی  دواییــن  کــە 

ــدا  ــان تێ ــەوەی ســەروەری و دەســەاڵتی زەوتکراوی گەڕاندن

بەڕێوەچــوو، تــا 200 ســاڵی ئاینــدە، گەالنی مــادی دووچاری 

بێدەنگیەکــی رەهــا بوونــەوە و بەتــەواوی چوونــە ژێربــاری 

داگیــرکاری پارســە ئێرانییەکانــەوە. 

کــورش شــار و قــەالی پاســارگادی مینــا مینۆمێنتێــک لــەو 

شــوێنە بنیاتنــا، کــە لەشــەڕدا ســەرکەوتنی بەســەر مــادەکان 

بەدەســتهێنابوو.

1 - وەک دیــارە هوەخشــتەرە، وەکــو ســیمبۆل شــانازی پێکــراوە، ئــەوەش 

ــاوە بۆخــۆی  ــەو ن ــە شۆڕشــدا، ئ ــە ل ــرتان تەخم ــە چی ــووە، ک ــان هــۆکار ب هەم

هەڵدەبژێرێــت.

ــە ســارگۆنی  ــامو ل ــە نووســینەکانی بەجێ ــی هوەخشــتەرە، ل ــزی و مەزن - بەهێ

ــدراوە. ــاژەی پێ ــی ئام ــە روون دووەمــی ئاشــووریدا، ب

- هێــرۆدۆت ســاگارتیەکان بــە ئێرانــی دەزانێــت، بــەاڵم ئــەم بۆچوونــەی 

هێــرۆدۆت گومانێکــی مەزنــی لەســەرە، چونکــە هــەر ئــەو ســاگارتیانە بــوون، کە 

ــە ژێــر ســەرکردایەتی چیتــەر تەخمــەدا،  دوای لەســێدارە درانــی فراوەرتیــش، ل

شــۆڕش و ســەرهەڵدانی گەالنــی مادیــان، دژی دەســەاڵتی داگیرکــەری داریوشــی 

ئێرانــی راگەیانــد. 

ــە فارســی  ــان بووبێت ــە زمانی ــن، ک ــادەکان نی ــەوە م ــە ئ ــەز وای بۆدەچــم، ک - ئ

ئێرانــی، بەڵکــو ئێرانییــەکان لــە هــەژاری و نــەداری فەرهەنگــی و زمانەوانیــدا، 

ــر  ــان داگی ــی مادی ــە فەرهەنگــی زاراوەی زمان ــی خــۆی بەشــێکی زۆر ل ــە کات ل

ــۆی  ــەر بەه ــەردەمەش، ه ــەم س ــا ئ ــان و ت ــی خۆی ــە ه ــردووە و کردوویانەت ک

ــدەدەن.  ــی دیکــە لێ ــۆز بەســەر کــورد و گەالن ــی مــادەوە، پ زمان

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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ــۆ  ــانازیەک ب ــو ش ــە وەک ــارگادنەبوو، ک ــا پاس ــەوە تەنی ئ

ــا  ــادەکان بین ــەر م ــارس بەس ــەرکەوتنی پ ــەوەی س بیرهێنان

کــراوە، بەڵکــو تەختــی جەمشــیدیش، بۆ یــادەوەری شــانازی 

ــە و دەستنووســەکانی  ــوش بەســەر گومات ســەرکەوتنی داری

بێســتونیش بەشــی هــەرە زۆری، یــادەوەری ســەرکەوتن 

ــە.  ــەر فراوەرتیش بەس

ــوو  ــی هەم ــە ناوەرۆک ــە، ک ــی وای ــتین( بۆچوون  )ج. ئاس

نــوورساوە و کەتیبەکانــی بێســتون، دەربــارەی شۆڕشــی مــاد، 

ــوورساون. ــەکان ن دژی ئێرانیی

و  دەکــوژێ  گوماتــە  داریــوش  دەمــەی  ئــەو  تــا 

ــژووی ســەرکەوتنی خــۆی بنوســێتەوە، پارســە  ــەوێ، مێ دەی

کۆچەریــەکان، نــە رێنوســێکیان هەبــووە، نــە زمانێکــی 

بۆچوونیییکردنــی  و  مێژوونووســی  و  ئەدەبیــات  شــیاوی 

کارووبــاری دەوڵــەت و دیپلۆماســی، بەڵکــو زیاتــر کەڵکیــان 

لــە زمانــی مــادی و هەندێــک جاریــش بــۆ نووســین، پەنایــان 

بــۆ زمــان و رێنوســی ئیالمــی و ئەکــەدی بــردووە. تەنیا دوای 

ــێکی  ــە رێنوس ــان دەردەکات، ک ــوش فەرم ــوو، داری ــەوە ب ئ

ــت. ــی دابهێرێ فارس

 )دکتــۆر شمشــاد ئەمیــری خوراســانی( ئاماژە بــوە دەدات، 

کــە پارســەکان ئەلــف و بێــی 36 پیتــی خۆیــان، لــە مــادەکان 

ئــەوەی  بوونــە هــۆی  وەرگرتــووە و هــەر مادەکانیــش 

قــوڕەکان،  )گڵێنییــەکان(  پارچــە  جیاتــی  لــە  پارســەکان 
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نووســینەکانی خۆیــان لەســەر پێســت و بــە پێنــوس بنوســن. 

ــەوە، کــە بەهــۆی  ــەوە رووندەکات ــە ئ ــەو لێکۆلینڤان هــەر ئ

زانســتی مادەکانــەوە فێربــوون، ســتونی بەردیــن لــە کۆشــک 

و تــەالر بــەکار بهێنــن. شمشــاد ئــەو بابەتــە پشرتاســت 

پارســەکاندا  یاســای  لــە  بەنــدەی  ئــەو  کــە  دەکاتــەوە، 

نــوورساوە و دەڵێــت، لــە کاتــی ئاشــتی بــە ئارامــی کشــتوکاڵ 

بکــەن و لــە کاتــی شەڕێشــدا، چاونەتــرس و بوێــر بــن، لــە 

ــراوە.  ــەوە وەرگی ــاری مادەکان ــا و گوت یاس

هێــرش قــادری دەڵــێ: زمانــی فارســی لــەو دەمــەدا، تەنیــا 

ــت،  ــت، دەبێ ــە بێ ــەو پێی ــووە. ب ــەی هەب ــا 400 وش 350 ت

ئــەو زمانــە الوازە هــەر بەشــی بۆچوونییکردنــی کارووبــاری 

و  کردبێــت  ئێرانییەکانــی  پــەزداری  ژیانــی  و  کۆمەڵگــە 

ــەت  ــوان دەوڵ ــی نێ ــداری و پەیوەندیەکان بەکەڵکــی دەوڵەت

ــت. ــە نەهاتبێ و گەالنیدیک

لــەوەی ئێرانییــەکان تێکەڵــی شارســتانییەت و  پێــش   

ــان  ــی بەرزی ــان و خوێندەواریەک ــن، زم ــاد ب ــەی م کۆمەڵگ

نەبــووە، ئــەوان لــە مــادەکان فێــری هونــەر و زانســتی 

ــی  ــینی و ئەخالق ــی یەکجێنش ــتوکاڵ و ژیان ــین و کش نووس

ــوو شــا و ســەرکردە هەخامەنشــیەکان  ــوون. هەم ــی ب ئایین

و لەدواییشــدا، زنجیــرەی پاشــاکانی ئێرانــی، جــل و بەرگــی 

کارووبــاری  مــادەکان  شــێوەی  بــە  و  پۆشــیوە  مادییــان 

ــی  ــە پەرتووک ــردووە. ل ــوە ب ــان بەڕێ ــە و حکومەتی کۆمەڵگ

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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و  یاســا  باســی  بەراســتی  زۆر  پەیامبــەردا،  )دانیــال(ی 

بەســەر  مــادەکان،  کولتــووری  و  بەهــاکان  کاریگەریــی 

پارســەکانەوە کــراوە. 

وەکــو  فارســی،  رێنووســی  و  زمــان  دەڵــێ:  هێنتــس، 

ــادی و دوو  ــی م ــای زمان بڕیارێکــی ســەربازی لەســەر بنەم

رێنوســی ئارامــی و بزمــاری، یــەک رۆژە بەدیهێــرا، ئــەو 

ــەکردن و  ــەیەکی گەش ــە پرۆس ــە، ل ــە نوێی ــان و رێنووس زم

کامڵبوونــی رسوشــتی تێپەڕنەبــوو. پێدەچــێ و شــیامنەی 

ــارەی  ــەو بڕی زۆرە، دەرهاوێشــتەی رسوشــتی و نازانســتی ئ

داریــوش، کــە یــەک شــەوە و دەســتبەجێ، بــە هــۆی هێــزی 

زەبروزەنگــەوە،  و  رێــژی  خوێــن  و  تۆقێنــەر  ســەربازی 

زمانێــک دادەتــارشێ و بەســەر گەالنــی میدیا دادەســەپێرێ، 

هــۆکار بێــت بــۆ ئــەوەی هــەردوای هاتنــی موســڵامنە 

ــەی  ــووس و زۆرب ــەوە و رێن ــک بپوکێت ــەکان، بەجارێ عەرەب

ــە  ــەو زمان ــن، چونکــە ئ ــی بگۆڕدرێ ــۆ عەرەب وشەکانیشــێ ب

ــی،  ــووی فەرهەنگ ــوڵ جێکەوت ــی ق ــان و رووچوونێک ژێرخ

ــووە.  ــاد نەب ــەرزەمینی م ــتووی س ــی دانیش ــاو گەالن لەن

زمانــی پارســی، زمانێکــی )بلــوری( یــە، کــە بــە شــێوەیەکی 

زۆرەملــێ لەنــاو منداڵدانــی زمانــی مــادی چێــرا و زمانێکیان 

بــە نــاوی پارســی، لــێ بەرهــەم هێنــا و بەهۆی رســتە و وشــە 

ــەیان  ــادی، گەش ــی م ــی فەرهەنگ ــە زمانەوانییەکان و توخم

پێــدا و گەورەیــان کــرد. 
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لــە   شــێر نیشــانەو ســیمبۆلی میــرتای مــادی بــووە، 

ــی  ــی تەخت ــۆ نەخشــێراوەکانی ســەر دەرگا و دیوارەکان تابل

ــە و  ــوش هەمیش ــی و داری ــاکانی هەخامەنش ــید، ش جەمش

ــن.  ــی شــێرەکان دەبیرێ ــرداری راوکردن ــە ک ــی ل بەبەردەوام

ئــەم دیمەنــە 26 جــار لــە تابلۆکانــی تەختــی جەمشــید 

ــەوە. ــارە بووەت دووب

 ئــەو دەنگانــە کــەم نێــن کــە بۆچوونیــان وایــە، داریــوش 

بــۆ ئــەوەی شناســی مادیبوونی گوماتە بشــارێتەوە و شــۆڕش 

و ســەرهەڵدانی بکاتــە بزاڤێکــی ســنوورداری چینایەتــی، 

هەوڵێکــی زۆری گەوجاندنــی خســتووەتەگەڕ، تاوەکــو ئــەو 

وەکــو مۆغێــک بناســێنێ، نــە ســەرکردە و کەســێکی مــادی، 

ــەوە،  ــەکان بەهــۆی گومات ــە ئاگردان ــی بەشــێک ل وێرانکردن

بــە تــاوان دەزانــێ، لــێ دەستبەســەرداگرتن و تااڵنکردنەوەی 

زۆرەملێــی ئــەو مــاڵ و مولکــەی، کــە گوماتــە بــۆ خەڵکــی 

گەڕاندبوونــەوە و بەخشــینییەوەی بــە دەرەبــەگ و ســەرۆک 

بۆخــۆی  پارســی،  چەوســێنەرەکانی  فەرمانــدە  و  هــۆز 

ــەم دەدات. ــتکەوت لەقەڵ ــانازی و دەس بەش

ــوش  ــە داری ــەوە دەکات، ک ــف، باســی ئ ــی یێ ــرار عەل ئێق

هەمــوو ســەرکردە شۆڕشــگێرەکانی مــاد و فراوەرتیشــی، 

بەدەســتی خــۆی ئەشــکەنجە کــردووە و بــە شــانازیەوە، ئەو 

ــردووە،  ــار ک ــتون تۆم ــەکانی بێس ــە بەردەنووس ــەی ل بابەت

ئــەوەش نیشــانەی ئەوپــەڕی رق و قینییەتــی بەرامبــەر 

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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ــاد. ــەوەی م نەت

لەگــەڵ  رووبەڕووبوونــەوەی  لەشــەڕو  داریــوش 

مــادی  ئازادیخــوازی  شــەڕکەری   34425 فراوەرتیــش، 

کوشــتووە و 18000 یشــی ئەســیر کــردووە و لــە ژێــر نیــری 

ــردوون و شــوێنبزری کــردوون. ــاوی ب ــدا، لەن ــە کۆیلەکردن ب

داندامایــف، ئــەوە دەگێڕێتــەوە، کــە زیانەکانــی ســووپای 

مــاد، لــە شــەڕکانی دژی داریــوش دا، 50000 کــوژراو بــووە، 

بوونــی  هەمەالیەنــە  و  مەزنایەتــی  و  پانتایــی  ئــەوەش 

ــت. ــاد دەگەیێنێ ــی م شۆڕش

)یۆنــگ( دەڵــێ: داریــوش لەشــەڕەکانی لەگــەل گەالنــدا، 

ئەگــەر ســەرکردە و شــایەکی دەســتگیر کردبــا، هەموویانــی 

دەکوشــن، بــەاڵم لــە شــەڕ لەگــەڵ مادەکانــدا، ســەرکردە و 

ــکەنجە  ــۆی ئەش ــتی خ ــادی بەدەس ــاکانی م ــدە و ش فەرمان

دەدا و هــەردوو چــاوی هەڵدەکۆڵیــن و گــوێ و ڵوتــی 

ــەوڵ  ــتی ک ــەر دار و پێس ــتنە س ــەی دەخس ــن و الش دەبڕی

ــردن. دەک

بەتێبینیکردنــی ژمــارە و رادەی زیانــەکان، کــە ئێمــە لێرەدا 

ــت،  ــردووە، دیاردەکەوێ ــان ک ــی مادەکامن ــی زیان ــا باس تەنی

ــوان  ــەوە شــەڕێکی ســەخت و دژوارو ســەراپاگیری نێ کــە ئ

دوو نەتــەوەی مــاد و پــارس بــووە، کــە یەکیکیــان بــۆ 

ســەربەخۆیی و وەرگرتنــەوەی ئــاو و خــاک و ژیانــی دزراوی 

ــەو  ــەوێ ئ ــە دەی ــە، ک ــی دیک ــێ و گەڵێک ــان دەجەنگ خۆی
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ــان و شارســتانییەتەی، تااڵنیانکــردووە  ســامان و خــاک و زم

بــە  پــەرە  و  بهێڵنــەوە  خۆیــان  لەدەســت  دزیویانــە،  و 

داگیــرکاری و ژێردەســتەکردنی نەتــەوەی خانەخــۆ بــدات*1. 

ــە  ــەو کات ــورد، ئ ــی ک ــی رەش ــوم و بەخت ــەدەری ش ــە ق ل

ــژووی  ــەوە دەســت بەنووســینەوەی مێ ــەن یۆنانییەکان لەالی

بــەرزە دەشــت دەکرێــت، کــە پاشــایەتی و دەســەاڵتی 

ــایەتی  ــەاڵت و پاش ــاخ ودەس ــوو و چ ــادەکان کۆتاییپێهاتب م

ــاد و ســەرزەمینەکەیان،  ــاوی م ــتیپێکردبوو و ن ــی دەس ئێران

ــوو. ــۆڕدرا ب ــچ گ ــارس و ئیرانوی ــۆ پ ب

و  سیســتەم  بەپێــی  یونانییــەکان  نووســە  مێــژوو 

ــتانییەت و  ــژوو و شارس ــوێ، مێ ــی ن ــۆی هەلومەرج دیفاکت

* هێــرۆدۆت، بەشــی هــەرەزۆری زانیاریەکانــی لــە بــارەی گوماتــە، لــە نەوەکانــی 

)زۆپیــرۆس( و )ئۆتــاس( و )میگابێــزۆس( وەرگرتــووە، کــە لــە نەوەکانــی حــەوت 

و  تیــرۆر کردبــوو  کــە گوماتەیــان  بــوون،  پێالنگێرەکــە  بنەماڵــە خێلەکیــە 

ــان  ــەرەو یۆن ــی، ب ــەیەکی سیاس ــران و کێش ــای ئێ ــی ش ــۆی توڕەی ــە ه ــتا ب ئێس

ــە ســۆنگەی  بۆچوونیانکردبــوو و هێــرۆدۆت پەیوەنــدی پێوەدەکــردن، ئــەوان ل

دوژمنایەتــی باوکەکانیانــەوە، زانیــاری ناتەواویــان لــە بــارەی گوماتــە پــێ 

ــە ســەردەمی پاشــایەتی  ــرۆدۆت ل ــە هێ ــە، ک ــەو بۆچوون ــەڕ ئ دەبەخشــی، لەم

ــە  ــن، دەســتی ب ــش زایی ــی ســەدەی پێنجەمــی پی ــە کۆتاییەکان خەشــایار شــا، ل

نووســینی مێــژووی مــاد کردبێــت و هاوچەرخــی ئــەو پاشــا ئێرانییــە بووبێــت، 

ــە. ــارادا نیی ــە ئ ــۆ ل ــی ئەوت ناکۆکیەک

مێژوونووســە  دڵــی  و  ســینگ  بەســەر  قوڵــە  برینێکــی  ئەوەنــدە  -مــاد   

ــردن  ــی پارچەک ــەر خەریک ــت، ه ــەڵ دابێ ــی لەگ ــە ئێستاش ــەوە، ک ئاریاییەکان

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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ــەم  ــی و پارســی لەقەڵ ــە ئێران ــان، ب ــا ی ســەزەویەکانی میدی

داوە و نووســیوەتەوە، ســەرچاوەی زانیاریەکانــی هێــرۆدۆت 

ــو  ــان وەک ــاد ی ــی م ــوون، گەالن ــی ب ــان ئێران ــە هەمووی ک

ــەکان  ــە یونانیی ــەکان ب ــەز ئێرانیی ــە بەرەگ ــە گەل ــێک ل بەش

ناســاندووە، ئــەوەش دەســتپێکی ســتەمی مێــژوو بــوو، 

ــەوە و  ــرۆک و نەت ــە دی ــەبارەت ب ــار، س ــی کەون ــە جیهان ک

بنەچــەی کــوردان ئەنجامیــدا.

میزۆپۆتامیــادا،  گەالنــی  پەرتووکــی  لــە  )ئێســپایزەر( 

پێشــینە و مێــژووی مــادەکان بــۆ 6000 ســاڵ بــەر لــە زاییــن 

دەگەڕێنێتــەوە و هەمــوو ئەوانــە بــە نــەوەی گوتیــەکان 

دەزانێــت.

لــە  یێــف.  عەلــی  ئێقــرار  و  مــار،  ژ.  و.  دیاکۆنــۆف، 

داکۆکیەکــی هاوبەشــی مێژوویــی دا، لێبوونەتــەوە لــەوەی، 

و لەیــەک ترازاندنــی ئەتنیــک و شارســتانییەت و زمانــی مــادن، ئــەوان لــە 

هەوڵێکــی بــێ وچانــی هەمیشــەییدان، تاوەکــو لۆلۆیــی و گوتــی و کاشــی 

ــە  ــاواز ل ــی جی ــە دەوڵەتێک ــە و ب ــەوە و هەریەک ــا بکەن ــەک جی ــی، لەی و مانای

ــاکات،  ــان ن ــەوەدا هیــچ بەڵگەیەکــی مێژوویــی هاوکاری ــەم بــدەن، بــەاڵم ل قەڵ

ــن. ــاد بزان ــە م ــاواز ل ــی جی ــە رەگەزێک ــەوان ب ــە ئ ک

- مــادەکان هەرگیــز ئاریایــی نیــن، تــا ســەدەی 17 ی پێــش زاییــن هیــچ نیشــانە 

و بەڵگەیەکــی مێژوویــی لــە ئــارادا نییــە، کــە کۆچــەری مــادەکان بســەڵمێنێت. 

پارســە رەوەنــدە  کــە  ئــەو ســەرزەمینەن،  دانیشــتووانی خۆجێیــی  ئــەوان 

ئێرانییــەکان، لــە ســاڵی 550 ی پێــش زاییــن، لــە دەســتێکەڵکردنێکی ناپاکانــەدا، 

ــردووە. ــان ک داگیری
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کــە کوردەکانــی ئەمــڕۆ نــەوەی مادەکانــن.

لــە  کوردســتان  دەڵــێ:  ئیســمیت(  ســیدنی  )ســیر   

رۆژ  لــە  وان،  دەریاچــەی  دەگاتــە  رۆژئــاواوە،  باکــووری 

ئــاوای باشــوورەوە، دەگاتــە لێوارەکانــی رۆبــاری خابــور، 

دەگەیێنێتــە  خــۆی  کەرکووکیشــەوە،  رۆژهەاڵتــی  لــە 

بابــل. ســنوورەکانی 

)ف. ئــەی. ئێســپایزەر( لــە پەرتووکــی گەالنــی مێزۆپۆتامیــا 

دا دەنوســێت: کــوردەکان نــەوەی مادەکانــن و لــە رەگــەزی 

گوتــی هوریاییەکانــن، کــە لــە زنجیــرە چیــای زاگــرۆس 

ــان. دەژی

ــۆ  ــادەکان ب ــان م ــورد، ی ــژووی ک ــن( مێ ــیلی نیکیتی )راس

ســێ هــەزار ســاڵ، بــەر لــە زاییــن دەگەڕێنێتــەوە، کــە هیــچ 

نەتەوەیــەک کەونارتــر لــەوان لــەم دەڤــەرە بوونیــان نەبووە.

ــد هــەزار ســاڵەی  ــردووی چەن ــرەی پێشــینە و راب ــە گوێ ب

ژیانــی مرۆڤــی مــاد، لــە ســەزەویەکانی بەرزەدەشــت و 

دامینــی زنجیــرە چیاکانــی زاگــرۆس، هــەزارەی یەکەمــی 

پیــش زاییــن بــەرەو خــوارەوە، مێژوویەکــی ئەوەنــدە دوور 

ــە  ــیەوە، ب ــتی مێژووناس ــەی زانس ــە روانگ ــە و ل ــۆن نیی و ک

رۆژگارێکــی زۆر دووردەســت لــە قەڵــەم نــادرێ، کە نیشــانە 

و بەڵگــە و یادداشــتی نــوورساوی لــێ دەســتنەکەوێ و ناچار 

بیــن، بــە پێــوەر و لــە ژێــر رۆشــەنایی گریامنــە و ئەگــەر و 

لۆژیــک، لــە بــارەی رووداوەکان و کاراکتــەرەکان و نەتــەوە 

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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و زمــان و شارســتانییەکان، رێگــەی مێــژوو بکەینــەوە و 

ــن. ــەوە دادوەری بکەی لەبارەیان

لــە ســەدەی نــۆی بەرلــە زاییــن، چەنــد حکومــەت و 

ــی  ــە ناوچەکان ــر، ل ــەک مــەزن و جێگی ــا رادەی دەســەاڵتی ت

رۆژئــاوای مــاد دامەزرابــوون ، کــە لــە کەنــار ئــەو حکومــەت 

و شانشــینە مادانــەدا، بــە دەیــان یەکــەی گونــدی و هۆزیش 

بوونیــان هەبــووە.

گوتیــەکان، لەســەدەی بیســت و ســێی پێــش زاییــن، 

هێرشــیان کردووەتــە ســەر مەلبەنــدی )بیــن النهریــن( نێــوان 

ــە  ــە ســەدەی هــەژدەی بەرل ــار و کاشــیەکانیش ل دوو رووب

زاییــن، ئــەم دەڤەرەیــان جارێکــی تــر خســتۆتە ژێــر دەســتی 

خۆیــان. ئــەوە لــە ترســی مــادە کــوردەکان بــوو، بابــل 

شــورەیەکی تۆکمــە و بەهێــزی بــەدەوری خۆیــدا کێشــا، کــە 

ــواری مــاد ناوبانگــی دەرکــرد. ــە دی ــر ب دوات

مــادە بەهێــزەکان، واتــە یەکێتــی نەتــەوەی مــادی دیاکــۆ، 

لــە ناوچەیەکــی بەرفراوانــی، هەمــەدان، قەزویــن، تــاران و 

ــای  ــەاڵتێکی رەه ــەوە دەس ــوو دەوروبەریان ــە هەم رەی، ب

هەبــووە.

کەوتبــووە  مــاد،  باکــووری  و  نێوەراســت  ناوچەکانــی 

ــاری  ــە رووب ــدا( و ل ــزل بۆن ــی گی ــی )مەزن ــت، یەکێت دەس

)قــزڵ ئــۆزن( )ئاندیــا( و باکــووری رۆژئــاوای ئاندیــا، شــوێنی 

نیشــتەجێبوونی، پاشانشــینی زۆر بەهێــزی )زیکرتــۆ( بــووە.
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نشــینە  پاشــا  لــە  یەکێــک  رۆژئــاواد،  باشــووری  لــە 

ــۆی  ــەاڵتی خ ــی( دەس ــاوی )ئیلیپ ــە ن ــاد، ب ــی م ناودارەکان

بەســەر هەمــوو ناوچەکانــی، کرماشــان و دەورووبــەری بــاڵو 

کردبــووەوە، کــە ســارگۆنی دووەم لــە یادداشــەکانی خۆیــدا، 

ــۆ(  ــی( )ساتاریش ــارەکان، )دۆریس ــەی رووب ــاوی ناوچ ــە ن ب

ــات. ــان دەب ــاتار( ناوی )ئۆکس

هێرۆدۆتــی باوکــی مێــژوو، ســەرهەڵدان و بەردەوامبــوون 

و تێشــکانی دەوڵــەت و پاشــایەتی مــادی وەهــا گێڕاوەتــەوە 

و دەنوســێت: لەســەدەی حەوتەمــی پێــش زاییــن پاشــایەتی 

مــاد دادەمەزرێرێــت.

 وەک ئــەو بــاس دەکات، کــە لــە ســاڵی 728ی پیــش 

ــد  ــی چەن ــن و بەیەکەوەلکان ــی یەکگرت ــە ئەنجام ــن، ل زایی

هــۆز، لەژێــر ســەرۆکایەتی دیاکــۆ، دەوڵــەت، یــان یەکێتــی 

ــاڵ،  ــاوەی 53 س ــۆ م ــەزرێ و ب ــادەکان دادەم ــەوەی م نەت

ــەوە. ــاد دەمێنێت ــایەتی م ــی پاش ــەر تەخت ــەو لەس ئ

 لــە ســاڵی 678 ی پێــش زاییــن، )کەشــتەریتە( فراوەرتیش، 

شــوێنی ئــەو لەســەر تەختــی پاشــایەتی دەگرێتــەوە، تاوەکو 

لــە ســاڵی 653ی پێــش زاییــن، بــە هــۆی ســکاییەکانەوە، لــە 

دەســەاڵت وەال دەنــرێ و ئــەوان بــۆ مــاوەی 28 ســاڵ، تاجی 

پاشــایەتی مــاد لەســەر دەنێــن.

لەســاڵی 625 ی پێــش زاییــن، هوەخشــتەرە، دووبــارە 

پاشــایەتی بــۆ بەرەبابــی دیاکۆییــەکان دەگەڕێنێتــەوە و 

تێکۆشانی ماد، دژی ئێرانی بەردەوامدەبێت
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ــەوە،  ــەرلەنوێ رێکدەخات ــادەکان س ــی م ــی و دەوڵەت یەکێت

ــەری  ــە بەڕێوەب ــاڵ ل ــێ س ــاڵی 622، دوای س ــە س ــەاڵم ل ب

کرداریــی واڵتــی مــاد، تاجــی پاشــایی لەســەر دەنــێ و 

ــاڵی 612ی  ــە س ــت، ل ــایی وەردەگرێ ــەی پاش ــی پێگ بەفەرم

بــەر لــە زاییــن، هێرشــی بــۆ ســەر ئاشــووری دوژمنــی 

دێرینــی مــادەکان دەســت پێکــردووە و ئێمپراتــۆری ئەوانــی 

لەنــاو بــردووە ، هوەخشــتەرە لــە ســاڵی 585 ی پیــش زایین، 

ــردووە. ــی ک کۆچیدوای

بەپێــی نوورساوەکانــی هێــرۆدۆت، هــەر لــەدوای مردنــی 

ــوڕی،  ــەو ســاڵەدا، ئاســتیاگی ک ــە هــەر ل هوەخشــتەرە، وات

مــاد  پاشــایەتی  تەختــی  لەســەر  و  جێنشــێن  دەبێتــە 

ــە  ــن، ل ــە زایی ــاڵی 554ی بەرل ــە س ــو ل ــێت، تاوەک دادەنیش

ــەری و  ــە س ــی کراوەت ــی هێرش ــی هەخامەنش ــەن کورش الی

دوای چوارســاڵ شــەڕ و بەرگــری ســەخت و قارەمانانــە، 

دواجــار بەهــۆی ناپاکــی بەشــێک لــە ســەرۆک هــۆز و 

فەرماندەکانــی ســووپای مــاد، کــە الیەنگــری هارپاگــی 

خۆفرۆش بوون، پشــتی پاشــا و ســووپای مادیــان چۆڵکردووە 

و چونەتــە بــەرەی دوژمنــی نەتــەوەی خۆیانــەوە. لــە ســاڵی 

550ی پیــش زاییــن، ئاســتیاگی دواییــن پاشــای مــاد، خــۆی 

و دەســەاڵت و ســەربەخۆیی نەتــەوەی مــاد، بەیەکجــاری و 

ــووە. ــە لەنێوچ ــۆ هەمیش ب
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ئاترۆپاتێنی ماد، یان ئازەربایجانی تورک

نەخشــەی  و  دەستنیشــانکاری  بەپێــی  روانگــەو  لــە 

دیاکۆنــۆف، واڵت و ســەرزەوی مــادەکان، لــە ســەردەمی 

ــی و  ــۆ ســێ بەشــی جوگراف ــن، ب ــادی ئاترۆپاتی ــی م دەوڵەت

مێژویــی دیاریکــراو دابــەش دەبێــت، بەشــی رۆژئــاوای، کــە 

ــە  ــاراس، هــەر ل ــاری ئ ــە رووب ــن، ل ــە مــادی ئاترۆپاتێ دەکات

ــە  ــوور و ل ــە باش ــد ل ــوی ئەڵوەن ــە کێ ــا دەگات ــوورەوە ت باک

ناوچــەی دەریاچــەی ورمــێ و رووبــاری )جغاتــۆ( و جۆگەڵــە 

ــێ،  ــەی ورم ــاو دەریاچ ــە ن ــە دەڕژێن ــش، ک ــی تری ئاوەکان

بەیەکــەوە گرێــدراوە، هەروەهــا دۆڵــی رووبــاری قــزڵ 

ــۆرز(  ــی )ئەڵب ــرە چیاکان ــە زنجی ــپی ، ک ــاری س ــۆزن، رووب ئ

ئێســتا  رەشــتی  شــاری  نزیــک  لــە  دادەبــڕێ،  لەیــەک 

ئاترۆپاتێن ی ماد، یان ئازەربایجانی تورک
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ــان  ــوو ئازەربایج ــە هەم ــەزەرەوە. وات ــای خ ــە دەری دەڕژێت

و کوردســتانی رۆژهەاڵتــی ژێردەســتی دەوڵەتــی ئێرانــی 

ئێســتا، دەکەوتنــە نێــو ســنوورەکانی ئاترۆپاتێنــەوە.

ئاترۆپاتێــن1 بــۆ ســەر دوازدە ناوچــەی جوگرافــی ســەرەکی 

ــەش دەبوو. داب

1 - لەڕوبــاری ئاراســەوە تــا چیاکانــی )ئاگــری( و )قەرەداغ( 

ــنوورەدا  ــەو س ــد، ل ــۆی و مەرەن ــور( خ ــارەکانی، )قت ــە ش ک

بــوون.

2 - دۆڵــی رووبــاری )قەرەســو(، بەشــی باشــووری رووباری 

ئاراس.

3 - ناوچەی دەریاچەی ورمێ.

4 - دۆڵی رووباری قزل ئۆزن-رووباری سپی.

ــرە  ــووک، زنجی ــی بچ ــاری زاب ــەرەوەی رووب ــی س 5 - بەش

چیــا ئاســۆییەکان، لــە ورمــێ تــا دەگاتــە رووبــاری دیالــە و 

شــارەکانی ئێســتای ســڵێامنی، زەهــاو و ســنە.

سێگۆشــەی  دیالــە،  رووبــاری  ســەرەوەی  بەشــی   - 6

ئەوبەشــەی  کــە  ســنە،  و  زەهــاو  ســڵێامنی،  شــارەکانی 

ــووە،  ــە ب ــە شــوێنەکانی دیک ــر ل شــارەزور، پڕحەشــیمەت ت

هەروەهــا زنجیــرە چیــای زاگــرۆس بــەرەو هەمــەدان.

1- دیاکۆنۆف، لە پەرتووکی میدیا، ل 79 بۆ سەرەوە. 
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7 -بەشــی نێوەراســتی رێــڕەوی رووبــاری )دیالــە( لــە 

نزیــک شــاری خانەقینــی ئێســتا.

ــت( و  ــە )ماهیدەش ــە( وات ــاری )کەرخ ــەروی رووب 8 - س

ــتان. ــی لۆڕس ــیاب( و چیاکان ــەیمەرە( و )گاماس )س

ــە  ــە ل ــەکان( ک ــوار و )پارتاکان ــادی خ ــی م 9 - ناوچەکان

هەمــەدان و ئەســفەهان و رەی  پپێکدەهــات.

شــارە کوردنشــینەکانی ئێســتا، لە دوو پارچەی کوردســتانی 

ژێــر دەســەاڵتی ئێــران و عێــراق بەتــەواوی و پارچەکــەی ناو 

ــەو  ــاش، بەشــی زۆری هــەر ئ ــی تورکی ــڕەوی دەوڵەت قەلەم

ــی  ــادی ئاترۆپاتێن ــەرەکی م ــەی س ــە پێکهات ــەن، ک دەڤەران

مێژووییــان پێکدەهێنــا. ئــەوەی دیــارە و دەتوانیــن بــۆ 

یــادگارە  بەکاریبهێنیــن،  بۆچوونەکامنــان  لــە  بەرگــری 

مێژووییــە بەجێاموەکانــن، لــە کەتیبەکانــی بابــل و ئاشــوور، 

تــا نــوورساوی مێژوونووســە ئیســالمیەکان، بــۆ دانیشــتووانی 

ناوچانەکانــی نــاو ســنووری ئاتروپاتێــن، دەســتەواژە گەڵێکی 

کــورد،  و  )کاردۆخــۆی(،  کورتی)گوتــی(  )کاردۆ(،  وەکــو، 

بەکارهێــراوە. بــەاڵم هیــچ نیشــانە و بەڵگەیــەک لــە ئــارادا 

نییــە، کــە نــاوی گــەل و نەتــەوەی تــورک، یــان ئاریایــی تێــدا 

ــتاش  ــەردەمەی ئێس ــەم س ــا ئ ــێوەیە، ت ــت. بەمش نوورسابێ

بەهێزتریــن بیرۆکــە، کــە بــە بەڵگــە و ســەرچاوەی مێــژووی 

ــوردەکان  ــە ک ــە، ک ــت ئەوەی ــتیوانی لێبکرێ ــۆر پش جۆراوج

ــن. ــاموی مادەکان ــەن و بەجێ ــەوەی رەس ن

ئاترۆپاتێن ی ماد، یان ئازەربایجانی تورک
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بەشــی  کــە  پارچەکەیــەوە،  دوو  1بــە  ئازەربایجــان   

ــە دەوڵەتــی ســەربەخۆی ئازەربایجــان و بەشــە  باکــووری ب

باشووریەکەشــی لەژێــر دەســەاڵتی دەوڵەتــی فارســی ئێرانی 

دایــە، پێــش لــە ســەدەی یــازدەی زایینــی و بــەر لــە هێرشــی 

مەغــۆڵ و ســڵجوقیە تورکــەکان، کــە لە ئاســیای ناوەرســتەوە 

ــادی  ــە م ــەر ب ــە، ه ــەو ناوچەی ــە ئ ــا رژاونەت ــەپۆڵ ئاس ش

بچــووک نــاو دەبــردرا و ســەرجەمی دانیشــتووانەکەی کــورد، 

ــوون. ــادە رەســەنەکان ب ــە م وات

رزگاریخــوازی  ســەرهەڵدانی  دواییــن  ئــەوەی  دوای 

بــە  تەخمــە،  چیــرتان  رێبەرایەتــی  ژێــر  لــە  مــادەکان، 

ــا دوو  ــت، ت ــاو دەچێ دەســتی داریوشــی هەخامەنشــی لەن

ســەد ســاڵی ئایەنــدە، مــادەکان بــە بێدەنگــی دەچنــە ژێــر 

چەپۆکــی ژێردەســتی و داگیــرکاری ئێرانــی. لــێ دوای یــەک 

ســەدە ژیــان لــە ئەســیری دا، بەشــێک لــە گەالنــی مــاد، لــە 

کۆتایــی نیــوەی یەکەمــی، ســەدەی چــواری پێــش زاییــن، لــە 

ــان  ــەربەخۆیی خۆی ــن، س ــی ئاترۆپاتێ ــوەی دەوڵەت چوارچێ

راگەیاندۆتــەوە و دووبــارە دەوڵەتــی نەتەوەیــی ئاترۆپاتێنــی 

مــادەکان ســەریهەڵداوەتەوە. 

لــە ســەرداری ســووپای مــاد  نــاوی خــۆی  ئازەربایجــان  )ئاترۆپاتێــن(   -  1

) ئاتروپاتــگان( وەرگرتــووە، کــە خــۆی رادســتی ئەســکەندەری مەکدونــی 

راگەیانــدووە. بچووکــی  مــادی  واتــە  ئاترۆپاتێــن،  دەوڵەتــی  و  نەکــردووە 
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بــەر لــەوەی مەغۆڵــەکان، بــە هێــزی شمشــێر و کوشــن و 

ســەرپەڕاندن، نەخشــەی پێکهاتەیــی و ئەتنیکــی ئەم دەڤەرە 

بگــۆڕن و خاوەنــەکان و دانیشــتووانی ئــەو ســەرزەویانە 

خۆیــان  زێــدی  لەســەر  و  بکــەن  بەکۆمــەڵ  کوشــتاری 

وەدەریــان بنێــن و تورکی لێ نیشــتەجێ بکــەن، ئازەربایجان 

ناوەنــدی بــزاڤ و ســەرهەڵدانی ســەربەخۆخوازانەی خوڕەم 

دینــە مــادەکان و مەزدەکیەکانیــش بــووە.

 لــە رۆژگاری زووتــردا، شــا و دەســەاڵتی پارســی، لــەڕووی 

فەرهەنگــی و ســووپاییەوە، کــە نەیتوانیــوە هەژموونی خۆی 

ــردووە و  ــۆ ئاییــن ب ــای ب بەســەر ئاتروپاتێــن بســەپێنێ، پەن

هەمــوو قورســایی ئاگرگــە و مۆغــە زەردەشــتیەکانی بــۆ 

نــاو ژینگــەی مــادی لــە ئاترۆپاتێــن گواســتۆتەوە. مەزنرتیــن 

پەرەســتگە و ئاگردانیــان لــەوێ دامەزرانــدووە و بەهێزتریــن 

ئاتــرەوان و زانــای ئایینــی زەردەشــتیان، بــۆ ئــەو واڵتــە 

ــا  ــت ت ــی زەردەش ــەری ئایین ــە کاریگ ــردوون، بۆی ــە ک رەوان

ــر  ــەوە و جێگی ــن رەنگــی داوەت ــەک بەســەر ئاترۆپاتێ رادەی

بــووە، کــە هەندێــک لــە مێژوونووســان بــە دەســەتەواژەی 

ــچ  ــە هی ــر( ک ــە ) پاســەوانانی ئاگ ــان، وات ــی ئازەربایج ئێران

ــان بــردووە. ــە ناوی ــە مادەکانــەوە نیی پەیوەنــدی ب

ــێک  ــەن بەش ــە الی ــی، ل ــە نیوەچڵ ــە ب ــک بیرۆک  هەندێ

پــاش  گوایــە  کــە  دەکرێــت،  بــاس  مێژووناســان،  لــە 

ــت  ــەن، دەبێ ــاری رەی داگیردەک ــەکان ش ــەوەی مەکدونیی ئ

ئاترۆپاتێن ی ماد، یان ئازەربایجانی تورک
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ئاتروپاتێــن،  بچــووک،  مــادی  بــەرەو  زەردەشــتیەکان 

بۆچوونیانکردبێــت و ئاگردانــەکان و ئایینــی زەردەشــتیان 

ــان  ــەم مەڵبەندەی ــەوێ گواســتبێتەوە و ئ ــۆ ئ لەگــەڵ خــۆ ب

پێناچێــت  بــەاڵم  زەردەشــتیەت،  ناوەنــدی  کردبێتــە 

ــادی  ــەرەو م ــت، ب ــی زەردەش ــایی ئایین ــەوەی قورس گوازران

بچــووک، هیــچ پەیوەندیەکــی بەهێرشــی ئەســکەندەر و 

مەکدونییەکانــەوە هەبووبێــت. ئــەوەش بــە پێــی ئــەو ســێ 

هــۆکارەی خــوارەوە دیــاری دەکرێــت.

ــاری  ــەکان، ش ــی مەکدونیی ــتپێکی هاتن ــە دەس ــەم: ل  یەک

ــووە. ــکەندەر نەب ــی ئەس ــەرەڕێی هاتن رەی، س

دووەم: رەی، لــە ســەرەتادا نەکەوتۆتــە بــەر لێمشــتی 

ســووپا و هێرشــی ئەســکەندەر.

ســێیەم: ئایینــی زەردەشــت و ئاگردانــەکان بەیەکجــار 

و بەیەکــەوە، نەگوازراونەتــەوە ئاترۆپاتێــن، بەڵکــو بــەرە 

بــەرە و بــە بەرنامــە و لەســەرەخۆ، ئــەم خــۆ گواســتنەوەیە 

روویــداوە. 

گومــان هەڵناگرێــت، کــە ئێرانییــەکان لــە رێگــەی ئایینــی 

زەردەشــتەوە، وەک چــۆن دەســتیان بەســەر زۆربــەی خاکــی 

مــادی رۆژئــاوا و باشــووری مــاد داگرتبــوو، هەولــی دەســت 

بەســەرداگرتنی مادی بچووکیشــیان دەدا، کە هێشــتا لەســەر 

ئایینــی میرتایــی و ســەربەخۆیی نەتەوەیــی و زمانــی و 

فەرهەرهەنگــی خۆیــان مابوونــەوە. ئێرانییــەکان لــە رێگــەی 
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ــرتین  ــەرە باش ــەرە ب ــەوە، ب ــتگەی مۆغەکان ــن و پەرەس ئایی

و بــە پیــت فەرتریــن زەویەکانــی ئاترۆپاتێنیــان، خســتە 

دەســتی پەرســتگە و ئاگردانەکانــی زەردەشــت و شــێواز 

ــەی  ــاو کۆمەڵگ ــۆ ن ــەکانیان، ب ــی پارس ــتەمی فیودال و سیس

مــادی بچــووک گواســتەوە، تــا کار گەیشــتە ئــەوەی کــە وەک 

ــە ســەردەمی )شــاپوری دووەم(  ــێ: ل کریســتیەن ســێن دەڵ

ــان دەگــووت، واڵتــی مۆغــەکان. ــە مــادی بچووکی ب

دژە  سیســتەمی  دەبێــژێ:  قــادری  هێــرش  دکتــۆر 

ــتپێدەکات،  ــەوە دەس ــە لەگوتییەکان ــادەکان، ک ــی م چینایەت

دینــەکان،  خــوڕەم  و  مــەزدەک  و  گوماتــە  و  مــاد  لــە 

ــتەمی  ــیاندا، سیس ــە بەرامبەریش ــەوە. ل ــەم دەهێرێت بەره

دەرەبەگایەتی و ئەریستوکراســی ئێرانییە هەخامەنشــیەکان، 

دژی مــادەکان دەســت پێــدەکا و لــە داریــوش دژی گوماتە و 

ــەکان، دژی  نۆشــیروان، دژی مــەزدەک و ئەفشــین و تاهێری

خــوڕەم دینــەکان بــەردەوام دەبێــت. 

ــە  ــووپای پارس ــڵامنەکان، 1س ــە موس ــەی عەرەب ــەو دەم ئ

ئێرانییەکانــی یەزدگــردی ســێیەمی ساســانیان تێکشــکاندووە، 

1-ئــەم رووداوە مێژووییــە، هەمــوو بۆچوونەکانــی ئــەو رۆشــنبیر و خوێنــدەوارە 

ــە  ــن. چونک ــورد دەزان ــاد و ک ــە م ــانییەکان ب ــە ساس ــەوە، ک ــە رەتدەکات کوردان

هاوخوێنــە  نــاو  بچنــە  بوێرابــان  دەبــێ  بــان،  مــاد  ساســانییەکان  ئەگــەر 

ــن. ــە ئاترۆپاتێ ــان ل مادەکانی

ئاترۆپاتێن ی ماد، یان ئازەربایجانی تورک
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رۆســتەمی فەرمانــدەی ســووپای یەزدگــرد پێشــنیار دەکات، 

ــەن،  ــە بک ــووک پاشەکش ــادی بچ ــن، م ــەرەو ئاترۆپاتێ ــە ب ک

ــەوە و  ــتەم رەتدەکات ــنیارەی رۆس ــەو پێش ــرد ئ ــەاڵم یەزدگ ب

دەڵــێ: ئەوانــە مــاد و مەزدەکیــن و بەرگــری و پێشــوازیامن 

لێناکــەن، بۆیــە بەرەو خوراســان پاشەکشــە دەکا و هەڵدێت. 

هــەروەک پێشــرت لەوەش داریوشــی ســێیەم، لــەدوای ئەوەی 

لــە بەرامبــەر ســووپای ئەســکەندەری مەکدونــی تێکشــکاوە، 

بڕوایــی نەهاتــووە بــەرەو مــادی بچــووک بکشــێتەوە. ئەوش 

ــووە  ــادی ب ــەواوی م ــن بەت ــە ئاترۆپاتێ ــە ک بەڵگەیەکــی رون

و وەکــو دوژمــن و داگیرکــەر، لــە ئێرانییــە پارســەکانیان 

روانیــوە.

 

-مۆغــەکان بەهێزتریــن دەزگا و هــۆکاری باڵوکردنــەوەی زمانــی ئێرانــی بــوون، 

یەکێــک لــەو هۆکارانــەی لــە ئاترۆپاتێــن زمانــی ئێرانــی بــاڵو دەبێتــەوە، هەمــان 

مۆغەکانــن ، کــە زمانــی ئێرانــی پارســیان وەکــو زمانــی ئایینــی زەردەشــت بــە 

ــۆ  ــە ب ــەم دەدرا، ک ــەرک لەقەڵ ــە و ئ ــە چاک ــی ب ــی و فێربوونیش ــرۆز دەزان پێ

ئاخێوەرانــی پاداشــی ئاخیرەتــی دەبێــت. ئــەوە هەمــان شــێوازە کــە سیســتەمی 

ــی  ــە زمان ــاوەی ک ــەو پاس ــردووە، ب ــرۆز ک ــان پی ــی ی ــی عەرەب ــی زمان مەالیەت

قورعانــە، مۆغەکانیــش زمانــی پارســی یــان، هــەردوای بــە دەســەاڵت گەیشــتنی 

ــرۆزی ئاڤێســتا. ــی فەرمــی و پی هەخامەنشــیەکان، کــردە زمان
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کوردانــەوە  جوگرافیــای  روبــەری  لەبــارەی  )الزارێــف( 

وەهــا دەنووســێ و دەڵــێ: ســنوورەکانی کوردســتان تــا 

ــەوە  ــی و ئەتنیکیی ــەڕووی جوگراف ــاڵمیش، ل ــەردەمی ئیس س

گۆڕانکاریەکــی بەرچــاوی زۆر مەزنیــان بەســەر دانەهاتبــوو 

و هــەر بەهەمــان شــێوەی ســەردەمی دەســەاڵتی ساســانی 

مابوویــەوە، کــە لــە میزۆپۆتامیــای باکــوور و ئازەربایجــان و 

ــات. ــەدان پێکدەه ــا هەم ــراق، ت عێ

 هــەر ئــەو نووســەرە دەنووســێت: نەخشــەی دانپێدانراوی 

ســلجوقی  ســنجری  ســوڵتان  لەالیــەن  کــە  کوردســتان، 

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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دیاریکرابــوو، لــە شــاری بەهــار لــە هەمــەدان، ئازەربایجــان، 

لۆرســتان، خــودی هەمــەدان، دینــەوەر، کرماشــان، ســنە، 

بــۆ  کــە  پێکدەهــات،  شــارەزور  و  زاگــرۆس  رۆژهەاڵتــی 

یەکەمینجــار دەســتەواژەی کوردســتان بــەو نەخشــەیەوە، کە 

ــی  ــە پەرتووک ــوون، ل ــان ب ــورد زم ــووی ک دانیشــتووانی هەم

)نزهــە القلــوب( ی حەمــدواڵ مســتۆفی، نــورسا و بــەکار 

ــرا. هێ

بەڵگــە مێژووییەکانــی ســەردەمی ئیســاڵمی، گەواهــی 

ئــەوە دەدەن، تەنانــەت دوای لەناوچوونــی ساســانییەکانیش، 

ــەربەخۆیی  ــن س ــو ئاترۆپتێ ــوێنی وەک ــە زۆر ش ــادەکان ل م

عــەرەب  داگیــرکاری  دەرەوەی  لــە  پاراســتووە،  خۆیــان 

ــت و  ــدی و دابونەری ــە تایبەمتەن ــان ل ــەوە و بەرگری ماونەت

فەرهەنــگ و ئایینەکەیــان کــردووە.

عەرەبــەکان،  موســڵامنە  ســووپای  ئــەوەی  دوای  لــە 

و هەمــوو  رادەماڵــن  ئێرانییــەکان  ساســانییە  دەســەاڵتی 

ــە  ــان، ب ــە مەزنەکەی دارایــی و رسوەت و ســامانی ئێمپراتۆری

ــان  ــزەک و پیاوەکانی ــو کەنی ــان وەک ــەن و ژنەکانی ــااڵن دەب ت

وەکــو کۆیلــە، بــۆ دوڕگــەی عــەرەب و ناوەنــدی دەســەاڵتی 

عــەرەب  ســووپای  لــە  بەشــێک  دەگوازنــەوە،  ئیســاڵمی 

ــەرەو ناوچەکانــی باکــوور مــل پێوەدەنــێ و هەڵدەکشــی،  ب

ئــەو پێشــڕەویەش دەیانگەیێنێتــە ســنوورەکانی ئاترۆپاتێنــی 

ــووە و  ــەربەخۆی هەب ــی س ــە حوکمڕانییەک ــینەوە، ک مادنش
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ــی  ــر دەســەاڵت و حوکمڕان ــووە ژێ ــە، نەکەوتب ــەو دەم ــا ئ ت

پارســە ئێرانییەکانــەوە.

ــەک  ــەوە، کۆبوونەوەی ــی مادی لەســەر ســنووری ئاترۆپاتێن

ــن،  ــنووری ئاترۆپاتێ ــەوانانی س ــدەی پاس ــوان فەرمان ــە نێ ل

)ئازەربایجــان( کــە هەمــووی کورد بــوون، لەگــەڵ )حوزەیقە(

موســڵامنان،  دووەمــی  خەلیفــەی  عومــەر،  ســەرداری  ی 

ئەنجامــدەرێ و ئاشــتینامەیەک لــە نێوانیــان واژۆ دەکرێــت. 

بەپێــی ئــەو پەیامننامەیــە، فەرمانــدەی پاســەوانانی ســنووری 

ئاترۆپاتێــن، ) 700000 ( دەرهــەم بــە پــارەی ئــەو کاتــە، 

دەداتــە ســەرداری ســووپای خەلیفــەی موســڵامنان، بــۆ 

و  مــاد  ناوچەکانــی  نــاو  نەکەنــە  دەســتدرێژی  ئــەوەی 

ــتی  ــەم ئاش ــەن. ئ ــن نەک ــرۆڤ دزی ــااڵن و م ــە ت ــت ب دەس

نامەیــە دەبێتــە هــۆکاری بــە پارێــزراوی مانــەوەی مــادەکان، 

ــووک دا *1. ــادی بچ ــنوورەکانی م ــوەی س ــە چوارچێ ل

دەسەاڵتداریشــیاندا،  ســەردەمی  لــە  ساســانییەکان 

*یەکێــک لــە ســەرهەڵدانەکانی مــاد، دژی هــەردوو داگیرکــەری عــەرەب و 

ئێرانــی، راپەڕینــی بابــەک ی خــوڕەم دینــە. بابــەک بەرەگــەز کوردێکــی مــادی 

ــەکان  ــەڵ ئێرانیی ــی لەگ ــی و ئایین ــی و فەرهەنگ ــی خوێن ــچ نزیکایەت ــە و هی ی

نییــە. ئــەو لــە ناوچەیــەک هاتووەتــە جیهــان، کــە بەشــێک بــووە لە ســەرزەمینی 

واڵتــی میدیــا و هەمــوو دانیشــتووانەکەی کــورد بــوون. بابــەک، بەیــەک مــەودا 

و بەیــەک ئەنــدازە، ئایینــی عــەرەب و زەردەشــتی ئێرانــی رەد کردووەتــەوە و لــە 

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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ناوچەکانــی مادنشــینیان بــە )مــای( یــان )مــاه( نــاو بــردووە، 

هــەر بۆیــە پــاش ئــەوەی ســووپای موســڵامنەکان ئێمپراتۆری 

ئێــران لەنێودەبــەن، هەر لەســەر دابی ئەوان، ئــەو ناوچانەی 

ــە  ــەردادەگرن، ب ــتی بەس ــەکان دەس ــە کوفی ــووپای عەرەب س

ــتی  ــە دەس ــە دەکەوێت ــانەیش ک ــەو بەش ــە( و ئ ــاه کوف )م

ــت.  ــاو دەبردرێ ــەرسە( ن ــاه ب ــە )م ــەکان، ب ــە بەرسایی عەرەب

لــەو دابەشــکاریەدا، نەهاوەنــد بــە ناوەنــدی بەڕێوەبەرایەتی 

ــاه  ــی م ــدی بەڕێوەبردن ــە ناوەن ــەوەر، ب ــەرسە و دین ــاه ب م

کوفــە، دیــاری دەکرێــن. ئــەوەی جێــگای ســەرنجە، تــا ئــەو 

ــی  ــفەهان و عێراق ــڵامنەکان، ئەس ــە موس رۆژگارەش، عەرەب

عەجەمیشــیان، بــە بەشــێک لەســەرزەمینی مــادەکان دانــاوە.

 پارســە ئێرانییــەکان، تــا ســەردەمی ئێمپراتــۆری ساســانیش، 

مینــا گەلێکــی بێگانــە لــە مادەکانیــان روانیــوە و وەکــو 

گــەل و نەتــەوەی واڵتێکــی دیکــەی داگیرکــراو، نەهــەر 

ــو  ــەپاندوون، بەڵک ــەر داس ــیان بەس ــی قورس ــاج و خەراج ب

ــان ســەرۆک  ــی ســووپا، ی ــەن فەرماندەکان ــش لەالی جارجاری

یاســایی دەوڵەتــی  بێبەرگریەکــی  بــە  پارســی،  هۆزێکــی 

ــران. ــااڵن دەک ــی ت ئێران

ــی، شــکان و  ــک لەهــۆکارە بەهێزەکان مێژوونووســان یەکێ

بەرامبەریان شۆڕشی بەرپا کردوە.
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ــتەکی  ــووپای دەش ــەر س ــە بەرامب ــانییەکان، ل ــی ساس بەزین

ــەوە، کــە پاشــایەتی  ــەوە دەگەڕێنن ــۆ ئ ــی عــەرەب ب و پێپەت

هەخامەنشــی،  کورشــی  لەســەردەمی  هــەر  پارســەکان 

نوێنــەر  تەنیــا  ســێیەمی ساســانی،  یەزدگــردی  تادەگاتــە 

و دەستنیشــاندەی ئــەرشاف و دەربەگــەکان بــووە. ئــەو 

ئــەرشاف و دەرەبەگــە دەستڕۆیشــتووانەی، کــە لــە ســەرەتای 

دەســتپێکردنی شــەڕی کــورش، لەگــەڵ ئاســتیاگی پاشــای 

مــاد دا، بــە مەرجــی پاراســن و پشــتیوانی لــە هەمــوو، 

و  رسوەت  داگیرکردنــی  و  چەوســاندنەوە  و  دەســتدرێژی 

پەســەند  کورشــیان  پاشــایەتی  مــادی،  گەالنــی  ســامانی 

کردبــوو، جگــە لــە دەوڵــەت، بــاج و خەراجــی ســااڵنەی 

ــەپاندوو  ــدا دەس ــی مادی ــەر گەالن ــان، بەس ــەت بەخۆی تایب

وەردەگــرت. بــەو پێیــە خەڵکــی هــەژار دووجــار باجــی 

قورســیان لەســەرکەوتووە، یەکیــان بــۆ دەوڵــەت و یەکیشــیان 

ئــەوەش  ســەرەبۆچوونی  ئەرشافــەکان.  و  دەرەبــەگ  بــۆ 

مــادەکان ناچــار بــوون، بــە ناچــاری و بەبــێ بەرامبــەر، بــە 

ســاز و بــەرگ و خۆراکــی خۆیــان، وەکــو هێــزی شــەڕکەری 

پیــادەی دەوڵەتــی ئێرانــی، بــەرەو شــەڕگەکان بەرێکەوتبــان 

و بەشــداری هەمــوو لەشکرکێشــی چاوچنۆکانــەی ئەوانیــان 

ــا. کردب

ــە  ــانی و ب ــۆری ساس ــی ئێمپرات ــەڵ رووخان ــاودەم لەگ ه

کۆتاهاتنــی ســەروەری و دەســەاڵتی پارســەکان، گلــۆرەی 

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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ئایینــی زەردەشــتیش، کــە ببــووە دوانەیەکــی بەیەکــەوە 

پارســە  داگیرکــەری  دەوڵەتــی  فەرمانڕەوایــی  نوســاوی 

ــێ  ــەک هەڵدەتەک ــژی و لەبەری ــە لێ ــەکان، دەکەوێت ئێرانیی

و بــەرەو شــوێنە دورەدەســتەکان و نــاو چیــاکان، پاشەکشــە 

دەکا و دووبــارە دەبێتــەوە داگیرکــەری ئەشــکەوتەکانی میرتا، 

ــەاڵتیدا،  ــی دەس ــە هەڕەت ــت ل ــکەوتانەی زەردەش ــەو ئەش ئ

بوونــی  نیشــتەجێ  شــوێنی  و  دۆزەخ  بــە  کردیبوونــی 

ئەهریمــەن و دێــوەکان، لــە نەمانــی دەســەاڵتداری ئێرانیــدا، 

بوونــە پاناگــەی مۆغــەکان و ئاگردانەکانــی پیرۆزکــراو، زانــرا 

ــتیەکانەوە. ــەن زەردەش ــە الی ل

پتانســێلی  و  هێــز  زەردەشــت  ئایینــی  ئــەوەی  دوای   

تێکــردوو  پشــتیان  ئێرانییــەکان  تێدانەمــا،  دەســەاڵتداری 

و دوای چەنــد ســەدە، لــە کڕوکپــی و کوژانــەوەی رەهــا، 

ــی ئیســاڵمەوە،  ــە ئایین ــن ل ــک وەرگرت ــارە بەهــۆی کەڵ دووب

خۆیــان رێــک خســتەوە و پەرەیــان بەداگیرکاری و ژێردەســت 

هێشــتنەوەی دانیشــتووانی ســەرزەویەکانی مــاد دا.

ئــەو فۆڕمــە دەســەاڵتدارییە ئیســاڵمییە ئێرانییــەی، لــە 

مێــژووش،  تائێســتای  کــە  ســەفەویەکانەوە،  ســەردەمی 

ــی  ــی پرۆتۆکۆڵێک ــت، ناوەرۆک ــران بەڕێوەدەچێ ــە ئێ ــەر ل ه

ــامی و  ــی س ــی عەرەب ــوان ئایین ــە نێ ــوورساوە، ل ــی نەن ئایین

فارســی ئێرانــی، کــە دەشــێ بــە، بــەرە یــان چەپــەری شــەڕی 

ــادە  ــەکان و ســامیەکان، دژی م ــی ئێرانیی ــی مەزەب بەردەوام
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ــن. ــوردەکان تێبگەی ک

 دوو مەزەبــی ســامی و ئێرانــی، کــە دواتــر لــەرووی 

ئایینــەوە، تورکــە تورانییــەکان و مەگۆلەکانیــش، لــە نــاو ئــەو 

بەرەیــە جێگایــان گرت، ســنوورەکانی جواڵنــەوەی دژە کوردی 

مــادی و خــاک و واڵتــی میدیایــان زۆر فراونــرت کــرد، ئــەوەش 

لــە هەلومەرجێــک دابــوو، کــە لــە ژێــر هێرشــی فەرهەنگــی 

و زمانــی و ســەرزەمینی، ســێکوچکەی مەزەبــی ســامی- 

مــادەکان،  کــوردە  نەتەوەیــی  پێگــەی  ئێرانــی،  تورانــی- 

ــت و  ــکبوونەوە دەڕۆیش ــەرەو الوازی و بەرتەس ــەردەوام ب ب

ــەت،  ــگ و تەنان ــەرزەمین و فەرهەن ــان و س ــی زم ئاقارەکان

ــرد. ــەی دەک ــی پاشەکش رەگەزیش

و  ئێرانــی  هاوبەشــی  روانگــەی  لــە  مــادەکان  کــوردە 

ئەژدیهاکــن. و  ئەهریمــەن  زەردەشــتیدا، 

و  مــار  قــژ  مەدۆســای  یۆنانییــەکان  تێگەیشــتنی  بــە 

سەرشــێرن. 

لــە فەرهەنگــی بیابانــی عەرەبــی ســامی، تۆخمــە تیامــات 

و گوتیــە بــێ مێشــکەکان و یاجــوج و ماجوجــن. 

ــەیتان  ــە ش ــە بەچک ــش دا، ب ــژووی یەهودییەکانی ــە مێ  ل

ناونووســکراون.

)مەســعودی( مێژوونووســی ئیســالمی، کوردەکان بەنەوەی 

)جــن( لەمەچێــرت دەزانــێ. هــەروەک )محەمــەد ئەفەنــدی( 

لــە پەرتووکــی )تــاج العــروس( بنەچــەی کــوردەکان لــە لەمــە 

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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چێــرتەکان دەزانــی و پێیوایــە هەرکوردێــک بەشــێکی لــە 

ــەرن،  ــی ســڵێامن پێغەمب ــە )بەڵقیــس(ی خێزان ــرتە و ل مەچێ

کــە لــە دایكێکــی لەمەچێــرت هاتووەتــە جیهــان، بــەاڵم 

کــوردەکان  دەڵــێ:  پەرتووکەکــەدا  دیكــەی  لەبەشــێکی 

مرۆڤگەلێکــن کــە بــەر لــە بابــا ئــادەم هاتوونەتەســەر زەوی.

ــکالم(دا  ــی )بحرال ــە پەرتووک ــقی( ل ــن نەس ــو موعی  )ئەب

دەنووســێت، لەمەچێــرتەکان حەرەمســەرای ســڵێامنیان داگیر 

کــرد و هەندێــک لەژنــەکان پەیوەنــدی ســەرجێییان لەگــەڵ 

پەیوەندیــەدا  ئــەو  لەئەنجامــی  بەســت،  لەمەچێــرتەکان 

کوردەکانــی لێکەوتووەتــەوە، کــە پاشــان ســڵێامن مناڵــە 

کوردەکانــی بــۆ چیــاکان دوورخســتووەتەوە. جگــە لــەوە 

زمانــی  لــە  بەدلیســی(ش،  )میــر شــەرەفخانی  تەنانــەت 

نووســەرە ئیســالمیەکان دەگێڕێتــەوە و دەڵــێ: دێــو لەگــەڵ 

ــی  ــە ئەنجام ــوردەکان ل ــە ک ــرد، ک ــەرگیری ک ــرۆڤ هاوس م

ئــەو هاوســەرگیریە کەوتوونەتــەوە.

لــە ئایینــی زەردەشــتدا، مــادەکان بــە هێــامی)1( شــەیتان 

دادەنــران، شــەیتان ناوێکــە کــە زەردەشــت بــۆ میــرتای 

ــردووە،  ــەیتان ک ــە ش ــی ل ــە زەردەشــت نەفرەت ــاوە. ک داهێن

ئاراســتەی مەبەســتەکەی مــادەکان بــوون، نــە بوونەوەرێکــی 

ئەفســانەیی نادیــار، ئەودەمــە دوالیزمــی چاکــە و خراپــە لــە 

ئایینــی زەردەشــت لەســەر دوو کوچکەی زەردەشــتی پارســی 

چــاک و مــاد و میــرتای خــراپ بنیــات نرابــوو. 
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)هینلــز( دەبێژێــت: میهــر لــە زەردەشــت دا، هێــامی 

لــە  مەبەســت  زەردەشــتدا،  ئایینــی  لــە  ئەهریمەنــە، 

بــووە. مێهــر  ئەهریمــەن 

ــی ئیســالم،  ــی مزگەوت ــەوەی میحرابەکان ســەرەبۆچوونی ئ

لــە مێهراوەکانــی میــرتا وەرگیــراون، بــەاڵم مێهــراوە لــە میــرتا 

دا، شــوێنی خۆشــی و کامڕەوایــی و هەڵپەڕکــێ و شــادی 

ــەوە و  ــەی کردووەت ــەواوی پێچەوان ــالم بەت ــە ئیس ــووە، ک ب

ــردن.  ــۆش ب ــەوە و کڕن ــژ و پاڕان ــە شــوێنی نوێ کردوویەتی

هــەروەک چــۆن دەســەاڵتی دووجەمســەری هەخامەنشــی 

ــڕ  ــەی پ ــەڕێکی دەمارگیران ــە و ش ــە ملمالن ــتی، ل و زەردەش

ــان پاشەکشــەیان  ــەرەو یۆن ــدا، ب ــژی و داگیرکاری ــە توندوتی ل

لەوێــش  میــرتا  بــەاڵم  کــرد،  میرتایــی  بیروبــاوەڕی  بــە 

پەرەســەندنێکی فراوانــی بەخۆیــەوە بینــی و لــە الیــەن 

رۆمانییەکانــەوە،  ئێمپراتــۆرە  ســتەمی  ژێــر  خەڵکــی 

لــەو  ئــەوەی  پێشــوازیەکی زۆری لێکــرا، ســەرەبۆچوونی 

واڵتەشــدا، هــەرزوو کەوتــە بــەر هێرشــی دەزگای متافیزیکــی 

ئێمپراتۆریــەوە. دەســەاڵتی 

دکتــۆر هێــرش قــادری دەڵــێ: یارانــی ئەشــکەوت، ئەوانەی 

بــە پێــی بــاوەڕی موســڵامنەکان بــە )أصحــاب الکهــف( 

ــە  ــوون، کــە ل ــەکان ب ــەوە مێهرپەرســتە میرتایی ــن، ئ دەنارسێ

نــاو ئەشــکەوت ژیــاون، چونکــە ئەشــکەوت و مێهــراوەکان، 

شــوێنی کۆبوونــەوەی میهــر پەرەســتە میرتاییەکان بــووە، بەو 

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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شــێوەیە دەســەاڵتی بانزەمینــی رۆمــی، دابــڕاو لــە مــرۆڤ و 

ژیانــی زەمینــی، هەمــوو مێهراوەکانــی میــرتای بەســەریەکدا 

لــە  ئەشــکەوتیش  یارانــی  بــردن،  لەنــاوی  و  رووخانــدن 

بــە دەوردا کێــرشاو لەنــاو  نــاو مێهراوەکــەدا، دیواریــان 

ئەشــکەوتەکەدا، بەندکــران *1.

*هەســتانەوەی ئــەم مرۆڤانــە لــە خەوێکــی چەنــد ســاڵی، گێڕانــەوە و چیڕۆکێکی 

ســیمبۆڵی مەســیحیە رۆمانەیــەکان بــووە. واتەکەشــی ئەوەیــە، کــە میرتاییــەکان 

لــە ئەشــکەوت کــە رەمــز و ســیمبۆڵی ئایینــی میــرتا بــووە، هاتوونەتــە دەرەوە 

و ئایینــی مەســیحی یــان قەبــوڵ کــردووە. هەرگیــز مەبەســت لــە خــودی ئــەو 

چەنــد مرۆڤــە نەبــووە، کــە لەنــاو ئەشــکەوتەکەدا زینــدە بەچــاڵ کــراون، یــان 

ئەوانــە لــە پێشــدا مەســیحی بووبــن. 

جوانــی  کچــی  و  شــادی  و  کامەرانــی  کــە  میــرتا،  زەوینــی  -پەردیســی 

ســەماکەری تێدابــوو، بــە هــۆی زەردشــت بردرایــە ئاســامن و کرایــە بەڵێنێکــی 

ــەوە،  ــێ ئ ــە بەب ــرا، چونک ــە هەڵگی ــای دیک ــەو دنی ــۆ ئ ــتوو ب دەستپێڕانەگەیش

ئایینــە ئاســامنییەکان نەیاندەزانــی چ خەیــاڵ و ئامانجێــک بــۆ مرۆڤایەتــی 

دروســت بکــەن ، کــە جێــگای دەســتکەوتەکانی دەســتبەجێ و نەختینــەی 

میرتایــی بگرێتــەوە. 

ــرتای  ــی می ــی یەکجارەک ــی لەناوبردن ــتدا، پالن ــی زەردەش ــرتاتیژی ئایین ــە س -1ل

ــت  ــووە. شــیامنەی زۆرە ئەگــەر زەردەش مــادی لــە پێشــینەی هەولەکانــی ب

ــاد  ــن و م ــو ئایی ــرتا وەک ــی می ــڕینەوەی یەکجارەک ــردن و س ــاو ب ــی لەن ئەنجام

وەکــو نەتــەوەی پــێ دەســتەبەر کرابایــە، ئــەوە شــەیتانیش لــەو ئایینــەدا 

نــاوی نەدەمــا، بــەاڵم کــە میــرتا و مــادی پــێ لەنــاو نەچــوون، لــە فەلســەفەی 

ــەک  ــوون، شــەیتانیش لەت ــامی شــەیتان ب ــە هێ ــرتا، ک ــاد و می زەردەشــتیەتدا، م

ئاهۆرامــەزدا کرایــە هەمیشــەیی و دواتــر ئــەم دوالیزمــە بــە مانــا و فەلســەفەی 

ــت. ــی دوای زەردەش ــاو ئایینەکان ــەوە ن ــاواز، گوازرای ــی جی متافیزیک
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ســیرۆن، باســی ئــەوە دەکا و دەڵێــت: لەکاتــی هێرشــی 

خەشایارشــا بــۆ ســەر یۆنــان، هــەر ئــەو مۆغانــە بــوون شــای 

پارســی هــان دەدەن، بــۆ ئــەوەی ســەرجەم پەرەســتگە 

هێڵنییــەکان وێــران بــکا و لەنــاو ببــات، چونکــە بڕوادارانــی 

ئایینــی هێلنــی، پەیکــەری خواوەندەکانیــان لە ناو پەرەســتگە 

زەردەشــتیەکانیش  دەکــردن،  پەرەستشــیان  و  دانابــوون 

ــتگە  ــەدەرەوەی پەرەس ــە ل ــت، ک ــان دەپەرەس ئاهۆرامەزدای

بــوو، ســەرباری ئــەوەی ئاخــۆ هێلنییــەکان پەیکەریــان وەکــو 

ــە  ــووە، ل ــەوان ب ــی ئ ــم( ی ئایین ــان )توت ــتووە، ی ــوا پەرس خ

الیــەن مۆغەکانــەوە بەیــەک چــاو ســەیر کــراوە. چونکــە زۆر 

جــاران زەردەشــتیەکان. نیشــانە و ســیمبوڵی گەالنیــان، وەکــو 

خــوای ئــەوان ناســیووە.

کورد لە دوای شکانی ساسانییەکان و دەسەاڵتی ئیسالمی عەرەب
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ماد تا کورد، لە بەرگریدا
پارس تا فارس، لە هێرشدا 

یەکەمیــن هەنــگاو لــە قۆناخــی دەســەاڵتداری ئێرانییــەکان، 

ــە.  ــەربەخۆیی مادەکان ــازادی و س ــی ئ ــگاوی قۆناخ ــا هەن کۆت

ــەردوای  ــەکان، ه ــەی پارس ــێنە و بەپەل ــن کاری لەپێش یەکەمی

ســەرکەوتن بەســەر کیــان و پاشــایەتی مادەکانــدا، گۆڕینــی 

نــاوی گشــتی مــاد، بــۆ کــورد بــوو، بــەو واتایــە کــە کــورد لــە 

ــای وشــەی  ــاش(. مان ــە ) کرت ــی کۆیل ــۆن، یان ــی پارســی ک زمان

کــورد، لــە زمانــی پارســی بــە )کــرت( هاتــووە. )ویکــی پیدیــا(

کورد لە کرت وەرگیراوە ) نیکیتین(.

ــان وەســتای  ــکار، ی ــۆ کرێ ــان ب هەخامەنشــیەکان )کــورت( ی

بیناســازی، کۆشــک و تــەالر و بیناکانــی خۆیــان بــەکار دەهێنــا، 

کــە بەتــەواوی مــادی بــوون. 

ماد تا کورد، لە بەرگریدا پارس تا فارس، لە هێرشدا
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داریــوش لــە کەتیبەکانــی بێســتون دا، )کــورت( بــۆ بەردتــراش 

و وەســتا و هونەرمەندانــی جوانســازی کۆشــک و تــەالری 

ــوون.  ــاد ب ــان م ــت، کــە هەمووی ــەکار دەهێنێ پاشــایی، ب

ئەمــە مژارێکــی ســادەیە و زۆر گەنگەشــە هەڵناگرێــت، 

چەنکــە پارســە چادرنشــێنەکان، لەســەرەتای دەســەاڵتداریاندا، 

هیچیــان لــە بــارەی زانســتی تەاڵرســازی و هونــەری جوانــکاری 

)بەردتاشــین( نەزانیــووە، بۆیــە بــە رەهایــی کەڵکیــان لــە 

)کــرت(  کرێــکار  بــە  و  وەرگرتــووە  مــادەکان  شــارەزایی 

ناویــان بــردوون و ئــەم ناوەشــیان بەســەر هەمــوو مادەکانــدا 

گشــتاندووە.

ــە  ــتی پارس ــر دەس ــووە ژێ ــە چ ــورد، ک ــووە ک ــک ب ــاد کاتێ م

ئێرانییــەکان، پێشــرت لــەوەش ئــەو دەمــەی، کــە دژی داگیــرکاری 

و تــااڵن و بــڕی ئێرانییــە پــەزدارەکان، کەوتبوونــە بەرگــری لەخۆ 

ــەن و  ــە ئەهریم ــتیەکانەوە کرابوون ــۆی زەردەش ــە ه ــردن، ب ک

شــەیتان.

بەهــۆی زەوی و زمــان و هونــەر و شارســتانییەتی مادەکانەوە 

ــاو مێــژوو و هاتنــە رێــزی  ــە ن ــان نای بــوو، پارســەکان هەنگاوی

مرۆڤگەلــی خــاوەن ژیــار، لــە کۆچــەری پــەزداری و کوێســتان 

و  رزگاریانبــوو  لــەوەڕدا،  بــەدوای  راکەڕاکــە  و  گەرمیــان  و 

هەناســەیەکیان هەڵکێشــا. بــەاڵم لەالیەكــی دیكــەوە ئــەوە 

ــە  ــوون، ک ــەت ب ــەربەخۆیی و دەوڵ ــاوەن واڵت و س ــادی خ م

ــان  ــد و شــاری خۆی ــە گون ــرکاری پارســەکان، ل هــەر دوای داگی
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لەدەســت چەوســاندنەوە و ســتەمی پارســەکان بۆچوونیانکرد و 

روویــان لــە چیــاو ئەشــکەوت و دۆڵــەکان کــردووە. بەوشــێوەیە 

لــە وەرچەرخانێکــی شــەوەزەنگ ئاســای مێــژووی مــاد دا، 

جێگۆڕکێیەکــی ســەیر و ســەمەرە و خەمهێنــەر لــە واڵتــی میدیا 

روویــداوە. مادەکانــی خــاوەن دەوڵــەت و شارســتانییەت، بەرەو 

شــاخ و دۆڵ و ناوچــە ســەختەکان، پاشەکشــەیان کــردووە 

کۆمەڵنەبووەکانیــش،  بــە  هێشــتا  دواکەوتــووە  کۆچــەرە  و 

گونــد و شــار و خــاک و زمانیــان لێداگیرکــردوون و لەســەر 

و  هــزری  دەســتڕەنجی  و  بەرهــەم  و  ســامان  و  رسوەت 

هونــەری و پێشەســازی، زیاتــر لــە ســێ هــەزار ســاڵەی ئــەوان 

پاڵیانداوەتــەوە و هەمــوو مێژوویــان، بەنــاوی پارســی و ئێرانــی 

ــردووە. ــان تاپۆک ــەر خۆی لەس

ــرش  ــەش، هێ ــاد، لەوان ــژووی م ــواری مێ ــارەزایانی ب وەک ش

قــادری لێتۆژینەوەیــان لەســەر کــردووە، دەبێــت تەنانــەت 

)ڕۆســتەم( یــش، کەســێکی مــادی بووبێــت، کــە فردوســی 

بــە گەوجاندنێکــی دڕاماتیکــی و بــە زۆرەملــێ کردوویەتــە 

ئێرانــی. دەشــێ یەکێــک لــەو هۆکارانــەی کــە زەردەشــتیەکان، 

لــە پەرتووکــی ئاڤێســتا دا، باســی رۆســتەمیان نەکــردووە ئــەوە 

بێــت، کە بنەماڵــەی رۆســتەم ئایینــی زەردەشــتیان وەرنەگرتووە 

و هــەر لەســەر بیروبــاوەڕی میرتایــی مــادی خۆیــان ماونەتــەوە.

ــەرەفنامەی  ــی ش ــە پەرتووک ــی، ل ــەرەفەدینی بەدلیس  میرش

ــوردە. ــی ک ــتەم پاڵەوانێک ــژێ: رۆس ــی دا دەبێ بەدلیس

ماد تا کورد، لە بەرگریدا پارس تا فارس، لە هێرشدا
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)ئیبنــی بەلخــی( لــە فــارس نامەکەیــدا دەنووســێت: رۆســتەم 

کۆیلەیــەک بــووە، کــە بەهــۆی خزمەتەکانــی بــۆ دەربــاری 

)کەیخــرۆ( ئــازاد کــراوە. کەواتــە نابــێ هیــچ گومانێک لەســەر 

مادنەبوونــی رۆســتەم مبێنێتــەوە، چونکــە تەنیــا پارســەکان 

ئــەوەی  دوای  هــەروەک  ناوبــردووە.  بەکۆیلــە  مادەکانیــان 

ــی  ــە ئێران ــان، ب ــادی ی ــۆری م ــرتای دژە خ ــتیەکان، می زەردەش

ناســاند و کردیانــە کۆیلــەی ئاهــۆرا مــەزدا، کــە لــەدەرگای ئــەو 

داوای بەخشــش دەکات. 

لــە ئەفســانەی رۆســتەم و )ئێسفەندیار(یشــدا، فردوســی 

کــە بیــردۆزی بیــری رەگەزپەرســتیی ئێرانییــە، وەکــو نوێنــەری 

مــادەکان، هێزێکــی زۆری )فیزیکــی( لەشــی دەداتــە رۆســتەم، 

بــەاڵم مێشــک و هــزر و بیرکردنــەوە و بینینــی لێدەســتێنێتەوە. 

ئــەوە ) رەخــش( هەســپەکەی رۆســتەمە، کــە هەمــوو شــت و 

ــراپ،  ــاش و خ ــەی ب ــتێ و رێگ ــێ و دەبیس ــەک دەبین جووڵەی

ــی رۆســتەم. ــەر پێ دەخاتەب

لــە شــانامەی فردوســیدا، رۆســتەم مینــا کاراکتەرێکــی بەهێــز، 

ــا دەکرێــت،  بــەاڵم بــێ مێشــک، بــێ زانیــن و بــێ هونــەر وێن

رەخــش هەســپەکەی رۆســتەم، کــە وەکــو نوێنــەری پــارس 

و ئایینــی زەردەشــت وێنــا کــراوە، رێگــەی راســتی ژیــان و 

زۆر  فردوســی  دەدات.  ئــەو  پێشــانی  ســەرکەوتن،  و  شــەڕ 

ــری  ــی بی ــن رەوت ــی دەمارگیرانەتری کۆنەپەرەســتانە، نوێنەرایەت

پارســی دەکا و لــە شــێوەی ئیســتعامری نــوێ بیردەکاتــەوە، لــەو 
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و بەڕێوەبردنــی واڵتیــان نەبــووە، بەڵکــو ئــەوە پارســەکانن، 

دەبێــت دەوڵــەت بەڕێــوە ببــەن و مادەکانیــش وەکــو کۆیلــە، 

ــۆ  ــیریان ب ــز شمش ــەڕکەری بەهێ ــا ش ــەن، مین ــۆ بک ــان ب کاری

ــر بکــەەن  ــۆ داگی ــەکان و ســەرزەمینەکانیان ب بوەشــێنن و واڵت

تــااڵن و دزی و ســڕینەوەی، پێناســە و زمــان و  و رێگــەی 

ــەن. ــوار بک ــۆ هەم ــان ب ــی دیکەی ــتانی گەالن شارس

پــارس پێناســەی هەمــوو دەســەاڵت و پاشــاکانی ئێرانــی 

هەمــوو  بڕانــەوەی  بــێ  هەوڵــی  ســەرەبۆچوونی  بــووە، 

ــە ســەعدی و فردوســی  ــوێ، ب ــۆن و ن نووســەر و شــاعێرانی ک

شــەوە، تــا چوارەگــی یەکەمــی ســەدەی بیســتی زایینــی، هیــچ 

ــران  ــی ئێ ــە دەوڵەت ــی، ب ــی ئێران ــی پارس ــک، دەوڵەت دەوڵەتێ

نەدەناســی و لــە پەیــام و نــوورساوە فەرمیەکانیشــدا، هــەر بــە 

ــای  ــە وات ــران ب ــووە، ئێ ــە پێیانواب ــان، چونک ــارس ناویاندەهێن پ

ســەرزەمینێکی فراوانــە و کۆمەڵێکــی زۆر لــە گــەل و نەتــەوە و 

ئاییــن و ئایینــزای جیــاوازی لێدەژیــن، کــە جیــاوازی ریشــەییان 

ــی،  ــاڵی 1933ی زایین ــو لەس ــە. تاوەک ــەکان هەی ــەڵ فارس لەگ

ــەکان  ــەوی، هەمــوو باڵیۆزخان ــە فەرمانێکــی رەزا شــای پەهل ب

ــە  ــەدواوە، ل ــە ب ــەو رێکەوت ــت ل ــە دەبێ ــەوە، ک ئاگاداردەکرێن

ــاوی ئێــران  ــە بــری پــارس، ن گشــت نوورساوەکانــی خۆیانــدا، ل

ــن.  ــن و بەکاربهێن بنووس

وەک لــە پەرتووکــی ئــاوەزی سیاســی ئێرانــی و پێناســەخوازی 

ماد تا کورد، لە بەرگریدا پارس تا فارس، لە هێرشدا
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لــە  پارســەکان،  ئێمپراتــۆری  پێــدراوە،  ئامــاژەی  کــوردەکان 

ئەنجامــی چلێســی و چاوچنۆکــی و دەســتکەوتنی رسوەت 

ــە  ــادەکان، کەوت ــی م ــەی پایتەخت ــاری هیگمەتان ــامانی ش و س

ســەر پــێ و گــەورە بــوو، وەک چــۆن ئێمپراتــۆری عەرەبــە 

موســڵامنەکانیش بــە ئامانجــی دەســکەوتی زێــڕ و گەواهیــر و 

دارایــی، تاقــی کــەرسای ساســانی ئێــران گــەورە بــوو و ریشــەی 

ــا1. داکووت

 بــەو پێیــە ســامانی مــادەکان، کــە لــە هیگمەتانــەوە بەهــۆی 

کورشــی هەخامەنشــی تااڵنکراو بناخەی دەســەاڵت و پاشــایەتی 

ــەو  ــانییەکان، ئ ــەردەمی ساس ــا س ــرا و ت ــەر بنیات ــی لەس ئێران

دەســەاڵتداریە ئێرانییــە هەربــەردەوام بــووە، بــە گوازرانــەوەی 

بــۆ بەهێزبوونــی دەوڵــەت و  بــەرە و دوڕگــەی عەرەبــی، 

خەاڵفەتــی ئیســالمیش، دووبــارە بــەکار هێرایــەوە. کەواتــە 

لــە بنەڕەتــەوە ئــەوە ســامانی مــادەکان بــووە، کــە دوو هێــزی 

ــرد،  ــەیان ک ــوون و گەش ــەوەرە ب ــەر گ ــی لەس ــی و عەرەب ئێران

گەرچــی لــە ســەردەمی پارســەکانەوە، لــە ئەنجامــی داگیــرکاری 

ــژوو و شــوێنەوارەکانی  ــی مێ ــا ئێســتاش هەرخەریکــی تااڵنکردن ــەکان ت *ئێرانیی

ــوو و  ــوورییەکان ب ــەردەمی ئاش ــی س ــە ه ــین ک ــی کێلەش ــوردن ، بەردەنوس ک

نیشــانەی دیاریکردنــی دەســەاڵت و قەڵەمــڕەو بــووە، ئێرانییــەکان لــە دەیــەی 

ــە. ــەی شــاری ورمــێ ی ــە مۆزەخان ــی گواســتیانەوە و ئێســتا ل ــەوەدی زایین ن
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واڵتــان، زیادەشــی خرابێتــە ســەر، بــەاڵم دەســتامیەی رسوەت و 

ســامانی دەوڵەتــداری، هــەر هــی مــادەکان بــووە.

)ئامیانــۆس مارســلینۆس( دەنووســێت: واڵت و پاشانشــینی 

مــادەکان، بەرلــەوەی بکەوێتــە دەســتی پارســەکان، وەکــو 

)مەلیکــە( شــاژنی رۆژهــەاڵت بــووە.

وەک لــە ئەفســانە یۆنانییــەکان باســکراوە، مــادەکان زۆر 

ــە  ــوون، ک ــەکان، نارساوب ــۆ یونانیی ــە ئاشــوورییەکان، ب پێشــرت ل

ــوون. ــەاڵت ب ــی رۆژه ــە یەک ــی پل ــزێ مەزن هێ

ماد تا کورد، لە بەرگریدا پارس تا فارس، لە هێرشدا
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سەرچاوەكان

ــەوەی ژمارەیەکــی  ــەم پەرتووکــە، لەگــەڵ خوێندن ــۆ نووســینی ئ ب

زۆر لــە ماڵپــەڕ و کــۆوار و وتــار، لــە میدیــای ئەلیکرتۆنیــدا، لەبــارەی 

ــەری  ــی دەورووب ــارەی گەالن ــە ب ــان ل ــی، ی ــاد بەتایبەت ــژووی م مێ

ــوورساون و راســتەخۆ و ناراســتەوخۆ، باســیان  ــا ن ســەرزەمینی میدی

لــە گەالنــی مــاد کــردووە، ســوودم لــە کۆمەڵێکــی زۆر ســەرچاوەی 

زمانناســی جۆراوجــۆر وەرگرتــووە،  و  ئاسەوارناســی  و  مێژوویــی 

فارســی  و  کــوردی  زمانــی  دوو  بەهــەر  کــە  ئەوانــە  بەتایبــەت 

بەردەســتبوون. لەوانــەش:

 

1 - پاشــایەتی مــاد، نووســینی ئێقــرار عەلــی یێــف. کــە بــە 

ــەن و راســتگۆیە و زۆر زانســتیانە  ــن ســەرچاوەیەکی بێالی ــڕوای م ب

بــۆ مێــژوو و زمــان و  پێشــەییانە رشۆڤەیەکــی هەمەالیەنــی  و 

جوگرافیــای نەتــەوەی مــاد کــردووە.

2 - میدیــا، لــە نووســینی، ئــی. م. دیاکۆنــۆف. کــە کۆمەلێکــی زۆر 

لــە دیکۆمێنتــی مێژوویــی لەخــۆ دەگرێــت.

سەرچاوەكان
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ــل  ــەخوازی کوردەکان)عق ــی و پێناس ــی ئێران ــاوەزی سیاس 3 - ئ
سیاســی ایرانــی و هویــت خواهــی کردهــا( نووســینی دکتــۆر 

زەکەریــا )هێــرش( قــادری.
4 - ئەندێشــە نامــەی ئێرانیــکا، )اندیشــە نامــە ایرانیــکا( لــە 

نووســینی دکتــۆر شــەهرام جەلیلیــان.
5 - ماد، ویکی پیدیا.

6 - زنجیــرەی مــادەکان لــە ســەرەتاوە تا ئێســتا، )سلســلەی مادها 
از اغــاز تــا کنــون(، نووســینی دکتــۆر شمشــاد ئەمیــری خوراســانی. 
ــتانییەت و  ــدی شارس ــەڵ تایبەمتەن ــەیەکی لەگ ــچ کێش ــراو هی ناوب
ــەاڵم  ــان ســڕێتەوە، ب ــە و نای ــاد نیی ــاوی م ــەک بەن ــی نەتەوەی بوون
لــەڕووی ئەتنیکیــەوە دەیانکاتــە یەکێــک لــە قەومــە ئاریاییــەکان.

7 - مێــژووی هێــرۆدۆت. کــە پەرتووکــی مێژووەکانیشــی پــێ 
دەڵێــن، لــە نــۆ پەرتــووک پێکهاتــووە. بــاس لــە ژیانــی چــوار شــای 
ئێرانــی واتــە، کــورش، کەمبوجیــەی یەکــەم، داریوشــی یەکــەم 
ســەردەمی  لــە  گەرچــی  هێــرۆدۆت  دەکات،  شــا  خەشــایار  و 
بــە  مــاد، دەســتی  پاشــایەتی  بەســەر  پارســەکان  ســەرکەوتنی 
نووســینی میــژوو کــردووە، بــەاڵم تــا رادەیەکــی باشــیش پرژاوەتــە 

ــاد.  ــەوەی م ــژووی نەت ــەر مێ س
ــری  ــرای هێ ــۆن. ب ــورج راولینس ــینی ج ــە نووس ــادەکان، ل 8 - م
راولینســۆنە، کــە بــۆ یەکەمیــن جــار توانــی بەردەنوســی میــژووی 

ــوو. ــاری نورساب ــی بزم ــە پێت ــە ب ــەوە، ک بێســتوون بخوێنێت
9 - میژووی ئایینەکان، عەلی شەریعەتی.

10 - مێــژووی کەونــارای ئێــران )تاریــخ باســتانی ایران( نووســینی 
ریچــارد نیلســۆن فــرای. فــرای کــە لێکۆلــەر و ئیرانناســێکی نــاوداری 
جیهانــە، بــە دەســتێکی پــڕ لــە بەڵگــە و زانیــاری مێژوویــی و 
لەبــارەی  هەمەچەشــن  زانســتی  لێتۆژینــەوەی  و  کەونارناســی 
مێــژووی ســەرزەویەکانی میدیــا )ئێــران( دەســتی بەنووســینی ئــەم 
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پەرتووکــە کــردووە، لــێ لەگــەڵ پێگــەی بــەرزی زانســتی خۆشــیدا و 
لەگــەڵ ســەڵامندنی هەبوونــی خەلــک و نەتەوەیەکــی خۆجێیــی، 
پێــش لــە هاتنــی هینــد و ئێرانییــەکان، ناوێرێــت خــۆی لــە ئاقــاری 
بــە راســتینەی نەتــەوەی مــاد، وەکــو خاوەنەکانــی  نــان،  دان 
رەســەنی ئــەم ســەرزەمینە راســت بێنــێ. بۆیــە هەنگاوەکانــی 
ــژوو توشــی الوازی  ــورای مێ بەرەوپێشــچوونی وەکــو بیردۆزێکــی ب
ــی  ــت، بۆچ ــاری دەڵێ ــوێنەی بەناچ ــەو ش ــن، ل ــاالن دەب ــک ئ و تێ
بــەرەو  تێپەڕینیــان  رێگــەی  لەســەر  هیندیــەکان،  میتانییــەکان 
ــە دوای  ــان ل ــانەیەکی ئێرانی ــار و نیش ــیام و ئاس ــچ س ــاوا، هی رۆژئ
رێکــەرەوە  و  پرســیارێکی جــدی  نەهێشــتووە.  بەجــێ  خۆیــان 
ــاو  ــدا بەرچ ــەوەی تێ ــی ئ ــار هیمەت ــەاڵم دواج ــتە دەکات، ب ئاراس
ناکەوێــت، کــە خــۆی لەژێــر ســۆزی ئاریاییگــەری رزگار بــاکا و 
ــە  ــەم ناوچەی ــۆ ئ ــدەوە ب ــە هین ــەی ل ــەوان ک ــت، ئ ــارە دەڵێ دووب
ــان کــردووە ؟. بــەاڵم دەبــێ فــرای و ئەوانیدیکــەش وەاڵمــی  کۆچی
ئــەم پرســیارەی ئێمــە بدەنــەوە، ئاخــۆ دەبێــت کــەی و چــۆن 
سورپێســتەکانی ئەمریــکا بــەرەو ئــەو کیشــوەرە کۆچیــان کردبێــت؟ 
ئێامنۆئێــل  ئارتــۆر  نووســینی  )کیانیــان(  کیانییــەکان   -  11
کریســتیەن ســێن. ئــەو بەتــەواوی ســەملاندوویەتی، کــە هیــچ 
پەیوەندیــەک لــە نێــوان وێشتاســپی پاشــای مــاد و ویشتاســپی 
باوکــی داریــوش لــە ئــارادا نییــە. هەروەهــا لێکۆلینەوەیەکــی 
چڕوپــڕی لــە بــارەی وندیــداد و ئاڤێســتا بــە گشــتی ئەنجــام داوە. 
کەچــی ناوبراویــش بــە شــێوەیەکی رەهــا کەوتۆتــە ژێــر کاریگــەری 
ئاڤێســتای دوای هەخامەنشــیەکان و بــەر لــە مێــژووی ئێرانییــەکان، 

ــێت. ــر ناناس ــی ت نەتەوەیەک
ــار،  ــی کەون ــارەکانی ئێران ــینی ش ــهر( ناس ــار )ایرانش 12 - ئیرانش
لــە رۆژگاری هەخامەنشــیەکان، ئەشــکانییەکان و ساســانییەکان، 
نووســینی حوســێن مەجیــدی. ناوبراو نەخشــەی شــارەکانی لەڕووی 

سەرچاوەكان
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شــوێنەوارەکانیانەوە هێلــکاری کردووەتــەوە و ئــەو شــاری )دارا 
ــیەکان،  ــی هەخامەنش ــە موڵک ــە( دەکات ــاری )رێگ ( داراب و قەالش
کەچــی هەرخۆیشــی دەڵێــت، لەســەدەی شەشــی پێــش زاییــن ئــەو 
شــارانە رۆنــراون. مێــژوو پێــامن دەڵــێ هەخامەنشــیەکان لــە ســاڵی 
550 ی پێــش زاییــن بوونــە دەســەاڵت و لــە ســەدەی شەشــی پێــش 
ــامڵ  ــر رەش ــوون لەژێ ــەری ب ــی کۆچ ــد هۆزێک ــا چەن ــن، تەنی زایی

وچــادر دەژیــان.
لــە ســەردەمی کەوتنــی  13 - ئەرمیــای نەبــی )ئیشــموئیل( 

ئۆرشــەلیم بــە دەســتی ) بۆخــت و نــەرس( ویکــی پیدیــا.
14 - پەرتووکــی ئەشــعیای پەیامبــەر، ویکــی پیدیــا. ئــەو لــە 
ــا  ــان و ت ــە جیه ــاڵی 740 هاتووەت ــەری س ــە دەوروب ــەلیم، ل ئۆرش
ســاڵی 681 پێــش زاییــن ژیــاوە. پەیامهێــن ئەشــعیا، لــە پەرتووکــی 
ــتی  ــوور بەدەس ــۆری ئاش ــی ئێمپرات ــبینی رووخان ــعیا دا، پێش ئەش
ــی :  ــان دەڵ ــەکان و پێی ــە یەهودەی ــەو مــژدە دەدات ــاد دەکات. ئ م

ــت. ــەوە دێ ــە چیاکان ــک ل پەیامبەرێ
15 - ناســیاوبوون لەگــەڵ ئایینــی زەردەشــت، ) اشــنایی بــا دیــن 

زرتشــت( نووســینی حوســێن وەحیــدی. 
16 -ژن لــە ئایینــی زەردەشــت، )زن در اییــن زردشــت( نووســینی 
زرتشــت(  )گاتــای  زەردەشــت،  گاتاکانــی  مەزداپــور.  کتایــون 

هۆنراوەکانــی زردەشــت.
17 - مــادەکان لــە پەرتووکــی پیــرۆز، )مادهــا در کتــاب مقــدس( 

ویکــی پیدیــا.
ــی )موســس  ــژووی ئەرمەنســتان، نووســینی موســا خۆرن 18 - مێ
خورناتســی( سەرناســە بــە باوکــی مێــژووی ئەرمەنییــەکان، ئــەو لــە 
ســاڵی 482 ی زایینــی، پەرتووکــی روداو و بەســەرهاتەکانی قەومــی 
ــی  ــەردەم( کۆتای ــا رۆژگاری س ــژوو، ت ــی مێ ــی )لەبەرەبەیان ئەرمەن

پێهێنــا. 
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19 - ئەمێــل بنونێســت ) امیــل بنونیســت ( لێکۆڵینــەوەی زمانــی 
ئاڤێســتایی. ویکــی پیدیــا.

ــە  ــە ل ــیەکان، ک ــی هەخامەنش ــژووی سیاس ــف می 20 - داندامای
ــەڕی  ــی ش ــەل باس ــە تێروتەس ــدا، ب ــێیەمی پەرتووکەکەی وەرزی س

ــادەکان دەکات. ــەڵ م ــورش لەگ ک
ــران  ــن، ) ای ــش زایی ــا 650 ی پێ ــە 550 ت ــن ل ــی دێری 21 - ئیران
ــینی  ــن( نووس ــا 650 ی دوای زایی ــن ت ــش زای ــتان از 550 ی پێ باس

ــهۆفەر. ــوزف ویس ی
ــە، پێــک  ــو-داد، کــە وشــەیەکی مادی ــە، وی-دیئ ــداد ل 22 - وندی
ــەو پەرتووکــە  ــو ) مــاد(. ئ ــە یاســای دژە دێ دێــت. ماناکــەی دەبێت
لــە رۆژگاری ساســانییەکان، لــە بیســت و یــەک بەشــی جیــاواز 
پێکدەهــات، وەرزی یەکــەم نــاوی )گاســانیک(ە و باســی خواناســی 
دەکات، کــە بەشــی دووەم، یــازدە، ســێزدە، بیســت و بیســت و 

ــت.  ــەک لەخــۆ دەگرێ ی
وەرزی دووەم، نــاوی )هاتــەک(ە، کــە هۆنراوەکانــی یــەزدان 

ــەوە. ــدا کراوەت ــگای تێ جێ
ــازدە،  ــی دوازدە، پ ــە بەش ــک(ە، و ل ــاوی )داتی ــێیەم ن وەرزی س
ــتیەکان  ــت. زەردەش ــک دێ ــۆزدە، پێ ــەژدە و ن ــدە، ه ــازدە، حەڤ ش

ــەن. ــە ناک ــە پەرتووکەک ــە ل ــەو بەش ــی ئ ــە بنەماکان ــتا کار ب ئێس
23 - مێــژووی کۆمەاڵیەتــی مــادەکان ) تاریــخ اجتامعــی مادهــا( 
ویکــی پیدیــا. لــە زنجیــرە وتارەکانــی ســەرزەمینی مــادە. مەبەســت 
لــە نووســینی ئــەم وتــارە، شــێواندنی مێــژوو و زمانــی مادەکانــە، بــۆ 
ئــەم مەبەســتەش کەڵکیــان لــە بۆچوونــی هــەردوو زانــای الیەنگری 
ئاریاییگــەری، دارمێســرت و ئێســرتابۆن، وەرگرتــووە، کــە دەڵێــن: 
زمانــی مــادەکان لــە پارســی نزیکــە و لەگــەڵ زمانــی ئاڤێســتا 
یــەک دەگرێتــەوە، بــەالم خۆیــان زانســتی تریــن و لۆژیکــی تریــن 
بەرســڤ بــواردووە، لــەوەی کــە ئاڤێســتا بــە زمانــی مادی نــوورساوە 

سەرچاوەكان
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و پارســەکانیش بەهــۆی زمانــی مــادی فەرهەنگــی وشــەیی خۆیــان 
ــەکان  ــاوە و ئێرانیی ــارس ژی ــە پ ــەر ل ــاد ب ــە م ــردووە، چونک کامڵک

ــادەکان. ــی م ــە ســەرخوانی زمانەوان هاتوونەت
ــەم  ــار. نووســەری ئ ــا، وت ــی پارســەکان، ویکــی پیدی 24 -راپەڕین
ــن،  ــەر لەزایی ــە ســاڵێ 553ی ب ــە ل ــی وای ــە بۆچوون ــارە مێژوویی وت
پارســەکان ســەربەخۆیی خۆیــان لــە دەوڵەتــی مــاد راگەیانــدووە و 
بــۆ ئــەم مەبەســتەش ســێ ســاڵ شــەڕیان کــردووە. نووســەر لــەوەدا 
زۆر راســتگۆیە، کــە دەڵــێ: دواجــار بەشــێک لــە خــودی مــادەکان 
لەژێــر ســەرکردایەتی پیاوماقولێکــی مــاد بــە نــاوی هارپــاگ، 
رێگەیــان بــۆ ســەرکەوتنی کــورش کردووەتــەوە و پاشــایەتی مادیــان 

ــر دەســتی پارســەکان. خســتۆتە ژێ
25 -مێــژووی ئێرانــی پێــش ئیســالم)تاریخ ایــران قبــل از اســالم( 
حوســێن پیرنیــا. پیرنیــا دان بــەوەدا دەنێــت، کــە پێــش لــە هاتنــی 
ــتانییەتی  ــی شارس ــە خاوەن ــر، ک ــەوەی ت ــەل و نەت ــەکان گ ئێرانیی
جیــاواز بــوون ، لــەو ســەرزەمینە ژیــاون، بــەالم بەهیــچ شــێوەیەک 
ــە  ــاکات ک ــە ن ــەل و نەتەوەی ــەو گ ــاوی ئ ــە و ن ــە پێناس ــاژە ب ئام

ــوون. ــادەکان ب م
ــا اســالم(  ــاز ت ــران از اغ ــا ئیســالم ) ای ــە ســەرەتا ت ــران ل 26 - ئی

ــامن. ــۆر گیرش دکت
ــان(  ــاە انش ــورش شاهنش ــان )ک ــای ئانش ــای پاش ــورش ش 27 -ک

ــی. ــت چوب ــی تەخ ــانە کەرەم ــینی ئەفس نووس
ئەفســانە لەســەر ئــەو درۆی گــەورەی ئێرانییــەکان هــەر ســورە، 
لــەوەی کــە کــورش کــوڕی ماندانــای کچــی ئاســتیاگی پاشــای 
ــورش،  ــی ک ــان و زارۆک ــەرەتای ژی ــاندنی س ــە ناس ــەاڵم ل ــادە. ب م
ئەفســانە خــان دەڵــێ: کــورش لــەالی خێزانێکــی دیکــە مــەزن بووە. 
ــاگاداری ئــەوە دەبێــت، کــە )میــرتاد(  ــدا ئ ــر کــە لەکاتــی الوی دوات
ــە  ــن، بەڵکــو بنەماڵ ــەو نی ــک و باوکــی راســتی ئ و )ئێســفاکۆ( دای
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ــە، چونکــە  راســتینەکەی دانیشــتووی )ئانشــان( ن. نووســەر پێیوای
ــووە،  ــە ســەگ ب ــای دێل ــە مان ــدا، ب ــی پارســی کۆن ــە زمان ســفاکۆ ل
بۆیــە مێژوونووســانی گەیاندۆتــە ئــەو بۆچوونیــە، کــە کــورش 
ــەو نووســەرە  ــووە. کەچــی ئ ــە ســەگە گــەورە ب ــەو دێل بەشــیری ئ
پێــامن ناڵــێ، مــادەم کــورش کــوڕی شــازادەی مــادە، بۆچــی و بــەچ 
ــە الی  ــەوە و کەوتۆت ــا بووەت ــی جی ــک و باوک ــە دای ــەوە ل هۆیەک

ــر. خێزانێکــی ت
دروغیــن  )فرمانــروای  ئاشــتی  درۆینــی  فەرمانــڕەوای   -  28
ــپیگلی  ــاری ئیش ــە گۆڤ ــولتس( ل ــاس ش ــینی )ماتی ــە نووس ــح( ل صل
ئەڵامنــی، لــە ژمــارەی 28ی لــە ســاڵی 2008 بــاڵو کراوەتــەوە، 
جیهانــی  باڵوکــراوەی  )مەنشــور(  لەبــارەی  لێکۆلینڤانــە  ئــەو 
ــە رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان  مافــی مــرۆڤ دەنوســێت: ل
ــە  ــەو بەردەنوس ــەیی، ئ ــی( شوش ــاو )ویرتینێک ــە ن ــۆرک، ل ــە نیۆی ل
بازنەییــە 2500 ســاڵەیەی، بــە پێتــی بزمــاری نــوورساوە و ناوبانگــی 
ــزی  ــردووە و رێ ــرۆڤ دەرک ــی م ــارای ماف ــراوەی کەون ــو باڵوک وەک
لێدەگیــرێ. ئێســتا ئاشــکرا بــووە، کــە ئــەو بەردەنوســە لــە الیــەن 
ــکەنجە  ــۆی ئەش ــی خ ــە ناڕازیەکان ــەوە، ک ــک نوورساوەت دیکتاتۆرێ
کــردووە. ماتیــاس شــولتس پێداگــرە لەســەر ئــەوەی کــە رێکخــراوی 
ــی  ــان لوس ــاوی زم ــە ن ــەیەک ب ــە پرۆس ــوەکان، ل ــەوە یەکگرت نەت
گــەورە، ئاخافتنــی گــەورە و درۆی بــێ مانــای گــەورە، بووەتــە 

ــەزن. ــی م ــی فریوکاریەک قوربانی
 هاودەنــگ لەگــەل ماتیــاس، )جــوزف ویســهۆفر(یش دەڵــێ: ئــەو 
بەردەنوســە لــە )پروپاگەندا(یــەک بــەوال، هیچــی تــر نییــە. )هانــس 
پتێــر شــاودیگ( هــاوڕا لەگــەڵ بۆچوونەکانــی ســەرەوە، لــە بــارەی 
ــەو خەڵکــی ناچــار  ــێ: ئ ــن دەڵ ــەی چاخــی دێری ــەو فەرمانڕەوای ئ
ــوو  ــاڵ هەم ــی س ــاوەی س ــۆ م ــەن و ب ــاچ بک ــی م ــرد پێیەکان دەک
ــی  ــان مرۆڤ ــە مڵیۆن ــەڕ و ب ــەی ش ــاو بڵێس ــتە ن ــەی خس ناوچەک

سەرچاوەكان
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خســتنە بــن نیــری بــاج و خەراجــی قورســەوە. هــەر هــاوڕا لەگــەڵ 
ــژوو و  ــپۆری مێ ــپیگڵ، )کالوس گالس( پس ــاری ئش ــی گۆڤ وتارەکان
هونــەر دەڵــێ: رێکخــراوی نەتــەوە یەکگرتــووەکان، لــە بــارەی 

ــووە. ــەزن ب ــی م ــورش، دووچــاری هەلەیەک ــەی ک باڵوکراوەک
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كەلوپەلــی لــە حەوجــۆش دروســتكراوەی لوڕســتان، هــەزارەی دووەمــی پێــش زاینــی .. 

لــە ئەنتیكەخانــەی ئەرمیتــاج
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وێنــەی مــۆرە ســتوونەكییەكانی تالــش )الی چەپــەوە( و )ناوچەكانــی ســووریا و 

راســتەوە. الی  فەڵەســتین( 
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ــەردی  ــاژەاڵن و ب ــی ئ ــەرە قوڕینەكان ــەكان، پەیك ــیتییە قوڕین ــە. س ــۆی تەپ ــەی  گ وێن

ــدار. نەخش
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دەفرێكی نەخشینی هەزارەی 

سێیەمی زاینی لە تەپۆڵكەی 

سیلك دۆزراوەتەوە.

دەفرێكی نەخشینی )مادەكان(

هەزارەی دووەمی پێش زاینی لە 

تەپۆڵكەی گیان دۆزراوەتەوە.
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وێنــەی وێنەكانــی دانیشــتوانی مــاد لــە نەخشــی هەڵكۆڵــراوی ئانۆبانــی و بەردەنووســی 
ســەركەوتنی ئارامســین ) ریــزی ســەرەوە(، لــە پەراوێــزی دەفــری حەوجۆشــی مانا ) ناوەڕاســت(، 

ــی جەمشــید)ریزی خــوارەوە(. ــراوە ئاشــوورییەكان و تەخت ــە نەخشــەی هەڵكۆڵ ل
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وێنەی گردی سیالك، كەلوپەلە گڵێنەییەكانی ماد
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وێنەی وێنەكانی مادەكان و پارسەكان )تەختی جەمشید(.
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نەخشەی مێژووی شاری رێی بەو شێوەیەی کەلەسەردەمی مادەکان بنیاتراوە
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وێنــەی دەفــەری حوجۆشــییەكانی ئازەربایجــان تیرهاوێــژی مانایــی )دیمەنــی ســەرجامەكە(  و 
دیمەنــی ئەســپی مانایــی
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وێنــەی دیمەنــی قەاڵیــەك لــە گــردی ســیالك و قــەاڵی هارهــار هەڵكەوتــوو لــە 

رۆژئــاوای مــاد . وێنــەی قەاڵكانــی مــاد.
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ــە  ــەوە ل ــوری گیراوەت ــدراوی ئاش ــێكی هەڵكەن ــە روی نەخش ــو ل ــە كێشەس ــادەكان ل ــەاڵی م ق
ــی ــش زاین ــتەمی پێ ــەدەی هەش ــی س ــاروكین دا، كۆتای ــەردەمی ش س
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بناغەی شاری مێژووی هیگمەتانە
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وێنەی  دەفری زیوین، ریتوونی گڵێنەیی، بازنەیی زێڕین و جامی حەوجۆشیی مانا.
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وێنەی گردی سیالك، كەلوپەلە كانزاییەكانی چاخی سێیەم
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وێنەی گردی گیان، كەلوپەلە گڵێنەییەكانی ماد
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