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 ». هڕ و خونژیی هش بهنگ و دژ  هزدیسنا رز دەگرم آه فدەری ئامرازی ج هز له ئایینی م هئ«
  ""شت رده شو زه ئه). ""٩خای-١٢هاتی-سنا هی(
 

آی شهپ:  
کوو ئایین و ربازی ژیان و  به،  ڕ و خونژی و پکدادان نییه ی شه نیا شرۆڤه مژووی مرۆڤ ته

  بهر چاو دت،  به  روونی وه بهڕ و  گه رزیشی تیاداهاتۆته بهی  ندشه ک و ئه  که بهی  وه کرده
  . ژمردرت ی ئینسان ده کانی دیکه  قۆناغه تی له  چرای ری مرۆڤ و مرۆڤایه ک که یه شوه
می  رده خی مژووی ژیانی مرۆڤ، سه کانی گونجاو و پبایه  قۆناغه کک له بدڕدۆنگی یه به
 تی چۆنر، نهدا کۆن و شونتی سایه ر که ی هه باره هل  دیاره. کرت دی ده بهشت  رده  زه)١(شوو ئه

ی کات،  به زۆر کرت که ر ده سه ی زۆر له کانی، قسه وته سکه تی ژیان، بیروبۆچوون و ده ندایه وچه
نجامی  رئه  ده ، له یهدا نی س  ده کی شاز و  رک و پکیان له یه گه به  یکه وه  هۆی ئه بهکان  ره توژه
 پی توانای بینی هزری و  به،  که ر یه ، هه هبن؛ وات لی جۆراوجۆر ده گه کانیاندا رگه وه نه هلکۆی

  بهت دژ  نه هنا ی جیاواز، ته وه نه ه و لکدا نه هکان و بۆچوون و فامی خۆی، گریما قه  ده بهرۆچوون 
لةم  سندکراوی گشتی توانراوه، بیارکی په نه ه،  ش تاکوو ئسته ر بۆیه ، هه  ئاراوه نه هک، دن یه

  . بدرت بارەوە
پشكنین و   همدان ک هگ ه ل نه هو رادەربي ه  ل ته بهو با هرانی ئ نه ه خو پموایه ند چهر هه
 بناوانی ئايينکی ئاوا درين، بنج و به رۆچوون ش وه به ئايينکی کۆن، گردراو ر سه کردن له قسه
ژايی مژوو زۆر در بهوه  هناشاردرت.  همان حايشدا زۆر گرينگ ههله  توون و دژوارە و هلك چ هگ

واردنی راست  ه و لک هودان که لهشتی کاڵ و کرچ و ناراستيان پوه دەلکندرت، به جۆرک که 
 شارەزايی و  بهکی توندوتۆی  ییهوەند و پوەيش پويستی هديارە ئ .نامومکين دەآات ناڕاست، هل
  . یه  هه وه نه هورەی زانستا ه گکی دییه ه به
ک له شک، یهببهشتی  رده شت یا خود ئایینی زه رده ، زه نه هزنا  کۆن و مه تیه سایه کهو  ک  

 ناخی  کی پشنگدار له یه ستره ک ئه  گۆڤانی مژوو، وه به   که تیه سایه و که ر ئه حیسب دت، هه
ری  وه خته بهندی رزگاری و  هه  و ره وه وشته دره کان ده  مژووییه کانی مرۆڤ و پکھاته رهاته سه به

   .  کردووهر به  سته شت ده رده  پناوی دینی زه مرۆڤی له
ی  رباره مارگیری، ده  ده  و دوور له نه ه الیه مه کی پوخت و هه یه  شوه به، هشتا  پ ئاشکرایه

  نده ر چه ، هه وه ته کۆدراوه نه هشت  رده کانی زه نه هدایکبوون و ڕا و بۆچوو م و زدی له رده سه
و  ڕ ئه مه کان له رچاوی زانایان و مژووناسه بهن تاقمکی   الیه ربو، له بهکی زۆر و  یه وه  هنهتوژی
 کۆسپ و  ته نه هیان بوو بهخابن زۆر م مه به،  وه ته نه هکراولک شت شی  و گه  کراوه تیه سایه که
ی آات  بهش زۆر ر بۆیه ؛ هه نه هقی ی راسته وه نه هناسی و شیکردی دروست ر رگه سه ک له یه ره گه ته
  .  م داوه ه  قه ؟ له! یی نه هفسا ندک جاریش، ئه درین و هه ره کی هه تیه سایه  که بهیان  وه ئه
شت، شونی  رده ی ئایینی زه رباره کان، ده ره پکراو بۆ توژه نه هی متما گه بهنیا  رچی، ته هگ هئ

 م به،  ، ئاڤستایه نه هز  مه و پیاوه کانی ئه نه هروبۆچووها زمان و بی روه دایکبوون، هه ژیان و له
نه  و پداچوو ندک قسه گری هه  خۆیدا هه ی ئاڤستا، خۆی له  نامیلکه یه که ههش  یهو راستي هئ
ت و  نه هش سون وه ڵ ئه گه ، له لمندراوه سه نه ه  ڕتووکه م په رۆکی ئه  ناوهیواوی  ته به و  یه وه ه

کانی ئایینی  شه بهن و  ی هندک الیه وه نه ه روونکرد کان له شتیه رده ڕی زه تار و باوهکردار، و
سووفی  یله ر و فه بهیام شت، په رده توانین بین، زه دا ده  ساکارترین پناسه له. ورگن شت ده رده زه
 . نه هکانی زانایانی جیھا وته که  ناودارترین هه ک له ی کورد، یه وره گه
 
  
  



  شت رده شوو زه دایکبوونی ئه مژووی له
  
؛ داتوانرت   ئارا دایه شت، له رده دایکبوونی زه می مژووی له رده ی سه رباره لک راوبۆچوون ده گه

  .  وه بۆته نه هواوی ساغ   ته به  کوو ئسته  تاوه بگوترێ که
  ، له ڕه که  باوه باته سرئو  ده هکان و پسپۆڕان، ئم ره می تۆژه رهه بهر  سه  له وه نه هورد بوو 

موویان   هه  و له یه ته بهو با ستی ئه به  مه وەیکه م ئه به،  داوه ریان هه شت سه رده مژوودا س زه
گۆلی « ی رۆژئاوای ئران  ناوچه  له ، که شتی کورده رده  زه م واته شتی سھه رده مان زه ، هه رونتره
 ه نه ه ب و له» ورمی ناوه)ماد ( کی  یه مایدانی ژیان  مه ته ی پ.  

: نووست ده»مژووی کورد و کوردستان «یدا  که نرخه به  ڕتووکه ناو په ردووخ له مامۆستا مه
  ری کردۆته ی ئاسنگه ی کاوه که رسه  چه رکۆشه به،   که یه شته رده و زه ر ئه م هه شتی سھه رده زه((

کانی   نوان پسپۆڕه رچاو له بهکی  تیه جیاوازی و دژایه. ))  وه ته همی ئیسالم ماو رده ئا و تا سه
 لك  هیه آ شت هه رده  و کۆچ دوایی زهدایکبوون ڕ مژووی له مه شتیدا له رده ئایینی زه

می  شته ی هه زاره ؛ هه شتیان داناوه رده  بۆ زه ؛ دوورترین کات که .ك ناموومكینه هی هنزیككردنیان ل
  .  نه همی پش زایی شه ی شه ده و نزیکترینیشیان سهپش زایین 

زار ساڵ پش  ش هه شت شه رده ، زه  بوون که ڕه و باوه ر ئه سه له) ستوو  ره ئه( و ) ئادونۆس ( 
: یت ین مژوو نووسی یۆنانی، خسانتووس ده وه هه.  ر ژیاوه بهو مه ساڵ له ) ٨٣٦٥( فالتون، واتا  ئه
کاتی  )هرمودورس ( . ».  شایارشا بووه الماری خه ساڵ پش په ) ٦٠٠٠( شت،  رده می زه ده ره سه« 
  . نت نگی یۆنان و ترۆیا، دادهناوبا بهڕی   شه ر له بهزار ساڵ  شت، پنج هه رده دایکبوونی زه له
 پی  به« :ت ده) هومباخ  ( زانت،  راست ده بهی پش زایین   )١٥٠٠ – ١٧٠٠( ، )مری بوییس (

   ».دایکبوونی عیسا راستتر بت ی پش له )١٠٠٠ (  نگه ، ره وه نه ه لکدا گه بهندک  هه
  . تین بهکی تای ن رایه  خاوه که ر یه  هه ین که  زیاد بکه یشی پوه نه هوا توانین ئه  ده نه هو زانایا به

، )ز .ی پ وه  ئهی زاره تای هه ره م و سه ی دووهه زاره کۆتایی هه( ماییر، زندووک وه شدر 
گرانووسی  ، ئه)ز .ی پ٧٢١٩( ر  ، شپسته)ز . پ٧٠٧ – ٧٨٤( ، کلیما)ز . پ٩٠٠ی  نزیکه (  بارتولومه
، میر، )ز . پ٤٠٠( ، تئۆپۆمپوس )ز . پ٢١٠( ، دیوژونوس لوتریوس )ز .ی پ٥٠٠( یۆنانی 

، )ز . پ٥٢٢( د ، هرتسف)ز . پ٥٨٢ – ٦٤٠( ، ژان وارن )ز . پ٩٧٠( مژووناسی ئورووپایی 
، ئولمستدی )ز .می پ وته ی حه ده می سه ی دووه نیوه( ، مستر جاکسن )ز . پ١٠٨٠( گزانتوس 

، )ز . پ٥٧٠( ، برستد، زانای هاوچاخی ئامریکایی )ز .می پ شه ی شه ده ی سه نیوه( ئامریکایی 
، )ز . پ٥٨٨  تهر، وا نده سکه  ساڵ پش زاڵ بوونی ئه٢٥٨( ، بیرونی )ز . پ١١٠٠( پورداود 

شت تا  دایکبوونی زره ودای نوان له مه( بدا  هه لزه  وه جه ڕتووکی مروه  په سعوودی له مه
مامۆستا زەبیح وی بھروز لنوێ ترین . ) . زانت  ساڵ ده٢٥٨ر  نده سکه وتنی ئه رکه سه

رەی دا وای بۆ دەچت آه،رۆژی یآمی هزا»تقویم وتاریخ در ایران«برهمی خۆی 
 دیرۆآی  ر له بهساڵ  )٢٤٠٠(  ممه شه رهمی  هش ه دووشمم،خورداد رۆژی شدەهم،برانبر ب

  .شارتن به  ه هاتۆتزاینییی  پش  )١٧٦٨(ی مارسی)٢٧( ه واتردی زگه یه
،  نه هک نموو  وه  گؤڕ دان که باش له ت ناته نه هنا  رای جیاواز و ته وه و باره بینرت له ک ده وهر هه

نه ران و مژووزا  نووسه ، هیچ کام له کی دیکه  واتایه به،  مان کردووه م ئیشاره  تاقمکی زۆر که هب
  . کتر کۆک نین کانی یه نه ه و بۆچوو نه هر گریما سه واوی له  ته بهکان  ه

می  شه  رۆژی شه ی پش زایین واته )٦٦٠( ریت، خورداد رۆژی  نه ه پی  بهکان  شتیه رده خودی زه
 و بۆ کار و باری ئایینی و جژن و  بووڵ کردووه یان قه )  لوه خاکه( ردین  روه مانگی فه

  . ن که کاری دهوتی پویست، ده سوکه هه
  شت رده دایکبوونی زه زدی له



ڕ زد و  مه ، له یه شت، راجیاوازی و ناکۆکی هه رده دایکبوونی زه ر مژووی له سه ک له روه هه
  وه وباره  له ن، ئاشکرایه ک دوور هه یه ت له نه هنا ایکبوونیشی بیرورای جیاواز و تهد ندی له به مه

ران و خوازیارانی  ن نووسه  الیه ش له بهکی هاو م رایه به،  لک وتار نووسراوه  و گه  کراوه زۆر قسه
زەردەشت   بهرەت سبا« :نووسری بناوبانگی ئرانی،پورداوود دەت.  یه ئارادا نی شت له رده زه

وی  ه شواو و تك نه هو زانیاریا هم ئ بهڕتووآی یۆنانیدا زانیاری زۆرە  ه پ  هآان ل هو موغ
و شواوی و  ه ئ نه هبنونیست ویستوویا توژەرانی وەك،  هرچی هندك ل هگ هئ ن، نه هفسا هئ
دیان،  هحم هد ئ همم هآان،مح هتناس ههتی زەردەشت و رۆژ به،با.( »وە نه ه هآ راست  هشوی هپ
      .) ی دیدگاه، ژمارەی دەهم هنام هفت هح

...  و سین لوس، پانودروس، ڤاسیلی نیکیتین،  نه هوا  مژووزان و پسپۆڕانی روومی، له تاقمک له
 کتزياس، ، نه هوا لهک  یه. زانن شت ده رده دایکبوونی زه ه شونی ل به) فغانستان ئه(لخ  بهوتی 

  .وتووه هک ھهتی ئران ههرۆژ هل  هلخ دەزانت ک بهپاشای  بهدەشت زەر
ئینرگ . نن شت داده رده دانی زه رهه  زدی سه بهتی ئران  ، رۆژهه ترکی یه سته ده

)   راغه–راگا (اری  ش  و گاتاکان له زم بووه شت، خواره رده تی زه ڕه نه هنیشتمانی ب« : تی نووسیویه
   .» نووسراوه
  بهتی کوردستان  کان، رۆژئاوای ئران یا خود، رۆژهه ره  زانایان و کۆه رچاو له بهلکی  کۆمه
، گدنر،  ی يۆنانی، بارتولومه)بروسووس(سن؛ بۆ نموونه، شت دەنا رده  دایکبوونی زه ی له ناوچه

دۆف، ئاتھیم، جاکسۆن، هرتسفد، دیاکۆنۆف، هرۆدۆت، هرمت ئاشپیگل، مری بوییس، مز، رۆ
نه ( ڕتووکی  په مدۆی مستۆوفی له حه.   پیان داگرتووه و رایه ڕ ئه مه له... ، پورداوود، مستۆوفی و 

  گرت و له  ده رچاوه  سه وه نده هه  کوی سه  له بات که ناوی رووباری مردووده)  تولقلووبدا  هزه ه
  بهی  ، ناوبراو ئاماژه کی دیکه  واتایه بهم؛  گۆلی ور ڕژته ڕت و پاشان ده په  تده راغه مه

پی  به. ناسرت  ده وره  کوردستانی گهتی  رۆژهه شت له رده ندی زه به  مه که ک کردووه یه ناوچه
 پش زايين  ده سه)٢٣(ه و"ماد"ی ماه نه هب ری نه هزر دامهی يۆنانی زەردەشت )بروسووس(باوەڕی
دليکبوونی  هزدی ل بهتی ئران  ه دەدات و رۆژهی که نه ه دوا هب درژە ش وه  زیادلهژياوە،

  )تاریخ و فرهنگ ایران آھن،.(زەردەشت دەزانت
شی  به  ڕتووکی پیرۆزی ئاڤستا، واته  په شت له رده دایکبوونی زه ڕ زد و له مه ، له ئاشکرایه
ی  نامیلکه م له هه ردی نۆزده هرگ  فه ها له روه ، هه ی پدراوه م تا کورتک ئاماژه دینکرد، که

ی  ن قسه هریمه ر ئه بهم  هه ی له که ستکاریه رهه بهشت و  رده بوونی زهیدا ڕ په مه ش لهی)ڤنديدا(
کانی کۆنی ئاڤستایی و  وه کات نا  پویست ده  گۆڕێ که دا دته  لره که م کشه به،  ر کراوه سه له

  که ر یه ت هه به  هه نگندرن؛ که بسه راورد بکرن و هه بهتا کانی ئس ته ڵ واقعیه گه مژوویی له
لكاو به وانش لمڕ ئو ! کات  ش ده ر و لدوانی خۆی پشکه به  گرته ی خۆی ده رگه

بگورەی ئو دەقان،زەردەشت .دا ئاماژەی پدراوه»يشتکان«  ل ناو دەقیپيامھنرەکورده،
،چاوی "ماد"وەئيج،لکناری چۆمی دائيتی لناوچی گالنی ئیرانیلوتی ناسراو بئئيرين 

روەها لناوە،هشت(هوە)زاميادياست دەکریتپشت و بۆچوونيشدا ئ      .  
ندین بۆچوونی  شت، چه رده تی زه زره دایکبوونی حه ڕ شونی له مه ی پدرا، له ک ئاماژه ر وه  هه

،  گه ره( دایکبوونی یا خود  ن شونی له ندک ده گۆڕ دان، هه  لهرامی جیاجیا ر مه سه جیاواز و له
ی  ، جگه راغه بژن، شیزی مه  ده  و تاقمکی دیکه نه هگوندکی، نزیک رووباری هاموو )  ، راگه غه ره
یی ی ئاڤستا ) گه ره( ،  ن که ڕه و باوه ر ئه سه تر لهن  هه وه م الشه ، له شته رده دایکبوونی زه له
دایکبوونی  ندی له به  زد و مه چین که  وای بۆ ده م ئمه به،  نه هیی نزیک تارا مان شاری ره هه
و  ڕ ئه مه ک له روه ت هه به  و هه شتی ئستایه رده  سهموکريان و شاری ی  ناوچه شت، له رده زه

کی  یه ک ئایه  وه و رایه ش ئه مه، ئ یه گۆڕ دا نی ب لهکی بنج یه گه بهش  وه ره ی سه نه هبۆوچوونا



کانی هنووآیی  واره کوو بۆچوون و ئاسه بهرباس،  به  نه هدروست ناهنی ره وال و هه مال و ئه ب ئه
  .  ڕه و باوه ر ئه  سه باته  ده راوردکردنیان، ئمه بهو 

   که تر جی هیچ گومانک نییه، ئی  که قاندووه  پی چه و رایه ئهر سه کی له زه مین د ئه مه محه پرۆفیسۆر
و  زمانی ئه، ناسرت ه دیی موکری  نوچه به وڕۆ  ئه که ژيان یدانی مه  ته پیناوه ک یه  باکووری نوچه له شت رده زه

 ی زاراوه تدا ڕه نه هب له ین بتوانین  ده واته، ڤستا و ئاند کانی زه ه نووسراو  له یه زاراوه نزيكترين ش یه نوچه
ر ۆ ز کاری دیکه کیو دارمستتر و تاقم ) Huwart(  هوارت ن الیه له  و بیرورایه ئه ت به هه. ی موکریدآور
 کوردیی  وزمانی مادی به ست رده زه ڤستای ئا یشتوون که گه  نجامه ره و ده  ئه به   جۆرک که به،  ر کراوه سه له
  .) تابان ،کورد و کوردستان ه،حبيب الل ه ترجم-گ به یک همين ز ه ئد مه محه ۆرفيسۆپر. ( هوسراونو وڕۆ ئه ئه

ر  سه  له وه نه ه کۆ ر له  تکایی هه بهشت  رده ری سه ڤه کی ده  خهنی، پا  که یه وه ی ئه که  راستیه
 یا خود  و شاره شی کۆنی ئه بهتی  به تای بهشت،  رده  شاری سه وه که  الیه  له  سوورن که و رایه ئه
ل هوی آچی زەردەشت یا خود ینا«ڕۆ زهن ر له ، هه»آانی زەردەشت هناوبانگ بهردارە  ه س هآ  
کی   الیه ، له شته رده  زه درژایی کات بگۆڕ کراوی بهشت  رده ی سه وشه و  رگیراوه  وه وه شته رده زه

  وه ، ئه وه انیشهو نه ه رووی زما  له  دیاره؛ ره بهم شتی پغه رده دایکبوونی زه ، وتی له وه شه دیکه
" ی وشه،  نه هبۆ و.  ردا هاتووه سه بهن کانی کۆن، گۆڕانیا وشه زۆری  ره ی هه به زۆر  که ره گهمسۆ
ی  ها گۆڕنکاری و جگۆڕکه روه ، هه  گۆڕدراوه نووکه ی هه"ز په" ی  ووشه به ی ئاڤستایی ،"س په

  :  نه هنموو، بۆ  قه کی زۆر زه یه دیارده ) س( و  ) ز( نوان پیتی 
  س   په←ز  سمان، په  ئه←زمان  ه سیم، ئ←زییو 
واری   ئاسه بینین که  روونی ده بهین،  کانی بکه شت و گونده رده ی سه ردانکی ناوچه ر سه گه ئه

شت و دوندی  رد و شاخ و ده بهر   هه به ئاگر و رۆشنایی  ستی و رزگرتن له ره چاخی رۆژپه
رزار  ندین هه کی چه ن مژوویه شت خاوه رده کانی سه  زۆری دھاته ره ی هه به، زۆر  دیاره وه کوکه
ر چاو  به قی وه زه بهش  نووکه گرتوو، هه وشتی شون هه  و ره وه  و خووی درین و کرده ن، خده ساه
  . بت نه هرچی خك بۆ خۆشیان ئاگاداریآی ئوتۆیان بسردا  گه  ئه یه وت و باوی هه که ده

 شاری  بهر  سه... ) پیتوین و  توین، ره په ت، ره په ره( ت  به ی ره  شاروچکه ر، له بهو مه ک له یه وهما
مان  کان یا خود هه ختی مانایه گوترێ پایته  ده  که وه ته ک دۆزراوه یه پۆلکه شت و موکریان ته رده سه

کانی   دۆزراوه  واره  رووی ئاسه ت؛ لهدر م ده ه  قه  واتای شاری خوای خۆر له به) مزازیر ( موساسیر 
 باری زانستی مژووناسی و   له  وایه ره، که  رۆژ، رووناکی و ئاگر مسۆگه  کۆنه رزگرتن له و شاره ئه

رببین که  ، ده  راستی نزیکه  زۆر له که»  یه نه هگریما«و   ئه وایه ، ره وه ناسی و زمانناسیه کۆمه
  .  شتی پغمبر بت رده  دایکبوونی زه دی لهز" شت  رده سه" ،  ودەچت
  . ین ر چاو بخه به  وه نه هم خا  کورتی ئه بهزانین، زۆر   پویستی ده به،  ڕه و باوه وکردنی ئه بۆ پته

لتوور، ناوی رووبار و چیا و  کان، زمان و کو نه هکان، ئاگرخا نه هوارە کۆ نه هواروشو  ئاسه-١
 ی هو ناوچ هریتی ئ نه هک بۆچوون و داب و  مهها کۆ روه  هه کان و  دۆهفت و کهش کان، ئه شاخه
کانی ئاالن  نه هفت و ئاگرخا شکه ندیل و ئه چیاکانی قه زنجیره.  وه کاته  نزیک ده ڕه هو باو  له ئمه

   .  شتکی زۆر ئاساییه یه وچهم ن  لهتیشک رۆژ، خۆر و  بهخواردن ن،سوند نه هم بارەو ب و هل
ری    نیشانده م شاره کانی ئه نه ه زۆری گوند و دیما ره ی هه بهشت، ناوی زۆر رده وای ناوی سه -٢
  .  دەنرخندرت وه یهشتی رده شت و ئایینی زه رده شوو زه می ئه رده  سه بهکی زۆر قووڵ،  ندیه پوه

، )ورمزد، هورمزد  دا، ئهز هورمه وت، ئه ور، مزوگ، مزگت، مزگه هۆرمزدگان، هۆر، هه( هۆرمزاوێ 
زناوێ  ، مه... )کان و  کان، مگه کان، مغه ، ماڕگه غه ڕه ، مه گه ماڕه( غان  ، ماره)پیتوین  ره( ت  به ره
، کاژان، بشاسپ،  مزه سپه شکان، ئه ه، ئ)ئاران، ئارانی( ، ئاالن .. ).زن ئاوا و  زناوا، مه مه( 
 بریته، دگه، پاراستان، سكتان، نگ، هزوه، گك ردێ، سنجوێ، تاسیان، گاکوژان، وه نداوێ، قه هه

 ...وەرگ و سوستان،



وت،  رکه ده هاد و  که  ییهدوور ن: ر بین هگ هآردووه ئ نه همان  هزاف هآی گ هی ه قس هوپی به 
 و ر ئه هه ، ش''وێ که''شت و چۆمی  رده دایکبوونی زه ندی له به  زد و مهو  ر ئه ههشت  رده سه

 ! بت  ''دائیتی''رووباری 
  ه ئوشوو زەردەشت ل هآۆآن آ  ره و باوه ر ئه سه له،کان تناسه هه مژووزان و رۆژی بهزۆر
یناوه ینیی زا ی)١٠٨٠(یساگاتاآانی   که ر نییه سه ی له ش قسه وه ئه.  وه نه ه ژياپانی گۆڕه  ته پ 

  به و زۆر قووی و ته پکی ندییه تمه بهتای خود ئاڤستا، يا) آان هودە پيرۆزو سری واتا به( زەردەشت 
  ه واتییزمانی ئاڤستا به  پيرۆزە رتۆکه و په ئهگومان بووە، ب هو آورد ه یایی ئارڤی مرۆیانیژ

  ).و باوەڕەدابوون هل.... ارمستتر و د پورداوود، هرتسفد،-مینۆڕسكی( .آوردی آۆن نووسراوە
  ی هشت و واتاک رده ی زه وشه

شت تبینی و   رده ڕ واتای زه مه له ، مه رده وسه به وەك گشت دیاردەآانی پوەندیدار 
  .   هی ئارادا نی ش و وکچوو له بههاوڕابۆچوونکی 

وی و  هله ی په  زاراوه شتی له رده  یا خود دینی زه)بادینی ( بھدینی داڕژی  شت بناغه رده زه
 پی  بهک،  س و کۆمه ر که تر ههکی  واتایه به،   هاتووهلی جیاواز  جۆرگه بهفارسی نودا، 
رتۆشت،  شت، زه رته شت، زه رده زه( کوو  ، وه ی کرک کردووه یه م ووشه ی خۆی، ئه دیالکتی ناوچه

های اوستایی، احسان  فرهنگ، واژه... ). ( ردتوشت و  هشت، زه رتۆشترا، زراده ر، زه رتۆشته زه
   ) ٥٧٨ ص – ٢ جلد –بھرامی 

  . ناوی هنراوه»ئامووسوتس«و»زابرتاس«  بهکان  ییه یۆناننو ها له روه هه
 مانای  به) هوشترا ( رد و   واتای زه به) رت  زه( ی   ووشه له) رتھوشترا  زه: ( ن تاقمک ده

  . رد نی حوشتری زه رد یا خود خاوه  حوشتری زه بته ی ده ، ماناکه که وشه کۆی   که حوشتر، هاتووه
 zaratusrta( توشترا  ره شنی زه  چه بهکانی ئاڤستادا،   پیرۆزه قه  ده شت له رده ی زه وشه

 ئاڤستادا  شت له رده ناوی زه((بژت  شکوور ده وادی مه د جه ممه دوکتۆر محه .وت که چاو دهر به هو)
  . )) .  رد، هاتووه ن حوشتری زه  واتای خاوه به" توشترا ره زه "  به

) رد  زه(  مانای سووتاندن و به) ئوش  (   له  پکھاتووه یه م ووشه ئه: (( نووست سپ ده رگوشه ئازه
  . )) . ، رووناکی خوای پشنگدار نه هب  ده وه که  یه به   واتای ز، که به

ددین  الله ، جه هرمودۆس، گیلر، راوینسۆن، ماکس مولر، هینتس، بارتولومه( ن   الیه له
،  ی زین، حوشتری پیر و تووڕه ستره ناس، ئه ستره ک ئه لک مانای وه گه... تیانی، پورداود و ئاش

  . وه ته شت لکدراوه رده بۆ زه... رز و  بهستایشکاری 
 ز –ڕ   زه-  ڕه  زه-  ره زه( ی لکدراوی   دوو ووشه له) رەتوشترا  زه( ی    واژه سته ، ده  رای ئمه به 
ی نوور و خۆر   واتای بروسکه به)  تیشک – تیش – تش ←توش(  دار، وه رد و بریقه ای زه وات به) 

تاوی،  ڕڕاتی پشنگداری هه ، واتای تیشکی زینی خۆر، تیرۆژ، زه وه که ریه  سه به   که پکھاتووه،
  .  وه بته ل ده
   واتای ز و تیشک له به ) توش( و ) ر  زه( ،  ، واته که ر دوو واژه ، ماک و چاوگی هه نه هروو

،  وتووه ردا که سه بهویشدا گۆڕانی  هله ی په  زاراوه  و له  هاتووه  و مانایه و شوه بهر   ئاڤستادا هه
  بهڤدا  ی رۆژه  بوژه  له و جۆره بهر  کانی باشوور و باکووری کوردستان، هه ر ئستاش کورده سا هه

  . ن به کاری ده
شت،  رده  نازناوی زه وێ که که رده کاندا، بۆمان ده  نووسراوه ڕه ر الپه سه بهچاو خشاندنک  به

 دوای  به ئاڤستایی  ش که یه م واژه ، ئه ر کات ناوی هنراوه ، هه سپیتمان بووه سپیتمان یا خود ئه
یش م  ئه ، که یهنگی روونی سپی  واتای سپی و ره به،  شت و پاشكۆی ناوەآ هاتووه رده ناوی زه

یه آه واتای تیشکی  سپیتمه رتوشترا ئه ی زه  کۆی واژه  وایه ، که یهوڕۆی کی کوردی ئه یه واژه
  . خشت به ده) خۆر ( پشنگداری سپی

  



  ڕتووکی پیرۆزی ئاڤستا په
ی ئاڤستا  ووشه. ناسرت  ناوی ئاڤستا ده به  ، که کی پیرۆزه یه ن نامیلکه شت، خاوه رده شوو زه ئه

  .  وه ته لکدراوه...  ، پیرۆز و که  کنۆش و ستایش، بناغه و کۆهبه واتای
  ، له نووسراوه) ٤(»مادی یا خود کوردی کۆن« ئاڤستایی  به زمانی ناسراو  به   که ڕاوه و پ ئه

ت ب  بهکی تای لفووبیه ، ئه کانی مادی بووه د و موغه به و موو نه هراستیدا زمانی ئایینی ئاگرخا
  هی ئاڤستا تنیا آتبك هنامیلك. کرت ناودر ده )   بیره دین ده (  بهی کات  به زۆر  که هی خۆی هه

 باب و آانی نه هنگ و بۆچوو هره ه بیر و باوەڕ و ف ه ل هئم ه آ» آوردی آۆن«ی ئاڤستاییزمان به
مسعوودی  .م بارەوە زانیاریمان پ دەبخش هوە و ل هباپیرانمان ئاگادار دەآات

ئاوی ز  به رگدا، بهزار  ه دوازده ه هناميلکی ئاڤستا ل:((ا دەنووستد)مروج الزهب(لپڕتووکی
 ناو  هی کۆچی وەفاتی کردووە ل)٣١٠(نیسا ه ل هک) محمد جرير طبری( وەش هزيادە ل.)) نووسراوە

ژوو بهکتستای هک دەکات کۆتر هرگ پ بهزار  هه )١٢( ها باس لیدا که ییه مر نووسراوە ه س ه ل ئاڤ. 
  .)دکتر هوشنگ طالع -تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کھن(

یامی  هپ ، هیارییرچاوەی زان هت و س ه و چاوگی هیدای یهزدای هراوی م هراستیدا ئاڤستا پ ه ل
م  ه ئایینی زەردەشت لکانی کییه ره سهما  نه هبی  وه نه هخوازی و چاآكردن و راستكرد هچاآ
  . آراونمرۆڤ ی هراستدا ئا رتۆکه په
 س  ئاڤستا له: (( نووست دا ئاوها ده»ئاڤستای کۆن «رتۆکی  په له) رضا مرادی غیاث آبادی(
  . شت رده  بۆ چاخی پش زه وه ڕته گه  ده ئاڤستای کۆن که.  ش پکھاتووه به

   راستیدا سروده ه، ل»کان  کان، گاسه گاتاکان، گاهه «   له یه برتی می ئاڤستا که شی دووهه به
شی ئاڤستا  بهی نووسین، کۆنترین   باری زمان و شوه  له شتن که رده کانی خودی زه وشه ب خه
  . پکدنن

  رد، کان، ڤیسپه شته کان، یه نه هس یه:  ، بریتین له وه  باری کاتیه می ئاڤستاش، له شی سھه به
ستا، که ندیداد و ورده ڤس به گشتیان   ئاڤه  قه تای نوێ له ئاڤ ن م دهدر . (( .  

(  ئاڤستای کۆن  کی، واته ره شی سه به دوو   ئاڤستا له  که و رایه دارمستریش هاودەنگ دەگڵ ئه
  .  پکھاتووه»متأخر « م یا خود نوێ  رده و ئاڤستایی سه )  شت نووسراوه رده شوو زه  پش ئه  له که

 ئاڤستا  ، گوایه وه بۆته نه هکانی ئاڤستا روون  شه بهکۆنترین نی  مه ، تاکوو ئستا، ته ئاشکرایه
تی دین  خه بهم جار  که ، یه  که بووه) ش  به و  بگه( سک  نه ه) ٢١(کاندا   می ساسانیه رده  سه له
  .  وه ته ، نووسراوه بیره ده

کانی   ناوه به   که ڕتووکی پیرۆز بووه ن دوو په شت خاوه رده زه: (( نووست ن پیرنیا ده سه حه
  . )) .  وه ته زار گامش نووسراوه هه ر پستی دوازده سه ئاڤستا و دین کورد ناسراون، ئاڤستا له

م،  که ؛ جاری یه گرانکی مژوویی، ئاڤستا دوو جار سووتندراوه نه ه  حاشاهه گه به پی  به
ی  وه نه ه زمانی التین و گوازت بهی ئاڤستا  وه نه هر و پاش ورگا نده سکه دوای دابسکانی ئه بهدوا

المار و   کاتی په م، له  سوتنراوه و جاری دووهه وه ره نده سکه ن ئه  الیه ک بۆ یۆنان، له یه نووسخه
 و  کان، سوتندراوه غوله کان و دوایش مه به ڕه ربازی عه نگی و هرشی سه رهه دوونانی فه راوه
سکی  نه ه  به  توانین ئاماژه  ده نه ه وا  له نه هبۆ نموو. ین چوون به تا لهکانی ئاڤس سته نه هی  بهزۆر

زردشت پیامبر ایران . ( تاون و  فه ین، که بکه... و )  ش  بهمین  بیسته( سک  نه هم و  هادوخت  پنجه
  )هاشم رضی-باستان

  
  شت رده کانی زه نه هوشت و بۆچوو ژیان، ره

تدار  سه  خزانکی ده شت له رده کان، زه شتیه رده ی زه تا و نووسراوهکانی ئاڤس قه ی ده  گوره به
  .    دایکبووه له) وا  رمانه ک فه یه  وته به( ن کشت و کاڵ  و خاوه



 وتی  نی ئرانی، له ز کوردی، هۆز و کۆمه گه  ره بهرکی  بهم سووف و پغه یله شت فه رده زه
 لواری  ، له ) گه ره( جی گوندی   و نیشته داوه ری هه سه) وردستان تی ک موکریان و رۆژهه( مدیا 

  .  چۆمی دائینی بووه
 وه و بنچکی شتیان شیکردۆته رده شت پشت، ناوی باب و باپیری زه کان تاسی و هه شتیه رده زه

  . دەگڕوتوەسر منووچھری پشدادی ک ل ئاڤستادا ناوی  هنراوە
شت،  رده زه: (( زانت  ده و جۆره بهشت  رده شو زه ی ئه ره به  س له ، ناوی نۆ کهردوخ مامۆستا مه

رزیان،  ند، کوڕی ئاگیر، کوڕی مامیر، کوڕی هه کوڕی پرسپ، کوڕی کیدا، کوڕی ئاریاک، کوڕی ئاگه
مژووی آورد و آوردستان،محممد مردۆخی . )) . ( نه هسپیتما کوڕی ئه

انی،محعیدآوردستانی،وەرگد سمم(  
   و دایکی دوغزووا و باپیره ترت، ناوی باوکی، پوروشسپه گو تردا دهی گه بهندک   هه له
یآ ل گرینگترین سرچاوەی پهلوی لمڕ زەردەشت و شرۆڤی .   بووه ستپه ی هیچه ره وره گه

ناو  وەها لهدەنرخندرن، هر" زات ئسپرم"و"دین آورد"ژیانی ئو مزن دوو نامیلكی 
لک شیکاری و  شت، گه رده وشت و ژیان و جیھانبینی زه ڕ ره مه م، له هه ردی نۆزده رگه کانی فه قه ده

  .   ئاراوه لدوان هاتۆته
زدا،  هورامه ن ئه  الیه شت له رده بژاردنی زه پش هه ((   که کورددا هاتووهی دین )٤٦(  خای  له

ی  ندشه ؛ توانین و ئه وتووه ر که ده ی ل وه ندی و خسووسیاته هتم بهو تای ری، ئه بهم بۆ پغه
نه و جیھا ر شتکی ئه  هه رزتر و باتر له بهلک  موو جیھان بوو؛ گه  هه رفراوانتر له بهشت  رده زه
نگاندنی گشت شتکی  سه ی هه ، توانسته نه هی و زه تی ئه  یارمه به   که بووه ، ئاوز و ئقی  ه

ن ئاوز  گرت؛ خاوه رده  شتکی وه موو و، هه ی ئه  وزه بهکی بوو که  یه ؛ حافزه وه  و شی کردۆته ووهب هه
 و  وه کرده کی روون ده یه له سه موو مه وی، هه رگرتن له  هاریکاری و سوود وه به   که قک بووه و ئه

 پارزگاری و پارسایی کی زۆری بۆ یه خشی؛ تاسه به ی پ ده وه نه هشخیس و لکدا توانای ته
  )  انتشارات پیام نور –تاریخ تحلیلی صدر اسالم ... )). (  و  بووه هه
  وه  پشه ر له شت هه رده دایکبوونی زه شتی، له رده کانی ئایینی زه  پیرۆزه نه هی نووسی  وته به

 سپی  ی پورووشه ره به نوور، خانوو ک له یه نه ه دایکبوونی، باز ر له بهیاندبوو، س رۆژ  رایانگه
 و  ر بووه بهکه ئاگری ت  دیه گومانی برد که) راگا ( کی گوندی   خه ک که یه  شوه بهر،  به  گرته

ی  کوو، بسه به،  بووه نه هر  به ئاگری ت که  گونده ک له یه کاتک چوون و بینیان، هیچ جگه
   ) . ٥ خای – وجرکرد دینی . ( دایکبوونی مرۆڤکی باشکۆیه روناآی ئاگر، همای له

 دایکبوونی شارمان   له به، سروشتیش  وه رڕای ئه ن، سه که دایکبوونی پده شت، کاتی له رده زه
،  )٥ خای –وجرکرد دینی . ( سووتاند نه هوی  م ئاگر ئه بهدی ئاگریان هاویشت،   ناوقه ، له بووه
 مردن و  شتیان له رده م زه به ج هشت،  بهیان سپ ک، گامش و ئه ی وه قی ڕی ئاژه ڕ چه سه له

   که و هیوایه بهیان دانا،   کوژراوه  گورگکی برسی و بچوه نه هناو کو ، له کان پارازتووه خراپه هزه
می و   ب گه به پارزگاری لکرا،  که  گورگه ن ده  الیه  له وه  خۆشییه بهم  بهت بکرت،  ت و په له

   ). ٥ خای –وجرکرد دینی . (  وه ته ڕیوه  رووباری دائییتی په زک، لههیچ ئامرا
کی  ن زانایه  الیه له» گی  ساه گی تا پازده وت ساه حه«  آاللی الوەتیدا شت، له رده شو زه ئه

ما  نه هرگرتنی ب ریکی فر بوون و وه ، به ناوی بورزین، خه و کاته پیاوی ئایینی ئه وره هزرڤان و گه
ش  ر بۆیه ، هه رمان کردنی پزیشکی بووه ی کشت و کاڵ و شوازی ده کانی دینی و شوه کییه ره سه
ت بکات و  وه  خه قه کی ب یه  گۆشه گیدا، بیاری دا له ساه ) ٢٠( نی  مه  ته  له وشته  ره رزه بهو  ئه

 بۆ   که و هیوایه به ج هشت،  بهسی خۆی  ش مایات و خزم و که سته به و مه بهر  ، هه وه بیر بکاته
  . نای بۆ کو برد  په وه ری بدۆزته وه خته بهکی  یه  چاره ی رگه که که رزگارکردنی خه

ی  نه هقی و ربازی راسته ره بهڵ سروشتی ڤۆهۆمانا،  گه  ساڵ له ی ده  ماوه بهشت  رده زه
ندین  شت چه رده ، زه م شوه بهت، کر زدا یا خود ئزدی با، رنمایی و رنونی ده هورامه ئه



کانی  کییه ره ما سه نه هکات و نوی ب ، دیدار ده)٤(ند مشاسپه ش ئه هوراموزدا  و شه ڵ ئه گه ت له ڕه که
رم  زاد ئسپه( کات  یار ده ک ته  ورنونی کردنی خه وه نه هڕا بت و خۆی بۆ گه  و راستی ده چاکه

[ ،  یه  هز و توانام هه ی که یه و جگه ئا ئه (( ...  اکاندا، ئاوا هاتووهڕتووکی گات  په له ) . ٧ خای –
   ) . ٤ خای – ٢٨سنا  یه. )) (  وه نه ه بدۆز نه هقی م، تا دین و ئایینی راسته که رنونی ده] ک  خه

 سی سایدا نی مه  ته نجام له رئه کشان، سه وه زدا و خه هورامه ڵ ئه گه  ساڵ راز و نیاز له پاش ده
زدا و  هورامه ری ئه نه هیامھ ترین په سته رجه بهک  شت، وه رده  و زه بۆ هاتووه) حی  وه( سروشتی 

ب . م دژوار، راسپردرا به،  نه هقی کی روون و راسته و ئاسۆیه ره بهکانی ئاریایی  ری خه بهم پغه
ی،راوژ و وتاری  ل مڕ چۆنيت)ahonarada gatha(وردی ل گاهان ئهوونوور

  .ئهورامزدا،ئهومن و ئش، سبارەت ب هبژاردنی زەردەشت ب پغمبری قس کراوە
رستانه و تكھچوون  کتاپه ی نوێ و یه ک ووتار و ووته  هۆی رنمایی خه بهشت،  رده شوو زه  ئه

ڵ ئگآان لنیتدران  سه ده ( )٢(کان ویه ن که  الیه ، له هریم (کان نه ه رپه  کهو)مامۆستایانی  ( )٣
  .کرت ی ل ده شه ڕه هه) کان  نه ه کاه–پشووی ئایینی 

 و  ن و دانوستانکیان پكھناو نجوومه  ئه وه که یه بهستان و مامۆستایانی ئایینی کۆن،  ده به کار
  شت له رده ش زه دا؛ بۆیهشت رده ر کردنی زه ده به و شار وه نه ه دوور خست بهنگیان  گشتیان، ده

گاتاکاندا، ئاوها سۆز و » حیران و هۆرەن سرووده آانی زەردەشتی آ ب چشنی «کانی هۆره
رم؟، زلھز و  بهنا   ک په بهم، بۆ کوێ بچم،  کام وته بکه روو له : (( ... بێ رده ی خۆی ده ره سه که
وانی درۆ و   په  له نه هیش رازی نیم، ترسانی  که گرن و له  من دوور ده کان، خۆ له  زله لله که
زدا  ی مه م ئه  خۆم رازی و خۆشحاڵ که توانم تۆ له چلۆن ده! کانی شارن سته ده به کار ش که سه له ده
  )زرتشت،پيامبر ايران باستان،هاشم رضی... )). (؟ 

ی ناچاری و گوێ  روو شتیش له رده زه !  یهر نی بهم  شاری خۆی پغه س له ن که ک ده ر وه  هه
ک و گوشار و زه دانی خه نه هپ دی خۆی  ختی موغهده بهکان، ز ت و   جستی  به  مه بهه

 الی گشتاسپ شا و  چته تی ئران و ده  رۆژهه کاته رکی پسپردراوی خۆی روو ده بجھنانی ئه
شت  رده ڕی به زه وه با س که م که که یه. بم جۆره آۆچی بسوود و مزنی خۆی دەسپدەآات

  )١٩خاصی-٥١هاتی-يةسنا. ( ، مادیومای کوڕی مامی بووه هناوه
زرنم،  ، تا بتوانم همنی و ئاسایش دابمه خشه بهم هز پ ب نده وه زدا، ئه هورا مه ی ئه ئه( ... 

  ... ) م تکبوخنم و  زوم و سته
  ی که نه هسا و که ی ئه ئه ( ...   که وه کاته ک و دوژمنانی ئاگادار ده  کۆچی، خه ر له بهشت  رده زه
ن، چۆن پیالن و   من بده  ئاسیوک له یهن، بۆتان نی ب بکهی من بن چه دان، وه وه  آلكلی ئه له

   ... ).  وه درته رپرچ ده بهیاریتان، بۆ الی خۆتان  نه ه
  بهکانی ئستا  یا خود موکریهکانی کیانی ،  زی کورده گه ک و ره ه چه  ره  خۆی له گشتاسپ که

،  یقوبادی کورده کوڕی ئاپۆ، کوڕی که) ن شا  روه ئه( رجان  ژمار دت، کوڕی لوهراسپ، کوڕی ئه ئه
واته گشتاسپ يا هشتاسپ،  نه هکا ی کیانیه وای زنجیره رمانه م فه که نی یه ردوخ وا ته مامۆستا مه

   .ە  )kavi-کاويانیکان( بنمای کويکان
شت پیام ئاوەری بیری با و هزری خاون و راستقینی قسی چاك،ئندشی چاك و  رده زه

رو  وتووژکی زۆر،  نه هرسووڕه ی سه وه ک کار و کرده زموون و کۆمه آردەوەی چاك پاش ئه
تاسپ کشت، گش  ناوی جاماسپ بۆی الی خۆی راده بهی  که ناوبانگه به  زیره رنجی گشتاسپ و وه سه

 بوونی  نه هقی  راسته بهلمنن و دان  سه شت ده رده ی، ئایین و ئۆلی پیرۆزی زه که نه هو خزا
. شت  رده ی ئایینی زه ره که  کردن و چه شه  بۆ گه وره  هۆی پاپشتکی گه به بوو  وه هنن، ئه ده
  )زرتشت،پيامبر ايران باستان،هاشم رضی(



مترین  ز بچووکترین و که ئه: (( ت ت، گشتاسپ ئاوا دهش رده بووڵ کردنی دینی زه کاتی قه
رمانی  شت، فه رده ی زه ، ئه مایوه تکردن، قۆم هه د و خزمه مری ئیزه رمان و ئه کانم و بۆ فه نده به

   ) ١٩ و ١٣ بند –روایات پھلوی . )). (  زدان وایه رمانی یه ک فه ر من، وه سه تۆ له
! شت  هه بهی ئوردی ئه: (( رموت  فه دا ده )٣٠(  ئاڤستا، خای  ا لهزد هورا مه ش، ئه ر بۆیه هه
 ئیتی،   ئاڕمه نته سپه ، ئه رخان بکه ی چاک، بۆ گشتاسپ ته وه  و پاداشت و شادکامی و کرده هره به

زدا بیری چاک و چاوی  هورامه  ئه دیاره... )). دی بنت و  کانی گشتاسپ وه داخوازی و پداویستیه
 تۆ  گشتاسپ، پویستهی کی ئه: ((  ئاخافتن و ئاوا دته بهت  باره خشت وسه به  گشتاسپ ده هبدڵ 
  وه یته ، راست بکه  و نزم کراوه یشتووه  ئازاری پگه ، که نه هو دی )   باشه خالقه ئاکار و ئه( و خیم  ئه
و   پته نه هکا نگه رهه نگی، فه رهه  فه  که نه هو دی  ئه وه) ... لمنی ی و بیسه بووی بکه  قه واته( 

  ... )). ی  بدهواجی پ رابگری و ره
  )رضا مرادی غیاث آبادی-اوستای کھن

  
  بهی، کوڕک  وه ری هه  هاوسه ؛ له ندی کردووه ماوه  پی نریت، س جار زه بهشت،  رده شو زه ئه

یدانی   مه ته چیستا پیان ناوهکانی، فینی، سیتی و پورو  ناوه بهت واستره وس کچ  ناوی ئیسه
   )١٣٩ خای – ١٣شتی  یه. ( ژیان
.     دنیا هاتوون به  زچیتره  و هوه ره نه هت  که کانی ئوروه  ناوه بهمیشی دوو کوڕ   خزانی دووهه له

   ) ٩٨ خای – ١٢شتی  یه( 
  .  وه بۆته نه هو وەچیآی ل  ره بهمی  ری سھه  هاوسه گوترێ له ده

 ) ١٠٩ خای – ٥شتی  یه( شتدا   ئابان یه  ناوی له شت که رده قترین دوژمنی زه رین و دهناودات
  .  ی تورانی بووه ، ئه رجا سپه هاتووه
( ی   ، رۆژی یازده ناوه رزه بهو  شتی ئه رده کانی زه واهی نووسراوه کانی ئاڤستا و گه قه  پی ده به

 حای راز و نیاز  وت سایدا له فتا و حه نی حه مه  ته له) دیماه ( مانگی بفرانبار ) خۆررۆژ 
لم .  هید کراوه روشیی تورانی شه راده بهستی،   ده بهی،  که نه ه ئاگرخا زدا له هورامه ڵ ئه گه له

كۆی زەردەشت لگ ك وای بۆ دەچن آبارەوە تاقم  ن لآی تریش دەیودەست لخشاری ب
ستایزگای آرماشانی ئپار.  

   )   خای له– ٢٥سکی  نه ه –رم  زادئسپه( و  ) ٢٣ بند –روایات پھلوی ( 
  شت رده کانی ئایینی زه ما و مۆچیارییه نه هب

وەخشور  ئشوو زەردەشت بسينگکی کراوە و دۆڤان،سبر و لبوردوويی و زانستکی 
ی چاکوراستی بووە، برفراوان، دينی ئهورامزدايی ب دياری بۆ خک هناوە و موژدەهنر

ناوبراو ئاوگۆڕکی بونيادی ل رەوت و شوەی ژيان و بير و بۆچوونکانی ئارياييکان ، 
تنانت رەگز و نتوەکانی تر پکھنا وبڕنمايی زەردەشت  ژيانی کۆچةرايتی و ختی 

-ایران کھنتاریخ تمدن و فرهنگ .(ب خرايی جگی خۆی ب شارستانييت و نيشتجيی  دا
  )دکتر هوشنگ طالع

،  ی کردووه  و هاوکات، ئاماژه نه هری جووتال وهه  دوو گه به گاتاکاندا،  شت له رده شو زه ئه
  نگره ی خاون و پیرۆز، ئه ندشه مینو یا خود ئه نته ؛ سپه یه تریان خراپهوی  و ئه یه کكیان چاکه یه

  . ز و خراپ ی ناحه ندشه  ئه مینو، واته
م   و هه یه  و خر هه م چاکه موو شتک، هه ونی هه  ناخی جیھان و هه بژت، له شت ده رده زه

م ساغی و  نگاری، هه وزه م تاریکی و شه  و هه یه م نوور و رووناکی هه ، هه  گۆڕ دایه ڕ له  و شه خراپه
م نا ئومدی و   و هه یه م ئومد هه ساسی، هه خۆشی و که نه هم   و هه  ئارا دایه ندروستی له ته
تا .  سته بهر  سه نه ه وا رکام له بژاردنی هه  هه  مرۆڤ، له و پیه به...   و  ڕ دایه گه گی له شته رگه سه

  . بگرێ زی هه  و ناحه ، خراپه نه هوا  پچه بهبژرت یان   و خ هه چاکه



  به  م، پویسته که وازی بۆ ده م و بانگه هک ی پشنیار ده  ئوه به  ی که و شته ئه: یڤ په شت ده رده زه
بژاردن و بوا پکردن   هه  مرۆڤ له نگنن، چونکه ی بسه  هه ی کراوه هزر و بیری خۆتان و چاو

زەردەشت ئازادی و سربستی وەک .  یه ئارادا نی ک له خت و و زۆریه  و هیچ زه ئازاده
  .سرپشکبوونک بۆخک دەزانی

 جیھاندا  ک له خه: ((   که وه نه هخون  ده م جۆره بهدا )دینكرد =کوردسکی دین  هنه( ی   بگه له
نگاندنی را و  سه ری هه  پوه بهک و مرۆڤ  ستی خه بهن ئیختیارن، سر ئازاد و خاوه

 ]  و ئازادی و ئیختیاره ئه[  نه هو جیھا تری ئهکانی ره وه نه ه نوان بوو  دی، له کانیان دته داخوازیه
بووڵ کردن و  قه) مافی ( بوونی   هه ل، له رپشک بوونی مگه ستی و سه بهر سه ...  یه گۆڕ دا نی له
  . )) کردنی گوناح و تاوان دایه نه هبووڵ  قه

وڵ دان بۆ کشت و کاڵ، دروست کردنی  ی جیھان، بنیاتنانی ماڵ و خزان، هه وه نه هدانکرد ئاوه
روون، پاراستنی   و ده سته ری و تانکاری، پاراستنی جه  کۆچه لهگرتن  ست هه ، ده ره بهخانوو

رستی،   په یته  سحر و هه ڵ، دووری له کان و ئاژه ره به تی گیانله ، داگرتنی حورمه سروشت و ژینگه
ریتی کوشتن و قوربانی آردن و  نه ه داب و  ت، خۆ بواردن له زیله ی زانست و پز و فه وه نه هقۆزت
شتی کورد،  رده ن زه  الیه له... تی و شیرک و  ندایه  چه واردن له رستی ، خۆهه په نه هها تاقا روه هه

  .  ی بۆ کراوه شه بانگه
کان،  نه ه کۆ نه ه پشکنین و تاوتوێ کردنی ئایی به،  ی که و رایه ر ئه  سه له) هاشم رضی ( 

نه ك زەردەشتی بدۆزی رستی و په یته و ههوتیی   چه ڕی پاک و راست و دوور له ناتوانین بیر و باوه
،  سه له ل، درۆ و ده بهم جادوو جه) شتی  رده زه (  نه ه کۆ نه هو دی رۆکی ئه  ناوه  راستیدا، له ، له وه ه

  .  یه کی نی یه نۆشی هیچ جگه ماع و باده پاندن، سه مل و داسه ت بینی، زۆره دووڕوویی و رواه
وت  ران و چه رپۆشی جادووگه ، سه وه شانده وه ند خودایی هه ات و چهی خوڕاف شت بناغه رده زه
کانی  نه همی زلھز و خۆ ب زل زا  کوت و زنجیر و زوم و سته وانی ونج وونجآرد، مرۆڤی له ره

  .  سروشت ئازاد، داڕنی به مل مرۆڤی  خسیری له ، ئازاد کرد و تۆقی یه گ زاده بهکاهن و 
تی  ت و حورمه ڕافه بوو، شه رزی هه بهخكی   و بایه شت پله رده ت، الی زه هحم کۆشش و کار و زه

  بت و خۆی له نه هستووی ئیستیعمار  بهست  ج و ده ستۆ که  و ئه  کۆیله دا بوو که وه ل له مرۆڤ گه
 ر بۆ ی رنونی خۆی بکات و هاوکات سه نه هزی خۆی، پوا  و ئاوه ندشه ئیستسمار رزگار بکات، ئه

و  نی له یی و ب الیه نی و سپه ت، لۆمپه قیقه  حه بهون،  نه ه نه هکان دا نه ه رپه وی و که که
دا  نه هم دی  له وه ته نه هویستی خاک و وت و خاو و خزان و  ، خۆشه یهوا   نی دا ره نه هئایی
  . ر کراوه سه ختی له جه

 و  کووزکردنی سانامه وین، ته کشت و کاڵ و زهنگی، ئابووری و  رهه تی و فه یه چاکسازی کۆمه
کی   الیه  و له وه ته نگی داوه ی جیھان ده کانی دیکه سووفه یله  ناو فه  له وه که  الیه کاتژمر، له

کوردستان،  شت له  رده ری زه  ده نه ه، هات وه وتۆته  سوودی ل که بهکی  یه وه نه ه کاردا وه شه دیکه
کی دوای  نی خه کخستنی ئایینی کۆمه ی یه وه نه هکرد  چاککردن، گۆڕین و تازهڕینک بوو، بۆ راپه
مای بیری  نه هر ب سه ک و دروست، له  که بهی ئایینکی  وه نه ه بنیات نا تکدان و دووباره. خۆی

،  ره نه هرسووڕه نرخ و سه بهشت کارکی زۆر  رده ن زه  الیه ی چاک له ی چاک و قسه وه چاک، کرده
ست   ده  پیرۆز نیشان درابوو که نده وه کان ئه ری موغه به ر بهت  بهتای بهم  رده ئایین و بیر و رای سه

.   کی زۆر ترسناک بووه ، تا بۆیه نگه و ره بهشنه چاکسازی و چ کردنک  ر چه بردن بۆ هه
دەر بایخ و  هبوە زەردەشتی ناو هڵ وەبیر دەخات هت بردەوام بپرسایتی تاك ۆ آۆمزەردەش

  هساچووانی موغ ل بهنگی  هره هنی ف هنجووم هئ دا، هنگ ئ ههر هف بهت و گرنگی  بهرزكی تای
  .دەدات نیشان ییهتم راس هبوونی ئ نه همژی
  



بدو  هع هوات  رابردوو،ی یه دهماوەی چوار  هتی ناوەراست ل هشۆڕشگترين مرۆڤی رۆژه
   : ئاخافتن هم جۆرە دت بهڕ زەردەشت   ه م هل) پۆرۆک ئا ه س بهناسراو (ئۆجاالن

 وو  ه کۆنفدراسيۆنکی پت،ئران  ه توانيبوويان ل هل، ک هزنترين و شارستانیترين گ هم هک ل یه(
هزترين مرۆڤی  بهی ئايديۆلۆژيايی  نه ه بنچير سه ه، مادەآان ل....زرنن مادەکانن هقايم دابم

 ، زەردەشت واتهپياوە،  نه هز و مه ئهکانی  نییهکان و رنو ییهفيکرما  نه هژر ب هردەم ، و ل هس
ری  ه، دەستپک  هزه به  ره بهو ر هئ .زرنن ه دابم نه ه کۆنفدراسيۆو ئه ی خهان بنایتواني

  به جۆراوجۆرەکانی ئباهيمی  نه هی دوايی بۆ ئايي هک هم هره بههرەو  به  هک بووە ک ییهچاکساز
 م له قه  هی خواست و ئيرادەی ئازادی مرۆڤ لناسين نگترين داهنانی زەردەشت،گر .وە یهيادگار ما

تی وەهای  یهرەی سيستمی آۆيال هيت هژر رکف و س همژ بوو ئينسان ل ه زۆر ل هدەدرت چونک
زەردەشت . ....  نسی خۆیشی بتت خاوەنی نه هان هبوو ت نه هوەی  ه توانستی ئ هر هاتبوو ک هس به
 ر زەين و کردەوەکانی مرۆڤيی ، هس ه، لتی یه داکوتاوی کۆيال ه ئوستوورەکانی ريشرتیی وهر هس
وەکوو (  ئيباهيم هل) کان ییهمبوولی نائاريا هوەک س( و هو رووەوە ئ هل. بانگشت کردبات  هخ به

  .شۆڕشگیتر و راديکاتر بووە) زەکان همبوولی سامی رەگ ه و س نه هنيشا
  هم رەنگتر و الوازتر ل ه شوە کو بهر هه، رستی پهک ا تکانی نه هئایباری  هت لرۆی زەردەش

 وی چاکسازی و شۆڕشگیی ب نه همبوول و ئاو ههزترين س بهبگومان زەردەشت  .... ییهئیباهيم ن
  .))حيسب دت

  .)٧٢٣ل -عبدالله اوجاالن - سوی تمدن دمکراتيک بهاز دولت کاهنی سومر (
شتی، ئایینکی زۆر  رده کانی زه  نسیپه  پره  که ڕه و باوه ر ئه  سه مانباته  ر پی ده ی سهتوانینک

ری  یشتنی خۆی، وه رک و تگه ی ده  پی بیروبۆچوون و راده به، مرۆڤ  یهنی) ئیجباری ( ل  مه له
بری   زه بهپت و  ا بسهریاند سه به زۆری  به   که یه ئایینك نی کی دیکه یه واژه سته  ده بهگرێ یا  ده

  .  بترنجت شه ڕه ختی هه شمشیر و زه
  

ن،گردراو ب  هریمه زدا و ئه هورامه ، ئه تی، واته ڕه نه ه دوو هزی ب بهڕ کردن و بوا پدان  باوه
ما  نه ه ب ی چاک و رامانی چاک له وه یڤی چاک، کرده  پواری په بهژاردن  وه بژاردن و هه وەش هه

 و دوو پایی گرنگ و سرەآین بۆ تگیشتن ل زەردەشت و  شته رده کانی دینی زه یهکی ره سه
م دوو لكدانوەی و دەرهنان و هگۆزینی مانا و واتا  ئاڤستای یآان چونك رەچاو آردنی ئ

زێ ل ه ئ ه گرنگ هخاگه ر هوەی آ همانپار هوت و ه هی چ ین رێ ون که و ر به  نه هبگری  ه.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
( کی ، بیری چاک  ره رو بنكی سه وه ر س ته  سه شت له رده ی ئایینی زه ردی بناغه بهک،   واتایه به

  بهها دان پداهنان  روه  هه ، وه ) هۆخته( ی چاک  و قسه) رشسته  هوه( ی چاک  وه ، کرده ) ته هۆمه
 و   و خودای رووناکی و چاکه ، یانی وزهک  یه بهمان کاتیشدا دژ   هه ساسی و له دوو هزی ئه

  واژه سته و س ده ی زانایان، ئه  پی وته به.  زراوه نی مرۆڤ، دامه هریمه ی خراپ و ئه ندشه ئه
 درژایی مژوو، کارتکردنکی  به، تۆمار کراون،  وه شته رده ن زه  الیه  له  که پمانا و پشنگداره

تا و ئاڤسی ن نه هم دوو خا هئ.  جھشتووه بهتر یکان هیژیر ئایین و ئایدۆلۆ سه قووی له
مانا  ه ل ه پویست هرزەآانی آ به  سته به مهوەرۆك و ئامانج و  نی وه نه هرنونیمان دەآات بۆ دۆزی

  .ین ه تبگی که کهوەرۆ ن ه و ل وه نه هو واتاآانی ورد بی
.  پشتندی پیرۆزه شتی، رده ی بلوغی منای زه هشتی و دیارد رده کانی زه نه ه نیشا کك له  یه

 ) قه ئه(ستن و س گرێ  به دی پشتییان ده  قه  گشت ژنان و پیاوان س جار له کی سپی که یه پارچه
شتاش له ریته نه هو  ن، ئه ده دهی لتیی دە وه ته نه هکی  یه  و دیارده کاندا باوه  ناو کورده  هناسر .  
  به  نه هو نوژا رآام له ه ه ، که ڕز بووه ر فه هس ، پنج جار نوژیان لهو رۆژ  و شهکان  هیشتی رده زه

  :   بریتین له دەناسرن که) زدایی  هورامه ی ئه ئزد و فریشته( ندک  مشاسپه ناوی ئه
 ، نوژی شوان)م  ی سروتره ائیرهئ (  ، ئواره)ن  پیتوه ره( ڕۆ  ، نیوه)ن  هاوه( یانی  بهکاتی 

  ). ن ئاشمه(
ر  بهم  هه رشان، له رکی سه جھنانی ئه به    له کاندا، برتی بووه شتیه رده  بۆچوونی زه نوژ له

ر  بهرام به  ستکاری  رهه به بۆ  ککه ستی سپاسگوزاری و ستایش، نوژ چه به  مه بهزدا و  هورامه ئه
  . وە هی چاک و بیری چاک لكدەدرت وه هی چاک، کرد هی، قس  ربازگه به و رنمایی  په خرا به
 تۆ بم ری ژکه دەخوازم نو، وه تهرز آردۆ به] ی تۆ هبۆ بارەگ[   دەستم هحاكدا آ هل ر ئستا، هه ...«
  .)٢٨خای -١هاتی-گاتاآان(».م هستایش بك"  نه ه هوەهوم"و آردەوەی چاك"  هش هئ"رەوتی بهتۆ  هو ئ
رجیش   و مه بووه نه هتی و دیاریکراویان  بهکی تای  و جگایه  قیبله  که یه وه رنجه ئه ی جی سه وه ئه
کی رووناک  یه  جگه ، روو له یه س بۆی هه ر که تی بکرت، هه بهکی تای یه  جگه  روو له  که یه نی
  . یڤ زدا بپه هورامه ڵ ئه گه بکات و له... ک ئاگر، خۆر، مانگ و  وه

وانی خۆی   و ره سته  جه  که بووه نه ه، مرۆڤ بۆی   بووه غه ده  و قه امر شتی حه رده  ئایین زه رۆژوو له
م   له  که ته بهکی قووڵ و تای یه فه لسه  و فه گری ئیده  خۆیدا هه ش خۆی له وه ئازار بدات، هۆی ئه

موو   هه ه، ئینسان پویست که  نسیپه و پره ر ئه  سه وه ڕته گه م هۆکارکی ده بهدا ناگونجت،  ته بهبا
  بهروونی خۆیدا بت، ناش  تی ده  و همنایه سته ندروستی جه  بیری پارازتنی ته کات له

قی   حه کانی پک بنت، پویسته ندامه ری بۆ ئه رمسه نگ و چه  خواردن، ئاسته کردن له رگری به
  . ک خۆی بدات کانی خۆی وه ندامه واوی ئه ته

  تی که دا نووسیویه )وسی جوان ترجمه ی م - قوانین زردشتمجموعه(  ڕتووکی  په دارمستتر له
، سزا  یه  هه نه هم جیھا  له  توندترین تاوانک که بهتر  کی  دنیایه گرت، لهبسک، رۆژوو  ر که هه((
  وه یان له...  و  وه  خواره درته ، فده قاوی مرۆڤه هت ش  سه ک که  بنداییه  له  که و پیه بهرت،  ده
  . )٥٤ تا ٤٨ خای –ندیدات  ڤه) ( . )هنرت ر ده سه بهاپتری خر

کی پویست،  نجامی شتوومه  خواردن و ئه رگری کردن له بهی رۆژووگرتن و  ڕ دیارده  مه  له دیاره
  .  گۆڕدان ش له ت رای دیکه به ورگن و هه ش ده هۆکاری دیکه
  ی که و شوازه به  نه هم  به،  بووه دا هه نه ه ئاییم  رۆژووگرتن له ن که ڕه و باوه ر ئه سه تاقمک له
  . کاندا باون به ڕه کانی سامی و عه نه هل ناو ئایی



نیا   ته بهک  نه هری  دادگه.  یه رزی هه بهکی  یه  و پایه دا پله نه هو ئایی ری له روه ری و دادپه دادگه
   )٢٩سنی  یه. ( کرت  ده  پیاده وه کانیشه ره به ی گیانله  باره کوو له بهر مرۆڤ  سه له
  بهش  بۆیه )).  رییه روه شت خوای دادپه رده خوای زه: (( تی گوتوویه) دوشن گیمان ( ک  روه هه
-ناتوند و تیژی. ( دی ته ت نایه تاوقه ری قه روه  ب دادپه بهریی  وه خته بهشت  رده ڕی زه باوه

  )٦١- ل-جهانبگلوو
گرتنی  نه هستۆ   ئه بووڵ کردن و وه  قه سک له  که ر تاکه کانی سامی، هه نه هیی ئای نه هوا  پچه به

سکی  ، که وه که  الیه ؛ له یه ن ئیراده ست و خاوه بهر شتی سه رده ریتی دینی زه نه هداب و 
شت و  رده ر ئایینی زه  سه ، بته بووه نه هبۆی )  واتای نامۆ  بهنائرانی ( شتی و نائرانی  رده نازه
یتوانی  ک، ده یه ترسی و داوکه  ب هیچ مه بهشتی و ئاریایی  رده سکی زه مان کاتیشدا که  هه له

م  ه  قه د له رچوو یا خود موڕته دین ده ندیک و له  زه به  یکه وه  ب ئه بهر دینکی نامۆ،   سه بچته
  . !  واجبیش بکرت ڵ، بگره بدرت و رژتنی خونی حه

گی زەردەشت ئهورامزدا زاتکی تۆقنر و توڕەوتۆةسنر نی ي،بکوو سراسر ل روان
ب پی پرەنسيپی ئيختيار،مرۆڤ ل هبژاردنی رگی راست وە يان . رەحمت وبخشنرە

نيگای زەردەشت ب مرۆڤ ل رەچنيکی نوێ خۆی .چوت سرپشک و برپرسيارە
ايی خۆی لبابت کردارو کردەوەی خۆی جوابگۆی ،لو ئينسان بهۆی هزر و زان.دەنونت

ئاييندا،تقدير و لوحکی بزر کراوە، کهر ل سر تاوە گشت شتک ديار بکات و خت کشی 
 پچوان، چارەنووس و سرئنجامی هموو کردبت و تيدا بگونجابت ل گۆڕ دا نی ي، ب
ت  مرۆڤ نووسری خۆيتی،مرۆڤ برتی لو شتک ل دەست و هزری خۆيدا دەنووسرت وا

 ر لدنيا هاتنی ه ب ر لوە بهۆي ب ک کراو و تاوانبارە نی يتووک و دووعا ل ،ئادەم
ئزەلوە گوناحکار و نوچاوان رەش بناسرت، بکوو مرۆڤکی باوەڕ پکراو و ب خل و 

خۆی ب رەچاوآردنی س پايی خوش ک دوارۆژ و داهاتووی خۆی ب دەست و کردەوەی 
ی  فه لسه قی و فه ش هۆکاری ئه وه  بگومان ئه.سرەکی ئايينی زەردەشت دانبر و دابين دەکات

  . تی خۆی لپشت بهرۆکداری تای نوه
،  ر و ژینگه وه نه ه مافی مرۆڤ و بوو بهری، بایخ دان  روه دوون، دادپه مه  ئاشتی و ته پشوازی له

کانی ئۆلی دانسقی  ندیه تمه به تای ک، له  که بهرچاو و  بهی  نه هری پراگماتیکا کارکه و  وه کرده
  . ژمار  ئه نه هشت د رده زه
: (( ... نووست دا ده )٦٢( ی  ڕه الپه) عدم خشونت ( ڕتووکی ناتوندوتیژی   په گلوو له بههان جه
ری و ناتوندوتیژی  روه کانی هزری دادپه کییه ره  سه چاوه  سر کك له  یه به  نه هم ئایی توانین ئه ده
ک  نه ه،  یه وه ری چاکسا زی و کرده بهم شت پغه رده تی زه زره یکه، حه وه ڵ ئه گه ین، له م بده ه  قه له

  . ))  ری ئاشتی و ئومده بهم و پغه  ئه وه که موو روویه  هه ستان، له ری چاوپۆشین و راوه بهم پغه
  ڕتووکه م په جی ئه  ج  له وێ که که رده ده ر گاتاکان، بۆمان وه  سه ستان له اوهندک ر  هه به
ب زاری خۆی له رده بهزدا  هورامه دا، ئه نه هونکه  توندوتیژی، شه وام بها  روه ری و هه ڕ و تا
نه ن و بیرکرد ئایینی تفکری نه هو دی  ئه نت که یه گه بت و راده رده مل ده پدانی زۆره ره په
       . یه وه ه
ئز له ئایینی مزدیسنا رز دەگرم آه فدەری ئامرازی جنگ و دژ بشڕ و «

ژنسنا(».خوی-١٢هاتی-ی٩خا(  
آین آ شڕ و پكدادان  ئم ئاشتی و همنایتی و تندرووستی ستایش دە«

  )١٠خای-هادۆخت-سرووش یشت(».تكدەریتی
ك لسر ئو ئایین ئم بگلك راستی و حقیقت رنونی دەآات، آاتك سرنج و تامان

گوێ بدەنگی مژوو دەسپرین دەیبینین و دەبیستین ئاشتی و ئارامی لالین زەردەشت 
بانگشی بۆ آراوە،مژووی درینی مرۆڤ ئوە دەنگی زەردەشت آ گوی مژوو دەلرزنت و 



لراستی و خاونی،هۆیك دروست بك تا لهز و تابشتی ئو، . ..ئی ئهورامزدا«:دەت
  )١٠خای-٢٩هاتی-یسنا(»...ئاشتی و ئاسایش سقامگیر بكرت،

لگڵ ئوانش ئاشتیخوازی و ویستی همنایتی،نابت هۆی سر داخستن بۆ زوم و 
دا "٧ایخ-٤٨هاتی-یسنا"قبووكردنی زۆرداری و ستم،هر بۆیش زەردەشت ل دی

توڕەیی دەب بربست بكرێ،بم پویست لهمبر زوم و زۆرداری، لخۆمان «:دەبژت
  ».برگری بكین

ئمان و سدان ئامۆژگاری دیك،لالین زەردەشتی آورد ئاراستی مرۆڤ و مرۆڤایتی آراوە با 
ل گاتاآاندا هموو خك بزان ئوان گشتیان قسآانی زەردەشتی برەچك آوردە و

  .پشكش ب مرۆڤ آراوە
  
 بنیات  وه زه ساسی هزر و ئاوه ر ئه  سه  له  که شتی، ئایینکی پۆزیتیڤه رده  ب دڕدۆنگی، دینی زه به

   یا خود تاآ پوه نه هو دی رگرتنی ئه کی بۆ دان پداهنان و وه ره رجی سه نیا مه ، ته نراوه
( واوتی  شت بۆ ته رده تابنی دینی زه.  نه هسند کردن، بیر و هزر و تکفکری ی په نه هروپوا

  .  وه ته ستراوه بهق   هزر و ئه بهمرۆڤ، ) مای  که
شت،  رده ک زه ر وه ، هه یه دا نی نه هم ئایی کی له پاندن، هیچ ج پیه مل و داسه راستیدا، زۆره له

  .  وه ته ت داوه  راشکاوی ره هب توندی و  بهزۆرمل و ئیجباری 
ژن و ل بارەی جگای ئافرەت ل ناو گۆشنيگای زەردەشت سبارەت ب  شوناس وهبوونی 

ی "ماد"ل ناو کوردەکانی  نج راکیشرە،دۆخ و مقامی ئافرەت هرلآۆنوە کۆمگادا، زۆر سر
زەردەشت و ل نتيجی ديارە ل گڵ سرهدانی .و ل باوەڕی موغکان برز نرخنرداوە

ژن ل .چاکسازيکانی ئو مزن مرۆڤ،گۆڕانکاريکی ب سر جگوپگی ئافرەتدا هاتووە
قمچی دیدی زەردەشت و دينی پيرۆزی زەردەەشتی مافی یکسان و برابری لگڵ پياو گل 

 دەقکانی پ بخشراوە، تنانت مقامی  دايک ئجگار پيرۆز و گورە زانراوە؛ تبينی ل
ئاڤستا ئم بوەرنونی دەکات ک ناوی ژن و پياوی خاوەن چاک و رەوشت برز و خواترس، 

ب قت پياو کاريگرەو ... ل يک ريزدا هاتوە،ئافرەت ل کاروباری کۆميةتی،ئابووری،دينی و 
هر ل ) شمرە(رۆژی پنجی مانگی ئسپندارمزد.هر بو رادەيش بياردەر و برپرسيارە

ئوان ل حاکدان ک ژن ل . ديرۆکی ئاريايی بۆ رۆژی دايک و ئافرەت ترخان کراوە 
يۆنانيکان تنانت مافی شارومندی پ رەوا نزانراوە،ئافرەت ل ريز و ! کۆمگای ب ونةی

ان خوندنوە بگوم. قفتی کۆيلکان و يۆنانيکان بگرە ل وانيش نزمتر دانراوە و دەزانرت
  .سوقات،ئفالتوون و ئرەستو ئوەب ئمة دەسلمنت!فلسفيکانی

   له وت که که  دیار ده  وه ڕه و باوه شتی، ئه رده  بۆچوون و ئایینی زه رنج دان و وردبینی له سه به
شت  رده ربازی زهر شون و  سه زن له رکی مه به ر  واته نه هما شتکی زه رده کدا، زه یه زاره ر هه هه
  )زرتشت،پيامبر ايران باستان،هاشم رضی. (دات ده ر هه سه
نی پدراوی  به، س )سوشیانس ( و ) ر مانگ  هوشیده( ، )ر  ر یا خود هوشیده ئوشیده( 
وه و ب  نه هب شت ده رده شو زه کی ئه ه چه  توخم و ره وخۆ له ر سکیان راسته  هه شتین، که رده زه

   ) ٥٤-٥١ خای –دین کورد ( ،  )٢٢ خای –رم  زادئسپه.             (  دەشت دەناسرنآوڕی زەر
 و کۆچی   ج هناوه بهرکی خۆیان  دایکبوون و چاکسازی و ئه ر مانگ له ر و هوشیده هوشیده

 و  بووه نه ه دایک  ، له وره یانی گه م هشتا سوشیانس یا خود سوودپگه به،  دواییان کردووه
  . دات رهده تی و گونجاو سه بهمکی پویست و بارودۆخکی تای رده  سه  له نی دراوه به
 گشتی و ئایینی ئیسالم  بهتر سامی کانی نه هگرتوویی ئایی زتی بوانین، شون هه بهر  گه ئه

شت  رده ، بۆچوونی زه بینرت، دیاره شت ده رده  ئایین و جیھانبینی زه وخۆ له بتایبتی، راسته
 و  تی ئیسالمی شیعه به تای بهکانی ئیسالم   رچکه له) وعوود  هدی مه مه (  نه هما ڕ پشوای زه مه له



 جی هیچ ئینکار و پاساوک   ب قسه به  نونت، که وتی خۆی ده  رو به  نه هئیسالمی سون
  یه تی ڕه نه هوخۆ و ب ، راسته نده وه  ئه که نه هرینی کارتکرد بهک، قووی و   مانایه به،  وه ناهته

ر  دارمستت( می  ه  قه به،  دوو کتبی زۆر گرینگ،  وه م باره ، له نه هبۆ نموو.  نكووی ل ناکرت که
 بوونی  بهڕ   و چاوگی باوه رچاوه سه: (( نووست ، ده ئدگار بلووشه. نووسراون )  ئدگار بلوشه( و ) 
تاریخ . )).( کان ر بیر و رای ئرانیه  سه وه ڕته گه ده نیپدراو، هه به سکی و که" مان  ئیمامی زه" 

  )دآتر هوشنگ طالع-تمدن و فرهنگ ایران آھن 
لو شتان ک : (( ل گورەيی و زانايی زەردەشت ئاوەها  دەئاخف  )قطب الدین شیرازی (

ئوەي ک ل ئاخرو ئۆخری زەردەشت ل ناو پراوەکانی زەند و ئاڤستا گوتويتی يککيان 
دەناسرت و واتاکی  ب پياوی )ئستديرکا(زەمان،پياوكی مزن سرهدەدات ک  بنوی

زانا لکدەدرتوە، لو دنيايعدڵ و دين ئاراست دەکات، هاوکات لگڵ وی،پتيارەيک پيدا 
و تكدەری چاآ و دەبت ک ل هوی خراپکردن و ب الردا بردنی مرۆڤ تدةکۆشت 

دریكایستآاروباری ئ....  
لبوونی سرپرست و )زەردەشت(دەم هر دەی ئو زاناي)شيرازی(ئز

. و سروەدەرنانی ئو ل ئاخری زەمان خبری داوە) ساحب الزمان(ئم)موالی!(شوانی
مان سيفت دەگوترێ ه) مهدی موعود=سوشیانس(تايبتمندی و سيفاتک ک بۆ ئستدريکا

و خسووسياتی ئاماژە پکراو ل حديس و ريوايتکانی ئم دەچ، هه روە ها پ تيارەآش 
  )همان سرچاوەی سروو....)).(هه مان دەججا و 

  شت رده رتی زه زگه  و ئاوه فه لسه فه
م زۆر  به دان،   کایه ه ل وه نه هلک وتار و لکدا شت گه رده ری زه زگه  و بوای ئاوه فه لسه ر فه سه له
. فلسفيکانی ئم ئايين  ن و بگه ندک الیه ر هه  سه نه هی ین تیشک بخه ده وڵ ده  کورتی، هه به
ڕی  ی بیروباوه کانی گرینگی چوارچوه  دیارده ک له ک یه تی وه ریه  هماگه مبوولیک واته سه

دا،  ناو ئۆستوره زانین، هما له ده. ۆی گاوەتی خ به درژایی مژوو، رۆی تای بهکان،  ئاریاییه
  . بینت ده  خۆوه بهکی  ره مان حایشدا سه  هه رۆکی گرینگ و له

 گۆڕدان، به  ندک راستی له ییدا، هه ق و بۆچوونکی ئۆستوره ر ده رۆکی هه  ناوه  له دیاره
تی،  بهکی تای  همایه بهت  قیقه هییدا، ح کی ئوستوره یه ر دیارده ناوئاخنی هه تر، له ربینکی ده 

  .  چندراوه ک هه ت و راستییه ردی واقعییه بهبان  ک له یه ر ئۆستووره ی هه گونجاوه و بناخه
کن  گشتیان همایه...  و  زمآان ن و دوه هریمه کان، ئه نده د و ئمشاسپه ئاو، با، خاک و ئاگر، ئیزه

  .  وه نه ه که کان و الینآانی تمووژاوی مرۆڤ روون ده ت و پداویستیه قیقه  حه شک له به  که
ڕ و   باوه  تاقمک له ین که  بیر بکه  له و راستیه ، ئه یکه وه  هۆی پاساوی ئه  نابته وه ، ئه ئاشکرایه

ن و  واوی ب پایه  ته بهر  ندکیشیان هه  هه تین و ڕه نه هدا ب   ناو ئۆستوره  له کانی ئمه نه هبۆچوو
  .  یه وتۆیان نی کی ئه یه یشهر
کانی   پیرۆزه  ئایینیه نه هیرا کانی ئاڤستا و حه قه  ناخی ده رتی، له ری هماگه نه هر چی هو گه ئه
  یه ری هه واو کاریگه  ته وه  رووکی دیکه م له بهر چاو دن،  به  روونی وه بهشت،  رده زه) گاتاکان ( 
ندی نوان مرۆڤ و ژیانی   پوه کی دیکه یه  وته بهنی ژیانی مرۆڤ، کا  پویسته ته ر واقعیه سه له

وتر  دان، پته واه  گه به  واه ی حه ر بنکه سه تر له کی ر ژیانی خولیایی و دنیایه بهم  هه تی له واقعیه
               .      ر کراوه سه ختی له ت تیادا جه قنییه ش ریالیزمی هزری و ئه ر بۆیه ؛ هه ختره و پبایه

  ن چاکه ی خاوه)خرد ( ی هزری  ئه" تی   سیفه بهزدا  هورا مه ی کات، ئه بهکانی ئاڤستا زۆر قه  ده له
ی زانیاری و زانایی و  رچاوه هوراموزدا  بسه تر، ئه  ناو تاقمکی زۆری ، له بانگھشتن کراوه" 

   )٣٩ خای –ڤندیداد  )). (  ن چاکه خاوه بۆ زانای  یه رز و سوپاسم هه. ((  ری، ناسندراوه هزرگه



 و  وه نه هرنج و بیرکرد ر سه گه  و توانینکی میتافیزیکی و ئوتوپیایی ئه وه نه ه، خوند  ب قسه به
 و هیچ   ب سووده وه دا نچت، ئه ق و بوای مرۆڤ  ئه بهبت یا خود  نه هدا  گه یشتنی له تگه

  . دی ناکرت به  نرخ، تیایدا بهکی  مانایه
مان   هه  دایکبوو له ری هاوکات له وهه ساسی و دوو گه ر دوو دیرۆکی ئه سه شت له رده ی زه فه لسه فه

  .  زراوه ، دامه)مینوو  نگره ئه( ، )مینوو  نته سپه (  م ناتبا، واته بهر،  نه هحایشدا دوو هزی شوندا
 دی   له ، که که یه ، وزه مکه م دوو چه ی ئه وه نه هنگدا و ده  وه نه ه کاردا ، که یه وه ی ئه که راستیه

 و   دایه وه نه ه جو وام له رده بهنفی،  ت و مه بهشنی موس  چه بهکاندا،  شه به و  ڕڕه بچووکترین زه
  هنه وا ک له ، یه بایه  ناته مکه و دوو چه لی سروشتی، ئه گه ڕ دیارده مه  تبینی له به. نونت خۆی ده

چونک سرەتا و .بت رۆی گرنگیی ئاشکرا ده) وا  م و حه ئاده " (  نه هشیا مه" و  " شی  مه" 
  .پشوونی مرۆڤ ل چشنی سنتزدا وە ديار دەخات

 و  وه نه هی ئافراندن، جو نه ه و بنچی ، پایه)نفی  ی مه وزه( و ئانتی تز ) ت  بهی موس وزه( تز 
 (  ی چاکه ری وزه مسه ڕ جه سه له... ی مرۆڤ و  ندشه وتان، ئه  فهندن و سه شه گۆڕان، گه

  .  قایم کراوه) مینوو  نگره ئه( و خراپه ) مینوو  نته سپه
  

  :هبستکانی ناسر خسرەو لو بارەوە جخت لسر ئو راستي دەکات
  دوآفرينش،سوی  تو  نويدگر   فرستادند                       بردست زمان ز 

   و نعمت مينوّيکی سوی دوزخت همی خواند                      يکی سوی عز
  هر يک ب رهيت ميکشد،ليکن                       بر شخص  پديد ناورد  نيرو

....  
  مرجوَبر گير ره بھشت و کوشش کن                       کاين نيست رە محال و نا

  )١٠٢-١٠١زرتشت پيامبر ايرانی،هاشم رضی،(
ر  سه  له نه هو دووا ک له  یه ژموونی  زاڵ بوون و هه ی مرۆڤ، له  و خراپه می چاکه رهه بهشون و 

یی، راستی و ناڕاستی،  وازه رته رموون و په ک بوون، په تی و یه  دی، واتا، دژایه ویتر، دته ئه
موویان  ر هه هه... ی و تاریکی، ، رووناک)عدم ( بوون  نه هو ) وجود ( بوون  یی، هه ق  و رژه موته
   مرۆڤ له نه هو دووا نتزی ئه م و سه رهه به. ناسرن  ده له م دوو نیرووگه عاموولی ئه ی ته دیارده

،  ک دیاره ر وه هه.  وت و بزاڤی جیھان و مژوویه سوکه ری هه نه هدیھ بهخات و  ڕی ده مژوودا وه
ق و هزری  ری ئه مسه ر جه  سه وه ڕته گه شت، ده رده فی زه لسه رۆکی فه ی ناوه)ر  وهه جه( کرۆک 

دا  نه هم ئایی دی ئه  ناوقه ت له قنییه ری و ئه کی دروستتر، هزرگه  واتایه بهمرۆڤ، 
  .  زبووتی دایه وی و مه ڕی پته و په ت و ئیمانیش له ستنی ماریفه به  ند له ر چه ، هه قامگیرکراوه سه

 تی سیمای زەردەشت لتایبتی خوسرەوانی بشراق و حیكمبۆچوون و نووسراوەآانی ئ
شارەزوری بئاشكرایی و آراوەیی وەدیار دەآوت، یآی تر لزانایانی دنیای 

قطب الدین (ئیسالمتی،آلبارەی زەردەشت و توانینیآانی،زۆر بپوختی و پۆزیتیڤی دواوە
روناآی و تاریكی دوو پرەنسیپی دژ «:دەبژتوێ آس .لشاگردەآانی میردامادە) َشِکَوریا

 لكدان و  ها یزدان و ئهریمن،پشوونی گشت خوقندراوەآانی جیھان ل بیآن،هرو
  »...لكبوون و ئاوتبوونی ئودوو ئس دتدی،

  
) کان  ردهکو( کانی ئایینی  کان و موغه  ماده دان که ڕه وباوه  پسپۆڕان و زانایان له تاقمکی زۆر له

تی  قنییه  و ئه فه لسه  بگوترێ، فه  که یه  راستی نی ن، دوور له فه لسه ری فه نه هزر دامه
کان   گشتی و یۆنانیه بهکانی رۆژئاوا  سوفه یله ڕ فه مه کی ب ئینکاری له یه وه نه هشتی، کاردا رده زه
  .  رابکشین نه هم رایا ندک له  بۆ هه نجه  کورتی په به زۆر  ، پوسته  ج هشتووه بهتی  به تای به



:  (( ت یڤ، ده په ستوو ده ره  زمان ئه  له یۆنانی، که) دیوژنی الئوسی ( ی  ی قسه  گوره به
ری  نه ه  داڕژ و بنیات کانی هیند بناغه کیمه کانی مادی و زانایانی کلدانی بابل و حه موغه
یر و باوەڕ و بۆچوونآانی زەردەشتی گلك باسی پلوتارخوس ل بارەی ب. ))  ن فه لسه فه

  )١٤٥-١٣٩س -دینھای ایرانی. (هناوەت ئاراوە
رنجی   جی سه وه و کاته ر له شت، هه رده لسفی زه  و بۆچوون و جیھانبینی ف وه نه هخوند

،  نه هوا لهن رای جیھانی کۆن  ، بیر ڤانانی خاوه ی جیھان بووه وره کانی گه کیمه سووف و حه یله فه
ستوو، هیراکلیتووس،دمۆآریتوس،پرۆتاگوراس، دموکیت،  ره فالتوون، دیوگنس، ئه سوقات، ئه

ی  که شت و ئایدیۆلۆژیایه رده  زه وه، له رزییه به و لوت   شانازی به... فیساغورس، تاتیانووس و 
پڕتووآكی له ژر ئرەستو «:دەنووست)Diogenes(دیوگنس. دواون و شونیان ل وەرگرتووە

داناوەآ لودا بڕاشكاوی زەردەشت بدامزرنری فلسفmagikos( (سردی
 - peri philosophia(هر ناوبراو دەت،ئرەستو  لآتببنرخآی خۆیدا.»دەناسرت

فلسلی ) دەربارەی فسر و تكی توی باسرببآان بی موغفلسڕفمل
  )١٤٠س -نھای ایرانیدی.(هناوەتئاراوە

و فلسفی ) ئرانیآان(ڤای پارسآان ئلكساندریوس پیەو و هه. تاتیانووس دەگتوە،ژ
  )٢٥٨س-العطتاریخ و فرهنگ ایران آھن،دآتر هوشنگ .(بووه» موغآان«موغیآان

  
 راشکاوی  هبدا )تاریخ تمدن ایران ( دوونی ئران  مه ڕتووکی مژووی ته  په له) هانری پواش  ( 
ری زانایانی  حزه  مه  بابل له تایی له چ دموکریت و پرۆتاگوراسی سوفسه  وا وده  بێ که ریده ده

) پاتی  تله( و دموکریت، تیۆری  وه ، زانستی خۆیان کۆ کردبته نده به و مه کانی ئه کلدانی و موغه
تصاویر ( کانی  نه هو و (ر  ماریفه خۆی لهکان  انیهت و عیرفانی ئ )ست  ده وه) کانی ماد  موغه

نابه .(( .  
یشت و  شت گه رده  زه به   که  و جیھانبینیه فه لسه و فه ش، گیان و کرۆکی ئه یه و راده بهر  ئینجا هه

  .  بووه ری هه نه هند، شون دا ی سه شه دا گه و ربازه له
  ی جیھانی و یۆنانی بۆ ئمه وره کانی گه سوفه هیل  دان پداهنانی فه وه که  الیه ، له نه هگا بهو  ئه
  وه نه ه که  روون ده ی بۆ ئمه یه شارگه و حه  خۆیدا، ئه  خۆی له وه شه کی دیکه  الیه لمن و له سه ده
 و  فه لسه زراندنی فه ڕ دامه مه کی و قوویان له ره کانی مادی رۆکی زۆر سه  موغه  کورده که

  .  هرتی گاو زگه ئاوه
 نكووی لوە ناآرێ آ پكھاتنی جیھانبینی فلسفی یا بواتایآی دروستر راڤو شرۆڤی 

نان و وەدەستھاتووەآانی زەردەشتداهستی،لهۆزانانی .ه آ یجو رووەوە زۆربل
یۆنانی،زەردەشت ب داهنر و بنیاتنری فلسف لقم بدەن،ئویش آسانكی وەك 

  .التوونئرەستو و ئف
ر کارتکردنی  سه کانی له وه نه هکان، فیساغورس، زانست و لکدا ی خودی یۆنانیه  پی وته به
گوترت ئامیانی   ده  که سوفه یله م فه کانی ئه نه هربی  دی، دوان و بۆچوون و ده شت هاتۆته رده زه

هر لو بارەوە تاقمک ل .منل سه  ده  بۆ ئمه وه ، ئه ین دین ناسراوه وه ک هه  و وه دینی بووه
 ب و زانايردەوام ئس دەزانن و بهاوچاخی فيساغور رانی کۆنی يۆنانی،زەردەشت بنووس

  .شاگرد و راهاتووی زەردەشت دەناسنن
واهی   گه به،  بووه کی نادیار و تاک هه  خوایه بهڕی   باوه که) ز . پ٣٩٩-٤٦٩(سوقاتی یۆنانیش 

رمی یۆنان الیدا و ب شون هگرتوویی ل  کانی فه  کنۆش بردن بۆ خوایه ستایش و مژوو له
واج داو بو پی برای  ره) زدا  هورامه مان ئه هه( وان خوای بیانی  ی ئه  جگه بهزەردەشت 

 .  درا  سداره کانی یۆنان له  تاوانی گوما بوون و گوما کردنی الوه به و  یۆنانیآان گوما بووه



ڕ  مه ، له زراوه ن هیراکلیتووس دامه  الیه  له ، که)تغییرات پیاپی " ( وام  رده بهگۆڕانی " بی،  تهک مه
،  ر جیھاندایه سه بهکی زاڵ  ره نسیپی سه  پره  گۆڕان و دۆنادۆنی تاکه  که  قایم کراوه ڕه و باوه ئه

  کیان له ، یه )) نه هما نه هن، ما و نه همان، ما نه ه ((  یی دایه میشه  گۆڕانی هه  جیھان له واته
  ). مرێ  ده( وت  فه تر ده کی  ژیانی یه  و له وه ردته یتردا، ده وه رگی ئه مه

  بته ش ده وه ر ئه ، هه یه ر شتک، دژبرایتی و پارادۆکس هه ناو ئاخنی هه له: یگوت ناوبراو ده
ی دووهزی  وه ره نه هبیره  وه مه  ئهکاموول پکدنت، بگومان یی و ته میشه هۆی گۆڕانکاری هه

  .  شت دایه رده  ناو ئایینی زه نفی له ت و مه بهکی موس  یه بهکی و دژ  ره سه
و  تر له ک شتی، یه رده ناوبیری زه  ئاو، با، خاک و ئاگر له کی سروشت واته ره چوار عونسوڕی سه

  . دەگتری دەور   سه شت له رده ی زه فه لسه  فه  که یه نه هبگا
  »"ئاگر"، ئاوری ژیان"خۆر"،بابی ژیان"ئاو"،ئاوی ژیان"خاك"دایكی ژیان«

  چنین است  فرمان   دادآفرین
  که  پاکیزه دارند  روی زمین

  چو آباد باشد به کشت و به کار
  به مردم رسد سود ازو بیشمار

  به گیتی بودآن کسی بھترین
  که توشه به آباد کردن زمین

........  
  فتا ای پاک جانبه زرتشت گ

  سپردم    به   تو  آبھای روان
  به خلق جھان بازگوی کز آب

  بود در تن   همگنان زور  و  آب
  ازو زنده باشد تن جانور

  وزو تازه باشد  همه  بوم  و بر
  چو پاکیزه باشد کراد ممر

  بيايد گداز      و       نيارد      فطر
  سخن  گفت   درباره   ُرستنی

  شت   گويد   آبا هر تنیکه    از   زرت
  نبايد  به    بيدا رکردن    تباه

  به  بيهوده        بر کندن      از جايگاه
  

   کزوراحت مردم و چارپاست
  تبه  کردن  او     نه   راه خداست

  
کانی  نه ه بۆچوو ، رۆکی گرینگی له)ئاو، با، خاک و ئاگر( رە سروشتی، وهه  دیارە ئم چوار جه

تایی  ره ی سه فه لسه ی فه  شک گرتنی چوارچوه ش له وه ر ئه ، هه گرتووه  هه  خۆوه بهشت  رده زه
  .  ر کراوه سه ی له کان کایه یۆنانیه

 )).  موو شتک ئاوه هه: (( یگوت ک ده ر وه ، هه موو شتک ئاوه نای هه به گومانی تاس، ژر به
قرچاوەی ژیان لسقورئانیشدا ئاو ب روەها لسیحی بۆ هآانی مبۆچوون م دراوه و ل

  .   غوسی تعمید آكی لوەردەگیرت
ی  ویش مادده  و ئه ر، تاکه کی و کارتکه ره ونی سه  هه دا بوو که و بوایه نکسیمینوسی یۆنانی له ئه
  )). س بکشت  فه نه هچ دنیا  وده(( ،  یه) با ( وا  هه



کانی سروشتی ئاو، با و خاک،  ره وهه موو جه ، هه  که  ساغ ببۆوه ڕه هو باو ڕ ئه مه هیراکلیتووسیش له
   )).  موو شتکه ئاور باوکی هه. (( ی ئاگر پکدت  تداچوون و ئیستحاله له

نه م   که به  نه هم ئایی خالقی ئه  ئه–فی  لسه  گرنگی فه پویسته: (( ت گلوو ده بههان رامین جه
  )). کان   نویه فالتوونییه ر هزری یۆنانی و ئه  سه کی زۆری کردۆته یهر  کاریگه زانین، چونکه ه

ر   سه ل و پۆی هاویشتۆته کان، په کان و موغه شتیه رده ی زه فه لسه ی بیر و ڕا و فه ب شک، چوارچوه
ق  حه ((  ن که یه گه  ئاشکرایی راده به   نیچه کان؛ بۆیه ی رۆژئاواییه وه نه هڕ و لکدا بیر و باوه
ی یۆنان   رگه له) کان  شتیه رده کان و زه موغه( دوونی ئرانی  مه نگ و ته رهه  و فه فه لسه وابوو، فه
 )).  وه ی روومه  رگه دوونی یۆنان له مه  و ته فه لسه ک فه نه ه،   بۆ رۆژئاوا هاتبایه وه و روومه

  وه نه هکا ن یۆنانیه  الیه فی له سهل فھووم و بۆچوونی زانستی و فه مک و مه لک چه خابن، گه مه
نه  لدوا هگل له.  وه ته نه هستمان کراو  زمان و جلکی یۆنانی راده به، ئینجا  وه ته نه هقۆزراو

  به  یکه وه ر ئه به نت، له کان داده  جیھان مژووییه تیه سایه  که ک له  یه بهکانیدا، سوقات  ه
واج  ی ره کات و پرسیارگھر موو شتک ده  هه و پرسگری لهڕی هگل، رۆحی پرسیارتی  باوه
  . دات ده
ی  به زۆر  له  جۆرک که به،  رچاوه بهشتیدا زۆر  رده  دینی زه ندییه ی سوقات، له تمه بهم تای ئه

     ،    )؟ ... ب بزانم . ( یڤ په ی پرسیار ده  زاراوه بهزدا،  هورامه ڵ ئه گه شت له رده گفتوگۆکانی زه
شتی و مرۆڤی ئرانی  رده  دینی زه ری له ری پرسیارگه وهه رۆح و جه... . و ) ؟ ...  و  وه مم بده وه( 
  ش دیاره وه ، ئه ختی زانراوه بهری و خۆش وه خته بهی   مایه ک که یه  شوه به،   ئارا دایه  له میشه هه
  .     دایه دنیایهو  ر له شکی زۆری هه بهختی  بهری و خۆش وه خته به  که
ی باش  وه ری کرده نه هز خوق ، ئه گره مه ست هه  من ده  پرسیارکردن له ی مرۆڤی پارزکار، له ئه(( 

خت  به، تا خۆش  من پرسیار بکه  له  وایه  که وه مه کان بده می پرسیاره توانم وه لک زانام و ده و گه
   ) ) ٧(  خای –ڤندیداد  ) ١٨( ی  بگه)). ( بی 

ر و  وه خته بهی، خۆشت  که زعی خۆت باشتر ده  وه ویکه  من پرسیار بکه تا وای ئه له( ... 
   ) ) ٧(  خای –ڤندیداد  ) ١٨( ی  بگه. ). ( ی خت بکه بهخۆش

زەردەشت بیرمند و تیۆری دانری آوردستانی آۆن لدەقی گاتاآاندا وەك هۆنركی بسۆز و 
 قووڵ ئندیش،ل بونیادی ترین پرسیارگلك آ ل بردەم مرۆڤ لئارا فیلسوفكی وردبین و

  )١٤١س-دینھای ایرانی.(دان و هشتاش هر لگڕدان، دەدوت
  .»وه مه ده موو پرسکت ده  پرسڤی هه ، چونکه پرسیارم ل بکه«  نت که یه گه شت راده رده خوای زه
و ) جھان تاریخی  (  تیآی جیھان مژووییه سایه  کهشت رده ی هگل، زه  پی پناسه بهبگومان 

  .   ئاشکرایه وه شه نده هه م ره شت له رده تی زه نگایه پشه
 تاکوو ئستا  شت، که رده ی زه فه لسه کی فه ره  سه ره  هه ندیه تمه به تای ک له ، یه  رای ئمه به
  .  ته و بوای ماریفهفی  لسه ندی نوان هزری فه ، پوه دراوه نه هرنجی پ سه

ی پش )ماد(ز  گه  ره بهکانی   موغه شتی و بگره رده قی زه  بیر و ئه  که یه دا نی وه گومان له
کانی   فاکتۆره رگرتن له ک وه  که بهرتی،  زگه  ئاوه ، که  داڕژراوه و بناغه ر ئه سه شت، له رده زه

  وه م باره له. گت کی ده ره وی، رۆی سه  زهر گوێ سه کانی مرۆڤی خاکی له ته سروشتی و واقعیه
ر هم و  سه  گشتی و مرۆڤی ئرانی له بهکان  شتیه رده ڕی میتافیزیکی زه  بوا و ئیمان و باوه که
  .  ناو دمان نه هی ، هیچ گومانک ناتوانین بخه دی کشاوه  و قه زراوه ق دامه ونی ئه هه
رنجی مرۆڤی  ، سه کان که سوفه یله ر و فه بهم  ناو پغه  له سه م که که شت یه رده  گوڤانی مژوو، زه به

  .   راکشاوه وه نه هق و لکدا ست و ئیمانی بۆ الی ئه  هه واته



... تی و  ت، ئیسالمه سیحییه ت، مه هوودییه ک، یه کانی سامی وه نه ه زۆری ئایی ره ی هه بهزۆر
ست و  و هه ک پاساوی ئه رتی وه زگه ق و ئاوه  گۆڕێ و ئه ڕ هاتۆته ی ئیمان و باوه ر پایه سه له

وی   ره به پویست بوون یا خود  بهستیان  ، هه کی دیکه  واتایه به. بت ری ده ، کاریگه نه هئیما
فی و هزری  لسه کی فه یه وه نه هت و لکدا قییه  ئه یکه وه  ئه نه ه،   کردووه نه هو ئایی کردن له

ونی   و هه ر بناغه سه تی له ریه زگه ق و ئاوه  ئه الی دین و ئیمان راکش کردبت، واتهوانی بۆی  ئه
  . نه هوا  پچه به  نه ه  ئیمان و بوا داڕژراوه

ک،  یه وه ته نه هر  رفراواندا، دین و ئولی هه بهنگی  رهه کی فه یه  چوارچوه ، له  ب قسه به
ینی کۆی رابردووی  ی هۆش و زه نه ه نیشا نگ، بگره رهه وون و فهد مه ی ته ری راده نه هروناس پوه
  . نه هکا ته ی میلله توانرێ بگوترێ، پناسه  ده وه ته  جورئه به. ژمار دت  ئه به،  یه وه ته نه هو  ئه

ت  مرۆڤ خۆیی و هۆوییه: (( نووست تکدا ده به ناو با ش هانتینگتۆن له و راستیه ر ئه  سه ئینجا له
  . )).  وه دۆزته کات و ده  ده پناسه...  پی باب و باپیران، مژوو، دین و  بهشوناسی خۆی و 

  بهی بوو،  و نه هتی ما به تای بهشت،  رده گرتووی ئایینی زه ئاگوستینی قددیس،آه  شون هه
  کوو له بهت و دین،  وه ینی ده به ما  له نه ه جیھاندا،  باتی سیاسی له خه(( یگوت  راشکاوی ده
ری  نه هینیان نو وه  ئه ، که دایه)) وینی  گای زه کۆمه(( و )) گای ئاسمانی  کۆمه(( نوان     

، )مینوو  نگره ئه (  نه هتریان هی تاوانباران و خراپکارا وی و ئه) نتامینوو  سپه( رستی          خواپه
ی، ئاسمانی و "دووشار " ڕ ئایینی  مه  ئاگوسیتن لهی ندشه کیترین ئه ره تر، سه کی یه  واژه سته  ده به

  .         ئاراوه خاکی هاتۆته
   )١٤٣   صفحه– دکتر طاهری –های سیاسی در غرب  تاریخ اندیشه ( 

کانی نونجی  ده  سه ڕڕیسی، له سوفی موده یله هزترین فه بهترین و  وره  گه به  توماس ئاکۆنیاس که
) شتی  رده ی زه تی بیرۆکه به تای به( تی  رتنی بۆچوونی رۆژههگ  شون هه بهناسرت،  ده
سیحی   نوان ئیمانی مه ک له یه وه نه ه سازش و لک نزیک کرد  دابوو که وه وی ئه  هه وام له رده به

   بوو که وه ت ئه سیحیه  مه بهت کردنی ئاکۆنیاس  واوی خزمه تی یۆنانی پک بنت، ته قنییه و ئه
 بکات و پردکیان بۆ  ستوو ئاوته ره فالتوون و ئه رتی ئه زگه ی ئاوه فه لسه ڵ فه گه سیح له مهدینی 

   )١٤٣   صفحه– دکتر طاهری –های سیاسی در غرب  تاریخ اندیشه. ( دروست بکات
یمانی شتی، ئ رده ی زه نه هوا  پچه به  بوو، چونکه نه هوتوو  رکه  سه میشه  بۆ هه ڕزه بهو   ئه دیاره
زرابوو،ئو راستییش لسردەمی  مه نه هق و هزر دا ی ئه ردی بناخه بهر   سه سیحی له مه

  . رنسانس ب زەقی خۆی نیشان دا
،  لی هاویشتووه ق، په ری ئه مسه ر جه سه شتی له رده ی پدرا، ئیمان و بوای زه ک ئاماژه ر وه هه
کانی موغ و    کورده( ی ئرانی  فه لسه ی فه وره  گه ره هکانی ه ندییه تمه به تای کک له ش یه مه ئه
  . دەزانین) شت  رده زه
  کانی بردۆته شتیه رده  زه وه نه هقی و هزری لکدا ڕی ئه ، باوه  بین که وه  کورتی دەتوانین ئه به
ر  سه ئیمان له( ی  و فورمووله  راستیدا ئه ، له نه هوا  پچه به  نه هلبی،  کی قه ر ئیمان و بوایه سه
،  نه هددو مه ری ته نه هین پکھ نه هر  گه ئه) ی ئیمان  ر پایه  سه هزر له( ، یا )ی هزر  پایه
  . ین می بده ه وت ل قه سکه دوون و ده مه ری ته که  رخۆشه بهتوانین  ده
   له  که وه بته  روون دهمان بۆ وه کان ئه به ڕه ڕ مژووی ئایینی، سامی و عه مه  ئاوڕک له  سووکه به

 چاخ و   و له  ئاراوه مارگیری و شک و توند و تیژی دته چاخکی مژووییدا، دگماتیزم و ده
ی الئیک و  می و دیارده رخه م ته کانی پشوو که نسیپه ونی و پره ر هه سه ر له تردا، هه کاتکی

  .  گۆڕێ دته... ، ب دینی و  نه هوا سکووالرو له
ت و  قنییه دا، ئه  راستیدا زۆری هو ، له  بووه ته هامه نه هو  زایش، تووشی ئه دی غه همم محه
تنکی  رکو نیا سه ته نه هم  به. ست و بوای ئیسالم گرێ بدات ڵ هه گه شتی له رده ری زه زگه ئاوه
 و  لبی شۆڕ بۆوه ستی قه  الی ئیمان و هه به  دا هناو و  شکست بهکوو، دانی  بههنا،  نه هست  ده وه



،   که یه وه ش ئه نه هزی بهو شکست و دا هۆی ئه ".  یه  مومکین نی وه ئه "  ری بی که  راشکاوی دە به
کان  نگی، کۆی سامیه رهه ر هۆش و بۆچوون و ناوئاخنی فه سه تی، له کانی سامی و ئیسالمه نه هئایی
ورکی  دا ده  ناویان  واتای واقیعی خۆی له بهری  زگه  و ئاوه ی گرتووه  درژایی مژوودا سرچاوه له
  ، له داوه نه ه،  نه هدا رهه و سه بهتی  رفه ، توانین و بابینی میتافیزیکی، ده دیوه نه ه   خۆوه به

  تی پکھاته قییه ر ئه سه کان، له کان و  یۆنانیه ی ئرانیه فه لسه ت و ئایین و فه شتیه رده حاکدا زه
و  ی ئه  درژه ر له هه.  وه  کایه وان هاتۆته قی ئه تی و کۆی ئه بهنگی تای رهه ق و فه رۆکی ده  ناوه له

شتی، رامانکی  رده یی زه وه قی و کرده ی بۆ چوونی ئه  روانگه ردی، له  وه دا،    سۆره یه نه هملمال
  .  ست هناوه ده ویی وهوت رکه شدا سه و کاره  و له دا بووه ر ئیسالم  سه بهربوی  به

تی ئیمانی و   جۆش کردنی ماریفه ردی له  وه وتویی سۆره رکه  و سه وه نه ههۆی راست بوو
تی  نی کوردایه سه شتی و بۆچوونی ره رده ی زه ی بناخه رده بهر   سه قاندن له رتی، پ چه زگه ئاوه
، جا  بۆوه نه هری شۆڕ  تردا سه  الی بهنا و شت دا رده وازشی بۆ زه نه هری رز و   راستیدا سه ، له بووه
نی  مه  ته  دانا و له نه هو بۆچوون و رزگرت ر ئه سه ری له زای، سه ی غه نه هوا  پچه بهش  ر بۆیه هه
  . هید کرا تی و راست بوونی بیروڕای خۆی، شه نایه سه  پناوی ره سایدا له ) ٣٥( 

خاج  نزام  (  ،)عومر خیام(توانین باس له  ده نه ه وا ک له  یه زۆرن، نه ه نموو وه م باره  له دیاره
... و ) صدرالمتألھین ( ، )فردوسی ( ، )ردی  ماوه( ، )خاج نسیری توسی ( ،) زەآریای رازی(،)

  . ین  بکه
ر  هس  کارتکردنکی چوپی له وه که  الیه شت له رده ی زه فه لسه  زانایان، فه ڕی زۆرک له  باوه به

 و  بیر به، گرینگی و بایخ پدان  وه شه کی دیکه  الیه ، له شراق داناوه تی ئیمان و ئه حیکمه
ی  فه لسه  فه کی ب ئینکاری له یه وه نه هنگدا رایی، ره گه  و واقیعکارکردیرتی و بۆچوونی  زگه ئاوه

 زات و  ی له)ر  رته به( رۆڤی  م  نیچه ک که یه  شوه به،   ج هشتووه بهتر  یۆنانی تا هگل و هی
  .تی  جیھان ناساندویه به و  وه ته  دۆزیوه نه هز  مه یاوهو پ روونی ئه ده

تی  به، به تای یه نه هو ئایی هی ئ نه هفیا ه فلس ته بهو باس و با هآككی ل ه روناآی و نوور ی
  .بووه هآی زۆری ه هوەی نه هدا آاردا نه هست بهو  هعیرفانی ئرانی ل
نه مین  هآ هی(( :شراقی زەردەشتی دەنووست هتی ئ هرەوەی حیكم نه هبووژ شخ سۆرەوەردی،

ت  به هه، آه ه) نوراالقرب العظیم(نزیك زنی  هویش نووری م هتاآه و ئ) نوراالنوار(  ه ل هتیج ه
-شم رضیها -زردشت پیامبر ایران باستان (.))ڵ دەناسرا هو هعونسووڕی ئ بهن پشینیان  هالی هل
  )١٦٨ل
 رای خۆی  هوشوەی بهر،  بهو  هم هدە ل هددین شیرازی چوار س بهقووت واته،) حكماالشراق(آاری هراڤ

تی  هزدا خوقاندووی ههورام ه ئ ه شتك آترینرەتایی هس رموێ، هزەردەشت دەف(( :دەردەبت
 :ماژەی پكراوهادیسك ئ ه ح بهم  هشت هن ئیمامی ه هالی هوەش ل هر ئ هه... ه،) همای نوور( ن ههم به
نه  و بهنوور و  هك ل هی نه هباز هوی ل هچاوی دڵ تماشای خوای دەآرد ئ بهرآات رەسوی خوای  هه
شدا  هت و گاوەیآی دیك هیریوا هئینجا ل... ر داآشراوه، هس بهردووی  هپ هی نوور بینیوە آ ه

  نه هو حیجابا هر بت و ئ هگ ه ئ ه نوور آ ه لوت داپۆشی پ هفتاوح ه ح ه ل هخوا بریتی :هاتووه
مان  هه(...)).وت، جوانی سیمای خوا،  دەیسووتنت، هسك چاوی پبك هر آ هوەالبنرن، ه

  )١٦٩-  ١٦٨-رچاوەی پشوو هس
  

  شت رده ی زه فه لسه  ئایین و فه رۆی ئاگر له
  
کانی ئایینی  نه هناو بۆچوو له) ر  زه ئا– ئاگر – ئاتر – ئاهیر – ئاهر – ئاهور –هور  ئه( ئاور 
خکی   و بایه کان، پله کان و ماده  ناو کورده شتیش له رده دایکبوونی زه  پش له شت و بگره رده زه

.  یه  ههزکی پیرۆزی گه کان، ره شتیه رده ڕی کورد و زه  باوه تدا ئاگر له قیقه  حه ، له بووه زۆری هه



کی  ی خه بهزۆر  هآ روو نه هی ه بخ یهو راستی هیك پویست ئرەتا هلپش هموو شتك وەك س
 ئایینی   دان که وته  چه ڕه و باوه ، له)تی  ئیسالمه( ت مامۆستایانی ئایینی  نه هنا ئاسایی، ته

قورئانی ( ی   شرۆڤه بهگاور و  ست یا خود ره کان و ئاگر په شتیه رده  ئایینی ئاگر و زه بهشت  رده زه
یشتوون،  گه نه هر لی ت یشتوون یان هه تگهک، وای ل  واتایه بهزانن؛  س دهجوو مه) پیرۆز
ت دووخوایی  نه هنا رستی ته په نه ه دووالیزمی و دووا بهشت  رده ش بیر و ئولی زه وه ڕای ئه ره سه
ی،  هک یه  پاگژ نه هشت و ئایی رده کردن و تاوانبارکردنی زه واشه  چه وام له رده بهناسن و  ده

  نه هش و چه یشتووی، له گه نه ه راستی و ت  و گوتاری پچپچر و دوور له  وته بهستن، جا  راناوه
ز و ناشیرینیان  لک بۆچوونی ناحه  و گه وه  لکانده وه شته رده  زه بهیان  نه هل ناراستیا  گه دیارده

توانین نكووی بكین لسردەمی هبت لو راستی مژوویی نا.  شتی ناوه رده پاڵ ئایینی زه وه
م  به گۆڕێ  ته نه ه هاتووز ه زنجیرەی ، دیاردەی خراپ و ناحساسانیآان بتایبتی آۆتایی ئو

ر  هگ هی ئ هو قسو ئهدیارە  .ە وه ته ماوه خۆی ی وڕگه جگه ر سه ر له هه زەردەشت نی سهدینی رە
  . یهك نی یهر هیچ راستی هس بهفی   ه،چونك نه هزانی نه ه رووی  هبت ل نه هرەزی تدا  هغ

آانی  یه زردەشتی هس آ هم آ هآ هآان، ودەچ ی بهڕە هرمژووی ئیسالمی عر سه بهچاوخشاندنك  به 
ناوبراو .  به تتا هر آوڕی خ هنابی عوم هج رست زانیوه، ه ئاگر پ به ، و نووسراوەرمی فه به
آی پ  هی هتی خۆی نام هس هقامگیرآردنی د هپاش س بوو،دەست گرت بهآانی  بهڕە هتی ع هپاشای هآ
دوای  ،کات ڕده به) آان یهئاخرین پاشای ساسانی( ردی آورد هزگ ه بۆ ی ه و گوڕەش شه ڕه  هه هل
 شان و باهۆی   بهآان دەآات ، یهآان و بیروباوەڕی زەردەشتی ه ئرانی بهآی زۆر  هتی ه سووآای هوەآ هئ

ت بگر هشرك ه و !رستی ه ئاگر پ هرد دەآات دەست ل هزگ ه ی هداوا ل خوار، هدتوان دا  هئیسالمی ئ
دات  نه هر  به دەست  نه هو دیاردە و دی هر ل هگ هوە ئ هخت دەآات هدا ج هی هو نام هرست، ل ه بپ هو ئ
ڵ   هگ هوا ل هآات ئ نه هآان  بهڕە هبت و خۆی رادەستی ع نه هوان موسمان  هر بیروباوەڕی ئ هس هو ل
دیارە .... ی داگیر دەآرت و  هآ هوە و وت هڕوودەبت بهآان روو نه هری موسما و تیژی شمش هبریق

ر  بهرام بهوەخۆی  هآ هالی هیشتوو ل هآی تازەپگ یهعابی ه ئ هوەیك هرسووڕمان ل هردیش پاش س هزگ هی
دا دەدوت و ئو شتان بم جۆرە الیآی دیكشوە بو شوەی لنامآی هو داناوە و ل به

پاشای . دنت برباس و خۆی هدەسووڕنی،وەمی دەراوەآانی ب پوختی وبتووندی دەداتوە
وە  هآان وەبیر دەخات یهئرانی بهوان  هداون بوونی ئ بهر هژاری و س ه ه هوەیك هدوای ئ آان، هییانئر

زۆر :(( ئاریاییآان دەدات،لوەم دا دەنووستمژووی سامیآان و بهو ئاماژەپدانكی گشتی 
جگای داخ آسك ربرایتی گلی موسمانی گرتۆتدەست آ ئاگاداری و زانیاری لسر 

چ نازانت و لگومایی دراوسیآی نی یه وبیر و باوەڕی ئرانیآان ناناست و ل مژوو هی
بهرد  هزگ هی.)) دای كی زۆر،دەدوانخاوەن : تدوای ل آانی ئاریایی آرانیوەی ئتن

فرهنگ و مرۆڤایتیآی هزارن سای ئاگر پرست نی ی و بهیچ آلۆج سر بۆ ئاگر و 
ئاگر  ،) ه ئوە نوتان لناوە ئ هآ(  هزدای ههورام هۆڕ ناآاتوە بكوو ئاگر همای ئشتی تر ش
 زدا، ههورام هی ئ هبارەگ هستی مرۆڤی ئرانی ل هو ه ئیمان  ه آ هرمایی هوگ هپاآی و ئ روناآی و
نایی و ئ بهدژ  وەو هتدەبووژت، همهری ه تاریكی و گومندراوی م ن دەوەستقنه ه هزدای هئاگر خو  

  .زدا ههورام هخود ئ

و روناآی پاآ،هزمان پ ببخش تا  هرز دەگرم ل زدا، ههورام هی ئاگری ئ هرز و سپاس بۆ تۆ ئ«
توانین باشترین ئندشی چاك و آردەوەمان هبت،یارمتیمان بدە تا ل درۆ و ناراستی و ب

  .»تا بكوو شیاوی پرستشی ئهورامزدا بین... ناحزی دووری بكین و
  نه هم ئایی  نوبردنی ئه ، بۆ سووک کردن و له وه که  الیه کان، له به ڕه ، عه  که یه وه ی ئه که راستیه
دابردن و  ه  هه به و ئامانجیان  رگرتووه یان وه ه  هه بهکی   که یه م ووشه ، له نه هقی  و راسته پیرۆزه
  کانیش لو به ڕه  ناعه نه ه، موسوما وه شه کی دیکه  الیه  له م ئایینه بووە و شوکردنی ئه پوپه



، باشتر  وه نه ه وان، بیربکه کری، ئهستنی فی به   داخواست، له بهب و  ڕه ک عه  وه وتوون که  که گژاوه
  . ن رگری و داکۆکی بکه بهب و سامی  ڕه کانی عه ریه نگ و داگیرکا رهه بین ل فه

 و بۆچوونی  فه لسه  ناو فه له) ئاگر، با، خاک، ئاو ( ری بوون،  نه هری پکھ وهه ر چوار جه هه
  . شتی پیرۆزن رده زه

، ئاگر   گیراوه تی رزی ل به تای بهکان   گشتی و ئاریاییه به درژایی مژووی مرۆڤ  ئاگر له
  بهکانی ئاڤستا،  قه ناو ده ، ئاور له ی پاکی و خاونیی و رۆشنایی بووه  و دیارده رچاوه سه

ر پنج کاتی  ناسنرت، هه کان ده زمه ن و دوه هریمه نتامینوو و دوژمنی ئه ری سپه ده یاریده
ن   الیه  کاندا، راز و نیاز و نوژ له نه ه ئاگرخا گیرساندنی ئاگری پیرۆز له  هه بهرۆژ  نه وا شه
  .   ج هاتووه بهکان  ده بهمو

خوات   رۆژ و خۆرو نوور ده بهکیان؟ سوند   قوڕئاندا خوایه  له  که وه  کردۆته وه ئایا هیچ بیریان له
یشتوون   تگه وه  ئایا له،)النھار إذا تجلی و. (  قاتی ئاگر و رووناکییه  هما و موشته ک له  یه که
   و جۆره وه نه ه، لکدا ته م ئایه ئه) والنھار إذا جالها * والشمس و ضحاها و القمر إذا تالها   (  که

  بهک  یه زانن، سوڕه ئایا ده!  تییه شت و گاوره رده کان و ئایینی زه نه ه بۆچوو ک له یه ه نه هخوند
ر  سه به، ئایا ئاگاداریان   ئارا دایه  قوڕئاندا له ، له)الفجر (  نوی  بهک  یه  سوڕهو) الشمس   ( ناوی
مبوولی خودا  نما و سه  کلکه ڵ نوور و ئاگر که گه  موسا له  که وه یانبینیه نه ه و  یه دا نی وه ئه
ی  هسان هو آ ه خۆی زەمی ئر قوڕئان بۆ ه؟ گ... ، ئایا  یڤینی کردووه ڤپه ناسرن، دیدار و هه ده

أفالیتدبرون ( .ڕۆن هریا ئ هس هروا ب هوەو بیری پنادەن و ه هوردی ناخونن ه قوڕئان ب هآردووە ؛آ
  ١٢٤/محمد-)القران أم علی قلوب اقفالھا

  ».ئایا هیچ تنافكرن لم قوڕئان؟یان ئوەی دیان قوفی ل دراوە و داخراوە«

  
   )).  زدایه هورامه ئاگر همای ئه ((   که هاتووه ) ٩ی  خا-٤٣ هاتی –سخا  یه(  گاتاکاندا  له

  
  از نورهای خداست) روشنی آتش(آه آن نور

  پیش نھاست بهان  رخش نه                         آزانگو                            
نوورە و  ه لی خوا هست هج(( م جۆرە نووسراوە بهدا "شت ههورموزدی" و "شت هروەردین ی هف" ی هله بگ

  .))  راستی هو زاته ل هدەروون و رەوانی ئ
 عیرفانی ئیسالمی، هل. ه) نوراالنوار(ناآی نوورەآان رو خۆیدا هزدا خۆی ل ههورام هئ
واجب (مان زاتی هه سحابی نوور، هی ئ هف هلس هشراقی و ف هتی ئ هی حیكم"نوراالنوار"مكی هچ

  .ه)الوجود
الله نور «رت،دەآ هق شرۆڤ هەها و موت شنی نووركی ر هچ بهناو قوڕئانی پیرۆزیشدا خوا  هل

 » هنگ هغرەرەئوچ هت هئ«شوەی بهئاڤستادا  هروونی ل به  هواژەی هو دەست هر ئ هه» السموات واالرض
پایان هاتووە هواتا، نور و رۆشنایی موت ق و ب.  

 و جی هیچ  ، روون و ئاشکرایهڕ ئاگر و رووناکی مه کان، له شت و کورده رده وستی زه ب شک هه
 بۆ ئاگر و رۆشنایی، هیچ  تی ئمه ، رز و حورمه وه کی دیکه یه  روانگه ، له یه ۆکك نی وقسه قسه

  به ئاگر،  شت بۆ رز گرتن له رده ی زه که وازه بانگه. ناگرێ  هه  خۆوه بهک  ییه واشه گومان و چه
، ئاگر  وه و الشه ۆش کردن، لهرستش و کن ک په نه ه،   نه هلناستی ستایش کردن و رز به مه
ت،   شیاوی په ، که کراوه نه هزدا،  هورامه نشینی ئهجکوو، ئاور، دیارده بهرستش ب  و 

  . زدا هورامه ن ئه  الیه  له  هزه بهخوقندراوکی پاک و 
زدا  هورامه کانی ئه وه نه هدار بۆ چوون و لک  سه وه نه هی ئاوڕک بده زانین سووکه  پویستی ده به
  . ڕ ئاگر مه له



  نه ه،  ده  همای ئیزه  که  و گوتراوه  ئاگر رزگیراوه کانی گاتاکاندا، له  پیرۆزه قه  ئاڤستا و ده له
  . د خودی ئیزه

   .  کراوه ی ئاگر قسه  باره  له نه ه و واژا و رسته به   که وه بته رنج دان و تبینی، روون ده  سه به

   " . زدایه هورامه  خوقندراوی ئه گرم، چونکه ئاگر رز ده له" 
  ... " . زدا  هورامه تۆ، هۆی ئاگری ئه" 
  ... " . زدا  هورامه  ئه به) د  ئیزه( ی نزیکترین  تۆ، ئه" 
   " .  زدایه هورامه  ئه بهزدا و نزیکترین خوقنراو  دیھنراوی مه ترین وه وره گه" 
  ... " . زدا  هورامه ۆ تۆ، تۆ هۆی ئاگری ئهسو و رز ب" 
  " . ین  که زدا، ئاوری تۆ ستایش ده هورامه ی ئه موو شتک، ئه  هه ر له به،  ئمه" 
   " .   رۆژی ئاگر، ناودر کراوه بهر مانگ،  می هه رۆژی نۆهه" 

   )  ٢٠١ی  ڕه  الپه–ڤندیدا -١١ی  بگه-٤خای -دامستتر ( 
  .  وه داته رچ ده رپه بهی پشوو  یه ه  هه نه هو بۆچوو  باشی ئه به،  نه ه کورتا هق و ده بگومان، ئه

 دیان  میشه ، هه  ئاگر و رۆشنایی خۆش ویستووه میشه تای مژووی درینی خۆیدا، هه ره  سه کورد له
ر  هه. ن که و رۆژ دروست ده ره بهکانیان  ره بهش، خانوو  مه رده و سه ر تا ئه ، هه وه ته پ کراوه
  . خۆن  ئاگر و نوور و رۆژ سوند ده بهئستاش 

ی رۆشنایی و  رچاوه ، چۆن رۆژ، سه ، واته رست بووه شت، میترائی و رۆژپه رده کورد پش چاخی زه
رست ناوبانگیان   ناوی رۆژپه به  ک که یه ، تا راده ویست بووه ڕز و خۆشه بهپاکی بوو، الیان 

  .  رکردووه ده
ن هز و  ی کورد، خاوه)کان  جووسه نی مه قورئان گوته( کان  رست و موغه کان رۆژپه ماناییه

: ت ت هرۆدۆت ده نه هنا رست بوون، ته رست و دوایی ئاگر په  سیاسی، رۆژپه-تی ئایینی سه ده
   )) .  رەست بوون کان ئاگر په موغه(( 
 رز و  یکه وه کان وای ئه شتیه رده ورد و زهمدا، ک که ی یه  پله  له ین که گه  ده وه به،  وایه که

ی   پله بوون و نین، له نه ه! جووسی رست و گاور و مه ، ئاگرپه تکی زۆریان بۆ ئاگر داناوه حورمه
وێ  که رده  روونی بۆمان ده بهتر،  کانی وه ته نه هر مژووی   سه وه نه هی ر ئاوڕ بده گه میشدا، ئه دووهه

،  وه م باره تر له کانی نه ه و ئایی وه ته نه هر  سه شتی له رده کانی زه یری کوردهی ب فه لسه ، فه که
ز و  گه ن ره رکی خاوه وهه ، جه یکه وه ڵ ئه گه ، ئاگر له  که  راستیه فه لسه و فه ر ئه بینرت هه ده
دا،  ک وته یه رمی و رۆشنایی و زانیاری و له همای پاکی، گه ،  شه وه  ره رکی خاون که وهه گه
  .         یه زانی و خراپه زی، خه ، دژی تاریکی، ناحه نتامینوویه سپه

  
   هرآن چیزی که عیان است

  چو عکسی ز آفتاب آن جھان است
  جھان جمله فروغ نور حق دان

  حق اندر وی ز پیدایی پنھان
  
نه  دووا بهکان  شتیه دهر ، زه ، که یه وه ، ئه ه هوپ  ه ی هه  مایه  بۆته ، که رکی دیکه وه ته
  به) یتان ولی خۆیان، شه  قه بهیا  ( ن هریمه کان ئه شتیه رده ، زه هچن آ رستدەناسن و وای بۆ ده په ه

  ! زانن شی خوا ده بهریک و برا شه
 کورتی  به، زۆر  نه هو بۆچوو  ئه ین که ده دهو ، هه نه هسا هو آ هی ئ وه نه هیاندن و روونکرد ۆ تگهب
  .  وه نه هی  بکهت ره



ن دەور  هریمه زدا و ئه هورامه کی، ئه ره ی سه  و کاریته که ر دوو کۆه سه شت له رده  ئایینی زه راسته
  بهرستی   په نه ه دووا وه که  الیه  له ش که و راستیه ر ئه  سه نه هی رنج بده بت سه م ده بهخوات ،  ده

زانی، خوای  نه هک خوای زانست و خوای  ، وه که  یه هبرستشی دوو، خودای دژ  مانای ستایش و په
،  وه نکی دیکه  الیه له... ساسی،  خۆشی و که نه هندروستی و خوای  ڕ، خودای ته وین و خودای شه ئه
 هزک  بهن  هریمه وان ئه ، ئه یه کان نی شتیه رده ، الی زه نه هو بۆچوو  ئه  که نه هک رۆژ روو وه
 و  وه نه هوان و بیر کرد شکت و ره تی و راستی، تک ده نجامی مرۆڤایه رئه ه د  له زانن که ده
،  یکه وه ڵ ئه گه ، ده  وایه بت که ی خراپ، زاڵ ده وه  و کرده ندشه ر بیر و ئه سه بهی چاک،  ندشه ئه
بات  دا خهی گه لمنن، له سه  رووناکی ده بهی و دژ  نده ری گه وهه  و جه تی خراپه و واقعیه ئه
 ئاکامدا   له  دان که ڕه و باوه ت، له ربینی رق و نفره  ده  له ؛ جگه وه نه هو که ن و لی دوور ده که ده

  . شکت تکده
 شرک و  بهر  بهرام بهوستی روون و ئاشکرای  شت هه رده شو زه رۆکی گاتاکان، ئه تی ناوه  شایه به

  کات، له رستی ده  په نه ه ئایینی تاقا ی هش و بانگه ، ئه هند خودایی نواندوو رستی و چه ڵ په کوته
خت کرد  رستی، ته کتاپه ی یه ر رگه کانی سه ره گه شت کۆسپ و ته رده ، زه  که یه وه موو گرینگتر ئه هه

  . زدا هورامه رمانی ئه ت و فه سه  ژر ده کانی ئاڤستایی، خسته ده موو ئیزه و هه
  ش خۆی له وه ، ئه م دراوه ه  قه زدا، له هورامه ر، ئه نه هپز و خوق بهت و زاتی  سه ن ده  خاوه تاکه

می ئاڤستا و  رده کانی سه نه ه بۆچوو ، له نه هرا نه هژ  نرخ و شۆڕشکی هه بهکی  خۆیدا چاکسازیه
  . ژمردرت شت ده رده چاخی پش زه

 ودینی  ست بووه ره کتاپه ، یه نه هشت تاکی ب وی دهر  زه  که وه و باره ن، له  ده وه ته  جورئه به
  نه هی ک ناتوانین بخه  هیچ گومان و دڕدۆنگیه  و پداوه ی بره  نویه نه هم بۆچوو شتی، ئه رده زه

  . دمان
:    وه داته کان ده نه هزا نه هی ناڕاستی  رچی قسه رپه بههوراموزدا،   زمان ئه  له یه م شوه بهشت  رده زه
 خوازیاری  ، که نه هزنتری  مه کی که رەستم، خودایه په م  و ده که ر ئستا ، ستایش ده هه( ... (

ترین   باشترین و پکاکه خوازم من له  و ده زدایه هورامه  ئه کانی، که  بۆ خوقندراوه یه چاکه
  ... )) .  و  وه کان ئاگادار بکاته ته زانیاری و ماریفه

تی پسپۆڕانی ئیسالمی و  به تای بهکان،  تناسه ی مژووناس و رۆژهه هبی زۆر وه نه هخوند
ک      شتی، وه رده ی زه  روانگه له" ن  هریمه ئه"  گشتیان   روو که  دته و پایه ر ئه  سه کان له رۆژئاواییه

  نن، دیاره تی داده ت و ئیسالمه سیحیه تی مه به تای بهکانی ئیباهیمی  نه ه ناو ئایی له" یتان  شه" 
ر  ن، هه که ڕ ده مه ی له وه نه ه لکدا نه هو دووا ر هھڤی ئه به نه ه و دا نه هو گریما ر ئه سه ر له هه

  ! یڤن  په  راستی ده زانی و دوور له نه ه ناو چاوی  وتوونوته ش که بۆیه
کانی  نه هشتی و بۆ چوو رده هناو دینی ز له) ن  هریمه ئه( مینوو  نگره ، ئه  که یه ی تدا نی  قسه وه ئه

  . تر لی  ناو ئایین گه یتان له ڵ ئیبلیس و شه گه  له یه یی هه نه هکی بنچی ئاڤستا، جیاوازییه
ن و  هریمه ری ئه نه هدیھ بهر و  نه هزدا خوق هورامه ، ئه کانی دیکه نه هی ئایی نه هوا  پچه به

ری  نه هکوو خوق به، )ر چاو دت  به ئیسالمدا وه  ک له وه (  یه  نی ش و خراپه زی و ره ناحه
 و  وه  و کرده ندشه  دایکبووی ئه ن له هریمه  کاتکدائه له.  ل و خودی مرۆڤه ی مرۆڤ گه ندشه ئه

  ن خوای خراپه هریمه ، ئه یه هوراموزدا خوای چاکه  ئه  که وه و رووه له.  نه هکا ی خراپی مرۆڤه قسه
وام داخوازی و  رده بهن ستایش و کنۆش ناکرت،  هریمه  هیچ کلۆج، بۆ ئه به، چونکوو  یه نی

  .   پشته تی له دوعای شکست و تداچوون و نفره
ی  که ره بهران بهوت،  که دیار ده  قوڕئاندا وه  له ی که و جۆره ی ئایینی سامی و ئه  روانگه یتان له شه

ک  نه هشتی،  رده  زه نه هوا ک له  ئایینی کۆنی کوردی، یهی فه لسه  فه ن له هریمه م ئه به،  خودایه
 ناشت و  وه ر ئه به له.  ی خراپی مرۆڤه ندشه  بۆچوون وئه بهر  بهران بهکوو  بهر خودا،  بهم  هه له

  . ک تماشا بکرن ک یه  و وه نه هم دووا  ئه یه که راستیش نی



هدەگڕتوە سر ئهورامزدا و  دەشتی،ی زەر هف هلس هگرنگترین فاآتۆرەآانی ف هآ ل هی
خۆی ... ئهریمن،لزۆربی هرەزۆری ئایینآانی سامی رەگز و هی تر،ئ،یهووەو

خوقنری ئیبلیس،واتراستوخۆ ئیبلیس و دەست و پوەندیآانی، گردراوبوەش،دیاردەگلی 
 دا پاش هل هن گیس دتدی،لو ئاییشڕوخراپوناڕاستی،لالین خوای خوقنری شیتان و ئیبل

آردن  هڕەش هه بهربزو دەبت و  هخوا دەوەستت و س بهر  بهنرا بهیتان  ه، ش نه هدیالۆگكی شانۆیا
 آانی زەردەشتی، یهفی هلس ه ف نه ه جیھانبینی و بۆچوو هم ل به رمانی دەردەچت، هف ه خوا ل هل
ری  نه هر و خوق نه ه داه ۆنکهچ ن ناناسرت، هریمه هزدا هاوآار و داژداریكاری ئ ههورام هئ
نه ڵ نیشا هگ هزدا ل ههورام هم بارەوە ئ ه ل های و هآ. ه) خالیس(ی رووت هزدا چاآ ه و م هن نیی ههریم هئ
  .وە هڕوو ناآرت بهرسووڕمان روو هی پرسیار و س ه
ر دەبت آ لمڕخراپ و  هبۆمان مسۆگ ستی مرۆڤ، بهر هرەچاوآردنی پرەنسیپی ئیختیار و س به

ە برپرسیارە، لرووكی دیكوە  آردەوەی ئهریمن نتنیا ئینسان وەك مرۆڤكی خاوەن ئیراد
 خاوەن خوای(ئارادا بووە ه ل همیش ه ه ه آ نه هئایینی زەردەشتی لو پرسیارە آۆئوە وا دەآات 

نه  ههریم هری گومایی و ئ نه ه خۆی خوقرگری ناآات و به  هڕ و خراپ هش هتوانا بۆ ل بهت و  هدەس
  .لمندرت ههزی تاپۆ دەآرت و دەس به و نه هوە و زاتی ب و هجیا بكرت) ؟ ه

  بهی دووهزی دژ   شوه بهتای دروستبوونی جیھان  ره سه  له که) مینوو  نگره امینوو، ئهنت سپه( 
یه  وی تریان خراپه  و ئه یه کهکیان چا  یه دات، که هد رهه دا، سه  و قسه وه ، کرده ندشه  ئه ک، له یه
بوونی  هست رجه بهتی و  یه که ، سمبۆلهدی با  ئیزه وه که  الیه ، له )٣ خای – ٣٠ی   بگه–گاتاکان (

 نزم بوونی  تی و ن، همایه هریمه ش و ئه دی رووڕه ، ئیزه وه شه کی دیکه  الیه ، له راستی و رووناکییه
  .  یکییهدرۆ و تار

 شکی تزوئانتی تز  شتی له رده شت بین، دینی زه فی ده لسه کی فه یه  زاراوه به کورتی و  به
  . م هاتوون رهه بهنتز  شنی سه  چه تر له کانی نه ه حاکدا، دی ، له  ئاراوه هاتۆته

 ا              )انر ایران باستبزرتشت پیام(ڕتووکی   په اوبانگی ئرانی، لهن بهری  زی، نووسه رزدار هاشم ره
 پش  تیه شت، خستوویه رده  زه ی ئایینی، که که نسیپ و کۆه گرنگترین پره: ((ئاخافتن هدا، ئاوا دت

واو، دکی قورس،  کی ته نگیه  زبر و زه بهشت  رده ، زه خالقی بووه رستی ئه په نه هڕوانی، تاقا
واتی  وت و پوخه ریتی چه نه هیتی ب بایخ و داب و   و پهیت لی جۆراوجۆر و هه رستنی خوا گه په

  ))  وه ت دایه ی ره نه هخالقی و نامرۆڤا نا ئه
کوز  خت و ته کانی ئاڤستایی پش خۆی ته ده ی بۆ رۆگانی ئیزه ، رگه وه  رووکه  راستیدا، له له

  .  وه  کایه نه ه هناتی رستی و مرۆڤایه  په نه هقا  ته وه شه  رووکی دیکه کرد و له
کی و  ره  دوو هزی سه بهڕ پدان  شتی کورد، وای باوه رده ، زه  که یه وه ، ئه یه و قسه ری ئه واوکه ته

وحید  بی ل ته زهه  و مه وه ت دایه ک ئاستی، ره  یه ت و له سه ن ده با، وجوودی دو خوای خاوه ناته
ی گاتاکانی  وه نه ه خوند  ب هیچ دڕدۆنگک، تفکرین و به،  وه ستی نزیکتر کرده ر کتا په و یه

  . لمنت سه مان بۆ ده وه شت ئه رده پیرۆزی زه
  جژنآانی زەردەشتی

آانی ئم  هژن و هۆی هناخ و ناوەرۆآی ج هل ك، هوەی هت هبیر و باوەڕی هر گل و ن فرهنگ و دین،
گورەترین و قووترین دیاردەی هر دین گومان لوە دا نی ی،.نتوەی بروونی دەبینرت

وئاینك آ ل ناخی جژن و ماتمینآانیان بزەقی خۆی وەدیار دەخات و برجست دەبتوە 
  .یآ تر ل هرە تایبتمندیبنرخآانی ئو دین دەناسرت

ی و ل بۆچوونآانی زەردەشتی جژن،پلوپاییآی برز و گرینگی هی،شادی و آیف خۆش
گشاوەیی بپچوانی ئایینآانی ئیباهیمی و سامی،ن تنیا ناپسند و مآرووه  نازانرت 
بكوو لگڵ ئوەیك ویست و خوازراوەی ئهورامزدای بگرە هۆی خر و پاداشتی 

  .جۆراوجۆرییش دەنرخندرت



 ، هخش بهدەروون و شادی وەی  نه هرخۆشی و آرا هی س ه مای هوەیك ه ئآان وای یه زەردەشتیجژنی
دیاره شوەی ژیان و  .ژمار هاتووە هئ بهئایینی  -وەیی هت نهەك دابی سوپاسگوزاری و رەوتكی و
  .ڕ دیاردەی جژن داناوە ه م هوی ل هی جوگرافیاییش آارتكردنكی پت هوا و ناوچ هش و ه هآ

  ناو ه ل ه آ هدیاردەیو  هئرەگرنگ و پواتای  هآانی ه هندی هتم به تای هآ ل ه ی هباسجی 
 ك، هی ه ڵ ناوی مانگ ببن هگ هی ناوی رۆژ ل هو آات هئ ، ه آ هوەی هنتوەآانی تر وەبرچاو نایت ئ

ر رۆژی مانگ،  ه  بۆ ه هآی دیك هزاراوەی بهحیسب دت،  بهژن  هدەگرن و ج )فای نیك به(و رۆژە هئ
ی م هش ه رۆژی ش نه ه، بۆ و نه هآا هی مانگ هاوتای ناو هرخانكراوە آ هتی ت بهناوكی تای

 ناوی  ه مانگی خورداد آ همین رۆژ ل هش ه ش ه وای هخوردادرۆژ ناودر آراوە، آ  بهرمانگك  هه
  .دەآرێ چجژن  م رۆژ هك و ئ هی بهخوردادە، دەبن 

نگی ەی دوازدە ما ماو وجا له  ئهنكیان دەبت،ژج مانگ،ر هماوەی ه هآان ل یهزەردەشتی ، هو پی به
  هخۆی پوەدیارە و ل بهت  به ناوی تایندی و تمه به تایجژنكیش ر هسادا دوازدە جژن دەگرن و ه

  .دی هوەركی جیاواز و پویست دت هت و ت بهر با هس
  هم دەست هل... رۆژی ژنان و  ورۆز، نه ه مھرەگان، تیرگان، سووری، هم هدە،چوارش هژنی س هج

ورۆز و  نه ه آان مھرەگان، یهنرخی زەردەشتی بهین و دررەآی و زۆر هژنی س ه س ج.ن نه هجژنا
  .ر ساڵ پیرۆز دەآرت ههردەوام  بهربو  و  بهشنكی  هچ به  هآ سووری دەناسرت، هم هچوارش

  
  

  »»»کۆتایی                    ««« 
                                                                  

  
  

  :  وه نه هشیکرد
  .  خشراوه بهو  بهنیا  زدا ته هورامه ن ئه  الیه  له شت که رده  زه نان لهل پشگرک بۆ رز -١
 ئاڤستادا   له  که شته رده می زه رده کانی سه تداره سه وا و ده رمانه وی، ناوی فه  که-٢
  .  وه ل بۆته...  و   کاوه–ک کاک  کوردی وهی  لک ووشه  گه یه م وشه ، له یان پدراوه ئاماژه
  .شت  رده شوو زه می ئه رده کانی ئایینی سه سته ده بهن، ناوی مامۆستایان و کار هر پ  که-٣
  کان سه دده دە موقه زدا، ئیزه هورامه کانی ئه ر و فریشته نه هنو ند، مشاسپ ئ  -٤
   

  : کان  رچاوه سه

  ،مترجم روحی اربابدیانونوف تاریخ ایران باستان،-١
  دکتر هوشنگ طالع تاریخ تمدن و فرهنگ ایران کھن،-٢
  عید هد س همم هوەرگانی،مح ردۆخی آوردستانی، هد م همم همژووی آورد و آوردستان،مح-٣
  هاشم رضی ترجمه وپژوهش، َوستا،ا-٤
  زرتشت،پيامبر ايران باستان،هاشم رضی-٥
  ی گرجیآناهيتا،ابراهيم پورداود،به کوشش مرتض-٦
  صادق هدايت اردشير بابکان، کارنامۀ زند و هومن سين،-٧
  زنر،دکتر تيمور قادری.سی.گری يا ونديداد،آر طلوع و غروب زردشتی-٨
  مجموعه قوانين زردشت يا ونديداد، دارمستتر،ترجمۀ دکتر موسی جوان-٩
  اوستای کهن،رضا مرادی غياث آبادی-١٠
  ،هاشم رضی٣ و٢ و١ونديداد،جلد -١١



  
  

   الل حاجی زاده جه       
 


