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ج. هـ: آزاد برگردان
 
 
 جا همه در نادانى و جهل تذوير، اطمينان، عدم خطر، آه آنيم مى زندگى دشوار روزگارى در ما

 در جنگ شروع و ده،ش مشاهده مكررًا تروريستى عمليات و ترور.  شود مى ديده فراوان و شايع
 فجايع و بانكى و مالى هاى آالهبردارى شدن برمال.  رسد مى حتمى بنظر جهان مختلف نقاط
 تصميم پوشى پرده حال در مرتب آشورها عالى هاى دادگاه آه ديد توان مى و شده بيشتر ديگر،
 ما اى پايه هاىآرزو و خورده بهم ها زندگى تعادل آه آيد مى بنظر. باشند مى گذشته آلودٌه هاى
 عادى تظاهر و نااميدى.  باشد مى ها سامانى به نا اين تأثير تحت بهتر آينده و زندگى يك براى
 به آند ايجاد مثبتى تغييرات بتواند آه سازنده حل راه يك به رسيدن راه در تالشى هرگونه و شده،
.  آيد مى بيهوده ظاهر

 
 آرده رخنه ما احساس و مغز در اضطراب و ريمخو برمى نااميدى با ما دنيا از گوشه هر در
 اين از جزئى ما خود آه زيرا آنيم، مى احساس بخوبى را آننده ناراحت اوضاع اين ما.  است

 ما، درِد.  گذارد مى تأثير ما روزمره زندگى گوناگون آارهاى در رخدادها اين و بوده روزگار
 بينيم مى بنگريم تاريخ به اگر اما.  باشد اشتهند هم درمانى آه آيد مى بنظر و بوده زنده درد يك
 در مورد اين در هم آاملى مدارك و افتاده اتفاق مكررًا ها گذشته در تالطم پر روزگار چنين آه

. است دست
   
 هم جهانى سطح در اجتماعى ارتباطات و سواد رشد آه آنونى سده در ويژه به موضوع اين

 گذشته به حتى ما اگر اما.  دارد صحت باشد، مى جمعى آننده نابود وسايل و جنگ رشد طراز
 نمونه يك.  است شده ثبت بعدى هاى نسل براى بخوبى آه خوريم برمى فجايعى به برويم، دورتر



 در آه است سرودهايى مجموعه شده، ثبت بخوبى فجايع و اتفاقات اينگونه آن در آه مدارآى از
.است شده ردآورىگ ايران شدٌه نوشته و مذهبى تاريخ اوايل

 
 هات 250 شامل العاده، فوق است اى مجموعه آه گويم مى زرتشت سرودهاى از من اينجا در

 آمده بوجود زرتشتى جهانى دين مذهبى نوآور و نابغه گذار پايه و فيلسوف اين توسط آه شعرى،
.است

 
 به ايران شمال نواحى در زياد بگمان و آرد مى زندگى ما دورٌه از پيش نخست سدٌه در زرتشت
 مانده بجا ارزشى با اثر او نفوذ با و غنى انديشٌه از.  بود پرداخته خود آيين آموزش و تدريس
 خداى و دانا خداى اهورامزدا، به آه اوست نيايشى آواهاى از آوچكى مجموعه بصورت آه است
 وجود  با،نام دارد »ها گات« اوستايى زبان در آه آواها اين.  است شده داده اختصاص او

.   است مانده برجا پا همواره او از بعد ايران در آه است زرتشت جاودانى اثر بودن، مختصر
 

 ما به او.  هستيم درگير آن با امروزه ما آه آنچه مانند بود اجتماعى مسايل دچار زرتشت روزگار
 و دزدند مى دستانتهي از ثروتمندان گويند، مى زور گناه بى مردم به ظالم حكمرانان آه گويد مى

. آنند مى صادر اربابانشان نفع به دورغين آراء ها دادگاه قضات
  

 بر تذوير و دروغ جا درهمه و زند مى صدمه مردم به شورش و خشم آه دهد مى ادامه زرتشت
 مرتب خود روزگار در زرتشت روزگار، اين در ما همانند.  گذارد مى اثر اجتماع اوضاع
 را اوضاع شدن بهتر آرزوى اينكه با و آند مى بازگو اهورامزدا به را دخو اضطراب و نااميدى
 روزگار نابسامانى در تغييرى هيچگونه ديگران، و او هاى تالش تمام با آه دارد اين از بيم دارد،
 درمان آردن پيدا صدد در محكم اراده با پزشك يك مانند زرتشت اينها وجود با.  نپيوندد وقوع به

 اينها آرد، آغاز ناپذير تغيير هاى پديده در آاوش با را خود آار او.  بود خود ارروزگ بيمارى
 پديده اين او.  بودند ثابت و يكسان همواره روزگار دگرگونى و زمانه گذشت با آه بودند چيزهايى

.يافت اينها مانند و گياهان آب، باد، ستارگان، ماه، خورشيد، در طبيعت در را ها
   
 خورشيد.  گيرد مى صورت ترتيب و نظم با ها پديده اين دوباره ظهور آه آرد ىم مشاهده او
 ستارگان.  دارد را خود مختلف هاى صورت روز سى هر ماه.  آند مى غروب و طلوع روز هر
 نظر به ها پديده اين همٌه.  آنند مى رشد نو از سال هر گياهان و شوند مى ديده دوباره شب هر
 اين سامان و نظم مسئول قوانين همين ضمن در و آنند مى پيروى طبيعت در ثابتى قوانين از

 را اصول با قوانين اين مجموعه خود، ايرانى و هند مانندگذشتگان زرتشت.باشد مى ها پديده
.ناميد]  َاشا  [»راستى«
 
 حكمفرماست ها پديده اين بر آه را »راستى« اصل و آرده درست را ها پديده اين آسى چه اّما
است؟ بوده چه آفرينش اين از او هدف بعالوه،  است؟ آورده بوجود هآ

    
 اصل و ها پديده اين آفرينش به قادر آه واال بينش يك و قدرت پر هستى يك تنها شّك بدون

 هستى اين زرتشت.  باشد آورده بوجود را اينها همه تواند مى است آنها بر حاآم آه »راستى«



.  دانست مى راستين و يكتا خداى تنها را او و ناميد دانا خداوند يا »زدااهوام« را آفريننده و بخش
 سامان و نظم اين با را ها  پديدهاين دانا خداوند چرا آه بود برده پى اين به زرتشت ضمن در

.است آرده درست
 

 در بايد آه دانست مى خود نيك بينش روى از و بود آورده بوجود را زنده موجودات اهورامزدا
 بازتاب اين از.  بيآورد بوجود را هنجار و نظم با هايى پديده موجودات، اين زندگى ادامٌه هتج
 نيك منش و راستى دانش، آن در آه آورد بوجود را دينى جديد سيستم يك زرتشت ها، انديشه و ها

. بود بشريت جهان در متداول زندگى و راحتى توليد هدفش آه سيستمى.  بودند اصول باالترين
 و ناهنجارى اينقدر چرا بود، زمين آرٌه روى در خوب زندگى يك ايجاد اهورامزدا، هدف اگر

داشت؟ وجود بشر دنياى در نابسامانى
   

.  داشت وجود دنيا در هم بدى آه بود اين علت.  داشت پرسش اين براى اى ساده پاسخ زرتشت
 بد متقابل عضو يك خوب، پديدٌه و چيز هر برابر در آورد، مى روى زرتشت آه آجا هر واقع در
 و گرسنگى خصومت، جنگ، - فراوان غذاى و آب آرامش، دوستى، برابر در.  ديد مى هم

 عدم و اختالف تعّصب، نادانى، - احترام و وفادارى درك، دانش، برابر در.  بود خشكسالى
.  بود احترام

 
 هر برابر در آه بود برده پى حقيقت اين به بشر، زندگى شرايط از خود برداشت از زرتشت
 موجوديت تمام توانست او نتيجه در و داشت وجود هم تاريك سوى يك زندگى، از روشن سوى
 اگر  بود؟ چه ها بدى اين ريشٌه.  آند جايگزين بدى و نيكى قطب دو در را او هاى تالش و انسان

 بايد مى آن مقابل طرف برداشت، در را زندگى مفيد و خوب هاى پديده آه بود اصلى »راستى«
.بود مى آننده نابود و بد هاى پديده همه مسئول

 
 و هستى آنندٌه نابود اصل تزويز.  بود دروغ و تزوير راستى، مقابل طرف زرتشت ديدگاه از

 يكديگر برابر در مبارز نيروى دو تنها نو، فلسفه و دين اين بنيانگذار براى بنابراين.  بود راستى
 با يا و راستى با يا آه بود آزاد انسان هر ضمن، در.  داشتند وجود دند،بو تزوير و راستى آه

.باشد همگام تزوير
   
 انسان هر و داشت مفهوم آزاد ارادٌه تنها.  نبود نوشته پيش از ها انسان سرنوشت زرتشت آيين در

 به زرتشت ها، درونگرايى اين از پس. را بدى يا و برگزيند را راستى يا آه بود مجبور مسئولى،
 انسانى و دنيائى ديدگاهى همان اين.  خواند نيكى ديدگاه آنرا آه برد پى جهان از ديگرى سامان
 بوجود راستين انديشه و منش توسط نيك ديدگاه اين.  آرد مى پيروى »راستى« اصل از آه بود
.آمد مى
 

 انديشه« راه از زمين آرٌه در توانست مى نيك انديشٌه و راستى قانون آه داشت باور زرتشت
 زندگى و بهزيستى آه بود روشى تنها اين.  درآيد اجرا به »نيك آردار« و »نيك گفتار« ،»نيك

 براى او هاى انديشه.  نبود آسان زرتشت زندگى.  آرد مى تضمين را زمين آره در متداوم
.بود عجيب و آشنا نا بسيار بود، شده بزرگ  آندر و زيست مى آن در آه اى جامعه



  
 بسيار سختى با و بود شده رانده خود آاشانه و خانه از آه گويد مى اشعارش در ما، به او

 نخستين اش قبيله و خودش بعدها آه ويشتاسب، بنام اى زاده نجيب بوسيله اينكه تا بود سرگردان
 زرتشت هاى ايده اّما بود، خوب آغاز اين آه بود واضح.  شد پذيرفته شدند، زرتشت طرفداران

 پذيرفته آمدند بوجود ايران در آه بزرگى هاى امپراتورى توسط بعدها آه بودند آننده قانع چنانآن
 به زيادى احترام آه بود اين در  آنها هاى شهرت از يكى ايرانيان، تاريخ تمام در.  شدند

.بود زرتشت هاى نشانه از يكى اين گمان بى.  داشتند »راستى«
   

 يك توليد اصلى ريشٌه جهات خيلى از بلكه آيند، نمى عجيب وجه چهي به زرتشت نظريات امروزه
 تا آنند مى تالش متحد ملل سازمان مانند هايى سازمان.  باشد مى ها انسان همه براى نيك زندگى

 يك بتوانند فقر و گرسنگى ها، بيمارى بردن بين از زور، و تروريسم جنگ، آردن محكوم با
 و حرص آه آنند مى تالش عمومى هاى سازمان ديگر.  ندآور بوجود جهان در هميشگى صلح
 مى زرتشت نيك هاى انديشه همان بازتاب مفيد هاى تالش اين همٌه.  آنند آنترل را تزوير و طمع
.باشد

 
 به ما فردى هاى تالش گرچه.  آنيم مبارزه تزوير و دروغ عليه بايد انفرادى سطح در ما همه
 ما براى توانند مى ها تالش اين جهانى، بزرگتر تصوير گرفتن ظرن در با نمايد، مى بيهوده ظاهر
 آه خواهد مى ها گات در خود آواهاى با زرتشت واقع، در.   باشند مفيد ديگران با مان رابطه در
 و گفتار و انديشٌه با.  بود خواهيم مند بهره آن از ما همٌه زيرا آنيم، رفتار راستى با يكديگر با ما

 خانواده ميان در زمين آره در را خود زندگى و رستگارى توانيم مى ما از آدام هر نيك، آردار
 جمعى دسته بطور توان مى را دروغ و تزوير با مبارزه. بدهيم رونق اجتماعمان و دوستان ها،
.دارد الزم زيادى وفادارى و پشتكارى مبارزه اين ولى داد، انجام

 
  

 ييل دانشگاه در تطبيقى شناسى زبان مطالعات و انسكريتس ساليزبرى پروفسور ، اينسلر استانلى
 هاى نوشته او.  آرده خدمت شناسى زبان دانشكده رئيس مقام در بار چندين آنجا در آه باشد مى

 معروفش اثر براى اينسلر پروفسور. دارد باستان ايران و هند هاى زبان و ادبيات دربارٌه زيادى
 ويرايش تحت هنوز آه است شده شناخته زرتشت آواهاى رتفسي و برگردان يعنى 1975 سال در

 مورد در بسيارى هاى سخنرانى او آآادميك، آارهاى در او زياد هاى فعاليت ميان در.  است
 از باشد مى گوناگونى هاى سازمان عضو او.  است داده آمريكا و هندوستان، بريتانيا در زرتشت
باشد مى هنر و علم آمريكايى آآادمى آنها از يكى جمله

  


