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دێوپەرست   یئێزد: ئێزدایەتیدالە  ویپی ۆکوردستانی عیراق و هەروەها ش« و هەترا»لە  میترایەتیئاسەواری 
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 1962بریتانیا  

 2018 ڕانیە، کوردستان، تەرجەمەی لە ئینگلیزییەوە: دەروون ئەحمەد

 

( یە، کە یەکەم بەرهەمی  30-1929)  دانەری »دەستووری زمانی کوردی« تەوفیق وەهبی
تۆژینەوە و باڵوکراوەی دیکەی  بەرهەمە، لە تەکئەو  ەماتیکە دەربارەی ڕێزمانی کوردی.سیست

نووسەردا، بوونەتە سەرچاوەی گشت تۆژینەوەکانی دیکەی پاشان دەربارەی شێوەزاری  
 . پەیدابوون سولەیمانی

 

ئەنوەر قەرەداغی کە نموونەیەکی ئەم تۆژینەوە نایابەی کردە دیاری بۆ کتێبخانەکەی  کاکسوپاس بۆ 
 .  «کۆمەک»

 .رکی تەرجەمەکردنی ئەم بەرهەمەی گرتە ئەستۆخاتوو دەروون ئەحمەد ئەسوپاس بۆ 

 

 TW_Mithraism_eng.pdf (komak.nu): سەرچاوە

 https://komak.nu/B21/pdf/TW_Mithaism_B21.pdf  ئەم بەرهەمە بە ئەلفبێی التینی:

 

 

 

  

https://komak.nu/Kurdi/Kteebkhane/KteebiKOMAK_PDF/TW_Mithraism_eng.pdf
https://komak.nu/B21/pdf/TW_Mithaism_B21.pdf
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ئاسەواری  بۆ یەکەم جار  1954ساڵی کە دۆزەوەی خۆم، ئەو بریتیە لە باڵوکردنەوەی  بەرهەمەئامانج لەم 
دۆزرانەوە.   وسڵوری ڕۆژئاوای موباشو)حضر( ی  «هەترا»لە کە  کانیپێشان دا لەسەر پەیکەر و تابلۆ میترایەتی

پاشان  و  یایەت ئێزد دینیلە  ەیمیترایەتی [ traceشوێنپێ، نیشانە  :شۆپ]هەروەها بۆ پێشاندانی شۆپ 
  .ی(پەرستشەیتانئێزدایەتی ناکاتەوە دێوپەرستی ) کە پێشانی دەدات ەخۆم دابڕەکانیبەڵگە ڕوونکردنەوەی 

و   وباری دیجلەلە نێوان ڕ میترایەتی شۆپیبوونی بەرهەمە بەڵگە پێشان دەدات دەربارەی ئەم جگە لەوە، 
دەربارەی  سەرنجێکەند چو   ئیسالم پەیدابوونی وتاوەکو کورددینی دەربارەی  ەکورتەباسێک شاخەکانی زاگرۆس،

 نی )باطني(.یی باتڕێباز
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 دەستپێک 

 

 « ئێزدی » ناوی 

یە،  «ئادی»ڕێچکەی دامەزرێنەری  مردووە، 1154کە دەوروبەری « عاد بن مسافر – ریبن موساف  ئادی»شێخ 
چ بەڵگەش پەیدا نییە بۆ ڕەتکردنەوەی ئەو بیردۆزەیەی دەڵێت  ناسراون.  «ئێزدی »کە ئەمڕۆ بە سێکتی 

 «.یزید بن معاویة –موعاوییە بن  یەزید»پەیدابوونی ئەم ناوزەدکردنە دەگەڕێتەوە بۆ سوودمەندبوون لە ناوی 
بەرانبەر ئەوەش بەڵگەی جێباوەڕ هەن پشتیوانی لەو بیردۆزەیە دەکەن، لە ڕاستیشدا، الی زۆربەی تۆژەرانی ئەم  

 هەردەم مایەی ناکۆکی بووە لە نێو تۆژەراندا.  بەاڵم سەرچاوەی دێوپەرستیی ئێزدیگەل،  بوارە، جێکەوتووە.

 

 ەران ژۆ ت هەڵەی  

چ بەاڵم یەتیی نێو ئێزدییان. اپەرستێودخەریکی پەیدۆزین بۆ گەیشتن بە سەرچاوەی تۆژەران  ەسااڵنێکی زۆر
ە. لە ڕاستیشدا  ییخۆیان خەریک نەکردووە بە دۆزینەوەی بەڵگەی سەلماندن یان ڕەتکردنەوەی ئەم دێوپەرست

استینە سەلماندووە  ئەم بۆچوونەیان وەک ڕ)ژێرلێوانە(، بێ ئەوەی چ بەڵگەی دابڕ هەبێت، ئەم تۆژەرانە نێوتۆژانە 
 و بۆ ئەم مەبەستەش کتێبی بوونی دێوپەرستیشوێنی لەدایکو کۆشانی خۆیان سنووردار کردووە بە دۆزینەوەی 

 هاتۆتە نووسین.  شوماربێ

ئەو   .ـە« ئەهریمەن»پەرستنی پاشماوەی  ایەتییی نێو ئێزدپەرستێودەر بڕوایان وایە کە تۆژ هەندێک
بڕاوایان  هەن بووە. زەردەشتایەتییە و لە زەردەشتایەتیدا سەری هەڵداوە بەاڵم دژەئێرانیدێوی گۆیا ی ەئەهریمەن

لە گەورە  هەندێکلە ئەنجامی وتەی  دا پەیدا بووە،یلە سەردەمی ئیسالمپەرستییەی ئێزدایەتی ێوئەم د وایە
 «دی»شێخ ئا دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی ڕیشەیدەڵێت هەیە  بیردۆزەشداد. غبە انیسۆفی و فەیلەسووف 

 .ی ڕێبەست کردووەنەفرەتکردن

ە کە  ییئەهریمەنپەرستتەنها پاشماوەی ی ئێزدیگەل پەرستێود گوتمدەوانە و گوتارەکانمدا، لە زووتر من، 
ئێران  دژ بە زەردەشتایەتی کە دینی فەرمیی و نهێنی  بەڵکوو لە ئێران بەی نییە، ایەت ش بەرهەمی زەردەشتیئەم
 پەیڕەوی کراوە.  بە ناوی زەردەشتایەتییەوە،  ، هەتا کەوتە دەست ئیسالم بووە

  

 

 دا ی ەت و میترای   ی ایەت ئێزد نێوان  لە   بەستەرێکی گونجاو 

کە   «فوئاد سەفەر»بەڕێز  دیدارێکیتاوەکوو  ئێزدیدێوپەرستیی  سەرچاوەیمن بوو دەربارەی  بۆچوونی ەئەو
دوو   یوێنە فوئاد  .هاتە سەرەدانم هەترایەکەم ساڵی هەڵکۆڵینی  و پاش «هەترا» پشکنین بوو لە بەرپرسی

، وێنەی میترا بە یانوت ئەمگمن پێیم  بەدەم تەماشای فۆتۆکانەوە. بووندۆزرا «هەترا»لە دام  شانێپەیکەری پ
  داشانامەنووسیارە کۆنەکانی فارسەکان لە ـەیە «ئەژدەهاک»ئەو وێنەی  دیکەیانئەوەی دەچێت و خودای خۆر، 
 . باسی دەکەن
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دوور نییە  کە   بن میترایەتی ئاسەواری پەیکەرەئەم دوو لەوێدا سەرەتای ئەو بیرۆکەیەم ال پەیدا بوو کە دەشێت 
 هەتراکاتێک پاشماوەکان لە ، دێو، دەپەرسترا. ئەهریمەندا میترایەتیدەشمزانی لە  بێت.پەیڕەو کرا هەترالە 
، دەرفەتم بۆ  Cumontکارەکانی  بەیارمەتی داد،غە بشوێنەوارناسی )ئارکیۆلۆگی( ـی زرانەوە بۆ مۆزەخانەی ێ گو

چواندبووم بە  ئەو پەیکەرەیاشکرا بوو کە زۆربەی ئەو ئاسەوارانە بە میترایی دیاری بکەم. الشم ئ ڕەخسا
 . بوو «ئەهریمەن» ،لە ڕاستیدا ،«کهائەژدە»

و  پەیڕەو کراوە هەترالە ڕاستیدا لە  میترایەتی هاتمە سەر ئەو بڕیارەی شێوازێکی انەتۆژینەو دەرئەنجامی ئەو
 .بووە میترایەتی ستیپەیوە ئێزدایەتیش

  دەربارەی، پێم وایە کورتەباسێک بەراورد دەکەم میترایەتی  و یایەتئێزدئەوجا لەبەر ئەوەی من لەم گوتارەدا 
  بێت.بەسوود  «میترایەتی» پەیدابوونی و ی خوداوەند«میترا»

 

 میترا 

 دەیانپەرستنلە نیشتیمانی دێرینی خۆیان  یەکانئێرانی-هیندوو  یەخوداوەندان ویەکێکە لە «میترا»خودای مەزن 
  ایدەگ ڤ یڕ» ووندی هدینیی  کتێبیلە کۆنترین ئەم خودایە ی وەاڵتانەوە. بەدەم کۆچە یاوەریان بوو یشو پاشان

Rig-Veda» میترا» بە Mitra»  میترا»لە ئاڤێستاشدا بە و Mithra» بووە خودای ڕووناکیمیترا  . ناوی هاتووە ،
 1بووە.  چەوتیدوژمنی درۆ و و پارێزەری ڕاستی 

و   لە ڕاستی ئەوانەیو دەخۆن  درۆ سوێند بە یی ئەو کەسانەدانسزابە  فەرمان دەداتمیترا لە ئاڤێستادا 
و   مێهرسۆز، بەخشینی  دەکەن،و خەڵکانەی دژایەیی ئەم   ناوبردنی هەموو ئەو هۆزلە دەدەن، بە ال دروستی

ی خۆتەرخانکردوو. [ praiseو پەسنبێژان ]پەسن  بۆ پەیڕەوان سازیتەن ی  
 2و یاوەرانی بەهێ 

هەر بەردەوام بوو. ئێران ، وێرای ڕەتکردنەوەیان لەالیەن زەردەشتەوە، پەرستنیان لە میترا یەکێکە لەو خودایانەی
.  و پەیمان خودای خۆر ە بوو  مێهرو  «مێهر» ، وشەی میترا گۆڕاوە بۆ ەوەینیسەدەی یەکەمی پێش زاران، لە ێلە ئ

 .مایەوەەبانی و دڵسۆزی مێهر هێمایناوی خۆر و   وەک مێهرلە سەردەمی ئیسالمیشدا  

 

 میترایەتی   پەیدابوونی 

ەوە «ـکۆرشی مەزن»لە الیەن ل کەشیشانی ئێران و بابل، پاش داگیرکردنی بابوەک دەرئەنجامێک لە پێکهاتنی 
کە دەبێتە باوکی   سەلماندیان –»خودای کات« « Zurvanرڤان زە»بیرۆکەی  ئێرانکەشیشانی  پێش زایین،  539

 Angra مەینووا رئەنگو ( اڕۆشنگیانی  – پیرۆز گیانی) Spenta Mainyu مەینووسپێنتا  ،Gathaدوانەکەی گاتا 

Mainyu ( گیانی تاریک – ێوێنش گیانی ) دیاری کرابوو «مەزدا ئاهورا»بە زووتر  مەینوو سپێنتاپاش ئەوەی  .
 خوداوەندەلە نێو  یەکان«ـسامی»و ئەستێرەپەرستیی وێکچووێنران ئەو دوو فەرهەنگە بەم جۆرە خوداوەندی 

«ی  شەماش»یاخود  «شەمس»دا یەاندن و توانەوەئەم لێکچوو  . لە نێوتوێنرانەوەئێرانیدا سروشتییەکانی 

 
1- CMM, 1-2. 
2- Ibid 3-4. 
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  ،ی ئاسمانڕووناکی  ،ڕاستی خودای دادپەروەری و میترا لەو دوو دینەدا بووە .میترایش بووە  خوداوەند
 3ان. کجەنگاوەران و پارێزەرانی شابە  و سەرکەوتن هێزبەخشەندەی 

  لە نێوو  یامیزۆپۆتاملە  «Zurvanismزەرڤانەتی »باڵوکردنەوەی ئەم دینە نوێیەی  تەنەووکەوت موغەکانئەوجا 
 کەوتوونەتەڕووەو ڕۆژاوا پاشان یەکانەوە. ئێرانی-هیندوونەرێتیی و بە دین  کوردانی شاخنشینی ئەو دەم پەیوەست

 . ووەیان لە ئاناتۆلیا دامەزراند«زەرڤانەتی»کۆشان و سەدەی پێنجی پێش زایین چەندین بنگەی 

-Ayhrmazd دواتر بە)ی خودای ژیری  - Ahura Mazda مەزدا ئاهوراخوداوەند: هەردوو ڤانەتییەدا رم زەلە

Ohrmazd  )مەینووئەنگرا و ناوزەد کرا Angra Mainyu دواتر بە ) و خودای بەدکاری )شەیتان( ی گیانی شێوێن
لەم ، بووناکی ڕووخودای ان ئێرانی-هیندووالی  ی  میترا( پەرستراون. ناوزەد کرا Ahriman ئەهریمەن

 خوداوەندان.  ئەفسانەی  مەیدانیوەندی ێن ، بووەیخودای ڕزگاربووە و  زەرڤانەتییەدا پێگەی سەنگینی پەیدا کرد

ێگەی بااڵی لە نێو ڕیزبەندیی خوداکاندا نەبوو، بەاڵم بەهۆی کارە سەرسوڕهێنەکانییەوە ناوی میترا، گەرچی پ
 4بەسترایەوە بە ئەفسانە فارسییەکانی لە ڕۆژاوا برەویان پەیدا کرد.

و یۆنان  ئێرانوەندەکانی ودان، ئەوجا وێکچوواندنی خ زایی پێش 331اڵی س ،کادۆنییەکانما اتنیپاش ه
وەرەثرەگنە  پاڵەوانی سەرکەوتن ،Zeus زیوسو ، ئاهورا مەزدا Kronos ۆنۆسو کررڤان دەستیپێکرد. زە

و   Artemis مسەئارت و Anāhitāئەناهیتا  ، خوداوەندHeracles و هێراکولس Verethragnaبەهرام(  -)وەرەهران 
  5وێکچوێندرا.  Heliosئەمجا بە هێلیۆس دەپەرسترا،  «شەمس»میترای کە لە بابل بە 

  6.ەێکگر ڤانی و باوەڕیردەرئەنجامی تێهەڵکێشکردنی دینی زە  میترایەتیبەم چەشنە 

Cumont ێت:ڵدە 

بنچینەی ئەم دینە، بنەما سەرەتا و بەراییەکانی ئەم دینە بیروباوەڕی ئێرانی دێرینە کە بوونەتە »
ی بابل جێی گرت. «یانەسامی»یەوە تۆژاڵێک لە باوەڕی «مەزدای»سەرچاوەی وی. لە بان ئەو بناخە 

 Hellenicی هێلینی دواتر بیروباوەڕی گەالنی ئاناتۆلیایشی هاتە سەر. لە کۆتادا، مێرگێکی تەژی لە باوەڕ
لەم خاکە بەپیتەدا گەشایەوە، چڵەپۆیان کرد و بەشێک لە بنەما ڕاستینەکانی ئەم دینەیان ڕووپۆش  

 7.«کرد

 

م لێرەدا پێویستە اڵبە ،پتر لە میترایەتی دەدوێم ،داایەتیئێزد و میترایەتیباسی پەیوەندیی نێوان  لەپاشان 
ئەنگرا »و  خودای خۆر ی«میترا»بوو کە  «زەرڤانەتی»شێوازێکی  میترایەتیچەند وشەیەک بڵێم. 

سەلماندنی  و  بووە نەکانیان نهێنیجڤی راون.پەرستتێدا بەدکاری، کە شەیتانە، خودای   ی«مەینوو
 دا تێپەڕیوە. دژواری ڕێوڕەسمئەندامەتییان بە 

 

 
3- Ibid, 10; and CLO. 229. 
4- CMM, 127-140.  
5- Ibid 20, 22. 
6- Ibid 20-24, CTMM. Vol 1, 7. 
7- Ibid 30-31. 
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 .بردوەنەکەشیان لە گەڵ خۆیاندا دی ووەڕووی لە هەر کوێیەک کردسوپای ڕۆمانی  دینی سوپا بووە و میترایەتی
  8کۆتای هات.  دینەەم  ی مەسیحایەتییەوە، ئەبەهۆی گەش داایینز چوارەمیپاشان لە سەدەی 

 

 

 لە هەترا   میترایەتی   شێوەی 

و کراوە  نەبووە کە لە ڕۆما پەیڕەو تییەی میترایەدینپەیڕەو کراوە هەمان ئەو لە هەترا ی تییەئەو میترایە
 دەورانی ئەشکان )پارت( لە یە بووەزەرڤانەتی . ئەو، ئەمیان زۆر کۆنتر بووە لەوەی ڕۆمابۆ ڕۆژهەاڵت گەڕابێتەوە

پاشان،   بپەڕێتەوە و پەیوەندیی نێوان هەردووکیان، بێگوماندەریای ناوەڕاست  بەرەو ڕۆما لەدا، پێش ئەوەی ـ
هەرچەندە هەموو پەیکەرەکان کاری  ئەشکانیدەگەڕێتەوە بۆ سەردەمی انی هەترا  بووە. پۆشاکی خوداک

 بوون.  کگرێ هونەرماندانی 

 

 ی پەرست ێو د   چکە دوو ڕێ 

سەردەمی پاشان لە و پەیڕەو کراوە بە نهێنی لە ئێراندا  جوداێکی دینوەک  یپەرستێود -
  9ایەتیشدا هەتا هاتنی ئیسالم بەردەوام بووە. دەشتزەر

 10پاداشت و سزا. لە   گوماندێوودرنج، جادووبازی و ی ییە دەگەڕێتەوە بۆ پەرستنپەرستدێوەی ئەم بناخ

 ووتر باسی هات. زدێوپەرستی لە میترایەتیدا کە   -

 

  دژ بە  مەبەستی بەکارهێنانیان بە وێرد و نزای تایبەتیان هەبووە بۆ دەستاژۆکردنی دێوەکان میترایەتیپەیڕەوانی 
 11بە هیوای لەناوبردیان. دوژمن

، بە زیندووبوونەوەی مردوان بووە دوای گڕتێبەربوونی پرسیی کۆتاددابە ڕۆژی ، بە نەمریی ڕوح بڕوایتی میترایە
 12کۆتای گەردوون.

 

 جادوو لە هەترا  شۆپی 

، داـ «م البلدان جمع» لە «يیاقوت» دەکرا. ئەم چیرۆکە، وپەیڕەدەڵێت جادوو لە هەترادا هەیە  ئەفسانەیەک 
 13نی، جادوو بووە. یزای 241ساڵی  لەسەر دەستی شاپوری یەکەم، کەوتنی هەتراهۆکاری دەیگێڕیتەوە گۆیا 

 

 
8- CMM, 203. 
9- ZZD, 15. 
10- Ibid 14, 35. 
11- CMM, 14. 
12- Ibid, 191. 
13- ZZD, 37. 
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 لە هەترا   میترایی  پەیکەری 

ویانە خوداوەندە ئێرانییەکان بە ناوە  یبووە کە توان گرێک انەیئەو هونەرمەند بەرهەمی  ەکانمیترایی ەپەیکەر
دیدیان بۆ باوەڕی  لەتەک یۆنانییەکانیانەوە بناسن و ئەو ڕواڵەتەیان بدەنێ کە بە بۆچوونی خۆیان گونجاو بووە 

 14گرێکیانەی خۆیان. 

 مندەوە. بە مەبەستی ئاسانکاری، باڵوکری تراهە ی فۆتۆی پەیکەرەکان The Illustrated London Newsگۆڤاری 
پۆلێنژمارە   وڤارەکان کە فۆتۆکانیان پەخش کردووە گۆدەرچوونی بەرواری  ەلێرەدا خشتەیەک پێشان دەدەم ب

 گرێکییەکانیان. رانی و ێ ناوە ئ یکردنپێشنیازی خۆم بۆ دیاریتەک )ژمارەی پۆلێن( ـی فۆتۆکان 

 

November the seventeenth 1951: 

- No. 7 Manh the Iranian Moon god. The Greek Selene. 

- No. 3 The same in its three phases. New, full and waning. 

- No. 8 Iranian Mihr, Greek Helios. 

- No. 9 This has two images:  

a) An Eagle represents the Sky. 

(The Sky – Time-Zurvan). 

b) The Hatra-Mithraic standard on which are Sky and Mihr. 

- No. 11 Ahriman – Pluto in the underworld with his wife Jeh-Hekate who is sitting far from 
him. She has a The Hatra-Mithraic standard in the hand. 

 

December the eighteenth 1954: 

- Nos. 6 & 7 Tow pictures of Zurvan – Kronos – Sky from behind and from in front. 

- December the twenty-fifth 1954: 

- No. 2 Trinity of the Moon god in the form of Athene, in its three phases.  

- No. 7 A group of Mithraists in the robes of their respective ranks. 

- No. 8 Zurvan – Kronos, the god of Time. 

- No. 10 Ahriman – Pluto, the god of underworld.  

- No. 3 Verethraghana – Heracles. 

 

  

 
14- CMM, 22-23; ZDZ. 129. 
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 لە نێوان کورددا   میترایەتی ی ۆپ ش 

 

 پێش ئیسالم لە ئێران   ی دین  .1

، داو شاخەکانی زاگرۆس لە ناوچەکانی نێوان ڕوباری دیجلە میترایەتی شۆپیلە  تۆژینەوەیەوتارە گئامانج لەم 
ی بووە  ئێران-هیندوو انیدینکوردن و بێگومان  ئێزدی. میترایەتیو  ایەتیئێزدلە نێوان  یەکەهەروەها بەراوردکاری

 سەردەمی ئیسالم.ی ئەو دینە لە ئێران هەتا کردنگەشە ی و پەیوەست بوون بە زنجیرە

لە انەی خوارەوە  دینئەم ڕەنگە  -لە نیوەی یەکەمی سەدەی شەشەمی پ.ز  -   تکاتی دەرکەوتنی زەردەش
 :پەیڕەو کرابن ئێران

خوداوەندی چاکە و بووە )  دادێو« لە پێکهاتەی» پەرستنیپەیڕەو دەکرا کە  ئێرانی-هیندووی تیێ نەری دین -
شادیهێن و  نۆشاوێکی) ماوه ،ئاکار و ڕەوشتی بەرز( لەخودای پشتیوانی )  ا، ئاهورخراپەی سروشت(
 بابوباپیران(. گیانی -ەروهەر )فەروەشی خودای نەمری(، ف 

یەکی یستیجادوو پێو. ئێرانی-هیندووی دێوی «یاتوو»پێکەوە لەگەڵ  (دێو )خودای بەدکاریپەرستنی  -
 . داەدینە لەم ییجبن

 دێت. کە بە مانای بەخشندە (The Bagas of Darius I)ی دێوی چاکە  «باگا»و   «ائاهور»پەرستنی  -
 پەرستنیان قەدەخەتەرخان بوو بەو خوداوەندانەی  «Daiva of Xerxesدێوی خەشایارشا » دێوناوی 

 . داکەکۆنەە دینلە  چاکسازییەک بووئەم دینە  .ەوبو

 

  بیروباوەڕی خۆی، هەم لە پاراستنی ئەو ئێرانییەکاندا شکەستی هێنادینە لە یەکگرتنی هەم  زەردەشت یچاکسازی
لە سەردەمی پەیدابوونی خۆیدا لە  انەی دینهەمبەر ئەو ی لە ملمالنێزەردەشتایەتی،  .کە بانگەشەی بۆ دەکرد

زوو پاش مردنی  کە  «شتایەتیەزەرد -تی ەزەرڤان»تەنانەت لە هەمبەر  ،ئارادا بوون، هەرگیز سەرکەوتو نەبوو
 . سەری هەڵدا زەردەشت

، بەوەی ئەنگرا ندا کە خۆی بە شەیتانپەرست ناوزەدی کردبوو انیئەو یارمەتیی دێوپەرست ،وانەوەەبەپێچ بگرە
،  سەر زەوی  دێویدرنج و سەرۆکی  بۆ ئەوەی ببێتەی پێبەخشین وەک خودای بەدایەتی   )ئەهریمەن( مەینوو

 . میری جیهان

  ووی لە پووکانەوە بوو.ڕهێڵین کە تێیاندا فەرهەنگی ئێرانی بئەشکانی جێو هەردوو سەردەمی مەکەدۆنی وەرن 
 ون نییە.ڕوئێمە  لەو نیو( بەتەواوی  پێنج سەدە)دۆخی دینیی ئەو سەردەمە 

هاتنی ئیسالم،  ێنرایەوە و کرایە دینی فەرمی، هەتا وژوبشا بەراییەکانی ساسانەوە لەالیەن یەتییەی ازەردەشتئەو 
 ژمارەیەک دینی الدەری ئێرانی و نائێرانی بەرپا بکات.  دژ بە  ناچار بوو شەڕ
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 لە سەردەمی ساسانیدا   کورد   ی ی دین دۆخی   .2

 

 ڕووماڵ 

و هەبوون   ایەتیزەردەشت باوەڕیهاتبوونە سەر  و گونددا، هەبوون بەتایبەت لە شاردا، ە لە نێو کوردهەرچەند
- هیندوو دێرینیباوەڕی  کورد زۆرینەی، بەاڵم دینە جیاوازەکانمژدەدەرانی  پروپاگەندەیباوەڕیان هێنابوو بە 

 . « پاراست بووMagian Zurvanismزەرڤانەتی ی - 15ۆتیمەگ»ی خۆیان ئێرانی

خودای  ، و کورد(ێبە زمانی ئێستای ن ،«میر») «مێهر»بریتی بوو لە  انکورد گشتخودای گەورە دا لە ڕاستی
  ڕێوڕەسمیو بە گوێرەی  پەرستراوە «مێهر»و سەرکەوتن، خودایەکی فریادڕەسە.  ەتیپاڵوان، خۆر، خودای پەیمان

 . راوەد، قوربانی بۆ پەرستراوە مێهرە جیاوازەکان کە تێیدا دین

گشت علي بن أبي طالب« ی ئەمڕۆیە.  –عەلی کوڕی ئەبی تالیب »، بەدەر لە بەراورد و ناساندن، وەک مێهر
. بە گوێرەی ڕێچکە جیاوازەکانیان، ئەمیان بە فریادڕەس دەزانیایەتی، ئێزدجگە لە ڕێچکە کوردییەکان، 

داستانی گەلێری  ئەفسانەگەلیان بۆ دادەڕشت.داستان و دا. مێهرن و پەرستنی تزێدەڕۆییان دەکرد لە ڕێزگر
 وی بکات. ی ڕادەبەدەری پاڵەوانەتیخودایی و جەنگاوەرییان بۆ دەپاراست و هی نوێشیان بۆ هەڵدەبەست باس لە 

 

 تۆمارەکانی کڵێسە 

  زایینی یپێنجەم و شەشەم موژدەدەرانی دینی لە سەدەکانی سێهەم،، یەکانئارامی ی کڵێسەبەگوێرەی سەرچاوەکان
وە لە ناوچەکانی خۆرهەاڵتی ڕوباری  ویان کردپەرستێودهەروەها و پەرستی، خۆرپەرستی رەختوتپەرستی، دتێبینی ب

 لە عیراق. دەوروبەری خانەقین و   سڵو ری موو باکو ( لەبن عمرئیبن عومەر )إدیجلە لە نێوان جەزیرەی 

 Shahr Kart «شەهرکارت»لە سەدەی سێهەم لە شاری  ی موژدەدەر- Mar Mari of Edessa ماری ئیدیسا مار
ە کئەو دەڤەرە دانیشتوانی بانگەوازی مەسیحایەتی بوو لە نێوان  بوو. لەوێ خەریکینێوان داقوق و هەولێر  ی-

 .ییەتابۆ مەسیحبگۆڕێت و پاشاکەیان  ی خەڵکەکەدین توانیمار« » درەخت و بوتی مسیان دەپەرست.

فەرمانرەوایی ساسانی کە لە الیەن  مابێتەوە ئەشکانییەوە رالەیەدەف  ەسیستەم ونگە لە ڕەبچووکە ئەم شانشینە 
بە نهێنی   ،زەردەشتی نەبوونگەلەکەی، کە و  شاوەها دیارە . ووخێندرابوڕوتوند نێوەندگیر )سەنترالیست( ەوە 

 دامەزرێنێت.خۆی  شانشینیوپەرستی هێندەی لەبار نەبووە ێ ، چونکە ڕێبازی دمیترایی بوون

ئەم بەرانبەر کەسانی نازەردەشتی و الدین  ی داگیر گرت. «شەهرکارت»زایینی  344شاپووری دووهەم ساڵی 
  وێرای  )کەسانی خاوەن دینی جودا لە دینی فەرمیی دەوڵەت(، لەوانیش مەسیحییەکان، زۆردار و چەوسێنەر بوو.

 بووە ناوەندێک بۆ بانگەوازی مەسیحایەتی لە نێو کورددا. 356ساڵی  ،ە شەهرکارتیداریئەو هەموو زۆر

بڕواشم وایە ناوی   .کورد بوونیشی دانیشتوانکارت شارێکی کوردی بووە و شەهرلەوەی م نییە من چ گومان
  Khshathro-Kereta، کە زمانی کوردیی لێ پەیدا بووە، یەکەیاد«یم»لە ناوە ە یساسانی داڕشتنەوەیەکیشارەکە 

  Sadrakaeهەروەها بڕواشم وایە کە ناوی  16جێیەکی بۆ پاشا هەڵبەسترابێت. کۆشکی پاشایەتی یان کە دەکاتەوە: 

 
 مەگۆتی: موغایەتی، مەجۆسی[. ] - 15

16- TWK, 16-19. 
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وە الە ن داڕشتنەوەیەکی گرێکییە 17کوهەرێمەکانی کەرکوناوی هێناوە وەک بەشێک لە  Straboترابۆ کە س
پاشای »بە واتای ی فارسییان )کە  Khshatrapavanگرێکییەکان زووتریش  Kereta-Khshatro.18 یەدییەکام

  یجولیندئاسەوراەکانی  بەە وم دیاری کردویش-من شوێنی شەهرکارت .Satrapesبە  بوو ( گۆڕیدێت  «هەرێم
Julindi 19مانی.ەیلو وری ڕۆژئاوای سولە باک 

و کوردان دەکرد و ێکاری لە ننی یی زای 485ساڵی   Mar Sabaبا اس مارسەدەی پێنجەم موژدەدەرەکانی  لە نێو
 . ندەڵێت ئەمانە خۆرپەرست

  ئەڵوەنددەڤەری ی   Balāshphār »ڤەالش پهار« ەیچناو ی Beith Galāyā «الیاەگبەیت » خەڵکی بااس مار
Helwan  .ن بووە. یقەسری شیر ە کۆنەکەیناو)شکۆی ڤاالش(  ڤەالش پهاربووBeith Galaya ە  یناوێکی ئارامی

  «یاالەجاب»دەگوترێت: لە زمانی عەرەبیدا  و  Bāgalāyā «یاالەگاب» و گۆڕدراوە بەدێت   «ال گ خانەی»واتای بە
Bājalāyā.  خابوور«ی باکووری مووسڵ، ناوچەیەک هەبوو » لە سەردەمی بەرایی ئیسالمدا، لە دۆڵی

باجەالن«، هەر بەو جۆرەی  »ناویان هێناوە. ئەم وشەیە بە کوردی دەبێتە باجەالیا« »مێژوونووسانی عەرەب بە 
کۆ«ن.  »ان«ی کوردی پاشگری »ایا«ی ئارامی و » کوردان«. »کوردایا«ی زمانی ئارامی بە کوردی دەبێتە »

الن« کە ئەمڕۆ خێڵێکی ناودارن لە دەراوسێیەتیی باجە»لە ناوی  antiquityئەمەش دەبێتە پشتیوانییەک  
 ی دێرین. Helwan «ئەڵوەند»

Mar Li-Shu´ab  ثەمانین«، لە دوروبەری»دێوپەرست«ی دیوە نێزیک »کوردی لە سەدەی شەشەمدا 
 . . دەشێت ئەمانە میترایی بووبن«رەموبن عئیجەزیرەی »

 

 پەرستگە ئەشکەوتە  

لە ڕوانگەیەکی  ژمارەیەکی زۆر ئەشکەوت لە کوردستانی عیراقدا هەن پێویستیان بە لێکۆڵینەوەی زانستی هەیە 
 . بە چەند دانەیەک دەکەم ئاماژەمن یەوە. میترای

دەکۆڵی، ئەشکەوتی وەها سەرچاوەی ئاوی  ڵبۆ ئەنجامدانی ڕێوڕەسمی خۆیان ئەشکەوتیان هە پەیڕەوانی میترایەتی
 20بێت.هەهەبێت یان، النیکەم، جۆگەی 

 

 زەردەک   ی گەلی 

لە   ەهەیە تەنیشتار )الپاڵ( ی پڕدۆڵێکی ناوازە  ،وسڵو خۆرهەاڵتی م ، لە«لوب جەبەل مەق »ی باکوورلە بەشێکی 
لە کوردیدا بەمانای دۆڵی  و «کزەردە یگەلی» ێتوترگپێی دەدا گوزەر دەکات، و شاخەکان ێنباو، بەزەردبەردی 

چەمێکی هەمیشەڕۆ هەیە. تەنیشتاری دۆڵەکە ئەشکەوتی هەن بە پەیکەری بەردین   لەم دۆڵەدا .زەرد دێت
 ڕازاونەتەوە. 

 
17- Strabo, III, p 1441. 
18- TWK, 19-24. 
19- Ibid. 
20- CTMM, Vol I, 55. 
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ی جێژنلەوە دەچێت ئەم دۆڵە، بە خۆی و ئەشکەوت و پەیکەرەکانییەوە، جێیەکی پیرۆز بووبێت، کورد بۆ 
  «دۆڵی اللش»پەنهانی خۆیان تێدا گێڕاوە. ڕێک وەک نیان کردووە و ڕێوڕەسمی سەرەدا Mihragānەگان مێهر

 ڕن. ێدەگ لێی خۆیانی جێژن، سەرەدانی دەکەن و کە ئێزدی بە پیرۆزی دەزانن

 

 ی شێخ ئادی پەرستگە ئەشکەوتە  

، شاپیرۆزەی  دا هەیەـ«شالل » دۆڵی پیرۆزی  لە  «شێخ ئادی»ستگەی ئەو ئەشکەوتە پیرۆزەی لەژێر پەر
بچنە  بۆیان هەیە  دائێزدیان نێولەبەرپرس  یچەند کەسایەتییەکی دیکە و  «ە شێخ باب»تەنها یانە. ئێزدی

مشتی  بە کە سپی« هەیە  یکانی »لەم ئەشکەوتەدا   ئاپۆرەی دیکە و بیانی بۆیان نییە.ئەشکەوتە،  ئەوسەرەدانی 
 هەڵقوڵیوە.   شێخ ئادی

بە  گۆراوەدواتر )بووبێت. ئەناهیتا ئەناهیتا  و مێهر یان شوێنی پەرستنی خودا کانیاوەو  پێدەچێت ئەم ئەشکەوت
 .هەڵنراوەئەم ئەشکەوتە ی ئاگر لەبان پەرستگە .بووە بەبڕشتئاوی خوداوەندی کانی و ( « ناهید» و «ەناهید»

سەرەتای هاتنی بۆ ئەم هەرێمە، سەرەدانی کردووە و کە بووە  واری شێخ ئادیمن پێم وایە ئەم ئەشکەوتە 
چاالکیی بانگەواز بۆ  یەکەم بنگەی ەی کردئەم ئەشکەوتە شێخ ئادی .دا بووەخەڵوەتتێیدا لە  ماوەی چل ڕۆژ 
سماعیل دەستیپێکرد. ئیی سەر ئەشکەوتەکە  بینافرەوانکردن و گۆڕینی  داشهەر لەو سەردەمەپەیامی خۆی. 

 21.دەناسێنێت «شێخ ئادی یپەرستگەنترین کۆ»ئەم ئەشکەوتە بە بەگ 

  22هەڵکۆڵدراوە و ڕێکخراوە. میترایی ی پەرستگەشێوەی  ەبسڵ وی مو باکوورک هەیە لە وئەشکەوتێکی بچو
پێی دەگوترێت   ، نێزیک شارۆچکەی شەقاڵوە، هەیەی چیای سەفینباکوورلە  دیکەهەروەها ئەشکەوتێکی 

ئەم کردۆتە واری خۆی.  ئێرەی یەکی کورد کە پێنج سەدە پێش، بە ناوی سۆفیسووڕەحمان«وشێخ »ئەشکەوتی 
بەر لەوانیش میتراییەکان، سوودیان لێ وەرگرتووە.  من پێم وایە و ئەشکەوتە زووتر ڕەبەنە مەسیحییەکان 

 زیک ئەم ئەشکەوتە هەیە.ێکانیاوێک ن

.  مانیەیلوی س باکوورلە تەنیشت دۆڵی سورداش لە   «نەجاسە»دیکە هەیە لە ڕۆژهەاڵتی گوندی ئەشکەوتێکی  
 ,E. S. Drowerسەرەدانی کردووە )بۆ وردەکاری بڕوانە  «یبەحزان»ی  Lady Drower خاتوو درەوەر ئەمیان

Peacock Angel, p. 55 .) 

 

 ات رفو باری  و ڕ   کەنار   « انە ع » لە شارۆچکەی    میترایەتی 

هەن خۆرپەستن و لە موسڵمان  و لەوێ زانیم دەستەیەک مانگێکم لەم شارۆچکەیە بەسەر برد 1920ساڵی 
و زانیم زووتر کرد  پرسیاری ناوەکەیانمی نهێنی پەیڕەو دەکەن. ڕێوڕەسمئەشکەوتێکی ئەو دەوروبەرە جڤین و 

 ەتین. میترایئەوانە پاشماوەی  گومانلەالم ئاشنا بوون. بێ

  

 
21- IY, 8. 
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 ایەتیدا ئێزد   لە   میترایەتی  شۆپی :  یەکەم پاژی  

 « طني با   - باتینی  » ڕێبازی   بنەماکانی ئافراندن الی  .1

. وەونەوە بە بوون ئافراندوگەردوونی بە فەرمانێک لە نەبو 23هەمەتوان خودای  باوەڕی وایە  بنەماگرئیسالمی 
خودا جیهانی لە نەبوونەوە  قورئانییە. ئەمان دەڵێنیان هەیە بۆ ئەو ئاماژە  پەنهان ڕاڤەیەکی نییبەاڵم ڕێبازی بات

ئەمان دەڵێن جگە لە خودا  ایە. دخو ی ماکی( manifest)دەرکەوتن، پێشاندان  ئافراندووە، جیهان خویاکردننە
 باوەڕی باتینییە.  بنەمای  Monism «تاکماکی»نییە.  اهیچی دیکە لە ئاراد

ە گەردوون  وابوەهو ئێستا دەرکەوت، پێیایەتیەی ئێزد ئەمکە چەند سەدەیەک پێش  ،«سماعیلیئی»ڕێبازی 
 :ی وەها پێشان بدرێتە زنجیرەیەکو دەشێت بە ـ «ماکیەک » خویابوونی

  گەردوونی گیانی - (ەئافرێنەر  ئەمیان)گەردوونی  دەرکی+   «بوون» یفەرمان -« »یەکتا
هێناوەتە بوون، ئەویش گەردوونە(  بۆ خۆی ی شخودی خۆی لە کە لە ئافرێنەرەیەش ئەو ئەمی)
 .  ڕووەک، ئاژەڵ(، inorganic ی نازیندەڵ ەدماد) سێ ماددەکان - چوار پێکهاتەکان -

 

 

 . Neo-Platonism (نیزمۆنیوپالتنی )ۆنەوپالتباوەڕی بەراورد بکە بە بۆچوونە  ئەم

 یش باوەڕی خۆیان لەسەر هەمان بنەما هەڵچنیوە. «وزودر»

لە گەردوون خویابوونی ماکی یەزدانی هەمەتوانە. هاوڕای ئیسماعیلییە لەوەدا کە دەڵێت بەکتاشی« »باوەڕی 
واتە باوەڕی هەبێت بەوەی گەردوون، لە دەرەوەی بوونی خودا،  -اوەڕە بێت کەسێک دژی ئەو ب ستیدا هەراڕ

 . مۆر دەکرێتئەوا بە دوالیست  -هەبێت جودای  بوونێکی 

ەکە جێگیرە، بەاڵم جیاوازییەکی گرینگ لە جۆری ئەو خویابوونەدا ی خویابوونهەرچەندە بنەما، «کاکەیی» الی
ئەوەی نییە گەردوون وەک لەش بۆ خۆی، لە خۆی  توانای  «گیانی گەردوون»باوەڕیان وایە کە ی کاکەیهەیە. 

ان« و خویابوونی یەزدانی  گی»خویابوونی یەزدانی وەک جیاوازی دەکەن لە نێوان لەبەر ئەوە . اندنئافربهێنێتە 
لە تیشکی ڕاستەوخۆ بوونەوەرە ڕووحییەکان« »لەبەر ئەوە پێیان وایە دا. -بابەتی بەردید )بینراو(لە شێوەی 

بەاڵم  یەزدانن، تیشکیلە  گەرچی ،. چوار پێکهاتەکان و جورمە ئاسمانیەکانیەزدانی هەمەتوانەوە پەیدا دەبن
 .ەودروستی کردولە تیشکی خۆی  یەزدانبوون کە  تەهاتونە دائەوانە لە مروارییەکچونکە  ن، ( ـناڕاستەوخۆ تیان )

 . ی تیشکدەر دانراوەەبە کەرەست مرواریین کە رئەوەش بەهەند وەربگ پێویستە

یەک گیانی و   - ئافراندن، بۆ باوەڕی دوو جۆر خویابوون پێیان وایە گەردوون لە هیچەوە نەهاتۆتە یش ئێزدی
  یەزدانەوە یاکیڕوونلە  کانیان- Deity هەفت فریشتەباوەڕیان وایە ئەمان ین. کاکەیهاوڕای  - یەک ماددی

اکی ڕوونلە لە سەرەتادا  یەزدانی هەمەتوانکە  پەیدا بووەمرواری ی لە تیشکگەردوونی بەردیدیش و دابوون ەیپ
 خۆی.   پێگەی ەە بۆ ئەوەی بیکاتوخۆی دروستی کردو

کە ئەو دەمە  کردووە،  (Plato، ئەفاڵتونپالتۆن )ئایدیاکانی ی ەبیردۆز ەڵکێشیهئەم بۆچوونەیان تێک ئێزدیبەاڵم 
وارییە  و مریەزدانی هەمەتوان لە نێێک تکادەڵێن:  ئێزدیئاشنای بوون. و سۆفییەکان فەیلەسووفانی ئیسالم 

 
 .Almighty هەمەتوان: -23
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  داڕشتووەو ئاژەڵی کێوی مەل  ،دڕندە مرۆڤ، مانگ، خۆر، زەوی،شێوەی ئاسمان، ت هەفشێوەی سپییەکەدا بووە، 
 ی ئاخنیون. «خیرقە»گیرفانی لە و 

 

   ئێزدی خوداناسیی   .2

.  شتنداڕهاتبێتە یان زنجیرەیەک سوفییەوە یەک تێهەڵکێشە و لەوە دەچێت لە الیەن ێکی دینئێزدایەتی  
ڕاڤەی پەنهان بۆ ئایەتە قورئانییەکان و هەروەها ئاگادار  سۆفیگەلێکی زانا لە دینی خۆیان کە ئیسالمە، شارەزا لە 

 .ەبرەویان هەبوو ندایاعولەما« -زانا »نێو  لە ئەو دەمەکە  نیۆنەوپالت ک و ێ لە فەلسەفەی گر

و   «مەسحەفا ڕەش»ئەو دیاردەیە لەوە دەچێت شیمانەی هەبێت وێرای تێکستە پەنهان و ڕووپۆشراوەکانی نێو 
« کە کەشکۆڵێکن لە گوتاری هەمەجۆر دەربارەی فەلسەفە و باوەڕی سەربە ئافراندن و خوداناسی و  جلوە»

خاوەن  یمیترای بۆچوونی هەندێککە  - گەلەبنەمائەم  سەرچاوەیبەاڵم . اکارهەروەها لە داستان و ئەفسانەی س
 تەواو ناڕوونە.  -  ڕیشەی ئێرانی لە خۆ دەگرن

هەر یەکەیان لە  ە، و دوئافرانی )مەلەک(   فریشتە هەفت نی هەمەتواناێت یەزدڵدە «مەسحەفا ڕەش»کتێبی 
)یەکشەم( کە یەزدان یەکەم ڕۆژ  ـە  Tāwûs ê Melek« تاووسێ مەلەک»یەکێک لەوانە ڕۆژێکی هەفتەدا. 

 24فریشتەی خۆرە. ەی ناساندووە. ئەمیان کئەوانەی دیبە ڕابەری  ئافراندوویەتی و

خۆی   ماکیلە خوداوەندی )پەری(  (لەوانەیشە سەرەتا هەفت بن) شەشئەم کتێبە دەشڵێت یەزدانی هەمەتوان 
پاشان هەر خۆشی  .نەتەوەووناکی کردوڕوچۆن مرۆڤ مۆم بە مۆمێکی دیکە دادەگیرسێنێت، وەها و  ئافراندووە
  جەستەی پیرۆزداوە ڕووە ئاسمان هەڵکشێن و  خوداوەندانەرمانی بە هەریەک لەو ەئەوجا ف  ئافراندووە،ئاسمانی 
دەربارەی جەستە پیرۆزەکان بەاڵم زۆر هەیە  ناڕوونییلە چاپە جیاوازەکانی ئەم کتێبەدا، ناکۆکی و بئافرێنن. 

ئافرێنەری  ئافرێنەری مانگە، پێنجەمەم وهدوە، خۆرئافرێنەری ی یەکەم وەند خودا گشتیان کۆکن لەسەر ئەوەی
 دەمێنن ناوی هەسارەیان لێ نەنراوە.   ئەو سێیانەی .ـە«ڤێنوس »

ی  لە الیەن یەزدانی دەشەش خوداوەنوردەگومانێک پەیدا بێت ئایە ئەو ، دا لەگەڵ ئەم بەڵگەیە، دەشێت
 ێکیکە هەریەکەیان لە ڕۆژ فریشتەیە بن، هەفتئەو  ئافراندوونی هەرخۆی  و ماکی اکیڕوونلە هەمەتوانەوە 

چ خوداوەندێکی دیکە ناناسن جگە لەو هەفت   ئێزدیستیدا ا لە ڕن. وئافرێندرا ەوەلەالیەن خۆی ،هەفتەدا
 .  «تاووسێ مەلەک»ان بڕوایان وایە یەک کەسایەتین لەگەڵ ئەم فریشتەیەی

ەم فریشتە هدوو ە.خۆر وەندی خوداو خۆرە  وەندە، ئافرێنەریلەسەر ئەم بنەمایە، یەکەم فریشتە یەکەم خودا
 . وەندی مانگەخودا ومانگە  وەندە، ئافرێنەری ەم خودا هدوو

یەک لەو   هەرپێی وەها بووە  بۆچوونە ئەوەیە کە داڕێژەری نهێنیی ئێزدایەتی ئەم ێکی ڕوونی سەرئەنجامکەواتە، 
گومانم هەیە لەوەی ئێزدیی ئەم ڕۆژگارە  بەاڵم  کە ئافراندوویەتی، وەندەیەخودانوێنەری ئەو ە هەفت هەسارەی

 . ڤێنوس زانستیان دەربارەی هەسارەی دیکە هەبێتمانگ و  خۆر،جگە لە 

دەکەن. ئەم شێخانە لەسەر زەوی نوێنەری هەفت فریشتەیە تێچێنی هەفت شێخی خۆیان ئەم ئێزدی، 
یان ال پیرۆزە، لە ژمارە پیرۆزەکەی ئەو هەفت شێخە ئێزدیفریشتەکانن و ئێزدییان بۆ نزا پەنایان بۆ دەبەن. 

 . هەفت، کە هەم ژمارەی هەسارەکان و هەم ژمارەی خوداوەندەکانی میتراییە، دەرباز نابن
 

24- IY, 101. 
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 ئێزدایەتی   پیرۆزەکەی   کتێبە دوو  تومڕ لەسەر ناوی  مش .3

 

 جلوە 

کتێبی  ، بەاڵم «گەردوون سروشت،»دا واتە انسۆفی فەرهەنگیلە خویابوون«، » کە ڕێک دەکاتەوە  «جلوە»
تاووسێ » یکەسایەتیپێشاندانی بۆ  ەتەرخانلەبەری سەرنێزیکی ئافراندن ناکەوێت، یان ئێزدی «یجلوە»

، پەیمان و وریاکردنەوەڕێنوێنی،  ،قەدەخەکان ،فەرمان  ،دەسەاڵتهێز، «ی خوداوەند. بۆ باس لە مەلەک
پەیڕەوی فرەوان و  اوەن شێخێک بێت خ میراتیئەم کتێبە  ەیە تێکستیانلەو «ـە.تاووسێ مەلەک»هەڕەشەکانی 

قصیدة«، کە   -قەسیدە »بە  تێکستی ئەم کتێبە بکەیتئەگەر بەراوردی درابێت. پێ پاشان پێگەی پیرۆزیی 
. «جلوە»کتێبی  بووە بۆ داڕشتنی یەکەم قۆناغقەسیدە« »دەردەکەوێت کە  تبۆ 25شێخ ئادی«، »دەدرێتەوە بە 

 .نییە تێداخۆرپەرستی بۆ  یئاماژەیەک بەاڵم چ

 

 مەسحەفا ڕەش 

مصحف«، کە دەکاتەوە   -مەسحەف »ڕەش« بۆ هەڵکشاندنی »بنجی لە وشەی مەبەستی من پێم وایە 
مەسحەفا »لە ڕەش« »نییە. نازناوی  «ڕەش»ڕەنگی   –لە بیریان کردوە  ئێزدیکە دڵنیام  -قورئان«، »

خێرا و توندە، یان  دێت. ئەم کتێبە الی ئەوان کتێبی سزادانی تۆڵەستێنو  فرەتوان ،واتای مەزن دا بەـ«ڕەش
 دەخۆن.بەم کتێبە   درۆسوێندی  ،نی دەکەرمان و یاساکانەسەرپێچی و بەربەرەکانی ف  کەسانەی ئەو بووە، بۆ

ڕەشەبا«دا هەیە بە واتای بای بەهێز و توند، »ڕەش«ـە هەر ئەوەیە کە لە وشەی »ی ا ئەم نازناودڕاستی لە
 . terrible misfortuneبۆ  black misfortuneبە ئینگلیزی دەڵێیت  ، وەک ئەوەینەک بایەک ڕەنگی ڕەش بێت

لە   ێکە باسبۆ کتێب باشتر «جلوە»چونکە راون، هێنمن پێم وەهایە ناوی ئەم دوو کتێبە بە هەڵە بەکار بۆیە
  باس باشە بەیبۆ ئەو کت کتێبی بەهێز() «مەسحەفا ڕەش»و ناوی ی دونیای سۆفییان، «جلوە»، بکاتئافراندن 

 .بەستبەرو  رمانەف لە جێوڕێی دەسەاڵت دەکات، لە 

و   «جلوە»بە ناوی  دوو بەش بووبن لە یەک کتێبدوو کتێبە دا ئەم لە بنەڕەت لەبەر ئەوە دوور نییە 
ی دوور سەرنجی خەڵکبۆ ئەوەی  «مەسحەفا ڕەش »گۆڕابێت بە  یناونووسەرەکەی سۆفییەک بووبێت و پاشان 

وشەی »حەج«  بۆ نموونە ، ڕوونە لە زۆر هەنگاوی دیکەیاندا نەخشەچونکە ئەم . بخەنەوە لە قورئانی پیرۆز
و پەرستگەی اللش. شاخی ڕۆژهەاڵتی   «ادیشێخ ئ»بۆ مەزارگەی  اندانی سااڵنەیەسەربەکاردەهێنن بۆ 

بەردەڕەش« ناودێر »و بەردەکەیان بە  «مەمزەز»بە  «سپی ینیاک» ،«ەرەفاتع»مەزارگەکەیان ناوناوە 
پێگەی   ڕاهێزانیبۆ  ،ی پیرۆزمەککەکردووە... هتد. مەبەست لەم هەنگاوانە الدانی سەرنجی خەڵکە لە سەرەدانی 

 .زدایەتییەێش و ئدۆڵی الل 

  

 
25- SDY, 94-97. 
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 یدا ئێزد   لە خوداناسیی   یەتی ا تر ی م  شۆپی :  ەم ه دوو پاژی  

 

 ئێزدایەتی وەندی  خودا   هەفت 

لە  پەیدابوونیانشێوازی هەم و وەند خودا  هەفتسەرچاوەی هەر دوو بیرۆکەی ئێزدایەتی: هەم ڕوونە کە 
 و ی چاکە، ئاهورامەزداوەندی زەردەشتی بە شەش خودادینباوەڕەکانی دەچێتەوە بۆ و لە یەکدییەوە، خوداوە  

، نەمر بەخشەندەی ،Amshaspand «ندئەمشەسپە» بە خوداوەندەئەم شەش لە ئاهورامەزداوە.  انپەیدابوونی
 دێرن.ناو

سەرچاوە دەگرن، ئەو   یەزدانی هەمەتوانەوە یو ڕووناکی ماکلە  وەندەکانی ئێزدایەتیئەوەی خودا وێرای بەاڵم 
هەسارەکانەوە گوزارشتیان لێدەکرێت،  هەفتبە  و  ئافرێنراوەهەر یەکەیان لە ڕۆژێکی هەفتەدا فاکتەی دەڵێت 

ۆکی ئەو  سەرلە میترایەتیدا خوداوەندن. میترا  یهەسارانە هەفتبەو  ئاماژەی ئاشکرایەسەرەوە باسکرا،  وەک لە
 26پێشکەش کراوە. یلە بەرەبەیاندا قوربانیخوداوەندانە بووە کە دەکاتەوە خۆر و 

بۆ نموونە  27دێرە،ناوی خۆیەوە ناو اوەندانە بەرپرسە لەو ڕۆژەی هەفتە کە بەدهەر یەک لەم خوباوەڕیش وابووە 
ڕۆژی  »وتراوە گسێشەممە پێی  ،«ژی مانگڕۆ»وتراوە گدووشەممە پێی  ،«ڕۆژی خۆر»وتراوە گیەکشەممە پێی 

 باوە.  داوپالە ئەوروهەتا ئەم ڕۆژگارەش  هتد. ئەو سیستەمە .. .مارس، مریخ[ :]بارام «بارام

شێوەی مرۆڤیان  مرۆڤدا هەیە. چارەنووسی  لەخوداوەندن و دەستیان  هەسارەیە هەفت ئەوترایەتیدا یلە م
 بەڕەزامەندیان بکرێتەوە و  هێوردەبا ، توڕەییان توانای دیتن و بیستنیان هەبووە، شاد و خەمگین دەبوون ،پێدراوە

 28ین دابین دەبوو. نوێژ و بەخش

فریشتە  لە مەزاری ینەکان نوێژ، قوربانی و بەخشبێ گۆڕانکاری دەوامەی هەیە. ایەتیدا ئێزدلە ئەم بۆچوونە 
دەکەن.   - هەسارەکان هەفت -ئەو فریشتانەی نوێنەرایەتیی شێخەکان رێن، شکەش دەکێپ داپیرۆزەکان

 هاوسۆزییانە. دابینکردنی ڕەییان و و ئامانجیش هێورکردنەوەی تو

 

 ەکان خوداوەند هاتنە خوارەوەی  

 دەڵێت:  بڕگەیەک هەیە  ـدا«مەسحەفا ڕەش»لە 

خوداوەندێک دابەزیوەتە سەر هەر هەزار ساڵێک و  هەزار ساڵە؛ هەفتتا ئێستا الفاوەکەوە هەلە 
 .هەڵکشاوەتەوەپاشان داڕشتووە و مان ی بۆیاسا و ڕێسا زەوی، ئەم خوداوەندە تێکست،

  :بێت کە دەڵێت قورئان یئایەتە  ئەم ئەفسانەیە لێکدانەوەیەکی ئەو پێدەچێت سەرچاوەی

بنەوە بۆ ە، پاشان ئەو کاروبارانە بەرز دزەویدەنێرێتە لە ئاسمانەوە  کاروبار فەرمانی خودا() ئەو
 29. ساڵەهەزار بە پێوانەی ئێوە  الی ئەو لە ڕۆژێکدا

 
26- CTMM, Vol I, 128. 
27- CMM, 120. 
28- CTMM, Vol I, 113-114; CMM 126. 
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هەزار ساڵی  بەرانبەر خوداتیەک ڕۆژ الی »اڤەی ئەو ئایەتەش کە دەڵێت ڕئەو ئایەتەی سەرەوە و ڕاڤەی 
  هەفتنێوان  یپەیوەندییان لەگەڵ کبەستنتێ بۆراون ەکار هێنلە الیەن مامۆستایانی ئێزدی زانایانە ب - 30«ئێوەیە
  بنجییەکانی نێودامەزراندنی بنەما مەبەستی  . ئەمیش بەڕۆژی هەفتە هەفتو وەندەکەی میترایەتی خودا

 .  سەردەخاتەکەش دیندەچێنێت و پلەی  ئێزدییان الی ی بەهێزکە هیوا و ئارامیی خوداناسیی ئێزد

بۆچوونی  کۆکردنەوەی بۆ بەکاریان بردووە ڕێبەرانی دینی کە  هونەرەیەئەمە نموونەیەکی ئاشکرای ئەو 
سوودی ئەو ڕێچکەیەی داهێنانی نوێدا بۆ  داڕشتەیەکیو پێکەوەنانیان لە  ەوەڕێکی جیاوازەچەند باوجۆراوجۆر لە 

 خۆیانە. 

 دینهەزار ساڵە و هەفتەی ئیسماعیلی« »بدەم بەوەی ڕۆژی دین الی پێم وایە شوێنی خۆیەتی لێرەدا ئاماژە 
لە    the Timethe Lord of «خودای زەمان»هەیە بەوەی یان شهەروەها بڕوا 31هەزار ساڵە.  هەفتالیان 

 بازنەیەکی بەردەوامی هەفت هەزار ساڵەدا، هەر هەزار ساڵ جارێک خویا دەبێت. 

  «تاووسێ مەلەک»  پاش باڵوبوونەوەی ڕەگەزی مرۆڤ لەسەر زەوی، دەڵێت ئێزدیالی  یەڕئەو باوەڕەنگە 
 راتکە میئەو چیرۆکەی ئاهورامەزدا  گەڕانەوە بێت بۆ 32، دیدەئازار کەسانی هەرەپشتیوانیی دێتە خوارەوە بۆ 

 33ئەهریمەن.انەی وێرانکەر استنی مرۆڤ لە دوژمنکارییژیان بۆ زەوی و پار دەستاوێژیدەنێرێت بۆ هێنانی 

 

 

 چوار ڕەگەز، کات و ستوون 

 

 ئێزدی چوارینەکانی  

ویستییەکانی پێدابینن بۆ کە  ستوونچوار و  ، چوار کاتڕەگەزچوار » بە هەیەدا دەبینین ئاماژە «جلوە»لە 
لە با، سەیرە  داـ«مەسحەفا ڕەش» دەبا لەدەکات  ئافراندن لە  باس  بەر ئەوەی ئەم تێکستەم لەاڵ، بە«ئافراندن

 .  بەرچاودێتە دا «جلوە»

 

 چوار ڕەگەز 

الی   هەیە لێکچوواندنلێرەدا ن.  خوداوەند میترایەتیداکە لە  و ئاو ا، ئاگر، خاکبریتین لە هەو چوار ڕەگەزەکان
 هێمابەو چوار وێنەیە ڕوون دەبێتەوە کە لەسەر  ی ئەمانپیرۆز  چوار ڕەگەزی .دەردەکەوێتصابئة«  - ەسابیئ»

ەگەزەکەی سەرەوە پێم وایە ئەمانە چوار ڕ .نگ، شێر، دووپشک و مارمێشهە ، هەیە:«اندۆاڵ سک»پیرۆزەکەیان، 
 زەوی.  یشە و ماردووپشک ئاو، ەئاگر ، شێریەهەوا دەنوێنن؛ هەنگ
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31- FBI, 3. 
32- PSM, 378; SDY, 7. 
33- CMM, 132-138. 
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 چوار کاتەکان 

  )بورج(  کەلوووەرزێک سێ  هەر میترایەتیدالە ی ساڵن. چوار وەرزدەکرێت ئاماژەیان پێ ئەو چوار کاتەی لێرەدا
ڕەت   کەلووەکانیپەرستنی  ئێزدایەتی پێدەچێ دامەزرێنەری 34پەرستراون. هەم کەلوو  وەرز وهەم هەیە. ی 

ئیثناعەشەری  »جووتە ڕێچکەی  نێزیکایەتیی لە  ەخۆالداندوازدە، ئەمەش بۆ دەکاتە  ژمارەیان ونکەچ کردبێتەوە
بووە بە پەرستنی تەنیا چوار وەرزەکان، لە کاتێکدا هێشتا هەر  ڕازی دامەزرێنەر و عەلەوی.إثناعشري«  -

ێک  وەرز هەرن. مایەی پەرستن نەبووگەلێک کە چیتر نیشانە پێک دەهاتن، بەاڵم نیشانە یەکەیان لە سێ 
  ی خۆی، بەم جۆرە، بۆ دیاری کرا:ڕێوڕەسمتایبەت و  یئاهەنگ

 . نەورۆز، ساڵی نوێ() نیساندا ییەک ڕۆژ، لە یەکەم هەینی ئاهەنگی بەهار، .1

 . Julay وزموتەم 21-18سێ ڕۆژ دەخایەنێت،  ،ئاهەنگی هاوین .2

  بێگومان ئەمیان. September ول وئەیل 30-23ڕۆژ دەخایەنێت،  هەفت ،یزیئاهەنگی پا .3
 ە.ـ«انگەمێهر»

 . Desember  کانوونی یەکەممانگی  ییەک ڕۆژە لە یەکەم هەینی ئاهەنگی زستانە، .4

 

 جێگیر کراون. دا  1960ساڵی  ی- 35« فەرمیهەمواری یاسای پشووی »ئەم ئاهەنگانە لە 

 

 ستوون چوار  

( ماکۆمپاس )قیبلەنئاڕاستەی شایانە بن کە لە چوار «با »لێرەدا ئاماژەیان پێکراوە دەبێت ئەو   ستوونەیئەو چوار 
  میترایەتیدالە  دەگوترێت(. ناودێرن «زەوی ستوونەکانی» بە لە عەرەبیدا خاڵەکانی کۆمپاس) .وە هەڵدەکەنـە

، گڤەیان دێت()  دەفیتێنن( پەری جن )و وەک   پیرۆزەکەنچوار وەرزە )بای سەرەکی( پەیوەستی با شاچوار 
 36خۆشەویستی. دەبنە مایەیجارێک دەبنە مایەی ترس و  ێکجار

 دا ئێزدی ی  ڕێوڕەسم   ک لە هەندێ   شۆپی میترایەتی :  ەم ه سێ پاژی 

 

 جەما   جێژنی 

ماوەی  کە «یەماعيە ج –جەما »خۆیان پێی دەڵێن  جێژنەیەو گرنگ ئەو  گشتگیری ئێزدییان جێژنی هەرە ال
ئەم   لەوەی ڕۆژەکانینییە گومانم یان بەردەوامە. ڕێوڕەسم پتەمبەر )ئەیلوول(ەی س 30-23، لە ڕۆژ هەفت

بەر لە هاتنی ئیسالم بە  کە  Mihragān ەگانمێهریان   Mithrakānان رەکتڕۆژەکانی میجێژنە پێکەڵپێکە تەک 
   .بوودامەزراوەک جێژنی پاییز ئێران فەرمی لە 

 
34- CMM, 121. 

 تعدیل قانون العطالت الرسمیة. - 35

36- Ibid, 115. 
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لە بەو جۆرەی دچووبێتەوە چونکە دیاریکردنی ڕۆژەکانی جێژنەکە جێژنەیان لەیا  سەرچاوەی ئەم ئێزدیڕەنگە 
، هەڵەیە. جێژنی نوەسەند کراپـدا )تعدیل قانون العطالت الرسمیة(  «هەمواری یاسای پشووی فەرمی»

الی  .دەگیرادا «مێهر»مانگی  ی« مێهر»لە ڕۆژی و سااڵنە خوداوەند ی «مێهر» بوو بە ان تەرخانەگمێهر
، کە  مێهرمانگی نێوەڕاستی و  اناودێر دەکر مێهربە ، مانگی 16، واتە یانمانگ  ێوەڕاستیڕۆژی ن ئێرانیان

ان، ەگمێهرجۆرە بێت ڕۆژی بەو  پتەمبەر دەستپێدەکات.ەی س17 ڕۆژی، واتە مانگی هەفتەم، ەوەڕاستی ساڵێن
جێژنی   ئەوەیان، ئێزدیی ئۆکتۆبەرەوە. پێدەچێ ڕابەری 2زۆری دەکەوێتە ، بەمێهرمانگی   یمێهرواتە ڕۆژی 

، بۆ  ی سااڵنەلە دۆڵی پیرۆزی اللش بۆ حەجکردنگەل ئێزدیکۆکردنەوەی بە مەبەستی  ،ووەجەمای دامەزراند
ەگانی بۆ ئەم  مێهرجێژنی  ڕۆژەکانی، شەوانەبەزمی نهێنی جێبەجێکردنی ی ئێزدایەتی، بۆ ڕێوڕەسمپەیڕەوی 

  میترایەتی شۆپیو هەوڵیش دەدەم ی ئەم جێژنە دەکەم ڕێوڕەسمجێژنە دیاری کردبێت. لێرەدا باسی بەشێک لە 
 ویاندا بدۆزمەوە. ێن لە

 

 ڕێوڕەسمی سەما 

لە هەلومەرجێکی تەواو نهێنیدا  جەمای شەوانی جێژن ،پابەندبوونسمێکی ەڕێوڕدەدات بە ی ئاماژە دەملووج
، وەک  ناودێر دەکەن «یئسەما –سەما »بە ە ڕێوڕەسم ئەم ی،دەملووج، بە گوتەی ئێزدی 37دەدەرێت.ئەنجام 

 بووژانەوەی گەلێر و خویابوونیان لە ئاسمان )بەهەشت(.ئاماژەیەک بۆ 

ادی شێخ ئ گۆڕیبەرانبەر  گۆرەپانییەوە لە یسێت ئەو ڕێوڕەسمە لە الیەن گروپێکی بیست کەسو دەنو یدەملووج
  ندی گۆڕەپانەکەداوەێلە ن . ئەم مۆمدانە)؟( «ەلتوو چەق » دەگوترێتپێی دانێک مۆم ی لە دەور ،بەڕێوە دەچێت

چەند دەزوویەک لە دەوروبەری گۆزەکە و دەزوویەکی    .ەزەیتوون جێگیرکی پڕ لە ڕۆنگۆزەیە دانراوە و لە بانی
 دانراوە.تریش کە لە شێوەی گوڵێکی گەورە دروستکراوە لە ناوەڕاستی گۆزەکە 

و   دانازنەیەکدا بە دەوری مۆمبلە  بەدوایەکدا یبە پلەی هەریەک لەو بیست کەسەدەدات  ئاماژە یدەملووج
سێ جار لە ماوەی چوار کاژێردا بە  ئارامیپێمان دەڵێت ئەو بیست کەسە بە داگیرساوەکاندا وەستاون و  ەودەزو

 مەزارەکەدای لەبەردەم دەرگە (نزاخوێن) «القەو» دەمەداو لە  .()ئەوها! ڕێنەوەودەسودانەکەدا دەوری مۆم
 . ()ئەوها!دەدەن لێوزەلە دوو دەژەنن ر وتەمبو دەخوێنن،سروود  ندانیشتوو

ڕێوڕەسمی  لەوەیە یگومانم نی :یدەملووجەکەی باسو کورتەە ڕێوڕەسم دەربارەی ئەمخۆم  سەرنجی ئەمەش
لەبەر ئەوەش بووە هەر  درێن.بانەوە ئەنجام  ییئێزدلە الیەن  جەمادای جێژنشیوەیە لە  ملە یڕەسەنی سۆفیگەری

عین »سۆفیگەرانەی  کە لە چەمکیجەماعی« »ی پاییز، لەالیەن ئەمانەوە گۆڕاوە بە جێژنەگان، مێهر
 . «انخوداوەندخودا یان  ،یان بە ئامادەبوونی ،شاجڤین، جڤین لەگەڵ »مەوە داتاشرواە بە واتای « الجمع 

)بڕوانە   ئێزدیی  «سەنجاق » لە شێوەیبێت  نێکوستو دان  پێی دەڵێت مۆم یدەملووجئەوەی  تدەردەکەوێ وا 
. بەاڵم لێرەدا تشێوەگیر دەبێ ندەیەی لەسەریەتی، سەنجاق، ەە لەگەڵ ئەو باڵک، سەنجاق«(» ێڕی دسەرە

 هەرەمی پلەیهەفت گوزارشتە لە ندە. سەنجاق ەە نەک باڵ لەسەر چرای، «سەنجاق »بۆ پێکهێنانی ستوونەکە 

 
37- SDY, 195-196.  

ی دەڵێت لە خۆی زیادتر کەس ئەم ڕێوڕەسمەی نەدیووە. دەملووج  
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گوزارشتە لە و   وەندەێلە نیان گەورەترینبن. دانە  هەفتژمارەی دەزووەکانی چراکە  تدەبێیان بۆیە ڕۆحی
 ، شەش خوداوەندەکانی دیکەن.دیکەششەشەکەی  ،داوەندی ڕۆژخو  «تاووسێ مەلەک»

 شتیوانی لەبەڵگەیەکی پشبێتە دەردەخات و دە هێمایە سەنجاقە نهێنیە ناسنامەی ئەم ڕووناکیەکەی ئەم هەفت
 ن.میترایەتیهەسارەکەی   هەفت لە بنەرەتداییان، ئێزد یووناکی الڕی خوداوەند هەفتکە مان بڕوا

هەسارەکان  ەکان و سوڕانەوەی خوداوەندبە دەوری  ئێزدیانەوەی ڕووبەدی دەکەم لە نێوان س ستێک من پەیوە
 بەگوێرەی باوەڕی کۆن(. ) دابە دەوری زەوی

 – ئاسمان»بە مانای   کردبێتعەرەبی سماء« ی »وشەی تێکەڵ بە ی «سەما»وشەی   یدەملووجم وەهایە پێ
ئەم ڕێوڕەسمە نهێنیە تایبەتە، هەر ئەو  بۆ ی دەهێنن بەکاریان ئێزدیکە  «سەما» . ئەم وشەیەی«بەهشت

سەرچاوەی . سەما، مۆسیقا و گۆرانیەوەی پەیوەست بە بۆ ڕێورەسم دێتبەکار  وەیانەلە الیەن سۆفی یەیە«سەما»
)چلەی  «پەنام چلەی» ی یەکەمەوە هاتووە کە لە الیەن«سەما»الی باتینیەکان لە  یە«سەما»ئەم بەزمی 
  دا جێبەجێکراوە«موحەمەد»، لە کاتی دابەزینی ، بێگومان بە بێ مۆسیقا و گۆرانیوەەـ (نەبینراو –دیدەبەدەر 

ەرەبی، بە واتای  عی  «سمع » سەرچاوەی ئەم وشەیەش دەگەڕێتەوە بۆ. چلمێران« (»وانە ڕیشەی ڕ)ب
 ڕێبازی دەروێشایەتیی دێرینەوە هاتبێت. دێت کە ڕەنگە لە  dance واتایبە  «سەما » . لە کوردیدا «بیستن»

دا، بەدەوری شێخئامێرە ژێدارەکانەوە، ئاوازی  بەدەم ،تێیدا ێکەەکان ڕێوڕەسمی«مەولەوی »الی  «»سەما
و نیشانەیەک من لەو ڕێوڕەسمەدا تێبینی دەکەم شێوەی وەستان   هێماگرنگترین . بەدەوری ستووندا، دەخولێنەوە

لەبەردایە و   تەنوورەیەکی ی لەسەرە،و جووڵەی بازنەیی دەروێشەکانە. دەروێشی مەولەوی تەپلەیەکی قوچەک
ووەو ڕ، دەستەکە لە ئاست سەریەتی و لەپی دەستی دەگرێت ارڕاستی تەنیشت باڵی .تپێخاوسە، خول دەخوا 

 .الر بۆتەوەبەرەو چەپ  . سەریشڕوو لە ژێرەو لەپی دەستی  دەگرێت ارەپی تەنیشتچ باڵیسەرە. 

بە شێوەی  ،ڕێوڕەسمەدا ی تێدایە. دەروێشی مەولەوی لەممیترایەتی شۆپیسەمای مەولەوی بە بۆچوونی من 
ەکەی دەکات، دوو   «Dadophoriدادۆفۆری »و دوو یاوەر  «راتمی»گوزارشت لە  ،ەستە و خولدانوەستانی ج

ئەندامەکەی سێکۆچکەکەی خۆی، یەکیان لە دەستەڕاست بە مەشخەڵێکی ڕووەوسەر و ئەوەی دیکەیان لە 
 38.بۆ هەمیشە دەخولێنەوە بە دەوری زەویدا دەستەچەپ بە مەشخەڵێکی ڕووەوژێر، لە ئاسمان

وانەی دیکە لە یانیەک ،ندەگیرسێنیدائاینی جام«دا، »لە ڕێوڕەسمی کە  «کتاشەکانبە»ی ەکاندانلە نێو مۆم 
- ژیری) «اللە، محەمەد و عەلی»بەکتاشی دەکەن  ێکوچکەیسێ دەزووی هەن گوزارشت لە سگەورەترە و 

و  «محەمەد»ڕیشەیان دەگەڕێتەوە بۆ سێکوچکەی میترایەتی: کی دیکەوە ، لە الیە(ی سۆفیانە-  شکۆ-جوانی
؛  تلەخۆ دەگرێ  هێماشچوار و دوازدە یان بەکتاشییەی گەورەدانە مۆم یەکەن. ئەمـ«دادۆفۆری »دوو  «عەلی»

ە جگە  یچ سەرچاوەیەکی دیکەیان نیکە یانەی خۆیان سۆفین لە چوار فریشتە و دەرگەی گوزارشت هێماکەچوار  
لە و  «ئیمام»لە دوازدە  نگوزارشتهێماکەش دوازدە . و با( وەرز ڕەگەز،)چوار میترایەتی  یلە چوارینەکان

 . (بورجەکان) کەلووەکانبنەڕەتدا ئاماژەن بۆ 

  

 
38- CMM, 129. 
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 خ ی قەبە ڕێوڕەسم 

ەو دەچنە دوندی ئ ئێزدی  دەستەیەکئەنجام دەدەن.  «خقەبە»بۆنەی  ئێزدی « جێژنی جەما»پێنجەم ڕۆژی 
مەبەستی دەربڕین لە شادی و  بەتفەنگ گڕ دەدەن   و لەوێ ئادیدا دەڕوانێتشێخ  بەسەر گۆڕیچیایەی 

  و پیاو، بە ژنپێکەوە، دی و لەوێ ئاشێخ  مەزارگەیبۆ  لە چیا دێنە خوار پاشان دەستپێکی ئەم ڕێوڕەسمە. 
لە ئامادەبوان میری شێخان گایەکی گەورە ئامادە دەکات و داوا  دەهۆڵ و زوڕنا، هەڵدەپەڕن. لەو دەمەدا ئاوازی 

کە وەردەگرن و دەیبەن بۆ گۆڕی شێخ شەمس و  یەگەنجانی چەکدار گا  ئەوجا .دەکا لە هەموو زیانێک بیپارێزن
ی نزالەو دەمەدا ئەم گەنجانە خەریکی وێرد و ادی. ئشێخ  گۆڕیهێننەوە بۆ الی بەڵێن دەدەن بە سەالمەتی بی

بە   و ئەم دەستەیە و یەکیانێپێدزیلەکە دەکەن بۆ نبە نهێنی  ئێزدیدوو  وەهان الی نائێزدییان بەرزانست نییە،
کە دەگێڕنەوە  یەگادەمودەست ئاپۆرە دێنە دەست و . هاوارێکی گەورە بەرز دەبێتەوە و ێتکە دەدزیەگافێڵ 

دەخەن. دواتر بە   یپشتگوێ و  . وەهای پێشان دەدەن ناوی نازاننبکەن ئاشکرادزەکە ئەوەی  شوێنی خۆی بێ
 دی دەبەن.ئاشێخ  زاریکە بەرەو مەیەی و شادیەکی زۆرەوە گادڵخۆش

دە پیاوی ئازا دێنە پێشەوە بۆ  .«مەیدانێ جیهاد» دەگوترێتهۆزەکان لە شوێنێک کۆ دەکرێنەوە پێی  انپاش
 . ئەمەش لەبەربە پاراستن نییە چونکە هەاڵتووە  گا پێویستیڕایدەگەیەنێت  کە. لەو کاتەدا میریەپاراستنی گا

ی میر  ەگۆیا بەشێکن لەو دە پاسەوان مەزارەوەناو  تەکەیان دزیبوو چوونەیەگا زووترئەوەی ئەو دوو پیاوەی 
بەدەم هەراوە، دەکەونە گیانی ئەو   لەوێ ئاپۆرە  کەیان بردووە بۆ مەزارگەی شێخ شەمس.یە، گادیاری کردبوون

 39دەدەن و پاشان سەری دەبڕن. پاڵ لە گا قامچی و گۆ گایە. بە

بووە  یدین بەزمێکیلە بنەڕەتدا نی جێژنەکە، بەاڵم وەها نییە. اچاالکییەکگۆیا ئەم ڕێوڕەسمە بەشێک بێت لە 
ئێمە نازانین   ئەنجامی دەدەن. نەرێتی یبە شێواز ئێزدیکشتوکاڵ و بڕشت بووە بۆ  بێر ومەبەست لێی هێنانی 

خاڵی هەرە دیار لێرەدا بریتییە لەوەی ئەو ئاژەڵەی . کەبەزمە ڕیشەیەی مئاشنان بەسەرکردەکانیان چەند 
بەو جۆرە ە. مێهرشەمس کەش لەبەردەم گۆڕی شێخ شەمسدا دەکرێتە قوربانی. یەدەکرێتە قوربانی گایە و گا

وە و بناخەی بگەڕێتەوە بۆ ڕاو کردن و سەربڕینی گا لە الیەن  میتراپەیوەست بێت بە  ەڕێوڕەسمئەم دەکرێت 
 :ڕادەگوێزم Cumont، لە نووسینی میترالە باسی  ەیەکمن لێرەدا کورتمیتراوە. 

توانی پەلکێشی  میترا بوو،ئافراندئەم گایەی مەزدا  یەکەم ئاژەڵی گرت کە گایەک بوو. ئاهورا میترا»
ترا بە فەرمانی  یدەرباز بکات و م نەتوانی خۆی لەو زینداکە  یەبەاڵم گا. خۆی ئەشکەوتەکەیبکاتە نێو 
 کوشتی. هەتا دەسکەکەی کرد بە کەمەریدا و ەوە، خەنجەری یکەی دۆزییەگالە ڕێی خۆرەوە( ئاسمان )

جیهانیان  و بەخش پەیدا بوونسوود یڕووەکدەوەن و  گشت لە سەرەمەرگدایە،لەشی ئەو قوربانیەی لە 
مێو دەرکەوت  رلە خوێنەکەشیەوە دا. تپەیدا بوو نانمان دەداتێ. لە دڕکەپەتکەیەوە گەنم کردپۆش زسەو
 .mysteries »40پەنامناسی دەدات بۆ  پیرۆز یمەیکە 

  

 
39- AHY, 128-130; SDY, 149; DPY, 157. 
40- CMM, 132-137. 
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 گا   ی لێدان   می بەز 

ە یزەردەشتیوێنەی هەیە الی   ڵ اقامچی و گۆپبە   گاڵەگاڵەوەدەم پێش سەربڕینی بە الی ئێزدی لێدانی گا 
 41.«ەکەیان دەدایلە قوربانی بە تێاڵ نڕیربەس ەل رەب زەردەشتیەکان »درەنگەکان. 

ان دەگرنە بەر، نەک بۆ سەربڕینی  یتەی زەردەشتیێ نەر  پێی ئەوشوێن «قەبەخ»وڕەسمی ێ تەنها بۆ گای ڕ ئێزدی
بەر لە سەردەمانی دەگەڕێتەوە بۆ  بەزمەئەمە بەڵگەیەکی یەکالکەرەوەیە کە سەرچاوەی ئەم گشت ئاژەڵێک. 

 ئیسالم.

 

 چلمێران خوانی  

سەرکردەی ئەو چل کەسە   خزمەتیان کردووە و دڵسۆزانە گوێڕایەڵی هەبووە پەیڕەویل ادی چئشێخ دەڵێن 
ووە.  مێنتێکیان لەوێ بۆ دروستکردو بووە بۆیە مۆن « ین سوفنیەع»خەڵکی ئەم کەسە بووە.  «چلمێران فەخر »

خوانی  »دەنێن  ناوئەم خوانە  ئێزدی. دەکوڵێندرێت دەگاتە کۆتا گا دەکرێتە قوربانی و باش  ی جەماجێژنکاتێک 
لە میر،  شکیان لە گۆشتەکەدا هەبێت. هەریەکئەوەی پ یانی تێدا بەشدار دەبن بۆ ئێزدی گشتو  «چلمێران

.  ەیەکی گەورە لە مەنجەڵەکە دەردێنن و بەسەر خەڵکەکەدا هەڵی دەدەنپارچ «بابە شێخ »و )؟(  «وەزیر شێخ »
پارچەیەکی بەرکەوێت هەرچەند   کەسێکدابەشی دەکەن تا هەر  ئاپۆرەی ئامادە دڵگەرمانە دەیگرنەوە و

ەیەک لەو گۆشتە  بەو باوەڕەی کە هەرکەسێک پارچکوڵیوەکە دەخەنە گوشتاوە  دەستهەیشە بچووکیش بێت. 
 42بەدەست دەهێنێت.  (حەقیقەت) «نەڕاستی»بخوات، هەرچەند بچووکیش بێت، بەشێک لە 

ەو  ئ پیادە دەکران. ئەندامەتیبۆنەی   دینیدا بە یجێژنلە  بێت انەمڕێوڕەسئەو  الوێنەیەکی بەزمە بڕوام وایە ئەم
یاوەرانی  لەگەڵ هیلیۆس و   میتراڕێوڕەسمانە، کە گایان تێدا دەکرایە قوربانی، بۆ نەخشاندنی دواخوان بوون کە 

 43بۆ ئاسمان.  هەڵکشانیان لە هاوبەشیان بەر نییکۆشتێهاتنی دیکەی ئاهەنگی بۆ دەگێڕا بە بۆنەی کۆتا

  و کاکەیی بەزمیبۆ نموونە هەیە.  ئەندامەتیدا بەزمی خوانەیان لە کۆتایئێوارە ئەم کەەکانی دیینییبات ڕێبازە
و ـە  «جمع»  الوێنەی «جەم») «جەم نیییائ»لە  اشییان بەکت «جەم»پێی دەڵێن  جڤینەی ولەیەاڵهی عەلی

 . (ەـ«عین الجمع »لە بنەڕەتدا  «ینی جەمایئ»
 

 چلمێران سەرچاوەی  

 گیانە پیرۆز وچل ئەو ن، دیئاشێخ  وایە چل موریدی، کە ئێزدی سەرچاوەیان لەیادکردووە و پێیان چلمێران
لە نێو ڕێبازە جۆراوجۆرەکاندا، بە گوێرەی جیاوازیی  ناودار کراون.  ییەتیکەسامرۆڤی خاوەن تێچێنی کە  بەرزەن

یارانی  «انپیرۆزچل » .ئەو چل کەسە 44مرۆڤاندنی دەربارەیجیاواز هەیە  نەرێت و باوەڕیان، بۆچوونی
ەک ئەوەی و هەیە گیانییان ییەکانگیری ئەوان دا هەمان بوونی ئەویان هەیە. شلە ڕاستی ، وی یەزداننمرۆڤێنراو

 . بن گیان یەک
 

41- ZZD, 42, 52. 
42- AHY, 131-132. 
43- CMM, 138. 

بەخشینی خەسڵەتی مرۆڤکارە بە نامرۆڤ، وەک خوداوەند، گیانەوەر  ،Anthropomorphism کردن،ۆڤڕێژمرۆڤاندن: م - 44
 و کەلوپەل.
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کۆتای   جڤینیچل پیرۆز«ە، هەر ئەوانەن لە یەکەم گردبوونەوەدا بەشداربوون کە بۆ »الی سۆفییەکان، ئەم 
بەاڵم الی باتینییەکان عەلی   سەرۆک بوو.ی محەمەد بەسترا و تێیدا محەمەد خۆی ـ هەڵکشان )میعراج(

بوو محەمەد سروشتی  جڤینەشدا بەشداربوونی لێ سەلمێنرا و لەم ئەوجا  نزادەکرد و محەمەد پاش  سەرۆکایەتی
 ڕاستینەی خودابوونی عەلی تێگەیشت.

و »کرکلەر   ە »کرکلەر« )چالن( ناوزەدیان دەکەنبکاکەیی بەم چل پیرۆزە دەڵێن »چل تەن«، بەکتاشی 
 مەیدانی« ئەو هۆبەیەیە شەوان »ئایینی جەم«ی لێ دەبەستن.

  و دبنە بنەماسەرچاوەی ئەم ژمارە پیرۆزە دەگەڕێتەوە بۆ چل ڕۆژی نێوەڕاستی هەردوو وەرزی زستان و هاوین 
 اندنەوە. وەرز، کشتوکاڵ و مرۆڤ پەیوەست بە داستانی بۆ 

 

 

   Eucharistشیڤی یەزدانی« » ی  بەزم 

 

 تراییدا ی لە م 

ی نان و ئاوی پیرۆزی تێکەڵ بە نۆشاوی بەزملە میتراییدا بگەڕێتەوە بۆ ە بەزمدوور نییە سەرچاوەی ئەم 
 ما کە ئاشنای نەبوون.وما«ی زەردەشتیان، کە میترایی وەریان گرتووە بەاڵم بە گۆڕینی مەی لەبری هو »ه

دادەنرا و موغ   کۆڕدا»شیڤی یەزدانی«ی میتراییدا جامی ئاوی تێکەڵ بە شەراب و بڕێکی زۆر نان لە پێش  لە 
 45نزای دینی بەسەردا دەخوێند. 

 

 Mysticismلە سۆفیگەریدا 

و لەوێدا چل پیرۆزان   پەیڕەو دەکرا –کە باسی هات  –نی«یە لە جڤینی چل پیرۆزاندا  اشیڤی یزد»ئەم 
خۆشاوی ترێیەکیان نۆش دەکرد کە یەک لە بەشداربووان هاڕیبووی. بەشێک دەڵێن ئەو کەسە محەمەدە و 

 لمانە.ەبەشێک دەڵێن س

نۆش دەکەن هەیشە   ێکی شیرینخۆشاوڕێباز هەیە پەیڕەو دەکەن و تێیدا ە بەزمئەم گەری سۆفیڕێبازەکانی 
 .Intoxicantئارامیبەخش خۆشاوێکی 

 بەربوون دەکەن لە یەکەم جڤینی پەنامی چل پیرۆزاندا. ی خوێنبەزمباتینییەکان باس لە 

 

 لە ئێزدایەتیدا 

دەستووردانەری فرەزانی ئێزدایەتی ڕێوڕەسمی وەها گرینگی وەک »شیڤی یەزدانی« وێڵ الی من گونجاو نییە 
   سوێندخۆرییە بۆ پابەندبوون بە باوەڕەوە.بکات کە هێمای 

 
45- CMM, 158. 
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ڕۆژانی  یو بەزمی نان و ئاو بەیانیان دەچەرخای جەمادا جێژنلە ڕۆژانی کە  46گەرچی بەزمی نان و شۆربا
  هەردوویان دەکرێت بە »شیڤی یەزدانی« 47ی قوربان، جێژنبەر لە  یالحجة(، ڕۆژ ي»عەرەفات« )نۆهەمی ذ

کە لە ڕێوڕەسمی سەرەدانی سەنجاقدا  ق، بەرات و قەوال( ا)بڕوانە سەنج  بەزمی ئاو و قوڕدانرێن، دڵنیام لەوەی 
ڕێوڕەسمی  لە کۆتای شدا پەیدایە. یپیادە دەکرێت، بەزمی »شیڤی یەزدانی«یە. ئەم بەزمە لە زەماوەند

ئاویشی لەگەڵ دەخۆنەوە.  و 48نراوە ێدا، بووک و زاوا لە پارچە نانێک دەخۆن لە خانووی شێخەوە هزەماوەند
 49، لەبری نانەکە، بێتە خواردن.پارچەیەکی بچووک لە خاکی شێخ ئادیلەوەشە 

 

 Baptismمۆرکرن 

یەک لەو بەزمانەی ئێزدایەتی بە میرات لە میتراییەوە بۆی ماوەتەوە، مۆرکردنە. ئێزدی بۆ مۆرکردن سێ جار 
گەر هاتوو بارودۆخ ڕێگر بێت لە مۆرکردنی زارۆ بە ی سپی« هەڵدەکێشن. یسەری زارۆی خۆیان لە ئاوی »کان

 50منداڵی ئەوا ئەو مۆرکردنەوە لە هەر تەمەنێکی دیکەشدا ڕەوایە.

میترایەتی و مەسیحایەتی لە سەدەی نێوان ملمالنێی لە پەیدۆزیی  Cumontلە باسی مۆرکردن لە میترایەتیدا، 
 سێهەمدا دەڵێت:  

»ئەو بەزمانەی هەردوو ال پیادەیان دەکرد وێکچوونی زۆر بوو. پەیڕەوانی میترای خودای فارسی، وەک  
 51. «ن دەکردەوەێ خاومەسیحییەکان، خۆیان بە مۆرکردن 

 

  

 
46- SDY, 196. 
47- AHY, 126-127. 
48- AHY, 98-99. 
49- Ibid. 
50- DPA, 159-160. 
51- CMM, p 190. 
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 ئێزدایەتیدا شۆپی میترایەتی لە هەندێک هێما و نەرێتی  :  چوارەم پاژی 

 

 نیشان 

 یشانمو ئە ەنسەری ئێزدیان گرێ دەدلە  سپی یسەربەند ، بریکارانی میر «خوانی چلمێران»پاش کۆتاهاتنی 
بە  انئەوەی نووسەر 52  ێنەوە وەاڵتی خۆیان.ڕدەگە دەستەدەستەیان  یەکیەکو پاشان  نێەمزەیان دەد
دەڵێت ئەم بەزمە بۆ یەکەم جار لە  ڕێبازی باتینی  پارچەیەک بەندی سپی.ناوزەد دەکەن بریتییە لە  سەربەندی
 چل پیرۆزان«دا هاتە چەرخاندن.»ڤی یەزدانی«ی جڤینی یکۆتای »ش

 ئەندامانی نوێ. لە میتراییدا ئەم نیشانەیە دەدرایە

 

 بەرات 

، ماچی  زی لە بەدبەختیێ بۆ خۆپار ،هەموو بەیانی و ئێوارەیەک  بێت وێپڕێنامەی خۆی گشت ئێزدییەک مەرجە 
،  بریتییە لە گۆیەکی بچووک بە ئەندازەی گوێزێکی فوندوق دەگوترێت »بەرات« پێی ی ەم ڕێنامەیەئ. بکات

حاجییان و لە خاکی پەرستگەی شێخ ئادی و ئاوی پیرۆز دروستی دەکەن و دەیفرۆشن بە  «قەوالەکان»
خۆڵەکە  ئێزدیان قەوالەکان ئەو خاکە لە شێوەی خۆڵیشدا دەفرۆشن.  ،جگە لەوە .بۆ سەنجاق  گەشتیارانی ئێزدی

 53. و لەوانەیە گۆیەکانیش بخۆن بخۆندەبێت 

 ئاماژەیەک بێت بۆ سەرچاوەی میترایی ئەو ڕێنامەیە:ئەم ڕاگواستەیە دەشێت 

لە کۆتای ماوەی توانادۆزیدا لەو بەردە نەخشینانە دەکات کە باس  St. Augustineسانت ئاوگوستین »
ەم پەیوەستە و پەسەندبوونیان لە الیەن لوەک نیشانەیەک بۆ پێشوازی  دەدرایە تازەپەیڕەوان

 54«.ئەندامانەوە

 

 قەوال 

لە  کە  Runners of the Sun (Heliodromus)« یارانی خۆرخۆیان بە »میترا خۆر دیاری کراوە و یارانی میترا بە 
  55میترایەتیدا ناو بوو بۆ ئەندامانی پلەی شەشەم. 

هەمان ی بەشێک لە ئەندامانی تۆژێک، بۆ نموونە »قەوال«ـەکان، و ناو کارکردشە کە ێڕێکەوتێکی سەرنجڕاک
 الی »یارانی خۆر«ی میترایی. ە کارکرد و ناو

ناساندنی  بەزمی  بە بۆنەی دائێزدیاننێو  بە خۆی سەنجاق«ـە لە گەشتی »یەک لە ئەرکەکانی قەوال یاوەریی 
 دوورەوەاڵت.    یو ئێزدیانێجگە لەوەش میر، ئەم قەواالنە وەک باڵیۆز، دەنێرێتە ن ڕێورەسمی پەرەستن.

 
52- AHY, 132. 

 Hay, 93, 98-SDY, 65, 66, 137 ;138-120 ,99.بۆ وردەکاریی بەکارهێنانی بەرات و خۆڵەکە بڕوانە:   -53
54- EWTM, 155. 
55 CMM, 152, 154. 
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وەهای  د دەکرێن و خۆشیان پێیان خۆشە، گۆیا شێخ ئادی ەو ئێزدیاندا بە »تازی« )تانجی( ناوزێقەوال لە ن
  56تازی / تانجی« بوون. »ا وەک ناوزەد کردوون چونکە لە خزمەت ئەود

ڕەسەنی  ی، بەاڵم واتاSaluqi dogsتاژی« یان »تانجی« یان »تازی« لە زاراوە کوردییەکاندا ناوە بۆ »وشەی 
 « ی ئاڤێستایی.-tach -و ڕیشەی دەگەڕێتەوە بۆ »تەچ «runningدەکاتەوە »ڕاکردن 

 

 سەنجاق 

»سەنجاق« کە بەهەڵە پێی  بەناوی  یەکە Standardشاهێما ناوداری ئێزدییان  هێمای هەرە گرینگی فرە
ئەم  دا، کە پاشان باسی دێت، -«ئەلڕەبتەقی»س نییە. لە »فەتوا«ی شێخ وس«. ئەم مەلە تاوودەگوترێت »تاو
 ئااڵ، پەرچەم» یواتابە سەنجاق« لە زمانی تورکیدا » ی شێخ ئادی« ناوی هاتووە. شاهێماسەنجاقە بە »

standard ».دەمە سەلجووقییەکان وەک هێمایەک  دا برەوی پەیدا کرد. ئەوئەم وشەیە لە سەدەی یازدە دێت
 .بۆ خۆڕێبەری بەکاریان دەهێنا

ەی هەفت فریشتەیئەو ئێزدیی ئەم سەردەمە هەفت سەنجاقیان هەیە کە ڕێک دێت تەک ژمارەی 
 شیان یەکن.یدەکەن و هەر هەفت «تاووسێ مەلەک»نوێنەرایەتیی 

ی میترایی. شاهێمای هەترا پێکهاتووە  «هەترا»شێوەیەکە لە شاهێمای ئەم سەنجاقی ئێزدایەتییە، بە دیدی من، 
بە ستوونێکەوە بەندن کە دوندەکەی سێگۆشەیەکی دەمەداسە. لە نێوەڕاستدا هەڵۆیەکی  هێمایەکلە چەند 

   57ئاسمان دەکات و لە تەنەیشت شاهێماکەوە دیارە.  یتیەتێدایە لە شێوەی ئەو هەلۆیەی نوێنەرای

  -اق الحسني« عبدالرز –پێکهاتەی دوو بەشە، یەکیان ئەوەیە »عەبدولرەززاق ئەلحەسەنی یان یسەنجاقی ئێزد
 و دووهەمیان جامێک ئاوی خواردنەوەیە. snoushiC،58 «بالیفناوی ناوە » –کە دۆزەریەتی 

هەمان پەردەیە کە لە پشت شاهێمای هەترای میتراییەوە   »بالیف«ت بە بۆچوونی من ئەوەی پێی دەگوترێ 
دادراوەتەوە. جامەکەش وەک دەزانین ئەو جامە پیرۆزەیە کە قەوالەکان ئاوی پێ دەدەن بە ئێزدییان بەدەم  

هەر لەم بەزمەشدا بەرات و هەروەها گڵی مەزارگەی شێخ ئادی دەدرێتە میوان و   ناساندنیان بە سەنجاق.
قووتی دەدەن. )بڕوانە بەشی بەرات و »شیڤی  ی قەوال بە جامی پیرۆز دەیانداتێ،بە یارمەتیی ئاوەکە  ،میوانیش

 یەزدانی«(.

 

 دوو ئەفسانەی دیکەی میترایی لە ئێزدایەتیدا 

پەرجوو  رگەی شێخ ئادی یەکێکە لە ای نێو ئەشکەوتی مەزی سپی«یزدی باوەڕیان وایە »کانێئ –یەکەم 
  59وانە سێهەم دێڕی ئەو قەسیدەیەی بۆ شێخ تەرخانە.ڕکانی خۆی، بە- [miracle –معجزة ]

 
56 SDY, 51-53. 
57 See 9-a piture of Nov. the 17th 1951, the Illustrated London News. 
58 AHY, 47, 48. 
59 SDY, 94, 95. 
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پەرجووی حاجی   زیک گوندی »حاجی بەکتاش« )لە تورکیە(ێی نەبەکتاشیانیش بڕوایان هەیە بەوەی کانییەک
ی  ی ە کە دەکاتەوە کان-«Ak Punarبەکتاشە. سەیریش ئەوەیە ناوی ئەم کانییە بە زمانی تورکی »ئاک پونار 

 سپی.

بوو، تیری  پۆشی ییەی زەوینیوشکا وڕزگارکردنی مرۆڤ لە، بۆ ڕیشەی ئەم داستانە دەگەڕێتەوە بۆ میترا. میترا
   60. هاوێشتە بەرد و ئاوی لێ هەڵقواڵند

ک لە  ێوە. لەبەر ئەوەیە بۆچوونۆتەتەقاند یبڕوایان هەیە بەوەی ئیمام عەلی چەندین کانیباتینی«یەکانی ئێران »
بە  چنار، کە گەورەترین سەرچاوەیە لە دەوروبەری شار، کانیی سەرسولەیمانی و دەوروبەری هەیە دەڵێت شاری 

ئەم باوەرە پاشماوەی ئەو   الفقار«ە، هاتۆتە جۆش. ذو  –ار قوەشاندنی شمشێرەکەی ئیمام عەلی کە ناوی »ذولفەق 
 . ی سەند بووبرەو شارەزوورلە سەردەمەیە کە دیدی باتینی 

پیرۆز وارێکی لە دێرزەماندا وارێکی پیرۆز بووە. بە بۆچوونی من، لە سەردەمی پێش ئیسالمدا   کانیی سەرچنار
لەوانەیە  . fertilityمایەگیران خوداوەندی ئێرانیی ڕوبار، کانی و ی  Anāhitā ئەناهیتا«»پەرستنی بووە بۆ 

وشەی  61زیک کەرکووکە. ێداوە کە ن ێئاماژەی پ Straboیە بێت کە  Aneiaسەرچنار هەر ئەو پەرستگەی 
Aneia وشەی  الوێنەیAnaitis ئەناهیتا یە کە شێوەی گۆکردنی وشەی Anāhitā .هەر لەو  یە بە زمانی یۆنانی

»ئازەرکەتە« بێت کە   الوێنەیدەوروبەرە گوندێک هەیە بە ناوی »زەرگەتە«، وشەی »زەرگەتە« دوور نییە 
 . «پەرستگەی ئاگر»دەکاتەوە 

 

ئێزدی باوەڕیان وایە کە ڕۆژی بووژانەوە )قیامەت( شێخ ئادی، بێ لێپرسینەوە و سزا، ئێزدییان دەباتە   –دووهەم 
  62بەهەشتەوە.

لە واری   ،خۆی دەکاتدوورەوەاڵتی ، میترا وەک باوکێکی یەزدانی چۆن پێشوازی لە منداڵی داشلە میترایی
 63پێشوازی لە میتراییەکان دەکات.دا درەخشان

 

 نوح   ن ، میران ب سەالم -س - و- مەلەک 

 نملک السالم« و »میران ب – سەالم-س-و -مەلەک» نەوەی«ـدا هاتووە ئێزدییان مەسحەفا ڕەش»لە 
 نوح«ن. پێم وایە ئەم دوو ناوە تایبەتن. 

 

 سەالم -س - و- مەلەک 

، سێهەمی ئەو  )صاحب الزمان( «کات خودانیدەبێتە » «سەالم- س-و -مەلەک»ـدا، «یسماعیلیئ»لە باوەڕی 
هەر یەک لەمانە بە  یدا، پەیدا دەبن. ڵشەشەیە کە یەکی هەزار ساڵ جارێک، لە چەرخێکی هەفت هەزار سا

 
60 CMM, 197, 228. 
61 Strabo, iii, p. 144. 
62 PSM, 371; and DPA, 25; and SDY, 435. 
63 CMM, 145. 
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 1146)فریشتەی هەفتەم »مەوالنا حەسەن«  یاوەریی یەک لەو شەش پەیامبەرەی ئادەم هەتا محەمەد هاتووە.

A.D.) 64بووە. ، کە فریشتەی بووژانەوەی مەزن 

« لە سەردەمی پەیامبەر ئیبراهیمدا ژیاوە و هەر خۆیەتی ئیسماعیلی کوڕی ئیبراهیم.  سەالم- س-و -مەلەک»
  Oshêdarmāh« هـو »ئۆشێدەرما Oshêdarئامۆژگاری وی بووە. ئیسماعیلیگەل بە »ئۆشێدەر«  ئیبراهیمی بابی

ناوزەدی دەکەن. ئەمیان لە نەرێتی زەردەشتیدا، زەردەشت ئامۆژگاری بووە و لە کۆتای سەردەمی ئیبراهیمدا 
 65خویا بووە. 

و ئێزدایەتییەوە، بەاڵم  ێ«ی تایبەت بە ئیسماعیلی هاتۆتە نسەالم- س-و-مەلەک»بڵێم نازانم چۆن دەبێت 
ەردەشت  ز ن« ڕوونە. زەردەشتی دەڵێهـدەرما« و »ئۆشێدەر« و »ئۆشێسەالم-س- و -مەلەک» پەیوەستی نێوان 

یەک  . Saoshyānsو »ساوشیانس«  Oshêdarmāh« هـ، »ئۆشێدەرماOshêdarسێ کوڕی هەبووە: »ئۆشێدەر« 
و   «ئۆشێدەر»لە سەرەتای هەزارەی کات«.  خودانی»ئەمانە دەبوونە بووە. ساڵ بە دوا یەکدا نێوانیان هەزار 

؛ پاش ئەوەی زەردەشتی تازەبۆتەوە. لە سەردەمی »ساوشیانس«ـدا دەگەینە بووژانەوەدینی دا ـ«هئۆشێدەرما»
  اتەدا تێدەپەڕێت و بەپێی شێوازی ژیانی خۆی لەسەر زەوی بەرکەوتی دەبێت، ئەوجا دەگگۆمی مینبە  مرۆڤ

 ژیانێکی کامڕانیی سەرامەد.

 

 میران 

»میترا« لە سەدەی یەکەمی  ونکەچ »میترا«یە.  الوێنەیان«ـە کە مێهرنی کوردانەی وشەی »درکگۆ «میران»
و وەک زووتر ئاماژەی پێ کرا، بووە ناوی خودای خۆر و پارێزەری پەیمان  راوەک« گۆ مێهربە »و بەدواوە  زایین

ان«  مێهر»کۆی ڕێزدارییە وەک ئەوەی لە »یەزدان«ـدا هەیە. دروستەوشەی ان« بۆ »پاشگری  و باوەڕ.
میراتی سەردەمی ساسانیانە و هەتا ئێستاش الی فارس و ئەرمەنی برەوی هەیە، بەاڵم گۆکردنی وشەکە الی 

 ا ئەمڕۆش بەکارە. تو هە میران«»کورد بۆتە 

کەسانی وەک »میران سیدیق بەگ« بەکاری زدارییەی »میران«، کە کورد بۆ ێ لەوانەیشە ئەو ناونیشانە ڕ
 -ئەمیر دەهێنن هەمان ڕیشەی هەبێت یان نەبێت چونکە ئەم وشەی »میر« و »میران«ـە لەوانەیە لە »

 ی عەرەبییە هاتبێت. «أمیر

لەم بارەشدا، دوور  «ی ئێرانییەوە هاتووە، مێهر« لە »سەالم- س-و- مەلەک»بەاڵم دڵنیام لەوەی »میران«ی 
کانیاندا.  ەشەی هەبێت لە مێژووی لەبیرکراوی میریڕ وەپایەدارەیە  شا« میران»  زدییان بەمێی ئنییە پەیوەست

 تۆبڵێی باوەگەورەی میرانی ئەمڕۆیان میترایی بووبێت؟  

 

  

 
64 HBI, 39-42, and introduction 010, 011, 015. 
65 Ibid. 
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 ئێزدی دێو ناپەرستن :  پێنجەم پاژی  

 

 « تاووسێ مەلەک » باسی یەکەم:  

 

 گۆکردنی دروستی ناوەکە 
ە »تاووس مەلەک« دێتە گۆکردن کە دەکاتەوە »فریشتە تاووس« بەاڵم گۆکردنی دروستی  بئەم ناوە زۆر جار 

ی   «ê، ئەو »ێ ـەTāwûs ê Melekتاووسێ مەلەک« »بۆ خۆیان دەیڵێن،  ئێزدیناوەکە، وەک ئەوەی 
 «.  ەگەل ی فریشت -کرمانجیی ژووروو بۆ خستنەپاڵ )ئیزافە( ـە و دەبێتە »تاووس 

 

 س« و بەکارهێنانی ناونیشانی »تاو 
 ەلەمێژ، ، وەک پەژراندنی سەروەری، مەزنایەتی و بەرزیو ڕێز ناونیشانی تاووس وەک هێمایەک بۆ پایەداری

یان دەگوت »تاووسی  - «بایەزیدی بەستامی»گەورە  عاریفیلە سەدەی نۆهەمدا بە  یە.الی سۆفییان برەوی هە
پەخش کراوە، تێیدا جوبرائیل بە »تاووسی  1431خۆم کتێبێکم هەیە دەربارەی سۆفیگەری ساڵی عارفان«. 

 فریشتەگەل« ناوزەد کراوە. 

« ی علوی ئاشیان- ها »تاووسی ئاتەشپەر« و هەروە-لە ئەدەبی کالسیکی فارسیدا دەبینین خۆر بە »تاووس
 باس دەکرێت.  [هێالنە بااڵ یتاووس]

 

 / میترا«یە   مێهر « هەر خۆی »جوبرائیل«ـە، خوداوەندی خۆرە، »تاووسێ مەلەک » 
سێ وناونیشانی »تاوپێم وایە پێشنیازێکی نەگونجاو نییە گەر بڵێین دامەزرێنەری خۆرپەرستیی ئێزدایەتی 

ی سەرۆکی چوار فریشتە. پاشان کە ژمارەی فریشتەکانی هەڵکشاند بۆ هەفت، بۆ  - مەلەک«ی دابێتە جوبرائیل
ر هەر هەفت فریشتەدا مەلەک بەسە ێئەوەی هاوشانی هەفت خوداوەندی میترایی بن، سەروەریی تاووس

 Lady خاتوو درەوەر ا سەرۆکی قەوالەکان بەدلە ڕاستیش)میترا(.  مێهرسەپێندرا و بووە هاوشانی خودای خۆر: 

Drower  66تاووسێ مەلەک سەرۆکی فریشتەکانە و هەر خۆی جوبرائیلە.ی گوتووە   

 
 جن بووە ئیبلیس« )إبلیس( )شەیتان / دێو(  » 

سەرچاوەی دین. لەبەر ئەوە  دەکەنە شا انو خۆی دەگرن  توند دین جڵەوی دینیی گەل ی  انڕێبەرئاشکرایە کە 
ئەم  ، ناچار بکات ەگەل نەیتوانیوە خودایەکی نوێ پەیدا بکات و ئەو ڕێبەرە بااڵ دینییە، کە خۆی خوداوەند بوو

بوون، بتوانن ورد و  کەواتە، سەختە بڕاو بهێنین بەوەی شێخانی ئێزدی، کە سۆفیی زانا بپەرستێت. خودا نوێیە 
کارامە لە پارچەی هەڵبژاردەی دین و فەلسەفەی جۆراوجۆر دینێکی تازە هەڵبەستن بەاڵم نەتوانن جگە لە 

 
66 DPA, 92. 
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بەتایبەتیش کە ئیبلیس ە بکات. یئیبلیس چ فریشتەیەکی دیکە بدۆزنەوە سەرۆکایەتی ئەو هەفت فریشتە
 دەڵێت:   هەمەتوان یخودا فریشتە نییە، بەڵکوو جنە.

کاتێک بە فریشتەکانمان گوت سوجدەت بۆ ئادەم بەرن، سوجدەتیان برد بەاڵم ئیبلیس نا، ئەو لە جن  »
 67.«فەرمانی خودانی خۆی شکاندبوو، 

 

 

 بەرهەمی خودای بەدکاری بێت «  جلوە » ناشێت کتێبی  
 «جلوەبیسەلمێنین کە کتێبی »بۆ پەژراندنی ئەوەی ئێزدی خودا ئێرانییەکەی بەدکاری دەپەرستن دەبێت 

بەاڵم ئەمە خاڵێکی ناجۆرە چونکە تاووسی فریشتەکان بۆ سزادانی دوژمنان چیدی  گوتاری خودای بەدکارییە.
توندتر نابێت لە میترا، لەبەر ئەوەی میترایە پارێزەری مرۆڤ لە فریودان و نانەوەی دوژمنایەتی لە الیەن 

ەبانی، میترایە »خێڵ و گەالنی دوژمنکار ڕیشەکێش  مێهرو پەیڕەوانی شەیتانەوە، میترایە بەخشەندەی  شەیتان
 (. جلوە)هەروەها بڕوانە پاژی یەکەم،  68دەکات«

 

 « و »دێو«  تاووسێ مەلەک » بەراوردی نێوان 
 

 تاووسێ مەلەک  دێو )شەیتان( 

 ە زادەیخودا زادەیە جنە و ئاگر

 یاوەری یەزدانە بۆ پاراستنی جیهان  پیسەو  نەفرەتیدەرکراو، 

 دوژمنی مرۆڤایەتی نییە دوژمنی مرۆڤایەتییە

 دەسەاڵتێکی پیرۆزی بەسەر مرۆڤدا هەیە چ دەسەاڵتێکی بەسەر مرۆڤدا نییە

 ی دەکاتمرۆڤ نە فریو دەدات نە هەوەسکێش دەکات یکێشهەوەس  ودەدات مرۆڤ فریو 

 خودایەکی سەرامەدە  دۆزەخەوە فڕێ دەدرێتە بەرمەرگە و 
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 «  تاووسێ مەلەک » میترا و  
هەفت فریشتەکەی    یکە ڕیشە ەن«ـم هەڵێنجاون پێشانی دەدمەسحەفا ڕەشەو بەڵگەیانەی بە وردی لە »ئ

و »تاووسێ مەلەک« دەکاتەوە خۆر، واتە میترا )بڕوانە  ئێزدی دەگەڕێتەوە بۆ هەفت فریشتە هەسارەی میترایی
 ی یەکەم(. اسپاژی پێنجەم، ب

تەنانەت پلەوپایەی ئەو فریشتانە لە ڕیزبەندیدا هاوڕەنگە.  ،تەواو نابێتهەر بەمەندە بەاڵم وێکچوونەکە 
Cumont  دەڵێت میترا وێکچوویLogosدەشێت   69کە زادەی یەزدانە و هاوبەشی هێزی وییە. –دێرینە   ی

سی پاراستنی جیهان بێت.  رتاووسێ مەلەک لە باوەڕی ئێزدایەتیدا زادەی یەزدان بێت، وەک یاوەریش بەرپ
 ئەوجا لەمەوە، شەش فریشتەی دیکە، کە لەتەک خۆیدا یەک ماکن، دێنە ئافراندن.

 

 

 ئێزدایەتی بە دێوپەرستی بارکردنی  گوناه باسی دووهەم:  

 

 یەزید« »   70ی کردن ێژ خوداڕ 
ئەوجا لەوەش بەوالوە  یان ال پیرۆزە.-ئێزدی هەرگیز هەوڵیان نەداوە ئەو ڕاستییە بشارنەوە کە شێخ ئادی

سەلمێندرابێت  گری لەوە دەچێت یەزید وەک هێمایەکی بەرپایەدارە. ش الیان پیرۆز و ی »یەزید بن موعاویە«
  ییاوەریبە کە  Alid Bābāyî‘ کەوتە بەر هەڕەشەی »عەلید بابایی« Adawî‘لەو دەمەدا کە پێگەی »عەدەوی« 

و چیاکانی دیکەی  بۆ شنگال راسانەوە، لە ترسی مەنگۆلەکان، پەنایان هێنا ۆدەیان هەزار دەروێشەوە لە خ 
 کوردستانی عیراق. 

دا، پیرۆزاندنی ئەم کەسایەتییە هەرە شلەڕاستی .بوو یەزیدهەڵبژاردنی  دژ بەخی زەمان ێ»عەدەوی«ی ش
چونکە، وەک ئەنجامێکی ئەم  نەفرەتلێکراوەی ئیسالمەتی، دەرهاویشتەی نەخوازراوی بۆ ئەم ڕێچکەیە هەبوو. 
پاشان ئاڕاستەیان کرا، بەو  هەڵوێستە، ڕێچکەکە لە الیەن دونیای ئیسالمەوە ڕەت کرایەوە و تۆمەتەکانی 

 ، بەتایبەتیش تۆمەتی »دێوپەرستی«.نبۆنەیەوە، پتر جێگیر بوو

 

 تۆمەتەکان 
پاشان بە تۆمەتی  باڵوکرایەوە،  پیرۆزییانباوەڕ، دین و بوختانی هەڵبەستراو دژ بە تۆمەتەکان سەرەتا وەک 

وپەرستی«یە ێ دەربارەی ئێزدایەتی و ئەم »دبەاڵم بە پێشکەشکردنی بەڵگە دێوپەرستی لێیان گیر کرا. 
ئەمیش وەک تۆمەتەکانی  .هەڵبەستراوە، بۆچوونی من ئەوەیە لە ڕاستیدا چ بەڵگەیەکی دابڕ نییە بۆ ئەم تۆمەتە

 لێرەدا ئێزدی توندڕەوەکان ئاڕاستەی ئێزدی و ڕێچکە و بەزمەکانیان دەکرێت.یە ەهەڵبەستنی دوژمنکاران دیکە
 هەر وەک کاکەیی و قزڵباشی نەهامەتییان چێشتووە بەاڵم تەنها ئەمان بە دێوپەرست گوناهبار کراون. 

 
69 FMM, 140. 

 .Deification  : پیرۆزاندنخوداڕێژکردن - 70
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فەتوای ناڕەوا ی سوودی تەواوی لەم تۆمەتبارکردنە وەرگرت و بووە هاندەری دەرکردنی بێڕەوشتو  یەتدوژمنکار
 ، کوشتنی ئەندامانیان و زەوتکردنی سامانیان. بۆ دوژمنایەتی ئەم ڕێچکەیە

 

 فەتواکان 

 ی درایە پاڵ دێوپەرستی ی  گوناه ئەوجا  ەهەم  د سەدەی هەژ نێوەندی   پاش ئێزدایەتی  
-1490)مادی ییەکەمی ئەو فەتواگەلە پێدەچێت فەتواکەی شەیخولئیسالم ئەبوو سعوود ئەلعی دەڵێت دەملووج

خۆشەویستیی تەواویان بۆ شەیتانە و هی ئەویش بۆ ئەمانە و بڕواشیان  لەم فەتوایەدا هاتووە: »  71بێت.   (1574
 . «مەلەکە ێسووەهایە شەیتان تاو

ئەمە بەرهەمی گەمژەیەکی نەزانە، من بڕواناکەم ئەمە موفتی ی دەڵێت: »دەملووجدەربارەی ئەم فەتوایە، 
لەمێنن کە ئەم  ەوار هۆکار هەیە دەیسچیدا دروستی پێکاوە و ەدەملووجی لەو پەیام 72.«ئەلعیمادی بێت

وەندی سەدەی  ێێت ئێزدی بە شەیتان دەڵێن »تاووسێ مەلەک« بۆ یەکەم جار لە دوای نڵفەتوایەی دە
 ئەمەش هۆکار: هەژدەهەمەوە نووسراوە. 

تەواو   1596، کە زاناترین کوردناسی ئەو سەردەمە بووە، ساڵی شەرەفخانی بدلیسیمیر شەرەفنامە«ی » -
سەروەرانی جزیردا بڕگەی  لە بابەتی . دائێزدییان لە نێو بووە و چ ئاماژەیەکی تێدا نییە بۆ دێوپەرستی

 تێدایە دەربارەی دینەکەیان دەڵێت: 

بەاڵم لە کۆتادا وازیان لەو ەفتاری ناڕەوای یەزیدییانە ڕیەک بوونە الیەنگری نەرێت و وەبۆ ما
 .  ناڕەواییە هێنا و گەڕانەوە بۆ بڕوای پیرۆزی خۆیان

 

 73.دەناسێنێت« نالەباربە »ایەتی  ئێزد ـدا «بولیندو»خێڵی ڕەفتار و فەرمانرەوایی هەروەها لە باسی 

 

و تۆمەتی پووچی دژ بە  گەشتی شنگالی کردووە  1654ری تورک، ساڵی ەوائەولیا چەلەبی«ی گەشت»  -
 یان نووسیوە، باس لە دێوپەرستی و لە تاووسێ مەلەک ناکات.یئێزد

»عەبدواڵ ئەلڕەبتەکی«،  شێخ وێڕای ئەو هەموو تۆمەتە ساختەیەی دژ بە ئێزدییان هاتووە لە فەتوای  -
ئاماژەیەک بە تاووسێ دیسان چ نووسراوە،  741724کە مەالیەکی کورد و دەراوسێی ئێزدیانە، ساڵی 

 مەلەک و بە دێوپەرستی نییە.

ایەی ئەمڕۆ بە تاووس ناوزەد دەکرێت بە  ێمشاهلەم فەتوایەی سەرەوەی شێخ عەبدواڵدا، ئەو  -
ئەمیش بەڵگەیەکی ڕوونە کە ئێزدی بە دێوپەرستیی گوناهبار  75»شاهێمای ئادی« ناوی هاتووە.

 
71 SDY, 428-433. 
72 Ibid, 433. 
73 Sharafnama, Petersburg ed., 115, 312.  
74 SDY, 433-439. 
75 SDY, 435. 
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تاووسێ مەلەک«ی فریشتەی وان الی کەسانی دیکە هەتا نێوەڕاستی سەدەی »و تەنانەت  نەکراون
   هەژدەیەم باسی نەبووە. 

 

و دێوپەرستیی ئێزدیان گوتارێکی محەمەد ئەمین ئەلعومەری  یخۆرپەرست دەربارەیهەرە پاتەوپات  باسێکی
 76ـە. 1785اوی ساڵی رکە نووس ـیە)محمد أمین العمري( 

 

 

 ئەنجامگیری باسی سێهەم:  

 لەڕاستیدا، ئێزدی باوەڕی بە بوونی دێو نییە 
زووتر، لە باسی ئافراندندا، ئاماژەم دا بەوەی »باتینی« کە باوەڕیان وایە گەردوون بریتییە لە ڕەنگدانەوەی ماکی 

 یەزدان، باوەڕیان بە بوونی دێو نییە.  

هەر بۆ نموونە،  ەت دەکەنەوە.ڕبوونی دێو هەر لەبەر ئەوە، ئێزدیش کە هێندە هاوبەشن لەم باوەڕەی ئافراندندا، 
ئارەزووی پەڕگیر دێوی  »لە باوەڕی ئیسماعیلیدا دەربارەی ڕیشەی دێو، ناسری خوسرەو )سەدەی یازدە( دەڵێت: 

 ، نیزاری ئیسماعیلیی سەدەی پازدەش دەڵێت: )مستنصر باللە( هـموستەنسیر بیلال 77.«دڵە

دیاردەیەکی باشی دێتە ڕێت سەرچاوەی خودا و تیشکی هۆشی خۆتە، هەر بەدایەتییەکی  هەر 
  78.بێتە ڕێت سەرچاوەی دەروونی خۆتە

 

 دەڵێت:  Lady Drowerپەیوەست بەوەی تاووسێ مەلەک واتا دێو، سەرۆکی قەوالەکان بە خاتوو درەوەر 

  79.بەدییەی لە دڵی مرۆڤدا هەیە لە ناخی خۆیاندا هەیە نەک الی تاووسێ مەلەکئەو ڕیشەی 

 

 واتە دێو بوونی نییە.

 

 ئێزدی دێوپەرست نین، بەاڵم خۆرپەرستی نهێنین 
ڕای ڕاستنیەکانی دیکەی لەم پاژ و لە ێ )و  یەی دەڵێت ئێزدی بڕوای بە بوونی دێو نییە factهەر ئەو ڕاستینە 

لە تەک  بۆ خۆی گرینگە بۆ ڕەشکردنەوەی تۆمەتی دێوپەرستی لە ئێزدایەتی.  پاژەکانی دیکەشدا باسیان هات(
 ەوە دێوپەرستی دوو بنەمای هەیە:بڵێموەشدا پێم وایە سوودبەخشە گەر لە کۆتای ئەم تۆژینەوەیەدا ئە

 پەنابردنە بەر جادوو )سیحر( بۆ وەدەستهێنانی یارمەتیی دێو لەپێناو پێکانی ئامانجی خۆ. .1

 
76 SDY, 441. 
77 GRN, 105. 
78 PJI, 92. 
79 DPA, 92. 
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 سزا و تۆڵەی پاش مەرگ. ڕەتکردنەوەی بڕوا بە  .2

ـەوە و بە   transmigrationئێزدی بە هیچ جۆرێک پەنا بۆ جادوو نابەن و برواشیان بە سزا لە ڕێی دۆنایدۆن 
 نین.   -کەواتە بێگومانم لەوەی ئێزدی دێوپەرست   .هەیە بەهەشتی پاش مەرگ

،  وپەرستییەکەی(ێ دبەدەر لە دینێکی تێکبەستەی باتینی و میترایی ) ، وەکئەمڕۆلە الیەکی دیکەوە ئێزدایەتیی  
 دەشێت بە »خۆرپەرستی نهێنی« ناوزەد بکرێن.

« »... 

 


