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 چكيده

قلم مهشید میرفخرایی در شرر  و گررارم مرت      بهعنوان کتابی است که  گاهان و زردشت
از سپندمینوگاه( ترلیی    72و  72های   اوستایی و زندِ دو سرود از هفده سرود گاهانی )یس 

چرا  و  آن را  6931به سرا   و انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی شده 
یک مقدمه و سه فصل است. در مقدمر  کتراک کلیراتی     بر مشتملاست. ای  اثر کرده منتشر 
آمده است. در فصرل او  مرت  اوسرتایی و در    گاهان  ی قدیم و ساختار شعریاوستادربارۀ 

. اند  فصل دوم زند ای  دو سرود به فارسی ترجمه و ازنظر محتوایی و دستوری بررسی شده
و  اهای اوستایی برا ککرر معنر     آن یغت نام  مت  اوستایی است که در  واژهمتضم  فصل سوم 

و  پرداختره اند. مقای  حاضر به بررسری انتقرادی ایر  اثرر       مشخصات دستوری فهرست شده
های چهارگان  کتاک در چهار بخرش فرراهم آمرده اسرت. ایر         سان با بخش مطایب آن هم

 اند.  گذاری شده های کتاک موردبحث نام  مطابق با عناوی  اصلی فصلهایی   ها با عنوان  بخش

 .زند، گاهان، اوستازردشت،  ها: کليدواژه

 

 مقدمه. 1

هرای   های متعرددی بره زبران     ها و شر   ارزم و اهمیت آن ترجمه علت به زردشت گاهان از
دهرد کره شرر  و      خوبی نشران مری   هو فرانسه منتشر شده است و ای  امر ب ،آیمانی ،انگلیسی
و ارائ  ترجم  دقیقی از آن، از همان آغراز مطایعرات اوسرتایی، اشرتغا  دائرم       گاهان گرارم
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یراد داشرت کره ایر  سررودها       بره همواره بایرد   ،بنابرای بوده است.  اوستاگران  که  پژوهش
رگ قرو  نیبر   بره تابنرد.    نمری   های خاص خود، غایباً هر ترجمه و شرحی را بر  دشواری دییل به
(Nyberg 1938: V« )گاهران   باید به تجربه آموخته باشد که یک بند از سررود گاهان  پژوهندۀ

 دربرارۀ کامرل محققران    نداشرت    آشنایی«. آید تا شامگاه  نظر می بهای دیگر   گونه بههنگام بامداد 
 ،وجود یغرات ناشرناخته در مرت  سررودها     ،گاهان سبک و زبان رازآمیر ،های زردشت  اندیشه

شرود بررای صرورت صررفی واحردی        که گاه سبب می ،و مشکالت صرفی و نحویل ئمسا
و مروارد گونراگون دیگرر موجرب شرده اسرت ترا         ،شرد ل ئقاچندی  موضع نحوی در مت  

نظرر نداشرته باشرند. گراه      اتفرا  جر در مواردی نادر، در ترجم  ایر  سررودها    ،شناسان  اوستا
توان باور کرد که مترجمان مرت     سختی می بهه حدی است ک بهاختالف در ترجم  یک سرود 

های مختلفری    واحدی را ترجمه کرده باشند. اختالف در ترجم  ای  سرودها، حتی در ترجمه
ای کره    ترجمره  ،مثا  رایخورد. ب چشم می بهنحو بارزی  بهکه محققی واحد ارائه کرده است، 

 گاهران  و و یروزف ایفنبرای  از  با همکاری پرودز اکتور شررو  6336هلموت هومباخ در سا  
از ایر  سررودها    6393ای اسرت کره او بره سرا        ترجمه باارائه کرد در اغلب موارد متفاوت 

عرضه کرده بود.جای بسی خشنودی است که میرفخرایی نیر به بررسری و تحقیرق در مترون    
 گاهران  زردشرت و پررمر و راز گاهانی اقبرا  نمروده و حاصرل پرژوهش خرود را براعنوان       

یرک   برر  مشرتمل مندان و مشتاقان ادبیات ایران باستان قرار داده است. ای  اثرر   هدراختیار عالق
گذاری فصو  کتاک مقدمره شرمارۀ نخسرت را بره خرود        مقدمه و سه فصل است. در شماره

شیوۀ مرسروم   بابندی اثر قدری متفاوت   اختصاص داده و همی  امر سببب شده است تا فصل
در فصرل او    ،آمرده  گاهران  ی قدیم و سراختار شرعری  اوستااتی دربارۀ یلک ،باشد. در مقدمه

در فصل دوم زنرد ایر  دو    آمده،)دو فصل از سپنتامینوگاه(  72و  72های   مت  اوستایی یس 
نامر  اوسرتایی دو سررود یادشردۀ گاهرانی        و در فصرل سروم واژه   ،مت  شر  و گرارم شده

گاهرانی بررسری    ی  اثر فقط دو سرود از هفده سررود که در ا به ای  توجه تدوی  شده است. با
گرویی نشرده   و مربوط به زردشت بحرث و گفرت  ل ئمسا بارۀدر درعملشده و در مقدمه نیر 
رسرد    نظر مری  نماید و به  بر ای  اثر قدری سنگی  می« زردشت و گاهان»است، انتخاک عنوان 

کره   ،«و زنرد(  اوسرتا سپنتامینوگاه ) 72و  72بررسی دستوری و محتوایی دو فصل »که عنوان 
 مؤی  آن را روی جلد کتاک در توضیح عنوان اصلی آورده است، کافی باشد.

سران برا    هرم  زردشرت و گاهران  گرارم حاضر در نقرد و بررسری شرکلی و محتروایی     
هرایی    هرا برا عنروان     بخش فراهم آمده است. ای  بخرش  چهارهای چهارگان  کتاک در   بخش

 اند.  گذاری شده های کتاک نام  اصلی فصل مطابق با عناوی 
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 کتاب ةمقدم بر نقدی. 2

بره ککرر و گررارم     تکرراری  مطایرب  و ای  حاشیه مسائلطر   بدون کتاک مقدم  در مؤی 
 ترر  یشکه پر  ،مطایب ی دارد. ا یتازگ یرانیخوانندگان ا یبرا یقی  بهپرداخته است که  یمطایب

 برا  و طرر   را هاآن «قدیم یاوستا ادبی ساختار دربارۀ» باعنوان ای  مقایه در نیر هینتسه آیموت
 شرش (، در Hintze 2002: 31-51) کررده  بررسری  گاهرانی  مترون  از کرافی  شواهد و امثله ککر

 چنرد  یرا  یرک  ،هینتسره  مقایر   برا  سران هرم  ،ها  مدخل ای  از برخی. است آمده فراهم مدخل
 :ترتیب استبدی   ها  مدخل ای  عناوی . دارند زیرمجموعه

 (؛62-3 ص)ص یمقد یاوستاگاهان  .6
 مردخل  ایر  (: 66-62 ص)ص یمقد یاوستامتون  یبترت بارۀدر یدجد یاوستاشواهد  .7
نظرر  ( »9-7-6و ) ،«وندیرداد »( 7-7-6) ،«ویسرپرد »( 6-7-6) فرعری  عنروان  سه شامل خود

 خرود  مقایر   در نیرر  هینتسره  را آخرر . مرورد  شود  می «گاهان ترتیب بارۀاوستاشناسان در
(ibid.: 34 )یمقرد  یاوسرتا مترون   یرب ترت درمورد جدید اوستایی شواهد» اصلی عنوان کیل» 

 شناسرانی   اوسرتا  آرای و نظر چه رسد،  نمی نظر به یحصح بندی  دسته ای  ،بنابرای آورده است؛ 
 سررودهای  کنرونی  ترتیرب  در دیگرر  گران و پژوهش ،هومباخ کلنر، مویه، گیم ،  دوش  چون

و شرواهد   ی منطبق با قررا  تواند  می مواردی در اند،  که هر دو محقق به آن اشاره کرده ،گاهانی
کره   یاسرت مطرایب   ترر  اویری . رود  نمی شمار بهمتون  ی ا ی متلخر باشد، اما در رد یاوستا در
 یمردخل مسرتقل   و شرود منفرک   یرداد و وند یسرپرد و ی عنوان آمده اسرت از عنراو   ی ا یلک
 آید؛ شمار به

ایر  عنروان اصرلی نیرر      :(69 -66 صمتنی میان سرودهای گاهرانی )  درونهای   ارجاع .9
( 7-9-6، )«( نررام زردشررت6-9-6»)عنروان فرعرری برره ایرر  شرر  اسررت:    پررن منقسرم برره  

دعاهرای  ( »7-9-6، )«شردن هسرتی   درخشران ( »9-9-6) ،«هرای دو مینروی نخسرتی      آموزه»
 ؛«شفاهیشیوۀ تلیی   به گاهان( »9-9-6) و ،«مقدس
( 6-7-6مرردخل فرعرری ) :(61-69 ص)گاهرران  درمیررانهررا   موقعیررت یسرر  هفررت .7

 زیرمجموع  همی  عنوان اصلی است؛« ها کانون مراسم عبادی  هفت یس »
 (؛62-61 ص)گاهان    و پدیدآورندۀیمؤ .9
 (.62)ص گاهان  وزن .1

(، 62 ص، 2)مردخل  « هرا   هرای یسر     نروی   دسرت »ند از ا که عبارت، 62-2های   مدخل
و  ،(63-62 ص، 3)مرردخل « فراینررد پررژوهش » ،(62ص ، 2)مرردخل « پیشررین  پررژوهش »
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ویرژه شریوه و    ه( متضرم  موضروعات جنبری، بر    63ص ، 62)مدخل « های مقدمه  یادداشت»
 در ای  پژوهش است. ،روم مؤی 

یکی از مواردی که جای خایی آن در ای  مقدمه کامالً محسروس اسرت، ککرر شرواهد و     
هایی از متون گاهانی در تلیید و اثبات و یا شر  و ایضا  اغلب مقروتت مرذکور در     گواهی
که برای رفع ابهام از برخری عنراوی  کلری و یرا تعراری        است. واقعیت ای  1-6های   مدخل

متنی میران سررودهای گاهرانی، ککرر      درونهای   در ارتباط با ارجاع« نام زردشت»نظری، مثالً 
شاهد از خود ای  متون ضرورت تام دارد. هینتسه نیر در مقایر  یادشردۀ خرود اهمیرت ایر       

بررای توضریح هریرک از مقروتت     مرت   جرای   جرای در  دییلموضوع را دریافته و به همی  
 های ودایی شاهد آورده است.  که در مواردی از مت  ،گاهان از فقط نهیادشده 

« ترتیرررب متقرررارن»( و در کیرررل آن ring compositionای )  ع ترکیرررب حلقرررهموضرررو
(symmetrical arrangement امررروزه از مباحررث )توجرره در بررسرری سرراختار شررعری درخور

ای در   سرودهای گاهانی است. ای  موضروع را نخسرت هران  پیترر اشرمیت ضرم  مقایره       
ای دیگرر در    سرپ  ضرم  مقایره    ( مطرر  کررد،  Schmidt 1968: 170-192) کرویپر  نام   جش 
( به بررسی ساخت یا ترتیرب متقرارن در   Schmidt 1974: 306-352) ینت  ویفگانگ نام   جش 

( شرکل و  Schmidt 1985ای مسرتقل )   پرداخت و با همی  رویکرد در رسرایه  72تلیی  یس  
مسرتقل ایر  موضروع را از      مقایرا بررسی کرد. بعدها مارتی  شوارتر در دو  99ی یس  امعن

گاهران   توجهی درباک ای  صرنعت شرعری در  درخورجهات مختل  بررسی کرد و به نتای  
(. خانم آیموت هینتسه نیرر  Schwartz 1991: 127-163; Schwartz 1998: 127-197دست یافت )
وس تفصیل به ای  موضروع پرداختره و رئر    بهتر بدان اشاره شد، تقریباً  که پیش ،در مقای  خود

 (.Hintze 2002: 39-45آورده است )را اشمیت و شوارتر  شدۀ طر مطایب 
ای که ظاهراً یکی از فنون شرعری ادبیرات شرفاهی بروده اسرت،       در ساختار ترکیب حلقه

ایر  برر ترتیرب یرا آرایرش متقرارن         و دهد سراینده موضوع اصلی را در مرکر سرود قرار می
موجرب آن نقطر     بره کنرد کره     سرودی در دوایر متحدایمرکر پیرامون یک نقطره دتیرت مری   

 ،دیگرر  عبرارت  بره  .کنرد   برگشت از مرکر هم با نقط  آغازی و هم با نقط  پایانی مطابقرت مری  
ود سریر نرویری   سوی مرکر سیر صعودی و از مرکر به پایان سر بهبندها از نقط  آغازی سرود 

تکرار یغات کلیردی انطبرا  دارنرد؛    و ، امحتو ،یحاظ مضمون بهدارند و با جفت متقارن خود 
کنرد؛    مطرر  مری   1بند است، شاعر موضوع اصلی را در بند  66مثالً در سرودی که متضم  

از مرکر به پایان سیر نرویری دارنرد    66-2سوی مرکر سیر صعودی و بندهای  به 9 -6بندهای 
برا بنرد    7، بند 3با بند  9بند  ،62با بند  7، بند 66با بند  6ر ای  مسیر رفت و برگشت بند و د
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هرای    و واژه ،مایه  درون ،دهند که مضمون  های متقارنی را تشکیل می  جفت 2با بند  9و بند  ،2
هرای    را در یس  گاهان مرکر  ای هم  کند. اشمیت ترکیبات حلقه  ها با هم مطابقت می کلیدی آن

را بررسری کررد. امرا     72و  ،72، 99های   نمونه یس  رایتشخیص داد و ب 92-72 و ،99، 72
، 77استثنای یسر    بهشوارتر معتقد است که وجود ای  ف  شعری در هم  سرودهای گاهانی، 

که ای  دو محقق مدعای خود را مستند بره انبروهی    ککر ای  قابلاست. نکت   شدنی کامالً اثبات
حتری   .انرد   های گاهانی کرده و نکت  مبهمی در مباحث خود برجرای نگذاشرته    ز مت شواهد ا

که در ای  مرورد مبردع نیسرت و بره طرر  موضروعات موردبحرث اشرمیت و          هینتسه باای 
ای توانسرته اسرت تصرویر      کردن ایگوهای مردنظر در ترکیرب حلقره    پیادهشوارتر پرداخته، با 

گاهران   زردشرت و میرفخرایی هم در مقدم  کتاک  روشنی از ای  صنعت شعری عرضه کند.
 .اسرت ده آورتوضیح مختصری در ای  براک  « به شیوۀ تلیی  شفاهی گاهان»عنوان فرعی زیر

جا آمده کلیاتی است که هینتسه نیر برای ورود به بحرث اصرلی خرود آورده     چه در ای  آنما ا
نیسرت، تجررم مسر له بررای     گاهران   که ای  کلیات نیر مستند به شراهدی از  جا آن ازاست و 

کسانی که با ای  قبیل مباحث آشنایی کافی نداشته باشند خایی از ابهام نخواهد بود. ایر  امرر   
و زیرمجموعر  همری  مردخل، یعنری     « گاهران  درمیانها   موقعیت یس  هفت»دربارۀ مدخل 

 کامالً مصدا  دارد. نیر ،(61-69 ص« )ها کانون مراسم عبادی  یس  هفت»
براعنوان   2توضیحی نیامده است. در مردخل   درعمل 2-2 های  کیل مدخل 62 فح در ص

( و اثرر دیگرری از   Humbach 1991: vol. 1, 66فقط به اثر هومباخ )« ها  های یس   نوی  دست»
نیر مؤی  محتررم   آخر( ارجاع داده شده است. در اثر 72-71: 6939خود مؤی  )میرفخرایی 
که به مشخصرات،   بدون آن ،ها پرداخته است  های یس   نوی  ارۀ دستفقط به ککر کلیاتی درب

ها اشاره کنرد.   تر به رابط  خویشاوندی ای  نسخ و یا دتیل استقال  آن مهم و ازهمه ،ها  ویژگی
کنرد کره     پیدا میت میاهها هنگامی ارزم و   نوی  مربوط به دستل ئمساطر   ،ای  از گذشته

هرای    های اصیل را از ضربط   ها بپردازد، صورت  نوی  مضبوط دستمحقق به بررسی انتقادی 
های فاسد ضبط اصلی را تشرخیص دهرد و     نمای کاکک بازشناسد و حتی از روی ضبط  که 

دقت در پای ور  ککر کند تا عرصر  داوری   بهپ  از پیرایش مت ، اختالف نسخ را  درنهایت
هرای یرک مرت  و      نروی   اشاره به دست ،ورتص برای خوانندگان مت  نیر باز باشد. درغیرای 

 ها ارزشی نخواهد داشت. و زمان کتابت آن ،ها  ویژگی ،حتی ککر مشخصات
مؤی  محترم پر  از ککرر شراکل     « فرایند پژوهش»یعنی  3کیل مدخل  ،در همان صفحه

 ،گلردنر  ویراسرت  ، فصل نخست دربردارندۀ مرت  اوسرتایی  »اصلی اثر خود اظهار کرده است: 
های برگردان و شررحی   ، برگردان فارسی، یادداشت72و  72نویسی مت  اوستایی یس    حرف
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دربردارنردۀ مرت    »تردیدی نیست که عبارت «. است 72دربارۀ ساخت متقارن در تلیی  یس  
ی ویراسرت  گلردنر نقرل    اوسرتا ست که مت  عیناً از روی ابه ای  معن« اوستایی، ویراست  گلدنر

خالف ای  اظهارات را نشران   زردشت و گاهاناما مراجعه به مت  اوستایی کتاک  ،شده است
ای ضربط شرده کره در      گونه بهزیرا در مت  اوستایی کتاک برخی از یغات و ترکیبات  ،دهد  می

در  72ای دیگر آمده است. مثالً عبارت آغازی بند سروم از یسر      گونه بهمت  اوستایی گلدنر 
نویسری آن    ( و هرم در حررف  77نی که به ایفبای اوستایی آمرده )ص  کتاک حاضر، هم در مت

 ahiiā mainii  uš tuuu  m ahī( به ای  صرورت آمرده اسرت:    71)ص 
+
ptā sp ṇtō «   ترو هسرتی

 امرالی عجیرب و غریرب    جای بهی ویراست  گلدنر اوستاکه در  درحایی«. پدر مقدس ای  مینو
tuuu  m ِصورت tuu  m  جای بهو ptā  ضبطtā      آمده است. تردیردی نیسرت کره ضربطtā  در
( و بعرد از  Bartholomae 1904: 905حق بارتلمره )  بهی ویراست  گلدنر نادرست است و اوستا

(، Humbach 1991: I, 174(، هومبراخ ) Insler 1975: 88گران ازجملره اینسرلر )   او هم  پژوهش
)حایرت فراعلی    ptāصرورت   بره ( واژه را Kellens and Pirart 1988: vol. I, 167کلنر و پیررار ) 
اند و مؤی  نیر همی  ضربط را در مرت  خرود      تصحیح کرده«( پدر» -pitar-/ptarمفرد مذکر از 

انگیرری اسرت و     ضبط شرگفت  tuuu  mآورده است، اما ای  دیگر ضبط گلدنر نیست. امالی 
سری آن آمرده اسرت،    نوی که دقیقاً همی  امال هرم در مرت  اوسرتایی و هرم در حررف      جا آن از

چنی  امالیی پیش از ایر  جرایی دیرده نشرده اسرت.       ،حا  هر درتواند غلط چاپی باشد.   نمی
( برر آن بودنرد کره هرگراه سره      Jackson 1892: 24 /§68 بنگرید به ،برای مثا محققان متقدم )

 -huuacahیابرد؛ ماننرد     تقلیل مری  uuدر کتابت به دو نشان   ،دنبا  هم واقع شوند به uuuنشان  
اما واقعیت ای  است که شاید چنی  تقلیلی در کرار   ،-hu + vacahکه در اصل ترکیبی است از 

شرده    خوانرده مری   -hu-u acah ۀواژ درعمرل بروده و    uنبوده و ارزم آوایی نشان  دوم برابر با 
مضربوط   tuuu  mامرالی   ایر ،  از گذشرته (. Huffmann 1975: vol. 1, 323 بنگریرد بره  اسرت ) 

واژه  P16، و .Pt4. ،Mf1, 2. ،K4هرای    نروی   هرا نیسرت. در دسرت     نروی   یک از دسرت  هیچ
انرد. در    ضبط شده است که گلدنر و ایبته هم  محققان دیگرر آن را پذیرفتره   tuu  mصورت  به

آمرده   tūmصرورت   بره  K11و در  tuuīmصورت  بهواژۀ موردبحث  K5و  J2های   نوی  دست
چیسرت و کردام    tuuu  mمعلوم نیست مستند مؤی  ارجمنرد در ضربط    ،بدی  ترتیباست. 
نوی  اساس کار او بوده است؟ حتی اگر فرض بر ای  باشد که خود مؤیر  براسراس    دست

*گون  مفروض  ایرانی باستان 
tuvam  صرورت مرذکور ضربط کررده اسرت، مطرابق        بره واژه را

ی اوسرتا هرای    باشد. شایان ککر است که گونره  تواند فرض درستی نمیای که ککر شد،  قاعده
 t u   mو ودایری  ، tuvamفارسی باستان  ،(tūmی متلخر اوستا مقایسه شود با) tuu  mگاهانی 
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هرا از آن    کره همر  ایر  گونره     ،دهند که آن اصل واحد در هنرد و ایرانری    وضو  نشان می به
 بوده است. tuu am اند،   منشعب شده

 

 سپنتامينوگاه 74 و 74های  . فصل3

مرت  اوسرتایی،    برر  مشرتمل  زردشت و گاهران تر یادآوری شد، فصل دوم کتاک  که پیش چنان
از  پیرروی  بره  ،است. مؤی  در آغاز فصل 72و  72های   و توضیح یس  ،نویسی، ترجمه حرف

بره   72ضرم  اشراره بره تخصریص یسر        ،(Humbach 1991: vol. 2, 190هلموت هومباخ )
ای از مضرمون و    سپنتامینو و تکرار نام او در آغاز هم  بندهای ای  سررود، بره ککرر خالصره    

ترتیرب مرت  اوسرتایی     بره  72-77 اتصرفح ( و در 77-79 صپرداختره )  72محتوای یس  
( آن را آورده 72-72 صو ترجمرر  فارسرری ) ،(71-79 صنویسرری ) (، حرررف79-77 ص)

( و تداعی و سراخت متقرارن در   91-72 ص) 72های برگردان فارسی فصل   ادداشتاست. ی
اسرت. همری     72های بعدی مطایب مربروط بره یسر       ( بخش72-91 ص) 72تلیی  یس  

اتخاک شده اسرت: مضرمون    72، در تنظیم مطایب مربوط به یس  آخراستثنای مورد  بهترتیب، 
 ،(99-96 صنویسی مرت  اوسرتایی )    (، حرف96-72 صمت  اوستایی ) ،(72)ص  72فصل 

 (.29-91 ص) 72های برگردان فارسی فصل   و یادداشت ،(99 -99 صبرگردان فارسی )
متلسفانه خایی از اغالط تایپی نیسرت،   79-77 فحاتمنقو  در ص 72مت  اوستایی یس  

بیرت   7در بنرد   ،mainii  uغلط  بهجا  همه mainii  ušواژۀ  7 و ،9، 7های   بند مثالً در بیت او  
. چنری   اسرت    شرده تایر    ārmatōiصرورت   بره  ārmatōišو  ،vaŋ  uغلرط   به vaŋh  ušواژۀ  7

باشد، اما کسانی کره   نداشتهمواردی ممک  است برای خوانندۀ غیرمتخصص اهمیت چندانی 
تنهرایی   بره آگاهند که هریک از ای  اغرالط    نیکدر حوزۀ نقد و تصحیح متون فعاییت دارند، 

 مخاطره بیفکند. بهکل مجموعه را ت میاهتواند ارزم و   می
ای دقیق و منطبق برا    کوشیده است تا ترجمه مؤی  72و  72های   در ترجم  فارسی یس 

جملره گررارم اینسرلر، گررارم     ، ازگاهران  هرای معتبرر    مت  اوستایی با مراجعه به گررارم 
توفیرق   کره  ارائره کنرد   و کار مشرتر  ژان کلنرر برا اریرک پیررار      ،انگلیسی هلموت هومباخ

برارۀ  وگرو در  رسد براک گفرت    نظر می به ،بنابرای  .دست آورده است ای هم به  مالحظهدرخور
اساس مطایبی که در سرآغاز گفترار حاضرر   رودها و دیگر سرودهای گاهانی، برترجم  ای  س

برارۀ ترجمر    تی کره کیرالً در  ست نکاود. پیداباز خواهد بچنان  معروض افتاد، باز است و هم
 نهادی دارند: جنب  پیش فقطشوند، در مواردی   ککر می 72برخی از بندهای یس  
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 :7بند  72یس  

ahiiā mainii  uš sp  ništahiiā vahišt m 

hizuuā uxδāiš  aŋh  uš    ānū manaŋhō 

ārmatōiš zastōibiiā š iia θanā v r ziiat  

ōiiā cistī huuō ptā a  ahiiā maz ā . 

 چنی  ترجمه شده است: (72)ص  زردشت و گاهانای  بند در 

 تری  مینو را  بهتری   ای  مقدس
 با زبان، بنابر سخنان اندیش  نیک

 بخشد  اندیشی، شخص تحقق می  کارهای درست راهو با دستان، از 
 .[است]با ای  یگانه بینش: او، دانا، پدر راستی 

جرا کرامالً    در ایر   (بهتری ) vahišt mتوجه در ای  ترجمه ای  است که واژۀ رخوردنکت  
ن کردام اسرت   موصوف آ مراد از آن چیست؟ اگر صفت است مانده و معلوم نشده  مبهم باقی

نقش نحوی چه نوع اسمی را برعهده گرفته است؟ بررای رفرع ایر      و اگر جانشی  اسم شده
 (Humbach 1991: vol. I, 174; ibid.: vol. II, 192هومبراخ ) از  پیرروی  بره رسرد    نظر می ابهام، به
کردارهرررای  ... ) ārmatōiš … š iiaoθanāو   v r ziiatرا مفعرررو  فعرررل   vahišt m بایرررد
شرکل اصرلی    ،دیگرر  عبرارت  شرمار آورد. بره   را بد  توضیحی آن بره  (آرمیتی اندیشی/  راست

 نظر گرفت: صورت زیر در عبارت را باید به

ahiiā mainii  uš sp  ništahiiā vahišt m … ārmatōiš … š iiaoθanā v r ziiat  

 /اندیشری   راسرت ...  کردارهرای  ( یعنری : )را مینرو  سرپندتری   ای )نمود(  بهتری »
 .«بخشد تحقق باید... )شخص(  را آرمیتی

ان عبارات ایر   ل نحوی ارکئمسا بارۀدر 92-73 اتتوضیحاتی که مؤی  محترم در صفح
( و در Humbach 1991: vol. II, 192واقع برگرفته از توضریحات هومبراخ )  آورده است، دربند 

 کند.  کتاک مطابقت می 72صفح    تر با ترجم تلیید نظر اوست و کم
 :9بند  72یس  

ahiiā mainii  uš tuu  m ahī+ptā sp ṇtō 

y   ahmāi gąm +rāniiō.sk r itīm h  m.tašat  

at  hōi vāstrāi rāmā.då ārmaitīm 

hiiat  h  m vohū mazdā h  m .fraštā manaŋhā. 
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 ( ترجم  بند چنی  است:72)ص گاهان  زردشت ودر کتاک 

 تو پدر مقدس  ای  مینو هستی

 بخش را برای او )= مردم، جهان( ساخت،    که گاو شادی
 اندیشی را برای چراگاهش دادی،  درست [و]نیر رامش 

 نیک مشورت کرد، ای دانا.که او با اندیش   زمانی

خرایی از تنراق     ،( اسرت Insler 1975: 89که تقریباً مطابق با ترجم  اینسلر ) ،ای  ترجمه
چه موجب ای  تنراق  شرده، در وهلر  او  نداشرت  عنرایتی بره        رسد و ظاهراً آن  نظر نمی به 

اینسرلر آن را فعرل   نظر گرفت.  در  dāبارۀ ساخت و معنی توان در  تعابیر مختلفی است که می
( ترجمره کررده اسرت    thou didst create« )خلرق کرردی  »ماضی دوم شخص مفرد گرفتره و  

« دادی»بره   از او واژه را پیرروی  بره (. میرفخرایری نیرر ظراهراً    West 2010: 131 با شود مقایسه)
انی هرای دشروار گاهر     گمان جرء واژه  که بی،  dāبارۀ ها در  برگردانده است. در بخش یادداشت

( مؤی  آن را فعل انشرایی دوم  672کتاک )ص   نام  است، توضیحی نیامده، اما در بخش واژه
تروان آن را    ایر  واژه فعرل انشرایی باشرد، فقرط مری      اگرر  شمار آورده است.  شخص مفرد به

چره  ، «دادی» که به زمان خاصی تخصیص داشته باشد( ترجمره کررد نره    )بدون آن« دهی  می»
واقعاً فعرل    dāاگر  ای ، از گذشتهکند.   بر وقوع فعل در گذشته دتیت می فعل اخیر صراحت به

توانرد فعرل     رسد(، فقط می  نظر می چنی  کارکردی مشکو  به باشد )که در بند موردبحث ما
بر ایر  کرارکرد    ترجم  اینسلر هم مبتنی ،واقع( دوم شخص مفرد باشد. در.Aorماضی مطلق )

 ،، پیش از میرفخرایری دداراطالع  نویسندۀ ای  مقایهکه  جا آن تا ن،گرا واژه است. دربی  پژوهش
را فعرل انشرایی دوم     dāجرا   ( در ایر  Kellens and Pirart 1990: vol. 2, 257کلنرر و پیررار )  

انرد    ترجمره کررده   tufaisواژه را  اند، اما حداقل آنان براساس تعبیرر خرود    شخص مفرد گرفته
(Kellens and Pirart 1988: vol. I, 167میرفخرایی ظاهراً در تنظیم واژه .)    نامه از کلنر و پیررار و

نامره    در ترجمه از اینسلر تبعیت کرده و همی  موجب ناهمراهنگی بری  ترجمر  مرت  و واژه    
اگرر مجردداً بره مرت  اوسرتایی و ترجمر  فارسری آن مراجعره کنریم،           ،حا  هر شده است. در

و  (آفریرد  ساخت/)  h  m.tašat بی  دو فعل ماضی استمراری  dāه شویم ک  درنگ متوجه می  بی
h  m .fraštā (مشورت کرد،) ند، قرار گرفته اسرت. در چنری    داردو فاعل مشتر  که قطعاً هر

در آغاز بنرد باشرد کره خرود مسرند اییه جملر         tuu  mتواند   فقط می  dāساختاری فاعل فعل 
ارتبراط معنرایی    درعمرل  ،اما با پذیرفت  چنی  سراختاری  .است tuu  m ahi ptā sp ṇtōاسمی  

نویی باشد که اهورا مرردا پردر   می شود. اگر آفرینندۀ گاو  دهندۀ ای  بند مختل می ابیات تشکیل
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  نیروی خال  عردو  کررده و   ست، معلوم نیست چرا در بیت سوم سراینده از توصی  ایاو
دا نسبت داده و سپ  مجردداً از مشرورت   کردن آرامش برای چراگاه گاو را به خود خبرقرار

گوی مینروی خرال    و گو کرده است؟ آیا گفتو مینوی خال  با اندیش  نیک )= بهم ( گفت
کردن آرامش برای چراگاه گاو، همانند آفررینش  دهندۀ آن نیست که عمل برقرار با بهم  نشان

در  (نیرر، و )  atسرت   استعما  ادات پیو ،برای  خود گاو، فعل همان مینوی خال  است؟ عالوه
 ،دوم یت نیر باید ادامر  مطلرب بیرت قبلری،    دهد که ای  ب  نشان می صراحت بهآغاز بیت سوم 

احتمرا    بلکره بره   ،توانرد فعرل باشرد     جا نمی در ای   dāشود که   معلوم می ،باشد. بدی  ترتیب
داده و اشرمیت   ( نشران Bartholomae 1904: 1525ها پیش بارتلمه ) که سا  یقی ، چنان به قریب

(Schmidt 1974: 352 ( و هومبراخ )Humbach 1991: vol. I, 174; ibid.: vol. II, 192  نیرر آن را )
تروان آن را صرفت     راحتی می کار داریم که بهسرو  rāmō  āجا ما با ترکیب  اند، در ای   پذیرفته

گرفرت و آن  « رامرش برقرارکنندۀ آ»ی امعن به -rāmō.dāhدر حایت فاعلی مفرد مذکر از ستا  
کره  ، ārmaitīmصرورت   ایر   دررا صفتی برای همان مینروی خرال  )= سرپندمینو( دانسرت.     

ر ظجا در مفهوم یغوی خود استعما  شده و تشرخص ایردینر  آن مردن    احتما  قوی در ای  به
ای   پارچره   خواهد بود. چنی  تعبیری بند را به کل یک  h  m.tašatنبوده است، مفعو  دوم فعل 

ای اسرت کره اهرورا      کند که هم  مطایب آن در ککر اعما  مینوی خال  و آفریننرده   تبدیل می
 ست:مردا پدر او

 آفریرد ( مرردم )=  او بررای  را بخرش   شرادی  گراو   کره  هسرتی  مینرو  ایر   مقدس  پدر تو
چراگراه او )= گراو(    ی( برایلهرا )تا بدان وس اندیشی  راست نیر و( «ساخت»: ایلفظ )تحت

 مرردا،  ای(، نیرک  اندیش )=  بهم  با( آفریننده مینوی)=  او که هنگامیرامش برقرار کند؛ 
 .پرداخت مشورت به

 :7بند  72یس  

ahmāt  mainii  uš rār šiieiṇtī dr guuaṇtō 

mazdā sp ṇtāt  nōit  iθā a  aonō 

kas  ušcīt  nā a  āunē kāθē aŋhat  

isuuācīt  hąs paraoš akō dr guuāite. 

 ( چنی  است:72)ص  زردشت و گاهانترجم  ای  بند در کتاک 

 گریرند  گویان( از ای  مینو می دروندان )= دروغ
 .[نیستند]راستی پرهیرگار  ای دانا، آنانی که به، [است]مقدس [ که]
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 ،[رفتار کند]مایه باید با پرهیرگاران مهربانانه   مرد کم
 گر نسبت به دروندان، بد. نیر بسیار توان

 است: گفتنیکه تقریباً مطابق با ترجم  هومباخ است، چند نکته  ،دربارۀ ای  ترجمه
اسرت؛   mainii  ušصرفت    sp ṇtātها اشراره شرود کره      تزم بود در بخش یادداشت الف(

 اضرافی  درحایرت  موصروف  و ازی یرا  عنره  مفعویی درحایت صفت دستوری یحاظ به گرچه
های مختوم بره    نقش و کارکرد حایت مفعویی عنه مفرد ستا اغلب گاهان  مفرد است. اما در

-u شود  طریق حایت اضافی مفرد نشان داده میاز (با شود مقایسه West 2011: 33)،  کره   چنران
مفعرویی   جرای  بره ند کره  حایت اضافی مفرد xrat  uš و vaŋh  uš … manaŋhōدر عبارت زیر 

 اند:  عنه استعما  شده

vaŋh  uš sīždiiamnā manaŋhō mazdā  ahurahiiā xrat  uš nasiiaṇtō (Ys. 32.4): 

 .«اهورا مردا خِرَد از شونده منحرف و نیک اندیش  از گردان  روی»

 nōit  … a  aonōها اشاره به ای  نکته خایی از یط  نبرود کره     چنی  در بخش یادداشت هم
 آمده است. dr guuaṇtōدر توصی  و توضیح 

 (برودن ) -ahفعل مضارع ایترامی سوم شخص مفرد از ریش    aŋhatدر بیت سوم واژۀ  ب(
صفت فاعلی گذرا از همان ریشره   (باشنده) -haṇtحایت فاعلی مفرد از  hąsو در بیت چهارم 

)حایرت   nāسرتقیماً صرفت   توانرد م   )حایت اضافی مفررد( نمری   kas  ušاند. واژۀ   ترجمه نشده
)حایرت   isuuāتواند مستقیماً صرفت    نمی paraošو در بیت چهارم «( مرد» -narفاعلی مفرد از 
و « مایره   مررد کرم  »به  kas  ušnāترجم   ،رو ای  از .باشد«( گر دارا، توان» -isuuanفاعلی مفرد از 

isuuā … para š  خایی از تسامح نیست. « گر بسیار توان»بهkāθē    حایت مفعویی فیره یرا دری(
برودن برا کسری     مهر بودن، برسر  مهربان»ی ادر معن -ahقطعاً با «( یذت، خوشی» -kāθaمفرد از 

واژۀ  isuuā hąs paraošکار رفته اسرت؛ در بیرت چهرارم در عبرارت      به« )درحایت مفعویی یه(
hąs  صفتisuuā  برخوردار از )خواسرت (   گر توان =)خواسته( باشنده   گر پُر توان»است و عبارت

 رسد ترجم  دقیق دو بیت آخر بند چنی  باشد:  نظر می به ،ای بنابر دهد.  معنی می« بسیار
گرر برخروردار از    حتی مرد برخوردار از )خواست ( اند  با پارسا بر سر  مهر باشد و توان»

 «.)خواست ( بسیار با دروند )= پیرو دروغ( بد )باشد(
 ترداعی » باعنوان 1-7 فقرۀ در 72 یس  ترجم  به مربوط های  شتیاددا پایان در مؤی 

 پریش  را مرکرر   هرم  ای  حلقره  ترلیی   موضروع  مجدداً« 72 یس  تلیی  در متقارن ساخت و
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 فر  » براعنوان  خرود  مقای  در اشمیت پیتر هان  که مبسوطی بحث برپای  بار ای  و کشیده
 آورده عمرل  بره  ینرت   ویفگانگ نام   جش  در« 72 یس  تلیی  در متقارن ساخت و تداعی

(Schmidt 1974: 306-352در )هرای    ویژگری  ،ها  نقش واژه ،های تکراری  واژه ،ها  بارۀ توایی پاره
یرک از  أی اشرمیت دربراک هر  ر بحث کررده و خالصر    72قایب و محتوای یس   ، وسبکی

و مفیرد   ایر  بحرث قطعراً بره نوبر  خرود       (.72-91 صمقوتت مذکور را ککر کرده است )
 72شد که مؤی  محترم به همی  شریوه یسر      چندان میسودمند است و سود آن هنگامی دو

ای و   برخروردار از ترلیی  حلقره    72نیر هماننرد یسر     72کرد؛ چون یس    را نیر بررسی می
توان در ای  یس  نیرر مشراهده کررد.      یک از مقوتت مذکور را میساخت متقارن است و هر

 چنی  بحثی طر  نشده است. 72های یس    در پایان یادداشتاما متلسفانه 
 

 سپنتامينوگاه 74و  74های  فصل زند .7

به بررسی و شرر  و  گاهان  زردشت وواقع بخش دوم( کتاک که گفتیم، بخش سوم )در چنان
سپنتامینوگاه تخصیص یافته است. ایر  بخرش نیرر هماننرد      72و  72های   گرارم زند فصل
ل مربروط بره   ئمسرا  بارۀ( که طی آن در23-22 ص) داردد مقدم  مستقلی بخش مقدم بر خو

ترجمر   »عنوان  باکه  ،بخشی از ای  مقدمه گو شده است.و گفت ،گاهان ویژه زند ه، باوستازند 
اسرت،   شرده تردوی    (22-22 ص 9-6-9« )شدن مفاهیم و تغییر کارکرد و گمگاهان  پهلوی
مطایب مهم و اساسی و بیان دتیلی اسرت کره موجرب شرده اسرت ترا مترجمران         بر مشتمل
ویرژه وندیرداد،    هبر  اوسرتا هرای مترلخر     خالف توفیق نسبی در ترجم  بخش، براوستاپهلوی 

در همری    سررودهای گاهرانی عرضره کننرد.     ای دقیق و منطبق با مت  اوستایی  نتوانند ترجمه
ز اصرطالحات و مفراهیم کلیردی گاهرانی آمرده      بارۀ برخی اتوضیحات سودمندی در ،بخش

حرا    عری   نرد و در ا راه ها یا کوات با اهرورا مرردا هرم     اهوره منری   بهاست؛ مفاهیم مجردی که 
هرای    و یا برخری از واژه  شیو اَ ،یتیه، آرمَثرَشَه، خَنَه، وهومَشَیابند، مانند اَ  تشخص ایردینه می

شرود؛    نیامده اسرت و فقرط در تفسریرها دیرده مری     گاهان  در اما ،کلیدی که در مت  زند آمده
مراسرم  » nērang ī warجهران یرا زنردگی پر  از مررگ(،      « )= تر   پسری   » tan ī pasēnمانند 
 «.ساتر مراسم آزمون» war sālār و ،«آزمون

(، آوانویسی مت  زنرد فصرل   36-32 صبه خط پهلوی ) 72مت  زند فصل   مقدمپ  از 
هررای   و سرررانجام یادداشررت ،(39-39 ص) 72(، برگررردان فارسرری فصررل 39-36 ص) 72

اتخراک شرده    72مورد زنرد فصرل   است. همی  ترتیب عیناً درآمده  72برگردان فارسی فصل 
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 تلقری گمران سرودمندتری  بخرش پرژوهش       بری  زردشت و گاهاناست. ای  بخش از کتاک 
 و توجره مورد چنردان  خرود  خراص  یهرا   یمشکالت و دشوار علت  بهگاهان  زند. شود  می

 ،پهلروی  ویسرپرد  و یسناپ  از انتشار اثر دابار باعنوان  واقعدر و نگرفته قرار محققان اقبا 
 جوزفسررون از ای  مقایرره اسررتثنایبرره هررم غررک  در، 6373 سررا  برره نامرره  بره انضررمام واژه 

(Josephson 2003: 7-34و پژوهش ارزم )    مند مشتر  ویلیام ماتندرا و پاتن ایچاپوریرا کرار
 ،یراد هلمروت هومبراخ     گر با همکاری زنده است. ای  دو پژوهش انجام نگرفتهجدی دیگری 

فصرلی برا حواشری     هرای هفرت    و یسر  گاهران   براساس مت  ویراست  دابار، آوانوشتی از زند
از ایر    .نرد منتشرر کرد  7262سا   درنام  بسامدی تهیه و حاصل کار خود را  سودمند و واژه

 میرفخرایری  کوشرش  و خواهرد   می تریبیش یارست  گاهان زند باکدر پژوهشی تقبل ،یحاظ
 زردشت و گاهران که منابع کتاک  به ای  عنایت با ویژه بهدر ای  باک واقعاً درخور تقدیر است؛ 

ظاهراً اثر ماتندرا و ایچاپوریا را ندیرده اسرت و کرار او خرواه در      دهد که مؤی  آن  نشان می
برر تحقیرق    پژوهشری اصریل و مبتنری    ها  خواه در ترجمه و یادداشت و تصحیح و قرائت مت 

برود، شراید     رس مؤیر  مری   دسرت ر مشتر  ماتندرا و ایچاپوریرا در شخصی است و اگر کا
، کره در یسر    abzōnīg-mēnōgīhترکیرب   ثالًداد. م  های جرئی مت  روی نمی  برخی از یغرم

آمرده،   (دهنده، مینوی متبار ، مینوی مقدس مینوی افرایش) sp ṇtā mainiiūبرابر در 6بند  72
و مؤیر  در   ( اسرت Dhabhar 1949: 207ضبط مخترار دابرار )   ها و  نوی  مضبوط هم  دست

ویسری کررده اسرت.    تری  دخرل و تصررفی آوان   ها را بدون کوچک  نوی  جا ضبط دست ای 
« سرپند مینرو  » جا ، همهاوستاهمی  سرود گاهانی، و ایبته در زند  2 و 1که در بندهای  درحایی

کره ماتنردرا و    ای ، چنران . بنرابر ترجمه شده است« دهنده مینوی افرایش» abzōnīg-mēnōgبه 
تروان    اند، مری   درستی یادآوری کرده ( بهMalandra and Ichporia 2010: 74 with n. 2ایچاپوریا )

ترلثیر   تحرت ها خطای کتابتی است که کاتب   نوی  در دست abzōnīg-mēnōgīhمطم   بود که 
pahlom-mēnišnīhبحث مرا آمرده، مرتکرب شرده اسرت و      ، که بالفاصله پ  از ترکیب مورد
 تصحیح شود. abzōnīg-mēnōgضرورتاً باید به 

 

 نامه . واژه5

شرود کره در     هرایی آغراز مری     نوشرت   که با توضیح کوتراه نامه است   بازپسی  فصل کتاک واژه
و برابر ستا  هرر واژه مقویر  دسرتوری    در ،استفاده شده است. در ای  بخش ها نامه از آن واژه
و  ،های صرفی هرر واژه برا ککرر حایرت، جرن        صورت ی آن قید شده و در زیر ستا امعن
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رفته اشاره شده است. معراد  زنرد    کار به شمار آمده و به شمارۀ بند یا بندهایی که واژه در آن
های مختل  افعرا  نیرر زیرر      های صرفی ککر شده است. صیغه  برابر همی  صورتها در  واژه

ها در سنسکریت، سپ  معنی یرا   نخست معاد  آن های افعا   ریشه آمده است. دربرابر ریشه
 انرد.   هرا سراخته شرده     که از ریشههایی آمده است   و سرانجام ماده یا ماده ،ها معانی مختل  آن

ها در پایران ایر  مقرا  خرایی از      نظر رسید که شاید ککر آن نامه نکاتی به  هنگام بررسی واژه به
 فایده نباشد:
را در  mainii  ušبرار صرورت صررفی     مؤیر  یرک   -mainiiuکیل سرتا    692 فح در ص
کرده است کره در صرحت    حایت اضافی یا وابستگی مفرد مذکر قید 72یس   9و  7بندهای 

، بردون ککرر   7بنرد   72آن تردیدی نیست. برار دیگرر همری  صرورت صررفی را در یسر        
یحراظ نحروی    مفرد ککر کرده است. مرورد اخیرر بره   « ازی»توضیحی، حایت مفعو ٌ عنهی یا 

 یحراظ صرورت   جا قید ای  نکته ضرورت داشرت کره واژه بره    اما در ای  ،کامالً درست است
گاهران   است کره در  گفتنیکار رفته است.  مفرد به« ازی» جای بهاست که  حایت اضافی مفرد

آن از حایرت اضرافی مفررد     جرای  بهمفقود شده و  u-های مختوم به   مفرد ستا « ازی»حایت 
(. در Bartholomae 1895: § 407; Jackson 1892: § 265 بنگریرد بره  اسرتفاده شرده اسرت )   

ها را حایرت اضرافی مفررد      ای  دسته از ستا  مفرد« ازی»سنسکریت هم نقش نحوی حایت 
 (.Mayrhofer 1972: §48 با شود مقایسهبرعهده دارد )

 -rāniiō.sk r itiنادرسرت اسرت و بایرد بره      -rāniio.sk r iti ضبط سرتا   697 فح در ص
 اصال  شود.
یرری مثنرری از سررتا  أرا حایررت ر hauruuātāمؤیرر  صررورت صرررفی  692 فح در صرر

hauruuatāt- پیررررار  رررر ته اسرررت. احتمررراتً در ایررر  مرررورد مؤیررر  از کلنرررر   دانسررر 
(Kellens and Pirart 1990: vol. II, 327       تبعیت کرده اسرت، امرا متلسرفانه ایر  نظرر صرائب )

( نشان داده اسرت، بایرد درکنرار    Bartholomae 1904: 1791mit n. 1که بارتلمه ) نیست و چنان
درنظر گرفته شود که با قاعردۀ   -hauruuā tصورت  ستا  دیگری به -hauruuatātستا  معمو  

هرای    حاصل از همان ستا  نخست اسرت و تعردادی از صرورت    سان حذف یک هجای  هم
 2بنرد   92حایت اضافی مثنی در یسر     hauruuātā صرفی واژه از آن ساخته شده است؛ مانند

 .37بند  62حایت فاعلی مثنی در یشت  hauruuata و
هرا نیرر    برای زند آن 72و  72های   که کام همانند مت  اوستایی یس  بازپسی  نکته ای 

در ایر  بخرش از پرژوهش واقعراً      ای  نامه شد. جای چنی  واژه  ای بسامدی تهیه می  نامه واژه
 خایی است.
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 گيری . نتيجه6

حاکی از توفیق مؤی  آن در تهیر  ترجمره و گررارم    گاهان  و زردشتنقد و بررسی نتای  
از مجموعه سرودهای گاهانی است و سرودمندتری  بخرش    72و  72های   یس  سودمندی از
ای دقیرق    گمان بخش سوم آن است که مؤی  طی آن کوشیده است تا ترجمه  بی ای  پژوهش

گاهران   کره زنرد   اسرت   حرایی  در  یر  ا ،فهم از زند سرودهای مذکور گاهانی ارائه کند و قابل
چندان موردتوجه و اقبا  محققان قرار نگرفتره   خودهای خاص   سبب مشکالت و دشواری به
 ،ای بنرابر  .است انجام نگرفتهشمار پژوهشی جدی درباک آن   جر مواردی نادر و انگشت هو ب
هرای ایرانری مغترنم      گران زبران  در ای  بخش از کتاک خود آورده، برای پژوهشمؤی  چه  آن

هرا در ایر     ارد کره جرای خرایی آن   هرایی نیرر د    ها و نقصران   کاستیگاهان  و زردشتاست. 
کره   حایی ، درندارد نامه  واژه 72و  72های   زند یس  ،مثا  رایپژوهش کامالً محسوس است؛ ب

تخصریص   گاهان نویسی ای  دو فصل از زند  بخش مستقلی از پژوهش به مت  پهلوی و واج
 ،مرت  اوسرتایی سررودها   هرا، هماننرد    ای مستقل برای آن  نامه  و تدوی  واژه هیافته است و تهی

نامر     هرای اوسرتایی در واژه    نماید. تردیدی نیست که ککرر معراد  زنرد واژه     ناپذیر می اجتناک 
ای برای توجیه ای  کاستی باشد. طر  بحثری نسربتاً مفصرل      کننده  تواند دییل قانع  اوستایی نمی

در « ای  ی  حلقره ترلی »برارۀ  در 72مربروط بره ترجمر  فارسری یسر        های  در پایان یادداشت
هرا،    هرای تکرراری، نقرش واژه     هرا، واژه   بارۀ توایی پارهتبع آن بحث در سرودهای گاهانی و به

به ای  مقوتت در بررسی توجهی مح    و بی ،72های سبکی، قایب و محتوای یس    ویژگی
 خورد.  چشم می بهگاهان  و زردشتهایی است که در   نمون  دیگری از کاستی 72یس  

 

 نامه کتاب

 72 و 72 فصررل دو محترروایی و دسررتوری بررسرری ؛گاهرران و زردشررت(، 6931میرفخرایرری، مهشررید )
 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطایعات فرهنگی.(زند و)اوستا  سپنتامینوگاه

 پژوهشرگاه : تهرران  ،گراه  رهثهوخشر  و 96گراه   ییو محتروا  یدستور یبررس(، 6939) دیمهش ،ییرفخرایم
 علوم انسانی و مطایعات فرهنگی.
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