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 3    سرآغاز

  سرآغاز

از مراجعه به تاريخ قبل از اسالم . سرزمين ايران همواره مهد آراء و عقايد و مذاهب گوناگون بوده است

ايران مي بينيم كه عالوه بر ديانت رسمي و دولتي مملكت هميشه فرقه ها و مذهبهايي وجود داشته كه بـه  

در زمان ساسانيان عـالوه بـر ديـن    . معكوس قوت و اقتدار كيش رسمي قوي يا ضعيف مي شده است نسبت

زروانـي، مهرپرسـتي، يهـودي،    : رسمي، يعني زرتشتي، در داخل ايران يك عده اديان و مذاهب ديگـر ماننـد  

پس از فتح ايران بدست اعراب،  1.عيسوي، مانوي، مزدكي، سوفسطايي، بودايي و غيره در كشمكش بوده است

همين كه ايرانيان به خود آمدند، در برابر ديـن اسـالم؛ عكـس العمـل شـديدي نشـان دادنـد و بـه وسـايلي          

از تـراجم احـوال   . گوناگون، خاصه بوسيله تجديد اديان و مذاهب پيشين به دين فاتحين خود تاخت آوردنـد 

ابن مقفع، بابك، افشين، (ادبا و سركردگان صدر اسالم، سركشان زمان خالفت و همچنين بسياري از شعرا و 

ليكن بـراي مطالعـه   . چنين بر مي آيد كه اين مخالفت نهايت شدت را داشته است..) مازيار، برمكيان و غيره

زيـرا ايـن   . دقيق در اين آراء و عقايد مقايسه آنها با تعاليم قبل از اسالم، اسناد معتبري در دست نمـي باشـد  

اريخ بسيار تاريك مي باشد و اسناد كتبي كه درين زمينه وجود داشته به عمد از ميان برده شـده  قسمت از ت

  .است

ل ئدر زمان خلفاي عباسي، مخصوصاً در دوره خالفت مأمون، به واسطه تسامح و آزادي فكر او در مسـا 

فا در ايـران وجـود   در خ يان و مذاهب و فرقه هايي كهديني، چنانكه از تواريخ رسمي و دولتي بر مي آيد، اد

داشت، از سر نو جان گرفته بود و نمايندگان اين عقايد، آراء مذهبي خود را در حضور مأمون مورد مباحثه و 

درين دوره كتب رساالت متعددي نيز از طرف علماي زرتشتي تأليف شده كه عـده  . مناظره قرار مي داده اند

ا  كتاب كه نام آنها بطور اتفاق در تواريخ آمده و يـا بـه عربـي    ليكن از ميان صده. اي از آنها هنوز باقي است

ترجمه شده، فقط عده بسيار محدودي كه تقريباً همه مربوط به دين زرتشتي مي باشد و به توسط پارسـيان  

و چنين به نظر مي آيد آنچه از متن هاي پهلوي و ادبيات قبـل از  . به هندوستان برده شده بر جا مانده است

  .ه در ايران باقي بوده به عمد و به وسايل دقيقي محو و نابود كرده باشنداسالم ك

ايرانياني كه به كيش زرتشتي وفادار مانده بودند، چون در اقليت بودند، تا آنجـا كـه عقيـده همـدينان     

يي و در ضمن به اديان يهود و مسيح و ماني حملـه هـا  . خود را تقويت بكنند از دين خود دفاع مي نموده اند

اما راجع به دين رسمي يعني اسالم پيداست كه ناچار بودند و رويه محتاطي پيش گرفته فقط . مي كرده اند

  .به اشارات مبهمي اكتفا نمايند

                                                           

1. Casartelli, Philosophie Religieuse du Mazdéisme sous les Sassanides, PP 1.2.3. 

& H. S. Nyberg, Questions de Coamogonic et de Cosmologie Mazdéennes, (Journal 

Asiatique, 1931, Juil-Sep :) p. 1. 
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يـا  » گزارش گمان شكني«نام دارد كه آنرا » شكند ويمانيك ويچار«: كتابي كه از آن گفتگو مي كنيم

به » مردان فرخ پسر اورمزدداد«تاب را بيش از هزار سال قبل اين ك. مي توان ترجمه كرد» شرح رفع شبهه«

بـه زبـان   » نيروسـنگ «زبان پهلوي تأليف كرده است، و بعد توسط دانشـمند زرتشـتي ديگـري موسـوم بـه      

موضوع آن مانند ساير كتب پهلوي كه بدسـت زرتشـتيان   . سانسكريت ترجمه و به پازند گردانيده شده است

. ع از مذهب زرتشت كه ضمناً در آن به ملل و نحل ديگر سخت حمله شده استحفظ شده، عبارتست از دفا

 مـيالدي  1887سـپس در سـال    1به انگليسي ترجمه نموده 1885در سال  Westاين كتاب را دكتر وست 

  2.متن پازند را با تصحيحات و فرهنگ به چاپ رسانيده است

آنان و همچنـين اثبـات حقانيـت و برتـري      داليلي كه مؤلف براي اثبات وجود ايزد و اهريمن و ضديت

ولي بطـوري كـه خـود مؤلـف     . دين زرتشت مي آورد، البته بجاي خود شايان توجه و مطالعه دقيق مي باشد

چنانكه در كتـاب دينكـرد و دادسـتان    . اعتراف مي كند، اغلب اين داليل را از كتب ديني پهلوي گرفته است

مؤلف بيشتر سعي دارد كه در مسائل دينـي و نفـي و اثبـات    . ده استديني نظير داليلي كه نگارنده آورده آم

ل و منطق ايرانيان كه سـپس  اين نكته از لحاظ شناختن روش استدال. توسل نجويد 3قضايا جز به ادله عقلي

و نيـز از  . در اثبات احكام دين از طرف متكلمين اسالمي اخذ و اقتباس شده است در خور مالحظه مي باشد

ن كتاب اينست كه مؤلف چنانكه خود در مقدمه گفته است، در همه اديان و مذاهب و آراء و عقايد مزاياي اي

ايـن  ) 35(«: ان شركت كرده بوده اسـت زمزمان خود جستجو و تتبع نموده و پيوسته در مباحثات ديني آن 

قسام دينها را ديده و در تأليف را من مردان فرخ پسر اورمزد داد كردم، زيرا در مدت عمر بسياري از انواع و ا

، مو من از كودكي، همواره با هر عقيده اي گرم مي گرفت) 36) (شركت كرده ام،(بسياري از مباحثات كيشها 

 -به اين سبب نيز به بسياري از كشورهاي آنسوي دريا مسافرت كـردم ) 37. (خواستار و جوينده راستي بودم

راستي تحقيق نموده، از نامه يادداشـتهاي دانايـان پيشـين و     و من اين گفتار موجز را براي آرزومندان) 38(

 شـكند گمـاني  «ادباوندان مقدس دستچين كـردم و ايـن يادداشـت را    پدستوران راست، بخصوص از آن آذر 

  ».نام نهادم» ويچار

چنانكه مؤلف اقرار مي كند، به برتري دين زرتشتي پي مي برد و مذاهب و فرقـه هـاي زمـان خـود را     

به عالوه چند فصل از اين كتاب را اختصاص به مذاهب گوناگون مي دهد و به اين  -نتقاد قرار مي دهدمورد ا

سبب از لحاظ عكس العمل زرتشتيان در برابر اديان ديگر و فرقه هايي كه در آن زمان در ايران وجود داشته 

  .مطالب مهمي در بر دارد

                                                           

1. S. B. E. Pahlavi Texts, Part III. Transl. by E. W. West. Oxford, 1885. 

2. Shikand-Gûmânîk Vijâr, by Hôshan;: Das˙ûr Jâmâsp Asânâ & E. W. West, Bombay, 

1887. 

3. L, Môthodi eatiamalist. (?)* 



 5    سرآغاز

كه راجع مذاهب يهود و مسيح و ماني مي باشـد،  » شكند ويماني ويچار«در اينجا چهار باب مستقل از 

با متن پهلوي و يادداشت و ترجمه فارسي مي آوريم و در دنباله كتاب ترجمه اشاراتي را كه به مذهب اسالم 

  .شده نيز نقل مي كنيم

از . ب هيچگونه سند ديگـري در دسـت نمـي باشـد    راجع به نگارنده و تاريخ زندگاني او غير از اين كتا

آشكار است كه زرتشتي بوده است، شـايد مقـام دسـتوري و يـا     » مردان فرخ پسر او هرمزد داد«عقايد و نام 

  :در باب نخستين اينطور شكسته نفسي مي كند. موبدي نيز داشته

وجه كنند، بـه اصـل   ) لبيمط(كه چون بخواهند ) 43(من نيز از دانايان برگزيده خواهشمندم، ) 42(«

. دين گرد آورنده ننگرند، بلكه بزرگي و راستي و استواري و گفتار اساسي دانايـان پيشـين را در نظـر گيرنـد    

  ».مي باشم دزيرا من كه گردآورنده ام پايه آموزگاري ندارم بلكه شاگر) 44(

و مؤلف او را اينطور معرفي . مهريار پسر مهماد اصفهاني است: كسي كه به طور دوستانه از او مي پرسد

ش نيك نه از راه ي چند كه مهريار پيروزگر پسر مهماد از اهل سپاهان با منشسپردر ) 2(«در دوم  -مي كند

  .گويا او نيز دستور زرتشتي بوده است» ينك پاسخخردگيري پرسيد، 

لب باب يازدهم، مخصوصاً از مطا. شكي نيست كه اين كتاب بعد از فتح ايران بدست اعراب نوشته شده

هرچند چنانكه معمول همه نويسندگان پهلوي است، نام اسالم را نمي آورد و بطور . اين معني تأييد مي شود

ولي به اندازه كافي از اشارات مبهمـي كـه مؤلـف بـه قـرآن مـي نمايـد،        . خيلي محتاط به آن اشاره مي كند

 -در باب چهـارم . است، شكي باقي نمي گذاردكه اشاره مستقيم به قرآن » سقوط ابليس«مخصوصاً راجع به 

مي باشد كه عنوان مشـهور خلفـاي   ) منينؤم(» ويروپيشينگان«: بي شك تحريفي از» ويرود دينان«پازند  3

ميالدي در ضربخانه هاي ايراني زده شده عنوان  692-673چنانكه روي مسكوكي كه در حدود . اسالم است

همچنين اشاره ديگر مردان فـرخ در بـاب   . منين خوانده مي شودؤرالمترجمه امي» امير ويرويشنيكان«خلفاء 

  :45 -دهم

كنون من چنانكه در پيش نوشتم، بـراي شناسـايي ايـزد و ديـن و اراده او پيوسـته دلگـرم بـه        ) 43(«

همچنين براي جستجو بـه كشـورهاي دور و بـوم هندوسـتان، و ميـان      ) 44(جستجو و پرسش كننده بودم؛ 

چه من آن ديني كه از سابق بر جاي مانده بود نپسنديدم، ) 45. (اي گوناگون مسافرت كردمبسياري از نژاده

  ».مگر آن خواستم كه به خرد و گواهي ثابت تر و قابل قبول تر باشد) 46(

و . بدين سان نويسنده كه زرتشتي است از مذهب رسمي سرزمين خود يعني اسالم بيزاري مي نمايـد 

بـوده؛ فقـط ممكـن اسـت رسـم الخـط       » موتزليك«كه اصل آن ) 280 -ب يازدهم با( »موتهزري«نيز پازند 

  .فارسي لغت عربي معتزله يكي از فرقه هاي اسالمي بوده باشد

هرچند زمان كتابت اين نسخه را مي شود تخمين زد، ولي تعيين تاريخ حقيقـي آن بـه خـوبي ميسـر     

ر ايـن تفحـص   دكـه نگارنـده آورده اسـت مـا را     از طرف ديگر نام بعضي از شارحين و آثـار آنهـا   . نمي شود
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اوندان كه يكي از قديمترين شارحين مي باشد، چنانكه از تعليمـات  باز جمله آذرپاد. مي تواند كردراهنمايي 

در آخر كتاب دينكرد گفته مي شود كه او مؤلـف  . او در كتاب آذر فرنبغ پسر فرخ زاد بهتر شناخته مي شود

زمان حيات او را . گوناگون مذهبي او در چهارم و پنجم دينكرد يافت مي شود كتاب است و منتخبات رسايل

مباحثـه آذر فرنبـغ پسـر فـرخ زاد      1»گجسـته ابـاليش  «: به طور تقريب مي توان تعيين نمود رساله پهلـوي 

از ايـن قـرار   ) هجـري  198-218(پيشواي بهدينان پارس را با اباليش زنديق در حضور مأمون شرح مي دهد 

است » روشن پسر آذر فرنبغ«نام ديگري كه مردان فرخ به آن اشاره مي كند . رنبغ همزمان مأمون بودهآذر ف

هرگـاه در حقيقـت پسـر آذر    . در متن اوستاي پهلوي نام او مكرر آمده است. كه شرح روشن را تأليف نموده

الدي گـردآوري شـده   مـي  850فرنبغ بوده، چنانكه اشاره مي شود، خيلي بعيد است كه شرح روشن قبـل از  

كه اشاره به آن شرح مي كنـد، ناچـار بعـد از آن انجـام گرفتـه      » شكند ويمانيك ويچار«تأليف  باشد و تاريخ

از . اضـافه نشـده اسـت   » انوشه روان«ممكن است در زمان حيات روشن تأليف شده باشد، زيرا به اسم . است

  .و بيش از هزار سال قبل مي باشد اين قرار تاريخ تأليف اين كتاب در نيمه قرن نهم ميالدي

بايد متذكر شد كه هيچيك از عبارات و اشاراتي كه مردان فرخ از كتاب دينكرد مي آورد بطور صـريح  

لذا بايد اين قسمتها از كتاب اول و دوم دينكرد . در هفت كتاب دينكرد كه عجالتاً وجود دارد يافت نمي شود

و چنانكه از آخر كتاب دينكرد استنباط مي شود، هفت جلد . است گرفته شده باشد كه تاكنون بدست نيامده

  .ميالدي از دو جلد اولش جدا شده است 1020دينكرد در تاريخ 

در ايران نوشته شده، چنانكه مؤلف مي گويد او » شكند ويمانيك ويچار«از مراتب گذشته پيداست كه 

و اما در اينكه در . مهريار از اهل اصفهان بوده و پرسش كننده او. متنفر بوده است» اسالم«: از مذهب رسمي

چه زمان و چگونه اين كتاب به هندوستان رفته و كي متن پهلـوي آن در هندوسـتان مفقـود شـده، معلـوم      

  .نيست

و پس از مطالعه دقيق بدست مي آيد كـه  . نسخ خطي شكند گماني ويچار به چندين قسمت مي شود

هيچكدام از آنها كامـل نيسـت، خوشـبختانه قسـمت آخـر      . همه آنها از يك نسخه اصلي رونويس شده است

 دكتر وسـت در نسـخه  . كتاب در نسخه قديمي خطي حفظ شده است كه نسخ ديگر را از روي آن نوشته اند

اين دو نسخه به پازند و داراي ترجمه سنسكريت مـي  . قديمي خطي را اساس متن پازند خود قرار داده است

دكتـر وسـت حـدس مـي زنـد كـه متـرجم در قـرن         . باشد كه توسط نيروسنگ موبد پسر دهول تهيه شـده 

دي مطابق يزدگر 215به عقيده آقاي انكسلريا نيروسنگ در حدود سنه  2.چهاردهم مسيحي مي زيسته است

  .ميالدي از ايران به هندوستان رفته است 846

                                                           

ي زنند كه ابال ممكن است عبداهللا آقاي پرويز خانلري حدس م. 1318ترجمه فارسي چاپ تهران » گجسته اباليش«. 1

 .اسم عربي خوانده شود

 ).چند جمله خوانا نبود(*... دكتر وست. نگ اختالف عقيده دارندمستشرقين راجع به تاريخ حيات نيروس. 2
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بدسـت نيامـده، ولـي    » شـكند وينانيـك ويچـار   «به هر حال تاكنون اثري از متن اصلي پهلوي كتـاب  

چندين نسخه وجود دارد كه داراي متن پهلوي مغلوطي است، و چنين به نظـر مـي آيـد كـه از روي پازنـد      

  .و پازند سانسكريت نيز به همراه آن نوشته شده اقتباس شده است و گاهي پازند فارسي

دكتر وست پس از مقابله نسخ مختلف نتيجه مي گيرد كه همه نسخ موجود، از روي متن پازند نوشته 

نيروسنگ در ترجمه سانسكريت خـود مـي   . شده و متن پهلوي در قرن پانزدهم ميالدي مفقود گرديده است

كتاب موسـوم بـه شـكند گمـاني وجـار را از زبـان پهلـوي بـه زبـان          ر دهول، اين من نيروسنگ پس«: نويسد

سانسكريت ترجمه كردم و متن به علت اشكال رسم الخط فارسي به حروف اوستايي گردانيده شده است، تـا  

و اين تعريف درست گردانيـدن  » .درست انديشاني كه به ارادت اين سخنان مي شنوند آنرا به رامش در بيند

  .ند مي باشدمتن پهلوي به پاز

در متن پازند موجود، دكتر وست تقريباً در حدود صد لغت مغلوط پيدا كرده، كه از اشـتباه گردانيـدن   

متن اصلي پهلوي به پازند رخ داده است، ولي به نظر مي آيد كه اين اشتباهات از طـرف رونـويس كننـدگان    

امـا چنانكـه از   . لغات را داده اسـت سكريت نيروسنگ معني كامل نشده باشد، زيرا در ترجمه تحت لفظي سا

كه مانند شكند گماني ويچار، آنرا نيروسنگ به پازند گردانيـده و بـه سانسـكريت ترجمـه     » مينوخرد«نسخه 

كرده و متن پهلوي آن نيز در دست مي باشد بر مي آيد، اشتباهات كوچكي در سياق گردانيدن لغات پهلوي 

  .به پازند از طرف نيروسنگ شده است

* * *  
بطـور كامـل نقـل و    » شكند گماني ويچـار «به عللي كه در پيش ذكر شد، در اينجا چهار باب از كتاب 

لذا بي مناسبت نيست كه خالصه فصول آنرا چنانكه دكتـر وسـت در مقدمـه مـتن     . ترجمه فارسي مي شود

و به توسـط دكتـر    ها در نسخه اصل وجود نداشتهبپازند آورده بنگاريم؛ ولي پوشيده نماند كه تقسيم بندي با

  :اينك خالصه مطالب كتاب. وست تنظيم شده است و به عالوه مقدمه كتاب بجاي باب اول بشمار آمده است

در باب نخستين آفرينش همه موجودات خوب و سودمند و همچنين دين زرتشتي بـه اورمـزد نسـبت    

هـاي آن عبارتنـد از    بيه مـي گـردد كـه شـاخه    باب دين زرتشتي به درخت بزرگـي تشـ  داده شده، و درين 

منش نيك (» هومت و هوخت و هوورشت«و شاخه هاي سه گانه » كردار و پرهيزكاري«و دو بخش » پيمان«

كـه در رأس  » سرداران پنجگانه«و » چهارپيشگان دين«و مراتب چهارگانه دين ) و گوش نيك و كنش نيك

  .آنها پادشاه قرار گرفته است اداره مي شود

با اين آفـرينش دشـمني وجـود    . م نيز با مراتب چهارگانه دين سنجيده شده استكالبد و استعداد مرد

سپس مردان فرخ خود را به عنوان پژوهنده حقيقت معرفي . آن مذاهب بيگانه مي باشد) زاراف(دارد كه حربه 

ورد اوندان بدست مي آبمي كند و اين حقيقت را در نوشته موبدان زمان باستان، بخصوص در تأليفات آذرپاد
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كه اين كتاب چون بطور  دبعد متذكر مي شو. را تأليف مي نمايد» شكند گماني ويچار«و بر اين اساس كتاب 

  .خالصه نوشته شده فقط براي شاگردان سودمند تواند افتاد و نه براي مطالعه دانشمندان

انه پرسش مـي  در باب دوم مردان فرخ به يك رشته مطالبي كه مهريار پسر مهماد اصفهاني از او دوست

پرسش كننده با ترديد مي پرسد كه چرا اهريمن چون روشنايي را ديد به آن حملـه ور  . كند جواب مي دهد

شد، در صورتي كه با گوهر او تضاد و مخالفت داشت و دو گوهر متضاد يكديگر را مي رانند، پاسخ اينست كه 

برخورد و تالقي پيدا كردند مـي تواننـد بـه    اهريمن تباه كننده مي باشد و فقط در طبيعت متضاد كه به هم 

  .يكديگر آسيب برسانند

باب سوم مربوط به پرسش دوم مي شود كه مهريار مي پرسد چرا اورمزد كه قادر مطلـق اسـت، مـانع    

كنات تعلـق  متباهكاري اهريمن نمي شود؟ در جواب به او مي گويد كه، قدرت مطلق و اراده اورمزد جز به م

ممتنعات، و هر امري كه موجود و متحقق گرديد معلوم مي شود كه اين امر ممكـن بـوده   نتواند گرفت و نه 

و به هر حال اراده ايجاد ممتنع با خرد ايزد منافات دارد و نيز شر ذاتـي اهـريمن اسـت، و    . است و نه ممتنع

بي و بدي به هم و اما در مخلوقات خو. بنابرين تغيير در آن غيرممكن و خارج از حيطه قدرت يزدان مي باشد

آميخته شده است و علت وجود خوبي آنها خوبي و علت وجود بدي آنها بدي است، و حاصل آنكه خيـر جـز   

  .نتواند بودشر منشأ خير و شر جز منشأ 

هرگاه هر چيزي تحت تأثير ستارگان واقع شده است و اگر آنهـا را  : مهريار متذكر مي شود -در چهارم

اظهار مي دارند، ايـزد هـم   » مسلمانان -ويرويشنيكان«صورت بايد چنانكه مومنين ايزد بوجود آورده، در اين 

اگر آنها را اهريمن بيافريند، چطور توانست ستارگان سعد خير را نيز بوجـود  . منشأ خير باشد و هم منشأ شر

همدسـت   ، اورمزد در آفريـدن سـتارگان نحـس و منشـأ شـر بايـد      دبياورد؟ و اگر هر دو ستاره ها را بيافريدن

ر آسماني جاي خداوندان درستكاري اسـت كـه   هجواب اين سه پرسش اينست كه سپ. اهريمن شناخته شود

يعنـي راهـزن   » گدمـه «بخشنده نيكي مي باشند، و زير آنها ستارگان نحس كه جادويي هستند و در اوسـتا  

گنامينو و ديـوان بـه آن تاخـت    چون اورمزد همه چيزهاي خوب را بيافريد، . ناميده مي شود جاي گرفته اند

آوردند، تا آفريدگان و آفرينش اورمزد را نابود سازند و اين امر توسط روشنان كه سيارگان را با روشنايي خود 

هر يك از هفت سياره ستاره متضاد مخصوصي . حفظ مي نمودند پيش بيني و از تأثير بد آنان جلوگيري شد

يد پيوسته مي باشد، و از اين قرار جنبش سيارگان در زيـر فرمـان آنهـا    دارد و نيز با دو رشته به ماه و خورش

يكي آنكه موجب خسوف و كسوف مي شود و ديگري ستاره : دشمن دارند وماه و خورشيد د. قرار گرفته است

و  Siriusباران بوسيله كشمكش و مبـارزه تشـتر   . دنباله دار كه زير و زبر ستارگان خورشيد در حركت است

و خشكي توليد مي شود، زيرا آنها مردمان و » ديو اوستايي ضد باران -اسپنجگره ديو«با ديوان تندر، روشنان 

  .جانوراني هستند داراي اميال خوب و بد، اميال خوب متعلق به آفريدگار است براي اينكه مانع از بدي بشود
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جانوران اهريمني نگاهبـاني   سپس اورمزد به باغبان دانايي تشبيه شده كه باغستان ميوه خود را از شر

ا فرجام دنيا در ستيزه تاست كه جانور زيانكار در آن گرفته مي شود، و » اي تله«آسمان منزله دامي . مي كند

و زماني كه نيروي او رو به زوال مي رود از آن دامي كه جايگزيده رانـده مـي گـردد و دنيـا بـراي      . مي باشد

مرگ عدم محض نمي باشد، زيرا جسم به اجزاء  است ون محدود ليكن قدرت دشم. راسته مي شودآهميشه 

هرگاه كردار او خوب باشد به بهشـت  . و عناصر خود بر مي گردد و روح مي رود تا اعمال خود را گزارش دهد

راهنمايي مي شود و اگر داراي كردار بد باشد به دوزخ رانده مي گردد، و سرانجام پس از پاك شدن از بـدي  

بعد مردان فرخ اظهـار مـي دارد   . از اينجا نتيجه مي گيرد كه اورمزد جز خوبي نيافريده است. بدرهايي مي يا

آنگـاه مـي   . اوندان كه در دينكرد تأليف آذرفرنبغ آمده است اقتباس نمودهپكه اين مطالب را از نوشته آذرپاد

در شـانزدهم  . (اهم نمـود گويد كه پاسخ آخرين سؤال مهريار درباره تناهي و عدم تنـاهي را بعـد مطـرح خـو    

107-53(  

و بيـان وجـوب شـناختن ذات و صـفات     ) منكران وجود ايـزد (به رد اقوال نيست يزدگويان  -منجپدر 

و آنگاه مؤلف به بيان طريقه هاي وصول به اين معرفت مي پردازد، و اين طريقه هـا را  . يزدان شروع مي شود

مي برد و وجود عالماتي را در آفريـدگان و انـدامهاي آنهـا     براي اثبات وجود آفريدگار عاقل و نيكوكاري بكار

و باز اشاره مي كند كه همه اين داليل از كتاب دينكرد گرفته شده و خواننده . براي اين معني دليل مي آورد

  .را براي توضيحات بيشتر به مراجعه كتاب نامبرده توصيه مي كند

ا استناد به وجود غايات و اغراض در عالم خلقت به و طبيعيون ب 1پس از بيان عقايد دهريان -در ششم

رد آنها و آنگاه به ذكر ابطال سخنان سوفسطاييان پرداخته مي شود كه اظهار مي دارند راجع به حقيقت عالم 

  .توهم شخصي خودمان چيز ديگري نيست شد، زيرا دانش ما جز يك نوعدليل محكمي در دست نمي با

وجود يك ضد براي آفريدگار و اينكه خود آفرينش دليلسـت بـر اينكـه    راجع است به اثبات  -در هفتم

  .مقصود اين ضد انجام نخواهد يافت

مردان فرخ به جزئيات داليل فوق و بيان بداهت وجود دوگانه خير و شـر در آفـرينش مـي     -در هشتم

يك اصل نامرئي و تجرد  لزوم دنياي معنوي را از مبدأ و معاد زندگي جسماني بوسيله مقايسه ايجاد از. پردازد

                                                           

 كه  به معني وقت و روزگار آمده و در قرآن نيز در چند مورد و از جمله در اشاره به عقيـده كسـاني كـه   » دهر«لفظ . 1

ْهرُ «: مي گفته اند الـد و بـا كلمـه   » ديرنـد «فارسي آن . باشند، بكار رفته است» زروانيان«، كه شايد همان »24: 45 َوَمـا يـُْهِلُكنَـا ِإال

و از لحاظ مفهوم و اصطالح فلسفي نيز بـا لفـظ   . آمده است از يك ريشه مي باشد durarcكه از ريشه التيني  duréeفرانسه 

durée         در عرف پاره اي از فالسفه غرب و از جمله در عرف هانري برگسون فرانسـوي كـه عقيـده او دربـاره زمـان بـا عقيـده

چون تو بس ديد و بيند ايـن   -تو به مال غره مشو،! افتيب: رودكي مي گويد. زروانيان بسيار نزديك است كامالً مطابقت مي كند

از يـك  » ديرنـد «فارسي و بـا كلمـه   » دير«دهر عربي نيز تحريفي از كلمه مي توان حدس زد كه ) 101لغت فرس ص . (ديرند

  .درشته باش

  .50ص . اين يادداشت را لطفاً آقاي احمد فرديد به اين جانب مرحمت كردند
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جزئيات ديگري راجع بوجود قصد و غرضي در آفرينش براي مقاومت در برابر . روان را از جسم نشان مي دهد

و داليل ديگري براي اعتقاد به يك منشأ بدي كـه بايـد   . اين ضد و شكست فرجامين اهريمن شرح مي دهد

اصلي بديهايي است كه به نظر مي آيد بطـور ناگهـان   آنرا از منشأ خوبي جدا دانست مي آورد و اين نيز علت 

  .اتفاق مي افتد

اطالعات ديگري راجع به ضد و بداهت وجود آن قبل از آفرينش مي دهـد، و مبـارزه او را بـا     -در نهم

بقيه اين . اوندان در دينكرد آمده است شرح مي دهدپآفريدگان بعد از آفرينش، چنانكه در نوشته هاي آذرپاد

  .يان جزئيات همين مطلب استباب در ب

با بحث راجع به مبدأ شر چنانكه در مذاهب گوناگون آمده است، شروع مي شود و تا آخر اين  -در دهم

مقصود همه مذاهب بيان ذات و صفات آفريدگار و تعليمات راجع بـه تزكيـه نفـس    . فصل ادامه پيدا مي كند

پس الزم است كه اصل خير و شر شناخته شود و . تاست؛ و اين خود دليل آنست كه فاعل شر آفريدگار نيس

مردان فرخ مـي گويـد   . متذكر مي شود كه بعضي از فرقه ها آنرا به يك و برخي به دو اصل نسبت مي دهند

را دوست نداشته و در بسياري از سرزمين ها و ميـان هنـدوها تفحـص    ) اسالم(كه او مذهب رسمي مملكت 

اوندان و روشـن پسـر آذرفرنبـغ و همچنـين دينكـرد      پنوشته هاي آذرپاد كرده است، تا اينكه پس از مطالعه

اين ديـن را زرتشـت بـه كـي گشتاسـب      . آذرفرنبغ پسر فرخ زاد معتقد به برتري دين زرتشتي گرديده است

) آسياي صغير(زرير و ديگران آنرا در اروم دگان خانواده او مانند سپندداد وبياموخت كه آنرا پذيرفت و شاهزا

رسيد و آذرباد پسر ماراسپند بـا  ) ساسانيان(» خاندان الوهيت«سپس اين دين به . وستان تبليغ كردندو هند

فلز گداخته آنرا باز بياراست؛ ولي اروميان بي جهت سعي كردند آنرا رد بكنند؛ در صورتي كه به آسـاني مـي   

  .توان پي برد كه ساير عقايد مملو از موهومات و تناقض مي باشد

مردان فرخ راجع به عقايد كساني كه معتقدند خير و شر هر دو از اراده يزدان ناشـي مـي    -در يازدهم

و مي گويد ايجاد شر با علـم مطلـق و   . شود گفتگو كرده، با اشارات سربسته به مذهب اسالم تاخت مي آورد

كوكـار اسـت، چـرا    اگر او ني. ايي و راستي ايزد راست نتواند آمدونيكوكاري و بخشايشگري و همچنين با كامر

شر را باقي مي گذارد؟ اگر بخشايشگر است، چرا كساني را كه بد مي كنند عقوبت مي نمايـد؟ اگـر داناسـت    

ولـي  ). وط ابلـيس و هبـوط آدم در قـرآن   قاشاره بـه سـ  (چرا آفريده نخستين خود را از نافرماني باز نداشت؟ 

آيا پيـروي از  . پيروزگر مي گردد و پايدار مي ماندنده بمردمان به كشتن پيغمبران برانگيخته مي شوند و فري

يزداني كـه چنـين كنـد بايـد     : اي عاقالنه است؟ پس از انتقادات ديگري چنين نتيجه مي گيرد چنين عقيده

همچنين اطميناني به آمرزش او نيست و بايد خود او دربـاره خيـر و شـر عـودد     . ناتوان و جبار و نادان باشد
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هنگان و طبيب ثابت مي شود كه بيماري و تنگدستي نيز وجود دارد، زيرا اگر اين دو از وجود صدقه د 1.باشد

  .نبود وجود صدقه دهنده و پزشك الزم نمي شد

رابطه ميان اراده ايزد و مبدأ شر تشريح مي شود، و چنين نتيجه گرفته مي شود كه در برابر ايزد اراده 

مكان اينكه بدي از مردمان برخاسته، و يا اينكـه بـدي   سپس در ا. ديگري كه مخالف و ضد آنست وجود دارد

قـول بـه اينكـه ايـزد بـه همـه آفريـدگان و        . بوجود نيامده مگر اينكه به ارزش خوبي بيفزايد بحث مي شـود 

ثل م رساند و هرچه خواست مي كند، با يكآفرينش فرمانروايي مطلق دارد و مي تواند هر زياني كه بخواهد ب

سپس به اين مطلب مي پردازد كه آيا آفريدگار دوست و يا . فرنبغ مي آورد رد مي شودكه از روشن پسر آذر 

دشمن آفريدگان خود مي باشد، يا اينكه او فرمانرواي خوب يا بد و يا هر دو در عين حال است؟ اگر بـدي از  

جمله آفريدگان  مردمان سر مي زند، اهريمن بي گناه است، اما اگر اهريمن مبدأ شر است چگونه مي تواند از

  .ايزد باشد؟ در صورت اخير اگر ايزد آفريدگار اصل بدي باشد از اين قرار خود او مبدأ شر است

آنگاه اشاراتي به قرآن مي شود راجع به اينكه ايزد هر كسي را بخواهد به ميل و اراده خود داللت به راه 

ي آن شده ااجع به اراده خدا و قدرت او در اجرسؤاالتي از فرقه معتزله ر 2.راست مي كند و يا گمراه مي سازد

همچنين مطرح مي شود هرگاه مدبر دنيا بدون قصد و يا بصير و نيكويي و قدرت كامل مـي بـود مـي    . است

و اگر او مسبب . ولي از آنجا كه بدي بي شك وجود دارد، او بايد ناقص بوده باشد. توانست بدي را مانع بشود

آفريننده اهريمن بوده باشد و ناچار الزم است وجود اهريمن مبدأ مستقلي داشته خير و شر نيست نمي تواند 

بـه طـور   ) قرآن ديده شـود (سپس فرمان بي منطق او راجع به منع خوردن از درخت دانش در بهشت . باشد

و رفتار جابرانه ايزد كه خود مردمان را گمراه مي نمايد و سپس عقوبـت مـي كنـد؛    . شديدي انتقاد مي شود

درين باب نتيجه مي گيرد و متذكر مي شود، در مطالبي كـه  . چنانكه در قرآن آمده است نيز انتقاد مي شود

  .شرح داده شد هر آنچه راست است از منشأ راستي و هر آنچه دروغ است از سرچشمه دروغ ناشي مي گردد

و چنانكه در دينكـرد از  به ذكر داليل متناقضي كه در زمنيه قدرت مطلق يزدان و اراده ا -در دوازدهم

دريـن  . داليل فرقه هاي گوناگون جمع آوري شده و معتقدند كه ثنويت جنبه بي اساس دارد شروع مي شود

آيا كداميك بيشتر جنبه توهين آميز دارد كه معتقد باشند ايزد آفريدگان خود : موضوع مردان فرخ مي پرسد

موقت تا ابد شكنجه مي نمايد، يـا معتقـد باشـند كـه او     را از گمراهي حفظ نمي كند و آنان را به علت گناه 

هميشه نيكوكار و بخشايشگر و حاضر است كه همه گناهان را يكباره پاداش بخشد و همه آفريدگان خـود را  

سرانجام او دشمن و عقوبت نجات بدهد؟ بعد نگارنده نشان مي دهد كه خصايل نيك قادرنـد همـه خصـايل    

  .بي بنمايند و ضد با همه كوشش خود قادر نيست كه زيان هميشگي برساندزشت كه ضد آنها هستند سركو

                                                           

 .مراجعه شود به ملحقات آخر كتاب. 1

 ).370-359بند (ه آخر كتاب لرجوع شود به دنبا. 2
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پـس از  . با انتقاد كتاب يهوديان و شرح بي ثباتي و تناقض سفر پيدايش شروع مي شـود  -در سيزدهم

اشاره به بعضي آيات راجع به آفرينش و سقوط آدم در سفر پيدايش و سفر خروج، مردان فرخ به انتقاد آنهـا  

مخصوصاً آفرينش روشنايي و وضعيت دنيا قبل از روشنايي و علت شش روز درنگ براي آفرينش . دمي پرداز

را مورد انتقاد قرار مي دهد، كه چگونه قبل از آفرينش خورشـيد روزهـا شـمرده مـي شـده در صـورتي كـه        

مان خلق شد در چرا آدم نافر. آفرينش فقط به فرمان او انجام گرفته، استراحت روز هفتم براي چه بوده است

صورتي كه خدا مي دانست اطاعت نخواهد كرد چرا فرمان به اطاعت داد؟ گويا اين فرمان بـراي نـاداني آنهـا    

همچنين جزئيـات ديگـر را دربـاره    . مي باشد» مار و فريبندگي«ده بود، زيرا آدم دانش خود را رهين شداده 

عادالنـه  : يايد مطرح مي نمايد سپس مي گويـد هبوط آدم كه با دانش مطلق و راستي و قدرت ايزد راست نم

  .نيست كه نفرين به آدم شامل همه نسل او بشود

در دنباله انتقاد از نوشته هاي يهود مي آيـد و توضـيح داده مـي شـود كـه بسـياري از        -در چهاردهم

كـه   )ناحوم(*ن احونمانند سفر تثنيه، اشعياء و . قسمتهاي آن با عقيده زرتشتيان راجع به ايزد متناقض است

مي نمايد كينه جو،  يدر ناحون ايزد وجود. به نظر مي آيد با بخشايشگري و برازندگي ايزد متناقض مي باشد

يوشع و اشعيا و اعداد او جبار معرفي مي : از اسفار. از حزقيال تعظيم و تكريم به خورشيد استنباط مي گردد

طالبي كه احتمال دارد از احاديث و سنت يهوديـان  م. شود و در سفر پيدايش از كرده خود پشيمان مي شود

 يهوه بـه . فرشته با پرستندگان به دوزخ 90,000مانند روانه ساختن روزانه . (گرفته شده نيز انتقاد مي گردد

تقديمي فرشته به مرد پرهيزكار و جواب فرشتگان از اعتراض به كشنده جمعيت . مي رود احوالپرسي ابراهيم

نگارنده نتيجه مي گيرد كه طبق اين گفتار، يهوه در راسـتي و دانـش و بخشايشـگري    ). بي شماري از مردان

  .وده دشمن خويش مي باشدبخود كامل ن

جزئيـات تولـد عيسـي شـرح     . كتاب عيسويان نيز به همان نحو مورد انتقاد قرار مي گيرد -در پانزدهم

قولي كه مرگ او براي . ست انتقاد مي گرددداده مي شود و به طرز دقيقي عقايدي كه درين باره اظهار شده ا

بعد دليل مـي آورد كـه   . در اعتقاد به تثليث نيز بحث مي گردد. اثبات وجود رستاخيز الزم بوده رد مي شود

هرگاه دشمن يكي از آفريدگان باري تعالي است او نيز بايد مانند ساير آفريدگان بخشيده شود و متذكر مـي  

اراده خود مرتكب مي شوند، اين مطلب نمي تواند شامل حال جانوران مـوذي و   گردد اگر مردمان بدي را به

نيـز گفتـار پـولس كـه     . در اين صورت آفريننده آنها بايد مسئول زيانكاري ايشـان باشـد  . نباتات سمي بشود

دد بسياري از عبارات انجيل متي و يوحنا نقل مي گـر . مخالف با اختيار و آزادي اراده مي باشد ذكر مي شود

  .دعاي مسيحيان نيز نقل مي شود. كه گواهي مي دهد عيسي معتقد به وجود دو آفريننده بوده

تخصيص داده شده، و بحث مي شود كه دين مـاني  » فريبندگي هاي ماني و مانويان«به  -در شانزدهم

و سـوم   يكي نامحدودي دو نيروي اصلي، ديگري راجع به آميزش آن دو با يكديگر-: مبتني بر سه اصل است

ماني مي گويد اين جهـان كهـين بـه شـيوه جهـان مهـين       . راجع به جدا شدن روشنايي از تاريكي در فرجام
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. كه در جنگ دوم با فرشتگان كشته شـد، بوجـود آمـده اسـت    » كوند ديو«بدست اهريمن از بدن فرمانده او 

شده و بيان كرده اسـت كـه بـه    ر طبق عقيده مانوي شرح داده بتكليف ماه و خورشيد و علت تأثير باران نيز 

به او از راه ازدياد نسل و كشت زمين پسنديده  فريننده عالم اجسام است، كمك كردنگفته او چون اهريمن آ

اين دنيـا نـابود خواهـد شـد و     . و نيز چون او تباه كننده زندگي است، كشتن جانوران جايز نيست. نمي باشد

. در آن وقت دو اصل اولي تا ابد با هـم خواهنـد مانـد   . عاقبت پيروزي با ايزد است، ولي رستاخيز نخواهد بود

پس . ه در آخر باب چهارم وعده كرده بود به بحث در تناهي و عدم تناهي وارد مي شودبعد مردان فرخ چنانك

از آنكه مطرح مي كند كه جز زمان و مكان چيز ديگري نامحدود نيست و نشان مي دهد نامحدود امريسـت  

ـ   ه اجـزاء  كه حتي ايزد نيز آنرا در علم خود تصوير نمي تواند كرد، همچنانكه روشنايي و حيات نمي تواننـد ب

تقسيم گردند و نه مي شود مخل نظم آنها شد، زيرا براي آنها فضاي قبلـي وجـود نـدارد كـه بتواننـد در آن      

حركت بكنند پس اگر در اصل وجود نامحدود باشند و نشود مخل نظم آنهـا گـردد محلـي بـراي آفريـدگان      

ولي در پيچ و خـم چنـين   . ليه باشندمگر اينكه آنان كامالً نتيجه تغيير و تحول مبدأ او. وجود نخواهد داشت

بعد دليل مي آورد كه ماهيت هيچ چيز را بـدون  . شته مطلب گسيخته شودرالفاظ و استدالالت ممكن است 

  .در اينجا نسخه ناگهان قطع مي شود و باقي كتاب مفقود شده است. احاطه كامل بدان نمي توان دريافت

* * *  

چنين بر مي آيد كه كتابي است در مباحثه مـذهبي، و مؤلـف   » ارچشكند گماني وي«از خالصه فصول 

پس از دفاع از دين زرتشت و طرح داليلي در اثبات ثنويت و اينكه خير و شر را در عـالم هـر يـك منشـأاي     

جداگانه است؛ ناگهان متوجه عقايد و مذاهبي مي گردد كه در آن زمان وجود داشته و در اطراف آنهـا بحـث   

. عيسوي و مـانوي  -يهود -اسالم -معتزله -سوفسطاييان -دهريان -ه منكران وجود خداازجمل. مي شده است

. مذاهب ديگر وجود داشته است از آنجا كه آخر كتاب افتاده دارد معلوم نيست، شايد بابهاي ديگري راجع به

جداگانـه  يهود و عيسوي و مانوي مفصالً نقل مي شود، هر كدام مبحث  چهار فصلي كه درين كتاب راجع به

ولي راجع به مذاهب ديگر كه بطور اتفاق اشاره شده، چون اصول آنها جداگانه شـرح  . اي را تشكيل مي دهد

اشاراتي . داده نشده و فقط از لحاظ معتقدات زرتشتي مورد انتقاد قرار گرفته است از ذكر آنها چشم پوشيديم

و مسيح دارد در ملحقات كتاب بطور خالصه ذكر كه به اسالم شده از آنجا كه شباهت تامي با رد عقايد يهود 

  .خواهد شد

ولي مطلب قابل توجه . آنچه مربوط به مذاهب يهودي و مسيحي است، البته امروزه چندان تازگي ندارد

چيـزي كـه مسـلم    . اينست كه تعيين شود مردان فرخ از كدام متن كتاب مقدس و انجيل نقل قول مي كند

كتب مقدس مي آورد، كامالً با ترجمه آنها تطبيق مـي كنـد مگـر در بعضـي      است مطالبي كه مردان فرخ از

ولي احتمال دارد اين موضوع مربوط به تحريفاتي باشد كه بعدها . موارد كه اختالف كوچك مشاهده مي شود
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 زيرا به نظر مي آيد متن اين كتاب ها در زمان خيلي قديم از سرياني به پهلوي. در تورات و انجيل شده است

 و تحريف آن به پازنـد اسـتنباط  ) 42 -در چهاردهم(چنانكه از تلفظ مخصوص نام اسحق  1ترجمه شده بوده

به . استعمال مي شود» آدنائي«خداي يهود، لفظ قديم خدا به زبان عبري » يهوه«و نيز بجاي لفظ  2مي شود

ده و در سه فقره مـي آورد كـه در   د كه نگارنده اخبار و احاديث يهود را مطالعه دقيق نموآيعالوه به نظر مي 

به هر حال كلماتي كه نگارنده از كتـاب  . تورات كنوني وجود ندارد و شايد از كتاب تلمود اقتباس كرده باشد

مقدس نقل مي كند با ترجمه آنها به زبانهاي اروپايي بيشتر تصديق مي كند تا با ترجمه فارسي جديد آن كه 

  .مغلوط مي باشد

مانويان مردان فرخ موضوعي را به ميان مي كشد و به آن حمله مي كند كه از عقايد در مباحثه عقايد 

به طوري كه نگارنده در باب دهم . دهد ارزش بخصوصي دارد يو اطالعاتي كه م. ديگر به مراتب تاريكتر است

وان يد كه مذهب مانوي در آن زمان در نهايـت قـوت بـوده و پيـر    آكند، چنين بدست مي  ياشاره م 60-59

  .بسياري داشته است

اشـارات شـگفت آور   ) 52(نوشته دانايـان،   رو غور د) 51(از نيروي متحد دانش و دين، ) 50( :در دهم

مقـام، پسـر آذر فرنبـغ فـراهم      و بوسيله آن نوشته اي كه روشن عالي) 53(دان فرزانه، وناپنوشته هاي آذرپاد

همچنين پيشواي مقدس فرزانـه آذر فرنبـغ پسـر فـرخ زاد،     ) 55. (نام نهاد» كتاب روشن«و آنرا ) 54( -كرد

از بسـياري  ) 58( -نـام نهـاد  » دينكـرد «از لحاظ گزارش راجع به دين ) 57(كه پيشواي دين بهي بود، ) 56(

بخصـوص از آن فريبنـدگان بزرگتـر و زورمنـدتر، و     ) 59(اللت و فريب هاي كيشها رهايي يـافتم،  ضشك و 

كه كيش ايشان جادويي و فريبنده دين و آموزش ايشان بدي است و روش ) 60(بدآموزتر و تهي مغز مانوي، 

  ».پيچيده و نهاني دارند

. ولي به نظر نمي آيد كه قسمت افتاده متن زياد بـوده باشـد   3.متأسفانه آخر اين باب مفقود شده است

  .مي توان حدس زد بابهاي ديگري راجع به ساير عقايد و اديان متن اصلي داشته است گرچه

هرچند متن پهلوي اصلي آن . از لحاظ اصالحات و تحول زبان فارسي اين كتاب اهميت به سزايي دارد

در دست نيست، ليكن ترجمه اين كتاب توسط نيروسنگ در حدود نهصد يا هزار سال قبل به سانسـكريت و  

انيدن آن به حروف اوستايي تغييرات زبان فارسي آن زمان را با فارسي زمان ساساني به خوبي نشان مـي  گرد

                                                           

 .نوي، قطعاتي از ترجمه انجيل به زبان سغدي پيدا شده استدر كاوشهاي تورفان جزو اسناد ما. 1

او نيز بدست مي آيـد و  » مينوخرد«چنانكه از ترجمه . در نقل اسامي خاص نيروسنگ پيوسته دچار اشتباه مي شود. 2

 .استاسم االسكندر را به غلط ارسكنگر و يا ارسنگر مي آورد، مي رساند كه اطالعات تاريخي او بسيار ضعيف بوده 

 Ein Bruchstük: جداگانـه در كتـاب خـود    Salemannاين كتـاب را دانشـمند روسـي سـالمان      باب شانزدهم. 3

Manichaeischen Schrifttums  ــورگ ــز   1904در ســن پترزب  .W. Jacksonتصــحيح و چــاپ كــرده اســت و ني

Researches in Manichaeism N. Y. I 132. pp. 174-201.  ات نتقادسمتي ازين فصل را با ااز لحاظ مطالعه ماني ق

   .به چاپ رسانيده است
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دهد و گذشته از اشتمال آن بر اصطالحات فلسفي فارسي، تا يك اندازه نماينده طرز استدالل عقلي ايرانيـان  

ن تأليف كتـب بـه زبـان پهلـوي     ضمناً چنين استنباط مي شود كه در زمان مأمو. قبل از اسالم نيز مي باشد

متداول بوده، و از رويه محتاطي كه مولفين زرتشتي نسبت به مذهب اسالم داشته اند چنين بر مي آيـد كـه   

  .ايرانيان مسلمان نيز از اين زبان بي اطالع نبوده اند

اسـطه  گرچه به علت نقص الفباي فارسي مناسبتر بود كه متن با الفباي صدادار چاپ مي شد، اما بـه و 

  .الحاتي در متن شده است با حروف فارسي معمولي اضافه مي شودبودن وسايل و به عالوه اصفراهم ن

اين كتاب از روي متن پازند و سانسكريت انتقادي دكتـر وسـت و ترجمـه انگليسـي او و نيـز مطـابق       

تقديم بزرگتـرين   در خاتمه تشكرات خود را. تصحيحات آقاي بهرام گور انكلسريا مقابله و تصحيح شده است

دان معاصر آقاي بهرام گور انكلسريا مي نمايم كه مدت طـويلي وقـت گرانبهـاي خـود را صـرف       استاد پهلوي

  .خواندن اين كتاب با اين چاپ نموده است

  

  صادق هدايت

 



  1در سيزدهم

و همگـي بـدان   ) 3(خواننـد،   2كه آنرا مقدس) 2(ديگر در ناسازگاري و ياوه سرايي نخستين نامه، ) 1(

پر از اشتباهات قابل ) نامه مزبور(چون ) 4(همرأي هستند كه ايزد آنرا بدست خويش نوشت و به موسي داد، 

  .براي آگاهي شما شمه اي از ناسزاهاي فراوان آنرا در اينجا آشكار سازم. رد است

و روح ) 7(ب سـياه بـود؛   آيكي و نخست زمين بي شكل و تهي و تـار «: كه) 6(در آغاز نامه گويد، ) 5(

 4و روشـنايي شـد  ) 9(» !پس ايزد گفت كه روشنايي باشـد ) 8( 3ايزد به روي آن آب سياه متحرك همي بود،

او ) 12( 5او روشنايي را به روز و تاريكي را به شب گذاشت) 11. (ر به او واژگونه نموديروشنايي از آن ز) 10(

از ) 14( 7.زيرا در روز هفتم آرميد و آسـايش كـرد  ) 13( 6را بيافريد؛به شش روز اين جهان و آسمان و زمين 

  8.تراحت بكنندساين رو كنون نيز جهودان روز شنبه ا

كـه آدم در آن  ) 17( 10و در باغستان بهشت كرد) 16( 9او آدم و زنش حوا را بيافريد: اين نيز كه) 15(

  11.باغستان برزگري و پاسباني بكند

از همه درختـان ايـن باغسـتان بخـور، مگـر از آن      : كه) 19(كه ايزد باشد به آدم فرمود،  1آدنائي) 18(

  2.چه هرگاه از آن بخوري بميري) 20(درخت دانش؛ 

                                                           

بايد باب دوازدهم باشد، ولي طبق ترجمه وست كه مقدمه كتاب را باب جداگانه محسـوب داشـته در سـيزدهم مـي     . 1

 .باشد

 .مقصود سفر پيدايش است كه به عبري برشيت مي خوانند. 2

زمين تهي و بائر بود و تاريكي بر روي لجه و روح خـدا سـطح آبهـا را    و . 2در ابتدا خدا آسمانها و زمين را آفريد . 1«. 3

 .سفر پيدايش باب اول» .فرو گرفت

 .باب اول. پ. س» .و خدا گفت روشنايي بشود و روشنايي شد. 3«. 4

و  و خـدا روشـنايي را روز ناميـد   . 5و خدا روشنايي را ديد كه نيكوست و خدا روشنايي را از تاريكي جدا ساخت . 4«. 5

 ».تاريكي را شب ناميد

 .باب اول. پ. س» .و خدا هرچه ساخته بود ديد و همانا بسيار نيكو بود و شام بود و صبح بود و روز ششم. 31«. 6

و در روز هفتم خدا از همه كار خود كه ساخته بود فارغ شـد و در  . 2آسمانها و زمين و همه لشكر آنها تمام شد . 1«. 7

 .سفر پيدايش باب دوم» .ود كه ساخته بود آرامي گرفتروز هفتم از همه كار خ

در آن هيچ كار مكن تو و پسرت و غالمت و كنيزت و بهيمـه ات و  . سبت يهوه خداي تو است ناما روز هفتمي. 10«. 8

سـت  زيرا كه در شش روز خداونـد آسـمان و زمـين و دريـا و آنچـه را كـه در آنها      . 11مهمان تو كه درون دروازه هاي تو باشد 

 .سفر خروج باب بيستم» .بساخت و در روز هفتم آرام فرمود

 .باب دوم. پ. س» .و خداوند خدا آن دنده را كه از آدم گرفته بود زني بنا كرد و وي را به نزد آدم آورد. 22«. 9

. پ. س» .و خداوند خدا باغي در عدن به طرف مشرق غرس نمود و آن آدم را كه سرشته بود در آنجا گذاشـت . 8«. 10

 .نيز ديده شود 10و  9فقره . باب دوم

. بـاب اول . پ. س» .پس خدا آدم را به صورت خود آفريد او را به صورت خدا آفريد ايشان را نر و ماده آفريـد . 27«. 11

 .باب دوم. پ. س» .پس خداوند خدا آدم را گرفت و او را در باغ عدن گذاشت تا كار آنرا بكند و آنرا محافظت نمايد. 15«

← 
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از ايـن درخـت بچـين    : آن مار حـوا را فريفتـه و گفـت كـه    ) 22. (پس او ماري در باغستان كرد) 21(

و چنان دانشي يافتند كه نيك را ) 25( 4م همچنين بخوردآد) 24(او نيز چنان كرد  3بخوريم، و به آدم بدهيم

زير درختان پنهـان شـدند؛   ) 27(و دانستند كه برهنه هستند؛  دايشان ديدن) 26( 5از بد تميز داده و نمردند

  6.و از شرم برهنگي، برگ درختان بر تن خويش پوشيدند) 28(

  7كجايي؟پس آدونايي به باغستان شده آدم را به نام خواند كه ) 29(

  8.اينجا زير درختان هستم، زيرا كه برهنه باشم: آدم پاسخ داد كه) 30(

مگـر تـو از آن   ) 33(آگاهي داده كه برهنـه هسـتي؟    راو گفت كه ت) 32(آدنايي خشمناك شد، ) 31(

  9مخور خوردي؟ تدرخت دانش كه گفتم

  10.اين زني كه تو به من دادي، مرا فريفت و خوردم: آدم گفت كه) 34(

  11.اين مار مرا بفريفت: حوا گفت كه) 36(چرا تو چنين كردي؟ : و آدونائي از حوا پرسيد) 35(

  12.او آدم و حوا و مار، هر سه را نفرين نموده از باغستان بهشت بيرون كرد) 37(

                                                                                                                                                                                     

اما به لغت عبري كه جهودان دارنـد نـام ايـزد عـالي بـدين      .. «. به معني يهوه مي باشد Adonâiلغت عبري آدنائي . 1

  .7بين االديان چاپ تهران ص » ...اهبا  -اهياشد -آدوناي -ايلوهيم: لفظها ياد كنند

اما از درخت معرفت نيك و بد . 17و خداوند خدا آدم را امر فرموده گفت از همه درختان باغ بي ممانعت بخور . 16«. 2

 .باب دوم. پ. س» .آينه خواهي مرد هرزنهار بخوري زيرا روزي كه از آن خوردي 

گفت آيا خدا حقيقتاً گفته اسـت  و مار از همه حيوانات صحرا كه خداوند خدا ساخته بود هوشيارتر بود و به زن . 1«. 3

 .باب سيم. پ. س» .مار به زن گفت هر آينه نخواهيد مرد. 4... از همه درختان باغ نخوريد

پس از ميوه . دانش افزا )چند كلمه ناخوانا(*چون زن ديد كه آن درخت براي خوراك نيكوست و منظر خوشنما . 6«. 4

 .سفر پيدايش باب سيم» ...خورداش گرفته بخورد و به شوهر خود نيز داد و او 

» بلكه خدا مي داند در روزي كه از آن بخوريد چشمان شما باز شود و مانند خدا عارف نيك و بـد خواهيـد بـود   . 5«. 5

 .باب سيم. پ. س

آنگاه چشمان هر دوي ايشان باز شد و فهميدند كه عريانند پس برگهـاي انجيـر بـه هـم دوختـه سـترها بـراي        . 7«. 6

و آواز خداوند خدا را شنيدند كه در هنگام وزيدن نسيم نهار در باغ مي خراميد و آدم و زنش خويشتن را . 8. ختندخويشتن سا

 .باب سيم. پ. س» .از حضور خداوند خدا در ميان درختان باغ پنهان كردند

 »خداوند خدا آدم را ندا در داد و گفت كجا هستي؟. 9«. 7

 ».شنيدم ترسان گشتم زيرا كه عريانم پس خود را پنهان كردمگفت چون آواز ترا در باغ . 10«. 8

بـاب  . پ. س» گفت كه ترا آگاهانيد كه عرياني آيا از آن درختي كه ترا قدغن كردم كه از آن نخوري خوردي؟. 11«. 9

 .سيم

 ».آدم گفت اين زني كه قرين من ساختي وي از ميوه درخت به من داد كه خوردم. 12«. 10

. پ. س» .كـه خـوردم   دمرا اغوا نمـو  روند خدا به زن گفت اين چه كار است كه كردي؟ زن گفت ماپس خدا. 13«. 11

 .باب سيم

پـس آدم را  . 24پس خداوند خدا او را از باغ عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از آن گرفته شده بود بكنـد  . 23«. 12

 .باب سيم. پ. س» .بيرون كرد



 گمان شكنگزارش     18

تـا  ) 39(خوراكت از پاك كردن عرق پيشـاني و دم زدن بينـي بدسـت آيـد،     : او به آدم گفت كه) 38(

  1.در زمينت همه پليدي و نجاسات برويد) 40(فرجام زندگيت، 

  2.آبستني تو با درد و دشواري و زايشت با رنج گران باشد: او به حوا گفت) 14(

تـرا پـاي   ) 43(در ميان چارپايان و ددان دشتي و كوهي نفرين كرده باشـي؛  : او به مار گفت كه) 42(

ان فرزندان تو با زن كـين و دشـمني چنـان    و مي) 45(روشت به روي شكم و خورشت خاك باد؛ ) 44(مباد؛ 

  3.باشد كه فرزندان ايشان ترا سر كوبند

او اين گيتي با هرچه از هر چيز كه در آنست بـراي مردمـان كـرد و آفريـد؛     «: اين نيز گويند كه) 46(

  4.او مردم را بر همه آفريدگان و آفرينش و تر و خشك فرمانروا كرد) 47(

آيا آن زمين بي ) 49(هرزه درائيها و فريبندگي گفتار ايشان مي پردازم، كنون شمه اي به باطن ) 48(

يـا خـود ايـزد چگونـه بـوده      ) 50(يزد و روحش و آب سياه كجا و به كدام حد بود، اشكل و تهي و تاريكي و 

  است؟

بـه  از آنجا كه آنرا نديده بود ) 53(زيرا چون روشنايي را ديد، ) 52(پيداست كه او روشن نبوده؟ ) 51(

اگـر  ) 55. (تاريك بود، پيداست كه اصل تاريكي ضـد روشـنايي اسـت   : اگر گويند كه) 54( 5.او واژگون نمود

در صورتي كه خود روشن بود، چرا چون او روشنايي ديد شگفت ) 56(تاريك نه، بلكه روشن بود؛ : گويند كه

بار مدلل دارند كه نه روشن بـود و   بايد سومين) 58(نه روشن بود و نه تاريك، : و اگر گويند كه) 57(نمود؟ 

وگرنه چطور او مي توانست روشنايي را ببيند در صورتي كه جايگاه و مسكنش در تاريكي و ) 59(نه تاريك؛ 

زيرا، اكنون نيز هر كه ) 61(او ايزدي را از كجا آورده بود؟ ) 60(آب سياه بود و هرگز روشنايي را نديده بود؟ 

كه، اگر مبدأ و جايگـاهش تـاريكي   ) بايد دانست(اين نيز ) 62. (ا نمي تواند ببينددر تاريكي بماند روشنايي ر

چه، اين آشـكار اسـت كـه تـاريكي در مقابـل      ) 63(بود، چگونه توانست در مقابل روشنايي ايستادگي بكند؟ 

  .نايي ايستادگي نمي تواند، زيرا كه آنرا مي راند و سر افكنده مي سازدشرو

                                                           

سخن زوجه ات را شنيدي و از آن درخت خوردي كه امـر فرمـوده گفـتم از آن نخـوري     و به آدم گفت چونكه . 17«. 1

خـار و خـس نيـز برايـت خواهـد رويانيـد و       . 18پس به سبب تو زمين ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهي خورد 

 .اب سيمسفر پيدايش ب» ...و به عرق پيشانيت نان خواهي خورد. 19سبزهاي صحرا را خواهي خورد 

 .باب سيم. پ. س» ...و به زن گفت الم و عمل ترا بسيار افزون گردانم با الم فرزندان خواهي زاييد. 16«. 2

پس خداوند خدا به مار گفت چونكه اين كار كردي از جميع بهايم و از همه حيوانات صحرا ملعون تـر هسـتي   . 14«. 3

و عداوت در ميان تو و زن و در ميان ذريت تـو و ذريـت   . 15. خواهي خوردبر شكمت راه خواهي رفت و تمام ايام عمرت خاك 

 .باب سيم. پ. س» .وي مي گذارم او سر ترا خواهد كوبيد و تو پاشنه وي را خواهي كوبيد

و خدا گفت آدم را به صورت ما و موافق شبيه ما بسازيم تا بر ماهيـان دريـا و پرنـدگان آسـمان و بهـايم و بـر       . 26«. 4

 .سفر پيدايش باب اول» .زمين و همه حشراتي كه بر زمين مي خزند حكومت نمايد تمامي

 .اين باب ديده شود) 10(بند . 5
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اگر محدود بود، آنكه بيرون ) 65(زمين بي شكل و تهي، با كران بود يا بي كران؟  آن: ديگر اينكه) 64(

زيرا چنانكه همه مي بينـيم ايـن   ) 67(اگر بي كران بود، نامحودي آن به كجا رفت؟ ) 66(از آن بود چه بود؟ 

  .زمين و گيتي آن نيست كه در نخست بوده است

پس بايد دانست كه آدنـائي  ) 70(» !باشد و روشنايي شدروشنايي «: كه) 69(اينكه آدنائي گفت، ) 68(

چون زماني كه همي خواست روشنايي بكند، فرماني بـه بـودن آن داد،   ) 71(پيش از روشنايي وجود داشته؛ 

و اگر روشـنايي، بـه   ) 72(پس او به تفكر انديشيد كه روشنايي چگونه باشد، خوش گوهر و يا بد گوهر است؛ 

و انديشه آدنائي يافت مي شد، پيداست كه روشنايي هميشه در دانـش و انديشـه    چگونگي خويش، در دانش

زيرا كه نمي توان هيچ چيز را دانست و دريافت، مگر آنكـه  ) 74(و نيز بيرون از او بوده؛ ) 73(آدنائي مي بود 

و اگـر  ) 76(اگر روشنايي هميشه مي بود، از آن رو آفريده آدنـائي اسـت،   ) 75(رجي آن ثابت شود؛ اوجود خ

روشنايي به چگونگي خويش در دانش او نبود، آيا او روشنايي را خواست ولي ندانست كـه چگونـه   : گويند كه

يا چگونه ممكن است كسي با فكر بينديشد به چيزي كه هرگـز فكـر   ) 77. (بسيار احمقانه است-مي باشد؟ 

  نكرده و ندانسته؟

) 79(ودن روشنايي را به چيزي داد يا به هـيچ چيـز؟   ، كه آن فرمان به ب)بايد دانست(و اين نيز ) 78(

بـه وجـود روشـني داد، آن خـود     ) فرمان(اگر او ) 80(ه فرمان به فرمانبردار بايد داد؛ كچه، اين محقق است 

و يـا او  ) 82(و اگر او فرمان به نيستي داد، پس چگونه نيستي فرمـان آدنـائي را شـنود؟    ) 81(روشناي بود، 

چه، نيستي فرمان آدنائي نمـي شـنود،   ) 83(» ن است خواهش آدنائي كه روشن باشم؟چني«چگونه دانست، 

آنكـه نيسـت، نـاگزير دانـا بـه      ) 85(زيرا نيستي هيچ فكر كردن نمي توانـد؛  ) 84(پنداري كه او نداده است؛ 

تـا بـه   » باشـم «هستي و پيش بين نيز نمي باشد؛ چگونه مي دانست كه آدنائي به چه جور مي خواست كـه  

  وري كه مي خواست بشود؟جهمان 

در صورتي كه گوهر ) 87(و شد، » باش«: اگر گويند كه روشنائي از گفتار آدنائي شد، كه او گفت) 86(

چه، ) 88(آدنائي تاريكي بود، و نيز هرگز روشنايي نديده بود، آن روشنايي چگونه از گفتار مي توانست بشود؟ 

  .استآشكار است، كه گفتار زاييده انديشه 

اگر گويند، گفتار او روشن بود، اين سخت دشوار باشد؛ چـه، از ايـن قـرار بايـد روشـنايي ثمـره       ) 89(

چنانكـه  ) 90. (تاريكي، يا تاريكي تخمه و روشنايي تجلي آن باشد؛ يا اينكه روشنايي در تاريكي نهفته باشـد 

ي باشـد، پـس فرمـان دادن سـزاوار     پيداست همينكه روشناي) 91(فرمان جز به فرمانبردار نشايد داد  1گفتم

  2.است

                                                           

 .همين باب ديده شود 79بند  . 1

 .پيداست كه فرمان دادن به روشني آنگاه سزاوار است كه روشني باشد. 2
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ديگر، اينكه چون او اين آفريدگان و آفرينش آسمان و زمين را به شش روز پرداخـت و بيافريـد،   ) 92(

بـود   شپس، چون او اين كيهان را از چيزي نيافريد، و فقط از فرمان) 94( 1روز هفتم از آن كار آرميد؟) 93(

» باش«: زيرا اگر بگوييم كه از همان گفتن) 96(او از بهر چه بود؟  درنگ شش روزه) 95(و شد، » باش«: كه

از او رنج بـردن سـزاوار نيسـت؛    ) 97(خيلي بدنما مي باشد؛ -. او را رنج چندان بود كه شش روز درنگ نمود

و اگر ناتوان ) 99(اگر كسي قادر و تواناست كه از نيست هست بكند، بدون درنگ نيز ممكن مي باشد، ) 98(

  .كه بدون روز و زمان بيافريند، درباره چنين كسي سزاوار نيست كه بگويند از نيست مي آفريند است

و ديگر اينكه، اگر شمار روزها از خورشيد دانسته شود، پس پيش از آفـرينش خورشـيد شـمار    ) 100(

بـه چهارشـنبه    چه مي گويند كه او خورشيد را روز چهارم) 101(روزها و نيز نام روزها از چه مي دانستند؟ 

  2.آفريد

چون، او را براي آفريدن و ) 103(چرا بايستي روز هفتم آسايش و استراحت بكند؟ : اين نيز كه) 102(

چگونه آن روز شـمرده شـود كـه او بايسـتي     ) 104(چندان درنگ و رنج بود، » باش«: ايجاد كيهان كه گفت

مي بايسـت كـه رنـج و آسـايش او در     » باش«: تچه، اگر او گف) 105(بياسايد و رعايت رنج خود را بنمايد؟ 

  .همان زمان بوده باشد

تا اينكـه خـواهش او را بجـاي    ) 107( 3او به چه علت و بهانه آدم را با حوا بيافريد؟: ديگر اينكه) 106(

ي چه اگر او پيش از كـار مـ  ) 108(پس چرا آنها را اينگونه نيافريد تا از كامروايي او روي نگردانند؟  4بياورند؟

دانست، كه ايشان فرمان شنو نباشند، و باالخره آنها را آفريد، كنون تحقير كردن و بر ايشان خشمگين شدن 

چه آشكار است كه خـود آدنـاوئي اراده اسـتواري نداشـت، پـر آرزو بـود و ظـاهراً بـا         ) 109(بي سبب است؛ 

نمي شناخت، و نيز ايـن ندانسـت   اگر او پيش از كار آنها را ) 110. (كامروايي خويش دشمن  مخالف مي بود

اگر گويند كه مرادش اين بود كه نكنند، پس ) 111. (د، پس نادان و بد شناس استنكه فرمانش را نمي شنو

ي كه او را به لگام پچگونه رود اس) 113(ايشان را از نكردن چه گناه است؟ ) 112(چرا فرمان به كردن داد؟ 

ازين گفتار نشـان و عالمـت رياكـاران آشـكار مـي شـود،       ) 114(كنند؟ يوغ زنند و با تازيانه تهييج به شتاب 

  .كه اراده و فرمان ايشان با يكديگر متباين و ناسازگار است) 115(

كنون زور و شايسـتگي  ) 117(د، نو اگر اراده و مقصود او اين بود، كه از خواهش او روي نگردان) 116(

اگر مقصودش ) 118(و تواناتر از اراده او به برنگشتن بوده است؛ ايشان به سرپيچي از اراده او بسيار ارجمندتر 

به انحراف ايشان از اراده او بوده و نيز بدان آگاهي مي داشته، او فرمان به برنگشتن داد، كنون آدم مسـتمند  

                                                           

  .13-12رجوع شود به بند . 1

... نير اعظم را براي سلطنت روز و نير اصغر را براي سلطنت شـب و سـتارگان را   و خداوند دو نير بزرگ ساخت. 16«. 2

 .سفر پيدايش باب اول» .و شام بود و صبح بود روزي چهارم. 19

 .ديده شود 15بند . 3

 .شرح داده شده است 20-19فرماني كه در بند . 4
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، زيـرا ) 120(قصد اساسي او نيز پايه استواري نمي داشته؛ ) 119(چگونه مي توانست از اين فرمان برنگردد؟ 

  .به محض سرپيچي از فرمانش، او فرمان به برنگشتن را نقص مي كند و اراده و دانش او نيز لغو مي شود

و درخت دانـش  ) 122( 1او آن باغستان را چرا و براي چه سودي پرداخت و آفريد،: ديگر اينكه) 121(

  چه لزومي داشت؟ و نيز او اندرز به نخوردن از آن كرد، آفريدنش» مخوريد«: را كه خود او فرمود

و تمـايلش بـدان   ) 124(از اندرز و فرمانش پيداست كه او دوستدار دانش كم و نـاداني اسـت،   ) 123(

چه، تا هنگامي كه ايشان از ) 126(نيز سود او از ناداني بيشتر بود؛ ) 125. (ي مي باشديبيشتر از دانش و دانا

همين كـه ايشـان دانـش    ) 127(و زيان كار نبودند؛ درخت دانش نخورده نادان بودند، و نسبت به او نافرمان 

بـر ايشـان   ) 129(او را از ناداني ايشان غمي نبود چنانكه از دانايي ايشان، ) 128. (يافتند، بر او نافرمان شدند

. ايشان را با خواري بسيار و بي آبرويي از بهشت بيرون به زمين افگندنـد ) 130. (تحقير كرد و خشمگين شد

  .اينكه علت ظاهري پيدايش دانش مردمان در گيتي از مار و فريبندگي شدخالصه ) 131(

همه چيز را براي مردم آفريد؛ از اين قرار پيداست كـه او آن درخـت را نيـز    : اين نيز گويند كه) 132(

اگر چنين است، كنون ) 134( 2.او مردم را به همه آفريدگان و آفرينش فرمانروا كرد) 133. (براي مردم آفريد

  به چه سبب از آن درخت كه از آن خودشان بود چشم بپوشند؟

زيرا كه او فـراز بـه باغسـتان    ) 136(ازين گفتار نيز پيداست، كه او را به هيچ وجه دانش نبود؛ ) 135(

اگـر او  ) 137(براي اينست كه از مكان آدم آگاه نبود؛ » كجايي؟«و بانگ كرد و آدم را به نام خواند كه  3آمد

اگر نيز بانگ او پـيش از ديـدنش نبـود كـه او از آن     ) 138(ماند،آيا از جاي آدم آگاه نمي شد؟  يبي پاسخ م

اگر آگـاه بـود چـرا    ) 139(درخت خورد يا نه، از اين نيز كه كي و چگونه و كه خورد و كه فريفت آگه نبود؛ 

ت كـه نزديـك آمـد    و در نخسـ ) 140( 4مبادا هرگز از آن درختي كه فرمودم مخور، خورده باشـي؟ «: پرسيد

  .تحقيرآميز نبود؛ پس چون او دانست كه خورده اند، بر ايشان تحقير آميز خشمگين گرديد

يا چرا ) 142( 5از كمي دانش او نيز اينكه، مار مدعي خود را آفريد، و با ايشان به باغستان كرد؛) 141(

  در آن نروند؟او باغستان را چنان مستحكم نكرد، تا اينكه مار و دشمنان ديگر نيز ان

ايشـان   6»هرگـاه از ايـن درخـت بخـوري بميـري     «: دروغزني او نيز از آنجا پيدا كه او گفت كه) 143(

  !ايشان نيك را از بد تميز دادند) 144(خوردند و نمردند؛ بلكه نيز دانشمند گرديدند؛ 

                                                           

 .ديده شود 17-16بند . 1

 .ديده شود 47-46بند . 2

 .29بند . 3

 .ديده شود 33بند . سفر پيدايش باب سيم» ن درختي كه ترا قدغن كردم كه از آن نخوري خوردي؟آيا از آ. 11«. 4

 . 21بند . 5

سـفر  » .اما از درخت معرفت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن خوردي هر آينه خـواهي مـرد  . 17« 20بند . 6

 .پيدايش باب دوم
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زيرا، اگر او ) 146(اين نيز كه، تا چه اندازه دانش و خواهش و فرمان او سست و متناقض است؛ ) 145(

كنـون پيداسـت   ) 147. (د و فرمان به نخوردن داد، او آگاه بود كه مي خورندنمي خواست از آن درخت بخور

  .كه خواهش و دانش و فرمان او هر سه با يكديگر متناقض مي باشد

ان هـاي  به نسل همگي مردمان در زم) آدنائي( 1اين نيز كه، هرگاه آدم گناه كرد، نفريني كه او) 148(

  .به هر طريقي كه پندارم؛ بي هوش و نادان و هرزه گو مي باشد) 149(مختلف مي كند بيدادي است، 

  .در اين در به علت درازي گفتار به همين اكتفا مي شود) 150(

 

                                                           

 .ديده شود 37-41بند . 1



  مهدر چهارد

كـه انباشـته از   ) 2(اي از همه تناقض و سفسطه فـراوان همـين كتـاب بنويسـم،      مي خواهم شمه) 1(

بـدان   كاينـ ) 3(ه طور خالصـه آشـكار سـازم؛    هرگونه گناه و ديو منشي است؛ و از هزاران يكي را برگزيده ب

  :التفات كرده بنگريد

و ) 7( 1و كـين تـوز،  ) 6(من آدنائي كين خـواه،  «: كه) 5(نخست اينكه در چگونگي خويش گويد، ) 4(

  ».اصل كينه را فراموش نمي كنم) 8( 2كين هفت پشت از فرزندان بستانم،

و زبان ) 11(لب او پر زهر، ) 10(خشم يافته و منش بزرگ بدست آورده، «: در جاي ديگر گويد كه) 9(

 4مانـد، » ديـو «رآسا كه بيشتر بـه بانـگ   بانگ او تند) 13( 3و روح چون رود تندرو،) 12(چون آتش سوزان، 

از گام برداشتن او گرد و غبار ) 16( 6توسن او باد خشك كننده) 15( 5نشستگاه او در تاريكي بر ابر سهمناك،

  8.چون رود از پس او آتش زبانه كشد) 17( 7خيزد؛

بـه خشـم    چهل سال بر اسرائيليان«: كه) 19(و ديگر جاي، درباره خشمگيني خويش مي گويد، ) 18(

  9».اسرائيليان گمراه دل باشند«: او گويد كه) 20(» .بودم

كه كر است، جز فرستاده ) 22(كه كور است جز كسي كه بنده من باشد؟ «: جاي ديگر گويد كه) 21(

  2.پيداست كه پادشاه ايشان خود آدنائي مي باشد» 1كه هست كور چون پادشاه؟) 23(اي كه مي فرستم؟ 

                                                           

اي محبوبان انتقام خود را مكشيد بلكه خشم را مهلت دهيد . 19« 32سفر تثنيه باب » ..انتقام و جزا از منست. 35«. 1

 .12رساله پولس به روميان باب » .خداوند مي گويد كه انتقام او آن منست من جزا خواهم دادزيرا مكتوب است 

 .4سفر پيدايش باب » .خداوند به وي گفت پس هر كه قائن را بكشد هفت چندان انتقام گرفته شود. 15«. 2

لبهايش پر از خشم و زبـانش  و در ستون غليظ و . اينك اسم خداوند از جاي دور مي آيد در غضب خود سوزند. 27«. 3

و نفخه او مثل نهر سرشار تا به گردن مي رسد تا آنكه امتها را غربال مصيبت بيزد و دهنه ضـاللت  . 28. مثل آتش سوزان است

 .30كتاب اشعياء باب » .را بر چانه قومها بگذارد

بـا شـدت غضـب و شـعله سـوزنده و       و خداوند جالل آواز خود را خواهد شنوانيد و فرود آوردن بازوي خـود را . 30«. 4

 .ام كتاب اشعياء نبي باب سي» .طوفان و سيل و سنگهاي تگرگ ظاهر خواهد ساخت

 .97كتاب مزامير مزمور » .ابرها و ظلمت غليظ گرداگرد اوست، عدل و انصاف قاعده تخت اوست. 2«. 5

كتاب مزاميـر  » .نموده و بر بالهاي باد مي خرامدآنكه غرفات خود را بر آبها بنا كرده است، و ابرها را مركب خود . 3«. 6

 .104مزمور 

راه خداوند در تندباد و طوفان است و . خداوند دير غضب و عظيم القوت است و گناه را هرگز بي سزا نمي گذارد. 3«. 7

 .كتاب ناحوم باب اول» .ابرها خاك پاي او مي باشند

رابه هاي او مثل گردباد تا غضب خود را با حـدت و عتـاب خـويش را    زيرا اينك خداوند با آتش خواهد آمد و ع. 15«. 8

 .66كتاب اشعياء نبي باب » .با شعله آتش به انجام رساند

پـس در غضـب   . 11. چهل سال از آن قوم محزون بودم و گفتم قوم گمراه دل هستند كه طرق مرا نشـناختند . 10«. 9

 .95كتاب مزامير مزمور  ».د شدنخود قسم خوردم كه به آرامي من داخل نخواه

← 
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كـردار او دود كـور   «: اين نيز كه) 25(» 3فرشتگان آتش او گمراهند«: اين نيز گويد كه ديگر جا) 24(

بر آسمان بـر  ) 28(مردم را به يكديگر برانگيزم؛ «: اين نيز كه) 27( »4.و ستيز او خونريزي) 26(كننده آورد، 

) آشـوريان؟ (مازندران  او به يك شب صد و شصت هزار از سپاه دلير«: اين نيز كه) 29(» .اندام ايشان نشينم

و ديگر بار ششصد هزار مرد به غير از زنان و كودكان خردسال از اسرائيليان «) 30(» 5به مرگ سخت بكشت

  6».جز دو مرد كه برستند) 31(در بيابان بكشت، 

: چونكه گويد تا آزرده شد او گفت كه) 33(ديگر، او نمايد كه در فرجام كار به كلي پشيمان شد؛ ) 32(

  7!كردن مردمان به زمين پشيمانماز «

بر تختي نشيند كه چهار فرشته روي پر دارند، و از بار سنگين هر يك رودي «: اين نيز گويد كه) 34(

كنون اگر او روحاني است و نه جسـماني، بـه چـه سـبب آن چهـار مسـتمند       ) 35( 8».آتشين همي روانست

  بيچاره را به زير بار گران مي دارد؟

هر روز بدست خويش نود هزار فرشته بسازد كه تا شبانگاه او را مي پرستند؛ سپس «: هديگر اينك) 36(

كي پريشاني و بي دادي بدين گونـه ديـده شـده، چگونـه     ) 37( 9».ايشان را به رودي آتشين در دوزخ اندازد

                                                                                                                                                                                     

كيست كه مثل بنده من كور باشد و كيست كه كر باشد مثل رسول من كه مي فرستم، كيست كه كـور باشـد   . 19«. 1

 .42كتاب اشعياء باب » مثل مسلم من و كور مانند بنده خداوند؟

» .ا را نجـات خواهـد داد  زيرا خداوند داور ماست، خداوند شريعت دهنده ماست خداوند پادشاه ماسـت پـس مـ   . 22«. 2

 .33كتاب اشعياء باب 

پس مرا به صحن اندروني خانه خداوند آورد و اينك نزد دوازده هيكل خداوند در ميـان روان و مـذبح بـه قـدر     . 16«. 3

بيست و پنج مرد بودند كه پشتهاي خود را بسوي هيكل خداوند در ميان رواق و مذبح بسـوي مشـرق داشـتند و آفتـاب را بـه      

 .كتاب حزقيال باب هشتم» ...و به من گفت اي پسر انسان اين را ديدي. 17. مشرق سجده مي نمودندطرف 

و چون يوشع و تمامي اسرائيل ديدند كه آناني كه در كمين بودند شهر را گرفته اند و دود شـهر بـاال مـي رود    . 21«. 4

 .)ديده شود 15فقره  66تاب اشعياء باب نيز ك( 8صحيفه يوشع باب » .مردان عاي را شكست دادند هايشان برگشت

پس فرشته خداوند بيرون آمده  صد و هشتاد و پـنج هـزار از اردوي آشـور را زد و بامـدادان چـون برخاسـتند       . 36«. 5

 .37كتاب اشعياء باب » .اينك جميع آنها الشهاي مرده بودند

سفر خروج باب . »ار مرد پياده سواي اطفالو بني اسرائيل از رعمسيس به سكوت كوچ كردند قريب ششصد هز. 37«. 6

شما به زميني كه درباره آن دست خود را بلند كردم كه شما را در آن ساكن گردانم هرگز داخل نخواهيـد شـد مگـر    . 30«. 12

 .14سفر اعداد باب . ليكن الشهاي شما در اين صحرا خواهد افتاد. 32... كاليب بن يُفّنه و يوشع بن نون

 .6سفر پيدايش باب » .اوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته بود و در دل خود محزون گشتو خد. 6«. 7

و بالهـاي آنهـا بـه    . 9. و از ميانش شبيه چهار حيوان پديد آمد و نمايش ايشان اين بود كه شـبيه انسـان بودنـد   . 5«. 8

و بالهاي آنها زير ملك بسوي . 23اه مستقيم مي رفتند يكديگر پيوسته بود و چون مي رفتند روي نمي تافتند بلكه هر يك به ر

و . 26يكديگر مستقيم بود و دو بال هر يك از اين طرف مي پوشانيد و دو بال هر يك از آن طرف بدنهاي آنهـا را مـي پوشـانيد    

صورت انسان بر ي مثل تبالهاي ملكي كه بر سر آنها بود شباهت تختي مثل صورت ياقوت كبود بود و بر آن شباهت تخت شباه

هزاران هزار او را خـدمت مـي   . نهري از آتش جاري شده از پيش روي او بيرون آمد. 10«. كتاب حزقيال باب اول» .فوق آن بود

 .كتاب دانيال باب هفتم» .كردند و كرورها كرور به حضور وي ايستاده بودند، ديوان برپا شد و دفترها گشوده كرديد

 .ر تلمود آمده باشد و يا جزو سنت يهود بوده ولي امروزه از بين رفته استاحتمال دارد مطلب باال د. 9
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ن مسـتمند  در صورتي كه او فرشـتگا  )38(براي جهانيان سزاوار است كه كار و پرهيز و كردار نيك بنمايند؛ 

چنانكـه نيـز   ) 39(فرمانبردار، فرمان شنو، نيكو كردار در جفت ديگر گناهكـاران بـه دوزخ جـاوداني افگنـد؟     

به علت  ايزد روز رستاخيز خورشيد و ماه را جفت ديگر گناهكاران به دوزخ بفرستد«: كه 1گروهي ديگر گويند

  ».مردماني هستند كه به آنها تعظيم و تكريم بكنند كهاين

چون ابراهيم سالخورده دوسـت آدنـائي چشـم درد گرفـت، خـود      «: جاي ديگر نيز اين گويد كه) 40(

و، ابراهيم گرامي تـرين پسـر   ) 42. (به بالين او نشست و احوالپرسي كرد )41(آدنائي به احوالپرسي او رفت؛ 

) 45(او رفت و بياورد، ) 44. (برو به بهشت و مي ناب گوارا بياور: كه) 43(خود اسحق را پنهاني خوانده گفت، 

آدنـائي گفـت كـه    ) 47. (اي شراب بخور در خانه من جرعه: كه) 46(و، ابراهيم از آدنائي بسي خواهش كرد، 

آن مـي از بهشـت و پـاك اسـت و     : پس ابراهيم گواهي داد كـه ) 48. (خورم، چه از بهشت و پاك نيست نمي

اي شراب  كه به اسحق داشت، و گواهي ابراهيم، جرعه پس آدنائي از اطميناني) 49. (پسرم اسحق آورده است

  2».نگذاشت، تا او به سوگند زياد يكي ديگر بخورد) ابراهيم(پس، چونش آهنگ رفتن كرد، ) 50. (بخورد

چـون  ) 52(بنگريد به اين سخنان پر از فريبندگي كه يكي از آنها نيز در خور ايـزد نمـي باشـد،    ) 51(

. نه ابراهيم و نان خوردن و مي خوردن او، يكي از آنها نيز در خـور او نيسـت  آمدنش به هيكل جسماني به خا

او را اختالل ) 54. (اين نيز پيداست كه آن درد ابراهيم از آدنائي نبوده، بلكه از كننده ديگري بوده است) 53(

: يـز اينكـه  دروغزنـي او ن ) 55. (دانش و بي هوشي نيز چنان مي بود، كه پاكيزگي و محل مي را نمي دانست

كنـون، كسـي كـه    ) 57. (آاليش و پاك اسـت  پس باور كرد كه بي) 56(گفت مي نخورم و در انجام بخورد؛ 

  چگونگي او از اين قرار مي باشد، چطور سزاوار است به عنوان ايزد عالم كل و قادر مطلق پرستيده شود؟

سخت تنگدست و بـدبخت بـود؛    نيكي از بيماران بود كه با زن و فرزندان: و جاي ديگر گويد كه) 58(

او روزي در نماز راز و نيـاز كـرده   ) 60. (و همواره در نماز و روزه و پرستش ايزد بسيار كوشش مي كرد) 59(

فرشته اي بر او فرود آمـد و  ) 62(تا مرا زيستن آسانتر باشد، ) 61(مرا گشادگي به روزي ده، : مراد طلبيد كه

) 64(درباره قسمت دادن ممكن نباشد؛ ) 63(قسمت نداده؛  3در ستارگانترا ايزد روزي بيش از اين : گفت كه

مگرم به پاداش پرستش و عبادت تختي كه آنرا چهار پايه از گوهر باشد و در بهشت بـراي تـو تعيـين شـده     

زن ) 67. (آن پيغامبر جوياي اندرز زن خويش شد) 66. (اگر بايد تا ترا از آن تخت يك پايه بدهم) 65(است؛ 

تـا اينكـه مـا را در بهشـت     ) 68(ما را به روزي كم و زندگي بد به گيتي خورسند بودن بهتر است، : كه گفت

                                                           

خورشيد به ظلمت و ماه به خون مبدل گردد در قبل از وقوع روز عظيم . 20«: شايد اشاره به اين آيه انجيل مي كند. 1

 .2كتاب اعمال رسوالن باب » .مشهور خداوند

شايد ابتدا وجود داشته و بعد حذف شده است و يا . تورات فعلي وجود ندارداين قسمت و قسمتهايي بعد مي آيد در . 2

 .متعلق به احاديث و اخبار يهودي است كه معلوم نيست نگارنده از كجا آورده است

ديده شود و نيز مراجعه شـود بـه    47و  43: ص 1913چاپ ارود تهمورس انكلسريا بمبئي . مينوخرد، پرسش هفتم. 3

 .31كتاب يادداشت بند  در شانزدهم همين
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) 70(اما اگر ترا ممكن باشد، از در ديگري بـراي مـا روزي فرمـاي؛    ) 69(ميان همسران تخت سه پايه باشد؛ 

ز نو بيافرينم، روش ستارگان را جز آنكه سپهر را بپاشم و آسمان و زمين ا: ديگر بار آن فرشته آمد و گفت كه

  »1.از نو بيافرينم و آماده كنم، از آن پس پيدا نيست كه ترا بخت بهتر و يا بدتر بشود

و بخشش به ) 72(از اين سخن چنين پيداست كه خود او بخشنده روزي و سرنوشت نمي باشد، ) 71(

خورشيد و ماه و ستارگان در محيط دانش و گردش سپهر و ) 73(اراده او نبوده، و گردانيدن بخت نمي تواند، 

از كـردار و بخـش او   » در بهشت مي دهـم «: آن تختي را نيز كه نويد داد كه) 74(و اراده و فرمان او نيست، 

  .نمي باشد

من هم رديف گناهكاران گروه بي شماري «: كه) 76(و جاي ديگر، ياوه سرايي كرده خود گويد، ) 75(

: پـس او گفـت كـه   » .كردار بسيار بيجايي بوده اسـت «: چون فرشتگان گفتند) 77(» .از بي گناهان كشته ام

قادر متعال، بي ضد و كامكار، و كسي را يارايي نباشد كه بـر مـن خـرده    ) 78(منم آدنائي خداي خودكامه، «

  2».گيري بكند

) 80(ودم؛ خيلي بيش از اينها سخنان ياوه پر از فريبندگي وجود دارد، كه از نوشتن خودداري نم) 79(

تا ) 81(كسي كه اين گفتار را در نظر گرفته و از پيروي آن سر باز زند، مي تواند آموزگار با گفتار آزاد باشد، 

كنون اگر آن ايزد است كه عالمت و نشـانش  ) 82. (از چگونگي اين كتاب و راستي آنچه كه گفتم آگاه بشود

چـه،  ) 85(و او را بهره اي از دانايي نباشد؛ ) 84(ش است؛ و بيگانه از بخشاي) 83(ن باشد، راستي از او دور، آ

كـه او را گمراهـان   ) 86(دروج دوزخي، ساالر باالنشين پناهگاه شرارت و تخـم تـاريكي اسـت،    ) ديو(او خود 

  .درين موضوع اين فصل تمام شد) 87. (رداران بنام آدنائي ستايند و پرستش كنندكديومنش و بد 

 

                                                           

 .احتمال مي رود كه اين نقل قول نيز از تلمود و يا احاديث يهود باشد. 1

جواب اخير را نگارنـده  در بـاب يـازدهم    . مانند قسمتهاي سابق، محتمل است كه مؤلف از احاديث يهود گرفته باشد. 2

 .ديده شود 216-205دنباله كتاب بند . همين كتاب مي دهد و مثلي از روشن مي آورد



  در پانزدهم

زيـرا هـر   ) 2(آشكار سازم؛  1ديگر شمه اي از سستي و چرند گويي و داليل نامربوط معتقدين ترسا) 1(

) عيـوب (آنچه از باطن يكي از آنها گفته شـود، آن  ) 3(از يك اصل جهودي ناشي مي شود،  2باال) عيوب(سه 

  .براي ديگري صدق مي كند

چون در روستايي، زني از جهـودان اورشـليم   ) 5(كجا بيامد؟ آيا مي دانيد كه اساس كيش ترسا از ) 4(

تو از كـدام كـس   «: چون از او پرسيدند كه) 7( 3آبستني در او پديدار شد) 6(به دوشيزگي شناخته شده بود، 

  6».آبستني 5تو از باد پاكي: فرشته برآمد و گفتش كه 4گبريل«: او به پاسخ گفت كه) 8(» آبستن شدي؟

گبريل فرشـته را جـز آن زن كـه ديـد كـه از آن سـبب آن زن را بتـوان راسـتگو         : كهاين بنگريد ) 9(

اگر بهانه نامرئي بودن آن ) 11(آن فرشته روحاني را كسي نمي توانست ديد، : اگر گويند كه) 10(» پنداشت؟

: د كـه اگـر گوينـ  ) 12. (فرشته به علت گوهر روحاني است، هم از آن سبب آن زن نمي تواند او را ديده باشد

آيا اينكه آن ) 14(داشت، ناو كس ديگر را ارزانگي ) 13(رد و آن زن را ارزانگي داشت؛ كايزد به آن زن نمودار 

يا اگر آن زن شهرت به راستگويي داشت، سزاوار بـود او را بـه كسـان    ) 15(زن راست گفت از كجا پيداست؟ 

كنون او فقط از نشان دادن به ) 16(تر پنداشت؛  ديگر نيز نشان مي داد، تا بتوان آن گواهي را بيشتر و راست

كنون، بنگريد كه همه بنياد دين ايشان ازين گواهي آن ) 17. (او را به راستي نپذيرفت) سخن(آن زن، كسي 

  .زن بيامد كه براي خودش داد

زد ايزد بوجود آمد، اگـر فقـط آن يـك بـاد پـاك از ايـ       7ديگر، اينكه اگر گويند مسيحا از باد پاك) 18(

) 20. (و ناچار آفريدگار ديگري بايد داشـته باشـد  ) 19. (هست، بادهاي ديگر جدا از آن و غير ايزدي و ناپاك

اگر تنها آن يك بـاد پـاك و بادهـاي    ) 21. (ايزديست، سزاوار است كه همه پاك باشدو اگر همه بادها از ايزد 

                                                           

  :به كتاب زير مراجعه شود) البيروني. (نام اولين كسي كه در ايران به دين عيسي گرويد. 1

Sachau, Chronology of Ancient Nations, p. 308, I, 40. 

 .ذكر شد 1معايبي كه در بند . 2

ه با هم آينـد او را  كم به يوسف نامزد شده بود قبل از آنيبود كه چون مادرش مراما والدت عيسي مسيح چنين . 18«. 3

 .انجيل متي، باب اول» .از روح القدس حامله يافتند

 .جبرائيل. 4

 .روح القدس. 5

ه نـزد بـاكر  . 27و در ماه ششم جبرائيل فرشته از جانب خدا به بلدي از جليل كه ناصره نام داشت فرستاده شد، . 26«. 6

فرشته در جواب وي گفت روح القدس بر تو خواهـد  . 35... ريم بودمي مسمي به يوسف از خاندان داود و نام آن باكره مزد مردنا

انجيـل لوقـا بـاب    » .آمد و قوت حضرت اعلي بر تو سايه خواهد افكند از آن جهت آن مولود مقدس پسر خدا خوانده خواهد شد

 .اول

 .روح القدس. 7
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يست، آن بادهاي پليد و ناپـاك ديگـر هـم از    چون از ايزد هيچ آفريدگاري ن) 22(ديگر پليد و غير ايزديست؛ 

كنـون،  ) 24. (و اگر بادهاي ديگر از ايزد و ايزديست، سزاوار است كه همه پـاك بـوده باشـد   ) 23. (ايزد باشد

  سبب چيست كه آن يك باد را به پاكي داشت و ديگران را ناپاك؟

همگـي هسـتيها و آفريـدگان و     اگر مسيحا پسر ايزد بود به اين سبب كه ايـزد پـدر  : ديگر، اينكه) 25(

آن مسيحا، از پسري ايزد، امتيازي به پست ترين مخلوق كـه ايـزد بوجـود آورد و    ) 26(پرورندگان مي باشد، 

اگر سزاوار است ايزد از نري و مادگي زائيده ) 28(اگر بوسيله آلت نري و مادگي زائيده شد، ) 27(آفريد ندارد 

پس شـكي  ) 29(ان را همانگونه زايش بوده و مرگ آنها نيز سزاوار باشد؛ و روحاني 1شود، بنابرين امشاسپندان

چه، آنجا كه زايـش باشـد، مسـلم اسـت كـه همانگونـه خـوردن و        ) 30(نيست كه براي ايزد هم جايز است؛ 

  .آشاميدن و مرگ خواهد بود

كه ايـزد   كنون، اين شگفت تر باشد،) 32. (مسيحا خود ايزد هست: كساني هستند كه مي گويند) 31(

او خـدايي و  ) 33(بزرگ دارنده و پرورنده دو دنيا، به تخـم مردمـي درآمـده، بـه شـكم زن جهـودي برفـت،        

نشستگاه آسمان و زمين و سپهر همه را از فرمانروايي و پاسباني بازداشته، به نهان درجاي تنگ پليدي افتاد، 

سپرد، تا ايشان گذشته از مرگ، بسـياري  و در انجام تن خويش را به ضربت و دار زدن بدست دشمنان ) 34(

  .ناسزايي و بيدادي برايش مهيا سازند

و اگر به همـه  ) 37(او در شكم آن زن بود به آن سبب كه ايزد همه جا هست؛ : اگر ايشان گويند) 36(

گـوهر ايـزد همـه جـا باشـد،      : اينكه بگويند) 38. (جا هست در شكم آن زن پليدترين و گنده ترين جا نباشد

چه، اگر اينگونه باشد، پس وجود هر چيزي را از ايزد مجزا دانستن غير منطقي ) 39(يار مغلطه آميز است، بس

  .است

او مرگ و مصلوب شدن را براي اثبات رسـتاخيز بـه مردمـان بـه گـردن      «: ديگر، آنكه گويند كه) 40(

يش نمـايش رسـتاخيز بـه    در صورتي كه جز به آن دار زدن و مرگ و رسوايي و بي آبرويي خو) 41(» گرفت

مردمان ممكن نبود، چرا مردم را به دانش هوشيار و به رستاخيز بينا و مطمئن نكرد، تا احتياجي به اين گونه 

اگر او آن مرگ را براي آيين نو ) 43(زشتي ها و رسوايي ها و تنگي ها و برآوردن كام دشمنانش نبوده باشد؟ 

نون واي و نفرين به كشندگان كردن و آن جهودان را بـه خشـم   ك) 44(و به دلخواه خويش به گردن گرفت، 

و نه نيز نفرين و واي بر ايشان كردن، بلكه آن كردار ايشان سزاوار پاداش مـي  ) 45( 2داشتن بي جهت است؛

  .باشد

                                                           

 .مي باشند گربي مرمزد كه ولگ مقرب امهفت . 1

نهاي صـادقان را زينـت مـي    اي انبياء را بنا مي كنيـد و مـدف  واي بر شما اي كانيان و فريسيان رياكار كه قبره. 29«. 2

 لهذا الحال انبياء و حكماء و كاتبان نزد شما مي فرستم و بعضي را خواهيد كشت و به دار خواهيد كشـيد و بعضـي را  . 34دهيد 

» .هر آينه به شما مي گويم كه اين همه بر اين طايفـه خواهـد آمـد   . 36تازيانه زده از شهر به شهر خواهيد راند  در كنايس خود

 .23انجيل متي باب 
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و نه ) 47( 1پدر و پسر و باد پاك را سه نام ولي از يكديگر جدا نمي باشند،: ديگر اينكه مي گويند) 46(

به چـه علـت او را    2اين نيز كه، پسر كهتر از پدر نباشد و به هر دانشي مانند پدر،) 48. (پيش از ديگرييكي 

) 50(اگر سه يك تواند بود، بي شك سه نيز نـه و نـه سـه مـي توانـد باشـد؛       ) 49(بنام جداگانه مي خوانند؟ 

  .شمارشهاي ديگري را به همين طريق الي غير النهايه مي توان گفت

و اگـر گفتـه   ) 52( 3اگر پسر كوچكتر از پدر نباشد، آن پدر نيز از پسر بزرگتر نباشد؛: ن نيز كهاي) 51(

كتر از مولد و چو اين مسلم است، كه هر نتيجه اي بايد كو) 53. (شو پدر از پسر يا پسر نه از پدر، ممكن است

الزم (ر پسر كهتر از پدر نباشد، اگ) 55. (چه نسبت به زمان و چه نسبت به پيوند) 54(تخمه خود بوده باشد، 

) 57(ممكـن اسـت هـر دو بنيـاد بـوده باشـند،       ) 56(صانع نه پيش و نه نيز بزرگتر از مصـنوع باشـد؛   ) است

به هر جور كه گفته شود بي انتهـا  ) 58(فريدگان بزرگتر نباشد؛ آآفريدگان از آفريدگار كوچكتر و آفريدگار از 

  .خواهد بود

پسر به همه دانش برابر با پدر باشد، پدر همان قدر نادان است كه پسـر، چـون از   اگر : اين نيز كه) 59(

او ) 61. (تا دستگير و به مرگ دشوار و زشتي و رسوايي كشته شـد ) 60( 4مرگ و دار زدن خويش آگاه نبود،

درم اين را هيچكس به جـز پـ  «: او پاسخ داد كه» روز رستاخيز كي است؟«: ندانست آنچه ايشان پرسيدند كه

  .پدر نيز چنان خواهد بود) ناداني(چونكه ناداني پسر محقق است ) 62( 5».آگاه نباشد

اين نيز كه او همه آفريدگان و آفرينش و دشمن خويش را نيز از نيستي آفريد و به هسـتي آورد،  ) 63(

ش را اگر ايزد خود بدون علت و بهانه كشندگان پسـرش و ضـد خـوي   ) 64(و كشندگان پسرش گمراه شدند، 

                                                           

رسـاله اول يوحنـاي   » .يعني روح و آب و خون و اين سه يـك هسـتند  . 8زيرا سه هستند كه شهادت مي دهند . 7«. 1

 .5رسول باب 

 Stاصـول عقايـد   » ...هيچيك برتر يا فروتر از ديگري نيست: ش يا پس از ديگري نيستث هيچ يك پيتثلي و درين«. 2

Athanase 373به مقام اسقفي رسيد و در  326متولد شد و در  298شخص اسقف اسكندريه بود كه در سنه اين . اتانازيوس 

ويت و موسـويت گذشـت و مـواعظ و    صرف مخالفت قلمي با يهودي ها و ايجاد تغييرات ميـان عيسـ   وقت او. ميالدي در گذشت

و آن . مقرر شـده بـود غالـب شـود    ) نيفيه( Nicéeكتب بسياري از خود گذاشت و باعث شد كه عيسويت بطوري كه در مجمع 

  .همان اصول مذهب ارتودكس كاتوليكي است كه تاكنون باقي است

كـه پسـر   . خوانند، و ايدون پسر ايزد انگارند از گفتار ناسازگار آشكار ترسايان كه عيسي كه او را ايشان مسيحا) 76(«. 3

گروهي از براي مسيحا گويند كه مرد و گروهي گويند كـه  ) 77. (نه كهتر از پدر خود و خود او ايزد است و او را بي مرگ انگارند

گويند، ناسازگار آن گروهي كه گويند مرد و آن گروهي كه گويند نمرد، آنكه مرد چون نمرد و آنكه نمرد چون بمرد ) 78(نمرد؛ 

مرد به نمرد گويند و چـون نمـرد بـه مـرد گوينـد ناسـازگار و        دايشان به گفتار خود مخالف باشند زيرا كه چون گوين. مي باشد

 .36دادستان ديني، پرسش » .شكننده گفتار يكديگر باشند

پسر انسـان تسـليم كـرده مـي      مي دانيد كه بعد از دو روز عيد فصح است كه. 2«: لف نظر نويسنده استااين آيه مخ. 4

 .26انجيل متي، باب » .شود تا مصلوب گردد

ولـي از آن روز و سـاعت   . 32... ما را خبر بده كه اين امور كي واقع مي شو عالمت نزديك شدن اين امور چيست. 4«. 5

 .3انجيل مرقس باب » .غير از پدر هيچكس اطالع ندارد، نه فرشتگان در آسمان و نه پسر هم
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اكنون، مي توان مطمئن بود كه كشنده پسرش خـود  ) 66(ايشان پسر را با همدستي او كشتند، ) 65(آفريد، 

، و بـاالخره بوجـود   »پيدا بكـنم پـس او را بكشـتند    ياگر من پسر«: اگر او مي دانست كه) 67(او بوده است؛ 

  .داگر او ندانست ، دانش او ناقص بو) 68. (آورد؛ يا احمق و نادان بود

ديگر اينكه، اگر ايزد اين آفريدگان و آفرينش را از هيچ بيافريد، او دشمن را نيز از هيچ بيافريد و ) 69(

كنون، به چـه علـت دشـمن را ماننـد موجـودات      ) 70(بوجود آورد، پس سزاوار است گوهر ايشان يكي باشد، 

  ديگر رستگار نساخت؟

هـيچ چيـز از   «: و اينكـه گويـد كـه   ) 72(، »واريوننامه ح«جاي ديگر در تناقض گفتار ايشان از ) 71(

از اينكه ار ثابت مـي  ) 73( 1».ت نيفتد و بانگي در شهر نباشد و دو مرغ با هم نستيزند مگر به فرمان پدرخدر

كنون، مسيحا پسرش را به چه فكر آفريد؟ او كدام ) 74. (ه بنياد يكي است و همه چيز به مرادش استكشود 

چون او كامرواي مطلق بود، بگفت كه چيزي به مـرادش نمـي   ) 75(نبود؟ ) پدرش(مراد او راه را نمود كه به 

  .اين نيز از همان قياس منطقي ناشي مي شود كه جهودان مسيحا پسرش را به ميل پدر كشتند) 76. (باشد

. آفريـد اينكـه مـردم را او بـا اراده آزاد    ) 78: (ه مومنين گويندرادي ادتناقض ديگري راجع به آزا) 77(

از ) 81. (آزاد كامي را او خود به مـردم داد ) 80(اين اختيار منشأ گناهي است كه از مردم سر مي زند؛ ) 79(

اگر مردمان گناه و جنايـت  ) 82. (اين رو سزاوار است او را گناهكار پنداشت، كه شالده علت گناه را برانگيخت

پس آن شـير و مـار و گـرگ و كـژدم و جـانوران      ) 83( را به اختيار خود مرتكب مي شوند و نه به اراده ايزد،

موذي گزنده و كشنده كه به اقتضاي طينت از آنها گناه و جنايت سر مي زند، به كدام اختيار و كـه گناهكـار   

آيا شـالده   3و انواع ديگر نباتات كه از روي اختيار نمي باشد، 2همچنين، نيز زهر كشنده در بيش) 84(است؟ 

آن زهرها براي بسياري داروي بيماري و دفع ناخوشيها سـودمند و  : اگر گويند كه) 85( 4؟علت آنرا كه ريخت

كـه او  ) 87(خود بيماري و زيان را كه آفريد و چـه صـورتي داشـت،    «: آيا مي پرسيد كه) 86(ضروري است؛ 

فريـده بـود   يا، بـراي دفـع آن بيمـاري نوشـدارو آ    ) 88(» براي داروي آنها زهر كشنده آفريد و ضروري نمود؟

ضـد  » سودمندكاري«از كدام اصل آمده كه » زيانكاري«اين نيز كه خود نام ) 89(سزاوارتر از زهر دارو نبود؟ 

  .درين باره مي توان بسي سخن راند، به اندكي قناعت شد) 90(آن بايد باشد؟ 

                                                           

آيا دو گنجشك به يك قفس فروخته نمي شود و حال آنكه يكي از آنها به جز حكم پدر شـما بـه زمـين نمـي     . 29«. 1

 .انجيل متي باب دهم» .ليكن همه مويهاي سر شما نيز شمرده شده است. 30. افتد

 حقائق االدويه كـه نام زهر كشنده اي است كه از گياه موسوم به بيش استخراج مي شود در مقدمه كتاب االبنيه عن . 2

 و جنسي است كه از برون و اندرون زهر است چـون بـيش از هلهـل و   .. «: تأليف كرده مي نويسد 447حكيم ابومنصور به تاريخ 

 Aconitumآنـرا   W. Hertzو هـرتس   Napellns Moysisدكتر وست . در فارسي اجل گيا نيز آمده است» ..قرون سنبل

lerox تشخيص مي دهد.  

 .ن زرتشت جانوران موذي و گياه هاي زهردار، آفرينش اهريمن هستند و طينت آنها بد استبرحسب دي. 3

  :رجوع شود به كتاب 85-77از بند . 4

W. Jackson. Zoroastrain Studies, 1928. pp. 233-234. 



 31    15در 

) 93(گوينـد،   اين نيـز  1كه مانند بنيادش متضاد است،) 92(ديگر از گفتار پولس، حواري ايشان، ) 91(

و نـه مـن   ) 95( 2كه نمي خواهم مي كنم،) 94(ه دارم بجاي نمي آورم بلكه آن گناهي دنيكي را كه ارا«: كه

  3».چه كنم كه شب و روز با من ستيزه كند) 96(مي كنم، بلكه آن كه در درون منست مي كند، 

بدي و تاريكي ازش بدور ) 98(بنياد ايزد روشني و نيكي است؟ «: ديگر از گفتار مسيحا گويند كه) 97(

  4.»است

چون يكي از آنها را گرگان ) 100(، دشباني كه او صد گوسپند را پاسباني كن گويند«: اين نيز كه) 99(

او آن نود و نه را ) 102(از پس آن يك شود كه گرگان برده اند، تا آنكه او را باز به رمه برگرداند، ) 101(برند، 

چـه،  ) 104(من براي رستگاري گمراهان آمده ام نـه بـراي راسـتان،    «: نيز اينكه و) 103( 5»به دشت بگذارد

اگر بنياد يكي است و اگر اراده او براي همه اسـت  ) 105( 6».آنكه راست است به راه آوردن نيازمند نمي باشد

و نيـز  ) 107(نيز گرگ كه گوسپند را بكشد بـه اراده اوسـت،   ) 106(راه و گمراه نباشد،  بي يزنكه هيچكس 

  .گرگ را خود بيافريد

چون ار همـان گفتـار   ) 109(دو بنياد نشان مي دهد؛ ) فلسفه(گفتار مسيحا، تناقض گزافي در ) 108(

ازيـن گفتـار   ) 107( 7».كوكـارم يپدر مـن باشـد، مـن از آن ن    نبنياد ديگري هست كه دشم«: مسيحا گويند

  .پيداست كه پدر خويش را از دشمن تميز داده جدا مي سازد

اهـريمن نابكـار بـه    ) 112(توسط ايزد براي راستي و با راسـتي آفريـده شـده ام؛    «: اين نيز كه) 111(

و آن را كنون اگر بنياد يكي اسـت  ) 114( 8».او به انواع گوناگون خواست مرا بفريبد) 113(گمراهي من آمد؛ 

                                                           

ـ    . 3«. 1 » .مـي افگنـد   انداما سولس كليسا را معذب مي ساخت و خانه به خانه گشته مردان و زنـان را بركشـيده بـه زن

 .13همان كتاب باب » .ك نگريستهينروح القدس شده بر او  زولي سولس كه پولس باشد پر ا. 9« 8كتاب اعمال رسوالن باب 

رساله پولس به روميان بـاب  » .زيرا آن نيكويي را كه مي خواهم نمي كنم بلكه بدي را كه نمي خواهم مي كنم. 19«. 2

 .هفتم

لكـن  . 23ي خواهم مي كنم من ديگر فاعل آن نيستم بلكه گناه كه در مـن سـاكن اسـت    پس چون آنچه را نم. 20«. 3

رسـاله پـولس رسـول بـه     » .شريعتي ديگر در اعضاي خود مي بينم كه با شريعت ذهن من منازعه مي كند و مرا اسير مي سازد

 .روميان باب هفتم

 .اول يوحناي رسول، باب اولرساله » .خدا نور است و هيچ ظلمت در وي هرگز نيست. ... 5«. 4

كيست از شما كه صد گوسفند داشته باشد و يكي از آنها گم شود كه آن نود و نه را در صحرا نگـذارد و از عقـب   . 4«. 5

 .15انجيل لوقا باب » .آن گم شده نرود تا آنرا بيابد

عيسي در جـواب ايشـان   . 31« 18 انجيل متي، باب» .زيرا كه پسر انسان آمده است تا گم شده را نجات بخشد. 11«. 6

انجيـل  » .نيامده ام تا عادالن را بلكه تا عاصيان را به توبه بخوانم«. 32گفت كه تندرستان احتياج به طبيب ندارند بلكه مريضان 

 .لوقا باب پنجم

بـاب   انجيـل متـي  » .و دشـمني كـه آنهـا را كاشـت ابلـيس اسـت      . 39. آنكه بذر نيكو مي كارد پسر انسانست. ..37«. 7

 .سيزدهم

پـس  . 3«. انجيـل يوحنـا بـاب اول   » ...تي و جـالل سـ و كلمه جسم گرديد و ميان ما ساكن شد پر از فيض و را. 14«. 8

پـس  . 8... ر مقدس بردهآنگاه ابليس او را به ش. 5تجربه كننده نزد او آمده گفت اگر پسر خدا هستي بگو تا اين سنگها نان شود 

← 
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اگـر خـود ايـزد آن    ) 115(پس به چه سبب اهريمن توانا خواست پسر ايزد را گمراه بكند؟ . ضدي نمي باشد

  .و نيز گمراه كننده پسر خو او بوده است) 116(گناهكار را آفريد، پس آن گمراهي با دانش و اراده او بود، 

شما از «: چون جهودان بر عليه او به مناظره برخاستند، او به جهودان گفت كه: كه داين نيز گوي) 117(

  1».جهان نيستماين شما از اين جهانيد و من از ) 118(آنيد كه دون تر است من از آنم كه برتر است؛ 

 مي دانم كه شما از تخم ابراهيم هستيد، كه در زمان پيشـين مـردم را كشـته   «: او نيز گفت كه) 119(

ـ  من آن كنم كه با پدرم ديده) 121(مرا نيز خواست بكشد؛ ) 120(بود؛  ر خـويش  دام و شما آن كنيد كه با پ

  2».ديده باشيد

زيرا كـه مـن از ايـزد بيـرون     ) 123(اگر ايزد پدر شما بود، شما دوست من بوديد؛ « :اين نيز كه) 122(

شما چـرا سـخن مـرا نمـي شـنويد؟       3مرا برگزيد، آن ايزد ثواب كار) 124(ام؛  ام، به اراده خويش نيامده شده

او ) 127(و آرزوي پـدر خـود را بـر مـي آوريـد؛      ) 126(چونكه شما نابكاريد، نمي توانيد آنرا بشنويد، ) 125(

 4.و من كه راستي گويم باورم نكنيـد ) 128(راستي نگفت، هرچه گويد، ازين رو خودتان و پدرتان دروغزنيد، 

از ) 130( 5»و آنكه از ايزد است سخن ايزد را شنود؛ اما شما كه از ايزد نيستيد سخن مرا نمي شـنويد ) 129(

) 131(ام و ديگري جهـودان؛   يكي آنكه من از آن آفريده شده: تمام اين گفتار نمايان است كه دو بنياد هست

  .او آن دومي را نيكوكار ندانسته گناهكار مي خواند

درخت پرهيزكاري نمي تواند بار گناه بدهد، چنانكه درخت گناه نيز ميـوه  «: و نيز اين گفت كها) 132(

او همه درخت را با بر پرهيزكاري كند، و يـا همـه درخـت را بـا بـر      : اين نيز كه) 133( 6».پرهيزكاري نياورد

او همه درخت را گفـت  ) 135( 1».زيرا درخت را از ميوه شناسند كه ثواب و يا گناه باشد) 134( 7گناهكاري،

                                                                                                                                                                                     

آنگاه عيسي وي را گفت دور شو اي شيطان زيرا مكتوب است كه خداوند خـداي خـود را سـجده    . 10. ابليس او را به كوهي برد

 .4انجيل متي باب » ...كن

» .ليكن مـن ازيـن جهـان نيسـتم     داما من از باال شما ازين جهان هستي دايشان را گفت شما از پايين مي باشي. 23«. 1

 .انجيل يوحنا باب هشتم

مـن آنچـه   . 38ابراهيم هستيد ليكن مي خواهيم مرا بكشيد زيرا كالم من در شما جاي ندارد مي دانم كه اوالد . 37«. 2

 .انجيل يوحنا باب هشتم» .دنزد پدر خود ديده ام مي گويم و شما آنچه نزد پدر خود ديده ايد مي كني

جانب خدا صـادر شـده و   عيسي به ايشان گفت اگر خدا پدر شما مي بود مرا دوست مي داشتيد زيرا كه من از . 42«. 3

 .8انجيل يوحنا باب » .آمده ام زيرا كه من از پيش خود نيامده ام بلكه او مرا فرستاده است

و اما من ازين سبب كه راست . 45براي چه سخن مرا نمي فهميد از آن جهت كه كالم مرا نمي توانيد بشنويد . 43«. 4

 .8انجيل يوحنا باب » .مي گويم مرا باور نمي كنيد

انجيـل يوحنـا   » .كسي كه از خداست كالم خدا را مي شنود و ازين سبب شما نمي شنويد كه از خـدا نيسـتيد  . 47«. 5

 .8باب 

 .انجيل متي باب هفتم» .نمي تواند درخت خوب ميوه بد آورد و نه درخت بد ميوه نيكو آورد. 18«. 6

 .7انجيل متي باب » .ه بد مي آوردهمچنين هر درخت نيكو ميوه نيكو مي آورد و درخت بد ميو. 17«. 7

← 
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نيم ثواب و نيم ) 137(كنون چگونه ممكن است نيم درخت روشن و نيمش تاريك، ) 136. (نه نيم درخت را

شايسـته نيسـت   ) 140(چون اين هر و با هم رقابت بكنند، ) 139(نيم راست و نيم دروغ باشد؟ ) 138(گناه، 

  .كه يك درخت باشد

چونتـان خـوبي توانيـد    : او گفت كـه ) 142(خواند،  2»هستان يهودامار كو«: ديگر او جهودان را) 141(

  .او پدر خويش را گناهكار نخواند) 143( 3»كردن كه جهودان گناهكاريد؟

از اين ) 145( 4».هر درختي را كه پدر نكشت بايد كنده و به آتش افگنده شود: اين نيز گويد كه) 144(

  افگنده شود؟) به آتش(كه پدر نكشت و بايد كنده و  سخن مي تواند تشخيص بدهد كه كدام است درختي

كه مي تواند بداند كـه  ) 147( 5»روي به خويشان آوردم، و خويشان مرا نپذيرفتند«: ديگر اينكه) 146(

  خويش و غير خويش دو هست؟

بر ات چنانكه بر آسمان است  پدر ما كه در آسماني شهرياري تو بيايد و اراده«: اين نيز گويد كه) 148(

ازين گفتار پيداست كـه اراده او  ) 150( 6»اندازد نان روزانه ما را ده، و ما را به وسوسه مي) 149(زمين باشد؛ 

  اين نيز كه وسوسه مردم از ايزد نمي باشد؟) 151(به زمين به خالصي اراده او به آسمان نيست؛ 

بلكـه بـه قصـد    ) 153(بكنم،  ام كه آيين موسي را خراب من نيامده«: او نيز در نخست گفت كه) 152(

  .همه گفتار و فرمان او چنان بود كه مخرب قوانين و آيين موسي و ضد آن بود) 154( 7».ام تكميل آن آمده

  .درين زمينه همين اندازه كافي است) 155(

 

                                                                                                                                                                                     

انجيـل  » .شناخته مي شود از خار انجير نمي يابند و از بوته انگور را نمي چينند شزيرا كه هر درخت از ميوه ا. 44«. 1

 .6لوقا باب 

ون بسياري از فريسيان و صدوقيان را ديد كه به جهت تعميد وي مي آيند بديشان گفت اي افعي زادگان چپس . 7«. 2

اي ماران و افعي زادگان چگونه از عذاب جهـنم فـرار   . 33« 3انجيل متي باب » .ه شما را اعالم كرد كه از غصب آينده بگريزيدك

 .23انجيل متي باب » .خواهيد كرد

اي افعي زادگان چگونه مي توانيد سخن نيكو گفت و حال آنكه بد هستيد زيرا كـه زبـان از زيـادتي دل سـخن مـي      . 3

 .12متي باب  انجيل» .گويد

او در جـواب  . 13« 3انجيـل متـي، بـاب    » .پس هر درختي كه ثمره نيكو نياورد بريده و در آتش افگنده شود. ...10«. 4

 .انجيل متي، باب پانزدهم» .گفت هر نهالي كه پدر آسماني نكاشته باشد كنده شود

 .نا، باب اولانجيل يوح» .به نزد خاصان خود آمد و خاصانش او را نپذيرفتند. 11«. 5

نـان  . 11ملكوت تو بيايد، اراده تو چنانكه در آسمان است بر زمين نيز كرده شود . 10اي پدر ما كه در آسماني . ...9«. 6

 .6انجيل متي، باب » ...و ما را در آزمايش مياور بلكه از شرير ما را رهايي ده. 13. كفاف ما را امروز به ما بده

» .ام تا تورات يا صحف انبياء را باطل سازم، نيامده ام تا باطل نمـايم بلكـه تـا تمـام كـنم      گمان مبريد كه آمده. 17«. 7

 .انجيل متي باب پنجم



  در شانزدهم

ـ  چه از كامل) 2(ديگر، از هزار و ده هزار فريبندگي هاي ماني يكي نوشته شود؛ ) 1( ر نوشـتن دربـاره   ت

  .مرا رنج بسيار و روزگاري درازتر الزم باشد) 3(دروغ و هرزه درائي و فريب ماني و مانويان تا توانم، 

روي نامحدودي دو قـوه اوليـه اسـت،     كنون، مزديسنان زرتشتي، اين بدانيد كه اساس گفتار ماني) 4(

آن به عدم ) 7(و در فرجام، روشنايي از تاريكي جدا مي گردد، ) 6( 1و ميانه آن به هم آميخته مي شود؛) 5(

  .تجزيه بيشتر مي ماند

) 10. (دنياي جسماني آفرينش اهريمن است) 9(ديگر آنكه دنياي جسماني همگي اهريمني است؛ ) 8(

 كوند«و نباتات از موي ) 13(و كوه از استخوان، ) 12(زمين از گوشت، ) 11(سمان از پوست، توضيح اينكه آ

و مـردم ديـو دو   ) 15. (در بند باشند 5است كه به سپهر 4باران از مني  ديوان مازندران) 14( 3هستند؛ 2»ديو

چون، او در نخستين جنگ، با ) 17(و كوند ديو سپهساالر اهريمن است، ) 16. (پاي و حيوانات ديو چهار پاي

و در جنگ دوم،كوند ديو را بـا بسـياري از ديـوان    ) 18(ناخن خود، روشنايي را از اورمزد خدا ربوده فرو داد؛ 

اين آفرينش بـزرگ را از او مجـزا داشـته    ) 20. (را به سپهر در بند نهاده، بكشتو يا كوند ديو ) 19(گرفتند، 

تـا آنكـه   ) 22(بـه بـاالترين نقطـه بياراسـت،     ) جسـماني (و خورشيد و ماه را بيرون از آسـمان  ) 21(بيافريد 

وان روشنايي را كه ديوان فرو داده اندك اندك، بوسيله خراميدن و پاليدن خورشـيد و مـاه تصـفيه نمـوده ر    

  6.سازند

                                                           

 انـد،  اين دو كون يا دو ملك و كشور بـا يكـديگر همسـايه   ... مبدأ عالم بر دو كون ازلي يكي نور و ديگر ظلمت است«. 1

اند و فاصل و حايلي در ميانشان نيسـت و صـفحه هـر دو بـا يكـديگر كـامالً        كشور نور و كشور تيرگي از يك بر به هم چسبيده

همچنين ظلمت كه يك برش بـه نـور چسـبيده و از فـرو سـو و      . مماس است، و عالم نور از باال و چپ و راست بي نهايت است

  .رستالفه -ابن النديم» .راست و چپ بي نهايت است

رود همان ديو كوند و يا كونـدي باشـد كـه در ويـديوداد      ي مي نويسد؛ گمان ميننيروسنگ در پازند و سانسكريت ك. 2

كونـدك ذكـر شـده و مـي     ) 42 -باب بيسـت و هشـتم  (در بندهش . آمده است 138و باب نوزدهم  36-28پهلوي باب يازدهم 

 .است» توسن جاودان«نويسد 

الطهاست برابر هفت درياست، پيه ها و رگها برابر رودهاست و گوشت برابر گل و خاك اسـت  و اين آبها در هفت اخ«. 3

 .73ام الكتاب، چاپ ايوانو، ص » .و استخوانها برابر كوه و كمرهاست و مويها برابر دار و درخت است

به ديويستان بـه  ) 5-نجمدر شصت و پ(در دادستان ديني . به معني بزرگترين ديوان آمده است ينياديوادر اوستا از . 4

و از هوشنگ پيشدادي سود . 19«. اند معني ديو پرستان مازندران اطالق شده كه در قديم به محل ديوان و جادوگران مي گفته

م ص در بيسـت و ششـ  (مينو خرد » .كه سه بهر از ديوان مازندران كه باعث تباهي دنيا مي شدند دو بهر را بكشت. 20اين بود 

 .نيز ديده شود 40-38بند ) همورس انكلسرياچاپ ارود ت 87

سپهر دنياي مينوي يعني روحاني و معنوي است در صورتي كه آسـمان جسـماني مـي باشـد و اهـريمن بـه رقابـت        . 5

 . اورمزد آنرا بوجود آورد

  :رجوع شود به. 6

← 
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كه اين روشنايي بوسيله گـردش خورشـيد و مـاه بـه زودي      1پس اهريمن با پيش بيني دانست،) 23(

براي اينكه بزودي روشنايي از تاريكي جدا نشود، اين جهان كهين را مانند ) 24(صاف و بي آاليش مي شود؛ 

) 25( 2گان جسـماني ديگـر بياراسـت،   نمونه جهان مهين، با آفريـد  دمردم و چارپايان و جانوران ديگر را مانن

تا آن روشني كه بوسيله خورشيد و ماه به گـردش  ) 26(جان و روشنايي را در تن در بند نهاد و زنداني كرد، 

بـه  ) روشنايي از تـاريكي (و جدا شدن ) 27(افتاده است، دوباره بوسيله مقاربت و زايش جانوران ضايع بشود، 

  3.تأخير بيفتد

) 30( 4به آن سبب كه ديوان مازندران به سپهر در بند باشند،) 29(مازندران باشد،  و باران مني ديوان

براي اينكه روشني از ايشان بيختـه شـود، بـه طريقـه جديـد موافـق       ) 31(و ايشان روشنايي را فرو داده اند، 

را كـه هـم    باعث مي شوند ديوان مازندران كه نر هسـتند دختـران زروان   6دوازده اختر 5نيروي موجد زروان،

و منـي از  ) 33(تا آنكه، شهوت ديوان مازندران از ديدن ايشـان انگيختـه شـود،    ) 32( 7منزل ايشانند ببينند؛

نباتات، درختان و غالت از ) 35(آن روشنايي كه در مني باشد به زمين ريخته شود، ) 34(ايشان جدا گردد، 

                                                                                                                                                                                     

F. C. Burkit, The Religion of the Manichees, 1925. P. 27. 

اورمزد پيش آكاس يعني قادر به پيش بيني است و از آينده خبر دارد در صورتي كـه اهـريمن   در دين زرتشت فقط . 1

 .ديده شود) 3 -بوندهش در نخستين. (پس دانشني بعد مطلع مي شود

 189در زند آگاهي چاپ انكلسـريا ص  . نباتات را در جهان كهين تشبيه به موي زمين مي كند 6بند  68در يسناي . 2

 ت چون آسمان، گوشت چون زمين، استخوان چون كوه، رگها چون رود، خون در كالبـد چـون آب در دريـا و   پوس«: مي نويسد

ادبيات فارسي و بخصوص در اصطلح صوفيان دنياي در » .نباتات، آنجا كه موي پيش رسته است چون بيشه) اروران(موي چون 

  .مكرر آمده استاصغر و دنياي اكبر و جمال اعظم 

A. H. Krappe, La Genèse des Mythes, pp. 260-261. 

پس خورشيد و ماه را بيافريد تا در كار تصفيه و تجزيه نور درين جهان مدد كنند، خورشيد مأمور است نورهـايي  ... «. 3

» .را كه با ديوان گرمي آميخته و ماه مأمور است نورهايي را كه با ديوان سردي آميخته تصفيه كرده و بسوي خود جلب نماينـد 

 .الفهرست -بن النديما

 .گفته شده 14 -چنانكه در بند. 4

 .در اينجا مظهر زروان است. 5

هر نيك و بدي كه به . 17«: در مينوخرد مي نويسد. بروج و يا سپهبدان روحاني كه از طرف اورمزد برگزيده شده اند. 6

ـ  و . 18تان و دوازدهان رسيده باشد؛ هفمردمان و نيز آفريدگان ديگر رسد از  انـد دوازده   ديـن گفتـه  ه آن دوازده اختر چنانكـه ب

و همگـي آفريـدگان و   . 20و آن هفت اپاختر را هفت سپهبد از جانـب اهـريمن گفتـه انـد،     . 19سپهبد از جانب اورمزد باشند؛ 

قسـمت   چون كه دوازده اختر و هفـت اپـاختر  . 21آفرينش را آن هفت اپاختران فاسد كنند و به مرگ و هرگونه زيان بسيارند، 

 .1913چاپ اورد، تهمورس انكلسريا، بمبئي  46-45مينوخرد، پرسش هفتم ص » .دهنده و اداره كننده اين جهان مي باشند

  :زروان رجوع شود به كتاب كوموندختران راجع به دوازده خوريگان . 7

Cumont, La Cosmogonie Manichéenne. p. 54-68. 



 گزارش گمان شكن    36

و آن در ) 37( 1باشد بوسيله مني بيختـه گـردد،   و روشنايي كه در ديوان مازندران) 36(ايشان روييده شود؛ 

  .زمين بوسيله نباتات از زمين بيخته شود

چـون  ) 39. (ديگر، درباره گوهر جداگانه جان و تن، اينكه جان در تن در بند و زنداني شده است) 38(

پيونـد   ازيـن رو زايـش كـردن و   ) 40(آفريدگار و پشتيبان دنياي جسماني اهـريمن اسـت،   ) عقيده ماني(به 

به  2و نه كشتن نباتات و غالت، چه همدستي با اهريمن باشد) 41(خانوادگي را روا داشتن سزاوار نمي باشد؛ 

  3.ها نگهداري مردمان و جانوران و ضايع ساختن جان و روشني در تن

 كه اهريمن نيز هميشه تباه كننده آفريـدگان ) 43(تناقض ديگر گفتار ايشان اين نيز كه گويند، ) 42(

  4.كار اهريمني باشد) كشتن(چه ) 45(ازين سبب، كشتن هيچيك از آفريدگان جايز نيست، ) 44(است؛ 

بوسـيله  ) 47(در انجام پيـروزي بـا ايـزد اسـت،     . ديگر، اينكه چون اهريمن به جهان دست يافت) 46(

) 50(راسـته نشـود،   دوباره آ) 49(اين گيتي جسماني در انجام تباه شود، ) 48(رهايي دادن جان از كالبدها، 

  5.رستاخيز و زندگي جسماني فرجامين نباشد

 7اش باشـند،  مانند آفتـاب و سـايه   6.ديگر، اينكه آن دو نيروي اصلي تا ابد برقرار، در حد يكديگر) 51(

  .ايشان هيچ جايگاه و گشادگي نباشد ةحيان) 52(

تنها آنهـايي كـه بـي كـران      مگر) 54(كنون كه در ممتنع بودن وجود هيچ چيز نامحدود گويم، ) 53(

ها است محـدود ديـده    اين نيز كه به راستي مكان و زماني كه اندرون هستي) 55. (فضا و زمان باشند: خوانم

اين نيز كه، اگر بر ايشان يكي و دويي گفته شود، چون ممكن نيست مگر آنكه محيط بر همه آنها ) 56. (شود

دو اين باشد كه اصلش يكي باشد و از ) 58(ت كه دو نباشد؛ سنچه يك اي) 57(ديگر گونه نباشد، چيز باشد، 

چون يك بي احاطه به يكي بودن شـناخته نشـود،   ) 60(از اين قرار و خوانده نشود، ) 59(ديگري جدا باشد، 

يك آنست كه يكي باشد و استوار به يكي بودن باشد؛ ) 61(و دويي به جز جدايي از ديگري نتواند بود، ) 61(

                                                           

انـد و اكنـون همـان     اهـريمن ) كونـدديو؟ (ر و ارور و نباتات و كالبد هـم از كنـدوي   واال اين دد و دام و كوه و كم... «. 1

 40الكتاب ص  ام .از كتاب مجعول» .رساند به امر ملك تعالي كند و روزي آفريدگان خويش را مي اهريمن به ابر و رعد ظهور مي

 .وانوايچاپ 

 .برخالف دين زرتشت كه كشاورزي را مي ستايد. 2

ايشان موافق مذهب مانويه است كه او خلق بدان داشته بود كه ترك نكاح كنند و به لواط مشـغول شـوند   مذهب .. «. 3

 .52-51تبصرةالعوام، چاپ تهران، ص » .تا نسل منقطع شود و ارواح از ممازجت اجسام خالص يابد

الفهرسـت، محمـدبن   . (شـد در آيين مزدك نيز كشتن جانوران جايز نمـي با . تأثير دين بودايي در مذهب ماني است. 4

 .)اسحق نديم ديده شود

  :رجوع شود به. ماني فقط معتقد به رستاخيز روحاني است و نه جسماني. 5

Waldschmidt & Letz, Die Stwllung Jesu im Manichâismus p. 21-22 & H. H. Schaeder, 

Studien, p. 281-286. 

6. Cumont. Recherches sur le Manichéisme  شودديده.  

 .1288چاپ تهران  120ملل و نحل ص » .لي الخير متحاذبان تحاذي الشخص و الظل) اي النور و الظلمة -هما (و «. 7
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و جـدايي چنانكـه مـن     1و مقدار شـمارمندي و يگـانگي  ) 64(دو اساس مقدار و شمارش باشند،  يك و) 63(

  .اين نيز ميانه مردمان دانا روشن است) 65(گفتم جز به محدود بودن نشايد؛ 

كه به هيچ دانشي محاط نشود، ناچار ) 67(ديگر، نامحدود آن باشد كه دانش محيط بر آن نشود؛ ) 66(

ايزد به خودي خويش، و نيز نيروي اصلي تاريكي، دانـش  ) 68(ر دانش ايزد محاط شود؛ شايسته نيست كه د

چون خودي او در دانش خودش محاط نشود او را خير محـض و بينـاي كـل    ) 69. (هرگز بر آن محيط نشود

بـراي شـامل شـدن    » همگـي «و ) 71(شامل همه مي شـود،  » مطلق«زيرا كه، لفظ ) 70( 2گفتن ناروا باشد،

 دو چيزي كه از هر سـو گرداگـرد آن معـين اسـت، ناچـار محـدو      ) 72(رد اطراف چيزي خوانده شود، گرداگ

انش شخص دانا، ناگزير دانسـتن  دنخستين ) 75(باشد  است، از آن آگاه نمي داگر نامحدو) 74(انگاشته شود؛ 

نيسـت،   آنكس كه از همگي خود و چگونگي و كميت خـويش آگـاه  ) 76(كيفيت و كميت خويش مي باشد؛ 

  .به كيفيت و كميت ديگران دانا باشد: منطقي نمي باشد كه بگويند

او از اينكه ) 78(اين نيز كه، چون نامحدود به علت عدم محاط بودنش، دانش بر آن احاطه نكند، ) 77(

 ش كدامست، آيا دانا يا نادان است، يا تمام روشن و يا تاريك است، با او كـامالً زنـده و يـا مـرده    دهمگي خو

  3.است آگاه نمي باشد

اگـر  ) 80(يا نه؟  4ديگر، اينكه روشنايي و جان كه در اينجا بيابم آيا قسمتي از همان زروان است) 79(

چيزي كه قسمتي از آنرا بشود جدا كرد پذيراي انقسـام  : آنها قسمتي از خود زروان باشند، بايد نتيجه گرفت

و چيـزي  ) 82(اشد، مگر اينكه مركب از اجزايي بوده باشـد؛  تواند پذيراي انقسام ب چيزي نمي) 81(باشد؛  مي

اند  تواند شناخته شود مگر اينكه اجزاء تركيبي كه به هم مخلوط شده كه مركب از اجزائيست، طور ديگر نمي

و اگر اجزاء و قسمتها محدود ديده شود، بي شك اصلي كه اين اجزاء از آن ميايد محدود ) 83(تعيين گردد؛ 

از ) 85(همه نتيجه قابليت تقسيم علت اساسـي را مـدلل مـي دارد؛    : چنانكه ايشان گويند) 84( خواهد بود،

آنجايي كه هر قسمتي كه شده محدود مي باشد، چنين مي يابم كه اصل مركب از قسمتهايي بوده و محدود 

  .است، و غير از اين نمي تواند بوده باشد

زيرا، بهره را از همگـي چيـزي قسـمت كننـد،     ) 87(ت؛ اين نيز كه، نامحدود پذيراي انقسام نيس) 86(

اينكه ) 90( 5چنانكه پيش ثابت نمودم،) 89(و همگي چيزي بر محدود بودن آن چيز گواهي مي دهد، ) 88(

                                                           

 .يك شكلي -يكنواختي. 1

گفتند خداي واحد و نهايتست و آخر گفتند حد و نهايت ندارد زيرا كه محدود و متناهي آن بود ) كراميه(در اول .. «. 2

نهايت بود در جهات ششگانه و خداي را نزد ما نهايت از يك جهتسـت و آن تحتسـت و ايـن قـول از مانويـه      كه وي را حدود و 

 .71تبصرةالعوام چاپ تهران ص » ...گرفتند كه نور متناهيست از جهت سفل دون جهات پنجگانه

  .همين مطلب را مطرح مي كند Critinue de la raison pureدر كتاب  Kant كانت. 3

 .همين باب ديده شود 31بند . 4

 .ديده شود 64بند . 5



 گزارش گمان شكن    38

هر آنچه كه به نتيجه يافت ) 91(هستي و چگونگي اصل را نمي يابم مگر از شباهت و نسبت مشترك نتيجه، 

چون تركيب و محدوديت به نتيجه يافـت  ) 93(بود؛  دم به همان طريق خواهبي شك، به اصل ه) 92(شود، 

  .شود، بي شك محدوديت از همين رو شامل اصل مي شود كه نتيجه از آن حاصل شده است

را او ) 95(ديگر اينكه، بي كران آنست كه مكان نامحدود داشته و خود بخـود بـي پايـان باشـد؛     ) 94(

چون دو اصل بي كران و خود آنها نامحدود گفته شوند، آسمانها، ) 96(نباشد، مكان ديگر و نشيمنگاه معيني 

زمينها، همگي موجودات جسماني، رستنيها، جانها، روشنان، خداوندان، امشاسپندان و بسياري از انجمنان كه 

از كجـا  از چه چيـز و  ) 97(به واسطه جدايي از يكديگر نام جداگانه دارند، شايسته نيست كه محدود باشند؛ 

جز به آنكه نامحدودي خـود  ) 99(آن دو همه آنها را آفريدند، اگر دو اصل هميشه در فضاي نامحدود بودند، 

اگـر  ) 100(كند، چگونه ممكن اسـت؟   دايشان براي همه هستي ها و آنهايي كه خواهند بود محدوديت تولي

چه نيسـت نيـز مـي توانـد بـوده      شايسته است گوهر هر آنچه بي كران است محدود شونده باشد، بي شك آن

  .آنچه كه ايشان راجع به تغييرناپذير بودن گوهر نگويند سزاست) 101(باشد، 

به غير از ) 103(اين نيز مي دانيد كه، نامحدود آن باشد كه ابتدا حدي براي آن متصور نباشد؛ ) 102(

يا بايـد بـا   ) 105(ناخته نشود؛ جز به حد، نامحدودي ش) 104(ه باشد؛ داو هيچ چيز نمي تواند از آن جدا ش

تعجب گفته شود آن چيزي كه نداند همي چه باشد، درباره آن ستيزه كردن و سخن رانـدن و كودكـان كـم    

كه خودش  داگر او نيز اين بي خردانه گوي) 106(دانش را بدان گمراه كردن، با اين راه به كجا رهبري كنند؟ 

آن غلـط انـدر   ) 107. (است، دانش او نيز نامحدود باشد، با دانش نامحدود بداند كه نامحدود اسـت  دنامحدو

هـيچ  ) 109(يكي اينكه دانش به چيزي، آنست كه به دانش يافته و محاط در دانش شود؛ ) 108. (غلط است

دانـش بـه چيـزي    ) 110(چيز به تمام شناخته نشود، مگر آنكه كامالً در دانش يافته و محاط در آن گـردد؛  

  1.شناختن كامل چيزي منوط به محيط شدن دانش بدان مي باشد) 111(شناختن همه آن چيز باشد؛ 
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 .كليه نسخ خطي كه از اين كتاب در دست مي باشد در اينجا قطع مي شود و قسمت آخر كتاب مفقود شده است. 1



  

وش ) 3(خواننـد؛   5»آزاد«يـش  ) 2

از  8نـگ راي -كوچون پـر  ) 4(په خويش دست نيوشت ئوموشاي داد، 

.  

) 7(ئي سياه؛  و تاريكي و آو 13و تهه

و بـود  ) 9. (»باد روشني«: پس يزد گفت كو

) 12. (و شوئو روز و تاريكي ئروشني 

ه آن پ) 14. (و آسان بود 18ينپچي اندر هفتم روي اس

  .نگارنده آزاد ترجمه كرده يعني سفر پيدايش

 .خداي غير از خداي زرتشتيان كه اورمزد است مي آورد

  .پسنديده اهريمن =مقبول ايزد، ابريخت

 .نخستين در مقابل اقدم كه آخرين است، لغت فرد عربي از فردم گرفته شده

  .به معني بي تركيب و بي رنگ مي باشد

Atmosphère (   افـزايش، توسـعه  «بجـاي وخـش «

  .روشنايي؟ در سانسكريت چشمان ترجمه شده

در ترجمه سانسكريت نگـاه كننـد    -مجاور

در . اصالح كرده واي از همان ريشه اسپنج فارسي يعني آسـودن و آرميـدن مـي باشـد    

 .آنچه، شالده آن ريخته شده -به موجب سنت 

  بخش دوم متن پهلوي

  در سيزدهم

2( 4ي ئـي نخسـتين نيـوه،   نگوش - 3زيفان 2و 1ديده اور انبساني

په خويش دست نيوشت ئوموشاي داد،  7هندكو يزد 6همويين پدش همدائستان

.ئه آگاهي ئي شوما را ايدر پيدائينم 10و از وس يش اندر نيهنگ

و تهه 12گون -بود زمي ئي اوه  11فردم: كو) 6(گويد په بن ئي نيوه، 

پس يزد گفت كو) 8( 15ئي سياه همه و بياود؛ ئي يزد اور رود ئي آن آو

روشني  17وش وزارد) 11(آن روشني؛  16سيهستونه گوش ازير ني

چي اندر هفتم روي اس) 13(يهان و آسمان و زمي؛ گه شش روز آفريد 

       .اسپمند 20نونيچه زوهوادان روز ئي شوند

                                         

 تناقض

  .مي كند üتنها صداي 

 

 

Bereshith نگارنده آزاد ترجمه كرده يعني سفر پيدايش. مي باشد

 .)به اين حديث همرأي هستند

خداي غير از خداي زرتشتيان كه اورمزد است مي آوردنگارنده ايزد را در مورد 

مقبول ايزد، ابريخت =بوخت     nnpLIa | ntAXb .سخنان سست و بي اساس

 .)75فرهنگ پهلويك ص (پاره اي 

نخستين در مقابل اقدم كه آخرين است، لغت فرد عربي از فردم گرفته شده

به معني بي تركيب و بي رنگ مي باشد  !Awé-gôn nnw#!pمتن غلط است 

 +bat .  

Atmosphèreانـدرواي  (به معني هـوا و دم   Vâyâدكتر وست اين لغت را 

روشنايي؟ در سانسكريت چشمان ترجمه شده -روح. كه در پهلوي يكجور نوشته مي شود

Hamaa مجاور -متحرك -و جستن و يافتن؟ نزد چيزي رسيدن

  .اين لغت نيازد به معني اليق و سزاوار نيز خوانده مي شود

 .نمودن

اصالح كرده واي از همان ريشه اسپنج فارسي يعني آسـودن و آرميـدن مـي باشـد     Xuspînوست اين لغت را 

 .به معني منزل يك شبه است

به موجب سنت  -به تقليد  -دكتر وست راز ترجمه كرده . صف آرائي و رژه

Sabbath امي شنبه استلغت س.  

 

 

ديده اور انبساني) 1(

همويين پدش همدائستان

و از وس يش اندر نيهنگ 9هر دوشي

گويد په بن ئي نيوه، ) 5(

ئي يزد اور رود ئي آن آو 14و وخش

وش ازير ني) 10. (روشني

ه شش روز آفريد پوش 

نونيچه زوهوادان روز ئي شوند 19رز،-هم

                                                          

تناقض -سستي. 1

تنها صداي » و«. 2

 .چرند -گزاف . 3

 .نوشته -كتاب . 4

Bereshithزبان عبري  به. 5

به اين حديث همرأي هستند(هم عقيده . 6

نگارنده ايزد را در مورد . 7

8. Êrang سخنان سست و بي اساس

 .بدي .9

پاره اي  =اندكي. 10

نخستين در مقابل اقدم كه آخرين است، لغت فرد عربي از فردم گرفته شده. 11

متن غلط است  .خون -آو  .12

13. Tahê +bat

دكتر وست اين لغت را . 14

كه در پهلوي يكجور نوشته مي شود دپيشنهاد مي كن

15. Hamaa- Vyâwet

اين لغت نيازد به معني اليق و سزاوار نيز خوانده مي شود. آمده است

نمودن -سهستن . 16

  .ردگزا. 17

وست اين لغت را  .18

به معني منزل يك شبه است 65لغت فرس ص 

صف آرائي و رژه. 19

Sabbathشبات  .20
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كـو آدم  ) 17(كـرد   1اندر باغستانه ئي وهشت )16(ابنيچه كش آدم و زني ئي خود حواي آفريد، ) 15(

  2.اندر باغستان وزر كناد و پاس پاياد

درخت ئي اندر ايـن باغسـتان    4از هر ويسپ«: كو) 19(و آدم فرمود، ئئي خود يزد هست  3آدينو) 18(

  ».چي كش ازش خوريد ميريد) 20(از آن درخت ئي دانشني،  5خور، به

از ايـن درخـت   : فريفـت، گفـت كـو   ) را(آن مار حواي ) 22. (كرداندر باغستان  6وش، پس مارئه) 21(

و دانشي اوين بود، يشـان  ) 25( دآدم همچون خور) 24(وش همگونه كرد، ) 23. (و آدم دهيمئچين؛ خوريم 

) 28(درخـت نيهـان بـود؛     9ازيـر ) 27(ديدودانست كه برهنه هست؛  8وش) 26. (نيك ازود ونمردهند 7وزارد

  ».خويش تن نهفت، شرم ئي برهيني را پوش ورگ ئي درخت اور

  كوهئي؟: پس آدينو ئو باغستان شد، آدم به نام خوانيد كو«) 29(

  .برهنه هم 10يچاين هم ازير درخت، ئه را: آدم پاسوخ داد كو«) 30(

مگرت از آن درخـت  ) 33(كوبرهنه هئه؟  11كه آگاهينيد هئه: گفت كو) 32(آدينو خشم كرد، «) 31(

  مخوريد خورد؟: كو 12ئي دانشني يم گفت

  .ويم خورد 13من داد فريفت هماين زني يت ئو: آدم گفت كو«) 34(

  .اين مار فريفت هم: حواي گفت كو) 36( ؛كرد 15ايدون 14كت چم: و آدينوئو حواي پرسيد«) 35(

  .ه نيفرين از وهشت باغستان بيرون كردهندپوش آدم و حواي و مار هر سه «) 37(

 4انـدا ) 39(ئي ويني باد،  3ودمشني 2ئي خوئه 1كت خورشتني به هوسترشني: گفتوش ئو آدم «) 38(

  !ادبرو 6وكيمار 5وت زمي هماهيخر) 40(فرجام پت زينديي؛ 

                                                           

 .اهو دوزخ است-چنانكه دش. مي باشد) بهترين زندگي(صفت مبالغه بهترين در اصل و هشت اهو . 1

 .باني كند. 2

3. Adon به معني يهوه است.  

 .تمام -همگي . 4

 .ليكن -به غير از  -به جز. 5

 .ماري -يك مار . 6

 .تميز داد -گزارد . 7

 .وشان به صورت جمع بهتر است. 8

 .زير. 9

 .زيرا كه. 10

 .آگاهي داده. 11

 .گفتمت. 12

 .فريفته شدم. 13

 .سبب -علت . 14

 .چنين. 15

← 
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  !باد 7شتارشنيوه گران اپه درد و دشوار، وت زايشني 

وت ) 43(ئي دشتي و كوهي نيفريده باش؛ 

زنـي كـين و    9وميان ئي فرزندان ئي تـو اوا 

م ش مـردو و) 47(مردومان را كرد و داد؛ 

كوآن زمي ) 49(يشان گوشني،  19زيفان

ايائـه  ) 50(بـود،   21ه كـدام ويمنـد  

. آن را كش نديد استاد نيگونه سيهسـت 

نـه  : اگر گويند كو) 55. (ئي روشني هست

                                                                                 

  ).ديده شود

 .آخال و پيخال باشدشايد بعضي 

  .به معني علف هرزه پيشنهاد مي كند

تركـان   -گويي زبان شكسته و گنگ است بت ترل 

← 

    

ه درد و دشوار، وت زايشني پكت آوستي : وش ئو حواي گفت

ئي دشتي و كوهي نيفريده باش؛  8دداناز ميان ئي چيهار پايان و: فت كووش ئومار گ

وميان ئي فرزندان ئي تـو اوا ) 45(وت روشني په اشكم و خورشني خاك باد، 

  »11اوين باد كو ايشان فرزندان سر گزند

مردومان را كرد و داد؛  12كش اين گيتي اواهرچي اندرهرتيس«: اينيچه گويند
  »وخوشك پادشاه كرد 14وخويد 13

زيفانو 18يشان درايشني 17گئه اور اندر 16گويم نيهنگ

ه كـدام ويمنـد  پـ ئـي سـياه كـو و    و آو 20وخـش ) وش(ون وتهه وتاريكي ريـزد  

  

آن را كش نديد استاد نيگونه سيهسـت ) 53(چي كش روشني ديد، ) 52(پيداكو نه روشن بود؛ 

ئي روشني هست 1واز فرا 22پيدا كو تاريكي بن  تاريك بود، آن

                                                                                                                        

Henning B.S.O.S. Vol IX, part I, P. 80. Wytr ديده شود

شايد بعضي . ناخن، موي سر و دندان و غيره: اجزاء پليدي كه از بدن دفع شود مانند

به معني علف هرزه پيشنهاد مي كند Simârوست بجاي اين لغت كه ظاهراً غلط است دمل يا 

  .اوشتافتن زحمت و مشقت 

 .جانوران وحشي

Avec.  

 .دشمن گشتن

zXpnU      كوبند -گزند.  

 

گويي زبان شكسته و گنگ است بت ترل : به معني علي حال گويند و بجاي اكنون هم گويند عماره گويد

 ).لغت فرس. (همه شكسته زبانگ تواند مون

 .اندكي

. 

 .هرزه درائي -هرزه گويي كردن 

k!vp!z     . 

  در سيزدهم

 

وش ئو حواي گفت«) 41(

وش ئومار گ«) 42(

وت روشني په اشكم و خورشني خاك باد، ) 44(پاي مباد؛ 

اوين باد كو ايشان فرزندان سر گزند 10دشمن گشتي

اينيچه گويند) 46(

13مادام و دهيشنيه اور

گويم نيهنگ 15نون) 48(

ون وتهه وتاريكي ريـزد  گ-ئي اوه

  خوديزدچي آئينه بود؟

پيداكو نه روشن بود؛  )51(

تاريك بود، آن: اگر گويند كو) 54(

                                                            

Henning B.S.O.S. Vol IX, part I, P. 80. Wytr( كردن، پاك. 1

 .عرق. 2

 .نفس زدن. 3

 .تا. 4

اجزاء پليدي كه از بدن دفع شود مانند. 5

وست بجاي اين لغت كه ظاهراً غلط است دمل يا  .6

7. Aûshtâltan 

جانوران وحشي. 8

Avecبا  =، اواك اوا. 9

دشمن گشتن. 10

11 .zXpnU - #Xp*

 .چيز. 12

 .آفرينش. 13

 .مرطوب -تر . 14

به معني علي حال گويند و بجاي اكنون هم گويند عماره گويد. 15

همه شكسته زبانگ تواند مون

اندكي -خالصه . 16

.درون -باطن . 17

هرزه گويي كردن  -درائيدن . 18

k!vp!zجفنگ . 19

 .روح. 20

 .ثغور -حد . 21

 .پايه -اصل . 22
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و اگـر گوينـد   ) 57(آنكه خود روشن بود چم كش روشني ديد شگفت سيهست؟ ) 56(روشن بود؛  2تاريك به

 4اينـا ) 59(سه ديگر پيدائينيدن آوايد ئي نه روشن و نه تاريـك؛   3ادينشان) 58(نه روشن بود نه تاريك، : كو

ـ اندر تاريكي و آوئي سياه بود، وش هميشه روشني نديد استاد، آ 5آن كش گاه و مانشني ش روشـني ديـدن   ن

. اندر تاريكي ماند آنش روشني ديدن نتوانچي، نونيچه هر كه ) 61(وش يزدي از چي؟ ) 60(چون توانست؟ 

چـي، ايـن   ) 63(روشني استادن چون توانست؟  6اينيچا كواگرش بن و مانشني تاريكي بود، آنش پديره) 62(

  8.هونامد 7يش سپوزدچآشناكو تاريكي پديرة روشني استادن نتوان، 

بـود،   10اگر كنار اومند) 65(؟ 9رههه، كنار اومند بودآيائه اكنانگون و-آن زمي ئي اوه: ديد اين كو) 64(

كه چون همه وينيم اين زمي و ) 67(اگر اكناره بود، آنش اكناريي ئو كوشد؟ ) 66(آنش بيرون ازش چي بود؟ 

  .گيتي نه آن ئي نخستين هست

پس دانستن سزدكو آدينوپيش از آن كو ) 70(» .باد روشني و بود«: كو) 69(آن ئي آدينو گفت، ) 68(

شـني  نم) پـه (وش فرمان ئي په بـه بـودن داد پـس     12كامست كردن 11كش روشني همة) 71(روشني بود؛ 

 16و اگرش روشني په خويش چوني) 72(؛ 15وشچيهردبهود ايائه  14، هوچيهر13آئينه يروشني چ: انديشيد كو

هم اندر دانشني و منشني ئي آدينـو،   17ني ئي آدينو ايافت، آن پيداكو روشني همة بودئاندر دانشني و انديش

                                                                                                                                                                                     

 .زايل كننده -ضد . 1

 .بلكه. 2

 .پس -باز  -بدين طريف . 3

 .به طريق ديگر. 4

 )لغت فرس. (ببردش به صد اليه مهمان خويش -چو آمد بر ميهن و مان خويش، : اسدي گويد. خانه -مان . 5

كارنامه . (آمدند، به نزديك او كينه خواه آمدند مر اورا پذيره براه: بهرام پژود. استقبال كردن -بر خوردن روبرو شدن . 6

 ).19 -اردشير، در چهارم 

 ).8 -كارنامه در دوم. (به تأخير انداختن -باج گرفتن  -به ستوه آوردن  -سرباز زدن  -افگندن  -سپوختن . 7

كـردن و سـرافگنده   مطيع  -هوناميدن، يعني خم كردن  -هونابتن  -هونيپتن : هونامد به شكل در پهلوي آمده است. 8

 .كردن

 .بي كران. 9

 .محدود. 10

 .همي استمراري است. 11

 .ميخواست -ميكاست . 12

 .طريق. 13

 .اين لغت در لهجه طبري خجير مي باشد) ذات -چيهر (خوش گوهر . 14

 .بد گوهر. 15

 .چگونگي. 16

 .مي بود -بود هميشه . 17
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اگـر روشـني   ) 75(؛ 1چي هچي تيس نشايد دانستن وايافتن به هستي پيـدائي 

ه خويش چوني انـدر دانشـني نبـود؛    

د آن يش هرگزيچـه نـه   ايائه چون شاي

 6چـي، ايـن اور  ) 79(ائـه ئـواتيس،   

و اگـرش  ) 81(داد ئي روشن، آن روشن خود بـود،  

آدينو ايدون «: ائش چون دانست كو

چي، نيست ) 84(چي، نيستي فرمان ئي آدينو هم اوين نه اشنود، چون كش نداد؛ 

 وينيچـه  -كو نيست به هست ئي دانـاپيش  

  ش خواهست بود؟

آنكـه آدينـو وش   ) 87(وبـود؛  » بـاش 

) 88(ودي تاريك بود، وش هرگزيچه روشني نديد استاد، آن روشني از گوشني چـي آئينـه شـايد بـودن؟     

؛ چي، پس روشني برئي تاريكي و تـاريكي  

 13كـو فرمـان بـه    12چوم گفت) 90

  

) 93(و داد،  2و آسمان زمـي چـيش پـه شـش روز ويراسـت     

و بـود،  » بـاش «: از فرمان بود كـو  

 .نوشته شده است» 

مـرگ آمـد    -بخت آمد سپوختن نشايد  

. 

← 

    

چي هچي تيس نشايد دانستن وايافتن به هستي پيـدائي ) 74(و هم بيرون ازش؛ 

ه خويش چوني انـدر دانشـني نبـود؛    پروشني : و اگر گويند كو) 76(آفريده ئي آدينو هست؟ 

ايائه چون شاي) 77(ادانيها  4يش ندانست كوچي آئينه؟ اوير 3آنش روشني خواهست

  ه منشني انديشيدن؟

ائـه ئـواتيس،   يواينيچه كو آن فرمان ئي په بودن ئي روشـني تـوتيس داد ا  

داد ئي روشن، آن روشن خود بـود،   7و هستيئهئاگرش ) 80(و فرمانگر شايد دادن؛ 

ائش چون دانست كويا) 82(نيستي فرمان ئي آدينو چون اشنود؟  8نفرمان ئو نيستي داد، ادي

چي، نيستي فرمان ئي آدينو هم اوين نه اشنود، چون كش نداد؛ ) 83

كو نيست به هست ئي دانـاپيش   9پينيديآن ئي نيست بر) 85(ه هچي آئينه مينيد نيچه نشايد؛ 

ش خواهست بود؟يه آن آئينه پ» بم«بود، كش دانست كو آدينوچي آئينه همة خواهيد كو 

بـاش «: ش گفـت كـو  يروشني از گوشني ئي بود، : اگر گويند كو

ودي تاريك بود، وش هرگزيچه روشني نديد استاد، آن روشني از گوشني چـي آئينـه شـايد بـودن؟     

  .شني هستمچي، اين آشنا كو گوشني زايشني ئي 

؛ چي، پس روشني برئي تاريكي و تـاريكي  10وشني روشن بود، آن اوير شكيفتگكش : 

90. (در تاريكي نهفته بود، ايائه اين كوروشني ان11تخمة، وش روشني دخشه

  .پيدا كوهئه روشني بود، پس فرمان سزست داد) 91

و آسمان زمـي چـيش پـه شـش روز ويراسـت      1ديد، اين كواش اين دام و دهشني

 5داد بش اواج سيهان نه ازتيگ  اين 4ادين كش) 94

                                         

» هستي و پيدائي«بروز حوادث ظاهري، در كتب دينكرد بابي راجع به فلسفه 

 

 .فكر كردن

Aê.  

 

 ntaDS alnnnp!np F ntM  ntab ;بختن (مقدر 

 ).1 -كارنامه در دوازدهم(سرنوشت، آفريده 

!ntp!Uaf   عجيب - شگفت  - دشوار  -مشكل  -شكست.

 ).كلمه انگليسي ناخوانا بود(*... مشاء 

 .چگونه كه گفتم

  در سيزدهم

 

و هم بيرون ازش؛ ) 73(

آفريده ئي آدينو هست؟  2بود آن را ةهم

آنش روشني خواهست

ه منشني انديشيدن؟پو دانست  5مينيد

واينيچه كو آن فرمان ئي په بودن ئي روشـني تـوتيس داد ا  ) 78(

و فرمانگر شايد دادن؛ ئكوفرمان 

فرمان ئو نيستي داد، ادي

83(» كامه كوروشن بم؟

ه هچي آئينه مينيد نيچه نشايد؛ پ

بود، كش دانست كو آدينوچي آئينه همة خواهيد كو 

اگر گويند كو) 86(

ودي تاريك بود، وش هرگزيچه روشني نديد استاد، آن روشني از گوشني چـي آئينـه شـايد بـودن؟     خ

چي، اين آشنا كو گوشني زايشني ئي 

: اگر گويند) 89(

تخمة، وش روشني دخشه

91( ؛فرمانگردادن نشايد

ديد، اين كواش اين دام و دهشني) 92(

94(ازش؛  3هفتم اسپيد

                                                          

بروز حوادث ظاهري، در كتب دينكرد بابي راجع به فلسفه . 1

  .آن سبب از. 2

 .اراده كرد. 3

 .بسيار -خيلي . 4

فكر كردن -مينيدن . 5

êwarبي گمان  .6

 .به يك هستي. 7

8. Adin پس.  

مقدر  -قسمت . 9

سرنوشت، آفريده ) درنگ كردن نشايد

10 .!ntp!Uaf - ntpnaf

مشاء  -)؟(* مالعب. 11

چگونه كه گفتم. 12

 .اال -مگر . 13
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په گفتن آن شـش  » باش«ه پچند  دچي كه اش رنج اواج اند بهو) 96(آنش شش روز ديرنگي از چي؟ ) 95(

اگـر نيسـت هسـت كـردن شـايد و      ) 98(وش رنج ازش اسزد بودن؛ ) 97( 6روز ديرنگي بود، وس دوش مانا؛

  .واني، آنش از نيست داد گفتن نسزدتدادن ا 7و اگر به په روز جمان )99(چه دادن شايد، يتواني، اواج ديرنگ

ئي روزان از خورشيد دانيهـد، اديـن پـيش از آفريـدن ئـي خورشـيد،       و ديد اين كو كه هوشمار) 100(

هارم ئي خود چيهـار  يچي، گويند كواش خورشيد روز ئي چ) 101(ئي روزان از چي دانيهد؟  9ناميچه 8روزمر

  .داد 10شونيد

كش په آفريدن و دادن ) 103(كواش روز ئي هفتم آسان اسپين از چي آوايست كردن؛ : اينيچه) 102(

ـ آ) 104(» !بـاش «: يرنگ و رنج اند بود چند گفت كوديهان گئي  ش روز چـون هشـماريهد كـواش اسـپين     ن

 ه هم جمان گفت، آنش رنج و آسان همب» باش«چي اگرش به ) 105(؟ 11آوايست كردن كش رنج هوگاريهد

  .جمان سزد بودن

كو انداش كام ورزنـد، آنـش   ) 107(را داد؟  14و وهان 13حواي چي چم 12ديد اين كواش آدم اوا) 106(

-شني دانسـت كـواش فرمـان   نچي، كش پيش از ك) 108(نه ورداند  16ندادكواش از كامشنيگري 15چم اوين

ي پيدا چ) 109(چم؛  - و خشم اورشان كردن اوه 19ش نون كاهيد بودننداد، آ 18نه بيندوش اودم 17نيوخش

                                                                                                                                                                                     

 .آفريدگان و آفرينش. 1

 .آراستن -پيراستن  -ويراستن . مرتب كرد. 2

 .آسودي -اسپين . ديده شود 13بند . 3

 .پس چون. 4

 .نيزمي -باز . 5

 .بد نما. 6

 زمان -دمان . 7

 .شمار. 8

 .نيز نام. 9

  .آمده است Sabbatسامي كه از شبات لغت . 10

 =گـوارا كـردن، هگاريهـد     -گـو كاريهـد   . تصحيح كرده، معني اين لغت درسـت معلـوم نيسـت    ôkâlihed وست. 11

 .انگاريهد از انگاشتن مي آيد

 .پا =اواك . 12

 .سبب حقيقي. 13

 .سبب مجازي =بهانه . 14

 .اينگونه. 15

 .برآوردن كام. 16

 .شنيدن =نيوخشيدن  -نيگوشيدن  -نيوشيدن . 17

 .اول است آخر در مقابل فردم كه به معني. 18

 .تحقير كردن -كاهيدن . 19
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) 110(پيـدا   3و پتيـاره  2كام كام اومند و ئو خويش كـام همسـتار   -نبود، يش خويش  1كو خود آدينو پر روا

-اگرش پيش از كنشني نشناخت اومند وش اينيچه دانست كو فرمان ئي اوي نـه نيوخشـند، پـس ادان و ود   

م داد؟ چـ ه كـردن  پـ س فرمـان ئـي   پش ناگر گويند كواش خود كام په نكردن بود، آ) 111. (هست 4شناس

وش په تازانه اوشتاوند؟  6ايوزند-هم 5و چون رود اسپه كش په لگ) 113(ه نكردن چي گناه؟ پوشان ) 113(

سـان  پيـد ان كشان كام و فرمـان يـك ئود  ) 115(د، شان و دخشه ئي فريفتاران پيدائيهازين گوشني ن) 114(

  .7اساختار

يست ئـي اشـان پـه    نون زور و آوا) 117(، 9اين بود كواش از كام نه وردند 8ش كام آوايستوواگ) 116(

اگرش كام پـه  ) 118(كو آن ئي اوي په نه وشتن؛  12تر وندياداپو 11ندترمئي از كام ئي اوي وس اوج 10وشتن

نه وشتن داد، نون مستمند آدم چون توانست شان وشتن ئي از اوي كام و دانشنيچه پدش بود وش فرمان په 

پـه   14زاوي فرمان اوازاچيش په وشتن ئي ) 120(چه كام نسزد بودن؛  13وش بن داشته) 119(كونه وردند؟ 

  .په ئه وشتن كام و دانشنيچه هر دو دروجي بهود 15دروجي -فرمان 

خود درخت ئي دانشـني  و ) 122(كواش آن باغستان ويراست چم را وچي سود را داد، : ديداين) 121(

  ش آفريدن چم آوايست؟نوش اندرزيچه ئي په نخوردن كرد آ» مخوريد«: بش فرمود كو

                                                           

 .با عزم محكم. 1

 .دشمن. 2

كارنامـه  . (و آهنگ جنگ دارد پتياره -بر گشت چرخ بر من بيچاره، : بال باشد و چيزي كه دشمن دارند كسائي گويد. 3

 ).10 -در هشتم 

 .بدشناس. 4

 .لگام 5

  .Jougمقيد كردن و يوغ زدن  ايوختن. 6

 .ناسازگار. 7

 .ضرورت -ناشايستگي . 8

 .نگردند. 9

 .گشتن. 10

 .عالي تر. 11

 -مربـاره را نيسـت پايـاب او،    كـه  : تر، در فارسي جديد به شكل پاياب و به معني طاقت آمده فردوسي گويـد  قوي. 12

 .درنگي بود چرخ از تاب او

 .مقصود اساسي. 13

 .محض. 14

ديو نـر  . فريب دادن =پيمان شكني، دروجيدن  =مهر دروجي . فرمان شكني =فرمان دروجي . ضد اشه است دروج. 15

 .است و دروج ماده آن مي باشد
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و كامه ئي پـدش  ) 124(تر،  - 1دانشني و اداني دوشيده -وش از اندرز و فرمان پيدا كواش كم ) 123(

درخت ئي دانشـني   3چي، انداشان) 126(وش سوديچه از اداني ويش بود ) 125. (كو دانشني و دانائي 2ويش

همچو نشان دانشني بود، اندرش ابـرد  ) 127(نه؛  5وانيكي 4فرمان -نخورد استاد ادان بود هند و اندراوي ابرد 

اورشان كاهيد و ) 129(ني بود، وش از اداني ئي اشان تيمارئه نبود همچو نشان دانش) 128(فرمان بودهند  -

) 131. (از وهشـت بيـرون كـرد، ئـوزمي اوگندهنـد      6ه گران اخواري و انـازرمي پوشان ) 130. (خشمون بود

  .از مار و فريفتاري بود 8اين كواين دانشني زايشني ئي مردومان اندر گيتي وهان 7هنگرد

. كـواش آن درختيچـه مـردم را آفريـد    هموبين تيس مردم را آفريد، كراپيدا : اينيچه گويند كو) 132(

آن اگر همگونه، نون از آنـدرخت يشـان خـويش    ) 134. (كرد 9وش مردم په هردام ودهيشني پادشاه) 133(

  چم؟ 10مه وزودنابودك

و باغستان مد ئچي، اگر فراز ) 136(دانشني نبود؛  11ازين گوشتي اينيچه پيدا كواش همبونيچه) 135(

اگـرش  ) 137(اوين چون كش كوجا هستي اناگـاه بـود؛   » ي؟ئكوه«: انيد كووش وانگ كرد و آدم په نام خو

اگـرش وانگيچـه پـيش وينشـني نبـود كـواش از       ) 138(ستي ئي آدم اناگاه بود؟ كوجا ه 13بود هئي 12اسخپا

اگـر آگـاه بـود، آنـش     ) 139( ؛ائه نه اينيچه كو كه و چون و كه خورد و كه فريفت اناگاه بودپآندرخت خوردا

و په نخست كـه  ) 140(چم؟ ، پرسشني كردن »ن درخت يم فرمود كه مخوريد خوردو از آئيچه هرگز 14مه«

  .اهيد بود، پس كش دانست كو خورد اورشان كاهيد بود و خشمون بودكفرازمد ن

) 142(آفريد و اوا اشان ئو باغسـتان كـرد؛    15اين كه ماريش خود پتيارهدانشنيچه از -وش كم ) 141(

  دشمن پدش اندر نشواد؟ 2نكرد كواش مارو هنيچه 1باغستان اوين دروپشتائش چم پا

                                                           

 .دوشارم اسم زن به معني عزيزه است. دوشيدن  دوست داشتن، پسنديدن. 1

 .بيشتر. 2

 .تا ايشان. 3

 .نافرمان. 4

 .زيان آور -بي ميكي . 5

 .بي احترامي. 6

 .خالصه. 7

 .بهانه. 8

 .مانروافر. 9

 .ضد افزودن به معني كاستن و كم كردن. 10

 .به هيچ وجه. 11

 .بي جواب. 12

 .مي بودي. 13

 .مگر -نفي » م«. 14

 .ديده شود 109يادداشت بند . 15

← 
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وشـان خـورد و   » كه ازيـن درخـت خوريـد ميريـد،    «: از آن پيداكش گفت كو 3وش دروز نيچه) 143(

  .5ود هوزوارد وشان نيك از) 144(هند؛ دانشمنديچه بود 4نمردهند؛ به

چـي، اگـرش كامسـت    ) 146(كام و فرمـان؛  دانشني اوا 7همبيدي 6اينيچه كواش چون انبسان) 145(

نون، پيدا كوهرسه يك ) 147. (خوردن از آندرخت وش فرمان په نخوردن داد، دانشني ئي پدش بود كوخورد

  .ئوديد انبسان كام ودانشني و فرمان

رسـيد   8اينيچه كو كه آدم گوناه كرد، نيفرين يش كـرد اورهمـويين مـردم ئـي هنگـام هنگـام      ) 148(

  .گوشني 12هوش و ادان وهله -اوه  11ئي هوسكالم 10په هر آئينه) 149. (9اداديها

  .16سيهست 15بونده 14را اين اند 13په اين در ديرنگي) 150(

 

                                                                                                                                                                                     

  .Portiücationاستحكامات  -كردن  كلون. 1

 .ديگر نيز. 2

 .دروغزني او نيز. 3

 .بلكه. 4

ريشـه اصـلي را پيـدا     =ولـي هـوزوارين   . اصالح كرده يعني خوب تشخيص دادند Hûzinhârdوست بصورت  دكتر. 5

  .تميز دادن مي باشد -فهماندن . كردن

... مـن آنگـاه سـوگند انيسـان دروغ كـزين      : مخالف در لغت فرس به غلط انيسان آمده و شاهد از بومشكور مـي آورد . 6

 ).متن ناخوانا(*... رخت

 ).؟(*حقير . 7

 .نسل بعد نسل -همه زمانها . 8

 .بيدادانه -با بيداري . 9

 .به هر طريقي. 10

 ).246و كتاب التفهيم ص  1 -كارنامه اردشير در نهم (سگاليدن  -پندارم  -سگالم . 11

 .گزاف -بيهوده . 12

 .تأمل. 13

 .اين چند. 14

 .تمام -كامل . 15

 .نمودن -سهستن  .16



كو پر از هـر بـزه   ) 2(نويسم،  5ئي هم نيوه

  :پدش فرمائيد نيگريدن

 10توز، -و كين ) 6(خواه،  -منهم آدينوئي كين 

  ».كين ئه فرموشيده

 17و هوزوان) 11(زهر،  -پر  16وش لو

آن ئـي ديـو    21هومانـا  20وش وانگ ئوگرانـا 

 .غريدن

  در چهاردهم

ئي هم نيوه 4ايرنگي -وپر  3انبساني -ئه از هم  2كام كونيهنگ

پدش فرمائيد نيگريدن) 3(؛ 7ردي ئه نيگيزمگو ديوي، و از هزاريك ئي ازش پيدا هن

منهم آدينوئي كين «: كو) 5(خويش چوني،  9گويد اور 8نخست اين ئي

كين ئه فرموشيده 12ويم بن) 8(په فرزندان توزم؛  11انباده

وش لو) 10(، 15خشم و گران منشني 14ايافته«: جا گويد كو

وش وانگ ئوگرانـا ) 13(؛ 19رودئي اروندنا چون 18و وخش) 12

                                         

 ).خواهش من(ما، در اينجا به معني من آمده است 

 .قسمتي

 

 .سخنان سست اهريمني

 .انتخاب كردن -خالصه كردن  -گزارش كردن 

Over, Über.  

 .پشيمان شدن -رد كردن  =توبه كردن، توزش 

 ).1 -كارنامه در هفتم . (نبيره

 .آشفته بايد باشددكتر وست حدس مي زند 

 

 .به اوستايي هيزوا و به كردي هيزوان و زوان

 .ديده شود 14يادداشت  7در سيزدهم بند 

Uacnl n Uavl"*   غريدن -آسمان غره  -رعد و برق  -گرانائي روچاك

 

 

كام كونيهنگ 1ويم) 1(

و ديوي، و از هزاريك ئي ازش پيدا هن 6ئي

نخست اين ئي) 4(

انباده -وكين ئي هفت ) 7(

جا گويد كو 13وهن) 9(

12(چون آتش ئي سوزا، 

                                                          

ما، در اينجا به معني من آمده است . 1

قسمتي -اندكي . 2

 .كامالً ناسازگار. 3

سخنان سست اهريمني. 4

 .كتاب. 5

 .گناه. 6

گزارش كردن  -نيگيزيتن . 7

 .اينگونه. 8

Over, Überبر . 9

توبه كردن، توزش  -تختن . 10

نبيره -هفت نواده . 11

 .اصل. 12

 .ديگر. 13

دكتر وست حدس مي زند . 14

 .پوزش ناپذير. 15

 .لب. 16

به اوستايي هيزوا و به كردي هيزوان و زوان. 17

در سيزدهم بند . 18

 .تندرو. 19

20.  Uacnl n Uavl"*

 .شبيه. 21
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وش ار ) 16(، 4وادئـي خوشـبنا   3وش باره

  ».5ش از پسي آخيز ئي آدر

) 20(» .ه خشم بودهمپهل سال اور اسرائيالن 

به فريسته ئـي همـه بـريهينم؟     7كه كر

كواش كنشني درد «: اينيچه) 25(» 

اور ) 28(؛ 10مردوم يـك اور ديـد سـارينم   

پـه   12سپاه مازنـدريگان  11كواش په شوسد شست هزار از گند

ن از اسـرائيال  16ئي اورناي 15از زني و ريدك

انـدا بـود وش    17چون اين ئي گويد كو زريگـان 

 ).15 -كارنامه در سوم . (نشست و برفتند يكبارگي

هورك باشـد كـه همـان كـر       ULvاصالح كرده ممكن است 

  

دكتـر وسـت   . زمين بوسـه داد آفـرين گسـتريد   

 .بزرگترين ديوان، يعني جاي ديوان و جادوگران كه به آشور نيز اطالق مي شود

كارنامه در چهـاردهم  (ز ديبا بناگوش و ديبا قباي 

دكتـر وسـت ايـن لغـت را زردكـان      . به معني غم و اندوه مي باشد

    

وش باره) 15(و اور،  2و وزم 1اندرگ تم  وش نشستن

ش از پسي آخيز ئي آدرنكه رود، آ) 17(روشني ئي پاي خاك گرد آخيزد؛ 

هل سال اور اسرائيالن يچ«: كو) 19(وهن اور خشموني ئي خويش گويد، 

  ».هند اسرائيالن 6دل -وشفته 

كه كر) 22(كه هست كور به اگر بنده ئي من؟ «: هن گويد كو

  .پيدا كو پادشاه ئي اشان خود آدينو» كه هست كور چون پادشاه؟

» .ئي آتش و شفته هند 8كواش فريستگان«: گويد هن اينيچه

مردوم يـك اور ديـد سـارينم   «: اينيچه كو) 27(» .خونريزشني 9نيشوكوخش

كواش په شوسد شست هزار از گند«: اينيچه) 29(» .آسمان نشينم و اورشان اندام

از زني و ريدك 14ئه شش سد هزار مرد جد 13وهن دانر«) 

  ».به دو مردئي برستهند) 

چون اين ئي گويد كو زريگـان ) 33(ديد نمايد كواش فرجامكاري هماپشيماني؛ 

  »!مردومان په زميه كردن ئي پپشيمان هم 

                                         

 .مي باشد به زبان كردي تم بهلين معني. تيرگي و تاريكي

 .سهمناك

نشست و برفتند يكبارگي -همان ماهرخ بر دگر بارگي : فردوسي گويد. 

 .خشك كننده -خوشينا  -خوشيتش 

اصالح كرده ممكن است  Xar - Kunآمده دكتر وست به شكل  

  .)در ترجمه سانسكريت بجاي كور نيازمند و بجاي كر بي نياز ترجمه شده است

زمين بوسـه داد آفـرين گسـتريد    -فرسته چو از پيش ديوان رسيد، : فردوسي گويد. فرسته رسول بود

 .پرستگان حدس مي زند يعني پرستندگان

 .سخن چيني كردن -برانگيختن  -دو به هم زدن 

 .جند معرب آن است يعني سپاه دلير و بي باك

بزرگترين ديوان، يعني جاي ديوان و جادوگران كه به آشور نيز اطالق مي شود

Dâner 81فرهنگ پهلوي ص (ر ديگر با.(  

 .به غير

ز ديبا بناگوش و ديبا قباي  -و از دل گسل زيدگان سراي چ: فردوسي گويد. جوان ساده رخ

 .برنا

به معني غم و اندوه مي باشد Zarâwبه زبان كردي نيز  -آزرده دل 

  در چهاردهم

 

وش نشستن) 14(وانگي هوماناتر؛ 

روشني ئي پاي خاك گرد آخيزد؛ 

وهن اور خشموني ئي خويش گويد، ) 18(

وشفته «: وش گفت كو

هن گويد كو) 21(

كه هست كور چون پادشاه؟) 23(

هن اينيچه) 24(

وكوخش) 26(كور كن برد، 

آسمان نشينم و اورشان اندام

) 30(» .مرگ اوزد - ود

) 31(ياوان اوزد، ياندر و

ديد نمايد كواش فرجامكاري هماپشيماني؛ ) 32(

پشيمان هم «: گفت كو

                                                          

تيرگي و تاريكي. 1

سهمناك -گژم . 2

. توسن -مركب . 3

خوشيتش  -خوشس . 4

 .آذر. 5

 .گمراه دل. 6

 Xangدر متن  .7

در ترجمه سانسكريت بجاي كور نيازمند و بجاي كر بي نياز ترجمه شده است(است 

فرسته رسول بود. 8

پرستگان حدس مي زند يعني پرستندگان

 .ستيزه. 9

دو به هم زدن . سارينيدن. 10

جند معرب آن است يعني سپاه دلير و بي باك. 11

بزرگترين ديوان، يعني جاي ديوان و جادوگران كه به آشور نيز اطالق مي شود. 12

13 .lvjk    Dâner

به غير -به جز . 14

جوان ساده رخ. 15

- 9.( 

برنا -خردسال . 16

آزرده دل  -رنجور  .17

  .حدس مي زند
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دارند كشان از سنگ بار، هر يـك   1

ر يـنش آن چيهـا  اد» 3كـرد  -هسـت ئـه تنـي    

وش اندا شوانگاه همـه پرسـتند،    4ه خويش دست، نود هزار فريسته ويرائد

ئي په اين آئينه، پـه كـار    6دادي -

ئـي فرمـان    9آگـاه  -كه اوي مستمند فريسته ئـي تـرس   

چـون اينيچـه ئـي    ) 39(اوره گناهكاران ئو دوزخ ئـي جاودانـه اوگنـد؟    

، پـه آن چـم   12خورشيد و ماه جومة اوره گناهكاران ئو دوزخ دهد

ابراهيم ئي دوست ئي آدينو چشم درديهست، آنـش خـود   

 18يش دوشست 17و، ابراهيم ايسوك

) 45(شد وش آورد، ) 44. (و پاك آور

 .مستي مكن كه نشود او مستي

 .فرمانبردار 

 .جومه و جفته به پهلوي

مهـادر يعنـي دارنـده سـن بـزرگ، ريـش       

  .است Is'boqنيروسنگ آسينه خوانده ليكن صحيح آن به پهلوي ايسوك مي باشد كه سرياني آن 

← 

    

1اور تخت نشيند كه چيهار فريسته اور پري«: اينيچه گويد كو

هسـت ئـه تنـي     2نـون، كـه اوي مينـو   ) 35(» .رود ةودي ئي آتشي ازش هم

  مستمندئي خوار گرانبار په رنج داشتن چم؟

ه خويش دست، نود هزار فريسته ويرائدهر روز پ«: ديد اين كو

-و اوه  5كه ديد موست) 37(» .وشان پس په رودي ئي آتشي ئو دوزخ هلد

كه اوي مستمند فريسته ئـي تـرس   ) 38(گيتيان بودن چون سزد، 

اوره گناهكاران ئو دوزخ ئـي جاودانـه اوگنـد؟     10كنشني جومه

خورشيد و ماه جومة اوره گناهكاران ئو دوزخ دهد 11يزد روزئي ريستاخيز

  ».هوش برد 13كوهست مردم كشان نماز

ابراهيم ئي دوست ئي آدينو چشم درديهست، آنـش خـود    14ه مهادرك«: من  جا اينيچه گويد كو
و، ابراهيم ايسوك) 42. (16وش بالين نشست و درود پرسيد) 41(؛ 15

و پاك آور 1مئي خوار 21ئووهشت شو: كو) 43(گفت،   خوانيد

                                         

 .روحاني، معنوي

مستي مكن كه نشود او مستي: رودكي مي گويد. فغان -درماندگي 

 .ثواب -كار پسنديده خدا 

 -آگاه از شكوه و جالل جرئت ديدار كسي را نداشتن  -ترس 

AtpX - w?X           جومه و جفته به پهلوي) يشت سي ام(به اوستايي پما

 .برخاستن يعني روز قيامت =مرده، آخيز 

 .سپردن -فرستادن 

 .تعظيم و تكريم

مهـادر يعنـي دارنـده سـن بـزرگ، ريـش        -مسـن دادور   =مداتور  -مادر                                                           

 ).86فرهنگ پهلوي ص 

 .جوياي حال او شد

نيروسنگ آسينه خوانده ليكن صحيح آن به پهلوي ايسوك مي باشد كه سرياني آن 

 ).123در سيزدهم متن بند (گرامي ترين 

 ).و در زبانهاي بومي فارسي
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اينيچه گويد كو) 34(

ودي ئي آتشي ازش همر

مستمندئي خوار گرانبار په رنج داشتن چم؟

ديد اين كو) 36(

وشان پس په رودي ئي آتشي ئو دوزخ هلد

گيتيان بودن چون سزد،  8وهوكنشني 7هبوكر

كنشني جومه -يويژه نيوخش ئي ا

يزد روزئي ريستاخيز«: گروهة گويند كو

كوهست مردم كشان نماز

من  جا اينيچه گويد كو) 40(

15آدينو ئو پرسشني مد

خوانيد 20په نيهان 19پوس

                                                          

 .بال. 1

روحاني، معنوي. 2

 .جسماني. 3

 .بپردازد. 4

درماندگي . مستمندي. 5

 .بيدادي. 6

كار پسنديده خدا  -كاربغ . 7

 .كار نيك. 8

 =كاس  -ترس . 9

10. ?X .w?Vv"k

مرده، آخيز  =ريست . 11

فرستادن  -دادن . 12

تعظيم و تكريم. 13

14  .                                                           

فرهنگ پهلوي ص . (سفيد

 .احوالپرسي. 15

جوياي حال او شد. 16

نيروسنگ آسينه خوانده ليكن صحيح آن به پهلوي ايسوك مي باشد كه سرياني آن  .17

گرامي ترين  -عزيز ترين . 18

 .پسر. 19

  .يپنهان. 20

و در زبانهاي بومي فارسيچبشو و ب( برو. 21
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: آدينـو گفـت كـو   ) 47. (خـور  3ئي من مئي شـي  2اندرمان: كو) 46(كرد، و ابراهيم وس خواهشني ئو آدينو 

پاك آن مئي ازوهشت و ايسوك يم پـوس  : پس ابراهيم گوايي داد كو) 48. (نخورم، چه ئه ازوهشت ونه پاك

پـس؛  ) 50. (مئي شي خـورد  5يش په ايسوك و گوايي ئي په ابراهيم را 4گماني -پس، آدينو اوه ) 49. (آورد

  ».كش رفتن كامست نه هشت انداش په سوگندئي گران يك ئي ديد خورد

په چون آمدن يش په ) 52(، 7ئي يك ايچه په يزد نه پسيزه 6ايرنگ درايشني -نيگريد ئو اين پر ) 51(

ازش پيدا  اينيچه) 53. (تنومندي ئومان ئي ابراهيم ونان خورشني ومي خورشني پش يكيچه هوش نه پسيزه

هوشـي   -ئـي از دانشـني واوه    9اوانيچـه يوش وي) 54. (8كو آن دردئي ابراهيم نه از آدينو بود، به ازهن كردار

وش دروزنيچه اين كش ئه خوارشني ئي مي گفـت  ) 55. (ئي مي ندانيهست 10اوين بود كواش پاكي وازكوئي

په يزدي ئـي   13، اوي كش اين چونينون) 57. (كو اويژه پاك هست 12پس خستوهيد) 56(خواريد؛  11و اودم

  پرستيدن چون سزد؟ 15ئي ويسپ توان 14آگاه -هرويسپ 

اوه  18ودريوش 17آزاره 16خويش زني و فرزندان اوير ابود يك از ويماران كه او«: وهن جا گويد كو) 58(

روز انـدر   وش ئه) 60. (بود 20و كردار 19هموار په نماز و روزه و پرستشني ئي يزد اوير تخشا) 59(بهر بود؛  -

                                                                                                                                                                                     

 .گوارا -خوشمزه . 1

 .خانه. 2

فرهنگ پهلوي ص . (شرابي كه از جو مي گيرند -شي ياشگ . ح كرده استاصال Gah - éدكتر وست . ، جرعهپيكي. 3

82.(  

 .بي گماني. 4

 .از آن سبب. 5

در فارسي جديد به شكل مركب هرزه درائي مانـده  . استدوائيدن هرزه گويي اهريمن ضد گفتن كه سخن اورمزدي . 6

 .است

 .حاضر كردن و آماده ساختن آمده است در اينجا به معني در خور و سزاوار مي باشد -پسيچه از پساختن . 7

 .آفريدگار -كننده . 8

 ).2 -كارنامه در سوم . (گمراهي -پريشاني  -وياواني . 9

 .علت پيدايش. 10

 .آخر -اقدم . 11

 .استوار شد. 12

 .كيفيت -چگونگي . 13

 .عالم مطلق. 14

 .قادر مطلق. 15

 .بسيار. 16

 .آزرده. 17

 .بي چيز -درويش . 18

 .كوشش كننده. 19

 .كار كننده. 20



 ويچار ويمانيكشكند   

وش فريسـتة  ) 62( !نتر بـاد اسآ 2يم زيوشني

) 64(ختن نشايد؛ باز نو ) 63(استيد؛ 

) 65(پاية از گوهر اندر وهشت داد استيد؛ 

) 67(از آن ئـي خـويش زنـي خواهسـت     

كـو اگرمـان پـه    ) 68(، 10زيوشني ئي په گيتي خورسند بودن وهي

ديد آن ) 70. (هئبه اگرت شايد ادينمان روزي ئه ازهن در فرما

 13و آسمان زمي از نودهم و روشني ئي ستاران از نـو بسـازم  

خششني نه پـه  و ب) 72(، 16ئي روزي وبرين

و مـاه و سـتارگان نـه انـدر      18و گردشـني ئـي سـپيهر و خـور    

ه از نـ » .اندر وهشت دهم«: كو 20اينيچه كوتخت يش نويدينيد

 .در اينجا به معني اندرز مي باشد

زيانه از ريشه زهيدن و زاييدن مي آيد يعني توليد مثل كننده به لهجه كـردي و بختيـاري نيـز زيوونـه و زيونـه بـه       

    

يم زيوشني) 61(من فروخي ئي په روزي ده، : خواهست كو

استيد؛  4يزد نه بخت 3كت روزي ازين ويش په اختر: اور فرود آمد گفت
پاية از گوهر اندر وهشت داد استيد؛  ئي پرستشني ئي نماز تخت ئه كش چيهار 6

از آن ئـي خـويش زنـي خواهسـت      8آفـرا  7آن پيدامبر) 66. (دهم ةايد اندات از آن تخت يك پاي

زيوشني ئي په گيتي خورسند بودن وهي -ه كم روزي و ود 

به اگرت شايد ادينمان روزي ئه ازهن در فرما) 69(پائه؛ اياران تخت سه 

و آسمان زمي از نودهم و روشني ئي ستاران از نـو بسـازم   12وشووم 11به اگر سپيهر: 

  ».رتپاوانه پيدا، كت بخت وهي ئه افتد 

ئي روزي وبرين 15ست بختارنه خوداوي ه: كو اازين سخون اوين پيد

و گردشـني ئـي سـپيهر و خـور    ) 73(نتوان،  17ينيدندكام ئي اوي و بخت ور

اينيچه كوتخت يش نويدينيد) 74(دانشني وكام وفرمان ئي اوي؛ 

  .اوي  

                                         

 .مراد طلبيدن

 .زيوستن مناسب تر است يعني زيستن

 

 .پيغامبر

در اينجا به معني اندرز مي باشد. افرا به اوستايي جواب پرسش را گويند

زيانه از ريشه زهيدن و زاييدن مي آيد يعني توليد مثل كننده به لهجه كـردي و بختيـاري نيـز زيوونـه و زيونـه بـه       

  Sphère -اسپيهر  -سياش  -سپهر دنياي غير مادي و روحاني تواشه 

 .خراب كردن

 .قسمت دهنده

 .قسمت دادن -حصه دادن 

 .محيط، پيرامون
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خواهست كو 1نماز راز ايافت

اور فرود آمد گفت) وش(

6تورا په پادشهني 5بئم

ايد اندات از آن تخت يك پايواگر آ

ه كم روزي و ود پكومان : گفت 9زييانه

اياران تخت سه  -وهشت ميان هم 

: فريسته آمده گفت كو

نه پيدا، كت بخت وهي ئه افتد  14ودهم از آن فراز

ازين سخون اوين پيد) 71(

كام ئي اوي و بخت ور

دانشني وكام وفرمان ئي اوي؛  19پروستة

 كنشني و دهشني ئي

                                                          

مراد طلبيدن =اپيت، ايفت . 1

زيوستن مناسب تر است يعني زيستن. 2

 .ستارگان. 3

 .قسمت -بهره . 4

 .مگرم. 5

 .پاداش. 6

پيغامبر -پيذامبر . 7

افرا به اوستايي جواب پرسش را گويند. آفراس. 8

زيانه از ريشه زهيدن و زاييدن مي آيد يعني توليد مثل كننده به لهجه كـردي و بختيـاري نيـز زيوونـه و زيونـه بـه       . 9

 .معني زن و خانم است

 .بهتري. 10

سپهر دنياي غير مادي و روحاني تواشه . 11

خراب كردن =وشفتن . 12

 .آماده كنم. 13

 .از آن پس. 14

قسمت دهنده. 15

حصه دادن  =بريدن . 16

 .گردانيدن. 17

 .خورشيد. 18

محيط، پيرامون. 19

 .نويد داد. 20



  53 

 2ئـي گناهكـاران چنـدان امـر     1من جومة رم

كـومن هـم آدينـوئي    «: گفت، ادينش گفت

  ».گفتن 9اورمن در نزشني

و اواز  11كـه نيگرائـه  ) 80. (رنگيهايم نوشتن ديرنـگ سيهسـت  

اندابهود آگاه از چوني ئي هم نيوه و راستي 

و اوخشايني ازش  )83(آن، راستي ازش دور، 

چـي، ايـن خـود هسـت دروج ئـي دوزخ، سـاالرئي سـارئي        

  .په آدينو نام ستايند و نماز برند

اورگر كه به اوستايي اوپرو كرپه به معنـي كاركننـدة بـاال و پروردگـار مـي      

بر ايشـان ببخشـود    -چو بيچاره گشتند و فرياد جستند، 

در شعر ابونصر مرغـزي  ) 35ص (فرايست كه پازند آن فرهست آمده يعني فراوان ترين در لغت فرس 

 ص(و فرابسـته  ) 425ص (بـه لغـت فـره    

  .در ويديوداد به معني مقر اهريمن و ديوان آمده است

    

من جومة رم«: كو) 76(هن جا اور در ايشني ئي خويش گويد، 

گفت، ادينش گفت» 4كنشني وس -چم  -اوه «كه فريستگان 

اورمن در نزشني 8ارديو كس نه ا 7و كامكار 6و انهميدي 5و اورگر

رنگيهايم نوشتن ديرنـگ سيهسـت  يوس در ايشني ئي پرا 

اندابهود آگاه از چوني ئي هم نيوه و راستي ) 81(دستورئه باد،  13آزاد -ازين گوشني آنش را گوشني 

آن، راستي ازش دور،  14ودخشه نون اگر آن يزد كش اين نشان) 

چـي، ايـن خـود هسـت دروج ئـي دوزخ، سـاالرئي سـارئي        ) 85(؛ 15وش دانائي اور نـه وخـت  

په آدينو نام ستايند و نماز برند 19ئي ديوي ودگان 18كش وشفتگان) 86(، 17تخمه

     .21بونده 20اور اين در ايدر

                                         

. 

اورگر كه به اوستايي اوپرو كرپه به معنـي كاركننـدة بـاال و پروردگـار مـي                                                          

چو بيچاره گشتند و فرياد جستند، : دقيقي گويد. آمده استبه غلط گرگر ) 128

 ).1 -مه در دوازدهم 

 .خرده گيري كردن

فرايست كه پازند آن فرهست آمده يعني فراوان ترين در لغت فرس 

بـه لغـت فـره    . فرهستشهست را نيست كند  -نيست راهست كند تتبل اوي 

 .همين لغت مراجعه شود

 .نيگراي، از فرمان دين سرباز زدن

 

 .بخشش

در ويديوداد به معني مقر اهريمن و ديوان آمده است) ؟(* Gristilبه پهلوي  Geredhaبه اوستايي گردهه 

 

 .وشفتن، تجزيه شدن، گمراه شدن، خراب شدن

 

  در چهاردهم

 

هن جا اور در ايشني ئي خويش گويد، و) 75(

كه فريستگان ) 77(» .3اگناهان اوزد

و اورگر) 78(خودائه،  -كامه 

 10فرهست) 79(

ازين گوشني آنش را گوشني  12دادن

) 82(. ئي آن يم گفت

وش دانائي اور نـه وخـت  ) 84(بيگاني؛ 

تخمه -ئي تم  16گريسته

اور اين در ايدر) 87(

 

                                                          

 .دسته -رمه . 1

 .بي شمار. 2

.كشتن -اوزدن . 3

 .زياد. 4

5.                                                 

128ص (باشد در لغت فرس 

مه در دوازدهم كارنا. (يزدان بر گر

 .بي ضد. 6

 .كامروا كننده. 7

 .يارائي. 8

خرده گيري كردن -بهتان زدن . 9

فرايست كه پازند آن فرهست آمده يعني فراوان ترين در لغت فرس                 . 10

نيست راهست كند تتبل اوي : به معني اغراق آمده

همين لغت مراجعه شود )490

نيگراي، از فرمان دين سرباز زدن. 11

 .باز دادن. 12

.گفتار بي پروا. 13

 .عالمت. 14

بخشش -قسمت . 15

به اوستايي گردهه  .16

 .تخم تاريكي. 17

وشفتن، تجزيه شدن، گمراه شدن، خراب شدن. 18

 .بد كرداران. 19

 .اينجا. 20

 .تمام - كامل. 21



 

 

  در پانزدهم

 5هنجـاره  4ئي ترسا گروشنان 3پتكارشني 2برهم -و اوه  1ويمندگوشني -اور انبساني و اوه هن ئي ) 1(

ئـي يـك گفـت، ادينشـان      6آنكه اندرگ) 3(چي، چون هر سه از يك بن ئي زوهودي، ) 2(م؛ ننيهنگ پيدائي

  .رنگ ئي خويشيا 7اياريها -همويين هم 

ي په ئديه ازهم زوهودان زن ئه  9مكواندر اورشل) 5(آمد؛  كوبن كيش ئي ترسايي از كوبه 8ئه دانيد) 4(

اوي ) 8(» كت اين آوستني از كو؟«: كشان پرسيد) 7. (آوستني پدش پيدائيهيست) 6(آشنا بود،  10يكدوشاز

  ».ئي پاك آوستن هئي از واد: فريسته اور آمد وش گفت كو 11كم گيپريل«: په پاسوخ گفت

) پئـه (آن زني په راسـت سـزد    13از آن زني كه ديد كه را 12گيپريل فريسته جد: آن ئه نيگريد كو) 9(

آن اگر وهان ئـي نديـدن ئـي آن    ) 11(آن فريسته مينوئي را كس ديدن نتوان، : اگر گويند كو) 10(داشتن؟ 

يـزد ئـو آن زنـي    : اگر گويند كو) 12. (15هست، هم چم را آنيچه زني ديدن نه اتو 14فريسته مينوئي چيهري

اين كـو آن زنـي راسـت گفـت     ) 14(ارزاني نكرد، ) را(وش هن كس ) 13(ديدار كرد و ارزاني ئي آن زني را، 

وهن كس نمودنيچه سزد كوشان آن گـوايي را  ئائه كش آن زني به راستي پيدا بود، آتش يا) 15(پيدائي كو؟ 

نـون،  ) 17. (ي نمودن كس په راست نداشـت ئو آن زن 17وش نون اواز) 16(چه راست تر داشت هئه؛  16اويرتر

  !ئه نيگريد چي بن يشان دين هما ازين گوايي ئي زني به آمد يش اور خويش داد

                                                           

 .گفتار بي سرو ته. 1

 .بي لباس و پيرايه -بي برهم . 2

 .مناظره -مباحثه . 3

مي داند كـه بـه    Virravistanاين لغت را مأخوذ از  Nyberg )358ص (معتقدين در لغت فرس بر روشنان آمده . 4

  .شده است varôistanپازند 

 .راه، اعتقاد. 5

 .باطن. 6

 .همدستي. 7

 .اين بدانيد. 8

 .نيروسنگ به غلط هوروشرم خوانده كه از اشتباه سياق لغات پهلوي و گردانيدن آن به پازند ناشي شده است. 9

 .نيروسنگ در سانسكريت زن بدكار ترجمه مي كند. دوشيزگي. 10

 .سپرگر نوشته مقصود جبرائيل است اين لفظ را نيز نيروسنگ به غلط. 11

 .غير از. 12

 .كه بدان سبب. 13

 .ذات و گوهر روحاني. 14

 .توانا. 15

 .بيشتر. 16

 .فقط. 17
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ك ئي از يزد آن يـك  اازوادئي پاك ئي يزد بود، گويند آن اگر اواز وادئي پ

اگر وادهما ازيزد ) 20(آفريدار پيدائيهد اچاري 

چـون بـه   ) 22(نه يـزدي؛   3اگر اوار آن يك واد پاك، اوره واد ريمن

واگر اوره واد آن ئي يـزد ويـزدي   ) 

  نون، آن يك په پاكي داشتن اوره ريمن بود چم؟

پـه داداري و   6ئـي ويسـپان   5ني يزد بود په آن چم كويزد پيـد 

. دام ئـي يـزد داد و آفريـد    7آنش مشيياي په پوسري ئي يزد نه جتر كو خـوارتر 

آن اگر اور يزد زايشـني از نـري و مـادگي سـزد، آنيچـه اور      

ايدون اورهم يزد بـودن نـه گمـاني؛    
10.  

نـون، ايـن شـگفت تـر كـه يـزد ئـي        

) 33(داشتار پروردار په چيهرئي مردمي بود ئو اشكم ئي زن ئه ئـي زوهـود شـد،    

ريمـن وتنـگ جـا    نهفتـي ئـو   هشتن په 

Mashyâê. Mashisa. Mshyh. لغـات خـارجي در   . (آمده است

 .دو زندگي دنيوي و اخروي پن اهو  بنياد

    

ازوادئي پاك ئي يزد بود، گويند آن اگر اواز وادئي پ 1ديد، كو اگر مشيياي

آفريدار پيدائيهد اچاري  هن) 19(وادئي جد از آن نه از يزد و نه پاك، 

اگر اوار آن يك واد پاك، اوره واد ريمن) 21(ويزدي هست، هما پاك سزد بودن 

) 23. (يزد هچي آفريدار نيست، آن ريمني و نه پاكي ئي اوره واد هم ازيزد

نون، آن يك په پاكي داشتن اوره ريمن بود چم؟) 24. (دنهست، هما پاك سزد بو

ني يزد بود په آن چم كويزد پيـد  4اگر مشيياي پوس: ديد، اين كو

آنش مشيياي په پوسري ئي يزد نه جتر كو خـوارتر ) 26(آفريداري و پرورداري، 

آن اگر اور يزد زايشـني از نـري و مـادگي سـزد، آنيچـه اور      ) 28(ي نري و مادگي زاد، 

ايدون اورهم يزد بـودن نـه گمـاني؛    ) 29(امشاسپندان مينويان همگونه زايشني بودن رامر گيچه بودن سزد، 

10مرگيچه اور 9ي خوارشنينچي آنوكو زايشني ئي په آن آئينه خورش

نـون، ايـن شـگفت تـر كـه يـزد ئـي        ) 32. (مشيياي خود يزد هست: يد كوه گوچوهست ئي كي

داشتار پروردار په چيهرئي مردمي بود ئو اشكم ئي زن ئه ئـي زوهـود شـد،     12اهوان

هشتن په  14و پانائي 13سپيهر اوره هم از راينيداري خودائي، گاه آسمان، زمي،

                                         

.Mashyâê. Mashisa. Mshyh) يشوع(اسناد مانوي مسيحا به اشكال ييشو 

  ).265ص  1938، 

  .باشد visp-âînدكتر وست حدس مي زند 

 .، افزار بوسيله آلت

دو زندگي دنيوي و اخروي پن اهو  بنياد                                           

  دهمپانزدر 

 

ديد، كو اگر مشيياي) 18(

وادئي جد از آن نه از يزد و نه پاك،  2هست، آن اوره

ويزدي هست، هما پاك سزد بودن 

يزد هچي آفريدار نيست، آن ريمني و نه پاكي ئي اوره واد هم ازيزد

هست، هما پاك سزد بو

ديد، اين كو) 25(

آفريداري و پرورداري، 

ي نري و مادگي زاد، ئ 8اگر ار اوزاري) 27(

امشاسپندان مينويان همگونه زايشني بودن رامر گيچه بودن سزد، 

چي آنوكو زايشني ئي په آن آئينه خورش) 30(

وهست ئي كي) 31(

اهوان -ئي دو  11وزورگ

خودائي، گاه آسمان، زمي،

                                                          

اسناد مانوي مسيحا به اشكال ييشو  در. 1

، A. Jefferyقرآن تأليف 

 .ديگر. 2

 .پليد. 3

 .پسر. 4

 .پدر. 5

دكتر وست حدس مي زند . همگي .6

 .پست تر. 7

، افزار بوسيله آلتابزار. 8

 .آشاميدن. 9

 .بي شك. 10

 .بزرگ. 11

12.                                       

 .فرمانروايي. 13

 .پاسباني. 14
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ز اانداشان جد ) 35(ئو دست ئي دوشمنان اوسپارد، 

ه هر جا هستي پآن ) 37(هر جا هست، 

ئي يـزد بـود گفـتن     7اوا آن كوهما جا خودي

  .9چي، اگر همگونه آن هچي تيس ئي جد از يزد هستي گفتن واهر

. پديرفت 11ئو مردمان نمودن رائوگردن

ئي خويش اندا نتوان بود،  13ئي و مرگ وزيشتي
نبود، آنش مردم چم اوين روشن  16

گمان نكردهند، كواش نياز ئـو ايـن آئينـه زيشـتيها، رسـوائيها، و تنگيهـا،       

  خويش كام ئو گردن پديرفت، هپ 

مـي  » بگـردن «كه به معنـي    دكتر وست اصل پهلوي آن را به شكل                                 

بهـرام بـن   . به غلط به معني انبـاز آمـده اسـت   

چنين تـا بـر آمـد بـرين هفـت      : فردوسي گويد

 ).71ص (مال آمده است در خسرو و زبدك چاپ اونواال نيز به غلط هم اهل مترادف ه

    

ئو دست ئي دوشمنان اوسپارد،  3ودار كردي 2و اودم خويش تن ئو زنشني

  .اور آراست 4ي، انائيني

هر جا هست،  يزد: ن ئه بود به آن چم گويند كواگرش اندر اشكم ئي ز

اوا آن كوهما جا خودي) 38(ترجا،  6و گندهتر 5ي آن زني نه جتر كوريمن

چي، اگر همگونه آن هچي تيس ئي جد از يزد هستي گفتن واهر

ئو مردمان نمودن رائوگردن 10ي ودار كردي ريستاخيزگكواش هر: ن ئي گويند

ئي و مرگ وزيشتيپه آن رسوا 12آن اگرش ريستاخيز ئو مردمان نمودن به

16وپتياره 15مال -ائه كش هچي هم يا) 42. (14ش ويسپ، تواني نه پسيزه

گمان نكردهند، كواش نياز ئـو ايـن آئينـه زيشـتيها، رسـوائيها، و تنگيهـا،        -دانشني و په ريستاخيز وينا اوه 

 18آئيني -اگرش آن مرگي نو ) 43(نمودن نبودهاد؟ 

                                         

 .افتادن

 

 .اصل 

  .بي منطق

 .بي اساس

 .روز قيامت -برخاستن مردگان 

دكتر وست اصل پهلوي آن را به شكل                                 . در متن غلط بوده

 ).30 - 38پرسش مينوخرد، چاپ تهمورس انكلساريا، 

 .ناسزا

به غلط به معني انبـاز آمـده اسـت   ) 323 - 322ص (فرس همال و هممال به معني ضد است در لغت 

فردوسي گويد) 358(نگهدار او ايزد بي همال  -برآمد زراتشت را در هفت سال 

در خسرو و زبدك چاپ اونواال نيز به غلط هم اهل مترادف ه. ببود اورمزد از جهان بي همال

 

 .برآوردن كام دشمنان

 .طرح نو -
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و اودم خويش تن ئو زنشني) 34(، 1ستپاو

ي، انائينيتمرگ وس زيش

اگرش اندر اشكم ئي ز) 36(

ي آن زني نه جتر كوريمنئاندر اشكم 

چي، اگر همگونه آن هچي تيس ئي جد از يزد هستي گفتن واهر) 39(وس،  8زيفاني

ن ئي گويندديد، آ) 40(

آن اگرش ريستاخيز ئو مردمان نمودن به) 41(

ش ويسپ، تواني نه پسيزهنآ

دانشني و په ريستاخيز وينا اوه 

نمودن نبودهاد؟  17كامئيها -دشمنان 

                                                          

افتادن =اوبستن . 1

 .ضربت. 2

 .دار زدن. 3

 .بيدادي. 4

  .بياراست. 5

 گنده؟ متعفن؟. 6

 -گوهر : خودي. 7

8. Zifân بي منطق - خطا

بي اساس -بيهوده . 9

برخاستن مردگان . 10

در متن غلط بوده .11

مينوخرد، چاپ تهمورس انكلساريا، . (باشد اصالح نموده است

 .جز.12

 .بي آبرويي. 13

ناسزا -نه پسيچه . 14

همال و هممال به معني ضد است در لغت . 15

برآمد زراتشت را در هفت سال : پژدو مي گويد

ببود اورمزد از جهان بي همال -سال، 

 .بال -دشمن . 16

برآوردن كام دشمنان. 17

-طريق جديد  .18
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نئيچه، ) 45(چم؛  -ونيفرين ئو اوزناگان خواندن اشان زوهوادان په خشمودن داشتن اوه  1آنش نون وي) 44(

  .سزد بودن 2شنيمندهنيفرين و وي اورشان كردن، بشان په آن كنشني پادد

نـه پـيش   ) 47(پوس و وادئي پاك سه نام ئي يك از ديد نـه جتـر؛   پيد و: ند كوديد، اين ئي گوي) 46(

كوپيد، آن نون په نام ئـي جـد خوانـدن     3ه هردانشني هوندپپوس ئي نه كه از پيد : اينيچه كو كه) 48. (يك

 5اراوره مره په اين پدس) 50(؛ 4اگر سه يك سزد بودن، آن سه بودن نه و نه سه بودن شايسته اور) 49(چم؟ 

  .شايد گفتن 6ويمنديها -اوه 

آن اگـر پيـد از پـوس ايائـه     ) 52(، 7اگر پوس نه كه از پيد، آن پيديچه از پوس نه مه: اينيچه كو) 51(

تخمـه كـه شـايد     9ئي خـود مـادگ  ازش ازش از آن يش  8وهركو اين اور ) 53. (پوس نه از پيدگوئيهد شايد

نه پيش نئيچه  11از كرده 10اگر پوس نه كه از پيد، آن كردار) 55. (اگر په جمان اگريچه په پيوند) 54. (بودن

هـر  ) 58(از دادار نه كـه ودادار از دهشـني نـه مـه؛      13ودهشني) 57(سزد بودن،  12هر دو بنيشته) 56(مه؛ 

  .ويمند -گوئيهد اوه  14چون

مـرگ   وس كه ازپ ونكوپيد، آن پيديچه اوين ادان چ 15اگر پوس په هر دانشني هوند: اينيچه كو) 59(

) 61. (وزيشـني رسـووا كـردن اوزد    16مرگ -انداشان گريفتن په ود ) 60(ر كردي ئي خويش اناگاه بود، او د

                                                           

  .Alasواي  .1

 .اليق پاداش. 2

 .برابر -مانند . 3

 .بي شك. 4

 .چيزي را بطور مبسوط شرح دادن. پتي سارا لغت اوستايي به معني شمارش مرتب از يك تا ده هزار مي باشد. 5

 .بي حد و انتها. 6

 .بزرگتر .7

 .كه موجب پيدايش چيز ديگر شود چيزي. 8

 .بن مادري -اصل  =ماتكيك . مادري -سرچشمه  -بن  -ماده . 9

 .صانع -كننده . 10

 .مصنوع. 11

صفت تفضيلي در مبالغه بن مي باشد يعني اصلي كه بن آن پيدا نيسـت ماننـد بهشـت     bunyashtدو اصل اوليه  .12

در  buné-dâtakبـه شـكل    ااين لغـت ر  Nybergنيبرگ . يعني اصل binachakكردي  به زبان. كه به معني بهترين است

  .IIilfsbuch des pehlevi, II: فرهنگ خود مي آورد

 .آفريدگان. 13

 .هر جوري كه. 14

 .شبيه -برابر . 15

 .سخت ترين مرگ .16
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اين نه كس آگاه به « :وش پاسخينيد كو» روزئي آخيز شني كئي؟«: ازش پرسيد كو 1ندانست چه آن چيشان

  .ايدون 3پيديچه 2چونكه پوس په ندانشني تاشتي) 62(» .پيد

يـش   5د، و اوزناگـان اآفريـد و د  4تـيس  -ز نه اواش همادام و دهشني خويشيچه پتياره اينيچه ك) 63(

) 65(اگر يزد اوزناگان يش پوس خويشيچه پتياره اوه چم بـه وهـان خـود داد؛    ) 64(؛ 6پوس ويياوانينيد هند

خود بود؛ يش پوس  8گمان شايد بودن كو اوزدار -آن نون اوه ) 66(ئي اوي اوزد؛  7وشان پوس په همدانشني

اگـرش  ) 68. (دانيهااو 10واودم بريهينيد؛ هلتيها» ش اوزنهندنادي 9پوس كه بريهينم«: اگرش دانست كو) 67(

  .ندانست، كم دانشنيها

تيس آفريد  -يچه هم از نه ئتيس آفريد، وش پتيار -نه  ديد اين كو، اگر يزد اين دام و دهشني از) 69(

  چون اوره دام؟ 11نون، چم پتياره اوين نبوزد )70(وداد؛ ادينشان گوهر يك سزد بودن؛ 

نه افتد و نه تيس «: و آن ئي گويد كو) 72(، »12دستور نيوگان«هن اور انبساني يشان گوشني از ) 71(

كـه نمـودار   ) 73(» .فرمـان ئـي پيـد    15كوخشند به 14نياكو 13ه دو مورونه شهروپاز درخت و نه بهود وانگ 

نـون، مشـيياي يـش پـوس پـه چـي كـار        ) 74. (په كام 16يسپهست ئي اين گوشني كوينيشته يك وش و

) 76. (17كام نه اخت -كش ويسپ كام وش هچي نه ) 75( م؟كا -بريهينيد، وش كدام راه نمودن ئي اوي نه 

  .كو زوهودان مشيياي يش پوس په كام ئي پيد اوزد 18اينيچه از هم وزار

                                                           

 .آنچه ايشان. 1

 .تراش كردن و شكل مشخص به چيزي دادن =تاشتن . مطمئن. 2

 .پيسديچ. 3

4. Nothing. 

 .كشندگان. 5

 .گمراه شدند -منحرف شدند . 6

 .با اطالع. 7

 .كشنده. 8

 .بيافرينم. 9

 .ابلهانه -بيهودگي  با. 10

 .رهايي دادن -آمرزيدن  =بختن . 11

همين باب پولس دستور ناميـده مـي شـود، ولـي در اينجـا ايـن اصـطالح بـه سـاير           91در بند . كتابها -نوشته ها . 12

 .عيسوي نيز اطالق مي گرددحواريون 

 .مرغ. 13

 .با هم. 14

 .اال -مگر . 15

 .همگي. 16

 .نگفت. 17

 .قياس -گزار  .18
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) 79. (كـام دادهنـد   -ش مـردم آزاد  

آن هـم  ) 81. (يش آزادكامي خود ئو مردم داد

كامي ئي خويش كنند، نه  -اگر مردم گناه وبزه په آزاد 

گنـاه و بـزه    7ئي چيهـري كنشـي   

 9و اوره ارور 8ايدونيچه زهرئـي اوزنـائي انـدربيش   

داروئـي   11وسـان آن زهريها په : اگر گويند كو

خود ويسري و زيان ئي ازش كه داد، 

ري كش ئوبه اايائه آن ويم) 88(رو وزهرئي اوزنا آفريد وآوايست؟ 

از كدام بن كش » ريازيانگ«اينيچه كو خود نام 

  .انداخت 15شايد گفتن ئوهنگردي

آن يشان ئو خويش بن انيسان، اينيچه گويند، 

و نه من كنم، بـه آن كنـدئي انـدر مـن     

استوار هسـتو يـا خسـتو، اسـتيكان از      -

. 

  .St Paulاست 

    

ش مـردم آزاد  اكو) 78: (گويد 2ئي استيان 1كامي -ديد انبسانيها اور آزاد 

يش آزادكامي خود ئو مردم داد) 80(كامي هست،  -د ائي گناه ئي مردم كنند آز

اگر مردم گناه وبزه په آزاد ) 82. (اوي گناهكار سزد داشتن كه بن وهان ئي گناه

 6، اوزنا5ئي گزا 4آن شير، مار، گورگ، گزدم، خروستر

ايدونيچه زهرئـي اوزنـائي انـدربيش   ) 84(كامي وكه گناه،  -يشان ازش همة رود، په كدام آزاد 

اگر گويند كو) 85(كامي، وهان كه بن داشت؟  -يشان نه از آزاد 

خود ويسري و زيان ئي ازش كه داد، : آن ئه پرسيد كو) 86(، سودمند، آوايشني، 12ويماران، ويماري سپوختار

رو وزهرئي اوزنا آفريد وآوايست؟ اه اوي دپكش پس ) 87

اينيچه كو خود نام ) 89(دارو؟  -دهئه سزاترهئه كو زهر ا

شايد گفتن ئوهنگردي 14اور اين در وسيها) 90(پديره آوايشني؟ 

آن يشان ئو خويش بن انيسان، اينيچه گويند، ) 92(، 17يشان دستور 16هن از گوشني ئي پاولوش

و نه من كنم، بـه آن كنـدئي انـدر مـن     ) 95(نه كامم كنم؛ ئي ) 94(، 18ه ئي كامم به بزه

   ».20چي، همه وينم كوام روز وشو اواكوخششني

                                         

  .Libre arbitre، اصطالح فلسفي جبر و تفويض 

-استوان       .                                                                              

 .ستودن مي آيد در اينجا به معني مؤمنين و امت است

 .جانوران موذي

 .از ذات آنها ناشي مي شود

  ).1-27بندهش در ( Aconit napelنام گياه سمي است 

  .مي باشد Floreبه معني مجموع نباتات  

.دكتر وست حدس مي زند كه در اصل وس آيين بوده است. بسياري

 .التيام دهنده

 .خالصه اي

است بوده و مترجم به اشتباه پاوروش خوانده  Paulosدر متن پهلوي پاولوش 

 .با هم بردن

 .كوشش كننده -ستيزه كننده 
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ديد انبسانيها اور آزاد ) 77(

ئي گناه ئي مردم كنند آز 3ايدون آهو

اوي گناهكار سزد داشتن كه بن وهان ئي گناه

آن شير، مار، گورگ، گزدم، خروستر) 83(ئي يزد؛  مپه كا

يشان ازش همة رود، په كدام آزاد 

يشان نه از آزاد  10سردگان

ويماران، ويماري سپوختار

87(وش چي آوايشني، 

اد 13دارو -بردن انوش 

پديره آوايشني؟ » سودمندكاري«

هن از گوشني ئي پاولوش) 91(

ه ئي كامم به بزهپ ركنه «: كو) 93(

چي، همه وينم كوام روز وشو اواكوخششني) 96(استيد،  19هنبرد

                                                          

، اصطالح فلسفي جبر و تفويض اختيار. 1

2                                                                              .

ستودن مي آيد در اينجا به معني مؤمنين و امت است -ريشه ستائيدن 

 .عيب. 3

جانوران موذي =خرفستر . 4

 .گزنده. 5

 .كشنده. 6

از ذات آنها ناشي مي شود - طينت. 7

نام گياه سمي است . 8

 Arbreنباتات . 9

 .انواع. 10

بسياري -بسا . 11

التيام دهنده -دور كننده . 12

 .نوشدارو. 13

 .بسياري. 14

خالصه اي -شمه اي . 15

در متن پهلوي پاولوش  .16

 .حواري. 17

 .گناه. 18

با هم بردن =هنبردن . 19

ستيزه كننده  .20
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و تـاريكي ازش   1وتري) 98(يزد بنيشته روشني و وهي؛ «: ديد، از گوشني ئي مشيياي گويند كو) 97(

  ».جد

) 101(يك ازش گرگان برند، ) 100(ند، كش گوسپند سداندر پانائي ك 2چون شوان«: اينيچه كو) 99(

» .4نـه پـه دشـت هلـد     وش آن نـود ) 102(، 3ن يك شهودئي گرگان برد، انداش اواز ئو رم نيبـد آاز پس ئي 

چـي، اوي ئـي راسـت، ئـو راه     ) 104(آمدهم نه ئوراسـتان،   6ئي وشفتگان 5و آهيختنئمن «: اوينيچه) 103(

) 106(ره و وشـفته،   -وش ويسـپان كـام، آن كسـيچه نـه اوه     آن اگر بنيشته يـك  ) 105(» .آوردن اوه نياز

  وش گرگيچه خود آفريد؟) 107(گرگيچه گوسپند كشتن هم اوي كام، 

چـون گوينـد از هـم    ) 109(نمـودار؛   8انبسانيها اور دو بنيشـت  7گوشني ئي مشيياي، فرهست) 108(

ازيـن  ) 110(» .كربه گـرهم  هست هن بنيشته دشمن يم پيد من اوي يزد«: گوشني ئي مشييي اين يك كو

  .جد كند 9گوشني پيدا كو خويش پيد از اوي دشمن وزارد

ـ  ) 112(هم؛  بريهينيد 10په يزد ئو راستي و په راستي«: اينيچه كو) 111( ه گـر ئـو   زويم آهرمن ئـي ب

نـون، اگـر بنيشـته يـك وش هچـي      ) 114(» .آئينه فـريفتن كامسـت هـم    سو هوش پ) 113(آمد؛  11وردن

اگر خـود يـزد   ) 115(؟ 13، آهرمن چم ايدون تواني كواش پوس ئي يزد كامست ويياوانيدننيست 12همبيدي

  .وييا وانگريچه ئي پوس هم خود) 116(داد، آن بزه گر ادينش آن ويياواني كردن په دانشني و كام ئي خود؛ 

ازاوي ئي شما «: ش ئوزوهودان گفت كونيرة پتكار استادهند، آدزوهودان پ: 14اينيچه گويد كوكه) 117(

  ».هيد من نه ازش هم 17شما ازين شهر) 118(هم؛  16ومن از اورتر 15تر ازير

                                                           

 .بدتري. 1

 .شبان. 2

 .بردن =نئيدن . 3

 .هشتن، گذاشتن .4

 ).10و  2 -كارنامه در سيزدهم (آهنجيدن  -بيرون كشيدن . 5

 .گمراهان. 6

 .ديده شود 79در چهاردهم بند . 7

  .bunishtakîhدو بنياد اصلي  .8

 .تميز دهد -گزارد . 9

 .به كمك راستي. 10

 .در گذشتن =ويدردن . وسوسه كردن -گردانيدن . 11

 .مخالف -ضد . 12

 .گمراه كردن -منحرف كردن . 13

 .چون. 14

 .زيرتر. 15

 .عالي تر -برتر . 16

 .دنيا - مملكت. 17
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دانم كوشما از تخم ئي ابراهيم هيـد آن ئـي از پـيش مـردم اوزد بـود؛      «: وش اينيچه گفت كو) 119(

  ».من آن كنم يم پيدرديد، شما آن كنيديتان په خويش پيد ديد) 121(؛ 1منيچه كامست اوزدن) 120(

ز يزد اچي من  2ئه را) 123(اگر يزد هست آن پيدئي شما ادينتان من دوست هاد؛ «: ينيچه كوا) 122(

سخون ئي  هم، آن شما چي را 4په اوي يزد كربه گر بريهينيد) 124(نه از خويش كامشني آمدهم؛  3اوزيدهم

ه ئي خويش پيـدر  و كام) 126(ئه راچي از بزه گرهيد آنتان نتوان نيوخشيدن،  5په) 125(من نه نيوخشيد؟ 

ي دروزن هيـد خـود اوا   چـ په اوي رستي نه اخت، هرچي گويـد آن دروغ گويـد، ئـه را   ) 127(كاميد كردن؛ 

و آنكه از يزد سخون ئي يزد نيوخشد، به شما ئه را ) 129. (منكه راستي گويم آنم واور نكنيد) 128(پيدرتان، 

ايـن گوشـني همـا آن نمـود كـه هسـت دو       ه پوش ) 130(» .چي نه از يزد هيد سخون ئي من نه نيوخشيد

  .به گير بيش بزه گر خوانيد وش آن نه كر) 131(بنيشته، يك كش من بريهنيد، يك كش زوهودان؛ 

» .ئي بزه، نه نيچه ئي بزه برئي كـر بـه دادن   7درخت ئي كربه بر 6نه اتو«: وش اينيچه گفت كو) 132(

چـي هـر   ) 134(ائه هما درخت اوا برئي بزه كنـد،  يكند ابه  ائه هما درخت اوا برئي كريا«: اينيچه كو) 133(

نـون، چـون   ) 136. (وش هما درخت گفت، نه نيم درخت) 135(» .درخت از بر پيدا بهود اگر كربه و اگر بزه

كـه  ) 139(نيم راستي و نيم دروزنـي؟  ) 138(به و نيم بزه،  نيم كر) 137(سزد نيم درخت روشن و نيم تار، 

  .يك درخت بودن نشايد) 140(استند،  9بيديهم 8اين هر كو اكوين

چونتان كربه تـوان  «: وش گفت كو) 142(خواند، » 10ي كوهي زوهودهئمار«وش ديد زوهودان ) 141(

  .ه ئو خويش پيد بزه گر خواندنوش ) 143(» كردن كه بزه گر زوهوده هيد؟

كـرا ازيـن   ) 145(» .يهـاد تهر درخت ئي پيدر نكشـت، كنيهـاد و ئـوآدر اوگ   «: اينيچه گويد كو) 144(

  ندن آوايد؟گسخون شايد دانستن كوهست درخت ئي پيدر نكشت كندن او

ي تن كو خويشسكراشايد دان) 147(» .يرفت همدئو خويشان آمدهم و خويشان نپ«: ديد اين كو) 146(

  دوهست؟ 11و اخويشي

                                                           

 .كشتن. 1

 .؟ براي ئرااچر: اصطالح عاميانه. به زبان كردي نيز همين معني را دارد. ازين سبب كه. 2

 .بيرون آمده ام. 3

 .برگزيد -آفريد . 4

 .مگر. 5

  .نمي تواند. 6

 .ميوه. 7

 ).97فرهنگ پهلوي ص (با هم . 8

 .مخالفت -ضديت . 9

  .Judéeيهودا  .10

 .بيگانگي. 11
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وت ئه بادكام بـه زمـي چـون پـه      1پيدرمان ئي په آسمان، ات باد شهرياري«: اينيچه گويد كو) 148(

م پـه  ازين گوشني پيدا كواش كا) 150(» .3برئو گمانگريم، اومان 2اومان ده نان ئي روزگاري) 149. (آسمان

  !اينيچه كو گمانگري ئي مردم نه از يزد) 151(سمان، زمي نه اوين اويژه چون په آ

به پـه  ) 153(، 4ي موشاي و شوومنه په آن آمدهم كو آئين ئ«: وش اينيچه گفت په نخست كو) 152(

وش هما گوشني و فرمان آن كه ئو آئين و داد ئـي موشـاي وشـفتار و    ) 154(» .تربكنم 5آن آمدهم كو بونده

  !انبسان بود

  .اوريچه اين در اندا ايدر بونده) 155(

 

                                                           

 .ملكوت. 1

 .روزانه. 2

 .وسوسه -شك و ترديد . 3

 .تجزيه كردن -خراب كردن  =وشفتن . 4

 ).101فرهنگ پهلوي ص (تمام  -كامل. 5



وفريوئي  6چي، ايرنگ ودرايشني) 2

  .ر آوايداند 9وم رنج ئي وس و روزگار ئي ديرنگ

؛ 12ئـي بنيشـتگان   11گوشني ئي ماناي اور اكنـارئي 

وس  15داري -آن ئـي ئـو اوزار   ) 7(

. ئـي آهـرمن   18كردي دهشني -تني 

از  21وارور) 13(، 20و كـو از اسـت  ) 

و مـردم ديـوئي   ) 15. (ئي په سـپيهر بسـت اسـتند   

 .بيكران، بي پايان

 .اختالط دو ناجنس ضد آميخته كه اختالط دو همجنس مي باشد

مـي   Arborدر سانسكريت به معني كشتزار است و به التيني 

LH. Gray, The Foundations of the Iranian Religions, p 208   ديـده

← 

  در شانزدهم

2(يك؛  5از هزاران بيوران 4ئي ماناي 3ايرنگ 2اور 1ديد، نيويسيهد

وم رنج ئي وس و روزگار ئي ديرنگ) 3(تر نوشتن انتوهم؛  8په بوندة

گوشني ئي ماناي اور اكنـارئي  -ئي زرتوشت كو بن  10نون، ئه دانيد مزديسن

(ار، تـ ئي روشن از 14رشناو فرجام، اور وز) 6(؛ 13و ميان اور گميزشني

تني ) 9(؛ 17ئي آهرمن هامست 16كردي -ديد اين كو گيتي تني 

) 12(، تو زمي از گوش) 11(اين كو، آسمن از پوست، 

ئي په سـپيهر بسـت اسـتند    2ئي مازندران 1واران شوسر) 14(؛ 

                                         

 .در خصوص

 .ديده شود 4در سيزدهم بند 

  .پيروان دين ماني

 .153در پانزدهم بند 

 .ان يا پرستندگان ديورستندگان اورمزد در مقابل ديويسنمزديسنان يا پ

بيكران، بي پايان =حدا كناري  =كناره  -كران  -كرنه    .                                          

Bûndâ ta gân صفت تفضيلي براي ايزد و اهريمن.  

اختالط دو ناجنس ضد آميخته كه اختالط دو همجنس مي باشد

 .تفكيك

 .ناپذيرتقسيم  

 .جسماني

 .شامل همه شدن

 .بازگويي -تكرار 

  .hastî, estik, eskاستخوان به زبان كردي 

در سانسكريت به معني كشتزار است و به التيني . مجموع نباتات و رستني ها و درختها را ارور گويند

  

LH. Gray, The Foundations of the Iranian Religions, p 208. كنده يـا كونـدديو اوسـتايي   

 

 

ديد، نيويسيهد) 1(

په بوندة 7ماناي ومانيكان

نون، ئه دانيد مزديسن) 4(

و ميان اور گميزشني) 5(

   .ماناتر

ديد اين كو گيتي تني ) 8(

اين كو، آسمن از پوست،  19وش دوكان) 10(

؛ 23ئي كني ديو 22ورس

                                                          

 .نوشته شود. 1

در خصوص -بر . 2

در سيزدهم بند . 3

 .ماني. 4

 .ده هزار. 5

 .هرزه درائي. 6

پيروان دين ماني. 7

در پانزدهم بند . 8

 .درنگ -دراز . 9

مزديسنان يا پ .10

11                                          .

12. Bûndâ ta gân

اختالط دو ناجنس ضد آميخته كه اختالط دو همجنس مي باشد =گميزشن . 13

تفكيك -گزارش . 14

 -باكي ناپذير . 15

جسماني =كردي -تن. 16

شامل همه شدن -تمامي . 17

 .آفرينش. 18

تكرار  -تفصيل . 19

استخوان به زبان كردي  .20

مجموع نباتات و رستني ها و درختها را ارور گويند .21

  .Arbreباشد و به فرانسه 

 .موي. 22

كنده يـا كونـدديو اوسـتايي    .23

  .شود
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، 4كـش پـه نـاخون، فـرم اردي    ) 17

) 19(اردي، كنـي ديـو اوا وسـان ديـوان گريفـت،      

و خورشـيد، مـاه   ) 21. (ازش داشت و كرد

و  11نـدك انـدك پـه خرامشـني    اكوندا آن روشني ئي ديوان اوپارد، 

لنـد و  ادانست، كواين روشني په خورشيد و مـاه خرامشـني زود پ  

ئي چون مردم و گوسـپند اوره   15ئي كودك

) 25(دهيشـني ويراسـت،    19كـردي 

كواندا آن روشني ئي په خورشيد و ماه خراميهد، ديـد پـه   

     .ديرنگ ترباد

                                                                                 

هپرو كردن يعني خوردن اهريمني ضد لغت گواريدن كـه نـوش جـان    

  .فرتفتن

    

17(و كني سپاهسـاالرئي آهـرمن،   ) 16. (ئي چيهار پاي

اردي، كنـي ديـو اوا وسـان ديـوان گريفـت،       6ومئـ په د وشان) 18. (5ازبارد هودبروشني از هورمزد بغ و

ازش داشت و كرد 8م وزورگااين د) 20(زد؛ وئي په سپيهر بست، كني ديوا

كوندا آن روشني ئي ديوان اوپارد، ) 22(، 10وينارد 9بيرون آسمان په بالست

  .ئي خورشيد و ماه پااليند و خرامينند

دانست، كواين روشني په خورشيد و مـاه خرامشـني زود پ   13وينائيها -پس آهرمن پيش 

ئي كودكن ارشن ئي روشن ازتار رائه، اين گيهازود نه وز

كـردي  -، اوا اوره تني 18ئي گيهان ئي وزورگ 17انگوشيده

كواندا آن روشني ئي په خورشيد و ماه خراميهد، ديـد پـه   ) 26(جان وروشني اندر تن بست و زينداني كرد، 

ديرنگ ترباد 22وزارشني) 27(، 21و زايشني ئي جانوران پاديرانيهد

                                                                                                                        

 .مني

 .بزرگترين ديوان

 .به معني جانوران اهلي و بي آزار نيز آمده است

 ).شايد اردو بازمانده اين لغت است(كشمكش 

هپرو كردن يعني خوردن اهريمني ضد لغت گواريدن كـه نـوش جـان     -فرو دادن و بلع كردن  -هوباردن يا اوباردن 

 ).اوبار ديده شود 158لغت فرس ص 

 )5 -كارنامه در سوم (در اصطلح نجوم خانه شرف  -عاليترين نقطه 

فرتفتن -فرتافتن  -خراميدن فرناميدن                                                

 .پاك كردن به اصطالح شيرازي ترش پاال آبكش را مي گويند

 

  .Microcosmeعالم اصغر  -

 .رونويس -با هم نوشته شده 

  .Macrocosmeلم اكبر اع -

 

 .نزديكي -مجامعت 

 .فاسد كند -دور كند 

 .متمايز شدن

64  

 

ئي چيهار پاي 3دوپاي و گوسپند

روشني از هورمزد بغ و

ئي په سپيهر بست، كني ديوا 7وهست

بيرون آسمان په بالست

ئي خورشيد و ماه پااليند و خرامينند 12پااليشني

پس آهرمن پيش ) 23(

زود نه وز) 24(؛ 14ينندرزاو

انگوشيده 16چينپ -جانور، هم 

جان وروشني اندر تن بست و زينداني كرد، 

و زايشني ئي جانوران پاديرانيهد 20مرزشني

                                                            

مني               .1

بزرگترين ديوان. 2

به معني جانوران اهلي و بي آزار نيز آمده است. 3

كشمكش  -جنگ . 4

هوباردن يا اوباردن . 5

لغت فرس ص . (كردن است

 .دوم. 6

 .و يا. 7

 .بزرگ. 8

عاليترين نقطه  -اوج . 9

 .آراست. 10

11.                                             

پاك كردن به اصطالح شيرازي ترش پاال آبكش را مي گويند -بيختن . 12

 .با پيش بيني. 13

 .گزارينند. 14

-جهان كهين  .15

با هم نوشته شده . 16

 .به منزله. 17

-جهان مهين  .18

 .داراي جسم. 19

مجامعت  -مقاربت . 20

دور كند  -براند . 21

متمايز شدن -گزارش  .22
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) 30(په آن چم كه مازندران ئي بـه سـپيهر بسـت اسـتند،     

را  4، روشـني ازشـان وزردن  3يـي ئـي زوروانـي   

كـو انـدا، آن مازنـدران از    ) 32(، 7يننـد 

آن روشني ئـي انـدر شوسـر ئـوزمي     

وروشني ئي اندر مازندران په سر وزاريهـد،  

چـون  ) 39) (كـرد (جان اندر تن بست و زينـداني  

زد زايشني كردن سهم چه رائه، ن) 

 18اوا آهرمن هست پـه داشـتاري ئـي مـردم و گوسـپند و پـاديران      

ا، وهم چـم  ) 44(ئي دام هم آهرمن هست؛ 

. نيروي اصلي كه در تخم و نطفه پنهان است و باعث نشو و نماي درخت مي شود

كيرو در برهان قاطع به معنـي نگاهداشـتن و حصـول چيزهـايي     

    

په آن چم كه مازندران ئي بـه سـپيهر بسـت اسـتند،     ) 29(و واران شوسرئي مازندرن بود؛ 

يـي ئـي زوروانـي   2و كيـرو  1و په نـو آئـين وبيامـاني   ) 31(

يننـد نمازندران ئي نر وي 6ن هنديمانادختران ئي زرو

آن روشني ئـي انـدر شوسـر ئـوزمي     ) 34(وشوسر ازشان وزاريهد، ) 33( 9ازشان انگيزيهد

وروشني ئي اندر مازندران په سر وزاريهـد،  ) 36(ازشان روتيهد؛  11، درختان، جوردايان

  .ريهدان از زمي وزرائي ارو 12ندر زمي په وهان

جان اندر تن بست و زينـداني  : گوهري ئي جان و تن، اين كو -جد 

) 40(آهرمن هست،  15كردان -تني  14وداشتارئي ويسپ استومندان

اوا آهرمن هست پـه داشـتاري ئـي مـردم و گوسـپند و پـاديران       17ايار -چي، هم ) 41

  .كرداري ئي جان وروشني اندرتنان، نئيچه كشتن ئي اروران وجوردايان

ئي دام هم آهرمن هست؛  19داريكو مروچين) 43(ديد انبسانيها اينيچه گويند، 

   .تسه -كنشني  -چي آهرمن ) 45(چي دام اوزدن، 

                                         

  .ميانجيگري -تشخيص  -تبعيض 

Énergie latent نيروي اصلي كه در تخم و نطفه پنهان است و باعث نشو و نماي درخت مي شود

كيرو در برهان قاطع به معنـي نگاهداشـتن و حصـول چيزهـايي     . بعد ظاهر مي گردد هفكر اوليه كه در ضمير كسي وجود داشت

  .باشد كه پيش ازين در ذهن پوشيده بود

 .پدر اورمزد و اهريمن بوده استفرقه زروانيان كه معتقدند زروان 

 .دوازده اختر -خوردگان  -خورده 

 .جلو چشم يا روي 

 .نمايش دهند 

 .شهوت

 .هنگيزيهد 

 .همين در مراجعه شود 13به ياداشت بند 

 .دانه ها

 .علت مجازي ضد چم كه سبب اصلي باشد

 .پشتيبان

 .داراي استخوان بندي و تركيب ظاهري

 .به صورت جسماني در آوردن

 .رايج نمودن

 .همين باب ديده شود 26فاسد كردن بند 

 .ويران كننده

  در شانزدهم

 

 

و واران شوسرئي مازندرن بود؛ ) 28(

(كشان روشني اوپارد، 

دختران ئي زرو 5دوازدهان خوريگان

ازشان انگيزيهد 8ديدن اشان ورون

، درختان، جوردايان10اروران) 35(هد، يريز

ندر زمي په وهانآن ئي ا) 37(

جد  ديد، اور) 38(

وداشتارئي ويسپ استومندان 13دادار

41(؛ 16پيوند رائينيدن

كرداري ئي جان وروشني اندرتنان، نئيچه كشتن ئي اروران وجوردايان

ديد انبسانيها اينيچه گويند، ) 42(

چي دام اوزدن،  هنسزد ه

                                                          

1. Vahmânîh  تبعيض

Énergie latenteلقوه حيات با. 2

فكر اوليه كه در ضمير كسي وجود داشت

باشد كه پيش ازين در ذهن پوشيده بود

فرقه زروانيان كه معتقدند زروان  -زماني . 3

 .بيختن. 4

5. ktLv  خورده

 -همخانه روبرو . 6

 -دلربائي كنند . 7

شهوت -نفس اماره . 8

9.                    

به ياداشت بند . 10

دانه ها -بنشن . 11

علت مجازي ضد چم كه سبب اصلي باشد =بهانه . 12

پشتيبان -حافظ . 13

داراي استخوان بندي و تركيب ظاهري. 14

به صورت جسماني در آوردن. 15

رايج نمودن -روا كردن . 16

 .همدست. 17

فاسد كردن بند  -نفله كردن . 18

ويران كننده -تباه كننده  .19
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ئي جانان از  1په وزار داري) 47(ت، فرجام پيروز يزد هست، شديد، اين كوچون گيهان آهرمن دا) 46(

تـن ئـي    5هـود ريسـت ويراسـتاري   بن) 50(نـه آرائيهـد،    4نو) 49(، 3يهدووشو 2اين گيتي په اودم) 48(تنان، 

  .6پسين

اوبن بود چـون آفتـاو و آسـايه،     7ويمنديها -استيشني، هم  -ديد، اين كو آن دو بنيشته همائيها ) 51(

  .ميان 9و وشادئي 8چي نيشامي هوشان نبود ه) 52(

آن ئـي   11راوا 10بـه ) 54(نون گويم نخست اور بودن نشايستن ئي هچي هسته تيس ئي اكنـاره،  ) 53(

  16.تيسـان  15ي هسـتان ئوجما 14آنيچه ئي ئو هست اندرون په جامندي) 55. (13وجمان 12نم تيهيااكناره خو

اينيچه كو، اگرشـان يكـي و دوئـي اور گوئيهـد، از آن چـون يكـي بـه پـه همائيهـا          ) 56. (نيهديراومند وانك

ن يك ئي جـدايي ئـي يـك    ب دو اين كو) 58(؛ وچي يك اين كونه د) 57(نبهود،  18ئي تيس اينا 17روستئيپ

و دوئـي بـه پـه    ) 61(يك به په هما پروستئي يكـي نشناسـيهد،    19كه) 60(ئي نه دو خوانيهد، ) 59(ديد، از

يك و دو اندر تخمة ) 63(په يكي؛  20يك آن ئي په يكي يك و استيان) 62(جدايي ئي يك يك نشايد بودن، 

و چندي ومره اومندي وهمايي وجدايي ئي چون من گفـت بـه كنـار اومنـدي     ) 64(، 1مره اومندي 21چندي

  .روشن 3نه دانشنانايم 2اوچه) 65(بودن نشايد؛ 

                                                           

 .رهايي دادن -گذر داري . 1

 .نخستين =آخرين در مقابل فزدم  -اقدم . 2

 .تاراج شود -خراب شود . 3

 .باز -از نو . 4

 .آراستن دوباره اجساد. 5

 ).15 -كارنامه در يازدهم (قالب جسماني جديدي كه در روز قيامت مردگان را به آن مي آرايند  -تن آخرين . 6

 .در حد يكديگر بودن. 7

 .ر به نظر مي آيد يعني نشيمن و جايگاهنشيمي درست ت. 8

 .درز -فاصله  -گشادگي . 9

 .بلكه. 10

 .تنها -فقط . 11

  .Espaseفضا  -تهي  خأل  .12

  .Tempsزمان  .13

 .تصرف محل -چيزي كه جايي را اشغال مي كند . 14

 .هستي ها. 15

 .چيزها. 16

 .دايره كشيدن. محيط. 17

 .ديگرگون. 18

 .چون. 19

 .ديده شود 77 -در پانزدهم متن بند . مستقيم -استوار . 20

 .رشاشم اصل. 21

← 
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كه بـه هچـي دانشـني پروسـتن     ) 67(دانشني نه پرونديهد؛ په آن بهود ئي  4ديد، اين كو، اكناره) 66(

 5بنيشـته  -آن يزد خودي ئي خويش آنيچه ئي تار ) 68(نشايد، اندر دانشني ئي يزد پروستن نشايست اچار؛ 

 -در خويش دانشني نـه پرونديهـد آن ويسـپ    كش خويش خودي ان) 69(اندر دانشني نه پرونديهد  6همائيها

پروستئي  8هما كوسته» همايي«و ) 71(همايي وزارد، » ويسپ«چي، ) 70(؛ 7وين گفتن واهر -وهة وويسپ 

آن يزد كه از همـا پروسـتئي ئـي خـويش     ) 73. (هما كوسته پروسته كنار اومندي اچار) 72(راهما خوانيهد، 

دانسـتن   10فردم دانشني ئي دانا ازش اوزيرشني) 75. (اگر اكناره، اناگاه )74(؛ 9آگاه، كنار اومند سزد انگاردن

كه آن ئي خويش هما خودي و چوني و چندي اناگاه، اوريچه اوره ) 76(ئي خويش خودي و چوني و چندي؛ 

  .دانا بود گفتن واهر 11چوني و چندي

كواش همـا خـودي    نآن اي) 78(را په دانشني نه پرونديهد،  12اينيچه كو، چون اكناره اپروستئي) 77(

  .دانا ايائه هست ئي ادان هما روشن ايائه هست ئي تاريك هما زينده ايائه هست ئي مرده وش اناگاه

كه بهرئـي  ) 80. (ئي از هم زرواني هست ايائه نه 14اياوم بهر 13ديد، اين كو روشني وجان ئي ايدر) 79(

) 81(رازش بختن شايد بهرمنـد شـايد بـودن؛    يس كش بهتكو 15واراندز خودي ئي زرواني هست، آن ئه هوزا

؛ 17انه وزيردنوهمينيده به از همينيد اركش آن همينيده همينيد اي) 82(اندانشايد؛  16بهرمند به كه همينيده

ه پـ ) 84(و كه بهر كرده كنار اومند وينيهد، بن كش بهر ازش هم آئينه كرده كنار اومند بودن اگمـان،  ) 83(

                                                                                                                                                                                     

 .شمارمندي. 1

 .اين نيز. 2

 .مردم دانشمند. 3

 .بي پايان -بي كران  -بي كناره . 4

 .بنياد تاريكي. 5

 .همگي. 6

 .بي منطق -بي اساس . 7

! نعمت نبودم يـافتي شاگرد : بوشعيب گويد. به معني كمر و پهلو آمده است 48فرس ص در لغت  Côtéجانب  سوي. 8

  .تا زمانه زد مرا ناگاه كوست -

 .پنداشتن -پندار . هنگار. 9

 .ناگزيري. 10

 .كيفيت و كميت. 11

 .نامحدودي. 12

 .اينجا. 13

 .حصه -بهره . 14

بيرون  Outاوز  =اوزواردن . ديده شود 144صالح مي كند در سيزدهم بند  Hûzînhareadدكتر وست به شكل . 15

  ).اوز وارشن(گرديدن يعني بيرون گردانيدن ريشه صلي لغت  =واردن + 

 .متمركز -متحد  -هم كرده . 16

 .گزيرد .17
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آنكه بهر كرده كنار اومند اياوم آنچه بن به كه كرده ) 85(بهر ئوبن گوايي دادار؛  1آن چي گويند كو ويسپ بر

  .و از بهران همينيده كنار اومند، اينا بودن نشايد

وهمـايي اور كنـار اومنـدي    ) 88(چي بهرز همايي بخشيهد، ) 87(شيهد؛ خاينيچه كو اكناره نه ب) 86(

و انگوشـيده ئـي بـر اينائـه      4ئي بن به از هومانايي 3چوني كوهستي) 90(نمود،  2چون من ازور) 89(گوايي، 

و كنار اومندي په بر  7آن كه گردئي) 93(؛ 6م آئينه بودن اورپه بن ه) 92(، 5هرچي په بر اياويهد) 91(اياوم، 

  .بنيچه كش برازش په كنار اومندي اگمان 8ز وزارااياوشني، هم 

ازش  11وش هـن چانيشـاهي  ) 95(خـودي؛   10اويمنـد و  9رخت جـا پديد اين كو اكناره آن بهود ا) 94(

 -تنـي   13يهد، آسمانان، زمينـان، هاهسـت  ئخودي گو 12ماناآن كه دو بنيشه اكناره واس) 96(پرخت نيست، 

نامي از جـدايي   -كشان جد  17همبرشنان 16، امشاسپندان وسان15، جانان، روشنان، بغان14كردان، وخششنان

كه دو بنيشـتان  ) 98(داد،  19وكو 18آنش هما اندرچي) 97(بودن؛ ه سامانمند شايد ئ ئي يك يك ازاوي، ديد

به اگرشان خودي ئي اكناره كناراومنـد كـرد و جـائي ايـن هماهسـتان      ) 99(جا بودهند،  -ئيها اپرخت شهم

اگر گوهرئي همة اكناره كنر اومند بودن شـايد، آن نيسـتيچه   ) 100(يد؟ اكرد بودن، چون ش 20بودان بهودان

  .اور اورديشني ئي گوهر گويند واهر يآن ئ) 101(؛ بودن شايستن اور

                                                           

 .علت و معلول =بروبن . علت =نتيجه، بن . 1

 .زير. 2

 .چگونگي. 3

 .مانندگي. 4

 .بافته شود. 5

 .يقين -بي گمان . 6

 .ساختگي. 7

 .گزار. 8

 .نامعيندكتر وست فرخت اصالح كرده يعني مكان . 9

 .در ترجمه سانسكريت بي شك آمده است تصور مي رود در اصل اگمان بوده است. بي پايان. 10

 .نشيمي به معني نشيمن شايسته تر است. 11

 .حد -سمامان . 12

 .همگي. 13

 .رستني ها. 14

 .خداوندان. 15

 .دكتر وست وس آئين اصالح كرده است. 16

 .انجمنان. 17

 .چه چيز. 18

 .كجا. 19

 .ه بعدها بباشندك آنهايي. 20
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يس جد از تهچي ) 103(؛ 1اينيچه ئه داند كو اكناره آن بهودكش پرخت ئي ازش فردم نه وخت) 102(

يس ئـي  تـ آن  2اپائه اسـتردئيها ) 105(به از ويمندئي اكنارئي نشناسيهد؛ ) 104(ازش بودن نشايد؛  ااوي جد

انـدا راه   4ن كـودك دانشـنان پـدش وبياوانينـد    گـا كود 3و سخون اور رائيند ستيزد نداند كوچي همة گويد و

دانشني داند  -ينيچه گويد كش خودي اكناره، وش دانشنيچه اكناره په اكناره ااگرش اخرديها ) 106(ئوچي؟ 

تيس آن ئي په دانشـني ايافتـه    ن كودانشني اورييك ا) 108(آن واهرئي دوبار واهر، ) 107(كواكناره هست؛ 

نشناسيهد؛  6و ايافته اندا بونده 5يسيچه به آن ئي اندر دانشني همائيها پروستهت) 109(واندر دانشني پروسته؛ 

ئي ئـي  تپه هما پروس سيهما شناختن ئي ت) 111(ئي تيس دانشني په هما شناختن ئي تيس بهود؛ ) 110(

  .تيس اندرون دانشني بهود
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  دنباله

  تكه هايي از باب يازدهم

  »شكند ويمانيك ويچار«

تـا دانشـمند   ) 2(نوشتم، ) راست نگرشني(پيش ازين درباره سفسطه و هرزه درائي و نظريه راست ) 1(

  .بدان بنگرد

ايـزد يكـي   «: چون گويند كـه ) 4(است، ) هوسكال(نيك انديش ) مبدأ(يك بنياد ) ايزد(نخست او ) 3(

ه و بـزه و راسـتي و دوزخ و   بـ چـون كر ) 5(دانا و توانا و آمرزنده و بخشايشگر مي باشـد؛   است، نيكو كردار و

  1».زندگي و مرگ و خوبي و بدي از اوست

و نيكوكار و دادگر و بـه  آيا ايزد هميشه آمرزنده و بخشاينده «: كه) 7(كنون بايد از ايشان پرسيد، ) 6(

ز روي امي باشـد و نيـز ميـانجيگري او    آرزو كند كامروا همگي آنچه هست و خواهد بود داناست و به هر چه 

يشگر است، پس چـرا اهـريمن و   اچه اگر او آمرزنده و نيكوكار و بخش) 8(» داد است يا چنين چيزي نيست؟

با وجود آمرزندگي و نيكوكاري و بخشايشگري خود بـراي آفريـدگان    ديو و اينهمه گروش هاي بد دوزخي را

اگرش نخواست كـه  ) 10(اگر او نمي دانست دانايي و آگاهي مطلق او كجا بود؟ ) 9(خويش روا داشته است؟ 

نه نيكي بدهد، دادگري و ميانجيگري او به كجا رفته؟ ازيان و بدي را از آفريدگان باز دارد و هر كس را جداگ

  .درتواند بهر كس چون نگرد بدان پي ) 12(اگرش شايسته نبود كه نداد، توانايي مطلق او از چيست؟ ) 11(

كـه بايسـته   ) هنـر (هر نيكي و زيان از ايزد باشد، جز هنگامي كه ايـن چهـار صـفت    : مگر گويند) 13(

) 14(آگاهي مطلق و توانايي مطلق و خوبي و بخشايشگري را زايد بـر ذات او داننـد؛   : هست) ايزدي(الوهيت 

جدا كنند، پس ايـزدي او كامـل   چون هرگاه يكي ازين چهار صفت را ازش ) 15(وگرنه چاره ديگري نيست، 

چه اگر ايزد همه آگاه و همه توان و خوب و بخشايشگر باشد، پس كسـي كـه همـه آگـاه و     ) 16. (نمي باشد

  .همه توان و خوب و بخشايشگر نيست ايزد نمي باشد

ديگر اينكه چون او خداوند كامروا به هر كس و به هر چيز بود، چرا آن ملك و شهرياري خويش ) 17(

نگاهباني نكرد، تا هيچ چيز نيز از مستمندي و ستم و بيدادي و گله ) پتياره(چنان از هرگونه دشمن و ضد را 

چه خداونـدي و شـهرياري را مـردي برازنـده     ) 18(براي هيچكس در شهرياري او نباشد؟ ) گرزشني(مندي 

                                                           

َعـاِملُ اْلَغْيـِب ..فَـِإن اللـَه َغُفـوٌر َرِحـيمٌ ..اللـُه َال إِلَـَه ِإال ُهـوَ «، 40آيه  30 -و سوره روم  18-14-13آيات  64 -قرآن سوره تغابن . 1
. آمرزنـده و بخشـاينده اسـت   . خدايي كه جز او خدايي نيسـت  ».يُكمْ اللُه الـِذي َخَلَقُكـْم ُمث َرَزَقُكـْم ُمث ُميِيـُتُكْم ُمث ُحيْيِـ..َوالشَهاَدِة اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

خدايي كه شما را بيافريد پس به شـما روزي داد پـس شـما را بميرانـد پـس شـما را زنـده        ... داناي نهان و آشكار، بزرگ فرزانه

 .گرداند
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شمن كند كه د ياسبانا چنان با خرد خويش تواند پخداوندي و شهرياري باشد كه ملك و شهرياري خويش ر

دشمن به كار او طمع كند ... چ با ) 19(اه و زيان كردن نباشد، و گن) كهستن( يرا از كردار خود يارائي كاست

  .ارد و هر كس را نامستمند تواند كرد...ناتوان باشد كه از منش دوستان خود او را با ) نيازد(

آن پيروزي و چيري بـر دشـمنان و   ) 21(باشد، ) نداويادپ(چون پيروز و چيره و توانا : ديگر اينكه) 20(

زيرا براي پيروزي بر دشمنان بايد كه ضدي وجود داشـته باشـد،   ) 22( ؟بر كه مي تواند باشد) همبيدي(ضد 

تا زماني كه دشمن و مخالفي وجود ندارد، ) 24(سزاوار نيست كه مخالف و دشمن خويش بوده باشند؛ ) 23(

زيـرا گـاوان و   ) 26. (اينگونـه پيـروزي و چيرگـي گفتـه نشـود     ) 25(چيره شـد؟  بر كه مي توان پيروزمند و 

  !گوسپندان نيز زماني كه مخالف و ضدي ندارند بر خويشتن چيره و پيروزمند مي باشند

اگـر مـرد دانـا    ) 28(آيا دانشمند به ايزدي و بزرگي خويش خورسند اسـت يـا نـه؟    : ديگر اينكه) 27(

ي باشد به اينكه با دانش خويش دشمن و گناهكاري بيافريند و همه آنچـه  خورسند است، پس او خورسند م

چگونه سـزاوار اسـت   ) 29. (رداود ملك و آفريدگان روا ده سكه ملك را فاسد كند با دانش و خواهش خود ب

ن دشمن و نفرينگر بودن و دوزخ را آماده كردن و سبب زيان اكه گناه و زيان ايشان را خواستن و خود بر ايش

  مردم شدن؟

ـ ) 31(هرچه گويد بايد راست و باور داشت يا نه؟ : ديگر اينكه) 30( اور اگر به راستي گويد و مي توان ب

هميشه گناه و گناهكار بيشتر مي آفريند تا ثواب ) 32(» .ه و دشمن بزه امبمن دوست كر«: كرد كه مي گويد

  راستگويي او كجاست؟) 33. (و ثوابكار

اگـر اراده او بـر بـدي اسـت، ايـزدي او از      ) 35(اراده او خوبي و يـا بـدي اسـت؟    آيا : ديگر اينكه) 34(

  اگر اراده او بر خوبي است، پس چرا بدكاران و بدي بيش از خوبان و خوبي است؟) 36(كجاست؟ 

اگر بخشايشگر نيست، پـس ايـزدي او از كجاسـت؟    ) 38(او بخشايشگر هست يا نه؟ : ديگر اينكه) 37(

دلها و گوشـها و چشـمهاي مردمـان را بسـتم تـا ايشـان       «: ر است، پس چرا مي گويد كهاگر بخشايشگ) 39(

ايشان از وجـود مهمـان و آزادگـان بـي     ) 40(؛ 1ردن مگر آنچه كه من بخواهمكنتوانند انديشيدن و گفتن و 

آنهـايي  تـا  ) 42. (كساني هستند كه به انواع مرگ كشته شوند و به دوزخ جاويدان افگنده شوند) 41(نيازند، 

) 44( ؛كنون نيز آنهايي را كه بعد بيĤفريد آزار كننده شـدند ) 43(» كه باز بيافرينم ثواب كننده خوب باشند؟

  و از آنهايي كه پيش بودند جنايتكارتر و گناهكارتر باشند؟

پس نيز اگر او را هيچ ضد و دشمن ) 46(اگر او هرچه كند با دانش و به سببي بكند، : ديگر اينكه) 45(

ده كرد و انجام داد، پرسـتندگانش بـه ديومنشـي و نافرمـاني ايسـتادند و      ابود، چرا نخستين كاري كه او آمن

                                                           

سـفر  » .تا امروز به شما نداده اسـت  اما خداوند دلي را بدانيد و چشماني را كه به بينيد و گوشهايي را كه بشنويد. 4«.1

 .تثنيه باب بيست و نهم
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اگر او ندانست كـه گمـراه شـوند؛ سـزاوار بـود      ) 47(؟ 1گمراه و دوزخي گشتند) دروندي(مردمان به نابكاري 

كـه بايسـتي او را بپرسـتند و از    چه اكنون بيش از هزاران هزار كه او پرداخـت،  ) 48(آزمايشي در كار بكند، 

ـ ) 49(فرمانروائيش شاد باشند همگي نافرمان و بد اندرز شدند؟  ن دانـش كـم، چنـان آمـاده و     آ ازيرا مردم ب

د، و بسـازند كـه نبايـد باشـد و     ناگر نيز چيزي آماده كن) 50(ن است، اساخته نشده اند چنانكه آرزوي مردم

  .براي ساختن چنين چيزي پافشاري نكنند يا كه از آن بپرهيزند ست، دوبارهابشود چنانكه آرزويشان بوده 

او كه خداوند تواناي مطلق و داناي مطلق است، تاكنون از با چيزهاي بيشماري كه آفريد و آماده ) 51(

هنوز نيز از آماده كردن و آفريدن بسـياري چيزهـاي تـازه    . آرزو مي كرد نبود و نشد هساخت يكي نيز چنانك

زيرا چون آفريدگار يكـي از نخسـتين فرشـتگاني بـود، كـه از روي مهـرورزي او را بـراي        ) 52( ؛نمي پرهيزد

در انجـام  ) 54(چنين گويند كه همواره پرستش او را مـي كـرد،   ) 53(چندين هزار سال از آتش آماده كرد، 

) نـاز (سـجده   ز گل آمـاده كـردم  ابه اين نخستين مرد كه من «: كه) ايزد(بواسطه سرپيچي از يك فرمان او 

پس چنانكه به گل خود خشمناك شوند و ) 56. (سزايي آشكارا درباره او مقرر داشتارستگاري ن) 55(» .بكن

و ) 58(و به ديومنشي و دروغزني گمراه شده او را از بهشت بيرون كردند، ) 57(نفرين كنند، او را خوار كرد، 

مـن مـي روم بنـدگان و    «: چنانكـه او گفـت  ) 59( !به او زندگي هزاران سـال و خداونـدي جاودانـه بخشـيد    

  !به ميل خويش، زيان كننده و ضد را آفريد) ايزد(و او ) 60( 2».پرستندگانت را گمراه سازم و بفريبم

فرشــته و بســياري از ) مهســت(كــه از راه دوســتي و آزرم بــه بزرگتــرين  ادر انجــام نيــز مــرد ر) 61(

تا كشاورزي كند و از همه ) 63(به بوستان بهشت فرستاد، ) 62(كنند، پرستندگان فرمان داد كه او را كرنش 

و با آنها فريبنده و گمراه كننده ) 65( 3»!از آن مخور«: به جز آن يك درخت كه فرمود) 64(ميوه ها بخورد، 

و او خـود آز و  ) 68. (1گوينـد، كسـاني اهـريمن    4كساني مـار ) 67(و در بوستان گذاشت ) 66(را آماده كرد، 

                                                           

 .همين باب ديده شود 77 - 61بند . شدااحتمال مي رود اشاره به سقوط آدم ب. 1

و جن را از پيش آفريدم از آنش سموم و چـون پروردگـار تـو بـه فرشـتگان      « 40 - 76آيات ) حجر( 15قرآن سوره . 2

ز روان خويش بدميدم پس سجده كنـان بـر   ان آپس چون آنرا گستردم و در . ز لجن بد بويممن آفريدگار مردي از گلي ا: گفت

ن همه با هم به خاك افتادند جن ابليس كه سرباز زد از اينكـه بـا سـجده كننـدگان باشـد، گفـت اي       اپس فرشتگ. داو زانو زدن

ز لجن بد بو آفريده اي اگفت نشايد كه من بشري كه از گلي . جده كنندگان باشي نيستسابليس براي تو چاره اي جز اينكه از 

گفـت  . بيرون شو كه تو اينك رانده شده هستي و بر تو تا روز قيامت نفـرين خواهـد بـود   ) بهشت(گفت پس از آن . سجده كنم

ه ااز ر اگفت پروردگارا چون تو مـر . قت معلومز ووگفت پس تو از مهلت داده شدگاني تا ر. پس به من مهلت بده تا روز رستاخيز

 ».ن مخلص تو باشندانان كه بندگآز ا زبرم ج ردببدر بردي من نيز در زمين آنها را بفريبم و همگي را از راه 

امـا از  . 17. پس خداوند خدا آدم را گرفت و او در باغ عدن گذاشت تا كـار آنـرا بكنـد و آنـرا محافظـت نمايـد      . 15«. 3

َوَال تـَْقَربَـا َهـِذِه «. سفر پيـدايش، بـاب دوم  » .فت نيك و بد زنهار نخوري زيرا روزي كه از آن خوري هر آينه خواهي مرددرخت معر
 ).19: 7و  35: 2(قرآن » .و بدين درخت نزديك مشويد وگرنه از ستمكاران باشيد - الشَجَرَة فـََتُكونَا ِمَن الظاِلِمنيَ 

صحرا كه خداوند خدا ساخته بود هوشيارتر بود و به زن گفت آيا خدا حقيقتاً گفته اسـت   از همه حيوانات و مار. 1«. 4

 .سفر پيدايش باب سيم» .كه از همه درختان باغ نخوريد

← 



 73    تكه هايي از باب يازدهم

» !از آن درخـت بخـور  «: پس بدست گمراه كننده فريفته شدند كـه ) 69. (تمايلي به خوردن آن به مردم داد

  .2، ايشان خوردند)چيهر خورداري(به سبب آن تمايل خوردن ) 71: (برخي گويند كه او به آدم گفت) 70(

ن يك آز ا) 73. (3پس از خوردن چنان دانشمند شدند كه ايشان بد و خوب را شناخته و دانستند) 72(

آن فراموشـكاري باعـث بهانـه از    ) 74(اندرز كه فراموش كردند، از احترام بزرگ و مهرباني بي بهره گرديدند، 

) 76(، 4با زنش با خشم زياد و بي آزرمـي از بوسـتان بهشـت بيـرون رانـده شـدند      ) آدم(او ) 75(ايشان شد، 

بدينسـان اراده خـويش را ميـان ايشـان روا     ) 77(بدست آن دشمن فريبنده و گمراه كننـده سـپرده شـدند؛    

  .داشت، تا آنرا بكار بندند

كنون بيدادي، فرمان بي علت و پس خردي و كم دانشي و ياوه تر و زيان رسانتر ازين كدامست؟ ) 78(

  5اين نيز كه آن بوستان را چرا چنان مستحكم و استوار نكرد كه آن فريبنده نتواند در آن شود؟) 79(

و بـه  ) 81(بسا از بندگان و پرستش كنندگان او را گمـراه كـرد و كنـد،    ) فريبنده(ون نيز آن كن) 80(

: كـه ) 82(را نوبت به نوبـت بـراي گيتـي برگزيـد؛     ) وخشوران(گان دتاسهمين سبب بسياري پيغمبران و فر

و نيز آن ) 84(» ! 6و آنها را به راه و رسم راست آورند) 83(بندگان مرا از دست آن فريبنده رهايي بخشند، «

نيكـو آورده بـود،   ) ندپ(پرستش كنندگان و پيغمبران خويش كه كوشش آنها مردم را به راه راست و موعظه 

  7!تسليم و كشته شدند) شكنجه(همگي به اراده او به مرگ دشوار 

                                                                                                                                                                                     

و آن اژدهاي بزرگ و مار قديم كه به ابليس و شيطان مسمي است كه تمام مسكونه را مي فريبد مطروح شده و . 9«. 1

و اژدها يعني آن مار كهن را كه . 2«. مكاشفات يوحنا باب دوازدهم» .فرشتگانش نيز با وي افكنده شدندبر زمين انداخته شد و 

 .مكاشفات يوحنا باب بيستم» .ابليس و شيطان است گرفتار نمود و او را تا مدت هزار سال بند نمود

 .6 - 1مقابله شود با سفر پيدايش باب سيم، آيه . 2

 .سفر پيديش باب سيم» .دوي ايشن باز شدآنگاه چشمان هر . 7«. 3

پـس آدم  . 24. از باغ عدن بيرون كرد تا كار زميني را كه از آن گرفتـه شـده بـود بكنـد     را پس خداوند خدا او. 23«. 4

َرِة َوأَقُـْل َلُكَمـا ِإن َأَملْ أَنـَْهُكَمـا َعـْن تِْلُكَمـا الشـجَ «. سفر پيـدايش بـاب سـيم   » .كرد و بطرف شرقي باغ عدن كروبيان را مسكن داد بيرون
اْهِبطُـوا  -. شما را نهي كردم و گفتم در پيرامون ين درخت نگرديد و متابعت سخن دشـمن نكنيـد   -22: 7 الشْيطَاَن َلُكَما َعُدو ُمبِـنيٌ 

ر گيريد و هر يك ديگـري را دشـمن   ار بر زمين شويد و اقرچها هر -24: 7 بـَْعُضُكْم لِبَـْعٍض َعُدو َوَلُكْم ِيف اْألَْرِض ُمْسـتَـَقر َوَمتَـاٌع ِإَىل ِحـنيٍ 

 .)را دشمن شدما آدم و حوا ابليس را دشمن شدند و ابليس فرزندان او را و حوا . (شدند

 .ديده شود 142در سيزدهم بند . 5

 شـما را بـراي  زيرا خداوند بخاطر نام عظيم خود قوم خود را ترك نخواهد نمود چونكه خداوند را پسند آمد كه . 22«. 6

 و اما من حاشا از من كه به خداوند گناه ورزيده ترك دعا كردن براي شما نمايم بلكه راه نيكو و راسـت را . 23خود قومي سازد 

 .كتاب اول سموئيل باب دوازدهم» .به شما تعليم خواهم داد

 تم و بعضي از ايشان را خواهنـد ازين رو حكمت خدا نيز فرموده است كه بسوي ايشان انبيا و رسوالن مي فرس. 49«. 7

 .انجيل لوقا باب يازدهم» .كشت و بر بعضي جفا خواهند كرد
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و  تـاكنون نيـز اراده او بـه فريبنـدگي    ) 86(آن مبدأ فريبنده و گمراه كننده جاودان زنده است، ) 85(

زيرا كه فريب خوردگان و گمراهان خيلي بيشتر از ) 87(باشد؛  يگمراهي پيروزمندتر و كامرواتر از آن ايزد م

  .راست راهان و ناگمراهان مي باشند

) 90(اگر بي سبب كند كـار بيهـوده اسـت،    ) 89(و كند به سببي است يا نه؟ اديگر اينكه هرچه ) 88(

پس ) 92(اگر براي سببي كند، ) 91. (كه به عنوان ايزد ستايش شود كسي كه كار بيهوده كند سزاوار نيست

در صورتي كه هيچ ضد و مخالفي وجود نداشت، اين همه آفريدگان مانند ديومنشان و مردم نافرمان كـه بـر   

  ري كه بي سود آفريد از بهر چه بود؟اضد اراده او مي كوشند و گمراه كننده مي باشند و آفريدگان بي شم

ـ اگر او همه اينها را مي دانست و خواست كه بشود؟ در خور او نبـود كـه   : ديگر اينكه) 93( ا دانـش و  ب

و ) 94(ز آن پشـيمان شـود و در برابـر اراده و فرمـان او ايسـتادگي كننـد،       ااراده خويش چيزي بيافريند كه 

  !خويش بوده باشند) كامشنگران(دشمن پيغمبران و كارفرمايان 

را اصالً خوب و نيك آفريد، سپس آفريدگان به بدي و گمراهي ) پتياره(اين ضد «: كه اگر گويند) 95(

اينكه گويند او تواناي مطلق است، به همان سبب اراده ضد به گرائيدن به بـدي و گمراهـي   ) 96(» گرائيدند،

  .ز خوبي استچه در هر زماني بدي نيرومندتر ا) 97. (آفريدگان چيره تر و زورمندتر از آن ايزد مي باشد

او ) 100(گمـراه كـرد،    او خود منش گناهكـاران ر ا) 99(نكه گناهكار هم به اراده اوست، ايديگر ) 98(

از كدام نيروي دادگري ) 102(چونكه روئيد پس ريشه خود را از كجا داشت؟ ) 101(خود تخم بزه را كشت، 

  يكي كشته شد و ديگري را پاداش دادند؟

ن را به علتي براي رامش و آسايش خود و نيكـي مردمـان آفريـد و داد يـا     ديگر اينكه اين جها) 103(

چه اگر او بي سـبب  ) 104(و فريب خويش و درد و مرگ مردمان؟ ) شتاب(بدون علت براي گرفتاري و رنج 

فريد، براي آاگر او به علتي ) 106. (چيز بي جهت از دانايان پذيرفتني نيست) 105(آفريد كار بيهوده اي بود، 

  چرا آنرا آبادان و پر از نيكي نيافريد؟) 107(ادي خود و آسايش و نيكي مردمان بوجود آورد، ش

د چه سودي داشت؟ اراستن مردم و آفريدگان مقصود رامش و نيكي بود، از كشتن و فسآاگر از ) 108(

يـت مـي دهـد؟    اگر منش جنايت را او به مردم نداد، او كيست كه از فرمان خود و اراده اش فكر جنا) 109(

) 111(گيرد، پس راستي و ميانجيگري او از چه اسـت؟  ) آهو(اگر او خود داد و اكنون آنها را به عيب ) 110(

ديگـر را  ) جـانوران مـوذي  (تا مي توانند شير و گرگ و خرفستر  سزيرا مردم نيز با دانش كم و كم خردي پ

كنـون ايـزد   ) 113( ،واننـد آنهـا را بكشـند   تـا مـي ت  ) 112(ميان جوانان و زنان آبستن خويش نمي گذارند؛ 

بدين سـان آنهـا را كـور و گمـراه و     ) 114( ؟بخشايشگر اهريمن و ديو را چرا به جان آفريدگان خود رها كرد

آزمايش آفريد، چـون مـي گوينـد آن بـد را از لحـاظ آزمـايش بـراي         ياگر برا) 115(نابكار و دوزخي كرد؟ 

چه كسي كه دستورش ) 117(يش از آن مردم و آفريدگان نشناخت؟ پرا چرا آن) 116(آفريدگان بوجود آورد؛ 

  .بر پايه آزمايش باشد آگاه مطلق خوانده نمي شود
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بـراي ايـزد نبـود مـي توانسـت همـه       ) پتيـاره (و مخـالفي  ) همـال (خالصه اينكه اگر هيچ ضد ) 118(

اگـر او  ) 120(ن بـود؟  ااراده اش نـاتو يا آ) 119(آفريدگان و آفرينش را بي گزند بيافريند، چرا اينگونه نكرد؟ 

) 122(اگر مي توانست و نخواست؛ بخشايشگر نمي باشد؛ ) 121(خواست و نتوانست، توانايي او كامل نيست؛ 

» .ازين آفريدگان و آفرينشي كه بوجود آورم، كسي يا چيزي باشد كه به كام من نيست«: اگر مي دانست كه

كنون اين همه ناخورسندي بـه خـود راه دادن و پيوسـته خشـمناك      پس) 124(و در انجام بيافريد، ) 123(

  .شدن و نفرين كردن و به پاداش به دوزخ افكندن بي سبب است

و گنـاه كـه مـردم    ) بزه كنشـي (و ارتكاب جنايت ) بزه منشي(ديگر اينكه اگر همه فكر جنايت ) 125(

و پاداش و زيان و دوزخ جز اينكه به اراده و ) فقر(ند و گويند و كنند، همچنان نيز بسياري و درويشي يشياند

زيرا خود او نيز هميشـگي  ) 127(كام و توانايي ايزد هميشگي است، ) 126(فرمان ايزد باشد شايسته نيست؛ 

چنانكـه بارهـا   ) 129(ز زيان و پادافره كنون نيـز محقـق اسـت؛    انااميدي از رستگاري جاويد و ) 128(است؛ 

نيست كه بتواند خود را از فريـب بـدي و خواهشـها بـاز دارد؛     ) فرهنگود(فرهنگ گفته شد، كه هيچ استاد با 

جنايـت  «: اگر پرستندگان از همان پرستندگان و دستوران باشند كه به مردمان اين اندرز داده اند كه) 130(

ون اراده چكه  اين نيز) 132. (1چه مي خواهند از اراده و فرمان ايزد سر باز زنند) 131(» !و گناه نكنيد) بزه(

  ري نيكوكاران و يا جنايت بدكاران را مي پسندد؟اهر كس هم بزهكار است و هم نكوكار، پيدا نيست كه نكوك

. ايشان درد و بيمـاري را براندازنـد  ) 134(ني به اميد روان بيماران را دارو دهند، ااين نيز پزشك) 133(

پيـرايش   ايـا اينكـه بـه پـاداش دوزخ ر    ) 136(اشند، آيا ازين كردار اينان كار نيكي به خويش كرده ب) 135(

به درويش نيازمند و مردم آزرده چيز دهنـد،  ) روان دورشارم(روحاني  قهالعو آنهايي كه از راه ) 137(كنند؟ 

چگونه از آن كردار كار خـوبي بـه خـويش كـرده     ) 139(ايشان نياز و درويشي آنها را برطرف سازند، ) 138(

آن پزشـكان و درمـاني كـه    «: اگر گويند كه) 141. (ايشان گناه بزرگ مرتكب شوندبي شك ) 140(باشند؟ 

آسـانتر و  ) 142(» .ن چيز دهنـد همـه بـه اراده ايـزد باشـد     اكنند همچنين كساني كه به درويشان و آزردگ

 منطقي تر و بيشتر در خور ايزد بود، اگر ايزد بدون ضد و مخالف مي بـود؛ بيمـاري و درويشـي را نمـي داد،    

تندرست و بي  اشما ايشان ر«تا اينكه ايشان را خود بيمار و درويش كند و به مردمان فرمان دهد كه ) 143(

مقصودش اين بوده كه آن پزشكان و دهندگان را به پاداش نيكي بنمايد، «: اگر گويند كه) 144(» !نياز كنيد

او از بيدادگري و ناتواني براي : گريد كهاين بن) 146(» .يشان را با نيكي جاوداني به بهشت جاي دهدا) 145(

، مايه زيان بسياري از بيگناهان مي شـود كـه مسـتمند و    شنيكي و شادي و برآوردن خواهش بندگان ديگر

اين نيز كه براي او ممكن نيست كه نيكي و آبادي به كسي دهد مگر ) 147! (زمند و بيمار باشندادرويش و ني

كردار او نشان مي دهد كه كامكاريش از بند ضد آزاد نمي ) 148(ديگران؛  از راه مستمندي و درد و بيچارگي

) الهـوتي (اگر گويند كه آن بيماران و درويشان را بـه پـاداش بـه نيكـويي در بهشـت مينـويي       ) 149. (باشد

                                                           

 .ذكر شده است 125بي اراده و فرمان او گناه و بدي نمي تواند وجود داشته باشد، چنانكه در بند . 1
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چنين بدست مي آيد كه كـامالً نمـي توانـد پـاداش مينـويي بدهـد مگـر بوسـيله         ) 150(جاويدان بفرستد، 

و بـي   شاين نيز كه ايجاد بدبختي در زندگي مـادي بـي پرسـ   ) 151(؛ )گيتي(در زندگي ناسوتي درماندگي 

پس از بيچارگي پاداش بهشتي مشكوك و باور نكردني ) 152( !منطق و بي پيش بيني و از روي تصدف است

ين نيـز  ا) 154(چون درماندگي قبلي بي علت بود، پاداش بعدي نيز بي سبب و احمقانه است؛ ) 153(است، 

  .كه هيچ آزادي بعدي بدست نمي آيد مگر پس از مستمندي قبلي علتي ندارد

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

رويشي را به ايـن علـت بوجـود آورد تـا مردمـان ارزش      مرگ و د) ايزد(او «: اين نيز گويند كه) 200( 

آن كـردار بـي   ) 202(» .و به ايزد سپاسگزارتر باشند) 201(زندگي و تندرستي و توانگري را بيشتر شناسند، 

تا آن پازهر ) 203(بيفزايد؛  اارزش و بهاي پازهر ر امنطق او را بنگريد كه بدانگونه او زهر به مردم مي دهد ت

ناشي مي شود كه بـراي شـناختن ارزش   ) ايزد(اين از كدام ميانجيگري ) 204! (گرانتر و ارزمندتر بفروشد ار

  نيكي، به ديگر بي گناهان درد و مرگ و زيان روا دارد؟

) 206(ايزد به همه آفريدگان و آفرينش پادشـاه اسـت،   «: ز ايشان گويند كهاديگر آنكه گروهي ) 205

چنانكه بايد و خواهد با آنها كند و سـتمگر نمـي باشـد،    ) 207(ز آن خود او هستند، زيرا كه آفريدگان همه ا

پس كسـي كـه همـه چيزهـا از خـودش      ) 209(چه به چيزي ستمگري كنند كه از خودشان نباشد؛ ) 208(

  1».نها رفتار كند و ستمگر نيستآاست، چنانكه خواهد با 

ايـن ماننـد آنسـت كـه     ) 211(نده نشود؛ امگر خود كه اگر پادشاهي نيز ستم كند ستياين بدان) 210(

ه و دزدي كنـد و  امانند اينكه چون پادشاهي جنايـت گنـ  ) 212(پادشاهي دروغ گويد و راستگويش پندارند، 

روشـن پسـر آذرفرنبـغ مثلـي     ) هـوفرورد (همچنانكـه آن بزرگـوار   ) 213( !تاراج نمايد گناهكار خوانده نشود

او پرسـيدند   زچـون ا ) 215(ديدند مردي با خري نزديكي همي كند،  چون«) 214: (گفته است) انگوشيده(

  »!خر مال خودم است«: او پوزش خواسته گفت كه) 216(» اين كار نكوهيده چرا مي كني؟«: كه

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

اگـر گفتـه   ) 246(ديگر اينكه همه چيز در جهان ازين بيرون نيست كه نام نيك و يا بد دارد، ) 245( 

آن اهريمن مستمند بي جهت بدنام ) 247(» .خوبي و بدي هر دو از ايزد و از اراده ايزد آمده است«: شود كه

چنانكـه در  ) 248(نبوده و نخواهد بـود،  ) بازسر(د و سركش شده، زيرا بي گنه و بي بنياد است و نيز هرگز ب

                                                           

يـد كـه چـرا مـرا چنـين      ني بلكه تو كيستي اي انسان كه با خدا معارضه مي كني آيا مصنوع به صانع مـي گو . 20«. 1

رسول  باب نهم، رساله پولس» آيا كوزه گر اختيار بر گل ندارد كه از يك خميره ظرفي عزيز و ظرفي ذليل بسازد؟. 21ساختي؟ 

 .به روميان
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زيرا آن باز سري و ) 249(بي علت است، » 1.اهريمن باز سر شد و او از بهشت بيرون راندند«: كتاب گويد كه

  .نافرماني نيز به اراده ايزد بوده است

پـس اهـريمن بـي    » سر زده،نيكي از ايزد و به كام ايزد و بدي از مردم «: اگر نيز گفته شود كه) 250(

گـوهر   اگر همه اين زيان و بدي نـه از ) 251. (ه است و نفرين و نكوهش او بي سبب مي باشدابنياد و بي گن

) رون(الزم است كه ايزد دشمن و مخـالف تمـايالت   ) 252(ي ايزد بوجود آمده، دجداگانه بلكه از ذات و خو

  .خود بوده باشد

ري گفتگو شود بي آنكه گوهر آنـرا در نظـر گيرنـد بسـيار فريبنـده      اين نيز كه از هستي بزهكا) 253(

چنانكه اگر انگاشته شود جنايت از گوهر نيكي بوجود آمده فريبنده است، هرگاه اهريمن نيز كه ) 254(است، 

  .مبدأ و بنياد هر جنايتي است از آفرينش و انجام كار ايزد جدا انگاشته شود فريبنده تر مي باشد

اگر نخست چيزي وجود داشت كه به كام ايزد نبود، اگـر هـر چيـز از اراده ايـزد     : اينكه خالصه) 255(

اگر سزاوار ) 257(ي علت بوده؛ بوردن دين آنيز پيغمبر و ) 256(بوجود آمده است، كسي گناهكار نمي باشد، 

و نگهدارنـده  ) ايـن كـردار  (است هر كس گناهكار است تباه شود، خيلي بيشتر سزاوار است كه بنيـاد نهنـده   

بـدي و جنايـت از   «: اگر نيز گفته شـود كـه  ) 258. (و آفريننده هرگونه بدي و جنايت از ميان برود) داشتار(

 ا، چون ايشان نيز از جانب ايزد آفريده شده و بوجود آمـده انـد كـه بنيـاد آنهـ     »اهريمن يا مردم سر مي زند

  .از بد بتر است) 259(بشمار مي رود، پس بايد كه هم او علت بنياد بدي باشد، 

خود ) رمه(دستور خويش اين گويند كه به جماعت ) زبان(اين نيز بنگريد كه، همگي كيشها از ) 260(

به واسطه فريبندگي اين سخن نمي انديشيد؛ ) 261(» !ثواب كنيد و از گناه بپرهيزيد«: گفته و اندرز داده كه

شما نبايد آنرا بكنيد و كسي كه كرد او را به «: فرمان داده كه از چه و از كدام بنياد گناه آمده، كه درباره آن

آسانتر بود تـا پـس از   ) گناه(چون، اگر چنين بود، براي ايزد نيافريدن آن ) 262(» دوزخ جاوداني مي افگنم؛

 ازين رو، نيز هيچ سود و بهانه اي براي آفريدن) 263(آفريدن، آنرا آشكار سازد و فرمان به پرهيز از آن بدهد 

  .بدي نمي شناسم

ثواب و «: كه) 265(گفتار متناقضي درباره ثواب و گناه دارد، : آنها) نيوگان(ديگر اينكه در كتب ) 264(

نه كسي كـه  ) 267. (ديوان و جادوگران توانا نيستند كه به كسي گزند برسانند) 266(گناه هر دو از منست، 

در همـين نامـه   ) 268(» .اه كرد، مگر بـه اراده مـن  رفت گن ردين پذيرفت ثواب كرد، نه كسي كه به دين بد

چرا مردم مايلند گناهي كه من براي «: كه) 269(بسياري نامربوط مي گويد، و نفرين به آفريدگان مي كند، 

چنين بر مي آيد كه اراده و كردار در دست خودش است، و آنهـا  ) 270(» نها تعيين مي كنم مرتكب شوند؟آ

من خود گمراه كننـده مـردمم،   «: در جاي ديگر گويد كه) 271! (وحاني مي ترساندرا به پاداش جسماني و ر
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و جاي ديگر گويد ) 272(» 1.چه اگر اراده كنم بس راه راست را بنمايانم، ليكن اراده منست كه به دوزخ روند

  »!خود مردم گناه كننده مي باشند«كه 

: ودش كه طريق جداگانه دارند گواهي مي دهدايزد درباره آفريدگان خ) آئينه(به اين سه طريق ) 273(

و در ) 276(، 3يكي اينكه خود گمراه كننـده آفريـدگان اسـت   ) 275(، 2يكي اينكه خود اهريمن است) 274(

در «: به همكاري و همدستي اهريمن مي آفريند چون مي رساند 4ديگري او آفريدگان خود را در گمراه كردن

  ».ديگريست كه اهريمنجاييست كه من مسبب آنم و در جاي 

خته و خـود او  اآنها را او به دستياري اهريمن س» ه كنندامردم خودشان گن«: اما آنكه گويد كه) 277(

خود جنايت كنند ايزد و اهريمن از ) گوهر(زيرا، اگر مردم به حكم طينت ) 278. (ه دور استااز جنايت و گن

  .، كار اهريمن نيز نخواهد بودزيرا هرگاه كار ايزد نباشد) 279. (گناه دور هستند

.     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .     .  

بايد  از ايشان) 353( 5»!ايزد به آدم فرمود كه ازين درخت در بهشت مخور«: اين نيز گويند كه) 352( 

ن نيـك  ااگر فرم) 355(نيك بود يا بد؟ » !ازين درخت مخور«: فرماني كه ايزد به آدم داد كه) 354(پرسيد، 

اگر درخت نيـك بـود،   ) 357(سزاوار نيست كه ايزد چيز بد بيافريند، ) 356(بود، پيداست كه درخت بد بود، 

د او به نخوردن داخت نيك بود، فرماني كه رداگر ) 358(فرمان بد بود، از ايزد فرمان بد دادن سزاوار نيست؛ 

  .در خور خوبي و بخشايشگري ايزد نبود كه از بندگان خود چنين بخششي را دريغ بدارد

و راه راست آورد، و به پاداش ) گروش(ايزد هر كسي را بخواهد به ايمان «: اين نيز كه گويند كه) 359(

را كه نخواهد به بي ديني و خدا نشناسي گذارد، و بـه  كسي ) 360(روش نيك، او را خوشي جاوداني بخشد؛ 

كسي كـه ميـل و   «: كه) 362(بايد از ايشان پرسيد، ) 361(» .اين سبب، او را به ذلت و دوزخ جاوداني افگند

ي بـ اش دين و ايمان به ايزد و راه راست مي باشد خوبست، يا كسي كه قصـد و اراده و بـه بـي راهـي و      اراده

كسي كه ميل و اراده او به دين ايزد و راه راست است خوب : اگر گويند) 363(» ديني و خدا نشناسي است؟

                                                           

َمـْن َيَشـِإ اللـُه ُيْضـِلْلُه َوَمـْن َيَشـْأ َجيَْعْلـُه َعلَـى ِصـرَاٍط « 39آيـه  ) انعـام (از اينگونه اشارات در قرآن فراوان است، مثالً سوره ششم . 1
خـدايي كـه   « 34و  32) ابـراهيم (سوره چهاردهم . هر كرا خدا خواهد گمراه سازد و هر كرا خواهد به راه راست اندازد -ُمْسـَتِقيٍم 

كه خورش شما باشد و كشتي را مسخر شـما گردانيـد    آسمانها و زمين را آفريد و از آسمان آب فرو فرستاد و بدان ميوه رويانيد

و از هرچه در خواستيد شما را بهـره ور سـاخت و اگـر نعمـت خـدا را      ... تا در دريا روان گردد و جوي ها را مسخر شما گردانيد

خـدا  «: قـرار از ايـن   27آيـه  ) رعد(و سوره سيزدهم  27-2-4آيه ) ابراهيم( 14سوره » .شمار كنيد به شمار آن نخواهيد رسيد

و خدا سـتمكاران را گمـراه   ... و واي بر كافران از عذاب سخت.. گمراه سازد هر كرا كه خواهد و رهنمايي كند هر كرا كه خواهد

 ».بگو به درستي كه خدا گمراه سزد هر كرا كه خواهد، و هر كه توبه كند به او راه خواهد برد.. سازد
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 .نتيجه مي گيرد 271 از بند. 3
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كنون آن مرد كه درباره او اراده ايزد اينست كه مي خواهد او را بي ديني و گمراهي و خـدا  ) 364(مي باشد، 

آيا ايزد براي او ) 365(راست را بياموزد،  نشناسي بگذارد هرگاه پيغمبر يا يك نفر درست به او دين ايزد و راه

ازيـن  » اراده ايزد درباره او بهتر است«: اگر گويند كه) 366(بهتر و سودمندتر است يا آن پيغمبر و آن مرد؟ 

اين مغلطـه پـذيرفتني و   . گفتار چنين بر مي آيد كه، خدانشناسي و نپذيرفتن دين و بي راهي بهتر مي باشد

بـه ديـن راسـت آمـدن و خداشناسـي بـراي او بهتـر و        : اگر گويند كـه ) 367. (تنيس) نيشچاش(آموختني 

زيرا مردي ) 369(دليل روشني است كه پيغمبر و آن مرد براي او بهتر از ايزد است؛ ) 368(سودمندتر است، 

) 370. (زم مي داند و اراده بـدان دارد خيلـي بهتـر از ايـزد اسـت     براي مردم ال اكه راه راست و خداشناسي ر

  .كساني كه بي راه و خدانشناس و بي دين مي باشند، براي آنها اراده ايزد بسيار بدتر از اراده آن مرد است

ـ  ) 371( ه زاين نيز كه بزه منشي و بزهكاري مردم به اراده ايزد است، كنون از آنجايي كه ايزد موجـد ب

ه بزه كردن خواند و اغـوا كـرد، پـس    او اهريمن را باز ب) 372(منشي است، پس بزه را در منش خود پروريد، 

چون نيز گوش كردن به ) 373(بايد كه بزه منشي ايزد و اراده اش بدان زورمندتر و بدتر از آن اهريمن باشد؛ 

اهريمن در بزهكاري از بزه منشي ايزد و نيز تمايلي كه بدان دارد سر مي زند، كنون آشـكار اسـت كـه ايـزد     

  .مي باشد بسي بدتر و گناهكارتر از اهريمن

يا همه راست و يا ) 376: (يكي ازين دو جنبه را داراست) 375(درباره سخناني كه ياد كرديم، ) 374(

اگر همه راست است، هر سـخني كـه بـا    ) 388(يا برخي راست و برخي دروغ است؛ ) 377(همه دروغ ست، 

اگـر همـه دروغ اسـت، هـر      )379. (اين سخن جور نيايد دروغ و يا برخي از آن دو راست و دروغ مـي باشـد  

اگـر بخشـي از آن   ) 380. (سخني كه با اين سخنان سازگار نباشد راست است و يا كمي از هر دو در بر دارد

و ) 382(پس آنكه راست است از گوهر و سرچشمه راستي سر مـي زنـد،   ) 381(راست و بخشي دروغ باشد، 

  .يكي راستي و ديگري دروغ: بنياد دو است) 382. (آنچه دروغ است از گوهر و بنياد دروغ سرچشمه مي گيرد

  

  پايان
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