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  بابان سةقزييبابان سةقزيي) ) 55((ئاظصستا و زماين ئاظصستا ئاظصستا و زماين ئاظصستا 
  

  
  

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

ڕشیان وایه آه هندك وشه له ناو  م باوه به. درته ژماردن آان ده نووسراوه و له زمانه مردووه
ی  وه م ئه به. یناسن وان به ئرانی ده ت ئه به هه، آان ماوه زمانه آانی ئاری زمان و زاراوه

ك  ت یاخود وه وه ك ده وه، وتووه آه نه تكی بۆ هه رفه لی آورد هیچ ده ڕاستی بت تا ئستا گه
ی  زۆربه. وه بكات هدینی لكۆینه بیاتی ئایینی به ده ك له ئاڤستا و ئهآی ڕكوپ سازییه

  . آردووه م مژاره نه زیان له خۆماندووآردن له ڕووناآبیرانی آورد به گشتی حه
، وییه ر گۆی زه آانی سه ندترین و آۆنترین زمانه مه وه آك له ده ڕی من زمانی آوردی یه به باوه
ردكی ساده له نوان زمانی  راوه آاتك مرۆڤ به. یه نگینی هه اواز و ڕهی جی یان زاراوه آه ده

بینت  ئینجا ده، آات شت ده رده بیاتی پاش زه ده شت و ئه رده آانی زه آوردی ئیمۆ و زمانی هۆره
آی  ره ی سه یه آه دوو زاراوه وه م گرینگتر ئه به. وه آه یه به یه نده خۆڕسك نزیكییان هه آه چه
آی  ندیه یوه چت و په یر له واژه و ڕزمانی ئاڤستایی ده ورامی زۆر سه یی و ههزازا

وه و  وانی آورد خۆی بۆ ساخكردنه بت پسپۆر و زمانه آه ده، یه وه هه آه وخۆیان به یه ڕاسته
  . ن رخان بكه م دیتنه ته زانستی آردنی ئه
ستی  ی ئاڤستا به ده ساهزار  ند هه ی چه نجینه دوای سووتاندنی گه، به پی مژوو

آانی  شه ی به وه تا آۆآردنه، دان ساه آرا ی سه آۆششكی فره، »دوونی آه ری مه نده سكه ئه«
می ئیمپراتۆری  رده هدینی له سه آانی ئایینی به وبده ستی پیران و مه ئاڤستا جاركی تر به ده

نیا  واهی مژوو ئاڤستا ته  گهبه. یشت نجام گه به ئه) ن بوون سه ورامی ڕه آه هه (ساسانی
آانی  شه موو به بووه آه هه* رنووسار كوو خۆی له خۆیدا فه به، بووه رتووآكی دینی نه په

آانی ئاڤستا آه  شه دا بوو آه بك له به وانه م آۆآردنه له. می له خۆ گرتبوو رده زانستی سه
 21آانیان له  ته وه و گوبژری بابه ووسییهیان ن گرت نه ده آی نه آان یه وبده ڕی مه ك باوه ته له
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 7یان  شه ر به آه هه، شی جودا ئاماده آرد  به3یان له  رگه  به21م  پاشان ئه. رگدا داڕشت به
  . گرته خۆی رگی ده به

  
ی دیكه  آه رگه  به6، شت بوون رده آانی خودی زه یا گاتاآان آه سرووده» اآانثگا«: م آه شی یه به

  . اآان بووثی گا  هو آردنه ڕاڤه
ی  رگ بوو و له باره  به7آان آه  داده: م شی دووهه به

تداری و زانست و  سه تی ده داد و یاسا و چۆنیه
  . م بوون رده آانی سه ر و پیشه هونه
کانی شایست و ناشایست و  ته بابه: م شی سھه به

  . رگ داڕشترابوو  به7نیایشت و نوژ آه له 
مابوو تا هرش و شاوی م جۆره  ئاڤستا به

ی  آه بۆ جاركی دی شیرازه، آانی موسمان به ره عه
ری  نووسه. رگب تك چوو شنكی جه ئاڤستا به چه

آاتك وتی : نووست ده» خلدون ابن«ب  ره عه
لك  گه، آان ستی موسومانه وته ده آان آه ساسانییه

ست  وته ده آان آه رتووآخانه رتووآیان له په په
ڕ  مه آی له یه نامه» صوقا سعدابن«. پای ئیسالمسو
له » ابطاخ عمرابن«ی شاند بۆ  رتووآانه و په ئه
نووسیبووی و » صوقا سعدابن«دا  م نامه له. »مدینه«

» مدینه«رگانی یا ناردنیان بۆ  پشنیاری وه
ر  گه ئه، میدا نووسیبووی له وه» عمر«آه ، آردبوو

،  ئامۆژگاری تدایهرتووآانه شتی باش و و په ئه
تی گومی تدا  ریش بابه گه قورعانی بۆ ناردین و پویستیمان پیان نییه و ئه» الله«وه  ئه

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