




 



 گاتاها�4

�������� ��	
�:������ ������ ������ ��
�� ������ 
������� ��� ��	
�:��� �� :���� !���� � ������� "�# �� ��$� %�� �&� ������� �'( �) 	*� ��� ���
(���) ��� /

� ,��-� �&����� ".��� /�*	�.
�(� %�12(#:���3  :�'43�5678.

����9 %�12(#:55:;<.
=��*:978-964-2763-58-0 

'��3� '.>?� ���	�:�@.� 
A	?	#:����� .����� 
A	?	#:����*��) ����� 
A	?	#:����� /� �* /$B�  C C ������� �>* 

����� /��
*:DB��# �".��� ��&�����.
�� �E
F ��
�:5678 GH/I:I PIR 
�� ��	�� ��
�:JG/G7K 

��$* �L# ���
(���F :GG:778GJ 

'43� %���(��� 

��� �E*���'43� %���( :��� ����	
 ��������� ������ ��� ����� ��������  !"#� :  �$���$%��&'���   �(���$ 
'43� %���(��� !��� � M�)	  ����:����� �)*�	� )�*	+ ����	
 ����� �$, !"#� :   ���-�%��&'���   �.��.$ 

��� �� 
����'( �) 	*� ��� 

)!���� � ������� "�# �� ��$� ���) ��� ���
*(
/��01 � 23��' :�� 34�3"'���� !	 

5�6 � )��&'2"78 �����:2'���� 9:� 
;�< :!=#> 

?�� ;�<@ABC 
��>���� :DCCC9#E 
F�	G :��+�� H

F�� I�"7+ ;�< J6.
L��� :C%MN%DOPA%BPQ%BON 



 





      



          



9یشگفتارپ

    

  

  پیشگفتار

خورشـیدي هفـت فصـل نخسـتین از گاتاهـاي زرتشـت بـا         1383نخستین بار در سـال  

گرفت به وسیله هایی که از درك درست آنها سرچشمه میهاي دستوري و برداشتگزارش

هـاي انتشـاراتی   چندبار توسط سایر سـازمان انتشارات بهجت در تهران منتشر شد. سپس 

فصل بقیـه در دو سـال    ردان و تنظیم دهبدون اجازه ناشر اصلی چاپ و توزیع گردید. برگ

اوستایی الزم بود و سایر افزاري که براي چاپ الفباي گذشته پایان یافته بود ولی تهیه نرم

  مشکالت انتشار، آن را تا این زمان به تاخیر انداخت.

میهنان از آنجا که پژوهش در فرهنگ باستانی و فلسفۀ زرتشت مورد عالقه بسیاري از هم

گیرد، با اینکه بیشـتر مطالـب در   هاي زیاد انجام میو پژوهش گواست و در این زمینه گفت

هاي کتاب حاضر مطـرح شـده، ولـی توضـیح کوتـاهی الزم بـه نظـر        برگردان و برداشت

  رسد.می
آور است یا یک حکیم و دانشمند کـه بـراي اصـالح جامعـه داراي     آیا زرتشت پیام ـ1

  دهد؟زش میواندیشه است و آن را آم

این کتاب بر آن است که براي درك این موضوع باید به گفتار و آموزش خود نظر نویسنده 

  زرتشت در گاتاها مراجعه کرد که سخن او و تنها آموزش وابسته به اوست.

آیـد  در گاتاها خداي زرتشت نماد خرد است و اهورامزدا را همانطور که از معناي آن بر می

ی که هستی یترین نیرو) بزرگMAZDA= اوستایی  MEDHAدارنده خرد (سانسکریت = 

کند که در راس آنها یک مینو را به گردش آورده براي شناختن آن شش صفت معرفی می

و گوهر مقدس وجود دارد به نام سپنتا مئینیو در برابر آن گوهر پاك، یک گوهر پلیـد نیـز   

ه در نهاد آدمـی  دو گوهر کها و پلیدي است. آن وجود دارد به نام انگرَمئینیو که نماد بدي

که مختار و داراي آزادي اثر هستند. انسان فته و بیحرکت و خبی اند چون رویاآفریده شده

را پس از سنجش برگزینـد، اختیـار    تواند هریک از آن دوگزینش و اراده مستقل است می

ی اسـت و یـا   یهـاي اهـورا  دارد گوهر پاك یعنی سپنتامئینیو را برگزیند که در راس فروزه

در برابر اهـورامزدا  ) را برگزیند که ضد صفات اهورایی است. اهریمن اهریمنیانگرمئینیو (
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  قرار ندارد. بلکه در برابر سپنتامئینیو وجود دارد و رقیب و دشمنی اوست.

نکته مهم بینش زرتشت آن است که انسان در این صورت با گزینش و انتخاب آزاد خـود  

این صورت انسان مسئول انتخاب خویش اسـت و   تواند آفریننده بدي و خوبی باشد. در می

سرنوشت او از پیش معین نشده است. طبق آموزشِ زرتشت انسان تنها موجود خردمند در 

هستی است و اهورامزدا نیز نماد و سمبل خرد است. یعنی آفرینش هستی بر پایۀ اصول و 

کند ازلـی و  گیرد و آن قوانین که هستی را اداره میمه میقوانینی است که از خرد سرچش

ابدي هستند، همیشه بوده و خواهند بود. چون خرد با دانش هماهنگی دارد و هرقدر انسان 

و بـه اصـول    در دانش پیشرفت کند به درك و فهم قوانین هستی بیشتر پی خواهـد بـرد  

  اهد شد.خوخردمندي و نماد آن که اهورامزدا است بیشتر نزدیک 

زرتشت به دو جهان باور دارد، جهان مادي و جهان مینوي، براي پیروزي در هر دو جهان 

باید شش فروزه یا صفت اهورامزدا را شناخت و از آنها پیروي کرد که عبارتنـد از راسـتی،   

نیک اندیشی، نیرومندي، پرهیزگاري، رسایی و جاودانی که براي هـر یـک در برگـردان و    

  ها توضیح داده شده است.هم در برداشت

زرتشت به این  "THEOLOGIE"هاي اساسی براي درك خداشناسی با توجه به این پایه

سـان  نتوان مانند اهمانطور که در گاتاها خواهید دید خداي زرتشت را نمیرسیم نتیجه می

هاي آدمی دانسـت، جـز فـروزة    داراي احساساتی از قبیل خشم، کینه، دروغ و سایر ویژگی

شود که د که پرتوي از آن در نهاد آدمی نهاده شده و به همین دلیل در گاتاها گفته میخر

اهورامزدا دوست انسان است و اشاره به این همبستگی است که انسان نیـز در خردمنـدي   

تـر خواهـد   دانش خود بیفزاید به او نزدیـک  بررود و نشانی از خدا دارد هرقدر در آن پیش 

  شد.

اسی زرتشت نیاز به سنجش عقالنی دارد و پذیرش آن آزاد است گروهی چون فهم خداشن

ن زرتشت جنبه تحمیلی ندارد نخست باید آن را یدانند چون دآن را یک مکتب فلسفی می

شناخت سپس در صورت تمایل آن را پذیرفت اگر دین زرتشـت را حتـی در یـک جامعـه     

گفتگوي آزاد است. نظر سـایر   یکزرتشتی کسی نپذیرد هرگز مجازات نخواهد شد. یعنی 

کننـد  هاي فلسفی که غالباً شاگردان نیز خود مکتبی در مقابل استاد خود ایجاد مـی مکتب

بدون اینکه مورد آزار و ستم باشند. این شیوه آزاداندیشی و احترام به همـه باورهـا باعـث    

ان بهتـرین  توهاست که میبروز عقاید و نظریات گوناگون خواهد شد و با سنجش اندیشه
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آنها را شناخت و برگزید. اگر عقیده و اندیشه تحمیلی باشد و هیچ کس حق نداشته باشـد  

اکم خواهـد شـد کـه مـانع پیشـرفت و      حـ اي ابراز کند یک جمود و یکنواختی اندیشه تازه

  ی فرهنگ بشري خواهد شد.یشکوفا

ـ پندارند آموزشآنان که می ک دانشـمند  هاي زرتشت یک مکتب فلسفی بوده و زرتشت ی

طلب و آموزگار اخالق است کسانی هستند که به خدا و دین اعتقادي ندارند ولی به اصالح

هر حال همین افراد نیز خود داراي اندیشه و پیرو مکتبی هستند و بدون اینکه اعتقادي به 

توانند اصول آفرینندگی و جهان مینوي از سوي یک قدرت بزرگ و فراگیر داشته باشند می

  هاي اجتماعی زرتشت را بپذیرند.ی و اندیشهاخالق

دانند نیز در انتخاب عقیـده خـود آزادي کامـل    آور میبدیهی است آنان که زرتشت را پیام

هاي آن را یک اصول دینی بدانند و بـا سـتایش و اطاعـت از آن    توانند آموزشدارند و می

  پیروي کنند نه بنا بر سنجش و گزینش خود

زرتشت خود به وجود خـدا و  داند،خود را واسطه انسان و خدا نمی در گاتاها زرتشت ـ2

اي یکتا پی برده زرتشت به جستجوي خدا رفته و او را دریافتـه اسـت. روایـات و    آفریننده

اي به او ابالغ کـرد دیـده   ترتیت که زرتشت در خواب دید یا فرشتهاشاراتی در گاتاها بدین

کنـد، زرتشـت دربـاره    گاتاها هرگز با او گفتگو نمـی  شود، اهورامزدا، خداي زرتشت درنمی

ها چنـان اسـت کـه    پرسشکند. این آفرینش و بسیاري از مسایل از اهورامزدا پرسش می

  به همراه دارد.نیز خود پاسخ را 

کند که براي بخشایش گناهان مردم نزد خداونـد وسـاطت خواهـد    زرتشت هرگز ادعا نمی

کند. اگر کسی به دنبال را بخشنده گناهان معرفی نمی کرد، به عبارتی زرتشت خداي خود

داند آن باشد که گناهانش بخشوده شود به این دلیل است که خود را مقصر و گناهکار می

ی از عذاب و عقوبت در پی عفو و بخشایش است این شخص داراي وجدان و یو براي رها

ست و بـراي رهـایی از   کند او محکوم وجدان خویش اضمیري است که او را سرزنش می

سرزنش و عذاب وجدانش است که با نگرش دینی خود به دنبال آرامش وجدان اسـت. در  

آئین زرتشت غیرمنطقی است که کسی گناه کند، حق دیگران را ببـرد، حقیقـت را پنهـان    

کند و مرتکب جرائم و جنایات شود. آنگاه به پیش رفته و موبد توسط او به زرتشت متوسل 

تشت نزد اهورامزدا تقاضاي بخشودگی کند. این گونـه روایـات خـارج از حـوزه     شود که زر

هـاي گاتاهـا بـه یـک شـیوة      خردگرایی و ناهماهنگ با دین زرتشت است ولی با آموزش
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خوریم، بدین معنی که هر گناه و جرمی اگـر آشـکار   منطقی براي بخشایش گناهان بر می

رابر مقررات قانونی محاکمـه و مجـازات   شود و شخص گناهکار و مجرم را دستگیر کنند ب

خواهد شد، ولی اگر گناهکاري دستگیر نشد و یا از مجازات قانونی فـرار کـرد آنگـاه نـزد     

وجدان خود شرمنده و در عذاب خواهد بود و تنها راه بخشش و رهایی از گناهش آن است 

ش به اندازه که آن شخص آنقدر کارهاي خوب انجام دهد که نتیجۀ نیکوکاریش نزد وجدان

کند بایـد آن  گناهی باشد که پیش ا ز آن مرتکب شده است. شخصی که احساس گناه می

آئـین زرتشـت   انگیزه را با تالش در راه خـدمتگزاري و کـردار پسـندیده جبـران کنـد. در      

و زاري یا دادن رشوه و تاوان بـه   و آن را با التماس و گریه ردتوان جنایت و خیانت کنمی

را کسـی بایـد   . گنـاه  فـت پندارد از عقوبـت آن رهـایی یا  را واسطه خدا میکسی که خود 

ببخشید که ضرر دیده و رنج کشیده، فردي که گناهی کرده باید مجازات شود نه آنکه بـا  

  تر است جامعه را آلوده سازد.فریب و خدعه که خود گناهی بزرگ

کـه  فردي و اجتماعیدر آیین زرتشت، شریعت یعنی قانونگذاري براي امور زندگی  ـ3

هاي علمی و اجتماعی که به عهده مردم است، هماهنگ با نیاز خود و با توجه به پیشرفت

روابط خود را با سایرین و با جامعه هماهنگ سازد. برگزیدگان هر روز رو به گسترش است 

میم در حال تغییر است، تصهاي گوناگون زندگی که پیوسته مردم باید دربارة نیاز و خواسته

گزار باشند، در هر زمان که قانونی کهنه شـود بایـد قـانون تـازه و بهتـري      بگیرند و قانون

جایگزین آن شود. در آئین زرتشت دستوري درباره حالل و حرام، اینکه چه بخورید و چـه  

نخورید یا چگونه نظافت کنید ونیز دربـارة مـوارد اقتصـادي، پـولی و تولیـدي هیچگونـه       

ر چهار هـزار سـال پـیش دربـاره مسـائل      دید بدیهی است اگر مقرراتمقرراتی وجود ندار

دستوري از جانب خداوند نازل شـده  بازرگانی و اقتصادي، داد و ستد و مانند آنها به عنوان 

بود بیگمان تاکنون از ارزش عملی افتاده بود و به اعتبـار و قـدرت چنـین خـدایی لطمـه      

اي آنچه تا کنون پیش نیامده و نیـازي کـه در   خورد و نیز برخالف اصول عقلی بود، برمی

  آینده ممکن است داشته باشد ولی چند و چون آن مشخص نیست حکمی صادر شود.

نظم و هنجاري که در گاتاها آموزش داده شده اصولی است پایدار و همیشگی کـه هرگـز   

شود بایـد بـا   نباید برخالف آن حرکت کرده و هر قانون و مقرراتی از سوي مردم وضع می

هنجار اهورایی هماهنگی داشته باشد که عبارتند از شش اصل ابدي که صفات اهورامزدا و 

هماهنگ بامبانی عقلی است یعنی اشا، وهومن خشترا، آرمئیتی، هئَوروتات و اَمرِتات، اگـر  
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شک، قوانین جانب راستی و درستی و نیک اندیشی و پرهیزگاري رعایت شود بیدر تدوین 

قوانین برابر با خواست اهورامزدا خواهد بود و مانند آن است که خداونـد بـه آن اشـاره     آن

هـاي خـود در آن اندیشـه    هاي علمی و نیازمنديکرده باشد ولی مردم نسبت به پیشرفت

داشته است و چون در تدوین و فراهم کردن آن دخالت داشته پس در حسن اجراي آن نیز 

  کوشش خواهد کرد.

شود ولی شریعت به آن معنی که در برخی از ادیان وجود دارد در گاتاها دیده نمیبنابراین 

اند که بـه  در اوستاي نوین که در زمان ساسانیان گردآوري شد، کتاب وندیداد را جاي داده

هاي گاتایی سازگاري ندارد و از احکام دینی پیش از زرتشت و ساخته هیچ روي با آموزش

هـا و سـایر   کردن وندیـداد و یشـت  دوران مادها است. ضمیمه  غانمو پرداخته گروهی از 

ها که با عنوان دین زرتشت در اوستاي نوین گردآوري شد به دلیـل از میـان بـردن    بخش

اختالفات اجتماعی و دینی بود که پس از حملۀ اسکندر به تـدریج در جامعـه ایرانـی رواج    

تند و اوستا را پراکنده کردند به شـکلی کـه   یافته بود. اسکندر و جانشینان او موبدان را کش

دین زرتشت از مرکزیت خود خارج شده بود با ظهور دین مسیج در اواسط دورة اشکانیان و 

سنت آزاداندیشی دینی که در ایران وجود داشـت گروهـی از ایرانیـان بـه دیـن مسـیحی       

سیحی که در جنگ گرایش یافتند و در غالب شهرهاي ایران و استان ارمنستان، ایرانیان م

کردند، موبدان کیشان مسیحی خویش طرفداري میکردند از همبا رم و بیزانس شرکت می

مـذهبی نظیـر میترائیسـم، زروانیسـم و     کردند، از هر سـو  کشتند، معابد را ویران میرا می

پرستش ایزدان باستانی در جامعه پدیدار شد، براي ایجاد وحدت ملی و یکپـارچگی افکـار   

هاي ایرانی را در کتابی واحد به نام اوستا گرد آوردند و اصول و باورهاي تمام دین عمومی،

) کـه پادشـاهی   379-309براي نخستین بار سنت آزاد اندیشی از بین رفت و شاپور دوم (

در آن  همقتدر بود و مدت هفتاد سال پادشاه شد دستور داد همه از کتاب دینـی اوسـتا کـ   

 –زروانی نند در کتاب اوستاي نو، هرکس با هر دینی از جمله زمان گردآوري شد پیروي ک

توانسـت در آن جسـتجو کنـد. بـا     میترائی یا ستایشگر هر یک از ایزدان عقیده خود را می

یابیم که زرتشت که در آغاز همۀ ایـزدان را در اندیشـۀ سـتایش    ها در مینگاهی به یشت

ر یا خورشید یا وایو و غیـره را سـتایش   خود خارج کرده بود دگربار سفارش شده تا ایزدمه

شـود و گاتاهـا را بـا جایگـاه     هاي دین زرتشت نمـی اي به آموزشباید کرد، بنابراین اشاره

این رو دین زمان ساسانیان و اوستاي گردآمده در آن زمـان  اندکی در یسنا جاي دادند. از 
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آن زمان بـه عنـوان    دین حقیقی و راستین زرتشت نیست ولی با قدرت پادشاهان نیرومند

هـاي  تنها دین ایرانیان قلمداد شد. در حالی که هیچ یک از خرافات و وندیـداد یـا نیـایش   

ها با بینش زرتشت هماهنگی و ارتبـاطی نـدارد و آن همـان اسـت کـه گروهـی از       یشت

هاي تند رو به آن باور دارنـد ولـی در حـال حاضـر کسـانی کـه       زرتشتیان سنتی و پارسی

هـاي  پردازنـد و ضـمیمه  رهنگ راستین ایران زمین هستند فقط به گاتاها میعالقمند به ف

دانند. روایات، اخبار و اطالعـاتی  شناسی میاوستا را تنها داراي ارزش تاریخی، ادبی و زبان

که دربارة دین زرتشت یا مغان نقل شده بیشتر از سوي یونانیان، نویسندگان غیر ایرانی یا 

ده است به آن اندازه که فرهنگ ایران، آثار دانشمندان و موبدان دشمنان فرهنگ ایران بو

ایرانی از زمان حمله اسکندر مقدونی تا زمان ناصرالدین شاه قاجار مورد حملـه و در برابـر   

تـوزي نشـده اسـت. تنهـا     نابودي قرار گرفته هیچ کشور و فرهنگی دچـار آسـیب و کینـه   

تـرین آموزگـار اخـالق در امـور     رد از بـزرگ آسا و بدون دسـتب اي که به طور معجزهنوشته

تـرین میـراث   که بـا ارزش فلسفی و اجتماعی به جاي مانده همان گاتاهاي زرتشت است

  فرهنگی است.

ی یهـاي اوسـتا  نقش خاورشناسان از هر ملـت و کشـوري در پیشـرفت پـژوهش     ـ4

دربـاره تـاریخ   نیمه دوم قرن هیجدهم تا کنون کارشناسان زیادي از غیرقابل انکار است.

انـد ولـی میـان آن    ایران، دین زرتشت و زبان اوستایی کارهاي بسـیار بـاارزش ارائـه داده   

شود. گروهـی از آنهـا بـراي کشـف     هاي بسیار دیده میتفاوتخاورشناسان و دانشمندان، 

اینکه بـراي روشـن شـدن زوایـاي تاریـک      کردند. گو حقایق تاریخی و علمی کوشش می

هـا بـراي   ها بسیار باارزش بوده ولی نباید فراموش کرد که این کوشـش تمدن ما فعالیت آن

آمد مردم نبود بلکه براي کشف حقایق علمی و روشن شدن مسـایلی بـود   خدمت و خوش

که براي تمدن بشر و پیشرفت تدریجی آن ضرورت داشت و ایرانیان نیـز از ایـن رهگـذر    

اند بـراي پـژوهش در دیـن    انجام دادهسود فراوان بردند آنچه انکتیل دوپرون و رالینسون 

مت به پیشرفت علم و سابقه تـاریخی سـیر   دها بود براي خسنگ نبشتهزرتشت و خواندن 

هاي باستانی بود بدیهی است هدف علمی آنان با روشـن  هاي دینی و کشف نوشتهاندیشه

ند کـه  هـا قـراردادي نداشـت   هایی از فرهنگ ما هماهنگی داشت. آنها با ایرانیشدن گوشه

کـدام نـه   اي دریافـت کننـد هـیچ   حمهالزهاي ما کار کنند و حقن کشور و خواستهیبراي ا

اند و نه زرتشتی، روحیه و گرایش ملی ایرانی نیز نداشته بنـابراین نبایـد انتظـار    ایرانی بوده
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هاي فرهنگی و دینی بشناسـند و بـه آن توجـه    داشت که آرزوهاي یک ایرانی را در زمینه

هـاي دینـی و فلسـفی زمـانی بـه      هاي تاریخی به ویژه اندیشـه شن شدن ویژگیکنند. رو

شود که از سوي باورمندان و معتقدان به آنها پـژوهش شـود. هـیچ کـس     درستی بیان می

تواند اعتبار دیگري را به درستی دریابد و منعکس کند. در برخی از موارد دیده شده که نمی

اند که هیچگاه با ه عنوان دینی و باور ایرانی نوشتهمورخ یا خاورشناس خارجی مطلبی را ب

نباید هرنظر، تـز یـا پـژوهش را دربسـت     انی هماهنگی ندارد. بنابراین رحقیقت و اعتقاد ای

  قبول کرد، بهتر است. از روي احتیاط و منطق آن را بررسی کرد.

زش و سـودمند  هاي آنان بسیار بـاار اند که پژوهشالبته در میان خاورشناسان کسانی بوده

است، نظیر مارتین هاگ کریستیان بارتولومه، کارل گلدنر، اینسلر و گروه بسیاري که بدون 

هاي علمی در جهت روشـن کـردن و دسـتیابی بـه مبـانی      ورزي به پژوهشغرض و کینه

اند از فریتس ولف عمري را بـراي نوشـتن   هاي فلسفی و آئین ایرانی کوشش کردهاندیشه

هنامه فردوسی شاهکار تاریخی، اساطیري و حماسی ایران به کار برده فرهنگ بسامدي شا

  و باید سپاسگزار او باشیم.

غرض و بدون تعصب باشد مورخ یا خاورشناسی که دشمن دین زرتشت پژوهشگر باید بی

و ی درست در درك حقیقت ندارد یباشد هرچه بگوید و بنویسد کمترین اثر مثبت و راهنما

مانند نظریات تنفرآمیز سموئل نیبرگ دربارة زرتشت و گاتاهـا کـه از   باعث گمراهی است 

هـاي هرتسـفلد و   وجود ندارد که نوشـته نوشته است. تردیدي  یورزي و دشمنروي غرض

هـاي نادرسـت در آن بسـیار    اي از اطالعات مفید است ولی جنبهر دربردارندة پارهتدارمست

هاي علمی و درست درباره تـاریخ و  پژوهشبرايشود چون منابع و مواخذ بسیار دیده می

فرهنگ ایرانی وجود دارد وظیفه ایرانیان فرهنگ دوست و باورمند است کـه خـود دربـارة    

آنها پژوهش کنند. تمدن و تاریخ، باور فلسفی و دینی خود را تنها از زبان دیگران نشنوند. 

آن دانـش و  نیبرگ در وسعت اطالعات زبانشناختی یک خاورشـناس بـزرگ اسـت ولـی     

اطالعات را نه از روي نادانی بلکه به جهت دشمن در تخریب چهره زرتشت و گاتاهـا بـه   

کار گرفته. اصول فلسفی و آئین گاتاها اگر بدون پیش قضاوت مغرضانه و منفـی بررسـی   

تواند با آن مخالفـت کنـد، چـون چیـزي جـز      شود. هیچ انسان با انصاف و خردمندي نمی

شود. چه کسی با درستی، ، سازندگی و خوشبختی در آن دیده نمیراهنمایی به سوي صلح

کند هماهنگی ندارد به جـز کسـانی کـه    اندیشی که زرتشت سفارش میخردورزي و نیک
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اي خرد و بداندیش باشند. یک زرتشـتی آزاداندیشـی بـا هـیچ بـاور و اندیشـه      نادرست، بی

و تکامل اخالقـی خـود و جامعـه     ها که در راه رساییدشمنی نکرده و نخواهد کرد. انسان

هـا مسـئول و در خوشـبختی دیگـران شـریک      زنند باید خود را در بدبختیجهانی گام می

  بدانند.

***  

پخش آن همچنین دانم از کسانی که در برگردان و فراهم شدن این کتاب وظیفه خود می

فـزون  مهراکمک کردند سپاسـگزاري کـنم. همسـرم    مندان براي آگاهی و پژوهش عالقه

فیروزگر به همراه فرزندان و دوستان بهترین مشوق من بودند؛ پروفسور دوشن گیمن کـه  

انـد، دوسـت دیـرینم شـادروان     هاي سودمند خـود دریـغ نکـرده   از خواندن آن و راهنمایی

شود یـاري داده اسـت. آقـاي    هایی که به آسانی یافت نمیالدین شفا در تهیه کتابشجاع

نخستین از  هاتشناس در برگردان کتاب اول که مربوط به هفت رهام اشه محقق و زبان

هاي علمـی همکـاري بسـیار    یهها و منابع گوناگون و نشرگاتاها بود در فراهم کردن مقاله

تذکر دادن مطالب سودمند کوتاهی نکردند خانم لیلی حـاج  و یادآوري  کردند و از خواندن

افزار ر صرف وقت کردند، در تهیه نرمبسیا هاتعظیمی که در تنظیم و تحریر بخش هفت 

الفبایی اوستایی، پویا ضیا، جوانِ بااستعداد کوشـش فـراوان داشـتند، در بخـش ویـرایش،      

بازخوانی و فراهم ساختن وسیله چاپ و انتشار کتـاب بـه صـورتی کـه اکنـون در اختیـار       

کوشـش  ام اقاي کورش نیکنام همت کردند کـه اگـر   شماست، دوست دانشمند و گرانمایه

شـدم و سـرانجام آقـاي بهجـت مـدیر      دریغ ایشان نبود، هرگز به این کار موفـق نمـی  بی

و تکمیـل شـده کنـونی    انتشارات بهجت که با دلسوزي و دقت بسیار در چـاپ نخسـتین   

  نهایت سپاسگزارم.نهایت کوشش را به عمل آوردند. از همۀ آنان بی

  فرآبتین ساسان

  خورشیدي 1389پاریس، پاییز 
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  سرآغاز

ي جـا بـر جهـان درهکاستیی هانوشتهنیترهنکازی کی زرتشت،ي هاسرودهگاتاها

ـ پاباشـد، داشـته باوری انسانتوانازرونیبي ارهاکومعجزهبهکسیاگر.استمانده داری

.اسـت معجزهنیخودبزرگتر،نندهکرانیوي دادهایروهمهآنگذشتازپس،گاتاهاماندن

سـت یدوبهفقطغربجهاني برای اخالقوی فلسفدانشنۀیگنجنیابایی شناسانۀیشیپ

دراند،  ردهکتیرواالدیمازشیپسالهزارنهتا600ازرازرتشتزمان.رسدمیشیپسال

ازشیپـ سـال 1768زرتشـت اشـو ،شناسینجومی و زباني هایبررساساسبرهکی حال

ـ اگو.استگفتهبدرودراجهانی سالگهفتوهفتادسندروآمدهجهانبهالدیم هکـ نی

شـرفت یپدیـ جداتیشـف کواسنادآمدندستبهباگذشتهسدهدودری شناساوستادانش

ممکن هکشناسی زباندانشمنداناي از پارهی بررسراهازداشتانتظاردینبایولاستردهک

ی فلسـف ي هـا شـه یاندوگاتاها،باشندی ملّوی مذهبتعصبي داراخودنوبۀبهدامکهراست 

ـ نظر.ردکیی شناسادرست بتوانرازرتشت ـ اتی هکـ ی ودانشـمندان زبانشناسـان ازکهری

ـ زگـروه ي سوازهکنیاگونندکهیارادهیعقوي تئوری شناساوستانۀیزمدراندخواسته ي ادی

دادهدسـت ازراخـود اعتبـار وافتادهارزشازی وتاهکمدتازپسباشد،شدهاستقبالهم

شـود میاظهارشناسانزباني سوازهکی اتینظروهايتئورتمامزینحاضرزماندر.است

،ندارنـد توجهزرتشتي هاشهیاندی فلسفي هاشهیرو) يتئولوژی (خداشناساصولبهچون

ي هـا شـه یاندشـکوه دهنـدة نشـان واسـت اسـتوار گمانوحدسۀیبرپانظراتشانشتریب

  .ستیناشوزرتشت

فرهنـگ تـا وشـند کبخـود تیهوشناختنراهدرهکاستباورمند انیرانیافۀیوظنیا

  .شودهیاراخودي هایژگیوتمامباودرستلکشبهی ملّبزرگ

گمانیبچوندادی نیدجنبۀفقطدینبای رانیاي هاشهیاندشۀیروزرتشتیی شناسابه

وشکشمکجادیا،جهینتدرواستی نیدتیفعالی نوعکارنیاهکشودمیبرداشتنیچن

ولسوفیفدانشمند،کیزیچهرازشیبزرتشتهکی حالدر.ردکخواهدی مذهبي ریدرگ
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تنهـا اوسـتا   ازوخـورد ینمـ چشـم بهگاتاهاسراسردری مذهبخرافاتكاند.استمیکح

  .استگاتاهاهمانداردی بستگی زرتشتنیدوزرتشتبههکي زیچ

وداشـتند خودي ادارنفوذوقدرتریزراازجهانی مین،یرانیاي هادولتهکی زماندر

ونیـ دلیـ تحم.کردندمیزیپرهارکنیاازدهندگسترشراخودنیدبودسریمی آسانبه

،گاتاهای فلسفوي رکفانیبنگریدي سواز.استی رانیرایغشۀیاندکیگرانیدبهدهیعق

ـ میزمانهردرسکهرهکاستی جهانوی لکی اصول اگـر ابـد، یدرراآنقـت یحقدتوان

ـ ماننـد .ردینپـذ نخواستاگروردیبپذراآنبودلیما ـ اکی ،یفلسـف شـۀ یاندوي دئولوژی

زرتشتنیدی اصلي هاآموزشازی کیخرد،ازي رویپبهروشوراهنشیگزوی شیآزاداند

آمـوزش شیپـ سالهفتصدوهزارسهازشیبهکی اجتماعوی فلسفانیبننیابه.است

  .بندندي پاجهانشرفتهیپي هاانسانازي ادیزگروههنوزشدهداده

هیارانینووةیشبهبرگردانکیازي انمونهستگاتاهابرگردانکهروشیپنوشتۀدر

خـود داردی فارسـ نوشـتن وخواندنسوادهکسکهرتااستاررفتهکبهوششکوشده

ـ فارسـ زبـان بهگاتاهابرگردانهادهدرهرگاه.ندکی بررسراآنی درستبتواند گـر یدای ی

هکـ داردوجـود آنهـا انیمیی هاتفاوتشدخواهددهیدشودانجامی وتاهکسهیمقاهازبان

وزبـان بـه راآنهـا دیبازرتشتي هاشهیاندكدري برا.کردخواهددیترددچارراخواننده

جنبشحاضرحالدرهکنیاژهیوبهستیني دشوارارکهکردکی بررسییاوستای اصلخط

ی دسترسی پژوهشگوناگونمنابعبهآنشتردوستدارانیبویافتهفراوانرونقی شناساوستا

  .اند  کردهدایپ

ـ یاخواننـدة هکـ استآننوشتهنیای اصلهدف وشـود آشـنا گاتاهـا  زبـان بـه ی ران

بـه ویـژه جوانــان و    .شـود انجـام ییاوســتازبـان بـه وی اصـل مـتن ي روازی خواناوسـتا 

  جویان.دانش

بـزرگ ي آرزوکیـ شـود رفتهیپذهمگاني سوازهکگاتاها واحدترجمۀکیشۀیاند

وي دسـتور منـابع تمامازي مندبهرهدار،دامنهي هایبررسباوششکنیادیبای ولاست

هکاستی وششکآنوشودانجامی رانیادانشمندپژوهشگراني سوازژهیوبه،یزبانشناس

ي روزنـاخواه خواهبزرگي آرزونیا.استازمندینی کافابزاروادیزوقت،بزرگهمتبه

وی فرهنگبزرگجنبشنیابهدتوانمیخودیی توانااندازهبهسکهروشدخواهدبرآورده

  .ندکی بانیپشتآنازوکمکیرانیاشناسهوتیهوبایی آشنا
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ــانمنیگــدوشــنپروفســور ــوگیف(شــناسزب وییاوســتادانــشپژوهشــگرو) لول

تـاب کشـان یا.اسـت احتـرام مـورد وشدهشناختهی علممحافلدرهکاستی شناسرانیا

آنچـه گمـان یب.انـد سـاخته آگـاه خودنظراتازرانگارندهوردهکی بررسدقتباراحاضر

ـ کوةیشـ پیروي از یـک دسـتور و   چونبود،ی شناسزباندانشبهمربوط نظـر اسـت،  ی ل

زمانژهیوبههاتجریساازی ولگرفتهقرارتایید مورد،استسانکیآنهابهنسبتهمگان

رااوزمانچون مورخین ،اي دارندنظریه ویژه استپژوهشگراناختالفموردکهزرتشت

هریـک از  ۀیفرضـ ونظـر .انـد کـرده گـزارش الدیمـ ازشیپسالهزارنهتاسال600از

  نسبت به آن و سایر مسائل فرهنگی ایران متفاوت است.دانشمندان

وی قـدردان بـا همـراه منیگـ دوشـن پروفسوربهنسبتهکي اریبساحترامبانیبنابرا

ی شناسرانیاوییاوستادانشدربارههکي گرانقدري ارهاکيبراژهیوبه،دارمي سپاسگزار

ونگـاه اسـت نکـ ممهکـ نمکاشارهتهکننیابهدانمیمالزماند،  گذاشتهي جابهخوداز

ارشناسککیبرداشتودیدباخود،ی ملتیهووفرهنگبهباورمندی رانیاکیبرداشت

  .باشدداشتهتفاوتستینی ملاحساسواعتقادنیچني داراگمانیبهکی غربهیبلندپا

نظـر سندهینوچنانچهاندنوشتههکي افاضالنهمقدمهدریاتابکنیامتندرنیبنابرا

  .ستینی ناسپاسبرلیدلباشد،داشتهي گرید

  ساسانفرنیآبت

  1383نوروز
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  دیباچه

  منیگدوشنپروفسورقلمبه

ــریمیقــداز ــوننیت ــای نــیدمت ــاگاتاها،باســتانرانی ــه(زرتشــتي هــاســرودهی ب

ـ تردي براي جدلیدلهکی برسنتبنااوزمانهکاست) Zoroasterییونان وجـود آندردی

ـ نکرجوع(الدیمازشیپهشتموهفتمي هاسدهبهگرددی برمندارد، ـ نتـاب کبـه دی ی ولی

ستندینكدرقابلماي براهکهستندی لکمشمتونآنها) خیتاردرزرتشتنامبه2000سال

ي هنـد ی نـ یدي هـا نوشـته نیتـر یمیقدی عنیی یوداي سرودهازبانباهکيحدودتامگر

  .داردوجودیی ایتالیاوفرانسهزبانانیمهکیشباهتهمانندباشند،داشتهوندیپوشباهت

ـ هسـتند سهیمقاقابلمحتواوکسبلحاظاززرتشتي سرودهابایی وداي سرودها ی ول

ی ولاستفصلهفدهي داراماستبرابردرهکگاتاها.داردوجودي اعمدهتفاوتانیمنیادر

  .باشندمیفصلهفدهوهزارکي یدارایی وداي سرودها

خواندهانیخدايبرا،شیاینای یقرباندرمراسمهکهستندیی سرودهایی وداي سرودها

بـه ،اسـت شدهتشخصي داراهکآتشبه،جنگورعدي خداندرایابهژهیوبه.شوندمی

  .استیافتهاختصاصاوبهتابکجلددهازاملکجلدکیهک»سئوما«مقدسنوشابه

ي دعامعماها،ازیی هامجموعه،شینمالکشبهیی گفتگوهایی وداي سرودهاانیمدر

بـر .شودمیدهیدرهیغودشمن،يجادوگر،مرضضدبروافسونسحر،گاواني براریخ

ازاوقاتي اپارههکدهندمینسبتازشاعرانتنصدکازیشیببهرااشعارنیا،تیرواحسب

چگاهیه.استنماندهیباقنامهمانجزي زیچماي برای ولشودمیاشارهآنهانامبهدرمتن

  .شودمیندهیدآنهاانیمدرامیپدارندةوخیتارباهمراه،جانیهوشوربای تیشخص

اربردکـ ازهکشودمیظاهرچنانشیهاسرودهدرزرتشتم،ینکافنظرگاتاهابهنونکا

برنـد یمـ ارکبهانیسرودگوهکراي ریتصوووزنفقطواستگسستهی میقدي سرودها

اهـورامزدا صـفات هکـ امشاسپندان(دانیجاوانکپابههکی شیستادرمثالً.ندکمیدنبال

رامیهاشیاینکیپ: «شودمیدهیدیی وداي سرودهاازي ااستعاره،ندکمیخطاب) هستند

بـا راي سـرود اوقـات ازي اپارهي هندانیسرودگومانند.»کنممیافسارونیزشمايبرا

،داندمیخودحق) هوتَرتیرکسانسبهزئوتری (نیدي شوایپعنوانبههکی پاداشدرخواست



23یباچهد

  .ندکمیختم

هکـ دانـد مـی زرتشت.گیردمیانیپاجانیهمبهیی وداي سرودهاباگاتاها ي همانند

کیـ خـود ي خداباهکاستآگاهخوددروندراو،ستینياحرفهپرستشیکاوفۀیوظ

ي سـرودها دربـارة آنچـه بـرخالف .اوستآورامیپهکندکمیحسوداردی شخصرابطۀ

کیبدونوطرفانهیبگاتاهابهاگر،ستینارکآشی تیشخصآنهاپسدرهکمیگفتیی ودا

ي خـوددار مسـلم قـت یحقکیصیتشخازتوانمینشود،برخوردساختهشیپازمیتصم

بهفقطاگرحتا.استنهفتهسرنوشتکیوامیپکیتیشخصکیآنها،پشتدرهکردک

ردکنكدرراقتیحقنیاتابودورکی واقعی معنبهدیبا.شودقناعتآنی لکخطوط.  

بـه هیشـب ي زیـ چهکمیدههیارارااستستهیزیمآندرزرتشتهکي اجامعهدیباما

وي دارگلـه اساسبری زندگ.بودهیی روستاامالًکویی ابتدااریبس،افغانستاندري اهیناح

ـ ا.استداشتهانیجری نیشهرنشوونتکسحالتدری ولدامپرورش ی دشـمنان جامعـه نی

زرتشت.داشتنداشتغالگرانیدرمۀوانیچارپاچپاولبههکبدوشخانهوجنگجوداشته

  .ردکامیقآنانانیشوایپوکردندمیی قربانراگاوهکآنهاۀیبرعلودامدارانازي طرفداربه

ي دشوارفۀیوظ،آنالتکمشبهی قبلشۀیاندبدونگاتاها برگرداني براساسانفري آقا

ـ تجزرایی گاتـا ي هـا واژهازکیـ هـر .اسـت گرفتهعهدهبه همـۀ وردهکـ لیـ تحلوهی

بـه واژهقیدقبرگردانِبندیپاراخودوسهیمقاگریدکیبارانیشیپنیمترجمي هابرگردان

  .استنمودهمتننیاواژه

ـ تماوردهکـ مقاومتشدههیاراشناسزبانکیعنوانبههکمنسفارشبرابردر لی

ـ ارادیـ جدصورتبهوندکزهیمدرنرازرتشتدارد بتوانـد ي امـروز خواننـده هکـ دهـد هی

درهکی طیمحوزمانازدینبارازرتشتهکی حالدر.باشدداشتهی دسترسآنبهماًیمستق

  .ساختجدابود،خودروزمرةمعاشگرفتارهکیی ابتداجامعۀکی ییعنستهیزیمآن

توجهموردآنی انکموی زمانطیشراازجداراگاتاهاهکاستآزادي امروزخوانندةالبته 

ی ناراستضدبری راستوي بدۀیعلی خوبجانبههمهمبارزةهکراآنامِیپفقطودهدقرار

  .ردیبپذ،است

  منیگدوشنكژا
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  یکمـ بندکمیسرود/گاتاها

  یکمـ بندهشتموستیبهات/سنای

  ایاَه

  ·ضاگپ
اون،یا

  اسای

  ·ثپسپ
خواستارم

  نمنگها

  ·دغکضجاپ
شیاینبا

    

  وتُزسَ اوستان

  ·[ضسف.عسفپدض
برافراشتهيدستهاو

  ایرهرفذ

  ·قضچغصقضاگپ
ياریـیبانیپشت

  ــــــــــــ

  ئوشینُ یمئ

  ·/کضهدگ؛ع
نو، ذاتیم

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  میپئو اورو

  ·ک]حضخعقعع
نخست

        

  ایتَه سپِن

  ·سحغأفضاگپ
، مقدس كپا

  اَشا

  ·ضزپ
اشا

  س پِنگیو

  ·سح؛أل]ر
همه

  اُتَنا ییش

  ·ژگضخوضدپ
نشکردار، کارها، ک

  ــــــــــــ

  ونگهِئوش

  ·/رضجا؛ع
، خوب کین

  خرتَوم

  ·ک,قضف«
خرد

  منَنگهو

  ·[کضدضجا
، منش شهیاند

        

  ای

  ·ثپ
که

  شایخشنو

  ·زپ]ازدغعع
ینکخوشبخت

  چا گئوش

  ·إپ/ل؛ع
را جهان

  اوروانم

  &عقععپدغک
را روان
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  .دغکضجاپ    .ثپسپ    .ضاگپ

  .قضچغصقضاگپ    .[ضسف.عسفپدض

  

  .ک]حضخعقعع    .پ#کض    ./کضهدگ؛ع

  .ژگضخوضدپ    .سح؛أل]ر    .ضزپ    .سحغأفضاگپ

  

  .[کضدضجا    .ک,قضف«    ./رضجا؛ع

  &عقععپدغک    .إپ/ل؛ع    .زپ]ازدغعع    .ثپ

  

  نمنگها   اسای   ایاَه

  ایرهرفذ    زستو  َ اوستان

  
  میاوروپئو  مزدا  ئوشینُیمئ

  اُتَناییش  پِنگسیو  اَشا  ایتَهسپِن

  
  منَنگهو    خرتَوم  ونگهِئوش

اوروانم  چاگئوش    شایخشنو  ای

  

  برگردان

  مزدا،يابرافراشته،يهادستوشیاینبا

  کنمیمدرخواسترا) پاكگوهر(وینیسپِنتامئیبانیپشتويارینخست

  .باشد) یراست(اشاباهماهنگکردارموکارهاهمهکه

.یکنیمخشنود راجهانروانِووهومنخردلهیوسبدان
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  برداشت

ـ را در م اوسـتا آن  يگردآورهنگام به هکاست ا بخشیهاتهفده يگاتاها دارا يسـنا جـا  یانی

يا پـاره  .است سنا قلمداد شدهیهاتنیو هشتمستیگاتاها ب هاتنینخست بیترت نیبد .اند داده 

 شودمیگفتگو  زرتشت ياز رهبر 29هاتدر  چون هکاند ردهکاظهار نظر  نیچن از خاورشناسان 

ـ  گاتاهـا دانسـت   بخش نیرا نخست د آنیبا ـ ا یول نینخسـت  و زرتشـت  اسـت  نظـر نادرسـت   نی

درخواسـت  و آن اسـت  گاتاهـا آمـده   هاتنینخست نیدر هم ندکمیاز اهورامزدا  هکیدرخواست 

همراه است» نینخست«یعنی»حضخعقؤ]ک«با واژههکو استینیاز سپنتامئ ياریو  یبانیپشت 

  .گاتاهاست هاتنینخست هاتنیا هکشودمیافتیدر نیو چن باشدمی

 28هـات انـد.  اي که در آغاز آن آمده نامیده شدهگاتاها هر یک به نام نخستین واژه هاتهفده 

ـ رُیر است که از نخستین واژه نیـایش یتـا اهووئ  ونَبه نام اهونَود یا اهو گرفتـه شـده اسـت. آن     وی

اسـت کـه بـا دو بنـد دیگـر آن بـه        27هاتنیایش که بسیار گرامی و پرارج است بند سیزدهم 

ه است و این خود نشان دهنـده آن اسـت   دعنوان مقدمه و پیش درآمد گاتاها و بخشی از آن ش

اسـت و   گاتاها بوده هاتنخستین  28هاتهاي بسیار دور و از آغاز سرایش گاتاها که از گذشته

  جاي دارد. 27هاتپس از نیایش یتا اَهو و 

است نهفته یدنیو ناد ينویم ا ذاتیدو گوهر  یآدم در سرشت هکدهد  یم آموزش زرتشت

هـا،  یکـ ین همـه سرچشمۀ و آن اهورا مزدا است از ذاتينهاد و پرتو هکو ینیسپنتامئیکی

ـ نماد شـر، پل هک)منیاهر یفارس زبان(بهو ینیاَنگرَمئگر یو د هاست يها و شادیکپا و  يدی

بنـد و  یو رقگر دشمنیدکیبا  بد است يگریو دخوب یکیهکدو گوهر  آن .است يرانگریو

در  یسازشـ چگونهیقرار دارند و همخالف د در دو قطبیو سپ اهی، س یو زندگمرگ سان به

آرامش  ا در حالیهمانند روت،یو فعال تکحر بدون یآنها در نهاد آدم .ستین نکمم انشانیم

ـ نک(نگاهد یآ یاز آنها بر نم ياثرحرکت و چیاند و هشده دهیآفر یو خفتگ  )30هـات د بـه ی

و و نفسینیاگر سپنتامئ ار استیو اخت يآزاد يردار خود داراکو گفتار و  شهیدر اندهکانسان

 .است رفته اَشا)(قتیو حق یراست يسو بخواهد به یبانیو پشت ياریند و از آنیرا برگز كپا 

ـ بجو ياریند و از آنیرا برگز يدیشر و پلذات یعنی)منیاهر(و ینیرَمئکاگر اَن يسـو  د بـه ی

ـ در ا .سـت ین يارکو تبهيرانگریجز و ارشکو  جستهشیگرا یفساد و نادرست  صـورت  نی

 شـود مـی رار کبارها ت هکزرتشت سفارشنینخست .ش خواهد شدیار و کژ اندکگناه یانسان 
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و قـرار  ینیسـپنتامئ  کمـ کو تیرا مورد حما انیو جهان نشیآفر اهورامزدا روان هکاست آن

  .شودابد، سپس خوشنود و خوشبختیشیگرایاَشا و راست يسو دهد تا به

»گـاو روان«بهواژهبهواژهویالفظتحترااوروانگئوشواژةدونخاورشناساازیگروه

يبنـدها درهکـ داردوجـود آنهـا يبراهکيگریديمعناهابهتوجهبدون.اندردهکترجمه

ینیدساختارکیدرهمآنیمنطقیمعنچیهواژهنیايبرااستشدهدادهحیتوضگرید

یآشفتگويدادگریبازهکیجهان.ستینمتصورجهانروانویانسانجامعۀجزیفلسفو

آرامـش وصلحهکاستیاجتماعآموزگارویاخالقییراهنمايجستجودروبردیمرنج

ـ پوینیسـپنتامئ ازیانسـان اگر.ندکخوشبختراانیجهانوجهانوسازدبرقرار ونـد کيروی

اسـت صورتنیادرورودمیقتیحقویراستيسوبهسازدهماهنگآنباراردارشک

وهـومن يخوشنودموجبوندکمیخوشبختراجهانروانوجامعهریضماهورامزداهک

  .شودمیاستیشیاندکینويخردمندانیبنهک

واژةگاتاهانیمترجمازياپاره.استاهورامزداانیجهانيخوشنودویخوشبختسرچشمۀ

کتـ شـخص اولحالـت در» نمکخوشبخت،نمکخرسند،نمکخوشنود«بهراشایخشنو

ـ ترتنیبدرسند،یمنادرستامالکووسکمعیمفهومبهجهینتدرواندردهکتصور هکـ بی

نندهیآفرخوداهورامزداهکیحالدرندکخوشبختوشادراخداواهورامزدادیباهکانسانست

ازگفتگـو بندنیادر.نداردانسانيسوازشدنشادبهيازینواستیخوشبختويشاد

ـ مـی نآیبانیپشتوکمکبایآدمهکاستیستودنوينویمگوهرآنو،ینیسپنتامئ دتوان

گئوش،يهاواژهترجمۀوریتعبهرگونهنیبنابراشود،يرهبرقتیحقویخوشبختيسوبه

  .استبزرگیاشتباهویرمنطقیغیانسانجامعهریضموجهانروانازریغبه،اوروان

يبـرا يسـودمند لۀیوسگاوزرتشت،زماندرهکپندارندیمنیچنخاورشناسانازیگروه

راگـاو بودهچپاولارشانکهکابانگردیبمردمچونواستبودهياقتصادیزندگوستیز

راگاوشتنکوردنکیقربانهکبودهآنزرتشتتیمامورکردندمییقربانوانددهیدزدیم

ـ ا.دهـد آمـوزش راچارپـا آنبهعلوفهرساندنوردنکماریت.ندکینه ـ نظرنی اریبسـ هی

یفلسـف تـب کمایـ یاخالقآموزشکیباارتباطدرتواندینمواستارزش و بییسطح

شـده اسـتوار یهستجهانویزندگقتیحقكدروییخردگراۀیپابرزرتشتنید.باشد

ویشخصيباور،استهماهنگدئنایعنیاوباطنریضمووجدانباسکهرنیداست،

  .استدارشهیر



58گاتاها  

ووجـدان نیبنـابرا اسـت شـده استوارییداناانیبنويخردمندبرزرتشتِ نیدۀیپاچون

قـت یحقبهدنیرس.دارداملکیهماهنگویوستگیپخردبانیدنیادرزینیآدمسرشت

ـ پابروقتیحقكدرراهازفقطیاجتماعروابطویزندگمراحلدر انکـ امیـی خردگراۀی

  .دارد

  ها  واژهيدستورگزارش

  ض) نهینر،ماسهک،کت،یوابستگحالت،اشارهریضم(»او،نیا«:)ahyā(.ضاگپ

فعــل،يخبــرغهیصــ،حــالزمــان،سکــنخســت(» دارمآرزو،خواســتارم«:)yāsā(.ثپسپ

ـ پبـه تـاراپورواال » [ردنکـ آرزو،خواستن«ثپ)گذرا شـه یرازراآنانگـا کازيروی

ـ بهاسیشهیرازراآنآنهاازيرویپبهزینآذرگشسب،گرفتهثپس خـواهش یمعن

آنحاضـر كسـتا .اسـت كسـتا چنـد يداراثپ.]گرفتـه ردنکـ التمـاس وردنک

  .شودمیجداآنازواژهنیاهکاست-ـثپسض

ـ ،یبـائ (» نمـاز با،شیاینبا«:)nemazhā(.دغکضجاپ ـ ن«)ماسـه ک(دغکضا-)کت ،شیای

  »نماز

ـ ،ينهـاد (» برافراشتهيدستهابا«:)ustānazastō(.ضسفخ.عسفپدض -)نـه ینر،کت

» شدهدراز«)یفعلصفت(عسفپدضيهاواژهازاستبکمراسمضسفض.عسفپدض

  .»دست«ضسفض.و

ــ )یوابستگحالت(» ياوری،کمک،ياری،یبانیپشت«:)rafəδrahyā(·قضچغصقضاگپ

  .»کمک،یبانیپشت«)ماسهک(قضچغصقض

حالـت (»ارکناآشـ ،يمعنو،ينویم،نفسگوهر،،ذات،منش«:)mainyfuš(·/کضهدؤ؛ع

  »گوهر،منشنو،یم،نفس«ـکضهدگع-)کتیوابستگ

  )نهینر،کت،یندائحالت(»مزدايا«:)mazdā(·پی.کض

،یرائوينهادحالت(»جلوتر،نینخست،نخست،نیاازشیپ«:)paourvīm(·ک]ؤقحضخع

  .»جلو،نینخست،نخست«حضخعدؤگض-)ماسهک،کت

حالت» (بخشندهافزا،یکین،رسانسودمقدس،كپا«:)spəytahyā(·سحغأ،ضاگپ
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باهمراهواژهنیا.)صفت(» سودرسان،كپا«سحغأفض-)نهینر،کت،یوابستگ

،كپـا گـوهر «وینیسـپنتامئ سحغأ،پکضهدگعلکشبهرودیمارکبهکسهدؤع

گـوهر دوصورتبههکمنیاهرایدیپلنفسیمعنبهوینیاَنگرمئبرابردر» مقدسروان

هکـ انسـان وانـد شدهسرشتهتیفعالوتکحربدونایروهمانندیآدمنهاددرهمزاد

نـد یبرگزرایکپـا ویکـ ینردار،کـ وگفتـار ،شهیانددراگراستاریاختويآزاديدارا

ـ پلودروغوةیشـ اگـر وشـود مـی كپـا نفسِووینیسپنتامئباهمگاموهمراه رايدی

ویکناپايبدنندةیآفرصورتنیادرهکشودمیمنیاهرووینیاَنگرمئرویپوندیبرگز

ـ ودو مینو)  –(دو گوهر نفسدونیا.شودمیگناه .هسـتند یآدمـ اخـالق ونهـاد ژهی

يرهبـر هسـتند امشاسـپندان هکـ اوصـفات واهورامزدايسوبهرایآدموینیسپنتامئ

  .)دینکنگاه30هات3بندبه(.شودمیکینزدخدابهانسانهکاوستلۀیوسبه.ندکمی

ـ ،یبـائ حالت(» یراستاشا،«: )aDā(·ضزپ ـ ،ینـدائ ) (کت ـ ) (کت (ــضزض)روهـه کیرائ

هـا فروزهاز،امشاسپندانششازیکیاَشا« ایناتکنظام،قتیحق،یکپا،یراست«)ماسهک

  .استاهورامزداصفاتو

ـسحض]ر-)نهینر،گروهه،یرائ(»همهيبرارا،همه،همه«: )vispfng(.سح؛أل]ر

  .»هرسراسر،،همه«)صفت(

ـ ،ينهـاد (»هـا نشکـ ردارهـا، کارها،ک«: )šyaoθanā(.ژؤضخوضدپ -)روهـه ک،یرائ

  .)ماسهک(ژؤضخوضدض

رخاع-)ماسهکاینهینر،کت،یوابستگحالت(» خوب،کین«)vazhfuB(./رضجا؛ع

  .»به،خوب،کین«)صفت(

  .)کت،یرائ(»خردرا،خرد«)xratūm(.ک,سفق«

یمعنسدینویمتیاشمتریپهانسقولازنسلریااراده؛،خواست: منیگدوشناراده؛: نسلریا[

یبستگریضمووجدان،سرشتنهاد،،نیدیمعنبه) ضثدپی(دئناباخرتومفهیوظو

  .]دارد

ــهیاند: «)manazhō(.[کضدضجا ــنش،ش ــت(» م ــتگحال ــ،یوابس ــ،ياز[)کت -]کت

  )ناگذرفعل(» دنیشیاند،منش«)ماسهک(دضاضک
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ـ ،ينهـاد ) (ماسهکونهینر،کت،یبائ(» آنباهک،هک): «yā(.ثپ ،ينهـاد ) (نـه یماد،کت

  .»یک،هکآن،هک«ثض-) نهینروسکدومينهاد) (گروهه،یرائ

)کتـ سکدوم،یتمنائوجهناگذر،فعل» (ینکخوشبخت): «xDnəvīDā(.زپ]زدغؤ«

-»گرمپشت،ردنکقیتشو،ردنکبیترغ،ردنکخوشبخت،ردنکخشنود«زدع

  .»نوشتن،رفتنیپذ،ردنکگوش،ردنک

ـ بـه کتـ شـخص لاوحالـت درراآنگاتاهـا مترجمانازياپاره » سـازم خشـنود «یمعن

ـ بـه xDnuخشـنو فعـل يدسـتور قواعـد لحـاظ از.اندگرفته ،سـاختن خشـنود «یمعن

هرهکیمعننیبد،استییاوستازباندستوریلکقواعدهمانتابع» ردنکخوشبخت

– root(شهیرکیيدارافعل racine (ـ واستشناسنامهبدونيادیبنصورتای کی

  .)stem(كستا

  :استگونهسهبركستا

  .)present stem(حاضرحال یا كستاـ1

وجـود یفارسزباندريدستورساختارنیا.)the aoriste stem(نینامعگذشتهكستاـ2

  .ندارد

  .)the perfect stem(املکوجهكستاـ3

– ending)یصرفيپسوندهاایانهیپا desinence)رافعلحالتوشوندمیافزودهكستابه

انهیپاآنبهنجایادرهکاستازدع-مزبورفعلحالكستا.نندکمینیمعجملهدر

)optative،present،singular،mid()کتـ ،سکـ دومناگـذر، ،یتمنائوجه،حالزمان(

،خشنودسـازي «یمعنبهدرآمده»xDnəvīDāزپ]زدغعع««حالتبهوشدهافزوده

بـا رااسـت .stemu(آنكسـتا هکرافعلنیایصرفحالتدینبا.»ینمائخوشبخت

ـ اشـه یردربـاره .)ردکـ تصورسانکیاستa stemآنكستاهکثپسپ فعـل نی

  .دینکنگاههوفمن204و  182kentصفحهبه

یوابسـتگ حالـت (.»گـاو ،نیزممادر،نیزم،جاندارانجهان،نشیآفر«:)gfuD(./غعل

.اسـت زنـدگان جهانوجاندارانجهان،نشیآفرمظهرونمادنجایادرواژهنیا) کت

ـ زبـان دروگـاو ،نیزمـ مادر.نیزمیمعنبه) گئو(ضخلای)گَو(.سلض geoنیالت
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سـاخته آنازرهیغوgeographie, geologieيهاواژهوشدهبردهارکبهیمعننیهمبه

  .استنیزمیمعنبهgeieایgeیونانیزباندروشده

gauرساندمیرایمعننیهمالتیا،منطقه،هیناحیمعنبهیآلمانزباندر.  

آناسـتثنا بدوناندردهکبرخوردگئوشواژهبههکگاتاهايجاهردرخاورشناسانازياپاره

درستوةیشکیبااستنکممچگونه29و28يهاهاتدراندگرفتهگاویمعنبهرا

جهانایجامعهروان،گئوشواژهيمعنوویفلسفشۀیاندکیانیبدرهمآنوترجمه

  شود؟ترجمهگاوروانبهجانداران

ـ ننـد کمیریتفسوترجمهنگونهیبدرازرتشتامیپهکآنها فلسـفۀ ویخداشناسـ وةیشـ ای

گاتاهـا درسـت يمعنـا هکـ سـند ینویمنیچنعمداًایاند،ردهکنكدردرستراگاتاها

بایمعنجهانوذهندرجامعهوجدانونشیآفرروانهکآنيجابهونشوددهیفهم

ـ ادرردیگقرارمخاطبگاورواننند،کگفتگواهورامزدا وروشـن شـه یاندصـورت نی

درچنانچـه .شودمینمودهیفلسفارکافازیتهوجاذبهیبيهاگفتهبهزرتشتيواال

ـ پازکیـ هـر بازرتشتشود،برگرداندهگاوبهگئوشواژةبندنیهم دسـت اوروانی

سرچشـمه كپـا خـرد ویراسـت ازهکـ راارهاکهمههکنندکمیدرازآسمانيسوبه

ازمنظـور اگـر (!!!نـد کخوشـبخت راگاورواناهورامزداتادهندانجامبتوانندردیگیم
ويمعنـو رهبـر همـان ،نـد کمیینگهبانوییراهنمارارمهوگلههکچوپانوشبان

ـ نهـا مـذهب غالبدروندکمیییراهنمارامردمهکباشدیروحان ـ زی واشـاره نیچن
انیـ مخواننـده هکـ شـود انجامياگونهبهیاصلمتنترجمۀدیباشودمیدهیدیلیتمث

  )نشوداشتباهدچارانیچارپابامردموچوپانباامبریپ

همسرپشتيهاواژههکبرگردانایعطفواو،ادات،اضافهحرف،حرف(»و) «cā(.إپ

  .»و«) ca(إض)دهدیموندیپگریدکیبهرا

      .)نهینر(» روان«سضدقع-)کت،یرائ(»راروان«: )urvānəm(.عقسپدغک
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  دومـ بندکمیسرود /گاتاها

  دومـ بندست و هشتمیهات ب/سنای

  يِ

  ·؛"
که

  واو

  ·|ر
به شما

  مزدا

  ·پ#کض
اي مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  

  يریپئ

·] حضهق

  ییجسا

·ضسپه_

  وهو

·, رخا

  منَنگها

·کضدضجاپ

نیک اندیشیبا نزدیک شوم

  ــــــــــــ

  ویب یمئ

  ·[کضهذگ
منبه

ییداو  

  ·یپؤخه
داشتنیارزان

  اَهواو

  ·|ضاؤ
جهاندو

  

  چاوتَساَست

  ·ضسفؤضفضسإپ
و مادي

  چاتیه

  ·اگض،إپ
و نیز آنکه

  منَنگهو

  ·[کضدضجا

معنوي ·مینوي

  ــــــــــــ

  تا پیآ

  ·پگضحفپ
کامیابی

  اَشات

  ·ضزپ،
راستیاز راه 

  هچا

  ·اضإپ
از

  شیائی

  ·/په"
با آنها

  رپنتُو

  ·[قضحضأف
پشتیبانان

  تید یدئ

  ·،ی]یضه

پدید آورد ·بدهد

  خُواترِ

  &ةپوقب
شادي، سربلندي
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·ضاعقپ    ·پ#کض    ·|ر    ·؛"

  ·کضدضجاپ    ·,رخا    ·ضسپه_    ·]حضهق

  ·|ضاؤ    ·یپؤخه    ·[کضهذگ

  ·[کضدضجا    ·اگض،إپ    ·ضسفؤضفضسإپ

  ·/په"    ·اضإپ    ·ضزپ،    ·پگضحفپ

  &ةپوقب    ·،ی]یضه      ·[قضحضأف
  

  اَهورا  مزدا    واو    يِ

  منَنگها  وهو    ییجسا  يریپئ

  
  اَهواو  ییداو    ویبیمئ

  منَنگهو    چاتیه    چاوتَساَست

  
  شیائی  هچا   اَشات    تا پیآ

  خُواترِ  تید یدئ  رپنتُو

  

  برگردان

  .شومکینزدتوبه)اندیشه نیک(وهومنياریباهکمزدااهورايابشود

  دیآیمدستبه)قتیحقویراست(اَشاراهازهکراییپاداشهاوهایابیامکمنبه

  شود،یارزانينویمويمادجهاندودر

  .دیآدیپديسربلندویخرمتوبانانیپشتيبراآنهاازهک
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  برداشت

يهـا یژگـ یوپروردگـار صـفات .استشدهادیاوصفاتواهورامزداازگاتاها،ازبندهردر

  .رندیگیمسرچشمهاوازودارندیوستگیپییاهوراذاتباهکهستندمجردوينویم

ردهکادیرااهورامزدایعنیشودمتوسلآنبهایندکادیرااهورامزداازیصفتکهسکهر

ـ یاوصـفت شـش واهورامزدا.جستهتوسلخدابهو ـ یاَرمئخَشـترا، ،وهـومن اَشـا، یعن ،یت

از» یجـاودان وییرسـا ،يزگـار یپره،ییتوانـا ،یشـ یاندکین،یراست«اَمرِتات،هئوروتات

درهکـ ییاهـورا گـوهر وذاتآنوینیسپنتامئآنهاراسدروستندینریپذکیکتفگریدکی

گروهی .شدخواهدکینزدییخداصفاتبهباشدبندیپاودیجوشیگرااستنهفتهنهادش

نخستین صفت اهورامزدا و وهومن را که بعداً به آن اشاره شده دومین صفت قلمداد را اشا 

کنند و به این صورت سلسله مراتبی میان آن صفات تصـور کردنـد. در شـمردن ایـن     می

آن بدان معنی نیست کـه یکـی   باید نام برد و صفات بدیهی است یکی را پس از دیگري 

ناپذیر، جدانشدنی، مجرد و ذهنـی هسـتند   تجزیه تر از دیگري است آن صفاتبرتر و مهم

ياریباهکندکیمآرزوبندنیادرزرتشتکه در راس آنها گوهر یا مینوي پاك قرار دارد. 

ـ نزداوبـه وبشناسـد راخـدا کینشۀیاندويخردمندازيرویپووهومن بـا وشـود کی

  .ابدیدستداردومتکحیهستبرهکيهنجاروقتیحقآنبهاَشا،یبانیپشت

استلیقاارزشاندازههمانجهاننیادریزندگازيمندبهرهويمادجهانيبرازرتشت

چیهـ واستدهیوپسندمعقوليارکآنهاانیمتعادلگر،یدوجهانينویمیزندگيبراهک

تنردنکرنجورودنیشکاضتیرزرتشت،نیددرنرویااز.ردکيگریديدفداینباراکی

درتواندیواستوارنميقووارادةروانرایز.استناپسنديکارينویمۀیسرمابهدافزودنیامبه

گریدکیازجداویانتزاعدینبارايومعنويمادیزندگ.ندیگزيجارنجوروناتوانتنکی

ويمـاد یزندگشرفتیپ.ردکبرقراریهماهنگوارتباطآنهاانیمدیباهکبلگرفتنظردر

  .شودانسانیاخالقاصولگسترشوينویمیمبانیفراموشموجبدینباياقتصاد

  هاواژهيدستورگزارش

  .»دامک،یک،هک«ض"-)نهینر،کت،ينهاد(»یسک،هک): «yf(·؛"

  .»تو«،ع؛ک-)گروهه،یرائ(»راشماشما،به): «vG(·|ر

  .یهستدگاریآفرخردمند،دانا،یمعنبهمزدا) کتیندائحالت(»مزدايا«): mazdH(.پ#کض
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  جان،بخشیزندگـ2.کمال،صاحبراهنما،شوا،یپرهبر،سرور،ـahurH :(»1(.ضاعقپ

وجـان خداونـد «یمعنبهاهورامزدا.)کتیندائحالت(ضاعقض-»بخشروان،بخش
  .استرفتهارکبهیفردوسشاهنامهدر»خرد

-pairī(.ضسپه_.]حضهق jasai» :(شوندیپيدستورلحاظاز]حضهق» [شومکینزد  

ـ بـه ضسپه_ويزیچدوربهیرامونیپتکحردادننشانيبرااستفعل جلـو یمعن

)ً گَـم (لضک)کتـ ،سکاول،حالزمان،یشرطگذرا،فعل(] شدنکینزدورفتن
: منیگـ دوشـن » ردنکـ احاطـه «encerclerردهکیمعنراآنلزیم« [آمدنام زدن، گ«

adorer»دنیپرست[«.  

ــ«): vohk.manazhH(.کضدضجاپ.,رخا ــومنای ــن،وه ــائ(» یشــیاندکی ــ،یب )کت

  .»شهیاند«کضدضا-»کین،خوب«.اع[ر

  .»من«غک.ض)کت،یبرائریضم(» میبسو،میبرا،منيبرا،منبه): «maibyō(.[کضهذگ

  .»دنیبخش،دادن«یپ-) مصدر(» دنیبخش،دادن«: )davōi(.ه[یپؤ

  .)نهینر(» یهستوجود،،جهان«ضا-)جفت،یوابستگحالت(» جهاندو): «ahvG(.|ضاؤ

  .)یموصولریضم(» یک،هک«ض")ربطحرف(» هرگاه،هکچنان،هک«): hyaucG(.اگض،إپ

  کضدضا-)کت،یوابستگ(» ينویم،يمعنو،منش،شهیاند«): manazhō(.[کضدضجا
  .)ماسهک» (شهیاند«

)گروهه،یرائ(»رایهائسودرا،یهائبخششرا،یهائپاداش«):HyaptH(.پگضحفپ

-تیموفق،یابیامک: منیگدوشن[.»سود،پاداش) «ماسهک(پگضافض[.  

ــتاز): «aDHu-hacH(.اضإپ-ضزپ، ــاز،یراس ــتياری ــ،ياز(» یراس ــت،کت حال

  .»از« ضإپ«و» یراست) «ماسهک(ضزپ)يدیق

  .)ماسهکاینهینر،گروهه،یبائ(»آنهابا): «yHiB(./په"

  قضح-)نهینر،گروهه،یرائ(»اورهایها،بانیپشت،ارانی: «)rapaytō(·[قضحضأف

  .»بانیپشتاور،ی«قضحضأف-»ردنکياری«

)کتـ سکـ سوم،یتمنائوجه،حالزمانگذرا،(»آورددیپدبدهد،): «daidīu(·،ی]یضه

  .»نهادن،آوردندیپد،دادن،دنیبخش«یپ-)حالزمانفعل(ییض

  .»یخرم«)ماسهک(ةپوقض-)کت،ياز(» يشاد،یخرم«): oHrrē(.ةپوقب
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  سومـ بندکمیسرود /گاتاها

  سومـ بندست و هشتمیب هات/سنای

  ِ ي

  ·"؛
  که

  واو

  ·|ر
  شما را

  اَشا

  ·ضزپ
  اي اشا

  یانیاوف

  ·عچگپد]
گویممیسرود 

  

  چا منَس

  ·کضدضسإپ
  و اندیشه

  وهو

  ·رخا,
  نیک را

  میاُاوروَ اَپ

  ·عقؤ]کضحضخ
  )نشده (سروده نیاز ا شیپ هک

ــــــــــــ

  چا مزدام

  ·مکإپ#کض
  و مزدا را

  اَهورِم

  ·ضاعقغک
  اهورا

  ویبيااَ هی

  ·"ضبهذگ[
براي آنانکه

  

  چا خشَترم

  ·إپکوقغزض«
  و خشترا را

  نم وم اَغژَ ئُون

  ·دؤضکدغکضشتضخ
انیپایر، بیناپذ یاستک

ــــــــــــ

  یتیوردا

  ·رضقضیضهف]
  دهدمیشیگستراند، افزایم

  شیت یاَرمئ

  ·پقکضهفه/
  یتیاَرمئ

  یآموئ

  ·پک[ه
به سوي من

  

  یرفزرائ

  ·قضچغصقپه
  براي پشتیبانی

  زوِنگ

  ·؛ألضؤ.
  به درخواست ما

  جستا 

  &پضسضف_
بیائید
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  عچگپد]    ·ضزپ    ·ر|    ·"؛

  ·ضحضخعقؤ]ک    ·رخا,    ·کضدضسإپ

  

  ·"ضبهذگ[    ·ضاعقغک    ·مکإپ#کض

  ·ضشتضخدؤضکدغک    ·إپکزضوقغ«

  

  ·پک[ه    ·پقکضهفه/    ·رضقضیضهف]

  _ضسضفپ &  ·ضؤ؛أل.    ·قضچغصقپه
  

  اوفیانی  اَشا  واو  ِ ي

  اُاورویمَ اَپ   وهو  چا  منَس

  
  یوباياَ هی    اَهورِم    چا  مزدام

  نم وم ئُوناَغژَ   چا خشَترم

  
  آموئی  تیش اَرمئی  وردایتی

  جستا     زوِنگ    رفزرائی

  

  برگردان

  .است نشده سروده نیاز ا شیپ هکچنان گویممیسرود وهومن ياشا، ا يشما را ا هک

  گستراندیم ر رایناپذ یاستکيروین هکرا  ینیاهورامزدا، خشَترا و اَرمئ

  )روانمیو پ منما ( درخواست به گویممیشیستاز سرود ین

  .دییآ میسو به یبانیو پشت ياریيبرا



68گاتاها  

  برداشت

 شیو پ ستگاتاهاسرود  نینخست 28هاتهکشودمیدیکتا مطلب نیابه نجا دوبارهیدر ا

ـ در ا .اسـت  نشـده  سـاخته  ياهورامزدا سرود شیایدر ن از آن ـ زرتشـت سـرود  نی و  ياری

ـ .ندکمیاو را درخواست اهورا و صفات یبانیپشت ـ یزرتشـت  ارانی ـ با انیپارسـا  یعن د در ی

 اسـت یمـ ر آدینماد اهـورامزدا در نهـاد و ضـم    هکو ینیخود از سپنتامئ و روش و راه شهیاند

ـ تا نزدکیدگار یآفر بهو با این شیوهند، یجو راه مالکو  ییرسا يسو نند تا بهکيرویپ  کی

  .شوند

  هاواژه يدستور گزارش

  .»دامک،  یک،  هک«"ض-)نهی، نر ک، ت ينهاد» (یک،  هک«: )yf(·"؛

  .»تو«فؤ؛ک-)، گروهه یرائ» (شما شما را، به«: )vG(·|ر

  .)ماسهک(ضزض)ک، تنداییحالت(»یراست ياشا، ا يا): «aDā(·ضزپ

، نخسـت یمـ التزا ، وجـه  حـال  گذرا، زمان (فعل» گویممیسرود «): ufyānī(·گپد]عچ

  .»افتنی،  و درود گفتن نی، آفر ردنکشی، ستا سرودن«رضچ- عچگض-)ک، ت سک

manascā(·رخا,–إپسکضدض - vohū(» :كپا ، منش کین شهی، اند وهومن) «حالت 

-)ک، ت ی، رائ ينهاد(رخا,.»شهیاند«) ماسهک(کضدضا-)ک، ت ی، رائ ينهاد

  .)صفت» (، خوب کین«عرخا

ـ  ي(نهاد» نیاز ا شیپ نه«: )apaourvīm(·ضحضخعقؤ]ک ـ  ی، رائ  نجـا حالـت  ی) در ا ک، ت

 افزوده بر سر واژه هک) ضاَ ( حرف ، نخست شده ساخته از دو بخش واژه نیا .دارد يدیق

 ) بـه ینیپئـواورو (-حضخعقؤگض.كاز سـتا  دوم .دهدمییمنفیمعن آن و به شده

،  نهیشـ یپیب آغاز،یب یمعن به میاَپئواورو .»، آغاز ، نخست نی، نخست از همه شیپ»یمعن

  .نشده و گفته نبوده از آن شیپ يزیچ هکآن

mazdạmcā(·ضاعقغک-پمکإ#کض - ahurem(:»و اهورا مزدا) «دوشن([)کت ، یرائ 

  .])ک، تندایی: (منیگ
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،  هکـ «"ض)گروهـه  .یبرائ« )هکآنان ي، براهکآنان به): «yaeibyō(·[هذگ"ضث

  .»دامک،  یک

ـ را، و ن توانـایی ، و اروخشترا«): xDarremcā(·زضوقغکإپ« ـ » (رااییخـد  يروی ،  یرائ

  .»ياری، شهر روایی، فرمانتواناییرو، ین) «ماسهک(وقضزض«)کت

،  یرائ» (انیپایب ر،یناپذ اهشکر، یناپذ یاستک«: )atEaonvamnem(·دغکضشتضخدؤضک

  .»ریناپذ یاستک،  ینشدن مک) «از فعل مشتق صفت(ضشتضخدؤضکدض )ماسهک،  کت

 فعل» (باالندیم ،دهدمی، نمو دهدمیشیگستراند، افزایم«:)varedaitI(·رضقغیضهف]

  رضقی)کت سکسومیمذرا، التزاک،  ساده گذشته

 اهـورا مـزدا بـه    و صفت امشاسپندان از شش یکی،  ینیاَرمئ«: )ārmaitiB(·هفه/پقکض

 رسا، روشن شهی، اند قتیحق به می، تسل ي، وفادار ي، فرمانبردار ي، مهرورز يبردبار یمعن

،  نشی، ب ، هوش شهیاند«کضهفهو » ی، بسندگرسایی«پقض-)ک، ت ينهاد» (ینیب

  .»دانش

ā(·پک[ه - mōi( :»من يسو به) «مـن  يبـرا ): «ک[ه» (يسو ، به کینزد، نزد): «پ  ،

  .»من«غک.ض-)ک، ت یرائ» (من به

.قضح)ک، ت یبرائ» (ياریي، برا کمکي، برا یبانیپشت يرای«: )raferāi(·قضچغصقپه

  .)ماسهک،  نام» (ی، همراه يری، دستگ کمک،  ياری«قضچغصقض» ردنکياری«

ـ » (مـا را  مـا، درخواسـت   درخواست به«:)zavfyg(·ألضؤ؛. ضؤض.)، گروهـه  یرائ

  .)نهی، نر نام» (درخواست«

حاضر از  كستا«_ضسض-)، گروهه سک، دوم يامر» (دییایب«:)jasatā(·_ضسضفپ

  .لضکشهیر
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  مچهارـ بندکمیسرود /گاتاها

  مچهارـ بندست و هشتمیب هات/سنای

  ي

  ·"؛
  هک

  اوروانم

  ·کغعقؤپد
  ر روانم

  من

  ·ک؛د
  )واژه شی(پ

  رِیگَئ

  ·قبلضه
سرود

  

  هوو

  ·,رخا
  کین

دد  

  ·یضیب
  ، سپرده داده

  هترا

  ·قپاضو
  جاکیسراسر، 

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
شهیاند

  ــــــــــــ

  چا شیاَش

  ·ضز]/إپ
  پاداش

  َ نانم ئو تَنَ هیش

  ·ژگضخوضدضدمک
ردارکها،نشکارها، ک

  

  دوشیو

  ·]یع/ر
  آگاه

  مزداو

  ·|#کض
  مزدا

  ایاَهور ه

  ·پاعقضاگض
اهورا

  ــــــــــــ

تیو  

  ·"ضؤض،
  هکیتا زمان

  یسائیا

  ·هسپه
  رو دارمین

  تَواچا

  ·فضؤپإپ
  دارم تواناییو 

  اَوت

  ·ضؤض،
اندازههر 

  

  یخسائ

  ·سپه«
  دارم دهیدر د

  ِ اَ اش

  ·ضبزب
  يدر آرزو

ایاَشه  

  &پضزضاگ
اشا
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  ·لضهقب  ·ک؛د    ·کغعقؤپد  ·"؛

  ·کضدضجاپ    ·اضوقپ ·یضیب  ·,رخا

  

  ·ژگضخوضدضدمک    ·ضز]/إپ

  ·ضاعقضاگپ    ·|#کض    ·ر]یع/

  

  ·ضؤض،  ·فضؤپإپ  ·هسپه    ·"ضؤض،

  ضزضاگپ &  ·ضبزب    ·سپه«
  

  گَئیرِ    من  اوروانم  ي

  منَنگها  هترا   دد  هوو

  
  َ نانم ئو تَنَ هشی    چا اَشیش

  اَهور هیا    مزداو  ویدوش

  
تیت  تَواچا   ایسائی  واَو  

  اَشهیا  ِ اَ اش  خسائی

  

  برگردان

  سپارمیم )یگاتاهائيهاآموزش(سرود و سراسر به دربست وهومن کمکرا با  روانم هکمن

  .آگاهم کیردار نکياهورامزدا برا از پاداشو 

  قتیو حق یراست به دنیرس يدر آرزو دارم ییرو و تواناین هکیتا زمان

  .کنممیو دنبال دارم دهیسرودها را در د نیا



72گاتاها  

  برداشت

  .ماندیمن پاداشیب آنيهااز آموزش يرویو پ گاتاهاخواندن

 به دنیرس لهیوسبدان هکاست یو تن یروان يرومندین دهدمیدینو هکیو بخشش پاداش

  .گردد نیتام استیمآد یو خوشبخت ییرسا هکها آموزش یاصل هدف

  هاواژه يدستور گزارش

  .»هک،  یسک،  یک،  هک«"ض-)نهی، نر ک، ت ينهاد» (هک«: )yf(·"؛

  .)نهی(نر» روان«عقؤضد)ک، ت یرائ» (را روانم«:)urvānem(·عقؤپدغک

 بـه  هکستیا نجا واژهی) در امن(ک؛د»، سپرده داده: «)mfn...dade(·یضیث-...-·ک؛د

ـ  بهکضدضجاا یکضدضااز واژه هکوندد یپیم )دد(یضیثواژه ـ ،  شـه یاند»یمعن اد، ی

 بـه ؛ک.ضشـه یرا از رک؛دانگـا واژه ک[معنا اسـت  يو خود دارا است جدا شده» منش

  .]دانسته من یمعن

-)ک، تـ  سکـ ، نخست يناگذر، اخبار فعل» (شود بدهد، بسپارد، داده: )dade(·یضیث

ـ  ) بـه یپ.دک؛(بکمر واژه .»دادن«یپ ،  ردنکـ ، وقـف  دادن ، دل سـپردن  دل یمعن

ـ  را به واژه نیا هومباخ[.است دادن يزیچ به و حواس هوش ـ بـه  یمعن  .]اد سـپردن ی

و  سـپارم یم سرودها به جا و دربستکیخود را  یو هست روان هکاست سطر آن یمعن

  .کنممیگاتاهاوقف

  .)نهیماد(garلضق-)ک، ت یبرائ» (سرود«:)gairc(·لضهقث

» اهـورا مـزدا   گاهیو جا بهشت«سرود  خانهیمعن به .garodmānدر زند  .)girتیرکسانس(

  .اند ردهکيرویپ از آن لز، بارتولومهیانگا، مکمانند  ياریبس .آمده

ـ ن و مـنش  شـه ی، اند وهومن«): wohk...manazhā(·کضدضجاپ...رخا, ،  ياز» (کی

ـ ، ن خـوب ) «صفت(رخـاع ) ماسهک،  کت ـ  ياز(کضدضجاو» ، بـه  کی -)ک، ت

  .»، منش شهیاند) «ماسهک(کضدضا

ـ ق» (، تمامـاً  ، باهم جا، سراسر، دربستکی،  سرهکی«):harrā(·اضوقپ : تیرکسانسـ [)دی

satrā[.  

ـ (» ، بخـش  ، بهر، بهـره  پاداش): «aDīBcā(·پضز]/إ ـ  یرائ  )نـه یماد(ضزه-)ک، ت
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 سـان کیدر اصـل  aratiبا واژه واژه نیا هکدهدمیو توجه» مزد، پاداش: «[بارتولومه

از  یکـ یهکـ جـدا شـده   اسـت  ar-و r-تیرکدر سانسـ  هکـ ar-شهیو از ر است

واژهبـه  هکـ اسـت  یهیبـد  .است» گذاشتن امانت«و »دنی، بخش دادن»آن يمعناها

  .ندارد یبستگضزضا یضزه

  .»و«)ca(إض-)، واو عطف ، ادات اضافه حرف» (زیو، ن: «)āc(·إپ

-)، گروهـه  یوابستگ» (ردارکها نشکارها ک«: )Byaorananąm(·کژگضخوضدضدم

  .]cyautnāتیرکسانس[» نشکردار، کار، ک) «ماسهک(خوضدضضژگ

  .)نهی، نر ک، ت ينهاد(» داندمیهکسی ک،  آگاه: «)viduB(·ر]یع/

  .)کت یوابستگ» (مزدا«: )mazdG(·|#کض

  .)ی، اضاف یک، مل یوابستگ» (اهورا): «ahurahyā(·ضاعقضاگپ

  .»، هر اندازه هکیتا هنگام«"ضؤضأ،) دیق» (هکیتا زمان«: )yavau(·"ضؤض،

هس-)ک، تـ  سکـ ، نخستیم، التزا حال گذرا، زمان فعل» (رو دارمین«: )isāi(·هسپه

  .»توانا بودن«

  فضؤ-)ک، تـ  سک، اولیمگذرا، التزافعل» (دارم تواناییو ): «tavācā(·فضؤپإپ

  .»توانستن«ف,یا 

  .»هر اندازه: «)avau(·ضؤض،

، نخسـت یمناگذر، التزا فعل» (کنممی، دنبال دارم ، توجه دارم دهیدر د: «)xsāi(·سپه«

ـ  بـه  واژه نیدر زند ا[) xsā-سپ«()سک در  وسـنگ ینر هکـ آمـده  آمـوختن  یمعن

 لـز و دوشـن  یا، مکـ انک،  یوستیمعاصر، مانند  نیاز مترجمايو پاره تیرکسانسترجمه

  .]اندردهکيرویپ از آن منیگ

ــتجو: «)acDe(·ضبزب ــهینر(ضبزض-)ک، تـــ يدر» (ي، در آرزو يدر جسـ ) نـ

 بـه هزشهیرا از ر آن لومل ، نخست است آمده خواهش یمعن [در زند به» جستجو«

 شهیر نیا هکنیبا ا ، هومباخ را مصدر دانست ضبزبو گرفت ردنکجستجو  یمعن

  .داندمیمفرد  يدر را حالت آن ا و بارتولومهکانکمانند  رفتیرا پذ یشناس

      .)یوابستگ حالت» (یراست ، از آن یاشا، راست: «)aDahyā(·ضزضاگپ
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  پنجمـ بندکمیسرود /گاتاها

  پنجمـ بندست و هشتمیب هات/سنای

  اَشا

  ·ضزپ
  اشا يا

  تک

  ·نض،
  یک

  تُوا

  ·وظپ
  تو وسیلهبه

  یدرِسان

  ·یضقغسپد]

بینممی ·دید میخواه
  

  چا منَس

  ·کضدضسإپ
  را و وهومن

  وهو

  ·رخا,
  کین

  نُو وادم

  ·رضبیغکد[
ابمییم

  ــــــــــــ

  چا گاتوم

  ·,کإپلپف
  را و راه

  اهورایی

  ·ضاعقپع
  اهورا يسو به

  یشتائیسو

  ·سغؤه/فپه
نی، برتر نیرومندترین

  

  سرَاُشم

  ·سقضخزغک
  را) يرا (فرمانبردار سروش

  مزدایی

  ·په#کض
مزدا يبرا

  ــــــــــــ

  اَنا

  ·ضدپ
نیبا ا

  مانترا

  ·کموقپ
ينویم امیپ

  شتمیمز

  ·غکفه/.کض
نیباالتر ، به نیشتریب

  

  يدیمئ یوائوروئ

  ·رپعق[هکضهی]
  ، بگروانم نمکيرهبر

  خرَفسترا

  ·قضچسفقپ«
  ، گمراهان ارانکانیز

  زوایه

&ؤپ.اه
با زبان
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  ·یضقغسپد]  ·وظپ    ·نض،  ·ضزپ

  ·رضبیغکد[    ·رخا,    ·کضدضسإپ

  

  ·سغؤه/فپه    ·ضاعقپع    ·لپف,کإپ

  ·په#کض    ·سقضخزغک

  

  ·غکفه/.کض    ·کموقپ  ·ضدپ

  &ؤپ.اه    ·قضچسفقپ«    ·رپعق[هکضهی]
  

  درِسانی    تُوا  تک  اَشا

  نُو وادم  وهو  چا منَس

  
  سویشتائی  اهورایی  چا گاتوم

  مزدایی  سرَاُشم

  
  مزیشتم  مانترا   اَنا

  هیزوا  خرَفسترا     مئیدي وائوروئی

  

  برگردان

  ابمییمرا در د و وهومنید را خواهم تو سروش وسیلهبهیکاشا  يا

  میجو ، راه نیرومندتریو ن نیبزرگتر اهورامزدا، آن يسو تا به

  ،ينویم امیپ نیو با ا

  .نمکتیهدا یشیاند مرز درست نیباالتر به شیخو را با زبان گمراهان
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  برداشت

تـو و  اییبـا راهنمـ   یزمـان  پرسـد، چـه  یمـ  است يو دادگر ینماد راست هکاز اشا  زرتشت
دار یبیمرا در نهاد آد قتیو حق حق بهنیرویی که وابستگی آن ، سروش یراست راه گسترش

 و درست وهومن د تا بهید اهموخ دهدمیرا آموزش داد و انصاف ياز رو يو داور ندکمی
ـ و با ا میجو راه يو خردمند داناییيروین نیبرتر اهورامزدا آن و به ابمیدست یشیاند  نی

 بـه  شیخـو  را با سخن ارانکانیو ز گمراهان است نهفته گاتاهادر  هکيزدیا امیمانترا و پ
ـ ن نیاهـورامزدا را برتـر   زرتشت .نمکيرهبر یشیاند مرز درست نیو باالتر نیبرتر يروی

 يبـرا  .یهسـت  دگاریـ خـدا و آفر  يبـرا  اسـت  جایگـاهی و آن داندمیيو خردمند دانایی
ـ یاَرمئ«، »خشـترا «، »وهومنه«، »اشا«او صفت شش به گاتاهااهورامزدا در اییشناس ، »یت

  .ندکمیاشاره» امرتات«و » هئوروتات«
ـ فرشـته  شـش  عنوان به غلط اهورامزدا را به صفت شش از خاورشناسانايپاره  ا شـش ی
 مخـالف  زرتشـت يهـا شهیبا اند هیاز پا هابرداشتنگونهیاند، ا ردهکقلمداد  کوچکيخدا

يهاو مفهومها یمعن ندکمیادیاهورامزدا  يبرا گاتاهادر سراسر  زرتشت هکیصفات .است
 .نـد ککمکیهست نظام كپروردگار و در شناخت يبرا انسان بتواند به هکاست يمجرد

ـ ن شتر اوقـات یب خاورشناساناز ايپاره یواه تصورات  اصـول  ردنکـ از مخلـوط  یز ناشـ ی
 هکـ اسـت گرد آمده در زمان ساسـانیان  سنایمزد شیکبا اصول زرتشت یو اخالق یفلسف
 بـه گـردآوري شـده   و  گرفـت  لکشـ  گونـاگون  موبدان وسیلهبهاز زرتشت پس رفته رفته

 آیین.ظاهر شد بوده زمان آن اجاتیاحت و پرداخته هساخت هکیدولت نینو نید کیصورت
و  یخرافـ  یاتیرواگردآوري شده آیینو  است یو دانش یفلسفيهاشهیسراسر اند زرتشت

 گاتاهادر هر بند  هکصفاتش يوشد خدا را از روکیم زرتشت .است یعقليهاهیدور از پا
 یو شادمان یخوشبخت ندهیفزا ۀسرچشم هکاو  يسو را به بشناساند و همگان شودمیرارکت

  .ندکاییراهنم است
 .شود ارایهو  غیو گفتگو تبل انیب ز و از راهیآم مسالمتيهاوهید با شیبا گمراهاناییراهنم
  .ردکلیتحمو  همراه يزیو خونر با جنگتوانمینرا  یو خوشبخت صلح امیپ چون

  هاواژه يدستور گزارش

  .»یهست نظام، یراست«ضزض-)ک، ت ی، بائداییـنتـالـح» (اـاش يا«): aDā(·ضزپ

  .]اند  گرفته-نضرا از  آن نسلر و هومباخیا[)دیق» (یک،  یزمان چه: «)kau(·نض،

ـ  یبـائ » (تـو  تو، به وسیلهبه: «)θβā(·پوظ نسـلر و  ی[ا وظض-»تـو «ف,ک)ک، ت
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  .»تو«فؤ؛کاز اند ) گرفتهک، ت یرائرا ( آن هومباخ

، نخسـت یمـ ، التزا نینـامع  گذرا، گذشته فعل» (دید میخواه«): daresānī(·یضقغسپد]

  .»دنید«یضقغس-)سک

  .)ک، ت ی، رائ ينهاد» (را داناییرا، و  شهیو اند): «manascā(·کضدضسإپ

  .»کین) «صفت(رخاع-)ک، ت ی، رائ ينهاد» (کی، ن خوب«: )vohk(·رخا,

ـ  ينهـاد » (را، دارای، پذ ابندهی«): vacdemnō(·رضبیغکد[ رضبیغکدض -)نـه ی، نر ک، ت

  .»آوردن ، فراهم ، جستن ردنکدا ی، پ افتنی«ر]ی-)، ناگذر یفعل صفت(

gātuاگـر  .»راه) «نـه ینر(لپفـع -)ک، ت یرائ» (را و راه«):gātumcā(·لپف,کإپ

  .اهورامزداست يو جا رانکیب یباشد منظور روشن يا جایگاه یمعن به

  .)ک، ت یبرائ» (اهورا او، به يسوه ب: «)ahurāi(·ضاعقپه

ــدترین«: )seviBtāi(·پهفسغؤه/ ــاتر نیرومنـ ــر نی، توانـ ــ» (نی، برتـ ــ یبرائـ )ک، تـ

  .»رومند، تواناین«س,قض-)نیبرتر صفت(·ضفسغؤه/

ضسقضخز)ک، تــ یرائــ» (را يرا، فرمــانبردار ســروش«: )sraoDem(·سقضخزغک

  .»نیاز دستور د يفرمانبردار«

  .)ک، ت یبرائ» (مزدا يبرا: «)mazdāi(·په#کض

  .»نیا«ضدض)نهی، نر ک، ت یبائ» (نی، ا نیبا ا«): anā(·ضدپ

  .»مینويو گفتار  امیپ«کموقض)ک، ت یبائ» (يمعنوامیپ«): manrrā(·موقپک

ـ » (نیشتری، ب نی، برتر نیبزرگتر«: )maziBtem(·غکفه/.کض ـ  یرائ  ، صـفت  نـه ی، نر ک، ت

  .»بزرگ«.کض-ضفه/.کضكاز ستا )برتر

، تمناییناگذر، » (، بگروانم نمکي، رهبر نمکتیهدا: «)vāurōimaidī(·ق[هکضهی]عرپ

ـ ، گرو دنیگُز یمعن بهرضقشهیرا از ر واژه نیا بارتولومه[)سک، نخست گروهه و  دنی

) از حـال  زمـان  فعـل (رپعقض-كاز سـتا  گرفته ردنکمتقاعد  يمعنا نجا بهیدر ا

  » ردنک، باور  ، گرواندن دنیگرو«رضقشهیر

ـ (» ، گمراهـان  ارانکـ انیز): «xrafstrā(·سفقپقضچ« قضچس،قض«-)، گروهـه  یرائ

  .»دیور، پلآانیز: «هومباخ» ارک، ستم ، سبع درنده«نسلر: یا« .[.»ي، موذ بخش انیز«

      .»زبان) «نهی(نر,.اه-)ک، ت ی(بائ» زبان«): hizvā(·ؤپ.اه
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  ششمـ بندکمیسرود /گاتاها

  ششمـ بندست و هشتمیب هات/سنای

  وهو

  ·خا,ر
کیبا ن

  يدیگَئ

  ·لضعی]
ایب

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
شهیاند

  يدیدائ

  ·یپهی]
بدار یارزان

  

  اَشا

  ·ضزپ
  اشا

  داو

  ·ی|
  دهش

  ویدرِگا

  ·یضقغلپگ,
يویرزیرپا، دید

  ــــــــــــ

  شیوائ ارِش

  ·په/ؤغزقغ
، واال نیراست

  تو

  ·ف,
نونکا

  شیاوخزائ

  ·صپه/«ع
، گفتار با سخنان

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا يا

  

  یزرتوشترائ

  ·ع/فقپهوضقض.
زرتشت به

  وت اَئوجونگه

  ·ض،ؤ[أالضخ_
رو، زورین

  رفنو

  ·قضچغد[
ياری

  ــــــــــــ

  اچایب یَ ئ اَهم

  ·ضاکضهذگپإپ
  )زرتشت ارانیما ( به

  اهورا

  ·ضاعقپ
  اهورا

  ای

  ·"پ
هکتا آن

  

  وتو شیب یدئ

  ·ضف[ؤیضهذهز
دشمن

  دو اشاو

  ·بز|ضؤضی
آزارها

امایتَئورو  

  &ضگپکپؤفضعق
میشو رهیچ
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·یپهی]     ·کضدضجاپ     ·لضعی]     ·خا,ر

·یضقغلپگ,     ·ی|     ·ضزپ

  

  ·پ#کض     ·صپه/«ع     ·ف,     ·په/ؤغزقغ

·قضچغد[     ·ضخ_[أالؤض،     ·ضقضوع/فقپه.

  

·"پ    ·ضاعقپ     ·ضاکضهذگپإپ

  فضعقؤضگپکپ&     ·یضؤضبز|    ·یضهذهزؤضف[
  

  منَنگها دائیدي وهو گَئیدي

  درِگایو داو اَشا

  
  مزدا اوخزائیش تووائیش ارِش

  وت رفنو اَئوجونگه زرتوشترائی

  
  یا اهورابیاچا  َ ئی اَهم

تَئورویاما دو اشاو وتو بیش دئی

  

  برگردان

  و در پرتو اشايآ میسو به با وهومن

  .دار بماندیدراز پا یزمان هکبدار  یارزان یدهش

  رو بدهین ارانشیو  زرتشت ارزشمند (وگفتار رسا) به سخنان ياریمزدا بهاينونکا

  .میشو رهیچ دشمن یزگیتا بر آزارها و ست
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  برداشت

بـر   است یهست قیحقا كدرو  یبر مدار راستايفلسفه هکخود را  شیکشرفتیپ زرتشت

 مراتـب  بـا گسـترش   و همـراه  استدالل بر اساساییخردگر یکی،است قرار داده هیدو پا

 هکاست یو انسان یاخالق يوااليهاو ارزش یخوشبخت در راه يمهرورز يگری، دیمعل

  .گیردمیسرچشمه و احساس عشق از عالم

و  ردنکـ اسـتوار   او را در راه يرسـا  سخنان مردم هکاست آن خواهان بند زرتشت نیدر ا

ـ  است مخالف دهیعق لیو تحم با جنگ .رندیبپذ یزندگ درستيهاوهیش برنشاندن در  یول

 خشـم  و با روش دانندمیگرانید يرا در آزار و نابود شیسود خو هکگمراهان برابر گروه

شـند  کیم شتارکو  یشکلشگر را به یار دشمنکزند و یستیم يو دادگر یآلود بر ضد راست

و  در برابـر حملـه   .ردکـ دفـاع  انیو همشهر و باورمندان ، خانواده شتنیستاد و از خوید ایبا

ـ با دهدمیآموزشز ین 21هات18در بند  هکچنان گمراهان هجوم و  خانـه  هکـ ا د آنهـا ر ی

  .ردکافزار نابود  با جنگنندکمیرانیشور را وکروستا و شهر و 

  هاواژه يدستور گزارش

vohu(·جاپکضدض ...,ر[ا ... manazhā» :(دانـش  دانـایی ،  درست شهی، اند وهومن ، 

  .)ک، ت یبائ» (يزدیا

  .»آمدن«لضک -)سک، دوم ک، ت يامر گذرا، وجه فعل» (ایب«): gaidī(·لضهی]

-)سک، دوم ک، ت يامر گذرا، وجه فعل» (، ببخش بدار، بده یارزان«): dāidī(·یپهی]

  .«دنی، بخش دادن«یپ 

  .)، گروهه یرائ(]ک، تندایی[)ک، ت یبائ» (ی، راست قتیاشا، حق): «aDā(·ضزپ

  .»دادن«یپ -»هی، هد بخشش«یپا ) از ک، ت یرائ» (، بخشش یارزان«: )dG(·|ی

ـ دراز، ماندگار، پا یزندگ يا، دارایپا«: )daregāyk(·,گلپیضقغ ـ  ينهـاد » (داری ،  ی، رائ

  .»ای، ماندگار، پا يویر زید) «صفت(ع گیضقغلپ-)ماسهک،  سکنخست

ض ؤغقغز-)نــهی، نر ، گروهــه یبــائ» (ارزشــمند، واال«: )ereDvaiB(·په/ؤغقغز

  .»، واال نیراست«)صفت(
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از  ی) گاه( ادات» نونک، ا نینجا، ایا«-2» تو«؛ک ؤ،-)کت .ينهاد» (تو«: )tk(·ف,

  .است متصل ادات

) ماسـه ک(صض «ع-)، گروهـه  یبـائ » (با گفتارها، با سـخنان «: )uxtHiB(·/صپه«ع

  .»گفتار، سخن«

  .]ک، ت یبائ[)کت نداییحالت» (مزدا يا: «)mazdā(·پ#کض

ــرا«:)zararuBtrāi(·ع/فقپهوضقض. ــه زرتشــت يب ــ» (زرتشــت ، ب ــ یبرائ -)ک، ت

  .ع/فقضوضقض.

ـ  ينهاد» (رومند، زورمند، قدرتمندین«: )aojōnghvau(·ض،ؤضخ_[أال ـ  ی، رائ ،  ک، ت

  .»زورمند) «صفت(ضأف ؤضخ_[أال) ماسهک

  قضچغدضا -)ک، تــ ی، رائــ ينهــاد» (یبانی، پشــت ياریــ،  کمــک«): rafenō(·قضچغد[

  .»یبانی، پشت کمک) «ماسهک(

ـ » (مـا  ما، بـه  يبرا: «)ahmaibyHcH(·إپپگضاکضهذ مـا «ک ؛رض)، گروهـه  یبرائ

We«من«؛ک .ض«.  

ـ  ينهاد[)ک، ت ماسهک،  نهی، نر یبائ» (هک، تا آن هک، تا، تا  هک«:)yH(·"پ  ــ نـه ی، ماد ک، ت

  .]ماسهک،  سک، دوم ينهاد ـماسهک،  ، گروهه ی، رائ ينهاد

  .)ک، تندایی» (اهورا يا: «)ahurH(·ضاعقپ

ــمن«): daibiBvatō(·ضف[ؤیضهذه/ ــتگ» (دشــ ــ یوابســ ــهی، نر ک، تــ -)نــ

  .»دشمن) «صفت(ضأف ؤیضهذه/

ــت«: )dvacDG(·ز|بضؤی ــمن یزگیسـ ــا ی، دشـ ــاد» (هـ ــ ينهـ ــه ی، رائـ )، گروهـ

  .»، مخالفت تی، ضد ، خصومت یدشمن) «ماسهک(ضبزضا ؤی

، نخسـت  ، گروهـه یمگذرا، التزا فعل» (میشو رهیچ«: )taurvayHmH(·ضگپکپؤفضعق

  .»دادن ستک، ش شدن رهیچ«فضق  گپضؤفضعق-)سک
    



82گاتاها  

  هفتمـ بندسرود یکم/گاتاها

  هفتمـ بندبیست و هشتم هات/سنای

  دائیدي

  ·یپهی]
  بدارارزانی

  اَشا

  ·ضزپ
  اشا اي

  تانم

  فمک
  این

  اَشیم

  ·ضز]ک
، بهر، بخش سهم

  

  ونگهِئوش

  ·جا؛ع/رض
کنی

  تا یپآ

  ·پگضحفپ
ها، سودهاپداش

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
اندیشه

  ــــــــــــ

  دائیدي

  ·یپهی]
بدار ، ارزانی ببخش

  تو

  ·ف,
نونکا

  ِ رمئیتآ

  ·کضهفبقپ
ار اَرمئیتی

  

  سپائیویشتا 

  ·ر]/فپسحپه
ویشتاسپ به

  ایشم

  ·]زغک
توانایی

  بپا چامئی

  ·کضهذگپإپ
من و به

  ــــــــــــ

  تو داوس

  ·ی|سف,
، ببخش نونکا

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  َ یا چا خَش

  ·زضگپإپ«
بده ، فرمان بخواه

  

  یا

  ·"پ
زاید

  وِ

  ·ر؛
شما

  مانترا

  ·قپوکم
ایزدي پیام

  سرِویم

  ·]کؤسقغ
دریابیم

  راداو

  قپی|&
امک
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  ·فمک ضز]ک    ·ضزپ    ·یپهی]

  ·کضدضجا[    ·پگضحفپ    ·رضجا؛ع/

  

  ·پقکضهفب    ·ف,    ·یپهی]

  ·کضهذگپإپ    ·]زغک    ·ر]/فپسحپه

  

  ·زضگپإپ«·پ#کض    ·ی|سف,

  قپی|&    ·سقغؤ]ک    ·کموقپ    ·ر؛    ·"پ
  

  اَشیم    تانم    اَشا     دائیدي

  منَنگهو    تا یپآ    ونگهِئوش

  
  ِ رمئیتآ    تو    دائیدي

  بپا چامئی    ایشم    ویشتا سپائی

  
  َ یا چا خَش    مزدا    تو داوس

  راداو    سرِویم    مانترا    وِ    یا

  

  برگردان

  .بدار یارزان است یشیاند کین يبرا هکیما را از پاداش و بخش اشا سهم يا

  .ببخش ییتوانا) زرتشت(و من شتاسپیو به یتیآرمئ يا

  ما را برآور امکنونکمزدا ا يا

  .میابیو در میرا بشنو مینويامیپ هکو بخواه



84گاتاها  

  برداشت

 يوکـ او  به اوستاییدر زبان هکرد کیم رواییفرمان یشور، شخصکدر هر بخش زرتشت در زمان

سلسـله  .اسـت  گشتاسـب  يوکـ همان هکگشتاسب یکشد مانند  لیتبد یکبه سپس .گفتندیم

تنهـا   شتاسـپ یو .شـود میاد یشتاسپیچهار بار از و گاتاهادر  .دانندمیآنها منسوب را به انیانیک

.ار او گذاشـت یرا در اختخود  يروید و نیگرو زرتشتيهاآموزش به هکها يوکانیبود از م یسک

ــد بودند یاو گروهــ انیــرامونیو پ گشتاســبیکــ ــاییيهــاآمــوزش شــرفتیپدر هکــباورمن  گات

ـ ا .روز شـود یـ پ شیخـو  شیکدارد تا در گسترش تواناییياو آرزو يبرا زرتشت .دندیوشکیم نی

ـ ید از آرمئیـ شور باکپادشاه یحت هکاست یاسیو س یاجتماع امیپ کیةدربردارندآموزش  هکـ یت

 از آن هکـ هـایی یژگـ یو ردنکـ شـه یند و با پکيرویپ است یاخالق صفات نیو واالتر نیبزرگتر

و  ، صـلح  ی، مهـر، دوسـت   ، انصـاف  ی، از خـود گذشـتگ   يزگـار یو پره پارسایییعنیاست یتیآرمئ

 نیرا تـأم  جامعـه  یخوشبخت امیپ نیا افتنیو در دنیا شنبداند و ب خود را خدمتگذار مردم يارکفدا

  .سازد

  هاواژه يدستور گزارش

ـ  يامر گذرا، وجه فعل» (خشب، ب بدار، بده یارزان«): dHidī(·یپهی] )سکـ ، دوم ک، ت

  .»دنی، بخش دادن«یپ 

،  یراسـت «ضزض -])، گروهـه  یرائ)(ک، ت یبائ([)ک، تندایی» (اشا يا: «)aDH(·ضزپ

  .«قتی، حق یک، پا یدرست

  .)ر اشارهیضم» (، آن نیا«فض -)نهی، ماد ک، ت یرائ» (را نیا: «)tąm(·مکف

،  سهم) «نهیماد(ضزه -)ک، ت یرائ» (را یرا، بخشیمرا، سه يبهر«: )aDīm(·ضز]ک

  .»، مزد بخش

 دانــایی،  یشــیاند کیــ، ن وهــومن«):manazhō(کضدضجار ...): vazhfuB(·رضجا؛ع/

  .»دنیشیاند) «ناگذر فعل(-کضد و اع رخ) ماسهک،  ک، ت یوابستگ حالت» (يخداوند

گضحفض پ) ، گروهه یرائ» (تی، عنا موهبت ها،سودها، پاداش«: )HiiaptH(·پگضحفپ

  .»شکشی، پ سود، پاداش) «ماسهک(-

  .)ک، ت سکر دومیضم» (تو«ـ2) ( ادات» کنی، ا نونکنجا، ای، ا نیا«: )tk(·ف,

،  ینـدگ ی، افزا ینمـاد بالنـدگ  [.»درسـت  شهیاند ي، ا یتیآرمئ يا«: )Hrmaitc(·ضهفبکپق
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 هکدرست شهی) اندنهیماد(پقکضهفه -) ک، تنداییحالت(]است يو بارور گسترش

  .گیردمیدر نظر  سزاوار آن یز ارزشیهر چ يبرا

ـ » (شتاسـپ یو ، بـه  شتاسـپ یو يبرا: «)vīBtHspHi(·پساپهفر]/ ـ  یبرائ -)ک، ت

  ر]/فپساض
]/ یــا ه/ )ک، تــ یرائــ» (را، زور را رو را، قــدرتیــرا، ن توانــایی«:)īDem(·زغک]

ـشیايهاواژه شودمیدهیز دین در بند نهم هکچنان »توانایی، آرزو،  خواهش) «نهیماد(

iD ، خشتَرxDarrah و سوهsavah کیهر  یول شوندمیگرفته« تواناییزور و  یمعن به 

و یمجسـ  توانایی«نشانگر  isـتیرکدر سانس دهندمیرا نشان از قدرت یخاص حالت

  .است» یزور بدن

  .»من«؛ک .ض-)ک، ت یبرائ» (من ، و به من يو برا«: )maibyHcH(·کضهذگپإپ

ـ  يامـر  غهیص» (دار یارزان کنی، ا بده نونکا: «)dGstk(·ی|سف, -)سکـ ، دوم ک، ت

  .)متصل ادات(ف,» دادن«یپ 

  .])ماسهک،  ک، ت یبائ([)ک، تندایی» (مزدا يا: «)mazdH(·پ#کض

 ، وجـه  حال گذرا، زمان فعل» (، بخواه نک، اراده بده فرمان«:)xDayHcH(·زضگپإپ«

، نداییلز: (ینسلر و میا[» داشتن ، تسلط دادن فرمان«زض «)سک، دوم ک، ت يامر

  .»فرمانروا«زضگض «-]فرمانروا ي) اکت

،  یک،  هک«"ض -)نهی، نر ک، ت یبائ» (هک،  هکیسکوسیلهبه، وسیلهبههک«: )yH(·"پ

  .»هکنیتا، تا ا

  .»شما«(ykEfm): )یبرائ ، ی، وابستگ یر شخصیضم» (شما«: )vf(·ر؛

  کموقض-)ک، ت یبائ» (يزدیا ، فرمان يزدی، گفتار ا يزدیا امیپ: «)mąrrH(·موقپک

، گذرا، وجه ا سادهینینامع گذشته فعل» (مینه ، گردن میبشنو«: )srevīmH(·]کپؤسقغ

ـ ، در دنیوشـ ی، ن دنی، فهم دنیشن«سقع-)سک، نخست ، گروههتمنایی ك، در افتنی

  .»ردنک

،  بخشـنده ) «(صـفت قپیضآ -)، گروهه یرائ» (، مراد، مطلوب امک«: )rHdG(·قپی|

  .»امرواک،  رخواهیخ
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  هشتمـ بندسرود یکم/گاتاها

  هشتمـ بندبیست و هشتم هات/سنای

  وهیشتم

  ·غکفرضاه/
را را، بهشت بهترین

  تُوا

  ·وظپ
تو وسیلهبه

  وهیشتا

  ·پفرضاه/
، برترین بهترین

  

  یم

  ·"؛ک
  هک

  اَشا

  ·ضزپ
  راستی

  وهیشتا

  ·رضاه/فپ
  با بهترین

  هزَئوشم 

  ·ضخزغک.اض
هستی ، هماهنگ همراه

  ــــــــــــ

  اَهورم

  ·ضاعقغک
اهورا را

  یاسا

  ·"پسپ
کنممیدرخواست

  وائونوش

  ·رپعدع/
مهر از روي

  

  نَرُئی

  ·دضقخه
دلیر براي

  َ ئُوشترائی فَرش

  ·/فقپهخچقضزض
فرشوشتر

  بیا چا مئی

  ·کضهذگپإپ
من و براي

  ــــــــــــ

  چا بیس َ ااي ي

  ·هذگضسإپب"ض
)یاران (برايهکآنان و براي

  ایت

،[·  
را این

  هوئی هنگ راونگ

  ·ق|جاضجا[ه
بدار ارزانی

  

  ییویسپا

  ·ر]سحپه
همه ، براي همیشه براي

  وَِ ي

  ·"ضؤب
در سراسر زندگی

  ونگهِئوش

  ·رضجا؛ع/
کنی

نَنگهوم  

  کضدضجا[ &
اندیشی
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  ·پفرضاه/     ·وظپ     ·رضاه/فغک

  ·ضخزغک.اض     ·رضاه/فپ     ·ضزپ     ·"؛ک

  

  ·رپعدع/     ·"پسپ    ·ضاعقغک

  ·کضهذگپإپ     ·چقضزضخ/فقپه     ·دضقخه

  

  ·ق|جاضجا[ه     ·]،    ·"ضبهذگضسإپ

  کضدضجا[&     ·رضجا؛ع/     ·"ضؤب    ·ر]سحپه
  

  وهیشتا    تُوا     وهیشتم

  هزَئوشم     وهیشتا    اَشا     یم

  
  وائونوش    یاسا    اَهورم

  بیا چا مئی    َ ئُوشترائی فَرش    نَرُئی

  
  هوئی هنگ راونگ ایت    چا بیس َ ااي ي

  ومنَنگه    ونگهِئوش    وَِ ي    ییویسپا

  

  برگردان

و  همراه یراست نیبا بهتر هک،  نیتو برتر وسیلهبهاهورا را » دهیآفر نیبهتر»بهشت

  .یهست هماهنگ

  .کنممیدرخواست ارانمیو  خودم ير، برایفَرُشوشتَر دل يمهر برا ياز رو

  را یشیاند کین شیبخشا همگان و به

  .بدار یارزان ی، در سراسر زندگ شهیهم يبرا



88گاتاها  

  برداشت

، از  اسـت  ردهکـ اد یـ خود  يخواستها نیاز بزرگتر هکگاتاهاهاتنینخست نیدر ا زرتشت

 يپهلـو  در زبـان  هکـ اوشـترُ  َ فـرش  شیخـو  آیـین نینخستيهاار و گروندهینیترکینزد

ـ ر یسـا و او  يبـرا  .بـرد یم نام فَرشوشتر است ـ و پ يبهـروز  ارانشی  .نـد کمـی آرزو يروزی

دختـر فرشوشـتر    .انـد  بـوده  زرتشـت  نیآنها از منسوب يبرادر فرشوشتر و هر دو جاماسب

بـار از   پـنج  گاتاهـا در انـد  بـوده  ستا همسر جاماسبیپورچ ،و دختر زرتشت همسر زرتشت

او  خـدمات  بـه  چندین بـار اوستايهابخشر یو سا يپهلو اتیو در ادب اد شدهیفرشوشتر 

يفرمـانروا  شتاسـپ یو يبـرا  نیشـ یدر بند پ زرتشت .است شده او ستوده یو فَرُوش اشاره

 يروزیو پ يرومندین .دارد يرومندین يباورمند آرزو و بستگان ارانیينجا برایشور و در اک

 باورمندييسراسر برا زرتشتيهاآموزش .داندمییتیو آرمئ از اشا، وهومن يرویرا در پ

 يرومنـد ین همان هکاست پاداش يدارا صفات از آن يرویپ .اوست اهورامزدا و صفات به

  .است یارزار زندگکدانیدر م یو بدن یروان

  هاواژه يدستور گزارش

ـ ،  ينهـاد » (را نیرا، بهتـر  بهشت: )vahiBtem(·غکفرضاه/ ـ  یرائ -)ماسـه ک،  ک، ت

ـ  ينهـاد (ــ 1.باشـد  داشته حالت سه دتوانمیشتمیو ه .)صفت(رضاه/فض  ،  ک، ت
 حالت هکبا اهورم نجا چونی) در اماسهک،  ک، ت یرائ(ـ3) نهی، نر ک، ت یرائ(ـ2) ماسهک

  .»گرفتاییر د حالتیبا است دارد در ارتباطاییر

  .»تو«وظض -]ماسهک،  ، گروهه ينهاد[)نهی، نر ک، ت یبائ(» تو«:)rsH(·وظپ

ــا بهتــر نیبهتــر«:)vahiBtH(·رضاه/فپ ــائ» (نی، ب ــدایی([)ک، تــ یب ــن -)]ک، ت

  .«، بهشت نیبهتر«رضاه/فض 

  .»یک،  هک) «یر موصولیضم("ض -)نهی، نر ک، ت یرائ» (را هک،  هک«: )yfm(·"؛ک

.aDH(·ضزپرضاه/فپ vahiBtH(» :قتیحق نی، با برتر یراست نیبا بهتر) «ک، ت یبائ(

- ضزض.  

ـ » (شیاند ، هم هماهنگ .همراه: «)hazaoDem(·ضخزغک.اض ـ  یرائ -)نـه ی، نر ک، ت
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  .)صفت(ضخزض.اض

  ضاعقض-)نهی، نر ک، ت یرائ» (اهورا را: «)ahurem(·ضاعقغک

،  ياخبـار  ، وجـه  حـال  گذرا، زمان فعل» (خواهانم،  کنممیدرخواست: «)yHsH(·"پسپ

  ."پ-)سک، نخست کت

،  دنیــمهـر ورز «رضد -)دیــق» (یدوسـت  يمهـر، از رو  ياز رو«: )vHunuB(·رپعدع/

  .»ردنک، آرزو  دنی، پرست داشتن دوست

ـ » (، قهرمان ر، دالور، پهلوانینر، مرد، دل«: )narōi(·دضق[ه ـ  یبرائ ) نـه ی(نردضق-)ک، ت

  .»رینر مرد، دل«

  .)ک، ت یبرائ» (ر، فرشوشترـَتـَرُشوشـَف يبرا: «)fraDaoBtrHi(·فقپه/چقضزضخ

  .»من«إک .ض-»خودم ي، و برا من يو برا«: )maibiyHcH(·کضهذگپإپ

« هکـ سـانی  کي، بـرا هکـ آنـان  يآنها، برا يو برا«: )yacibyascH(·"ضبهذگضسإپ

  .»هک، آن هک«"ض -)نهی، نر گروهه،  یرائ(

،[·)īu( :»ـ1» را نیا)دیکتا د، حرفیکتا از ادات(ـ2) ک، ت ی، رائ ي، نهاد ر اشارهیضم(.  

، دوم ک، تـ یمـ ناگـذرا، التزا » (يبـدار  ی، ارزان یببخش«: )rGzhazhōi(·ق|جاضجا[ه

  .»ردنکشکشی، پ دنیبخش«قپ -)سک

ـ  یبرائ» (زمانها همه ي، برا شهیهم ي، برا همه يبرا: «)vjspHi(·ر]سحپه ،  نـه ی، نر ک، ت

  .)يریضم صفت» (، هر، سراسر همه«ر]سحض -)ماسهک

ـ دراز، د ، زمـان  یو در سراسر زندگ: «)yavc(·"ضؤب ـ » (ر پـا ی ـ  یبرائ "ضؤ -)ک، ت

  .)ماسهک» (، تا ابد شهیدراز، هم زمان«

vazhfuB(·کضدضجا[ .رضجا؛ع/  . manazhō» :(کین شهی، اند وهومن) «یوابستگ  ،
  .)کت

    



90گاتاها  

  نهمـ بندسرود یکم/گاتاها

  نهمـ بندبیست و هشتم هات/سنای

  اَنائیش

  ·ضدپه/
  ها با این

  واو

  ·ر|
  شما را

  نُوئیت

  ·د[ه،
  هرگز، نه

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا

  چا اَشم

  ·ضزغکإپ
  را راستیو 

  یا نائیش

  ·"پدپه/
  هادهش

  َ اما زرن

  ·کپضقضدضب.
آزرده

  ــــــــــــ

  چا منَس

  ·کضدضسإپ
را و اندیشه

  هیت

  ·اگض،
هک

  وهیشتم

  ·رضاه/،غک
بهترین

  

  یوئی

  ·"[ه
ما

  وِ

  ·ر؛
شما

  تما یوئی

  ·وغکپ"[ه
وشا هستیمک

  دسم

  ·یضسغکب
شکدر پیش

  ستوتانم

  ·سف,فمک
هاستایش

  ــــــــــــ

  یوژِم

  ·ت؛ک",
شما

  هوتیاوِهنگ زِویش

  ·غؤ]/فگ|جا[.
برترین

  

  ایشُو

  ·]ز[
نیروها

  چا خشَترِم

  ·زضوقغکإپ«
، شهریاري فرمانروایی

  هانم سونگ

  &سضؤضغامک
هاي معنويقدرت
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  ·ضاعقپ    ·د[ه،    ·ر|    ·ضدپه/

  ·ضقضدضبکپ.    ·"پدپه/    ·ضزغکإپ    ·پ#کض

  

  ·رضاه/،غک    ·اگض،    ·کضدضسإپ

  ·سف,فمک    ·یضسغکب    ·"[هوغکپ    ·ر؛    ·"[ه

  

  ·غؤ]/فگ|جا[.    ·",ت؛ک

  سضؤضغامک &    ·زضوقغکإپ«    ·]ز[
  

  اَهورا    نُوئیت    واو     اَنائیش

  َ اما زرن    یا نائیش    چا اَشم    مزدا

  
  وهیشتم هیت چا منَس

  ستوتانم    دسم    تما یوئی    وِ    یوئی

  
  هوتیاوِهنگ زِویش    یوژِم

  هانم سونگ    چا خشَترِم    ایشُو

  

  برگردان

  وهومن ياشا و ا ياَهورا مزدا، ا يشما را ا

  .مینساز هرگز آزرده) دیابر ما روا داشته هکها و بخشش(ها دهش نیبا ا هکباشد 

  .میوشا هستکشما  بهها شیستا نیبهتر شکشیدر پ هکما 

  .دیهست ينویم و قدرت رواییفرمان يروین نیبرتر يدارا هکشما 



92گاتاها  

  برداشت

و  شهیاند يرا از رو ایناتکهکنیرویینیو برتر نیبزرگتر به اهورامزدا، زرتشت فیدر تعر
ـ د اهورامزدا، آفریبا .ندکمیاشاره درآورده گردش و به دهیآفر شیخرد خو تـا را از  کیدگار ی

ـ پ خـدا از راه  به شدن کینزد انسان د هدفیبا .شناخت شیها و نشانه صفات يرو  يروی
 يرومنـد یهمانـا ن  هکـ دارد  یو دهش بخشش درخواست وششکنیا يبرا .او باشد صفات

و  يمـاد  جهـان  نیقـوان  .باور دارد ينویو م يماد دو جهان به زرتشت .استیو روان یتن
 انسان .دارد تفاوت هاست انسان جهان هکينویم جهان و روابط نیبا قوان جانیب عتیطب

ـ  یروحـ  و از لحـاظ  اسـت  يماد جهان به وابسته شیخو البد و جسمکاز لحاظ و  یو روان
 جهـان  .اسـت  يرمـاد یو غ ينـو یم جهـان  به مربوط و خرد اوست شهیاند به مربوطآنچه

اهـورامزدا آمـوزش   يبـرا  هکـ اسـت  یصـفت  شـش  به وابسته زرتشت يرمادیو غ ينویم
  .ندکشید آنها را ستایخود با يرستگارو ،  یخوشبخت يبرایمآد .دهدمی

  هاواژه يدستور گزارش

  .»نیبا ا) «ر اشارهیضم(ضدض )نهی، نر ، گروهه یبائ(» نهایبا ا«: )anHiB(·ضدپه/

  .)یر شخصیضم» (شما«",ت؛ک -)، گروهه یرائ» (شما را: «)vG(·ر|

  .)ینف حرف» (، هرگز نه«: )nōiu(·دره،

ahurH(·پ#کض .ضاعقپ  . mazdH( :»گانهیيسرور دانا، خدا) «ک، تنداییحالت(.  

)، گروهـه  یبائ» (هادرخواست ها،هیهد ها،با بخشش ها،دهش: «)yHnHiB(·"پدپه/

-نســلر: درخواســتیا[)نــهینر("پدضentreatyــاخ ؛ demande: خــواهش ؛ هومب
  .]faveur، احسان : لطف منیگ ؛ دوشن ، پاداش شکشی: پ وتوالک

 قرار دارد بـه  واژه نیاز ا شیپ هکد[عف یمنف با عالمت«: )zaranacmH(·بکپدضضقض.
،  ، گروهـه تمنـایی ، وجـه  حال گذرا، زمان فعل» (مینکن نی، خشمگ مینساز آزرده یمعن

  .»ردنکنی، خشمگ آزردن«ضق .حال زمان كستاضقضدض .-)سکنخست

کضد[ -)ک، ت ی، رائ ينهاد» (، و منش شهی، و اند و وهومن): «manascH(·کضدضسإپ

  .)ربط حرف(إپ + ) ماسهک(کضدضا )ک، ت یرائ(

-)ک، ت ی، رائ ينهاد» (هست هکسک، آن هکسک، آن کسی که،  هک): «hyau(·اگض،

  .»یسک،  یک،  هک) «یر موصولیضم("ض 
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  رضاه/فض -)ک، ت ی، رائ ينهاد» (نیبهتر): «vahiBtem(·رضاه/فغک

ر یضـم ("ض -)نـه ی، نر ، گروهـه  ينهـاد « )هکـ آنـان  ،  هکـ ، مـا   یسانک): «yōi(·"[ه
  .»یسک،  یک،  هک) «یموصول

 ي: برا نسلر و هومباخیا[»شما«",تغک -)، گروهه یوابستگ حالت» (شما): «vf(·ر؛
  .])یشما (برائ شما، به

،  ياخبار وجهگذرا، » (مینکیم کمک،  میپردازی، م میوشکیم: «)yōiremH(·"[هوغکپ

،  ردنکـ مرتـب  بـه معنـی  "ضف -شـه ی) از ر، گروهـه  سکـ ، نخسـت  ینقل گذشته
  .»اندنی، را خود نهادن يرا بر جا يزی، هر چ راستنیو

ـ  يدر» (هید، در ه ، در ارمغان شکشیدر پ: «)dasemc(·یضسغکب یضسغکض -)ک، ت

 inنی، باالتر دهم شماره یمعن به گرفته )ماسهک(-یضسغکض را از  لز واژهیم[) نهینر(

the tenth, highestشهی] از رdHs  تیرکهمانند سانسـdHs ـ  بـه ،  ردنکـ هیـ ده«یمعن
  .»داشتن ، بزرگ ردنکمیتقد

  .)نهی(مادسف,ف )، گروهه یوابستگ(»شیای، ن شیستا): «stktąm(·سف,فمک

  .)گروهه،  ينهاد» (شما): «ykEfm(·",ت؛ک

ـ  نی، واالتر نی، برتر نیرومندترین): «zevīBtiiGzō(·غؤ]/فگ|جا[. ،  نیتـر  ک، چاب

نسـلر:  یا[) نیبرتـر  صفت(غؤ]/فگض .-)نهی، نر ، گروهه ينهاد» (نیتر دهیورز

نجا یدر ا یول است نیترکچاب یمعن به7بند  50سنیدر  گر چهغؤ]/فگض .واژه

  .»روی، ن قدرت«ضؤضا .كاز ستا -]است نیرومندترین يمعنا به

ـ ن) «نهیماد(]ز ])ک، ت یوابستگ([)، گروهه ينهاد» (، قدرت توان«):iDō(·]ز[ رو، ی
  .»يماد ، قدرتیم، زور جستوانایی

زضوقض «-)ک، ت ينهاد» (را رواییوخشترا، فرمان): «xDarremcH(·زضوقغکإپ«

  .»روایی، فرمان ياری، شهرتوانایی) «ماسهک(

  -سضؤضا-»ينــویم يرویــ، ن ينــویمقــدرت«:)savazhąm(·مکاسضؤضغ
savasتیرکهمانند سانس واژه نیا» ينویم يرویو ن توانایی،  يمعنو قدرت) «ماسهک(

رو یرا با ناییروشن شهیاند savasدر ودا» ی، قهرمان ي، برترتواناییزور، «یمعن به است
 بخـش  یروشـن  يبا انـرژ  هکي، زور ، زور درخشان روشن يروین«یعنیدهدمیوند یپ

  .»دارد یبستگ
    



94گاتاها  

  دهمـ بندسرود یکم/گاتاها

  دهمـ بندبیست و هشتم هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  پس

  ینگ

  ·"؛أل
  را سانیک

  چا اَشا اَت

  ·ضزپض،إپ
  راستی از روي

  وایستا

  ·ر[هسفپ
شناختی

  

  چا ونگهِئوش

  ·رضجا؛ع/إپ
  کنی از روي

  داتنگ

  ·یپو؛أل
  را ارانکدرست

نَنگهوم  

  ·ضدضجا[ک
اندیشه

  ــــــــــــ

  نگوِ ارت

  ·غقغوظ؛أل
سزاوارند

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  

  بیو اَا اي

  ·ضبهذگ[
آنان براي

  پِرنا

  ·حغقغدپ
سازبرآورده

  اَپنائیش

  ·پحضدپه/
و موفقیت دستی با گشاده

  اممک

  ·پکغکن
را امک

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
  پس

  وِ

  ·ر؛
  شما

  بیا َ ئی خشم

  ·ازکضهذگپ
  شما براي

  اَسونا

  ·ضس,دپ
سرشار، مورد توجه

  

  وادا

  ·رضبیپ
هکمیدانم

  تیا خور اي

  ·بضقضهوگپ
و روشنگر درست هدف

  تیاواین

  ·رضهأفگپ
مهرآمیز و درست

  سرَواو

  ؤ| &سقض
ها، باورهاآموزش
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  ·ر[هسفپ    ·ضزپض،إپ    ·"؛أل    ·ض،

  ·کضدضجا[    ·یپو؛أل    ·رضجا؛ع/إپ

  

  ·ضاعقپ    ·پ#کض    ·غقغوظ؛أل

  ·نپکغک    ·پحضدپه/    ·حغقغدپ    ·ضبهذگ[

  

  ·ضس,دپ    ·ازکضهذگپ    ·ر؛    ·ض،

  سقضؤ| &    ·رضهأفگپ    ·بضقضهوگپ    ·رضبیپ
  

  وایستا    چا اَشا اَت    ینگ    اَت

  ومنَنگه داتنگ    چا ونگهِئوش

  
  اَهورا    مزدا    نگوِ ارت

  اممک    اَپنائیش    پِرنا    بیو اَا اي

  
  اَسونا    بیا َ ئی خشم    وِ    اَت

  سرَواو    تیا واین    تیا خور اي    وادا

  برگردان

  ،اَهورامزداايپس

  ،یار و سزاوار شناختکدرست یشیاند کیو ن یراست ياز رو هکرا  یسانک

  .ساز برآورده یدست را با گشاده و مراد آنان امک

  .ستندین یتوجهیب مورد درستيهاباورها و هدف ها،نزد شما آموزش هکدانمیم



96گاتاها  

  برداشت

اجراي این هدف وظیفۀ آدمی .باشد قتیو حق یراست به دنیرس يد برایبا یاز راست يرویپ
ـ پ.داشت به پاداش باید انجام شوداست که بدون چشم و هنجـار   قـانون  هکـ از اشـا   يروی

ـ و  عـت یطب را در شـناختن  انسان است جانیب عتیو طب يماد در جهان یهست  بـردن  یپ
ـ و ن سـازد میاتر توانمیعل را داناتر و از لحاظیمو آد ندکمیکمکنشیراز آفربه شتر یب ز ی
را  انسان است جویی  قتیو حق ي، دادگر یو نماد درستاییاهور صفت کیهکاز اشا  يرویپ

  .ندکمیامروا کروز و یپ یزندگ رومند در آوردگاهین یو اخالق ينویم از لحاظ

  هاواژه يدستور گزارش

  .]نسانی، بد نی: بنابرا وسنگینر[) ربط حرف» (یدرسته ، ب دونیا): «au(·ض،

) یر موصـول یضم("ض -)نهی، نر ، گروهه ی(رائ» را را، آنانیسانک): «yfyg(·"؛أل
  .»هک، آن یسک،  هک،  یک«

  یراستضزض -)ماسهک،  کت(» ، از اشا یراست ياز رو): «aDHaucH(·ضزپض،إپ

،  سکـ ، دوم ینقل ، گذشته يگذرا، اخبار فعل» (ی، دانست یشناخت): «vōistH(·ر[هسفپ

  .»دانستن«ر]ی -)کت

vazhfuBcH(·ضدضغا[ک.ا؛ع/إپ جرض . manazhō» :(وهومن) «ک، ت یوابستگ(.  

 حـق  هکـ ، آنهـا   حـق  صاحبان ، دادگران ارانکزی، پره ارانکرست: «)dHrfng(·یپو؛أل

ـ » (دارند بـا واژه -یپوض » ارکدرسـت ) «صـفت (یپوض -)نـه ی، نر ، گروهـه  یرائ

بـا  urvāraعقؤپوض -هکدارد همانگونه ارتباط» داد، قانون»یمعن به-یپفض 

-یپوض واژهنـرو  یاز ا .دارد يهماننـد » règleو قاعده»یمعن به-عقؤپفض واژه
dHra دهدمییمعن ندکمیتیرا رعا داد و قانونهکسی کیمعن به.  

غقغوظض )نهی، نر ، گروهه یرائ» (ستگانی، شا سزاواران«:)erersfng(·غقغوظ؛أل

-قضفع  رتـو  واژه ياز رو هکـ اسـت  یصـفت غقغوظض -»ستهیسزاوار، شا) «صفت(
هسـتند   مقررات و تابعنندکمیتیرا رعا و ضابطه قاعده هکسانی کیعنیشده ساخته

 یمعنـ  سـه  يو دارا شده لیتبد گاه به يپهلو در زبان است اوستاییواژه-قضفعرتو 

سـرود   يمعنـا  بـه  ــ gHtk«2لپفع «و راه گاهی، مسند، جا تخت يمعنا به ـ1است

  قضفعنماز خواندن يمثال برامقرر  زمان يمعنا به ـ3لپوپ 

mazdH(·ضاعقپ.پ #کض . ahurH» :(اهورامزدا) «ک، تنداییحالت(.  
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  .»، آن نیا«فض)نهی، نر ، گروهه یبرائ» (آنها يبرا«): acibyō(·ضبهذگ[

پر «حضق )سک، دوم ک، ت يگذرا، امر» (نک، پر  نکبرآور، اجابت): «perenH(·حغقغدپ
  .» ، برآوردن نک

ـ  یبـائ « )رسـایی ، بـا   یدسـت  بـا گشـاده  ): «HpanHiB(·پحضدپه/   پحضدض -)ک، ت

  .»، گرفتن افتنیدست«ضح شهیاز ر» لی، ن یرسان یدست گشاده) «ماسهک(

  .»، مراد امک«ض کنپ-)ک، ت یرائ» (را، مراد را امک): «kHmem(·پکغکن

  .)جمله ردنکآغاز  ي، برا ربط حرف» (و،  ، پس دونیا): «au(·ض،

  .»شما«",ت؛ک -)]، گروهه یبرائ([) ، گروهه یوابستگ» (شما، نزد شما): «vf(·؛ر

  .)، گروهه یبرائ» (شما شما، نزد شما، به يبرا): «xDmaibyH(·زکضهذگپ«

- ]، گروههندایی: [هومباخ) ماسهک،  ، گروهه یرائ» (پر، یسرشار، غن):«asknH(·ضس,دپ

ضس,دض .»بودنی، ته بتی، غ مبود، فقدانک«س,دض » ،پر یسرشار، غن)«صفت(س,دضض

–]asuna»ینف حرف= ض(یشناسشهیر نیبا ا نسلر و هومباخیا» ازینیب ، یانگا، ناخالک

،  یگیته«skna: تیرکسانسرا همانند ( موافقند و آن )»ی، ته یخال«یمعن بهس,دض + 

،  هـم  يبـر رو ةضقضهوگپ را با -ضس,دض توانمی.دانندمی) »از، نبود، فقدانین
  .]باشد قرار داشته یخرد و راست هیبر پا هکهایی آموزش یعنیدانست» روشنگر خوب

ـ  گذرا، گذشـته » (شدم ، آگاه ، شناختم دانستم): «vacdH(·رضبیپ ـ  ي، اخبـار  ینقل ،  ک، ت

  .»دانستن«ر]ی )سکنخست

)ماسـه ک،  ، گروهه یرائ» (واال هدف ي، دارا تین خوش): «maraīryH(·ةضقضهوگپ

ــفت(گضةضقضهو ــدف«ضقضهوگض + ةض )صـ ــوب هـ ــاخ[» خـ : هومبـ

قضهوگض -و» ، خوب خود، مناسب«ةض -از است بکمر-ةضقضهوگض 

  » نندهکتی، راهنما، هدا ، ارابه راننده«

ـ ن ، بـا خلـوص   عشـق  يمهر، از رو ياز رو): «vaiytiiH(·رضهأفگپ و  و صـداقت  تی

ـ  ينهاد» (یدرست ـ ، مهرآم عاشـقانه ) «صـفت (رضهأفگض -)، گروهـه  ی، رائ »زی
  .]»نانک، استغاثه نانکدرخواست: «منیگ دوشن[

ـ نظر هـا، تبکباورها، م ها،دهیعق ها،آموزش): «sravG(·سقضؤ| ـ » (هی )گروهـه ،  یرائ

  .»دهی، عق يرکف تبک، م آموزش«سقضؤضا 
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  یازدهمـ بندسرود یکم/گاتاها

  یازدهمـ بندبیست و هشتم هات/سنای

  ِ ي

  ·"؛
  هک

  اَئیش

  ·پهز
  با اینها

  اَشم

  ·ضزغک
  اشا را

  ِ پا وِنگه نی

  ·دهح|جاب
نیکپاسداري

  

  چا منَس

  ·کضدضسإپ
را و منش

  وهو

  ·رخا,
کنی

  ِ یوئتاایت

  ·"ضؤضبفپهفب
همیشه براي

  ــــــــــــ

  توِم

  ·فؤ؛ک
تو

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  

  ما ·فرُ

  ·کپ·چق[

مرا ·فرا

  سیشا

  ·س]زپ
آموز

  توهمات

  ·وظضاکپف
از تو

  ِ واُچنگه

  ·رضخإضجاب
گفتن سخن

  ــــــــــــ

  یئوش مئین

  ·دگ؛ع/)ه(کض

  مینويجهان

  هچا

  ·اضإپ
  از

  توا

  ·وظپ
  با تو

  ا ا آونگها

  ·؛غ|جاپ
با دهان

  

  آ یائیش

  پ·"په/
آنها وسیلهبههک

  اَنگهوش

  ·ضجاع/
، هستی زندگی

ئُوئورویوپ  

  ·حضخعقعگ[
، برترین نخستین

  بوت 

  ذضؤض، &
دوشمیپدید 
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  ·دهح|جاب    ·ضزغک    ·پهز    ·"؛

  ·"ضؤضبفپهفب    ·رخا,    ·کضدضسإپ

  

  ·ضاعقپ    ·پ#کض    ·فؤ؛ک

  ·رضخإضجاب    ·وظضاکپف    ·س]زپ    ·کپ.چق[

  

  ·؛غ|جاپ    ·وظپ    ·اضإپ    ·دگ؛ع/)ه(کض

  ذضؤض، &    ·حضخعقعگ[    ·پ ضجاع/."په/

  

  ِ پا وِنگه نی    اَشم    اَئیش    ِ ي

  ِ یوئتاایت    وهو    چا منَس

  
  اَهورا    مزدا    توِم

  ِ واُچنگه    توهمات    سیشا    ما .فرُ

  
  ا ا آونگها    توا    هچا    یئوش مئین

  بوت     وپئُوئوروی    اَنگهوش    آ    یائیش

  

  برگردان

) را اشا و وهومن(یشیاند کیو ن یاَهورا راست ي) اهاسرودها و آموزشنها (یبا ا هکباشد 

  .ینکيپاسدار شهیهم يبرا

  اي اهورامزدا مرا آموزش بده با دهان و گفتار شیوا

  )آگاهی دهماز جهان مینوي تو (

  پذیردبه وسیله آنهاست که برترین زندگی هستی می
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  برداشت

است آن و خواهان استاستوار یشیاند کیو ن یراست گسترش ۀیزرتشت برپايهاآموزش

ـ پ .نـد کيآنها پاسداراز شهیهم ياهورامزدا برا هک ـ ا امی  ياهـورامزدا بـرا   و فرمـان  يزدی

ـ و ب تنها زبان يزدیا امیپ رساندن و راه د آمدهیپد زرتشت بار از زبان نینخست  او بـوده  انی

ز یو سـت  د با خشـم ینبا است یشیاندکیو ن یراست آموزش يبرا هکرا  یفرمان ، چون است

  .ردکاجرا 

 شرفتیبا پ ، همراه یزندگ وهیش نی) بهتراست در گاتاها نهفته هک(مینوي امیپ نیاربرد اک

 يو آرزو صلح امی، پ آمده گاتاهاهاتنینخست نیدر ا هکاو  امیپ .ندکمینیرا تأم و آرامش

 هکـ اسـت یمو جس یروح تواناییندکمیدرخواست آنچه .است انیجهان يبرا یخوشبخت

  .ابدیدست انیجهان يبرا یو شادمان یخوشبخت يآرزو به بتواند در برابر گمراهان

  هاواژه يدستور گزارش

،  یکـ ) «یر موصـول یضم("ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (هکیسک،  یک،  هک«:)yf(·"؛

  .»کهکسی هک

  .»، آن نیا) «ر اشارهیضم(ض -)نهی، نر ، گروهه یبائ» (نهاینها، با ایا): «HiB(·ه/پ

  .)ک، ت ی، رائ ينهاد(» را یاشا را، راست): «aDem(·ضزغک

،  ي، اخبـار  حـال  ناگذر، زمـان » (ینکي، پاسدار ینکینگهبان: «)nipGzhc(·دهح|جاب

ـ  گـذرا باشـد بـه    اگر فعـل » ردنکي، پاسدار دنیپائ«حپ-)ک، ت سکدوم  یمعن

  .»خود يبرا نگهداشتن

manascH(·رخا, .کضدضسإپ  . vohk» :(را را، وهـومن  شـه یرا، و اند کین و منش «

  .)ی، رائ ينهاد(

ـ ق حالت هکک، ت یبرائ» (، تا ابد شهیهم يبرا): «yavactHitc(·پهفبفضبؤ"ض  يدی
  .)گرفته

  .)ک، ت ی، بائ ينهاد» (تو): «tvfm(·؛کؤف

mazdH(·ضاعقپ .پ #کض . ahurH» :(دگاریمزدا، اهورا، سرور دانا، آفر) «ک، تندایی(.  
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 واژهسپا به هکاست» فعل شیپ«و  .)اضافه حرف» (فرا، در برابر، روبرو«): frō(·چق[

  .»دادنآموزش ،  فرا آموختن«.سپا.چق[لکش چسبد بهیم خود نیریز

  .» من«؛ک .ض)ر متصلی، ضم ک، ت یرائ» (مرا): «mH(·کپ

-)سکـ ، دوم کت .ي، گذرا، امر ساده گذشته» (بده اموز، آموزشیب: «)sjDH(·س]زپ

  .»، دستور دادن دادن آموزش آموختن«سپا -aorist(ساده (گذشتهس]زض 

  وظض-)نهی، نر ک، ت ياز» (از تو: «)rvahmHu(·وظضاکپ،

 ، سـخن  گفـتن «رضإ )مصـدر » (گفـتن  ، سخن گفتن«:)vaocawhc(·رضخإض}اب

رضخإض}اب .)ک، ت یبائ» (با گفتار، با سخن: «)vacawhH.(رضإض}اپ »گفتن

، بـر   ردنکـ ، تلفـظ  ردنکانی، ب ردنک، اظهار  گفتن یمعن بهرضإ شهیاز ر مصدر است

 ۀوسـیل بـه ،  بالغت از راه«رضخإض}اگپ است را خوانده نسلر آنیا .ندآور زبان

  .)vacasyHتیرکهمانند سانس» (بالغت«رضخإض}اگض -كاز ستا» يسخنور

) نهینر(کضهدگع-)ک، ت ياز» (يمعنو .ينویم جهان): «mainiifuB(·کضهدگ؛ع/

  .»ينویم نو، جهانیم«

  .»از): «hacH(·اضإپ

،  ماسـه ک،  ، گروهـه  ينهاد[)ماسهک،  نهی، نر ک، ت یرائ» (تو، با تو وسیلهبه): «rsH(·وظپ

  وظض-]»شما«

ـ  یبـائ » (دهـان  وسـیله بـه ،  با دهان): «feGzhH(·؛غ|جاپ   » دهـان «پا -)ک، ت

  .)ماسهک(

"ض -)ماسـه ک،  نـه ی، نر گروهه،  یبائ» (آنها وسیلهبههکبا آنها،  هک): «yHiB(·"په/

  .»هک، آن یسک،  هک«

  .است آمدهوظپ ر ید ضمیکتا يبرا .)اضافه حرف» (سويبهتا، : «)H(·پ

  .»ی، هست یزندگ) «نهینر(ضجاع-)ک، ت ينهاد» (ی، هست یزندگ): «azhuB(·ضجاع/

،  ينهـاد (»نیآغاز .نیادی، بن نی، جلوتر نیشتری، پ نینخست«): paouruyō(·حضخعقعگ[

  .»نیادی، بن نی، نخست نخست) «صفت(حضخعقعگض -)نهی، نر کت
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ذضؤ -)ک، تـ  سکـ ، سـوم یمـ گـذرا، التزا » (آمدهدید، پدیآدیپد: «)bavau(·ذضؤض،

ـ در ا .گیـرد مـی يدیکتاوجه حال را زمان آن لومل[» شدن«ذ,)ساده گذشته(  نی

زیرا ن حالتنیا هومباخ» ردیبپذ ی، هست رفتیپذخواهدیهست«.دهدمییمعن صورت

  .]داندمینکمم
  

  



  



104گاتاها  

  یکمـ بندسرود دوم/گاتاها

  یکمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  بیا ايخشم

  ·زکضهذگپ«
شما به

  اورواگئوش

  ·عقؤپ·ل؛ع/
جهان روان

  گرِژدا

  ·لغقغتیپ
ندکمیدادخوهی

  

  همائیک

  ·نضاکپه
چه براي

  ما

  ·کپ
مرا

  تورژدوم

  ·وظضق[تی,ک
آفریدید

  ما هک

  ·کپ·ن؛
مرا سیکچه

  تَشَت

  ·فضزض،
ساخت

  ــــــــــــ

  ماآ

  ·کپ·پ
مرا

موشاَا  

  ·ضبزغک[
خشم

  چا سهزَ

  ·ضسإپ.اض
وستم

  

  ُ رِم

  ·قغک[
توزي ینهک

  شا یا اَهی

  ·پاهزپگپ
ردهکدربند و گرفتار 

  چا درِش

  ·یغقغ/إپ
خوییدرشت

  چا تویش

  ·فغؤه/إپ
خوییتند

  ــــــــــــ

  وئیتنُ

  ·د[ه،
نیست

  موئی

  ·ک[ه
برایم

  واستا

  ·رپسفپ
پشتیبان

  خشَمت

  ·زضکض،«
جز شما

  اَنیو

  ·ضدگ[
دیگري

  

  اتا

  ·ضوپ
پس

  موئی

  ·ک[ه
بمن

  سانستا

  ·سمسفپ
بدهید نشان

  وهو

  ·ر[ا,
شایسته

  واستریا

  رضسفقگپ &
راهنما
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  ·لغقغتیپ    ·عقؤپ    ·ل؛ع/    ·زکضهذگپ«

  ·فضزض،    ·کپ    ·ن؛    ·وظضق[تی,ک    ·کپ    ·نضاکپه

  

  ·ضسإپ.اض    ·ضبزغک[    ·کپ    ·پ

  ·فغؤه/إپ    ·یغقغ/إپ    ·پاهزپگپ    ·قغک[

  

  ·ضدگ[    ·زضکض،«    ·رپسفپ    ·ک[ه    ·د[ه،

  رضسفقگپ &    ·ر[ا,    ·سمسفپ    ·ک[ه    ·ضوپ
  

  گرِژدا    اوروا    گئوش    بیا ايخشم

  تَشَت    ما    هک    تورژدوم    ما    همائیک

  

  چا سهزَ    اَاشمو    ماآ

  چا تویش    چا درِش    شا یا اَهی    ُ رِم

  

  اَنیو    خشَمت    واستا    موئی    وئیتنُ

  واستریا    وهو    سانستا    موئی    اتا

  

  برگردان

  :ندکمییدادخواه جهان شما روان به

  .مرا ساخت یسکچه .دیدیمرا آفر چه يبرا

  .ردهکدر بند  یی، تندخو ی، درشت يتوز نهیک،  ، ستم مرا خشم

  ستیجز شما ن يگرید بانیپشت میبرا

  .دیبده نشان منه ب ستهیو شا کیناییراهنم پس
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  برداشت

 نی، چن رفته سخن زرتشت تیاز مأمور هاتنیدر ا هکلیدل نیا به پژوهشگراناز یگروه

در  چون است اساسیب يتصور نیچن .است گاتاهاهاتنینخست بخش نیا هکپندارند یم

  .است نشده ثبت 28هاتاز  شیپ 29هاتهرگز  اوستاییسیدستنو چیه

 یول شودمیجاد نیا یدگرگون چگونهیرد هیقرار گ 28هاتيبجا 29هاتاگر  ير روه هب

 پس 29هاتو مسلماً  شده تیرعا بیترت نیا قرنهاست هکرد کد فراموشیرا نبا تهکن نیا

ـ د اظهارنظر جدیبانندکمیتصور از خاورشناسان کیهر  چون یول قرار داشته 28از   يدی

ا یگردند تز  لینا است ار گستردهیبس هکاوستاییدانش نهیدر زمايتازه شفکنند و بهکب

 هـم  منیگـ  نشـ پروفسور دو .دهندمیارایهستیاستوار نايهیپا چیغالباً بر ه هکيتصور

ـ  آنها را پس يبودند و جا داده ارایهيگرید بیترت گاتاهاسرود  هفده يبرا  ردهکـ شیو پ

را  ، آن نداشـت  یخاصـ  لیدل چیگفتند ه بوده چه ارتانکنیا لیدل دمیپرس شانیاز ا .بودند

  .دینکفراموش

و  دخل گاتاهادر  باشدمیعليهاتیصالح نیباالتر يدارا هکنیگو ا سکاگر قرار بود هر 

 قهیسل اعمال اوستايهاد در بخشیبانندکمیاز افراد تصورايپاره هکرد، چنانکیم تصرف

و  اوستااز  يزیگر چید هکبود  جاد شدهیا یو آشفتگ یندگکپرا چنان نونکنند تاکیشخص

  .ماندیمن در دست گاتاها

 ننـده یخـدا و آفر  يجستجو خود به زرتشت هکاست نیا رسدمینظر به هاتنیاز ا آنچه

در  هکاست دهیرسنگري درونو  شهیانداییو رس یعقل مالکاز ايدرجه و به رفته یهست

 نایـل او  دگار و صفاتیآفر يتاکیذاتاییشناسو به قرار گرفته قتیبا حق میمستق ارتباط

و  زرتشت و زمان خی، تارگاتاهايدیلکو  یاصليهاواژه درباره .است وستهیآنها پ و به شده

خورد یم چشم به یاد و اساسیز ينظرها اختالف خاورشناسان انیاو ميهاآموزش اصول

 ا زمـان یبرند یم ارکگاو به یمعن به را فقط گئوش واژه .ردکآنها را فراموش د همهیبا هک

 آن بارهـا بـه   تـاب کنی، در همنندکمیالد قلمداد یاز م شیپ ششصد سال را فقط زرتشت

سـاختار   يمقتضـا  جا بـه کو در هر  و گاو است ، گوشت جهان یمعن به ، گئوش شده اشاره

 شیپ هزار سال را از ششصد تا نه زرتشت شود و زمان یمعن رستد دیبا یخیو تار یفلسف

ـ  سال 1768شتر قرار گرفتهیب مورد توجه آنچه هکاند ردهکتیالد روایاز م الد یاز مـ  شیپ
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» جهـان »یاجتمـاع  يدردها درمان ياهورامزدا برا هکشودمیدهید هاتنیدر هم .است

و  نیریشـ  یار زبـان کـ نیا انجام يبرا زرتشت به گویدمیاست اوروانگئوش نماد آن هک

 هکدارد  یضرورت نند چهکگاو ترجمه روان را بهاوروان گئوش هکی، در صورت دهمیم ایگو

ـ د بایترد بدون نیبنابرا .شود داده نیریا و شیگو او زبان يمار و نگهداریت يبرا  د گئـوش ی

ـ ، در غ دانسـت  یانسـان  و جامعه جهان ر و روانیبند ضم نیرا در ا ناوروا ـ ر ای  صـورت نی

  .باشد يو خردمند یراست يو گفتار از رو انیب ستتوانمینار زرتشتکلهیوس

 او برده ششگانه از اهورامزدا و صفاتیمصراحتاً نا گاتاهاگر ید يبندها بند برخالف نیدر ا

او  اهورامزدا و صفات مخاطب هکدهدمینشان» شما»جمع شخص ر دومیضم یول نشده

، و نمـاد   جهـان  نندهیاهورامزدا آفر شودمیدهید هاتنیگر اید يدر بندها هکچنان .هستند

 یانسان ۀا جامعیجهان ر و روانیضم نیبنابرا دهیافرین يو شاد یکیجز ن يزیچ يخردمند

 بـه  دستها يدیپل و همه خویی، تند یو درشت يتوز نهیک،  ، خشم ياز ستمگرهاییر يبرا

  .داندمیشیو آسا و آرامشها یکین چشمه او را سه هکشودمیاينندهیآفر دامن

 و با چه چه يپرسد برایم هاست يو دشوارها یبدبخت نیا همه شوخدست هکجهان روان

 بانیو پشت نندهیآفر چون .ندکداد را درمانیو ب رنج نید ایبا یسکد چهیا دهیمرا آفریهدف

ـ را از ا جهـان  هکد یبده نشاناییآموزگار و راهنم نیبنابرا شناسممین يگرید گـرداب  نی

 صـفات  همـه  د بهیبا انیجهان يراهنما هکاست بند آن نیا آموزش .بخشدهاییر شندهک

ـ بااز هم جدا نیستند یاجتماع یبا زندگ يفرد یزندگ چون .باشد آراسته یاخالق ـ ی  يارد ب

ـ ار بـا پل کـ یپ يبـرا  هکـ شـوند   دهیبرگز یسانکما  يو رهبراییراهنم و  تـوان  يها دارایدی

ار کـ بـه  شودمیدهیز دیتااهو نیشیایدر ن هکهمانطور  گاتاهااسر ردر س .باشند یستگیشا

و  يفـرد  یزنـدگ  تکـ و حر شـود مـی ار یبس توجه یاسیو س یاجتماع یو زندگ يجهاندار

تـا   .شـود  هماهنگاییاهور باشد و با صفات میدا شرفتیبهبود و پ يسو د بهیبا یاجتماع

  .گرددر یپذانکام است یانسان و جامعه انسان املکو تاییرس هکنشیآفر یاصل هدف

 و انسـان  خود اوسـت  دست بهیمآد یو بدبخت یخوشبخت زرتشت یفلسف ستمیدر س چون

و  یآشـفتگ  درمـان  نیبنـابرا  ر و شـر اسـت  یـ و خها يو بدها یخوب آفرنش يروین يدارا

ـ  فـه یوظ نیشود و ا خود او انجام دست د بهیبا يدادگریب ـ راهنما عهـده ه ب و رهبـران  انی

از  اشـا بـا اسـتفاده    و قـانون  یاز راسـت  يرویخود با پ انید از میبا مردم هکاست یاجتماع

  .نندیار خود برگزیو اخت يآزاد
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  هاواژه يدستور گزارش

ـ -)سکـ ر دومی، ضـم  ، گروهـه  یبرائ» (شما به«:)xDmaibyH(·زکضهذگپ«   وژمی

نـو   ياوستادر  .ار رفتهکشتر بهیب گاتاهادر xDma–زکض «ـواژه .»شما«",ت؛ک 

و  خيهـا امروز حـرف  یپارس در زبان .شودمیدهی) دyuDma(·"عزکضآن يجا به

 نجـا نشـان  یدر ا جمـع  لکش .است شما درآمده لکش و به حذف هر دو از سر واژه ي

  .هستند امشاسپندانیمعن او به صفت و شش یهست نندهیاهورامزدا آفر دهنده

.gfuB(·عقؤپ -ل؛ع/  urvH:(»مادر  ، روان جهان ، روان نیزم ، روان نشیآفر روان

  .»از بکمر اسم» نیزم

ـ  به gávآن تیرکسانس gHvگاو )کت یوابستگ با حالت(ل؛ع/ ـ1 ،  نیزمـ  یمعن

  .نیمادر زم

چهـار   يمعنـا  به گئوش اوستادر )نهی، نر ک، ت ينهاد حالت» (روان«urvH·عقؤپـ2

ـ ، روستا، مقـر چهارپا  ، محله و بزرگ کوچکيپا ـ د ر و مـاه ی، شـ  انی در  .شـود مـی دهی

زد ی، ا سخن ، محل نید، زمی، پرتو نور خورش ، آب انیچهارپا جمع«gávگاو  تیرکسانس

) وخرد نو، گوهری، مئ ذات(و نفس روان يبرا گاتاهادر  .»، افزار حواس يِ سخنور يبانو

  .وجود دارد جداگانهيهاواژه

=urvan= اوروان(روان يرد بـرا کـ جابجـا ن  آنهـا را بـا هـم    در برگردان بهتر است

خرتوخرد ( يو برا)کضدگع=mainyuنو= یمئ(نفسسرشت، گوهر يبرا.)-عقؤضد

 =xratu =»وجود دارد)قضفع.  

ـ کناگذر، تا فعل» (ندکمیی، دادخواهندکمیگله«:)gereEdH(·لغقغتیپ ، سـوم  يدی

ز ین ، گله یفارس واژه[)دنی، گرز يپهلو» (ردنکگله«garz.لضقشهی) از رک، ت سک

در  هکـ marzهماننـد   شودمیلیتبدل رز به-rzهنکیرانیدر ا .آیدمیشهیر نیاز ا

  -.لغقغحاضر كاز ستا شده لیتبد دنیو مال مال به یفارس

ـ » (چـه  ي، برا هکيبرا«): kahmHi(·نضاکپه ـ  یبرائ ، یمر اسـتفها ی، ضـم  نـه ی، نر ک، ت
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  .»یسک، چه یک«نض )نهی، نر سکنخست

  .»من«؛ک.ض)سک، نخست متصل یر شخصی، ضم ک، ت یرائ» (مرا): «mH(·کپ

ـ کناگـذر، تا » (دیدیآفر: «)rsarōEdkm(·وظضق[تی,ک -)، گروهـه  سکـ ، دوم يدی

-شـود مـی خـتم سsبه هکaoriste-sكاز ستا» دنی، تراش دنیآفر«وظضقغس 

ـ  بـه «وظضقغس نو ياوستادر وظضق/  ـ ، تول دادن ، تـراش  دادن لکشـ  یمعن د ی

  .آیدمیاز آن دنیتراش یفارس واژه» ردنک

  .»یسک، چه یک،  ، چه هک«نض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (یسک، چه یک،  هک): «kf(·ن؛

  .» من«؛ک .ض)ی، رائ سک، نخست متصل یر شخصیضم» (مرا): «mH(·کپ

،  ساختن«فضز -)ک، ت سک، گذرا، سوم يدیکتا فعل(» ساخت: «)taDau(·فضزض،

ـ ، بر دنی، تراشـ  دنی، آفر دادن لکش و » تـو ر و ژدوم »واژهدو » دنی، در زنـد تشـ   دنی

  .اند آمده بارها با هم» تَشَت«

ـ  یگـاه  اضافه حرف نی) اندیآ شیند و پیآ پس» (کی، نزد، نزد يسو به: «)H(·پ و  شیپ

  .آیدمیاز واژه پس یگاه

  .»من«؛ک .ض)سک، نخست متصل یر شخصی، ضم ک، ت یرائ» (مرا): «mH(·کپ

  .»خشم«ضبزغکض )نهی، نر ک، ت ينهاد» (خشم«): acDemō(·ضبزغک[

ـ  ينهـاد » (ي، ستمگر ستم: «)hazascH(·ضسإپ.اض ـ  ی، رائ شـه یاز ر )ماسـه ک،  ک، ت

  .»ي، زند، ستمگر افتنیقی، توف ردنکغلبه«sahسضا 

  ]پورداود: سنگدل[.)نهینر(قغکض -)ک، ت ينهاد(» يتوز نهیک«):remō(·قغک[

  ]زند: رشگ زبان در[

 همسان ردنکيریو جلوگ ممانعت یمعن ) بهsrHmH(با واژه هکردهکشنهاد یپ [هوفمن

  .]است

 سـت ین ننـده کز قانعین شنهاد هوفمنیو پ دا نشدهیپ شیبرا یدرست شهیر چیه نونکتا

ـ یبا ا لکش از لحاظو هم و نفرت راهکا یمعن به یدر فارس رم د با واژهیشا هـن کیران

rama سازگار باشد.  
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ـ ، نـزد، نزد  يسو به: «.اهزپگپ+پ: )HhiDHyH(·اهزپگپ .پ  حـرف » (کی

 ، گذشـته  ياخبـار  وجـه » (ردکـ رد، گرفتار کدربند «:)hiDHyH(اهزپگپ.)دیکتا

از » (ردنکر ی، زنج ، بستن بند انداختن به«)hi(اه )، گروهه سک، گذرا، سوم ینقل

باال بچسبد و  شهیر بهvi، رهشوند یپ هرگاه .)stem perfectاهزپه ینقل كستا

،  ، گشـادن  يگشـا «و  viBHyــ شده ي، در پهلو ردنکباز  شودمید یدرآvihiلکش به

  .آیدمیاز آن یفارس» گشودن

  )ک، ت ينهاد» (ي، تند خویی، درشت یدرشت): «dereBcH(·یغقغ/إپ

یضق/ شهی: از ر سکیو ب بارتولومه[) »بند«.نهیماد(.یغقغاز -:ستینسلر، بنونیا[

ـ  wantoness outrageسکیب یمعن .) خواهد بودنهیماد(- و  boldnessهومبـاخ  یمعن

  ]است یو گستاخ ، جسارت جرات ،to dareبارتولومه

  .]است کینزد یدگیدر یفارس واژه بههکدنیدر یمعن بهیضق -دارمستتر:[

،  خشـونت «فغؤه/)ماسهک،  ک، ت ينهاد» (، آزار خشونت): «teviBcH(·فغؤه/إپ

  »يتند

  ] فغؤه/)ک، ت ينهادرو (یزور، ن might: نسلریا[

 هک، دزدوار  ، دزدانه خو گرفته يدزد بهپنداشته tHyuBرا آن سپسtaviBرا از لز آنیم[

  ]است گرفته ،دزد یمعن به truftHrر زند و واژهیتاث تحت

 توش هم یدر فارس »توانایی،  ، سلطه قدرت«دارد  مثبت یمعن واژه نیا تیرکدر سانس

  .باشد افتهیراه یمنف جنبه اوستاییدزد در  د در واژهیشا .دارد مثبت جنبه و توان

  .)یمنف ( ادات»، هرگز ستی، ن نه): «nōiu(·د[ه،

  .»من«؛ک .ض)ک، ت یوابستگ .یبرائ» (من يبرا): «mōi(·ک[ه

ـ ،  دهنـده  ، پناه بانیپشت«): vāstā(·رپسفپ ،  ، چوپـان  ، شـبان  ، نگهدارنـده  دهنـده  ياری

  .»، آباد کنندهبانیپشت) «نهینر(رپسفضق -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (شاورزک

ــو): «xDmau(·زکض،« »شــما«زکض «)، گروهــه ياز» (از شــما، شــما، جــز ت

  .»شما«",ت؛ک 
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  .)صفت» (گرید«ضدگض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (گرید سکگر، ید): «anyō(·ضدگ[

  .)دیق» (، پس نیبنابرا): «arH(·ضوپ

  .)ک، ت ی، وابستگ یبرائ» (من يبرا): «mōi(·ک[ه

،  ساده ، گذشته يگذرا، امر فعل» (دینید، ببیار سازکآش د،یده نشان): «sąsuH(·سمس،پ

  .»د آمدنی، پد ار شدنکآش«سضأی ) سک، دوم گروهه

  .ر[اع)ماسهک،  ک، ت یبائ» (ستهی، شا کی، ن خوب«.)vohk(·ر[ا,

)ک، ت یبائ» (، آبادگر، راهنما ، شبان بخشهایی، ر بانیپشت): «vHstryH(·رپسفقگپ

  .»، آبادکنندهیبانی، پشتراهنمایی،  یشبان«رپسفقگض 
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  دومـ بندسرود دوم/گاتاها

  دومـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  اَدا

  ·ضیپ
  سپس

  تَشا

  ·فضزپ
  آفریدگار

  گئوش

  ·ل؛ع/
  جهان

  پِرِست

  ·حغقغسض،
پرسید

  

  اَشم

  ·ضزغک
اَشا را

  تاک

  ·نضوپ
سیک، چه چگونه

  وئیتُ

  ·،[ه
تو

  گَوئی

  ·لضؤ[ه
جهانیان براي

  رتوش

  ·قضفع/
)رهبر (داور 

  ــــــــــــ

تهی  

  ·اگض،
هک

  هیم

  ·ک]ا
باو

  داتا

  ·یپفپ
بدهد

  َ ینتُو خش

  ·زضگضأف[«
، رهبران فرمانروایان

  

  هدا

  ·اضیپ
همراه

  واسترا

  ·رپسفقپ
، پشتیبانی با یاري

گَئُودایو  

·لضخیپگخ

جهان آبادگري

  توخشُو

  ·ز[«وظض
وششکار و کبا نیروي

ــــــ ــــــ

  مک

  ·ن؛ک
  را سیکرا، چه هک

ییوه  

  ·ا[ه
  او براي

  اوشتا

  ·ع/فپ
  خواستاري

  اهورِم

  ·ضاعقغک
، فرماندهی سروري

  

  ِ ي

  ·"؛
هک

  درِگودبیش

  ·یقغلؤ[یغذ]/
دروغ هواداران

  اَاشمم

  ·ضبزغکغک
را خشم

  وادایوئیت

  &رپیپگ[ه،
ندکباز دارد، دور 
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  ·حغقغسض،    ·ل؛ع/    ·فضزپ    ·ضیپ

  ·قضفع/    ·لضؤ[ه    ·،[ه    ·نضوپ    ·ضزغک

  

  ·زضگضأف[«    ·یپفپ    ·ک]ا    ·اگض،

  ·ز[«وظض    ·لضخیپگخ    ·رپسفقپ    ·اضیپ

  

  ·ضاعقغک    ·ع/فپ    ·ا[ه    ·ن؛ک

  رپیپگ[ه، &    ·ضبزغکغک    ·یقغلؤ[یغذ]/    ·"؛
  

  پِرِست    گئوش    تَشا    اَدا

  رتوش    گَوئی    وئیتُ    تاک    اَشم

  
ینتُو خش    داتا    هیم    تهی َ  

  توخشُو    گَئُودایو    واسترا    هدا

  
  اهورِم    اوشتا    ییوه    مک

  وادایوئیت    اَاشمم    درِگودبیش    ِ ي

  

  برگردان

  د،ی) پرس یهست و نظام ینماد راستاز اشا ( دگار جهانیآفر سپس

  میباش آن بانیو پشت همراه هکیشناسیم انی) جهانيو داور(يرهبر يرا برا یسکچه

  وشدکب جهان يار در آبادگرکيرویبتواند با ن هک

  يخواستار يسروريرا برا یسکو چه

  .ندکرا دور  و خشم دروغ بتواند هواداران هک
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  برداشت

هکـ رد کـ را جسـتجو   یسکد یبا داد و خشونتیآنها از بند بهاییو ر انیجهان يرهبر يبرا

 نیچنـ  يبـرا  هکرا  یصفت جهان دگار و سازندهیآفر .با اشا باشد هماهنگ ردار و رفتارشک

  .است يو دادگر یاو از راست يرویو پ یهماهنگ داندمیالزم يرهبر

ـ و چارپا بردند و امـوال یم ها و شهرها هجومیآباد ابانگرد بهیب مردم هکزمان در آن و  انی

ار کدادگـر و درسـت   هکـ شود  دهیبرگز يرهبر ستیبایم کردندمیرا غارت مردميهاخانه

چنین شخصی نباید تنها متکی .ندکاییراهنم يو آبادگر یسازندگار کرا به باشد تا مردم

به زور بازوي خود باشد و تصمیم داشته باشد ویرانگـري و غـارت مـردم را کـه از نـادانی      

 بـا آن  یبا اشـا و همـاهنگ   یزنیراگیرد با فشار و ستمگري پاسخ دهد. بلکه سرچشمه می

  .باشد يرهبرچنین صفت نینخست ستییبا

از  و اَمرِتات تاتوورئ، ه یتی، خشترا، سپنتاآرمئ اهورامزدا: اشا، وهومن صفت شش هکنیبا ا

از ايپـاره  یواحدند ول قتیحق کیةدهند آنها نشان ر هستند و همهیناپذ کیکگر تفیدکی

ننـد کمـی ر کذاز اَشا  شیرا پ لکخرد  يریتعب و به کین شهیاند یعنیوهومن پژوهشگران

 یکـ یمودنیاز پ پس هکهستند ايجداگانه مراحل صفات نیا هکپندارند یم گریدايپاره

و نمـاد   كگوهر پـا  هکنو یسپنتامئ به با توجه .باالتر برسد مرحله به دتوانمیاز آنها انسان

بـاور دارنـد    مرحله هفت بهمردم پارسا و خردمند آن زمان استیمآدسرشت اهورامزدا در 

 تیابـد  رسند و بهیم است یجاودان مرحله هکاَمرِتات و به شودمینو شروعیاز سپنتامئ هک

  .وندندیپیم

از آنها  کیاد هر یاهورامزدا و  بهپیوستن یعنیصفات از آن کیهر  به توسل يورهر ه ب

ـ رهبر برگز هکاست اهورامزدا خواستار آن ،یدگار هستیاد آفرییعنی ـ پبایـد  دهی رو اشـا و  ی

رو یند و نکیبانیاو را پشت فهیوظ نیشبرد ایپ يزد تا برایبست يدیو پل باشد و با دروغ یراست

  .بخشد
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  هاواژه يدستور گزارش

  .)دیق» (، سپس آنگاه): «adH(·ضیپ

ـ  ينهـاد (» ، تراشـنده  نندهیدگار، آفریآفر): «taDH(·فضزپ  لکشـ «فضزضد-)ک، ت

  .»دنی، تراش دادن

  لضؤ-)کت .یوابستگ» (، گاو نشی، آفر ، روان جهان: «)gfuB(·ل؛ع/

ـ ک، گذرا، تا حال زمان فعل» (دیپرس: «)peresau(·حغقغسض، )ک، تـ  سکـ ، سـوم  يدی

  .)paresau(-حضقغسض )حاضر كاز ستا» (دنیپرس«-چقضس 

  .»یراست) «ماسهک(ضزض -)ک، ت ی، رائ ينهاد» (اشا، اشا را): «aDem(·ضزغک

 آمـده  یکـ و  سـت یک،  یسکچه یمعن در زند به[) دیق» (، چطور چگونه): «karH(·یضوپ

،  یک«نض ]آورده سکیمعن به تیرکو در سانس ردهکيرویپ وسنگ از آنیرو ن است

  .»دامک،  یسکچه

  .»تو«فؤ؛ک )ک، ت یبرائ» (تیبرا .تو يتو، برا): «tōi(·ف[ه

  لضؤ-)ک، ت یبرائ» (جهان ي، برا انیجهان يبرا: «)gavōi(·لضؤ[ه

،  ينهـاد » (زهـا یو چ سـان کشوا، رهبر، سرآمد ی، پ ینیشوا و رهبر دیپ«):ratuB(·قضفع/

  .]jugementـينسلر: داوریو ا هومباخ[.»رد، رهبر، سرآمد«قضفع -)کت

  .)ربط حرف» (هک، تا  هک،  هکیرا، زمانیتا، ز): «hyau(·اگض،

ـ ا«فض -)اتصـال  ، حـرف  نـه ی، ماد ک، ت یرائ» (باو، او را): «hīm(·ا]ک -اه و » نی

  .»آن«

ـ ک، تا سـاده  ، گذشـته  حال گذرا، زمان فعل» (بدهند، ببخشند): «dHtH(·یپفپ ، دوم يدی

  .»داشتن ی، ارزان ردنکشگشی، پ دنی، بخش دادن«یپ -)، گروهه سک

ـ فرمانروا«): xDayaytō(·زضگضأف[« )نــهی، نر ، گروهــه ينهـاد » (، توانمنــدان انی

،  ، خداونـد بـودن   رانـدن  فرمان«زپ «شهیاز ر» ، فرمانروا شاه«زضگضأف «

  .»ردنکیشاه
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  .)دیق» (، همواره ، همانگاه شهی، هم هم ي، بر رو هم بهمراه ، با هم): «hadā(·اضیپ

ـ ،  یبانیپشت): «vāstrā(·رپسفقپ ـ  یبـائ » (کمـ ک،  ياوری ـ [)ک، ت -]، گروهـه  یرائ

  .]، چراننده نسلر: شبانیا[) ماسهک(رپسفقض 

،  ينهاد(»وگا يبرا نندهکیگی، دا ، آبادگر جهان پروراننده): «gaodāyō(·لضخیپگ[

پرور،  ، جهان هی، گاو دا انیچهارپا نگهدارنده«.)صفت(لضخیپگض -)ک، ت یرائ

  .]را، چ یشبان انیچهارپا : نگهدارنده هومباخ[» آبادگر جهان

 ، با جنب تیار، با فعالکيروی، با ن ی، با تخشائ وششکار و کبا «): rsaxDō(·ز[«وظض

  .»یتوخشاگ .وششکار و ک) «ماسهک(-زضا «وظض)ک، ت یرائ» (و جوش

  .»یسک، چه یک«-نض )ی، پرسش نهی، نر ک، ت یرائ» (را هک): «kfm(·ن؛ک

و  امکـ ي، از رو دلخواه ، به ي، خرسند ي، خواستار ، خواستن آرزو داشتن«):uBtH(·ع/فپ

  :وجود دارد احتمال ) سهاستگرفته يدیق حالت هک،  ک، ت يدر» (لیم ، به خواست

ـ م ، بـه  و خواسـت  امکـ ياز رو» دلخواه«یمعن د بهیقـ1 ـ  يانـدر » (لی ) ازک، ت

  .»لیم) «نهیماد(-ع/فه 

  .)صفت(ع/فض -»شده و آورده خواسته يزهایچ) «، گروهه ينهاد(ـ2

  .»باد، بادا نیچن»یمعن ) بهی، آرزوئ يامر(ـ3

  ضاعقض-)ک، ت یرائ» (اهورا را: «)ahurem(·ضاغقغک

  .)یر موصولی(ضم» یک،  هک«"ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

،  یبـائ » (ارانکـ ، گناه ارانکـ انی، ز دروغ هواداران): «dregvōdebiB(·یقغلؤ[یغذ]/

  .»دروغ دروند، هواخواه«یقغلؤضأف -)نهی، نر گروهه

  .)ماسهک(» خشم«کض )غ(ضبز-)ک، ت یرائ» (را خشم): «acDemem(·ضبزغکغک

،  حال گذرا، زمان فعل» (ندکدهد، دور  يند، فرارکنابود «):vādāyōiu(·رپیپگ[ه،

  .وجود دارد احتمال سه-گض پرپیحاضر كاز ستا )کت سک، سومتمناییوجه

گرز یمعن بهض .رض-ایرضیض -از نام مشتق ستنکش یمعن به-رضیپگض ـ1
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  ]نظر هومباخ[

  .]نسلر و موناینظر ا[» شتنک«vadhتیرکسانس،رضی شهیاز رـ2

ـ  بـه  vadh ،bHdhتیرکسانسـ ،رپی شـه یاز رـ3 ،  ردنکـ ، دور  ردنکـ سـتم  یمعن

  .، آزار دادن ردنک، منحل ردنکیمزخ
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  سومبند ـسرود دوم/گاتاها

  سومـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  اَهمائی

  ·ضاکه
  او (آفریدگار) به

  اَشا

  ·ضزپ
  اشا

  وئیتنُ

  ·د[ه،
  نیست

  اجسرِ

  ·سضقغ_پ
پیماندار

  

  واَدواشُ

  بز[ضضیؤ
آزاربی

  گَوئی

  ·لضؤ[ه
جهانیان براي

  مرَوت تی پئی

  ·حضهف]کقضؤض،
داد پاسخ

  ــــــــــــ

 شانماَ وا  

  ·ضؤضبزمک
)(از مردمان از ایشان

  وئیتنُ

  ·د[ه،
، نه نیست

  ویدویمی

  ·ر]یعگب
شناختن

  

  یا

  ·"پ
هک

  ِ شَوئیت

  ·زضؤضه،ب
بگرداند

  آدرِنگ

  ·پیق؛أل
فرودستان

  وا وانگهو ارِش

  ·غقغزؤ|جا[
توانمندان

  ــــــــــــ

  انمهات

  ·اپفمک
، هستان مردم

  هو

  ·اؤ[
او

  ُ اُجیشتاَ 

  ·ف[/ضخ_ه
نیرومندترین

  

  یهمائی

  ·"ضاکپه
او به

  زوِنگ

  ·ضؤ؛أل.
، ندا درخواست

  جیما

  ·_هکپ
بشتابیم

  رِدوشاک

  نغقغیعزپ &
فرا دهیم گوش
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  ·سضقغ_پ    ·د[ه،    ·ضزپ    ·ضاکه

  ·حضهف]کقضؤض،    ·لضؤ[ه    ·بز[ضضیؤ

  

  ·ر]یعگب    ·د[ه،    ·ضؤضبزمک

  ·غقغزؤ|جا[    ·پیق؛أل    ·زضؤضه،ب    ·"پ

  

  ·ضخ_ه/ف[    ·اؤ[    ·اپفمک

  نغقغیعزپ &    ·_هکپ    ·ضؤ؛أل.    ·"ضاکپه
  

  اجسرِ    وئیتنُ    اَشا    اَهمائی

  مرَوت    تی پئی    گَوئی    واَدواشُ

  

  ویدویمی    وئیتنُ    اَ و اشانم

  وا وانگهو ارِش    آدرِنگ    ِ شَوئیت    یا

  

  ُ اَ اُجیشت    هو    انمهات

  رِدوشاک    جیما    زوِنگ    یهمائی

  

  برگردان

  داد )، اشا پاسخدگاریآفراو ( به

  شناسد یمآزار نیب دار و مانیپ يسرور مردم انیاز م انیجهان يبرا

  .ندکرا توانمند فرودستان هک

  باشد نیرومندترید او نیبا مردمان انیاز م

  .میده گوش درخواستش و به میبشتاب شیندا تا به
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  برداشت

 مردم انیاز م هکآیدمیبر نیچن است يدادگر ۀو سرچشم یهست نظام هکبا اشا  یزنیاز را

پـس  ،  سـت ین نکـ باشد مم يو دادگر یبا راست هماهنگ ردارشکهکسکآن يجستجو

هاي نیک اهورایی رایزنی و هماهنگی داشـت تـا   باید بیش از این جستجو کرد و با فروزه

مانـدار باشـد تـا    یرومند و پین يد سروریاو باگزینش نهایی دانایی فرهیخته و نمونه باشد. 

  .وشدکب فرودستان تواناییند و در کیبانیرا پشت دگانیبتواند ستمد

را نشـان  ینفسـان  و تأمـل  یاز بررسـ ايخـود، نمونـه   امزدا با صفاتاهور یزنیگفتگو و را

 دنیاز سنج را پس راه نیشد تا بهتریندید بیخود با ر و باطنیدر ضم يهر فرد هکدهدمی

  .ندیبرگز یشیاند کیو ن يخردمند نیبا مواز

 و فسـاد و زدودن  از آشـوب  انیجهانهاییر يبرا هکآیدمیبر نیچن یزنیو را تأمل نیاز ا

ـ با ير مـرد اَبو برقراري سامان درست زندگی که بشر به آن نیازمند است داد یو ب خشم د ی

د مجهز یبا هکر مرد اَب آن صفات .شود رفتهیپذ باشد تا ندا و فراخوانش بر فراز مردمان هک

نیرومندترین باشد از نظر داشـتن خـرد و آگـاهی تـا مـردم      باشد  یو تن یروان يروهاین به

بتوانند به گفتار و سخنان او گوش دهند و درخواست و سفارش او را در مورد زندگی بهتـر  

 و او زرتشتخواهد شد گفتگو  هاتنیدر اتر که آرمان اهورایی است پذیرا باشند. و سازنده

  برد و بر زندگی دیگران تاثیرگذار خواهد بود.که به راز هستی پی خواهد  .است تمانناسپ

  هاواژه يدستور گزارش

نسـلر یا[]ماسـه ک[) ر اشارهی، ضم نهی، نر ک، ت یبرائ» (اهورا او، به به): «ahmHi(·ضاکپه

to this world ر اشارهیضم(»او، آن«]جهان نیا به(.  

،  یرائ[) کت .یبائ(»ایناتکیازل قانون،  نشی، هنجار آفر یهست اشا، نظام): «aDH(·ضزپ

  .]ک، تندایی،  گروهه

  .)یمنف از ادات» (، هرگز ، نه ستین): «nōiu(·د[ه،

ـ  ينهـاد (» بخـش هـایی ، ر نکش ار، دشمنکماندار، درستیپ): «sarejH(·سضقغ_پ ) ک، ت
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  شده بیکتر از دو بخش واژه نیانگا: اک[

  »سر«سضق ـ1

-سضقغ_ضد سـتمگر  ، سـر دشـمن   نندهکو نابود  نندهکش یعنی» نندهکش«_ضد ـ2

-.»مـان یپ«سضق -:بارتولومـه «.]اسـت  رد شـده  گرانید يانگا از سوک) نظر نهینر(

ـ : در نظر جد هومباخ[»]نکش مانیپ«سضقغ_ضد ـ  را بـه سضق دشی و پناهگـاه  یمعن

ـ  را بـه سضقغ_ضد  breakingو پناهگـاه  ، پنـاه  ننـده کنــابود «آن یالفظـ تحـت  یمعن

protection ار، کـ ، هم نیمونـا: همنشـ  []گرفتـه  بخـش هـایی ر آن يمجاز یمعن و به

ار، کـ ، هم : همـراه  منیگـ  دوشـن [] helpکمـ ک،  يارینسلر: یا[] compagnionکیشر

  .]بانی: پشت یوستی[]کمک: بارتولومه[] compagnionنیهمنش

ـ  نـه ی، نر ينهـاد » (آزار، مهربانیب ، دشمن بدون): «advacDō(·ضیؤضبز[ -)ک، ت

 nonدشـمن   یب«،  = دشمنیؤضبزض +ینف حرف= ض .)صفت(ضیؤضبزض 

hostile« زند:a-bcBdHrتیرکسانس» آزاریب-adveDá»ـ  ، از خصومت فارغ  ، نیکـ یب

  .»دشمنیب

  -لضؤ )ک، ت یبرائ» (انیجهان ي، برا جهانيبرا: «)gavōi(·لضؤ[ه

ــخ): «paitī.mravvau(·کقضؤض،.حضهف] ــل» (داد پاس ــان فع ــذرا، زم ــال گ ــ ح  غهی، ص

 سـخن «کق, کقضؤض، فعـل  يبـرا  شـوند اسـت  یپحضهف] :)ک، ت سکسومیمالتزا

  .»دادن پاسخ«کق, .حضهف]» گفتن

)ماسـه ک،  ، گروهـه  ی، وابستگ ر اشارهیضم(»شانی، ا آنان): «avacDąm(·ضؤضبزمک

  .»آن«-ضؤض 

  .)یمنف ( ادات» ، هرگز ستی، ن نه): «nōiu(·دخه،

  .»افتنی،  ، شناختن دانست«ر]ی -)مصدر» (، دانستن شناختن): «vīduyc(·ر]یعگب

ـ  یبائ» (او وسیلهبههکبا او،  هک،  هک): «yH(·"پ ـ  ينهـاد () نـه ی، نر ماسـه ک،  ک، ت ،  ی، رائ

  .»هک،  یک«-"ض )نهی، ماد ک، ت ينهاد()نهی، نر ، جفت ينهاد()ماسهک،  گروهه
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ناگـذر، سـوم   حـال  .ياخبار وجه» (درآورد جنبش بگرداند، به): «Davaitc(·زضؤضهفب

 ] از )سک، نخست ک، گذرا، ت حال ، زمان يمونا: اخبار()نسلر: مصدریا([»، گروهه سک

 واژه .دنی، گرو ، شدن درآوردن جنبش بهژؤع ا یزع شهیاز رزضؤض -حال كستا

  .است شهیر نیاز ا» ، شو شدن»یفارس

پیقض )نــهی، نر ، گروهــه یرائــ» (را را، ناتوانــان ر دســتانیــز): «Hdrfyg(·پیقغأل

  .»، فرودست فی، ضع نیریو ز آیینپ گاهیپا ي، دارا ، ناتوان ردستیز) «صفت(

،  ، گروهـه  ينهـاد » (، توانمندان ، فرادستان گانیبلند پا«): ereDvGzhō(·غقغزؤ|جا[

  .»رومند، توانمندی، ن هیبلند پا) «صفت(غقغزؤض -)نهینر

) صفتنهی، نر ، گروهه یوابستگ» (هستند هکیسانک، از  از مردمان): «hHt}m(·اپفمک

  .»، هستن بودن«-ضا از فعل مشتق ا اسمی

  .)ر اشارهیضم» (او، آن«اض )نهی، نر کت.ينهاد(» او): «hvō(·اؤ[

ضخ_ه/فض -)نــهی، نر ک، تــ ينهــاد» (نیرومنــدترین): «aojiBtō(·ضخ_ه/ف[

  .)نیبرتر صفت» (نیرومندترین«

-"ض )نهی، نر ک، ت یبرائ» (از بهر او هکاو،  ياز برا هک،  هک): «yahmHi(·"ضاکپه

  .»هک«

  .»صدا، ندا) «نهینر(ضؤض .-)، گروهه یرائ» (آواها، نداها): «zaveyg(·ضؤ؛أل.

» آمدن«لضک )سک، نخست ک، تیمالتزا» (می، برس می، بشتاب میائیب): «jimH(·_هکپ

  .)لضکاز ساده گذشته(_هک -]ک، ت سک، نخستیم، التزا ساده گذرا، گذشته[

[از ) ماسـه ک(نغقغیعزپ -)ک، ت یبائ» (نانکگوش): «kereduDH(·نغقغیعزپ

ـ  یبـائ (عزپ » گـوش «عز -:شـود میبیکتر دو واژه نضق نغقغی ) و ک، ت

  .»ردنک«

  ] )دیق، ( ، شتابان تیفور ، به يتند تاراپورواال: به[

  ] with eamestـ، مشتاقانه تیلز: با جدیم[

  ] of ready earشنوا با گوشنسلر: یا[
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,helpکمک،  تی: حما باتولومه[ protection[  

ـ ) نـه ی، نر ک، ت یبائ(having send outـنغقغیؤضا: هومباخ[ ـ نغقغیعزضد ا ی ـ

earning deficent thing[  

  ]aideياری،  کمک: منیگ دوشن[

  .]soonتیفور : به سیبو[
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  چهارمـ بندسرود دوم/گاتاها

  چهارمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  سخارِ

  ·سضةپق؛
، رویدادها سخنان

  ریشتُو مئی

  ·کضهقه/ف[
بهتر یاد دارنده

  

  یازي

  ].·"پ
گمانبی هک

  واوِرِزئی

  ·[ه.رپؤغقغ
گرفته انجام

  ایت چیت پئیري

  إهو]،·حضهق]
)دور (در گذشته از این پیش

  ــــــــــــ

  چا دئواایش

  ·یضبؤپه/إپ
  )دروغ (هواداران و دیوان

  چا مشیاایش

  ·کضژگپه/إپ
و مردمان

  

  یاچا

  ·"پإپ
، همچنین هک

  ِ َ ایت ورش

  ·رضقغزضه،ب
شود گیرد، آورده انجام

  ایت چیت اَئیپی

  إهو]،·ضهح]
)دور (در آیندهاز این پس

  ــــــــــــ

  هو

  ·اؤ[
)تنهائی او(به

  ویچیرُو

  ·ر]إهق[
داور

  اَهورو

  ·ضاعق[
اَهورا

    

  اَتا

  ·ضوپ
بنابراین

  ِ ن

  ·د؛
بر ما

  اَنگهت

  ·ضجاض،
بشود

  یتا

  ·"ضوپ
هکچنان

  هو

  ·اؤ[
او

  وست

  رضسض، &
خواهدمی
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  ·کضهقه/ف[    ·سضةپق؛    ·|#کض

  إهو]،    ·حضهق]    ·[ه.] رپؤغقغ.    ·"پ

  

  ·کضژگپه/إپ    ·یضبؤپه/إپ

  إهو]،    ·ضهح]    ·رضقغزضه،ب    ·"پإپ

  

  ·ضاعق[    ·ر]إهق[    ·اؤ[

  رضسض، &    ·اؤ[    ·"ضوپ    ·ضجاض،    ·د؛    ·ضوپ
  

  ریشتُو مئی    سخارِ    مزداو

  ایت چیت    پئیري    واوِرِزئی    زي    یا

  
  چا مشیاایش    چا دئواایش

  ایت چیت    ِ اَئیپی ایت    َ ورش    یاچا

  
  اَهورو    ویچیرُو    هو

  وست    هو    یتا    اَنگهت    ِ ن    اَتا

  

  برگردان

  .دهدمیاَشا ادامه

  اد داردیبه ) خود را بهتر از همه يو آموزشها(مزدا سخنان

رو یپ ) مردمپرستان و بت دروغ هواداران(وانید ياز سو نیاز ا شیپ آنچه به گمانیب و

  .است رد آگاهیگ انجام ندهیا در آیشده آنها انجام

  .است رندهیگ میداور و تصمهاییتن اَهورا خود به

  .خواهدمیاو هکبر ما بشود چنان نیبنابرا
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  برداشت

یعنی با هنجار راست و درسـتی کـه   با خود  یهماهنگستهیار و شاکدرست يمرد ،اشا چون

 : مـزدا بـه  دهـد مـی ادامه نیچن یزنیرا نیشناسد، در ایمندر هستی برقرار و استوار است 

و در  آمده شیپ نونکتا و دروغید هواداران ياز سو دادها و آنچهیز رویخود و نيهاآموزش

نـد و  کيداور دتوانمیهاییتن و خود به است آگاه سکخواهد آمد بهتر از هر  شیپ ندهیآ

بخواهد  و هر چه ستا داناییو  يخردمند نیبا مواز شود همراه نشیمزدا گز ياز سو آنچه

بنـابراین بایسـتی بـه    و داور است نندهیمزدا تنها آفر .است یکیو ن یکبا پا ما همراه يبرا

خواست و ارادة اهورامزداست باید قبول داشـت کـه بهتـرین     یکتایی او ایمان آورد و آنچه

بر ما بشود  پس ندکمیو آرزو دهدمیاشا ادامهگزینه و انتخاب در این رایزنی است. آنگاه 

  .شودمیرفتهیما پذ ياو از سو خواست ، چونخواهدمیاو هر آنچه

ـ یار کنیو ا ندکمیيخوددار انیجهان يرهبر يبرا یسکنشیاشا از اظهار نظر و گز  یعن

ـ ر از اشا بایغ به هکشود  اهورامزدا انجام يد از سویباها انسان يرهبر و راهنما نشیگز د ی

در این هات و (باید توجه داشت اشاره به اهورامزدا  .ز باشدیناییاهور ير صفتهایسا يدارا

  خردمندي است).اشاره به خرد و گفتگو و رایزنی با او 

  هاواژه يدستور گزارش

  .]ک، ت یوابستگ[)ک، ت ينهاد» (مزدا): «mazdG(·|#کض

 ، آنچه شده گفته ، آنچه داده يرو ، گفتار، آنچه سخنان ها،آموزش): «sapHrf(·ةپقغسض

  »گفتن ، سخن گفتن«سضجا -)ماسهک،  ، گروهه ينهاد» (آمده شیپ

المکـ ، گفتـار،   لمـه کواژه یمعن و بهسضةضد-ك) از ستا، گروهه ماسهکنسلر: (یا[

word[  

  ]آمده المکو در  شده گفته هکیا اشاره یمعن به uttered indication: لزیم[

  ]»و موضوعات مطالب«matters: انگاک[

  ]داندمی)گروهه،  یرائرا ( ، مقصود، و آن ، طرح نقشه plan purpose: بارتولومه[
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  ]داندمیا نمازهایسرودها  یمعن و به śasmanتیرکسانس را برابر واژه تاراپورواال: آن[

  .]، تجاوز ، ظلم ، خشم : خشونت هومباخ[

برتر،  صفت» (اد داردی، بهتر به اد دارندهی، به اد سپارندهیبه«):mairiBtō(·کضهقه/ف[

ـ بـه «کضق شـه یاز ر» اد دارندهیبهتر به) «صفت(کضهقه/فض -)ک، ت ينهاد اد ی

  .]»اد سپردنیبه«smrتیرکسانس[.»داشتن

ـ  یر موصـول یضم» (کسی که،  یک،  هک، آنچه هک«): yā(·"پ )ماسـه ک،  ، گروهـه  ی، رائ

  .»هک«"ض 

.[·)zī» :(اضافه حرف« )ی، براست گمان یب(.  

ـ  ياخبـار  ناگذر، وجه فعل» (گرفته ، انجام شده انجام«: (vHvverezōi)·[ه.رپؤغقغ ، سـوم  ی، نقل

  .»دادن ، انجام دنیورز«.رضقا ی.رضقغ)ک، ت سک

  .)دیق» (دوريها، در گذشته نیاز ا شیپ): «pairi.cirīu(·إهو]،·حضهقه

 هکـ دانـد مـی ]، و إهو اضافه از دو حرف بکرا مر واژه نیا دوم : بخش بارتولومه[

  ]دارد يدیکتا یمعن

،  فعلرا ( و آن گرفته افتنیو در آموختن يمعنا بهإهو شهیرا از ر دوم : بخش هومباخ[

  ]داندمی)ک، ت سکسوم تمنایی

  ]گرداندیم ار، باز و ظاهرکآش یمعن را به نسلر: واژهیا[

  .]نیاز ا شیا: پیتاواد[

ــو د«):dacvHiBcā(·ؤپه/إپبیض ــواداران وانی ــت دروغ ، و ه ــتان ، ب ــائ» (پرس ،  یب

ـ  يپنـدار  انیو، خداید) «نهینر(-ؤض بیض)گروهه  در زبـان  هکـ از زرتشـت  شیپ

  » است ماندهیباق Dieuلکش به فرانسه

 را ترجمـه  آن و هومبـاخ انـد  گرفتـه  انیخـدا  يمعنـا  را بهیضبؤپ ا ینسلر و تاوادیا[

  ]ردهکن

ـ در ادب هکچنان آن دهدمیبد و شر را ن يخدا يمعنا واژه نیا گاتاهاتاراپورواال: در [  اتی

  ]شده نموده نیپس رانیا
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  ]و گرفتهید يمعنا ز بهیرا ن واژه نیلز ایم[

 بـرده ار کـ بـه  از زرتشت شیپ ینید انیشوایو پ آموزگاران يرا برا واژه نیا بارتولومه[

  .]چی، اوس رپنک،  يوکر ینظ

 به مربوط گاتاهایعنیاوستااز  بخش نیا هکگرفت جهینتتوانمینظر نیا به با توجه

و و ید دیپل و نقش زد را داشتهیخدا و ا یمعنیضبؤض هنوز  هکار دور استیبس یزمان

 جـده یوداهـا در حـدود ه   بخش نیترهنکبا  بود و همزمان خود نگرفته را به طانیش

  .باشدمیحیالد مسیاز م شیپ قرن

،  مـردم «کضژگض -)، گروهه یبائ» (و مردمان): «maCyHiBcH(·کضژگپه/إپ

  .»انسان

  ."ض)، گروهه ی، رائ ينهاد» (، و آنچه هک، و آن هکو : «)yHcH(·إپپ"

-)ک، ت سک، سومیمالتزا» (گرفته ، انجام شده انجام): «vareDaitc(·رضقغزضهفب

  .»دادن ، انجام دنیورز«.رضقغ

ـ ) اد زمـان یق» (دور ندهی، در آ نیاز ا پس): «aipi.cirīt(·إهو]،·ضهح]  از سـه  واژه نی

  .»یحت«]، و » دور«إهو و » دور ندهیدر آ«ضهح] : شودمیلیکجزء تش

  .»نیا«اض )نهی، نر ک، ت ينهاد(» نی، ا یتنهائ او، او به«): hvō(·اؤ[

ـ  ينهـاد » (رنـده یگ میداور، تصم«): vīcirō(·ر]إهق[ داور، «ر]إهقض-)نـه ی، نر ک، ت

  .»رندهیگ می، دانا، تصم یقاض

ـ  ينهاد» (اهورا«): ahurō(·ضاعق[ ـ  خـدا، سـرور، صـاحب   «ضاغقض -)ک، ت ،  ک، مال

  .»ارباب

  .)دیق(»نسانی، بد دونیا ، نینچنی، ا پس): «arH(·ضوپ

  .)، گروهه ی، وابستگ یبرائ» (ما ما، مال يما، برا): «nf(·د؛

ضا -)ک، ت سک، سومیمالتزا، گذرا، حال فعل» (دیبشود، وارد آ): «azhau(·ضجاض،

  .»هستن«

  .)دیق» (هکسان ، بدان نی، بنابرا پس): «yarā(·"ضوپ
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  .)کت سکر سومیضم» (نی، ا اوستاو، ): «hvō(·اؤ[

)ک، ت سک، سومیمگذرا، التزا» (، بخواهدندکمی، ارادهخواهدمی): «vasau(·رضسض،

  .»ردنک، اراده خواستن«رضس 
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  پنجمـ بندسرود دوم/گاتاها

  پنجمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  پس

  وا

  ·رپ
  ما

  اوستانائیش

  ·عسفپدپه/
  برافراشته

  اَهوا

  ·ضاؤپ
هر دو هستیم

  

  زستائیش

  ·ضسفپه/.
  با دستهاي

  نا نم فري

  ·چق]دغکدپ
  ستایشگر

  ییاَهورا

  ·ضاعدپه
  اهورا

  آ

  ·پ
را

  ــــــــــــ

  ِ م

  ·ک؛
من

  اوروا

  ·عقؤپ
روان

  چا گئوش

  ·/إپعل؛
و جهان

  اَزیاو

  ·گ|.ض
بارور

  

تهی  

  ·اگض،
چنین

  مزدانم

  ·مک#کض
مزدا را

  دوئیدي

  ·یؤضهی]
نهیممی پیش

وفرَسابی  

  ·چقضسپذگ[
درخواستهایمان

  ــــــــــــ

  وئیتنُ

  ·د[ه،
نیست

  ییجیو ارِژي

  ·غقغته_گ[ه
(پارسا)ار کدرست مردم براي

  تیش فرَجیا اي

  ·چقض_گپهفه/
گزند، آزار

  

  وئیتنُ

  ·د[ه،
نیست

  ِ فشوینت

  ·چزعگثأفب
سرپرست،  شبان

  درِگوسو

  ·یقغلؤضس,
ارانکبد

  پئیري

  حضهق] &
پیرامون
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  ·ضاؤپ    ·عسفپدپه/    ·رپ    ·ض،

  ·پ    ·ضاعدپه    ·چق]دغکدپ    ·ضسفپه/.

  

  ·گ|.ض    ·/إپعل؛    ·عقؤپ    ·ک؛

  ·چقضسپذگ[    ·یؤضهی]    ·مک#کض    ·اگض،

  

  ·چقض_گپهفه/    ·غقغته_گ[ه    ·د[ه،

  حضهق] &    ·یقغلؤضس,    ·چزعگثأفب    ·د[ه،
  

  اَهوا    اوستانائیش    وا    اَت

  آ    ییاَهورا    نا نم فري    زستائیش

  
  اَزیاو    چا گئوش    اوروا    ِ م

زدانم    تهیئیدي    مدو    وفرَسابی  

  
  تیش فرَجیا اي    ییجیو ارِژي    وئیتنُ

  پئیري    درِگوسو    ِ فشوینت    وئیتنُ

  

  برگردان

  .میگر شیاَهورا را ستا برافراشته ي) با دستهاو گئوش زرتشتما هر دو ( پس

  )هاست یو دگرگون تحوالت آبستن هکیجهانبارور ( جهان و روان من

  .مینکیم و عرضه مینَهیم شیپ نیمزدا چنرا به مانیو درخواستهاها پرسش

  .) وجود ندارد و آرامش(يگزندیب ار و پارسا،کدرست مردم يا برایآ

  خوب و سرپرست نگهبان يا برایآ

  .ستین نکدراز مم یزندگاند گرفته ارانکرا بد رامونشیپ هک
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  برداشت

 یسـامان یب و یآشفتگ بخش درمان هکستهیشا يرهبر افتنیياهورامزدا با اشا برا یزنیاز را پس

 و روان شناسـد، زرتشـت  یمـ و دشـوار ن  ار بـزرگ کنیا يرا برا یسکهکاشا  باشد و پاسخ جهان

 ، آنگـاه ننـد کمـی شیاو را ستا برافراشته يبرابر اهورامزدا با دستهادر نظر هر دو  هکبارور جهان

ـ  پارسا و مردم يا برایشند: آکیم شیپ نیخود را چن يدرخواستهاپرسشها و   خواهـان  هکـ آزار یب

 سـر برنـد، در برابـر سـتم     بـه  يو شـاد  یرا با سـازندگ  یهستند تا زندگ وششکار و کو  آرامش

جستجو اییراهنمو  راه و دروغیدر برابر گزند و آزار دتوانمینا یآ .وجود ندارد؟ايچاره ارانکخراب

ـ و پ ارانکآنها را بد رامونیپ هکدلسوز  ار و سرپرستانکوکین مردان يا برایرد؟، آک  منیاهـر  روانی

شـود  ها که از هر سو بیان میها و پرسشو با این خواسته ؟ ستین نکدراز مم یزندگاند فرا گرفته

ري دادگستر و خردمند براي راهنمـایی  باید راهکار و پاسخی مناسب به دست آید و در نتیجه رهب

  مردم برگزیده خواهد شد.

  هاواژه يدستور گزارش

  .)ادات حرف» (، آنگاه دونی، ا نینچنی، ا پس): «at(·ض،

»indeedیراسـت  بـه «نسلر: یا[»من«؛ک .ض)، جفت ينهاد» (ما، ما دو تا): «vH(·رپ

  .ز باشدی) نمتصل ( ادات» orـا ی»یمعنبه است نکمم ])يدیکتا اضافه حرف(

 صـفت (عسفپدض -)نـه ی، نر ، گروهه یبائ» (برافراشته): «ustHnHiB(·عسفپدپع/

  .»بلند«عس شوند یبا پضد ف) از مصدر یفعل

 هکـ اسـت  اوروان و گئـوش  زرتشت به اشاره» (می، هر دو هست میمائ: «)ahvH(·ضاؤپ

در  يدستور وجود دارد از لحاظ مختلف يرهایعبتنظرها و  واژه نیا درباره) حاضر بودند

ما دو تا »یمعن هم يبر رو است شده اضافه آن به هکرپ ر یو با ضم است نجا اسمیا

  .»دهدمی،میهست

بـا واژه  هکـ باشـد   هـم  فعـل  اسـت  نکـ مم هکـ ) ، جمـع نـدایی ،  ر اشارهیضمانگا: (ک[

 یگروهـ (]میهسـت  نانکشیستا«شودمیهم همراه به» نانکشیستا«چق]دغکدپ 

و  يقواعد دستور هاتاز ج هکاند: ما هر دو، گاو نر و گاو ماده ردهکرا ترجمه واژه نیا
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  )است غلط یمعن

  »]، بود هستن«ضا )سک، نخست جفت: (بارتولومه[

ار ک،  یزندگان يروین«ضاؤپ -)ک، ت یبائ» (يشور، با انرژ ، با با حرارت: «هومباخ[

  ]هیما

  ضا,)ی، بائ کت» (heart، قلب دل«تاراپورواال: [

: سکیب[]استمرار است دهنده و نشان بودن یمعن بهضاؤپ -نجا واژهینسلر: در ایا[

  ])، جفت سک، نخست حال گذرا، زمان فعل» (میما دو تا هست«

 nous nousردهکـ و ترجمه ) گرفتهیفعل املکوجهرا (ضاؤپ بار واژه کی: لنسک[

tenons depuis longtemps ضا +پاز  نـاقص  ا فعلی) و ک، ت یبائرا ( گر آنیو بار د

  .]ستینو درست روشن نظرش هکگیردمی

 ) اسـم ، صفت ي، نهاد ، جفت نهینر(» گر شی، ستا نانکشیستا): «frīnemnH(·چق]دغکدپ

ار رود کبه پشوند یاگر با پ» (گفتن نی، آفر ستودن«چق] از فعل مشتق ا صفتیفعل

  .)است نینفر یمعن ار رود بهکبهده شوند یاگر با پ .است نیآفر یمعن به

ahurHi(·پ.ضاعقپه . H(» :اهورا، اهورا را يبرا) «گاتاییدر زبانپ ) حرفک، ت یبرائ 

 افتـاده اییبر از حالت انهیپا نیا زبان با تحول هک) dat.(اییبر حالت يبرا است انهیپا

  .است

 ، آن من مال«کض)نهی، نر ک، ت ي، نهاد یکر ملیضم» (من ، مال من ، آن من): «mf(·ک؛

  .»من

  .)نهینر» (روان«عقؤضد)ک، ت ينهاد» (روان): «urvH(·عقؤپ

  لض[-یا لضؤ -)ک، ت یوابستگ» (انی، وجهان و جهان: «)gfuBcH(·ل؛ع/إپ

بـاردار،  ) «صفت(] .ض)نهی، ماد ک، ت یوابستگ(، بارور، ابستن ردهیش): «azyG(·گ|.ض

بارور  هکیو جهان گئوش يبرا است یصفت واژه نیا» (، بارور تحوالت ردار، آبستنیش

ـ گاو و  يمعنا و به است گوناگون يدادهایو رو تحوالت و آبستن و  ردهیشـ  يا چارپـا ی

  .)د گرفتینبا آبستن
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  .)ربط حرف» (هک، آن هک، چنان نیز، چنی، ن هک): «hyau(·اگض،

  .)ک، ت یرائ» (مزدا را): «mazd}m(·مک#کض

،  ، جفتیم، التزا ساده گذرا، گذشته» (مینهیم شی، پ مینکیم عرضه«):dvaidī(·یؤضعی]

  »، نهادن دادن«یپ )سکنخست

  ])سک، نخست ، جفت ساده گذشته» (دنیوشک: «بارتولومه[

  ]سک، نخست ناگذر، جفت فعل» (مینیگزیبرم: «هومباخ[

  .]سک، نخست ، جفتتمناییا ییآرزوئ وجه» (نهادن«نسلر: یا[

) نـه یماد(چقضسپ -)، گروهـه  یبرائ» (را درخواستمان«):frasHbyō(چقضسپذگ[ 

  .]»اصرار، التماس«سپا  +چقپ : بارتولومه[.»، درخواست پرسش«

  .»، هرگز نه): «nōiu(·د[ه،

ـ » (ارکدرست يمرد پارسا، برا يبرا): «ereEejiiōi(·غدغتغ_گ[ه ـ  یبرائ )نـه ی، نر ک، ت

  .»ندکمییزندگ درست هکیسکزگار، ی، پره يز راست) «صفت(-_] )غ(غقغت

ــ): «frajiiātiB(·چدض_گپهفه/ ــد، آس ــ» (بیگزن ــ یبرائ -چقض_گپهفه )ک، ت

  )نهی(ماد

  ]»ردنکنابود : «بارتولومه[

  ]»نجهکآزار، ش«مونا: [

  ]»، خسارت انیز: «منیگ دوشن[

  ]»ينابودساز«ا: یتاواد[

  .]»ندهیآ«نسلر: یا[

ـ  بـه  اسـت  يشـوند یپچقض شـده  لیکاز دو جزء تشـ  واژه نیا ـ  «یمعن و » شیجلـو، پ

ـ نابود و و یمعن را به آن بارتولومه هک» _گپهفه« را از  آن و هومبـاخ  ردنکـ رانی

  .است گرفته ستنیز یمعن به_ه شهیر

  .»، هرگز ، نه ستین): «nōiu(·د[ه،

ــبان): «fDuyeytc(·بأفبچزعگ ــارگر، ی، ت شـ ــاورزکمـ ــ» (شـ ــ یبرائـ -)ک، تـ
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ی، سرپرسـت  ردنکی، شبان ، چراندن ردنکمار یت«چزع )فعل اسم(گضأفچزع

  .»ردنکو مواظبت ، مراقبت ردنکي، نگهدار ردنک

،  يدر» (ارانکد، فاسد، گناهیپل ي، آدمها ارانک، بد دروندان): «dregvask(·یقغلؤضس,

  .»ارکدروغگو، بد«یقغلؤضأف -)نهی، نر گروهه

  .)اضافه حرف» (، دور، گرداگرد کی، نزد رامونیپ): «pairī(·حضهق]
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  ششمـ بندسرود دوم/گاتاها

  ششمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  آنگاه

ا  

  ·؛
  این

  وئُوچت

  ·رضخإض،
  گفت

  اَهورو

  ·ضاعق[
اهورا

  

  مزداو

  ·|#کض
  مزداي

  ویدواو

  ·ر]یؤ|
  دانا، آگاه

  وفوش

  ·رضچ,/
  رازها، سرودها

  ویانَیا

  ·رگپدضگپ
با خود

  ــــــــــــ

  وئیتنُ

  ·د[ه،
نیست

  اَاوا

  ·ضبؤپ
نفر کی

  اَهو

  ·ضا,
رهبرپیشوا،

  ویستُو

  ·ر]سف[
، یافته شناخته

  

  َ ادا ن

  ·دضبیپ
و نه

  رتوش

  ·قضفع/
داور، سرور روحانی

  چیت اَشات

  ·ضزپفإ]ف
راستی روي

  هچا

  ·اضإپ
از

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
  پس

  زي

.[·  
  گمانبی

  توا

  ·وظپ
  تو را

  َ ا چا ت فشوین

  ·چزعگضأ،ضبإپ
راهنما

  

  چا واستر یا اي

  ·رپسفقگپهإپ
شاورز (آبادگر)کو 

  تا تُورش

  ·وظ[قغ/فپ
آفریدگار

  تَتَشا

  فضفضزپ &
، آفرید ساخت
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  ·ضاعق[    ·رضخإض،    ·؛    ·ض،

  ·رگپدضگپ    ·رضچ,/    ·ر]یؤ|    ·|#کض

  

  ·ر]سف[    ·ضا,    ·ضبؤپ    ·د[ه،

  ·اضإپ    ·ضزپفإ]ف    ·قضفع/    ·دضبیپ

  

  ·چزعگضأ،ضبإپ    ·وظپ    ·].    ·ض،

  فضفضزپ &    ·وظ[قغ/فپ    ·رپسفقگپهإپ
  

  اَهورو    وئُوچت    ا    اَت

  ویانَیا وفوش    ویدواو    مزداو

  
  ویستُو    اَهو    اَاوا    وئیتنُ

  هچا    چیت اَشات    رتوش    َ ادا ن

  
  َ ا چا ت فشوین    توا    زي    اَت

  تَتَشا    تا تُورش    چا واستر یا اي

  

  برگردان

  .رازها با خود گفتيدانا ياهورامزدا آنگاه

  شودمین افتیيرهبر ينفر برا کیا یآ

  .شودمیدا نیپ یراست ياز رواییو راهنم يداور يبرا یسکو 

  )را گئوشدگار تو را (یآفر گمانیب پس

  .ندکیاز تو نگهبان هکدهیآبادگر آفر یو سرپرست شبان يبرا



138گاتاها  

  برداشت

گـر  ید ياز سـو  جهـان  سو و روانکیاو از  اهورامزدا و صفات انیم ییگفتگو هاتنیدر ا

 زرتشـت  وشـش کجسـتجو هـا و    دهنده نشان هکدارد  انیجر يدادگریو ب یآشفتگ درباره

 یو سازندگ صلح در آن هکاست خوشبخت یجهان و بر پاداشتن نشیآفر نظام كدر ةدربار

  .استوار شود یشکو حق یانصافیب يجا به

و  پنهان يراز شیبرا است يو خردمند داناییۀخود سرچشم هکیهست ةنندیاهورامزدا آفر

هـایی ر يبـرا  اسـت  یرو راسـت یپ هکاییراهنم سرانجام هکداندمیکیو ن ستین دهیپوش

نجـا بـه  یدر ا .نـد کيداور يو دادگـر  یدرست ۀیتا بر پا شودمیظاهرها یاز آشفتگ جهان

شاورز آبادگر و کچون يرهبر هکشودمید دادهی) امجانداران نماد جهان» (اوروان گئوش«

باشد و در  یو درست يدادگر نظام نگهبان هکشود  افتید یدلسوز با شبان چون یسرپرست

  .وشدکب جهان و آرامش یآبادان

 انیـ جهان يبرا اربرد آنکد با یبا هکگویدمیسخنیمایو پاز مانترا  هاتنیگر ایدر بند د

وهـومن  هکـ بخشهاییر ستیا شهیاند گردد و آن فراهم يو بهبود يرومندی، ن شرفتیپ

 انسانهاست یخوشبخت ۀسرچشم نیبهتر هکامیپ آن .است نماد و نشانگر آن» کین منش«

ـ کۀجنب زرتشتيهاآموزش .است داده آموزش گاتاهادر  زرتشت هکهمانست دارد در  یل

با  همراه هکبل ستین ترس ياز روها آموزش اربرد آنک.ندکمین دخالت یزندگ جزییامور 

 ندکمین يقانونگزار انیو جهان مردم یزندگ يبرا زرتشت يخدا .است يو خردمند دانایی

 آنـان  يازمندین رفع يو برا خود مردم يد از سویبا جامعه نیقوان هکدهدمیآموزش هکبل

ـ بر پا نیناقو د آنیشود و با نیو تدوپیشنهاد ،یاجتماع یزندگ هايدگرگونیبه با توجه  ۀی

 نیقـوان  هکـ اسـت  ) باشـد روشـن  وهـومن (دانـایی و  يخردمنـد  ي) و از رواشا(يدادگر

 هزار سـال  نیدر چند ینیقوان اگر زرتشت .شوند لیمکتا تنندکمیرییتغ شهیهم یاجتماع

بود  شده بود و دگرگون ردهکر ییصدها بار تغ نونکبود تا ردهکارایهیزندگ ةادار يبرا شیپ

از این رو پیام و قانونی که بر پایه خردمندي و هماهنگ با بود،  خورده مهر ابطال و بر آن

 هکـ اسـت  آن دستور زرتشت نیا نیبنابرا .شود و باطل د دگرگونینبا، استعلم و دانائی 

،  يدادگر یلکشوند و بر اصول میتنظ در هر زمان خود مردم يد از سویبا یاجتماع نیقوان

  .ندکپشتیبانی جامعهآرامش را در و  یباشد و خوشبختاستوار  ی، سازندگ یینوگرا
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  هاواژه يدستور گزارش

  .)ادات حرف» (دونی، ا نی، چن ، آنگاه پس): «au(·ض،

ـ  نجا بهیدر ا» نیا«-ض )نهینر ،ک، ت ينهاد» (نیا: «)f(؛  .»اسـت  د آمـده یـ کتا یمعن

ـ ود شود مانند واژه ساختهضف؛ باشند و واژه دهیچسب هم د بهیبا؛  وض، نسلر: یا[ کی

atas[.  

رضإ )ک، تـ  سکـ ، سـوم یمـ ، گذرا، التزا ساده گذشته» (گفت): «vaocau(·رضخإض،

  .»گفتن«

 هکگونه آنپ #کض) واژهک، ت ينهاد» (اهورامزدا: «)ahurō.mazdG(| #کض.ضاعق[

– nomواژه نیا .باشدمینا كستا يدارا ردهکتصور  بارتولومه racineاستیمبا اس

  .دارد شهیر حالت هک

  .»دانا ) «صفت(-ر]یع )نهی، نر ک، ت ينهاد» (، آگاه دانا، داننده): «vīdvG(·ر]یؤ|

رضچع)ي، نهـاد  ، گروهـه  یرائ» (راها شیایرازها را، سرودها را، ن): «vafkB(·رضچ,/

  »سرود) «نهینر(

  ]نیو سنگیمرس نسلر: سخنانیا[

  ]مقدس المک: گفتار و  سکیب[

  ]و تعهدات ماتیمونا: تصم[

  ]شیای: دعا، ن منیگ دوشن[

  ]امک: اح هومباخ[

  .]ینیب ندهی: آ تیشُم[

ـ  داده گونـاگون  يمعناها واژه نیا يبرا شناسان از زبان کیهر  هکبا آن در  یانـد ول

(بـر  خداونـد   داناییو  یبر آگاه داللت ندارد و همه يریتأث مطلب كو در شهیاندانیب

ـ ا .دارد نشیسـرار و راز آفـر  بـر اَ پایه خرد و دانائی)  ـ «رضچ از مصـدر   واژه نی ،  افتنی

ـ و تخر آشـوب  یمعن بهرضح شهیاز ر واژه نیدر زند ا .است شده مشتق» سرودن بی

  .است دهش گرفته ردنک
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  )ک، ت ی، بائ يدر» (شتنی، با خود، با خو ، در جان با جان«:)viiHnaiiH(·رگپدضگپ

در  vieو هماننـد  جـان  یمعن ) بهنهیماد(-رگپدپ ]ک، ت ي: در سکیو ب لومل[

  .وجود دارد گوناگون اتینظر واژه نیا مفهوم درباره .است فرانسه زبان

  ]یانگا: خرد ذاتک[

  ]زیو تم صیتشخ يرویلز: نیم[

  ]: دانش بارتولومه[

  ]دنیشکنفس یمعن بهره + ضد تاراپورواال: از مصدر [

  ]یستگیو شا تی: صالح سکیب[

  ]: فهم منیگ دوشن[

  ]نظر نسلر: دقتیا[

  ]كدر : وسعت تیشم[

  .]، روح : روان هومباخ[

  .)ینف حرف» (ستی، هرگز، ن نه): «noiu(·د[ه،

 هومباخ[»کی«ضبؤض -)نهی، نر ک، ت یبائ» (یسک،  کینفر،  کی): «acvH(·ضبؤپ

و  شوندمید یق به لیتبداییب يهااز حالتايپاره چون است د گرفتهیق حالت را به آن

  .]است گرفته »really،یبراست ،قتاً، واقعاًیحق«یمعن را به آن

ـ  ينهـاد » (شوای، پ یسردار، سرور، رهبر اجتماع): «ahk(ضا,  ،  یزنـدگ «ضاع -)ک، ت

  »یهست

  ]»یو زندگ یهست«ضاع ) از ک، ت یبائ: (منیگ و دوشن هومباخ[

  .])ماسهک(:سکیب[

ـ پ«ر]ی )یفعل صفت» (، جسته ، شناخته افتهی،  دانسته«): vistō(·ر]سف[ ،  ردنکـ دا ی

  .»، جستن افتنی

  .)یمنف ا اداتی(حرف» نفر کی، و نه و نه): «nacdH(·دضبیپ

)ک، ت ي(نهاد» ی، داور، رد، سرور و روحان یروحان يشوا و راهنمایپ): «ratuB(·ضفع/ق

: منیگـ  و دوشـن  نسـلر و هومبـاخ  یا[.»یرد، داور، راهنما، سرور و روحـان «فضفعق-
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  .]»jugementيداور«

  .»یراست«-ضزض )ک، ت ياز» (یراست ياز رو): «aDHtcīt(·ضزپفإ]ف

  .)ادات از حروف» (از): «hacā(·اضإپ

  .)ادات از حروف» (، آنگاه پس): «au(·ض،

.[·)zī» :(گمانیب ، یبراست) «دیکتا حرف(.  

وظض )ماسهک،  ، گروهه ينهاد ([»تو«فؤ؛ک )ک، ت یرائ» (تو را): «rsH(·وظپ

  .»]آن، تو«وظض )نهی، نر ک، ت یبائ([]»شما آن«

، راهنمــا و بــه نگهبــان ي، بــرا شــبان يو بــرا): «fDuiiaytaccH(·چزعگضأفضبإپ

شـاورز، برزگـر،   ک،  ، چوپـان  دامدار، شبان«چزعگضأ، -)ک، ت یبرائ» (شاورزک

  .»، راهنما ، نگهبان چارپا، سرپرست نندهکمار یت

  .)ک، ت یبرائآبادگر = (» شاورزکپرور،  دام يبرا): «vastriiHicH(·رپسفقگپهإپ

ــازنده): «rsōreBtH(·وظ[قغ/فپ ــنده و س ــ، و آفر ، و تراش ــاد» (دگاری ــ ينه )ک، ت

  .)نهینر» (، سازنده نندهیآفر«وظ[قغ/فضق 

،  سک، سوم ي، اخبار املکگذرا، وجه» (دی، آفر داد، ساخت لکش): «tataDH(·فضفضزپ

  .»کت
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  هفتمـ بندسرود دوم/گاتاها

  هفتمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  تم

  ·ف؛ک
این

  آزوتُوایش

  ·[ه/ف,.پ
شکپیش

  اَهورو

  ·ضاعق[
اهورا

  

  مانترم

  ·کموقغک
  ایزدي پیام

  تَشَت

  ·فضزض،
  آورد پدید آورد، فراهم

  اَشا

  ·ضزپ
  با اشا هک

  هزَئُوشُو

  ·ضخز[.اض
است همگامو  همراه

  ــــــــــــ

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  گَوئی

  ·لضؤ[ه
جهانیان براي

  چا دم خُشوي

  ·زؤ]یغکإپ«
، بهبودي پیشرفت

  

هو  

  ·اؤ[
اوست

  بیو َ ا اي اوروش

  ·عقعزضبعذگ[
)(خواستاران نیازمندان براي

  سپنتُو

  ·سحغأف[
، مقدس كپا

  نَیا ساس

  ·سپسدضگپ
، آموزش درس

  ــــــــــــ

  ِ ستک

  ·نضسفب
از تو یستک

  وهو

  ·ر[ا,
کنی

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
، منش اندیشه

  

  ِ اي ي

  ·]·"؛
هک

  دایات

  ·یپگپ،
بدهد

  ا ا آوا

  ·؛غپؤپ
کمک،  یاري

  وبی َ ا اي مرِت

  کضقغ،ضبهذگ[ &
مردمان به
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  ·ضاعق[    ·[ه/ف,.پ    ·ف؛ک

  ·ضخز[.اض    ·ضزپ    ·فضزض،    ·کموقغک

  

  ·زؤ]یغکإپ«    ·لضؤ[ه    ·|#کض

  ·سپسدضگپ    ·سحغأف[    ·عقعزضبعذگ[    ·اؤ[

  

  ·کضدضجاپ    ·ر[ا,    ·نضسفب

  کضقغ،ضبهذگ[ &    ·؛غپؤپ    ·یپگپ،    ·]."؛

  

  اَهورو    آزوتُوایش    تم

  هزَئُوشُو    اَشا    تَشَت    مانترم

  
  چا دم خُشوي    گَوئی    مزداو

اي اوروش    هو نَیا ساس    سپنتُو    بیو َ ا  

  
  منَنگها    وهو    ِ ستک

  وبی َ ا اي مرِت    ا ا آوا    دایات    اي    ِ ي

  

  برگردان

  است یشکشی) پمینويامیپمانترا ( نیا

  د آوردهیبا اشا پد اهورا همگام هک

 را به آن هک، ارزانی داشتهانیجهانبه ) امیپ با آنرا ( يو بهبود شرفتیپ كپا يمزدا

  .دهد آموزش و خواستاران ازمندانین

  کین و منش وهومن ۀوسیلبههکستیک

  .بخشد ياریو  کمکانیآدم به آن آموزش يبرا
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  برداشت

 يدردهـا  يبرا يا راهنما و داوریپرسد آیم از خود نیشیدر بند پ ياهورامزدا نماد خردمند

ـ مـانترا و پ  آن هکـ سکآن شودمیدیکادآور و تأیبند  نی؟ و در اشودمین افتیجهان  امی

ـ و بهبـود جهان  شـرفت یپ يبـرا  اهوراست ياز سو شکشیپ هکرا  يمعنو  .آورد فـراهم  انی

آنها  دهد و به را آموزش انیآدم دتوانمیکین و منش شهیو اند وهومن کمکبا  هکاوست

  .بخشد ياری

  هاواژه يدستور گزارش

  .توجه د و جلبیکتا يبرا در آغاز جمله .)ک، ت ی، رائ ر اشارهیضم» (را نیا: «)tfm(·ف؛ک

ـ ، هد شکشـ یپ«:)HzktōiB(·,ف[ه/.پ ـ  یوابسـتگ » (هی ) huتیرکسانســ(, .)ک، ت

در ]ردنکو فدا  ردنکشکشیپ يمعنا به ی، قربان هیهد offering sacrificeتاراپورواال[

ـ ، هد ردنکو گذشت يارکفدا يمعنا به .sacrificeواژه یسیو انگل فرانسه يزبانها و  هی

ـ ا .اسـت  با ارزش يزیچ دادن شکشیپ زؤ]ی «ةمـوارد بـا واژ  ايدر پـاره  واژه نی

 ار رفتهکداد بهیز در وندینهاییتن داد و بهیوند 13/28مانند فرگرد  است همراه »ریش«

ـ  د را بهیو خْشْو یچرب یمعن را به شیوئآزوتُ واژه [بارتولومه.است و  ر گرفتـه یشـ  یمعن

 مردم خود را به ر و گوشتیش انیچارپا هکدگار مقرر شدهیآفر ياز سو»]ردهکترجمه

یگاو معن را به گئوش هکرسدمینظر به بیار عجیبس نیپندارد ایم تاراپورواال[بدهند

ـ ا جوابش برده تیاکاهورا ش درگاه به ستم رفع يبرا هکند و گاو ک گـاو   هکـ باشـد   نی

ـ  و بـه ,فه .پرا  واژه آندرآس[]باشد مردم يبرا ر و گوشتشیتا ش شده دهیآفر یمعن

ـ ر وندیدر تفسـ  هکاست يپهلويهامتنها ترجمه نیا ۀسرچشم .]گرفته رهک  ةداد واژی

ـ و پ ، چرب یچرب آن یفارس هکاست» çarpih«آن يو پهلو یچرب یمعن به یآزوت هی

زرتشـت يهاآموزش برخالف هکانیچارپا یقربان هکاست یزمان به و مربوط باشدمی

 49سـن یدر  واژه نیهمـ  ندکمیتاراپورواال اشاره .است بوده یمذهب جزء مراسم است

را بــه انگــا آنکو » يریو ســ یفراوانــ»را بــه آن و بارتولومــه ار رفتــهکــبــه 5بنــد 

 کیگاتاهادر  واژه همان يبرا بارتولومه هکاند برگردانده« یمانجا کیو ن یخوشبخت«
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  .است داده يگرید يمعنا 49سنیو در  یمعن

  .)ک، ت ينهاد» (اهورا): «ahurō(·ضاعق[

ـ » (مقدس ، سخن يمعنو امیپ: «)m}rrem(·کموقغک ـ  یرائ ـ پ«کموقض-)ک، ت  امی

 الهـام  المکـ لز: یم[] »رک، ف شهیاند«-کضد ، فرمان المک: بارتولومه[) نهینر» (مینوي

در واقـع  هکـ » manthra of fatness»بـه  را برگردانده و آن» inspired word«شده

و  دام يبـرا  آن شکشـ یمـواد خواربـار و پ   هیو منظور او ته است یمعنیب ترجمه کی

 يشـتر از سـو  یب و نادرسـت  دور از واقـع  يبرگردانها گونه نیا است نندگانکمصرف

 مـورد توجـه   يماد از لحاظ را فقط آن یو مبان گاتاهاهکاست یغرب نندگانکترجمه

 يمعنـو يهـا شـه یو اند ياعتقاد انیبن ةدهندنشان» کموقپ«مانترا  .دهندمیقرار 

ـ پا دهنـده  لیکتشـ  هک) استزرتشت دهیبرگز شیاینَ ( يریَ و ئ اهون یعنیزرتشت و  هی

  .َ دانست يریَ و ئ اهون يگاتاهاتوانمیُ را  یتیَ و ئ اهون .اوستيهاآموزش اساس

،  سک، سوم يدیک، گذرا، تا ساده گذشته» (دی، تراش د آورد، ساختیپد): «taDat(·فضزض،

  .»د آوردنی، پد دنی، تراش دادن لکش«فضز حاضر كستافضزض -)کت

  .)ک، ت یبائ» (و عدالت یبا اشا، با راست): «aDH(·ضزپ

ـ  صـفت » (، همگام ، هماهنگ همراه): «hazaoDō(·ضخز[.اض ,/ .)نـه ی، نر ک، ت

آن یسـ یانگ هکـ samتیرکدر سانسـ » مـَهـ »شده یدر فارساض )juBتیرکسانس(

sameشودمی.  

  .)ک، ت ينهاد» (مزدا): «mazdG(·|#کض

-لضؤ ]ک، ت یوابستگ[) ک، ت یبرائ» (مردم ي، برا جهان يبرا): «gavoi(·لضؤ[ه

 يجـا  بند به نیدر سطر آخر هم .است و مردم انی، جهان جهان به و اشاره هیناک» گاو«

ار کـ بـه  مردمـان  یعنیکضقغفضبهذگ[ آن رادفتبرابر و م ا گاو واژهییگَوئ واژه

ـ  و خاورشناسان بارتولومهاز طرف هکگاو  به واژه آن ترجمه نیبنابرا .است رفته  یغرب

  .ندکمیرا گمراه و خواننده را آشفته بلمط شده انجام

ـ « )یماکـ نیری، شـ  ینیری، شـ  ي، بهبود شرفتیپ): «xDvīdemcH(·زؤ]یغکإپ« ،  یرائ

ز یر گاو ناگریتصور ش : به بارتولومه[»ری، ش ، بهبود، رونق شرفتیپ«زؤ]ی «)کت
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,فه .پدر برابـر   گرفته عیمااییغذ ماده یمعن را به واژه نیبسازد و ایحیتوض شده

  .]آیدمیاز گاو بدست هکیجامد و چرباییغذ ماده یمعن به

  .)نهی، نر ک، ت ي، نهاد ر اشارهیضم» (کی، آن آن): «hvō(اؤ[ 

عقعزض )نـه ی، نر گروهه،  یبرائ» (ازمندانین يبرا): «uruDacibyō(·عقعزضبهذگ[

و  ردهکـ تصـور   partHrHnيرا از پهلو آن هکةضق از  : جدا شده بارتولومه[.)صفت(-

ـ  را بـه  و آن ردهکـ بیـ کتر بـا هـم   واژه نیا را با جزء نخستاؤ[  ازمنـد  ین»یمعن

ر یو سـا  و آنـدرآس  بارتولومـه  يبـرا  هکـ یالتکمشـ  ..]اسـت  ردهکـ ترجمـه » خورش

ننـد کمـی هیـ کت يپهلو شتر بر متونیب هکاست آن لیلد به آیدمیشیپ خاورشناسان

» غقغزضبهذگ[«را برابر با » عقعزضبهذگ[ «و یب یَ ا ئ ئوروش انگا: واژهک[

.]اسـت  ردهکـ هسـتند ترجمـه   ر روشـن کـ ف يدارا هکیمردان یمعن را به و آن گرفته

 و به گرفته ردنکو حفاظت دنیپوش یمعن به-رضقاز را مشتق واژه نیتاراپورواال ا[

و اسـت  زایـد وزن از لحـاظ اؤ[ پنـدارد  یم زیو ن ردهکترجمه ارانیو  خدمتگزاران

  .]برساند یانیز یمعن به هکآن رد بدونکرا حذف آنتوانمی

،  مقـدس ) «مزدا يبرا ، صفت نهی، نر کت ، ينهاد» (، مقدس كپا): «speytō(·سحغأف[

  .)(صفت» كپا

  .)نهیماد(-سپسدپ )ک، ت یبائ» (، آموزش درس): «sHsniiH(·سپسدضگپ

 ·نض)یماســتفها ریضــم(» اســت یســکچــه ، تـســـیـک«):kastf(·نضسف؛

. vohū)·کضدضجاپ·رخا, manazha) :»ـ ، ن وهومن ـ ن ، مـنش  یشـ یاند کی » کی

  .)ک، ت یبائ(

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت ينهاد» (یسک،  هک): «yf(·"؛

[·)ī» :(نیا) «متصل ، ادات ر اشارهیضم(]ماسهک،  نهی، نر ک، ت ينهاد[- نیا«،ض]یرائ  ،

  .]»نیا«-ه ]ماسهک،  گروهه

ـ ، تمنایی،  ساده گذشتهس: (کیب[» بدهد، ببخشد): «dHyHu(·یپگپ، ، سـوم  کگذرا، ت
  .])ک، ت سک، سوم حال ، زمانیمالتزا: (هومباخ[)] سک

را  انگـا: آن ک[]اسـت  از دهـان  هکـ یلز: با سخنانیم[»کمک،  ياری): «feHvH(·؛غپؤپ
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پؤپ را برابر  واژه نیتاراپورواال ا[]«شهیهم يبرا»ردهکو ترجمه خواندهثضغؤپ 

ـ ،  ردنکـ کمـ ک) «avasتیرکسانسـ (ضؤضا شـه یاز ر گرفتـه ) ، گروهه یرائ( ياری

  .]»ردنک

 يجـا  بـه  واژه نی) ا، گروهه یبرائ» (مردمان و به): «maretacibyō(·کضقغفضبهذگ[

 روشـن  نیبنـابرا  است شده ار گرفتهکبه سرود آمده دوم در خط هکلضؤ[ه ییوگَ

ـ  .ردکـ گـاو ترجمـه   د بـه یرا نبا ییهستند و گَو هم مترادف ةدو واژ هکاست آن یمعن

  .باشد دتوانمی» انی، آدم انی، جهان مردم«

  

  ــــــــــــ

  

 »The Divine Songe of Zarothushtra«نـام  خـود بـه   يگاتاهـا تاراپورواال در برگـردان 

 کیهر  ۀو ترجم است لکار مشیبس آنردنکیسرود و معن نیا: «ادآور شدهی65صفحه

 رقابلیامالً غکمن يانگا براکلز و یم ندکمیدارد و اضافه تفاوت يگریبا د از پژوهشگران

را ها از ترجمه يتعداد .شده یو آشفتگ ز دچار اشتباهین يدستور انگا از لحاظکو  است فهم

اییهـ واژه دنبـال  بـه  فقط بارتولومه ترجمه .ستندین نندهکقانع کیچیه یول ردمکیبررس

 گاتاهـا ۀترجمـ  ي، بـرا دهدمیادامه ...است يماد و عالم اتیماد به امالً مربوطکهکرفته

  :امرا در نظر گرفته اصل سه

  .هست هم یمعن يباشد دارا و آهنگ هیقاف يدارا هکيهر واحد شعر ـ1

  .باشد فهم و قابل د سادهیبا جمله ساختمان ـ2

و  ینید ۀمسئل کیحیتوض يبرا .داشت توجهها واژه یو روحان يرمادیغ يمعنا د بهیبا ـ3

  .ردکانتخاب ستین با موضوع در ارتباط هکرا  يماديهاید معنینبا یاخالق
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  هشتمـ بندسرود دوم/گاتاها

  هشتمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  اَ ا م

  ·ضبک
  )هک(شخصیآن

  موئی

  ·ک[ه
  بمن

  ایدا

  ·هیپ
  در اینجا

  ویستُو

  ·ر]سف[
شد شناخته

  

  ِ ي

  ·"؛
هک

  ِ ن

  ·د؛
ما ما، براي به

و اَ ا  

  ·ضبؤ[
هکسیکیگانه

  ساسناو

  ·سپسد|
هاآموزش

  گوشَتا

  ·ل,زضفپ
داد گوش

  ــــــــــــ

  شترزرتو و

  ·ضقضوع/فق[.
  اسپنتمان

  تا مو سپی

  ·سحهفپک[
زرتشت

  

هو  

  ·اؤ[
او (تنها)

  ِ ن

  ·د؛
ما ما، براي

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  وشتی

  ·رض/ف]
است ، مایلخواهدمی

  چااییاَش

  ·ضزپهإپ
اشا و براي

  ــــــــــــ

  ِ رِترا كچرِ

  ·إضقغنغقغوقپ
نیایش با سرودهاي

  ِ سراوینگه

  اب}سقپؤضگب
سرائیدن

  

  هیت

  ·اگض،
از اینرو

  هوئی

  ·ا[ه
او به

  هودمم

  ·اعیغکغک
یی، شیوا شیرینی

  ییدیا

  ·یگپه
شود دهیبخش

  وخزرهیا

  غصقضاگپ&«رض
را سخن
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  ·ر]سف[    ·هیپ    ·ک[ه    ·ضبک

  ·ل,زضفپ    ·سپسد|    ·ضبؤ[    ·د؛    ·"؛

  

  ·سحهفپک[    ·ضقضوع/فق[.

  ·ضزپهإپ    ·رض/ف]    ·پ#کض    ·د؛    ·اؤ[

  

  سقپؤضگب}اب    ·إضقغنغقغوقپ

  غصقضاگپ&«رض    ·یگپه    ·اعیغکغک    ·ا[ه    ·اگض،
  

  ویستُو    ایدا    موئی    اَ ا م

  گوشَتا    ساسناو    اَ ا و    ِ ن    ِ ي

  
  تا مو سپی    زرتو شتر    و

زدا    ِ ن    هوشتی    مچا اَشایی    و  

  
  ِ سراوینگه    ِ رِترا كچرِ

  وخزرهیا    ییدیا    هودمم    هوئی    هیت

  

  برگردان

  :وهومن

  شد، شناخته من نجا بهیدر ا هکسکآن

  .است سپنتمان ، زرتشت داده ما گوشيهاآموزش به هکیسکگانهی

  دی) بسراگاتاها(شیاین يما و اَشا سرودها يبرا خواهدمیمزدا او يا

  .شودمیدهیبخش سخن ینیریو شاییویاو شه رو ب نیاز ا
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  برداشت

ـ  اینـات کخرد، نظام ۀیبر پا هکيدگاریو آفر یهست قتیحق خود به زرتشت  نـده کاف یرا پ

، دهدمیاهورامزدا آموزش يبرا هکیو در پرتو صفات درستشهیاند ياز رو شده آگاه است

اییشناسـ  از راه هکـ یآگاه وهیش نیا .است پرداخته یشیاند کیو ن یراست شیاین خود به

ـ بـر پا  ستیا وهیش ،برد یپ یراز هست بهتوانمیشهیاند در جهان و فرو رفتن شتنیخو  هی

و  یراست»به عشق نیا .ندکمیکیخداوند نزد به واسطه ماً و بدونیمستقرا یمآد هکخرد 

 هکـ اسـت  یرانیا عرفان يهایژگیدارد و از و يو خردمندییعقال هیخود پا» جویی قتیحق

و  يشـمند یاند يبـاال  در سـطح » یو اشـراق  یاسـتدالل »كو در» و عشـق  عقـل »انیم

 شیاین يبرا هکشودمین دهید گاتاهانرو در یاز ا .ندکمیجادیا یهمبستگوند و یپ یوارستگ

ـ او را بپرسـتد   هکباشد  دهیرس يدستور زرتشت دگار، بهیآفر ـ ا از او بترسـد و  ی ـ ام ا بـه ی د ی

،  تناسبیب آور و عذابيهانهیکاز  ا ترسی،  نیپس در جهان ارزشیب و يماديهاپاداش

  .شود امکاح اطاعت ، مجبور به یروان لحاظاز یمآد

 و درسـت  یراسـت  يسـو  را بـه  حق د راهیبا املکار یو اخت يبا آزاد انسان زرتشت نیدر د

باشد ها یخوب نندهیآفر دتوانمیخودیمآد .است شیخو نشیگز ند و مسئولیبرگز یشیاند

و  یخوشـبخت  خود مسئول نیبنابرا .گرددها يدیپل ةدآورندیپد نادرستمنش نشیا با گزی

  .است شیخو يفردا یو زندگ یبدبخت

باشد و هـر روز و   داشته یاساس نقش دتوانمیها یکین نشیدر آفرانسان یرانیا در عرفان

 کیـ خداونـد نزد  باشد بـه  با اَشا و وهومن همراه هکيا شهیار و گفتار و اندکبا  هر لحظه

حد و مـرز و   چگونهیهاییخد صفاتدرك اهورامزدا و نزدیک شدن و پیوند بايبرا .شود

در نهـاد   توانـایی نیا شودمیترکیخدا نزد زگارتر باشد بهیپره سکهر  .وجود ندارد یمانع

رود شیببالد و پ دتوانمیهاییگاتايهااز آموزش يرویوجود دارد و با پ انیاز آدم کیهر 

  .ابدیدست يو رستگار یخوشبخت تا به

 گویـد میدارد  تکشر یزنیدر را هکاست لکو خرد  یشیاند کینماد ن بند وهومن نیدر ا

دردهـا و   درمـان  يرا بـرا اییاهـور  يو دسـتورها هـا  وهیو شـ  ماندار اسـت یپ هکسکآن

ـ میهکاست نتماناسپ زرتشت دهیفهم یدرست به انیجهان یخوشبخت  يبـا سـرودها   دتوان
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 سـخن اییویو شـ  ینیریبـا او شـ   نیبدهـد بنـابرا   را آمـوزش  يمعنو امیپ خود آن شیستا

  .شود دهیبخش

گسـترش  نیریش یو زبان یبا مهر و دوست همراه و استدالل سخن د از راهیبا زرتشت آیین

 و جامعـه  یانسان و ذات عتیطب برخالف لیزور و تحمار بردنکبا ب یآموزش ابد هر گونهی

 آن و بازتـاب  شـود مـی و خشـونت جـویی انتقاميهاالعمل سکع و منجر به است یانسان

و فقر  ندکمیيدیدر فساد و پل قرا غر مردم هکاست یو دوروئ ، دروغیمنظیب ، یآشفتگ

  .آوردمیبوجود  يو ماد ید روحیشد

او  نشیو گز زرتشت به یاهورامزدا مأمور وح ياز سو وهومن هکپندارند یم نیچن یگروه

 او مخالفـت ایـی خردگر تبکو م زرتشتيهابا آموزش شهیاند نیا .است بوده يامبریپ به

  .دارد

  هاواژه يدستور گزارش

  .»نیا«ک؛ضگ)نهی، نر ک، ت ي، نهاد ر اشارهیضم» (آن«:)acm(·ضبک

  .»من«ک ؛.ض)ک، تندایی،  ي، از ی، وابستگ یبرائ» (بمن): «mōi(·ک[ه

  .)دیق» (نجاینجا، ایدر ا): «idH(·هیپ

رهسفض )نـه ی، نر ک، ت ينهاد» (شده افتهیو  دهی، د شده شناخته«): vistō(·رهسف[

  .»شناختن،  افتنی«ر]ی »شد شد، شناخته افتهی) «یفعل صفت(-

  .»هک، آن کسی که،  یک،  هک«"ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

  .»ما«رض؛ک -)، گروهه ی، وابستگ یر، برائیضم» (ما ما، آن ما، مال يما، برا): «nf(·د؛

ضبؤض -)نـه ی، نر ک، ت ينهاد» (سکگانهی،  سک، تنها  کی،  گانهی«): acvō(·ضبؤ[

  .»، تنها گانهی،  در حساب کیعدد «

-)، گروهــه یرائــ» (را، دســتورها راهــا را، فرمــانهــا آمــوزش): «sHsnG(·سپسد|

  .»، دستور آموزش) «نهیماد(سپسدپ 

) از سکـ ، سـوم  ک، ت يدیک، ناگذر، تا ساده گذشته» (داد گوش): «gkDatH(·ل,زضفپ
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  .»دنیوشی، ن دادن گوش،  دنیشن«ل,/ شهیو رل,/ض حاضر كستا

  -ضقضوع/فقض .)ک، ت ينهاد» (زرتشت: «)zararuBtrk(·ضقضوع/فق[.

ـ  بهسحهفپکض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (اسپنتمان): «spitHmō(·سحهفپک[  یمعن

در  .اسـت  بـوده  زرتشت جد نهم اسپنتمان يپهلو بندهش گفته ، به كد و پایار سفیبس

  .»است تا ما آمدهیسپ ز نامین15بند  46اته

  .)یمر التزایضم» (او): «hvō(·اؤ[

  .»ما«رض؛ک -)، گروهه ی، وابستگ یر، برائیضم» (من ما، مال): «nf(·د؛

  .)ک، تندایی» (مزدا يا): «mazdH(·پ#کض

،  سکـ ، سـوم  حـال  ، زمان يگذرا، اخبار» (است ، خواهانخواهدمی«): vaBtī(·رض/ف]

  .»ردنک، آرزو  خواستن«رضس -)کت

ـ » (اشا يبا اشا، برا): «aDHicH(·ضزپهإپ ـ  یبرائ ،  قـت ی، حق یراسـت «ضزض -)ک، ت

  .)ماسهک» (یهست ، نظام عدالت

» شیسـتا  ي، با سـرودها  ، بزرگداشت ، ستودن شیستا): «carekererrH(·إضقغنغقغوقپ

  ) گروهه ، ی، بائ یرائ(

  إضقغنغقغوض-كاز ستا]»دنی، سگال شهیاند«، پورداود:  بارتولومه[

سقع )یمصدر سبب» (ار ساختنک، آش دنییسرا): «srHvaiiezhc(·سقپؤضگث}اب

  .»دنیشن«

ـ  ي، نهاد یر موصولیضم» (نروی، از ا یک،  هک): «hiiau(·اگض، "ض -)ماسـه ک،  ک، ت

  .»کسی که،  یک،  هک«

  .)نهی، نر ک، ت ی، رائ ر اشارهیضم» (آن ياو، برا ياو، برا به): «hōi(·ا[ه

اعیغکضد -)نهی، نر ک، ت یرائ» (ینیری، ش يری، دلپذ یوائیش: «)hudemfm(·اعیغک؛ک

خواهد -اعیغکض آن كستا هکاعیغکغکلکش باشد به کوچکغبا  اگر امال، واژه

  .»بود

،  سک، نخست حال ، زمانیمناگذر، التزا» (ابدید، دریایبرخوردار شود، ب): «diiHi(·یگپه
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  )کت

  ].»دنیشی، اند افتنیدر«dhyHتیرکسانس[

(وابسـتگی، تـک)   »گفتن ، ابزار سخن ، دهان زبان: «)vaxetrahyH(·غصقضاگپ«رض

-ماسهک(غصقض«رض(  

  .]، دهان گفتن و ابزار سخن لهیوس یمعن به vaktraتیرکسانس[
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  نهمـ بندسرود دوم/گاتاها

  نهمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  چا اَت

  ·ض،إپ
  و آنگاه

  گئوش

  ·ل؛ع/
  آفرینش

  اوروا

  ·عقؤپ
  روان

  رئُوستا

  ·قضخسفپ
برآورد کبان

  

  ِ ي

  ·"؛
  هک

  َ اشم اَن

  ·ضدضبزغک
  را ناتوانی

  ِ من خشان

  ·زمدکغدغ«
  بپذیرم،  زیر بار بروم

  رادم

  ·قپیغک
، پشتیبان سرپرست

  ــــــــــــ

  واچِم

  ·رپإغک
سخن

  نرِش

  ·دغقغ/
مرد

  ایاَسوره

  ·ضس,قضاگپ
را ضعیفی

  

  یم

  ·"؛ک
یستکاو 

  آ

  ·پ
براستی

  وسمی

  ·رضسغک]
آرزو دارم

  ایشا

  ·]زپ
را توانایی

  خشترِم

  ·ازضوقغک
رواییفرمان

  ــــــــــــ

  ددا

  ·یضیپ
  جاک،  یک

وای  

  ·"ضؤپ
  هنگامی چه

هو  

  ·اؤ[
  شخصی او، چنین

  اَنگهت

  ·ضجاض،
خواهد رسید

  

  ِ ي

  ·"؛
هک

وئیه  

  ·ا[ه
او به

  ددت

  ·ضیض،ی
بدهد

  زستَوت

  ·ضسفضؤض،.
زیردستی

اَو  

  ضؤ[ &
کمک،  یاري
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  ·قضخسفپ    ·عقؤپ    ·ل؛ع/    ·ض،إپ

  ·قپیغک    ·زمدکغدغ«    ·ضدضبزغک    ·"؛

  

  ·ضس,قضاگپ    ·دغقغ/    ·رپإغک

  ·ازضوقغک    ·]زپ    ·رضسغک]    ·پ    ·"؛ک

  

  ·ضجاض،    ·اؤ[    ·"ضؤپ    ·یضیپ

  ضؤ[ &    ·ضسفضؤض،.    ·یضیض،    ·ا[ه    ·"؛
  

  رئُوستا    اوروا    گئوش    چا اَت

  رادم    ِ من خشان    َ اشم اَن    ِ ي

  

  ایاَسوره    نرِش    واچِم

  خشترِم    ایشا    آ وسمی    یم

  

  اَنگهت    هو    وای    ددا

  اَو    زستَوت    ددت    وئیه    ِ ي

  

  برگردان

  برآورد بانگ نشیآفر روان آنگاه

  ، رمیرا بپذ یفیمرد ضع سخن و بروم یناتوان ر بار سرپرستید زیا بایآ هک

  .را آرزو دارم يرومندین يفرمانروا هکیدر حال

  دیرس خواهدمیهنگا جا و چهک

  .بخشد ياری) را نشیآفر رواناو را ( یزبردست سکنیچن هک
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  برداشت

شناسد یم انیجهان يرهبر و راهنما را چون زرتشت یشیاندکینماد ن وهومن هکاز آن پس

خود يهایبا ناتوان مردم انیاز م يا مردیآ هکآوردمیبر بانگ جهان روان دهدمیو نشان

 یسرپرسـت  نـه  رومند هسـتم ین رواییخواستار فرمان دردها باشد؟ من بخش درمان دتوانمی

  بخشد؟ ياریرا  انیجهان هکرسدمیفرا  زبردست ياوریهنگام جا و چهکاز  .ناتوان

  هاواژه دستوري گزارش

- athaتیرکسانس[) اضافه و حرف ( ادات» و آنگاه): «auca(·ض،إپ ca»و آنگاه«[.  

.gfuB(·عقؤپ.ل؛ع/ urvH» :(جهـان  انی، جهان ، نماد و مظهر مردمان نشیآفر روان ، «

  .)ک، ت ينهاد(

ـ  سـاده  ناگذر، گذشته» (دید، نالیبرآورد، خروش بانگ: «)raostH(·سفپخقض ، سـوم  ک، ت

  .)rudتیرک(سانس-قعی )سک

  .)رودمیار کد بهیق يجا به هکیر موصولیضم» (هک): «yf(·"؛

از دو  واژه نیا .)، صفت نهی، نر ک، ت یرائ» (اراده ، سست ناتوان): «anacDem(·ضدضبزغک

از  جدا شده» رومند، توانا، قدرتمندین«ضبزغک + ینف = حرفضد شده ساخته بخش

  .»امک، اقتدار، استح ، قدرت توان«]ز شهیر نام

) مصـدر » (شوم ی، راض ، خرسند باشم رمی، بپذ ر بار برومیز: «)xD}nmfnc(زمدک؛دب «

  .]kD}mتیرکسانس[-زمک «كاز ستا

 به واژه نیا 19بند  23سنیدر » ، ارباب ، نگهبان ، سرپرست بانیپشت: «)rHdem(·پیغکق

ـ مـی rHdemهوفمن دهیعق بهقپیض -)ک، ت یرائ(دارنده ، نگاه مواظب یمعن دتوان

  .»ردنکي، نگاهدار ردنکمواظبت«rHdشهیباشد از ر یفعل لکش کی

  .»سخن«رپإ -)ماسهکا ینهی، نر ک، ت یرائ» (سخن): «vacem(·رپإغک

 يمعنـا  نو به ياوستادر » مرد، نر«دضق -)ک، ت یوابستگ» (مرد، نر«:)nereB(·دغقغ/

  .ریو دل پهلوان

+ ینف = حرفض ) نهی، نر ک، ت یوابستگ» (فی، ضع ناتوان): «askrahyH(·ضس,قضاگپ
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  .»رومندی، ن زورمند، توانا، زبردست«-س,قض 

را  انگـا آن کگلـدنر و   لز برخالفیم و [بارتولومه): ک، ت یر، رائیضم» (هک: «)yfm(·"؛ک

  .دانندمیوستهیپ يبعد خوانند و با واژهیمکپ ."؛

  .)دیکتا حرف» (یبراست): «ā(·پ

-)ک، تـ  سک، نخست حال گذرا، زمان» (خواهمی، م آرزو دارم«): vasemī(·رضسغک]

  .»، خواستن آرزو داشتن«رضس 

īDH(·زضوقغک«-]زپ - xDarrem» :(ـ گلدنر ا» رومند، رهبر توانایار، نیشهر  واژه نی

ـ (داننـد مـی وسـته یرا دو جزء پ آن انگا و بارتولومهک،  را دو جزء جدا از هم ـ  یرائ ،  ک، ت

  .«رو داشتنی، ن توانا بودن«]ز شهیاز ر]زپ-.)نهینر

» when ever،  هکــهرگــاه«"ضؤپ .نضیپ) دیــق» (جــاک،  یکــ«:)kadH(·نضیپ

  .»neverهرگز«·"ضؤپ.د[ه،

ـ  یبـائ » (، هنگام زمان): «yavH(·"ضؤپ .نضیپ» ، هنگـام  زمـان «"ضؤ -)ک، ت

  .)دیق» (یک، یمهنگا ، چه یزمان چه«"ضؤپ

  .)نهی، نر ک، ت ير، نهادیضم» (او، آن): «hvō(·اؤ[

ضا -)سکـ ، سـوم  ک، تـ یم، التزا حال گذرا، زمان» (خواهد بود): «azhau(·ضجاض،

  .»، بودن هستن«

  .»هک،  یک«"ض -)ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

ـ (.نـد کمـی خود اشـاره  به شخص سوم در حالت گئوش» باو، او را): «hōi(·ا[ه ،  یبرائ
  .)کت

  .)ک، ت سک، سومیمگذرا، التزا» (هکبدهد، بشود ): «dadHu(·ضیپ،ی

ـ  ی، رائ صفت» (توانا توانا، دستان بازوان): «zastavau(·ضسفضؤض،. -)ماسـه ک،  ک، ت

  .)صفت(ضسفضؤضأف .

،  ياری«ضؤضا -)ماسهک،  ک، ت ی، رائ ينهاد» (کمک،  یبانی، پشت ياری): «avō(ضؤ[ 

  .»یبانیپشت
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  دهمـ بندسرود دوم/گاتاها

  دهمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  یوژِم

  ·",ت؛ک
شما

ایبیواَا  

  ·ضبهذگ[
باینها

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  

  اَ اُ گُو

  ·ضخل[
  نیرو

  داتا

  ·یپفپ
  دارید ارزانی

  اَشا

  ·ضزپ
  اشا وسیلهبه

  چا خشتَرِم

  ·زضوقغکإپ«
را رواییفرمان

  ــــــــــــ

  اَوت

  ·ضؤض،
آنرا

  وهو

  ·رخا,
کبا نی

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
اندیشی

  

  یا

  ·"پ
هک

  تیش ايهوش

  ·اعزغهف]/
آسا بهشت جایگاه

  چا رامانم

  ·قپکمکإپ
و آرامش

  دات

  ·یپ،
ببخشید، بدهید

  ــــــــــــ

  چیت اَزِم

  ·؛کإ]ک.ض
براستی من

  اَهیا

  ·ضاگپ
»آرزو این«او، 

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  

  توانم

  ·وظمک
تو را

  منگهی

  ·ک؛}ا]
شناسممی

  پئواورویم

  ·حضخعقؤ]ک
، نخستین برترین

  وادم 

  رضبیغک &
، فراز آورنده دارنده
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  ·ضاعقپ    ·ضبهذگ[    ·",ت؛ک

  ·زضوقغکإپ«    ·ضزپ    ·یپفپ    ·ضخل[

  

  ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·ضؤض،

  ·یپ،    ·قپکمکإپ    ·اعزغهف]/    ·"پ
  

  ·پ#کض    ·ضاگپ    ·؛کإ]ک.ض

  رضبیغک &    ·حضخعقؤ]ک    ·ک؛}ا]    ·وظمک
  

  اَهورا    اَاایبیو    یوژِم

  چا خشتَرِم    اَشا    داتا    اَ اُ گُو

  
  منَنگها    وهو    اَوت

  دات    چا رامانم    تیش ايهوش    یا

  
  مزدا    اَهیا    چیت اَزِم

  وادم      پئواورویم    منگهی    توانم

  

  برگردان

  :(پاسخ داد) نشیآفر روان

  )،ارانشیو  زرتشتنها (یا شما به

  دیدار یارزان رواییفرمان يرویو اشا، ن اهورا در پرتو وهومن يا

  .نندکبرقرار  ) و آرامشآسا و بهشت امن یگاهیجا(شیآسا لهیوسبدان هک

  .شناسممی)آرزو نیا(آورنده برنیتو را برتر یبراست من
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  برداشت

 گـاو اسـتفاده   یبند از معنـ  نیا اگر در برگردان .است گوناگون يمعناها يدارا گئوش واژه

جانور سـودمند   نی، نخست ینید اتیر ادبیو سا بندهش يریاساط اتیروا موجب به هکشود 

و گـاو مظهـر    شـبان  صفت به زرتشتتصور شده صورت نیمنظور باشد در ا دهیمزدا آفر

 ي، خردمند دنیشیاند هیبر پا هکگاتاییيهادر آموزش یولاند شده اندهینما و جامعه مردم

 مفهـوم  ینـوع  شـبان  بـه  گاو و زرتشت به انسان ردنکهی، تشب شده نهاده ار انسانیو اخت

ـ از ديریاسـاط  مطالب .ار رودکبه گاتاهایفلسف حیتوض يد براینبا هکدارد  يریاساط  نی

را  یو مجـرد فلسـف  یئتزانا میمفاه شرفتهیپ يرکف مرحله کیدر  زرتشت جداست زرتشت

ـ ا روانیاز پ یگروه یقرار داد ول یاخالقيهاآموزش يمبنا  هـن کيهـا و اسـطوره  زدانی

ها اسطوره بند بودند آنیخود پاهاي باستانی دینيباورها بهدر زمان ساسانیان هکایییآر

و سراسـر   شکـ دل يقصـائد  هکـ نیبا ا ها،شتیر یافزودند نظ نید بهها سنت عنوان را به

 انیخـدا يهـا آنها افسانه همه یول ها استیها و دالوریو سرشار از قهرمان یاخالق يپندها

  .اوستيهابا آموزش و مخالف زرتشت ، دور از منطق يپندار

ـ  هکـ نـد کمـی یقدرت ياو آرزو روانیو پ ارانی،  زرتشت يبرا نشیآفر بند روان نیدر ا  رب

 گاتاهادر  زرتشت ارانی.یو خودخواه یامگکبر خود استوار باشد نه» اشا»قتیو حق یراست

ـ ا ندکمیانگا تصور ک.هستند نیریو سا وماهیدیم ، فرشوشتر، جاماسب گشتاسب بنـد را   نی

  .رو داردیو ن تواناییي، آرزو ارانشیخود و  يو برا گفته خودش از جانب زرتشت

واژه نـد کمـی تصـور   یغرب و خاورشناسان نیاز مترجماياز پاره يرویپ استاد پور داود به

ـ  رسـد مـی نظـر ن  به یمنطق هکانیچارپا به گرددمیبر» نهایا«ضبهذگ[  مفهـوم  یول

 ةاو را دارنـد  هکـ اهورامزدا  از درگاه و مردم ، نماد جامعه اوروان گئوش هکاست آن درست

ـ استقرار امن يتوانا برا یبانیراهنما و پشت درخواست داندمیرو ین نیبرتر  .دارد و عـدالت  تی

  .شودمیرا یرا پذ زرتشتاییو راهنم يرهبر اوروان گئوش سرانجام
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  هاواژه دستوري گزارش

  .)، گروهه سک، دوم ير، نهادیضم» (شما): «ykEem(·ت؛ک",

ـ او، ا«ض -)نهی، نر ، گروهه یبرائ» (نهاینها، بایا يبرا): «acibyō(·ضبهذگ[ » ، آن نی

 بـه  هکـ هومایدی، م ، فرشوشتر، جاماسب شتاسبیمانند و اوست ارانیو  زرتشت به اشاره

  .»اد شدهیگاتاهادر  از آنان ژهیو

 بـه  گـردد مـی ر مزبـور بر یپندارد ضـم یم از خاورشناسان یاز گروه يرویپ پورداود به[

  .]انیچارپا

  .)ک، تندایی» (اهورا يا: «)ahurH(·ضاعقپ

ـ  یرائ» (، توان يمعنو يروین«): aogō(·ضخل[ ،  تـوان -ضخلضا )ماسـه ک،  ک، ت

  » رو، زورین

با  واژه نیا بودن ، همراه یتن تواناییتا  رساندمیرا  ينویم يروین واژه نیتاراپورواال: ا[

  ]رساندمیرا  آن یمعن بودن ياهورا معنو

ـ افزایو م رساندمیرا  يو ماد یتن يروین aojah: واژه بارتولومه[ و 4بنـد   31سـنا ید ی

ـ نزضوقپ«با خشترا  واژه نیا بودن همراه )شتینیفرورد(13شتی  انیـ رو و بنی

  ]رساندمیرا یمدر آد یاتیح

د در یبا ا روانیتن به آن یرو را دارد و بستگیو ن ، قدرت توان یمعنهاییتن به واژه نیا

  .شود دهید متن

  .)سک، دوم يامر،  ، گذرا، گروهه ساده گذشته» (دید، ببخشیبده): «dādā(·یپیپ

  .)ک، ت ی، بائندایی» (اشا يا): «aDH(·ضزپ

،  ي، نهـاد  یرائ» (را رواییرو را، و فرمانیرا، و ن تواناییو ): «xDarremcH(·زضوقغکإپ«

  .»ياری، شهر رواییرو، فرمانی، نتوانایی«زضوقض «-)کت

اهـورامزدا در   پـاداش  بـه  اشـاره ) ماسهک،  ک، ت ی، رائ ر اشارهیضم» (آنرا: «)avau(·ضؤض،

ضؤض -ننـد کمـی ار کو خرد  خداوند جان يخشنود يبرا هکآنان ، به يریروئنَ اهو

ـ » انـدازه  آنقدر، همان»یمعن به د استیا قیضؤض، گر یدر موارد داین واژه   ا حـرف ی
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  .است» نیز و همچنین»یمعن به اضافه

.vohk(·رخا,کضدضجاپ manazha» :(وهـومن  کین شهیاند ،) « ـ نـدایی ،  یبـائ ) ک، ت

  .»یشیاند کین«کضدضا ·رخا,.گیرندمیاییرا ب آن نیشتر مترجمیب

،  یکـ ،  هک«"ض -)ار رفتهکد بهیق ، چون ک، ت ی، بائ یر موصولیضم» (هک): «yH(·"؛

  .»کسی که،  هکآن

  ) نهی، ماد ، گروهه یرائ(» ، رفاه شیآسا«:)huDeitīB(·اعزغهف]/

  ]است خواندهاعزهف]/ را  واژه نیلز ایم[

،  نک، مسـ  ، خانـه  یزنـدگ  گاهیجا، dwell«یمعن بهز] -از را جدا شده آن بارتولومه[

  ]است گرفته» آرام يجا

 ، آرام ردنکـ ی، زنـدگ  دنیگز ي، جا ساختن منینش«زه -از  خوب پورداود: خانمان[

  ] »گرفتن

 گاهیجا یمعن بهلضؤضزضگضدض مانند  رودمیار ک، به محل یمعن بهزضگضدض 

  .است واژه نیاز هم یفارس در گلشن و پسوند شَن ، گاوگاه لهیگاو، طو

قپکضق -)ماسـه ک،  ، گروهـه  یرائ» (را را، و رامش و آرام): «rHm}mcH(·إپکقپکم

  .»، صلح ، رامش آرامش«

یپ )سکـ ، سـوم  ک، تـ یمـ ، گـذرا، التزا  ساده گذشته» (بدهد، ببخشد): «dHu(·یپ،

  .»دنی، بخش دادن«

ـ کتا را چسـبانه  cīuنیاز متـرجم ايپاره» (ز، خود منین من): «azfmcīu(·؛کإ]،.ض يدی

) در ک، تـ  سکر، نخستیضم) (گردانندیبرم» یبراست من»را به واژه نیو ا گیرندمی

  .)اضافه حرف صورت به ید پرسشیق(آیدمیا و چرا یآ یمعن بهإ]، موارد ايپاره

 حالـت » نـد کمیاشاره زرتشت به) «ک، ت یر، وابستگیضم» (نیاو، ا: «)ahyH(·ضاگپ

 دل اوروان از تـه  گئـوش  بیگمـان  )، و ی(منْگهک؛}ا] فعل به گرددمیبر یوابستگ

  .پذیردمیيامبریو پاییراهنم را به زرتشت

  .)ک، تندایی» (مزدا يا): «mazdH(·پ#کض
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  .)سک، دوم یر، رائیضم» (تو) «rs}m(·وظمک

ـ  سـاده  گذشـته » (نهمیم ، ارجشناسممی، رمیپذیم): «mfzhī(·ک؛}ا] ، نخسـت  ک، ت

  .»دنیشیاند«کضد -)، گذرا حال ، زمان سک

،  ک، ت یرائ» (نیشتری، ب نی، بهتر نی، باالتر نی، برتر نینخست: «)paourvīm(·حضخعقؤ]ک

  -حضخعقؤگض -)، صفت نهینر

 ، بدسـت  دانسـتن «ر]ی -)نـه ی، نر ک، ت یرائ» (، دارنده کمال): «vacdem(·رضبیغک

  .»شدن ک، مال ردنکدا ی، پ ، جستن افتنی،  آوردن
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  یازدهمـ بندسرود دوم/گاتاها

  یازدهمـ بندنهمبیست و  هات/سنای

  وداک

  ·نعیپ
یدیجاک

  اَشم

  ·ضزغک
اشا

  وهوچا

  ·رخاعإپ
کو نی

  

  منُو

  ·کضد[
اندیشه

  چا خشَترم

  ·زضوقغکإپ«
وخشترا

  اَت

  ·ض،
آنگاه

  ما

  ·کپ
من

  مشا

  ·کضزپ
بشتابید مسویبه

  ــــــــــــ

  یوژِم

  ·",ت؛ک
شما

زدام  

  ·پ#کض
مزدا

  ننه فراخش

  ·دغدبزقپوچ
، توجه شناسائی

  

  ییمزُو

  ·[ه.کض
بزرگ

  ییمگا

  ·کضلپه
مغان ، براي مغان

  آ

  ·پ

  تی پئی

  ·حضهف]
بپذیرید

  زانَتا

  ·پدضفپ.
نیدکقبول

  ــــــــــــ

  اَهورا

  ·ضاعقپ
  اهورا اي

  نُو

  ·د,
  نونکا

  ناو

  ·د|
  ما به

  اَورِ

  ·ضؤضق؛
ما سويه ب

  

  اهما

·؛اکپ

ما را

  راتُوایش

  ·قپف[ه/
ایزدي موهبت

  یوشماوتانم

  ",زکپؤض،مک &
خودتان همانندهاي
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  ·رخاعإپ    ·ضزغک    ·نعیپ

  ·کضزپ    ·کپ    ·ض،    ·زضوقغکإپ«    ·کضد[

  

  ·دغدبزچقپو    ·پ#کض    ·",ت؛ک

  ·پدضفپ.    ·حضهف]    ·پ    ·کضلپه    ·[ه.کض

  

  ·ضؤضق؛    ·د|     ·د,    ·ضاعقپ

  ",زکپؤض،مک &    ·قپف[ه/    ·؛اکپ
  

  وهوچا    اَشم    وداک

  مشا    ما    اَت    چا خشَترم    منُو

  
  ننه فراخش    زدام    یوژِم

  زانَتا    تی پئی    آ    ییمگا    ییمزُو

  
  اَورِ    ناو    نُو    اَهورا

  یوشماوتانم    راتُوایش    اهما

  

  برگردان

  دیبشتاب میسو و خشترا به اَشا، وهومن يد ایجا هستک

  .دید و از خود بدانیریبپذ مغان بزرگ انجمن يخود برادانائی و  مزدا مرا با توجه يو شما ا

  )ارانشیو  زرتشت(ما يسوه ا بیب نونکاَهورا ا يا

  .دار یما ارزان به است با خودتان يهمانند هکیو بخشش
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  برداشت

 بـه  يو هماننـد  یکـ یخواسـتار نزد  هکـ اسـت  آن زرتشـت  یعرفان انکو ارها هیاز پا یکی

يهـا و جلوه صفات ها،رد و از نعمتید، او را بپذیآ شیسو اهورا به ندکمیو آرزو  خداست

واژه .اسـت  يمظهـر و نمـاد خردمنـد    زرتشـت  يخدا .ندکتیاو ببخشد و عنا به خودش

 .است یروحان يا موبد) راهنمای(مگوپتار، دانشمندکوکین یمعن به ا مغی) maga(کضلض 

 .اسـت  خود بوده نید يراهنما یو هر مغ وجود داشته یباستانيهانیشتر دیدر ب واژه نیا

ـ ن آنان ماتیو تعل ، مغان بوده و متفاوت گوناگون ینیديهاو سنت اصول چون  ز بـا هـم  ی

 اسـت  در دسـت  مـغ  از واژه هکـ ینشـان  نیتر هنک.است گر بودهیدکیر و غالباً ضد یمتغا

 هکـ انـد بـوده ايطبقـه  مغان ،مادها نیدر سرزم الد استیاز م شیپ هشتم قرن به مربوط

و شاید قوانین وندیـداد کـه نـوعی     .اند ردهکیماییرا راهنم و مردماند داشته ینید دانش

  شریعت دینی است از آنها باشد.

را  باشد و مردم آگاه زرتشتيهاآموزش به هکاست يدانشمند گاتاییيهادر آموزش غم

ـ ن زرتشـت  .دنفرا خواه کین و منش یاز راست يرویو پاییخردگر يسو به ز دانشـمند و  ی

 زرتشـت  .است یمعن مانه به ا مغیکضلض بود و واژه ینیو د یاخالق يو راهنما میکح

 زمـان  مغـان  وسـیله بـه هکـ یینئآدر  داندمیَ نتییا سئُوشیبخشهاییخود را ر گاتاهادر 

اند ردهکتیروا یداستان جنبه بخشهاییر ایانتیسوش يشد برا و ابداع يگردآور یساسان

  .نندکمیظهور جهان اصالح يبرا هر هزار سال فاصلهه ب زرتشت از تخمه تن سه هک

يپهلو اتیز در ادبیو ن است انیساسان از زمان گرد آمده هکنینو ياوستادر  است یهیبد

ـ ید يو باورها یخرافيهاشهیاند است اسالماز  پس به شتر آنها مربوطیب هک ـ  ین از  شیپ

بـود و   شـده  ینـدگ کدچـار پرا  زرتشـت  نید زمان را در آنیز .شودمیدهیار دیبس زرتشت

ـ ا یخیتار يو داستانها يریاساط يباورها ژهیوه ب گوناگون ینید ياعتقادها  باسـتان  رانی

از  يریو جلـوگ  مـردم  انیـ م یاجتمـاع  دهیـ عق اختالف بردن انیاز م يبرا .بود عیاد شایز

ـ  و یخراف هکآنها  یحت باورها و اعتقادات همه ان گسترش ـ پایب شـد و   يبـود گـردآور   هی

 ياوسـتا تـاب کدر  نیبـود بنـابرا   يرکف جاد وحدتیا نظرشان زمان انیو فرمانروا موبدان
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انیـ در م مـال کو  و تمام نخورده ز دستین زرتشت يگاتاها.ادندد يآنها را جا همه نینو

  .ستا یخردگرائ هیبر پا یفلسف تنها بخش هکگرفت يجا سنایتابک

ـ یا یانسان جهان روان یعنیاوروان گئوش ياز سو زرتشت رشیاز پذ بند پس نیدر ا  کن

 بـه  هکـ شـود میو خشترا  اشا، وهومن یعنی وا صفاتاهورامزدا و  دامانه ب دست زرتشت

ا مـغ یگم اوستاییزبان به هکیروحان يرهبر و راهنما سمت او بشتابند و او را به يسو

ـ آنقدر ن ارانشیاو و  رد و بهیبپذ موبد است يامروز زبان به هکیتیوپئگُا می ينـو یم يروی

ـ او نزد اهـورامزدا و صـفات   شتر بـه یب چه بتواند هر هکبخشد ب  ینیهمنشـ  شـود و بـه   کی

  .اهورامزدا برسد

  هاواژه دستوري گزارش

  .)دیق» (وکجا، ک«:)kudH(·نعیپ

  .)ک، ت ينهاد» (اشا): «aDem(·ضزغک

ـ  ينهاد» (کیو ن): «vohucH(·رخاعإپ بیـ کتر يبعـد  بـا منُـو واژه  ) «ماسـه ک،  ک، ت

  .»شودمی

ـ  ينهاد» (شهیاند«): manō(کضد[  ، وهـومن «وهوچـامنو:  » شـه یاند«کضدضا -)ک، ت

  .»یشیاندکین

زضوقض «)ماسهک،  ک، ت ينهاد» (وریخشترا، شهر): «xDarremcH(·زضوقغکإپ«

  .)ماسهک» (یاله تیپروردگار، مش ، خواست يزدیا يرویور، نیخشترا، شهر«-

» ، هـم  ی، حت گذشته نی، از ا ، بعالوه ز، سپسی، ن نی، همچن نی، بنابرا يآر،  آنگاه): «au(·ض،

  .)اضافه حرف(

  ·کض])ک، ت یبائ([) سک، نخست ر متصلی، ضم ک، ت یرائ» (من مرا، به): «mH(·کپ

  ) دیق» (دیزودتر، بشتاب هر چه): «maDH(·کضزپ

]کضژگپ»مردم يا) «ک، تندایی(» ، جلو انداختن ، شتافتن ردنکشتاب«لز: یم[

 یاضـاف  يا هجایالبیس هکاست بودهکپکضزپ در اصل واژه نیپندارد ایلز میم



168گاتاها  

  ]است درآمدهکضزپ صورت و به شده حذف آن

و  داننـد مـی ·کپکضزپرا  آن نسلر و لُوملیا[]»عیتند، سر«maksتیرکدر سانس[

  من يسو د بهییایب«ندکمیرا ترجمه نَسلر آنیا

ـ ق(عیزود، تنـد، سـر   یمعن به است اوستاییکخز, واژه نیتاراپورواال: ا[  بـه  هکـ ) دی

  .]است آمدهکضزپ صورت

  .»شما): «ykEfm(·",ت؛ک

  .)ک، تندایی» (مزدا يا): «mazdH(·پ#کض

-زد؛دض «چقپ»یی، شناسا ي، خردمند فرا شناختن): «frHxDnenc(·زدغدب«چقپ

  »، شناسا متوجه) «صفت(

» خردمندانه»یمعن ) بهنهینر(-زدضد «چقپك) از ستاک، ت یبرائرا ( تاراپورواال آن[

  .]گیردمی

  .»، مه بزرگ«.کض)نهی، نر ک، ت یبرائ» (بزرگ): «mazōi([ه .کض

و  يارکـ وکی، ن مغـان  گـاه ی، جا مغ«کضلض » مغان رو انجمنیپ ).magi.ā(·پ·کضلپه

ـ پاض آنهـا بـه   كسـتا  هکـ هـایی  ) واژهنهینر» (يارکوکین یمعن به نید يآمرزگار انی

و پ ·ضاعقپهمانند  گیرندمیپ پسوند ها آن datifایایی) برastem(یعنیگیرندمی

 را به magaهومباخ .است اوستاییلهجه به نسبت گاتاییلهجه بودن میقد نشان نیا

  .گیردمی» شکشیپ«یمعن

  .»، شناختن دانستن): «zān(·پد.»فعل يبرا شوند استیپ«:)paitī(حضهف] 

paitī(·پدضفض.·حضهف] . zānata» :(دینکد، قبولید، بشتابیریبپذ) «زمـان  يگذرا، امر ، 

  .)سک، دوم ، گروهه حال

  .)ک، تندایی» (اهورا يا): «ahurā(·ضاهقپ

  .)دیق» (نونکا): «nk(·د,

  .)، گروهه ی، رائ یر شخصیضم» (ما را): «nG(·د|
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نوشـته غ با  واژه نینو ا ياوستا) در دیق» (نزد ما به آیینما، پ يسو به: «)avarf(·ضؤضق؛

 بـه  يگـر ید واژه هکـ آن حیتوضـ » يسو ، بهآیینپ از باال به»یمعن همانه ب شودمی

  .»ياریو  کمکیمعن بهضؤضا شهیوجود دارد از رضؤضقغ لکش

  .)، گروهه یر، رائیضم» (ما را): «fhmH(·؛اکپ

-)ک، ت یوابستگ» (يخداوند و موهبت ، نعمت يزدیا بخشش): «rHtōiB(·قپف[ه/

  .)نهیماد» (شکشی، پ هیهد«قپفع 

،  یوابستگ» (شما يو مانندها همانند شما، امثال): «ykDmavat}m(·",زکپؤضفمک

  .)نهی، نر گروهه
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  یکمـ بندسرود سوم/گاتاها

  یکمـ بندامسی هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  نونکا

  تا

  ·،پ
  اینها را

  وخشیا

  ·زگپ«رض
  گویممیسخن

  ایشنتُو

  ·هزغأف[
خواستاران براي

  

  یا

  ·"پ
  هکآن

  مزداتا

  ·پوپ#کض
  خرد ها بر پایهاندیشه

  چیت هیت

  ·اگض،إ]،
  و نیز

  ِ ویدوش

  ·ر]یعزب
دانایان براي

  ــــــــــــ

  ستَئوتاچا

  ·سفضخفپإپ
  با ستایش

  ییاَهورا

  ·ضاعقپه
ااهور براي

  

  سنیاچایِ

  ·"ثسدگپإپ
و با نیایش

  ونگهئوش

  ·رضجا؛ع/
کنی

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
اندیشه

  ــــــــــــ

  هومانزدرا

  ·قپ#اعکم
خردمندانه

  اَشایچا

  ·"ثإپ·ضزپ
اشا براي

  

  یا

  ·"پ
هک

  وچِبیشرئُ

  ·قضخإ؛ذ]/
هاروشنی

  درِستا

  ·یضقغسضفپ
)(محسوساتدیدنیها 

  اوروازا

  پ &.عقؤپ
خرسندي
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  ·هزغأف[    ·زگپ«رض    ·،پ    ·ض،

  ·ر]یعزب    ·اگض،إ]،    ·پوپ#کض    ·"پ

  

  ·ضاعقپه    ·سفضخفپإپ

  ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·"ثسدگپإپ

  

  ·"ثإپ    ·ضزپ    ·قپ#اعکم

  پ &.عقؤپ    ·یضقغسضفپ    ·قضخإ؛ذ]/    ·"پ
  

  ایشنتُو    وخشیا    تا    اَت

  ِ ویدوش    چیت هیت    مزداتا    یا

  
  ییاَهورا    ستَئوتاچا

  منَنگهو    ونگهئوش    سنیاچایِ

  
  اَشایچا    هومانزدرا

  اوروازا    درِستا    وچِبیشرئُ    یا

  

  برگردان

  ، انیدانا يز برایو ن خواستاران يبرا گویممیسخن نونکا

  شده خرد نهاده هیبر پاهکهایی شهیاند ةدربار

  و اَشا، وهومن يبرا خردمندانه شیایاهورا و ن شیبا ستا

  .شود ) فراهمخاطر تیرضا(ي) خرسندقیحقا(ها یدنید شدن با روشن هک
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  برداشت

اهـورامزدا   ياو از سـو  نشیو گـز  نشیو آفـر  جهـان  روان ياز سـو  شدن رفتهیاز پذ پس

يهـا هـات در بنـدها و   ردنکـ و دقـت  از خواندن .ندکمیخود را آغاز  يآموزشها زرتشت

ـ  اسـت اییخردگر ۀیبر پا همه هکاو  یو اجتماع یاخالق فلسفه گاتاها  یو آسـان  یخـوب ه ب

  .شودمیدهیفهم

  هاواژه دستوري گزارش

  .ي) آر، ادات اضافه حرف» (نی، بنابرا ، آنگاه کنی، ا نونکا: «)at(·ض،

را  : آن بارتولومـه [) نـه ی، نر ، جفـت  یا رائیي، نهاد ر اشارهیضم» (نها رایندو، ایا): «tH(·فپ

د یبا يدستور را از جهتفپ واژه.]است گرفته» زهایچ نیبا ا»یمعن به ، گروهه یبائ

ـ و بد دانست خوب يرویدو ن به را اشاره آنتوانمینچون گرفت گروهه  هکـ ا آنچنانی

ـ ا يپهلو نندگانکگزارش دو  بـه  اشـاره ·پوپ#کضمزداتـا   واژه را بهمـراه  واژه نی

زند و ، گاتاهاسرودن هنگام هکیدر حالاند زند دانسته يگریو د اوستایکیمزدا  نندهیآفر

  .است وجود نداشته صورت نیا به اوستایی

،  ياخبار گذرا، وجه فعل» (گفت خواهم ، سخن گویممیسخن: «)vaxDiiH(·رضوزگپ

ـ ا نـده یآ كسـتا » گفـتن  سخن»یمعن بهرضإ ) از ک، ت سک.، نخست ندهیآ فعـل  نی

هکـ ْ  وخْش باشندمیاز مصدر وچ ، باژ و واژه ، واچ باجيهاواژه .است-رضوزگض 

 .هسـتند  شـه یر نیاز همـ  باشـند می.voice, voix, voxآنیسیو انگل و فرانسه یونانی

.اسـت  شهیر نیز از همین اوست يسخنور به امبر و اشارهیپ لقب هکا وخْشْور یوخْشور 

ـ ن اسـتاد مقـدم  اند ردهکترجمه شیو گو گرفته را نام واژه نیدر زند ا[ ـ پ ز از آنی يروی

ـ  بـه جفـت  را نـام  و آن ردهک شـود   رفتـه یپذ اگـر نظـر مقـدم    .]گرفتـه  سـخن  یمعن

او تصور  هکباشد  ماسهکو  جفت دتوانمین) و نهی، نر ک، ت یبائ(شودمیزگپ«رض

  .است ردهک

ـ » (ندگانرا، خواستارانرایجو«):iDeytō(·هزغأف[ هز شـه ی) از رنـه ینر، ، گروهـه  یرائ
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ـ  گرفتـه  نداییحالت را به نآانگا: ک[.»ا شدنی، جو خواستار شدن«  ي: ا ردهکـ یو معن

  ]قتیحق ندگانیجو يا ایدانش خواستاران

ـ  بـه « ichaتیرکسانسـ هز شهیر هم گرفته و گروههاییرا ر : آن بارتولومه[  یمعن

  ]دنیشن خواستاران«ردهکو ترجمه و خواستن آرزو داشتن

  .]شدن کینزد یمعن بههزض شهیاز ر ) گرفتهو گروهه نداییرا ( : آن هومباخ[

  يدستور از لحاظ واژه نی) اماسهک،  ، گروهه ی، رائ یر، موصولیضم» (یک،  هک): «yā(·"پ

ـ  یبـائ ) (ماسـه ک،  ، گروهـه  ي، نهـاد  یرائ([: »باشد را داشتهها لکش نیا دتوانمی ،  ک، ت

کسی ،  هک، آن هک«-"ض ) از نهی، ماد ک، ت ينهاد) (نهی، نر ، جفت ينهاد) (ماسهک،  نهینر

  .«که

هائی که بر بنیاد خرد است، اصول و مبـانی  معقوالت، اندیشه): «mazdHrH(·پ«پ#کض

 –آید (نهادي، رائی جفـت  میض «پ#کض-) از ستاكرائی، گروهه، کماسه» (عقلی

توانـد  مـی  stemض واژه مزداداتـا ماننـد هـر واژه     .بـائی تـک)   –نهادي، رائی گروهـه  

اي از گوهائی انجام شده کـه پـاره  ته گفژاین وادرباره  .هاي زیرا را به خود بگیردشکل

اند و آن را آفریده مزدا شود: [کانگا و تاراپورواال: این واژه را مزدا داتا دانستهآنها یاد می

مفسـرین زمـان    .د کـه آفریـده خداسـت   نویسند دو نیروي نیک و بترجمه کرده و می

که از آن کتاب » اوستا و زند«اند دو چیز یعنی ساسانی به جاي دو نیروي متضاد نوشته

این ترجمه درست نیست چون هنگامی  .اندمقدس زرتشت و تفسیر آن را در نظر داشته

شـود]  که این بند سروده شده اوستاو تفسیر پهلوي آن وجود نداشته که به آنها اشـاره  

[بهرام گور انکلساریا: این واژه را نیز از دو بخش مزدا به معنی بزرگ و داتا بـه معنـی   

داده و بخشش یا موهبت گرفته و ترجمه کرده دو موهبت بزرگ و موبد آذرگشسب نیز 

ـ  ةدوره مزبور را دو داده بزرگ کـه آ ژاز او پیروي کرده و ناگزیر معنی وا د اسـت  خداون

ه به این شکل ترجمه شود نتیجه خالف اصـول و فلسـفه   این واژکنند] اگر ترجمه می

دهد اهورامزدا جز نیکی نیافریده بنابراین نیروي دین زرتشت خواهد بود که آموزش می

ها و در برابر این پرسش که پس بدي .هاي مزدا دانستهها و دادهبد را در ردیف آفریده

دهد که آدمی بایـد  آموزش می 2ند ب 30هاتها را کی آفریده است زرتشت در پلیدي
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بشنود، اندیشه کند و چون آزادي و اختیـار دارد بایـد پـس از داوري یکـی از دو راه را     

دهد که نیکوکاران باید در اندیشـه و گفتـار و   آموزش می 3بند  30هاتبرگزیند و در 

ی راه پس اگر آدم .کردار با پیروي از روش درست و خرد خویش راه خوب را بر گزینند

دهد بنابراین اهورامزدا آفریننده بدي، بد را برگزید اوست که بدي و گناه را پرورش می

هـا  هـا و پـاداش خـوبی   پلیدي و گناه نیست اگر انسان آزاد و مختار نباشد کیفر بـدي 

  .غیرمنطقی است

[هومباخ: این واژه را فعل گرفته (گذشته ساده، تاکیدي، گذرا دوم کس، جمع) به معنی 

به معناي نقل و گزارش پ #کضاز فعل مزدا  You shall reportزارش خواهید کرد گ

  کردن] 

در حالـت نهـادي، رائـی، جمـع و     » آنچه باید مورد توجـه باشـد  «معنی کرده  :سبیکْ[

  کماسه]

در حالـت نهـادي، رائـی، جمـع و     » آیندکه به ذهن میچیزهائی«[اینسلر: معنی کرده 

  کماسه] 

در حالت نهـادي، رائـی جمـع و    » آنچه باید به خاطر سپرد«کرده [دوشن گیمن معنی 

  .کماسه] در زند هورمزداد یا داده هرمز

) ولـی در مـوارد دیگـر بـه     حرف ربط» (حتی، که حتی، و نیز): «hyauciu(·اگض،إ]،

ضمیر موصولی، نهادي، تـک و  » (که، کسی که«-"ضآید از ستاك می اگض،شکل 

  .گیرد در معانی گوناگونید می) که گاهی شکل قکماسه

دانند (برائی، گروهه، نرینـه) از  براي دانایان، آگاهان، آنها که می): «vidusē(·]یعزبر

  .»دانستن، آگاه بودن«]یراز » دانا«-]یؤضار

  » با ستایش، با عبادت): «staotHcH(·فضخفپإپس

-فضخفضس)] از گروهـه رائـی،  [اینسلر، و مري بویس (بائی، تـک، نرینـه)] [هومبـاخ: (   

  .»ستایش) «نرینه(

  .)برائی، تک» (براي اهورا): «ahurHi(·ضاعقپه

  .)نرینه(-دگضس"ث) از ستاك تک .بائی» (با نیایش): «yesnyHcH(·دگپإپس"ث
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  .)صفت(رخاع از )ک، ت یوابستگ» (، بد ، خوب کین): «vazhfuB(·رضجا؛ع/

دو .)ماسـه ک(کضدضا -از) ک، ت یوابستگ» (شهی، اند منش): «manazhō(·کضدضجا[

 هک» و وهومن یمنش کی، ن یشیاند کین»یعنیهم يرو و منَنگهو به ونْگْهِئوش واژه

  .اهورامزدا است و صفاتها و از فروزه از امشاسپندان یکی،  است بهمن یدر فارس

  ) ک، ت ی، بائ صفت» (ار آموختهیخردمند، بس): «hum}zdrH(·قپ#اعکم

  ]اند) گرفته،گروههنداییرا ( ، مونا: آن پر، هومباخیوئک[

 آن نیبنابرا است دانسته مربوط میدید شیدر پ هکاییاهور را با واژه واژه نیر: النسیا[

  ]) گرفتهک، ت یبرائ(قپه #اعکمرا 

  .])ماسهک،  ، گروهه ينهاد: (لومل[

ـ ضزپ"ثإپ هـا  سیاز دسـتون ايدر پاره» (اشا: «)aDH(·ضزپ ضزپ"پإپ ا ی

» اشـا  يو بـرا »توجه با آن بار هوفمننخستین يو برا آیدمینظر درست به هکبوده

ـ و ( خوانـده ضزپهإپ را  تـاراپورواال: آن [) ردهکـ ی) معنـ  ک، ت ی(برائ ـ  یبرائ ) ک، ت

  .]گرفته

  .)، گروهه ی، رائ یر موصولیضم» (یک،  هک): «yH(·"پ

ــن): «raocfbīB(·قضخإ؛ذ]/ ــا، روش ــایروزه ــائ» (ه ــه یب روز، «قضخإضا از ) ، گروه

  .)ماسهک،  نام» (یروشن

ــد): «darfsatH(·یضق؛سضفپ ــات یدنی ــ» (هــا، محسوس ــه یرائ ــهک،  ، گروه ) از ماس

  .)یفعل صفت(-ضق؛سضفض ی

  »خاطر نانی، اطم يخرسند،  ي، شاد ي، خشنودیمخر): «urvHzH(·پ.عقؤپ

  ]-ض .عقؤپكاز ستا» ی، در خوش يدر شاد»یمعن ) بهک، ت يدرنسلر: (یا[

  .]يشاد یمعن به-پ .عقؤپك) از ستاک، ت ينهاد: (ْ و هومباخ سکیب[
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  دومـ بندسرود سوم/گاتاها

  دومـ بندامسی هات/سنای

  سرَئوتا

  ·خفپسقض
بشنوید

  گئوشاایش

  ·ل؛ع/په/
هابا گوش

  وهیشتا

  ·رضاه/فپ
ها رابهترین

  

  اَوانَتا

  ·ضؤضبدضفپ
بنگرید

  سوچا

  ·س,إپ
روشن

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
با اندیشه

  ــــــــــــ

  آورِناو

  ·پؤضقغد|
  و بد) ک(نی دو راه

  تَهیا ویچی

  ·ر]إهوضاگپ
نیدکگزینش

  

  نَرِم

  ·دضق؛ک
کی

  نَرِم

  ·دضق؛ک
کی

  یائیوخُخُ

  ·طضةگپه
خویش

  ِ تَنوي

  ·بگفضدع
)(خود تن

  ــــــــــــ

  پرا

  ·حضقپ
، در برابر در پیشگاه

  مزِ

  ·؛.کض
بزرگ

  یا ونگهو

  ·"|جا[
)یآیین(جنبش

  

  ییاَهما

  ·ضاکپه
آن براي

  ِ ن

  ·د؛
براستی

  ییسزدیا

  ·گپه#سض
نیدکآگاهی

  یتبئُودنتُو پئی

  ذضخیضأف[حضهف] &
با هوشیاري
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  ·رضاه/فپ     ·ل؛ع/په/     ·سقضخفپ

  ·کضدضجاپ     ·س,إپ     ·ضؤضبدضفپ

  

  ·ر]إهوضاگپ     ·پؤضقغد|

  ·بگفضدع     ·طضةگپه     ·دضق؛ک     ·دضق؛ک

  

  ·"|جا[    ·؛.کض     ·حضقپ

  ذضخیضأف[حضهف] &     ·گپه#سض     ·د؛     ·ضاکپه

  
  وهیشتا    گئوشاایش    سرَئوتا

  منَنگها    سوچا    اَوانَتا

  
  تَهیا ویچی    آورِناو

  ِ تَنوي    یائیوخُخُ    نَرِم    نَرِم

  
  یا ونگهو    مزِ    پرا

  یتپئی    بئُودنتُو    ییسزدیا    ِ ن    ییاَهما

  

  برگردان

  ) را،هاو آموزشزها (یچ نیبهتر هوش د با گوشیبشنو

  )را یمنیو اهراییاهور(راه ود روشن ۀشید با اندیبنگر

  .دینک) نشیو گز(يداور خودتان کیهر 

  )يرکو ف یآیین(بزرگ در برابر جنبش

  .دینکاعالم ی) با آگاهخود را نشیگزرا ( آن
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  برداشت

و اییاهـور  یکـ یاسـت  يو بد یخوب ۀیوو ردو راه دادن نشان زرتشت آموزش نیبزرگتر

 يوجود دارد برا یو جوش و جنب جنبش و در هر لحظه سکدر نهاد هر  .یمنیاهر يگرید

 يو داور يخردمند يروین هکیا از لحظه است روشن .يو بد یخوب دنیو سنج ز دادنیتم

ـ ن آن همـراه  به و احساس جنبش نیا شده نهاده در انسان و حاضـر بـود و    رو پـا گرفتـه  ی

اشـاره  يو بد یخوب یدوگانگ نیا به هکاست یلسوفیو ف میکآموزگار، ح نینخست زرتشت

،  افالطـون  شودمیدهید گرانیو د یونانیلسوفانیوف دانشمندان اتیدر روا هکچنان ندکمی

ثنویت یـا   ،دو آلیسماند گرفته خود را از زرتشت سمیدوآلا یتیثنو ۀینظر نیریاگور و سایپت

دوگانه گرائی در فلسفۀ زرتشت فقط مربوط به امور اخالقی و در نهاد انسان اسـت نـه در   

 راه سـنجش  يبـرا طبیعت و آفرینش کائنات که از آنِ آفریدگار یکتا یعنی اهورامزداسـت  

 منـافع  نه است یعقل یو مبانها هیباشد پا داشته د توجهیبا هکیزیچ به انسان يو بد یخوب

ـ و د دهیشـن  در آنچـه  يبـا هوشـمند   از سنجش و پس و تعصب و احساسات یشخص  دهی

 نشیدارند گز یهماهنگاییاهور و با صفات استاز روي خرد و  درست د آنچهیود باشیم

 آگاه را بدانند و از آن سکهر  نشیو گزسنجش ار باشد و همگانکآش نشیگز نیشود و ا

  .را بشناسند یشیاند کیو ن یراست یعنیاشا و وهومن يسو به انیباشند و راه

  هاواژه دستوري گزارش

،  ي، امـر  سـاده  ، گذشته ، گروهه سکدوم» (دیده د، گوشیبشنو): «sraotā(·سقضخفپ

از  هکي: خرد است خرد در اوستا دو گونه(دادن و گوش دنیشن یمعن بهسقع ) از گذرا

قضف,ک «·سق,فغک·لضخز»یتسابکخود ا یعنیآیدمیبدست و حواس گوش راه

ــو ــد gōBn srkd xradآن يو پهل ــرد غریو آن ــگر خ ــيزی ــلی ــر ا عق ــت يفط اس

ـ ا .)اسـت  Hsn xradآن يپهلو هک» قضف,ک«·پسد[«  مهـم  دو از اصـطالحات  نی

  .است يپهلو اتیو ادب اوستادر  یفلسف

  .)، گروهه یبائ» (ها با گوش): «gfuB.HiB(·په/·ل؛ع/

  ) نهی، نر ماسهک،  ، گروهه یرائ» (نیبهتر): «vahiBtH(·رضاه/فپ
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  ]زهایچ نی: بهتر بارتولومه[

  .)یلیتفض صفت» (هانیبهتر«ه/فض + رخاع از ]هاآموزش نیانگا: بهترک[

ـ نکد، توجهینید، ببیبنگر: «)avacnatH(·ضؤضبدضفپ  ، گذشـته  ، گروهـه  سکـ دوم» (دی

ـ ا ویـ نیب یدر فارس آن يبرا» دنید«ؤضبدض -) از ، گذرا ي، امر ساده در  اسـت  نی

  .»است آمدهض بدون واژه نیاها سیاز دستنوايپاره

]rōBn: يپهلو[س,إ ) از ماسهک،  ک، ت یبائ» (چراغ ي، سو ، واضح روشن: «)skcH(·س,إپ

.]و حرارت شعله يمعنا به مونث نام ـ2درخشان يمعنا به صفتـsuc :1تیرکسانس[

  .]گرفته و شعاع پرتو، درخشش یعنییمعن نیهم را به واژه هومباخ[

  .)ک، ت یبائ» (، ذهن شهیاند): «manazha(·کضدضجاپ

ـ  ينهاد» (ودهی، دو باور، دو ش و روش دو راه: «)HvarenG(·پؤضقغد| ) در ، جفـت  ی، رائ

بـه  یپوش سدره در مراسم نمیگزیمو بر بندمیم مانیپ یمعن بهچقضؤضقپدب اوستا

و  نشیگز یمعن ) بهنهینر(-پؤضقغدض كرا از ستا نسلر آنیْ و ا سکیب[»رودمیار ک

باشد حرف آمده كستا نیاگر از ا .ندکمید یینظر را تا نیا پر همیوئک.دانندمیانتخاب

ـ دل نیهمـ  بـه  .ستین حیتوض قابل آخر واژه|  ـ را  آن لی فـرض یـی امال غلـط  کی

 لکمشـ  نیا رفع يبرا|نه استپ حرف stemض دراییو ر ينهاد انهیپا]اند  ردهک

ـ  هکاند ردهکفرض اسـت  نادرسـت |و  اسـت پحـرف  آن انـه یپا سینـو  شیدر پ

ا یـ دعـوت  یمعن به ) گرفته، گروهه یرائرا ( واژه یول ردهکشنهاد نیپ یک: ستا هومباخ[

kHmag īشودمیدر زند خوانده ]ردهکترجمه حیترج amH. و  ، انتخـاب  امکـ »یمعن به

لکشـ  بـه  واژه یساسـان  دوره اوستاییسیدستنو دارد در نرو احتمالیاز ا» ما نشیگز

و  است یکیاوستاییپؤضقغبا  يپهلو کامکواژه چون .باشد بودهد|-پؤضقغ

 لکزنـد شـ   زبـان  صـحت  در صـورت  اسـت  آمده باال بدست واژهد|ر یضم با ادغام

  .شودمی) ، جفت ی، رائ ينهاد(آن و حالتپؤضقغآن يدستور

ـ  یوابسـتگ » (می، تصـم  ي، داور نشیگز): «vīcirahyH(·ر]إهوضاگپ ) ماسـه ک،  ک، ت

  .»می، تصم يداور«ر]إهوض 
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ا بـا  یجداگانه ندتوانمیدو واژه نیا« ، فرد فرد سکهر مرد، هر : «)narfm(·دضق؛ک·دضق؛ک

  .»شوند خوانده هم

-طض ) از ، صـفت  یر بازتـاب یضـم  ، ک، ت یبرائ» (شیخود، خو): «oapyHi(·طضةگپه

  .»، خود شیخو«

  .)نهیماد» (تن«-فضد, از ) ک، ت یبرائ» (تن): «tanuyc(·فضدعگب

ـ ) ااضافه د، حرفیق» (شگاهیدر برابر، پ: «)parH(·حضقپ  هماننـد واژه  یرا گروهـ  واژه نی

را هماننـد واژه  آنتوانمی.اندگرفته شتر و قبالًیاز، پ شیپ یمعن به purHتیرکسانس

puras شگاهی، در برابر، در پ شیپ یمعن به دانست.  

  .)ک، ت ي، از یوابستگ» (بزرگ): «mazf(·؛.کض

ـ  ي، از یوابسـتگ ) (ی، اجتمـاع  يرکف» (، جنبش وششک): «yHzhō(·"|جا[ ) از ک، ت

  )ماسهک(-"پا كستا

  ]عطف ، نقطه : بحران بارتولومه[

  ]، قضاوت يگلدنر: داور[

 درخواسـت کـردن  يمعنـا  بـه "پ شهیرا از ر واژه نیپر ایوئکو  تیمانند شم یبرخ[

  ]اندردهکترجمه و رقابت و مسابقه گرفته

  ]است گرفته shareردنکمیو تقس بخش یمعن را به واژه نی: ا هومباخ[

  .]ردنکو  دنیوشکیمعن بها ·"پشهیراز  شده ترجمه نشکار و کدر زند [

ر یضم» (، آن نیا«-ض ) از نهی، نر ک، ت یبرائ» (آن ي، برا نیا يبرا): «ahmāi(·ضاکپه

  .)فیتعر ، حرف ، صفت اشاره

  ) ی، وابستگ ي، از ي، برا دهیچسب یر شخصیضم(» ما): «nf(·د؛

ضاکپه صـورت  بـه  در اصـل د؛ ·ضاکپههکبر آنند  رناگلکو وا پر، آندرآسیوئک[

د؛ و در واقـع  ) استیر شخصی، ضم ، گروهه یبرائ(هک» ما ما، به يبرا»یمعن به بوده

  ]شده افزوده آن د بهیکو تا حیتوض يبعداً برا است یمعن همان به هک

 صـورت  را به : آن بارتولومه[]شده بعداً افزوده هکستیاواژهد؛ هکاست نسلر: بر آنیا[
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  ]د گرفتیبا» قیتحق ، به یبراست«یمعن د بهیکتا حرف

»مـا  ما، بـه  يما را، برا»یمعن به یشخص دهیر چسبیضمد؛ هکاست : بر آن هومباخ[

 مورد قبـول  دتوانمینجا نظر بارتولومهیدر ا .]است یمعن قابل جمله نیو در ا باشدمی

  .باشد

آگاه«سضجا ) از مصدر» (، خبر دادن د دادنی، نو ردنکآگاه): «sazdyHi(·گپه#سض

  .»دنی، پسند دنینظر رس به«سضأی شهیاز ر» ردنک، اعالم ، خبر دادن ردنک

، نـدایی ،  ي، نهاد فاعل اسم» (ارانی، هوش دارانی، ب آگاهان): «baodaytō(·ذضخیضأف[

  .)گروهه

، در برابـر،   يسـو  بـه »آن یار رود معنکبههاییتن به واژه نیا هرگاه): «paitī(·حضهف]

 خواهد داشت گوناگون یمعان ار رود در موارد گوناگونکبه اگر با فعل .است» ضد، پاد

ـ و رو ، مقابله ردنکيبرابر«نضق ·حضهف]مانند  ـ » ردنکـ ییاروی سفپ ·حضهف]ا ی

  .»ردنکیستادگیا«
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  سومـ بندسرود سوم/گاتاها

  سومـ بندامسی هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  آري

  تا

  ·فپ
  دو آن

  مئینیو

  ·کضهدگ,
  )، دو ذات (دو نفسدو گوهر

  پئواوروي

  ·حضخعقعگب
آغازین

  

  یا

  ·"پ
  هک

  یما

  ·"؛کپ
  ، همزاد با هم

  خوفنا

  ·طضچغدپ
  تجرد، رویا عالم

  اَسرواتم

  ·ضسقؤپفغک
، پدیدار شناخته

  ــــــــــــ

  َ هیچا من

  ·کضدضاهإپ
  در اندیشه

  َ هیچا وچ

  ·رضإضاهإپ
در گفتار

  

  ییشیئُوتَنُو

  ·ضخوضد[هگژ
ردارکدر 

  هی

  ·ا]
دو آن

  وهیو

  ·[گرضا
است کنی

  چا مکاَ

  ·ضنغکإپ
بد است

  ــــــــــــ

  چا آوس

  ·|سإپ
دو و از این

  هوداوِنگهو

  ·اعی|جا[
ارانکوکنی

  

  ارِش

  ·غقغ/
درست با شیوه

  ویشیاتا

  ·ر]ژگپفپ
برمیگزینند

  نُوئیت

  ·د[ه،
نه

  دوژداوِنگهو

  یعتی|جا[ &
ارانکزیان
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  ·حضخعقعگب    ·کضهدگ,     ·فپ     ·ض،

  ·ضسقؤپفغک     ·طضچغدپ     ·"؛کپ    ·"پ

  

  ·رضإضاهإپ     ·کضدضاهإپ

  ·ضنغکإپ    ·[گرضا    ·ا]     ·ضخوضد[هگژ

  

  ·اعی|جا[     ·|سإپ

  یعتی|جا[ &     ·د[ه،     ·ر]ژگپفپ     ·غقغ/

  
  پئواوروي    مئینیو    تا    اَت

  اَسرواتم    خوفنا    یما    یا

  
  َ هیچا وچ    َ هیچا من

  چا مکاَ    وهیو    هی    ییشیئُوتَنُو

  
  هوداوِنگهو    چا آوس

  دوژداوِنگهو    نُوئیت    ویشیاتا    ارِش

  

  برگردان

  نیآغاز ير مادیدو گوهر غ ، آن يآر

  .ار شدندکدار و آشیا بودند پدیتجرد و رو در حال با هم هک

  .بد است يگریو د کین یکیردار، ک، گفتار و  شهیدر اند

  .ارانکانیز نند نهیگزیمبررا درست ةویش هکهستند  ارانکوکیدو ن نیاز ا
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  برداشت

ـ د یفلسفيهاشهیو اندها از آموزهیممه بخش ـ در ا زرتشـت  نی دو  شـده  آورده هـات نی

ـ ،  ير مـاد یا دو گوهر غی)کضهدگ,(و ینیمئ دارد از  يجـا یمـ در نهـاد آد  هکـ ا دو نفـس ی

، در  یفعالحالتدو گوهر بدون نیا .است زرتشت نید یفلسفو  يرکفيهابخش نیبزرگتر

 ةویشو وجود دارند و روشیمآد گر درسرشتیدکیهمراهبهvisionا یتجرد همانند رو حالت

 .درآورد یفعال حالت به ییایو رو یر فعالیغ دو را از حال از آن یکیدتوانمیانسان یاخالق

 نفـس  .گیـرد مـی سرچشمه ير مادیدو گوهر غ نیو بد از ا خوب ةدربار و قضاوت يداور

) کضهدگ,·ضجقضو (ینیرمئکا انیبد  و نفس )کضهدگ,·سحغءأفپو(ینیا سپنتامئیخوب

مختـار اسـت   و انسان است انسان و منش قاخالبا  در ارتباط است منیاهر یفارس به هک

از  یکـ یدهـد درواقـع   ند و پرورشکخود انتخاب صیو تشخ قضاوتبهاز آنها را بنا  یکی

  .شود دهیبرگزیمآد ياز سو هکآیدمیدر یو هست تیفعال بهیمهنگا گوهردو  نیا

خـرد،   يمعنا و را بهینیمئ .د استیو پل كناپا یمعن به ه، انگر و مقدس كپا یمعن سپنتا به

 منظـور همـان   هکاند ار بردهکز بهین روان یمعن را به آن .اند گرفته و نفس ، منش شهیاند

وجود دارد و در  یفلسفيهاتبکو مها مذهب در همه یو دو گانگ تیثنو نیا .است نفس

انـد:   ردهکاد یفراوانيهایمعنها آنيبرا یفلسفيهاتبکو م نیمع از جملهها نامه واژه

 يارهـا کرا وادار بـه  و انسـان  اسـت  و هوس يهو تابع هکاماره نفس ـیاعل نفسمانند 

 ــ یوانیح نفس ـیحس نفس ـيجزو نفس ـیمیبه نفس ـیانسان نفس ـندکمیزشت

 سخن نفس ـيستور نفس ـیسبع نفس ـیکز نفس ـیرحمان نفس ـيدانشجو نفس

ـ دو ن و در آن اسـت  ناطقـه  مراد نفس هکعاقل نفس ـيسماو نفس ـا ناطقهیيگو رو ی

ـ کنفس ـیقدس نفس ـر  کفا نفس ـیعمل يگریو د ينظر یکیوجود دارد   روح هکـ یل

خـود   بر تسـلط  است مقدمه و آن ندکمیخود سرزنش بر افعال هکاملو نفس ـاست عالم

 .ینبات نفس ـیممرد نفس ـمحجوب نفس ـند   یگو مطمئنه را نفس آن مرحله آندر  هک

مانند هایی اد شد در نوشتهیآنچه .باشد شده داده نفس يگر برایديهاو نامها د صفتیشا

 ، شـفا، مصـنفات   یتون از فاضل میقد متک، ح نیمتکالح ، اسفار، جامع يریظه سلجوقنامه

د در یشـا  .است امده يناصر ق، اخال نیرالعارفیسکالصفا، ا اخوان ، رسائل شافک،  بابا افضل
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ـ اکح یهمگ هکباشد  شده داده از نفسهایی فیگر تعرید یفلسف دهها متن دارد  از آن تی

،  يبد ةنندیا آفریيارکزیو پره یک، پا یخوب ۀسرچشم دتوانمیهکاست ي: گوهر نفس هک

 آمـوزش  گاتاهـا در  هکـ رسدمیهمانجا  بهها و برداشتها فیتعر تمام .باشد و گناه يدیپل

ا یـ خـوب  ار نفـس  آنچه شده و بد سرشته خوب دو نفسیمدر نهاد آد هکو آن شده داده

ـ یاییاهـور  با صـفات  است زند هماهنگیو سر مینیسپنتامئ : اشـا،   امشاسـپندان  شـش یعن

 هکنو استیا اَنگرمئیبد  گر نفسید آن .و اَمرِتات ، هئوروتات یتی، خشترا، سپنتااَرمئ وهومن

  است فر و گناهکها، یبد سرچشمه

ـ پ منیا اهـر یبد  از نفس خود آزاد و مختار است راه نشیدر گز هکیمآد هرگاه نـد  کيروی

 نیا .ندکمین و گناه دهیافرین ياهورامزدا بد چون .شودمیو گناه يدیپل ةنندیآفر هکاوست

ـ پد يبـرا  و انتخـاب  نشیگـز  .استیمآد و منش قاخال ژهیو تیو ثنو یدوگانگ يهـا دهی

خـود را   نـده یو آ و روش راه یعیطب دهیپد کی.فاقد خرد و شعورند وجود ندارد هکیعیطب

 شیاز پ شیبرا یعلّ نیقوان هکاست يریمس ردنکیط به ومکند و محکانتخاب دتوانمین

 رو دارد قضـاوت  شیدر پ هکيریو بد مس خوب درباره دتوانمییمآد یول .اند ردهکمیترس

 یزنـدگ از  در هر لحظـه  هکنشیگز نیا .ندیند برگزکاراده هکرا  دامکند و هر کيو داور

 و سرانجام است يو بد یخوب انیم میدا و جنگ شکشمکةدهند نشان آیدمیشیپیمآد

  .روز خواهد شدیپ هکاست خوب نفس

 نهفتهیمآد و در سرشت انسان همراه هکهستند  ير مادیغ و، دو گوهر و ذاتینیدو مئ نیا

ـ ا پلییک، پا يا بدییخوب .نداردوجود  از انسان خارج و در جهان است  هکـ سـت یامر يدی

ـ ز بد یچ چیه عتیطب نباشد در جهان اگر انسان .است انسان قضاوت به و وابسته مربوط ا ی

ـ پد يا سـودمند یيآور انیز درباره یسکستین خوب  قضـاوت  یهسـت  و حـوادث هـا  دهی

دا یـ پ شیدو گوهر گرا نیاز ا یکیيسو بهخود يداور بر حسب هکاست انسان .ندکمین

،  انسـان  انتخـاب  .نـد یآفریمـ  را يا بـد یـ یخوب ،خود با انتخاب هکاست و انسان ندکمی

 هکـ را  یو راهـ  اسـت  يو جبـر  ناآگـاه  یعیطبيهادهیر پدیمس یول است آگاهانه یانتخاب

ـ اخت تکـ حر انسان تکحر .نندکمین انتخابار خود یو اخت روند با ارادهیم  تکـ و حر ياری

  .است يجبر تکحر یعیطبيهادهیپد
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  هاواژه دستوري گزارش

  .)اضافه حرف» (کنی، ا ي، آر دونیا): «au(·ض،

ـ ا[) ر اشـاره ی، ضـم  نـه ی، نر ، جفـت  ينهـاد » (دو دو، آن نیا: «)tH(·فپ  از لحـاظ  واژه نی

  ـفض ]باشدیا (جمع) ) و ماسهکو  ک، ت ی، رائ ينهاد(دتوانمیيدستور

  کضهدگع-) ازنهینر) (، جفت ينهاد» (نوی، م ، نفس يگوهرمعنو: «)mainyk(·کضهدگ,

ـ  ي، در صـفت » (نی، نخست ، نخست نیدر آغاز، آغاز: «)paouruiic(·حضخعقعگب ) ک، ت

  .)صفت» (آغاز«حضخعقعگض از ]نهی، نر ، جفت ينهاد[

،  ، جفـت  ي، نهـاد  یر موصـول یضـم » (دو تن آن هکز، یدو چ آن هک،  یک،  هک: «)yH(·بپ
مزبور  واژه«]ماسهک،  ، جمع ی، رائ ينهاد[]ماسهک،  ک، ت یبائ[]رک، مذ ک، ت یبائ[) نهینر

  .«هک،  یک«-"ض از  شودمیدهیحالتها د نیا در همه يدستور از لحاظ

  .)نهینر("؛کض -) از، جفت ينهاد» (همزاد، دو قلو، هر دو با هم): «yfmH(·"؛کپ

،  یبـائ »(يرمـاد یطـور غ ، به یمجرد و انتزاع يمعناا و خوابیدر رو:«)mafenH(·طضچغدپ

نـد کمـی و ترجمه داندمیsvaتیرکسانسةپ از  شدهرا جدا واژه نیانگا: اک[) کت

را  يشـنهاد یخود و پ نشکار و کدر  مستقل کیلز: هر یم[]»خودشان انیمتقابالً، م«

را در  واژه نی: ا بارتولومه[]ندکمیرد  است در ارتباط با آن svepahتیرکسانس واژه هک

ندکمی) و ترجمهک، ت یبائخواند (یمةضچدپ را  و آن داندمیsvapnaبا واژه ارتباط

 يمعنا به-ةضچده ك) از ستاک، ت يدررا ( واژه نینسلر: ایا[]»visionالیا، خیرو«

: از هومبـاخ []آیـد میpafniهنکیرانیاواژهاحتماالً از هکاست آنو بر گرفته رقابت

را  تـاراپورواال: آن []گیرندمیا یرو یمعنرا بهةضچدپ ونندکمیيرویپ نظر بارتولومه

 هکرا  چه و آن داندمی» ماهر، ماهرانه«یمعن به svepesتیرکسانس با واژه ارتباطدر

ـ ا»هکـ است بند آن نیدر ا نهفته شهیاند گویدمیو  داندمیوارد ن ردهکلز رد یم دو  نی

اسنیدر  هکپندارند یم دارند و و فرمان ر تسلطیرا ز نشیسراسر آفر گوهر همزاد با هم

سراسـر   دهنده لکو ش نندهیآفر ،دو گوهر همزاد نگهدارنده نیا هکز آمدهین 1بند  57

 ةویشـ  بـرخالف هـا  و گـزارش هـا  برداشـت  نیا هکداشت د توجهیبا .]هستند نشیآفر

 از نظـر زرتشـت   ننـده یتنهـا آفر  ، چـون  اسـت  زرتشـت  يتئولوژ ستمیو س یخداشناس
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 هکو استینیسپنتامئ .ندارد نندهیآفر هرگز نقش منیا اهریو ینیرمئگانو  اهورامزدا است

  .قرار دارد منیدر برابر اهر

،  ، جمـع  سکـ ، دوم سـاده  گذشته» (دار شدندیو پد شناخته: «)asrvHtam(·ضسقؤپفغک
]»شـدند، مشـهور شـدند    شـناخته «لـز:  یم[]»ردندکگر گفتگو یدکیبا «انگا: ک[) ناگذر

  .]»دنیشن«سق, از » دار شدندیردند، پدکار کخود را آش: «بارتولومه[

  » شـه یاند«-کضدضا ) از ماسهک،  ک، ت يدر» (شهیو در اند): «manahicH(·کضدضاهإپ

  .)ماسهک(

  .»گفتار«-رضإضا ) از ماسهک،  ک، ت يدر» (در گفتار): «vacahicH(·رضإضاهإپ

ــدر ): «Cyaoranōi(·ژگضخوضد[ه ــردار، در کـ ــ يدر» (نشکـ ــهک،  ک، تـ )ماسـ

  .»ردارک،  نشکار، ک«-ژگضخوضدض 

  .)، جفت ي، نهاد دهی، چسب ر اشارهیضم» (دو نیا): «hī(·ا]

ـ  ينهـاد » (تـر، بهتـر   کی، ن کین): «vahyō(·رضاگ[ ـ  ی، رائ ـ  ی، رائ ) از ماسـه ک،  ک، ت

  .»بهتر، خوبتر«-رضاگضا 

  .)صفت(»دی«-ضنض) ازماسهک،  ک، ت ی، رائ ي، نهاد صفت»(و بد): «akemcH(·ضنغکإپ

ـ ا«-ض ) از ماسـه ک،  ، جفـت  ی، وابستگ ر اشارهیضم» (دو نیو از ا): «GscH(·|سإپ ،  نی

  .)ر اشارهیضم» (آن

  .»ارکوکین«-اعیپا از ) ، گروهه ينهاد» (ارانکوکین: «)hudGzhō(·اعی|جا[

  .)دیق» (راست ، با روش یدرست ، به درستوهیش به): «ereB(·غقغ/

،  سک، سوم يدیکتا ، ناگذر، وجه ساده گذشته(»نندیگزیمبر): «viCiiHtH(·ر]ژگپفپ

  .»دنی، گز دنیچ«یمعن بههإشهی) از رساده گذشته(-ر]ژگض ك) از ستاگروهه

  .)ینف ( ادات» ، هرگز نه): «nōiu(·د[ه،

  .»ارکانیار، زکبد) «، گروهه ينهاد» (ارانک، بد ارانکانیز«): duEdHzhō(·یعتی|جا[
    



190گاتاها  

  چهارمـ بندسرود سوم/گاتاها

  چهارمـ بندامسی هات/سنای

  چا اَت

  ·ض،إپ
و آري

  هیت

  ·اگض،
هکهنگامی

  تا

  ·فپ
دو این

  هم

  ·ا؛ک
هم

  مئینیو

  ·کضهدگ,
)، دو ذات (نفسگوهر 

  

  َ اتم جس

  ·_ضسضبفغک
برسند هم به

  پئُواورویم

  ·حضخعقؤ]ک
در آغاز

زدد  

  ·ب#یض
)شودمی(داده شودمیپدید 

  ــــــــــــ

  چا گَئم

  ·لضبکإپ
  )(خوب زندگی

  چا اَجیا ایتیم

  ·ض_گپهف]کإپ
)بد (زندگی تا زندگی

  

  یتاچا

  ·"ضوپإپ
بدینسان

  اَنگهت

  ·ضجاض،
باشدمی

  ممپِاَ

  ·ضح؛کغک
سرانجام

  اَنگهوش

  ·ضجاع/
هستی

  ــــــــــــ

  اَچیشتُو

  ضإه/ف[
بدترین

  درِگوتانم

  ·یقغلؤضفمک
دروغگویان از آن

  

  اَت

  ·ض،
بنابراین

  ِ اَشَئُون

  ·ضزضعدب
ارانکراست

  وهیشتم

  ·رضاه/فغک
را بهترین

  منُو

  کضد[ &
منش
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  ·کضهدگ,     ·ا؛ک     ·فپ     ·اگض،     ·ض،إپ

  ·ب#یض     ·حضخعقؤ]ک     ·_ضسضبفغک

  

  ·ض_گپهف]کإپ     ·لضبکإپ

  ·ضجاع/     ·ضح؛کغک     ·ضجاض،     ·"ضوپإپ

  

  ·یقغلؤضفمک    ·ضإه/ف[

  کضد[ &     ·رضاه/فغک     ·ضزضعدب     ·ض،
  

  مئینیو    هم    تا    هیت    چا اَت

  دزد    پئُواورویم    َ اتم جس

  
  چا اَجیا ایتیم    چا گَئم

  اَنگهوش    ممپِاَ    اَنگهت    یتاچا

  
  درِگوتانم    اَچیشتُو

  منُو    وهیشتم    ِ اَشَئُون    اَت

  

  برگردان

  برسند هم ) بهو بد خوب ، دو نفس ير مادیدو گوهر غنو (یدو م نیا هکی، هنگام يآر

برخورد با هم يدیو پل یکو پا(آیدمیدیو پد شودمیداده یو نا زندگ یدر آغاز، زندگ
  .)نندکمی

  ارانکانیو ز انیدروغگو از آن یزندگ نیبدتر سرانجام هکچنان

  .خواهد بود ارانکدرست نشیگز منش نیو بهتر
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  برداشت

  .است یشگیو هم دائمیمدو گوهر در نهاد آد نیبرخورد ا

،  یسـت ینمـاد ن  يگـر ید اسـت  یو خوشبخت يارکوکی، ن ی، سازندگ یاز آنها نماد زندگ یکی

 بـرآوردن  يخود، برا یزندگ از زمان در هر لحظه انساناست يدیپلو  يرانگری، و ینازندگ

و ها راه است نکمم .آورد را فراهم الزم لیند و وساکار کد یبا یو روح يماد يهایازمندین

ـ  سادهيهاباشد راه ها وجود داشتهیازمندین برآوردن يبرا گوناگون يارهاک .نادرسـت  یول

دچـار  ممکـن اسـت   لهیو وسـ  راه نشیگز يبرا انسان ی،منیاهر یول ار آسانیبس يارهاک

و  ي، غـارتگر  يدزد وسـیله بـه از خـود را  یند و نیرا برگز ار نادرستکو  ا راهیآ .شودیدودل

از ین هکرا  ار سودمند آنچهکو از راه یو درست یا با راستیبرآورد  گرانید حق ردنکمالیپا

،  شـه یدر اند یزنـدگ  دوران در تمـام  انسان هکاست آن زرتشت آموزش .سازد دارد فراهم

نمـاد و   هکـ و ینیسپنتامئ یعنیار کدرست و نفس كگوهر پا يسو د بهیردار خود باکگفتار و 

و  یا نادرسـت یـ يارکـ وکیو ن يارکدرسـت  .دیـ جو شیگـرا  مظهر اهورامزدا در نهاد اوسـت 

ـ میار خود یو اخت ياربرد آزادکبا  استیمآد دست به يارکانیز را  دو راه از آن یکـ یدتوان

است یسانکاز آن یزندگ نیو بهتر ارانکانیو ز دروغ روانیپ از آن یزندگ نیند بدتریبرگز

  .دیجو شیگرا یشیاند و درست یو و راستینیسپنتامئ يسو خود به نشیبا گز هک

  هاواژه دستوري گزارش

  .)اضافه حرف» (دونی، ا يو آر): «aucH(·ض،إپ

  .)ربط حرف» (هک، از آنجا  هکرا ی، ز هک، چنان هکیهنگام): «hiiau(·اگض،

  .)نهی، نر ، جفت ي، نهاد ر اشارهیضم» (دو ندو، آنیا): «tH(·فپ

  .)یشوند فعلیپ» (هم): «hfm(·ا؛ک

کضهدگع ) از ، جفت ينهاد» (، روان ير مادینو، گوهر غی، م نفس): «mainiik(·کضهدگ,

  .»، روان ير مادی، گوهر غ نو، نفسیم«-

 ، زمان ياستمرار گذشته» (ندیآ هم ند، بهیرسند، آیم هم به): «jasactem(·_ضسضبفغک

،  آمدن«لضکشهی) از رحال زمان(_ضسض -ك) از ستاسک، سوم ، ناگذر، جفت حال
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  .»رفتن

  .)ماسهک،  ک، ت ید، رائیق» (بار نیدر آغاز، نخست): «paourvīm(·حضخعقگ]ک

،  سکـ ، سـوم  ياخبارگذرا، وجه» (نهندیم آورند،یم شی، پدهندمی): «dazdc(·ب#یض

  .»، نهادن دادن«یپ شهی) از رحال(یضی -ك) از ستاگروهه

،  جـان ) «نـه ینر(لضگض-ك) از سـتا ک، ت یرائ» (یو زندگ): «gacmcH(·لضبکإپ

  .»یزندگ

-ض_گپهفهك) از سـتا ک، ت یرائ» (را یو نازندگ): «ajiiHitīmcH(·ض_گپهف]کإپ

  .»ینازندگ بد، یزندگ) «نهیماد(

  .)ربط حرف» (نسانی، بد هکچنان): «yarHcH(·"ضوپإپ

ك) از سـتا ک، ت سک، سومیمالتزا ، گذرا، وجه حال زمان» (باشدمی): «azhau(·ضجاض،

  .»، هستن بودن«ضا شهی) از ریمالتزا(ضجا-

  .)ماسهک،  ک، ت ید، رائیق» (سرانجام): «apemem(·جضکغکحض

  .»، وجود یهست) «نهینر(ضجا-كاز ستا» ، وجود یهست): «azhuB(·ضجاع/

 صـفت » (نیبـدتر «ضإه/فض ) از نـه ی، نر ک، ت ينهاد» (نیبدتر«):aciBtō(·ضإه/ف[

  ]ضژگضاشود می ضنض–[صفت برتر  .]شودمیضنض -برتر صفت[)نیبرتر

) از نـه ی، نر ، گروهـه  یوابستگ» (ارانکانی، ز انیدروغگو): «dregvat}m(·یقغلؤضفمک

  .»افرکار، کانیدروغگو، ز) «صفت(یقغلؤضأف 

ـ راه ي، بـرا  ارانکراسـت  يبرا): «aDaunc(·ضزضعدب ـ » (اشـا  انی ـ  یبرائ ) از نـه ی، نر ک، ت

  .»رو اشایراستگو، پ) «صفت(-ضزضؤضد 

ــ» (نیرا، بهتــر نیبهتــر): «vahiBtem(·رضاه/فغک ) از ماســهک،  ک، تــ ي، نهــاد یرائ

  .» نیبهتر) «صفت(-رضاه/فض 

ـ  ی، برائ ينهاد» (شهی، اند منش«): manō(·کضد[ ،  شـه یاند«-کضدضا ) از ماسـه ک،  ک، ت

  .»منش
    



194گاتاها  

  پنجمـ بندسرود سوم/گاتاها

  پنجمـ بندامسی هات/سنای

  اَیاو

  ·ضگ|
دو از این

  واو مئینی

  ·کضهدهؤ|
)دو مینو (دو نفس

  ورتا

·رضقضفپ

برگزیدند
  

  ِ ي

  ·"؛
  هکآن

  درِگواو

  ·یقغلؤ|
  ار)ک(زیان دروغ هواخواه

  اَچیشتا

  ·ضإه/فپ
  را بدترین

وِرِزیو  

  ·گ[.رغقغ
ردارک

  ــــــــــــ

  اَشم

  ·زغکض
را راستی

  مئینیوش

  ·کضهدگع/
منش

  شتُو سپِنی

  ·سح؛ده/ف[
)ترین (افزاینده ترین كپا

  

  ِ ي

  ·"ث
هکآن

  تنگ خرَئُوژدیش

  ·قضختیه/ف؛أل«
ها راترین سخت

ونُُاَس  

  ·ضس؛د[
ها راسنگ

  ِ وست

  ·رضسفب
ندکمیدر بر 

  ــــــــــــ

  َ اچا ي

  ·"ضبإپ
هکو 

  َ ئُوشن خشن

  ·زدضخزغد«
سازندخشنود می

  اَهورم

  ·ضاعقغک
اهورا را

  

  تیائیش هئی

  ·اضهوگپه/
)راست (با چیزهاي هاراست

  شیئُو تَنا ئیش

  ·ژگضخوضدپه/
ارهاکبا 

  فَرئُورِت

  ·چقضخقغ،
املکبا باور 

  مزدانم

  مک &#کض
مزدا را 
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  ·رضقضفپ     ·کضهدهؤ|     ·ضگ|

  ·گ[.رغقغ     ·ضإه/فپ     ·یقغلؤ|     ·"؛

  

  ·سح؛ده/ف[     ·کضهدگع/     ·زغکض

  ·رضسفب     ·ضس؛د[     ·قضختیه/ف؛أل«    ·"ث
  

  ·ضاعقغک     ·زدضخزغد«    ·"ضبإپ

  مک &#کض     ·چقضخقغ،     ·ژگضخوضدپه/     ·اضهوگپه/
  

  ورتا    واو مئینی    اَیاو

  وِرِزیو    اَچیشتا    درِگواو    ِ ي

  
  شتُو سپِنی    مئینیوش    اَشم

  ِ وست    ونُُاَس    تنگ خرَئُوژدیش    ِ ي

  
  اَهورم    َ ئُوشن خشن    َ اچا ي

  مزدانم    فَرئُورِت    شیئُو تَنا ئیش    تیائیش هئی
  

  برگردان

  )،و بد خوبگوهر یا مینوي (دو منش نیاز ا

  دیردار را برگزکنیبود بدتر دروغ هواخواه هکسکآن

  د،یبود، اشا را برگز منشو پیشروترین نیترکپا يدارا هکو آن

 هیپا نیباالتر و به(است ردهکبر تن سنگ نیتر سخت چونايجامه هکسکآن یعنی
  )ندکیاروئیرو يتا با بد دهیرس ینیباور د

  .سازندیم خشنود املکمانیو با باور و ا راست يارهاکاهورا را با  هکآنان 
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  برداشت

و  يرومندین نشیگز نیدر ا .ندیگزیمرا بري خوب و بد نویدو م از آن یکیهکاست انسان

خود،  با دانش هکمصمم است یانسان زرتشتبینش برتر  انسان .است نهفته انسان يبرتر

و  شـرفت یپ راه مبارزه نیدر ا يروزیند و پیگزیمرا برها يدیبا پل دشوار مبارزه راه آگاهانه

  .ندکمیهموارتررا  يو نوساز یترق

  هاواژه دستوري گزارش

  .)ی، وابستگ ، جفت ر اشارهیضم» (دو نیا): «aiiG(·ضگ|

،  یوابستگ» (ير مادینو، دو گوهر غی، دو م ، دو منش دو نفس: «)mainivvG(·کضهدهؤ|

  .]کضدهؤ|: گلدنر[) جفت

رضق -ك) از سـتا ناگذر،  ياستمرار ، گذشته سکسوم» (ندیبرگز): «varatH(·رضقضفپ

  .»ردنک، انتخاب دنیبرگز«

ـ  ي، نهـاد  یر موصولیضم» (هکیسک،  هک،  هکآن): «yf("؛  ،  هکـ یسـ ک) «نـه ی، نر ک، ت

  .)ا دو جملهیدو واژه چسباندن يبرا یر موصولیضم» (هک،  هکآن

  .» د، دروندیپل نفس به ار، وابستهکانیز): «dregvG(·یقغلؤ|

بـد،  «-ضنض ) از ماسـه ک،  ، گروهه ی، رائ نیبرتر صفت» (نیبدتر): «aciBtH(·ضإه/فپ

  .)صفت(» دیپل

ار کموثر، «و  گرفته را صفت آن زلیم[)مصدر» (دنی، ورز ردنک): «verezyō(گ[ .رغقغ

ـ  بکـ مر را اسمگ[ .رغقغـضإه/فپ انگا: ک] [ردهکترجمه» آمد ـ  ی، رائ و  ک، ت

لکشـ  و بـه .رضقغاز فعل جدا شده را نام و تاراپورواال: آن بارتولومه] [گرفتهماسهک

 گذارد و آنیم اثرضإه/فپ بر واژه هکاند ) گرفتهماسهک،  ک، ت یرائ(گضا .رضقغ

  .«ردنک،  دنیورز«.رضقغاز ]»دهدمیرا انجام نشکنیبدتر«اند ردهکرا ترجمه

  .)ماسهک(ضزض -) از ک، ت ی، رائ ينهاد» (، حق یراست): «aDem(·ضزغک

ـ  ينهـاد » (، نفـس  نو، منشیم): «mainiiuB(·کضهدگع/ نـو،  یم«-ع گکضهد) از ک، ت
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  .)نرینه(» نفسسرشت، ،  منش

ــا): «spfniBtō(·سح؛ده/ف[ ــر كپ ــر نــدهی، افزا نیت ــ ينهــاد» (نیت ــهی، نر ک، ت ) از ن

  .)برترین صفت(-سح؛ده/فض 

  "ض-) ازنهی، نر ک، ت ي، نهاد یر موصولیضم» (هک،  هکیسک،  هکآن): «yā(·"؛

) از نـه ی، نر ، گروهه یرائ» (راها نیتر سخت): «xraoEdiBtfng(·قضختیه/ف؛أل«

  .)برترین صفت(» نیترسخت«-قضختیه/فض «

ــ» (، آســمان ســنگ): «asfnō(·ضس؛د[ .)نرینــه(» ســنگ«ضسضد -) از، گروهــه یرائ

  پنداشتند آسمان نیز از سنگ است.می

 ، ناگـذر، زمـان   ياخبـار  وجه» (شودمی، در برگرفتهشودمیدهیپوش): «vastē(·رضسفب

  .»، در برگرفتن ، پوشاندن دنیپوش«-رضا ) از ک، ت سک، سوم حال

،  هکـ «"ض -) ازنهینر،  ، گروهه ينهاد» (هکسک، و آن هکیسکو ): «yaccH(·"ضبإپ

  .)ضمیر موصولی(» هک، آن هکیسک

، سـوم  ، گروهـه یمالتزا گذرا، وجه فعل» (سازندیخشنود م: «)xDnaoDen(·زدضخزغد«

  .«ردنکخشنود «زدع «از  )s:aoristساده گذشته(زدضخز «) از سک

  .)نرینه(ضاعقض -) ازک، ت یرائ» (اهورا را): «ahurem(·ضاعقغک

) از ، گروهـه  یبـائ » (، راسـت  درسـت  يارهاکزها و یبا چ): «hairiiHiB(·اضهوگپه/

  .)(صفت» راست«اضهوگض 

ــا ): «BiiaoranHiB(·ژگضخوضدپه/ ــا کب ــا، ب ــاکاره ــائ» (رداره ــه یب -) از ، گروه

  .»ردارک،  نشکار، ک) «ماسهک(ژگضخوضدض 

 بـه رضق شـه یرا از ر آن بارتولومه[)قید(» املکمانیبا باور، با ا: «)fraoreu(·چقضخقغ،

 ردهکو ترجمه داندمیprHvr'tیرا همانند ودائ نسلر آنیا] [ردهکترجمه دنیبرگز یمعن

  .]مانیا يو از رو صادقانه ردهکرا ترجمه آن هومباخ] [وستهیو پ طور دائم به

  .)نرینه(پ #کض) از ک، ت یرائ» (مزدا را): «mazd}m(·مک#کض
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  ششمـ بندسرود سوم/گاتاها

  ششمـ بندامسی هات/سنای

  اَیاو

  ·ضگ|
  دو این

  نُوئیت

  ·د[ه،
  نه

  ارِش

  ·غقغ/
  درست شیوه به

  ویشیاتا

  ·ر]ژگپفپ
برگزیدند

  

  دئواچینا

  ·یضبؤپإهدپ
  دیو هواخواهان

تهی  

  ·اگض،
  هکزیرا 

  ایش

/[·  
  آنان

  وماآدبئُ 

  ·پیغذضخکپ
فریب

  ــــــــــــ

  مننگ پِرِس

  ·حغقغسکضد؛أل
  و پاسخ پرسش

  اوپاجست

  ·_ضسض،·عحپ
)شده (چیره فرا رسیده

  

تهی  

  ·اگض،
هکچنان

  وِرناتا

  ·رغقغدپفپ
برگزیدند

  اَچیشتم

  ·ضإه/فغک
بدترین

  منُو

  ·کضد[
منش

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
بنابراین

  اَاشمم

  ·ضبزغکغک
با خشم

  دوارِنتا هن

  ·ا؛أیؤپقغأفپ
شدند همراه

  

  ای

  ·"پ
هک

  َ ین بان

  ·ذمدضگغد
ردنکتباه

  اَهوم

  ·ضا,ک
هستی

  مرِتانُو

  غفپد[ &قکض
مردم
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  ·ر]ژگپفپ     ·غقغ/     ·د[ه،     ·ضگ|

  ·پیغذضخکپ    ·]/    ·اگض،     ·یضبؤپإهدپ

  

  ·_ضسض،    ·عحپ     ·حغقغسکضد؛أل

  ·کضد[     ·ضإه/فغک     ·رغقغدپفپ     ·اگض،

  

  ·ا؛أیؤپقغأفپ     ·ضبزغکغک     ·ض،

  غفپد[ &قکض     ·ضا,ک     ·ذمدضگغد     ·"پ

  
  ویشیاتا ارِش    نُوئیت    اَیاو

  وماآدبئُ      ایش    تهی    دئواچینا

  

  اوپاجست مننگ پِرِس

م    وِرناتا    تهینُو    اَچیشتم  

  

  دوارِنتا هن    اَاشمم    اَت

  مرِتانُو    اَهوم    َ ین بان    ای

  

  برگردان

  .دندیبرنگز درست ةویش به ) گمراهانير مادیا دو گوهر غی(دو نفس نیاز ا

  شدرهیچ شانیبرا بیر و فری) تزوو پاسخ و پرسشگفتگو ( را هنگامیز

  .دندیرا برگز منش نیبدتر هکچنان

  .شندکیم یتباه را به یهست جهان هک) شدند آواز و هم(همراه با خشم نیبنابرا
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  هاواژه دستوري گزارش

  .»، آن نیا«-ض ) از ، جفتوابستگی،  ر اشارهیضم» (ندویا): «aiiG(·ضگ|

  .)نفی ( ادات» ، هرگز نه): «nōiu(·د[ه،

  .)قید(» درست وهی، باش ، درست یدرست به): «ereB(·غقغ/

،  يدیک، تا ساده ناگذر، گذشته فعل» (دندینند، برگزیگزیمبر): «viCiiatH(·ر]ژگپفپ

  .»دنیگز، دنیچ«إه شهی) از رساده گذشته(ر]ژگض -ك) از ستا، گروهه سکسوم

شودمیدرست از دو واژه» دروغهواداران،  وانی،د گمراهان:«)dacvHcinH(·یضبؤپإهدپ

ـ  نه« إهدپ ) و ، گروهه ينهاد» (گمراهان ي، خدا و، گمراهید«یضب ؤپ  از » (یحت
ne»مانند بکمر ینف ) حرفبکو مر متصل ینف ادوات ....... pas فرانسه در زبان.  

ر ی، ضـم  يدیق حالت(» هکرا، از آنجا ی، ز ، چون نی، بنابرا هکرا ی، ز يبرا): «hiiau(·اگض،

  .»هکیسک،  هک«"ض -) ازیموصول

/[·)īB(» :را نانیرا، ا آنان) «ر اشـاره یضم» (، آن نیا«) از نهیا مادینهی، نر ، گروهه یرائ 

  .»باشد درست دتوانمیهکز آمدهینا]/ ها سیاز دستنو ی) در برخدهیچسب

،  گــول«یغذضخکضد ) از ک، تــ ينهــاد» (، گــول بیــفر): «ādebaomā(·پیغذضخکپ

 از زبـان ايرا پـاره پ حرف .]گیرندمینهیرا نر نسلر و گلدنر آنیا[.)ماسهک(» بیفر

و  پر، هومبـاخ یوئکر ینظ یو گروه دانندمیدهیچسب واژه نسلر بهیمانند گلدنر، ا شناسان

 فاعـل  را اسـم  آن ـ1دو نظر وجود دارد:  واژه نیا درباره.دانندمیرا جدا  تاراپورواال آن
 میبدان را اسم آن ـ2» دهنده بیو فر نندهکاغفال«یمعن نسلر بهیمانندگلدنر و ا میبدان

 هکییهاشتر واژهیب» ی، گمراه بی، فر اغفال«يمعنا به و هومباخ kuiperپریوئکمانند 

ـ  اسـم (نـام  تیرکو سانس اوستارند در یپذیم انیپاکضد كبا ستا ) هسـتند و در  یمعن

  .باشد هم فاعل اسم دتوانمیاست آورده نسلر چند نمونهیا هکاز موارد چنانايپاره

ـ  ، صـفت  یوصـف  وجـه » (، پرسـان  پرسنده: «)peresmanfyg(·حغقغسکضدغأل ،  ی، رائ

  .چقضسشهیاز ر» ، پرسنده پرسان«حغقغسکضدض -ك) از ستانهی، نر گروهه

upH(·_ضسض، -عحپ  - jasau» :(شد رهید، چیفرا رس) «ـ کتا ، گذرا، وجه حال زمان ،  يدی

لضک شـه ی) از رحـال  زمـان  كستا(_ضسض -) ویشوند فعلیپ(عحپ ) از سکسوم
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  .»، رفتن آمدن«

  .)ربط حرف(» هکرا یآنرو، ز، از  هک، چنان نیبنابرا): «hiiau(·اگض،

»آورنـد یمـ  ي، روشـوند مینند، خواستار یگزیدند، برمیبرگز): «verenātā(·رغقغدپفپ

شـه یو از ررغقغد ك) از سـتا ، گروهه سکناگذر، سوم ، فعل يدیکتا ، وجه حال زمان(

  .»دنیبرگز«رضق 

ــدتر): «aciBtem(·ضإع/فغک ــ» (را نیب ــاد یرائ ــ ي، نه ضإه/فض -) ازماســهک،  ک، ت

  .)ضژگضا()شودمیبرتر آن صفت هک(» دیبد، پل«ضیض از » نیبدتر«

  .)ماسهک،  ک، ت ، رائی نهادي(» رک، ف شهی، اند منش): «manō(·کضد[

  .)اضافه حرف(» نی، بنابرا دونی، ا ، پس يآر): «au(ض، 

ــم): «acDemem(·ضبزغکغک ــونت خش ــ» (، خش ــ یرائ ــم«ضبزغکض ) از ک، ت ،  خش
  .)نرینه(» خشونت

» ار بـد کـ يبـرا  آمـدن  ، گرد هم شتافتن با هم: «)heydvHreytH(·پفا؛أیؤپقغأ

» شتافتن«)حاضر كستا(یؤپقض ) از ، ناگذر يدیکتا، وجه ، گروهه سکسوم حالزمان(

يارهاکيبرا هکاستهایی  فعل از گروه فعل نینو ا ياوستادر » ، و هم باهم«ا؛أ 
  .»استمنیاهرو ویبا د آمدن گردهممنظور .رودمیارکو بهیبا دو رابطه یمنیاهر

  .»هک«"ض -) ازک، ت ي، نهاد یر وابستگیضم» (هک، آن هکیسک،  هک): «yH(·"پ

ـ کتا گذرا، وجه،  حال زمان» (ردنکضیو مر ، آلوده تباه): «b}naiien(·گغد  ذمدض ،  يدی

  .»مار شدنیب«-ذضدشهیاز ر-ذمدضگض یسبب ك) از ستا، گروهه سکسوم

» ، وجـود  ، جهان یهست«ضجا ) از ک، ت یرائ» (ی، زندگ ی، هست جهان): «ahkm(·ضا,ک

  .)نرینه(

ـ : ا بارتولومـه [.»، انسـان  مردم«):maretHnō(·کضقغفپد[ ـ  یرا وابسـتگ  واژه نی از  کت

ـ ا هومبـاخ ] [دانـد مـی و انسـان  مردم یمعن بهکضقغفضد -كستا ،  يرا نهـاد  واژه نی

ـ مینو معتقد است داندمیکضقغفضد -شهیو از ر و انسان مردم یمعن به گروهه  دتوان

نسلر: یا] [) آمده87.13شتی(خ کضقغودگونهنو به ياوستادر  باشد چه کت یوابستگ
  .گروهه گرفت]ایید ریرا با مورد واژه نیدر ا هکد یافزایم یول پذیردمیرا نظر هومباخ
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  هفتمـ بندسرود سوم/گاتاها

  هفتمـ بندامسی هات/سنای

  چااییاَهم

  ·ضاکپهإپ
)هستی (جهان این و به

  خشتَرا

  ·زضوقپ«
رواییبا فرمان

  جست

  ·_ضسض،
آیدمی

  

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
با منش

  وهو

  ·رخا,
کنی

  اَشاچا

  ·ضزپإپ
و راستی

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
نیز

  هرپِمک

  ·نغاقح؛ک
)جسمانی را (ذات تن

  تیش ییَ یو اوت

  ·عفضگ,هفه/
)(سر زندگی جوانی

  

  ددات

  ·یضیپف
بخشدمی

  َ ایتیش آرم

  ·پقکضهفه/
منشی راست

  آنما

  ·مدکپ
)روحانیرا (ذات جان

  ــــــــــــ

  اَاشانم

  ·ضبزمک
آنها

  ییتو

  ·ف[ه
تو براي

  اَنگهت ·آ

  ·ضجاض،·پ
باشد 

  

تای  

  ·ضوپ"
هکچنات

  اَینگها

  ·ضگضجاپ
با آهن

  شداناییآ

  ·پیپدپه/
(افسار) لگام

ئواورویوپ  

  حضخعقعگ[ &
گیردمیپیشی



203سرود سوم ـ بند هفتم

  ·_ضسض،    ·زضوقپ«    ·ضاکپهإپ

  ·ضزپإپ    ·رخا,     ·کضدضجاپ

  

  ·عفضگ,هفه/     ·نغاقح؛ک     ·ض،

  ·مدکپ     ·پقکضهفه/     ·یضیپف

  

  ·ضجاض،    ·پ     ·ف[ه     ·ضبزمک

  حضخعقعگ[ &     ·پیپدپه/     ·ضگضجاپ     ·"ضوپ

  
  جست    خشتَرا    چا    اَهمایی

  اَشاچا    وهو    منَنگها

  

  تیش ییَ یو اوت    هرپِمک    اَت

  آنما    َ ایتیش آرم    ددات

  

  اَنگهت .آ    ییتو    اَاشانم

داناییشآ    اَینگها    تای    ئواورویوپ  

  

  برگردان

  )بخشهاییو ر انتیسوش(آیدمییهست جهان نیا و به

  )اشا(ی) و راستوهومن(یمنش ك) و پاخشترا(رواییفرمان يرویبا ن

  .بخشدیم )یتیآرمئ(یمنش را راست ) و روانیو سر زندگ(یجوان يرویرا ن تن

  )شودمیروز یو پ(گیردمییشی) پوید هوادارانبر آنها ( هکچنان

  .نندکمیو در بندنندکمیلگام ) آنها را با آهناهورا ياتو ( يو برا



204گاتاها  

  برداشت

 آیدمیجهان به است کین و منش یراست مجهز به هکرواییفرمان يرویبا ن بخشهاییر

ـ در ا .وشدکیم یخوشبخت راه مودنیو پ مردم يو معنو يماد یو در بهبود زندگ ار کـ یپ نی

و آنهـا را بـا    شوندمیرهیو چ گیرندمییشیپ یمنیاهر يروهایبر ن یراست هواداران بزرگ

روها ین به هکسکهر  گاتاییيهابرابر آموزش .نندکمینابود زنند ویم لگام نیافسار آهن

وشـد و بـا   کب شیخـو  و بهبود جامعـه  اصالح يبرا دتوانمیمجهز باشداییاهور و صفات

بجنگد و آنها را  شوندمیيجار یفساد و تباه از سرچشمه هکيدادگریو ب خشم يروهاین

) انتیسوش(بخشهاییر نینخست .است انتیبا سوش بخشهاییخود ر سکآن .ندکنابود 

و  بخـش هـایی ر فهیوظ ندتوانمیار، در هر زمانکوکیو مرد ن و هر زن است خود زرتشت

  .جا آورند را به یانسان جامعه نجات

 نیو چنـ  خـود گرفتـه   به یو داستان يریاساطيهاجنبه انتیسوش زمان ساسانیانآییندر 

ظهـور  زرتشـت  از نسـل  بخـش هـایی نفـر ر  کیهر هزار سال در فاصله هکقلمداد شده

و  ندکمیمبارزه شده دچار انحطاط یو اخالق يماد هاتاز ج هکو در بهبود جامعه ندکمی

 نیبهتـر بـه  انیساسـان  در زمـان  هکـ یآیینـ يهايپرداز افسانه نیا .دهدمیرا نجات آن

ا اثـر  یـ دنيهانید بود در تمام شده نیتدو بزرگنَسک21که درییاوستاخود در  صورت

سکهر گاتاییيهادر آموزش یداد، ول را وعده یبخشهاییخود ر يبرا ینیو هرد گذاشت

  .وشدکمفاسد بنابودي ار شود و در کوارد  بخشهاییر دارد در نقش فهیو وظ دتوانمی

  هاواژه دستوري گزارش

  )ر اشارهی، ضم ک، ت یبرائ» (او ، و به نیا و به): «ahmāicā(·ضاکپهإپ

  ] داندمیبشر مربوط و نوع انسان را به واژه نیا بارتولومه[

  ] ار ناشناسکوکین هر انسان به شودمیمربوط واژه نیپندارد ایم لز:یم[

 یسـ کبـه  مربـوط  واژه نیا هکپندارد یم ندکمید یکز تایرا ن تاراپورواال آنهکانگا: ک[

  ]ندیگزیممزدا را بر یراست هیردار بر پاکبا  هکسکآن یعنیاد شدهی5در بند  هکاست

در » یهست ، وجود، جهان یهست«ضا,ک به گرددمیبر واژه نیا : معتقد است هومباخ[



205سرود سوم ـ بند هفتم

  .]نیشیبند پ

  ·زضوقض«-) ازک، تــ یبــائ» (روایی، بــا فرمــان ياریبــا شــهر): «xDarrH(·زضوقپ«

  .»يرومندی، ن ياری، شهر رواییفرمان) «ماسهک(

 زمـان  كسـتا _ضسض -از )، گـذرا  يدیکتا ، وجه سکسوم» (آیدمی): «jasau(·_ضسض،

  .»دنی، جه ، جستن ، رفتن آمدن«لضک شهیر حال

) ماسـه ک» (شهی، اند منش«کضدضا -) ازک، ت یبائ» (منش: «)manazhH(·کضدضجاپ

  .)mind(»دنی، من دنیشیاند«کضد شهیاز ر

ـ  یبـائ » (، خـوب  کین): «vohk(·رخا, ،  ی، راسـت  یکپـا «رخاع -) ازماسـه ک،  ک، ت

  .)ماسهک» (قتیحق

  » قـت ی، حق ی، راسـت  یکپا«ضزض -) ازماسهک،  ک، ت یبائ» (با اشا): «aDHcH(·ضزپإپ

  .)ماسهک(

  .)اضافه حرف» (نی، همچن ي، آر دونی، ا آنگاه): «au(·ض،

ـ » (ی، سرزندگ ، جسم تن: «)kehrpfm(·نغاقح؛ک ـ  یرائ -نغاقح از  )corpus) (ک، ت

  .)نهیماد()corp» (، بدن البد، جسمک«

ــوان): «utaiikitiB(·عفضگ,هفه/ ــرزندگ یجـ ــاد» (ی، سـ ــ ينهـ ــهی، ماد ک، تـ ) از نـ

  ) نام» (، سر زنده جوان«·عفضگ,هفه

ـ  ) بـه نـه یماد(-گ,هفه ·عفضدانـد میرا دو بخش : آن بارتولومه[ ،  یوسـتگ یپ یمعن

ـ و پا آوردن دوام یمعن بهگع از  دتوانمیگ,هفه هکنسانیبد .، دوام يداریپا يداری

 به لکر مشییتغ نیا .است اضافه حرفعفض یعنیواژه اول بخش نید بنابرایایب ردنک

  ] وجود نداردعفض لکش به واژه چون رسدمینظر

]Baileyی، سرزندگ یجوان یمعن به است ردهکشنهاد ی، پjuvens دارد یبستگ. [  

  ] .گیردمیداریو پا مداوم یمعن و به را صفت واژه نینسلر: ایا[

  ] .گیردمیو استمرار دوام یمعن را به : آن منیگ دوشن[

  .]گیردمیيداریو پا ثبات یمعن را به : آن هومباخ[
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ـ ک، تا حال ، زمان ک، ت سکسوم» (بخشدیم ،دهدمی): «dadHt(·یضیپ، ) از ، گـذرا  يدی

  .»، دادن دنیبخش«-یپ 

ـ  ينهـاد » (یمنشـ  ، راسـت  یتیآرمئ): «HrmaitiB(·پقکضهفه/ پقکضهفه -) ازک، ت

  .)مادینه(

تیرکسانسـ  بـا واژه  واژه نی) اک، ت یبرائ» (یروحان ، ذات ، نفس جان: «)anmH(·مدکپ

Htman ـ  با واژه ، روح روان یمعن به است شهیر هم دارد و در  یبسـتگ ANIMAنیالت

  )ماسهک(-مدکضد كقرار دارد از ستااست و تن یجسمان ذات هکنغاقح برابر 

  .»نیا«-ض ) از ، گروهه ی، وابستگ ر اشارهیضم» (شانیا ، آن شانیا): «acDm(·ضبزمک

 یو وابسـتگ ایی، بر شخص دوم وستهیپ یر شخصیضم» (تو تو، از آن يبرا: «)tōi(·ف[ه

ردهکشنهاد ینسلر پیا رسدمینظر آخر دشوار به خط ترجمه چون[»اهورا به ) اشارهکت

  .]تیو حما یبانیپشت یمعن و بهح[ه شود  خواندهک[ه 

مـورد   نیـ چسـبد و در ا یمـ ایـی بر حالـت  بـه  شتر اوقـات یبپ حرف گاتاهادر ): «ā(·پ

  »تو«فؤغک از » خاطر تو تو، به يرضا يتو، برا يبرا» «دهدمییمعنپ ·ف[ه

،  یهسـت «ضا ) از ک، ت سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان» (باشد): «azhau(·ضجاض،

  .»بودن

  .)ربط د با حرفیق» (بیترت همان ، به سان ، همان چنانچه): «yarH(·"ضوپ

 یمعن دربارهها از ترجمهاي) در پارهک، ت یبائ» (، با فلز با آهن: «)aiiyazhH(·ضگضجاپ

ـ  نیبـا مـواز   هکـ آمـده  شیپ گداخته با آهن شیآزمااز  سخن واژه نیا ـ در د یعقل  نی

  .دارد رتیمغا گاتاهايرکف يو با محتوا زرتشت

  )، گروهه (بائی» د و بندی، با افسار، با ق با لگام«:)HdanHiB(·پیضدپه/

از اند ردهکترجمه یو هست نشیآفر یمعن زند به زبان يرا از رو واژه نیلز ایانگا و مک[

  ] یپ-شهیر

از او  منیگـ  و دوشـن یپ -شـه یاز ر ردهکـ ترجمه و دهش را بخشش : آن بارتولومه[

  ] ردهکيرویپ
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  ] ردهکترجمه» یتالف«را  واژه نینسلر: ایا[

ـ ا تیرکدر سانسـ ] [گرفته ردنکر ید و زنجیمق یمعن را به : آن هومباخ[  احتمـاالت  نی

ـ  به ādGnaـ2» ، لگام افسار، دهنه«يمعنا به HdhGnaـ1وجود دارد  د در یـ مق«یمعن

 ādānaــ 4» ردنککی، نزد دادن يجا«یمعن بهādhGnaـ3» ، اختصاص میبند، تقس

2و  1يهاشماره» نندهک، له نندهکخرد «یمعن به ādānaـ5» رندهیرا، گیگ«یمعن به

  ] باشند داشته یهمبستگیپدپه/ با واژه ندتوانمی

در «)(صـفت پیپدض -كاز سـتا  ]ردهکترجمه شیآزما یمعن را به تاراپورواال: آن[

  .»دیبند، در ق

،  ينهـاد » (تـر  شی، جلوتر، پ ، سرآمد، نخست گرفته یشیپ): «paouruiiō(·حضخعقعگ[

، آیدمینظر آخر دشوار به خط ترجمه» آغاز ،نخست«حضخعقؤگض -) ازنهی، نر کت

  :شرح نیا به است از هومباخ استتر کینزد تیواقع به آنچه

"so that throught their (the Davas) being fettered in iron (existence) will 

be thy prime one"     
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  هشتمـ بندسرود سوم/گاتاها

  هشتمبندـ امسی هات/سنای

  چا اَت

  ·ض،إپ
و بدینسان

  یدا

  ·"ضیپ
هکهنگامی

  اَاشانم

  ·ضبزمک
بر آنها

  

  ئناک

  ·نضبدپ
یفرک

  َ ایتی جم

  ·_ضکضهف]
فرا رسد

  هانم اَانَنگ

  ·ضبدضجامک
گناهانشان

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
آنگاه

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  وبی تَئی

  ·ضهذگ[ف
تو

  خشتَرِم

  ·زضوقغک«
)روایی(فرمانتوانایی

  

  وهو

  ·ر[ا,
کنی

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
اندیشی

  ِ ویدائیت وئی

  ·ر[هؤ]یپهفب
ار خواهد شدکآش

  ــــــــــــ

  وبی اي ااَ

  ·ضبهذگ[
آنها به

  ِ سست

  ·سضسفب
شدن آگاه

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  

ییوی  

  ·"[ه
هکتا آن

  ییاَشا

  ·ضزپه
راستیبه

  ددن

  ·یضیغد
بسپارند

  وَ ی زست

  ·ضسفضگ[.
دست یه

  دروجِم

  یقع_غک &
را دروغ
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  ·ضبزمک     ·"ضیپ    ·ض،إپ

  ·ضبدضجامک    ·_ضکضهف]    ·نضبدپ

  

  ·زضوقغک«    ·ضهذگ[ف    ·پ#کض     ·ض،

  ·ر[هؤ]یپهفب     ·کضدضجاپ    ·ر[ا,

  

  ·ضاعقپ     ·سضسفب    ·ضبهذگ[

  یقع_غک &    ·ضسفضگ[.    ·یضیغد     ·ضزپه     ·"[ه

  
  اَاشانم    یدا    چا اَت

  هانم اَانَنگ    َ ایتی جم    ئناک

  
  خشتَرِم    وبی تَئی    مزدا    اَت

  ِ ویدائیت وئی    منَنگها    وهو

  
  اَهورا    ِ سست    وبی اي ااَ

ن    ییاَشا    ییویدست    دز روجِم    وَ ید  

  

  برگردان

  .فرا برسد فر گناهانشانیکهکیمهنگا نسانیو بد

  .شودمیارکآش وهومن وسیلهبهتو  تواناییو  رواییمزدا فرمانايآنگاه

  اهورا يا شوندمیآنها آگاه

  .بسپارند یراست دست د بهیرا با دروغ هکتا آن
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  هاواژه دستوري گزارش

  .)ربط حرف(» دونی، ا ، پس ، سپس ي، آر ، آنگاه نونک، ا نی، بنابرا نسانیبد): «au(·ض،

  .)ربط حرف(» و): «cH(·إپ

  .)دیق» (، چون هکیهنگام): «yadH(·"ضیپ

) نهی، نر ، گروهه ی، وابستگ ر اشارهیضم» (، بر آنها ، بر آنان شانیبرا): «acD}m(·ضبزمک

  .)ضمیر اشاره(» ، آن نیا«-ض از 

،  ينهـاد » (یدر فارسـ  نـه یکو  نیکـ با واژه مترادف .فر، مجازاتیک: «)kacnH(·نضبدپ

  نضبدض-ك) از ستاک، ت یبائ

، یمـ التزا ، وجـه  سـاده  ، گذشـته  ک، ت سکسوم» (برسد، فرا برسد«): jamaitī(·_ضکهف]

  .»دنی، فرا رس آمدن،  رفتن«لضک ) از گذرا

ـ  یوابسـتگ » (، جهالتشـان  شـان  ی، نادان گناهانشان: «)acnazh}m(·ضبدضجامک ،  ک، ت

نســلر: یو ا منیگــ دوشــن[) enasتیرکسانســ» (گنــاه«ضبدضا ك) از ســتاماســهک

  .]ارانکانگا: گناهک] [بختان نگون ها،لز: بدبختیم] [تی: جنا هومباخ[ار کگناه

  .)اضافه حرف(» ي، آر ، پس ، سپس آنگاه): «at(·ض،

  .)ک، ت ، بائیندایی(» مزدا يا): «mazdH(·پ#کض

  .مزدا به ) اشارهنهی، نر ک، ت ی، برائ یر شخصیضم» (تو تو، به يبرا): «taibyō(فضهذگ[ 

ــن): «xDarrem(·زضوقغک« ــدرتی ــان رو، ق ــاد» (روایی، فرم ــ ينه ــهک،  ک، ت -) ازماس

 یمعن را به نجا آنیتاراپورواال: در ا[»ياری، شهر روایی، فرمان رو، قدرتین«زضوقض «

:  وسـنگ ینر] [است شور آمدهکشهر و  یمعن به واژه نیا يپهلو در زبان] [گرفته قانون

  .]نند گرفتهکيرویپ د از آنیبا گرانید هکنیرویییمعن را به آن

wohk(·کضدضجاپ ...ر[ا,  manayhH» :(ــ، ن وهــومن ــائی(» یشــیاند کی ــ ب )ک، ت

-و » ، بـه  ، خـوب  کین«رخاع -از« .]داندمیکو ت يرا نهاد واژه نی: ا بارتولومه[

  .»شهیاند«کضدضا 

،  سـاده  ، گذشـته  ک، تـ  سکـ سوم» (شودمیار کآش): «vōivvīdāitc(·ر[هؤ]یپهفب
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انگا کگلدنر و [»ردنکشفک،  ار شدنک، آش ردنکدا ی، پ افتنی«ر]ی ) از یمناگذر، التزا

ـ نسلر ایوِسترگارد، تاراپورواال و ا] [اندگرفتهف] انهیگذرا با پا را فعل آن و بارتولومه  نی

ـ  ، بـه  یرا و انفعـال یپـذ  حالت را ناگذر، به و آن گرفتهفب انهیرا با پا واژه  افـت ییمعن

ر]ی واژه يبـرا .]گرفته سپردن یمعن : به هومباخ] [دانندمیشدنار کدا و آشی، پ شدن

ـ «ــ 2» دانسـتن «ــ 1گوناگون یمعن وجود دارد با سه جداگانه شهیر سه ـ ، پ افتنی دا ی

،  ردنکـ خـدمت «ــ 3ناگـذر   در حالـت » ار شـدن ک، آشـ  ، گرفتن آوردن ، بدست ردنک

  .سپردن،  داشتن ، بزرگ ردنکيپرستار

  .)نهی، نر ، گروهه ی، برائ ر اشارهیضم» (آنها آنها، به يبرا): «acībyō(·ضبهذگ[

یآگه«سضجا ) از مصدر» (، اظهار داشتن ، خبر دادن ردنکیآگه: «)sastc(·سضسفب

را از فعل تاراپورواال: آن[» ردنکتی، روا ، گفتن ، خبر دادن ردنکو اظهار  ، اعالم ردنک

] داندمیو ناگذر یم، التزا ساده ، گذشته ک، ت سکسوم(دادن آموزش یمعن بهسپا 

 بـه سضأی-شـه یاز ر» ، اجرا انجام»یمعن به يدر و در حالت را نام : آن بارتولومه[

 بود اگر واژه شنهاد درستیپ نیا .داندمی»خاطر تیو رضا دنی، پسند يخرسند»یمعن

  .]باشدسضأسفب لکش به

  .)ک، تندایی(» اهورا يا): «ahurā(·ضاعقپ

"ض -) ازنـه ی، نر ، گروهه ي، نهاد یر موصولیضم» (هک، تا آن هک، تا  هک): «yōi(·"[ه

  .»کسی که،  یسک،  هک«

  .)ماسهک(» قتی، حق یراست«ضزض -) ازک، ت یبرائ» (یاشا، راست): «aDHi(·ضزپه

یپ -) از، گـذرا یمـ التزا ، وجـه  ، گروهـه  سکسوم» (بدهند، بسپارند): «daden(·یضیغد

  .»دنی، بخش ، نهادن ردنکشکشی، پ ، سپردن دادن«

ــت): «zastayō(·ضسفضه[. ــت در دو دس ــا ، در دس ــت يدر» (ه ..ضسفض-) از، جف

  .)نرینه(» دست«

  .»يدیفر، پلک،  دروغ«یق,_ -) ازک، ت یرائ» (را و دروغیرا، د دروغ): «drujem(·یقع_غک
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  نهمـ بندسرود سوم/گاتاها

  نهمـ بندامسی هات/سنای

  چا اَت

  ·ض،إپ
  و بدینسان

  تُوئی

  ·ف[ه
  تو از آن

  وام

  ·رضبک
  ما

  یاماخُ

  ·ةگپکپ
باشیم

  

ییوی  

  ·"[ه
هکآنان 

  ایم

  ·]ک
این

  فرَشم

  ·چغقضز؛ک
بارور، آباد

  رِنَئونک

  ·نغقغدضخد
سازند

  اَهوم

  ·ضا,ک
را جهان

  ــــــــــــ

  چا مزداوس

  ·|سإپ#کض
  هاي خردمندانهشیوه

  اَهوراوِنگهو

  ·ضاعق|جا[
)دارند خداوندانند (سروري

  

  مویسترا ·آ

  ·ک[گضسفقپ·پ
مقابل ـفهکـسنگ هم

  برَنا

  ·ذضقضدپ
قرار دادن

  اَشاچا

  ·ضزپإپ
هنجار دادگريو  و با نظام

  ــــــــــــ

  هیت

  ·اگض،
  هکزیرا 

  هترا

  ·اضوقپ
  آنگاه ـزمان در آن

  مناو

  ·کضد|
  )(منش اندیشه

تبو  

  ·ذضؤض،
باشدمی

  

ترای  

  ·"ضوقپ
هکآنجا 

  تیش چیس

  ·إهسفه/
با دانش

  اَنگَهت

  ·ضجاض،
باشدمی

  ماتا

  کضبوپ &
)تراز (هم هماهنگ
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  ·ةگپکپ     ·رضبک     ·ف[ه     ·ض،إپ

  ·ضا,ک     ·نغقغدضخد     ·چغقضز؛ک     ·]ک    ·"[ه

  

  ·ضاعق|جا[     ·|سإپ#کض

  ·ضزپإپ     ·ذضقضدپ     ·ک[گضسفقپ    ·پ

  

  ·ذضؤض،     ·کضد|     ·اضوقپ     ·اگض،

  کضبوپ &     ·ضجاض،     ·إهسفه/     ·"ضوقپ
  

  یاماخُ    وام    تُوئی    چا اَت

م    ایم    ییویاَهوم    رِنَئونک    فرَش  

  
  اَهوراوِنگهو    چا مزداوس

  اَشاچا    برَنا    مویسترا .آ

  
  وتمناو ب    هترا    هیت

تا    اَنگَهت    تیش چیس    ترایام  

  

  برگردان

  .سازندیم و باروررا آباد  جهان نیا هکمیتو باش از آن نسانیو بد

  دارند يسرور يو هنجار دادگر خردمندانهيهاوهیش هکآنجا 

  و منش شهیاند زمان را در آنیز

  .است سنگ و هم همراه و دانش یبا آگاه
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  برداشت

 نقـش  هکجهان يو بارور يدر آباد دتوانمیسکهر  هکشودمیدهید یروشن نجا بهیدر ا
و  دروغ اهـورامزدا، و دشـمن   از آن لهینوسـ یوشـد و بد کب اسـت  بخشهاییو رانتیسوش

 جهان ردنکو آباد  یزندگ ردنکتازه زرتشت آیینيهاهیپا نیاز بزرگتر یکی.باشد يدیپل
  .وشا باشندکبزرگ فهیوظ نیا د در انجامیو مرد با هر زن است

و  یآبادان ۀشید اندیو با استوار شده يخرد و هنجار دادگربر مدار  بخشهاییر نشکار و ک
ـ ترت نیبـد .شود انجام يخردمند يو از رو دانش همراه به ينوساز  زرتشـت  آیـین در  بی
ـ و در ا .بهتر از امروز باشد شیوشد فرداکد بیبا انسان و یمـ عل مرحلـه  نیاز بـاالتر  راه نی

و هر  است و تحول لیز در تحویچ همه آییننیا بر طبق .ردیبگ بهره نکمميهاشرفتیپ
 هـم یمـ عليهـا شـرفت یبا پ یانسان شهید اندیوشکد یبا .دارد گر تفاوتید با لحظه لحظه
 ینوعخود، موجود و در جا زدن و در حالت در زماناییستیوا توقف .ساز شود و هم سنگ
، در  انسـان  یزنـدگ  گونـاگون يهاجنبه يبرا .است ماندن عقبگرانیو از داییگر واپس
در امـور   .شـود وجـود نـدارد    لیتحمیمبر آد هکیشگیادر همکو  غالب چیه زرتشت آیین

یدار اخالقیپا و اصولها گمجز د به .ندکمین و دخالت دهدمیهرگز دستور ن یزندگ جزیی
ـ ن ، منش یاز راست يرویپ یعنیهستند  یو جهان ی، همگان یلکهک و  روان يرومنـد ی، ن کی

 یهیبد .دهدمین يگریدستور د و اهورامزدا رفتن یجاودان يسو ، به ی، تندرستپارسایی،  تن
ـ  رشیپذ قابل سکهر  يبرا جا و هر زمان در همه یلکو اصولها هیپا آن است  یو عمل
ـ ن بر طبـق  در هر زمان ها،را انسان يو اقتصاد یاجتماع و روابط جزییامور  یول است از ی
 جنبه است گاتاییيهاو آموزش زرتشت آییننام به آنچه .نندکو اجرا  وضع ندتوانمیخود
 جزیـی امور  يبرا هکستین یعتیشر نید کیزرتشت نیندارد و د يو قانونگذار یعیتشر
 باشد، چـون  ردهکوضع یمقررات رهیو غ ردنکو نظافت دنیو خواب خوردن لیقباز  یزندگ

و ها يازمندین بنا به یا اجتماعیيفرد و روابط یزندگ به مربوط جزییو قانون هر مقررات
جهـت  نیبـد  زرتشـت يهاآموزش .شود ند و دگرگونکر یید تغیبا یانسان جامعه شرفتیپ

ـ بـر پا  یاخالقـ  اصول درباره فقط هکاجرا است قابل شهیو هم یجاودان و  یراسـت يهـا هی
  .است استوار شده يخردمند

  هاواژه دستوري گزارش

ـ ترت نی، و بد نگونهی، و بد نسانیو بد): «aucH(·ض،إپ  حـرف (» يآر ، آنگـاه  نی، بنـابرا  بی
  .)اضافه
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  .»آن«فض -) از، گروهه ي، نهاد اشارهر یضم» (آنها): «tōi(·ف[ه

  .)، گروهه ي، نهاد یر شخصیضم» (ما): «vacm(·رضبک

، نخسـت  ، گروهـه تمنـایی ، گذرا،  حال زمان» (می، باش میباش هک): «pyHmH(·ةگپکپ

  .»یهست«ضا ) از سک

) نهی، نر گروهه ، ي، نهاد یر موصولیضم« )هکآنان ،  هک، هکسانی ک،  یسانک): «yōi(·"[ه

  .»نی، ا آن«-"ض از 

  .، امروز ، امشب در امسال یفارس ) مانند امنهی، نر ک، ت ی، رائ ر اشارهیضم» (نیا: «)īm(·]ک

)صــفت(چقضزض -) ازنــهی، نر ک، تــ یرائــ» (آبــاد، نــو، تــازه): «ferasfm(·چغقضز؛ک
 بـه یتکدر  FraBaیهخامنشـ  یمانند پارسـ گرفته» درخشان»یمعن را به : آن هومباخ[

ـ  بـه ضق   چقض-از اسـت  یفعل صفت واژه نیا هکاست نسلر: بر آنیا] [وشیدار  یمعن
در ] [انـد   ردهکـ یمعن نوساختن یمعن را به و تاراپورواال آن موله] [ردنکر یو تعم درمان

يهانیاز سرزم آنانیدر پا دهیاهورا آفر هکشور کشانزده يداد برایوند رد نخستکفَرُ
 ـ4یمگرا ـ3و ژرف گسترده ـ2با یز ـ1داده صفت آنها پنج به هکنندکمیاد یيگرید

و  درخشان ،یمبا ـ5) گرفته دنیپرس هشیرا از ر زند اشتباهاً آن در برگردان هک(فرَش

چقضزض » َ فَـرَش «يمعنـا  درباره یول ستین یالکاش آن چهار صفت يدر معنا .تابان

ار اهورامزدا کيبرا هم FraBaواژه وشیدار در سنگنبشتهوجود دارد گوناگون اتینظر
،  ك، تابنـا  درخشـان يهـا صـفت توانمیهکار رفتهکبه وشیدار يارهاکيبرا و هم

ـ نزد آن اد شـد بـه  یو در باال  گر استیديهاشهیاز ر کیهر  هکرا  بارور، فراوان  کی
 و بـه  شـده  گرفتـه  وام يپهلـو  از زبـان  هکHrashkيبا امال یارمن واژه کی] [میبدان
ـ  بـه  در فرانسـه  Fraisو یسـ یانگل Freshواژه] [وجود دارد است معجزه يمعنا  یمعن
  .]ستندین شهیر کیاز  یصدا هستند ول هم واژه نیو سرد با ا کخن

،  سکـ ، سـوم یمـ ، گـذرا، التزا  حال زمان» (نندکمیسازند، یم): «kerenaon(·نغقغدضخد

  .»ردنک«نضق ) از گروهه

  .)نهی، نر ک، ت یبائ» (، وجود ی، هست جهان): «ahkm(·ضا,ک

ـ  وهی، شـ  خردمندانه روش: «)mazdGscH(·|سإپ#کض پ #کض-كاز سـتا » یعقالئ

ــ 1رد: کـ تصـور  تـوان مییمزدا دو معن واژه يبرا» ی، خرد، فرزانگ لک، عقل عقل«
و  اسـت  اینـات کو  نشیآفـر  بـه  مربـوط  هک» ی، خداوند هست منطق ،، عقل لکعقل«
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ـ ا یزنـدگ  به مربوط هکخرد  به یکمت وهیو ش یعمل عقل ـ2،یمالتزا استیممفهو  نی
و  یمنطقـ يهـا وهیشـ  دادن دخالـت  از راه دتوانمیانسان آن وسیلهبههکاست جهان

  .»ندکاداره و منظم معقول و با روابط را هماهنگ امور جامعه خردمندانه

ـ بگ آن جزییا مفهومییعمل عقل يمعنا را بهپ #کضبند  نیدر ا ـ در ا میری صـورت  نی
نـدارد و   یالکز اشین يدستور ار برد و از لحاظکبه جمع اسمصورت را به آنتوانمی
ـ نسلر ایو ا هومباخ[ییعقاليها، روش خردمندانهيهاوهیش«شودمییمعن را  واژه نی

مـزدا  واژه يدستور از لحاظ .]اندردهکترجمه نداییحالت به یولاند گرفته کت ينهاد
 ـگروهه ينهاد ـکت یوابستگ ـکت يرد نهادیخود بگ به گوناگونيحالتها دتوانمی

  .گروهه نداییـگروههاییر

ــرف» (و: «)cH(·إپ ــط ح ــ) ارب ــواژه نی ــدر پا هک ــده  انی ــزدا آم ــاط م ــا واژه یارتب ب

ـ  یم متصل آن به ستیبایم صورت نیرا در ایندارد زضاعق|جا[  حـرف  یشـد ول

در  نیبنـابرا  .اسـت  د آنکـ و مو نـد کمیمربوط در سطر دومضزپإپ را با  آنإپ 
ـ بگ جمـع  ينهـاد  يدستور حالت مزدا را به هکیصورت ـ یمیری ـ  مزداهـا بـه   یعن یمعن

و  سروران یعنیاهوراها  همراه را به آنتوانمیصورت نیدر ا» خردمندانهيهاوهیش«
است آن آیدمیدست به هکیممفهو .ار بردکدارند به ومتکو ح يرسرو هکخداوندان

و ننـد کمـی يو سـرور  تیـ مکحایـی آباد و نو شود امور عقال هکیجهان نیدر چن هک

) استوار خواهنـد  ضزض(و عدالت)پ#کض(عقل و بر دو اصل نیقوان هیبر پا نظامات
دو  نیا هیبر پا و هنجار جهان چرا سامان هکرا  یضمن پرسش اسن ضمناً زرتشت .شد

ـ با هکـ : همـانطور  دهـد مـی پاسـخ  در بند سوم استوار است اصل و مـنش  شـه ید اندی

  .»باشد و هماهمگ همراه) إهسفه(و دانش یبا آگاه)کضدضا(

)گروهــه،  ، نهــادي نــام(» ، خداونــدان اهوراهــا، ســروران): «ahurGzhō(·ضاعق|جا[
مـاده  يخـدا  يا»اسـت  ردهکـ ترجمـه  د داشتهیتردها واژه یدر معن تاراپورواال چون[

(matter)و  لکيدانا يا«اند ردهک: ترجمه نسلر و هومباخیا] [»...یزندگ انیخدا يو ا
 الکدو اشـ  .اسـت  نداییو  کت مزدا در حالت لکيمنظور آنها از دانا هک» اهوراها يا

ـ  ينهاد(هک|سإپ #کضواژه ـ1وجود دارد  ترجمه يبرا صـورت  بـه  ) اسـت ک، ت

 بهإپ هکباشد  درست ستتوانمیترجمه نیا یدر صورت ـ2؛شده ) آوردهک، تندایی(

ـ  هکـ ضاعق|جاضسإپ شد یم د ویچسبیم اهوراَنْگهو خـدا در   واژه.سـت ین نیچن
 کت شهیار رود همکبه دگار و پروردگار جهانیآفر مفهوم به هکیصورتز در ین یفارس
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ـ مـی ار رودکبه ، صاحب ، دارنده کمال مفهوم و اگر به و مفرد است  صـورت  بـه  دتوان
ـ » خـدا  خانـه «و » دهخـدا «و » دخـدا ک»بکمريهار واژهیباشد نظ و گروهه جمع ا ی
  .»دیرد و دکنظر  خداوند بستان«ر ینظ دارندگان و صاحبان يمعنا به انیخدا

،  عـرض  ، هـم  سـنگ  ، هم همراه): «H.mōiiastrā.baranā(·ک[گضسفقپذضقضدپ.پ

 نسلر:یا[·ضذضقضد.ک[گضسفقپ.پ) از ، گروهه ي، نهاد نام» (، همسر هیپا ، هم جفت

ترجمـه » حاضـر باشـد   نزد مـن «یمعن و به بودهسفپ ·ک[ه·پواژه نیپندارد ایم
و اشـاره  اسـت  يرأ با او هـم  داند و هومباخیم بکرا مر واژه نی: ا بارتولومه] [ندکمی

 بکـ مر واژه هکـ 2/10د رَسـپ یدر وذضقضدض ·ضخوق[.-فض/فض واژه بـه  ندکمی

ـ  بـه  «MITHکیهمانند ود داندمیکهو -شهیرا از ر واژه نیا هومباخ .است یمعن
بـاال را   بکـ مر واژه آنگـاه » شدن ، دگرگون ردنک، برخورد  شدن لی، تبد شدن جفت«

  »هایدگرگون آورنده«ندکمیترجمه

  ».هاقانون ،، هنجارها اهو نظام: «)aDHcH(·ضزپإپ

  .)ربط حرف(» هک، از آنجا  هکرا یز): «hiiau(·اگض،

)اضـافه  قیـد، حـرف  (» هکـ ی، زمـان  هنگـام  ، در همـان  زماندر آن: «)harrH(·اضوقپ
  .]»جمع ز، حواسکمتمر«ردهکی: معن هومباخ[

  .»، منش شهیاند«کضدضا -) از، گروهه ينهاد» (هامنش ها،شهیاند): «manG(·کضد|

) از کت ، سک، گذرا، سومیم، التزا ساده گذشته(.»باشدمی): «bavau(·ذؤض،یا  ذضؤض،

  .»بودن«ذ, 

  .)دیق» (هکایی، ج هکآنجا ): «yarrH(·"ضوقپ

ـ  ينهـاد » (ی، آگاه ، فهم ، علم دانش): «cistiB(·إهس،ه/ إهسفه -) ازنـه ی، ماد ک، ت

  .)مادینه(

ضا ) از ک، تـ  سکـ ، سـوم یم، گذرا، التزا حال زمان» (، هست است): «azhau(·ضجاض،

  .»، هستن بودن«

را کضبوپ ) واژهنهی، ماد ک، ت ينهاد» (تراز، هماهنگ ، هم جفت«):macrH(·کضبوپ
ــ hiving the life( .2(سـت  یز ي، جـا  خانـه «انگا: کـ1:اندآورده مختلفيهایمعن به

. »تراز، هماهنگ هم«9بند  30هاتدر ـ3. »، تحوالت راتییتغchanges: «تاراپورواال
  »دی، ترد یدو دل«12بند  31هاتدر ـ4
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  دهمـ بندسرود سوم/گاتاها

  دهمـ بندامسی هات/سنای

  اَدا

  ·ضیپ
  هکزمانی ـآنگاه

  زي

.[·  
  بیگمان ـبراستی

  اَوا

  ·ضؤپ
  زیر ـفرود 

  ُ دروج

  ·ید,_[
دروغ

  

  اَوبوئیتی

  ·ضؤ[ذؤضهف]
فرود آید

  ندوکس

  ·سنغأی[
ویرانگري

  سپیترَهیا

  ·سحضگضوقضاگپ
امیابیک

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
آنگاه

  اَسیشتا

  ·ضسه/فپ
ترین سریع

  ِ یئُوجنت

  ·"ضخ_ضأفب
شوندمیآماده

  

  تُوئیش آهوشی

  ·پاع/هف[ه/
مزدا) و جایگاه (بهشتکنی از سراي

  ونگهِئُوش

  ·رضجا؛ع/
کنی

  منَنگهو 

  ·کضدضجا[
اندیشه 

  ــــــــــــ

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  یاچاَ خُ اَش

  ·ضزضةگپإپ
و اشا

  

وئیی  

  ·"[ه
هکآنان 

  ززِنتی

  ·غأف].ض.
پیشتر از دیگرانند

  هاو ونگ

  ·رضجاپع
کنی

  سرَوهی

  سقضؤضا] &
)(بلند آوازيآوري نام
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  ·ید,_[     ·ضؤپ    ·].    ·ضیپ

  ·سحضگضوقضاگپ    ·سنغأی[    ·ضؤ[ذؤضهف]

  

  ·"ضخ_ضأفب    ·ضسه/فپ     ·ض،

  ·کضدضجا[     ·رضجا؛ع/     ·پاع/هف[ه/

  

  ·ضزضةگپإپ     ·|#کض

  سقضؤضا] &     ·رضجاپع    ·غأف].ض.    ·"[ه
  

  ُ دروج    اَوا    زي    اَدا

ئیتی    اَوکس    بویترَهیا    ندوسپ  

  
  ِ یئُوجنت    اَسیشتا    اَت

  منَنگهو      ونگهِئُوش    تُوئیش آهوشی

  
  یاچاَ خُ اَش    مزداو

زِنتی    وئیینگ    زهی    هاو وسرَو  

  

  برگردان

  يرانگریو و يارکتبه ةویش گمانیب هکیزمان

  زد،یباشد فرو ر گرفته سرچشمه دروغ یابیامکاز  هک

  سانکنیوشاترکو  نیتر شتابان آنگاه

  .گرانندیشتر از دیو پ بلند آوازه يارکو درستیمناکیدر ن هک

  آمده و مزدا واشا گرد هم وهومن يآسا بهشت گاهیدر جا

  .شوندمی)یو آبادان يدادگرار (کبه دست
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  برداشت

ـ و ب يرانگـر یاز و هکـ دارد آنهـا   انیو بد جر خوب انیدر م هکدائم در جنگ ـ داد پی يروی

یگـاه  اسـت  نکـ مم گیـرد مـی سرچشـمه  يدیو پل از دروغ ردار و گفتارشانکو نندکمی

ـ پ از آن جنگ نیدر ا يروزیپ سرانجام یروز شوند، ولیو پ ابیامک ـ و ن یدرسـت  روانی  کی

و  روش یاز آلودگ گردد، جهان واژگون يارکو تبه ییزورگو بساط هکآنگاه .است یشیاند

 شیپ در راه هکخواهد بود  یسانکبا  وششکار و ک، نوبتشودمیكپا دروغروانیپ منش

و  بلنـد آوازه یمنـا  کیدر ن هکآنها  نیوشاترک.بربندند مر همتکزرتشتيهابرد آموزش

 بهشت گاهیجا چون و دروغ يدیپل يبا نابود هکینیهستند، در سرزم مردم یبانیمورد پشت

ـ ا .شـوند مـی یو آبـادان  يار دادگرکبه ، دست است گرفته و رونق رنگاییاهوريآسا  نی

و مـرد   هر زن هکاست بخشهاییو ر انتیسوش فهیوظ مردم یخوشبخت در راه یدگرگون

  .آورند يجا را به آن ندتوانمیگاتاهاباورمند به

  هاواژه دستوري گزارش

  .)قید(» هکی، زمان آنگاه): «adH(·ضیپ

. [)zī(» :یدرست ، به گمان یب «)یديکتا ربط حرف(.  

ذؤضهف]با فعل واژه نی) افعل شی، پ ربط د، حرفیق» (ری، زآیینفرود، پ«): avā(·ضؤپ

  .»، فرود شدن ردنکو نزول ، سقوط آمدن آیینپ»یمعن به شودمیبیکتر

ـ  ي، از یوابسـتگ » (يارکـ ، گناه يدیپل دروغ«): drūjō(·یق,_[ ) نـه یماد(یقع_ ) از ک، ت

  .»د، گناهی، پل دروغ«

  .است يرارکو ت یمعن کیيداراضؤپ با واژه واژه نیا): avō(ضؤ[ 

) از ، گذرا يدیک، تا ساده ، گذشته ک، ت سکسوم» (شودمی، باشدمی«): bvaitī(·ذؤضهف]

  .»شدن ، بودن«ذ,مصدر 

ـ  ينهـاد » (بی، آس انی، ز یرائیو: «)skendō(·سنغأی[ سنغأیض -) ازنـه ی، نر ک، ت

  .)نرینه(
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  :)ک، ت یوابستگ» (یابیامک،  يروزیپ: «)spaiiarrahiiH(·سحضگضوقضاگپ

ـ  یابیامک،  تیموفق«ندکمی: ترجمه بارتولومه[ در  آن شـه یر هـم  هکـ » ، بخـت  ی، دارائ

  ] است)śvātrá(تیرکسانس

  ] ندکمییمعن قدرت و زوال یسرنگون را به گلدنر: آن[

  ] ندکمیترجمه دنیرس يرانگریو و یرانیو ، به دنیگرائ ينابود را به لز: آنیم[

  ] داندمیيرانگریو و یرانیو ، فرشته خاص را اسم آن Thiemeمهیت[

  ] برگردانده يروزیو پ تیموفق به بارتولومهرا مانند تاراپورواال آن[

  ] رانگر گرفتهیو یمعن و بهیق,_[ واژه يبرا را صفت انگا: آنک[

  ] يروزیو پ تی: موفق منیگ دوشن[

صـفت  دروغ بـه تـوان مینباشد چون درست دتوانمیننظر بارتولومه گویدمی:نمزال[

  ] داد یو خوشبختایی، دار یابیامک

ـ  اسـت  شهیر هم یسپهر در فارس با واژه واژه نیا گویدمیهرتسفلد:[  گویـد مـی ن یول

  ] است افتهیرا  ارتباط نیا چگونه

ـ ا هکردهکلیمکرا ت نسلر: نظر بارتولومهیا[ ـ دوِ بـا واژه  واژه نی ـ  بـه śvātráکی  یمعن

  ] دارد ارتباطیابیامکو  تیو موفق يروزی، پ شرفتیپ

در فرگرد  هکنو  ياوستادر سحضگثهفه د با واژهیرا با واژه نیا گویدمی:هومباخ[

هایی، ر شدن الذمه ي، بر گناه ) شستناز گناه(ردنکكپا یمعن به داد آمدهیوند 41/3

ـ ود زبان اساسبر  هکنسلر یو ا بارتولومه بنا بر استدالل .]دیسنج از گناه دنیبخش  کی

سـپهر و   يمعنـا  را بـه  هرتسفلد آن .دانندمیيروزیو پ یابیامکیمعن را به واژه است

 هکـ است هومباخ گر از آنینظر د .است دروغ منظور او قلمرو و حوزه هکقلمرو گرفته

 سرانجام دروغ ستنو ش ردنکكپا ردهکو ترجمه دهیسنج اوستاییگر ید را با واژه آن

  .داد حیترج است شتر هماهنگیب جمله و مفهوم با متن هکرا  بارتولومه د استداللیبا

  .)اضافه ، حرف ربط حرف» (کنی، ا نونک، ا نی، بنابرا آنگاه): «au(·ض،

)نـه ی، نر ، گروهـه  ينهـاد » (نیتـر  عی، سر نی، تندتر نیتر شتابان): «asiBtH(·ضسه/فپ

  ] «گرفته شده وعده پاداش»یمعن ) و بهک، ت يدررا ( : آن بارتولومه[
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  ]گرفته عیتند و سر یمعن بهپس, شهیرا از ر آن یسنت ياز پهلو يرویپ انگا: بهک[

  ] آرزو نیرا باالتر آن ردهکتاراپورواال: ترجمه[

  .]هستند انگا موافقکو با نظر  گرفته نیتندتر یمعن را به نسلر: آنیو ا هومباخ[

،  سـاده  گذشـته » (شـوند می، آمادهشوندمیار کبه دست: «)yaojaytc(·"ضخ_ضأفب

، مجهـز   ردنکـ آماده) «ساده گذشته("ضخ_ -) از، گروهه سک، سومیمناگذر، التزا

  "ع_ازاست شهیر هم وغییمعن بهjougبا واژه» وستنی، پ ردنک

  .)اضافه حرف(» يسو به): «H(·پ

ــرا: «)huBitōiC(·اعزهف[ه/ ــوب يس ــان خ ــن ، خانم ــاهی، جا کی ــا بهشــت گ » آس

ـ  بـه زهفه و  خوب یمعن بهاع ) از دو واژهک، ت یوابستگ( و سـرپناه  منـزل  یمعن

مـزدا   گـاه یمنظور جا» خوب يسرا) «نهیماد(اع/هفه -) ازدر فرانسه Giteمانند(

  .است

ـ ، ن ، بـه  خوب): «vazhfuB(·جا؛ع/ضر ـ  یوابسـتگ » (کی رخاع -) ازماسـه ک،  ک، ت

  .»کی، ن خوب«)صفت(

،  شــهیاند«کضدضا -) ازک، تــ یوابســتگ» (شــهی، اند مــنش): «manazhō(·کضدضغا[

  .)ماسهک(» منش

ـ  بـه  هرگـاه پ #کض-از )نهی، نر ک، ت ی(وابستگ» دگاریمزدا، آفر«| #کض خـرد،   یمعن

اهـورامزدا و   يمعنـا  بـه  ، هرگـاه  اسـت  نـه یو ماد یمعن ار رود اسمکبه ی، فرزانگ عقل

  .است نهیو نر ذات ار رود اسمکدگار بهیآفر

ــت): «aDapiiHmHcH(·ضزضةگپکپإپ ــتگ» (یو راسـ ــ یوابسـ   ضزض -) ازک، تـ

  .»قانون، داد،  ، نظم قتی، حق یراست) «ماسهک(

"ض -) ازنـه ی، نر ، گروهـه  ينهـاد » (سـان ک،  ، آنان هکیسانک، هکآنان ): «yōi(·"[ه

  .هک، آن یک،  هک«

» سـر گذاشـتن   ، پشـت  شـدن  ، برنده شتر بودنی، پ گرفتن یشیپ): «zazentī(·غأف].ض.

سـر   پشـت «پ .شـه یو از ر.ض.-) از، گروهه سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان(
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يهـا از فعـل [.»ردنک، ول ردنک، رها  گرفتن یشی، پ شدن ، اول شدن ، برنده گذاشتن

رار کـ ت آن ا همخـوان یـ صدا یبيهااز حرف یکیهکرر استکم صورت ا بهییدوگان

  .]اندرار شدهکتی و  .در آنها  هکیضیپ مانند فعل شودمی

،  خـوب «رخاع -) ازماسـه ک،  نـه ی، نر ک، ت يدر» (کی، ن خوب): «vazhG(·رضجا|

  .)ماسهک،  نهینر» (کین

  .»یمنا کی، در ن ، در شهرت ي، در سر بلند يدر بلند آواز«): sravahī(·سقضؤضا]
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  یازدهمـ بندسرود سوم/گاتاها

  یازدهمـ بندامسی هات/سنای

تهی  

  ·اگض،
  هرگاه

  تا

  ·فپ
  اینها

  اورواتا

  ·عقؤپفپ
  هافرمان

  َ تا سش

  ·سضزضوپ
)نهید (گردننید کپیروي

  

  یا

  ·"پ
  هک

  مزداو

  ·|#کض
  مزدا

  ددات

  ·یضیپ،
  )ردهک(مقرر داده ـنهاده

  مشیاواَنگهو

  ·کضژگ|جا[
مردم اي

  ــــــــــــ

  چا تی وییخُ

  ·ة]فهإپ
  خوشی ـراست راه

  ِ ایتی ان

  ·؛دغهف]
دشواري ـبیراهه

      

  چا هیت

  ·اگض،إپ
هکهمچنان

  درِگم

  ·یضقغل؛ک
همیشگی ـدیرپا 

بیورِگُودد  

  یغذگ[·یقغلؤ[
دروغ پیروان براي

  رشُو 

  ·قضز[
زیان

  ــــــــــــ

  سوچا

  ·سضؤضإپ
بزرگ و سودهاي

بیواَشَو  

  ·ضزضؤضذگ[
راستی پیروان براي

  

  اَت

  ·ض،
آنگاه

  اَئیپی

  ·ضهح]
از اینرو

  تائیش

  ·فپه/
با اینها

  اَنگهئیتی

  ·ضجاضهف]
خواهد بود

  اوشتا

  ع/فپ &
بودن امکبه
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  ·سضزضوپ     ·عقؤپفپ     ·فپ     ·اگض،

  ·کضژگ|جا[     ·یضیپ،     ·|#کض     ·"پ

  

  ·؛دغهف]    ·ة]فهإپ

  ·یغذگ[قضز[    ·یقغلؤ[     ·یضقغل؛ک     ·اگض،إپ

  

  ·ضزضؤضذگ[     ·سضؤضإپ

  ع/فپ &    ·ضجاضهف]     ·فپه/    ·ضهح]     ·ض،

  
ش    اورواتا    تا    تهیتا س َ  

  مشیاواَنگهو    ددات    مزداو    یا

  
  ِ ایتی ان    چا تی وییخُ

  رشُو     درِگُودبیو    درِگم    چا هیت

  
  اَشَوبیو    سوچا

  اوشتا    اَنگهئیتی    تائیش    اَئیپی    اَت

  

  برگردان

  .پیروي کنیداست نهاده(خرد) مزدا  هکرا ها فرمان نیا مردمايهرگاه

  د،یباز شناس راههیرا از ب راست و راه

  گمراهان ر پا از آنید نایز یراست به آنگاه

  .خواهد بود یراستروانیپ امکبه فراوان يو سودها
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  برداشت

  .شده داده 30هاتدر  هکاستهایی  آموزش ار گرفتنکسودمند به جهیبند نت نیا

  هاواژه دستوري گزارش

  .)ربط حرف(» هک، چنان هکیم، هنگا هرگاه): «hiiau(·اگض،

 ـگروهه نداییو  ينهاد(دتوانمی) ، گروهه ی، رائ ر اشارهیضم» (نها راینها، ایا): «tH(·فپ

  .»، آن نیا«فض -) ازز باشدین جفتاییو ر ينهاد

ـ » (قـانون  مکـ ، دسـتور، ح  فرمان: «)urvHtH(·عقؤپفپ   عقؤپفض -) از، گروهـه  یرائ

، امر،  مکح یمعن بهvratāتیرکسانس(و فرمان ، دستور، قانون مکح یمعن به)ماسهک(

  .)مانیسوگند، عهد و پ

 ، گـذرا، وجـه   حال زمان» (در دادن ، تن افتنی، در نهادن گردن: «)saDarH(·سضزضوپ

ـ  بهسضإشهی) از رحال زمان(سضزض -ك) از ستا، گروهه سک، دوم ياخبار  یمعن

 .)stem passif(مجهول كستاسضإ اگر  .داشتن ، تسلط ، آموختن افتنی، در شدن رهیچ

  .است داشتن فهی، وظ بودن لفکم یمعن باشد به

  .»هک«"ض -) ازماسهک،  ، گروهه ی، رائ ينهاد» (هک): «yH(·"پ

،  ک، ت یوابستگ(دتوانمی) نهینر(-پ #کض) از ک، ت ينهاد» (مزدا): «mazdH(·|#کض
  .»خدا) «ز باشدین و گروههاییو ر ندایی،  ينهاد

،  کتـ  سکـ ، گذرا، سـوم  حال زمان» (نهدیم ،دهدمی،آوردمیدیپد«: )dadHu(یضیپ، 

  .»و نهادن دادن یمعن بهیپ شهیو از ریضی -ك) از ستايدیکتا

  .)نرینه(» ، مرد مردم«کضژگض -از» مردم يا): «maCyGzō(·کضژگ|جا[

ـ  یبائ» (شی، آسا دهیو پسند راست ، راه یخوش: «)miticH(·ة]فهإپ -ك) از سـتا ک، ت

  .»رفتن یمعن بههشهیاز ر شیو آسا» ی، خوش خوب راه) «نهیماد(ة]ف] 

؛دغهفه -ك) از ســتاک، تــ یبــائ» (ي، دشــوار ي، نــاهموار راهــهیب): «fneitī(·؛دغهف]

  .»رفتن«ه شهی) از رنهیماد(
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  .)ربط حرف(» ، و آنگاه ، و هرگاه هک، چنان هکهمچنان): «hiiaucH(·اگض،إپ

ـ اییر دتوانمی،  ماسهک،  ک، ت ينهاد» (ر پا، دراز مدتید): «daregfm(·یضقغل؛ک  کو ت

  .»ریدراز، د«)صفت(یضقغلض -) ازز باشدین

ـ پ ي، بـرا  انیدروغگو يبرا«): drevōdebiiō(·یقغلؤ[یغذگ[ ـ » (دروغ روانی ،  یبرائ

  .»دروغگو«)صفت(یقغلؤضأ، -) ازگروهه

ـ  ينهاد» (بی، آس انیز): «raDō(·قضز[ ،  بیآسـ ) «ماسـه ک(قضزض -ك) از سـتا ک، ت

  .زخم یمعن به یفارس شیبرابر ر» انیز

) ماسهک(سضؤض -ك) از ستا، گروهه ينهاد» (، نفع سود، بهره): «savacH(·سضؤضإپ

  .]رهایی،  يرستگار ردهکیمعننسلر: یا[.»یبرابر با سود فارس

ــ» (یراســت روانیــپ يبــرا): «aDavabiiō(·ضزضؤضذگ[ -ك) از ســتا، گروهــه یبرائ

  .»راستگار، مومن«)صفت(ضزضؤضد 

  .)ادات (حرف» آنگاه): «au(·ض،

  .)دی، ق فعل شیپ» (نسانینرو، بدی، از ا نیهمچن): «aipī(·ضهح]

  .»نیا«،ض -ك) از ستا، گروهه یبائ» (نهایا وسیلهبهنها، یبا ا): «tāiB(·فپه/

) از ک، تـ  سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان» (، باشدباشدمی): «azhaitī(·ضجاضهف]

  .»، بودن هستن«ضا -كستا

ـ ـ1؛ وجود دارد حالت سه يدستور از لحاظ» امک، شاد امک): «uBtā(·ع/فپ ـ ا ای هکـ نی

: نسلریا[.باد نیباد، چن شادباد، سالمت یمعن باشد به گروهه سکدوم يامر حال زمان

wish it so!کت نداییهکنیا ایـ2.»ردنک، آرزو  خواستن»یمعن بهرضس شهی] از ر 

ـ  و به صرف رقابلیغ واژه ـ3تی، ن لیآرزو، م یمعن به-ع/فه كاز ستا است یمعن

  .]as desired:هومباخ[لیم ، مطابق ، مطلوب دلخواه
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  یکمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  یکمـ بندسی و یکم هات/سنای

  تا

  ·فپ
  اینها

  وِ

  ·ر؛
  شما براي

  اوروات

  ·عقؤپفپ
  دستورها

  مرِنتُو

  ·کضقغأف[
، هوشمندان نندگانکیاد 

  

  اَگوشتا

  ·ضلعزفپ
  نا شنیده

  وچا

  ·رضإ|
  را سخنان

  سنگهامهی

  ·س؛أالپکضا]
نیمکار میکآش

  ــــــــــــ

  وبی اَااي

  ·ضبهذگ[
آنها براي

ییوی  

  ·"[ه
هکسانیک

  اورواتائیش

  ·عقؤپفپه/
هابا آموزش

  

  جودرو

  ·یق,_[
، نادرست دروغ

  اَشَهیا

  ·ضزضاگپ
راستی

  گَئتاو

  ·لضبو|
جهان

  چئیت مرِن وي

  ·ر]کغقغأإضهفب
شندکمی تباهی به

  ــــــــــــ

  چیت اَت

  ·ض،إ]،
ولی

  وبی اَااي

  ·ضبهذگ[
آنان

  وهیشتا

  ·رضاه/فپ
بهترین

  

ییوی  

  ·"[ه
هک

  زرزداو

  ·|#ضقض.
گروندگان

  اَنگهِن

  ·دضجاغ
هستند، باشند

  ییمزدا

  په &#کض
مزدا
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  ·کضقغأف[     ·عقؤپفپ     ·ر؛     ·فپ

  ·س؛أالپکضا]     ·رضإ|     ·ضلعزفپ

  

  ·عقؤپفپه/     ·"[ه    ·ضبهذگ[

  ·ر]کغقغأإضهفب     ·لضبو|     ·ضزضاگپ     ·یق,_[

  

  ·رضاه/فپ    ·ضبهذگ[     ·ض،إ]،

  په &#کض     ·ضجاغد     ·|#ضقض.    ·"[ه

  
  مرِنتُو    اوروات    وِ    تا

  سنگهامهی    وچا    اَگوشتا

  
  اورواتائیش    ییوی    وبی اَااي

  چئیت مرِن وي    گَئتاو    اَشَهیا    جودرو

  
  وهیشتا    وبی اَااي    چیت اَت

زداو    ییویزدا    اَنگهِن    زرییم  

  

  برگردان

  را دهیناشن و سخناندستورها  نیا

  .مینکیم ارکآش و هوشمنداننندگانکادیشما  به

  نادرستيهابا آموزش هکیسانکي) برازیو ن(

  شند،کیم یاهبت به را یکیو نیراست جهان

  .هستندها و آموزش سخنان نیمزدا بهتر به گروندگان يآنها برا یول
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  برداشت

 شـه یاند از راه هکـ ندکمیآشنا اییاهور يواال يروهایو ن با صفات را جهان مردم زرتشت

ـ در ا .سـازد  را فـراهم  خـود و جامعـه   یخوشبخت خردمندانهيهاوهیاربرد شکو  درست  نی

 ترسـاند و آنهـا را از عـذاب   ینمـ  يو پنـدار  یواهـ  يروهایرا از ن مردم زرتشتها آموزش

بـه  زرتشت .اندازدیمن و وحشت هراس گر بهید در جهان نیدروغيهانجهکو ش سوختن

و  يبـد در برابـر  و دانش يارافزار خردمندکو با  شدن آگاه از راهدهد تا انسان آموزش می

  .یگیو فروما ترس ياز رو نهبه مبارزه پرداخت يدیپل

  هاواژه دستوري گزارش

  .»نیا«-ض ف)ماسهک،  ، گروهه یرائ» (نها رایا): «tH(·پف

",تغک )، گروهه سک، سوم یا رائییر وابستگیضم» (شما يشما، برا به): «vf(·ر؛

  .»شما«

ها را، آموزشها میرا، تعل امکرا، احها مکرا، حها دستورها را، فرمان): «urvHtH(·عقؤپفپ

  .)و اعتقاد مانیزند: باور، ادر ) (ماسهک(عقؤپفض -)، گروهه یرائ» (را

،  ، گروهـه  ينهـاد » (، هوشـمندان  نندگانکاد ی،  از بر دارندگان): «mareytō(·کضقغأف[

ـ ، بـه  از بر خواننده-کضقضأف )نهینر از بـر  «کضق شـه ی، هوشـمند از ر  اد دارنـده ی

  .»داشتن و حواس ، هوش اد آوردنی، به خواندن

ـ » (را نشـده  را، توجـه  نشـده  دهیرا، شـن  دهیناشن): «aguBtH(·ضلع/فپ ،  ، گروهـه  یرائ

  .)یفعل صفت(ضلع/فض -كاز ستا)ماسهک

ـ » (را سخنان): «vacH(·رضإپ ،  المکـ ،  سـخن ) «ماسـه ک(رضإضا -)، گروهـه  یرائ

  .»انیب

ـ ک، آگاه مینکار ک، آش مینک، ابراز  مینکاعالم«): sfyghHmahī(·س؛أالپکضا] ،  مین

-س؛أالض كاز سـتا ) ک، ت ، گروهه ي، گذرا، اخبار حال زمان» (میدهیم آموزش

  .»ردنکو ابراز  ، اعالم ردنکار ک، آش ردنکآگاه«سضجا شهیو از ر
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  .»، آن نیا«ض -)نهی، نر ، گروهه یبرائ» (آنها يبرا«): acibyō(·ضبهذگ[

، چـه  یکـ ،  هکـ «"ض -)نـه ی، نر ، گروهه ينهاد(« هکآنان ،  هکیسانک): «yōi(·"[ه

  .»یسک

  .)، گروهه بائی(» ها با فرمانها، با دستورها، با آموزش): «urvataiC(·په/فعقؤپ

  .»دروغ) «نهی(مادیقع_ -)ک، ت یوابستگ» (يدی، پل دروغ«): drkjō(·یق,_[

ــ یوابســتگ» (قــتی، حق یراســت): «aDahyH(·ضزضاگپ ) ماســهک(ضزض -)ک، ت

  .»قتی، حق یدرست«

ــان): «gacrG(·لضبو| ــ، جهان جه ــ» (انی ــه یرائ ــان«·لضبوپ-)، گروه ،  جه

  .»انیجهان

 ، وجـه  ناگـذر، حـال   فعل» (نندکنند، نابود کتباه): «vīmereycaitc(·ر]کغقغأإضهفب

  .»ردنکو نابود  تباه«کضقغإ شهیاز ر- کغقغأإكاز ستا) سک، سوم ، گروهه ياخبار

  .)اضافه حرف(» هکاما، بل): «aucīu(·فض،إ]

  .»، آن نیا«ض -)نهی، نر ، گروهه یبرائ» (آنان يبرا«): acibyō(·ضبهذگ[

 (صـفت رضاه/فض -)، گروهـه  ينهـاد » (هـا  نیبهتر): «vahiBtH(·رضاه/فپ

  .)برترین

  .»یک،  هک«"ض -)نهی، نر ، گروهه ينهاد» (هکیسانک، هکآنان ): «yōi(·"[ه

-پ #قض.كاز سـتا ) نهی، نر ، گروهه ينهاد» (، گروندگان مومنان): «zrazdG(·|#قض.

  .»دهی، معتقد، گرو مومن«)صفت(

از ) سکـ ، سـوم  ، گروههیم، گذرا، التزا حال زمان(» ، هستندباشندمی): «azhen(·ضجاغد

  .»، هستن بودن«ضجا -كستا

  .)رک، مذ نهینر(پ #کض)ک، ت یبرائ» (مزدا يبرا): «mazdāi(·په#کض
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  دومـ بندسرود چهارم/گاتاها

  دومـ بندسی و یکم هات/سنای

  یزي

  ·]."ث
  چنانچه

  آئیش

  ·په/
  با اینها

  نوئیت

  ·د[ه،
  نه

  ِ اوروان

  ·عقؤپدب
، پیمودن رفتن

  

  آداو

  ·ضیؤ|
و روش ، راه راه

  درِشتا ·اَئیبی

  ·یغقغ/فپ·ضهذ]
ار، پدیدارکآش

  وخیاو

  ·رضةگ|
بهتر

  ــــــــــــ

  اَت

  ·ض،
آنگاه

  واو

  ·ر|
شما سوي به

  پِنگ ویس

  ·ر]سح؛أل
، همگان همه

ییوآی  

  ·گ[هپ
آیممی

  

  یتا

  ·"ضوپ
، همانند همچون

  رتوم

  ·قضف,ک
داور، رهبر

  اَهورو

  ·ضاعق[
اهورا

  وادا

  ·رضبیپ
داندمیشناسد، می

  ــــــــــــ

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  اَیاو

  ·ضگ|
هر دو براي

  سیاو آن

  ·مسضگ|
، سهم بخش

  

  یا

  ·"پ
هک

  اَشات

  ·ضزپ،
راستی

  هچا

  ·اضإپ
از روي

  جوامهی

  _ؤپکضا] &
نیمکزندگی
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  ·عقؤپدب     ·د[ه،     ·په/     ·]."ث

  ·رضةگ|     ·یغقغ/فپ·ضهذ]     ·ضیؤ|

  

  ·گ[هپ    ·ر]سح؛أل     ·ر|     ·ض،

  ·رضبیپ    ·ضاعق[     ·قضف,ک     ·"ضوپ

  

  ·مسضگ|     ·ضگ|     ·پ#کض

  _ؤپکضا] &    ·اضإپ     ·ضزپ،     ·"پ

  
  ِ اوروان    نوئیت    آئیش    یزي

  وخیاو    درِشتا .اَئیبی    آداو

  
  ییوآی    پِنگویس    واو    اَت

  وادا    اَهورو    رتوم    یتا

  
  سیاو آن    اَیاو    مزدا

  جوامهی    هچا    اَشات    یا

  

  برگردان

  )نیشیبند پ سخناننها (یبا ا هکچنات

  )دینکنشید گزیو نتوانار نشود (کآش تانیبرا مودنیپ يبهتر برا و روش راه

  میآیم شما يسو به آنگاه

  شناسدیم )سنانیویو د سنانیمزد(همگان ياهورامزدا برا هکرا  يرهبر و داور همچون

  )دیابیبهتر را در و روش راهخود ( سهم به هر دو گروه هک

  .مینکیزندگ قتیحق كو در یراست يو از رو
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  برداشت

شـوند. بلکـه کوشـش    تهدید نمیگروه مخالف زرتشت و پیروان این دروغ به کشته شدن 

شود آنها را با گفتگو و با معیارهاي خردمندي و اندیشیدن درست به راه راست هـدایت  می

کرد تا بتوانند به آئین راستی گرایش جویند و دست از ستیز بردارند و با احترام متقابل بـه  

  حقوق و اندیشه همگان در جامعه با صلح و سازش زندگی کنند.

  هاواژه وريدست گزارش

بـا  اسـت  در ارتباط(واژه نی) اربط حرف» (نی، بنابرا ، چنانچه اگر، چون): «yezī(·]."ث

...sinceیمعن بهضف  therefore(.  

  .»، آن نیا«ض -)، گروهه یبائ» (نهایا وسیلهبهنها، یبا ا): «HiB(·په/

  .)نفی حرف(» ستی، هرگز، ن نه): «nōiu(·د[ه،

،  رفتن یمعن بهضق شهی) از ریمصدر برائ اسم» (رفتن ي، برا رفتن: «)urvHnc(·عقؤپدب

ـ  بـه عقؤضد -كا سـتا یstemاز واژه نیلز: ایم[.مودنیپ را  و آن آیـد مـی روان یمعن

ـ  كستا نینسلر از همیو ا مولتون .داندمی) ک، ت ي(در ـ (یول ـ  یبرائ ـ دانمـی ) ک، ت ] دن

ـ  بـه رضق شهیاز ر infinitif،را مصدر : آن بارتولومه[ ـ گُز یمعن ردنکـ و انتخـاب  دنی

ـ بود بایمرضق شهیاز ر واژه نیاگر ا گویدمیهومباخ یول داندمی ـ ا لکد شـ ی واژه نی

 ردنکتک، حر دنی، جنب رفتن»یمعن بهضق شهیاز ر هومباخ بود آنگاهیمرضعقؤپدب 

  .]است گرفته» دنیو رس

 ) بـه نـه ینر(ضیؤضد شـه ی) از رک، ت ينهاد» (و روش ، راه قی، طر راه: «)advG(·ضیؤ|

  .»راه یمعن

كاز ستا) ک، ت يدر: (بارتولومه[.»ارکدار و آشیپد«:)aibī.dereBtH(·یغقغ/فپ·ضهذ]

ـ  ينهادا (یتوانمیرا  واژه نیا]د، نظر، نگاهید یمعن ) بهنهیماد(یغقغ/فه- ،  ی، رائ

ـ  صـفت (·یغقغ/فض·ضهذ]-كاز ستا) گرفتماسهک ـ  ) بـه یفعل ـ د یمعن ، در  یدنی

، یمـ ناگذر، التزا ساده ا گذشتهی.)ها رایدنید(تیرو د، قابلید ، قابل درسی، در د دگاهید

  .)شودمیدهید(.است نسلر گرفتهیا هکچنان ک، ت سکسوم
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)صـفت (رخاع -شـه ی) از رک، ت يبرتر، نهاد صفت» (بهتر): «vapyG(·رضةگ|

  .»، به بخو«

  .»دارد ارتباط] ."ثبا  واژه نی) ااضافه حرف» (نی، بنابرا آنگاه: «)au(·ض،

  .)ی، رائ ، گروهه سک، سوم ر اشارهیضم» (شما را): «vG(·ر|

ـ » (، هـر  همگان ، همه: «)vīspfyg(·ر]سح؛أل ر]سحض -)نـه ی، نر ، گروهـه  یرائ

  .، هر همه یمعن ) بهيریضم صفت(

 بـه ه شهی) از رک، ت سک، نخست ي، ناگذر، خبر حال زمان» (میآیم: «)Hyōi(·گ[هپ

را مصـدر   واژه نینسلر: ایا[.شدن کیو نزد آمدن یمعن بهپ فعل شیبا پ رفتن یمعن

  .]ā.iyōiلکش به گرفته ردنکتیو هدا يرهبر یمعنو به

  .)ربط حرف(» ، همچون سان همان مانند، به): «yarH(·"ضوپ

 ) بـه نهینر(قضفع -كستا )ک، ت یرائ» (آموزگار را، رهبر را، داور را: «)ratkm(·قضف,ک

  .ي، داور ، آموزش يرهبر ـ2آموزگار، داور، رهبر  ـ1یمعن

  .) اهورارکمذ(ضاعقض -)ک، ت ينهاد» (اهورا): «ahurō(·ضاعق[

) ک، تـ  سک، سوم ياخبار ، گذرا، وجه املکوجه» (، دانستداندمی): «vacdH(·رضبیپ

  .»دانستن«ر]ی شهی) از ر املکوجه(رضبی -كاز ستا

  .)نرینه(پ #کض-)ک، ت ينهاد» (مزدا): «mazdG(·|#کض

  .»نیا«ض )نهی، نر ، جفت یوابستگ» (دو، از هر دو نیاز ا): «ayG(·ضگ|

ــش آن): «ąsayG(·مسضگ| ــروه ، آن دو بخ ــتگ» (دو گ ــت یوابس مسض -)، جف

  .)نرینه(» ، سهم ، بهر، حصه بخش«

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت ی، بائ یر موصولیضم» (که«): yH(·"پ

  .)ماسهک(ضزض -)ک، ت ياز» (قتیحق ياز رو،  یراست ياز رو): «aDHu(·ضزپ،

  .)اضافه حرف(» از): «hacH(·اضإپ

،  سکـ ، نخسـت  ي، گـذرا، اخبـار   حـال  زمـان » (مینکیزندگ«): jvHmahī(·_ؤپکضا]

  .»ردنکی، زندگ ستنیز«_] )گروهه
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  سومـ بندسرود چهارم/گاتاها

  سومـ بندسی و یکم هات/سنای

  یانم

  ·"مک
  هکرا  آن

  داو

  ·ی|
  بخشیمی

  مئینیو

  ·کضهدگ,
  مینوي منش وسیلهبه

  آتراچا

  ·پوقپإپ
ییو روشنا و آتش

  

  اشاچا

  ·ضزپإپ
  و اشا

  چوئیش

  ·إ[ه/
  دهیمی وعده

  بیا ییرانُو

  ·قپد[هذگپ
  و توازن دادگري

  خشنوتم 

  ·وزد,فغک
را خوشبختی

  ــــــــــــ

  هیت

  ·اگضف
هک

  اوروتم

  ·عقؤضفغک
، دستور فرمان

  وودبی چزدنگه

  ·ؤضیغذگ[ا[ج#إض
هوادارانت براي

  

  تَت

  ·فض،
را نآ

  ِ ن

  ·د؛
ما براي

زدام  

  ·پ#کض
مزدا

  ییویدو نُو

  ·ر]یؤضد[ه
دانستن

  و ئُوچا

  ·رضخإپ
نکار کبگو، آش

  ــــــــــــ

  هیزوا

  ·ؤپ.اه
با زبان

  توهیا

  ·وظضاگپ
، خود خودت

  آوونگهو

  ·|جا[
دهان

  

  یا

  ·"پ
هک

  جونتُو

  ·_ؤضأف[
را زندگان

  پِنگ ویس

  ·ر]سح؛أل
را همگان

  وا اوریا

  قضگپ &عرپ
نمکایی، راهنم بگروانم
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  ·پوقپإپ     ·کضهدگ,     ·ی|     ·"مک

  ·وزد,فغک     ·قپد[هذگپ     ·إ[ه/     ·ضزپإپ

  

  ·ؤضیغذگ[ا[ج#إض     ·عقؤضفغک     ·اگضف

  ·رضخإپ     ·ر]یؤضد[ه     ·پ#کض     ·د؛     ·فض،

  

  ·|جا[    ·وظضاگپ     ·ؤپ.اه

  قضگپ &عرپ     ·ر]سح؛أل    ·_ؤضأف[    ·"پ

  
  آتراچا    مئینیو    داو    یانم

  خشنوتم     بیاییرانُو    چوئیش    اشاچا

  
  وودبیچزدنگه    اوروتم    هیت

  و ئُوچا    ییویدو نُو    مزدا    ِ ن    تَت

  

  آوونگهو    توهیا    هیزوا

  وا اوریا    پِنگ ویس    جونتُو    یا

  

  برگردان

  آتشاییو روشن ينویم از منش يرویبا پ هکرا  یخوشبخت آن

  ،نماد خرد و روشنگر است هک

  ، یدهیم وعده يدادگرو  در پرتو اشا، توازن

  آنچنانکه گویی از زبان و دهان خودت باشدمزدا  يرا ا آن دستور دانستن

  نکار کآش ما هوادارانت يبرا

  .تو بگروانم و به نمکتیرا هدا همگان بتوانم لهیتا بدانوس



240گاتاها  

  هاواژه دستوري گزارش

،  هک، آن یک،  هک«"ض -)نهی، ماد ک، ت یرائ» (را هکرا، آن یسکرا،  هک): «yąm(·"مک
  .»هکیسک

-)ک، تـ  سک، دومیم، گذرا، التزا ساده گذشته» (، داده یدهیم ، یبخشیم): «dG(·ی|

  .»، نهادن دادن«یپ 

،  یبـائ » (ينـو یم مـنش  وسـیله بـه ،  یمعن ، با عالم نفس وسیلهبه): «mainyk(·کضهدگ,

  .»يمعنو ، عالم ، نفس و، منشیمن«کضهدگع -)کت

پفضق -)ی، بـائ  کت» (ینیب و روشنایی، و با روشن و با آتش): «HrrHcH(·پوقپإپ

  .»آتش) «نهینر(

ـ  یبـائ » (قـت یو با اشا، و در پرتـو حق ): «aDHcH(·ضزپإپ ) ماسـه ک(ضزض -)ک، ت
  .verité ،ordre cosmique ،droiture، نظم یهست ، نظام قتی، حق یراست«

، یمـ ، التزا سـاده  گذشته» (یدهیم ، وعده يسپاریم ، یدهیم اختصاص): «cōiB(·إ[ه/

، واگـذار   ردنکـ ، وعـده  سـپردن «إه/ شـه یاز رإ[ه/ -)ک، ت سکگذرا، دوم
  .»دنی، بخش دادن ، اختصاص ردنک، تعهد  ردنک

ـ ایـی بر» (، با عـدالت  و توازن يا دادگریهماهنگ: «)rHnōibiiH(·قپدخهذگپ ،  يا ازی

 : آن (بارتولومه» برابرند با هم هکترازو يهافهک، دو بند  ران) «نهینر(قپدض -)جفت

 هکـ داندمیبردن لذت یمعن بهقضد شهیرا از ر و آن داندمیو بدان انکین را دو گروه
 لـذت  آن هـدف  هکيارکیو پ لذت یمعن به شده ساختهranaواژه شهیر در وِدا از آن

ق؛دض اوسـتایی بـا واژه  مورد اسـتناد بارتولومـه   شهیر نیا هکپندارد یم :هومباخ] [باشد

 تـرازو و در جملـه   يو دو بازو ران یمعن بهقپدض -با واژه دارد نه یبستگ» ارجوکیپ«
 تـوازن  بر طبق according to balanceردهکو ترجمه ) گرفته، جفت يازرا ( باال واژه

ـ میاز دو جهت نظر هومباخ]و عدالت ـ .1.باشـد  درسـت  دتوان قپدض و ق؛دض چـون  ـ

 بـه  هکـ اياندازه اهورامزدا به یمنطق از لحاظ ـ.2.باشند مفهوم کیيدارا ندتوانمین
را بـا   گروه و آن دهدمین پاداش دروغ روانیپ به دهدمیپاداش نانیو بهد ارانکدرست
  .داردمیبرابر ن هم

ف ,زد«)کت .یرائ» (را یرا، خوشبخت يرا، شاد يخشنود: «)xDnktfm(·زد,ف؛ک«
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  .»ي، خرسند ي) خشنودنهیماد(-

  .)ماسهک،  ک، ت ينهاد» (هکیسک،  یسک،  یک،  هک): «hyau(·اگض،

ـ » (را دستور را، فرمـان : «)urvvatem(·عقؤضفغک ـ  یرائ ) ماسـه ک(-عقؤضفض )ک، ت
  .مک، دستور، ح فرمان

ــ» (هوادارانــت يبــرا): «cazdonzhvadebiiō(·ؤضیغذگ[ا[ج#إض ،  ، گروهــه یبرائ

ــهینر ــه[.)صــفت(-ؤضدفاج[#إض)ن ــ بارتولوم ــی: معن ــه«ردهک ــا، فرزان ،  دان
] »رویـ هـوادار و پ «نسلریا] [»صیز و تشخیبا تم«ردهکیمعنتاراپورواال: ] [»هوشمند

  .]»شناس فهی، وظ ، پاسخگو، موظف مسئول: «هومباخ[

  .»نی، ا آن«فض -)ماسهک،  کت .ی، رائ ينهاد» (را نی، ا نی، ا را، آن آن): «tau(·فض،

  .)دهی، چسب ی، وابستگ یبرائ» (ما يما، برا): «nf(·د؛

ـ ا[.)رکمـذ (پ #کض-)ک، تندایی» (مزدا يا: «)mazdH(·پ#کض root nounواژه نی

 یصرف تفاوت چون دارد، بارتولومه قها فر stemپ ریبا سا آن یفیتصر لکو ش است

  .ستین درست هکاست را افزودها و با آخر مزدا  گرفته stemا را آن نداشته را توجه

  .»دانستن«ر]ی )مصدر» (دانستن): «vidvanōi(·ر]یؤضد[ه

  .)ک، ت سک، دوم ي، گذرا، امر ساده گذشته» (نکانیبگو، ب): «vaocā(·رضخإپ

  .«زبان) «نهینر(, .اه-)ک، ت یبائ» (با زبان): «hizvā(·ؤپ.اه

تو،  آن«وظض -)نهی، نر ک، ت یوابستگ» (خود، خودت آن): «rsahiiH(·وظضاگپ
  .)یکمل صفت» (تو مال

  .»دهان) «ماسهک(پا -)ک، ت یوابستگ» (دهان«): Gzhō(·|جاخ

  .»یک،  هک«"ض -)نهی، نر ک، ت یبائ» (یسک،  هک«): yā(·"پ

ـ » (را را، مردم داران را، جان زندگان«): jvāytō(·_ؤضأف[ -)نـه ی، نر ، گروهـه  یرائ

  .»، جاندار وندهیز«_ؤضأف 

) صفت(ر]سحض -)نهی، نر ، گروهه یرائ» (، همگان همه): «vīspeyg(·ر]سح؛أل
  .»، همگان همه«

، تمنـایی ، ناگـذر،   سـاده  گذشـته » (نمکـ ایی، راهنمـ  بگروانم): «vHuraiiH(·رپعقضگپ

  .»ردنکایی، راهنم دنی، گرو دنی، گرد گشتن«رضق -)ک، ت سکنخست
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  چهارمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  چهارمـ بندسی و یکم هات/سنای

  یدا

  ·"ضیپ
آنگاه

  مـِاَش

  ·ضزغک
اشا

  زِویم

  ·ک]ؤغ.
سزاوار توسل

  

  اَنگهِن

  ·ضجاغد
باشند حضور داشته

  چا مزداوس

  ·|سإپ#کض
و خرد

  اَهوراوِنگهو

  ·ضاعق|جا[
خداوندان

  ــــــــــــ

  چا اَشی

  ·ضزهإپ
  و پاداش نماد بخشش

  َ ئیتی آرم

  ·پقکضهف]
آرمئیتی

  

  وهیشتا

  ·رضاه/فپ
بهترین

  َ سا ایش

  ·هزضسپ
کنممیدرخواست

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
منش

  ــــــــــــ

ئیم یوب  

  ·کضهذگ[
خود براي

  خشتَرِم

  ·زضوقغک«
خشتراي

  اَئُوجونُگُهوت

  ·ضخ_[أالؤض،
نیرومند را

  

  هیایِ

  ·"ثاگپ
با هک

  وِرِدا

  ·رغقغیپ
با افزایش

  َ اما ون

  ·رضدضبکپ
پیروز شویم

  دروجِم

  یقع_غک &
بر دروغ
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  ·ک]ؤغ.    ·ضزغک     ·"ضیپ

  ·ضاعق|جا[     ·|سإپ#کض     ·ضجاغد

  

  ·پقکضهف]     ·ضزهإپ

  ·کضدضجاپ     ·هزضسپ     ·رضاه/فپ

  

  ·ضخ_[أالؤض،     ·زضوقغک«    ·کضهذگ[

  یقع_غک &     ·رضدضبکپ     ·رغقغیپ     ·"ثاگپ

  
  زِویم    مـِاَش    یدا

  اَهوراوِنگهو    چا مزداوس    اَنگهِن

  
  َ ئیتی آرم    چا اَشی

  منَنگها    َ سا ایش    وهیشتا

  
ئیم ت    خشتَرِم    یوبونُگُهواَئُوج  

  دروجِم    َ اما ون    وِرِدا    هیایِ

  

  برگردان

  )و پاداش نماد دهش(ی)، اَشينماد دادگراشا ( هکآنگاه

  )،پارسایینماد مهر و (یتیآرمئ

  باشند هستند حضور داشته توسل ستهیخرد و شا خداوندان هکآنها 

  کنممیخود درخواست يتوانا را برا شهیاند نیبهتر

  .روز شومیپ يدیو پل بر دروغ آن شیبا افزا هک
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  برداشت

و  صفات هکیشیاند کیو ن ي، دادگر ، دهش قتیخرد، حق و صاحبان دارندگان به زرتشت

 باآن ۀوسیلبههکببخشند  ندهیفزا نیروییاو  به هکشودمیند متوسلیاهورامزدايهافروزه

  .روز شودیبجنگد و پ يدیو فساد و پل دروغ

بـر   و انصـاف  بر ستم يو دادگر بر باطل قتیحق هکندکمیآرزو  گاتاهادر سراسر  زرتشت

عقلی و  يمعنويهااز سرچشمه همه ندکمیدرخواست هکنیروییشود و  رهیچ یشکحق

و  یراسـت  راه روانیپ هکو آنها  مردم در خدمت یاجتماع نظام شرفتیبهبود و پ يبرا است

  .هستند یزرتشت شیک

  هاواژه دستوريگزارش

  .)ربط حرفد،یق» (هک، هرگاه هکی، زمان هکآنگاه): «yadH(·"ضیپ

  .)ک، ت ی، رائ ينهاد» (اشا، اشا را): «aDem(·ضزغک

ـ با هکـ را  یسـ ک،  جسـتن  و توسـل  سزاوار فرا خواندن: «)zevvīm(·ک]غؤ. ـ د ی رد، کـ اد ی

ـ ،  یفراخوانـدن ): «zavya(ضؤگض .-)ماسهک،  ک، ت ينهاد» (یفراخوان ،  یاد شـدن ی

  .)ی، مفعول یفعل صفت» (سزاوار توسل

 وجود داشته است نکمم دو حالت» باشند، حاضر باشند حضور داشته«):azhen(·ضجاغد

  .باشد

،  بودن-ضا باشند، حاضر باشند از ) «، گروهه سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان(ـ1

  .»هستن

ـ ) «، گروهـه  سکـ ، سـوم یم، التزا ساده گذشته(ـ.2 ضا »فرسـتند یمـ  ننـد، کافیم

  .است را گرفته دوم یمعن ، هومباخ»ندنک، اف فرستادن«

  .»ي) نماد خردمندک، ت ينهاد» (و مزدا: «)mazdGscH(·|سإپ#کض

ــدان): «ahurGzhō(·ضاعق|جا[ ــروران خداون ــدگان، س ــاد» (، دارن ــه ينه )، گروه

  .»سرور، خداوند، ارباب«-ضاعقض 

،  یبـائ » (يارکـ وکی، نمـاد ن  ، بـا نمـاد دهـش    ، با مظهر دهش یبا اَش): «aDicH(·ضزهإپ
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ـ ، ا و بخشش ، مظهر دهش ك، پا ، مقدس ندار، مومنید) «نهیماد(-هضز)کت زد ی

  .»پاداش

ـ یبـا آرمئ «): Hrmaiī(·پقکضهف] ـ  یبـائ » (یت ـ  یا«-پقکضهفه )ک، ت ،  يارکادثـار، ف

  .»و آرامش ، نماد صلح ی، مهربان ، محبت ي، بردبار میتسل

  .)ک، ت بائی(» نیبهتر): «vahiBtH(·رضاه/فپ

،  سک، نخستیم، گذرا، التزا حال زمان» (، بخواهم نمکدرخواست): «iDasH(·ه/ضسپ

  .»ردنکدرخواست«هتی -)کت

  .»رفتار شهی، اند منش) «ماسهک) (ک، ت یبائ» (شهی، اند منش): «manazhH(·کضدضجاپ

  .)ک، ت یبرائ(» می، برا خودم يبرا): «maibyō(·کضهذگ[

ـ ،  ينهاد» (خشترا، با خشترا): «xDarrem(·زضوقغک« ـ ی ـ  یا رائ   زضوقض «-)ک، ت

  .»تواناییرو، ین) «ماسهک(

ـ یـ ينهـاد » (رومندین): «aojonghvau(·ضخ_[أالؤض، ـ  یا رائ -)ماسـه ک،  ک، ت

  .»قدرت رومند، صاحبین«ضخ_[أالؤضأف 

  .»هک، آن یک،  هک«"ض -)ک، ت نهی، نر یوابستگ» (با هک): «yehyH(·"ثاگپ

ـ  یبـائ » (، بـا رشـد   شیبا افزا): «veredH(·رغقغیپ رشـد،  ) «نـه یماد(رغقغی -)ک، ت

  .»شیافزا

، نخسـت تمنایی، گذرا،  حال زمان» (میشورهی، چ میروز شویپ): «vanacmH(·رضدضبکپ

  .»شدن رهی، چ روز شدنیپ«رضد )، گروهه سک

،  ی، تبـاه  دروغ) «نـه یماد(یقع_ -)ک، ت یرائ» (را، بر دروغ دروغ): «drujem(·یقع_غک

  .»فساد
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  پنجمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  پنجمـ بندسی و یکم هات/سنای

  تَت

  ·فض،
  رااین

  موئی

  ·ک[ه
  من به

  ییدیا ویچی

  ·ر]إهیگپه
  ردنک، تمیز  برگزیدن

  و ئُوچا

  ·رضخإپ
نکار کبگو، آش

  

تهی  

  ·اگض،
هک

  ییمو

  ·ه[ک
من براي

  اَشا

  ·ضزپ
در پرتو راستی

  داتا

  ·یپفپ
شده داده

هیوو  

  ·رضاگ[
بهترین

  ــــــــــــ

  ِ ویدوي

  ·رهیعگب
دانستن

  وهو

  ·رخاع
کنی

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
اندیشه

  

  چا من

  ·ک؛أإپ
و در ذهن

  ییدیا دئی

  ·هپیضهی
یاد سپردن به

  هیایِ

  ·"ثاگپ
هکآن

  ما

  ·کپ
من به

  ارِشیش

  ·غقغزه/
، فرزانگی فرزانه

  ــــــــــــ

  تاچیت

  ·پإ]،ف
از آن

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  

  یا

  ·"پ
هک، آن هک

  نُوئیت

  ·د[ه،
نه

  وا

  ·رپ
خواه

  اَنگهت

  ·ضجاض،
خواهد شد

  ایتی اَنگَه

  ·ضجاضهف]
خواهد بود

  وا

  ر| &
یا
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  ·رضخإپ     ·ر]إهیگپه     ·ک[ه     ·فض،

  ·رضاگ[     ·یپفپ     ·ضزپ     ·ه[ک     ·اگض،

  

  ·کضدضجاپ     ·رخاع     ·رهیعگب

  ·غقغزه/     ·کپ     ·"ثاگپ    ·هپیضهی     ·ک؛أإپ

  

  ·ضاعقپ     ·پ#کض     ·پإ]،ف

  ر| &     ·ضجاضهف]     ·ضجاض،     ·رپ     ·د[ه،     ·"پ
  

  و ئُوچا    ییدیا ویچی    موئی    تَت

و    تهیداتا    اَشا    ییم    هیوو  

  

  منَنگها    وهو    ِ ویدوي

  ارِشیش    ما    هیایِ    ییدیا دئی    چا من

  
  اَهورا    مزدا    تاچیت

  وا    ایتی اَنگَه    اَنگهت    وا    نُوئیت    یا

  

  برگردان

  ، نکار کآش من را به نیا

  است دامکشودمیدهیبخش آن دنیو برگز ز دادنیاشا تم از راه هکرا  يزیچ نیبهتر

  اد سپارمیو به ) بدانمیمنش کیو ن(وهومن از راه هک

  .برسم یفرزانگ مرحله نیباالتر به لهیتا بدانوس

  ، است مداکدرستيهانشیو بگو گز نکار کاهورا آش يا

  .ا نخواهد آمدیخواهد آمد  دسته ب
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  برداشت

ـ ، و ن درسـت  ي، داور یراست يسو راهنما بهو نماد خردمنديزرتشت يخدا  یشـ یاند کی
و  اهـورامزدا دوسـت   .رسدمیرسائی و  یفرزانگ مرحله بهیمآد هکاست راه نیو از ا است

بـراي  و آمـوزش اییراهنمـ  جنبه ستین كو وحشتنا ترسانندهاییخد استیمآد يراهنما
  .داردپیشرفت انسان 

 از راهاییاشـ  راه دنیو سنج دادنز یتم بهتوانمیاز وهومن يرویو پ یشیاند کین از راه
ـ پ از نادرسـت  درسـت  نشید و در گزیرس یمنیاهر از  بارهـا زرتشـت   گاتاهـا در  .روز شـد ی

 یول مثبت پاسخ کیها پرسش نیا در همه .گیردمین یجواب یول ندکمیاهورامزدا پرسش
ـ پ از راه درسـت  نشیگز هکاست آن ز پاسخینجا نیدر ا .وجود دارد دهیو پوش یپنهان  يروی

  .دیآ بدست کین شهیاند

  هاواژه دستوري گزارش

  .»، آن نیا«ض ف)ر اشارهیضم» (، آن نیا): «tau(·فض،

ـ  شـخص  ، اول یر شخصـ یضم» (من ي، مرا، برا من به): «mōi(·ک[ه ـ  کت ،  ي، از ی، برائ

  .»من«غک .ض-)یوابستگ

·یگپه)پسوند(، )مصدر» (ردنک، جدا و انتخاب دنیبرگز: «)vīcidiiāi(·ر]إهیگپه

شهیو رر] فعل شیاز پ است اوستاییدر زبان يمصدر ياز عالمتها و پسوندها یکی

  .«ردنکنشی، گز ، گرد آوردن دنیچ»يمعنا بههإ

ـ بگو، بناما): «vaocā(·رضخإپ ـ  شـخص  ، دوم يامـر ،  سـاده  گذشـته » (انی از ()ک، ت

  .»ردنک، اظهار  گفتن«رضإ شهی) از رساده گذشته(ـرضخإض -)كستا

  .)ربط حرف(» زی، ن هک، تا آنجا  هکچنان): «hiiau(·اگض،

  .)ک، ت بائی(» یبا اشا، با راست): «aDH(·ضزپ

ـ ا» ، نهـادن  دادن«یپ -شـه ی) از رکناگذر، ت» (است شده داده: «)dHtH(·فپپی  نی
  :»ر باشدیزيهاحالت يدارا دتوانمیيدستور از لحاظ فعل

، یمـ ، ناگـذر، التزا  سـاده  گذشـته ـ 2.سک، دوم ، گروههیم، گذرا، التزا ساده گذشتهـ 1
، گـذرا،   سـاده  گذشـته ــ  4.سک، سوم ک، ناگذر، ت ساده گذشتهـ 3.سک، سوم گروهه

  .سک، دوم ، گروهه يامر

  .است دگار گرفتهیدادار و آفر یمعن بهیپفضق -) ازک، ت ينهاد(را نام تاراپورواال: آن«
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ـ  ينهـاد » (بهتر): «vahiiō(·رضاگ[ ـ  ی، رائ  صـفت (رضاگضا -)ماسـه ک،  ک، ت

  .»خوب، به«رخاع -كاز ستا ) بهتریلیتفض

  .»دانستن«ر]ی شهی) از رمصدر» (دانستن): «vīduiic(ر]یعگب 

.vohk(·کضدضجاپ·رخا, manazhH» :( کین با منش) «ماسهک،  ک، ت یبائ(.  

ـ  بـه  اسـت  فعل شید و پیقک؛أل یا  ک؛أ» و در ذهن: «)mfycH(·کغأإپ در  یمعن

ـ  بـه  آیـد مـی یپ غالباً با  هکاد یو در  ذهن ـ بـه  یمعن .»ردنکـ و تامـل  اد سـپردن ی

  .)(مصدر» اد سپردنیو به«·یضهیگپه·ک؛أإپ

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت نهی، نر یوابستگ» (هکیسکاز ): «yehiiH(·"ثاگپ

  .)يدیکتا نجا از اداتیا» (من به): «mH(·کپ

ـ  ينهـاد » (بـزرگ  يشوای، مرشد، پ امبر گونهی، پ فرزانه): «ereDiB(·غقغزه/ -)ک، ت

است بوده urBiBدر اصل واژه نیا هکاست بر آنآسهآندر[» فرزانه) «نهینر(غقغزه 

 را همسان و آناند خواندهغقغزه/ یانکاش يالفبا با بدخواندن انیساسان درزمان هک
] »سود، نفع«انگا: ک] [است رفتهینظر را پذ نیتاراپورواال ا .اندگرفته پاداش یعنیaBiBبا
 نشان یارِش rDiتیرکرا با سانس آن یو بستگ واژه نیا درست یبار معن نیلز: نخستیم[

ـ ا بودن شهیر ، هم نسلر: و هومباخیا] [امبر گرفتیپ یمعن داد و به  یرا بـا ارشـ   واژه نی
  .]است دانستهشهیرهم کرا با رش و آن ردهک: ترجمه بارتولومه] [اندرفتهیپذ تیرکسانس

  .» نیا«فض -)ر اشارهی، ضم ک، ت یبائ» (نیا): «tHcīu(·فپإ]،

  .)ک، تندایی(» مزدا): «mazdā(·پ#کض

  .)ک، تندایی(» اهورا): «ahurā(·ضاعقپ

  .»یک،  هک«"ض -)گروهه .ی، رائ ينهاد(» هکهاییزی، چ هکیسانک): «yā(·"پ

  .)نفی حرف(» ، هرگز نه): «nōiu(·د[ه،

  .)، ادات اضافه حرف» (ا، خواهی): «vH(·رپ

  .)ک، ت سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان» (، باشدباشدمی): «azhau(·ضجاض،

  .است یمعن و همان حالت همان يو داراضجاض، » مانند): «azhaitī(·ضجاضهف]

  .)اضافه حرف(» ا، خواهی): «vā(·رپ
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  ششمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  ششمـ بندسی و یکم هات/سنای

  ییاَهما

  ·ضاکپه
  او براي

  اَنگهت

  ·ضجاض،
  خواهد بود

  وهیشتم

  ·رضاه/فغک
بهترین

  

  ِ ي

  ·"؛
هک

  ییمو

  ·ک[ه
من به

  ویدواو

  ·ر]یؤ|
دانا

  و ئُوچات

  ·رضخإپ،
ند، بگویدکار کآش

  تیم هئی

  ·اضهو]ک
راستین

  ــــــــــــ

  مانترِم

  ·کموقغک
را پیام

  ییم

  ·"هک
هک

  هئُوروتاتُو

  ·اضعقؤپفپف[
رسایی

  

  اَشهیا

  ·ضزضاگپ
راستی

  چا اَمرِتاتَس

  ·ضکغقغفپفضسإپ
و جاودانگی

  ــــــــــــ

زداییم  

  ·په#کض
مزدا

  اَوت

  ·ضؤض،
آن

  خشتَرِم

  ·زضوقغک«
توانایی

  

  هییت

  ·اگض،
آن

  ییهو

  ·ا[ه
او او، براي به

  وهو

  ·رخا,
کنی

  وخشَت

  ·زض،«رض
دهد بیافزاید، گسترش

  منَنگها

  کضدضجاپ &
كپا اندیشه
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  ·رضاه/فغک     ·ضجاض،     ·ضاکپه

  ·اضهو]ک     ·رضخإپ،     ·ر]یؤ|     ·ک[ه     ·"؛

  

  ·اضعقؤپفپف[     ·"هک    ·کموقغک

  ·ضکغقغفپفضسإپ     ·ضزضاگپ

  

  ·زضوقغک«    ·ضؤض،     ·په#کض

  کضدضجاپ &     ·زض،«رض     ·رخا,     ·ا[ه     ·اگض،

  
  وهیشتم    اَنگهت    ییاَهما

  تیم هئی    و ئُوچات    ویدواو    ییمو    ِ ي

  
  هئُوروتاتُو    ییم    مانترِم

  چا اَمرِتاتَس    اَشهیا

  
ت    زداییمخشتَرِم    اَو  

  منَنگها    وخشَت    وهو    ییهو    هییت

  

  برگردان

  :روانشیپ به

  او خواهد بود، ي) برایکیو ن یخوشبخت(نیبهتر

  )،ندکند و بپراکار کآشند (کرا بازگو  نیراست امیپ هکداناییيبرا

  را دارد تواناییمزدا آن .را یجاودانگو  ی، راسترسایییزندگ امیپ

  .دیافزایاو ب يبرا وهومن وسیلهبه) را یکیو ن یخوشبخت(هک
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  برداشت

 دانـایی مـرد   آن بینصـ  و سـعادت  نعمت نیبهتر هکندکمیيادآوریروانشیپ به زرتشت

 آن هکـ سکـ هر  .ندکبپراند و کرا بازگو  زرتشتيهاو آموزشاییخد مایپ هکخواهد بود 

ـ نما يرهبـر  يو رسـتگار  دانـایی يسو به یرا از گمراه ند و مردمکغیرا تبلها آموزش د ی

او را  يو سـعادتمند  ی، خوشـبخت  یشیاند کیو ن وهومن وسیلهبهخود،  تواناییاهورامزدا با 

  .ردکخواهد  افزون

ـ از فرمانرواايو پـاره هـا  و مغولها يتاز هجوماز  پس خیتار در طول انیزرتشت چون  انی

آنهـا را در   يتابهـا کاند و آزار بوده نجهکمورد شپیوسته یرانیر ایغيهااز سلسله متعصب

سـتند  توانمی، فقطدادندمیآب ا بهیزدند و یم ا آتشیشوران تابکو  سوزان تابکمراسم

ماندند یم زنده هکنار دارند و آنها کبر دشمنان غیت خود را از دمیکریو ز يدشوار با هزاران

کـوچ  هنـد   نیسـرزم  بـه  هکنداشتند و آنها  یزرتشت نید به یو فراخوان غیتبل انکگر امید

خود  نید و گسترش غیاز تبل هکبستند  مانیپ یمحل يز با فرمانرواین انیپارس یعنیکردند 

 گـران ید ر بودند از اعتقاد و باور خـود بـه  یناگز زرتشت آموزش برخالف نیبنابرا .زندیبپره

 زرتشتيهاو آموزش ماندهیباقهند انیزرتشت انیدر م نونکتا عادت نیند و اینگو يزیچ

رد کیرو .داندمیپنهان دردهاست چاره نیآخر یاز فساد و تباه انیجهانهاییر يبرا هکرا 

  .ندارد انیزرتشت ياز سو غیبا تبل یو ارتباط است خودجوش یجنبش زرتشت آیینبه مردم

  هاواژه دستوري گزارش

  .)ک، ت ی، برائ ر اشارهیضم» (او يبرا): «ahmāi(·ضاکپه

  .)ک، ت سک، سومیم، گذرا، التزا حالزمان» (، باشدباشدمیخواهدبود،): «azhau(·ضجاض،

ـ  ينهـاد » (نیبهتر: «)vahiBtem(·رضاه/فغک ـ ) (ماسـه ک،  ک، ت ـ  یرائ ،  ماسـه ک،  ک، ت

  -رضاه/فض )نهینر

  .یک،  هک"ض -)ک، ت نهی، نر ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

  .)ک، ت ی، وابستگ ي، از یرائ» (من ي، مرا، برا من به): «mōi(·ک[ه

» نـده ی، پا دانـا، آگـاه  «ر]یؤپا -)ک، ت نهی، نر ينهاد» (دانا): «vīdvvG(·|ؤر]ی
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  .)وصفی وجه(

رضخإپ )ک، ت سک، سومیم، گذرا، التزا ساده گذشته» (گفت): «vaocHu(·رضخإپ،

  .»، گفتن گفتن سخن«رضإ شهیاز ر-

،  راسـت «)صـفت (اضهوگض -)ک، ت یرائ» (نی، راست راست): «hairīm(·اضهو]ک

  .»نی، راست یقیحق

ـ » (، فرمان هی، دستور، نظر يمعنو امیپ): «m}rrem(·کموقغک ـ  یرائ کموقض -)ک، ت

  .)نرینه(

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت یرائ» (را را، چه هک،  هک): «yim(·"هک

ــایی): «haurvatHō(·اضعقؤضفپف[ ــتگ« )رسـ ــ یوابسـ اضعقؤضفپف-)ک، تـ

  .»ی، تندرسترسایی، خرداد،  یپارچگکی،  املک، صورت تی، جامع تیتمام) «نهیماد(

ــت): «aDahiiH(·ضزضاگپ ــتی، حق راس ــتگ» (ق ــ یوابس ــت«ضزض -)ک، ت ،  یراس

  .)ماسهک(» قتیحق

ـ  یوابستگ» (یجاودانگ): «ameretHtascH(·ضکغقغفپفضسإپ ضکغقغفپف -)ک، ت

  .»املکو تاییرس مرحله نی، آخر ی، جاودانگ یمرگ یب) «نهیماد(

  .)نرینه(» ، خرد، مزدا عقل«پ #کض-)ک، ت یبرائ» (مزدا يبرا): «mazdG(·|#کض

  .»آن«ضؤض -)ک، ت ماسهک،  ی، رائ ينهاد» (آن): «avau(·ضؤض،

ـ  ينهـاد » (روایی، فرمان ، قدرت ياری، شهرتواناییرو، ین): «xDarrem(·زضوقغک« ،  ی، رائ

  .)کت

،  هکـ «"ض -)ک، ت ي، نهاد ربط حرف» (هکيزی، چ هکنی، ا هکآن): «hiiau(·اگض،

  .»چه

  .»نیاو، ا«-ض ا)ک، ت یبرائ» (او ياو، برا به): «hōi(·ا[ه

  .»ماسهک،  ک، ت یبائ» «، به خوب): «vohk(·رخا,

، سـوم  ک، تـ یمـ ، گـذرا، التزا  سـاده  گذشته» (د، بگستراندیفزایب): «vaxDau(·زض،«رض

  .»ماه ، هالل شدن ، افزوده ردنک، رشد  افزودن«ز«رض-)سک

  .)ماسهک(» شهیاند«کضدضا -)ک، ت یبائ» (شهی، اند منش): «manazhH(·کضدضجاپ
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  هفتمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  هفتمـ بندسی و یکم هات/سنای

اتسی  

  ·"ضسفپ
هکآن

  تا من

  ·کضأفپ
اندیشید

ئُواورویوپ  

  ·حضخعقعگ[
نخستین

  

  رئُوچِبیش

  ·قضخإغذ]/
روز، روزگار

  وِن رایت

  ·ق[هوظغد
شوند، بیامیزند همراه

  واتراخُ

  ·ةپوقپ
، آسایش با شادمانی

  ــــــــــــ

  هوو

  ·اؤ[
او

  وا خرَت

  ·قضوظپ«
با خرد

  میش دان

  ·یمکه/
آفریدگار

  اَشم

  ·ضزغک
هستی نظام

  

  یا

  ·"پ
آنها وسیلهبههک

  داریت

  ·یپقضگض،
ندکمیپاسداري

  وهیشتم

  ·رضاه/فغک
بهترین

  منُو

  ·کضد[
اندیشه

  ــــــــــــ

  تا

  ·فپ
  آن

  مزِدا

  ·پ#کض
  مزدا اي

  وینمئی

  ·کضهدگ,
  معنوي با نیروي

  او خشیو

  ·زگ[«ع
باشی افزون

  

  ِ ي

  ·"؛
هک

  آ

  ·پ
تا

  چیت تورِم

  ·د,قغکإ]،
نونک

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  هامو

  اپک[ &
هستی همان
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  ·حضخعقعگ[     ·کضأفپ     ·"ضسفپ

  ·ةپوقپ     ·ق[هوظغد     ·قضخإغذ]/

  

  ·ضزغک     ·یمکه/     ·قضوظپ«    ·اؤ[

  ·کضد[     ·رضاه/فغک     ·یپقضگض،     ·"پ

  

  ·زگ[«ع     ·کضهدگ,     ·پ#کض     ·فپ

  اپک[ &     ·ضاعقپ     ·د,قغکإ]،     ·پ     ·"؛
  

ن    اتسیتا م    ئُواورویوپ  

  واتراخُ    وِن رایت    رئُوچِبیش

  
  اَشم    میش دان    وا خرَت    هوو

  منُو    وهیشتم    داریت    یا

  
  او خشیو    وینمئی    مزِدا    تا

  هامو    اَهورا    چیت تورِم    آ    ِ ي

  

  برگردان

  دیشیبار اند نینخست هکآن

  شوند، زند و همراهیامیب شیو آسا یبا شادمان ندتوانمی)یزندگ يو روزهاروزگار ( چگونه

  .است یشیاند کیو پاسدار ن یهست دگار نظامیآفر شیبا خرد خو هکاوست هم

  ، شهیاند ينویگوهر م اهورا با آن يا

  .یهست همان نونکتا هکباش و بالنده ندهیافزا
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  برداشت

و  میدانیمرا ن آغازش هکنندهیآفر يروین نیبزرگتر : اهورامزدا آندهدمیآموزش زرتشت
،  جهـان  يبـرا  .اسـت  دهیافر شیو خرد خو شهیاند ۀیرا بر پا ی، هست میخبریب از فرجامش

و » اشا»یعنیاهورامزدا  از صفات يرویو آنها در پرتو پ خواهدمیو آرامش شی، آسا يشاد
ـ  و خردمندانـه  را آگاهانـه  آن هکـ نیرویـی و  یهست نظام .ندیآیم دسته ب» وهومن«  یپ
بـا   یهمـاهنگ  .و خواهـد بـود   بـوده  هکاست همان است ير و ابدیناپذ خلل است ندهکاف

اپو،کـ ت را بـه  و آن سـازد مـی و افـزون  ز بالنـده یرا نیمو خرد آد شهیمزدا انداهورا صفات
  .داردمیوا یو سازندگجویی، چاره جنبش

  هاواژه دستوري گزارش

"ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (هک«"ضس »سک،  هک، آن هک): «yasta(·"ضسفپ

  .»، آن نیا«فض -)نهی، نر کت،  ی، بائ متصل» (نیبا ا«فپ و » یک،  هک«

،  سـاده  ، گذشـته یمـ التزا ، وجـه  سکـ سـوم » (دیشی، انداندیشدمی): «maytH(·کضأفپ

  .»دنیشیاند«کضد )ناگذر

ــت«): paourvyō(·حضخعقعگ[ ــت نینخسـ ــاد» (، نخسـ ــ ينهـ ــهی، نر ک، تـ -)نـ

  .»شی، جلو، پ نی، نخست نخست«)صفت(حضخعقعگض 

  قضخإضا -)، گروهـه  یبـائ » (با نورانها، با نورها، روزهـا ): «raocfbīB(·قضخإغذ]/

  .»، روز، روزگار یروشن) «ماسهک(

، یم، گذرا، التزا حال زمان» (شوند شوند، همراه زند، مخلوطیامیب: «)rōirsen(·ق[هوظغد
 شدن و متصل مربوطیمعن را مصدر و به واژه نینسلر: ایو ا لومل[) سک، سوم گروهه
 يمعنا به گرفته ، گروهه سک، سومیم، گذرا، التزا ، حال زمان : فعل هومباخ] [اند گرفته

از گرفته نانکزشیآم یمعن به ماسهک،  ک، ت ی، رائ یوصف را وجه : آن سکیب] [ختنیآم

  .«ردنکی، قاط ردنک، مخلوط ختنیآم«-ق[هوظضأ، كستا

ـ  یبـائ « )یمـ ، بـا خر  ي، با شـاد  شیبا آسا): «pHrrH(·ةپوقپ -ةپوقض -)ک، ت
  .» ، رفاهیم، خر ي، شاد شیآسا«

  .)ضمیر اشاره(» نیا«اض -)نهی، نر ک، ت ي(نهاد» نیا): «hvō(·اؤ[

  .)خرد، عقل) (رکمذ(ع فقض«-)ک، ت یبائ» (با خرد): «xrarsH(·قضوظپ«
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  .)مادینه(» نندهیآفر«یمکه -)ک، ت ينهاد» (دگاری، آفر نندهیآفر«): d}miB(·یمکه/

ـ ایـی ا ریکت ينهاد» (ي، دادگر یهست ، نظام یراست): «aDem(·ضزغک   ضزض -)کت
  .»نشیآفر ، نظام قتی، حق یراست) «ماسهک(

  .»کسی که،  یک،  هک«"ض -)ک، ت یبائ» (یک،  هک): «yH(·"پ

 زمان» (ندکمیي، پاسدارندکمیي، نگاهدارندکمییبانیپشت): «dHrayau(·یپقضگض،

ي، پاسـدار  ، نگهداشـتن  داشـتن «یضق -)سک، سوم ک، تیم، گذرا، التزا ی، سبب حال
  .»ردنک

ــر): «vahiBtem(·رضاه/فغک ــاد» (نیبهت ــ ينه ــر«رضاه/فض -)ک، ت ،  نیبهت
  .»بهشت

،  مـنش ) «ماسـه ک(کضدضا -)ک، ت یا رائیينهاد» (، منششهیاند): «manō(·کضد[
  .»شهیاند

  .»، آن نیا«ض ف-)ک، ت یبائ» (با آن): «tā(·فپ

  .)ک، تندایی(» مزدا يا): «mazdā(·پ#کض

،  نـو، ذات یگـوهر، م «کضهدگع -)ک، ت یبائ» (يمعنو يروین): «mainyk(·کضهدگ,
  .)نرینه(» شهیاند

)سکـ ، دوم ک، تـ یمـ حاضر، گـذرا، التزا  زمان» (شدن افزوده): «uxDyō(·زگ[«ع

ار کبه ماه اهشکو در  ماه شیدر افزا واژه نیا» دنی، بال ردنکنمو و رشد «ز «رض
  .»است رفته

  .»یک،  هک«"ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

ـ »و تـا  يسـو  بـه »یمعن به ستیا واژه شیپ»يسو تا، به): «H(·پ از ايپـاره  یدر معن

ـ آمـدن  شـود مـی په رفتن یمعن بهه مانند  دهندمیر ییتغها واژه ،  آمـدن «لضک ا ی

  .»، باز آمدن دنیرس«پلضک » رفتن

  .)قید(» زی، ن نونکا): «nkremcīu(·د,قغکإ]،

  .)ک، تندایی(» اهورا يا): «ahurā(·ضاعقپ

ـ  ينهـاد » (یسانکی،  ی، همائ ، همان ، همه هم): «hāmō(اپک[  عـام  ) واژهنـه ی، نر ک، ت

      .»، همان ، همه هم«اپکض -.است واژه نیاز هم یعرب
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  هشتمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  هشتمـ بندسی و یکم هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  بدینسان

  توا

  ·وظپ
  ترا

  منگهی

  ·ک؛أال]
  شناختم

  پئُواورویم

  ·حضخعقؤ]ک
، نخستین سرچشمه

  

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا اي

  یزوم

  ·,ک."ض
  جوان

  ییستُو

  ·سف[ه
  هستی

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
اندیشه

  ــــــــــــ

  ونگهِوش

  ·رضجا؛ع/
خوب

  پتَرِم

  ·ضق؛کفح
پدر

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
اندیشه

  

  هیت

  ·اگض،
هک

  توا

  ·وظپ
ترا

  هم

  ·ا؛ک
هم

  اینی َ چشم

  ·إضزکضهد]
جانچشم

  گرَبمِ هن

  ·ا؛ألقضذغک
دریافتم

  ــــــــــــ

  تیم هئی

  ·اضهو]ک
راستین

  اَشَهیا

  ·ضزضاگپ
اَشا

  میم دان

  ·یمک]ک
آفریننده

  

  اَنگهِئوش

  ·ضجا؛ه/
هستی جهان

  اَهورِم

  ·ضاعقغک
سرور

  َُ اشو َ ئُوتَن شی

  ژهضخوضدضبز, &
ارها، امورک
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  ·حضخعقؤ]ک     ·ک؛أال]     ·وظپ     ·ض،

  ·کضدضجاپ     ·سف[ه     ·,ک."ض    ·پ#کض

  

  ·کضدضجا[     ·حفضق؛ک     ·رضجا؛ع/

  ·ا؛ألقضذغک     ·إضزکضهد]     ·ا؛ک     ·وظپ     ·اگض،

  

  ·یمک]ک     ·ضزضاگپ     ·اضهو]ک

  ژهضخوضدضبز, &     ·ضاعقغک     ·ضجا؛ه/

  
  پئُواورویم    منگهی    توا    اَت

  منَنگها    ییستُو    یزوم    مزدا

  

  منَنگهو    پتَرِم    ونگهِوش

  گرَبمِ هن    اینی َ چشم    هم    توا    هیت

  
  میم دان    اَشَهیا    تیم هئی

  اشوَُ  َ ئُوتَن شی    اَهورِم    اَنگهِئوش

  

  برگردان

  مزداايتو را شناختم سان نیبد

  یهست شرویو پجوان ،شهیآغاز و در اندیب ، نشیآفر ، سرچشمه نینخست هک

  افتمیدر جان با چشم

  یهست ایناتکنظام نیراست نندهیو آفر یشیاند کیندهنده پرورشو تو پدر  هک

  .يدار يسرور جهان يارهاکو در تمام
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  برداشت

رو ین ، آن داستیناپ آغاز و انجامش هکاست نیرویینیبزرگتر نشیآفر اهورامزدا سرچشمه

،  : اشـا، وهـومن   و صـفاتش هـا  فروزه ي، از رو درون دهیو د و خرد، با تأمل جان را با چشم

ياز داستانهاايرا در پاره اهورامزدا .افتیدرتوانمیو اَمرِتات ، هئوروتات یتیخشتَرا، آرمئ

ها واژهاییاروپوهند يثر زبانهاکدر ا .نندکمیهیتشب صفات ا پدر آنیو  نندهیآفر به هنک

  .شوندمیقلمداد  ماسهکو  نهی، ماد نهیو ضمائر هستند، نر تصفا ها،اء، نامیانگر اشینما هک

 و مقررات یشناس زبان را از قالبها واژه بودن نهیماد ایو  بودن نهیاز داستانها نرايدر پاره

ـ م هکـ رسند یآنجا م و بهنندکمیخارج يدستور و  ر اسـت کمـذ یمنـا  هکـ اهـورامزدا   انی

یمعرفـ  یزنانگ را با صفت يگریو د يمرد را با صفت یکی،  است مؤنث واژه هکیتیآرمئ

 به ومرسیکهکاست و آمدهاند پنداشته یتیاهورامزدا را پدر آرمئهنکر یدر اساط .نندکمی

شیپـاال  نمـاد اهـورامزدا اسـت    هکد یخورش در چشمه تخمه داد و آن تخمه مرگ هنگام

 تخمـه  از آن شد، سـپس  اشتهکاست یتینماد آرمئ هکنیدر زم سال از چهل و پس افتی

خـواهر و بـرادر    هکانهیمش يگریو د یمش یکیشد  دهییرو واسیر بسان دو شاخه یاهیگ

ـ یاهورامزدا و آرمئ انیم ییزناشو روابط هکاند برداشته چنان افسانه نیاز ا .بودند  بسـان  یت

ار یبس ياز زمانها هنکيهاافسانه نیا .است یو اله یعیطب يارکنید و زمیخورش زشیآم

 چگونـه یه یاجتمـاع  یو زنـدگ  ینید با رسوم هکشده تیز رواینایییآر اقوام انیدور در م

  .است نداشته یارتباط

  هاواژه دستوري گزارش

  .)اضافه حرف(» آنگاه): «au(·ض،

) دارد ک، ت یبائ(حالت صورت در آن هکباشد  یکر ملیضم دتوانمی» تو): «rsH(·وظپ

ـ (صـورت  در آن هکـ است یر شخصیا ضمیو  آیدمی» تو مال«وظض -از هک ،  یرائ
  .»باشدمی» تو را»یمعن ) بهکت

، نخسـت یمـ ، ناگـذر، التزا  نینامع گذشته» (دمیشی، اند شناختم): «mfyghī(·ک؛أال]

  .»دنیشیاند«کضد )ک، ت سک

ــت): «paourvīm(·حضخعقؤ]ک ــد نخس ــتر،ی، پ می، ق ــ ش ــازیب ــ» (آغ ــ یرائ -)ک، ت



261سرود چهارم ـ بند هشتم

  .»می، قد شی، پ نی، نخست نخست«حضخعقعگض 

  .)ک، تندایی(» مزدا يا): «mazd(·پ#کض

ـ  یرائ» (جوان): «yazkm(·,ک."ض ]ک ."ثرا  گلـدنر آن [»جـوان «ع ."ض-)ک، ت

  .]اند رفتهینپذ گرانید هکردهکشنهاد یپ

  .)مصدر(» ، هستن بودن): «stōi(·سف[ه

  .«شهیاند«کضدضا -)ک، ت یبائ» (شهیبا اند): «manazhH(·کضدضجاپ

  .«، به خوب«رخاع -)ک، ت یوابستگ» (بهتر، خوب): «vazhfuB(·/عرضجا؛

  .)نرینه(» پدر«حفضق -)ک، ت یرائ» (پدر را): «ptarem(·حفضقغک

  .»شهیاند) «ماسهک(کضدضا -)ک، ت یوابستگ» (شهیاند): «manazhō(·کضدضغا[

  .)ربط حرف(» هکی، هنگام هک، با آن هکآنگاه): «hyau(·اگض،

  .)ک، ت ی، رائ یر شخصیضم» (تو را): «rsH(·وظپ

ـ   هکـ ا؛أ و  ا؛ک) فعل شیپ» (، با هم هم): «hfm(·ا؛ک هسـتند   فعـل  شیهـر دو پ

  .]اندردهکرا حذفا؛أ نسلر یو ا هومباخ[.ردکاز آنها را حذف یکیتوانمی

  .)ک، ت يدر» (در چشم): «caDmainī(·إضزکضهد]

، نخسـت یمـ ، گذرا، التزا ساده گذشته» (، گرفتن افتمیدر): «hfngrabem(·ا؛دلقضذغک

  .»هم»یمعن به است فعل شیپا؛أ » زدن ، چنگ گرفتن«لقضذ )ک، ت سک

  .»راست«)صفت(اضهوگض -)ک، ت یرائ» (یقی، حق راست): «hairīm(·اضهو]ک

ــت): «aDahyH(·ضزضاگپ ــتی، حق یراس ــ یوابســتگ» (ق ــت«ضزض -)ک، ت ،  یراس

  .)ماسهک(» قتیحق

  .»دگاریآفر«یمکه -)ک، ت یرائ» (نندهیدگار، آفریآفر): «d}mīm(·یمک]ک

  .»جهان«ضجاع -)ک، ت یوابستگ» (ی، هست ی، زندگ جهان): «azhuB(·ضجا؛ع/

  .»سرور، خداوندگار) «رکمذ(ضاعقض -)ک، ت یرائ» (اهورا): «ahurem(·ضاعقغک

ــا، در کدر ): «CyaornaeDk(·ژگضخودضبز, ــاره ــا نشک ــه يدر» (ه -) ، گروه

      .»نشکردار، کار، ک«ژگضخوضدض 
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  نهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  نهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  ییتُو

  ·وظ[ه
تو آناز 

  اَس

  ·ضس
هست

  تیش آرمئی

  ·پقکضهفه/
آرمئیتی

  

  توِ

  ·وظ؛
تو از آن

  آ

  ·پ
به

  گئوش

  ·ل؛ع/
یانجهان

  تَشا

  ·فضزپ
آفریدگار

  خرَتوش اَس

  ·قضفع/«·ضس
بسیار خردمند

  ـــــــــــ

  نیوش مئی

  ·کضهدگع/
معنوي

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا 

  

تهی  

  ·اگض،
هکآنگاه

  اَخیائی

  ·ضةگپه
او به

  دداو

  ·یضی|
میدهی

  پتانم

  ·حضومک
را راه

  ــــــــــــ

  واستریات

  ·رپسفقگپ،
از رهبر

  وا

  ·رپ
یا

  ِ آایت

  ·پهفب
رفتن

  

  ِ ي

  ·"؛
هکاز آن

  وا

  ·ر|
یا

  نُوئیت

  ·د[ه،
نه

  اَنگهت

  ·ضجاض،
باشد

وواستری  

  رپسفقگ[ &
راهنما -رهبر
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  ·پقکضهفه/     ·ضس     ·وظ[ه

  ·قضفع/«    ·ضس     ·فضزپ     ·ل؛ع/     ·پ     ·وظ؛

  

  ·ضاعقپ     ·پ#کض     ·کضهدگع/

  ·حضومک     ·یضی|     ·ضةگپه     ·اگض،

  

  ·پهفب     ·رپ     ·رپسفقگپ،

  رپسفقگ[ &     ·ضجاض،     ·د[ه،     ·ر|     ·"؛

  
  تیش آرمئی    اَس    ییتُو

  خرَتوش اَس    تَشا    گئوش    آ    توِ

  
  اَهورا    مزدا    نیوش مئی

داو    اَخیائی    تهیتانم    دپ  

  
  ِ وا آایت    واستریات

  وواستری    اَنگهت    نُوئیت    وا    ِ ي

  

  برگردان

  ،یتیو آرمئآرامش توست از آن

  .دگار جهانستیآفر هکخرد  ينویگوهر م آن توست از آن

  یدهیم ارایهانیجهانرا به راه هکاهورا آنگاه يا

  .نباشداییا راهنمیباشد  در آناییراهنم هکبرود  یاز راه آزاد است
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  برداشت

 همـراه  هکـ ،  آمـوزش  نیا باشد با روح د هماهنگید بایمایپیم یدر زندگ انسان هکیراه

 ننـده یآفر هکـ خـرد   يگوهر معنـو  نیاز باالتر گیردمیو سرچشمه و آرامش با صلح است

است يو خردمند يزگاریاز پره يرویپ راه آن مودنیدر پ وهیش نیتر ستهیشا .است جهان

در  انسـان  يآزاد دهنـده  نشان آموزش نیا است شده سفارش آن به گاتاهادر سراسر  هک

 زرتشـت  راه هکند کدا یپ شیگرا خردمندانهايوهیش يسو به هکاست شیخو راه نشیزگ

  .است گمراهان راه هکيخردیب و خشم يسو ا بهیو  است

  هاواژه دستوري گزارش

ر ی(ضـم » تو تو، مال آن«وظض -)نهی، ماد ک، ت ينهاد» (تو از آن): «rsōi(·وظ[ه

  .»یکمل

ضا -)سک، سوم ک، تیم، گذرا، التزا ، ناقص حال زمان» (باشدمی،  هست): «as(·سض

  .]باشدمیبود یمعن بهس پدر اصل واژه نیا گویدمی:هومباخ[»، هستن بودن«

،  ک، ت ينهاد» (یرخواهی، خ ، صلح ، آرامش ی، مهربان یتیآرمئ): «ārmaitiB(·پقکضهفه/

  .»آرامش) «نهیماد(پقکضهفه )نهیماد

ر یضـم » (تـو  مـال «وظض -)نـه ی، نر ک، ت ينهاد» (تو تو، مال از آن): «rsf(·؛وظ

  .)یکمل

  .)اضافه و حرف فعل شیپ» (، تا يسو ، به به): «H(·پ

ـ  یوابستگ» (انی، جهان ، جهان گئوش): «gfuB(·ل؛ع/ ،  نیگـاو، زمـ  «لضؤ -)ک، ت

  .»نشی، آفر جهان

ـ  ينهـاد » (، تراشـنده  نندهی، آفر سازنده): «taDH(·فضزپ ،  سـازنده «فضزضد -)ک، ت

  .»، تراشنده نندهیآفر

واژه و بـه  بـوده ض/ در آغـاز   واژه نیپندارد ایم نسلریا[«): as.xratuB(·قضفع/«.ضس

 هکـ قضوظضسفغک[ «·ض/141بنـد   دهـم  شـت یر ینظ دهیچسبیماقضفع/ 

ـ  بـه  اسـت  يدیکتاشوند یپ صـورت  بـه  رفتـه یپذ هـم  هومبـاخ  .ار خردمنـد یبسـ  یمعن
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  .])ک، ت ي، نهاد صفت» (ار خردمندیبس): «aBxrātuB(قضفع/ «·ض/

)ک، ت یوابستگ» (ي، معنو ، ذات ، نفس ينو، گوهر، معنویم): «mainyfuB(·کضهدگع/

،  ينهـاد (کضهدگع/ ندکمیشنهاد ینسلر: پیا([.»گوهرنو، یم) «نهینر(-کضهدگع 
  .)کت

  .»خدا) «نهینر(پ #کض-)ک، تندایی» (مزدا، خدا): «mazdā(·پ#کض

  .»سرور) «نهینر(ضاعقض -)ک، تندایی» (اهورا، سرور): «ahurā(·ضاعقپ

  .)ربط حرف(» هکیهنگام): «hyau(·اگض،

ـ ا«ضگ؛ک -)نهی، ماد ک، ت یبرائ» (او ياو، برا به): «apiiHi(·ضةگپه ضـمیر  (» نی

  .)اشاره

  .)ک، ت سک، گذرا، دومیم، التزا حال زمان» (ی، بده یدهیم): «dadG(·یضی|

بـا  » (، جـاده  راه) «نهینر(-حضو -)ک، ت یرائ» (را را، جاده راه): «par}m(·حضومک

  )است شهیر کیاز pathیسیانگل واژه

ــبان): «vHstriiHu(·رپسفقگپ، ــادگر  شـ ــا، آبـ ــر، راهنمـ ــ ياز» (، رهبـ )ک، تـ

ـ ی، رهبـر د  شـبان «)صفت(-ضرپسفقگ ـ نسـلر: ا یا[.»ین  و وجـه  را فعـل  واژه نی

  .]است ردهکفرض» ندکيند، رهبرکیشبان«یمعن و به گرفته کت سکسومیمالتزا

  .)( ادات» ای): «vH(·رپ

  .)مصدر(» رفتن): «Hīuc(·په،ب

ـ ، چ هکیسک،  هک، آن هک«"ض -)نهی، نر ک، ت ينهاد» (هک، آن هک): «yf(·"؛ » هکـ يزی

  .)ضمیر اشاره(

  .)( ادات» ای): «vH(·رپ

  .)ینف از ادات» (، هرگز نه): «nōiu(·د[ه،

ضجاض، ·د[ه،) ک، ت سک، سومیم، گذرا، التزا حال زمان» (باشد): «azhau(·ضجاض،

  .»نباشد«

)صــفت(رپسفقگض )نــهی، نر ک، تــ ينهــاد» (رهبــر): «vHstriiō(·رپسفقگ[

  .»آبادگرشبان، ،  یاجتماع ي، راهنما ینیرهبر د«
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  دهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  دهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  آنگاه

  هی

  ·ا]
  او

  اَیاء

  ·ضگ|
  دو آن از میان

  فرَورِتا

  ·چقضؤضقغفپ
برگزید

  

  واستریم

  ·رپسفق]ک
راهنما، آبادگر

  یائیاَخُ

  ·ضةگپه
خود براي

  تم فشوین

  ·چزعگضأفغک
، نگهبان شبان

  ــــــــــــ

  اَهورِم

  ·ضاعقغک
  را سروري

  اَشَونم

  ·ضزضؤضدغک
پرهیزگار

  

  ونگهِئوش

  ·ع/؛رضجا
، خوب کنی

  هیم فشنگ

  ·چز؛ال]ک
خدمتگزار

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
کنی اندیشه

  ــــــــــــ

  وئیتنُ

  ·د[ه،
هرگز

  مزدا

  ·پ#+کض
مزدا

واَواستری  

  ·ضؤپسفقگ[
ویرانگر

  

  چینا دوانس

  ·دپهیضؤمسإ
گو، بد زبان هرزه

  هومرتُوئیش

  ·اعکغقغف[ه/
ر خیر، یاد خوشکذ

  بخشتا

  زفپ &«ذض
مند شود ببخشد، بهره
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  ·چقضؤضقغفپ     ·ضگ|     ·ا]     ·ض،

  ·چزعگضأفغک     ·ضةگپه     ·رپسفق]ک

  

  ·ضزضؤضدغک     ·ضاعقغک

  ·کضدضجا[     ·چز؛ال]ک     ·ع/؛رضجا
  

  ·ضؤپسفقگ[     ·پ#کض     ·د[ه،

  زفپ &«ذض     ·اعکغقغف[ه/     ·دپهیضؤمسإ

  
  فرَورِتا    اَیاء    هی    اَت

  تم فشوین    یائیاَخُ    واستریم

  
  اَشَونم    اَهورِم

  منَنگهو    هیم فشنگ    ونگهِئوش

  
  واَواستری    مزدا    وئیتنُ

  بخشتا    هومرتُوئیش    چینا دوانس

  

  برگردان

  ،بد و خوب يدو راهنما آن انیاز مروان جهان آنگاه

  دیبرگز يآبادگر ئیراهنمازرتشت را براي خود  يبرا

  .باشد نگهبان یشبان او را چونهک

  .دهد را گسترش یشیاند کیباشد و ن خدمتگزار وهومن هکزگار یپره يسرور

  .مند نخواهد شد بهره مردمخوش اد یرانگر از یگو و و هرزه يمزدا هرگز راهنما يا
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  برداشت

 کیوشد و نکب يدر آباد هکرومند استین ياهورامزدا خواستار رهبر از درگاه نشیآفر روان

  .ندکبرقرار  و آرامش را بگستراند و صلح يو دادگر یشیاند

 ستهیناشا یرهبران یبرسند ول رواییفرمان به است نکمم ندشیرانگر و بداندیو هکآنان چون

خوانـد  یخود فرا مـ يهاآموزش يرویپ را به مردم زرتشت هکیدر زمان .هستند نیو دروغ

هکبودند  یو مردمانها رهینار آنها تکبودند در برابر و در  و دامداران شاورزانکزشتر ایآنها ب

ـ را و دهقانان دسترنج .کردندزندگی میگرانیداییدار چپاول و از راه کردندمیار نک رانی

بودند  نیرانگر و دروغیو انیراهنما همان آنان ردگانکبردند سریم را آنان و رمه کردندمی

  .کردآنها را راهنمائی میخود يهابا آموزش زرتشت هک

  هاواژه دستوري گزارش

  .)اضافه حرف(» دونی، ا آنگاه): «au(·ض،

 ماسـه کو  ، جفت ينهاد دتوانمی) (نهی، ماد ک، ت ي، نهاد ر اشارهیضم» (ياو، و): «hī(·ا]

  .)باشد هم

ـ دو، از م از آن یکی): «aiiG(·ضگ| ،  آن«-ض )، جفـت  ی، وابسـتگ  ياز» (دو آن انی

  .)ضمیر اشاره(» نیا

،  سکـ ، ناگذر، سومیم، التزا ساده گذشته» (دید، برگزیگز): «fravvaretH(·چقضؤضقغفپ

  .»ردنک، انتخاب دنیگز«رضق )کت

ـ » (، نگهبـان  شـاورز، شـبان  ک): «vastrīm(·رپسفق]ک ـ  یرائ رپسفقگض -)ک، ت

  .»ندکمیینگهبان دارد و ازآن يدیار تولکهکسکهر» شاورزک، برزگر،  نگهبان) «نهینر(

ـ  یبرائ» (او ي، برا آن ي، برا نیا يبرا): «apiiHi(·ضةگپه ،  آن«-ض )نـه ی، ماد ک، ت

  .)ضمیر اشاره(» نیا

ــان): «fDuiiaytem(·چزعگضأفغک ــبان چوپ ــان،  ، ش ــه نگهب ــ» (رم ــ کت -)ی، رائ

  .»، سرپرست ، محافظ ، دامدار، نگهبان ، شبان چوپان«چزعگضأف 

ـ  یرائ» (اهورا را): «ahurem(·ضاعقغک ،  سـرور، خـدا، اربـاب   «ضاعقض -)نـه ی، نر ک، ت
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  .»کمال

)نـــهی، نر ک، تـــ یرائـــ» (ار راکـــزیار را، پرهکدرســـت): «aDavvanem(·ضزضؤضدغک

و در مونـث  ر اسـت کمذ هکؤضد پسوند [)صفت(» ارکزیار، پرهکدرست«-ضزضؤضد

  .])نهیماد(ضزضخد] مانند خد] شودمی

  .»کی، ن خوب«رخاع ) ک، ت یوابستگ» (کی، ن خوب): «vazhfuB(·رضجا؛ع/

 يپهلـو  در متن واژه هکاست : بر آن یلیب[»رویخدمتگزار، پ): «fDfghīm(·چز؛ال]ک

 آن ياز و يرویپ نسلر بهیا هکدهقان یمعنبه fBahلکشرد وجود دارد بهکنیو د دادیوند

 ياوسـتا بـا واژه  را در ارتباط واژه نی: ا هومباخ] [شاورزکشتگر و کبه ندکمیرا ترجمه

  .]«بنده«ندکمیو ترجمه گیردمید و بندیق یمعن به 51/4ددایوندچزضا نو 

ــ یوابســتگ» (، مــنش شــهیاند): «manazhō(·کضدضجا[ ) ماســهک(کضدضا -)ک، ت

  .»، منش شهیاند«

  .)ینف از ادات» (چگاهی، هرگز، ه نه): «nōiu(·د[ع،

root[)نرینـه (» مـزدا، خـدا  «پ #کض-)ک، تندایی» (مزدا، خدا): «mazdH(·پ#کض

nounشودمین یدگرگونو دچار  همانند است اششهیبا ر هکیما نای[.  

 از حرف شودمیلیک) تشنهی، نر ک، ت ينهاد» (رانگریو): «avvHstriiō(·ضؤپسفقگ[

  .»رانگریو«.است ر دهقانیغ هکآن یمعن بهؤپسفقگ[ و  ضینف

ـ  ينهاد» (بدگو، بد زبان): «davv}scinH(·یضؤمسإهدپ ·یضؤضأ،)نـه ی، نر ک، ت

 ــ 2.یمنیاهر گفتن سخن ـ1: متفاوت يمعناها وجود دارد بهیع لکش به شهیچهار ر

:  بارتولومه[و لرزاندن زدن برهم ـ4دنیدو ـ3.و شستن ختنیو آم ردنکو محفوظ حل

 حـرف إهد .]گیردمیاول شهی: از ر هومباخ] [گیردمیچهارم شهیرا از ر واژه نیا یمعن

...neمانند رودمیار کبهد[ه، با  هکاست ینف دهیچسب اضافه pas فرانسه در زبان.  

،  یوابسـتگ » (ردنکاد خوبی، یمنا ر، خوشیر خکذ): «humeretōiB(·اعکغقغف[ه/

  .)کت

، یمـ ، التزا سـاده  گذشـته » (نـد کمنـد   ند، بهرهکمیببخشد، تقس): «baxBtH(·فپ«/ذض

  .»دنیبخش«ذض_ شهیاز ر«/ ذضstem aoristاز )ک، ت سکناگذر، سوم
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  یازدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  یازدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

یته  

  ·اگض،
  هکاز آنجا 

  نه

  ·د؛
  ما ما، براي

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا اي

  پئُواورویم

  ·حضخعقؤ]ک
در آغاز، نخستین

  

  چا سگَئتا

  ·لضبو|سإپ
  زندگان، جهان جهان

  تَشُو

  ·فضز[
  ، ساختی آفریدي

  چا دئناس

  ·یضبد|سإپ
هاها، بینشوجدان

  ــــــــــــ

  توا

  ·وظپ
، خود خویش

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
با اندیشه

  چا خرَتوش

  ·قضف,/إپ«
با خرد

  

  هیت

  ·اگض،
آنگاه پس

  تم اَستون

  ·ؤضأفغکفضس
را را، تن جسم

  دداو

  ·یضی|
دادي،  آفریدي

  اوشتنم

  ·ضدغکفع/
را را، زندگی جان

  ــــــــــــ

تهی  

  ·اگض،
هکاز آنجا 

  ئُوتَناچاَ شئیی

  ·ژگضخوضدپإپ
ردارهاکارها، ک

  چا سنگهانس

  ·س؛أالمسإپ
گفتارها

  

ترای  

  ·"ضوقپ
ترتیب همان به

  ورِننگ

  ·؛ألرضقغد
هاگزینش

  وساو

  ·رضس|
آرزو، آرزومند

  ِ دایت

  &یپگثفب
پذیرد، بدهد
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  ·حضخعقؤ]ک     ·پ#کض     ·د؛     ·اگض،

  ·یضبد|سإپ    ·فضز[     ·لضبو|سإپ

  

  ·قضف,/إپ«    ·کضدضجاپ     ·وظپ

  ·ع/فضدغک     ·یضی|     ·ضسفؤضأفغک     ·اگض،

  

  ·س؛أالمسإپ     ·ژگضخوضدپإپ     ·اگض،

  یپگثفب &     ·رضس|     ·ألرضقغد     ·"ضوقپ
  

ه    یتهزدا    نئُواورویم    مپ  

  چا دئناس    تَشُو    چا سگَئتا

  
  چا خرَتوش    منَنگها    توا

  اوشتنم    دداو    تم اَستون    هیت

  
نگهانس    ئُوتَناچاَ شئیی    تهیچا س  

رِننگ    ترایساو    ودایت    و ِ  

  

  برگردان

  ما راسرشت و  ، وجدانجانداران، جهانمزدا ايدر آغاز هکاز آنجا 

  .يدیبخش ما جان تن به ،و آنگاه يدیو خرد خود آفر شهیبا اند

  مانیها نشیو گز ، گفتارمان ردارمانکهکمیز آرزومندیما ن

  .شود و خرد تو هماهنگ شهیبا اند
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  برداشت

و خـرد   درست شهیبر اند نشیآفر ۀیمنشأ و پا هکندکمید یکتا دوباره ز زرتشتینجا نیدر ا

اسـتوار اسـت   و هماهنگ قیدق بر نظام یو مدار هست ایناتک، گردش شده نهادهاییاهور

ـ را آفر هماهنـگ  و نظـام  یهست هکنیروییآن باشد بهتر دانا انسان هر چه هک  اسـت  دهی

ـ ترت نیبد زرتشت .شودمیتر آگاه ـ ا شیسـتا  هکـ انینیشـ یپ آیـین بـا   بی و  يپنـدار  يزدی

ـ  ایناتکنشیآفر هکداد  و آموزش پرداخت مبارزه بود به يریاساط دارد و یـی عقالاییمبن

ـ  اصـول  .باشـد میسازگار است شرفتیپ در حال پیوستههکبشر  با دانشبیگمان  و  یعقل

آنها  یا نادرستییدرست دتوانمیجا باشد کدر هر  سکدارند و هر  تیعمومو  تیلک، یمعل
  .را بسنجد ان ند و ارزشکيداور آن به و نسبت یرا بررس

و تـازه  جهـان  ي، نوسـاز  و آرامش صلح ینگهبان هکرا  یانسان مربوط یلکاصول زرتشت

خود آزاد و مختـار   نشیارها، گفتار و گزکا در ریمو آد دهدمیآموزش است یزندگ ردنک

  .باشد يو نوساز ي، آبادگر یشیاند کیبا ن هماهنگ نشیگز نیا هکندکمیو آرزو  داندمی

  هاواژه دستوري گزارش

"ض -)اسـت  د شدهیق ياز در حالت هکیر نسبیضم» (هکاز آنجا ): «hiiau(·اگض،

  .»هک، آن یک،  هک«

  .)دهیو چسب ، گروهه ی، وابستگ یبرائ» (ما ما، از آن يبرا): «nf(·د؛

 ينامها تمام(پ #کض-)ک، تندایی» (گانیمزدا، خدا، سرور، خدا): «mazdH(·پ#کض

ـ  نـدایی در حالـت  گیرنـد می| ينهاد هستند در حالتstemپياشهیر پ اییو ب

  .)گیرندمی

)صفت(حضخعقهگض -)ک، ت یبرائ» (نیدر آغاز، نخست): «paourvīm(·حضخعقؤ]ک

  .»نینخست«

ــدگان): «gacrGscH(·لضبو|سإپ ــان زن ــان ، جه ــدگان ، جه ــاد» (زن ــ ينه ،  ی، رائ

  .)مادینه(لضبوپ -)گروهه

فضزض-)سک، گذرا، دومیم، التزا ساده گذشته» (يدی، آفر یساخت): «taDō(·فضز[

  فضزشهیر) از ساده گذشته(

)، گروهـه  ينهـاد » (هـا  و وجدان ها،نشیو ب ها،نیو د): «dacnGscH(·یضبد|سإپ
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  .»دنید«ی]شهی) از رنهیماد» (ر، نهاد، باطنی، ضم ، وجدان نشی، ب نید«-یضبدپ 

  .)یکر ملیضم(وظض -)کت .یبائ» (تو، تو مال): «rsH(·وظپ

ـ  .یبـائ » (بـا مـنش   ، شـه یبا اند): «manazhH(·کضدضجاپ ) ماسـه ک(کضدضا -)کت

  .»شهی، اند منش«

» خـرد، عقـل  «قضفع «-)، گروهـه  یبـائ » (خرد، عقـل ): «xratkBcH(·قضف,/إپ«
  .)نرینه(

ـ ق ياز در حالـت  هکـ یر نسبیضم» (هکی، هنگام هکاز آنجا ): «hiiau(·اگض،  د شـده ی

  .»هک، آن یک،  هک«-"ض )است

،  یبـائ » (يماد ی، زندگ يماد .ی، بدن ی، جسمانیمجس): «astvvaytem(·ضسفؤضأفغک

  .»استخوان ي، دارا یجسمان«)صفت(-ضسفؤضأف )کت

یضیپ -)سکـ ، گـذرا، دوم یمـ ، التزا حـال  زمان» (ي، داد يدیآفر): «dadG(·یضی|

  .»، نهادن دادن«یپ شهی) از رحال زمان(

  .)نرینه(» جان«ع/فضدض -)ک، ت یرائ» (جان): «uBtanem(·ع/فضدغک

  .»هک، آن یک،  هک«"ض -)دیق» (هک، از آنجا  هکیمهنگا): «hiiau(·اگض،

ـ » (هـا  نشکـ ردارها، کارها، و کو ): «CyaoranHcH(·ژگضخوضدپإپ ،  ي، نهـاد  یرائ

  .)ماسهک(ژگضخوضدض -)گروهه

) ک، ت یبائ) (، گروهه يا نهادیاییر» (گفتار، اظهار): «sfyghąscH(·س؛أالمسإپ

  .)نرینه(» گفتار، اظهار«س؛أالض -.باشد دتوانمیهم

  .)ید نسبیق» (جاک،  هک، آنجا  هکی، در جائ هکیجائ): «yarrH(·"ضوقپ

،  ، انتخاب نشیگز«رضقضدض -)، گروهه یرائ» (ها نشیگز): «varenfyg(·أل؛رضقغد

  .)نرینه(» حیترج

،  ي، نهاد صفت: (نسلر و بارتولومهیا[) ماسهک،  ، گروهه یرائ» (آرزوها را): «vasG(·رضس|
  .]»آرزومند«) کت

،  دادن«یپ )سک، سومیم، التزا حال زمان» (، بدهددهدمی): «dHiietc(یپگثفب 
      .»نهادن



274گاتاها  

  دوازدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

دوازدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  اَترا

  ·ضوقپ
، پس همانگاه

  واچِم

  ·رپإغک
سخن

  برَئیتی

  ·ذضقضهف]
آوردمی، بردهدمیسر 

  

  میتَهوچا

  ·کهوضاؤضإپ
  ، دروغگو نادرست

  وا

  ·رپ
  یا

  وچاو ارِش

  ·ؤضإ|·غقغ/
  ار راستگوکدرست

  وا

  ·رپ
یا

  ــــــــــــ

  ویدواو

  ·یؤ|]ر
، دانا آگاه

  وا

  ·رپ
یا

  اویدواو

  ·غؤ]یؤ|
، جاهل نادان

  وا

  ·رپ
یا

  

  اَهیا

  ·ضاگپ
، آن این

  زرِداچا

  ·غقغیپإپ.
با دل

  منَنگهاچا

  ·پ۲کضدضجاپ
، منش با اندیشه

  ــــــــــــ

  هخش آئوش

  ·«/اض·پدع/
آن ، بدنبال آن در پی

  آرمئیتیش

  ·پقکضهفه/
، پرهیزگاريپارسایی

  

  مئینیو

  ·کضهدگ,
، مینو نفس گوهر

  ِ ترساییپ

  ·ح؛ق؛سضهفب
پرسدمی

  یترا

  ·"ضوقپ
هکاییج

  مئتا

  &کضبوپ
، تردید دو دلی
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  ·ذضقضهف]     ·رپإغک     ·ضوقپ

  ·رپ     ·ؤضإ|    ·غقغ/     ·رپ     ·کهوضاؤضإپ

  

  ·رپ     ·غؤ]یؤ|     ·رپ     ·یؤ|]ر

  ·پ۲کضدضجاپ     ·غقغیپإپ.    ·ضاگپ

  

  ·پقکضهفه/     ·«/اض    ·پدع/

  کضبوپ &     ·"ضوقپ    ·ح؛ق؛سضهفب     ·کضهدگ,

  
  برَئیتی    واچِم    اَترا

  وا    وچاو ارِش    وا    میتَهوچا

  
  وا    اویدواو    وا    ویدواو

  منَنگهاچا    زرِداچا    اَهیا

  
  آرمئیتیش    هخش    آئوش

  مئتا    یترا    ِ پرساییت    مئینیو

  

  برگردان

  .است دروغ راستگو و دشمن هکیسکا یاست رو دروغیو پ نادرست هکآن هرگاه

  است نادان هکیسکا یداناست هکآن

  .ندیرا برگز از دو راه کیدامکهکگویدمیخود سخن شهیو اند با دل

  دیآ شیپ یدو دل ،شهیاند آن دنبال به و آنگاه

  استجوییو صلح پارسایینماد  هکیتیو آرمئ ينوید از گوهر میبا

  .سازد هماهنگ خود را با آن ند و راهکپرسش
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  برداشت

 ار بـه یبس یو بستگ یشد هماهنگ نجا گفتهیتا ا 31هات1از بند  دو بند با آنچه نیا انیم

 و روش راه نشیباشـد در گـز   يارکو درسـت  داناییاز ايهیدر هر پا انسان .خوردیم چشم

 راه هکـ نـد کمید یکتا زرتشت صورت نیگردد در ا ید و دو دلیدچار ترد است نکخود مم

و  پارسـایی و  و آرامـش  صـلح  بـه  هکیباشد راه یتیبا آرمئ هماهنگ هکاست آن درست

  .ونددیپیم يزگاریپره

،  ي، بردبـار  يزگـار ی، پرهپارسـایی نماد و مظهر  هکاهورامزدا است از صفات یکییتیآرمئ

سکآن است و آرامش و صلح قتیو حق حق به میو تسل ي، فرمانبردار ي، مهرورز يوفادار

ـ پ آموزشنید از ایبا است جستجو و پرسش دنبال راه نشیدر گز یدو دل هنگام هک يروی

  .سازد هماهنگ یتیخود را با آرمئ ند و راهک

  هاواژه دستوري گزارش

  .)قید(» ، آنگاه هکایینجا، جی، ا ، همانگاه آنجا، پس): «arrH(·ضوقپ

  .)نرینه(» سخن«رضإ -)ک، ت یرائ» (را، آواز را، صدا را سخن): «vHcem(·رپإغک

،  سکـ ، گـذرا، سـوم   ي، اخبـار  حـال » (دهـد مـی برد، سر یم ببرد،): «baraitī(·ذضقضهف]

  .»دروغگو، نادرست«ذضق -)کت

ــو، نادرســت  خــالف): «mirahvvacH(·کهوضاؤضإپ ــو، دروغگ ــاد» (گ ــهی، نر ينه ،  ن

  .کهوضاؤضإض-)کت

  .)ربط حرف(» ای): «vā(·رپ

ؤضإضا ·غقغ/)ک، تــ نــهی، نر ينهــاد» (راســتگو): «ereBvvacH(·ؤضإپ·غقغ/

  .»راستگو«

  .»آگاه«ر]یؤضا -)ک، ت نهی، نر ينهاد» (، دانا آگاه): «vīdvvG(·ر]یؤ|

،  نـادان «غؤ]یؤضا -)ک، ت نهی، نر ينهاد» (، جاهل نادان): «evvīdvvH(·غؤ]یؤ|

  .)نرینه(» جاهل

  .)اشارهضمیر (» ، آن نیا«-ض )ک، ت یوابستگ» (، آن نیا): «ahiiā(·ضاگپ
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ـ  ی، بـائ  ماسـه ک» (دل«غقغی .-»و دل): «zeredHcH(·غقغیپإپ.  [در تحـول ) ک، ت

 zیهخامنشـ  یو پارسـ  کیپارس یعنییجنوب در لهجه است یشمال هکاوستاییزبان

  .]شودمیلیتبد دل delباال به واژه نیبنابرا شودمیLبه لیتبد eredو dبه لیتبد

ـ  یبائ» (، با منش شهیبا اند): «manazhHcH(·کضدضجاپإپ ،  شـه یاندکضدضا -)ک، ت

  .)ماسهک(» منش

HnuB(·ز«اض·پدع/ . haxD» :(ـ  سر هـم  ، پشت هم دنبال ، به نوبت ، به بیترت به  ی، پ

 root) (شـه یر اسم» (یدرپ یپ«اضإ ·پدع/-)ک، ت ينهاد» (آن ی، در پ یدر پ

noun(.  

ــیآرمئ): «HrmaitiB(·پقکضهفه/ ــادار یت ــر، وف ــار ي، مه ــاد» (ي، بردب ــ ينه )ک، ت

ــهیماد(-قکضهفه پ ــایی) «ن ــاری، پرهپارس ــار يزگ ــادار ي، بردب ــرورز .ي، وف ،  يمه

  .»قتیو حق حق به می، تسل يفرمانبردار

ـ  یبائ» (نو، گوهر، نفسیم): «mainiik(·کضهدگ, نـو،  یم) «نـه ینر(کضهدگع -)ک، ت

  .»گوهر

، ناگـذر، سـوم  یم، التزا حال» (ندکمیپرسد، مشورتیم): «peresaitc(·حغقغسض هفب

  .»دنیپرس«چقضس )ک، ت سک

  .)ید نسبیق» (هکاییج): «yarrH(·"ضوقپ

  ) ک، ت ينهاد» (داشتن کد، شی، ترد یدو دل): «macrH(·کضبوپ

  ] »مردد، دو دل) «نهیماد(کضبوپ -بارتولومه[

  ] نسلر: مخالفیا[

  .]جابجا شونده یمعن به-کضبوض ك: ستا هومباخ[
    



278گاتاها  

  سیزدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  سیزدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  یا

  ·"پ
هک

  فرسا

  ·چقضسپ
گفتگو

  شیا آوي

  ·پؤ]ژگپ
ارکآش

  

  یا

  ·"پ
هک

  وا

  ·رپ
یا

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  ِ ایت َ پِرِس

  ·حغقغسضهفب
شود پرسیده

  تَیا

  ·فضگپ
پنهانی

  ــــــــــــ

  ِ ي

  ·"؛
هک

  وا

  ·رپ
یا

  ِ اوش سک

  ·نضس؛ع/
هک،  کوچک

  اَاننگهو

  ·ضبدضجا[
گناه 

  

  آ

  ·پ

  تانم مزیش

  ·ه/فمک.کض
بزرگترین

  ِ َ یت َ م اَي

  ·ضگضکضهفب
سزاوار باشد

  بوجِم

  ·ذ,_غک
یفرک

  ــــــــــــ

  تا

  ·فپ
  آنها

  چشمنگ

  ·إضزک؛أل
  چشم

  تویسرا

  ·وظهسقپ
  روشن

هارو  

  ·اپق[
، مراقب بیننده

  

  اَایبی

  ·ضهذ]
اي» فعل پیش«

  اَشا

  ·ضزپ
راستی

  و انَهی اَایبی

  ·ضهذ]رضبدضاه
بینیمی

  ویسپا

  رهسحپ &
همه
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  ·پؤ]ژگپ     ·چقضسپ     ·"پ

  ·فضگپ     ·حغقغسضهفب     ·پ#کض     ·رپ     ·"پ

  

  ·ضبدضجا[     ·نضس؛ع/     ·رپ     ·"؛

  ·ذ,_غک     ·ضگضکضهفب     ·ه/فمک.کض     ·پ

  

  ·اپق[     ·وظهسقپ     ·إضزک؛أل     ·فپ

  رهسحپ &     ·ضهذ]رضبدضاه     ·ضزپ     ·ضهذ]

  
  شیا آوي    فرسا    یا

  تَیا    ِ َ ایت پِرِس    مزدا    وا    یا

  
  اَاننگهو    ِ اوش سک    وا    ِ ي

  بوجِم    ِ َ یت َ م اَي    تانم مزیش    آ

  
  هارو    تویسرا    چشمنگ    تا

  ویسپا    و انَهی اَایبی    اَشا    اَایبی

  

  برگردان

  یا پنهانیار باشد کآش ییگفتگواگر مزدا ايهک

  شود دهیپرسکه از جدان خویش

  .فر باشدیکنیسزاوار بزرگتر هکا آنیکوچکیگناه درباره

  ینیبیم روشنت آنها را با چشم

  .يریگیم و اشا در نظر یراست نظام هیرا بر پا و همه



280گاتاها  

  برداشت

 است همراه يوخردمند درست ۀشیبا اند هکاستوار شده یهست اشا و نظام ۀیبر پا نشیآفر

 مند استبهره يار و آزادیاز اخت ردارشکدرگفتار و هکاستیمآد فقط هانجنیا از موجودات

حسـاب  بـه باید بزرگ و چه کوچکچه ،خطاهرگونه هکباشد  آگاه قتیحق نیا د بهیو با

  .دارد یو وجدان یاخالق تیا مسئولییقانون ا مجازاتیندکمیتیجاد مسئولیابنابراین آید

و  یوجـدان  دچار عـذاب  کوچکدر برابر هر گناهاند رفتهیرا پذ زرتشتيهاآموزش هکآنها 

نزد  گناهو سنجش آن ی، بررس است مجازات نیخود بزرگتر هکشوندمییاخالق تیمسئول

 وجدان سرزنش هکو آنجاست آیدمیعمل به يو كپا و نفس پنهانسرشت در  سکهر 

  .ندکمیجاد عذابیاو ا يبرا

  هاواژه دستوري گزارش

  .)یر نسبیضم» (یک،  هک«-"ض »یک،  هک): «yH(·"پ

  .»، مشورت پرسش) «نهیماد()ک، ت ينهاد» (، مشورت پرسش): «frasH(·چقضسپ

ژگض پؤ])نهی، ماد ک، ت ينهاد» (گشوده .ار، بازکآش): «HvviCiiH(·پؤ]ژگپ

  .»ارکآش«)صفت(-

  .»هک): «yH(·"پ

  .»ای): «vH(·رپ

  .)نرینه(پ #کض-)نهی، نر ک، تندایی» (مزدا، خدا): «mazdH(·پ#کض

ـ ): «peresaitc(·حغقغسضهفب ،  سکـ ، ناگـذر، سـوم  یمـ ، التزا حـال  زمـان » (پرسـد یم

خوانند یمحغقغسضبفب را  واژه و هومباخ بارتولومه([»دنیپرس«چقضس -)کت

  .])سک، سوم ، ناگذر، جفت ي، اخبار حال زمان(شودمیهک

] )، گروهـه  ينهاد: (هومباخ[) صفت(فضگض -»ی، پنهان يراز، سر): «taiiH(·فضگپ

ـ با صورت نیدر ا هک» در خفا و در پنهان»د استینسلر: احتماالً قیا[ ـ  یبـائ د (ی ) ک، ت

  .]باشد

  .)ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yH(·؛"
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ـ  یوابستگ» (زی، خرد، ر کوچک): «kasfuB(·نضس؛ع/ ،  هکـ هتـر،  ک«نضسع -)ک، ت

  .)صفت(» کوچک

  .»گناه) «ماسهک(ضبدضا -)ک، ت یوابستگ» (خطا، گناه): «acnazhō(·ضبدضجا[

واژه بعدي در ضگضکضهفب ندارد و با یمعنهاییتن به هکاست یفعل شیپ): «ā(·پ

  .رودمیارکبه

-)نــهی، ماد ک، تــ ی، برائــ نیبرتــر صــفت» (نیبزرگتــر): «maziBtąm(·ه/فمک.کض

  .»نیبزرگتر«ه/فض .کض

،  سـاده  گذشـته » (، سـزاوار بـودن   رفتنی، پـذ  ردنکتحمل): «aiiamaitc(·ضگضکضهفث

  .»، گرفتن ردنکتحمل«"ضک )ک، ت سک، سومیمالتزا

» ، پاداش ، تاوان فارهک.فریک«ذ,_ )ک، ت یرائ» (، پاداش ، تاوان فارهک): «bkjem(·غک_ذ,

  .»است واژه نیاز ا پوزش واژه ی) در فارسنهیماد(

  .)ضمیر اشاره(فض -)ک، ت یبائ» (نهای، ا نیا): «tH(·فپ

  .»چشم) ماسهک(إضزکضد -)کت .یوابستگ» (چشم): «caDmfyg(·إضزک؛أل

ـ  یبـائ » (، روشـن  ، برا، با جرقه درخشان): «rsisrH(·وظهسقپ وظهسقض -)ک، ت

  .»و جرقه درخشان«)صفت(

ـ  ي، نهـاد  نهینر0» ، مراقب نندهیب): «hHrō(·اپق[ ،  ننـده یب«)صـفت (اپقض -)ک، ت

  .»ناظر، مراقب

  .»شودبیکتر دتوانمییبا فعل هکفعل شیپ): «aibī(·ضهذ]

ــائ« )اینــاتک، نظــام قــتی، حق یراســت): «aDH(·ضزپ ــ یب ) ماســهک(ضزض -)ک، ت

  .»یراست«

  .رضبدضا] « يبرا فعل شیپ): aibī(·ضهذ]

،  ي، اخبار حال(است شهیر هم یفارس نیا وینیبا ب» ینیبیم): «vacnahī(·رضبدضا]

  .»دنید«رضبدض -)ک، ت سکگذرا، دوم

ـ » (ی، همگـ  ، همگـان  همه): «vispā(·ر]سحپ )صـفت (ر]سحض -)، گروهـه  یرائ

  .»، همه همگان«
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  چهاردهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  چهاردهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  تا

  ·فپ
  اینها را

  توا

  ·وظپ
  از تو

  پِرِسا

  ·حغقغسپ
  پرسممی

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  

  یا

  ·"پ
  آنچه

  زي

.[·  
  هک

  آئیتی

  ·پهف]
  آیدمیپیش

  هتیچا جِنگ

  ·_؛أالضفهإپ
خواهد داد روي

  ــــــــــــ

  یاو

|"·  
چیزها آن

  ایشُودو

  ·هزعی[
معنوي نیروي

  ددنت

  ·یضیغأفب
خواهد شد داده

  

  داترَنانم

  ·یپوقضدمک
ها پاداش

  هچا

  ·اضإپ
از

  اَشائونُو

  ·ضزپعد[
ارکدرست

  ــــــــــــ

  چا یاوس

  ·"|سإپ
هک، آن هکاین

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا اي

  درِگودبیو

  ·یغذگ[·یغقغلؤ[
دروغ از پیروان

  

  یتا

  ·"ضوپ
چگونه

  تاو

  ·ف|
آنها

  اَنگهِن

  ·ضجاغد
خواهند بود

  رِتاکهن

  ·اغأنغقغفپ
ارکدر پایان

  هیت

  اگض،&
هکآنگاه
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  ·ضاعقپ     ·حغقغسپ     ·وظپ     ·فپ

  ·_؛أالضفهإپ     ·پهف]     ·].    ·"پ

  

  ·یضیغأفب    ·هزعی[     ·"|

  ·ضزپعد[     ·اضإپ     ·یپوقضدمک

  

  ·یغذگ[    ·یغقغلؤ[     ·پ#کض     ·"|سإپ

  اگض،&     ·اغأنغقغفپ     ·ضجاغد     ·ف|     ·"ضوپ
  

  اَهورا    پِرِسا    توا    تا

  هتیچا جِنگ    آئیتی    زي    یا

  
  ددنت    ایشُودو    یاو

  اَشائونُو    هچا    داترَنانم

  
  درِگودبیو    مزدا    چا یاوس

  هیت    رِتاکهن    اَنگهِن    تاو    یتا

  

  برگردان

  اهورامزداايپرسمیم نها را از تویا

  .ردار مردمکاز گفتار و خواهد داد يرو و آنچه آیدمیشیپ چه آن درباره

  خواهد شد ار دادهکمرد درست به هکییهاو پاداش يمعنو يرویاز ن

  .ار فرا برسدکانیپا هکآنگاه دروغ روانیمزدا، پ يخواهند بود ا چگونه هکنیو ا

  »؟شودمییدگیرس اعمال جهیحسابها و نت ا بهیآ«
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  برداشت

 شیردار خوکو پاداش يمعنو يرویار و پارسا از نکدرستمردان هکپرسد، آنگاهیم زرتشت

و  عذاب ا بهیآ .خواهند بود ار چگونهکانیدر پا دروغ روانیو پ ارانکانی، زشوندمیمند  بهره

 .اسـت  شیخـو نشکـ ار و کآزاد و مختار، مسئول انسان دچار خواهند شد؟ چون یمجازات

 هکـ است همان تیمسئول نیو ا است مسئول شیردار خوکدر برابر  سکهر  است یهیبد

 يبـرا  یروان مرحله نیتر و تلخ نیتر كدردنا هکسازدمیوجدان را گرفتار عذاب یگروه

و  در بـاطن  سکـ هـر   هکـ اسـت  یزندگ دوران انیپا ار همانکانیپا .است دروغ روانیپ

  .ندکمیيو داور یدگیرس رد آنکعملخود به وجدان

 حالت نیا .شوندمیو آزار گرفتار  نجهکش نیبدتر به شیخويهاینشکاز بد هکسانکبسا 

و اصـول  یاخالقـ يهـا آموزش پابند به هکآن يبرا شیخو نشکار و کيو داور یبررس

 کیو ن یار راستیو هرگز مع دهدمیيرو یزندگيهااز لحظه هستند در هر لحظهمینوي 

  .دارندیمخود دور ن دگانیرا از برابر د یشیاند

  هاواژه دستوري گزارش

  )ر اشارهیضم» (، آن نیا«فض -)ک، ت ی، بائ ، گروهه یرائ» (نها رایا): «tā(·فپ

  .»تو مال«وظض -)ک، ت یبائ» (تو از تو، مال): «rsH(·وظپ

چقضس )ک، تـ  سکـ ، گـذرا، نخسـت   ي، اخبار حال» (پرسمیم): «peresH(·قغسپغح

  .»دنیپرس«

  .»، خداوندگار گانیسرور، خدا«ضاعقض -)ک، تندایی» (اهورا): «ahurH(·ضاعقپ

  .»یک،  هک«"ض -)، گروهه یرائ» (، آنچه ، چه یک،  هک): «yH(·"پ

.[·)zī» :(هکرا ی، ز هک، چون هکی، بدرست یبراست «)اضافه حرف(.  

،  آمدن«ه )ک، ت سک، گذرا، سوم ي، اخبار حال» (آیدمیشی، پآیدمی): «āitī(·پهف]

  .»شدن کینزد

خواهد  شیخواهد داد، پ يخواهد داد، رو ، رخآیدمی): «jfyghaticH(·_؛أالضفهإپ

  .»آمدن«لضک -)ک، ت سک، گذرا، سومیم، التزا ساده گذشته» (داد
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|"·)yG» :(هک،  ، چه آنچه) «نهی، ماد ، گروهه ينهاد(- آنچه هک، ان ، چه هک«"ض ،«.  

-هزعی)، گروهـه  ينهـاد » (ازاتیزورها، امت ها،تواناییروها، ین«): iDudō(·هزعی[

  .»يمعنو ، زور، قدرتتوانایی«

، یمـ ، ناگـذر، التزا  حـال » (شـد خواهـد   ، بدهنـد، داده دهندمی): «dadeytc(·یضیغأفب

  .»دادن«یپ -)سک، سوم گروهه

)، گروهه یوابستگ» (ها شکشیپ ها،بخشش ها،دهش): «dHrranąm(·یپوقضدمک

  .»شکشی، پ هیهد) «ماسهک(-وقض پی

  .)اضافه حرف(» از): «hacH(·اضإپ

ــت  ): «aDHunō(·ضزپعد[ ــتگو، درس ــا، راس ــتگ» (ارکپارس ــیوابس ــ يا ازی -)ک، ت

  .»ارکزگار، پارسا، درستیراستگو، پره«ضزضؤضد 

،  ، چـه  هکـ «"ض -)نـه ی، ماد ، گروهـه  ينهاد» (هک، و آن و آنچه): «yHscH(·"|سإپ

  .»هک، آن آنچه

  پ#کض-)ک، تندایی» (مزدا): «mazdH(·پ#کض

  »ارانکــانی، از ز افرانکــ، از  از نادرســتان): «deregvvōdebyō(·یغذگ[·یغقغلؤ[

  .»دروغگو، نادرست«یغقغلؤضأف -)، گروهه ياز(

  .)قید(» هکآن ، بسان هکچنان): «yarH(·"ضوپ

  .)ضمیر اشاره(» نی، ا آن«فض -)، گروهه ی، رائ ينهاد» (شانینها، آنها، ایا): «tG(·ف|

  .»بودن«ضا ) ، گروهه سک، گذرا، سومیم، التزا حال» (باشندمی): «azhen(·ضجاغد

» انیــ، در پا ، در خاتمـه  جـه ی، در نت لکـ ، در  در مجمـوع ): «heykeretH(·اغأنغقغفپ

  .»در مجموع) «نهی(ماداغأنغقغهفه -)ک، ت يدر(

  .)ید نسبیق» (هکآنگاه): «hiiau(·اگض،
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  پانزدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  پانزدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  پِرِسا

  ·حغقغسپ
  پرسممی

  اَوت

  ·ضؤض،
  را این

  یا

  ·"پ
  چیست

  َ انیش م

  ·کضبده/
یفرک

  

  ِ ي

  ·"؛
  کسی که

  ِ درِگوائیت

  ·بیقغلؤپهف
  ردارکبد، نادرست

  خشتَرِم

  ·زهوقغک«
  توانایی

  هوناایتی

  ·اعدپهف]
ند، ببخشدکواگذار 

  ــــــــــــ

  ییشَیئوتَنا ·دوش

  ·ژگضخوضدپه·یع/
  ردارکار، بدکبد

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  

  ِ ي

  ·"؛
کسی که

  نُوئیت

  ·د[ه،
هیچ

یوتومج  

  ·_گ[ف,ک
در زندگی

  هنَرِ

  ·آضدضقغ
، بی بدون

  وینَستی

  ·ر]دضسف]
جویدمی 

  ــــــــــــ

  یهیا واستري

  ·رپسفقگضاگپ
راستین ، رهبري شبان

  اَانَنگهو

  ·ضبدضجا[
آزار

  

  پسئوش

  ·حضس؛ع/
پیروان

  چا ویرَت

  ·ر]قض،إپ
مردم

  ینتُو اَدروجی

  ضیقع_گضأف[ &
ارکدرست
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  ·کضبده/     ·"پ    ·ضؤض،     ·حغقغسپ

  ·اعدپهف]     ·زهوقغک«    ·بیقغلؤپهف     ·"؛

  

  ·ضاعقپ     ·ژگضخوضدپه    ·یع/

  ·ر]دضسف]     ·آضدضقغ     ·_گ[ف,ک    ·د[ه،     ·"؛

  

  ·ضبدضجا[     ·رپسفقگضاگپ

  ضیقع_گضأف[ &     ·ر]قض،إپ     ·حضس؛ع/

  
  َ انیش م    یا    اَوت    پِرِسا

  هوناایتی    خشتَرِم    ِ درِگوائیت    ِ ي

  
  اَهورا    ییشَیئوتَنا .دوش

  وینَستی    هنَرِ    یوتومج    نُوئیت    ِ ي

  
  اَانَنگهو    یهیا    واستري

  ینتُو اَدروجی    چا ویرَت    پسئوش

  

  برگردان

  بخشد؟ توانایینادرست آدم به هکیسکفر یکستیچ پرسمیم را نیا

  د،یجویمز نیچ چیه یدر زندگ هکيردارکبد فریکستیچاهورا  يا

  .ارکدرست و مردم نیرهبر راست ِ روانیپرساندن به جز آزار 
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  برداشت

از  هکـ وجود دارد  یاخالقاییگر و دوگانه تیثنویمدر نهاد آد هکدهدمیآموزش زرتشت

ـ پل نفـس  يگـر ی) و دوینیسـپنتامئ (كپا نفس یکی، گیردمیسرچشمه جداگانه دو ذات   د ی

درِگونت ، واژهنندکمیگر عملیدکیو بر ضد  در مقابل دو نفس نی) امنیو، اهرینیاَنگرمئ(

ـ  به ـ پ یمعن ـ نیاَنگرمئ يبـرا  اسـت  ، صـفت  رو دروغی ـ و ی  دوش»بکـ مر و واژه منیا اهـر ی

ـ نیانگرمئ يبـرا  اسـت  یز صـفت یـ ردار نکبد یمعن به» یوتَنائیشئ  و سـتوده  كپـا  نفـس  .وی

اهـورامزدا   و صـفات  و بر فراز امشاسپندان است ينویم خرد و روان و سرچشمهینیسپنتامئ

و  شـده  سرشـته نیـز   یمـ در نهاد آد هکاستاییخد از صفات جزییقتیرد در حقدا يجا

و  رهبر و راهنما گرفت یمعن د بهیرا با» ایهیيواستر«واژه داشت د توجهیبا .گرفته يجا

ـ بـا  و هـا  ر واژهیتا با سـا  انکیو نزد روانیپ یمعنرا به پسئوش واژه ـ ا یلـ کیمعن  بنـد  نی

اند گرفته و گله شبان یمعن باال را به دو واژه از خاورشناسانايپاره .باشد داشته یهماهنگ

 یو اخالق یفلسف آموزش کیبا مفاد و متن هکاست لمهکجزییمحدود و  یمعن کیهک

 شـود مـی سئوال هکگرند یدکیملکو م همراه يبند با بند بعد نیا چون .ستین هماهنگ

 چـه  نـد کمـی شور را آبـاد  کو شهر و  ، خانه يو دادگر یراست با گسترش هکيراد مرد آن

ار و کفهیوظ هکراهنما و رهبر است ،شورکو شهر و  در خانه نیبنابرارسد از راه مییزمان

 یآزار و آشـفتگ  لهیوسـ  سکهر  .و برزگر شبانبه نظر گروهی دارد نه تیریو مد وششک

منظـور از آزار و   .اسـت  یمنیاهر ردارشکباشد  نیراست يراهنما کیروانیو پ مردم يبرا

دهد  يشور روکو در شهر و  یانسان جامعه کیدر  یابساماننهکاست نآنجا یدر ا یآشفتگ

 ياز سـو  هکـ یهـائ  ترجمه تمامد در یرو بانی، از ا و گله و رمه انیچارپا گروه انیدر م نه

  .ستینگر اطیو احت دقت دهیبا د آمده عمل از آنها به يرویپ ا بهیو  از خاورشناسانايپاره

  هاواژه دستوري گزارش

-)ک، تـ  سکـ ، گـذرا، نخسـت   ي، اخبار حال زمان(»پرسمیم): «peresH(·حغقغسپ

  .»دنیپرس«چقضس 

  .)دی، ق اضافه حرف» (نیرا، همچن نیا«): avvau(·ضؤض،
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  .»، چه یک،  هک«"ض -)نهی، ماد ک، ت ينهاد» (یک، هک،  ستیک، ستیچ): «yH(·"پ

  .)مادینه(» فریک«کضبهده -)ک، ت ينهاد» (فر، مجازاتیک): «macniB(·کضبده/

  .)یر نسبیضم» (چه ، هک«"ض -)ک، ت ينهاد» (، آنچه هک، آن ، چه کسی که): «yf("؛ 

  .)ک، ت یبرائ» (ارکخالف، نشک، بد دروغگو، نادرست): «dregvvHitc(·یقغلؤپهفب

ــایی): «xDarrem(·زضوقغک« ــ» (را ياریرا، شــهر رواییرا، فرمــان توان -)ک، تــ یرائ

  .»توانایی،  رواییفرمان«زضوقض «

،  ي، اخبار حال» (زد، بدهد، ببخشدیبرانگار دهد، یند، اختکواگذار ): «hunHitī(·اعدپهف]

 جنـبش  ، بـه  ختنیبـرانگ «اعدپ -كو سـتا ا, شـه ی) از رک، تـ  سکـ گذرا، سـوم 

  .»دنی، بخش ار دادنی، اخت ردنک، واگذار  درآوردن

.duB(·ژگضخوضدپه·یع/ CiiaoranHi» :(ردارکـ ، بـد   نشکبد) « ـ ـ  یبرائ -)ک، ت

  .» نشکردار، بدکبد«ژگضخوضدض ·یع/

  .»، ارباب کسرور، مال«ضاعقض -)ک، تندایی» (اهورا يا): «ahurH(·ضاعقپ

  .»یر نسبیضم«»، چه، هک«"ض -)ک، ت ينهاد» (، آنچه هک، آن ، چه هک): «yf(·"؛

  .)نرینه(» یزندگ«_گپفع -)ک، ت یرائ» (را یزندگ): «jiiōtkm(·_گ[ف,ک

  .)اضافه حرف(» یب ، بدون): «hanare(·اضدضقغ

،  سک، گذرا، سوم ي، اخبار حال» (دیجویم ،ندکمیدا یابد، پییم): «vīnastī(·ر]دضسف]

  .»، جستن ردنکدا ی، پ افتنی«ر]ی -)کت

،  یوابســتگ» (، رهبــر، راهنمــا ، نگهبــان شــبان): «vastriiehiiā(·رپسفقگ"اگپ

  .»شاورز، نگهبانکبرزگر، «رپسفقگض -)کت

  .»، آزار خطا، گناه«ضبدضا -)ک، ت یوابستگ» (آزار): «acnazhō(·ضبدضجا[

  .)رکمذ(حضسع -)ک، ت ياز» (انکی، نزد ارانی،  گله): «pasfuB(·حضس؛ع/

  .)نرینه(» مرد«ر]قض -)ک، ت ياز» (و از مرد، مردم): «virHauca(·پإر]قپض،

-)ک، تـــ یوابســـتگ» (راســـتگوار، کدرســـت): «adrugiiiayto(·ضیقع_گضأف[

  .)ریضم(ضیقع_گضأف 
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  شانزدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  شانزدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  پِرِسا

  ·حغقغسپ
  پرسممی

  اَوت

  ·ضؤض،
  همچنین

  یتا

  ·"ضوپ
  چگونه

  هو

  ·اؤ[
او، آن

  

  ِ ي 

  ·؛"
  هک

  هودانوش

  ·اعیپدع/
  راد مردي

  دمانَهیا 

  ·یغکپدضاگپ
  خانه

  خشتَرِم

  ·زضوقغک«
را نیرومندي

  ــــــــــــ

  رهیا شوئیت

  ·وقضاگپ[هز
شهر

  وا

  ·رپ
یا

  یئوش ودخُ

  ·یضةگ؛ع/
شورک

  وا

  ·رپ
یا

  

  اَشا

  ·ضزپ
اشا، دادگري

  فرَدتائی

  ·چقضیضوپه
پیشرفت

  پِرِزتا اَس

  ·ضفپ.ضسحغقغ
وشدک، میندکمیوششک

  ــــــــــــ

  تواوانس

  ·وظپؤمس
  تو مانند تو، چون

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
  اهورا

  یدا

  ·"ضیپ
هنگامی چه

  

  هو

  ·اؤ[
او

  اَنگهت

  ·ضجاض،
فر خواهد رسید

  یا

  ·"پ

  چا اُتَنَسَ شی

  ژگضخوضدضسإپ &
وششکار و کدامکبا 
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  ·اؤ[     ·"ضوپ    ·ضؤض،     ·حغقغسپ

  ·زضوقغک«    ·یغکپدضاگپ     ·اعیپدع/     ·؛"

  

  ·رپ     ·یضةگ؛ع/     ·رپ     ·وقضاگپ[هز

  ·ضفپ.ضسحغقغ     ·چقضیضوپه     ·ضزپ

  

  ·"ضیپ    ·ضاعقپ     ·پ#کض     ·وظپؤمس

  ژگضخوضدضسإپ &     ·"پ    ·ضجاض،    ·اؤ[

  
  هو    یتا    اَوت    پِرِسا

  خشتَرِم    دمانَهیا    هودانوش    ِ ي

  
  وا    یئوش ودخُ    وا    رهیا شوئیت

  پِرِزتا اَس    فرَدتائی    اَشا

  

  یدا    اَهورا    مزدا    تواوانس

  چا اُتَنَسَ شی    یا    اَنگهت    هو

  

  برگردان

  ، يدر پرتو دادگر هکيراد مرد آن چگونه نیهمچن پرسمیم

  ندکمیوششکشور ک، شهر و  خانه شرفتیو پ يرومندین يبرا

  و همانند باشد، کیتو نزد اهورامزدا بهايهک

  .دیفرا خواهد رس نشکار و کدامکو با یمهنگا چه
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  برداشت

 یعنی،  جامعه شرفتیو پ يرومندین دهدمیآموزش هاتنیا يبندهاهریک از در  زرتشت
 كپا هکدارد  انکام يراهنما و رهبر دست ، به يو دادگر یدرست از راهشور، ک، شهر و  خانه

  .ندکيرویپ یاخالق ار باشد و از اصولکو درست
ـ مـی دارد و یهماهنگاییاهور با صفات هکاست نشکار و کدامکپرسد یم  جامعـه  دتوان

  .ندکتیهدا شرفتیو پ تواناییيسو به يرا با داگر یانسان
بـر   هاتنیاگر در ا .کندپافشاري مید و یکتا یو روان یتن يرومندیو ن تواناییدر  زرتشت
از  دتوانمینرومند یشور نککیهکاست لیدل نیا به شودمیهیکت خانواده و قدرت توانایی
و  دانـایی د مجهز بهیبا آنافراد  هکيواحد نید مهمتریبوجود آ و و افراد ناتوانها خانواده
  .است باشند خانواده توانایی

 تـن  به و آزار دادن دنیشکاضتیا ریفرزندان و پرورش تیدر ترب یوتاهکلیدل نیهم به
ـ مینشود  رهیها چیبر دشوار خواهدمیهکرومند ین روان کی.شده وهشکن گاتاهادر   دتوان
بزرگتـر   یاجتمـاع  يواحدها بیترت نیهم به .باشد داشته يجا ناتوانرنجور و  تن کیدر 

و یمـ دائ شـرفت یپ کیـ هم آن شرفتیو پ ، نظم يرومندید از نیشور باشند باکشهر و  هک
منظور  هکشودمیدهید یخوب به بند دهم ژهیو بندها به نیدر ا .مند باشند بهره یشگیهم
ار کـ بـه » پسئوش»و رمه گله واژه هکو آنجا  است یاجتماع ير و راهنمارهب» شبان«از 

در  زرتشـت  هکـ یاجتماع هستند و چهارچوب روانیو پ انکیو نزد مردم منظور از آن رفته
مظـاهر و   تمـام  .اسـت  نبـوده  وچنـده کو  دوش بـه  خانـه  جامعـه  کیدادهیم موزشآآن

 يو دادگر نظم هکاست یاجتماع نیدر چن .شودمیدهید ینیشهرنش جامعهکیماتیتقس
 نینو نظام کیجاد یا زرتشت وششک.دارد ضرورت یو درست یبر مدار راست نشکار و کو 

و  يرومنـد ین ، سـپس  يو معنـو  یاخالقيهاهیپا نخست است یاساس ۀیبر دو پا یاجتماع
  .يو اقتصاد يماد يشرفتهایپ

  هاواژه دستوري گزارش

  .)ک، ت سک، گذرا، نخست ياخبار ، وجه حال زمان» (پرسمیم): «peresH(·حغقغسپ

  .)دی، ق اضافه حرف» (را نی، ا نیهمانقدر، همچن): «avvau(·ضؤض،

  .)ید نسبیق» (، چگونه هک، همانطور  هک، چنان هکسان بهمان): «yarH("ضوپ 
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  .)ک، ت نهی، نر ر اشارهی، ضم ينهاد» (یسک،  او، آن): «hvvō(·اؤ[

  .)ک، ت نهی، نر ينهاد» (هک، آن هک): «yf(·"؛

ـ  نـه ی، نر ينهـاد » (ارکر، فـدا یرادمرد، خ): «hudHnuB(·اعیپدع/ اعیپدع -)ک، ت

  .)صفت(» ارکوکیر، نیرادمرد، خ«

ــه): «demHnahiiH(·یغکپدضاگپ ــتگ» (خان ــ،  یوابس ــه«-یغکپدض -)کت ،  خان
  .)ماسهک(» خانمان

ـ » (را را، قـدرت  تواناییرو را، ین): «xDarrem(·زضوقغک« ـ  یرائ زضوقض «-)ک، ت

  .)ماسهک(» روایی، فرمانتواناییرو، ی، ن قدرت«

  .)ماسهک(ز[هوقض -)ک، ت یوابستگ» (شهر): «DōirrahiiH(·ز[هوقضاگپ

  .)ربطحرف(» ای): «vā(·رپ

  .)ماسهک(» شورک«یضةگع )ک، ت یوابستگ» (شورک): «dapiifuB(·یضةگ؛ع/

  .)ربط حرف(» ای): «vH(·رپ

  .»قتی، حق یراست): «aDH(·ضزپ

  .)ی، برائ کت» (، گسترش شرفتی، پ ی، آبادان يآباد): «fradarHi(·چقضیضوپه

، سـوم  ي، اخباریم، التزا حال» (وشدکیند، مکوششک): «asperezatH(·ضفپ.ضسحغقغ

  .»است دهیچسب» دنیوشک«.سحضقشهیر و به بودهپ هکاست یفعلشی) پک، ت سک

،  نهی، نر ينهاد» (تو تو، همچون به ر تو، وصلیمانند تو، نظ): «rsHvvąs(·وظپؤمس

  .)صفت(» تو چون«وظپؤضأف -)کت

  .)نرینه(» مزدا«پ #کض-)ک، تندایی» (مزدا): «mazdH(·پ#کض

  .)نرینه(» ، اهورا گانیسرور، خدا«ضاعقض -)ک، تندایی» (اهورايا): «ahurH(·ضاعقپ

  .)ید نسبیق» (هکی، زمان هکیهنگام): «yadH(·"ضیپ

  .)نهی، نر ر اشارهیضم» (ياو، و): «hvvō(·اؤ[

،  سکـ ، گذرا، سـوم یم، التزا حال» (رسدمی، خواهد شد، فرا باشدمی): «azhau(·ضجاض،

  .)بودن(ضا )کت

.yH(·ژگضخوضدضسإپ·"ض BiiaoranascH» :( رفتار  رفتار، با چه دامکار، با کدامکبا

      .)صفت(ژگضخوضدض ·"پ-)ک، ت نهی، نر ينهاد» (يارکو 



294گاتاها  

  هفدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  هفدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  تارِمک

  ·نضفپقغک
از دو کی دامک

  اَشَوا

  ·ضزضؤپ
ارکدرست

  وا

  ·رپ
یا

  

  درِگواو

  ·یقغلؤ|
  نادرست

  وا

  ·رپ
  یا

  ِ وئیتَ وِزِن

  ·رغقغدضؤضهفب
  آوردمیروي

زیوم  

  ·گ[.کض
بزرگتر، مهمتر

  ــــــــــــ

  ویدواو

  ·ر]یؤ|
دانا

  ِ ویدوش

  ·ر]یعزب
با دانا

  مرَئُتو

  ·کقضخف,
گویدمیسخن

  

  ما

  ·کپ
نفی حرف

  اویدواو

  ·غؤ]یؤ|
نادان

  پیایی

  ·هح]ض
هکمباد 

  دباویت

  ·ی؛ذپؤضگض،
نک، گمراه بفریب

  ــــــــــــ

  زدي

#[·  
  باش

  ِ ن

  ·د؛
  ما براي

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  

  ونگهوش

  ·رضجا؛ع/
ک، نی خوب

  فرَدخشتا

  ·فپ«/چقضیض
نندهکار کآش

  منَنگهو

  کضدضجا[ &
منش
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  ·رپ     ·ضزضؤپ     ·نضفپقغک

  ·گ[.کض     ·رغقغدضؤضهفب     ·رپ     ·یقغلؤ|

  

  ·کقضخف,     ·ر]یعزب     ·ر]یؤ|

  ·ی؛ذپؤضگض،     ·هح]ض    ·غؤ]یؤ|     ·کپ

  

  ·ضاعقپ     ·پ#کض     ·د؛     ·]#

  کضدضجا[ &     ·فپ«/چقضیض     ·رضجا؛ع/
  

  وا    اَشَوا    تارِمک

  ومزی    ِ وئیتَ وِزِن    وا    درِگواو

  
  مرَئُتو    ِ ویدوش    ویدواو

  دباویت    پی ایی    اویدواو    ما

  
  اَهورا    مزدا    ِ ن    زدي

  منَنگهو    فرَدخشتا    ونگهوش

  

  برگردان

  .آوردمیيرو است تر و درستمهمتر  آنچه به کیدامکار و نادرستکدرست انیاز م

  و آن را آشکار کندد یگو ) سخناست و مهم درست آنچه دربارهد دانا با دانا (یبا

  .ندکرا گمراه مردم نادان هکتا مبادا 

  .)بدهرا آموزش يارکدرست و راه(باش کین منش نندهکار کما آش ياهورامزدا برا يا



296گاتاها  

  برداشت

 انکـ ام و فرهنگ دانش سطح باال رفتن از راه زرتشت يمعنويهاآموزش به آوردن يرو

قضـاوت تر درست ندتوانمیدارند،  يرکف تواناییو اند دهیرس داناییمرحله به هکآنها  .دارد

و  یبا راسـت  یهماهنگ یعنیز مهمتر، یچ از همه آنچه بشناسند و به يرا از بد ینند، خوبک

ـ دانا نقـش  نهیزم نیدر ا .آورند يرو ) استوهومن(یشیاند کی) و ناشا(يدادگر  آن انی

ند و یگو دارند سخن یآگاه یاخالق قیحقا به همانند خودشان هکسانکر یبا سا هکاست

در  .نندکبند و گمراهیرا بفر ببندند تا آنها نتوانند مردمدروغ روانیرا بر پ نند و راهکانجمن

 بـا بـاال رفـتن    زرتشت امیپ گسترش هک،  د شدهیکتا بارهود یاساس تهکدو ن ز بهیبند ن نیا
 به هکیدر صورت و با فرهنگ دهیفهم هر انسان .دارد یبستگ مردم و دانش فرهنگ سطح

برتـري گـر  ید هر آمـوزش  ز مهمتر و بهیچ آنها را از همه بیگمانود ش آگاهها آموزش آن

ـ د انکـ و ار وشد و اصولکب گرانید دانایید در یدانا با هکاست گر آنید تهکن .دهدمی  نی

  .ندکغیدهد و تبل را بگستراند، آموزش زرتشت

  هاواژه دستوري گزارش

  .)قید(» از دو کیدامک): «katHrfm(·نضفپق؛ک

ـ  ينهاد» (ارکزیار، پرهکدرست): «aDavvH(·ضزضؤپ » ارکدرسـت «ضزضؤضد -)ک، ت

  .)صفت(

  .)ربط حرف(» ای): «vH(·رپ

-)ک، تــ ينهــاد» (ار، نادرســتکــانیار، زک، بــد نشکبــد): «dregvG(·یقغلؤ|

  .)صفت(یقغلؤضأف 

،  سکـ ، ناگـذر، سـوم  یمـ التزا حال» (آوردمیيرو): «verenavvaitc(·رغقغدضؤضهفب

  .» اد شدهییچهار معنرضق شهیر ي) براکت

  شدن ، مانع ، باز داشتن گذاشتن ، پوشش پوشاندن ـ1
  دنی، برگز ردنکانتخاب ـ2

  دنی، چرخ دنیگرد ـ3

 واژه نیگلدنر:ا[دارد  زسابقهین باستان یدرفارس هکردنک، متقاعد ردنک، باور دنیگروـ4

فض]عرغقغدرا  : آن آندرآس] [گیردمیاولشهیرا از رخواند و آنیمرغقغدؤضهفبرا 
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ـ و تـاراپورواال از او پ  گیـرد میردنکانتخاب یعنیدومشهیرا از ر خواند و آنیم يروی
ردنک، رد  آوردن ي، رو ، گرداندن دنیگرد یمعن بهسوم شهیرا از ر نسلر: آنیا] [ندکمی

  .]گیردمیردنک، متقاعد  باور داشتن يمعنا به چهارمشهیرا از ر : آن ] هومباخگیردمی

ــر): «mazyō(گ[.کض ــر، مهمت ــاد» (بزرگت ــر  ت، صــف ينه ــبرت ــ یلیا تفضــی )ک، ت

  .)صفت(» بزرگتر«-گضا .کض

  .)املکیفعل صفت(ر]یؤپا -)کت .ينهاد» (دانا، آگاه): «vīdvvG(·ؤ|.ر]

،  آگـاه «ر]یؤپا -ایر]یع/ -)ک، ت یبرائ» (دانا، آگاه): «vīduDc(·ر]یعزب

  .)املکیفعل صفت» (دانا

ـ گو د، سخنیبگو): «mraotk(·کقضخف, کقع )ک، تـ  سکـ ، گـذرا، سـوم   يامـر » (دی

  .»ردنک، صحبت گفتن ، سخن گفتن«

  .»مجدداً همانند مباد، مبادا ینف حرف): «mH(·کپ

ـ  ينهاد(» ، ناآگاه ، جاهل نادان): «evvīdvvG(·غؤ]یؤ|  صـفت (رضیؤپا -)ک، ت
  .)املکیفعل

دهـد مـی یدر باال معن ینف حرف با آمدن» بعد به نونک، از ا پس نیاز ا): «aipī(·ضهح]
  .)باشد فعل شیپ است نکگر ممید يدر جا اضافه حرف» (چیه گر، نهید ، نه هکمباد «

،گذرا، سومیم، التزا یسبب حالزمان» (ندکبد، گمراهیبفر): «dfbHvvaiiau(·ؤضگض،پی؛ذ

  .»شدن ، گمراه ردنک، گمراه خوردنبی، فر دادنبیفر) «یفعل شهیر(یضذ)ک، ت سک

#[·)zdī» :(باش) «ک، ت سک، دوم يامر(- ضا)بودن) «یفعل شهیر«.  

  .)، گروهه ی، برائ یر شخصیضم» (ما يبرا): «nf(·د؛

  .)ک، تندایی(» مزدا): «mazdH(·پ#کض

  .)ک، تندایی(» اهورا): «ahurH(·ضاعقپ

  .)صفت(رخاع -)ک، ت یوابستگ» (کی، ن خوب): «vazhfuB(·رضجا؛ع/

- )ک، ت ينهاد» (نندهکار کمرشد، آشآموزگار، راهنما،): «fradaxBtH(·فپ«/چقضیض

  .»آموزگار، راهنما«فضق «/چقضیض

ــنش): «manazhō(·کضدضجا[ ــهی، اند م ــتگ» (ش ــ یوابس ــنش«کضدضا -)ک، ت ،  م
      .)ماسهک(» شهیاند
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  هجدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  هجدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  چیش–ما

  ·إه/·کپ
  سکهیچ

  اَت

  ·ض،
  بنابراین

  وِ

  ·ر؛
  شما

  ُ ودرِگوت

  ·قغلؤضف[ی
دروغگو

  

  چا مانترانس

  ·کموقمسإپ
  ها و پیام

  گوشتا

  ·ل,/فپ
  دهید، بپذیرید گوش

  چا ساسناوس

  ·سپسد|سإپ
ها راآموزش

  ــــــــــــ

  آزي

  ·].پ
چون

  دمانم

  ·یغکپدغک
خانه

  ویسم

  ·ر]سغک
روستا

  وا

  ·رپ
و

  

  ویترِمشُ

  ·ز[عوقغک
شهر

  وا

  ·رپ
و

  دخیوم

  ·یضةگ,ک
شورک

  وا

  ·رپ
و

  آدات

  ·پیپ،
ندکمیدچار 

  ــــــــــــ

  تاچا دوشی

  ·یعزهفپإپ
بد زیستی

  اچاَ كمرِ

  ·کضقغنضبإپ
ویرانی

  

  اَتا

  ·ضوپ
پس

  ایش

/[·  
آنها را

  ساز دوم

  ·,ک#سپ
نیدکنید، نابود کنکریشه

  تیشا سنَئی

  سدضهوهزپ &
افزار ، با جنگ با سالح
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  ·یقغلؤضف[    ·ر؛    ·ض،    ·إه/    ·کپ

  ·سپسد|سإپ    ·ل,/فپ    ·کموقمسإپ

  

  ·رپ    ·ر]سغک    ·یغکپدغک    ·].پ

  ·پیپ،    ·رپ    ·یضةگ,ک    ·رپ    ·ز[عوقغک

  

  ·کضقغنضبإپ    ·یعزهفپإپ

  سدضهوهزپ &    ·,ک#سپ    ·]/    ·ضوپ

  
  ُ ودرِگوت    وِ    اَت    چیش–ما

  چا ساسناوس    گوشتا    چا مانترانس

  
  وا ویسم    دمانم    آزي

  آدات    وا    دخیوم    وا    ویترِمشُ

  
  اچاَ كمرِ    تاچا دوشی

  تیشا سنَئی    ساز دوم    ایش    اَتا

  

  برگردان

  از شما یسکمبادا  نیبنابرا

 فرا دهد چون ) گوشسازندگیو  صلح دشمنان(دروغ روانیپيهاو آموزش امیپ به هک

  .خواهد کردیانریو و یستیشور را دچار بد زک، روستا، شهر و  خانه

  .ندکآنها را بر ۀشیرد و رکافزار نابود  د آنها را با جنگیبا پس
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  برداشت

 اصـول  به گمراه مردم یو فراخوان غی، تبل یاخالق اصول شبرد بر آموزشیو پ گسترش ۀیپا

 موجـب  هکـ یمایـ گفتـار و پ  د بهیار نباکدانا و درست انسان .است يو دادگر و صلح يمعنو

و ناسـازگار بـا    یرمنطقیغيهاوهیش .فرا دهد گوش است یماندگ و عقب ی، تباه یآشفتگ

بیشور آسـ ک، روستا، شهر و همه واحد جامعه نی، مهمتر خانه یعنییزندگ انکار به دانش

ـ بـا د  هکد آنها را یبا .ندکمیجاد یا يو ماد ی، فقر روح ی، ناامن فتنه .رساندمی  زرتشـت  نی

  .ردکتیهدا راست راه و به آگاه قتیحق ورزند بهیم یدشمن

 بـه » سـا -سپ »شـه یاز ربند  نیرا در سطر آخر ا» ساز دوم»واژه نیاز مترجم یگروه

ـ اگـر تبل  گیرندمیجهیو نتاند گرفته ردنکنکشهیو ر ردنک، قطع دنیبر یمعن  راه بـه  غی

رد کاثر ن در دشمنان شور استکو روستا و شهر و  خانه و سعادت شرفتیپ يبرا هکراست

  .ردکآنها را قطعشهیردند رکروبرو شد و اگر تهاجم د با آنها با اسلحهیبا

ـ د .اسـت  زرتشتيهاآموزش بودن یهمگان است یهیبد چه آن ـ زرتشـت  نی  نیـ د کی

 ، قابل ی، همگان یلکاست یاصول ستین خاص رهیا تیگروه کیبه متعلقايلهیو قبیمقو

 دتوانمیپردازد ویمنجزییو امور  مسایلبه هکها و زمانها انکم و اجرا در تمام رشیپذ

خود اصرار و  است امیپ نیا و آموزنده آورنده هکزرتشت .باشد داشته یتبکو م یفلسف جنبه

ـ تبل مخـالف  انیو پارسـ  انیاز زرتشـت  یدارد، اگر گروه آن غیو تبل د در گسترشیکتا و  غی

ـ بودنـد دل  زرتشـت  نید گسترش و هـا  ياز دشـوار  یناشـ  هکـ دارد  یخیو تـار  روشـن  لی

دراز ادامه داشته اسـت.  انیسال در طول هکاست بوده مکحا اقوام یر انسانیغيهایدشمن

بـدر  هـا  تهـاجم  نیاز ا سالم جان فقطاند توانسته يمعدود گروه هکقدر نیهم نیا نیبنابرا

  .اندنداشته غیو تبل یفراخوانيبرا یتیو موقع گر فرصتیهستند و د نیبرند سزاوار آفر

  هاواژه دستوري گزارش

.mH(·إه/·کپ ciB» :( سکچی، ه يزی، مباد چ یسکمباد) «ـ  ينهاد  حـرف «کپ .)ک، ت

  »یسک،  یکز، ی، چ یچ«إه )ک، ت ينهاد(إه/ با  همراه» ینف

  .)اضافه حرف(» پس): «au(·ض،

  .)، گروهه ی، برائ دهیچسبیر شخصیضم» (شما يبرا): «vf(·؛ر
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ــ، پ دروغگــو، نادرســت): «dregvvatō(·یقغلؤضف[ ــ» (رو دروغی -)ی، وابســتگ کت

  .»، گمراه دروغگو، نادرست«یقغلؤضأف 

-کموقض )، گروهــه یرائــ» (راهــا امیــگفتارهــا را، پ): «mąrąrscH(·کموقمسإپ

  .»بینش،  ياعتقاد ، گفتار، اصول امیپ) «نهینر(

- )ک، ت سک، سومیم، التزا حال زمان» (ندکنیکدهد، تم گوش): «gkBtH(·ل,/فپ

  .»دنی، شن دادن گوش«لع/ 

  .»آموزش«سپسدپ -)،گروهه یرائ» (راها آموزش): «sHsnGscH(·سد|سإپپس

  .)ربط حرف(» هک، چون هکرا ی، ز هکچرا ): «Hzī(·].پ

  .»خانه) «ماسهک(یغکپدض -)ک، ت یرائ» (راخانه): «demHnem(·دغکپیغک

  .»روستا) «نهیماد(ر]س -)ک، ت یرائ» (روستا): «vīsem(·ر]سغک

  .)ربط حرف(» ای): «vH(·رپ

  .»شهر) «ماسهک(ز[هوقض -)ک، ت یبرائ» (شهر): «Dōirrem(·ز[هوقغک

  .»شهر) «نهیماد(یضةگع -)ک، ت یبرائ» (شورک): «dapiikm(·ضةگ,کی

،  سک، گذرا، سومیم، التزا ساده گذشته» (ندکمی، دچاردهدمینهد، یم): «HdHu(·پیپ،

  .»نهادن«یپ )کت

یعزهفه )ک، ت يدر» (یستیبد، بد ز ، اقامت يدشوار): «duDitHcH(·یعزهفپإپ

  .»ناامن گاهی، جا بد و ناراحت اقامتگاه) «نهیماد(-

  .)نهینر(کضقغنض -)ک، ت يدر» (ی، تباه یرانیو): «marekecca(·کضقغنضبإپ

  .)دیو ق ربط حرف» (نی، بنابرا پس): «arH(·ضوپ

/[·)īB» :(آنها را) «گروهه ی، برائ ر اشارهیضم ،(.  

) ، گروهه سک، ناگذر، دوم ي، امر حال زمان» (نک، قطع نکنابود ): «sHzdkm(·,ک#سپ

شـه ی: از ر هومبـاخ ] [است گرفته ردنک، قطع دنیبر یمعن بهسپا شهیر نسلر: ازیا[

  .]است گرفته دادن آموزش يمعنا بهسضا

ـ  یبـائ » (افـزار  ، بـا جنـگ   ، بـا اسـلحه   با سـالح ): «snairiDH(·سدضهوهزپ -)ک، ت

      .»افزار ، جنگ اسلحه) «ماسهک(سدضهوه 
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  نوزدهمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  نوزدهمـ بندسی و یکم هات/سنای

  گوشتا

  ·ل,/فپ
  دهدمیگوش

  ِ ي

  ·"؛
  هکسیک

  تا من

  ·کضأفپ
  یابدمیدر

  اَشم

  ·ضزغک
را راستی

  

  بیش اَهوم

  ·ذه/·ضا,ک
  زندگی بخش درمان

  ویدواو

  ·ر]یؤ|
  دانا، آگاه

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا اي

  ــــــــــــ

  ییارِژوخذا

  ·صپه«غقغت,
  درست ادا و بیان

  هانم وچنگ

  ·رضإضجامک
سخنان

  

  ُ َ یمن خش

  ·زضگضکد[«
دارد تسط

  هیزُو

  ·ؤ[.اه
زبان

  وسو

  ·رضس[
اراده از روي

  ــــــــــــ

  توا

  ·وظپ
  تو مال

  آترا

  ·پوقپ
  روشنایی،  آتش

  سوخرا

  ·قپ«سه
  پرتو، فروزان

  مزدا

  ·پ#کض
مزدا

  

  ونگهاو

  ·رضجاپع
، خوب مناسب

  ویداتا

  ·ر]یپفپ
تقسیم

  نَیاو ران

  قمدضگ| &
دادگري ترازو از روي دو ران
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  ·ضزغک     ·کضأفپ     ·"؛    ·ل,/فپ

  ·ضاعقپ     ·ر]یؤ|     ·ذه/    ·ضا,ک

  

  ·رضإضجامک     ·صپه«غقغت,

  ·رضس[    ·ؤ[.اه    ·زضگضکد[«

  

  ·پ#کض     ·قپ«سه     ·پوقپ     ·وظپ

  قمدضگ| &     ·ر]یپفپ     ·رضجاپع

  
  اَشم    تا من    ِ ي    گوشتا

  اَهورا    ویدواو    بیش اَهوم

  
  هانم وچنگ    ییارِژوخذا

  وسو    هیزُو    ُ َ یمن خش

  
  مزدا    سوخرا    آترا    توا

  نَیاو ران    ویداتا    ونگهاو

  

  برگردان

  ،دهدمیفرا گوش داناستهکآن

  .بخشدیم و سامان را درمان یبد و زندگیایرا درم قتیحق

  .دارد تسلط و زبانش انی، بر ب درست سخنان حیادا و توض يخود، برا ةبا اراد

  و خرد خوداییمزدا در پرتو روشن

  .ردکخواهد  عمل يو دادگر زانیم ياز رو ار و نادرستکدرست انیممیتقس هنگام
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  برداشت

ـ پ هکاست یسکو دانا  آگاه منظور از شخص را  قـت ی، حقدهـد مـی را گـوش  زرتشـت  امی

 بـا سـخنان   یزنـدگ يهـا یآشـفتگ  به دنیبخش درمان يآزاد خود برا ابد و با ارادهییمدر

 یاستکو  یافزودگ بدون و یدرست را بهها امیپ آن شیو گفتار خو بر زبان و تسلط دهیسنج

  .بردیم ارکبه یزندگ جاد نظامیا يبرا

رو یپ هکروند و آنها یم راست راه به هکآنها  انیم شیو خرد خواییاهورامزدا در پرتو روشن

يارکو  اعمال جهینت به سکرد و هر کخواهد  عمل يو دادگر زانیم يهستند از رو دروغ

  .دیخواهد رس داده انجام هک

  هاواژه دستوري گزارش

، یمـ ، ناگـذر، التزا  حـال  زمان» (دهدمیفرا  ، گوشدهدمیگوش): «gkBtH(·ل,/فپ

  .»دادن ، گوش دنیشن) «یفعل شهیر(لع/ )ک، ت سکسوم

ـ  نـه ی، نر ينهـاد » (یکـ ،  هک): «yf(·"؛ ا یـ یر نسـب یضـم » (یکـ ،  هکـ «"ض -)ک، ت
  .)یموصول

-)ک، تـ  سکـ ، سـوم یم، التزا حال زمان» (یابدمی، دراندیشدمی): «maytH(·کضأفپ

  .»افتنی، در دنیشیاند) «یفعل شهیر(کضد 

  .)ماسهک(ضزض -)ک، ت یا رائیينهاد» (را قتیرا، حق یراست): «aDem(·ضزغک

ـ  ينهـاد (» یهسـت  ، درمـان  یزنـدگ  بخش درمان): «ahkmbiD(·ذه/·ضا,ک -)ک، ت

  .)root nounشهیر اسم(ذه/ ·ضا,ک

  .»دانا«ر]یؤضا -)ک، ت ينهاد» (دانا، آگاه): «vīdvvG(·ر]یؤ|

  .)ک، تندایی(» اهورا، سرور): «ahurH(·ضاهقپ

ـ ، ب درسـت  انی، ب راست سخن): «ereEuxtHi(·پهص«غقغتع ، ادا و اظهـار   انگر درسـت ی

  .»، گفتار راست راست سخن) «ماسهک(صض «غقغتع-)ک، ت یبرائ» (درست

) ماســهک(رضإضا -)، گروهــه یوابســتگ» (ســخنان): «vacazhąm(·رضإضجامک
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  .»انی، ب سخن«

-)ک، تــ نــهی، نر ينهــاد» (قــدرت يتوانــا، دارا): «xDaiiamnō(·زضگضکد[«

  .)، ناگذر، حال یفعل صفت(ازضگضکدض 

  .»زبان) «نهینر(,.اه-)ک، ت یوابستگ» (زبان): «hizvō(·ؤ[.اه

ـ اخت يخـود، از رو  امکخود، به اراده خود، بنا به لیم به): «vasō(·رضس[ ،  ينهـاد » (اری

  .)ماسهک(-رضسضا )کت

  .»تو مال«وظض -)ک، ت ی، بائ یکر ملیضم» (تو مال): «rsH(·وظپ

  .»آذر، آتر، آتش) «نهینر(پفضق -)ک، ت یبائ» (آتش وسیلهبه): «HrrH(·پوقپ

  .» سرخ«)صفت(قض «سع-)ک، ت یبائ» (، با سرخ سرخ): «suxrH(·قپ«سع

  .)ک، تندایی(» مزدا يا): «mazdH(·پ#کض

ـ ، ن خوب«-ر[اع )ک، ت يدر(«، مناسب کی، ن خوب): «vazhHu(·ضجاپعر » کی

  .)صفت(

ـ ، توز ردنک، پخش ردنکمیو تقس پخش): «vīdātā(·ر]یپفپ ـ  يدر» (عی -)ک، ت

  .»ردنکمیو تقس عیتوز) «نهیماد(ر]یپهفه 

،  یوابسـتگ » (تزارو زانیم فهکترازو، دو  ترازو، دو ران يدو بازو): «rąnaiiG(·قمدضگ|

  .»ترازو ي، بازو ران) «نهینر(قپدض -)جفت
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  بیستمـ بندچهارم سرود/گاتاها

  بیستمـ بندسی و یکم هات/سنای

  ِ ي

  ·"؛
  هکسیک

  آیت

  ·پگض،
  آید

  اَشَونم

  ·ضزضؤضدغک
ارکپارسا، درست

  

  ومنم دي

  ·یهؤضکدغک
  روشنایی

  يهو

  ·ا[ه
  او براي

  اَپرِم

  ·ضحضقغک
  وگرنه

وخشَی  

  ·زضگ[«
، نیازمند زاري

  ــــــــــــ

  درِگم

  ·ک؛یضقغل
دراز

  آیو

  ·پگ,
زگاروعمر، ر

  تمنگهو

  ·فغکضجا[
یک، تاری تیرگی

  

  ورِتمخُ دوش

  ·ضقغو؛کط·ع/ی
روزي ، تنگ یکبد خورا

  اَو اتاس

  ·ضؤضبفپس
، افسوس دریغ

  وچو

  ·رضإ[
گویش

  ــــــــــــ

  تم

  ·ف؛ک
  این

  واو

  ·ر|
  شما را

  اَهوم

  ·ضا,ک
  ، هستی زندگی

  درِگونتُو

  ·یقغلؤضمف[
ار، پیرو دروغکبد

  

  اُتَنائیشَ شیی

  ·ژگضخوضدپه/
ردارک

  وائیشخُ

  ·په/ط
خودشان

  دئنا

  ·یضبدپ
وجدان

  اشَتَ ن 

  ·دضبزض، &
راندمی
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  ·ضزضؤضدغک     ·پگض،     ·"؛

  ·زضگ[«    ·ضحضقغک     ·ا[ه     ·یهؤضکدغک

  

  ·فغکضجا[     ·پگ,     ·ک؛یضقغل

  ·رضإ[     ·ضؤضبفپس    ·طضقغو؛ک    ·ع/ی

  

  ·یقغلؤضمف[     ·ضا,ک     ·ر|     ·ف؛ک

  دضبزض، &     ·یضبدپ     ·طپه/     ·ژگضخوضدپه/
  

  اَشَونم    آیت    ِ ي

  وخشَی    اَپرِم    يهو    ومنم دي

  
  تمنگهو    آیو    درِگم

  وچو    اَو اتاس    ورِتمخُ دوش

  
  درِگونتُو    اَهوم    واو    تم

  اشَت    َ ن دئنا    وائیشخُ    اُتَنائیشَ شیی

  

  برگردان

  دیار آکمرد پارسا و درست يسو به هکیسک

  خواهد بود يازمندیو ن يزار اش بهره بار آورد وگرنه به وهکو شاییروشن شیبرا

  .خواهد گذراند ییغاگویو در يروز ، تنگ یک، بدخورا یرگیدر تدراز  يو روزگار

  .راندیم ربا بتکنیهست آن ، به ردار و اعمالتانکخاطر  به را، وجدانتان دروغ روانیشما پ
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  برداشت

 حالت بسوزند همان د در آنیبا ارانکگناه هکیمجهن است وجدان ، عذاب عذاب نیبزرگتر

 .نـد کمیجاد یایمآد در نهاد و باطن يارکاز گناه پس وجدان سرزنش هکاست یطیو مح

 .است قضاوت قادر به هکباشندمیيریو ضم وجدان يز داراین ارانکتیجنا یحت یسکهر 

درست زانیو م ضوابط ردار خود را بر طبقکبرخوردارند  متوسط خرد سطح کیاز  هکآنها 

 ردار نادرسـت کـ و  گناه نند و بهکیابیارزش ندتوانمیبند نباشند، یپا ضوابط آن به هکنیگو ا

 نباشـند، آن  یروحـ  دچـار امـراض   هکـ آنها  شمند البتهیاند يهانزد انسان .شوند خود آگاه

ر تـ سـوزنده یماز هر جهن یگاه هکندکمیجاد ید ایشد یبازتاب ،ردارکو سنجش یابیارزش

در  هکاست یواقع ، جهنم جهنم آن .ندکمیرا رها ن انسانها از لحظه کیچیدر ه هکاست

  .سوزاندیو م دهدمیرا عذابیمآد جهان نیهم

  هاواژه دستوري گزارش

  .»یک،  کسی که،  هک«"ض -)ک، ت نهی، نر ينهاد» (کسی که،  هک): «yf(·"؛

» رفتن«ه شهیاز ر )ک، ت سک، گذرا، سومیم، التزا حال» (دیاید، بیآ): «Hyau(·ضگض،

  .)آمدن یمعن بهپض شودمیپ فعل شیبا پ(

ـ  یرائ» (ار، راستگو، پارساکدرست): «aDavvanem(·زضؤضدغکپ ضزضؤضد -)ک، ت

  .»زگاریار، پرهکدرست«)صفت(

ـ » (وهک، ش ، درخشش روشنایی): «divvamnem(·یهؤضکدغک ـ  یرائ   یهؤضکدض -)ک، ت

  .»ی، فروزندگ روشنایی) «ماسهک(

  .)ک، ت نهی، ماد نهی، نر یبرائ» (او، باو ياو، برا): «hōi(·ا[ه

ـ  یرائ» (نیا ، برخالف ، بعالوه و گرنه): «aparem(·ضقغکحض )صـفت (ضحضقض -)ک، ت

  .]بر ضد، دور از،  : برخالف هومباخ] [ی، نهائ نی، واپس ي: بعد بارتولومه[

ـ نسـلر ا یتاراپورواال و ا[) ک، ت یوابستگ» (يازمندی، ن يزار): «xD(a)iio(·[گ)ض(ز«  نی

ــدهزضگ[«را  واژه ــد خوان ــدنر، بارتولومــهان ــ و گل ــا ْ و هومبــاخ سکی، ب را  واژه نی

ـ لـز: تخر یم ــ اقامت محل یمعن انگا: بهک] [اند خواندهزگ[« :  بارتولومـه  ــ بی



309یستمسرود چهارم ـ بند ب

 بهز] «-كاز ستارا  : آن هومباخ ـتیکمال یمعن نسلر: بهیا ـيازمندیو ن یچارگیب

  .]گیردمیو ناله هیو مو ونیش یمعن

  .)صفت(یضقغلض -)ک، ت ی، رائ ينهاد» (بلند، دراز): «daregfm(·یضقغل؛ک

  .»عمر) «ماسهک("ع -)ک، ت ينهاد(» عمر، روزگار): «Hiik(پگ, 

ـ  یوابسـتگ (» یکی، تار یرگیت): «temazhō(·فغکضجا[ ) ماسـه ک(غکضا ف-)ک، ت

  .»یرگیت«

duB(·طضقغو؛ک·یع/ x


arerfm» :( ــورا ــد خ ــگ یکب ــ» (يروز ، تن ــ یرائ -)ک، ت

  .)ماسهک(طضقغوض ·یع/

) نـه یماد(-ضؤضبفپک )ک، ت ينهاد» (غی، در افسوس): «avvactHs(·ضؤضبفپس

  .»غی، در افسوس«

) ماسهک(رضإضا -)ک، ت ينهاد» (شیصدا، گو ، آواز، بانگ سخن): «vacō(·رضإ[

  .»شی، گو ، بانگ سخن«

  .)ضمیر اشاره(» ، آن نیا«فض -)ک، ت یرائ» (نی، ا نرا، آنرا، آنیا): «tfm(·؛کف

  .)، گروهه ی، رائ یر شخصیضم» (شما را): «vG(·ر|

  .»ی، هست یزندگ) «نهینر(ضاع -)ک، ت یرائ» (را یرا، هست یزندگ): «ahkm(·ضا,ک

ــدروغگو): «dregvaytō(·یقغلؤضأف[ ــرا،  انی ــرا، پ افرانک ــ» (را دروغ روانی ،  یرائ

  .»دروغگو«)صفت(·یقغلؤضأف-)گروهه

ــا ): «CiiaoranHiB(·ژگضخوضدپه/ ــا  کب ــا، ب ــاکاره ــائ» (رداره ــه،  یب -)گروه

  .»نشکردار، کار، ک) «ماسهک(ژگضخوضدض 

  .»خود«طض -)یاسکر انعیضم» (خودشان): «pHiB(·طپه/

  .)مادینه(یضبدپ -)ک، ت ينهاد(» ری، ضم نید نشی، ب وجدان): «dacnH(یضبدپ

) ک، ت سک، گذرا، سومیم، التزا ساده گذشته» (شاندکیراند، میم): «nacDau(·دضبزض،

      .»ردنکایی، راهنم ، راندن ردنکتیهدا«د] شهیاز ر
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  بیست و یکمـ بندسرود چهارم/گاتاها

  بیست و یکمـ بندسی و یکم هات/سنای

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  ددات

  ·یضیپ،
بخشد، میداردمیارزانی

اَهور  

  ·ضاعق[
اهورا

  

  وَ اوروتُ ه

  ·اضعقؤضف[
رسایی

  چا اَمرِتاتَس

  ·ضکغقغفپفضسإپ
جاودانی

  ــــــــــــ

  بورایش

  ·ه/[,قذ
فراوان

  آ

  ·پ

به ·سويه ب

  یاچااَ شَه خُو 

  ·ضزضةگپإپ
اشا

  

  تیات واپئیخُ

  ·ةپحضهوگپ،
بار آوربارور،

  خشَترَهیا

  ·زضوقضاگپ«
نیرو

روس  

  ·سضق[
پیوند، همبستگی

  ــــــــــــ

  ونگهِئوش

  ·رضجا؛ع/
کنی

  وزدورِ

  ·ؤضق؛#رض
پارسایی،  پرهیزگاري

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
، منش اندیشه

  

  ِ ي

  ·"؛
سیک

  هوئی

  ·ا[ه
او براي

  مئینیو

  ·کضهدگ,
اندیشه

  چا اُوتَنائیش شیی

  ·ژگضخوضدپه/إپ
نشکردار، کار، ک

  اوروتُو

  ·عقؤضو[
دوست
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  ·ضاعق[     ·یضیپ،     ·|#کض

  ·ضکغقغفپفضسإپ    ·اضعقؤضف[

  

  ·ضزضةگپإپ     ·پ     ·ه/[ذ,ق

  ·سضق[     ·زضوقضاگپ«    ·ةپحضهوگپ،

  

  ·کضدضجا[     ·ؤضق؛#رض     ·رضجا؛ع/

  ·عقؤضو[     ·ژگضخوضدپه/إپ     ·کضهدگ,     ·ا[ه     ·"؛

  
  اَهور    ددات    مزداو

  چا اَمرِتاتَس    وَ اوروتُ ه

  
  یاچااَ شَه خُو     آ    بورایش

  سرو    خشَترَهیا    تیات واپئیخُ

  
  منَنگهو    وزدورِ    ونگهِئوش

  اوروتُو    چا اُوتَنائیش شیی    مئینیو    هوئی    ِ ي

  

  برگردان

  یو راست ی، جاودانرساییيرویاهورا مزدا از ن

  است یفراوانو  يبارآور هیگر و مایدکیهمبسته هک

  داردمییارزان یسکبه

  .خود سازد ۀشیپ نشکار و کرا در  وهومن يزگاریپره هک

  .اهورامزدا خواهد بود دوست و منش شهیدر اند یسکنیچن
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  برداشت

دوسـت مـزدا    .اسـت  کین شهیاز اند يرویو پ پارساییگاهیپا نیبا اهورامزدا باالتر یدوست

کسی است که در پرتو وهومن، گفتار و کردار خـویش را انجـام دهـد و بـا پرهیزگـاري و      

  پارسایی زندگی خود را به سرانجام رساند.

  هاواژه دستوري گزارش

  .)ک، ت ينهاد» (مزدا، خدا): «mazdG(·|#کض

،  سک، سومیمالتزا، گذرا،  حال» (داردمییبخشد، ارزانی، مدهدمی): «dadHu(·یضیپ،

  .»دادن«یپ )کت

  .)نرینه(ضاعقض -)کت .ينهاد» (اهورا): «ahurō(·ضاعق[

ـ ، جامع مـال ک، خرداد، رسایی): «haurvvatō(·اضعقؤضف[ ـ » (تی -)ی، وابسـتگ  کت

  .)مادینه(اضعقؤضفپف 

  .)ک، ت یوابستگ» (یندگی، پا یمرگی، ب یجاودان): «ameretHtascH(·ضکغقغفپفضسإپ

  .)صفت(ذ,هقه -)ک، ت ياز» (، وافر ار، فراوانیبس): «bkrōiB(·ذ,ق[ه/

  .)اضافه حرف(» سويبه،  به): «H(پ 

ــا): «aDapiiHcH(·پإپضزضةگ ــتگ» (اش ــ ي، از یوابس ــهک(ضزض -)ک، ت ) ماس

  .» یراست«

ــارور ): «pHpairiiHu(·حضهوگپ،پط ــارآور، ب ــ ياز» (ب   ضهوگضحطپ-)ک، ت

  .)نرینه(

ــن): «xDarrahiiH(·زضوقضاگپ« ــوانی ــان رو، ت ــ» (روایی، فرم ــتگ کت -)ی، وابس

  .)ماسهک(زضوقض «

، متحـد   خـتن یآم«سضق -)ک، ت یوابستگ» (وندی، پ یاتحاد، همبستگ): «sarō(·سضق[

  .»وند دادنی، پ ردنک، اتحاد  ردنک

  .)صفت(رخاع -)ک، ت یوابستگ» (، خوب کین): «vanzhfuB(·رضجا؛ع/
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ــد، ): «vazdvarc(·ؤضق؛#رض ــاییزه ــوپارس ــاری، پره ي، تق ــ» (يزگ ــ یرائ -)ک، ت

  )صفت(-ؤضق #رض

  ] یم، خر يشاد به ندکمیانگا: ترجمهک[

  ]یندگی، پا یشگی، همیمدائ گرداند بهیبرم ندکمیيروینسلر از او پیا هک: بارتولومه[

  دینکنگاه مشابهيهایمعن يجستجو يبرا vedhasتیرکسانس واژه به

) ماســهک(کضدضا -)ک، تــ یوابســتگ» (شــهی، اند مــنش): «manazhō(·کضدضجا[

  .»، منش شهیاند«

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت ينهاد» (یک،  هک): «yf(·"؛

  .)ضمیر اشاره() ک، ت ی، وابستگ یبرائ» (او او، به يبرا): «hōi(·ا[ه

  .)نرینه(کضهدگع -)ک، ت یبائ» (، نفس يرمادینو، گوهر غیم): «mainiik(کضهدگ,

ـ  یبـائ » (ردارهـا کارهـا، بـا   کبـا  ): «CyaoranHiBca(·ژگضخوضدپه/إپ -)ک، ت

  .»ردارک،  نشکار، ک) «ماسهک(ژگضخوضدض 

      .»ار وفاداری،  دوست): «urvarō(·عقؤضو[
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  بیست و دومـ بندچهارمسرود /گاتاها

  بیست و دومـ بندسی و یکم هات/سنای

  چیترا

  ·إهوقپ
روشن

  اي

[·  
اینها

  ِ هوداوِنگه

  ·اعی|جاب
ارکوکنی

  

  یتنا

  ·"ضوغدپ
وششک

  نائی وئدم

  ·رضبیغکدپه
پاینده

  منَنگها

  ·کضدضجاپ
با منش

  ــــــــــــ

  وهو

  ·رخا,
کنی

هو  

  ·اؤ[
او

  خشتَرا

  ·زضوقپ«
نیرو، توان

  اَشم

  ·زغکض
اشا

  

  وچنگها

  ·رضإضجاپ
با گفتار

  اُتَناچاَ شی

  ·ژگضخوضدپإپ
ردارکو با 

  هپتی

  ·اضحف]
ندکمیخدمتگزاري

  ــــــــــــ

  هو

  ·اؤ[
  او

  توئی

  ·[هف
  تو براي

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا

  اَهورا

  ·ضاعقپ
اهورا

  وازیشتُو

  ·ه/ف[.رپ
ترین شایسته

  اَنگهئیتی

  ·ضجاضهف]
خواهد بود

  اَستیش

  ضسفه/&
مهمان



315و دوم یستسرود چهارم ـ بند ب

  ·اعی|جاب     ·]    ·إهوقپ

  ·کضدضجاپ     ·رضبیغکدپه     ·"ضوغدپ

  

  ·ضزغک     ·زضوقپ«    ·اؤ[     ·رخا,

  ·اضحف]     ·ژگضخوضدپإپ     ·رضإضجاپ

  

  ·ضاعقپ     ·پ#کض     ·ف[ه    ·اؤ[

  ضسفه/&     ·ضجاضهف]    ·ه/ف[.رپ
  

  ِ هوداوِنگه    اي    چیترا

  منَنگها    نائی وئدم    یتنا

  
  اَشم    خشتَرا    هو    وهو

  هپتی    اُتَناچاَ شی    وچنگها

  
  اَهورا    مزدا    توئی    هو

  اَستیش    اَنگهئیتی    وازیشتُو

  

  برگردان

  ، است ار روشنکوکیمرد ن يبراسخنان  نیا

  ابدیدر کین با منش وشد آنها را هماهنگکیم هکاو 

  .باشد یو راست قتیردار خود خدمتگزار حقکرو و گفتار و یو با ن

  .تو خواهد بود و مهمان دوست نیتر ستهیاهورامزدا شاايسکآن
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  هاواژه دستوري گزارش

  .»ارک، آش روشن«)(صفتإهوقض -)ک، ت یبائ» (ارک، آش روشن): «cirrH(·إهوقپ

[·)ī» :(آن نینها، ایا ،) «گروهه یا رائیک، ت یبائ ،(.  

  .)صفت(اعیپا -)ک، ت یبرائ» (ارکدرست يبرا): «hudGzhc(·باعی|جا

  »وششک): «yarenH(·"ضوغقپ

  ] گیردمیو جهد  وششکیمعن به yatnaتیرکرا برابر با سانس نسلر: واژهیا[

  ]گیردمیهک، همچنان هکچنان یمعن به ربط د و حرفیرا ق : آن هومباخ[

رضبیغکدض -)ک، تــ یبرائــ» (ننــدهکدا یــ، پ ابنــدهی): «vacdemnHi(·رضبیغکدپه

  .)افتنییمعن بهر]یشهیاز ر(» ابندهی«)صفت(

ـ  یبـائ » (، بـا مـنش   شـه یبا اند): «manazhH(·کضدضجاپ ) ماسـه ک(کضدضا -)ک، ت

  .»شهی، اند منش«

  .)صفت(رخاع -)ک، ت یبائ» (، خوب کین): «vohk(·رخا,

  .)ضمیر اشاره() کت .نهی، نر ينهاد» (او، آن): «hvvō(·اؤ[

  .)ماسهک(زضوقض «-)ک، ت یبائ» (روایی، فرمان رو، توانین): «xDarrH(·زضوقپ«

  .)ماسهک(ضزض -)ک، ت یرائ» (یاشا، راست): «aDem(·ضزغک

گفتار، ) «ماسهک(رضإضا -)ک، ت یبائ» (با گفتار، با سخن): «vacazhH(·اپجرضإض

  .»سخن

)ک، تـــ یبـــائ» (نشکـــردار، و بـــا کـــو بـــا ): «ByaoranHcH(·ژگضخوضدپإپ

  .»ردارک،  نشکار، ک) «ماسهک(-ضدض «ژگضخ

،  ياخبـار  ، وجـه  حـال  زمـان » (ندکمی، مراقبتندکمیيخدمتگزار): «haptī(·اضحف]

  .»ردنکي، خدمتگزار ردنکو مراقبت مواظبت«اضح -)ک، ت سکگذرا، سوم

  .)ک، ت ر اشارهی، ضم نهی، نر ينهاد» (او، آن): «hvvō(·اؤ[

  .)کت ی، وابستگ کتاییبر» (تو«غک ؤف»تو يبرا): «tōi(·ف[ه
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  .)ک، تندایی(» مزدا«): mazdH(·پ#کض

  .)ک، تندایی(» اهورا): «ahurH(·ضاعقپ

-)ک، تــ نــهی، نر ينهــاد» (نیتــر ســتهی، شا نیتــر انیشــا): «vHziBtō(·ه/ف[.رپ

  .»انی، شا ستهیشا«)(صفته/فضا .رپ

-)ک، ت سک، گذرا، سومیم، التزا حال» (، خواهد بودباشدمی): «azhaitī(·ضجاضهف]

  .»بودن«ضا 

  .»مهمان) «نهینر(ضسفه -)ک، ت ينهاد(» ار، دوستی،  مهمان): «astiB(·ضسفه/
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  یکمـ بندسرود پنجم/گاتاها

  یکمـ بندسی و دوم هات/سنای

  یاچااَخُ

  ·ةگپإپض
، او ، آن این

  خوااتوش

  ·طضبفع/
خانواده

  یاست

  ·"پسض،
ندکمیدرخواست

  

  اَهیا

  ·ضاگپ
  ، آن این

  وِرِزِنم

  ·کغ؛د.رغقغ
  ، قبیله تیره

  مت

  ·کض،
  ، با همراه

  یمنا اَئیري

  ·ضهقگضکدپ
مردم

  ــــــــــــ

  اَهیا

  ·ضاگپ
، آن این

  دئوا

  ·یضبؤپ
دیوان

  مهمی

  ·کضاک]
من مال

  منُوئی

  ·کضد[ه
گفتار من به

  

  اَهورهیا

  ·ضاعقضاگپ
اهورا

  اوروازِما

  ·غکپ.عقؤپ
خرسندي

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  ــــــــــــ

  تُوئی

  ·وظ[ه
تو

  دوتاوِنگهو

  ·ی,ف|جا[
رسانان پیا م

  هاما آونگ

  ·|جاپکپ
باشیم

  

  تنگ

  ·ف؛أل
آنها را

  داریو

  ·پقضگ[ی
نکنار ک، بر نکدور 

  ییوی

  ·"[ه
آنها 

  واو

  ·ر|
شما به

  شنتی دئیب

  &یضهذزغأف]
نندکمیدشمنی
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  ·"پسض،    ·طضبفع/     ·ضةگپإپ

  ·ضهقگضکدپ     ·کض،     ·کغ؛د.رغقغ     ·ضاگپ

  

  ·کضد[ه     ·کضاک]     ·یضبؤپ     ·ضاگپ

  ·|#کض     ·غکپ.عقؤپ     ·ضاعقضاگپ

  

  ·|جاپکپ    ·ی,ف|جا[     ·وظ[ه

  یضهذزغأف] &     ·ر|     ·"[ه    ·یپقضگ[     ·ف؛أل
  

  یاست    خوااتوش    یاچااَخُ

  یمنا اَئیري    مت    وِرِزِنم    اَهیا

  
  منُوئی    مهمی    دئوا    اَهیا

  مزداو    اوروازِما    اَهورهیا

  
  هاما آونگ    دوتاوِنگهو    تُوئی

  شنتی دئیب    واو    یییو    داریو    تنگ

  

  برگردان

  :وانید يا

  و ملت لهی، قب خانواده انیدر م مردم

  .اهورامزدا را خواستارند يخرسند منيهاو آموزش با سخنان

  میتو باش رسانان امیمزدا پ ي) امردم همه(مردم هکباشد 

  .ینکنار کدور و برنندکمییدشمن هک) را وانیدو آنها (
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  هاواژه دستوري گزارش

ـ  یوابستگ» (، آن نیا): «apiiHcH(پإپگضة ـ ا«ض -)ک، ت ،  ر اشـاره یضـم » ، آن نی
» بِندوا«به ژهیو به پرست بت را به انگا آنکو  است ر اشارهیاچا: ضمیاخ .فیتعر حرف

  .دهدمینسبت است بوده زرتشت دشمن هک

ــانواده): «pactuB(·طضبفع/ ــاد» (خ ــ ينه ــانواده«طضبفع -)ک، ت ــهینر» (خ  .)ن
تاراپورواال » نجبا و بزرگان»بارتولومه» سرور و خداوندگار«لز یرا م واژه نی: ا خوااتوش

یروحـان  انیشـوا یپ سـد واژه ینویمـ  مولتـون » با لذات خود و قائم به وابسته شخص«
 لیو ن ردنکيرهبر زرتشت هکاست لیدل نیبد نیوجود ندارد و ا گاتاهادر » آترون«
 مقام به دنیرس ستهیرا شا مردم و همه دانستهینم یخاص گروه ژهیرا و مالکدرجه به

ـ واقع نیبا ا هماهنگ مولتون گفته نیا .است دانستهیم يو آموزگار يرهبر اسـت  تی
و  طبقـات  بـه  جامعـه  میتقسـ  .اسـت  نبـوده  یمـوروث  يموبد مقام یشتزرت نیدر د هک

 و سـنن  آیـین جزو  از زرتشت پس هکاست یلیاز مسا از مقاماتايپاره بودن یموروث
  .»هماهنگی نداردزرتشتيهابا آموزش هکشده ینید

، گذرا، سوم يدیک، تا حال زمان» (، خواستار استندکمیدرخواست): «yHsau(·"پسض،

  .»ردنکدرخواست«"پ -)ک، ت سک

ـ ا«ض -)کت .یوابستگ» (، آن نیا): «ahiiH(·ضاگپ  ، حـرف  ر اشـاره یضـم » (، آن نی

  .»شودمیخواندها ز ینة و حرف همانند استضةگپإپ با  واژه نی) افیتعر

  .»لهیقب«؛دض .رغقغ-)کتاییا ریينهاد» (لهی، قب رهیت): «verezfnem(·؛دغک.رغقغ

  .)اضافه حرف(» با ، همراه ، از راهوسیلهبهبا، ): «mau(·کض،

ـ ت(؛دض .رغقغ) و خـانواده (طضب،ع از » واحد بزرگتر): «airiiamnH(·ضهقگضکدپ ) رهی

 از چهار گروه اوستادر » ییایآر جامعه) «نهینر(ضهقگضکضدباشد  د مثبتیشا هکاست
  .»است شده برده نامنندکمیستیز مختلفايیدر جغراف هکیاجتماع

آن بـه  کیو در پارسـ  اسـت  خـانواده  سـت یز محل هکا نمانی» یغکپدض»دمان ـ1
  .یفارس در زبان و مان ند مانند خانیگویم» مان«

»commune«و بـرزن  دهکـ ، ده مانند دهخانوادهچند نتسیزمحل»ر]س«سیو ـ2
  »داشتندايو محله یبرزن رابطه کردندمییزندگ سیدر و هکیسانک

گر دور یدکـ یاز  اسـت  نکـ مم هکار یبسيهاخانوده ستیز محل» ضأف,.«زنتو  ـ3
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  .شودمیدهینام» ضهقگضکدض«منیریائ نام زنتو به به مربوط باشند و گروه

و یـ ده اداره يبـرا  باشـد میتکا مملیاست مردم ستیز محل» یضاگ,«و یده ـ4

 زورگو مفهوم يفرمانروا یمعن به رفته رفته هکوجود دارد » سپسفضق«ساستَر  واژه
  .دارد مثبت شور مفهومکيفرمانروا عنوان به یتیوپئیده یول است ردهکدا یپ یمنف

  .»آن ، نیا): «ahiiH(·ضاگپ

ـ ر آریـ غ انی، خدا وانید): «dacvvH(·یضبؤپ )جمـع ایـی و ر ي، نهـاد نـدایی » (ییای

  .)نرینه(» وید«-ض ؤیضب

  .)یکر ملیضم» (من مال«کض -)ک، ت يدر» (من مال): «mahmī(·کضاک]

  .)نهیماد(» سخن«کضدپ -)ک، ت يدر» (سخن در چهارچوب): «manōi(·کضد[ه

  .)نرینه(» اهور«ضاعقض -)ک، ت یوابستگ» (اهورا): «ahurahiiā(·ضاعقضاگپ

ــه): «urvvazemH(·غکپ.عقؤپ ــاد ب ــ، خر يش ــندیم ــ» (را يرا، خرس ــ یرائ )ک، ت

  .)ماسهک(» یم، خر ي، خرسند يشاد«-غک .عقؤپ

  .)نرینه(پ #کض-)ک، ت یوابستگ» (مزدا): «mazdG(·|#کض

  .»تو مال«وظض -)یکر ملی، ضم ، گروهه ينهاد» (تو مال«): rsōi(·وظ[ه

،  رسان امیپ«ی,فض -)، گروهه ينهاد» (، فرستاده رسان امیپ): «dktGzhō(·ی,ف|جا[
  .)نرینه(» فرستاده

  .ضا)، گروهه سک، گذرا، اولیم، التزا حال» (میباش): «GzhHmH(·|جاپکپ

  .)ضمیر اشاره(» نی، ا آن«-فض )، گروهه یرائ» (آنها رانها را، یا): «tfyg(·؛ألف

،  يدیک، تا حال زمان» (باش ، مراقب نکنار ک، بر نکباز دار، دور ): «dHrayō(·یپقضگ[

،  نـار داشـتن  ک، بر شدن ، مانع ردنکيری، جلوگ بازداشتن«یضق )ک، ت سکگذرا، دوم
  .»ردنک، مراقبت ر نظر داشتنیز

  .»یک،  هک«"ض )یر نسبی، ضم ، گروهه ينهاد» (هکرا  یسانک): «yōi(·"[ه

  .)، گروهه یرائ» (شما شما را، به): «vG(·ر|

،  سکـ ، گـذرا، سـوم   ي، اخبـار  حـال » (ننـد کمـی یدشمن): «daibDeytī(یضهذزغأف] 

      .»، ضد بودن بودن دشمن«یؤه/ )گروهه
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  دومـ بندسرود پنجم/گاتاها

  دومـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَ ابیو

  ·ضبهذگ[
باینها، بایشان

  مزداو

  ·|#کض
مزدا

  اَهورو

  ·ضاعق[
اهورا

  

  نُو سارِم

  ·سپقغکد[
تحدم،  همبسته

  وهو

  ·رخا,
کنی

  منَنگها 

  ·کضدضجاپ
اندیشه

  ــــــــــــ

  خشَترات

  ·زضوقپ،«
خشترا، نیرومندي

  هچا

  ·اضإپ
از

  مراُت·پئیتی

  ·کقضخ،·حضهف]
داد پاسخ

  

  اَشا

  ·ضزپ
با اشا

  هخا هوش

  ·پ«اض·اع/
خوب دوست

  واتا خوِن

  ·ط؛دؤپفپ
خورشیدگونه

  ــــــــــــ

  سپِنتانم

  ·ؤحغأفمک
، افزاینده كپا

  وِ

  ·ر؛
شما

  ایتیمَ آرم

  ·پقکضهف]ک
پارسایی

  

  ونگُوهیم

  ·رضجعا]ک
کنی

  ورِمئیدي

رضقغکضهی]

·  
برمیگزینیم

  ها

  ·اپ
، او آن

  ن

  ·د؛
ما

  اَنگهت

  ·ضجاض،
باشد
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  ·ضاعق[     ·|#کض    ·ضبهذگ[

  ·کضدضجاپ     ·رخا,    ·سپقغکد[

  

  ·کقضخ،    ·حضهف]     ·اضإپ     ·زضوقپ،«

  ·ط؛دؤپفپ     ·پ«اض    ·اع/     ·ضزپ

  

  ·پقکضهف]ک     ·ر؛     ·ؤحغأفمک

  ·ضجاض،     ·د؛     ·اپ     ·رضقغکضهی]     ·رضجعا]ک
  

  اَهورو    مزداو    اَ ابیو

  منَنگها    وهو    نُو سارِم

  
  مراُت.پئیتی    هچا    خشَترات

  واتا خوِن    هخا هوش    اَشا

  
  ایتیمَ آرم    وِ    سپِنتانم

  اَنگهت     ن    ها    ورِمئیدي    ونگُوهیم

  

  برگردان

  اهورامزدا هستند يخواستار خشنود هکآنها ،شانیا به

 است دگونهیخورشياشا خوب و دوست يرومندیو ن یشیاند کین شهیهم هکاهورامزدا، 

  .»باشدمیما وهیشآن مینیگزیم شما را بر کیو ن ندهیافزا پارسایی«.داد پاسخ
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  برداشت

 بـه  یدسترسـ  راه .دارد انکـ و خـدا ام  انسان انیار میبس یهمبستگ زرتشت یخداشناسدر 

 درگـاه  بـه  دتوانـ میسکهر  هکستیا تا اندازه پارساییيروین شیو افزااییاهور صفات

ـ بـا آفر  یوسـتگ ی، پ قتیِ حق شناخت نگونهیدر ا .شود وستهیابد و با او پیاهورامزدا راه دگار، ی

و اییمـرز رسـ   د و بـه یمایرا بپ مالکمراحل دتوانمیهکاست انسان دبا خو یاساس نقش

  .شود کینزد یجاودانگآفرینش و كدر

 .ستین محبوس ساخته شیاز پ چهارچوب کیو در قالب ینید عرفان کیزرتشت عرفان

 اسـت  یکـ یباشد راه سانکیبا هم دتوانمینقتیحق مودنیپ در راهها انسان و عشق قذو

از  اشا و وهـومن  روانیپ یعنی،  قتیحق همبستگان همهو است گوناگون رهروان توان یول

  .اهورامزدا هستند دوستان

  هاواژه دستوري گزارش

  .ر اشارهیضم» ، آن نیا) «، گروهه ی، برائ ياز» (نهای، با شانیبا): «acibyō(·ضبهذگ[

  .)ک، ت ينهاد(» مزدا): «mazdG(·|#کض

  .)ک، ت ينهاد» (اهورا): «ahurō(·ضاعق[

پقغکدض س-)ک، تــ ينهــاد» (، همبســته متحــد، هماهنــگ): «sHremnō(·سپقغکد[

  .)صفت(» متحد، همبسته«

  .)صفت(رخاع -)ک، ت یبرائ» (کی، ن خوب): «vohu(·رخا,

  » ، مـنش  شـه یاند«کضدضا -)ک، ت یبرائ» (، منش شهیاند): «manazhH(·کضدضجاپ

  .)ماسهک(

ـ  یبـائ » (، قـدرت  يرومندی، ن رواییفرمان): «xDarrHu(·زضوقپ،« زضوقض «-)ک، ت

  .)ماسهک(» روایی، فرمان رو، قدرتین«

  .)ربط حرف(» از): «hacH(·اضإپ

paitī(·کقضخ،·حضهف] . mraou» :(دهدمی، پاسخ گفت پاسخ) «ـ ک، تا حال ، گـذرا،   يدی

  .»است فعل شیپحضهف] » گفتن سخن«کقع -)ک، ت سکسوم
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  » قتی، حق یراست«ضزض -)ک، ت یبائ» (یهست ، نظام قتی، حق یراست): «aDH(·ضزپ

  .)ماسهک(

.huB(·پ«اع/اض haxH» :(خوب دوست) «ک، ت ينهاد(-/ض «اض·اع)صفت(.  

  .)صفت(» ، تابان ، فروزان ید، نورانی، مانند خورش دگونیخورش): «pfnvHtH(·ط؛دؤپفپ

ـ » (ندهی، افزا ، مقدس كپا): «speytąm(·سحغأفمک ـ  یرائ ،  كپـا «سحغأفض) ک، ت

  .)صفت(» ندهی، سودمند، افزا مقدس

  .)، گروهه ی، وابستگ یبرائ» (شما يشما، برا به): «vf(·ر؛

  .)مادینه(پقکضهفه -)ک، ت یرائ» (یتیآرمئ): «Hrmaitīm(·پقکضهف]ک

 نیا) نهیماد» (خوب«رضجعاه -)ک، ت یرائ» (، خوب کین): «vazuhīm(·رضجعا]ک

  .)رخاع-(كستا ماسهکو  نهینر يبرا .است نهیماد يبرا كستا

،  سک، گذرا، نخست يدیک، تا سادهگذشته» (مینیگزیبرم): «varemaidī(·رضقغکضهی]

  .)گروهه

  .)ک، ت ي، نهاد نهیماد» (او، آن): «hH(·اپ

  .)، گروهه ی، وابستگ یبرائ» (ما ما، به يما، برا): «nf(·د؛

ضا )ک، تـ  سکـ ، گـذرا، سـوم  یمـ التزا حـال » (باشـد میباشد، ): «azhau(·ضجاض،

      .»بودن«
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  سومـ بندسرود پنجم/گاتاها

  سومـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَت

  ·ض،
  ، پس ایدون

  یوش

/,"·  
  شما

  داوا

  ·یضبؤپ
  دیوها اي

  ویسپاونگهو

  ·ر]سح|جا[
همه

  

  اتکاَ

  ·ضنپ،
  پلید، زشت

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
  منش

  ستا

  ·سفپ
  هستید

  چیترِم

  ·إهوقغک
، نژاد تخمه

  ــــــــــــ

  چا یس

  ·"ضسإپ
هکآن

  واو

  ·ر|
شما را

  مش

  ·کض/
، رئیس سر دسته

  ِ یزَئیت

  ·ضهفب."ض
ستایدمی

  

  چا دروجس

  ·یق,_ضسإپ
، فرومایه دیو دروغ

  چا متُوایش پئیري

  ·کضف[ه/إپ·حضهقه
، پست ارزش بی

  ــــــــــــ

  َ اومانم شی

  ·ژگضخکمک
ردارک

  آابپی

  ·ضهح]
همچنین

  تانابی دئی

  ·پدیضهذهفپ
درپی پی

  

  یائیش

  ·"په/
هک، آنها  هک

  آسرودوم

  ·سق,ی,کض
نامبردار، مشهور

  بومیائو

  ·ذ,ک|
شور، بومک

  ِ َ ایت هپت

  اضحفضهوب &
، هفت هفتمین
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  ·ر]سح|جا[     ·یضبؤپ     ·",/    ·ض،

  ·إهوقغک     ·سفپ    ·کضدضجا[     ·ضنپ،

  

  ·ضهفب."ض    ·کض/     ·ر|     ·"ضسإپ

  ·کضف[ه/إپ    ·حضهقه     ·یق,_ضسإپ

  

  ·یضهذهفپدپ     ·ضهح]     ·ژگضخکمک

  اضحفضهوب &     ·ذ,ک|     ·سق,ی,کض    ·"په/
  

  ویسپاونگهو    داوا    یوش    اَت

  چیترِم    ستا    منَنگهو    اتکاَ

  
  ِ یزَئیت    مش    واو    چا یس

  چامتُوایش پئیري    چا دروجس

  
  تانابی دئی    آابپی    َ اومانم شی

  ِ َ ایت هپت    بومیائو    آسرودوم    یائیش

  

  برگردان

  دیهست شید و بداندیو نژاد پل از تخمه ی! شما همگ وانید يا

  ستایدمیشما را هکیسییو ر سردسته و آن

  ، است ارزشیب و پست شردارکو  و دروغیز دیخود ن

  یدرپ یشما بارها پ هکاوست وسیلهبه

  .دیا) نامبردار و مشهور شدههاآریاییو بر  بوم(شور، کنیهفتم نیدر ا
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  برداشت

ـ ار از مکتبه و مردم دروغ روانیبسا پ يا ـ نیبرگزايخـود سردسـته   انی ـ ن يد و دارای  يروی

را  دروندان هکبرسد  یردگکو سر یبزرگبه انیم از آن دتوانمییسک.نددیگرد رواییفرمان

يو رهبر یآور همراه انید و زیپل يارهاکشود و آنها را در همه مانیپ با آنها هم .دیبستا

باشد و تـا   و دروغید نید بزرگتریزد بایبرخ دروغ روانیپ انیاز م هکرواییفرمان نیچن .ندک

در  .سرآمد باشد ییو زورگو در چپاول .رود شیپ یبدخواهو  يتوز نهیک،  یمرز پست نیآخر

 جهان يو بارور یبهبود زندگ در راه یانسان بزرگ يشبرد آرزوهایپ يبرا زرتشت هکیزمان

ها ییایو بر آر و بوم رانیا نیار در سرزمکتبه انیشوایپرور و پ دروغیمداد، مردیم آموزش

هکـ رواییو فرمـان  دسـته  رس است روشن .و نامبردار بودند کردندمیرواییفرمان یدرپ یپ

ـ ا .نـد کشیسـتا  آنـان  ۀشیو اند وهید از شیسوار باشد با گمراه مردم هدبر گر خواهدمی  نی

  .هستند دوران انیآدم نیتر و گمراه نیانمندتریاز ز انیفرمانروا نیچن

  هاواژه دستوري گزارش

  .)اضافه حرف(» دونی، ا ، آنگاه نینچنیا): «at(·ض،

/,"·)ykB» :(شما) «گروهه ي، نهاد یر شخصیضم ،(.  

-یضبؤض)، گروهـه ندایی» (آریاییریغ انیخدا ي، ا وانید يا): «dacvH(·یضبؤپ

  .)نرینه(» وید«

-)گروهـه  ،نـدایی » (ی، همگـ  ، همگان همه ي، ا همه): «vīspGzhō(·ر]سح|جا[

  .»، همگان همه )صفت(ر]سحض 

  .)صفت(ضنض -)ک، ت ياز» (رخاعبد، شر، ضد ): «akat(·ضنپ،

  .»شهی، اند منش«کضدضا -)ک، ت ياز» (شهی، اند منش): «manazhō(·کضدضجا[

  .»بودن«ضا -)، گروهه سک، دوم ي، اخبار حال» (دید، هستیباش): «stH(·سفپ

  .)ماسهک(إهوقض -)ک، ت یرائ» (، چهره نژاد، تخمه): «cirrem(·إهوقغک

  .»یک،  هک«"ض -)ک، ت ينهاد» (هک، و آن یک، و  هکو ): «yascH(·"ضسإپ

  .)، گروهه یرائ» (شما را): «vG(·ر|
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 ، ينهاد» (شورکا یلهیقب سیاد، رئی، ز ، سالخورده سی، رئ ، سر دسته بزرگ): «maB(·کض/

  .»بزرگ«)صفت(.کض-)ک، ت نهینر

،  سکـ ، گذرا، سـوم  ي، اخبار حال(»ندکمی، پرستشستایدمی): «yazaitc(·ضهفب."ض

  .»ردنک، پرستش ، ستودن ردنکشیستا."ض-)کت

ـ  ی، وابستگ ياز» (هی، فروما و دروغیر، دیتزو دروغ): «drujascH(·یقع_ضسإپ -)ک، ت

  .)مادینه(یقع_ 

) ماسهک(-ژگضخکضد )ک، ت يدر» (نشکردار، ک): «Ciiaomąm(·ژگضخکمک

  .»ارک«

  .)اضافه حرف(» زی، ن نیهمچن): «aipī(·ضهح]

  .)دیق(»سر هم ، پشت یدرپ ی، پ دوباره): «daibitHnH(·یضهذهفپدپ

  .»یک،  هک«"ض -)گروهه،  یبائ» (هکیسانک، با  هکآنها  ، به هک): «yHiB(·"په/

ـ ک، تا ساده گذشته» (دیاد، مشهور شدهیانامدار شده): «asrkdkm(·ضسق,ی,ک ، گـذرا،   يدی

  .)است فعل شینجا پیدر ا» (گفتن سخن«سقع )، گروهه سکدوم

  .)مادینه(ذ,ک] -)ک، ت یوابستگ» (، قاره شور، مرز و بومک): «bumyG(ذ,کگ| 

  ·اضحفضهوض-)ک، تـــ ي، در یبیعـــددترت» (هفـــت): «haptairc(·اضحفضهوب

  .)ماسهک(
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  بند چهارم –سرود پنجم /گاتاها

  چهارمـ بندسی و دوم هات/سنای

  یات

  ·"پ،
  هکچنان

  یوش

",/  
  شما

  تا

  ·فپ
  آنها را

  متافرَمی

  ·کضوپ]چقضک
دهیدمیفرمان

  

  یا

  ·"پ
  هک

  مشیا

  ·کضژگپ
  مردم

  اَچیشتا

  ·ضإه/فپ
  پلیدترین

  دنتُو

  ·یضأف[
دهنده

  ــــــــــــ

خت شنو ِ  

  ·زغأفب«رض
  دادن افزایش

وازوشتا·د  

  ·ع/فپ.یضبؤ[
دیوپسند

  

  ونگهِئوش

  ·رضجا؛ع/
، خوب کنی

  نا یم سیژدي

  ·س]تیگضکدپ
گرداننگان روي

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
، اندیشه منش

  ــــــــــــ

  مزدا

  ·پ#کض
  مزدا

  اَهورهیا 

  ·ضاعقضاگپ
اهورا

  

  خرَتئوش

  ·اقضف؛ع/
خرد، عقل

  ینئُو نَسی

  ·دضسگضأف[
شوندگان گمراه

  چا اَشائَت

  پ &إضزپضف
و دادگري از اشا، از راستی
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  ·کضوپ]چقضک     ·فپ     ·/,"    ·"پ،

  ·یضأف[     ·ضإه/فپ     ·کضژگپ     ·"پ

  

  ·ع/فپ.یضبؤ[     ·زغأفب«رض

  ·کضدضجا[     ·س]تیگضکدپ     ·رضجا؛ع/

  

  ·ضاعقضاگپ     ·پ#کض

  ضزپضفإپ &    ·دضسگضأف[     ·اقضف؛ع/
  

  متاتا فرَمی    یوش    یات

  دنتُو    اَچیشتا    مشیا    یا

  
خت شنو ِ    وازوشتا.د  

  منَنگهو    نا یم سیژدي    ونگهِئوش

  
  اَهورهیا     مزدا

  چا اَشائَت    ینئُو نَسی    خرَتئوش

  

  برگردان

  ،دهیدمیارها را فرمانکنیدتریشما پل هکچنان

  ابدیشیو افزا گسترش وپسند استید هکتا آنچه

  شده گردان يرو ،و خرد یشیاند کیاز ن و مردم

  .شوند ند و گمراهیجو يدور يو دادگر یاز راست
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  برداشت

ـ یو اایییآريهارهیت از زرتشت شیپها قرن ـ پد ةندیسـتا  یران ـ و ا یعـ یطبيهـا دهی  زدانی

 آن انیـ ز هوادار دواها بودنـد م ین ياریبس ،دو گروه آن انیم .اهوراها بودند نام به گوناگون

 هکشد تا آنیشتر میروز ب روز به اختالف آمد و دامنهیم شیار پیبسيهايریدرگ دو گروه

  .ردندکمهاجرت رانیا فالت اهوراها به هند و طرفدارانيهانیسرزم دواها به طرفداران

د و هر یرسیم 30به آنان شماره هکرا  زدانیاها یرانیاد ایزيهاسده مهاجرت نیاز ا پس

 هکـ دواهـا را  ها يو هند کردندمیشیقرار داشتند، ستا ماه ياز روزها یکیدر رأس کی

ـ د نام هنوز به هکدند یپرستیم بود 33آنها  شماره وجـود دارد و   در هندوسـتان ایـی وِد نی

 قلمـداد  یهسـت  قیحقـا  ننـده یب هکـ یو شاعرانها یشیر وسیلهبهرا اییوِد گسترده اتیادب

و  یفلسف نشیب از لحاظ ياریبس اختالفاز زرتشت شیپ در زمان .شدند بوجود آوردندیم

هـا  ينزد هنـد  یرانیا ياهوراها هکیبیترت به وجود داشتها يو هندها یرانیا انیم ینید

  .شدند و خواندهیدها یرانینزد ا يهند يد و دواهایپل یموجودات

 .اهوراها بودند طرفدارانها یرانیا پرداخت مردم آموزش ظاهر شد و به زرتشت هکیمهنگا

اهورامزدا  و آن است یکیفقط یدگار هستیآفر رد و گفتکو طرد  یآنها را نف همه تزرتش

 يو دسـتورها هـا  بند بودنـد بـا آمـوزش    يپا نیشیپيهاسنت به هکياریبس گروه .است

آنهـا   سردسـته  .شـدند یمـ  مردم یگمراه و موجب کردندمیمخالفت شدت او به یاخالق

 یاسـ یو س ینـ یديهاتیفعالها رپنکو ها يوکيارکبا هم هکو بِندو بودند  چی، اوس گرِهم

  .کردندمیيرا رهبر ضد زرتشت

  هاواژه دستوري گزارش

  .)قید(» هک، چنان هکی، تا زمان هک، همانقدر  هکتا آنجا ): «yHu(·"پ،

/,"·)ykB» :(شما) «ک، ت ي، نهاد نهینر(.  

  .فض-)، گروهه یرائ» (نها رایا): «tH(·فپ

از  )، گروهـه  سک، دومیم، التزا حال» (دهیدمیفرمان): «framīmarH(·چقضک]کضوپ

  .، فرمودن دادن فرمان یمعن بهچقض فعل شیبا پ گرفتن اندازه یمعن بهکپ شهیر
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  .)یر نسبیضم» (یک،  هک«"ض -)ک، ت یبائ» (یک،  هک): «yā(·"پ

  .»مردم«کضژگض -)، گروهه ينهاد» (، مردم مردمان): «maCiiH(·کضژگپ

  .»نیبدتر«ضإه/فض -)، گروهه ينهاد» (نیدتری، پل نیبدتر): «aciBtH(·ضإه/فپ

ــدگان): «daytō(·یضأف[ ــ صــفت» (دهن یضأف -)، گروهــه ي، نهــاد نــهی، نر یفعل

  .)یپ-شهیاز ر(» دهنده«

، ناگذر، سومیم، التزا ساده گذشته» (ندیافزایرشد بدهند، ب): «vaxDeytc(·زغأفب«رض

  .»دادن شی، افزا ، افزودن رشد دادنز «رض-)ک، ت سک

،  ی، رائــ ينهــاد» (ویــد وپســند، مــورد عالقــهید): «dacvvō.zuBtH(·ع/فپ.·[یضبؤ

  .»وپسندیدع/فض ..یضبؤ[-)گروهه

  .کی، ن خوب«رخاع -)ک، ت یوابستگ» (کی، ن خوب): «vazhfuB(·رضجا؛ع/

- )، گروهه ينهاد» (گردانندگان ي، رو دورشوندگان): «sīEdiiamnH(·س]تیگضکدپ

  .)ناگذر یفعل صفت» (گردان ي، رو دورشونده«)صفت(س]تیگضکدض 

  .)ماسهک(کضدضا -)ک، ت یوابستگ» (شهی، اند منش): «mananzhō(·کضدضجا[

  .)ک، ت یوابستگ» (مزدا): «mazdG(·|#کض

  .)ک، ت یوابستگ» (اهورا): «ahurahiia(.ضاعقضاگپ

  .)نرینه(» خرد«قضفع «-)ک، ت یوابستگ» (خرد، عقل): «xratfuB(·قضف؛ع/«

گمراهدضسگضأف -)، گروهه ينهاد» (دورشوندگان): «nasyaytō(·دضسگضأف[

  .»، دور شونده شودنده

.»یاشا، راست) «ماسهک(ضزض -)ک، ت ياز» (و از اشا): «aDHaucH(·ضزپض،إپ     
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  بند پنجم –سرود پنجم /گاتاها

  پنجمـ بندسی و دوم هات/سنای

  تا

·فپ

  بدینوسیله

  دبِ نَئُوتا

·یغذغدضخفپ

  دهدمیفریب 

  مشیم

·کضژ]ک

مردم را
  

  هوجیاتُوئیش

·اع_گپف[ه/

  )در بهشتزندگی خوب (

  اَمرِتاتَس چا

·ضکغقغفپفضسإپ

جاودانی

  ــــــــــــ

تهی  

·اگض،

هکچنان

  واو

·ر|

شما

  اکاَ

·ضنپ

زشت، بد

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه
  

  ینگ

·أل؛"

آنها

  د اوِنگ

·یضبؤ؛أل

دیوان

  س چاکاَ

·ضنضسإپ

بدرا، پلید

  مئی نیوش

·کضهدگع/

منش، اندیشه

  ــــــــــــ

  اکاَ

·ضنپ

زشت

  شی اُتنم

·ژگضخوضدغک

نشکردار، ک

  وچنگها

·رضإضجاپ

گفتار، سخن
  

  یا

·"پ

ه بآنک

  فرَچی نَس

·چقضإهدضس

دهدمی، برتري پذیردمی

  درِ گونَتم

·یقغلؤضأفغک

هواخواه دروغ

خشَیو  

&زضگ[«
فرمانروا
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·کضژ]ک     ·یغذغدضخفپ     ·فپ

·ضکغقغفپفضسإپ     ·اع_گپف[ه/

  

·کضدضجاپ     ·ضنپ     ·ر|     ·اگض،

·کضهدگع/     ·ضنضسإپ     ·یضبؤ؛أل     ·أل؛"

  

·رضإضجاپ     ·ژگضخوضدغک     ·ضنپ

&زضگ[«    ·یقغلؤضأفغک     ·چقضإهدضس     ·"پ
  

  مشیم    دبِ نَئُوتا    تا

  اَمرِتاتَس چا    هوجیاتُوئیش

  
نَنگهاکاَ    واو    تهیا م  

  مئی نیوش    س چاکاَ    د اوِنگ    ینگ

  
  وچنگها    شی اُتنم    اکاَ

  خشَیو    درِ گونَتم    فرَچی نَس    یا

برگردان

  .نیدکو گمراه می دهیدمیمردم را فریب  شما دیوانبدینوسیله 

  .دارید باز میآنها را از زندگی خوب بهشت آسا و پاینده 

  هستید بد اندیشی زشتی و ةشما دیوان نیز فریب خورد

  ردار و گفتارتان پلید استکاز اینرو اندیشه و 

  .پذیرید و می دهیدمیهوادار دروغ را برتري  رواییو فرمان
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ها گزارش دستوري واژه

  .»این، آن«فض-)کقید، بائی، ت» (بدینوسیله، بنابراین، این، با آن): «tā(.فپ

ــب ): «debenaotā(.یغذغدضخفپ ــذرا، دوم کحــال، تا» (دهــدمــیفری ــدي، گ ــی س، ک

  .»فریفتن، گول زدن«یضذ-)گروهه

  .»مردم) «نرینه(کضژگض -)کرائی، ت» (مردم را): «maşīm(.کضز]ک

-)کازي، تــ» (آســا زنــدگی خــوب، بهشــت  ): «hujyātōiš(.اع_گپف[ه/

  .»زندگی خوب) «مادینه(اع_گپهفه

ــی ): «ameretātascā(.ضکغقغفپفضسإپ ــاودانی، بیمرگ ــدگی، ج وابســتگی، » (و پاین

  .)مادینه(ضکغقغفپف-)کت

  .)قید» (هکه، چنان که، آنگاه کزیرا ): «hiiau(.اگض،

  .)رائی، گروهه» (شما را): «vb(.ر|

  .)صفت(ضنض-)کبائی، ت» (زشت، پلید): «akā(.ضنپ

اندیشـه،  ) «ماسهک(کضدضا-)کبائی، ت» (اندیشهمنش، ): «manazhā(.کضدضجاپ

از  کدر برابر هر ی .من دیو بد اندیشی و بدمنشی در مقابل وهومن قرار داردکا .»منش

  .نماد مخالف آن وجود دارد کامشاسپندان ی

ه، کی، آنکه، ک«"ض-)ضمیر موصولی، رائی، گروهه» (هکآنها را ): «yfyg(.أل"؛

  .»هکسی ک

ــوان را ): «daēvvfng(.یضبؤ؛أل ــدی ــه» (هک ــی، گروه ــه(یضبؤض-)رائ ) نرین

  .»، خدایان پیش از زرتشتآریاییخدایان «

بـد، پلیـد،   ) «صفت(-ضنض)کنهادي، ت» (و بد را، و پلید را): «akascā(.ضنضسإپ

  .»زشت

ـ  » (گوهر، نفـس، مینـو، مـنش   ): «mainiiuB(.کضهدگع/ کضهدگع-)کنهـادي، ت

  .»گوهرمینو، نفس، منش، «

  .)صفت(ضنض-)کبائی، ت» (زشت، بد، پلید): «akā(.ضنپ
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ــ): «Byoθanem(.ژگضخوضدغک ــار، ک ــار را، ک ــ » (نش راک ــی، ت ــادي، رائ -)کنه

  .»ردارکنش، کار، ک) «ماسهک(-ژگضخوضدض

ــار): «vacazhā(.رضإضجاپ ــا ســخن، باگفت ــ» (ب ــائی، ت ) ماســهک(رضإضا-)کب

  .»سخن، گفتار«

  .»یکه، ک«"ض-)کبائی، ت» (آن به وسیلهه که با آن، که، کبا ): «yā(."پ

زمـان حـال،   » (دهیدمیپذیرید، برتري ، میدهیدمیتشخیص ): «fracinas(.چقضإهدضس

به  چقضبا پیشوند » ردنکدریافتن، مالحظه «إهف-)کس، تکیدي، گذرا، سوم کتا

  .معنی پذیرفتن، تشخیص دادن، برتري دادن

یقغلؤضأف-)کرائی، ت» (هواخواه، دروغ را): «dregvvantem(.یقغلؤضأفغک

  .»ردارکافر، بد کدروغگو، ) «صفت(

      .)نرینهفرمانروا (ض زضگ«-)کنهادي، ت» (فرمانروا): «xDaiiō(.زضگ[«
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  ششمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  ششمـ بندسی و دوم هات/سنای

  پئورو

·حخعق,

بسیار، فراوان

  اَ اناو

·ضبد|

گناهان

  اناخشتا

·فپ«/؛دپ

جوییآشوبگري، ستیزه
  

  یائیش

·"په/

با آنها

  سراوه ي ایتی

·سقپؤضاگثهف]

  نندکمیی یجو نام

  یزي

·]."ث

حتی، نیز

  یشاتا

·فپه/

آنها به وسیله

  اَتا

·ضوپ

بدان سان

  ــــــــــــ

  امرانِهات

·کضقپدب·اپفپک

  بیاد دارنده چیزها

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

  وهیشتا

·رضاه/فپ

با بهترین

ایستاو  

·ر[هسفپ

میدانی، آگاهی

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  ــــــــــــ

  توهمی

·وظضاک]

  در تو

  وِ

·ر؛

  براي شما

  مزدا

·پ#کض
  اي مزدا

  ییخشَترُ

·زضوق[ه«

نیرومندي
  

  ی چایاَشا

·ضزپهإپ

براي اشا و دادگري

  سنگهو

·س؛أال[

فرمان

  ویدانم

&ر]یمک
گسترش یابد
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·فپ«/؛دپ    ·ضبد|     ·حخعق,

·ضوپ     ·فپه/     ·]."ث     ·سقپؤضاگثهف]     ·"په/

  

·ضاعقپ     ·کضقپدب    ·اپفپک

·کضدضجاپ     ·ر[هسفپ     ·رضاه/فپ

  

·زضوق[ه«    ·پ#کض     ·ر؛     ·وظضاک]

&ر]یمک    ·س؛أال[     ·ضزپهإپ
  

  اناخشتا    اَ اناو    پئورو

  اَتا    یشاتا    یزي    سراوه ي ایتی    یائیش

  
  اَهورا    امرانِهات

  منَنگها    ایستاو    وهیشتا

  
  ییخشَترُ    مزدا    وِ    توهمی

  ویدانم    سنگهو    ی چایاَشا

برگردان

  ،دهندمیدروغ به فراوانی انجام  اندیو هکی را یجو آن گناهان آشوبگري و ستیزه

  .نندکمیهم  جوییحتی بدان سان بلند آوازي و نام

  .دانی و بیاد داري ه در پرتو بهترین اندیشه از همه چیز آگاهی، خوب میکاهوراییتو اي 

  ه در پرتو نیرومندي تو،کاي مزدا باشد 

  .براي رسیدن به دادگري و اشا فرمانت گسترش یابد



342گاتاها  

ها گزارش دستوري واژه

بسـیار،  ) «صـفت (ح[عقع-)نهادي، گروهه» (بسیار، پر، فراوان): «pourrū(.حخعق,

  .»پر

خطا، گناه، ) «ماسهک(ضبدضا-)کنهادي، ت» (خطا، گناه، جنایت): «aēnG(.ضبد|

  .»جنایت

ـ » (، قهر، آشوبگري، ناسـازگاري جوییستیزه): «fnāxBtā(.فپ«/؛دپ -)کدري، ت

  .)مادینه(فض«/؛دپ

  .)بائی، گروهه» (هکی، آنکه، ک«"ض-»اینها به وسیلهبا اینها، ): «yāiB(.ه/پ"

» ننـد کمـی جـویی ، نـام ننـد کمیطلبی  شهرت): «srāvvahiieitī(.اگثهف]ضسقپؤ

ردن، کـ جـویی نـام «-اگضضسقپؤ)س، گروهـه کحال، اخباري، گذرا، سوم (

  .»ردنکردن، بلندآوازي کآوري  شهرت طلبیدن، نام

  .)حرف ربط» (هکحتی، آیا، اگر، این): «yezī(.]."ث

  .»این، آن«فض-)بائی، گروهه» (آنها به وسیلهبا آنها، ): «tāiB(.فپه/

  .)قید» (چنین، بدانسان): «aθā(.ضفپ

وابسـتگی،  » (ه هسـتند کموجودات، باشندگان، چیزها و موجودات ): «hātām(.اپفپک

  .»موجود) «صفت فعلی، گذرا(اضأف-)گروهه

از »بیاد دارنـده ) «نرینه(کضقپده-)کدري، ت» (بیاد دارنده): «marānē(.کضقپدب

  .»ردنکر کبیاد داشتن، ذ«کضقریشه

از  کثرت استعمال حرف که در اثر کبوده  کضقپدبو  اپفپکاین دو واژه در اصل 

  .حذف شده است اپفپک آخر 

) گرفته به معنی بـاال برنـده، ارتفـاع    کدري، تخوانده و ( ضقپدب[اینسلر: این واژه را 

  .ردنکبه معنی برخواستن، بلند  ضقریشه از دهنده] 

  .»اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

  .)کصفت برترین، بائی، ت» (بهترین): «vahiBtā(.رضاه/فپ
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ـ کـ وجـه اخبـاري، دوم   » (دانـی آگاهی، می): «voistā(.ر[هسفپ ر]ی-)کس، ت

  .»دانستن«

  .)کبائی، ت» (اندیشه): «manazhā(.کضدضجاپ

مال ) «یکضمیر مل(وظض-)کدري، ت» (در مال تو، در تو): «θvahmī(.وظضاک]

  .»تو، تو

  .)برائی، گروهه» (براي شما): «vf(.ر؛

  .)کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

ــدرت، در ): «xDaθrōi(.زضوق[ه« ــان در ق ــرو، در فرم ــديرواییقلم دري، » (، نیرومن

  .»رواییقدرت، قلمرو، نیرو، توان، فرمان) «ماسهک(زضوقض«-)کت

  .)کبرائی، ت» (و براي اشا، براي دادگري، براي نظام هستی): «aDāicā(.ضزپهإپ

س؛أالض-)کنهادي، ت» (سخن، پیام، دستور، فرمان): «sfyghō(.س؛أال[

  .»دستور، توضیحسخن، ) «نرینه(

گذشته ساده، امـري، گـذرا،   » (ندکند، توزیع کگسترش یابد، پخش ): «vīdąm(.ر]یمک
  .)کس، تکسوم 
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  هفتمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  هفتمـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَ ا شانم

·ضبزمک

آنها

  اَ ا نَنگهانم

  ·ضبدضجامک
گناهان

  نَ ا چیت

·دضبإ]،

کهیچی
  

  ویدواو

·ر]یؤ|

ب شوندهکبدست آورنده، مرت

  جوییئواَُ

·ضخ_[ه

کنممی، بیان کنممیاعالم 

  هادرویا

·اپیق[گپ

رنگی، راستیکی

  ــــــــــــ

  یا

·"پ

هک

  جویا

·_[گپ

ترین گناه سنگین

ئیتسنگ ه  

·س؛أالضهفب

شودمی، خوانده شودمینامیده 
  

  یائیس

·"په/

ه براي آنهاک

  سراوي

  ·سقپؤ]
شودمینام برده 

  خو انا

·طضبدپ

درخشان

  نگهاای

·ضگضجاپ

فلز، آهن

  ــــــــــــ

  ي ا شانم

·"ضبزمک

هکه آنها، ایشان ک

  تو

·ف,

تو

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

  ایریختم

·فغک«هقه

نتایج

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  وتُو ادیش

·رضبیه/ف[

ترین داناترین، آگاه

  اَهی

&ضا]
هستی
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·دضبإ]،    ·ضبدضجامک     ·ضبزمک

·اپیق[گپ     ·ضخ_[ه     ·ر]یؤ|

  

·س؛أالضهفب     ·_[گپ     ·"پ

·ضگضجاپ     ·طضبدپ    ·سقپؤ]     ·"په/

  

·ضاعقپ     ·ف,     ·"ضبزمک

&ضا]    ·رضبیه/ف[     ·پ#کض     ·فغک«هقه
  

  نَ ا چیت    اَ ا نَنگهانم    اَ ا شانم

  هادرویا    جوییئواَُ    ویدواو

  
  سنگ هئیت    جویا    یا

  نگهاای     اناخو    سراوي    یائیس

  
  اَهورا    تو    ا شانم    ي

  اَهی    وتُو ادیش    مزدا    ایریختم

برگردان

  کنممیرنگی اعالم کاز روي راستی و ی

نامبرده و گداخته یفر فلز کبراي آن که آن گناه بزرگ را نیز از گناهان را و  کهیچی

  .ام مشهور است انجام نداده

و آگاهی تو برتر از ترین هستی  تو اي اهورا مزدا نسبت به آن گناهان و نتایج آنها آگاه
  .آزمایش فلز گداخته است
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برداشت

بیـره  که بـه گناهـان بـزرگ یـا     کـ کردندمیزرتشت را در زمان خودش به گناهانی متهم 

آزمـایش فلـز   «یفـر آن گناهـان   کموجب سنتهاي پیش از زمان زرتشت ه ب.بودندمعروف 

یفر مقداري فلز گداخته بـروي  کدر این چنان که روایت شده .بوده است» رو«یا » گداخته

  .آسیبی نخواهد دیدبه او گناه باشد  ه اگر وي بیکریختند و باور داشتند سینه متهم می

ه مخالفین زرتشت متوجه کگناهانی  .یش، سوگند بوده استیفر یا آسانترین آزماکمترین ک

ه بـه جمشـید پسـر ویونگهـان بـراي      کـ اي بود  دانستند همانند گناه بزرگ افسانهوي می

زرتشت بـا همـه    .یفر آن آزمایش فلز گداخته بوده استکو  دادندمیخواري نسبت  گوشت

داوري اهورامزدا را براي سنتهاي پیش، از جمله آزمایش آهن گداخته مخالف است و فقط 

  .پذیردمییفر آنها کگناهان و 

ها گزارش دستوري واژه

  .»این) «اشاره(-ض)وابستگی، گروهه» (آنها، ایشان): «aēDam(.ضبزمک

-)وابسـتگی، گروهـه  » (هاتگناهان، خطاهـا، اشـتبا  ): «aēnazhąm(.ضبدضجامک

  .[هومباخ: جنایت]» گناه) «ماسهک(ضبدضا

  .)قید» (دامکوجه، هیچهیچه ب): «naccīu(.دضبإ]،

یـافتن، بدسـت آوردن،   «ــ 2) ، نرینـه کنهادي، ت» (آگاه، دانا«ـ1): vīdvvG(.ر]یؤ|

  .»ب شوندهکبدست آورنده، یابنده، مرت) «صفت فعلی(ر]یؤضا-»ب شدنکمرت

ـ کـ زمان حال، اخباري، نخسـت  » (کنممی، اعالم گویممی): «aojōi(.ضخ_[ه  )کس، ت

ردن، اعـالم  کگفتن، بیان «ضخ_س است]که این واژه سوم ک[اینسلر: بر آن است 

  .واژه دیگر معنی گفتن رضإ.»ردنک

ــتی کدر ): «hādrōiiā(.اپیق[گپ ــتی، براس ــال راس ــ» (م اپیقض-)کدري، ت

ه در اصـل  کاینسلر: بر آن است  اپیق[گپ» راست، درست، با صداقت) «صفت(

هماهنگ باشد  ضخ_[هه از لحاظ صنایع لفظی با کبوده و براي آن  اپیقپگپ
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به معنی رفتار  اپیقپگضستاك ندکمیشده و پیشنهاد  اپیق[گپتبدیل به 

هومبـاخ:  .رفتار درست، بـائی) -ضگض+ضقاپیـب است ازکه اسم مرکدرست (

ـ خواند ( اپیق[گپ باید واژه را  ـ کدري، ت بـه معنـی راه راسـت و    اپیقض ـ) از

  .به معنی از روي صمیمیت .ب نیستکه مرمستقیم و واژ

  .)یکه، ک(-"ض)رائی، گروهه» (یکه، ک): «yā(."پ

ـ  » (ی از گناهـان بـزرگ  کـ ترین گناهان، نـام ی  سنگین): «jōyā(._[گپ )کبـائی، ت

آورد، قیمت] [آندرآس و تاراپورواال: زنـدگی و   [بارتولومه: نفع، سود، دست -_[گض

  .بوده است] [هومباخ: خشونت، خشم، زور] _]ؤگضه در اصل کبرآنند 

زمان حـال، ناگـذر،   » (شودمی، خوانده شودمینامیده ): «sfnghaitē(.س؛أالضهفب

  .»ردن، نامیدنکگفتن، اظهار «س؛أالض-)کس، تکاخباري، سوم 

  .»یکه، ک«"ض-)بائی، گروهه» (ه با ایشانکه با آنها، ک): «yaiB(."په/

گذشـته سـاده،   » (شـود مـی ، نـامبرده  شودمیمشهور است، شنیده ): «srāvvī(.سقپؤ]

  .شنیدنسقع-)کس، تکیدي، اخباري، سوم کتا

  .)صفت(طضبدض-)کصفت بائی، ت» (گداخته، درخشان): «paēnā(.طضبدپ

  .»آهن، فلز) «ماسهک(-ضگضا)کبائی، ت» (فلز، آهن): «aiiazhā(.ضگضجاپ

  .)ضمیر موصولی("ض-)وابستگی، گروهه» (هکایشان ): «yaēDąm(."ضبزمک

  .)کنهادي، ت» (تو): «tk(.ف,

  .)کندائی، ت» (اي اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

صــفت تفضـیلی، رائــی،  » (نتیجـه، مانـده   ،انـداز، اندوختــه  پـس ): «inixtem(.فغک«هقه

  .»انداز، اندوخته، باقیمانده، نتیجه، مانده پس«فض«هقه-)کت

  .)کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

  .»داناترین) «کنهادي، ت» (داناترین): «vaēdiBtō(.رضبیه/ف[

      .)کس، تکزمان حال، وجه اخباري، دوم » (هستی، تو هستی): «ahī(.ضا]
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  هشتمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  هشتمـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَ ا شانم

·ضبزمک

آنها

  اَ ا نَنگهانم

·ضبدضجامک

گناهان
  

  وي ونگ هوشُو

·ر]ؤضجاع/[

)پدر جمشیدویونگهان (

  سراوي

·سقپؤ]

گفته شده

  ییمس چیت

·"هکضسإ]،

جمشید نیز

  ــــــــــــ

  ي

·"؛

هک

  مشینگ

·کضژگ؛أل

مردم

  چی خشَنو شُو

·زدعز[«إه

خوش آمد، خوشنودي
  

  نگکاَهما

·ضاکپن؛أل

ما

  ائوشگ

·لپع/

گوشت

  بگا

·ذضلپ

بزرگان، خداوندان

  خوارِم نُو

·پقغکد[ط

خورنده

  ــــــــــــ

  اَ ا شانم چیت

·ضبزمکإ]،

)گناهانو نیز در باره آنها (

  آ

·پ
)پیش فعل(

  اَهمی

·ضاک]

هستم
  

  توهمی

·وظضاک]

تو

  مزدا

·پ#کض
اداي مز

  ونیویچی تُ

·ر]إهو[ه

داوري

  اَ ایپی

&ضهح]
در باره آن، بر آن
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·ضبدضجامک     ·ضبزمک

·"هکضسإ]،     ·سقپؤ]     ·ر]ؤضجاع/[

  

·زدعز[«إه     ·کضژگ؛أل     ·"؛

·پقغکد[ط    ·ذضلپ     ·لپع/     ·ضاکپن؛أل

  

·ضاک]     ·پ     ·ضبزمکإ]،

&ضهح]     ·ر]إهو[ه     ·پ#کض     ·وظضاک]
  

  اَ ا نَنگهانم    اَ ا شانم

  ییمس چیت    سراوي    وي ونگ هوشُو

  
  چی خشَنو شُو    مشینگ    ي

  خوارِم نُو    بگا    ائوشگ    نگکاَهما

  
  آ اَهمی    اَ ا شانم چیت

  اَ ایپی    ونیویچی تُ    مزدا    توهمی

  
  برگردان 

  ) شنیده شدهویونگهانه براي جمشید پسر ویوهمنت (کاز گناهانی 

و به (.ردکخواري  ه براي خشنودي و خوشامد ما مردم و بزرگان ما گوشتکآن بوده 
  )آزمایش فلز گداخته فرا خوانده شد

  .)نه آزمایش فلز گداخته رادر باره آن گناهان اي مزدا من داوري تو را پذیرا هستم (



350گاتاها  

برداشت

تانی ه از پادشـاهان داسـ  کـ این بند نیز با بند پیشین پیوسته است و زرتشـت بـه جمشـید    

به  دادندمیه به او نسبت که او هم در برابر گناهانی کندکمیاست اشاره  آریاییهاي  تیره

بوده » خواري گوشت«ه از جمشید روایت شده کگناهی  .آزمایش فلز گداخته فرا خوانده شد

ه جمشید لذتهاي زمینـی را بـه بـه    کاند  ردهکچنین برداشت  گاتاهااي از مترجمین  ه پارهک

  .ت برتري داده استمعنویا

هن آمده است نبایـد و  کیفرهاي داستانی و آنچه در اساطیر که کآموزش این بند آن است 

د استوار است هماهنگ باشد و فقـط  ره بر پایه خکهایی با موازین عقلی و شیوه دتوانمین

ها  آریاییه از دوران کداستان تاریخی است  کا آزمایش فلز گداخته یبیفر ک.داستان است

ـ     کو زمانی بس دور به یادگار مانده  شـخص بـر روي    که بـراي بیگنـاهی یـا حقانیـت ی

ه شـخص  که در صورتی کریختند و باین باور بودند اش مقدار زیادي فلز گداخته می سینه

در زمـان   .سـوزد ار باشـد مـی  کـ بیند و اگـر گناه  بیگناه باشد از آن فلز گداخته آسیبی نمی

ر شـده،  کـ ذ 27رد بنـد  کـ ذهبی و خرافی بود در جلد چهارم دینه اوج دوران مکساسانیان 

ردن باورها و از میان برداشتن گفتگوها و اختالفات دینی کپارچه کشاپور پسر هرمز براي ی

را  اوسـتا هاي گوناگون برخاسته بود به آذربد پسر مهراسـپند دسـتور داد    ه در میان دستهک

 اوسـتا ار در گـردآوري  کـ مینان از درستی ند و بدرستی آن گواهی دهد و براي اطکمرتب 

اش مقداري روي گداختـه ریختنـد و بـاو     آزمایش فلز گداخته در باره او اجرا شد و بر سینه

 .»از این پـس گمراهـی در دیـن نشـاید    «آسیبی نرسید و شاهنشاه شاپور پسر هرمز گفت 

ل خرافی یین مساخرد استوار است با همه ا ۀهاي او بر پای ه آموزشکبدیهی است پیامبري 

آن سـنتهاي تـاریخی حتـی در     .هاي تاریخی است مخالفت داشته است ه بازمانده دورانک

گذرد در زمـره داسـتانها و   ه بیش از سه هزار و هفتصد سال از آن میکزمان زرتشت هم 

  .ل اساطیري بوده استیمسا

ها گزارش دستوري واژه

  »این«ض-)گروههوابستگی، » (ایشان، آنها): «aēDam(.ضبزمک

  .»گناه«ضبدضا-)وابستگی، گروهه» (گناهان): «aēnazhąm(.ضبدضجامک

ــر و یوهمنْـــت): «vīvvazhuDō(.ر]ؤضجاعز[ ــ » (پسـ ــه، تـ ــادي، نرینـ )کنهـ
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  .)اسم خاص(-ر]ؤضاؤضأف

گذشـته سـاده   » (اظهار شده، شناخته شده، روایت شده، گفتـه شـده  ): «srāvī(.سقپؤ]

ردن، فرا خواندن، کگفتن، اظهار «سق,از ریشه سقپع-)کس، تکیدي، سوم کتا

  .»ردنکروایت 

  .»جمشید«"هکض-)ر، اسم خاصکمذ» (جمشید نیز): «yimascīu(."هکضسإ]،

  .»هک«"ض-)س، نرینهکضمیر نسبی، نخست » (هک): «yf(."؛

  .)رکمذ» (انسان«کضژگض-)رائی، گروهه» (مردم): «maCiifng(.کضژگ؛أل

ــوش): «cixDnuDō(.زدعز[«إه ــنودي  خ ــد، خوش ــ » (آم ــادي، ت ــهکنه -)، نرین

  .زدع«از ریشه » آمد، خشنودي خوش«زدعزه«إه

ضـمیر  (ضاکپنض-)رائـی، گروهـه  » (مال ما، ما): «ahmākfyg(.ضاکپن؛أل
  .»مال ما، آن ما) «یکمل

  لضؤ-)، نرینهکنهادي، ت» (گوشت): «gāuB(.لپع/

ر باشد که مذک) در صورتی ، مادینهکنهادي، ت» (بزرگان، فرمانروایان«): bagā(.ذضلپ

  »خدا، خدایگان«ـ2.)ماسهکسهم، بخش، بهر، برخ (ـ1ذضلض -)رائی، گروهه(

صـفت فعلـی،   (-طپقغکدض )، نرینهکنهادي، ت» (خورنده): «xāremnō(.طپقغکد[

  .سوگند خوردنـ2خوردن و نوشیدن ـ1دو معنی دارد: ضقط) ریشه ناگذر

  .»این«-ض)ضمیر اشاره» (و نیز آنها): «aēDąmcīu(.ضبزمکإ]،

  .)ید، حرف اضافه پیش، قید، پیش فعلکحرف تا» (، تا آنجاسويبهبه، ): «ā(.پ

  »هستن«ضا-)س، گذراکاخباري، نخست » (هستم): «ahmī(.ضاک]

  .)یکضمیر مل» (تومال «وظض -)کدري، ت» (در تو، تو): «θβahmī(.وظضاک]

  .)کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

  ر]إهوض-.)ماسهک) (کدري، ت» (داوري): «vīciθōi(.ر]إهو[ه

پـیش   ضهح]) واژه حرف اضافه، قید و یا پیش فعل باشـد  دتوانمی» (بر): «aipī(.ضهح]

      .»من بر آنم«رد کآنرا معنی  توانمیضاک]ه به همراه کفعل است به معنی بر 
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  نهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  نهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  دوش سس تیش

·سضسفه/·یع/

آموزگار بد، بد آموز

  سرواو

·سقضؤ|

سخنان را

  مورِندت

·ک[قغأیض،

ندکمی، تباه ندکمیتحریف 
  

هو  

·اؤ[

  او

  جیاتئوش

·_گپف؛ع/

  زندگی، زندگانی

  سنگ هنائیش

·س؛أالضدپه/

  گفتارهایشبا 

  خرَتوم

·قضف,ک«

خرد

  ــــــــــــ

اَپو  

·[ضح
دور

  ما

·کپ

یدکحرف تا

  ایش تیم

·]/ف]ک

، قدرتتوانایی

  اَپ ینتا

·ضحضگضأفپ

ندکمیرباید، غصب می
  

  بِرِخ زانم

·صمک«ذغقغ

گرامی، محترم

  تیمهایی 

·اپهف]ک

ه هست، باشندهکآن

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

کنی

نَنَگهوم  

·کضدضجا[

اندیشه

  ــــــــــــ

  تا

·فپ

  این

  اوخزا

·صپ«ع

  سخنان،گفتارها

  مئین یئوش

·کضهدگ؛ع/

  معنوي، اخالقی

  مهیا

·کضاگپ

مال من
  

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  ی چایاَشا

·ضزپهإپ

واشا

  یوش مئی بیا

·",زکضهذگپ

شماه ب

گَرَز  

&ب.لغقغ
کنممیدادخواهی و گله 
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·ک[قغأیض،     ·سقضؤ|     ·سضسفه/    ·یع/

·قضف,ک«    ·س؛أالضدپه/     ·_گپف؛ع/    ·اؤ[

  

·ضحضگضأفپ     ·]/ف]ک     ·کپ     ·[ضح

·کضدضجا[     ·رضجا؛ع/     ·اپهف]ک     ·صمک«ذغقغ

  

·کضاگپ     ·کضهدگ؛ع/     ·صپ«ع     ·فپ

&ب.لغقغ     ·",زکضهذگپ     ·ضزپهإپ     ·پ#کض
  

  مورِندت    سرواو    دوش سس تیش

ئوش    هونائیش    جیاتنگ هخرَتوم    س  

  
ینتا    ایش تیم    ما    اَپو اَپ  

  منَنَگهو    ونگهِئوش    هایی تیم    بِرِخ زانم

  
  مهیا    مئین یئوش    اوخزا    تا

  گَرَز    یوش مئی بیا    ی چایاَشا    مزدا

برگردان

  گرداند، ن را برمیآموزگار بد پیام راستی

  سازدمیدرست و خرد زندگی را تباه  ةبا گفتارش شیو

  .ندکمیاندیشی را از آدمی دور  کو نیروي گرانبهاي نی

  مینوي و اخالقی دارد، ۀه سرچشمکبدینوسیله با گفتارم 

  .کنممیاي مزدا و اي اشا از رفتار آموزگار بد دادخواهی 
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  برداشت

سخنانش  گاتاهادر سراسر  داندمیی یاندیشی و خردگرا خود را آموزگار شیوه درست زرتشت

نشـانی از   كو هرگـز انـد   گیـرد مـی هـاي اخالقـی و معنـوي سرچشـمه      از اصول و پایه

  .ننده در آن راه نداردکهاي خرافی و گمراه اندیشه

و بـر   داندمیسامان دادن زندگی مردم  دارخویش خود را وظیفه  كاو با پیروزي از نهاد پا

ه کـ اي زرتشت با دو نبرد بزرگ درگیر است نخست مبـارزه  .جنگدضد بیداد و خشونت می

ایـن   دهنـد مـی ها و پلیدیها انجـام   از پیروان زرتشت در نهاد و ضمیر خود با بدي کهر ی

در هر لحظـه   سکهاي زندگی جریان دارد چون هر  مبارزه روانی و نفسانی در تمام لحظه

ی از دو راه یا چند راه را برگزیند و براي هر کردار و رفتار خود یکبایست براي از زمان می

بنابراین بایـد   .رمئینیو قرار گیردگن است آدمی در خطر وسوسه و پیروي از انکگزینش مم

اري دشوار باشد، چـون  کن است که ممکند، از آن دوري جوید کستیزه  كبا آن گوهر ناپا

  .اي از افراد گیرا و جالب است هاي شیطانی براي پاره سوسهو

ه به او توان و نیرو بخشد تا در برابر کندکمیکمکزرتشت بارها از اهورا مزدا درخواست 

 کارهاي نیکهر آدم باورمندي به زرتشت براي  .شیطانی بایستد ۀفساد و پلیدیها و وسوس

ارساز باشد و آدمـی را در ایـن   که کتوانی است و آن پاداش نیرو و  خواهدمیخود پاداشی 

  .ندکساز پیروز  نوشترجنگ دائمی و س

و نهاد آدمی و در عرصه جامعه و جهان پر آشوب سرشت ي خارج از دربنبرد دوم زرتشت ن

هاي اخالقی و معنوي از راه گفتگـو و سـخنوري    پیروزي در این نبرد، آموزش ۀاست وسیل

هـاي منطقـی و بـا     ار آید و آنها را با شیوهکه دروغ و اهریمن ب ه باید با پیروان دیوکاست 

  .ردکراهنماییدلیل و برهان 

روش درست و منطقی به منظور خوشبختی  کی ارایهزرتشت تحمیل عقیده براي  آییندر 

 .شی همراه نیسـت کآوري و شمشیر مردم و صلح و سازندگی هرگز همراه با خشونت و زور

ی یروش نادرست زورگو کبا ی توانمینبخش از ستمگري را  ییدرست و رها ۀاندیش کی

خردمندي و خوشبختی  دنماه کاز اینرو زرتشت به خداي خود  .پیشگی گسترش داد و ستم

و آشوبگري و نندکمیه پیام او را تحریف و تباه کاست در برابر بدآموزي پیروان اهریمنی 
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ه براي آن تنها داور کداندمیو ندکمی، به اهورا مزدا دادخواهی دهندمیبیداد را گسترش 

امل انسان و جامعـه انسـانی اسـت بـه     کی و تیائنات را آفریده و خواهان رساکه آدمی و ک

  .سود او خواهد بود

ه از او درخواست نیروي کند بلکمزدا دشمنان را نابود  ه اهوراکندکمیزرتشت درخواست ن

ـ    هکارساز دارد ک اندیشـی   کخودش و پیروانش از راه گفتاري دلنشین بر پایـه راسـتی و نی

  .نندکراه راست هدایت در دشمنان 

ه کـ انسان است  ۀزرتشت ضامن خوشبختی یا بدبختی خویش است وظیفبینش انسان در 

بـه پیـروان    .وشـد کخوشبختی، رفاه و صلح و آسایش ب ،ییبه سوي رسا جوییخود در راه

کنند و براي رسیدن به آن کوشـش  زرتشت خوشبختی را نه تنها براي خود درخواست می

کوشـند تـا   کنند و میکنند بلکه خوشبختی خویش را در خرسندي دیگران جستجو میمی

  دیگران را خرسند و راضی کنند.

ها گزارش دستوري واژه

)، نهــادي، نرینــهکتــ» (وزآموزگــار بــد، آدم بــد آ«):duBsastiB(.سضسفه/.یع/

  )صفت» (بدآموز، آموزگار بد«سضسفه.یع/

  سقضؤضا-)رائــی، گروهــه» (هــا، پیامهــا ســخنان، آمــوزش): «sravvG(.سقضؤ|

  .»لمه، سخن، آموزه، پیامکگویش، ) «ماسهک(

یـدي،  کحال، تا» (ردنکردن، آشوب کردن، تباره کویران ): «mōrendau(.ک[قغأیض،

» ردنکردن، برهم زدن، خرد کویران، تباه و آشوب «کضقی-)کس، تکگذرا، سوم 

  ، حالكستاک[قغأیض-)مرد mrdریت کسانس(

  .»این«فض یا اض-ک) ضمیر اشاره نزدیکنهادي، نرینه، ت» (او«):hvvō(.اؤ[

ـ  کاسم مـذ » (زندگی، زندگانی، زیست): «jiiātfuB(._گپف؛ع/ ) از کر، وابسـتگی، ت

  .»زندگی) «رکمذ(_گپفع -كستا

اسـم، بـائی،   » (آموزش، بیـان، توضـیح، اظهـار   ): «sfyghanāiB(.س؛أالضدپه/
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-مــرادف باشــد دتوانــمــی) آمــوزش ماســهکنــام، (-س؛أالضدض)گروهــه

  س؛أالض

  .)نرینه(قضفع«-)کنام، نرینه، رائی، ت» (خرد، عقل): «xraukm(.قضف,ک«

  .)انکقید م» (دور): «apō(.ضح[

  .)یدکحرف تا(): mā(.کپ

قـدرت، نیـرو، دسـتور، فرمـان،     «]/فه-)کرائی، ت» (توانایی): «īBtīm(.]/ف]ک

  .)اسمی كمادینه، ستا» (مک، حتوانایی

س کیدي، دوم کگذشته ساده، تا» (به زور گرفتن، ربودن«):apaiiaytā(.ضحضگضأفپ

  .)، ناگذرکس تک، گذرا، یا سوم کت

 بـه معنـی  ضکگاز ریشه -ضکگآئوریست كستا گضأفپ= پیش فعل + ضحض 

  .گرفتن

ــرام «):berextąm(.صمک«غقذغ ــا احت ــرم، ب ــی، محت ــ» (گرام ــی، ت ــهکرائ -)، مادین

  .)صفت(صض«ذغقغ

» بـودن، هسـتن  «ضا-) از ریشـه ، مادینهکرائی، ت» (باشنده): «hāitīm(.اپهف]ک

  .)صفت فعلی(

ـ » (، خوبکنی«):vazhfuB(.رضجا؛ع/ ـ (رخاع-)ماسـه ک، کوابستگی، ت ، کنی

  .)خوب

ـ  » (مینوي، معنـوي ): «manazhō(.کضدضجا[ ) ماسـه ک(کضدضا-)کوابسـتگی، ت

  »اندیشه، از ریشه«

  .»این«-فض)رائی، نهادي، گروهه» (این): «tā(.فپ

) جملـۀ  ماسـه ک(صض«ع-)رائی، نهـادي، گروهـه  » (سخنان، گفتار«):uxtā(.صپ«ع

  .گزاره، سخن، گفتار

) نرینـه (کضهدگع-)کوابستگی، ت» (اخالقی، معنوي): «mainyfuB(.کضهدگ؛ع/

  .مینو
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  .)یکضمیر مل» (مال من«کض-)کوابستگی، ت» (مال من): «mahyā(.کضاگپ

  .)رکمذ(پ#کض-)کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

  .شما",تغک-)کبرائی، ت» (بشما، براي شما): «ykDmaibiiā(.",زکضهذگپ

حال، ناگـذر، اخبـاري، نخسـت    » (کنممی، گله کنممیدادخواهی ): «gerezē(.ب.لغقغ

  .لغقغ-حال آن كستا» ردنکگله «.لضق) کس، تک
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  دهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  دهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  هو

·اؤ[

او، آن

  ما

·کپ

)یدکحرف تابدرستی (

  ان

·دپ

مرد

  سرواو

·سقضؤ|

سخنان

  مرِندت

·ک[قغأیض،

ندکمیتحریف 
  

  ي

·"؛

  هک

  اَچیشتم

·ضإه/فغک

  بدترین سخنان

نَنگهاو  

·رضبدض}اب

  دیدن

  اَئوگدا

·ضخلغیپ

راندبر زبان می

  ــــــــــــ

  مگا

·لمک

دم، بامدادان سپیده

  اَشی بیا

·ضزهذگپ

با دو چشم بد

چارِهو  

·اؤضقغإپ

خورشید
  

س چای  

·"ضسإپ

هکهمچنین، 

  داتنگ

·یپو؛أل

ارانکدرست

  درِگوتُو

·یقغلؤضف[

هواخواهان دروغ

  ددات

·یضیپ،

نهدمی

  ــــــــــــ

س چای  

·"ضسإپ

هکو همچنین، 

  واسترا

·رپسفقپ

شتزارک

  ویواپت

·ر]ؤپحض،

ویران
  

س چای  

·"ضسإپ

هکو همچنین، 

  ودرِ

·ضیضقغر

افزار جنگ

  وایژرت

·ر[هتیض،

شدکبرمی

  اَشائونِ

&ضزپعدب
پارسا، پرهیزگار
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·ک[قغأیض،     ·سقضؤ|     ·دپ     ·کپ    ·اؤ[

·ضخلغیپ     ·رضبدض}اب     ·ضإه/فغک     ·"؛

  

·اؤضقغإپ     ·ضزهذگپ     ·لمک

·یضیپ،    ·یقغلؤضف[     ·یپو؛أل     ·"ضسإپ

  

·ر]ؤپحض،     ·رپسفقپ     ·"ضسإپ

&ضزپعدب     ·ر[هتیض،     ·ضیضقغر    ·"ضسإپ
  

  مرِندت    سرواو    ان    ما    هو

  اَئوگدا    وانَنگه    اَچیشتم    ي

  
  چارِهو    اَشی بیا    مگا

نگ    س چایتُو    داتدات    درِگود  

  
ت    واسترا    س چایویواپ  

رِ    س چایدت    وایژراَشائونِ    و  

برگردان

  ،ندکمیگرداند و تحریف  ها و سخنان درست را برمی آن مرد بد نهاد آموزش

  ی رایه بدترین سخنان جادوکاو 

  راند در بامدادان به هنگام دیدن خورشید با دو چشم بدنگر خود بر زبان می

  .نهداران میکو هواداران دروغ را در برابر ستم

  .شدکافزار برمی و بر روي مرد پارسا جنگ ندکمیشتزارها را ویران که کهم اوست 
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برداشت

هاي اخالقی و اجتماعی او سـتیزه   ه دشمنان زرتشت با اندیشهکدهدمیاین بند نیز نشان 

بـا  زرتشت در اصالحات اجتمـاعی بودنـد   یاران ه کو با مردان پارسا و پرهیزگار  کردندمی

چارپایــان را در مراســم قربــانی شــتزارها را ویــران و ک، کردنــدمــیبــدآموزي درافتــادگی 

ردار پسندیده بـاز  کاندیشی و  کوشیدند مردم را از نیکی مییبا گفتار اوراد جادو .شتندکمی

وشا بودند که در آبادانی کجو  دارند سپس به روي پیروان زرتشت و مردم پرهیزگار و آرامش

آموزش بـزرگ   .ساختند میشیدند و زندگی را دچار آشوب و هرج و مرج کافزار برمی جنگ

زرتشت در امور اخالقی براي افراد دوري جستن از خشم در امور اجتماعی پرهیز از جنـگ  

بنابراین تحمل و بردباري در روابط میان افـراد و ایجـاد صـلح و آرامـش در روابـط       .است

  .هاي زرتشت است هاي بنیادین آموزش اجتماعی از پایه

ها گزارش دستوري واژه

  »این«فض یا اض)کنهادي، نرینه، ت» (این، او): «hvō(.اؤ[

  .)یدکحرف تا): (mā(.کپ

  .»مرد، قهرمان«دضق-ك) از ستاکنهادي، نرینه، ت» (مرد): «nā(.دپ

  .)ماسهک(سقضؤضا-)رائی، گروهه» (ها، سخنان آموزش): «sravG(.سقضؤ|

زمـان حـال،   » (ندکمی، نابود ندکمی، تحریف ندکمیتباه «):mōreydau(.قغأیض،[ک

ردن، کـ ردن، آشـوب  کـ ردن، تباه کویران «کضقی-)کس، تکیدي، گذرا، سوم کتا

  .»ردنکردن، خرد کردن، برهم زدن، اخالل کردن، فاسد کتحریف 

  .)ضمیر نسبی("ض-)کنهادي، نرینه، ت» (یکه، ک): «yf(."؛

  ضنض-)صفت برترین(ضإه/فض-)کرائی، ت» (بدترین): «aciBtem(.ضإه/فغک

  .حال كستارضبدض-)مصدر» (دیدن«):vaēnazhē(.رضبدضجاب

س، کـ یدي، گـذرا، سـوم   کحال، تا» (راند، بر زبان میگویدمی): «aogedā(.ضخلغیپ

  .»گفتن، به زبان آوردن، بر زبان راندن«.ضخل-)کت
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  .)مونثر یا کاسم مذ(لضؤ-)کرائی، ت» (دم گاو، سپیده): «gąm(.لمک

» چشم بد«ضز-)بائی، جفت» (به دو چشم، با دو چشم بد): «aDibiiā(.ضزهذگپ

  إض/کضد) واژه دیگر براي چشم ماسهک(

  .)ماسهک(اؤضق-)کرائی، ت» (و خورشید را«):hvvarecā(.اؤضقغإپ

  » یکه، ک«"ض-)کنهادي، ت» (هکو همچنین، و این): «yacscā(."ضسإپ

ــ» (ار، صــاحب حــق، محــقکدرســت): «dāθfyg(.یپو؛أل   یپوض-)کرائــی، ت

وض» داد، حـق و قـانون   به معنـی یپاگر به .»ه حق داردکسی کار، محق، کدرست«

  .نده حق، صاحب حق و محق خواهد بودافزوده شود معنی دار

  .»دروغگو«یقغلؤضأف-)رائی، گروهه» (دروغگو«):dregvatō(.یقغلؤضف[

ـ کـ یدي، گذرا، سوم کزمان حال، تا» (نهد، میدهدمی): «dadāu(.یضیپ، از )کس، ت

  .»دادن، نهادن«یپاز ریشه  یضیپحال كستا

  .»هک«"ض-)کنهادي، ت» (هک): «yascā(."ضسإپ

  .)رائی، گروهه» (شتزار، چراگاهک): «vāstrā(.رپسفقپ

یـدي، گـذرا، سـوم    کزمان حال، تا» (ندکمیخراب و ویران ): «vīvvāpau(.ر]ؤپحض،

  .»ردنکویران «رضحاز ریشه » ؤپحض،پیش فعل+ «ر]-)کس، تک

  .»یکه، ک«"ض-)کنهادي، ت» (هک): «yascā(."ضسإپ

ـ  » (افـزار  اسلحه، سالح، جنگ): «vadare(.رضیضق؛ ) ماسـه ک(رضیضق-)کرائـی، ت

  .»افزار سالح، اسلحه، جنگ«

یـدي، گـذرا، سـوم    کزمـان حـال، تا  » (شدکافرازد، برمی برمی): «vōiEdau(.تیض،هر[

م کمح«تیض،هر[-تیض هر[حال كاز ستا رهتیاز ریشه )کس، تک

  ».و در اینجا به معنی اسلحه را برگرفتن و برافروختن است گیردمیدر دست 

ــراي پرهیزگــار، پارســاکبــراي درســت): «aDāunē(.ضزپعدب ــ» (ار، ب ــی، ت -)کبرائ

  .»دامنکپارسا، پاار، پرهیزگار، کدرست«ضزضؤضد
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  یازدهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  یازدهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  تَاچیت

·فضبإ]،

  سان، آنانکچنان 

  ما

·کپ

  براستی

  مرِندن

·ک[قغأیغد

  ندکمیتباه 

تومجیو  

·_گ[ف,ک

زندگانی را
  

ییوی  

·"[ه

  آنان

  ودرِگونتُ

·یقغلؤضأف[

  ارانکبد

  مزبیش

·ذ]/.کض

  وهکبزرگی، ش

  وایترِشکچی

·إهن[هفغقغ/

خودنمائی، تظاهر

  ــــــــــــ

  اَنگوهیش چا

·ضجعا]/إپ

  زنان، خداي بانو

  انگهوس چا

·ضجاضؤضسإپ

و مردان، خدایگان
  

ئیتییهاَپ  

·ضحضگثهف]

دستبرد، ربایش

  ر ا خنَنگهو

·غدضجا[«قضب

ارث، میراث

  و ا دم

·رضبیغک

دارائی، اموال

  ــــــــــــ

ییوی  

·"[ه

آنان

  وهیشات

  ·رضاه/فپف
از بهترین

  اَشَئُونُ

·ضزضخد[

پرهیزگاران، پارسایان
  

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  رارِش یان

·قپقغژگمد

نندکمیدور 

  منَنگهو

&کضدضجا[
اندیشه، منش
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·_گ[ف,ک     ·ک[قغأیغد     ·کپ     ·فضبإ]،

·إهن[هفغقغ/     ·ذ]/.کض    ·یقغلؤضأف[     ·"[ه

  

·ضجاضؤضسإپ     ·ضجعا]/إپ

·رضبیغک    ·غدضجا[«قضب     ·ضحضگثهف]

  

·ضزضخد[    ·رضاه/فپف     ·"[ه

&کضدضجا[     ·قپقغژگمد     ·پ#کض
  

  تومجیو    مرِندن    ما    تَاچیت

نتُ    ییویزبیش    ودرِگووایترِشکچی    م  

  
  انگهوس چا    اَنگوهیش چا

و    ئیتییهاَپنَنگهخ ا م    رد ا و  

  
هیشات    ییویاَشَئُونُ    و  

  منَنگهو    رارِش یان    مزدا

برگردان

  ،نندکمیراستی زندگی را ویران ه آموزگاران بدنهاد ب

زنند و  دستبرد می ممردو خواسته  ی و میراثیوه و بزرگی، به داراکی، به شیآنان با خودنما

ه پرهیزگاران را از بهترین کآنانند اي مزدا  .نندکمینان و مردان واال وانمود زخود را از 

  .دارند ها دور می اندیشه
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ها گزارش دستوري واژه

-)ضمیر اشاره، نهادي، گروهه» (سانکو اینها، و ایشان، چنان ): «taēcīu(.فضبإ]،

  .»این«فض

حـال،  » (ننـد کمـی ، ویـران  ننـد کمی، تحریف نندکمیتباه ): «mōreyden(.ک[قغأیغد

  .»ردنکتباه، ویران و تحریف «کضقیاز ریشه )سکیدي، گذرا، گروهه، سوم کتا

ـ » (زندگانی را): «jiiōtkm(._گ[ف,ک زنـدگی،  «_گپفع-كاز سـتا )کرائی، ت

  .)نرینه» (معیشت، معاش

  .»یکه، ک«"ض-)کنهادي، ت» (آنان، آنها): «yōi، (ه"[

-)نهــادي، گروهــه » (ارانکپیــروان دروغ، بــد ): «dregvvaytō(.یقغلؤضأف[

  .»دروغگو«یقغلؤضأ،

) [هومبـاخ: بـا چیزهـا و    بـائی، گروهـه  » (ارهاي بـزرگ کبزرگ، ): «mazbīB(.ذ]/.کض

  .)صفت» (بزرگ«.کضكاز ستاارهاي بزرگ]ک

وجـه  » (شناسـد ، مـی ندکمی، تظاهر ندکمیی یخودنما): «cikōitereB(.إهن[هفغقغ/

باز شناختن، نشان «إهفاز ریشه  إهن[هف-املکك) از ستاامل، گذرا، گروههک

  .»ردنکردن، خودنمائی کدادن، ظاهر 

ــانوي خــدایگان): «azuhīBcā(.ضجعا]/إپ ــانو، ب   ضجعاه-)نهــادي، گروهــه» (ب

  .»زن ارباب، زن خدایگان) «مادینه(

خـدایگان،  «ضجاع-)نهادي، گروهـه » (خدایگان«): azhavvascā(.ضجاضؤضسإپ

  .»ارباب

ـ   » (دستبرد، ربایش): «apaiieitī(.ضحضگثهف] + ضحضاز ریشـه  )کاسـم، بـائی، ت

  .»ربودن، دستبرد زدن«"ضک 

ــ ): «raēxenazhō(.غدضجا[«قضب ــرده ری ــراث، م ــ» (کارث، می ــتگیکت )، وابس

  .»میراث) «ماسهک(-غدضا«قضب

ی، آنچه یمال، دارا«رضبیض-)کرائی، ت» (ی رایمال را، دارا«): vaēdem(.رضبیغک
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  .)نرینه» (در اختیار است

» یکـ ه، کـ «"ض-)نهـادي، گروهـه، نرینـه   » (هکه، آنان که، آنها ک): «yōi(."[ه

  .)ضمیر نسبی(

صـــفت (رضاه/فض-)کازي، تـــ» (از بهتــرین ): «vahiBtau(.رضاه/فپ،
  .»بهترین) «برترین

ضزضؤضد-)رائـی، گروهـه  » (اران راکپرهیزگاران را، درست): «aDaenō(.ضزضخد[

  .»ارکدرست«

  .)کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

زمـان حـال، التزامـی، گـذرا،     » (داردمـی ، باز ندکمیدور ): «rāreCiiąn(.قپقغژگمد

  .ردنکبمعناي دور  قضا) از ریشه سکگروهه، سوم 

ــ): «manazhō(.کضدضجا[ ــوب، کنی ــتگی، تــ » (خ ــه کضدضجا-)کوابس   اندیش

  .)ماسهک(
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  دوازدهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  یا

  ·"پ
  آن، او

  راونگ هین

·ق|جاضگغد

  ندکمیدور 

  سرَونگها

·سقضؤضجاپ

با سخن
  

  و هیشتات

·،رضاه/فپ
از بهترین

  شیی اُتَنات

·ژؤضخوضدپ،

ارکردار، ک

  مرِتانُو

·کضقغفپد[

مردم را

  ــــــــــــ

بی واَ ا  

·ضبهذگ[

به آنان

  مزداو

·|#کض
مزدا

  اکاَ

·ضنپ

زشت، پلید

  مراَت

·،خکقض
ندکمیگوشزد 

  

وئیی  

·"[ه

هکآنها 

  گئوش

·ل؛ع/

گاو

  مرِندن

·ک[قغأیغد

نندکمینابود 

  اوختیـاورواخش

·ف]«ع·«/عقؤپ

ورد و دعاي قربانی

  جیوتوم

·_گ[ف,ک

زندگی را

  ــــــــــــ

  یائیش

·"په/

  ه با آنهاک

  گرِهما

·لق؛اکپ

  گرهم

  اَشات

·ضزپ،

  از اشا

  ورتا

·رضقضفپ

ندکمیبرگزید، باور 
  

  رَپاک

·نضقضحپ

رپنک

  خشتَرِم چا

·زضوقغکإپ«

و نیرو را

  ایشَنانم

·]زضدمک

خواستاران

  مدروجِ

&یق,_غک
دروغ
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·سقضؤضجاپ     ·ق|جاضگغد    ·"پ

·کضقغفپد[     ·ژؤضخوضدپ،     ·،رضاه/فپ

  

·کقضخ،     ·ضنپ     ·|#کض    ·ضبهذگ[

·_گ[ف,ک     ·ف]«ع    ·«/عقؤپ     ·ک[قغأیغد     ·ل؛ع/     ·"[ه

  

·رضقضفپ     ·ضزپ،     ·لق؛اکپ     ·"په/

&یق,_غک     ·]زضدمک     ·زضوقغکإپ«    ·نضقضحپ
  

  سرَونگها    هینراونگ     یا

  مرِتانُو    شیی اُتَنات    و هیشتات

  
بی زداو    واَ امراَت    اکاَ    م  

رِندن    گئوش    وئییجیوتوم    اوختیـاورواخش    م  

  
  ورتا    اَشات    گرِهما    یائیش

  دروجِم    ایشَنانم    خشتَرِم چا    رَپاک

برگردان

  .نندکمیردار دور کآموزگار بد با سخن خود مردم را از بهترین 

  ندکمیردار پلیدشان را به آنها اعالم و گوشزد کمزدا 

  ه زندگی گاو را با بر زبان راندنک

  .نندکمینابود قربانی و و غریو شادي » اورواخش، اوختی«د رو

  ه ضد دین استکرپن کبدینوسیله گروه 

  گزیند را برمی جو و آشوبگر سیاسی ستیزهگروه گرِهم  و

  .پیوندد تا به اشا و به نیروي خواستاران دروغ می
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برداشت

ـ  کی .ه دشمنان زرتشت دو گروه بودندکآیدمیاز این بند به روشنی بر منـا ه گروه دینی ب
هـاي غیراخالقـی و مخـالف خـرد      ی بودند به شـیوه یه پیرو اوراد و دعاهاي جادوکرپن ک

 .کردنـد مـی هاي دینی خود مردم را گمراه  شدند و با آموزشو انسانی متوسل می اهورایی
ـ دارا ،ه با ستیز و آشوب و غارتکه داراي نیروي سیاسی بودند بنام گُرَهمکگروه دیگر  ی ی

داشـتند بـه   ه بر پا مـی کسري و شادمانی در مراسمی کو با سب کردندمیمردم را تصاحب 
هـا   ها با گـروه سیاسـی گـرهم    رپنکگروه دینی  .پرداختند گاو میبه ویژه قربانی چارپایان 

اورواخـش،  «ه کرا اري داشتند و به هنگام قربانی ورد یا دعاي مخصوص آنکپیوند و هم
ه همراه با شادي و شلوغی هم بود کاین ورد ویژه قربانی را  .راندندبود بر زبان می» اوختی

ـ   انـد و پـاره   دي وخرمـی برگردانـده  اي از مترجمین آنرا به شا پاره واژه امـري   کاي آنـرا ی
  .شدهننده خطاب میکه به قصاب و قربانیکاند  دانسته

هـا و  آیینها و  ه زرتشت با تمام آموزشکشودمیدر این بند و بند پیشین به روشنی دیده 
  .استرده کرا تحریم ردن سخت در ستیز بوده است و آنکویژه قربانی ه مراسم پیشین ب

  ها گزارش دستوري واژه

  .)کبائی، ت» (آن به وسیلهآن، ): «yā(."پ

زمـان حـال، وجـه سـببی،     » (نـد کمی، پرتاب ندکمیدور ): «rGghaiien(.ق|جاضگغد

  .ردن]کختن، پرتاب اباخ: اندموه[قضا) از ریشه س، گروههکیدي، گذرا، سوم کتا

  .)ماسهک(سقضؤضا-)کبائی، ت» (با سخن): «sravazhā(.سقضؤضجاپ

  .)صفت(رضاه/فض-)کازي، ت» (بهترین): «vahiBtāu(.،رضاه/فپ

ـ » (نشکار، از کاز ): «Ciiaoθanāu(.ژگضخوضدپ،   ژگضخوضدض-)کازي، ت
  .»ردارکنش، کار، ک) «ماسهک(

) صفت(کضقغفضد-كاز ستا)رائی، گروهه» (مردان را): «maretānō(.کضقغفپد[
  .»مرْدمیرا، میرنده، «

  .»آن، او«)برائی، گروهه» (براي آنان، به آنان): «aēibiiō(.ضبهذگ[

  .)کنهادي، ت» (مزدا): «mazdG(.|#کض

  .»بد، زشت، پلید، ناپسند«ضنض-)کت بائی،» (با پلیدي، با زشتی): «akā(.ضنپ
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یدي، گذرا، کزمان حال، تا» (ندکمی، گوشزد ندکمی، اعالم گویدمی): «maraou(.کقضخ،

  .»ردنکسخن گفتن، اعالم «کق,از ریشه )کس، تکسوم 

  "ض-)کنهادي، ت» (کسانی کهآنها را، ): «yōi(."[ه

  »گاو«لضؤ ) کوابستگی، ت» (گاو): «gfuB(.ل؛ع/

یدي، گـذرا، سـوم   کزمان حال، تا» (نندکمیشند، نابود کمی): «mōrfyden(.ک[قغأیغد

  .»ردنکشتن، از بین بردن، نابود ک«کضقی) از ریشه س، گروههک

) بائی، کت» (لمه اورواخشکعمل به زبان آوردن ): «urvvāxB.uxtī(.ف]«ع.«/عقؤپ

رمی ارتباط داده و با واژه اورواخمی به معنی شادي و خدر زند این واژه را«/ عقؤپ
 .انـد  ردهکـ انگـا و اینسـلر از آن پیـروي    کی، تگروهی از مترجمین نظیر بارتولومه، یوس

  .ار بردهکن بکپیش برو، اقدام  به معنیا به صورت امري و ر هومباخ آن

  »یکه، ک«-_گپفع)بائی، گروهه» (زندگانی را): «jiiōtkm(._گ[ف,ک

  (بائی، گروهه)» که با آنها«): yāiB(."په/

ـ » (ها، دشمنان زرتشت گَرهم«): grfhmā(.اکپ؛لق ـ کبائی، ت از )نهـادي، گروهـه   ـ

از نظر هومباخ  كه گَرهم نام دارند این ستاکبه معنی گروهی -لق؛اکض كستا
گروهی  .به معنی خوردن، بلعیدنgrasریت کو سانس grahارتباط دارد با ریشه ایرانی 

  .کردندمیو تشریفات دینی قربان  آیینه گاو را براي کاند  بوده

  .)کازي، ت» (از اشا): «aDau(.ضزپ،

یـدي، ناگـذر، سـوم    کگذشته سـاده، تا » (ندکمیبرگزیند، انتخاب ): «varatā(.رضقضفپ

  .»ردن، گزیدنکانتخاب «رضق-)کس، تک

نـام  «نضقضحضد-)کنهادي، ت» (گروه دینی مخالف زرتشت): «karapā(.نضقضحپ
  .داراي خصوصیات و امتیازات دینی بودند» ه مخالف زرتشت بودندکگروه دینی 

  زضوقض«-)کتیا رائی، کنهادي، ت» (و نیرو را): «xDaθremcā(.زضوقغکإپ«
  .) نیروماسهک(

  ]زض-) ازوابستگی، گروهه» (خواستاران): «iDanąm(.]زضدمک

دهنـده، نیـروبخش،    تکـ حر بـه معنـی  ــ 2.)صـفت خواهـان، آرزومنـد (   به معنـی ـ1
  .شونده کنزدیـ3.نندهکفعال

      .)صفت، مادینه(یقع_-)کرائی، ت» (دروغ را): «drujem(.یقع_غک
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  سیزدهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  سیزدهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  یا

·"پ

  هک

  خشَترا

·زضوقپ«

  نیرو

  گرِهمو

·لق؛اک[

  گرهم

  هیش ست

·ا]زضس،

خواهدمی، ندکمیآرزو 
  

  اَچیش تَهیا

  ·ضإه/فضاگپ
بدترین

  دمانَ

·یغکپدب

خانه، جایگاه

  منَنگهو

·کضدضجا[

منش

  ــــــــــــ

  اَنگهِئوش

·ضجا؛ع/

زندگی

  مرِختارو

·فپق[«کضقغ

نندهکویرانگر، تباه

  اَهیا

·ضاگپ

این
  

یچاه ا  

·"ضبإپ

هکو آنها 

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  جیگرِزت

·ض،._]لغقغ

ندکمیدادخواهی 

  امِک

·نپکب

درخواست

  ــــــــــــ

  توهیا

·وظضاگپ

مال تو، تو

  مانترانُو

·کموقپد[

ستایشگر

  دوتم

·ی,ف؛ک

رسان پیام
  

  ي

·"؛

هک

  ایش

/[·

آنها

  پات

·حپ،

داردمیباز 

  درِسات

·یضقغسپ،

از دیدار

  اَشَهیا

&ضزضاگپ
اشا، حقیقت
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·ا]زضس،    ·لق؛اک[     ·زضوقپ«    ·"پ

·کضدضجا[     ·یغکپدب    ·ضإه/فضاگپ

  

·ضاگپ    ·فپق[«کضقغ     ·ضجا؛ع/

·نپکب     ·ض،._]لغقغ     ·پ#کض     ·"ضبإپ

  

·ی,ف؛ک    ·کموقپد[     ·وظضاگپ

&ضزضاگپ     ·یضقغسپ،     ·حپ،     ·]/    ·"؛
  

  هیش ست    گرِهمو    خشَترا    یا

  منَنگهو    دمانَ    اَچیش تَهیا

  
  اَهیا    مرِختارو    اَنگهِئوش

یزدا    چاه ات    مرِزامِک    جیگ  

  
  دوتم    مانترانُو    توهیا

  اَشَهیا    درِسات    پات    ایش    ي

برگردان

  ه در جایگاه بدترین اندیشه قررا دارد،کگرَهم 

  .ننده زندگی استکه ویرانک، او ندکمیآرزوي نیرو 

  اي مزدا، دودمان ستایشگران تو درخواست دادخواهی دارد

  .داردمیآنها را از دیدار حقیقت و اشا باز  گَرهمه ک

  .)ه آرزوي نیرومندي گَرهم برآورده نشودکزرتشت تلویحاً در اینجا دادخواهی دارد (
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ها گزارش دستوري واژه

  .»یکه، ک«-"ض)کبائی، ت» (یکه، ک): «yā(."پ

) ماسهک(زضوقض«-)کبائی، ت» (وسیله نیروهنیرو، با نیرو، ب): «xDaθrā(.زضوقپ«

  .»قدرت، نیرو«

ـ » (گرهما): «grfhmō(.لق؛اک[ گـروه دینـی   ) «نرینـه (لق؛اکض-)کنهادي، ت

  .»دشمن زرتشت

زمان » (بنشیند، خواستار است ندکمیبنشیند، آرزو  خواهدمی): «hīDasau(.ا]زضسض،

ـ کیدي، سوم کحال، آرزوئی، تا اه/اگـر از ریشـه   » نشسـتن «اضی-)کس، ت

  .خواهد بود» شودمیدیده «) بگیریم معنی آن دیدن(

ــدترین): «aciBtahiiā(.ضإه/فضاگپ ــتگی» (ب ــدترین«-ضإه/فض)وابس » ب

  .ضنضـصفت برترین از صفت

  .»خانه«-یغکپدض)کاندري، ت» (در خانه): «demānē(.یغکپدب

ـ  » (مـنش، اندیشـه  ): «manazhō(.کضدضجا[ ) ماســهک(-کضدضا)کوابسـتگی، ت

  .»منش، اندیشه«

  .)نرینهزندگی (-ضجاع)کوابستگی، ت» (زندگی): «azhfuB(.ضجا؛ع/

-)نهـادي، گروهـه  » (ننـدگان کننـدگان، ویـران  کتباه): «marextārō(.فپق[«کضقغ

  .»ردنکردن، تباه کویران «کضقإ) از ریشه نرینه(فضق«کضقغ

  .»هک«نسبی  ضمیر» این«ض-)کوابستگی، ت» (این، آن): «ahyā(.ضاگپ

  .ضمیر اشاره» این«"ض-)نهادي، گروهه» (هکو آنها ): «yaēcā(."ضبإپ

  .)کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

زمـان حـال،   » (نـد کمـی ایت ک، گله و شندکمیدادخواهی ): «jìgerezau(.ض،._]لغقغ

ردن، دادخـواهی  کـ ایت کردن، شـ کـ گله «.لضق-)کس، تکالتزامی، گذرا، سوم 

  .»ردنکردن، درخواست ک

  .»ام، اراده، آرزوک) «نرینه(نپکض-)کدري، ت» (ام، اراده، آرزوک): «kāmē(.نپکب
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ـ » (مال تو): «θβahiiā(.وظضاگپ مـال  «ی کـ ضـمیر مل وظض-)کوابستگی، ت

  .»تو

) نرینـه (کموقضد-)کوابستگی، ت» (مداح، ثناگو، شاعر): «mąθrānō(.کموقپد[

  .»مداح، ثناگو، شاعر«

ـ » (رسان پیام): «dktfm(.ی,ف؛ک ی,فض»پیـام ) «ماسـه ک(ی,فگض-)کرائی، ت

  .»رسان پیام«

  .»هک«"ض-)کنهادي، نرینه، ت» (هک): «yf(."؛

/[.)īB( :»هاآن) «رائی، گروهه(-[»او«.  

حپ-)زمان حال، گـذرا » (ردنکباز داشتن، پائیدن، حفظ و نگهداري ): «pāu(.حپ،

  ».ردن، پائیدن، بازداشتنکمحافظت «

  .) بینش، دیدارنرینه(-یضقغسض-)کازي، ت» (دیدار): «daresāu(.یضقغسپ،

ــا): «aDahiiā(.ضزضاگپ ــ» (اش ــتگی، ت ــهک(-ضزض)کوابس ــتی، ) «ماس راس

      .»حقیقت
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  چهاردهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  چهاردهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَهیا

·ضاگپ

این

  گرِهمو

·لق؛اک[

گرِهم

  ییهو ایتُو ·آ

·ا[هو[ه·پ

دربند، در قید
  

  نی

·د]

پیش فعل

  او یس چیتک

  ·نپؤضگضسإ]،
ها و نیزگوي

  خرَتوش

·قضف,/«

خرد

  نی

·د]

پیش فعل

  ددت

·یضیض،

نهندمی

  ــــــــــــ

  و رِ چا هیچا

·ا]إپ·رضقغإپ

  اعتبار، احترام

فَرَ ایدیو  

·چقضهیهؤپ

پیوسته، همواره
  

  هیت

·اگض،

  هکهنگامی

  ویسنَتا

·ر]س؛أفپ

  پذیرند می

  درِگونتَم

·یقغلؤضأفغک

  ارکنادرست، 

اَو  

·ضؤ[

کمکیاري، 

  ــــــــــــ

  هیت چا

·اگض،إپ

هکهنگامی

  گائوش

·لپع/

گاو

  ییجئی دیا

·_ضهیگپه

شتنک
  

  ییئومرُ

·کقضخ]

نابود، تخریب

  ي

·"؛

هک

  دور اُشم

·ی,قضخزغک

مرگ زدا، هوم

  سئُوچیت

·سضخإضگض،

سوزاند می

اَو  

&ضؤ[
یاري
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·ا[هو[ه    ·پ    ·لق؛اک[     ·ضاگپ

·یضیض،     ·د]     ·قضف,/«    ·نپؤضگضسإ]،     ·د]

  

·چقضهیهؤپ     ·ا]إپ    ·رضقغإپ

·ضؤ[     ·یقغلؤضأفغک     ·ر]س؛أفپ     ·اگض،

  

·_ضهیگپه    ·لپع/     ·اگض،إپ

&ضؤ[     ·سضخإضگض،     ·ی,قضخزغک     ·"؛     ·کقضخ]
  

  ییهو ایتُو .آ    گرِهمو    اَهیا

  ددت    نی    خرَتوش    او یس چیتک    نی

  
  فَرَ ایدیو    و رِ چا هیچا

  اَو    درِگونتَم    ویسنَتا    هیت

  
  ییجئی دیا    گائوش    هیت چا

  اَو    سئُوچیت    دور اُشم    ي    ییئومرُ

  

  برگردان 

  ها پیوسته خرد و اعتبار خود را ويکگرِهم و 

  .نهند بند این بدترین جایگاه دروغ میقید و در 

  پذیرند به پیرو دروغ و باطل، ه میکبه هنگامی

  »گائوش جئی دیانی«شتن کار بردن عبارت گاو کردن گاو و با بکدر قربانی 

  .ار بردن هوم و بر آتش ریختن آن یاري دهندکب آیینو 
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برداشت

ه رهبـران  کـ هـا   ويکه گرهم و کاشاره به همان بدترین جایگاه دروغ است » اهیا«ضمیر 

و  گیرنـد مـی دینی و فرمانروایان محلی هستند با پیروي از دیو خشم و آشوب در آن جاي 

گیري اجتمـاعی و مراسـم    زرتشت با موضع .نهندتمام هوش و اعتبار خود را بر سر آن می

ار بردن نوشابه هوم که ردن گاو و گوسفند و بکقربانی  .ندکمیدینی آنها به سختی مبارزه 

  .عبارت گائوش جئی دیانی .داندمیپرستان  دروندان و دروغ آییناري اهریمنی و آنرا کرا 

 .ر آن آغاز زمستان استشتن گاو است ولی معنی دیگکمعنیبه) _ضهیگپه.لپع/(

ه زمستان سـردي در  ککردندمیو آرزو  کردندمیها مراسمی برگزار  ويکدر آغاز زمستان 

  .ریختند و بر آتش هم می کردندمیپیش نداشته باشند و در این مراسم هوم مصرف 

ها گزارش دستوري واژه

  .)ک، وابستگی، تکضمیر اشاره، نزدی» (این): «ahiiā(.ضاگپ

  .)کنرینه، نهادي، ت» (زرتشت و دین او اننام دشمن«):grfhmō(.لق؛اک[

  .»بند) «نرینه(ا[هوض.پ-)کدري، ت» (دربند): «ā.hōiθōi(.ا[هو[ه.پ

در اینجا پیش فعل است و بـا  » آیینزیر، پ«به معنیاستعمال شود هایی ): اگر به تنnī(.د]

سـاخته   یپو ریشـه   د]واژه نهادي فارسـی از پـیش فعـل     شودمیمربوط  یضیض،

یا » ي«در زبانهاي ایرانی میانه اگر در میان واژه قرار گیرد به » ی«حرف دال .شودمی

و دن عالمـت مصـدري بـه آن افـزوده     » هـا  نی«دا شده  واژه نی .شودمیتبدیل » ه«

  .و تبدیل به نهادن شده است شودمی

ك) از سـتا گروهـه نهـادي،  » (هـا  ويکـ و نیز ): «kāvvaiiascīu(.نپؤضگضسإ]،

ها در زمان زرتشت فرمانروایان محلـی   ويک» فرمانروا، پادشاه، شاعر) «نرینه(نغؤه

  .ی گشتاسب، به زرتشت گرویدکبودند و از میان آنها فقط 

  .)نرینه» (خرد«قضفع«-)رائی، گروهه» (خرد): «xratkB(.قضف,/«

حال از ریشه  كستایضی-)یدي، گروههکحال، گذرا، تا» (نهندمی): «dadau(.یضیض،

  .»دادن، نهادن«یپ
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) بخـش  نهادي، رائی، گروهه» (عزت، احترام، اعتبار): «varecā.hīcā(.ا]إپ.رضقغإپ

اعتبار، احترام، اهمیت، حالـت نـدائی و   ) «ماسهک(رضقغإضا-كنخست واژه از ستا

  .رضقغإپ.شودمیرائی گروهه آن 

ـ   » (پیوسـته، همـراه  همیشه، ): «fraidivvā(.چقضهیهؤپ از )، مادینـه کقیـد، بـائی، ت

و  رودمیار کدر اینجا این واژه به صورت قید ب .روزانه به معنی-چقضهیگعكستا

  .»روزانه، هر روز، همیشه، همواره«به معنی

  .در اینجا حرف ربط براي اتصال دو جمله است» هکه، زمانی کوقتی ): «hiiau(.اگض،

یـدي، گـذرا، سـوم    کزمـان حـال، تا  » (پذیرنـد، پذیرفتنـد   می«): vīseytā(.ر]سغأفپ

  ر]سض-حال كاز ستا» ردنکپذیرفتن، قبول «سرهاز ریشه )گروهه س،ک

  .یقغلؤضأف)کرائی، ت» (پیرو دروغ): «dregvvaytem(.یقغلؤضأفغک

  .»کمکیاري، ) «ماسهکنام (-ضؤضا)کرائی، ت» (کمکیاري، ): «avvō(.ضؤ[

  .)حرف ربط» (هکه، و هنگامی کوقتی ): «hiiaucā(.اگض،إپ

  .)نرینه، مادینه(لضؤ-اسمی كستا)کنهادي، ت» (گاو، چارپا): «gāuB(.لپع/

شـتن،  ک«_ضداز ریشـه  )مصـدر » (شتن، زدن، ضـربه زدن ک): «jaidiiāi(._ضهیگپه

  .)= پایانه براي ساختن مصدر استیگپه (» ضربه زدن

  .»با تخریب«اگر اسم باشد » ندکمیتخریب «): اگر فعل باشد mraoī(.کقضخ]

  .»یکه، ک): «yf(."؛

ـ  » (نند مـرگ، لقـب هـوم   کزدا، دور  مرگ): «dkraoDem(.ی,قضخزغک از )کرائـی، ت

  .»مرگ«ضخزض-و» دور«ی,ق-هاي واژه

ـ کـ یدي، گذرا، سـوم  کحال، تا» (سوزاندمی): «saocaiiau(.سضخإضگض، از )کس، ت

 كحـال سـتا   كاز سـتا (» سوختن«سعإاز ریشه  سضخإضگض-سببی كستا

  .گیـرد مـی ژگضه در ایـن حـال پایانـه    کـ آینده  كستاـ1):هفرعی نیز ساخته شد

  .گیردمیضگضه در اینحال پایانه کسببی  كستاـ2

  .)کرائی، ت» (کمکیاري، ): «avvō(.ضؤ[
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  پانزدهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  پانزدهمـ بندسی و دوم هات/سنای

  اَنائیش

·ضدپه/

) مراسمبا آنها (

  اَ

·پ
راستیه ب

  وینناسا

·د؛دپسپ·ر]

رساندمیزیان 
  

  یا

·"پ

هک

  رَیتاوس چاک

·ف|سإپ·نضقضح[

رپن بودنک

  ویتاوس چاک

·نغؤ]ف|سإپ

وي بودنک

  ــــــــــــ

  اَو آئیش

·ضؤپه/

  )آن مراسم(با آنها 

  اَئیبی

·ضهذ]

  فعلپیش 

  ینگ

·"؛أل

  آنها، خودشان

  دانیتی

·یضهأف]

بدام میاندازند
  

  نُوئیت

·د[ه،

  هرگز

  جیاتئوش

·_گپف؛ع/

  زندگی

  خشَیم ننگ

·زضگضکد؛أل«

  م بودنکصاحب اختیار و حا

  وسو

·رضس[

با میل خود

  ــــــــــــ

  تُوئی

·ف[ه

آنها

  آبیا

·پذگپ

آن دو

ئیر یاوتب  

·ذضهقگ|فب

برده شوندرهبري شوند، 
  

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

  ، خوبکنی

  آ

·پ
  سويبه

  دمانِ

·یغکپدب

  در خانه

  منَنگهو

&کضدضجا[
کمنش، نی
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·د؛دپسپ    ·ر]     ·پ     ·ضدپه/

·نغؤ]ف|سإپ     ·ف|سإپ    ·نضقضح[     ·"پ

  

·یضهأف]     ·"؛أل     ·ضهذ]     ·ضؤپه/

·رضس[     ·زضگضکد؛أل«    ·_گپف؛ع/    ·د[ه،

  

·ذضهقگ|فب     ·پذگپ     ·ف[ه

&کضدضجا[     ·یغکپدب     ·پ     ·رضجا؛ع/
  

  اَ وینناسا    اَنائیش

  ویتاوس چاک    رَیتاوس چاک    یا

  
  دانیتی    ینگ    اَئیبی    اَو آئیش

  وسو    خشَیم ننگ    جیاتئوش    نُوئیت

  
  یاوتبئیر     آبیا    تُوئی

  منَنگهو    آ دمانِ    ونگهِئوش

برگردان

  ،رساندمیها زیان  ويکها و  رپنکبه گروه  ندکمیه گرهم بر پا کبا آن مراسم دینی 

  اندازند ها خود را به دام می رپنکها و  ويکبا آن مراسم 

  .م بر زندگی خودشان نیستندکو هرگز با میل و اراده، صاحب اختیار و حا

  .اندیشی رهبري شوند کو نی كه آن دو گروه به جایگاه منش پاکباید 
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برداشت

هاي زرتشت مخالف بودنـد و   گروه زیادي از پیشوایان دینی و فرمانداران محلی با آموزش

ی گشتاسب ک،ها ويکسرانجام از میان  .شیدندکهاي دینی خود نمیآییندست از باورها و 

زرتشـت هـیچ مراسـمی وجـود      آییندر  .وشیدکترش آن زرتشت گروید و در گس آیینبه 

به درگاه اهورمزدا براي رسیدن به صلح، آرامش، خردمندانه هاي متین و  نداشت جز نیایش

ـ کها  اي از سنت پاره .یروي از راستیپاندیشی و  کنی نـام مراسـم دینـی در    ه ه از زرتشت ب

هاي و از آموزش هاي پیشین استآیینها و  اند یادگار همان دین ردهکهاي او رخنه  آموزش

  زرتشت نیستند.

ها گزارش دستوري واژه

  .»این«ضمیر اشاره -ضدض)بائی، گروهه» (اینها، با اینها): «anāiB(.ضدپه/

  .(حرف اضافه)» به سوي«): ā(.پ

امل فعلی، اخبـاري، گـذرا، سـوم    کوجه (» رساندمیزیان «): vīnfnāsā(.د؛دپسپ.ر]

ردن، از میـان بـردن، زیـان    کـ از دست دادن، ناپدید «دضس-ریشه از)کس، تک

  .»رساندن

  .»هک«"ض-)، مادینهکنهادي، ت» (هک): «yā(."پ

نهـادي،  » (رپنی شدن و بودنکرپنی، صفت ک«):karapō.tGscā(.ف|سإپ.نضقضح[

رپنـی  کردن، پیشـه  کرپنی کرپن شدن، کصفت ) «مادینه(نضقضح[فپف-)کت

  .»دادنانجام 

ـ  » (ردنکـ وي کـ وي شدن، کصفت ): «kevvītGscā(.نغؤ]ف|سإپ )کنهـادي، ت

  »وي داشتنکصفت ) «مادینه، صفت(-نغؤ]فپف

  .»آن«ضمیر اشاره ضؤض-)رائی، گروهه» (آنها، ایشان، با آنها): «avāiB(.ضؤپه/

  .»سويبهبه، «چسبد می یضهأف]ه به واژه ک): در اینجا پیش فعل است aibī(.ضهذ]

  .هک"ض-)رائی، گروهه» (سانی را، آنها راکه را، ک): «yfyg(."؛أل



381بند پانزدهم ـسرود پنجم 

زمان » (اندازند، به دام مینندکمیاندازد، مهار به تله می): «aibīdaiytī(.یضهأف].ضهذ]

  .»دادن«یپ-از)سکحال، گذرا، اخباري، گروهه، سوم 

  .)حرف نفی» (هرگز، نه): «nōiu(.ه،[د

  .»زندگی) «نرینه(_گپفع-)کوابستگی، ت» (زندگی): «jiiātfuB(._گپف؛ع/

م بـر سرنوشـت خـود بـودن،     کننده، حاکنظارت): «xDaiiamyfng(.زضگضکد؛أل«

ــودن  ــار ب ــاحب اختی ــه » (ص ــی، گروه ــفت رائ ــارت و «زضگضکدض«-)ص نظ

  .)صفت فعلی، زمان حال، گذرا» (نندهکومتکح

ــا آرزو): «vasō(.رضس[ ــا میــل، ب -)کاینجــا حالــت قیــدي دارد، برائــی، تــدر » (ب

  .)ماسهک» (آرزو میل،«رضسضا

  .»این«فض-)نهادي، گروهه» (اینها): «tōi(.ف[ه

  ض-)بـائی، ازي، برائـی، جفـت   » (ایندو، به ایندو به وسیلهبا ایندو، ): «ābiiā(.پذگض

  .کضمیر اشاره به نزدی

زمـان حـال، مجهـول،    (» برده بشوند، رهبري بشـوند ): «bairiiGytē(.ذضهقگ|أفب

بـرده  ) «مجهـول  كسـتا (ذضهقگض-از سـتاك  )سکـ التزامی، گروهـه، سـوم   

  .»بردن«ذضقاز ریشه »شدن

ـ  ): «vazhēuB(.رضجا؛ع/ ــ » (کخـوب، بــه، نی ) صــفت(رخاع-)کوابسـتگی، ت

  .»خوب، به«

  .)حرف اضافه» (به سوي): «ā(.پ

  .)ماسهک(یغکپدض-)کدري، ت» (در خانه، در جایگاه«): demānē(.یغکپدب

ــ» (اندیشــه، مــنش): «manazhō(.کضدضجا[ ) ماســهک(کضدضا-)کوابســتگی، ت

      .»منش«
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  شانزدهمـ بندپنجم سرود/گاتاها

  شانزدهمـ بندسی و دوم هات/سنای

همم  

  ·اغک؛ک
همان است

  تَت

·فض،

این

  شتا چیتیوه

·رضاه/فپإ]،

بهترینو با 
  

  ي

·"؛

  هک

  هاوشو رویِ

·عزعقعگب

  با درخشش

یس چیتس  

·سگضسإ]،

  راهنما، مشوق

  دهمهیا

·یضاکضاگپ

مرد پارسا، پرهیزگار

  ــــــــــــ

  خشَیانس

·زضگمس«

یتسلط، چیرگ

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا

  یهیا

·"ثاگپ

  هکه، کآن

  ما

·کپ

  من

  اَئی تیش چیت

·ضهوه/إ]،

  خطر

  دوئتا

·یؤضبوپ

تهدید

  ــــــــــــ

  هیت

·اگض،

هکچنان

  اَ انَنگه

·ضبدض}اب

گناه، زیان

  ودرِگوتُ

·یقغلؤضف[

هواخواه دروغ
  

  نوا ا آ 

·؛غپد,

نسبت به

  ایشی ینگ

·هژگ؛أل

دین استواران

  اَنگهایا

&ضجاپهپ
ار باشدکآش
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·رضاه/فپإ]،     ·فض،    ·اغک؛ک

·یضاکضاگپ     ·سگضسإ]،     ·عزعقعگب     ·"؛

  

·ضاعقپ     ·پ#کض     ·زضگمس«

·یؤضبوپ     ·ضهوه/إ]،     ·کپ     ·"ثاگپ

  

·یقغلؤضف[     ·ضبدض}اب     ·اگض،

&ضجاپهپ     ·هژگ؛أل     ·؛غپد,
  

هشتا چیتیوه    تَت    مم  

  دهمهیا    یس چیتس     هاوشو رویِ    ي

  
  اَهورا    مزدا    خشَیانس

  دوئتا    اَئی تیش چیت    ما    یهیا

  
  ودرِگوتُ    اَ انَنگه    هیت

  اَنگهایا    ایشی ینگ    نوا ا آ 

برگردان

  همانست اندیشی کجایگاه وهومن و نیآن 

  .مشوق و راهنماي مرد پارساستما ه با بهترین درخشش ک

  ند،که مرا تهدید کاي اهورامزدا ترس از خطري 

  تو بر آن چیرگی و تسلط داري

  ه گناه هواداران دروغکباشد 

  .ار شودکه در جایگاه وهومن قرار دارند آشکاران کنسبت به دین استواران و پرهیز
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ها گزارش دستوري واژه

  .)صفت(اضکض-)کماسه، نهادي، تک» (هم، همان): «hamfm(.اضک؛ک

  .ماسه]ک، ک[رائی، ت ک) ضمیر اشاره نزدیماسهک، کنهادي، ت» (این): «tau(.فض،

ـ  » (و برترین): «vahiBtaciu(.رضاه/فپإ]، صـفت  (رضاه/فض-)کبـائی، ت
  .)برترین

  .ضمیر نسبی» هک«"ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هک): «yf(."؛

  » با درخشش): «uDuruiiē(.عزعقعگب

مطبـوع و   به معنیمشتق شده ـعزعقعه آن از کضگع/عقع) کدري، ت[هومباخ: (

احتمال  .درخشیدن به معنیآیدمیع/ یا رضاه در این صورت از ریشه کخوشایند 

ردن باشد در آن صـورت  کبمعناي سوزاندن و تخریب  ع/ه از ریشه کدیگر آن است 

در متن زند آنرا به فراخ هوشی و پر هوشی  .تخریب است] به معنیعزعقعگضواژه 

  .اند ردهکترجمه 

  ار، مایه، قوت، انرژي] کوشش، ک[گلدنر، 

  .اوت]ک[دار مستتر: هوش، عقل، ذ

-سگض)کنهــادي، تــ» (راهنمــا، مشــوق، برانگیزنــده): «siiasciu(.سگضسإ]،

  .[در زند: آموزش]» راهنما، مشوق، برانگیزنده«

ـ  » (ارکمرد پارسا، پرهیز): «dahmahiiā(.یضاکضاگپ   یضاکض-)کوابسـتگی، ت

  .»ار، پارساکمرد پرهیز«

زضگضأ،«)، نرینهکنهادي، ت» (مسلط، چیره، توانا): «xDaiiąs(.زضگمس«

قدرت داشتن، تسلط داشتن، چیره «زپ«-از ریشه)صفت فعلی، حاضر، گذرا(-

  .»بودن

  .)کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

  .)کندائی، ت» (اي اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

  .»هک) «ضمیر نسبی("ض-)کوابستگی، ت» (هکه، کآن): «yehiiā(."ثاگپ
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  .»مال من«کض-)کبائی، ت» (من به وسیلهبا من، ): «mā(.کپ

  .»خطر) «مادینه(ضهوه-)کنهادي، ت» (خطر): «aiθiBcīu(.وه/إ]،ضه

ــ» (تهدیــد): «dvaēθā(.یؤضبوپ ــد، ) «مادینــه(یؤضبوپ-)کنهــادي، ت تهدی

  .»ارعاب

  .)حرف ربط» (هکه، زمانی که، وقتی کهنگامی ): «hiiau(.اگض،

ـ  » (گناه، زیان): «aēnazhē(.ضبدضجاب گنـاه،  ) «ماسـه ک(ضبدضا-)کبرائـی، ت

  .»زیان

ــواه، دروغ، ): «dregvatō(.یقغلؤضف[ ــ» (افرکــنادرســت، هواخ -)کوابســتگی، ت

  .»افرکهواخواه دروغ، دروغ پیشه، نادرست، ) «صفت(یقغلؤضأف

  .)حرف اضافه» (، بنا بر، بر حسب، مطابق میلسويبهمطابق، ): «ēeānk(.؛غپد,

-)رائـی، گروهـه  » (ه اسـتوار و پرشـورند  کـ استواران، آنهـا  ): «i~yēyg(.هژگ؛أل

  ) صفت(هژگض

  »]نیرو، قدرت، استواري«ه/-[هومباخ:

  .»]خواستن، میل داشتن«ه/از ریشه » دوست، رفیق«[بارتولومه: 

التزامی، زمان حال حاضر، نخست () [بارتولومه: صفت» (ارکآش): «azhāiiā(.ضجاپگپ
  من باز میدارم]  به معنی)کس، تک

  ] )کس، تکآرزوئی، حاضر، نخست (» نمکه گرفتار کباشد «[اینسلر: 

ه در برابـر  کچیزي  به معنیāsayāکه در ودیکپیدا چنانار و ک[هومباخ: واژه بمعناي آش

  .چشم قرار دارد]
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388گاتاها  

  یکمـ بندششم سرود/گاتاها

  یکمـ بندسی و سوم هات/سنای

  یتا

·"ضوپ

  همچنان که

  آئیش

·په/

  با آنها

  ایتا

·هوپ

  چنین

رِشو هایت  

·رضقغزضهفب

شودمی، انجام شودمیاجرا 
  

  یا

·"پ

  هک

  داتا

·یپفپ

  ها قانون

  انگهِوش

·ضجا؛ع/

  هستی، زندگی

  پئو ئو رو یهیا

·حضخعقعگثاگپ

نخستین، ازلی

  ــــــــــــ

  رتوش

·قضفع/

داور

  شیئُوتَنا

·ژگضخوضدپ

ردارک

  رزیشتا

·ه/فپ.قض

ترین با دقت، درست
  

  چاه اِدرگوتَ

·یقغلؤضفضبإپ

پیرو دروغ

ت چاهی  

·اگض،إپ

هکس کو آن

  اشائونِ

·ضزپعدب

پیرو راستی

  ــــــــــــ

خیاچای  

·"ثطگپإپ

  هکسی ک

ئیتم یا سه  

·گپسضهفب·ا؛ک

ندکمیارزیابی 
  

  می تَهیا

·کهوضاگپ

  ارهاي نادرستک

  یا چا

·"پإپ

  هکو آن

  ییهو

·ا[ه

  او

  آرِزوا

&ؤپ.پقغ
ارهاي درستک
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·رضقغزضهفب     ·هوپ     ·په/     ·"ضوپ

·حضخعقعگثاگپ     ·ضجا؛ع/     ·یپفپ     ·"پ

  

·ه/فپ.قض     ·ژگضخوضدپ     ·قضفع/

·ضزپعدب     ·اگض،إپ     ·یقغلؤضفضبإپ

  

·گپسضهفب    ·ا؛ک     ·"ثطگپإپ

&ؤپ.پقغ     ·ا[ه     ·"پإپ     ·کهوضاگپ
  

  هورِش ایت    ایتا    آئیش    یتا

  پئو ئو رو یهیا    انگهِوش    داتا    یا

  
  رزیشتا    شیئُوتَنا    رتوش

  اشائونِ    ت چاهی    چاه اِدرگوتَ

  
خیاچای    ئیتم یا سه  

  آرِزوا    ییهو    یا چا    می تَهیا

برگردان

با قوانین ازلی و آغازین هستی هم آهنگ و قابل اجرا هستند، گاتاییرهنمودهاي چون 

  ه پیرو راستی استکسی را کردار کداور، 

  ندکمیه از دروغ پیروي کس کو آن

به درستی و با دقت  برابر با آن قوانینسانند، کارهاي خوب و بدش با هم یکه کو آن

  .ندکمیارزیابی 
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برداشت

انـد و بـا هنجـار آغـازین هسـتی هماهنـگ        بر بنیان خرد استوار شده گاتاییهاي  آموزش

جا و هر که از نخستین روز آفرینش تا پایان، در هر کها  نماد آن هنجارها و قانون .هستند

ـ )، وهـومن ( راسـتی م فرماست اشـا ( کزمان ح ) آرمئیتـی  توانـایی )، خشـترا ( اندیشـی  کنی

  .) هستندپایندگیرِتات ()، اَمتندرستی)، هئوروتَات (پرهیزگاري(

ه نشان کآن صفات استوار شود، آنها  سويبهردارش در راستا و کوشد منش و کآدمی باید ب

ه از کـ هستند یا آنهـا   گاتاییهاي  ه پیرو آموزشکسانی کردار ک.و نماد اهورا مزدا هستند

سـان اسـت،   کردار خوب و بدشان با هم یکه کسانی کیا نندکمیدروغ و نادرستی پیروي 

س سـزاوار  کـ ، هـر  شوندمیها از سوي داور به درستی و با دقت ارزیابی  برابر همان قانون

 ةاندازه س باید بکیفر هر کار خویش است گناه و مجازات ابدي وجود ندارد، کپاداشی برابر 

  .گناهانش باشد

اي ناپسـند  ه وشند و از مرز شیوهکی مییه در راه رسیدن به صفات خداکآدمیان پرهیزگار 

اند  ردهکنند، به آنچه کردار خویش را ارزیابی که خود کیش روند پآنقدر  ندتوانمیگذرند  می

ه هر لحظه از زنـدگی در نهادشـان جنـگ و درگیـري     کآگاه باشند و خود را بشناسند چنان

ه در ذات آدمیـان نهفتـه   کهمان دو گوهري  .برپاست، جنگ میان سپنَتامئینیو و اَنگَرَمئنیو

  .ی از آنها را برگزیندکبا آزادي و اختیار خود ی دتوانمیس کشده و هر 

ه کپیروان راستی به سوي سپنتامئینیو  .شودمیها جدا  ه راهکبر اساس همین گزینش است 

ننـد در  گزی روند و هواداران دروغ، اَنگَرَمئینیو، نماد اهریمنی را برمـی  است می اهورایینماد 

  .خورد ست میک، دیگري ششودمیی پیروز کیدرونی این جنگ 

و زنـدگی را بـر پایـه     شـوند مـی ه بـر اهـریمن چیـره    کپارسایان و پیروان راستی هستند 

س شایسته پاداشی براي کدر این میدان نبرد و ستیز هر  .نندکمیخوشبختی و آرامش برپا 

روند بـیش از پـیش    مال پیش میکو  یرسایه به سوي کار خویش است، آنها کگزینش و 

ار خود آگاه باشند و با داوري درسـت در اصـالح و بهبـود راه و روش    کبه ارزش  ندتوانمی

  .وشندکخویش ب
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ها گزارش دستوري واژه

  .)قید و حرف ربط» (همانند، چون، بسان، بدانگونه): «yaθā(."ضوپ

  .)اشاره، بائی، گروههضمیر » (آنها، با آنها به وسیله): «āiB(.په/

: په/."ضوپ.»آنهـا  به وسیلهه، کچنان«"ضوپ) قید» (بدین سان): «iθā(.هوپ

ه در حال حاضـر از  کنوشته شده  "ضوپه/ي گلدنر بصورتاوستااین دو واژه در 

  .شودمیآن پیروي ن

گـذار، التزامـی،   » (آیـد مـی ، به قوه اجرا درشودمیانجام ): «vareDaitē(.رضقغزضهفب

»ورزیدن، انجام دادن«.رضقغ-حاضر كاز ستا)کس تکگذشته نامعین، سوم 

  .)فعل(.رضق

  .»هک، کسی که«"ض-)ضمیر نسبی، نهادي، گروهه» (هک): «yā(."پ

  .)ماسهکاسم (یپفض-)نهادي، گروهه» (داد، قوانین): «dātā(.یپفپ

[هومباخ: سـرور،  » هستی، زندگی«ضجاع-»زندگی، هستی): «azhāuB(.ضجا؛ع/

  )کوابستگی، تخدا] (

ـ  » (آغازین، نخستین، ازلی): «paouruiiehiiā(.حضخعقعگثاگپ )کوابسـتگی ت

  .»آغازین، نخستین، ازلی، برترین، بزرگترین) «صفت(-حضخعقعگض

ـ » (داور، زمان معین، قاضی): «ratuB(.قضفع/ زمـان  ) «نرینـه (قضفع-)کنهادي، ت

  »معین، هنجار، داور، قاضی، رد، سرآمد

ــا، ک): «Byaoθanā(.ژگضخوضدپ ــاره ــردار، ک ــه » (نشک ــی، گروه ــادي، رائ )نه

  »نشکار، ک) «ماسهک(ضدض«ژگضخ

ه/فض.قض-)رائـی، گروهـه  » (تـرین  تـرین، دقیـق   درست): «raziBtā(.ه/فپ.قض

  »درست، دقیق) «صفت عالی(

ـ » (دروغگو، به پیرو دروغبراي ): «dregvataēcā(.یقغلؤضفضبإپ -)، برائـی کت

  .»ار، پیرو دروغکدروند، دروغ) «صفت(یقغلؤضأف

ل فعلی براي ضـمیر  کل قیدي یا شکش(» هکه، همچنانکآنچنان): «hiiaucā(.اگض،إپ
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  )"ض-نسبی

ـ » (ردار، پارسا، پیـرو راسـتی، راسـتگو   کدرست ): «aDaonē(.ضزضخدب )، برائـی کت

  )صفت(-ضزضؤضد

  .»هک«"ض-)کوابستگی، ت» (کسی کهه، ک): «yēxiiācā(."ثطگپإپ

  ]"ثاگپ[اینسلر: 

وجـه اخبـاري، زمـان حـال،     (» نـد کمـی ارزیابی ): «hfm.iiāsitē(.گپسضهفب.ا؛ک
  )، گذراکس، تکنخست 

"ضکپیش فعـل اسـت بـراي فعـل     » هم، با هم«ا؛کاز: شودمییب کاین واژه تر

  .»نگهداشتن، هم وزن بودن«

پسوند  "ضکه به کبدین ترتیب  "ضکاز فعل  "پسض، حالكستا پسضهفبث

نـار هـم   کدر  سو  کهاي  چون حرف .درآمده ض"ضکسل کافزوده شده و به ش ضس

آن abloutو  آیـد مـی در  "ضدسضواژه بـه صـورت    شـود می)nasaln(تبدیل به ن 

  .شودمی

وجه اخباري، در حالت ( ا؛کبا افزوده شدن پیش فعل  .حال است كه ستاکسضپ"

  .سنجد ، میندکمیارزیابی  شودمی) معنی آن سکحال و گذرا، سوم 

)ماسهکنهادي، گروهه،» (ذب، غیر واقع، وارونهکدروغ، ): «miθahiiā(.کهوضاگپ

  »ذب، وارونهکدروغ، ) «صفت(کهوضحگض-

  »هک«"ض-)نهادي، گروهه» (هکو ): «yācā("پإپ

  اض-)کضمیر اشاره، برائی، ت» (او، به او، براي این، براي آنبراي ): «hoi(.اخه

  )ماسهک(ؤض.پقغ-)نهادي، گروهه» (راستی، درستی): «ārezvvā(.ؤپ.پقغ
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  دومـ بندششم سرود/گاتاها

  دومـ بندسی و سوم هات/سنای

  اَت

·ض،

  پس

  ي

·"؛

  هک، کسی که

  مکاَ

·ضنغک

  نادرست، بد

درِگوائیت  

·یقغلؤپهفب

براي پیرو دروغ
  

  وچنگها

·رضإضجاپ

با گفتار

  وا

·رپ

یا

  اَت

·ض،

همچنین

  وا

·رپ

یا

  منَنگها

·کضدضجاپ

با اندیشه

  ــــــــــــ

  بیازستواي

·ضسف[هذگپ.

با هر دو دست

  وا

·رپ

یا

  ورِشَئینی

·رضقغزضهف]

انجام دهد
  

  واونگها

·رضجاپع

  کخوب، نی

  وا

·رپ

  یا

ایت وئیتچ  

·إ[هوضهفب

  ند، راه نشان دهدکتوجه 

  اَستیم

·ضسف]ک

وارد مهمان، تازه

  ــــــــــــ

  ییوتُ

·ف[ه

آنها

  ییوارا

·رپقپه

براي خواست

  رادنتی

·قپیغأف]

دهدمی، انجام ندکمیتالش 
  

  اَهورهیا

·ضاگپ·ضاعق

اهورا

  زئُوشِ

·ضخزب.

در تائید

  مزدا

&پ#کض
مزدا
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·یقغلؤپهفب     ·ضنغک     ·"؛    ·ض،

·کضدضجاپ     ·رپ     ·ض،     ·رپ     ·رضإضجاپ

  

·رضقغزضهف]     ·رپ     ·ضسف[هذگپ.

·ضسف]ک     ·إ[هوضهفب     ·رپ     ·رضجاپع

  

·قپیغأف]     ·رپقپه     ·ف[ه

&پ#کض     ·ضخزب.    ·ضاگپضاعق
  

  درِگوائیت    مکاَ    ي    اَت

  منَنگها    وا    اَت    وا    وچنگها

  
  ورِشَئینی    وا    بیازستواي

  اَستیم    چوئیت ایت    وا    واونگها

  
  رادنتی    ییوارا    ییوتُ

  مزدا    زئُوشِ    اَهورهیا

  

برگردان

  به او کمکو ه براي پیرو دروغ کس کبنابراین آن

  ار نادرست انجام دهد،کبا گفتار یا اندیشه یا با دو دستش 

  ند،کی یرا بنوازد و همگنان را راهنما واردتازهو ه مهمانکس کیا آن

  سازند ردار خویش اندوخته فراهم میکهر دو براي گنجینه 

  .گیرندمیو اندر محبت اهورا مزدا قرار 
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برداشت

تگزاري در راه اهورامزدا و به نیت خیر انجام شود سی با اندیشه خدمکردار کهرگاه گفتار و 

ار بستگی به اندیشه و نیـت  کداوري خوب و بد هر  ۀمورد پذیرش خواهد بود، بنابراین پای

ردار کو به قصد خدمتگزاري باشد در گنجینه  که بر پایه اندیشه نیکاري کهر  .آدمی دارد

ردار آدمیـان را  کـ ه گفتـار و  کـ اندیشـه اسـت    .پسندیده و مورد توجه خداوند خواهـد بـود  

د ربایـد بـر پایـه خـ     گاتـایی هاي  اندیشیدن بنا بر آموزش .ندکمیی یریزي و راهنما برنامه

بایـد از راه   .اي از اهورامزداسـت  ه فـروزه کـ وهـومن اسـت    کاستوار باشد، نماد اندیشه نی

روان  ،یهـوده اسـت  اندیشیدن، شـیوه خـردورزي و دوري از موهومـات و آنچـه باطـل و ب     

رد و بـه آن نیـرو داد تـا آنهـا خرافـات و راه نادرسـت را       کـ واردان را آماده  همگنان و تازه

 .نـد کمـی و سـرایت   شودمیردار منتقل کباور درست از راه اندیشیدن به گفتار و  .بشناسند

راه  گاتـایی دسـتورهاي   .اساس داوري و گزینش راه و روش بر اندیشه و نیت استوار است

  .آموزد و اندیشه برانگیز است درست اندیشیدن را می

ها گزارش دستوري واژه

  .)، حرف( ادات» پس، اما، سپس، آنگاه، نیز، هم، همچنین، بنابراین، حتی، اگر): «au(.ض،

  "ض-)، نرینهکنهادي، ت» (سکه، آنکی، آنکه، ک): yf(."؛

  )صفت(ضنض-)کنهادي، رائی، ت» (بد، پلید): «akem(.ضنغک

-)، برائـی کت» (افرکار، کپیرو دروغ، دروغگو، فریب): «dregvvāitē(.یقغلؤپهفب

  .)صفت(یقغلؤضأف

  )ماسهکنام، (رضإضا-)کبائی، ت» (المکسخن، بیان، ): «vacazhā(.رضإضجاپ

  )( ادات» یا، خواه، چه): «vā(.رپ

  )، حرف( ادات» همچنین، پس«):au(.ض،

  )( ادات» یا، خواه، چه): «vā(.رپ

  )ماسهکنام، (کضدضا-)کبائی، ت» (رکاندیشه، منش، ف): «manazhā(.کضدضجاپ

  )نرینه نام،(ضسفض.-)بائی، جفت» (با هر دو دست): «zastōibiiā(.ضسفخهذگپ.
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  )، حرف( ادات» یا، خواه، چه): «vā(.رپ

ـ کـ وجه التزامی، سوم » (دهدند، انجام کبورزد، ب): «vareDaiti(.رضقغزضهف] ، کس، ت

رضقغ/-»ردن، انجـام دادن، ورزیـدن  کـ ) «فعـل (.رضق-)گذرا، گذشته ساده

  )گذشته ساده كستا(

  )ماسهک، کت» (، بهکخوب، نی): «vazhāu(.رضجاپع

  )( ادات» یا، خواه، چه): «vā(.رپ

، التزامی، کت س،کسوم » (ندکراهنماییند، بنوازد، کتوجه ): «cōiθaitē(.هوضهفب[إ

  )گذشته ساده كستا(إهف-)گذشته ساده، ناگذر

ـ » (مهمان، همگن، همراه): «astim(.ضسف]ک نـام،  » (مهمـان «ضسفه-)کرائی، ت
  )نرینه

  )ضمیر اشاره(فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (آنها): «tōi(.ف[ه

  )نام» (اراده«رپقض-)کبرائی، ت» (براي خواست، براي اراده): «vārāi(.رپقپه

التزامـی، سـوم   » (شـوند می، حاضر نندکمیآورند، تالش  برمی): «rādentī(.قپیغأف]

سـی را  کآرزوي ) «گذشـته سـاده   كسـتا (قپی-)س گروهه، گذرا، گذشته سادهک

  »ردنکبرآوردن، حاضر بودن، تالش 

  ضاعقض-)کوابستگی، ت» (اهورا، خدا): «ahurahiiā(.ضاعقضاگپ

ــ» (تصــویب، تائیــد): «zaoDē(.ضخزب. تصــویب و تائیــد «ضخزض.-)کدري، ت

  »ردن، مورد قبول قرار دادنک

      )نرینه(پ#کض-)کوابستگی، ت» (مزدا): «mazdG(.|#کض
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  سومـ بندششم سرود/گاتاها

  سومـ بندسی و سوم هات/سنای

  ي

·"؛

سکآن

  اَشائونِ

·ضزپعدب

ارکدرست

  وهیشتُو

·رضاه/ف[

بهترین
  

تو خوا  

·ةضبف,

خویشاوند

  وا

·رپ

خواه

  اَت

·ض،

و

  وا

·رپ

یا

ووِرِزِنی  

·؛دگ[.رغقغ

عضو قبیله، هم تیره

  ــــــــــــ

  اَئیري یمنَ

·ضهقگضکدض

مردم آریایی

  وا

·رپ

یا

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  ویدانس

·ر]یمس

ندکمیخدمت 

  وا

·رپ

یا

  توخ شَنگها

·زضجاپ«وظض

ردنکار کبا توجه، با شوق 

ییگَو  

·لضؤ[ه

براي جهان

  ــــــــــــ

  اَت

·ض،

  و، یا

وه  

·اؤ[

  او

  اَشهیا

·ضزضاگپ

  اشا، راستی

  اَنگهت

·ضجاض،

، جاي داردباشدمی
  

  ونگهِئوش چا

·رضجا؛ع/إپ

کنی

  واستر

·رپسفقب

دشت، سرزمین، قلمرو

  منَنگهو

&کضدضجا[
منش، اندیشه
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  ·رضاه/ف[     ·ضزپعدب     ·"؛

·؛دگ[.رغقغ     ·رپ     ·ض،     ·رپ     ·ةضبف,

  

·ضاعقپ     ·رپ     ·ضهقگضکدض

·لضؤ[ه     ·زضجاپ«وظض     ·رپ     ·ر]یمس

  

·ضجاض،     ·ضزضاگپ    ·اؤ[     ·ض،

&کضدضجا[     ·رپسفقب     ·رضجا؛ع/إپ
  

  وهیشتُو    اَشائونِ    ي

  ووِرِزِنی    وا    اَت    وا    خو اتو

  
  اَهورا    وا    اَئیري یمنَ

  ییگَو    توخ شَنگها    وا    ویدانس

  
  اَنگهت    اَشهیا    هو    اَت

  منَنگهو    واستر    ونگهِئوش چا

برگردان

  ی ورزد،کار به بهترین روي نیکه به درستکس کآن

  باشد، آریاییگان یا از مردم سرزمین  ی از هم تیرهکی از خویشان یا یکخواه وي ی

  ،ندکمیار و خدمت که براي جهانیان با شور و شوق کس کیا آن

  سی اي اهورا،کچنین 

  .در قلمرو اشا و سرزمین وهومن جاي دارد
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برداشت

س بـه خویشـاوندان،   کـ هـر   .دهـد مـی میزان و معیـار بـه دسـت     کار نیکزرتشت براي 
اري سودمند در راه پیشرفت و آسایش جهانیـان  کند، یا کشور خدمت کتیرگان و مردم  هم

ایست بر اساس راسـتی و نظـام    وظیفه کار نیکانجام دهد مورد پشتیبانی اشا خواهد بود، 
ار است در سرزمین وهـومن  که درستکآن .مفرما باشدکح هستیه باید بر سراسر کدادگري 

  .جاي دارد کیعنی قلمرو اندیشه نی
هـر   .جهانی دارد ۀه جنبکهاي اخالقی و اجتماعی است  آموزش ةزرتشت در بردارندیش ک
ه وظیفه دارد براي بهزیستی کوشد، بلکس باید نه تنها در راه خوشبختی وابستگان خود بک

  .ندکو برقراي صلح و آرامش در میان مردم گیتی صمیمانه و با نیت خیر خدمت 

حالت برائی واژ» لضؤخه«ی ئواژه گَو هاي گوناگون این  حالت .باشدمی» لضؤ«ه گَو
در  شـود میه در حالت وابستگی گئوش کمعنی واژه گَو  .آمده است گاتاهاواژه سی بار در 

  .از لحاظ دینی و فلسفی و اجتماعی داراي اهمیت بسیار است 29هات
به  گاتاهادر داراي معناهاي بسیار است و  اوستاییریت و در زبان کاین واژه در زبان سانس

  ار رفته است:کسه معنی به 
  .ه در بندهاي پیشین از آنها یاد شده استک.گاوـ3گوشت ـ2جهان یا جهانیان ـ1

اي از آنها به عناد بسیار براي این  ولی پارهنندکمیبیشتر خاورشناسان به این معناها توجه 
ه کـ شناسی است  زبان kellensلنس ک.گزینند واژه فقط معنی گاو یعنی جانور چارپا را برمی

ارزش است نامبرده براي واژه گَو و گئوش  یش زرتشت بیکهایش در باره  نظریات و داوري

بـه  لضبوپگزیند حتی بـراي واژه گَئتـا    و سایر مشتقات آن فقط معنی چارپا را برمی
ارش از لحاظ ک.گیتی و جهان، همه جا معنی رمه، و گروه چارپایان را برگزیده است معنی

گیمن، هوفمن و هومبـاخ بـوده اسـت قابـل      گرامري و قواعد دستوري چون شاگرد دوشن
چـون   .معنـی اسـت   لی دور از واقعیت و بـی کمراجعه است ولی از لحاظ تعبیر و تفسیر به 

ارش بهیچوجه جنبه تحقیقی و کگیري مخالف و دشمنی با وجود فلسفه زرتشت دارد  جهت
چون در دنیاي تحقیـق و پـژوهش    ندکمیارهاي او اشاره نکبه س کپژوهش ندارد و هیچ

ار ککاساساً ی .ینه باشدکداوري نباید بر اساس بغض و  .ردکباید روش بیطرفی را رعایت 
  .ورزي یا دوستی و دشمنی قرار گیرد و نباید روي غرض دتوانمینعلمی 

ها گزارش دستوري واژه

  »هک) «ضمیر نسبی("ض-ك) از ستا، نرینهکنهادي، ت» (کسی که): «yf(."؛
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ــ» (ار، پیــرو اشــاکدرســت): «aDāunē(.ضزپعدب ــی، ت -كســتا-از)، نرینــهکبرائ

  )صفت(ضزضؤضد

ـ » (بهترین، خوبترین): «vahiBtō(.رضاه/ف[ رضاه/فض-)، نرینـه کنهادي، ت

  )صفت برترین(

  )نرینهنام، (ةضبفع-كاز ستا)کبائی، ت» (خویشان): « oaētk(.ةضبف,

  )حرف ربط» (کو، اما، این): «au(.ض،

  )حرف، ادات متصل» (یا): «vā(.رپ

ـ  » (تیـره  عضو تیره، قبیله، هـم ): «verezfniiō(.؛دگ[.رغقغ از )، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت(؛دگض.رغقغ-كستا

كاز ستا)، بائیکت» (، مردمآریایی، تیره آریاییبا مردم ): «airiiamnā(.ضهقگضکدپ

  )نرینه نام،)» (آریاییجامعه («ضهقگضکدض-

  )از حروف ادات متصل» (یا، خواه): «vā(.رپ

  )نرینه(ضاعقض-كاز ستا)کندائی، ت» (اهورا، آفریدگار، خداوند): «ahurā(.ضاعقپ

ـ » (ننـده کننده، تیمارکننده، پرستاريکخدمت): «vidạs(.ر]یمس ، نرینـه، نهـادي،   کت

  »ردنکخدمت «ر]ی-)صفت فعلی

  )از ادات متصل» (یا): «vā(.رپ

كاز ستا)، بائیکت» (ردنکار کبا توجه و شوق ): «θβaxDazhā(.زضجاپ«وظض

  »ییار، تخشاک«زضا«وظض-

  )نرینه، مادینه(لضؤ-)، برائیکت» (جهان): «gavvōi(.لضؤ[ه

  )حرف ادات» (، اماکو، این): «au(.ض،

  »این، آن«اض-)کضمیر اشاره، نهادي، ت(»آن، این، او): «hvvō(.اؤ[

  )ماسهک(ضزض-)، وابستگیکت» (هستیراستی، نظام): «aDahiiā(.ضزضاگپ

  »بودن«ضا-)، التزامی، زمان حال، گذراکس، تکسوم » (باشد): «azhau(.ضجاض،

  )صفت(ر[اع-)کوابستگی، ت» (کنی): «vazhfuBcā(.رضجا؛ع/إپ

  رپسفقض-)کدري، ت» (زار، قلمرو، دشت، سرزمین چمن«): vāstrē(.رپسفقب

      )ماسهک(کضدضا-)کوابستگی، ت» (ر، منشکاندیشه، ف): «manazhō(.کضدضجا[
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  چهارمـ بندششمسرود/گاتاها

  چهارمـ بندسی و سوم هات/سنای

  ي

·"؛

  کسی که

  توت

  ·وظض،
  تو را

  مزدا

·پ#کض
  اي مزدا

  اَسروشتیم

·ضسقع/ف]ک

نافرمانی
  

  مچاکاَ

·ضنغکإپ

  پلید را

  منُو

·کضد[

  اندیشه

  یییزدا

·په#"ض

  ستایممی

  اَپا

·ضحپ

نارکدور، بر

  ــــــــــــ

  خو ات اوشچا

·ةضبف؛ع/إپ

  خویشاوند، خانواده

  تَرِم ایتیم

·فضق؛کضهف]ک

حرمتی، تحقیر بی
  

  وِرِزِنَخ یا چا

  ·؛دضةگپإپ.رغقغ
نین برزنکافراد تیره، سا

  نَزدیش تانم

·ه/فمک#دض

کنزدی

  دروجِم

·یقع_؛ک

دروغ، پلید

  ــــــــــــ

  یري منَس چائاَ

·دضسإپضضهقگضک

شورک، مردم آریاییمردم 

  ودنتُنَ

·دضیغأف[

آشوبگران را
  

  گئوش چا

·ل؛ع/إپ

جهان، جامعه

  واسترات

·رپسفقپ،

سرزمین، دشت

  اَچیش تم

·ضإه/ف؛ک

پلید را

  منتوم

&کضأف,ک
نیت، اندیشه
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·ضسقع/ف]ک     ·پ#کض    ·وظض،     ·"؛

·ضحپ     ·په#"ض    ·کضد[     ·ضنغکإپ

  

·فضق؛کضهف]ک     ·ةضبف؛ع/إپ

·یقع_؛ک     ·ه/فمک#دض    ·؛دضةگپإپ.رغقغ

  

·دضیغأف[     ·دضسإپضضهقگضک

&کضأف,ک     ·ضإه/ف؛ک     ·رپسفقپ،     ·ل؛ع/إپ
  

  اَسروشتیم    مزدا    توت    ي

  اَپا    یییزدا    منُو    مچاکاَ

  
  تَرِم ایتیم    خو ات اوشچا

  دروجِم    نَزدیش تانم    وِرِزِنَخ یا چا

  
  ودنتُنَ    یري منَس چائاَ

  منتوم    اَچیش تم    واسترات    گئوش چا

  

برگردان

  .کنممیافرمانی و اندیشه پلید را از تو دور نستایم،  ه تو را میکسی هستم کاي مزدا، 

  شمردن خانواده، کوچکحرمتی و  بی

  شود، کشهروندان نزدیو  ها  تیره ه به همکپلیدي و دروغی 

  .کنممی) را دور آریاییمردم شور (کآشوبگران و مخالفان 

  .دارم نار میکهر اندیشه پلید را از این سرزمین و جهان بر
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برداشت

ه بارهـا  کـ رداري کـ هر اندیشه یا گفتار و  .اندیشه بد، خود ستایش اهورامزداستدوري از 
هـاي   بنابراین در آمـوزش  .شودمیاز صفات او  جزییو  گیردمیآن خو  رار شود آدمی بهکت

و نیـایش  سـفارش شـده اسـت    پیوسـته اندیشی و نیـایش وهـومن بسـیار و     کزرتشت نی
بـه همـراه آن    .یش زرتشـت وجـود دارد  کـ ه در کاهورامزدا و صفات او تنها نیایشی است 

هـاي   حفـظ احتـرام و ارزش   .شـود مـی هاي اجتماعی و اخالقـی گوشـزد    ها وظیفه نیایش
ها و نادرستی از حوزه زندگی بستگان و همشهریان، مبارزه بـا   ردن پلیديکخانوادگی، دور 

شی در باره جهـان  اندی کزنند، نی شور را بر هم میکه نظام اجتماعی و آرامش کآشوبگران 
از پیروان زرتشت باید به آن  که هر یکست گاتاهاو جهانیان از جمله دستورهاي اخالقی 

ي اوسـتا ه در زمـان ساسـانیان در   کآنچه در نیایش ایزدان در یشتها  .ها گردن نهند فرمان
هـا، وندیـداد و سـایر     یشـت  .هاي زرتشت نیست گردآوري و ضمیمه شده از آموزش ننوی

ه پـس از  کـ ان و ایرانیان پیش از زرتشـت بـود   آریاییي نوین از سنتهاي اوستاهاي  بخش
ندر و سپس با هجوم تازیان دوباره در جامعه کتاب دینی زرتشت با حمله اسکنده شدن کپرا

ي نوین را اوستا.ار و باورهاي عمومی بودکایرانی ظاهر شدند و موجب اختالفات زیاد در اف
انیسم و میترائیسـم و سـتایش ایـزدان در زمـان     و  زر ،ایرانیها و سنتهاي  از مجموع دین

تـاب واحـد بـاور داشـته باشـند و      ککدین و ی که همگان به یکردند کساسانیان فراهم 
  .پارچگی دینی شودکلمه و یکار و عقاید جامعه تبدیل به وحدت کاختالفات در اف

ها گزارش دستوري واژه

  »هک) «ضمیر نسبی("ض -كازستا)، نرینهکنهادي،ت» (هکسک، آنکهکسی):«yf(."؛

  )سکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-)کرائی، ت» (از تو، تو): «θβau(.وظض،

  پ#کض-)کندائی، ت» (مزدا، آفریدگار): «mazdā(.پ#کض

ـ » (شی، نافرمانیکسر): «asruBtim(.ضسقع/ف]ک نـام،  (ضسقع/فه-)کرائی، ت
  [برخالف سروش ایزد فرمانبرداري]» گسیختگی شی، لجامکسر) «مادینه

  )صفت(ضنض-كستا) ازماسهک، کرائی، ت» (ار، بد راکپلید، ناب): «akemcā(.ضنغکإپ

» اندیشه، منش«کضدضا -كاز ستا)کرائی، ت» (رکاندیشه، منش، ف): «manō(.کضد[
  )ماسهکنام، (
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، وجه التزامی، نخسـت  کحال، ت» (کنممی، نیایش کنممیستایش ): «yazāi(.په."ض

  .."ضو ریشه  ض."ض-حاضر ك) از ستاس، ناگذرک

  )قید» (نارکدور، به دور، بر): «apā(.ضحپ

ـ » (خانواده، خویشاوند، فامیـل را ): «maētfuBca(.ةضبف؛ع/إپ از )، وابسـتگی کت

  »خویشی، خویشاوندي، خودي«-ةضبفع-كستا

ـ  » (احترامـی را  حرمتـی، بـی   بیتحقیر، ): «tarfmaitim(.فضق؛کضهف]ک از )کرائـی، ت

  »شرمی، لجاج، تحقیر، پستی حرمتی، اهانت، بی ضدیت، بی«کضهفهغفضقكستا

ماسـه،  کنـام،  » (افراد بـرزن، قبیلـه، تیـره   ): «verezfnapiiācā(.؛دضةگپإپ.رغقغ

، افراد نندکمیبرزن زندگی  که در یکآنها «؛دض.رغقغ-كاز ستا)کوابستگی، ت
  »قبیله، تیره

ه/فض#دض-كاز ســتا)کرائــی، تــ» (تــرینکنزدی): «nazdiBtạm(.ه/فمک#دض

  در زبان فارسی از همان ریشه است ک) واژه نزد و نزدیصفت برترین(

  )نام، نرینه(یقع_-كاز ستا)کرائی، ت» (دروغ، متضاد، با اشا«): drujem(.یقع_غک

ـ (»قبیله تیره، قوم،): «airiiamnascā(.ضهقگضکدضسإپ كاز سـتا )کوابستگی، ت

  »]clan«بنویست: » aryaman«ریت:ک[سانس)نام، نرینه(-ضهقگضکدض

از )رائـی، گروهـه  » (بدگو، معترض، مفتري، بد زبان، فحاش): «nadeytō(.دضیغأف[

ردن، کـ [بارتولومـه: ناسـزا گفـتن، تـوهین     دضی ) و ریشه صفت(دضیضأف-كستا
  ردن]کهوفمن، پرخاش 

ـ  » (جهان، جهان جانـدار، مـردم، جهانیـان   ): «gfuBcā(.ل؛ع/إپ از )کوابسـتگی، ت

  )نام، مادینه(لضخ-كستا

نام، (رپسفقض-كستاـاز)کازي، ت» (چراگاه، سرزمین): «vāstrāu(.رپسفقپ،
  )ماسهک

ضإه/فض-ك) از ستا، نرینهکرائی، ت» (بدترین، پلیدترین): «aciBtem(.ضإه/فغک

  )صفت(

پنـد، توصـیه،   ) «نرینه(کضأفع-)کرائی، ت» (اندیشه، نیت): «maytkm(.کضأف,ک
      »قصد نیت
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  پنجمـ بندششمسرود/گاتاها

پنجمـ بندسی و سوم هات/سنای

یست  

·"ضس،ب

ه براي توک

  ویسپِ

  ·ر]سح؛
همه

  مزیشتم

·ه/فغک.کض

بزرگتر -برتر
  

  سرَ اُشم

·سغقضخزغک

فرمانبرداري

  زبیا

·ذضگپ.

خوانمفرا می

  هانِ اَونگ

·ضؤضجاپدب

در پایان

  ــــــــــــ

  اَپانُو

·ضحپد[

رسیده

  درِگُو

·یضقغلخ

دراز

  جیا ایتیم

·ف]که_گپ

زندگی
  

  اَ

·پ
به

  خشتَرِم

·زضوقغک«

نیروي

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

کنی

نَنگهوم  

·کضدضجا[

منش

  ــــــــــــ

  اَشات

·ضزپ،

  از روي راستی

  اَ

·پ
  سويبه

  ارِزوش

·,/.غقغ

  مستقیم، درست

  پتُو

·حضو[

هاي راه
  

  ي اشو

·"ضبز,

ه در آنهاک

  مزداو

·|#کض
مزدا

  اَهورو

·[ضاعق
اهورا

  شَئیتی

&زضبهف]
جایگاه دارد
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·ه/فغک.کض    ·ر]سح؛     ·"ضس،ب

·ضؤضجاپدب     ·ذضگپ.    ·سغقضخزغک

  

·ف]که_گپ     ·یضقغلخ    ·ضحپد[

·کضدضجا[     ·رضجا؛ع/     ·زضوقغک«    ·پ

  

·حضو[     ·,/.غقغ     ·پ     ·ضزپ،

&زضبهف]     ·[ضاعق     ·|#کض     ·"ضبز,
  

یم    ویسپِ    ستزیشتم  

  هانِ اَونگ    زبیا    سرَ اُشم

  
  جیا ایتیم    درِگُو    اَپانُو

  منَنگهو    ونگهِئوش    خشتَرِم    اَ

  
  پتُو    ارِزوش    اَ    اَشات

  شَئیتی    اَهورو    مزداو    ي اشو

برگردان

  .برم فرمان می از تو که بزرگتر از همه و برترین هستی

  خوانم ها، تو را فرا میيدر پایان دادن پلید

  )وهومن(کتا به زندگی دراز دست یابم و به نیروي منش نی

  .زدا در آنها جایگاه دارد برسممه اهوراکهاي درست  راه سويبهو از روي راستی 
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برداشت

ه برترین و بزرگتـرین نیـروي هسـتی    کداندمیی یتا را نیروکزرتشت اهورامزدا آفریدگار ی

ه کـ هـاي آن   ترین تا بزرگترین پدیدهکوچکائنات از کاست هر چه هست از اوست گردش 

وار شده از اندیشه و خرد او سرچشـمه گرفتـه اسـت او آفریـدگار     سنجیده است هنجاريبر 

ها از وهـومن و   باید به فرمان او براي جنگیدن با پلیدي .خوشبختی، شادي و راستی است

این راه راهی  .شد کاَشا یاري جست تا به آن نیروي بزرگ جاویدان و همیشه پایدار نزدی

  .دهدمیموزش ه زرتشت براي رسیدن به حقیقت و خدا آکاست 

ها گزارش دستوري واژه

ـ  ("ضس» ه براي توکآن): «yastē(."ضسفب "ض-كاز سـتا )، نرینـه کنهـادي، ت

ـ » (بـراي تـو  «ف[ه= فبو »کسـی کـه  ه، کـ ه، آنکـ ) «ضمیر نسبی( ، رائـی،  کت
  )وابستگی

ـ » (برتر از همه چیز، بزرگترین): «vispf.maziBtem(.ه/فغک.کض.ر]سح؛ ، کرائی، ت

  »و برتر از همه) «صفت، نرینه(-ه/فض.کض.رهسح؛)نرینه

ـ  » (فرمانبرداري، اطاعـت ): «seraoDem(.سغقضخزغک -سغقضخزض)کرائـی، ت

  »obedience,disciplineاطاعت، ) «نرینه(

از )کس، تکزمان حال، نخست » (خواندن، فرا خواندن، صدا زدن): «zbaiiā(.ذضگپ.

  ,.از ریشه .ذضگض.-حالكستا

دري، » (ردن اسـب از ارابـه  کـ در فرجام، در پایـان، بـاز   ): «avvazhānē(.ضؤضجاپدب

ردن اسب از ارابه، برداشتن زین و کجدا ) «ماسهک(-ضؤضجاپدض كاز ستا)کت

  »ردنکردن، دور کیراق اسب در پایان سفر، جدا 

ـ  » (رسیده، نازل شده): «apānō(.ضحپد[ ضحپدض-كاز سـتا )، نرینـه کنهـادي، ت

  »رسیده، نائل شده«

ـ » (زنـدگی دراز ): «daregō.jyāitim(.ف]که_گپ.[یضقغل از )ماســهک، کرائــی، ت

، بخشنده زندگی دهدمیه طول عمر کآن) «صفت(-_گپهفه.یضقغلخكستا



409بند پنجم ـسرود ششم 

  .ه زندگی دراز دارد گرفتهکشمیت این واژه را صفت به معناي آن» دراز

  )اضافه، الحاققید، حرف ربط، » (به سوي، تا): «ā(.پ

كاز سـتا )کنهادي، رائی، ت» (یی، نیرو، توانارواییفرمان): «xDaθrem(.زضوقغک«

  »، نیرومنديتوانایی، رواییشهریاري، فرمان«زضوقض«-

  رخاع-كاز ستا)کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

ــنش): «manazhō(.کضدضجا[ ــه، م ــ» (اندیش ــتگی، ت ــتا)کوابس کضدضا-كاز س

  »رکاندیشه، منش، پندار، ف«

ــا ): «aDāu(.ضزپ، ــت، از اش ــتی، از حقیق ــ» (از راس ــتا)کازي، ت ضزض-كاز س

  »ائنات، هنجار هستی و آفرینشکراستی، حقیقت، نظام «

-كاز سـتا )رائی، گروهه، نرینه» (مستقیم، راست، درست، دقیق): «erezkB(.,/.غقغ

  »درستراست، مستقیم، ) «صفت(ع.غقغ

  »pathراه، «-ضوحكاز ستا)رائی، گروهه» (ها ها، جاده راه): «paθō(.حضو[

  »هکه، آنک«"ض-كاز ستا)دري، گروهه، نرینه» (هکه، آنک): «yaēDk(."ضبز,

  پ#کض-كاز ستا)کنهادي، ت» (مزدا، آفریدگار): «mazdā(.پ#کض

  ضاعقض-كاز ستا)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوند): «ahurō(.ضاعق[

گذرا، اخبـاري، سـوم   (» ردنکجایگاه گرفتن، جاي گزیدن، منزل ): «Daēiti(.زضبهف]

      »ردن، جایگاه گرفتن، جاي گزیدنکخانه «زه-كاز ستا)کس، تک
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  ششمـ بندششمسرود/گاتاها

  ششمـ بندسی و سوم هات/سنای

  ي

·"؛

  هک

  زئُوتا

·ضخفپ.

  ستاینده

  اَشا

·ضزپ

  اشا

  ارِزوش

·ع/.غقغ

راستین
  

هو  

·اؤ[

  این، آن

  مئین یئوش

·کضهدگ؛ع/

  گوهر مینوي

  وهیشتات

·رضاه/فپ،

  بهترین

  یاک

·نضگپ

برخوردارم

  ــــــــــــ

  اَهمات

·ضاکپ،

این

  اَوا

·ضؤپ

آنها

  منَنگها

·کضدضجاپ

منش
  

  یا

·"پ

هک

  ییوِرِزي یئی دیا

·گثهیگپه.رغقغ

ورزیدن، انجام دادن

  منتا

·کضأفپ

میندیشد

  واستریا

·پگرپسفق
شاورزک

  ــــــــــــ

  تا

·فپ

  این

  ییوتُ

·ف[ه

  براي تو

  ایزیا

·گپ.ه

  مشتاقم، خواهانم

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  درش تَوئیش چا

·یضق/ف[ه/إپ

دیدگاه، بینش

  وئیش چاپرش تُ ·هم

&حضق/ف[ه/إپ·ا؛ک
پرسی، رایزنی هم
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·ع/.غقغ     ·ضزپ     ·ضخفپ.    ·"؛

·نضگپ     ·رضاه/فپ،     ·کضهدگ؛ع/    ·اؤ[

  

·کضدضجاپ     ·ضؤپ     ·ضاکپ،

·پگرپسفق     ·کضأفپ     ·گثهیگپه.رغقغ     ·"پ
  

·ضاعقپ     ·گپ.ه     ·ف[ه     ·فپ

&حضق/ف[ه/إپ    ·ا؛ک     ·یضق/ف[ه/إپ     ·پ#کض
  

  ارِزوش    اَشا    زئُوتا    ي

ئین یئوش    هوهیشتات    میاک    و  

  
  منَنگها    اَوا    اَهمات

  واستریا    منتا    ییوِرِزي یئی دیا    یا

  
  اَهورا    ایزیا    ییوتُ    تا

  وئیش چاپرش تُ .هم    تَوئیش چا    درش    مزدا

برگردان

  ه ستاینده راستین اَشا هستمکمن 

  .برخوردارم مینوياز بهترین گوهر 

  اندیشند، ار آبادانی میکشاورزان به که کبا آن منش و شور و شوقی 

  مشتاق و خواهان آنم اي اهورامزدا

  .پرسی و رایزنی با تو برسم ه به دیدگاه تو و همک



412گاتاها  

برداشت

گزینند اَشا، نماد دادگري و نظـام راسـتین هسـتی را     را برمی اهوراییه گوهر و ذات کآنها 

، و به همان نندکمیه در نهادشان نهفته است پیروي کآنها از آن گوهر معنوي  .ستایند می

، آنها نیز در نندکمیار کهاي مادي  شاورزان براي آبادانی جهان و دفع نیازمنديکه کاندازه 

وشـند هرگـاه در اندیشـه و    کمـی  مینـوي ان جستجوي بینش درست و دسـتیابی بـه جهـ   

رسیدن بـه  تا در راه نندکمیردارشان دو دلی و تردید راه یابد با آن گوهر معنوي رایزنی ک

  .تر شوندکاهورامزدا گام زنند و به او نزدی

  ها گزارش دستوري واژه

  )ضمیر نسبی("ض-كاز ستا)، نرینهکنهادي، ت» (کسی کهه، که، کآن): «yf(."؛

ـ  » (ننـده، سـتاینده  کستایش): «zaotā(.ضخفپ. پیشـواي  «ضخفضق.-)کنهـادي، ت

  )نام، نرینه» (دینی

  )ماسهکنام، (ضزض-)کبائی، ت» (اَشا، حقیقت، راستی، نظام آفرینش): «aDā(.ضزپ

ـ » (مستقیم، راست، دقیق): «erezuB(.ع/.غقغ ع.غقغ-كاز سـتا )، نرینـه کنهادي، ت

  )صفت(

  )ضمیر اشاره» (این، او«-اض)، نرینهکنهادي، ت» (این، او«): hvvō(.اؤ[

ــو، ذات، روان، ): «mainiifuB(.کضهدگ؛ع/ ــوهرمینـ ــ» (گـ ــتاکازي، تـ -ك) از سـ

  )نرینه» (مینو، ذات، روان، نفس«کضهقگع

  )قید، حرف اضافه، حرف ربط» (، تاسويبهبه، ): «ā(.پ

ـ » (ترین کبهترین، خوبترین، نی): «vahiBtāu(.رضاه/فپ، -ك) از سـتا کازي، ت

  )صفت(رضاه/فض

ـ کـ حال، گذرا، اخباري، نخسـت  » (امیابم، برخوردارمک): «kaiiā(.نضگپ از )کس، ت

» ام گـرفتن، لـذت بـردن   کخواستن،  به معنی«نپاز ریشه  نضگض-حاضركستا

حال، شمیت ( .ش گرفتهکاینسلر آنرا به معناي پیش .»ردنکمیل «بارتولومه این واژه را 

ردن و کـ ردن و تالفـی  کـ به معنی جبـران   نپه) از ریشه کس تکالتزامی، نخست 
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  .ردن گرفته استکمجازات 

  )ضمیر اشاره» (این«ض"؛ک-)کازي، ت» (این، او، از او): «ahmāu(.ضاکپ،

  )ضمیر اشاره(ضؤض-)ماسهک، نرینه، کبائی، ت» (آن، آنها): «avā(.ضؤپ

  کضدضا-كاز ســتا)کبــائی، تــ» (رکــاندیشــه، مــنش، ف«): manazhā(.کضدضجاپ

  )ماسهک(

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کبائی، ت» (کسی کهه، ک): «yā(."پ

» ردن، انجــام دادن، بعمــل آوردنکــورزیــدن ): «vereziieidiāi(.گثهیگپه.رغقغ

  -گض.رغقغ-حاضر كاز ستا)مصدر(

س، کــیــدي، ســوم کگذشــته ســاده، وجـه تا » (اندیشـید، دریافــت ): «maytā(.کضأفپ

  »ردن، خبر دادنکر کاندیشیدن، دریافتن، ف«کضد-گذشته ساده كاز ستا)ناگذرا

رپسفقگضكستا)گروهه، رائی» (شاورزان، دهقانانک): vāstriiā(.رپسفقگپ

  )صفت» (شاورز، برزگرک«-

  )اشاره ضمیر» (این«فض-كستا)ماسهک، نرینه، کبائی، ت» (این): «tā(.فپ

ضمیر شـخص دوم  » (تو«فر؛ک-)، متصلکبرائی، وابستگی، ت» (تو): «tōi(.ف[ه

  )سک

ـ کنخست » (مشتاقم، عالقمندم): «iziiā(.گپ.ه ، وجـه اخبـاري، زمـان حـال،     کس، ت

  »مشتاق بودن«.پ-)گذرا

» ســرور، هســتی، خداونــد«ضاعقض-)کنــدائی، تــ» (اي اهــورا): «ahurā(.ضاعقپ

  )نرینه(

  »دانا، خداي دانا«-پ#کض)کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

ـ » (دیدگاه، دید، نظـر، نظرگـاه  ): «darBtōiBcā(.یضق/ف[ه/إپ از )، وابسـتگی کت

  )مادینه(یضق/فه-كستا

بـا  «ا؛ک» پرسی، مشورت، رایزنی هم): «hfm.parBtōiBcā(.حضق/ف[ه/إپ.ا؛ک

      )کوابستگی، ت» (پرسی، مشورت هم«حضق/ف[ه/إپ) + پیش فعل» (هم
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  هفتمـ بندششمسرود/گاتاها

  هفتمـ بندسی و سوم هات/سنای

  اَ

·پ
  سويبه

  ما

·کپ

  من

  اَئیدوم

·پهی,ک

  بیائید

  وهیشتا

·رضاه/فپ

ها اي بهترین
  

  تیا چا خویی·اَ

·ةضهوگپإپ·پ

)نمایانبا شور و خروش (

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

رِشَت چاد  

·یضقغزضفإپ

رنگیک، یرواییپ بی

  ــــــــــــ

  اَشا

·ضزپ

با اشا

  وهو

·رخا,

کنی

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه
  

  یا

  ·"پ
هک

  سروي

·سقعگب

شنیده شوم

  پرِ

·حضق؛

فراسوي، در وراي

  مگ اونُ

·کضلضعد[

باورمندان

  ــــــــــــ

  آویش

·پؤه/

  نمایان، ظاهر

  ناو

·د|

  ما را

  اَن تَرِ

·ضأفضقغ

  در میان

  هنتُو

·اغأف,

شوند، باشند
  

  نم خو ئیتیش

·دغکضةضهف]/

سزاوار ستایش

  چیتراو

·إهوق|

درخشان

راتیو  

&قپفضگ[
شکپیش
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·رضاه/فپ     ·پهی,ک     ·کپ     ·پ

·یضقغزضفإپ     ·پ#کض     ·ةضهوگپإپ    ·پ

  

·کضدضجاپ     ·رخا,     ·ضزپ

·کضلضعد[     ·حضق؛     ·سقعگب    ·"پ

  

·اغأف,     ·ضأفضقغ     ·د|     ·پؤه/

&قپفضگ[     ·إهوق|     ·دغکضةضهف]/
  

  وهیشتا    اَئیدوم    ما    اَ

  رِشَت چاد    مزدا    خویی تیا چا .اَ

  
  منَنگها    وهو    اَشا

  مگ اونُ    پرِ    سروي    یا

  
  هنتُو    تَرِاَن     ناو    آویش

  راتیو    چیتراو    نم خو ئیتیش

برگردان

  .ه بهترین و باالترین هستیدکید اي مزدا و وهومن یبه سویم آ

  رنگیکارا، با شور و یکید آشیم آسویبه

  ه در فراسوي باورمندان و هموندان، دیگران نیز مرا بشنوندکتا آن

  و باورمندي و بزرگداشت شما

  .هاي درخشان و سزاوار ستایش در میان ما نمایان شوند شکهمچون پیش
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ها گزارش دستوري واژه

  )پیش فعل، حرف ربط» (به سوي، تا، به): «ā(.پ

  »من«؛ک.ض-)کضمیر شخصی متصل، رائی، ت» (): مرا، بمنmā(.کپ

آمـدن،  «-ه )س گروهه، حال ناگـذر کوجه امري، دوم » (بیآئید): «āidkm(.پهی,ک

  »بیآئید به سوي«هی,ک.پ» رفتن

-كاز سـتا )س، نرینـه کندائی، سوم » (بهترین، خوبترین): «vahiBtā(.رضاه/فپ

  »خوب، به«رخاع-)صفت برترین(رضاه/فض

) [بارتولومه آنـرا  ندائی، گروهه، نرینه» (خودتان، شخصاً): «maiθiiācā(.ةضهوگپإپ

هومبـاخ   .گرفتـه اسـت  ) نهادي، گروهه» (خودي، شخصی«ةضهوگض-كاز ستا

قاطعانـه، شـجاعانه،   «بـه معنـی  یضقغزض،پندارد چون این واژه در اینجا با قید  می

رده و معنی کاربرد قیدي پیدا کبنابراین  .در ارتباط است» گستاخانه، با شدت و درشتی

اند  خواندن گرفته به معنیةضقمونا و شمیت آنرا از ریشه  .خواهد بود» شخصاً«واژه 

  »با سر و صدا، با خروش«اند  ردهکو معنی 

  )ندائی» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

» رنگیک، گستاخ، قاطع، با تصمیم، با یكبا جسورانه، بی): «dareDaucā(.یضقغزض،إپ

  )ماسهک، کبائی، ت(

  ضزض-)ک(بائی، ت» راستی، حقیقت، نظم، دادگري): «aDā(.ضزپ

  رخا,-)ماسهک، کبائی، ت» (خوب، به): «vohk(.رخا,

  کضدضا-)ماسهک، کبائی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā(.کضدضجاپ

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کبائی، ت» (ی، چهکه، ک): «yā(."پ

س، زمان حال، ک، اخباري، نخست کت» (مرا بشنوند، شنیده بشوم): «sruiiē(.سقعگب

  »ردنکشنیدن، توجه «سقع) ریشه فعلی ناگذر

  )حرف اضافه» (روي، باال، بر، فراز): «parf(.حضق؛
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-)کازي، ت» (ار، نیایشگر، وابسته به گروه زرتشتکوکنی): «magaunō(.کضلضعد[

  )]رائی، گروهه[هومباخ: (  کضلضؤضد

  )قیدار، ظاهر، نمایان، هویدا (کآش): «āviB(.پؤه/

ضمیر شخصی، نخسـت  » (ما«رض؛ک-)رائی، گروهه، چسبیده» (ما، ما را): «nG(.د|
  )س، گروههک

  )قید» (میان، در زمره، بین): «aytare(.ضأفضقغ

بـودن،  «ضا-)س گروهـه، امـري حـال، گـذرا    کسوم » (باشند): «heytk(.اغأف,

  »هستن

ــتایش ): «nemamaitīB(.دغکضةضهف]/ ــزاوار س ــه » (س ــادي، گروه ــه، نه -)مادین

  )صفت» (سزاوار ستایش، احترام«  دغکضةضأ،

  إهوقض-)نهــادي، گروهــه، مادینــه» (درخشــان، نمایــان، هویــدا): «ciθrG(.إهوق|

  »درخشان، شایان توجه، ممتاز«

ش، کپیشـ «قپفه-)نهـادي، گروهـه  » (ها، هـدایا  شکپیش): «rātaiiō(.قپفضگ[

  »هدیه، نذر
    



418گاتاها  

  هشتمـ بندششمسرود/گاتاها

  هشتمـ بندسی و سوم هات/سنای

فرو  

·چق[

فَرا

  ییمو

·ک[ه

من

  فرَوایزدوم

  ·,ک#چقضؤ[ه
نیدکفرا شناسید، توجه 

  اَرِتا

·ضقغوپ

ها هدف

  تا

·فپ

این
  

  یا

·"پ

  هک

هوو  

·رخا,

  کنی

  ییشیوا

·ژگضؤپه

  کنممیدنبال 

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  ــــــــــــ

  یسنم

·"ضسدغک

پرستش

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  وخشماوتُ

·زکپؤضف[«

مانند شماسته کچون شمائی، آن
  

  اَت

·ض،

پس

  وا

·رپ

یا

  اَشا

·ضزپ

راستی

  ستَئومیا

·سفضخکگپ

آمیز ستایش

  وچا

·رضإپ

گفتار

  ــــــــــــ

  داتا

·یپفپ

داده، نهاده

  وِ

·ر؛

شما

  چا اَمرِتاوس

·ضکغقغف|سإپ

جاودانگی، پایندگی
  

یوئیتی اوت  

·عفضگ,هف]

با پایداري

  هئوروتاس

·اضعقؤضفپس

مالک، رسایی

ونُوئُدر  

&یقضخد[
بهره، نصیب
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·فپ     ·ضقغوپ    ·,ک#چقضؤ[ه     ·ک[ه    ·چق[

·کضدضجاپ     ·ژگضؤپه     ·رخا,     ·"پ

  

·زکپؤضف[«    ·پ#کض     ·"ضسدغک

·رضإپ     ·سفضخکگپ     ·ضزپ     ·رپ     ·ض،

  

·ضکغقغف|سإپ     ·ر؛     ·یپفپ

&یقضخد[     ·اضعقؤضفپس     ·عفضگ,هف]
  

و    فروایزدوم    ییمتا    اَرِتا    فرَو  

  منَنگها    ییشیوا    هوو    یا

  
  وخشماوتُ    مزدا    یسنم

  وچا    ستَئومیا    اَشا    وا    اَت

  
  چا اَمرِتاوس    وِ    داتا

تاس    یوئیتی اوتئوروه    ونُوئُدر  

برگردان

  .نیدکتوجه  کنممیاندیشی دنبال  که با نیکهاي من  اي مزدا به هدف

  آن پرستشی است سزاوار بزرگی،

  .گیردمیه از راستی سرچشمهکآمیزي است  چون شما و گفتار ستایش

  .ه برایم نهاده و مقرر شده استکو پایندگی است  رساییه پایداري در نیایش شما،  بهر



420گاتاها  

ها گزارش دستوري واژه

 که با یـ کهنگامی » به پیش، پیش، فراز«به معنیگاتایی): پیش واژه ایست frō(.چق[

ماننـد   چقپیـا   چقضبـه   شـود مـی و تبـدیل   سـازد مـی واژه  کار رود با آن یـ کفعل ب

ــن  .چقضؤضإپکپو  چقپؤضخإپ ــم  11/28در یســـــ  ...کپ.چق[داریـــــ

  .»وز مرامفرا آ«یعنی  رضخإض}اب

  )سکضمیر شخصی نخست (؛ک.ض-)کوابستگی، ت» (من): «mōi(.ک[ه

با پیش فعل » نید، فرا شناسیدکبشناسید، توجه و اعتنا ): «fra.voisdkm(.,ک#ؤ[ه.چقض

  رهی-)س، گروهه، امري، ناگذرکدوم (چقض

  ضقغوض-)رائی، گروهه» (هدف، نیت، قصد): «areθā(.ضقغوپ

  )، صفتکنزدی ضمیر اشاره به(فض-)ماسهکرائی، گروهه، » (این): «tā(.فپ

  »یک) «ضمیر نسبی("ض-)ماسهکنهادي، رائی، گروه، » (یکه، ک): «yā(."پ

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبائی، ت» (کخوب، به، نی): «vohk(.رخا,

س، وجـه التزامـی،   کنخست » (اندازم ار میک، بکنممیدنبال ): «iiavvāi~(.ژگضؤپه

ار انـداختن، بـه اجـرا    کـ ردن، بکـ ردن، تعقیـب  کدنبال «ژگع-)، حال، گذراکت

  )فعل ناگذر» (گذاشتن

  کضدضا-)کبائی، ت» (اندیشه، منش«): manazhā(.کضدضجاپ

نیایش، پرستش، «"ضسدض-)کرائی، ت» (نیایش، پرستش«): yasnem(."ضسدغک

  )نرینه» (ستایش، نذر، وقف

  )ندائی» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

-)، وابستگیکت» (شماست، بمانند شما ه مانندکآن): «xDmāvvatō(.کپؤضف[«/

  )صفت(کپؤضأف«/

  )حرف ربط» (پس، بنابراین، و، ایدون، اما، بدرستی): «au(.ض،

  )یدکحرف تا» (یا): «vā(.رپ
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  )کبائی، ت» (اَشا، راستی، قانون، آفرینش): «aDā(.ضزپ

) صـفت (staomiia) رائی، گروهـه » (آمیز ستودنی، ستایش): «staomiia(.سفضخکگپ

  »آمیز ستودنی، ستایش«

  )ماسهکنام، (رضإضا-)رائی، گروهه» (الم، بیان، گفتارکسخن، ): «vacG(.رضإ|

  )، مادینهکنهادي، ت» (داده، نهاده): «dātā(.یپفپ

  )برائی، وابستگی، گروهه» (شما): «vf(.ر؛

-)، نهــاديکتــ» (جــاودانی، پاینــدگی، بیمرگــی): «ameretGscā(.ضکغقغف|سإپ

  )نام، مادینه(ضکغقغفضفپف

جوانی، شادابی، ) «کبائی، ت) [هومباخ: (کبائی، ت» (پایداري): «utaykitī(.عفضگ,هف]

  ].ت و جنبش دائم، پایداري، سرزندگی، فعالیت پیوسته و دائمکحر

-)کنهــادي، تــ  » (مــالک، رســایی تندرســتی،  ): «haurvatās(.اضعقؤضفپس

  اضعقؤضفپف
ـ  » (، بخش، بهر، نصیب سهم«): draonō(.یقضخد[ نـام،  (یقضخدضا-)کنهـادي، ت

  )ماسهک
    



422گاتاها  

  نهمـ بندششمسرود/گاتاها

  نهمـ بندسی و سوم هات/سنای

  اَت

·ض،

آري

  ییوتُ

·ف[ه

براي تو

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

  تم

·ف؛ک

این

  مئی نیوم

  ·کضهدگ,ک
اهوراییگوهر 

  

  اَش اُخ شَین تاو

·زضگضأف|«ضزضخ

دهنده، افزایندهافزایش 

  سرِایدي ییاو

·سضقغهیگضگ|

ار، همراهکهم

  ــــــــــــ

  خُواترا

·ةپوقپ

آسایش

  مئتا

·کضبوپ

دگرگونی

  میا

·کضگپ

ی بسیاریتوانا
  

  وهیشتا

·رضاه/فپ

ترین کنی

  برِتو

·ذضقغف,

آوردمی) به بار(

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  ــــــــــــ

  اَیاو

·ضگ|

آندو

ییآر  

·پق[ه

فرا رسیده

  منورِکها

·اپنعقغدغک

اري، هماهنگیکهم
  

یاوی  

·"ضگ|

آندو

چینته  

·اضإهأفب

نندکمیدنبال 

  واوروان نُ

&عقؤمد[
ها روان



423بند نهم ـسرود ششم 

·کضهدگ,ک     ·ف؛ک     ·پ#کض     ·ف[ه     ·ض،

  ·سضقغهیگضگ|     ·زضگضأف|«ضزضخ

  

·کضگپ     ·کضبوپ     ·ةپوقپ

·کضدضجاپ     ·ذضقغف,     ·رضاه/فپ

  

·اپنعقغدغک     ·پق[ه     ·ضگ|

&عقؤمد[     ·اضإهأفب     ·"ضگ|
  

  مئی نیوم    تم    مزدا    ییوتُ    اَت

  سرِایدي ییاو    اَش اُخ شَین تاو

  
  میا    مئتا    خُواترا

  منَنگها    برِتو    وهیشتا

  
  ورِتمکها    ییآر    اَیاو

یاوی    چینتواوروان نُ    ه  

برگردان

  آري، براي توست اي مزدا

  ار استکدو مینوي افزاینده و هم ۀه سرچشمکاهورائیآن گوهر 

  .آوردمیی بسیار ببار ی، آسایش، دگرگونی سودمند و تواناکنی ۀه در پرتو اندیشک

  اري و هماهنگی آن دو مینو فرا رسیده استکهم

  .نندکمیآنها را پیگیري ي پاك هاو همه روان

  )که از صفات اهورامزدا هستند اشاره به خرداد و اَمرداد(



424گاتاها  

ها گزارش دستوري واژه

  )حرف ربط» (پس، بنابراین، اما، آري): «au(.ض،

  )کبرائی، وابستگی، ت» (براي تو): «tōi(.ف[ه

  )ندائی» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

  فض-)، نرینهکترائی، » (آن، این): «tfm(.ف؛ک

  کضهدگع-)کرائی، ت» (روان، روح، معنی، گوهر روحانی): «mainiikm(.کضهدگ,ک

ــی): «aDaoxDaiiantG(.زضگضأف|«ضزضخ ــده، فزون ــش افزاین ــتگی، » (بخ وابس

» افزاینده، راسـتی و اشـا  «) [گلدنر: صفت(-زضگضدف«ضزضخ)جفت، نرینه

  »]و از راه راستی به وسیلهافزاینده، «هومباخ: 

ــراه، هم): «sareidiiaiiG(.سضقغهیگضگ| ــا  » (ارکــهم ــه ی وابســتگی، جفــت، نرین

  )صفت(سضقغهیگض-)ماسهک

و » رقیـب «هومبـاخ آنـرا بعنـی    » همـراه، رفیـق  «به معنیگیردمی[بارتولومه آنرا صفت 

» گسـتاخ، قـوي  «مونیه ویلیـامز آنـرا بمعنـاي     .ندکمیمایرهوفر نظر هومباخ را دنبال 

ه دو کـ است بر سـر آن  dualچون این واژه جفت  .پسندد شمیت این نظر را می گیردمی

  دامند پیشنهاداتی هست:کعنصر این واژه 

  .منظور از آن آتش و سپنتامئینو است گویدمیگلدنر ـ1

  )ضکغقغفپفو  اضعقؤضفپفپندارد خرداد و اَمرداد است ( بارتولومه میـ2

  .است 7و مگَون بند  6منظور از آن زئوتَر بند  گویدمیشمیت ـ3

دیگر را دنبـال  کـ ه شـب و روز ی کـ پندارد شاید خورشـید و مـاه باشـند     هومباخ میـ4

  .نندکمی

  .ه آندو آرمئیتی و وهومن هستندکاینسلر بر آنستـ5

  ةضوقض-)کرائی، ت» (آسایش، راحتی، شادمانی): «x{θrā(.ةپوقپ

هومباخ آنرا صفت کضةوض-)، مادینهکنهادي، ت» (دگرگون): «maēθā(.کضبوپ

- كآنرا از ستا ندکمیبارتولومه پیشنهاد  .پشت هم آمده، تبدیل شده به معنیگیردمی

لنتز آنرا بمعناي دروغ، نادرسـتی و   .تردید و دودلی به معنی) بگیریم مادینه(کضبوض
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  .گیردمیخالف 

ـ » (بسیار توانایی): «maiiā(.کضگپ ضـمیر  » (مـن «کض) [هـوفمن: از ریشـه   کبائی، ت

استن، تنـزل دادن،  ک«که)] [لنتز و شمیت: از ریشه س، بائی، گروهه، مادینهکنخست 

، توانان بیش توانایی«ریت کدر سانس» كتبر«کپگپیا  کضگپ»] [ردنکتحقیر 

  »]از حد، خرد

صـفت  (رضاه/فض-)ماسـه ک، کبائی، ت» (با بهترین): «vahiBtā(.رضاه/فپ

ـ [داراي حـاالت ( رخاع-)برتـر  ) رائـی، گروهــه ) (نهادي،گروهـه ) و (، نـدائی کت

  .]باشدمی) نیز کنهادي، ت(

آوردن، گل «ذضق-)، امري، حال، گذراکس تکسوم » (آوردمی): «baretk(.ذضقغف,

  »ردنکردن، بردن، نگهداشتن، دادن، به عهده گرفتن، تحمل ک

  کضدضا-)کبائی، ت» (با اندیشه): «manazhā(.کضدضجاپ

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)وابستگی، جفت، نرینه» (ایندو، آندو): «aiiG(.ضگ|

ـ کوجه اخباري، سوم » (فرا رسیده): «ārōi(.پق[ه ت کـ بـه حر «ضق-)، گـذرا کس ت

  پق-كستااز » )، بلند شدن، برخاستن، باال آمدنبهآوردن، رسیدن، نایل گشتن (

ـ » (ت، همراهیکاري، مشارکپشتیبانی، هم): «hākurenem(.اپنعقغدغک ، کنهادي، ت

در زبان  .بارتولومه آنرا به معنی پشتیبانی و یاري گرفته استاپنعقغدض-)ماسهک

هومباخ این واژه  .ردنکبه معنینضقرداري ترجمه شده از ریشه کزند این واژه به هم

اینسلر  .ردن گرفته استکیعنی دنبال  hacه از ریشه کپندارد روي می دنباله به معنیرا 

  .اند اري و هماهنگی گرفتهکو شمیت این واژه را به معنی هم

سـی،  کی، کـ ه، کـ ه، آنک«"ض-)وابستگی، جفت، نرینه» (ایندو): «yaiiG(."ضگ|

  »کسی که

وجه اخبـاري حـال، سـوم    (» نندکمی، پیگیري نندکمیدنبال ): «hacintē(.اضإهأفب

ردن، کـ ردن، پیـروي  کردن، پیگیري و تعقیب کدنبال «اضإ-)س گروهه، ناگذرک

  »ردنکاري و یاري کهم

      »روان«عقؤضد-)نهادي، گروهه» (ها ها، روح روان): «urvạnō(.عقؤمد[
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  دهمـ بندششمسرود/گاتاها

  دهمـ بندسی و سوم هات/سنای

  ویسپاو

·ر]سح|

همگان

  ستُوئی

·سف[ه

ه هستندکآنها 

هوجی تَیو  

·اع_]فضگ[

زندگی، زندگی خوب
  

  وزيئیا

|".[·
  هکو آنها 

  رِههآونگ 

·|جاضق؛

  اند بوده

  یاوس چا

·"|سإپ

  هکو آنها 

  هنتی

·اغأف]

هستند

  ــــــــــــ

  یاوس چا

·"|سإپ

هکآنها 

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  بوینتی

·ذؤضهأف]

خواهند بود
  

  توهمی

·وظضاک]

تو

  هیش

  ·ا]/
آنها را

  ز اُش

·بضخز.
دوستی

خشوهوا ·اَب  

·اؤپ·ز[«پذض

نکارزانی بدار، سهیم 

  ــــــــــــ

  وهو

·رخا,

کنی

  اوخشیا

·زگپ«ع

بالنده باش

نَنگهوم  

·پکضدضجا
اندیشه

  

  خشتَرا

·زضوقپ«

خشتَرا

  اَشاچا

·ضزپإپ

اَشا

  اوشتا

·ع/فپ

خواست مهرآمیز

  تَنوم

&فضد,ک
خود را، تن خود را
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·اع_]فضگ[     ·سف[ه     ·ر]سح|

·اغأف]     ·"|سإپ    ·|جاضق؛    ·]."|

  

·ذؤضهأف]     ·پ#کض     ·"|سإپ

·اؤپ    ·ز[«پذض     ·بضخز.    ·ا]/     ·وظضاک]

  

·پکضدضجا     ·زگپ«ع     ·رخا,

&فضد,ک     ·ع/فپ     ·ضزپإپ     ·زضوقپ«
  

  هوجی تَیو    ستُوئی    ویسپاو

  هنتی    یاوس چا    رِههآونگ     وزيئیا

  
  بوینتی    مزدا    یاوس چا

  هوا .اَبخشو    ز اُش    هیش    توهمی

  
  منَنگهو    اوخشیا    وهو

  تَنوم    اوشتا    اَشاچا    خشتَرا

برگردان

  ،نندکمیزندگی  گاتاییهاي  بر پایه آموزش ،خوب ةه به شیوکآنها را  ۀهم

  .ه خواهند بودکه هستند و آنها کاند، آنها  ه بودهکآنها 

  ن و آنها را در پناه خود بگیرکمند  اي مزدا همه آنها را از دوستی خود بهر

  به همراه وهومن، اشا و خشترا،

  .نکخواست مهرآمیز خود را در باره آنها افزون 
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ها اژهگزارش دستوري و

  ر]سحض-)نهــادي، رائــی، گروهــه» (کهمــه، تمــام، هــر یــ): «vispG(.ر]سح|

  )صفت، ضمیر(

س ایـن واژه بایـد   کـ ضـمیر نخسـت   .فؤ؛ک-)کبرائی، ت» (براي تو): «tōi(.ف[ه

همـه آنهـا،   «.اسـت  فو  |براي اتصال  سحرف  .خوانده شود ر]سح|سفخه

بارتولومـه   .سفخه.ر]سح|ل کشـ ب گرفته به کگلدنر آنرا واژه مر .»سانکهمه 

سفخه .ر]سح|ل کشههومباخ نیز واژه را ب .استخوانده فخه.|سحر]سآنرا 

یعنـی دو   ped harvisp estandدر زند آمـده اسـت    .)ضامصدر از ریشه (گرفته است  

ي قدیمی این دو واژه اوستاه در کآیدمیاز آن بر .رده استکدیگر جدا کواژه باال را از ی

  .اند جدا بوده دیگرکاز ی

)نهـادي، گروهـه  » (خوب، به شیوه خوب، زندگی خوش): «hujītaiiō(.اع_]فضگ[

بـه  ) گرفته مادینه[بارتولومه آنرا (_]فه + اع) صفت» (زندگی خوش«-اع_]فه

» ورداامیابی، دستکموفقیت، «_]فه-1هومباخ: .زندگی خوب یا چیزهاي خوب معنی

  .زندگی، نیروي حیاتیـ2

» کسی کهه، ک«"ض-)نهادي، گروهه، مادینه» (هکه، ک، آنها کسانی که): «yā(."پ

  )ضمیر نسبی(

.[.)zī» :(هکزیرا، چون) « ـ کحرف ربط اتصالی، تائیدي و ترغیبی ار کـ ه ه با وجه التزامی ب
  )رودمی

بــودن، «ضا-)س گروهــهکـ وجــه اخبـاري، ســوم  » (بودنـد ): «Gzharf(.|جاضق؛

  |جا-كاز ستا» هستن

"|.شـود مـی به آن افـزوده   إپار رود حرف کب "|): هرگاه yGscā(."|سإپ

  »هک، کسی کهه، کآن«"ض-)نهادي، گروهه، مادینه» (آنان که«

ضا-)س گروهـه، وجـه اخبـاري، حـال گـذرا     کـ سوم » (هستند): «henti(.اغأف]

  »هستن، بودن«
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  )ندائی» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

س، گروهه، وجه التزامی، گذشـته سـاده،   کسوم (» خواهند بود): «bvaiyti(.ذؤضهأف]

  ذضؤ-گذشته ساده كاز ستا» بودن«-ذ,)گذرا

ی، دوم کـ ضمیر مل(وظض-)ماسهک، نرینه، کدري، ت» (تو): «θβahmi(.وظضاک]
  )کس تک

  )ضمیر اشاره» (این، او«اه-)رائی، گروهه، مادینه» (ها را این): «hīB(.ا]/

  زضخض.-)کدري، ت» (تائید، تصویب، مهر، دوستی، رحمت): «zaoDc(.ضخزب.

وجـه  » (ن، بـده کـ ن، واگذار کن، پخش کسهیم «):ābaxDo.hvvā(.اؤپ.زخ«پذض

  »ردنکردن، واگذار کردن، سهیم کپخش «-ذض_)گذرا کس، تکامري، دوم 

  )ماسهک، کبائی، ت» (، بهکخوب، نی): «vohū(.رخا,

، وجـه امـري،   کس تکدوم » (ن، بالنده باشکبارور شو، افزون ): «uxDiiā(.زگپ«ع

  زگض«ض-حاضر كاز ستا» ردن، نمو دادنکرشد و نمو «ز«رض-را)گذ

  »منش، اندیشه«کضدضا-)کبائی، ت» (): اندیشه، منشmanazhā(.کضدضجاپ

  زضوقض«-)کبائی، ت» (نیرو، توان، شهریاري): «xDāθrā(.زضوقپ«

  ضزض-)کبائی، ت» (و اَشا، و راستی): «aDācā(.ضزپإپ

آرزو، دلخواه، تهنیـت،  «ع/فه-)کدري، ت» (میل، خواست، آرزو): «uBtā(.ع/فپ

  »آمیز، میل آرزوي مهر

ـ  » (تن را، بدن را، جسم را، خود را): «tanūm(.فضد,ک تـن، بـدن،   «فضد-)کرائـی، ت

ه در کـ آورده  ع/فپفضد,ک ل کاینسـلر دو واژه بـاال را هـم بـه شـ     » خود، شـخص 

  .شودمیدیده  S1, MF1, J2هاي  دستنویس
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  همدیازـ بندششمسرود/گاتاها

  یازدهمـ بندسی و سوم هات/سنای

  ي

·"؛

هکآن

  سویشتو

·سغؤه/ف[

نیرومندترین

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

  مزداوس چا

·|سإپ#کض

مزدا

  آرم ایتیش

·پقکضهفه/إپ

آرمئیتی، پرهیزگاري

  ــــــــــــ

  اَشم چا

·ضزغکإپ

  اَشا، راستی

  فرادت گَئتم

·لضبوغک·چقپیضف

ندکمیکمکبه پیشرفت جهان 
  

  منَس چا

·کضدضسإپ

کاندیشه نی

  وهو

·رخا,

  خشتَرِم چا

·زضوقغکإپ«

و خشترا

  ــــــــــــ

سییورئُوتام  

·ک[ه·سقضخفپ

نیدکمرا گوش 

  ییمرِژداتامو

·ک[ه·کغقغتیپفپ

بختی ارزانی دارید کبمن نی
  

  ییآدا

·پیپه

پاداش

  هیاچیتک

  ·نضاگپإ]،
هکهر جا 

  پئیتی

&حضهف]
)پیش فعل(
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·ضاعقپ    ·سغؤه/ف[     ·"؛

·پقکضهفه/إپ     ·|سإپ#کض

  

·لضبوغک    ·چقپیضف     ·ضزغکإپ

·زضوقغکإپ«    ·رخا,     ·کضدضسإپ

  

·ک[ه    ·کغقغتیپفپ     ·ک[ه    ·سقضخفپ

&حضهف]    ·نضاگپإ]،     ·پیپه
  

  اَهورا    سویشتو    ي

  آرم ایتیش    مزداوس چا

  
  فرادت گَئتم    اَشم چا

  خشتَرِم چا    وهو    منَس چا

  
سو    ییورئُوتامرِژداتامییم  

  پئیتی    هیاچیتک    ییآدا

  برگردان

  ه نیرومندترین هستی،کاهورامزدا تو 

  نید،کمی کمکه به پیشرفت جهان کاشا و آرمئیتی 

  جا پاداشیکهر  .نیدکوهومن و خشترا مرا گوش 

  اندیشی، پرهیزگاري و راستی وجود دارد، کبراي نی

  .مند سازید بختی بهره کمرا از آن نی
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  ها گزارش دستوري واژه

  )نسبیضمیر » (هک«-"ض)، نرینهکنهادي، ت» (هک، آنکسی کهه ک): «yf(."؛

صفت برتر یا ) (، نرینهکنهادي، ت» (نیرومندترین، تواناترین): «seviBtō(.سغؤه/،[

  » نیرومند، تواناتر«سغؤه/فض-)تفصیلی

  رده است]کمعنی » دارا، توانگر، ثروتمند«[اینسلر: 

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور): «ahurō(.ضاعق[

  »خداي دانا«پ#کض-)کت نهادي،» (مزدا): «mazdGscā(.|سإپ#کض

، تقوي آرامش، انصاف، رساییآرمئیتی، پرهیزگاري، پا): «ārmaitiBcā(.پقکضهفه/إپ

هـاي   ها و صفت ی از شش فروزهکی«ضقکضهفه-)، مادینهکنهادي، ت» (دامنیکپا

  »اهورا مزدا

-)کنهادي، رائی، ت» (ائنات، دادگريکراستی، حقیقت، نظام ): «aDemcā(.ضزغکإپ

  )ماسهکنام، » (ی از شش فروزه و صفات اهورامزداکراستی، هنجار هستی، ی«ضزض

ـ  » (بـرد  ه جهان را پیش میکآن): «frādau.gaēθem(.لضبوغک.چقپیض، ، کرائـی، ت

پیش بردن، توسعه دادن، ترقی «چقپی-)صفت(لضبوض.چقپیض،-)نرینه

  » جهان«.لضبوپو »بخشیدن

  .گوناگون وجود دارد[درباره این واژه نظرهاي 

  .انگا: جهانک

  .تاراپورواال: جان

  .اینسلر: آفریدگار

  .هومباخ: رِمه

  .همان جهان و جامعه انسانی است گاتاهامعنی قطعی این واژه در 

  کضدضا-)کنهادي، رائی، ت» (اندیشه، منش): «manascā(.کضدضسإپ

  رخاع-)کنهادي، رائی، ت» (، خوب، بهکنی): «vohū(.رخاع
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نهادي، رائی، » (میتکخشترا، نیرو، توان، شهریاري، حا«):xDaθremcā(.زضوقغکإپ«

  »هاي اهورامزدا ی از فروزهک، شهریاري، یتوانایینیرومندي، «زضوقض«-)کت

س گروهـه، گذشـته سـاده،    کـ وجـه امـري، دوم   » (نیدکگوش ): «sraotā(.سقضخفپ

  سقض[-گذشته ساده كاز ستا» ردنکشنیدن، گوش «سقع-)گذرا

  )ضمیر(؛ک.ض-)، چسبیدهکبرائی، ت» (مرا): «moi(.کخه

س، گروهـه،  کامري، دوم » (بختی، ارزانی بدارید کنی): «merezdātā(.کغقغتیپفپ

  »آمرزیدن، بخشیدن«کغقغتیض-كاز ستا کضقتی) از ریشه گذرا

  )مادینه(پیپ-)کدري، ت» (پاداش، بخشش، جبران): «ādāi(.پیپه

ـ » (هکـ ه، آنکـ سی، کچه ): «kahiiācīu(.نضاگپإ]، ضـمیر  (نض-)، مادینـه کت

  یدکاز ادات تا إ]،) استفهامی، نامعین، مجهول، مطلق

  »پیش فعل و حرف اضافه): «paiti(.حضهف]
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  دوازدهمـ بندششمسرود/گاتاها

  دوازدهمـ بندسی و سوم هات/سنای

  اوس موئی

·عسک[ه

به من

  اوزارِشوا

·پقغزؤپ.ع

برخیز

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  آرمئیتی

·پقکضهف]

ا آرمئیتیب

  توي شیم

·فغؤ]ز]ک

نیرو، توان زندگی

  دسوا

·یضسؤپ

بده، ارزانی بدار

  ــــــــــــ

  سپِ نیشتا

·سح؛ده/فپ

ترینکپا

  وی نمئی

·کضهدگ,

گوهر مینوي

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  

  ونگهویا

·رضجاعگپ

کشایسته، نی

وز  

·ضؤ[.

نیرو

  آدا

·پیپ

پاداش

  ــــــــــــ

  اَشا

·ضزپ

اشا

زوه  

·[.اض

چیرگی

  اموت

·غکضؤض،

نیرو، پشتیبانی
  

  وهو

·رخا,

کنی

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  فسرَتوم

&چسغقضف,ک
رساییخرسندي، 
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·ضاعقپ    ·پقغزؤپ.ع    ·عسک[ه

·یضسؤپ     ·فغؤ]ز]ک     ·پقکضهف]

  

·پ#کض     ·کضهدگ,     ·سح؛ده/فپ
·پیپ    ·ضؤ[.    ·رضجاعگپ

  

·غکضؤض،     ·[.اض     ·ضزپ

&چسغقضف,ک     ·کضدضجاپ     ·رخا,
  

  اَهورا    اوزارِشوا    اوس موئی

  توي شیم دسوا    آرمئیتی

  
  مزدا    وی نمئی    سپِ نیشتا

  آدا    زو    ونگهویا

  
  اموت    هزو    اَشا

  فسرَتوم    منَنگها    وهو

  برگردان

  »پرهیزگاري«اي اهورا! برخیز به همراه آرمئیتی و 

  .ترین گوهر مینوي هماهنگ است ارزانی بدار كه با پاکمن آن نیروي زندگی را ه ب

  در پرتو اشا، تواناییمرا از چیرگی و 

  نکند م بهره کاز پشتیبانی منش نی

  .ننده استکه پاداشی شایسته و خرسندک
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  ها گزارش دستوري واژه

  »پقغزؤپپیش فعل است براي ): «us(.عس

  »من«؛ک.ض-)کبرائی، اَزي، وابستگی، ت» (من): «mōi(.ک[ه

باال  سويبهت کپیش فعل براي نشان دادن حر«عس) کس، تکضمیر شخصی، نخست (

  »ردنکو ارتفاع و بلند 

» ان بـده کـ ن، خـود را ت کـ برخیز، به جنب، خود را بلنـد  ): «uzareDvvā(.پقغزؤپ.ع

ردن، کـ بلنـد  «پقغزؤپهماهنگی دارد +  عسه با پیش فعل ک.عیب شده از کتر

از » برخاسـتن «ضق) ، گذشته ساده، ناگذرکس تکامري، دوم » (بلند شدن، برخاستن

  پق-كستا

  »، منزهكپا«ندکمیگرفته و معنی  arz +usانگا آنرا از ریشه ک[
  .برافراز کمکمیلز و داال: براي 

  ه در یشت هشتم نیز آمده است]کگرفته چنان پو  عس+ ضقبارتولومه: آنرا از ریشه 

  ضاعقض-)کندائی، ت» (اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

ـ  » (، پرهیزگـاري رساییآرمئیتی، پا): «ārmaitī(.پقکضهف]   پقکضهفه-)کبـائی، ت

  )نام، مادینه(

رائـی،  » (نیرو و توان بدنی، قدرت جسمانی، مقاومت، تحمل): «tevviDīm(.فغؤ]ز]ک

  )نام، مادینه(فغؤ]ز]-)کت

ـ  کـ وجه امري، دوم » (بده، بِنه، بگذار): «dasvvā(.یضسؤپ -یپ)کس، ناگـذر، ت

  »دادن، جاي دادن، نهادن، گذاشتن«

- )، بائی، نرینهکت» (ارترینکوکترین، نی ترین، مقدسکپا): «sqfniBtā(.سح؛ده/فپ

  )صفت برترین(سح؛ده/فض

کضهدگع-)کبــائی، تــ» (مینــو، روان، گــوهر معنــوي، ذات): «maniiiū(.کضهدگ,

  )نرینه(

  )کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض
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  )صفت(رخاع-)، مادینهکبائی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhuiiā(.رضجاعگپ

نـام،  (ضؤضا.-)کرائی، ت» (یکنیروي زندگی، چاب توان زندگی،): «zavvō(.ضؤ[.
  ) ماسهک

خواستن و توسل جسـتن   کمکبه معنی,.انگا آنرا از ریشه ک[تاراپورواال به پیروي از 

  گرفته است] 

  اند] ی گرفتهکتوش و توان، نیروي زندگی و چاب به معنی[اینسلر و هومباخ آنرا 

  )کبائی، ت» (جبران، سزاش، پاداش، تالفی، کپیش): «ādā(.پیپ

  )ماسهک(ضزض-)کبائی، ت» (اشا): «aDā(.ضزپ

ـ » (چیرگی، تسلط، نیـرو، چیرگـی فراگیـر، زبردسـتی    ): «hazō(.[.اض -)، رائـی کت

  )ماسهکنام، » (تسلط، چیرگی، نیرو، خشونت«ضا.اض

  )صفت(؛کضؤضأ،-)کرائی، ت» (نیرومند، نافذ): «fmavvau(.؛کضؤض،

  رخاع-)کبائی، ت» (، خوب، بهکنی): «vohū(.رخا,

  کضدضا-)کبائی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā(.کضدضجاپ

ـ » (خرسندي«):fseratūm(.چسغقضف,ک شـادي،  ) «مادینـه (چسغقضف,-)کرائی، ت

      »لذت، غنا
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  سیزدهمـ بندششمسرود/گاتاها

  سیزدهمـ بندسی و سوم هات/سنای

فییراذر  

·قضچغصقپه

براش پشتیبانی

  وئوروچشانِ

  ·رخعقعإضزپدب
دورنگر

  

ودییوئیشی م  

·ک[ه·ی[هز]

نکار کبمن آش

  یاوِ

·ر؛·"پ

ه شماک

  رافاَبی

·چقپ·ضذه

مانند را بی

  ــــــــــــ

  تا

·فپ

ها این

  خشترهیا

·زضوقضاگپ«

اهورائینیروي 

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  یا

·"پ

هک

  ونگهئوش

·رضجا؛ع/

کنی

  اَشیش

·ضزه/

پاداش

  منَنگهو

·کضدضجا[

اندیشه

  ــــــــــــ

فرو  

·چق[

)پیش فعل(

  سپِنتا

·سحغأفپ

مقدس - كپا

آرمئیت  

·پقکضهفب

ته آرمئیتی
  

  اَشا

·ضزپ

با اشا

  دئناو

·یضبد|

وجدان

  خُشَیادفرَ

&زضگپ«چقضیض
آموزش بده
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·رخعقعإضزپدب     ·قضچغصقپه

·چقپ    ·ضذه     ·ر؛    ·"پ     ·ک[ه    ·ی[هز]

  

·ضاعقپ     ·زضوقضاگپ«    ·فپ

·کضدضجا[     ·ضزه/     ·رضجا؛ع/     ·"پ

  

·پقکضهفب     ·سحغأفپ    ·چق[

&زضگپ«چقضیض     ·یضبد|     ·ضزپ
  

فشانِ    ییراذرئوروچو  

و    وئیشیدرافیاوِ اَبی    ییم  

  
  اَهورا    خشترهیا    تا

  منَنگهو    اَشیش    ونگهئوش    یا

  
سپِنتا    فرو    آرمئیت  

  خُشَیادفرَ    دئناو    اَشا

  برگردان

  راخودت مانند  اي اهوراي دورنگر براي پشتیبانی من، آن نیروي بی

  .بنَما و ارزانی دارمن ه اندیشی است ب که پاداشی براي نیک

  .) آموزش بدهاشااندیشه درونم را با راستی (، وجدان و كاي آرمئیتی پا



440گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

ـ   کنـام،  » (، یـاري، پشـتیبانی  کمـ ک): «rafeδrai(.قضچغصقپه -)کماسـه، برائـی، ت

  قضحاز ریشه » ، یاريکمک«قضچغصقض

)کنــدائی، تــ» (نگــر، تیــزبین دورنگــر، آینــده): «vourucaDānf(.رخعقعإضزپدب

  )صفت» (نگر، دوراندیش، تیزبین، دورنگر آینده«-إضزپده.رخعقع

س، کـ وجـه امـري، دوم   » (ن، بنما، پـرده بـردار  کار کنشان بده، آش): «doiDī(.ی[هز]

  »نشان دادن«یهساز ریشه ی[هز-ك) از ستاگذشته ساده، گذرا

  )سکضمیر نخست (؛ک.ض-)کبرائی، ت» (بمن): «mōi(.ک[ه

ـ » (هکه، کسی کوسیلهبه ، به وسیلهه ک«):yā(."پ ه، کـ «"ض-)، نرینـه کبائی، ت

  »هکی، تا، تا اینک

  »شما«",ت؛ک-)ضمیر، وابستگی، برائی» (شما): «vf(.ر؛

-)ماسـه کرائـی، گروهـه،   » (مانند، غیر قابل مقایسه نظیر، بی بی): «abifrā(.ضذهچقپ

  ضذهچقض
  »]غیر قابل مقایسه«حرف نفی  ضردن + کمقایسه  به معنیچقض-ه[بارتولومه: 

  )ضمیر اشاره(-ض")ماسهکنهادي، رائی، گروهه، » (ها این): «tā(.پ"

، رواییتوان خداوندي، قـدرت، تسـلط، نیـرو، فرمـان    ): «xDaθrahiiā(.زضوقضاگپ«

  )ماسهک(زضوقض«-)کوابستگی، ت» (میتکحا

  )کندائی، ت» (اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

ـ کـ نهادي، رائـی، سـوم   » (هک، آنکسی کهه، ک): «yā(."پ ضـمیر  ("ض-)کس ت
  )نسبی

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

  )نام، مادینه(ضزه-)کنهادي، ت» (پاداش، بهر، سهم، حصه): «aDiB(.ضزه/

  )ماسهک(کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō(.کضدضجا[

.چقضاین پیش فعل با امالء » دهنده، جلو بودن، پیش بودن پیش فعل، نشان): «frō(.چق[
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  .شودمینیز دیده  .چغقض.چقپ

  )صفت(سحغأفض-)، مادینهکندائی، ت» (، مقدسكپا): «speytā(.سحغأفپ

پقکضهفه-)کندائی، ت» (، پرهیزگاريرساییآرمئیتی، پا): «ārmaitē(.پقکضهفب

  )نام، مادینه(

  ضزض-)کبائی، ت» (اَشا، راستی): «aDā(.ضزپ

نـام،  (یضبدض-)نهادي، رائـی، گروهـه  » (وجدان، ضمیر، دین): «daēnG(.یضبد|
  ) مادینه

  [اینسلر: بینش، دید، نظریه] 

  »] دین«انگا: ک[میلز و 

  »]ضمیر باطن، خود نهفته، خود معنوي و روحانی انسان«[تاراپورواال و بارتولومه: 

، حـال،  کس نکامري، دوم » (بیاموز، آموزش بده): «fradaxDaiiā(.زضگپ«چقضیض

» آموختن، آموزانـدن «ز«یض) از ریشه حال(-زضگض«یضكاز ستا)گذرا

) گرفته حال(زض«یض-ك) از ستاکس تکحال، التزامی، نخست [اینسلر آن را (

  است]
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  چهاردهمـ بندششمسرود/گاتاها

  چهاردهمـ بندسی و سوم هات/سنای

  اَت

·ض،

  این چنین

  راتانم

·قپفمک

  شکپیش

  زرتوشترُو

·ضقضوع/فق[.

زرتشت
  

  تَنُوس چیت

  ·فضدؤضسإ]،
تن

  خوخیاو

·ةضطگ|

خویش

  اوشتَنم

·ع/فضدغک

جان را، نیروي زندگی را

  ــــــــــــ

  ددائیتی

·یضیپهف]

  ندکمیش کپیش

  پئوروتاتم

·حضعقؤضفپفغک

ترین گزیده، پیش
  

  منَنگ هسچا

·کضدضجاضسإپ

منش مینوي

  ونگهوش

·رضجا؛ع/

کنی

  مزدایی

·هپ#کض
به مزدا

  ــــــــــــ

  شی اوتَنَهیا

·ژگضخوضدضاگپ

ارکردار، ک

  اَشایاچا

·پإپهضزپه

براي اشا
  

  اوخزَخیاچا

·صضطگپإپ«ع

و گفتار

  سرَاُوشم

·سقضخزغک

و فرمانبرداري

  خشتَرِم چا

&زضوقغکإپ«
تواناییو 
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·ضقضوع/فق[.    ·قپفمک     ·ض،

·ع/فضدغک     ·ةضطگ|    ·فضدؤضسإ]،

  

·حضعقؤضفپفغک     ·یضیپهف]

  ·هپ#کض     ·رضجا؛ع/     ·کضدضجاضسإپ

  

·پإپعضزپ     ·ژگضخوضدضاگپ

&زضوقغکإپ«    ·سقضخزغک     ·صضطگپإپ«ع
  

  زرتوشترُو    راتانم    اَت

  اوشتَنم    خوخیاو    تَنُوس چیت

  
  پئوروتاتم    ددائیتی

  مزدایی    ونگهوش    منَنگ هسچا

  
  اَشایاچا    شی اوتَنَهیا

  خشتَرِم چا    سرَاُوشم    اوخزَخیاچا

  

  برگردان

  زرتشت بدین سان

  هکرا رداري کتن و جان خویش، گزیدة منش مینوي، گفتار و 

  شودمیبراي راستی و در راه شهریاري او انجام 

  .ندکمیش کو فرمانبرداري خود را، به مزدا پیش
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  ها گزارش دستوري واژه

آري، ایدون، آنگاه، بنابراین، هم چنین، این چنین، نیز، سپس، بعالوه، از ایـن  ): «au(.ض،

  )حرف اضافه» (گذشته، حتی، هم

ـ  » (هش، نیاز، هدیکپیش): «rātąnm(.قپفمک صـفت  (قپفض-ك) از سـتا کرائـی، ت

  »ش، هدیه، نیازکپیش«قپ-)فعلی، مادینه

  .)نهادي، نیاز» (زرتشت): «zaraθuBtrō(.ضقضوع/فق[.

ـ  » (تن، جسم«ضدؤضسف): tanvvascīu(.ضدؤضسإ]،ف » تـن «ضدعف) کوابسـتگی، ت

  ) نرینه، مادینه(

افـزوده شـود بحالـت     cāیـا   citاگـر بـه آن    ضدؤ[فدر حالت صرفی وابسـتگی   ضد,ف[

  ]آیدمیدر  ضدؤضسف

خــود، «-ةضكاز ســتا)کوابســتگی، تــ» (خــود، خــویش): «mapiiG(.ةضطگ|

  )اسی و بازتابیکی و انعکضمیر مل» (خویش، خودش

ـ  » (جان، نیروي زندگی، مایـه حیـات  ): «uBtanem(.ع/فضدغک -ك) از سـتا کرائـی، ت

  » زندگی، جان«ع/فپدض

زرتشت حتـی نفـس و دم   » ندکمیمعنی نَفَس و دم گرفته و معنی ه [اینسلر این واژه را ب

  ]ندکمیه مایه زندگی است ارمغان کخودش را 

س، کـ زمان حـال، اخبـاري، سـوم    » (ندکمیش ک، پیشدهدمی): «dadāitī(.یضیپهف]

  »دادن، گذاشتن، واگذاشتن و سپاردن«یپ-ك) از ستاگذرا

» تقدم، پیشی، آنچه پیشتر و برتر اسـت، برگزیـده  «): paurvatātem(.حضعقؤضفپفغک

پیش،  به معنیـحضعقؤض واژه » تقدم، پیشی«حضعقؤضفپف-كاز ستا)کرائی، ت(

  .ار رفته استک) ب8در یشت » (آنچه جلوتر و پیشتر و بهتر است، پیشقدم، قدیمی

) هــم ریشــه بــا کوابســتگی، تــ» (اندیشــه، مــنش): «manazhascā(.کضدضجاضسإپ

بـوده   کضدضجا[» (ر، اندیشه، منشکف) «ماسهکنام، (کضدضا-كاز ستا کضدضجا[

  ل درآمده است)کبه آن به این ش caه براي افزودن ک
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ـ ): «vazhfuB(.رضجا؛ع/ ـ  » (، بـه کخوب، نی رخاع-كاز سـتا )کوابسـتگی، ت

  )صفت(

  )نرینه(پ#کض-)کبرائی، ت» (تاکمزدا، آفریدگار، خداي ی): «mazdāi(.هپ#کض

ك) از ســتاکوابســتگی، تــ» (ردارکــار، کــ): «Biiaoθanahiiā(.ژگضخوضدضاگپ

  )ماسهک» (ردارکت، کار، حرک«-ژگضخوضدض

ـ » (راستی، نظـام هسـتی، قـانون ازلـی    ): «aDāiiāca(.ضزپگپإپ -)، برائـی کت

  تبدیل شده  ضزپگپإپبه  .إپ.پ.ضزپهب کواژه مر .ضزض

را از میان واژه بدلیل رعایـت   گتاراپورواال حرف  .خوانده ."پإپ.ضزپه[گلدنر آنرا 

 "ثإپ.ضزپگلـدنر و دیگـران آنـرا     1بند  30هاتدر  .گیردمیوزن شعري نادیده 

  خوانند] می

صض«عكستا)کوابستگی، ت» (گفتار، بیان، اظهار): «uxzapiiācā(.پإپگصضط«ع

به آن افـزوده شـود بـا ایـن امـالء نوشـته        إپدر حالت وابستگی هرگاه ) (ماسهکنام، (-
  )شودمی

ـ  » (فرمانبرداري، اطاعت، تسلیم): «seraoDem(.سغقضخزغک -ك) از سـتا کرائـی، ت

  )نرینه نام،(سغقضخزض

-ك) از ســتاکرائــی، تــ» (نیــرو، تــوان، قــدرت، زور): «xDaθremcā(.زضوقغکإپ«

      )ماسهکنام، (زضوقض«
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  یکمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  یکمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  یا

·"پ

  هک

  شیئوتَنا

·ژگضخوضدپ

  اريک

  یا

·"پ

  هک

  وچنگها

·رضإضجاپ

گفتاري
  

  یا

·"پ

هک

سنای  

·"ضسدپ

نیایشی را

  اَمرِتَتاتم

·ضکغقغفضفپفغک

پایندگی

  ــــــــــــ

  اَشم چا

·ضزغکإپ

راستی را

  تَئی بیو

·فضهذگ[

براي تو

  ها داونگ

·ی|جاپ

دهی بخشی، می می
  

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

  خشتَرِم چا

·زضوقغکإپ«

را توانایی

تاتوهئُوروو  

·اضعقؤضفپف[

رسایی

  ــــــــــــ

  اَ اشانم

·ضبزمک

آنها

  ییتُو

·ف[ه

براي تو

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  اهما

·؛اکپ

ما

  پئوروتمائیش

·حخعقعفغکپه/

بارها، بسیار

ستد  

&یضسفب
ندکمیش کپیش
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·رضإضجاپ     ·"پ     ·ژگضخوضدپ     ·"پ

·ضکغقغفضفپفغک     ·"ضسدپ     ·"پ

  

·ی|جاپ    ·فضهذگ[     ·ضزغکإپ

·اضعقؤضفپف[     ·زضوقغکإپ«    ·پ#کض

  

·ضاعقپ     ·ف[ه     ·ضبزمک

&یضسفب     ·حخعقعفغکپه/     ·؛اکپ
  

  وچنگها    یا    شیئوتَنا    یا

  اَمرِتَتاتم    سنای    یا

  
  ها داونگ    تَئی بیو    اَشم چا

  هئُورووتاتو    خشتَرِم چا    مزدا

  
  اَهورا    ییتُو    اَ اشانم

  دست    پئوروتمائیش    اهما

  برگردان

  مزدااي 

  ه از روي راستی براي تو انجام شود،کار، گفتار و نیایشی ک

  بخشی، تو در برابر آن نیرومندي و پایندگی می

  .نماید ش میکو آنها را به تو پیش ندکمیرراکار آنها را بارها و بسیار تکمرد درست
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  برداشت

ئـین نـوین   آبسیار ساده است و بـا آنچـه در    شودمییش زرتشت برگزار که در کمراسمی 

  .در وندیداد تفاوت دارد احکام و شرایعنظیر  شودمیدیده زمان ساسانیان 

ه از روي راستی کار و گفتاري کهر  .اندیشی است کنیایش اهورامزدا نیایش به راستی و نی

انسان در برابر  تواناییها نیرومندي و  پاداش آن نیایش .انجام شود، ستایش آفریدگار است

  .دیو دروغ و پلیدي است

و باور استوار بیشـتر برگـزار شـود تـوان      كهاي درست از روي اندیشه پا هر اندازه نیایش

  .ارش بهتر خواهد شدکآدمی فزونتر و بهره 

 ۀی، تنها یا با باورمندان ایستاد، اهورامزدا سرچشـم کی و پشت به تارییباید به سوي روشنا

نهفته است باید هـر روز   گاتاهاه در هر بند کها را  آن ستایش .ا ستودخردمندي و راستی ر

  .رد تا در میدان جنگ زندگی بر ضد نیروهاي اهریمنی تواناتر و پیروز شدکرار کخواند و ت

  ها گزارش دستوري واژه

) ضـمیر نسـبی  ("ض-)ماسـه ک، نرینه، کبائی، ت» (کسی کهه، با کبا آن): «yā(."پ

  »یکه، ک«

ـ » (ردارکنش، کار، ک): «Ciiaoθanā(.گضخوضدپژ ژگضخوضدض  -)کبائی، ت

  )ماسهکنام، » (نشکردار، کار، ک«

  »هک) «ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کبائی، ت» (هکه، کآن): «yā(."پ

ـ  » (گفتار): «vacazhā(.رضإضجاپ نـام،  » (سـخن، گفتـار  «رضإضا-)کبـائی، ت
  )ماسهک

ـ  » (نیایش، نذر، وقف«): yasnā(."ضسدپ ،  نـام » (نیـایش «"ضسدض-)کبـائی، ت
  )نرینه

ــدگی): «ameretatātem(.ضکغقغفضفپفغک ــاودانگی، پاینـ ــ» (جـ ــیکتـ -)، رائـ

  )مادینه، نام» (مردگی، جاودانی، پایداري، پایندگی بی«ضفغقغفضفپ

ــت را ): «aDemcā(.ضزغکإپ ــتی را، حقیق ــ » (راس ــی، ت ــتی، «ضزض-)کرائ راس
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  »حقیقت

  )سکضمیر شخصی دوم (فؤ؛ک-)کبرائی، ت» (براي تو): «taibiiō(.فضهذگ[

یدي، گذشته کناگذر وجه تا» (داري بخشی، ارزانی می دهی، می می): «dGzhā(.ی|جاپ

  »دادن، نهادن، جا دادن، بخشیدن، ارزانی داشتن«یپ-)کس تکساده، دوم 

  )نام، نرینه(پ#کض-)کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

نیرو، «زضوقض«-)کرائی، ت» (نیرو، شهریاري): «xDaθremcā(.زضوقغکإپ«

  ی از شش صفات اهورامزداکی .)ماسهکنام، » (خدایی، قدرت توانایی

ـ » (مال، تندرسـتی ک، رسایی): «haurvvatātō(.اضعقؤضفپف[ -)، وابسـتگی کت

  ی از شش صفات اهورامزداکنام، مادینه) ی(اضعقؤضفپف

صفت، ضمیر (فض-)ماسهکوابستگی، گروهه، » (اینها، ایشان): «acD}m(.ضبزمک
  )اشاره

  )کس تکضمیر دوم » (تو«فؤغک-)، وابستگیکبرائی، ت» (براي تو): «tōi(.ف[ه

  )نرینه» (سرور«ضاعقض-)کندائی، ت» (اي اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

  ؛ک.ض-)بائی، گروهه» (ما): «ehmā(.ضاکپ

-)بائی، گروهه، نرینه» (دفعات، بارهاه رر، بکم): «pourutemāiB(.حخعقعفغکپه/

  »بسیار، بس زیاد، فراوان) «حخعقعصفت برترین واژه (حخعقعف؛کض

ـ کـ وجه اخباري، حـال، سـوم   » (ندکمیش ک، پیشدهدمی): «dastē(.یضسفب ، کس ت

      »ردنکش کدادن، نهادن، گذاشتن، ارزانی داشتن، پیش«یپ-)ناگذر
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  دومـ بندهفتمسرود/گاتاها

  دومـ بندسی و چهارم هات/سنای

  اَت چا

·ض،إپ

  آري

  اي

[·  
  آنها را

  ییوتُ

·ف[ه

  براي تو

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه
  

  مئین یئوش چا

·کضهدگ؛ع/إپ

  گوهر مینوي

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

  کنی

  ویسپا

·ر]سحپ

  همه

  داتا

·یپفپ

ندکمیش کپیش

  ــــــــــــ

  سپِنت خیاچا

·سحغأفضطگپإپ

نهاد، پارسا كپا

  نرِش

·دغقغ/

مرد

  شیوتَنا

·ژگضخوضدپ

ردارک
  

  یهیا

·"ثاگپ

هک

  اوروا

·عقؤپ

روانش

  اَشا

·ضزپ

اشا

ایت چه  

·اضإضهفب

هماهنگی دادن

  ــــــــــــ

ئیري گَئتاپ  

·حضهقهلضبوپ

در میان مردم

توخشماو  

  ·زکپؤضف[«
چون شمائی

  

  وهمِ

·رضاکث

در سپاس

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

  گَرُبیش

·لضق[ذه/

خوش آمد

  ستوتانم

&سف,فمک
ستایش
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·کضدضجاپ     ·ف[ه    ·]    ·ض،إپ

·یپفپ     ·ر]سحپ     ·رضجا؛ع/     ·کضهدگ؛ع/إپ

  

·ژگضخوضدپ     ·دغقغ/     ·سحغأفضطگپإپ

·اضإضهفب     ·ضزپ     ·عقؤپ     ·"ثاگپ

  

·زکپؤضف[«    ·حضهقهلضبوپ

&سف,فمک     ·لضق[ذه/     ·پ#کض     ·رضاکث
  

  منَنگها    ییوتُ    اي    اَت چا

  داتا    ویسپا    ونگهِئوش    مئین یئوش چا

  
  شیوتَنا    نرِش    سپِنت خیاچا

  هچ ایت    اَشا    اوروا    یهیا

  
ئیري گَئتپ    توخشماو  

  ستوتانم    گَرُبیش    مزدا    وهمِ

  

  برگردان

  همراه است که با اندیشه نیکها را نیایشآن ۀآري هم

ردار و روانش با راستی که کنهاد  ك، مرد پاگیردمیمینوي سرچشمه  كپا کو از گوهر نی

  ،ندکمیش کهماهنگی دارد به تو پیش

  ی را اي مزدایو چون شما

  .گویدمیگذارد و با سرود ستایش خوش آمد  در میان مردم سپاس می
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  ها گزارش دستوري واژه

  )، حرف اضافه( ادات» و آنگاه، آري، ایدون، بدینسان، بدینگونه): «aucā(.ض،إپ

[.)ī» :(آنها را) « ،ماسه، چسبیدهکضمیر اشاره، رائی، گروهه(ض؛کیا ضگ؛ک)  ،صـفت
  )ضمیر اشاره

ضـمیر  » (تـو «-فؤ؛ک)، چسـبیده کبرائی، وابستگی، ت» (تو، براي تو): «tōi(.ف[ه
  )شخصی

» اندیشـه، مـنش  «کضدضا-)کبائی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā(.کضدضجاپ

  )ماسهکنام، (

ــنش ): «mainiiāuBca(.کضهدگ؛ع/إپ ــو، ذات، مـ ــوي، مینـ ــوهر مینـ ــ» (گـ ، کتـ

ذات، روان، منش مینـوي، عـالم   گوهر مینوي، مینو، نفس، «کضهدگع-)وابستگی

  )نرینه» (معنوي

ـ  » (خوب، بـه ): «vazhfuB(.رضجا؛ع/   رخاع-)ماسـه ک، نرینـه،  کوابسـتگی، ت

  )صفت(

  ر]سحض-)ماسهکرائی، گروهه، » (همه): «vīspā(.رهسحپ

ـ کـ یدي، سوم کوجه تا» (ندکمیش کبخشد، پیش می): «dātā(.یپفپ ، گذشـته  کس ت

  »ردن، ارزانی داشتنکش کدادن، بخشیدن، پیش«یپ-)ساده ناگذر

ـ » (كسودمند، مفید، مقدس، پـا ): «spentapiiācā(.سحغأفضطگپإپ ، نرینـه،  کت

  »مقدس، سودمند) «صفت(سحغأفض-)وابستگی

  )نرینه(دضق-)کوابستگی، ت» (مرد، نر): «nereB(.دغقغ/

ـ  » (ردارکنش، کار، ک): «Ciiaoθanā(.ژگضخوضدپ ژگضخوضدض-)کبـائی، ت

  )نهادي یا رائی، گروهههومباخ: (

ـ کوابستگی، نرینه، » (کسی کهه، که، آنک): «yehiiyā(."ثاگپ "ض-)کماسه ت

  »کسی کهه، کی، آنکه، ک) «ضمیر نسبی(

  )نرینه(عقؤضد-)کنهادي، ت» (روح، روان، خود): «urvvā(.عقؤپ
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  ضزض-)کبائی، ت» (ازلیاشا، راستی، حقیقت، نظام هستی، قانون ): «aDā(.ضزپ

س، ک، سوم کاخباري، ت» (ندکمی، هماهنگی ندکمیپیروي ): «hacaitē(.اضإضهفب

  »ردن، هماهنگ بودنکپیروي ) «فعل(اضإ-)حال، ناگذر

ـ » (در میان مـردم، در میـان جهانیـان   ): «pairigaēθā(.حضهقهلضبوپ -)کدري، ت

ت کـ پیرامون دور، گرداگرد، حر به معنیپیش فعل است  حضهقه: حضهقهلضبوض

بـه  لضبوپ.دهـد مـی ار رود معنی در میان بودن کهرگاه در حالت دري ب .دورانی

ه جنبه مادي زندگی را کگیتی، جهان، جهان مادي، مردم یا گروه و جمع زندگان  معنی

این واژه را  .وجدان، دین، ضمیر انسانی است به معنییضبد=در برابر  دهدمینشان 

دیـده و   لضبوپ+ قههحضل دو واژه جـدا از هـم   کدر چند دستنویس به ش گلدنر

به حضهقهآمدن و  به معنیلضک : داندمیدیگر کتاراپورواال نیز آن را دو واژه جدا از ی

 .سرپرستی و مراقبـت از مـردم گرفتـه اسـت     به معنیهومباخ آنرا  .شدن کنزدی معنی

  .رده استکسپاس همگان معنی » universal glory«به معنیاینسلر 

-)کوابســـتگی، تـــ» (ماننـــد شـــما، چـــون شـــما): «xDmāvvatō(.زکپؤضف[«

  »چون شما) «صفت(زکپؤضأف«

ـ » (ستایش، نیایش، حمـد، ثنـا  ): «vahme(.رضاکب ) نرینـه (رضاکض-)کدري، ت

  »ستایش، حمد و ثنا«

  )کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

ـ » (خوش آمد، سخن سرائی، خیر مقدم«): garōbiB(.لضق[ذه/ لضق-)کبائی، ت

  )مادینه(

  )مادینه(یف,ف -) وابستگی، گروهه» (ستایش، دعا، ثنا): «stūtąm(.سف,فمک
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  سومـ بندهفتمسرود/گاتاها

  سومـ بندسی و چهارم هات/سنای

  اَت

·ض،

  بدینسان

  ییوتُ

·ف[ه

  براي تو

  میزدم

·غک#کگض

  شکپیش

  اهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  نمنگها

·دغکضجاپ

با نیایش و فروتنی

  ی چایاَشا

·ضزپهإپ

و براي اشا

  داما

·یپکپ

دارم دهم، ارزانی میمی

  ــــــــــــ

  گَئتاو

·لضبو|

آفریدگان، مردم

  ویسپاو

·رهسح|

همه

  آ

·پ
به

  ییخشتَرُو

·زضوق[ه«

رواییفرمان، فرمان
  

  یاو

|"·

هک

  وهو

·رخا,

کنی

  ترَتُوشتا

·وقضخ/فپ

اید پرورانده

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  ــــــــــــ

  ییآرو

·پق[ه

پدیدار شود

  زي

.[·

به درستی

  هوداووِنگهو

·اعی|جا[

ارانکوکنی
  

  ویسپائیش

·ر]سحپه/

همگان، همه

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  خشماوسو

·ازکپؤضس,

ییدر میان چون شما

وس  

&سضؤ[
بخت کرستگار، نی
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·ضاعقپ     ·غک#کگض     ·ف[ه     ·ض،

·یپکپ     ·ضزپهإپ     ·دغکضجاپ

  

·زضوق[ه«    ·پ     ·رهسح|     ·لضبو|

·کضدضجاپ     ·وقضخ/فپ     ·رخا,     ·"|

  

·اعی|جا[     ·].    ·پق[ه

&سضؤ[     ·ازکپؤضس,     ·پ#کض     ·ر]سحپه/
  

  اهورا    میزدم    ییوتُ    اَت

  داما    ی چایاَشا    نمنگها

  
  ییخشتَرُو    آ    ویسپاو    گَئتاو

  منَنگها    ترَتُوشتا    وهو    یاو

  
  هوداووِنگهو    زي    ییآرو

  سو    خشماوسو    مزدا    ویسپائیش

  برگردان

  بدینسان اي اهورا

  ه به فرمان تو هستیمکما همه آفریدگان 

  اید، پرورانده کنی ۀرا با اندیش و ما

  .نیمکش میکردار خود را به تو و اشا پیشکبا نیایش و فروتنی، گفتار و 

  ارانکوکه براي همه نیکاي مزدا باشد 

  .) رستگاري پدیدار شوداشا، وهومن، خشترای (یدر میان چون شما
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  برداشت

شده، بنابراین خوانـدن هـر    تواناییهایش درخواست  از اهورامزدا و فروزه گاتاهادر هر بند 

ش کپیش .انجام شود كه باید از روي فروتنی و اندیشه پاکرار ستایش است کبندي خود ت

راسـتی،  آالیش به درگاه آفریـدگار، آدمـی را بـا اشـا، وهـومن و خشـترا (       هاي بی ستایش

وزي و نیرومنـدي پایـه پیـر    .نـد کمـی و نیرومنـد   دهـد می) پیوند اندیشی، نیرومندي کنی

  .رستگاري است

  ها گزارش دستوري واژه

  )، حرف اضافه( ادات» بنابراین، آري، بدینسان): «au(.ض،

  )کس تکضمیر دوم (کؤ؛ک-)کبرائی، وابستگی، ت» (تو): «tōi(.ف[ه

  )نرینه(ض#کگض-)کرائی، ت» (شی، هدیه، نیازکپیش): «miiazdem(.غک#کگض

بارتولومـه   .انـد  ردهکـ قربـانی و نـذر تصـور     به معنـی شی کاین واژه در ادبیات پهلوي پیش

ه قربـانی و  کضخوقض.پندارد معنی این واژه قربانی و نذر جامدات است در مقابل  می

با دو واژه فارسـی در رابطـه اسـت: میـز و      ض#کگضاوستاییواژه  .نذر مایعات است

قربـانی   معنـی بـه  و  شـود مـی نوشته  myazd /mīzdاین واژه به زبان پهلوي  .میزبان

پنداشـت   هاگ مـی  .گیردمیه میوه، شراب، گل، شیر و نان را در بر کگوشت نیست، بل

است ولی مدي و دیگران آنـرا   mizگوشت و همریشه با واژه ارمنی  به معنیmizdه ک

خوانـد و بارتولومـه    مـی  غک#ک]تاراپورواال ایـن واژه را  .دانندمیهمان معنی میوه ه ب

ار معینی باید داده بشود که در برابر کپاداش و دستمزدي است  ض#ک]دهدمیتوضیح 

ه کاي بهر روي اندیشه .است» جایزه و پاداش«معنی ه و همریشه آن در زبان ودائی ب

ی در اندیشه کی و پاکه ستایشگر باید به اهورامزدا آنچه از نیکدر این واژه نهفته است 

از بنـدهاي فرجـامین سـرود ششـم و بنـدهاي       .نـد کش کردار است پیشـ کو گفتار و 

در دیـن زرتشـت هیچگونـه     .شـود مینیز همین اندیشه دستگیر ما  هاتنخستین این 

ه کـ اسـت   کردار و منش نیـ کشودمیش کآنچه به اهورامزدا پیش .قربانی وجود ندارد
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  .بخاطر او انجام شود

  )نهینر نام،(ضاعقض-)کندائی، ت» (اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

  )ماسهک(دغکضا-)کبائی، ت» (با نماز، نیایش): «nemazhā(.دغکضجاپ

  ضزپ-)کبرائی، ت» (و براي اشا): «aDaicā(.ضزپهإپ

یدي، گذشته ساده، گذرا، گروهه، کوجه تا» (داریم دهیم، ارزانی می می): «dāmā(.یپکپ

  »دادن) «فعل(-یپ)سکنخست 

لضبوض-)نهادي، رائی، گروهه» (مردم، آفریدهآفریدگان، ): «gaeθG(.لضبو|

  ) نام، مادینه» (جهانیان، مردم، مخلوقات«

ه هیچگاه بـا  کندکمیگله و رمه و چارپایان معنی  به معنیلنس این واژه را همیشه ک[

مهمل و دور از  شودمیه با آن ساخته کای هماهنگی ندارد و جمله گاتاهاري کساختار ف

  ].منطق عقالنی است

  ].یعنی آفریدگان و مردم گرفته است creaturesبه معنیاینسلر آنرا [

ه با اندیشـه  کار برده است کدر مفهوم مردم و جهانیان ب heardsبه معنیهومباخ آنرا [

  اند] پرورش یافته کنی

پندارد آنچه اهورامزدا  گرفته و می» Livesها  جان«به معنیرا  لضبو|تاراپورواال 

ردن جـان  کش و هدیه انتظار دارد فدا کباالترین پیش به عنوانه کاز پرستندگان خود 

  ].است

_]از ریشـه   لضبوپ.هماهنگی نـدارد  گاتاهاهاي زرتشت در  این تعبیر با آموزش

 .جهـان  است و از آن آمده:» زندگان، موجودات زنده«اش  پس معنی آیدمی» زیستن«

  »دنیا«ی به معنی کاست و ی» موجودات زنده«به معنیی که یکgēhānدر پهلوي 

  ر]سحض-)نهادي، رائی، گروهه، مادینه» (همگان): «vispG(.ر]سح|

  )قید» (، پهلو، نزدکبه سوي، تا، جلو، نزدی): «ā(.پ

  زضوقض«-) کدري، تــ» (روایی، در فرمــانتوانــاییدر ): «xDaθrōi(.زضوق[ه«

  »روایی، حوزه فرمانروایینیرو، شهریاري، فرمان«
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  )ضمیر نسبی("ض-)نهادي، گروهه» (کسانی که، آنان کهه، کآنها ): «yā(."پ

  )کبائی، ت» (، بهکخوب، نی): «vōhū(.رخا,

س، کیدي، گذرا، دوم کتابارتولومه و مونا (» اید پرورش داده): «θraoBtā(.وقضخ/فپ

ـ کسوم  ،یدي، گذراکتا، اینسلر و هومباخ (سک) [بیگذرا گروهه، گذشته ساده، ) کس، ت

  وقع»پرورش دادن، نمو دادن«

ترجمـه   كردن چارپایان نظیر گاو و خوکیعنی چاق و فربه  engraisserلنس این واژه را ک

ی از لجبازي و نادانی است و داراي هیچگونـه ارزش  کها حا اینگونه ترجمه .رده استک

  .اي از دشمنی با زرتشت و فرهنگ ایرانی است ت و نمونهحقیقی و علمی نیس

  کضدضا-)کبائی، ت» (اندیشه): «manazhā(.کضدضجاپ

ـ کـ سـوم  » (پدیدار شود، سرچشمه بگیرد، برآید): «ārōi(.پق[ه ، وجـه وصـفی   کس ت

  ) معلوم، ناگذر

  ].گرفته است» قلمرو جهان باال«به معنیپق-از ریشه  ک[تاراپورواال آنرا دري ت

  .]رده استک، بسندگی ترجمه رساییانگا آنرا ک[

  ].ضمانت شدن و تأمین شدن آورده است به معنیاینسلر آنرا [

ه کـ گرفت  ariseبه معنیآنرا  توانمیاند و  گرفته riseبه معنیرا  ضقگروهی نیز واژه 

  .آیدمیپدید آمدن، ناشی شدن، برآمدن و سر زدن از آن بدست 

.[.)zī» :( هکه، بدرستی کزیرا، زیرا) «حرف اضافه(  

ــوکنی): «hudGzhō(.اعی|جا[ ــان ک ــندگان، احس ــدگانکاران، بخش ــادي، » (نن نه

  )صفت(اعیپا-)گروهه

هـر  «رهسحض-)بائی، گروهـه » (همگان، همه، تمامی): «vispāiB(.رهسحپه/

  )صفت» (تمامی ، همگان، همه،کی

  )کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

-) کدري، تـــ» (هماننـــد شـــما، چـــون شـــما   ): «xBmāvasū(.زکپؤضس,«

  ",زکپؤضأف) یا صفت(زکپؤضأف«
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رســتگاري، «)ماســهکنــام، (سضؤض-)کنهــادي، تــ» (رســتگار): «savō(.سضؤ[

  »بختی، سعادت کنی

در ارتباط با جهان باال و دنیاي  گاتاهااین واژه در بیگمان ه کدهدمیبارتولومه توجه [

  ].برتري و نیروي روحانی است به معنیsavasی یمعنوي است و همریشه با واژه ودا

بـه  -سضؤضجاكانگا آنرا از ستاک.رستگاري گرفته است به معنیاینسلر نیز آنرا [

  ].سود، خوشبختی و شادي گرفته است معنی
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  چهارمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  چهارمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  اَت

·ض،

  کاین

  ییتُو

·ف[ه

  براي تو

  اَترم

·پفقغک

  آتش را

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

نگهماَ ئُوجنته و  

·ضخ_[جاؤضأفغک

نیرومند را

  اَشا

·ضزپ

با اشا

  اوسمهی

·عس؛کضا]

خواهانم

  ــــــــــــ

  اَسیش تیم

·ضس]/ف]ک

  شتابان و تندترین

  امونتم

·غکضؤضأفغک

نافذترین
  

  ییستو

·سف[ه

بودن

نتپر  

·قضحضأفب

پشتیبان

  چیترا اَ ونگ هم

·ضؤضجاغک·إهوقپ

ارکآش کمکار، کآش

  ــــــــــــ

  اَت

·ض،

همانا

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

دئی بیش ینت  

·یضهذهزگضأفب

گزند، آسیب
  

  زستا ایشتائیش

·ضسفپه/فپه/.

دست فرستاده ت در آمده، باکبا دست به حر

  اَ ا نَنگهِم .درِشتا

&ضبدضجاغک.یغقغ/فپ

ارکدشمن آش
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·ضاعقپ     ·پفقغک     ·ف[ه     ·ض،

·عس؛کضا]     ·ضزپ     ·ضخ_[جاؤضأفغک

  

·غکضؤضأفغک     ·ضس]/ف]ک

·ضؤضجاغک    ·إهوقپ     ·قضحضأفب     ·سف[ه

  

·یضهذهزگضأفب     ·پ#کض     ·ض،

&ضبدضجاغک.یغقغ/فپ     ·ضسفپه/فپه/.

  
  اَهورا    اَترم    ییتُو    اَت

نگهماَ ئُوجنتهی    اَشا    ه وماوس  

  
  امونتم    اَسیش تیم

  چیترا اَ ونگ هم    رپنت    ییستو

  
  ئی بیش ینتد    مزدا    اَت

  اَ ا نَنگهِم .درِشتا    زستا ایشتائیش

  برگردان

  اي اهورا کاین

  در پرتو راستی خواهانم،ه تمام خرد و جنبش استکآتش نیرومند تو را 

  ترین و نافذترین نیروست، ه چون شتابانکآنرا 

  ار باشمکی آشکمکپشتیبان توست  کسی کهتا براي 

  و همانا در راه تو اي مزدا

  .نمکشود دور  کت آید و نزدیکار به حرکه با دست دشمن آشکگزند و آسیبی را 
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  برداشت

گیري از خـرد و جنـبش فراگیـر     صفت پارسایان بهره .آتش نماد خردمندي و جنبش است

ـ ار با هواداران راستی است تا با شـتاب و تـالش نیرو  کبراي پشتیبانی و همبستگی آش ی ی

  .نندکه آسیب و زیان دشمن را دور کفراتر گرد آید 

راسـتی   سويبهشناسد و با چشم دل ه آدمی می تواند راه را از بیراهه بکی است یدر روشنا

و به  دانندمیی و سیاهی برتر و بهتر کی و آتش را از تارییها روشنا یشکگام زند، در همه 

ه با افروختن شمع و چراغ کجاي جهان گو اینکدر هر نیایشگاهی، در هر  .نهند آن ارج می

 آیـین نخسـتین بـار در    .دهنـد مـی و آتـش نشـان    روشناییباشد این دلبستگی خود را به 
  .ردندکزرتشتی این نماد فروزان برگزیده شد و دیگران از آن پیروي 

  ها گزارش دستوري واژه

  )حرف اضافه» (کپس، بنابراین، اما، این): «au(.ض،

ـ » (براي تو، از آن تو): «tōi(.ف[ه س کـ ضـمیر دوم  (فؤ؛ک-)کبرائی، وابستگی، ت
  )، حاضرکت

  )نرینه(پفقض-)کرائی، ت» (راآتش ): «ātrfm(.پفقغک

  )نرینه(ضاعقض-)کندائی، ت» (اي اهورا): «ahurā(.ضاعقپ

) ، نرینــــهکرائـــی، تـــ  » (نیرومنـــد را ): «aojōzhvvaytem(.ضخ_[جاؤضأفغک

  )صفت» (نیرومند«ـضخ_[جاؤضأف

  )ماسهک(ضزض-)کبائی، ت» (اشا، راستی، حقیقت): «aDā(.ضزپ

-)س، اخباري، حال، گـذرا کنخست » (خواهانم، آرزو دارم«): usfmahī(.عس؛کضا]

  »خواستن، میل داشتن، آرزو داشتن«رضس

ـ » (ترین تندترین، با شتاب): «asīBtīm(.ضس]/ف]ک ) گلـدنر و باتولومـه آنـرا   کرائی، ت

asiBtemب کاي مر ) ایسنلر و هومباخ آنرا واژهنرینه(ضس]/فه-كاند از ستا خوانده

  »بس زورمند، بس توانا«]/فه.ض/دانندمی

ـ  » (آور، پـیش رونـده   ننده، هجومکنفوذ): «fmavvaytem(.؛کضؤضأف؛ک )کرائـی، ت
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  )صفت(-؛کضؤضأف

انگا این واژه را بـا  ک» [هستن، بودن«ضا-)مصدر» (بودن، هستن): «stōi(.سف[ه

 دانـد میخواند و آنرا صفت  ب میکواژه مر کاست مانند ی قضاضأف؛ ه کواژه بعدي 

بارتولومـه آنـرا در حالـت     .»بخـش  همیشه شادي«ندکمیو ترجمه » پفقغک«براي 

ـ میه ک«ندکمیوترجمه  داندمیضابرائی و مصدر از ریشه  تـاراپورواال   .»باشـد  دتوان

  .داندمیگرفته و آنرا قید » همواره، همیشه، پیوسته، دائماً«به معنیآنرا 

پشـتیبانی  «قضح-)، مادینـه کبرائی، ت» (حامیپشتیبان، ): «rapaytc(.قضحضأفب

ایـن واژه ضـد   » پشـتیبان، حـامی  «قضحضأف-)فعل گذرا» (ردنککمکردن، ک

  .باشدمیدشمن  به معنییضهذهزؤضأف

)، نرینــهکرائــی، تــ» (ارکآشــ کمــکبــا ): «ciθrā.avvazhem(.ا؛کجضؤض.إهوقپ

  )صفت» (ارکار، با پشتیبانی روشن و آشکآش کمکبا «-ضؤضا.إهوقپ

  )حرف اضافه» (همانا، پس، بنابراین): «au(.ض،

  )کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

برائی، » (براي دشمنی، براي آسیب، براي گزند): «daibiDiiantē(.یضهذهزگضأفب

  )اسم فاعل(ـیضهذهزضگضأف )، نرینهکت

» آمـده بـا دسـت    درت کـ جنبنده با دست، به حر): «zastāiBtāiB(.ضسفپه/فپه/.

صـفت  و ( ضسفض.یب که از ترک) صفت(ضسپه/فض.-)ماسهکبائی، گروهه، (

اند  ت درآمدهکه با دستان به حرکهایی اشاره است به چیز.بدست آمده است ه/) فعلی

  .اند و یا فرستاده شده

ه دیـده  کـ ار، دشـمنی  کدشمن آش): «dereBtHaēnanzhem(.ضبدضجاغک.یغقغ/فپ

ـ رائی، » (شودمی ) ایـن واژه خـالف   صـفت (ضبدضا.یغقغ/فپ-)، نرینـه کت
ciθrā.avazhem  بـا  «بنابراین معنی آن  .است» ارکبا پشتیبانی آش«ه معنی آن کاست

  .شودمی» ه در معرض دید استکار، با دشمنی کدشمن آش

و » ار، مرئـی کپیدا، آشـ «به معنیآیدمییضقساز ریشه  یغقغ/فضبخش نخست واژه 

      .است» اريک، جنایت، تبه گناه«ضبدضا-بخش دوم واژه
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  پنجمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  پنجمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  تک

·نض،

چه

  وِ

·ر؛

براي شما

  خشتَرِم

·زضوقغک«

رواییفرمان

  اک

·نپ

چه

  ایش تیش

·]/فه/

نیروي فراگیر، چیرگی
  

  شیئو تَنائی

·ژگضخوضدپه

ردترکار، ک

  مزدا

·پ#کض
مزدااي 

  یتا

·"ضوپ

بسان، همچون

  وا

·رپ

بدرستی

  اَهمی

·ضاک]

هستم

  ــــــــــــ

  اَشا

·ضزپ

اشا

  وهو

·رخا,

کنی

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه
  

ییی دیایوترای  

·وقپگ[هیگپه

ردنکپشتیبانی 

  دریگوم

·یقهل,ک

وابسته ناتوان

  مکیوشما

·",زکپنغک

شما را

  ــــــــــــ

  پرِ

·حضق؛

  برتر

  واو

·ر|

  شما را

  ویسپائیش

·ر]سحپه/

  همه، تمامی

  پروِئُوخما

·؛کپ«حضق؛رضخ

یم، میدانیمیوگمی
  

  دئوائیش چا

·یضبؤپه/إپ

دیوان، خدایان پنداري

  خرَفس ترائیش

·قضچسفقپه/«

پلیدها

  مشیائیش چا

&کضژگپه/إپ
)پیروان دیوهامردم (

  



467بند پنجم ـسرود هفتم 

·]/فه/     ·نپ     ·زضوقغک«    ·ر؛     ·نض،

·ضاک]     ·رپ     ·"ضوپ     ·پ#کض     ·ژگضخوضدپه

  

·کضدضجاپ     ·رخا,     ·ضزپ

·",زکپنغک     ·یقهل,ک     ·وقپگ[هیگپه

  

·؛کپ«حضق؛رضخ     ·ر]سحپه/     ·ر|     ·حضق؛

&کضژگپه/إپ     ·قضچسفقپه/«    ·یضبؤپه/إپ
  

  ایش تیش    اک    خشتَرِم    وِ    تک

 اَهمی    وا    یتا    مزدا    تَنائیشیئو  

  
  منَنگها    وهو    اَشا

مکیوشما    دریگوم    ییی دیایوترای  

  
  پروِئُوخما    ویسپائیش    واو    پرِ

  مشیائیش چا    خرَفس ترائیش    دئوائیش چا

  برگردان

  و نیروي فراگیري براي شماست اي مزدا رواییچه فرمان

  ه وابسته شما هستم،که ناتوانی را چون من، ک

  .نیدکردارم، در پرتو اشا و وهومن پشتیبانی میکبراي 

  .دانیم ما شما را برتر از همه می

  .ه هوادار آنانندکه پلیدند و نیز مردمی ک) آن خدایان پنداريبرتر از همه دیوان (
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  ها گزارش دستوري واژه

ضـمیر پرسشـی و   «نض-)ماسهک، کنهادي، رائی، ت» (دامکچه، چی، ): «kau(.نض،

  »نامعین

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)رائی، وابستگی، گروهه» (شما، براي شما): «vf(.ر؛

ـ » (رواییخشترا، نیرو، فرمان): «mxDaθre(.زضوقغک« (-زضوقض«)کنهادي، ت

  )ماسهک

  )پرسشی و نامعینضمیر (نض-)، مادینهکنهادي، ت» (یکدام، کچه، ): «kā(.نپ

ـ » (برتري، فرمان، نیرو، اراده): «īBtiB(.]/فه/ ، توانـایی «ه/فه-)کنهادي، ت

  »قدرت، برتري، فرمان، اراده، نیرو

ژؤضخوضإض-)کبرائی، ت» (نشکردار، کار، ک): «Ciioθanāi(.ژگضخوضدپه

  )ماسهک(

  )کندائی، ت» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

و  ضوپقیـد حالـت در ارتبـاط بـا     » (ه، بسان، ماننـد کچنانهمچون، ): «yarā(."ضوپ

  )هوپ

  )یدک، حرف تا( ادات» به درستی): «vā(.رپ

ضا)، وجه اخباري، حال، گذراکس تکنخست » (هستم، من هستم): «ahmī(.ضاک]

میلز:  اضاک]هاي گوناگون خوانده شده است گلدنر:  لک[این واژه به ش .»هستی«-

ه برابر کsacکبارتولومه آنرا از ریشه وِدی ک]«اضانگا و بارتولومه و لومل: کضاک]

همـراه بـودن، هماهنـگ و موافـق      به معنیداندمیاست  اضنیا اضإ آن  اوستایی

 .انـد  خوابیـدن و خفـتن گرفتـه    به معنیاضاهومباخ آنرا از واژه  .بودن، یگانه شدن

  »]هستم، من هستم«به معنیضاخواند از فعل  می ضاکهاینسلر این واژه را 

  ضزض-)کبائی، ت» (اشا، راستی، حقیقت): «aDā(.ضزپ

  رخاع-)کبائی، ت» (کخوب، نی): «vohū(.رخا,

  )کبائی، ت» (اندیشه«):manazhā(.کضدضجاپ
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ردن، نگهـداري  کردن، دفاع کپشتیبانی و حمایت ): «θrāiiōidiiāi(.وقپگخهیگپه

  »ردنکردن، پشتیبانی و نگهداري کحمایت و دفاع «وقپ) مصدر» (ردنک

-)، نرینـه کرائی، ت» (دیگران کمکنوا، نیازمند، وابسته به  بی): «drigūm(.یقهل,ک

  »دیگران، ناتوان کمکنیازمند، وابسته به «یقهلع

ــ» (شــما را): «myūDmākem(.",زکپنغک ",زکپنض-)، نرینــهکرائــی، ت

اي مـوارد بـا امـال     این واژه در پاره» شما، مال شما) «گروهه سکی، دوم کصفت مل(

  رودمیار کنوشته شده و همانند هم ب زکپنض«

ه حالت رائی کهایی ه با واژهک) قید، حرف اضافه» (باالي، برفراز، برتر از): «parf(.حضق؛

  رودمیار کیا برائی دارند ب

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)رائی، گروهه، پیوسته» (شما را): «vG(.ر|

  )بائی، گروهه» (، تمامیکهمگان، همه، هر ی): «vispāiB(.ر]سحپه/

راري و ک) [هومباخ و اینسلر در اینجا این واژه را تقید» (باال، برتر، برفراز): «parē(.حضق؛

  ]دانندمیبه خاطر قواعد شعري 

نخسـت  » (رسـانیم  مینیم، به آگاهی کگوئیم، اعالم می می): «vaōxemā(.غکپ«رضخ

ردن، کـ ردن، اعـالم  کگفتن، بیان «رضإ-)امل گذراکس، گروهه، اخباري، وجه ک

  »ردنکار کآش

» پیش از زرتشت، اهـریمن  آریاییدئوا، دیو، خدایان ): «daēvvāiBcā(.یضبؤپه/إپ

  »دیو، خداي پنداري«یضبؤض-)بائی، گروهه(

ــده، ): «xrafstrāiB(.قضچسفقپه/« ــتمگر،  آزار دهن ــمگین، س ــی، خش ــده، وحش درن

» جانور آزار دهنده، وحشی، مـوذي «قضچسفقض«-)بائی، گروهه، نرینه» (رحم بی

جا واژه خرَفس به عنـوان صـفت بـراي دیـو     کچون در هیچ  داندمیبارتولومه آنرا نام 

  .نیامده است

-کضژگض)بـائی، گروهـه  » (مردم، با مـردم ): «maCiiāiBcā(.کضژگپه/إپ

      .ه هواخواه دیوان باشندکمردان و مردمی ) «نرینه(



470گاتاها  

  ششمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  ششمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  بِزي

·]."ث

  هکچون، چنان

  اَتا

·پوض
  همان

  ستا

·سفپ

  هستید

  هئی تیم

·اضهو]ک

حقیقتاً، براستی
  

  مزدا

·پ#کض
  مزدا

  اَشا

·ضزپ

  با اشا

  وهو

·رخا,

  کنی

  منَنگها

·کضدضجاپ

اندیشه

  ــــــــــــ

  اَت

·ض،

پس

  تَت

·فض،

تو

  ییمو

·ک[ه

براي من

  دخش تم

·زفغک«یض

نشان بدهید

  داتا

·یپفپ

نیدکار کآش
  

  اَهیا

·ضاگپ

این را

  اَنگهوش

·ضجا؛ع/

جهان هستی

  ویسپا

·ر]سحپ

همه

  مئتا

·کضبوپ

تغییر، دگرگونی

  ــــــــــــ

  یتا

·"ضوپ

بهمان سان

  واو

·ر|

شما را

  یزِمنَسچا

·غکدضسإپ."ض

و ستاینده
  

  دیاورواییاو

·عقؤپهیگ|

نانکشادي

  ستَوس

·سفضؤضس

نانکپرستش

  ینای

·ضگثد]

به سویت آیم

  یتپئی

&حضهف]
)پیش فعلبه (
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·اضهو]ک     ·سفپ     ·پوض     ·]."ث

  ·کضدضجاپ     ·رخا,     ·ضزپ     ·پ#کض

  

·یپفپ     ·زفغک«یض     ·ک[ه     ·فض،     ·ض،

·کضبوپ     ·ر]سحپ     ·ضجا؛ع/     ·ضاگپ

  

·غکدضسإپ."ض    ·ر|     ·"ضوپ

&حضهف]     ·ضگثد]     ·سفضؤضس     ·عقؤپهیگ|
  

  هئی تیم    ستا    اَتا    بِزي

  منَنگها    وهو    اَشا    مزدا

  
  داتا    دخش تم    ییمو    تَت    اَت

  مئتا    ویسپا    اَنگهوش    اَهیا

  
  یزِمنَسچا    واو    یتا

  یتپئی    ینای    ستَوس    اورواییدیاو

  برگردان

  )شناسم ه میکاي مزدا به راستی همان هستید ( کنی ۀچون در پرتو راستی و اندیش

  پس با همه دگرگونی در این جهان هستی

  نیدکار کمن نشان بدهید و آشه ) برستگاري سويبهراه راست را (

  تا به همان سان، ستاینده شما باشم،

  .نان به سوي شما آیمکنان و پرستشکشادي



472گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

  )حرف ربط» (هکه، اگر، در مورد چیزي که، حال که، چونکزیرا ): «yezī(.]."ث

ایـن واژه غالبـاً در   ضوپ-)قیـد » (همانگونه، همانطور، همچنین، نیز): «aθā(.ضوپ

  .رودمیار کب "ضوپارتباط با واژه 

هسـتن،  «ضا-)س، گروهه، وجه اخباري، حال، گذراکدوم » (هستید): «stā(.سفپ

  »بودن

ـ  » (حقیقتاً، براستی، در واقع): «haiθīm(.اضهو]ک ) صـفت (اضهوگض-) کرائـی، ت

  )ماسه، نرینهکقید، » (حقیقت، واقع«

  )کندائی، ت» (مزدا«):mazdā(.پ#کض

  )کبائی، ت» (راستی، اشا): «aDā(.ضزپ

  رخاع-)کبائی، ت» (کخوب، به، نی): «vohū(.رخا,

  کضدضا-)کبائی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā(.کضدضجاپ

  )از ادات» (آنگاه، در اینصورت، پس، اما، بنابراین): «au(.ض،

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کرائی، ت» (این را): «tau(.فض،

  )کس، تکضمیر نخست (؛ک.ض-)برائی، وابستگی، پیوسته» (براي من): «mōi(.ک[ه

  فض«/یض-)ماســهک، کبرائــی، تــ» (عالمــت، نشــان): «daxBtem(.فغک«/یض

  )ماسهک» (عالمت، نشان«

  یپ-)س، گروهه، گذراکدوم » (بدهید): «dātā(.یپفپ

  )ضمیر اشاره(ض-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ahiiā(.ضاگپ

  )نرینه(ضجاع-)کوابستگی، ت» (زندگی، جهان هستی): «azheuB(./عضجا؛

  ر]سحض-)، مادینهکنهادي، ت» (، همگی، تمامیکایکهمه، ی): «vīspā(.ر]سحپ

) در مادینـه (کضبوپ-)کبائی، ت» (با دگرگونی، با تغییرات): «maēθā(.کضبوپ

ه برابـر  کـ » کهو«فرضی  ۀانگا آنرا از ریشکباره این واژه نظرات گوناگون وجود دارد 

است گرفته و آنرا به » ردنکنی گزیدن، اقامت کس«یعنی » mith«ریت کآن در سانس



473بند ششم ـسرود هفتم 

مولتون:  .»تغییر و تحول«بارتولومه:  .رده استکترجمه » میهن، قرارگاه، محل اقامت«

هـات ار رفته است: در کاین واژه ب گاتاهاهاي  در سایر بخش .»ییگرا دگرگونی، پس«

در تمام این بندها مفهوم این عبارت ایـن   .9بند  3هاتو  12بند  31هات، 9بند  30

دیگر قـرار دادن خـواه آن دو چیـز در ارتبـاط     کـ نـار ی که دو چیز را در برابر یا کاست 

مفهـوم ایـن    9بند  30هاتدر  دوستانه باشند یا خصمانه سنجش دو چیز با هم، مثالً

در  12بند  31هاتدر  .نار اندیشه با دانش و هماهنگی آن دو مورد نظر استکواژه در 

 .ار رفته استکدو دلی و تردید ب به معنیی از دو راه درست و نادرست کباره گزینش ی

ن کـ ه ممکـ نیز دو حالت و دو جهت درست و نادرست و تغییر و تحـولی   هاتدر این 

دو چیـز  «مزبور را بمعناي  ةبنابراین واژ .نظور استدر جهان و جامعه پیش آید ماست 

دیگر، دو دلی و تردید در بـاره گـزینش و راه درسـت یـا     کهماهنگ یا دو عامل ضد ی

  .آمده است» حالت به حالت دیگر کنادرست تغییر و دگرگونی از ی

در ارتبـاط بـا    )حـرف ربـط  قیـد،  » (همانطور، بهمان سان، بمانند آن): «yaθā(."ضوپ

  در بیت نخست این بند ضوپ 

  )کضمیر دوم، ت(؛ک.ض-)رائی، گروهه، پیوسته» (شما را): «vG(.ر|

، کنهادي، ت» (ستاینده، ستایشگر، ثناخوان، پرستنده): «yazemnascā(.غکدضسإپ."ض

غکدض."ض-»ردن، نیاز دادن، پرستیدنکردن، نیایش کستایش ."ض-)نرینه

  »ستاینده، پرستنده) «صفت فعلی(

ــادي): «urvvāidiiG(.عقؤپهیگ| ــحالی، شـ ــ » (خوشـ ــادي، تـ ــهکنهـ )، نرینـ

  »تر تر، شادمان تر، سرخوش تر، خوشحال خوش) «صفت(-عقؤپهیگضا

ـ » (نانکپرستش): «stavas(.سفضؤضس فعـل  (سف,) ، نرینـه کاسم فاعل، نهادي، ت
ــذرا ــذاردن، ســتایش ) «گ ــاز گ ــنم ــتیدن، تحســین ک ــتودن، پرس ــردن، س »ردنک

  »ستاینده) «صفت فعلی(-سفضؤضأف

» رفـتن «ه)س، وجه التزامی، حال، گذراکنخست » (بیایم، برسم): «ayenī(.ضگثد]

  »بشوم، برسم، به سویت آیم کنزدی«حضهف]به همراه پیش فعل 

      »به سویت آیم): «ayenī.paiti(.حضهف].ضگثد]



474گاتاها  

  هفتمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  هفتمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  وتراک

·نعوقپ

  جاک

  ییوتُ

·ف[ه

  آنها

  اَرِدرا

·ضقغیقپ

  باورمندان

  مزدا

·پ#کض
اي مزدا

  

  یوئی

·"[ه

  هکآنان 

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

  کنی

د ا نامو  

·دپکرضبیغ

  سرمایه

نَنگهوم  

·کضدضجا[

اندیشه

  ــــــــــــ

  سنگ هوش

·سغأال,/

ها دستورها، آموزش

  ر اخناو

·غد|«بقض

میراث، مرده ریگ

  اَسپِن چیت

·ضسح؛أإ]،

بخش زیان
  

  ساد راچیت

·سپیقپإ]،

گزندآور

یوخ رچ  

·قضگ[«إض

برگردان، دگرگون

  اوش اورو

·عز؛عق,

هاي هوشمندانه شیوه

  ــــــــــــ

  نَئچیم

·دضبإ]ک

  کهیچی

  تم

·ف؛ک

  این را

  اَن یم

·ضدگ؛ک

  دیگر

  یوشمت

·",زکض،

شما
  

  و ادا

·رضبیپ

شناسم می

  اَشا

·ضزپ

اشا

  اَتا

·پوض
بدان سان

  ناو

·د|

ما را

  ترازدوم

&,ک#وقپ
نیدکپشتیبانی 
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·پ#کض     ·ضقغیقپ     ·ف[ه     ·نعوقپ
·کضدضجا[     ·دپکرضبیغ     ·رضجا؛ع/     ·"[ه

  

·ضسح؛أإ]،     ·غد|«بقض     ·سغأال,/

·عز؛عق,    ·قضگ[«إض     ·سپیقپإ]،

  

·",زکض،     ·ضدگ؛ک     ·ف؛ک     ·دضبإ]ک

&,ک#وقپ     ·د|     ·پوض     ·ضزپ     ·رضبیپ
  

  مزدا    اَرِدرا    ییوتُ    وتراک

  منَنگهو    نامو ا د    ونگهِئوش    یوئی

  
  اَسپِن چیت    ر اخناو    سنگ هوش

  اوش اورو    چخ ریو    راچیتساد 

  
  یوشمت    اَن یم    تم    نَئچیم

  ترازدوم    ناو    اَتا    اَشا    و ادا

  برگردان

  جا هستید اي مزداک

  اندیشی، که با سرمایه نیکراستین آن باورمندان 

  بخش را و آنچه مرده ریگ گزندآور آنهاست دستورهاي زیان

  .نندکمیهاي هوشمندانه دگرگون و ناپدید  با شیوه

  .ندکه ما را در پرتو اشا بدینسان پشتیبانی کشناسم  س جز شما را نمیکهیچ 



476گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

  )قید» (جاکه بآنجا، که، کجا، جائیکبه ): «kuθrā(.نعوقپ

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (اینها، آنها): «tōi(.ف[ه

نهــادي، گروهــه، » (وفــادار، صــمیمی، پیشــروراســتین، باورمنــد، ): «aredrā(.ضقغیقپ

در بـاره ایـن واژه نظرهـاي    » بـا ایمـان  راستین باورمند، ) «صفت(ضقغیقض-)نرینه

متـرادف بـا    13و  10اي از آنهـا چنـین اسـت: در پشـتهاي      پـاره  .گوناگون وجود دارد

هموباخ  .گرفت» ارکامکپیشرو و «به معنیآمده می توان آنرا » ، مبارز، زورمندکچاب«

بارتولومـه آنـرا    .حـدس زده » ننـده، باالبرنـده  کبرنده، تشویق پیش promotor«آنرا به 

  .»وفادار، صمیمی، با ایمان و با صداقت«به معنیصفت گرفته 

  )کندائی، ت» (اي مزدا): «mazdā(.پ#کض

  )ضمیر نسبی» (هک«"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هک، آنها آنان که): «yōi(."[ه

  رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

دانش، «ـ2) کبائی، ت» (کی، ثروت، تصرف، تملیدارا«ـ1): vacdemnā(رضبیغکدپ

  »دارائی، ثروت، مال«رضبیغکدض-)ماسهک» (آگاهی

  )کوابستگی، ت» (اندیشه): «manazhō(.کضدضجا[

رائـی، نهـادي،   » (هـا، نظریـات، اصـول    ها، آمـوزش  وعظ): «sfnghūB(.س؛أال,/

  »موعظه، اعالم، الهام، آموزش، انتقال دانش و اندیشه«س؛أال,-)گروهه

  غدضا«قضب-)نهــادي، گروهــه» (میــراث، مــرده ریــگ): «raēxenG(.غد|«قضب

  »هکموروثی، تَرَ میراث، مرده ریگ، مال) «ماسهک(

) صـفت (ضسحغد-)ماسهکرائی، گروهه، » (بخش زیان): «aspfnciu(.ضسحغأإ]،

هومباخ این واژه را نام گرفتـه و   .استسحغدضد » بخش فرآمیز، زیانکاور،  بدبختی«

ــاته در کـــچنان .را صـــفت فض-سحغأ ــد  45هـ و  .سحغأإپداریـــم  9بنـ

  .ضسحغأإپ

» رسان گزندآور، آسیب«سپیقپیب شده کبخش تر از دو): «sādrāciu(.سپیقپإ]،
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  )یدکحرف تا(إ]ف) + ماسهکرائی، گروهه، (

نهـادي، گروهـه،   » (ل، دگرگـون کبرگردان، تبدیل، تغییر شـ ): «caxraiiō(.قضگ[«إض

بارتولومه این واژه  .ردنک[چیزي را به چیز دیگر برگرداندن، تبدیل قه«إض-)نرینه

  »]ردنک«معنی بهگیردمینضقرا از ریشه 

رائـی، گروهـه،   » (هـاي هوشـمندانه   بختـی، شـیوه   کشادزیوي، نی): «uDeurū(.عزغعق,

ه براي فهم و تفسیر کافزاید  رده ولی میک[بارتولومه آنرا ترجمه نعزعقع-)ماسهک

تاراپورواال:  .ذهن باز و روشن«میلز:  .»هوشمندي«انگا: ک.آیدمیالی پیش نکجمله اش

  »]نندهکناپدید «اینسلر:  .»بختی کنی«هومباخ:  .»رهاییرهبر به سوي «

دضبإه-)، نرینـه کضمیر، رائی، ت» (سک، هیچکهیچ، هیچی): «naēcim(.دضبإ]ک

ـ  (دضبإه/هاي  این واژه به صورت ـ  (دضبإ]،) و کنهـادي، ت ) دیـده  کرائـی، ت

در زبان  »ne...pas«) مانند حرف نفیبرابر است (» نه، هرگز«د[ه،و با واژه  شودمی

  .فرانسه

  »این) «ضمیر اشاره(فض-)، نرینهکرائی، ت» (این را، این): «tfm(.ف؛ک

  )صفت، ضمیر(ضدگض-)، نرینهکرائی، ت» (دیگر، دیگري): «anyfm(.؛کضدگ

  )ضمیر شخصی» (شما«",ت؛ک-)ازي» (شما، از شما): «yūDmāu(.",زکض،

  رهی-)امـل کس، گذرا، وجـه  کاخباري، نخست » (شناسم می): «vaēdā(.رضبیپ

  »شناختن، به آگاهی رسیدن«

  ضزض-) [ندائی]کبائی، ت» (اشا، راستی): «aDā(.ضزپ

  »ما) «س گروههکضمیر شخصی نخست (رضبک-)کرائی، ت» (ما را): «nG(.د|

س گروهـه، وجـه   کدوم » (نیدکنید، حفظ و حمایت کپشتیبانی ): «rrazdūm(.,ک#وقض

گذشـته   كستا(وقپا-»ردنکپشتیبانی «وقپ-)امري، گذشته ساده، ناگذر
  )ساده

    



478گاتاها  

  هشتمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  هشتمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  تائیش

·فپه/

  آنها

  زي

.[·

  گمان بی

  ناو

·د|

  ما را

  شیئُوتَنائیش

·دپه/ضژگضخو

ارهاکبا 

  ینت بی

·ذگثأفب

ترسانند می
  

ئشوی  

·"ضبز,

در آنها

  اَس

·ضس

باشدمی

  پئیري

·حضهق]

در میان

ئوروبیوپ  

·حخعقعذؤ[

براي بسیاري

  یجو ایت

·هوگب_[

آسیب، خطر

  ــــــــــــ

تهی  

·اگض،

هک

  اَس

·ضس

باشدمی

چااَئو  

·ضخ_|

نیرومند

  هم نائیداونگ

·دپهی|جاغک

تر را ناتوان
  

  توهیا

·وظضاگپ

تو

  مزدا

·پ#کض
مزدااي 

  آنستا

·مسفپ

با دشمن

  اورواتَهیا

·عقؤپفضاگپ

فرمان، دستور

  ــــــــــــ

ییوی  

·"[ه

  آنان که

  نوئیت

·د[ه،

  )حرف نفی(نه 

  اَشم

·ضزغک

  راستی

  ینتا مئینی

·کضهدگضأفپ

نندکمیاندیشند، توجه  می
  

ئیبیواَ ا  

·ضبهذگ[

از آنها

  هرِدواي

·ی,هقب

دور

  وهو

·رخا,

کنی

  اَس

·ضس

باشدمی

  منُو

&کضد[
اندیشه
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·ذگثأفب     ·دپه/ضژگضخو     ·د|     ·].    ·فپه/

·هوگب_[    ·حخعقعذؤ[     ·حضهق]     ·ضس     ·"ضبز,

  

·دپهی|جاغک     ·ضخ_|     ·ضس     ·اگض،

·عقؤپفضاگپ     ·مسفپ     ·پ#کض     ·وظضاگپ

  

·کضهدگضأفپ     ·ضزغک     ·د[ه،     ·"[ه

&کضد[     ·ضس     ·رخا,     ·ی,هقب    ·ضبهذگ[
  

  ینت بی    شیئُوتَنائیش    ناو    زي    تائیش

ئیري    اَس    ئشویپ    ئوروبیوو ایت    پیج  

  
اَس    تهی    م ونگنائیدیاُ    چااَئوه  

  اورواتَهیا    آنستا    مزدا    توهیا

  
م    نوئیت    ییویئینی    اَشینتا م  

ئیبیهو    هرِدواي    واَ انُو    واَس م  

  برگردان

  گمان ما را بی پیروان دین دروغ

  .ترسانند می باشدمیو ویرانیه در میان بسیاري موجب آسیب کییارهاکبا 

  .بترسانده مرد زورمندي براي دشمنی با تو اي مزدا، ناتوانی را کآنچنان

  .باشدمیدور ه از آنها ب کاندیشند و اندیشه نی اینها به اشا و راستی نمی



480گاتاها  

  برداشت

ها  آسیب ۀترساندند و دیوان را سرچشم آمدهاي ناگوار می  دشمنان زرتشت مردم را از پیش

هـاي   ه از فرمـان کـ ه بر سر دشمنان ایزدان پنداري و آنان ککردندمیوانمود هایی و گزند

خواهند مردم را از راه  آنها با ترس و هراس می .نند فرو خواهد ریختکسرپیچی اهریمنی 

  .نندکه راه رستگاري است دور کاندیشی  درست

  ها گزارش دستوري واژه

  »این) «ضمیر اشاره(ضف-)بائی، گروهه» (با اینها، اینها): «tāiB(.فپه/

.[.)zi» :(ادات» براستی ) یدي و تبعیکتا(  

س کضمیر شخصی متصل نخست (رضبک-)ضمیر متصل، رائی» (ما را«): nG(.د|
  )گروهه

-)بـــائی، گروهـــه» (ردارهـــاکارهـــا، کبـــا ): «BiiaoθanāiB(.ژگضخوضدپه/

  ژگضخوضدض
ذ])س گروهـه، اخبـاري حـال، ناگـذر    کسوم » (ترسانند می): «biientē(.بفذگثأ

  ذگض-حال كاز ستا» ردن، متوحش شدنکترساندن، وحشت «

) ضمیر نسبی("ض-)ماسهکدري، گروهه، » (ه در آنهاکه، ک): «yaēDū(."ضبز,

  »یکه، ک«

» بودن، هسـتن «-ضا)ماسهک، کس تکیدي، سوم کوجه تا» (باشدمی): «as(.ضس

فرستادن گفته اسـت اینسـلر آنـرا     به معنیضاس از فعل ک[هومباخ این واژه را دوم 

  .بودن دانسته است به معنیس از همان فعل کسوم 

  )قید» (در میان، در بین): «pairī(.حضهق]

زیـاد،  «حخعقع-) برائی، گروهه، نرینـه » (براي بسیاري): «pourubyō(.حخعقعذگ[

  )صفت» (بسیار همریشه با پر فارسی

  هوگث_ضا-)کرائی، ت» (آسیب، خطر، گزند): «iθyejō(.هوگث_[

  "ض-)نسبی ل قیدي، ضمیرکش» (هک): «hyau(.اگض،

  ضخ_ضا-)، نرینهکنهادي، ت» (نیرومند، توانا، قوي): «aojG(.ضخ_|
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ـ » (تـر را  تـر را، نـاتوان   ضعیف): «naidGzhem(.دپهی|جاغک -)، رائـی، نرینـه  کت

  »ناتوان، ضعیف«پیقض-) از صفت برتري» (تر ناتوان«دضهیگضا

ی دوم کـ ضـمیر مل (وظض-)، نرینـه کوابستگی، ت» (تو): «θβahiiā(.وظضاگپ
  )سک

  )کندائی، تاي مزدا) (): «mazdā(.پ#کض

  )کبائی، ت» (نفرت، دشمنی): «ąstā(.مسفپ

ـ » (م، دستور، فرمان، قانونکح): «urvvātahiiā(.عقؤپفضاگپ -)، وابسـتگی کت

  )ضمیر نسبی(عقؤپ،ض

  )نسبیضمیر » (هکآن«"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هک، آنها آنان که): «yōi(."[ه

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «nōiu(.د[ه،

  )کرائی، ت» (راستی را، اشا را): «aDem(.ضزغک

س گروهه، کسوم » (نندکمیاندیشند، توجه و اعتنا  می): «mainiiaytā(.کضهدگضأفپ

از » ردن، گوش دادن، توجه، اعتناکر کاندیشیدن، ف«کضد) از فعل یدي، حال، گذراکتا

  کضهدگضا-حال كستا

  )صفت، ضمیر(فض-)ازي، گروهه» (از آنها، آنها): «aēibyō(.ضبهذگ[

ـ » (دور، دوردست، مسافت دور، فاصله زیاد): «dūirē(.ی,هقب ) ماسـه، قیـد  ک، کدري، ت

  »دور، دوردست«

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کرائی، ت» (، بهکخوب، نی): «vohū(.رخا,

بودن، ) «فعل(ضا-)یدي، حال، گذراک، وجه تاکس تکسوم » (باشدمی): «as(.ضس

 ضسردن، فرسـتادن] [هومبـاخ:   کـ انـداختن، پرتـاب   «ضا[معنی دیگر فعل » هستن

همـه معناهـاي    .بـودن  به معنیضااز ریشه » او بود«به معنیار فته کب پسبجاي 

یعنی  هوگب_[.ضس.دیده می شود گاتاها) این فعل در aoristوجه گذشته ساده (

  .شودمییا خطر و آسیب فرستاده  باشدمیباعث خطر و آسیب 

  )ماسهک(کضدضا-)کرائی، ت» (رکاندیشه، ف): «manō(.کضد[
    



482گاتاها  

  نهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  نهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

ییوی  

·"[ه

آنها

  سپِنتانم

·سحغأفمک

كپا

  آرمئییم

·پقکضهف]ک

رساییپرهیزگاري، پا
  

  توهیا

·وظضاگپ

  تو، آن تو

  مزدا

·پ#کض
  مزدا

  خزامرِبِ

·صمک«ذغقغ

  ارزشمند

  ویدوشُو

·ر]یعز[

دانا، هوشمند

  ــــــــــــ

  دوش

·یع/

بد، پلید

  شیوتَنا

  ·ژگض[وضدپ
ردارک

  اَوززت

·ض،.ض.ضؤض

دهدمیاز دست 
  

  هِئوشگون

·رضجا؛ع/

کنی

  اویستی

·غؤهسف]

بهرگی دوري، بی

  منَنگهو

·کضدضجا[

اندیشه

  ــــــــــــ

  وبی ائی اَ

·ضبهذگ[

  آنها

  مش

·کض/

  بسیار

  اَشا

·ضزپ

  راستی

  سیزدت

·ض،#سگض

جویند دوري می
  

تیو  

·"ضؤض،

چنان

  اَهمات

·ضاکپ،

از ما

  اَئورونا

·ضعقعدپ

جانور

  خرَفسترا

&قضچسفقپ«
وحشی
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·پقکضهف]ک     ·سحغأفمک     ·"[ه

·ر]یعز[     ·صمک«ذغقغ     ·پ#کض     ·وظضاگپ

  

·ض،.ض.ضؤض    ·ژگض[وضدپ     ·یع/

·کضدضجا[     ·غؤهسف]     ·رضجا؛ع/

  

·ض،#سگض     ·ضزپ     ·کض/    ·ضبهذگ[

&قضچسفقپ«    ·ضعقعدپ     ·ضاکپ،     ·"ضؤض،
  

ئییم    سپِنتانم    یوییآرم  

  ویدوشُو    خزامرِِبِ    مزدا    توهیا

  
  اَوززت    شیوتَنا    دوش

  منَنگهو    اویستی    هِئوشگون

  
  سیزدت    اَشا    مش    وبی ائی اَ

تیخرَفسترا    اَئورونا    اَهمات    و  

  برگردان

  اي مزدا

  ه نزد پیروان داناي تو ارزشمند استک) را پرهیزگاريه آرمئیتی (کآنها 

  ،دهندمیاز دست  کنی ۀپلید خود و دوري از اندیشردار کبا 

  .ه جانوران وحشی از ماکجویند  آن چنان دوري می راستیو از اشا 



484گاتاها  

  برداشت

ه کـ هاي آن چنان گسـترده اسـت    و پرهیزگاري است، ویژگی رساییسپنتا آرمئیتی نماد پا

ـ  ی این نمـاد همـراه  یشناسا .واژه تنها نشان داد کآنها را با ی توانمین ا مهـر ورزیـدن و   ب

درسـت   .دار دادن حق را بـه حـق   .انصاف و دادگري در پیش گرفتن ةشیو .عشق به مردم

ی از شش کآرمئیتی ی .ردن استکدامنی پیشه کپا .رنگ بودنکصمیمی و ی .ردنکدواري 

ولـی   .دنـ خوان ه پیروان دانا همگان را به همبستگی با آن فرا مـی کصفات اهورامزدا است 

رمنـد و دوري   یش زرتشت همچنان جـانوري وحشـی از آن مـی   کراستی و  آییندشمنان 

  .جویند می

  ها گزارش دستوري واژه

ه، کـ «"ض-)نهادي، گروهـه، نرینـه  » (کسانی که، آنان کهه، کآنها ): «yōi(."[ه

  )ضمیر نسبی» (یک

ـ  » (، مقدس كسودبخش، پا): «speytąm(.سحغأفمک   سحغأفض-)کرائـی، ت

  )صفت(

ــاري را، پا): «armaitīm(.پقکضهف]ک ــاییپرهیزگ ــ » (را رس ــی، ت ــهکرائ -)، مادین

  »، صلح، آرامش، دوستیرساییدینداري، پرهیزگاري، پا) «مادینه(پقکضهفه

صفت (وظض-) کوابستگی، نرینه، ت» (تو، مال تو، آن تو): «θβahiiā(.وظضاگپ
  »مال تو، آن تو) «کس تکی، دوم کمل

ـ  » (اي مزدا«): mazdā(.پ#کض  medhāه بـا واژه وِدائـی   کـ پ#کض-)کنـدائی، ت

  )576صفحه  Renu» (، خردمندي، هوشمنديدانایی«به معنیهمریشه است 

-)، رائی، مادینـه کت» (ارجمند، گرامی، آبرومند، بلندپایه): «berextąm(.صمک«ذغقغ

  )صفت فعلی(صض«ذغقغ

ـ وابستگی، » (دانا، هوشیار): «viduDō(.ر]یعز[ ) صـفت فعلـی  (ر]یؤضا-)کت

بـه معنـی  گرفتـه اسـت    ر]یكس ایـن واژه را از سـتا  ک[بی» داننده، دانا، هوشمند«

  »ردنکدانستن، آگاهی دادن، اعالم «
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ـ  » (ردارکـ ارهـا،  کبا ): «Biiaōθanā(.ژگض[وضدپ   ژگض[وضدض-)کبـائی، ت

  )ماسهکنام، (

نهـادي،  » (ارهـاي اهریمنـی  کردار پلیـد،  ک): «duB.Ciiaōθanā(.ژگض[وضدپ.یع/

  »ردار بدکار بد، ک) «صفت(گض[وضدض/.یع/-)گروهه، نرینه

یدي کوجه تا» (نندکمیك، تردهندمی، از دست نندکمیرها ): «avazazat(.ضف.ض.ضؤض

ردن، کردن، رها کكتر«به معنیپ.از ریشه  ضف.ض.-ك) از ستاس، گروههکسوم 

  .ه در اینجا پیش فعل استک» آن، آنها) «ضمیر اشاره(ضؤض» + شیدنکدست 

  رخاع-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

  )صفا(

) نـام، مادینـه  (غؤهسفع-)کبائی، ت» (مبود، فقدان، دوريک): «evisti(.غؤهسف]

  »م دانستن، جهل داشتنکبهره بودن،  نیافتن، نجستن، بی«

  »این«فض-)ازي، گروهه، نرینه» (ها، از اینگونه از این): «afibiiō(.ضبهذگ[

  )قید» (لیکامالً بکبه تندي، به زیادي، بسیار، ): «maB(.کض/

  ضزض-)کبائی، ت» (اشا، راستی): «aDā(.ضزپ

#سگض)، ناگذرکالتزامی، گروهه، ت» (جویند دوري می): «siiazdat(.ضف#سگض

، shrink away« سگضس[بارتولومه آنـرا مشـتق از   » ردن، دوري جستنکدوري «

ـ  » (راه داشتنکردن، اکشیدن، روي گرداند، شانه خالی کپس  ) از ریشـه دو  کبـائی، ت

روي  به معنیی]تیگضکدپواژه  32هات4در بند  .گرفته است یپ-.سهگانه 

  .داندمیگرداندن را از همین ریشه 

  )قید، حرف ربط» (هکه، تا آنجا کهمچنان«): yavau(."ضؤض،

  )سکضمیر اشاره، نخست (؛ک.ض-)ازي، گروهه» (از ما): «ahaāu(.ضاکپ،

  »درنده، وحشی«ضعقعدض-)نهادي، گروهه» (درندگان، وحوش): «aurunā(.ضعقعدپ

- )نهادي،رائی، گروهه» (بخش زیانآور، جانوران موذي، زیان):«xrafstrā(.قضچسفقپ«

      [اینسلر: درنده، وحشی]» آور بخش، جانور زیان حیوان موذي، زیان«قضچسفدض«



486گاتاها  

  دهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  دهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  اَهیا

·ضاگپ

این

  ونگهئوش

·رضجا؛ع/

کخوب، نی

  منَنگهو

·کضدضجا[

اندیشه
  

  شیوتَنا

·ژگضخوضدپ

  یشکردار، ک

  وئوچت

·رضخإض،

  گویدمی، سخن دهدمیاندرز 

  گرِبانم

·لغقغذمک

  بدست آوردن

  هوخرتَوش

·قضفع/«اع

خردمند

  ــــــــــــ

  چاسپنتانم

·سحغأفمکإپ

، فزایندهكپا

  تیم آرمئی

·پقکضهف]ک

اريکپارسایی، پرهیز
  

  ان میمد

·یمک]ک

سازنده، آفریننده

  ویدواو

·ر]یؤ|

دانا، داننده

  هیتانم

·اهومک

انبازار، کهم

  اَشیهیا

·ضزضاگپ

اشا، نظام هستی

  ــــــــــــ

  تاچا

·فپإپ

و آنها

  ویسپا

·ر]سحپ

همه

  اَهورا

·ضاعقپ

اهورا
  

  تُوهمی

·اک]وظض

تو

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  ییخشتَرو

·زضوق[ه«

قلمرو، شهریاري

  آ

·پ
به سوي

  ویترا

&ر[گضوقپ
در پناه، تحت حمایت



487بند دهم ـسرود هفتم 

·کضدضجا[     ·رضجا؛ع/     ·ضاگپ

·قضفع/«اع     ·لغقغذمک     ·رضخإض،     ·ژگضخوضدپ

  

·پقکضهف]ک     ·سحغأفمکإپ

·ضزضاگپ     ·اهومک     ·ر]یؤ|     ·یمک]ک

  

·ضاعقپ     ·ر]سحپ     ·فپإپ

&ر[گضوقپ     ·پ     ·زضوق[ه«    ·پ#کض     ·وظضاک]
  

  منَنگهو    ونگهئوش    اَهیا

  هوخرتَوش    گرِبانم    وئوچت    شیوتَنا

  
  تیم آرمئی    چاسپنتانم

  اَشیهیا    هیتانم    ویدواو    ان میمد

  
  اَهورا    ویسپا    تاچا

  ویترا    آ    ییخشتَرو    مزدا    تُوهمی

  برگردان

  دهدمیمرد خردمند اندرز 

  .دست آورده است باید باندیشی  کوهومن و نی ۀه بر پایکرداري را ک

  را و پرهیزگاري رساییپا،باید آرمئیتی گویدمیدانا 

  .ردکار اشاست از آنِ خود که سازنده و آفریننده و همک

  .آنها همه اي اهورامزدا ابزار پشتیبانی و پناه شهریاري تو هستند



488گاتاها  

  برداشت

هـاي   آموزش ۀپای انسان بر کهاي ی ها و ویژگی ه همه صفتکاي فراگیر است  پارسا واژه
ردار خـود هماهنـگ و پیـرو سـپنتا     کـ ه در منش و کسی است کزرتشت را در بردارد و او 

  .آرمئیتی باشد
ـ  صـفات اهـورامزدا   اهـورامزدا اسـت    هايفروزهی از شش کسپنتا آرمئیتی ی نـام  ه جمعـاً ب

 .اسـت ه نماد اهورامزدا در نهـاد آدمـی   کو مقدس است  كآن مینو و گوهر پا ،سپنتامئینو
اگر آدمی  .سپنتامئیتو در رأس صفات اهورامزدا در برابر و رقیب انگرمئینیو یا اهریمن است

اهـورامزدا   سـوي بـه ردار و گفتار و اندیشه خویش آزاد است سپنتامئینو را برگزیند که در ک
هاي  به موجب آموزش ،رودمیپلیدي و اهریمنی  سويبهاگر انگرمئینیو را برگزیند  رودمی
وشد خود را هماهنگ بـا صـفات اهـورامزدا، اشـا، وهـومن، خشـتر،       کتشت انسان باید بزر

آنها توضیح الزم داده شده ولی معنی و مفهوم  ةه دربارککندآرمئیتی، هنوروتات و اَمرِتات 
دامنی، انصـاف،  کـ آنرا به آرامش، صلح، دوستی، وفـاداري، پا  .آرمئیتی بسیار گسترده است

 صـفت عقیـده درسـت و هـر     ،عهد و خدمتگزاري، حسن نیت، بـاور ه شناسی، وفاي ب حق
باورمند زرتشتی و انسان مورد احترام باید داشـته باشـد در مفهـوم     که یکپسندیده دیگر 

ه از انسان پارسا و پرهیزگار گفتگو شود منظور انسانی است کجا کآرمئیتی جاي دارد و هر 
، خوشبخت و شاد بودن در زندگی نته موجب درست زیسکه به همه ویژگیهاي اخالقی ک

  .است مجهز باشد

  ها گزارش دستوري واژه

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ahiiā(.ضاگپ

  )صفت(  رخاع-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (کنی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

  »رکاندیشه، ف«کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه): «manazhō(.کضدضجا[

ــا، ک): «Biiaoθanā(.ژگضخوضدپ ــارهـ ــردار، کـ ــه » (نشکـ ــی، گروهـ -)رائـ

  )ماسهکنام، (ژگضخوضدض

ـ کـ یدي، سـوم  کوجه تا» (دهدمی، اندرز گویدمیسخن ): «vaocau(.رضخإض، ، کس ت

  )فعل گذرا» (گفتن، سخن گفتن«رضإ-)گذشته ساده، گذرا

» ردنکـ بدست آوردن، چنگ زدن، توسل جستن، از آن خود ): «gerebąm(.لغقغذمک

) از ریشـه  نـام، مادینـه  ) (، فهم، دریافـت، توسـل  كدر(لغقغذپ-)مصدر، بائی(
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  )مصدر در حالت بائی همراه با الزام و بایستن است(لقضذ

-)، نرینــهکنهــادي، تــ» (خردمنــد، هوشــیار، هوشــمند): «huxratuB(.قضفع/«اع

  قضفع«+ اع) از صفتاري (کر، مصمم، کخردمند، هوشمند، خوش فقضفع«اع

ـ  » (، مقدس، سـودمند كپا): «speytąmcā(.سحغأفمکإپ -)، مادینـه کرائـی، ت

  »ارساز، سازندهکاندیش،  فزاینده، سودمند، درست) «صفت(سحغأفض

ـ » (اندیشه رسا، پارسا، پرهیزگار): «ārmaitim(.پقکضهف]ک پقکضهفه-)کرائی، ت

  »همراه است سحغأفضه با واژه کی از شش صفت اهورامزدا کی«

  )نام، نرینه(یمکه-)کرائی، ت» (گزار، آفریننده بنیانگذار، پایه): «dąmim(.یمک]ک

ـ  » (، داننده، دانشمند، دانـا داندمیه کآن): «vidvvG(.ر]یؤ| -)، نرینـه کنهـادي، ت

  )رهیصفت گذشته نقلی («ر]یؤض

ـ » (ارک، همراه، همکشری): «hiθąm(.اهومک نـام،  » (همـراه « اهوپ-)کرائی، ت
  .)نرینه

  )کوابستگی، ت» (راستی): «aDahiiā(.ضزضاگپ
  »ائنات، قانون هستیکراستی، حقیقت، نظام «

  »آن، او) «صفت، ضمیر اشاره(-فض)ماسهکرائی، گروهه، » (و آنها): «tācā(.فپإپ

  )صفت(رهسحض-)ماسهکنهادي، رائی، گروهه، » (سکهمه، هر ): «vispā(.ر]سحپ

  ضاعقض-)کندائی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā(.ضاعقپ

  )صفت(وظض-)ماسهک، نرینه، کدري، ت» (مال تو، آن تو): «θβahmī(.وظضاک]

  )ماسهکصفت، نرینه، (پ#کض-)کندائی، ت» (مزدا، آفریدگار): «mazdā(.پ#کض

) ماسهکنام، (زضوقض«-)کدري، ت» (روایینیرو، فرمان«): xDaθrōi(.زضوق[ه«
  »ی از صفات شش گانه اهورامزداک، یرواییقدرت، نیرو، فرمان«

  )پیش فعل، حرف اضافه، حرف ربط، قید» (سويبه): «ā(.پ

)رائی، گروهـه » (پناه، حمایت، زیر فرمان، در پناه گیرنده): «vōyaθrā(.ر[گضوقپ

انـد و   انگا و میلز این واژه را فعل دانسـته ک» [حمایت، پشتیبانپناه، «ر[گضوقض-
      .اند گرفته» دچار ترس شدن«به معنی
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  یازدهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  یازدهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  اَت

·ض،

  همانا

  ییوتُ

·ف[ه

  تو

  هبِاو

·عذب

  آن دو

  چا هئورواس

·اضعقؤ|سإپ

رسایی
  

  ییورِتاخُ

·ةضقغوپه

شکوه، مایه بزرگی

  آ

·پ
سويبه

  چا اَمرِت تاوش

·ضکغقغفضف|سإپ

جاودانی

  ــــــــــــ

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

کنی

خشتَرا

·زضوقپ«

ریاري خداهنیرو، ش

نَنگهوم  

·کضدضجا[

اندیشه
  

  اَشا

·ضزپ

اشا

  مت

·کض،

با

  تیش آرمئی

·پقکضهفه/

رساییپا

  وخشت

·ف«/رض
ساز افزون

  ــــــــــــ

  یاي ت یو هاوتَ

·عفضگ,هف]

پایداري

  تویشی

·فغؤ]ز]

توش، توان
  

  تائیش

·فپه/

اینها

  آ

·پ
به

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  ویدو اشانم

·ر]یؤضبزمک

دشمن را

  ی اَهییتو

&وظخهضا]
ست دادکش
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·اضعقؤ|سإپ     ·عذب     ·ف[ه     ·ض،

·ضکغقغفضف|سإپ     ·پ     ·ةضقغوپه

  

·کضدضجا[     ·زضوقپ«    ·رضجا؛ع/

·ف«/رض     ·پقکضهفه/     ·کض،     ·ضزپ
  

·فغؤ]ز]     ·عفضگ,هف]

&وظخهضا]     ·ر]یؤضبزمک     ·پ#کض     ·پ     ·فپه/
  

  چا هئورواس    هبِاو    ییوتُ    اَت

  چا تاوش    اَمرِت    آ    ییورِتاخُ

  
  منَنگهو    خشتَرا    ونگهِئوش

  وخشت    تیش آرمئی    مت    اَشا

  
  تویشی    یاي ت یو هاوتَ

  ی اَهییتو    ویدو اشانم    مزدا    آ    تائیش

  برگردان

  بزرگی تو هستند ۀوه و مایکو جاودانگی نمایانگر ش رساییه دو فروزه کهمانا 

  ،رساییو به همراهی راستی و پا کبا نیروي منش نی

  .پایداري و توان آنها را افزون ساز

  .ست دادکدشمن را ش توانمیه کهاست  اي مزدا با این فروزه
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  برداشت

ه در کس کمادي است سپس آنهاي زرتشت براي خوشبختی انسان در این جهان آموزش

این جهان توانست خوشبخت یعنی پارسا و پرهیزگار باشد و خود را بـا صـفات اهـورامزدا    

در راه رسیدن انسان به ایـن دو هـدف    .در جهان دیگر رستگار خواهد بود هماهنگ سازد

ی نـادانی،  کـ ار وجـود دارد ی کیعنی خوشبختی در اینجا و رستگاري در آنجا دو دشمن آشـ 

یـد و  یی و پیروي از دانـش گرا یاز نادانی باید به اصل خردگراهایی براي ر .دیگر نیازمندي

و مادي است باید بـه تـوانگري و نیـروي سـازندگی      ه فقر روحیکبراي فرار از نیازمندي 

ه بـا پیـروي از آنهـا انسـان     کدا اشاره شده زدر این بند به همه صفات اهورام .دست یافت

ه به نیرو و توان خـود  کانسان ناتوان و زبون  کی .وهمندي برسدکبه بزرگی و ش دتوانمی

ارزش  جهان مادي و مینوي بی باور نداشته باشد و به صفات اهورامزدا متوسل نشود در دو

دو صفت هئور وتات (رسائی) و اَمرِتـات (جـاودانی) غالبـاً همـراه یکـدیگر بـه کـار        .است

  روند.می

  ها گزارش دستوري واژه

  )حرف» (همانا، اما، پس، بنابراین): «au(.ض،

ضـمیر  (فؤ؛ک-)،چسـبیده کبرائـی، وابسـتگی، ت  » (براي تـو، آن تـو  ): «toi(.ف[ه
  )سکشخصی دوم 

  )ضمیر صفت(عذض-)نهادي، جفت، مادینه» (هر دو، هر روي آنها): «uhē(.عذب

ـ  مال) (ک، رسایی): «haurvvāscā(.اضعقؤ|سإپ   اضعقؤضفپف-)کنهـادي، ت

  )نام، مادینه(

  )حرف اضافه» (، به طرفسويبه): «ā(.پ

ةضقغوض-) کبرائی، ت» (، خوردنكمعاش، خوردنی، خورا): «mareθāi(.ةضقغوپه

  »خوردن«ةضق) از ریشه ماسهکنام، (

ه سبب اختالف کخوردن آمده  به معنی) وندیدادي نوین (اوستااین واژه در زبان پهلوي و 

انگا و ک.»سودمند برسان كبه ما خورا«هاي گوناگون شده است [میلز:  نظر در ترجمه
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ه اینگونـه ترجمـه   کـ نـد کمیمیلز اضافه »] ك، به سان خوراكبراي خورا«بارتولومه: 

ست خواهد یافت، منش خوب کمنش بد ش«) است زامیادیشت(19یشت  96یادآور بند 

خرداد  .ست دهند گرسنگی و تشنگی راکرداد و اَمرداد هر دو را شوخ ...چیره خواهد شد

بایـد  » ...سـت دهنـد  ک) گرسنگی و تشـنگی زشـت را ش  اَمرِتات) و اَمرداد (هئوروتات(

هـاي   اند اصول همه دین ردهکه زمان ساسانیان گردآوري کي نوین اوستایادآور شد در 

ه میـان هـواداران   کـ دنـد  کردر هـم ادغـام    یسنانام دین مزده جا بکپیش از زرتشت ی

آئـین زمـان   وجـود آیـد بنـابراین اصـول خداشناسـی      ه اعتقادات گوناگون هماهنگی ب

در  .واقعــی زرتشــت تضــادهاي گونــاگون دارد بــا دیــن ساســانیان در اوســتاي نــوین

دهنـده دو صـفت از    ) نشـان اَمـرداد ) و اَمرِتات (خردادهاي زرتشت هئوروتات ( وزشمآ

دهنـده دو مفهـوم    ه نشانکو جاودانگی  رساییبه معنیشش صفات اهورامزدا هستند 

ایزدانی  صورت فرشته یاه جرد بآن دو مفهوم م یسناولی در دین مزد .ذهنی و مجردند

  .ار معین هستندکو  ه در جهان مادي نیز داراي مأموریتکاند  قلمداد شده

دیـو   .) پاسـبان گیـاه اسـت   اَمرداد) در این جهان نگهبان آب و اَمرتات (خردادهئوروتات (

زئیـریچ  دشمن فرشـته خـرداد و دیـو گرسـنگی (     )ضعقؤ]فtaurviتَئورويتشنگی (

zairica  ،.به  گاتاهاه براي ترجمه کبنابراین آنها .فرشته اَمرداد است) دشمن ضهقهإض

پهلـوي  (ةضقنـاگزیر ایـن واژه را از ریشـه    نندکمیسنتی ادبیات پهلوي توجه  ةشیو
ه نوشـته  کگاتاهاتاراپورواال معتقد است در ترجمه  .اند گرفته كخورا به معنی) خورِشن

ه در کـ رد بـویژه  کها توجه  دي واژهدینی و معنوي است باید به مفهوم روحانی و غیرما

 toیا to shine«به معنیاست  hvarهمریشه با  اوستاییةضقریت واژه کزبان سانس

illumine ــویر فکــدرخشــیدن، روشــن اســت و » رکــردن، روشــنگري، توضــیح و تن

وِدا  راراً در ریگکasūrtaدرخشان و متضاد آن  به معنیsūrtaبرابر با واژه  ةضقغوض

به  توانمی) را svarریت کسانس(hvarندکمیمیلز همچنین پیشنهاد  .رفته استار کب

»for glory نمودترجمه» وه، سربلندي، سرافرازي، افتخارکبراي بالیدن، بزرگی، فر وش.  

  )حرف اضافه» (به سوي، به طرف): «ā(.پ

ـ » (مرگی پایندگی جاودانی، بی): «ameretatāscā(.ضکغقغفضف|سإپ )کنهادي، ت

  )نام، مادینه(ضکغقغفضفپ-
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  )صفت(رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

ـ  » (، شهریاريروایی، قدرت، فرمانتوانایینیرو، ): «xDaθrā(.زضوقپ« -)کبـائی، ت

  )ماسهکنام، (زضوقض«

  )ماسهکنام، (کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه): «manazhō(.کضدضجا[

» ائنـات، هنجـار، هسـتی   کراستی، حقیقت، داد، قانون همیشگی، نظـام  ): «aDā(.ضزپ

  )ماسهکنام، (ضزض-)کبائی، ت(

  )رودمیار کحرف اضافه یا حالت بائی ب» (با، به همراه): «mau(.کض،

ــی، پا): «ārmaitiB(.پقکضهفه/ ــاییآرمئیت ــاريرس ــادي، تــ » (، پرهیزگ -)کنه

  )کمادینه، ت» (، پرهیزگاري، انصافرساییاندیشه رسا، پا«پقکضهفه

س کـ یـدي سـوم   کوجه تا» (نیکبیفزائی، رشد و نمو دهی، اضافه ): «vaxBt(.ف«/رض

ردن، رشـد دادن، نمـود   کـ افـزودن، اضـافه   ««/رض-)، گذرا، گذشته سادهکت

  »دادن

عفضگ,هفه  -)رائی، جفت» (دوام، پایداري، دیرزیوي): «utaiiūitī(.عفضگ,هف]

  )نام، مادینه» (دراز، سر زندگی، شادابی، دوام، پایداري یزندگ«

) مادینــه(فغؤ]ز]-)رائــی، جفــت» (تــوان، نیــرو، قــدرت): «teviDī(.فغؤ]ز]

هـاي هئوروتـات و    هاي اوت یوئیتی + تَویشی به واژه ه واژهکشودمیبارتولومه یادآور 

نیـروي  «بـه معنـی  7بنـد   51هاتو  10بند  45هاتبسان  شوندمیاَمرِتات مربوط 

  »پایدار، قدرت با دوام و الیزال

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهکبائی، گروهه، نرینه، » (آنها): «tāīB(.په/ف

  )حرف» (، بطرفسويبهبه، ): «ā(.پ

) ماسهکصفت، نرینه، (پ#کض-)کندائی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā(.پ#کض

، هوشـمندي، خردمنـدي   دانـایی بـه معنـی  است  medhāریت کسانسهمریشه با واژه 

)Renou  576صفحه(  

ـ » (دشــمن را ): «vīdvafDam(.ر]یؤضبزمک -ر]یؤضبزپ )کرائـــی، تـ
)vidvaeDH»(دشمنی، مخالف«  
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  » ست دادن، پیروز شدنکش): «θβōi.ahi(.ضا].وظخه

صرفنظر  وظ[هردن و تجزیه دستوري واژه کانگا و مونا و گروهی دیگر از معنی ک[

  ].اند ردهک

  ].رده استکترجمه  blessingبه معنیبا هم  ahiو با واژه  داندمیبارتولومه آنرا مصدر [

ریشـه فعلـی اسـت، بـدون      که این واژه مصدر یکمولتون نظر بارتولومه را در زمانی[

ن اسـت از واژه  کـ ه ممکـ نـد کمـی ه توضیح بیشتري بدهد نارسا دانسته و اضـافه  کآن

نیرومند و پر قدرت «به معنی) tav ،tuریت کسانس(-فضؤ یا -ف,و ریشه  وظپ

تو پیروز هستی، تو «رده کرا ترجمه  ضاه.وظ[هبدین ترتیب دو واژه  .گرفته شود

  ]»نیرومند هستی

  ].نیک[اینسلر: تو آنرا مرعوب می

  ].تابارپورواال: تو پیروز خواهی بود[

  .تو دشمنان ما را به لرزه خواهی انداخت] هومباخ:[

 ]بایـد خوانـد   وظخگضا]ل کآن دو واوژه را بـا هـم بشـ    نـد کمیاینسلر توصیه [

ان دارد بعداً اضافه کاست و ام زایدی یاز لحاظ هجا ضاهه واژه کتاراپورواال نیز بر آنست

      .شده باشد
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  دوازدهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  دوازدهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  تک

·نض،

چیست

  ییوتُ

·ف[ه

تو

  رازرِ

·ضقغ.قپ

رهنمود

  تک

·نض،

چیست

  وشی

·رضز]

خواست
  

  تک

·نض،

چیست

  وا

·رپ

آیا

  ستوتُو

·سف,ف[

ستایش

  تک

·نض،

چیست

  وا

·رپ

آیا

  یسنَهیا

·"ضسدضاگپ

نیایش

  ــــــــــــ

  ییدیا ییسرو

·سق,هیگپه

ردنکبراي شنیدن و پیروي 

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  فراوئُوچا

·چقپؤضخإپ

فراگوي
  

  یا

·"پ

هک

  ویدایات

·ر]یپگپ،

ارزانی دار

  اَشیش

·ضز]/

پاداش

  راشنانم

·قپزدمک

فرمان

  ــــــــــــ

  شای س

·س]زپ

  نکراهنمایی

  ناو

·د|

  ما را

  اَشا

·ضزپ

  اشا

توپ  

·[وحض
ها را راه

  

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

اندیشه

  خواتنگ

·ةضبف؛أل

گذر آسان، سفر آسان

  منَنگهو

&کضدضجا[
کنی
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·رضز]     ·نض،     ·ضقغ.قپ     ·ف[ه     ·نض،

·"ضسدضاگپ     ·رپ     ·نض،    ·سف,ف[     ·رپ     ·نض،

  

·چقپؤضخإپ     ·پ#کض     ·سق,هیگپه

·قپزدمک     ·ضز]/     ·ر]یپگپ،     ·"پ

  

·[وحض     ·ضزپ     ·د|     ·س]زپ

&کضدضجا[     ·ةضبف؛أل     ·رضجا؛ع/
  

  وشی    تک    رازرِ    ییوتُ    تک

  یسنَهیا    وا    تک    ستوتُو    وا    تک

  
  فراوئُوچا    مزدا    ییدیا ییسرو

  راشنانم    اَشیش    ویدایات    یا

  
  پتو    اَشا    ناو    شای س

  منَنگهو    خواتنگ    ونگهِئوش

  برگردان

  چیست رهنمود تو اي مزدا؟

  فرا گوي مرا، آیا خواست تو، ستایش و نیایش است؟

  نیم و فرمان بریم؟که دستورهایت را گوش کبراي آن

  هاي توست ارزانی بدار، ه براي پیروي از فرمانکسهم ما را اي مزدا از پاداشی 

  )و راستیدر پرتو اشا ( هکن کراهنماییما را 

  .یمی) است به آسانی بپیماکو اندیشه نیوهومن ( سويبهه کراهی را 
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  برداشت

در اینجـا   .شودمیید کهاي اهورامزدا تا ه دیده شد در بندهاي گذشته پیروي از فروزهکچنان

.شـود مـی اهـورامزدا را خواسـتار    راهنمـایی و  نـد کمـی با پرسش خود دوباره آنرا گوشـزد  

ه در باطن و نهاد کاو پیروي از فرمان سپنتامئینیو، آن گوهر و ذات معنوي است  راهنمایی

ار و گفتار باید با گوش هوش از فرمان و دستور او پیـروي  کس آفریده شده و در هر کهر 

  اري به آسانی پیموده شودکاندیشی و درست کنی سويبهرد تا راه ک

  ها گزارش دستوري واژه

ـ   » (ی، چـه، چیسـت  که، ک): «kau(.نض، ضـمیر  (نض-)ماسـه ک، کنهـادي، رائـی، ت
  )استفهامی و نامعین

ضـمیر  (فؤ؛ک-)، چسـبیده کبرائی، وابستگی، ت» (تو، براي تو، آن تو): «tōi(.ف[ه
  )کس، تکشخصی، دوم 

) از ماسهکنام، (ضق.قپ-)ماسهک، کنهادي، ت» (رهنمود، دستور): «rāzare(.غضق.قپ

به آن افزوده شـود و بـه    دضیا  قضن است دو پسوند کمم )rājریت کسانس(.قپریشه 

معنی » م، امر و فرمانکح«درآید بارتولومه هر دو واژه را  ضدض.قپیا  ضقض.قپل کش

م، کـ ح«و » اصول، ضوابط«به  ندکمیانگا آنها را با اختالف مختصر معنی ک.ندکمی 

  »دستورالعمل، رهنمود

ضــمیر (نض-)ماســهک، کنهــادي، رائــی، تــ» (هســتچیســت، چــه ): «kau(.نض،
  )استفهامی و نامعین

)س، حـال، گـذرا  کـ وجـه اخبـاري، دوم   » (نیکخواهی، اراده می می): «vaDī(.رضز]

ه چون در سه جمله کتاراپورواال بر آنست» ردنکخواستن، میل داشتن، اراده «-رضس

رفته، در جمله چهارم نیز باید آنـرا  ار کدر حالت نام و نهادي ب نض،از این بند با واژه 

  »خواست، میل، اراده«به معنیار برد کصورت نام به ب

  )حرف ربط» (یا): «vā(.رپ

  )نام، مادینه(سف,ف-)کوابستگی، ت» (ستایش): «stūtō(.سف,ف[

نیایش، نذر، «"ضسدض-)کوابستگی، ت» (نیایش): «yasnahiiā(."ضسدضاگپ
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  »ردنکنیایش «."ض) از ریشه نرینهنام، » (وقف، تقدس

ردن، براي فرمان بردن، گوش دادن بمنظور کبراي گوش ): «srūidiiāi(.سق,هیگپه

  )فعل» (ردنکشنیدن، گوش «سق,-)برائی، مصدر» (ردنکاطاعت 

  )ندائی» (مزدا): «mazdā(.پ#کض

فعل زمـان  (چقپ+ -رضخإپ»نکفراگو، بازگو، آگاه ): «frāvvaocā(.ؤضخإپپچق
  )پیش فعل() کس تکحال دوم 

یپگپ،» ن، بده به ما سهم و بخش ما راکبده، بخش ): «vīdāiiāu(.ر]یپگپ،

دادن، نهـادن، گذاشـتن +   «یپ-گذرا، وجه تمنائی، گذشته سـاده  کس تکسوم (

  »نکن، تسهیم کبده، بخش ) «»پیش فعل«ر]

  )نام، مادینه» (پاداش، دهش«ضزه-)رائی، گروهه» (ها را پاداش): «aDīB(.ضز]/

یـا  -ضد.قپ)وابستگی، گروهه» (امکها، دستورها، اح فرمان): «rāDnąm(.قپزدمک

  )ماسهکنام، » (م، رهنمودکفرمان، دستور، ح«ـضق .قپ

س کوجه امري، گذشته ساده، گذرا، دوم » (نکراهنماییآموزش بده، ): «sīDā(.س]زپ

  )فعل گذرا» (ردنکراهنماییآموزش دادن، آموختن، «سضا-)کت

س کضمیر نخست » (ما«یا » من«؛ک.ض-)رائی، گروهه، چسبیده» (ما را): «nG(.د|
  )یا گروهه کت

راستی، «ضزض-)کبائی، ندائی، ت» (راستی، حقیقت، نظام آفرینش): «aDā(.ضزپ

  )ماسه، نامک» (ائنات بر آن استوار استکه کحقیقت، نظامی 

  )نام، نرینه» (راه«حضو-)رائی، گروهه» (ها را راه): «paθō(.حضو[

خوب، «رخاع-) ماسهک، کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

  )صفت» (، بهکنی

رائی، گروهه، » (آسانیآسانی، گذر بهرفتن درراحتی، سفر به): «oaētfng(.ةضبف؛أل

  صفت براي» ردن، به راحتی رفتنکبه آسانی گذر ) «paēta(-ةضبفض)نرینه

      )کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō(.کضدضجا[
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  سیزدهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  سیزدهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  تم

·ف؛ک

آن

  اَدوانم

·ضیؤپدغک

راه را

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  یم

·"؛ک

هک

  ییمو

·ک[ه

بمن

  ئوشمرُ

·کقضخ/

گفتنی

  ونگهِئوش

·رضجا؛ع/

کنی

  منَنگهو

  ·کضدضجا[
اندیشه

  ــــــــــــ

  دئناو

·یضبد|

  هاي آموزش

  سئُوشینتانم

·سضخژگضأفمک

)دهندگان نجاتها ( سوشیانت
  

  یا

·"پ

هک

  رِتاکهو

·نغقغفپ.ا,

کارهاي نیک

  اَشاچیت

·ضزپإگ،

اشا به وسیله

  اورواخشَت

·زض،«عقؤپ

شود دنبال

  ــــــــــــ

تهی  

·اگض،

هک

  چی ویشتا

·إهؤه/فپ

اي د دادهینو

وهوداوبی  

·اعی|ذگ[

ارانکوکبراي نی
  

  میژدم

·ک]تیغک

پاداش

  مزدا

·پ#کض
مزدا

  یهیا

·"ثاگپ

هک

  تو

·ف,

تو

  دترِم

&یضوقغک
بخشنده
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·ضاعقپ     ·ضیؤپدغک     ·ف؛ک

·کضدضجا[     ·رضجا؛ع/     ·کقضخ/     ·ک[ه     ·"؛ک

  

·سضخژگضأفمک     ·یضبد|

·زض،«عقؤپ     ·ضزپإگ،     ·نغقغفپ.ا,     ·"پ

  

·اعی|ذگ[     ·إهؤه/فپ     ·اگض،

&یضوقغک     ·ف,     ·"ثاگپ     ·پ#کض     ·ک]تیغک
  

  اَهورا    اَدوانم    تم

  منَنگهو    ونگهِئوش    ئوشمرُ    ییمو    یم

  
  سئُوشینتانم    دئناو

  اورواخشَت    اَشاچیت    رِتاکهو    یا

  
چی ویشتا    تهی    وهوداوبی  

  دترِم    تو    یهیا    مزدا    میژدم

  برگردان

  )نشان داديمن گفتی (ه ه بکآن راه را اي اهورا 

  ) استها سوشیانتدهندگان ( هاي نجات آموزش .اندیشی است که راه نیک

د یاران نوکوکه براي نیکپاداشی را  .در پرتو اشا دنبال شود کارهاي نیکبه وسیلهه باید ک

  .اي همانست داده

  .اي مزدا، تو تنها بخشنده و سرچشمه آن هستی
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  برداشت

بخش یـا   یی، رهانندکمیار کوشند و با پلیدي و ویرانگري پیکه در بهبود زندگی میکآنها 

ه صورت سوشیانس هم آمده و به انسـان سودرسـان مقـدس    این واژه ب .سوشیانت هستند

  هم گفته شده است.

ـ مـی س کـ هـر   .روزي و ناتوانی بـود  بخش مردم از تیره ییزرتشت خود نخستین رها  دتوان

هاي اهریمنـی فـرا خوانـد و     سوشیانت باشد و مردم را به سوي خوشبختی و نابودي شیوه

  .آموزش دهد

ه در زمان ساسانیان مدون شد و از باورهاي دینی پیش از زرتشت کدینی  یسنامزد آییندر 

ـ   رهاییریشه گرفته بود به سوشیانت و  در  .اي داده شـده اسـت   جنبـه افسـانه   کبخـش ی

نـد و  کسی از نسل و تخمه زرتشت بنام سوشیانت باید ظهـور  کدر هر هزار سال  یسنامزد

  .بخشدهایی جامعه را از فساد و پلیدي ر

را در هـر زمـان بپیمایـد و در     اهوراییس راه که هر کبه روشنی صراحت دارد در این بند 

  .بخش است ییشد، خود رهاوشا باکگاتاییهاي  گسترش آموزش

  ها گزارش دستوري واژه

  )ضمیر اشاره(فض-)، نرینهکرائی، ت» (این، آن): «tfm(.ف؛ک

  )نرینهنام، (ضیؤضد-)کرائی، ت» (راه): «advvānem(.ضیؤپدغک

  ضاعقض-)کندائی، ت» (اهورا، خداوند، سرور، صاحب): «ahurā(.ضاعقپ

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکرائی، ت» (کسی کهسی، که، که، آنک): «yfm(."؛ک

ـ   » (به من، براي مـن ): «mōi(.ک[ه ؛ک.ض-)، چسـبیده کبرائـی، ازي، وابسـتگی، ت

  )کضمیر شخصی ت(

ـ کیدي، حال، دوم کوجه تا» (گفتی«mraoB.کقضخ/ فـتن،  ؛کق,-)، گـذرا کس ت

  دادن] ارایه[نشان دادن، » حرف زدن

  )صفت(رخاع-)کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/
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دین، طرز «یضبدپ-)نهادي، رائی، گروهه» (ها ها، آموزش ): دینdafnG(.یضبد|

  » ر، ضمیر، وجدان، بینشکف

  تصور] ، فهمك[اینسلر: ادرا

  انگا و آذرگشسب: آموزش]ک[

» هـا  ها، سوشیانت دهنده دهندگان، نجات رهایی): «saoCyantąm(.سضخژگضأفمک

نجـات دادن،  «س,دهنده رهاننده، نجات-سضخژگضدف)وابستگی، گروهه(

  » ردنکبخشیدن، سوق دادن، هدایت هایی ر

  مند شدن، برخوردار شدن]  ردن، بهرهکمند  [سود رساندن، بهره

  ردن، باال بردن، توفیع دادن، افزایش دادن]ک[پیش بردن، پیشرفت 

ـ  » (کسی کهه، با که، با آنک): «yā(."پ ضـمیر  (-"ض)ماسـه ک، نرینـه،  کبـائی، ت

  ) حالت دستوري نسبی

  ].»هکیعنی، بدان معنی «معناي ه ب داندمی) حرف ربطدر این بند را تاراپورواال ( "پ[

  ].ار برده استکه ب "پا,ل کبه ش ا,اینسلر آنرا با واژه [

ار ک«-نغقغفض.ا,)، نرینهکبائی، ت» (کارهاي نیک): «hu.kereta(.نغقغفپ.ا,

» ردنکـ «نضق+ صفت فعلی مشتق از  ا,) از صفت» (ار درست انجام یافتهکخوب، 

و S1هـاي   نـویس  ه با دستک.نغقغفپ."پا,خواند  [اینسلر این واژه را چنان می

J2مطابقت دارد.  

  خوانده است] نضقغفپ.اعو گلدنر  نغقغفپ.ا,هومباخ آنرا [

 .)یـدي کحرف اشـافه تا (إ]،.)کبائی، ت» (اشا، با اشا به وسیله): «aDācīu(.ضزپإ]،

  .براي نشان دادن اهمیت آنست ضزپید به کافزودن حرف تا

  ]»فقط به وسیله اشا، تنها از راه اشا«رده استکتاراپورواال معنی [

  » دنبال شود، پیروي شود، پیموده شود): «uvvāxDau(.زض،«عقؤپ

رفتن، «ضقؤض_-)یدي، گذشته ساده، گذراکس، گروهه، وجه تاکسوم [بارتولومه: (
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  »]ردنکاري را پیروي کردن، پیشرفت کپیمودن، تعقیب و دنبال 

  .»ردنکشادي و خوشحالی «انگا: ک[

  »] ردن، رونق یافتنکرشد «میلز: [

ــاراپورواال: ســوم  ــا گذشــته ســاده از ریشــه کس، تــکــ[ت عقــع + ز«ض، گذشــته ی

  .گرفته است]» رسیدن، دسترسی یافتن«به معنی) uru-akDـریتکسانس(

ل که در آن قربـانی گـاو منـع شـده بـه شـ      کـ 32هـات 12یب این واژه در بنـد  کتر

انـد   داده ه به هنگام قربانی سر مـی کورد و فریاد شادي  به معنیف]«ع.ز«عقؤپ

  .آمده است

  )ضمیر نسبی» (هکی، ک«"ض-)ماسهک، کرائی، ت» (یکه، ک): «hiiau(.اگض،

یـدي،  کتا، وجه کس تکسوم » (اي ردهکاي، وعده  نوید داده): «cevviBtā(.إغؤه/فپ

  »ردن، قول دادن، نوید دادنکوعده «إهز-)گذشته ساده، ناگذر

ـ  » (ارانکـ وکبراي نی): «hudGbiiō(.اعی|ذگ[ ) صـفت (اعیپا-)کبرائـی، ت

اران در برابـر  کـ وکنی به معنیاعی|جا[بند سوم نیز واژه  30هاتدر » ارکوکنی«

  .ار رفته استکاران بکزیان به معنییعتی|جا[واژه 

ـ  » (پاداش، اجر، مزد): «mīEdem(.ک]تیغک پـاداش، اجـر،   «کهتیض-)کرائـی، ت

  )ماسهکنام، (»مزد

  پ#کض-)کندائی، ت» (تا، آفریدگارکمزدا، خداي ی): «mazdā(.پ#کض

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (هک«):yehiiā(."ثاگپ

  )سکضمیر شخصی دوم (» تو«فؤ؛ک-)، چسبیدهکنهادي، ت» (تو): «tū(.ف,

بخشـیدن،  «یپوقض-)ماسهک، کرائی، ت» (بخشنده، دهنده): «daθrem(.یپوقغک

  .»ردنکردن، تخصیص دادن، مقرر کعطا 

ـ   ف,بارتولومه این واژه را صفت فاعلی و غیرمستقیم بـراي ضـمیر   [ معنـاي  ه گرفتـه ب

و مقـرر   دهـد مـی ه چیـزي را تخصـیص   کـ یعنـی آن » نیکداري، معین می مقرر می«
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  ].داردمی

  ].رده استکننده معنی کانگا آنرا دهنده و عطاک[

به dātraی یمقصد گرفته همریشه با واژه وِدا معناي هدف وه تاراپورواال این واژه را ب[

  ].ار برده استکب» ش، جایزهکپیش«معنی
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  چهاردهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  چهاردهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  تتَ

·فض،

  آن

  زي

.[·

  بدرستی، براي

  مزدا

·پ#کض
  مزدا

  وئیریم

·رضهق]ک

پسندیده، دلخواه، مطلوب
  

ئیتاَستو  

·سفؤضهفبض

تَن، زندگی مادي

  ییاوشتانا

·ع/فپدپه

جان، دم

  داتا

·یپفپ

شودمی، ارزانی شودمیبخشنده 

  ــــــــــــ

  ونگَهئوش

·رضجا؛ع/

کنی

ئوتَنا شیی  

·ژگضخوضدپ

ردارک

  منَنگهو

·کضدضجا[

اندیشه
  

ییوی  

·"[ه

آنها

  زي

.[·

براي

  گئوش

·ل؛ع/

جهان

  وِرِزِنِ

·؛دب.رغقغ

میان مردم، مردم

  اَزیاو

·گ|.ض

وفاکبارور، ش

  ــــــــــــ

  انمکخشما

·زکپنمک«

تو را، مال تو را

  تیم هوچیس

·اعإهسف]ک

كشناخت، در

  اهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  خرَتئوش

·قضف؛ع/«

خرد، خواست

  اَشا

·ضزپ

اشا

فرادو  

  ·چقپی[
برنده پیش

  وِرِزِنا

&؛دپ.رغقغ
مردم



507بند چهاردهم ـسرود هفتم 

·رضهق]ک     ·پ#کض     ·] .    ·فض،

·یپفپ     ·ع/فپدپه     ·سفؤضهفبض

  

·کضدضجا[     ·ژگضخوضدپ     ·رضجا؛ع/

·گ|.ض     ·؛دب.رغقغ     ·ل؛ع/     ·].    ·"[ه

  

·ضاعقپ     ·اعإهسف]ک     ·زکپنمک«

&؛دپ.رغقغ    ·چقپی[     ·ضزپ     ·قضف؛ع/«
  

  وئیریم    مزدا    زي    تتَ

ئیتداتا    ییاوشتانا    اَستو  

  
  منَنگهو    ئوتَنا شیی    ونگَهئوش

ئوش    زي    ییویاَزیاو    وِرِزِنِ    گ  

  
  اهورا    تیم هوچیس    انمکخشما

  وِرِزِنا    فرادو    اَشا    خرَتئوش

  

  برگردان

  جان و تن اي مزدا براي بهبودآن پاداش پسندیده و دلخواه 

  اندیشی، در میان مردم، کنی ۀردارشان بر پایکه با کشودمیسانی ارزانی کبه 

  سازند، وفا و بارور میکجهان را ش

  اشاه با شناخت خواست و خرد تو در پرتو کآنها 

  .نندکمیکمکشورکنین کو سابه پیشرفت مردم 
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  برداشت

اندیشـی   که از نیـ کرداري کار و کی، باروري و نوسازي جهان با یوفاکس باید در شکهر 

نجات مردم  ،بخش رهاییارِکه در بند پیشین گفته شد کوشا باشد چنانکگیردمیسرچشمه 

تنـی و روانـی اسـت تـا بـه       توانـایی پـاداش او   .روزي، سرگردانی و نیازمندي است از تیره

  .برساند کمکشور هر چه بیشتر کپیشرفت مردم و 

  ها گزارش دستوري واژه

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)ماسهک، کنهادي، رائی، ت» (این): «tau(.فض،

.[.)zī» :(ًبراستی، یقیناً، حقیقتاً، مطمئنا) «حرف اضافه الزامی یا تمنائی(  

  )کندائی، ت» (تاکمزدا، آفریدگار، خداي ی): «mazdā(.پ#کض

رضهقگض -)کماسه، تکرائی، » (مورد پسند، پسندیده، دلخواه): «vairīm(.رضهق]ک

  )صفت» (مورد پسند، قابل پسند، درخور گزینش«

-)، برائیکت» (مادي، تنی، تن، داراي استخوان، بدن): «astvvaitē(.ضسفؤضهفب

  )صفت(ضسفؤضدف

ـ  » (زندگی، جان، نیروي زنـدگی ): «uBtānāi(.ع/فپدپه   ع/فپدض-)کبرائـی، ت

  رده است]کترجمه  breathاینسلر این واژه را نَفَس، دم  .)نرینه(

، گذشته کس تکیدي، سوم کوجه تا» (شودمی، داده شودمیبخشنده ): «dātā(.یپفپ

  »دادن، بخشیدن): «dā(.یپ-)ساده، ناگذر

  )صفت(رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazheuB(.رضجا؛ع/

ــ): «Biiaoθanā(.ژگضخوضدپ ــار، کـ ــل، کـ ــردار، عمـ ــ» (نشکـ ــائی، تـ )کبـ

  )ماسهکنام، (-ژگضخوضدض

  )ماسهکنام، (کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō(.کضدضجا[

  )ضمیر نسبی("ض-نرینه)نهادي، گروهه، 0» هکآنها، اینها، آنها ): «yōi(."[ه

.[.)zī» :(براي، بدستی) «یدکحرف اضافه، تا(  
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جهـان، جهـان جانـداران،    «)کنهادي، ت» (جهان، جهان زنده، جامعه): «gfuB(.ل؛ع/

نـام،  » (ننـد کمـی داري اه با بینش صحیح از آبادسازي آن هوکار کجهان آدمیان درست
  )نرینه

دري، » (نین بـزرن، تیـره، قبیلـه   کجماعت، مـردم، سـا  گروه، ): «verezfnc(.؛دب.رغقغ

و  3بنـد   33هاتو در  1بند  32هات) این واژه در ماسهکنام، (غدض.رغقغ-)کت

ناحیـه هسـتند و در حالـت     کنین یـ که سـا کـ باشـد میتیره و قبیله  به معنیآمده  4

  .واژه برزن از همین ریشه است .جامعه یا قبیله مورد نظر است ک) فرد یکتدستوري (

ـ » (وفا، شیردهکوفنده، شکبارور، ش): «aziiG(.گ|.ض صـفت،  (ه.ض-)کوابستگی، ت
  )مادینه

ــو را ): «xDmākąm(.زکپنمک« ــو، ت ــال ت ــو، م ــ» (آن ت ــی، ت ــهکرائ -)، مادین

  )س گروههکی دوم کصفت مل(زکپنض«

» و فهم درست، تفـاهم، همـدردي، همـدلی    كشناخت، در): «hucistīm(.کاعإهسف]

  )نام، مادینه(اعإهسفه-)کرائی، ت(

  )کندائی، ت» (اهورا، خداوند، سرور، صاحب): «ahurā(.ضاعقپ

اراده و خواســت  بــه معنــیاینجــا در حالــت وابســتگی ـخردــ): «xratfuB(./قضف؛ع«

  )نام، نرینه(قضفع«-)کوابستگی، ت» (اهورامزدا

ضزض-)، بـائی کت» (ائنات، قانون ابديکاشا، راستی، حقیقت، نظام ): «aDā(.ضزپ

  )ماسهکنام، (

ـ  » (دهنده ننده به پیشرفت، ترقیککمکپیش برنده، ): «frādō(.چقپی[ ، کوابسـتگی، ت

  )صفت(چقپی-)نرینه

-)نهادي، رائی، گروهـه (»تیره، مردم، جامعه، اهالی برزن): «verezfnā(.؛دپ.رغقغ

؛دپ.رغقغ.چقپی[» ناحیه، اعضاي تیـره، قبیلـه   کنین یکگروه، سا«؛دض.رغقغ

ایـن دو واژه را  » دهنـده جامعـه   بـرد، ترقـی   پیشـرفت مـی   سويبهمردم را  کسی که«

ـ   ب دانست در حالت دسـتوري: ( کواژه مر کی توانمی ) از ماسـه ک، کصـفت، بـائی، ت

      ؛دض.رغقغ.-چقپی[كستا
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  پانزدهمـ بندهفتمسرود/گاتاها

  پانزدهمـ بندسی و چهارم هات/سنای

  مزدا

·پ#کض
  مزدا

  اَت

·ض،

  نونکا

  ییمو

·ک[ه

  بمن

  وهیشتا

·رضاه/فپ

بهترین
  

  چا وساسرَو

·سقضؤ|سإپ

گفتار

  شیئوتَناچا

·ژگضخوضدپإپ

ردارکار، ک

  وئوچا

·رضخإپ

آموزش بده

  ــــــــــــ

  تا

  ·فپ
اینها

تو  

·ف,

درستیه ب

هوو  

·رخا,

کنی ۀاندیش

  منَنگها

·کضدضجاپ

»وهومن«
  

  اَشاچا

·ضزپإپ

و راستی

  ایشودم

·هزعیغک

بپذیر

  ستوتُو

·سف,ف[

ستایش

  ــــــــــــ

  اکخشما

·زکپنپ«

خودت، مال خودت

  خشتَرا

·زضوقپ«

روایینیرو، فرمان

  اَهورا

·ضاعقپ

اي اهورا
  

  فرَشم

·چغقضز؛ک

درمان

  وستا

·رضسفپ

آرزو، خواست

  یم هئیتی

·اضهوگ؛ک

واقعیت

  داو

·ی|

بده

  اَهوم

&ضا,ک
جهان، هستی
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·رضاه/فپ     ·ک[ه     ·ض،     ·پ#کض

·رضخإپ     ·ژگضخوضدپإپ     ·سقضؤ|سإپ

  

·کضدضجاپ     ·رخا,     ·ف,    ·فپ

·سف,ف[     ·هزعیغک     ·ضزپإپ

  

·ضاعقپ     ·زضوقپ«    ·زکپنپ«

&ضا,ک     ·ی|     ·اضهوگ؛ک     ·رضسفپ     ·چغقضز؛ک
  

  وهیشتا    ییمو    اَت    مزدا

  وئوچا    شیئوتَناچا    چا وساسرَو

  
  منَنگها    هوو    تو    تا

  ستوتُو    ایشودم    اَشاچا

  
  اَهورا    خشتَرا    اکخشما

  داو اَهوم    یم هئیتی    وستا    فرَشم

  برگردان

  ردار راکمن بهترین گفتار و ه نون بکاي مزدا ا

  و راستی هماهنگ باشند که با منش نیک

  .آموزش بده و ستایش مرا بپذیر

  .ن و آرزوي ما را جامه عمل بپوشانکاي اهورا با نیروي خود جهان ما را درمان 
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  برداشت

ه با نیـروي خـود جهـان    کردار است کزرتشت خواستار بهترین گفتار و  هاتدر پایان این 

ه منظور کباید توجه داشت  .ندکپیشگی را از بین بر ند و بیدادگري و ستمکآشفته را درمان 

را بـه گـاو   ه خاورشناسـان آن کگئوش است  ةاز واژه اَهوم یعنی جهان و هستی همان واژ

ـ کـ ه در کـ زرتشت خواستار زبانی شیرین، گفتاري رسا است  .نندکمیترجمه  ت ار و مأموری

براي پرستاري و تیمار چارپا روشن است نیازي بـه گفتـار    .ند و پیروز شودکخود پیشرفت 

هـاي   سان باورمند و آگاه به ریشهکفقط باید از سوي  گاتاهادرست  ۀترجم .شیرین نیست

هاي ارزنده اخالقی و فلسـفی   ه از آموزشکهاي تاریخی انجام شود، به آن اندیشه  گذشته

  .گیري شود ه به درستی بهر گاتاها

  ها گزارش دستوري واژه

  )ماسهکصفت، نرینه، (پ#کض-)کندائی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā(.پ#کض

  )حرف اضافه، حرف ربط» (نونکبنابراین، پس، ا): «au(.ض،

  ؛ک.ض-)کبرائی، ازي، وابستگی، ت» (بمن، من، براي من): «mōi(.ک[ه

ــوبترین ): «vahiBtā(.رضاه/فپ ــرین، خـ ــه،  » (بهتـ ــی، گروهـ ــهکرائـ -)ماسـ

  »خوب، به«رخاع-) از صفت برتري(رضاه/فض

، بـاور  آیـین گفتـار، آمـوزش،   ) «رائی، گروهـه » (گفتار): «sravvGscā(.سقضؤ|سإپ

ه سـه واژه  کـ شـود مـی بارتولومه یادآور  ک) [میلز آنرا عقیده، مسلماسهکنام، » (دینی

ار رفته ارتباط دارد با که ه در این بند بکسف,فخو  .سقضؤضاو  .ژسضخوضدض

 هـات ه در نخستین بنـد ایـن   ک"ضسدضو  .رضإضاو  .ژسضخوضدپهاي  واژه

» کگفتار نی«فض«ا,و » کردار نیک«.اؤضقغ/فضدهنده  و نشان شوندمیدیده 

  .هستند» کاندیشه نی«اعکضفضو 

  )گروههنهادي، رائی، » (ارهاک): «Biiaoθanācā(.ژگضخوضدپإپ

، گذشـته سـاده،   کس تکوجه اخباري دوم » (گفتن، آموزش دادن): «vaocā(.رضخإپ
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  »گفتن«رضإ-)گذرا

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهکنهادي، رائی، گروهه، » (ها ها، آن این): «tā(.فپ

  )یديکحرف اضافه تا» (بدرستی، یقیناً به تحقیق): «tū(.ف,

ـ » (کوهومن، بهمن، اندیشه نی«): vohū.manazhā(کضدضجاپ .رخا, )کبائی، ت

  »اندیشه«کضدضا» + کنی«رخاع-

راستی، حقیقت، «ضزض-)کبائی، ت» (و با اشا، و در پرتو اشا): «aDācā(.ضزپإپ

  )ماسهکنام، » (ائنات، هنجار آفرینشکنظام 

  »دادننیرو ) «نام، مادینه(هزعی-)کرائی، ت» (بخش توان): «iDudem(.هزعیغک

  )نام، مادینه(سف,ف-)کوابستگی، ت» (نیایش، سرود ستایش): «stūtō(.سف,ف[

ـ  » (تو، مال تو، آن تـو ): «xDmākā(.زکپنپ« زکپنض«-) ماسـه ک، کبـائی، ت

  )س، گروههکی، دوم کصفت مل» (مال شما، شما، آن شما«

  )ماسهکنام، (زضوقض«-)کبائی، ت» (نیرو، توان، قدرت): «xDarrā(.زضوقپ«

  ضاعقض-)کندائی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā(.ضاعقپ

ـ » (آباد، بارور، تازه): «feraDfm(.چغقضز؛ک ) صـفت (چغقضزض-)، نرینـه کرائی، ت

نو، زندگی تـازه  «معنیبهگرفته و تاراپورواال آنرا  capableتوانا  به معنی[بارتولومه آنرا 

  .آماده دگرگونی استکه 

  )کبائی، ت» (خواست، آرزو): «vasnā(.رضسدپ

ـ  » (حقیقت، واقعیت): «haiθiifm(.اضهوگ؛ک اضهوگض-)ماسـه ک، کرائـی، ت

بآن «به معنیندکمییب کتر ی|[بارتولومه این واژه را با » واقعی، صادقانه، حقیقی«

  »]واقعیت بده، جامه عمل بپوشان

ـ کـ یـدي، گذشـته سـاده، دوم    کوجـه تا » (بده، ببخش، ارزانی بـدار ): «dG(.ی| ، کس ت

  »دادن، بخشیدن، گذاشتن، نهادن، ارزانی داشتن«یپ-)گذرا

  )نام، نرینه(ضاع-)کرائی، ت» (هستی، جهان، وجود، زندگی): «ahūm(.ضا,ک
    



514گاتاها  
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  اولـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و سوم هات/سنای

  ی چیتیهماک  اوشتا  ییهمای  اَهمایی  اوشتا

  ·نضاکپهإه،  ·ع/فپ  ·"ضاکپه  ·ضاکپه  ·ع/فپ
  سکبراي هر   ییآرزو  هک  براي او  آرزو

  ــــــــــــ

  اهور  دایات  مزداو  خَشیانس  وسِ

  ·ضاعق[  ·یپگپ،  ·کض#|  ·زضگمس«  ·رضس؛
  اهور  برآورد  مزداو  راندفرمان می  به خواست خویش

  ــــــــــــ

  وسمی  ییوگَت تُ  تویشیم  اوت یوییتی

  ·رضسغک]  ·ف[ه·لض،  ·فغؤ]ز]ک  ·عفضگ,هف]
  خواستارم  به دست آوردن  توانایی را  سرزندگی

  ــــــــــــ

  آرمئیته  داو  ییمو  تَت  ییدرِایدیا  اَشم

  .پقکضهفب  ·ی|  ·ک[ه  ·فض،  ·یغقغهیگپه  ·ضزغک

  اي آرمئیتی  ارزانی دار  بمن  آن را  ردنکپاسداري   اشا را

  ــــــــــــ

  منَنگهو  گَئم  ونگهِئوش  شیاَش  ویرا

  کضدضجا[&  ·لضبک  ·رضجا؛ع/  ·ضزه/  ·قپگ[
  شیاند  یزندگ  کین  يها پاداش  يتوانگر
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  ·نضاکپهإه،    ·ع/فپ    ·"ضاکپه    ·ضاکپه    ·ع/فپ

  ·ضاعق[    ·یپگپ،    ·کض#|    ·زضگمس«    ·رضس؛

  ·رضسغک]    ·ف[ه·لض،    ·فغؤ]ز]ک    ·عفضگ,هف]

  .پقکضهفب    ·ی|    ·ک[ه    ·فض،    ·یغقغهیگپه    ·ضزغک

  کضدضجا[&    ·لضبک    ·رضجا؛ع/    ·ضزه/    ·قپگ[

  
  ی چیتیهماک    اوشتا    ییهمای    اَهمایی    اوشتا

  اهور    دایات    مزداو    خَشیانس    وسِ

  وسمی    ییوگَت تُ    تویشیم    اوت یوییتی

  آرمئیته    داو    ییمو    تَت    ییدرِایدیا    اَشم

  منَنگهو    گَئم    ونگهِئوش    شیاَش    ویرا

  

  برگردان

  ه آرزویی داردکس کهر 

  را برآورد. راند آن آرزوخواهد فرمان می ه به هر چه میکه اهورامزدا، او کبشود 

  ) به دست آوردن سرزندگی و توانایی را خواستارم.زرتشتمن (

  نمکاي آرمئیتی آنرا به من ارزانی دار تا اشا را پاسداري 

  )وهومن(کو در پرتو اندیشه نی

  پاداش زندگی و توانگري را به دست آورم.
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  ها  واژهيدستورگزارش

) ماسـه، مادینـه  ک(ع/فه -)کت دري،» (به دلخواه، مطابق میل): «uBtā. (ع/فپ

موافـق میـل،   «رده ک[بارتولومه این واژه را قید گرفته و ترجمه  » خواست، میل، آرزو«

رایـی، گروهـه،   [آندرآس آنرا نام گرفته در حالت (»]. ردنکخواستن، میل داشتن، آرزو 
نـام،  ([تـاراپوراال: »]. ها، تمـایالت، آرزوهـا   خواست«، ’wishesرده ک) و ترجمه ماسهک

اندیشـی، اشـراق، روشـنگري،     روشـن «’illumination) گفته به معنـی  نهادي، مادینه

، خوشـبختی،  prosperity’ ،happiness«انگـا:  ک»]. [ر روشنکهدایت به روشنایی و ف

بـه میـل و   «[هومبـاخ:  »]. مطـابق میـل و اراده خـود   «[اینسلر: »]. امیابیکخرسندي، 

ام و کـ بـه دلخـواه از روي   «حالت قیدي  ـ1نید: کاه نگ 2بند  29هات[به »]. اش اراده

نهـادي،  » (شـود آنچه خواسـته و آرزو مـی  «ـ2: ع/فه-)کدري، ت» (خواست

س آروزي کـ چـون هـر   )] (دري» (بادا، چنـین بـاد  «ـ3: ع/فض-)گروهه، صفت
  ).نندکند، این واژه خرسندي و خوشبختی نیز معنی میکخوشبختی می

ـ  » (براي آن، براي او، به او، براي ایـن «): ahmāi. (ضاکپه ، نرینـه، ضـمیر   کبرایـی، ت

  ).ضمیر اشاره، صفت، حرف تعریف: آن، او ( ض-)اشاره

ـ  » (هکسیکه، براي کسی که، به که، به کبراي ): «yahmāi. ("ضاکپه ، کبرایـی، ت

و ضاکپه. هکـ ه، آنکـ سـی  کسـی،  کی، کـ ه، کـ ) ضـمیر نسـبی  ("ض-)نرینـه 

اند. غالباً به دنبـال   جدا و مشتق شده ض-ه ازکهستند  کایی تضمیر، بر"ضاکپه 

  خواهد بود.» هکه، آن کسی که، آن کاو «روند و با هم به معنی  ار میکدیگر بکی

ـ » (ه باشدکسی که، و براي هر کو براي آن): «kahmāiciu. (نضاکپهإه، ، کبرایی، ت

  ).نرینهس، کضمیر استفهامی، نخست (  کض -» سیکی، چه ک«)نرینه

ــاراده و  ): «vase.xDayąs. (زضگمس«.رضس؛ ــدن ب ــان ران ــق، فرم ــانرواي مطل فرم

  خواند. دیگر میک). بارتولومه آنرا دو واژه جدا از ی، نرینهکنهادي، ت» (خواست خود

  )ماسهکنام، » (اراده«رضسضا -)کرایی، ت» (آرزو را«): vasf. (رضس؛

كاز ستا)، نرینهکنهادي، ت» (نندهکمکتوانا، فرمانروا، ح): «xDayąs. (زضگمس«

  »بودن کم راندن مالکنیرومند بودن، ح«زپ«و ریشه زضگضمف«ـ
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  )کنهادي، ت» (مزدا): «mazdG. (کض#|

یپ)، گذراکس، تکسوم » (دارد بخشد، ارزانی می دهد، میمی): «dāyāt. (یپگپ،

  »بخشیدن، دادن، برآوردن«

  )کنهادي، ت» (اهورا): «ahurō. (ضاعق[

ـ » (سرزنده، دیرپا، پایدار): «utayūiti. (عفضگ,ف] صـفت  (عفضگ,هفه)کبایی، ت

  »نیروي جوانی و پایدار] «ضگ,هف]ک) سرزنده، پایدار [اینسلر مادینه

  »نیرو«ف؛ؤ]ز]-)کرایی، ت» (نیرو، توانایی): «teviDim. (فغؤ]ز]ک

آمـدن،   لضک -)مصدر» (آمدنفرا رسیدن، آمدن، به دست ): «gat.toi. (ف[ه.لضف

  فرار رسیدن، به دست آوردن، فرا رسیدن، به دست آمدن

، وجه اخباري، کس، تکنخست » (خواهم، خواهانم، آروز دارم می): «vasemi. (رضسغک]

  »خواستن، آرزو داشتن«رضس-)حال، گذر

  )کرایی، ت» (اشا را، راستی را): «aDem. (ضزغک

-)مصـدر » (ردنکردن، نگهداشتن، پاسداري کاستوار «): dereidyāi. (یغقغهیگپه

  »soutenir, tenir, avoirردنکردن، استوار کنگهداشتن، پشتیبانی «یضق

  »آن، این«(صفت، ضمیر اشاره)  فض-)ماسهک، کرایی، ت» (آنرا): «tau. (فض،

  )سکضمیر نخست (ض.؛ک-)برایی، وابستگی، پیوسته» (به من): «moi. (ک[ه

  »دادن«یپ-)کس تکیدي، دوم کوجه تا» (بده، ارزانی بدار): «dG(.ی|

ـ » (اي آرمئیتی، اي پارسایی، اي پرهیزگاري): «ārmaitē. (پقکضهفب -)کندایی، ت

  »ی از شش صفت اهورامزدا، پارسایی، پرهیزگاريکی) «نام، مادینه(پقکضهفه

  )نرینه(قضگه-)کوابستگی، ت» (ثروت، دارایی، توانگري): «rāyō. (قپگ[

  .)مادینه(ضزه-)رایی، گروهه» (ها را را، قسمت ها را، سهم پاداش): «aDiB. (ضزهب

  خوب رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، به، نی): «vazfuB. (رضجا؛ع/

  »زندگی) «نرینه(  لضگض -)کرایی، ت» (): زندگی راgafm. (لضبک

      » منش«کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[



520گاتاها  

  دومـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و سوم هات/سنای

  هیشتمو  ویسپنانم  اَهمایی  چا اَت

  ·رضاه/فغک  ·ر]سحضدمک  ·ضاکپه  ·ض،إپ
  ها را بهترین  هر چیز  براي او  همچنین

  ــــــــــــ

  دیتا دئی  رِمتخُوا  نا  خُواترویا

  ·یضهی]فپ  ·طپوقغک  ·دپ  ·طپوق[گپ
  دست یابد  امیابیک  مرد  امیابیکآرزوي 

  ــــــــــــ

  مزدا  مئینیو  شتا سپِنی  وا چیت چی  توا

  ·پ#کض  ·کضهدگ,  ·سح؛ده/فپ  ·إ]إ]وظپ  ·وظپ
  مزدا  گوهر معنوي  ترین كپا  كدانا، هوشمند، زیر  با تو

  ــــــــــــ

  منَنگهو  مایاو  ونگهِئوش  اَشا  داو  یا

  ·کضدضجا[  ·کپگ|  ·رضجا؛ع/  ·ضزپ  ·ی|  ·"پ
  منش  نیروهاي شگرف  کنی  اي اشا  ارزانی دار  به او

  ــــــــــــ

  اوروادنگها  درِگوجیاتوییش  اَیارِ  ویسپا

  عقؤپیضجاپ&  ·_گپف[ه/[یضق؛ل  ·ضگپق؛  ·ر]سحپ
  با شادي  زندگی دیرپا  روزها را  همه
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  ·رضاه/فغک    ·ر]سحضدمک    ·ضاکپه    ·ض،إپ

  ·یضهی]فپ    ·طپوقغک    ·دپ    ·طپوق[گپ

  ·پ#کض    ·کضهدگ,    ·سح؛ده/فپ    ·إ]إ]وظپ    ·وظپ

  ·کضدضجا[    ·کپگ|    ·رضجا؛ع/    ·ضزپ    ·ی|    ·"پ

  عقؤپیضجاپ&    ·_گپف[ه/[یضق؛ل    ·ضگپق؛    ·ر]سحپ
  

  هیشتمو    ویسپنانم    اَهمایی    چا اَت

  دیتا دئی    رِمتخُوا    نا    خُواترویا

  مزدا    مئینیو    شتا سپِنی    وا چیت چی    توا

  منَنگهو    مایاو    ونگهِئوش    اَشا    داو    یا

  اوروادنگها    درِگوجیاتوییش    اَیارِ    ویسپا

  

  برگردان

  )اشاره به زرتشتهمچنین براي او (

  امیابی است،که آرزومند ک

  آگاهی،ه کبشود این مزدا! 

  امیاب شود.کترین گوهر معنوي تو به دست آورد و کاز هر چیز بهترین آنرا با پیروي از پا

  آید ) به دست میوهومن(كه با پیروي از منش پاکاي اشا! آن نیروهاي شگرف را 

  به او ارزانی دار

  سر برد.ه زندگی دیرپا را با شادي ب کتا همه روزهاي ی
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )ادات، حرف اضافه» (پس، آنگاه، همچنین): «aucā. (ض،إپ

)، نرینه، ضمیر اشارهکبرایی، ت» (براي او، به او، براي این، به این): «ahmāi. (ضاکپه

نـد و  که آرزو میکسی ک)، اشاره به ضمیر اشاره، صفت، حرف تعریف» (این، آن«ض

  درخواست دارد.

وابستگی، گروهه، » (همگان، همه، همه چیزهاهمۀ آنها، ): «vispanąm. (ر]سحضدمک

  »همه، همگی) «صفت، ضمیر(ر]سحض-)ماسهک

ــوبترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک ــ» (بهتـــرین، خـ -)ماســـهک، کرایـــی، تـ

  »بهترین) «صفت برتر(رضاه/فض

بـایی،  » (امی، خواهـان آسـایش و تندرسـتی   کآرزومند شاد): «mārrōyā. (طپوق[گپ

  )مادینه(طپوقخگپ-)کت

  »مرد) «نام، نرینه(  دضق-)کنهادي، ت» (سکمرد، شخص، ): «nā. (دپ

ـ » (امی، آســودگی، بهزیسـتی کآسـایش، شـاد  ): «mrrem. (طپوقغک -)کنهــادي، ت

  (نام) طپوقض

ـ کـ سـوم  » (دست یابد، جامه عمل بپوشـاند، دارا شـود  ): «daiditā. (یضهی]فپ  کس ت

ی: ساخته براي خـود  ئفعل ناگذر، در وِدا» (دادن، گذاشتن، قرار دادن«یپ-)ناگذر

atmanepada از لحاظ دسـتوري حالـت    یپ در اینجا فعلMiD réfléchi   دارد یعنـی
  )براي خود بدهد، خود بدهد، به دست آورد«

-)ماسـه ک، نرینه، کبایی، ت» (وسیله تو، با تو، با آن تو، با مال توه ب): «θβā. (وظپ

  )کس تکی دوم کصفت مل(وظض

  إهإهوظضد-)، نرینهکنهادي، ت» (كآگاه، هوشمند، زیر): «ciciθβā. (إهإهوظپ

ــا): «spfniBtā. (سح؛ده/فض ــا پ ــدس  كب ــا مق ــرین، ب ــرین ت ــ» (ت ــایی، ت -)کب

  »ترین ترین، مقدس كپا) «صفت برترین(سح؛ده/فپ
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ـ  بـایی، » (ذات، گوهر معنـوي، مینـو، گـوهر   ): «maiyk. (کضهدگ, کضهدگع-)کت

ردار باید که حالت روانی سه مرحله اندیشه و گفتار و کترین گوهر مینوي  ك) [پانرینه(

  بر آن استوار بشود]

  )کندایی، ت» (مزدا، آفریدگار): «mazdā. (کض#پ

ضـمیر   "ض-)ماسـه ک، نرینـه،  کبایی، ت» (ه، با اوکسی که، که، با آنک): «yā. ("پ

  نسبی

ـ کـ یـدي، دوم  کوجـه تأ » (خش، ارزانی داربده، بب): «dG. (ی|   یپ -)، گـذرا کس ت

  »دادن، نهادن«

  )کبایی، ندایی، ت» (اینات، دادگريکاَشا، راستی، نظام ): «aDH. (ضزپ

  رخاع -)ماسهک، کوابستگی، ت» (خوب، به): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

 supernatural» انگیـز و مـافوق طبیعـی    نیروهاي شگرف، شگفت): «māyG. (کپگ|

power»رایی، گروهه» (انگیز نیروي شگرف و شگفت(- کپگپ)  ،مادینـه نـام (

، ثـروت، دولـت،   richesداند و بـه معنـی    انگا: آنرا با مایه در زبان فارسی مرتبط میک[

  گیرد] دارایی، توانگري، مال و منال می

  )ماسهک(کضدضا -)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

  ر]سحض -)ماسهکماسه، گروهه، کرایی، » (همه را، همگان را): «vispā. (ر]سحپ

  »، همه، همگی، تمام، تمامیکهر ی) «صفت(

  )ماسهک» (روز«ضگپق-)رایی، گروهه» (روزها را): «ayārf. (ضگپق؛

ــا  «_گپف[ه/.یضق؛ل[ ــدگی دیرپ ــدگی دراز، زن ــتگی، تــ » (زن -)کوابس

  فه.یضق؛لض_گپه-)مادینه» (طول عمر، زندگی دراز«_گپفه.یضق؛ل[

ــعادت  ): «urvādanhā. (عقؤپیضجاپ ــی، س ــادي، خوش ــا ش ــ » (ب ــایی، ت -)کب

      عقؤپیضا



524گاتاها  

  سومـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و سوم هات/سنای

  جمیات بییئاَ  نا  وهیو  ونگهِئوش  هو  اَت

  ·_ضکگپ،ضهذ]  ·دپ  ·رضاگ[  ·رضجا؛ع/  ·اؤ[  ·ض،
  مند شود بهره  مرد  خوب  بهتر از  او  و

  ــــــــــــ

  ئیت شُو سی  پتُو  سونگهو  زوشرِا  ناو  ي

  ·س]ز[ه،  ·حضو[  ·سضؤضجا[  ·غقغ.,/  ·د|  ·"؛
    دهدآموزش می  ها راه  رستگاري  درست  او

  ــــــــــــ

  چا هسمنَنگ  وتُو اَست  اَنگهِئوش  اَهیا

  ·کضدضجاضسإپ  ·ضسفؤضف[  ·ضجا؛ع/  ·ضاگپ
  مینوي  مادي  جهان  این

  ــــــــــــ

آ  ینگ  آستیش  ینگ هئیت.ایتی شاهورو  ا  

  ·ضاعق[  ·ف]هزضب·پ  ·"؛أل  ·پسف]/  ·اضهوگ؛أل
  اهورا  ندکزیست می  آن  جهان  راستین

  ــــــــــــ

زدا  سپنتُو  هوزِنتوشِ  تواوانس  اَرِدررم  

  &کض#پ  ·سحغأف[  ·اع.؛أفع/  ·وظپؤمس  ·ضقغیق[
  اي مزدا  پرهیزگار  تبار آگاه  همانند تو  آالیش بی
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  ·_ضکگپ،ضهذ]    ·دپ    ·رضاگ[    ·رضجا؛ع/    ·اؤ[    ·ض،

  ·س]ز[ه،    ·حضو[    ·سضؤضجا[    ·غقغ.,/    ·د|    ·"؛

  ·کضدضجاضسإپ    ·ضسفؤضف[    ·ضجا؛ع/    ·ضاگپ

  ·ضاعق[    ··ف]هزضب·پ    ·"؛أل    ·پسف]/    ·اضهوگ؛أل

  &کض#پ    ·سحغأف[    ·اع.؛أفع/    ·وظپؤمس    ·ضقغیق[
  

  جمیات بییئاَ    نا    وهیو    ونگهِئوش    هو    اَت

  ئیت شُو سی    پتُو    هوسونگ    زوشرِا    ناو    ي

  چا هسمنَنگ    وتُو اَست    اَنگهِئوش    اَهیا

آ    ینگ    آستیش    ینگ هئیت.ایتی شاهورو    ا  

زدا    سپنتُو    هوزِنتوشِ    تواوانس    اَرِدررم  

  

  برگردان

  مند شود. بشود آن مرد از خوبترین خوبیها بهر

  ه راههاي درست پرهیزگاري و توانایی را براي رستگاري در جهان معنويکاو 

  دهد،ما آموزش میه و توانگري در جهان مادي ب

  ه زیستگاه واالي اهورایی استکآن جهان راستین 

  آالیش از تبار آگاه و پرهیزگار است او باورمندي بی

  ه خواهان همانندي با توست.ک



526گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

ه بارتولومـه آنـرا   کعنوان مقدمه ه حرف براي ورود به مطلب ب» بنابراین، پس): «au. (ض،

  داند. غیرقابل ترجمه می

 ک) هرگاه با یصفت، ضمیر اشاره(  فض-)، نرینهکي، تنهاد» (آن، او): «hvō. (اؤ[

  به معنی مرد واقعی دپ...اؤخیدي دارد. در اینجاکار رود حالت صفت تأکنام ب

  ر[اع -)ماسهک، کازي، ت» (خوب، به): «vanzhfuB. (رضجا؛ع/

صـفت  (رضاگضا -)ماسهک، کنهادي، رایی، ت» (بهترین): «vahyō. (رضاگ[

  »بهترین، بسیار خوب) «رخاعـاي از  مقایسه

  )نام، نرینه(دضقك) از ستاکنهادي، ت» (س، شخصکمرد، ): «nā. (دپ

ـ کـ سـوم  » (مند شود، دریابد، به دست آورد برسد، بهره. : «_ضکگپ،.ه]  ضه ، کس، ت

از  _ضکگپ، ).پیش فعل براي فعل گـذرا (ضهذ].)گذرا ،وجه تمنایی، گذشته ساده

نجا به معنی دست یافتن، رسیدن و نائل شـدن اسـت   در ای» آمدن، رفتن«لضکفعل

  )باشدمی د|م بر حالت رایی واژهکدر حالت گذرا حا لضکچون فعل(

  )ضمیر نسبی("ض -)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکس که، آنک): «yf. ("؛

  )سکضمیر متصل، رایی، گروهه، نخست » (ما را): «nG. (د|

  ) صفت(غقغ.,ـكاز ستا)، نرینهکنهادي، ت» (راست، درست):«erezkB. (غقغ.,/

ــایی): «savazhō. (سضؤضجا[ ــتگاري، توان ــ» (رس ــتگی، ت ــتا-)کوابس كاز س

[بارتولومـه: شـادي جـاودانی در جهـان     » رستگاري، نیرومندي، توانایی«سضؤضاـ

  سودمند، مفید. موبد آذرگشسب: خوشبختی] benefitد: سود. هومباخ: وورداوپدیگر. 

  »pathراه، جاده «حضوـكاز ستا )رایی، گروهه» (را راه): «paθō. (حضو[

س، تمنـایی،  کـ سـوم  » (ند، آموزش بدهد، نشان دهدکرهبري ): «siDōiu. (س]ز[ه،

  »یاد دادن، آموختن«سپاـحاضر  كاز ستا )گذشته ساده، گذرا

صـفت،  (فض یـا  ض-)ماسـه ک، نرینه، کحالت وابستگی، ت» (این): «ahyā. (ضاگپ
  )ضمیر اشاره
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  ضا,-)کحالت وابستگی، ت» (هستی، وجود، جهان): «azhfuB. (ضجا؛ع/

ــدن، آنچــه داراي اســتخوان اســت، مــادي ): «astvatō. (ضسفؤضف[ ــن، ب ــت » (ت حال

  »مادي) «صفت» (داراي استخوان«ضسفؤضأفـكستا)، نرینهکوابستگی، ت

ــه): «mananhaseā. (کضدضجاضسإپ ــت » (اندیش ــحال ــتگی، ت ــتا)کوابس كاز س

  »اندیشه) «ماسهکنام، (کضدضاـ

از )رایـی، گروهـه، نرینـه   » (واقعی، حقیقـی، راسـتی  ): «haiθyfyg. (اضهوگ؛أل

  »واقعی، حقیقی، راست، درست، صادقانه) «صفت(اضهوگضكستا

  ) رایی، گروهه، نرینه» (جهان«سفهـحرف اضافه پ):ā.stiB. (سف]/.پ

  »هک«"ض-)رایی، گروهه، نرینه» (هکآنها ): «yfyg. ("؛أل

س کـ وجـه اخبـاري سـوم    » (ندکند، زیست میکزندگی می): «ā.Daēiti. (زضبهف].پ

و حالـت رایـی    پبا پـیش فعـل  » habiterردن کزندگی ) «فعل گذرا(زه-)کت

  . جایگاه واالي اهورامزدا]زضبهف].پگیرد. [اینسلر:  ان میکل قید مکش

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، آفریدگار): «ahurō. (ضاعق[

)، نرینـه کنهادي، ت» (آالیش باورمند، وفادار، صادق، صمیمی، بی): «aredrō. (ضقغیق[

 آالیش، صمیمی باورمند، وفادار، بی). «صفت(ضقغیقضـكاز ستا «  

ـ  » (ی شدنکسی مانند تو، همانند تو، با تو یک): «rsavąs. (وظپؤمس ، کنهـادي، ت

انگـا: در  کworthy[میلر: سـزاوار و شایسـته تـو     وظپؤضأفـكاز ستا )نرینه

  دهند. یت را نشان میکنسبت و مال» ؤضأف«و » ؤضف«ردیف تو]. پسوند 

-)، نرینهکنهادي، ت» (دودمان، تبار، دانا، آگاه، خردمند): «huzfytuB. (اع.؛أفع/

انگا: داراي فهم و کشده [هاي گوناگون ارایه  ). براي این واژه معنیصفت(اع.؛مفع

ـ  -nobleو یـا شخصـی مهربـان و رئـوف     » hu-zantu«: شـهروند خـوب   زدرایت. میل

hearted’[بارتولومه: با تدبیر و خردمند اینسلر: دودمان و تبار خوب .  

  )صفت(سح؛أفض-)، نرینهکنهادي، ت» (كپرهیزگار، پا): «speytō. (سحغأف[

      »مزدا، خداي دانا«کض#پ -)کت ندایی،» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ



528گاتاها  

  چهارمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  مزدا  سپنتم  چا مم تَخ  نگهاییم  توا  اَت

  ·کض#پ  ·سحغأفغک  ·کغکإپ«فض  ·ک؛أالپه  ·وظپ  ·ض،
  مزدا  كپا  نیرومند  شناسم می  تو را  آري

  ــــــــــــ

  اَواو  یهفش  یاتو  زستا  تا  هیت

  ·ضؤ|  ·اضچز]  ·ف,·"پ  ·.ضسفپ  ·فپ  ·اگض،
  آنها را  نگهمیداري  ه توک  دست رانی  با آن  هکهرگاه، اگر، آنگاه 

  ــــــــــــ

  اَشائونَ اچا  درِگواییت  اَشیش  داو  یاو

  ·ضزپعدضبإپ  ·یقغلؤپهفب  ·ضز]/  ·ی|  ·"|
  پیروان راستی  دروندان  ها را پاداش  ببخشی  هرگاه

  ــــــــــــ

  اَئوجنگهو  اَشا  ورآت  گَرِما  توهیا

  ·ضخ_ضجا[  ضزپ  ·پوق[  ·لضقغکپ  وظضاگپ
  گیرد نیرو می  از  آتش  با گرماي  تو

  ــــــــــــ

  منَنگهو  جیمت  هزِ  ونگهِئوش  وییم  هیت

  کضدضجا[&  ·_هکض،  ·اض.؛  ·رضجا؛ع/  ·ک[ه  ·اگض،
  اندیشه  آورد روي می  توان  کنی  بمن  آنگاه
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  ·کض#پ    ·سحغأفغک    ·کغکإپ«فض    ·ک؛أالپه    ·وظپ    ·ض،

  ·ضؤ|    ·اضچز]    ·ف,·"پ    ·.ضسفپ    ·فپ    ·اگض،

  ·ضزپعدضبإپ    ·یقغلؤپهفب    ·ضز]/    ·ی|    ·"|

  ·ضخ_ضجا[    ضزپ    ·پوق[    ·لضقغکپ    وظضاگپ

  کضدضجا[&    ·_هکض،    ·اض.؛    ·رضجا؛ع/    ·ک[ه    ·اگض،
  

  مزدا    سپنتم    چا مم تَخ    نگهاییم    توا    اَت

  اَواو    یهفش    یاتو    زستا    تا    هیت

  اَشائونَ اچا    درِگواییت    اَشیش    داو    یاو

  اَئوجنگهو    اَشا    ورآت    گَرِما    توهیا

  منَنگهو    جیمت    هزِ    ونگهِئوش    وییم    هیت

  

  برگردان

  شناسم آري تو را چنان می

  و پرهیزگار كه هم نیرومندي، هم پاک

  داريمیها را نگه ه پاداشکاي مزدا هرگاه با آن دست 

  بخشی، از پیروان دروغ و پیروان راستی سزاوارند با همان دست می کو آنچه هر ی

  گیرد ه از اَشا نیرو میکآنگاه گرماي آتش تو 

  آورد. من روي میه ب کندیشه نیو توان ا



530گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

  .alors» آري، آنگاه، پس، بنابراین): «au. (ض،

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، ضمیر چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

(وجه التزامی، » ردم، شناختم، تشخیص دادمکكپی بروم، اندیشیدم، در. «ک؛أالپه

 ,penserردن کردن، فهمیدن، تصدیق کر کاندیشیدن، ف«کضد-)کس، تکنخست 

to thing, to understand) «فعل ناگذر(  

ـ  » (دلیر، توانـا، نیرومنـد  ): «taxmemcā. (کغکإپ«فض کض«فض-)، نرینـه کرایـی، ت

). تـاراپورواال:  energetic, powerful). بارتولومـه: ( brave) [اینسـلر و هومبـاخ: (  صفت(
)strong(  

ـ  » (، مقدس، پرهیزگار، سودمندكپا): «spentem. (سحغأفغک -)، نرینـه کرایـی، ت

  )صفت(سحغأفض

  )نرینه(کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خدا. «کض#پ

  ل قیدي ضمیر نسبیکش» هک«"ض» ه، هرگاه، اگرکچنان«):Hiiau. (اگض،

  )pro,.deضمیر اشاره » (این«فض-، نرینه  کبایی، ت» (این، آن): «tā. (فپ

  )رکنام، مذ(.ضسفض-)کبایی، ت» (دست): «zastā. (.ضسفپ

  "-)، نرینهکبایی، ت» (هکه، کآن): «yā. ("پ

  )کس تکضمیر دوم (فؤ؛ک» ، متصلک(نهادي، ت» تو): «tk. (ف,·"پ

ـ کـ وجه اخبـاري دوم  » (در نظر داري« داري  نگه می): «hafBī. (اضچز] -)کس ت

، نگهداشتن، با دست نگهداشـتن، در  to hold« ) [بارتولومه و اینسلر: فعل گذرا(اضح
  »]assignصیص دادن، مقرر داشتن خت«هومباخ: ». نظر داشتن

» آن، آنهـا را ) «ضـمیر اشـاره  (ضؤض-)رایی، گروهه، مادینه» (آنها را«):avå. (ضؤ|

  فته]رگ» ردنککمک«) به معنی ,[اینسلر آنرا جدا شده از (

|") .yG» :(هکه، آنها ک) «نهادي، گروهه، مادینه(-ض") بارتولومـه  ضمیر نسـبی] (
  گرفته]» هکه، آنگاه که، هنگامی کوقتی«) و به معنی قید(آنرا به گونۀ 

ـ کیدي، دوم کوجه تأ» (بخشی دهی، می می): «dG. (ی| دادن، «یپ-)، گـذرا کس ت
  »قرار دادن، گذاشتن
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  )مادینه(ضزه-)رایی، گروهه» (بخش، مزدپاداش، سهم، حصه، ): «aBīB. (ضز]/

ـ  » (افرکار، کپیرو دروغ، گناه): «dregvāitē. (یقغلؤپهفب  -)، نرینـه کبرایـی، ت

  )صفت(یقغلؤضمف

-)، نرینــهکبرایــی، تــ» (ارکپیــرو درســتی، درســت): «aāunaēcā. (ضزپعدضبإپ

  )صفت(ضزپؤضد

ـ  » (تو، آن تو، مـال تـو  ): «rwahyā. (وظضاگپ وظض-)، نرینـه کوابسـتگی، ت

  )کس، تکضمیر دوم (

  )نام(لضقغکض-)کبایی، ت» (گرما، حرارت): «garemā. (لضقغکپ

جنبش و خرد است،  دنما : آتشپفضق -)کوابستگی، ت» (آتش، آذر): «ārrō. (پوق[
ننـد ماننـد آتـش عشـق و آتـش      کرا نیز با آتش همانند می یهر وابستگی تند احساس

شـد  کاي از آدمیان زبانه مـی  ه در نهاد پارهکآتش به آن شوق خدایی  گاتاهاخشم. در 
ه به راه کند که روح و قلب باورمندان را روشن میکایست  اشاره دارد. آتش ایمان جرقه

ها بجنگند. بنابراین آتش نمادي است انتزاعی از جنبش  ی پلیديکراست روند و با تاری
دانایی «ن در نظر نیست. پیوستگی وهومن. ی آکه حالت مادي و فیزیکو شور و شوق 

و نیز پیوند اهورامزدا با آتش در بنـدهاي  » نظام هستی و راستی«، اشا. »كو منش پا
  بازگو شده است. گاتاها

)، نرنیهکپیوستگی، ت» (گیرد ه از اشا نیرو میکآن): «aCā.aogahō. (ضخ_ضجا[.ضزپ

-صفت(ضخ_ضا ضزپ(  

"ض-)"ضل قیـدي ضـمیر نسـبی    کشـ » (هکه، چنانکه، آنگاه ک): «hiau. (اگض،

  )ضمیر نسبی(

  )ضمیر شخصی، من(ض.؛ک-)کبرایی، ازي، وابستگی ت» (براي من): «mōi. (ک[ه

  )ماسهکنام، (رخا,-)کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  )ماسهک(اض.ضا-)کنهادي، رایی، ت» (نیرو، زور، قدرت، توان): «hazf. (اض.؛

، گذشته کس تکوجه اخباري، سوم » (رسد، روي می آوردآید، می می): «jimau. (_هکض،

  »ردنکآمدن، سر رسیدن، روي آوردن، روانه ) «gam(لضک-)ساده، گذرا

      )ماسهک(کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[
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  پنجمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اهورا  منگهی  مزدا  توا  اَت  سپنتم

·ضاعقپ·ک؛أال]·کض#پ·وظپ·ض،·سحغأفغک

  اي اهورا  شناختم  مزدا  تو را  پس  كپا

  ــــــــــــ

  پئواورویم  درِسم  ییزانتو  انگهِئوش  توا  هیت

·حضخعقؤ]ک·یضقغسغک·.مو[ه·ضجا؛ع/·وظپ·اگض،

  آغاز  دیدم  آفرینش  جهان  تو را  آنگاه

  ــــــــــــ

  اوخزا  یاچا  میژدوان  شیبوتَنا  داو  هیت

·صپ«ع·"پإپ·کهتیضؤمد·ژگضخوضدپ·ی|·اگض،

    هک  پاداش  ارها راک  دهی می  هک

  ــــــــــــ

  ونگهئُوِ  اَشیم  ونگوهیم  اکاَ  مکاَ

  ·رضجاضخؤب  ·ضز]ک  ·رضجعا]ک  ·ضنپه  ·ضن؛ک
  خوببراي   پاداش  خوب  بد  بد

  ــــــــــــ

  مِپِاَ  اورو اسِ  داموییش  هونَرا  توا

  ضح؛کث&  ·عقؤضبسب  ·یپک[ه/  ·اعدضقپ  ·وظپ
  پایان  دوران  آفرینش  اردانیک  تو
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·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سحغأفغک

·حضخعقؤ]ک    ·یضقغسغک    ·.مو[ه    ·ضجا؛ع/    ·وظپ    ·اگض،

·صپ«ع    ·"پإپ    ·کهتیضؤمد    ·ژگضخوضدپ    ·ی|    ·اگض،

  ·رضجاضخؤب    ·ضز]ک    ·رضجعا]ک    ·ضنپه    ·ضن؛ک

  ضح؛کث&    ·عقؤضبسب    ·یپک[ه/    ·اعدضقپ    ·وظپ
  

  اهورا    منگهی    مزدا    توا    اَت    سپنتم

  پئواورویم    درِسم    ییزانتو    انگهِئوش    توا    هیت

  اوخزا    یاچا    میژدوان    شیبوتَنا    داو    هیت

  ونگهئُوِ    اَشیم    ونگوهیم    اکاَ    مکاَ

  مِپِاَ    اورو اسِ    داموییش    هونَرا    توا

  

  برگردان

  اي اهورا مزدا

  ) شناختمو سزاوار ستایش(كاپآنگاه تو را 

  ه دریافتم تو در آغاز آفرینش جهانک

  دهی: گفتارها را پاداش میارها و ک

  بدي براي بد و خوبی براي خوب.

  اردانی توکبا 

  پایان دوران آفرینش نیز چنین خواهد بود.
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  ها گزارش دستوري واژه

سحغأفض-)، نرینهکرایی، ت» (، مقدس، پرهیزگاركپا): «Dpeytem. (سحغأفغک

  »، مقدسكپا«

ه کای لمهک). حرف، ادات» (سپس، در آن هنگامآنگاه، پس، در اینصورت، اما، و، ): «au. (ض،

  رود.ار نمیکبه تنهایی ب

  )کس، تکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  )نرینه(کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا): «mazdā. (کض#پ

س، گذشـته  کـ یدي، نخسـت  کوجه تأ» (شناسم اندیشم، می می): «mfyghi. (ک؛أال]

  کضدنوشته است] » ک؛ظا]«) [واژه را هومباخ با امالء ناگذرنامعین، 

  ضاعقض-)کندایی، ت» (، ارباب، خداوندکاهورا، سرور، مال): «ahurā. (ضاعقپ

  )"ضل قیدي، ضمیر نسبی کش» (هکه، چنانکه، هنگامی که، آنگاه ک): «hiau. (اگض،

  )کس تکضمیر شخصی دوم (فؤ؛ک-)، چسبیدهکبایی، ت» (با تو): «θβā. (وظپ

ــدگی، هســتی، وجــود): «azhfuB. (ضجا؛ع/ ــ» (زن ضاع-)کحالــت وابســتگی، ت

  »هستی، وجود«

ایجـاد، تولیـد،   ) «ماسـه کنام، (.موض-)کدري، ت» (آفرینش): «ząrōi. (.مو[ه

  »تولد، زایش، آغاز، شروع، آفرینش

ـ کیدي، نخست کتأ» (دریافتم، دیدم): «daresem. (یضقغسغک گذشـته نـامعین،    ،کس ت

ـ ک[تاراپورواال واژه را نخست » دیدن): «فعل گذرا(یضقس-)گذرا ، گذشـته  کس ت

  گرفته است] یضقغسـكنامعین، وجه التزامی، گذرا از ستا

حضخعقعگض-)، نرینهکرایی، ت» (آغاز را، نخستین را): «pasurvim. (حضخعقؤ]ک

  )]قید» (ل، در نخستین[بارتولومه وهلۀ او» نخست، نخستین، پیشین) «صفت(

  )ضمیر نسبی("ض-)قید» (هکه، آنزمان که، هنگامی کآنگاه ): «hiau. (اگض،

 یپ-)یديک، گذرا، گذشته نامعین، تاکس، تکدوم » (رديکدادي، مقرر ): «dG. (ی|

بسـتن،   ــ 2دادن، مقرر کـردن، ارزانـی داشـتن     ـ1داراي چهار معنی است.  یپفعل 
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toردن کپیوستن، متصل  bind .3 ردن، سـهم دادن،  کـ ردن، توزیـع  کـ پخـش   ــto 

distribute4به دام انداختن  ـensnare[  

-)نهـادي، رایـی، گروهـه   » (ردارها، اعمالکارها، ک): «yaoranā~. (ژگضخوضدپ

  ژگضخوضدض
ــزد ): «miEdavąn. (کهتیضؤمد ــور، م ــاداش، اج ــه» (پ ــی، گروه ــفت()رای -)ص

  »مأجور، پاداش گرفته، سزاوار پاداش«کهتیضؤضدف

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)ماسهکرایی، گروهه، » (هک): «yā. ("پ

  إپ-)از ادات متصل، حرف چسبیده» (و): «cā. (إپ

  صض«ع-)نهادي، رایی، گروهه» (الم، گفته، گفتار، سخنک): «uxzā. (صپ«ع

  )صفت» (بد، شر، خبیث«ضنض-)کنهادي، رایی، ت» (بد، شر): «akfm. (ضن؛ک

  )صفت» (بد، شر«ضنض-)کبرایی، ت» (براي بد): «akāi. (ضنپه

  )صفت(رخاع-)، مادینهکرایی، ت» (کخوب، نی): «vaηuhīm. (رضجعا]ک

ـ  » (بهره، سهم، مزد، پـاداش ): «a~īm. (ضز]ک بهـره، پـاداش،   «ضزه-)کرایـی، ت

  )مادینه» (سهم، مزد

  )صفت(رخاع-)، نرینهکرایی، ت» (براي خوب«): vaηhaovē. (رضجاضخؤب

  )کس تکی دوم کضمیر مل(وظض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (تو): «owā. (وظپ

  )نرینه(اعدضقض-)کبایی، ت» (دستی، هنر اردانی، چیرهکنیرو، ): «hunarā. (اعدضقپ

  )نرینه(یمکه-)کوابستگی، ت» (آفرینش): «dāmōiB. (یپک[ه/

ـ » (دوران، زمان، نقطـه عطـف  ): «urvaēsē. (عقؤضبسب عقؤضبسض-)کدري، ت

، نقطه عطـف،  turning point) [بارتولومه: هدف نهایی، پایان. اینسلر و هومباخ: نرینه(

  .]lastهنگام دگرگونی. تاراپورواال: آخرین 

ضح؛کض-)، نرینــهکدري، تــ» (در پایــان، ســرانجام، واپســین): «apfmē. (ضح؛کب

  )]ضحضصفت برترین ، نهایت، دورترین، غایت (utmostورواال: ) [تاراپصفت(
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  ششمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و سوم هات/سنای

ئینو  توا  سپنتا  همییسِ  ما و  اوروسج  

·_ضس[·عقؤضبسب·کضهدگ,·وظپ·سحغأفپ·"ضاک]

  رسیفرا می  دوران  گوهر مینوي  تو  كپا  در این

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهو  اَهمی  خشتَرا  مزدا

  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·ضاک]  ·زضوقپ«  ·کض#پ
  اندیشه  کنی  نمکزندگی می  با نیرو  اي مزدا

  ــــــــــــ

  فرادنت  گَئتاو  شیی ئوتناییش  یهیا

  ·چقپیغأفث  ·لضبو|  ·ژگضخوضدپه/  ·"ثاگپ
  روند پیش می  آفریدگان  ارهاکبا   هک

  ــــــــــــ

بیوتوش  اَ انگ  ره سئی  یایتهتیش آرم  

  ·پقکضهفه/  ·س؛أالضهف]  ·قضف,/  ·ضبه.گ[
  آرمئیتی  ندکآگهی می  ها يرداو  براي آنها

  ــــــــــــ

  داب یئیتی  نَ ا چیش  یم  خرَتئوش  توهیا

  یپذضگثهف]&  ·دضبإه/  ·"؛ک  ·قضف؛ع/«  ·وظضاگپ
  فریب دهد  هیچ  سک  خرد  تو
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·_ضس[    ·عقؤضبسب    ·کضهدگ,    ·وظپ    ·سحغأفپ    ·"ضاک]

  ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·ضاک]    ·زضوقپ«    ·کض#پ

  ·چقپیغأفث    ·لضبو|    ·ژگضخوضدپه/    ·"ثاگپ

  ·پقکضهفه/    ·س؛أالضهف]    ·قضف,/    ·ضبه.گ[

  یپذضگثهف]&    ·دضبإه/    ·"؛ک    ·قضف؛ع/«    ·وظضاگپ
  

ئینو    توا    سپنتا    همییسِ    ما و    اوروسج  

  منَنگها    وهو    اَهمی    خشتَرا    مزدا

  فرادنت    گَئتاو    شیی ئوتناییش    یهیا

بیوتوش    اَ انگ    ره سئی    یایتهتیش آرم  

  داب یئیتی    نَ ا چیش    یم    خرَتئوش    توهیا

  

  برگردان

  مزدا،اي 

  در این دوران زندگی

  مینوي، كتو با گوهر پا

  خود، کبا نیرو و اندیشه نی

  نیکارهاي آفریدگان را بررسی میک

  روند. ه چگونه پیش میکنهی  و بر آنها چشم می

  ندکهاي تو را براي آنها آگهی می داوري ،آرمئیتی نماد پارسایی

  تواند خرد تو را فریب دهد.س نمیکو هیچ
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  برداشت

ردار کار و کها حاضر و ناظر است براي  اهورامزدا از نخستین روز آفرینش و در تمام دوران

ه ما زنـدگی  کدهد خوبی را با خوبی و بدي را با بدي در همین دورانی س پاداش میکهر 

ارهاي مردم به همراه راستی و درستی پیش روند. آرمئیتی که کنیم وارد و ناظر است کمی

ند کسنجد و آنها را آگهی می ها را می ها و بدي اري و انصاف است خوبیکه پاسدار پرهیزک

نـد. پـاداش و حـق هـر     کتواند در داوري درست اهورامزدا تزویر و نیرنگ س نمیکو هیچ

  س روشن و معین خواهد شد.ک

  ها گزارش دستوري واژه

  ) ضمیر اشاره("ض-)، نرینهکدري، ت» (در این، این): «yahmi. ("ضاک]

-)ماسـه ک، نرینه، کبایی، ت» (، مقدس، سزاوار ستایشكپا): «speytā. (سحغأفپ

  »، سزاوار ستایشكمقدس، سودمند، پا) «صفت(سحغأفض

  )صفت(وظض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (تو، بوسیله تو): «θβā. (وظپ

  کضهدگع-)کبایی، ت» (spiritروان، گوهر مینوي ): «mainyk. (کضهدگ,

ــان (): «urvaēsē(. عقؤضبسب ــدوران، زم ــام، (عقؤضبسض-)کدري، ت ــهن ) نرین

  چرخش، دور، دوره.

  »آمدن«لضک-)، گذراکس تکیدي دوم کتأ» (یی، میرسیآمی): «jasō. (_ضس[

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خدا): «mazdā. (کض#پ

  )ماسهک(زضوقض«-)کبایی، ت» (شهریاري، نیرومندي): «xDarrā. (زضوقپ«

ـ کوجه اخباري نخست » (باشم هستم، می): «ahmi. (ضاک] -)، حاضـر، گـذرا  کس ت

  »بودن، هستن«ضا

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (، بهکخوب، نی): «vohk. (رخا,

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

  )نسبی ضمیر("ض-)، نرینهکوابستگی، ت» (هکآن، آن): «gehiiā. ("ثاگپ
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-)بایی، گروهـه » (ردار، با اعمالکارها، با کبا ): «iiaoranāiB~. (ژؤضخوضدپه/

  )ماسهک» (نشکار، عمل، فعل، ک«ژگضخوضدض

  )مادینه(لضبوپ-)نهادي، رایی، گروهه» (جهان، گیتی): «gaērG. (لضبو|

س گروهـه،  کـ سـوم  » (رونـد  نند، پـیش مـی  کپیشرفت می): «fradeytē. (چقپیغأفب

  ».امیاب شدنکردن، افزون شدن، کپیشرفت «چقپی-)اخباري، حاضر، ناگذر

  )فت، ضمیر اشارهص(ض -)برایی، گروهه، نرینه» (به آنها): «aēibiiō. (ضبهذگ[

میلـز،  ) [(نـام، نرینـه  (قضفع-)رایی گروهه» (داوران را، رهبران را): «ratkB. (قضف,/
نـد  کاند. میلز اضافه مـی  دستور گرفته و قانون انگا: این واژه به معنیکهاگ، دوهارله، 

ن درکـ كن و پادرکردار است یعنی نوک» درکفرَش«ه کواژه رتو یادآور سوشیانت است 
رت اسـت، بارتولومـه نیـز    کدر پهلوي فرش FraBokeretiجهان است. این نام در اوستا 

ه واژه رتو کند کمیواژه را به معنی داوري و قضاوت گرفته. مولتون از گلدنر نقل قول 
یا راهنماي دینی گرفت. تاراپورواالحالت دستوري ایـن واژه  » آموزگار«را باید به معنی 

یسـنا  ه در کـ ه صفتی براي آرمئیتی باشد، همچنان کگیرد  و مادینه می کرا نهادي، ت

آمـده هرگـاه آدمـی در گـزینش راه و روش دچـار تردیـد شـود بایـد از او          12بند  31
  )].گیردواست. بنابراین معنی رتو را راهنما و رهبر روحانی میراهنمایی خ

، اخباري، کس تکسوم » (دهدند، نشان میکآگهی می): «sēyghaiti. (س؛أالضهف]

  )سضاگذشته نامعین  كستا» (نشان دادن«)حاضر، گذرا

  )مادینه(پقکضهفه-)کنهادي، ت» (پرهیزگاري): « armaitiB. (پقکضهفه/

  وظض-)کحالت وابستگی، ت» (تو، از آن تو، مال تو): «rwahiiā. (وظضاگپ

  )نرینه(قضفع«-)کوابستگی، ت» (، ارادهكخرد، دانایی، در): «xratfuB. (قضف؛ع/«

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکرایی، ت» (هکه، او که، آنک): «yfm. ("؛ک

  )حرف نفی» (no one, nothingس، هیچ. کهیچ): «naēciB. (دضبإه/

ـ کـ سـوم  » (نـد کبفریبند، فریب دهـد، تقلـب   ): «dābaiieiti. (یپذضگثهف] ، کس ت

      »ردنکفریفتن، گول زدن، فریب دادن، تقلب «یضذ-)یدي، حاضر گذراکتأ
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  هفتمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اَهورا  منگهی  مزدا  توا  اَت  سپنتم

  ·ضاعقپ  ·ک؛أال]  ·کض#پ  ·وظپ  ·ض،  ·سحغأفغک
  اهورا  شناختم  اي مزدا  تو را  به راستی  كپا

  ــــــــــــ

  منَنگها  پئیري جست  وهو  ما  هیت

  ·کضدضجاپ  ·_ضسض،·حضهق]  ·رخا,  ·کپ  ·اگض،
  اندیشه، منش  فرا آمد، ظاهر شد  کنی  مرا  هکآنگاه 

  ــــــــــــ

  اَهی  هیاک  اَهی  چیش  ما  رِست چاپ

  ·ضا]  ·نضاگپ  ·ضا]  ·إه/  ·کپ  ·حغقغسض،إپ
  هستی  سکاز چه   هستی  یک  مرا  و پرسید

  ــــــــــــ

  دیشا  فرَ سیایی  دخشارا  اَیارِ  تاک

  ·ی]زپ  ·چغقضسضگپه  ·زپقپ«یض  ·ضگپق؛  ·نضوپ
  نهی در میان می  پرسش و پاسخ، توضیح  ار شده، نشان داده شدهکآش  روز  چگونه

  ــــــــــــ

  تَنوشی چا  گَئتاهو  تواهو  یبایی

  فضدعزهإپ&  ·لضبوپا,  ·وظپا,  ·ضهذ]
  سانتکو در میان   در میان مردم گیتی  در تو  )حرف اضافه(
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  ·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سحغأفغک

  ·کضدضجاپ    ·_ضسض،·حضهق]    ·رخا,    ·کپ    ·اگض،

  ·ضا]    ·نضاگپ    ·ضا]    ·إه/    ·کپ    ·حغقغسض،إپ

  ·ی]زپ    ·چغقضسضگپه    ·زپقپ«یض    ·ضگپق؛    ·نضوپ

  فضدعزهإپ&    ·لضبوپا,    ·وظپا,    ·ضهذ]
  

  اَهورا    منگهی    مزدا    توا    اَت    سپنتم

  منَنگها    پئیري جست    وهو    ما    هیت

  اَهی    هیاک    اَهی    چیش    ما    رِست چاپ

  دیشا    فرَ سیایی    دخشارا    اَیارِ    تاک

  تَنوشی چا    گَئتاهو    تواهو    یبایی

  

  برگردان

  اي اهورامزدا

  و سزاوار ستایش شناختم كتو را پا

  ) به سویم آمد و پرسیدکمنش نیه وهومن (کآنگاه 

  یستی؟که هستی؟ هوادار ک«

  ار شدهکچگونه امروز آنچه برایت آش

  )رسش و پاسخو پبراي توضیح (

  »گذاري سانت در میان میکبا جهانیان و 
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  برداشت

پندارد با پرسش از اهورامزدا مطرح  ه حقیقت میکزرتشت آنچه را  گاتاهادر بیشتر بندهاي 
  داند. ند و پاسخ هر پرسش را حتمی و مسلم میکمی

  ها  واژهيدستورگزارش

)، نرینـه کرایی، ت» (ارکوکنی، مقدس، پرهیزگار، پارسا، كپا): «speytem. (سحغأفغک

-صفت(سجغأفض(  

  )حرف، ادات، وند» (پس، اما، و، به راستی): «au. (ض،

  )کس، تکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  )نرینه(کض#پ-» مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ـ کـ یـدي، نخسـت   کتأ» (اندیشیدم، شناختم، دانسـتم ): «mfyghi. (ک؛أال] ، کس، ت

  »ردن، فهمیدن، دانستنکر کاندیشیدن، ف«کضد-)گذشته نامعین، ناگذر

  ضاعقض-)کندایی، ت» (، ارباب، خداوندکاهورا، سرور، مال): «ahurā. (ضاعقپ

  "ض-)ل قیدي ضمیر نسبیکش» (هکه، آنگاه، هنگامی ک): «hiiau. (اگض،

  )سکضمیر شخصی نخست (ض.؛ک-)، ضمیر متصلکرایی، ت» (مرا): ««mā. (کپ

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (کخوب، نی): «vohk. (رخا,

  )ماسهک(کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manaznh. (کضدضجاپ

یدي کوجه تأ» (شدآمد، سررسید، فراآمد، وارد شد، نازل): «pairi.jasau. (_ضسض،·حضهق]

لضک_ضسض،»پیش فعل، حـرف اضـافه  «حضهق]).، حال، گذراکس، تکسوم 

  »ردنکت کسی رفتن، بمقصدي حرکسوي آمدن، سررسیدن، فرا آمدن، واردشدن، به«

ـ کـ یـدي، سـوم   کوجه تأ» (ردکپرسید، سئوال ): «peresaucā. (حغقغسض،إپ ، کس، ت

  )چغقض/.چقض/. s-aorك. ستاحغقغسضحاضر  كستا(چقضس-)حاضر، گذرا

  )سکضمیر شخصی نخست (ض.؛ک-)ماسهک، کرایی، ت(»مرا، بمن، من): «mā. (کپ

  )ضمیر پرسشی(إ]/-)، نرینهکنهادي، ت» (سیکی، چه ک): «eiB. (إ]/

  »بودن، هستن«)، اخباري، حاضر، گذراکس تکدوم » (هستی): «ahi. (ضا]

ـ  » (یستیکه هستی، هوادار کاز ): «kahiiā. (نضاگپ ضـمیر  ()، نرینـه کوابسـتگی، ت
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  interrogative pronoum) استفهامی

  »هستی): «ahi. (ضا]

  )قید(نضوپ-)قید» (چگونه، چطور، از چه راه): «karH. (نضوپ

  )ماسهک(ضگپق-)کرایی، ت» (روز، روزانه): «aiiārf. (ضگپق؛

[اینسـلر  » ه نشـان داده شـد  کـ ار شـده، آنچـه را   کآنچه آش): «daxDārā. (زپقپ«یض
»revelations ،ـ  » (ار شـده کشف، وحی، الهام، آنچه آشک، نازل شدهالم ک )کبـایی، ت

-هومباخ: زپقض«یض] [ »expert, zealous  خدمتگذار، صمیمی، شخص توانـا و ،
آنرا همریشـه  » ، نشان، عالمت«)] [بارتولومه: کندایی، تبا همت براي پیشبرد هدف (

ــا ــی 51.9و  34.6هــاتدر  یضوزفغکب ــد  م ــدکار کآشــ«دان ــاراپورواال: »] نی « [ت
indications, pathsها را] ها و عالمت ها را، نشان ، راه  

ـ » (براي توضیح، براي پرسش و پاسخ): «ferasaiiāi. (چغقضسضگپه -)کبرایی، ت

« [هومبـاخ:  »] ، شرح و توضـیح دادن explaine, advise« ) [اینسلر: مادینه(چقضسپ
consultationو تردید  کش«[تاراپورواال: »] ، مشورتdoubts[«  

ـ کـ (دوم » شـوي  نهی، روبرو می در میان می): «dīDā. (ی]زپ ، ناگـذر، گذشـته   کس ت

اند  و نهادي گرفته کانگا این واژه را تک[گلدنر، میلز، » دادن، نهادن«یپ-)نامعین

» باشی، هسـتی  می«به معنی  ضا]به معنی نشان دادن. چون این واژه ی]ساز ریشه
نـد، از  کباال باید از لحاظ دستوري تطبیق  ) در سطرس زمان حال، اخباريکفعل دوم (

  باشد. کتواند نهادي و تاینرو نمی

دربـاره، بـه   «معنـی  ه ار رود بکب» loc«) هرگاه با حالت دري حرف اضافه): (aibi. (ضهذ]
  with reference to, with regard to» سوي

 صـفت (وظپ-)دري، گروهه، مادینه» (درخور، مال خودت): «rsHhk. (وظپا,
  )سکی دوم کمل

 لضبوپ-)دري، گروهه» (در میان جهانیان و مردم): «gaērāhk. (لضبوپا,
  واژه گیتی در زبان فارسی از همین ریشه است.

دري، » (هـا و بسـتگان خـودت    سان خودت، در میان تـن ک): «tanuDicā. (فضدعزهإپ

      »سکتن، بدن، شخص، «فضدع-)گروهه
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  هشتمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  پئواورویم  زرتوشترو  اَئوجی  وییه  اَت

  ·حضخعقؤ]ک  ·.ضقضوع/فق[  ·ضخ_]  ·ا[ه  ·ض،
  نَخست  زرتشت  گفتم  به او  سپس

  ــــــــــــ

شاو  وهئیتی یا یت  دوه  ویاایس  درِگواییت  

  ·یقغلؤپهفب  ·هس[گپ  ·اگض،  ·یؤضبز|  ·اضهوگ[
  پیرو دروغ  توانایی دارم  هکتا هنگامی   دشمنان  راستین

  ــــــــــــ

  اَ اُجنگهوت  خی یم  رفنُو  اَشائونِ  اَت

  ·ضخ_[جاؤض،  ·ةگ؛ک  ·قضچغد[  ·ضزپعدب  ·ض،
  نیرومند  خواهم بود  پشتیبان  ارکدرست  ولی

  ــــــــــــ

  دیا  خَشترهیا  وسسِ  آبوش تیش  هیت

  ·یگپ  ·زضوقضاگپ«  ·رضسضسغ  ·ذ,/ف]/·پ  ·اگض،
  برخوردار شوم  نیرو  فراگیر  پیش آید  ه آنچهک

  ــــــــــــ

تییاچافاو  ستائومی  مزدا  توا  آ  و  

  عچگپإپ&  ·سفپعک]  ·کض#پ  ·وظپ  ·پ  ·"ضؤض،
  گویم و سرود می  نمکستایش می  اي مزدا  تو را  حرف  هکتا آنجا 
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  ·حضخعقؤ]ک    ·.ضقضوع/فق[    ·ضخ_]    ·ا[ه    ·ض،

  ·یقغلؤپهفب    ·هس[گپ    ·اگض،    ·یؤضبز|    ·اضهوگ[

  ·ضخ_[جاؤض،    ·ةگ؛ک    ·قضچغد[    ·ضزپعدب    ·ض،

  ·یگپ    ·زضوقضاگپ«    ·رضسضسغ    ·ذ,/ف]/·پ    ·اگض،

  عچگپإپ&    ·سفپعک]    ·کض#پ    ·وظپ    ·پ    ·"ضؤض،
  

  پئواورویم    زرتوشترو    اَئوجی    وییه    اَت

شاو    وهئیتی یا یت    دوه    ویاایس    درِگواییت  

  اَ اُجنگهوت    خی یم    رفنُو    اَشائونِ    اَت

  دیا    خَشترهیا    وسسِ    آبوش تیش    هیت

تییاچافاو    ستائومی    مزدا    توا    آ    و  

  

  برگردان

سپس به او گفتم،

  ه زرتشت هستمکنخست آن

  توان دارمه کیئتا جا

  ار خواهم بودکار و پشتیبان نیرومند مرد درستکاز دشمنان راستین دروغ

  مند شوم اگر در آنچه پیش آید از آن نیروي فراگیر بهره

  نمکه توان دارم اي مزدا تو را ستایش میکتا آنجا 

  گویم. و برایت سرود می
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف، ادات» (ا، ولیسپس، پس، به راستی، و، ام): «au. (ض،

اض-)برایی، وابستگی، نرینـه، ضـمیر اشـاره متصـل    » (او، این، به او): «hōi. (ا[ه

  )ضمیر اشاره(

ضخ_-)سکـ یدي، نخسـت  کفعل زمان حال تأ» (ردمکگفتم، اظهار ): «aojī. (ضخ_]

  »ردن، اعالم داشتنکگفتن، اظهار «

  )کنهادي، تنام خاص، » (زرتشت): «zararuBtro. (.ضقضوع/فق[

ــرین،   ): «paourvvīm. (حضخعقؤ]ک ــه اول، زودت ــز، در وهل ــر چی ــیش از ه ــت، پ نخس

نخستین، اساسـی،  «حضخعقعگض-)ماسه، حالت قیديک، کرایی، ت» (ترین پیش

  )صفت» (بنیادین

ـ  » (حقیقی، واقعـی، اسـتوار، برقـرار   ): «hairiiō. (اضهوگ[ -)، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت(اضهوگض

[بارتولومـه دو   یؤضبزضا-)رایی، گروهه» (دشمنان): «dvvaéDG. (یؤضبز|

دشـمن  «ب گرفته به معنـی  کواژه مر کرا با هم ی یؤضبز|.اضهوگ[واژه 

  اضهوگخ-)، نرینهکناپذیر (نهادي، ت یا دشمنی آشتی» واقعی

  )]صفت(یؤضبزضا 

ل قیـدي  کشـ » (ه، تا زمـانی کـه  که، تا جائی که، تا هنگامی که، تا ک): hiiau. (اگض،

  )»هکه، آنک«"ضضمیر نسبی

ه/-)، وجه تمنایی، زمان حالکس تکنخست » (توان دارم): «isōiiā. (هس[گپ

  » توان داشتن، نیرو داشتن«

ردن، کـ ، جسـتجو  seek«بـه معنـی    هسپـحاضـر    كو سـتا  ه/[هومباخ: از ریشه

  »]خواستن
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ـ » (نادرستپیرو دروغ، هوادار دروغ، مرد ): «dregvvāitē. (یقغلؤپهفب )کبرایی، ت

-صفت(یقغلؤضأف(  

  )حرف، ادات، حرف عطف» (اما، ولی، پس): «au. (ض،

ــت ): «aDāunē. (ضزپعدب ــا، درس ــرو اش ــتکپی ــوادار حقیق ــ» (ار، ه ــی، ت -)کبرای

  )صفت(ضزپؤضد

  قضچغدضا-)کنهادي، رایی، ت» (کمکپشتیبان، ): «rafenō. (قضچغد[

  ]»the joy of innerlifeشادي درونی و باطنی گرفته«معنی [تاراپورواال: این واژه را به 

  ]».mighty help and joyنیرومند و شادمانی گرفته کمک«میلز: [

  ]».powerful support«تولومه: ربا[

نیز آمده و بـه معنـی یـاري،     6بند  28هاتاین واژه در »] strong support«اینسلر: [

  ، پشتیبانی است.کمک

)، حال، گـذرا کس، تکوجه تمنایی نخست » (باشم، خواهم بود می«):iifm|. (ةگ؛ک

-در حالـت برایـی   » (بودن، وجـود داشـتن، هسـتن   «ضا»dative «  از ایـن فعـل، 

  )شوده مثبت و مفید باشد دریافت میکگرایشی 

ـ  » (نیرومند، توانا): «aojōzvvau. (ضخ_[جاؤض، )ماسـه ک، کنهادي، نهادي، رایـی، ت

-نیرو، توان، زور«ضخ_[جاؤضأف«  

  )"ضل قیدي ضمیر نسبی کش» (هکه، آنچنانکسی که، کآن«اگض،

  .یگپ. پیش فعل براي پ): ā.bkBtīB. (ذ,/ف]/.پ

  ) رایی، گروهه(»آنچه در آینده پیش آید. «,/ف]/

  ]».things to come prosperity«مونا: [

  ]وشش، جد و جهد.کتالش،  ـ» endeavors«اینسلر: [

، تزئینات، مزین adornmentsردن، جلوه دادن، کآراستن، زینت » to adorn«هومباخ:[

  ]»آراستن، زینت بخشیدن) «bhusریت کسانس(ذ,/شده از ریشه
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در حالـت   -s-aorكبه معنی بـودن و سـتا   bhuریت کسانسذ, بارتولومه: آنرا از ریشه[

ـ future things, things to be) گرفته به معنی رایی، گروهه( ه در آینـده  کـ آنچـه را   ـ

  ]خواهد شد یا خواهد بود.

) به معنی آراستن و زینت بخشیدن گرفته bhusریت کسانس(ذ,/ـمیلز: آنرا از ریشه[

  ].كآمادگی، تهیه و تدار ـ» preparation«رده کو معنی 

  ]وهکش ـ» splendeur«رده کگرفته و و معنی  ذ,/انگا: آنرا از همان ریشه ک[

  ردهکـ رده و آنـرا در حالـت رایـی گرفتـه و معنـی      کتاراپورواال: نظر بارتولومه را تایید [

»for all time «براي همیشه، در آینده. ـ[  

» فرمان راندن، بـه اراده خـود  ): «vasase.xDarrahiia. (·زضوقضاگپ«·رضسضسغ

ـ (   فرمـان رانـدن بمیـل و اراده خـود    «·زضوقض«·رضسضسغ-)کوابستگی، ت

qui dispose à volonté de, ruling at will «دلخـواه، آرزو  رضسضا«ــ كاز ستا «

  ازضوقضو

فرمـان روایـی و   «نند کخوانند و معنی می دیگر میکانگا و گلدنر: دو واژه را جدا از یک[

  ]»تسلط نامحدود

» ruling at will«داننــد بــه معنــی  ب مــیکــواژه مر کاینســلر و هومبــاخ: آنــرا یــ[

»exercising power at will» «   بهـر روي نشـان دادن   » فرمان رانـدن بـه اراده خـود

  ]نیروي نامحدود اهورامزدا مورد نظر است.

در همین سطر قرار گرفتـه   ذ,/ف]/ه پیش از واژهکپ): با حرف اضافهdiiā. (یگپ

ـ کـ نخسـت  » (ردمگـ به دست آورم، برخـوردار  «به معنی  : یپ-)، ناگـذر کس، ت

ردن، بـه  کـ به معنی گرفتن، دریافت  پدر حالت رایی و با پیش حرف» نهادن، دادن«

  »دست آوردن، برخوردار شدن

soه کـ اي  تا زمـانی کـه، تـا انـدازه    ): «yavvau. ("ضؤض، long as, autant que) «  قیـد

  )میتک

  بـه سـوي، تـا   «) حـرف اضـافه:   سفپهک]پیشوند، پسوند، پـیش فعـل بـراي    ): (H. (پ
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vers, jusqu’à«  

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، پیوستهکرایی، ت» (تو را، تو): «θβā. (وظپ

ــ» (مــزدا): «mazdā. (کض#پ ــدایی، ت ــا واژه  کض#پ -)کن ــن واژه همریشــه ب [ای

 intelligence, sagesseبه معنـی خردمنـدي، دانـایی، هوشـمندي      medhāریت کسانس

  )]Renauسونر کدی 576ص است (

ـ کـ وجه اخباري، نخست » (نمکستایم، ستایش مییم«): stāiimi. (سفپهک] ، کس، ت

  »ردن، ستودنکستایش «سف,-)حال، گذرا

س، حـال،  ک، نخست کاخباري، ت» (نمکگویم، ستایش می سرود می): «ufiiā. (عچگپ

  »ها را به هم پیوستن ردن، واژهکبافتن، تابیدن، سرود گفتن، ستایش «رضچ-)گذرا

  )عطفواو » (و): «cā. (إپ
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  نهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اهورا  منگهی  مزدا  تُوا  اَت  سپنتم

  ·ضاعقپ  ·ک؛أال]  ·کض#پ  ·وظپ  ·ض،  ·سحغأفغک
  اهورا  شناختم  اي مزدا  تو را  به راستی  سزاوار ستایش

  ــــــــــــ

  منَنگها  پئیري جست  وهو  ما  هیت

  ·کضدضجاپ  ·_ضسض،·حضهق]  ·رخا,  ·کپ  ·اگض،
  اندیشه  به سویم آمد  کنی  مرا  هکآنگاه 

  ــــــــــــ

  وشی  وي وید ويِ  ییهماکَ  فرَسم  اَهیا

  ·رضز]  ·ر]ؤ]یعگب  ·نضاکپه  ·چغقضس؛ک  ·ضاگپ
  خواهی می  ردنکخدمت   هکبراي   پرسید  آن

  ــــــــــــ

  نمنگهو  راتانم  آتر  توهمایی  آ  اَت

  ·دغکضجا[  ·قپفمک  ·پوقب  ·وظضاکپه  ·پ  ·ض،
  نماز  نثار  آتش    تو  پس، بنابراین

  ــــــــــــ

  من یایی  ایسایی  یوت  ما  اَشَهیا

  کضدگپه&  ·هسپه  ·"ضؤض،  ·کپ  ·ضزضاگپ
  نیمکتیمار   توان دارم  تا زمانی که  )یدکحرف تا(  اَشا
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  ·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سحغأفغک

  ·کضدضجاپ    ·_ضسض،·حضهق]    ·رخا,    ·کپ    ·اگض،

  ·رضز]    ·ر]ؤ]یعگب    ·نضاکپه    ·چغقضس؛ک    ·ضاگپ

  ·دغکضجا[    ·قپفمک    ·پوقب    ·وظضاکپه    ·پ    ·ض،

  کضدگپه&    ·هسپه    ·"ضؤض،    ·کپ    ·ضزضاگپ
  

  اهورا    منگهی    مزدا    تُوا    اَت    سپنتم

  منَنگها    پئیري جست    وهو    ما    هیت

  وشی    وي وید ويِ    ییهماکَ    فرَسم    اَهیا

  نمنگهو    راتانم    آتر    توهمایی    آ    اَت

  من یایی    ایسایی    یوت    ما    اَشَهیا

  

  برگردان

  اي اهورا مزدا

  به راستی تو را سزاوار ستایش شناختم

  به سویم فرا آمد» وهومن«کاندیشه نی هکآنگاه 

  ه را آرزو داري؟کپرسید خدمتگزاري «

  نم،که نمازم را به او نثار کآتش تو را  ،پاسخ دادم

  »نم.که توان دارم، تیمارش کو اشا را، تا آن زمان 
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  ها گزارس دستوري واژه

  )، نرینهکرایی، ت» (، مقدس، سزاوار ستایشكپا): «speytem. (سحغأفغک

  )حرف اضافه، ادات» (alors, then, butبه راستی، اما، آنگاه، پس، ): «au(.ض،

  )کس، تکضمیر شخصی، دوم (فؤ؛ک-)، پیوستهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

، کتـ س، کـ یـدي، نخسـت   کتأ» (شناختم، اندیشیدم، دانسـتم ): «mfyghi. (ک؛أال]

  )ک؛أال» (اندیشیدن، دانستن، شناختن، فهمیدن«کضد-)گذشته نامعین، نرینه

  ضاعقض-)کندایی، ت» (lord maîtreسرور، پیشوا، خدا، ): «ahurā. (ضاعقپ

  )ل قیدي، ضمیر نسبیکشه (که، تا زمانی که، تا هنگامی که، تا ک): «hiiau. (اگض،

  » من«ض.؛ک-)سکنخست  ،، پیوستهکرایی، ت» (مرا، من): «mā. (کپ

  )صفت(رخاع-، نرینه کرایی، ت» (کخوب، به، نی): «vohk. (رخا,

حـرف اضـافه،   (·حضهقه»فرا آمد، وارد شد، سر رسید): «pairi.jasau. (_ضسض،·حضهق]

ـ کـ یدي، سوم کتأ» (آمد، وارد شد، ظاهر شد«_ضسض،براي  ).پیش فعل ، حـال،  کس ت

  »رفتن، آمدن«لضک-)گذرا

  »اندیشه«)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)، نرینهکوابستگی، ت» (این، آن): «ahiiā. (ضاگپ

  »پرسیدن«چقضس-)کرایی، ت» (questionپرسش، سئوال ): «ferasfm. (چغقضس؛ک

  » یک«نض-)، نرینهکبرایی، ت» (سیکه، براي چه کبراي ): «kahmāi. (نضاکپه

مصـدر   ر]با پیشوند dat) در حالت رایی، مصدر» (خدمت): «vividuiie. (ر]ر]یعگب

جسـتن، یـافتن،    ـ2دانستن، شناختن،  ـ1. این واژه داراي سه معنی است: ر]یشود می

براي «ردن [بارتولومه: این واژه را به معناي تصمیم گرفتن آورده کخدمت  ـ3ردن. کپیدا 

 toردن کـ خـدمت  «اینسـلر:  ». to knowدانستن «هومباخ: ». گیري سی تصمیم میکچه 

serve .« همریشـه بـا    ر]یه در زبـان گاتـایی واژه  کـ ه کـ تاراپورواال: بر آن است»vidh 

 to hold inو احتـرام گذاشـتن   worshiptoردن کـ پرسـتش  «و بـه معنـی   » ریتکسانس
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honour «.است. موبد آذرگشسب: نمازگزاردن  

  رضس-)، حال، گذراکس تکاخباري، دوم » (خواهی می«): vaDī. (رضز]

  )حرف اضافه، ادات، عطف، الحاق، الصاق» (به راستی، و، اما، سپس، ولی): «au. (ض،

ی از کرا بر حسب ی پ.ضف). تاراپورواال و اینسلرقید، حرف اضافه، پیشوند، پسوند): (H. (پ

  ».از این پس thenceforth: «نندکخوانند و معنی می می ضصپیا  ضکپها دستنوشته

  (ضمیر دوم شخص)» تو«)، نرینهکبرایی، ت» (براي تو، تو): «rsahmai. (وظضاکپه

ـ  » (آتـش، آذر ): «ārrē. (پوقب آتـش، نمـاد، اشـا و    ) «نرینـه (پفضق-)کبرایـی، ت

هن آتـش داراي معنـا و مفهـوم غیرمـادي اسـت و اشـاره       کي اوستاو  گاتاهادر » حقیقت

ا ایـزد مقـدس و جاویـدان و    نمزدیسـ یـین  و روحـانی بـراي اشاسـت در آ    باحترام درونـی 

  شود.اردیبهشت، با آتش مقدس معرفی و نموده می =اتاشاوهیش

  »بخشش، هدیه) «مادینه(قپفپ-)کرایی، ت» (نیاز، اهدا): «rātąm. (قپفمک

ـ   » (احترام، نماز): «nemazhō. (دغکضجا[ » نمـاز «دغکضا-)کحالـت وابسـتگی، ت

  .]reverence. هومباخ: حرمت، احترام داشتن adoration[بارتولومه: ستایش 

  )ماسهک(ضزض-)کحالت وابستگی، ت» (اشا، راستی): «aDahiiā. (ضزضاگپ

  »یدکحرف تأ): «mā. (کپ

قید در ارتباط بـا مقـدار ماننـد    » (how far, as far asتا زمانی که ): «yavvat. ("ضؤضف
autant que(  

ـ کـ وجه التزامی، نخسـت  » (توان دارم): «isāi. (هسپه هس-)، حـال، گـذرا  کس، ت

  ، در اختیار داشتن.pouvoir» توان، قدرت«

یدي، حال، ناگذر، نخست کتأ» (نمکنم، تیمار میکتوجه می): «maniiai. (کضدگپه

[تاراپورواال: توجه داشتن. هرگاه » ردنکكاندیشیدن، فهمیدن، در«کضدـ)کس، تک

      ]»ردنکتوجه «یب شود به معنی ک) تروابستگیاي در حالت ( با واژه کضدواژه



554گاتاها  

  دهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  زئوزئومی  ما  هیت  اَشم  داییش  وییم  تو  اَت

  ·.ضخ.ضخک]  ·کپ  ·اگض،  ·ضزغک  ·یپه/  ·ک[ه  ·ف,  ·ض،

  خوانم فرا می  یدکحرف تأ  هک  اشا را  نکار کآش  برایم  تو  پس

  ــــــــــــ

  آرِم  ایت  هیچِیم نو  آرمئیتی

  ·پقغک  ·]،  ·اضإهکدخ  ·پقکضهف]
  سزاوار آنم  هکبدرستی   با همراهی  آرمئیتی

  ــــــــــــ

  رشتاپ  اهما  وییتُ  یا  ناو  اپِرِساچ

  ·حضق/فپ  ·؛اکپ  ·ف[ه  ·"پ  ·د|  ·حغقغسپإپ
  پرسش  ما  تو  هکه، آنک  را ما  گذار س امري درمیانکبپرس، دوم 

  ــــــــــــ

ِمپتت  یتَنا  توا  زي  رشت  متاماو  

  ·ؤضفمکض؛ک  ·فض،  ·"ضوضدپ  ·وظپ  ·.]  ·حضق/ف؛ک

  توانا، توانمند  آن  هکهمانند، بسان، چنان  تو  هکزیرا   پرسش، سئوال

  ــــــــــــ

  امونتم  دیات  اَ ا شم  خشَیانس  توا  هیت

  ؛کضؤضأفغک&  ·یگپ،  ·ضبزغک  ·زضؤمس«  ·وظپ  ·اگض،
  توانا را  ارزانی دارد  قادر، توانمند  روا فرمان  بوسیله تو  هکس کآن 

  



555بند دهم ـسرود هشتم 

  ·.ضخ.ضخک]    ·کپ    ·اگض،    ·ضزغک    ·یپه/    ·ک[ه    ·ف,    ·ض،

  ·پقغک    ·]،    ·اضإهکدخ    ·پقکضهف]

  ·حضق/فپ    ·؛اکپ    ·ف[ه    ·"پ    ·د|    ·حغقغسپإپ

  ·ؤضفمکض؛ک    ·فض،    ·"ضوضدپ    ·وظپ    ·.]    ·حضق/ف؛ک

  ؛کضؤضأفغک&    ·یگپ،    ·ضبزغک    ·زضؤمس«    ·وظپ    ·اگض،
  

  زئوزئومی    ما    هیت    اَشم    داییش    وییم    تو    اَت

  آرِم    ایت    هیچِیم نو    آرمئیتی

  رشتاپ    اهما    وییتُ    یا    ناو   ا پِرِساچ

ِمپتت    یتَنا    توا    زي    رشت    متاماو  

  امونتم    دیات    اَ ا شم    خشَیانس    توا    هیت

  

  برگردان

  نکار کخوانم آش ه پیوسته فرا میکپس اشا را 

  ه به راستی سزاوار آنمکرمئیتی آبه همراه 

  با تو در میان بگذاریمهایی  ) و چه پرسشایم ردهکچه از ما بخواه (

  سی توانمند استکزیرا پرسش تو، همانند پرسش 

  فرمانروایی با توست.

  تواند توانایی را ارزانی دارد.ه میکس کآن
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  برداشت

ه در نهاد آدمـی جـاي دارد. سـپنتامئینو نمـاد     کپرسش اهورامزدا پرسش سپنتامئینو است 

ه زبونی کپروا  گاه شخصی نیرومند، بیاهورامزدا و داراي همان فروز و توانمندي است. هر

ند آن پرسش از سوي پایگاهی بلند و اهورایی است. از کو ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی 

لـی و  که بر تمام هستی فرمـانروایی دارد و در بـاره مسـایل    کسوي برترین نیروئی است 

هـاي   رین ارزشه داراي باالتکه براي خوشبختی جهانیان آورده شده کهایی است  آمرزش

وشش و صلح و سـازندگی اسـت. آنچـه از    کار و کاخالقی و اجتماعی براي بهبود زندگی، 

اندیشـی اسـت    کارهاي درست بر پایه راستی و نیکسوي اهورامزدا پرسیده شود در جهت 

ه آیـا بـه خـدمتگزاري اشـا و     کـ ردن وجدان انسان مؤثر اسـت  که در اندیشیدن و بیدار ک

رده است زرتشت نیز در کوتاهی کرستی و دادگري پرداخته است یا وشش در رسیدن به دک

) در بـاره بسـیاري از مسـایل از    هـا  هاتو سایر  1/44ـ19، 15/31، 14/31هات(گاتاها

ه بیش از چهار هزار کشنود، زیرا اگر در زمان او  ند ولی پاسخی نمیکاهورامزدا پرسش می

ه از چیسـت و چگونـه آفریـده    کـ گذرد مثالً در باره آفرینش جهان و انسان  سال از آن می

هاي پیوسته آن هماهنگی  شد مسلماً با دانش امروزي و پیشرفت شده به پاسخی اشاره می

  اي دانا ه آفرینندهکنداشت و آنگاه پاسخ اهورامزدا 

ه در نهاد آدمـی جـاي دارد،   کآن گوهر مینوي است پرسش اهورامزدا، پرسش سپنتامئینو 

و مقدس نماد اهورامزدا است، دشمن و رقیب سپنتامئینو، انگرمئینو  كاین گوهر مینوي پا

ها و صفات او قرار دارد  ه نماد اهورامزدا است در رأس فروزهکیا اهریمن است. سپنتامئینو 

رامزدا است. هرگاه شخصی نیرومند و بنابراین سپنتامئینو نماد همه نیرومندي و قدرت اهو

ه با پایگـاه و توانمنـدي او متناسـب    که زبونی و ناتوانی در آن راه ندارد پرسشی کپروا  بی

ه بـر تمـام هسـتی فرمـانروایی     کخواهد بود. سئوال سپنتامئینو از سوي برترین نیروایست 

آورده شـده، داراي  ه براي خوشبختی جهانیـان  کهاایست  دارد. در باره رهنمودها و آموزش

هاي اخالقی و اجتماعی و برقراري صلح و سازندگی است. آنچـه از سـوي    باالترین ارزش

ه کـ اندیشی است  کارهاي درست بر پایه راستی و نیکاهورامزدا پرسیده شود در ارتباط با 

ه آیا در خدمتگزاري و پیـروي از اشـا یعنـی    کردن وجدان باورمندان مؤثر است کدر بیدار 

  رده است.کوتاهی کوشیده یا کش درستی و دادگري گستر
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هـا در بـاره بسـیاري از     هاتو سایر  19/1/44ـ15/31ـ14/31ي گاتاهازرتشت نیز در 

ه بیش از که در آن زمان کشنود. زیرا  ند ولی پاسخی نمیکمسایل از اهورامزدا پرسش می

ش هستی، جایگـاه انسـان در   گذرد در باره هر پرسش مثالً آفرین چهار هزار سال از آن می

جهان یا هر مسئله دیگر پاسخی داده میشد یا براي زندگی روزانه و امور جزئـی از سـوي   

هـاي   شد تمام آنها با گذشت زمان و پیشرفتل قانون اعالم میکاهورامزدا دستوري به ش

اگون هاي سایر ادیان در باره مسایل گون ه دستورها و پاسخکعلمی ناسازگار بود. همچنان 

هاي اهـورامزدا و   هاي علمی از ارزش افتاده است. آموزش علت تعارض آنها با پیشرفته ب

هـاي او یعنـی    لی است و در ارتباط بـا فـروزه  کدر باره مسایل  گاتاهادستورهاي دینی در 

اینات، کامشاسپندان شش صفت اوست. در باره آنها یعنی اشا نظام هستی و قانون الیزال 

ناپذیر و فراگیر اهورایی، آرمئیتی، هئوروتات  استیکاندیشی، خشترا نیروي  کوهومن نماد نی

هاي زرتشت شناختن صفات اهـورامزدا   راراً اشاره شده. اصول آموزشکگاتاهاو اَمرتات در 

ه همیشه کها براي جزئیات زندگی  و پیروي از آنهاست در دین زرتشتی برخالف سایر دین

و نظافت و غیـره مقرراتـی در    كو پوشا كشده در باره خورادر تغییر است دستوري داده ن

و چگـونگی نظافـت و    كو پوشـا  كاین دین وجود ندارد حرام و حـالل و انتخـاب خـورا   

بهداشت به عهده انسان است. شریعت وجود ندارد. قـوانین مربـوط بـه زنـدگی را بنـا بـه       

نمایندگان آنهـا وضـع و   اي، خود مردم و  هاي علمی و نیازهاي اجتماعی و منطقه پیشرفت

ه عملی، منطقی و مورد نیاز کنند و هرگاه الزم بود آنها را نسخ و قوانین دیگر کتنظیم می

سازند. دین زرتشت براي خردمندي و رشد اخالقی انسـان دسـتور    است جایگزین آنها می

  دهد نه براي خورد و خواب و امور پیش پا افتاده.می

و رایزنی با نماد و خردمندي و دانـایی. یعنـی پرسـش و     پرسش از اهورامزدا یعنی پرسش

ـ  کگفتگو با سپنتامئینو  ی کی و پـا کـ سـوي نی ه ه در نفس و نماد آدمی جـاي دارد و او را ب

هـاي   ه با حربه خردمندي مجهز است در گـزینش کند. انسان ازاد و مختار کمی یراهنمای

جنگ افزار خرد و چیرگی بر  رود انسان باو مینوي مقدس می كخود به سوي آن گوهر پا

نـد. زرتشـت آمـوزش    کسوي اشا و آرمئیتی هموار میه هاي اهریمنی راه خود را ب وسوسه

دهد هرگاه در گزینش راه و روش خود دودل و مردد شوید با خرد خود رایزنـی و از آن  می

، گوهري ه در نهاد خودتان وجود داردکنید. یعنی با سپنتامئینو آن گوهر معنوي را کپیروي 

ل است. انسان با پیروي از که نماد عقل که نماد نیروهاي اهورایی است. همان گوهري ک
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شـود و بـا پیـروي از آرمئیتـی بـه صـفات پارسـایی،        مـی  کاشا به حقیقت و راستی نزدی

شود و با همبستگی با خشترا، آن نیروي الیزال و دامنی مجهز میکجوانمردي، انصاف و پا

ز آن اهورامزدا و در نهاد آدمـی موجـود اسـت بـر خـود چیـره و مسـلط        ه اکناپذیر  استیک

  گردد. می

ید بر آنست کست و تایید و تأگاتاهاري نشده و آن از استثناهاي کدر این بند از اهورامزدا ذ

رده، به سوي راستی و کف خود عمل یه آیا به وظاکه انسان باید از اشا و آرمئیتی بپرسد ک

هـا از سـوي انسـان     وتاهی نموده است. این پرسشکاهلی و کپارسایی رفته یا در این راه 

ه هسـتی را آفریـده و   کـ ه نماد بزرگترین نیروایسـت  کباورمند پرسش از خرد خوش است 

ما نیرو بخشد پیروي ه تواند به میکروایی است نیرومند  اینات را به گردش آورده. فرمانک

ـ       ۀاز آن گوهر معنوي و آن نیروي فراگیر یعنی پیروي از اهـورامزدا. دیـن زرتشـت بـر پای

خردگرایی استوار شده و خردمندي در جهان آفرینش فقط ویژه انسان است. هیچ موجـود  

مـداري   خردمندي جز انسان در صحنه هستی وجود ندارد بنابراین دین زرتشت دین انسان

هاي عقلی و علمی و فلسـفی قـرار دارد. دیـن     مام فعالیتانون تکاست. انسان زرتشت در 

برد  زرتشت با ساختن انسان خردمند و نیرومند جهان را به سوي صلح و سازندگی پیش می

  ند.که خوشبختی جهانیان را تأمین میکو تنها دینی است 

  ها گزارش دستوري واژه

  )حرف اضافه» (روپس، بنابراین، چنین، اما، آنگاه، براي، از این): «au. (ض،

به اریست، غالباً کچیز یا  هی از فراخوانی و دعوت بکه حاکاي حرف اضافه» (تو): «tk. (ف,
 enclitic, particle, as an invitation orشـود  س از آن تعبیر مـی کعنوان ضمیر دوم 

exhortation, often interpreted as a 2end person. pronou(  

  )کضمیر شخصی ت(ض.؛ک-)برایی، ازي، وابستگی(» براي من): «mōi. (ک[ه

س کوجه امري دوم » (نکن، راهنمایی کن، نشان بده، فاش کار کآش): «dāiB. (یپه/

  »ردنکار کنشان دادن، آش«یهس-)، گذرا، گذشته سادهکت

راستی در گاتاها اشا یعنی(ضزض-)کرایی، ت» (اشا را، حقیقت را): «aDem. (ضزغک
و حقیقت، آنچه با نظام هستی هماهنگ اسـت، برتـرین و بـاالترین صـفت و مظهـر      
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  )اهورامزدا است

سـی،  که، کـ «)ضمیر نسـبی ("ض-)ماسهک، کرایی، ت» (ه راکآن): «hiiau. (اگض،

  »هکه، او کسی که کآن

ه وجه اخباري حال را به معنـی  ک)intensiveاز ادات تشدیدي ) (یدکحرف تا): (mā. (کپ

گذشـته  امـل، وجـه نقلـی (   کوجه  perfect, parfaitآورد. درمی» parfait«امل کوجه 

  )I have goneام  نقلی من رفته

وجـه اخبـاري   (زنـم نم، صـدا مـی  کـ خوانم، آرزو می فرا می): «zaōzaomi. (.ض[.ضخک]

 parfaitامـل  کجـه  ) معنـی و دیشـد تاز ادات (کپه با واژهک)، حالکس تکنخست 

  » فرا خواندن«.,-گرفته است 

  ].summon» ردنک[اینسلر: فراخواندن، احضار 

  »].to call«هومباخ: صدا زدن، نامیدن، فرا خواندن [

ـ  » (ایی، پرهیزگـاري سـ آرمئیتی، پار): «ārmaiti. (پقکضهف] پقکضهفه)کبـایی، ت

  »right-mindedness, devotedness, pietyاري، کاندیشه درست و بجا، فدا«

ـ  » (یاري، هماهنگی، همراهی): «hacimnō. (اضإهکد[ اضإ-)، نرینـه کنهـادي، ت

». to be in accordهماهنـگ بـودن   «، to accompany» ردنکـ همراهـی و یـاري   «

  accompanion shipاینسلر: همراهی 

،[) .īu» :(بارتولومه بر آن است » درستی، به تحقیقه ید، بکحرف تأ]ـ ه ک ه براي تشدید ب

  گیرد.] رود، هرگز در ابتداي جمله قرار نمیار میکصورت حرف متصل ب

س، کـ یدي، نخسـت  کوجه تأ» (سزاوار آنم، شایسته آنم، استحقاق دارم): «ārem. (پقغک

را از لحاظ دستوري قیـد و مشـابه واژه    پقغکانگا:ک[ضق-)، گذشته ساده، گذراکت

  ». امالًک«ه ردکگرفته و معنی  aramریت کسانس

ردن، رفتن، کت ک) به معنی حرarـریت کسانس(ضقتاراپورواال آنرا فعل گرفته از ریشه[

  ]آمدن.

گرفته. مونـا بـه   » to deserve» «استحقاق داشتن، سزاوار بودن«اینسلر آنرا به معنی [

  ]».to rise«معنی برخاستن، باال آمدن 
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  ]ضقهومباخ به معنی آمدن از ریشه[

ه کـ نـد  کو چنین برداشت مـی  ضقآنرا از لحاظ دستوري فعل گرفته از ریشه بارتولومه:[

  ]زرتشت با آرمئیتی و پارسایی پیوسته و همراه است.

  ]و به معنی سزاوار و شایسته پاداش بودن گرفته است. ضقاینسلر: این واژه را از ریشه[

س، کدوم » (ن، در میان گذارکن، سئوال کبپرس، پرسش ): «peresācā. (حغقغسپإپ

  »ردنکپرسیدن سئوال «چقضس-)، وجه امري، گذراکت

س، حـال،  کضمیر شخصی، نخست » (ما«رضغک-)رایی، متصل» (ما را): «nG: (د|
  )گروهه

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه و کبایی، ت» (هکه، براي آنکه، آنک): «yā. ("پ

ـ حالت برایی و وابسـتگی،  » (تو، براي تو«):tōi. (فخه » تـو «فؤ؛ک-)، پیوسـته کت

  )سکضمیر دوم (

ضمیر شخصـی، نخسـت   » (ما«رض؛ک-)رایی، گروهه» (ما، ما را): «fhmā. (؛اکپ
  )س، گروههک

حضق/فپ-)ماسـه کنهـادي، گروهـه،   » (پرسـش، سـئوال  ): «parŝtā. (حضق/فپ

  )].کبایی، ت، راهنمایی (counsel[اینسلر: » سئوال، پرسش«

  حضق/فض-)کنهادي، ت» (پرسش، سئوال«): parŝtfm. (حضق/ف؛ک

[.) .zī) :(ه، به راستیکزیرا، زیرا ) «یديکحرف اضافه تأ«  

ـ » (تو): «θβā. (وظپ ـ کـ ی، ضـمیر دوم  کـ صـفت مل (وظض-)کبایی، ت ) کس ت

حـرف ربـط    ،قید» (هکه، مانند آن است که، همانند آنکچنان): «yarazH. ("ضوضدپ
conjonction (  

 "ضوغدپگلدنر با همین امال آمده ولی هومباخ آنـرا بـا امـالي   ي اوستااین واژه در 

ه، هماننـد  که، همانطور کهمچنان» «like as«به معنی  دپ-اگض،یب شده ازکتر

  آورده است.» هکآن

بارتولومـه: حـرف اضـافه متصـل     [گرفته. » وشش، تالشک، effort« اینسلر: آنرا به معنی 

  ]گرفته» ه بودک، چنانas it were«یب شده به معنیکتر  "ضوپرا با قید دپ)(



561بند دهم ـسرود هشتم 

، like«ریت کسانس náبا  دپند حرف اضافهکرده و اضافه میکتاراپورواال از او پیروي [

، like as if«باید به معنی  "ضوضدپمعنی است بنابراین کداراي ی» همچون، همانند

  ]آمده است "ضودپي نو در وندیداد و یشت واژهاوستادر » هکه، گوئی کهمچنان

  ].دپو  "ض،یبی است ازکه ترکپندارد  بارتولومه می[

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کحالت نهادي و رایی، ت» (این): «tau. (فض،

؛کضؤضدف-)حالت وابستگی، گروهه» (نیرومند، توانا): «fmavvatąm. (؛کضؤضفمک

  »powerful, fortتوانا، نیرومند، نافذ «

  »هکسی که، ک) «ضمیر نسبی("ض-)نرینه، کنهادي، ت» (هک): «hiiau. (اگض،

، صفت کس، تکضمیر شخصی دوم (وظض-)کبایی، ت» (تو، با تو): «θβā. (وظپ
  )یکمل

اسم فاعـل،  » (ruling one, supremفرمانروا، دستوردهنده، ): «xDaiiąs. (زضگمس«

فرمـان رانـدن، نیـرو    «زپ«از فعل ازضگضأف-)، نرینهکگذرا، نهادي، ت

  »ردن، فرمودنکم کردن، حکداشتن، توانا بودن، تسلط داشتن، دستور دادن، امر 

و بدهـد، ارزانـی    ضبزض-)، نرینهکرایی، ت» (توانا، قادر، قابل): «aēDeu. (ضبزغک

  ضبزض-)، گذراکس، تکسوم » (ندکدارد، برخوردار 

-، نرینــهکرایــی، تــ» (نیرومنــدتوانــا، توانمنــد، ): «fmavvaytem. (؛کضؤضأف؛ک

      )صفت» (fortنیرومند، توانمند، «؛کؤضأک
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  یازدهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اَهورا  منگهی  مزدا  توا  اَت  سپِنتم

  ·ضاعقپ  ·ک؛أال]  ·کض#پ  ·وظپ  ·ض،  ·سجغأفغک
  اهورا  شناختم  مزدا  تو را  به راستی  كپا

  ــــــــــــ

  منَنگها  پئیري جست  وهو  ما  هیت

  ·کضدضجاپ  ·_ضسض،·حضهق]  ·رخا,  ·کپ  ·اگض،
  اندیشه، منش  به سوي من آمد  کنی  من  هکآنگاه 

  ــــــــــــ

  یموپئُواور  دیداینگه  اوخزاییش  خُشُما  هیت

  ·حضخعقؤ]ک  ·ی]یضه}اب  ·صپه/«ع  ·زکپ«  ·اگض،
    آغازین را  دریافتم  با گفتارت  چون

  ــــــــــــ

  زرزدیاایتیش  مشی یئستو  سانس  مویی  سادرا

  ·.ضقض#پهفه/  ·کضژگضبز,  ·سمس  ·ک[ه  ·سپیقپ
  ایمانـباور   در مردم  رسدبنظر می  برایم  دشوار

  ــــــــــــ

  وهیشتم  مرَ اُتا  مویی  هیت  وِرِز ا ایدیایی  تَت

  ·رضاه/فغک  ·کقضخفپ  ·ک[ه  ·اگض،  ·رغقغ.ضثهیگپه  ·فض،
  بهترین است  گفتید  بمن  چون  ار خواهم بستکب  آن را
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  ·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سجغأفغک

  ·کضدضجاپ    ·_ضسض،·حضهق]    ·رخا,    ·کپ    ·اگض،

  ·حضخعقؤ]ک    ·ی]یضه}اب    ·صپه/«ع    ·زکپ«    ·اگض،

  ·.ضقض#پهفه/    ·کضژگضبز,    ·سمس    ·ک[ه    ·سپیقپ

  ·رضاه/فغک    ·کقضخفپ    ·ک[ه    ·اگض،    ·رغقغ.ضثهیگپه    ·فض،
  

  اَهورا    منگهی    مزدا    توا    اَت    سپِنتم

  منَنگها    پئیري جست    وهو    ما    هیت

  یموپئُواور    دیداینگه    اوخزاییش    خُشُما    هیت

  زرزدیاایتیش    مشی یئستو    سانس    مویی    سادرا

  وهیشتم    مرَ اُتا    مویی    هیت    وِرِز ا ایدیایی    تَت

  

  برگردان

  اي اهورامزدا

  تو را سزاوار ستایش شناختم

  ه وهومن به سویم فرا آمدکآنگاه 

  )حقیقتچون با گفتارت راستی (

  آفرینش آغازین را دریافتم

  نمکآید آن باور را در میان مردم بپرا می ه برایم دشوارکبا آن

  ار خواهم بستکمن گفتید به ولی آنچه را ب

  زیرا بهترین است.
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  ها گزارش دستوري واژه

)، نرینـه کرایی، ت» (ار، پرهیزگار، پارسا، مقدسکوک، نیكپا): «speytem. (سحغأفغک

-تـاراپورواال:  صفت(سحغأفض] ( »divine   ینسـلر:  ا». ، خـدایی، الهـی، آسـمانی

»virtuousــاخ: ». دامن، پرهیزگــاريکــ، پا امروا و کــ، روان prosperses spirit«هومب

  »ك، مقدس، منزه، پاholy«بارتولومه: » ترقی.ه پیروزمند، روان پیشرو و رو ب

  )وند، حرف، ادات» (پس، بنابراین، اما، و، به راستی): «au. (ض،

  )کس تکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  )نرینه(کض#پ-» مزدا، خدا، نماد خردمندي و دانایی): «mazdā. (کض#پ

، کس، تکیدي، نخست کوجه تأ» (اندیشیدم، دانستم، شناختم): «mfyghi. (ک؛أال]

  )s-aoristک؛أال(»ردن، فهمیدنکر کاندیشیدن، ف«کضد-)گذشته نامعین نرینه

ــورا، ): «ahurā. (ضاعقپ ــداهــ ــرور، خداونــ ــ» (ســ ــدایی، تــ   ضاعقض-)کنــ

  )ماسه، نرینهک(

ل قیـدي  کماسه، شـ ک، کنهادي، ت» (هکه، هنگامی کچون، آنگاه  ،و): «hiiau. (اگض،

  "ض-)ضمیر نسبی

  )کس تکضمیر شخصی نخست (ض.؛ک-)کرایی، ت» (مرا): «mā. (کپ

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (کخوب، به، نی): «vohk. (رخا,

  )ماسهک(کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

ـ   ): «pairi.jasau. (_ضسض،·حضهق]  کفرا آمد، آمد، سر رسید، وارد شد، نـازل شـد، نزدی

(حرف اضـافه، پـیش فعـل     حضهق].)، حال، گذراکس، تکیدي، سوم کوجه تأ» (شد

جدا شده است. شاید پئیـري بـا پیرامـون و    » آمدن«لضکه از ریشهک_ضسض،براي

  ا جستن فارسی همریشه باشد.بجست 

  "ض-)ماسه، ضمیر نسبیک، کنهادي، ت» (ه، زمانی کهک): «hiiau. (اگض،

)بـایی، گروهـه  » (المکبا سخنان، با گفتار، با ): «xDmā.uxδāiB. (صپه/«ع.زکپ«

-»ــخنان«صض«زکپع ــا س ــ(واژه مر» ب ــما",ت؛ک«ب از ک ــوژم، ش و » ، ی

  »المک، گفتار، سخن، صض«ع«
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، زمـان  کس، تکوجه اخباري، نخست » (آموختم، دریافتم): «didaizhē. (ی]یضه}اب

  )to learnآموزش یافتن و تعلیم گرفتن، یاد گرفتن (یما)حال، فعل ناگذر

ــتین،   ): «paourvvīm. (حضخعقؤ]ک ــازین، نخس ــی، آغ ــلی، اساس ــت، اص  ,firstنخس

primeval) «ماسه، قیدک، کرایی، ت(-حضعقعگض)صفت(  

ـ  » (آور، پردردسـر  دشوار، رنج): «sādrā. (سپیقپ سپیقض-)، مادینـه کنهـادي، ت

  )صفت(

  )کس، تکضمیر نخست (ض.؛ک-)برایی، ازي، وابستگی» (براي من): «moi. (ک[ه

[بارتولومه: » بنظر رسیدن«سضأی-)کس تکسوم » (رسدبنظر می): «sąs. (سمس

، آوردن، باعـث شـدن،   to bring about«) بـه معنـی   s-aorist(سضدیمصدر از ریشـه 

thouاي  آنچـه آمـوزش داده  «انگـا:  ک». ، اظهار و بیانdeclare«میلز: » موجب شدن

hast taught «آموختن«سپااز ریشه[«  

-)نهـادي، گروهـه  » (مردم، موجود انسانی، میرنده): «ma~iiaēDk. (کضژگضبز,

  )نرینه(کضژگض

-)کنهـــادي، تـــ». (بـــاور، ایمـــان، اعتقـــاد): «zarazdāitiB. (.ضقض#پهفه/

  )مادینه(.ضقض#پهفه

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کحالت نهادي و رایی، ت» (این): «tau. (فض،

مصدر » (ار بستن، ورزیدنکردن، انجام دادن، بک): «verezaeidiiai. (رغقغ.ضثهیگپه

  »ردن، ورزیدن، انجام دادنک«رضق.-)برایی

  »هک) «ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، کرایی، ت» (هکآنچه را ): «hiiau. (اگض،

ـ » (مرا، بمن): «moi. (ک[ه ضـمیر  ("ض-)، متصـل کحالت برایی، ازي، وابستگی، ت
  ).ماسهک، کس، تکشخصی نخست 

  )گفتن(کق,-)گذراس، گروهه، کدوم» (ردیدکبیان): «mraotā. (کقضخفپ

ــوب ): «vahiBtem. (رضاه/فغک ــی خ ــرین، خیل ــ » (بهت ــی، ت ــهک، کرای -)ماس

      .رخاعك) از ستاصفت برترین(رضاه/فض
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  دوازدهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  هنفراخش ن  جس  اَشم  مرَئُوش  وییم  چا هیت

  ·زدغدب«چقپ  ·_ضسخ  ·ضزغک  ·کقضخ/  ·ک[ه  ·پإاگض،
  آموزش یافتن  بیا  به سوي اشا  گفتی  بمن  هکهنگامی 

  ــــــــــــ

  پئیري اوغژا  اَسروشتا  یتئنو  مویی  تو  اَت

  ·ضخشتپ·حضهقگ  ·ضسقع/فپ  ·د[ه،  ·ک[ه  ·ف,  ·ض،
  دستوري دادي  نافرمانی  بمن  تو  سپس

  ــــــــــــ

  آجیمت  وییم  هیت  ارپ  اوزي رِایدیایی

  ·_هکض،·پ  ·ک[ه  ·اگض،  ·حضقپ  ·ع.هقغهیگپه
  رسدمی  براي من  هکچنان  در پیش  شناختن

  ــــــــــــ

رَ اُشیا  اَشی  سچیم نُو  مانزا ره  

  ·اضإهکد[  ·قضگپ·کم.پ  ·ضز]  ·سغقضخز[
  همراه  توانگري بسیار  پاداش  فرمانبرداري

  ــــــــــــ

  ویدایات  ییسو  وبینُو ايار  اَشیش  وي  یا

  ر]یپگپ،&  ·سضؤ[ه  ·قپد[هذگ[  ·ضز]ز  ·ر]  "پ

  دهی می  سزاوارند  )ارانکاران و بدکوکنی(دو گروه  ها را پاداش  )پخش(  هک



567بند دوازدهم ـسرود هشتم 

  ·زدغدب«چقپ    ·_ضسخ    ·ضزغک    ·کقضخ/    ·ک[ه    ·پإاگض،

  ·ضخشتپ·حضهقگ    ·ضسقع/فپ    ·د[ه،    ·ک[ه    ·ف,    ·ض،

  ·_هکض،·پ    ·ک[ه    ·اگض،    ·حضقپ    ·ع.هقغهیگپه

  ·اضإهکد[    ·قضگپ·کم.پ    ·ضز]    ·سغقضخز[

  ر]یپگپ،&    ·سضؤ[ه    ·قپد[هذگ[    ·ضز]ز    ·ر]    "پ

  

  هنفراخش ن    جس    اَشم    مرَئُوش    مویی    چا هیت

  پئیري اوغژا    اَسروشتا    یتئنو    مویی    تو    اَت

  آجیمت    وییم    هیت    ارپ    اوزي رِایدیایی

رَ اُشیا    اَشی    سچیم نُو    مانزا ره  

  ویدایات    ییسو    وبینُو ايار    اَشیش    وي    یا

  

  برگردان

  ه به من گفتیکو هنگامی 

  براي آموزش یافتن بیا به سوي اَشا

  نافرمانی نشاید» نظام هستی و دادگري«سپس دستور دادي از اشا 

  ه براي شتاب در این فرمانبرداري برایم پاداش خواهد رسیدکهمچنان 

  همراه آن پاداش، توانگري و نیرومندي بسیار خواهد بود

  ) راارانکاران و بدکوکنیهاي هر دو گروه ( و پاداش

  ه سزاوارند.کدهی  همان اندازه میه ب
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  ها گزارش دستوري واژه

  "ض-)کرایی، ت(»هکه، هنگامی کو آن): «hiiatcā. (اگض،إپ

  ض.؛ک-)، متصلکحالت برایی، ازي، وابستگی، ت» (به من): «mōi. (ک[ه

  »گفتن«کق,-)، گذراکس تکیدي دوم کوجه تأ» (گفتنی): «mraoB. (کقضخ/

ـ ـا، اَشـ ـاَش): «a~em. (ضزغک ـ  » (ام هسـتی ـی، نظـ ـا را، راست (ضزض-)کبرایـی، ت

  )ماسهک

رفتن، «لضک-)، گذراکس تکیدي، زمان حال، دوم کوجه تأ» (بیا): «jaso. (_ضسخ

  »آمدن

زدغدض«چقپ-)مصــدر، رایــی» (آمــوزش یــافتن): «frāx~nenē. (زدغدب«چقپ

  زدهد«چقپ از ریشه» ) راهنمایی شده، آموخته، آموزش یافتهصفت(

  ]».براي آموختن، براي آموزش یافتن) «مصدر، برایی[بارتولومه: (

اسـت  » مالکحد ه امالً، بکامل، ک«این واژه به معنی  گاتاهاه در کانگا: بر آن است ک[

  ]»این روشنایی یا به روشنایی رسیدن«ند کولی ترجمه می

  ]»بارة اشا بیاموزيه درکمنظور آنه بیا ب«ترجمین: ماي از  پاره[

بیـا بـه سـوي اشـا بـراي      «اسـت   _ضس[مفعـول  ضزغکهکتاراپورواال بر آن است [

به معنـی   چقپوند با پیش زدپ«تاراپورواال: این واژه را از ریشه». دستیابی به دانایی

  ]».sacret teachingیا آموزش مقدس  wisdomخرد، خردمندي 

  ]».، بصیرت، بینش، نیروي تمیز و تشخیصdiscernement«اینسلر: [

  ]»گري، دوراندیشیبینی، آیندة ن ، پیشforesight«هومباخ: [

  ]»ردنک، توجه care«مونا: [

  )وند، حرف، ادات» (آنگاه، پس، بنابراین، و، به راستی): «au. (ض،

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، متصلکنهادي، ت» (تو): «tk. (ف,

  ض.؛ک-)، متصلکحالت برایی، ازي، وابستگی، ت» (بمن): «mōi. (ک[ه
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  )نفی حرف» (هرگز، نه، نا): «noiu. (د[ه،

ــ» (شکنافرمــان، ســر): «asruBtā. (ضسقع/فپ ضسق,/فه-)کحالــت دري، ت

  )صفت(

یدي، کوجه تأ» (گفتن، دستور دادي، فرمان دادي): «pairii.aoγżā. (ضخشتپ.حضهقگ

پیرامون، گرداگرد، «حضهق]یب شده از پیش فعلک) تر، زمان حال، ناگذرکس تکدوم 

حرف زدن، سخن گفتن، گفتن، بیـان  «ضخل یاضخ_ از فعل ضخشتپدر اطراف +

  ».ردنکردن، اظهار داشتن، اعالم ک

بپا خاسـتن، برخاسـتن، فهمیـدن، بلنـد شـدن، شـتاب       ): «uzireidiiāi. (ع.هقغهیگپه

افـزوده   ع.پـیش فعـل   هقغهیگپه چون بر سر واژه ضق-)مصدر برایی» (ردنک

را باال بردن، ارتفاع خود به معنی ( ضقبا ریشه فعل ع.شده بصورت مصدر درآمده است.

  ) است. ردنکدادن، پیشرفت 

شیدن و فرو نشستن آفتاب است که این واژه به هر دو معنی سرکپندارد  بارتولومه می[

ه اراده کـ دهـد  ن گرفته و توضیح مـی کبرخیز، شتاب » imper«و آنرا در حالت امري 

ار گسترش و این پیام نو و تازه ساختن زندگی که زرتشت باید در کاهورامزدا بر آنست 

  ]ند.کجهانیان شتاب 

مـن بایـد بخـود     in order that I may bestir myself«ند کتاراپورواال آنرا ترجمه می[

ه که باید در برقراري و بنیادگذاري این پیام و نظم نوین کند کاشاره می». آیم و بجنبم

  ]ردکوشش کزرتشت آورده جنبید و 

  )نیز آمده است. 30هات9و بند  2ین دستور در بند هم(

  )قید، پیشوند فعل، حرف اضافه» (پیش، به پیش): «parā. (حضقپ

  "ض-)کنهادي، و رایی، ت» (هکه، همچنانکآن): «hiiat. (اگض،

ضمیر نخست (ض.؛ک-)کهاي برایی، ازي، وابستگی، ت حالت» (منه ب): «moi. (ک[ه

  )سک



570گاتاها  

)، گذشته سـاده کس، تکیدي، سوم کوجه تا» (رسدآید، می می): «ā.jimat. (_هکض،.پ

-رفتن، آمدن«لضک) «saorist(  

ـ  » (فرمـانبرداري، اطاعـت  ): «seraoDō. (سغقضخز[ سغقضخزض-)کنهـادي، ت

ه کاست  ضسقع/فپ . این واژه متضاد واژه )ماسه، نرینهک» (فرمانبرداري، اطاعت«

  در اول واژه حرف نفی است. ض در باال آمده. حرف

) ویشتاسـپ ی گشتاسـب ( کـ در روایات سنتی سـرئوش را نشـان دهنـده و نمـادي از     

  دانند. پشتیبان زرتشت می

ـ » (reward, partدهش، پاداش، سهم ): «aDī. (ضز] در ادبیـات   ضزه-)کبایی، ت

زدواج دهد. در مراسم اه ثروت، رونق، خوشبختی و آسایش میکسنتی نام ایزدي است 

  شوند. جویند و دست بدامان می و پیوند زناشوئی به آن توسل می

ـ  (Granting wealth, reward» توانگري): «mązā.raiiā. (قضگپ.کم.پ )کبـایی، ت

-صفت(قض].کم.پ(  

اضإ-)کاسم فاعل، نهادي، ت» (همراه، هماهنگ، دنبال): «hacimnō. (اضإهکد[

  »ردن، دنبال رفتکردن، پیروي کهمراه بودن، همراهی «

ه، ک) «ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (هکه، آنکه، وقتیک): «yā. ("پ

  »هکه، او کآن

پـیش  » (ردنکـ ت براي دادن، رفتن، پخش و توزیـع  کی از حرکپیش فعل حا): «vī. (ر]

  )فعل

  »پاداش، سهم«ضزه-)رایی، گروهه» (ها را پاداش): «aDīD. (ضز]ز

)رایی، گروهه» (ان و بدان، ران، دو بند ترازوکدو گروه نی): «rānōibiiō. (قپد[هذگ[

-قپدض  

  از اعضاي بدن انسان از همین ریشه است. legsران در زبان فارسی به معنی 

حالـت  » (ار بـد کـ ار خوب یـا  کسزا، سزاوار، پاداش متناسب براي ): «savvōi. (سضؤ[ه
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براي خوبی خـوب  » و سزاي مناسب پاداش) «ماسهکنرینه، : (سضؤض-)کدري ت

  و براي بدي بد.

ـ کـ وجه تمنایی، گذشـته سـاده، سـوم    » (دهدمی): «vidāiiāt. (ر]یپگپ، ، کس، ت

  »دادن، نهادن«یپ-)گذرا
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  سیزدهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  سیزدهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اهورا  منگهی  مزدا  توا  اَت  مت سپِن

  ·ضاعقپ  ·ک؛أال]  ·کض#پ  ·وظپ  ·ض،  ·سحغأفغک
  اهورا  شناختم  مزدا  تو را  براي  كپا

  ــــــــــــ

  منَنگها  پئیري جست  وهو  ما  هیت

  ·کضدضجاپ  ·_ضسض،·حضهق]  ·رخا,  ·کپ  ·اگض،
  اندیشه  فرا آمد  کنی  مرا  هکآنگاه 

  ــــــــــــ

  داتا  وییم  تم  امهیاک  وایزدیایی  اَرِتا

  ·یپفپ  ·ک[ه  ·ف؛ک  ·نپکضاگپ  ·ر[ه#گپه  ·ضقغوپ
  برآورید  بمن  اینرا  امک  آگاه شدن  آرزوها

  ــــــــــــ

  دارِشت ایت  نَه اچیش  اوو  یم  ئوشی  درِگَهیا

  ·هفب·یپقغ/ف  ·دضبإ]/  ·ر|  ·"؛ک  ·"ضخ/  ·یضقغلضاگپ
  باز دارد  سکهیچ  تو را  هک  زمان زندگی  دراز

  ــــــــــــ

واچی  ییشتروخ  توهمی  یا  ستُوایش  ایریاوو  

  رپإ]&  ·زضوقخه«  ·وظضاک]  ·"پ  ·سف[ه/  ·رضهقگ|
  گفته شد  فرمانروایی  توست  هک  خواسته  پسندیده
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  ·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سحغأفغک

  ·کضدضجاپ    ·_ضسض،·حضهق]    ·رخا,    ·کپ    ·اگض،

  ·یپفپ    ·ک[ه    ·ف؛ک    ·نپکضاگپ    ·ر[ه#گپه    ·ضقغوپ

  ·هفب·یپقغ/ف    ·دضبإ]/    ·ر|    ·"؛ک    ·"ضخ/    ·یضقغلضاگپ

  رپإ]&    ·زضوقخه«    ·وظضاک]    ·"پ    ·سف[ه/    ·رضهقگ|
  

  اهورا    منگهی    مزدا    توا    اَت    مت سپِن

  منَنگها    پئیري جست    وهو    ما    هیت

  داتا    وییم    تم    امهیاک    وایزدیایی    اَرِتا

  دارِشت ایت    نَه اچیش    اوو    یم    ئوشی    درِگَهیا

واچی    ییشتروخ    توهمی    یا    ستُوایش    ایریاوو  

  

  برگردان

  اي اهورامزدا!

  و سزاوار ستایش شناختم كبه راستی تو را پا

  به سویم فرا آمد» کاندیشه نی«ه وهومن کآنگاه 

  براي آگاه شدن به آرزوهاي من،

  امم را برآرید و آنها را ارزانی دارید:ک

  دارد س تو را از آن باز نمیکه هیچکزندگی دراز  کی«

  ه گفته شدکاي پسندیده و گزیدنی  و خواسته

  شود.در پرتو فرمانروایی تو یافت می
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  ها گزارش دستوري واژه

  )صفت(سحغأفض-)نرینه ،کرایی، ت» (، مقدسكپا): «speytem. (سحغأفغک

  )حرف، ادات» (آنگاه، به راستی، بنابراین): «au. (ض،

  )کس تکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  کض#پ -)کحالت ندایی، ت(» نديدممزدا، آفریدگار، نماد خر): «mazdā. (کض#پ

، کس، تکیدي، نخست کتأ وجه» (شناختم، دانستم، اندیشیدم): «mfyghi. (ک؛أال]

  »ردنکر کاندیشیدن، دانستن، شناختن، ف«کضد-)گذشته نامعین، ناگذر

  ضاعقض-)کحالت ندایی، ت» (، خداوندکاهورا، سرور، مال): «ahurā. (ضاعقپ

ل قیدي ضمیر کماسه، شک، کنهادي، ت» (هکه، هنگامی که، آنگاه ک): «hiiat. (اگض،

  "ض-)نسبی

  )کس تکضمیر نخست (-)، ضمیر متصلکحالت رایی، ت(» مرا): «mā. (کپ

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (، خوب، بهکنی): «vohō. (رخا,

ـ ): «pairi.jasat. (_ضسض،.حضهق] شـد، نـازل    کفرا آمد، سر رسید، آمد، وارد شد، نزدی

حـرف اضـافه   (حضهق].)، زمان حال، فعل گـذرا ک، تسیکیدي، سوم کوجه تأ» (شد

از  _ضسض،) +رسـانند  ت دورانـی و پیرامـونی را مـی   کـ ه حرکپیش فعل براي افعالی 

  »آمدن«لضکریشه

  )ماسهک(کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

  )ماسهکنرینه، (ضقغوض-)رایی، گروهه» (ها، آرزوها ها، نیت هدف): «arerH. (ضقغوپ

)مصدر، برایی» (ردن، آگاه شدن، شناختنکدانستن، توجه ): «vōizdiiāi. (ر[ه#گپه

-رهی  

ـ   » (ام، مراد، آرزو، خواستک): «kāmahiiā. (نپکضاگپ -)کحالـت وابسـتگی، ت

  »ام، مراد، مقصود، آرزوک) ماسه، نرینهک(نپکض

  )ضمیر اشاره()، نرینهکرایی، ت» (این، اینرا): «tfm. (ف؛ک

  )کس، تکضمیر شخصی، نخست ) (ازي، وابستگیبرایی، » (بمن): «mōi. (ک[ه

س، گروهـه، گذشـته سـاده،    کـ وجـه تمنـایی، دوم   » (بدهید، برآوریـد ): «dātā. (یپفپ
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  یپ-)گذرا

یضقغلض-)کحالت وابستگی ت» (دراز، طوالنی): «daregahiiā. (یضقغلضاگپ

  »دراز، طوالنی) «صفت(

نام، ("ع-)کوابستگی، ت حالت» (زمان زندگی، عمر، دور زندگی): «yaoB. ("ضخ/
  )ماسهک

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکرایی، ت» (هک): «yfm. ("؛ک

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)رایی، گروهه، چسبیده» (شما را): «vG. (ر|

  )kaبا ضمیر استفهامی  nōitحرف نفی » (سکهیچ): «naēcīB. (دضبإ]/

، کس تکیدي، سوم کوجه تأ» (داردند، مانع شود، باز کجلوگیري ): «dāreBt. (یپقغ/ف

ایــن واژه را بــه پیــروي از آنــدرآس از [تــاراپورواال: ( یضق-)گذشــته ســاده، گــذرا

، جرأت مخالفت با چیزي یا dare) اینسلر: (ردن گرفتهکبه معنی جرأت  یضقغسریشه
  )]to compelردن کمجبور ) بارتولومه: (سیک

) هرگاه با ه) فعل گذراي (مصدر» (آمدن» «نرفتن، آمدن، به انجام رساند): «itē. (هفب
آمدن به سوي، آمدن در جسـتجوي،  «ار رود به معناي ک) ب.accاي در حالت رایی ( واژه

ضبإ]/دهـد. معنـی مـی  » سی، بانجـام رسـاندن، متوسـل شـدن    کآمدن در براي 

تواند س نمیکهیچ«ند. کتواند جلوگیري س نمیکهیچ«به معنی هفب .یپقغ/ف.
  »دارد س باز نمیکرساندن آنرا مانع شود، هیچانجام ه ب

» سزاوار گزینش، مطلوب، پسندیده، دلخواه، خواسـتن، گزیـدنی  ): «vairiiG. (رضهقگ|

  )صفت(رضهقگض-)، مادینهکحالت وابستگی، ت(

حالـت وابسـتگی،   » (یافته، بازیافته، هستی، مال خواسته، موجودي): «stoiB. (سفخه/

  »هستی، داشتن، یافت شدن، موجود بودن«) مادینه(سفه-)کت

  )ضمیر نسبی("ض-)کنهادي، ت» (هکه، او که، آنک): «yā. ("پ

  وظض-)کس، تکضمیر دوم » (تو، مال تو، آن تو): «rsahmi. (وظضاک]

ــانروایی، شــهریاري): «xDarroi. (زضوقخه« ــدرت، فرم ــ» (ق ــت دري ت -)کحال

  زضوقض«
      رضإ-)، گذشته سادهکس تکیدي، سوم کتأوجه » (گفته شده): «vāci. (رپإ]



576گاتاها  

  چهاردهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  چهاردهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

منُو  فریایی  نا  تهیدا ئیدیت  ایسوا  ود  

  ·یضهی]،  ·هسؤپ  ·رضبیضکد[  ·چقگپه  ·دپ  ·اگض،
  دهدمی  توانگر  پذیرفته شده  هکبراي دوستی   مرد  هکهمچنان

  ــــــــــــ

  فراخش ننم  رفنُو  تَوا  مزدا  مئییو

  ·زدغدغک«چقپ  ·قضچغد[  ·وظپ  ·کض#پ  ·کضهذگ[
  بینش  پشتیبانی  خودت  مزدا  به من

  ــــــــــــ

  تافرانش  هچا  اَشات  خشتَرا  توا  هیت

  ·چقم/فپ  ·اضإپ  ·ضزپ،  ·زضوقپ«  ·وظپ  ·اگض،
  آید به دست می  از  راستی  توانایی  تو  آن را

  ــــــــــــ

  سنگه هیا  سرِدناو  اَزِ  رِایدیاییي اوز

  ·س؛أالضاگپ  ·سضقغیضد|  ·ض.؛  ·ع.هقغهیگپه
  آموزش  هماوردان  مکدور   با برخاستن

  ــــــــــــ

  تیمرنْ  مانترا  تویی  یویی  ویسپاییش  تاییش  مت

  کضقغأف]&  ·کموق|  ·ف[ه  ·"[ه  ·ر]سحپه/  ·فپه/  ·کض،

  اورند بیاد می  پیام  تو را  هک  همگی  آنها  همراه با هم
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  ·یضهی]،    ·هسؤپ    ·رضبیضکد[    ·چقگپه    ·دپ    ·اگض،

  ·زدغدغک«چقپ    ·قضچغد[    ·وظپ    ·کض#پ    ·کضهذگ[

  ·چقم/فپ    ·اضإپ    ·ضزپ،    ·زضوقپ«    ·وظپ    ·اگض،

  ·س؛أالضاگپ    ·سضقغیضد|    ·ض.؛    ·ع.هقغهیگپه

  کضقغأف]&    ·کموق|    ·ف[ه    ·"[ه    ·ر]سحپه/    ·فپه/    ·کض،

  

  دئیدیت    ایسوا    و ادمنُو    فریایی    نا    هیت

  فراخش ننم    رفنُو    تَوا    مزدا    مئییو

  تافرانش    هچا    اَشات    خشتَرا    توا    هیت

  سنگه هیا    سرِدناو    اَزِ    رِایدیاییي اوز

  تیمرنْ    مانترا    تویی    یویی    ویسپاییش    تاییش    مت

  

  برگردان

  همچون مرد توانگري،

  دهدسی را به دوستی پذیرفته و او را یاري میکه ک

  ه همراه با بینش و دانایی استکتو نیز پشتیبانی خودت را 

  به من ارزانی دار

  آید ت میسده ه در پرتو توانایی از روي راستی بک) پشتیبانیآن (

  نمکتا برپاخاستن خود دشمنان و هماوردان آموزش تو را دور 

  نند.کآورند و پیروي می یاد میه ه پیام تو را بکسانی کبه همراه همه 



578گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، کنهادي، ت» (هک): «hiiat. (اگض،

  )کنهادي، ت(دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

ـ  » (براي دوست، دوستانه): «friiai. (چقگپه (صـفت،   چقگض-)، نرینـه کبرایـی، ت

  نرینه)

    رهی-)اسم فاعل، حاضر، ناگذر» (یابد پذیرند، می می): «vaēdamnō. (رضبیضکد[

  ردن. کدانستن، شناختن، اعالم  ـ1

  ردن، پذیرفتن.کیافتن، پیدا  ـ2

  ردن، اختصاص دادن. کردن، وقف کخدمت  ـ3

دهنـده اسـم فاعـل گـذرا      نشـان  کد[دهنده اسم فاعل ناگذر و پسوند نشان ضدفپسوند

  است. 

سی در جرگه دوستانه مرد توانگري پذیرفته که کچنان«دهد این واژه در جمله معنی می

  گیرد. شود مورد پشتیبانی و حمایت او قرار می

  ) صفت(هسؤضد-)، نرینهکنهادي، ت» (توانگر): «isvvā. (هسؤپ

  ]».ableتوانا، قادر، قابل، «اینسلر: [

  ]».being lord ofچیزي،  کدارنده و مال«مونا: [

  ]».wealthyثروتمند، «هومباخ: [

  ]».powerful, mightyنیرومند، توانا، «تاراپورواال: [

)، فعل گـذرا کس تکوجه تمنایی، سوم » (دارد دهد، ارزانی میمی): «daidit. (یضهی]،

-یپ  

  » دادن، نهادن«ـ1

  ».ردن، پیوند همسري بستنکبستن، پیوستن، متحد «ـ2

  )سکضمیر نخست (ض.؛ک-)کبرایی، ت» (براي من): «maibiiō. (کضهذگ[
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دانـایی، خردمنـدي،   ) «صفت(کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

  »هوشمندي

  )سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)کحالت وابستگی، ت» (تو، آن تو): «tavvā. (فضؤپ

  )ماسهکنام، (قضچغدضا-)کنهادي، ت» (کمکپشتیبانی، ): «rafenō. (قضچغد[

ـ » (بینش، توجه، دلسوزي): «fraxDnenem. (زدغدغک«چقپ -)ماسـه ک، کنهادي، ت

  زدغدض«چقپ
  ]».discernementبینش، بصیرت، «[اینسلر: 

  ]»foresightبینی  دوراندیشی، آینده نگري، ژرف«هومباخ: [

  ]»careردن، کتوجه «مونا: [

) ضـمیر نسـبی  ("ض-)ماسـه ک، کرایی، ت» (هکه را، آنچه را کآن): «hiiat. (اگض،

  »یکه، ک«

ـ » (تو، با تو، بوسیله تو): «θβā. (وظپ صـفت  (وظض-)ماسـه ک، نرینـه،  کبایی، ت

  )کس تکی، دوم کمل

-)کبــایی، تــ» (روي تــو، بــا تــوان و فرمــان تــوـا نیـــبــ): «xDarrā. (زضوقپ«

  زضوقض«

  ضزض-)کازي، ت» (از روي راستی، از راستی، هماهنگ با): «aDāt. (ضزپ،

  )+ prepشود ه به حالت ازي افزوده میکحرف اضافه » (از): «hacā. (اضإپ

یـدي  کوجـه تأ » (رسد، به دست می آیـد آید، می در دسترس می): «frąBtā. (چقم/فپ

+ پـیش فعـل    ض/فپیـب شـده از  کواژه تر )، ناگـذر، گذشـتۀ سـاده   کس، تکسوم 

بـه  ) «بایی، در حالت (»دست یافتن، و بچیزي رسیدن) «راییدر حالت ( دضسچقپ

  »سبب چیزي

  ]»افزوده شدن، به نتیجه رسیدن«چقپبا پیش فعل مس[بارتولومه: از ریشه

  ]».to obtainردن، به دست آوردن، کسب ک«اینسلر: [

  »].to attainل شدن به، رسیدن،ینا«هومباخ: [
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 ضق-)مصـدر، برایـی  » (بپا خاستن، جنبیدن، جهیدن): «uzireidiiai. (ع.هقغهیگپه

افزوده شده به حالت مصـدر   ع.ه بر سر آن پیش فعلکاست  هقغهیگپهمصدر آن

  )نیدکنگاه  هاتهمین  12به بند فعل ناگذر است (

  » ت دادنکحر«) پبا پیشوند  .پاز ریشهبارتولومه: (» نم، برانمکدور . «ض.؛

  ]اند خوانده ض.؛کانگاو آندارآس: آنراک[گلدنر، میلز، 

امـل ضـرورت   کمعین و  هفعل در وج کدر اینصورت وجود یهکتاراپورواال بر آنست[

  ]خورد. ه اینجا بچشم نمیکدارد 

  ]ند.کبرابر می 30هات3اینسلر: آنرا مصدر گرفته و مفهوم این بند را با بند [

  ]گرفته» بدور راندن«را مصدر به معنی  ض.؛هومباخ واژه[

رایـی،  » (هـا، مخالفـان، دشـمنان    هماوردان، رقبـا، حریـف  ): «saredanG. (سضقغیضد|

  ) هـنـاديـم: (سضقغیضدض-)هـروهـگ

ریت کاز سانس» گستاخی، بمبارزه طلبیدن«s'rdhـ)s’ardhاواژه(ـرا بـه: آنـومـولـ[بارت

  داند.] برابر می

)کحالت وابستگی ت» (ر، تعلیمکآموزش، طرز ف): «sfnghahaiiā. (س؛أالضاگپ

-رکنام، مذ(س؛أالض(  

  .کض،-) حرف اضافه» (با، بهمراه«: )mat. (کض،

  »این، آن«)ضمیر اشاره(فض-)کبایی، ت» (هکه، اینها کآنها . «فپه/

ر]سحض-)بـایی، گروهـه  » (همه آنهـا، همگـی، همـه   ): «vispāiB. (ر]سحپه/

  )صفت(

  »هکه، آنک) «ضمیر نسبی("ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکه، آنها ک): «yōi. ("[ه

فؤ؛ک-)، چسبیدهکهاي وابستگی و برایی، ت حالت» (، مال تو، آن تو تو): «tōi. (ف[ه

  )کس، تکضمیر شخصی، دوم (

کموقض-)رایی، گروهه» (مانترا، پیام، فورمول، قاعده، قانون«:)mąθrā(.کموق|
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وتـاه مـنظم شـده و بـه عنـوان قاعـده و قـانون        که بطـور  کـ سخن، پیام و آموزش «

  ر اخالقی و دینی است.کطرز ف کدهنده و نماینده ی نشان

س کـ وجـه اخبـاري سـوم    (»آورند، بخاطر می سـپارند  بیاد می): «mareyti. (کضقغأف]

  )(بیاد سپردن، از بر خواندن نیایش کضق-)گروهه، حال گذرا
    



582گاتاها  

  پانزدهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  پانزدهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  اهورا  منگهی  مزدا  توا  اَت  سپِنتم

  ·ضاعقپ  ·ک؛أال]  ·کض#پ  ·وظپ  ·ض،  ·سحغأفغک
  اهورا  شناختم  مزدا  تو را  هکآنگاه   ، مقدسكپا

  ــــــــــــ

  ومنَنگه  پئیري جست  وهو  ما  هیت

  ·کضدضجا[  ·_ضسض،·حضهق]  ·رخا,  ·کپ  ·اگض،
  اندیشه  روي آورد  کنی  به من  هکآنگاه 

  ــــــــــــ

  وهیشتا  مئی تیش  انتوش  اوشیایی  دخشَت

  ·رضاه/فپ  ·کضهفه/  ·فعزدپ  ·عژگپه  ·زض،«یض
  بهترین  اندیشد  آرامش  هوشمند  ردکسفارش 

  ــــــــــــ

  چیخش نوشُو  خیات  درِگوتُو  پئوروش  نا  وئیتنُ

  ·زدعز[«إه  ·ةگپ،  ·یقغلؤضف[  ·حخعق,/  ·دپ  ·د[ه،
  خشنود  بادا  پیروان دروغ  بسیار  مرد  نه

  ــــــــــــ

  آدرِ  اَشَئونُ  اَنگرِنگ  وپسنگ  تویی  اَت

  پیضق؛&  ·ضزضعد[  ·ضألق؛أل  ·ر]سح؛أل  ·ف[ه  ·ض،
  انگارندمی  پیروان راستی را  بدخواهان  همه  آنها  چه
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  ·ضاعقپ    ·ک؛أال]    ·کض#پ    ·وظپ    ·ض،    ·سحغأفغک

  ·کضدضجا[    ·_ضسض،·حضهق]    ·رخا,    ·کپ    ·اگض،

  ·رضاه/فپ    ·کضهفه/    ·فعزدپ    ·عژگپه    ·زض،«یض

  ·زدعز[«إه    ·ةگپ،    ·یقغلؤضف[    ·حخعق,/    ·دپ    ·د[ه،

  پیضق؛&    ·ضزضعد[    ·ضألق؛أل    ·ر]سح؛أل    ·ف[ه    ·ض،
  

  اهورا    منگهی    مزدا    توا    اَت    سپِنتم

  ومنَنگه    پئیري جست    وهو    ما    هیت

  وهیشتا    مئی تیش    انتوش    اوشیایی    دخشَت

  چیخش نوشُو    خیات    درِگوتُو    پئوروش    نا    وئیتنُ

  آدرِ    اَشَئونُ    اَنگرِنگ    وپسنگ    تویی    اَت

  

  برگردان

  اي اهورامزدا

  و سزاوار ستایش شناختم كتو را پا

  ) به سویم فرا آمد.کمنش نیه وهومن (کآنگاه 

  رد بهترین چیز براي هوشمند اندیشیدن در آرامش استکسفارش 

  ند.ک) و از خود راضیمباد مردي بخواهد پیرو دروغ را خشنود («

  ) راو پیروان اشااران (کچه آنها، همه درست

  ».انگارندمی )و دشمنبدخواه (



584گاتاها  

  ها گزارش دستوري واژه

  سح؛أفض-)، نرینهکرایی، ت» (، مقدس كپا): «speytfm. (سح؛أفغک

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، اما، و، براي): «au. (ض،

  )، چسبیدهکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  )نرینه(کض#پ-» مزدا، خدا، نماد خردمندي و دانایی. «کض#پ

  کضد-)کس، تکیدي، نخست کوجه تأ» (شناختم، دانستم): «mfyghi. (ک؛أال]

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā. (ضاعقپ

  "ض-)کنهادي، ت» (هکه، هنگامی که، آنگاه ک): «hiiat. (اگض،

  )کس، تکضمیر نخست (ض.؛ک-)، ضمیر متصلکرایی، ت» (مرا): «mā. (کپ

  رخاع-)کبایی، ت» (کبه، خوب، نی): «vohk. (رخا,

  » آمد، وارد شد، سر رسید، نازل شد): «pairi.jasat. (_ضسض،.حضهق]

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

وجـه  » (ردکـ آموزش داد، مناسب دانسـت، توصـیه و سـفارش    ): «dax~at. (زض،«یض

» آموختن، یاد دادن، آموزش دادن««/یض-)، حال، گذراکس تکیدي، سوم کتأ

پندارد  بارتولومه: می». ردن، روشن ساختنکار کتوضیح دادن، شرح دادن، آش«[اینسلر: 

). همریشـه باشـد  » to point outنشـان دادن  «به معنـی  -ریتکسانس(یهسبا واژه

  »]filردن، ک، جور suitمناسب و سازگار بودن «هومباخ: 

ـ  (»هوشمند): «u~iiāi. (عژگپه ك[هومبـاخ: آنـرا از سـتا    عزگض-)کرایـی، ت

  به معنی هوش] عژهستاي نوین:وبه معنی هوشمند یا هوشیار گرفته. در ا عژگضـ

ــیدن در «: )tuDnā.maīis. (کضهفه/.فعزدپ اندیشـــه آرام، تأمـــل، درنـــگ، اندیشـ

. [هومباخ: آنرا دو واژه جداگانه گرفتـه  کضهفه.فعزدپ-)کنهادي، ت» (خاموشی

 meditativeور کـ ر، فکمتف«اینسلر: به معنی ». وتکاندیشه در آرامش و س«به معنی

one .« :ر، تأمل، مراقبـه  کتف کضهفه«تاراپورواالmeditation و » تکسـا  فعزدپو

ه در این واژه نهفتـه اسـت، رسـایی و رشـد درونـی روان از راه      کاي پندارد اندیشه می
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ه در کـ ند بنـام بـانوي پرهیزگـاري    کیاندیشیدن در خاموشی است. بارتولومه: اشاره م

  داراي روانی خرسند بوده.که ) بنام توشنامئیتی فروردین یشتیشت سیزدهم (

-)ماسـه کهاي نهـادي، رایـی، گروهـه،     حالت» (بهترین): «vahiBtā. (رضاه/فپ

  ).صفت(رضاه/فپ

  حرف نفی.» نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

  )نرینه(دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

  )صفت(حخعقع-)رایی، گروهه، نرینه» (پرزیاد، ): «pourkB. (حخعق,/

  )صفت(یقغلؤضأف-)رایی،گروهه»(دروغهواخواه): «dregvvatō. (یقغلؤضف[

وجه » (نَبود مباد، ند،کنباید ب«ار رفته کچون با حرف نفی ب» بادا، بود): «iiāu|. (ةگپ،

تلفـظ ایـن واژه   » بـودن، هسـتن  «ضا-)گـذرا ، زمان حال، کس تکتمنایی دوم 

حالت منفی ه را ب زدعز[«إه) فعلحرف نفی(د[ه،است و بهمراه ابه  کنزدی

  ».ندکه هرگز خشنود کمباد «آورد  درمی

اسم فاعل حـال، نهـادي،   » (ندهنکننده، راضی کخشنود ): «cixDnuDō. (زدعز[«إه

  »ردنکردن، راضی کخشنود «زد,«-)ك، نرینه، با ستاکت

  )حرف، ادات» (آنگاه، به راستی): «au. (ض،

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (آنها): «tōi. (ف[ه

  .ر]سحض-)رایی، گروهه، نرینه» (همه): «vispfng. (ر]سح؛أل

رایـی، گروهـه،   » (آور، دشمن، خبیـث، شـرور، بـدذات    زیان): «aygrfyg. (ضألق؛أل

  )صفت(ضألقض-)نرینه

  ضزپؤضد-)رایی، گروهه، نرینه» (ار، هوادار اشاکدرست): «aDaunō. (ضزضعد[

س، گروهه، نقلی، کوجه اخباري، سوم » نگریستن، انگاشتن، پنداشتن): «ādarf. (پیضق؛

ـه پایانهکپ+یپـبارتولومه: از ریشه». گفتن، گفت زدن، پنداشتن«ضی-گذر)

، تـاراپورواال از او  »ردن، نگریستنکتوجه «به معنی  Mrـریتکگرفته، برابر سانس ق؛

  »to declareردن کاعالم و اظهار «هومباخ: ». to sayگفتن «ند. اینسلر: کپیروي می
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  شانزدهمـ بند هشتم  سرود/گاتاها

  شانزدهمـ بند چهل و سوم هات/سنای

  روتزرتوش  یوممئین  هو  اَهورا  اَت

  ·.ضقضوع/فق[  ·کضهدگ,ک  ·اؤ[  ·ضاعقپ  ·ض،
  زرتشت  گوهر مینوي  این  اي اهورا  پس

  ــــــــــــ

مزدا  وِرِنت  سپِنیش تو  چیش چا  یست  

  ·سح؛ده/ف[  ·إه/إپ  ·"ضسفب  ·کض#پ  ·رغقغأفب
  ترین استکپا  به راستی  هکآن  اي مزدا  گزیند برمی

  ــــــــــــ

  اَئوجنگهوت  اوشتانا  خیات  اَشم  استوت

  ·ضخ_[جؤض،  ·ع/فپدپ  ·ةگپ،  ·ضزغک  ·ضسفؤض،
  سرشار از نیرو  زندگی  ه، بادکبشود   اشا  ر، جسمکپی

  ــــــــــــ

  تیش آرمئی  خیات  ییخشترو  ییدرِسو  خوِنگ

  ·پقکضهفه/  ·ةگپ،  ·ازضوق[ه  ·یضقغس[ه  ·ط؛أل
  آرمئیتی  هکباشد   در قلمرو فرمانروایی  درخشان  چون خورشید

  ــــــــــــ

  منَنگها  دئیدیت  وهو  شیئُوتَناایش  اَشیم

  کضدضجاپ&  ·یضهی]،  ·رخا,  ·ژگضخوضدپه/  ·ضز]ک
  اندیشه  بدهد  کنی  ارهايک  پاداش
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  ·.ضقضوع/فق[    ·کضهدگ,ک    ·اؤ[    ·ضاعقپ    ·ض،

  ·سح؛ده/ف[    ·إه/إپ    ·"ضسفب    ·کض#پ    ·رغقغأفب

  ·ضخ_[جؤض،    ·ع/فپدپ    ·ةگپ،    ·ضزغک    ·ضسفؤض،

  ·پقکضهفه/    ·ةگپ،    ·ازضوق[ه    ·یضقغس[ه    ·ط؛أل

  کضدضجاپ&    ·یضهی]،    ·رخا,    ·ژگضخوضدپه/    ·ضز]ک
  

  روتزرتوش    یوممئین    هو    اَهورا    اَت

مزدا    وِرِنت    سپِنیش تو    چیش چا    یست  

  اَئوجنگهوت    اوشتانا    خیات    اَشم    استوت

  تیش آرمئی    خیات    ییخشترو    ییدرِسو    خوِنگ

  منَنگها    دئیدیت    وهو    شیئُوتَناایش    اَشیم

  

  برگردان

  پس اي اهورا

  ترین استکه به راستی از همه پاک) سپنتامئینوهر مینوي تو را (گوزرتشت 

  گزیند براي خود برمی

  با زندگی سرشار از نیرو و شور زندگی بیاراید رم راکه اشا تَن و پیکتا باشد 

  ه آرمئیتی در قلمرو فرمانروایی توکبشود 

  ه چون خورشید درخشان استک

  ردار مرا پاداش دهد.ککدر پرتو منش نی
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، اما، و): «au. (ض،

  ضاعقض-)کندایی، ت» (صاحب، کاهورا، خداوند، مال): «ahurā. (ضاعقپ

  )ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکنهادي، ت» (این): «hvvō. (اؤ[

» روان، گوهر«کضهدگع-)کرایی، ت» (كروان، گوهر پا): «mainiikm. (کضهدگ,ک

  »سح؛ده/ف[«و مقدس اهورایی است  كدر اینجا به معنی روان پا

  .ضقضوع/فقض-)کنهادي، ت» (زرتشت): «zararuBtrō. (.ضقضوع/فق[

ـ کـ وجه اخباري، سـوم  » (ردکبرگزید، انتخاب ): «vereytē. (رغقغأفب ، حـال،  کس ت

  »ردنکبرگزیدن، انتخاب «رضق-)ناگذر

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

-)، نرینـه کنهادي، ت» (فب+"ضسبراي او براي اوست، او): «yastē. ("ضسفب

  ).، متصلکبرایی، ت» (تو«ف؛+) ضمیر نسبی("ض

  إه/-)، نرینهکنهادي، ته به راستی (که، آنکدام کهر ): «ciBeā. (إه/إپ

صــفت برتــرین» (ارترینکــوکترین، نیکتــرین، پــا مقــدس): «spfniBto. (سح؛ده/ف[

superl.نرینهکنهادي، ت سحغأفض ،(-ئینوست سح؛ده/فضاشاره به سپنتام :

ه در انسان دو گوهر یا نفس خوب و بـد نهـاده   کاز آن یاد شده  5بند  30هاته در ک

و پیرو اهورامزدا اسـت و   رند یاکپیروي » سپنتامئینو«كه از منش و گوهر پاکشده، آن

  بجنگد.» انگرمئینیو، اهریمن«باید با 

ـ  » (ر مادي آراسـته کمادي، داراي استخوان، به پی): «astvvat. (ضسفؤض، ، کنهـادي، ت

ند، صورت خارجی دادن، عینیـت دادن،  که مجسم میکآن«ضسفؤضف-)ماسهک

ر آوردن، داشتن، دارا بودن، در برداشتن، مظهر چیـزي بـودن،   کالبد آراستن، به پیکبه 

  »embodyتجسم چیزي بودن، گنجاندن، جاي دادن، تجسد دادن، 

  )ماسهکنام، (ضژض-)کنهادي، ت» (اشا، راستی، نظام هستی): «aDem. (ضزغک

ـ کـ (سـوم   h’iiāuیا  hiiāuه = کبشود، بادا باد، باشد ): «iiāt|. (ةگپ، ، وجـه  کس، ت
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  »بودن«ضا-آرزویی، حال، گذرا)

 life, vitalزندگی، نیروي الزم براي زندگی، شور و شوق زندگی ): «uBtānā. (ع/فپدپ

power «:اینسلر]breath) م، نفس، حیات، زندگیکبایی، ت، د(-ع/فپدض  

-)صــفت()ماســهک، کنهــادي، تــ» (نیرومنــد، توانــا): «eojōzvveu. (ضخإ[جؤض،

ــز: دو واژه را بــا هــم حــرف ضخإ[جاؤض،. ع/فپدپ.ضخإ[جؤضأف ] [میل

  زندگی با نیرومندي، زندگانی نیرومند.]  life-strongب گرفته به معنی کمر

چـون خورشـید،    خورشیدگونه، خورشـیدنما، ): «mcyg + daresōi. (یضقغس[ه+ط؛أل

  یضقغسض.ط؛أل-)ماسهک، کحالت دري، ت» (انسخورشید

) نام، نرینـه (یضقغسض-)کحالت دري، ت» (دید، نگاه، نظر): «daresōi. (یضقغس[ه

گیرند. گلدنر آنها را دو واژه جـدا   ب میکانگا دو واژه را بصورت مرک[بارتولومه، میلز و 

  ) کري، تحالت دخور، خورشید ( طضقط؛ألپندارد  می

حالت » (pouvoirنیرو، توانایی، قدرت، شهریاري، فرمانروایی ): «x~arrōi. (زضوق[ه«

  »نیرو، توانایی، قدرت، شهریاري، فرمانروایی). «ماسهکنام،(زضوقض«-)کدري،ت

-)، حال، گـذرا کس تکوجه آرزویی سوم » (د، باد، بشودوباشد، ب): «iiāt|. (ةؤض،

  »بودن، هستن«ضا

  )کنهادي، ت» (آرمئیتی، پارسایی، نماد مهر و از خود گذشتگی. «پقکضهفه/

» ایزد بخشـندگی «ضزه-)کرایی، ت» (پاداش، سهم، حصه، مزد): «aBim. (ضژ]ک

  »]destinyیا قسمت، تقدیر، سرنوشت  reward[بارتولومه: پاداش، اجر، مزد 

-)بـایی، گروهـه  » (ردارکـ هـا،   نشکـ ارها، ک): «iiaoranāiB~. (ژگضخوضدپه/

  »نشکردار، عمل، کار، ک) «ماسهکنام، (ژگضخوضدض

  رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (، بدکخوب، نی): «vohk. (رخا,

  یپ-)، گذراکس تکوجه آرزویی سوم » (بدهد، ارزانی دارد): «dāidit. (یپهی]،

      کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ
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  اولـ بند نهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  خشماوتو  نمِ  یتا  آ  هوگنمن

·زکپؤضف[«·دغک؛·"ضوپ·پ·دغکضجا[

  کسی چون تو  نماز  چگونه  به  نیایش

  ــــــــــــ

  موایِت  سخیات  تواوانس  فریائی  مزدا

  ·کضؤضهفب  ·سضةگپ،  ·وظپؤمس  ·چقگپه  ·کض#پ
  مانند من  آگاه کنی  مانند تو  براي دوست  مزدااي 

  ــــــــــــ

  هاکورِنا  دزدیائی  فریا  اَشا  نِ  اَت

  ·اپنعقغدپ  ·یض#گپه  ·چقگپ  ·ضزپ  ·د؛  ·ض،
  همکاري  ارزانی شود  دوستانه  اشا  براي ما  تا

  ــــــــــــ

  منَنگهو  جیمت  وهو  آ  نِ  یتا

  کضدضجا[&  ·_هکض،  ·رخا,  ·پ  ·د؛  ·"ضوپ

  منس چا  روي آورد   نیک  به سوي  ما  چنینهم
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·زکپؤضف[«    ·دغک؛    ·"ضوپ    ·پ    ·دغکضجا[

  ·کضؤضهفب    ·سضةگپ،    ·وظپؤمس    ·چقگپه    ·کض#پ

  ·اپنعقغدپ    ·یض#گپه    ·چقگپ    ·ضزپ    ·د؛    ·ض،

  کضدضجا[&    ·_هکض،    ·رخا,    ·پ    ·د؛    ·"ضوپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  خشماوتو    نمِ    یتا    آ    هوگنمن

  موایِت    سخیات    تواوانس    فریائی    مزدا

  هاکورِنا    دزدیائی    فریا    اَشا    نِ    اَت

  منَنگهو    جیمت    وهو    آ    نِ    یتا

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا! به راستی براي من آشکار کن.میاین را از تو 

  مزدابراي کسی چون تو چگونه باید نیایش شود. اي 

  مرا آگاه کن کسی مانند من، دوست تو براي کسی چون تو چگونه نیایش کند.

  تا آنکه همکاري دوستانه اشا به ما ارزانی شود.

  ) به سوي ما روي آورد.منش نیکهمچنین وهومن (
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  ) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  » من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  ·رضإ-، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو«:(vaocH)·رضخإپ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

  دغکضا )حالت ازي، تک» (ستایش، نماز«:(nemazhō)·دغکضجا[

  )تواند قید، حرف اضافه و پیش فعل باشد.می» (به سوي، با، تا، حتی«:(H)·پ

  است. حرف اضافههمراه با واژه نمنگهو که حالت ازي دارد 

  ) قید استفهامی» (commentچگونه، چه سان «:(yarH)·"ضوپ

  )نام، کماسه(دغکضا)نهادي، تک» (احترام، بزرگداشت، نماز«:(nemH)·دغک؛

-)حالــت وابســتگی، تــک» (ماننـد تــو، چــون تــو «:(xDmHvvatō)·زکپؤضف[«

  ».کسی که مانند شماست) «صفت، ضمیر دوم کس گروهه(·زکپؤضأف«

  )ندائی، تک» (، خداي دانامزدا«:(mazdH)·پ#کض

  )صفت، نرینه(چقگض )برائی، تک، نرینه» (براي دوست، دوستانه«:(friiHi)·چقگپه

» کسی مانند تو، همانند توف کسی که بـا تـو یکـی شـده    «:(rsHvvąs)·وظپؤمس

هرکجـا   گاتاهـا کنـد در  [بارتولومه اشاره می وظپؤضأف-)نهادي تک، نرینه(

  .همراه است مزدااین واژه به کار رفته پیوسته با واژه 

سوم کـس تـک، گذشـته     وجه آرزوئی» (آگاه کن، اعالم کن«:(saoiiHu)·سضةگپ،

  ]declare[اینسلر: اعالم کردن  سماساده، گذرا)
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  )صفت(کضؤضأف)برائی، تک» (چون من«:(mavvaitf)·کضؤضهفب

  )حرف اضافه» (و، اما، آنگاه، سپس«:(au)·ض،

  ض.؛ک)برائی، حالت وابستگی، گروهه، پیوسته» (ما، براي ما، به ما«:(nH)·د؛

حالت بـائی،  » (راستی، حقیقت، دادگري، نظام کائنات، هنجار هستیاشا، «:(aDH)·ضزپ

  )کماسه(ضزض)ندائی، تک

  )صفت(چقگض -برائی، تک، نرینه)» (دوستانه«:(friiH)·چقگپ

» مند کردن، واگذار کردن، بخشیدن، دادن، ارزانی داشتنبهره«:(dazdiiHi)·یض#گپه

  »دادن، نهادن«یپ -)مصدر، برائی(

نهــادي، رائــی، » (کمــک، همیــاري، همکــاري، مشــارکت«:(hakuranH)·اپنعقغدپ

و  نعق -اپ کانکا و تاراپورواال این واژه را جدا شده از .اپنعقغدپ-)گروهه

گـاه، حمایـت،   به معنی کردن و انجام دادن گرفته [بارتولومه: پناه، تکیـه  نضقاز ریشه 

اینسـلر:   Cooperation، همکاري، همیـاري،  combind workتاراپورواال: کار مشترك 

  .]fellowshipهومباخ: کمک، یاري  .associationمشارکت 

  )قید وصفی» (بسان، همانند، مانند، همچنان که، همانطور که«:(yarH)·"ضوپ

  ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، گروهه، پیوسته» (ما، براي ما، به ما«:(ne)·د؛

  )قید» (به سوي«:(H)·پ

  )صفت(رخاع-)بائی، تک. کماسه» (نیک، خوب، به«:(vohk)·ر[ا,

لضکوجه التزامی، سوم کس، تک، گذشته سـاده، گـذرا)  » (بیاید«:(jimat)·_هکض،

داند در حالی که بارتولومه فاعل فعل آمدن را [لومل فاعل این فعل را اَشا می» آمدن«

  داند.است می instrumentalبائیکه در حالت » vohk.manazhHوهومن «

  کضدضا-)حالت بائی، تک» (اندیشه، منش«:(manazhH)·کضدضجاپ
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  دومـ بند نهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  پئُواورویم  وهیشتَهیا  اَنگهِئوش  کَتا

·حضخعقؤ]ک·رضاه/فضاگپ·ضجا؛ع/·نضوپ

  اساس، شالوده  بهترین  زندگی در جهان  چگونه است

  ــــــــــــ

ئی تیشات  اي  يِ  سوئیدیائی  کاتپ  

·حضهفهزپ،·]·"؛·س,هیگپه·نپو؛

  تالش کند  براي اینها  کسی که  گزنددور از   عالقمند، خواهان

  ــــــــــــ

م  سپِنتُو  اَشا  زي  هوو  ایریختویسپو ایبی ی  

·ر]سح[هذگ[·فغک«هقه·سحغ=ف[·ضزپ·.]·اؤ[

  براي همه  میراث –مرده ریگ   پاك –مقدس   با اشا  به راستی  او

  ــــــــــــ

  مزدا  اوروتو  اَهوم بیش  مئی نیو  هارو

&پ#کض·عقؤضو[·ضا,کذه/·کضهدگ,·اپق[
  مزدااي   همبسته  درمان بخش زندگی  گوهر مینوي  پاسدار
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·حضخعقؤ]ک    ·رضاه/فضاگپ    ·ضجا؛ع/    ·نضوپ

·حضهفهزپ،    ·]    ·"؛    ·س,هیگپه    ·نپو؛

·ر]سح[هذگ[    ·فغک«هقه    ·سحغ=ف[    ·ضزپ    ·.]    ·اؤ[

&پ#کض    ·عقؤضو[    ·ضا,کذه/    ·کضهدگ,    ·اپق[
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  پئُواورویم    وهیشتَهیا    اَنگهِئوش    کَتا

ئی تیشات    اي    يِ    سوئیدیائی    کاتپ  

م    سپِنتُو    اَشا    زي    هوو    ایریختویسپو ایبی ی  

  مزدا    اوروتو    اَهوم بیش    مئی نیو    هارو

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا به راستی براي من آشکار کنی.این را از تو می

  بنیاد بهترین زندگی در این جهان چگونه است؟

  خواهد و براي به دست آوردن آنها تالش کندبآیا کسی که آنها را 

  تواند دور از گزند بماند؟می

  او با پیروي از اشا به راستی مردي پاك و پاسدار مرده ریگی است«

  ».که براي همگان است

  او درمان بخش زندگی و همبسته با گوهر مینوي تو خواهد بود. مزدااي 



598گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·حغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  ) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

این واژه به دلیل آن است که در . کاربرد plainly[هومباخ: آشکارا، به وضوح، و راست 

اند و او راستی و درستی را پرستش ها و خدایان دروغین وجود داشتهبرابر زرتشت دین

  ]کرد.می

» مـن «·ض.؛ک-)حالت برائـی، وابسـتگی، پیوسـته   » (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  ).ضمیر نخست کس(

- ، گذشته ساده، گذرا)کس(وجه امري، دوم » بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)قید پرسشی توصیفی» (چگونه، از چه راه، چطور: «(karH)·نضوپ

 ضاع-)(حالت وابستگی، تـک » هستی، زندگی، وجود مادي: «(azhHuB)·ضجا؛ع/

  پندارد.]هستی پس از این جهان می [بارتولومه: آن را

  تاراپورواال زندگی روحانی]. [

  به دو گونه هستی اشاره شده:  گاتاهادر 

  مربوط به جسم انسان و جهان مادي. » ضسفعؤضأف«هستی مادي  ـ1

مربـوط بـه جهـان اندیشـه و روان     » کضدضاگضیـا   کضدضجا[«هستی ذهنی  ـ2

و تعیین کننده روش و رویه او در سه بعد » حضعقگض«ساسی انسان است که عامل ا
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» ژگضخوضدضکردار= «و » صض«ع«یا » رضثضاگفتار= » «کضدضااندیشه= «

  باشد. می

آنچه مربـوط بـه فعالیـت ذهنـی و روانـی اسـت       » ضاع«=بنابراین در تعریف هستی 

» ع/ضجا؛اًنگهئـوش =  «و آنچه مربوط به جهان مادي » کضدضجاخمنَنگهو = «

  شود. است هر دو دیده می

واژه شیئوتنا به معنی کار و فعالیت انسان در جهان مادي است و در  8بند  31هاتدر 

» ضاع«اندیشه و گفتار را مربوط به وجود ذهنی و آن را نیـز بـه اهـو     5بند  53هات

دهد.نسبت می

رضاه/فض-)وابستگی،تکحالت»(بهترین: «(vahiBtahiiH)·رضاه/فضاگپ

»صفت«

سرآغاز، سرچشمه، نخستین، شالوده، اساس، بنیـاد، پایـه،   : «(paōurvvjm)·حضخعقؤ]ک

fordement «حالت نهادي، تک)(-حضخعقهگض)نگاه  7بند  30هات). به صفت

  کنید. 

رائـی،  گرفتـه ( » at the beginingدرآغـاز  «[بارتولومه: آن را به حالت قید و به معنـی  

])تک

  ) نرینه(نپوض-)نهادي، تک» (مندخواهان، عالقه: «(kHrH)·نپو؛

  ].retribution requtial[مونا: تاوان، سزا، تالفی، پاداش، کیفر 

و قید توصیفی پرسشی گرفته به معنـی چگونـه، چطـور     حرف اضافهبارتولومه: آن را [

comment.[    

  ]مند.هومباخ: سود بردن. اینسلر: دوستدار، مشتاق، عالقه[

» در امان بودن، از گزند رهـا بـودن، از آسـیب برکنـار بـودن     : «(skidııHi)·س,هیگپه

  ) س,(-)مصدر(

مونا: رهائی بخشیدن، رها شدن، نجات دادن، نجات یافتن، نیرومند کـردن، نیرومنـد   [

  شدن، قوي کردن، قوي شدن. 

to beنجات یافته، رها شده «[اینسلر:  saved.«[  
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  ]»استفاده کردنسود بردن، «هومباخ: [

  ]».attainmentبه دست آوردن، نائل شدن «تاراپورواال: [

»].پاداش«آذرگشسب: ». to prosperکامیاب شدن «بارتولومه: [

)ضمیر نسبی("ض-کماسه)نهادي، تک، » (آن که، که، کسی که: «(yH)·"؛

[·(j)» :برائی، گروهه، پیوسته» (ها رااین(-ض"؛ک)این«)ضمیر اشاره«

وجـه  . پئیتی + ایشـات ( حهف] +ه/پف» کوشش کند: «(paitıDau)·حضهفهزپ،

کوشـیدن، جـد و جهـد    «هز-التزامی، سوم کس، تک، زمان حال، فعـل گـذرا)  

»کردن، خواستن، در جستجو بودن

[بارتولومه: در » این، او) «ضمیر اشاره(اض-نهادي تک. نرینه)» (او: «(hvvō)·اؤ[

بـه زرتشـت اسـت.     ضـمیر اشـاره  کند ایـن  تصور می 67، 68صفحه  گاتاهایادداشت 

برخالف این نظر ممکن است هر شخص کوشا و جستجوگري در ایـن موقعیـت قـرار    

ها بجنگد و در صـورتی کـه در مقـام    تواند با نادانی و پلیديگیرد. چنانکه هرکس می

راهنما و رهبر قرار گیرد سوشیانت باشد.]

[.·(zj)» :حرف اضافه پیوسته» (رستیبه د(

  ضزض-)حالت بائی، تـک » (اشا، راستی، نظام کائنات، هنجار هستی: «(aDH)·ضزپ

)کماسه(

-)نهـادي، تـک، نرینـه   » (پرهیزکار، پارسـا، نیکوکـار، پـاك   : «(speytH)·سحغ=ف[

)صفت(سحغأض

-)تـک (رائـی،  » مانـد میراث، مرده ریـگ، آنچـه بـاقی مـی    : «(irixtem)·فغک«هقه

باقی گذاشتن، ریگ در واژه مـرده  «) به معنی قهن یاقهإ صفت فعلی از ((فض«هقه

  ) ریگ از همین ریشه است

پندارد که معناي اصلی واژه ولی می transgression[بارتولومه: سرپیچی، تخلف، تجاوز 

سـرمایه  «هومباخ: » evilآور بد، زیان«کانگا: ». باشدمی endingپایان، فرجام، فاتحه «

  »] net assetsخالص، چیز با ارزش 

اي بر آنند که میراث اعم است از چیز خوب و بد].[پاره



601بند دوم ـسرود نهم 

-برائی، گروهه، نرینـه) » (همه، هریک، براي همه: «(vispōıbiiō)·ر]سح[هذگ[

)صفت، ضمیر(ر]سحض

-رینـه) (نهـادي، تـک، ن  » بان مراقـب کند، دیدهآنکه پاسداري می: «(hHrō)·اپق[

  اپقض
  کضهدگع-)بائی، تک» (ذات، گوهر مینوي: «(mainiik)·کضهدگ,

-(نهـادي، تـک، نرینـه)   » در آن بخش زنـدگی و جهـان  : «(ohkmbiB)·ضا,کذه/

)صفت(ذه/.ضا,ک

-نهـادي، تـک. نرینـه)   » (دوست، دوستانه، متحـد، همبسـته  : «(urvvarō)·عقؤضو[

)(صفتعقؤضوض

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)پ#کض
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  سومـ بند نهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  پئورویو  اهیاش  پتا  زانتا  کَسنا

·حخعقعگ[·ضزضاگپ·حفپ·.موپ·نضسدپ

  آغاز  سامان هستی  سرچشمه  آفرینش  کیست

  ــــــــــــ

  اَدوانم  دات  سترِم چا  خونگ  کَسنا

·ضیؤپدغک·یپ،·سفق؛کإپ·ة؛=ل·نضسدپ

  مسیر، راه  برقرار کرد  ستارگان  خورشید  کیست

  ــــــــــــ

  توات  سئیتینرف   اوخشی یِئیتی  ماو  یا  که

·وظپ،·دغقغچسضهف]·زگثهف]«ع·ک|·"پ·ن؛

  گهگاه  کاهدمی  میافزاید  ماه  که  با کیست

  ــــــــــــ

  ویدویه  اَنیاچا  وسمی  مزدا  تاچیت

&ر]یعگب·ضدگپإپ·رضسغک]·پ#کض·فپإ]،
  دانستن  و دیگر چیزها را  خواهممی  مزدااي   همه اینها را
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·حخعقعگ[    ·ضزضاگپ    ·حفپ    ·.موپ    ·نضسدپ

·ضیؤپدغک    ·یپ،    ·سفق؛کإپ    ·ة؛=ل    ·نضسدپ

·وظپ،    ·دغقغچسضهف]    ·زگثهف]«ع    ·ک|    ·"پ    ·ن؛

&ر]یعگب    ·ضدگپإپ    ·رضسغک]    ·پ#کض    ·فپإ]،
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  پئورویو    اهیاش    پتا    زانتا    کَسنا

  اَدوانم    دات    سترِم چا    خونگ    کَسنا

  توات    نرف سئیتی    اوخشی یِئیتی    ماو    یا    که

  ویدویه    اَنیاچا    وسمی    مزدا    تاچیت

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا براستی براي من آشکار کنی.را از تو میاین 

  ) در آغاز آفرینش.اشا) سامان و نظام هستی ( پدرکیست سرچشمه (

  کیست که مسیر خورشید و ستارگان را بنیاد نهاده.

  کاهد.افزاید و میبا کیست که ماه گهگاه می

  هاي دیگر را آرزو دارم.دانستن اینها و چیز مزدااي 
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

  »من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

نامعین) ضمیر(نض-(نهادي، تک، نرینه)» کیست: «(kasnH)·نضسدپ

[بارتولومـه: زادن، تولیـد    .موض-)(بـائی، تـک  » آفرینش، ایجـاد : «(ząrH)·.موپ

کانکا: آفریننده. اینسلر: آفرینش. هومباخ: موجـد،  اي میلز: همچون تولید کنندهکردن. 

مولد. آذرگشسب: آفریدگار. اینسلر: به هنگام آفرینش].

بـه اسـتناد چنـد    ) گلدنر نرینه(نام،  حفضق-(نهادي، تک، نرینه)» پدر: «(ptH)·حفپ

نقل کـرده تـاراپورواال و آذرگشسـب از او    » حضفپ«دست نوشته این واژه را با امالء 

تواند به مفهوم پدر فیزیولوژیکی یـا کسـی کـه    اند. در اینجا واژه پدر نمیپیروي کرده

» دپدر صنایع فوال«، »پدر بمب اتمی«اي است مجازي مانند آورد باشد. اشارهفرزند می

این واژه به غیر از مفهوم پدر که وظیفه تولید مثل در طبیعت دارد به  گاتاهار و غیره. د

مفهوم سرچشمه، به وجود آورنده، آفریننده به کار رفته است.

ضزض-)حالت وابستگی، یک» (اشا، سامان هستی: «(aDahiiH)·ضزضاگپ
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 .عگضحعق-)نهـادي، تـک، نرینـه   » (نخستین، در آغـاز : «(pouruiiō)·حخعقعگ[

انـد. هومبـاخ،   نوشـته » حضخعقعگ؛«و اینسـلر  » حضخعقعگخ«گلدنر این واژه را 

  هاي مختلف.اند. به پیروي از دستنویس  نوشته» حخعقعگخ«تاراپورواال، آذرگشسب 

)ضمیر مجهول استفهامی(نض-)نهادي، تک» (کیست: «(kasnH)·نضسدپ

کـه شـکل گاتـائی واژه     ةضد-)(حالت وابستگی، تک» خورشید: «(mHyg)·ة؛=ل

ریشه با خور در زبان فارسی.است. هم» ؤضق««است و در اوستاي نوین 

»ستاره«سفضق-)ستگی، گروههبحالت وا» (و ستارگان: «(strHmcH)·سفق؛کإپ

وجه تاکیدي، سـوم کـس، تـک، گذشـته     » (بنیاد نهاد، قرار داد، برقرار کرد: «(dHu)·یپ،

»دادن، نهادن، قرار دادن، بنیاد نهادن، برقرار کردن«یپ-ساده، گذرا)

)نام، نرینه(ضیؤضد-)رائی، تک» (راه، مسیر: «(advvHnet)·ضیؤپدغک

)ضمیر استفهامی مجهول(یض-حالت نهادي، تک، نرینه)» (کیست: «(kH)·ن؛

)(ضمیر نسبی"ض-)بائی، تک، نرینه» (که، آن که: «(yH)·"پ

کپا-)(نهادي، تک» ماه: «(mG)·ک|

وجه اخباري، سـوم کـس تـک، زمـان حـال،      » (آفریندمی: «(uxDiieıti)·زگثهف]«ع

»افزودن، افزایش دادن««/رض-» شدن، رشدکردنافزوده«)ساده، گذراگذشته

وجه اخباري. سوم » (شودشود، خالی میکاهد، کم میمی: «(narefsaıtj)·دغقغچسضهف]

کاسـته شـدن، کـم شـدن،     . «دغقغح-)حال، گذشته ساده، گـذر کس، تک، زمان 

toنقصان یافتن  wane «اي براي این واژه در زبان سانسکریت وجود ندارد.چنین ریشه

)قید» (alternately. Then againگاه گاه، دوباره، متناوباً : «(rwHu)·وظپ،

بـائی،  ، جفت نهاديهاي ) [در حالترائی، گروهه» (ها راو این«tH+cit: (tHcju)·فپإ]،

»این) «(ضمیر اشارهفض-رود] نیز به کار می mکماسه، نرینهتک،

#پکض-)(ندائی، تک» ، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

رضس-)اکس گذراخباري، نخستوجه» (خواهم، آرزو دارممی: «(vasemı)·رضسغک]

)صفت(ضدگض-)رائی، گروهه، کماسه» (راو دیگر چیزها : «(aniiHcH)·ضدگپإپ

)مصدر، برائی» (براي دانستن، آگاه شدن: «(viduiic).ر]یعگب     



606گاتاها  

  چهارمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  نَباوس چا  اَد  زانم چا  درِتا  کَسنا

·دضذ|سإپ·ضی؛·.مکإپ·یغقغفپ·نضسدپ

  ها راو آسمان  پائین  و زمین را  داردنگه می  کیست 

  ــــــــــــ

  اوروراوس چا  اَپو  که  اَوپستوئیش

·عقؤضق|سإپ·ضح[·ن؛·ضؤضحضسف[ه/

  گیاه  آب  کیست   افتادنفرو 

  ــــــــــــ

  آسو  یئوگت  دوان مئیبی یسچا  واتائی  که 

·پس,·"ضخلغ،·یؤمدکضهذگضسإپ·رپفپه·ن؛

  تند  کشدبه لگام می  ابرها   باد  چه کسی

  ــــــــــــ

  منَنگهو  دان میش  مزدا  ونگهِئوش  کَسنا

کضدضجا[&·یمکه/·پ#کض·رضجا؛ع/·نضسدپ
  منش  آفریننده  مزدا  نیک  کیست
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·دضذ|سإپ    ·ضی؛    ·.مکإپ    ·یغقغفپ    ·نضسدپ

·عقؤضق|سإپ    ·ضح[    ·ن؛    ·ضؤضحضسف[ه/

·پس,    ·"ضخلغ،    ·یؤمدکضهذگضسإپ    ·رپفپه    ·ن؛

کضدضجا[&    ·یمکه/    ·پ#کض    ·رضجا؛ع/    ·نضسدپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  نَباوس چا    اَد    زانم چا    درِتا    کَسنا

  اوروراوس چا    اَپو    که    اَوپستوئیش

  آسو    یئوگت    دوان مئیبی یسچا    واتائی     که

  منَنگهو    دان میش    مزدا    ونگهِئوش    کَسنا

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به ر استی براي من آشکار کن.این را از تو می

  دارد.ها را در باال نگاه میکیست که زمین را در پائین و آسمان

  ها و گیاهان را که فرو نیفتند.و نیز آب

  کشد.کیست که ابرها و باد تند رو را به لگام می

  کیست آفریننده منش نیک. مزدااي 
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  ها  واژهدستوريگزارش 

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».سوال کردن، جویا شدنپرسیدن، «چقضس 

  ) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

. کاربرد این واژه به دلیل آن اسـت کـه در   plainly[هومباخ: آشکارا، به وضوح، راست 

اند و او راستی و درستی را پرستش ها و خدایان دروغین وجود داشتهبرابر زرتشت دین

  ]کرد.می

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

ضـمیر  (نض-(نهـادي، تـک، نرینـه)   » کیست، چه کسی است: «(kasnH)·نضسدپ
مجهول) استفهامی

)وجه تاکیدي، سوم کس تک، گذشته ساده، ناگذر» (داردنگه می: «(deretH)·یغقغفپ

)tenis to hold up, to supportنگه داشتن، تکیه کردن (یضق-

)نام، مادیه(.ضک-)(رائی، تک» زمین، و زمین را: «(ząmcH)·.مکإپ

  ) قید» (پائین، زیر: «(adH)·ضی؛

گرفته]» و حتی«ضی .إپ[تاراپورواال: این واژه را همانند سانسکریت 

.دضذضا-)(رائی، گروهه» آسمان، سپهر: «(nabGscH)·|سإپذدض

  ) (مصدر» افتادن، سرازیر شدن: «(avvapastōıB)·ضؤضحضسف[ه/

  .]ضؤضبا پیش واژه  حضف[بارتولومه: ریشه 
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»].از افتادن from falling«اینسلر: [

)ضمیر پرسشی(نض-(نهادي، تک، نرینه)» که، کسی، چه کسی: «(kH)·ن؛

)نام، مادینه(ضح-)رائی، گروهه» (آب را: «(apō)·ضح[

)مادینه، گروهه(عقؤضقپ-)(رائی، گروهه» گیاه: «(urvvarGscH)·عقؤضق|سإپ

)ضمیر پرسشی نامعین(نض-)نهادي، تک، نرینه» (چه کسی: «(kH)·ن؛

رپفض-)حالت برائی، تک» (باد: «(vHtHi)·رپفپه

  یؤمدکض-برائی، گروهه)» (و ابرها: «(dvvąnmaibııascH)·یؤمدکضهذگضسإپ

پندارد که نـام کـوه دماونـد پوشـیده از ابـر      درگرامر زبان خود می Salemann[سیلمن 

  است] dunma vandریشه با واژه اوستاي هم

وجه تاکیدي سوم کـس، تـک، زمـان    » (به بند کشید، یوغ زد: «(yaogeu)·"ضخلغ،

toبسـتن گـاري بـه اسـب،     «"ع_-حال، گذرا) yoke     یـوغ زدن و بسـتن اسـب

atteler(

speed“ریشه با آهو در زبـان فارسـی   ) هم(صفت» تند، سریع، سرکش: «(Hsk)·پس,

swift rapide”  

)ضمیر پرسشی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (کیست: «(kasnH)·نضسدپ

رخاع-)حالت وابستگی، تک، کماسه» (خوب، نیک، بد: «(kasnH)·رضجا؛ع/

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

یمکه-)(صفت» گذارآفریدگار،  پایه: «(dąmiB)·یمکه/

کضدضا-)وابستگی، تکحالت » (منش، اندیشه: «(manazhō). کضدضجا[     
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  پنجمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

ماوسچا  رئوچاوس چا  هواپاو  كت  

·فغک|سإپ·قضخإ|سإپ·اؤپح|·ن؛

  تاریکی را  روشنائی  استاد کار  کدام

  ــــــــــــ

واپاو  كم چا  هنفماچا  دات  خَوئز  

·.ضبکپإپ·یپ،·طضچغدغکإپ·اؤپح|·ن؛

  بیداري  پدید آورد  خواب  استاد کار، هنرمند  کدام 

  ــــــــــــ

خشاپاچا  اَرِم پیتوا  اوشا  یا  ك  

·زضحپإپ«·ضق؛کحهوظپ·ز|ع·"پ·ن؛

  و شب  و نیمروز  بامداد  او   کیست

  ــــــــــــ

  اَرِتَهیا  چزدونگهونتم  منَئُوتریش  یاو

&ضقغوضاگپ·[أالؤضأفغک#إض·کضدضخوق]/·"|
  وظیفه  ستاینده  شوندیادآور می  آنها
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·فغک|سإپ    ·قضخإ|سإپ    ·اؤپح|    ·ن؛

·.ضبکپإپ    ·یپ،    ·طضچغدغکإپ    ·اؤپح|    ·ن؛

·زضحپإپ«    ·ضق؛کحهوظپ    ·ز|ع    ·"پ    ·ن؛

&ضقغوضاگپ    ·[أالؤضأفغک#إض    ·کضدضخوق]/    ·"|
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

ماوسچا    رئوچاوس چا    هواپاو    كت  

واپاو    كم چا    هنفماچا    دات    خَوئز  

خشاپاچا    اَرِم پیتوا    اوشا    یا    ك  

  اَرِتَهیا    چزدونگهونتم    منَئُوتریش    یاو

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا، به راستی براي من آشکار کن.این را از تو می

  و تاریکی را بنیان نهاد.کدام استاد کار روشنائی 

  کدام استاد کار خواب و بیداري را پدید آورد.

  کیست که به وسیله او بامداد، نیمروز و شب وجود دارند.

  عمل کند.» ستایش«شوند به وظیفه خود همه آنها ستاینده را یادآور می
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  ها  واژهدستوريگزارش 

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  ) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  .]plainly[هومباخ: آشکارا، به وضوح، راست 

ها و خدایان دروغـین وجـود   کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میداشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

-)تـک، نرینـه  (نهـادي،  » گر، استاداستادکار، معمار، صنعت: «(hvvHpG)·اؤپح|

»استاد کار، کاردان) «(صفتاؤپحضا

قضخإضا-(برائی، گروهه)» روشنائی را: «(raocGseH)·قضخإ|سإپ

وجـه تاکیـدي،   » (داد، نهاد، اختصاص داد، پدید آورد، آفریـد : «(temGscH)·فغک|سإپ

  فغکضا-)سوم کس، تک، گذرا، گذشته ساده

)ضمیر استفهامی(نض-)نرینهنهادي، تک، » (که، چه کسی: «(kf)·ن؛

اؤپحضا-)نهادي، تک، نرینه» (استادکار: «(hvvHpG)·اؤپح|

طضچدض-)(رائی، تک» خواب: «(mafemcH)·طضچغدغکإپ
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-وجه تاکیدي، سوم کس تک. گذشـته سـاده، گـذرا)   » (داد، پدید آورد: «(dHu)·یپ،

یپ

.ضبکضد-)رائی، تک» (و بیداري: «(zaemaca)·.ضبکپإپ

)ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

)(ضمیر نسبی"ض-)بائی، تک، نرینه، کماسه» (quiکسی، که، : «(yH)·پ"

)نام، مادینه(عزضا-)(نهادي، تک» aurore, daunبامداد : «(uDG)·عز|

حهوظپ.ضق؛ک-)(نهادي، تک» روز، ظهرنیم: «(arHm.pirsH)·ضق؛کحهوظپ

ازضحضد-)(نهادي، تک» شب، وشب: «(xDapHcH)·زضحپإپ«

|"·(yG)» :که، آنها که) «(نهادي، گروهه، مادینه-ض")ضمیر نسبی(

  . نهادي، گروهه)» (کنندیادآوري می: «(manaorrıB)·کضدضخوق]/

  »]to admanishمونا: گوشزد کردن، هشدار دادن  nemindnd[اینسلر: 

  کضدضخوق]-montor[میلز و تاراپورواال: مراقبت کردن [

» بــراي دانایــان. بــراي ســتایندگان: «(cazdōyghvvaytem)·[أالؤضأفغک#إض

  ].desirenin[کلنس: خواستاران 

  ].worshiperاینسلر: پرستندگان [

-تک، نرینه)رائی، مسئول. هشیار، محتاط]. ( rospansabl intelligent pruductمونا: [

)صفت(#[أالؤضأفإض

حالـت وابسـتگی،   » (duty, aim. purposeهدف، وظیفه : «(arerahııH).ضقغوضاگپ

    ضقغوض-)تک
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  ششمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  هئی تیا  اَتا  تا  یِزي  فرَوخشیا  یا

·اضهوگپ·ضوپ·پف·"ث.]·زگپ«چقضؤض·"پ

  راست است  بدین سان  هااین  آیا  خواهم گفت  که 

  ــــــــــــ

  آرمئی تیش  دبانزَئیتی  شیئوتَنائیش  اَشم

·پقکضهفه/·یغذم.ضهف]·ژگضخوضدپه/·ضزغک

  آرمئیتی(پارسائی)  دهداستحکام بخشد، افزایش می  با کارهاي  اشارا

  ــــــــــــ

هو  خشَترِم  تَئی بیونَنگها  چیناس  وم  

·کضدضجاپ·إهدضس·رخا,·زضوقغک«·فضهذگ[

  اندیشه  نوید دادي  نیک  فرمانروائی  من بسوي تو

  ــــــــــــ

ایبیو ا اَزیم  ك  رایتیم  رانیوکگانم  س  تَشو  

&فضز[·لمک·سنغقغهف]ک·قپدگ[·ض.]ک·نضبهذگ[
  آفریدي  جهان را  شادي بخش  بارور  براي چه کسانی
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·اضهوگپ    ·ضوپ    ·پف    ·"ث.]    ·زگپ«چقضؤض    ·"پ

·پقکضهفه/    ·یغذم.ضهف]    ·ژگضخوضدپه/    ·ضزغک

·کضدضجاپ    ·إهدضس    ·رخا,    ·زضوقغک«    ·فضهذگ[

&فضز[    ·لمک    ·سنغقغهف]ک    ·قپدگ[    ·ض.]ک    ·نضبهذگ[
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  تیاهئی     اَتا    تا    یِزي    فرَوخشیا    یا

  آرمئی تیش    دبانزَئیتی    شیئوتَنائیش    اَشم

هو    خشَترِم    تَئی بیونَنگها    چیناس    وم  

ایبیو ا اَزیم    ك    رایتیم    رانیوکگانم    س    تَشو  

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا! به راستی براي من آشکار کن.این را از تو می

  در زیر خواهم گفت درست است. سان کهآیا اینها بدین

  دهد.) باشد دسترسی به اشا را افزایش میآرمیئتیآیا کارهائی که همراه با پارسائی ( 

  )نیک اندیشی) دادي با پیروي وهومن (وعدهآیا نوید (

  توان به قلمرو فرمانروائی تو رسید.می

  بخش را آفریدي.براي چه کسانی زمین بارور و شادي
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  برداشت

ها را در بـردارد  شود ولی آخرین پرسش همه پاسخپرسشی پاسخ روشن دیده نمیبه هیچ 

هاي آن و زندگی خوب از آن کسانی است که کارشان همراه که زمین بارور و همه شادي

  )آیا نه براي آنان است؟با پارسائی و پیروي از وهومن باشد (

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  ) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  ].plainly[هومباخ: آشکارا، به وضوح، راست 

ها و خدایان دروغـین وجـود   کاربرد این واژه به دلیل آن است که در برابر زرتشت دین

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میداشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

(ضـمیر  "ض-(بائی، تک، نرینه، کماسه)» که، آن که، کسی، آنچه که: «(yH)·"پ

)نسبی
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وجه اخبـاري نخسـت کـس، زمـان     » (خواهم گفت: «(fravvaxBııH)·زگپ«چقضؤض

سـتاك زمـان حـال    (زگپ «رضاز » گفتن، سخن گفـتن «رضإ-)آینده. گذر

)پیش فعلچقض و رضإ 

گاه، آیا) چون که، زیرا، چنان که، هرحرف ربط» (whetherآیا : «(yezj)·"ث.]

) [اشاره به آنچه در زیر گفته (قید» then, likewiseو، بنابراین، بدین سان : «(arH)·ضوپ

  خواهد شد]

(ضمیر اشاره)فض -)نهادي، رائی، گروهه، کماسه» (هااین: «(tH)·فپ

)نهادي، گروهه، کماسه» (true.realراست، درست، حقیقی : «(hairiiH)·اضهوگپ

  اضهوگض-

گیمن و دیگران ایـن   شناسان از بارتولومه، تارپورواال، اینسلر، هومباخ، دوشنهمه زبان

  کنند. معنی می true, truth,realواژه را 

» kellnsکلنـیس  «بـه همـین معنـی اسـت ولـی      » ’satya«در زبان سانسکریت نیـز  

qui se rappبرخالف همه آن را:  orte ast aux hayt, cultuel .معنی کرده است

)کماسه(ضزض-)(رائی، تک» اَشا، سامان هستی، راستی: «(aBem)·ضزغک

ــردار : «(CiiaoranHiB)·ژگضخوضدپه/ ــاي، کـ ــا کارهـ ــه)» (بـ ــائی، گروهـ -بـ

)کار، کردار، کنش، عمل(ژگضخوضدض

کند، افزایش بخشد، تقویت میکند، استحکام میاستوار می: «(debązaitj)·یغذم.ضهف]

  یغذم.-)وجه اخباري سوم کس تک، زمان حال، گذر» (دهدمی

شده و آن را »  ذم.«آن است که این ریشه در اوستاي نوین تبدیل به [بارتولومه: بر 

در وندیـداد  ذم. ریشه ». ,to supportپشتیبانی کردن، کمک دادن «کند ترجمه می

  به کار رفته.]حضهفه با  9/13

 22/2وندیـداد   در» ژرفا«، ذم/دعپندارد واژه کانگا: زیاد کردن، افزایش دادن و می[

  از همین ریشه است.]
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سانسـکریت   ذم.«کنـد و آن را  تاراپورواال: بخش نخسـت ایـن واژه را حـذف مـی    [

bamh «خواند به معنی رشد دادن، افزون میto grow, toincrease.[  

فاعل این فعـل آرمئیتـی اسـت. ارمئیتـی نمـاد راسـت منشـی، رسـانی، خیرخـواهی،          

آرامش است. کسی کـه کـار و کـنش او هماهنـگ بـا       نیتی، وفاداري و صلح وخوش

آرمئیتی باشد دسترسی او به اشـا و رسـیدن بـه حقیقـت و نظـام کائنـات را افـزایش        

شود.العاده معنوي و روانی، اراده استوار مجهز مینیروي فوقبخشد و چنین کسی بهمی

ــاري  : «(HrmaitiB)·پقکضهفه/ ــائی، پرهیزگ ــی، پارس ــادي، تــ » آرمئیت -)ک(نه

پقکضهفه

)ضمیر دوم کس، تک(فؤ؛ک-)برائی، تک» (براي تو، تو: «(taibiiō)·فضهذگ[

ــهریاري : «(xDarret)·زضوقغک« ــا، ش ــدرت، فرمانرواه ــرو، ق ــک» نی ــی، ت -)(رائ

قلمرو فرمانروایی، شهریاري، نیرو، توانایی، قـدرت خـدائی،    ،فرمانروائی«زضوقض«

.»مزدایا فروزه اهورا صفتیکی از شش 

رخاع-)(بائی، تک» نیک، خوب، به: «(vohk)·رخا,

  )وجه تاکیدي، سوم کس تک، حال، گذر» (نوید، مژده دادي: «(cinas)·إهدضس

  ].make clearواضح و روشن کردن، آشکار ساختن » اینسلر«

toوعده دادن، قول دادن، تعهد کردن «تاراپورواال: [ promise.«[  

»].به معنی خبر دادن، اعالم کردننضبزاز ریشه «بارتولومه [

کضدضا-)(بائی، تک» اندیشه، منش: «(manazhH)·کضدضجاپ

نض-برائی، گروهه، نرینـه) » (براي که، براي چه کسانی: «(kacibiio)·نضبهذگ[

)ضمیر استفهامی نامعین(

)صفت، مادینه(ض.ه-)(رائی، تک» بارور، باردار، آبستن، شیرده: «(azjm)·ض.]ک

)(رائی، تک» بخش، شاد کنندهشادي: «(rHniio.skereitim)·سنغقغهف]ک·قپدگ[

  . سنغقغهفه·قپدگ[-



619بند ششم ـسرود نهم 

از ریشه  نغقغفهخوشحالی و شادي و «قضد –از ریشه قپدگ[ این واژه از دو جزء 

  آمده.» ، کردننضق«

  ].joy bringingآور اینسلر و تاراپورواال: شادي[

  ]آذرگشسب: شادي آفرین.[

  ].joy-providingهومباخ: فراهم کنند. شادي [

پورداود: خرمی بخش].[

)نام، مادینه(لضخ-)(رائی، تک» زمین، جهان، گاو: «(gąm)·لمک

وجه تاکیدي دوم کس تک، گذشـته  » (ساختی، آفریدي، شکل دادي: «(taDō).فضز[

.فضز-)ساده، گذرا
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  هفتمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  آرمئیتیم  مت  خشَترا  تاشت  بِرِخزانم  که

·پقکضهف]ک·کض،·زضوقپ«·فپ/ف·صمک«ذغقغ·ن؛

  آرمئیتی. پارسائی  با  خشتراي  آفرید  ارجمند را  چه کسی

  ــــــــــــ

  پیتر  پوترِم  ویانَیا  چورِت  اوزِمم  که 

·حهوقب·حعوقغک  ·رگپدضگپ·إ[قغ،·ع.غک؛ک·ن؛

  با پدر  پسر را  شور و شوق، عشق  آفرید  ارجمند  چه کسی

  ــــــــــــ

  مزدا  اَوامی  ینفراخش  توا  تائیش  اَزِم

·پ#کض·ضؤپک]·زد]«چقض·وظپ·فپه/·ض.؛ک

  مزدااي   کنم کوشش می  شناختن  تو  با اینها  من

  ــــــــــــ

  داتارِم  ویسپنانم  مئینیو  سپِنتا

&یپفپقغک·ر]سحضدمک·کضهدگ,·سحغأفپ
  آفریننده، دادار  همه آنها  گوهر، ذات  پاك، مقدس
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·پقکضهف]ک    ·کض،    ·زضوقپ«    ·فپ/ف    ·صمک«ذغقغ    ·ن؛

·حهوقب    ·حعوقغک    ·رگپدضگپ    ·إ[قغ،    ·ع.غک؛ک    ·ن؛

·پ#کض    ·ضؤپک]    ·زد]«چقض    ·وظپ    ·فپه/    ·ض.؛ک

&یپفپقغک    ·ر]سحضدمک    ·کضهدگ,    ·سحغأفپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  آرمئیتیم    مت    خشَترا    تاشت    بِرِخزانم    که

  پیتر    پوترِم    ویانَیا    چورِت    اوزِمم     که

  مزدا    اَوامی    ینفراخش    توا    تائیش    اَزِم

  داتارِم    ویسپنانم    مئینیو    سپِنتا

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا! به راستی براي من آشکار کن.این را از تو می

  ) را با آرمئیتی بیافرید.ناپذیرنیروي نیستیمایه ( چه کسی خشتراي گران

  چه کسی شور و عشق پرارج پسر را براي پدر پدید آورد.

  کنم.) تو کوشش مینو دریافتدر شناختن ( مزدا) اي هاپرسشمن با اینها (

  به راستی که تو با گوهر مینوي خود آفریننده همه آنها هستی.
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  برداشت

گیـرد و در راس  است که از خرد او سرچشمه مـی  مزداسپنتامئینیو گوهر ذات و پاك اهورا 
) قراردارد. این گوهر سرچشمه آفرینش هستی است که چیزي امشاسپنداناو (  صفتشش 

آفریند. این ذات پاك و گوهر مینـوي در برابـر و   و خوشبختی نمی جز پاکی، نیکی، شادي
  برضد انگرَمئینیو یا اهریمنی در نهاد آدمی قرار گرفته و دشمن و رقیب یگدیگرند.

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

. کاربرد این واژه به دلیـل آن اسـت کـه در برابـر     )قید» (راست، درست«:(ereB)·غقغ/
  کرد.پرستش میاند و او راستی را زرتشت خدایان دروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

). از (صفتذغقغاصض-رائی، تک، مادینه)» (ارجمند را: «(berextąm)·صمک«ذغقغ

سـزاوار احتـرام، ارجمنـد،    «ذضقغ.یا ذضقغل –[تاراپورواال: از ریشه ». ذضق_«ریشه 
»محترم، شایسته، گرامی

، گذشته سـاده ، تک سوم کسوجه تاکیدي» (ساخت، آفرید، شکل داد: «(tHBt)·فپ/ف
گذرا)حال،

 صـفت . (از ازضوقض-)(بائی، تـک » توانائی، فرمانروائی: «(xDarrH)·زضوقپ«
که داراي باالترین نیروي آفرینندگی و فرمانروائی در آفرینش است) مزدااهورا

(حرف ربط)» با، با هم: «(mat)·کض،
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)مادینه(پقکضهفه-)(رائی، تک» پرهیزکاري: «(Hrmaitjm)·پقکضهف]ک

  نض-(نهادي، تک، نرینه)» که، کیست، چیست: «(kf)·ن؛

از  ع.غکض-)(رائـی، تـک  » بلندپایه، محترم، با ارزش، ارجمنـد : «(uzemfm)·ع.غک؛ک

»احترام گذاشتن«ع. ریشه 

گذشـته  تک،  سوم کسوجه تاکیدي» (آورد ساخت، آفرید، کرد، پدید: «(coret)·إ[قغ،

کردن)(نضق-گذرا)، ساده

(حالـت وابسـتگی،   » عالقه و شایسته، قابل شـدن و شـور  : «(viiHnaiiH)·رگپدضگپ

[اینسلر: مراقبت، مواظبـت، هومبـاخ: بـا شـوق و شـور       مادینه)(رگپدپ-)تک
  تاراپورواال: بارتولومه: با تدبیر و خرد خود.

)نرینه(نام  حعوقض-)(رائی، تک» پسر را، فرزند را: «(purrem)·حعوقغک

)نرینه(نام،  حفضق-)برائی، تک، نرینه» (با پدر: «(pirrc)·حهوقب

تک) نخست کسضمیر(ض.؛ک-)(نهادي، تک» من: «(azHm)·ض.؛ک

(ضمیر اشاره)فض-)گروههبائی» (هااین: «(tHıB)·فپه/

دوم کس تک) ضمیر(فؤ؛ک-تک، پیوسته) رائی،» (تو را: «(rsH)·وظپ

با پیشوند  زدپ«-)مصدر، حالت دري» (دریافتن، شناختن: «(fraxDni)·زد]«چقض

بینی].کانگا:شناختن. بارتولومه:تشخیص دادن. هومباخ: پیش .کردن. [اینسلر:دركچقپ

وجـه اخبـاري   » (کنمکوشم، کمک میخواهم، تمایل دارم، میمی: «(avvHmj)·ضؤپک]

لومل: » خواستن«کانکا: ». کوشیدن«[بارتولومه:  ,-نخست کس، تک، حال، گذرا)
»].کمک کردن«اینسلر و هومباخ: ». کمک کردن. تاراپورواال: تمایل داشتن«

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

  سحغأفض-(بائی، تک، نرینه)» پاك، مقدس: «(speytH)·سحغأفپ

کضهدگع-)(رائی، تک» مینو، گوهر، ذات: «(mainiik)·کضهدگ,

)(صفت) گروهه. نرینه، کماسه» (همه، همگی: «(vispanąm)·ر]سحضدمک

[حالـت   یپفضق-)(رائی، تک» آفریدگار، آفریننده، داداره: «(dHtHrem).یپفپقغک
اند.است ولی کانگا و دیگران آن را در حالت ندائی به کار برده بائیدستوري این واژه      
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  هشتمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  آدیش تیش  مزدا  توئی  یا  من دائیدیایی

·پیه/فه/·پ#کض·ف[ه·"پ·کغأیپهیگپه

  آموزش  مزدااي   تو  که  به یاد سپردن

  ــــــــــــ

  منَنگها  فرَشی  اوخذا  وهو  یاچا

·کضدضجاپ·چقضز]·صپ«ع·رخا,·"پإپ

  اندیشه  رایزنی  سخنان  نیک  و آنکه

  ــــــــــــ

  وئدیائی  اَرِم  انگهِئوش  اشا  یاچا

·رضبیگپه·ضق؛ک·ضجا؛ع/·ضزپ·"پإپ

  دست یافتن  شایسته  زندگی   اشا  آنها را که

  ــــــــــــ

  آگمت تا  اورواخشَت  وهو  اوروا  مِ  کا

&فپ·پلغکض،  ·زض،«عقؤپ·رخا,·عقؤپ·ک؛·نپ
  دریابد  پیش رود  ها راخوبی  روان   من  چه 
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·پیه/فه/    ·پ#کض    ·ف[ه    ·"پ    ·کغأیپهیگپه

·کضدضجاپ    ·چقضز]    ·صپ«ع    ·رخا,    ·"پإپ

·رضبیگپه    ·ضق؛ک    ·ضجا؛ع/    ·ضزپ    ·"پإپ

&فپ·پلغکض،    ·زض،«عقؤپ    ·رخا,    ·عقؤپ    ·ک؛    ·نپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  آدیش تیش    مزدا    توئی    یا    من دائیدیایی

  منَنگها    فرَشی    اوخذا    وهو    یاچا

  وئدیائی    اَرِم    انگهِئوش    اشا    یاچا

  آگمت تا    اورواخشَت    وهو    اوروا    مِ    کا

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا! برایم به راستی آشکارکن.تو میاین را از 

  !مزداکه آیا به یاد سپردن آموزش تو اي 

  هاي تو براي دست یافتنآیا رایزنی با وهومن و اشا در کاربرد سخنان و آموزش

  )کافی استبه یک زندگی شایسته (

  ها را دریابد.روانم در چه راهی باید پیش رود که خوبی
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (درست، صـحیح راست، «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

(مصـدر،  » به یاد آوردن، به یاد سپاردن، اندیشیدن: «(mendHıdiiHı)·کغأیپهیگپه

 -ک؛أ از ریشه دوگانـه   برائیمصدر[باتولومه:  یپ+ ک؛أل   ک؛أ-)برائی

نیز آمده است. مترجمین زبان پهلوي  5بند  31هاتاین واژه در »]. به یاد آوردن«یپ

اند زیرا بنا بر روایت مارتین هاك که کانگاه هم آن را پذیرفتـه  خوانده» ح؛أ«آن را 

در زمان ساسانیان رواج یافتـه   یسنااست که در آئین مزداشاره به پنج نوبت نماز روزانه 

  بود. این قرائت و ترجمه درست نیست چون با ترجمه نریوسنگ مغایرت دارد.

)(ضمیر نسبی"ض-نهادي، تک، مادینه)» (که: «(yH)·"پ

ضـمیر دوم کـس   (فؤ؛ک-)حالت وابستگی، برائی، تک، پیوسـته » (تو: «(tōi)·ف[ه
)تک

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

مادینه)(پیه/فه-)(نهادي، تک» آموزش: «(HdıBtiB)·پیه/فه/
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)(ضمیر نسبیqui"ض -)رائی، گروهه، کماسه(which» که: «(yHcH)·"پإپ

رخاع-)(بائی، تک» نیک، خوب: «(vohk)·رخا,

)کماسه(. عاصض-)رائی گروهه(» گفتار، سخنان، دستورها: «(uxtH)·صپ«ع

وجه تاکیدي نخست کس تک، گذشـته  » (پرسش کردم، رایزنی کردم: «(fraDj)·چقضز]

)پرسیدن، سوال کردن، رایزنی کردن(چقضس-)medساده، ناگذر

کضدضا-)بانی، تک» (منش، اندیشه: «(manazhH)·کضدضجاپ

)»که«ضمیر نسبی ("ض-)(رائی، گروهه، کماسه» که: «(yHcH)·"پإپ

)کماسه(ضزض -)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

ضجاع-)(حالت وابستگی، تک» زندگی: «(azhHuB)·ضجا؛ع/

)(قید» راست، درست، صحیح، مناسب، کامل، شایسته، درخور: «(arHm)·ضق؛ک

ــک  : «(vacdiiHi)·رضبیگپه ــافتن، مال ــه دســت آوردن، ی ــافتنب                                                                                                                                  »شــدن، دســت ی

معنی دیگـر  ». یافتن، جستن، به دست آوردن، مالک شدن«  رهی-)مصدر، برائی

».دانستن، آگاه شدن«این واژه 

ضـمیر  » (کـی، کـدام، چـه کسـی    «نض-)(رائی، گروهه، کماسه» که را: «(kf)·نپ
، نامعین)استفهامی

.ض.؛ک-)گی، تکحالت وابست» (من: «(mH)·ک؛

  نرینه)(عقؤضد-)(نهادي، تک» روان، روح: «(urvvH)·عقؤپ

را پیشنهاد کـرد  » etre«اند معنی کلنس: به جاي من روان یا روح که همه پذیرفته

که یک اصل مشترك میان موجودات جاندار اسـت. کلـنس در وجـود زرتشـت شـک      

کند و معتقد است یک شخص تاریخی بـه نـام زرتشـت وجـود نداشـته و روایـات       می

ادعیـه و اورادي اسـت    گاتاهـا دهد کـه  مغرضانه نیبرگ را به صورت دیگري ارائه می

افاتی که جنبه مذهبی عقب افتاده دارد در گیري، جادوگري و خرمربوط به مسائل جن

شناسـی بضـاعتی دارد ولـی از روي    یی گو اینکه در دانش زبانگاتاهاهاي ترجمه واژه

مـورد و  خردي است معناهاي غلط، بـی اي از نادانی و بیغرض و تعصب که خود گونه

  کند.دور از منطق تاریخی و فلسفی ارائه می
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جهـت  فرهنـگ و فلسـفه و تـاریخ ایـران بـی      نظیر این موجـودات نـاچیز کـه بـا    

اند و هر یک براي این رفتار ابلهانه خـود دلیلـی دارنـد.    کنند کم نبودهورزي میغرض

انـد و خـود را مطـرح کنـد بـه      ولی کلنس براي اینکه چیزي بگوید که دیگران نگفته

شـمار  هـاي بـی  پردازد. از سالیانی دراز در دانشگاهاینگونه اقدامات زننده و حقیرانه می

انـد کـه کوشـش درخشـان آنهـا      شناسی پرداختهاروپا و آمریکا صدها تن به علم اوستا

اي است براي آگاهی و شناخت فلسفه ایرانـی کـه سرچشـمه دانـش امـروزي      مایهبن

ماست. در این میان از آزاداندیشـی و شـرائط مسـاعد اجتمـاعی در تحقیقـات علمـی،       

گونـه هویـت و شخصـیت    آنها معلموم نیسـت و هـیچ   اي افراد ناباب که وابستگیپاره

هـاي نادرسـت   کنند که خود را از راهفکري و فلسفی و سیاسی ندارند سوء استفاده می

که ظاهراً جنبه علمی دارد ولی باطناً از هزاران فحاشی و ناسزا بدتر اسـت بشناسـانند.   

اند گواهی و تکرار کرده اند بارهایونانیان که خود از هر جهت رقیب و دشمن ایران بوده

که فالسفه بزرگ آنها نظیر افالطـون و پیتـاگور نظـرات فلسـفی خـود را از زرتشـت       

اند. از بیشتر فیلسوفان پیش از سقراط، فقـط چنـد   اند و حتی شاگرد زرتشت بودهگرفته

گذار دیالکتیک باقی مانده نظیر هراکلیت که آن را پایه» fragment«اي یا قطعه جمله

توانـد دوبـار در   یک شـخص نمـی  «اي از او روایت شده که باره جملهانند، در ایندمی

رودخانه شنا کند، چون بار دوم نه آن آب همان آب است و نه آن انسان چون هـر دو  

معنی که همه چیـز در حـال تغییـر یـافتن و دگرگـون شـدن یـا        بدین» اندتغییر کرده

ت در حـالی کـه زرتشـت کـه زمـانش بـه       گونه اشارات بسیار اساست. از این» شدن«

دهد که نه تحقیق پیش از همه آن فیلسوفان است. یک دستگاه فلسفی کامل ارائه می

داند بلکـه بـراي حرکـت نیـز     تنها جهان هستی را در حال حرکت و تغییر و تحول می

دهد که در جمله یاد شده از پدر دیالکتیـک  سمت و جهتی به سوي تکامل آموزش می

داشتی امکان ندارد. زرتشت درباره آفرینش هستی، وجود مـادي و غیرمـادي،   چنین بر

هاي طبیعی و حرکت جبري آنها، نقش انسان در پیشرفت زندگی و جهان تحول پدیده

هاي مربوط به انسان و جهان انسانی نظـري روشـن   مادي، تغییر و تحول ارادي پدیده

دانـد  دي تابع قوانین علّی و جبري مـی کند و انسان را از لحاظ جسم و بدن ماارائه می

ولی از لحاظ روانی داراي اختیار و آزادي اراده اسـت و حـرکتش تـابع قـوانین جبـري      

تواند مسیر خود را معین کند و آینده خویش و جهان فردا هاي مادي نیست و میپدیده
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دي را بهتر و کاملتر سازد. سمت و جهت حرکت آدمی را آموزش داده و شش اصل بنیا

شـود. شـناخت و پیـروي از آن شـش     را که مفاهیم مجرد و انتزاعی هستند یادآور می

داند ضامن خوشبختی، شادي اصل که آنها را صفات و خصوصیات آفریدگار هستی می

و رشد جامعه انسانی به سوي کمال است این فلسفه و دیدگاه زرتشت با پیشرفت علوم 

حتی یـک جملـه غیرمنطقـی دیـده      گاتاهاو دانش بشري هماهنگی دارد و در سراسر

شود. آفرینش جهان را ناشی از یک خرد و عقل کلی که بر تمام جزئیـات هسـتی   نمی

داند. مسلماً پس از یک دوره دراز خاموشی کـه از بـد حـوادث، بررسـی     تسلط دارد می

ر فرهنگ ایرانی از یاد رفته و به دست فراموشی سپرده شده بود در اینده نه چنـدان دو 

صدها بررسی و تحقیق  فلسفی و اجتماعی و اخالقی به عمل خواهد آمد، چنان که در 

قرن  14ظرف پنجاه سال گذشته این گنجینه پر ارزش علمی و انسانی به اندازه همان 

شناخته شده و پیشرفت کرده و ایرانیان باهمت که تشنه شناسائی هویت ملی و ریشـه  

زننـد. در ایـن میـان افـراد نـاچیز و      شتاب گـام مـی  تاریخی خود هستند در این راه با 

ورزي، کمترین اثر منفی و بازدارنده گوئی و غرضارزشی که از آنها یاد شد با هذیانبی

  در پیشرفت شناسائی زرتشت و فرهنگ ایرانی نخواهند داشت.

رخاع-)(رائی، گروهه» خوب، نیک: «(vohk)·رخا,

وجه تاکیدي، گروهه سوم کس، » (رود، حرکت کندپیش : «(urvvHxDat)·زض،«عقؤپ

پیش رفتن، رهسپار شدن، حرکت کردن، پیش رفتن «عقؤض_-)گذشته ساده، گذر

بـه معنـی   رخا, گیرد بـراي تعریـف   می صفت[بارتولومه: آن را » به سوي، رسیدن

  »]gui-ving increaseروزافزون، افزاینده «

رسیدن، «پلغکضفه -)دري، تک» (دبرسد، دریاب: «(Hgemau.ta).فپ·پلغکض،

»دریافتن، رسیدن به هدف
    



630گاتاها  

  نهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  دانِ  یئُوژ  دئناتم  یئوش  یانم  موئی  کَتا

·یپدب  ·"ضخت·یضبدمک·"ضخ/·"مک·ک[ه·نضوپ

  رسانم  به رسائی  بینش معنوي  زندگی   که  براي من  چگونه

  ــــــــــــ

  خَشتَرم هیا  سخیات  پئی تیشِ  هودانَئوش  یانم

·زضوقضاگپ«·سضةگپ،·حضهفه/غ·اعیپدضخ/·"مک

  توانائی  آگاه کند  سرور  خردمند  که

  ــــــــــــ

  مزدا  اسیش تیش  انسوتوا  خَشترا  ارِشوا

·پ#کض·ضس]/ف]/·وظپؤمس·زضوقپ«·غقغزؤپ

  مزدااي   فرمانروا  همانند تو  با توانائی  بلند پایه

  ــــــــــــ

  منَنگها  شیانس  وهوچا  اشا  هدموئی

&کضدضجاپ·ژگمس·رخاعإپ·ضزپ·اضیغک[ه
  اندیشی  زیست کننده  و نیک  اشا  پایگاه
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·یپدب    ·"ضخت    ·یضبدمک    ·"ضخ/    ·"مک    ·ک[ه    ·نضوپ

·زضوقضاگپ«    ·سضةگپ،    ·حضهفه/غ    ·اعیپدضخ/    ·"مک

·پ#کض    ·ضس]/ف]/    ·وظپؤمس    ·زضوقپ«    ·غقغزؤپ

&کضدضجاپ    ·ژگمس    ·رخاعإپ    ·ضزپ    ·اضیغک[ه
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  دانِ    یئُوژ    دئناتم    یئوش    یانم    موئی    کَتا

  خَشتَرم هیا    سخیات    پئی تیشِ    هودانَئوش    یانم

  مزدا    اسیش تیش    انسوتوا    خَشترا    ارِشوا

  منَنگها    شیانس    وهوچا    اشا    هدموئی

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا! برایم به راستی آشکار کن.این را از تو می

  )شودممکن میچگونه برایم (

  ) خود، زندگی بخشم و به رسایی برسانم.دئناکه به بینش معنوي (

  و توانائی، مرا آگاه کند. تا که سرور خردمند

  مزدااو فرمانروائی همانند توست اي 

  کند.که با توانائی بدون مرز خود در پایگاهش با اشا و وهومن زیست می



632گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  .) [هومباخ: آشکارا، به وضوح، راستقید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  ».من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه، از چه راه: «(karH)·نضوپ

ض.؛ک-)وابستگی، پیوستهبرائی، » (براي من، من: «(mōi)·ک[ه

)ضمیر نسبی("ض-رائی، تک، مادینه)» (که: «(yąm)·"مک

زنـدگی،   ـ1[مونا:» زندگی بخشیدن، تندرست کردن، جاودان ساختن: «(yaoB)·"ضخ/

(رائـی،  ]. health. تندرسـتی، سـالمتی   lifeفعالیت، شور و شـوق همیشـگی و دائمـی    

 yōsاي است غیر قابل صرف مترادف با واژه ودانی. . تاراپورواال: واژه"ضؤ-)تک

»بهزیستی، خرسندي، شادي«به معنی 

-)(رائـی، تـک  » ، آئین، بینش دینی و معنويضمیروجدان، : «(dacnąm)·یضبدمک

شـخص، فـرد،    ــ 2دین  ـ1) [بارتولومه: براي دئنا دو معنی داده مادینه(نام.  یضبدپ

 نا مفهوم فلسفی و دانش الهی نفس، خودئدرونی، در این معنی دtheologique  دارد که

دهد. دئنـا در برابـر گَئتـا قـرار      ها و صفات روحی و معنوي شخص را نشان میویژگی

) گیتـی دارد. دئنا بخشی از انسان است که به جهان اندیشه، خرد وابسته است و گَئتـا ( 

د است.بخش زمینی و مادي مربوط به وجو

وجه التزامـی نخسـت کـس، تـک،     » (به رسائی رسانم: «(yoż.dHnf)·یپدب ·"ضخت
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خـواهم  ، میI would dedica to purity[لومل  یپ."ضخچ-)گذشته ساده، ناگذر

  ].I would bring to perfectionخواهم به کمال برسانم نثار پاکی کنم. بارتولومه: می

"ض-)(رائی، تک» که: «(yąm)·"مک

حالـت وابسـتگی تـک، نرینـه،     » (دانا، داراي بینش، شور: «(hudHnaoB)·اعیپدضخ/

». blessedخوشـبخت، مقـدس، سـعادتمند    «) [اینسلر: صفت(اعیپدع-)کماسه

 possessedداراي بینش «بارتولومه: ». judiciousعاقل، باشعور، داراي قوه تمیز «مونا: 

a good insight.[«

حضهفه-)(نهادي، تک» سرور، مالک، صاحب: «(paitiBe)·حضهفه/غ

سما-سوم کس، تک، گذشته ساده، گذرا)» (آگاه کند: «(saoiiHu)·سضةگپ،

زضوقض«-)وابستگی، تک» (نیرو: «(xDarrahiiH)·زضوقضاگپ«

غقغزؤض-)(بائی، تک» بلندپایه، رفیع، سربه فلک کشیده: «(ereDvvH)·غقغزؤپ

»حصر. بدون اندازه و مرزحد و بی) «(صفت

زضوقض«-)بائی، تک» (شهریاري، نیرو: «(xDarrH)·زضوقپ«

-(نهـادي، تـک، نرینـه)   » همانند تو، کسـی ماننـد تـو   : «(rsHvvąs)·وظپؤمس

نگاه کنید. 1بند  44هاتبه گزارش دستوري  وظپؤضأف

» راند، فرمان، حکـم، دسـتور، فتـوا دادن   کسی که فرمان می: «(asıBtıB)·ضس]/ف]/

).روا، راهنما، فتوا دهندهفرمان(ضس]/فه-)(نهادي، تک

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

اضیغکض-)حالت دري، تک» (جایگاه: «(hademōi)·اضیغک[ه

ضزض-)بانی، تک(» اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

زخاع-)(بائی، تک» و نیک: «(vohucH)·رخاعإپ

اسـم فاعـل، گـذرا،    » (کندزیست کننده، سکنی کننده، زیست می: «(Biiąs)·ژگمس

»ساکن گزیدن، زندگی کردن«فعل گذرا)(زه-past.mon.)نهادي، تک 

کضدضا-)بائی، تک» (خوب، نیک: «(manazhH).کضدضجاپ     



634گاتاها  

  دهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  وهیشا  انمهات  یا  دئنانم  تانم

·رضاه/فپ·اپفمک·"پ·یضبدمک·فمک

  بهترین  وجود دارند  که  آئین  این

  ــــــــــــ

  هچِم نا  فرادوئیت  اَشا  گَئتاو  موئی  یا

·اضإ؛کدپ·چقپی[ه،·ضزپ·لضبو|·ک[ه·"پ

  همبسته  کندخوشبخت می  اشا  آفریدگان  من   که

  ــــــــــــ

تَنا  اوخزائیش  یشوئت هآرمئورِش  شی یت  ائیدید  

·یضهیگض،·غقغ/·ژگضخوضدپ·صپه/«ع·پقکضف[ه/

  توجه دارند  درست  کردار  گفتار  آرمئیتی

      ــــــــــــ    

  مزدا  اوسن  ایش تیش  توا  چیس تیش   مخیاو

&پ#کض·عس؛د·]/ف]/·وظپ·إهسف[ه/·کضةگ|
  مزدااي   آرزو  نیروي  تو  شناخت  من
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·رضاه/فپ    ·اپفمک    ·"پ    ·یضبدمک    ·فمک

·اضإ؛کدپ    ·چقپی[ه،    ·ضزپ    ·لضبو|    ·ک[ه    ·"پ

·یضهیگض،    ·غقغ/    ·ژگضخوضدپ    ·صپه/«ع    ·پقکضف[ه/

&پ#کض    ·عس؛د    ·]/ف]/    ·وظپ    ·إهسف[ه/    ·کضةگ|
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  وهیشا    انمهات    یا    دئنانم    تانم

  هچِم نا    فرادوئیت    اَشا    گَئتاو    موئی    یا

تَنا    اوخزائیش    یشوئت هآرمئورِش    شی یت    ائیدید  

  مزدا    اوسن    ایش تیش    توا     چیس تیش    مخیاو

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا! به راستی براي من آشکار کن.این را از تو می

  »این آئین را از میان آنها که وجود دارند بهترین است«گفتی 

  که آفریدگان مرا، آنها که همبسته با اشا هستند،

  »کندو به گفتار و کرداري که هماهنگ با آرمئیتی است توجه دارند، خوشبخت می

  نیروي تو هستم. من با شناخت تو در آرزوي



636گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».جویا شدنپرسیدن، سوال کردن، «چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

  »من«·ض.؛ک)وابستگی، پیوستهحالت برائی، » (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)»این«ضمیر اشاره (فض-)(رائی، تک» این را: «(tąm)·فمک

-)(رائی، تـک » بینش معنوي، وجدان، دیدگاه، دین، مذهب: «(dacnąm)·یضبدمک

) [دین یا اندیشه معنوي که بخش اندیشمند و متفکـر انسـان را   نام، مادینه(یضبدپ

دهد].براي رسیدن به کمال تشکیل می

)(ضمیر نسبی"ض-نهادي، تک، مادینه)» (که: «(yH)·"پ

اسم فاعل، گذرا، وابسـتگی، گروهـه،   » (موجودند، هستند آنها که: «(hHtąm)·اپفمک

)بودن، هستن، وجود داشتن(ضا-)pasticipopren pln.mنرینه 

)صفت بهترین(رضاه/فض-)(نهادي، تک» بهترین: «(vahıBtH)·رضاه/فپ

)(ضمیر نسبی"ض-)(نهادي، تک» که: «(yH)·"پ

)یضمیر شخص(ض.؛ک-)وابستگی تکبرائی، ازي، » (من: «(mōi)·ک[ه

ــردم: «(gactG)·لضبو| ــق، م ــدگان، خالئ ــی، گروهــه» آفری  لضبوپ-)(رائ

برگردانده شده.  gchHn[بارتولومه: این واژه مربوط است به جهان مادي و در پهلوي به 
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شود].جهان مادي که در آن زندگی ظاهر می

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

وجه آرزویی سوم کس، تک، » (کنددهد، خوشبخت میرونق می: «(frHdōıu)·چقپی[ه،

  رونق دادن، رشد دادن، آبادان کردن، خوشبخت کردن  چقپیض-حال، گذرا)

اضإ-اسم فاعل، بائی، تـک، نرینـه)  » (هماهنگ، متحد: «(hacHmnH)·اضإ؛کدپ

»پیمان بودنهمراه بودن، هماهنگ بودن، پیرو بودن، موافق بودن، هم«

پقکضهفه-)وابستگی، تک» (پارسائی، فداکاري: «(armatōiB)·پقکضف[ه/

  صض«ع-(بائی، گروهه)» هاسخنان، دستورها، آموزش: «(uxtHiC)·صپه/«ع

ژگضخوضدض-)(بائی، تک» کار، کردار: «(CiiaoranH)·ژگضخوضدپ

)(قید» راست، درست، صحیح: «(ereB)·غقغ/

وجـه تاکیـدي سـوم کـس گروهـه، حـال،       » (بینند، ببینندمی: «(daidiiau)·یضهیگض،

)دیدن، نگاه کردن، مشاهده کردن(ی]-puls.)گذرا

)صفت ملکی(کض-)وابستگی، تک، مادینه» (من، مال من: «(mapiiG)·کضةگ|

ــش، : «(cistōiB)·إهسف[ه/ ــناختدان ــک» (ش ــتگی، ت ــر «إهسفه-)وابس فک

thought اندیشه ،insight شناخت، فهم، درك، بینش ،doctrine    مکتب، نظریـه، طـرز

و » درك، دانش، استنباط«إهسفه فکر، اعتقاد [بارتولومه: آموزش، آئین] در این بند 

بینش معنوي، وجدان، دین در کنار یکدیگر قرار دارند.«یضبدپ 

ــو : «(rsH.jBtjB)·]/ف]/·وظپ ــروي ت ــه » نی ــی، گروه وظپ]/فه -)(رائ

را روي هم یـک واژه مرکـب گرفتـه از    » ]/ف]/«و » وظپ«[اینسلر: دو واژه 

). [هومباخ: آنها را دو واژه (رائی، گروهه». نیروي تو«به معنی وظپ]/فه ستاك 

»]نیروي شناخت من ناشی از تو«داند و ترجمه کرده جدا از یکدیگر می

»تقاضا، تمایل، آرزو«عسضد-)دري، تک» (خواهان، در آرزوي: «(usHn)·عس؛د

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH).پ#کض     
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  یازدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  آرمئی تیش  وي جِمیات  آ  تنگ  کَتا

·پقکضهفه/·ر]_؛کگپ،·پ·ف؛أل·نضوپ

  آرمئیتی  بیاید    آنها  چگونه 

  ــــــــــــ

یئئمزدا  ی بیو  یئتو  شی یِتنا  وئد  

·یضبدپ·رضژگثفب·وظ[ه·پ#کض·"ضبهذگ[

  آئین، بینش  گفته شده  تو  مزدااي   براي آنها

  ــــــــــــ

  فَروایوید  پئورویو  آئیش  توئی  اَزِم

·چقضؤ[هؤ]یب·حخعقعگ[·په/·ف[ه·ض.؛ک

  دریافتم  نخستین  با آنها  تو  من 

  ــــــــــــ

  دواشَنگها  سپس یا  یِئوش مئین  اَنی یِنگ  ویسپِنگ

&یؤضبزضجاپ·سحضسگپ·کضهدگ؛ع/·ضدگ؛أل·ر]سح؛أل

  با نفرت  نگرممی  گوهر مینوي  دیگران را  همگی را
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·پقکضهفه/    ·ر]_؛کگپ،    ·پ    ·ف؛أل    ·نضوپ

·یضبدپ    ·رضژگثفب    ·وظ[ه    ·پ#کض    ·"ضبهذگ[

·چقضؤ[هؤ]یب    ·حخعقعگ[    ·په/    ·ف[ه    ·ض.؛ک

&یؤضبزضجاپ    ·سحضسگپ    ·کضهدگ؛ع/    ·ضدگ؛أل    ·ر]سح؛أل

  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  آرمئی تیش    وي جِمیات    آ    تنگ    کَتا

  دئنا    وشی یِت    یئتو    مزدا    ی بیوئئیي

  فَروایوید    پئورویو    آئیش    توئی    اَزِم

  دواشَنگها    سپس یا    یِئوش مئین    اَنی یِنگ    ویسپِنگ

  

  برگردان

  پرسم اي اهورا براي من به درستی آشکار کن.این را از تو می

  شود آرمئیتی و پارسائی به سوي آنان فرا آید.چگونه می

  شده.آنان که آئین تو به آنها آموخته 

  من نخستین کسی هستم که با آنها آئین تو را دریافتم.

  نگرم.و دیگران همگی را با نفرت می



640گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.راستی و درستی را پرستش میاند و او دروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (آفرینندهاهورا، سرور، خدا، «:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه، از چه راه، به چه ترتیب: «(karH)·نضوپ

رائی، » (هاها، آناین«ف؛أل » + واژه براي حالت رائیپیش«پ : (tHyg.H)·پ ·ف؛أل

)ضمیر اشاره(فض-)گروهه، نرینه

گذشته سـاده،  وجه آرزوئی سوم کس، تک، » (بیاید، فرآید: «(vıjHmiiHu)·ر]_؛کگپ،

)آمدن(لضک-گذرا)

مادینه)(ضقکضهفه-)(نهادي، تک» آرمئیتی، پارسائی: «(HrmaitiB)·پقکضهفه/

)ضمیر نسبی(    "ض-(برائی، گروهه، نرینه)» آنها: «(yacıbiiō)·"ضبهذگ[

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

 )ضمیر ملکی دوم کس، تـک (وظض-نهادي، تک، مادینه)» (تو: «(rsōi)·وظ[ه

)]فؤ؛کندائی [هومباخ (

وجه اخباري سوم کس تک، » (گفته شده، آموزش داده شد: «(vaCiietc)·رضژگثفب
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) [هومبـاخ: از  گفتن، سخن گفتن، آموزش دادن، درس دادن(رضإ-)گذشته ساده

است. ) گرفتهvayc(رضأإ فعل 

نگـاه   هاتهمین  9، درون، به بند ضمیرآئین، دین، بینش، وجدان، : «(dacnH)·یضبدپ

(مادینه)یضبدپ-)(نهادي، تک» کنید

ضـمیر شـخص نخسـت کـس تـک      (ض.؛ک-)(نهادي، تـک » من: «(azHm)·ض.؛ک

pron.pass.(

)ضمیر(فؤ؛ک-)برائی، وابستگی، تک، پیوسته» (تو: «(tōi)·ف[ه

صـفت،  (فض-یـا  ض -)بائی، گروهه، نرینه، کماسه» (هااین ها، بااین: «(aiB)·په/

)ضمیر اشاره

-(نهادي، تک، نرینـه) » نخستین، بنیادین، اصلی، پیشین: «(pouruiiō)·حخعقعگ[

)صفت(حضعقعگض

وجـه اخبـاري نخسـت    » (دریافتم، به دسـت آوردم : «(fravvōivvıdc)·چقضؤ[هؤ]یب

)جستن، یافتن، به دست آوردن(چقض+ رهی -(کس، تک، زمان حال، ناگذر

) صــفت(ر]سحض-)(رائــی، گروهــه، نرینــه» همــه را: «(vispHyg)·ر]سح؛أل

»همه، همگی، هریک«

  ضدگض-)(رائی، گروهه، نرینه» دیگران را: «(ariieyg)·ضدگ؛أل

کضهدگع-)وابستگی، تک» (مینو، گوهر مینوي، ذات: «(mainHuB)·کضهدگ؛ع/

وجه اخباري، نخست کس » (پندارمکنم، مینگرم، مینگاه می: «(spasiiō)·سحضسگپ

)نگاه کردن، نگریستن، پنداشتم(سحضس-)تک زمان حال گذر

ــار : «(dvvacDazhH).یؤضبزضجاپ ــزاري، نفــرت، انزج ــه، مصــیبت hatendبی ، فاجع

disastes «بائی، تک)(-نی، تنفر، انزجارمدش«یؤضبزضا«     



642گاتاها  

  

  دوازدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  وا  درِگواو  پِرِسائی  یائیش  اَشَوا  که

·رپ·یقغلؤ|  ·حغقغسپه·"په/·ضزضؤپ·ن؛

  یا  در وند، دشمنی اشا  رایزنی کنم  که با آنها  پرواشا درستکار  این را

  ــــــــــــ

  اَنگرو  وا  هو  وا  اَنگرو  آ  کَتارِم

·ضألق[·رپ  ·اؤ[  ·رپ·ضألقخ·پ·نضفپق؛ک

  پلید  یا  آندو یکی  یا  پلید    کدامیک

  ــــــــــــ

  ارِت  یتئیپ  سوا   توا  درگواو  ما  يِ

·غقغفب·حضهف]  ·سضؤپ·وظپ·یقغلؤ|·کپ·"؛

    ببندد  مایه و راه رستگاري  تو  دروند  بررسی  او که

  ــــــــــــ

  مئین یِت  اَنگرو  اَیِم  نُوئیت  هو  چینگهت

&کضهدثغف؛·ضألق[·]ک·د[ه،·اؤ[·إگضجاض،
  میاندیشد  پلید  این  نه، هرگز  او  خواهد بود
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·رپ    ·یقغلؤ|    ·حغقغسپه    ·"په/    ·ضزضؤپ    ·ن؛

·ضألق[    ·رپ    ·اؤ[    ·رپ    ·ضألقخ    ·پ    ·نضفپق؛ک

·غقغفب    ·حضهف]    ·سضؤپ    ·وظپ    ·یقغلؤ|    ·کپ    ·"؛

&کضهدثغف؛    ·ضألق[    ·]ک    ·د[ه،    ·اؤ[    ·إگضجاض،
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  وا    درِگواو    پِرِسائی    یائیش    اَشَوا    که

  اَنگرو    وا    هو    وا    اَنگرو    آ    کَتارِم

  ارِت    یتئیپ    سوا     توا    درگواو    ما    يِ

  مئین یِت    اَنگرو    اَیِم    نُوئیت    هو    چینگهت

  

  برگردان

  پرسم، به راستی برایم آشکار کن اي اهورا.این را از تو می

  چه کسی درستکار است یا چه کسی دروند است،

  ) آنها رایزنی کنم.کدام یک ازبا (

  کدام یک از آن دو پلید است این یکی یا آن دیگر.

  )با آموزش تو پیکار کنداست که راه رستگاري تو را ببندد (دروند به راستی کسی 

  او دروند و پلید است نه آن دیگر



644گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.راستی و درستی را پرستش میاند و او دروغین وجود داشته

  ».من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)تکندائی، » (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

ضزضؤض,-(نهادي، تک، نرینه)» درستکار، پیرو اشا: «(aDavvH)·ضزضؤپ

)(ضمیر نسبی"ض-)بائی، گروهه، نرینه، کماسه» (که با آنها: «(yHıB)·"په/

وجه التزامی نخست کـس، تـک، حـال،    » (بپرسمرایزنی کنم، : «(peresHi)·حغقغسپه

  )پرسیدن، سوال کردن، رایزنی کردن، گفتگو کردن(چقضس-گذشته ساده، ناگذر)

-)(نهادي، تـک » دروند، هوادار دروغ، پیرو خدایان پنداري: «(dregvvG)·یقغلؤ|

)صفت(یقغلؤضأف

)حرف اضافه» (orیا : «(vH)·رپ

قید » (یک از آن دو، کدام یک از دو چیز، یکی از دو چیز کدام: «(katHrfm)·نضفپق؛ک

)رودیا این یا آن به کار می» رپ... رپ«پرسشی که در ارتباط با 

)روي، بر، در، جلو، بر روي، درباره، به سوي» (قید پیشوند و پسوند: «(H)·پ

)صفت(ضدلقض-)(نهادي، تک» پلید، زشت، خبیث، نابکار: «(angro)·ضألقخ
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  )حرف اضافه» (orیا : «(vH)·رپ

  )(ضمیر اشارهاض-(نهادي، تک، نرینه)» این: «(hvvō)·اؤ[

)حرف اضافه» (orیا : «(vH)·رپ

)صفت(ضألقض-(نهادي، تک، نرینه)» خبیث، پلید، بدکار: «(aygrō)·ضألق[

)ضمیر نسبی("ض-(نهادي، تک، نرینه)» که: «(yH)·"؛

)حرف تاکید» (راستیبه : «(mH)·کپ

)نهادي، تک» (دروند، دروغکار، هوادار خدایان پنداري: «(dregvvG)·یقغلؤ|

)ضمیر ملکی(وظپ-نهادي، گروهه، نرینه)» (تو: «(rsH)·وظپ

  سضؤض-)(رائی، گروهه، کماسه» رهائی، رستگاري: «(savvH)·سضؤپ

»و پیش فعل است حرف اضافه: «(paitı)·حضهف]

وجه اخباري سوم کـس  » (ببندد، جلوگیري کند، بتازد: «(paitı.eretc)·غقغفب·حضهف]

راه بند کردن، شورش کردن، روي گرداندن، «ضق-تک، حال، گذشته ساده، ناگذرا)

»تاختن، جنگیدن، پیکار کردن، جلوگیري کردن

وجه التزامی (» باشد، که خواهدکدام خواهد بود، کدام یک می: «(ciiazhau)·إگضجاض،
ا) [ایـن پیشـنهاد از میلـز اسـت کـه واژه ترکیـب شـده از        سوم کس تک، حال، گـذر 

إه با  ضا  ضجاض،اند. ، بارتولومه و تاراپورواال نیز آن را پذیرفته»ضجاض،.إه«

»اي که پرسشی را مطرح کندحرف اضافه«

)ضمیر اشاره(اض-(نهادي، تک، نرینه)» این: «(hvvō)·اؤ[

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

)ضمیر اشاره(ضگ؛ک-(نهادي، تک، نرینه)» این: «(aiiHm)·ضگ؛ک

)صفت(ضألقض-(نهادي، تک، نرینه)» خبیث، پلید،  بدکار: «(aygrō)·ضألق[

وجه اخباري سوم کس تک، حال، گذشـته سـاده،   » (اندیشه: «(mainyeyf).کضهدثغف؛

»اندیشیدن، پذیرفتن، فهمیدن«کضد-گذرا)     
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  سیزدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  سیزدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  ناشاما  نیش  آ  اَهمت  نیش  دروجِم  کَتا

·دپزپکپ·د]/  ·پ  ·ضاکض،·د]/·یقع_غک·نضوپ

  دور کردن  واژهپیش  انامه  از ما  پیش واژه  دروغ را  چگونه

  ــــــــــــ

  پِرِناوِنگهو  اَسروشتُوئیش  که  اَوا  آ  تنگ

·حغقغد|جا[·ضسقع/ف[ه/  ·ن؛·ضؤپ·پ·ف؛أل

  پر از، پافشاري  نافرمانی  که  به سوي  همانا  آنها

  ــــــــــــ

  هچِنا  آدیوي یین تی  اَشَهیا  نوئیت

·اضإ؛دپ·پی]رگثهأف]·ضزضاگپ·د[ه،

  با یاري، همراهی پیوند  گرایش  اشا  نه، هرگز

  ــــــــــــ

  منَنگهو  چاخ نَرِ  ونگهِئوش  فرَسیا  نوئیت

کضدضجا[&·دضقغ«إپ·رضجا؛ع/·چقضسضگپ·د[ه،
      اندیشه  بهره  نیک معنی  هم پرسشی، رایزنی  نه، هرگز
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  ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·دپزپکپ    ·د]/    ·پ    ·ضاکض،    ·د]/    ·یقع_غک    ·نضوپ

·حغقغد|جا[    ·ضسقع/ف[ه/    ·ن؛    ·ضؤپ    ·پ    ·ف؛أل

·اضإ؛دپ    ·پی]رگثهأف]    ·ضزضاگپ    ·د[ه،

کضدضجا[&    ·دضقغ«إپ    ·رضجا؛ع/    ·چقضسضگپ    ·د[ه،
  

  وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  ناشاما    نیش    آ    اَهمت    نیش    دروجِم    کَتا

  پِرِناوِنگهو    اَسروشتُوئیش    که    اَوا    آ    تنگ

  هچِنا    آدیوي یین تی    اَشَهیا    نوئیت

  منَنگهو    چاخ نَرِ    ونگهِئوش    فرَسیا    نوئیت

  

  برگردان

  پرسم. به راستی برایم آشکار کناي اهورامزدا! این را از تو می

  توانیم دیو دروغ را از خود دور کینم.چگونه می

  کنند،و نیز از کسانی که در نافرمانی و سرپیچی پافشاري می

  کنندآنها که به راستی گرایش ندارند و با آن هماهنگی نمی

  گیرند.بهره نمی» وهومن«یزنی با اندیشه نیک از را
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  برداشت

هاي او براي استواري کرد، آموزشزرتشت در نشان دادن راه راستی به همگان کوشش می
و پایداري آرامش و سازندگی در جامعه بود، مخالفـان او کـه از آشـفتگی و هـرج و مـرج      

بودند در نافرمانی از قانون و نظم بردند و به زورگویی و قتل و غارت خو گرفته استفاده می
داد که از اشا کردند. زرتشت با سرسختی به آنها آموزش میاجتماعی پافشاري و اصرار می

کند کـه  با آفریدگار یعنی نماد خردمندي رایزنی می و وهومن پیروي کنند و در این زمینه
  بهترین شیوه و روش را به کار برد.

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/
plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

  ».من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  ·رضإ-، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو«:(vaocH)·رضخإپ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه، از چه راه: «(karH)·نضوپ

یقعل)(رائی، تک» دروغ، نادرست، فریب، تقلب: «(kalH)·یقع_غک

)رودازي به کار میقید که با حالت » (به دور از: «(nıB)·د]/

  )ضمیر نخست کس، تک(ض.؛ک-)ازي، گروهه» (ما، از ما: «(ahmau)·ضاکض،

  )حرف اضافه تاکیدي» (همانا، عیناً: «(H)·پ

)رودقید که با حالت ازي به کار می» (به دور از، خارج از، جدا از: «(nıB)·د]/

وجه التزامی نخست کس گروهه، گذشته سادهف » (دور کنیم: «(nHDHmH)·دپزپکپ
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+ دضس» بردن، حمل کردن، بار کردن«ذضق + دضس» بردن«دضس-plun.)اگذر

اگر با حالت ازي» apparterاگر با حالت رائی به رائی به کار رود به معنی آوردن «پ
  »از چیزي رها شدن است debarrasserمانع را برداشتن، رفع کردن «به کار رود 

)(ضمیر اشاره» این«فض-)(رائی، گروهه، نرینه» اینها را: «(tHyg)·ف؛أل

)حرف اضافه تاکیدي» (همانا، عیناً: «(H)·پ

)قید، حرف اضافه» (به، به سوي: «(avvH)·ضؤپ

  )ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

ضسقع/فه-)(حالت وابستگی، تک» سرکشی: «(asruBtōiB)·ضسقع/ف[ه/

اسم مفعول، نهادي، » (پرشده از، پافشاري، اصرار بسیار: «(perenHzhō)·حغقغد|جا[

(پر کردن، پر شدن اصرار و لجاج کردن) حضق-)گروهه، نرینه

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

)کماسه(ضزض-)وابستگی، تک» (اشا، راستی: «(aDahiiH)·ضزضاگپ

اخباري سـوم  » (کنندگرایش ندارند، کوشش نمی: «(Hdivviiyiytı)·پی]رگثهأف]
اینسلر: این واژه  ـ1درباره این واژه چند نظر وجود دارد [ - )کس گروهه، حال، گذر

» pursueبــه دنبــال چیــزي رفــتن «رگثهأف]+ پی]داراي دو بخــش اســت 

ریشـه  در اوستاي نوین با آن هـم یعگض واژه » کوشش تالش براي چیزي«هومباخ: 

  »striveکوشش «به معنی کوشش کردن. تاراپورواال پ + یهؤاست. مونا: از ستاك 

 دض؛اضإ-)بــائی، تــک(»بســتگی، پیونــد، همراهــی، یــاري: «(hacfnH)·اضإ؛دپ

»به معنی پیروي کردناضإ خوانده از فعل اضإ؛کدپ تاراپورواال: واژه را 

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

چقضسپ-)بائی، تک(» پرسش، رایزنی، همه پرسی: «(frasaiiH)·چقضسضگپ

رخاع-)وابستگی، تک، نرینه، کماسه» (نیک، به: «(vazhfuB)·رضجا؛ع/

کامـل، حـال،   وجه اخباري، گروهه سوم کـس،  » (شوندشاد می: «(cHxnare)·دضقغ«إپ

».شاد شدن، لذت بردن«نضد-)گذر

      کضدضا-)حالت وابستگی، تک(» اندیشه، منش: «(manazhō).کضدضجا[
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  چهاردهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  چهاردهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  زستَیو  دیانم  دروجِم  ییاَشا  کَتا

·.ضسفضگ[·یگمک·یقع_؛ک·ضزپه·نضوپ

  هاي دست  بسپاریم  دروغ را  به اشا  چگونه

  ــــــــــــ

  سنگه هیا  مانترائیش  توهیا  مرِنژدیایی  هیم  نی

·س؛أالضاگپ·کموقپه/  ·وظضاگپ·کغقمتیگپه·ا]ک·د]

  آموزش  پیام معنوي  تو   زدودن  او را  آنرا

  ــــــــــــ

  درِگوسو  ییداو  سینانم  اموئی تیم

·یقغلؤضس,·یپؤ[ه·سهدمک·]ککضؤضهف؛

  در میان دروندان  براي وارد آوردن  دودسنگی  نیرومند، گسترده، فراگیر

  ــــــــــــ

  س چانس تانآ  اَناشِ  مزدا  دوفشنگ  ایش  آ

&مسفمسإپ·ضدپزب·پ#کض·یؤضچز؛أل·]/·پ
  دشمنی  با خود بردن  مزدااي   رنج، بال  آنها  بر
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·.ضسفضگ[    ·یگمک    ·یقع_؛ک    ·ضزپه    ·نضوپ

·س؛أالضاگپ    ·کموقپه/    ·وظضاگپ    ·کغقمتیگپه    ·ا]ک    ·د]

·یقغلؤضس,    ·یپؤ[ه    ·سهدمک    ·]ککضؤضهف؛

&مسفمسإپ    ·ضدپزب    ·پ#کض    ·یؤضچز؛أل    ·]/    ·پ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  زستَیو    دیانم    دروجِم    ییاَشا    کَتا

  سنگه هیا    مانترائیش    توهیا    مرِنژدیایی    هیم    نی

  درِگوسو    یداوی    سینانم    اموئی تیم

  س چانس تانآ    اَناشِ    مزدا    دوفشنگ    ایش    آ

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به راستی برایم آشکارکن.این را از تو می

  توان دیو دروغ را به دست اشا داد.چگونه می

  هاي مینوي تو،با آموزش پیامتا زدودن آن 

  و وارد آوردن دو دستگی و شکاف بزرگ میان پیروان دروغ فراهم شود.

  و بال و دشمنی را اي مزدا با خود ببرند.



652گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   دیـن . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».دادنگفتن، پاسخ «·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه، از چه راه: «(karH)·نضوپ

اشا، راستی، نظام کائنات، قوانین ازلی هستی کـه همیشـه یکسـانند و    : «(aDHi)·ضزپه

)کماسه(ضزض-)برائی، تک» (هماهنگ با هم

(رائـی،  » ايدروغ، دیو دروغ، پلیدي، نماد خدایان دروغین و افسـانه : «(drujfm)·یقع_؛ک

(مادینه)یقعل-)تک

وجـه آرزوئـی نخسـت کـس، تـک، گذشـته سـاده        » (بدهد، بسپارد: «(diiąm)·یگمک

»دادن، نهادن، سپردن«یپ-گذرا)

نرینه)(.ضسفض-)حالت دري، جفت: ((zastaiiō)·.ضسفضگ[

»از میان بردن –پیش فعل براي زدودن، پاك کردن : «(nı)·د]

)ضمیر اشاره(فض-رائی، تک، مادینه)» (او را، آن را: «(him)·ا]ک

) [بارتولومـه: آن را  مصدر، برائی» (زدودن، نابود کردن: «(merąEdiiHi)·کغقمتیگپه
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به دور افکندن، ویران «  کغقغ.-کغقمچیگپهمصدر. مونا کضقغ.جا شده از 

به کار رفته. کضقغ.پیش فعلی است که با فعل د] کردن، تباه کردن]. 

  وظض-وابستگی، تک، نرینه)» (تو، آن تو: «(rsahiiH)·وظضاگپ

ــائی، گروهــه)» پیــام، پیــام مینــوي، اصــل، دســتور: «(mąrrHiB)·کموقپه/ -(ب

کموقض

-)(حالــــت وابســـتگی، تــــک » آمـــوزش : «(sfyghahiiH)·س؛أالضاگپ

.نرینه)» (آموزش، تعلیم«س؛أالض

-رائــی، تــک، مادینــه)» (نیرومنــد، مهــم، گســترده: «(fmavvaıtjm)·؛کضؤضهف]ک

  )صفت(؛کضؤضدف

ــتگی : «(sinamąm)·سهدمک ــی، دو دس ــی، فروپاش ــک» ویران ــی، ت سهدپ-)(رائ

. اینسـلر: جـدائی،   frustration: . تاراپورواالdestruction[مونا: انهدام، تخریب  (مادینه)

]schismتفرقه، 

یپ-)مصدر برائی» (دادن: «(dHvvōi)·یپؤ[ه

ــروان دروغ : «(dregvvasō)·یقغلؤضس, ــدان، پیـ ــان درونـ ــه» (در میـ -)گروهـ

)(صفتاي، پلید، خبیث، پیرو دروغ. هوادار دیو دروغ و خدایان افسانه«یقغلؤضدف

)اضافه تاکیديحرف » (همانا، عیناً: «(H)·پ

/[·(iB)» :رائی، گروهه، نرینه، ضـمیر پیوسـته  » (آنها، آنها را(-فض)   ،ضـمیر اشـاره
)صفت

دوشن گـیمن: شـکنجه، عـذاب، مـرض،     » (مرض، بال: «(dvvafDfyg)·یؤضچز؛أل

نرینه)(یؤضچ/ض-(برائی، گروهه)) تاراپورواال: درد، رنج

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

»دضس-با خود همراه داشتن، با خود بردن : «(anHDc)·ضدپزب

، آزار، harmهومباخ، [evil» صفتیگناه، بال، بدبختی، شیطان : «(ąstas).مسفمسإپ
].یب، صدمهسزیان، آ
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  پانزدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  پانزدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  خش یِهی  مت  پوئی  اَشا  اَهیا  یِزي

·زضگثا]«·کض،  ·ح[ه·ضزپ·ضاگپ·"ث.]

  توانائی داري  با  پاسداري  اشا  آنان  چون

  ــــــــــــ

  جم ات  اَنَ ئوچنگها  سپادا  هم  هیت

·_ضکضبفب·ضدضخإضجاپ·سحپیپ·ا؛ک·اگض،

  به هم برسند  ناسازگار   دو سپاه  (پیش فعل)  هنگامیکه

  ــــــــــــ

  دي وِرِژو  مزدا  یاتو  شئیاورواتا  اَوائیش

·ی]یغقغت[·پ#کض·"پف,·عقؤپفپه/·ضؤپه/

  اي استوار کرده  مزدااي   که تو  با دستورهاي  با آنها 

  ــــــــــــ

  دداو  ونَنانم  کَهمائی  اَیاو  کوترا

&یضی|·رضدضدمک·نضاکپه·ضگ|·نعوقپ
  بخشیمی   پیروزي  براي کدام  آن دو  کجا
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·زضگثا]«    ·کض،    ·ح[ه    ·ضزپ    ·ضاگپ    ·"ث.]

·_ضکضبفب    ·ضدضخإضجاپ    ·سحپیپ    ·ا؛ک    ·اگض،

·ی]یغقغت[    ·پ#کض    ·"پف,    ·عقؤپفپه/    ·ضؤپه/

&یضی|    ·رضدضدمک    ·نضاکپه    ·ضگ|    ·نعوقپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  خش یِهی    مت    پوئی    اَشا    اَهیا    یِزي

  جم ات    اَنَ ئوچنگها    سپادا    هم    هیت

  دي وِرِژو    مزدا    یاتو    شئیاورواتا    اَوائیش

  دداو    ونَنانم    کَهمائی    اَیاو    کوترا

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به راستی برایم آشکارکن.این را از تو می

  داري به سوي آنها.چون تو در پرتو اشا توانایی 

  هنگامی که دو سپاه خوب و بد به هم رسند و به تو متوسل شوند

  اينهاده مزدابر طبق قانون که تو اي 

  دهی.کی و کدام یک از آن دو را تو پیروزي می
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته(»تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly هـا و خـدایان   است کـه در برابـر زرتشـت دیـن    . کاربرد این واژه به دلیل آن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)حرف ربط» (چون، زیرا، اگر، زمانی که: «(yezj)·"ث.]

  ض-توان)میضمیراشاره(ضگ؛ک-)وابستگی، تکحالت(» این«:(ahyā)·ضاگپ

ضزض-)تکبانی، » (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

-)(مصـدر » نگاهبانی و پاسداري کردن، پائیدن، پناه دادن، پرهیزیـدن : «(pōi)·ح[ه

  حپ

شودمربوط می _ضکضهفب-) به واژه حرف ربط، اضافه، الصاق» (با: «(mat)·کض،

وجه » (توان، نیروي فرمانروائی دارينیرو و توان داري، می: «(xDaiiehj)·زضگثا]«

نیرو داشتن، فرمانروائی کردن، «زپ«-)تک، زمان حال، گذراخباري دوم کس 

)تو که توانائی داري» (تصرف و تملک داشتن

)"ضشکل قیدي ضمیر موصولی » (whenهنگامی که : «(hiiau)·اگض،

)پیش فعل» (با هم، با یکدیگر، به یکدیگر: «(hfm)·ا؛ک
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ریشه با سپاه هم(سحپیض-)نهادي، جفت» (سپاه، لشکریان: «(spadH)·سحپیپ
ن بر یسنا) [بارتولومه: دو سپاه و نیروي مربوط به اشا و دروج. میلز: سپاه مزددر فارسی

پرستی در برابر نوگرائی]ضد دیو نسیان یا دو نیروي روانی کهنه

-)نهــادي، جفــت، نرینــه  » (ناســازگار، مخــالف : «(anaocanhH)·ضدضخإضجاپ

)صفت(ضدضخإضا

وجـه التزامـی،   » (به هم آیند، به هم برسند«ا؛ک : با پیش فعل (jamaıtc)·_ضکضبفب

)آمدن(لضک-سوم کس جفت، گذشته ساده، گذرا)

آن، ) «ضمیر اشاره(ضؤض-)بائی، گروهه، نرینه، کماسه» (آنها: «(avvHıB)·ضؤپه/

»آنها

ــم : «(urvvHtHıB)·عقؤپفپه/ ــان، حک ــانون، فرم ــتور، ق ــه» (دس ــائی، گروه -)ب

عقؤپفض

)ضمیر موصولی("ض-)نهادي، گروهه، کماسه» (که: «(yH)·"پ

)ضمیر شخصی دوم کس تک(فؤ؛ک-)نهادي، تک، پیوسته» (تو: «(tō)·ف,

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

کس، تک، وجه تاکیدي دوم » (اياي، برقرار کردهاستوار کره: «(didereżō)·ی]یغقغت[

  یضقغ.-حال، گذرا)

)(قید» کجا، جائی که: «(kurrH)·نعوقپ

ضـمیر  (ضگ؛ک-حالت وابسـتگی، جفـت نرینـه)   » (هااین دو، این: «(aııG)·ضگ|
)اشاره

)ضمیر پرسشیکدام ( نض-)برائی، تک، نرینه» (براي کدام: «(kahmai)·نضاکپه

  رضدضدپ-)(رائی، تک» پیروزي: «(vananąm)·رضدضدمک

  ).وجه تاکیدي دوم کس، تک، گذرا» (بخشیدهی، میمی: «(dadG).یضی|

    



658گاتاها  

  شانزدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  شانزدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

وئی  توا  وِرِترِم جا  كنگها  پوئی  سنتی  یه  

·اغأف]·"[ه  ·س؛أالپ  ·ح[ه·وظپ·رغقغوقغک_پ·ن؛

  هستند  که  آموزش  پاسداري کردن  تو  دالور، زورمند، دلیر  کیست

  ــــــــــــ

  چیژدي  رتوم  اَهوم بیش  دانم  موئی  چیترا

·إ]تی]·قضف,ک·ضا,کذه/·یمک·ک[ه·إهوقپ

  مژده بده  داور، رهبر  جهان پرور  خانمان  من  هوشمند

  ــــــــــــ

  منَنگها  جن تو  سرَاُشُو  وهو  هویی  اَت

·کضدضجاپ·_ضأف,·سغقضخز[·رخا,·ا[ه·ض،

  اندیشی  روي آورد  فرمانبرداري  نیک  براي او  

  ــــــــــــ

  کَهمائی چیت  وشی  یهمائی  اهمائی  مزدا

&نضاکپهإ]،·رضز]·"ضاکپه·ضاکپه·پ#کض
  و براي هر کسی  خواهیمی  آنکه  براي او  مزدااي 
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·اغأف]    ·"[ه    ·س؛أالپ    ·ح[ه    ·وظپ    ·رغقغوقغک_پ    ·ن؛

·إ]تی]    ·قضف,ک    ·ضا,کذه/    ·یمک    ·ک[ه    ·إهوقپ

·کضدضجاپ    ·_ضأف,    ·سغقضخز[    ·رخا,    ·ا[ه    ·ض،

&نضاکپهإ]،    ·رضز]    ·"ضاکپه    ·ضاکپه    ·پ#کض
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

وئی    توا    وِرِترِم جا    كنگها    پوئی    سنتی    یه  

  چیژدي    رتوم    اَهوم بیش    دانم    موئی    چیترا

  منَنگها    جن تو    سرَاُشُو    وهو    هویی    اَت

  کَهمائی چیت    وشی    یهمائی    اهمائی    مزدا

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به راستی برایم آشکارکن.این را از تو می

  کیست آن زورمندي که با پیروي از آموزش تو.

  ) که در خانمان و پیرامون من هستند پاسداري کند.و روشن بینهوشمند (از کسان 

  بخش هستی، رهبر و داوري را نوید بده که در پناه وهومنچون جهان پرور و درمان

  از او فرمان برند (فرمانبرداري به سوي او آید)

  خواهیبراي او اي مزدا! که می



660گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این رااین، «:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

  ) [هومباخ: آشکارا، به وضوح، راست قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  .»من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  .)، گذشته ساده، گذرا(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی«: (kf)·ن؛

(نهادي، تک، نرینـه) » زورمند، دلیر، دالور، پیروزمند: «(varerrem.jH)·_پ.رغقغوقغک

بـه  رغقغوقضشدض و نیـز  رغقغوقض_ضد ) [در اوستاي نوین (صفترغقغوقغک_ضد-

پهلوي وهـران و در فارسـی    شود که نام ایزد پیروزي است درمعناي پیروزي دیده می

بهرام شده است. 

ملکی دوم کس تک) صفت(وظض-(بائی، تک، نرینه، کماسه)» تو: «(rsH)·وظپ

  حپ-)مصدر» (پائیدن، پاسداري کردن، نگهدار کردن: «(pōı)·ح[ه

  س؛أالض-)(بائی، تک» آموزش: «(sfyghH)·س؛أالپ

  "ض-(نهادي، گروهه، نرینه)» که، کسی که، آن که: «(yōı)·"[ه

) ضا(-گـذرا) حـال، ، گروهـه سوم کـس ، وجه اخباري» (هستند: «(hayti)·اغأف]

»بودن، هستن«

إهوقض-)کماسهرائی، تک،» (brightهوشمند، روشنفکر : «(cirrH)·إهوقپ

ض.؛ک-)پیوسته، تک،ازي وابستگی،برائی،هاي (حالت» من: «(mōi)·ک[ه

[اینسـلر،   نرینـه) (یضک-)حالت دري، تـک » (خانه، زیستگاه، خانمان: «(dąm)·یمک

ي. مصـدر در حالـت  یپ –بارتولومـه از سـتاك   ». خانه، محل زیست«هومباخ و منا: 
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].wiseبه معنی اندیشمند یپ کانگا و تاراپورواال: از ستاك 

» درمان بخش جهان، درمان بخـش زنـدگی، رهـائی بخـش    : «(ohkmbiB)·ضا,کذه/

ضا,کذه/-)(نهادي، تک

[تاراپورواال:  نرینه)(قضفع-)(رائی، تک» رهبر، داور، قانون، قاعده: «(ratkm)·قضف,ک

»].منظور از رهبري زرتشت است«آموزگار، رد، بارتولومه، پورداود، آذرگشسب 

وجه امري، دوم کس، تک،» (بده، مژده بده، تعهد کن قول بده، وعده: «(ciżdj)·إ]تف]

. پیمان بستن، تعهد کردن، مژده دادن. نوید دادن.إه/-گذرا)حال،

)حرف اضافه» (پس، بنابراین، اما، هر، همچنین: «(au)·ض،

)ضمیر اشاره، صفت(فض-)نرینه، تک،وابستگی برائی،» (براي او، او: «(hōi)·ا[ه

رخاع-)(حالت بائی، تک» خوب، نیک: «(vohk)·رخا,

-)نهـادي، تـک  » (فرمانبرداري، تسلیم به حق و حقیقـت : «(seraoDō)·سغقضخز[

از آتـش و   مـزدا اهـورا  صـفت بعد از امشاسپندان یعنی شـش   گاتاهادر  سغقضخ/ض

فرشته سروش نگهبان روان آدمی اسـت.   زمان ساسانیانسروش نیز یاد شده. در آئین 

کند و مردم پـاك و پارسـا را در   به خواب رود از همه آفریدگان مراقبت میبدون آنکه 

گیرد. پناه می

-گـذرا) ، گذشـته سـاده  ، وجه امري، سوم کس» (بیاید، روي آورد: «(jaytk)·_ضأف,

)آمدن، رفتن(لضک

کضدضا-)بانی، تک(حالت » منش، اندیشه: «(manazhH)·کضدضجاپ

#پکض-)ندائی، تک» (خداي دانا، مزدا: «(mazdH)·پ#کض

»این، او) «ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)برائی، تک، نرینه» (براي او: «(ahmaj)·ضاکپه

"ض-)برائی، تک، نرینه» (کهآن که، براي آن: «(yahmai)·"ضاکپه

-)گذرحال، دوم کس تکوجه اخباري» (کنیخواهی، آرزو میمی: «(vaDj)·رضز]

»خواستن، آرزو کردن«رضس

نض-)برائی، تک، نرینه» (و براي هرکس: «(kahmaıcıu).نضاکپهإ]،     



662گاتاها  

  هفدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  هفدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  تخشمهچاچرانیزرِممزدا  کَتا

  ·وزکض،·اضإپ·إضقپد]·.ضقغک·کض#پ·نضوپ
  شما  به همراه  پیش روم  هدف  اي مزدا  چگونه

  ــــــــــــ

  اَاشُو  واخش  خیاتموئیهیت چاخشماکامآسک اي تیم

  ·ضبز[  ·رپو/  ·ةگپ،·ک[ه·اگض،إپ·وزکپنمک·پسنغهف]ک
  گیرا (نافذ)  سخنان  بشود  من  که با  به شما  دلبستگی

  ــــــــــــ

اَمرِتاتاهئوروتابوژدیائیسرُوئی

·ضکغقغفپفپ·اضعقؤپفپ·ذ,تیگپه·سضق[ه

  با جاودانگی  با رسایی  شدن  براي پیوسته

  ــــــــــــ

  هچااَشاتراتمويِمانترااَوا

  &اضإپ·ضزپ،·قپوغک[·"؛·کموقپ·ضؤپ
      با  اشا  وابسته  که   پیام معنوي  برابر آن
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

  ·وزکض،    ·اضإپ    ·إضقپد]    ·.ضقغک    ·کض#پ    ·نضوپ
  ·ضبز[    ·رپو/    ·ةگپ،    ·ک[ه    ·اگض،إپ    ·وزکپنمک    ·پسنغهف]ک

·ضکغقغفپفپ    ·اضعقؤپفپ    ·ذ,تیگپه    ·سضق[ه

  &اضإپ    ·ضزپ،    ·قپوغک[    ·"؛    ·کموقپ    ·ضؤپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  تخشم    هچا    چرانی    زرِم    مزدا    کَتا

  اَاشُو    واخش    خیات    موئی    هیت چا    خشماکام    آسک اي تیم

اَمرِتاتا    هئوروتا    بوژدیائی    سرُوئی

  هچا    اَشات    راتمو    يِ    مانترا    اَوا

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به راستی برایم آشکارکن.این را از تو می

  چگونه اي مزدا هماهنگ با شما به سوي هدفَم پیش روم

  گیرا (و نافذ) شودکه با دلبستگی به شما سخنانم 

  براي (به منظور) پیوسته شدن با رسایی و جاودانگی

  برابر آن مانترا (پیام معنوي) که وابسته به شماست
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  برداشت

به بررسی و گفتگو گذاشته شده درباره رفتار آدمی اسـت بـه    44هاتهائی که در   پرسش

و  صـفت اي که بهره و سود آن رسیدن به کمـال و جـاودانی باشـد. از میـان شـش      گونه

) مـرداد ) و امرتـات( خـرداد شناساند هئوروتـات( را می مزدااي که زرتشت با آنها اهورافروزه

تمـام صـفات و عـواملی کـه موجـب      است. هئورتات یعنی رسائی، کمال، آراسته شدن به 

پیشرفت جسم و تن آدمی است. بنابراین به معنی تندرستی و سالمتی هم هست. امرتـات  

به معنی جاودانی، بیمرگی و همیشه موجود بودن است و مربـوط بـه روان آدمـی جریـان     

دانـد و بـراي   مداوم آفرینش است. زرتشت موجود انسانی را تشکیل شده از تن و روان می

پرسـد از چـه راه   مـی  44هـات دهد. در این بنـد هفـده از   دو به یک اندازه ارزش می هر

به سوي هدفم پیش روم. بنابراین درباره هدف خود  مزداتوانم با همراهی شما اي اهورامی

مندي از کند. هدف او یکی رسیدن به رسائی، تندرستی، بهرهو راه رسیدن به آن گفتگو می

نی است و دیگر آن که با رسیدن به این رسائی و کمال روانـش  سالمتی و پیشرفت جسما

به جاودانگی و پایندگی و به مرحلهء بیمرگی و ابدیت برسد. راه رسیدن بـه ایـن هـدف را    

داند که مردم از راه گفتگو و بیان روشن و شیرین با پیام معنوي خود سخن گرم و نافذ می

و » حقیقـت هسـتی و نظـام کائنـات    «سوي اشـا   ) آشنا کند و آنها را از گمراهی بهمانترا(

رهبـري  » اندیشی که بر پایۀ خردمندي و داوري درست اسـتوار باشـد  منش نیک«وهومن 

کند. این بند با بند بعدي داراي تناسب و پیونـد منطقـی اسـت کـه در آن زرتشـت بـراي       

  .کندرسیدن به این هدف عالوه بر سخن نافذ درخواست نیرومندي و روشن بینی می

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

  .)وجه اخباري، حال، نخست کس، تک، گذرا» (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  .][هومباخ: آشکارا، به وضوح، راست) قید» (راست، درست، صحیح«:(ereB)·غقغ/

  ».من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه

  .)، گذشته ساده، گذرا(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ
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  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه، از چه راه «:(karH)·نضوپ

(نرینه)#پ کض-)(ندائی، تک» اي مزدا«:(mazdH)·کض#پ

  ][اینسلر: بیقرار، ناشکیبا.ضقض -)(رائی، تک» هدف«:(zarem)·.ضقغک

. نضق-(گذشته ساده، گذرا)» بکنم، انجام دهم«:(carHnj)·إضقپد]

)(حرف ربط» با، برابر با، از«:(hacH)·اضإپ

  . (ضمیر دوم کس گروهه) ",ت؛ک-)(بائی، گروهه» شما«:(xDmHu)·وزکض،

ضسنغهفه-)(رائی، تک» دلبستگی، اتحاد«:(Hskeitjm)·پسنغهف]ک

.وزکپنض-)(رائی، تک، مادینه» شما را«:(xDmHkąm)·وزکپنمک

)(با دلبستگی به شما» و آنکه«:(hiiaucH)·اگض،إپ

. ض.؛ک-)وابستگی، تکبرائی، ازي، » (من«:(mōi)·ک[ه

  »بودن«ضو -(وجه تمنائی سوم کس تک، حال، گذرا)» بشود«:(piiHu)·ةگپ،

  »سخن گفتن«رضإ -)(نهادي، تک» سخن، حرف، بیان«:(vHxD)·زرپو

  (صفت)ضبزض -)(نهادي، تک، نرینه» موثر، نافذ،گیرا«:(acsō)·ضبز[

سضق-)(برائی، تک »براي پیوستگی، براي اتحاد«:(sarōi)·سضق[ه

ذ,/-)(مصدر» بودن، شدن«:(bkEdiiai)·ذ,تیگپه

اضعقؤضفپف-)(بائی، تک» رسائی، تندرستی«:(haurvvatG)·اضعقؤپفپ

ضکغقغفپف-)(بائی، تک» مرگیجاودانی، بی«:(ameretHtH)·ضکغقغفپفپ

  »اشارهضمیر «ضؤض-(بائی، تک، نرینه، کماسه)» آن، آنها: «(avvH)·ضؤپ

  کموقض-)بائی» (پیام، پیام معنوي: «(marrH)·کموقپ

  موصولی) ضمیر("ض-(نهادي، تک، نرینه)» که، آن که، کسی که: «(yH)·"؛

  )صفت(قپوغکض-)(نهادي، تک» وابسته: «(rHremō)·قپو؛ک[

  )کماسه(ضزض-)حالت ازي، تک» (اشا، از اشا، از راستی: «(aDau)·ضزپ،

      )حرف ربط» (از، به همراه، با: «(hacH)·اضإپ
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  هجدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  هجدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  هنانی  میژدم  تَت  اشا  کَتا

·اضدپد]·ک]تی؛ک·فض،·ضزپ·نضوپ

  به دست آورم  پاداش، مزد  این   اشا  چگونه

  ــــــــــــ

  اوشترم  اَرشنَ وئی تیش  اسپاو  دسا

·ع/فقغکإپ·ضقزدضؤهف]/·ضسح|·یضسپ

  شتر (حس روشن بینی)  آنها (حس جنبش)نرینه به همراه   مادیان  ده

  ــــــــــــ

  هئوروتات  اَپی وئیتی  مزدا  موئی  هیت

·اضعقؤپفپ·ضحهؤضهف]·پ#کض·ک[ه·اگض،

  رسانی  الهام بخشد  مزدااي   من  آن که

  ــــــــــــ

  داونگها  تَئی بیو  هی  یتا  اَمرِتات

&ی|جاپ·فضهذگ[·ا]·"ضوپ·ضکغقغفپفپ
  ايبه دست آورده  براي خودت  آن دو را  همانطور که  جاودانی
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·اضدپد]    ·ک]تی؛ک    ·فض،    ·ضزپ    ·نضوپ

·ع/فقغکإپ    ·ضقزدضؤهف]/    ·ضسح|    ·یضسپ

·اضعقؤپفپ    ·ضحهؤضهف]    ·پ#کض    ·ک[ه    ·اگض،

&ی|جاپ    ·فضهذگ[    ·ا]    ·"ضوپ    ·ضکغقغفپفپ
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  هنانی    میژدم    تَت    اشا    کَتا

  اوشترم    اَرشنَ وئی تیش    اسپاو    دسا

  هئوروتات    اَپی وئیتی    مزدا    موئی    هیت

  داونگها    تَئی بیو    هی    یتا    اَمرِتات

  

  برگردان

  رسم، اي اهورا به راستی برایم آشکارکن.پاین را از تو می

  توانم در پرتو اشا این پاداش را به دست آورم.چگونه می

  ) و یک شتر.اسب نرده مادیان، ده نریان (

  دهد.به من رسائی و جاودانگی را الهام می مزداپاداشی که اي 

  همانطور که آن دو را تو براي خودت به دست آوردي.
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  برداشت

هاي گوناگون وجود دارد. پژوهشگران و زبان شناسان غربی درباره این بند از سرود دیدگاه

کنند و اسب ماده و نر و شتر را همـانطور کـه در عـالم    تنها به معنی ظاهري واژه نگاه می

کننـد کـه   پندارند و پافشاري مـی محسوس و در چراگاه هستند به شکل جانوران چارپا می

ست که هست بنابراین زرتشت براي خـودش مـزد و پاداشـی برابـر ده     معنی واژه همان ا

کند. این برداشت یک زبان شـناس و یـا هـر    مادیان و ده نریان و یک شتر درخواست می

هـاي زرتشـت آگـاهی نـدارد و حتـی از درك و      کس دیگري است که به فلسفه و اندیشه

شت که این درخواسـت را از  آمیختن نکات موجود در این سرود عاجز و درمانده است. زرت

کند آیا او به این چارپایان نیاز دارد؟ آیا کار و خدمت زرتشت براي مبـارزه بـا   اهورامزدا می

هـاي اخالقـی و اقتصـادي داراي    دروغ و پلیدي و ساختن یک جهان نو بر پایه پیشـرفت 

 مـزدا از اهـورا  زرتشت  گاتاهاارزش به اندازه بهاي این چارپایان است؟ در حالیکه کراراً در 

کند و یا آرزوي زبان شیرین و نفوذ کـالم دارد تـا پیـام    درخواست توانائی و نیرومندي می

خود را بگستراند و با آن صلح و آرامش برقرار کند در این بند از سرود همانطور که در همه 

ـ پیوستگی و نظم منطقی وجود دارد، باید میان واژه گاتاهاسرودهاي  انـد  هها که به کار رفت

)، یک پیوسـتگی  امرتات) و جاودانگی ( هئوروتاتیعنی اشا، اسب ماده، و نر، شتر، رسائی (

 مـزدا که اندیشه یا خواستی را نشان بدهد به دست آید و با پرسشی که زرتشـت از اهـورا   

  کند هماهنگی منطقی داشته باشد.می

اي ناي مجازي و استعارههایی که مربوط به نام چارپایان است هر کدام داراي یک معواژه

اي ایران کهن پیش از زرتشت هر چارپائی را نمـاد و  هستند، در ادبیات اساطیري و افسانه

) بخش هشتم درباره نبرد آفریدگان ترجمه مهرداد بهارگرفتند در بندهش(نشانه چیزي می

ن به تن تیشتر براي بردن آن زهر از زمی« کند.با اهریمن در یک داستان شیرین اشاره می

اسب سفید و دراز دمبی در دریا فروشد، اپوش، دیوي به همانندي اسب سیاه و کوتاه دمبی 

به مقابله بتاخت. او تیشتر را یک فرسنگ به ستوهی برانید. تیشتر از هورمزد توان خواست. 

هرمزد نیرومندي را بر او ببرد چنین گوید که در زمان، نیروي ده اسب نر، ده شـتر نـر، ده   

ها و ادبیات اساطیري هر یک از بنابراین در داستان» او نر، ده کوه و ده رود بر تیشتر آمد.گ

ها همانند کوه و رود نماد یا نشانی از یک چیز غیر مادي چارپایان و جانوران یا سایر پدیده
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نظیر نیرو، خرد و محبت و غیره یاد شده مثالً اسب یکی از نمادهاي نیرو، آتـش یکـی از   

) نشان تندروي و سرکشی، اسب نر مادیاناي خرد است. در این بند هم، اسب ماده (نماده

) و شتر نشان روشنائی و درخشیدن است. این مفاهیم و کنترلنشان نیرومندي و پائیدن (

انـد کـه حتـی در زمـان     ها در زمان زرتشت داراي تعبیر معین و معناي روشنی بـوده اشاره

 گاتاهـا ر زبان شناسان غربی کوششی در فهم معناي منطقـی  شود. اکثساسانیان دیده نمی

کنند یا آنقدرآشفته و را طوري معنی می گاتاهااي از آنها نظیر نیبرگ عمداً کنند و پارهنمی

کنند که هیچ اندیشهء اخالقی و فلسـفی از زرتشـت دیـده و    ها را سر هم مینادرست واژه

متعلق  گاتاهااست که از اوستاي موجود فقط  شود. در حالیکه بر همگان روشنشناخته نمی

ها و متون افزوده شده در اوستا هاي اوست و سایر نوشتهبه زرتشت و در بر دارنده آموزش

هـاي  هاي باستان پیش از زرتشت است یا به وسیله موبدانی که هنوز به دینیادگار دوران

بان شناسان که هیچ سابقه ذهنی اند تنظیم شده است. ولی اکثر زباستانی دیگر باور داشته

هاي مختلف از قبیل اعتقاد شدید به دین عیسـوي یـا بـه    با فرهنگ ایرانی ندارند به علت

دلیل عدم آشنائی به سابقه تاریخی و پایگاه بلند دانش فلسفی ایران و یا اینکه آنها خود را 

د دارند آنچه مربـوط  ورزند، قصدانند و در این راه تعصب شدید میوارث فلسفۀ یونانی می

از  گاتاهـا اهمیت جلوه دهند و براي توضیح و تعبیـر  به زرتشت است ناچیز و مخصوصاً بی

گیرنـد در حالیکـه   مسائل اساطیري و یا اوستاي نوین و بخشی از ادبیات پهلوي کمک می

هاي زرتشـت اسـت. زرتشـت تمـام ایـزدان      ها و آموزشتمام آنها مباین و مخالف اندیشه

رسد نفی کرد و آنها را خدایان باطل و پنداري شمرد ي را که شماره آنها به سی میاساطیر

هـا مـدون شـده و    که براي بیست و چهار ایزد از میان آنها نیایشی باقیمانده که در یشـت 

هـا کـه داراي ارزش واالي ادبـی و    هـا و یشـت  ضمیمه اوستاي موجود است. این نیـایش 

ندارند و متن آنها کامالً بر خالف و  گاتاهاهماهنگی با  تاریخی هستند هیچگونه بستگی و

ست. زرتشت قربانی کردن چارپایان و نوشـیدن نوشـابه   گاتاهاهاي زرتشت در ضد آموزش

ها کوشند آن نیایشسکرآور هوم را شدیداً و کراراً ممنوع کرده است ولی زبان شناسان می

از آنهـا اسـتفاده کننـد     گاتاهاو براي ترجمه پیوند بزنند  گاتاهاهاي تاریخی را با و داستان

را  ustraقرض است میلز که از خاورشناسان بی 44هاتاز  18مثالً براي معنی همین بند 

گیرد و معتقد است که در هیچ کجاي اوستا براي آن معنی دیگري دیـده  به معنی شتر می

ي است که در مراسـم  کند بر طبق روایات هرودوت، اسب موجودشود و نیز اشاره مینمی
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رفته است و معنی دیگري جز همین جانور چارپا نـدارد و قربـانی کـردن    قربانی به کار می

هـایی وجـود دارد کـه بـا     ها گرفته که در اکثر آنها نظیر مهریشـت اشـاره  اسب را از یشت

  هاي گاتایی هیچ ارتباطی ندارد.اموزش

  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (رااین، این «:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)(قید» چگونه: «(karH)·نضوپ

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی : «(aDH)·ضزپ

)ضمیر اشاره، صفت(فض-)(رائی، تک، کماسه» این، این را: «(tau)·فض،

)کماسه(ک]تیض-)(نهادي، تک» پاداش، مزد، اجر: «(mjżdem)·ک]تی؛ک

-وجه التزامی، نخست کس، تک، حال، گـذرا) » (به دست آورم: «(hanHnj)·اضدپد]

اضد

  »dix.tenده، شماره ده : «(dasH)·یضسپ

  ضسحض-)گروههرائی،» (اسب، مادیان«: (aspG)·ضسح|
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-مادینه)، گروههرائی،» (نرینهبه همراه یک : «(asDnavvaıtjB)·هف]/ضضقزدضؤ

انـد.  خوانـده ضقزدضؤضهف]/[گلـدنر و اینسـلر:   » همراه یک نر«ضقزثؤضأف

هومباخ: قرائت متن.]

ــتر: «(uBtremcH)·ع/فقغکإپ ــک » ش ــی، ت ــنائی و   ض/فقض-)(رائ ــاد روش [نم

روشنگري]

) آن ضـمیر نسـبی  ("ض-)کماسـه نهادي، تک،» (کسی، آن که: «(hiiau)·اگض،

پاداشی که

ضمیر نخست کس (ض.؛ک-)وابستگی، پیوستهبرائی،» (من، براي من: «(mōi)·ک[ه
)تک

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

وجه تاکیدي، سوم تک، گذشته » (الهام بخشد، بدمد، بیاموزد: «(apivvaitj)·ضحهؤضهف]

» ضهح]الهام شدن، ابقاء شدن، دم فرو بردن، یاد گرفتن + «رضف-ساده، ناگذر)

رضف شود که واژه و یادآور می» وعده شده بود«ضهح] + رضفپیش فعل [بارتولومه: 

همراه باشـد بـه   ضحهبا پیش فعل هیچ گاه به تنهائی به کار نرفته. تاراپورواال: هرگاه 

خواهد بود. همانند آن در سانسکریت].» to understandفهمیدن «معنی 

ــتی  : «(haurvvatH)·اضعقؤپفپ ــل، تندرسـ ــائی، کامـ ــک » رسـ ــائی، تـ -)(بـ

اضعقؤضفپف

ضکغقغفضفپف-)(بائی، تک» مرگیجاودانی، بی: «(ameretHtH)·ضکغقغفپفپ

)قید وصفی» (کههمانند، چنان که، همچنانمانند، : «(yarH)·"ضوپ

»این) «ضمیر اشاره(اه-)جفترائی،» (ها، این دواین: «(hj)·ا]

)تکدوم کس،ضمیر» (تو«فؤ؛ک-)(برائی، تک» براي تو: «(taibiiH)·فضهذگ[

وجــه تاکیــدي دوم کــس تــک، » (اياي، بــراي خــودت دادهداده: «(dGzhH).ی|جاپ

    »دادن، نهادن«یپ-)ناگذر
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  نوزدهمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  نوزدهمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  اهورا  وئوچا  موئی  ارِش  پِرِسا  توا  تَت

  ·ضاعقپ  ·رضخإپ  ·ک[ه  ·غقغ/  ·حغقغسپ  ·وظپ  ·فض،
  اهورا  بگو  بمن  راست  پرسممی  تو  این را

  ــــــــــــ

  دائیتی  نوئیت  هننت  میژدم  یس تَت

·یپهف]·د[ه،·اضدغدفب·ک]تیغک·"ضسفض،

  دهدمی  نه  سزاوار  یا دوش  کسی که 

  ــــــــــــ

  دائیت  نا  ارِژوخزا  اهمائی  ایت  يِ

·یپهفب·دپ·صپ«غقغتع·ضاکپه·]،·"؛

  بدهد  او را  برابر با سخن و همان درست  براي او  که   آن

  ــــــــــــ

  پئُواورويِ  اَنگهت  مئنیش  اَهیا  تم  کا

·حضخعقعگب·ضجاض،·کضبده/·ضاگپ·ف؛ک·نپ

  نخستین  خواهد بود  کیفر، مجازات  این  او را  چه

  ــــــــــــ

اَپِما  اَنگَهت  یائیم  اَوانم  ویداو  

&ضح؛کپ·ضجاض،·]ک·"پ·ضؤمک·ر]یؤ|
  سرانجام  خواهد بود  که براي او  آنچه را  آگاهم 
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  ·ضاعقپ    ·رضخإپ    ·ک[ه    ·غقغ/    ·حغقغسپ    ·وظپ    ·فض،

·یپهف]    ·د[ه،    ·اضدغدفب    ·ک]تیغک    ·"ضسفض،

·یپهفب    ·دپ    ·صپ«غقغتع    ·ضاکپه    ·]،    ·"؛

·حضخعقعگب    ·ضجاض،    ·کضبده/    ·ضاگپ    ·ف؛ک    ·نپ

&ضح؛کپ    ·ضجاض،    ·]ک·"پ    ·ضؤمک    ·ر]یؤ|
  

  اهورا    وئوچا    موئی    ارِش    پِرِسا    توا    تَت

  دائیتی    نوئیت    تهنن    میژدم    یس تَت

  دائیت    نا    ارِژوخزا    اهمائی    ایت    يِ

  پئُواورويِ    اَنگهت    مئنیش    اَهیا    تم    کا

اَپِما    اَنگَهت    یائیم    اَوانم    ویداو  

  

  برگردان

  پرسم، اي اهورا به راستی برایم آشکار کن.را از تو میاین 

  دهد.آنکه پاداش کسی را که براي دریافت آن سزاوار است نمی

  ) درست باید بدهد.پیمانوآن چیزي را که برابر با سخن (

  نخستین کیفر او چه خواهد بود.

  ].لعنتنفرین ومن آگاهم آنچه را که سرانجام سزاوار او خواهد بود [
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  ها  واژهدستوريزارشگ

  )ضمیر اشاره(فض )رائی، تک کماسه» (این، این را«:(tau)·فض،

  ).ضمیر دوم کس تک(فؤ؛ک )رائی، تک، پیوسته» (تو را«:(rsH)·وظپ

-وجه اخباري، حال، نخسـت کـس، تـک، گـذرا)    » (پرسممی«:(peresH)·وغقغسپ

  ».پرسیدن، سوال کردن، جویا شدن«چقضس 

) [هومبـاخ: آشـکارا، بـه وضـوح، راسـت      قیـد » (راست، درست، صـحیح «:(ereB)·غقغ/

plainly    هـا و خـدایان   . کاربرد این واژه به دلیل آن است کـه در برابـر زرتشـت دیـن

  کرد.اند و او راستی و درستی را پرستش میدروغین وجود داشته

ضمیر » (من«·ض.؛ک)حالت برائی، وابستگی، پیوسته» (به من، براي من«:(mōi)·ک[ه
  ).نخست کس

- ، گذشته ساده، گذرا)(وجه امري، دوم کس» بگو، پاسخ بده، گو«:(vaocH)·رضخإپ

  ».گفتن، پاسخ دادن«·رضإ

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

"ض-)(نهادي، تک» کسی که، آنکس که«فض، + "ضس : (yastau)·"ضسفض،

»آن«فض –و » که«

)کماسه(ک]تیض-)(رائی، تک» پاداش، مزد: «(mıżdem)·ک]تیغک

)نرینهاسم فاعل، برائی، تک،» (سزاوار، برنده، پاداش، محق: «(hanentc)·اضدغدفب

»به دست آوردن، سزاوار بودن، حق داشتن«  اضد-

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

گذرا) گذشته ساده سوم کس، تک،وجه التزامی،» (دهدبدهد، می«: (dHiti)·یپهف]

کـه، کـی،   ) «ضـمیر موصـولی  ("ض-(نهادي، تک، نرینه)» که، آن که: «(yH)·"؛

»کسی که، آن که

،[·(ju)» :ًحرف تاکید» (به درستی، به تحقیق، مسلما(

ضگ؛کیا  فض-برائی، تک، نرینه)» (براي او، براي کسی که: «(ahmaı)·ضاکپه
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صض«غقغتع-)(بائی، تک» سخن راست، حرف راست: «(ereżuptH)·صپ«غقغتع

کـس   ضـمیر شـخص نخسـت   (رضبک-(رائی، تک، پیوسـته) » او را، او: «(nH)·دپ

)گروهه

یپ-)ناگذرتک،سوم کس، گذشته سادهوجه التزامی،» (بدهد: «(dHıtc)·یپهفب

»دادن، نهادن«

)مجهول، ضمیر استفهامی(نض-)(نهادي، تک» کی، چه کسی: «(kH)·نپ

(ضمیر اشاره)» این«فض-(رائی، تک، نرینه)» این، این را: «(tem)·ف؛ک

)ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)(وابستگی، تک، نرینه، کماسه» این: «(ahiiH)·ضاگپ

(مادینه)کضبده-)(نهادي، تک» مجازات، کیفر: «(macniB)·کضبده/

-گذرا)حال،وجه التزامی سوم کس، تک،» (باشد، خواهد بودمی: «(azhat)·ضجاض،

)بودن، هستن(ضا

-)(نهـادي، تـک  » نخستین، اصلی، اساسـی، پیشـین  : «(paouruııc)·حضخعقعگب

  حضخعقعگض
  ر]یؤضا-(نهادي، تک، نرینه)» دانا، آگاه: «(vjdvvG)·ر]یؤ|

)ضمیر اشاره(ضؤض-مادینه)تک،  رائی،» (آنهاآن، : «(avvąm)·ضؤمک

  "ض-)(رائی، تک» که: «(yH)·"پ

)ضمیر اشارهصفت(فض-، پیوسته)نرینهتک،  رائی،» (او«:(jm)·]ک

»باشد، خواهد بود، خواهد رسیدمی: «(azhau)·ضجاض،

ضح؛کض-مادینـه) نهادي، تـک، » (سرانجام، در آخر، پایان کار: «(apfmH).ضح؛کپ

)صفت(
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  بیستمـ بند نهم  سرود/گاتاها

  بیستمـ بند چهل و چهارم هات/سنای

  آونگ هرِ  دئوا  هوخشَترا  مزدا  چی تنا

·|جاضق؛·یضبؤپ·زضوقپ«اع·پ#کض  ·إهوغدپ

  اندبوده  دیوان  فرمانروایان خوب  مزدااي   چگونه 

  ــــــــــــ

  کانم  اَ ا ئی بیو  اینتیپیش يِ   یوئی  پِرِسا  ایت  اَت 

·نمک·ضبهذگ[  ·حهژگبهأف]  ·"[ه·حغقغسپ·]،·ض،

  منديبهره  آنها   شوندمانع می  که آنها  پرسممی  این را  ونیز

  ــــــــــــ

  داتا  اَ ا شمائی  اوسیخش چا  کَرَپا  گانم  یائیش

·یپفپ·ضبز؛کپه  ·إپ«/عسه·نضقضحپ·لمک·"په/

  سپارندمی  خشم  او سیج  کرپن  جهان را  با آنها

  ــــــــــــ

  او رود یتا  آن منِ  کَوا  یاچا

·عق,ی[گضفپ·مدک؛دب·نضؤپ·"پإپ

  زاري، سوگواري  روان گاو و جهان را باز میدارند از کامجوئی  فرمانروا  آنکه

  ــــــــــــ

  فراداینگه  واسترم  اَشا  میزن  هیم  نوئیت

&یضهظابچقپ·رپسفقغک·ضزپ·ک].؛د·ا]ک·د[ه،
  بالندگی، پیشرفت  پشتیبانی   با اشا  کنندآرزو می  او را  هرگز 
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·|جاضق؛    ·یضبؤپ    ·زضوقپ«اع    ·پ#کض    ·إهوغدپ

·نمک    ·ضبهذگ[    ·حهژگبهأف]    ·"[ه    ·حغقغسپ    ·]،    ·ض،

·یپفپ    ·ضبز؛کپه    ·إپ«/عسه    ·نضقضحپ    ·لمک    ·"په/

·عق,ی[گضفپ    ·مدک؛دب    ·نضؤپ    ·"پإپ

&یضهظابچقپ    ·رپسفقغک    ·ضزپ    ·ک].؛د    ·ا]ک    ·د[ه،
  

  آونگ هرِ    دئوا    هوخشَترا    مزدا    چی تنا

  کانم    اَ ا ئی بیو    پیش يِ اینتی    یوئی    پِرِسا    ایت     اَت

  داتا    اَ ا شمائی    اوسیخش چا    کَرَپا    گانم    یائیش

  او رود یتا    آن منِ    کَوا    یاچا

  فراداینگه    واسترم    اَشا    میزن    هیم    نوئیت

  

  برگردان

  اند؟اي مزدا! چگونه دیوان دروغ فرمانروایان خوبی بوده

  شوندها) مانع میمندي از زندگی را با آن (دروغ پردازيآنها که بهره

  سپارندو با دستیاري کَرپن و اوسیج جهان را به دست خَشم می

  داردو نیز فرمانروائی که روان او را (جهان را) از بالندگی باز می

  آنها هرگز در آرزوي آن نیستند که با پشتیبانی اَشا (جهان) پیشرفت کند.
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )استفهامیحرف اضافه(»چگونه، چطور«دپ+ إ]،: (cirenH)·إهوغدپ

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

ــوب : «(huxDarrH)·زضوقپ«اع ــان خ ــه)  » فرمانروای ــه، نرین ــادي، گروه -(نه

)صفت» (فرمانرواي خوب«زضوقض«اع

خـدایان  «یضبؤض-)گروههنهادي» (دیوان، هواداران دروغ: «(dacvvH)·ضبؤپی

»پنداري

بودن، «ضا-گذرا)، گروهه، سوم کسوجه اخباري» (اندبوده: «(Gzharf)·|جاضق؛

»هستن

)حرف اضافه» (اما، پس، بنابراین، و: «(au)·ض،

،[·(ju)» :رائی، تک، کماسه» این را)(-فض)ضمیر اشاره، صفت(

حـال، نخست کس، تک،، وجه اخباري» (شومپرسم، جویا میمی: «(peresH)·حغقغسپ

چقضس-گذرا)

  )(ضمیر موصولی"ض-(نهادي، گروهه، نرینه)» کی ،که: «(yōı)·"[ه

 حهزگض-)گروهه، بانی» (با تاخت و تاز، با ستیز: «(piCiiciyti)·حهژگبهأف]

ــاخ:  ــاز داشــتن «حهزگض [هومب ــرو شــدن، ب ــردن » روب ــانع شــدن، مســدود ک   م

to face. To appose. To block  ــا ــاهد «ی ــدن، مش ــردن  هدی ــاه ک ــردن، نگ   ک

to see. To abserve. To look at[«  

 paıBiyaمانند فارسی هخامنشی  حه//حضب/آید از همان ریشه است به نظر می[

 حهس  حهسگبهأفه واژه را «اینسلر: ». beforeپیش، «pcBیا فارسی میانه 

  ]».to lieدروغ گفتن «خواند می

  ]پندارد.می» دیدن«حپا -)بائی، گروهه(بارتولومه: واژه را [
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حضقغف داننـد از سـتاك   می» جنگ«حغ/ضدپ میلز و کانگا: این واژه را مرتبط با [

  ]».جنگ کردن«

 pDt«در زبـان اوسـتایی و معـادل آن    حضقغف تـاراپورواال: بـر آن اسـت کـه سـتاك      [

هاي صرفی براي فعل نیستند و نظر بارتولومه و میلز را وارد داراي شکل» سانسکریت

گرفتـه   to arrayآرائـی  ی آراسـتن یـا صـف   ـبه معنحهس داند و آن را از ستاك نمی

  ]است.

ـ ـآن«: (acibiiō)·ضبهذگ[ ـ   » هاـها، براي آن ضـمیر  «فض -نه)ـ(برائـی، گروهـه، نری

»اشاره

[هومباخ:  نضک-)گروههرائی،، نهادي» (مندي، لذتکامجوئی، بهره«: (kąm)·نمک

rootnoun[نام ریشه ،

 ضـمیر » (کـی «"ض-)کماسـه ، نرینه، گروهه، بانی» (با آنها که: «(yHıB)·"په/

نسبی)

  لضخ-)(رائی، تک» جهان را: «(gąm)·لمک

، نهادي» (مخالف زرتشت بودندپیشواي دروندان. نام رهبرانی که : «(karapH)·نضقضحپ

نضقضحضد-تک)

ـ » (نام رهبـران دینـی مخـالف زرتشـت    : «(usixBcH)·إپ«/عسه -، تـک) هاديـن

  عسه_

ــدید  : «(acDemai)·ضبز؛کپه ــهرت ش ــونت، ش ــم، خش ــ» خش ــکـ(برائ -)ی، ت

ض؛/غکض

، گروهـه ، سـوم کـس  ، وجـه تاکیـدي  » (نهنـد سپارند، میدهند، میمی: «(dHtH)·یپفپ

یپ-)گذشته ساده ناگذر

» کی، که«"ض-(بائی، تک، نرینه، کماسه)» با آنکه، با کسی که: «(yHcH)·"پإپ

)ضمیر موصولی(

-، تـک) نهادي» (پادشاهانی که هوادار مذهب دیوان بودند، کَوي: «(kavvH)·نضؤپ
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»فرمانروایان ضد زرتشت«نغؤه

  مدکضد -)(رائی، تک» spirit roulروان، روح : «(ąnmfnc)·مدک؛دب

قرار گرفته، شاید بـا واژه  » جسم، پیکر«نغاقح این واژه در برابر  30هات7در بند 

HtmHn نَفَس  شدسانسکریت قابل تطبیق با)souffl (  

  ].مدکضدهمیشه، دائماً از ستاك «[بارتولومه: 

در قیـد و  «به معنی انقیاد، اطاعت ترجمه کرده پ با دضک –تاراپورواال آن را از ریشه [

  ]».in bandageبند 

پندارد کند و میتایید میمدکغد] هومباخ: نظر گلدنر را در خواندن این واژه به شکل [

  ]ریشه است.هم» نَفَس، باد«مدکضد با واژه 

ل توضــیح  ـرقابــ ـم و غیـبهــ ـرا م عق,ی[گضفپ.مدک؛دبر: دو واژه ـسلــ ـاین[

د].ـدانمی

وجـه  » (شـود کند، مـانع مـی  دارد، جلوگیري میباز می: «(urkdōiiatH)·عق,ی[گضفپ

  قعی-)ناگذرحال،سوم کس، تک،، تاکیدي

سـوگواري، مـاتم، زاري و    to bewail, to wail, mourn[تاراپورواال، بارتولومه، هومباخ: 

  شیون].

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

فض-پیوسته)، ضمیر، مادینه، تکرائی،» (آن را او را،: «(him)·ا]ک

، گروهـه سوم کس(تاکیدي، » ، مایل نیستند، آرزو ندارندحرف نفیبا : «(mjzfm)·ک].؛د

ک].؛د-، گذرا)گذشته سادهحال،

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

 »محـافظ، مراقـب، پشـت و پنـاه، بیشـتر     پشتیبان، نگهبـان،  : «(vHstrem)·رپسفقغک

کنند که مراقبـت  مترجمین غربی واژه مزبور را به کار چوپانی، شبانی و چرا ترجمه می

  از گله و مزرعه به عهده دارند. 
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در نیایش اهونَ وئیري واژه و استارِم نیز به معنی شـبان، آبـادگر، نگهبـان و پشـتیبان     

.است

-)برائی، مصدر» (ت، پیشرفتی، به جلو رفتن پیشرف: «(frHdaizhc).یضه}ابچقپ

      چقپی
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  یکمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  یکمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  سرَئوتا  نو  گوشُودوم  نو  فرَوخشیا  اَت

  ·سقضخفپ  ·د,  ·ی,ک·ل,ز[  ·د,  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
بشنوید  نونکا  دهدگوش فرا می  نونکا  سخن خواهم گفت  و  

  ــــــــــــ

  ایشَتا  دورات  ي اچا  اَسنات  ي اچا

  ·هزضوپ  ·ی,قپ،  ·"ضبإپ  ·ضسدپ،  ·"ضبإپ
  ندکجستجو می  دور  هکسانیکو   کنزدی  هکآنها 

  ــــــــــــ

  دوم  ومزداونگه  زي  چیترِ  ویسپا  ایم  نو

  ·ی,ک  ·کض#|جا[  ·.]  ·إهوق؛  ر]سحپ  ·]ک  ·د,
    بیاد بسپارید  درستیه ب  روشن  همه شما  اینها را  نونکا

  ــــــــــــ

  رانش یاتم  اهوم  سس تیش  دوش  دئیبی تیم  وئیتنُ

  ·کغقمژگپ،  ·ضا,ک  ·سضسفه/  ·یع/  ·یضهذهف]ک  ·د[ه،
  ندکویران   جهان  دروغ پرست  آموزگار   بار دوم  هرگز

  ــــــــــــ

  آوِرِتو  هیزوا  ودرِگوا  ورنا  اکاَ

  پؤغقغف[&  ·اه.ؤپ  ·یقغلؤ|  ·رضقضدپ  ·ضنپ
  نندهکگمراه  با سخن  درونه  گزینش  پلید
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  ·سقضخفپ    ·د,    ·ی,ک·ل,ز[    ·د,    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·هزضوپ    ·ی,قپ،    ·"ضبإپ    ·ضسدپ،    ·"ضبإپ

  ·ی,ک    ·کض#|جا[    ·.]    ·إهوق؛    ر]سحپ    ·]ک    ·د,

  ·کغقمژگپ،    ·ضا,ک    ·سضسفه/    ·یع/    ·یضهذهف]ک    ·د[ه،

  پؤغقغف[&    ·اه.ؤپ    ·یقغلؤ|    ·رضقضدپ    ·ضنپ
  

  سرَئوتا    نو    گوشُودوم    نو    فرَوخشیا    اَت

  ایشَتا    دورات    ي اچا    اَسنات    ي اچا

  دوم    ومزداونگه    زي    چیترِ    ویسپا    ایم    نو

  رانش یاتم    اهوم    سس تیش    دوش    دئیبی تیم    وئیتنُ

  آوِرِتو    هیزوا    ودرِگوا    ورنا    اکاَ

  

  برگردان

  گویم. نون برایتان سخن میکا

  اید براي جستجو آمده که از راه دور و نزدیکسانی کگوش فرا دهید و بشنوید اي 

  ار و روشن استکه به راستی آشکهمه شما این سخنان را 

  ار بریدکه بسپارید و ب دیاه ب

  ندکپرست دوباره جهان را ویران ن تا آموزگار دروغ

  ه با گزینش پلید خودکهمان دروندي 

ننده است.کخنش گمراهس  
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  برداشت

اي طبیعی بودند، ه ه نماد پدیدهکردند کمخالفان و دشمنان زرتشت ایزدانی را پرستش می

  وِدایی سی و سه است. نها در دی آنها نزد ایرانیان سی و نزد هندي رةشما

رد و مردم را کوهش کزرتشت آن ایزدان را خدایان پنداري دانست پرستش آنها را نهی و ن

رد. زرتشت اهورامزدا را نماد خرد و بزرگتـرین  کتا دعوت کبه ستایش اهورامزدا آفریدگار ی

ومت کاینات حکه بر که هستی را سامان داده و قانون الیزال و فراگیري کاند دی میینیرو

  ی از صفات و ویژگیهاي اوست. کند به نام اشا یکمی

بخـش   تا و سـامان کآفریدگار ی کخرد به وجود ی ۀزرتشت از راه بررسی و اندیشیدن بر پای

شـود آموزگـارانی   در این بند یادآور می ،اساس هستی پی برد نه از راه وحی و تصورات بی

دهند پیروان دیـن دروغ و باطـل    پرستش ایزدان پنداري و نمادهاي طبیعی را آموزش می

اري بـوده و هسـتند و نبایـد دوبـاره در دام سـخنان      که سرچشمه ویرانی و سـتم کهستند 

  ننده آنان افتاد. کگمراه

ه نمـاد اهـورامزدا   کو مقدس  كآن گوهر پاه از سپنتامئینو کخواند  زرتشت مردم را فرا می

برد پیـروي   ی و پرهیزگاري میکدر نهاد و نفس آدمی جاي دارد و او را به سوي راستی، پا

ه دشمن کها و ویرانگري نیز جاي دارد  نند. در نهاد آدمی انگرمئینو یا اهریمن نماد پلیديک

  .سپنتامئینو و صفات اهورایی است

نـد  کاري بجنگـد و او را از خـود دور   کنماد نادانی، ویرانگري و تبه انسان باید با اهریمن،

توان نتیجـه گرفـت    ننده است. چنین میکهاي آموزگاران دین دروغ اهریمن گمراه آموزش

ار و وظیفه زرتشت آموزش و آموزگاري است براي هدایت مردم به راه راست و مانند که ک

دهد تا خودشـان بـا   انسان آزادي گزینش میاو به  ها تعبدي و تحمیلی نیست. دینبرخی 

توانند به کژاندیشی روي آورنـد بـا ایـن    اختیار راستی را برگزینند و اگر مایل باشند نیز می

اندیشی است و دروغکار پیوسته در رنـج و عـذاب   بینش که خوشبختی انسان در گرو نیک

  خواهد بود.
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  ها  واژهيدستورگزارش

  ردن گفتگو در جملهک) براي آغاز حرف اضافه» (ن، از اینرو، امانوکو، پس، ا): «au. (ض،

س کـ وجه اخبـاري نخسـت   » (سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

قید هستند بـر   چغقضو چقخ.چقپ. چقض. [چقضسخن گفتن + ) «، زمان آینده گذراکت

  گیرند] سر فعل و واژه قرار می

  )قید زمان» (نون، حالکا): «nk. (د,

س گروهـه، حـال،   کوجه امري دوم » (دهدگوش فرا می): «gkBōdkm. (ی,ک.ل,/[

  »]گوش. «ل؛ع/ض[ل,/-)گذرا

  )قید» (نونکا): «nk. (د,

س، گروهه، گذشته سـاده،  کوجه امري، دوم » (to hearبشنوید، ): «sraotā. (سقضخفپ

  »شنیدن«سقع-)گذرا

-)ماسـه کنهادي، رایـی و گروهـه،   » (هکو آنها . «إپ+ "ضب):yaēeā. ("ضبإپ

  "ض
  )صفت» (کنزدی): «asnāt. (ضسدپ،

  "ض-»هکسانی که و همچنین کسانی که، کو آنها ): «yaēcā. ("ضبإپ

  )صفت(ی,قض-)کازي، ت» (دور، از راه دور): «dkrāt. (ی,قپ،

 س گروهه، حال،کوجه اخباري دوم » (نیدکخواهید، جستجو می می): «iBarH. (ه/ضوپ

  »ردنکخواستن، مایل بودن، آرزو داشتن، جستجو «ه/-)گذرا

  »نونکا): «nu. (د,

فض-)، نرینه، ضمیر پیوسـته کرایی، ت» (اینها را، اشاره به سخنان زرتشت): «īm. (]ک

  »این«

  )صفت(ر]سحض-)، نرینهکنهادي، ت» (همه، همگی): «vispā. (ر]سحپ

  )صفت(إهوقض-)نهادي، گروهه، نرینه» (ار، واضحکروشن، آش) «cirrf. (إهوق؛
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[.) .zī» :(به راستی، به تحقیق، براي) «حرف پیوسته(  

وجه امـري، دوم  » (بیاد بسپرید، به یاد بگیرید): «mazdGzhō.dkm. (ی,ک.کض#|جا[

  »بیاد سپردن، بیاد داشتن. «ی,ک.کض#|جا[-)س، گروهه، زمان حال، ناگذرک

  )نفیحرف » (نه، هرگز): «nōīt. (د[ه،

  یضهذهف]ک-)قید» (براي بار دوم، دومین بار): «daibitīm. (یضهذهف]ک

ــد): «duBsastiB. (یع/سضسفه/ ــار ب ــار  کآموزگ ــریمن، آموزگ ــار شــیوه اه ار، آموزگ

  )صفت(یع/سضسفه-)کنهادي، ت» (پرست دروغ

ـ  » (زندگی، جهـان، هسـتی  ): «ahkm. (ضا,ک » هسـتی، جهـان  «ضاع-)کرایـی، ت

  خدایگان، ارباب، صاحب، استاد].[«

ـ کـ وجه آرزویی سوم » (ندکند، نابود کویران ): «merą~iiat. (کغقمژگپ، ، کس، ت

  »ردنکردن، نابود کردن، خراب کویران «کغقغإ-)زمان حال، گذرا

  »بدنهاد، خبیث«ضنض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (بد، بدنهاد، خبیث): «akā. (ضنپ

  رضقضدض-)کبایی، ت» (گزینش): «varanā. (رضقضدپ

ـ » (هوادار دروغ، دروند، دروغ پرست): «dregvvG. (یقغلؤ| -)، نرینـه کنهادي، ت

  یقغلؤضأف
» ننـده کننده با زبان، سخن گمـراه کگمراه): «hizvvā.āvveretō. (پؤغقغف[.اه.ؤپ

  اه.ؤ|پؤغقغفض-)، نرینهکنهادي، ت(

ـ    اه.|را اه.پواژه  بارتولومه، آندرآس و گلدنر:انگا، ک[میلز،   کو حالـت بـایی ت

  ]»سخن، گفتار«خوانند به معنی  می

ار کـ ریت هم زبان به معنی سخن و گفتـار ب که در سانسکچنان 28هاتاز  5مانند بند [

و در حالـت دري،   āveretiنیز بارتولومه آنرا از ریشه  پؤغقغف[در باره واژهرود.می

  ]هماهنگی دارد. akā.varanaه با حالت بایی کافزاید  یگرفته و م کت

  ند: کرده و دو پیشنهاد میکلومل، نظر بارتولومه را رد [

  باشد. āبا  veretiن است از ریشه کمم ـ1



689یکمبند  ـسرود دهم 

  باشد.  tarاز ریشه  کن است نهادي تکمم ـ2

چنـین  ه کـ باشـد   āveretāل واژه بایـد  که در این صورت شکتاراپورواال: بر آن است [

  ]نیست.

ردن، کدعوت، درخواست، وسوسه «به معنی  ā-varرا زمان گذشته  āveretōهومباخ: [

واژه  30هـات 3و  2ند با بنـد  کگرفته و آنرا تطبیق می» to invite, perferپسندیدن 

āvvaranG»فرا خواندن، برتري و رجحان دادن.«[  

āرا ماضــی بعیــد از  āveretōاینســلر: واژه [ var نــد بــا کگرفتــه و آنــرا تطبیــق مــی

vāurōmaidi  28هات5در بند[.  
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  دومـ بند دهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  پئُواورویه  مئینیو  انگهِئوش  فرَوخشیا  اَت

  ·حضخعقعگب  ·کضهدگ,  ·ضجا؛ع/  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
نخستین، آغازین  دو گوهر  هستی  سخن خواهم گفت  و  

  ــــــــــــ

یاوی  ت  او ایتی  ن یاوسپاَنگرِم  یم  مرَو  

  ·ضألقغک  ·"؛ک  ·کقضؤض،  ·,هف]  ·سحضدگ|  ·"ضگ|
  پلید  ه راکآن  گفت  چنین  ترین كپا  ی از آندوکی

  ــــــــــــ

  خرَت و  نوئیت  سنگها  نوئیت  مناو  نا  وئیتنُ

  ·قضفضؤ[«  ·د[ه،  ·س؛أالپ  ·د[ه،  ·کضد|  ·دپ  ·د[ه،
  خرد  نه  ها آموزش  نه  ها اندیشه  نه  هرگز

  ــــــــــــ

  یئُوتناشَ  نَئدا  اوخذا  نوئیت  ورنا  نَئدا

  ·ژگضخوضدپ  ·دضبیپ  ·صپ«ع  ·د[ه،  ·رضقضدپ  ·دضبیپ
  ردارک  و نه  ها گفته  نه  ها گزینش  و نه

  ــــــــــــ

  هچ اینت  اوروانُو  نوئیت  دئناو  نوئیت

  اضإضهأفب&  ·عقؤمد[  ·د[ه،  ·یضبد|  ·د[ه،
  سازگاري  هاي روان  نه  ایین  نه
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  ·حضخعقعگب    ·کضهدگ,    ·ضجا؛ع/    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·ضألقغک    ·"؛ک    ·کقضؤض،    ·,هف]    ·سحضدگ|    ·"ضگ|

  ·قضفضؤ[«    ·د[ه،    ·س؛أالپ    ·د[ه،    ·کضد|    ·دپ    ·د[ه،

  ·ژگضخوضدپ    ·دضبیپ    ·صپ«ع    ·د[ه،    ·رضقضدپ    ·دضبیپ

  اضإضهأفب&    ·عقؤمد[    ·د[ه،    ·یضبد|    ·د[ه،
  

  پئُواورویه    مئینیو    انگهِئوش    فرَوخشیا    اَت

یاوی    ت    او ایتی    ن یاوسپاَنگرِم    یم    مرَو  

  خرَت و    نوئیت    سنگها    نوئیت    مناو    نا    وئیتنُ

  یئُوتناشَ    نَئدا    اوخذا    نوئیت    ورنا    نَئدا

  هچ اینت    اوروانُو    نوئیت    دئناو    نوئیت

  

  برگردان

  گویم نون سخن میکا

  درباره دو گوهر غیرمادي نخستین

  باشده بنیاد هستی میک

  ) است،ارکو تبهه پلید (کترین است، به آنکه پاکی از آن دو کی

  هاي ما، ه آموزشنهاي ما،  گوید: نه اندیشه چنین می

  ردار ما،کهاي ما، نه  هاي ما، نه گفته نه خرد ما، نه گزینش

  .دیگر سازگاري ندارندکهاي ما با ی نه آیین ما و نه روان
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  برداشت

هاي غیرمادي انسان اسـت. اندیشـه، آمـوزش، خـرد، گـزینش،       اشاره به ساختار و ویژگی

هایی غیرمادي و مربـوط بـه جهـان مینـوي و      یین، روان، همه آنها پدیدهآ، ردارکها،  گفته

ه هر کی تن، دیگري روان کند یکروان انسان است زرتشت به دو پدیده بنیادین اشاره می

  دام تابع قوانین معین هستند.ک

  ها  واژهيدستورگزارش

  شود.براي شروع مطلب آورده می )حرف اضافه» (پس، اما، ولی، و): «au. (ض،

  )نیدکنگاه  1به بند » (سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

  )نرینه(ضا-)کوابستگی، ت» (هستی، زندگی): «azhfuB. (ضجا؛ع/

[اشـاره بـه دو    کضهدگع-)رایـی، جفـت  مینو، گـوهر، ذات ( ): «mainiik. (کضهدگ,

 spiritد دارنــد و برخــی آنــرا بــه روان ه در نهــاد آدمــی وجــوکــمینــوي خــوب و بــد 

  گردانند.] برمی

رایی، جفـت،  » (آغازین، نخستین، پیشین، بنیادي، اساسی): «paouruiiē. (حضخعقعگب

  )صفت(حضخعقعگض-)نرینه 

"ض-)وابسـتگی، جفـت، نرینـه   » (هکـ س، آندو کاز آندو، آندو ): «yaiiG. ("ضگ|

  )ضمیر موصولی(

- )، نرینهکنهادي، ت» (ترین، سودمندترین ترین، مقدسکپا): «spaniiG. (سحضدگ|

  )صفت تفصیلی(سحضدگضا 

  )قید» (بنابراین، بدین طریق، چنین ): «kiti. (,هف]

-)، حال، گذراکس، تکوجه التزامی، سوم » (گوید، گفت می): «mravvat. (کقضؤض،

  »سخن گفتن، گفتن«کق,

  )ضمیر موصولی("ض-)، نرینهکرایی، ت» (ه راکی، ک): «yfm. ("؛ک

  ضألقض-)، نرینهکرایی، ت» (ار، خبیث، شریرکپلید، تبه): «aygrem. (ضألقغک
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  )حرف نفی(»نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

ه خود حرف نفی بـه معنـی هرگـز    کnōitه پس از واژه کحرف نفی مو » (نه): «nā. (دپ
  )است

  کضدضا-)کنهادي، ت» (اندیشه): «manG. (کضد|

رار شده، تغییـري در حالـت دسـتوري آن وجـود     کواژه شش بار در این بند ت . ایند[ه،

  ندارد.

-)رایــی، گروهــههــا] ( هــا، فتــوي مکــ[ح» هــا آمــوزش): «sfyghā. (س؛أالپ

  س؛أالض
ـ » اراده، قصد، نیت، آهنـگ . «قضفضؤ[« » ، طـرح، نقشـه  كفهـم، عقـل، شـعور، در    ـ

  »خرد«قضفع«-)نهادي، گروهه(

  )رار شدهکحرف نفی، این واژه دو بار در این بند ت» (و نه): «naēdā. (دضبیپ

  .رضق-)نرینه(رضقضدض-)نهادي، گروهه» (گزینش، انتخاب): «varanā. (رضقضدپ

  صض«ع-)نهادي، گروهه» (گفتار، تفسیر، بیان، اعالم): «uxzā. (صپ«ع

ــ): «Biiaoranā. (ژگضخوضدپ ــی، گروهــه» (نشکــردار، کــار، ک -)نهــادي، رای

  ژگضخوضدض
  یضبدپ-)کنهادي، ت» (رکدین، ایین، اندیشه مینوي، طرف ف): «daēnG. (یضبد|

  عقؤضد-)نهادي، گروهه» (روان، روح): «urvvąnō. (عقؤمد[

دیگر بودن، همـاهنگی  کسازگار بودن، همراه بودن، پیرو ی): «hacaiytē. (اضإضهأفب

  ).گذراس، گروهه، زمان حال، کوجه اخباري، سوم » (داشتن
    



694گاتاها  

  سومـ بند دهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  پئُواورویم  اَهیا  اَنگهِئوش  فرَوخشیا  اَت

  ·حضخعقؤ]ک  ·ضاگپ  ·ضجا؛ع/  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
  بنیاد  آن، این  هستی  سخن خواهم گفت  

  ــــــــــــ

  اَهورو  وئوچت  مزدا  وویدوا  وییم  یا نم

  ·ضاعق[  ·رضخإض،  ·کض#پ  ·ر]یؤ|  ·ک[ه  ·"مک
  اهورا  ردکگفت، گوشزد   مزدا  داننده، دانا  براي من  ه راک

  ــــــــــــ

نتی  ترِمنما  ایتا  نوئیت  وِ  ایم  ویییرِشو  

  ·رضقغزغأف]  ·کموقغک  ·هوپ  ·د[ه،  ·ر؛  ·]ک  ·"[ه
  انجام دهند  ایین  درست  نه  شما  این  سانیک

  ــــــــــــ

  وئوچ چا  ایچامنا   ایم  یتا

  ·رضخإضإپ  ·ک؛دپهإپ  ·]ک  ·"ضوپ
  نمکگوشزد می  اندیشم می  این  بسان

  ــــــــــــ

ایبی شاو ههاَنگ  واَ ا  ت  ییاَوم  اَنگهاَپِ م  

  ضح؛کغک&  ·ضجاض،  ·ضؤ[ه  ·ضجا؛ع/  ·ضبهذگ[
  سرانجام  خواهد بود  افسوس  هستی، وجود  براي آنها
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  ·حضخعقؤ]ک    ·ضاگپ    ·ضجا؛ع/    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·ضاعق[    ·رضخإض،    ·کض#پ    ·ر]یؤ|    ·ک[ه    ·"مک

  ·رضقغزغأف]    ·کموقغک    ·هوپ    ·د[ه،    ·ر؛    ·]ک    ·"[ه

  ·رضخإضإپ    ·ک؛دپهإپ    ·]ک    ·"ضوپ

  ضح؛کغک&    ·ضجاض،    ·ضؤ[ه    ·ضجا؛ع/    ·ضبهذگ[
  

  پئُواورویم    اَهیا    اَنگهِئوش    فرَوخشیا    اَت

  اَهورو    وئوچت    مزدا    وویدوا    وییم    یا نم

نتی    ترِمنما    ایتا    نوئیت    وِ    ایم    ویییرِشو  

  وئوچ چا    منا ایچا    ایم    یتا

ایبی شاو ههاَنگ    واَ ا    ت    ییاَوم    اَنگهاَپِ م  

  

  برگردان

  گویم نون سخن میکا

  ) استو وجوده بنیاد هستی (کاز آنچه 

  رده است.که اهورامزدا، خداي دانا به من گوشزد ک

  ) این آیین را درست انجام ندهنداصولهاي بنیادین ( ه پایهکسانی از شما ک

  )ام ردهکكدراندیشم ( ه من میکبه آن سان 

  نم براي آنهاکو گوشزد می

  وس خواهد بوددر سرانجام هستی آه و افس



696گاتاها  

  برداشت

ه هرگاه آدمی از وجـدان خـویش بـه حسـاب     کانجام هستی، منظور از پایان زندگی است 

رده کـ هاي زرتشت در گاتاها درست پیـروي ن  ه از آموزشکردار و گفتار خود بپردازد چنانک

اي جـز آه و   هاي واپسین دیگر چاره ه پشیمان خواهد شد و در آن لحظهکباشد آنگاه است 

  س نخواهد داشت.افسو

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (نونکو، اما، پس، ولی، ا): «au. (ض،

  )نیدکنگاه  کبه بند ی» (سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

  )نرینه(ضاع-)کوابستگی، ت» (هستی، زندگی، وجود): «azhfuB. (ضجا؛ع/

) صفت، ضـمیر اشـاره  (فض-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ahīiā. (ضاگپ

  ه آن هم درست است.]کگرفته  ضگ؛ک[مونا: این واژه را جدا شده از ضمیر» این«

ـ  » (آغـازین، نخسـتین، بنیـادین   ): «paourvvīm. (حضخعقؤ]ک -)، نرینـه کرایـی، ت

  حضخعقعگض
» هکآنه، ک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (هکسی را کسی را، که را، ک): «yąm. ("مک

  )ضمیر موصولی(

(ضـمیر  » مـن «ض.؛ک-)برایـی، وابسـتگی، پیوسـته   » (براي من، مـن ): «mōi. (ک[ه

  »سکشخصی نخست 

ـ   » (داننده، آگاه، دانا): «vidvvG. (ر]یؤ| -)، نرینـه کاسم فاعل، گـذرا، نهـادي، ت

  ر]یؤضا
  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

، گذشته سـاده،  کس، تکوجه التزامی، سوم » (ردکگفت، گوشزد ): «vaocat. (رضخإض،

  رضإ-)گذرا

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور): «ahurō. (ضاعق[

ضمیر » (هکسی که، که، آنک«"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکآنها ): «yōi. ("[ه
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  )موصولی

  »این) «اشارهصفت، ضمیر (فض-)، نرینهکرایی، ت» (این): «īm. (]ک

  )س، گروههکضمیر دوم ) (وابستگی، برایی، گروهه، پیوسته» (شما): «vf. (ر؛

  )از ادات نفی» (نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

، "ضوپدر مناسبت منطقی » (شایستگی، بدین ترتیببا ، با دقتدرست، ): «irā. (هوپ
  )ار رود قید تشخیص خواهد بودکهاي ضمیري ب كاگر با ستا

  کموقض-)کرایی، ت» (ري و ایینیکپیام، مانترا، اصول ف): «mąrrem(. کموقغک

س، کـ وجـه التزامـی، سـوم    » (دهنـد  نند، انجام میکمی): «vareDeytī. (رضقغزغأف]

ب واژه نوئیت، حـرف نفـی   » ردن، انجام دادن، بجا آوردنک«رضق.-)گروهه، گذرا

  »دهند انجام نمی«ه پیش از آن آمده یعنی ک

-)قید تشـبیه، حـرف ربـط   » (هکه، همانطور که، همچنانکبسان آن): «yarā. ("ضوپ

  "ضو
  )کرایی، ت» (این): «īm. (]ک

ـ کوجه التزامی نخست » (اندیشم می): «mfnai-cā. (ک؛دپهإپ ، گذشـته سـاده،   کس، ت

  »ردنکكاندیشیدن، در«کضد-)ناگذر

س، گذشـته  کـ وجـه التزامـی، نخسـت    » (ردمکگفتم، گوشزد ): «vaocacā. (رضخإضإپ

  »ردنکگفتن، گوشزد «رضإ-)ساده، گذرا

ضـمیر  » (ایـن، آن «کض-)برایی، گروهه، نرینه» (براي آنها): «aēibiiō. (ضبهذگ[
  )اشاره

  ضاع-)کوابستگی، ت» (هستی، وجود): «azhfuB. (ضجا؛ع/

  )از اصوات، حرف ندا» (hélasافسوس ): «avvōi. (ضؤ[ه

ـ کـ وجه التزامـی، سـوم   » (باشدمی): «anhat. (ضجاض، ضا-)، حـال، گـذرا  کس، ت

  »بودن، هستن«

      )ماسهک، نرینه، کنهادي، رایی، ت» (ارکسرانجام، عاقبت، در آخر ): «apfmem. (ضح؛کغک



698گاتاها  

  چهارمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  وهیشتم  اَهیا  اَنگهِئوش  فرَوخشیا  اَت

  ·رضاه/فغک  ·ضاگپ  ·ضجا؛ع/  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
  بهترین  آن  هستی  سخن خواهم گفت  نونکا

  ــــــــــــ

  دات  ایم  ي  و ادا  مزدا  هچا  اَشات

  ·یپ،  ·]ک  ·"؛  ·رضبیپ  ·کض#پ  ·اضإپ  ·ضزپ،
  آفریده  این  هک  شناسم می  اي مزدا  با  اشا

  ــــــــــــ

  منَنگها  ورِزینتُو  ونگهِئوش  پتَرِم

  ·کضدضجاپ  ·رضقغ.ضگضأف[  ·رضجا؛ع/  ·حضفضق؛ک
  اندیشه  ارآمد، سودبخشک  کنی  پدر

  ــــــــــــ

  آرمئی تیش  هوش یئُوتَنا  اددوگ  هویی  اَت

  ·پقکضهفه/  ·اعژگضخوضدپ  ·یعلغیپ  ·ا[ه  ·ض،
  آرمئیتی، پارسایی  ارکوکنی  دختر  براي او  و

  ــــــــــــ

  اَهور  هیشس  ویسپا  دیوژَ ئیدیایی  نوئیت

  ضاعق[&  ·اهزضس  ر]سحپ  ·یهظتضهیگپه  ·د[ه،
  اهورا  همه دانا، همه بینا  فریب  نه
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  ·رضاه/فغک    ·ضاگپ    ·ضجا؛ع/    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·یپ،    ·]ک    ·"؛    ·رضبیپ    ·کض#پ    ·اضإپ    ·ضزپ،

  ·کضدضجاپ    ·رضقغ.ضگضأف[    ·رضجا؛ع/    ·حضفضق؛ک

  ·پقکضهفه/    ·اعژگضخوضدپ    ·یعلغیپ    ·ا[ه    ·ض،

  ضاعق[&    ·اهزضس    ر]سحپ    ·یهظتضهیگپه    ·د[ه،
  

  وهیشتم    اَهیا    اَنگهِئوش    فرَوخشیا    اَت

  دات    ایم    ي    و ادا    مزدا    هچا    اَشات

  منَنگها    ورِزینتُو    ونگهِئوش    پتَرِم

  آرمئی تیش    هوش یئُوتَنا    اددوگ    هویی    اَت

  اَهور    هیشس    ویسپا    دیوژَ ئیدیایی    نوئیت

  

  برگردان

  نون سخن خواهم گفتکا

  ه در هستی بهترینکاز آنچه 

  ) است.ایناتکنظام و هماهنگ با اشا (

  شناسم ) آفریده میاشا راه آنرا (کسی کاي مزدا 

  ارورز و سودمند استک) وهومن بوجود آورندهاو پدر (

  اري و پارسایی استکوک) نیه سرچشمهکو نیز دخترش آرمئیتی (

  شود فریب داد.اهوراي بر همه چیز بینا نمی
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  برداشت

تـوان فریـب داد.   ه دارد: اشا، وهـومن، آرمئیتـی نمـی   کاهورامزدا، خداي دانا را، با صفاتی 

ننـد.  کهاي نادرست گمراه  وا و گزینشپیروان دروغ نباید پیروان اهورامزدا را با سخنان نار

دختر اهورامزدا اشاره به آرمئیتی است پدر وهومن و آرمئیتی منظور سرچشمه و منبع اصلی 

  است. کلیباشاره سم کاست و ی

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (نونکو، پس، اما، ولی، ا): «au. (ض،

). به ، گذراکاخباري، آینده، ت» (سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

  نید.کنگاه  1بند 

  ضاع-)کوابستگی، ت» (هستی، زندگی، وجود): «azhfuB. (ضجا؛ع/

  )ضمیرهاي اشاره(ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ahiiā. (ضاگپ

صـفت  (رضاه/فض-)ماسهک، کرایی، ت» (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک

  )»خوب، به«رخاعكبرتري از ستا

ـ » (اینات، هنجار هستی، راستی، حقیقـت کاشا، نظام ): «aDāt. (ضزپ، -)کازي، ت

  )ماسهک(ضزض

  )حرف ربط». (از، با، هماهنگ با): «hacā. (اضإپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (خداي دانا، آفریدگار هستی): «mazdā، (کض#پ

)، زمان حالکس، تکوجه اخباري، نخست » (شناسم دانم، می می): «vaēdā. (رضبیپ

-دانستن، شناختن، آگاه بودن«رهی«  

  »یکه، ک) «ضمیر موصولی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنک): «yf. ("؛

  »ضمیر اشاره براي اشا«فض-)، نرینهکرایی، ت» (آنرا): «īm. (]ک

  یپ-)ساده، گذرا، گذشته کس تکیدي سوم کوجه تأ» (داد، آفرید): «dāt. (یپ،

  )نرینه(حفضق-)کرایی، ت» (پدر): «paterfm. (حضفضق؛ک
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  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (خوب، به): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

ه کـ ارورز، ثمـربخش، سـودآور، آن  کارآ، کارآمد، ک): «varezaiiaytō. (رضقغ.ضگضأف[

ـ اسم فاعل، گذرا، » (آورد شادمانی آسایش و فراوانی می -)ماسـه ک، کوابستگی، ت

  )اسم فاعل، دهنده نعمت، فراوانی و شادمانی(رغقغ.ضگگضأف

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

  )حرف اضافه» (و): «au. (ض،

  فض-)، ضمیر پیوستهکبرایی، وابستگی، ت» (براي او): «hōi. (ا[ه

  )مادینه(یعلغیضق-)کنهادي، ت» (دختر): «dugedā. (یعلغیپ

-)، مادینهکنهادي، ت» (ردارکار، خوشکوکنی): «huDiiaoranā. (اعژگضخوضدپ

  ».ردار استکو که خوش رفتار و نیکآن) «صفت(اعژگضخوضدض

اري، نمــاد مهــر و دوســتی و کــآرمئیتــی، پارســایی، پرهیز): «ārmaitiB. (پقکضهفه/

  پقکضهفه»اريکفدا

  )حرف نفی(» نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

  یضذ-)مصدر» (فریب دادن، گول زدن): «dißżaidiiai(·یهظتضهیگپه

  همه بینا، به همه چیز آگاه، بـه همـه چیـز دانـا    ): «vispā.hiDas. (اهزضس.ر]سحپ

all-comprehending all observing .« و  هـات ه در این کصفت است براي اهورامزدا

ه هفـدهمین  کـ » همه را نگهبان است«ه معنی شد کشود دیده می 8هرمزدیشت بند 

، All-prevailingترجمـه شـده. تـاراپورواال:    » همه بینا«وي لنام اهورامزدا است. در په

  رده است.کم ترجمه کهمه جا پیروز و حا

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورامزدا، خداي دانا، آفریدگار هستی): «ahurō. (ضاعق[
    



702گاتاها  

  پنجمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  تموسپِنتُو  مرَاُت  وییم  هیت  فرَوخشیا  اَت

  ·فغکخ·سحغأف[  ·کقضخ،  ·ک[ه  ·اگض،  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
  ترین كپا  گفت  براي من  آنچه  سخن خواهم گفت  نونکا

  ــــــــــــ

  وهیشتم  مرِت ا ایبیو  هیت  سروایدیایی  وچِ

  ·رضاه/فغک  ·کضقغفضبهذگ[  ·اگض،  ·سق,هیگپه  ·رضإ؛
  بهترین  براي مردم  آن  شنیدن  گفتاري

  ــــــــــــ

وییی  م  اَهمایی  وییمرَ اُشئیس چا  دانم  سچ  

  ·إضگضسإپ  ·یمک  ·سغقضخزغک  ·ضاکپه  ·ک[ه  ·"[ه
  گرامی داشت  آورند پدید می  فرمانبرداري  )مزدا(براي او   درمن  )سخنان(آن 

  ــــــــــــ

  اَمرِتاتا  هئورواتا  اوپاجیمن

  ·ضکغقغفپفپ  ·اضعقؤپفپ  ·_هکغد·عحپ
  جاودانی  رسایی  نندکمی کنزدی

  ــــــــــــ

  اهور  مزداو  شیی اوتَناییش  یئوشمئین  ونگهِئوش

  ضاعق[&  ·کض#|  ·ژگضخوضدپه/  ·کضهدگ؛ع/  ·رضجا؛ع/
  اهورا  مزدا  ردارک  مینو، گوهر، روان  کنی
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  ·فغکخ·سحغأف[    ·کقضخ،    ک[ه    ·اگض،    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·رضاه/فغک    ·کضقغفضبهذگ[    ·اگض،    ·سق,هیگپه    ·رضإ؛

  ·إضگضسإپ    ·یمک    ·سغقضخزغک    ·ضاکپه    ·ک[ه    ·"[ه

  ·ضکغقغفپفپ    ·اضعقؤپفپ    ·_هکغد·عحپ

  ضاعق[&    ·کض#|    ·ژگضخوضدپه/    ·کضهدگ؛ع/    ·رضجا؛ع/
  

  تموسپِنتُو    مرَاُت    وییم    هیت    فرَوخشیا    اَت

  وهیشتم    مرِت ا ایبیو    هیت    سروایدیایی    وچِ

وییی    م    اَهمایی    وییمرَ اُشئیس چا    دانم    سچ  

  اَمرِتاتا    هئورواتا    اوپاجیمن

  اهور    مزداو    شیی اوتَناییش    یئوشمئین    ونگهِئوش

  

  برگردان

  نون سخن خواهم گفتکا

  رد.ک) به من گوشزد اهورامزداترین ( كپاکه از آنچه 

  ه گوش دادن به آنکاي گفته

  براي مردم بهترین است.

  )امزداراهو) درمن براي او (هکسخنانیآن (

  آورند داشت پدید میاحساس فرمانبرداري و گرامی

  ند.کمی کجاودانی نزدی) به رسایی و مردم راو (



704گاتاها  

  برداشت

و  كسپنتامئینو گوهر پا(است.  کردار نیک) سرچشمه سپنتامئینوش (کاهورامزدا با گوهر پا
ه انسان را به سـوي  که در نهاد آدمی نهفته است نماد و مظهر اهورامزدا است کاي ستوده

  ).ندکردار راهنمایی میکهاي درست و بهترین  گزینش

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (نون، پس، اماکو، ا): «au. (ض،

  )نیدکنگاه  1به بند » (سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

  )ضمیر("ض-)ماسهک، کرایی، ت» (ه راکآنچه را، آن): «hiiat. (اگض،

س، کـ ضـمیر نخسـت   (ض.؛ک-)، پیوستهکبرایی، ت» (براي من، بمن): «mōi. (ک[ه
  »من) «کت

  کق,-)، گذراکس، تکیدي، سوم کوجه تأ» (گفت): «mraot. (کقضخ،

(نهـادي،  » ترین، سـودمندترین  ترین، مقدس كپا): «speyto.temō. (فغک[·سح؛أفخ

  )صفت تفصیلی، صفت برترین(·فغکض·سحغأفخ-نرینه) کت

ـ » (سخن، گفته، گفتار): «vacf. (رضإ؛ نـام،  » (سـخن، گفتـار  «رضإضا-)کرایی، ت
  )ماسهک

  سقع-)مصدر» (ردنکشنیدن، گوش دادن، گوش ): «sruidiiai. (سق,هیگپه

ـ » (هکسی که، که، آنک): «hiiat. (اگض، » یکـ ه، کـ «"ض-)ماسـه ک، کنهادي، ت

  )ضمیر موصولی(

برایـی،  » (مردم، انسان، انسان میرنـده و فناپـذیر  ): «maretaēibiiō. (کضقغفضبهذگ[

  homme mortel». میرا، میرنده، انسان فناپذیر، مردم، بشر«کضقغفض-)گروهه

  رضاه/فض-)ماسهک، کنهادي، ت» (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک

ضـمیر  » (هکـ ه، آنکـ «"ض-)نهادي، گروهـه، نرینـه  » (هکآنها، آنها ): «yoi. ("[ه

  )موصولی
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  ض.؛ک-)کحالت دري، ت» (من، در من): «mōi. (ک[ه

  فض-)، نرینهکبرایی، ت» (براي او آن، او): «ahmāi. (ضاکپه

  )کبرایی، ت» (فرمانبرداري، اطاعت): «seraoDem. (سغقضخزغک

)س، گروهه، گذراکالتزامی، گذشته ساده، سوم » (آورند دهند، پدید می می): «dąn. (یمد

-یپ  

  إضگضا-)کرایی، ت» (داشت احترام، گرامی): «caiiascā. (إضگضسإپ

س، کـ التزامی، سوم » (شوند می کرسند، نزدی آیند، می می): «upā.jimen. (_هکغد.عحپ

ت بـه  کـ دهنـده حر  ه نشانکپیش فعل  عحپبا لضک-)گروهه، گذشته ساده، گذرا

  سوي پیش است.

-)رایـــی، جفـــت» (مـــالکرســـایی، تندرســـتی، ): «haurvvātā. (اضعقؤپفپ

  اضعقؤضفپف
  ضکغقغفضفپف-)رایی، جفت» (مرگی بیجاودانی، ): «ameretātā. (ضکغقغفپفپ

-)ماسـه ک، نرینـه،  کحالت وابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfμB. (رضجا؛ع/

  رخاع
  کضهدگع-)کحالت وابستگی، ت» (گوهر، ذات، روان): «mainiifμB. (کضهدگ؛ع/

-)بــــایی، گروهــــه» (ردارکــــارهـــا،  ک): «BiiaoranāiB. (ژگضخوضدپه/

  ژگضخوضقض
  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

      ضاعقپ-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوند صاحب): «ahurō. (ضاعق[



706گاتاها  

  ششمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  مزیشتم  ویسپنانم  فرَوخشیا  اَت

  ·کض.ه/فغک  ·ر]سحضدمک  ·زگپ«چقضؤض  ·ض،
  )نیرو(بزرگترین   از همه  گفتسخن خواهم   نونکا

  ــــــــــــ

  هنتی  وییی  اودهو  ي  اَشا  ستَوس

  ·اغأف]  ·"[ه  ·اعی|  ·"؛  ضزپ  ·سفضؤضس
  )آدمیان(هستند   هکآنان  خواه کنی  هک  با اشا  نمکستایش می

  ــــــــــــ

  اهور  مزداو  سراُتو  مئی نیو  سپِنتا

  ·ضاعق[  ·کض#|  ·سقضخف,  ·کضهدگ,  ·سحغأفپ
  اهورا  مزدا  بشنود  گوهر  كپا

  ــــــــــــ

  منَنگها  فرَشی  وهو  وهمِ  یهیا

  ·کضدضجاپ  ·چقضز]  ·رخا,  ·رضاکب  ·"ثاگپ
  اندیشه  رایزنی  کنی  وهکدر پرتو ش  هکاو 

  ــــــــــــ

  وهیشتا  ساستُو  ما  فرُ  خرَتو  اَهیا

  &رضاه/فپ  ·سپسف,  ·کپ  ·چقخ  ·قضف,«  ·ضاگپ
  بهترین را  بیاموزد  مرا  مرا )فعل پیش(  خرد  خویش
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  ·کض.ه/فغک    ·ر]سحضدمک    ·زگپ«چقضؤض    ·ض،

  ·اغأف]    ·"[ه    ·اعی|    ·"؛    ضزپ    ·سفضؤضس

  ·ضاعق[    ·کض#|    ·سقضخف,    ·کضهدگ,    ·سحغأفپ

  ·کضدضجاپ    ·چقضز]    ·رخا,    ·رضاکب    ·"ثاگپ

  &رضاه/فپ    ·سپسف,    ·کپ    ·چقخ    ·قضف,«    ·ضاگپ
  

  مزیشتم    ویسپنانم    فرَوخشیا    اَت

  هنتی    وییی    اودهو    ي    اَشا    ستَوس

  اهور    مزداو    سراُتو    مئی نیو    سپِنتا

  منَنگها    فرَشی    وهو    وهمِ    یهیا

  وهیشتا    ساستُو    ما    فرُ    خرَتو    اَهیا

  

  برگردان

  گویم نون سخن میکا

  )اهورامزدااز بزرگترین نیرو در همه هستی (

  ) استآدمیانخواه هستی یافتگان ( که نیکنم کاو را در پرتو اشا ستایش می

  )آرزوي مراش بشنود (که اهورامزدا با گوهر پاکباشد 

  )کاندیشه نیوهش با وهومن (که در پرتو بزرگی و شکاو 

  ها را با خرد خویش به من بیاموزد. ردم تا بهترینکرایزنی 



708گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  »وau» :(. (ض،

  »سخن خواهم گفت): «fravvaxDiiā. (زگپ«چقضؤض

حالت وابستگی، گروهـه،  » (، تمامیکهمه، همگی، هر ی): «vispanąm. (ر]سحضدمک

  (صفت، ضمیر) ر]سحض-)ماسهک

کض.ه/فض-)ماسـه ک، نرینـه،  کرایی، ت(»بزرگترین): «masiBtem. (کض.ه/فغک

  )صفت برترین(

اسـم فاعـل، نهـادي،    » (نندهکنان، ثناگویان، ستایشکستایش): «stavvas. (سفضؤضس

  »ردنکردن، ثنا گفتن، دعا کستایش «سفع-)، نرینهکت

  ضزض-)کبایی، ت» (اینات، هنجار هستیکراستی، اشا، نظام ): «aDā. (ضزپ

  )ضمیر نسبی) (، نرینهکنهادي، ت» (هکسی که، که، او کآنه، ک): «yf. ("؛

  » خواه، بزرگوار، گشاده است کار، نیکوکنی): «hudG. (اعی|

  »] دانا، خردمند، اشاره به اهورامزدا«انگا: با توجه به ترجمه سنتی از پهلوي ک[

  ).صفت(généreux, beneficent, munificent-اعیپا-، نرینه)ک(نهادي، ت

[]".)yōi» :(هکآنان) «نهادي، گروهه، نرینه(-ض")ضمیر نسبی(  

س، کـ وجه اخباري، سوم » (یافتگان، آدمیان ه هستند، هستیکآنها ): «heytī. (اغأف]

  »بودن، هستن«ضا-)گروهه، زمان حال، گذرا

  سحغأفض-)، نرینهکبایی، ت» (، مقدسكپا): «speytā. (سحغأفپ

  کضهدگع-)کبایی، ت» (گوهر، روانمینو، ): «mainiiū. (کضهدگ,

-، گذشـته سـاده، گـذرا)   کس، تک(وجه امري، سوم » بشنود): «sraotū. (سقضخف,

  ».گوش دادن، شنیدن«سقع

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|
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  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

  )ضمیر نسبی» (هکه، آنک) «، نرینهکوابستگی، ت» (هکه، آنکاو ): «yēhiia. ("باگپ

ـ » (وه، عظمت، بزرگی، جاللکش): «vahmē. (رضاکب  رضاکض-)کحالت دري، ت

  ]رضا-regarding devotionرده کو ترجمه  to love[تاراپورواال: 

  ]laudation. هومباخ: gloryاینسلر: [

  رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (، خوب، بهکنی): «vohū. (رخا,

ـ کـ یدي، نخست کتأ» (ردم، پرسیدمکرایزنی ): «fraDī. (چقضز] ، گـذر، گذشـته   کس، ت

  »ردنکردن، پرسیدن، مشورت کرایزنی «چقضس-)ساده

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

  فض-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این، آن، او): «ahiiā. (ضاگپ

  قضفع«-)کبایی، ت» (، روانكخرد، اراده، قصد، نیت، در): «xratū. (قضف,«

س، حـال،  کوجه اخباري سوم » (آموزش دهد، بیاموزد، دستور دهد): «sāstū. (سپسف,

  »پیش فعل«چقخباضافه سپا-)گذرا

  )سکضمیر نخست (ض.؛ک-)، پیوستهکرایی، ت» (مرا، من): «mā. (کپ

-)ماسـه کرایی، گروهـه،  » (وترینکخوبترین، نی بهترین،): «vahiBtā. (رضاه/فپ

  ).صفت برترین(رضاه/فض
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  هفتمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  نگهودَار  ایشانتی  سوا  هیایِ

  ·قپیضجا[  ·هز|أف]  ·سضؤپ  ·"ثاگپ
  دهنده پناه  نندکجستجو می  رستگاري  او

  ــــــــــــ

ر  جوا  زي  ویییاینتی چا  اچآونگ ه بو  

  ·ذؤضهأفهإپ  ·|جاضقغإپ  ·_ؤپ  ·.]  ·"[ه
    وخواهند بود  اند و بوده  زنده اند  هکآنان

  ــــــــــــ

  اَ اشُو  اوروا  اَشائونُو  اَمرِ تا ایتی

  ·ضبز[  ·عقؤپ  ·ضزپعد[  ·ضکغقغفپهف]
  توانا  روان  ارکدرست  جاودانی

  ــــــــــــ

  درِگو تُو  سادرا  نرانش  یا  اوت یوتا

  ·یقغلؤضف[  ·سپیقپ  ·دغقم/  "پ  ·عفضگ,فپ
  پیرو دروغ  رنج  مردان  آنان  دیرپا

  ــــــــــــ

  اهورو  انمیشد  مزداو  خَشترا  تاچا

  ضاعق[&  ·یمکه/  ·کض#|  ·زضوقپ«  ·فپإپ
  اهورا  آفریننده  مزدا  توانایی  و اینرا
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  ·قپیضجا[    ·هز|أف]    ·سضؤپ    ·"ثاگپ

  ·ذؤضهأفهإپ    ·|جاضقغإپ    ·_ؤپ    ·.]    ·"[ه

  ·ضبز[    ·عقؤپ    ·ضزپعد[    ·ضکغقغفپهف]

  ·یقغلؤضف[    ·سپیقپ    ·دغقم/    "پ    ·عفضگ,فپ

  ضاعق[&    ·یمکه/    ·کض#|    ·زضوقپ«    ·فپإپ
  

  نگهودَار    ایشانتی    سوا    هیایِ

ر    جوا    زي    ویییاینتی چا    اچآونگ ه بو  

  اَ اشُو    اوروا    اَشائونُو    اَمرِ تا ایتی

  درِگو تُو    سادرا    نرانش    یا    اوت یوتا

  اهورو    انمیشد    مزداو    خَشترا    تاچا

  

  برگردان

  دهده در جستجوي رستگاري هستند پناه میکسانی را کاو 

  بوداند، یا خواهند  اند، بوده ه زندهکچه آنها 

  ) خواهد بودو پیروزار در جاودانگی توانا (که روان مرد درستکچنان

  و رنج دیرپاي از آن مردانی است

  )ند بد بیندکسی بد که هر کقانونی ه پیرو دروغ هستند. این را (ک

  اهورامزدا با توانایی خود آفریده است.



712گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

ضمیر » (هکه، آنک«"ض-)، نرینهکتوابستگی، » (هکاو، او ): «yēhiiā. ("باگپ
  )نسبی

) [هومبـاخ:  ماسهک(سضؤض-)رایی، گروهه» (رستگاري، رهایی): «savvā. (سضؤپ

  شود.]از سوي اهورامزدا براي آدمی معین و فراهم می» benefitبهره، سود، 

س، گروهه، کوجه التزامی، سوم » (خواهند نند، میکجستجو می): «iDGytī. (هز|أف]

ردن، خواستن. بارتولومه: رسیدن، دست یـافتن.  ک: [لومل، تالش هز-)حال، گذرا

  هومباخ: نیرومند.]

ـ  » (دهنده پاسدار، نگهدار، پناه): «radazhō. (قپیضجا[  قپیضا-)کوابسـتگی، ت

 ,gracious dispositionسـی بـودن،   ک[مونا: آماده بودن، با میـل و رغبـت در اختیـار    

readiness ردن، مراقـب و پاسـدار بـودن    کـ . اینسلر: توجهoffering care, solicitude .

به معنی گشاده اسـت، آزادمـنش.    liberal، یا charitableار کوکانگا: خیر، بخشنده نیک

-to ordain «ردن کـ مقدر داشـتن، مقـرر   «بارتولومه: صفتی است براي اهورامزدا 

، جوینده، جویـا  seeker«تاراپورواال:». to be readyآمادگی داشتن، حاضر بودن «قپی

  »]ندکه خودش را براي رسیدن به مرحله باالتر آماده میکآن

  )ضمیر نسبی("ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکآنان): «yōi. ("[ه

[.) .zī» :(بدرستی، به تحقیق، زیرا) «حرف اضافه(  

  »زنده«)صفت(_ؤض-)نهادي، گروهه، نرینه» (زندگان): «jvvā. (_ؤپ

-)س، گروهـه، گـذرا  کـ وجه اخباري، سوم » (اند و بوده): «Gzhareca. (|جاضقغإپ

  »بودن«ضا

)س، گروهـه، گـذرا  کوجه التزامی، سوم » (خواهند بود): «bvvaiyticā. (ذؤضهأفهإپ

-ال ک) [بارتولومـه: اشـ  اَئوریـت، گذشـته سـاده    كسـتا  ذضؤ» (شدن، بـودن «ذع

نیز سـه  10بند  31هاتروند. در  ار میکدر زمان آینده ب غالباً» ذع«گوناگون از ریشه 

  شوند. زمان گذشته، حال و آینده در جمله دیده می
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-)کحالـــت دري، تـــ» (مرگـــی جـــاودانی، بـــی): «ameretāiti. (ضکغقغفپهف]

  )مادینه(ضکغقغفضفپف

ـ  » (ارکپیرو اشا، اَشَون، درست): «aDāunō. (ضزپعد[ -)، نرینـه کحالت وابسـتگی، ت

  )صفت(ضزضؤضد

  )نرینه(عقؤضد-)کنهادي، ت(soul» روان): «urvvā. (عقؤپ

[بارتولومه،  ضبزض-)، نرینهکنهادي، ت» (نیرومند، پرتوان، توانا): «aéDō. (ضبز[

  اند.] گرفته ]سكتاراپورواال: از ستا

 freshness of youthســر زنـدگی، نشــاط جـوانی    ــ utaiiūtā] «» :(1. (عفضگ,فپ

Jouvence .2با دوام طوالنی، ماندنی  ـlasting .3اینسـلر: دیرپـا، پایـدار، مانـدگار      ـ

enduring .4هومباخ: بطور ثابت و دائم  ـstability [.صفت(عفضگ,هف(  

ه در اینجـا  کـ و تاراپورواال بر آن اسـت   "ض-)رایی، گروهه» (هکه، آنک): «yā. ("پ

ه، بـه  کـ بـه راسـتی   «یا » indeedبه راستی «ند کد است و معنی میکضمیر اشاره مؤ

  »هکراستی آنان

  »مرد، نر«دضق-)رایی، گروهه» (مردان را): «nerąB. (دغقم/

غـم، درد،  «سپیقض-)ماسـه کنهـادي، گروهـه،   » (رنج، زیان): «sādrā. (سپیقپ

هومباخ نیز ) باشد. رایی[تاراپورواال: این واژه از لحاظ دستوري باید (» اندوه، آسیب، آزار

  همین نظر را دارد].

)رایی، گروهه، نرینه» (ار، نادرستکپیرو دروغ، دروند، زیان): «dregvvatō. (یقغلؤضف[

-صفت(یقغلؤضأف(  

  )ضمیر اشاره» (این، آن«فض-)ماسهکحالت بایی، نرینه، » (و اینرا): «tacā. (فپإپ

ـ  » (شـهریاري خشرا، نیرو، توان، فرمـانروایی،  ): «xDaθrā. (زضوقپ« -)کبـایی، ت

  زضوقض«
  کض#پ -)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  یمکه-)، نرینهکنهادي، ت» (گذار آفریننده، بنیان): «dąmiB. (یمکه/

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوندگار): «ahurō. (ضاعق[
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  هشتمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  آ. وي و دشُو  نمنگهو  ستَئوتاییش  نِ  تم

  ·ر]ؤضقغز[·پ  ·دغکضجا[  ·سفضخفپه/  ·د؛  ·ف؛ک
  خوانم فرا می  ستایش  با سرود  براي خود  او را

  ــــــــــــ

  ویا درِسم  چشم اینی  زیت  نو

  ·رگپیضقغسغک  ·إضزکضهد]  ·.]،  ·د,
    بینم می  در چشم  نونکزیرا هم ا

  ــــــــــــ

  اوخ زخیاچا  شیئُو تَنَهیا  مئین یئوش  ونگهِئوش

  ·صضةگپإپ«ع  ·ژگضخوضدضاگپ  ·کضهدگ؛ع/  ·رضجا؛ع/
  و گفتار  ردارک  گوهر  کنی

  ــــــــــــ

  اهورِم  مزدانم  یم  اَشا  ویدوش

  ·ضاعقغک  ·کض#مک  ·"؛ک  · ضزپ  ·ر]یع/
  اهورا را  مزدا را  هکاو را   اشا را  آگاه

  ــــــــــــ

  نیداما  گَرو  دمانِ  وهمنگ  وییه  اَت

  دهیپکپ&  ·لضق[  ·یغکپدب  ·رضاک؛أل  ·ا[ه  ·ض،
  نمکش میکپیش  سرود  در خانه  ها را ستایش  براي او  آري
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  ·ر]ؤضقغز[·پ    ·دغکضجا[    ·سفضخفپه/    ·د؛    ·ف؛ک

  ·رگپیضقغسغک    ·إضزکضهد]    ·.]،    ·د,

  ·صضةگپإپ«ع    ·ژگضخوضدضاگپ    ·کضهدگ؛ع/    ·رضجا؛ع/

  ·ضاعقغک    ·کض#مک    ·"؛ک    ·ضزپ    ·ر]یع/

  دهیپکپ&    ·لضق[    ·یغکپدب    ·رضاک؛أل    ·ا[ه    ·ض،
  

  آ. وي و دشُو    نمنگهو    ستَئوتاییش    نِ    تم

  ویا درِسم    چشم اینی    زیت    نو

  اوخ زخیاچا    شیئُو تَنَهیا    مئین یئوش    ونگهِئوش

  اهورِم    مزدانم    یم    اَشا    ویدوش

  نیداما    گَرو    دمانِ    وهمنگ    وییه    اَت

  

  برگردان

  خوانم او را با سرود و ستایش فرا می

  بینم ) میدل و اندروننون او را در چشم (کزیرا هم ا

  ه به همراه اشا آگاه است.کدا را زاهورام

  گیرد ) سرچشمه میسپنتامئینو(كه از گوهر پاکردار و گفتاري کآگاه است به 

  ها را آري آن ستایش

  نمکش میکبراي او در خانه سرود پیش
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره(فض-)، نرینهکرایی، ت» (این، این را، او را): «tfm. (ف؛ک

ضـمیر  (رض؛ک-)وابسـتگی، گروهـه، پیوسـته   برایـی،  » (براي ما، خودمـان ): «nf. (د؛
  )س، گروههکنخست 

-)بـایی، گروهـه  » (سـرود، سـرود سـتایش، سـتایش    ): «staotāiB. (سفضخفپه/

  سفضخفض
ـ » (ستایش، پرسـتش، احتـرام، نمـاز   ): «nemazhō. (دغکضجا[   دغکضا-)کازي، ت

  )ماسهک(

  »به، به سوي): «ā. (پ

نهادي، » (نمکخوانم، به سوي خود بگردانم، جلب  فرا می): «vivvareDō([.ر]ؤضقغز

» ردنکردن، تبدیل کبرگردان، دگرگون «رضقa.vīvvareDō[مونا:  -)، نرینهکت

و یـا   رضق-پto inviteردن کـ ردن، فـرا خوانـدن، رهبـري    کـ دعوت «هومباخ: 

ــ 2برگزیدن.  ـ1داراي سه معنی است  رضقواژه» پوشاندن، در بر گرفتن«رضق.پ 

به سوئی برگرداندن، به جایی «پیوستن، به چیزي ملحق شدن. اینسلر:  ـ3در برگرفتن. 

  »]to turnردن کشیدن، متوجه و جلب ک

رساند، پیش  ندن و نشر دادن و اشاعه دادن را میکه مفهوم پراک): پیش فعل است vī. (ر]

  .رضقاز فعل

  )قید» (نونکا): «nū. (د,

،[.) .zīt= ([.+[،»تاراپورواال:» نونکهم ا][.» ،برايfor « ـ رایـی،  » (ایـن . «]،ـ

ه سـه  کـ لومل بر آن است  ]از ضمیر اشاره» این«ضگ؛ک-)ماسه، پیوستهک، کت

» for verily nowنون کنون، به راستی هم اکهم ا«را باید به معنی  ]،+.]+د,واژه 

  گرفت.

  إضزکضد-)کتدري، » (در چشم، چشم دل): «caDmainī. (إضزکضهد]

ـ کـ وجه اخباري، نخست » (بینم دیدم، می): «viadaresem. (رگپیضقغسغک ، کس، ت



717بند هشتم ـسرود دهم 

  .پ+ ر]+یضقغس-)گذشته ساده، گذرا

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کضهدگع-)کوابستگی، ت» (مینو، گوهر، ذات، روان): «mainiifuB. (کضهدگ؛ع/

ـ » (ردارکوشش، کار، ک): «Ciiaoθanahiiā. (ژگضخوضدضاگپ -)کوابستگی، ت

  ژگضخوضدض
  صض«ع-)کوابستگی، ت» (و گفتار): «uxza|iiāca. (صضةگپإپ«ع

[تاراپورواال:  ر]یع-)کنهادي، ت» (knowingداند  ه میکآگاه، آن): «viduB. (ر]یع/

– passé composéبه پیروي از بارتولومه آنرا ماضی بعید،  perfect participle :هومباخ .

  »]شاهد، گواه«

  ضزض-)کحالت بایی، ت» (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDH. (ضزپ

ضـمیر  » (یکـ ه، کـ «"ض-)، نرینـه کرایی، ت» (ه را، او را، خود راک): «yfm. ("؛ک

  )موصولی

  کض#پ -)کرایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  ضاعقض-)کرایی، ت» (اهورا، سرور، صاحب، خداوندگار): «ahurem. (ضاعقغک

  )حرف اضافه» (نون، وکپس، بنابراین، چنین، ا): «au. (ض،

فض-)، نرینـه کحالت برایی، وابستگی، ت» (او، این، براي او، براي این): «hoi. (اخه

  )ضمیر اشاره(

-)رایی، گروهـه » (ها ها، آفرین داشت ها، گرامی ستایش): «vahmfyg. (رضاک؛أل

  رضاکض
  یغکپدض-)کدري، ت» (خانه): «demānē. (یغکپدب

  لضق-)کوابستگی، ت» (song, hymnسرود، ): «garō. (لضق[

یـدي،  کوجـه تأ (دهواژه ربـا سـ  » نـیم کش کدر پیش نهیم، پیش): «nidāmā. (دهیپکپ

      ».نهادن، گذاشتن، دادن«یپ-)س، گروهه، گذشته ساده، گذراکنخست 



718گاتاها  

  نهمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  چیخش نوشُو  منَنگها  مت  وهو  نِ  تم

  ·زدعز[«إه  ·کضدضجاپ  ·کض،  ·رخا,  ·د؛  ·ف؛ک
  خشنود سازیم  اندیشه  با  کنی  براي خود  او را

  ــــــــــــ

  اَسپِن چا  سپِن چا  چرِت  اوسن  نِ  ي

  ·ضسح؛دإپ  ·سح؛دإپ  ·إ[قغ،  ·عس؛د  ·د؛  ·"؛
  و بدبختی را  خوشبختی را  قرار داد، نهاد  در گزینش  ما  هکاو 

  ــــــــــــ

  اهور  یاتد  ورِزي ناو  خشتَرا  مزداو

  ·ضاعق[  ·یگپ،  ·د|رضقغ.]  ·زضوقپ«  ·کض#|
  اهورا  ارزانی دارد  ارکبه ما نیروي   با توانایی  مزدا

  ــــــــــــ

  فرادتایی. آ  نگکاَهما  ویرِنگ  پسوش

  ·پ·چقضیضوپه  ·ضاکپن؛أل  ·ر]ق؛أل  ·حضس,/
  به سوي پیشرفت  ما را  ها انسان  گروه

  ــــــــــــ

  منَنگهو  آ  هئُوزانت وت  اشا  ونگهِئوش

  کضدضجا[&  ·پ  ·اضخ.موظپ،  ·ضزپ  ·رضجا؛ع/
  اندیشه    پیوند  اشا  کنی
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  ·زدعز[«إه    ·کضدضجاپ    ·کض،    ·رخا,    ·د؛    ·ف؛ک

  ·ضسح؛دإپ    ·سح؛دإپ    ·إ[قغ،    ·عس؛د    ·د؛    ·"؛

  ·ضاعق[    ·یگپ،    ·د|رضقغ.]    ·زضوقپ«    ·کض#|

  ·پ·چقضیضوپه    ·ضاکپن؛أل    ·ر]ق؛أل    ·حضس,/

  کضدضجا[&    ·پ    ·اضخ.موظپ،    ·ضزپ    ·رضجا؛ع/
  

  نوشُوچیخش     منَنگها    مت    وهو    نِ    تم

  اَسپِن چا    سپِن چا    چرِت    اوسن    نِ    ي

  اهور    یاتد    ورِزي ناو    خشتَرا    مزداو

  فرادتایی. آ    نگکاَهما    ویرِنگ    پسوش

  منَنگهو    آ    هئُوزانت وت    اشا    ونگهِئوش

  

  برگردان

  نیمکخوشنود  کوشیم او را براي خودمان با اندیشه نیکما می

  )خوبی و بدي راه خوشبختی و بدبختی را (کاو 

  رده استکدر گزینش ما نهاده و به ما واگذار 

  ه اهورامزدا با توانایی خودکباشد 

  ار را ارزانی داردکبه ما نیروي این 

  تا با پیوند با اشا و وهومن

  ) پیش رود.گزینش خوب و خوشبختیها به سوي ( ما انسانگروه
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  برداشت

هاي آنهاست. انسان بایـد   ها به دست آنها و مربوط به گزینش خوشبختی و بدبختی انسان

آمده یعنی  گاتاهاخود میان خوب و بد را بسنجد و با ضوابط و معیاریهاي عقلی و آنچه در 

  پیروي از صفات اهورامزدا خوب را برگزیند.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره» (او، آن«فض-)نرینه، کرایی، ت» (او را): «tfm. (ف؛ک

  )سکضمیر نخست (رض؛ک-)برایی، وابستگی، گروهه، پیوسته» (براي ما): «nf. (د؛

  )صفت(رخاع-)ماسهک، کبایی، ت» (، خوب، بهکنی): «vohū. (رخا,

  )حرف اضافه» (با): «mat. (کض،

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

  زدع«-)کصفت فاعلی، نهادي، ت» (نیمکخشنود ): «cixDnuDō. (زدعز[«إه

  )ضمیر نسبیه (که، آنک«"؛-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، او کآن. «"؛

  »براي ما): «nf. (د؛

  ».ردنکآرزو «عسضدكاز ستا  -)کدري، ت» (خواست، گزینش): «usfn. (عس؛د

ـ کـ یدي، سوم کتأ» (دادرد، انجام داد، قرار ک): «coret. (إ[قغ، ، گذشـته سـاده،   کس ت

ه ایـن واژه را آفریـدن   کـ [اینسلر: به نظر لومـل  » ردن، انجام دادنک«نضق-)گذرا

ار رفته باشد کگر به معنی آفرینش ب رده خرده گرفته زیرا هرگز دیده نشده واژهکمعنی 

بـه اختیـار انسـان     ه آنراکپندارد اهورامزدا خوبی و بدي را براي انسان نیافرید. بل و می

ه اهورامزدا کاند  ردهکه چنین برداشت کی را برگزیند.] آنها که میان آندو یکرد کواگذار 

انـد. آن دو   راه خطـا رفتـه  ه اي انسان آفریده است برها را با اراده خود ب ها و خوبی بدي

ـ  گرمئیننی و اکی و نیکگوهر مینوي و مجرد یعنی سپنتامئینو گوهر پا و یـا اهـریمن   ی

ی یا زشتی کی و نیکپا ةنندیه در نهاد آدمی جا دارند و آفرکگوهر پلیدي و بدي هستند 

دا گـوهر و ذات  زدیگرنـد ولـی اهـورام   کو پلیدي هستند. آنها در برابر هـم و رقیـب ی  

خودي خود همه ه ه بکنات است یاکتاست، در برابرخود رقیبی ندارد و تنها آفریننده کی
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قانون همیشگی و هماهنگ یعنی اَشا منظم و برقرار شـده. خـوبی و    چیز آن بر اساس

نات یاکان و در نهاد اوست. در طبیعت و تمام سی و پلیدي فقط مربوط به انکبدي یا پا

  .اگر انسان، داوري و گزینش او وجود نداشته باشد، هیچ چیز خوب یا بد نیست

  )صفت(سح؛د-)کایی، تر» (امروایی، پیروزيکخوشبختی، ): «spfncā. (سح؛دإپ

  )صفت(ضسح؛د-)کرایی، ت» (امیکبدبختی، نا): «aspfncā. (ضسح؛دإپ

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

-)کبایی، ت» (نیرو، شهریاري، فرمانروایی، توانایی، چیرگی): «xDaθrā. (زضوقپ«

ه کی یناپذیر، برترین نیرو نیستینیروي «ی از شش صفت اهورامزدا کی - زضوقض«

  )ماسهک» (ویژه آفریدگار است، قدرت الهی

(نیـرو، تـوان    رضقغ.-)کدري، ت» (اراییکار، کنیروي ): «varezī.nG. (د|.رضقغ.]

. effectivenessارایی کـ «انـد. اینسـلر:    خوانـده  رغقغ.؛دگ|[گلدنر، میلز، لومل آنـرا 

  »]راوتتتازگی، شادابی، «هومباخ: 

  یپ-)، گذشته ساده، گذراکس تکوجه آرزویی، سوم » (بدهد): «diiāt. (یگپ،

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوندگار): «ahurō. (ضاعق[

  حضسع-)رایی، گروهه» (گروه، دسته، گله، رمه): «pasūB. (حضس,/

  ر]قض-)رایی، گروهه» (مردان را، مردم را): «vīrfyg. (ر]ق؛أل

  ضاکپنض-)رایی، گروهه، نرینه» (ما، مال ما): «ahmakfng. (ضاکپن؛أل

  )ک(برایی، ت» پیشرفت، سامان، ترقی، برتري): «fradaθāiG. (پ.چقضیضوپه

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، به، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  ضزض-)کبایی، ت». (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDā. (ضزپ

  اضخ.موظض-)کازي، ت(»بستگی، پیوند): «haoząθβāt(. اضخ.موظپ،

  بدهد.» از، تا، توي«ار رود معنی که ب ablativeه با حالت ک): پسوند یا پیشوند ā. (پ

      کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[
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  دهمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  می مغژو  آرم توییش  شیسنایی  نِ  تم

  ·کهکضشت[  ·پقکضف[ه/  ·"ضسدپه/  ·د؛  ·ف؛ک
  بزرگ، ارجمند  پارسایی  با ستایش  ما  او را

  ــــــــــــ

  اَهور  سراوي  مزدا  آن منی  ي

  ·ضاعق[  ·سقپؤ]  ·کض#پ  ·مدک؛د]  ·"؛
  خداوند  نامبردار است  مزدا، دانا  در ذات مینوي  هکاو 

  ــــــــــــ

اشا  هویی  تهی  هوچاو  نَنگها  وئیشتچم  

  ·کضدضجاپ  ·إ[ه/ف  ·إپ·رخا,  ·ضزپ  ·ا[ه  ·اگض،
  اندیش  پیمان بسپارید  کو نی  با راستی  به او  هکسی ک

  ــــــــــــ

  اَمرِتاتا  هئوروتا  هویی  خشَتروئی

  ·ضکغقغفپفپ  ·اضعقؤپفپ  ·ا[ه  ·زضوق[ه«
  زیوي رادیر   تندرستی را  خود  گستره فرمانروایی

  ــــــــــــ

  اوت یوییتی  تویشی  دانم  ویی ستُ  هماییاَ

  عفضگ,هف]&  ·ف؛ؤ]ز]  ·یکد  ·سف[  ·ضاکپه
  شاداب  نیرومند  دهدمی  براي بودن  به او
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  ·کهکضشت[    ·پقکضف[ه/    ·"ضسدپه/    ·د؛    ·ف؛ک

  ·ضاعق[    ·سقپؤ]    ·کض#پ    ·مدک؛د]    ·"؛

  ·کضدضجاپ    ·إ[ه/ف    ·إپ·رخا,    ·ضزپ    ·ا[ه    ·اگض،

  ·ضکغقغفپفپ    ·اضعقؤپفپ    ·ا[ه    ·زضوق[ه«

  عفضگ,هف]&    ·ف؛ؤ]ز]    ·یکد    ·سف[    ·ضاکپه
  

  می مغژو    آرم توییش    شیسنایی    نِ    تم

  اَهور    سراوي    مزدا    آن منی    ي

اشا    هویی    تهی    هوچاو    نَنگها    وئیشتچم  

  اَمرِتاتا    هئوروتا    هویی    خشَتروئی

  اوت یوییتی    تویشی    دانم    وییستُ    هماییاَ

  

  برگردان

  گذاریم او، ) ارج میپارساییاو را با ستایش به آرمئیتی (

  در ذات مینوي خود به دانایی نامبردار استهکخداوندي 

  )وهومناندیشی ( کنی) و اشاه با راستی (کسی کهر 

  )خشتراس در گستره فرمانروایی خود (کبه او پیمان بسپارد به آن

  رسایی و دیر زیوي

  دارد. نیرومندي و شادابی ارزانی می
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره» (او، آن«فض-)، نرینهکرایی، ت» (او را): «tfm. (ف؛ک

  )سکضمیر نخست (رض؛ک-)پیوسته وابستگی، برایی، گروهه،» (ما): «nf. (د؛

  "ضسدض-)بایی، گروهه» (نیایش، ستایش، پرستش): «yasnāiB. ("ضسدپه/

  پقکضهفه-)کوابستگی، ت» (اريکآرمئیتی، پرهیز): «ārmalōiB. (پقکضف[ه/

  کضدل-)کنهادي، ت» (بزرگ، ارجمند، محترم): «mimaγżō. (کهکضشت[

  )ضمیر موصولی("ض-)کت نهادي،» (هکه، آنکاو ): «yf. ("؛

ـ » (مینوي، ذات روحانی دروان، جان، وجو): «ąnmfnī. (مدک؛د]  مدکضد-)کدري، ت

[هومباخ: » البدک، بدن، جسم، kehrp«ار رفته در برابر با کاین واژه ب 30هات7در بند 

نیـز ارتبـاط   » ātmánو  an‘ریت: کسانسـ «شـیدن و نَفَـس   کباد. این واژه را به نَفَس 

پندارد در این  ه باد نَفَسِ اهورامزدا است. بارتولومه میکها آمده است  اند. در افسانه داده

بـراي  «واژه مفهوم تداوم و استمرار وجود دارد و آنرا از لحاظ دستوري قیـد بـه معنـی    

  گرفته است.]» for everهمیشه 

  پکض#-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

یدي، سوم کوجه تأ» (شودشود، نامبردار است، شناخته مینامیده می): «srāvvī. (سقپؤ]

  [اینسلر: شهرت داشتن]» شنیدن«سقع-)س، گذشته ساده، مجهولک

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، سرور، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

) ضمیر نسـبی ("ض-)ماسهک، کنهادي، ت» (هکس که، هر کاو ): «hiiat. (اگض،

  .]"ضل قیدي ضمیر نسبی ک[ش» یکه، ک«

  )ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکبرایی، ت» (به او، براي او): «hōi. (ا[ه

  ضزض-)کبایی، ت» (ایناتکبا اشا، راستی، نظام ): «aDā. (ضزپ

  رخاع-)ماسهک، کبایی، ت(» ، بهکنی): «vohucā. (رخاعإپ

ـ کـ یدي، سوم کوجه تأ» (ندکپیمان بسپارد، تعهد ): «cōiBt. (إ[ه/ف ، گذشـته  کس، ت

  »to promiseپیمان بستن، قول دادن، «إه/-)ساده، گذرا

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ
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ــهریاري ): «xDarrōi. (زضوق[ه« ــانروایی، در ش ــرو فرم ــ» (در قلم -)کدري، ت

  »ه از آن اهورامزداستکمرز نیرو، قدرت الهی، توانایی بی«زضوقض«

  اض-)، نرینهکبرایی، وابستگی، ت» (به او، براي او، آن او): «hōi. (ا[ه

-)رایـــی، جفـــت» (خـــرداد، رســـایی، بالنـــدگی): «haurvvātā. (اضعقؤپفپ

  اضعقؤضفپف
-)رایــی، جفــت » (جــاودانی، بیمرگــی، امــرداد  ): «ameretātā. (ضکغقغفپفپ

  ضکغقغفضفپف
  ضمیر اشاره فض-)، نرینهکبرایی، ت» (براي او): «ahmai. (ضاکپه

  »بودن، هستن«ضا-)مصدر برایی» (بودن، براي بودن): «stōi. (سف[ه

س، گروهه، گذشـته سـاده،   کیدي سوم کوجه تأ» (دارد دهد، ارزانی میمی): «dąn. (یمد

گرفتـه بـه معنـی     )و نرینه کدري، ترا در حالت ( dan[بارتولومه: واژه  یپ-)گذر

پرسـد منظـور از جایگـاه آیـا بهشـت در       لومل با پذیرش این نظر می». خانه، جایگاه«

انگا: این واژه را در حالت که ما وجود داریم. میلز و کجهان دیگر است یا در این جهان 

اند و به بارتولومه  گرفته» بخشیدن و دادن«به معنی  یپـكاز ستا )رایی و مصدري(

ـ  در حالت (» مد«پسوند  گاتاهاه در کنند کاستناد می » مد«) تبـدیل بـه   کرایـی، ت

التزامی، ه این واژه را بارتولومه (ک» یمد. ضاکپه«بند اول 47هاتشود، نظیر می

). 5بنـد   45هـات گرفته، به همـین ترتیـب در    یپ كس، گذشته ساده از ستاکسوم 

  به معنی خانه گرفته.] یمکرااینسلر: این واژه 

» نیروي تنی، توانایی جسمانی و بـدنی، پایـداري، تـاب و تـوان    ): «tevvīDī. (فغؤ]ز]

ه در ارتبـاط بـا   ک» تاب و تحمل، پایداري، نیروي تن«فغؤ]ز]-)رایی، جفت(

  است.» ، تندرستی و پایدارياضعقؤضفپف«

 -)رایـی، جفــت » (انیسـرزندگی، شــادابی، نیــروي جــو ): «utaiiūitī. (عفضگ,هف]

 ه در ارتبـاط اسـت بـا   کروحیه جوانی و شادابی و دیرزیستی ) «مادینه(عفضگ,هفه

      ».بیمرگی، جاودانی، دیرپایی، دیرزیوي«ضکغقغفپف
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  یازدهمـ بند دهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و پنجم هات/سنای

  مشیانس چا  پرُاَ  دئوِنگ  اتیس

  ·کضژگمسإپ  ·ضحضق[  ·یضبؤ؛أل  ·"ضسفپ
  )پیروان(و مردم   ارکبزه  خدایان دروغین  هکسی ک

  ــــــــــــ

  ترمئین ینتا  ایم  یویی  تَرِمانستا

  ·کضهدگضأفپ·فضق؛  ·]ک  ·"[ه  ·کمسفپ·فضق؛
  باور ندارد  او را  هکآنها   ندکنفی می

  ــــــــــــ

  مئین یاتا  اَرِم  هویی  ي  اهمات  اَن ینگ

  ·کضهدگپفپ  ·پقغک  ·ا[ه  ·"؛  ·ضاکپ،  ·ضدگ؛أل
  اندیشد می  درست  براي او  هک  سکاز آن  جدا هستند

  ــــــــــــ

  دئنا  تانپس  پتُوایش  دنگ  سئُو شین تُو

  ·یضبدپ  ·سح؛أفپ  ·حضف[ه/  ·ی؛أل  ·سضخژگضأفخ
  ایین  كپا  سرور  سرا  رهایی بخش

  ــــــــــــ

  اهورا  مزدا  وا  پتُو  ابرات  اوروتُو

  &ضاعقپ  ·کض#پ  رپ  ·حضو[  ·ذقپفپ  ·عقؤضو[
  اهورا  مزدا  هکبل  پدر  برادر  دوست
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  ·کضژگمسإپ    ·ضحضق[    ·یضبؤ؛أل    ·"ضسفپ

  ·کضهدگضأفپ·فضق؛    ·]ک    ·"[ه    ·کمسفپ·فضق؛

  ·کضهدگپفپ    ·پقغک    ·ا[ه    ·"؛    ·ضاکپ،    ·ضدگ؛أل

  ·یضبدپ    ·سح؛أفپ    ·حضف[ه/    ·ی؛أل    ·سضخژگضأفخ

  &ضاعقپ    ·کض#پ    رپ    ·حضو[    ·ذقپفپ    ·عقؤضو[
  

  مشیانس چا    اَیژُ    دئوِنگ    اتیس

  ترمئین ینتا    ایم    یویی    تَرِمانستا

  مئین یاتا    اَرِم    هویی    ي    اهمات    اَن ینگ

  دئنا    تانپس    پتُوایش    دنگ    سئُو شین تُو

  اهورا    مزدا    وا    پتُو    ابرات    اوروتُو

  

  برگردان

  ندکار او را نفی میکه خدایان دروغین و پیروان بزهکسی ک

  ) هم باور ندارندزرتشته او را (کو نیز آنها 

  )شناسد و او را میاندیشد () درست میزرتشته براي او (کس کجدا هستند از آن

  تو،كسی با باور به آیین پاکچنین 

  ) مردم است.سوشیانتبخش ( رهایی

  اي اهورامزدا! او چون دوست،

  ) در خانه تو جاي دارد.براي مردمه پدر (کبرادر و بل
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  برداشت

 وئدر زمان زرتشت مردم به نمادهاي طبیعت چون باد و خورشید و ماه بعنوان دdaeva   یـا

شده است باور داشـتند ولـی در میـان مـردم آن زمـان نیـز        Dieuه در زبان فرانسه کخدا 

پذیرفتند و در  عنوان خدا نمیه اختالف نظر وجود داشت و گروهی آن نمادهاي طبیعی را ب

ه که همه آنها کهاي زرتشت هم باور نداشتند. در این بند اعالم شده  عین حال به آموزش

ا پـذیرا نیسـتند جـدا هسـتند از     درسـت ر  ۀهاي زرتشت و اصل خردگرایی و اندیش آموزش

سی رهایی بخـش مـردم از بنـد    کو مقدس زرتشت را باور دارد چنین  كه آیین پاکسی ک

ه در کـ بخش یا سوشیانت هر زن و مـردي اسـت    تباهی و پلیدي و بداندیشی است رهایی

سی کوشد و مردم را به پیروي از اشا و وهومن فرا خواند چنین کاصالح و پاالیش جامعه ب

مـزدا، خـداي دانـا،     ۀه در درگاه بلندپایکه برادر و پدر آنها است کار مردم بلکست و همدو

  اندیشی جاي دارد. نماد خردمندي و درست

حاصـل روشـن    مفهوم این بند با توجه به بندهاي پیشین و بدون گم شدن در تصورات بی

نیز پژوهشـگران جدیـد   انگا، تاراپورواال، لومل و کاست ولی در ترجمه آن میلز، بارتولومه، 

دیگر تنـاقض فـراوان دارد.   که با یکاند  ردهکنظیر هومباخ و ایسنلر، پیشنهادهاي گوناگون 

گیـري از نظریـات    وشند به معنی و مفهوم سرودهاي گاتایی پی ببرند و با بهـره کهمه می

س کـ نند. در این میـان هـر   کدیگران اندیشه درست و آموزش زرتشت را به روشنی بیان 

سـی  کهاي گوناگون است. تنهـا   آن اختالف میان ترجمه ۀه نتیجکقه و برداشتی دارد سلی

خرافی و رسوم مذهبی بدهد و یا  ۀهاي زرتشت جنب و آموزش گاتاهاند به کوشش میکه ک

ه کـ لنس است کژان  مناه به دست نیاید شخصی ب گاتاهاوجه معنی و مفهومی از یچه به

دارد ولـی ماننـد سـموییل     اوسـتایی ر زمینه دستور زبان شناس است و تألیفاتی هم د زبان

ارزش و خالی از معنی و  هاي فلسفی زرتشت را بی و آموزش گاتاهاه کند کنیبرگ سعی می

هاي باسـتانی   شناسی و دستور زبان ه در رشته زبانکسانی گو اینکمفهوم جلوه دهد چنین 

ري، فلسـفی و تـاریخی بـا زرتشـت و آیـین      کاطالعاتی داشته باشند ولی چون از لحاظ ف

طرفـی  پژوهشی و علمی داشته باشد چون بی ۀتواند جنبارشان نمیکایرانی دشمنی دارند، 

ـ   نند جبههکعلمی است رعایت نمیهاي پژوهشه الزمه کرا  اندیشـه،   کگیري در برابـر ی
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علمی و تحقیقـی  ار ککتواند یعنی نمیمهاي بی  پردازي، دشنام دادن، ارایه فرضیه دروغ

  باشد.

  ها  واژهيدستورگزارش

ـ (فپ».هکسی که، کس کآن): «yastā. ("ضسفپ فض-)ماسـه ک، نرینـه،  کبایی، ت

 "ضسفپواژه» هکـ «"ض-)، نرینـه کنهادي، ت» (هکسی ک«"ضس»او، آن«

بـراي ارتبـاط دو واژه    س) حـرف ضمیر اشاره(فض) وضمیر نسبی("ضیب شده ازکتر

  را در اینجا قید  گرفته است]. فپ[تاراپورواال: واژهار رفته کب

-)رایـی، گروهـه  » (دیوان، خدایان دروغین و پنـداري ): «daēvvfyg. (یضبؤ؛أل

  یضبؤض
آلـود،   ار، گنـاه کـ ار، گنهکتبه. «حضق[.پ=پحضق[ ): به نظر اینسلر:aparō. (ضحضق[

  )rootnaunنام ریشه (» ارکآلود، تبه ار، گناهکبزه«حضق.پ-)برایی، گروهه» (مجرم

  »]دیگري، آندیگر«به معنی  ضحضقض[هومباخ: واژه

ـ  » (ها مردم، انسان، انسان فانی، آدم): «maCiiascā. (کضژگمسإپ -)کرایـی، ت

دیگر ک. دیوان و مردم گاهی با یکضژگضو  یضبؤضمردم، انسان، آدم. کضژگض

هـاي   ه اندیشهکروند به معنی رهبران دین پیش از زرتشت. آموزگاران دروغ  ار میکه ب

  دند.کره از آنها پیروي میکدادند و مردمی  نادرست را آموزش می

از دو ». ندکپذیرد، رد و نفی می ند، نمیکمخالفت می): «tarf.mąnstā. (کمسفپ.فضق؛

  یب شده:کواژه تر

ـ کـ یدي، سـوم  کتأ. (کمسفپـ1 (.aoristگذشـته سـاده، ناگـذر    ،کس ت -کضد

  ». ردنکاندیشیدن، شناختن، گواهی «

 tirásریت که به آن افزوده شده واژه مستقلی است همریشه با واژه سانسـ کفضق؛ـ2

ــی   ــه معن ــت «ب ــمخالف ــرفتن   ک ــرار گ ــزي ق ــر چی ــودن، در براب ــد ب واژه » ردن، ض

مخـالف اندیشـیدن، بـر ضـد و در برابـر      «نیز داراي همین مفهوم  کضد.فضق؛اوستایی

  ». اي قرار گرفتن اندیشه
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ه در سطر سوم ایـن بنـد آمـده    ک» درست و راست«ضق؛که واژهکند کلومل اشاره می

اري، کـ نمـاد بداندیشـی، گناه  «فضق[کپهفهدهنده ضدیت و مخالفت است. نشان

سـطر  قرار دارد (» ارسایی و اندیشه درستنماد پ«آرمئیتی ه در برابرکاست  ديهرزگر

ه با آرمئیتی هم پیمان شود اهورامزدا او کسی که در بند پیشین یاد شده ک) چنانزیرین

  ]ند.کمند می رسایی و دیرزیوي بهر را از دهش

ضـمیر  » (هکـ ه، آنکـ «"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکسانی کآنها، ): «yōi. ("[ه
  )نسبی

). ضمیر اشـاره » (او، این«ضگ؛ک-m. ic) ، نرینه، پیوستهکرایی، ت(» او را): «īm. (]ک

  دهنده. بخش و نجات این ضمیر اشاره است به شخص زرتشت، سوشیانت یا رهایی

ننـد در  کباور ندارند، مخالفند، رد و نفی مـی ): «trf.mainiiaytā. (کضهدگضأفپ.فضق؛

س، کـ یـدي سـوم   کوجـه تأ » (نسی بـد بـود  کاي قرار گرفتن، با اندیشه  برابر اندیشه

» ردن، گـواهی دادن کكاندیشیدن، شناختن، در«کضد-)گروهه، زمان حال، ناگذر

  ه به آن در باال اشاره شده.کفضق؛با واژه

رایـی، گروهـه،   » (چیز دیگر، جدا، سوا، دیگر، دیگري، جز، غیر): «aniifyg. (ضدگ؛أل

  )صفت(ضدگض-)ماسهک

ضمیر سوم » (او، آن«ضگ؛ک-)، نرینهکازي، ت» (آن از او، از): «ahmāt. (ضاکپ،
  )سک

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکه، او ک): «yf. ("؛

  »این، ضمیر اشاره«اض-)، نرینهکبرایی، ت» (براي او، او): «hōi. (ا[ه

  )قید» (راست، درست، صحیح): «arfm. (ضق؛ک

ـ کـ یدي، سوم کتأ» (اندیشد ند، میکمیاندیشه ): «mainiiātā. (کضهدگپفپ ، کس، ت

  کضد-)حال، ناگذر

ـ  » (بخـش  سوشیانت، رهـایی ): «sao~iiayto. (سضخژگضأفخ -)کوابسـتگی، ت

ه کـ سی است کبخش  (بر پایه آموزش زرتشت سوشیانت یا رهایی سضخژگضأف

ه در میان مردم و گروه آدمیان وجود دارد کدر برابر پلیدي، تباهی، فساد، زیان و آزاري 
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آور است بستیزد و آنها را نابود  ار پاالیش، آبادگري شود: با آنچه زیانکبرخیزد درست ب

  ند. ک

تواند با پیروي س دیگر میکبخش است و هر  زرتشت خود نخستین سوشیانت و رهایی

اشـاره نشـده    گاتاهادر بخش باشد.  ار دست زند و رهاییکهاي گاتایی به همین  از پایه

توانـد بیایـد و باشـد. در    ه سوشیانت در زمان آینده خواهد آمد. در هر زمان میکاست 

هن آمیخته شده و گفته کهاي خرافی  ي نوین این اندیشه واالي زرتشت با افسانهاوستا

ه سه تن سوشیانت از نسل زرتشت در پایان هر هزار سـال بـراي اصـالح و    کشود می

  رد.کعه از آلودگی و پلیدي ظهور خواهد پاالیش جام

  یضک-)کوابستگی، ت» (خانه، سراي، جایگاه): «dfyg. (ی؛أل

  حضهفه-)کوابستگی، ت» (سرور، فرمانروا، خداوند، شوهر): «patōīB. (حضف[ه/

  سح؛أفض-)کبایی، ت» (ارکوک، مقدس، پارسا، نیكپا): «speytā. (سحغأفپ

  یضبدپ-)کبایی، ت» (دین، بینش، دیدگاهایین، ): «daēnā. (یضبدپ

ـ  » (ار، دوسـت، متحـد  کهم): «urvvaθō. (عقؤضو[ عقؤضفض-)، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت(

  ذقپفضق-)کنهادي، ت» (برادر): «brātā. (ذقپفپ

  )حرف اضافه متصل» (یا): «vā. (رپ

  کض#پ-)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

      ضاعقض-)کندایی، ت» (سرور، خداوندگار، اهورا«): ahurā. (ضاعقپ
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  اولـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اَیِنی  نموئی  کوترا  زانم   نموئی  کانم

  ·ضگثد]  ·دغک[ه  ·نعوقپ  ·.مک  ·دغک[ه  ·نمک
  بروم  روي آورم  کجا  سرزمینی  روي آورم  که ام

  ــــــــــــ

  ددئیتی  اَئیریئی منَس چا  خواتئوش  پئیري

·یضیضهف]·ضهقگضکضدضسإپ·طضبف؛ع/·حضهق]

  دور میدارد  دودمان  خانواده  پیش فعل 

  ــــــــــــ

  هچا  وِرِزِنا  یا  خشنائوش  ما  نوئیت

  ·ا؛إپ  ·رغقغ.؛دپ  ·"پ  ·زدپعز«  ·کپ  ·د[ه،
  سر و کار دارم  مردم کوي و برزن  که با  خرسند  مرا  نه

  ــــــــــــ

  درِگونتُو  ساستارو  یوئی  دخی یئوش  نَئدا

  ·یقغلؤضأف[  ·سپسفپق[  ·"[ه  ·یضةگع/  ·دضبیپ
  دروغ پرور  فرمانروایان  که  کشور  و نه

  ــــــــــــ

  اهورا  خشنَ اُشائی  مزدا  توا  کَتا

  ضاعقپ&  ·زدضخزپه«  ·کض#پ  ·وظپ  ·نضوپ
  اهورا  خشنود کنم  مزدا  تورد  چگونه
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  ·ضگثد]    ·دغک[ه    ·نعوقپ    ·.مک    ·دغک[ه    ·نمک

·یضیضهف]    ·ضهقگضکضدضسإپ    ·طضبف؛ع/    ·حضهق]

  ·ا؛إپ    ·رغقغ.؛دپ    ·"پ    ·زدپعز«    ·کپ    ·د[ه،

  ·یقغلؤضأف[    ·سپسفپق[    ·"[ه    ·یضةگع/    ·دضبیپ

  ضاعقپ&    ·زدضخزپه«    ·کض#پ    ·وظپ    ·نضوپ
  

  اَیِنی    نموئی    کوترا     زانم    نموئی    کانم

  ددئیتی    اَئیریئی منَس چا    خواتئوش    پئیري

  هچا    وِرِزِنا    یا    خشنائوش    ما    نوئیت

  درِگونتُو    ساستارو    یوئی    دخی یئوش    نَئدا

  اهورا    خشنَ اُشائی    مزدا    توا    کَتا

  

  برگردان

  به کدام سرزمین روي آورم، به کجا روم.

  دارد.مرا از خانواده و دودمانم دور می

  از مردم کوي و برزن که با آنها سر و کار دارم.

  و از فرمانروایان دروغ پرور کشور خرسند نیستم.

  توانم تو را خشنود کنم.چگونه می مزدااي اهورا 
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  برداشت

پرور و پیرو دین ایستد دروند، دروغبخش زرتشت میهاي رهائیآنکس که در برابر آموزش

دروغین است. ایزدانی که نماد فریب و نادانی هستند و هواداران آنها راسـتی و حقیقـت را   

کنیـد. پیشـۀ آنهـا    ادانی ستیزه میپذیرند، با سازگاري و دوستی و گسترش شادي و آبنمی

ستمگري و غارت دسترنج دیگران است. زرتشت در میان چنین مردمی به پا خاست و آنان 

هاي دادگري و خردمنـدي  را به پیروي از راه و روش درست و سامان دادن زندگی بر پایه

بنـد  فتـه و پـاي  هاي پلید خود خو گرفرا خواند. آنها و فرمانروایانشان که به باورها و شیوه

کردند با اینکـه میـدان کـار و    تازیدند و دشمنی میبودند به زرتشت با خشم و درشتی می

داد و در میـان  شد ولی امید به پیروزي را از دسـت نمـی  زندگی روز به روز بر او تنگتر می

داد. گالیه او از خَشـم  هاي خود را گسترش میخیل مخالفان با دلیري و پایمردي آموزش

پرسـتان  دهندة دشواري پیکار در میان گروه کهنهپیشگی فرمانرویان، نشانمنان و ستمدش

است. سرسختی و کوشش زرتشت در ستیز با بیداد و پلیدي و سرانجام رسیدن به پیروزي 

بزرگترین، آموزش براي همه کسانی است که براي زندگی در فردایی بهتر بایـد بکوشـند،   

  د.بجنگند و هرگز ناامید نشون

  ها  واژهيدستورگزارش

 رائی، تک، مادینه)» (به کدام زمین«.مک... نمک» به کدام، به چه«:(kąm)·نمک

  ) صفت، ضمیر استفهامی» (کی، که«نض 

 التزامی، نخست کس، تک حـال) ([لومل: » فرار کنم، روي آورم«:(nemōi)·دغک[ه

  »قدم گذاشتن، روي آوردن«دغک[ه -←»] فرار کردن«دضک ←مصدربارتولومه: دضک 

  .ضک )دري، تک» (زمین، سرزمین«:(ząm)·.مک

  )قید» (کجا«:(kurrH)·نعوقپ

  .به سطر باال نگاه کنید:(nemōi)·دغک[ه

  »رفتن، آمدن«-)وجه التزام نخست کس، تک گذر» (بروم«:(aiienj)·ضگثد]

  یپ-یضیضهفه پیش فعل براي فعل  :(pairj)·حضهق]
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  ثضبفع-)ازي، تک» ( خودي، خویش، خانواده«:(maētHuB)·طضبف؛ع/

ــره  «:(airiiamanascH)·ضهقگضکضدضسإپ ــم تی ــل، ه ــدان، ای ــان، خان ازي، » (دودم

  . دودمان، قبیله، تیره، خاندان.ضهقگضکضد-)تک

وجـه اخبـاري   » (دهد.کند، فرار میدور می«حضهق]: با پیش فعل (dadaiti)·یضیضهفه

  »دادن، نهادن«یپ-حال، گذرا)سوم کس، تک، 

  )حرف نفی» (نه، هرگز، هیچ«:(nōiu)·د[ه،

  »من«تک  نخست کسضمیرض.؛ک-)رائی، تک، پیوسته» (مرا، بمن«:(mH)·کپ

، تـک.  سـوم کـس  ، وجـه تاکیـدي  » (خرسند، شادمان، راضـی «:(xDnHuD)·زدپعز«

  زد,«-گذرا). گذشته ساده

  )ضمیر نسبیکه، آنکه، اوکه ( "ض -)تک، نرینه، کاسهبائی، » (که، کی«:(yH)·"پ

  رغقغ.؛دض-)نهادي، گروهه» (کوي، برزن«:(verezfmH)·رغقغ.؛دپ

وجه التزامـی، نخسـت کـس، تـک، حـال،      » (پیوند دارم، پیوسته هستم«:(hHcH)·ا؛إپ

  همراه بودن، پیوند داشتن، سر و کار داشتن اضإ-گذرا)

  )حرف نفی» (نه اینکهو نه، «:(nacdH)·دضبیپ

  یضةگع -)وابستگی، تک،» (کشور، سرزمین«:(daoiifuB)·یضةگ؛ع/

  نسبی) ضمیر» (که، آنکه«"ض)نرینه، گروهه، نهادي» (که«:(yōi)·"[ه

  سپسفضق-)نرینه، گروهه، نهادي» (فرمانروایان«:(sHstHsō)·سپسفپق[

  )نرینه، گروهه، نهادي(» دروند، پیرو دروغ«:(dregvvaytō)·یقغلؤضأف[

  )قید پرسشی» (چگونه، چطور«:(karH)·یضوپ

  )کسی تکدوم  ضمیر(فؤ؛ک )پیوستهتک،  رائی،» (تو را«:(rsH)·وظپ

  پ#کض -)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا«):mazdH(·پ#کض

وجـه  » (خشنود سـازم، خشـنود تـوانم کـن، راضـی کـنم      «(xDmaDHi)·زدضخزپه«
  )ناگذر، گذشته سادهکس، تک،نخست التزامی،

  ضاعقض-)، تک(ندانی» اهورا، سه در، خداوندگار«:(ahurH)·ضاعقپ
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  دومـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اَنَ اشُو  مزدا  اَهمی  یا  تَت  وئدا

·ضدضبز[·پ#کض·ضاک]·"پ·فض،·رضبیپ

  ناتوان  مزدا  هستم  که  این را  دانممی

  ــــــــــــ

  اَهمی  کَم نانا  هیت چا  م نَقش واکَ  ما

·ضاک]·نضکدپدپ·اگض،إپ·نضکدضچزؤپ·کپ

  هستم  کم یار و یاور  و آن که   خواسته و رمه ناچیز  من 

  ــــــــــــ

  اهورا  اَوئنا  ایت  آ  توئی  گرِزئی

·ضاعقپ·ضؤضبدپ·]،·پ·ف[ه·لغقغ.[ه

  اي اهورا  رسیدگی کنی  آن  درباره  به تو  کنم  دادخواهی می

  ــــــــــــ

  دئیدیت  فریائی  فریو  هیت  چگواو  رفزرِم

·یضهی]،·چقگپه·چقگ[·اگض،·إضلؤ|·قضچغصق؛ک

  دهدمی  به دوستش  دوستی  همچنانکه  بده ببخش  پشتیبانی

  ــــــــــــ

  منَنگهو  ایش تیم  اشا  ونگهِئوش  آخسو

کضدضجا[&·]/ف]ک·ضزپ·رضجا؛ع/·س[«پ
  اندیشه، منش  نیرو  اشا  نیک  یاري کنی
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·ضدضبز[    ·پ#کض    ·ضاک]    ·"پ    ·فض،    ·رضبیپ

·ضاک]    ·نضکدپدپ    ·اگض،إپ    ·نضکدضچزؤپ    ·کپ

·ضاعقپ    ·ضؤضبدپ    ·]،    ·پ    ·ف[ه    ·لغقغ.[ه

·یضهی]،    ·چقگپه    ·چقگ[    ·اگض،    ·إضلؤ|    ·قضچغصق؛ک

کضدضجا[&    ·]/ف]ک    ·ضزپ    ·رضجا؛ع/    ·س[«پ
  

  اَنَ اشُو    مزدا    اَهمی    یا    تَت    وئدا

  اَهمی    کَم نانا    هیت چا    م نَقش واکَ    ما

  اهورا    اَوئنا    ایت    آ    توئی    گرِزئی

  دئیدیت    فریائی    فریو    هیت    چگواو    رفزرِم

  منَنگهو    ایش تیم    اشا    ونگهِئوش    آخسو

  

  برگردان

  دانم که چرا ناتوان هستم.این را می مزدااي 

  ) ناچیز و شمار یارانم اندك است.امو خواستهچون رمه (

  کنم، درباره آن رسیدگی کن.اي اهورا به تو دادخواهی می

  دهد.دوستی به دوستش کمک میمرا پشتیبان باش همچنان که 

  ) که با اشا هماهنگ است مرا یاري کن.نیک اندیشبا نیروي وهومن (



740گاتاها  

  برداشت

هـاي  داند. توانائی بدنی و نیروي روانـی، پایـه  زرتشت رسیدن به پیروزي را در توانائی می

 ها در داشتن وسایل و ابزار است کهپیشرفت و رسیدن به هدف هستند. اساس این توانائی

باید با کار و کوشش فراهم شود. به دست آوردن سرمایه و وسیله کار که زمانی رمه و گله 

افزارهاي زندگی و مبـارزه  ترین دستهاي دیگر وسائل دیگر از بزرگچارپایان بود و زمان

  است. 

توانـد  روشن است که هر کس از وسایل و امکانات مالی به اندازة هوش و آگاهی خود می

کند ود. زرتشت به همان اندازه که در توانمندي مالی و تنی و بدنی سفارش میمند شبهره

  کند. به همان اندازه در به دست آوردن دانش و گسترش دانائی تاکید می

جـوئی  یک زرتشتی باورمند در پیرامون خود باید براي رفع نیازمندي و نادانی دیگران چاره

کند. بهترین راه اصالح جامعه و مبارزه با نادرستی و دروغ و دزدي، توانگري و دانشمندي 

است. زرتشت براي پرورش زنان و مردانی که بتوانند با سرفرازي و شایستگی زندگی کنند 

توانـائی و دانـائی را    گاتاهاائی بهتر و جهانی آباد و آزاد بکوشند در سراسر ودر ساختن فرد

  دهد. کند و راه رسیدن به آن را آموزش میسفارش می

کند. آنها را از عـذاب    خداي دانا دوست آدمیان است. براي آنها فرمان صادر نمی مزدااهورا

دهد. همچنان که فین دستور نمیتوزي و کشتار مخالترساند. براي کینهآتش در آخرت نمی

 انسان نیز بایسـتی ساز انتظار کمک و راهنمائی دارد از یک دوست فداکار، خیرخواه و چاره

آفریدگار خود اهورامزدا، که برایش نقشِ با درستی و پرهیزکاري و پیروي از منش پاك به 

  نی بخواهد.نزدیک شود و از او کمک و پشتیبا دوست، یار و همراه را دارد هر لحظه

  ها  واژهيدستورگزارش

گـذر) ، وجـه کامـل  نخست کس، تـک، ، وجه اخباري» (دانممی«:(vafdH)·رضبیپ

  ».دانستن«رهی

  )ضمیر اشاره، صفت» (این، آن«فض-)(رائی، تک، کماسه» این را، این«:(tau)·فض،
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یـا  ضـمیر » (که، آن که«"ض-)(بائی، تک، نرینه، کماسه» که، آن که«:(yH)·"پ

  )موصولی

-گـذرا) حـال، نخست کس، تـک، ، وجه اخباري» (باشمهستم، می«:(ahmj)·ضاک]

  »هستن، بودن«ضا

  ضدضبزض-)(نهادي، تک، نرینه» ناتوان، ضعیف«:(anacDō)·ضدضبز[

  »ملکی ضمیرو  صفت«»من«:(mH)·کپ

  ]داند.پیوسته می ضمیر[میلز: این واژه را در ابتداي جمله 

  ])بائی، تکبارتولومه و تاراپورواال: ([

» کَم رمه، دارنده گله و رمه ناچیز، کـم مـال و منـال   «:(kamnafDvvH)·نضکدضچزؤپ

  نضکدضچزؤض-)بائی، تک(

کـه،  «"ض-کماسـه) (نهادي، تـک،  » و آن که، کسی که«:(hiiaucH)·اگض،إپ

  )(ضمیر موصولی» آنکه

، نهـادي » (آنکه مردان کمی در اختیار دارد، کم و یار و یاور«:(kamnHmH)·نضکدپکپ

  نضکدپدضق-)تک

  )به سطر باال نگاه کنید» (باشمهستم، می«:(ahmj)·ضاک]

برم، گـرزش و نـالش   کنم، گله دارم، شکایت میدادخواهی می«:(gerezōi)·لغقغ.[ه

  )ناگذرحال،نخست کس، تک،، وجه اخباري» (کنممی

دوم ضـمیر (فؤ؛ک)پیوسته ، تک،وابستگی برائی،» (تو، براي تو، به تو«:(tōi)·ف[ه

  )تککس،

  )قید، حرف اضافه، پیشوند، پسوند» (درباره، راجع به«:(H)·پ

،[·(ju):»کماسهتک،  رائی،» (این، آن ،(پیوستهاین«ضگ؛ک) « ضمیر اشـاره] (-

  )]ضمیر اشاره(فض

، وجـه امـري، دوم کـس تـک    » (آگاه باش، رسیدگی کن«ض با :(a.vvacnH)·ؤضبدپ.ض
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دیدن، توجه داشتن، آگاه بودن، اطالع و خبر داشتن، رسیدگی «رضبدض-گذرا)حال،

  »کردن

  ]خوانده. پؤضبدپ[لومل: این واژه را به استناد ده دستنویس 

بنـا بـه ضـرورت    ض انـد، حـرف صـدادار    خوانـده  ضؤضبدپگلدنر، بارتولومه و دیگـران  [

  تواند حذف شود.]هاي هجائی است و میشماره

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

  قضچغصقض-)نرینهتک،  رائی،» (پشتیبانی، کمک«:(rafezrfm).قضچغصق؛ک

إضبؤضا-)نهادي، تک، نرینه» (تخصیص، ویژه، بخشش«:(agvvG).إضلؤ|

  »به کسی اختصاص دادن، بخشیدن، ویژگی دادن، پیشکش کردن، اعطاء کردن، دادن«

  »دوست«چقگض-)(نهادي، تک، نرینه» دوست، دوستانه«:(friiō)·چقگ[

  چقگض-)برائی، تک، نرینه» (براي دوست، به دوست«:(friiHi)·چقگپه

اند را دلبر، دلداده، عاشق ترجمه کردهتاراپورواال و تنی چند دیگر به پیروي از او این واژه [

دوست انسان و دوست زرتشـت   گاتاهادر سراسر  مزداکه نه تنها نادرست است چون اهورا

و مذکر است. دلبـري و دلـدادگی خـالف    نرینه است به ویژه که این واژه از نظر دستوري 

  جنسیت این واژه است. 

م دقت دستوري و علمی به دلیل تعصب دینـی  با تما گاتاهامتاسفانه برگردان تاراپورواال از 

  کند.  جنبه خردگرائی و فلسفی آن را تضعیف می

  ]نیز این واژه به همین معنی باید به کار رود. 14بند  43هاتدر 

کـه،  «"ض-)(رائـی، تـک، کماسـه   » که، چنان که، همچنان که«:(hiiau)·اگض،

  )ضمیر موصولی» (آنکه

-وجه تمنائی، سوم کس، تک، حال، گذرا)» (بخشددهد، میمی«:(daidıu)·یضهی]،

  »دادن، بخشیدن، ارزانی کردن، نهادن، گذاشتن«یپ

، گذشته سادهدوم کس، تک،وجه تاکیدي» (کنیآموزش بده، یاد می«:(Hxsō)·س[«پ

  ».در دیده داشتن، یاري کردن، توجه کردن، آموختن، دست یافتن«سپ«-)ناگذر



743بند دوم ـیازدهمسرود 

  رخاع-)نرینه، تک،(وابستگی» خوب، نیک، بد«:(vazhfuB)·رضجا؛ع/

(بـائی،  » راستی، اشا، نظام هستی، قانون ازلی کائنـات، هنجـار آفـرینش   «:(aDH)·ضزپ

  ضزض-)تک

  ]/فه-)تکرائی،» (aspirationنیرو، توان، اراده، آرزو، امید «:(jBtjm)·]/ف]ک

  کضدضا-)وابستگی، تک» (اندیشه، منش«:(manazhō)·کضدضجا[
    



744گاتاها  

  سومـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اسنانم  اوخشانُو  یوئی  مزدا  کَدا

·ضسدمک·زپد[«ع·"[ه·پ#کض·نضیپ

  روزها  سپیده درخشان  آنها  مزدااي   چه زمانی

  ــــــــــــ

  فرارِنت  اَشَهیا  فرو  درِترائی  اَنگئوش

·چقپقغأفب·ضزضاگپ·چق[·یضقغوقپه·ضجا؛ع/

  خواهند دمید  اشا  پشتیبانی  جهان

  ــــــــــــ

  خرَتَو  سئُوشین تانم  سنگهائیش  وِرِزدائیش

·قضفضؤ[«·سضخزگضأفمک·س؛أالپه/·په/#رغقغ

  خردمندانه  هاها رهانندهسوشیانت  هايآموزش  پر ارج

  ــــــــــــ

  منَنگها  جیمت  وهو  اوتائی  ك ا اي بیو

·کضدضجاپ·_هکض،·رخا,·,وپه·نضبهذگ[

  اندیشه  آیه  نیک  یاري  آنها

  ــــــــــــ

اي بیو اهورا  وِرِنِ  سانسترائی  توا  م  

ضاعقپ&·رغقغدب·سمسفقپه·وظپ·کضهذگ[
  اي اهورا  گزینیممی  آموزش  تو  من
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·ضسدمک    ·زپد[«ع    ·"[ه    ·پ#کض    ·نضیپ

·چقپقغأفب    ·ضزضاگپ    ·چق[    ·یضقغوقپه    ·ضجا؛ع/

·قضفضؤ[«    ·سضخزگضأفمک    ·س؛أالپه/    ·په/#رغقغ

·کضدضجاپ    ·_هکض،    ·رخا,    ·,وپه    ·نضبهذگ[

ضاعقپ&    ·رغقغدب    ·سمسفقپه    ·وظپ    ·کضهذگ[
  

  اسنانم    اوخشانُو    یوئی    مزدا    کَدا

  فرارِنت    اَشَهیا    فرو    درِترائی    اَنگئوش

  خرَتَو    سئُوشین تانم    سنگهائیش    وِرِزدائیش

  منَنگها    جیمت    وهو    اوتائی    ك ا اي بیو

اي بیو اهورا    وِرِنِ    سانسترائی    توا    م  

  

  برگردان

  دم درخشان روزها.چه زمانی سپیده مزدااي 

  پشتیبانی اشا به جهان هستی خواهند تابید.براي 

  ها.هاي پرارج و خردمندانه سوشیانتتا با آموزش

  مردم به پا خیزند و وهومن به یاري آنها آید.

  گزینیم.هاي تو را بر میاي اهورا براي رسیدن به آن من آموزش
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  برداشت

دهنـده  سوشـیانت و نجـات  هاست، او ها و پلیديبخش از نادانیزرتشت، آموزگاري رهائی

هـا را  هاي او و سایر سوشـیانت کند بامداد درخشان پیروزي بدمد تا آموزشاست، آرزو می

که بر پایۀ خرد استوار است جهانیان و مردم دریابند و اشـا را کـه نظـام هسـتی و پایگـاه      

راستین آفرینش است پشتیبانی کنند تا منش و اندیشه نیک به سوي آنـان آیـد. زرتشـت    

ها را که هماهنگ با قانون و نظـام آفـرینش اسـت و از    کند که او همان آموزشتاکید می

  دهد.گزیند و آموزش مینماد دانائی سرچشمه گرفته بر می مزدااهورا

  ها  واژهيدستورگزارش

  )(قید» کی، چه هنگام«:(kadH)·نضیپ

  #پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

  )(ضمیر موصولی"ض-نرینه)، گروهه، نهادي» (آنها که، که«:(yōı)·"[ه

-(نهادي، گروهه)» سپیده دم، دمیدن خورشید، طلوع، بامداد«:(uxDHnō)·زپد[«ع

سپیده دم. بارتولومه نخست آن را به  -2گاو  -1[این واژه داراي دو معنی است  زضد«ع

) RV.V.47.3یا پگاه در سانسکریت (ریگ ودا معنی گاو گرفته ولی ترجمه کرده سپیده دم 

به معنـی   زضد«عو غیره  21/19و  37/9به معنی خورشید است. در وندیداد  urDHmنیز 

و نیروي الیـزال او   مزداگاو آمده است. اینسلر بر آن است که از این واژه در این بند اهورا

کی و چه هنگـام  «اراده شده. هومباخ آن را به معنی گاو گرفته است و ترجمه کرده است 

توان با چنین ترجمه و برداشتی هرگز نمی»!!] خیزند تا مردم اشا را دریابندگاوان روز بر می

  هاي زرتشت را درك کرد و انتقال داد.اندیشه و آموزش

  »روز«ض.ضد-)گروهه، وابستگی» (روزها«:(asnąm)·ضسدمک

هستی، زنـدگی،  «ضاع-تک) وابستگی،» (هستی، آفرینش«:(azhHuB)·ضجا؛ع/

  ]ضجاع-[مونا » آفرینش

  .قض«یضقغ-)(برائی، تک» نگهداري، پشتیبانی، نگاهبانی«:(darerrHi)·یضقغوقپه

  ضزض-تک) وابستگی،» (اشا، راستی، نظام هستی«:(aDahiiH)·ضزضاگپ
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» آینـد خیزنـد، بـاال مـی   خواهند دمید، بر می«چق[با پیشوند :(frHrentc)·چقپقغأفب

  »دمیدن، طلوع کردن«ضق-)ناگذر، گذشته سادهگروههسوم کسوجه التزامی،(

بـائی،  » (بالغ، پخته، آزموده، کامل، ارزشمند، موثر، پـرارج «:(verezdHiB)·په/#رغقغ

  )صفت(#ضرغقغ-گروهه)

-(بـائی، گروهـه)  » آموزش، آئـین، تعلـیم، اعتقـاد   «:(scyghHiB)·س؛أالپه/

  س؛أالض
وابســتگی،» (هــاهــا، سوشــیانتبخــشرهــائی«:(saoDiiaytąm)·سضخزگضأفمک

  سضخزگضأف-)گروهه

  قضفع«-(نهادي، گروهه)» خرد، درك، هوش، دانش«:(xratavvō)·قضفضؤ[«

)نرینه، گروههبرائی،» (براي که، به که، براي کی، به کی«:(kacibiio)·نضبهذگ[

  )و مجهولضمیر استفهامی(نض-

 ,-)(مصـدر » کمک کردن، به یاري آمدن، دلـداري و تسـلی دادن  «:(krHi)·په,«

کـه درسـت    ,وض-اند از ریشـه  [هومباخ و کلنس این واژه را چربی و روغن ترجمه کرده

  شناسان است].نیست و برخالف نظر بارتولومه، تاراپور واال، اینسلر و اکثر زبان

  رخاع-کماسه)بائی، تک،» (خوب، به، وه«:(vohk)·رخا,

لضک-)گـذرا ، گذشته سـاده سوم کس، تک،التزامی،» (آیدمی«:(jimat)·_هکض،

. کانگا: کسی که سوشیانت را رهبـري  مزدا[درباره فاعل فعل آمدن. اینسلر: اهورا» آمدن«

  کند. لومل: اشا. بارتولومه: وهومن. تاراپورواال: خرد که در سطر سوم ذکر شده.]  می

  کضدضا-)(بائی، تک» اندیشه، منش«:(manazhH)·کضدضجاپ

  ض.؛ک-)(برائی، تک» براي من، به من«:(maibiiō)·کضهذگ[

  تک) دوم کس،ضمیر(کؤ؛ک-)(رائی، تک، پیوسته» تو، تو را«:(rsH)·ظپ«

  سمسفقض-)(برائی، تک» آموزش«:(sąstrHi)·سمسفقپه

  رضق-)ناگذرحال،(تک، » گزینیمبر می«:(verenc)·رغقغدب

  ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ
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  چهارمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  پات  وژدرِنگ  اَشَهیا  یِنگ  درِگواو  تنگ  اَت

  ·حپ،·رضتیق؛أل·ضزضاگپ·"؛أل·یقغلؤ|·ف؛أل·ض،

ند. دروغ  آنها را  ورودرادباز می  پشتیبان  اشا  که  پرستد  

  ــــــــــــ

  وا  دخ یِئوش  وا  شوئیترَهیا  فرُرِتوئیش  گاو

·رپ·یضةگ؛ع/·رپ·ز[هوقضاگپ·چق[قغف[ه/·ل|

  و  کشور  و  در شهر  شکوفائی –آبادانی   جهان را

  ــــــــــــ

  اَهموستو  شیئوتَنائیش  خوائیش  هانس  دوژَ زباو

·ضا؛کعسف[·ژگضخوضدپه/·طپه/·امس·یعتض.[ذ|

  دشمن وار  با کردار  خویش  بودن  زشت کار

  ــــــــــــ

  وا  جیاتئوش  موئی تَت  مزدا  خشَترات  یستم

·رپ·_گپف؛ع/·ک[هوض،·پ#کض·زضوقپ،«·"ضسف؛ک

  گذران زندگی  باز دارد  مزدااي   از فرمان راندن  کسی که

  ــــــــــــ

نگ  هونگ  فرُ گاو  تت مرَت  هوچیس تُوئیش  پچ  

إضقضف&  ·اعإهسف[ه/·حضوک؛أل·ل|·چقخ·ف؛أل·اؤ[
  آزاد، رها  شناخت درست  یابیراهپرواز،   جهانیان راآنها را  چنین کسی
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  ·حپ،    ·رضتیق؛أل    ·ضزضاگپ    ·"؛أل    ·یقغلؤ|    ·ف؛أل    ·ض،

·رپ    ·یضةگ؛ع/    ·رپ    ·ز[هوقضاگپ    ·چق[قغف[ه/    ·ل|

·ضا؛کعسف[    ·ژگضخوضدپه/    ·طپه/    ·امس    ·یعتض.[ذ|

·رپ    ·_گپف؛ع/    ·ک[هوض،    ·پ#کض    ·زضوقپ،«    ·"ضسف؛ک

إضقضف&    ·اعإهسف[ه/    ·حضوک؛أل    ·ل|·چقخ    ·ف؛أل    ·اؤ[
  

  پات    وژدرِنگ    اَشَهیا    یِنگ    درِگواو    تنگ    اَت

  وا    دخ یِئوش    وا    شوئیترَهیا    فرُرِتوئیش    گاو

  اَهموستو    شیئوتَنائیش    خوائیش    هانس    دوژَ زباو

  وا    جیاتئوش    موئی تَت    مزدا    خشَترات    یستم

نگ    هونگ    فرُ گاو    تت مرَت    هوچیس تُوئیش    پچ  

  

  برگردان

  )کشندو بار راستی را به دوش میو اما دروند آنها را که پشتیبان اشا هستند (

  دارد.از پیشرفت و شکوفائی جهان در شهر و کشور باز می

  جوئی نامور شده.وار خویش به زشتکاري و ستیزهاوست که با کردار دشمنهم 

  کسی که او را از نیروي فرمانروائی و دستیابی به ابزار زندگی باز دارد.

  بخشد) رهائی میکه پشتیبان اشا هستندچنین کسی، آنها را (

  تا به سوي شناخت و آموزش درست راه جویند.
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  برداشت

تی و درك و شناخت درست و دیدگاه و دانش شایسـته، و نیـز از دئنـا    از هوچیس گاتاهادر 

شود. این دو عامل یعنی شناخت و بارها یاد می» آگاه ضمیردین، بینش، روشن، وجدان و «

هاي انسان و جهان انسانی است. در خارج از ذهـن انسـان، میـان    بینش درست از ویژگی

و نهاد او جـاي   ضمیر. دین و باور آدمی که در هاي طبیعی و غیر انسانی وجود نداردپدیده

دهـد کـه تمـام    دارد باید با شناخت، فهم و درك درست همراه باشد. زرتشت آموزش مـی 

هستی و کائینات بر مدار نظام و قانونی استوار شده که از آغاز آفـرینش، تـا پایـان جهـان     

ترین تابع آن نظام رگترین تا بزحاکم و فرمانرواست جنبش هر پدیده در هستی از کوچک

نامد. آن چیزي راست و درست است و حقیقت دارد کـه بـا   است که زرتشت آن را اشا می

نظام کائنات هماهنگ باشد. سرچشمه و آفریننده این نظام خرد اهورایی است هـرکس بـا   

هـاي طبیعـی و   آن مخالف باشد از مسیر خردمندي و بیان علمی حوادث و روابـط پدیـده  

هاي هاي غیرعقالنی هواداران قدرتحرف خواهد شد. دروندان و پیروان شیوهاجتماعی من

دروغین و نادرست هستند که با هیچ شیوه دانشی و علمی سازگاري ندارند. به جاي گفتگو 

پردازند باید جوئی و خشم و خشونت میوري از زبان خوش و دانش درست به ستیزهو بهره

وري از زندگی و امکانات اجتمـاعی را بـه روي آنهـا    راه بهرهدر برابر آنها ایستادگی کرد و 

بست. باید چنین کرد و مردم را به صلح و دوستی فـرا خوانـد و در روابـط میـان مـردم و      

جامعه انسانی هماهنگی و تعادل برقرار کرد. همچنانکه این هماهنگی در سرتاسر کائنـات  

کند، پیرو اشا و نزدیک به اهورا نماد  شود. هرکس چنیناز آغاز آفرینش تا کنون دیده می

  خردمندي و آفریننده هستی است.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (و، پس، بنابراین، از این رو، اما«:(au)·ض،

»آن، این«(ضمیر اشاره)فض -)(رائی، گروهه، نرینه» آنان را، آنها را«:(tfyg)·ف؛أل

یقغلؤضأف -)(نهادي، تک» دروغ و باطل، دروندهوادار «:(dregvvG)·یقغلؤ|

)صفت(
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» که، آنکـه، او کـه  «"ض -)(رائی، گروهه، نرینه» که، آنها را که«:(yfyg)·"؛أل

)(ضمیر موصولی

وابسـتگی، » (اشا، نظام الیزال کائنات، هنجار هستی، راسـتی «:(aDahiiH)·ضزضاگپ

  ضزض-)تک

-)(رائی، گروهه، نرینه» برنده، پشتیبان، برنده بازپیش «:(vaEdrfyg)·رضتیق؛أل

. تـارپورواال:  driver funtheses). [مونا: پیش برنـده، بـه جلـو راننـده     صفت(رضچیقض 

بـردن، حمـل   «) گرفتـه بـه معنـی    vahسانسکریت (رض. –پشتیبان، آن را از ستاك 

کسی را در بردن بار یا در کاري کمک و پشتیبانی کردن. اینسلر: معنی بغـوي  » کردن

» اسـتعاره اسـت بـراي   «کنـد  گرفته و اضافه می draftoxenآن را گاو یا چارپاي باربر 

د و بـراي رسـیدن بـه اشـا     شکباورمند و کسی که بار حقیقت و راستی را به دوش می

کند. هومباخ: برَنده و انتقال دهنده راستی و حقیقت.  میکوشش 

تـک،   سوم کسوجه تاکیدي» (کند  کند، جلوگیري می  دارد، دور میباز می«:(pHu)·حپ،

  ».دور کردن، جلوگیري کردن، باز داشتن، مانع شدن«حپ -گذر)حال،زمان

[حمل کننده و پشتیبان اشا کنایـه از کسـانی   » گاو، جانور باربر، حمل کننده«:(gG)·ل|

(رائی، کشند، مردم باورمند]   کنند و بار دین را به دوش می  است که اشا را پشتیبانی می

  لضؤ-)گروهه

ــکوفایی  «:(frōretōiB)·چق[قغف[ه/ ــادانی، شـ ــرفت، آبـ ــک» (پیشـ -)ازي، تـ

با پیشوند ضق –ازي رفته از ستاك  مصدر[بارتولومه آن را ضق + چقپچق[قغهفه 

»از شکوفائی، از پیشرفت«چقپ 

-تـــک) وابســـتگی،» (شـــهر، جایگـــاه زنـــدگی«:(DōirrahiiH)·ز[هوقضاگپ

ز[هوقض

)حرف اضافه پیوسته، از ادات» (یا«:(vH)·رپ

یضبگع-تک) وابستگی،» (کشور، سرزمین«:(dupiifuD)·یضبگ؛ع/

)اضافهحرف » (و، یا«:(vH)·رپ
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بدنام، رسوا، کسـی کـه همکـاري و نزدیـک شـدن بـه او       «:(dużazōbG)·یعتض.[ذ|

(نهـادي، تـک،   جـوي لجبـاز   مشهور به بـدنامی و زشـتکاري، سـتیزه   » خطرناك است

+ یعت [گروهی از پژوهشگران این واژه را از دو بخـش  یعتض.[ذضا -)نرینه

روشـن اسـت   یعت ولومه. حالت واژه اند مانند میلز و تاراپورواال و بارتگرفتهض.[ذ| 

مورد گفتگو است.].ذضث یا .ض[ ، .,از ستاك ض.[ذ| ولی شرح واژه 

اضأف -»بـودن، هسـتن  ) «ضا اسم فاعل از فعل( being» بودن«:(hąs)·امس

جوئی و مبارزه بـا پیـرو   دشوار بودن، ستیزه» یعتض.[ذ| امس) [«(نهادي، تک

باور دارد و نیز به بدنامی درشتکاري مشهور اسـت،  دروغی که به آئین خدایان پنداري 

دعوت او به همکاري و نزدیک شدن به او خطرناك است]

»خود«طض -)انعکاسیضمیر» (خویش، خود«:(mHiB)·طپه/

ــردار  «:(CiiaoranHiB)·ژگضخوضدپه/ ــنش، ک ــا، ک ــه) » کاره ــائی، گروه -(ب

ژگضخوضدض

» پرخاشــجو، ســتیزه گــر، دشــمن ســتیزه جــووار، دشــمن«:(ahfmustō)·ضا؛کعسف[

,repellantبارتولومــه و مونــا: تنفــرآور، زننــده،  repulsive :تــاراپورواال و آذرگشســب .

خواند.می» عسف[·ا؛ک·پ«نادوستانه و خصمانه. اینسلر: نزاع جو و واژه را به شکل 

-"ضس (نهادي، تک، نرینه)» آن که، کسی که، آنکس که«:(yastfm)·"ضسف؛ک

»آن«فض ف؛ک» + که«"ض 

» از فرمــانروائی، از نیــرو، از پایگــاه نیرومنــدي و فرمــانروائی«:(xDarrHu)·زضوقپ،«

زضوقض«-)حالت ازي، تک(

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

 سـوم کـس،  وجه التزامی،» (محروم کند، باز دارد، براند، دور کند«:(mōirau)·ک[هوض،

، to rob ofمونا، هومباخ: محروم ولی بهره کردن «کهو -گذرا)، گذشته سادهتک،

to deprive :منفصل کردن، بیرون راندن«. اینسلر «to expel :تاراپورواال و آذرگشسب .

».مخالفت کردن«
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-)ازي، تک» (زندگی، معاش، گذران زندگیو ابزار وسیله «:(jiiHtHuB)·_گپف؛ع/

_گ=فع

حرف اضافه» یا، و«:(vH)·رپ

ضمیر » (این«اض -)(نهادي، تک، نرینه» این کس، او، چنین کسی«:(hvvō)·اؤ[

  )اشاره

فض-)(رائی، گروهه، نرینه» آنان را، آنها را«:(tfyg)·ف؛أل

ــده شــود.  gHبایــد :(frogG)·ل|·چقخ ــا، جهــان«لپ خوان » إضقضف«چق[ -»چارپ

بایـد جـدا از یکـدیگر خوانـده     » إضقضف... چق[ل|«[اینسلر بر آن است که جمله 

هماننـد آن در زبـان   إضقضف ... چق[و ترکیـب  إضقضف ... چق[لپشود. به شکل 

آن کس که درونـد و پیـرو دروغ را دور و   «ودائی به معنی رهاکردن، آزاد کردن است. 

هریمنی رهـا و آزاد  نابود کند، اوست که پشتیبان اشا و برَنده بار راستی را از قید و بند ا

  ». کند  می

 frō)(رائـی، گروهـه  » چارپاي پیشرو، رهبر، راهنما«:(frōgG)·چق[ل|[هومباخ: 

gau  یاfrō gu  از یک هپاکسfrō.gH»  لپ جلوتر و پیشتر از دیگران رفتن از ریشـه

»]to goرفتن «به معنی 

 وابسـتگی، » (پرواز، جنبش تندباد و شراره آتـش راه جسـتن  «:(parmfyg)·حضوک؛أل

حضوکضد-تک)

ــته   «:(hucistōiB)·اعإهسف[ه/ ــدگاه شایس ــر، دی ــت بهت ــت، دریاف ــناخت درس » ش

  اعإهسفه -)تکوابستگی،(

  [بارتولومه: آموزش درست. لومل: بینش درست.]

  » حرکت کردن، گام زدن، طی کردن«:(carat)·إضقضف

کـه اسـتعاره اسـت بـراي      چهارپالپ ». رها و آزاد کردن«إضقضف ... چق[[اینسلر: 

  جهان و جهانیان]
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  پنجمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اَین تم  دریتا  اَدانس  خَشیانس  وا  يِ

·ضگضأفغک·یق]فپ·ضیمس·زضگمس«  ·رپ  ·"؛

  روي آورند  با احترام  خانه  دارنده –توانگر   اما  کسی که

  ــــــــــــ

  وا  میتروئی بیو  هوزِن توش  وا  اوروتوئیش

·رپ·کهوق[هذگ[  ·اع.؛أفع/·رپ·عقؤپف[ه/

  یا  پیمان و قرارداد  آشنا به امور  یا  دستور

  ــــــــــــ

  درِگونتم  اَشَوا  يِ  جوانس  رشنا

·یقغلؤضأفغک·ضزضؤپ  ·"؛·_ؤمس·قضزدپ

  دروند  پیرو اَشا  که  زندگی میکند  درستکار، با صداقت

  ــــــــــــ

تَت  هانس  وي چیرو  تَوِ  فروامرویات  خو  

·کقعگپ،·طضبفضؤب·چق[·فض،·امس·ر]إهق[

  بگوید، در میان نهد  براي خانواده  آن را  بودن  دریا به

  ــــــــــــ

  اهورا  خرونیات  مزدا  ایم  اوز او اي تیوئی

&ضاعقپ·ق,دگپ،«·پ#کض·]ک·ع.,هوگ[ه
  اهورا  آسیب نابودي  مزدا  آن را  رهانیدن
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·ضگضأفغک    ·یق]فپ    ·ضیمس    ·زضگمس«    ·رپ    ·"؛

·رپ    ·کهوق[هذگ[    ·اع.؛أفع/    ·رپ    ·عقؤپف[ه/

·یقغلؤضأفغک    ·ضزضؤپ    ·"؛    ·_ؤمس    ·قضزدپ

·کقعگپ،    ·طضبفضؤب    ·چق[    ·فض،    ·امس    ·ر]إهق[

&ضاعقپ    ·ق,دگپ،«    ·پ#کض    ·]ک    ·ع.,هوگ[ه
  

  اَین تم    دریتا    اَدانس    خَشیانس    وا    يِ

  وا    میتروئی بیو    هوزِن توش    وا    اوروتوئیش

  درِگونتم    اَشَوا    يِ    جوانس    رشنا

تَت    هانس    وي چیرو    تَوِ    فروامرویات    خو  

  اهورا    خرونیات    مزدا    ایم    تیوئیاوز او اي 

  

  برگردان

  کسی که توانگر، بزرگ خانه و از تیره خوب است

  دستی بپذیرد.آورد با آبرومندي و گشادهباید آن کس را که به او روي می

  خواه براساس دستور کار و پیشۀ او باشد یا بنا بر پیمان و رسوم جاري.

  کنددرستی زندگی میاگر مرد درستکاري که بر اساس 

  دریابد کسی که نزد او آمده فریبکار و دروند است

  باید آن را به خانواده خود بگوید و در میان نهد.

  براي آنکه اي اهورا!

  آنها را از آسیب نابودي برهاند و نگهداري کند.
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر نسبی("ض-نهادي، تک، نرینه)(» که، آن که، کسی که«:(yH)·"؛

  »].، لکن، ولی، با وجود اینhowevere«(حرف) [تاراپورواال: » یا، و«:(vf)·رپ

)(نهادي، تک» مالک، ارباب، توانگر، صاحب قدرت و نیرو: «(xDaiiąs)·زضگمس«

»تواند، توانمند، توانگرآنکه می) «ازپاسم فاعل از ستاك(زضگضأف«-

اینسـلر:  » خانـه «یضک-تـک)  وابسـتگی، » (زنـدگی خانه، جایگاه : «(adąs)·ضیمس

بـود  پیمس یک تغییر شکل تحریري است از اصل واژه کـه بـه صـورت    ضیمس 

»مالک بزرگ خانه«یمس ...زضگمس «. یق]فپبراي تطبیق با واژه 

وجه آرزویی سوم کس تک، نرینه، » (احترام بگذارد، با آبرومندي بپذیرد: «(drjtH)·یق]فپ

احترام » نگه داشتن، پشتیبانی و حفظ و حمایت کردن«یضق-)ناگذرگذشته ساده، 

به معنی دوستانۀ آن نگه داشتن و احترام کـردن و  یضق کردن، با احترام پذیرفتن [واژه 

به معنی غیر دوستانۀ آن نگه داشتن کسی به زور است].

» آیـد مـی  آید، آن که بـراي رفـع نیـاز   روي آورنده، آنکه می: «(aiiantem)·ضگضأفغک

گرفته که از "پ [تاراپورواال این واژه را مشتق از » آمدن«ه-)نرینهتک،  رائی،(

–"ضوپ، "ض،واژه فرعی دیگـر وجـود دارد:    ۹،"ضاست: (از واژه "ض ریشه 

که  "؛.]-"؛-"په/-"پض،-"ضؤض،–"ضیپ–"ضوقپ

ها جنبه قیدي دارند].هاي گوناگون هستند و بیشتر آنداراي معنی

آنچه الزم براي کار یا مقامی باشد  –دستور، قاعده، شرط : «(urvvHtōıB)·عقؤپف[ه/

vow order sule) «،تک) وابستگی-عقؤپفه

)حرف اضافه» (یا، و، خواه: «(vH)·رپ

» موزش دیـده، آشـنا بـه چیزهـا و کارهـا     تبار خوب، تیره آ: «(huzfytuB)·اع.؛أفع/

میلز: شهرنشین خـوب،  » داراي بینش درست«[کانگا:  اع.؛أفع-)(نهادي، تک

  » noble bornزاده نجیب«) آندرآس: noble-heartedداراي دل مهربان 

-)ي، گروهـه آز» ( هـا، قـول و قرارهـا   عهد و پیمان: «(mirrōibiō)·کهوق[هذگ[
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) قرارداد، عهدپیمان، (کهوقض

)از ادات، حرف اضافه» (یا، و، خواه: «(vH)·رپ

قضزدپ-)(بائی، تک» درستکار: «(raDnH)·قضزدپ

_ؤضأف-)(نهادي، تک» کند، زندگی کننده  زندگی می: «(Jvvąs)·_ؤمس

  )(ضمیر نسبی"ض -)(نهادي، تک» که: «(yf)·"؛

-نرینـه) ف تـک،  نهـادي » (پیرو راسـتی درستکار، هوادار اشا، : «(aDavvH)·ضزضؤپ

»پیرو راستی، راستگو، درستکار) «صفت(ضزضؤضد

)نرینهتک،  رائی،» (دروند، پیرو دروغ، نادرست: «(dregvvaytem)·یقغلؤضأفغک

-)نهـادي، تـک، نرینـه   » (تشخیص دهد، مشاهده کنـد، دریابـد  : «(vjeırō)·ر]إهق[

»داوري کردن میان خوب و بد، انتخاب و گزینش میان دو چیز«ر]إهقض

ضا-)اسم فاعلنهادي، تک،» (beingبودن : «(hąs)·امس

)ضمیر اشاره(فض-)(رائی، تک» او، آن را: «(tau)·فض،

: پیش واژه براي فعل(frō)·چق[

-)(برائـی، تـک  » خانواده، فامیل، اعضاي یـک خـانواده  : «(mactavvé)·طضبفضؤب

».خویشان، خانواده، فامیل، اعضاي یک خانواده«ثضبفع 

حـال، زمـان   سوم کـس، تـک،  (وجه آرزوئی » بگوید، اظهار کند: «(mruiiHu)·کقعگپ،

(پیش فعل که نشان دهنـده حرکـت بـه    چق[ گفتن، اظهار کردن + «کق,-گذرا)

پیش است به معنی مطرح کردن، به میان گذاشتن)

مصدر» (محافظت و نگهداري کردن، رهانیدن، نجات دادن: «(uzkiriiōi)·عذ,هوگ[ه

»براي رهانیدن، براي حفظ و نگهداري کردن«ع.  +ضؤ  یا, -)برائی

)ضمیر اشاره» (این«ضگ؛ک-)تک، نرینه، پیوسته رائی،» (آن را، او را: «(jm)·]ک

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

ق,دگض«-)ي، تکزا» (یورش، حمله، آسیب، گزند: «(xrkniiau)·ق,دگپ،«

ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH).ضاعقپ
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  ششمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  آیات  ایسم نو  نا  نوئیت  یستم  اَت

·پگپ،·هسغکد[  ·دپ·د[ه،·"ضسف؛ک  ·ض،

  آید  توانگر  مرد   نه  آن کس (نیازمند)  چنانچه

  ــــــــــــ

دروج  تَهیا  دامان  هوئگات  ه  

·لپ،·اض؛وضاگپ  ·یپکمد·اؤ[·یق,_[

  گات  اسیر، گرفتار  دام  او  دروغ

  ــــــــــــ

يِ  درِگواو  زي  هو  هیشتو  درِگوا ایتو  

·رضاه/ف[  ·یقغلؤپهفب·"؛  ·یقغلؤ|·.]·اؤ[

  بهترین  براي پیرو دروغ  کسی که  پیرو دروغ  زیرا  کهآن 

  ــــــــــــ

همائی  اَشَوا  هوو  اَشَوا  یفري ی  

·چقگ[·ضزضؤپ·"ضاکپه·ضزضؤپ·اؤ[

  دوست  درستکار  براي کسی که  پارسا  آن که

  ــــــــــــ

  اهورا  داو  پئُواور ویاو  دئناو  هیت

&ضاعقپ ·ی|·حضخعقعگ|·یضبد|·اگض،
  اهورا  آفریدي  آغاز  بینش  که
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·پگپ،    ·هسغکد[    ·دپ    ·د[ه،    ·"ضسف؛ک    ·ض،

·لپ،    ·اض؛وضاگپ    ·یپکمد    ·اؤ[    ·یق,_[

·رضاه/ف[    ·یقغلؤپهفب    ·"؛    ·یقغلؤ|    ·.]    ·اؤ[

·چقگ[    ·ضزضؤپ    ·"ضاکپه    ·ضزضؤپ    ·اؤ[

ضاعقپ &    ·ی|    ·حضخعقعگ|    ·یضبد|    ·اگض،
  

  آیات    ایسم نو    نا    نوئیت    یستم    اَت

دروج    تَهیا    دامان    هوئگات    ه  

يِ    درِگواو    زي    هو    هیشتو    درِگوا ایتو  

همائی    اَشَوا    هوو    اَشَوا    یفري ی  

  اهورا    داو    پئُواور ویاو    دئناو    هیت

  

  برگردان

  ) نزد مرد توانگر نیاید.نیازمندچنانچه آن کس (

  شود و به سوي آن خواهد رفت.او اسیر دام دروغ می

  زیرا پیرو دروغ براي پیرو دروغ. و پارسا براي پارسا بهترین دوست است.

  که اي اهورا از آغاز،

  وجدان و بینش ما را چنین آفریدي.



760گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )حرف اضافه(» و، پس، از این رو، بنابراین، چنان چه: «(au)·ض،

  "ضس) نهادي، تک، نرینه» (کسی که، آن کس که، آن که: «(yastfm)·"ضسف؛ک

فضف؛ک + "ض 

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

  دضق-)(نهادي، تک» مرد: «(nH)·دپ

نهـادي،  » (داراي نفـوذ و توانـا اسـت   توانگر، آن کس که مالک و : «(isemnō)·هسغکد[

[تاراپورواال: توانا بودن ». قادر و توانا بودن«هس-)ناگذراسم فاعل،تک، نرینه

لومـل:  ». خواستن، خواهش کردن براي رفع نیازمنـدي «ه/ -بارتولومه: ]س -

- /در جستجو بودن. هومباخ: در جستجو و به دنبال چیزي بودن براي رفـع  «ه

»توانا بودن«هس -نیاز. اینسلر و مونا: 

ه-گـذرا) حال،زمان  سوم کس، تک،وجه التزامی،» (آیدآید، می: «(HiiHu)·پگپ،

»]نیاید، نزدیک نشود«پگپ، ) + حرف نفی(د[ه،» [آمدن، نزدیک شدن«

 یق,ل-تـک)  وابسـتگی، » (دروغ، فریب، نادرست، گول، اغفال: «(drkjō)·یق,_][
پوشاند و [دیو دروغ: نماد نادرستی، گمراهی، دشمن راستی و اًشا، آن که حقیقت را می

کند، اهریمن]نابود می

)ضمیر اشاره(ضا-(نهادي، تک، نرینه)» او، آن: «(hvvō)·اؤ[

[در یپکضد -)(رائـی، گروهـه  » خانه و جایگـاه پیـروان دروغ  : «(dHōmąn)·یپکمد

لومـل: در اینجـا   » آفریده شده، موجود آفریده شده«ــیمکضدیا یپکضد اوستاي نوین 
  هومباخ: جایگاه دروغ، مسکن پیروان دروغ].» آفرینش«ترجمه کرده 

ــد، : «(hafrahiiH)·اض؛وضاگپ ــر در بن ــار، در زنجی ــتگی،» (گرفت ــک) وابس -ت

به معنـی بسـتن، مـرتبط کـردن، بـه هـم       اه یا اضه [هومباخ: از ستاك  اض؛وض

از اض؛وضاگپ پیوستن گرفته و ترجمه کرده شـریک، انبـاز. در ایـن مـورد واژه     

کضدضااز ریشه کضدضاگپ شود همانند ) جدا میصفت(اض؛وضاگضریشه 

، گذشـته سـاده  سـوم کـس، تـک،   ، وجه تاکیـدي » (ترود، خواهد رفمی: «(gHu)·لپ،

»رفتن«لپ-)گذرا
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»این، او) «(ضمیر اشارهاض-(نهادي، تک، نرینه)» او، آن: «(hvvō)·اؤ[

[.·(zj)» :حرف اضافه پیوسته» (زیرا، براي آن که، به درستی که، چون که(

-)(نهادي، تک» پیرو دروغ، دروند، هوادار نادرستی و فریب: «(dregvvG)·یقغلؤ|

  )(صفتیقغلؤضأف

ضـمیر نسـبی یـا    ("ض-)نهـادي، تـک، نرینـه   » (که، آن که، کسی کـه : «(yf)·"؛
)proموصولی 

-)(برائـی، تـک  » براي هوادار دروغ، بـراي درونـد  : «(dregvvHitc)·یقغلؤپهفب

  )(صفتیقغلؤضأف

صـفت  (رضاه/فض-(نهادي، تـک، نرینـه)  » بهترین: «(vahiBtō)·رضاه/ف[
)superبرترین

»این، او) «ضمیر اشاره(اض-)نهادي، تک، نرینه» (او، آن: «(hvvō)·اؤ[

-نرینـه) ، تـک  نهـادي » (درستکار، هوادار راسـتی، پیـرو اشـا   : «(aDavvH)·ضزضؤپ

  ضزضؤضد
ضمیر ("ض-)برائی، تک، نرینه» (براي او که، براي آن که: «(yahmai)·"ضاکپه

»او که، آن که، کسی که) «نسبی

)صفت(ضزضؤضد-(نهادي، تک، نرینه)» درستکار، پیرو اشا: «(aDavvH)·ضزضؤپ

)صفت(چقگض -نرینه)، تک نهادي» (دوست، دوستانه، گرامی: «(friiō)·چقگ[

  )"ض–حالت قیدي از » (که، از زمانی که: «(hiiau)·اگض،

-)(رائـی، گروهـه  » هـا هـا، سرشـت  هـا، وجـدان  ضمیرها، بینش: «(dacnG)·یضبد|

یضبدپ

ــان  : «(paourviiG)·حضخعقعگ| ــازین، زم ــه، نخســت، پیشــین، آغ آغــاز، اســاس، پای

)(صفتحضخعقعگض-(رائی، گروهه، مادینه)» نخستین

، سـاده گذشـته  دوم کس، تک،، وجه تاکیدي» (دادي، برقرار کردي، آفریدي: «(dG)·ی|

»دادن، نهادن، برقرار کردن، آفریدن«یپ-گذرا)

ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH).ضاعقپ     



762گاتاها  

  هفتمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  دداو  پایوم  موایت  مزدا  کم نا

·یضی|·حپگ,ک·کضؤضهفب·پ#کض  ·ن؛کدپ

  گماريمی  دهندهپناه  براي همانند من  مزدااي   کس را چه

  ــــــــــــ

  اَ ا نَنگه  دي درِشَتا  درِگواو  ما  هیت

·ضبدضجاب·ی]یضقغزضفپ  ·یقغلؤ|·کپ·اگض،

  براي آزار  آمده شود  پر و دروغ  من  آنگاه که

  ــــــــــــ

  منَنگهس چا  آترَسچا  توهمات  اَنیِم

·کضدضجاضسإپ  ·پوقضسإپ·وظضاکپ،·ضدگ؛ک

  اندیشه  فروغ  از تو  دیگري

  ــــــــــــ

  اهورا  ترَاُشتا  اَشم  شی اُتَنائیش  ییاو

·ضاعقپ·وقضخ/فپ·ضزغک·ژگضخوضدپه/·"ضگ|

  اي اهورا  دهندپیشرفت می  آئین دوستی را  با کارهاي  این دو

  ــــــــــــ

  فراوئوچا  دئنیائی  س توامندا  موئی  تانم

چقپؤضخإپ&·یضبدضگپه·یمسفؤمک·ک[ه·فمک
  آشکار کن  نهاد ـبینش   آموزش را  براي من  آن را 
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·یضی|    ·حپگ,ک    ·کضؤضهفب    ·پ#کض    ·ن؛کدپ

·ضبدضجاب    ·ی]یضقغزضفپ    ·یقغلؤ|    ·کپ    ·اگض،

·کضدضجاضسإپ    ·پوقضسإپ    ·وظضاکپ،    ·ضدگ؛ک

·ضاعقپ    ·وقضخ/فپ    ·ضزغک    ·ژگضخوضدپه/    ·"ضگ|

چقپؤضخإپ&    ·یضبدضگپه    ·یمسفؤمک    ·ک[ه    ·فمک
  

  دداو    پایوم    موایت    مزدا    کم نا

  اَ ا نَنگه    دي درِشَتا    درِگواو    ما    هیت

  منَنگهس چا    آترَسچا    توهمات    اَنیِم

  اهورا    ترَاُشتا    اَشم    شی اُتَنائیش    ییاو

  فراوئوچا    دئنیائی    منس توادا    موئی    تانم

  

  برگردان

  گماري.دهنده او که همانند من است میچه کسی را پناه مزدا،اي 

  آن گاه که پیرو دروغ براي آزار من آماده شود.

  کس دیگري جز فروغ تو و اندیشه تو (پشت و پناه من) نیست.

  دهند.اهورا با کارآیی خود آئین راستی را پیشرفت می این دو اي

  آن آموزش را براي (پیشرفت) سرشت و وجدان من آشکار کن.



764گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

تاکیدي که  حرف اضافه«دپ) + ضمیر پرسشی(»کی، چه کسی«: (kHmmH)·ن؛کدپ

باشد مین؛ک ضمیر  eneliticرود و جز پیوسته یا پس از ضمیر پرسشی به کار می

باشد بلکه نمی» مرد«دضقستاك  )(نهادي، تکحالت ن؛ک در واژه دپ [هومباخ: جزء 

  ].3بند  44هاتدر  نضسدپاست مانند  حرف اضافه

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

-)برائـی، تـک، نرینـه   » (همانند مـن، کسـی چـون مـن    : «(mavvaitf)·کضؤضهفب

)(صفتکضؤضأف

حپگع-)(رائی، تک» نگهبان، محافظ، پناه دهنده، پشتیبان: «(pHiikm)·حپگ,ک

»دهدکسی که وظیفه پائیدن و پشتیبانی دارد. کسی پناه می«

حـال، زمان  دوم کس، تک،، وجه تاکیدي» (کنیگماري، تعیین میمی: «(dadG)·یضی|

»دادن، نهادن، گماردن، تعیین کردن. «یپ-گذرا)

»که«"ض-)(قید» هنگامی که، زمانی که، وقتی که، آنگاه که: «(hiiau)·اگض،

، تک)نخست کسضمیر. (ض.؛ک-(رائی، تک، پیوسته)» مرا، من: «(mH)·کپ

-)(نهـادي، تـک  » پیرو دروغ، دروند، نادرست، دروغ پرست: «(dregvvG)·یقغلؤ|

  )(صفتیقغلؤضأف

» پروا کند، جرات کند، آماده سـتیز شـود، تهدیـد کنـد    «: (djdareDatH)·ی]یضقغزضفپ

حرکت نگاه داشـتن،  بی«یضق-)ناگذرحال،، نرینهسوم کس، تک،، وجه تاکیدي(

مجبور کردن، به خود جرات دادن، پرواي کاري کردن، تهدید کردن، براي کاري آماده 

»شدن

زیـان  «ضبدضا-)(برائـی، تـک  » براي آزار، براي آسیب: «(acnazhc)·ضبدضجاب

»نیز به کار رفته 16بند  32هاترساندن، گناه کردن، در 

ضدگض-)(صفت» دیگر، دیگري: «(aniifm)·ضدگ؛ک

 ضـمیر » (تـو «وظض -نرینـه) تک، ازي،» (از تو، تو: «(rsahmHt)·وظضاکپ،
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)تک دوم کس،ملکی 

  پفضق-تک) وابستگی،» (فروغ، روشنائی، آتش: «(HrraseH)·پوقضسإپ

ــت، راي  : «(manazhaseH)·کضدضجاضسإپ ــر، نی ــل، نظ ــر  –می ــال، فک » اندیشــه، خی

[در برابر » اندیشه، فکر، خیال، ذهن –نظر، نیت، راي «کضدضا-)تکوابستگی،(

تواند پایداري کند و پیروز شود. روشنائی انگرَمئینیو، نادائی واندیشه درست است که می

بیند و بر همه چیز چیرگـی    است که هر چیز را می مزداو آتش نماد دانایی فراگیر اهورا

و دل روشـن اسـت    داراي یک معنی ذهنی و باطنی است، با دید گاتاهادارد. آتش در 

کند.برد و با اهریمن نماد پلیدي و تاریکی ستیز میکه آدمی به اشا و حقیقت پی می

  "ض-)نرینهجفت،  وابستگی،» (این دو، این دو کس: «(yaııG)·"ضگ|

ــردار   : «(CiiaoranHiB)·ژگضخوضدپه/ ــا ک ــا، ب ــه) » بــا کاره -(بــائی، گروه

)کماسه(نام،  "گضخوضدض

ضزض-)(رائی، تک» اشا، آئین راستی، نظام کائنات: «(aBem)·ضزغک

جـه  (و» رسـانند برند، به رسائی میدهند، باال میپیشرفت می: «(rraoDtH)·وقضخ/فپ
پیشرفت دادن، باال بردن، رسا و کامل «گذرا)، گذشته ساده، گروههدوم کس،، تاکیدي

»کردن به ترفیع و ترقی رساندن، پروراندن

ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، اي خداونداي «:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر اشاره(فض-مادینه)تک،  رائی،» (آن، آن را: «(tąm)·فمک

)نخست کسضمیر(ض.؛ک-)(رائی، تک» براي من، من: «(mōi)·ک[ه

-مادینـه) تـک،   رائـی، » (دستور، آموزش، پیام، آگاهی: «(dąstvvąm)·یمسفؤمک

[در پهلوي دستُوبر و در فارسی دستور به معنی قاعده » آموزاندن، نشان دادن«یضجا

کند. براي و قانون وکسی که در کاربرد آموزش قواعد و قوانین دین زرتشت نظارت می

هاي گاتاي پورداود].توضیح بیشتر، یادداشت

» هـاد ، سـرعت، ن ضـمیر براي دین، براي وجدان و بینش، : «(dacnaiiHi)·یضبدضگپه

.یضبدپ-)(برائی، تک

رضإ-proerlamer«آشکار کن، اعالم کن، بگو : «(frHvvaocH).چقپؤضخإپ     



766گاتاها  

  هشتمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اَ انَنگه  دزد  وگَئتا  یاو  موئی   وا  يِ

·ضبدضجاب  ·ب#یض·لضبو|  ·"|·ک[ه·رپ  ·"؛

  آزار  بپروراند  هستی  آنها را  من  هر آینه  کسی

  ــــــــــــ

  فرُسیات  شیی اُتَنانئیش  آتریش  ما  اَهیا  نوئیت

·چق[سگپ،  ·ژگضخوضدپه/·پوقه/  ·کپ·ضاگپ·د[ه،

  رسد  کارهاي  آسیب  به من  آن  نه

  ــــــــــــ

  دو اشنگها  جسوایت  اَهمائی  تا  پئیت ي اُگت

·یؤضبزضجاپ·_ضس[ه،  ·ضاکپه·فپ·حضهفگضخلغ،

  دشمنی، نفرت  بیاید  براي او  با آن  در پاسخ

  ــــــــــــ

  پایات  هوجیاتوئیش  ایم  یا  آ  تَنوِم

·حپگپ،  ·اع_گپف[ه/·]ک·"پ·پ·فضدؤ؛ک

  دور شود  زندگی خوب  او  که  به  تن، خود

  ــــــــــــ

  دواشَنگها  مزدا  کاچیت  دوژجیاتوئیش  نوئیت

یؤضبزضجاپ&·پ#کض·نپإ]،·یعت_گپف[ه/·د[ه،
  با دشمنی  مزدا  هرگونه  زندگی بد  هرگز
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·ضبدضجاب    ·ب#یض    ·لضبو|    ·"|    ·ک[ه    ·رپ    ·"؛

·چق[سگپ،    ·ژگضخوضدپه/    ·پوقه/    ·کپ    ·ضاگپ    ·د[ه،

·یؤضبزضجاپ    ·_ضس[ه،    ·ضاکپه    ·فپ    ·حضهفگضخلغ،

·حپگپ،    ·اع_گپف[ه/    ·]ک    ·"پ    ·پ    ·فضدؤ؛ک

یؤضبزضجاپ&    ·پ#کض    ·نپإ]،    ·یعت_گپف[ه/    ·د[ه،
  

  اَ انَنگه    دزد    وگَئتا    یاو     موئی    وا    يِ

  فرُسیات    شیی اُتَنانئیش    آتریش    ما    اَهیا    نوئیت

  اشنگهادو     جسوایت    اَهمائی    تا    پئیت ي اُگت

  پایات    هوجیاتوئیش    ایم    یا    آ    تَنوِم

  دواشَنگها    مزدا    کاچیت    دوژجیاتوئیش    نوئیت

  

  برگردان

  باشند در سر بپروراند.هر آینه کسی آنها را که از آنِ و هستیِ من می

  بخش به خود او برگردد.باشد که آن آزار و کارهاي زیان

  کردارش با دشمنی به سوي او برود.و آن آزارها در پاسخ 

  زندگی خوب از تن و وجود او دور شود نه زندگی بد.

  .مزدابا هر گونه دشمنی و نفرت اي 



768گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  نسبی) ضمیر("ض-)نهادي، تک، نرینه» (آن که، او که، آن کس که: «(yf)·"؛

)تاکیديحرف اضافه» (هر آینه، به راستی: «(vH)·رپ

ضـمیر (ض.؛ک-)هـاي وابسـتگی و برائـی، تـک، پیوسـته     (حالت» من: «(mōi)·ک[ه
)نخست کس

|"·(yG)» :گروهـه ، نهـادي برائی،» (آنها، آنها که(-ضـمیر  » کـه، آن کـه  «"ض)

  )نسبی

-)(رائـی، گروهـه  » هستی، آفریدگان، جهان، جهانیان، مـردم : «(gactG)·لضبو|

محل سکونت، «بند اول نیز به کار رفته برخی این واژه را به  31یسنا[در  لضبوپ

اند].برگردانده »زیستگاه، امالك، گله و رمه

وجـه  » (بدهد، قرار دهد، در سـر بپرورانـد، اراده کنـد، در نظـر گیـرد     : «(dazdc)·ب#یض

  »دادن، نهادن«یپ-)ناگذرسوم کس، تک،، اخباري

 ضبدضا-)(برائی، تک» آزار، آسیب، دست درازي، تجاوز: «(acnazhc)·ضبدضجاب

»]براي آزار، براي تجاوز کردن«برائیمصدر[بارتولومه: 

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

ضمیر ، صفت(ضیا فض -)(وابستگی، تک، نرینه، کماسه» این، آن: «(ahiiH)·ضاگپ
)اشاره

  )نخست کسضمیر» (من«ض.؛ک-پیوسته)(رائی، تک، » به من ،مرا: «(mH)·کپ

[بارتولومه: از ریشه  پوقه-)(نهادي، تک» گزند، خطر، بال، آفت: «(HrrıB)·پوقه/

ریشـه  تاراپورواال: آن را هم». آتش«پفضق میلز و کانگا: از ریشه » صدمه زدن«پو 

.»آتش خشم«به معنی شعله یا آتش گرفته و معنی کرده  athariواژه سانسکریت 

(بـائی،  » با کارها، بـا کـردار، کـار، کـردار، عمـل     : «(CiiaoranHiB)·ژگضخوضدپه/

  )کار، کردار، کنش، عمل(ژگضخوضدض-گروهه)

وجه آرزوئی، سوم کس، تک، گذشـته سـاده،   » (برساد، برسد: «(frōsiiau)·چق[سگپ،

].ضسگپف+ چقض). [مس(دضس-گذرا)
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ــت  : «(paitiiaogeu)·حضهفگضخلغ، ــخ، برگش ــوض، در پاس ــک،  » در ع ــی، ت (رائ

در جواب، برگرداندن چیزي به عنوان عرض و پاسخ «حضهفگضخل-)کماسه

»و تالفی

) [اینسـلر:  ضمیر اشاره، صفت(فض-(بائی، تک، نرینه، کماسه)» آن، با آن: «(tH)·فپ

و . تـاراپورواال: بـرخالف بارتولومـه، لومـل     فپ.حضهفگضخلغ،خواند: چنین می

دهد].ربط میپوقه/ خواند و آن را به واژه می» اپ«سایرین این واژه را 

  فض-)برائی، تک، نرینه» (او، این، براي او، براي آن: «(ahmaı)·ضاکپه

لضک-وجه آرزوئی سـوم کـس، تـک، حـال، گـذرا)     » (بیاید: «(jasōiu)·_ضس[ه،

»آمدن، رفتن، گام زدن«

- )(بائی، تک» دشمنی، نفرت، کینه، بال، مصیبت: «(dvvacDazhH)·یؤضبزضجاپ

یؤضبزضا

(مادینه)» تن«فضد,-)(رائی، تک» تن، خود، شخص: «(tanvvfm)·فضدؤ؛ک

)قید، حرف ربط» (به، به سوي، تا: «(H)·پ

وابستگی) ضمیر» (کی، که«"ض-(بائی، تک، نرینه)» که، آن که: «(yH)·"پ

فض-)پیوسته  ضمیر، نرینهتک،  رائی،» (او: «(im)·]ک

-)ازي، تک» (زندگی خوب و شایسته و پسندیده: «(hujiiHtōiB)·اع_گپف[ه/

  اع_گپهفه

سـوم کـس، تـک،   (وجه آرزوئی، » برکنار دارد، دور دارد، نگه دارد: «(pHiiau)·،پحپگ
».برکنار کردن، پائیدن«دور کردن از بدي یا خوبی  ).Ooptگذرا حال،

)حرف نفی» (نه، هرگز«:(nōiu)·د[ه،

ــوده : «(dużjiitōıB)·یعت_گپف[ه/ ــد و آلــ ــدگی بــ ــک» (زنــ -)ازي، تــ

  )مادینه(یعچ_گپهفه

»هرآنچه«إه،+ نپ-)ضمیر پرسشی و نامعین» (کی، که، چه:«(kacju)·نپإ]،

»، خداوند، آفریدگار، نماد خردمزدا: «(mazdH)·پ#کض

یؤضبزضا-)(بائی، تک» دشمنی، نفرت: «(dvvacDazhH).یؤضبزضجاپ     
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  نهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

ك  ما  يِ  هو  و  چوئی تَت  اَرِد روئُو اورویپ  

·حضخعقعگ[  ·إ[هوض،  ·ضقغیق[·کپ·"؛·اؤ[  ·ن؛

  نخستین  آگاه کند  باورمند  مرا  که  او  کیست

  ــــــــــــ

  اوزِموهی  زِویشتیم  توا  یتا

·ع.؛ک[ا]  ·.غؤ]/ف]ک·وظپ·"ضوپ

  ارج گزاردم  تواناترین  تو را  چگونه

  ــــــــــــ

  اَشَونم  اَهورِم  سپِن تم  شیی ئوتَنوئی

·ضزضؤضدغک  ·ضاعقغک·سحغأف؛ک·ژگضخوضد[ه

  اشارا  اهورا  پاك  در کردار

  ــــــــــــ

  مراُت  تَشا  گئوش  اَشائی  یا  اَشا  توئی  یا

·کقضخ،  ·فضزپ  ·ل؛ع/  ·ضزپه·"پ·ضزپ·ف[ه·"پ

  آشکار کرد  آفریننده  جهان  براي اشا  آن ها  با اشا  از آن توست  آنچه

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهو  توئی  تا  ما  ایشن تی

کضدضجاپ&·رخا,·ف[ه·فپ·کپ·هزغأف]
  اندیشه  نیک  از آن تو  آنچه  به درستی  کندجستجو می

    



771بند نهم ـیازدهمسرود 

·حضخعقعگ[    ·إ[هوض،    ·ضقغیق[    ·کپ    ·"؛    ·اؤ[    ·ن؛

·ع.؛ک[ا]    ·.غؤ]/ف]ک    ·وظپ    ·"ضوپ

·ضزضؤضدغک    ·ضاعقغک    ·سحغأف؛ک    ·ژگضخوضد[ه

·کقضخ،    ·فضزپ    ·ل؛ع/    ·ضزپه    ·"پ    ·ضزپ    ·ف[ه    ·"پ

کضدضجاپ&    ·رخا,    ·ف[ه    ·فپ    ·کپ    ·هزغأف]
  

ك    ما    يِ    هو    و    چوئی تَت    اَرِد روئُو اورویپ  

  اوزِموهی    زِویشتیم    توا    یتا

  اَشَونم    اَهورِم    سپِن تم    شیی ئوتَنوئی

  مراُت    تَشا    گئوش    اَشائی    یا    اَشا    توئی    یا

  منَنگها    هوو    توئی    تا    ما    ایشن تی

  

  برگردان

  کیست آن مرد باورمندي که مرا در نخستین گام آگاه کند،

  که چگونه تو را، تواناترین را ارج گزاردم.

  اهورا را که نماد راستی و کردار پاك است.

  ها آن چه را که آفریننده جهان هماهنگ با اشا اعالم کرده.آن

  کند.می و آن چه از آن تو با وهومن همراه است جستجو
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )ضمیر استفهامی(نض  -)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

»این، آن، او) «ضمیر اشاره، صفت(اض-)نهادي، تک، نرینه» (او: «(hvvō)·اؤ[

)(ضمیر نسبی"ض-(نهادي، تک، نرینه)» که: «(yH)·"؛

)ضمیر شخص دوم کس تک(ض.؛ک-)چسبیدهتک،  رائی،» (مرا، به من: «(mH)·کپ

ضقغیقض-)(نهـادي، تـک  » باورمند، با ایمـان، معتقـد، بزرگـوار   : «(aredrō)·ضقغیق[

نثار. مونا: وفادار و سودمند. [اینسلر: صمیمی، هر مباخ: پرشور، تاراپو واال: فدائی و جان

qui obtient le success[«کلنس  eitued) « انجام آداب و رسوم مـذهبی  کسی که در
)] کلنس در بیشتر موارد نتوانسته در برابر یک واژه گاتائی یک آوردتوفیق به دست می

کلمۀ برابر و درست بیاورد و با یک جمله خواسته است مفهوم واژه را برساند، چون بـا  

 هاي اخالقی وخالی از آموزش گاتاهاخواهد وانمود کند که نیت سوء و ضد زرتشت می

فلسفی است و تمامی آن مربوط به آداب و رسوم دینی و خرافی است، بـراي هـر واژه   

هاي زبان سانسـکریت و یـا بـا    شناس یا با توجه به واژهها پژوهشگر و زبانگاتائی، ده

استفاده از ریشۀ آن در زبان پهلوي، ترجمۀ معین و روشنی براي هر واژه گاتائی ارائـه  

غیرممکن شده و خود او هم از  گاتاهالنس اختیار کرده ترجمه اند. به ترتیبی که کداده

معنی، غیرمنطقی اي کرده است سراسر بیجا هم که ترجمهترجمه آن عاجز مانده و آن

.و دور از عقل و واقعیت است

گذشـته  سـوم کـس، تـک،   وجه التزامی،» (آگاه کند، آموزش دهد: «(cōırat)·إ[هوض،

  هومباخ: بازشناختن.» ، آگاه کردندادنآموزش «إهو-گذرا)، ساده

(نهادي، تک، نرینه)» نخستین، در آغاز، از پایه و اساس: «(paouruiiō)·حضخعقعگ[

»نخست، آغاز، پیشین، آغازین، اصلی، پایه، اساس«حضخعقعگض -

)(قید» مانند، همانند، بسان، همان گونه که، چگونه، چطور، به چه سان: «(yarH)·"ضوپ

)تکدوم کسضمیر(فؤ؛ک-)چسبیده، تکرائی،» (تو را: «(rsH)·وظپ

(رائـی، تـک،   » تـرین، برتـرین  تواناترین، تنـدترین، چابـک  : «(zevvıBtjm)·.غؤ]/ف]ک

  »ترین، تندترینسریع) «صفت برترین(.غؤ]/فگض-نرینه)
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نخسـت کـس، تـک،   وجه التزامـی، » (نیایش کنم، ارج گزارم: «(uzfmōhj)·ع.؛ک[ا]

کپ-ع.. هومباخ: ع.؛کضا. اینسلر: ع.بارتولومه:  گذرا)، ساده گذشته

ژگخوضدض-)(دري، تک» کار، کردار: «(Ciiaoranōi)·ژگضخوضد[ه

سحغأض-(رائی، تک، نرینه)» پاك، مقدس، بزرگوار: «(speytem)·سحغأف؛ک

  ضاعقض-)(رائی، تک» اهورا، خداوند را، آفریدگار را: «(ahurem)·ضاعقغک

ضزضؤد-(رائی، تک، نرینه)» پیرو اشا، درستکار: «(aDavvanem)·ضزضؤضدغک

نسبی) ضمیر("ض-)کماسه، گروههرائی،، نهادي» (آنها که: «(yH)·"پ

)دوم کس تک ضمیر(فؤ؛ک-» endتو، براي تو، از آن تو: «(tōi)·ف[ه

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

"ض-(نهادي، گروهه)» که، آن که، چه، آنچه: «(yH)·"پ

  ضزض-)(برائی، تک» براي اشا، اشا، به اشا: «(aDHi)·ضزپه

  »زمین، گاو«لضخ یالضؤ -تک) وابستگی،» (جهان، جهانیان: «(gfuB)·ل؛ع/

  فض/ضد-)(نهادي، تک» آفریننده زمین، آفریننده جهان: «(taDH)·فضزپ

حـال، زمـان   سـوم کـس، تـک،   ، وجـه تاکیـدي  » (گفت، آشکار کرد«: (mraot)·کقضخ،

آشکار کردن» صحبت کردن، گفتن، بیان کردن«کق,-pren.)گذرا

سـوم  وجـه اخبـاري،  » (کنـد خواهند، اشتیاق دارند، تالش میمی: «(iDeytj)·هزغأف]

»خواستن، تالش کردن، رسیدن، آمدن«گذرا)حال،زمان، گروهه، کس

»حرف تاکید: «(mH)·کپ

و وابستگی نیز  بائیهاي ) [در حالتکماسه، گروههرائی،، نهادي» (هاآنها، این: «(tH)·فپ

)(ضمیر اشاره» این، آن«فض-شود] دیده می

(ضمیر دوم کس تک) فؤ؛ک-)وابستگی، تکبرائی،» (براي تو: «(tōi)·ف[ه

)صفت(رخاع-کماسه)بائی، تک،» (نیک، به، خوب، وِه: «(vohk)·رخا,

کضدضا-کماسه)بائی، تک،» (اندیشه، منش: «(manazhH). کضدضجاپ     
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  دهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اهورا  مزدا  وا  گنا  نا  موئی  وا  یا

·ضاعقپ  ·پ#کض  ·رپ  ·لغدپ·دپ·ک[ه·رپ  ·"پ

  اهورا  مزدا  یا  زن  مرد  براي من  یا  کهاو که آن

  ــــــــــــ

  وهیشتا  و ایستا  تو  یا  انگهِئوش  دایات

·رضاه/فپ·ر[هسفپ  ·ف,  ·"پ·ضجا؛ع/·یپگپ،

  بهترین  دانیشناسی، میمی  تو  آن که  زندگی، وجود  بدهد، انجام دهد

  ــــــــــــ

  منَنگها  خشَترِم  وهو  اشائی  اَشم

·کضدضجاپ·زضوقغک«  ·رخا,·ضزپه·ضزغک

  اندیشه  توانایی  نیک  براي راستی  راستی را

  ــــــــــــ

  وهمائی آ  خشماوتانم  هخشائی  یانس چا

·پ·رضاکپه·زکپؤضفمک«·زپه«اض·"مسإپ
  ستودن  کسی همانند شما  شومهمراه می  ها راآن

  ــــــــــــ

ویسپائیش  تائیش  فرو  تپِرِتوم  فرَفرا  چینو  

حغقغف,ک&·چقضچقپ·إهدؤضف[·ر]سحپه/·فپه/·چق[
      پل، گذرگاه، مرز  کنمگذر می  جداکننده  همگی  هابه آن  به پیش
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·ضاعقپ    ·پ#کض    ·رپ    ·لغدپ    ·دپ    ·ک[ه    ·رپ    ·"پ

·رضاه/فپ    ·ر[هسفپ    ·ف,    ·"پ    ·ضجا؛ع/    ·یپگپ،

·کضدضجاپ    ·زضوقغک«    ·رخا,    ·ضزپه    ·ضزغک

·پ·رضاکپه    ·زکپؤضفمک«    ·زپه«اض    ·"مسإپ
حغقغف,ک&    ·چقضچقپ    ·إهدؤضف[    ·ر]سحپه/    ·فپه/    ·چق[

  

  اهورا    مزدا    وا    گنا    نا    موئی    وا    یا

  وهیشتا    و ایستا    تو    یا    انگهِئوش    دایات

  منَنگها    خشَترِم    وهو    اشائی    اَشم

  وهمائی آ    خشماوتانم    هخشائی    یانس چا

ویسپائیش    تائیش    فرو    تپِرِتوم    فرَفرا    چینو  

  

  برگردان

  ، هر کس، خواه زن یا مرد.مزدااي اهورا 

  دانی انجام دهد:آنچه را که تو براي زندگی، بهترین می

  ».اندیشه نیکراستی را براي راستی، نیرومندي را همراه «

  کنم.من آنها را براي ستایش همچون شمایی همراهی می

  ) گذر خواهیم کرد.هاها از بديمرز خوبیها، همگی را از گذرگاه چینوت (و با آن
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  ها  واژهدستوريگزارش

  )(ضمیر نسبی"پ-(نهادي، تک، نرینه)» آن که، او که: «(yH)·"پ

)حرف ربط» (یا، خواه: «(vH)·رپ

)چسبیدهوابستگی، تک،، ازيبرائی،» (من، به من، براي من: «(mōi)·ک[ه

دضق-)(نهادي، تک» مرد: «(nH)·دپ

  لغدپ-)(نهادي، تک» زن: «(genH)·لغدپ

  (حرف ربط)» یا: «(vH)·رپ

  #پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

ضاعقض)ندائی، تک» (آفرینندهاهورا، سرور، خدا، «:(ahurH)·ضاعقپ

یپ-(وجه آرزوئی سوم کس، تک، گذشته ساده، گذرا)» بدهد: «(daııHu)·یپگپ،

»دادن، نهادن، گذاشتن«

–یـا  » زنـدگی «ضجاع-)تـک وابسـتگی، » (زندگی، وجود: «(azhHuB)·ضجا؛ع/

»وجود«ضاع 

(ضـمیر  "ض-)کماسـه ، گروهـه رائـی، ، نهادي» (که، آن که، کسی که: «(yH)·"پ

  )نسبی

  »تو«دوم کس تک)  ضمیر(فؤ؛ک-)چسبیدهنهادي، تک،» (تو: «(tō)·ف,

، دوم کـس  وجـه اخبـاري  » (دهیشناسی، گواهی میمیدانی، می: «(voistH)·ر[هسفپ

» شناختن، دانستن، گواهی دادن، تصدیق کردن. «رهی-)گذرتک، گذشته نقلی، 

[معناهاي دیگري هم دارد]

رضاه/فض-)کماسـه ، گروههرائی،، نهادي» (بهترین: «(vahıBtH)·رضاه/فپ

)صفت(

 57[اینسلر: بـه دسـتنویس    ضزض-)(رائی، تک» اشا را، راستی را: «(aBem)·ضزغک

استناد کرده]

»راستی، نظام هستی«ضزض-)(رائی، تک» اشا را، راستی را: «(aDHi)·ضزپه
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  ر-)کماسهوابستگی،، بائی» (خوب، نیک: «(vohk)·رخا,

 رائـی، ، نهادي» (نیرو، توانائی، فرمانروائی، شهریاري، شهریور: «(xDarrem)·زضوقغک«

تک)

کضدضا-)(بائی، تک» اندیشه، منش: «(manazhH)·کضدضجاپ

)(ضمیر نسبی-"ض -)(رائی، گروهه، نرینه» آنها، آنها را: «(yąscH)·"مسإپ

نخست کـس،  وجه التزامی،» (کنمشوم، همراهی میمیهمراه : «(haxDHi)·زپه«اض

»همراه شدن، شریک بودن، سهم داشتن«اضإ-)ناگذرحال،زمان  تک،

-)تـک وابسـتگی، » (همانند شما، ماننـد شـما  : «(xDmavvatąm)·زکپؤضفمک«

)(صفتزکپؤضد«

» بزرگ دانستن، بـزرگ خوانـدن، سـپاس گفـتن، سـتودن     : «(vahmai.H)·پ ·رضاکپه

رضاکض-)(برائی، تک

اي است گاتائی، هنگامی که با یک فعل به کار رود به پیش، پیش، فراز، واژه: «(frō)·چق[

»چقپیا چقض شود به سازد و تبدیل میبا آن یک واژه می

»ضمیر اشاره«فض-)بائی، گروهه، نرینه، کماسه» (آنها، آنان: «(tHıB)·فپه/

همـه،  «ر]سحض-)نرینـه ، بائی، گروهه» (همگیهمه، : «(cispaiB)·ر]سحپه/

)صفت» (همگی، تماس، هریک

إهدؤضأف-(وابستگی، تک، نرینه)» جدا کننده، سواکننده: «(cinvvatō)·إهدؤضف[

به معنی چیدن، جدا کردن، سوا کردن، بریدن، روي یکدیگر «إ]از ستاك  )صفت(

  ».چین

چین به معنـی برداشـت   . گذاردرویم میکش، کسی است که توده خاك و گل را چینه

هاي کشاورزي در دفعات مانند یک یا چند چین براي یونجه. وجـه امـري آن   فرآورده

یعنی جدا کن یا چیدن و مرتب کردن مثالً ظروف در جاي خـود. معنـی   » بچین، ببر«

کشد و چینـه  کند و دیوار میدیگر آن بناء و کسی که توده خاك را روي هم پشته می

  کش صفت آن است. سازد، چینهمی



778گاتاها  

در اوستاي نوین چنین وانمود شده که روز واپسـین نیکوکـاران را از بزهکـاران بـراي     

کنند و این کار با داوري سه ایزد سـروش،  پاداش و کیفر کردارشان از یکدیگر جدا می

گاه و شود، و باور دارند که در روز واپسین همگـان بایـد از گـذر   میترا و رشن انجام می

شـود و  تر و گذر از آن آسـان مـی  پلی عبور کنند، آنان که نیکوکارند پل برایشان پهن

شود و از آن به سوي جهـنم  براي بزهکاران پهناي آن به اندازه تیغه شمشیر نازك می

  شوند. سرازیر می

 هاي دور و دراز پـیش مولتون و گروهی از دانشوران باور دارند اندیشه این پل به زمان

گردد و شاید ریشه آن از نگریستن به آسمان و دیدن راه شیري باشـد  از زرتشت برمی

اي از انبوه ستارگان، گذرگاهی روشن به سوي جهانی ناپیـدا نشـان   که همچون رشته

شده که هاي باستانی اندیشه پلی میان زمین و جهان دیگر یاد میداده و در افسانهمی

  کرده. ذر میروان انسان پس از مرگ از آن گ

کنـد.  اي را نفی میکند و این اندیشه افسانهسه بار از چینوت یاد می گاتاهازرتشت در 

دهـد. چینـوت، گـذرگاه    چینوت مرز خوبی از بدي، نیکوکاري از بزهکاري را نشان می

مرز، پل یا دیواریست که یک سوي آن پاکی و خوبی و سـوي دیگـر پلیـدي و بـدي     

تواند از مرز بدي، ناپاکی، نادرستی گذر کند و به سوي ود میاست. انسان با گزینش خ

) گرایش یابد. داوري میان خوب و بد پاك و ناپاك وهومن) و منش نیک (اشاراستی (

  ست. مزدابا اهورا هاتدر بند هفده همین 

در نهاد آدمی آن گوهر مینوي است به نام سپنتامئینو که انسان باید آن  مزدانماد اهورا

گزیند. و باشد برمی) میاهریمنو گوهر اهورایی را که دشمن و رقیب انگرمئینیو ( مینو

این گزینش همراه با کار و کوشش است. انسان با کار و کوشش و پیشه کردن مـنش  

پاك باید از مرز بدي بگذرد و این گذر یک گذر دائمـی همـراه بـا جنـگ و سـتیز بـا       

گزینش و داوري به دست انسان اسـت. کـاري    ها، نادرستی و ناپاکی است. اینپلیدي

  شود. است که در نهاد و روان و سرشت آدمی انجام می

است. پل چینوت، مرز خوبی بدي کـه   مزداي داوري از سپنتامئینیو نماد اهوراسرچشمه

هـاي طبیعـت الهـام    یک اسطوره و افسانه باستانی پـیش از زرتشـت بـود و از پدیـده    

هاي گاتائی زرتشت، یک نهاد روانی و اخالقی است. قضـاوت  گرفت اما در آموزشمی
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اند. نه خوب از بد به وجدان آدمی و هماهنگی با سپنتامئینیو و پیروي از اشا واگذار شده

هـا و ایـزد   در روز واپسین و با قضاوت ایزدان مهر و سروش و رشن، کـه زرتشـت آن  

خـداي واحـد و    مـزدا تنها به اهوراهاي خود، وازده و نفی کرده و دیگران را در آموزش

  رقیب باور دارد. بی

داوري خوب و بد در همین جهان و در زمان زندگی باید به آن رسـیدگی شـود. کیفـر    

گذار جامعه انسانی معین شـده مجـازات   ها نه تنها از سوي قانونی به دست قانونبدي

  شوند. شوند، بلکه در رابطه با سایرین به بدنامی شُهره میمی

از نیکوکاران و پیروان اَشا چنان که گناه و خطـایی سـر بزنـد و بـه آن آگـاه شـوند و       

قدر کار خوب و مفیـد انجـام   ها را سرزنش کند، باید در برابر آن گناه آنوجدانشان آن

بدهند که وجدانشان راحت و راضی شود و در همین دنیا کیفر بـدي و پـاداش خـوبی    

دریافت شود.

  »کندگذر می«: (FrafrH)·چقضچقپ

  حغقغفع-)(رائی، تک» پل، مرز، گذرگاه: «(peretlm).حغقغف,ک
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  یازدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  کاویس چا  کَرَپنو  نیوجِ  خشَترائی

·نپؤضگضسإپ·نضقضحضد[·",_؛د  ·زضوقپه«

  هاگوي  هاکرپن  به بند کشیدند  فرمانروایی

  ــــــــــــ

  مشیم  مرِن گئیدیانی  اَهوم  شیئُو تَنائیش  اَکائیش

·کضز]ک·کغقغأل؛هیگپه  ·ضا,ک·ژگضخوضدپه/·ضنپه/

  مردم  نابودي  جهان را  کارها، کردار  پلید

  ــــــــــــ

  دئنا  خرَ اُدت  خواَ اچا  اوروا  خوا  یِنگ

·یضبدپ  ·قضخیض،«·طضبإپ  ·عقؤپ·ط؛·"؛أل

  وجدان  کندسرزنش می  او خودش  روان  او، خودش  هاآن

  ــــــــــــ

  پِرِتوش  چینوثُ  یترا  اَئیبی گمن  هیت

·حغقغفع/·إهدؤضف[·"ضوقپ·ضهذ]لغکغد·اگض،

  مرز، پل  جداکننده  کهجائی  برسند  گاه کهآن

  ــــــــــــ

  اَستَیو  دمانائی  دروج  ویسپائی  یوئی

ضسفضگ[&·یغکپدپه·یق,_[·ر]سحپه·"ضؤ[ه
      ماندگار، مقیم، ساکن  جایگاه  دروغ، فریب  همه، تمام  عمر، زمان زندگی
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·نپؤضگضسإپ    ·نضقضحضد[    ·",_؛د    ·زضوقپه«

·کضز]ک    ·کغقغأل؛هیگپه    ·ضا,ک    ·ژگضخوضدپه/    ·ضنپه/

·یضبدپ    ·قضخیض،«    ·طضبإپ    ·عقؤپ    ·ط؛    ·"؛أل

·حغقغفع/    ·إهدؤضف[    ·"ضوقپ    ·ضهذ]لغکغد    ·اگض،

ضسفضگ[&    ·یغکپدپه    ·یق,_[    ·ر]سحپه    ·"ضؤ[ه
  

  کاویس چا    کَرَپنو    یوجِن    خشَترائی

  مشیم    مرِن گئیدیانی    اَهوم    شیئُو تَنائیش    اَکائیش

  دئنا    اُدتخرَ     خواَ اچا    اوروا    خوا    یِنگ

  پِرِتوش    چینوثُ    یترا    اَئیبی گمن    هیت

  اَستَیو    دمانائی    دروج    ویسپائی    یوئی

  

  برگردان

  )فرمانروایان دشمن زرتشتها (ها (رهروان دین دروغ) و کَويکَرپن

  کشند.مردم را با فرمانروائی خود به یوغ بندگی می

  برند.جهان را به سوي نابودي میبا کردار پلیدشان 

  ها برسند.ها از بديخوبی هنگامی که به مرز سنجش

  دهد.کند و آزار میوجدان و روانشان آنها را سرزنش می

  در همه عمر و زمان زندگی در جایگاه دروغ (جهنم) ماندگار خواهند بود.



782گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  زضوقض«-)گروههبائی» (با قدرتبا فرمانروائی، : «(xDarraiB)·زضوقپه«

وجه تاکیـدي » (به زیر یوق درآوردن، به قید و بند کشیدن، افسار زدن: «(ykjfn)·",_؛د

. یوغ، چوبی که بـه گـردن دو گـاو    "ع_-)گذرا، گذشته ساده، گروهه، سوم کس

  نهند، یراق کردن، افسار بستن به چارپایانشخم زن می

ها، یک مقام روحانی در دین مخالف زرتشت، راهنماي کَرپن: «(karapanō)·نضقضحضد[

رهبران پیروان دروغ که رقیب «نضقضاضد-(نهادي، گروهه)» دینی پیروان دروغ

»و ضد زرتشت بود

انـد،  ها، فرمانروایانی که هوادار دین دروغ بودهکوي: «(kavvaııascH)·نپؤضگضسإپ

هـا کـه فرمانروایـان نـواحی و کشـورهاي      يفرمانروایان مخالف زرتشت، از میان کـو 

مختلف بودند فقط کوي گشتاسب یا کی گشتاسب دین زرتشت را پـذیرفت از سلسـله   

  »کیانیان

)(صفتضنض-)کماسه، بائی، گروهه» (بد، پلید، زشت، ناپاك: «(akHiB)·ضنپه/

ــال : «(CiiaoranHiB)·ژگضخوضدپه/ ــردار، اعم ــا، ک ــه) » کاره ــائی، گروه -(ب

)کماسه، نام» (کار، کردار، کنش«ژگضخوضدض

وجود مـادي و جسـمی   «ضاع-)(رائی، تک» وجود، هستی، جهان: «(ahkm)·ضا,ک

که وجود و هستی غیر مادي و مربوط به کضدضاگض ، کضدضجا[، کضدضادر برابر 

  روان و اندیشه آدمی است.

کضقن-)(مصـدر » نابودي، نیستی، مـرگ : «(mereygeıdiiHi)·کغقغأل؛هیگپه

»مرگ، نابودي«

کپژگض-)(رائی، تک» مردم، آدمی، نوع بشر: «(maDjm)·کضز]ک

(ضـمیر  » که، آن که«"ض-)(رائی، گروهه، نرینه» ها را، آنهاآن: «(yHyg)·"؛أل
)نسبی

ثض-)نهادي، تک، نرینـه » (مال خودش، از آن خودش، متعلق به خودش: «(mH)·ط؛

)صفت ملکی انعکاسی(
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  »روح. روان، خود«عقؤضد-)(نهادي، تک» روان: «(urvvH)·پعقؤ

 صـفت (ثض-مادینه)نهادي، تک،» (مال خودش، از آن خودش: «(maccH)·طضبإپ

)pass.seflechملکی انعکاسی

» vexو  chideدهد و کند، آزار میکند، دگرگون میسرزش می: «(xraodau)·قضخیض،«

دگرگـون کـردن، بـه    «قعی«-گـذرا) حـال، زمان  سوم کس، تک،وجه التزامی،(

  »هراس انداختن، منقلب کردن، سرزنش کردن، آزار دادن

یضبدپ-)(نهادي، تک» ، دین، بینشضمیروجدان، : «(dacnH)·یضبدپ

، "ض–شکل قیدي ضمیر نسبی » (آنگاه که، هنگامی که، زمانی که: «(hiiau)·اگض،
)قید مکان

، گروهه، سوم کسوجه تاکیدي» (آنها برسند، آنها بیایند: «(aibi.gemen)·لغکغد.ضهذ]

)آمدن، رفتن، رسیدن(لضک-) گذرا، گذشته ساده

)(قید» آنجا، جائی که: «(yarrH)·"ضوقپ

إهدؤضدف-تک) وابستگی،» (جداکننده، سوا کننده: «(cinvvatō)·إهدؤضف[

حغقغفع-)(نهادي، تک» پل، مرز: «(peretuB)·حغقغفع/

"ع-)(برائی، تک» وقت، هنگام، زمان، دوران زندگی: «(yavvōi)·"ضؤ[ه

ر]سحض-)کماسهتک،  برائی،» (همه، همگی، تمام: «(vispHi)·ر]سحپه

یقع_-تک) وابستگی،» (دروج، دروغ، فریب: «(drkjō)·یق,_][

[اینسلر: حالت دري یغکپدض -)(برائی، تک» جایگاه، خانه: «(demHnHi)·یغکپدپه

locیغکپدب[

ضسفه-(نهـادي، گروهـه)  » ساکنان، مهمانان، باشندگان: «(astHiiō).ضسفضگ[

[به سـر بـردن، مانـدگار شـدن] [دئنـا و اوروا      » ساکن، مقیم، باشنده، مهمان ماندگار«

دو پدیده یا دو عنصر اساسی از وجود آدمی هسـتند دئنـا را بـه    » عقؤپو  یضبدپ«

توان معنی کرد. ، باطن، نهاد و بینش میضمیردین، باور، نظر و طرز فکر، وجدان،      



784گاتاها  

  دوازدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  نَفشوچا  نَپ تیی اشو  اَشا  اوس  هیت

·دضچزعإپ·دضحفگضبز,·ضزپ·عس  ·اگض،

  نوادگان  فرزندان  اشا  پیش آید  هنگامی که

  ــــــــــــ

  اَ اُجی یئشو  فریانهیا  اوزجِن  تورهیا

·ضخ_گضبز,  ·چقگپدضاگپ·ع._؛د·ف,قضاگپ

  نامدار، شایان توجه  فرزندان فریا  به پیش آید  تورانیان

  ــــــــــــ

  توخ شَنگها  فراوو  گَئتاو  اَرم توئیش

·زضجاپ«وظض  ·چقپی[·لضبو|·ضقکضف[ه/

  کوشش کند  پیشرفت  آفریدگان، مردم  آرمئی، نماد دوستی

  ــــــــــــ

  منَنگها  هم اَئیبی موئیست  وهو  ایش  اَت 

·کضدضجاپ·ک[هسف ·ضهذ] ·ا؛ک·رخا,  ·]/·ض،

  اندیشه  کندآورد، متحد میگرد می  نیک  ها راآن  آن گاه

  ــــــــــــ

ایبیو اَ ا  رومزدا  رائیذف  ستس  اهور  

ضاعق[&·سضسفب·|#کض·قضچغصقپه·ضبهذگ[
  اهورا  آگاه کردن  مزدا  پشتیبان  هابراي آن
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·دضچزعإپ    ·دضحفگضبز,    ·ضزپ    ·عس    ·اگض،

·ضخ_گضبز,    ·چقگپدضاگپ    ·ع._؛د    ·ف,قضاگپ

·زضجاپ«وظض    ·چقپی[    ·لضبو|    ·ضقکضف[ه/

·کضدضجاپ    ·ک[هسف ·ضهذ] ·ا؛ک    ·رخا,    ·]/    ·ض،

ضاعق[&    ·سضسفب    ·|#کض    ·قضچغصقپه    ·ضبهذگ[
  

  نَفشوچا    نَپ تیی اشو    اَشا    اوس    هیت

  اَ اُجی یئشو    فریانهیا    اوزجِن    تورهیا

  توخ شَنگها    فراوو    گَئتاو    اَرم توئیش

  منَنگها    هم اَئیبی موئیست    وهو    ایش     اَت

ایبیو اَ ا    رومزدا    رائیذف    ستس    اهور  

  

  برگردان

  هنگامی که از میان فرزندان و نوادگان تورانیان آنکه نامدار است.

  آرمئیتی بکوشد.پسر فریان، در پرتو اشا به پا خیزد. و در پیشرفت مردم در سایه 

  ها را به پیروي از منش نیک (وهومنی) گرد آورد.تواند آنمی

  ها آگهی کند.و پشتیبانی خود را از آن



786گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )قید زمان، حالت قیدي» (زمانی که، هنگامی که: «(hiiau)·اگض،

»پیش فعل براي نشان دادن حرکت به سوي باال و جلو، پیش: «(us)·عس

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

دضحفگض-)گروهه، دري» (نسل، فرزندان: «(naptiiacDk)·دضحفگضبز,

دضحپف-)گروهه، دري» (نوه، فرزند پسر، نواده: «(nafDu)·دضچزعإپ

ــورانی«ف,قض-)تــکوابســتگی،» (تورانیــان: «(tkrahiiH)·ف,قضاگپ ، اهــالی »ت

»توران

لضک پیش فعل نشـان دهنـده حرکـت بـه جلـو + فعـل       » ع.» «نیاید: «(uzjfn)·ع._؛د

»آمدن، رفتن«لضک-گذرا)، گذشته ساده، تکسوم کس، وجه تاکیدي» (آمدن«

-تــک) وابسـتگی، » (فرزنـد فریــان، پسـر فریــان  : «(friianahiiH)·چقگپدضاگپ

است که » yōiBtaیوایشت «در اوستاي نوین یکی از فرزندان فریان به نام چقگپدض 

معماي جادوگر اهریمن به نام  99در آبان یشت و فروردین یشت از آن یاد شده که به 

کند. ترجمـه فارسـی آن بـه نـام     گوید و نیروي او را نابود میپاسخ می» axtyaآختیا «

اند ماننـد افراسـیاب   منان تاریخی ایرانیان بودهها از دشیوشت فریان چاپ شده، تورانی

دشمنی فرهنگی و دینی بـود  » arjat-aspa«و ارجاسب » frangrasyanفرنگرسیان «

نمـاد خـرد گرائـی بـر ضـد       مزداو دئوا یعنی خداي واحد اهورا مزدامیان ستایش اهورا

. این دشمنی و هاي انسان ساخته بودهاي طبیعی و یا بتایزدان پنداري که نماد پدیده

هـاي بیابـانگرد و   اختالف میان کشاورزان آبـادگر کـه سـاکن روسـتاها بودنـد و تیـره      

فریان از گروه تورانیانی بود کـه   ،کردندچادرنشین که از راه غارت و چپاول زندگی می

  ئی داشت.مزداامکان پیوستن به باور 

قابـل ذکـر، قابـل     شایان توجه، نامدار، قابـل مالحظـه،  : «(aojiiacDk)·ضخ_گضبز,

)(صفتضخگض-نرینه)، گروهه، دري» (تحسین

 وابسـتگی، » (آرمئیتی، نمـاد دوسـتی، آرامـش و پارسـائی    : «(armaıtoiB)·ضقکضف[ه/

پقکضهفه-تک)
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ــان  : «(gactG)·لضبو| ــدگان، جهانی ــوق، آفری ــردم، مخل ــه » م ــی، گروه -)(رائ

لضبوض

  )(صفتچقپی-تک، نرینه)(وابستگی، » پیشرفت، ترقی: «(frHdō)·چقپی[

مندي، شور، شوقف جانفشانی، تعصب، غیرت، عالقه: «(rsaxDazha)·زضجاپ«وظض

کار دشوار، فعالیت، شور وشوق، تعصـب و  «وظضازضا-)(بائی، تک» توجه

»حمیت

)حرف اضافه» (پس، اما، و، بنابراین، آنگاه: «(au)·ض،

/[·(iB)» :چسـبیده ضمیر، نرینه، گروههرائی،» (آنها، آنها را(-ایـن، آن «ضگ؛ک «

  ضمیر اشاره

)صفت(رخاع-کماسه)بائی، تک،» (خوب، نیک، بد: «(vohk)·رخا,

که پیش از » دهدپیش فعل، که جنبشی گروهی و با یکدیگر را نشان می: «(hfm)·ا؛ک

  جاي گرفتهکهو فعل 

کهودهد، با فعل پیش فعل که حرکتی را به جهت معنی نشان می: «(aibj)·ضهذ]

سـوم  ، وجـه تاکیـدي  » (دهـد کند، پیوند می  آورد، متحد میگرد می: «(mōist)·ک[هسف

متحـد کـردن، پیونـد     -گرد آوردن): «mir(کهو-)گذرا، گذشته سادهکس، تک،

پیش فعل با آن بـه   کند، دو  آنها را همسو و متحد می«ا؛کضهذ]ک[هسف» (دادن

کند)یکسان می بائیکه حالت رائی را با حات » کار رفته

کضدضا-)(بائی، تک» اندیشه، منش: «(manazhH)·کضدضجاپ

» آن«ضگ؛ک-(برائـی، گروهـه، نرینـه)   » براي آنهـا، آنهـا  : «(acibiiō)·ضبهذگ[

)ضمیر اشاره(

قضچغصقض-)(برائی، تک» پشتیبانی، کمک، حمایت: «(rafetrHi)·قضچغصقپه

#پکض-)(نهادي، تک» ، خدا، خداي دانامزدا: «(mazdG)·|#کض

 یـا سضجا -)(مصـدر » آگاه کردن، اعالم کردن، آگهی کردن: «(sastc)·سضسفب

سما

ضاعقض-)(نهادي، تک» اهورا، خداوند، سرور: «(ahurō).ضاعق[     



788گاتاها  

  سیزدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  سیزدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  رادنگها  زرتوشترم  سپیتامم  يِ

·قپیضجاپ·.ضقضوع/فقغک·سحهفپکغک  ·"؛

  یاري  زرتشت را  سپنتامان را  کسی که

  ــــــــــــ

  ارِت و  فرَس روئی دیائی  نا  هو  خشنائوش  مرِت اشو

·غقغوظ[  ·چقضسق,هیگپه·دپ  ·اؤ[·زدپع/«·کضقغفضبز,

  سزاوار، شایسته  نامور شدن  مرد  آن  خشنود سازد  میان مردمدر 

  ــــــــــــ

  اَهورو  ددات  اَهوم  مزدا  هوئی  اَت

·ضاعق[  ·یضیپ،·ضا,ک  ·پ#کض·ا[ه·ض،

  اهورا  ارزانی دارد  زندگی  مزدا  براي او  و

  ــــــــــــ

  منَنگها  فرادت  وهو  گَئتاو  اَهمائی

·کضدضجاپ·چقپیض،·رخا,·لضبو|·ضاکپه

  اندیشه  کندکامروا می  نیک  جهانیان  براي او

  ــــــــــــ

  هوش هخائیم  مهم ایدي  اَشا  وِ  تم

پهک&«اع/اض·ک؛اکضهی]·ضزپ·ر؛·ف؛ک
  دوست  نهیمارج می  اي اَشا  ما   او را
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·قپیضجاپ    ·.ضقضوع/فقغک    ·سحهفپکغک    ·"؛

·غقغوظ[    ·چقضسق,هیگپه    ·دپ    ·اؤ[    ·زدپع/«    ·کضقغفضبز,

·ضاعق[    ·یضیپ،    ·ضا,ک    ·پ#کض    ·ا[ه    ·ض،

·کضدضجاپ    ·چقپیض،    ·رخا,    ·لضبو|    ·ضاکپه

پهک&«اع/اض    ·ک؛اکضهی]    ·ضزپ    ·ر؛    ·ف؛ک
  

  رادنگها    زرتوشترم    سپیتامم    يِ

  ارِت و    فرَس روئی دیائی    نا    هو    خشنائوش    مرِت اشو

  اَهورو    ددات    اَهوم    مزدا    هوئی    اَت

  منَنگها    فرادت    وهو    گَئتاو    اَهمائی

  هوش هخائیم    مهم ایدي    اَشا    وِ    تم

  

  برگردان

  کسی که زرتشت اسپنتمان را یاري دهد و خشنود سازد.

  مرد در میان مردم سزاوار ناموري است. آن

  دارد.زندگی خوب ارزانی می مزدابراي او اهورا

  کند.) را در پرتو وهومن کامروا میو بستگانشو جهانیان (

  نهیم.اي اشا ما چنین کسی را همچون دوست خوب تو ارج می



790گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )(ضمیر نسبی"ض-)(نهادي، تک» که، آن که، کسی که: «(yH)·"؛

(رائی، تک، نرینه)نام خانوادگی زرتشت » سپنتمان را: «(spitamem)·سحهفپکغک

.ضقضوع/فقض-)(رائی، تک» زرتشت را: «(zaratuBtrem)·.ضقضوع/فقغک

یـاري،  «قپیضا -(بـائی، تـک، نرینـه)   » یاري، خدمت: «(rHdazhH)·قپیضجاپ

  »خدمت، سپاس

ــر : «(maretacDk)·کضقغفضبز, ــراد بش ــردان، اف ــردم، م ــه(دري، » م -pl(گروه

کضقغفض

تـک،   سـوم کـس  ، وجـه تاکیـدي  » (خشنود کند، پذیرائی کند: «(xDnauB)·زدپع/«

گذرا)، گذشته ساده

  »، این، او، آنضمیر اشاره«اض-(نهادي، تک، نرینه)» او: «(hvvō)·اؤ[

(مرد، نَر) دضق-)(نهادي، تک» مرد: «(nH)·دپ

-)(مصدرسق,هیگپه .چقضبا پیش فعل سقع : (frasrkidiiHi)·چقضسق,هیگپه

شنیدن، گوش کردن، به گوش رساندن، شناخته شـدن، نـامور شـدن، شـهرت     «سقع

  »یافتن

)صفت(غقغوظض-(نهادي، تک، نرینه)» سزاوار، شایسته: «(erersō)·غقغوظ[

)حرف اضافه» (و، پس، بنابراین: «(au)·ض،

)(ضمیر اشاره» این«اض-)برائی، تک، نرینه» (این، او، براي او: «(hōi)·ا[ه

  #پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·|#کض

زندگی، نیک بختـی و  «ضاع-)(رائی، تک» هستی، وجود، زندگی: «(ahkm)·ضا,ک

»سرافرازي

حـال، سوم کـس، تـک،  ، وجه تاکیدي» (ارزانی دارد، ببخشد، بدهد: «(dadHu)·یضیپ،

  یپ-گذرا)

ضاعقض-)(نهادي، تک» اهورا، خداوند، سرور: «(ahurō)·ضاعق[

ضاعقض-)(نهادي، تک» اهورا، خداوند، سرور: «(ahmaı)·ضاکپه
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لضبوپ-)(رائی، گروهه» آفریدگان، مردم، جهان، گیتی: «(gactG)·لضبو|

)(صفترخاع-کماسه)بائی، تک،» (خوب، نیک، به: «(vohk)·رخا,

وجـه تاکیـدي  » (کامیاب کند، کامروا کند، موفق کنید، ترقی دهـد : «(frHdau)·چقپیض،

»کامیاب کردن، ترقی دادن، کامروا کردن«چقپی-گذرا)حال،سوم کس، تک،

کضدضا-کماسه)بائی، تک،» (اندیشه، منش: «(manazhH)·کضدضجاپ

)ضمیر اشاره، صفت» (او، این«فض-نرینه) (رائی، تک،» او را: «(tem)·ف؛ک

",چ؛ک-)هاي برائـی، وابسـتگی، گروهـه، ضـمیر چسـبیده     حالت» (شما: «(vH)·ر؛

)دوم کس گروههضمیر(

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

» داریـم مـی نهـیم، گرامـی   اندیشیم، ارج میشناسم، میمی: «(mfhmaidj)·ک؛اکضهی]

اندیشـیدن،  «کضد-)ناگـذر ، گذشـته سـاده  ، کروهـه،  نخست کـس ، وجه تاکیدي(

»شناختن، ارج نهادن، احترام گذاشتن

ــوب : «(huBhaxHim).پهک«اع/اض ــت خـ ــه)  » دوسـ ــک، نرینـ ــی، تـ -(رائـ

    ه«اض.اع/



792گاتاها  

  چهاردهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  چهاردهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  اوروتُو  اَشَوا  کَست  زرتوشترا

·عقؤضو[·ضزضؤپ·نضسفب  ·ع/فقپ«.ضقض

  دوست  راستگو  کیست  اي زرتشت

  ــــــــــــ

  وشتی  فرَس روئی دیانی  وا  ك  مگائی  مزُئی

·رض/ف]  ·چقضسق,هیگپه·رپ  ·ن؛·کضلپه·کض.[ه

  خواستار باشد  سرافرازي  به راستی  کیست  مغان  بزرگ

  ــــــــــــ

  یاهی  ویشتاسپو  کَوا  هو  اَت

·"پا]·ر]/فپسح[  ·نضؤپ·اؤ[·ض،

  داردوست  گشتاسب  کَوي  او   و

  ــــــــــــ

  اَهورا  مینَش  هدموئی  مزدا  یِنگستو

·ضاعقپ·کهدض/·اضیغک[ه·پ#کض·"؛ألسف,

  اهورا  دهیجاي می  در سراي  مزدااي   کسانی را که

  ــــــــــــ

  منَنگهو  اخوذائیش  ونگهوش  زبیا  تنگ

کضدضجا[&·صپه/«ع·رضجا؛ع/·.ذضگپ·ف؛أل
  اندیشه  با سخنانی که  نیک  خوانیمفرا می  هاآن
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·عقؤضو[    ·ضزضؤپ    ·نضسفب    ·ع/فقپ«.ضقض

·رض/ف]    ·چقضسق,هیگپه    ·رپ    ·ن؛    ·کضلپه    ·کض.[ه

·"پا]    ·ر]/فپسح[    ·نضؤپ    ·اؤ[    ·ض،

·ضاعقپ    ·کهدض/    ·اضیغک[ه    ·پ#کض    ·"؛ألسف,

کضدضجا[&    ·صپه/«ع    ·رضجا؛ع/    ·.ذضگپ    ·ف؛أل
  

  اوروتُو    اَشَوا    کَست    زرتوشترا

  وشتی    فرَس روئی دیانی    وا    ك    مگائی    مزُئی

  یاهی    ویشتاسپو    کَوا    هو    اَت

  اَهورا    مینَش    هدموئی    مزدا    یِنگستو

  منَنگهو    اخوذائیش    ونگهوش    زبیا    تنگ

  

  برگردان

  اي زرتشت دوست راستگوي تو کیست؟

  که به راستی خواستار سرافرازي انجمن بزرگ مغان باشد.

  دار تو است.او کَوي ویشتاسپ دوست

  ها را در بارگاه خودت جاي خواهی داد.آن مزدااز کسانی که اي اهورا

  ها را با سخنانیمن آن

  خوانیم.گیرند فرامی) سرچشمه میاندیشه نیککه از وهومن (



794گاتاها  

  برداشت

زرتشت که خود رهاننده مردم از گمراهی، دروغ و پلیدي است، از یـاران راسـتینش بـراي    

  خواهد.پیشبرد این کار بزرگ کمک می

  هاواژهدستوريگزارش

  .ضقضوع/فقض-)(ندائی، تک» اي زرتشت: «(zararuBtrH)·ع/فقپ«.ضقض

، صـفت » (کـی «نض-(نهادي، تک، نرینه)» کیست، چه کسی: «(kastc)·نضسفب

)ضمیر پرسشی

-)نهـادي، تـک، نرینـه   » (هوادار و پیرو اشا، درستکار، راستگو: «(aDavvH)·ضزضؤپ

ضزضؤضد

عقؤضوض-)(نهادي، تک» دوست، همراه، متحد: «(mrvvarō)·عقؤضو[

کض.-)(برائی، تک» بزرگ: «(mazoi)·کض.[ه

[اینسـلر:  » مـغ «کضلض-)(برائـی، تـک  » مغان، براي مغـان : «(magai)·کضلپه

بـرادري، اشـاره بـه    «تـاراپورواال:  ». پیشـنهاد، هدیـه  «offering، هومباخ: taskوظیفه 

مغ به تـازي مجـوس و صـاحب    ». «گذار آن بودانجمن برادري مغان که زرتشت پایه

شده. واژه مـغ بـه فارسـی    گفته می یزکنند نکتاب است. مگ به محلی که نیایش می

هاي مختلف به انهاي ایرانی در زمموبد است که داناي امور دینی است. در بیشتر دین

».گفتند، نظیر مغان مادي، اشکانی، ساسانیرهبران دین مغ می

  )ضمیر استفهامی(نض-)نهادي، تک، نرینه» (که، چه کسی، کسی: «(kf)·ن؛

)حرف ربط، حرف تاکید» (یا، به درستی، همانا: «(vH)·رپ

  )(مصدر» سرفرازي، ناموري، شهرت: «(frasrkidiiai)·چقضسق,هیگپه

-وجه اخباري، سوم کس تک، حال، گـذرا) » (خواهد، نخواهدمی: «(vaBtj)·رض/ف]

رضس

)حرف اضافه» (پس، آنگاه، اما، و: «(au)·ض،

)ضمیر اشاره(اض-(نهادي، تک، نرینه)» آن، او: «(hvvō)·اؤ[
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لقب یـا ورنـام فرمانروایـان    «یضؤه-)(نهادي، تک» کَوي، کی: «(kavvH)·نضؤپ

  »محلی که مخالف زرتشت بودند

نام فرمانروائی است «ر]/فپسحض-)(نهادي، تک: (vistaspō)·ر]/فپسح[

هـاي او  ها تنها کسی بود که از زرتشت هواداري کـرد و بـه آمـوزش   که از میان کَوي

»گوش فرا داد، کی گشتاسب از سلسله کیانیان

هومبـاخ:  "پا ["ضا -)(دري، تـک » مکار، دوسـتدار یار، ه: «(yHhi)·"پا]

[اینسلر: یاري کردن، متحد شدن، واژه را » بخش کردن، شرکت کردن، تقسیم کردن«

خواند. بارتولومه: آن را در حالت دري، تک به معنی داوري و تصـمیم  میضا]."پ

گرفته.

کـه، کسـی   «"ض-(برائی، گروهه، نرینـه) » آنها را که: «(yfygstk)·"؛ألسف,

)ضمیر نسبی» (که

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

اضیغکض-)(دري، تک» جایگاه، سرا، منزل: «(hademōi)·اضیغک[ه

حـال، دوم کس، تـک، وجه تاکیدي» (داريدهی، نگه میجاي می: «(mınaB)·کهدض/

)کردن، به خانه خدا درآوردنجاي دادن، مستقر کردن، نگاهداري (که.-گذرا)

ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH)·ضاعقپ

)ضمیر اشاره» (آن، این«فض-)(رائی، گروهه، نرینه» آنها را: «(tHyg)·ف؛أل

نخسـت کـس، تـک،   وجه التزامی،» (کنم  خوانم، دعوت میفرا می: «(zbaiiH)·.ذضگپ

»فرا خواندن، دعوت کردن، خواستن«.,-(گذر حال،

رخاع-تک) وابستگی،» (خوب، نیک: «(vazhfuB)·رضجا؛ع/

سخن، گفتار، «عاصض-(بائی، گروهه)» با سخنان، با گفتارها: «(uxtHiC)·صپه/«ع

»نطق، بیان

کضدضا-)تکوابستگی،» (اندیشه، منش: «(manazhō).کضدضجا[     



796گاتاها  

  پانزدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  پانزدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  تمانگهوسپی  وِ  وخشیا  اَسپا  هئچت

·سحهفضک|جا[·ر؛·زگپ«رض·ضسحپ  ·اضبإض،

  خانواده سپیتام  براي شما  کنمگوشزد می  اسپه  هیچت

  ــــــــــــ

  اَداتانس چا  ویچ یتا  داتنگ  هیت

·ضیپومسإپ  ·ر]إضگضوپ·یپو؛أل·اگض،

  هانادرست  باز شناسید  ها رادرست  که

  ــــــــــــ

  ددويِ  خُشُم اي بیا  اَشم  شیئوتنائیش  یوش  تائیش

·یضیعگب  ·زکضهذگپ«·ضزغک  ·ژگخوضدپه/·",/·فپه/

  به دست آورید  براي خودتان  راستی را   کردار کارها  شما  ها کهبا آن

  ــــــــــــ

  اهورهیا  پئُو اورویائیش  داتائیش  یائیش

ضاعقضاگپ&·حضخعقعگپه/·یپفپه/·"په/
      اهورا  آغازین  قانون  که
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·سحهفضک|جا[    ·ر؛    ·زگپ«رض    ·ضسحپ    ·اضبإض،

·ضیپومسإپ    ·ر]إضگضوپ    ·یپو؛أل    ·اگض،

·یضیعگب    ·زکضهذگپ«    ·ضزغک    ·ژگخوضدپه/    ·",/    ·فپه/

ضاعقضاگپ&    ·حضخعقعگپه/    ·یپفپه/    ·"په/
  

  تمانگهوسپی    وِ    وخشیا    اَسپا    هئچت

  اَداتانس چا    ویچ یتا    داتنگ    هیت

  ددويِ    خُشُم اي بیا    اَشم    شیئوتنائیش    یوش    تائیش

  اهورهیا    پئُو اورویائیش    داتائیش    یائیش

  

  برگردان

  کنم.اَسپا و نوادگان سپیتاما گوشزد میبه شما اي خاندان هیچت 

  آنچه که درست است از نادرست بازشناسید.

  ).و از آن خود سازید) را به دست آورید (راستیسپس با کارهاي درست خودتان اشا (

  ) هماهنگ باشد.خردمنديآنکه با قانون آغازین اهورائی (



798گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

ندائی، گروهـه، نرینـه   » (اي خاندان هئچت اَسپا«: (haccau.aspH)·ضسحپ ·اضبإض،

voe.m(-،نام پدربزرگ زرتشت کـه از پـنج نسـل پـیش از      ضسحض.اضبإض .

اوست که وي نیز از نوادگان پنج نسل گذشته وي به نام سپیتاما است. نـام پیشـینیان   

  است. زرتشت بدین ترتیب در بندهش یاد شده

  زرتشت ـ 

  پو روشَسب  ـ

  ت اَسپ اَئورو ـ

  هئچت اَسپ  ـ

  چخشنوش  ـ

  پئی تیر اَسپ  ـ

  هرورشن  ـ

  هریدار  ـ

  سپیتام.  ـ

دهنـده لقـب و ور نـامی اسـت وابسـته بـه       هائی که داراي پایانه اَسپ است نشـان نام

  هاي ارتشی و جنگاور.خانواده

، اخباريوجه » (گویمکنم، میسخن خواهم گفت، گوشزد می: «(vaxDiiH)·زگپ«رض

»گفتن، سخن گفتن، گوشزد کردن«رضإ-)گذرازمان آینده،  نخست کس، تک،

ضـمیر دوم  (",تغک-)برائی، پیوستگی، گروهه، ضمیر چسـبیده » (شما: «(vf)·ر؛
)کس گروهه

ــانوادگی زرتشــت: «(spitamGzhō)·سحهفضک|جا[ ــه، » (بســتگان خ ــدائی، گروه ن

هفت بار از خانواده زرتشت یاد شده. گاتاهادر  سحهفپکض-نرینه)

)(ضمیر نسبی» که، کی«"ض-)(رائی، تک، کماسه» که: «(hiiau)·اگض،

یپوض-)(رائـی، گروهـه، نرینـه   » هـا را، درسـت  درسـت : «(dHrfyg)·یپو؛أل

»درست، منطقی«

دوم وجه التزامی،» (باز شناسید، تمیز دهید، تشخیص دهید: «(vicaiiatH)·ر]إضگضوپ
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  ر]با پیشوند  إضگضوپ.إه-گذرا)، گذشته ساده، گروههکس،

)(رائی، گروهه، نرینه» ها، آنچه نادرست استنادرست: «(adHrąscH)·ضیپومسإپ

نادرست، ناراست. ضیپوض-

ضمیر ، صفت(فض-)کماسه، نرینه، گروهه، بائی» (ها، با آنها کهآن: «(tHıB)·فپه/
)اشاره

/,"·(ykB)» :(نهادي، گروهه)» شما-ضمیر دوم کس گروهه» (شما«",ت؛ک(

-(بـــائی، گروهـــه)» بـــا کـــردار، بـــا کارهـــا: «(CiiaoranHiB)·ژگخوضدپه/

  »کار، کردار، عمل«"گضخوضدض

  ضزض-)(رائی، تک» اشا را، راستی، نظام کائنات: «(aBem)·ضزغک

",ت؛ک-گروهه)(برائی، » براي خودتان، براي شما: «(xDmaıbiiG)·زکضهذگپ«

  )دوم کس گروههضمیر(

دوم کـس، وجـه التزامـی،  » (آوریددهد، به دست میبه خود می: «(daduiic)·یضیعگب

»دادن، نهادن«یپ-(گذشته ساده ناگذر، گروهه

نسبی) ضمیر» (که، کی«"ض-)بائی، گروهه، نرینه، کماسه» (که: «(yHıB)·"په/

یپفض-)بائی، گروهه» (قاعده، نظمقانون، : «(dHtHiB)·یپفپه/

، بـائی، گروهـه  » (آغازین، نخستین، اصلی، اساسی: «(paouruiiHıB)·حضخعقعگپه/

»نخست، آغاز، اصل، اساس، پایه، آغازین، نخستین«حضخعقعگض-نرینه)

  ضاعقض-تک) وابستگی،» (اهورا، خداوند یکتا: «(ahurahiiH).ضاعقضاگپ

  

که همه داراي پنج سطر هسـتند فقـط داراي چهـار     هاتندهاي این * این بند برخالف ب

    سطر است.
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  شانزدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  شانزدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  ایدي  اَردرائیش  تو  اَترا  فرَش اوشترا

·هی]·ضقغیقپه/·ف,·ضوقپ  ·چقضزضخ/فقپ

  برو  ریاداران بیدین  تو  جاآن  اي فرشوشتر

  ــــــــــــ

  ستوئی  اوشتا  اوسوهی  ینگ  تائیش  هوگوا

·سف[ه·ع/فپ·عسؤضا]  ·"؛أل·فپه/·اؤ[لؤپ

  بودن  خواهانیم  هر دو خواستاریم  که  هابا آن  اي هوگوا

  ــــــــــــ

  آرم ئتیش  هچ ایت  اشا  یترا

·پقکضهفه/  ·اضإضهفب·ضزپ·"ضوقپ

  با آرمئیتی  همراه  اشا  جاآن

  ــــــــــــ

  خشَترِم  ایشتا  منَنگهو  ونگهِئوش  یترا

·زضوقغک«·ه/فپ·کضدضجا[·رضجا؛ع/·"ضوقپ

  فرمانروائی  در توانِ  اندیشه  نیک  جاآن

  ــــــــــــ

  اهورا  ش ا ایتی  ورِدمانم  مزدا  یترا

ضاعقپ &·زضبهف]·رضقغیغکمک·پ#کض·"ضوقپ
  اهورا  جایگاه  با شکوه  مزدا  جاآن
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·هی]    ·ضقغیقپه/    ·ف,    ·ضوقپ    ·چقضزضخ/فقپ

·سف[ه    ·ع/فپ    ·عسؤضا]    ·"؛أل    ·فپه/    ·اؤ[لؤپ

·پقکضهفه/    ·اضإضهفب    ·ضزپ    ·"ضوقپ

·زضوقغک«    ·ه/فپ    ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·"ضوقپ

ضاعقپ &    ·زضبهف]    ·رضقغیغکمک    ·پ#کض    ·"ضوقپ
  

  ایدي    اَردرائیش    تو    اَترا    فرَش اوشترا

  ستوئی    اوشتا    اوسوهی    ینگ    تائیش    هوگوا

  آرم ئتیش    هچ ایت    اشا    یترا

  خشَترِم    ایشتا    منَنگهو    ونگهِئوش    یترا

  اهورا    ش ا ایتی    ورِدمانم    مزدا    یترا

  

  برگردان

  ریا باشی.اي فرشوشتر جائی برو که با دیندارانی بی

  ها را آرزو داریم.ها که هر دو همانندي با آناي هوگوا با آن

  ها همراهند.) با آنراستی) و اشا (پارسائیآنجا که آرمئیتی (

  ) است.اندیشه نیکجا که در حوزه فرمانروائی و نیروي وهومن ( آن

  است. مزدایگاه پرشکوه اهوراهمان جا که جا
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  ها  واژهدستوريگزارش

  چقضزضخ/فقض-)(ندائی، تک» اي فرشوشتر: «(fraDaōBtrH)·چقضزضخ/فقپ

)قید مکان» (آنجا: «(arrH)·ضوقپ

دوم کس تک) ضمیر(فؤ؛ک-)چسبیدهضمیرنهادي، تک،» (تو: «(tk)·ف,

ریـا و راسـتگو   آنها کـه صـمیمی و بـی   با دینداران، وفادارن، : «(aredrHiB)·ضقغیقپه/

دیندار، وفادار، صمیمی، راستگو، ) «(صفتضقغیقض-نرینه)، بائی، گروهه» (هستند

»ریابی

)رفتن، آمدن(ه-وجه امري، دوم کس، تک، زمان حال، گذرا)» (برو: «(idj)·هی]

لؤض.اؤ[-(رائــی، تــک، نرینــه)» پســر هوگــو: «(hvvō.gvvH)·اؤ[لؤپ

)دارنده گاو زیبا(

)(ضمیر اشاره» این«فض-(بائی، گروهه)» با آنها: «(tHıB)·فپه/

که، کسی که، «"ض-)(رائی، گروهه، نرینه» براي آنها، برایشان: «(yfyg)·"؛أل

  )نسبیضمیر» (آن که

حـال، ، جفـت،  وجـه اخبـاري  » (هر دو خواهانیم، هـر دو مـایلیم  : «(usvahj)·عسؤضا]

یعنـی  » هـر دو «پنـدارد  خواستن، خواستار بـودن، گلـدنر مـی   «رضس-du.)گذرا

ن و زرتشت ولی فرشوشتر نیز از جهـت ایمـان و اسـتواري در دیـن همپایـه      مزدااهورا

»آموزگار خود زرتشت است

(دري، » دلخواه، آزرو، به دلخواه، آرزو کردن، درخواست کردن، خواستن: «(uBtj)·ع/فپ

رضس-ع/فه-)تک

ضا-)(مصدر» بودن، هستن: «(stōi)·هسف[

)advebe de lieuقید مکان » (جائی که: «(yarra)·"ضوقپ

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

 سـوم کـس  ، وجه اخبـاري » (کند، هماهنگ استهمراهی می: «(hacaitc)·اضإضهفب

  »همراه بودن، هماهنگ بودن«اضإ-)ناگذرحال،تک، 
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-)(نهـادي، تـک  » آرمئیتی، پارسائی، فداکاري، وفـاداري : «(HrmaitiB)·پقکضهفه/

پقکضهفه

)قید مکان» (آنجا: «(yarra)·"ضوقپ

رخاع-تک) وابستگی،» (خوب، نیک: «(vazhfuB)·رضجا؛ع/

کضدضا-تک) وابستگی،» (اندیشه، منش: «(manazhō)·کضدضجا[

آرمـان، آرزو،  «ه/فه-)تـک  ،دري» (فرمان، نیرو، اراده، قـدرت : «(iBtH)·ه/فپ

»امید، سرزندگی، شور، نشاط

-)(نهـادي، تـک  » خشترا، شـهریاري، فرمـانروایی، نیـرو   : «(xDarrem)·زضوقغک«

ازضوقض

)قید مکان» (آنجا: «(yarra)·"ضوقپ

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

رضقغیغکضد-)(دري، تک» افزونی، شکوه، بزرگی: «(varedemąm)·رضقغیغکمک

سوم کـس، تـک،  ، وجه اخباري» (جایگاه دارد، خانه و منزل دارد: «(Baciti)·زضبهف]

»جایگاه داشتن، منزل و مأوي و مسکن داشتن«ز]-گذرا)حال،

ضاعقض)ندائی، تک» (اهورا، سرور، خدا، آفریننده«:(ahurH).ضاعقپ     
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  هفدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  هفدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  سنگهانی  اَفشمانی  وِ  یترا

·س؛أالپد]·ضچزکپد]·ر؛  ·"ضوقپ

  کنمسفارش می  در کار و کوشش  به شما  این چنین

  ــــــــــــ

  هوگوا  دجاماسپا  اَنَفش مانم  نُوئیت

·لؤپ·اؤ[  ·ی؛_پکپسحپ·ضدضچزکمک·د[ه،

  از خاندان هوگو  اي جاماسب دانا  در بیکاري  نه

  ــــــــــــ

  رادنگهو  سرَاُشا  وهمنگ  وِستا  هدا

·قپیضجا[·سغقضخزپ  ·رضاک؛أل·ر؛سفپ·اضیپ

  آماده  با شنیدن (پیام اهورا)  نیایش  درونِ آگاه  با

  ــــــــــــ

  اَداتم چا  داتم چا  ویچی نَئوت  يِ

·ضیپوغکإپ·یپوغکإپ·ر]إهدضخ،·"؛

  نادرست را  درست را  شناسدباز می  کسی که

  ــــــــــــ

  اهور  ومزدا  اشا  منتو  دنگرا

ضاعق[&·پ#کض·ضزپ·کضأف,·یضألقپ
  اهورا  مزدا  اشا  رایزنی  دوراندیش
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·س؛أالپد]    ·ضچزکپد]    ·ر؛    ·"ضوقپ

·لؤپ·اؤ[    ·ی؛_پکپسحپ    ·ضدضچزکمک    ·د[ه،

·قپیضجا[    ·سغقضخزپ    ·رضاک؛أل    ·ر؛سفپ    ·اضیپ

·ضیپوغکإپ    ·یپوغکإپ    ·ر]إهدضخ،    ·"؛

ضاعق[&    ·پ#کض    ·ضزپ    ·کضأف,    ·یضألقپ
  

  سنگهانی    اَفشمانی    وِ    یترا

  هوگوا    دجاماسپا    اَنَفش مانم    نُوئیت

  رادنگهو    سرَاُشا    وهمنگ    وِستا    هدا

  اَداتم چا    داتم چا    ویچی نَئوت    يِ

  اهور    ومزدا    اشا    منتو    دنگرا

  

  برگردان

  کنم:اینچنین به شما سفارش می

  در کار کردن بکوشید. نه در بیکاري و تنبلی،

.گواي جاماسب دانا از خاندان هو  

  درونِ آگاه و شنیدن پیام اهورائی آماده نیایش او باشید. با

  شناسد.همان کسی که درست را از نادرست بازمی

  با اشا، رایزنی دوراندیش است. مزدااو اهورا
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  برداشت

دهد وري از زندگی این جهان را براي خوشبختی و تندرستی مردم آموزش میزرتشت بهره

شادي برخوردار شوند. زندگی در چنین جهانی که زرتشت که با روزي فراخ از سر زندگی و 

کند کـار  دهد همراه با کار و کوشش است، به مردم و خانواده خود سفارش میآموزش می

بختـی روان  پروري بپرهیزند. ریاضت و آزردن تـن بـه امیـد نیـک    کنند و از بیکاري و تن

وزي از راه نادرسـت گنـاهی   اندارزش است از سوي دیگر مالاي بیچیزي واهی و اندیشه

هـا اسـت. پـس بایـد یـک      است که نمـاد بزرگتـرین پلیـدي   » آز«بزرگ و پیروي از دیو 

هـاي فـراوان   گیـري از داده هاي اقتصادي و بهرههماهنگی بر پایه کار و کوشش در زمینه

جهان از یک سو با پیروي از درستکاري و پیمانداري از سوي دیگر برنامه زنـدگی روزانـه   

شتیان باشد، تا خود، خانواده و دیگران را خوشبخت و شادمان کنند، چون زرتشتیان باید زرت

  کوش باشند.نیازي و دانائی همه کسان و پیرامونیان خویش سختدر بی

  ها  واژهدستوريگزارش

  (قید)» کجا، براي، آنگاه آنجا، این چنین: «(yarra)·"ضوقپ

کـس دومشـخص،   ضـمیر » (شـما «",ت؛ک-)وابستگیبرائی،» (شما: «(vf)·ر؛
)گروهه

کـار، فعالیـت و   «ضح-)(دري، تک» کار، فعالیت، کوشش: «(afBmHnj)·ضچزکپد]

  » کوشش

». شعر و سخن مـوزون «ها گوناگون است. کانگاو میلز: [درباره ستاك این واژه دیدگاه

». سـزاوار بـودن  شایسـتگی،  «لومـل:  ». خطـا، گنـاه  «بارتولومه: » توانائی«نریوسنگ: 

کند به ویـژه کـه   هاي باال را رد میتاراپور واال: دیدگاه». امر، حکم، دستور«جکسون: 

شود به روز داوري پسین و زرتشت براي پیروان خود اگر تصور شود این بند مربوط می

  .]کند که گناهانشان را ببخشایدشفاعت می مزدانزد اهورا

ست، چـون بخشـودن گنـاه از    گاتاهازرتشت در هاي این گونه تعبیر بر خالف آموزش

اي میان مـردم و  سوي اهورامزدا در دین زرتشت وجود ندارد و زرتشت واسطه و رابطه

نیست و در همین جهان است که نیکوکاران بهشت را و بزهکاران جهـنم را   مزدااهورا
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  سازند. براي خود می

وشش و فعالیت گرفته کـه در ایـن   به معنی کار و ک ضحتاراپور واال ریشۀ این واژه را [

هـاي  تواند داراي معنی و مفهوم درست و منطقی باشد و با آموزشصورت این بند می

هاي آن لذت ببـرد و بـا نـادانی و نیازمنـدي     زرتشت که هر کسی باید از دنیا و نعمت

  ]مبارزه کند هماهنگی کامل دارد.

ـ » شاعري، کالم موزون«نیبرگ: [ نس نیـز از دشـمنان سرسـخت    و به پیروي از او کل

هـاي ایرانـی بسـیار کـار     هاي عبري و عربی در حوزه زبانزرتشت بود، به غیر از زبان

ها در آلمان کرد فعالیت نازيشناسان بنام بود ولی چون تصور میکرده بود و از پهلوي

هاي زرتشت کـه بـر   دانستند با آموزشکه ریشه نژادي داشت و خودشان را آریائی می

مداري است هماهنگی دارد. بر پایه ایـن گونـه   هاي انسان و شیوة انسانس ارزشاسا

هاي او انتقاد مغرضانه و و آموزش گاتاهاتوانست از زرتشت و توهم نادرست آن چه می

داده کـه سـر و تـه نـدارد و      گاتاهاربطی از بدگوئی کرد و ترجمه سراسر مخلوط و بی

شـناس  کنـد زبـان  ت، کلنس هم که به او استناد مـی همراه با افترا و تهمت و دروغ اس

متوسطی است که براي زرتشت یک شخصیت تـاریخی قائـل نیسـت و بـراي اینکـه      

اند خود زرتشت را انکار و نفـی  خودي نشان داده باشد و حرفی بزند که دیگران نگفته

شـند.  شناسـی با ها و نظریات این افراد گو اینکه داراي صالحیت زبانکند. پژوهشمی

طرفی، نزاکت و حقیقت را رعایت ورزي و دشمنی است و جانب بیچون آلوده با غرض

دهنـدة جایگـاه   گونه ارزش تاریخی، اخالقی و فلسـفی کـه نشـان   اند داراي هیچنکرده

]واالي زرتشت باشد نیست.

نخسـت  وجـه التزامـی،  » (کنمدهم، بیان میآموزش می: «(sfyghHnj)·س؛أالپد]

آشکار ساختن روشن کردن، توضیح دادن، «سما-گذرا)حال،زبان  کس، تک،

»آموزش دادن، یاد دادن

)حرف نفی» (نه، هرگز: «(nōiu)·د[ه،

)کماسه، تک،(دري» کاري، تنبلی، وظیفه نشناسبی: «(anafDmąm)·ضدضچزکمک

(نـدائی،  » جاماسپ، جاماسـت دانـا، جاماسـپ حکـیم    : «(dfjamaepH)·ی؛_پکپسحپ

[جاماسب در سنت تاریخی ایـران معـروف   » نام خاص«_پکپسحض.ی؛-)تک
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"پکپ شـود از  جـدا مـی   _پکپسحضاست به جاماسب حکیم یا دانـا. آنـدرآس:   

  دارنده اسب نژاده]«دارند اسب تعلیم یافته. پوستی:  ضسحض

(نام خاص، پسر  اؤ[لؤپ-)(ندائی، تک» هوگوا: «(hvvōgvvH)·لؤپ·اؤ[

»دارنده گاو و زیبا«اعلؤض یا اعلع جدا شده از اعلؤض

)حرف ربط» (با، همراه، به همراه: «(hadH)·اضیپ

  ) (دري، تک» ، در اندرون آگاهضمیردر : «(vfstH)·ر؛سفپ

و هشت نسخه دیگر، میلز  s1[کانگا، گله نر، بارتولومه، لومل آن را به استناد دستنویس 

ــتنویس   vistHآن را  ــتناد دس ــه اس ــلر آن را   k4ب ــر، اینس ــتنویس دیگ  vastaو دو دس

  ]اند.پنداشته

) شماگروهۀدوم کس،ضمیر(ر؛ ـ1تاراپورواال آن را واژه مرکب از دو بخش گرفته: [

ایستا و «و معنی دو بخش را روي هم رفته » ایستادن، مستقر شدن«هفپ ستاك  ـ2

روشـن، در   ضـمیر در «دانـد.]  مستقر در شما، موجود در شما، یافت شده در شما، مـی 

»اندرونِ آگاه

  رهاکض-)(رائی، گروهه» نیایش، ستایش، بزرگداشت: «(vahmfyg)·رضاک؛أل

)(بائی، تک» فرمانبرداري، شنوائی رائی،پیروي از پیام اهو: «(seraoDH)·سغقضخزپ

ــه  سغقضخزض- ــردن «سقعاز ریش ــوش ک ــنیدن، گ ــتورهاي »ش ــروي از دس ، پی

  .مزدااهورا

در اوستاي نوین سروش یکی از فرشتگانی است که پیش از پل چینوت، کارهاي خوب 

ست به معنی پیروي و فرمانبري از دستور و امري ا گاتاهاکند ولی در و بد را داوري می

انسانی را از خبر  ضمیرشود، پیکی است که درون و که از جانب خرد انسانی صادر می

کند.و دستور خوب آگاه می

دپیضا-)تکوابستگی،» (آمادگی، آماده، راضی، مایل: «(rHdazhō)·قپیضجا[

» که، کـی «"ض-)(نهادي، تک» آن کس که، کسی که، همان کس که: «(yf)·"؛

)نسبیضمیر(

دهد، از یکدیگر جدا دهد، تشخیص میشناسد، تمیز میباز می: «(vjcinaou)·ر]إهدضخ،
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. ر]بـا پیشـوند    إه-گـذرا) حـال، زمان  سوم کس، تک،، وجه تاکیدي» (کندمی

(بازشناختن، تمیز و تشخیص دادن، از یکدیگر جدا و سوا کردن.

ـ » عیـب درست، به جـا، سـالم، بـی   : «(dHremcH)·یپوغکإپ -ی، تـک، نرینـه)  (رائ

)(صفتیپوض

ضیپوض-، نرینــه)تــک(رائــی، » نادرســت، ناســالم: «(adHremcH)·ضیپوغکإپ

)(صفت» نادرست، ناسالم، معیوب«

-)(بــائی، تــک» نیرومنــد، شــگرفت، شــگفت، دورانــدیش: «(daygrH)·یضألقپ

  ) (صفتیضأقض

]»همه چیز آگاه به«کانگا: » نیروي شگفت آور«لومل: ». محتاط«[بارتولومه: 

کضأفع-)(بائی، تک» اراده، آگاهی، رایزنی، رایزن: «(mantk)·کضأف,

ضزض-)بانی، تک» (اشا، راستی، نظام کائنات: «(aDH)·ضزپ

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

ضاعقض-)(نهادي، تک» اهورا: «(ahurō).ضاعق[     



810گاتاها  

  هجدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  هجدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  وهیشتا  اَس چیت  اَهمائی  یئوش  مئی بیا  يِ

·رضاه/فپ  ·ضسإ]،·ضاکپه·"ضخ/·کضهذگپ  ·"؛

  ها رابهترین  من  براي او  یاري دهد  به من  کسی که

  ــــــــــــ

  منَنگها  چوایشم  وهو  ایش تُوایش  مخیاو

·کضدضجاپ·إ[هزغک  ·رخا,·ه/ف[ه/·کضةگ|

  اندیشه  دهمنوید می  نیک  توان  من

  ــــــــــــ

  د اي دیتا  آنستائی  يِ ناو  اَهمائی  آنس تنگ

·یضهی]فپ·مسفپه  ·د| ·"؛·ضاکپه·مسف؛أل

  دهمرسانم، میمی  آزار  که ما را  براي او  دشمنی

  ــــــــــــ

  خشن اشم نو  وارِم  خشماکم  اَشا  مزدا

·زدضخزغکد[«·رپقغک·زکپنغک«·ضزپ·پ#کض

  کنمکنم، راضی میبرآورده می  اراده  شما را  با شا  مزدااي 

  ــــــــــــ

  وي چی تم  منَنگ هسچا  خرَت اوش  موئی  تتَ

ر]إهوغک&·کضدضجاضسإپ·قضف؛ع/«·ک[ه·فض،
  داوري  اندیشه  خرد  من  این چنین
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·رضاه/فپ    ·ضسإ]،    ·ضاکپه    ·"ضخ/    ·کضهذگپ    ·"؛

·کضدضجاپ    ·إ[هزغک    ·رخا,    ·ه/ف[ه/    ·کضةگ|

·یضهی]فپ    ·مسفپه    ·د| ·"؛    ·ضاکپه    ·مسف؛أل

·زدضخزغکد[«    ·رپقغک    ·زکپنغک«    ·ضزپ    ·پ#کض

ر]إهوغک&    ·کضدضجاضسإپ    ·قضف؛ع/«    ·ک[ه    ·فض،
  

  وهیشتا    اَس چیت    اَهمائی    یئوش    مئی بیا    يِ

  منَنگها    چوایشم    وهو    ایش تُوایش    مخیاو

  د اي دیتا    آنستائی    يِ ناو    اَهمائی    آنس تنگ

  خشن اشم نو    وارِم    خشماکم    اَشا    مزدا

  وي چی تم    منَنگ هسچا    خرَت اوش    موئی    تتَ

  

  برگردان

  کسی که به من یاري دهد،

  براي او بهترین چیزها را که. در توان من باشد

  دهم.) به او نوید میاندیشه نیکدر پرتو وهومن (

  رسانم.و آنکس که دشمنی کند و ما را آزار رساند به او آزار می

  کنم.با پیروي از اشا اراده شما را برآورده می مزدااي 

  و داروي من بر پایه خرد.این چنین است اندیشه 



812گاتاها  

  برداشت

هاي اجتماعی است. آموزش زرتشت بر پایۀ تعادل و هماهنگی میان روابط انسانی و پدیده
کس که یاري دهد و دوستی کند باید به او دوسـتی و    کس که بدکند باید بد ببیند و آنآن

بدي و بدکننده را از  شد وپیمان است باید بردشمنان چیرهیاري بیشترنشان داد. با اوکه هم
راند و در سرتاسر کائنات خود دورکرد. این قانون ازلی وهمیشگی بر تمام هستی فرمان می

  شود. این دستور خرد است که آفرینش بر پایه آن استوار شده است.ها اجراء میوهمه زمان

  ها  واژهدستوريگزارش

 ضمیر» (که، آن که«"ض-)نهادي، تک، نرینه» (کسی که، آن کس که: «(yf)·"؛
  نسبی)

شـخص  ضـمیر »(مـن «ض.؛ک-)(برائـی، تـک  » براي مـن : «(maıbiiH)·کضهذگپ
)نخست کس

) فعلـی صـفت ، تـک ، نهـادي » (باورمند، معتقـد، یـار، آنکـه بپیونـدد    : «(yaoB)·"ضخ/
 اینسلر: زندگی، عمر. بارتولومه: باور». تمام، تمامیت، کامل، با تمام وجود«[تاراپورواال: 

و اعتقاد، پیوستن به کسی. هومباخ: مفید و سودمند بودن.]

» او، ایـن «ضگ؛ک-)کماسـه ، نرینـه تـک،   برائـی، » (براي او: «(ahmaı)·ضاکپه
)صفت، ضمیر اشاره(

  )نخست کس، شخصضمیر» (من«ض.؛ک-)(نهادي، تک» من: «(ascju)·ضسإ]،

» مـن «ض.؛ک-)گروهـه، کماسـه  (رائـی،  » هـا را بهترین: «(vahıBtH)·رضاه/فپ
)نخست کس، مشخصضمیر(

، ملکـی صـفت (کپ-وابستگی، تک، مادینه)» (خودم، من: «(mapiiG)·کضةگ|
)نخست کس

)مادینه(ه/فه-)تکوابستگی،» (توان، قدرت، امکان: «(iBtōiB)·ه/ف[ه/

  رخاع-کماسه)بائی، تک،» (خوب، نیک: «(vohk)·رخا,

وجـه  » (کنمدهم، عهد میدهم، قول میدهم، وعده مینوید می: «(coiBem)·إ[هزغک

عهد کردن، وعده و نوید «إه/-گذرا)، گذشته سادهنخست کس، تک،، تاکیدي
دادن، قول دادن)

کضدضا-)(بائی، تک» اندیشه، منش: «(manazhH)·کضدضجاپ
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مسفض-)گروهه (رائی،» دشمنی، آزار، آسیب، صدمه: «(ąstfyg)·مسف؛أل

ضگ؛ک-تک) رائی،» (براي او: «(ahmaı)·ضاکپه

  )نسبیضمیر("ض-(نهادي، تک، نرینه)» که: «(yf)·"؛

نخسـت  شخص  ضمیر(رض؛ک-)چسبیدهضمیر، گروههرائی،» (براي ما: «(nG)·د|
  )گروهه، کس

دشمنی، آسیب، «مسفض-)(برائی، تک» دشمنی، آزار، آسیب: «(ąstHı)·مسفپه
»آزار، بدبختی

وجه آرزوئـی، سـوم کـس،    » (دهمرسانم، وعده میدهم، میمی: «(daidjtH)·یضهی]فپ

»)دادن، نهادن، مقرر کردن، وعده دادن، رساندن«یپ-(تک، زمان حال، ناگذر

#پکض-)ندائی، تک» (، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

ضزض-)بانی، تک» (کائنات اشا، راستی، نظام: «(aDH)·ضزپ

، نرینــهتـک،   رائــی،» (شـما را، آن شــما را، مـال شـما را   : «(xBmHkem)·زکپنغک«

)گروههدوم کس،، ملکیضمیر، صفت(زکپنض«-)کماسه

)اراده(رپقض-)(رائی، تک» اراده، خواست: «(cHrem)·رپقغک

  (نهادي، تک، نرینه)» خشنودي، رضایت، برآورد: «(xDnaoDemno)·زدضخزغکد[«

خشنود کردن، راضی کردن، خواست کسی را برآورد کـردن، پـذیرفتن،   : «(xDnk)·زد,«
  »پذیرائی

ضـمیر  ، صفت» (این، چنین«فض-(نهادي، تک، نرینه)» این، این است: «(tau)·فض،
  )اشاره

ض.؛ک-»بـراي مـن  «)ازيوابسـتگی، برائی،» (براي من، به من، من: «(mōi)·ک[ه

)نخست کسشخصی،  ضمیر(

دضفع«-)تکوابستگی،» (خرد، عقل، فهم: «(xratfuB)·قضف؛ع/«

  »اندیشه، فکر«کضدضا-)تکوابستگی،»(اندیشه:«(manazhascH)·کضدضجاضسإپ

ــادي، » تصــمیم، داوري: «(vıcırem).ر]إهوغک ــک)(نه تصــمیم، «ر]إهوض-ت
»گردانیدل شدن در انجام کاري بدون رويداوري، یک     



814گاتاها  

  نوزدهمـ بند یازدهم  سرود/گاتاها

  نوزدهمـ بند چهل و ششم هات/سنای

  ورِش ایتی  هچا  هئی تیم  اَشات  موئی  يِ

·رضقغزضهف]  ·اضإپ·اضهو]ک·ضزپ،·ک[ه  ·"؛

  به جاي آورد، انجام دهد   از  درستی، از ته دل  از روي اشا  براي من  کسی که

  ــــــــــــ

  فرَش تمم  وسنا  هیت  زرتوشترائی

·چقضز[فغکغک  ·رضسدپ·اگض،·.ضقضوع/فقپه

  ترینِبخشدرمان  آرزو، خواست  آنچه را که  براي زرتشت

  ــــــــــــ

  پراهوم  هننت  میژدم  اَهمائی

·حضقپا,ک  ·اضدغأفب·ک]تیغک·ضاکپه

  رنجزندگی بی  سزاوار، شایسته  پاداش  براي او

  ــــــــــــ

  اَزي  گاوا  ویسپائیش  مت  منِ ویستائیش

·ض.]·لپؤپ·ر]سحپه/·کض،·کضد؛رهسفپه/

  بارور  دو جهان  همه  همراه با  گذرد)(که در اندیشه میها خواستنی

  ــــــــــــ

  وادیشتو  مزدا  توم  سانس  موئی  تاچیت

رضبیه/ف[&·پ#کض·فؤ؛ک·سمس·ک[ه·فپإ]،
  دانیبهتر می  مزدااي   تو  آشکار شد  به من  ها را همهاین
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·رضقغزضهف]    ·اضإپ    ·اضهو]ک    ·ضزپ،    ·ک[ه    ·"؛

·چقضز[فغکغک    ·رضسدپ    ·اگض،    ·.ضقضوع/فقپه

·حضقپا,ک    ·اضدغأفب    ·ک]تیغک    ·ضاکپه

·ض.]    ·لپؤپ    ·ر]سحپه/    ·کض،    ·کضد؛رهسفپه/

رضبیه/ف[&    ·پ#کض    ·فؤ؛ک    ·سمس    ·ک[ه    ·فپإ]،
  

  ورِش ایتی    هچا    هئی تیم    اَشات    موئی    يِ

  فرَش تمم    وسنا    هیت    زرتوشترائی

  پراهوم    هننت    میژدم    اَهمائی

  اَزي    گاوا    ویسپائیش    مت    منِ ویستائیش

  وادیشتو    مزدا    توم    سانس    موئی    تاچیت

  

  برگردان

  کندکسی که از اشا پیروي می

  ها را به جاي آورد.اگر از ته دل آن آموزش

  ترین آرزوست.بخشچه را که براي زرتشت درمانآن

  رنج است.پاداش شایسته او یک زندگی آرام و بی

  که در اندیشه گذرد در دو جهان بارور بهره او خواهد بود.هائیخواستنیو نیز همه 

  دانی.ها را که برایم آشکار شد از همه بهتر میتو همه این مزدااي 



816گاتاها  

  ها  واژهدستوريگزارش

  )(ضمیر نسبی"ض-)نهادي، تک، نرینه» (کسی که، آن که، او که، که: «(yf)·"؛

مـن   ض.؛ک-)هـاي جـوانی، ازي، وابسـتگی   حالت(»براي من، به من: «(mōi)·ک[ه
)تکنخست کسشخصیضمیر(

ضزض-)تکازي،» (از روي راستی، از روي اَشا: «(aDau)·ضزپ،

-)(رائـی، تـک، کماسـه   » درست، درستی، حقیقتاً، به راسـتی «: (haırim)·اضهو]ک

اضهوگض

  »از: «(haca)·اضإپ

وجه التزامـی سـوم کـس، تـک،    » (دهد، به جا آوردانجام : «(vareBailı)·رضقغزضهف]

».ورزیدن، انجام دادن، به جا آوردن، عمل کردن«رضق.-)گذرا، گذشته ساده

  .ضقضوع/فقض-)(برائی، تک» براي زرتشت: «(zararuBtrai)·.ضقضوع/فقپه

نسبی) ضمیر» (که، آن که، آن چه«"ض-کماسه)(نهادي، تک، : (hiiau)·اگض،

هاي پارسی نبشتهدرسنگرضسدض -)(بائی، تک» آرزو، خواست: «(vasnH)·رضسدپ
ولی اینجا » vHBnH.ahuramazdHha«ست. مزداهخامنشی این واژه اشاره به اراده اهورا

گویـد  مربوط به آرزو و خواست زرتشت است که هماهنگی با بند پیشین دارد کـه مـی  
  دهد.ان و امکان دارد به او وعده میهرکسی به او بپیوندد و یاري دهد آنچه در تو

» تـرین ترین، نیروبخشترین، شفابخشبخشدرمان: «(fraBō.temem)·چقضز[فغکغک
) (رائی، تـک، کماسـه  9بند  30هاتنگاه کنید به گزارش »] تریندرخشان«[هومباخ: 

-درمان کردن،  –تازه کردن، نو کردن «چغقضزض (صفت برترین  فغکض.چقضز
»)مرمت و اصالح کردن

ضمیر » (او، آن«ضگ؛ک-)کماسه، نرینهتک،  برائی،» (براي او: «(ahmaı)·ضاکپه
)اشاره

ک]تیض-)(رائی، تک» پاداش، مزد: «(mıżdem)·ک]تیغک

  اضد-)برائی، تک، نرینه» (شایسته، سزاوار: «(haneytc)·اضدغأفب

)(رائی، تک» زندگی بهتر، زندگی بی رنج و به دور از گزند: «(parHhkm)·حضقپا,ک

  حضقپا,ک-
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بائی، گروهه، » (هاآنچه در اندیشه گذرد، خواستنی:«(manf.vistaiB)·کضد؛رهسفپه/

قابل تصور، مورد تصور، هرچه خواستنی اسـت و  «کضد؛رهسفض-)نرینه، کماسه
مایملک، آنچـه دارائـی   «پنداشته به معنی [اینسلر: آن را دردو واژه » آیددر اندیشه می

انسان است]

)حرف اضافه» (با، با هم: «(mat)·کض،

نرینه)، بائی، گروهه» (با همه، همه، همگی، تمامی، کامالً: «(vispaiB)·ر]سحپه/

»همه، هر یک، تمامی، به کلی) «صفت(ر]سحض-

جهان، «لضؤ-)(نهادي، جفت» جهان، دوجهان، هر دوجهانی: «(gavvH)·لپؤپ
[گاو نماد و مظهر طبیعت و جهان است، برخی از متـرجمین  » گیتی، هر دو جهان، گاو

کنند، این واژه را با همـین امـالء گـاو در    غربی با اینکه به استعاره بودن آن اشاره می
آورند که در یک نوشته فلسفی، اخالقی یا دینی، غیرعادي و ناهنجار است.]جمله می

[در ایـن بنـد هـیچ ترجمـه      ض.ه-)(نهادي، جفـت » بارور، شیرده، باردار«:(azi)·ض.]
رسد. مفهوم دو جهان روشن است چون در همـین  منطقی جز جهان بارور، به نظر نمی

کند. بند در سطر باالتر اشاره به زندگی بهتر و به قول اینسلر هستی و زندگی آینده می
جهـان آینـده اسـت کـه بایـد بـا پیـروي از        منظور زندگی و جهان موجود و آن دیگر 

هاي گروهی جهانی بهتر و زندگی شادتر باشد.]هاي درست و کوششآموزش

، صـفت «فپ-)(رائی، گروهه، کماسـه » هاها همه، همۀ ایناین: «(tHcju)·فپإ]،

)حرف تاکید» (إ]،«و » ضمیر اشاره

نخسـت  ضـمیر (ض.؛ک-)مادینـه وابستگی،برائی،» (به من، براي من: «(mōi)·ک[ه
، تک)کس

، گذشته سادهسوم کس، تک،، وجه تاکیدي» (آشکار کردن، ظاهر کردن: «(sąs)·سمس

»آشکار کردن، ظاهر شدن، به نظر رسیدن، نمودن«سضأی-)گذرا

)تکدوم کس،ضمیر» (تو«فؤ؛ک-)(نهادي، تک» تو: «(tvvfm)·فؤ؛ک

#پکض-)ندائی، تک(» ، خداي دانامزدا: «(mazdH)·پ#کض

-(نهادي، تک، نرینه)» شناسیدانی، بهتر میبهتر می: «(vacdiBtō).رضبیه/ف[

      »دریافتن، شناختن«رهیبرترین) از ریشه  صفت(رضبیه/فض
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  اولـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  منَنگها  وهیش تاچا  مئینیو  سپِنتا

  ·کضدضجاپ  ·رضاه/فپإپ  ·کضهدگ,  ·سحغأفپ
  اندیشه  بهترین  سرشت  كپا

  ــــــــــــ

  وچنگ هاچا  اُ تَناچا ي شی  اَشات  هچا

  ·رضإضجاپإپ  ·ژگضخوضدپإپ  ·ضزپ،  ·اضإپ
  گفتار  ردارک  اَشا  از روي

  ــــــــــــ

  اَمرِتاتا  هئورواتا  دان  اَهمایی

  ·ضکغقغفپفپ  ·اضعقؤپفپ  ·یمد  ·ضاکپه
  پایندگی  رسایی  ددار  ارزانی می  براي او

  ــــــــــــ

  اَهورو  آرمئیتی  خشَترا  مزداو

  ضاعق[&  ·پقکضهف]  ·زضوقپ«  ·کض#|
  اهور  مهر  توانایی  مزدا
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  ·کضدضجاپ    ·رضاه/فپإپ    ·کضهدگ,    ·سحغأفپ

  ·رضإضجاپإپ    ·ژگضخوضدپإپ    ·ضزپ،    ·اضإپ

  ·ضکغقغفپفپ    ·اضعقؤپفپ    ·یمد    ·ضاکپه

  ضاعق[&    ·پقکضهف]    ·زضوقپ«    ·کض#|
  

  منَنگها    وهیش تاچا    مئینیو    سپِنتا

  وچنگ هاچا    اُ تَناچا ي شی    اَشات    هچا

  اَمرِتاتا    هئورواتا    دان    اَهمایی

  اَهورو    آرمئیتی    خشَترا    مزداو

  

  برگردان

  ترین سرشت كه پاکآن

  داشته باشدو بهترین اندیشه را 

  گیردبا کردار و گفتاري که از اشا سرچشمه می

  براي چنین کسی

  پایندگی رارسایی و 

  دارد.اهورامزدا با توانایی و مهر خود ارزانی می



822گاتاها  

  برداشت

ان، سرنوشت و وظیفه او شرح سه باور خود را در باره آفرینش انکگاتاهازرتشت در سراسر 

او آزادي اراده و اختیار انسان در انتخاب و گـزینش   ۀمهمترین اصل و بنیاد فلسف .دهدمی

هاي طبیعی  در زندگی شخصی و اجتماعی است. انسان برخالف همه پدیده وراه و روش ا

ها را تواند خوبیدهد و میوي سنجیدن و گزینش میه به او نیرکداراي خرد و روان است 

ه در نهاد اوست بر طبـق خواسـت و اراده   کها تمیز دهد و از دو مینوي خوب و بد از بدي

ی از آنها را برگزیند اگر مینوي خوب و سپنتامئینیو را برگزیند پارسا و رستگار است کخود ی

  پیرو دروغ و گناه است.ار و کاگر مینوي بد انگرمئینیو را برگزیند بزه

وجود همین دو گوهر و ذات جداگانه در نهاد انسان است،  تو آموزش زرتش ۀپایه و اندیش

شـود ماننـد   هرگز سازش میان آنهـا برقـرار نمـی    نددیگرکاین دو گوهر دشمن و بر ضد ی

 ی مطلق هستند. سپنتامئینو نماد و نشان اهورامزدا و صفات اهورایی استکروشنایی و تاری

اندیشی، توانایی و  کراستی، نییعنی اشا، وهومن، خشترا و آرمئیتی و هئوروتات و اَمرتات (
). اَنگَرمئینو نماد و نشان همه پلیدي، زشتی و ویرانگـري اسـت.   پارسایی، رسایی، پایندگی

وشـند انسـان را   کننـد و مـی  کدیگر عمـل مـی  کاین دو گوهر یا ذات در مقابل و بر ضد ی

بر گزینش راه و روش به سوي خود ببرند. انسان در سراسر زندگی هر روز و در براپیوسته 

ردار خود تصمیم بگیرد و راهی را برگزیند و در آن گام بـردارد.  کهر لحظه باید در گفتار و 

ـ   کانسانی  نـد بـه سـوي    کاندیشـی و پارسـایی را گـزینش     که بخواهـد راه راسـتی و نی

) اهـریمن ه با انگرمئینیو (کتوانایی و قدرت را دارد  رود و اینمی كسپنتامئینیو و گوهر پا

  بجنگد و بستیزد و بر او چیره شود.

ند ولی انسـان آنقـدر   کتواند از قوانین جبري سرپیچی اي نمی در جهان طبیعت هیچ پدیده

تواند برخالف و بر ضد تمایالت و خواسـت اهـریمن بایسـتد و    ه میکآزاد و نیرومند است 

توانـد زنـدگی و   قدرت دارد آنقدر نخورد و نیاشامد تا نابود شود و نیز مـی ند حتی کمبارزه 

آینده خود را بسازد و به آن رنگ شادي و خوشبختی و آرامش بزند یا زندگی را با گزینش 

پیروي از خشم و خودخواهی  ـتوزي   ینهکدشمنی و  ـص و آز  رهاي اهریمنی نظیر ح شیوه

ی و بدبختی و آینده خوب و بد به دست خود انسان است ند. بنابراین خوشبختکتیره و تار 

سـی سرنوشـت نـاگوار    کویژه اهورامزدا خداي زرتشت هرگـز بـدي نیافریـده و بـراي     ه ب

امروایی و پیروزي است. سپنتامئینیو، کشادي و خوشبختی،  ۀخواهد. اهورامزدا سرچشمنمی
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  ل و در بردارنده صفات اهورازمزداست.ص، حاكمینو و گوهر پا

همان اندازه به اهورامزدا یعنـی  ه ند بکو مقدس پیروي  كهر اندازه انسان از این گوهر پا

شود، پیشروي انسان به سوي اهورامزدا گام زدن بـه سـوي   تر میکل نزدیکخرد و دانایی 

ه کتواند آنقدر پیش رود ه حد و حدودي ندارد. انسان در این راه میکمال است کرسایی و 

  ن گزیند.کسآستان اهورامزدا جاي گیرد و م و در دخدا برسبه 

  ها  واژهيدستورگزارش

  سحغأفض-)کبایی، ت» (و مقدس، ستودنی كپا): «speytā. (سح؛أفپ

  کضهدگع-)کبایی، ت» (مینو، گوهر، سرشت): «mainiiū. (کضهدگ,

  رضاه/فض-)ماسهک، کبایی، ت» (و بهترین): «vahiBtācā. (رضاه/فپإپ

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

  )حرف اضافه» (از، بیرون از، از روي): «hacā. (اضإپ

  ضزض-)کازي، ت» (اشا، راستی، قانون همیشگی هستی): «aDāu. (ضزپ،

ــا ): «Ciiaoθenāeā. (ژگضخوضدپإپ ــا، ب ــا کب ــا، ب ــاره ــ» (ردارک ــایی، ت -)کب

  ژگضخوضدض
  رضإضا-)کبایی، ت» (المکگفتار، سخن، بیان، ): «vaeanzhcā. (رضإضجاپإپ

  » او، آن«ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کبرایی، ت» (براي او): «ahmai. (ضاکپه

س، گروهـه،  کـ وجه اخباري، سـوم  » (دارند، میبخشند دهند، ارزانی میمی): «dąn. (یمد

  یپ-)گذشته ساده، گذرا 

  اضعقؤضفپف-)جفترایی، » (رسایی): «haurvvātā. (اضعقؤپفپ

  ضکغقغفضفپف-)رایی، جفت» (پایندگی، جاودانگی): «ameretātā. (ضکغقغفپفپ

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

  ازضوقض-)کبایی، ت» (خشترا، شهریاري، فرمانروایی): «xDaθrā. (ازضوقپ

  پقکضهفه-)کبایی، ت» (آرمئیتی، پرهیزگاري، پارسایی): «armaitī. (پقکضهف]

      ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[
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  دومـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  وهیشتم  سپِنیش تَهیا  ئوشمئین یِ  اَهیا

  ·رضاه/فغک  ·سح؛ده/فضاگپ  ·کضهدگ؛ع/  ·ضاگپ
  بهترین  ترین كپا  سرشت  آن

  ــــــــــــ

  منَنگهو  ا ا آنو  ونگهِئوش  اوخزاییش  هیزوا

  ·کضدضجا[  ·؛غپد,  ·رضجا؛ع/  ·صپه/«ع  ·اه.ؤپ
  اندیشه  برابر  خوب  گفتار  زبان

  ــــــــــــ

  تیزوِرِ  وتَنائشی  ستُواي بیاز  وییشآرم تُ

  ·رغقغ.گض،  ·ژگضخوضدپ  ·.ضسف[هذگپ  ·پقکضف[ه/
  انجام دهد  ردارک  دو دست  پارسایی

  ــــــــــــ

  مزداو  اَشَهیا  پتا  هو  چیستی  اُیا

  کض#|&  ·ضزضاگپ  ·حضفپ  ·اؤ[  ·إهسف]  ·[گپ
  مزدا  اشا  پدر  او  اندیشه  تنها
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  ·رضاه/فغک    ·سح؛ده/فضاگپ    ·کضهدگ؛ع/    ·ضاگپ

  ·کضدضجا[    ·؛غپد,    ·رضجا؛ع/    ·صپه/«ع    ·اه.ؤپ

  ·رغقغ.گض،    ·ژگضخوضدپ    ·.ضسف[هذگپ    ·پقکضف[ه/

  کض#|&    ·ضزضاگپ    ·حضفپ    ·اؤ[    ·إهسف]    ·[گپ
  

  وهیشتم    سپِنیش تَهیا    ئوشمئین یِ    اَهیا

  منَنگهو    ا ا آنو    ونگهِئوش    اوخزاییش    هیزوا

  تیزوِرِ    وتَنائشی    ستُواي بیاز    وییشآرم تُ

  مزداو    اَشَهیا    پتا    هو    چیستی    اُیا

  

  برگردان

  ترین و بهترین سرشت كآن پا

  از زبان جاري شود. کنی ۀه با پیروي از اندیشکگفتاري است 

  ه با پیروي از آرمئیتیکرداري است ک

  ها انجام پذیرد. با دست

  ه اهورامزداکبا این بینش 

  پدر و تنها پدیدآورنده اشاست.



826گاتاها  

  برداشت

ه در نهاد آدمی است سـپنتامئینیو، نمـاد اهـورامزدا و صـفات     کهترین سرشت و گوهري ب

ه از زبـانش  کـ ) است. انسان بایـد گفتـاري   اهریمنه رقیب و دشمن اَنگرمئینیو (کاوست 

اري کترین اندیشه فراگیر در جهان هستی و  كشود با پیروي از وهومن یعنی پاجاري می

آید هماهنگ با آرمئیتی یعنی نماد مهر و پارسایی باشد. با این بـاور  ه از دستهایش برمیک

ه در سراسر هسـتی  که اهورامزدا تنها سرچشمه و آفریننده اشا یعنی نظام و قانونی است ک

شود و از آغاز آفرینش تا پایـان هسـتی فرمـانروایی دارد. انسـان بایـد از صـفات       اجرا می

  ند تا رستگار شود.کنیو است پیروي ه در رأس آنها سپنتامیئکاهورامزدا 

  ها  واژهيدستورگزارش

» ایـن، او «ضگ؛ک-)ماسـه ک، نرینه، کحالت وابستگی، ت» (این): «ahiiā. (ضاگپ

  )ضمیر اشاره(

  کضهدگع-)کوابستگی، ت» (مینو، گوهر، ذات، نفس): «mainiifuB. (کضهدگ؛ع/

)، نرینهکوابستگی، ت» (ترین مقدسترین،  كپا): «spfniBtahiia. (سح؛ده/فضاگپ

-صفت برترین(سح؛ده/فض. super.(  

ـ » (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک صـفت  (رضاه/فض-)، نرینـه کرایی، ت
  )برترین

  اه.,-)کبایی، ت» (زبان): «hizvvā. (اه.ؤپ

ـ  » (گفتار، سخن): «uxδāiB. (صپه/«ع ردن، اظهـار  کـ بیـان  «صض«ع-)کبـایی، ت

  »نمودن، ساختن ارکردن، آشک

  )حرف اضافه» (برابر، برطبق، به سوي): «feanū. (؛غپد,

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

ـ  » (خواهی، مهـر  کآرمئیتی، پارسایی، نی): «armatōiB. (پقکضف[ه/ )کوابسـتگی، ت

-پقکضهفه  

  .ضسفض-برایی، صفت » (دو دست، دستها): «zastōiBiiā. (.ضسف[هذگپ
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  ژگضخوضدض-)کبایی، ت» (ارکردار، ک): «iiaōθanā~. (ژگخوضدپ

ـ کـ یدي، سوم کوجه تأ» (انجام دهد): «vereziiau. (رغقغ.گض، ، زمـان حـال،   کس، ت

  »عمل آوردنه ردن، انجام دادن، بکورزیدن، «رضق.-)گذرا

  »]فقط، تنها، کی«ضگ؛ک) [اینسلر ، مادینهکبایی، ت» (این، او): «ōiiā. ([گپ

ـ  » (، فهـم، دریافـت، اندیشـه   كبیـنش، شـناخت، در  ): «cistī. (إهسف] -)کبـایی، ت

  إهسفه
  )ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکنهادي، ت» (او، آن): «hvvō. (اؤ[

ــ): «Patā. (حضفپ ــ» (، منشــاءعپــدر، سرچشــمه، منب ــدر، «حفضق-)کنهــادي، ت پ

  »سرچشمه

» نات، قانون همیشگی طبیعت و هستییاکاشا، راستی، نظام ): «aDahiiā. (ضزضاگپ

  ضزض-)کوابستگی، ت(

      #پکض-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|
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  سومـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  سپِنتُو  تا )پ(  اَهی  توِم  مئینی یئوش  اَهیا

  ·سحغأف[  ·فپ)ح(  ·ضا]  ·فؤ؛ک  ·کضهدگ؛ع/  ·ضاگپ

  كپا  پدر  هستی  تو  گوهر  این

  ــــــــــــ

  هم تشَت  رِ اي تیمکرانیو س  گانم  اَهمایی  ي

  ·فضزض،·ا؛ک  ·سنغقغهف]ک·قپدگ[  ·لمک  ·ضاکپه  ·"؛
  میآفریند  شادي  جهان  براي این  هکآن

  ــــــــــــ

  آرم اي تیم  راماداو  راییتواس  وییه  اَت

  ·پقکضهف]ک  ·قپکپی|  ·رپسفقپه  ·ا[ه  ·ض،
  آرمئیتی  آرامش میبخشی  پشتیبان  سکبراي آن  و

  ــــــــــــ

  منَنگهو  فرَشتا  همِ  مزدا  وهو  هم  هیت

  کضدضجا[&  ·چقض/فپ  ·ا؛ک؛  ·کض#پ  ·رخا,  ·ا؛ک  ·اگض،
    اندیشه  رایزنی  مزدا  کنی  هم  هکهنگامی 
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  ·سحغأف[    ·فپ)ح(    ·ضا]    ·فؤ؛ک    ·کضهدگ؛ع/    ·ضاگپ

  ·فضزض،·ا؛ک    ·سنغقغهف]ک·قپدگ[    ·لمک    ·ضاکپه    ·"؛

  ·پقکضهف]ک    ·قپکپی|    ·رپسفقپه    ·ا[ه    ·ض،

  کضدضجا[&    ·چقض/فپ    ·ا؛ک؛    ·کض#پ    ·رخا,    ·ا؛ک    ·اگض،
  

  سپِنتُو    پ) تا(    اَهی    توِم    مئینی یئوش    اَهیا

  هم تشَت    رِ اي تیمکرانیو س    گانم    اَهمایی    ي

  آرم اي تیم    راماداو    راییتواس    وییه    اَت

  منَنگهو    فرَشتا    همِ    مزدا    وهو    هم    هیت

  

  برگردان

  )سپنتامئینیو(كآن گوهر پا

  ه تو پدر و پدیدآورنده آن هستیک

  آفریند ه براي این جهان خوشبختی و شادي میکهمانست 

  ه پشتیبان آنستکس کو براي آن

  بخشیآرمئیتی آرامش می کمکبه 

  ه اي مزداکهنگامی 

  ند.ک) رایزنی سپنتامئینیووهومن با آن ( کمکبا 
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  برداشت

ه در رأس صـفات او قـرار دارد.   ک) اهورامزدا در وجود انسان است و جلوهسپنتامئینیو نماد (

خوشبختی  ۀاز آن سرچشم ه پیرويکو مقدس است  كاهورامزدا پدیدآورنده آن مینوي پا

رسد. هنگـام دو دلـی و   ه پشتیبان آن باشد به آرامش میکس کو شادي انسان است. هر 

رد تا به راه کل است رایزنی که نماد اهورامزدا یعنی خرد کتردید در گزینش راه باید با آن 

  درست رفت و آرامش یافت.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، ک، توابستگی» (این): «ahiiā. (ضاگپ

  کضهدگع-)کوابستگی، ت» (مینو، گوهر، نفس، ذات): «mainiifuB. (کضهدگ؛ع/

  )کس، تکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-)کنهادي، ت» (تو): «tvvfm. (فؤ؛ک

ضا-)، زمـان حـال، گـذرا   کس، تکاخباري، دوم » (باشیهستی، می): «ahī. (ضا]

  »بودن، هستن«

ـ  » (پدر، سرچشـمه، بنیـان، پایـه، اسـاس    ): «tā. (فپ درجـه ضـعیف واژه   ) (کنهـادي، ت

  )حضفپ.حهفپ

  سح؛أفض-)، نرینهکنهادي، ت» (، مقدس، ستودنیكپا): «speytō. (سح؛أف[

  »هکی، ک) «ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، او ک): «yf. ("؛

ضمیر » (این«ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کبرایی، ت» (براي این): «ahmai. (ضاکپه

  )اشاره

ـ  » (گیتی، زمین جهان، ): «gąm. (لمک زمـین، مـادر زمـین،    «لضخ-)کرایـی، ت

  )نام، مادینه» (جهان، گاو

ـ » (آفرینی، خوشبختی شادي): «raniiō.skereitīm. (سنغقغهف]ک.قپدگ[ ، کرایی، ت

ه خوشـبختی  کـ آفرینـد، آن ه شـادي مـی  کـ آن. «-سنغقغهفه.قپدگ[)مادینه

  )صفت» (بخشدمی
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یدي سـوم  کوجه تأ» (دهدل میکسازد، شآفریند، میمی): «hfm.taDau. (فضزض،.ا؛ک

ا؛کبـا » ل دادنکساختن، پـرداختن، شـ  «فضز-)، گذشته ساده، گذراکس، تک

ار و فعالیـت  کـ دهنـده   این پیش فعـل نشـان  » (togetherبا هم، به هم ) «پیش فعل(

  ).است كمشتر

  )حرف اضافه» (و، اما، نیز، سپس، پس): «au. (ض،

  »این، آن، او) «ضمیر اشاره(اض-)، مادینهکرایی، ت» (او، این): «hōi. (ا[ه

ـ » (آبادگرنگهبان، پشتیبان، پاسدار، تیمارگر، ): «vāstrai. (رپسفقپه -)کبرایی، ت

گـاه  ار مربوط به محافظت دام و چراک» شاورزکپشتیبان، شبان، راهنما، «رپسفقض

را اینسلر به معنی شبان و راهنماي روحانی  رپسفقضواژه» چراگاه، مرتع«[هومباخ: 

را به معنی » لمک«تولومه: رمنظور خود زرتشت است. با دپندارگرفته و در اینجا می

  را به معنی چراگاه گرفته].» رپسفقض«رمه و 

  قپکضد-)کرایی، ت» (آرامش، صلح، آرامی، آسودگی): «rāmā. (قپکپ

، گذشته کس، تکیدي، دوم کوجه تأ» (داريبخشی، ارزانی میدهی، میمی): «dG. (ی|

  »دادن، نهادن«یپ-)ساده، گذرا

رایـی،  » (خواهی، درستی اندیشهکآرمئیتی، نماد پارسایی، نی): «ārmąitim. (پقکضهف]ک

  پقکضهفه-)کت

  )."ضحالت قیدي از ضمیر نسبی » (هکه، هرگاه کآنگاه ): «hiiau. (اگض،

  )دهدت گروهی و متقابل را نشان میکار یا حرکه کپیش فعلی ): (hfm. (ا؛ک

  ر[اع-)کبایی، ت» (، خوبکنی): «vohū. (رخا,

  »خداي دانا«کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

پیش «ا؛کغ(»ندکند، رایزنی میکپرسی می هم): «hfme.fraBtā. (چقض/فپ.ا؛کغ

  )»فعل

  چقضس-)، گذشته ساده، ناگذرکس تکیدي، سوم کوجه تأ(: چقض/فپ

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ
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  چهارمـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  درِگونت  تینای هارش یِر  مئین یئوش  اَهمات

  ·یقغلؤضأف[  ·قپقغزگبهأف]  ·کضهدگ؛ع/  ·ضاکپ،
  پیروان دروغ  دوري میجویند  گوهر  از این

  ــــــــــــ

  اُنُ اش  ایتا  نوئیت  سپِنتات  مزدا

  ·ضزضخد[  ·هوپ  ·د[ه،  ·سحغأفپ،  ·کض#پ
  پیروان راستی  اینچنین  نه  كپا  مزدا

  ــــــــــــ

  انگهت  اتک  اَشائونِ  نا  سِ اوش چیتک

  ·ضجاض،  ·نپوب  ·ضزپعدب  ·دپ  ·نضس؛ع/إ]،
  باشد  در دوستی  ارکدرست  مرد  تنگدست

  ــــــــــــ

  درِگواییت  وکاَ  پرَ اُش  هانس  ایسواچیت

  یقغلؤپهفب&  ·ضن[  ·حضقضخ/  ·امس  ·هسؤپإ]،
  پیرو دروغ  پلید  پر درآمد  باشد  توانگر

    



833بند چهارم ـدهم سرود دواز

  ·یقغلؤضأف[    ·قپقغزگبهأف]    ·کضهدگ؛ع/    ·ضاکپ،

  ·ضزضخد[    ·هوپ    ·د[ه،    ·سحغأفپ،    ·کض#پ

  ·ضجاض،    ·نپوب    ·ضزپعدب    ·دپ    ·نضس؛ع/إ]،

  یقغلؤپهفب&    ·ضن[    ·حضقضخ/    ·امس    ·هسؤپإ]،
  

  درِگونت    تینای هارش یِر    مئین یئوش    اَهمات

  اُنُ اش    ایتا    نوئیت    سپِنتات    مزدا

  انگهت    اتک    اَشائونِ    نا    سِ اوش چیتک

  درِگواییت    وکاَ    پرَ اُش    هانس    ایسواچیت

  

  برگردان

  جویند.پیروان دروغ از این گوهر دوري می

  و ستودنی است. كه پاک

  ولی اي مزدا براي پیروان راستی اینچنین نیست

  ه به راستی تنگدست باشدکدو مرد گو این

  گرایش جویدی کتواند به گوهر پامی

  اران باشدکو دوست درست

  و نیز مرد توانگر پر درآمد

  ند.کتواند پلید باشد با پیروان دروغ درستی می
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  برداشت

اري بـا  کـ و بزه يارکشـود درسـت  ه تصـور مـی  کـ هاي این بند چنانست  برخی از برداشت

ه مـرد  کـ ن است امایه این آموزش چن ه بنکداري و تنگدستی ارتباط دارد در حالی سرمایه

ـ      و  کخواه توانگر یا تنگدست باشد باید در رفتار و منش خـویش بـا پیـروي از اندیشـه نی

و ستودنی  كند و به سوي سپنتامئینیو آن گوهر پاکها را گزینش  یکخردمندي خوبیها و پا

  گرایش جوید. 

ـ       در پاره ر نظـ ه اي از برگردانها مانند تاراپورواال سطر سـوم و چهـارم ایـن بنـد ناسـازگار ب

ار کدوست درست ،م سرمایهکمرد تنگدست و «رسد: وي بر اساس ترجمه خود میپندارد: می

  » ه توانگر و ثروتمند است پلید و دوست دروندان و هواداران دروغ است.کاست و آن

در آبادانی  شوشکمندي از جهان مادي و ساختن فردایی بهتر،  هاي گاتایی بهره در آموزش

ار است رسیدن به آن آرزوها که وسیله کن بدون ثروت و توان و توانگري سفارش شده چو

میسر نیست ولی به دست آوردن دارایی و ثروت باید از راه درست با پیروي از سپنتامئینیو 

  اندیشی و پرهیزگاري باشد. کیعنی راستی، نی

ار کدرستم باید به کمرد خواه دارایی زیاد داشته باشد یا «ایست:  برداشت بارتولومه به گونه

ه دو سطر سوم و چهارم کپندارد اینسلر می» ار آسیب برساند.کمهر بورزد و به دروند و بزه

 ک) باشد. چون سـب مانترا، فرمول، قاعده، دستور، دعا یا وردنیایشی ( کشاید بخشی از سب

ه سطر سوم کشود در صورتینگارش سطر دوم حالت ندایی دارد و به اهورامزدا خطاب می

دستور اخالقی بیان  کلی را بصورت یکاي  سی نسیت و اندیشهکو چهارم روي سخنش با 

تواند معرف انسـان خـوب یـا بـد     ه دو صفت خوب و بد است میکی و پلیدي کند. پاکمی

  دهنده سپنتامئینیو و انگرمئینیو است. لی و نشانکیاشد و از سوي دیگر امري 

و ستودنی بنام سـپنتامئینیو   كتعریف و ویژگیهاي آن گوهر پادر بردارنده  گاتاها47هات

ه همزاد با گوهري دیگر بنام انگرمئینیو در نهاد آدمی وجود دارد. این دو گـوهر یـا   کاست 

ه با کت و فعالیتی ندارد و انسان است کدو ذات و روان خوب و بد خود بخود هیچگونه حر

ردار خوب بـه  کبا گزینش اندیشه، گفتار و  رود. انسانگزینش خود به سوي این یا آن می

رود و با انتخاب مـنش و روش پلیـد بـه سـوي گـوهر      ی و سپنتامئینیو میکسوي گوهر پا
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ه در نمـاد و اخـالق آدمـی    کـ شود. این دو گوهر شیده میکیا انگرمئینیو و اهریمن  كناپا

تـه فلسـفی   کن ه مهمترینکگرایی و ثنویت اخالقی است  است پایه و اساس فلسفه دوگانه

ه گوهر خوب و بد فقط در نهاد آدمـی و  کهاي گاتایی است. بدیهی و روشن است  آموزش

  مربوط به آفرینش انسان است. 

در هیچ پدیده دیگر طبیعی گوهر خوب و بد و نیروي گزینش وجـود نـدارد. هـیچ پدیـده     

وانین جهان ت و مسیر آنها جبري و تابع قکگیري ندارد. حر طبیعی قدرت قضاوت و تصمیم

مادي و بیجان است. انسان از لحاظ جسمی و تن خویش تابع قوانین جبري جهان مادي و 

توانـد راه و روش و مسـیر خـویش را بسـنجد و     از لحاظ روانی مختار و آزاد اسـت و مـی  

گرایی و ثنویت در خارج از انسان وجود ندارد و اگـر انسـان از    برگزیند. بنابراین این دوگانه

و پلید نیز وجود نخواهد داشت.  كی حذف شود داوري در باره خوب و بد و پاصحنه هست

خوبی و بدي زاییده و مخلوق انسان است. اهـریمن هـم زاییـده و مخلـوق راه و روش و     

  گزینش انسان است. 

عوامـل طبیعـی اهریمنـی یـا      بارهستاي نوین مربوط به ستارگان خوب و بد دروآنچه در ا

خردگرایـی اوسـت. در طبیعـت و    و فلسفه هاي زرتشت  ف آموزشاهورایی یاد شده برخال

مروایـی دارد. هـر   که بر سراسر هستی حکاینات قوانین ازلی و ابدي وجود دارد کآفرینش 

ه از کـ ها تحت نظام و قاعـده معـین    چرخد و هر رابطۀ میان پدیدهاي بجاي خود می مهره

  شود. پیش وجود داشته و وجود خواهد داشت تنظیم می

هاي علمی و  هاي طبیعی را با پیشرفت تواند آن قوانین و روابط میان پدیدهانسان فقط می

هـا   ند. ولی در روابط اجتماعی و میان انسانکكشف و درکبر اساس معیار و مقیاس خود 

انونی را قـ قوانین باید به دست خود انسان و بر حسب نیـاز او وضـع و ایجـاد شـود و هـر      

اینات کرد و قوانین دیگري بوجود آورد ولی قوانین مربوط به نظام کسخ و باطلفتوان می

اینات بر مدار خرد کاز حدود دخالت و تصور انسان خارج است. قوانین عالم هستی در نظام 

ه رقیبی نـدارد ولـی در   کآن اهورامزدا خداي واحد و یگانه است  ۀه سرچشمکاستوار شده 

ـ    کی دشمن و رقیب ،نهاد انسان آن دو گوهر از آنهـا   کدیگرند و انسان بـا گـزینش هـر ی

داشته باشد. آفریننده خوبی، شادمانی، آبادانی و خوشبختی باشد  تواند صفت آفرینندگیمی

  پلیدي، خشم، ویرانگري و بدبختی شود. یا آفرینندة 
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امل آدمـی  کمداري و سمت و جهت آن به سوي رسایی و ت زرتشت بر اساس انسان ۀفلسف

ه بایـد توانـا و تـوانگر باشـد تـا بتوانـد       کزرتشت انسانی است خردمند و دانا  است. ابرمرد

نـد.  کجوئی و سازندگی و نوسـازي تـأمین    خوشبختی خویش و جامعه را با پارسایی، صلح

تواند بر تمایالت ناپسند ه با خشترا و توان اهورایی همراه شود میکچنین انسان نیرومندي 

ه سرچشمه شر و پلیدي است بجنگد. ایـن جنـگ   کریمن و مخرب خود چیره شود و با اه

هاي زنـدگی   جنگ همیشگی است و در تمام لحظه کی كآدمی با نفس پلید و گوهر ناپا

ردار و کـ هـا   ن است براي گزینشکانسان بر سر دو راهی انتخاب خوب از بد قرار دارد. مم

ر او چیـره شـود، در ایـن    هاي اهریمن ب رفتار خود دچار تردید و دو دلی شود. نباید وسوسه

می جریان دارد در سر هر دو راهی تردیـد آدمـی بایـد بـا خـرد      ده در نهاد آکمی ینبرد دا

  ه نماد صفات اهورایی است متوسل شود. کند و به سپنتامئینیو کخویش مشورت 

، توانایی، پارسایی، رسایی کسپنتامئینیو نماد شش صفت اهورامزدا یعنی راستی، اندیشه نی

ـ و پای  کندگی است. این صفات، مجرد و وابسته بخود هستند هر اندازه انسان به آنها نزدی

ی به خدا براي انسان مقید و کشود و این نزدیمی کهمتا نزدی شود به اهورامزدا، خداي بی

  ا همجوار اهورامزدا شود.توشد کتواند آنقدر به در این راه انسان میکمحدود نیست 

  ها  واژهيدستورگزارش

ـ » (این، از ایـن ): «ahmāu. (ضاکپ، » ایـن «ضگ؛ک-)ماسـه ک، نرینـه،  کازي، ت

  )ضمیر اشاره(

  کضهدگع-)کوابستگی، ت» (گوهر، ذات، نفس، روان): «mainiifuB. (کضهدگ؛ع/

وجـه اخبـاري،   » (دوري میجویند، بیگانه هستند): «rāreDiiēinti. (قپقغزگبهأفه

  »بیگانه بودن، دوري جستن«قضا-)س، گروهه، زمان حال، گذراکسوم 

-)نهادي، گروهه، نرینـه » (پیروان دروغ، دروندان): «dregvvaytō. (یقغلؤضأف[

  )صفت» (افرکایمان،  پیرو دروغ، هواخواه دروغ، نادرست، دروند، بی«یق؛لؤضأف

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  سحغأفض-)، نرینهکازي، ت» (، مقدس، ستودنیكپا«): speytāu. (سحغأفپ،
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  )حرف نفی» (نه، هرگز): «nōiu. (د[ه،

  )قید» (چنین، اینطور، اینگونه، اینچنین): «iθā. (هوپ

  ضزپؤضد-)رایی، گروهه، نرینه» (ارانکپیروان اشا، درست): «aDaonō. (ضزضخد[

ـ » (بضاعت، نادار تنگدست، بی): «kasfuBcīu. (نضس؛ع/إ]، )ماسـه ک، کوابستگی، ت

-سرمایه، به راستی تنگدسـت،   به راستی بی) «یدکحرف تأ(إ]،) +صفت(نضسع

  »نیازمند

  دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

  ضزپؤضد-)، نرینهکبرایی، ت» (ار، پیرو اشاکدرست): «aDāunē. (ضزپعدب

  نپوض] ک) [دري، تکنهادي، ت» (دوستدار، مهربان): «kāθe. (نپوب

ضا-)، زمان حـال، گـذرا  کس، تکوجه التزامی، سوم » (باشد): «anzhau. (ضجاض،

  »بودن، هستن«

-)، نرینــهکنهــادي، تــ» (نیــاز تــوانگر، بــه راســتی بــی): «isvvāeīu. (هسؤپإ]،

  »نیاز به راستی توانگر و بی) «یدکحرف تأ(إ]،+هسؤضد

  )، نرینهکنهادي، تاسم فاعل، گذرا، » (باشدباشنده، می): «hąs. (امس

ایـن  » پر، زیـاد «حضقع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (پر درآمد): «paraoB. (حضقضخ/

  است. نضس؛ع/واژه متضاد 

  ضنض-)، نرینهکنهادي، ت» (پلید، بد): «akō. (ضن[

ــد، نادرســت): «dregvvāitē. (یقغلؤپهفب ــرو دروغ، درون ــ» (پی ــی، ت -)کبرای

      یقغلؤضدف



838گاتاها  

  پنجمـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  اهورا  مزدا  مئینیو  سپِنتا  تاچا

  ·ضاعقپ  ·کض#پ  ·کضهدگ,  ·سحغأفپ  ·فپإپ
  اهورا  مزدا  گوهر  كپا  آنچه را

  ــــــــــــ

  وهیشتا  چا چی  زي  یا  چوایش  اَشائونِ

  ·رضاه/فپ  ·إ]إپ  ·.]  "پ  ·إ[ه/  ·ضزپعدب
  بهترین  همه آنها  بدرستی  هک  نوید دادي  پیرو اشا

  ــــــــــــ

  بخش ایتی  رِگواود  ز اُشات  توهمات  رِهنَ

  ·زضهف]«ذض  ·یقغلؤ|  ·.ضخزپ،  ·وظضاکپ،  ·اضدضقغ
  بردبهره می  پیرو دروغ  نوید  از  )حرف نفی(بی

      ــــــــــــ

  منَنگهو  شیانس  آ  اتکاَ  شیئو تَناایش  اَهیا

  کضدضجا[&  ·ژگمس  ·پ  ·ضنپ،  ·ژگضخوضدپه/  ·ضاگپ
  اندیشه  سر خواهد برد  به  پلید  ردارکبا   او
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  ·ضاعقپ    ·کض#پ    ·کضهدگ,    ·سحغأفپ    ·فپإپ

  ·رضاه/فپ    ·إ]إپ    ·.]    "پ    ·إ[ه/    ·ضزپعدب

  ·زضهف]«ذض    ·یقغلؤ|    ·.ضخزپ،    ·وظضاکپ،    ·اضدضقغ

  کضدضجا[&    ·ژگمس    ·پ    ·ضنپ،    ·ژگضخوضدپه/    ·ضاگپ
  

  اهورا    مزدا    مئینیو    سپِنتا    تاچا

  وهیشتا    چا چی    زي    یا    چوایش    اَشائونِ

  بخش ایتی    رِگواود    ز اُشات    توهمات    رِهنَ

  منَنگهو    شیانس    آ    اتکاَ    شیئو تَناایش    اَهیا

  

  برگردان

  اي اهورامزدا،

  كه با پیروي از گوهر پاکآنچه را 

  ) نوید داديپیرو اشاار (کبراي مرد درست

  ه همه آنها به راستی بهترین هستندک

  ه پیرو دروغ استکمردي 

  ماندبهره می از آن نویدها بی

  گیرده از اندیشه پلیدش مایه میکرداري کو با 

  به سر خواهد برد.



840گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

) [نهادي، ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (و آن، آنچه): «tāca. (فپإپ

  ماسه].کرایی، گروهه، 

  سحغأفض-)، نرینهکبایی، ت» (، ستودنیكپا): «speytā. (سحغأفپ

  کضهدگع-)کبایی، ت» (مینو، گوهر، ذات، نفس): «mainiiū. (کضهدگ,

  کض#پ -)کندایی، ت» (تاکدانا، آفریدگار ی مزدا، خداي): «mazdā. (کض#پ

  ضاعقض)کندایی، ت» (اهورا، پرودرگار، سرور): «ahurā. (ضاعقپ

ـ » (ار، پیرو اشاکبراي درست): «aDāunf. (ضزپعدب ضزضؤضد-)، نرینـه کبرایی، ت

  )صفت(

نویـد  ) «، گذشته ساده، گذراکس، تکیدي، دوم کوجه تأ» (نوید دادي): «coiB. (إ[ه/

  »ردن، پیمان دادن و بستنکدادن، قول دادن، تعهد 

  )ضمیر نسبی» (ی، چهکه، ک«"ض-)، مادینهکنهادي، ت» (ه، آنچهکآن): «yā. ("پ

[.) .zī» :(بدرستی، به راستی، همانا«  

» همه آنها، همگـی «إ]/-)ماسهکرایی، گروهه، » (هکهمه آنها را ): «cīeā. (إ]إپ

  ]إپ.إ][إ]/-)نامعینضمیر مجهول، ضمیر (

رضاه/فض-)ماسـه کرایـی، گروهـه،   » (ها را بهترین): «vahiBtā. (رضاه/فپ

  )صفت برترین(

ــدون): «hanare. (اضدضقغ ــی، ب ــت ازي » (ب ــافه + حال ــرف اض ــی، ح ــرف نف ). [واژه ح

  ند]کرا در آخر جمله منفی می» زض«ذض«

س، کی دوم کضمیر مل(وظض-)، نرینهکازي، ت» (از تو، از آن تو. «وظضاکپ،
  )کت

  » تصویب، تمایل، خواست خوب و پسـندیده، نویـد خوشـبختی   ): «zaoDat. (.ضخزپ،

  .ضخزض-)کازي، ت(

  یقغلؤضأف-)کنهادي، ت» (ارکدروند، پیرو دروغ، بزه): «dzegvvG. (یقغلؤ|
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، گذشته سـاده،  کس، تکوجه التزامی، سوم » (بردبهره می): «baxDaiti. (زضهف]«ذض

. زض«ذضحاضـر:   كسـتا  ذض_-)زمان حال کس تکیا وجه اخباري سوم  ـگذرا 

دادن،  ردن، بهـره کردن، سهم کبخشیدن، دادن، تقسیم «ز«ذضگذشته ساده: كستا

  ».ردنکمند  بهره

این، ضـمیر  «ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (آن، این): «ahiiā. (ضاگپ

  »اشاره

)بایی، گروهـه » (ارهاکردار، با کارها، با کردار، ک): «iiaoθanāiB~. (ژگضخوضدپه/

-ژگضخوضدض  

  ).صفت(ضنض-)کازي، ت» (ار، زشتکبد، پلید، بد): «akāu. (ضنپ،

  )قید، پیش فعل، حرف اضافه» (به، به سوي، تا): «ā. (پ

ـ    » (بردسر میه ند، بکزندگی می): «iiąs~. (ژگمس ، کاسم فاعـل، گـذرا، نهـادي، ت

  ».سر بردنه ردن، بکزیستن، زندگی «ز]-)نرینه

      کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[



842گاتاها  

  ششمـ بند دوازدهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و هفتم هات/سنای

  اهورا  مزدا  مئینیو  سپِنتا  داو  تا

  ·ضاعقپ  ·کض#پ  ·کضهدگ,  ·سحغأفپ  ·ی|  ·فپ
  اهورا  مزدا  گوهر  كپا  اي داشتهارزانی   این

  ــــــــــــ

  رانُ اي بیا  ویدا اي تیم  ونگهاو  آترا

  ·قپد[هذگپ  ·ر]یپهف]ک  ·رضجاپع  ·پوقپ
  دو گروه  سهم  خوبی  آتش

  ــــــــــــ

  اَشَخ یا چا  بان زنگهاد  آرم توییش

  ·ضزضةگپإپ  ·یغذم.ضجاپ  ·پقکضف[ه/
  اشا  همبستگی  پرهیزگاري

  ــــــــــــ

  وا اوراییت  ایشنتُو  اوروش پَ  زي  ها

  رپعقپهفب&  ·هزغأف[  ·حخعق,/  ·.]  ·اپ
  گرایش میجوید  جویندگان  بسیاري  همانا  این
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  ·ضاعقپ    ·کض#پ    ·کضهدگ,    ·سحغأفپ    ·ی|    ·فپ

  ·قپد[هذگپ    ·ر]یپهف]ک    ·رضجاپع    ·پوقپ

  ·ضزضةگپإپ    ·یغذم.ضجاپ    ·پقکضف[ه/

  رپعقپهفب&    ·هزغأف[    ·حخعق,/    ·.]    ·اپ
  

  اهورا    مزدا    مئینیو    سپِنتا    داو    تا

  رانُ اي بیا    ویدا اي تیم    ونگهاو    آترا

  اَشَخ یا چا    بان زنگهاد    آرم توییش

  وا اوراییت    ایشنتُو    اوروش پَ    زي    ها

  

  برگردان

  كبا این گوهر پا

  و در پرتو آتش خود اي اهورامزدا

  اي سهمی را براي هر دو گروه به خوبی و درستی ارزانی داشته

  آن سهم برابر همبستگی آنها به راستی و پرهیزگاري است.

  بدین هنجار

  گروند.همانا بسیاري از جویندگان و خواستاران به اشا می



844گاتاها  

  برداشت

ه در نهاد آدمی همـراه و  کو مقدس است  كسخن از سپنتامئینیو آن گوهر پا هاتدر این 

ت، فعالیت و یا خاصیتی که حرکهمزاد با انگرمئینیو یا اهریمن است. آن دو گوهر بدون این

از  کتواند هر یه به انتخاب خود میکداشته باشند در نهاد آدمی آفریده شده و انسان است 

  ند.کت و فعالیت وادار کآنها را به حر

نـد داراي  کس از سـپنتامئینیو پیـروي   کـ ه هـر  کشود وشنی دیده میدر این بند آموزش ر

س برابـر و معـادل   کـ اري خواهد بود. میزان خوشـبختی هـر   کسهمی از خوشبختی درست

س بیشتر با راستی و پرهیزگـاري پیونـد   کهمبستگی آنها به اشا و آرمئیتی است یعنی هر 

ـ      نـامی خواهـد داشـت.     کداشته باشد سهم بیشـتري از خوشـبختی، آرامـش درونـی و نی

 كه آنرا به روان مقدس، گوهر و نفس پـا کسپنتامئینیو نماد اهورامزدا در نهاد آدمی است 

دهنده شش صفت اهورامزداست و در رأس آنها قرار دارد.  نند. سپنتامئینیو نشانکتعبیر می

اري بـه میـزان پشـتیبانی و پیـروي او از     کس از خوشبختی و رسـت کمندي هر  چون بهره

هستند  ته خواهان خوشبختی و جویندگان حقیقکات اهورامزدا است بسیاري از مردم صف

هـاي   دست از پیروي شیوه گاتاهاهاي زرتشت در  این حقیقت و آشنایی با آموزش كبا در

ه بر پایـه خـرد و   کاي د و براي خوشبختی خود و جامعه خویش به شیوهنشکاهریمنی می

  ورند.آ استوار شده روي می كاندیشه پا

  رد.کوشش کگذاري شده  اري پایهکباید بر دانش و درست

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (آن، این): «tā. (فپ

)، گذشته سـاده، گـذرا  کس، تکیدي دوم کوجه تأ» (اي ردهکاي، مقرر  داده): «dG. (ی|

-ردنکدادن، نهادن، بخشیدن، ارزانی داشتن، مقرر و معین «یپ«  

  سحغأفض-)، نرینهکبایی، ت» (، ستودنی، مقدسكپا): «speytā. (سحغأفپ

  کضهدگع-)کبایی، ت» (مینو، گوهر، ذات، نفس، روان): «mainiiū. (کضهدگ,

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ
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  ضاعقض-)کندایی، ت» (، صاحبکاهورا، سرور، خداوند، مال«):ahurā. (ضاعقپ

  )پفغقغ(پفضق -)کبایی، ت» (آذر، آتش، نماد روشنایی و نور): «aθrā. (پوقپ

  رخاع-)ماسهک، نرینه، کحالت دري، ت» (، خوب، بهکنی): «vahāu. (رضحاپع

ـ  » (بخش، تقسیم، سهم، تعیین سهم، بهره): «vīdāitīm. (ر]یپهف]ک -)کرایـی، ت

  »یپ+ ر]«) از نام، مادینه(ر]یپهفه

) نرینـه (قپدض-)برایـی، جفـت  » (دو گـروه، دو دسـته  ): «rānōibiiā. (قپد[هذگپ

همریشه با ران، » س همپایهکنده، ران، بازوي ترازو، دو چیز یا دو محریف، رقیب، رز«

  دو اندام برابر در بدن انسان.

وابستگی، » (پرهیزگاري، پارسایی، تقوا، دینداريآرمئیتی، ): «armatōiB. (پقکضف[ه/

  پقکضهفه-)کت

  یغذم.ضا-)کبایی، ت» (solidaritéهمبستگی ): «debązazhā. (یغذم.ضجاپ

aDah (x). (ضزضةگپإپ iiacā» :(اشا، راستی، نظام آفرینش) «کوابستگی، ت(-

  ضزض
  )ضمیر اشاره(اض-)کنهادي، ت» (این): «hā. (اپ

[.) .zī :(»درستی، به راستی هماناه ب) «یدي کحرف اضافه تأparticule emphatique(  

  حخعقع-)برایی، گروهه» (بسیار، زیاد، فراوان، خیلی، پر): «pourūB. (حخعق,/

خواسـتن،  «ه/-)رایـی، گروهـه  » (خواستاران، جوینـدگان ): «iDeytō. (هزغأف[

  »ردنکجستجو

وجه التزامی، سـوم  » (گرودپیوندد، می می جوید،گرایش می): «vāurāitē. (رپعقپهفب

      )، گذشته ساده، ناگذرکس، تک



846گاتاها  
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  اولـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  وِنگ ه ایتی  دروجِم  اَشا  اَداییش  یزي

  ·ر؛أالضهف]  ·یقع_غک  ضزپ  ·پیپه/  ·"ب.]
  ست بدهدکش  دروغ را  با اشا  با اینها  هکهنگامی 

  ــــــــــــ

  فرَاُختا  دئی بیتانا  یا  آنس شوتا  هیت

  ·فپ«چقضخ  ·یضهذهفپدپ  ·"پ  ·مسضزعفپ  ·اگض،
  گفته شده  بارها  آنرا  ندکدریافت می  هکاو 

  ــــــــــــ

  ایش چا مش یا  د ا وا ایش چا  اًمره تا اي تی

  ·کضژگپه/إپ  ·یضبؤپه/إپ  ·ضکغقغفپهف]
  و مردم پیرو دروغ  و دیوان  جاودانی

  ــــــــــــ

  اهورا  وخشات  وهمم  سوا ایش  تویی  ات

  ضاعقپ&  ·زپ،«رض  ·رضاکغک  ·سضؤپه/  ·ف[ه  ·ض،
  اي اهورا  دهدافزایش می  بزرگداشت  ها ستایش  براي تو  آنگاه
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  ·ر؛أالضهف]    ·یقع_غک    ضزپ    ·پیپه/    ·"ب.]

  ·فپ«چقضخ    ·یضهذهفپدپ    ·"پ    ·مسضزعفپ    ·اگض،

  ·کضژگپه/إپ    ·یضبؤپه/إپ    ·ضکغقغفپهف]

  ضاعقپ&    ·زپ،«رض    ·رضاکغک    ·سضؤپه/    ·ف[ه    ·ض،
  

  وِنگ ه ایتی    دروجِم    اَشا    اَداییش    یزي

  فرَاُختا    دئی بیتانا    یا    آنس شوتا    هیت

  مش یا ایش چا    د ا وا ایش چا    اًمره تا اي تی

  اهورا    وخشات    وهمم    سوا ایش    تویی    ات

  

  برگردان

  )ردار درستکه با اینها (کهنگامی 

  ست دهدکسی دروغ را شکو با پیروي اشا 

  ندکه پاداش آنرا دریافت میکوي 

  مردم پیرو آنهایابد آنچه از سوي دیوان و  درمی

  اند نادرست است. بارها در باره جاودانی خود گفته

  )ارکمرد درستو (اآنگاه اي اهورا 

  دهد.هاي خود بزرگداشت تو را افزایش می با ستایش
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  برداشت

ردار و رفتار اهریمنی کند و کس براي چیره شدن بر دیو دروغ از اشا و راستی پیروي کهر 

منـد   بختی و آسـایش و آرامـش اسـت بهـره     که رسیدن به نیکرا نابود سازد از پاداش آن 

هـاي دروغـین در بـاره     ه آموزگـاران شـیوه  کـ خواهد شد و هنگام رسیدن به آنها از آنچه 

شود و با پیروزي خود برایش ثابت خواهـد  اند عمالً آگاه می ردهکرار کجاودانی خود بارها ت

تی بود، پس آنگاه بـراي بزرگداشـت   ی و نادرسیها ناشی از دورو ه سراسر آن آموزشکشد 

ننـد و بـا سـنجش    کها و صفات او ستایش خـود را افـزون مـی    وه آموزشکاهورامزدا و ش

هـاي   ه جاودانی و پایندگی از آن اهورامزدا و شیوهکابد یا نادرست درمیبهاي درست  گفته

وم به که زرتشت آموزش داده محکهاي اهریمنی آنچنان خردمندانه است. اهریمن و آموزش

اندیشی و آنچه از سپنتامئینیو سرچشـمه   کست و نابودي است و سرانجام، راستی و نیکش

  ماند.شود و پایدار میگیرد پیروز میمی

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف ربط، حرف عطف» (هکه، چون، اگر، چونکهنگامی ): «yezi. ("ب.]

در ارتباط اسـت بـا    au:فپ یا ضف)بایی، گروهه» (اینها، با اینها): «adāiB. (ضیپه/

  ».ماسهکبایی، گروهه، نرینه، «فض-» اینها«په/و»yezi«حرف ربط 

هنگـام پـاداش   «رد کـ شود و معنـی  اري انجام میکتاراپورواال: زمانی که در طول آن 

پاداش دادن و تقسیم ). «ā-dhāریت (کگرفته و سانس پبا یپكو آنرا از ستا» دادن

  ».ردنک

  ضزض-)کبایی، ت» (با اشا، با راستی): «aDā. (ضزپ

  یقع_-)کرایی، ت» (دروغ، دین دروغ، فریب، باطل): «drūjem. (یق,_غک

س، کـ وجه التزامـی، سـوم   » (ست بدهد، چیره شودکش): «vfyghaitī. (ر؛أالضهف]

  ».ست دادن، چیره شدن، پیروز شدنکش«رضد-)، گذشته ساده، گذراکت

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، کنهادي، ت» (هکه، او کسی که، ک): «hiiau. (اگض،

» ند سهم و پـاداش خـود را  کآورد، دریافت میبه دست می): «ąsaDutā. (مسضزعفپ

پنـدارد حـرف   . [بارتولومه: میدضسیا  مس-)، ناگذرکس، تکیدي سوم کوجه تأ(
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بوده است. هومبـاخ: همـین نظـر را     مسضزفپد است و این واژه در اصلیزا» ع«

» مسضزفپ»/«فپ.مسضز«تحریف شده واژه  مسضزعفپند:کتایید می

ــا  ــی» مسضزف فپ«ی ــد و م ــه مسضزف /فپ.مسضزباش  مساز ریش

- مس«ردن. اینسلر: آنرا از ریشه کباشد. به معنی به دست آوردن، دریافت می دضسیا

  لت دري آن است.حا مسضزعفپهکگرفته » ار اهریمنک«به معنی » زعفه

  : ضمیر نسبی)"ض-)، مادینهکنهادي، ت» (ه، چه، آنچهکه، با آنک): «yā. ("پ

  )قید» (رر، دوبارهکراراً، مک): «daibitānā. (یضهذهفپدپ

دو «. تاراپورواال: به پیروي از آندرآس for a long time, long sinceزمانی دراز «[بارتولومه 

ـ double dealing, double jeu» ردنکـ رو داشـتن، دو گونـه بـازي     رده کـ و معنـی   ـ

delusion.توهم، خیال واهی، تصور باطل ،  

 ,proclamerبیان شده، اظهار شده، آگهی شده، اعـالم شـده   ): «fraoxtā. (چقضخافپ

déclarer) « ،ماسهکصفت فعلی، نهادي، گروهه(-چقپ+ رضإ.  

  ضکغقغفپف-)کت دري،» (در باره پایندگی): «ameretāitī. (صکغقغفپهف]

بـایی،  » (وسیله دیوان، خدایان دروغین و پنداريه ب): «daēvvaiBca. (یضبؤپه/إپ

  ).نام، نرینه» (دیو، خداي باطل، خداي دروغین«یضزؤض-)گروهه

ــانی، آدم): «ma~iiāiBcā. (کضژگپه/إپ ــایی، گروهــه» (مــردم، انســان ف -)ب

ار روند یعنـی دیـوان و   که با هم ب کضژگضو یضبؤض[هر گاه دو واژه کضژگض

  ]مردم پیرو آنها

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، بدین ترتیب، اما، و، سپس، بعد): «au. (ض،

  »تو) «کت ،سکضمیر دوم (فؤ؛ک-)، پیوستهکبرایی، ت» (براي تو): «tōi. (ف[ه

  سضؤض-)بایی، گروهه» (سپاس، ستایش): «savvāiB. (سضؤپه/

  رضاکض-)کرایی، ت» (داشت بزرگداشت، گرامی«): vahmem. (رضاکغک

وجـه التزامـی،   » (دهدرشد می، ندکدهد، افزون میافزایش می): «vaxDau. (زپ،«رض

  ز+رض-)، گذشته ساده، گذراکس، تکسوم 

      ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند، سرور): «ahurā. (ضاعقپ
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  دومـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  اهورا  ویدوا  توِم  یا  تُویی  و اًچا

  ·ضاعقپ  ·ر]یؤ|  ·فؤ؛ک  ·"پ  ·ف[ه  ·رضخإپ
  اي اهورا  آگاهی  تو  آنچه  بمن  نکار کآش

  ــــــــــــ

  جیمئیتی  پِرِتا  یامنگ  ما  هیت  پرا

  ·_هکضهف]  ·حغقغوپ  ·"پک؛أل  ·کپ  ·اگض،  ·حضقپ
  برسد  پایان به  دوران زندگی  من  هکآن  پیش از آن

  ــــــــــــ

  درگونتم  وِنگ هت  مزدا  اَشَه وا  کَت

  ·یقغلؤضأف؛ک  ·ر؛أالض،  ·کض#پ  ·ضزضؤپ  ·نض،
  بر پیرو دروغ  شودپیروز می  اي مزدا  ارکمرد درست  چه زمان

  ــــــــــــ

  آکرِتیش  ویستا  ونگوهی  اَنگهوش  زي  ها

  پنغقغفه/&  ·رهسفپ  ·رضجعا]  ·ضجا؛ع/  ·.]  ·اپ
  فرجام  شناخته شده  کنی  هستی  به راستی  این
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  ·ضاعقپ    ·ر]یؤ|    ·فؤ؛ک    ·"پ    ·ف[ه    ·رضخإپ

  ·_هکضهف]    ·حغقغوپ    ·"پک؛أل    ·کپ    ·اگض،    ·حضقپ

  ·یقغلؤضأف؛ک    ·ر؛أالض،    ·کض#پ    ·ضزضؤپ    ·نض،

  پنغقغفه/&    ·رهسفپ    ·رضجعا]    ·ضجا؛ع/    ·.]    ·اپ
  

اهورا    ویدوا    توِم    یا    تُویی    اًچا و  

  جیمئیتی    پِرِتا    یامنگ    ما    هیت    پرا

  درگونتم    وِنگ هت    مزدا    اَشَه وا    کَت

  آکرِتیش    ویستا    ونگوهی    اَنگهوش    زي    ها

  

  برگردان

  نکار که تو آگاهی برایم آشکاي اهورا آنچه را 

  ه دوران زندگیم به پایان آید.کاز آنپیش 

  ارکمرد درست یچه زمان

  شود؟بر پیرو دروغ پیروز می

  به راستی این فرجامی است

  شناخته شده. که براي جهان هستی نیک
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  برداشت

شود. پیروزي سـرانجام از  ار چه زمان بر پیرو دروغ پیروز میکه مرد درستکپرسش اینست 

  ه دوران زندگیش به پایان رسد به آن خواهد رسید.کآنار است و پیش از کآن مرد درست

پاسخ معقول و هماهنگ با خرد  که پاسخ اهورامزدا یعنی یکهاي زرتشت چنانست  پرسش

  تواند آنرا دریابد.در آن نهفته است و هر مرد خردمند می

میدان نبرد همیشگی میان خوب و بد اسـت.   کدر اندیشه فلسفی زرتشت جهان هستی ی

وشـد  کمـی  کان ندارد هر یـ که میان آنها هرگز سازش و آشتی امکو پلید  كر پادو گوه

شد. نیروي اهریمنی نیز بسیار گیراست و نزد بسـیاري خوشـایند   کآدمی را به سوي خود ب

هـاي اهریمنـی    وشد انسان را از آن وسوسهکیا سپنتامئینیو می كه ذات پاکاست در حالی

گـذارد. زرتشـت آمـوزش     توقف ندارد و آدمی را آرام نمیاي  ند این جدال دائم لحظهکدور 

ار بسیار پر تالش و فراگیر اسـت  که نیروي نفس بزهکامان گو این ار بیکدهد در این پیمی

سـت از آن اهـریمن اسـت    کولی سرانجام در جهان هستی پیروزي از آن سپنتامئینیو و ش

سـت پلیـدي و   کی و شکـ یبدین ترتیب پایان و فرجام زندگی همـراه پیـروزي و تسـلط ن   

راراً زرتشت پرسش کگاتاهاار پیروز خواهد شد. در کنادرستی است. و مرد پارسا بر مرد بزه

اران کـ گونه پوشیده و پنهان مثبت است و پیـروزي پارسـایان و بزه  ه ند و پاسخ آن بکمی

  حتمی است.

  ها  واژهيدستورگزارش

)، گذشته ساده، گـذرا کس، تکوم وجه امري، د» (نکار کبگو، آش): «vaoca. (رضخإپ

-ردنکار کگفتن، آش«رضإ«  

  » من«ض.؛ک -)، پیوستهکبرایی، ت» (بمن، براي من): «mōi. (ک[ه

  )ضمیر نسبی» (هکی، ک«"ض-)ماسهکرایی، گروهه، » (هکآنچه را ): «yā. ("پ

  )کس، تکضمیر شخصی، دوم » (تو): «tvvfm. (فؤ؛ک

  ر]یؤضا-)، نرینهکنهادي، ت» (داننده، داناآگاه، ): «vidvvG. (ر]یؤ|

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند، سرور): «ahurā. (ضاعقپ
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  )قید، پیش فعل» (پیش، پیش از): «parā. (حضقپ

  "ض)ل قیدي ضمیرکحرف ربط، حرف عطف، ش» (هکآنگاه ): «hiiau. (اگض،

  )کس، تکنخست (ض.؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (بمن، مرا): «mā. (کپ

  »بکواژه مر): «mfyg. (ک؛أل)ya. ("پ

  "پکضد-)کوابستگی، ت» (دوره، طول و امتداد زندگی): «yāmfyg. ("پک؛أل

ـ  » (پایان، انجام، انتها، آخرین حد، پر): «peretā. (حغقغوپ حغقغوض-)کنهـادي، ت

  pāreواژه وِدائیبرابر » امل، تمام، انتها، آخرین حدکپر، «

، گذشته ساده، کس تکوجه التزامی سوم » (برسد، فرا رسد، بیاید): «jimaitī(._هکضهف]

  »آمدن، رسیدن، رفتن«لضک-)گذرا

  ) kádریت کحرف اضافه استفهامی، سانس» (ی، چه زمانکآیا، ): «kau. (نض،

ـ  » (ارکپیرو اشا، پیـرو راسـتی، درسـت   ): «aDavvā. (ضزضؤپ -)، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت» (پیرو اشا ار،کدرست«ضزضؤضد

  کض#پ -)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا، آفریدگار): «mazdā. (کض#پ

س کـ وجه التزامی، سـوم  » (دهدست میکشود، شپیروز می): «vfyghau. (ر؛أالض،

  »ست دادندکپیروز شدن، برتري جستن، ش«رضد-)، گذشته ساده، گذراکت

ــرو دروغ، ): «dregvvantem. (یقغلؤضدفغک ــد، بزهپی ــدرون ــ» (ارک ــی، ت -)کرای

  »دروغگو، پیرو دروغ، دروند) «صفت(یق؛اؤضدف

  )صفت، ضمیر اشاره(اض-)، مادینهکنهادي، ت» (این): «hā. (اپ

[.) .zī» :(به راستی، همانا، هر آینه، بیگمان) «یدي، از ادات متصلکحرف اضافه تأ(  

  ) نرینه(ضجاع-)کوابستگی، ت» (جهان، زندگی): «azhfuB. (ضجا؛ع/

  رخا,-)، مادینهکنهادي، ت» (، خوب، بهکنی): «vaηuhī. (رضجعا]

از  )، صـفت فعلـی  کنهادي، ت(»یافته، دریافته، دانسته، دانسته شده): «vistā. (رهسفپ

  »دانستن، دریافتن، یافتن. «رهیریشه 

      . پ+ نضق-)، مادینهکنهادي، ت» (سرانجام، انجام): «ākeretiB. (پنغقغفه/



856گاتاها  

  سومـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  سانَنانم  وهیشتا  و ا دم نایی  اَت

  ·سپسدضدمک  ·رضاه/فپ  ·رضبیغکدپه  ·ض،
  ها آموزش  بهترین  ه بپذیردکس کبراي آن  آري

  ــــــــــــ

  اَهورا  اَشا  ساستی  هوداو  یانم

  ·ضاعقپ  · ضزپ  ·سپسف]  ·اعی|  ·"مک
  اهورا  اشا  دهدآموزش می  بخشنده  آنچه را

  ــــــــــــ

  سنگهاوِنگهو  گوزرا  ي اچیت  ویدواو  سپِنتُو

  ·س؛أال|جا[  ·ل,.قپ  ·"ضبإ]،  ·ر]یؤ|  ·سحغأف[
  ها آموزش  ژرف  آنها  دانا  سرشت كپا

  ــــــــــــ

  منَنگهو  خرَتو  ونگهِئوش  مزدا  تواوانس

  کضدضجا[&  ·قضف,«  ·رضجا؛ع/  ·کض#پ  ·وظپؤمس
  اندیشه  خرد  کنی  اي مزدا  همانند تو
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  ·سپسدضدمک    ·رضاه/فپ    ·رضبیغکدپه    ·ض،

  ·ضاعقپ    ·ضزپ    ·سپسف]    ·اعی|    ·"مک

  ·س؛أال|جا[    ·ل,.قپ    ·"ضبإ]،    ·ر]یؤ|    ·سحغأف[

  کضدضجا[&    ·قضف,«    ·رضجا؛ع/    ·کض#پ    ·وظپؤمس
  

  سانَنانم    وهیشتا    ا دم نایی و    اَت

  اَهورا    اَشا    ساستی    هوداو    انمی

  سنگهاوِنگهو    گوزرا    ي اچیت    ویدواو    سپِنتُو

  منَنگهو    خرَتو    ونگهِئوش    مزدا    تواوانس

  

  برگردان

  ها آري این آموزش

  ه بپذیرد بهترین استکس کبراي آن

  دهدبخشنده در پرتو اشا آموزش می ه اهورايکآنچه را 

  سرشت كآن مرد داناي پا

  کهاي ژرف و در پرتو خرد و اندیشه نی با آموزش

  سی همانند تو خواهند شد.کاي مزدا 



858گاتاها  

  برداشت

سی تحمیل نشـده، پـذیرفتن آن بـا اندیشـیدن و     کیین زرتشت تعبدي نیست و هرگز بر آ

ها و  ز ویژگیهاي این آیین است و همه پایهخرد استورا است. آزاداندیشی ا ۀسنجیدن بر پای

ه هیچگونه امـر و فرمـانی   کاصول آن بر اساس اندیشه خردمندانه نهاده شده. در این بند 

ـ  کـ هاي اهـورامزدا را   ش س آموزکه هر کصادر نشده اشاره بر اینست  راسـتی و   ۀه بـر پای

سرشتی است  كاي پس داناکاندیشی است و با نظام هستی هماهنگی دارد بپذیرد، آن کنی

مـال و  کتواند آنقدر به سوي می کهاي ژرف و با پیروي از خرد و اندیشه نی ه با آموزشک

شود تا به همپایگی و همانندي او برسد. آیـین زرتشـت    کخدا نزدیه رسایی پیش رود و ب

یو یعنی سپنتامئین كآن گوهر مینوي پا ردار خود را با راهنماییهايکه رفتار و کبراي انسانی 

ست فلسفی و عرفـانی  یاشناسد. این اندیشهند ارزش بسیار و حتی نامحدود میکهماهنگ 

ه منشـاء دینـی   کـ دهد. بجاي عرفـانی  ه عقل و عرفان را پیوند میکمداري  بر پایه انسان

سـان توجـه   کدهد. به عقل و عشق یه منشاء عقلی دارد آموزش میکداشته باشد عرفانی 

  ند.کمی

  ها  ژهوايدستورگزارش

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، و، آري، دانا): «au. (ض،

پـذیرد،   ه مـی کـ س کپذیرا، پذیرنده، دریابنده، یابنده، آن): «vaēdemnāi. (رضبیغکدپه

ـ   » (آورد یابد و به دست می ه میکس کآن -)، نرینـه کاسم فاعل، ناگـذر، برایـی، ت

  رهی
) صـفت (رضاه/فض-)مادینه، کنهادي، ت» (بهترین): «vahiBtā. (رضاه/فپ

نهـادي،   ـ، نرینهکندایی، ت ـکبایی، ت(ـنیز صرف شده  این واژه در حالتهاي دیگر 

  )کندایی، گروهه، نرینه، نهادي، ت ـماسه کنهادي، رایی،  ـماسهکگروهه، 

[این واژه  سپسدپ-)وابستگی، گروهه» (ها آموزش): «sāsnanąm. (سپسدضدمک

بعنـوان آموزگـار و    گاتاهـا اند. زرتشت در  ار بردهکدرس، فرمان، دستور ب«را به معناي 

ـ  راهنما ظاهر می صـورت فرمانـده و دسـتور دهنـده. پـذیرش تعلیمـات و       ه شود نـه ب

ه پذیرش آنها اختیـاري و  کی از امر و نهی نیست بلکهاي زرتشت تعبدي و حا آموزش
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  ستاران آنها همراه است.]با گزینش دوستداران و خوا

  )ضمیر نسبی("ض-)، مادینهکرایی، ت» (ه، چه، آنچهکه، آنک): «yąm. ("مک

  )صفت(اعیپا-)، نرینهکنهادي، ت» (بخشنده، سخی): «hudG. (اعی|

س، زمـان حـال،   کـ وجه اخباري سوم » (آموزددهد، میآموزش می): «sāsti. (سپسف]

  [دستور دادن، فرمان دادن]» آموزش دادن، یاد دادن، تعلیم دادن«سضا-)گذرا

  ضزض-)کبایی، ت» (اَشا، راستی، نظام آفرینش، حقیقت): «aDā. (ضزپ

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند، آفریدگار): «ahurō. (ضاعق[

  سحغأفض-)، نرینهکنهادي، ت» (، مقدس، با فضیلتكپا): «speytō. (سحغمف[

ـ » (داننده، دانا): «vidvvG. (ر]یؤ| (وجـه نقلـی،    رهیؤضا-)، نرینـه کنهادي، ت

  »دانستن«امل، اسم و صفت مشتق از فعل) کگذشته نقلی، وجه 

) + ضـمیر نسـبی  ("ض-)نهادي، گروهه، نرینـه » (هکو آنها ): «yaēciu. ("ضبإه،

  .إه،

-)نهادي، گروهه، نرینه» (نهایی، نهفته، پنهان، ژرف، ژرفا، عمق): «gūzrā. (ل,.قپ

  ل,.قض
ها،  متکها، ح کها، مسل ها، ایین ها، اندیشه آموزش): «sfyghGhō. (س؛أال|جا[

doctrine, révélation, proclamation, explication, définition) «  نهـادي، گروهـه(

-س؛أالض  

)، نرینـه کنهادي، ت» (سی همانند تو، چون تو، مانند توک): «θβāvvąs. (وظپؤمس

-صفت(وظپؤضأف(  

ـ  » (اي مـزدا، اي خـداي دانـا، اي دانـاي بـزرگ     ): «mazdā. (کض#پ  -)کنـدایی، ت

  کض#پ
  رخاع-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (، خوبکنی): «vahfuB. (رضجا؛ع/

  »اراده، عقل، خرد، فهم، شعور«اقضفع-)کبایی، ت» (خرد): «xraθβā. (اقضوظپ

      کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه«): manazhō. (کضدضجا[



860گاتاها  

  چهارمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  چااَش یس  مزدا  وهیو  منُو  دات  ي

  ·ضژگضسإپ  ·کض#پ  ·رضاگ[  ·کضد[  ·یپ،  ·"؛
  و یا بدتر  اي مزدا  بهتر  اش اندیشه  ار میبردکب  هکس کآن

  ــــــــــــ

ونام  هئنگ  اُتَناچا شیی  دچهاچا و  

  ·رضإضجاپإپ  ·ژگضخوضدپإپ  ·یضبدمک  ·اؤ[
  گفتار  ردارک  وجدان، منش درونی  او

  ــــــــــــ

  ایت هچ  ورِننگ  اوش تیش  زئُوشنگ  اهیا

  ·اضإضهفب  ·رضقغد؛أل  ·ع/فه/  ·.ضخز؛أل  ·ضاگپ
  ندکدنبال می  ها گزینش  آرزوها  ها گرایش  او

  ــــــــــــ

  اَنگهت  نَنا  اپمم  خرَتاو  توهمی

  ضجاض،&  ·دضدپ  ·ضح؛کغک  ·قضف|«  ·وظضاک]
  باشدمی  جدا  سرانجام  خرد  در نزد تو
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  ·ضژگضسإپ    ·کض#پ    ·رضاگ[    ·کضد[    ·یپ،    ·"؛

  ·رضإضجاپإپ    ·ژگضخوضدپإپ    ·یضبدمک    ·اؤ[

  ·اضإضهفب    ·رضقغد؛أل    ·ع/فه/    ·.ضخز؛أل    ·ضاگپ

  ضجاض،&    ·دضدپ    ·ضح؛کغک    ·قضف|«    ·وظضاک]
  

  چااَش یس    مزدا    وهیو    منُو    دات    ي

ونام    هئنگ    شیی اُتَناچا    دچهاچا و  

  ایت هچ    ورِننگ    اوش تیش    زئُوشنگ    اهیا

  اَنگهت    نَنا    اپمم    خرَتاو    توهمی

  

  برگردان

  بردار میکه اش را در راه بهتر یا بدتر ب ه اندیشهکس کمزدا آناي 

  ردار و گفتارش،کمنش درونی، 

  ندکرا دنبال میهایش نیز همان ها، آرزوها و گزینش گرایش

  نزد خرد و داوري تو

  سرانجام آنها جداگانه خواهد بود.



862گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنک): «yf. ("؛

، گذشته ساده، کس، تکیدي، سوم کوجه تأ» (دهدار بیاندازد، قرار میکه ب): «dāu. (یپ،

  »ار بردنکار انداختن، به کنهادن، قرار دادن، گذاشتن، ب«یپ-)گذرا

  کضدضا-)کرایی، ت» (اندیشه): «manō. (کضد[

  )صفت تفصیلی(رضاگضا-)ماسهک، کرایی، ت» (بهتر): «vahiiō. (رضاگ[

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ــدتر): «a~iiascā. (ضژگضسإپ ــ» (ب ــی، ت صــفت (ضژگضا-)ماســهک، کرای
  )تفصیلی

  )ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکنهادي، ت» (این، او، او به راستی): «hvvō. (اؤ[

  یضبدپ-)کرایی، ت» (باطنوجدان، دین، ضمیر، ضمیر ): «daēząm. (یضبدمک

ـ  » (ردارکارها، کارهاي، کو ): «iiaoθanācā~. (ژگضخوضدپإپ -)کوابسـتگی، ت

  »ردار، عملکار، ک«ژگضخوضدض

  رضإضا-)کوابستگی، ت» (و گفتار، سخن): «vacazhacā. (رضإضجاپإپ

ـ  » (این، او، آن): «ahiiā. (ضاگپ ضـمیر  (ضگ؛ک)ماسـه ک، نرینـه،  کوابسـتگی، ت
  )اشاره

-)رایـی، گروهـه  » (پـذیرش، میـل، تصـویب، گـرایش    ): «zaoDfyg. (.ضخز؛أل

ردن، گرایش داشتن، اختیـار  کبا میل و اختیار چیزي را پذیرفتن، تصویب «.ضخزض

  .préférence» ردن، میل داشتن، خوش بودن، به چیزي دل بستنکردن، قبول ک

[جدا شده از  ع/فه-)گروههرایی، » (loisirخواست، آرزو، میل ): «uBtiB. (ع/فه/

  ]رضس

  رضقضدض-)رایی، گروهه» (انتخاب، گزینش): «varenfyg. (رضقغد؛أل

س، گروهه، کوجه التزامی سوم » (ندکند، پیروي میکدنبال می): «hacaitē. (اضإضهفب

  »ردن، هماهنگ بودن، همراه بودنکردن، پیروي کدنبال «اضإ-)حال، ناگذر 
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  حظض-)، نرینهکدري، ت» (در نزد تو، در نظر تو، تو«): rsahmi. (وظضاک]

  »كخرد، فهم، شعور، در«اقضفع-)کدري، ت» (خرد): «xratG. (قضف|«

ـ  » (انجام، سرانجام، عاقبـت ): «apfmem. (ضح؛کغک -)ماسـه ک، نرینـه،  کنهـادي، ت

  ضح؛کض
  )قید» (جدا، سوا، متفاوت، متمایز): «nzanā. (دضدپ

ضا)س، حـال، گـذرا  کـ وجه التزامی، سوم » (باشد، خواهد بودمی«): ahau. (ضجاض،

      »بودن«



864گاتاها  

  پنجمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  تا خشن  دوشِ خشَترا  نِ  ما  خشن تانم  هوخشَترا

  ·ز؛أفپ«  ·زضوقپ«·یع/غ  ·د؛  ·کپ  ·ز؛أفمک«  ·زضوقپ«اع
  فرمان رانند  فرمانروایان بد  براي ما  مباد  داشته باشندفرمانروایی   فرمانروایان خوب 

  ــــــــــــ

  آرمئیت  شیی اُتَناایش  چیستُوایش  ونگهویاو

  ·پقکضهفب  ·ژگضخوضدپه/  ·إهسف[ه/  ·رضجاعگ|
  اي آرمئیتی  رداريکبا   بینش، دانایی  خوب، درست

  ــــــــــــ

  وهیشتا  زانتم  اییپی  مشیایی  یئُوژداو

  ·رضاه/فپ  ·.موغک  ·ضهح]  ·کضژگپه  ·"ضختی|
  بهترین  زایش  )هنگام(از   براي انسان  یکپا

  ــــــــــــ

رِتایی  نِ  تانم  وِرِزیاتانم  ییگَوخو  وفشوی  

  چزعگ[&  ·طضقغفپه  ·د؛  ·فمک  ·رغقغ.گپفمک  ·لضؤ[ه
  وفاییکش  بالندگی  نیز  آن را  ار بردکب  براي جهان
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  ·ز؛أفپ«    ·زضوقپ«·یع/غ    ·د؛    ·کپ    ·ز؛أفمک«    ·زضوقپ«اع

  ·پقکضهفب    ·ژگضخوضدپه/    ·إهسف[ه/    ·رضجاعگ|

  ·رضاه/فپ    ·.موغک    ·ضهح]    ·کضژگپه    ·"ضختی|

  چزعگ[&    ·طضقغفپه    ·د؛    ·فمک    ·رغقغ.گپفمک    ·لضؤ[ه
  

  تا خشن    دوشِ خشَترا    نِ    ما    خشن تانم    هوخشَترا

  آرمئیت    شیی اُتَناایش    چیستُوایش    ونگهویاو

  وهیشتا    زانتم    اییپی    مشیایی    یئُوژداو

رِتایی    نِ    تانم    وِرِزیاتانم    ییگَوخو    وفشوی  

  

  برگردان

  ه فرمانروایان شایستهکبشود 

  بر ما فرمان رانند نه فرمانروایان نادرست

  گیرد.بینش خوب و دانایی سرچشمه میه از کرداري کبا 

در سراسر زندگی از هنگام زایش براي مردم  هادوري از پلیديو ی کاي آرمئیتی! پا

  بهترین است

  ار بردکبراي جهان نیز باید آنرا ب

  وفا شود.کتا بالنده و ش



866گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

ــوب ): «huxDaθrā. (زضوقپ«اع ــان خ ــه،  » (فرمانروای ــادي، گروه ــهنه -)نرین

  .زضوقض«+اعاز» فرمانروایی خوب) «صفت(زضوقض«اع

س، گروهـه،  کوجه امري، سوم » (فرمانروایی داشته باشند): «xDfytąm. (ز؛أفمک«

  »نیرو داشتن، فرمانروا بودن، فرمانروایی داشتن«زپ«-)حال، ناگذر

  )حرف نفی» (هکه، مبادا، مباشد کمباد ): «mā. (کپ

  )ضمیر متصل(رض؛ک»ما) «برایی، وابستگی» (بر ما براي ما،): «nf. (د؛

-)نهــادي، گروهــه، نرینــه» (فرمانروایــان بــد): «dusexDaθrā. (زضوقپ«یعزغ

  )صفت» (فرمانرواي بد. «زضوقض«.یعزغ

)س، گروهه، حال، ناگذرکیدي، سوم کوجه تأ» (فرمانروا باشند): «xDfytā. (ز؛أفپ«

-»فرمانروا بودن«زپ«  

  رخا,-)، مادینهکوابستگی، ت» (کخوب، به، نی): «vazhuiiG. (رضجاعگ|

ـ » (، دریافت، فهمكبصیرت، بینایی، ادرا): «cistōiB. (إهسف[ه/ -)کوابستگی، ت

بیـنش   یضزدپ.رضجاعهمترادف است بـا   إهسفه.رضجاعه[هومباخ: إهسفه

  درست، دین درست]

ــا ): «iiaoθanāiB~. (ژگضخوضدپه/ ــا کب ــا، ب ــاره ــایی،» (ردارک ــه ب -)گروه

  »ردار، عملکار، ک«ژگضخوضدض

ـ » (اي آرمئیتی، پارسایی، پرهیزگاري، تقوي): «armaitē. (پقکضهفب -)کندایی، ت

(J2خوانده باستناد دستنویس ( پقکضهفه[اینسلر: پقکضهفه Jp1  ) بـایی،  در حالـت
  )کت

ـ  » (آالیش ، بیكبخش، پا بخش، رسایی زندگی): «yaożdG. ("ضختی| ، کنهـادي، ت

+ "ضختب اسـت از دو ریشـه  کـ واژه مر«[تاراپورواال:  "ضختیضا-)ینهماد

  نید.کنگاه 9بند 44هات. به گزارش دستوري یپ
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نـدایی،  (کضژگپ) [اینسلر:کبرایی، ت» (انسان، آدم، مردم): «ma~iiāi. (کضژگپه

  »فانی، بشر، انسان انسان«کضژگض.] )گروهه

ــد، ): «aipi.ząrem. (.موغک.ضهح] ــش از تول ــام زای ــاراپورواال: » از هنگ ــر «[ت سراس

نـوزادي و تولـد   «ند بـه معنـی   کیب میکدیگر ترک[بارتولومه: دو واژه را با ی»] زندگی

. تاراپورواال: حرف )& adverbe(قید، حرف اضافه » ، همچنینتااز، ح«ضهح]»].آینده

. .موغک» ی از آغاز تولد براي انسان بهتـرین اسـت  کپا«)emphaticیدي کاضافه تأ

  .موض-)ک(نهادي، رایی، ت» زندگی«تاراپورواال: ». تولد، زایش«

، مادینه)ک(نهادي، ت» (نهادي، خوبترین» بهترین، خوبترین): «vahiBtā. (رضاه/فپ

-صفت برترین(رضاه/فض(  

 gāv-لپؤیا  لض[-)کبرایی، ت» (جهان، دنیا، جهانیان): «gavvōi. (لضؤ[ه

و بـزرگ، گـاو،    کوچکمحله، روستا، قرارگاه و محل چارپایان، ماه، چارپاي «به معنی 

  »رودار میکه جهان و جهانیان، ب ،گوشت، شیر

س، کـ سـوم  » (ار رودکه ار آید، انجام پذیرد، بکه ب): «vereziiātąm. (رغقغ.گپفمک

ردن، کـ ار کـ «رغقغ.حاضـر  كسـتا  رغقغ.گض-)، وجه امري، حاضر، ناگذرکت

  »ردن، انجام دادن، ورزیدنک

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)، مادینهکرایی، ت» (او را، آنرا): «tąm. (فمک

  یدي.کحرف اضافه تأ» همانا، بدرستی): «nf. (د؛

درباره این واژه  ثضقغفض-)کبرایی، ت» (وه، درخشندگیکش): «maretai. (طضقغفپه

ریشه اسـت  هم اوستادر  طضقریت واژهک. [در زبان سانس34هات11نید به بند کنگاه 

بـه معنـی    sūrtaبرابر با واژه  طضقغوضردن وکدرخشیدن، روشن «به معنی  hvarبا 

تـوان بـه   را مـی  hvarند کار رفته میلر پیشنهاد میکه ا در ریگ ودا بهاربه کدرخشان 

»for glory» «د.کرنیز ترجمه » بالندگی، بزرگی، سرافرازي  

س، کـ یـدي، دوم  کوجـه تأ » (نکن، بالنده کوفا کپرورش بده، ش«): fDuiiō. (چزعگ[
      ). اشاره به آرمئیتی، زمان حال، گذراکت



868گاتاها  

  ششمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  اوت یویی تیم  نِ  ها  هوشُوایتما  نِ  يز  ها

  ·عفضگ,هف]ک  ·د؛  ·اپ  ·اعز[هوغکپ  ·د؛  ·.]  ·اپ
  سرزندگی، پایداري  براي ما  او  جایگاه آرام  مابراي   همانا  او

  ــــــــــــ

  بِرِخزِ  منَنگهو  ونگهِئوش  تویشیم  دات

  ·صب«ذغقغ  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·فغؤ]ز]ک  ·یپ،
  ستوده، ارزشمند  اندیشه  کنی  نیرو  دهدمی

  ــــــــــــ

  وخشَت  اورو راو  مزداو  اَشا  اَخیایی  اَت

  ·زض،«رض  ·عقؤضق|  ·کض#|  ضزپ  ·ضةگپه  ·ض،
  دهدافزایش می  روزي  مزدا  با اَشا  براي او  و

  ــــــــــــ

ئُواورویهیا  وییزانتُ  انگهِئوش  اهورپ  

  حضخعقعگثاگپ&  ·.مو[ه  ·ضجا؛ع/  ·ضاعق[
  آغاز  آفرینش  زندگی  اهورا
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  ·عفضگ,هف]ک    ·د؛    ·اپ    ·اعز[هوغکپ    ·د؛    ·.]    ·اپ

  ·صب«ذغقغ    ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·فغؤ]ز]ک    ·یپ،

  ·زض،«رض    ·عقؤضق|    ·کض#|    ضزپ    ·ضةگپه    ·ض،

  حضخعقعگثاگپ&    ·.مو[ه    ·ضجا؛ع/    ·ضاعق[
  

  اوت یویی تیم    نِ    ها    هوشُوایتما    نِ    يز    ها

  بِرِخزِ    منَنگهو    ونگهِئوش    تویشیم    دات

  وخشَت    اورو راو    مزداو    اَشا    اَخیایی    اَت

ئُواورویهیا    وییزانتُ    انگهِئوش    اهورپ  

  

  برگردان

  ندک) همانا براي ما جایگاه آرام فراهم میآرمئیتیاو (

  بخشد.ما پایداري میه و ب

  داردگیرد ارزانی میسرچشمه می که از اندیشه نیکی ارزشمند ینیرو

  )جهانیانپرتو اشا براي او (و مزدا در 

  دهد.را افزایش میو روزي ل یوسا

  اهورا در آفرینش زندگی

  از آغاز چنین بوده است.



870گاتاها  

  برداشت

 5رد. در بنـد  کـ دیگر نگـاه  کـ این بند را باید با بند پیشین و پسین آن با هم و پیوسته با ی

خـوب بـا پیـروي از     ه فرمانروایـان کشود گفتگو از فرمانروایان خوب و بد است و آرزو می

رداري شایسـته و بینشـی درسـت بـر مـا      که نماد پرهیزگاري و آرامش است با کآرمئیتی 

فرمان رانند و نماد خردمندي و رسایی، دور از پلیدي براي انسان از زمان زایـش بهتـرین   

وفا و بالنـده و درخشـان   کار رود و آنـرا شـ  که دستمایه زندگی است نیز در گستره جهان ب

  سازد.

ه پیروي از آرمئیتی در پیرامـون انسـان و زیسـتگاه او،    کشود دنبال می 6ین آرزو در بند ا

ـ  ۀه از اندیشـ کـ بخشد، با نیروي اهورایی صلح و سرزندگی و پایداري می سرچشـمه   کنی

شناسـان در ایـن    اي از زبان شود. پارهل زندگی و آسایش فراهم مییگیرد، روزي و وسامی

یست با توجه به برداشتهاي نادرست در سایر بندها دچـار  ن و چارپا ی از گاویه گفتگوکبند 

  شوند.ال میکاش

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت، ضمیر اشاره(اض-)، مادینهکنهادي، ت» (آن، او): «hā. (اپ

[.) .zī» :(هکبدرستی، زیرا، همانا، چون) «یديکحرف اضافه تأ(  

  »ما«رض؛ک-)گروهه، ضمیر متصلبرایی، وابستگی، » (براي ما): «nf. (د؛

ه با آرامش و صـلح همـراه   کزیستگاه آرام، جایگاهی ): «huDōiθemf. (اعز[هوغکپ

  اعز[هوغکضد-)کرایی، ت» (است، خانه خوب، جاي امن و آسوده

ـ  » (نیروي جوان، پایـداري، سـرزندگی  ): «utaiiūitīm. (عفضگ,هف]ک -)کرایـی، ت

  عفضگ,هفه
 (3، گذراکس تکیدي گذشته ساده سوم کوجه تأ» (داده، ارزانی داشتهداد، ): «dāt. (یپ،

-دادن، بخشیدن، ارزانی داشتن«یپ«  

ـ  » (نیرو، زور، قدرت، توانایی، تحمـل، دوام ): «tevviDīm. (فغؤ]ز]ک -)کرایـی، ت

  شود]. [با آرمئیتی مربوط می- فغؤ]ز]
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  رخاع-)کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

-)رایی، جفـت، مادینـه  » (پر ارج، با ارزش، محترم، ارجمند): «berexδf. (صب«ذغقغ

به معنی گرامی و عزیـز در   ک[بارتولومه: آنرا نام گرفته در حالت نهادي، ت صض«ذغقغ

گردد به ارتباط با وهومن. تاراپورواال: این واژه صفت است در حالت رایی، جفت و برمی

utaiiūitim  وtevviDimــ ــی    ک ــه معن ــرا ب ــاخ آن ــتند. هومب ــومن هس ــش وه ه دو ده

»esteemed محترم، ستوده، گرامی و در حالت ،»vocative گرفتـه و نسـبت   » ، نـدایی

ه بـه انسـان نیـروي قابـل احتـرام و      کـ است  کیتی. اینسلر: اندیشه نیدهد به آرمئمی

ه به معنی گیاه اسـت  ک» رایی، گروهه«عقؤضق|دهد. به باور اینسلر واژهپایداري می

ه هر اندازه شماره آنها افزایش یابد پشـتیبانی از دانـایی و   کایست از باورمندان  استعاره

ن اسـت خـوب، بـا    کرو و توان انسانی ممبینش درست در جهان بیشتر خواهد شد.] نی

  باشد. ین است بد و اهریمنک، ممتو اهورایی اس كی پایه نیروکارزش و محترم باشد 

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، و): «au. (ض،

  ضمیر شخصی«ضگ؛ک-)، مادینهکبرایی، ت» (براي او، او): «a|iiāi. (ضةگپه

  »ایناتکراستی، نظام «ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی): «aDā. (ضزپ

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

» هـا و موجـودات   [اینسلر: آفریـده » ابزار و وسائل زندگی، روزي): «urvvarG. (عقؤضق|

  .عقؤضقپ).رایی، گروههباورمندان و خدمتگزاران] ( هاشاره و استعاره ب

، گذشته سـاده،  کس، تکوجه التزامی، سوم (» دهدافزایش می): «vaxDau. (زض،«رض

  »ردن، باعث بزرگ شدنکافزایش دادن، زیاد ««/رض-)گذرا

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

  ضجاع-)کوابستگی، ت» (زندگی): «azhfuB. (ضجا؛ع/

  .موض-)کدري، ت» (تولد، زایش، آفرینش، ایجاد): «ząθōi. (.مو[ه

آغاز، نخست، مربوط به روزگار نخستین جهـان،  ): «pauruiiehiiā. (حضعقعگثاگپ

      حضعقعگض-)، نرینهکوابستگی، ت» (پیش از تاریخ، بنیادي



872گاتاها  

  هفتمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  دیاتانم  نی  اَ ا شمو  نی

  ·یگپفمک  ·د]  ·ضبزغک[  ·د]
  نیدکبه زیر اف  خشم  )(پیش فعل 

  

  سیودوم  پئیتی  رِمم  پئیتی

  ·سگ[ی,ک  ·حضهف]  ·قغکغک  ·حضهف]
  نیدکدور   )پیش فعل(  ییتندخو  )پیش فعل(

  ــــــــــــ

  دیدرغ ژو. دويِ  منَنگهو  ونگهِئوش  آ  یویی

  ·ی]یقضشت[یعگب  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·پ  ·"[ه
  به پیوندید  اندیشه  کنی  هک

  ــــــــــــ

  سپنتُو  ان  هیتائوش  یهیا  ویانم  اَشا

  ·سحغأف[  ·دپ  ·اهوپع/  ·"ثاگپ  ·رگمک  ضزپ

  پرهیزگار  مرد  همنشین  او  گرایش  با اشا

  ــــــــــــ

  اهورا  دانم  آ  توهمی  دامانم  ییوه  اَت

  ضاعقپ&  ·یمک  ·پ  ·وظضاک]  ·یپکمک  ·ا[ه  ·ض،
  اهورا  سرا  در  در تو  جایگاه  او  و
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  ·سگ[ی,ک   ·حضهف]   ·قغکغک   ·حضهف]   ·یگپفمک   ·د]   ·ضبزغک[   ·د]

  ·ی]یقضشت[یعگب    ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·پ    ·"[ه

  ·سحغأف[    ·دپ    ·اهوپع/    ·"ثاگپ    ·رگمک    ضزپ

  ضاعقپ&    ·یمک    ·پ    ·وظضاک]    ·یپکمک    ·ا[ه    ·ض،
  

  سیودوم    پئیتی    رِمم    پئیتی    دیاتانم    نی    اَ ا شمو    نی

  دیدرغ ژو. دويِ    منَنگهو    ونگهِئوش    آ    یویی

  سپنتُو    ان    هیتائوش    یهیا    ویانم    اَشا

  اهورا    دانم    آ    توهمی    دامانم    ییوه    اَت

  

  برگردان

  نید،کخشم را به زیر اف

  نیدکتندخوئی را دور 

  ) بپیوندیدکاندیشه نیوشید به وهومن (کمی هکشما 

  و به اشا گرایش دارید

  هم اندیش مرد پرهیزگار هستید

  ه جایگاه او اي اهورا در سراي تو خواهد بود.ک



874گاتاها  

  برداشت

انـدیش و   کدي نیـ ره به سپنتامئینیو گرایش جوید پیرو وهومن و اشا خواهد بود مکسی ک

انـدیش   جنگد او با پرهیزگاران همـراه و هـم  میی یه با دیو خشم و تندخوکار است کدرست

ه جهـانی دور از خشـم و   کـ شده و در سراي او  که به اهورامزدا و خردمندي نزدیکاست 

  ) است جاي خواهد گرفت.انصافستم و آراسته به منش راستی و دادورزي (

  ها  واژهيدستورگزارش

  مجاورت با زمین باشد، زیر، پایینی و کنزدی زی اکاحه کپیشوند براي فعلی ): «nī. (د]

ـ  » (خشـم، خشـونت، غضـب، جنـون آنـی     ): «afBemō. (ضبزغک[ -)کنهـادي، ت

  ضبزغکض
  ):nī. (د]

نید، به پایین کنید، بازدارید، متوقف کبه زیر اف د]با پیش فعل): «diiātąm. (یگپفمک

  یپ-)س، گروهه، حالکوجه امري سوم » (اندازید

ضـد،  «ت و در جهـت مخـالف باشـد    کـ ی از حرکه حـا کپیشوند فعل ): «paitī. (حضهف]

  prépositionحرف اضافه » خالف، مغایر، دو رو

ـ » (جوئی، تندخوئی ینهکخشونت، نفرت، ): «remem. (قغکغک ایـن   قضکض-)کبرایی، ت

  ار رفته.کب 1بند  29هاتواژه در 

  ): پیش فعلpaiti. (حضهف]

س، گروهـه،  کـ وجه امري، دوم » (نیدکببرید، دور  نید،کقطع ): «siiōdūm. (سگ[ی,ک

 .s، سپس» (ردن، بریـدن کـ ردن، قطـع  کدور «سپ-)گذشته ساده، حال، گذرا

aorist. سگذشته ساده با(  

  )ضمیر نسبی("ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکسانی که، که، آنانک): «yōi. ("[ه

  )préposition, postposition(قید، پیشوند، پسوند » به سوي): «ā. (پ

  ر[اع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/
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  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

م داشته کبه پیوندید، همراه شوید، پیوند مح): «didraγżo.duiiē. (یعگز.ی]یقضشت[

[حالـت تمـایلی    -)حـال، ناگـذر، تمـایلی    س، گروهه،کوجه اخباري، دوم » (باشید

désidératif اي همراه  باشد و با پسوند ویژهدهنده تمایل می ه نشانکل فعلی است کش

  »ردنکم کبهم پیوستن، پیوند استوار و مح«یقضأ_-است]

  ضزض-)کحالت بایی، ت» (اینات، راستیکاَشا، نظام ): «aDā. (ضزپ

ـ » (یل، گرایشهمراه، متما): «viiąm. (رگمک همـراه بـودن،   «رگپ-)کرایی، ت

  »ردن، با خود داشتن، گرایش داشتنکپوشاندن، احاطه 

ـ (» هکسی که، که، که، آنکاو ): «yehiiā. ("ثاگپ "ض-)، نرینـه کوابستگی، ت

  )ضمیر نسبی(

  اهوضخ-)کنهادي، ت» (نشین، همانند، همسفر همراه، هم): «hiθāuB. (اهوپع/

  دضق-)کنهادي، ت(» مرد): «nā. (دپ

  سحغأفض-)کنهادي، ت» (، مقدس، سودمندكپا): «speytō. (سحغأف[

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، اما، و، سپس، آنگاه، پس از آن): «au. (ض،

  )صفت، ضمیر اشاره(اض-)کحالت وابستگی، برایی، ت» (او، آن): «hōi. (ا[ه

  یپکضد-)نهادي، گروهه» (جایگاه، جاي، زیستگاه): «damąm. (یپکمک

ی دوم کـ ضـمیر مل (وظض-)، نرینـه کدري، ت» (تو، در تو): «θβąhmi. (وظضاک]

  )سک

  )انکقید م» (به، در، به سوي): «ā. (پ

  »خانه«یضک-)کحالت دري، ت» (خانه، سرا، جایگاه): «dąm. (یمک

      ضاعقض-)کحالت ندایی، ت» (سرور، خداوند): «ahurā. (ضاعقپ



876گاتاها  

  هشتمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  ایش تیش  خشَترَهیا  مزدا  ونگهِئوش  وییتُ  اک

  ·]/فه/  ·زضوقضاگپ«  ·کض#پ  ·رضجا؛ع/  ·ف[ه  ·نپ
  خواست  فرمانروایی  اي مزدا  خوب، سودمند  تو  دامستک

  ــــــــــــ

  اهورا  بیو مئی  توخیاو  اَشوئیش  تویی  اک

  ·ضاعقپ  ·کضهذگ[  ·وظضةگ|  ·ضز[ه/  ·ف[ه  ·نپ
  اي اهورا  من براي  تو  پاداش  تو  چیست

  ــــــــــــ

  ایشیا  اَرِدرِنگ  اوکآ  اشا  تویی  اک

  ·هژگپ  ·ضقغیق؛أل  ·پن|  ·ضزپ  ·ف[ه  ·نپ
  توانایی  باورمندان  در برابر  راستی  تو  چگونه

  ــــــــــــ

  جورو  شی یئُوتَنَ نانم  مئین یئوش  ونگهِئوش

  _ضؤضق[&  ·ژگضخوضدضدمک  ·کضهدگ؛ع/  ·رضجا؛ع/
  انگیزه  ارهاک  كروان پا  خوب
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  ·]/فه/    ·زضوقضاگپ«    ·کض#پ    ·رضجا؛ع/    ·ف[ه    ·نپ

  ·ضاعقپ    ·کضهذگ[    ·وظضةگ|    ·ضز[ه/    ·ف[ه    ·نپ

  ·هژگپ    ·ضقغیق؛أل    ·پن|    ·ضزپ    ·ف[ه    ·نپ

  _ضؤضق[&    ·ژگضخوضدضدمک    ·کضهدگ؛ع/    ·رضجا؛ع/
  

  ایش تیش    خشَترَهیا    مزدا    ونگهِئوش    وییتُ    اک

  اهورا    بیو مئی    توخیاو    اَشوئیش    تویی    اک

  ایشیا    اَرِدرِنگ    اوکآ    اشا    تویی    اک

  جورو    شی یئُوتَنَ نانم    مئین یئوش    ونگهِئوش

  

  برگردان

  اي مزدا!

  دامست؟کشد با ه هماهنگ با فرمانروایی خوب و سودمند تو کخواست تو 

  ) چیست؟بندد ار میکه خواست و فرمان تو را بکداش تو براي من (ااي اهورا! پ

  ،است) همراه راستی و دادگريه با اشا (کتوانایی تو 

  ند؟کمیار کنهد و آشپاداش باورمندان را چگونه در برابر آنها می

  .بگیرد) سرچشمه سپنتامئینیو(كه از روان پاکباشد ارهایی کتا انگیزه آنها در 
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  برداشت

ه نماد و جلـوه اهـورامزدا در نهـاد آدمـی     ک) است ذات مقدس(كسپنتامئینیو آن گوهر پا

ارهـاي زنـدگی بـه سـوي او     که داراي آزادي و اختیار است بایـد در تمـام   کاست. انسان 

) بپرهیـزد. پـاداش او   اهریمن و ذات پلیـد شدن به انگرمئینیو ( کز نزدیگرایش جوید و ا

  ار و نمایان خواهد شد.کابر او آشره همیشه در بکاري است کخوشبختی و درست

  ها  واژهيدستورگزارش

(ضــمیر پرسشــی نض-)، مادینــهکنهــادي، تــ» (دامکــچــه، چگونــه، ): «kā. (نپ

interroga.(  

ضمیر دوم » (تو«فؤغک-)، چسبیدهکبرایی، وابستگی، ت(»توتو، براي ): «tōi. (ف[ه

  )سک

  رخاع-)کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کض#پ -)کحالت ندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ــی، حا  ): «xDaθrahiia. (زضوقضاگپ« ــانروایی، چیرگ ــوان، فرم ــرو، ت ــتکنی » می

ردن، کـ ومـت  کفرمان راندن، شهریاري داشـتن، ح «زضوقض«-)کوابستگی، ت(

  »قاعده، قانون

  )مادینه(ه/فه-)کنهادي، ت» (آرزو، خواست): «iBtiB. (ه/فه/

  »یکچه، چی، «نض-)ضمیر پرسشی» (چیست): «kā. (نپ

ضـمیر دوم  (فؤ؛ک-)، ضمیر متصل چسبیدهکبرایی، وابستگی، ت» (تو): «tōi. (ف[ه
  )کس تک

  ضزه-)کوابستگی، ت» (سهم، بخش، پاداش، دهش): «aDōiB. (ضز[ه/

س کـ ضمیر دوم (وظض-)، مادینهکوابستگی، ت» (تو): «rsa|iiG. (وظضةگ|
  )کت

س کـ ضـمیر نخسـت   (ض.؛ک-)کبرایی، ت» (براي من، من): «maibiiō. (کضهذگ[
  )کت
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  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند، سرور): «ahurā. (ضاعقپ

  نض-)ضمیر پرسشی» (چیست): «kā. (نپ

  وظض-)کس تکی، دوم کضمیر مل» (تو، مال تو): «θβōi. (وظ[ه

  ضزض-)کحالت بایی، ت» (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDā. (ضزپ

ــر، در مقابــل): «ākG. (پن| ــی  قیــد» (در براب ــه معن ــام گرفتــه ب ــرا ن ــاراپورواال: آن ) [ت

manifestation ،»ار شدن نیرو و کنند به ظاهر شدن و آشکمی و اشاره» ار، ظاهرکآش

ار شـدن  کند بـه وندیـداد و آشـ   کقدرت الهی. بارتولومه: به همین معنی ولی اشاره می

ردار خـوب و بـد خـویش را مشـاهده     کـ س که هر کآید آنچه در روز داوري پیش می

  ند!!!]کمی

نام، (ضقغیقض-)رایی، گروهه» (یینآباورمندان، وفاداران، ): «aredrfyg. (ضقغیق؛أل

مـورد  » welcom to devotees«به معنـی   هزگپ) [تاراپورواال: این واژه را باماسهک

  آرزو و خوشایند هواداران.

ایـن   .صفت(هزگض-)، مادینهکنهادي، ت» (نیرومند، توانمند): «iDiiā. (هزگپ
  ).ار رفتهکدر حالتهاي صرفی دیگر نیز ب 1/45و  5/27هاتواژه در 

  ر[اع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (کخوب، به نی): «vazhfuB(.رضجا؛ع/

  کضهدگع-)کوابستگی، ت» (روان، ذات، گوهر): «mainiifuB. (کضهدگ؛ع/

-)حالت وابستگی، گروهه» (ردارکارهاي، ک): «iiaoθananąm~. (ژگضخوضدضدمک

  ژگضخوضدض
      _ضؤضقض-)نرینه، کنهادي، ت» (، مشوقكبرانگیزنده، محر): «javvarō. (_ضؤضق[
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  نهمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  یتا خش  چهیا  یزي  و ادا  داک

  ·زضگضوپ«  ·إضاگپ  ·"ث.]  ·رضبیپ  ·نضیپ
  چیره میشوند  هک  آیا  خواهم دانست  چه زمانی

  ــــــــــــ

  دو اتا  تیش ییآ  ما  یهیا  اَشا  مزدا

  ·یؤضبوپ  ·پهوه/  ·کپ  ·"ثاگپ  ضزپ  ·کض#پ
  تهدید  خطر، آسیب  مرا  هک  با اشا  اي مزدا

  ــــــــــــ

  منَنگهو  وفوش  ونگهِئوش  اوچانم ـا رِژ   مویی  ا رِش

  ·کضدضجا[  ·رضتع/  ·رضجا؛ع/  ·,إمک)غقغت(  ·ک[ه  ·غقغ/

  اندیشه  آموزش، نیایش  کنی  نکار کآش  بمن  درست، شایسته

  ــــــــــــ

  اَنگهت  اَشیش  هویی  یتا  سئوشیانس  ویدیات

  ضجاض،&  ·ضز]/  ·ا[ه  ·"ضوپ  ·سضخژگأس  ·ر]یگپ،
  خواهد بود  پاداش  هکسی کبراي   چگونه  بخش رهایی  میداند
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  ·زضگضوپ«    ·إضاگپ    ·"ث.]    ·رضبیپ    ·نضیپ

  ·یؤضبوپ    ·پهوه/    ·کپ    ·"ثاگپ    ضزپ    ·کض#پ

  ·کضدضجا[    ·رضتع/    ·رضجا؛ع/    ·,إمک)غقغت(    ·ک[ه    ·غقغ/

  ضجاض،&    ·ضز]/    ·ا[ه    ·"ضوپ    ·سضخژگأس    ·ر]یگپ،
  

  یتا خش    چهیا    یزي    و ادا    داک

  دو اتا    تیش ییآ    ما    یهیا    اَشا    مزدا

  منَنگهو    وفوش    ونگهِئوش    اوچانم ـا رِژ     مویی    ا رِش

  اَنگهت    اَشیش    هویی    یتا    سئوشیانس    ویدیات

  

  برگردان

  اي مزدا

  ندک) مرا تهدید میه از سوي پیروان دروغکخواهم بدانم خطري (می

  د.یشوچه زمان با همراهی اشا بر آن چیره می

  هاي درست و شایسته را آموزش

  ن.کار کگیرد برایم آشسرچشمه می که از اندیشه نیک

  داند) میزرتشتبخش ( رهایی

  ار بردکه آنها را بکسی کبراي 

  چه پاداشی مقرر خواهد بود.
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )قید» (whenی، چه زمانی ک): «kadā. (نضیپ

ـ کـ ی نخسـت  ئانشـ وجـه ا » (مبایـ خواهم دانست، در می): «vaēdā. (رضبیپ ، کس، ت

  )شناختندانستن، (رهی-)امل، گذراکگذشته 

  ).conjحرف ربط » (ه، چونکی، زیرا، کاگر، آیا، ): «yezī. ("ث.]

ـ  » (سکـ ی، هر که، ک): «cahiiā. (إضاگپ صـفت،  (یض-)ماسـه ک، کوابسـتگی، ت

  )ضمیر پرسشی

س، کـ وجه اخبـاري، دوم  » (ابیدشوید، دست میچیره می): «xDaiiaθā. (زضگضوپ«

ردن، دسـت  کـ تسلط یافتن، چیره شـدن، تصـاحب   «ازپ-)گروهه، حال، گذرا

  »یافتن

  کض#پ -)کحالت ندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  ضزض-)کبایی، ت» (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDā. (ضزپ

ضـمیر  ("ض-)، نرینـه کوابستگی، ت» (هکسی که که، آنک): «yehiiā. ("ثاگپ

  )نسبی

  )کس تکضمیر شخصی نخست (ض.؛ک-)، متصلکرایی، ت» (من، مرا): «mā. (کپ

  »خطر، بیم«پهوه-)کنهادي، ت» (خطر، بیم): «āiθiB. (پهوه/

  یؤضبوپ-)کنهادي، ت» (تهدید، ترس): «dvvaerH. (یؤضبوپ

  )قید» (راست، درست، حقیقی، صحیح): «ereB. (غقغ/

[برایـی، وابسـتگی، ازي، ضـمیر     ض.؛ک-)کبرایی، ت» (براي من، بمن): «mōi. (ک[ه

  س، متصل]کنخست 

ـ کـ وجه امري، سـوم  » (نکار کبگو، آش«,إمک ): ereż-ucąm(·,إمک)غقغت( ، کس ت

». ردنکـ ار کردن، آشـ کـ ردن، بیـان  کـ گفتن، اظهـار  «رضإ-)گذشته ساده، ناگذر

ـ ک[هومباخ، اینسلر و تاراپورواال هجاي نخسـت را میـان    انـد.   گذاشـته  ) غقغت(کمان
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  ورت شعري آورده شده].ه ضرراري و بنا بکه این هجا تکبارتولومه میپندارد 

  رخاع-)کحالت وابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

-رایـی، گروهـه  » (ها ها، آموزش رازها، دستورها، سرودها، نیایش): «vafuB. (رضچع/

  » یافتن، سرودن«به معنی  رضچاز مصدر - رضچع

  نید]کنگاه  6بند  29هات[براي توضیح بیشتر به گزارش دستوري 

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

، گذشـته  کس تکوجه تمنایی، سوم » (داند، خواهد دانستمی): «vīdiiāu. (ر]یگپ،

  »دانستن، شناختن«رهی-)امل، گذراک

نهـادي،  » (دهـد ه نجات میکدهنده، آن نجاترهابخش، ): «sao~iiąC. (سضخژگأس

  »بخش رهایی«سضخژگضأف-)کت

توانـد بـا   هاي گاتایی هـر زن یـا مـرد مـی     زرتشت سوشیانت است و بر پایه آموزش(

هـا و   یکـ جنگیدن با اهریمن و راهنمایی مردم به سـوي آیـین راسـتی و آفـرینش نی    

  )وشیانت باشد.بخش و س وشش در راه سازندگی و خوشبختی، خود، رهاییک

  )قید، حرف ربط» (هکهمانند، مانند، بسان، همانطور ): «yaθā. ("ضوپ

  )صفت، ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکرایی، ت» (او، آن): «hōi. (ا[ه

  )مادینه(ضزه-)کنهادي، ت» (پاداش، بخش، سهم): «aDiB. (ضزه/

-)، حال، گذراکت س،کوجه التزامی، سوم » (باشدخواهد بود، می): «azhau. (ضجاض،

  »بودن، هستن«ضا
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  دهمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  بند دهم –چهل و هشتم هات/سنای

  ویسنت  نَرُ  مانم نَرُئیش  مزدا  داک

  ·ر]سغأفب  ·دضق[  ·کمدضق[ه/  ·کض#پ  ·نضیپ
  فرا میرسند  مردان  باورمند  اي مزدا  چه زمان

  ــــــــــــ

  مدهیا  اَهیا  موترم  اَجِن  داک

  ·کضیضاگپ  ·ضاگپ  ·ک,وقغک  ·ض_؛د  ·نضیپ
  )زهرآگین(آور  نوشابه مستی  آن را  پلید  نندکنابود می  چه زمان

  ــــــــــــ

  اوروپ یئین تی  رَپنُک  اَنگرَیا  یا

  ·عق,حضگثهأف]  ·نضقضحضد[  ·ضألقضگپ  ·"پ
  فریب میدهند  ها رَپنک  ارکبد  ه با آنک

  ــــــــــــ

  خیونانمدَ  دوشِ خشتَرا  خرَتو  یاچا

  یضةگعدمک&  ·زضوقپ«یع/غ  ·قضف,«  ·"پإپ
  شورهاک  ارکفرمانروایان بد  نیت، اندیشه  هکهمچنان
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  ·ر]سغأفب    ·دضق[    ·کمدضق[ه/    ·کض#پ    ·نضیپ

  ·کضیضاگپ    ·ضاگپ    ·ک,وقغک    ·ض_؛د    ·نضیپ

  ·عق,حضگثهأف]    ·نضقضحضد[    ·ضألقضگپ    ·"پ

  یضةگعدمک&    ·زضوقپ«یع/غ    ·قضف,«    ·"پإپ
  

  ویسنت    نَرُ    مانم نَرُئیش    مزدا    داک

  مدهیا    اَهیا    موترم    اَجِن    داک

  اوروپ یئین تی    رَپنُک    اَنگرَیا    یا

  خیونانمدَ    دوشِ خشتَرا    خرَتو    یاچا

  

  برگردان

  اي مزدا!

  رسندباورمند فرا میچه زمان مردان 

  هاي بدآموز رپنکه با آن کنند کچه زمان آن نوشابه زرد رنگ زهرآگین را نابود می

  شورهاکردار کو فرمانروایان بد

  دهند.ژاندیشی مردم را فریب میکبا 
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )قید» (whenی، چه زمانی، ک): «kadā. (نضیپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدااي خداي دانا، اي ): «mazdā. (کض#پ

ـ  » (از بر دارندگان، باورمنـدان، پارسـایان  ): «mąnarōiB. (کمدضق[ه/ ) کوابسـتگی، ت

ـ  کپکقهكو سـتا  کمدضقه[هومباخ: از  to«معنـاي بیـاد آوردن، در بـر داشـتن،     ه ب

rememberto memorize, .« را از بر دارنـد و   گاتاهاها و  ه نیایشک(منظور از پارسایی

 Iوِدا ( اینسلر بـا اشـاره بـر ریـگ    ». شتارکشتن، قتل، ک«از باورمندان هستند). اینسلر: 

دستوري و نحوي این واژه را به  هاتاي تشاب ) و پارهI9122d) و (VIII7.34ac) و (37.7

شـتار  کا مردم از یچه زمانی مردان «شود. شتار گرفته و مفهوم جمله چنین میکمعنی 

شـتن گـاو بـه    کند منظور از قتل نفس است یا قربانی و کمعلوم نمی» شندکمی دست

ـ ریت کسانسـ (کضقكها. بارتولومه: از ستا رپنکدست پیروان دروغ و  بیـاد  ) «Rsm.ـ

و مقایسـه  آورده بجـاي مانـدن   «کضدیوسـتی: از ریشـه  » آوردن، بخاطر سپردن پیـام 

  .»ند ماندگار بودن، گستراندنکزبان پارسی و معنی میند با واژه ماندن در کمی

[بارتولومـه:   دضق-» مرد، نر) «نهادي، گروهه» (مردان، آدمیان، مردم): «marō. (دضق[

  ننده و پشتیبانان.]ککمک: تاراپورواال: مردان noblesمردان شریف 

س، کـ وجـه التزامـی، سـوم    » (گیرندشوند، جاي میپذیرا می): «vīseytf. (ر]سغأفب

دانسـتن، آگـاه   «رهی-[بارتولومـه:  رهس-)گروهه، حال، گذشته ساده، ناگذر 

گرفته و  To desistشیدن، دوري جستن، کدست «عنی ه ماینسلر: این واژه را ب». شدن

  از سر آن حذف شده].  niه حرف کدر زبان ودایی برابر است  niviśateپندارد با واژه می

  )قید(whenی، چه زمانی، ک): «kadā. (نضیپ

ـ کـ یـدي سـوم   کوجـه تأ » (ندکند، خرد میکشند، میکنابود می): «ajfn. (ض_؛د ، کس ت

) ā-hanریت کسانس» (ردن، کستن، خرد کش«پبا حرف _ضد-)گذشته ساده، گذرا

س، گروهه، گذشته سـاده،  کسوم [تاراپورواال: آنرا میتوان از لحاظ دستوري به صورت (

  »].نندکنند، نابود میکنند، خرد میکشمی«) گرفت گذرا
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[هومباخ:  ک,وقض-)کرایی، ت» (ثافت، نجاست، ادرارکپلیدي، ): «muθrem. (ک,وقغک

ه برابر است بـا ادرار دیـو   کمنظور هوم زرد پر رنگ است، همانند سوما در زبان ودایی 

لقب هوم » ننده مرگکمرگ زدا، دور «ی,قضخزغکواژه 4بند  32هاتمستی] در 

یب شده. [اینسلر: این واژه کتر» مرگ ـضخزض«و » دور ی,ق«هاي  ه از واژهکاست 

  ، دیوانگی، جنون، ابلهی گرفته است.]follyرا به معناي 

  ضمیر اشاره ضبک یا ضگ؛ک-)کوابستگی، ت» (این، او، آن): «ahiiā. (ضاگپ

حالـت وابسـتگی،   » (ه زهـرآگین ننده، نوشابکنوشابه مست): «madahiiā. (کضیضاگپ

ـ  ی از کـ [گلـدنر آنـرا باسـتناد ی   » ، هـوم liqueurنوشـابه، مشـروب،   «کضیض-)کت

انگـا باسـتناد چنـد    ک) خوانده ولی بارتولومه، تاراپورواال، میلز، magahiiāها ( دستنویس

اسـت  madaریت نیز ریشـه آن  کخوانند در سانس) میmadahiiaدستنوشته دیگر آنرا (

  »دیوانگی«و » آور نوشابه مستی«معنی به دو 

  )ضمیر نسبی("ض-)کبایی، ت» (هکه، آنک): «yā. ("پ

  ضألقگض-)کبایی، ت» (بخش، ناتوان ار، زیانکبد): «aygraiiā. (ضألقضگپ

» ها، رهبران دین دشـمن زرتشـت، رهبـران دیـن دروغ     رپنک): «karpanō. (نضقحضد[

  ها سیاسی دشمن زرتشت] ويکار کروحانی همها، رهبران  رپنک) [نهادي، گروهه(

» ننـد کزنند، شیفته مـی دهند، گول میفریب می): «urūpaiieintī. (عق,حضگ"هأف]

  »فریب دادن، گول زدن«قعح-)س گروهه، حال، گذراکوجه اخباري، سوم (

  )ضمیر نسبی("ض-)نهادي، رایی، گروهه» (هکه، آنها کچنان): «yācā. ("پإپ

  »خرد، هوش، نیت«قضفع«-)کبایی، ت» (خرد، نیت، اندیشه): «xratū. (قضف,«

-)نهـادي، گروهـه، نرینـه   » (ارکفرمانروایان بد): «duBexDaθrā. (زضوقپ«یع/غ

به دو واژه خرَتـو و دوش خشـترا   را ضألقضگپ[اینسلر: واژه  زضوقض«یع/غ

  ار.]کمربوط است یعنی نیت بد و فرمانروایان بد

-)وابسـتگی، گروهـه  » (شورهاکها، نواحی  سرزمین): «da|iiunąm. (یضةگعدمک

  ».شور، سرزمینک«یضةگع
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  یازدهمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  تیش آرمئیتی  مات  اَشا  مزدا  داک

  ·پقکضهفه/  ·کض،  ضزپ  ·کض#پ  ·نضیپ
  پارسایی  با هم  راستی  اي مزدا  چه زمان

  ــــــــــــ

  واسترَ وئیتی  هوشِ ایتیش  خشتَرا  جیمت

  ·رپسفقضؤضهف]  ·اعزغهفه/  ·زضوقپ«  ·_هکض،
  آبادانی  زیستگاه و خانه خوب  با نیرومندي  میآیند

  ــــــــــــ

  داون ت  مانمرا  اییشرخرو  درِگودبیش  ییوک

  ·ی|أفب  ·قپکمک  ·ق,قپه/«  ·یقغلؤ[یغذ]/  ·ن[ه
  نندکبرپا می  آرامش  آشام خون  دروندان  یستندک

  ــــــــــــ

  چیس تیش  گهونمنَ  جیمت  ونگهِئوش  آ  نگ ک

  إهسفه/&  ·کضدضجا[  ·_هکض،  ·رضجا؛ع/  ·پ  ·ن؛أل
  ، دریافتكدر  اندیشه  خواهد آمد  کنی    سانکچه 
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  ·پقکضهفه/    ·کض،    ضزپ    ·کض#پ    ·نضیپ

  ·رپسفقضؤضهف]    ·اعزغهفه/    ·زضوقپ«    ·_هکض،

  ·ی|أفب    ·قپکمک    ·ق,قپه/«    ·یقغلؤ[یغذ]/    ·ن[ه

  إهسفه/&    ·کضدضجا[    ·_هکض،    ·رضجا؛ع/    ·پ    ·ن؛أل
  

  تیش آرمئیتی    مات    اَشا    مزدا    داک

  واسترَ وئیتی    هوشِ ایتیش    خشتَرا    جیمت

  داون ت    مانمرا    اییشرخرو    درِگودبیش    ییوک

  چیس تیش    گهونمنَ    جیمت    ونگهِئوش    آ    نگک

  

  برگردان

  اي مزدا!

  رسنددیگر با نیرومندي فرا میکمراه یه چه زمان راستی و پارسایی به

  نند.کتا زیستگاه امن و آرام آبادانی و سازندگی را فراهم 

  ه آرامش راکیستند آنان ک

  نندکام برپا میآش با وجود دشمنی دروندان خون

  سرچشمه بگیرد کنی ۀه از اندیشکآن دریافت درست 

  سان خواهد آمد.کبه سوي چه 
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  برداشت

ـ  ه هرگاه اشا نماد راستی و دادگري به ی در میـان  یخـو  کمراه آرمئیتی نماد پارسـایی و نی

 شـود. از مردم با نیرومندي فرمان برانند صلح و آرامش در زیستگاه و خانمان آنها برپا مـی 

ـ    س میکشوند و هر مند می آرامش و آسایش بهره شـتار و  کدور از ه توانـد بـا آسـودگی، ب

یابـد،  شـاورزي و دامـداري و سـازندگی گسـترش مـی     کوشـش بپـردازد.   کار و کچپاول ب

ه پایه خوشبختی و زندگی با شادمانی اسـت بـه فراوانـی در    کي مادي و مینوي هاسرمایه

ه بدبختی و زبونی است یعنی یه ماکیج پلید شو آخ دسترس همگان خواهد بود و دو عنصر

سرشـت و باورمنـد بـا     كرفته رفته نابود خواهد شـد. مـردان پـا   » نادانی«و » نیازمندي«

هـاي   هاي اهـورایی و گسـترش پایـه    اربرد فروزهکتوانند با وشش و از جان گذشتگی میک

ازگاري ندارنـد برقـرار   آشام با آن سـ  ه آشوبگران خونکاخالقی سرانجام صلح و آرامش را 

ـ  کـ درست  كآید جز با دریافت و در نند. آن به دست نمیک وهـومن  یـا  که از اندیشـه نی

هاي مادي و اقتصادي در میان مردم باید بدون چون و چرا بر  گیرد. پیشرفتسرچشمه می

استوار باشد تـا خشـنودي   » اندیشی و خیرخواهی کدادگري و نی«ها و اصول اخالقی  پایه

  وجود آید.ه و صلح خوشبختی پایدار بهمگان 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )قید» (whenی، کچه زمان، ): «kadā. (نضیپ

  کض#پ -)کحالت ندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  ضزض-)حالت بایی، ندایی» (ایناتکاَشا، راستی، نطام ): «aDH. (ضزپ

  )اضافهحرف » (با، با هم): «mat. (کض،

ــایی ): «armaitiB. (پقکضهفه/ ــاري، پارس ــی، پرهیزگ ــ» (آرمئیت ــادي، ت -)کنه

  پقکضهفه
، گذشته ساده، گـذرا  کس، تکوجه التزامی، سوم » (میآید، خواهد آمد): «jimau. (_هکض،

subj.(  

بـایی،  » (نیرو، توانایی، چیرگی، نیروهی اهورایی، فرمان، راندن): «Daθrā|. (زضوقپ«

  زضوقض«-)کت
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جایگاه آرام، صلح، امنیت، آرامـش، آسـایش، خانـه امـن،     ): «huDeitiB. (اعزغهفه/

  اعزغهفه-)کنهادي، ت» (آسودگی

[اگر ایـن واژه را  » سازندگی، آبادي، آبادانی، تولید): «vastravvaitī. (رپسفقضؤضهف]

اهد نند جمله داراي معنی و مفهوم نخوکچراگاه یا علفزار براي چریدن چارپایان تصور 

بود چون در هر حال علفزار و چراگاه موجود است و آوردنی نیست ولی صلح و آرامش 

ه به دست مردان شایسته و با پیروي از پارسـایی و دانـایی آورده و   کو سازندگی است 

  رپسفقضؤضأف-)، مادینهکبایی، تشود] (فراهم می

  )ضمیر نسبی(نض-)نهادي، گروهه، نرینه» (whichدام، کچه، ): «kōi. (ن[ه

بایی، » (ارانکدروندان، پیروان دین دروغ، فریب): «dregvvō.debīB. (یغذ]/.یقغلؤ[

  یقغلؤ[یغذ]/)گروهه

ق,قض«-)بایی، گروهه، نرینـه » (خونخواران، آلوده به خون): «xrūrāīB. (ق,قپ]/«

  »رحم خونخوار، تشنه به خون، خون آلود، بی) «صفت(

ــودگی آرامـــش،): «rāmąm. (قپکمک ــلح، آسـ ــه» (صـ ــی، گروهـ  قپکضد-)رایـ

  خواند.]می قغکغک[اینسلر:

وجـه  » (ننـد کننـد، برپـا مـی   کنند، پابرجا میکنهند، برقرار میمی): «dGytē. (ی|أفب

  »ردنکدادن، نهادن، برقرار «یپ-)س، گروهه، گذشته ساده کالتزامی، سوم 

)رایی، گروهه، نرینه» (سکدام که این را، به کدام را، کسان را، کچه ): «kfyg. (ن؛أل

-سیکه، چه کی، ک) «صفت، ضمیر پرسشی(نض«  

  ]لضکاز فعل  _هکض،[در اینجا پیش فعل است براي» به، به سوي، تا): «ā. (پ

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

س، کـ وجه التزامی، سوم » (خواهد رسیدرسد، آید، میخواهد آمد، می): «jimau. (_هکض،

  »آمدن، رسیدن، رفتن«لضک-)، گذشته ساده، گذراکت

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

      إهسفه-)کنهادي، ت» (، دریافت درستكهوش، شعور، در): «cistiB. (إهسفه/
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  دوازدهمـ بند سیزدهم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند چهل و هشتم هات/سنای

  دخیونانم  سئوشینتُو  اَنگهِن  تویی  اَت

  ·یضةگدمک  ·سضخژگضأف[  ·ضجاغد  ·ف[ه  ·ض،
  شورهاک  ها بخش رهایی  هستند  آنها  آري

  ــــــــــــ

  ههچان ت  منَنگها  وهو  خشنم  یویی

  ·اضإ|أفب  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·زد؛ک«  ·"[ه
  همراهند  اندیشه  کنی  دانش  هکآنها 

  ــــــــــــ

  هیا سنگهه  مزدا  توهیا  اَشا  شی اُتَناییش

  ·س؛أالضاگپ  ·کض#پ  ·وظضاگپ  ضزپ  ·ژگضخوضدپه/

  آموزش  اي مزدا  تو  اشا  ارهاکبا 

  ــــــــــــ

  مهیا اَاشم  هم استارو  داتا  زي  تویی

  کضاگپ&·ضبزغک  ·اضکضبسفپق[  ·یپفپ  ·.]  ·ف[ه
  خشم  نندگانکنابود  گزیده  بدرستی  اینها
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  ·یضةگدمک    ·سضخژگضأف[    ·ضجاغد    ·ف[ه    ·ض،

  ·اضإ|أفب    ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·زد؛ک«    ·"[ه

  ·س؛أالضاگپ    ·ض#پ    ·وظضاگپ    ضزپ    ·ژگضخوضدپه/

  کضاگپ&·ضبزغک    ·اضکضبسفپق[    ·یپفپ    ·.]    ·ف[ه
  

  دخیونانم    سئوشینتُو    اَنگهِن    تویی    اَت

  ههچان ت    منَنگها    وهو    خشنم    یویی

  هیا سنگهه    مزدا    توهیا    اَشا    شی اُتَناییش

  مهیا اَاشم    هم استارو    داتا    زي    تویی

  

  برگردان

  شورها هستند،کبخش  آري، آنها رهایی

  آنها، اي مزدا

  گ با آموزش توسته هماهنکبا دانشی 

  گیرد همراهند.ه از اشا و وهومن سرچشمه میکرداري کو با 

  گانی هستنددآنها به درستی گزی

  رد.که خشم را نابود خواهند ک
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  برداشت

اري بـه  کی هرگز هیچ یی است با درشتی و تندخویدیو خشم سرچشمه آشوبگري و زورگو

آشفتگی تنها دزدان و غـارتگران بـا    شود. ازرسد و نظام و هنجاري برقرار نمیسامان نمی

  برند.اي ناچیز می ویرانی بسیار بهره

  ها  واژهيدستورگزارش

  »پس، بنابراین، اما، و، اینچنین): «au. (ض،

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (آنها. اینها): «tōi. (ف[ه

-)س، گروهه، زمان حال، گـذرا  ک(وجه التزامی، سوم » باشندمی): «azhen. (ضجاغد

  »to beبودن، «ضا

» دهنـدگان  هـا، نجـات   هـا، سوسـیانت   بخش رهایی): «saoDiiaytō. (سضخژگضأف[

  سضخژگضأف-)نهادي، گروهه(

ـ  » (هـا، نـواحی   شورها، سرزمینک): «da|iiunąm. (یضةگعدمک -)کوابسـتگی، ت

  »ها شور، سرزمینک«یضةگع

  )ضمیر نسبی("ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکه، آنها که، آنک): «yōi. ("[ه

recognition[هومبــاخ:  زدض«-)کرایــی، تــ » (آمــوزش): «xDnfm. (زد؛ک«

  »دانش، معرفت، آگاهی«اینسلر: ». شناسایی، شناخت، تشخیص«

  رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوبکنی): «vohū. (رخا,

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

وجـه  » (شـوند ننـد، همـراه مـی   کنند، پیروي میکدنبال می): «hacGytē. (اضإ|أفب

ردن، کـ ردن، پیروي کدنبال «اضإ-)س، گروهه، زمان حال، ناگذرکالتزامی، سوم 

  »همراه بودن، هماهنگ و موافق بودن

ــا، ک): «DiiaoθanāiB. (ژگضخوضدپه/ ــاکارهـ ــه » (ردارهـ ــایی، گروهـ -)بـ
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  ».ردارکار، ک«ژگضخوضدض

  ضزض-)کبایی، ت» (اینات، نماد دادگريکراستی، نظام ): «aDH. (ضزپ

  وظض-)، نرینهکوابستگی، ت» (تو): «rsahiiā. (وظضاگپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ــ» (آمــوزش): «sfyghahiiā. (س؛أالضاگپ س؛أالض-)کوابســتگی، ت

  »آموزش، اعتقاد، افشا، الهام، وحی«

  »این) «ضمیر اشاره(فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (اینها): «tōi. (ف[ه

[.) .zī» :(به تحقیق، به راستی) «حرف، ادات متصل(  

ـ  » (داده شده، مقرر شده، معـین شـده  ): «dātā. (یپفپ یپ-)، مادینـه کنهـادي، ت

  »دادن، نهادن«

ننـدگان،  کننـدگان، رفـع   کهـا، دور   ننـده کبیرون): «hamaēstārō. (اضکضبسفپق[

ننـده،  کنابود«اضکضبسفپق-)نهـادي، گروهـه  » (ننـدگان کبازدارندگان، نابود 

  »نندهکدور

)کوابستگی، ت» (خشم، خشونت، جنون آنی): «aēDem.mahiiā. (کضاگپ.ضبزغک

-ضبزغکض  

خواننـد بـراي   مـی  »ضبزغکضاگپ«انگا ایـن واژه را  ک[میلز، بارتولومه، گلدنر و 

  ]زبان پهلوي.ه ی آن بکرعایت وزن شعر و نزدی
    



896گاتاها  

  



   



898گاتاها  

  اولـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند چهل و نهم هات/سنای

  مزیشتُو  پفرِ  بندو  یوا  ما  اَت

  ·کض.ه/ف[  ·حضچقب  ·ذ؛أیؤ[  ·"ضؤپ  ·کپ  ·ض،
بزرگترین  سرشار شد  بندوا  زمان درازي  من  و  

  ــــــــــــ

  مزدا  اَشا  نوشا چیخش  دوشِ رِتریش  ي

  ·کض#پ  ضزپ  ·إه/زدعزپ  ·ق]/«یع/غقغ  ·"؛
  اي مزدا  راستی  نمکخوشبخت   رنجدیده  

  ــــــــــــ

  اَرپا  آمویی  مویی  گئیدي  آدا  ونگهوهی

  ·ضقضحپ  ·پک[ه  ·ک[ه  ·لضهی]  ·پیپ  ·رضجعا]
  نککمک  به سوي من  بمن  بیا  پاداش  خوب

  ــــــــــــ

  منَنگها  ویدا  اَ اُشُو  وهو  اَهیا

  کضدضجاپ&  ·ر]یپ  ·ضخز[  ·رخا,  ·ضاگپ
  اندیشه  ن، بنمايکپیدا   ست، نابوديکش  خوب  او
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  ·کض.ه/ف[    ·حضچقب    ·ذ؛أیؤ[    ·"ضؤپ    ·کپ    ·ض،

  ·کض#پ    ضزپ    ·إه/زدعزپ    ·ق]/«یع/غقغ    ·"؛

  ·ضقضحپ    ·پک[ه    ·ک[ه    ·لضهی]    ·پیپ    ·رضجعا]

  کضدضجاپ&    ·ر]یپ    ·ضخز[    ·رخا,    ·ضاگپ
  

  مزیشتُو    پفرِ    بندو    یوا    ما    اَت

  مزدا    اَشا    نوشا چیخش    دوشِ رِتریش    ي

  اَرپا    آمویی    مویی    گئیدي    آدا    ونگهوهی

  منَنگها    ویدا    اَ اُشُو    وهو    اَهیا

  

  برگردان

  سر دسته دروندان از دانه و بذر من سرشار شده» بِندو«ه کو زمان درازیست 

  وشمکه اي مزدا من با پیروي از اشا میکدر حالی

  نم.کمردم رنجدیده را خوشبخت 

  اگر من سزاوار پاداش خوبی هستم،

  نکبیا به سویم و مرا پشتیبانی 

  ست و نابودي او بنماي.کبراي ش کو راهی در پرتو اندیشه نی



900گاتاها  

  برداشت

هـاي زرتشـت بـراي دسـتیابی مـردم بـه دانـایی و         وششکبندوا سردسته پیروان دروغ از 

ه بـه بیـداري و جنـب و جـوش اجتمـاعی انجامیـده بهـره فـراوان بـرده و بـا           کپارسایی 

ه کند. در حالیکوشش میکمردم و گمراهی آنها  ةدر فریب دادن تودهاي دو پهلو  آموزش

پناه را بـه سـوي خوشـبختی و     زرتشت با پیروي از اشا و آیین راستی مردم رنجدیده و بی

ن نیست زرتشت کپذیري مم برد. چون میان راستی و آیین دروغ سازشصلح و آرامش می

و پشـتیبانی   کمکهورایی است خواهان ه آموزش آیین راستی و اکردار خویش کدر برابر 

ست دهد و کپیروان آیین پلیدي و دروغ را ش ،ه با نیروي وهومن و همبستگی مردمکاست 

  ند.کنابود 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )از ادات، حرف» (اما، پس، ولی، و): «au. (ض،

)سکـ ی، نخسـت  کـ صفت، ضمیر مل» (mien, mineمن، آن من، مال من، ): «mā. (کپ

-کض  

  "ضؤ-)کبایی، ت» (زمان زندگی، طول عمر، زمان، مدت): «yavvā. ("ضؤپ

نهـادي،  » (اسم خاص، سردسته مخالفین و دشـمنان زرتشـت  ): «bfydvvō. (ذ؛أیؤ[

  ذ؛أیؤض-)کت

، barley[هومباخ: انباشته از جو، بذر، دانه، آبجـو،  » ردن، انباشتنکپر ): «pafrē. (حضچقب

beerرخـورد، تقـاطع، عبـور،    . تارراپورواال: بcross   رده ایسـتادگی  کـ و معنـیresister  

  حضق-)، ناگذرکس، تکاخباري، سوم (

ـ » (بزرگترین): «maziBtō. (کض.ه/ف[ ) صـفت (کض.ه/فض-)، نرینـه کنهادي، ت

  »بزرگترین سردسته دروندان«[برمیگردد به بندو 

ـ  » (هکسی کسی، که، که، آنکه، او ک): «yf. ("؛ ضـمیر  ("ض-)نرینـه ، کنهـادي، ت
  )نسبی

». پشـت و پنـاه   درمانده، بی«[اینسلر: » نیازمند، رنجور): «duBererriB. (یع/غقغوق]/
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] (رایـی،  ill hertedتاراپورواال: راه و روش اهریمن. هومباخ: گرسنه، چارپاي بد چریده، 

  .یع/غقغوقض، از ریشه یع/غقغوق]-گروه، مادینه)

وجه اخبـاري،  » (نمکنم، خوشبخت کنم، راضی کود خشن): «cīxDnuDa. (زدعزپ«إ]

)، حال، گذراکس، تکنخست 

  ضزض-)کبایی، ت» (اینات، راستیکاشا، نظام ): «aDH. (ضزپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  رخاع-)، مادینهکنهادي، ت» (کخوب، نی): «vazuhī. (رضجعا]

  پیپ-)کحالت ندایی، ت» (عوض، در تالفی، سهم، حصه، مزددر ): «ādā. (پیپ

  »آمدن«لضک-)س، گذشته ساده، گذراکوجه امري، دوم » (بیا): «gaidī. (لضهی]

ضمیر (ض.؛ک-)حالتهاي وابستگی، برایی، متصل» (من، بمن، براي من): «moi. (ک[ه
  )کس تکنخست 

  »به، به سوي من): ««āmōi. (پک[ه

ـ کـ وجه امري، دوم » (نکن، پشتیبانی ککمک): «arapā. (ضقضحپ -)، حـال کس ت

  »ردنککمک«قضح

  ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ahiiā. (ضاگپ

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vahū. (رخا,

ـ » (نابودیش را): «aoDō. (ضخز[ سـقوط، زوال، نیسـتی،   «ضخزضا-)کرایی، ت

  »ستکنابودي، ش

)، حـال، گـذرا  کس تکامري، دوم » (ن، جویا شوکن، پیدا کجستجو ): «vīdā. (ر]یپ

-به دست آوردن، جستن«رهی«  

      کضدضا-»اندیشه، منش): «manazhā(. کضدضجاپ



902گاتاها  

  دومـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند چهل و نهم هات/سنای

  مانَ یئیتی  هیابِندو  ما  اهیا  اَت

  ·کپدضگبهف]  ·ذ؛أیؤضاگپ  ·کپ  ·ضاگپ  ·ض،
  ندکنگران می  بندوا  من  این  کاین

  ــــــــــــ

  ارِشُو  اَشات  دئی بیتا  درِگ واو  اشَو کت

  ·قپقغز[  ·ضزپ،  ·یضهذهفپ  ·یقغلؤ|  ·،نضبز[
  ندکدور می  با اشا  دو پهلو  دروند  آموزگار

  ــــــــــــ

  ئیتیمآرم   ییستُو  اهمایی  درِشت  سپِنتانم  وئیتنُ

  ·پقکضهف]ک  ·سف[ه  ·ضاکپه  ·ی[قغ/ف  ·سحغأفپمک  ·د[ه،
  آرمئیتی  بودن، هستن  براي او  ندکپشتیبانی می  را كپا  نه

  ــــــــــــ

  منَنگها  فرَشتا  مزدا  وهو  داه ان

  کضدضجاپ&  ·چقض/فپ  ·کض#پ  ·رخا,  ·دضبیپ
  اندیشه  ندکرایزنی می  مزدا  کنی  نه
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  ·کپدضگبهف]    ·ذ؛أیؤضاگپ    ·کپ    ·ضاگپ    ·ض،

  ·قپقغز[    ·ضزپ،    ·یضهذهفپ    ·یقغلؤ|    ·،نضبز[

  ·پقکضهف]ک    ·سف[ه    ·ضاکپه    ·ی[قغ/ف    ·سحغأفپمک    ·د[ه،

  کضدضجاپ&    ·چقض/فپ    ·کض#پ    ·رخا,    ·دضبیپ
  

  مانَ یئیتی    هیابِندو    ما    اهیا    اَت

  ارِشُو    اَشات    دئی بیتا    واودرِگ     اشَو کت

  آرم ئیتیم    ییستُو    اهمایی    درِشت    سپِنتانم    وئیتنُ

  منَنگها    فرَشتا    مزدا    وهو    داه ان

  

  برگردان

  )سردسته پیروان دروغبندوا ( کاین

  ند.کمرا نگران می

  آن آموزگار دروند با آموزش دو پهلوي خود

  جویدي میاز اشا دور

  ندک) را پشتیبانی میپارسایینه، بودن با سپنتامئینیو (

  ند.کرایزنی می کنه، اي مزدا با اندیشه نی



904گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  »و، پس، بنابراین، سپس، آنگاه، اما): «au. (ض،

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کوابستگی، ت» (این): «ohiiā. (ضاگپ

  )کس تکضمیر نخست (ض.؛ک-)، متصلکرایی، ت(»من): «mā. (کپ

ـ » (بندو، سر دسته پیروان دروغ): «bfydvahiiā. (ذ؛أیؤضاگپ -)کوابستگی، ت

  ذ؛أیؤض
وجـه اخبـاري،   » (نـد کدارد، نگران میبه اندیشه وا می): «māzaiiēiti. (کپدضگبهف]

  »اندیشه، به اندیشه وا داشتن، اندیشیدن«کضد-)، حال، گذراکس، تکسوم 

-)کنهادي، ت[در اینجا آموزگار دروغ و پلیدي]. (» آموزگار): «tkaēDō. (،نضبز[

  »آموزش دادن، برگزیدن باور و اعتقاد«،نضبزض

)، نرینهکنهادي، ت» (پیرو دروغ، پیرو دین ضد زرتشت، دروند): «dregvvā. (یقغلؤ|

-،ند، دروغگو، مخالف آیین زرتشت«یق؛لؤضأرود«  

ه مفهـوم دو پهلـو داشـته    کی، آموزشی یی، دورویدوگانه، دوگو): «daibitā. (یضهذهفپ

  یضهذهفپ-)قید» (باشد

  ضزض-)کبایی، ت» (با اشا، با راستی): «aDāt. (ضزپ،

ـ  » (شـود شود، جدا میشود، بیگانه میدور می): «rareDō. (قپقغز[ -)کنهـادي، ت

  »ردنکدور «قپقغزض

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «noiu. (د[ه،

-)کرایــی، تــ » (را، مقــدس را، ســودمند را  كپــا): «speytąm. (سحغأفمک

  »، مقدس، سودمندكپا«سحغأفض

یـدي، سـوم   کوجـه تأ » (نـد کند، یاري کند، نگهداري کپشتیبانی ): «dōreBt. (ی[قغ/ف

ردن، نگهداشتن، نگهداري کپشتیبانی «یضق-s-aor.) ، گذشته ساده، گذراکس تک

  »ردنکردن، یاري ک
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  »سیکاو، این، «ضگ؛ک-)کبرایی، ت» (براي او، براي این): «ahmāi. (ضاکپه

  »هستن بودن، «ضا-)مصدر» (بودن، هستن): «stoé. (سفخه

-)کرایــی، تــ » (آرمئیتــی، پارســایی، پرهیزگــاري  ): «armaitīm. (پقکضهف]ک

  .پقکضهفه

  )حرف نفی» (نه): «naēdā(.دضبیپ

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

س، کـ یـدي، سـوم   کوجه تأ» (ندکند، آگاه شود، رایزنی کپرسش ): «fraBta. (چقض/فپ

  چقضس-)، گذشته ساده، ناگذرکت

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش«): manazhā. (کضدضجاپ
    



906گاتاها  

  سومـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند چهل و نهم هات/سنای

  نیداتم  مزدا  ورِنایی  اَهمایی  اَت چا

  ·دهیپفغک  ·کض#پ  ·رضقغدپه  ·ضاکپه  ·ضفإپ
  نهادن، مقرر شدن  اي مزدا  گزینش  کبراي هر ی  هکبا این

  ــــــــــــ

  دروخش  ینگهِه راش  اشایی کت  ییسوئیدیا  اَشم

  ·«/یقع  ·قپزضگث}اب  ·،نضبزپه  ·س,هیگپه  ·ضزغک
  دروغ  آسیب رساندن  آموزگار  براي رهایی  اشا

  ــــــــــــ

  منَنگهو  ایزیا  سرِ  ونگهِئوش  تا

  ·کضدضجا[  ·ه.گپ  ·سضق؛  ·رضجا؛ع/  ·فپ
  اندیشه  آرزومندم  همبستگی  کنی  اینها

  ــــــــــــ

  مرويِ  اَنتَرِ  هخ منگ  ودرگوتُ  ویسپِنگ  اَنتَرِ

  کقعگب&  ·ضأفضق؛  ·ک؛أل«اض  ·یقغلؤضف[  ·ر]سح؛أل  ·ضأفضق؛

  دور کنیم  میان  گروه، جامعه  دروندان را  همه  میان
    



907بند سوم ـسرود چهاردهم 

  ·دهیپفغک    ·کض#پ    ·رضقغدپه    ·ضاکپه    ·ضفإپ

  ·«/یقع    ·قپزضگث}اب    ·،نضبزپه    ·س,هیگپه    ·ضزغک

  ·کضدضجا[    ·ه.گپ    ·سضق؛    ·رضجا؛ع/    ·فپ

  کقعگب&    ·ضأفضق؛    ·ک؛أل«اض    ·یقغلؤضف[    ·ر]سح؛أل    ·ضأفضق؛

  

  نیداتم    مزدا    ورِنایی    اَهمایی    اَت چا

  دروخش    ینگهِه راش    اشایی کت    ییسوئیدیا    اَشم

  منَنگهو    ایزیا    سرِ    ونگهِئوش    تا

  مرويِ    اَنتَرِ    هخ منگ    ودرگوتُ    ویسپِنگ    اَنتَرِ

  

  برگردان

  ه اي مزداکبا وجود این

  نهاده شده کگزینش براي هر ی

  و اشا براي رهایی

  وشند.کی مینرساآموزگار دروغ براي آسیب

  من آرزومندم با همبستگی اشا و وهومن

  نیم.کهمه پیروان دروغ را از میان گروه خود دور 



908گاتاها  

  برداشت

مقرر و نهاده شده. اشا نمـاد نظـم و دادگـري بـراي      که گزینش درست براي هر یکبا این

رهنمایی مردم از بند نادانی و ستمگري و دیو دروغ براي آسیب رساندن و گسترش پلیدي 

بتوانیم  کا با راستی و اندیشه نیاز م کوشند زرتشت آرزومند است با همبستگی هر یکمی

با دروندان و پیروان آیین نادرستی و ستمگري بجنگیم و آنها را از میان جامعه و گروه خود 

  نیم.کدور و نابود 

  ها  واژهيدستورگزارش

  »و بدرستی): «aucā. (ض،إپ

ـ » (، براي او، براي همهکبراي هر ی): «ahmai. (ضاکپه )ماسـه ک، نرینـه،  کبرایی، ت

-ضگ؛ک  

  رضقضدض-)کبرایی، ت» (گزینش، انتخاب): «varenāi. (رضقغدپه

  یپ-)مصدر» (دادن، نهادن): «nidātem. (دهیپفغک

  ضزض-)کنهادي، ت» (راستی، اشا، نظام هستی): «aDem. (ضزغک

  س,-)مصدر» (نجات دادن، نیرو دادن، رهایی بخشیدن): «sūidiiāi. (س,هیگپه

  فنضث/ض-)کبرایی، ت» (و گزینش اندیشهآموزش ): «tkaēDHi. (فنضبزپه

  قض/-)مصدر» (آسیب رساندن، آزار رساندن): «rāDaiievhē. (قپزضگث}اب

  »دروغ، فریب«یقعل-)کنهادي، ت» (دروغ، ضد اشا، فریب): «druxB. («/یقع

  )صفت، ضمیر اشاره» (این«فض-)ماسهکرایی، گروهه، » (اینها): «tā. (فپ

  رخاع-)کوابستگی، ت(»کخوب، نی): «vanzhfuB. (رضجا؛ع/

  سضق-)کازي، ت» (اتحاد، پیوند، همبستگی): «sarf. (سضق؛

ـ کوجه اخباري، نخست » (خواهانم، مشتاقم، آرزومندم): «iziia. (ه.گپ ، زمـان  کس، ت

  پ.-)حال، گذرا

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazho. (کضدضجا[
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  )قید» (میان، در میان، مابین، وسط): «aytarf. (ضأفضق؛

-)رایـی، گروهـه، نرینـه   » (، همه، تمام، همگـی کهر ی): «vīspfyg. (ر]سح؛أل

  ر]سحض
ــو ): «dregvvatō. (یقغلؤضف[ ــد، دروغگ ــرو دروغ، درون ــه » (پی ــی، گروه -)رای

  یقغلؤضأف
  کضد«اض-)کوابستگی، ت» (جامعه، گروه، جمعیت): «haxmfyg. (ک؛أل«اض

وجـه  » (نـیم کنـیم، جلـوگیري   کنیم، منع و نهی کدور «ضأفضق؛):+mruiiē. (کقعگب
  )، زمان حال، ناگذرکس، تکیدي، نخست کتأ

    



910گاتاها  

  چهارمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  رامم چا  ورِدن  اَ اشمم  دوش خرَتوا  یویی

  ·قپکغکإپ  ·رضقغیغد  ·ضبزغکغک  ·قضوظپ«·یع/  ·"[ه
  ستمگري  دهدگسترش می  خشم را  اندیش جک  هکآن

  ــــــــــــ

  اَفشوینتُو  یسوفشو  هیزوبیش  شخوایی

  ·ضچزعگضأف[  ·چزعگضس,  ·اه.عذ]/  ·طپه/
  ندکه دامپروري و تولید نمیکسی ک  نندهکدامپرور، تولید  انببا ز  خویش

  ــــــــــــ

  دوژورشتا  وانس  هورش تاییش  نوئیت  ي اشانم

  ·/فپؤضقتیع  ·رمس  ·اؤضق/فپه/  ·د[ه،  ·"ضبزمک
  ار بدک  برتر  ار خوبک  هرگز نه  هکآنها 

  ــــــــــــ

  دئنا  ودرِگوتُ  یا  دان  دئوِنگ  تویی

  یضبدپ&  ·یقغلؤضف[  ·"پ  ·یمد  ·یضبؤ؛أل  ·ف[ه
  یینآ  پیرو دروغ  هک  دهندپرورش می  دیوان را  سیکچنین 
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  ·قپکغکإپ    ·رضقغیغد    ·ضبزغکغک    ·قضوظپ«·یع/    ·"[ه

  ·ضچزعگضأف[    ·چزعگضس,    ·اه.عذ]/    ·طپه/

  ·/فپؤضقتیع    ·رمس    ·اؤضق/فپه/    ·د[ه،    ·"ضبزمک

  یضبدپ&    ·یقغلؤضف[    ·"پ    ·یمد    ·یضبؤ؛أل    ·ف[ه
  

  رامم چا    ورِدن    اَ اشمم    دوش خرَتوا    یویی

  اَفشوینتُو    یسوفشو    هیزوبیش    شخوایی

  دوژورشتا    وانس    هورش تاییش    نوئیت    ي اشانم

  دئنا    ودرِگوتُ    یا    دان    دئوِنگ    تویی

  

  برگردان

  ،دهنداندیشی خشم و ستمگري را گسترش می جکه با کآنها 

  دهنددامی پرورش نمیکنند و با زبان وگفتار خویش از کار تولید جلوگیري می

  دهندار خوب انجام نمیکدارد. چون هرگز تولید و  ار بدشان برتريک

  دهندآنها دیوان و خدایان پنداري را پرورش می

پیروان دروغ است.شیوه از این 



912گاتاها  

  برداشت

دانایی و راهنمایی مردم بـراي پشـت    ه زرتشت آموزش خود را در راه گسترشکهنگامی 

رد هنوز مردم چادرنشین کتا آغاز کخدایان پنداري و پرستش اهورامزدا، پروردگارینمودن به

ردند و نیازمندي خود را کزندگی می کهاي گوناگون و دور و نزدی گرد در سرزمین و بیابان

یر بودنـد بـراي نگهبـانی    آوردند، مـردم نـاگز  با غارت دارایی و چارپایان شهرنشینان برمی

ار بـه خـونریزي و   کـ ه کـ نند و بجنگند کخواسته و هستی خویش در برابر آنان ایستادگی 

هـاي   ه پرستندگان خدایان پنداري و نماد پدیـده کشید. دشمنان آیین زرتشت کشتار میک

شدند و در نوشـیدن هـوم و برگـزاري    مادي بودند براي پیشرفت خود با آنها همدست می

ه دشمنان زرتشت بودند کردند. رهبري آنان کاري میکاي قربانی گاو و چارپایان همه یینآ

گفتند. در آن ) مییکوي (که آنها را کها و فرمانروایان محلی بود  رپنکبا بِندوا، اویسج و 

سامانی بود،  گرفت و سود آنان در آشفتگی و بیگونه آرامش و آسودگی پا نمیزمان هیچ

  ار و پیشه عادت آنان بود.ککجنگ و گریز درست مانند یچپاول و غارت و 

  ها  واژهيدستورگزارش

ضـمیر  » (هکـ «"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکسی که، کآن، او، آن): «yoi. ("[ه
  )نسبی

ـ  » (نیـت  نابخرد، نامعقول، بـا سـوء  ): «duB.xrarsH. (قضوظپ«.یع/ -)کبـایی، ت

  »با سوء نیت، نابخرد) «صفت(قضفع«یع/

  ضبزغکض-)کرایی، ت» (خشم، خشونت، غضب): «acDemem. (ضبزغکغک

س، گروهه، کیدي، سومکتأوجه» (دهندنند، گسترش میکزیادمی): «vareden. (رضقغیغد

  »ردن، رشد و نمو دادنکردن، افزودن، بزرگ کزیاد «رضقی-)زمان حال، گذرا

ـ » (رحمی، ظلم و بی): «rāmemcā. (قپکغکإپ درسـت   قغکغک[قپکض-)کرایی، ت

  است]

ی کـ صـفت مل ("ض-)ماسهکبایی، گروهه، نرینه، » (خویش، خود): «mHiB. (طپه/
  )بازتابی

  اه.,-)بایی، گروهه» (زبان): «hizubīB. (اه.عذ]/
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دري، گروهه، » (نندهکدهنده، چارپایان، دامپرور، تولید پرورش): «fDuiiasū. (چزعگضس,

تولیـد کشـاورزي و دامپـروري از    [چزعگضأف-» ننده، دامپـرور ک(تولید )نرینه

ه کـ سـانی  کاسـت.  و عـام  لی کننده کمعنی واژه تولید هاي مهم زرتشت است،آموزش

ه با غـارت و زورگـوئی و خشـونت دارایـی و     کسانی کننده بودند و در برابر آنها کتولید

  ربودند.]تولید دیگران را می

ه تولید دامی و کسانی کدادند. پرورش نمیه دام کآنها ): «afDuiiaytō. (ضچزعگضدف[

-)نهــادي، گروهــه، نرینــه» (اران و غــارتگرانکــننــد، گــروه بیکشــاورزي نمــیک

  ضچزعگضأف
وابسـتگی، گروهـه، نرینـه،    » (هکـ ه، آنهـا  کسی کی، که، ک): «yaēDąm. ("ضبزمک

  "ض-)ماسهک

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «noiu. (د[ه،

-)بـایی، گروهـه  » (ارهاي خـوب کردار خوب، ک): «hvvarBtāiB. (اؤضق/فپه/

  اؤضق/فض
یدي سوم کتأ» (بیشتر بودن از، برتر بودن، غالب آمدن، از میان برداشتن): «vąs. (رمس

  »]آرزو، اشتیاق«[تاراپورواال:  رضد-)، گذشته ساده، گذراکس تک

ــ): «dużvvarBta. (یعتؤضق/فپ ــد، ک ــنش ب ــدک ــه» (ردار پلی ــادي، گروه -)نه

  یعتؤضق/فض
  )ضمیر اشاره» (این«فض-)نهادي، گروهه، نرینه» (سانکآنها، چنین ): «tōi. (ف[ه

ــداري را): «daēvvfyg. (یضبؤغأل ــوان را، خــدایان پن ــادي، گروهــه» (دی -)نه

  یضبؤض
س، گروهـه، گذشـته سـاده،    کیدي، سوم کتأ» (دهنددهند، پرورش میمی): «dąn. (یمد

  یپ-)گذرا

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)، مادینهکنهادي، ت» (هکسی که، کآن. (): «"پ

  یقغلؤضأف-)کوابستگی، ت» (دروند): «dregvvatō. (یقغلؤضف[

      یضبدپ-)کنهادي، ت» (دین، وجدان، ضمیر): «daénā. (یضبدپ



914گاتاها  

  پنجمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  چا آزوایتیش  ایژاچا  مزدا  هو  اَت

  ·پ.,هفه/إپ  ·هتپإپ  ·کض#پ  ·اؤ[  ·ض،
  و توانگر  نیرومند  اي مزدا  آن  اما

  ــــــــــــ

  منَنگها  رشتااس  وهو  دئنانم  ي

  ·کضدضجاپ  ·سپقغ/فپ  ·رخا,  ·یضبدمک  ·"؛
  اندیشه  دهدپیوند می  کنی  باور دینی  او

  ــــــــــــ

  هوزِن توش  اَشا  س چیتک  آرمتوییش

  ·اع.؛أفع/  ضزپ  ·نضسإ]،  ·پقکضف[ه/
  آگاه  با اشا  از آنان کهر ی  با پارسایی

  ــــــــــــ

  اهورا  ییخشتَرو  توهمی  ویسپ ایش  ت ایش چا

  ضاعقپ&  ·زضوق[ه«  ·وظضاک]  ·ر]سحضه/  ·فضه/إپ
  اي اهورا  نیرو  تو  همه  و اینها
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  ·پ.,هفه/إپ    ·هتپإپ    ·کض#پ    ·اؤ[    ·ض،

  ·کضدضجاپ    ·سپقغ/فپ    ·رخا,    ·یضبدمک    ·"؛

  ·اع.؛أفع/    ضزپ    ·نضسإ]،    ·پقکضف[ه/

  ضاعقپ&    ·زضوق[ه«    ·وظضاک]    ·ر]سحضه/    ·فضه/إپ
  

  چا آزوایتیش    ایژاچا    مزدا    هو    اَت

  منَنگها    رشتااس    وهو    دئنانم    ي

  هوزِن توش    اَشا    س چیتک    آرمتوییش

  اهورا    ییخشتَرو    توهمی    ویسپ ایش    ت ایش چا

  

  برگردان

  اي مزدا

  ه نیرومند و توانگر استکس کاما آن

  پیوند دهد کباور دینی خود را با اندیشه نیباید 

  از آنان، کهر ی

  آگاه، با پرهیزگاري و راستی همراهند.

  همه اینها اي اهورا زیر فرمان توست.



916گاتاها  

  برداشت

اندیشی و راستی اسـت. هـر انسـان آگـاه و      کنیرومندي و توانگري پیروي از نی ۀسرچشم

نـد و پیـرو اهـورامزدا، نمـاد     که راه و روش خـود را بـا آنهـا همـراه و هماهنـگ      کدانایی 

  شود.و توانگر می مندخردمندي و دانایی باشد نیرو

  ها  واژهيدستورگزارش

  )از ادات» (اماو، همچنین، پس، ): «au. (ض،

  ضمیر اشاره. اض-)، نرینهکنهادي، ت» (او، این): «hvvō. (اؤ[

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  هتپ-)کنهادي، ت(» نیرو): «iżā. (هتپ

  ]یه است.پبه معنی چربی یا  پ.,هفه[این واژه در پهلوي به معنی شیرینی و

یعنی خود را قربـانی و   پ.,هفو سپس با تعبیرات زیاد پنداشته» تمایل«تاراپورواال: [

  ]».میل قلبی و باطن دانسته«ردن و دو واژه را با هم به مفهوم کفدا 

ه اسـتعاره از نیرومنـدي و   کـ رده و پنداشـته  کـ ره معنـی  کـ اینسلر: دو واژه را شـیر و  [

  ]بختی است. کنی

  »] خوشحالی و سیري«بارتولومه: [

  » فربه، توانگر): «azūitiB. (پ.,هفه/

اي «ار رفته. مفهوم ایـن جملـه   کهاي زیادي بطور مجازي و استعاري ب واژه گاتاها[در 

ره اسـت بـا توجـه بـه     کـ ره است یا مانند شـیر و  کسی را براي تو شیر و کمزدا چنین 

عنوان صـفت  ه ه بکه ارزش دو ماده مهم غذایی کانات و رسوم زمان باید دریافت کام

  ند.]کایت از سودمند بودن آن شخص میکشود حمرد نسبت داده می کیبه 

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (ه، اوکه، آنک): «yf. ("؛

  یضبدپ-)کرایی، ت» (دین، باور دینی، اعتقاد، نظریه): «daēnąm. (یضبدمک

  ر[اع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,
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یـدي،  کوجه تأ» (ندکدهد، متحد میند، پیوند میکوابسته می«):sareBtā. (سضقغ/فپ

(.s-aor، گذشته ساده، ناگذر،کس، تکسوم  -سضق  

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

ـ  » (آرمئیتی، پارسـایی، پرهیزگـاري  ): «ārmatōiB. (پقکضف[ه/ -)کوابسـتگی، ت

  پقکضهفه
ـ » (کس، هر یکس، هر کدام کسی، کچه ): «kascit. (نضسإ]، )، نرینـه کنهادي، ت

-ضمیر پرسشی(نض(  

  ضزض-)کبایی، ت» (اینات، دادگري، قانون ازلیکاشا، راستی، نظام ): «aDH. (ضزپ

». آشـنا، آگـاه  «هومبـاخ:  » دودمان، نسب«[اینسلر: » آگاه): «huzfytuB. (اع.؛أفع/

  اع.؛أفع-)، نرینهکنهادي، ت» (دانا«تاراپورواال: 

فض-)ماسـه کبایی، گروهـه، نرینـه،   » (و اینها«إپ+ فضه/): taiBcā. (فضه/إپ

  ضمیر اشاره.» این«

  ر]سحض-)ماسهکبایی، گروهه، نرینه، » (همه): «vispaiB. (ر]سحضه/

  وظض-)ماسهک، نرینه، کدري، تآن تو، مال تو، توظ (): «rsahmi. (وظضاک]

)کدري، ت» (ی از صفات اهورامزداکنیرو، توانایی، یخشترا، ): «xDaθrōi. (زضوق[ه«

-»مرانی، شهریورکشهریاري، ح«زضوقض«  

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اي اهورا، اي خداوند): «ahurā. (ضاعقپ
    



918گاتاها  

ششمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند چهل و نهم هات/سنای

فرَ  واو  فرو  م چا  مزدا  یاش امروئیت  اشه  

  ·کق,هفب  ·ضزغکإپ  ·کض#پ  ·بزگپ  ·چقض  ·ر|  ·چق[
  ار ردنکگفتن، آش  و راستی  ااي مزد  نمکدرخواست می  (اضافه)  شما  (اضافه)

  ــــــــــــ

  منَنگها  آ  هیاکخشما  خرَتئوش  وِ  یا

  ·کضدضجاپ  ·پ  ·زکپنضاگپ«  ·قضف؛ع/«  ·ر؛  ·"پ
  برنامه، روند  مال شما  خرد، اندیشه  براي شما  که

  ــــــــــــ

  اما ي سراو  اي  یتا  ویچی دیایی  ارِش

  ·سقپؤضگضبکپ  ·]  ·"ضوپ  ·ر]إهیگپه  ·غقغ/
  بفهمانیم، بگوش برسانیم  آنرا  بهمان گونه  باز شناختن  درست

  ــــــــــــ

  اهورا  وتو اخشم  یا  دئنانم  تانم

  ضاعقپ&  ·زکپؤضف[«  "پ  ·یضبدمک  ·فمک
  اي اهورا  همانند شما  هک  دینی را  این
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  ·کق,هفب    ·ضزغکإپ    ·کض#پ    ·بزگپ    ·چقض    ·ر|    ·چق[

  ·کضدضجاپ    ·پ    ·زکپنضاگپ«    ·قضف؛ع/«    ·ر؛    ·"پ

  ·سقپؤضگضبکپ    ·]    ·"ضوپ    ·ر]إهیگپه    ·غقغ/

  ضاعقپ&    ·زکپؤضف[«    "پ    ·یضبدمک    ·فمک
  

فرَ    واو    فرو    م چا    مزدا    یاش امروئیت    اشه  

  منَنگها    آ    هیاکخشما    خرَتئوش    وِ    یا

  اما ي سراو    اي    یتا    ویچی دیایی    ارِش

  اهورا    وتو اخشم    یا    دئنانم    تانم

  

  برگردان

  نم اي مزداکاز شما درخواست می

  نیدکار که در اندیشه دارید آشکاي  و اي اشا برنامه

  تا با شناختن درست آن،

  گوش برسانیمه مان گونه آنرا به به

  سی چون شماستکه از آن کو این دینی را 

  اي اهورا آموزش دهیم.



920گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

préposition, préverbeیـد  کحرف اضافه، پیش واژه، پـیش فعـل بـراي تأ   ): «frō. (چق[

  )قید(

  ",ت؛ک-)سکبرایی، گروهه، دوم » (شما): «vG. (ر|

وجـه اخبـاري،   » (نمکـ خواهم، درخواست مـی خواهانم، می): «fraeDiia. (چقضبزگپ

  ]چقضهزگپ» [ردنکخواستن، درخواست «ه/-)، حال، گذراکس، تکنخست 

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

  ضزض-)کرایی، ت» (اشا، راستی): «aDemcā. (ضزغکإپ

  کق,-)مصدر» (ردنکگفتن، اظهار و اعالم ): «mrūitē. (کق,هفب

  ).relatضمیر نسبی("ض-)کنهادي، ت» (یکه، چه، ک): «ya. ("پ

 )سکـ ضـمیر شخصـی دوم   » (شما«",ت؛ک-)وابستگی، برایی» (شما): «vf. (ر؛
  ید بگیریم]کهیا داراي همین معنی است بهتر است آنرا حرف تأک[چون خشما

  قضفع«-)کوابستگی، ت» (خرد، اندیشه، پندار«): xratfuB. (قضف؛ع/«

ــما  ): «xDmHkahiiH. (زکپنضاگپ« ــما، ش ــال ش ــه » (م -)وابســتگی، نرین

  زپنض«
برنامـه،  «کضدضا.پ-)یا نهـادي گروهـه   کبایی ت): (ā.manazhā. (کضدضجاپ.پ

، قصـد، نیـت،   intention، احساس، دریافـت. اینسـلر:   passion[هومباخ: » روند، روش

  ، طرح]planمقصود. بارتولومه و تاراپورواال: 

  )قید» (درستیه درست، ب): «ereB. (غقغ/

-)مصدر» (ردنکتشخیص دادن، باز شناختن، شناسایی ): «vicidiiai. (رهإهیگپه

  واژه چیدن در فارسی از همین ریشه است.» ردن، تشخیص دادنکجدا «إه

  ).conjقید، حرف ربط » (هکبهمان سان، بهمان طور ): «yalā. ("ضوپ

[) .ī» :(این) « ،ماسهکرایی، گروهه(-ضگ؛ک)ضمیر اشارهdémon.(  

وجه تمنایی » (ردن، فهماندنکشنواندن، حالی ): «srāvvaiiaēmā. (سقپؤضگضبکپ



921بند ششم ـسرود چهاردهم 

  سقع-casat.)   س، گروهه، گذشته ساده، گذرا، سببیکنخست 

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)، مادینهکرایی، ت» (این اینرا،): «tąm. (فمک

  یضبدپ-)کرایی، ت» (یین، وجدانآدین، ): «dacnąm. (یضبدمک

  "ض-)، مادینهکنهادي، ت» (این، او): «yā. ("پ

  زکپؤضأف«-)کوابستگی، ت» (همانند شما): «xDmāvvatō. (زکپؤضف[«

      ضاعقض-)کت ندایی،» (اي اهورا، اي خداوند): «ahurā. (ضاعقپ



922گاتاها  

  هفتمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  منَنگها  سرَاُتو  مزدا  وهو  تَت چا

  ·کضدضجاپ  ·سقضخف,  ·کض#پ  ·رخا,  ·فض،إپ
  اندیشه  بشنود  اي مزدا  کنی  و اینرا

  ــــــــــــ

  اهورا  تو  گوشهوا  اَشا  سرَ اُتو

  ·ضاعقپ  ·ف,  ·ل,زضاؤپ  ·ضزپ  ·سقضخف,
  اي اهورا  تو  گوشدار  با اشا  بشنود

  ــــــــــــ

  انگهت  داتاییش  خو اتوش  ك  اَ ایریما  ك

  ·ضجاض،  ·یپ فپه/  ·طضبفع/  ·ن؛  ·ضهقگضکپ  ·ن؛
  خواهد بود  با قانون تو  خانواده  دامک  تیره  دامک

  ــــــــــــ

  فرَسستیم  ونگوهیم  ییوِرِزِنا  ي

  چقضسضسف]ک&  ·رضجعا]ک  ·رغقغ.؛دپه  ·"؛
  شهرتآوري، نام  کنی  براي جامعه ما  هک

    



923بند هفتم ـسرود چهاردهم 

  ·کضدضجاپ    ·سقضخف,    ·کض#پ    ·رخا,    ·فض،إپ

  ·ضاعقپ    ·ف,    ·ل,زضاؤپ    ·ضزپ    ·سقضخف,

  ·ضجاض،    ·یپ فپه/    ·طضبفع/    ·ن؛    ·ضهقگضکپ    ·ن؛

  چقضسضسف]ک&    ·رضجعا]ک    ·رغقغ.؛دپه    ·"؛
  

  منَنگها    سرَاُتو    مزدا    وهو    تَت چا

  اهورا    تو    گوشهوا    اَشا    سرَ اُتو

  انگهت    داتاییش    خو اتوش    ك    اَ ایریما    ك

  فرَسستیم    ونگوهیم    ییوِرِزِنا    ي

  

  برگردان

  اي مزدا

  کنی ۀس با اندیشکه هر کباشد 

  بشنود.را بشنود با پیروي از راستی این

  )نکو توجه آن گوشدار (ه تو خود نیز ب

  دام خانواده با قانون و دستورهاي تو همراه خواهد بودکدام تیره، ک

  نامی آورد. که براي مردم و جامعه ما نیک



924گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کرایی، ت» (این): «taucā. (فض،إپ

  رخاع-)کوابستگی، ت(»، خوب کنی): «vohū. (رخا,

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ـ کوجه امري سوم » (بشنود، گوش دهد، بفهمد): «sraotū. (سقضخف, ، گذشـته  کس ت

  »گوش دادن«سقع-)ساده، گذرا

بشنود، گوش «کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manenzhā. (کضدضجاپ

  ...»ند، ک

  ...»ند، کبشنود، گوش ): «sraotū. (سقضخف,

  ضبض-)کبایی، ت» (راستی، نماد دادگري): «ąDH. (ضبپ

)، زمان حال، ناگذرکس، تکوجه امري دوم » (نکگوش ): «gūDahvvā. (ل,بضاؤپ

-/,شنیدن«ل«  

  )کس تکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-)، متصلکنهادي، ت» (تو): «tū. (ف,

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، اي خداوند«): ahurā. (ضاعقپ

  )صفت ضمیر پرسشی(نض-)، نرینهکنهادي، ت» (دامکسی، کی، چه ک): «kf. (ن؛

  ضهقگضکضد-)کنهادي، ت» (تیره، دودمان): «airiiamā. (ضهقگضکپ

  )، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکی، ک): «kf. (ن؛

  طضبفع-)کنهادي، ت» (خانواده، اهالی خانه): «maētuB. (طضبفع/

  یپفض-)ماسهکبایی، گروهه، » (قانون، دستورها): «dātāiB. (یپفپه/

)، حـال، گـذرا  کس تکوجه التزامی، سوم » (ن استکباشد، سامی): «azhau. (ضجاض،

-بودن«ضا«  

  "ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکی، آنکه، ک): «yf. ("؛



925بند هفتم ـسرود چهاردهم 

  رغقغ.؛دض-)کبرایی، ت» (گروه، جامعه): «verezfnāi. (رغقغ.؛دپه

  رخاع-)، مادینهکرایی، ت» (کخوب، نی): «vazuhīm. (رضجعا]ک

  چقضسضسفه-)کرایی، ت» (fame، کشهرت، نام نی): «frasastīm. (چقضسضسف]ک
    



926گاتاها  

  هشتمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  داو  اَشَهیا  اوروازیشتانم  شتراییفرَش اُ

  ·ی|  ·ضزضاگپ  ·عقؤپ.ه/فمک  ·چغقضزضخ/فقپه
  ارزانی دار  اشا  بختی کنی پیروزي و  به فرشوشتر

  ــــــــــــ

  اهورا  یاسا  مزدا  توا  تَت  سرِم

  ·ضاعقپ  ·"پسپ  ·کض#پ  ·وظپ  ·فض،  ·سضق؛ک
  اي اهورا  نمکدرخواست می  اي مزدا  تو را  این را  همبستگی

  ــــــــــــ

  خشَتروئی  آ  توهمی  اوونگها  یانم  مئی بیاچا

  ·ازضوق[ه  ·پ  ·وظضاک]  ·رضجاپع  ·"مک  ·کضهذگپإپ
  فرمانروایی نیرومند  در  تو  کنی  هک  و براي من

  ــــــــــــ

و  ویسپایی  یییا وشتاونگههاما آونگ  فرَ ا  

  |جاپکپ&  ·چقضب/ف|جا[  ·ر]سحپه  ·"ضؤ[ه
  خواهیم بود  رسانان پیام  همه  ها زمان

    



927بند هشتم ـسرود چهاردهم 

  ·ی|    ·ضزضاگپ    ·عقؤپ.ه/فمک    ·چغقضزضخ/فقپه

  ·ضاعقپ    ·"پسپ    ·کض#پ    ·وظپ    ·فض،    ·سضق؛ک

  ·ازضوق[ه    ·پ    ·وظضاک]    ·رضجاپع    ·"مک    ·کضهذگپإپ

  |جاپکپ&    ·چقضب/ف|جا[    ·ر]سحپه    ·"ضؤ[ه
  

  داو    اَشَهیا    اوروازیشتانم    شتراییفرَش اُ

  اهورا    یاسا    مزدا    توا    تَت    سرِم

  خشَتروئی    آ    توهمی    اوونگها    یانم    مئی بیاچا

و    ویسپایی    یییا وشتاونگههاما آونگ    فرَ ا  

  

  برگردان

  اي مزدا

  نم،کاینرا از تو درخواست می

  ه به اشا پیوسته استکبه فرشوشتر 

  بختی را ارزانی دار کنیپیروزي و و همچنین براي من باالترین 

  بختی در پناه فرمانروایی نیرومند توست کآن نی

  رسانان تو خواهیم بود. ما براي همیشه پیام



928گاتاها  

  برداشت

ه خود به جستجوي آفریننده هستی رفته و کزرتشت از سوي اهورامزدا دستوري نگرفته بل

م و کـ ه در آن کـ اینات بر نظام و هنجاري استوار شده که آفرینشکاین نتیجه رسیده ه ب

استی نیست. همیشه بود و خواهد بود و آن نیروي خرد و اندیشه جاوید است. زرتشت از ک

ه پایه و اساس آفرینش است الهام گرفته و اهورامزدا، خداي دانا را با کآن اندیشه و خردي 

  ند.که براي آن برشمرده نیایش میکشش صفتی 

  ها  واژهيدستوررشگزا

ی از پیروان کاسم خاص، یفَرشوشتَر تر، ه اُششَفرَ): «fraDaoBtrai. (چغقضزضخ/فقپه

  چغقضزضخ/فقض-)کبرایی، ت» (زرتشت

ـ  » (بختی کت، خوشی، سعادت، نیکبر): «urvvaziBtąm. (عقؤپ.ه/فمک ، کرایـی، ت

  )صفت برترین(عقؤپ.ه/فض-)مادینه

  ضزض-)کوابستگی، ت» (راستیاشا، ): «aDahiiā. (ضزضاگپ

  یپ-)، گذراکس، تکیدي، دوم کوجه تأ» (بدهد): «da. (ی|

  سضق-)کرایی، ت» (همبستگی، پشتیبانی، پناه، اتحاد): «sorfm. (سضق؛ک

  )ضمیر اشاره(فؤ؛ک-)ماسهک، کرایی، ت» (این را): «tau. (فض،

  »تو«فؤ؛ک-)، متصلکرایی، ت» (تو را): «θβā. (وظپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

، حـال،  کس، تکاخباري، نخست » (خواهمنم، میکدرخواست می): «yasā. ("پسپ

  »ردن، آرزو داشتن، اشتیاق داشتنکخواستن، درخواست «"پ-)گذرا

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā. (ضاعقپ

ـ » (من و براي): «maibiiacā. (کضهذگپإپ ضـمیر شخصـی   «ض.؛ک-)کبرایی، ت

  »سکنخست 

  )ضمیر نسبی» (هکی، ک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (ه راک): «yąm. ("مک



929بند هشتم ـسرود چهاردهم 

  رخاع-)ماسهک، کدري، ت» (کخوب، نی): «vazhāu. (رضجاپع

ـ » (مال تو، آن تـو، تـو  ): «rsahmi. (وظضاک] ضـمیر  (وظض-)، نرینـه کدري، ت
  )یکمل

  )حرف ربط، اضافه» (تابه، به سوي، ): «ā. (پ

  زضوقض«-)کدري، ت» (نیرو، توانایی، قدرت): «xDarroi. (زضوقخه«

ـ  » (زمان، زمان زندگی، از همه زمانها، همیشـه ): «yavvōi. ("ضؤ[ه -)کبرایـی، ت

  "ضؤ
ـ  » (س، همگـی کـ همه، هـر  ): «vispāi. (ر]سحپه -)، نرینـه، مادینـه  کبرایـی، ت

  ر]سحض
)نهادي، گروهه» (رسانان، فرستادگان، مأموران پیام«): fraēBtGzhō. (چقضب/ف|جا[

-چقضب/فض  

س، کوجه اخباري، نخست » (باشیم، هستیمخواهیم بود، می): «Gzhāmā. (|جاپکپ

  »هستن، بودن«ضا-)گروهه، زمان حال، گذرا
    



930گاتاها  

  نهمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  وتُتَشَ  سوي  وهی فشنگ  ساسناو  سر اُتو

  ·فض/ف[  ·سعگب  ·چز؛أالگ[  ·سپسد|  ·سقضخف,
  ساخته شده  آبادگري  نندهکارورز، تولیدک  ها را آموزش  بشنود

  ــــــــــــ

  درِگواتا  دیدانس  سرِم  ا رِش وچاو  نوئیت

  ·یقغلؤپفپ  ·یهیمس  ·سضق؛ک  ·غقغ/رضإ|  ·د[ه،
  دروند، با اهریمنبا   میپذیرد  همبستگی  درست گفتار  نه، هرگز

  ــــــــــــ

  میژد  نجیو  وهیشت  دئناو  هیت

  ·ک]تیب  ·",_؛د  ·رضاه/فب  ·یضبد|  ·اگض،
  با ارزش  بپیوندند  بهترین  باور دینی  هرگاه

  ــــــــــــ

  دجاماسپا  یاهی  یوختا  اَشا

  ی؛_پکپسحپ&  ·"پا]  ·فپ«"ع  ·ضزپ
  جاماسپا  پاداش  پیوسته  اشا

    



931بند نهم ـسرود چهاردهم 

  ·فض/ف[    ·سعگب    ·چز؛أالگ[    ·سپسد|    ·سقضخف,

  ·یقغلؤپفپ    ·یهیمس    ·سضق؛ک    ·غقغ/رضإ|    ·د[ه،

  ·ک]تیب    ·",_؛د    ·رضاه/فب    ·یضبد|    ·اگض،

  ی؛_پکپسحپ&    ·"پا]    ·فپ«"ع    ·ضزپ
  

  وتُتَشَ    سوي    وفشنگ هی    ساسناو    سر اُتو

  درِگواتا    دیدانس    سرِم    ا رِش وچاو    نوئیت

  میژد    نجیو    وهیشت    دئناو    هیت

  دجاماسپا    یاهی    یوختا    اَشا

  

  برگردان

  )نندهکتولیدشاورز و دامپرور (کباشد، 

  ها را بشنود. ه براي آبادگري آفریده شده آموزشک

  ذیرد.پ ) را نمیاهریمنمرد درست گفتار هرگز همبستگی با پیرو دروغ (

  هرگاه آنها به اشا بپیوندند،

  ها پیوسته شده. ها و پاداش شان با بهترین ارزش اي جاماسب باور دینی



932گاتاها  

  برداشت

ننده و شـریف جامعـه بودنـد در آبادیهـا و شـهرها زنـدگی       کشاورز و دامپرور طبقه تولیدک

جاي ه گرد ب بیاباندادند در برابر آنها مردم هاي زرتشت گوش فرا می ردند و به آموزشکمی

نظام اجتمـاعی بـود    کوشش زرتشت ایجاد یکردند. کدسترنج دیگران را غارت می ،تولید

ننـد و در  کت کار تولیـد و آبـادانی شـر   کـ ه همگان بـا درسـتی و پیـروي از راسـتی در     ک

  وشند.کخوشبختی خود و جامعه ب

  ها  واژهيدستورگزارش

سقع-)، گذشته سـاده، گـذرا  کس، تکامري، سوم » (بشنود): «sraotū. (سقضخف,

  »ردنکشنیدن، گوش «

  سپسدپ-)رایی، گروهه» (ها را آموزش): «sasnG. (سپسد|

ــرور و ): «fDfyghiiō. (چز؛أالگ[ ــاورز، تولیدکدامپ ــزون  کش ــده، اف ــدهکنن » نن

ردن، پیشرفت دادن، ترفیـع، ترقـی   کزیاد «رد که تاراپورواال از آن پیروي کسون: ک[ج

به معنی دامدار و نگهبـان رمـه بسـتگی دارد]     چزعگضأفظاهراً با واژهه ک» دادن

  چز؛أالگض-)کنهادي، ت(

  س,-)مصدر» (به جلو بردن، پیشرفت دادن، نیرو دادن): «suiiē. (سعگب

اسم یا صفت مفعـولی، گـذرا، نهـادي،    » (ساخته شده، آفریده شده): «taBto. (فض/فخ

(participe passé، کت -/ل دادنکساختن، آفریدن، ش«فض«  

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «nōiu. (د[ه،

ـ  » (گـو، درسـت گفتـار    حقیقـت ): «ereBvacG. (غقغ/رضإ| -)، نرینـه کنهـادي، ت

  غقغ/رضإضا
ـ  » (همبستگی، پیوستگی، وحدت، اتحاد، پشتیبانی): «sarem. (سضقغک -)کبرایـی، ت

  سضق
ـ کـ یدي سـوم  کوجه تأ» (دهدآموزد، آموزش میمی): «didąs. (یهیمس ، زمـان  کس ت

  ».دانستن، آموزش دادن، آموختن«یضجا یا یما-)حال، گذرا



933بند نهم ـسرود چهاردهم 

  یقغلؤضأف-)کبایی، ت» (دروند، پیرو دروغ): «dregvvātā. (یقغلؤپفپ

  )حرف ربط، قید» (هکه، هر زمان که، چنانکه، هنگامی کوقتی): «hiiau. (اگض،

  یضبدپ-)رایی، گروهه(» دین، ضمیر، باور دینی): «daēnG. (یضبد|

  رضاه/فض-)کدري، ت» (بهترین): «vahiBtē. (رضاه/فب

س، گروهـه، گذشـته   کـ یدي، سـوم  کوجه تأ» (نندکبپیوندند، متصل ): «yūjfn. (",_؛د

ه به دو سوي آن کردن، چوبیک[یوغ، قید، بند، یراق  ",_–",ل-)ساده، گذرا

  ردن]کردن، متصل کپیوستن، وابسته  ـ» آویزندسطلی می

  کهتیض-)کدري، ت» (مزد، جایزه): «mīżdē. (ک]تیب

  اشا، راستی ):aDā. (ضزپ

اسم مفعول، ناگذر، نهادي، گروهه، نرینه » (پیوسته، متصل، بسته): «yuxtā. (فپ«"ع

participe passé) -ل,"  

  "پا-)کدري، ت» (پاداش، داوري براي تعیین پاداش): «yāhī. ("پا]

ـ  » (زرتشـت  کجاماسب، از یاران نزدی): «dfjāmaspā. (ی؛_پکپسحپ ) کنهـادي، ت

      _پکپسح-[میتوان آنرا ندایی گرفت] 



934گاتاها  

  دهمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  نیپاوِنگه  آدانم  توهمی  مزدا  تَت چا

  ·دهح|جاب  ·پیمک  ·وظضاک]  ·کض#پ  ·فض،إپ
  نکپاسداري   در خانه  در تو  اي مزدا  و این

  ــــــــــــ

هو  ونُماَشائونانم  چااورنَس  و  

  ·ضزپعدمک  ·عقعدضسإپ  ·رخا,  ·کضد[
  اران راکدرست  روانها را  کنی  اندیشه

  ــــــــــــ

  ایژاچا  آرم ایتیش  یا  نمس چا

  ·]تپإپ  ·پقکضهفه/  "پ  ·دغکضسإپ
  توان  پارسایی  هک  گرانمایه را

  ــــــــــــ

  اَوِمیرا  وزدنگها  خشترا  ازمان

  ضؤ؛ک]قپ&  ·ضجاپ#رض  ·زضوقپ«  ·کم.پ
  پایدار  پیوسته  نیرو   بزرگ

    



935بند دهم ـسرود چهاردهم 

  ·دهح|جاب    ·پیمک    ·وظضاک]    ·کض#پ    ·فض،إپ

  ·ضزپعدمک    ·عقعدضسإپ    ·رخا,    ·کضد[

  ·]تپإپ    ·پقکضهفه/    "پ    ·دغکضسإپ

  ضؤ؛ک]قپ&    ·ضجاپ#رض    ·زضوقپ«    ·کم.پ
  

  نیپاوِنگه    آدانم    توهمی    مزدا    تَت چا

هو    ونُماَشائونانم    چااورنَس    و  

  ایژاچا    آرم ایتیش    یا    نمس چا

  اَوِمیرا    وزدنگها    خشترا    مانترا

  

  برگردان

  اي مزدا

  اندیش را کاران نیکروان درست

  ن.کدر سراي خود پاسداري 

  پارسایی و توان گرانمایه آنرا

  با نیروي بزرگ خود پیوسته پایدار بدار.



936گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کرایی، ت» (و، این): «taucā. (فض،إپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

  »تو«وظض-)ماسهک، نرینه، کدري، ت» (تو، در تو): «ruahmī. (وظضاک]

  »خانه، زیستگاه«یضک-)کدري، ت» (در خانه، توي خانه): «ā+dąm. (یمک+پ

، کس، تکوجه اخباري، دوم » (نکن، پاسداري کنگهداري ): «nipGzhē. (دهح|جاب

[ایـن  » نکردن، نزد خود نگهداري کنگهداري و پاسداري «د]+حپ-)حال، ناگذر

  نیز آمده]. 11/28هاتواژه در 

  کضدضا-)کرایی، ت» (رکاندیشه، ف): «manō. (کضد[

  رخاع-)ماسهک، کرایی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

  .إپ+ عقعضد.عقعضد-)رایی، گروهه» (ها را روان): «urunascā. (عقعدضسإپ

گروهه، وابستگی، » (اران، دشمنان دروغکپیروان اشا، درست): «aDaunąm. (ضزپعدمک

  »ردار، پیرو اشاکگو، درست  ار، راستکوکنی«ضزضؤضد-)نرینه

ـ » (گرانمایه را، محترم را): «nemascā. (دغکضسإپ + دغکضس .دغکضا-)کرایی، ت

  .إپ

  »ضمیر نسبی«"ض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (هکی، ک): «yā. ("پ

ــایی ): «armaitiB. (پقکضهفه/ ــاري، پارس ــی، پرهیزگ ــ» (آرمئیت ــادي، ت -)کنه

  پقکضهفه

. abondance[هومبــاخ:  ]تپ-)کنهــادي، تــ» (نیــرو، تــوان): «iżfcā. (]تپإپ

  نیدکنگاه  5/49هاتاینسلر: شیر] به 

ــزرگ ): «mązā.xDarrā(پزضوق«.کم.پ ــروي ب ــ » (نی ــایی، ت ــهکب -)، نرین

  زضوقض«.کم.پ

  رض#ضا-)ماسهک، کبایی، ت(): vazdazhā. (رض#ضجاپ



937بند دهم ـسرود چهاردهم 

  »]permanence[اینسلر: استمرار، همیشگی، 

  با فربهی و چربی]. with fatness[هومباخ: 

  » ناپذیر پایدار، نیستی): «avvfmirā. (ضؤ؛ک]قپ

  اند.  از پژوهندگان نظر دیگري داده ک[در برگردان این واژه هر ی

جـه  ه در نتیکـ نـد  کپندارد معنی آن روشن نیست و بنظر لومل اشـاره مـی  [اینسلر: می

ه بـه کـ اشتباه پـیش آمـده و در صـورتی    nو  vهاي پیشین میان حرف برداري نسخه

بـه معنـاي فسـادناپذیر،     an-ā-mirāهمریشـه بـا واژه ودایـی    شود اصالح  ضد؛ک]قپ

  ]خواهد بود.» ناپذیر، پایدار زلزلت

گویـد  ه مـی کـ ننده، سودمند، مفید برگردانده ککمک، helpfulهومباخ: این واژه را به [

  ]معنی تصوري و فرضی است. کی

» avfmحفظ و نگهداري = «به معنی » avfm+īrā«رده کبارتولومه: واژه را دو بخش [

  ]».īraنیرو = «

ه پژوهشگران پیشـین آنـرا   کrā +avfmiند کگلدنر: واژه را به دو بخش پیشنهاد می[

  ]اند. ردهک، فناناپذیر، نامردنی، معنی indestructible ،deathlessبه 

  پندارد.]می»!! لبخند زدن«تاراپورواال: با شرح و تفسیر معنی واژه را [
    



938گاتاها  

  یازدهمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  دوژوچنگهو  دوش شیی اُتَننگ  دوشِ خشَترِنگ  اَت

  ·یعتؤضإضجا[  ·یع/ژگضخوضد؛أل  ·زضوق؛أل«یع/غ  ·ض،
  گفتار بد  ردار بدک  قانون بد  

  ــــــــــــ

  درِگوتُو  منَنگهودوژ   دوژ د اننگ

  ·یقغلؤضف[  ·یعتکضدضجا[  ·یعتیضبد؛أل
  پیروان دروغ  اندیشه پلید  باور دینی بد

  ــــــــــــ

  تیاي ین پئی تی  ونُاوروا  پ ایتی  خورِتاییش  اییشکاَ

  ·هثهأف]·حضهفه  ·عقؤمد[  ·حضهف]  ·طضقغوپه/  ·ضنپه/
  نندکروبرو می  روانها  حرف اضافه  بد كخورا  بد پلید،

  ــــــــــــ

  واَست ی  ناَنگه  هئی تیا  دمانِ  دروجو

  ضسفضگ[&  ·ضجاغد  ·اضهوگپ  ·یغکپدب  ·یق,_[
  همنشینان  خواهند بود  راستین  خانه  دروغ

    



939یازدهمبند  ـسرود چهاردهم 

  ·یعتؤضإضجا[    ·یع/ژگضخوضد؛أل    ·زضوق؛أل«یع/غ    ·ض،

  ·یقغلؤضف[    ·کضدضجا[    ·یعتیضبد؛أل

  ·هثهأف]·حضهفه    ·عقؤمد[    ·حضهف]    ·طضقغوپه/    ·ضنپه/

  ضسفضگ[&    ·ضجاغد    ·اضهوگپ    ·یغکپدب    ·یق,_[
  

  دوژوچنگهو    دوش شیی اُتَننگ    دوشِ خشَترِنگ    اَت

  درِگوتُو    منَنگهو    دوژ د اننگ

  ینتیاي  پئی تی    ونُاوروا    پ ایتی    خورِتاییش    اییشکاَ

  واَست ی    ناَنگه    هئی تیا    دمانِ    دروجو

  

  برگردان

  روان پلید دروندان،

  ردار و گفتار بدشانکآنها را، با قانون، 

  با باور دینی و اندیشه نادرستشان

  ند.کی دچار میکبه آلودگی و بدخورا

  بود.آنها همنشینان راستین خانه دروغ خواهند 



940گاتاها  

  برداشت

شـیدند، بـا شهرنشـینی،    کهـاي طبیعـی نمـی    ه دست از پرستش پدیدهکمخالفین زرتشت 

ار تولیـدي دسـترنج   کـ شاورزي، دامداري و نظام درست اجتماعی دشـمن بودنـد بجـاي    ک

هاي اخالقی زرتشت سر جنگ داشتند. تـن و   ردند و با تمام آموزشکدیگران را غارت می

بهـره و روان آنهـا نیـز دچـار آشـفتگی و       آسایش و آرامش بـی جسم آنها در این جهان از 

و گذران زنـدگی آنـان    كباشد. جایگاه آنها خانه دروغ همانند جهنم و خوراسامانی می بی

  ین خواهد بود.کآلوده و چر

  ها  واژهيدستورگزارش

  .alors» آري، آنگاه، پس، بنابراین): «au. (ض،

ردن، فرمــانروایی پلیــد، کــفرمــانروایی بــد ): «duBexDarrfyg. (ضوق؛أل«/یع/غ

  )صفت(زضوقض«یع/غ-)رایی، گروهه، نرینه» (نیروي پلید

  )رایی، گروهه» (نش بدکردار پلید، ک): «duB.~iiąoranfyg. (یع/ژگضخوضد؛أل

-)رایـــی، گروهـــه، نرینـــه» (بـــد گفتـــار): «duzvvacanzhō. (یعتؤضإضجا[

  )صفت(یعتؤضإضا

اندیشه بد، شخصیت پلید، باور دینی پلیـد، ضـمیر   ): «dużdaēneyg. (یعتیضبد؛أل

  .یضبدپ+ یعتاز - یعتیضبد-)رایی، گروهه، نرینه» (بد

)رایـی، گروهـه، نرینـه   » (اندیشه پلید، منش پست): «dużmanazhō. (یعتکضدضجاخ

-صفت(یعتکضدضا(  

ــروان دروغ): «drevvatō. (یقغلؤضف[ ــدان، پی ــه، » (درون ــی، گروه ــهرای -)نرین

  یقغلؤضأف
  .رضجاعبر ضد  ضنض-)ماسهکرایی، گروهه، » (بد، پلید، زشت): «akāiB. (ضنپه/

  طضقغوض-)بایی، گروهه» (كغذا، خورا): «marerāiB. (طضقغوپه/

  »تکحرف اضافه، پیش فعل نشان دهنده حر): «paiti. (حضهف]



941یازدهمبند  ـسرود چهاردهم 

  عقؤضد-)نهادي، گروهه» (ها روان): «urvvąnō. (عقؤمد[

ــاخ [حضهف]+ "ثهأف]):paitiieiytī. (حضهفگثهأف] –حضهفه. هومبـــــ

س، گروهه، زمان حال، کوجه اخباري، سوم » (شوندآیند، روبرو میمی] «ه"هأف]

  »آمدن، روبرو شدن«ه-)گذرا

  یقع_-)کوابستگی، ت» (دروغ، فریب، نادرستی): «drūjō. (یق,_[

  یغکپدض-)کدري، ت» (خانه): «demānē. (یغکپدب

-)نهـادي، گروهـه، نرینـه   » (حقیقتاً درست، واقعی، حقیقی): «hairiiā. (اضهوگپ

  اضهوگض
)س، گروهه، حال، گذراکوجه التزامی، سوم » (باشندخواهند بود، می): «azhen. (ضجاغد

-بودن«ضا«  

همنشـین،  «ضسفه-)نهادي، گروهه» (مهمانان، همنشین): «astaiiō. (ضسفضگ[

ن کبه معنی ایستادن، مقیم و سـا  سفپ[تاراپورواال: واژه را از» ن، همدمهمراه، مهما

  »]نانکسا«بودن گرفته 
    



942گاتاها  

  دوازدهمـ بند چهاردهم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند چهل و نهم هات/سنای

  اَونگهو  هنتی هزب  اَشا  تویی  تک

  ·ضؤضجا[  ·. ذضگثأفب  ضزپ  ·ف[ه  ·نض،
  کمک  فرا خوانده  اشا  تو  چه

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهو  تویی  تک  زرتوشترایی

  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·ف[ه  ·نض،  ·.ضقضوع/فقپه
  اندیشه  کنی  تو  چه  براي زرتشت

  ــــــــــــ

  اهورا  فرینایی  مزدا  ست اُتاییش  وِ  ي

  ·ضاعقپ  ·چق]دپه  ·کض#پ  ·سفضخفپه/  ·ر؛  ·"؛
  اي اهورا  میگذرداز خود   اي مزدا  با ستایش تو  براي شما  هک

  ــــــــــــ

  وهیشتم  ایشتا  وِ  هیت  یاسانس  اَوت

  رضاه/فغک&  ·]/فپ  ·ر؛  ·اگض،  ·"پسمس  ·ضؤض،
  بهترین  در توان  شما  هک  خواستار  آنها را

    



943بند دوازدهم ـسرود چهاردهم 

  ·ضؤضجا[    ·ذضگثأفب    ضزپ    ·ف[ه    ·نض،

  ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·ف[ه    ·نض،    ·.ضقضوع/فقپه

  ·ضاعقپ    ·چق]دپه    ·کض#پ    ·سفضخفپه/    ·ر؛    ·"؛

  رضاه/فغک&    ·]/فپ    ·ر؛    ·اگض،    ·"پسمس    ·ضؤض،
  

  اَونگهو    هنتی هزب    اَشا    تویی    تک

  منَنگها    وهو    تویی    تک    زرتوشترایی

  اهورا    فرینایی    مزدا    ست اُتاییش    وِ    ي

  وهیشتم    ایشتا    وِ    هیت    یاسانس    اَوت

  

  برگردان

  رسانیی با اشا به من میکمکچه 

  هرگاه تو را فرا خوانم

  نیکمی کمکچگونه در پرتو وهومن به زرتشت 

  هایش اي اهورا مزدا ه با ستایشک

  گذردبراي شما از خود می

  ه بهترین است و در توان شماست خواستار است.کاو آنچه را 



944گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  ).interro(ضمیر پرسشی» یک«نض-)کنهادي، ت» (ه، چهک): «kau. (نض،

س کـ ضمیر شخصی دوم (فؤ؛ک-)، متصلکبرایی، وابستگی، ت» (تو): «tōi. (ف[ه
  )کت

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی): «aDā. (ضزپ

خواننـده، دعـوت،   ردن، ندا دادن، فرا خواندن، فـرا  کصدا ): «zbaiieyc. (.ذضگثأفب

صـدا  ) (participeاسم و صفت فعلی (.ذضگضأف-، نرینه)ک(برایی، ت» احضار
  )ردنکردن، فرا خواندن، دعوت و احضار ک

  ضؤضا-)کوابستگی، ت» (کمک): «avvazhō. (ضؤضجا[

  .ضقضوع/فقض-)کبرایی، ت» (براي زرتشت): «zararuBtrai. (.ضقضوع/فقپه

  )ضمیر پرسشی» (ه، چهکی، ک«نض-)کنهادي، ت» (ه، چهک): «kat. (نض،

تـو، ضـمیر شخصـی دوم    (فؤ؛ک-)، متصلکبرایی، وابستگی، ت» (تو): «tōi. (ف[ه
  )سک

  »، وهومنکاندیشه نی): «Vohō.manazhH. (کضدضجاپ.رخا,

  )ضمیر نسبی» (هک«"ض-)، نرینهکنهادي، ت» (سیکچه ): «yf. ("؛

ضـمیر  » (شـما «",ت؛ک-)وابسـتگی، گروهـه، متصـل   برایـی،  » (شـما ): «vf. (ر؛
  )س، گروههکشخصی دوم 

  سفضخفض-)بایی، گروهه» (هایش با ستایش): «staotāiB. (سفضخفپه/

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

وجـه التزامـی، نخسـت    » (ندکند، وقف میکگذرد، فدا میاز خود می): «frīnāi. (چق]دپه

ردن، کردن، اختصاص دادن، فدا کردن، اهداکوقف «چقه-)، حال، ناگذرکس، تک

  »از خود گذشتن

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā. (ضاعقپ

  )ضمیر اشاره» (آن، آنها«ضؤض-)ماسهک، کرایی، ت» (آن، آنها): «avvau. (ضؤض،
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ــ» (خواســتارخواهــان، ): «yasąns. ("پسپمس "پس-)، نرینــهکنهــادي، ت

  )]اسم و صفت مستقل از فعل("پسضأف» [ردنکخواستن، درخواست «

  ) [حرف ربط]ضمیر نسبی("ض-)کنهادي، ت» (ه آنکه، ک): «hiiau. (اگض،

س، کـ ضـمیر شخصـی دوم   (",ت؛ک-)برایی، وابستگی، گروهه» (شما): «vf. (ر؛
  )گروهه

  هسفه-)کدري، ت» (توان، ارادهنیرو، ): «īBtā. (]/فپ

صـفت  (رضاه/فض-)ماسهک، کرایی، ت» (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک
  ).برترین

    



946گاتاها  

  



   



948گاتاها  

  اولـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  ولبند  -مپنجاه هات/سنای

  اَونگهو  چهیا  هسای  اوروا  وییم  تک

  ·ضؤضجا[  ·إضاگپ  ·هسث  ·عقؤپ  ·ک[ه  ·نض،
  کمک  هکس کآن  شناسایی  روان  من  چگونه

  ــــــــــــ

  ویستُو  راتات  منا  هک  پسئوش  مویی  هک

  ·رهسف[  ·وقپفپ  ·دپ·ک؛  ·ن؛  ·حضس؛ع/  ·ک[ه  ·ن؛
  شودیافت می  پشتیبان  من  هک  گروه، پیروان  براي من  سیکچه 

  ــــــــــــ

  اهورا  مزدا  چا تتو  اَشات  اَنیو

  ·ضاعقپ  ·کض#پ  ·وظض،إپ  ·ضزپ،  ·ضدگ
  اهورا  مزدا  تو  اشا  دیگري جز

  ــــــــــــ

  منَنگهو  وهیشتا اَت چا  زوتا  اداَز

  کضدضجا[&  ·رضاه/فپض،إپ  ·.,فپ  ·پ#ض
  اندیشه  و بهترین  درخواست یاري  گمان بی
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  ·ضؤضجا[    ·إضاگپ    ·هسث    ·عقؤپ    ·ک[ه    ·نض،

  ·رهسف[    ·وقپفپ    ·دپ·ک؛    ·ن؛    ·حضس؛ع/    ·ک[ه    ·ن؛

  ·ضاعقپ    ·کض#پ    ·وظض،إپ    ·ضزپ،    ·ضدگ

  کضدضجا[&    ·رضاه/فپض،إپ    ·.,فپ    ·پ#ض
  

  اَونگهو    چهیا    هسای    اوروا    وییم    تک

  ویستُو    راتات    منا    هک    پسئوش    مویی    هک

  اهورا    مزدا    چا تتو    اَشات    اَنیو

  منَنگهو    وهیشتا اَت چا    زوتا    اداَز

  

  برگردان

  تواند)توانم (روانم میچگونه می

  نم (به آن پشت گرم باشم)کآید شناسایی  می کمکه براي کس کآن

  شود.میسی یافت کبراي پشتیبانی من و گروه پیروانم چه 

  اي اهورا مزدا

  نمکه درخواست یاري کگمان زمانی  بی

  س دیگري جز تو،ک

  اشا و وهومن نخواهد بود.



950گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )پرسشی، نامعین(نض-)ماسهک، کنهادي، ت» (چه، چه هنگام«):kau. (نض،

  ض.؛کا-)کبرایی، ازي، وابستگی، متصل، ت» (من«):mōi. (ک[ه

  »روان، شخص«عقؤضد-)کنهادي، ت» (روان«):urvvā. (عقؤپ

وجـه اخبـاري   (هس» نم، دلگرم و پشـتگرم باشـم  کتوانم شناسایی  می«):isē. (هسب

نترل کتوانا بودن، اعتماد داشتن، در اختیار داشتن، «)، زمان حال، ناگذرکس، تکسوم 

  »ردنکردن، فرمان دادن، شناسایی ک

ـ  » (سـی کس، چـه  ک، هر هکهر «):cahiiā. (إضاگپ نض-)، نرینـه کوابسـتگی، ت

  )صفت پرسشی، نامعین(

  »کمک«ضؤضا-)کوابستگی، ت» (کمک«):avvazhō. (ضؤضجا[

  )صفت پرسشی نامعین(نض-)، نرینهکنهادي، ت» (سیکه، چه ک«):kf. (ن؛

ـ    » (من«):mōi. (ک[ه ضـمیر  » (مـن «ض.؛ک-)کبرایـی، ازي، وابسـتگی، متصـل، ت
  )سکشخصی نخست 

گلـه،  «حضسع-)کوابستگی، ت» (گروه پیروان، انبوه پیروان«):pasfuB. (حضس؛ع/

  »گروه، پیروان

  )صفت استفهامی و مجهول(نض-)، نرینهکنهادي، ت» (سکسی، آنکچه «):kf. (ن؛

ی، کـ صـفت، ضـمیر مل  (ض.؛ک-)کوابستگی، ت» (مال من، آن من«):mf.nā. (ک؛دپ
  )کس، تکنخست 

  وقپفضق-)کنهادي، ت» (نگهبان، نگهدار، پشتیبان، حامی«):trātā. (وقپفپ

-)، نرینهکنهادي، ت» (شناخته، شناخته شده، یافته و یافت شده«):vistō. (رهسف[

) ی از عمـل و صـفت باشـد   که حـا کـ ای لمهکوجه وصفی مجهول، اسم مفعول، (رهی

  »شناختن، یافتن«

  ضدگض-)، نرینهکنهادي، ت» (، بغیر از، دیگر، دیگريبجز«):aniiō. (ضدگ[

  ضزض-)کازي، ت» (از اشا، از راستی«):aDHt. (ضزپ،
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  »تو«فؤ؛ک-)کازي، ت» (از تو، و از تو«):rsatcā. (وظض،إپ

  )کندایی، ت» (اي مزدا، اي اهورا«):mazda, ahurā. (کض#پضاعقپ

  )قید» (گمان بیمسلم، یقین، حتمی، «):azdā. (پ#ض

طلبیـدن، احضـار   «.,فه-)کدري، ت» (کمکفراخوانی، درخواست «):zūtā. (.,فپ

  »خواستن، فراخواندن، دست بدامان شدن کمکردن، صدا زدن، ک

  رضاه/فض-)کبایی، ت» (و بهترین«):vahiBtāatcā. (رضاه/فپض،إپ

      کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه«):manazhō. (کضدضجا[



952گاتاها  

  دومـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  ومبند د -پنجاهم هات/سنای

  ایش سوئیت  گانم  رِاي تیمکس رانیو  مزدا  تاک

  ·هزضس[ه،  ·لمک  ·قپدگ[سنغقغهف]ک  ·کض#پ  ·نضوپ
  بخواهد  جهان  زندگی با خوشبختی  اي مزدا  چگونه

  ــــــــــــ

  اوسیات  ستویی  واستَر و اي تیم  اَهمایی  هیم  ي

  ·عسگپ،  ·سف[ه  ·رپسفقضؤضهف]ک  ·ضاکپه  ·ا]ک  ·"؛
  ندکآرزو   بودن  )با آزادي و آسودگی(زیستگاه   براي او  او  سکآن

  ــــــــــــ

  وسیش یپ  هورِ  ئوروشوپ  اَشا  ارِژِجیش

  ·حهزگضس,  ·اؤضق؛  ·حخعقعز,  ضزپ  ·غقغتغ_]/
  ندکجلوگیري می  خورشید را  سان بسیاريک  اشا  كزندگی پا

  ــــــــــــ

  داهوا  داتم  نی شانس یا  ما  تنگاسکآ

  ·یپاؤپ  ·یپو؛ک  ·دهزمسگپ  ·کپ  ·پنپسف؛أل
  بپذیر  ارکدرست  برگرین  همانا  در برابر آنها بایستم

    



953بند دوم ـسرود پانزدهم 

  ·هزضس[ه،    ·لمک    ·قپدگ[سنغقغهف]ک    ·کض#پ    ·نضوپ

  ·عسگپ،    ·سف[ه    ·رپسفقضؤضهف]ک    ·ضاکپه    ·ا]ک    ·"؛

  ·حهزگضس,    ·اؤضق؛    ·حخعقعز,    ضزپ    ·غقغتغ_]/

  ·یپاؤپ    ·یپو؛ک    ·دهزمسگپ    ·کپ    ·پنپسف؛أل
  

  ایش سوئیت    گانم    رِاي تیمکس رانیو    مزدا    تاک

  اوسیات    ستویی    واستَر و اي تیم    اَهمایی    هیم    ي

  وسیش یپ    هورِ    ئوروشوپ    اَشا    ارِژِجیش

  داهوا    داتم    نی شانس یا    ما    تنگاسکآ

  

  برگردان

  چگونه اي مزدا

  تواند براي جهانیان زندگی با خوشبختی بخواهدسی میک

  ندک) محیط و پیرامونی با آزادي و آسودگی آرزو جهانیانس باید براي او (کنآ

  ی داردکه به اشا پیوسته و زندگی پاکس کآن

  ندکزیست میسانی کدر میان بسیار 

  ).نندکو خوشبختی را ناپدید میبندند ( ه راه خورشید و روشنایی را میک

  ).بر آنها بستیزمخواهم در برابر آنها بایستم (می

  ار بپذیر و برگزین.کمرا چون مردي درست



954گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )قید» (چطور، چگونه، چه سان، به چه ترتیب«):katā. (نضوپ

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا«):mazdā. (کض#پ

» joy bringingبخش، با آسـایش   خرمی«):raniiōskereiuīm. (قپدگ[سنغقغهف]ک

  قپدگ[سنغقغهفه-)، مادینهکرایی، ت(

  لضؤ-)کرایی، ت» (جهانیان، آفریدگان«):gąm. (لمک

س، کـ وجه تمنایی، سـوم  (»imploreدرخواست، تقاضا، آرزو «):iDasōiu. (هزضس[ه،

to imploreهتی-)، زمان حال، گذراکت -میل داشتن، خواستن، آرزو «هز
  »داشتن

  "ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکسی کی، که، ک«):yf. ("؛

  »این) «ضمیر اشاره(اه-)، مادینهکرایی، ت» (او را، این«):hīm. (ا]ک

ضـمیر  » (ایـن «ضگ؛ک-)، نرینه، مادینهکبرایی، ت» (براي او«):ahmāi. (ضاکپه
  )اشاره

» زیستگاه با آسـودگی و آزادي، محـیط امـن   «):vastravvaitim. (رپسفقضؤضهف]ک
محیط و پیرامون زندگی براي جهان و جهانیان باید امن و آرام همراه ) (، مادینهکرایی، ت(

اي از مترجمین به چراگاه چارپایان  پاره هکواژه واسترَ وایتم را ().با آزادي و سازندگی باشد
ه در آن آزادي و صـلح و آرامـش   کنند اشاره به زیستگاهی براي جهانیان است کمعنی می

  )باشد. گانم یعنی جهانیان و جامعه انسانی.

  »هستن«ضا-)مصدر» (بودن، هستن«):stōi. (سف[ه

)، حال، گذراکس تکوجه تمنایی، سوم » (خواهدند، میکآرزو می«):usiiāt. (عسگپ،

-ردنکردن، درخواست کآرزو «رضس«  

زندگی «غقغتغ_]-)کنهادي، ت» (و آراسته كزندگی پا«):ereżejīB. (غقغتغ_]/
  »شرافتمندانه

  »راستی«ضزض-)کبایی، ت» (با اشا، با راستی«):aDā. (ضزپ

  »پر، فراوان«حخعقع-)گروهه دري،» (پر، بسیار، فراوان«):pouruDū. (حخعقعز,

  )man(طضد-)کرایی، ت» (خورشید«):hvvarf. (اؤضق؛



955بند دوم ـسرود پانزدهم 

اسم فاعل، حال، » (نندهکشونده، جلوگیري  ننده، مانعکسد«):piDiiasū. (حهزگضس,

) بارتولومـه: از  اسم فاعل حهزگضأف(حهزگض-)گذرا، دري، گروهه، نرینه

خیانـت  «اینسـلر:  » پاینـد.  ه خورشید را مـی کآنها «رده کو ترجمه  حپحضاریشه
تاراپورواال: آنرا با » ردن.کبستن، مانع شدن، جلوگیري «هومباخ: » ردن، دروغ گفتن.ک

بـا خورشـید   «ند کو معنی می حهسـكگیرد از ستاب میکواژه مر کواژه خورشید ی
  »نند.کاف پرتو می

هـات [بـه  » در برابر آنها ایستادن، مخالف آنهـا بـودن  «):ākāstfyg. (پنپسف؛أل

[ایـن واژه را گلـدنر، بارتولومـه،     پنپسفپ-)رایـی، گروهـه  نید] (کنگاه  8/48
ب کواژه مستقل ولی تاراپورواال آنرا واژه مر کانگا، هومباخ، اینسلر و گروهی دیگر یک

  و ظاهر شدن].در جهت مخالف ایستادن «داند به معنی می» سفپ و پن|«از 

اصـالح  » این درونـدان «به معنی » ضنمسف؛دل«ند این واژه به کاینسلر: پیشنهاد می
  ».نکهمانا این دروندان را طرد «شود شود. در این صورت معنی سطر آخر می

  )یدکحرف تأ» (همانا، بررسی، دقیقاً، به تحقیق«):ma. (کپ

ـ کـ امـري، دوم  » (بگزین، قـرار بـده  «):niDąsiiā. (دهزمسگپ -)، گـذر کس ت

تـوان  به معنی قرار گرفتن در برابـر. یـا مـی   »: اضی-ده«[هومباخ، از ریشه  سما

و  دهزگبملسگپ و اســم فاعــل سگپ-دهزمرد از ریشــهکــتصــور 

ردن، ک، رو به پایین رفتن، تنزل turned downward« ه معنی آن کدهزگضكستا

. دپ، گذشـته سـاده   گض-مسزمان حال - س>د<دهزدضاینسلر:». فرود آمدن

 دهبا سماـتاراپورواال: از ریشه  ». قرار بده، جاي بده«دهیا اضدكبارتولومه: از ستا

ردن، ک، واگذار to assign« ) به معنی سگضریت کسانس(اگضو پسوند فعلی آینده
از پژوهندگان در باره  ک[نظر هر ی». ردن، قرار دادنکگزیدن، تخصیص دادن، مجهز 

  آنها شاید نظر تاراپورواال باشد]. كگونه دیگر است ولی وجه مشتراین واژه ب

-)، نرینـه کرایی، ت» (Just. adequateار کمرد پیماندار و درست«):dārfm. (یپو؛ک

  ».امل، درست، عادل، منصف، پیماندارکمناسب، «یپوض

ـ کفعل امري دوم » (نکبپذیر، جاي بده، مقرر «):dāhvvā. (یپاؤپ  ، گذشـته کس ت

      »ردنکدادن، جاي دادن، نهادن، مقرر «یپ-)ساده، ناگذر



956گاتاها  

  سومـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  ومبند س -پنجاهم هات/سنای

  اَنگهئیتی  اشا  مزدا  اهمایی  اَت چیت

  ·ضجاضهف]  ·ضزپ  ·کض#پ  ·ضاکپه  ·ض،إ]،
  باشدمی  اشا  اي مزدا  براي او  و

  ــــــــــــ

  منَنگها  چوایشت  وهوچا  خشتَرا  هویی  یانم

  ·کضدضجاپ  ·إ[ه/ف  ·إپرخا,  ·زضوقپ«  ·ا[ه  ·"مک
  اندیشه  پیمان بندد  کو نی  با خشترا  براي او  او را

  ــــــــــــ

  ورِدي اتا  اَ اُجنگها  اَشوئیش  نا  ي

  ·رضقغیضگضبفپ  ·ضخ_ضجاپ  ·ضز[ه/  ·دپ  ·"؛
  آبادانی  ارکبا پشت  پاداش  مرد  آن

  ــــــــــــ

  بخش ایتی  درِگوا  گَئتانم  یش تانمدنَز  یانم

  زضهف]&«ذض  ·یقغلؤ|  ·لضبومک  ·دض#ه/فمک  ·"مک
  نندکرها می  دروند  گیتی، جهان  ترین کنزدی  او را
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  ·ضجاضهف]    ·ضزپ    ·کض#پ    ·ضاکپه    ·ض،إ]،

  ·کضدضجاپ    ·إ[ه/ف    ·إپرخا,    ·زضوقپ«    ·ا[ه    ·"مک

  ·رضقغیضگضبفپ    ·ضخ_ضجاپ    ·ضز[ه/    ·دپ    ·"؛

  زضهف]&«ذض    ·یقغلؤ|    ·لضبومک    ·دض#ه/فمک    ·"مک
  

  اَنگهئیتی    اشا    مزدا    اهمایی    اَت چیت

  منَنگها    چوایشت    وهوچا    خشتَرا    هویی    یانم

  ورِدي اتا    اَ اُجنگها    اَشوئیش    نا    ي

  بخش ایتی    درِگوا    گَئتانم    یش تانمدنَز    یانم

  

  برگردان

  س خواهد بودکاي مزدا، جهان از آن 

  که با اشا و خشترا و اندیشه نیک

  وشد.کار براي آبادانی و گسترش آن بکه با پشتکر باره او پیمان بندد د

  پاداش آو آنست

  ندکنار خود دارد و رها میکه آنچه دروند در ک

  .شداو خواهد  از آن



958گاتاها  

  برداشت

ها و مردم است باید جایگـاهی آبـاد و بـارور باشـد. همگـان در       ه زیستگاه خانوادهکجهان 
س به آن نیاز دارد باید نظم و که هر کي جهان زو وشند. براي آبادانی و بهرکگسترش آن ب

ـ  کوشد با کس بکفرما باشد و هر کآرامش با دادگري ح زنـدگی   کار و دسترنج خـویش ی
ه پیروان دروغ و نادرستی بجاي کاي  اش فراهم سازد. در جامعه براي خانواده كآراسته و پا

 ۀاري را پیشـ کپروري و بی نند و تنکهاي دیگران را چپاول  وشش اموال و فرآوردهکار و ک
دهد رد. زرتشت آموزش میکسی روي نخواهد کخود سازند هرگز آرامش و خوشبختی به 

هـا و    وشـید از تمـام نعمـت   کوشش باید در آبادانی و رشـد ایـن جهـان    کو ار که با پشتک
با پیوند با راستی و اشا و پیروي  مگران ندارد کبرد، و آن امهاي خوب طبیعت بهره فرآورده

از زنـدگی  اي  س بهـره کبند و بار هیچ  جامعه آشفته و بی کدر ی کاز وهومن و اندیشه نی
 بسیارهاي این جهان  ها و نعمت گیري از لذت یستن و بهرهبراي خوب ز گاتاهابرد. در نمی

ـ کتأ و پیونـد بـا خشـترا آن نیـروي شـگرف       کید شده ولی با پیروي از درستی و منش نی
ه کـ دهی به زندگی جهانست. آنها  سامان ۀه پایکو آفریننده  كاهورایی، باالترین نیروي پا

رونـد و  سمت پستی و نـابودي مـی  ه نند روز بروز بکاز هیچ رسم و راه درستی پیروي نمی
ه کـ ننـد هـر گـامی    کسرانجام در برابر پیروان آیین راستی و خردمندي میدان را خالی می

از کـه  انـات و جـایی را   کپیشرفت نظام اهورایی است و باید ام مگا کنند، یکنشینی  عقب
ار و کدهند گرفـت و آن پاداشـی بـراي پشـت    اري از دست میکاهلی و خیانتکروي نادانی، 

ننـد و صـلح و شـادي را    کجهـان را آبـاد    ندا ه پیمان بستهکوشش پیروان زرتشت است ک
  رند.وبجاي جنگ و آشفتگی به ارمغان آ

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (و» «إ]،» «و، اما، پس، بنابراین«ض،»و اما، بویژه«):aucīu. (ض،إ]،

صفت، ضـمیر  «ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کبرایی، ت» (براي او«):ahmāi. (ضاکپه
  »اشاره

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، اي خداي دانا«):mazdā. (کض#پ

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی«):aDā. (ضزپ

)، حال، گذراکس تکوجه التزامی، سوم » (باشد، خواهد بودمی«):azhaitī. (ضجاضهف]
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-بودن«ضا«  

  )ضمیر نسبی» (هکه، آنک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (آنرااو را، «):yąm. ("مک

  )ضمیر اشاره، مادینه(اض-)، مادینهکرایی، ت» (براي او«):hōi. (ا[ه

  ازضوقض-)کبایی، ت» (با نیرو، با توانایی، با فرمانروایی«):xDarrā. (زضوقپ«

  رخا,-)کبایی، ت» (، خوبکنی«):vohucā. (رخاعإپ

یـدي،  کوجـه تا » (وعده بدهد، موافق باشد، پیمان بندد، قـرار گـذارد  «):coiBt. (إخه/ف

ردن، کـ پیمـان بسـتن، عهـد    «إه/-)، گذشته ساده، گذرا، حـال کس، تکسوم 
  »ردن، قرار گذاشتنکموافقت 

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه«):manazhā. (کضدضجاپ

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکسی کاو، آن «):yf. ("؛

  »مرد، نَر«دضق-)کنهادي، ت» (مرد«):nā. (دپ

  ضره-)کوابستگی، ت» (پاداش، سهم، بخش، حصه، قسم«):aDoiB. (ضزخه/

  ضخ_ضا-)کبایی، ت» (ارکبا نیرو، با پشت«):aojazhā. (ضخ_ضجاپ

نـد، رونـق دهـد،    کبگستراند، افزایش دهد، زیاد «):varedaiiaētā. (رضقغیضگضبفپ

ردن، کـ افـزودن، زیـاد   «رضقی-)، ناگذرکس، تکوجه تمنایی، سوم » (ندکآبادان 
  ».زیاد شدن

  "ض-)، مادینهکرایی، ت» (او را، آنرا«):yąm. ("مک

دض#ه/فض-)، مادینهکرایی، ت» (ترین کنزدی«):nazdiBtąm. (دض#ه/فمک

  ).صفت برترین» (تربنکنزدی«

ــان «):gaēθąm. (لضبومک ــدگان، جهانی ــان، آفری ــی، جه ــ» (گیت ــی، ت -)کرای

  »گیتی، جهان«لضبوپ

ـ  » (دروند، پیرو آیین دروغ و باطل«):dregvvG. (یقغلؤ| -)، مادینـه کنهـادي، ت

  یقغلؤضأف
» ندکمیپوشی  ند، چشمکند، صرفنظرمیکمیند، ولکمیرها«):baxDaitī. (زضهف]«ذض

      )حال كستا(ز«ذض، ذض_-)، گذشته ساده، گذراکس، تکوجه التزامی، سوم (



960گاتاها  

  چهارمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  هارمبند چ -پنجاهم هات/سنای

  اهورا  مزدا  ستَوس  یزایی  اوو  اَت

  ·ضاعقپ  ·کض#پ  ·سفضؤضس  ·"ض.په  ·ر|  ·ض،
  اهورا  مزدا  نمکستایش   نیایش  شما را  

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهیشتاچا  اَشا  هدا

  ·کضدضجاپ  ·رضاه/فپإپ  ضزپ  ·اضیپ
  اندیشه  بهترین  اشا  با

  ــــــــــــ

  آپ ئیتی  ستاونگهت  ایشو  یا  خشتَراچا

  ·حضهو]·پ  ·سف|جاض،  ·]ز[  ·"پ  ·زضوقپإپ«
  در راه  پاي نهاد  توانایی  ه با آنک  خشترا

  ــــــــــــ

  سرَ اُشانِ  گَرو  دمانِ  اَرِدرِنگ  اوکآ

  سغقضخزپدب&  ·لضق[  ·یغکپدب  ·ضقغیق؛أل  ·پن|
  فرمان برم  سرود  خانه  باورمندان را  در برابر 
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  ·ضاعقپ    ·کض#پ    ·سفضؤضس    ·"ض.په    ·ر|    ·ض،

  ·کضدضجاپ    ·رضاه/فپإپ    ضزپ    ·اضیپ

  ·حضهو]·پ    ·سف|جاض،    ·]ز[    ·"پ    ·زضوقپإپ«

  سغقضخزپدب&    ·لضق[    ·یغکپدب    ·ضقغیق؛أل    ·پن|
  

  اهورا    مزدا    ستَوس    یزایی    اوو    اَت

  منَنگها    وهیشتاچا    اَشا    هدا

  آپ ئیتی    ستاونگهت    ایشو    یا    خشتَراچا

  سرَ اُشانِ    گَرو    دمانِ    اَرِدرِنگ    اوکآ

  

  برگردان

  اهورامزدااي 

  نم و بستایم.کخواهم شما را نیایش می

  نمکاشا و بهترین اندیشه را نیایش 

  ه بتوان با آن در راه نیرومندي پاي نهادکو نیز خشترا را 

  خواهم با دیگر باورمندان در خانه سرود فرمانبر شما باشم.می



962گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (همچنینو، اما، پس، بنابراین، «):au. (ض،

  »شما) «س گروههکضمیر دوم (",تغک-)رایی، گروهه» (شما را«):vG. (ر|

ـ کـ وجه التزامی، دوم » (نمکنم، پرستش کستایش «):yazāi. ("ض.په ، حـال،  کس، ت

  »ردنکردن، ستایش کپرستش «"ض.-)ناگذر

ـ    » (نانکنیایش«):stavvas. (سفضؤضس سفع-)نرینـه ، کاسـم فاعـل، نهـادي، ت

  »ردنکردن، پرستش کردن، نماز بردن، ستایش کنیایش «

  کض#پ -)ک، ت ندایی» (اي مزدا، اي خداي دانا«):mazdā. (کض#پ

  ضاعقض-)کندایی، ت» (کخداوند، سرور، مال«):ahurā. (ضاعقپ

  )حرف اضافه» (با«):hadā. (اضیپ

  ضزض-)کبایی، ت» (هستی اینات، هنجارکاشا، راستی، نظام «):aDā. (ضزپ

ـ  (رضاه/فض-» و با بهتـرین «):vahiBtācā. (رضاه/فضإپ -)کبـایی، ت

  )صفت برترین» (بهترین، خوبترین«رضاه/فض

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش«):manazhā. (کضدضجاپ

  زضوقض«-)کبایی، ت» (و با نیرو«):xDaθrācā. (زضوقپإپ«

ه، کـ «"ض-)، نرینـه، مادینـه  کبایی، ت» (هکه بوسیله آن، که با آن، ک«):yā. ("پ

  »یک

  »نیرو، توانایی، قدرت«]/-)کوابستگی، ت» (نیرو، قدرت، توان«):īDō. (]ز[

ـ کیدي، سوم کوجه تأ» (ایستاد، پاي نهاد«):stGzhau. (سف|جاض، ، گذشـته  کس، ت

  »ایستادن، پاي نهادن، قدم گزاردن«سفپ-)ساده، گذرا

  )حرف اضافه» (به، به سوي، روي«):ā. (پ

  »path-حضو) «کدري، ت» (راه، جاده«):paiθī. (حضهو]

  )قید» (در برابر، روبروي«):ākG. (پن|

» ریـا هسـتند، راسـتگویان    ه صمیمی و بیکبارومندان، آنها «):aredrfyg. (ضقغیق؛أل
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  ضقغیقض-)رایی، گروهه(

  »خانه«یغکپدض-)کدري، ت» (خانه، سراي، جایگاه«):demānē. (یغکپدب

  »سرود، سرود خواندن«لضق-)کوابستگی، ت» (سرود«):garō. (لضق[

س، کـ وجه التزامی، نخست » (شنیده شوم، فرمان برم«):seraoDānē. (سغقضخزپدب

فرمـانبردار،  . «سغقضخزپد». شنیدن، فرمـان بـردن  «سقع-)، حال، ناگذرکت

      )صفت» (گیرده به گوش میکمطیع، آن



964گاتاها  

  پنجمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

نجمبند پ -پنجاهم هات/سنای

اهورا  اَشا  مزدا  خشما  زي  ییآر  

  ·ضاعقپ  ضزپ  ·کض#پ  ·زکپ«  ·.]  ·پق[ه
  اهورا  با اشا  خردمندي  با شما  همانا  فراگیر شود

  ــــــــــــ

  و اُرازتا  مانترانِ  اییکیوشما  هیت

  ·رضخقپ.ضوپ  ·کموقپدب  ·",زکپنپه  ·اگض،
  شادمان هستی  )گاتاها(سراینده   شما  هکچنان

  ــــــــــــ

  اَونگها  آوي شیا  درِشتا  اییبی

  ·ضؤضجاپ  ·پؤ]زگپ  ·یغقغ/فپ  ·ضهذ]
    کمک  چشمگیر  ارکآش

  ــــــــــــ

  دایات  خواتر  ناو  یا  زستا ایشتا

  یپگپ،&  ·طپوقب  ·د|  "پ  ·.ضسفپه/فپ
  بخشد  آسایش  ما را  هک  با دستهایت
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  ·ضاعقپ    ضزپ    ·کض#پ    ·زکپ«    ·.]    ·پق[ه

  ·رضخقپ.ضوپ    ·کموقپدب    ·",زکپنپه    ·اگض،

  ·ضؤضجاپ    ·پؤ]زگپ    ·یغقغ/فپ    ·ضهذ]

  یپگپ،&    ·طپوقب    ·د|    "پ    ·.ضسفپه/فپ
  

اهورا    اَشا    مزدا    خشما    زي    ییآر  

  و اُرازتا    مانترانِ    اییکیوشما    هیت

  اَونگها    آوي شیا    درِشتا    اییبی

  دایات    خواتر    ناو    یا    زستا ایشتا

  

  برگردان

  خردمندي همراه اشاشیوه ه کباشد 

  در سراسر زمین فراگیر شود

  ) شادمان هستیزرتشت(ه از سراینده سرودهاکچنان

  نکار کی چشمگیر آشکمکبا دستهاي خود 

  ه ما را آسایش بخشد.ک



966گاتاها  

  برداشت

ه در کـ نـد  کزرتشت براي بالندگی و خوشبختی مردم فقط خردمنـدي و راسـتی آرزو مـی   

 ۀه براي همـ کسرتاسر جهان فراگیر شود. خردمندي و دانایی نه تنها براي سرزمین خود بل

وشش کس کجهانیان و نژادها تا بر پایه قوانین و روابط درست هر  ها و براي همه سرزمین

  مند شود. اش بهره اي بهبود زندگی و خانوادهرار و دسترنج خود بکند و از ک

  ها  واژهيدستورگزارش

ـ کـ وجه تمنایی، سوم » (برخیزد، فراز آید، فراگیر شود«):arōi. (پق[ه )، ناگـذر کس، ت

-[هومباخ: وجه اخباري].» آمدن، فراز آمدن، برخاستن، فراگیر شدن«ضق  

[.) .zī:(»بدرستی، همانا، زیرا) «حرف اضافه(  

  »س، گروههکضمیر دوم «",ت؛ک-)بایی، گروهه» (شما«):xDmā. (زکپ«

ـ  » (خردمندي، دانـایی «):mazdG. (کض#| نمـاد دانـایی و   «کض#پ-)کنهـادي، ت

  »خردمندي

  »با اشا«):aDā. (ضزپ

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اي اهورا، اي خداوندگار«):ahurā. (ضاعقپ

  )"ضل قیدي ضمیر کحرف ربط، ش» (هکزمانی که، هنگامی «):hiiau. (اگض،

ـ  » (شما، مال شـما، آن شـما  «):yūDmākai. (",زکپنپه -)، نرینـه کبرایـی، ت

  )votre, yourس گروهه کی، دوم کصفت، ضمیر مل(",زکپیض

مرید، «کموقپق-)کبرایی، ت» (شاعر، گوینده، سراینده«):mąθrānē. (کموقپدب

منصـوب و مـأمور   برگزیـده،  ه کـ اي [اینسلر: به معنی پیامبر گرفته یعنی واسطه» پیرو

  داند].ه زرتشت خود را واسطه نمیکرسانی است، در حالی پیام

س کوجه التزامی، دوم » (هستیخشنود هستی، راضی «):vaorāzaθā. (رضخقپ.ضوپ

خشنود بودن، راضی بودن، خوشـحال و شـعوف بـودن،    «عقؤپ.-)گروهه، ناگذر 

  »شادمان بودن
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  یغقغ/فض.ضهذ] -)ماسهک، کبایی،ت» (ارکآش«):aibīdereBtā. (یغقغ/فپ.ضهذ]

ــان، چشــمگیر، دیــدنی«):āvvīDiiā. (پؤ]زگپ ــ» (نمای ــایی، ت -)ماســهک، کب

  پؤ]زگض
  ضؤضا-)کبایی، ت» (کمک«):avvazhā. (ضؤضجاپ

ــاور«):zastāiBtā. (.ضسفپه/فپ ــا دســتهایت بی ــ» (ب ــادي، ت -)، گروهــهکنه

  »ان دادنکت دادن، با دست آوردن، با دست تکبا دست حر«.ضسفپه/فض

  »هکی، ک«"ض-)، نرینه، مادینهکبایی، ت» (هکآن«):yā. ("پ

س گروهـه  کـ ضمیر شخصی نخست (رضبک-)گروههرایی، » (ما، ما را«):nG. (د|
we(  

ـ » (شیدن، آسـودگی کآسایش، خوشحالی، نفس راحت «):māθrē. (طپوقب )کدري، ت

-طپوقض  

)، گذشته ساده، گذراکس، تکوجه اخباري، سوم » (بدهد، ببخشد«):dāiiau. (یپگپ،

-یپ  
    



968گاتاها  

  ششمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  شمش بند -پنجاهم هات/سنای

  برَئیتی  مزدا  واچِم  مانترا  ي

  ·ذضقضهف]  ·کض#پ  ·رپإغک  ·کموق|  ·"؛
  دهدسر می  مزدا  صدا  سراینده  هک

  ــــــــــــ

  زرتوشترو  نمنگها  اَشا  اوروتُو

  .ضقضوع/فق[  ·دغکضجاپ  ضزپ  ·عقؤضو[
  زرتشت  بزرگداشت  اَشا  یار

  ــــــــــــ

  ستویی  رایتیم  هیزو  خرَتئوش  داتا

  ·سف[ه  ·قضهو]ک  ·اه.ؤ[  ·قضف؛ع/«  ·یپفپ
  بودن  ران ارابه  زبان  خرد  آفریننده

  ــــــــــــ

  منَنگها  ساهیت  وهو  رازِنگ  مهیا

  کضدضجاپ&  ·سپا]،  ·رخا,  ·قپ.؛أل  ·کضاگپ
  اندیشه  آموزش دهد  کنی  راهنمایی  من

    



969بند ششم ـسرود پانزدهم 

  ·ذضقضهف]    ·کض#پ    ·رپإغک    ·کموق|    ·"؛

  .ضقضوع/فق[    ·دغکضجاپ    ضزپ    ·عقؤضو[

  ·سف[ه    ·قضهو]ک    ·اه.ؤ[    ·قضف؛ع/«    ·یپفپ

  کضدضجاپ&    ·سپا]،    ·رخا,    ·قپ.؛أل    ·کضاگپ
  

  برَئیتی    مزدا    واچِم    مانترا    ي

  زرتوشترو    نمنگها    اَشا    اوروتُو

  ستویی    رایتیم    هیزو    خرَتئوش    داتا

  منَنگها    ساهیت    وهو    رازِنگ    مهیا

  

  برگردان

  اي مزدا،

  ار استکه با اشا یار و همک)، زرتشت گاتاهاسراینده (

  دهد.) آواز سر میاشابا بزرگداشت او (

  ه آفریننده خردکباشد «

  ) من استارکو ابزار ران ( ه ارابهکزبانم را 

  »براي راهنمایی مردم آموزش دهد.



970گاتاها  

  برداشت

دهد. انسان باید در گزینش راه و خردمندي را آموزش می ۀیین زرتشت آزاداندیشی بر پایآ

ارهایش آزاد باشد. ولی این انسان نیـاز بـه آمـوزش و    کها و  وششکروش خویش و همه 

آورد و  راهنمایی دارد آموزش نادرست از سوي آموزگار بداندیش جنگ و نابسامانی ببار می

هدف راهنمایی و آموزش باید رسیدن به خوشبختی و شادمانی  آن آموزش اهریمنی است.

هاي پسـندیده باشـد. آنهـم     ها و لذت مندي از نعمت باشد، زندگی انسان باید همراه با بهره

خوشـبخت داشـته    ةس حق دارد زندگی آسوده و مرفه با خـانواد کبراي همگان، چون هر 

هـاي خردمنـدي و    فراگیـر بـر پایـه    نظـام  کپذیر نیست مگر با ایجاد ی انکباشد. این، ام

و  یه ضامن خوشبختکدهد خیرخواهی. این نظام انسانی و اجتماعی را زرتشت آموزش می

توان با جنگ و خونریزي و چیرگی قوم بـر  است. آنرا نباید و نمی هاپلیدي نگچرهایی از 

ار سخنی درست با کوشید ابزار این کنیازي مردم  قوم دیگر بوجود آورد باید در دانایی و بی

پاداش او نیرو خواهد.هاي خود پاداش می وششکزبانی گرم و دلنشین است. زرتشت براي 

ه در راه این آموزش با زبان شیرین و نرم آوازش رسـاتر و مـنطقش   کو توان فزونتر است 

ه دو سـوي  کـ رد. بـه شـرط آن  کتوان برطرف نیرومندتر شود. هر اختالف و دشمنی را می

ورزي و اراده چیرگی با زور و خشونت دوري جوینـد. در ایـن    خودخواهی، طمعاختالف از 

ه با اشا یعنی راستی و درستی و حقیقت مطلق همراه کس باید راهنما و داور باشد کمیان آن

ه کس دیگر کاندیشی و خیرخواهی مجهز باشد. او زرتشت است و هر  کبا وهومن یعنی نی

  ردارش هماهنگ با آموزش او باشد.کار و کهمانند او بیندیشد و 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنک«):yf. ("؛

ه با مانترا یعنی اصل، قاعده و کس ک[آن» سراینده، سرودگو، شاعر«):mąθrG. (کموق|

ـ  دهد. (میار دارد، یا آنرا میسراید، آموزش کضابطه دینی و ایینی سر و  )کنهـادي، ت

-گوسراینده، سرود«کموقضد.«  

  رضإ-)کرایی، ت» (صدا] «رپإهکایسنلر و تاراپورواال «[):vācem. (رپإغک
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  کض#پ-)کندایی، ت» (اي مزدا، اي خداي دانا«):mazda. (کض#پ

ـ کـ وجه اخباري سوم » (ندکبرد، بلند میبرد، باال میمی«):baraitī. (ذضقضهف]  ،کس، ت

  ».ردنکردن، بلند کبردن، حمل «ذضق-)حال، گذرا

-)، نرینـه کنهادي، ت» (همراه، دوست، رفیق، متحد، وابسته«):urvvaθō. (عقؤضو[

  عقؤضوض
  ضزض-)کبایی، ت» (اینات، اشاکراستی، نظام «):aDā. (ضزپ

  دغکضا-)کبایی، ت» (احترام، ستایش، سپاس، بزرگداشت«):nemazhā. (دغکضجاپ

  .ضقضوع/فقض-)کنهادي، ت» (زرتشت«):zaraθuBtrō. (.ضقضوع/فق[

  »آفریننده«یپفضق-)کنهادي، ت» (آفریننده«):dātā. (یپفپ

  قضفع«-)کوابستگی، ت» (، ارادهكخرد، هوش، در«):xratfuB. (قضف؛ع/«

  اه.,-)کوابستگی، ت» (زبان«):hizvvō. (اه.ؤ[

  «]قضه-)کرایی، ت» (ار و خدمتکران، وسیله  ارابه«):raiθīm. (قضهو]ک

  »بودن، هستن) «مصدر» (بودن«):stōi. (سف[ه

  کپ-)، نرینهکنهادي، ت» (من، مال من، از من«):mahiiā. (کضاگپ

» یینی و فلسفیآها، نیایش، سخنرانی، گفتار  ی، در نیایشیرویارو«):rāzfyg. (قپ.؛أل

ـ ( قپ.از ریشـه  - قپ.ضق. [تـاراپورواال:  قپ.از ریشـه   قپ.ضد-)کوابستگی، ت

  »ردنکردن، روشنگري کراهنمایی ) «rājریت کسانس(

  رخاع-)کبایی، ت» (، خوبکنی«):vohū. (رخا,

ـ کـ وجه تمنایی، سـوم  » (دهد، دستور دهد آموزش«):sahīu. (سپا]، ، زمـان  کس، ت

  »آموزش دادن، دستور دادن، فرمان دادن«سپا-)حال، گذرا

      کضدضا-)ماسهک، کبایی، ت» (اندیشه، منش«):manazha. (کضدضجاپ



972گاتاها  

  هفتمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  فتمبند ه -پنجاهم هات/سنای

  اَئوروتُو  ینگزِویشت  یئُوجا  وِ  اَت

  ·ضعقؤضف[  ·.غؤ]/فگ؛أل  ·"ضخ_پ  ·ر؛  ·ض،
  اورکت  تندترین  نمکآماده   براي شما  آري

  ــــــــــــ

  هیاکیوشما  وهمهیا  توشرِپِ  جیاییش

  ·",زکپنضاگپ  ·رضاکضاگپ  ·حغقغو,/  ·_ضگپه/
  شما  ستایش  پهناور  پیروزي

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهو  اوگرِنگ  اشا  مزدا

  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·علق؛أل  ·ضزپ  ·کض#پ
  اندیشه  کنی  نیرومندي  اشا  مزدا

  ــــــــــــ

  هه اَونگ  خیاتا  مهمایی  اَزاتا  یاییش

  ضؤضجاب&  ·ةگپفپ  ·کضاکپه  ·ض.پوپ  ·"په/
  کمک  باش  براي من  پیش میروي  آنها
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  ·ضعقؤضف[    ·.غؤ]/فگ؛أل    ·"ضخ_پ    ·ر؛    ·ض،

  ·",زکپنضاگپ    ·رضاکضاگپ    ·حغقغو,/    ·_ضگپه/

  ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·علق؛أل    ·ضزپ    ·کض#پ

  ضؤضجاب&    ·ةگپفپ    ·کضاکپه    ·ض.پوپ    ·"په/
  

  اَئوروتُو    ینگزِویشت    یئُوجا    وِ    اَت

  هیاکیوشما    وهمهیا    توشرِپِ    جیاییش

  منَنگها    وهو    اوگرِنگ    اشا    مزدا

  هه اَونگ    خیاتا    مهمایی    اَزاتا    یاییش

  

  برگردان

  نمکاوران را براي شما آماده کترین ت واهم شتابانخمی

  هاي پهناور را ه سرزمینک

  به پیروزي براي ستایش شما در نَوردند.

  ه با آنها و نیرومندي اَشا و وهومن به پیش میروي،کاي مزدا 

  و پشتیبان باش. کمکبراي من 



974گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )اضافهحرف » (سپس، اما، بنابراین«):au. (ض،

» شـما «",ت؛ک-)برایی، وابستگی، گروهـه، متصـل  » (شما، براي شما«):vf. (ر؛

  )س گروههکضمیر دوم (

س، گذشـته  کوجه التزامی، نخست » (نمکنم، زیر و بر آن کآماده «):yaojā. ("ضخ_پ

ردن، پیونـد  کـ ار کـ ردن، افسار زدن، آمـاده  کیوغ، زین «"ع_-)ساده، حال، گذرا

  ».ستندادن، بهم ب

ــدترین «):zevviBtiifyg. (.غؤ]/فگ؛أل ــرین، نیرومن ــدترین، ســریعترین، بهت » تن

  )صفت برترین» (تندترین«.غؤ]/فض-)برایی، گروهه، نرینه(

اور، تیزرو، بـا جنـب و جـوش، اسـب در زبـان شـاعرانه و       کت«):aurvvatō. (ضعقؤضف[

  » مجازي

ند منظـور از  کرفته، اینسلر نیز اشاره میار کهاي مجازي بسیار ب [در ادبیات گاتایی واژه

  ]اران باورمند هستند.کاوران تیزرو و درستکت

آمـده سراسـر    گاتاهـا ند، آنچـه در  کموبد آذرگشسب با پیروي از تاراپورواال تصور می[

ه بهیچوجه جنبـه مـادي   کست براي رستگاري در جهان پسین ا هایی عرفانی و دستور

  ]ندارد.

هاي زرتشت براي خوشبختی در همین جهـان و رهـایی از    آموزشه تمام کیتلادر ح[

ی یهاست، منظور از پارسایی و پرهیزگاري فقط راستگو خشونت و بیداد در میان انسان

ه همـه آنهـا جنبـه اخالقـی و     کـ اندیشی و خیرخواهی از راه خردمندي است  و درست

ندگی خود گناه بـزرگ  ار و سازکر و نیایش و غفلت از کم به ذیآموزشی دارد، توسل دا

  ]است.

تر و بارور سازد بهترین نیایش را  ند و جهان خود را تازهکار مثبت و تولیدي کس کهر [

  آورد. بدرگاه اهورامزدا بجا می

-)بـایی، گروهـه  » (انـد، نیـروي جنـبش   کپیروزي، ظفـر، ت «):jaiiāiB. (_ضگپه/

  _ضگض
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گسترده، «حغقغوع-)رایی، گروهه» (پهناور، گسترده، وسیع«):fereθūš. (حغقغو,/

  »ردن از فضاي گستردهکپهن، فراخ، گذر 

  ]چینوت پنداشته شده.ل در ادبیات پهلوي پ». گذر، عبور، ورود«[تاراپورواال: 

-)کوابســتگی، تــ» (ســتایش، حمــد، نیــایش، ثنــا«):vahmaiiā. (رضاکضاگپ

  رضاکض
",بکپنض-)کوابســتگی، تــ» (شــما«):yūDmākahiia. (",وکپنضاگپ

  )یکصفت، ضمیر مل(

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا«):mazdā. (کض#پ

  ضزض-)کبایی، ت» (با اشا، با راستی«):aDā. (ضزپ

  علقض-)رایی، گروهه، نرینه» (نیرومند، قوي، پرزور«):ugreyg. (علقغأل

  رخاع-)کبایی، ت» (، خوبکنی«):vohū. (رخا,

  ضدضا-)کبایی، ت():managzhā. (کضدضجاپ

  "ض-)ماسهکبایی، گروهه، نرینه، » (ه، آنهاکه، کبا آنها «):yHiB. ("په/

ـ کـ وجه التزامی، دوم » (نهیروي، پشت سر میپیش می«):azāθā. (ض.پوپ ، کس، ت

» پشـت سـر نهـادن، پیشـی گـرفتن، پـیش افتـادن، جلـو زدن        «ض.-)حال، گـذرا 

  ».]ردنکرهبري، رهبري «leadership[تاراپورواال: 

ـ » (براي من، من«):mahmāi. (کضاکپه ) یکـ صـفت، ضـمیر مل  (کض-)کبرایی، ت

»my, mine«  

س، گروهـه، حـال،   کوجه تمنایی، دوم » (هستی، میباشی، باش«):iiātā|. (ةگپفپ

  ».بودن«ضا-)گذرا

      ضؤضا-)کبرایی، ت» (کمک، کمکبراي «):avvazhē. (ضؤضجاب



976گاتاها  

  هشتمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  شتمبند ه –پنجاهم هات/سنای

َدا  واو  تمایژَیاو  فرَس روتا  یا  شیئپ  

  ·]تضگ|  ·چقضسق,فپ  "پ  ·حضیپه/  ·ر|  ·کض،
  توانمندي  نامدار هستند  هک  با گامهاي استوار  شما  با

  ــــــــــــ

  ونَ زستُاوستا  مزدا  پئیري جسایی

  ·عسفپدض.ضسف[  ·کض#پ  ·حضهقه_ضسپه
  با دستهاي برافراشته  اي مزدا  شوم کنزدی

  ــــــــــــ

  نمنگها  خیاچاره اَرِد  اشا  واو  اَت 

  ·دغکضجاپ  ·ضقغیقضةگپإپ  ·ضزپ  ·ر|  ·ض،
  ستایش  باورمند  اشا را  شما را  و

  ــــــــــــ

  هونَرِتاتا  منَنگهو  ونگهِئوش  واو  اَت

  اعدضقغفپفپ&  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·ر|  ·ض،
  اردانیک  اندیشه  کنی  شما را  و
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  ·]تضگ|    ·چقضسق,فپ    "پ    ·حضیپه/    ·ر|    ·کض،

  ·عسفپدض.ضسف[    ·کض#پ    ·حضهقه_ضسپه

  ·دغکضجاپ    ·ضقغیقضةگپإپ    ·ضزپ    ·ر|    ·ض،

  اعدضقغفپفپ&    ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·ر|    ·ض،
  

َدا    واو    تمایژَیاو    فرَس روتا    یا    شیئپ  

  ونَ زستُاوستا    مزدا    پئیري جسایی

  نمنگها    خیاچاره اَرِد    اشا    واو    اَت

  هونَرِتاتا    منَنگهو    ونگهِئوش    واو    اَت

  

  برگردان

  اي مزدا

  ه به توانمندي نام آورندکبا گامهاي استواري 

  و با دستهاي برافراشته

  شوم کخواهم به شما نزدیمی

  ه باورمند استکس کشما را و اشا را و آن

  نم.کستایش می

  اردانی و ورزندگی همبسته وهومن هستید.که با کشما را 



978گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )]قید» (همیشه«مه: و) [بارتولحرف اضافه» (با، با هم«):mau. (کض،

  )س گروههکضمیر دوم (",ت؛ک-)رایی، گروهه» (شما، شما را«):vG. (ر|

  »پا، گام«حضیض-)بایی، گروهه» (پاها، قدمها، گامها«):padāiB. (حضیپه/

  "ض-)نهادي، گروهه» (هکه، آنها ک«):yā. ("پ

-)ماسـه کنهـادي، گروهـه،   » (نامدار، مشهور، سرشـناس «):frasrūtā. (چقضسق,فپ

  صفت فعلی)«چقض+سقع

ـ » (نیرومندي، توانایی«):īżaiiG. (]تضگ| شـور، شـوق،   «هتپ-)کوابستگی، ت

  » حرارت، غیرت، همت

ه داراي باالترین صالحیت علمـی اسـت همیشـه    کها با آن تاراپورواال: براي معنی واژه[

آمیز داشته باشد. براي این  و دینی و راز یه جنبه روحانکشود می پندارهاییمتوسل به 

ننـد.  کتر پژوهندگان انرا اشاره به نیرو و توانـایی مـی  ه به معنی شیر است و بیشکواژه 

ند دل درونـی و بـاور دارد   کند به وجود باطنی سپس اضافه میکتاراپورواال ترجمه می

  ] رد.کمعنی غیرمادي و روحانی جستجو  کاي باید ی براي هر واژه

ن دور ه بیشتر اوقـات از ذهـ  کدهد اي به دست می بدین ترتیب با دانش فراوان ترجمه

  دهد.است و اندیشه درست زرتشت را نشان نمی

دهد استعاره است براي نیـایش یـا   رد و توضیح میکاینسلر: این واژه را به شیر معنی [

  ]شود.ه از نیایش باورمندان ایجاد میکی ینیرو

س، کـ وجه التزامی نخست » (شوم، فرمان برم کنزدی«):pairijasāi. (حضهقه_ضسپه

  »رفتن، آمدن«حضهق] +_ضسپه-)پیشوند فعلی) (ناگذر، زمان حال، کت

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا«):mazdā. (کض#پ

نهادي، » (با دستهاي دراز شده، دستهاي برافراشته«):ustanazastō. (عسفپدض.ضسفخ

  عسفپدض.ضسفض-)، نرینهکت



979بند هشتم ـسرود پانزدهم 

  )حرف ربط» (و«):au. (ض،

  )س گروههکضمیر دوم (",ت؛ک-)گروههرایی، » (شما، شما را«):vG. (ر|

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی«):aDā. (ضزپ

ـ » (ریا باورمند، صمیمی، بی«):aredra|iiacā. (ضقغیقضةگپإپ -)کوابستگی، ت

  ضقغیقض
  دغکضا-)کبایی، ت» (نماز، احترام، ستایش«):nemazhā. (دغکضجاپ

  )حرف ربط» (و«):au. (ض،

  )س گروههکضمیر دوم (",ت؛ک-)رایی، گروهه» (شما، شما را«):vG. (ر|

  رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوبکنی«):vanzhfuB. (رضجا؛ع/

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش«):manazhō. (کضدضجا[

ــتادانه،  «):hunaretalā. (اعدضقغفپفپ ــه، اس ــماهران ــایی، تــ » (اردانیک -)کب

  »اردانیکمهارت، هنرمندي، «اعدضقغفپف 
    



980گاتاها  

  نهمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  همبند ن -پنجاهم هات/سنای

  اَینی  ستَوس  پئیتی  شیسنایی  واو  تاییش

  ·ضگثد]  ·سفضؤضس  ·حضهف]  ·"ضسدپه/  ·ر|  ·فپه/
  میآیم  نانکنیایش  پس  ها ستایش  براي شما  با چنین

  ــــــــــــ

  منَنگهو  تَناییشه اُشی  ونگهِئوش  اشا  مزدا

  ·کضدضجا[  ·ژگضخوضدپه/  ·رضجا؛ع/  ·ضزپ  ·کض#پ
  اندیشه  ارهاکبا   کنی  اشا  مزدا

  ــــــــــــ

  خشَیا  وسِ  مخیاو  اَشُوئیش  یدا

  ·زضگپ«  ·رضس؛  ·کضةگ|  ·ضز[ه/  ·"ضیپ
  یابم دست  به دلخواه  من  پاداش  چه هنگام

  ــــــــــــ

  خی یم  گرِزدا  ایش یانس  انَئوشدهو  اَت

  ةگ؛ک&  ·پ#لغقغ  ·هزضگمس  ·اعیپدضخ/  ·ض،
جاي گیرم  مهر  نیرو  بزرگوار  و  

    



981بند نهم ـسرود پانزدهم 

  ·ضگثد]    ·سفضؤضس    ·حضهف]    ·"ضسدپه/    ·ر|    ·فپه/

  ·کضدضجا[    ·ژگضخوضدپه/    ·رضجا؛ع/    ·ضزپ    ·کض#پ

  ·زضگپ«    ·رضس؛    ·کضةگ|    ·ضز[ه/    ·"ضیپ

  ةگ؛ک&    ·پ#لغقغ    ·هزضگمس    ·اعیپدضخ/    ·ض،
  

  اَینی    ستَوس    پئیتی    شیسنایی    واو    تاییش

  منَنگهو    تَناییشه اُشی    ونگهِئوش    اشا    مزدا

  خشَیا    وسِ    مخیاو    اَشُوئیش    یدا

  خی یم    گرِزدا    ایش یانس    انَئوشدهو    اَت

  

  برگردان

  ها براي شما، ستایشبا چنین 

  نمکپیوسته به سویتان میآیم و نیایش می

  گیردسرچشمه می که از اندیشه نیکرداري کاي مزدا با یاري اشا و 

  توانم بدلخواه خود به هر پاداشی دست یابمچه هنگام می

  ه در پناه مهر آن بزرگوار (مزدا) جاي گیرم.کمند شوم،  ی بهرهیو از نیرو



982گاتاها  

  ها  هواژيدستورگزارش

  »این) «ضمیر اشاره(فض-)بایی، گروهه» (با چنین«):taiB. (فپه/

ضـمیر شخصـی دوم   » (شـما «",تغک-)رایی، گروهه» (شما را، شما«):vG. (ر|
  )س گروههک

  "ضسدض-)بایی، گروهه» (نیایش، ستایش، پرستش«):yasnāiB. ("ضسدپه/

  »به معنی برگشتن. هت است. با فعل کدهنده حر ه نشانکپیش فعلی «):paitī. (حضهف]

ـ    » (نانکنیایش«):stavvas. (سفضؤضس سفع-)، نرینـه کاسـم فاعـل، نهـادي، ت

  »ردن، پرستیدنکنیایش «

» رفتن، آمدن«ه-)س، حال، گذراکوجه التزامی نخست » (بروم«):aiienī. (ضگثد]

برگشـت،  «ت به سوي مخـالف اسـت بـه معنـی     که نشان حرکحضهف]با پیش فعل

  »بازگشت

  کض#پ -)کندایی، ت» (، اي مزداکض#پ«):mazdā. (کض#پ

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی«):aDā. (ضزپ

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، خوبکنی«):vazhfuB. (رضجا؛ع/

  ژگضخوضدض-)برایی، گروهه» (ارهاکبا «):iiaoθānāiB~. (ژگضخوضدپه/

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش»):manazhō. (کضدضجا[

  )قید» (ه، چه هنگامکوقتی«):yadā. ("ضیپ

  ضزه-)کوابستگی، ت» (پاداش، مزد، حصه، بهره«):aDōiB. (ضز[ه/

صفت، (کپ-)ماسهک، کوابستگی، ت» (من، مال من، از من«):ma|iiG. (کضةگ|

  )یکضمیر مل

پـیش  [همریشه با بس در فارسی] (» دلخواه، بسندهبه میل خویش، به «):vasf. (رضس؛
  )فعل

وجـه  » (اري را انجـام دادن کـ دست یافتن، به هـدف رسـیدن،   «):xDaiiā. (زضگپ«

ـ کـ فرمـان دادن،  «زپ«-)س، حـال، گـذرا  کالتزامی، نخست  انجـام  ه اري را ب



983بند نهم ـسرود پانزدهم 

  ».رساندن، دست یافتن

  )حرف اضافه» (و، اما، پس، بنابراین«):au. (ض،

  اعیپدع-)کوابستگی، ت» (بزرگوار، با سخاوت«):hudānaoB. (اعیپدضخ/

ـ  » (فرصت، پروا، نیرو، تـوان، یـارا  «):iDaiiąs. (هزضگمس -)، نرینـه کنهـادي، ت

  عزضگضأف
  لغقغ#ض-)کدري، ت» (خواهی کمهر، مرحمت، نی«):gerezdā. (لغقغ#پ

-)، حال، گذراکس تکوجه تمنایی، نخست » (باشم، جاي گیرم«):iifm|. (ةگ؛ک

      ضا



984گاتاها  

  دهمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  همبند د -پنجاهم هات/سنای

  شی یئُوتَنا  اییش  پئیري  یاچا  ورِشا  یا  اَت

  ·ژگضخوضدپ  ·په/  ·حضهق]  ·"پإپ  ·رضقغزپ  "پ  ·ض،
  ارهاک  اینها  پیرامون  هکبا آنها   ام انجام داده  هکآنها   و

  ــــــــــــ

  مننگها  تجَاَرِ  چشمانم  وهو  یاچا

  ·کضدضجاپ  ·ضقغ_ض،  ·إضزکمک  ·رخا,  ·"پإپ
  اندیشه  ارزش دارد  در چشم  کنی  آنها را

  ــــــــــــ

  اَ ائوروش  اوخشا  اَسنانم  خوِنگ  رئُوچا

  ·ضبعقع/  ·زپ«ع  ·ضسدمک  ·ط؛أل  ·قضخإ|
  درخشان  بامدادان  روزها  خورشید  روشنایی

  ــــــــــــ

  اهورا  مزدا  وهمایی  اشا  اییکخشما

  ضاعقپ&  ·کض#پ  ·رضاکپه  ·ضزپ  ·زکپنپه«
  اهورا  مزدا  وهمنديکش  اشا  براي شما

    



985بند دهم ـسرود پانزدهم 

  ·ژگضخوضدپ    ·په/    ·حضهق]    ·"پإپ    ·رضقغزپ    "پ    ·ض،

  ·کضدضجاپ    ·ضقغ_ض،    ·إضزکمک    ·رخا,    ·"پإپ

  ·ضبعقع/    ·زپ«ع    ·ضسدمک    ·ط؛أل    ·قضخإ|

  ضاعقپ&    ·کض#پ    ·رضاکپه    ·ضزپ    ·زکپنپه«
  

  شی یئُوتَنا    اییش    پئیري    یاچا    ورِشا    یا    اَت

  مننگها    تجَاَرِ    چشمانم    وهو    یاچا

  اَ ائوروش    اوخشا    اَسنانم    خوِنگ    رئُوچا

  اهورا    مزدا    وهمایی    اشا    اییکخشما

  

  برگردان

  ام ه در پرتو وهومن انجام دادهکارهاییک

  ه در این پیرامون انجام خواهد شدکارهاییکو 

  ه در چشم ارزش دیدن دارد:کو آن چیزها 

  روشنایی خورشید، بامدادان درخشان روزها

  همه آنها براي شما اي اهورامزدا

  وهمندي است.کو اي اشا نشان ش



986گاتاها  

  ها  هواژيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (و، پس، بنابراین«):au. (ض،

  )ضمیر نسبی» (هکی، ک«"ض-)ماسهکنهادي، گروهه، » (هکآنها «):yā. ("پ

ـ کوجه التزامی، نخست » (ام ردهکام،  انجام داده«):vareDā. (رضقغزپ ، گذشـته  کس ت

ورزیـدن در  عمل آوردن، همریشه بـا  ه ردن، انجام دادن، بک«رضقغ.-)ساده، گذرا

  »فارسی

ضـمیر  » (هکـ ی، کـ «"ض-)ماسـه کرایی، گروهـه،  » (هکبا آنها «):yācā. ("پإپ
  )نسبی

  ».ت به پیش یا در پیرامونکپیش فعل براي حر«):pairī. (حضهق]

»] ارهاکبا این «شود یب میکه پیش فعل است ترک[با واژه باال » با اینها«):HiB. (په/

  »این«ضگ؛ک-)بایی، گروهه، نرینه(

  ژگضخوضدض-)کبایی، ت» (ردارکارها، با کبا «):iiaoθanā~. (ژگضخوضدپ

ضـمیر  » (یکـ ه، کـ «"ض-)ماسـه کرایی، گروهـه،  » (هکآنها را «):yacā. ("پإپ
  )نسبی

  رخاع-)کبایی، ت» (کخوب، نی«):vohū. (رخا,

  »چشم، نگاه«إضزکضد-)کدري، ت» (چشم«):caDmąm. (إضزکمک

ـ کـ یدي، سـوم  کتأ» (ارزش داشته باشد، ارزش دارد«):arejau. (ضقغ_ض، ، حـال،  کس ت

  »ارج«ضقغ_-)گذرا

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش«):manazhā. (کضدضجاپ

  قضخإضا-)رایی، گروهه» (روشنایی، نور«):raocG. (قضخإ|

  .اؤضقیا - طضد-)کوابستگی، ت» (خورشید«):mfyg. (ط؛أل

  »روز«ض.ضد-)وابستگی، گروهه» (روزها«):asnąm. (ضسدمک

- )کنهادي، توي رخشان بهشت، شاید ماه] (ک[اینسلر: » بامدادان«):uxDā. (زپ«ع

  زضد«ع



987بند دهم ـسرود پانزدهم 

  ضبعقع-)، نرینهکنهادي، ت» (درخشنده، رخشان«):aēuruB. (ضبعقع/

ـ  (» شما، مال شما، از آن شما، براي شما«):xDmākāi. (زکپنپه« -)کبرایـی، ت

  زکپیض«
  ضزض-)کندایی، ت» (اَشا، راستی«):aDā. (ضزپ

  رضاکپ-)کبرایی، ت» (وهمندي، بزرگیکش«):vahmāi. (رضاکپه

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، اي مزدا«):mazdā. (کض#پ

      ضاعقض-)کندایی، ت» (اي اهورا، اي خداي دانا«):ahurā. (ضاعقپ



988گاتاها  

  یازدهمـ بند پانزدهم  سرود/گاتاها

  ازدهمبند ی -پنجاهم هات/سنای

  اَنگهاچا  مزدا  اَئُوجایی  ستَئُوتا  وِ  اَت

  ·ضجاپإپ  ·کض#پ  ·ضخ_په  ·سفضخفپ  ·ر؛  ·ض،
  هستم  اي مزدا  نمکآگهی می  نندهکنیایش  براي شما  و

  ــــــــــــ

  ایساییچا  تَواچا  اَشا  یوت

  ·هسپهإپ  ·فضؤپإپ  ضزپ  ·"ضؤض،
  و نیرو داشته باشم  و بتوانم  اي اشا  هر اندازهتا 

  ــــــــــــ

  منَنگها  وهو  اَرِدت  اَنگهِئوش  اتاد

  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·ضقغیض،  ·ضجا؛ع/  ·یپفپ
  اندیشه  کنی  بخشددرمان می  هستی  آفریننده

  ــــــــــــ

  ممِتفرَش   انوس  هیت  هئی تیا و رِشتانم

  چغقض/خفغکغک&  ·رضسدپ  ·اگض،  ·اضهوگپؤضقغ/فمک
  ترین درخشان  آرزو  ه آنک  انجام

    



989یازدهمبند  ـسرود پانزدهم 

  ·ضجاپإپ    ·کض#پ    ·ضخ_په    ·سفضخفپ    ·ر؛    ·ض،

  ·هسپهإپ    ·فضؤپإپ    ضزپ    ·"ضؤض،

  ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·ضقغیض،    ·ضجا؛ع/    ·یپفپ

  چغقض/خفغکغک&    ·رضسدپ    ·اگض،    ·اضهوگپؤضقغ/فمک
  

  اَنگهاچا    مزدا    اَئُوجایی    ستَئُوتا    وِ    اَت

  ایساییچا    تَواچا    اَشا    یوت

  منَنگها    وهو    اَرِدت    اَنگهِئوش    اتاد

  ممِتفرَش     انوس    هیت    هئی تیا و رِشتانم

  

  برگردان

  اي مزدا

  ننده شما هستمکنیایش

  )رسانمبگوش همگان مینم (کو آنرا آگهی می

  ه نیرو داشته باشمکاي اشا تا آنجا 

  و بتوانم چنین خواهد بود

  بخشد) درمان میهستی رااندیشی آنرا ( کآفریننده هستی با نی

  ترین آرزوي من است. ه انجام آن درخشانک



990گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (و، پس، بنابراین«):au. (ض،

  )س گروههکضمیر شخصی، دوم (",ت؛ک-)رایی، وابستگی» (شما«):vf. (ر؛

  سفضخفضق-)کنهادي، ت» (ننده، ثناگوکنیایش«):staotā. (سفضخفپ

، کس، تکوجه التزامی، نخست » (نمکنم، بازگو کنم، اعالم کآگهی «):aojāi. (ضخ_په

  »ردنکردن، آگهی دادن، بازگو کگفتن، اعالم «ضخ_-)حال، ناگذر

  مزدا ):mazdā. (کض#پ

ـ کوجه التزامی، نخست » (باشم، هستممی«):azhācā. (ضجاپإپ -)، حـال کس، ت

  »بودن«ضا

  )قید» (هکه، تا هر زمانی کهر اندازه «):yavvau. ("ضؤض،

  ضزض-)کندایی، ت» (اي اشا، اي راستی«):aDā. (ضزپ

ـ کـ وجه التزامـی، نخسـت   » (و بتوانم«):tavvācā. (فضؤپإپ ف,-)، حـال کس، ت

  »توانایی داشتن«

هس-)، حالکس، تکالتزامی، نخست » (و نیرو داشته باشم«):isaicā. (هسپهإپ

  »توانا بودن«

ـ » (آفریننده، برپا دارنده«):dātā. (یپفپ آفریـدن، هسـتی   «یپفضق-)کنهادي، ت

  »دادن

ـ  » (هستی، هستی مـادي و غیرمـادي  «):azhfuB. (ضجا؛ع/ ضا-)کوابسـتگی، ت

  »ه موجود استکهستی، آنچه «

ـ کالتزامی، سوم » (ندکبخشد، بالنده میدرمان می«):aredau. (ضقغیض، ، حـال،  کس ت

  »درمان بخشیدن«ضقغی-)گذرا

  رخاع-)کبایی، ت» (کخوب، نی«):vohū. (رخا,

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش«):manazhā. (کضدضجاپ

ـ » (انجام«):haiθiiāvvareBtąm. (اضهوگپؤضقغ/فمک -)، مادینـه کرایی، ت



991یازدهمبند  ـسرود پانزدهم 

  اضهوگپؤضقغ/ف
  )گپؤضقغ/فپ«اضهفعلضمیرنسبی و اشاره به» (هکه، آنکاو«):hiiau. (اگض،

  رضسدض-)کبایی، ت» (خواست، آرزو«):vasnā. (رضسدپ

رایی، » (ترین ترین، برجسته ترین، شایان درخشان«):feraDo.temem. (فغکغک.چغقضزخ

  چغقضزخفغکض-)ماسهک، کت
      



992گاتاها  

  



  



994گاتاها  

  اولـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  ریشتم بئی  یبایی  باگمِ  وایریم  خشتَرِم  وهو

  ·ذضهقه/فغک  ·ضهذ]  ·ذپلغک  ·رضهق]ک  ·زضوقغک«  ·رخا,
    بهترین بارآور  توانگري  برگزیدنی  نیرو  کنی

  

  ــــــــــــ

  

رَئیتی  اَنتَرِ  اشا  ایژاچیت  مناییویدي شچ  

  ·إضقضهف]  ·ضأفضق؛  ·ضزپ  ·]تپإ]،  ·ر]ی]زغکدپه
  ندکب  میان  اشا  و توان  گذاري خدمت

  

  ــــــــــــ

  

  ورِشانِ  نوچیت  نِ  تَت  وهیشتم  مزدا  شی یئوتَناییس

  رضقغزپدب&  ·د,إ]،  ·د؛  ·فض،  ·رضاه/فغک  ·کض#پ  ·ژگضخوضدپه/

  برمار میکب  نونکهم ا  ما  آن  بهترین را  مزدا  ارهاکبا 
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  ·ذضهقه/فغک    ·ضهذ]    ·ذپلغک    ·رضهق]ک    ·زضوقغک«    ·رخا,

  ·إضقضهف]    ·ضأفضق؛    ·ضزپ    ·]تپإ]،    ·ر]ی]زغکدپه

  رضقغزپدب&    ·د,إ]،   ·د؛   ·فض،    ·رضاه/فغک   ·کض#پ   ·ژگضخوضدپه/

  

  

  ریشتم بئی    یبایی    باگمِ    وایریم    خشتَرِم    وهو

رَئیتی    اَنتَرِ    اشا    ایژاچیت    مناییویدي شچ  

  ورِشانِ    نوچیت    نِ    تَت    وهیشتم    مزدا    شی یئوتَناییس

  

  

  برگردان

  )خشتراشایسته برگزیدن است (ه کآن نیرویی 

  بهترین بارآور و مایه توانگري است

  )آمدهبه دسته به یاري اشا آنچه (کس کبراي آن

  در میان گیرد و توان خدمتگزاري یابد

  اي مزدا آن بهترین نیرو را

  برم.ار میکنون بکارهایمان از هم اکبراي 



996گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  رخاع-ماسه،ک، کرایی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

  زضوقض«-)کرایی، ت» (نیرو، توان، نیروي اهورایی): «xDarrem. (زضوقغک«

ـ » (شایسته گزینش، قابل انتخاب، پسندیدنی): «vairīm. (رضهق]ک )ماسـه ک، کرایی، ت

-رضهقگض  

» بخت خوش، اقبال خوب، دارایی، ثروت، بهره و نصیب، مناسـب ): «bāgem. (ذپلغک

  ذپلض-)کرایی، ت(

» آورنده بسیار، بهترین آورنده، بهترین بـارآور ): «aibi.bairiBtem. (ذضهقه/فغک.ضهذه

آورنـده  «ذضهقه/فض.ضهذه-)ماسهک، کنهادي، ت(. )bar + aibiصفت برترین، (

  ».بار، بارآور

ــانبري،  ): «vīdīDemnai. (ر]ی]زغکدپه ــرویس، فرم ــدمت، س ــخ ــار ک ــراي ک ردن ب

[توضیح این  ر]یهزغکدضاسم فاعل  -)کبرایی، ت» (خدمتگزاريفرمانبرداري و 

  واژه دشوار است در اینجا از نظر اینسلر پیروي شده].

» ردن، نیـرو دادن کـ تقویت «]تپ-)کبایی، ت» (نیرو، توان): «īżāciu. (]تپإ]،

ه بـا  کـ نیز آمده و بیشتر پژوهندگان معنی استعاري آنـرا   milk[این واژه به معنی شیر 

  پذیرند.] متن هماهنگی دارد می

  ضزض-)کبایی، ت» (با اشا، بوسیله اشا، در پرتو اشا): «aDa. (ضزپ

آنچه محیط شـده و  » (قید، » «بین، مابین، وسط، در میان، میان): «aytare. (ضأفضق؛
  )در میان قرار دارد

س کوجه التزامی، سوم » (دهدند، انجام میکند، انجام دهد، میکب): «caraiui. (إضقضهف]

به مفهوم در میـان  » ضأفضقغ«[با واژه » ردنک«نضق-)، گذشته ساده، گذراکت

  »]ردنکگرفتن و احاطه 

. ژگضخوضدض-)بایی، گروهـه » (ارهاکبا ): «iiaoranaiB~. (ژگضخوضدپه/

  »ردارکار، ک«
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  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

ـ » (بهترین«): vahiBtem. (رضاه/فغک صـفت  (رضوه/ض-)ماسـه ک، کرایی، ت
  )برترین

  )صفت، ضمیر اشاره» (این«فض-)ماسهک، کرایی، ت» (آنرا، آن): «tau. (فض،

س، کـ ضمیر شخصی نخست » (weما، «رض؛ک-)برایی، گروهه» (براي ما): «nf. (د؛
  )گروهه

  )قید زمان» (نون، االن، حالکنون، هم اکا): «nūcīt. (د,إ]،

وجـه  » (ار بردنکنم، بکدهم، فراهم مینم، انجام میکمی): «vareDānē. (رضقغزپدب

ردن، انجـام دادن، فـراهم   کـ «رغقغ.-)س، گذشته ساده، ناگذرکالتزامی، نخست 

  .[همریشه با ورزیدن در فارسی است]» ردنک
  

      



998گاتاها  

  دومـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  چا ي  اشا  اهورا  پئُواورویم  مزدا  وِ  اَت

  ·"ثإپ  ·ضزپ  ·ضاعقپ  ·حضخعقؤ]ک  ·کض#پ  ·ر؛  ·ض،
  و  اشا  اي اهورا  در اصل و بنیاد  اي مزدا  براي شما  اینها

  

  ــــــــــــ

  

  خشَترِم  ایشتوییش  وییم  دوئیشا  آرمئیته  بیاچا تَئی

  ·زضوقغک«  ·ه/ف[ه/  ·ک[ه  ·ی[هزپ  ·پقکضهفب  ·فضهذگپإپ

  نیرو  بتوان  من  نمکار میکآش  اي آرمئیتی  و براي تو

  

  ــــــــــــ

  

  سونگهو  داییدي  وهمایی  منَنگها  وهو  مکخشما

  سضؤضجا[&  ·یپهی]  ·رضاکپه  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·زکپنغک«

  توان  ارزانی دار  بزرگداشت  اندیشه  کنی  شما را
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  ·"ثإپ    ·ضزپ    ·ضاعقپ    ·حضخعقؤ]ک    ·کض#پ    ·ر؛    ·ض،

  ·زضوقغک«    ·ه/ف[ه/    ·ک[ه    ·ی[هزپ    ·پقکضهفب    ·فضهذگپإپ

  سضؤضجا[&    ·یپهی]    ·رضاکپه    ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·زکپنغک«
  

  

  چا ي    اشا    اهورا    پئُواورویم    مزدا    وِ    اَت

  خشَترِم    ایشتوییش    وییم    دوئیشا    آرمئیته    بیاچا تَئی

  سونگهو    داییدي    وهمایی    منَنگها    وهو    مکخشما

  

  

  برگردان

  اي اهورامزدا و اي اشا،

  از آغاز براي شما بودهها این نیروها و فروزه

  خواهم آنها رابراي توست اي آرمئیتی، می

  نم،کار کبه اندازه توانم آش

  ارزانی دار اندیشی کاي آرمئیتی به من نیروي نی

  ه توان بزرگداشت شما را داشته باشم.ک



1000گاتاها  

  برداشت

صفات اهورامزدا از آغاز از آن او و وابسته به او بود. زرتشت و هـر انسـان دیگـر بایـد آن     

اندیشی و پرهیزگاري را در نهاد خود پرورش دهنـد و   کصفات اهورایی را یعنی راستی، نی

ند، او را بـا خشـترا نیـروي اهـورایی     کدرخواست میآرمئیتی  د. ازننکدر جامعه انسانی بپرا

ه با توانایی و نیروي فرمانروایی بتواند آنچه از آن اهورامزدا بـود بـه انسـان و    کپیوند دهد 

  ند.کجامعه انسانی منتقل 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهکنهادي، گروهه، » (اینها): «tH. (فپ

ضـمیر دوم  » (شـما «",ت؛ک-(برایی، گروهه، پیوسته » شما، براي شما): «vf. (ر؛

  )س گروههک

  کض#پ -)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

ـ » (نخست، آغاز، در صال، بنیاد): «paourvvīm. (حضخعقؤ]ک -)ماسـه ک، کرایی، ت

  جضخعقعگض
  ضاعقض-)کندایی، ت» (اي اهورا): «ahurā. (ضاعقپ

  ضزض-)کرایی، ت» (راستی، اشا): «aDā. (ضزپ

خواند میرا » ضزپ"پإپ«(حرف اضافه، واو عطف) [اینسلر: » و): «yecā. ("ثإپ

  »و به اشا«

  »تو«فؤ؛ک-)کرایی، ت» (و براي تو): «taibiiacā. (فضهذگپإپ

  پقکضهف]-)کندایی، ت» (اي آرمئیتی): «armaitē. (پقکضهفب

ـ کوجه التزامی، نخست » (نمکار میکآش دهم،نشان می): «dōiDā. (ی[هزپ ، کس، ت

  »نشان دادن«یهس -)گذشته ساده

  س.کضمیر نخست  - ض.؛ک-)کوابستگی، ت» (من): «mōi. (ک[ه

  ه/فه-)کوابستگی، ت» (توان، توانایی): «iBtōiB. (ه/ف[ه/
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  زضوقض«-)کرایی، ت» (فرمان، فرمانروایی، نیرو): «xDarrem. (زضوقغک«

  ازکپنض-)ماسهک، نرینه، کرایی، ت» (شما را): «xDmākem(.زکپنغک«

  رضاکض-)کبایی، ت» (، خوب کنی): «vohū. (رخا,

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

ــل ): «vahmai. (رضاکپه ــت، تجلی ــی، تــ » (بزرگداش درود، «رضاکض-)کبرای

  »استمداد، بزرگداشت

)، گذشته سـاده، گـذرا  کس، تکوجه التزامی، دوم » (ارزانی دار، بده«): dāidī. (یپهی]

-یپ  

      سضؤضا-)کوابستگی، ت» (توان، نیرو): «savvazhō. (سضؤضجا[



1002گاتاها  

  سومـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  ینتو  هم  آ  گئوش  وِ  آ

  ·گضأف,  ·ا؛ک  ·پ  ·ل؛عز  ·ر؛  ·پ
  هکآنها   گرد هم آیند    ها گوش  شما را

  

  سارِنت  یئُوتناییش شی  وِ  یویی

  ·سپق؛أفب  ·ژگضخوضدپه/  ·ر؛  ·"[ه
  بپیوندند  ارهاکبا     شما

  

  ــــــــــــ

  

  منَنگهو  ونگهِئوش  اوخزاییش  هیزوا  اَشا  اهورا

  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·صپه/«ع  ·اه.ؤپ  · ضزپ  ·ضاعقپ
  اندیشه  کنی  گفتار  زبان  اشا  اهورا

  

  ــــــــــــ

  

  اَهی  فرَدخشتا  مزدا  پواورویو  تو  ي اشانم

  ضا] &  ·فپ«/چقضیض  ·کض#پ  ·حخعقعگ[  ·ف,  ·"ضبزمک
  هستی  آموزگار  مزدا  ترین برجسته  تو  هکآنها 
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  ·گضأف,    ·ا؛ک    ·پ    ·ل؛عز    ·ر؛    ·پ

  ·سپق؛أفب    ·ژگضخوضدپه/    ·ر؛    ·"[ه

  ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·صپه/«ع    ·اه.ؤپ    ·ضزپ    ·ضاعقپ

  ضا] &    ·فپ«/چقضیض    ·کض#پ    ·حخعقعگ[    ·ف,    ·"ضبزمک
  

  

  ینتو    هم    آ    گئوش    وِ    آ

  سارِنت    یئُوتناییش شی    وِ    یویی

  منَنگهو    ونگهِئوش    اوخزاییش    هیزوا    اَشا    اهورا

  اَهی    فرَدخشتا    مزدا    پواورویو    تو    ي اشانم

  

  

  برگردان

  اند، ردارشان به شما پیوستهکه با کآنها 

  باید با گوش هوش نیز بپیوندند

  اي اهورامزدا

  گیرد.سرچشمه می که از اندیشه نیکه هماهنگ با اشا و گفتارت کتو با زبانت 

  دهنده آنها هستی. ترین آموزش نخستین و برجسته



1004گاتاها  

  برداشت

اري که از صفات اهورامزداست با گوش جان شنیده شود و هر کاندیشی  کباید راستی و نی

زند باید با باور به آنها انجام پذیرد. انسان با تلقین و وایانیدن بخود باید ه از انسان سر میک

ـ   اندیشـی بشـنود.    کهر لحظه با گوش نهان آواي وجدانش را براي پیروي از راسـتی و نی

ه کـ تواند خود را به هـر عـادت و روشـی وا دارد. آنهـا     دي خوپذیر است و میانسان موجو

بخـش از نـادانی و پلیـدي را     هاي زرتشت بزرگتـرین آموزگـار خردمنـد و رهـایی     آموزش

هاي اخالقی او، زنـدگی و محـیط خـود را از نـو      اند باید با تمرین و یادآوري آموزه پذیرفته

  بسازند.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه، قید» (به، به سوي): «a(. پ

  »شما«",ت؛ک-)برایی، گروهه» (شما، شما را): «vf. (ر؛

  ل؛عزض-)نهادي، گروهه» (ها گوش): «gfuB.ā. (پ.ل؛عز

وجه گرد هم آیند، گرد آیند ( ،»آمدن«ه-گضأف,):hfm.iiantū. (گضأف,.ا؛ک

پـیش  » (بـا هـم  «ا؛کمـن » + آمدن«ه-)س، گروهه و حال، گذراکامري، سوم 
  )فعل

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هک): «yōi. ("[ه

  »شما«",ت؛ک-)برایی، گروهه» (شما): «vf. (ر؛

-)بـــایی، گروهـــه» (ارهـــاکارهـــا، بـــا ک): «iiaoranāiB~. (ژگضخوضدپه/

  ).ردارکار، ک(ژگضخوضدض

س گروهه، حال، کوجه اخباري سوم » (شوندبپیوندند، متحد ): «sāreytē. (سپقغأفب

(ناگذر -پیوستن، متحد شدن، ملحق شدن، همراه شدن«سضق«  

  )کنهادي، ت» (بخش اهورا، خداوند، هستی): «ahurō. (ضاعق[

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی): «aDā. (ضزپ
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-)بـایی، گروهـه  » (بزبان آوردن، اندیشه و پنـدار ): «hizvvG.uxzaiB. (ع/.اه.ؤ|

  »بزبان آوردن، رأي یا پنداري را بزبان آوردن«اه.ؤ|

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کضد-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

» هکـ «"ض-)وابسـتگی، گروهـه، نرینـه   » (هکه، آنها ک): «yaēDąm. ("ضبزمک

  )ضمیر نسبی(

  )کس تکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-، متصل،کنهادي، ت» (تو): «tū. (ف,

ـ  » (تـرین  بنیادین، نخستین، اساسی، برجسـته ): «pouruiiō. (حخعقعگ[ ، کنهـادي، ت

  حضعقعگض-)نرینه

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

ـ  » (بخش ننده، الهامکارکآموزگار، آش): «fradaxBtā. (فپ«/چقضیض -)کنهـادي، ت

  چقضیضا/فضق
ـ کـ وجـه اخبـاري، دوم   » (هستی میباشی): «ahī. (ضا] ضا-)، حـال، گـذرا  کس، ت

  »بودن، هستن«
      



1006گاتاها  

  چهارمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  
  تَت اَخش  اکمرِژدی  وتراک  فسرَتوش  آ  آرئیش  وتراک

  ·فض،«/ض  ·کغقغتیهنپ  ·نعوقپ  ·چسغقضفع/  ·پ  ·پق[ه/  ·نعوقپ

  شودپابرجا می  بخشش، گذشت  جاک  شادمانی    دردمندي  جاک

  

  ــــــــــــ

  

  تیش آرمئی  سپِنتا  وک  اَشم  ین خی  یسو  وتراک

  ·پقکضهفه/  ·سحغأفپ  ·ن,  ·ضزغک  ·ةگ؛د  ·"ضس[  ·نعوقپ
  آرمئیتی  ، مقدسكپا  جاک  راستی  داشت گرامی  یک

  

  ــــــــــــ

  

  مزدا  خَشتَرا  توا  وتراک  وهیشتم  منُو  وتراک

  کض#پ&  ·زضوقپ«  ·وظپ  ·نعوقپ  ·رضاه/فغک  ·کضد[  ·نعوقپ
  اي مزدا  فرمانروایی  تو  جاک  بهترین  اندیشه  جاک

    



1007بند چهارم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·فض،«/ض    ·کغقغتیهنپ    ·نعوقپ    ·چسغقضفع/    ·پ    ·پق[ه/    ·نعوقپ

  ·پقکضهفه/    ·سحغأفپ    ·ن,    ·ضزغک    ·ةگ؛د   ·"ضس[   ·نعوقپ

  کض#پ&    ·زضوقپ«    ·وظپ    ·نعوقپ    ·رضاه/فغک    ·کضد[    ·نعوقپ
  

  

  تَت اَخش    اکمرِژدی    وتراک    فسرَتوش    آ    آرئیش    وتراک

  تیش آرمئی    سپِنتا    وک    اَشم    ین خی    یسو    وتراک

  مزدا    خَشتَرا    توا    وتراک    وهیشتم    منُو    وتراک

  

  

  برگردان

  گیرد.شادمانی جاي دردمندي را میچه زمانی 

  شود؟جا بخشش و گذشت برپا میک

  ؟دارندجا راستی را گرامی میک

  ،كچه هنگام آرمئیتی پا

  بهترین اندیشه و فرمانروایی تو اي مزدا

  شود؟استوار می



1008گاتاها  

  برداشت

گیـرد. میـان او و   نـد ولـی پاسـخی نمـی    کزرتشت بارها از اهورامزدا پرسش می گاتاهادر 

ـ  که میان دو کی همچنان یاهورامزدا گفتگو خـورد.  چشـم نمـی  ه س انجام پذیرد هرگـز ب

گمان در خود آنها پنهان اسـت. شـادمانی،    ه پاسخی استوار و بیکایست  ها به گونه پرسش

گاتـایی   تموکار و برپایی حقربخشش و گذشت، گرامیداشت اَشا، آرمئیتی و وهومن با است

ومـت بـر پایـه    کح که یـ کومت دینی نیست بلکح کومت گاتایی یکپذیر است. ح انکام

  دارند.خود آنرا برپا می ،اندیشی و پیروي از راستی کم با نیده مرکخردمندي است 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )قید» (، چه هنگام، چه زمانیجاک): «kurrā. (نعوقپ

ـ  » (دردمندي، آسیب، آزارگزند، ): «aroi~.ā. (پ.پق[ه/ پ+ضقه-)کوابسـتگی، ت

بـا   هاتهمین  14این واژه در بند » درد، آسیب، صدمه، غم، اندوه، درد، آسیب، گزند«

تاراپورواال: با اشـاره بـه   » goodnessخوبی، مهربانی، «انگا: کرار شده. [کهمین معنی ت

. هومبـاخ واژه را بـه   نـد کمعنی می» نندگانکستایش«هاي گوناگون این واژه را  مرجع

  تواند در جمله داراي مفهوم منطقی باشد.]ه نمیکو شادمانی گرفته  joyمعنی 

 چسغقضف-)کنهـــادي، تـــ» (شــادمانی، بهزیســـتی ): «fseratuB. (چسغقضفع/

پشـتیبان،  «هومبـاخ:  » نـد. که اشتباه یا خطایی را پیدا کسی کپاداش، به «[بارتولومه: 

تـاراپورواال: بـا تعمـیم و    ». یت و سرپرستی رمه و گله چارپایانکانگا: مالک». سرپرست

ه همگان را در برگیرد!!! اینسـلر: نگهبـانی، محافظـت]    کانگا و عشقی کگسترش نظر 

هـا و بنـدهاي    اي از واژه پـاره  ۀعشق را در ترجم ةتاراپورواال دانشمند بزرگ پارسی واژ

  ه دور از ذهن است.کبرد میار که گاتایی ب

-)نهـادي، گروهـه  » (بخشش، بخشـایش، گذشـت  ): «mereżdikā. (یهنپکغقغت

  pitié, merci, compassion, pardonدلسوزي، رحم، گذشت «کغقغتیهنض

سـوم   التزامیوجه » (شودگیرد، برپا میشود، قرار میگیر می پاي): «axBtat. (فض،«/ض

ایستادن، پـاگرفتن، مسـتقر شـدن، قـرار     «سفپ-)، گذشته ساده، گذراکس، تک



1009چهارم بند ـسرود شانزدهم 

  »گرفتن، برپا شدن

  »جاک): «kutra. (نعوقپ

ـ  » (گرامیداشـت ): «yasō.|iifn. ("ضس[ةگ؛د  "ضس[ةگض-)کنهـادي، ت

[احترام داشتن، به بزرگی رسیدن، اعتبار بخشیدن، آبرو به دست آوردن، شأن و شـرف  

  یافتن]

  ضزض-)کنهادي، ت» (راستی، اشا): «aDem. (ضزغک

  »جاک): «ku. (ن,

  سحغأفض-)کنهادي، ت» (ارکوک، مقدس، نیكپا): «speytā. (سحغأفپ

  پقکضهفه-)کنهادي، ت» (پارسایی، پرهیزگاري): «ārmaitiB. (پقکضهفه/

  )جاک. (نعوقپ

  کضدضا-)کنهادي، ت» (رکاندیشه، منش، ف): «mano. (کضد[

  )صفت برترین(رضاه/فض-)کنهادي، ت» (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک

  »جاک. «نعوقپ

  )یکضمیر مل» (تو«وظض-)، نرینهکبایی، ت» (تو، از آن تو، مال تو): «rsa. (وظپ

ـ  » (نیرو، توان، قدرت الهـی، نیـروي اهـورایی   ): «xDarrā. (زضوقپ« -)کبـایی، ت

  »شهریاري، سلطه، فرمانروایی، قدرت، نیرو«زضوقض«

  کض#پ -)کندایی، ت» (خداي دانااي مزدا، اي ): «mazdā. (کض#پ
      



1010گاتاها  

  پنجمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  ویدت  گانم  هچا  اَشات  یتا  پِرِسانس  تا  ویسپا

  ·ر]یض،  ·لمک  ·اضإپ  ·ضزپ،  ·"ضوپ  ·حغقغسمس  ·فپ  ر]سحپ

  ندکخدمت   جهان را  از روي  راستی  چگونه  پرسم می  اینها را  همه

  

  ــــــــــــ

  

  نمنگها  هوخرَتوش  هانس  ارِژو  چو تَناییش شی  واستریو

  ·دغکضجاپ  ·قضفع/«اع  ·امس  ·غقغزؤ[  ·ژگضخوضدپه/  ·رپسفقگ[

  واال  خردمند  هست  پرارج  ارهايکبا   راهنما

  

  ــــــــــــ

  

  چیستی  اَشیواو  خشَیانس  مرتو  ا رِش   ودات ا اي بی  یا

  إهسف]&  ·ضزهؤ|  ·زضؤمس«  ·قضف,ک  ·غقغ/  ·یپوضبهذگ[  ·"پ

  آموزش بیند  دهنده پاداش  تواندمی  داور  درست  براي داوري  ه باک

    



1011بند پنجم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·ر]یض،    ·لمک    ·اضإپ    ·ضزپ،    ·"ضوپ    ·حغقغسمس    ·فپ    ر]سحپ
  ·دغکضجاپ    ·قضفع/«اع    ·امس    ·غقغزؤ[    ·ژگضخوضدپه/    ·رپسفقگ[

  إهسف]&  ·ضزهؤ|    ·زضؤمس«    ·قضف,ک    ·غقغ/    ·یپوضبهذگ[    ·"پ

  

  

  ویدت    گانم    هچا    اَشات    یتا    پِرِسانس    تا    ویسپا

  نمنگها    هوخرَتوش    هانس    ارِژو    چو تَناییش شی    واستریو

  چیستی    اَشیواو    خشَیانس    مرتو    ا رِش    ودات ا اي بی    یا

  

  

  برگردان

  پرسم. همه اینها، می ةدربار

  ندکتواند به جهان خدمت راهنما چگونه می

  ه خردمند است.کراهنمایی 

  ارهاي پرارج خودکبا 

  جایگاهی واال دارد

  ه براي داوري در باره خودکاو 

  تواند آموزش بیند.دهنده می چون داور پاداش



1012گاتاها  

  برداشت

جا و چه هنگام زندگی شاد و آرامش که چگونه، کهاي فراوان شد  پیشین پرسش هاتدر 

توزي  ینهکگیرد. چه زمان گذشت، بخشش و انصاف بجاي جاي دردمندي و آشفتگی را می

در میان مـردم رواج   کشود. چه زمان راستی و پرهیزگاري و اندیشه نیو خشونت برپا می

  خردمندي استوار میگردد. ۀومت برپایکگیرد؟ و فرمانروایی مزدا یعنی حمی

توانـد راهنمـاي اخالقـی    س میکه هر کپاسخی براي همه آنها پنهان است  هاتدر این 

تواند بـا  س میکسی نیست هر کبراي خدمت به جهان باشد. راهنمایی انحصاراً در اختیار 

ند و بـر پایـه وجـدان    کارهاي خود را داوري کپیروي از سپنتامئینو و خرد خویش نخست 

آنها را بسنجد هرگاه با آن سنجش و داوري خود را شایسته پاداش بینـد آنگـاه خـود     خود

  ند.که به خوشبختی و آبادسازي جهان خدمت کتواند راهنمایی باشد می

  ها  واژهيدستورگزارش

-)ماسـه کرایـی، گروهـه،   » (لـی ک، تماماً، بطـور  کهمه، هر ی): «vispā. (ر]سحپ

  ر]سحض
  )صفت، ضمیر اشاره» (این«فض-)ماسهکرایی، گروهه، » (اینها): «tā. (فپ

  حغقغسضأف-)، نرینـه کنهادي، ت» (پرسم، پرسانم می): «peresąs. (حغقغسمس

  »پرسیدن«چقضس-)اسم فاعل(

  ).conjقید، حرف ربط » (هکه، چطور، بسان آنکبه چه سان، همانند آن): «yara. ("ضوپ

  ضزض-)کازي، ت» (راستیراستی، از روي ): «aDāt. (ضزپ،

  )حرف اضافه» (، هماهنگ بااز، از روي، بر طبق، بر اثر): «hacā. (اضإپ

[این واژه به معنی چارپا نیز هست، جهان و جهان زنده » جهان، زندگی): «gąm. (لمک

برنـد.  ار میکه واژه چارپا را ب گاتاهامعنی مجازي و استعاره است. گروهی از مترجمین 

  لضخ-)کرایی، تدهند] (هم مطلب در زیرنویس توضیح میسپس براي ف

، حـال،  کس، تکیدي سوم کوجه تأند] (ک[اینسلر: خدمت » جویدمی): «vidat. (ر]یض،

  »ردنکردن، جستن، به دست آوردن، خدمت کپیدا «ر]ی-)گذرا



1013بند پنجم ـسرود شانزدهم 

ـ  » (شاورز، آبـادگر، سرپرسـت، راهنمـا   ک): «vastriiō. (رپسفقگ[ -)کنهـادي، ت

  رپسفقگض
-)کبــایی، تــ » (ردارکــارهــا، بــا  کبــا ): «BiiaoranaiB. (ژگضخوضدپه/

  »ردارکار، ک«ژگضخوضدض

  غقغزؤض-)کنهادي، ت» (سودمند، رفیع، باال، برتر): «ereDvvō. (غقغزؤ[

ـ  » (ه هست، هسـت کباشند، آن): «hąs. (امس اسـم  (اضدف-)، نرینـه کنهـادي، ت

  »بودن، هستن«ضا-)فاعل

ـ  » (هوشمند، خردمنـد، بـاهوش  ): «huxratuB. (قضفع/«اع -)، نرینـه کنهـادي، ت

  قضفع«اع
ــد ): «nenazhā. (دغکضجاپ ــوار، ارجمن ــاارزش، بزرگ ــی، ب ــ» (گرام ــادي، ت -)کنه

  ]دغکضا[هومباخ دغکضجاضد

  )pronom relatifضمیر نسبی ("ض-)کبایی، ت» (یکه، ک): «ya. ("پ

)برایی، گروهه، نرینه» (justبراي داوري، در باره خود ): «daraēibiiō. (یضوضبهذگ[

-یپوض  

  )قید» (درست، صحیح و راست): «ereB. (غقغ/

م، قضاوت، کح«یا » قاضی، داور«قضف-)کرایی، ت» (داور، قاضی): «ratum. (قضف,ک

  »داوري

سم فاعل، ا» (ه نیرو دارد، توانا، توانمندکس کدارنده نیرو، آن): «xDaiias. (زضگمس«

  )نیرو داشتن(زپ«-)، نرینهکگذرا، نهادي، ت

  ضزهؤضأف-)کنهادي، ت» (دهنده، پاداش دارنده پاداش): «aDivvG. (ضزهؤ|

ـ کـ یـدي سـوم   کتأ» (بیند ابد، آموزش مییآموزد، درمیمی): «cistā. (إهسفپ ، کس، ت

      آموزش دیدن، دریافتن، فهمیدن. إهف-)گذشته ساده، ناگذر



1014گاتاها  

  ششمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  دزد  ونگهِئوش  وهیو  ي

  ·ب#یض  ·رضجا؛ع/  ·رضاگ[  ·"؛
  میپذیرد  خوب  بهتر  هکآن

  

ت  وارایی  هویی  سچایراد  

  ·قپیض،  ·رپقپه  ·ا[ه  ·"ضسإپ
  برآورد  آرزو  آن  هکاو 

  

  ــــــــــــ

  

اتکاَ  اَهمایی  اَت  مزداو  خشتَرا  اَهور  واَشی  

  ·ضژگ[  ·ضنپ،  ·ضاکپه  ·ض،  ·کض#|  ·زضوقپ«  ·ضاعق[
  بدتر  از بد  سکبراي آن  اما  مزدا  با توانایی  اهورا

  

  ــــــــــــ

  

  اورو اسِ  اَنگهِئوش  اَپِمِ  ویداییتی  وئیتنُ  هویی  ي

  &عقؤضبسب  ·ضجا؛ع/  ·ضح؛کب  ·ر]یپهف]  ·د[ه،  ·ا[ه  ·"؛

  هنگام دگرگونی  زندگی  واپسین  ندکخدمت   نه  براي او  سکآن

    



1015بند ششم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·ب#یض    ·رضجا؛ع/    ·رضاگ[    ·"؛
  ·قپیض،    ·رپقپه    ·ا[ه    ·"ضسإپ

  ·ضژگ[    ·ضنپ،    ·ضاکپه    ·ض،    ·کض#|    ·زضوقپ«    ·ضاعق[

  &عقؤضبسب    ·ضجا؛ع/    ·ضح؛کب    ·ر]یپهف]    ·د[ه،    ·ا[ه    ·"؛
  

  

  دزد    ونگهِئوش    وهیو    ي

ت    وارایی    هویی    سچایراد  

اتکاَ    اَهمایی    اَت    مزداو    خشتَرا    اَهور    واَشی  

  اورو اسِ    اَنگهِئوش    اَپِمِ    ویداییتی    وئیتنُ    هویی    ي

  

  

  برگردان

  پذیرد میرا ه چیزي بهتر از خوب کس کآن

  برآوردخواهد آن آرزو را و می

  اهورامزدا با توانایی خویش

  ند.کمی کمکاو را 

  براي کسی خواهد بوداما از بد بدتر در واپسین هنگام زندگی 

  رده باشد.ک) خدمتی ناهورامزداه براي او (ک



1016گاتاها  

  برداشت

گویند خدمت در راه خدا و هدف و منظور معـین از  ه میکخدمت به اهورامزدا به آن معنی 

هـاي زرتشـت اسـت. در آیـین زرتشـت خـدمت بـه         الف آموزشبرخو آن در نظر نیست 

خداي مبهم  کهاي خردمندي. اهورامزدا ی اهورامزدا یعنی خدمت به خرد و پیروي از شیوه

ـ  کو غیرقابل تصور نیست. هر  شـود بـه خـدا     کس بیشتر به خردمندي و خـردورزي نزدی

  شود. ستایش خرد یعنی ستایش اهورامزدا.می کنزدی

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر نسبی("ض-)کنهادي، ت» (هکسی کی، که، ک): «yf. ("؛

  )comparatifصفت قیاس (رضاگضا-)کرایی، ت» (بهتر): «vahiiō. (رضاگ[

  رخاع-)، نرینهکازي، ت» (کخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

وجـه اخبـاري، سـوم    » (پذیرد، تصمیم میگیرد گذارد، می دهد، میمی): «dazdē. (یض#ب

  »دادن، نهادن«یپ-)، حال، ناگذرکس، تک

  "ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکو آن«إپ» +یکه، ک«"ضس ): yascā. ("ضسإپ

  )ضمیر اشاره» (این«اض-)، نرینهکبرایی، ت» (این، براي این): «hōi. (ا[ه

-[تاراپورواال  رپقض-)کبرایی، ت» (خواست، اراده، آرزو، میل): «vārāi(.رپقپه

  ]رپقض

یـدي،  کوجه تأ» (انجام دهد، جامعه عمل بپوشاند، برآورد، موفق شود): «rādat. (قپیض،

ردن، جامعه عمل پوشاندن، کانجام دادن، اجرا «قپی-)، حال، گذراکس، تکسوم 

  »به مرحله اجرا درآوردن، توفیق یافتن

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

ـ » (خشترا، نیروي اهورایی، فرمانروایی، توانایی): «xDarrā. (زضوقپ« -)کبایی، ت

  زضوقض«
  کض#پ-)کوابستگی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|
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  )حرف اضافه» (پس، و، بنابراین، اما): «au. (ض،

» او، ایـن «ضگ؛ک-)ماسـه ک، نرینـه،  کبرایی، ت» (براي او، او): «ahmai. (ضاکپه

  )ضمیر اشاره(

  ضنض-)کازي، ت» (آور بد، ناپسند، شیطانی، شر، مضر، زیان): «akāt. (ضنپ،

  »بدتر«ضزگضا-)ماسهک، کنهادي، ت» (آورتر بدتر، زیان): «a~iiō. (ضژگ[

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هک): «yf. ("؛

  )ضمیر اشاره» (این، او«اض-)، نرینهکت برایی،» (او، براي او): «hōi. (ا[ه

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

ـ کـ ، سوم التزامیوجه » (ندکند، خود را وقف کخدمت ): «vidaiti. (ر]یپهف] ، کس، ت
  »ردنکردن، خود را وقف کردن، توجه کخدمت «-)گذشته ساده، گذرا

  )صفت(ضح؛کض-)، نرینهکدري، ت» (واپسین، آخرین): «apfmē. (ضح؛کب

  ]ضجاع[ضاع-)کوابستگی، ت» (زندگی، هستی، وجود): «aozhfuB. (ضجا؛ع/

ازي، » (مرحله، نوبت، نقطـه عطـف، نقطـه برگشـت، دوره    ): «urvvaēsē. (عقؤضبسب

  »turning pointمرحله تغییر، هنگام دگرگونی «عقؤضبسض-)کت
      



1018گاتاها  

  هفتمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  چا اورو راوس  چا اَپس  تَشُو  گانم  ي  وییم  داییدي

  ·عقؤضق|سإپ  ·ضحضسإپ  ·فضز[  ·لمک  ·"؛  ·ک[ه  ·یپهی]
  و گیاهان را  و آب را  آفریدي  جهان را  هک  بمن  ارزانی دار

  

  ــــــــــــ

  

  مزدا  نیو مئی  تا سپِنیش  تااَهئورو  اَمرِتاتا

  ·کض#پ  ·کضهدگ,  ·سح؛ده/فپ  ·اضعقؤپفپ  ·ضکغقغفپفپ
  اي مزدا  گوهر  ترینکبا پا  با تندرستی  با جاودانی

  

  ــــــــــــ

  

  سنگه  وهو  مننگها  یوییتی اوت  توشیی

  س؛أجاب&  ·رخا,  ·کضدضجاپ  ·عفضگ,هف]  ·فغؤ]ز]
  آموزش  کنی  اندیشه  نیرومندي  پایداري
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  ·عقؤضق|سإپ    ·ضحضسإپ    ·فضز[    ·لمک    ·"؛    ·ک[ه    ·یپهی]

  ·کض#پ    ·کضهدگ,    ·سح؛ده/فپ    ·اضعقؤپفپ    ·ضکغقغفپفپ

  س؛أجاب&    ·رخا,    ·کضدضجاپ    ·عفضگ,هف]    ·فغؤ]ز]
  

  

  چا اورو راوس    چا اَپس    تَشُو    گانم    ي    وییم    داییدي

  مزدا    نیو مئی    تا سپِنیش    تااَهئورو    اَمرِتاتا

  سنگه    وهو    مننگها    یوییتی اوت    توشیی

  

  

  برگردان

  ه جهان را،کتو 

  اي آنها را و گیاهان را آفریده

  ترین است كه پاکبا گوهرت 

  با جاودانی و رسایی در پرتو وهومن

  پایداري و نیرومندي را به من آموزش بده.



1020گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

، گذشـته سـاده،   کس، تکوجه امري، دوم » (بده، ببخش، ارزانی دار): «dāidī. (یپهی]

  »، نهادن دادن«یپ-)گذرا

  ض.؛ک-)کبرایی، ت» (من، براي من): «moi. (ک[ه

  "ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنکاو ): «yf. ("؛

  »جهان بارور، زندگی چارپا«لضخ-)کرایی، ت» (جهان را): «gąm. (لمک

  )، گذشته ساده، گذراکس، تکیدي، دوم کتأ» (، آفریديیساخت): «taDō. (فضز[

  »آب«ضح-)رایی، گروهه» (آبها را، و آبها را): «apascā. (ضحضسإپ

  »گیاه، نبات«عقؤضقپ-)رایی، گروهه» (گیاهان): «urvvarGscā. (عقؤضق|سإپ

  )کبایی، ت» (مرگی، جاودانیبی): «ameretatā. (ضکغقغفپفپ

  )کبایی، ت» (املکرسایی، تندرسی، ت): «haurvvata. (اضعقؤپفپ

ـ  » (ار، پرهیزگارکوکترین، نی ترین، مقدس كپا): «sffniBtā. (سح؛ده/فپ )کبـایی، ت

-سح؛ده/فض  

  کضهدع-)کبایی، ت» (مینو، گوهر، روان): «mainiiū. (کضهدگ,

  کض#پ -)کندایی. ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

-)کبایی، ت» (نیروي بدنی و مادي، دوام، استقامت، پایداري): «tevvīDī. (فغؤ]ز]

  ف؛ؤ]ز]
 (.dualرایی، جفـت » (شادابی، جوانی، سرزندگی، نیرومندي): «utaiiuitī. (عفضگ,هف]

-ع،ضگ,ه  

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazha. (کضدضجاپ

  رخاع-)کبایی، ت» (، خوبکنی): «vohu. (رخا,

ــوزش، ح): «sfzhē. (س؛}اب ــآم ــالم ک ــیح، اع ــ» (م، داوري، توض -)کدري، ت

  س؛}اض
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1022گاتاها  

  هشتمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  مزدا  وخشیا  تویی  زي  اَت

  ·کض#پ  ·زگپ«رض  ·ف[ه  ·.]  ·ض،
  اي مزدا  خواهم گفت  به تو  بدرستی  و

  

  تامروی  نا  زي  یدوشِو

  ·کقعگپف  ·دپ  ·.]  ·ر]یعزب
  بگوید  مرد  بدرستی  ه میداندکس کبراي آن

  

  ــــــــــــ

  

  دادرِ  اَشم  ي  اوشتا  درِگواییت  ایوکاَ  هیت

  ·یپیقب  ·ضزغک  ·"؛  ·ع/فپ  ·یقغلؤپهفب  ·ضن[گپ  ·اگض،

  نگهداري شده  اشا  هک  خواسته شده  دروندرا  نمکبدي   هک

  

  ــــــــــــ

  

ایتی  ویدوشِ  ي  وشیاتُ  مانترا  زي  هومرَو  

  کقضؤضهف]&  ·ر]یعزب  ·"؛  ·ژگپف[  ·کموقپ  ·.]  ·اؤ[

  بگوید  براي داننده  هک  خشنود خواهد شد  سرودگو  بدرستی  این
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  ·کض#پ    ·زگپ«رض    ·ف[ه    ·.]    ·ض،
  ·کقعگپف    ·دپ    ·.]    ·ر]یعزب

  ·یپیقب    ·ضزغک    ·"؛   ·ع/فپ    ·یقغلؤپهفب    ·ضن[گپ   ·اگض،

  کقضؤضهف]&    ·ر]یعزب    ·"؛    ·ژگپف[    ·کموقپ    ·.]    ·اؤ[

  

  

  مزدا    وخشیا    تویی    زي    اَت

  تامروی    نا    زي    یدوشِو

  دادرِ    اَشم    ي    اوشتا    درِگواییت    ایوکاَ    هیت

ایتی    ویدوشِ    ي    وشیاتُ    مانترا    زي    هومرَو  

  

  

  برگردان

  

  خواهم چیزي را بتو بگویم،اي مزدا می

  ه آگاه است سخنی گویدکس کچون در این باره مرد باید براي آن

  »نمکخواهم به دروند (پیرو دروغ) بدي می«

  )اهوراسی است (کو آن هماهنگ خواسته 

  ندکه اشا را نگهداري میک

  ) خشنود خواهد شد،زرتشتسرودگو ( نای

  داننده و آگاه است بگوید. هکسی کرا براي نآ



1024گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (اما، پس، و): «au. (ض،

[.) .zī» :(بدرستی، به تحقیق، همانا، زیرا) «حرف اضافه(  

  )سکضمیر شخصی دوم (فؤ؛ک»تو) «کبرایی، ت» (تو، براي تو): «tōi. (ف[ه

، زمان آینـده،  کس، تکوجه اخباري نخست » (خواهم گفت): «vaxDiiā. (زگپ«رض

  »گفتن، سخن گفتن«رضإ-fut.) گذرا

  کض#پ-)کندایی، ت» (خداي دانا، مزدا): «mazdG. (کض#|

اسـم  (ر]یؤضا-)کبرایی، ت» (داند، آگاهه میکداننده، آن): «viduDē. (ر]یعزب

  ) رهیفاعل فعل 

  .ردن و نشان دادنکه آگاه است، داننده به معنی عام، معرفی کس ک[آن

  کق,-)، حال، گذراکس، تکوجه تمنایی، سوم » (بگوبد): «mruiiat. (کقعگض،

ـ  » (هکـ ه، او که، آنکس کآن): «hiiat. (اگض، ضـمیر  ("ض-)ماسـه ک، کنهـادي، ت

  [حرف ربط]» هکسی که و ک) «نسبی

ار پلیـد  کـ «ضن[گپ-)کنهادي، ت» (اندیش، بد جکپلید، ): «akōiiā. (ضن[گپ

  »انجام دادن

ــو ): «dregvvāitē. (یقغلؤپهفب ــرو دروغ، دروغگ ــد، پی ــ» (درون ــی، ت -)کبرای

  یقغلؤضأف
» ردنکـ خواسـتن، آرزو  «رضس-)رایـی، گروهـه  » (خواسته شـده ): «uBtā. (ع/فپ

  تفسیرهاي گوناگون وجود دارد: 

  » خواهش، آرزو«رضس-جدا شده از  ـ1

حالـت  )، (اسـم مفعـول  (هـاي در حالت» میل، خواست، آرزو«ع/فهجدا شده از ـ2

  )قید). (حرفی امري

  (ضمیر نسبی)» هک«"ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هک): «yf. ("؛
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  ضزض-)کنهادي، ت» (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDem. (ضزغک

  یضق-)، ناگذرک(وجه اخباري، ت» داشته نگه): «dādrē. (یپیقب

  )ضمیر اشاره(اؤ[»این«) ، نرینهکنهادي، ت» (این، او): «hvvō. (اؤ[

[.) .zī» :(بدرستی، به تحقیق، همانا، زیرا، چون) « حرف اضافه پیوستهenclit. particl.(  

ـ  » (گو، شاعر، اشاره به زرتشت است سرودگو، سخن): «mąθrā. (کموقپ )کنهـادي، ت

-اض  

  ژگضفض-)، نرینهکنهادي، ت» (خوشحال، راضی): «iiātō~. (ژگپف[

  )ضمیر اشاره("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکس کی، آنکه، ک): «yf. ("؛

  ی]یؤضا-)کبرایی، ت» (دانده میکآگاه، داننده، آن): «vīduDē. (ر]یعزب

  کق,-)س، حالکوجه التزامی، سوم » (بگوید): «mrovvaitī. (کقضؤضهف]
    



1026گاتاها  

  نهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  بیا یوینُار  خشنوتم  یانم

  ·قپد[هذگپ  ·زد,فغک«  ·"مک
  دو گروه  )پاداش(خشنودي   هک

  

  مزدا  سوخرا  آترا  توا  داو

  ·کض#پ  ·قپ«سع  ·پوقپ  ·وظپ  ·ی|
  اي مزدا  سرخ  آتش  تو  میدهی

  

  ــــــــــــ

  

  داوئی  دخشتم  اَهواهو  اییبی  خشوستا  اَینگها

  ·یپؤ[ه  ·فغک«/یض  ·ضاؤپاع  ·ضهذ]  ·زعسفپ«  ·ضگضجاپ
  دادن  نشان  زندگی  )پیش فعل(  گداخته  فلز

  

  ــــــــــــ

  

ینگه شم  رنتیو  درِگووم  سناَشَو  

  ضزضؤضدغک&  ·سضؤضگ[  ·یقغلؤضأفغک  ·قضزضگثظاب
  ارکدرست  رهانیدن  دروند  نابودي
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  ·قپد[هذگپ    ·زد,فغک«    ·"مک

  ·کض#پ    ·قپ«سع    ·پوقپ    ·وظپ    ·ی|

  ·یپؤ[ه    ·فغک«/یض    ·ضاؤپاع    ·ضهذ]    ·زعسفپ«    ·ضگضجاپ

  ضزضؤضدغک&    ·سضؤضگ[    ·یقغلؤضأفغک    ·قضزضگثظاب
  

  

  بیا یوینُار    خشنوتم    یانم

  مزدا    سوخرا    آترا    توا    داو

  داوئی    دخشتم    اَهواهو    اییبی    خشوستا    اَینگها

 شرم    ینگهنتیو    درِگووم    سناَشَو  

  

  

  برگردان

  دهی چیست؟) میارانکاران و درستکبزهه به هر دو گروه (کیپاداش

  اي مزدا آتش درخشان تو و فلز گداخته

  ) در زندگی استپاداشآندهنده ( نشان

  ار است.کو آن نابودي دروند و رهانیدن درست



1028گاتاها  

  برداشت

هـا،  فارسی و فرهنگ ایرانی بسیار گسترده است ریشـه در افسـانه   جایگاه آتش در ادبیات

  :ها و باورهاي دینی دارد. آتش داراي سه ویژگی استاساطیر، سنت

  ؛روشنایی و نور ـ1

  ؛گرما و حرارت ـ2

  جنبش و تحرك.  ـ3

نخستین برخورد انسان با این پدیده، پیش از تاریخ، نزد انسانی که رفتـه رفتـه اندیشـمند    

هاي خاوري و فرو داد، با برآمدن از کرانهی و گرما مییخورشید بود که به او روشنا شدمی

هاي باختري نمادي از جنبش و حرکت بود. سپس انسانی که در جستجوي رفتن در کرانه

هـا را داراي  هاي آفرینش بود این پدیده باعظمـت طبیعـی و سـایر پدیـده    شوندها و علت

ها و مردم ش دستی دارند و قابل پرستش هستند. همه ملتینپنداشت که در آفرنیرویی می

اند تا بـه درجـات برتـر درك و دانشـمندي     جهان در قلمرو اندیشه از این مرحله گذر کرده

  اند.رسیده

مندي از آن بزرگترین پیـروزي بـراي ادامـۀ زیسـت انسـان بـود، در       پیدایش آتش و بهره

اي کـه از برخـورد   دهند که با دیدار جرقـه هاي ایرانی آن را به هوشنگ نسبت می افسانه

  سنگی با سنگ دیگر جهیده بود به وجود آن پی برد. 

هـاي طبیعـی ایـزدي داشـتند از جملـه      در آیین ایرانیان پیش از زرتشت هریک از پدیـده 

امزدا، نمـاد خـرد را   همه ایزدان را نفی کرد و اهـور خورشید که مورد ستایش بود. زرتشت 

آفریننده هستی دانست به این معنی که نظام آفرینش بر مدار خردمندي استوار شـده کـه   

  آن همراه با علم و دانش است. 

زرتشت در گاتاها فقط از اهورامزدا و شش فروزه او کـه همبسـته بـه او و از او جداشـدنی     

ـ خـدا را بزرگتـرین نیرویـی مـی    گوید. او نیستند سخن می د کـه جهـان هسـتی را بـا     دان

دهد آموزش میکند. گاتاها هاي عقلی و هنجاري پایدار به گردش آورده و اداره میویژگی

کند و این دگرگونی در جهان مادي و طبیعی و نیز ز در جهان هستی تغییر مییکه همه چ

در جهان مینوي و غیرمادي داراي هدف و انگیزة معینی است و آن رسیدن بـه رسـایی و   

کامل است که در گاتاها بارها به آن اشاره شده است. بنیادهاي دین زرتشت نیز برگرفته ت
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  .گرفته نشده است هاي اوستااز بینش گاتاها است و از سایر بخش

هاي ایرانی را براي از میان بردن ها و سنتدر گردآوري اوستا در زمان ساسانیان، تمام دین

هاي کتاب واحد به نام اوستا گردآوري کردند و سنتاختالفات اجتماعی و مذهبی در یک 

را که زرتشت نفی کرده و از دایرة باورهاي مردم بیـرون رانـده بـود در     یباستانی و ایزدان

نامنـد خورشـید   اوستاي زمان ساسانیان که آن را اوستاي نوین نیز مـی اوستا جا دادند. در 

این ادبیات نیز خورشید بـه صـفت    یشت و نیایشی است در احترام و ستایش آن درداراي 

  آفریدگار و خدا معرفی نشده. بلکه با ویژگی او در حال حرکت و جنبش است.

به عنوان تیز اسب از روشنایی و فروغ آن به صفت پاك کنندگی آن ستایش شده. آنچه در 

تاریکی و تیرگی شب از پلیدي و گمراهی به وجود آید از روشنایی خورشـید در روز پـاك   

  هد شد.خوا

ویژگی آتش همان صفات خورشید است. یعنی سرچشمۀ روشنایی، گرما و جنـبش اسـت.   

  کند از وجود اوست.اي که زندگی و آسایش جهانیان را تامین میانرژي و کارمایه

گذشته چون فراهم کردن آتش به آسانی میسر نبود، براي استفاده همگـانی  هاي در زمان

توانست بـراي افـروختن   کردند و هرکس مینگهداري می اي آتش رادر مکان ساخته شده

آتش در خانه خود از آن یاري بگیرد، آتشگاه مانند آب انبار محل ذخیره آتش براي مـردم  

مندي جنبه سپاسگزاري و ستایش نیز به خود گرفت. به این شـکل  بود رفته رفته این بهره

به همین  ،ریختندروزانه را در آن نمی هاي مصرفیکردند، زباله و زائدهکه آن را آلوده نمی

هاي طبیعی که سودمند بودند مانند آب، خاك، هوا و آتش نـزد  ترتیب احترام به تمام داده

ها که پاك داري این پدیده "e'cologie"ایرانیان مرسوم بود، یعنی حفاظت محیط زیست و 

  .خود نوعی ستایش است

ها رخته کـرد. در  ها و تمدنشت در تمام دینهاي زرتهاي ایرانی سپس از آموزشاز سنت

ها مانند کنیسـه، کلیسـا، مجسـد و آرامگـاه مقـدس همـۀ       گاههمه اماکن متبرکه و نیایش

هاي نورانی در اطراف چهره امامـان و پیـامبران   هاله ها، روشن کردن شمع و طراحیدین

فرسـتند، بـه سـوي    ایرانیان مسلمان نیز به هنگام روشن شدن چراغ صلوات می ،رایج شد

احترام به نور و روشنایی حاکی از پرستش نیست. اما خورند. این روشنایی چراغ سوگند می

افراد ناآگاه و کسانی که با آیین زرتشت ندانسته دشمنی دارند، احتـرام آتـش را بـه آتـش     
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 چنین باشد پیروان ادیان دیگر نیـز کـه نـور و آتـش را گرامـی     اند. اگر پرستی تعبیر کرده

ورزي برخی از پارسیان هندوستان را کـه  اند آتش پرستند، این شیوه دشمنی و قرضداشته

اند، آري، اگر پاك داشتن باور زرتشتی دارند به یک واکنش غیرمنطقی وادار کرده که گفته

  پرستیم.پرستی است، ما آتشو احترام به آب، خاك، هوا و آتش، آتش

اندیشـی، عشـق بـه    درونی و مینوي براي راستی، نیک ها، آتش بیان کنندة احترامدر گات

سمبل خردمندي است، نماد اهورامزدا است کـه معنـی   باشد. آتش حقیقت و خردمندي می

آن دارنده و سرچشمۀ خرد است. نور و روشنایی که ویژگی آتش است قبله و نیایش سوي 

ر تاریکی کند. در هر زرتشتیان است هر زرتشتی براي نیایش باید رو به روشنایی و پشت ب

دینی قبله گاهی وجود دارد در دین مسیح صلیب را پیشاپیش حمل کرده و بـه سـوي آن   

دین اسالم به سوي کعبه، سنگ چهار گوش مکعـب حجراالسـود کـه    کنند در نیایش می

گـاهی نظیـر روشـنایی    ها نیـز قبلـه  گذارند و شاید در سایر دینخانۀ خدا نام دارد نماز می

کعبه مسلمانان و صلیب مسیحیان وجود داشـته باشـد ولـی نبایـد آنـان را بـه        زرتشتیان،

  پرستی متهم کرد.پرستی و صلیبپرستی، سنگآتش

در گاتاها آتش، نماد جنبش، خرد و روشنگري براي تشخیص خوبی از بدي است. مفهـوم  

  از گاتاها به آتش اشاره شده است: هاتآن غیرمادي و نمادین است. در هشت 

: نماد خردمندي و روشنگري3بند  31هات- 1

: پرتو روشنایی و خرد19بند  31هات- 2

: آتش نیرومند تو، یعنی آتش زرتشت که نمـاد خردمنـدي و جنـبش    3بند  34هات- 3

است.

گیرد.: گرماي آتش تو که از راستی نیرو می4بند  43هات- 4

یی کـه نمـاد   : آتش تو را که نمـازم را بـه او نثـار کـنم، فـروغ اهـورا      9بند  43هات- 5

خردمندي و صفات اوست.

: کس دیگري جز آتش و اندیشه تو پشت و پناه من نیست. روشـنایی  7بند  46هات- 6

آتش اهورا.

: در پرتو آتش تو، در پرتو خردمندي و راهنمایی خداوند6بند  47هات- 7

: آتش درخشان تو9بند  51هات- 8
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وز میان دینداران، نویسندگان و به ها تا به امرآتش در سنت و فرهنگ ایرانی در تمام زمان

فرهنگ ایرانی یک تداوم و پیوستگی ویژه شاعران داراي معنا و جایگاه ویژه بوده است. در 

هاي دیگر وجـود دارد  ها، آداب و رسوم، مفاهیم ادبی در زمینهتاریخی از لحاظ زبان، سنت

  توان جستجو کرد.که ریشۀ همه آنها را می

از زبان اوستا و در گاتاها، بیش از سه هـزار و هفتصـد    شمفهوم آتشود چنان که دیده می

ها و مفاهیم نمادین است. یعنی خرد، روشـنایی، نیـرو، جنـبش و    سال داراي همان ویژگی

  گرما که با ضمیرهاي ملکی مانند تو، آتش تو ذکر شده است.

ایرانی آتش را پسـر  در گاتاها به آتش تو یعنی آتش اهورامزدا اشاره شده و اگر در اساطیر 

اند به این دلیل است که مزدا یعنی خرد و آتش نماد خردمنـدي اسـت کـه    اهورامزدا گفته

  گیرد.ازآن سرچشمه می

براي درك مفهوم نمادین آتش در ادبیات و فرهنگ ایرانی که بسیار است، به اشعار حافظ 

را بـه بهتـرین صـورت     هاي ایرانیهاي باستانی و اندیشهترین سرایندگان سنتاز برجسته

  کنیم.شناخته است نگاه می

حافظ در دیوان خود هشتاد و سه بار به آتش اشاره کـرده، هـم بـه معنـاي عنصـري کـه       

  سوزاند و جنبه مادي دارد و هم در معانی غیرمادي آن:می

  اي بسا خرقه که شایسته آتش باشد  آتش سوزنده:

  عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد    آتش عشق: 

  که آتشی که نمیرد همیشه در دل ماست      آتش دل: 

  سوختفکر عشق آتش غم در دل حافظ می      آتش غم:

  کنون که الله برافروخت آتش نمرود    آتش نمرود:

  همچنان در آتش مهر تو خندانم چو شمع      آتش مهر:

  مددي گر به چراغی نکند آتش طور      آتش طور:

  سینه گو شعله آتشکده پارس بکش –زین آتش نهفته که در سینه من است       آتش سینه:

  آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت      آتش زهد: 

  جوشمالجرم ز آتش حرمان و هوس میحرمان و هوس: آتش

  در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش    آتش عقل: 
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  آن کشیدم ز تو اي آتش هجران که چو شمع    آتش هجران: 

اشـاره دارد کـه در فرهنـگ    آتـش دیگـر    موسی، آتش می، آتش درون و چندینبه آتش 

  توان جستجو کرد.دخت صدیقیان میبسامدي بانو مهین

در شاهنامه فردوسی بیش از صدبار به آتش در مفاهیم غیرمادي و نمادین اشاره دارد که از 

  تفاده کرد.توان اسمون میبر پایه شاهنامه فردوسی ژول WOLFفرهنگ بسامدي ولف 

هـا و در تمـام   ها پیش که آغاز آن روشن نیست آتش، نور و گرما نـزد همـه ملـت   از سده

هـا محـل گردهمـایی و نیـایش     ها عنصري سودمند بوده است در ایران آتشـکده فرهنگ

نبـوده اسـت هماننـد مسـجد و      پرستش آتـش اهورامزدا آفریدگار یکتاست و هرگز به نیت

هـاي زمـان ساسـانیان بـه     است در آتش نیایش که از افزودهکلیسا محل دیدار و آموزش 

شود. در آتش بهرام نیایش چندین بـار بـراي   اوستا است نیز اثري از پرستش آن دیده نمی

پرستش اهورامزدا و نیایش زرتشت یاد شده و از آتش بـه نـام پسـر اهـورامزدا کـه نمـاد       

بـرد  شده نـام مـی  گهداري میخردمندي است و در سه آتشکده معروف در ایران باستان ن

آتشکده آذرگشسب درشیز که آتش پادشـاه و سـپاهیان بـود. آتشـکده آذرفـرن بـغ ویـژه        

پیشوایان دینی در شهر کاریان فارس، و آتشکده آذربـرزین مهـر در شـهر نیشـابور ویـژه      

ها آمده که همزمان زرتشت برزگران و تولیدکنندگان. در بلخ نیز آتشکده نوش آذر در تاریخ

از گروهـی  بوده و در جنگی که میان ایرانیان و تورانیان در گرفته بود، زرتشت بـه همـراه   

  کرده است.پیشوایان روحانی به روایت شاهنامه در آن محل نیایش می

زرتشت که زمـان آن را در حـدود سـه هـزار و     هاي در هیچ زمان به ویژه پس از آموزش

ا شش و هشت هزار سال قبل از این تـاریخ  هاي دیگر تهشتصد سال پیش و بنا به روایت

شده، پاك نگهداري آن و سایر عناصر سودمند بـراي زنـدگی   دانند، آتش پرستش نمیمی

همیشه سفارش شده و جزء آداب و رسوم و فرهنگ ایرانی است که اکنـون پـس از هـزار    

و هوا سازي محیط زیست و جلوگیري از آلودگی آب سال سایر مردم جهان در اندیشه پاك

  به کار رفته است.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر نسبی» (هک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (ه اوکه، ک): «yąm. ("مک
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  زد,ف«-)کرایی، ت» (رضایت): «xDnutem. (زد,فغک«

-)رایی، جفت» (دیگرکهر دو دسته، دو گروه مخالف ی): «ranōibiiō. (قضد[هذگپ

12هاي  هاتدر » ترازو، دو جنگجو بندران، استخوان ران، دو «قپدضنرینه) [«قپدض

  ار رفته].کآتش ب«پوقپبا واژه 31ـ3، 31ـ19، 47ـ6، 43ـ

  یپ-)گذشته ساده کس، تکیدي، دوم کوجه تأ» (میدهی، خواهی داد): «dG. (ی|

ضـمیر  (وظض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (تو، خودت، مال خودت): «θβā. (وظپ

  )سکی، دوم کمل

  ]پفغقغ) [نرینه(پفضق-)کبایی، ت» (آتش): «ōrrā. (پوقپ

  )ماسهک، کبایی، ت» (سرخ، آتشین رنگ، درخشنده): «suxrō. (قپ«سع

  #پکض-: اي مزدا (ندائی، تک))mazdā. (کض#پ

  ضگضا-)کبایی، ت» (آهن، فلز): «aiiazhā. (ضگضجاپ

  ازعسفض-)ماسهک، کبایی، ت(» مذاب، آب شده، مایع): «xDustā. (ازعسف

  )قید، حرف اضافه» (ت استکدهنده حر ه نشانکپیش فعل ): «aibī. (ضهذ]

  ضاؤض-)دري، گروهه» (زندگی): «ahvvāhu. (ضاؤپاع

  فض«/یض-)کرایی، ت» (عالمت، نشان): «daxBtem. (فغک«/یض

  )infinitifمصدر » (دادن): «dāvvōi. (یپؤ[ه

)مصـدر » (ردن، از بین بـردن کردن، خراب کنابود ): «raDaiiezhē. (قضزضگث}اب

-/ردنکنابود «قض«  

ـ  » (دروند، پیرو دین باطل و اهریمن): «dreegvvaytem. (یقغلؤضأفغک )کرایـی، ت

-یقغلؤضأف  

  س,-)مصدر» (ردنکنجات دادن، نیرو دادن، ذخیره ): «savvaiiō. (سضؤضگ[

ـ  » (اشا، پیرو دین راسـتین  گو، هوادار، راست): «aDavvanem. (ضزضؤضدغک ، کرایـی، ت

  ضزضؤضد-)نرینه
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  دهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  دهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  مزدا  اَهمات  اَنیاتا  شَئیت مرِخ  تا  ما  ي  اَت

  ·کض#پ  ·ضاکپ،  ·ضدگپوپ  ·زضهفب«کضقغ  ·فپ  ·کپ  ·"؛  ·ض،

  ادزاي م  براي او  بغیر از چیز دیگر،  ندکنابود   مرد  مرا  هکآن  بنابراین

  

  ــــــــــــ

  

هو  وییشدام  نتی  یویی  دوژداو  تا  هونوش  دروجوه  

  ·اغأف]  ·"[ه  ·یعتی|  ·فپ  ·اعدع/  ·یق,_[  ·یپک[ه/  ·اؤ[

  هستند  آنها  فرومایه  از اینرو  فرزند  دروغ  آفریننده  او

  

  ــــــــــــ

  

  ت گَت  اَشی  ویاونگه  اَشم  زبیا  بیو مئی

  فب&·لض،  ·ضز]  ·رضجاعگپ  ·ضزغک  ·.ذضگپ  ·کضهذگ[
  آمدن  با پاداش  کنی  اشا را  خوانمفرا می  من
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  ·کض#پ   ·ضاکپ،   ·ضدگپوپ   ·زضهفب«کضقغ   ·فپ   ·کپ·"؛·ض،

  ·اغأف]    "[ه    ·یعتی|   ·فپ   ·اعدع/    ·یق,_[   ·یپک[ه/   ·اؤ[

  فب&·لض،    ·ضز]    ·رضجاعگپ    ·ضزغک    ·.ذضگپ    ·کضهذگ[

  

  

  مزدا    اَهمات    اَنیاتا    شَئیت مرِخ    تا    ما    ي    اَت

هو    وییشدام    نتی    یویی    دوژداو    تا    هونوش    دروجوه  

  ت گَت    اَشی    ویاونگه    اَشم    زبیا    بیو مئی

  

  

  برگردان

  ندکه بخواهد مرا نابود کاي مزدا آن مردي 

  چیزي غیر از ماست.

  او فرزند آفریننده دروغ است،

  از اینرو همه آنها بدسرشت و فرومایه هستند

  خوانممن اشا را فرا می

  بدهد. که با آمدن به سویم پاداشی نیک
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  برداشت

 ند. پاداش او نیرومندي است. چون زندگیکزرتشت بارها از اهورامزدا درخواست پاداش می

میدان جنگ است و در هر دم آدمی باید با دروغ و پلیدي بستیزد از اینرو به توانایی روانی 

دهـد در ایـن نبـرد همیشـگی سـرانجام      و نیروي بدنی نیازمند است. زرتشت آموزش مـی 

ه اشا بـه سـویش آیـد و    کپیروزي از آن راستی است. در اینجا نیز از اهورامزدا خواهانست 

  مندي و پیروزي بر فرمانروایی دروغ و پلیدي است به او ارزانی دارد.ه نیروکپاداش او را 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حراف اضافه» (پس، بنابراین، اما، و): «au. (ض،

  )ضمیر نسبی» (یکه، ک«"ض-)کنهادي، ت» (هکه، آنک): «yf. ("؛

  )سکضمیر شخصی نخست » (من«ض.؛ک-)، متصلکرایی، ت» (مرا): «mā. (کپ

  »مرد«دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

، کس تکوجه التزامی سوم » (ند، از بین ببردکنابود ): «marexDaitē. (زضهفب«کضقغ

» seeks to corrupt«[تاراپورواال: » مرگ، نابودي«کضقضنض-)گذشته ساده، ناگذر

فارسـی  بـا واژه مـرگ در   » کضقضنض«ردن]. شـاید واژه  کردن و تباه کدرصدد فاسد 

  همریشه باشد.

رود براي شخصی ار میک) [بقید» (بغیر از، طور دیگر، چیز دیگر): «aniiālā. (ضدگپوپ

  ]other than, otherwiseدیگر. 

او، «ضگ؛ک-)ماسـه ک، نرینه، کبرایی، ت» (براي او، براي این): «ahmāt. (ضاکپ،

  »این

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، اي مزدا): «mazdā. (کض#پ

  )ضمیر اشاره» (این«اض-)، نرینهکنهادي، ت» (او، این): «hvvō. (اؤ[

  یمکه-)کوابستگی، ت» (آفریننده، بنیانگذار، آفرینش): «dāmōiB. (یپک[ه/

  یقع_-)کوابستگی، ت» (دروغ، باطل، دیو دروغ): «drujō. (یقع_[
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  اعدع-)کنهادي، ت» (فرزند): «hunuB. (اعدع/

  )قید» (بنابراین، در نتیجه، و بدین ترتیب، از اینرو«): tā. (فپ

یعتیضا-)کنهادي، ت» (ارزش، بدسرشت پست، فرومایه، بی): «dużdG. (یعتی|

  )خسیس، پست(

  "ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکآنها، آنها ): «yōi. ("[ه

ال، س، گروهـه، زمـان حـ   کـ وجه اخباري، سوم » (باشندهستند، می): «heytī. (اغمف]

  »هستن«ضا-)گذرا

ضمیر شخصی » (من«ض.؛ک-)کبرایی، ت» (براي من، من): «maibiiō. (کضهذگ[

  )کس تکنخست 

التزامـی، نسـخت   » (نمکـ نم، دعوت مـی کخوانم، صدا میفرا می): «zbaiiā. (. ذضگپ

  .,-)، حال، گذراکس، تک

  ضزض-)کنهادي، ت» (اشا، راستی): «aDem. (ضزغک

  رخاع-)کبایی، ت» (کخوب، نی): «vazhuiiā. (رضجاعگپ

  ضزه-)کبایی، ت» (پاداش، سهم): «aDī. (ضز]

  لضد-)مصدر» (رفتن، آمدن، گام زدن): «gat.tē. (فب.لض،
      



1038گاتاها  

  یازدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  یازدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  مزدا  نا  زرتوشترایی  ییامتَ سپی  اوروتُو  ك

  ·کض#پ  ·دپ  ·.ضقضوع/فقپه  ·سحهفضکپه  ·عقؤضو[  ·ن؛
  اي مزدا  مرد  زرتشت  سپنتمان  هم پیمان  یستک

  

  ــــــــــــ

  

  شآرمئیتی  اتَ سپِن  اک  آفرَشتا  اشا  وا  ك

  ·پقکضهفه/  ·سحغأفپ  ·نپ  ·پچقض/فپ  ·ضزپ  ·رپ  ·ن؛

  آرمئیتی  ستودنی  یستک  پرسی هم  با اشا  به راستی  یستک

  

  ــــــــــــ

  

  و ارِش  مگایی  اَچیستا  منَنگهو  ونگهِئوش  وا  ك

  غقغزؤ[&  ·کضلپه  ·ضإهسفپ  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·رپ  ·ن؛

  بلندپایه، ارزشمند  انجمن مغان  بشناسد  اندیشه  کنی  به راستی  یستک
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  ·کض#پ    ·دپ    ·.ضقضوع/فقپه    ·سحهفضکپه    ·عقؤضو[    ·ن؛

  ·پقکضهفه/    ·سحغأفپ    ·نپ    ·پچقض/فپ    ·ضزپ    ·رپ    ·ن؛

  غقغزؤ[&    ·کضلپه    ·ضإهسفپ    ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·رپ    ·ن؛

  

  

  مزدا    نا    زرتوشترایی    ییامتَ سپی    اوروتُو    ك

  شآرمئیتی    اتَ سپِن    اک    آفرَشتا    اشا    وا    ك

  و ارِش    مگایی    اَچیستا    منَنگهو    ونگهِئوش    وا    ك

  

  

  برگردان

  اي مزدا

  پیمان زرتشت شود. ه همکیست آن مردي ک

  ند:کپرسی  ه به راستی با اشا و آرمئیتی ستودنی همکیست آنک

  ه با پیروي از وهومنکیست آن مرد ارزشمندي ک

  خود را براي انجمن مغان شایسته بشناسد.
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  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر پرسشی، مجهول و نامعین(نض-)کنهادي، ت» (سیکسی، کچه ): «kf. (ن؛

ـ  » (دوست هم پیمان، متحد، همبسته): «urvvatō. (عقؤضو[ -)، نرینـه کنهـادي، ت

  عقؤضوض
ـ  » (نبراي سپنتما): «spitamHi. (سحهفضکپه نـام  «سحهفضکپه-)کبرایـی، ت

  »خانوادگی زرتشت

ـ  » (زرتشـت بـراي  ): «zarru~trai. (.ضقضوع/فقپه .ضقضو/فقض-)کبرایـی، ت

  »زرتشت«

  »مرد«دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

  کض#پ-)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdō. (پ#کض

  )ضمیر پرسشی» (سیکچه «نض-)کنهادي، ت» (سیکی، چه ک): «kf. (ن؛

  )یديکحرف اضافه تأ» (بدرستی، بتحقیق، همانا): «vā. (رپ

  ضزض-)کبایی، ت) (اشا، راستی): (aDā. (ضزپ

ـ کـ سـوم   وجه اخبـاري، » (ندکند، پرسش کرایزنی ): «āfraBtā. (پچقض/فپ ، کس، ت

و » اضک«پـیش فعـل   [با » ردنکپرسیدن، سئوال «چقضس-)گذشته ساده، ناگذر

  پرسی و رایزنی] به معنی هم» پ«

ضمیر پرسشی، نامعین(فض-)، نرینهکبایی، ت» (هکیست آنکسی، کچه ): «kā. (نپ

inter. indef.(  

  سح؛أفض-)، مادینهکنهادي، ت» (، مقدس، ستودنیكپا): «speytā. (سحغأفپ

-)کنهــادي، تــ» (آرمئیتــی، نمــاد پارســایی و محبــت): «ārmaitiB. (پقکضهفه/

  پقکضهفه
 & .interضمیر پرسشی، نـامعین (نض-)کنهادي، ت» (یستکسی، کچه ): «kf. (ن؛

indefin.(  
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  )یديکحرف اضافه تأ» (بدرستی، به تحقیق): «vā. (رپ

  رخاع-)کوابستگی، ت» (کخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

ابـد، مشـاهده   یدهـد، درمـی  آورد، تشخیص میشناسد، بجا میمی«)aciotā. (ضإهسفپ

ـ کـ یدي، سـوم  کوجه تأ» (ندکمی بـدقت  «إهف-)، گذشـته سـاده، ناگـذر   کس، ت

  »ردن، تشخیص دادن، دریافتن، شناختن، بجا آوردنکمالحظه 

  )کبرایی، ت(کضلض-» جمعیت و گروه، پیروان زرتشت): «magāi. (کضلپه

  ]»ش، هدیه، قربانیک، پیشoffering«:[هومباخ

  ]»اري ارزندهکوظیفه مهم، خویش«اینسلر: [

  ي.]تاراپورواال: برادر[

مغ یعنی رهبر روحانی، مجوس پیرو آیـین مغـان، شـخص خـوش     «این واژه به معنی 

  ار رفته.که نیز ب یردار و جایگاه برگزاري مراسم آیینک

ــمند ): «frfDvvō. (غقغزؤ[ ــام، ارزش ــه، واالمق ــ» (بلندپای ــادي، ت ــهکنه -)، نرین

      غقغزؤض



1042گاتاها  

  دوازدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  دوازدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  خشنااوش  ایم  ما  نوئیت

  ·زدپع/«  ·]ک  ·کپ  ·د[ه،
  خشنود  او را  از اینرو  نه

      

  زِمو  پِرِتاو  کوي نُو  و ا پیو

  ·.غک[  ·حغقغف|  ·نغؤ]د[  ·رضبحگ[
  در زمستان  گذرگاه  ويک  بدنهاد

  

  ــــــــــــ

  

  اَشتُو  اوروراُست  اهمی  هیت  سپی تامم  زرتوشترم

  ·ض/ف[  ·عق,قضخسف  ·ضاک]  ·اگض،  ·سحهفپکغک  ·.ضقضوع/فقغک
  رسید  ردکجلوگیري   در آن   هکهنگامی   سپی نامم  زرتشت

  

  ــــــــــــ

  

  وازا  زویی شنو  اَ اُدرش چا  چرَه تس چا  هویی  هیت

  رپ.پ&  ·.[ه/غد,  ·ضخیغقغ/إپ  ·إضقضفضسإپ  ·اخه  ·اگض،
  دو اسب  لرزان  سرماو   باد تند  براي او  هکدر حالی
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  ·زدپع/«    ·]ک    ·کپ    ·د[ه،
  ·.غک[    ·حغقغف|    ·نغؤ]د[    ·رضبحگ[

  ·ض/ف[    ·عق,قضخسف    ·ضاک]    ·اگض،    ·سحهفپکغک   ·.ضقضوع/فقغک

  رپ.پ&    ·.[ه/غد,    ·ضخیغقغ/إپ    ·إضقضفضسإپ    ·اخه    ·اگض،
  

  

  خشنااوش    ایم    ما    نوئیت

 ووپی وي نُو    او    پِرِتاو    کزِم  

  اَشتُو    اوروراُست    اهمی    هیت    سپی تامم    زرتوشترم

  وازا    زویی شنو    اَ اُدرش چا    چرَه تس چا    هویی    هیت

  

  

  برگردان

  ) بدسرشتاي دشمن زرتشتوفرمانروي (کآن 

  رد،کبه هیچ روي زرتشت اسپنتمان را خشنود ن

  ه در زمستان سردکزیرا هنگامی 

  به گذرگاه زیر فرمان او رسید راه را بر او بست

  ه او و دو اسب او از سرما و باد تندي لرزان بودند.کدر حالی



1044گاتاها  

  برداشت

ه با زرتشت سازگاري نداشـتند از میـان آنهـا فقـط     کی فرمانروایان محلی بودند کوي یا ک

رد. کـ تشـت را پـذیرفت و از او هـواداري    هاي زر ی گشتاسب آموزشکوي ویشتاسب یا ک

ه راهنمایـان دیـن ضدزرتشـت بودنـد     کـ ها  رپنکه فرمانروایان سیاسی بودند با کها  ويک

هـاي بیابـانگرد و    ردنـد بـا تیـره   کردن چارپایـان را تشـویق مـی   کنوشیدن هوم و قربانی 

مدست بودنـد.  پرداختند ه شاورزان و دامداران میکه به راهزنی و غارت اموال کچادرنشین 

ار کـ ه آسانتر از کردن و غارت را کار نکه کها آیین دروغ و فریب بود  رپنکها و  ويکآیین 

رد در میان که محیط چپاول را فراهم میکشتار را کشت و کنظمی و  و سازندگی بود و بی

 هـاي  ه با آمـوزش کمردم بیابانگرد آموزش میدادند آنها دروندان و پیروان دیو دروغ بودند 

  ردند.کزرتشت به سختی مخالفت می

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

  )قید» (از اینرو، بنابارین، بدین ترتیب، در نتیجه): «mā. (کپ

  ضمیر اشاره.» او، این«ضگ؛ک-)، نرینهکرایی، ت» (او، او را): «īm. (]ک

ـ کـ یدي، سـوم  کتأ(» خشنود، خرسند، راضی): «xDnāuB. (زدپع/« ، گذشـته  کس ت

  ازدع-)ساده، گذرا

» ناموس پست فطرت، بدنهاد، الابالی، شهوتران، هرزه، بی): «vaēpaiiō. (رضبحضگ[

ـ   [این واژه نشان رضبحگض-)کنهادي، ت( بنـدوبار و   آدم بـی  کدهنده صـفات ی

اند.  تهه داراي انحراف جنسی است گرفکسی کاي آنرا به معنی  فاسد و شرور است. پاره

ه ترجمـه فارسـی آن غالمبـاره    کپهلوي زبان ند به کانگا. بارتولومه اشاره میکمیلز و 

بـه   8.32در وندیـداد  ». wantonشرور، هـرزه، الابـالی،   «ند به کاست ولی ترجمه می

از سوي » گول خورده و فریب خورده«معنی انحراف جنسی و مفعول آمده. تاراپورواال: 

آنچـه  »] ، پسـت فطـرت، بـدذات   roguish«ل. اینسلر به معنی وي و فرماندار آن محک

ي نـوین  اوستادر  گاتاهاهمراه ه ه آنرا در زمان ساسانیان بکوندیداد  کمسلم است نس
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و آموزشهاي زرتشت نـدارد. اسـتناد بـه منـدرجات      گاتاهااند هیچ ارتباطی با  گرد آورده

اري بیهوده و نادرسـت  کگاتاهاوندیداد حتی از لحاظ اصطالحات براي تعبیر و توضیح 

ه کـ سازگار نیست و شاید آنطور زشت هاي  ار بردن واژهکاست. شیوه گفتار زرتشت با ب

  ها بود. ويکی از کاسم خاص یا شناسه ی رضبحضیا رضبحگضپندارنداي می پاره

  نغؤهدض-)کنهادي، ت» (وي مانندکوي، ک): «kevvinō. (نغؤ]د[

  )نرینه، مادینه(حغقغفع-)کدري، ت» (گذرگاه، پل«): peretG. (حغقغف|

  )نرینه» (زمستان«.گضکیا  .هک-)کوابستگی، ت» (زمستان): «zemō. (.غک[

  .ضقضوع/فقض-)کرایی، ت» (زرتشت را): «zararuBtrem. (.ضقضوع/فقغک

  سحهفپکض-)کرایی، ت» (نام خانوادگی زرتشت): «spitāmem. (سحهفپکغک

  )ل قیديکش» (ه، زمانی کهکآنگاه ): «hiiat. (اگض،

  »این، آن، او«ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کدري، ت» (در آن، آن، این): «ahmī. (ضاک]

س، کیدي، سوم کوجه تأ» (ردکرد، راه نداد، دور کجلوگیري ): «urūraost. (عق,قضخسف

  »ردن، راه ندادنکردن، دور کمانع شدن، جلوگیري «قعی-)، حال، گذراکت

  )اسم مفعول(ض/ف[-)کنهادي، ت» (رسید): «aBtō. (ف[ض/

  )"ضل قیدي ضمیر کش» (هکه، آنزمان که، آنگاه کهمچنان): «hiiat. (اگض،

  )ضمیر اشاره(اض»او، این«)، نرینهکبرایی، ت» (او، براي او): «hoi. (اخه

  )اشارهضمیر » (او، این«ضگ؛ک-)، نرینهکرایی، ت» (او، او را): «īm. (]ک

ه بــ راایــن واژه  - إضقپف-)کازي، تــ» (بــاد تنــد): «caratascā. (إضقضفضسإپ

و به نعبیرهاي » ه پیموده شدهکوشش، مسافتی کدونده، «اند  معناهاي گوناگون گرفته

  نید.کهاي بارتولومه، تاراپورواال، هومباخ و اینسلر نگاه  اند به ترجمه متفاوت رسیده

  )ماسهکاسم، (ضخیضق-)کازي، ت» (سرما): «aoderescā. (ضخیغقغ/إپ

  .[ه/غدع-)نهادي، جفت، نرینه» (لرزان): «zoiDenū. (.[ه/غد,

-)نهـادي، جفـت  » (رودار میکشش بکه براي کاسب یا چارپایانی ): «vāzā. (رپ.پ

  رپ.ض
      



1046گاتاها  

  سیزدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  سیزدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  هئی تیم  ارِز اُش  دئنا  مرِدایتی  درِگوت  تا

  ·اضهو]ک  ·غقغ.ضخ/  ·یضبدپ  ·کضقغیضهف]  ·یقغلؤضف[  ·فپ
  حقیقی، واقعیت  راستین  یند  گیردنادیده می  پیرو دروغ  نیز

  

  ــــــــــــ

  

  اوکآ  پِرِتاو  چینوت  خرَ اُدئیتی  اوروا  یهیا

  ·پن|  ·حغقغف|  ·إهدؤضف[  ·قضخیضهف]«  ·عقؤپ  ·"ثاگپ
  گمان بی  در گذرگاه  مرز داوري  ندکسرزنش می  روان  او

  

  ــــــــــــ

  

  پتُو  نانس واو  اَشَهیا  چا هیزوس  اُتَناییش شیی  خواییش

  حضو[&  ·دمسؤ|  ·ضزضاگپ  ·اه.ؤضسإپ  ·ژگضخوضدپه/  ·طپه/

  راه  دور  راست  و گفتار با زبانش  ارهاکو با   خویش
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  ·اضهو]ک    ·غقغ.ضخ/    ·یضبدپ    ·کضقغیضهف]    ·یقغلؤضف[    ·فپ

  ·پن|    ·حغقغف|    ·إهدؤضف[    ·قضخیضهف]«    ·عقؤپ    ·"ثاگپ

  حضو[&   ·دمسؤ|   ·ضزضاگپ   ·اه.ؤضسإپ   ·ژگضخوضدپه/   ·طپه/

  

  

  هئی تیم    ارِز اُش    دئنا    مرِدایتی    درِگوت    تا

  اوکآ    پِرِتاو    چینوت    اُدئیتیخرَ     اوروا    یهیا

  پتُو    نانس واو    اَشَهیا    چا هیزوس    اُتَناییش شیی    خواییش

  

  

  برگردان

  و نیز باور دینی پیرو دروغ

  گیردآنچه واقعیت راستین است نادیده می

  ه مرز داوري میان خوب و بد استکگمان روانش در گذرگاهی  بی

  ندکاو را سرزنش می

  ارهایش و گفتار با زبانش از راه راست به دور افتاده.کچون با 



1048گاتاها  

  برداشت

انـد.   ه آنرا به معنی پل گرفتـه کننده دو چیز است کعبور از مرز و خط جداو  گذر ،واژه پِرِتو

ه در زمان ساسانیان گردآوري شده از آن پلـی در دنیـاي دیگـر    کني نویاوستاسپس در 

شود و آنها می کآن براي دروندان و پیروان دین دروغ باریه هنگام گذشتن از کپنداشتند 

ه بوي تعفنی و غذاي گندیده و حیوانـات مـوذي آنهـا را    کند کرا به ژرفاي جهنم پرت می

غذاب خواهند داد. این تصورات در دین اسالم نیز بنام پل صراط وارد شده است. این مرز 

ان آدمی است. انسان بـا پیـروي از ذات و   ننده در باور و آیین زرتشت در نهاد و وجدکجدا

ه سپنتامئینیو است و نماد اهورامزدا در باطن اوست باید براه راست و اهورایی کكگوهر پا

ـ  لآور براه پ ردار زیانکسی با گفتار و زبان بد یا کرود. هر گاه  گـرایش جویـد    ییـد اهریمن

شـود  زار وجدان میآنش و وم میداند و مورد سرزکهنگام داوري با خرد خویش خود را مح

  ه براي مرد خردمند بزرگترین عذاب دائمی است.ک

  ها  واژهيدستورگزارش

  ضمیر اشاره.» این«فض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (او را، آنرا): «tā. (فپ

-)کوابستگی، ت» (دروند، پیرو دین دروغ و اهریمنی): «dregvvatō. (یقغلؤضف[

  یقغلگضأف
س کـ وجه التزامـی، سـوم   » (ندکگیرد، غفلت مینادیده می): «meredaitī. (کغقغیضهف]

  کغقغی-)، گذشته ساده، گذراکت

ـ  » (باور دین، وجدان، باور درونی، ایـین ): «daēnā. (یضبدپ یضبدپ-)کنهـادي، ت

  »دین، ایین، باور دینی«

  غقغ.ع-)کوابستگی، ت» (راست، مستقیم): «erezaōB. (غقغ.ضخ/

  اضهوگض-)ماسهک، کرایی، ت» (واقعیت، هستی، بودش): «hairīm. (اضهو]ک

» هکـ سی کی، ک«"ض-)، نرینهکوابستگی، ت» (ه اوکه، ک): «yehiiH. ("ثاگپ

  )ضمیر نسبی(

  عقؤضد-)کنهادي، ت» (روان. (): «عقؤپ
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وجـه  » (نـد کس مـی کرده مـنع کـ ند، آنچه کسرزنش می): «xraodaiti. (قضخیضهف]«

س کـ ردار خود را دیـدن، آن کنش کوا«قعی«-)، حال، گذراکتس، کالتزامی، سوم 

  ».شودنش و سرزنش وجدان میکرده دچار واکه بد گفته یا بد ک

ـ  » (ننده، مرز میان دو چیزککیکننده، تفکجدا): «cinvvatō. (إهدؤضف[ ، کوابسـتگی، ت

ه چیزهـایی را روي هـم قـرار    کـ ش. بنـا، آن کش، دیـوار کچینه إهدؤضأف-)نرینه

ردن کجدا «به معنی » = چیدنإه«ی از ریشه شکدهد مثالً گل و آجر را براي دیوارمی

  »تاب.کرویهم چیدن آجر، سنگ یا «به معنی » و گل چیدن

ردن، کــگــذر «حغقغفع-)کدري، تــ» (گــذرگاه، گــذر، پــل): «peretG. (حغقغف|

  »گذشتن

ار رود. کـ حالـت رایـی ب   در برابر، در مقابـل، اگـر در   ،[نظر به» گمان بی): «ākG. (پن|

  اینسلر: یقیناً، تحقیقاً]. قید

ـ  » (خویش، خـودش ): «yāiB. (بپه/ ضـمیر  » خـود «ثپ-)، نرینـه کنهـادي، ت

  شود][به همین سان در فارسی دیده می یاسکانع

  ژگخوضدض-)کبایی، ت» (ارهایشکبا ): «iiaoranaiB~. (ژگضخوضدپه/

  )نرینه(اه.,» زبان) «کت وابستگی،» (زبان): «hizvvaseā. (اه.ؤضسإپ

  ضزض-)کوابستگی، ت» (راستی، حقیقت، اَشا): «a~ahiia. (ضژضاگپ

  دضس-)، نرینهکنهادي، ت» (جراهه، منحرف، دور افتادهک): «nąsvvG. (دمسؤ|

      »راه، جاده«حضو-)کازي، ت» (راه، از راه): «parō. (حضو[



1050گاتاها  

  چهاردهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  چهاردهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  اَرِم  واسترات  کَرَپنُو  داتُویی بیس چا  اورواتا  نوئیت

  ·ضق؛ک  ·رپسفقپ،  ·نضقضحضد[  ·یپف[هذگضسپ  ·عقؤپوپ  ·د[ه،
  دور  شاورزيکار ک  ها پنرَک  یینآ،روش  سازگاري  نه

  

  ــــــــــــ

  

  خوآیش  سنگ دا·آ  آروئیش  گاویی

  ·طپه/  ·س؛أیپ·پ  ·پق[ه/  ·لپؤ[ه
  خودشان  آور زیان  آسیب  جهان

  

  سنگ هائیش چا  شیه اُت نائیش چا

  ·س؛أالپه/إپ  ·ژگضخوضدپه/إپ
  ها آموزش  ردارکبا 

  

  ــــــــــــ

  

  آدات  دمانه  دروجو  اَپِه مم  سنگ هو  و  ي

  پیپ،&  ·یغکپدب  ·یق,_[  ·ضحغکغک  ·س؛أال[  ·ر؛  ·"؛
  دهدجاي می  خانه  دروغ  در آخرین  آموزش  آنها را  هکآن
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  ·ضق؛ک    ·رپسفقپ،   ·نضقضحضد[   ·یپف[هذگضسپ   ·عقؤپوپ   ·د[ه،

  ·طپه/    ·س؛أیپ·پ    ·پق[ه/    ·لپؤ[ه

  ·س؛أالپه/إپ    ·ژگضخوضدپه/إپ

  پیپ،&    ·یغکپدب    ·یق,_[    ·ضحغکغک    ·س؛أال[    ·ر؛    ·"؛
  

  

  اَرِم    واسترات    کَرَپنُو    داتُویی بیس چا    اورواتا    نوئیت

  خوآیش    سنگ دا.آ    آروئیش    گاویی

  سنگ هائیش چا    شیه اُت نائیش چا

  آدات    دمانه    دروجو    اَپِه مم    سنگ هو    و    ي

  

  

  برگردان

  ها با ما سازگاري ندارند رپنک

  بسیار دور استار تولیدي آنها از ما کةیینی هم شیوآهم روش 

  رسانند و زیان آورند ردارشان به جهان آسیب میکها و  با آموزش

  دهد.آن آموزش، آنها را در آخرین خانه دروغ جاي می



1052گاتاها  

  برداشت

هـاي زرتشـت دشـمنی     ارها و آموزشکها راهنمایان دین دروغ و خدایان پنداري با  رپنک

رد. آنهـا را بـه   کـ راهنمـایی می  اندیشی و راسـتی  کردند. زرتشت مردم را به سوي نیکمی

ه جهان را آباد و زندگی را شـادمان  کانگیخت  شاورزي و دامپروري برمیکارهاي سازنده ک

ها ناسازگار بودند. روش ایینی و دینی آنها سود بردن از  ها با همه این آموزش رپنکسازند. 

اران و کگار میان درسـت ار دیگران و دستبرد به دارایی مردم بود. در اینجا به دو چیز ناسازک

دهـد  ه زرتشت نشان مـی کهاي دینی یینی یا قانونآند. نخست روش کدروندان اشاره می

وشش سازنده براي کرساند، سپس ه به جهان آسیب میکآور دروندان  هاي زیان با آموزش

شتزار کآبادانی و یعنی  vastraترَ سه با واژه واکها و آبادسازي جهان  فراهم آوردن فراورده

وشش مردم باورمند در آبادگري جهان انجـام گیـرد.   کار و که باید با کنشان داده است را 

ست و نابودي اسـت و در  که دشمن راستی و سازندگی است شکپرور  فرجام آموزگار دروغ

  دهد.ه جهنم است خود و پیروانش را جاي میک، دروغ و پلیدي جایگاهآخرین 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف نفی» (نه، هرگز): «noiu(.د[ه،

  عقؤضوض-)، نرینهکنهادي، ت» (ار، یار، سازگارکدوست، هم): «urvvHtH. (عقؤپوپ

قانون، قاعده، بایـا، بایسـتگی، روش قـانونی و    ): «datōibiiascā. (نپف[هذگضسإپ

ه مربـوط  کـ [حالت این واژه را باید جفت گرفت  نپفض-)وابستگی، جفت» (دینی

  .]رپسفقپ،شود به قانون هم به واژه می

-)نهـادي، گروهـه  » (هـا، راهنمایـان دینـی دروغ    رپنک): «karapanō. (نضقضحضد[

  نضقضحضد
ازي، » (شـود شـاورز آبـاد مـی   کار و دسترنج که با کشتزار ک): «vāstrāt. (رپسفقپ،

ـ  راستی و ا«[اینسلر: این واژه را به معنی مجازي  رپسفقض-)کت » کندیشـه نی

  »]نگهداري، پشتیبانی«رده. تاراپورواال: کتعبیر 

[اینسلر: در زبـان ودایـی   » اي دراز، دور از، بسیار دور مسافتی دور، فاصله): «arfm. (ضق؛ک
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āré شده است. هومباخ:  ضق؛که مخفف آنکپقغکدر اصل». اي دور از به معنی فاصله

  سازگازي، مطابقت]

  )مادینه، نر(لضؤ) یامادینه(لضخ-)کبرایی، ت» (جهان): «gāvvoi. (لپؤ[ه

[براي گزارش به بند  پقه-)کوابستگی، ت» (درد، آسیب، گزند): «āroiB. (ق[ه/.پ

  نید]کنگاه  هاتهمین  4

ـ  » (آور، بدپذیرا، ناخـدمتی  ناخوشایند، زیان): «ā.sfndā. (پس؛أیپ -)کنهـادي، ت

ه کـ معنی شادي و لذت بردن خواند بهرا جداگانه می پ). [اینسلر: صفت(پس؛أیض

  ه براي دروندان حاصل میشد.]کاز آزار جهان 

ضـمیر  » خـود «طض-)بـایی، گروهـه  » (خـود، خـویش، خودشـان   ): «xāiB. (طپه/

  reflexiveاسی کانع

ــا ): «iiaoranāiBcā~. (ژگضخوضدپه/إپ ــانکب ــه » (ارهایش ــایی، گروه -)ب

  ژگضخوضدض
)بایی، گروهـه » (ها ها، باورها، نگرش آموزش با): «sfyghāiBcā. (س؛أالپه/إپ

-س؛أالض  

  )ضمیر نسبی» (هکسی که، ک«"ض-)کنهادي، ت» (هکسی که، که، آنک): «yf. ("؛

/[) .īB» :(آنها را) «رایی، گروهه، نرینه، چسبیدهm. .) -این، او«"ض«  

  س؛أالض-)کنهادي، ت» (رکآموزش، توضیح طرز ف): «sfyghō. (سغأال[

  صفت» آخرین«ضح؛کض-)کرایی، ت» (واپسین، آخرین): «apemem. (ضحغکغک

  یقع_-)کوابستگی، ت» (دروغ، دیو دروغ، آیین دینی باطل): «drujō. (یق,_[

  نغکپدض-)کدري، ت» (سراي، خانه، منزل، زیستگاه): «deemānē. (یغکپدب

، گذشـته  کس، تکالتزامی، سوم » (گذاردنهد، میدهد، میجاي می): «ākāt. (پنپ،

  »نهادن، جاي دادن، گذاشتن«پ+ یپ-)ساده، گذرا
      



1054گاتاها  

  پانزدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  پانزدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  پرا  وئیشتچ  ومگَوبی  زرتوشترُ  میژدم  هیت

  ·حضق|  ·إ[ه/ف  ·کضلضؤضذگ[  ·.ضقضوع/فق[  ·ک]تیغک  ·اگض،

  از پیش  نوید داده  براي مغان  زرتشت  پاداش  هکآن

  

  ــــــــــــ

  

مانِ  گَرود  ت  مزدا  اهوروسج  اورویئووپ  

  ·حضخعقعگ[  ·_ضسض،  ·کض#|  ·ضاعق[  ·یغکپدب  ·لضق[
  نخست  میآید  مزدا  اهورا  خانه  سرود

  

  ــــــــــــ

  
  ویشی چی  سواییش  اشاچا  منَنگها  وهو  وِ  تا

  إهؤ]ز]&  ·سضؤپه/  ·ضزپإپ  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·رغ  ·فپ

  ه نوید دادهک  هاي سودمند پاداش  و براي اشا  اندیشه  کنی  براي شما  اینها
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  ·حضق|   ·إ[ه/ف   ·کضلضؤضذگ[   ·.ضقضوع/فق[   ·ک]تیغک   ·اگض،

  ·حضخعقعگ[    ·_ضسض،    ·کض#|    ·ضاعق[    ·یغکپدب    ·لضق[

  إهؤ]ز]&   ·سضؤپه/   ·ضزپإپ   ·کضدضجاپ   ·رخا,   ·رغ   ·فپ
  

  

  پرا    وئیشتچ    ومگَوبی    زرتوشترُ    میژدم    هیت

مانِ    گَرود    ت    ومزدا    اهوروسج    اورویئووپ  

  ویشی چی    سواییش    اشاچا    منَنگها    وهو    وِ    تا

  

  

  برگردان

  ه زرتشتکآنچه 

  ) از پیش نوید داده آنستارکپیروان درستبه مغان (

  آید ) میبهشته در خانه سرود (که اهورامزدا نخستین است ک

  ،کبا پیروي از اشا و اندیشه نی

  هاي سودمند براي شما نوید داده شده. این پاداش



1056گاتاها  

  برداشت

هـاي او   ه در انجمن بـرادري مغـان بـه آمـوزش    کاري هستند کپیروان زرتشت افراد درست

هـاي درسـت و    حـل  ري و نابسـامانی راه اکوشند در برابـر درسـت  کمیدهند و گوش فرا می

معقول بیابند و مردان باورمند در این مبارزه بزرگ بهره و پاداشی ندارند جز رضایت وجدان 

وشد و بجنگد براي رسـیدن بـه هـدف معـین     کس بکو آسودگی اندیشه. روشن است هر 

ه خواهان آزادي کندارد. مردمی دمی همیشه پاداش مادي رهاي اجتماعی و م است. هدف

نند همه چیـز خـود را در گـرو و پیشـرفت     کو ارامش هستند و با بیداد و پلیدي مبارزه می

ه خداي آنها نماد خردمندي و دانـایی  کنند بویژه پیروان زرتشت کاندیشه خویش ایثار می

تن جهـانی  دهد براي رسیدن به راستی و شادمانی است از راه ساخاست و آنچه دستور می

 كه در ضمیر پـا کهشت اهورایی است بتر. جایگاه آنان خانه سرود و  بهتر و فردایی روشن

  مرد پارسا است.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، کنهادي، ت» (هکه، آنگاه که، آنک): «haiiat. (اگض،

  ک]تیض-)کرایی، ت» (پاداش، مزد): «mīżdem. (ک]تیغک

  .ضقضوع/فقض-)کنهادي، ت» (زرتشت): «zararuBtrō. (.ضقضوع/فق[

ــان،    ): «magavvabiiō. (کضلضؤضذگ[ ــروه مغ ــه گ ــتگان ب ــت، وابس ــروان زرتش پی

بـه زبـان   » مغان، پیروان آیین زرتشت«کضلضؤضد-)برایی، گروهه» (ارانکوکنی

ه بـه موبـد   کـ گفتنـد  رهبر دینی زرتشتی را نیز مغ یا مگوپت مـی  کتازي مجوس، ی

  ی از زرتشت است.کار رفته، پیر مغان حاکبرگردانده شده. مغان به معنی زرتشتیان نیز ب

)س، گذشته ساده، گذراکیدي، سوم کوجه تأ» (نوید داده، وعده داده): «cōiBt. (إ[ه/ف

-/نوید دادن«إه«  

  )قید» (پیش، پیش از): «parā. (حضقپ

  لضق-)کوابستگی، ت» (سرود): «garō. (لضق[

  یغکپدض-)کدري، ت» (خانه): «demānē. (یغکپدب



1057بند پانزدهم ـسرود شانزدهم 

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

). چون اهورا در حالت نهـادي اسـت   کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

  ناگزیر مزدا داراي همین حالت است.

  »آمدن«لضک-)، گذراکس، تکیدي، سوم کتأ» (میآید، بیاید): «jasat. (_ضسض،

  حضخعقعگض-)، نرینهکنهادي، ت» (نخست، آغاز): «paouruiiō. (حضخعقعگ[

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهکنهادي، گروهه، » (ها این): «ta. (فپ

  کس تکضمیر دوم » θβaتو «وظض-)برایی، وابستگی، گروهه» (شما): «vf. (ر؛

  رخا,-)ماسهک، کبایی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

  ضزض-)کبرایی، ت» (و براي اشا، براي اشا): «aDāicā. (ضزپهإپ

-)بـایی، گروهـه  » (رستگاري، پاداش توانـایی، تـوانگري  ): «savvaiB. (سضؤپه/

  سضؤض
یـدي سـوم   کوجـه تأ » (شدهنوید داده شده، قول داده شده، تعهد ): «civvīDī. (إهؤ]ز]

ردن، قـول دادن، تعهـد   کـ پیمان بستن، عهـد  «إه/-)، گذشته ساده، گذراکس تک

  »ردنک
      



1058گاتاها  

  شانزدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  شانزدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  نانست  خشتَرا  مگَهیا  ویشتاسپو  واک  تانم

  ·دمسضف  ·زضوقپ«  ·کضلضاگپ  ·ر]/فپسح[  ·نضؤپ  ·فمک

  پیوست  با شهریاري  گروه پیروان زرتشت  ویشتاسپ  ويک  این را

  

  ــــــــــــ

  

  منتا  اَشا  تیم چیس  یانم  منَنگهو  یشبپد  ونگهِئوش

  ·کضأفپ  ضزپ  ·إهسف]ک  ·"مک  ·کضدضجا[  ·حضیغذ]/  ·رضجا؛ع/

  دریافت  اشا  شناخت  آنرا  اندیشه  هاي راه  کنی

  

  ــــــــــــ

  

  اوشتا  سزدیایی  نِ  اَتا  اهور  مزداو  سپِنتُو

  ع/فپ&  ·سض#گپه  ·د؛  ·ض،  ·ضاعق[  ·کض#|  ·سحغأف[

  آرزو  برآورد  براي ما  بهمان سان  اهورا  مزدا  كپا
    



1059بند شانزدهم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·دمسضف   ·زضوقپ«    ·کضلضاگپ    ·ر]/فپسح[    ·نضؤپ  ·فمک

  ·کضأفپ   ضزپ   ·إهسف]ک   ·"مک  ·کضدضجا[  ·حضیغذ]/  ·رضجا؛ع/

  ع/فپ&    ·سض#گپه    ·د؛    ·ض،    ·ضاعق[    ·کض#|    ·سحغأف[
  

  

  نانست    خشتَرا    مگَهیا    ویشتاسپو    واک    تانم

  منتا    اَشا    تیم چیس    یانم    منَنگهو    یشبپد    ونگهِئوش

  اوشتا    سزدیایی    نِ    اَتا    اهور    مزداو    سپِنتُو

  

  

  برگردان

  ویشتاسب با شهریاري خود ويک

  به گروه برادري مغان پیوسته است

  ه است.ن به اشا دریافتداندیشی و ارج نها اینرا با شناخت راه درست

  كه اهورامزداي پاکباشد 

  به همان سان آرزوي ما را هم برآورد.



1060گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )اشارهضمیر » (این«فض-)، مادینهکبرایی، ت» (اینها): «tąm. (فمک

-)کنهادي، ت» (فرمانرواي دین دروغ، از فرمانروایان ضد زرتشت): «kavvā. (نضؤپ

  »یکوي، ک«نغؤه

ه پشـتیبان زرتشـت   کویشتاسپ، گشتاسپ، فرمانروایی): «viBtaspo. (ره/فپسح[

  )کنهادي، ت» (بود

ـ » (ارنکمغان، پیروان زرتشت، درست): «magahiiā. (کضلضاگپ -)کوابستگی، ت

  کضلض
)کبایی، ت» (خشترا، فرمانروایی، نیرو و توان خدایی، شهریاري): «xDarrā. (زضوقپ«

-»زضوقض  

ـ کـ وجه تمنایی، سوم » (پیوست، نائل آمد): «nąsat. (دمسض، ، گذشـته سـاده،   کس، ت

  »رسیدن، نائل شدن، دست یافتن، پیوستن به چیزي«دضس-)گذرا

  رخاع-)ماسهک، کتوابستگی، » (کخوب، نی): «vanzhfuB. (رضجا؛ع/

  حضو-)بایی، گروهه» (راه، جاده): «padfbī. (حضیغذ]

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (منش، اندیشه): «manazhō. (کضدضجا[

ضـمیر  » (هکـ سـی  کی، که، ک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (اینها را): «yąm. ("مک
  )نسبی

  إهسفه-)کت رایی،» (ترینک، دكر، درکدریافت، فهم، ف): «cistīm. (إهسف]ک

  ضزض-)کبایی، ت» (ایناتکاشا، راستی، نظام ): «aDH. (ضزپ

وجه التزامی، سـوم  » (ارج نهاد، دریافت، فهمید، ارزش آنرا دریافت): «manrH. (کضأفپ

شناختن، ارج و ارزش، فهمیـدن، دریـافتن،   «کضد-)، گذشته ساده، ناگذرکس، تک

  »ردنکگواهی 

  سحغأفض-)، نرینهکنهادي، ت» (مقدس، منزه، كپا): «speytō. (سحغأف[

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|



1061بند شانزدهم ـسرود شانزدهم 

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند، صاحب، سرور): «ahurō. (ضاعق[

  )قید» (همانطور، نیز، همین طور هم، و، پس): «aθā. (ضوپ

  .رض؛ک» ما«س گروهه کضمیر نخست  -enct.) رایی، وابستگی،» (براي ما): «nf. (د؛

ردن، کـ ردن، نوید دادن، شناساندن، خبر دادن، اعـالم  کآگاه ): «sezdiiHi. (سض#گپه

  .سضأیاز ریشه  - سضجا-)مصدر» (برآوردن

توانـد حالـت   مـی «-ع/فه-)کدري، ت» (آرزو، خواست، دلخواه): «uBtā. (ع/فپ

  )رضسریشه  اسم مفعول از» (آرزو شده«قیدي داشته باشد 
      



1062گاتاها  

  هفدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  هفدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  مپهرک  دئدایشت  هوگو  فرَش اَشترُ  مویی  زانم بِرِخ

  ·نغاقح؛ک  ·یضبی[ه/ف  ·لؤ[·اؤ[  ·چغقضزضخ/فق[  ·ک[ه  ·صمک«ذغقغ

  بدن، وجود  دهدنشان می  هوگُو  فرشوشتر  براي من  ارزشمند

  

  ــــــــــــ

  

  داتو  ایشیانم  هویی  یانم  ونگهویایی  دئنَیایی

  ·یپف,  ·هژگمک  ·ا[ه  ·"مک  ·رضجاعگپه  ·یضبدضگپه

  ارزانی دارد  نیرومندي  )فرشوشتر(به او   )دئنا(او   کنی  براي دین

  

  ــــــــــــ

  

  زدیمرِگ  آژدیایی  اشَهیا  اهور  مزداو  خشَیانس

  لغقغ#]ک&  ·پتیگپه  ·ضزضاگپ  ·ضاعق[  ·کض#|  ·زضگمس«

  گام  رسیدن  اشا  اهورا  مزدا  فرمانروا
    



1063بند هفدهم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·نغاقح؛ک    ·یضبی[ه/ف    ·لؤ[·اؤ[    ·چغقضزضخ/فق[    ·ک[ه    ·صمک«ذغقغ

  ·یپف,    ·هژگمک    ·ا[ه    ·"مک    ·رضجاعگپه    ·یضبدضگپه

  لغقغ#]ک&   ·پتیگپه   ·ضزضاگپ   ·ضاعق[  ·کض#|  ·زضگمس«

  

  

  مپهرک    دئدایشت    هوگو    فرَش اَشترُ    مویی    زانم بِرِخ

  داتو    ایشیانم    هویی    یانم    ونگهویایی    دئنَیایی

  زدیمرِگ    آژدیایی    اشَهیا    اهور    مزداو    خشَیانس

  

  

  برگردان

  راروِشی وشش و کبراي من 

  دهد ارزشمند استد خود نشان میه فرشوشتر براي باور دینی با وجوک

  ه اهورامزداي فرمانرواکباشد 

  او نیرومندي ارزانی داردبه 

  تا در راه رسیدن به اشا گامهاي بلند بردارد.



1064گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  صض«ذغقغ -)، مادینهکرایی، ت» (ارزشمند، باارزش): «berexząm. (صمک«ذغقغ

) [داراي ضمیر شخصـی (ض.؛ک-)، چسبیدهکرایی، ت» (من، براي من): «mōi. (ک[ه

  حالتهاي وابستگی و ازي نیز هست]

ـ » (فرشوشـــــتر ): «feraDaoBtrō. (چغقضزضخ/فق[ -)کنهـــــادي، تــــ

  چغقضزضخ/فقض
نـام  » اعلؤض» «سرپرست، پشتیبان، نگهدار، فرزنـد ): «hvvo.gvvō. (لؤ[.اؤخ

ـ  خانوادگی فرشوشتر از هواداران پـرآوازه زرتشـت (   اعلع-)نرینـه ، کنهـادي، ت

  »دارنده اسب زیبا«

س کـ وجه التزامـی سـوم   » (ندکار میکدهد، آشنشان می): «daēdōiBt. (یضبی[ه/ف

ـ کـ یدي آن است کحالت تأ(یضبس-یهس. )یديک، حال، گذرا، تأکت یـا   که ی

راري یـا  که حالت تکشود رار میکید تکواژه یا همه واژه بمنظور تأ کچند سیالب از ی
  )مضاعف است

)، مادینهکبرایی، ت» (ل ظاهري، وجود، رویه، روشکبدن، ش): «kehrpfm. (نغاقح؛ک

-نغاقح  

  یضبدپ-)کبرایی، ت» (دئنا، باور دینی، ایینی، وجدان): «daēnaiiāi. (یضبدضگپه

  رخاع-)، مادینهکبرایی، ت» (کخوب، نی): «vazhuiiai. (رضجاعگپه

ضمیر شخصی چون این حالـت   "ض-)مادینه، کرایی، ت» (او، او را): «yąm. ("مک

  .قرار گیرد» یپف,«تواند مفعول وجه امري نمی

، باشـد  »در نتیجه آن«im ordenfor)ودایی yGt= (»"پ،«بنابراین اینسلر آنرا به 

  ».ندکاصالح و معنی می«

داند براي مرتبطاي می را در این مورد واژه "مک ال واژهکهومباخ براي رفع این اش[

در ». ه اهورامزدا بدن و جسم او را نیـرو بخشـد  کباشد «ردن و ورود به جمله اصلی! ک

  ]همان معنی اینسلر رسیده است ولی توضیح دستوري نداده است.ه نتیجه ب
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ه از کـ دانـد  مـی را در حالت برایی و مادینه گرفته در ارتباط با دئنا  "مکتاراپورواال:[

  داند]لحاظ دستوري نیز مادینه است می

  ضمیر، اشاره به فرشوشتر - اض-)، نرینهکبرایی، ت» (او، آن، این): «hōi. (ا[ه

ـ  » (نیرومند، توانا، توانایی را): «i~iiąm. (هژگمک هژگض-)، مادینـه کبرایـی، ت

  )صفت(

، گذشته سـاده،  کس، تکوجه امري، سوم » (بدهد، ببخشد، ارزانی دارد): «dātū. (یپف,

  »شیدن، ارزانی داشتندادن، بخ«یپ-)گذرا

اسم فاعل، » (رانده فرمان میکس کفرمانروا، دارنده نیرو، آن): «xDaiiąs. (زضگمس«

  »نیرو داشتن، مالم بودن، فرمان راندن«زپ«-)، نرینهکگذرا، نهادي، ت

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

  ضاعقض-)کت نهادي،» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

  ضزض-)کوابستگی، ت» (اشا، راستی): «aDahiiā. (ضزضاگپ

  دضس-)مصدر» (رسیدن، دست یافتن، نائل شدن): «Hżdiiāi. (پتیگپه

ـ » (وشش براي رسیدن به چیزيکگام بلند، ): «gerezdīm. (لغقغ#]ک -)کرایی، ت

  لغقغ#ه
ه بـا  کـ [اینسلر: معنـی ایـن واژه را گـام برداشـتن بـراي رسـیدن بـه هـدفی میدانـد          

ار بـدنی و فعالیـت جسـمی همـراه     که با کای یعنی جسم و بدن و رویه نغاقح؛کواژه

,favourاست ارتباط دارد. این واژه را به مهر، توجه، نوازش، عنایت،  grace  نیز ترجمه

  اند] ردهک
      



1066گاتاها  

  هجدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  هجدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  اونخورِ  تیش ایش  هوگو  جاماسپو د  تیم چیس  تانم

  ·طضقغد|  ·ه/ف[ه/  ·لؤ[·اؤ[  ·ی؛_پکپسح[  ·إهسف]ک  ·فمک
  فرایزدي  آرزو  هوگو  جاماسب  بینش  آن

  

  ــــــــــــ

  

  ویدو  ونگهِئوش  منَنگهو  خشَترِم  تَت  وِرِنت  اَشا

  ·ر]ی[  ·رضجا؛ع/  ·کضدضجا[  ·زضوقغک«  ·فض،  ·رغقغأفب  ·ضزپ

  یافتن دست  کنی  اندیشه  نیرو را  آنرا  برگزید  با اشا

  

  ــــــــــــ

  

  تَوا  رپِن  مزدا  هیت  اهورا  داییدي  وییم  تَت

  وظپ&  ·قضح؛د  ·کض#پ  ·اگض،  ·ضاعقپ  ·یپهی]  ·ک[ه  ·فض،
  تو  پشتیبان  مزدا  هک  اهورا  ارزانی دار  من  این

    



1067بند هجدهم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·طضقغد|    ·ه/ف[ه/  ·لؤ[·اؤ[   ·ی؛_پکپسح[   ·إهسف]ک   ·فمک

  ·ر]ی[  ·رضجا؛ع/    ·کضدضجا[    ·زضوقغک«   ·فض،   ·رغقغأفب·   ضزپ

  وظپ&    ·قضح؛د    ·کض#پ    ·اگض،    ·ضاعقپ    ·یپهی]    ·ک[ه    ·فض،
  

  

  اونخورِ    تیش ایش    هوگو    جاماسپو د    تیم چیس    تانم

  ویدو    ونگهِئوش    منَنگهو    خشَترِم    تَت    وِرِنت    اَشا

  تَوا    رپِن    مزدا    هیت    اهورا    داییدي    وییم    تَت

  

  

  برگردان

  باور راو آن بینش 

  ردکرزو آایزدي رجاماسب براي رسیدن به فَ

  بود کنیه همراه اشا و اندیشه کبراي آن نیروئی را برگزید 

  اهورامزدا پشتیبان من باشدرا من پذیرا هستم تا این 

  د.شوه از آن توست به من ارزانی کو آن نیرو 



1068گاتاها  

  برداشت

ه هـر مـرد بزرگـی از فرمانروایـان، رهبـران و      کـ ایسـت   ایزدي آن فروغ و هالهه فَرّ، یا فر

ه در راه کـ س کـ ارهاي بزرگ بایـد از آن برخـوردار باشـند و هـر     کآموزگاران براي انجام 

تواند به آن برسد و براي خوشبختی و شـادي مـردم از آن   اهورایی و ایزدي گام بردارد می

شـود  وه از او دور میکند فر و شکه از راه اهورایی سرپیچی کمند شود. هر فرهمندي  بهره

جاماسب براي به دست آوردن فرایزدي با باور اهورایی و دانش و بینش بزرگترین نیـروي  

است. با باورمندي و  کی خشترا را برگزید. آن نیرو همراه با راستی و اندیشه نیهستی یعن

پیوستن به آن نیروي ازلی و اهورایی توانست به آرزوي خود برسـد. زرتشـت از اهـورامزدا    

ه در این راه گام کس که آن نیروي و فرایزدي را به او و هر کند کدرخواست پشتیبانی می

  .دارد ارزانی داردمیبر

  ها  واژهيدستورگزارش

  »ضمیر اشاره«فض-)، مادینهکرایی، ت» (آن، این): «tąm. (فمک

-)کرایــی، تــ» (بینــی، دریافــت، دانــش ، درونكبیــنش، در): «cistīm. (إهسف]ک

  )مادینه(إهسفه

)کنهادي، ت» (جاماسب، از بستگان و پیروان زرتشت): «dfjāmāspō. (ی؛_پکپسح[

- ی؛_پکپسحض  

  لؤض.اؤ[-)کنهادي، ت» (جاماسبنام خانوادگی): «hvvō.gvvō. (لؤ[.اؤ[

ـ  » (جستجو، طلب، خواست): «iBtōiB. (ه/ف[ه/ نـام،  (ه/فه-)کوابسـتگی، ت

  )ردن، در جستجو بودنکخواستن، آرزو (ه/اخ ب) [هوممادینه

» بزرگـان وه، هاله نور، سرفرازي، افتخار، فـر پادشـاهان و   کفر، ش): «marenG. (طضقغد|

یانی است، هر پادشـاه یـا   کفر، فروغ ایزدي، همان فر «طضقغدضا-)کنهادي، ت(

  »رهبر و آموزگار بزرگ داراي فر و فره است

  ضزض-)کبایی، ت» (اشا، راستی): «aDH. (ضزپ

-)، حال، ناگـذر کس، تکوجه اخباري، سوم » (برگزیده است): «vereytē. (رغقغدفب
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  »دنردن، برگزیکانتخاب «رضق

  )ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کرایی، ت» (این): «tau. (فض،

  زضوقض«-)کرایی، ت» (خشترا، نیرو، توانایی، چیرگی): «xDaθrem. (زضوقغک«

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «mąnazhō. (کضدضجاخ

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، خوب کنی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

[در  رهی-)مصدر» (ردنکیافتن، به دست آوردن، جستن، جستجو ): «vidō. (ر]ی[

  شود]، گذرا دیده میکس، تکیدي دوم کرفی وجه تأصحالت 

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)کرایی، ت» (این را): «tau. (فض،

س کـ ضـمیر نخسـت   » مـن «ض.؛ک-)کبرایی، ت» (به من، براي من): «mōi. (ک[ه

  [ازي، وابستگی]

، گذشـته سـاده،   کس، تکوجه امري، دوم » (بده، ارزانی دار، ببخش): «dāidī(. یپهی]

  یض-)گذرا

  ضاعقض-)کندایی، ت» (اهورا، خداوند): «ahurā. (ضاعقپ

  )ضمیر نسبی» (هک«"ض-)ماسهک، کنهادي، ت» (هکه، آنک): «hiiat. (اگض،

  کض#پ -)کندایی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdā. (کض#پ

-)، نرینهکاسم فاعل، گذرا، ندایی، ت» (ننده، نگهدارندهکپشتیبان): «rapfn. (قضحغد

  قضح
      )کس، تکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-)کوابستگی، ت» (تو): «tavvā. (فضؤپ



1070گاتاها  

  نوزدهمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  نوزدهمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  مئیدیویی  نا  تات  هو

  ·کضهیگ[ه  ·دپ  ·فض،  ·اؤ[
  (مدیوما) مدیو  مرد  اینرا  آن

  

  دزد  اَهمایی  تَما سپی  ماونگها

  ·ب#یض  ·ضاکپه  ·سحهفضکپ  ·ک|جاپ
    براي او  تَما سپی  ماه

  

  ــــــــــــ

  

  اییبی  سانس ایش  اهوم  ي  وا دمنُو  دئنَیاو

  ·ضهذ]  ·ه/ضسمس  ·ضا,ک  ·"؛  ·رضبیغکد[  ·یضبدضگپ
  به سوي  تشوشنده داک  هستی را  هکآن  آوردبه دست   باور دینی

  

  ــــــــــــ

  

  وهیو  اوتَناییش شی  گَیهیا  مرَئوت  داتا  مزداو

  رضاگ[&  ·ژگضخوضدپه/  ·لضگثاگپ  ·کقضخ،  ·یپفپ  ·کض#|

  بهتر  ارهاکبا   زندگی  میگوید  دستورها  مزدا
    



1071بند نوزدهم ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·کضهیگ[ه    ·دپ    ·فض،    ·اؤ[

  ·ب#یض    ·ضاکپه    ·سحهفضکپ    ·ک|جاپ

  ·ضهذ]    ·ه/ضسمس    ·ضا,ک    ·"؛    ·رضبیغکد[    ·یضبدضگپ

  رضاگ[&  ·ژگضخوضدپه/   ·لضگثاگپ   ·کقضخ،   ·یپفپ   ·کض#|

  

  

  مئیدیویی    نا    تات    هو

  دزد    اَهمایی    تَما سپی    ماونگها

  اییبی    سانس ایش    اهوم    ي    وا دمنُو    دئنَیاو

  وهیو    اوتَناییش شی    گَیهیا    مرَئوت    داتا    مزداو

  

  

  برگردان

  مدیوماه اسپنتماناو، 

  خشترا را براي خود برگزیدمردي که 

  ست آورد،ه د) خود بدئنايآنرا با باور دینی (

  برده هستی را به سوي پیروزي میکاي وشندهکآن 

  گوید دستورهاي مزدااو می

  دهد.را بهتر سامان می ارهاي زندگیک



1072گاتاها  

  برداشت

ه با بینش و باور درست براي انجام کند کدر اینجا به بند پیشین در باره جاماسب اشاره می

ه باالترین نیروها در سراسر هستی است. آن نیروي کارهاي بزرگ آن نیروئی را برگزید ک

تواند بر خود و نفس خود مسلط ناپذیر اهورایی، خشتراست. با پیوستن به آن انسان می زوال

ارهاي خود فرمان راند از انجـام بـدیها و پلیـدیها بپرهیـزد و در راه دسـتورها و      کشود، بر 

ارهاي جهان هستی بهتر سامان کارد تا هاي مزدا، نماد خردمندي و دانایی گام برد آموزش

  پذیرد و خوشبختی و شادمانی براي مردم فراهم گردد.

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره» (این«اض-)، نرینهکنهادي، ت» (این): «hvvō. (اؤ[

  )ضمیر اشاره، صفت» (این«فض-)ماسهک، کرایی، ت» (این را): «tau. (فض،

  »مرد، نر«دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

ــانواده  ): «maidiioi.mGzhā. (کضهیگ[هک|جاپ ــدیوماه از خ م ،ــه ــدیویی مانگ مئی

شـود، گفتـه   ه پسـرعموي زرتشـت مـی   کزرتشت پدرش آراستی برادر پورشَسپ است 

  »شود نخستین پیرو زرتشت بود تا زمان گروِش ویشتاسپمی

نام خانوادگی «سحهفپکض-)ک، تندایی» (اي، سپیتاما): «spitamā. (سحهفضکپ

  »زرتشت

  »او، آن«ضگ؛ک-)ماسهک، نرینه، کبرایی، ت» (براي او): «ahmāi. (ضاکپه

ـ کـ اخباري، سـوم  » (رد، دادکارزانی داشت، فراهم ): «dazdē. (یض#ب ، حـال،  کس، ت

  »دادن، نهادن«یپ-)ناگذر

  یضبدپ-)کبایی، ت» (باور دینی، ایین، دین): «daēnaiiā. (یضبدضگپ

  رهی-)، نرینهکنهادي، ت» (به دست آورد، دریافت): «vaēdemnō. (رضبیغکد[

  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکنهادي، ت» (هکه، آنک): «yf. ("؛

  ضاع-)کرایی، ت» (زندگی، هستی): «ahūm. (ضا,ک



1073نوزدهمبند  ـسرود شانزدهم 

اسـم فاعـل، نهـادي،    » (ندکوشنده است، آرزو میکوشد، کمی): «iDasąs. (ه/ضسمس

  »ردنکوشش کردن، کخواستن، آرزو «ه/-)کت

  ).preverbت است. قید کدهنده حر پیش فعل، نشان» (به سوي): «aibī. (ضهذ]

  کض#|-)کوابستگی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

  »دستور، قانون«یپفض-)رایی، گروهه» (ها دستورها، قانون): «dātā. (یپفپ

  »گفتنی«کق,-)، حال، گذراکس، تکیدي، سوم کتأوجه » (گفت): «mraot. (کقضخ،

  »زندگی«لضگ-)کوابستگی، ت» (زندگی): «gaiiehiiH. (لضگثاگپ

  ژگضخوضدض-)بایی، گروهه» (ارهاکبا ): «iiaoranāiB~. (ژگضخوضدپه/

اي از  صفت مقایسـه (رضاگض-)ماسهک، کرایی، ت» (بهتر): «vahiiō. (رضاگ[

  )رخاع
      



1074گاتاها  

  بیستمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  بیستمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  سو  وئیدیایی  ویسپاوِنگهو  هرَئوشاوِنگهو  نِ  وِ  تَت

  ·سضؤ[  ·یضهیگپه  ·ر]سح|جا[  ·اض.ضخز|جا[  ·د؛  ·ر؛  ·فض،

  رستگاري  ارزانی داشتن  همگی  هماهنگ  ما  شما  آن

  

  ــــــــــــ

  

  تیش آرمئی  یاییش  اوخزا  منَنگها  وهو  اَشم

  ·پقکضهفه/  ·"په/  ·صپ«ع  ·کضدضجاپ  ·رخا,  ·ضزغک
  آرمئیتی  هکآنها   گفتار  اندیشه  کنی  اشا

  

  ــــــــــــ

  

  چگدو  رفزرِم  مزداو  نمنگها  ناوِنگهو یزِم

  إضلغی[&  ·قضچغصقغک  ·کض#|  ·دغکضجاپ  ·"ض.غکد|جا[
  دربرگیرد  پشتیبانی  مزدا  با نماز  ها نیایش

    



1075یستمبند ب ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·سضؤ[  ·یضهیگپه  ·ر]سح|جا[  ·اض.ضخز|جا[  ·د؛  ·ر؛  ·فض،

  ·پقکضهفه/    ·"په/    ·صپ«ع    ·کضدضجاپ    ·رخا,    ·ضزغک

  إضلغی[&    ·قضچغصقغک    ·کض#|    ·دغکضجاپ    ·"ض.غکد|جا[
  

  

  سو    وئیدیایی    ویسپاوِنگهو    هرَئوشاوِنگهو    نِ    وِ    تَت

  تیش آرمئی    یاییش    اوخزا    منَنگها    وهو    اَشم

  چگدو    رفزرِم    مزداو    نمنگها    ناوِنگهو یزِم

  

  

  برگردان

  دیگر هماهنگ هستیدکهمگی با یکه شما 

  ،ما ارزانی داریده آن رستگاري را ب

  است که همبسته اندیشه نیکراستی 

  گیردسرچشمه میاز آرمئیتی ه کبا گفتاري 

  ستایش آنها با نماز،و 

  ه پشتیبانی مزدا ما را در برگیرد.کباشد 



1076گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت، ضمیر اشاره(فض-)ماسهک، کرایی، ت» (این، آن): «tau. (فض،

  )س گروههکضمیر دوم » (شما«",تغک-)برایی، وابستگی» (شما): «vf. (ر؛

  )ضمیر شخصی» (weما، «رضبک-)چسبیدهرایی، وابستگی، » (ما، براي ما): «nf. (د؛

-)نهادي، گروهه(» هماهنگ، همسو، همدل): «hazaoDGzhō. (اض.ضخز|جا[

  اض.ضخزض

-)نـدایی، گروهـه، نرینـه   » (کهمه، همگی، هر ی): «vispGszhō. (ر]سح|جا[

  ر]سحض
  یپ-)مصدر» (دادن، بخشیدن، ارزانی داشتن): «daidiiai. (یضهیگپه

  سضؤض-)کنهادي، ت» (مندي رستگاري، نجات، بهره«):savvō. (سضؤ[

  ضزض-)کرایی، ت» (اشا را، راستی): «aDem. (ضزغک

  ر[اع-)ماسهک، کبایی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

  "ض-)کبایی، ت» (گفتار، بیان، گفته، گزارش): «yāiB.("په/

صض«ع-)ماسـه کبـایی، گروهـه، نرینـه،    » (هکه، با آنها که، کآنها ): «uxzā. (صپ«ع

  )ضمیر نسبی(

  پقکضهفه-)کنهادي، ت» (آرمئیتی، پارسایی): «HrmaitiB. (پقکضهفه/

-)نهادي، گروهه، نرینه» (ها ها، ستایش نیایش): «yazemnGzhō. ("ض.غکد|جا[

  »ردنکردن، نیایش کستایش «"ض.

ارج نهـادن،  «دغکضا-)کبایی، ت» (نماز، نیایش، حرمت): «nemazha. (دغکضجاپ

  »نماز گزاردن

  کض#پ-)کوابستگی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|



1077یستمبند ب ـسرود شانزدهم 

  قضچغصقض-)کرایی، ت» (کمکپشتیبانی، ): «rafezrem. (قضچغصقغک

، کوابستگی، ت» (فراگیرندهدر بر گرفتن، فراگرفتن، در برگیرنده، ): «cagedō. (إضلغی[

  إضلغی-)نرینه
      



1078گاتاها  

  بیست و یکمـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  بیست و یکمـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  اُتَنا شیی  اوخزاییش  چیستی  هویی  سپِنتو  نا  تیش آرمئی

  ·ژگضخوضدپ  ·صپه/«ع  ·إهسف]  ·ا[ه  ·سحغأف[  ·دپ  ·پقکضهفه/

  ردارک  گفتار  بینش  او  كپا  مرد  ارمئیتی

  

  ــــــــــــ

  

  منَنگها  خشتَرِم  وهو  وت سپِن  اَشم  دئنا

  ·کضدضجاپ  ·قغک«زض«  ·رخا,  ·سح؛دؤض،  ·ضزغک  ·یضبدپ
  اندیشه  خشترا  خوب  ستودنی  اشا  باور دینی

  

  ــــــــــــ

  

  اَشیم  یاسا  ونگوهیم  تم  اهور  ددات  مزداو

  ضز]ک&  ·"پسپ  ·رضجعا]ک  ·ف؛ک  ·ضاعق[  ·یضیپ،  ·کض#|
  پاداش  نمکدرخواست می  کنی  این  اهورا  ارزانی میدارد  مزدا

    



1079یکمو  یستبند ب ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·ژگضخوضدپ    ·صپه/«ع    ·إهسف]    ·ا[ه   ·سحغأف[   ·دپ   ·پقکضهفه/

  ·کضدضجاپ    ·زضاقغک«    ·رخا,    ·سح؛دؤض،    ·ضزغک    ·یضبدپ

  ضز]ک&    ·"پسپ    ·رضجعا]ک    ·ف؛ک    ·ضاعق[    ·یضیپ،    ·کض#|
  

  

  اُتَنا شیی    اوخزاییش    چیستی    هویی    سپِنتو    نا    تیش آرمئی

  منَنگها    خشتَرِم    وهو    وت سپِن    اَشم    دئنا

  اَشیم    یاسا    ونگوهیم    تم    اهور    ددات    مزداو

  

  

  برگردان

  ه ستایشگر آرمئیتی باشدکمردي 

  و پارسا است كپا

  ردار و باور دینی خودکاو با بینش، گفتار، 

  ه ستودنی است،کراستی را 

  دهد،را با نیرومندي پرورش می کو اندیشه نی

  ه اهورامزدا آفریده استکآنها را 

  خواهم چنان باشممن می

  نم.کآنرا درخواست می کو پاداش نی



1080گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  پقکضهفه-)کوابستگی، ت» (آرمئیتی، پرهیزگاري«): akmatōiB. (پقکضف[ه/

  »مرد«-دضق-)کنهادي، ت» (مرد): «nā. (دپ

  سحغأفض-)، نرینهکنهادي، ت» (، مقدس، ستودنیكپا): «spentō. (سحغأف[

  ضمیر اشاره» این«اض-)، نرینهکنهادي، ت» (این): «hvvō. (اؤ[

  إهسفه-)کبایی، ت» (بینی، باور درون، دریافت، كبینش، در): «cistī. (إهسف]

  صض«ع-)بایی، گروهه» (گفتار، سخنان، بیان): «uxzāiB. (صپه/«ع

  ژگضخوضدض-)کبایی، ت» (ردارکار، ک): «iiaoranā~. (ژگضخوضدپ

  یضبدپ-)کبایی، ت» (ایین، دین، وجدان، باور دینی): «daēnā. (یضبدپ

  ضزض-)کنهادي، ت» (اشا، راستی): «aDem. (ضزغک

  سح؛أؤضأف-)ماسهک، کنهادي، ت» (، منزهكپا): «spfnvvat. (سح؛دؤض،

  رخاع-)کبایی، ت» (کخوب، نی): «vohū. (رخا,

» خشترا، نیرو، توان، شهریاري، فرمانروایی، نیـروي اهـورایی  ): «xDarrem. (زضوقغک«

  ازضوقض-)کرایی، ت(

  کضدضا-)کبایی، ت» (منش، اندیشه): «manazhā. (کضدضجاپ

  کض#پ-)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا، نماد خرد): «mazdG. (کض#|

یدي، سـوم  کوجه تأ» (آفرینددهد، میدارد، میبخشد، ارزانی میمی): «dadāt. (یضیپ،

  یپ-)، حال، گذراکس، تک

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)نرینه، کرایی، ت» (این): «tfm. (ف؛ک

  رخاع-)، مادینهکرایی، ت» (کخوب، نی): «vanzhīm. (رضجعا]ک

س، کـ اخبـاري، نخسـت   » (نم، خواهـانم، آرزو دارم کدرخواست می): «yasā. ("پسپ



1081یکمو  یستبند ب ـسرود شانزدهم 

  »ردنکدرخواست «"پ-)، حال، گذراکت

  ضزه-)کرایی، ت» (پاداش، بهره، سهم): «aDīm. (ضز]ک
      



1082گاتاها  

  بیست و دومـ بند شانزدهم  سرود/گاتاها

  بیست و دومـ بند پنجاه و یکم هات/سنای

  

  تی پئی  سنِیِ  وهیشتم  هچا  اَشات  وییم  هیایِ

  ·حضهف]  ·"ثسدب  ·رضاه/فغک  ·اضإپ  ·ضزپ،  ·ک[ه  ·"ثاگپ

  )پیش فعل(  نیایش  بهترین  از روي  اشا  براي من  یستک

  

  ــــــــــــ

  

  چا هنتی  هرِچا آونگ  یویی  اهور  مزداو  و ادا

  ·اغأفهإپ  ·|جاضقغإپ  ·"[ه  ·ضاعق[  ·کض#|  ·رضبیپ
  هستند  اند بوده  هکآنها   اهورا  مزدا  میدانم

  

  ــــــــــــ

  

  ونتا  جسایی  ریچا پئی  نامنیش  خواییش  یزایی  تان

  رضأفپ&  ·_ضسپه  ·حضهقهإپ  ·دپک؛د]/  ·طپه/  ·"ض.په  ·فم

  با دلداگی  میروم  به سوي  نامهایشان  خودشان  نمکنیایش می  آنها را
    



1083و دوم یستبند ب ـسرود شانزدهم 

  

  

  ·حضهف]   ·"ثسدب    ·رضاه/فغک    ·اضإپ·  ضزپ،  ·ک[ه  ·"ثاگپ

  ·اغأفهإپ    ·|جاضقغإپ    ·"[ه    ·ضاعق[    ·کض#|    ·رضبیپ

  رضأفپ&    ·_ضسپه    ·حضهقهإپ    ·دپک؛د]/    ·طپه/    ·"ض.په    ·فم

  

  

  تی پئی    سنِیِ    وهیشتم    هچا    اَشات    وییم    هیایِ

  چا هنتی    هرِچا آونگ    یویی    اهور    مزداو    و ادا

  ونتا    جسایی    ریچا پئی    نامنیش    خواییش    یزایی    تان

  

  

  برگردان

  یستکدانم در نیایش من می

  براي من نهفته است پاداشهترین به از روي راستی ک

  )هاي جاویدانش با فروزهاهورامزداست (او 

  اند و خواهند بود ه همیشه بودهک

  نمکآنها را با نامشان نیایش می

  روم.و با دلدادگی به سویشان می



1084گاتاها  

  برداشت

ـ  دانـایی و مهـر آفریـد. او     ۀاهورامزدا خداي زرتشت نماد خردمندي است. هستی را بر پای

انون ابدي نظم داده و بـه گـردش درآورده   ه هستی را بر هنجار و قکبزرگترین نیروئیست 

ه آدمی آن بزرگترین نیرو را بشناسد و بیندیشد، شش فروزه و صـفت او را  کاست. براي آن

اشـا،  » (، نیرومندي، پرهیزگاري، رسـایی، جـاودانی  کنشان داده است: راستی، اندیشه نی
ان جاویـدان و  کپا ،شاسپندانم) این صفات را اوهومن، خشترا، آرمئیتی، هئوروتات، اَمرِتات

ی هسـتند.  کـ گیرند و با او همبسته و یه از ذات اهورامزدا سرچشمه میکنامند ی میننامرد

 كرده. در نهاد آدمی گوهري پاکند، اهورامزدا را نیایش کسی آنها را نام برد و نیایش کهر 

ــا کــو ســتودنی نهفتــه اســت   كه نشــان و نمــاد اهــورامزدا اســت. آن گــوهر مینــوي پ

وشـد خـود را بـه آن    که در رأس اشاسپندان قرار دارد انسان پارسا باید بکسپنتامئینیوست 

تـر  کصفات بیاراید و با آنها همبسته شود، هـر انـدازه در ایـن راه پـیش رود بـه خـدا نزدی      

  شود.می

  ها  واژهيدستورگزارش

ـ » (whoseی کسی، ک): «yehiiā. ("ثاگپ ضـمیر  ("ض-)، نرینـه کوابستگی، ت
  )نسبی

  »من«کس تکضمیر نخست  ض.؛ک-)برایی، وابستگی، پیوسته» (من): «mōi. (ک[ه

  ضزض-)کازي، ت» (اشا، راستی): «aDāt. (ضزپ،

  )حرف اضافه» (از، برطبق، از راه، از روي): «hacā. (اضإپ

صفت (رضاه/فض-)ماسهک، کنهادي، ت» (بهترین): «vahiBtem. (رضاه/فغک

  )برترین

ــادت، نمــاز ): «yesnē. ("ثسدب ــایش، ســتایش، پرســتش، عب ــ» (نی -)کدري، ت

  "ضسدض
  )حرف اضافه، پیش فعل» (دامک، هر کهر، هر ی): «paitī. (حضهف]

)امـل، گـذرا  ک، گذشـته  کس، تکوجه اخباري، نخست » (دانممی): «vaēdā. (رضبیپ



1085و دوم یستبند ب ـسرود شانزدهم 

-رهی  

  کض#پ -)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا، نماد خردمندي): «mazdā. (کض#پ

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[

ضـمیر  » (هک«"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکسانی که، که، آنها ک): «yōi. ("[ه
  )نسبی

س، گروهـه،  کـ اخبـاري، سـوم   » (اند اند، بوده وجود داشته): «Gzharecā. (|جاضقغإپ

  »بودن، هستن«ضا-)امل، گذراکگذشته 

)س، گروهه، حال، گذراکاخباري، سوم » (وجود دارند، هستند): «heyticā. (اغأفهإپ

-بودن، هستن«ضا«  

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)رایی، گروهه، نرینه» (اینها، اینها را): «tą. (فم

  "ض.-)س، حال، ناگذرکالتزامی، نخست » (نمکستایش می): «yazāi. ("ض.په

ضـمیر  » (خـود، خـویش،   «طپه/-)بـایی، گروهـه  » (خودشان): «mHiB. (طپه/
  ) [آنها را نام میبرم با نامهایشان]اسیکانع

  »نام«دپکضد-)کوابستگی، ت» (هایشان نامشان، نام): «nāmeniB. (دپک؛د]/

دهد. حـرف اضـافه   ت را نشان میکه جنبش و حرکپیش فعلی ): «pairicā. (حضهقهإپ

  »به، به سوي«

شـوم، فرمـان   نم، پـذیرا مـی  کـ شوم، خـدمت مـی  وم، حاضر میرمی): «jasāi. (_ضسپه

آمدن، پذیرا شدن، «لضک-)، حال، ناگذرکس، تکوجه التزامی، نخست » (برممی

  »ردن، فرمان بردن، رفتنکخدمت 

      رضأفض-)کبایی، ت» (با دلدادگی، با ثنا و دعا، با عشق): «vaytā. (رضأفپ



1086گاتاها  

  



   



1088گاتاها  

  اولـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  اولـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  زرتوشترَهه  سراوي  ایشتیش  وهیشتا

  ·.ضقضوع/فقضاب  ·سقپؤ]  ·]/فه/  ·رضاه/فپ
  زرتشت  برآورده شده  آرزو  بهترین

  ــــــــــــ

  آیپتا  دات  هویی  یزي  اسپیتامهیا

  ·پگضحفپ  ·یپ،  ·ا[ه  ·"ث.]  ·سحهفپکضاگپ
  ها را پاداش  ارزانی داشته  براي او  هکزیرا   اسپنتمان

  ــــــــــــ

  ویمههونگ   آ  ویسپایی  یویی  مزداو  اهورو  هچا  اَشات

  ·اؤضجاغؤ]ک  ·پ  ·ر]سحپه  ·"[ه  ·کض#|  ·ضاعق[  ·اضإپ  ·ضزپ،

  زندگی شایسته    سراسر  زندگان  مزدا  اهورا  آرزوي  اشا

  ــــــــــــ

  ن چاکسش   دبِن  هویی  یئچا

  ·سضژنغأإپ  ·یضذغد  ·ا[ه  ·"ضبإپ
  اند آموخته  اند ار بستهکه ب  او  و آنان

  

  شیئُوتناچا  اوخزا  هویاو ونگ  یاو دئنَ

  ژگضخوضدپإپ&  ·صپ«ع  ·رضجاعگ|  ·یضبدضگ|
  ردارک  گفتار  خوب، به  ایین



1089بند اول ـسرود هفدهم 

  ·.ضقضوع/فقضاب    ·سقپؤ]    ·]/فه/    ·رضاه/فپ و

  ·پگضحفپ    ·یپ،    ·ا[ه    ·"ث.]    ·سحهفپکضاگپ

  ·اؤضجاغؤ]ک    ·پ    ·ر]سحپه    ·"[ه   ·کض#|   ·ضاعق[   ·اضإپ   ·ضزپ،

  ·سضژنغأإپ    ·یضذغد    ·ا[ه    ·"ضبإپ

  ژگضخوضدپإپ&    ·صپ«ع    ·رضجاعگ|    ·یضبدضگ|
  

  زرتوشترَهه    سراوي    ایشتیش    هیشتاَ

  آیپتا    دات    هویی    یزي    اسپیتامهیا

  ویمههونگ     آ    ویسپایی    یویی    مزداو    اهورو    هچا    اَشات

  ن چاکسش     دبِن    هویی    یئچا

  شیئُوتناچا    اوخزا    هویاو ونگ    یاو دئنَ

  

  برگردان

  رده شده،اسپنتمان برآوزرتشت بهترین آرزوي 

  زیرا اهورا مزدا

  اي در سراسر زندگانی ارزانی داشته است. ها و زندگی شایسته براي او پاداش

  رداري راکه گفتار و کو همچنین براي آنان

  او سرچشمه گرفته کآیین نیاز ه ک

  اند. ار بستهکه آموخته و ب



1090گاتاها  

  برداشت

و رهایی جامعه از فسـاد و دروغ   کردار نیکزرتشت آرزوهاي خود را براي آموزش گفتار و 

رد و همچنـین پیـروان او نیـز بـه     کداند. با این پیروزي پاداش خود را دریافت برآورده می

تر، پسـرش و  شـ ی گشتاسب، فرشوکه عبارتند از کاند  پاداش و زندگی شایسته دست یافته

  ند.که در بند بعدي به آن اشاره میکسایرین 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )صفت(رضاه/فض-)، مادینهکنهادي، ت» (بهترین): «vahistā. (رضاه/فپ

ـ » (بزبان پهلوي کآرزو، خواست، خواست): «iBtiB. (]/فه/ ]/فض-)کنهادي، ت

  )نام، مادینه(

، کس، تکیدي، سوم کوجه تا» (شنیده شد، برآورده شد، اجابت شد): «sravvī. (سقپؤ]

  »ردن، شنیده شدنکشنیدن، پذیرفتن، اجابت «سق,-)گذشته ساده، ناگذر

  .ضقضوع/فقض-)کوابستگی، ت» (زرتشت): «zararuBtrahē. (.ضقضوعفقضاب

» سپیتام، اسپنتمان، نام خانوادگی و تیره زرتشت): «spitamahiiā. (سحهفپکضاگپ

س از خود ک[در اینجا زرتشت در حالت سوم  سخهفپکض-)، نرینهکوابستگی، ت(

  گوید]. میسخن 

ه، بـدین  کـ بدین معنـی  ) «حرف ربط» (هکه، اگر، چنانکزیرا، هنگامی ): «yezī. ("ث.]

  »هکسان 

  »این) «ضمیر اشاره(اض-)، نرینهکبرایی، ت» (براي او، او): «hōi. (ا[ه

)، گذشته ساده، گـذرا کس، تکیدي سوم کتأ» (داده است، بخشنده است): «dāu. (یپ،

-دادن، نهادن«یپ«  

  پهضحفض-)رایی، گروهه» (آوردها، سودها ها، دست پاداش): «aiiaptā. (ضحفپپگ

  ضزض)کازي، ت» (اشا، از روي اشا، همراه و هماهنگ با راستی): «aśāt. (ضزپ،

  )حرف اضافه» (از، از روي، هماهنگ با): «haca. (اضإپ

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند): «ahurō. (ضاعق[



1091بند اول ـسرود هفدهم 

  کض#پ -)کنهادي، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

  "ع-)کبرایی، ت» (زمان زندگی، عمر، ایان عمر): «yavvōi. ("ضؤ[ه

  ر]سحض-)کبرایی، ت» (همه، همگی، تمام، سراسر): «vispāi.ā. (پ.رهسحپه

زندگی خوب و آبرومند، هسـتی خـوب و شایسـته،    ): «hvvazhevvīm. (اؤضجاغؤ]ک

  .ضجاع+ اع–اؤضجاضخگض-)کرایی، ت» (وجود خوب

  »و«إپ+"ض-)نهادي، گروهه، نرینه» (هکسانی که، کآنها ): «yaēca. ("ضبإپ

  ضمیر اشاره.» او، این«اض-)، نرینهکبرایی، ت» (او، براي او، به او): «hōi. (ا[ه

گروهـه، زمـان   س، کـ یدي، سـوم  کوجه تأ» (اند ار بستهکاند، ب پذیرفته): «daben. (یضذغد

ار کـ ب«[بارتولومـه، هومبـاخ:   » ار بسـتن کـ ب«یضذغد-)حال، گذشـته سـاده، گـذرا   

معنـی  » they practice«گلـدنر نیـز واژه را در اینجـا    ». اند پذیرفته«اینسلر: ». اند بسته

ل کشـ  یضذغدهکـ و تصـور آن  - یذضدیغذغدو یضذغدندکرده و خاطرنشان میک

و همریشه  یضذند. تاراپورواال این واژه را از ریشهکاست را رد می یضیغدتحریف شده

، فریب دادن و گول زدن گرفته ولـی ترجمـه   deceiveبه معنی  dabhریت کواژه سانس

  »opposing«ردن یا مخالف بودن کرد مخالفت ک

س، کـ یـدي، سـوم   کوجـه تأ (» انـد  اند، یاد گرفته آموخته): «sa~keycā. (سضژنغأإپ

. هومباخ: واژه سضنك[تاراپورواال: از ستا سضإ-)رر، گذشته ساده، گذرکگروهه، م

نوشـته   ژ و بجـاي  ژنه در دستنوشـته کخواند و بر آنست می سضژغأإپرا

.سض/نع/فغکض) درست است:perfectامل (که فقط در مورد زمان ماضی کشده 

  »having mastered best the esteem of truth«ذغقغ_[ .ضژضاث 

ـ  » (ایـین، دیـن، وجـدان، بــاور دیـن    ): «daēnaiiG. (یضبدضگ| -)کوابسـتگی، ت

  یضبدپ
  رخاع-)کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhviiG. (رضجاعگ|

سخن، بیان، «صض«ع-)برایی، گروهه» (الم، گفتار، بیانکسخنان، ): «uxôā. (صپ«ع

  »المکگفتار، 

      ژگضخوضدض-)رایی، گروهه» (ردارکار، ک): «iiaoranācā~. (ژگضخوضدپإپ



1092گاتاها  

  دومـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  دومـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  چا ناییش شیئُوتَن  اوخزاییش  منَنگها  سچنتو  هو  چا اَت

  ·ژگضخوضدپه/إپ  ·صپه/«ع  ·کضدضجاپ  ·سإضأف,  ·ا[ه  ·ض،إپ
  ردارک  گفتار  اندیشه  ندکهماهنگ   این  باشدوچنین

  ــــــــــــ

  چا نسیسنا  فرَاُرِت  آ وهمایی  مزداو  نم خش

  ·"ضسدمسإپ  ·چقضخقغ،  ·پ·رضاکپه  ·کض#|  ·زد؛ک«
  ها ستایش  همواره  بزرگداشت  مزدا  دانش

  ــــــــــــ

  چا اُشترَس فرَش  سپیتامو  زرتوشتریش  ویشتاسپو  وچاک

  ·چقضزضخ/فقضسإپ  ·سحهفپک[  ·.ضقضوع/فقه/  ·ر]/فپسح[  ·نضؤضإپ

  فرشوشتر  اسپنتمان  زرتشت )پسر(وابسته   گشتاسپ  یک

  ــــــــــــ

  یانم  پتُو  ارِزوش  داونگهو

  ·"مک  ·حضو[  ·غقغ.,/  ·ی|جا[
  آن  ها راه  راست، مستقیم  خدمتگزار

  

  ددات  سئُوشینتُو  اَهور  وئنانم

  یضیپ،&  ·سضخژگضأف[  ·ضاعق[  ·یضبدمک
  ارزانی داشته  بخش رهایی  اهورا  ایین



1093بند دوم ـسرود هفدهم 

  ·ژگضخوضدپه/إپ    ·صپه/«ع    ·کضدضجاپ    ·سإضأف,    ·ا[ه    ·ض،إپ

  ·"ضسدمسإپ    ·چقضخقغ،    ·پ·رضاکپه    ·کض#|    ·زد؛ک«

  ·چقضزضخ/فقضسإپ    ·سحهفپک[   ·.ضقضوع/فقه/   ·ر]/فپسح[   ·نضؤضإپ

  ·"مک    ·حضو[    ·غقغ.,؛/    ·ی|جا[

  یضیپ،&    ·سضخژگضأف[    ·ضاعق[    ·یضبدمک

  

  چا ناییش شیئُوتَن    اوخزاییش    منَنگها    سچنتو    هو    چا اَت

  چا نسیسنا    فرَاُرِت    آ وهمایی    مزداو    نم خش

  چا اُشترَس فرَش    سپیتامو    زرتوشتریش    ویشتاسپو    وچاک

  یانم    پتُو    ارِزوش    داونگهو

  ددات    سئُوشینتُو    اَهور    وئنانم

  

  برگردان

  گشتاسب، یکه کو چنین باشد 

  پسر زرتشت و فرشوشتر اندیشه

  ردار خود را براي بزرگداشت مزداکگفتار و 

  نند.کگیري  هایشان پی همواره با دانش و نیایش

  باشندآیین و خدمتگزار راههاي درست آن 

  داشته است. ) خود ارزانیبخش رهاییه اهورا به سوشیانت (ک



1094گاتاها  

  برداشت

دهنده از جهل و نادانی معرفـی   بخش و نجات زرتشت در این بند خود را سوشیانت، رهایی

ها و فساد بشر و جامعه انسانی اسـت.   روزي ند. سئُوشییت به معنی نجات دادن از تیرهکمی

ی یا چند سوشیانت براي رهـای  کروزي وجود دارد همیشه باید ی چون همیشه عوامل تیره

هاي زرتشت هر مرد و  بخشیدن مردم از آلودگی و آشفتگی وجود داشته باشد. طبق آموزش

تواندنقش سوشیانت گاتایی باشدمیدستورهاي اخالقیراستی و باورمند بهه پیرو آیینکزنی 

ه در زمـان ساسـانیان   کـ بخش از پلیدي را به عهده داشته باشد. در روایات سنتی  و رهایی

ه جنبـه  کند کزرتشت باید ظهور تُخمۀ آوري شده سوشیانت در رأس هر هزار سال از  گرد

  ه با اصول خردگرایی آیین زرتشت هماهنگی ندارد.کداستانی و اساطیري بخود گرفته 

  ها  واژهيدستورگزارش

  »چنین، و چونو، اما، بعالوه، از اینرو، ». «ض،إپ» «و، پس، چنین): «atcā. (ض،إپ

  )ضمیر پرسشی» (این«اض)کبرایی، ت» (این): «hoi. (ا[ه

وجـه امـري، سـوم    » (ننـد کنند، هماهنگی کنند، پیروي کدنبال ): «scaytū. (سإضأف,

  »ردن، ادامه دادنکردن، دنبال کپیروي «اضإ-)، زمان حال، گذراکس، تک

  کضدضا-)کبایی، ت» (اندیشه، منش): «manazhā. (کضدضجاپ

  صض«ع-)بایی، گروهه» (گفتار، سخنان): «uxδāiB. (صپه/«ع

  )بایی، گروهه» (ارهاکردار، و با کو با ): «iiaoθanāiBcā~. (ژگضخوضدپه/إپ

ـ  » (دانش، آگـاهی ): «xDnfm. (زد؛ک« آگـاه بـودن، دانـش    «زدض«-)کرایـی، ت

و بـه معنـی   رده. تاراپورواال از آن پیـروي  کثبت » زد,ک««[گلدنر این واژه» داشتن

به معنی همراه و  زدض«خشنودي اهورامزدا گرفته است. هومباخ و اینسلر آنرا از ریشه

  اند] ردن گرفتهکسازگار بودن، پیروي و دنبال 

  #پکض-)کوابستگی، ت» (مزدا، خداي دانا): «mazdG. (کض#|

ـ  » (بزرگداشت، تجلیل، ستایش، دعا، ثنا): «vahmąi.ā. (پ.رضاکپه -)کبرایـی، ت

  »ردن، ثنا گفتن، حمدکردن، دعا کردن، ستایش کبزرگداشتن، تجلیل «ضاکضر
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) [تاراپورواال: این قید» (گیري، دائم پیوسته، متوالی، دنبال هم، پی): «fraoreu. (چقضخقج،

  رد. که از بارتولومه پیروي کگرفته به معنی برگزیدن  چقپ+رضقواژه را از ریشه

  "ضسدض-)رایی، گروهه» (ها ها، ستایش نیایش«): yasnąseā. ("ضسدمسإپ

هـاي   ه به دینکی، فرمانروا، فرمانروایان زمان زرتشت کوي، ک): «kavvaeā. (نضؤضإپ

  .»ردندکبیهوده و باطل و خدایان دروغین باور داشتند و با زرتشت دشمنی می

ه کـ گشتاسـب، فرمـانروایی    یکـ ویشتاسب، گشتاسـب،  ): «vīBtaspō. (ر]/فپسح[

  ره/فپسحض-)کنهادي، ت» (ادار زرتشت بود.هو

-)کنهـــادي، تـــ» (وابســـته بـــه زرتشـــت): «zaraθuBtriB. (.ضقضوع/فقه/

[بارتولومه: این واژه را با اسپنتام، پسـر زرتشـت بنـام ایسـت واسـترَ       .ضقضوع/فقض

isauvastra نند جز تاراپورواال]کداند، دیگران از او پیروي میمی  

  سحهفپکض-)کنهادي، ت» (اسپیتامو، اسپنتمان): «spitāmō. (سحهفپک[

  )کنهادي، ت» (فرشوشتر، از یاران زرتشت): «fraDaoBtiascā. (چقضزضخ/فقضسإپ

)کوابستگی، ت» (ش، هدیه، خدمت، خدمتگزاريکبخشش، پیش): «dGzhō. (ی|جا[

-ـریت کسانس[ (یپاdGsvantگرفته و آنرا  یپك). تاراپورواال این واژه را از ستا

ر فـرو  کـ رده به فکند و معنی ک) تصور میdhyāـیا  dhyaiـریت کسانسهمریشه با (

  ». meditating upon«ردن کرفتن، تعمق 

  »صفت«غقغ.ع-)رایی، گروهه» (راست، درست، مستقیم): «erezůB. (غقغ.,/

  »راه«حضو-)رایی، گروهه» (ها راه): «paθō، (حضو[

  )ضمیر» (هک«"ض-)، مادینهکرایی، ت» (whichه، کآنرا، آنرا ): «yąm. ("مک

  یضبدپ-)کرایی، ت» (دین، وجدان، بینش درونی): «daēnąm. (یضبدمک

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداي دانا، سرور هستی): «ahurō. (ضاعق[

  )کوابستگی، ت» (بخش سوسیانت، رهایی): «sao~iiaytō. (سضخژگضأف[

ـ کـ یدي، سوم کوجه تا» (داد، بخشید، ارزانی داشت): «dadāu(.یضیپ، ، زمـان  کس، ت

      »دادن، بخشیدن، ارزانی داشتن، نهادن«یپ-)حال، گذرا



1096گاتاها  

  سومـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  سومـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  اَسپانا  هئیچت  پئوروچیستا  تو  چا تم

  ·ضسحپدپ  ·اضبإض،  ·حخعقعإهسفپ  ·ف,  ·ف؛کإپ
  اَسپانا  هئیچت  پوروچیستا  تو  و او را

  ــــــــــــ

  زرتوشترَه  دوگدرانم  وي یزي  سپیتامی

  ·.ضقضوع/فقضاب  ·یعلغیقمک  ·"ث.هؤ]  ·سحهفپک]
  زرتشت  دختران  جوانترین  اسپنتمان

  ــــــــــــ

  سرِم  منَنگهو  تیم یاس پئیت  ونگهِئوش

  ·سضقغک  ·کضدضجا[  ·حضهفگپسف]ک  ·رضجا؛ع/

  همبستگی  اندیشه  بند پاي  کنی
  

  دات  بیو تَئی  چا مزداوس  اَشَهیا

  ·یپ،  ·فضهذگ[  ·کض#|إپ  ·ضزضاگپ

  دهدمی  به تو  و خردمندي  اشا

  ــــــــــــ

  وا خرَت  توا  فَرِشوا  هم  اَتا

  ·قضوظپ«  ·وظپ  ·چغقضزؤپ  ·ا؛ک  ·ضوپ

  خرد  خودت  پرستش، رایزنی  هم  همانطور
  

  وا ورِش  هوِدانو  توییس آرم  تا نیشپس

  رضقغ/ؤپ&  ·اعیپق,  ·پقکضف[ه/  ·سح؛ده/فپ

  ردارک  استوار  پارسایی  سودمندترین



1097بند سوم ـسرود هفدهم 

  ·ضسحپدپ    ·اضبإض،    ·حخعقعإهسفپ    ·ف,    ·ف؛کإپ

  ·.ضقضوع/فقضاب    ·یعلغیقمک    ·"ث.هؤ]    ·سحهفپک]

  ·سضقغک    ·کضدضجا[    ·حضهفگپسف]ک    ·رضجا؛ع/

  ·یپ،    ·فضهذگ[    ·کض#|إپ    ·ضزضاگپ

  ·قضوظپ«    ·وظپ    ·چغقضزؤپ    ·ا؛ک    ·ضوپ

  رضقغ/ؤپ&      ·اعیپق,    ·پقکضف[ه/    ·سح؛ده/فپ

  

  اَسپانا    هئیچت    پئوروچیستا    تو    چا تم

  زرتوشترَه    دوگدرانم    وي یزي    سپیتامی

  سرِم    منَنگهو    تیم یاس پئیت    ونگهِئوش

  دات    بیو تَئی    چا مزداوس    اَشَهیا

  وا خرَت    توا    فَرِشوا    هم    اَتا

  وا ورِش   هوِدانو     توییس آرم    تا نیشپس

  

  برگردان

  تو پورچیستا اسپنتمان از تبار هئیچت اَسپان

  اي جوانترین دختر زرتشت

  است کبند اندیشه نی پايه کدر باره او 

  داردو همبستگی با راستی و خردمندي را بتو ارزانی می

  نیکبا خرد خود رایزنی 

  پارسایی استوار است در پیش گیر. ۀه بر پایکاري کو سودمندترین 



1098گاتاها  

  برداشت

ان زرتشـت میـان پورچیسـتا دختـر وي بـا      کدر این گردهمایی با حضور باورمندان و نزدی

شـود. زرتشـت او را در   گشتاسب پیمان همسـري بسـته مـی    یکجاماسب دانشمند و وزیر 

نی. کبا خرد خود رایزنی  ات هدهد در باره همسر آیندگزینش همسر ازاد گزارده ولی پند می

ــدگی  او ازادي زن و ارزش  ــز راه و روش وي در زن ــر و نی ــدن همس ــراي برگزی ــان ن ب ش

  ند.کار میکري ایرانی را از دیرزمان آشکه ساختار فکبزرگترین فرهنگ اجتماعی است 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)، نرینهکرایی، ت» (و این، و اینرا، او را): «tfmeā. (ف؛کإپ

ردن کحرف اضافه متصل براي فرا خواندن یا نصیحت » ، خطاب، پوروچیستا تو): «tū. (ف,

) از ضمیر شخصـی  کندایی، ترود همانند (ار میکنیز ب کس تکه بجاي ضمیر دوم ک

  ».فؤ؛ک«

)کندایی، ت» (پوروچیستا، نام خاص، نام دختر زرتشت): «pourucistā. (حخعقعإهسفپ

-حخعقعإهسفپ  

ـ  » (از تبار هئیچت اَسـپ ): «haēcau.aspānā. (ضسحپدپ·اضبإض، -)کنـدایی، ت

  ·ضسحپدض·اضبإض،
  سحهفپکض-)کندایی، ت» (اسپنتمان، نام فامیل): «spitamī. (سحهفپک]

  "ض.ع-)، مادینهکندایی، ت» (جوانترین فرزند، جوانترین): «yezivvi. ("ث.هؤ]

  یعلغیضق-)وابستگی، گروهه» (دخترها): «dugedrąm. (یعلغیقمک

  .ضقضوع/فقض-)کوابستگی، ت» (زرتشت): «zaraθuBteahē. (.ضقضوع/فقضاب

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

ــاي): «paitiiastīm. (حضهفگپسف]ک ــانبر  پـ ــد، فرمـ ــی، تـــ » (بنـ -)کرایـ

فرمـان  «هومبـاخ:  ننـده.  کر، اظهار و بیانکننده، ذاکرکننده، ذک[ادا حضهفگپسفه

  ».]کپایه گزارنده و دهنده اندیشه نی«اینسلر: » کننده از اندیشه نیکبرنده و اطاعت
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  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

  ضژض-)کوابستگی، ت» (اشا، راستی، دادگري): «a~ahiiā. (ضژضاگپ

  کض#پ-)کوابستگی، ت(»مزدا، نماد خرد، خردمندي): «mazdGscā. (کض#|سإپ

  )مضیر شخصی» (تو«فؤ؛ک-)کبرایی، ت» (براي تو): «taibiiō. (فضهذگ[

)، گذشته ساده، گذراکس، تکیدي، سوم کوجه تأ» (دهد، ارزانی میداردمی): «dāu. (یپ،

-ردن، نهادنکش کدادن، بخشیدن، ارزانی داشتن، پیش«یپ«  

  سضق-)کرایی، ت» (اريکهمهمبستگی، هماهنگی، ): «sarem. (سضقغک

  )قید» (همانطور، همچنین، بهمان ترتیب، بنابراین): «atā. (ضوپ

  )پیش فعل» (دیگر، باتفاق همکبا هم، با ی): «hfm. (ا؛ک

وجـه امـري، دوم   » (نـی کنی، همپرسـی  کرایزنی . «ا؛ک): + ferąDvvā. (چغقضزؤپ

  »ردنکپرسیدن، سئوال «چقضس-)، گذشته ساده، ناگذرکس، تک

  »خودت، تو«وظض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (تو، خودت): «θβā. (وظپ

  »خرد، عقل«قضفع«-)کبایی، ت» (با خرد، خرد): «xraθβā. (قضوظپ«

  سح؛ده/فض-» ترین، واالترین، سودمندترین كپا): «spfniBtā. (سح؛ده/فپ

  پقکضهفه-)کوابستگی، ت» (آرمئیتی، پرهیزگاري): «ārmatōiB. (پقکضف[ه/

-)ماسـه کرایـی، گروهـه،   » (بزرگوار، بخشنده، پایدار، اسـتوار ): «hudanū. (اعیپد,

  ».]و دریافت كدر«). تاراپورواال: ، مادینهکبایی، ت[بارتولومه: ( اعیپدع

ـ کـ وجـه امـري دوم   » (نکـ ار ببر، بکانجام بده، ب): «vareBvvā. (رضقغ/ؤپ ، کس، ت

[هومبــاخ: » ار بــردنکــردن، انجــام دادن، بکــ«رثقغ.-)گذشــته ســاده، ناگــذر

) .accبه معنی برگزیدن + حالت رایی ( رضقمبهم است. اگر از ریشه رضقغ/ؤپواژه

بـه معنـی    رضقو به همـین ترتیـب اسـت اگـر از ریشـه      رضق/ؤضصورته باشد ب

توانـد از  ار رود. مـی کـ ) بایـد ب .instگرفته شود و با حالت بایی (» پوشاندن، پناه دادن«

با حالت رایی باشد.] گلدنر، هومباخ، اینسلر و دیگـران دو واژه را بـا هـم     رضقغ.هریش

      »ردار استوارک«خوانند می اعیپدرضقغ/ؤپلکب و به شکبصورت مر



1100گاتاها  

  چهارمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  چهارمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  ویدات  فزرئی  یا  ورانی نی  سپِردا  وِ  زي  تم

  ·ر]یپ،  ·چغ.ق[ه  "پ  ·دهؤضقپد]  ·سحغقغیپ  ·ر؛  ·.]  ·ف؛ک

  ندکخدمت می  براي پدر  هکاو   پیوند میدهم  زناشوئی، همسري  اشم  از اینرو  او را

  ــــــــــــ

  خوات اَوِ  چا اَت  ا یبی یو هواستری  پئیت یئچا

  ·طضبفضخؤب  ·ض،إپ  ·رپسفقگضبهذگ[  ·حضهوگضبإپ
  خویشاوندانبراي   همچنین  شاورزکمردم   همه

  ــــــــــــ

  ونگهِئوش  منَنگهو  اَش وبیو  اَشائونی

  ·رضجا؛ع/  ·کضدضجا[  ·ضزضؤضذگ[  ·ضزپعد]

  کنی  اندیشه  ارانکبراي درست  ارکزن درست
  

  دوشبِئ  ممِ  هوش نگه  خوِنْوت

  ·ذ؛غیع/  ·ک؛ک  ·اضجاع/  ·ط؛دؤض،

  در اندیشه بستگان  بهره  وهمندکش

  ــــــــــــ

  دئنَ یایی  اهور  ددات  مزداو

  ·یضبدضگپه  ·ضاعق[  ·یضیپ،  ·کض#|

  براي ایین  اهورا  داردارزانی می  مزدا
  

  آ  ویسپایی  یویی  ونگهویایی

  پ&  ·ر]سحپه  ·"[ه  ·رضجاعگپه

  تا  همه، سراسر  زمان زندگی  خوب
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  ·ر]یپ،    ·چغ.ق[ه    "پ    ·دهؤضقپد]    ·سحغقغیپ    ·ر؛    ·.]    ·ف؛ک
  

  ·طضبفضخؤب    ·ض،إپ    ·رپسفقگضبهذگ[    ·حضهوگضبإپ
  

  ·رضجا؛ع/    ·کضدضجا[    ·ضزضؤضذگ[    ·ضزپعد]

  ·ذ؛غیع/    ·ک؛ک    ·اضجاع/    ·ط؛دؤض،
  

  ·یضبدضگپه    ·ضاعق[    ·یضیپ،    ·کض#|

  پ&    ·ر]سحپه    ·"[ه    ·رضجاعگپه

  

  ویدات    فزرئی    یا    ورانی نی    سپِردا    وِ    زي    تم
  

  خوات اَوِ    چا اَت    ا یبی یو هواستری    پئیت یئچا
  

  ئدوشبِ    ممِ    هوش نگه    خوِنْوت   ونگهِئوش    منَنگهو    اَش وبیو    اَشائونی

  دوشبِئ    ممِ    هوش نگه    خوِنْوت
  

  آ    ویسپایی    یویی    ونگهویایی    دئنَ یایی    اهور    ددات    مزداو

  آ    ویسپایی    یویی    ونگهویایی

  

  برگردان

  ی پیوند مییبدین ترتیب او را با حضور و در میان شما به همسري و زناشو

  شاورز و خویشاوندان خواهد بود.که خدمتگزار پدر، همسر، مردم کدهم او 

  بستگان استاران و کار در اندیشه آسایش درستکزن درست

  را کوهمند اندیشه نیکه اهورامزدا به او بهره شکباشد 

  براي پیروي از آیین بهی

  در سراسر زندگی ارزانی دارد.



1102گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

هاي دیگر نیز وجـود دارد،   ) [اشاره به داماد، دیدگاه، نرینهکرایی، ت» (او را): «tfm. (ف؛ک

» فمک«و مادینه باشد بنـابراین آنـرا بـه     کرایی، تپندارد این ضمیر باید  اینسلر: می

ه این واژه را ضمیر کسانی کند و اشاره به پوروچیستا دختر زرتشت میداند. کاصالح می

تـاب  که در بنـدهش از او نـام بـرده شـده.     کـ نرینه میدانند منظورشان چاماسپ است 

و  گاتاهـا ی بـا  بندهش از لحاظ سنتی و تاریخی و اساطیري ارزشمند است ولی ارتباط

ه کـ دانـد  هاي زرتشت ندارد. دوهارله نیز این ضمیر را اشاره به فرشوشـتر مـی   آموزش

دانـد.  جاماسپ میبه تأثیر ادبیات سنتی پهلوي قرار گرفته. بارتلومه نیز آنرا اشاره  تحت

دانـد.]  در سطر چهارم مـی  یضبدپگیرد و اشاره بهتاراپورواال این ضمیر را مادینه می

نام پیامبر و آموزگـار  ه ه زرتشت بکشود این بند به صحنه و نشستی اشاره می چون در

و سرپرست خانواده و جامعه زرتشتیان مراسم ازدواج و پیمان همسري براي دخترش را 

  در حالت مادینه بدانیم. فمکه ضمیر مزبور راکرسد ند منطقی به نظر میکاجرا می

[.) .zī» :(گمان بدرستی، همانا، بی «)بنابراین، از اینرو«یدي و الزامی، کتأ«(  

  ",ت؛ک-»شما«)حالتهاي وابستگی و برایی، گروهه، متصل(»شما): «vf. (ر؛

ـ  » (شور، شوق، اشتیاق، بـا گرمـی و التهـاب   ): «speredā. (سحغقغیپ -)کبـایی، ت

زناشـوئی،  «گرفته به معنـی   سحغقغیهك[اینسلر: واژه را جدا شده از ستا سحغقغی

 ..].رغ.فمک«خوانـد  ) و ایـن جملـه را چنـین مـی    دريدر حالـت ( » پیوند همسري

: او را در میان شـما و بـا حضـور شـما بـه همسـري و زناشـوئی پیونـد         سحغقغیپ

  .»دهم.می

ه طـ احا«[هومبـاخ:  » پیوند، پیوند دادن، بـا هـم پیونـد دادن   ): «nivvaranī. (دهؤضقپد]

رضق».] تاراپورواال: برگزیدن». to encompassیان گرفتن، در بر گرفتن، ردن، در مک

  )، زمان حال، گذرکس، تکوجه التزامی، نخست (

ل حرفی براي (بایی، ک[این ش )، مادینهکنهادي، ت» (هکه، او کسی که، کآن): «yā. ("پ

  رود]میار ک، مادینه بکنهادي، ت ـماسه کنهادي، گروهه،  ـماسه ک، نرینه، کت

  حفضق-)، نرینهکبرایی، ت» (پدر): «fezrōi. (چغصق[ه
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نـد، مراقبـت و   کند، توجه دارد، پرسـتاري و تیمـار مـی   کخدمت می): «vidāu. (ر]یپ،

  ر]ی-)، گذشته ساده، گذراکس، تک(وجه التزامی سوم » ندکرسیدگی می

  حضهفه-)کبرایی، ت» (همسر، شوهر): «paitiiaēcH. (حضهوگضبإپ

ــاورز، ک): «vastriiaēibiiō. (رپسفقگضبهذگ[ ــادگرش ــی، تــ » (آب -)کبرای

  رپسفقگض
  )حرف اضافه» (بعالوه، از اینرو، چون، همچنین، و اما، و، پس، سپس): «atcā. (ض،إپ

  طضبفع-)، نرینهکبرایی، ت» (خویشان، بستگان): «maétaōvvē. (طضبفضخؤب

  ضزض-)، مادینهکنهادي، ت» (ار، راستگوکدرست): «aBaunī. (ضزپعد]

  ضزض-)برایی، گروهه، نرینه» (راستگویان): «aDavvabiiō. (ضزضؤضذگ[

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

  رخاع-)کوابستگی، ت» (، خوب، بهکنی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  ط؛دؤضأف-)ماسهک، کرایی، ت» (درخشان، روشن): «mfnvvau. (ز؛دؤض،

  اضجاع/-)کرایی، ت» (سود، بازده، میراث): «hazhuB. (اضجاع/

. بخش نخست واژه ذ؛میع/.ک؛دل تحریف شده ک): شmfm.bēeduB. (ذ؛غیع/.ک؛ک

ذ؛میعــ كاز سـتا  ذ؛میع/ر، و بخـش دوم واژه کـ اندیشـه، تف «کضدریشه فعلی

  )ماسهک، کرایی، ت» (گروه و دسته خویشاوندان«

  #پک-)کنهادي، ت» (تاکمزدا، خداي دانا، آفریدگار ی«): mazdG. (کض#|

  یپ-)، گذراکس، تکیدي، حال، سوم کوجه تا» (خواهد داد): «dadāu. (یضیپ،

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوندگار، سرور هستی): «ahurū. (ضاعق[

  یضبدپ-)کرایی، ت» (براي دین، باور دینی): «daēnaiiāi. (یضبدضگپه

  رخاع-)، مادینهکبرایی، ت» (، خوب کنی): «vazhuiiāi. (رضجاعگپه

  "عیا  "ضؤ-)کبرایی، ت» (سراسر زندگی، همه عمر): «yavvōi. ("ضؤ[ه

  رهسحض-)ماسهک، کبرایی، ت» (همه، تمام، همگی): «vispāi. (رهسحپه

      )قید، پیش واژه» (به، به سوي، تا): «ā. (پ
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  پنجمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  پنجمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  مرَ اُمی  وئی نی بیک  م نابیووز ی  نیوِساخُ

  ·کقضخک]  ·یضهدهذگ[  ·رض.گضکدپذگ[  ·سپط؛د]
  باز میگویم  براي دختران  بندند پیمان همسري می  سخنان را

  ــــــــــــ

  زدزدومنما  چا من  ونُ ودم  خشم اي بیاچا

  ·ک,یض#]کم.[  ·ک؛دإپ  ·رضیغکد[  ·زکضهذ"پإپ«

  نیدکتوجه   بیاد آورید  مردان، دامادها  براي شما

  ــــــــــــ

دونابیش  دوم  وائچا یس اَبی  د  

  ·ضذگضسإپ  ·یضبدپذ]/  ·ی,ک  ·رضبی[

  سازگار، هماهنگ  باورهاي ایینی  با  به دست آورید
  

  منَنگهو  ونگهِئوش  ي  اَهوم

  ·کضدضجا[  ·رضجا؛ع/  ·"؛  ·ضا,ک

  اندیشه  کنی  هکاو   هستی را

  ــــــــــــ

  هتو وِنگ وي  نیم اَاي  اَنیو  وِ  اَشا

  ·ر]ؤ؛أالضف,  ·ضهد]ک  ·ضدگ[  ·ر؛  ·ضزپ

  پیشی گیرد  بر دیگري  کهری  شما  راستی
  

  اَنگهت  نم هوشِ  وییه  زي  تَت

  ضجاض،&  ·اعز؛دغک  ·ا[ه  ·.]  ·فض،

  بودخواهد   سودمند  براي او  بدرستی  این
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  ·کقضخک]    ·یضهدهذگ[    ·رض.گضکدپذگ[    ·سپط؛د]
  

  ·ک,یض#]کم.[    ·ک؛دإپ    ·رضیغکد[    ·زکضهذ"پإپ«
  

  ·ضذگضسإپ    ·یضبدپذ]/    ·ی,ک    ·رضبی[

  ·کضدضجا[    ·رضجا؛ع/    ·"؛    ·ضا,ک
  

  ·ر]ؤ؛أالضف,    ·ضهد]ک    ·ضدگ[    ·ر؛    ·ضزپ

  ضجاض،&    ·اعز؛دغک    ·ا[ه    ·.]    ·فض،

  

  مرَ اُمی    وئی نی بیک    وز یم نابیو    نیوِساخُ
  

  زدزدومنما    چا من    ونُ ودم    خشم اي بیاچا
  

دونابیش    دوم    وائچا یس اَبی    د  

  منَنگهو    ونگهِئوش    ي    اَهوم
  

  هتو وِنگ وي    نیم اَاي    اَنیو    وِ    اَشا

  اَنگهت    نم هوشِ    وییه    زي    تَت

  

  برگردان

  ه پیمان همسري بندندکاین سخنان را براي دخترانی 

  نم،ک) بازگو میدامادهاو براي شما مردان (

  نید و آنها را بیاد آوریدکبه آنها توجه 

  هاي دینی و هماهنگ با آنهاراربرد باوکبا 

  است به دست آورید که همراه با اندیشۀ نیکهستی شایسته  کی

  وشید براي پیوند با اشا و راستیکب

  بر دیگري پیشی گیرد کهر ی

  ه سودمند خواهد بود.کزیرا اینست 



1106گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  سپطضد-)رایی، گروهه» (سخن، دستور، فرمان): «sāmfnī. (سپط؛د]

ه کـ اي  ننـده، دوشـیزه  کننده، زناشوئیکازدواج): «vaziiamnābiiō. (رض.گضکدپذگ[

همسـري،  «رض.-)اسـم فاعـل، برایـی، گروهـه، مادینـه     » (پیمان همسري بسته
  ».ردنک، عروسی  ازدواج

  نضهدگض-)برایی، گروهه» (دختران، دوشیزگان): «kainibiiō. (نضهدهذگ[

، حـال،  کس، تکوجه اخباري، نخست » (نمکگویم، بازگو میمی): «mraomī. (کقضخک]

  »ردنکگفتن، صحبت «ق,ک-)گذرا

",ت؛ک-)برایــی، گروهــه» (شـما، و شــما ): «xDmaibiiacā. (زکضهذ"پإپ«

  )س گروههکضمیر دوم (

[اینسلر واژه  رضیغکدض-)کنهادي، ت» (بهترین مرد، داماد): «vademnō. (رضیغکد[

  ه با متن و موقعیت سازگار است)کمیخواند  رضیغکدپ)نهادي، گروههرا در حالت (

پــیش فعــل  - ک؛دل»آوریــد، و بخــاطر داشــته باشــید و بیــاد): «mHmcH. (ک؛دإپ

ه کـ اسـت   کم.رار واژهکـ ت ک؛دپندارد چون واژه بارتولمه می یپبا فعل کضدضابراي
س کـ بالفاصله آورده شده میتوان آنرا نادیده گرفت در حالت حرفی (وجـه امـري دوم   

[تـاراپورواال:  » ن، بیـاد آوردن بخـاطر آورد «کضدیكگروهه، حال، ناگذر) گرفته از ستا

متصـل   کم.به معنی بخاطر آوردن است و یپ-کم.از ریشه مضاعف ک؛دپنداردمی

یدي کحالت تأ کرار بخش نخست ریشه مضاعف است بنابراین یکباشد و تمی کضدبه 

  .یپ-کم.براي واژه 

[) .ī» :(یديکحرف اضافه تأ«  

وجـه  » (یپ-ک؛دنید. بـا واژه کیاد آورید، توجه ): «mąz.dazdūm. (یض#,ک.کم.
  )س، گروهه، زمان حال، ناگذرکامري، دوم 

س، گروهـه، زمـان   کوجه امري، دوم » (به دست آورید): «vaédō.dūm. (ی,ک.رضبی[

»ردنکسب کردن، کبه دست آوردن، جستن، جستجو «رهی-)حال، ناگذر

-)بایی، گروهـه » (وجدان، دئنا، باور دینی، ایین، دین، ): «daénabīB. (یضبدپذ]/

  یضبدپ



1107بند پنجم ـسرود هفدهم 

). اینسلر: واژه ازي، گروهه[هومباخ (» مطابق، سازگار، همراه): «abiiascā. (ضذگضسإپ

ـ ریت کسانسـ (ضهذ]+ضامیخواند. تاراپورواال: آنرا فعل از ریشه ābiiascaرا  -abhiـ

as گرفتـه بـه معنـی    س گروهـه، حـال، گـذرا   کـ وجه امـري، دوم  رفی (ص) در حالت (
  ».ار بردنکهمیشه ب«

  )ضمیر اشاره(ضگ؛ک-)برایی، گروهه» (اینها، براي اینها«

  ضاع-)کرایی، ت» (وجود، هستی): «ahum. (ضاعک

  )ضمیر نسبی("ض-)کنهادي، ت» (هکسی کی، که، که، آنکه، او ک): «yf. ("؛

  رخاع-)ماسهک، کوابستگی، ت» (، بهکخوب، نی): «vazhfuB. (رضجا؛ع/

  کضدضا-)کوابستگی، ت» (اندیشه، منش): «manazhō. (کضدضجا[

ـ  » (اینات، دادگري، قانون هستی و ازلیکاشا، راستی، نظام ): «aDā. (ضزپ )کبـایی، ت

-ضزض  

س کـ ضـمیر دوم  (",ت؛ک-)برایی، وابسـتگی، گروهـه، متصـل   » (شما): «vf. (ر؛
  )گروهه

ـ  » (دام، دیگـر کـ ، هر، هـر  کهر ی): «aniiō. (ضدگ[ ضدگض-)، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت(

  »از دیگري ک، هر یکهر ی» «ضهد]ک.ضدگخدیگر، دیگري، ): «ainīm. (ضهد]ک

پیشی گیرد، برتر شود، جلـو افتـد، سـبقت جویـد،     ): «vīvvfyghatū. (ر]ؤ؛أالضف,

پیشـی گرفـت، تفـوق    «رضد-)، زمان حالکس، تکوجه تمنایی، سوم » (فائق اید
  ».جستن، برتر شدن

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)ماسهک، کنهادي، ت» (این): «tau(.فض،

[.) .zī» :(زیرا، بدرستی، همانا) «حرف اضافه متصل(  

  )ضمیر اشاره» (این«اض-)، نرینهکبرایی، ت» (او، براي او): «hōi. (ا[ه

ـ  » (سودمند، ثمربخش، آسـان بـه دسـت آمـده    ): «huDfnem. (اعز؛دغک ، کنهـادي، ت

  »آسان به دست آوردن، سود بردن) «صفت(اعز؛دض-)ماسهک

ـ کـ وجه التزامی، سوم » (خواهد بود): «azhau. (ضجاض، ضا-)، حـال، گـذرا  کس، ت

      ».بودن، هستن«



1108گاتاها  

  ششمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  ششمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  جِنَیو  اَتا  نَرُ  تیا هئی  اي  ایتا

  ·_؛دضگ[  ·ضوپ  ·دضق[  ·اضهوگپ  ·]  ·هوپ
  زنان  و نیز  مردان  رویداد، واقعیت  چنین  شاید

  ــــــــــــ

چا  دروجرا  هوشوتا  یم  تمفراییدیم  سپ  

  ·چقپهی]ک  ·سحضزعوپ  ·"؛کغ  ·قپوغک[  ·اضإپ  ·یق,_[
  امرواک  به ببینید  هک  پیرو  از، یا  دروغ

  ــــــــــــ

پیتا  هوییش  آیسِ  دروج  پرا  تَنو  

  ·حضقپ  ·فضدؤ[  ·حهوپ  ·ا[ه/  ·پگثسب  ·یق,_[
پیش فعل(  س راکآن   )ردنکجلوگیري و دور (  برحذر میدارم  دروغ )

  ــــــــــــ

  خُواترم  نانست  خُوارِتم دوش  بِرِدوبیو  ویو

  ·طپوقغک  ·دمسض،  ·طضقغو؛ک·یع/  ·ذغقغیعذگ[  ·رضگ,
  آرامش، آسودگی  ندکمی دناپدی  روزي تنگ، پریشان  دچار آه و افسوس  

  ــــــــــــ

  اَناییش  ودجیت اَرِت ا ایبی  دبیو گودرو

  ·ضدپه/  ·ضقغفضبهذگ[·ی؛_]،·یغذگ[·یقغلؤ[
  با آنها  نندگان راستیکتباه  پیروان دروغ

  

  گدويِ مرِن  مواَه  منَهیم  آ

  کغقغدلغیعگب&  ·ضا,ک  ·کضدضاهک  ·پ

  نیدکنابود می  زندگی  مینوي  به
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  ·_؛دضگ[    ·ضوپ    ·دضق[    ·اضهوگپ    ·]    ·هوپ

  ·چقپهی]ک    ·سحضزعوپ    ·"؛کغ    ·قپوغک[    ·اضإپ    ·یق,_[

  ·حضقپ    ·فضدؤ[    ·حهوپ    ·ا[ه/    ·پگثسب    ·یق,_[

  ·طپوقغک    ·دمسض،    ·طضقغو؛ک·یع/    ·ذغقغیعذگ[    ·رضگ,

  ·ضدپه/    ·ضقغفضبهذگ[·ی؛_]،    ·یغذگ[·یقغلؤ[

  کغقغدلغیعگب&    ·ضا,ک    ·کضدضاهک    ·پ
  

  جِنَیو    اَتا    نَرُ    تیا هئی    اي    ایتا

چا    دروجرا    هوشوتا    یم    تمفراییدیم    سپ  

پیتا    هوییش    آیسِ    دروج    پرا    تَنو  

  خُواترم    نانست    خُوارِتم دوش    بِرِدوبیو    ویو

  اَناییش    ودجیت اَرِت ا ایبی    دبیو گودرو

  گدويِ مرِن    مواَه    منَهیم    آ
  

  برگردان

  اي مردان و اي زنان، شاید چنین رویدادي پیش آید و به ببینید

  امروا شودکدین دروغ ه پیرو و ابسته ب کی

  امروایی برحذر و دور میدارمکسی را از آن کمن چنین 

  ندکچون او آرامش را نابود می

  شودسی دچار روزي تنگی و پریشانی میکچنین 

  او همراه با آه و افسوس خواهد بود. و سرانجامِ

  نندگان راستی هستند،کپیروان دروغ تباه

  نید.کار شوید زندگی و هستی مینوي را نابود میکاگر با آنها هم
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  ها  واژهيدستورگزارش

ریت کسانس» «اینجا، در این جهان«[تاراپورواال: » بنابراین، شاید، بدینگونه): «itā. (هوپ

ihà) [«قید(  

[) .ī» :(حتی، همچنین) «یدي متصلکحرف اضافه تأ(  

ــی ): «haiθiia. (اضهوگپ ــداد حقیق ــت، روی ــه » (واقعی ــه، نرین ــادي، گروه -)نه

  )صفت(اضهوگض

  »مرد«دضق-)نهادي، گروهه» (مردان): «narō. (دضق[

  )قید» (همینطور، نیز، پس، بنابراین، و، و نیزهمانطور، ): «arā. (ضوپ

  »زن«_ضهده-)نهادي، گروهه» (زنان): «jfnaiiō. (_؛دضگ[

  یقعل-)کوابستگی، ت» (دروغ، دین دروغ و باطل، فریب): «drūjō. (یق,_[

  )حرف اضافه» (از، با، بر طبق، از راه، از روي، از میان): «hacā. (اضإپ

-)کنهــادي، تــ» (هواخــواه، طرفــدار، وابســته، متعلــق بــه«): rāremō. (قپوغک[

  قپوغکض
  )ضمیر نسبی("ض-)، نرینهکرایی، ت» (ه راکه، آنکسی کی، که، ک): «yfme. ("؛ک؛

وجه اخبـاري  » (نید، دریابیدکنید، مشاهده کبه ببینید، نگاه ): «spaDurā. (سحضزعوپ

  »ردن، دیدنکمشاهده «سحضس-)، زمان حال، گذراکس، تکنخست 

  چقپهیه-)کرایی، ت» (امرواییکامتیاز، رونق، ): «frāidīm. (چقپهی]ک

بـه معنـی    frGidīiaكاز سـتا  frGidīmامروا، کامتیاز، رونق، پیشرفت، رشد، . «چقپهی]ک

  چقپیاز ریشه » امروا شدن، رشد دادن، بجلو انداختنکرونق بخشیدن، 

  یقعل-)کوابستگی، ت» (دروغ، فریب): «drūjo. (یق,_[

وجه اخباري، نخسـت  » (دارم ترسانم، برحذر میدارم، میدور می): «āiiesē. (پگثسب

برحذر داشتن، دور نگـاه داشـتن، ترسـاندن،    «پ+"ضک-)س، زمان حال، گذراک

  »ردنکردن، پرهیزاندن، سفارش به پرهیز کكبیمنا
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ــه ): «hōiB. (ا[ه/ داراي » فضدؤ[.حهوپ.ا[ه/.پگثسب.یقع_[جملــ

  تار دشواریست با دوازده هجا. ساخ

ه کـ رد. همـانطور  کـ را از این جمله حذف » حهوپ·اخه/و  یق,_خ«بارتولومه [

راري بودن آن الزم کرا از لحاظ شماره هجاها و هم بدلیل ت» یق,_[«گلدنر هم واژه 

  ] ندانسته.

باشـد در   ]/·ا[هتحریف شده یا ادغام شده ا [ه/پندارد اگر واژههومباخ می[

رار کبدلیل ت» یق,_[«جاي دومین واژه این سطر قرار گیرد. واژه ه این حال باید آن ب

  ]نادرست باید حذف شود.

·سحهوپ·ا[ه·پگثسب«نـد  کل اصـالح مـی  کاینسلر جمله را به ایـن شـ  [

امروایی و رونـق دور  کـ مـن ایـن شـخص را از چنـین     «به معنـی  » حضقپ·فضدؤ[

  ]»دارممی

  اي شده است. نیز چنین اشاره 30هاتاز  10ه در بند ک

ـ  تواند حالـت ( ه ضمیر اشاره است از لحاظ دستوري میکا[هواژه ، نرینـه و  کبرایـی، ت

  داشته باشد.  )مادینه

  ]خواند.می سحهوپ·ا[هلکرا به ش» حهوپ·ا[ه/«اینسلر دو واژه [

 حهفض-)رایی، گروهـه نهادي، » (ناريکدفاع، جلوگیري، دوري، بر): «pirā. (حهوپ

مربوط است  سحضگضوقضك) و ستاspī(با ریشه فعل حهفپهک[نظر دیگر اینست 

  ار آید. که تواند به در اینجا نمیک

  به تفصیل آمده است.] 30هات10شرح این واژه در بند [

ـ  » (سکـ تن، بدن، تن آدمی، شـخص،  ): «tanvvō. (فضدؤ[ فضدع-)کوابسـتگی، ت

  »تن، بدن، شخص«

ار کب» ازي«با حالت ». دمسض،«پیش فعل براي » (نار ازکدور از، بر): «parā. (حضقپ

  )رود.می

ــرده،  ): «vaiiū.beredubiiō. (ذغقغیعذگ[·رضگ, ــوس، افس ــار آه و افس ــزده، دچ غم
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ب است ک) [این واژه مرصفت(ذغقغف·رضگ,-)ازي، گروهه، نرینه» (اندوهگین

هوا و جو و آتمسفر اسـت. هومبـاخ دو واژه را    به تنهایی به معنی» ذغقغف·رضگ, «

) صفت(ذغقغف·رضگ,-رده است]. کدیگر گرفته و بگونه دیگر ترجمه کجدا از ی

ردن، کآوردن، برون، حمل «ذضق-ذغقغف».آه و افسوس، فریاد پشیمانی و اندوه«

 ار جـز بـه  کـ ه نتیجـه آن  کـ بنابراین معنـی واژه چنـین اسـت    » دادن، در پیش نهادن

  یادآوردن آه و افسوس نیست.

ـ   » (كبد، بـدخورا  كخورا): «duBmarerem. (یع/ثضقغو؛ک -)کنهـادي، رایـی، ت

هـاي  ی را شاید به پریشان حالی، درماندگی، دشـواري ک) بدخورااسم(یع/طضقغوض

سی از زندگی پر رونق و روزي فراخـی  کار برگرداند چون هر گاه کروانی در زندگی و 

هـا   ها و پریشان حـالی وري جوید ولی از دشواريد بد كتواند از خورامیمند باشد  بهره

  تواند باشد در رنج و عذاب دائم قرار گیرد.ه دست به گریبان همه میک

وجـه  » (ندکند، نابود میکناپدید می«ه در سطر باال آمده. کحضقپ): باnąsau. (دمسض،

  »ردنکناپدید و نابود «دضس-)، گذشته ساده، گذراکس، تکیدي سوم کتأ

-)کنهــادي، تــ» (آســایش، آســودگی، خوشــحالی، آرامــش): «mHrrem. (طپوقغک

  قض«طپ
دوروندان، هـواداران، دروغ، پیـروان دروع و   ): «dregvvō.debiiō. (یغذگ[·یقغلؤ[

  یقغلؤأف -)برایی، گروهه» (فریب

نندگان راسـتی،  کزیر پا گذارنده و تباه ): «dejīu.aretaēibiiō. (ضقغفضبهذگ[·ی؛_]،

  ضقغفض·ی؛_]،-)نهادي، گروهه» (ننده راستیکدشمنان راستی، خوار

ار بـرده.  کـ اتب بکه کداند در آغاز واژه را زائد و آنرا نوعی زینت می ی[تاراپورواال حرف

  ) گرفته.] _هدپفهریتکسانس(_گپاز ریشه _]،واژه را كستا

ه برداشـت او از  کـ شناسان و دانشمندان بـزرگ پارسـی اسـت    اوستاایرج تاراپورواال از 

هاي زرتشت را بسیار روحـانی و فقـط مربـوط بـه معنویـت و اخـالق        و آموزش گاتاها

پندارد  ه در فرهنگ و فلسفه وِدایی و هندي از دانشمندان بلندپایه است میکمیداند. او 
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ه کـ همان ترتیب ه وِدا شباهت داشته باشند ب تون ریگهاي گاتایی با م ه باید آموزشک

ی بسـیار دارنـد در   کـ ریت) همریشه هستند و نزدیکبا زبان ودایی (سانس اوستاییزبان 

هـا نوشـته    یاز سوي ریش هاقرنه در بیش از هزار فصل طی که فلسفه هندي کحالی

  ارد. آمده هیچ شباهتی ند گاتاهاه در کها و فلسفه زرتشت  شده با آموزش

نـد  کامل اخالقی جهان مادي را نفی نمیکزرتشت آدمی را براي رسیدن به رسایی و ت

وشـش و پیـروي از راسـتی و درسـتی داراي     کار و کـ ند از راه کو آدمی را تشویق می

زندگی پررونق و با آسایش باشد. زرتشـت میـان جهـان مـادي و معنـوي معتقـد بـه        

ه تصـور  کرد برخالف آنها کفداي دیگري  را نباید کهماهنگی و تعادل است و هیچی

امل معنوي و اخالقی باید جسم و جهان مادي را فراموش کنند براي رسیدن به تکمی

تواند در جسم ضعیف و رنجور جاي داشته ه روح قوي نمیکند کید میکرد زرتشت تأک

نشـمند  باشد حتی با روزه گرفتن نیز مخالفت دارد. ترجمه و برداشـتهاي تـاراپورواال دا  

و بنـدهاي   هـات بلندپایه زرتشتی و پارسی در باره خوار شمردن جهان مادي در ایـن  

  هاي گاتایی هماهنگ نیست. ه با آموزشکخورد بسیار به چشم می گاتاهادیگر 

  )ضمیر اشاره(ضدض-)بایی، گروهه، نرینه» (اینها، با اینها): «anāiB. (ضدپه/

  )قید، حرف اضافه، پساوند، پیشاوند» (کبه، به سوي، نزد، نزدی): «H. (پ

ـ » (، مینوي، روحانی، غیرمادي معنوي): «manahīm. (کضدضا]ک -)، نرینـه کرایی، ت

  کضدضاگپ
  ضاع-)کرایی، ت» (زندگی، هستی): «ahūm. (ضا,ک

ــابود مــیکخــراب مــی): «merengeduiiē. (کغقغدلغیعگب [هومبــاخ:» نیــدکنیــد، ن

  کغقغن-)س، گروهه، زمان حال، ناگذرکوجه اخباري، دوم ] (کغقغدلغیعگپض
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  هفتمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  هفتمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  مگَهیا  اَهیا  اَنگهت  میژدم  وِ  چا اَت

  ·کضلضاگپ  ·ضاگپ  ·ضجاض،  ·ک]تی؛ک  ·ر؛  ·ض،إپ
  انجمن برادري  این  خواهد بود  پاداش  براي شما  و همچنین

  ــــــــــــ

  یاو هخت  بونُوئی  تو زرزدیش  آژوش  یوت

  ·فضگ|«اض  ·ذ,د[ه  ·.ضقض#ه/ف[  ·پتع/  ·"ضؤض،
  همسران همبسته  نهاد، اندرون  وفادارترین  شور، گرایش  تا زمانی که

  ــــــــــــ

  یترا  اَ اُ را چا  مرَئوچانس  پرَچا

  ·"ضوقپ  ·ضخقپإپ  ·کقضخإمس  ·حضقضإپ
  هکتا آنجا   به سوي پستی  میگراید  دیر یا زود

  

  پرا  اَنانست  درِگوت  نیوش مئی

  ·حضقپ  ·ضدمسض،  ·یقغلؤضف[  ·کضهدگ,/
  )(پیش فعل   ناپدید شود  پیرو دروغ  روان

  ــــــــــــ

  وِ  اَت  تم مگم  ایوي زیتا

  ·ر؛  ·ض،  ·کضل؛کف؛ک  ·هؤ].ضگضوپ

  پس  این  انجمن را  دوري جویند
  

  وچو  مم اَپِ  انگه ایتی  ویویی

  رضإ[&  ·ضح؛کغک  ·ضجاضهف]  ·رضگ[ه

  سخن  واپسین  خواهد بود  براي شما افسوس



1115بند هفتم ـسرود هفدهم 

  ·کضلضاگپ    ·ضاگپ    ·ضجاض،    ·ک]تی؛ک    ·ر؛    ·ض،إپ

  ·فضگ|«اض    ·ذ,د[ه    ·.ضقض#ه/ف[    ·پتع/    ·"ضؤض،

  ·"ضوقپ    ·ضخقپإپ    ·کقضخإمس    ·حضقضإپ

  ·حضقپ    ·ضدمسض،    ·یقغلؤضف[    ·کضهدگ,/

  ·ر؛    ·ض،    ·کضل؛کف؛ک    ·هؤ].ضگضوپ

  رضإ[&    ·ضح؛کغک    ·ضجاضهف]    ·رضگ[ه
  

  مگَهیا    اَهیا    اَنگهت    میژدم    وِ    چا اَت

  یاو هخت    بونُوئی    تو زرزدیش    آژوش    یوت

  یترا    اَ اُ را چا    مرَئوچانس    پرَچا

  پرا    اَنانست    درِگوت    نیوش مئی

  وِ    اَت    تم مگم    ایوي زیتا

  وچو    مم اَپِ    انگه ایتی    ویویی

  

  برگردان

  )یینآو برگزاري و همچنینی براي شما در پیوستن به این انجمن برادري مغان (

  بی خواهد بود.وپاداش خ

) تا زمانی که شور و گرایش پیمان همسريزوج پیوسته با و نیز براي همسران همبسته (

  باورمندي در نهادشان وجود داشه باشد

  )درونده پیرو دین دروغین است (کس کاما روان آن

  د تا سرانجام نابود شود.یگرادیر یا زود به سوي پستی می

  یدینید و دوري جوکبرادري مغان را رها  ناگر شما این انجم

  دریغا و افسوس خواهد بود.شما سخنان  شما پشیمانی و آخرین سرانجامِ



1116گاتاها  

  ها  واژهيدستورگزارش

  )حرف اضافه» (و، آنگاه، همچنین، سپس، و اما، بنابراین): «aucā. (ض،إپ

س کـ ضـمیر شخصـی، دوم   (",ت؛ک-(وابستگی، برایی، گروهه)» شما): «vf. (ر؛

  )گروهه

  ک]تیض-)کنهادي، ت» (مزد، اجر، پاداش): «miżdem. (ک]تی؛ک

-)، حال، گذراکس، تکوجه التزامی، سوم » (باشد، خواهد بودمی): «azhau. (ضجاض،

  »بودن«ضا

  )ضمیر اشاره» (این«ضگ؛ک-)کوابستگی، ت» (این): «ahyā. (ضاگپ

وابسـتگی،  » (انجمن برادري، جایگاه برگزاري مراسم ایین): «magaiiā. (کضلضاگپ

اري برابر اصـول دینـی. انجمـن    کخویشار دینی و ایینی، وظیفه و ککضلض-)کت

هـاي بـزرگ و    یل شده اعضاي اصلی آن شخصـیت که به دست زرتشت تشکبرادري 

وي کـ ردند مانند کاري میکه براي بهبود وضع جهان با او همکپیروان وفاداري بودند 

  ویشتاسب، فرشوشتر. جاماسب، مدیوما و دیگران. 

اري آیین دینی بـراي همسـري اسـت و    برگز» کضلض«پندارد در اینجا [هومباخ: می

پنـدارد مراسـمی بـراي    مـی  گاتاهـا پاداش آن توانایی جنسی است. در سایر بنـدهاي  

تا پایان آن چیزي جـز   گاتاهاه آیین زرتشت از آغاز کبخشش و قربانی است در صورتی

  ]م اخالقی، فلسفی و اجتماعی نیست.آموزش مسایل مه

توان این واژه ند نمیکوظیفه و خدمت گرفته و گوشزد میاینسلر: این واژه را به معنی [

ویژه در ه به معنی دهش و بخشش گرفت، ب magháـرا از لحاظ معنی مرادف وِدایی  

براي وظیفه باورمندي و اعتقاد به راستی در سراسـر  «شود این بند به روشنی اشاره می

  ]زندگی، پاداش خوبی وجود دارد.

ار، دانشمند، راهنماي کوکنی«ار رفته به معنی که چندین بار ب هاگاتاواژه مگ یا مغ در 

دینی، محل عبادت و نیایش، انجمن دینی، انجمن برادري، واژه مگ یا مغ با تغییرات 

این ).» در قرآنزبانی تبدیل شده به موبد یعنی راهنماي امور دینی و معنوي، مجوس (
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  ار رفته.کدو بار ب 7/53ـ16/51ـ14/46ـ11/29هاتواژه در 

  )قید، حرف ربط» (ه، تا زمانی کهکهر اندازه، تا آنجا ): «yavvau. ("ضؤض،

  »شور، شوق، گرایش، تالش): «ażuB. (پتع/

ردن، کمیل داشتن، تالش «) به معنی īhـریت کسانس(پ.ـك[بارتولومه: آنرا از ستا

شـش  کبعداً در پهلوي این واژه بـراي تمایـل و   ») گرفته، نرینهکنهادي، تدر حالت (

ان ترتیـب هـم   مهه ار رفته و بکهاي شیطانی از سوي مردان ب جنسی و هوي و هوس

  ]ده یعنی ولع و طمع جنسی نامشروع.ترجمه ش

ی که مربوط شود به ناپاکند ترجمه پهلوي نادرست است مگر آنکبارتولومه گوشزد می[

  ]و نانجیبی زن.

ـ «پرسـد چـرا پـاداش    ز دچـار آشـفتگی و شـگفتی شـده، مـی     نی Millsمیلز [ ـدم  زمی

  ]دامنی است.که پاداش براي پاکباید جایزه گناه باشد در حالی» ک]تیغک

رده و بـا پیـروي از ترجمـه سـنتی     کـ یابی این واژه تقـالي زیـاد    هومباخ: براي ریشه[

اش با حـال   ترجمهاست و » آلت تناسلی مرد«ه معنی این واژه کنادرست نتیجه گرفته 

و هوا و واقعیت این بند و آنچه در مجلـس همسـري دختـر زرتشـت بایـد پـیش آیـد        

  ]سازگاري ندارد.

تابی بعنوان دین ایـران باسـتان بـویژه    کدر  گاتاهاسموئل نیبرگ در ترجمه و توضیح [

سی که هر کی و بدنویسی پرداخته یبعلت دشمنی با زرتشت به چنان بدگو هاتهمین 

  ]دارد.رت وامیرا به حی

توزي و دشمنی شـدیدي   ینهکدانان بزرگ بود ولی  شناس و از پهلوي نیبرگ استاد زبان

یرات مغرضانه و اتهامات ناروا افسار گسیخته بود. عببا زرتشت و آیین ایرانی داشت. در ت

ـ   علـت عـدم   ه با نهایت تأسف به چنین شخصی پنجاه سال پیش در دانشگاه تهـران ب

  اند. تراي افتخاري هم دادهکل و آثار ضد ایرانی او داطالع از احوا

ــادقانه ): «zarazdiBtō. (.ضقض#ه/ف[ ــادارترین، ص ــدا  وف ــرین، ف ــود کت ارترین، از خ

ـ  » (تـرین، بـا باورمنـدي و اعتقـاد     تـرین، صـمیمانه   گذشـته  -)، نرینـه کنهـادي، ت

  )صفت برترین(.ضق#ه/فض
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براي این واژه نظریات و ذ,دض-)کدري، ت» (نهاد، اندرون، باطن): «būnōi. (ذ,د[ه

  ».گوشت، زمین، دل، قلب«ر شده: کهاي گوناگون ذ معنی

وابستگی، نهـادي،  » (جفت و زوجی همبسته و متحد باشند): «haxaiiG. (فضگ|«اض

  ) جفت

) بـه معنـی مغـز    ماسهک، کوابستگی، تو حالت ( haxtك[بارتولومه: این واژه را از ستا

ـ  در گوشـت و  «رده کـ را ترجمـه  » فضگ|«اض.ذ,د[ه«ه استخوان گرفته و جمل

  ]»خون یا گوشت و استخوان

  ]».تا زمانی که دو پاي شما روي زمین قرار دارد«رده کاینسلر: جمله را ترجمه [

  ]است.» ردهکزوج ازوداج «پندارد معنی این جمله  مولتون: با پیروي از گلدنر می[

ـ » اضإ«ـاز ریشه   فض«اضتاراپورواال: واژه را مشتق از[ دري، حالـت ( » اضن«ا ی

  ) به معنی متحد و همبسته گرفته.] وابستگی، جفت

ـ   هـات ه این بند وابسته به سایر بندهاي همـین  کباید توجه داشت  مـتن   کاسـت و ی

جشن و مراسم همسري دختر زرتشت است. بنابراین  کنگ مربوط به برگزاري یههما

مربوط با این موقعیت گشت، در غیر این صـورت  ها و مطالب نا هژنباید در جستجوي وا

  شود.گوئی می ندهکمترجم خود را دچار سرگشتگی و پرا

  )قیددیر یا زود، خواه و ناخواه (): «paracā. (حضقضإپ

اسـم فاعـل،   » (شونده زیر و باال رونده، شناور، متزلزل، غرق): «mraocąs. (کقضخإمس

ت بودن، گرایش داشتن بـه ایـن   کدر جنبش و حر کقعإ-)، نرینه، گذراکنهادي، ت

  سو و آن سو.

یب با کبا تر» (به سوي پایین، زیر افتادن، جنبیدن به سوي پایین): «aoraeā. (ضخقپإپ

  ).ت به سوي پایینکپیش فعل است براي نشان دادن حر حضقپواژه

  )انکقید م» (جاکآنجا، جائی که، ): «yaθrā. ("ضوقپ

  کضهدگع-)کنهادي، ت» (روان«):mainiivB. (کضهدگع/

وابسـتگی،  » (پـرور  دروند، پیرو دین دروغ و باطل، دروغ): «dregvvātō. (یقغلؤپف[
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  یقغلؤضدف-)کت

» نابود شود، ناپدید شود، نیست شـود، غـرق شـود   «حضقپ): با واژهanąsau. (ضدمسض،

  »ناپدید شدن«دضس-)، گذشته ساده، گذراکس تکوجه اخباري، سوم (

نیـد، دوري جوئیـد، از   کكنید، خارج شـوید، تـر  کرها ): «ivvīzaiiθā. (هؤ].ضگضوپ

بـه معنـی خـارج     هو حـرف  ؤ]وارد شدن، داخل شدن است و با سـر واژه  .پكستا

  .پ-)س گروهه حال، گذراکوجه اخباري دوم » (ردن استکشدن، رها 

مگ، انجمن بـرادري مغـان، مراسـم دینـی، برگـزاري تشـریفات       ): «magfm. (کضلغک

  ».یینیآ

  )ضمیر اشاره» (این«فض-)کرایی، ت» (این): «tfm. (ف؛ک

  )حرف اضافه» (پس، بنابراین، و، اما، در نتیجه): «au. (ض،

  »شما«",ت؛ک-)وابستگی، برایی» (شما): «vf. (ر؛

  )حرف ندایی» (woeواي، دریغ، افسوس، ): «vaiiōi. (رضگ[ه

ضا-)، حال گذراکس، تکوجه التزامی، سوم » (خواهد بود): «azhaitī. (ضجاضهف]

  »بودن«

ـ   » (آخرین، واپسـین،  ): «apfmem. (ضح؛کغک -)ماسـه ک، نرینـه،  کنهـادي، رایـی، ت

  ضح؛کض
  رضإضا-)کنهادي، ت» (المکسخن، ): «vacō. (رضإ[
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  هشتمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  هشتمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  هنتو  نَیا دفش  نَنگهو دوژورِش  آ  اَناییش

  ·ا؛أف,  ·یضچزدگپ  ·یعتؤضقغزدضجا[  ·پ  ·ضدپه/
  خواهند بود  فریب خورده  اران، دروندانکبد    با اینها

  ــــــــــــ

  اوپا  خرَئُوسنتانم  ویسپاونگهو  زخیاچا

  ·عحپ  ·قضخسغأفمک«  ·ر]سح|ا[  ·.ضةگپإپ
  )پیش فعل(  میخروشند  همگی  مایه ریشخند

  ــــــــــــ

  وبی ویژي  چا خرونرانم  جِنرانم  هوخشَتراییش

  ·ر]تهذگ[  ·ق,دغقمکإپ«  ·_؛دغقمک  ·زضوقپه/«اع

  روستاییان  و دست درازي  خونریزي  فرمانروا با نیروي خدایی
  

  بیو تی یئی شی  اتودد  ییشآ  چا رامانم

  ·ژگثهفهذگ[  ·یضیپف,  ·په/  ·قپکمکإپ

  زیست  ارزانی مشود  اینها  و آرامش

  ــــــــــــ

  درِزا  هو  دوفشُو  ایش  ایرَتو

  ·یغقغ.پ  ·اؤ[  ·یؤضچز[  ·]/  ·]قضف,

  با زنجیر  او  شکنجه  اینها  پایان گیرد
  

اوشتیا ییرِم  وشوچا  وتُزیشماَشی  م  

  ضز] &  ·کخزعإپ  ·کض.ه/ف[  ·کغقغهوگپع/

  بشود  زودترهر چه   بزرگترین  مرگ
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  ·ا؛أف,    ·یضچزدگپ    ·یعتؤضقغزدضجا[    ·پ    ·ضدپه/

  ·عحپ    ·قضخسغأفمک«    ·ر]سح|ا[    ·.ضةگپإپ

  ·ر]تهذگ[    ·ق,دغقمکإپ«    ·_؛دغقمک    ·زضوقپه/«اع

  ·ژگثهفهذگ[    ·یضیپف,    ·په/    ·قپکمکإپ

  ·یغقغ.پ  ·اؤ[  ·یؤضچز[    ·]/    ·]قضف,

  ضز] &    ·کخزعإپ    ·کض.ه/ف[    ·کغقغهوگپع/

  

  هنتو    نَیا دفش    نَنگهو دوژورِش    آ    اَناییش

  اوپا    خرَئُوسنتانم    ویسپاونگهو    زخیاچا

  وبی ویژي    چا خرونرانم    جِنرانم    هوخشَتراییش

  بیو تی یئی شی    اتودد    ییشآ    چا رامانم

  درِزا    هو    دوفشُو    ایش    ایرَتو

اوشتیا ییرِم    وشوچا    وتُزیشماَشی    م  

  

  برگردان

  )ه گفته شدکبا اینها (

  خورده همگی دچار خواري و ریشخند خواهندشد.ردارشان نادرست است فریبکه کسانی ک

  نندکخروشند و خود را سرزنش میآنها ناگزیر می

  ندکخرد پیروي  ه ازکه با فرمانروایی خوب کباشد 

  پذیرد اران به اشا پایانکدرازي تبه خونریزي و دست

  و سازش و آرامش را به روستاییان و شهرنشینان ارزانی دارد

  ند.کنجه و مرگ دربند ک) هر چه زودتر با زنجیر شدروندان راو او، اینها را (
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  برداشت

و دانایی اسـت نیـروي    ی از شش صفت اهورامزدا است. مزدا نماد و مظهر خردکخشترا، ی
ه مجهز بـه خشـترا و   کگیرد و فرمانرواي خوب آنست اهورایی از خردمندي سرچشمه می

  ند.کنیروي اهورایی باشد و از خرد پیروي 

  ها  واژهيدستورگزارش

  )هضمیر اشار(ضدض-)ماسهکبایی، گروهه، نرینه، » (اینها): «anāiB. (ضدپه/

  »وند براي تاییدحرف اضافه، پسوند، پیش): «H. (پ

ــاران، تبهکبــــد): «dużvvareDnazhō. (یعتؤضقغزدضجا[ ــدکــ رداران، کاران، بــ
  )نهادي، گروهه، نرینه» (ارانکخراب

» اغفال شده، فریـب خـورده، فریفتـه، گـول خـورده، گمـراه      ): «dafDniiā. (یضچزدگض

اغفال شدن، فریب خوردن، گمراه شدن، از «یضچزدگض-)نهادي، گروهه، نرینه(

  ».یضذریشه 

)س، گروهه، حال، گذراکوجه امري، سوم » (باشندخواهند بود، می): «hfntū. (ا؛أف,

-بودن«ضا«  

نهادي، گروهه، » (آمیز مورد ریشخند، مایه ریشخند، مسخره): «zamiiaca. (.ضةگپإپ

  .ضانی، واماندگی، وارفته][بارتولومه: واگذار شده، ویرا .ضاگض-)نرینه

-)نهـادي، گروهـه، نرینـه   » (همه، همگی، همـه آنهـا  ): «vispGhō. (رهسح|ا[

  رهسحض
ـ  کخروشند، خود را سرزنش میبر خود می): «xraoseytąm. (قضخس؛أفمک« ه ننـد، ب

خروشـیدن، فریـاد   «)س، گروهه، حـال، ناگـذر  کوجه امري سوم » (زنندخود فریاد می

  »عحپردن با ک

  »ردنکخود نهیب زدن و سرزنش ه ب» «ناگذرفعل قعس«پیش فعل براي): «upā. (عحپ

فرمانروایی خـوب، فرمـانروایی اهـورایی بـر پایـه      ): «huxDarrāiB. (زضوقپه/«اع

ـ  «ضوقض«/اع-)بایی، گروهه، نرینه» (خرد و خـوب، نیـروي    کفرمـانروایی نی
  ».خوب، فرمانروایی روي خرد
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  _؛دضق-)وابستگی، گروهه» (شتار، خونریزيکشی، کآدم«): jfnerąm. (_؛دغقمک

-)وابســتگی، گروهــه» (ارانکــاران، یازکــتجــاوز): «xrūnerąmcH. (ق,دغقمکإپ«

  »درازي، یازیدن تجاوز به حقوق مردم، دست«ق,دپق«

  قپکضد-)کرایی، ت» (صلح و سازش، آرامش، آسودگی): «rāmąmca. (قپکمکإپ

  )ضمیر اشاره» (این«ضگ؛ک-)ماسهکبایی، گروهه، نزینه، » (ها این): «āiB. (په/

، کس، تکوجه امري، سوم » (داردبخشد، ارزانی میدهد، میمی): «dadātū. (یضیپف,

  ».دادن، نهادن، بخشیدن، گذاشتن«یپ-)گذرا

برایی، گروهه، » (براي زیستن، براي زیست و زندگی): «iiēitibiiō~. (گثهفهذگ[ـژ

  »ردنکزیستن، زندگی «ژه-)مادینه

)برایـی، گروهـه  » (مردم شهرنشین، روستاییان، مردم برزن): «viżibiio. (ر]تهذگخ

-وي، برزن، روستاک«رهس«  

وجه امري، سـوم  » (شودرود، ناپدید میخیزد، از میان میاز میان برمی): «iratū. (]قضف,

یـد شـدن، جنبیـدن    از میان برخاستن، دور شدن، ناپد«ضق-)، حال، گذراکس، تک
  ».براي رفتن و دور شدن و گم شدن

/[) .īB» :(اینها، اینها را) «رایی، گروهه، نرینه(-این«ضگ؛ک) «ضمیر اشاره(  

ـ  » (نجه، عذاب، درد، دلتنگی، پریشـانی کش): «dvvafDō. (یؤضچز[ -)کنهـادي، ت

  یؤضچزض
  )ضمیر اشاره» (این«اض-)، نرینهکنهادي، ت» (او): «hvvō. (اؤ[

ـ  » (ردن، پابنـد زدن کزنجیر، غل و زنجیر، زنجیر ): «derezā. (یغقغ.پ -)کبـایی، ت

  »]بستن«یضقغ.[بارتولومه:  یغقغ.

  کغقغهوگع-)کوابستگی، ت» (مرگ، نابودي): «mereiriiāuB. (کغقغهوگپع/

کض.ه/فض-)، نرینـه کنهادي، ت» (بزرگترین، مهمترین): «maziBtō. (کض.ه/ف[

  )صفت برترین(

  )قید زمان» (دم، در دمفوراً، درهمین آن، درهمین لحظه، همین): «moDuca. (کخزعإپ

      ضا-)، حال، گذراکس، تکوجه امري، سوم » (باشد، بشود): «astu. (ضسف,
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  نهمـ بند هفدهم  سرود/گاتاها

  نهمـ بند پنجاه و سوم هات/سنای

  رجیش  نَرِپیش  وییتُ  راستی  و اشُو  دوژو رِناییش

  ·قض_]/  ·دضقغح]/  ·ف[ه  ·قپسف]  ·رضبز[  ·یعتؤضقغدپه/
  اندیشی کتاری  پستی  اینها  بستهاو  زهر  به باوران

  ــــــــــــ

  تَنُو  پِشُو  اَ رِتا  دجیت  اَ اشَسا

  ·فضدؤ[  ·حغز[  ·ضقغفپ  ·یغ_]،  ·ضبزضسپ
  ارزان  مرگ    آسیب   به اشا

  ــــــــــــ

  ایش  ي  اَهور  اَشَوا  وک

  ·]/  ·"؛  ·ضاعق[  ·ضزضؤپ  ·ن,

  اینها را  هک  فرمانرواي  ارکدرست  جاستک

  

  چا ایتوییش  وسِ  یات همیت  جیاتئوش

  ·هف[ه/إپ  ·رضس؛  ·ا؛کهوگپ،  ·_گپف؛ع/

    و آزادي  باز دارد  زندگی

  ــــــــــــ

  یویی ارِژِجی  یا  خشتَرِم  مزدا  

  ·غقغتغ_گ[ه  "پ  ·زضوقغک«  ·کض#پ  ·فض،

  زندگی با درستی  هک  نیروي فرمانروایی  اي مزدا  آن
  

  وهیو  دریگ اُوِ   داهی

  رضاگ[&  ·یقهلضخؤب  ·یپا]

  بهتر  نیازمند  ارزانی میداري
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  ·قض_]/    ·دضقغح]/    ·ف[ه    ·قپسف]    ·رضبز[    ·یعتؤضقغدپه/

  ·فضدؤ[    ·حغز[    ·ضقغفپ    ·یغ_]،    ·ضبزضسپ

  ·]/    ·"؛    ·ضاعق[    ·ضزضؤپ    ·ن,

  ·هف[ه/إپ    ·رضس؛    ·ا؛کهوگپ،    ·_گپف؛ع/

  ·غقغتغ_گ[ه    "پ    ·زضوقغک«    ·کض#پ    ·فض،

  رضاگ[&    ·یقهلضخؤب    ·یپا]

  

  رجیش    نَرِپیش    وییتُ    راستی    و اشُو    دوژو رِناییش

  تَنُو    پِشُو    اَ رِتا    دجیت    اَ اشَسا

  ایش    ي    اَهور    اَشَوا    وک

  چا ایتوییش    وسِ    یات همیت    جیاتئوش

  یویی ارِژِجی    یا    خشتَرِم    مزدا

  وهیو    دریگ اُوِ    داهی

  

  برگردان

  نند.کبدباوران با گزینش زهرآلود خود سمپاشی می

  اندیشی هستند. کآنها نماد پستی و وابسته به تاری

  زنند،) آسیب مینماد راستی و حقیقتبا ددمنشی به اَشا (

  کیفرند آن مرگ ارزان و سزاوار

  ه آنها را از آزادي و زندگی باز داردکاري کجاست آن فرمانرواي درستک

  تست آن، اي مزدا! نیروي فرمانروایی

  ند.که با درستی زندگی میکداري ه آنچه بهتر است، به آن نیازمندي ارزانی میک
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  ها واژهيدستورگزارش

» اند ه بد را برگزیدهکبا بدباوران، بداندیشان، آنها ): «dużvvarenāiB. (یعتؤضقغدپه/

ه بـد گـزینش   کـ س کار، آنکبد باور، بداندیش، بد«یعتؤضقغدض -)بایی، گروهه(

  »رده، بدگُزین، هواداران دیوان دروغک

  » ندکشد و نابود میکه میکاي سم، زهر، ماده): «vaēDō. (رضبز[

مردم بد بـاور بـا جایگـاه تبـاهی و     «ند ک[بارتولومه: جایگاه تباهی پلیدي و ترجمه می

  ]»پلیدي تعلق دارند.

». تنفـر، انزجـار  «رده کـ ترجمـه   یؤضب/ضاتاراپورواال: با پیروي از ترجمه پهلوي[

  )کنهادي، ت»] (دشمن«لومل: 

ثافتکپوسیدگی، گندیدگی، «رضب/ضا«  

وجـه اخبـاري سـوم    (»ی، پیرو، چسبیده، آلوده، متعلق بهکمتوابسته، ): «rastī. (قپسف]

  قپو-)، حال، گذراکس تک

قضاهومبـاخ: » موفـق شـدن، دسـت یـافتن    «به معنی  قپیك[تاراپورواال: از ستا

  »ردن، پاشیدنکندن، پخش کپرا«

  )ضمیر اشاره» (این، آن) «نهادي، گروهه، نرینه» (آنها): «tōi. (ف[ه

اسـته شـدن، فـرو    کم و کـ ردن، کـ به پستی گراییـدن، سـقوط   ): «narepīB. (دضقغح]/

  ) کنهادي، ت(دضقغحه/» افتادن

  ]).نهادي، گروهه[هومباخ (

  ]دضقغحك) از ستارایی، گروههبارتولومه ([

  قض_]/-)ماسهکنهادي، گروهه، » (کتیره و تار، تاری): «rajīB. (قض_]/

  )]نهادي، گروهه[هومباخ: (

به این » ض«رده حرف کدستنوشته استناد  که به یک[تاراپورواال: با پیروي از بارتولومه 

به معنی ارزش داشتن و ارجمند بودن گرفته، با این  ضقغلكواژه افزوده و آنرا از ستا



1127بند نهم ـسرود هفدهم 

  لی این بند را تغییر داده].کتصور و تعبیر معنی جمله و بطور 

-)نهادي، گروهه، نرینه» (ددمنشافسار گسیخته، وحشی، ): «aēDasā. (ضبزضسپ

  ضبزضسض
  ]».تمایل داشتن، خواستن«[بارتولومه: 

  »]ورز، حریص، آزمند طمع«هومباخ: [

آور به اشا، آزاردهنده به  تجاوز و درازدستی به اشا، زیان): «degīt.aretā. (ضق؛فپ.ی؛_]،

+ ی؛_هفض[ضقغفض+ی؛_]،-)نهادي، گروهه، نرینه». (اشا، آسیب زدن به اشا

  »]ننده اشاکنابود«غقغفض

یفر بیند، مـرگ ارزان،  که باید کاري کوم، گناهکمح): «peDo.tanvvō. (فضدؤ[.حغز[

 فضد,.حغز[-)نهادي، گروهه، نرینه» (ه باید با تن خود تاوان بپردازدکی ممجر

  ه با نفس خود در حال جدال است.]کس ک[تاراپورواال: آن

  )انکپرسشی مقید » (یکجا، ک): «kū. (ن,

  ضزپؤضد-)، نرینهکنهادي، ت» (ارکهوادار راستی، درست): «aDavvā. (ضزضؤپ

  ضاعقض-)کنهادي، ت» (اهورا، خداوند، سرور، فرمانروا): «ahurō. (ضاعق[

  »هکه، آنک«"ض-)، ضمیر پرسشیکنهادي، ت» (هکه، آنک): «yf. ("؛

/[) .iB» :(اینها) «رایی، گروهه، نرینه(-این«ضگ؛ک) «ضمیر اشاره(  

  _گپف,-)کازي، ت» (زندگی، وجود): «jiiatfuB. (_گپفغع/

وجـه  » (بهره سازد ند، باز دارد، بیکمحروم «ا؛ک+کهو):hfmiriiāu. (ا؛کهوگپ،

  »پی در متناوب، پی«کهو-)، گذشته ساده، گذراکس، تکتمنایی، سوم 

» (انجام آنچه دلخـواه اسـت   آزادي، توانایی به): «vasf.itoiBcā. (هف[ه/إپ.رضس؛

  هفه.رضس؛-)کازي، ت

  )ضمیر اشاره» (این، آن«فض-)ماسهک، کنهادي، ت» (او، این، آن): «tau. (فضف

  کض#پ-)کندایی، ت» (اي مزدا): «mazdā. (کض#پ
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  )کس، تکضمیر دوم » (تو«فؤ؛ک-)کوابستگی، ت» (تو): «tavvā. (فضؤپ

ـ  » (نیرو، توانایی، نیروي و توان خداییخشترا، ): «xDarrem. (زضوق؛ک« )کنهـادي، ت

-»زضوقض  

  )ضمیر نسبی("ض-)ماسهک، نرینه، کبایی، ت» (هکس کی، آنکه، ک): «yā. ("پ

ه درسـت و خـوب زنـدگی    کزندگی مناسب و درست، آن): «ereżejiiōi. (غقغتغ_گ[ه

خـوب زیسـتن، درسـت    «غقغتغ_]-)، نرینـه کبرایی، ت» (ند، خوب زیستنکمی

  »زیستن

، گذشته ساده، کس، تکوجه التزامی، دوم » (داريمیدهی، ارزانی می): «dāhi. (یپا]

  ».دادن، نهادن«یپ-)گذرا

  یقهلع-)، نرینهکبرایی، ت» (نیازمند): «drigaovvē. (یقهلضخؤب

ــر): «vahiiō. (رضاگ[ ــادي، تــ » (بهت ــهک، کنه ــفت (رضاگضا-)ماس ص

  )اي مقایسه
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