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 بنه ماه و شونی له دایكبوون و آۆچبه ری زه رده شت
 بابان سةقزي

 
 گای مشت و منی له دایكبوون و آۆچی زه رده شت، وه ك زه مانه آه ی له الی نووسه ران جبابه تی شو

ۆ سه دان نووسه ر آات و ته مه نیان ب) مه خابن نه به آوردی(تا به ئستا سه دان په رتووك نووسراوه، . بووه
 . ته رخان آردووه و هه ر یه ک به توانای بیروبۆچوون و ڕوانگه ی هزری خۆی زه مانكمان بۆ دیاری آردووه

نازناوی . له دایك بووه) 25(» پورشاسپ«و ) 24(» ده خدۆ«زه رده شت له دایك و باوآك به ناوی 
 . ه»سپی ڕه گه زه«آه به واته ی ) 26(» ئه سپنت مان«خانه دانی زه رده شت 

خودی واژه ی زه رده شت، » عمادالدین ده وه تشاهی«به بوای نووسه ری آوردی آرماشانی 
و تیشكی ته یه، » ز«به مانای » زه ره« ، جۆره دیاری بكه ین آه واته ی به) 27(» اوشه ته رئائی ثزه ره«
» ئایی«به مانای » ئائی«رین و به مانای با» وه شه ته ر«یا دره وشانه وه، » تابان«به واته ی » اویان تا«ث
گوایه » بارین و دره وشاندنی تیشكی زینی ڕۆژ«آاته له زمانی هه ورامی آۆندا ده . هاتووه» هاتن«یا 

منیش باوه ڕم وایه آه ناوی زه رده شت . ئه م ناوه له دوایدا وه ك نازناوك بۆ زه رده شت به آار هنراوه
به گوره ی تكستی گرانبه های .  بۆ زه رده شت به آار هاتووه رده شته وهالیه ن هۆگرانی زهنازناوكه آه له 

ناوی زه رده شت به » ماریفه ت«آه له به رهه می پنه رخی خۆی به ناوی » پیر شالیار زه رده شتی«
» سیمیار«هۆشت جه آیاسته ی زانای / گۆشت بوانه پیر شالیار بۆ (ناو ده بات، ده فه رمت » سیمیار«
". به وته ی پیری شالیار گوێ بگره و هۆشی خۆت بده به نووسراوه ی زانای سیمیار(، به مانای ) بۆ

آه واته به گوره ی به گه آانی آوردی، ناوی ڕاسته قینه ی .) 665الپه ڕه ی . 13به رگی . فه رهه نگی دھخودا
 . بووه» سیمیار«زه رده شت، 

وه یه آی ورد و زانستی و ب الیه نانه تا به ئستا نه آراوه، له سه ر آۆچبه ربوونی زه رده شت لكۆینه 
 بیروڕا هه یه، یه آه میان زۆربه ی دووبه م به گشتی . بگومان هۆی تایبه ت و دیاریكراوی خۆی هه یه

 له »ورم « به تایبه ت فارس پ له سه ر ئه وه داده گرن آه زه رده شت خه كی ده وروبه رییانینووسه رانی ب
 له ئه فغانستان چووه، هه به ت »خبه ل«ڕۆژهه تی آورستان بوون و آاتك آه آۆچبه ر بووه به ره و شاری 

بك نووسه ر به ب به گه و ب سه رچاوه پ له وه زیاتر داده نن و ده نووسن زه رده شت له ڕۆژئاوای 
 آردووه و گۆره آه ی له شاری  له دایك بووه و له وشه وه بۆ شاری به لخ آۆچی»خۆراسان«ئران 

 .  دایه»مه زارشه ریف«
به م بیری دووهه م آه له ئه ده بیات و ئاڤستای نوێ سه رچاوه ده گرت و گومانشكنه، شون و جگای 

 نووسه ری هژای »عمادالدین ده وه تشاهی«بۆ نموونه ڕه وانشاد . آۆچبه ری زه رده شت دیاری ده آات
به ) رۆسته م و زۆراو به زمانی ئاڤستا(و ) چیاآانی نه ناسراوی ئاڤستا(تووآه آانی آرمانشانی له په ر

، شون و جگای آۆچبه ری زه رده شت به م چه شنه »یه شته آان«سه رچاوه گرتنی ئه ده بیاتی زه رده شتی 
 . ده ستنیشان ده آات

آه به درژایی مژوو ئه م وشه یه به ) 27 (»ئه وشدرینه«یه آه مجار زه رده شت په نا ده باته به ر زۆزانی 
پاشان .  له ڕۆژهه تی آوردستاندا ماوه ته وه»سنه«له هه ریمی شاری ) 28(» ئاویده ر، ئاویه ر«چه شنی 

(» هه ژیر، هه جر، هه جیر«آه له دوایدا ده بته چیای ) 29(» هۆگر«زه رده شت له وشه وه ده ڕوات بۆ چیای 
له م شونه دا به شی دووهه می . به ناوبانگه" دینه وه ر"چه یه له ڕۆژهه تی آوردستاندا به ئستا ئه م ناو) 30
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ناو ) 31(» ه نگ شاگ«آه ی گوشتاسپ آه آۆشكه آه ی به ناوی . سرووده آانی گاتا بۆ زه رده شت داهۆنرا
وره ترین پاپشتی زه رده شت ده بریا و له سه ر چیایه ك دروستی آردبوو، ئایینی ئه وی په ژراند، بوو به گه 

» شاهیندژ، شاییندژ، ساییندژ«یه آه له و سه رده مه به »سه حنه«ئه م شونه ئستا له باژری . و یارانی
به ناوی ئاترنۆش، ئاگرنۆش، ئاهیرنۆش،  (زه رده شت هه روه ها ئاگرگایه آی. به ناوبانگ بوو) 32(

 له »پارسینه«ئه م شونه له دوای هه زاران ساڵ به ناوی . دایمزراند) 33(» باآته ریا«له ) ئازه رنۆش
 و »باخته ر«پاشان باآته ریا گۆڕیا به . ی آرماشا له ڕۆژهه تی آوردستاندا ماوه ته وه»دینه وه ر«هه ریمی 

 ". 36 و 35. رۆسته م و زۆراو به زمانی ئاڤستا، ل(. ئه م گونده ش ئستا ماوه
 12 الپه ڕه ی 3 سای 52 له ژماره ی »ئاویه ر« هه فته نامه ی ههه ورامانی ل ین مئه. نووسه ر و زمانه وان م

 وه ها »ئاویه ر«به ڕه واه تدا ئه م وشه ناساآاره یه : "سه ر ئاویه ر نووسیوه آه جگای سه رنجهه باسكی ل
لك بدرته وه واته، ئه گه ریش وه ها ب، ده ب به م جۆره ی خواره وه ! خۆی ده رده خات، آه فره آۆن بت

 له هه ر دوو دۆخی لكدانه وه دا له دوو به شی سه ره آی پك هاتووه و ئه وانیش ئه وه ی آه »ئاویده ر«وشه ی 
ده ب له م ڕووه وه بوترێ ئه وه یه آه فه رهه نگه پارسیه آان و جوگرافیاناسانیان هه ویان داوه آه سه رپاآی 

ی وه ربگن و ئه مه ش جۆره آاركه آه ده ستی بۆ سنگه وه ناگیرێ و جۆره ناوه آوردیه آان بۆ زمانی پارس
پاش ئه م لكدانه وه یه ده ب ! تاوانكی مژوویی و جوگرافیایی و ئینسانیشه آه هه رگیز له بیر ناچته وه

تی هاتووچۆآردنی ئه وه له یاد نه آه ین آه ئاویه ده ر یه آك له و جگایه پیرۆزانه بووه آه زه رده شت له آا
 بۆ ماوه ی چه ند ڕۆژك له ئاویده ردا ماوه ته وه و ئه وجا به شی دووه می »لوڕستان«ه وه به ره و »شیز«له 

دا »سیروان«ڕگابینه آه ی گرتووه ته به ر آه له هاتن و چوونه وه و گه ڕانه وه دا ڕگاآه ی به قه راغی 
 ". تپه ڕبوه

هه كه وتووه ) ئران و ئراق(ئستا له هه ورامان له سه ر سنووری ده ستكردی به باوه ڕی من گوندی به خه 
ئه م شونه سه رده می خۆی باژركی مه زن بووه و آۆشكی به ناوبانگی آه ی گوشتاسپی لبووه، . و ماوه

عه ربه هه رچه نده ئستا له شوه ی گوندكی چه ند مای ل ماوه، به و مه رجه آه له دوای داگیرآاری 
رشی بمانه آان و همی به عس ئه م و   عوسمانیه آان و پاشان سه رده می و تاتاربه زیی مه غۆل موسوڕژ

ده ڕه ی مه ڕ، ده رآ، «ئه م گونده له نوانی گونده آانی . گونده ی شتكی وای ل به ج نه ماوه
ئه گه ر آورد آیانی خۆی .  هه كه وتووه»یوانهه ه بچه و مه ر« و شاره آانی  »هانه گه رمه ه، ڕه شین و دزی

 . هه بت زۆر به ئاسانی له ڕگه ی شونه واره دیرۆآییه آانی، ئه م ڕاستییه ده توانت بسه لمنت
 ئاڤستا و زمانی ئاڤستا

زۆربه ی نووسه رانی بگانه باوه ڕیان وایه آه ئاڤستا به . بیر و بۆچوونیش له م باره وه زۆر جیاوازه
زمانك هۆنراوه ته وه آه ئستا هیچ پاشماوه یه ك له و زمانه نه ماوه و به زمانی آۆن نووسراوه و له زمانه 

به م باوه ڕشیان وایه آه هندك وشه له ناو زمان و زاراوه آانی . مردووه آان ده درته ژماردن
ئه وه ی ڕاستی بت تا ئستا گه لی آورد هیچ به م . ئاری زمانه آان ماوه، هه به ت ئه وان به ئرانی ده یناسن

ده رفه تكی بۆ هه نه آه وتووه، وه ك ده وه ت یاخود وه ك سازییه آی ڕكوپك له ئاڤستا و ئه ده بیاتی 
زۆربه ی ڕووناآبیرانی آورد به گشتی حه زیان له خۆماندووآردن له م . ئایینی به هدینی لكۆینه وه بكات

 . مژاره نه آردووه
به باوه ڕی من زمانی آوردی یه آك له ده وه مه ندترین و آۆنترین زمانه آانی سه ر گۆی زه وییه، آه ده یان 

آاتك مرۆڤ به راوه ردكی ساده له نوان زمانی آوردی ئیمۆ و زمانی . زاراوه ی جیاواز و ڕه نگینی هه یه
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، ئینجا ده بینت آه چه نده خۆڕسك نزیكییان هه یه هۆره آانی زه رده شت و ئه ده بیاتی پاش زه رده شت ده آات
به م گرینگتر ئه وه یه آه دوو زاراوه ی سه ره آی زازایی و هه ورامی زۆر سه یر له واژه و ڕزمانی . به یه آه وه

ئاڤستایی ده چت و په یوه ندیه آی ڕاسته وخۆیان به یه آه وه هه یه، آه ده بت پسپۆر و زمانه وانی آورد 
 . خۆی بۆ ساخكردنه وه و زانستی آردنی ئه م دیتنه آۆشش بكه ن

ئه سكه نده ری «به پی مژوو، دوای سووتاندنی گه نجینه ی چه ند هه زار ساه ی ئاڤستا به ده ستی 
، آۆششكی فره ی سه دان ساه آریا، تا آۆآردنه وه ی به شه آانی ئاڤستا جاركی تر به »مه آه دوونی
) آه هه ورامی ڕه سه ن بوون(ن و مه وبده آانی ئایینی به هدینی له سه رده می ئیمپراتۆری ساسانی ده ستی پیرا

به گه واهی مژوو ئاڤستا ته نیا په رتووآكی دینی نه بووه، به كوو خۆی له خۆیدا . به ئه نجام گه یشت
له م آۆآردنه وانه دا بوو آه بك . بووه آه هه موو به شه آانی زانستی سه رده می له خۆ گرتبوو* فه رنووسار

له به شه آانی ئاڤستا آه له ته ك باوه ڕی مه وبده آان یه آی نه ده گرت نه یان نووسییه وه و گوبژری 
 به شی جودا ئاماده آرد، آه هه ر 3 به رگه یان له 21پاشان ئه م .  به رگدا داڕشت21بابه ته آانیان له 

 .  خۆی به رگی ده گرته7به شه یان 
 به رگه ی ده گرته  خۆی و سرووده آانی خودی 7یا گاتاآان آه به رگی یه آه می ئه م » اآانثگا«:  به شی یه آه م

 . اآان بووث به رگه آه ی دیكه ڕاڤه آردنه وه  ی گا6زه رده شت بوون، 
تداری و زانست و هونه ر  به رگ بوو و له باره ی داد و یاسا و چۆنیه تی ده سه 7داده آان آه : به شی دووهه م

 . و پیشه آانی سه رده م بوون
 .  به رگ داڕشترابوو7بابه ته کانی شایست و ناشایست و نیایشت و نوژ آه له : به شی سھه م

ئاڤستا به م جۆره مابوو تا هرش و شاوی عه ره به آانی موسمان، آه بۆ جاركی دی شیرازه ی ئاڤستا 
آاتك وتی ساسانییه آان : ده نووست» ابن خلدون«نووسه ری عه ره ب . ك چووبه چه شنكی جه رگب ت

. آه وته ده ستی موسومانه آان، گه لك په رتووآیان له په رتووآخانه آان آه وته ده ست سوپای ئیسالم
ه م نامه دا ل. »مدینه«له » ابطعمرابن اخ«نامه یه آی له مه ڕ ئه و په رتووآانه ی شاند بۆ » صسعدابن وقا«
له » عمر«آردبوو، آه » مدینه«نووسیبووی و پشنیاری وه رگانی یا ناردنیان بۆ » صسعدابن وقا«

قورعانی بۆ » الله«وه میدا نووسیبووی، ئه گه ر ئه و په رتووآانه شتی باش و ئامۆژگاری تدایه، ئه وه 
به م .  تدا بت، آه الله ئمه ی ل بپارزتناردین و پویستیمان پیان نییه و ئه گه ریش بابه تی گومی

چه شنه جاركی دی به رهه م و سه رمایه و آۆششی هه زاران ساه ی زانست و ئایینی ئمه ی آوردان له ناو 
 . توونی گه رماوه آان سووتندران

 اآان، زه ند، پازه ندثگا
آه سرووده آانی خودی زه رده شته و » اناآثگا«به شی یه آه م . ئاڤستای ئیمۆ له دوو به ش پك هاتووه

به شی دووهه م ئاڤستای نویه آه گوایه شاگردانی زه رده شت یان آه سانی . به ئاڤستای آۆن ده ناسرت
دی له دوای زه رده شته وه تا آۆتایی ئیمپراتۆری ساسانی و پش هاتنی سوپای ئیسالم بۆ آوردستان و 

 آه من خۆمم په وه خه ریك آردووه، به شه آۆنه آه یه تی آه به گاتاآان ئه و به شه ی. ناوچه نووسیوویانه
 238 به شه خۆی له 17ئه م ) . به ش، فصل( هات 17گاتاآانی زه رده شت زه رده شت بریتین له . به ناوبانگه

ئه و هاته کان . هات به ئاڤستایی به مانای آه رت، به ش و له ت هاتووه. پك هاتووه» سروود یا هۆره«
 ڕسته یا 896هاته آانیش خۆیان له . هه به ست و هۆره و سرووشانه ن آه بۆ زه رده شت خۆی هۆنراوه ته وه

 : به ش5هاته آان دابه ش آراون به .  واژه چ بوون5560د درووست بوون آه ئه وانیش به گشتی له 
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 سروود پك هاتووه آه 7 دت، له  آوتایی پ34 ده ست پ ده آات و تا هاتی 28له هاتی » اثئه هنوه گا«
 . ده ناسرت» یه شت گاهان«به 
 .  آۆتایی پ دت46 ده ست پ ده آات تا هاتی 43له چوار سروود پك هاتووه و له هاتی » اثئه شتوه دگا«
 . 50 ده ست پ ده آات تا هاتی 47له چوار سروود دروست بووه و له هاتی » اثسپه نتومه گا«
هه ر آام له م سروودانه له یه ك هات دروست بوون آه به هاتی » اثوه هشتوئایشت گا«و » اثسپه نتومه گا«

 .  به ناوبانگن53 و هاتی 51
گاتاآان سروودی . ی ئاڤستا بزانین»زه ند و پازه ند«سه ره تا ده بت واته ی : به م ئاڤستای نوێ

به هۆی گواڕدنی زمان له . ه ی به خۆیه وه دیوهزه رده شته و به درژایی ته مه نی، هه وراز و نشوی فر
مه ودای هه زاران سادا و په ژراندنی ئایینی به هدینی له الیه ن بك خه ك، آه شوه زاریان جیاواز بووه 

له . له گه ڵ زمانی ئاڤستادا، بۆیه دوچاری گیروگرفت بوون له تگه یشتنی قووی واته آانی ئاڤستا
یان نووسی، له ڕاستیدا ئه م زه نده یارمه تیده ری ئه و »زه ند«یینی به هدینی بۆ ئاڤستا سه ره تا پیرانی ئا

خۆی وشه یه آی آۆنی هه ورامییه به واته ی » زه ند«. آه سانه بوو آه له زمانی ئاڤستا ت نه ده گه یشتن
ا له زمانی آوردیدا وه رگیراوه و ئست» زان«و له چاوآی وشه ی ) شرح، تفسیر(شیروڤه و ڕاڤه آردن، 

هاتووه، ئه م » زانین و ناسین«به مانای ) 34(» زانتی«ماوه، خودی واژه ی زه ند له ئاڤستا به شوه ی 
واژه یه له الی لكۆینه رانی زمان به واژه یه آی میدیایی ده ناسرت و به چاوآی وشه گه لی ئستای زمانی 

یش له دوای سانی زۆر بۆ شیرۆڤه و »پازه ند«. تده زانر» زانا، زانین و زانست«: آوردی وه ك
. ده ناسرت» ئاڤستای نوێ«جا هه موو ئه م زه ند و پازه ندانه ئستاآه به . نووسراوه» زه ند«ڕاڤه آردنی 

باوه ڕ وایه آه پاشماوه ی ئاڤستای ئیمۆ به آۆن و نویه وه، یه ك له چواری ئاڤستای پش هرشی 
زۆر پویسته ئه م خاه ده ست نیشان بكه م آه بك له ناوه رۆآی ئاڤستای نوێ، . عه ره بی موسمانه

له ته ك ناخ و ئامانجی گاتاآان و ڕه وشت و فه لسه فه ی زه رده شت یه ك ناآه وت و دژی ڕبازی هۆره آانی 
آاركی سه خته و له دۆزینه وه ده قی ڕاسته قینه ی ئاڤستا . زه رده شته، آه ئه مه خۆی باسكه تایبه ته

هندك هه ل و مه رجی گرینگ بۆ ئه نجامی ئه م آاره . هه مان آاتیشدا ده بت به شوه یه آی زانستی بكرت
پویسته، آه ئه وه ش په یوه ندی ڕاسته خۆی به هه بوونی ده وه ت و سازی آوردی هه یه، به م تا ئه و آاته 

 .  آۆن دنیا ببیناآانی ئاڤستایثده توانین به به شی گا
وه رگان و ناساندنی په رتووآكی آۆن وه ك ئاڤستا له م بارودۆخه دا، آاركی سه خت و دژوار و مه زنه، 

ده بت چه نده ها جار وه ربگته وه و ده یان جار ڕاڤه و . بۆیه هه ه و چه وتكردنی تدا ئاساییه
 نیگا و بیر و بۆچونه آان بخرته ژر مشت وم و لكۆینه وه ی ل بكرت، له هه موو گۆشه و دیده

 . گفتوگۆآردن تا سه رئه نجام هه ون و ده روونی ڕاسته قینه ی ڕوون و ئاشكرا ببته وه
 اآان په یامه زه رده شتهثگا
  

ورد، یه آك له گرینگترین ڕووداوه آانی پ پچ و په نا و پاوپی ئه و ڕۆژگاره و ته نانه ت ئه م ڕۆژگاره ی آ
دروود له ڕه وان و . په یامبه ره وه په یه و آراوه» زه رده شت«گۆڕانكاری و نه وژه نسازی ئایینییه آه له الیه ن 

گیانی نه مری ئه و زانا و دروستكاره، آه یه آه مین مرۆڤی گۆی ئه م زه مینه بووه آه جگا و سنوور و 
آردووه و هه میشه له هه وڵ و تكۆشاندا بووه بۆ تایبه تمه ندی ئاآار و ڕه وشتی بۆ دین ده ستنیشان 

به رجه سته آردنی ڕگه یی ڕاستی و آرداری چاك، آه بناغه و آۆه آه ی په ره پدانی دینی به هدینی بووه و 
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له هه مان آاتیشدا بۆ په ره پدانی ئامۆژگارییه آانی ئایینی به هدینی خه ریك بووه و بنیاتكی بنه ڕه تی و 
 . یی بۆ چاآه به واته ی پاوپی خۆی ده ستنیشان آردووههه میشه 

هه موو ئایینه آانی سه ره تایی و پاشتریش، آۆششیان ئه وه یان آردووه آه مرۆڤ پابه ندی هندك داب و 
زه رده شت به رجه سته ترین په یامھنه ر بووه آه ڕگه ی ئازادی بۆ . نه ریت و هه سووآه وتی ڕه واه تی بن

ئاشكرا آرد، ئازادی هه بژاردن له سه ر بنه مای ئاآار و ڕه وشت، ڕزگاربوون و ئازادبوون له مرۆڤ 
ملدانه واندنی آورآورانه به رانبه ر به ده ستوور و یاساآانی ب بناخه و ب آه ك، ئازادبوون له دانی باج 

 . باوهبه په رستشگاآانی جۆراجۆر، آه ئستاش له ناو زۆربه ی دینه آان شتكی 
له مژووی زۆربه ی دینه آاندا ده بینرت آه مرۆڤ له ڕووی ترسه وه و به هیوای گه یشتن به پاداشت و شتی 

هه روه ها زۆر هه ن به السایی آردن و به تشریفات و . باش و ژیانكی چاآتر، دین براوه به ڕگه وه
جا بۆیه ئه مه . ندوویی له ناو هزریاندا نییهڕه واه تی دین ده ڕۆن، آه ئه ویش هیچ بنه مایه آی ڕه وشتی زی

ئه ویش له و سه رده مه ی آه مرۆڤ . یه آك له و خانه آه گه وره یی و مه زنی زه رده شت بۆ ئمه ده رده خات
آۆیله ی مرۆڤ بووه و توانای فرۆشتنی مرۆڤی دیكه ی هه بووه و بوامه ندانی ئایینی جادوویی و بیر و 

له و ڕۆژه تاریكانه ی نه زانی، زه رده شت .  ته وه ند هه موو شونكی وتی ئاری داگرتبووباوه ڕی ناڕاست و
هۆره ی ئه مه ی ده گوت آه ڕاستی ئایین و دین له گرینگی ڕه وشت و ئاآاری ئه و شاراوه یه، نه ك له 

ند بوون به رامان، گوفتار و ئه مه ش به واته ی پابه . هه سوآه وتی ڕه واه تی و ئه رزشه آانی له بنانه بوو
 . آرداری پاك له ژیانی مرۆڤدایه

زه رده شت هه رگیز سه ری بۆ خودای جۆراوجۆر داننه واندوه و زه روانیسم و ڕۆژپه رستی آه ئایینه آانی باوی 
ری، له مندای تا تافی الویه تی به پچه وانه ی ده وروبه . ئه و سه رده مه بوون، الی ج په سه ند نه بووه

یه آه مین مرۆڤی سه ر ئه م گۆی زه ویه ش بووه آه بوای ته واوی به تاآه . باوه ڕی به خودای تاك بووه
خودا، هناوه و توانیویه تی خۆی له گومیان و فریودراوان جودا بكاته وه و هه ول بۆ ئازادی و یه آسانی 

 . مرۆڤ له ده ست بدادی و سته مكاری بدات
 شت بۆ ترساندنی خه ك و ده سته ت و به رژه وندی خۆی نه بووه، به كو هه وی داوه خواپه رستی زه رده

هه وی داوه . مرۆڤایه تی بگه نته دوا پله ی ئازادی و له ژر باری قورس و سه نگینی آۆیله تی ده ری بھنت
 . جیھانكی نوێ به بیری نوێ و آرداری نوێ و ڕه فتاری نوێ دروست بكات

شت خاس ده یزانی آامه رانی و به خته وری ته نیا آاتك دته دی آه گشت آۆمه ن به تكایی ڕابن و زه رده 
زه رده شت . زه رده شت ده یویست مرۆڤ له ئاستی مرۆڤ سه ر داننه ونت. هه موو روو بكه نه الیه نی ڕاستی

شه بانگی ڕاستیی به گویاندا داون و له ته ك آه سانی ڕه وشت نزم و چه وت و ناركدا نه گونجاوه و هه می
 . ڕی ڕاستی بۆ ده ستنیشان آردوون

، ته نھا په راوكی فه لسه فی یا خود ئه ده بی و ئایینی نییه، به كو سه رچاوه ی »اثگا«هۆره آانی زه رده شت 
 و زه رده شت مامۆستا بووه و په یام. به دیھنانی ژیانكی مینوویی هه میشه یی و جاویدانییه

هۆره آانی زه رده شت، په رتووآكه هه موو آه س ده توانت بیخونته وه . ئامۆژگارییه آانیشی جیھانی بووه
 . و بۆ ژیانی سوودی ل وه ربگرت

ب گومان ئه و . سرووده آانی گاتا ساده ن و له هه مانكاتیشدا واته آانی قووڵ و پمانا و نیازی به شیرۆڤه یه
ره تایی ت په ڕاندووبت و هزره آه ونه مردووه آانی له مشكدا مراندبت و هه موو آه سه هه نگاوی سه 

ڕیشه آانی بیری آۆنی له مشكدا وشك آردبت، باشتر بواری سه رهه دانی بیری تازه ی بۆ ده ره خست و 
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چه وانه ی هندك گاتاآان، به پ. واته ی گاتاآانی بۆ ئاسان ده بت و ده روونی له ناوه وه رووناك ده بت
 . په رتووآی ئایینی دیكه آه ناوه ڕۆآیان پ له مژاری ناڕك و دژ به یه آه، ب گه رد و ب هاوتا و ب خه وشه

له گاتاآاندا زۆر به آه می له مه ڕ ڕابردوو و دیرۆآی آه ون دواوه آه ئایا چلۆن بووه، به م به ڕوونی و 
ده بت باش بزانین آه زه رده شت پش له هه موو شتك، . واوهوردی له باره ی به سه رهاتی جیھانی د
. به هیچ جۆرك بیر و پته ی ته روه ند له ناو گاتاآان نابینرت. مرۆڤكی زانا و ژیر و فه رزانه بووه

 . ته نیا شتك آه له ئاڤستادا به زه رده شت و ئایینی به هدینی په یوه نده، گاتاآانه
بنیادی بیری و فه لسه فی گاتاآان، بنیادكی گشتی و جیھانییه آه هه ر آه س له هه ر له ئالیه آی دیكه وه 

ئه گه ر ویستی ده توانت بیپه ژرنت و ئه گه ریش نه یویست . زه ماندا ده آارت له ڕاستی ناوه خنی ت بگات
 بژاردنی ڕگا و ڕه وشت به ئازادی رامان و هه. نایپه ژرنت، هه ر وه ك رامان و ئه ندشه یه آی فه لسه فی

ئه م بنیاته فه لسه فی و . په یه وی له ژیری و خره ت، یه آكه له وانه آانی سه ره آی دینی به هدینی
آۆمه یه تیانه آه فره تر له چوارهه زار سال پش فر آراوه و هشتا ئستاش آۆمه كی فره له مرۆڤانی 

 .  آردنی ڕه وشت و ئاآاری آۆمه یه تی پی پابه ندنپشكه توو له به رزترین ئاستی گه شه
گاتاآان دنیاترین سه رچاوه ی لكۆینه وه و ئاشنایی به ڕاهنانه آانی مینوویی و ڕه وشتی زه رده شته، آه 

 . به چه شنی نووسراوه له هه زاران ساڵ له مه و پش هه گیراوه
ده ت له سه ر » فیساغورس«. مرۆڤانه یهگاتاآان، ژیرانه، گونجاو، جیھانی، جاویدانی و 
 . ئامۆژگارییه آانی زه رده شت، خوا له ته ك ڕاستی یه آسانه

من مامۆستام و آاری من ئه وه یه آه ڕگا به آۆمه ن نیشان بده م و خره ت و رامانی : "زه رده شت ده فه رمت
ه هان بده م تا خۆیان ڕگای ڕوون بدۆزنه وه و به آۆمه ن بۆ بزوان و ل آۆینه وه و بیرآردنه وه و دۆزینه و

به ربه ره آان من به س له ته ک نادانی و . من فر ده آه م، به ربه ره آان ناآه م. ڕاستی و ڕۆشنایی بگه ن
 ". تاریكییه و بۆ جه نگ له ته ك نادانی و تاریكی خه نجری بۆ ناآشم، چرا داده گرسنم

 آكه له آۆنترین سرووده آانی سه ر گۆی زه وی آه بۆ مرۆڤایه تی به گشتی و بۆ سرووده آانی زه رده شت یه
گه لی آورد به تایبه تی، وه ك میرات به ج ماوه، آه له باره ی ئافراندن و گه وهه ری بوون و ڕه وشتی 

هه روه ها . ده آاتبه رزه وه دواوه و به شوه یه آی به پز و به چژ و به سۆز و ب گرێ و ئاسان باسیان لوه 
به پی ئه و گه نجینه پ له داناییه آه له ئاڤستادا بۆ آورد و مرۆڤایه تی به ج ماوه، ئه توانین بین آه 

 . سه رچاوه ی هه موو دینه آانی ڕۆژهه تی ناوه ڕاستی ئه مۆ، دینی پاآی به هدینیه
ی ئاڤستا، ناسكترین و پبه هاترین خاه آانی ده توانین به لكۆینه وه : "ده بژت) 35(» میلس. هه. ل«

ناو ئه و نووسراوه آۆنه دا په یدا و دیاری بكه ین ــ ئه م ده ستوورانه آه هی پش س هه زار ساه، ده توانت 
زۆر سپه ییه آه ئه گه ر ئه وانه به رچاو نه گرین یان بین و . ئیمۆ ئمه له به ند و پاوه نه آان ڕزگار بكات

زه رده شت له دیرۆآی جیھاندا یه آه مین آه سه آه ئه م دلریه ی هه بووه آه بیر بكاته وه آه .  شارینه وهبیان
 ". دینی ڕاسته قینه چییه و به چه شنی ساده و ڕوون دابژت

ئه گه ر آه سانك باوه ڕیان به شاآار و په رجۆ و ئه و آارامه ی آه له ده رڤه ی توانای مرۆڤ هه بت، 
له پاش ئه و هه موو ڕووداو و آاره سات و چه رمه سه رییانه آه » گاتاآان«ستاوی و پایه داری و مانه وه ی ڕاو

 . بینیویه و زۆربه یان ورانگه ر بوون، خۆی بۆ خۆی ئه مه فه رجوودكه
فراندن و ئه م سروودانه له باره ی ئا. سرووده آانی گاتا، شیرین، ڕه وان و هه خرنه ری بیر و ڕاهنه ره

هه روه ها له مه ڕ گه وهه ری هه بوون، ئافراندن، به دیھنه ر، ڕگه ی ڕه وشتی . ڕه وشتی دروست باس ده آات
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دروستی ژیان، ئه نجامه آانی جۆراجۆری ڕه فتار و آرداری زینده گی، هه موو ئه م مژارانه له گاتاآان له 
آه س له باوه ڕ و هه بژاردنی ڕگای ژیانی خۆی آه به هه روه ها نووسراوه آه هه ر . باره یانه وه گوتراوه

سرووده آانی گاتا باشترین نموونه آانی ڕه وشتیی بۆ مرۆڤ . هه ر چه شنك بت، سه ربه ست و ئازاده
. سفارشت و ڕاده سپرت، چونكه به ختیاریی بۆ هه بژرانی ئه و ڕه وشتانه به مزگنی ده هنت

ژل و چه واشه آارانیش ڕه وشتی به د و خراپ : تسرووده آانی گاتا ده بزانایان ڕه وشتی پاك و باش، گ
 . هه ده بژرن

سرووده آانی گاتا . سرووده آانی گاتا سروودی آار و آۆشش، سازگه ریی و پشكه وتن و گه شه آردنه
وده آانی گاتا، آار سرو. آردن په سه ن ناآات و ڕاناسپرت) قناعت(و ) خلوه ت نشینی(گۆشه گیری له ژیان 

زه رده شت جیھانی . و هه ودان و به هره وه رگرتن له دیارده آانی ئه هۆرا مه زدا، به مه رجی ڕزگاری ده زانت
آا و شت و متی ئه نبوژه نی به دیاری خودا . ئه نبوژه نی به سه رچاوه ی به دبه ختی و نه آبه تی نازانت

خۆش ویستن و پشتگیری له ژین و ژیان و ژینگه . ۆش ویستن ده زانتده زانت و به هات و باش و جگای خ
 . به ده ستووری ئایینی ده زانت

سرووده آانی گاتا دیوانكی پچوآه، به م هۆنه ره آه ی پ هژا و مه زنه و چاآه و خراپه و ده رئه نجامی 
گاتاآان له وه دایه آه بكه و مه آه ی تدا تایبه تمه ندیه آی دی . هه ردووآیانی به جوانی و ڕوونیی ده ناسنت

یه آك له و له مپه ره سه ره آیه آانه، آه مرۆڤ و آۆمه گا بابه ست و دواآه وتوو ڕاده گرت و . نابینرت
ڕگه له به ر گه شه سه ندنی بیر و ئه ندشه ی ده گرت، ئه و ده ستووره ئایینیانه یه، آه بكه و مه آه و 

ی تدایه، ئه و ده ستوورانه آه چ بكه ین و چ نه آه ین، ئه م یاسانه هه ر چی بن شایست و ناشایست
 . سه رده مك له آاریگه ری ده آه ون

ئه م تایبه تمه ندیه خۆی . مژاری ئامۆژگاریه آانی سرووده آانی گاتا گشتییه و ته ڤلی شته ورده آان نه بووه
خواردن و خواردنه وه ی شتكی تایبه ت یا . ڕایده گرتله جوانییه آانی گاتاآانه آه جاویدان و نه مر 

به م به گشتی ده بژت له هه ر شتك آه . ئه نجامدانی آاركی دیاریكراو و یا به رگریكردن، ناآات
 . ته ندروستی له ش و ڕه وان ده خاته مه ترسی و ده بته هۆی ئازاردانی گیان، مرۆڤ خۆی ل دوور ڕاگرت

نه گوتن، سازگه ری و داهنه ری، ئاوه دانكاری، به سۆزی و مھره بان بوون، ئه م جۆره ڕاستبوون و درۆ
به آارهنانیشی . سرووده آانی گاتا ئه ندازه آان دیاری ده آات. مژارانه ی گشتی له ناو گاتاآان هاتووه

دی مرۆڤه آه به گردراوی باورودۆخی زه مان و جگا، پشكه وتن و گه شه سه ندنی زانست به ده ستی خو
 . ڕنونی هزر و ژیری ده خرته آار

. هۆره آانی زه رده شت جاویدانی و نه مرن. سرووده آانی گاتا وابه سته به زه مان و جگایه آی دیاریكرا نییه
هیچ یه ك له سرووده آانی زه رده شت به ڕكه وت نه هۆنراوه ته وه، بۆیه یه آپارچه یی و یه آبوون له ناو 

به م هۆیه وه یه آه ئامۆژگاریه آانی زه رده شت گشتییه، بۆیه . سه ری سرووده آان ده بینرتسه رتا
به آارهنانی هه میشه ده بت رامان و ویژدان و هزری مرۆڤ ڕنونی بت تا تووشی ته نگ و چه ه مه و 

 . ته آانی تدا نییهبۆ نموونه بابه ته آانی باجدان و نوژآردن و شایست و ناشایس. دژواییه ك نه بت
 30زیاتر له . زه رده شت بوای وایه آه یه آك له ئارمانجه آانی ژیان، شادبوون و به ختیاربوونی مرۆڤه

ئه م شادی و به ختیارییه ناته دی، . جار واژه ی خۆشبه ختی و شادی له ناو گاتاآان دووباره آراوه ته وه
 به هه موو چینه آانی آۆمه گا و ته نانه ت به سروشت و مه گه ر خۆشبه ختی هه مووان مسۆگه ر بكرت،

 . هه موو گیانله به رانیشه وه
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