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       شتی ادیزام
 شتی ادیزام

 )شتی انیک(
 

ِ َمزداآفریخشنود  فر ،»َدِرَنیاوش«ِ َاَشه، شی آسای بخشنده ی دهیِ کوه
 . رای ناگرفتنی دهی و فرِ مزداآفردهیِ مزداآفریانیِک
 
 ٭
 
1 
 !  زرتشتتمانی ِسپیا

 یبلند است که ھمه » البرز« شد، دهی برکشنی زمنی که از ای کوھنینخست
 . را فراگرفته استی و خاوری باختری ھانیسرزم

َ َز« کوه نیدوم ِ ذ  نی سرزمی ھمه زین» َمنوَش« یاست که از آن سو» ِزر
 . را فراگرفته استی و خاوری باختریھا
 
2 
 .سر برزد »هَیفیِاِرز«و رشته کوه  »َدِرَنی اوش،»َدمیاوش« کوه ھا، نی ااز

 نی نھم،»َتیَزوذ« نی ھشتم،»هِیبوم« نی، ھفتم» ِاِرزوَر«کوه  نیششم
 یتیوا« نی دوازدھم،»َشیِاِرز« نیازدھمی، »َانتـَِرَدنگھو« نی دھم،»شَونتیَمز«

 ...» گـَِئَس
 
3 

 از برف است و دهیکه پوش -»  َسئَنیری اوپاشکـََتیا«و  »َنَیَب«و » آَدرَََن«و ... 
 )1 (- شود ی از برف آن آب میتنھا اندک

ِ دو ِ »َھَمنکوَن« رشته کوه  غی، ھشت ست»َوَشن«، ھشت رشته کوه
 .»ذَوَنیو«و چھار کوهِ » َاُورَونت«ِ

 
4 
َ سَک« ،»هَیَاَس« ،»َکیواِخذر«، »َمِئَنَخ« ،»َاِئَزَخ«  ،»َشَویو«، »توذ
 .»َانتـَِرکـَنگَھه«و  »ویکـَکـَھ«، »نـَنگھوشَمنت« ،»َونَتیریسا« ،»شَونَتیَدَرَوش«
 
5 
 ،»ذَکیمیذیووایاورون«، »َاَش ْسـتـِْمـَبَن«، »َرِئَمَن«، »َاھوَرَن«، » َدَویچیس«
ُو « ،»هَیَوفَر« ،»اَمَکیس«، »اوشَت خواِرنـَه«، »اوَشـئـَُم«، »َاسنـََونت«

 .»اوروَش
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6 
، »کـَذَرَو َاسَپ«، »وداَتْسپـِتـُ«، » َوِرنـَهَتیْسپ«، »َاذَوتـََو«، » َجتـَرههَیْھْمـَی«
و » َرِئَونت« ،»هَیاودر« ،»هَیفراَپ«، کوهِ »َبَرن« ،»نَیَبُروَسَر«ِ غی ست،»َسیریکـَُوا«

 مردمان بدان ھا نام دادند، از آنھا گذشتند و ش،ی پنی که از اگری دیکوه ھا
 .ددنیشیاند
 
7 
 !  َزرتشتتمانی ِسپیا

 . و چھل و چھار کوه استستی دوھزار و دون،ینچنی اپس
 
8 

 دگار،ی را فراگرفته است، به ھمان اندازه، آفرنی کوه ھا زمنی اندازه که اھر
 .دیِ ستور پرور را از آنھا بھره بخشگرانیآتـُربانان، ارتشتاران و برز

 
 کمی ی کرده

 
9 

ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر
 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یردست، پرھَزَب
 

10 
ِ َاھوره مزداست، که َاھوره مزدا بدان، آفر...  :  آورد دی را پددگانیکه از آن

 فراوان و کارآمد، فراوان و ر،ی فراوان و دلپذبا،یفراوان و خوب، فراوان و ز
 ... درخشان

 
11 

 ر،ی ناپذی تباھرا،ی نام،ی نشدنریپ] ِ یتیگ: [ را نو کنند یتیتا آنان گ... 
 . جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا،یناپژمردن

 آورد، ی به زندگان روی مرگی و بزندی برخگربارهی آن ھنگام که مردان ددر
 . نو کندشی شود و جھان را به خواستِ خوداریپد »انتیسوش«
 

12 
 رانده یی باره بدان جاگری شود و ُدرَوج دری ناپذیستی َاشـَه، نروی جھانِ پپس

ِ آنان را آمده ی به َاَشَونان و تبار و ھستی رسانبیشود که از آن جا، آس
 .است

 . نابود شوندفتاری و فرتباھکار
 »...  َھچاتی َاشات چَاثاَرتوش«
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13 
 به ی[ا نماز ب - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  دومی کرده
 

14 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

15 
 ریِ دلی توانااریِ بزرگوارِ بسنیزبیِ تارانیشھر: که از آنِ َامشاسَپندان است ... 

 ... نه اند که َورجاوندانِ جاوداییَِاھورا
 

16 
 که ھر ند؛ی سخن گوکسانی که ھر ھفت شند؛ی اندکسانیکه ھر ھفت ... 

 و ھمه را کسانندی و گفتار و کردار شهی دارند؛ که در اندکسانی یھفت، کردار
 .َاھوره َمزدا:  سرور است کی پدر و کی
 

17 
 و گفتار کی نی شهی که به اندستی را تواند نگریگری از آنان روان دکی ھر

 .شدی و به َگرزمان اندکی و کردار نکین
 .تابناک است -  کنند یِ َزور پرواز مازی نی که به سویھنگام -  آنان راه
 

18 
ِ سازنده یِ َاھوره مزدانشیکه آفر...  ِ چھره نگار  و اوری نگاھبان را یِ دادار

 .پناھند
 

19 
 ر،ی ناپذی تباھرا،ی نام،ی نشدنریپ] ِ یتیگ: [ را نو کنند یتیتا آنان گ... 

 . جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا،یناپژمردن
 آورد، ی به زندگان روی مرگی و بزندی برخگربارهی آن ھنگام که مردان ددر
 . نو کندشی شود و جھان را به خواستِ خوداریپد »انتیسوش«
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20 
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  سومی کرده
 

21 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

22 
نوکنندگان  -  زاده و نزاده ی ھاانتی و سوشی و جھانینویِ مزدانیکه از آنِ ا... 

 .است -  یتیگ
 

23 
 ر،ی ناپذی تباھرا،ی نام،ی نشدنریپ] ِ یتیگ: [ را نو کنند یتیتا آنان گ... 

 . جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا،یناپژمردن
 آورد، ی به زندگان روی مرگی و بزندی برخگربارهی آن ھنگام که مردان ددر
 . نو کندشی شود و جھان را به خواستِ خوداریپد »انتیسوش«
 

24 
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - را  فـَر و فروغش، من اویبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
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  چھارمی کرده
 

25 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 
 

26 
ِ پی زمانریکه د...  ِ ھوشنگ  بود؛ چنان که بر ھفت کشور یشدادی از آن

 ی ھای و کـَوانیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانی کرد و بر دیاریشھر
َ را یِ َمَزنَدروانی شد و دو سوم از درهیستمکار و کـََرپ ھا چ ِ َوِرن  ُدرَوندان

 .برانداخت
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  پنجمی کرده
 

27 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

28 
 کرد و بر یاری بود؛ چنان که بر ھفت کشور شھرناَوندیکه از آنِ تـَھموِرثِ ِز... 

 ستمکار و کـََرپ ھا ی ھای و کـَوانیو جادوان و پر] ُدرَوند [  و مردمان وانید
 . شدرهیچ
 

29 
 شد و رهی چانیو جاودان و َپر] ُدرَوند [  و مردمانِ وانی دیچنان که بر ھمه ... 
 نی سال سوار بر او به دو کرانهِ زمی درآورد و سیِ اسبکری را به پمنیَاھر
 . تاختیھم
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک -ش، من او را  فـَر و فروغیبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
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 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  ششمی کرده
 

30 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

31 
ِ جمشیرزمانیکه د...  نان که بر ھفت کشور ِ خوب َرمه بود؛ چدی از آن

 ی ھای و کـَوانیو جادوان و پر] ُدروند [  و مردمان وانی کرد و بر دیاریشھر
 . شدرهیستمکار و کـََرپ ھا چ

 
32 
 . برگرفتوانیرا از د -ھر دو  - و سود یی که داراآن

 . برگرفتوانیرا از د -ھر دو  - و َگله یفراوان
 . بر گرفتوانیرا از د -ھر دو  - ی و سرافرازیخشنود

 - ھر دو  - جانوران و مردمان ،ی نکاستنیدنی و آشامی او، خوردنیاری شھربه
 . بودندیدنینخشک -ھر دو  - اھانی مرگ و آب ھا و گیب
 

33 
 بود، نه مرگ و نه َرِشک یری او، نه سرما بود، نه گرما، نه پیاری شھربه
 .دهیوآفرید
 از آن که او دھان به سخن شی پد؛ی از آن که او دروغ گوشی بود پنینچنیا

 .دیاالیدروغ ب
 

34 
ِ آشکارا به کالبد الود،ی از آن که او به سخن نادرستِ دروغ دھان بپس  فـَر
 . شتافترونی از او به بیمرغ

 بگسست، افسرده و ی که فر از ودیِ خوب َرمه ددی که جمشیھنگام
 پنھان نیم، فروماند و به ز] وانید[ ِ ی گشت و در برابر دشمنیسرگشته ھم

 .شد
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35 

 به کالبد مرغ َونَگھانی َفرِ جم پسرِ ود،ی بار فر بگسست؛ آن فرِ جمشنینخست
 . شتافترونیواِرغنَ به ب

ِ نیا ِ فراخ چراگاه ] از جم گسسته [  فر ھزارگوشِ ده ھزار ] آن  [ -را مھر
 .برگرفت -چشم 

 که اھوره مزدا او را فره میی ستای ھا را منی سرزمی ھمه اری شھرمھر
 .دیافری بیُنویِ مزدانیِ انیمندتر

 
36 
ِ ود،ی بار فر بگسست، آن فرِ جمشنیدوم ِ جم پسر ِ مرغ کری به پَونَگھانی فر

 . شتافترونیواِرغنَ به ب
به جز  - برگرفت که نی پسرِ خاندان آتبدونیرا فر] از جم گسسته [  فرِ نیا

 .ودِ مردمان بنیروزتریپ -َزرتـُشت 
 

37 
 شش ی سه کله یسه پوزه ]  دھاکِ یاژ[  َدھاک را فروکوفت؛ ی که َاژآن

 زورمندِ دروج را، اری بسوی را، آن دیچاالک] گونه [ ھزار یچشم را، آن دارنده 
ِ آس  ی برامنی را که اھری دروجنی رسانِ جھان را، آن زورمندتربیآن ُدرَوند

 .دیافری بستوَمند در جھانِ َایارگیِتباه کردنِ جھانِ َاَشه به َپت
 

38 
 به کالبد مرغ َونَگھانی فـَرِ جم پسرِ ود،ی بار فر بگسست، آن فرِ جمشنیسوم

 . شتافترونیواِرغنَ به ب
 -به جز زرتشت  - برگرفت که مانیرا َگرشاسپِ نر] از جم گسسته [  فرِ نیا

 ... ِ مردمان بودنی زورمندتر،ی و مردانگیریدر دل
 

39 
 .وستیِ مردانه بدو پیریکه زور و دل... 
ِ به یری آن دلدار،ی و بدهی ناخفته، در بستر آرمستاده،ی ایِ بر پایری آن دلما

 .میی ستای را موستهیگرشاسپ پ
 

40 
ِ شاخدار را بکشت؛ آن اسب َاوبارِ مرد َاوبار را، آن زھرآلودِ زرد ی که َاژدھاآن

 . روان بودی ازهینِ یرنگ را که زھرِ زردگونش به ُبلندا
 یخوراک م] َاژدھا [  بر پشت آن نی آھنی گرشاسپ در آوندمروزی نھنگام
 فراز آمد نیآھن] آن آوند [  ری ناگھان از ززان،ی ریآن تباھکار، از گرما َخو. پخت

 .و آب جوشان را بپراگند
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 . شتافتی ھراسان به کنارمان،یِ َنرگرشاسپ
 

41 
 پاشنه را کشت که پوزه گشاده، به تباه کردنِ جھان نیِ زری»َگنَدِرَو« که آن

 .ِاستومندِ َاَشه برخاسته بود
ِ آن ــَنـَ« که ُنه پسر را  »یانیداشتـَ«و پسران  »کیوینـِ«و پسران  »هَیَپـث

 ی»تـَُوَنیپ«و  »یدان«از خاندان » َوِرَشَو« تاج و نیزر» ِ تاسپیھ«کشت؛ که 
 ...  دوست را کشتیِپر
 

42 
 )2... (ِ مرردانه را کشتیری دلیِ دارنده ی»َارزوشـَمـَن«ه آن ک... 

 
43 
 دست را که در انجمن نیرا کشت؛ آن شاخدارِ سنگ »ذَکیْسـناو«آن که ... 

 :  گفتیم
 را چرخ و آسمان را گردونه نیبدان ھنگام که ُبرنا شوم، زم. میمن ھنوز ناُبرنا -

 ... کنم]  شیخو[  ی
 

44 
 را از َگرزمانِ درخشان فرو نوی مرا نکشد، من ْسـپـَندمریاگر َگرشاسپِ دل... 

ِ تنویکشم و َانگَرم  - نوی و َانگـََرمنویسَپندم - برآورم تا آن دو رهی را از دوزخ
 . مرا بکشندیگردونه 

 اش را نابود یِ زندگانیروی او را بکشت و جانش را بگرفت و نریِ دلگرشاسپ
 .کرد

 
  ھفتمی کرده

 
45 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

46 
 از کی و ھر دندی را کوشی فرِ ناگرفتننی به چنگ آوردن انو،ی و َانگرمنویسَپندم

 .ِ آن فرستادی را در پشی خوی ھاکی پنیآن دو، چاالک تر
 لی و آذر مزداَاھوره را گسبھشتی بھمن و َاردشی خوی ھاکی پنویسپندم

َ َمَن« خود ی ھاکی پنویداشت و َانگَرم ِ خون» َاک  ی درفش و َاژنیو خشم
 .روانه داشت - کرد میآن که تنِ جم را به اره دو ن -را  »َوریتـْیْسپ«دھاک و 
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47 
 : دی خرامشی کنان به پشهی اندنینچنی آنگاه، آذرِ مزدااھوره، اپس

 ». را به چنگ آورمی فرِ ناگرفتننیمن ا« -
ِ سه پوزه ی َاژاما  او ی پرخاش کنان از پنینچنی زشت نھاد، ای دھاک

 : بشتافت
 

48 
 !  آذِرمزدااھورهیا

 کبارهی من تو را نهی ھر آ،ی را به چنگ آوری فرِ ناگرفتننی رو که اگر تو اواپس
 .ی بخشیی را روشنادهیِ اھوره آفرنی زمیان که نتواننابود کنم؛ بدان س

 نگاھداشتِ جھانِ َاَشه، ی و برایزندگ]  یتباھ[  می از بشناکی آذر، اندآنگاه
 . بودنی دھاک سھمگی چه، اژد؛یدست ھا را واپس کش

 
49 

  کنان بشتافتشهی اندنینچنی زشت نھاد، ای دھاکِ سه پوزه ی از آن، َاژپس
: 
 ». را به چنگ آورمی فرِ ناگرفتننیمن ا« -

 :  او شتافتی پرخاش کنان از پنینچنی آذر مزداَاھوره ااما
 

50 
 !  َدھاکِ سه پوزهی َاژیا

 ی من تو را از پنهی ھر آ،ی را به چنگ آوری فرِ ناگرفتننی رو که اگر تو انیواپس
دن  تباه کری تو آتش برافروزم؛ بدان سان که نتوانیبسوزانم و بر پوزه ھا

 .ی گام نھده،ی َاھوره آفرنیِجھانِ َاشه را بر زم
 دست ھا را واپس ،یزندگ] ِ یتباھ[  می از بشناکی دھاک، اندی اژآنگاه
 )3. ( بودنی چه، آذر سھمگد؛یکش

 
51 
 . فراخ کرت جستیای به درفر

 :  و آرزو کرد که آن را به چنگ آوردافتی درزاسب،ی َاپام نباتِ تآنگاه
 .ِ ژرفیاھایِ ژرف، از تکِ دریای را به چنگ آورم از تکِ دری فرِ ناگرفتننیمن ا -
 

52 
ِ دادرسِ دادخواھان را ری آن دلزاسب،ی َاپام نباتِ تدَور،یِ شاریِ بزرگوار، شھرَرد
 .میی ستایم

 .دیافری که مردمان را بمیی ستای را مدگاریآفر
 . شنودی مند،ی که ھرگاه او را بستامیی ستایِ آب را مزدیا
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53 
 :  گفتنی َمزدا چنَاھوره

 !  َزرتشتِ َاَشَونیا
ِ ناگرفتنکی ھر بر  ی از شما مردمان است که خواستار به چنگ آوردن فر

 .باشد
 بھره مند شود؛ از بخشش ی از بخششِ پاداشِ درخشانِ آتـُربانی کسنیچن

 ...  بھره مند شود؛ از بخششِ آتـُربن بھره مند شودیِپاداشِ فراوان آتـُربان
 

54 
 . داردی ارزاناهی بخش برخوردار شود که ستور و گشیِ آسایاز بخشش اش.. 

 شکست دھد و یرومندی ھمه روزه از آن او شود و دشمن را به نیروزیپ
 بر سپاه خونخوار یروزی پنی به درازا نکشد که برخوردار از ای از سالشیب

 . دشمنان را شکست دھدی شود و ھمه رهیدشمن چ
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»ـَرهَمنثـ«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  ھشتمی کرده
 

55 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

56 
ِ ناگرفتنیِ تباھکار به آرزویِ تورانابیافراس ِ فر که ھم ]  یفـَر [ -  یِ ربودن

جامه از  -  و زرتشت َاَشَون است یرانیِ ای ھارهی پس، از آنِ تنیاکنون و از ا
 فـَر یِ فـَراخ کـَرت جست و شناکنان در پیایتن برگرفت و برھنه به در

 .شتافت
 به یز آن جاست که شاخابه اا. بدر رفت] از دسترس او [  تاختن گرفت و فر

 . آمددیِ فراخ کرت پدیایاز در»  خسروی اچهیدر«نام 
 

57 
 !  زرتـُشتتمانی ِسپیا

 : ِ فراخ کرت برآمدیای از درانی زورمند، ناسزا گواریِ بسی تورانابی افراسآنگاه
 )4(» ! ییَ ، َاھماثنِیَ ، ثیِ ، ِاثیِا« -
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 رهی پس، از آنِ تنیکه ھم اکنون و از ا]  را یفر [ - فر را نیمن نتوانستم ا« -
 ... میبـُِربا - و زرتشتِ َاَشَون است یرانیِ ایھا
 

58 
 تا َاھوره مزدا زمی را بھم درآمبای و زکی تر و خشک و بزرگ و نی ھمه نکیا... 

 »! به تنگنا افتد
 !  زرتشتتمانی سپیا

ِ فراخ کرت یایخود را به در]  باره گرید[  زورمند، اریِ بسیِ تورانابی افراسآنگاه
 .افگند

 
59 

ِ ناگرفتنی به آرزوابی بار، افراسنی دومپس ِ فر که ھم ]  یفر [ - یِ ربودن
جامه از  -  و َزرتشت َاَشَون است یرانیِ ای ھارهی پس، از آنِ تنیاکنون و از ا

 فـَر یِ فـَراخ کـَرت جست و شناکنان در پیایتن برگرفت و برھنه به در
 .شتافت

 به یاز آن جاست که شاخابه ا. بدر رفت] از دسترس او [  تاختن گرفت و فر
 . آمددیِ فراخ کرت پدیایاز در»  َونگَھزادهی اچهیدر«نام 

 
60 

 !  زرُتشتتمانی ِسپیا
 : ِ فراخ کرت برآمدیای از درانی زورمند، ناسزا گواریِ بسی تورانابی افراسآنگاه

 »! یی کـَھماثَن،َی َث،ی َاَوِئَث، ِا،ییَ ، َاھماثنِیَ ، ثیِ ، ِاثیِا« -
 رهی پس، از آنِ تنیکه ھم اکنون و از ا]  را یفر [ - فر را نیمن نتوانستم ا« -

 ... میِبُربا - و زرتشتِ َاَشَون است یرانیِ ایھا
 

61 
 تا َاھوره مزدا زمی را بھم درآمبای و زکی تر و خشک و بزرگ و نی ھمه نکیا... 

 »! به تنگنا افتد
 

62 
ِ ناگرفتنی به آرزوابی بار، افراسنی سومپس که ھم ]  یفر [ - یِ ربودنِ  فر

جامه از  -  و َزرتشت َاَشَون است یرانیِ ای ھارهی پس، از آنِ تنیاکنون و از ا
 فـَر یِ فـَراخ کـَرت جست و شناکنان در پیایتن برگرفت و برھنه به در

 .شتافت
 به یاز آن جاست که شاخابه ا. بدر رفت] از دسترس او [  تاختن گرفت و فر

 . آمددیِ فراخ کرت پدیایاز در» َاْوْژدان َون«نام 
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63 

 !  زرُتشتتمانی ِسپیا
 : ِ فراخ کرت برآمدیای از درانی زورمند، ناسزا گواریِ بسی تورانابی افراسآنگاه

 یی ِپثَن، َاھماَث،ی ِاهَی آُو،یی اََھماثَن،َی َثی َاَوِث ِا،ییَ ، پَِثنَ  َاھماثی ِاِثیِا« -
!« 
 

64 
 ی ھارهی پس، از آنِ تنیکه ھم اکنون و از ا]  را یفر [ - فر را نی نتوانست ااو
 .دیِبُربا -  و زرُتشتِ َاَشَون است یرانیِا

 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 

 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  نھمی کرده
 

65 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

66 
 ختنیِ فروری جا،یِ ویاری است که خاستگاهِ شھریکه از آنِ کس]  یفر... [ 
 ِ  »َدمیاوش«است؛ آن جا که کوه  »هیانسیک« ی اچهیبه در »رمندیھ«ِرود

 ری و سرازدی گرداگرد آن، آب فراوان فراھم آی است و از کوه ھادهیسربرکش
 .شود

 
67 

 با،یز» ِ یتیخواِرَننـْگَھ«، »فـَْرَدثا«، »ھـْوْسپا«، »خواْستـْرا« یرودھا
و  »یِاِرز« فراوان، ی چراگاه ھایِ دارای» اوْرَوذا«توانا، » ِ یتیاوْشتـََو«
 .زدی روان شود و بدان فرو رهیانسی کی اچهی دریبه سو »یتیِرَنَومَز«
به  - کند ی و سرکشزدی برانگدی سپی ھازابیکه خ -ِ فره مند ومندیِ رارمندیھ

 ... زدی آن روان شود و بدان فرو ریسو
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68 
 از آن یِ مردیروین.  از آنِ اوستیِ ُاشتریروین.  از آنِ اوستی اسبیروین... 

 . از آنِ اوستیانیفرِ ک. ِاوست
 !  زرُتشتِ اَشَونیا

ِ کچندان  را رانی َانی ھانی سرزمی تواند ھمه ی در اوست که میانی فر
 .برکـَنـَد و در خود فرو برد

 
69 

 و ی و تشنگیسرگشته شوند و گرسنگ) رانیَان( آنگاه در آنجا، آنان پس
 .ابندیسرما و گرما را در

ِ تیانی فر کن،ینچنیا  رسان یاری و جانوران پنجگانه و یرانی ای ھارهی پناه
 . استیِ مزداپرستنیِاَشَون مردان و د

 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 

 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  دھمی کرده
 

70 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

71 
ِ وست؛یپ»  قبادیک«که به ]  یفر... [  ، »کاووس« ،»َوهی َاپیک« که از آن

 ... بود »اَوشی سیک«و  »اَرشی بیک« ،»نی َپشیک«، » آرشیک«
 

72 
 زگار،یچاالک، ھمه پھلوان، ھمه پرھ - انیانیک -  آنان یبدان سان که ھمه ... 

 . باک شدندیھمه بزرگ منش، ھمه ُچست و ھمه ب
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
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 ازدھمی ی کرده

 
73 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگریر از د کارآمد و چاالک را که برتزگار،یَزَبردست، پرھ
 

74 
 یروزی اش را، پوستهیِ خوب بھم پیروی بود، نخسرویکه از آنِ ِک]  یفر... [ 

 را، فرمانِ خوب روا شده اش را، فرمان یروزی در پشی اش را، برتردهیَِاھوره آفر
ِ چشیِدگرگون ناشدن ِ برشی ناپذیرگی را، فرمان  درنگ ی را، شکست

 ... ِدشمنانش را
 

75 
[ ِ باھوش را، کی را، فرزندانِ نی و تندرستدهی سرشار و فرِ مزداآفریروین... 

 روشن ی رھاننده ازیدالورِ از ن] فرزندانِ [ ِ زبان آور را، یِ دانایتوانا] فرزندانِ 
 ...  گمان رایِ بی زندگنی و بھترندهیِ درست از آیچشم را، آگاھ

 
76 
 ی ھا را، ھمه ی بھروزی را، ھمه یرپایِ دیِ درخشان را، زندگانیاریشھر... 

 ... درمان ھا را
 

77 
 - آوردگاه ی شد و در درازنارهی بر دشمن نابکار چخسرویبدان سان که ِک... 

ِ نیھنگام به نھانگاه  - دی جنگی باز، سواره با او مرنگی که دشمنِ تباھکار
 .امدیگرفتار ن

ِ پخسرویِک ِ سروز،ی سرور ِ خونخواه که ناجوانمردانه کشته  - ریِ دلاوشی پسر
 را به بند َوزیِ تباھکار و برادرش گرسابی افراسر،یِ دلَرثی خواهِ َاغرنیو ک -شد 

 .دیدرکش
 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
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  دوازدھمی کرده
 

78 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر
 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یردست، پرھَزَب
 

79 
 سخن ینی که دد؛یشی اندینیکه از آنِ زرُتشتِ اَشَون بود که د]  یفر... [ 

ِ َاستومند در َاَشه، َاَشَون ینیگفت؛ که د ِ جھان  رفتار کرد؛ که در سراسر
 ،ی در فـَِره مندن،یومندتری را،یومندی در راار،ی شھرنی بھتریاری در شھرن،یتر

 . بودنیروزتری پ،یروزی و در پنیفـَِره مندتر
 

80 
 ی در گردش بودند؛ آشکارا کامروا منی زمنی آشکارا بر اوانی از او، دشیپ

 . آزردندی کنندگان را می ربودند و زاریشدند؛ آشکارا زنان را از مردان م
 

81 
 درخور و در یتشت اشَون چھار بار با درنگکه زر» ... هَیریَاھونَ َو« کی از آنگاه
 به ھراس افتادند؛ بدان گونه وانی بلندتر بسرود، ھمهِ دی به آوازمهی ننیدوم

 در ش،یای نی و ناسزاوار براشی ستای براستهیناشا] نابکاران [ که آن 
 . پنھان شدندنیرزمیز
 

82 
ِ فر ی به جست و جونی ھفت کشور زمیِ تباھکار، در ھمه یِ تورانابیافراس

 .بود] زرُتشت [ ِ
 .مودی ھفت کشور را بپیِ فـرِ زرتشت، ھمه یِ تباھکار، در آرزوابیافراس
خود را  -ھر دو  - ] اما زرتشت و فر) [ 5... ( فر شتافت ی به سوابیافراس

 بود، یِ مزدا پرستنیو د -َاھوره مزدا  - و چنان که خواست من دندیواپس کش
 .درآمدند]  ستهیانِ شا[به کامِ خوستار 

 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 

 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
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 زدھمی سی کرده
 

83 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

84 
 سخن ینی که دد؛یشی اندینی گـُشتاسپ بود که دیکه از آنِ ِک]  یفر... [ 

 . رفتار کردینیگفت، که د
 .را از اَشَونان براند]  یخو[ِ دشمن وانی را بستود، دنی دنی سان که او ابدان

 
85 

 . جستیی، اَشه را راهِ رھا] شیخو[  که با گرزِ سختِ اوست
 .افتی یی، َاَشه را راهِ رھا] شیخو[  که با گرزِ سختِ اوست
 .ِ زرتشت بودییِ اھورانی دنی که بازو و پناه ااوست

 
86 

 نھاد؛ انی کرد و درمداری و پادیدربند بسته را از بند برھان] ِ نید[  نی که ااوست
ِ پاک که از ستور و چراگاه برخوردار ریفرمان گزارِ بزرگِ  لغزش ناپذ] ِ نی دنیا[ 

 . چراگاه آراسته استاست؛ که با ستور و
 

87 
 و وپرستیِ دی»پـَِشَن« و نیُدژ» ِ اَونتیتـَثُر« بر ری گـُشتاسپ دلیِک
 . شدرهیِ  تبھکارِ بدکـُنش چیھا»ونیَخ« گریُدرَوند و د» َارجاسپِ «

 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستای َزور مبلند و با] بانگِ 

 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
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  چھاردھمی کرده

 
88 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

89 
ِ اوست، بدان ھنگام که ارانی گری و دروزمندیِ پانتیکه از آنِ سوش]  یفر... [ 

 ،ی ناپژمردنر،ی ناپذی تباھرا،ی نام،ی نشدنریپ] ِ یتیگ: [ را نو کنند یتیگ
 .جاودان زنده، جاودان بالنده و کامروا

 آورد، ی به زندگان روی مرگی و بزندی برخگربارهی آن ھنگام که مردان ددر
 . نو کندشی شود و جھان را به خواستِ خوداریپد »انتیسوش«
 

90 
 رانده یی باره بدان جاگری شود و ُدرَوج دری ناپذیستی َاشـَه، نروی جھانِ پپس

ِ آنان را آمده ی به َاَشَونان و تبار و ھستی رسانبیشود که از آن جا، آس
 .است

 . نابود شوندفتاری و فرتباھکار
 »...  َھچاتی َاشات چَاثاَرتوش«

 به ی[با نماز  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا
 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 

 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر
، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 

 .ِرسا
 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 

  پانزدھمی کرده
 

91 
ِ [  م؛یی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر  ستوده، اریبس] آن فر

 ...  استدگانی آفرگری کارآمد و چاالک را که برتر از دزگار،یَزَبردست، پرھ
 

92 
از  - »یریَ تـَورَوسپیو«پسر  -ِ مزدااھوره کیپ» َاْسـتـْـَوت ِاِرَت« ھنگام که بدان
 دونیکه فر]  یھمان گرز[  بخش برآورد؛ یروزی پی گرزد،ی برآهیانسیآب ک

 )6. (داشت»  َدھاکیاژ« ھنگام کشتنِ ،ریِدل
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93 
ُدرَوند »  گاونیِز« ھنگام کشتن ،یِ تورانابیکه افراس]  یھمان گرز... [ 

 گشتاسپ، ی داشت؛ که ِکابی ھنگام کشتنِ افراسخسرو،یداشت؛ که ِک
 . سپاھش داشتیآموزگار َاَشه برا

 . خواھد راندرونیب -از جھان اشه  - جا نی، ُدرَوج را از ا]گرز [  نیبد) 7( او
 

94 
 .ِ خرد بنگرددگانی را با ددگانی آفری ھمه او
 .آنچه زشت نژاد است) ... 8(
 بنگرد و نگاھش، سراسر شی بخشاگانی سراسر جھان َاستومند را با داو

 . بخشدیِجھان را جاودانگ
 

95 
ـْـَوت ِاِرَت« ارانی  کی گفتار، نکی نش،ی اندکیآنان ن:  ندی بدر آروزمندیپ» َاسـْـتـ

 .اورندی اند و ھرگز سخنِ دروغ بر زبان ننی دکیکردار و ن
 رهی و اشه بر درَوجِ زشتِ تزدی درفشِ نافره مند، از برابر آنان بگرنیِ خونخشم

 . شودرهی بدنژاد، چی
 

96 
 . شودرهی بر آن چکی و منشِ نابدیِ بد شکست منش

 . شودرهی و سخنِ راست گفته بر آن چابدیدروغ گفته شکست ] سخن [ 
 .را شکست دھند -ھر دو  - ی و تشنگی و َامرداد، گرسنگُخرداد
 . زشت را شکست دھندی و تشنگی و َامرداد، گرسنگُخرداد

 . نھدزیِ ناتوان بدکـُنش، رو در گرمنیاھر
 به ی[نماز با  - را دهیِ مزداآفررومندیِ نیانیفـَرِ ک - فـَر و فروغش، من او را یبرا

 .می ستایبلند و با َزور م] بانگِ 
 با َبرَسم، ر،ی به شختهی با َھومِ آممیی ستای را مدهیِ َمزداآفررومندیِ نیانیِ کفـَر

، با َزور و با سخن ] کین[  و گفتار و کردار شهی، با اند»َمنثــَره«با زبانِ ِخَرد و 
 .ِرسا

 »...  ھاتـَمنگِھهَی«
 »... ویری اھو وثهی«

ِ ک،»َدِرَنیاوش« اشه، شی آسای بخشنده ی دهیِ مزداآفرکوه ِ مزدا یانی فر
 . فرستمی را درود می ناگرفتنی دهی و فرِ مزدا آفردهیآفر
 »...  ُوھواِشم«
 تن، او را یداری او را پا ،یاو را فروغ و فر، او را تندرست» ... َرِئشَچه ییَاھما«
بخش، او را فرزندان کارآمد، او را  شی آسااری بسی تن، او را خواسته یروزیپ

 یِ ھمه گونه آسانییِ َاَشَونان و روشنای ھستنی او را بھتر ،یرپای دیزندگ
 ... بخش
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 :  ھاپانوشت

 
 ی جمله یمعن«:  گزارش خود نوشته است سیرنویاستاد پورداوود در ز. 1

 ». استیبی تقرریاخ
 از آنھا ی درستیمعن واژه خراب و آشفته شده و نی نقطه ھا، چندیبه جا. 2

 .دی آیبرنم
، بند 18 فرگرد داد،ی به ونددیبنگر» آذر« زدیو ا»  دھاکیاژ« تقابل یدرباره . 3

19. 
 آمده ابی از زبان افراس63 و 60 ی واژه ھا و آنچه در بندھانیدر برابر ا. 4

 ننوشته اند و تنھا آنھا را به عنوان یی معناچی اوستا ھیاست، در گزارش ھا
 . شناخته اندابی افراسیدشنام ھا و ناسزاھا

 .ستی آن روشن نی است که معنی نقطه ھا در متن واژه ایبه جا. 5
 دونی دھاک به دست فری اژگر،ی دی ُبندِھشن و کتاب ھایبه نوشته . 6

 یوند به بند م کوبد و در کوه دمای تنھا او را فرو مدونی شود و فریکشته نم
 .کشد

 )انتیسوش(= َاستَوت ِاِرَت . 7
 . واژه خراب شده استکی. 8


