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   الهامي از نقش فروهر: نقش پشت جلد
و سبز و آباد گردانيده،اكنون بسوي نور در  از سر زميني كه افروهرِ زرتشت

از پشت نميتوان گفت كه آيا اين فروهر زن است يا مرد، چون او . پرواز است
   .هم زن است و هم مرد، نماد برابري زن ومرد در آئين زرتشت

  .باشد سه رديف پر هر بال آن نماد انديشه نيك، گفتار نيك و كردار نيك مي
راست او  باشد و دست ها مي  است كه نماد پيماندر دست چپ او حلقه مهر

  .جهت روشنائي را نمايان ميكند
او پيمان خود را با اهورا مزدا براي آموزش مردمان به يك زندگي خوشبخت و 

  .يك سرزمين آباد به انجام رسانده و اكنون به سوي او باز ميگردد
  )يسپرد(دكتر خسرو خزاعي بر پايه پيشنهادي از   سام ازنقاشي
  آزاد اقوامي:  كارشناس و رايزن فني ،رايانه

  روحين دانش: ويراستاري
  ISBN 2-930473-02-9       بلژيك: اپچ
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  به سروران گرامي ارمغان

  منوچهر فرهنگي و ارباب مهربان زرتشتي،

كه با داد و دهش خود آئين پر فروغ زرتشت رادر 

  .جهان گسترش ميدهند
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  ياد آوري درباره شيوه نوشتن
   هاي پارسي در اين كتاب چندي از واژه

  

هاي  نويسيم از خط  آن زبان پارسي رامياي كه ما امروز با خط يا دبيره
پس از سده هفتم ميالدي . سامي مانند آرامي و نباتي سرچشمه گرفته است

اين خط بوسيله اعراب تحول پيدا كرد و به كشورهاي زير فرمانروائي آنها 
  .منتقل گرديد

هاي سامي ساخته شده تعداد زيادي  اين خط كه از نخست براي زبان
هاي زبان امروزي  خود حمل مي كند كه براي نمايش واژهرا با ) صوت(نوا

 از آن .باشند پارسي كه از ريشه هند و اروپائي هستند كامال بي فايده مي
  . هستندذ، ض، ص، ط، ق: جمله

واژه هاي ) تا آنجا كه امكان دارد(بهمين جهت در اين كتاب كوشش شده 
كه بدون هيچ ... الطون،پارسي يا نامها را مانند گذاشتن، پذيرفتن، صد، اف

براي . اند با ز، س، ت، يا غ نوشته شوند نوشته شده... علتي با ذ، ص، ط يا ق
اين عمل هم منطقي . نمونه، گذاشتن، گزاشتن و صد، سد نوشته خواهند شد

 در آينده پارسي نويسان همباشد و اميد است كه ساير  تر و هم ساده تر مي
  .ردن كار نويسنده و خواننده گسترش دهنداين شيوه نگارش را براي آسان ك
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  باشد تا از كساني باشيم كه
   .جهان را هردم نو كنند و تازه گردانند

  9 سروده سوم بند گاتها،
  

   درباره اين نسخه از گاتها
  و سپاسها

  

 به معجزه باور ندارند، ولي اگر كسي در جستجوي زرتشتپيروان آئين 
 پس از ،»هاي اهورائي زرتشت هسرود«اي باشد، همين بس كه  معجزه

 سال و پس از گزشتن از هزاران بلندي و پستي 4000پيمودن زماني نزديك به 
گي و شادابي، درست آن  تاريخي، دست نخورده و يك پارچه و با همان تازه

  . بيرون آمده بدست ما برسد، زرتشتگونه كه از زبان بزرگ آموزگار
مان سروده شدن هيچكدام نوشته و اين در حاليست كه اين سخنان در ز

 سال بدست فراموشي 2000ها بيش از  نشده، و افزون بر آن، زبان اين سروده
اي از آن كم يا زياد  با اين حال هيچ واژه اي يا جمله. كامل سپرده شده بود

  .اين پديده در تاريخ فرهنگها و تمدن ها كم مانند است! نشده است
  

ده را موبدان زرتشتي از بر كرده و در درازاي هاي اين زبان فراموش ش سروده
 ميالدي رساندند و در آن زمان 3ها آنها را، سينه به سينه، به سده  سده

  .خطي براي آن درست كردند تا گويش وتلفظ آن فراموش نشود
انكتيل  پژوهشگر فرانسوي  ميالدي 18سال بعد يعني در سده  1500
كريت كه كتاب مقدس هند،  با استفاده از كشف زبان سانسپروندو

 را با گاتها و سرانجام  اوستا با آن نوشته شده بود، كليد زبانودا ريگ
  .هاي پيگير پيدا نمود كوشش

 از از آن پس تا به امروز سدها دانشمند، زبان شناس و زرتشت شناس
 را مورد بررسي و پژوهش قرار داده و گاتهاهاي گوناگون واژه به واژه  كشور
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با اين حال هنوز بسياري . اند ماري كتاب و مقاله در باره آن نوشتهبيش تعداد
هاي كليدي وجود داشت كه  ناهمگوني و نارسائي، بويژه در زمينه واژه

ميبايستي دوباره مورد بررسي وپژوهش قرار ميگرفت و با زباني ساده و روان 
  .به عالقه مندان ارائه ميگرديد

 ساله 200گيري از انبوهي از كار و زحمت  با اين آرمان است كه من با بهره
ام تا با تجربه  كساني كه در اين راه زندگاني خود را گزاشتند، كوشش كرده

 خود در زمينه زرتشت  دانشگاهي سال آموزش و پژوهش30نزديك به 
تر كرده و  هاي مقدس و انديشه برانگيز را تازه شناسي، برگردان اين سروده

باشد تا .  نزديك كنمزرتشت انديشه بزرگ آموزگار، آنها را هر چه بيشتر به
  .در آستانه هزاره سوم نسل نوين بتواند بهترين سودها را از آن ببرد

در اين راستا اجازه ميخواهم بهترين سپاسهاي خود را به استادان ارجمند و 
كه از پژوهشهاي پر ارزش آنها ) زنده يا درگزشته(سروران گرامي زير 

  :ام ارمغان نمايم و بهره را گرفتهبزرگترين سود 
) ايران(، حسين وحيدي)ايران(اكبر جعفري  ، علي)ايران(ابراهيم پورداود 
، موبد رستم )ايران(، موبد فيروز آزرگشسب )ايران( آبتين ساسانفر

، مارتين )فرانسه(انكتيل دو پرون ) هند(ژ ايراني .، د)ايران(شهزادي
، استانلي )بلژيك ( ك دوشن گيمن ، ژ)آلمان(كارل گلدنر )آلمان(هوگ

، ايرج )فرانسه(، جيمزدار مستتر)انگلستان(، لورنس ميلز )آمريكا(اينسلر 
چتند موهن ) هند(دستور فرامرز اردشيربود و پيلو ناووتي ) هند(تاراپورواال 

  .)هند(چترچي 
باشد كه نام همه كساني كه در سراسرجهان براي شناساندن اين آئين پر  

  . برداشته يا برميدارند جاودانه در تاريخ ثبت و در دلها ماندگار شودفروغ گام
  

 )پرديس(خسرو خزاعي 
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   درباره گاتها
  

 سروده انديشه برانگيز بزرگ 17ها و در برگيرنده   كه به معني سرودهگاتها
 است، تنها كتاب آسماني برخاسته از ايران، و يكي از زرتشتآموزگار 

  .باشد ي فرهنگ جهاني ميها گرانبهاترين گنجينه
همتا و پيشبرنده از  هاي بي شايد اين بخت خوب ايرانيان بود كه اين سروده

  .سرزمين آنها برخيزد تا به جهان روشني بخشد
 سال پيش از زبان بزرگ 4000واژه به واژه اين كتاب اهورائي، نزديك به 

ان را پيموده هاي زم  بيرون آمده، راه پرنشيب و فراز هزاره زرتشتآموزگار
هيچ كم و كاستي به دوران ما  و با همان تازگي و شكوفائي و زيبائي، بي

  .رسيده است
 سروده آسماني ايرانيان آنرا در درازاي 17براي نگهداري و نگهباني از اين 

 بخش 72 كه داراي يسنا بنام اوستا سال درالبالي بخشي از 2000بيش از 
  .است جاي دادند

اند و داراي  ه در پنج وزن و آهنگ شعري ساخته شدهاين هفده سروده ك
  را كه به هر كدام53 و 51 تا 43 و 34 تا 28 بند ميباشند بخشهاي 238

هاي جاوداني اين كتاب دوروبر  تمام سروده. ميگويند درست ميكنند» هات«
  .باشند  واژه مي6000

 را بيان هاي خود  يا سرودهگاتها، با آن  زرتشتزباني كه جهان آموزگار،
 سال پيش در 3700كرده، لحجه يا گويشي از زبانهاي آريائي است كه در 

اي در ايران آن زمان، كه امروز بخشي از شمال خاوري ايران، باختر  منطقه
  .كند رايج بود افغانستان و جنوب تاجيكستان را درست مي

 اين زبان نه تنها سرچشمه زبان پارسي كه امروز مردم ايران و ساير
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هاي پارسي زبان با آن گفتگو ميكنند است، بلكه سرچشمه بيشتر  كشور
  .باشد زبانهاي كنوني اروپائي مي

هاي موسيقي  وارد دستگاه» گاه«بصورت » سروده«بمعني » گات«واژه 
» موسيقي گاهاني«شده، و نام . گاه، راست پنجگاه گاه،چهار ايراني، مانند سه

  .ن واژه سرچشمه گرفته استكه به موسيقي سنتي ميگويند از همي
ها از ميان رفت، با اينكه تا پايان دوران   كم كم در درازاي سدهگاتهازبان 

هخامنشيان هنوز فهميده ميشد و كساني بودند كه با آن زبان آشنائي 
  .كردند داشتند و گفتگو مي

 بود زرتشتهائي كه در رابطه با آئين  ها و نوشته در اين دوران بيشتر گفته
آوري و در   نسخه يا نسك بوده جمع21كتابهاي گوناگون كه گفته ميشود در 

  .هاي بزرگ نگهداري ميشدند كتابخانه
با حمله اسكندر مقدوني و رخدادهاي تاريخي بعدي و به آتش كشيدن اين 

 هم گاتهاو كم كم زبان . ها يا دستبرد به آنها اين كتابها نابود شدند كتابخانه
  .به كلي فراموش شد

 گر موبدان زرتشتي، كه درود جاودانه ما به آنها باد، نبودند تا اينا
دوران ه هاي مقدس را از بر كرده و با هزاران فداكاري نسل به نسل ب سروده
نند، امروز جهان، بزرگترين سرچشمه فرهنگي خود را از دست داده  ما برسا

  .بود و براي ايرانيان بزرگترين فاجعه را درست كرده بود
دوران اشكانيان، براي بازسازي فرهنگي و هويتي ايرانيان كه با حمله در 

هاي زرتشتي كه به  اسكندر در هم شكسته شده بود، دوباره گردآوري نوشتار
  .هرسوئي پراكنده شده بودند از سرگرفته شد

  

در سده سوم ميالدي، در زمان ساسانيان، براي اينكه شيوه تلفظ و گويش اين 
 هم از ياد نرود موبدان و دانشمندان آن دوره خطي را زبان فراموش شده

  . بنويسندزرتشت را با همان لهجه زمان گاتهاساختند كه با آن بتوانند 
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ترين نوع  هيچ گماني، كاملترين خط جهان است، در ساده اين خط كه بي
باشد و ميشود هر   حرف آن صدادار مي14 حرف درست شده كه 48خود، از 

 از هاخط گات.  هر زباني درست با همان تلفظ و گويش نوشتاي را در واژه
اي بوسيله يك نقطه از هم جدا  راست به چپ نوشته ميشود و هر واژه

  .ميگردد
براستي بايد به نبوغ كساني كه اين خط را ساختند و به دانش آواشناسي آنها 

  .هزاران آفرين گفت
  

  
، هركس تعبير و تفسيري از چيزهائي كه هنوز از اتها گبا فراموش شدن زبان

خرافاتها وارد شد و چيزهاي .  در يادها بود ميگفتزرتشتهاي  گفته
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هاي  ها و دين آوري ساخته گرديدند و در اين شرايط كم كم فلسفه شگفت
هاي  ها و دين آورده شدند و فلسفه پيش از زرتشت مانند زرواني به پيش

  .ائي و مزدك گرائي ساخته شدندگر ديگر مانند ماني
 بوسيله  گاتهاهائي كه در زمان فراموشي زبان ها، و نوشته  گفتهبيشتر

اوستا نويسندگان گمنام ساخته و پرداخته شده بودند در كتابي كلي به نام 
  .آوري شدند گرد» دانش دروني«يعني 

ود  نسكي را كه در زمان هخامنشيان وج21امروز ما كمتر از يك سوم از 
  .بقيه در حمله عربهاي مسلمان سوخته و نابود گرديدند. داشت داريم

  سروده زرتشت،17، يعني  اوستاخوشبختانه تنها بخش مقدس و آسماني
  .هاي ايرانياني كه زرتشتي ماندند، نگهداري شد ، در سينهگاتها

  است كه در دست ما زرتشتهاي  تنها كتابي از گفته»گاتها«امروز، 
بر همه مردمان جهان است كه از اين گرانبهاترين ميراث بشريت باشد و  مي

  .نگهباني كنند
  

  :چكيده گاتها را ميتوان بصورت زير بازگو كرد
  

 بار واژه 70دوروبر . هدف از زندگي، شاد و خوشبخت زيستن ميباشد
مهمترين آرمان .  تكرار شده استگاتهاشادزيستن و خوشبختي در 

داراني كه در آن زندگي ميكنند از ستم و خشم و زرتشت، رهائي زمين و جان
بيدادگري و آموزش يك زندگي آرام و خوشبخت و ساختن يك جامعه پيشرو 

  .باشد و آباد مي
 تا واپسين آن همراهي گاتهااز نخستين بند  زرتشت اين آرمان مقدس را

به مردمان بياموزد چگونه در اين كره خاكي ميتوان يك زندگي  ميكند تا
ريزي نمود و در شادي و شادماني، جاودانه به جهان مينوي و  خت را پيخوشب

  .سراي پر از روشنائي اهورامزدا پيوست
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  با دستهاي بر افراشته، اي مزدا،«
   بتو نيايش ميكنم، 

  .و با فروتني از تو درخواست خوشبختي دارم
  باشد كه همه كردارهاي من، 

  با خرد و انديشه نيك، 
    راستي انجام گيردو هماهنگ با آئين

  تا تو را خشنود،
  .»و روان زمين بارور را خوشبخت سازم

  
  پس، اي مزدااهورا«

  .آيم با انديشه نيك به سوي تو مي
  تا در پرتو راستي،

  خوشبختي هر دو جهان، مادي و مينوي
  را به من بشناساني،

  تا بتوانم آنرا به همراهان خود
  .»بشناسانم

   2 و 1 ، سروده يكم بند هايگاتها
  

بر پايه اين آموزش، خوشبختي و شادزيستن ميسر نيست مگر اينكه همگان 
در جامعه از جمله جانوران و گياهان بتوانند شكوفا شده و با شادي و آرامش 

  .زندگي كنند
پس هركس بايد در خوشبخت كردن ديگران و شكوفا ساختن اين جهان 

 .كمك كرده و با كوشائي شركت نمايد

  ز آن كسي استخوشبختي ا«
  »كه بديگران خوشبختي رساند

   1 سروده هشتم، بندگاتها،
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بندي جهان  براي رسيدن به اين آرمان، مردمان بايد نخست ساختمان
 بشناسند و انديشه و گفتار و ،اهورائي را آنگونه كه در گاتها از آن سخن رفته

  .كردار خود را با آموزشهاي آن هماهنگ كنند
 با انديشه ژرف خود، راز كاركرد دقيق و درست اين شت زرتبزرگ آموزگار،

هاي جاودان خود  قانون را پيدا كرد و آنرا براي مردمان جهان در سروده
  . بازگو نمود»گاتها«
  

  :بندي جهان اهورائي ساختمان
  

 انديشه نيك، گفتارنيكبندي جهان اهورائي بر سه ستون جاودان  ساختمان
رده در اين ساختمان بندي،  الترين و برترينبا.  بنا گرديده وو كردارنيك

  . استاهورامزداخدائي است يكتا، كه نام او 
، بيش از اهورامزدا و مزدااهورا، مزدا اهورا،ا بصورتهاي اهورامزدواژه 
» مزدا  «و» هستي آفرين«به معني» اهورا«.  تكرار شدهگاتها بار در 200

 فردوسي. اند گ برگردان شدهيا دانش بزرگ و يا داناي بزر» ابرخرد«بمعني
 ترجمه كرده كه »خداي جان و خرد« را »اهورامزدا«اش واژه  در شاهنامه

  :از ديدگاه نويسنده اين نوشتار بهترين ترجمه ميباشد
  »كزين برتر، انديشه برنگزرد       بنام خداوند جان وخرد«
  

» سرچشمه خرد« خدائي است كه اهورامزدا، بيني زرتشت جهاندر 
  . را در جهان هستي برتر و باالتر از همه چيز استوار نمودهخرد و ميباشد

ريزي يك زندگي خوشبخت و ساختن يك  بنابراين، نخستين ويژگي براي پي
  .باشد  مي»خرد«گيري از نيروي  جهان آباد بهره

 آزادانه هر زن و مردي ميتوانند راه زندگي خود را جهان اهورائيدر 
،  ميباشند خردخواهان بهره گرفتن از نيرويگزينش كنند، پس كساني كه 



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  13                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

ناگزيرند راهي را گزينش كرده كه آنها را  بسوي سرچشمه آن كه 
  .است، راهنمائي نمايداهورامزد

  

 يعني نيروي تميزدادن خوب از بد، راستي از دروغ، دادگري از »خرد«
ر بيدادگري، انديشه و گفتار و كردار پيشبرنده از انديشه و گفتار و كردا

برنده، آرامش از تشويش، شادي از افسردگي، عشق از نفرت، آبادگري از  پس
  ...ويرانگري، رسائي و تكامل از باز دارندگي

 يعني نيروهائي كه انسانها را به سوي خوشبختي و خرسندي و ،»خوب«
 يعني نيروهائي كه مردمان را به سوي درماندگي و »بد« آرامش ببرند و

  .تشويش و غمزدگي بكشند
 آنرا رهبري نكند، خردچون دانشي كه .  برتر از هر دانشي است خردپس

 پيروي نمايد خوشبخت خردو برعكس دانشي كه از . ويران كننده است
  .باشد كننده و آباد گر مي

ا آفريده، جهاني است هميشه در حال دگرگوني و اهورامزدجهاني كه 
اي آفريننده و سازنده ه نيرو. هيچ چيزي در اين جهان ثابت نيست. پيشرفت

به اين . و افزاينده اين جهان را هر دم به پيش ميبرند و نو و تازه ميگردانند
و مردمان بايد در اين پيشرفت و نوسازي و .  ميگويند»سپنتامينو«نيروها 

 همگام  سپنتامينوگرداني و خوشبخت كردن اين جهان با نيروهاي تازه
  . همكاري نمايندزدا اهورامگرديده و در روند آفرينش با

باشد، كه هر كدام   يا نيروي مينوي ميشش فروزه، داراي اهورامزدا
 دارند و زنان و جهان اهورائيبندي  نقشي مهم و بنيادين در ساختمان

مردان براي خوشبخت زيستن ناگزيرند بسوي آنها رفته و آنها را در هستي 
ه در هستي آفرين  كخرد را به اضافه ها فروزهاين . خود آميخته كنند

نيروهاي هفت گانه  يعني امشاسپنتاادغام شده، در نوشتارهاي اوستائي 
 و سپس امشاسپندانبعدها اين واژه به . اند  ناميدهافزايندهو  پيش برنده

  . تبديل گرديدسپندانبه 



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  14                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

، از اين شش  زرتشتبراي به نمايش گزاشتن برابري كامل زن و مرد در آئين
» مذكر «و سه تا نرينه» مونث«تور زبان، سه تا مادينه فروزه از ديدگاه دس

 در تركيب دستوري خود از دو ويژگي اهورامزداحتي واژه . باشند مي
  .برخوردار است) مزدا(و زنانه ) اهورا(مردانه 

هاي كليدي را با حرف بزرگ  هاي اهورامزدا و واژه در اين كتاب، ما  فروزه
  .ايم نوشته

  

است و اين قانوني است كه نظام جهان  )راستي(ائي نخستين فروزه اهور •
شناسي  در واژه. هستي را درست ميكند و آنرا بسوي روشنائي جهت ميدهد

اين واژه در .  بار از آن نام برده شده است162 ميگويند كه »اشا« به آن گاتها
  . تبديل گرديد»ارتا«زمان هخامنشيان به 

  

 »نيك«  هماهنگ و همراه شده»اشا«انون به انديشه و گفتار و كرداري كه با ق
و هر چه كه واژگون و در تضاد با قانون جهاني . ميگويند چون پيشبرنده است

چون اين تضاد نه تنها بازدارنده است و . گفته ميشود» بد« باشد به آن »اشا«
از پيشرفت جلوگيري ميكند، بلكه مردمان را به سوي دروغ و تشويش و 

ماندگي  ي و جامعه را بسوي بيدادگري و پسزدگ خشم و ستم و غم
  .ميكشاند

  . استتبديل شده» ارديبهشت« به  اشادر زبان پارسي واژه
 است كه به زبان گاتائي به آن »انديشه نيك« اهورامزدادومين فروزه  •
»در زبان پارسي اين واژه به .  بار نام برده شده127 ميگويند و از آن »هومنو
  .هتبديل گرديد» بهمن«

 »اشا«  يا»راستي«اي است كه راه مردمان را به سوي   انديشه»انديشه نيك«
اي است كه مردمان را به فريب و  انديشه» بد«و انديشه . جهت ميدهد

  . منحرف ميكند»راستي«كژراهي انداخته و آنها را از 
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اي ميتواند نيك باشد كه خود را از بند آموزشهاي نادرست آزاد كرده  انديشه
 با روشني در گاتها.  ميان نيروهاي ناسازگار گزينش كندآزادانهواند و بت

تمام آمده كه هر زن و مردي بايد بتوانند آئين و فلسفه و شيوه زندگي خود 
  :را با آزادي كامل و به دلخواه خود برگزينند

   »اي مزدا«
   زماني كه تو در آغاز با ا نديشه خويش

  تن و خرد و وجدان براي ما آفريدي
   و جان به تن ما دميدي

  و ما را به گفتار و كردار توانائي دادي، 
   خواستي كه ما باور و آئين خود را

  »به دلخواه خود برگزينيم،
  11 بند 4، سروده گاتها

  
 است چيرگي و فرمانروائي به خود، نيروي  اهورامزداسومين فروزه •

مروزي به آن شهريور نامند و در پارسي ا  مي»خشترا«كه در زبان گاتايي آنرا 
  .ميگويند

ويرانگر در جهان ) احساسات(اين فروزه، نيروي فرمانروائي به سهشهاي 
 »نيروي خودچيرگي«دروني خويشتن است كه ما آنرا در اين كتاب 

  . بار تكرار شده است64 در گاتها  خشتراواژه. ايم ناميده
ائي آنرا  است كه به زبان گات»آرامش«،  اهورامزداچهارمين فروزه •
  . بار تكرار گرديده40 گاتهانامند و در   مي»آرمئيتي«
  .است از چيرگي به خود و به سهشهاي ويرانگر درونياي  نتيجه» آرامش«
 .تبديل شده» اسفند«رمئيتي به آر زبان پارسي واژه د
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 است كه به زبان گاتائي »رسائي و تكامل«، اهورامزداپنجمين فروزه  •
» خرداد«يده ميشود و در زبان پارسي امروزي آنرا  نام»اوروتات هه«

  .نامند مي
در اين . ا آفريده، هميشه در حال رسائي و تكامل استاهورامزدجهاني كه 

همه چيز در حال جنبش و دگرگوني . جهان هيچ چيز ساكن و مرده نيست
است، و هدف از آفرينش انسانها، همكاري با اهورامزداست تا او را در بهتر و 

  .زه كردن و پيشبردن جهان ياري دهندتا
  . تكرار شده گاتها بار در11 »هَه اورو تات«واژه 

  

 است كه پس از گام رسائي و »جاودانگي«،  اهورامزداششمين فروزه •
 ميگويند كه در پارسي »اَمرِتات«در زبان گاتائي به آن . تكامل جاي گرفته

واژه كه بيشتر با واژه اين . تبديل گرديده است» امرداد«امروزي به 
  . تكرار گرديدهگاتها بار در 14 همراه است »اوروتات هه«

مرگ و جاودانه كه آرمان نهائي  ، جهاني است بيجهان مينوي اهورامزدا
 در پرديس اهورائي كه به  زرتشتدر اين جهان مينوي رهروان آئين. است

ي كه فروغ سرائ.  ميگويند جاودانه جايگزين ميگردند»سرود سراي« آن
  .اهورائي براي هميشه به آن خواهد تابيد

  

» وجدان روشن« آئيني را كه براي مردمان جهان به ارمغان آورد زرتشت

سخنان « يعني »مانترا«  گاتهاهاي خود را در ناميد و سروده
گوينده سخنان «يعني » مانتران« خواند و خود را »برانگيز انديشه
  . ناميد»برانگيز انديشه
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  ها در گاتها  يها و ارزشويژگ
  

  سخن ميراند، نه پند و گاتها از آنها در زرتشتها و نيروهائي كه فروزه
 در  زرتشتباشند كه هائي مي آنها پديده. اندرز هستند و نه دستور و فرمان

هاي بيكران انديشه خود درباره جهان هستي شناخت و براي مردمان به  پهنه
  .روها بينش خود را بسازندارمغان آورد تا آنها با اين ني

 پزيرفتن آنها. زنان و مردان آزادي كامل دارند كه آنها را بپزيرند يا نپزيرند
چون . به حساب نخواهد آمد» گناه«نخواهد داشت و نپزيرفتن آنها » ثواب«

 هميشه از گاتهادر عوض . اند  به كار برده نشده گاتهااين دو واژه در
استي و در برابر آن نبرد با دروغ سخن گفته هماهنگ كردن خود با قانون ر

 و يا هم آهنگي با راستي ميان هم آهنگي با آزادي در گزينشو اين . است
دروغ است كه ازهر زن و مردي نه تنها يك انسان ديناميك، يعني انساني كه 
در سرنوشت خود شركت ميكند، خواهد ساخت بلكه از او يك مرد يا زن 

آورد كه در درازاي زندگي مسئوليت رفتار و كردار مسئول به وجود خواهد 
  .خود را بدوش بگيرد

  

   شيوه آموزشي زرتشت
  

 بر پايه بر انگيختن انديشه، تكان دادن مغز و گسترش زرتشتهاي  آموزش
  .ريزي شده اند و تازه و نو كردن ديدگاه در برابر زندگي پي

 برد، روش بكار مي گاتها، در  زرتشتاي كه بزرگ آموزگار، شيوه

  . است»و پاسخ پرسش«
 بردن پي و براي. پزيرد  خود در نيابد نميخرداو هيچ چيزي را تا زماني كه با 

 ترين رويداد به درست بودن يا نادرست بودن هر چيزي، از پيش پا افتاده
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و » پرسد مي«و » مي پرسد«هاي جهان هستي، او  زندگي تا بزرگترين پديده
  .اسخ نگيرد آرام نميشيندو تا پ» پرسد مي«باز هم 

چون تاريكي است كه انديشه . او ميداند كه هيچ چيزي نبايد در تاريكي بماند
  .ها را بر دروغ و خرافات باز ميكند را آشفته كرده و دروازه

 پرسش ميكند و پاسخ ميخواهد، و گاتها در سراسر سروده نهم در زرتشت
  .نمايد ي پرسش م100او نزديك به گاتها در سراسر كتاب 

   پرسد؟ و از كه پاسخ ميخواهد؟  از كه ميزرتشتولي 
روش او فرورفتن در انديشه است، فرورفتن تا جائي كه بيشتر از آن ممكن 

ا، هورامزدپرده با ا و در ژرفناترين نقطه از انديشه است كه او بي. نيست
  .، رودررو ميشود و از او ميپرسد و پاسخ ميگيردسرچشمه خرديعني 

  

يخواهد بداند زندگي چيست؟ مفهوم زندگي كدام است؟ جهت زندگي به او م
ريزي يك زندگي خوشبخت چگونه است؟  سوئي است؟ راز پي چه

رخدادهاي زندگي چگونه شكل ميگيرند و سرچشمه آنها كجا هستند؟ او 
او باز ميخواهد بداند، چه كسي . تمام اين پرسشها را از اهورامزدا ميكند

چه كسي بوجود آورنده . تارگان و خورشيد و ماه استسازنده زمين و س
، براي كي تو  اهورامزدااي«پرسد،  او مي. باشد راستي و انديشه نيك مي

، اهورامزدااي «و باز ميپرسد » اي؟ اين جهان بارور و شادي بخش را آفريده
سرچشمه يك زندگي خوشبخت در كجاست و چيست پاداش آنكه در 

بمن بگو، بمن بگو، بمن بگو اي » ست؟جستجوي اين چنين زندگي
 ديدگاه خود را در برابر زرتشتبا پرسش و پاسخ است كه  .مزدااهورا

 سازد و بر پايه اين ديدگاه است كه آموزشهايش را در جهان هستي مي
  .ريزي ميكند پيگاتها 

 كوچكترين تناقض و دو گانگي وناهمگوني  گاتهااز اين روست كه در سراسر
همه چيز مانند آب چشمه شفاف . د و هيچ تاريكي وجود نداردبچشم نميخور

  .و مانند روز روشن است
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  نجمن مغانا
  

  سال پيش، نخستين4000، نزديك به  زرتشتآموزگار، بزرگ

 را بنيان گزاشت و نشستهاي گفتگو و پرسش »جهاني خردگرايان انجمن«
هاي  و پاسخ درباره زندگي، خوشبختي، وجهان آفرينش را بر پايه

 »انجمن مغان«او اين انجمن را . ريزي نمود انديشي و خردگرائي پي روشن
  .ناميد
آنها . باشد  مي»بزرگ« و »آزاده«،»خرد گرا«به معني  «Maga»  يامغ

كساني بودند كه خود را از زنجيرهاي خرافات و فريب رها كرده و بسوي 
. رده بودندآو بردن به راز آفرينش روي  و دانائي براي پيخردسرچشمه 

 آنها را بعنوان نخستين هسته جنبش بزرگ خردگرائي زرتشتبهمين جهت 
  .و از ياران نزديك خود برگزيده بود

 كرده و آنها  مغان بند را ويژه7 زرتشت، سروده هاي اهورائي گاتها در 
؛ 11 بند 2سروده : اين بندها عبارتند از. ها ستوده است را با بهترين واژه

؛ سروده 15 بند16؛ سروده 11 بند16؛ سروده 14 بند11 سروده؛7 بند6سروده 
  .7 بند17؛ سروده 16 بند16

 كمك كند و از مغان انجمن كسي را دوست خود ميداند كه به زرتشت
 ميخواهد كه به او ياري داده تا بتواند سخنان خود را نيز بيرون اهورا مزدا

  .  بگوش مردمان برساندانجمن مغاناز 
 است كه »سرود سراي« نويد ميدهد انجمن مغان به زرتشت پاداشي را كه

  . همان بهشت اهورائي ميباشدگاتهادر 
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  ، مزدااي« 
   كيست آن دوست يكرنگي كه

   ياري دهد؟زرتشت اسپنتمانبه 
  اوكسي است كه در پرتو

  انديشه نيك و راستي
  11 بند 16سروده ؛ گاتها    .»رساند  كمك ميانجمن مغانبه 
  
  ترين،ي به مزدااي«

  به سوي من آي و خود را به من بنماي،
   انديشه نيك، وراستي تا در پرتو 

  انجمن مغانسخنان خود را نيز بيرون از 

  7 بند 6 سروده ؛گاتها      »به گوش ديگران برسانم
  
  ،زرتشتپاداشي كه «

  به انجمن مغان نويد داده است،
   است،سراي سرود

  كه از آغاز،

  15 بند 16سروده ؛گاتها    »تاس اهورامزدبهجايگاه رسيدن 
  

ناميدند و همين   مي»بزرگ آموزگار«يا » پير« را  زرتشت،انجن مغاندر 
 آنرا در بسياري از ، حافظ شيرازيلقب بود كه بيش از سه هزار سال بعد

  مغان» خرابات«يا » دير« وارد كرد و در »پيرمغان«اشعار خود بصورت 
  . دريافت نمود»پيرمغان«نور خدا را ديد و تمام دانش خود را از
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  » عجب بين كه چه نوري زكجا مي بينم.اين   بينم در خرابات مغان نور خدا مي«
  » كه آتشي كه نميرد هميشه در دل ماست   از آن به دير مغانم عزيز ميدارند«
  »سر ما خاك ره پير مغان خواهد بود         تا زميخانه و مي نام ونشان خواهد بود«
  »ما همانيم كه بوديم و همان خواهد بود        غانم ز ازل در گوش استحلقه پير م«
  »كنم معذورم ار محال تو باور نمي                   كند پير مغان حكايت معقول مي«
  »كنم من ترك خاكبوسي اين در نمي          حافظ جناب پير مغان جاي دولتست «

  

  سه نيايش بنيادين در آئين زرتشت
  

 هستند همگي يك نوع نيايش زرتشت جشنهاي فراواني كه در آئين اگر چه
باشند ولي سه نيايش بنيادين زير را ميتوان در هر زمان و مكان اجرا  مي

در برابر زيبائي يك طلوع يا يك غروب آفتاب، در برابر يك : از جمله. نمود
ردار  هر گفتار و ك آتش، در برابردشت و دمن شاداب و پر از گل، در برابر

پوشي، زاد روز، همسر  هاي گوناگون، جون سدره آفرين برانگيز، در مراسم
  .گزيني يا يك پيروزي در زندگي وغيره

هر كس . اي هم براي اجراي اين نيايشها وجود ندارد هيچ دستور و شيوه ويژه
آهنگ آنها را اجرا  ميتواند با ميل خود ـ با صداي بلند يا آرام، با آهنگ يا بي

  .نمايد
  
    هوم وَشاَـ 1

  راه يكي است و آنهم راستي است،
  راستي خوشبختي است،

  و خوشبختي از آن كسي است
  .كه راستي را تنها براي راستي بخواهد
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  هوتا اَيـ 2
  ،)اهورامزدا(سرور هستي همانگونه كه

  كه جهان را برراستي استواركرده
  ، بايد گزينش كرد و نيايش نمود

  بهمان سان هم
  كه با آموزشهاي خودراهبري 
   جهان را

  بسوي خوشبختي ميبرد
  . بايد گزينش كرد و ستود
  اين دو دهش برگزيدن را

  . انديشه نيك ارمغان كرده
  تا كارهاي زندگي بنام اهورامزدا

  . و بنام مردم انجام گيرد
  
  
   نگه هاتاميـ 3

  ستائيم زنان و مرداني را مي
  كه انديشه و كردارشان

  .بيگانه است با فريب و دروغ 
  چون اهورامزدا، 

  .باشد از درون و انديشه همگان آگاه مي
  و همه چيز را

  .با ميزان و درستي داوري ميكند
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   اوهدرباره زرتشت و خانواد

  

 ستاره زرين درخشنده، به معني گاتها زرتوشترا در زرتشتنام 
 پيش از 1767( سال پيش، 3773 در ششم فروردين زرتشت .ميباشد

در بخشي ميان شمال خاوري ايران، باختر » سرزمين آرياها«در) دميال
  .افغانستان و جنوب تاجيكستان چشم به جهان گشود

، نخستين زرتشت« دانشمند و مورخ رومي سده يكم مينويسد، »پلين«
لبخند   بازرتشت« آمده كه  اوستاو در. »كودكي بود كه با لبخند به دنيا آمد

  »ندگي كرد و با لبخند از جهان رفتبه دنيا آمد، با لبخند ز
  .او به جهان لبخند زد تا جهان هم به او لبخند زند

  
.  استاسپنتمان از خانواده غدوادْ  و مادرشپوروشيسپا پدر زرتشتنام 

سه :  ازدواج كرد وداراي شش فرزند شدووبيهآموزگار، زرتشت با  بزرگ
 ايستهاي   پسر به نام، و سهپورچيستا  وتريتي ،فرِنيهاي  به نام دختر
   هورِ چيترا ، واوروَتتنَر ،وستَر

  .بودكوروش برزين  استادي بنام زرتشتآموزگار 
 با ،) پيش از ميالد1738( سال پيش 3744 سا لگي يعني 30او در سن 

بردن به بزرگترين راز هستي، يعني راز خوشبخت ساختن و شكوفا كردن  پي
گي ميكنند، جهان بيني اهورائي خود را در زمين و جانداراني كه در آن زند

  . به دنيا شناساندگاتها
 سالگي از جهان ديده فروبست و روان 77 در سن  زرتشتبدن فيزيكي

 ناميده شده جاودانه گاتها سراي سرودمقدس او در پرديس اهورائي كه در 
  .  پيوست اهورامزدابه

  .تا كنون آرامگاه او كشف نشده
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  زرتشت، اروپا
   دانش زرتشت شناسيو آغاز

  
  من از ديروزم و من از امروزم«

  ولي بخشي از من از فرداست،
  ،از پس فرداست و از هميشه است

  فردريك نيچه  .»آنچنان گفت زرتشت
  

  در اروپا) ايران، افغانستان و تاجيكستان(بر خالف كشورهاي زادگاه زرتشت 
 جهان بينيو بيش از دويست سال است كه آموزش و پژوهش درباره انديشه 

. ايست  به گونه علمي آغاز شده و امروز در دانشگاها بخش جا افتادهزرتشت
هدف اروپاييان از اين آموزش و پژوهش پي بردن به ريشه و بن زباني، 

  .فلسفي، فرهنگي و هستي شناسي خود ميباشد
 بعنوان يك نام مقدس وارد زرتشتاگر بيش از سه هزار سال است كه نام 

آگاه ايرانيان و مردمان آسياي ميانه شده، همين نام بيش از دو ضمير ناخود
وارد ضمير » باالترين نماد دانش«هزار و پانصد سال است كه بعنوان 

  .ناخودآگاه اروپاييان گرديده
پنداشت و   مي زرتشت دانشمند بنام يوناني خود را شاگردفيثاقورث

» فلسفه«ر كتاب خود بود دافالتون فيلسوف ديگر يوناني كه شاگرد ارستو 
بطور كلي تمام . گرفته شدهزرتشت مينويسد كه تمام دانش افالتون از 

 زرتشتدانشمندان و فيلسوفهاي يونان باستان خود را شاگرد مكتب 
: ژك دوشن گيمن. (اند هاي خود را به او پيوند داده اند و نوشته دانسته

ر زرتشت بر انديشه تاثي: م افنان.ر: 1958اكسفورد , پاسخ غرب به زرتشت
تاثير زرتشت و انديشه زرتشت بر فرهنگ : فرل. ژ: 1965نيويورك : يونان

  ).1977غرب، سيدني 
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هاي پنجم و چهارم پيش از ميالد مسيح، ايرانيان  در آن دوره، يعني در سده
ريزي نخستين  با پي) مردمان آسياي ميانه امروزي را هم در بر ميگرفتند كه(

 كشور درست شده بود امور دنيا را اداره ميكردند 28 كه از امپراتوري جهاني
و شايد بهمين علت بود كه يونانيان شيفته جهان بيني زرتشت كه فلسفه 

  .هستي شناسي ايرانيان بود شدند
). 282-280 جلد دوم رويه 1989تاريخ زرتشت گرايي، لندن، : مري بويس(

 با تحول فرهنگي ژرفي كه بنا به نوشتارهاي تاريخ نويسان كهن و امروزي،
ها را در  ترين انديشه زرتشت در ميان ايرانيان بوجود آورد، آنها آزادمنش

ميان ملتهاي امپراتوري گسترش دادند و در اين راستا نخستين قانون حقوق 
چون زرتشت به آ نها آموخته بود . را بنگارش در آوردند) فرمان آزادي(بشر 

  .»يچ ملت و هيچ نژادي نيستحقيقت از آن هيچ كشور، ه«كه 
قانونها، بخش سوم، : افالتون: 1987كورش بزرگ، پاريس : ژرار ايزرايل(

  ).694 و 693پارسيان 
و در همين زمينه بود كه پس از آزادي يهوديان از اسارت بوسيله كوروش 

آوري تورات  بزرگ، ساختن معبد اورشليم بوسيله داريوش بزرگ و گردهم
ودانيل،  پيامبران يهودي همچون ايسايي، ژرمي، ازقيل بوسيله خشايارشاه،

  .خواندند» فرستاده خدا و پيام آور آزادي«كورش بزرگ را در تورات 
 سال پيش با خط ميخي روي استوانه بزرگي 2543در فرمان آزادي كورش كه 

  :اند ها آمده  سال پيش كشف شد اين جمله150نوشته شده كه 
يي را كه دلخواه آنها بود بپرستند، آنها آزادند كه انسانها آزادند كه هر خدا«

در كشور دلخواه خويش زندگي كنند، همگي بايد در آرامش و صلح زندگي 
تفسير : كيله. ي: 1974ترجمه استوانه كورش از خط ميخي، :وايلرز. (»نمايند

  .)1973نوشتار استوانه كورش، 
  نوشتارهايتمام . ريخ بوداين نخستين انقالب انسانگرايي و آزاديخواهي در تا

آداب . تاريخي نشان ميدهد كه چه اندازه اين انقالب جهان را به پيش كشاند
و رسوم يهوديان كه پيش از آن خشن و با قرباني جانوران بيگناه همراه بود، با 
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وارد شدن انديشه بزرگ آموزگار، زرتشت در دين آنها دگرگون شد و بعدها 
ملتهاي گوناگون امپراتوري آداب و . دين گزاشتبر دين مسيحيت تاثير بنيا

» پل دوبروي«. رسوم خود را توانستند حفظ كنند و زنها هم تراز مردان شدند
  :نويسد زرتشت شناس معروف فرانسوي مي

تحولي كه زرتشت در فرهنگ آن زمان به وجود آورد زنهاي ايراني را در «
ان آزادي برخوردار شدند كه ها هم تراز مردان كرد و زنها از چن تمام زمينه

درآن زمان يونانيها با . نظير آنرا در هيچ جايي از دنياي باستان نميتوان يافت
زنان خود مانند برده رفتار ميكردند و ارستو ميگفت زن نميتواند روح داشته 

 همين .)110 رويه 1984تاريخ فلسفه زرتشت، پاريس : پل دوبروي. (»باشد
اي از  هيچ صفحه«: لوتر كتاب خود مينويسدنويسنده در چند رويه ج

كتابهاي تاريخ نميتواند گواه دهد كه يك نفر به زور به انديشه زرتشت وارد 
اگر جز اين بود زماني كه ايرانيان امپراتوري جهاني درست كرده . شده باشد

بودند، يونان و هند و مصر و تمام خاورميانه و نيمي از آفريقا زرتشتي شده 
  .»بودند

  
پس از در هم پاشيده شدن امپراتوري هخامنشي در سده سوم پيش از ميالد، 
عالقه و شيفتگي دانشمندان يوناني به زرتشت حتي از دوراني كه ايران 

اين شيفتگي به جايي رسيد كه هيچ . امپراتوري جهاني داشت بيشتر شد
راي فيلسوف يا دانشمندي را دراين دوره در يونان نميتوان پيدا كرد كه ب

. وجهه دادن به كار و پژوهش علمي خود آنرا را به زرتشت نسبت نداده باشد
به جايي » باالترين نماد در همه دانشها«اعتبار گرفتن از زرتشت بعنوان 

  !رسيد كه حتي دانش ستاره شناسي و كيمياگري را هم به او نسبت دادند
-ژ. 565- 491ه پوشينه دوم روي1982تاريخ زرتشتگرايي، لندن : مري بويس(

  ).14- و12پاسخ غرب به زرتشت، رويه : دوشن گيمن
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اي در اروپا رواج پيدا كرد كه حتي با از ميان  شيفتگي به زرتشت به اندازه
با پيدايش امپراتوري رم دانشمندان رمي مانند . رفتن يونان فرو ننشست

جايي كه فيلسوفان يوناني براي اعتبار دادن به كارهاي خود از نام زرتشت تا 
  .ميتوانستند استفاده كردند

) ميترايزم(پس از سده يكم ميالدي دين رسمي در امپراتوري رم مهر ستايي 
مهرستايي كه در جهان بيني زرتشت هضم شده بود و يكي از بخشهاي . شد

 سال درسراسر اين 400اوستا را درست ميكرد از ايران به اروپا رفت و براي 
 كه امروز در انگلستان، آلمان، سويس، اسپانيا، اي قاره گسترده شد بگونه

: فرانس كومن. (كشف شده» مهرابه« معبد ميترا يا 6000ايتاليا و يونان بيش از 
گرشن . دو جل د، ي1896گارها در باره راز ميترا، بروكسل  ها و مانده نوشته

  ).1959هاي اوستايي در باره ميترا، كيمبريج  سروده: تيچ
الدي، مسيحيت در امپراتوري رم كم كم گسترش پيدا كرد، در سده چهارم مي

اي نداشت تمام آداب و  ولي چون دين نوپايي بود و هيچ آداب و رسوم ويژه
  .رسوم مهرستايي را در خود هضم كرد

شب يلدا يا « دسامبر را كه تاريخ زادروز ميترا بود كه ايرانيان آنرا 25تاريخ 
ميگويند تاريخ زادروز » دسامبر است 21بلندترين شب سال كه در ايران 

درخت كاج و سرو را هم كه مهرستايان با آن مراسم شب . مسيح قرار دادند
رده يا گام براي  ميترايزم هفت. يلدا را تزيين ميكردند وارد رسوم خود كردند

پيشبرد روان و دنياي مينوي داشت كه استاد رده هفتم را پير يا پدر 
همچنين .  مسيحت شد و كشيش را پدر خواندندواژه پدر وارد. ميگفتند

اي شد براي ساختن فرامسونري در اروپا كه از سده  ميترايزم بعدها پايه
  .هفدهم به بعد گسترده شد

 همه در باره اوستا با اينكه در گاتها از ميترا نامي برده نشده ولي بخش دهم
  .باشد ميترا مي

 وم ميالدي به آن سو كم كمدر ايران و كشورهاي آسياي ميانه از سده س

. پيمود انديشه زرتشت بعنوان يك جهان بيني واپسين دوران خود را مي
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زمان را باالتر از هر چيز «زبان گاتها فراموش شده بود و دين زرواني كه
وار  و ديني بود كه پيش از زرتشت وجود داشت، خزنده» پنداشت مي

ام نشدني ميان ايران و جنگهاي تم. جايگزين جهان بيني زرتشت شده بود
و در اين زمان بود كه در سده هفت . رم هر دو امپراتوري را ناتوان كرده بود

 سال به درازا كشيد 200ميالدي عربهاي مسلمان با يورش خود به ايران كه 
فرهنگ ايراني را در هم شكستند، كتابها را به آتش كشيدند و جهان بيني 

  .ا مانده بود به دست فراموشي سپرده شدزرتشت كه هنوز كمي از آن پا برج
  

اگر در ايران و كشورهاي آسياي ميانه آتش زرتشت به خاموشي گراييد، در 
حتي در قرون . اروپا هيچگاه پژوهش و عالقه درباره انديشه زرتشت كم نشد

وسطاي مسيحيت كه تبليغات ضد زرتشت بعنوان يك نماد ضد دين به اوج 
 و خردگرايان اروپا دوباره زرتشت را بعنوان يك خود رسيده بود، روشنگران

  .ابزار نبرد بر عليه كورگرايي و اختناق و خرافات به ميان آوردند
در سده پانزدهم ميالدي يكي ازبزرگترين فيلسوفان دوران رنسانس يا 
رستاخيز فرهنگي اروپا، گرگوري پلوتن كه نفوذ سياسي زيادي هم در دربار 

دست آورده بود كوشش كرد كه جهان بيني زرتشت را امپراتوري بيزانس به 
جايگزين سه دين يهودي، مسيحي و اسالم كه در جنگ هميشگي باهم بودند 

با اينكه بسياري از دولتمردان و خردگرايان آن زمان با او همراه شدند . بكند
ولي توانست انديشه زرتشت را وارد مكتب افالتوني . اما در اين راه پيروز نشد

اي براي انقالب رنسانس در اروپا گرداند و  بكند و آنرا پايه) ايتاليا(رانسفلو
  .ريزي كند را پي) هومنيزم(انسانگرايي

انجمن زرتشت در : لوي. ، ح4پاسخ غرب به زرتشت، رويه : دوشن گيمن. ژ(
  ). به بعد99هاي   رويه1985امپراتوري رم، 

در ميان روشن بينان در دوران رنسانس و پس از آن، گرايش به زرتشت 
اروپايي نه تتها كم نگرديد بلكه بيش از بيش گسترده شد و بعد ديگري به 

  .خود گرفت



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  29                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

ها بود كه زبان زرتشت يعني زبان گاتها فراموش شده بود و هر  ولي سده
  .چيزي كه از زرتشت گفته ميشد نقل قول از ديگران بود

  .را از نو كشف كردبنابراين ميبايستي به پژوهش پرداخت و زبان او 
 سال كوشش 15در سده هفدهم زبانشناس فرانسوي، انكتيل دو پرون، پس از 

 در سه جلد در پاريس 1771سرانجام زبان اوستا را كشف كرد و آنرا در سال 
  .به چاپ رسانيد

اي درست  اين كتاب از نوشتارهاي پراكنده. ولي، اوستا سخنان زرتشت نبود
 مرگ زرتشت حتي در دوران اسالمي بوسيله ها پس از شده بود كه سده

با اين حال اين كشف سرو صداي زيادي . نويسندگان گمنامي نوشته شده بود
  .در اروپا به پا كرد و شور و هيجان بسياري بوجود آورد

خردگرايان اروپا در اوستا ابزاري را پيدا كردند كه با آن ميتوانستند دوباره در 
  .يت مبارزه كنندبرابر خرافات كليساي مسيح

حقيقت را هم ميتوان . حقيقت ديگردر انحصار كليسا نيست«آنها ميگفتند 
  .»در يك آئين آريايي بسيار كهن تر از مسيحيت پيدا كرد

ولتر، گوته، گريم، در اين نبرد روشنگرايان و فيلسوفهاي بزرگ اروپائي مانند 
اري ديگر وارد  و بسيديدرو، وون كليست، بايرون، وورتسميت، شلي، نيچه

. ميدان نبرد شدند و نقاشان و آهنگسازان بزرگ هم به آنها پيوستند
 »زرتشت« اپراي معروف خود را بنام ژان فيليپ رموآهنگساز بزرگ فرانسوي 

ني «ديگر آهنگساز بزرگ، زرتشت را در اپراي خود ئوس موزار ساخت امد
آنچنان گفت «  سمفوني خود را بنامريچارد اشتراوسآورد و » سحرآميز

   .در شكوه زرتشت آفريد» زرتشت
براي فهرست كامل نام و نوشتارهاي نويسندگان و هنرمندان باال به كتاب (

  ).اجعه كنيدر م17-16پاسخ غرب به زرتشت، رويه : دوشن گيمنژ،
اينگونه برخوردها سبب گرديد كه كشيشان در برابر اوستا جبهه بگيرند و 

جمه ايست دروغين كه براي كوبيدن كليسا به بگويند كه ترجمه دوپرون تر
  !ميدان آورده شده
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در برابر اين ادعا ساير زبان شناسان هم از چهار گوشه اروپا وارد اين نبرد 
تنها سه سال بعد زبان شناس آلماني كلوكرز با ترجمه . اي شدند انديشه

  .ديگري از اوستا به دوپرون حق داد و ثابت كرد كه ترجمه او درست است
  .با اين حال اين نبرد به علت مقاومت كشيشان سي سال به درازا انجاميد

سرانجام تمام دانشمندان و زبان شناسان آن زمان در اروپا درست بودن 
اوستا را تاييد كردند و اين كتاب براي هميشه وارد آموزشهاي علمي و 

  .دانشگاهي گرديد
 سخنان زرتشت روشن هسالبا اينكه اين پيروزي بسيار مهم بود ولي هنوز م

 زبان شناس معروف مارتين هوگ كه درباره اوستا 1861در سال . نشده بود
 بخش از 72 بخش از 17اي را آغاز كرده بود متوجه شد كه  پژوهش گسترده

به زباني نوشته شده كه از ساير ) يسنا بخشي از اوستا است(يسناي اوستا 
  .اي ديگر است  گونهبخشها بسيار كهن تر و شيوه نگارش آن به

برد كه اين زبان، زبان پارسي كهن است كه نزديك به دو هزار  او بزودي پي
  .سال ميشد كه از يادها رفته بود

 بخش را از بر كرده و بدون اينكه 17ها بود كه موبدان زرتشتي اين  سده
  .ها ميخواندند هاي مقدس در نيايشگاه معني آنها را بدانند بعنوان سرود

ا كمك گرفتن از زبان سانسكريت كه تازه در هند كشف شده بود، اين هوگ ب
  . بخش را از بقيه اوستا جدا و سپس ترجمه كرد17

آور ثابت كرد كه  اي شگفت پژوهشهاي زبانشناسي و تاريخي بعدي بگونه
 سال پيش بوسيله 4000 سروده انديشه بر انگيز نزديك به 17 بخش يا 17اين 

 بيرون  سروده شده و واژه به واژه آن از زبان خود اوبزرگ آموزگار، زرتشت

  .آمده است
. هاي زبان شناسي زيادي همراه بود با اينكه ترجمه گاتها در آغاز با نادرستي

ولي اين كشف دروازه بزرگي را بروي تاريخ انديشه، فلسفه و تمدن جهاني 
ا يي كه فرهنگ جهاني ر ها گشود و ريشه بسياري از دينها و فلسفه

  .اند روشن كرد ساخته
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چند سال پس از ترجمه گاتهاي زرتشت، يكي از بزرگترين فيلسوفان اروپا 
» آن چنان گفت زرتشت« شاهكار معروف خود 1883فردريك نيچه در سال 

اين كتاب كه امروز به تمام زبانهاي دنيا ترجمه شده .  جلد نوشتچهاررا در 
 كرد و فرهنگي نوين و مدرن را كه ديدگاه اروپاييان را نسبت بزندگي زيرورو
  .تا امروز ادامه دارد به اين قاره ارمغان نمود

  
از آن پس نوشتارهاي بسياري بوسيله پژوهشگران غربي درباره تاثير آئين 
زرتشت بر فرهنگ باخترزمين و دينهاي يهودي و مسيحي و پيدايش 

 از جمله كتابها .رنسانس و مكتب هيومنيزم يا انسانگرائي در اروپا نوشته شد
هاي دين ما  ريشه«: هاي مهمي كه در اين زمينه ميتوان نام برد و مقاله

  .بوسيله لورنس ميلز استاد دانشگاه اكسفورد» در ايران باستان) مسيحي(
هاي آريائي   شارل اوتن، زرتشت، ميترا و ريشه،1910در سال ) انگلستان(

تشت و تاثير آن بر دين كارتر، آئين زر. و. ژ،1935) فرانسه(مسيحيت، 
 ژك دوشن گيمن، پاسخ غرب به زرتشت، اكسفورد ،)آمريكا (1918يهودي
 كتاب و مقاله ديگر درباره تاثير آئين زرتشت بر فرهنگ 250  و بيش از 1958

  .تا سده بيستم نوشته شد) پيش از ميالد.5سده (باختر از زمان فيثاقورث 
يله استادان و پژوهشگران غربي در ها بوس اگر تا آن زمان تمام اين پژوهش

 اين جريان حالت ديگري به خود 1976سطح دانشگاهي انجام ميشد، در سال 
  .گرفت

در اين سال، دومين شخصيت جهان كاتوليك پس از پاپ، كاردينال فرانز 
با ايراد يك سخنراني فراموش نشدني زير ) اتريش(كونيك، اسقف بزرگ وين 

  .همه را به شگفتي واداشت» بر فرهنگ جهانتاثير آئين زرتشت «عنوان 
گيري مسيحيت در   سال تبليغات و جبهه2000اين نخستين بار بود كه پس از 

آور  شگفت برابر زرتشت شخصيتي به اين مهمي از دنياي مسيحي، با دانشي
اديان يهودي و  بيني زرتشت در جهان و بويژه در از تاثير بنيادين جهان

  .راند مسيحي سخن مي
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 نفر از استادان و 300او در اين سخنراني دو ساعته و تاريخي، در برابر 
پژوهشگران و شخصيتهاي فرهنگي و سياسي كه از سراسر دنيا به ايران 

بهترين بخشهاي انجيل، كتاب مقدس مسيحيان، از انديشه «آمده بودند گفت 
  .»زرتشت سرچشمه گرفته و انجيل مديون ايران است

وهشگران گوناگون تاريخ اديان، بويژه در آلمان كوشش پژ«او ادامه داد 
اند تا نقطه به نقطه ثابت كنند كه مسيحيت از ايران سرچشمه گرفته  كرده
باشد اينست كه هركسي بخواهد عيسي و  اي كه روشن مي ولي نكته. است

نقشي را كه ايران . محمد را بشناسد، بايد در جهان بيني زرتشت وارد شود
يان بازي كرده است، خيلي بيشتر ازآن است كه بسياري تصور در تاريخ اد

  .»ميكنند
متن اين سخنراني، به چهار زبان فارسي، انگليسي، فرانسه و آلماني، بصورت 

كانون اروپائي براي آموزش «اي بوسيله  كتابچه درآمده و در سطح گسترده
  .پخش گرديده است» زرتشت جهان بيني

 به خوبي ميدانست، با دالوري آميخته با دانشي كاردينال كه زبان گاتها را
بزرگ، كوشش كرد تا به دوهزار سال جبهه گيري دنياي مسيحيي در برابر 

  .زرتشت پايان دهد
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  ،مزدااهورا اي 

  به من بياموز تا به ديگران بياموزم،
  توانو بگويم چگونه مي

  يك زندگي شاد و خوشبخت را
  .مود پي ريزي ن

  11؛ سروده يكم، بند گاتها
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        ااااــــــــاتهاتهاتهاتهــــگگگگ
    اهورائي زرتشتسروده هاي 
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         )28يسنا، هات (سرود يكم  
  

  نيايش زرتشت به اهورا مزدا
  و در خواست نيرو

  براي خوشبخت كردن زمين بارور
  
  
  مزدا، با دستهاي بر افراشته، ايـ 1

  بتو نيايش ميكنم،
  .ست خوشبختي دارمو با فروتني از تو درخوا

  باشد كه همه كردارهاي من،
  نديشه نيك، و اخردبا 

   انجام گيرد،راستيو هماهنگ با آئين 
  تا تو را خشنود

  .و روان زمين بارور را خوشبخت سازم
  
  
  ا،مزدااهور پس، اي ـ2
  .آيم   به سوي تو ميانديشه نيكبا 

  راستي،تا در پرتو 
  خوشبختي هر دو جهان، مادي و مينوي

  به من بشناساني،را 
 .تا بتوانم آنرا به همراهان خود بشناسانم
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  راستي،ـ اي 3

  انديشه نيك،و اي 
  هايي ميسرايم من براي شما سروده

  كه پيش از اين كسي نسروده،
  و در اين راستا،

  اهورامزداآنها را به 
   راخود چيرگيو به كساني كه نيروي 

  در جهان دروني خويش فرمانروا كرده،
  اند  پا نهادهآرامشم و به گا

  .ارمغان ميكنم
  پس بسويم آئيد، و راز يك زندگي
  .شاد وخوشبخت را به من بياموزيد

  
  انديشه نيكـ من كه روانم را با 4

  هم آهنگ كرده ام،
   اهورامزداميدانم كه هر كاري در راه

  .انجام گيرد پاداش خواهد داشت
  پس

  تا زماني كه نيرو و توان دارم

  موزمبه ديگران مي آ

  . بكوشندراستيكه در راه 
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  كي تو را خواهم ديد؟راستي،اي  ـ 5

  ام،  را دريافتهانديشه نيكمن كه 
  كي ميتوانم راهي را

   پيشبرنده ميرود پيدا كنماهورايكه بسوي 
   گوش فرا دهم؟مزدانماي  و به سروش راه

  با چنين نيروي روشني بخش ا ست
  كه ما،

  كستدروغ را در دروغكاران خواهيم ش
  و آنها را وادار به گزينش

  .بخش پر فروغ زندگي خواهيم نمود
 
  
  انديشه نيك، اي  ـ6

  بسوي من آي،و زندگي درازي را
   به آن خوردهراستيكه مهر 

  .به من ارمغان كن
  مزدااهورا،اي 

  با سخنان پرفروغ خود،
  و همراهانم،] زرتشت[بمن 

  پشيباني پر توانت را نمايان كن،
  .شمني دشمنان خود پيروز گردمتا بتوانم به د
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  راستي،اي  ـ 7

   استانديشه نيكپاداشي را كه ارمغان 
  بما ارزاني دار،

  آرامش،و تو اي 
  گشتاسبآرزوهاي 

  .و همچنين مرا بر آورده ساز
  مزدا،و سرانجام اي 

  به همگي ما توانائي بخش تا بتوانيم
  پيام تورا

  .با پيروزي در جهان گسترش دهيم
  
  
  اهورا، دلدادگي اي با ـ 8

  .به سوي تو نيايش ميكنم
  تو كه بهترين و بهتر از همه

   هماهنگ هستي، راستيو با بهترين
  از تو ميخواهم

  كه به فراشوستر ارجمند،
   به من و به همه رهروان راه تو

   راانديشه نيكبهترين 
  .جاودانه ارمغان كني
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  اهورا،اي  ـ 9

  نادرست،باشد كه هيچگاه با بهره برداري 
  اي از پاداشهائي كه بما ارزاني كرده

  تو را دل شكسته نكنيم،
  . را نيازاريمانديشه نيك و راستيو 

  ما در نيايش به تو،
  ايم، همگي دست به دست هم داده

  چون تورا
  .باالترين سرور براي ستايش ميدانيم

  
  

  ، مزدااهوراايـ 10
  آرزوي كساني را كه تو ميداني

   هستندانديشه نيك و راستيهماهنگ با 
  بر آورده كن،

  و به آنها
  .پاداشي را كه شايسته آنهاست ارزاني دار

  ميدانم كه تو،
  سخناني را كه از عشق سرچشمه گرفته

  بي پاسخ نخواهي گزاشت
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  مزدااهورا،اي  ـ 11
   راانديشه نيك و راستيبمن كه هميشه آئين 

  ام بياموز، كردار خود كرده
  راتا مينوي انديشه تو 

  خيزد، آنگونه كه از ژرفناي تو برمي
  و سخنان تو را

  آيند،  آنگونه كه از زبان تو بيرون مي
  به ديگران بياموزم،

  و بگويم چگونه ميشود
  .ريزي كرد يك زندگي خوشبخت را پي
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  )29يسنا،هات (  دوم هسرود
  

  بر گزيده شدن زرتشت به آموزگاري جهان
  ديده باز گرداندتا خوشبختي را به زمين ستم

  
  ـ روان زمين ميگريد و به تو گله ميدارد،1

  چرا مرا آفريدي؟
  كه مرا به اينگونه ساخت؟

  وكه اينهمه
  خشم و سنگدلي و گستاخي را به من چيره نمود؟

  و اكنون
  چه كسي جز تو ميتواند مرا پشتيبان باشد؟
  .مرا بسوي خوشبختي راستين راهنمائي كن

  
  
  :زني كرد و پرسيد يراراستي  از  اهوراـ2

  اي مي شناسي؟ آيا تو رها كننده
  رهبري كه بتواند

  زمين غمزده را به سوي خوشبختي ببرد؟
  و اگر چنين كسي هست آن كس كيست؟

  كسي كه ما او را پشتيبان شده
  و به او توان درهم شكستن دروغ دروغ گويان

  .و ستم ستمكاران را بدهيم
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  : به پاسخ گفتراستيـ 3

  جهانمن در 
  هيچ توانمندي كه بخشي از او را بيدادگري

  .شناسم  درست نكرده باشد نمي
  براستي ندانم كيست آن كس

  كه پشتيبان راستكردار
  .در برابر دروغكار باشد

  اگر چنين توانمندي را يافتم
  بي درنگ بسوي او خواهم شتافت

  .و از او درخواست ياري خواهم نمود
  
  
   مزدااهوراـ4

  گاهان،ترين آ آن آگاه
  خوب ميداند كه پيروان خدايان دروغين

  ها نمودند، در گزشته چه
  .ها خواهند كرد  و در آينده نيز چه

  چون اوست تنها داور،
  پس خواست او،
  .همان خواهد شد
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  ـ پس من و روان زمين بارور 5

   نيايش ميكنيم اهورابا دستهاي بر افراشته به
  : ميپرسيمدا>;و از 

  انيآيا براي درستكار«
  كه در ميان تبهكاران زندگي ميكنند

  ؟»اي وجود دارد آينده
  
  ،هستي بخش خرد،اهورامزداـ و 6

  :در برابر اين پرسش،پرسشي دگر ميكند
  آيا تو يك رهبر يا يك آموزگاري«

  راستي را با  خردكه
  ؟»شناسي هماهنگ كرده باشد مي

  مگر آرمان آفريدگار جهان«
   كهبراي به هستي آوردن تو اين نيست

  ؟»نگهدار و نگهبان جهان باشي
  
  ـ از اين روي،7

  راستي،،هماهنگ با اهورامزدا
  پيامي انديشه برانگيز براي پيشرفت جهان

  و براي نگهباني كساني
  كه نياز به نگهباني دارند آماده كرد،

  : رايزني نمودانديشه نيكو از 
  ؟»كيست آنكس كه بتواند به مردم ياري دهد«
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  ي را ميشناسم،من تنها يك«ـ  8

  كه به آموزشهاي ما گوش فرا داده است
  .» استزرتشت اسپنتمانو او،

  او آماده است«
  هاي خود، تا مينوي پيام تو را با سروده

  .»به مردمان برساندراستي،در پرتو 
  .» به او شيوائي سخن بخش مزداپس اي«
  
  :ـ روان زمين باز خروشيد و گفت9
  را بپزيرمآيا من بايد كمك مرد ناتواني «

  ؟»كه با سخنان بي جان خود ميخواهد پشتيبان من باشد
   نياز به سرداري تواناست،راستي،مرا به «

  و كي چنين كسي پيدا خواهد شد،
  ؟»و كي دستهاي تواناي خود را بمن دراز خواهد كرد

  

  ـ من،زمين بارور10
  ،نيايش ميكنم،اهورابتو اي 

   انديشه نيك و راستيتا با نيروي 
   توانائي دهي تا بتواند،به وي

   و آبادي راهنمائي كند، آرامشمرا بسوي
  .،برترين آفريده تو خواهد بود مزداو او،اي
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  ـ كجائيد؟11
  انديشه نيك،،اي راستياي 

  خود چيرگي،واي نيروي 
  كي به من روي خواهيد نمود؟

  مزدا،و تو اي 
   را با دانائي خودانجمن بزرگ مغانكي 

  رهنمون خواهي شد؟
  اهورا،اي 

  ما چشم براه مهر و ياري تو هستيم،
  .بسوي ما آي
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  )30يسنا،هات ( سرود سوم 
  

  گزينش ميان خوب وبد
  وتازه و نو كردن جهان

  
  
  ـ اكنون سخن ميگويم،1

  خردبه شما اي جويندگان 
  و به شما اي خردمندان،

  از دو نهاده بنيادين،
  ستايم، و مي

   را،انديشه نيك و اهورا
    راراستي و آيين خرد و

  تا فروغ و روشنائي را در يابيد،
  و با گزينش درست،

   به شادماني و خوشبختي رسيد
  
  ـ پس،2

  پيش از رويداد بزرگ گزينش
  ها را به گوش بشنويد بهترين گفته
   بنگريدخردو با چشم 

  و با آگاهي،هر يك از شما،
  مرد يا زن از اين دو راه يكي را برگزينيد
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  كه همزادند،» دو نهاده بنيادين مينوي«،آن ـ اينك3

  و در آغاز در انديشه پديدار گشتند،
  نمايد و آن ديگري بدي را يكي نيكي را مي

  و از اين دو،
   دانا نيكي را گزينش كرده و نادان بدي را

  
  
  ـ و آنگاه كه در آغاز،4

  اين دو نهاده بنيادين مينوي بهم رسيدند،
  وردندزندگي و نازندگي را پديد آ

  و تا پايان هستي چنين باشد كه
  بدترين زندگي از آن پيروان دروغ،

  و بهترين زندگي
  .خواهد بودراستي از آن پيروان 

  
  
   ـ از اين دو مينوي نا همگون 5

  گزيند پيرو دروغ بدترين كردارها را برمي
  ها را دارد ترين انديشه و آنكه درست
  اهورامزدا،براي خشنودي 

  .كرده را گزينش راستي
  .نمايد و از آن با استواري نگهباني مي

  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  47                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  
  
  
  ـ از اين دو نهاده بنيادين، 5

  گزينند را بر نميراستي پيروان دروغ 
  زيرا هنگام دودلي در گزينش،
  .فريب برايشان چيره ميگردد

  و از اين رو،
  آورند ها روي مي به بدترين انديشه

  شتابند و به سوي خشم مي
  .باهي ميكشندو زندگي مردمان را به ت

  
  
  
  ـ و به آنكه7

  راه درست گزينش كند،
  انديشه نيكو  راستي نيروي

  همراه با توانائي برخاسته از
  به او روي خواهند نمودخود چيرگي،به 

  . خواهند بخشيدآرامشو به روان او 
  اين چنين كسي از رهروان تو است،

  .چون از آزمون گزينش پيروز بيرون آمده
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  بد انديشان،ـ و زمانيكه  8

  به وسيله كردار خود تنبيه شدند
  مزدا،آنگاه،اي 

  انديشه نيكفروغ تو از راه 
  .بر آنها خواهد تابيد

  و آنها خواهند آموخت چگونه
  . روي كنندراستياز دروغ برهند،و به 

  
  
  
  از كساني باشيم ـ باشد تا9

  جهان را كه
  . هردم نو كنند و تازه گردانند

  ،خردتو اي آورنده داد و
  راستي،كه در پرتو 

  خوشبختي به ما ارمغان ميكني
  باشد كه ما،

  آئين و باورهاي خود را
   خرددر روشنائي 

  .و شناخت درست پرورش دهيم
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  ـ چون با چنين دانائيست10
  كه ما،

  نيروي فريب را در هم خواهيم شكست
  و باكوشائي و نيكنامي
  در جايگاه بهشت آساي

  راستي و انديشه نيك
  . يگانه خواهيم شددامزبا 
  
  

  ـ در آن زمان11
  كه كاركرد اين دو نهاده نيكي و بدي را،

  اند،در يابيد،  استوار شدهمزداكه به اراده 
  خواهيد ديد،

  كه خوشبختي جاوداني براي راست كردار
  و رنج دراز براي فريب كار خواهد بود
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  )31 يسنا،هات(سروده چهارم 
  

  آزادي انديشه
   آ ئين به دلخواه خودو گزينش

  
  ـ اي جويندگان دانش،1

  اكنون براي شما سخناني ميگويم،
  و آموزشهائي را آشكار ميكنم

  كه پيش از اين كسي نگفته است
  گمان، اين سخنان،بي

  براي آموزش دهندگان دروغ
  كشند  را به تباهي ميراستيكه جهان 

  .ناگوار است
  مزداولي براي رهروان راه 

  .خوشترين ميباشد
  
   آنجائيكه آموزشهاي دروغينـ از2

   را كور كرده،خردچشم 
  ها ربوده، و راه بهتر را از ديده

  پس من،
  استمزدچون آموزگاري كه برگزيده 

  آيم،تا هر دو گروه را، به سوي شما مي
  درستان و نادرستان را بياموزانم

   زندگي كنندراستيكه چگونه هماهنگ با 
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   مزدا،ـ اي 3

  راستي،رخشان را كه در پرتو آن خوشبختي د
  اي به هر دو گروه نويد داده

  و آن آئيني را
  اي كه براي فرزانگان به هستي آورده

  با گفتار خود،
  براي رهروان راهت آشكار كن

  تا من، همه مردمان را
  به سوي آن فرا خوانم

  
  
  مزدا،اي ـ 4

  آرامش، و اي اي راستي،
   پس ما كه رهروان راه شما هستيم

   و دهش خود،با داد
  خود چيرگيما را از نيروي 

  توانا كنيد،
  تا با گسترش آئيني كه از شما بر خواسته

  .بر دروغ و آئين فريب چيره گرديم
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  اهورا مزدا،اي  ـ5

  به من بگو راه برتر كدام است،
  انديشه نيك و راستيتا در پرتو 

  بتوانم،
  آئيني را كه براي من بهترين است، برگزينم

  باالترين گام فرزانگي و خوشبختي برسم،و به 
  و در اين روند،

  با بينشي ژرف و گسترده،
  هاي زندگي را در يابم راز رخداد

  
 
 
  ـ بهترين خوشبختي از آن كسي خواهد بود6

  كه راز خوشبخت زيستن را
   به ديگران بازگو كند

  تا زنان و مردان،
  .به رسائي و بالندگي جاودانه ره ببرند

  اهورامزدا،
  انديشه نيك،در پرتو 

  .نيروي چنين كسي را افزون خواهد نمود
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  ـاوست كه در آغاز7

  اش با انديشه
   را از نيست به هست آورد،آرامششادماني و 

  خردش،و با 
   آفريدراستيهنجار جهان را بر پايه 

  . را نگهبان باشدانديشه نيكتا 
  اهورا،اي 
   بيكران خود خردبا

  نيروي انديشيدن و آفريدن
  را كه در ما بسستي گرائيده،

  روان گردان و آنرا فزوني بخش،
  .تا راه ما فروزان و زندگي ما شكوفا گردد

  
  
   مزداـ اي8

  ام شناختم آن زمان كه تو رابا انديشه
  دريافتم كه

  توئي سرآغاز و سرانجام هر چه كه هست،
  انديشه نيكو توئي سرچشمه 

  و آنگاه كه تو را با چشم دل ديدم،
  راستي كه توئي آفريدگار راستين دانستم

  و توئي داور كردار مردمان
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   اهورامزداـ اي9

  دانستم كه
   و سرخوشيآرامشاز توست 

  . هستي آفرينخردكه از توست 
  تو به زنان و مردان آزادي گزينش دادي
  تا آموزگار راستين خويش را برگزينند

  .و از رهبر فريبكار سر بتابند
  
  

  چون، ـ10
  و رهبر را ستين و دروغين،از ميان د

  تنها رهبر را ستين است
  كه آبادگر و درست كردار مي باشد

  . را گسترش مي دهدانديشه نيكو 
  مزدا،اي 

  هرگز رهبري فريبكار و ويرانگر
   و درستيراستيبا وانمود به 

  .تواند آورنده پيام تو باشد نمي
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   مزداـ اي11
  شزماني كه تو در آغاز با ا نديشه خوي

   براي ما آفريدي وجدان وخرد و تن
   به تن ما دميديجانو 

  و ما را به گفتار و كردار توانائي دادي،
  خواستي كه ما باور و آئين خود را

  .با آگاهي و به دلخواه خود برگزينيم
  
  

   اين گزينش بزرگ،به هنگامـ و 12
  ،چه زن و چه مرد كه زماني

  چه را ستكار وچه فريبكار،
  ه نادان،چه دانا وچو 

  به درون خود ميروند تا از خود پرسش كنند
  و آنچه را در دل و ا نديشه دارند

  به زبان آورند،
  آرامش،اي  تو

   بر افروز مانيروي خود را در درون
  تا دو دلي را از خود دور نموده،

  و راه و آئين خود را آنگونه كه پسند ما ست
  .گزينش كنيم
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  مزداـ اي 13
  تنها توئي

   بيكران خود،ردخكه با 
  همه چيزرا

   بر پايه روند هستي
  پائي و مي بيني و مي سنجي  مي

  و توئي كه ميداني چرا گناهي ناچيز
  .گاهي كيفري سخت دارد

  
  

   اهورامزداـ به من بگو، اي14
  در روند زندگي هر كس،

  چه در گزشته و چه در آينده،
   را چه پاداشي است؟راستيپيرو 

  واهد بود؟و دروغكار را چه سزائي خ
  
  

   اهوراـ باز مرا بگو، اي15
  چيست سزاي كسي كه به تبهكار نيرو ميدهد؟

  و چه خواهد بود كيفر آن كس
  كه پيروان رهبر را ستين را آزار دهد،

  وآنها را از او دور كند
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  مزدااهورا،ـ اي 16
  به من بگو،

  انديشه نيكزن يا مردي، كه با دانائي و 
  ه و شهر و كشورشبراي پيشرفت و آباداني خان

   مي كوشدراستيو براي گسترش آئين 
  كي و چگونه به تو خواهد رسيد؟

  
  ـ از راستكردار و دروغكار17

  كدام يك راه درست را برگزيده است؟
  بدرستي اين راستكار روشن بين است

  كه مردمان را آگاهي ميدهد،
   تا تبهكارنتواند مردمان را با فريب،

  .به كژ راهي كشاند
  اهورامزدا،پس اي 

  . را در ما نمايان كنانديشه نيكتو 
  

  هرگز، ـ بنابراين،18
  به گفتار تبهكار گوش فرا ندهيد

  گمان چون فريبكار بي
  خانه و ده و شهر و كشور را

  .كشد به ويراني و تباهي مي
  پس 

  در برابر تبهكار بايستيد
  .و با او نبرد كنيد
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   مزداـ اي19

  باشد كه مردمان
  دي گوش دهند كهبه سخن خردمن

  به زندگي مردم سامان بخشد،
  و درا نديشه و گفتار و كردار خود،

  .درست و شيوا و توانا باشد
  وآنكس كه،

   روشني بخش تو خرددر پرتو
  .از روي داد و ميزان داوري كند

  
  

  جايگاه كسي كهچون ـ 20
   روي نمايد،راستيبه 

  درسراي پر فروغ تو خواهد بود
  رگزيندو آنكس كه دروغ را ب
  زندگي را، تا ديرگاه،

  در تيرگي و كوردلي و افسوس
  .به سر خواهد برد

  سرانجامي كه
  .برخاسته از كردار و رفتار اوست

  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  59                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  
  ، اهورامزداـ21

   انديشه نيك و ياريراستينيروي 
  جاودانگي، و رسائيو سر انجام 

  دارد، را به كسي ارزاني مي
  كه در انديشه و كردار،

  .باشداز رهروان راه او 
  
  

   ميكند، ارمغان را به كسيآئيناين و ـ 22
  كه در انديشه و گفتار و كردار خود

  پروراند  را ميراستي
  .و از آن پشتيباني ميكند

   مزدااهورااي
  چنين كسي نزد تو شايسته ترين ياور

  .و راهنماي مردمان است
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  )32 هات ،يسنا(سروده پنجم 
  

  آموزش بد و آموزگار فريبكار
  
  اهورامزداـ اي 1

  براي رسيدن به يك زندگي خوشبخت،
  ها، خويشاوندان و مردمان كشور، خانواده

  بتو نيايش ميكنند
  و فريبكاران تبهكار هم،

  .دير يا زود، به تو روي خواهند نمود
  مزدا،باشد كه ما، اي 

  با رساندن پيام تو به بد خواهان،
  .آنها را از دشمني به پيروان تو باز داريم

  
   اهورامزداـ2

  انديشه نيكاز راه 
  : ميدهدپيامبه نيايش كنندگان 

  را  پيشبرنده آرامشما
   است و خود چيرگي زائيده نيروي كه
   درخشنده همگام است،راستيبا 

   بر ميگزينيم  براي شماستايش ميكنيم، وآنرا
  چون در اين راه

  .نيرومند خواهد بودبراي شما ياوري  او 
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  بكاران ديو منش،ـ ولي شما اي فري3
  ستايند، و آنهائي كه از سر ناداني شما را مي

  ارزش هستيد همه داراي سرشتي پليد و بي
  و اين كردار فريبكارانه،
  شما را در هفت كشور

  .به بدي زبانزد كرده است
  
  ـ زيرا انديشه مردم را4

  ايد شما چنان پريشان كرده
  انديشه نيكو  خرد كه از

  روي گردان شده،
   دوري گزيدهدادگري و راستياز 

  .و زندگي خود را به تباهي كشانده اند
  
  ـ بدينگونه5

  شما با دروغ و نيرنگ خود
  و نويد فريبانه به كساني

  اند، كه چيرگي دروغ را پزيرفته
  مردم را فريب ميدهيد،

  و آنها را از زندگي خوشبخت
  .و جاودانه باز ميداريد
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  ـ شايد هم بدانديش با كردار خود6
  ور گردد، به كاميابي برسد و نام

   اهورامزداولي تو اي
  كه همه چيز را به ياد داري،

   خوب ميداني،انديشه نيكدر راستاي 
  كه در پرتو رهبري توست كه سرانجام

  . پيروز خواهدگرديددادگريو راستي آئين 
  
   را نميتوان كاميابيـ زيرا7

  با بكار بردن زور بدست آورد
  همان گونه كه

   كردن مردم را با فلز گداختهآزمون
  نميتوان پيروزي ناميد 

  اهورا مزدا،اي 
  از سرانجام اين آزمايش
  تو بهتر از همه آگاهي

  
  ـ از كساني كه به بدكرداري8

  متهم گرديد حتي جمشيد ويونگهان بود،
  كه گويند،

  براي خوش آمد مردم  گوشت خواري كرد،
  .و به چنان آزموني فرا خوانده شد

  مزدا،اي 
  من تنها داوري تو را پزيرا هست
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  ـ آموزگار بد پيام راستين را بر ميگرداند،9
   را پريشان،انديشه نيك و  خردو با گفتارش

  .و شيوه درست زندگي را تباه ميكند
  راستي، و اي  مزدااي، بدين سان

  من با سخناني كه از دل بر مي خيزد
  .ايستاد مها خواه  اين گونه گفتاردر برابر

  
  

   چون، چنين آموزگاري،ـ10
  با واژگون كردن سخنان درست
  انديشه روشن را تيره ميگرداند

  .كشاند و مردمان را به گمراهي مي
  او نگريستن به زمين و خورشيد را

  باچشمان باز از بدترين گناهان مي شمارد،
  آباديها را ويران مي سازد،

  و با هواداران دروغ با درستكاران پيكار ميكند
  

  ن آموزگاراني بد نهاد،ـ چني11
  كه ويران كننده زندگي ميباشند،

  با خود نمائي به بزرگي،
  و وانمود كردن به نيك كرداري،

  .زنند به دارائي مردم دستبرد مي
   مزداآنانند، اي

  ها كه راستكاران را از بهترين انديشه
 .دورنگه ميدارند
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  ـ اين كسان،12

  كه با آموزشهاي دروغين،
  كنند،  رين كردار دور ميمردم را از بهت

  كه زندگي مردم را
  سازند،  با گفتار فريبنده تباه مي

  و پيشوايان فريبكار دين و 
   آشوبگر را)دنيوي (رهبران سياسي
  برميگزينند،

  كساني هستند كه با پيوستن به نيروي دروغ،
  كوشش خواهند كرد
  . جلوگيري نمايندراستيتا از گسترش آئين 

  
  كه  ـ زيرا،پيرو دروغ13

  در جايگاه بدترين انديشه قرار دارد،
  .در آرزوي نيروئي است كه ويران كننده باشد

  ولي سرانجام كردار او،
  .او و زندگي او را به تباهي خواهد كشانيد

  مزدا، و آن زمان است، اي
  كه او با ناله و زاري،

  خواهان پيام تو مي گردد،
   را در برابر دروغراستيپيامي كه 

 . نمودپيروز خواهد
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  ـ گروه دشمنان،14
  با ياري فرمانروايان ديو منش

   خود را خردنيرو و
  براي جلوگيري از گسترش پيام تو

  اند به كار انداخته
  آنان،

  جويند  از تبهكاران ياري مي
  تا جهان را به تباهي كشانند،
  .و ايزد هوم به ياري آنان آيد

  
  

  ـ بدين سان15
  پيشوايان ديني دروغين

   ران خودكامهو فرماندا
  گاه  ه هيچك

   زندگي آزاد و دلخواهمردمبراي 
  داشتند  روا نمي

  . مردم از پاي خواهند آمدبه دست همان
  انديشه نيك، كه در پرتو مردماني

  رسائيسرانجام به 
  .خواهند يافت راه جاودانگيو سپس به 
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  ـ براستي،16
  آموزش درست و خردمندانه آموزگار آگاه

  .بهترين چيزهاست
  مزدااهورا،اي 

  .تو ميتواني مرا از آزار دشمنانم برهاني
  كوشم همانگونه كه من مي
  تا پيروان راه تو را

  .از آزار هواخواهان دروغ برهانم
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  )33 هات ،يسنا(سروده ششم 
  

  اي اهورامزدا خود را به من بنماي
  
  ـ رهبر بايد،1

   كه آئين بنيادين هستي است،راستي،بر پايه 
  با دروغكار و چه با راستكار،چه 

  و چه با آنانكه كردار نيك و بد را
  ا ند، در خود آميخته

  .ترين دادگريها داوري كند  با درست
  
  ركس،ه وـ 2

  كه با انديشه و گفتار و كردار،
  ستيزد، با تبهكار مي

  آموزد و يا به او و پيرو او راه نيك مي
  .آورد  را به جاي مي مزداخواست

  
  ،اهورااي ـ 3

  كسي كه با راستكاران،
  چه خويشاوند باشد، چه همكار و چه ياور،

  بهترين رفتار را داشته باشد،
  و كسي كه با كوشش خود جهان را به پيش ببرد

  . جاي ميگيردانديشه نيك و راستيچنين كسي،در سراي 
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  ، مزداپس ايـ 4

  من كه ستايشگر جاودانه توام،
  بدانديشي و بد كرداري

   نگه خواهم داشت،را از تو دور
  و در اين راستا،

  بدمنشي را از خويشاوندان،
  رشك و بد دلي را از همكاران،

  نكوهش و سرزنش را از مردمان شهر
  و دشمني و دروغ را از پهنه گيتي

  .پاك خواهم نمود
  
  
  ـ و در اين راه،5

   به آرمان پاياني خود،دست يافتنبراي 
  و رسيدن به زندگي دراز،

  انديشه نيك،وي  به نيرپيوستنو
  را كه برترين آواهاست، سروش آواي دروني

  .به ياري خواهم گرفت
  راستيو با نهادن گام در راه درست و استوار 

  اهورامزدابه جايگاه فرمانروائي تو اي 
  خواهم رسيد
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  ـ چون،6

  راستيمنم آن نيايشگر استوار به 
  ها، كه با بهترين انديشه

  و با مهر بيكران به تو،
  ان كه تو ميخواهيآنچن

  .به راهنمائي و آبادگري مردم خواهم شتافت
  اهورامزدا،اي 
  خواهم تو را ببينم  مي

  . و هم پرس و هم گوي تو باشم
  
  
  ي بهترين، مزداـ اي7

  به سوي من آي و خود را به من بنماي،
  انديشه نيك، و راستيتا در پرتو 

  انجمن مغانسخنان خود را بيرون از 
  .يز برسانمبه گوش ديگران ن

  باشد كه،
  آنچه بايسته ماست،

  و نيايشي كه شايسته توست
  .براي ما نمايان گردد
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  ،مزداـ اي 8

  آرماني را كه من بايد به آن برسم
  به من بشناسان،

  انديشه نيك،تا در پرتو 
  به آن دست يابم

  و نيايش همچو توئي را
  . با پايداري به جاي آورمراستياز راه 

  مزدا،اي 
  . را به من ارزاني دارجاودانگي و رسائي

  
  
  مزدا،ـ اي 9

  انديشه نيكميدانم كه در پرتو 
  ميتوان با نيروي مينوي

   و روشنائي دروني كه از توستخرد
  به دو فروزه همراه و پيشبرنده

   رسيدجاودانگي و رسائي
  و از نيروي بيكران آنها

  برخوردار گرديد
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  مزدا،ـ اي 10
  همه خوبيها ي زندگي،

  ها ها و همه خوشبختي همه شادابي
  چه آنهايي كه بودند و هستند و خواهند بود،

  .همه از توست
  پس با مهر بيكران خود،

  راستي و انديشه نيكو در پرتو 
  چيرگي،و نيروي خود 

  .ما را از آنها بهره مند كن
  
  

  اهورامزداـ 11
  تو كه تواناترين هستي،

   پيش برنده،راستي، اي آرامشو تو اي 
  خود چيرگي، و اي نيروي انديشه نيكي ا

  به من گوش فرا دهيد،
  و آنگاه كه زمان پاداش فرا رسد،

  .از مهر خود سرشار كنيد  نيز را م
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  مزدا،ـ اي 12
  خود را به من بنما
   استوار به خود گردان،راستيو مرا با نيروي 

  انديشه نيك،ا در پرتو ت
  مند شده،  بهرهخردترين  از پيشبرنده

   رسمآرامش به گام چيرگيبا نيروي خود و 
  .و يك زندگي شاد را از تو به ارمغان بگيرم

  
   همه جا بين،اهورايـ اي 13

  ياريم ده تا با مهر بيكران تو،
  خيزد،  برميانديشه نيككه از 

  .به من خوشبختي و شادماني روي آورد
  راستي،، در پرتو آرامشو تو اي 

  .درون مرا پرفروغ كن
  

  ،زرتشت ـ اكنون14
  تن و جان و چكيده بينش خود را

   بر خواسته،انديشه نيككه از 
   ارمغان ميكندمزدابه 

  بينشو كردار و گفتار و 
  و همه نيروي مينوي خود را،

  .نمايد  پيشكش ميراستيبه 
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  )34 هات ،يسنا(سروده هفتم
  

  جائي كه اهورامزدا هست
  خرد هم آنجا ست

  
  
  اهورامزدا،ـ اي 1

  ار و كرداريانديشه و گفت
  راستيكه در پرتو 
  جاودانگي و رسائيمردمان را به 

  رساند،  مي
  همه را در آغاز، و در راه تو،
  .به زنان ومردان ارمغان ميكنم

  
  
  ـ كسي كه2

  همه انديشه و كردار خود را
  تنها در راه تو انجام ميدهد،

   پيشبرنده همگام استراستيهميشه با 
  ، مزداباشد كه اي
  . خود بتو نزديك شومبا نيايشهاي
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  اهورامزدا،ـ اي 3

   استراستيآنچه شايسته تو و در راه 
  .با نيايش به تو پيشكش ميكنم
  باشد كه همه زنان و مردان،

  انديشه نيكدر پرتو 
  . رسندرسائي به گام خودچيرگيو با نيروي 

  مزدا،اي 
  نيروي مينوي تو به كسي ميرسد كه

   بهره گيرد،اي  كه تو پيشكش كردهخردياز 
  
  
  ـ پس،4

  راستي،ما در پرتو 
  فروغ پر توان تو را ميجوئيم

  آن فروغ نيرومندي كه
   را جاودانه راهنمائي ميكند،راستيپيروان 

  و با توانائي و بينشي ژرف
  .از آزار و دشمني بدخواهان دور ميدارد
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  مزدا،ـ اي 5

  آيا روزي خواهد آمد كه
  انديشه نيك، و راستيهمراه با 

  روان راه تو راره
  آنگونه كه بايد يارو ياورشوم؟
  و با كار و كوشش در راه تو

  به تو بپيوندم؟
  من كه تو را برتر از همه ميدانم،

  از خدايان دروغين و مردماني را كه
  اند آنها به گمراهي كشانده

  .جويم دوري مي
  
  
  مزدا،ـ اي 6

   انديشه نيكو ايراستي اي 
  اگر من شما را
  ام، يد دريافتهآنگونه كه هست

  هاي زندگي پس مرا در فرازو نشيب
  راه بنمائيد،

  تا با آواي بلند،
  ستايش كنان و نيايش كنان

  به سوي شما آيم
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   مزدا،ـ اي7
  كجايند آن دلدادگان پابرجاي تو،

  انديشه نيك،آناني كه با 
  از آئين گرانبهاي تو آگاهند،

  و آنرا،
  چه در رنج و چه در خوشي

  ار ميگيرند؟با هوشمندي بك
  اهورامزدا،اي 

  تو تنها آشناي مني،
  راستيپس، در پرتو 

  .مرا يار و ياور باش
  
  
  مزدا،ـ اي 8

   آزارند،  فريبكاراني كه با ستمشان ما را مي
  .خوب ميدانند كه آسيب پزير ند

  زيرا آنها چيزي،
  .جز تباهي و ويراني، براي مردم ندارند

  از اين روست كه،
  يزند،گر ميانديشه نيك از 

  ورزند، وبا آئين تو دشمني مي
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  مزدا،ـ اي 9
  كساني كه با بدكرداري

  انديشه نيك،و با دوري از 
   نيرو زا را از دست ميدهندآرامش

  از راستي به همان اندازه دور هستند
  .كه گمراهان بي خرد از ما

  
  گويد، ـ خردمند مي10

   كنيد،انديشه نيكهركاري را بر پايه 
   استآرامشكه بنياد   را راستي آئينو

  نگهدار باشيد و بدانيد كه،
  ا ميدرخشد،هورامزددر جائي كه پرتو ا

  . هم خود را نمايان خواهد نمودخرد
  

  مزدا،ـ اي 11
  جاودانگي و رسائيدو فروزه 

  اي كه تو به مردمان ارمغان كرده
  .رهروان تو را به روشنائي خواهند رسانيد

  و در اين راه،
  آرامشو راستي  و انديشه نيك

  استوار خواهند نمود آنها را پايدار و
  . به آنها توانائي خواهد دادخودچيرگيو نيروي 

  خيزند،  با چنين نيروهائي كه از تو بر مي
  .ما بر دشمنان چيره خواهيم شد
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  مزدا،ـ اي 12
  خواست تو چيست؟

  و كدام است ستايش و نيايشي كه بايسته توست؟
  به ما بگو،

   تو را دريابيمتا پاداش دستورهاي
  راستي،و در پرتو 

  .خودشناسي و نيك منشي را بياموزيم
  

  ، اهورامزداـ اي13
  اين راهي كه تو به من نمايان كردي

  انديشه نيكهمان راه 
  . رهائي بخش است هايسوشيانوآموزش 

  و آن چنين است كه،
  باشد، هر كرداري كه بر نيكي استوار مي

  .امدانج  به خوشبختي ميراستيدر پرتو 
  .اين پاداش را تو به خرد پيشگان ارمغان ميكني

  
  اهورا،ـ اي 14

  مند ميشوند بيگمان، كساني از پاداش تو بهره
  كه در اين زندگي،

  خرد و از روي انديشه نيكبا 
  در آباداني و پيشرفت و شكوفائي زمين بارور بكوشند

  پرتو راستي،و در 
  .آئين نيك تو را گسترش دهند
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  امزدا،اهورـ اي 15
  راستي، و انديشه نيك به ياري

  تو را سرانجام خواهم شناخت
  و زيباترين گفتار و بهترين كردار را

  از تو خواهم آموخت،
  و در اين راستا،

  راستي، و در پرتو خردگيري از با بهره
  ديدگاه خود را به زندگي تازه و نو

  خواهم نمود
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  )43يسنا، ها ت (سروده هشتم 
  

   از آن كسي استخوشبختي
  .كه به ديگران خوشبختي بخشد

  
  ي توانااهورامزداـ 1

  آئين هستي راچنين بر نهاده
  كه خوشبختي از آن كسي است
  .كه به ديگران خوشبختي بخشد

  راستي،پس اي 
  براي گسترش اين آئين جاودان

  به من نيروي تن و روان ده
  آرامش،تا در پرتو

  .ريزي كنم يك زندگي خوشبخت را پي
  
  ـ زيرا،2

  بهترين زندگي براي كسي است
  كه به سوي روشنائي رود،
  .و بديگران روشني بخشد

  اهورامزدا،پس اي 
  راستي، بيكران خود، و در پرتو خردبا 

   را به ما بنماانديشه نيكدانش برخاسته از 
  تا زندگي ما دراز، و هر روز آن
  .از شادي و خوشي سرشار گردد
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  ـ پس براستي،3
  يها به كسي خواهد رسيد،بهترين نيك

  كه در زندگي مادي و مينوي،
  راه راست خوشبختي را 

  به مردمان،كه آنها را به سراي
   ميرساند،اهورامزدا 

  .نشان دهد
  چون در اين راه خودسازي است،

   مزداكه او هم همچو تو، اي
  .آزاد، و دانا و افزاينده خواهد گشت

  
  
  مزدا،ـ اي 4

  اينده شناختم،هنگامي تو را توانا و افز
  كه دريافتم،

  تو با نيروي خود پيوسته با ما ئي
  و هر دم يار و ياور ما ميباشي،

   استوار است،راستيو با فروغت، كه بر 
  بخشي و ما را به دلهاي ما گرمي مي

  انديشه نيكاز توان 
  برخوردار ميگرداني

  بردم، و پي
  توئي كه دروغكاران و راستكاران را

  .رسانيبه كيفر و پاداش مي
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  اهورامزدا،ـ اي 5
  آنگاه تو را افزاينده شناختم،

  كه تو را سر آغاز زندگي ديدم،
  و دريافتم،

  كه تو براي هر گفتار و كرداري
  اي پاداش بر نهاده

  بدي براي بدان و نيكي براي نيكان
  واين آئين،

   توخرددر پرتو سازندگي و 
  تا انجام آفرينش و پايان زندگي

  .به جاي خواهد ماند
  
  
  مزدا،ـ اي 6

   پيشبرنده تو منزل گيرد، خردجائي كه
  آرامش و خود چيرگينيروي 

   خواهند كشيد،راستيجهان را به سوي 
  انديشه نيك،و 

   راكه در آنخردآئين 
  براي فريب راهي نيست

  .به جهانيان خواهد آموخت
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  ااهورامزدـ اي 7
  هنگامي تو را پيشبرنده شناختم كه،

  :رود آمد وپرسيد به من فانديشه نيك
  ؟»كه هستي و از كيستي«ً

  و در برابر سردرگمي روزانه زندگي،
  و درباره جهان و خودت

  اي؟ چه راهي پيدا كرده
  
  ،» زرتشتممن«ـ نخست به او گفتم 8

  ياور نيرومند راستان،
  و دشمن سرسخت دروغكارانم،

  و تا زماني كه
  مردمان به فروغ تو راه نيابند

  مزدا،خواهم، اي   مي
  با تمام توان خود

  .ستايشگر و درودگوي تو باشم
  
  اهورامزدا،ـ اي 9

  آنگاه تو را پيشبرنده شناختم كه
  : به من روي آورد و پرسيدانديشه نيك

  ؟»به كه نيايش ميكني«
   نيايش ميكنم،راستيگفتم به 

  و تا تاب و توان دارم،
  .در جستجوي او خواهم بود
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  مزدا،ـ پس اي 10
  راستي،مرا به سوي 

  كه در جستجويش هستم،
  راهنمائي كن،

  . همراه و همگامم نما آرامشو با
  هاي خود مرا بپرس از خواسته

  و مرا بيازماي،
  چون پرسش و آزمون توست

  .كه ميتواند به من دانائي و نيرو بخشد
  
  

   مزداـ اي11
  هنگامي تو را پيش بر و افزاينده شناختم

  به من روي آورد، انديشه نيك كه
   سخنان تو آموختم و دريافتمو من، از

  كه گسترش آئين تو در ميان مردمان
  .دشوار است

  ولي من،
  آنچه را كه نزد تو بهترين است

  .به انجام خواهم رساند
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  85                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  ـ آنگاه به من گفتي،12
   را آموزش دهم،راستيتا آئين 

  و از نافرمانان نااميد نگردم،
   را سروشگشاي و بكوشم تا آواي ره

  نوم،در درون خود بش
  و در پرتو روشنائي آن دريابم

  كه به هر دوگروه، نيكان و بدان،
  .پاداش و كيفر بايسته داده خواهد شد

  
  
  

  ،مزداـ اي 13
  هنگامي تو را پيش بر وافزاينده شناختم

   به من روي آوردانديشه نيككه 
  ؟»آرزوي تو چيست«: و پرسيد

  :ومن به او گفتم
  مرا زندگي درازي آرزوست،

   در برابر دروغكاران بايستمتا بتوانم
  .و بر آنان پيروز شوم
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  مزدا،ـ اي 14
  همانگونه كه دوستي

  بخشد، به دوست خود شادماني مي
   پر توانتخردتو نيز با 

  راستي،و در پرتو 
  .دار به پيروان من شادماني ارزاني
  با چنين مهر نيروزائي است،
  كه من به پا خواهم خواست
  يشه برانگيز تو راتا ازكساني كه سخنان اند

  .گسترش ميدهند،پشتيباني كنم
  
  
  

  اهورامزدا،ـ اي 15
  هنگامي تو را

  پيش بر و افزاينده شناختم كه
   به من روي آورد،انديشه نيك

  و مرا آموخت كه بهترين راه پيشرفت،
  . استآرامشانديشيدن در 

  و از او در يافتم كه هيچگاه،
  .خوش آمدگوئي دروغكاران را نبايد كرد

  .شمارند ون آنان همه راستكاران را دشمن ميچ
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  اهورا،ـ پس اي 16

  ، راه انديشه تو را دنبال ميكندزرتشت
  .ترين است ترين و پيشبرنده  كه افزاينده

  راستيباشد كه در پرتو 
  انديشه نيك و كرداري كه بر

  استوار است،
  زندگي مينوي و مادي ما نيرو گيرد،

  بان شود، در سرزمين دروني ماتاآرامشو 
  .و مارا سرانجامي نيكو بخشد
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  )44يسنا، ها ت (سروده نهم 
  

  به پرسشهايم پا سخ ده و
  به من بگو چرا و چگونه

  
  
  اهورامزداـ به من بگو، اي 1

  آنگونه كه بدرستي دريابم
  چگونه رهروان راهت تو را خواهند شناخت؟

  و تو كي دوستي چون من را خواهي آموخت؟
  پرسم،  تو ميو باز از

   مرا ياري خواهي نمود،راستيكي در پرتو 
   هميشه هم دم و هم زيست شوم؟انديشه نيكتا با 

  
  
  ااهورامزدـ به من بگو، اي 2

  ،آنگونه كه بدرستي دريابم
  سرچشمه يك زندگي خوشبخت در كجاست؟

  و چيست پاداش آنكه
  در جستجوي اين چنين زندگيست؟
  ده شده،و آنكس كه از سوي همگان برگزي

   چاره ساز دشواريها،راستيچگونه در پرتو 
  هاي پيشبرنده خواهد بود؟ و نگهبان انديشه
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   اهورامزداـ به من بگو، اي3

  آنگونه كه بدرستي دريابم
   را آفريد؟راستيكيست آنكه در آغاز 

  و به خورشيد و ستارگان،
  راه پيمودن آموخت؟

  اد؟و ماه را گاه در افزايش و گاه در كاهش نه
  اي مزدا

  .من خواهان دانستن همه چيزم
  
  
   اهورامزداـ به من بگو، اي4

  آنگونه كه بدرستي دريابم
  كيست آنكه،

  زمين را در پائين و آسمان بيكران را
  در باال نگاه داشته؟

  و كيست آنكه، آب وگياه را آفريده؟
  و به باد و ابر تيره، تندروي داده؟

  و كيست آنكه،
  ار ساخته؟ را پديدانديشه نيك
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   اهورامزداـ به من بگو، اي5
  آنگونه كه بدرستي دريابم

  كدام هنرمندي، روشنائي و تاريكي را آفريد؟
  و خواب و بيداري را پديد آورد؟

  و كيست آنكه
  بامداد و نيمروز و شب را
  از نيستي به هستي آورد،

   به كوشش فرا خواند؟ خردتا مردم را در پرتو
  
  هورامزدا اـ به من بگو، اي6

  آنگونه كه بدرستي دريابم
  آيا آنچه را كه

  آموزانم، آموزم و مي  گويم و مي  مي
  براستي درست است؟

  ،انديشه نيك در پرتو آرامشآيا 
   رادر جهان گسترده خواهد نمودراستي
   را در مردمانخودچيرگي و نيروي

  افزايش خواهد داد؟
  بمن بگومزدا، اي 

  براي چه كسي
  شادي بخشاين جهان بارور و 

  را آفريده اي؟
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   اهورامزداـ به من بگو، اي7

  .آنگونه كه بدرستي دريابم
   راخود چيرگيچه كسي نيروي 

   پديد آورد؟آرامشهمراه با 
  خرد،و چه كسي از روي 

  رشته مهر را ميان پدر و مادر و فرزند بست؟
  با اين پرسشها،

  مزدا،من ميكوشم، اي 
   روشنخردتا در پرتو 
  باشي  آفريدگار هستي ميتو را كه
  .بشناسم

  
  
  اهورامزداـ اي 8

  به من بگو، مانند دوستي به دوستش
  انديشم، من كه به آموزشهاي تو مي

   از تو پرسش ميكنم،انديشه نيكو با 
   راستي،چگونه در پرتو

  يابم  زندگي دست ميرسا ئيبه 
  و از رواني شاد برخوردار ميگردم؟
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  گو، به من ب اهورامزداـ اي9

  .آنگونه كه بدرستي دريابم
  چگونه درون خود را

   روشن كنم؟آرامشبه فروغ 
  آموزم، و با دانشي كه از تو مي
  خودچيرگي،چگونه همراه با نيروي 

  انديشه نيك و راستيوهمگام با 
  به سراي تو راه جويم؟

  
  

   به من بگواهورامزدا،ـ اي 10
  آنگونه كه بدرستي دريابم

  چيست آن آئيني،
  اي جهانيان بهترين است؟كه بر

  راستي،و كدام است آئيني كه همگام با 
  برد، جهان را به پيش مي

  راستي،و در پرتو 
   گرايش ميدهد؟ آرامشزندگي ما را به سوي
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  ، به من بگو اهورامزداـ اي11

  آنگونه كه بدرستي دريابم
  آرامشچگونه 

  اند  به كساني كه آئين تو را آموخته
  فرا خواهد رسيد؟

  براي رسيدن به اين آرمان است
  كه من تو را باالترين شناخته

  ام و خدايان دروغين را دور انداخته
  
  

  ، به من بگواهوراـ اي 12
  آنگونه كه بدرستي دريابم

  با كساني كه هم سخن هستم،
  يا در آينده هم سخن خواهم شد،

  كدام يك راست كردار و كدام دروغكار است؟
  و من به چه كسي روي كنم؟

  به آنكه بدي ديده،يا آنكه به بدي گرائيده؟
  و چگونه دروغكاري كه در برابر

  هاي تو با من در ستيز است، بخشايش
  بد نشمرم؟
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  ، به من بگواهورامزداـ اي 13
  آنگونه كه بدرستي دريابم

  چگونه خود را از دروغ دور كنم؟
  و چگونه از آنهائي

  كه راه دروغ را برگزيده،
  اند،  وري گرفته دراستيو از 

  انديشه نيكو از رايزني با 
  اند كناره بگيريم؟ روي بر گردانده

  
  

  ، به من بگو، اهورامزداـ اي14
  آنگونه كه بدرستي دريابم

   را با دروغ آشنا نمودراستيآيا ميتوان 
  ،و با آموزش پيام انديشه برانگيز ت راتا او

  پاك گرداند؟
  و آيا با اين كار ميتوان

  ران را شكست دادهفريب فريبكا
  و از ميان برداشت؟

  
  
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  95                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  
  

  ، به من بگو اهورامزداـ اي15
  آنگونه كه بدرستي دريابم
  راستيتو كه ميتواني در پرتو 

  پناه راستان باشي،
  راستيهنگامي كه دو سپاه دروغ و 

  تازند،  به هم مي
  اي توبر پايه آئيني كه بر نهاده

  به كدام يك از اين دو گروه و در كجا،
  بخشي؟ روزي ميپي
  
  

  ـ اي اهورامزدا، به من بگو16
  .آنگونه كه بدرستي دريابم
  كيست آنكس كه در پرتو

  آموزشهاي تو، به پيروزي رسد،
  و پناه مردمان گردد؟

  آن رهبر چاره ساز را به من بنماي
  و سروش و انديشه نيك را

  به او يا به هر كس كه دلخواه تست
  .دار ارزاني
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  ، به من بگودا اهورامزـ اي17
  .آنگونه كه بدرستي دريابم

  چگونه با رهنمود تو،
  به آماج خود كه همان به تو پيوستن است

  دست يابم؟
  و چگونه،

  خيزد،  بر ميراستيگفتارم را با پيامي كه از 
  به دلهاي مردمان بنشانم

   جاودانگيورسائي و آنها را به سوي 
   كنم؟ئيراهنما

  
  

  گوا، به من باهورامزدـ اي 18
  .آنگونه كه بدرستي دريابم

  راستيچگونه در پرتو 
  گانه بروني و دروني من، هاي ده نيرو

  زايا و نيرومند و فروزان ميگردند؟
   را دريابم،جاودانگي و رسائي با آنها ميخواهم

  و هر دو را
  به مردم جهان ارمغان كنم
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  اهورامزداـ اي 19
  به من بگو و آگاهم كن

   راست گفتارزماني كه نيازمندي،
  نزد توانگري ميرود و به جاي كمك

  از او پاسخي سرد ميشنود،
  سزاي اين كردار چيست؟

  من ازآنچه سر انجام به او خواهد رسيد،
  .آگاه هستم

  
  

  مزدا،ـ اي 20
  اين را نيز به من بگو،
  چگونه دروغكاران

  ميتوانند رهبراني خوب باشند؟
  چه آنهائي كه با ياري پيشوايان ديني

  روان خدايان دروغين،و پي
  جهان را به ستم و آزار و دردمندي ميكشانند،

  اند وچه آنهائي كه هيچگاه كوشش نكرده
  راستي،تاجهان را در پرتو 

  .آباد كرده و به پيش ببرند
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  )45يسنا، ها ت (سروده دهم 
  

  دو شيوه انديشيدن و زندگي كردن
  
  دارم، ـ اكنون سخن مي1

  ،به شما كه خواهان شنيدنيد
  ايد، به شما كه از دور و نزديك آماده
  پس خوب گوش كنيد و بشنويد،

  ها را خوب به ياد بسپريد، و اين گفته
  تا آموزگار بد زندگي شمارا تباه نسازد،

  هاي فريبنده خود، و دروغكار با گفته
  .شما را به گمراهي نكشاند

  
  ـ اكنون سخن ميدارم2

  .از دو شيوه انديشيدن
  از آنكه،
  .باشد  ده و از آنكه بازدارنده ميپيش برن

  از آن دو، در آغاز
  :انديشه روشن به انديشه تاريك گفت

  ما را
   و نه باور،و نه گفتارخردنه آئين و نه 

  روان و نه وجدانو نه كردار و نه 
  .باهم در سازش است
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  ـ اكنون سخن ميدارم،3

  درباره بهترين آئين زندگي،
   خرد بخشي مزدااهوراآنگونه كه آنرا از

  از راه انديشه دريافتم
  از شما،

  كساني كه اين پيام انديشه برانگيز را
  كه اكنون بازگو ميكنم، به كار نبندند،

  سرانجام، زندگي آنان،
  .با دريغ و افسوس خواهد گزشت

  
  
  ـ اكنون سخن ميدارم،4

  از بهترين شيوه زندگي،
  ام  دريافتهراستياي كه درپرتو  شيوه

  به مردمان ارمغان كرده، مزداآنگونه كه 
   استانديشه نيك كه سرچشمه مزدائي

   را براي كار و كوشش آفريده،انديشه نيكو 
   است،آرامش كه سرچشمه مزدائي

  . را براي نيك كرداري آفريدهآرامشو 
   كه از همه چيز آگاهستمزدائي

  .و اورا نميتوان فريفت
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  ـ اكنون سخن ميدارم،5
  ترين يندهي افزا اهورامزدااز آنچه

  مرا گفت،
  سخني كه شنودن آن براي مردم بهترين است،

  كساني كه آموزشهاي مرا بشنوند
  و به آنها ارج نهند،

   خواهند رسيد،جاوداني و رسائيبه 
  آيد،   بر ميانديشه نيكو با كارهائي كه از 

  . ره خواهند بردمزدااهورابه 
  
  

  ـ اكنون سخن ميدارم،6
  . استاز آنكه بزرگترين و برترين

  ستايم، آنكه من او را در پرتو راستي مي
  .ورزد آنكه به مردمان مهر مي

  باشد كه مزدااهورا،
  با خرد پيشبرنده و افزاينده خود بشنود،

  كه ما از راه انديشه نيك
  نيايشهاي خود را به او ارمغان ميكنيم،

  باشد كه او با خرد خود،
  .آنچه را كه بهترين است به ما بياموزد
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  ايست كه مردمان،  ا آفرينندهاهورامزد ـ7

  چه آناني كه بودند،هستند و خواهند بود،
  رستگاري خود را در او جويند،

  و شما بدانيد،
   راستكارروانكه 

  پيوسته پيروز و توانا خواهد بود،
   دروغكارروانو 

  هميشه با رنج به سر خواهد برد
  و اين آئيني است كه،

  مزدااهورا
  .ي بر نهاده است آنرا در بنياد هست

  
  

  ـ با ستايشها و نيايشها يم،8
   روي ميكنم،مزدااهورابه 

  نگرم و با ديده دل او را مي
  انديشه و گفتار و كردار نيك،و با 

  راستي،در پرتو 
  شناسم،  ميخرداو را هستي بخش و سرچشمه 

  و نيايشهايم را به او
   او ارمغان ميكنمسراي سرودو به 
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  مزدا اهورا،ـ اي 9

   ستايش ميكنم،انديشه نيكتو را با 
  توئي كه با خواست خود،

  توانائي شاد بودن و رنج كشيدن
  .اي را به همگي واگزار كرده

  مزدااهورا،باشد كه تو اي 
  با مهر بيكران خود،به ما نيروئي بخشي

  راستي و انديشه نيكتادر پرتو 
  مردمان وجانوران و گياهان را

  .خوشبخت و شكوفا كنيم
  
  

  اهورامزدا،ـ 10
  تو را
  ستائيم  دروني خود ميآرامش در 

  .و بزرگ ميداريم
  انديشه نيكو راستي توئي كه در پرتو 
  در شهرياري خود

   ميدهيجاودانگي و رسائيبه مردم نويد 
  .بخشي  و به آنها تندرستي و توانائي مي

  
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  103                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  
  

  ،اهوراـمزدا11
  شمارد، راه كسي كه تبهكاران را دشمن مي

  ه با آئين او در ستيزداز راه آنكس ك
  جدا نموده،

  انديشه نيك،و براي كسي كه با 
  ا ياد كند،مزدااهوراز 
   آزادي بخش و ياوران آئين راهاين سوشياو 

  گرامي دارد،
  همچون دوست

  .و نزديكترين كسان خواهد بود
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  )46يسنا، هات (سروده يازدهم 
  

  نا اميدي، پايداري و پيروزي
  
  زمين روي آورم ـ به كدام سر1

  وبه كجا پناه جويم؟
  خويشانم مرا ترك گفته

  .و دوستانم از من روي گردانند
  .از همكاران نيز مرا خشنودي نيست

  .و نه از رهبران كشور كه پيرو دروغند
  اهورامزدا،پس اي 

  در برابر اينهمه دشواري،
  چگونه ميتوانم تو را خشنود سازم؟

  
  

   مزداـ اي2
  آگاهم،من از ناتواني خود 

  .اند زيرا دارائيم اندك و يارانم كم
  پس من به تو روي ميكنم، مرا نيك بنگر،

  و به من مهري را كه،
  بخشد اش مي دلداري به دلداده

   ارزاني كنراستيدر پرتو 
  . برخوردارگردانانديشه نيكو مرا از 
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  مزدا،ـ اي 3

  كي سپيده دم نيك بختي
  فرا خواهد رسيد؟

  . جهان بدرخشد درراستيآن روز كه 
  ها  سوشيانوكي سودرسانان آزاديبخش، 

   و پيشبرنده خواهند آمد؟خردبا رهنمودهاي پر از 
   به چه كسي گرايش خواهد كرد؟انديشه نيكو 
  اهورا،اي 

  .گزينم من تنها آموزش و آئين تو را بر مي
  
  
  ـ در برابر پيروان دروغ4

  كه هر دم در كوششند
  دگيتا ازپيشرفت راستكاران در زن

  و آباداني كشور جلوگيري نمايند،
  ما با تمام نيرو و جان

  با آنها ستيز خواهيم نمود،
  مزدا،چون ميدانم اي 
  كه با اين كار،

  .ما در راه آئين تو گام بر ميداريم
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  اهورامزدا،ـ اي 5

  راستياگر راستكاري، كه بر پايه آئين 
  و يا از روي مهر،

  ويدج دروغكاري را كه از او ياري مي
  بگرمي بپزيرد، و او را از گمراهي برهاند

  و به خودشناسي رساند،
  بر اوست كه ساير ياران را آگاه نموده
  تا آنان چنين كسي را از آزار بدانديشان

  .نگهداري كرده و يار و ياور او باشند
  
  
  ـ ولي اگر اين راستكار،6

  به كسي كه دست ياري به او دراز كرده
  پاسخ نگويد،
  افتد ين بار به دام فريبكار مياوست كه ا

  .و فريبكار را پيروز ميگرداند
  از اين روي، بر پايه آئيني كه رهنماي ماست،

  كسي كه تبهكار را به پيروزي رساند
  خود تبهكار است،
   رهنما شودراستيو آنكه كسي را به 

  .باشد از راستان مي
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  مزدا،ـ اي 7
  د،هنگامي كه دروغكار كوشش به فريب من ميكن

  جز آتش درونيم كه بسوي تو زبانه ميكشد
  ام كه بسوي تو پرواز ميكند، و انديشه

  چه كسي يار و ياور من خواهد بود؟
  اهورا،اي 

   استراستيبا شناخت آئين 
   توخردكه ما از روشنائي 

  مند خواهيم شد بهره
  .ونيرو خواهيم گرفت

  
  
   مزداـ اي8

  از كردارهاي كسي كه
  ت،در پي آزار مردمان اس

  گزندي به آنها نخواهد رسيد،
  چون كردارهاي دشمنانه او
  به خود او باز خواهد گشت،

  و او را از زندگي خوب باز خواهد داشت،
  .و او را به خواري خواهد كشانيد
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  ـ كيست آن خردمندي9

  انديشه نيك،كه در پرتو 
  به من بياموزد

  چگونه بهترين ستايشها و نيايشها را
  بتو ارمغان كنم؟كه سزاوار تست 

  و تواي سرور و داور كردارهاي مردمان
   راستيبه من بگو چگونه ميتوانم از آئين

  اي  و از آنچه تو در باره آن گفته
  آگاه گردم؟

  
  

  اهورامزدا،ـ اي 10
  هركس، چه زن و چه مرد،

  شناسي،  در زندگي خود آنچه را تو بهتر مي
  بهتر شمارد،

  انديشه نيك،او را از نيروي 
   برخوردار گردانراستي پاداش و از

  من اين كس را،
  به سوي تو راهنمائي ميكنم

  گزرانم و از پل داوري مي
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  ـ پيشوايان ديني و فرمانرواياني11

  كه بايكدگر هم پيمان شده
  و كوشش ميكنند با فريب و زور
  مردم را زير فرمان خود درآورند

  و زندگي آنها را تباه كنند،
  وري،هنگام رسيدن به پل دا

   آنها بر آنها وجدان وروان
  خواهد خروشيد،

  و آنها را شرمسار در خانه دروغ
  .گزين خواهدكرد  جاي

  
  

  ـ هنگامي كه12
  فرزندان و نوادگان توانمند فريان توراني،

   روي كردند،راستيبه 
   دروني و كوشش بروني خود،آرامشو با 

  در پيشرفت و آبادي جهان كوشيدند،
  انديشه نيك، پرتو ، دراهورامزداآنگاه 

  آنان را به هم پيوست،و خوشبختي و راستكاري
  .رابر آنها آشكار نمود
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   را،زرتشت اسپنتمانـ كسي كه 13
  در انجام آرمانش ياري كند،

  او را همگان،
  زن يا مردي نيكومنش خواهند شناخت

  اهورامزدا،و
  به چنين كسي بهترين زندگي خواهد بخشيد،

  راستي و كانديشه نيو در پرتو 
  است،اهوركه آئين بنيادين 

  .او را از مهر خود برخوردار خواهد نمود
  
  

  زرتشت،ـ اي 14
  كيست دوست راستكردار تو؟

  و كيست آنكه 
  خواهان نيكنامي و پيشرفت

  باشد؟  مي»انجمن مغان«
  .اين كس براستي كي گشتاسب دالور است

  انديشه نيكمن با سخنان برخاسته از 
  يخوانم،مردمان را فرا م

  .، راه يابندمزداتا به پرديس تو اي 
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  ـ اي فرزندان هيچدسپ اسپنتمان،15

  اكنون به شما چيزي خواهم آموخت،
  .كه براي شما بهترين است

  باشد براي شناخت نيك از بد تنها يك راه مي
  . استراستيو آنهم هم آهنگي با آئين 

  چون اين آئين جاوداني است
  .واهد رساند خاهوراكه همگان را به 

  
  ـ اي فرشوشتر هوگوا،16

  با ياران خود بدانجا برو كه،
  ما هر دو مي خواهيم،

  و آن جائي است كه فروغ خوشبختي بدرخشد،
   باشدراستي همراه با آرامشجائي كه 
   فرمانرواستانديشه نيكجائي كه 

  .نمايان است اهورامزدا و جائي كه شكوه
  

  ـ اي جاماسب هوگواي خردمند،17
  موزون و نه با سخنان بيه  اينك با زبان سرودمن

  آموزم، به تو مي
  تا آن را به دل فراگيري و ستاينده آن باشي

  هر كه نيك را از بد باز شناسد،
  راستي، در پرتو اهورامزدا،

  .نگهبان پرتوان او گردد
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  ـ كسي كه به من پيوندد18
  من بهترين دوستي خود را به او ارمغان ميكنم

  انديشه نيك،و در پرتو 
  بهترينها را به او نويد ميدهم،

  ولي، آنكه با من در ستيز است،
  من نيز با او در ستيز خواهم بود

  راستي، من درپرتومزدا،اي 
  هر آنچه تو خواهي انجام خواهم داد،

  چون اين راهي است كه
  . و انديشه من برگزيده استخرد

  
  

  زرتشت،ـ خواست 19
  .ساختن جهاني نوين و تازه است

  كسي كه در اين راه بكوشد
  و آنرا به انجام رساند،

  زندگي جاودانهاز پاداش 
  برخوردار خواهد گشت،
  و در جهان مادي ومينوي،

  .به آرزوهاي خود دست خواهديافت
  مزدا،اي 

  اينها را، تو همه به من آموخته
  .اي و آشكار ساخته
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  )47يسنا، هات (سروده دوازدهم،
  

  اهورامزدا و نيروئي
  برد آفريند و پيش مي يكه م

  
  
  مزدااهورا،ـ 1
   خود و پيشبرندهنيروي آفرينندگيبا 

  رسائيكسي را به 
   ميرساندجاودانگيو سپس به 

  كه كردار و گفتارش
   و استوارانديشه نيكهماهنگ با 

  . باشدراستيبه 
  
  
  مزدااهوراـ اين چنين كسي، اي 2
   تونيروي آفرينندگياز 

  كه پيشبرنده هستند،
   زندگي را بهره خواهد گرفت،بهترين

   آرامشوخرد، راستي زيرا او در پرتو 
  انديشه نيكگفتاروكردارش را با 

  .همگام كرده است
  
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  114                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  اي مزدا،ـ پس، 3
  آفريننده و پيشبرندهنيروي اين 
  هست كه اين جهان شادي بخش را تو

  از نيست به هست آورده و ميتوانند به
  . و آسايش دهدآرامشآن 
  
  ،مزداـ اي 4

  آفريننده و پيشبرنده تونيروي 
  انديشه نيكاز دروغكاراني كه از 

  اند، دوري خواهد نمود روي برتابيده
  وآنها را در رنج و افسوس خواهد گزاشت،

  .ولي راستكاران را در پرتو خود خواهد گرفت
  چون، راستكردار اگر هم تهي دست باشد،

  نزد راستان گرامي است،
  شد،و دروغكار اگر هم دارا با

  .خواهد بودبي ارج 
  
  مزدا،ـ پس اي 5

  نيرو يدروغكاران از 
   توآفريننده و پيشبرنده

  .اي نخواهند گرفت بهره
  ولي پيروزي و خوشبختي در پايان

  .از آن راستكاران خواهد گرديد
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  مزدااهورا،ـ اي 6

  در پرتو روشنائي فروزان
   تونيروي آفريننده و پيشبرندهو 

  سرنوشت دو گروه،
  ن و بدان، روشن خواهد گرديد،نيكا

   آرامش و گسترشراستيو با افزايش 
  بسياري از جويندگان

  .سرانجام راه تو را برخواهند گزيد
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  )48يسنا، هات (سروده سيزدهم 
  

  ايستادگي در برابر خشم وستم
  
   در آن زمانراستيـ 1

  بر دروغ چيره خواهد گرديد
  كه پرده از روي ريا و فريب

  .ان برداشته شودتبهكار
   اهورامزداآنگاه، اي

  ستايش و مهر به تو فزوني خواهد گرفت
  راستيو جويندگان 

  .به تو روي خواهند آورد
  
  
  
  اهورامزدا،ـ اي 2

  پيش از آنكه دودلي به من روي آورد
  .ها آگاه ساز مرا ازدانستني
  آيا راستكردار

  بر دروغكار پيروز خواهد شد؟
  و آيا

  يروزي،سرانجام اين چنين پ
  يك زندگي خوشبخت است؟
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  اهورامزدا،ـ توئي اي 3

  سرچشمه بهترين آموزشها،
  راستي،آموزشهائي كه در پرتو 

  .تو به مردمان ارمغان ميكني
  آنكس كه اين آموزشها را بدرستي در يابد،

  اي پيش رونده و پيش برنده خواهد بود فرزانه
  انديشه نيك و خردكه در پرتو 

  و در راه توبه سوي روشنائي 
  .گام بر خواهد داشت

  
  
  مزدا،ـ اي 4

   برخوردار است،انديشه نيككسي كه از 
  كردار و گفتار او به نيكي

   او به روشنيوجدانو 
  خواهد گرائيد،

  اي،  كه تو به او ارزاني كردهخرديو با 
  ،سرانجام

   نيك را از بد جدا خواهد نمود
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  آرامش،ـ اي 5

  مگزار كه
  خو و ستمگرفرمانروايان بد 

  بر ما چيره شوند،
  چون نياز ما به فرمانرواياني است،

  كردار نيك و دانش و  خردكه با
  .رهنماي مردم گردند
  پاكيزگي براي مردم

  و آبادي براي جهان بهترين است،
  ش داد،چون، جهان را بايد بدرستي پرور

  .و آن را به سوي روشنائي برد
  
  
  ،ـ براستي، بهترين پناهگاه6

  آرامشاست كه زميني 
  در آن فرمانرواست،

  اهورامزدا،زميني كه 
  راستي،در آغاز آفرينش و در پرتو 

  روي آن گياه و سبزه رويانده،
  انديشه نيكو به مردمانش دو دهش 

   ارمغان كرده استخودچيرگيو نيروي 
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  119                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  ـ شما كه7
  ايد،  دل بستهانديشه نيكبه 

  خشم را از خود دور كنيد
  .تيدو در برابر ستم بايس

  راستي،و در اين راه، براي گسترش آئين 
  به نيروي همرزمان پاك سرشت بپيونديد

  . راه يابيداهورامزداتا به سراي 
  
  اهورامزدا،ـ اي 8

  راستيچه اندازه آرزو دارم كه در پرتو 
  مند گردم،  بهرهچيرگي از نيروي دروني خود 

  و برتر از آن چه اندازه خواهانم
   من آشكار كنيكه تو خود را به ياران

   را به آنها ارمغان نمائيانديشه نيكو پاداش 
  .تا در زندگي پيشرو و شكوفا گردند

  
  مزدا،ـ اي 9

  راستي،چگونه بدانم كه در پرتو 
  تو بر همگان،

  حتي بر كساني كه در پي آزارمنند
  فرمان ميراني؟

   را به من بياموز،انديشه نيكپس چگونگي كاركرد 
   هم بدانندها سوشيانبخش، تا رها كنندگان آزادي

  كه آنها هم از پاداش بهره مند خواهند گرديد
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  مزدا،ـ اي 10

  آيا روزي خواهد آمدكه
  مردم آئين تو را در يابند؟

  و پليدي و دروغ و آز
  از پهنه گيتي بر انداخته شود؟

  چون با چنين ا بزارهايست
  كه رهبران فريبكار ديني،

  مردم را گمراه كرده
  ان ستمكار و بدانديشو فرمانرواي

  .رانند  به كمك آنها فرمان مي
  
  

  مزدا،ـ اي 11
  خرمكي كشور پر از كشتزارهاي سبز و 

  د گرديد؟ن خوب و آباد خواه هاو خانمان
  راستيوكي در پرتو 

   به سراسر كشور سايه خواهد افكند؟آرامش
  و در برابر يورش دروغكاران ستمگر

  چه كسي ايستادگي خواهد نمود،
  ه كسي دانش و بينشو به چ

   خواهد رسيد؟انديشه نيكو 
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  مزدا،ـ اي 12
  سوشيانهاسودرسانان آزادي بخش كشورها،

  كساني خواهند بود
  راستي،كه در پرتو 
   و آموزشهاي توانديشه نيكوبا پيروي از 

  آرماني را كه به آنها داده شده
  به انجام رسانند،

  .و خشم و ستم را از ميان بردارند
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  )49يسنا، هات (سروده چهاردهم 
  

  ايستادگي در برا بر فرمانروايان ستمگر
  
  
1ندو،ـ ديرگاهي است كه دشمن من ب  

  در برابر من ايستادگي ميكند،
  و نميگزارد فريب خوردگان را آگاه نمايم

  مزدا،پس تو اي 
  بسوي من آي و مرا توانائي بخش،

  انديشه نيك،تا با 
  .اهي برهانماو و همانند او را از گمر

  
  
  
   مزداـ اي2

  مرا نگران كرده است، بندو زشتكاريهاي
  زيرا كيش او دروغ و فريب

   است،راستيو دوري جستن از 
   پيشبرنده استآرامشنه در درون او 

  . در او راهي استانديشه نيكو نه 
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  مزدا،ـ اي 3
  تو اين آئين و اين آموزش را،

  اي مودهبراي زنان و مردان آنگونه استوار ن
  . سودبخش است و دروغ زيان آورراستيكه،

  از اين روست كه،
   هستم،انديشه نيكمن خواهان پيوند با 

  .هايم را با دروغكار پاره ميكنم و وابستگي
  
  ـ كساني كه4

  با كردار و گفتار بد،
  افزايند، خشم و ستم را مي

  و مردم سازنده و آبادگر را،
  از كار خود باز ميدارند،

  در پي آزارند،و هميشه 
  تبهكاراني هستند كه 

   مردم راوجدانسرشت و 
  .كشانند به دروغ و گمراهي مي

  
  ـ ولي آنكس كه5

   خود را وجداندل و جان و
   پيوند داده،انديشه نيكبا 

   گام برميدارد،آرامش و راستيو در راه 
  مزدا،سرانجام، اي 

  . تو جاي خواهد گرفتسراي جاودانيدر 
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  اهورامزدا،ـ اي 6
   و انديشه توست،خردمرا از آنچه در 

  آگاه كن،
  راستيتا در پرتو 

  آئين تو را درست دريابم
  .و به ديگران بياموزم

  
  اهورامزدا،ـ اي 7

  باشد كه مردمان،
  راستي، و از روي انديشه نيكبا 

  .پيام مرا بشنوند
  ،و در آن زمان

   تو خود گواه خواهي بود كه،
  ازياران و خويشان،

  بر آئين تو زندگي ميكنند،كدام يك برا
  .تا براي همكاران راهنمائي ارزنده باشند

  
  مزدااهورا،ـ اي 8

  از تو خواستارم كه،
  راستيكه بهترين شادماني را درپرتو 

  به فراشوستر، ارمغان كني،
  .و چنين پاداشي را هم به ديگر يارانم ببخشي

  .باشد كه هميشه ما رهرو راه تو باشيم
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   مند،ـ اي جاماسب خرد9
  باشد كه،

  آن ياور كوشائي كه براي رهائي مردم آفريده شده،
  به اين آموزشها گوش فرا دهد،

  كه راست گفتار هرگز انديشه پيوند با دروغ
  را در خود نپروراند
  ،وجدان روشنندو كساني كه داراي 

  از بهترين پاداشها برخوردار گردنند،
  . بپيوندندراستيو سرانجام به 

  
  مزدا،ـ اي 10

  انديشه نيك،من در پرتو 
  سپارم، تن و جان و روان راستكاران رابه تو مي

  .دار آنها باشي   تا نگه
   افزاينده،آرامشستايم، و مي
  ستايم تو را و مي

  .و نيروي پايدار و جاوداني هستي  كه تواناي بزرگ
  

   اين را نيز ميدانم،ـ و11
   روان فرمانروايان ستمگر، كه

   بد انديش،و بدكرداران سيه دل و
  .در سراي دروغ جاي خواهد گرفت

  براستي اينان،
  .سرنشينان سراي دروغ خواهند بود
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  اهورامزدا،ـ اي 12
  ستايش كنندگان تو

  اند  هماهنگ كردهراستيكه خود را با 
  از چه پاداشي برخوردار خواهند گرديد؟

  انديشه نيك هم كه در پرتو زرتشتآيا 
  تايدس هاي خود تو را مي با سروده

  مند خواهد شد؟ از آن بهره
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  )50يسنا، هات (سروده پانزدهم 
  

  با گاتهاي انديشه بر انگيز
  ستايم، اي مزدا تو را مي

  
  
  مزدااهورا،ـ اي 1

  روانم را چه كسي ياري خواهد داد؟
  و چه كسي،

  انديشه نيك و راستيجز 
   هاي زندگي را براي مندشواري

   و يارانم را خواهد گشود؟
  
  
  مزدا،ـ اي 2

  كسي كه
  هميشه در انديشه سود خويش است،

  چگونه ميتواند به جهان
  خرمي و شادماني بخشد و آنرا آباد گرداند؟

  و چگونه كساني
   زندگي ميكنند،راستيكه هماهنگ با 

  در منزلگه خردگرايان كه از
  فروغ تابناك تو روشن است

  به سر خواهند برد؟



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  128                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  مزدا،ـ اي 3
  ي خواهد كرد، به كسي روراستي

   وانديشه نيككه در زندگي 
  خودچيرگينيروي 

  .راهنماي او باشند
  در پرتواين نيروهاست، كه او
  جهان ستم ديده را باز ساخته

  .و آباد خواهد گرداند
  
  مزدااهورا،ـ اي 4

  ستايم تو را،  مي
   راانديشه نيك و راستيستايم  و مي

  را،خودچيرگي ونيروي 
   تو باشم،و در پي آنم كه رهرو راه

  سراي سرود،تا در 
  .به سخنان دوستداران تو گوش فرا دهم

  
  مزدااهورا،ـ اي 5

   راستي،و تو اي
  گاتهابه سوي سراينده 

  روي آوريد،و به او مهر ورزيد،
  تا او، با ياري و پشتيباني شمابتواند

   مردمان را
  .به سوي روشنائي راهنمائي كند
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  مزدا،ـ اي 6
  ي،راست، دوستدار زرتشتمن،

   انديشه برانگيزگاتهايبا آواي بلند، با 
  ستايم،  تو را مي
  باشد كه

   بيارائي، خردهميشه سخنانم را با
  انديشه نيك،و در پرتو 

  .آئين خود را به من نمايان كني
  
  مزدا،ـ اي 7

  زاي  انديشهگاتهايمن، با 
  تو را با بهترين سخنان

  پويم،  ستايم و راه تو را مي  مي
  انديشه نيك، و راستيتا در پرتو 

  مرا رهنما شده و به پيروزي رساني
  
  مزدا،ـ اي 8

   انديشه برانگيزگاتهايمن، با 
  و با دستهاي برافراشته

  آورم به تو روي مي
  اي،  و همچون آزاده

   به تو نيايش ميكنمراستيدر پرتو 
  انديشه نيكتا همگام با 

  .به تو نزديك شوم
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  مزدا،ـ اي 9
  زاي  انديشهگاتهايبا 
  راستي،در پرتو و 

  انديشه نيكبا كرداري برخاسته از 
  به سوي تو ميايم،

  و تا روزي كه
  از ژرفناترين راز هستي آگاه نگردم،

  همچنان
  خواهان دريافت

  .دانش بزرگ تو خواهم بود
  
  

  اهورامزدا،ـ اي 10
  ام، كارهائي كه در گزشته انجام داده

  و در آينده انجام خواهم داد،
   برخاستهانديشه نيكهمه از 

  .و بر خواهند خواست
  چه اين كارها چون روشنائي خورشيد،

  و سپيده بامدادي،
  راستيهمگي در راه 

  و گرامي داشت آئين تو بوده
  .وخواهند بود
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  مزدا،ـ اي 11

  تا زماني كه مرا تاب و توان است،
  راستي،در پرتو 

  .تو را خواهم ستود
  باشد كه تو اي هستي آفرين،

  نيكانديشه در پرتو 
  باالترين آرزوي رهروانت را

  جهان است، كردن و تازه نمودنو كه ن
  . برآورده سازي
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  )51يسنا، هات (سروده شانزدهم 
  

  كساني كه در انديشه و گفتار و كردار نيك
  اند به هم پيوسته

  
  
  خودچيرگيـ نيروي 1

  ارمغان گرانبهائي است راستي،برخاسته از 
  فروزد،  ميا،مزدكه در دل رهروان راه 

   و آنها را بسوي
  .بهترين كردار رهنما ميشود

  .مند نما ، مرا از اين نيرو بهرهمزدااي 
  
  
  اهورامزدا،ـ اي 2

  من كردارهاي خود را،
  راستينخست به تو، آنگاه به 

  . ارمغان ميكنمآرامشو سپس به 
  و تو،

  فرمان دلخواه خود را به من بگو،
  .سانات را به پيروزي ر و نيايش كننده

  
  



  سروده هاي اهورايي زرتشت: گاتها
  

 

  133                                            برگ      )            پرديس(دكتر خسرو خزاعي : پژوهش

  
  ـ كساني كه با3

  انديشه و گفتار و كردار نيك
  اند،  به هم پيوسته

   مزداو بسوي تو،اي
  آيند، براي آموختن مي
  .اند رهروان آئين تو
  چون تو نخستين

  .و باالترين آموزگار آناني
  
  
  مزدا،ـ اي 4

  كي نيايش كنندگانت
  از مهر تو سرشار خواهندگرديد؟

  و چه زماني پاداش تو
   در برخواهد گرفت؟آنها را

  ؟گرديد چگونه ميتوان همراه راستيبا 
   رسيد؟آرامشو كي ميشود به 

   را ميتوان يافت؟انديشه نيككجا 
  و چگونه ميتوان

   راخودچيرگينيروي 
  در درون خود فرمانروا نمود؟
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  مزدا،اي  ـ 5 
  اين همه پرسسش را

  من از اينرو از تو كردم، كه بدانم،
   درست و با فروتنيكه با كردار آبادگري

   سازنده راه يافتهخردبه 
  و براي مردمان

  رهبري دادگر شناخته شده
  چگونه ميتواند،

  راستي،در پرتو 
  اين جهان را پيشرفت دهد

  .و آنرا آباد گرداند
  
  
  اهورا مزدا،ـ  6

  با فرمانروائي خود،
  به كسي كه

  در راه سازندگي گام بردارد،
  ،پاداشي بهتر از خوب خواهد بخشيد

  و به كسي كه ويرانگر باشد،
  و در راه آباداني جهان نكوشد،

  در پايان،
  .انجامي بدتر از بد خواهد رسانيد
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  مزدا،ـ اي 7

   پيش برنده خودخردتو كه با 
  زمين بارور و زندگي و آب و گياه را

  آفريدي،
   را هم جاودانگيورسائي پس 

   به من ببخش،
  انديشه نيك،و در پرتو 
  ي و نيروي رواني و استواري،تندرستي تن

  و زندگي تازه را
  . به من ارمغان كن

  
  
  مزدا،ـ اي  8

  پيام تو را به جويندگان دانش
  آشكار خواهم نمود،

  و به آنها خواهم گفت 
  كه سرانجام دروغكار رنج است،

  .و سرنوشت راستكار، خوشبختي است
  بيگمان شادماني بكسي روي ميĤورد

  گيز راكه اين پيام انديشه بران
  .به جويندگان برساند
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  مزدا،ـ اي 9

  :تو هردو گروه را
   و هواخواهان دروغ راراستيرهروان 

  آزموني، از راه آتش فروزان مي
  و به هر دو گروه،

  .بر پايه كردارشان پاداش ميدهي
  و اين آئين زندگي را كه

  رنج براي دروغكار
  و خرسندي براي راستكردار است،

  .ينمايان ميبه درستي 
  
  

  مزدا،ـ اي 10
  كسي كه 

  كوشد، در راه ويراني جهان مي
  .باشد آفريده و پيرو دروغ مي

  پس من براي خود و يارانم،
   را فرا ميخوانم كهراستي

  به سوي ما آيد،
  .و ما را به پيروزي رساند
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  مزدا،ـاي 11
  به آن دوست يكرنگي كه
    ياري دهدزرتشت اسپنتمان

   انكس كه چه كسي ميتوان باشد، جز
   خود را هماهنگ كردهراستيكه با 
  . است؟ همگام شدهآرامشو با 

  راستيچنين كسي كه رهرو 
   است،انديشه نيكو پيرو 
  بدرستي

  .باشد  ميانجمن مغانشايسته هموندي 
  
  
  

  ـ پيروان رهبر دروغين12
  اند، كه با فريب گمراه گشته

  نميتوانند به آن خوشبختي كه
  .نرا داده برسند نويد آزرتشت اسپنتمان

  زيرا آنان
  جويند،  كاميابي را تنها در سود خود مي

  و نه در خوشبختي مردمان
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  ـ بدين سان،13
  راستيبا سرپيچي از آئين 

  وناهمگوني با هنجار و قانون هستي،
   خود را تيره كرده،وجداندروغكار 

  گزرگاه داوري،و در 
  خود خواهد گرديدروان  دچار سرزنش
  .س به او روي خواهند آوردو تشويش هرا

  .اين پيامد كردار و گفتار اوست
  
  

  و همچنين،  ـ14
  پيشوايان فريبكار ديني،

  كه از داد و آئين زندگي و آبادسازي
  روي گردانده،

  و با آموزشهاي فريبكارانه خود،
  مردم را به گمراهي،

  كشند، و جهان را به ويرانگي مي
  در پايان در سراي دروغ

  .فتجاي خواهند گر
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  زرتشت،ـ پاداشي كه 15
   نويد داده است،انجمن مغانبه 

   است،سراي سرود
  كه از آغاز،

  .استاهورامزدجايگاه رسيدن به 
  من اين پاداش را،

  راستي و انديشه نيككه در پرتو 
  آيد، به دست مي

  .به شما مژده ميدهم
  

  ـ كي گشتاسب،16
  انجمن مغاندر پرتو 
  شه نيك،انديهاي برخاسته از   و سروده

  به پاداش دانش دروني رسيد،
  دانشي كه باآن،
  اهورا مزدا،

  .ما را بسوي خوشبختي ميبرد
  

  فرشوستر هوگو ـ17
  زندگي خود را بادلباختگي

  براي پيشرفت اين آئين پاك
  .ارمغان كرده است

  ، آرزوي او رااهورامزداباشد كه 
  . ياري دهدراستيبراي دست يافتن به 
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  جاماسب هوگو، ـ18

  راي دست يافتن به روشنائي دروني،ب
   را برگزيد،راستيآئين 
  . به آن دانش دست يافتانديشه نيكو با 
  اهورامزدا،اي 

  دار اين دانش را به تمام رهروان راهت ارزاني
  

  ـ مديوماه اسپنتمان،19
  كه زندگي خود را

   مزدادر راه شناخت آئين تو، اي
  و گسترش آن گزاشت، دريافت

   كار و كوشش استكه تنها از راه
  كه ميتوان نيروي دروني اين آئين را آموخت
  .و آن را براي يك زندگي بهتر به كار گرفت

  
  ـ پس،20
   همه همگام،امشاسپنداناي 

  ايم، ما كه هميشه شما را ستايش كرده
   راانديشه نيك و راستيآئين 

  . دست يابيمآرامشبما بياموزيد تا به 
  ايش كردها را نيهورامزدو در اين راه ا

  .و از او ياري ميجوئيم
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  انديشه نيككه در پرتو  ـ كسي21
   دست يافته،خودچيرگيبه نيروي  

   رسيده و آرامشو به 
  خود، و گفتار و كردار انديشهبا 

  . را گسترش ميدهدراستيآئين 
  ا به چنين كسي،هورامزدا

  .ارمغان خواهد نمود روشن وجدان
  من هم نيز،

  .تي هستمبراي او خواهان نيك بخ
  
  

  اهورامزدا، ـ22
  راستي،كساني كه در پرتو 
  به او روي آورند،

  چه در گزشته و چه اكنون باشد،
  .شناسد  مي

  ستايم، من هم آنها را مي
  آنها را با نام نيك ياد ميكنم،

  و درودهاي خود را
  به آنها ارمغان مي نمايم
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  )53يسنا، هات (سروده هفدهم 
  

  گزينش همسر و آزادي
  
  كنون،ـ ا1

  زرتشت اسپنتمانبهترين آرزوهاي من، 
  برآورده شده،

  آهنگي بر پايه هم اهورامزدا،زيرا 
  ، راستيبا   منانديشه و گفتار و كردار

  به من زندگي خرم و نيك بخشيده،جاودانه 
  و مردمان، 

  حتي آنان كه با من دشمني ميورزيدند،
   آئين ورجاوند او را پزيرفته

  .اند ارد كردهو آنرا در زندگي خود و
  
  ـ پس شما هم،2
  انديشه و گفتار و كردار نيكبا 

   رويد،مزدابسوي 
  .و دل و انديشه خود را بر او باز كنيد

   زرتشت پشتيبان،كي گشتاسب
  اند، رشوستر خردمند،آئيني را برگزيدهو َف
   آنرا بهاهوراكه 

  سوشيانها، ، سودرسانان آزادي بخش
  .نمايان كرده است
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  پورچيستاي اسپنتمان هيچدسپ، و تو اي ـ3

  ترين دخترم،  جوان
  آنكس را براي همسري خود گزينش كن

  راستي و آئين انديشه نيككه به 
  .پاي بند باشد

  مزدا،پس در اين راه، بنام 
   خود رايزني نماخردنخست با 

  و از او پرسش كن،
  . گزينش نماآرامش و آگاهيو سپس با 

  
  
  
  ،»پورچيستا«من، ـ4

  ا برخواهم گزيدچنين كسي ر
  .و دوست خواهم داشت

  باشد كه با سرفرازي
  در برابر شهروندان و همكاران و خانواده

  انديشه نيكوپدر و شوهر و در پرتو 
  . باشممزدااهوراهميشه رهرو راه 
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  »زرتشت«ـ پس اكنون، من، 5

  گويم، اين سخنان را به شما مي
  اي نو عروسان و اي تازه دامادان،

   بشنويد و به ياد سپريد،خردا پندم را ب
  : خود دريابيد و به كار بنديدوجدانو با 

   كنيد،انديشه نيكپيوسته زندگي با 
  راستيو هر يك از شما در 

  از ديگري پيشي گيريد،
  .تا زندگي را با خوشي و خرمي سركنيد

  
  ـ اي مردان و اي زنان،6

  بدانيد كه در اين جهان،
  دروغ تباه كننده زندگي است،

  .س از آن دوري كنيد و آنرا نگسترانيدپ
  و اين بدانيد كه آن خوشي

  كه با فريفتن ديگران بدست آيد،
  مايه رنج و اندوه است،
   در نبردند،راستيچون تبهكاراني كه با 

  .كنند خوشبختي را در زندگي خود نابود مي
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  انجمن مغانـ و پاداش 7

  تا روزي براي شما خواهد بود كه
  ،چه در بلندي و چه در پستي در پيمان خود،
  . استوار باشيد

  ولي اگر انديشه دروغ به شما چيره گشت،
  و با شكستن پيمان، 

  پشت نموديد، انجمن مغانبه آئين 
   جز افسوس و اندوه در زندگي

  .چيز ديگري نخواهيد يافت
  
  
  ـ پس،8

   افسوس و اندوه سرانجام كساني است
  كه فريب خورده

  .اند  پيوستهو به گروه بدكرداران 
  بشود كه،

  در پرتو فرمانروائي درست،
  فريبهاي تباه كننده، از ميان برود،

  و زنان و مردان،
   و خرميآرامشها و شهرها با  در خانه

  زندگي كنند،
  .آورد   به آنها رويمزداو روشنائي 
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  ـ كژانديشان تبهكار9

   هستند،راستيكه در نبرد با 
  شمارند، خردگرايان را كوچك ميو

  .حتي با خويشتن خود در ستيزند
  كجاست آن رهبر راستكرداري كه

  در برابر آنها بر خيزد و
  بدكاري را در آنها نابود كند؟

  مزدا،اي 
  با فرمانروائي مينوي توست كه،تنها 

  راستكرداران از بهترين زندگي برخوردار
  .خواهند شد
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 1پيوست 
 

  اوستا چيست؟
  

همانگونه كه در پيشگفتار اين كتاب گفته شد، براي نگهداري از سرودهاي 
اي از نوشتارهاي  مجموعه، ايرانيان آنرا در ميان »گاتها«اهورائي زرتشت 

  .به خود گرفت جاي دادند» اوستا«گوناگون كه بعدها نام 
به » كتاب آسماني آئين زرتشت«ها، كتاب اوستا، به غلط، نام  در درازاي سده

 17در حاليكه هيچ كدام از نوشتارهاي اوستا، به جز همين . خود گرفت
نه . ار، زرتشت نيستاز بزرگ آموزگ. اي كه از ديد خوانندگان گزشت سروده

تنها كتاب اوستا از آن بزرگ آموزگار نيست بلكه بسياري از مفاهيم آن با 
  .خرد و در نتيجه با گاتها در تضاد هستند

ها بوسيله كساني  است، در درازاي سده» دانش دروني«اوستا كه به معني 
  .دانيم و نه ميدانيم كي هستند نوشته شده كه نه ما نامي از آنها مي

بخش يكم همان گاتهاي مقدس . ين كتاب داراي شش بخش ميباشدا
 5 سروده و در 17گاتها در . باشد كه از ديد خوانندگان گرامي گزشت مي

 آهنگ و 5اين . باشد  بند مي238آهنگ و وزن شعري سروده شده كه داراي 
  :باشند هاي زير مي وزن شعري به نام

  .باشد  مي34 تا 28 از هات  هات است و7ـ اَهَنود گاتها، كه شامل 1
  .باشد  مي46 تا 43 هات و از هات 4ـ اُشَتود گاتها، كه داراي 2
  . را در بر ميگيرد50 تا 47 هات، يعني از هات 4ـ َشپنتَمد گاتها، داراي 3
  . است51ـ و هوخَشتَر گاتها، داراي يك هات يعني هات 4
  .باشد  مي53ـ ويشتواشت گاتها، شامل يك هات و آن هم هات 5
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باشد   بخش مي72  خودكه» يسنا«گاتها در البالي بخش دوم اوستا بنام 
در اوستا، گاتها و نوشتارهائي كه با لحجه گاتائي و يا مطالبي . گزاشته شده

  اند،  نزديك به گاتها كه شايد از ياران و دانشجويان نزديك زرتشت بوده
ز جمله هفت سروده كه به ا. ناميده ميشوند (Staota yasna) سَتوت يسن

و » اَشم وهو«اي مهمي همچون ميگويند كه نيايشه» هفتنگ هائيتي«آن 
  .ايم در آن قرار گرفته اند  اين كتاب آورده22 و21هاي  كه در رويه» اهويتا«

ناميده شده و داراي » يسنا«بخش دوم اوستا، همانگونه كه در باال نوشته شد 
  .باشد ايزدان آريائي مي بخش و بيشتر ويژه نيايش به 72

بخش . باشد بخش سوم اوستا، ويسپرد است كه درباره نيك كرداران مي
چهارم اوستا، كتابي است بنام خُرده اوستا، كه نمازهاي روزانه در آن نوشته 

اين بخش در زمان ساسانيان نوشته شده و به زبان پهلوي . شده است
 گاتها و انديشه خردگراي زرتشت بسياري از مفاهيم خرده اوستا با. باشد مي

ها و  ها است، كه از سروده بخش پنجم اوستا، بنام يشت. در تضاد است
.  نيايشهائي درست شده اند كه بيشتر آنها به دوران پيش از زرتشت ميرسند

و غيره ) آتش(، آزر )آب(، آناهيتا )مهر(در اين بخش از ايزداني همچون ميترا 
  .بسيار نام برده شده

هست كه در برگيرنده قانونهاي آريائي » ونديداد«ش ششم اوستا، بنام بخ
شايد اين كتاب در زمان مادها آغاز شده و تكميل آن تا پس از . باشد مي

اين كتاب هم مانند كتاب خرده اوستا . ساسانيان ادامه پيدا كرده است
 سخنان هيچ ارتباطي با) اينكه بيش از سد واژه گاتائي در آن بكار رفته با(

  .اهورائي زرتشت كه در گاتها ندارد
بنابراين كتاب اوستا، تنها يك ارزش تاريخي و فرهنگي دارد كه بيشتر آن در 

  .اند زمان فراموشي زبان گاتها نوشته شده
هاي  در اين كتاب دو لحجه وجود دارد، يكي لحجه گاتائي كه با آن سروده

 لحجه خاور ايران بوده و هاي نزديك به آن گفته شده كه زرتشت و سروده
  .ديگر لحجه اوستائي است كه بيشتر در باختر ايران رايج بوده
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 9به رويه (اين دو لحجه با خط بسيار كاملي كه به آن دين دبيره ميگويند 
كه در سده سوم ميالدي به وسيله موبدان زرتشتي درست شده به )نگاه كنيد

  .خوبي نمايان گرديده است
گفته شد، امروز، تنها كتابي كه از بزرگ آموزگار، زرتشت با توجه به آن چه 

باشد همان گاتها است كه تمام آن بر پايه خرد استوار شده و  در دست مي
  .هيچگونه خرافات و دوگانگي در آن به چشم نميخورد
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 2پيوست 
  

 ي چند واژه مهم در گاتهايادآور
   ها را آنگونه كه بزرگ آموزگار، زرتشت با زبان خود در گاتها بيان اين واژه

 :كرده و برابر پارسي آنها را براي يادآوري شما، دو باره در زير تكرار ميكنيم
Ahura Mazda  يا سرچشمه زندگي و خردخداوند جان و خرد  

Asha ك زندگي و يك جامعه خوشبخت نظم يا قانوني كه به يراستي  ميدهد

 Vohu Manah  انديشه نيك 
Khashathra   يا فرمانروائي به جهان دروني خود چيرگي نيروي

Armaiti   آرامش  

Haurvatat   رسائي و تكامل 
Ameretat   يا زندگي جاويدجاودانگي  

Saoshyant   سودرسانان و رهائي دهندگان  

Seraosha   ،سروش نداي دروني  
Daena    يا بينش و آئينه درونيوجدان  

Daena Vañuhi   وجدان روشن 
Ushta    خوشبختي 
Garo Demana    يا پرديس اهورائيسراي سرود  

Amesha Spenta   اهورا مزدا(فروزه هاي جاودان(  

Vastar    راستكردار  
Manthra   پيام هاي انديشه برانگيز 
Manthran     برانگيزآوردنده پيام هاي انديشه  
Dregvant   دروغگار 
Gaya    زندگي 
ِDruj    دروغ 
Ratu    ررهب  

Gaetha    زمين 
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  فهرست
  

  رويه          پيشگفتار

  4    هاي پارسي چندي از واژه شيوه نوشتن
   5      و سپاسها درباره اين نسخه از گاتها

  7          در باره گاتها
  10          چكيده گاتها

  12      بندي جهان اهورائي ساختمان
  14      ها در گاتها يژگيها و ارزشو
  19          نجمن مغانا

  21      سه نيايش بنيادين در آئين زرتشت
  23       اوهدرباره زرتشت و خانواد

  24    و آغاز دانش زرتشت شناسي زرتشت، اروپا

  34          سروده ها
  35      )28يسنا، هات (سرود يكم 

  40      )29يسنا،هات (  دوم هسرود
  45      )30يسنا،هات ( سرود سوم 

  50      )31 يسنا،هات(سروده چهارم 
  60      )32 هات ،يسنا(سروده پنجم 
  67      33 هات ،يسنا(سروده ششم 
  73      )34 هات ،يسنا(سروده هفتم

  80      )43يسنا، ها ت (سروده هشتم 
  88      )44يسنا، ها ت (سروده نهم 

  98      45يسنا، ها ت (سروده دهم 
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  104      )46يسنا، هات (سروده يازدهم 
  113      )47يسنا، هات (وده دوازدهم،سر

  116      )48يسنا، هات (سروده سيزدهم 
  121      )49يسنا، هات (سروده چهاردهم 

  127      )50يسنا، هات (سروده پانزدهم 
  132      )51يسنا، هات (سروده شانزدهم 

  142      )53يسنا، هات (سروده هفدهم 
  146          اوستا چيست؟:1پيوست 
  150    اژه مهم در گاتها يادآوري چند و:2پيوست 
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 فهرست كتابها

 

 FNم FN OPQRSTNم FKLب >FG HIپ

  ايران
گاتها، سرودهاي مينوي زرتشت 

  )2002تهران (
 حسين وحيدي

  آمريكا
 و )1981 (1359ستوت يسن 

  سرودهاي پاك زرتشت اسپنتمان
 علي اكبر جعفري

  آمريكا
گاتها يا سرودهاي آسماني 

  )1999آنجلس لس ( زرتشت 
موبد فيروز 
 آزرگشسب

  ايران
برگردان هفت هات نخستين 

  )2004تهران (
 آبتين ساسانفر

 ستانلي اينسلر  ) به انگليسي ( گاتهاي زرتشت   آمريكا

 ماري بويس  ) به انگليسي ( بخشهائي از گاتها   انگلستان

  هند
گاتها يا سرودهاي اتروان 

    1933ينوسار)به انگليسي ( زرتشت 
 

م چاترجي= ژ  

  هند
  سرودهاي مقدس زرتشت

  )1951بمبئي ) ( به انگليسي ( 
 

ايرچ 
 تاروپورواال

ستنا= ر=ت  1975آموزشهاي زرتشت   پاكستان  

  فرانسه
  1950سروده هاي زرتشت

  )به فرانسه ( 
 

 ژك دوشن گيمن
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  فرانسه
  1882؛ زند اوستا

 )به فرانسه( در سه جلد
 

  جيمز دار مستتر

  ابراهيم پور داود   )1952بمبئي (لد  دردو جگاتها  هند

  آمريكا
 ، كتاب مقدس پارسيها وستاا

 )به انگليسي ( 1896
  چاپ اشتوتگارت

  كارل گلدنر

  انگلستان
  سروده هاي مقدس زرتشت

  1924لندن  )به انگليسي ( 
 

  دينشاه ايراني

  آلمان
  گاتهاي زرتشت 

 1900چاپ ليپزيك
  لورنس ميلز

  هند
  گاتهاي مقدس زرتشت

 1952ئيبمب

بهرام گور 
  انكلساريا

  انگلستان
  سروده هاي زرتشت

  1952لندن 

دستور فرامرز 
اردشيربد و پيلو 

  ننوتي

  فرانسه
  اوستا، كتاب مقدس زرتشتيان

  )به فرانسه(
  شارل هارلز

  ايران
  فرهنگ واژه هاي اوستائي؛

  1369چهار جلد 
  احسان بهرامي

  ويليام جكسون  1892 دستور اوستا  انگلستان

 


