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       شتی نیفرورد
 شتی نیفرورد 
 

 ی ھایِ َاَشَونان و فروشرومندی ناریِ بسیِ توانای ھایِ َفَرَوشیخشنود
 . آوران راامیِ پی ھای و فروششی آموزگاران کنیِنخست

 
* 

 کمی ی کرده
 
1 

 :  َزرُتشت گفتتمانی َمزدا به ِسپَاھوره
 ! تمانی سپیا
 ی ھایِ َفَرَوشیبانی و پشتیاری و فر و روی تو را از زور و نی به راستنکیا

ِ اشونان، ی توانای ھای آگاھانم که چگونه فروشیِ َاَشَونان مروزمندیِ پیتوانا
 . رساندندیاوریمدند و چه سان مرا  آیاریمرا به 

 
2 
 !  َزرتشتیا

 دارم تا از فراز، فروغ ی فر و فروغ آنان است که من آسمان را در باال نگاه ماز
 .فشاندیب

 . فرا گرفته استی و گرداگرد آن را ھمچون خانه انی زمنیکه ا]  یآسمان[ 
 برافراشته و برپاداشته یُنویاستوار و دورکرانه که در جھان م]  یآسمان[ 

 نی زمی هی النی گداخته بر فراز سومی که فلزدی نمای منیشده است و چن
 ]1.[بدرخشد

 
3 
 که َمزدا و مھر و َرشن و یُنویِ منی ستاره آذیھمچون جامه ]  یآسمان[ 

 . انددهیسَپندارَمذ پوش
 . نشوددهیکه آغاز و انجام آن د]  یآسمان[ 
 
4 
 !  زرتشتیا

] دامان [ که در ھمه جا  - را تای َاناھسَوری فر و فروغ آنان است که من َاِردواز
 . دارمینگاه م -  است شی کیی و َاھورازیوستیگسترده، درمان بخش، د

 کی و ھزار رود، ھراچهی ھزار دریآن دارنده  - تای َاناھسوری ھنگام که َاِردوبدان
 فراخ کرت روان یای دریسوبه  - چابک سوار ی چھل روز راه مردیبه درازا

 .دی آن برآی انهی به جوش درافتد و مای آن دریشود، سراسر کرانه ھا
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5 
[  روان شود؛ ی از ھفت کشور، رودکی که از آن من است، به ھری آبنی ااز

 . روان استکسانی که از آن من است و در زمستان و تابستان یاز آب]  یرود
 . زنان را پاک کندری مردان را و زھدان و شی من، آب را و تخمه یبرا] 2[ او
 
6 

 تا خانه و روستا و دمی بخشی ھستش،ی خویرویاو را به ن -َاھوره مزدا  - من
 . و پناه بخش و نگاھبان باشمبانیشھر و کشور را بپرورم و پشت

 
7 
 !  زرتشتیا

 - دشی و سپبایبازوان ز. زدی خی مزدا برمدگاری آفری از سوتای َاناھسوَریَاِردو
ِ اسبیبه ستبر - آراسته است یدنی با شکوه و دیورھایکه به ز  یِ کتف

 .است
 .شدی اندی منی چنشی شود در نھاد خوی روان مرومندی ناریِ بسنی نازنآن
 
8 
  کند ؟شیای کس مرا ننیکدام -
 ساخته و پالوده نییِ  به آری به شختهی با َھوم، آمختهی که مرا َزور آمستیک -
  کند ؟ازین

خرم و ] که او [  پسندم و خواستار ی را خوشی دلکی شناس نمانی پنیچن
 ] ! ماند[ شادمان 

 
9 
 !  زرتشتیا

[  نیا:  دارم ی را نگاه مدهیِ فراخِ َاھوره آفرنی فر و فروغ آنان است که من زماز
 رندهی که دربرگباست؛ی زیزھای چی بسی رندهیبلندِ پھناور را که دربرگ]  نیزم
 یِ بلندِ دارایو کوه ھا - جان یچه جاندار و چه ب -  سراسر جھان َاستومند ی

 . و آب فراوان استاریِ بسیِچراگاه ھا
 

10 
 .ِ ناوتاک روان استی، رودھا] نیزم[  نی ابر
 یرانی ای ھانی سرزمی گاو و مردمان را، نگاھداری، نگاھدار] نیزم[  نی ابر

 اھانی َاَشَون مردان پاک را گیا و نگاھدارر] 3[ جانوران پنجگانه یرا، نگاھدار
 .دی رویگوناگون م
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11 
 !  زرتشتیا

] مادران [  را در زھدان افتهی ی فر و فروغ آنان است که من فرزندانِ ھستاز
 استخوان ھا و موھا و گوشت و ش،ی از زاشی و پرندی دارم تا نمینگاه م

 .وندمی پیان را بھم م آنینگی مادای ینگی نریاندرونه و پاھا و اندام ھا
 

12 
 گونه نی بھترنهی کردند، ھر آی نمیاریِ َاَشونان مرا یِ توانای ھای فَرَوشاگر
 گرفت و ی مروی ماندند؛ ُدرَوج نی نمی جانوران و مردمان، مرا برجایھا

 . شدی کرد و جھان استومند، از آنِ دروج می مییفرمانروا
 

13 
 .دی گزی میجا - نوی دو مانیم - و آسمان نی زمانی در مُدرَوج
 .دی رسی میرگی و چییبه توانا - نوی دو مانیم - و آسمان نی زمانی در مُدرَوج
ِ شکست خورده، گام ینوی از سَپندمره،یِ َزَبردست و چینوی آنگاه َانَگَرمپس

 .دی کشیواپس نم
 

14 
 . جوشان، روانندشهی ھمی فر و فروغ آنان است که آب ھا از سرچشمه ھااز
 .انندی رونی بر زمیدنی نخشکی ھاشهی از راھانی فر و فروغ آنان است که گاز
 ی ابرھا، از خاستگاه ھای پراکننده ی فر و فروغ آنان است که بادھااز

 . وزانندیشگیھم
 

15 
 .رندی گی فرزندان را در زھدان می فر و فروغ آنان است که زنان تخمه از
 . شوندی فر و فروغ آنان است که زنان، آبستنِ فرزندان ماز
 .ندی زای فر و فروغ آنان است که زنان باردار، آسان ماز
 

16 
ِ انجمناز  که بتواند در یمرد:  زاده شود ی فر و فروغ آنان است که مرد

 دانشور که بتواند از گفت و یانجمن، سخن خود را به گوش ھا فرو برد، مرد
 .دی به درآروزیپ» ِتَمَگو«شنود با 

 .دیمای پی را مشی راه خود،ی فر و فروغ آنان است که خورشاز
 .دیمای پی را مشی فر و فروغ آنان است که ماه، راه خواز
 .ندیمای پی را مشی فر و فروغ آنان است که ستارگان، راه خواز
 
 

17 
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 .اورندی و اری نی سخت، بھتریِ َاَشَونانند که در جنگ ھای ھای َفَرَوشآنان
 ! تمانی ِسپیا

ھنوز نازادگان ]  ی ھایفروش[  و شی آموزگاران کنینخست] ِ  ی ھایَفَروش[ 
 َاَشونان، از ی ھایَفَروش]  انیدر م [ - جھان ی نوکننده ی ھاانتیسوش -

 .رومندترندیھمه ن
 !  زرتشتتمانی ِسپیا
ِ اَشونان ی ھایَفَروش[ از ) ِ َاَشونان ھنوز زندهی ھایَفَرَوش( ھا ی فروشگرید
 .رومندترندیدرگذشته، ن] ِ 
 

18 
 کند و ی نگاھداری اشونان را به خوبی ھای َفَروش،ی زندگانی که در درازناآن

خواه  - پاس دارد یکیِ جھان پرور را به نی افزایتیمھرِ فراخ چراگاه و َارشتادِ گ
 کسان نیروزتریپ -] کشورھا [ ِ اری باشد، خواه شھرنی سرزمکیِ یفرمانروان

 .شود
 

19 
 ! تمانی سپیا
 روزمندیِ پی توانای ھایِ َفَرَوشیبانی و پشتیاری و فر و روی است زور و ننیا

 که ی اشونانی توانای ھای َفَروشدم،ی از آن آگاھانیِاشونان که تو را به راست
 . رساندندیاوری آمدند و یاریبه مرا به 

 
  دومی کرده

 
20 

 :  زرتشت گفتتمانی َمزدا به سپَاھوره
 !  زرتشتتمانی سپیا

ِ ھراس ازی اگر از جنگ و ند،ی بر سر راه تو آی جھان َاستوَمند، راھزننی در ااگر
 نی ار،ی گفتار را باژگنیآنگاه ا!  زرتشت ی ای باشمناکی بشیآور، به تنِ خو

 !  زرتشتی را بلند بخوان اروزمندیگفتار پ
 

21 
به [  و می سرای و ممی ستایِ پاکِ اشونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 . خوانمیھم]  یاری
ِ وابسته به خانمان و روستا و شھر و کشور و َزرُتشتوم را ی ھای فروشما
 .میی ستایم

 ی را که بوده اند و ھستند و خواھند بود، میَاشونان] ِ  ی ھایَفَروش[ 
 .مییستا
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 رهیت] ِ  ی ھایَفَروش[  نیرومندتری ھا را،  نرهی تیھمه ] ِ  ی ھایَفَروش[ 
 .میی ستای را مرومندی نیھا
 

22 
 را نگاه نی که آسمان را نگاه داشتند؛ آب را نگاه داشتند؛ زمیی ھایَفَرَوش

 را در زھدان مادران نگاه افتهی یداشتند؛ گاو را نگاه داشتند؛ فرزندانِ ھست
و گوشت و اندرونه و  استخوان ھا و موھا ش،ی از زاشی و پرندیداشتند تا نم

 .ونددیپ  آنان بھمینگی مادای ینگی نریپاھا و اندام ھا
 

23 
 فرا کی بخشنده اند؛ که زورمند فرا رسند؛ که ناریکه بس]  یی ھایَفَروش[ 

 فرا یِ دادخواھی فرا رسند؛ که از پری فرا رسند؛ که دلرومندیرسند؛ که ن
 .رسند

 . خواندیاری به دی آنان را بان،ی خونی زهی ستدر
 . خواندیاری به دی رزم، آنان را بادر
 . خوانددی جنگ، آنان را بادر
 

24 
 دھند؛ ی را رستگارازمندانی بخشند؛ که نیروزی خواھان را پیاریکه ] آنانند [ 

 را شانی که ایَاَشون - دارند؛ که َاَشون را ی ارزانیکه رنجوران را تندرست
 . بخشندکیفرِ ن -د  آورازی کنان و خشنودکنان َزور نشیستا

 
25 

 باور داشته باشند، شتری که َاَشون مردان، َاشه را بیی ھا بدان جایَفَرَوش
 که با َاشون یی آماده شده باشد، بدان جاازھای ننی که بزرگ ترییبدان جا
 .ندی باشند، خشنودتر درآدهی نَ َورززهیمرد ست

 
  سومی کرده

 
26 

ِ سواران، نی که زورمندترمیی ستایِ پاکِ َاَشونان را میِ تواناکیِ نی ھایفروش
 یِ افزارھانیرتری و شکست ناپذبانانیِ پشتنی استوارترشتازان،یِ پنیچاالک تر

 . آورند، از تاخت و تاز دشمن نگاه دارندیرزم اند و آن کس را که بدو رو
 

27 
 -ِ پاکِ َاشونان را یِ تواناکی نی ھایَفَرَوش - را نانی بھترنی را، اکانی ننیا

 .میی ستای مم،ی که َبرَسم گسترده ایھنگام
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 مردان در رزمگاه ریآن جا که دل - جنگ ی و در ھنگامه کاری پی را در پھنه آنان
 . خواندیاری به دیبا - زندی درآوگریکدیبه 
 

28 
 را، بدان اهی و آب و گنی آسمان و زمی خواند، نگاھداریاری آنان را به َمزدا

 و گاو و نی آسمان را برافراشت؛ بدان ھنگام که آب و زمنویھنگام که سَپندم
 را در زھدان مادران افتهی ی آورد؛ بدان ھنگام که فرزندانِ ھستدی را پداهیگ

ھا و موھا و گوشت و اندرونه   استخوانش،ی از زاشی و پرندینگاه داشت تا نم
 .ونددی آنان بھم پیگنی مادای ینگی نریو پاھا و اندام ھا

 
29 

 وشا،ی نن،یزبی خوب چشم، تده،ی آرام گزرومند،ی نی ھای َفَروشنوی مسَپند
ِ نانی آسوده، ُبرزَمن، کمر بر می زمانرید  ی و فراخ جاکی بسته، در آرامگاه

 . آسمان برگماشتی و نامدار را به نگاھباناری پرواز، بختزیگرفته، ت
 

  چھارمی کرده
 

30 
 و در ی که در دوستمیی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکیِ نی ھایَفَرَوش

 .ازارندی و مردمان را نکندیکردار، ن
 چاره بخشان، نامداران و در رزم نان،یزبی رازداران، تکان،ی که شما نیمردمان

 نی وھمنشنندی گزی باشند، نزد شما جاازردهی نش،ی پنی را از اروزمندانیپ
 . شما شوندیرپاید
 

  پنجمی دهکر
 

31 
 استوار و ی که با اراده میی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکیِ نی ھایَفَرَوش

 دشمنان درکارند و بازوان پرتوان آن انی به زی با َزَبردستار،ی بسیزورمند
 . از کار بازدارندکار،ی پیبدخواھان را در پھنه 

 
  ششمی کرده

 
32 

 ری شناس، دلمانی که پمیی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکیِ نی ھایَفَرَوش
 . دشمن، ما را پناه بخشندی و در برابر نھانگاه ھارومندندیو ن
 بھره مندند؛ که بسان ی که از درمان َاَشیِ درمان بخششگری بخشاانیُ ونیم

 . بلندنددی فراخ، ھمانند رودھا دراز و ھمچون خورشنیزم
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  ھفتمی کرده

 
33 

ِ َاَشَونان را میِ تواناکیِ نی ھایَفَرَوش  ر،ی که چاالک، دلمیی ستایِ پاک
خواه  -  دشمنان ی زهی ستیھمه ]در رسند و [ کارآزموده و ھراس افگن 

 . و نابود کنندزیرا ناچ -] ُدرَوند [  خواه مردمان وان،ید
ِ خویی ھایَفَروش  ھماوردان را ھنگام تاخت و تاز ش،ی که به خواست

 .براندازند
 

34 
 ] ! دگانیآفر[ ِ نی تواناتریا

به  -  را دهی َاھوره آفری شوند رهی چی و برتریروزیپ - خود را ی ھایکی نشما
 شما به ی ھایکی که در آنجا از ندی داری می ارزانیی ھانیسرزم] مردمان [ 

آن . دی و آزرده و ناخشنود نباشدهیناروا بھره نگرفته باشند و شما از آنان رنج
 دانند و شما در آن جا راه شیای نی و برازنده شیرا سزاوارِ ستاجا که شما 

 .دییمای پی را مشی خوی دهیبرگز
 

  ھشتمی کرده
 

35 
ِ َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش ِ در رزم م؛یی ستایِ پاک  آن نامداران

 .ندیِ سپردار را که از راه راست به راه کژ نگرارومندی ناریِ بسروزیپ
به ]  ھا را یَفَروش [ -ھر دو  - تازد ی او می تازد و آن که در پی مشی که پآن
 . خوانندی ھمیاری

 یاری از چنگ دشمنان را بانگ یی رھاشتاز،ی بر پیابی تازنده، دست ی پاز
 . برآورندیخواھ

 
36 

 باور داشته باشند، شتری که َاَشون مردان، َاشه را بیی ھا بدان جایَفَرَوش
 که با َاشون یی آماده شده باشد، بدان جاازھای ننی تر که بزرگییبدان جا
 .ندی باشند، خشنودتر درآدهی نَ َورززهیمرد ست
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  نھمی کرده

 
37 

 اری که رزم آوران بسمیی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ  تواناکی نی ھایَفَروش
 درخشان ی بسته که با درفش ھاانی رزم افزار بر می کنند؛ رزم آورانجیبس

 . شتابندکاریِبرافراشته، به پ
فرا  -ھا »دانو« با ری دلیھا»یخشتاو« کاریھنگام پ - شی پنی که از اآنان
 .دندیرس

 
38 

 را درھم ی تورانیھا»دانو« ی زهی تاخت و تاز و ستش،ی پنی که از ادییشما
 .دیشکست

 و ھا»یخشتاو« نیھمچن -ھا »کرشنَ َز« ن،ی از اشی شما بود که پیاری به
 ی شدند و خانه ھارومندی ناریبس -  روزمندی نامور پری دلی ھاانتیسوش

 . شدرانیھا و»دانو« انی از ده ھزار از فرمانرواشی بزیھراس انگ
 

  دھمی کرده
 

39 
 ی که ھر دو بالِ رده ھامیی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

را از ھم بشکافند ] سپاه [ را درھم شکنند؛ دلِ ] دشمن [  سپاه یِآراسته 
 ی مردان و به تنگا درافگندن بد کرداران را، چاالک از پکی رساندن به نیاریو 

 .بتازند
 

 ازدھمی ی کرده
 

40 
 .میی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 و شندی آسای را که گاه بخشنده بایِ  در جنگ کامروزمندی پِریِ دلانی تواناآن
 ]. نا مفھومیواژه ...[گاه تاخت آورند و گاه تکاپو کنند 

را کامروا ]  یابیکام[  بخشند و خواستار یروزی که دادخواه را پی َاَشونانآن
 واال ی برازنده و روانیکری دارند، از پی ارزانی را تندرستماریکنند و ب
 .برخوردارند

 
 
 
 



 9 

 
41 

زرتشتِ َاَشَون،  - بخشند که آنان را مانند آن مرد کی را َفرِ نی ھا کسیَفَروش
ِ مردمان  ِ استومند و َرد ِ جھان  ی که آھنگ کاری به ھنگامدیبستا -رادمرد

 . و ھراس بودمی که در بیداشت؛ به ھنگام
 

42 
 از فراز آسمان الیِ خیروی آنان به شتابِ ند،ی که بانگ دادخواه برآیھنگام
 رهیِ چی و برتردهیِ َاھوره آفریروزی ساخته و پکیِ نیرویه با ن ھمراند؛یفرود آ

 گرانبھا بخشد و شکوه پاک و فرخنده آورد و به یزھای که چیشونده و سود
 . استشیاین ی ستهی و شاشی ستای َاَشه برازنده نیِ بھترنییآ

 
43 

 ی و آسمان به گردش درآورند تا دادخواھنی زمانیرا در م »سیسَ تَ و« آنان
 گاو و مردمان را، یباران بباراند و نگاھدار. ِدادخواھان را بشنود و باران بباراند

 یاری جانوران پنجگانه را و ی را، نگاھداریرانی ای ھانی سرزمینگاھدار
 .اندی برواھانیرساندن به َاَشَون مردان را گ

 
44 

 یواھ و آسمان بگردد و دادخنی زمانی درخشانِ پرفروغ، در میبای زسیَسَتو
 گاو و مردمان را، یباران بباراند و نگاھدار. ِدادخواھان را بشنود و باران بباراند

 یاری جانوران پنجگانه را و ی را، نگاھداریرانی ای ھانی سرزمینگاھدار
 .اندی برواھانیرساندن به َاَشَون مردان را گ

 
 

  دوازدھمی کرده
 

45 
 که با خود و سپر و رزم میی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

ِ  ھزاران ی جنگند؛ که نابودی درخشان رزم، میافزار از فلز ساخته در پھنه 
 . را خنجر آخته اندوید
 

46 
 یآورد، آنان به سو] 4[ آنان انی رزم آوران را به می و بوردی گدنی وزی باداگر

 که رزم ییوشت آن ھاست؛ بدان سو سرنیروزی آورند که پی رویرزم آوران
 یآن َفَرَوش -  آنان ی و برآوردن بازوان، براری شمشدنی از برکششیآوران پ

 . آورندازین -  پاکِ َاَشونان یِ  تواناکی نیھا
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47 
 یشی و راست اندی از دو گروه رزم آوران که نخست به ُدرست باورکی ھر

ِ پاکِ َاَشَونان، ھمراه مھر و َرشن و یِ تواناکی نی ھایآنان را نماز برند، َفَروش
 . آورندی بدان گروه روروز،ی اوَپَمَن و بادِ پشیدامو

 
48 

ِ  کی نی ھای که َفَروشیبه سود رزم آوران - را ]  دشمن ی[ ھا نی سرزمآنان
 شانی بدروزی اوَپَمن و باد پشیِ پاکِ َاَشَونان، ھمراه مھر َو رشن و دامویتوانا

پنجاه ھا سدھا، سدھا ھزارھا، ھزارھا :  زخم براندازند کیبه  - آورده اند یرو
 .ده ھزارھا، ده ھزارھا سدھزارھا

 
 زدھمی سی کرده

 
49 

َھَمَسپت « که ھنگام میی ستایِ پاکِ َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش
 افتنی ی آگاھیاپی شتابند و ده شب پرونی به بشی خویاز آرامگاه ھا» ََمدم

 :  جا بسر برندنیرا در ا
 

50 
  ؟دی کس ما را بستانیکدام -

  ما را بخواند و ما را خشنود کند ؟شی کس سرود ستانیکدام
 که ییازھای و پوشاک و با نری با ش،ی کس ما را با دستِ بخشندگنیکدام

  شود ؟رایَاَشه تواند رساند، پذ] دھشِ [ بخشش آنھا، بخشنده را به 
  ؟دی از ما را بستاکی کدام نام

  ؟دی از ما را بستاکی کدام روان
 ی جاودانی کند تا او را خوراک نکاستنشکشی را پازھای ننی از ما اکی کدام به

 بخشند ؟
 

51 
ِ بخشندگیکس  که ییازھای و پوشاک و با نری با ش،ی که آنان با دست

 ی َفَروشد،یَاَشه تواند رساند، بستا] َدِھشِ [ بخشش آنھا، بخشنده را به 
او را  - و آزرده و ناخشنود نباشند دهیاگر رنج - ِ پاکِ َاَشَونان یِ  تواناکی نیھا

 : خواستار شوند
 

52 
 !  خانه از انبوه ستوران و مردان بھره مند بادنیا
 !  استوار بھره ور بادی و گردونه زتکی خانه از اسبِ تنیا



 11 

 که ھماره ما را با دستِ  یمرد!  برخوردار باد یِ انجمنداری خانه از مردِ پانیا
 که بخشش آنھا، دی ستای مییازھای و پوشاک و با نری با ش،یبخشندگ

 .َاَشه تواند رساند] دھشِ [ بخشنده را به 
 

  چھاردھمی کرده
 

53 
 دهی َمزدا آفری که آب ھامیی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 که تا ستاده،ی ایبرجا]  ییآب ھا[  رھنمون شدند؛ بای زیرا به آبراھه ھا
 . روان نبودندنشی پس از آفریرزمانید
 

54 
 مزدا یِ َاھوره َمزدا و امشاسَپندان را در آبراھه ھای آن آب ھا خشنوداکنون

 که در یی ھانی سرزمی فرشتگان، به سوی دهی برگزی جاھای به سودهیآفر
 .ست، روانندفرمان آمده ا

 
  پانزدھمی کرده

 
55 

 بارور را به اھانی که گمیی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش
 پس یرزمانی مانده، که تا دیبرجا]  یاھانیگ[  رھنمون شدند؛ بای زیباغ ھا
 . نبودندانی رونشیاز آفر

 
56 

ِ مزدا یِ َاھوره مزدا و َامشاسپندان را در راه ھای خشنوداھان،ی آن گاکنون
 که در فرمان آمده است، ی فرشتگان، به ھنگامی دهی برگزی در جاھاده،یآفر
 .انندیرو
 

  شانزدھمی کرده
 

57 
 که ستارگان و ماه و میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش
 ش،ی پنیآنھا از ا. نمون شدند پاک رھیی را به راه ھارانی و َاندیخورش

 ی مانده بودند و جنبشی برجاوان،ی و تاخت و تاز دزهیِ ستمی از بیرزمانید
 .نداشتند
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58 

به روزگار  - شیِ گردشِ خوگاهی پانی تا به واپسندی راه گراانی آنھا به پااکنون
 .رسند - یتیِ نو شدنِ گکیِن
 

  ھفدھمی کرده
 

59 
 تا از آنان، 99999 که میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 . کنندی می درخشانِ َفراخ کرت را نگاھبانیایدر
 

 جدھمی ھی کرده
 

60 
 تا از آنان، 99999 که میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 . کنندی می ھفتوَرنگ را نگاھبانیستاره 
 

  نوزدھمی کرده
 

61 
 تا از آنان 99999 که میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش

 . کنندی می و گُ رزُبردار را نگاھبانسَوریِ سام َگرشاسپِ  گکریپ
 

 ستمی بی کرده
 

62 
 تا از آنان 99999 که میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش
 ]5. [ کنندی میان زرتشتِ پاک را نگاھبتمانی ِسپیتخمه 

 
 کمی و ستی بی کرده

 
63 

 که اگر ساالرِ جنگاوران میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش
 نباشند، در دهی و ناخشنود و آزرده و رنجنیَاَشَون باشد و آنان از او خشمگ

 . جنگندیِ راست او میسو
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  و دومستی بی کرده

 
64 

ِ  َاَشَونان را میِ تواناکی نی ھایَفَروش آنان بزرگ تر، . میی ستایِ پاک
 درمانبخش تر و کارآمدتر از آنند که در روزمندتر،ی پرومندتر،ی نرتر،یتوانمندتر، دل

 .سخن بگنجند
 .ندی آی فرود مازآورندگانی نانی ھا ھزار تن از آنان در مده
 

65 
 !  زرُتشتتمانی سپیا

ِ  مزدا آفریھنگام  شود، ری َفراخ کرت سرازیایز در ادهی که آب ھا با فر
 نی سدھا، چندنی چندنیچند:  زندیِ پاکِ َاشونان به پا خیِ توانای ھایَفَرَوش

 ...  ده ھزارھانی چندنی ھزارھا، چندنیچند
 

66 
 بدست آوردن ی را در پشی خونی خانواده و روستا و کشور و سرزمک،ی ھر تا

 : دی گونینچنی و ادیآب برآ
  شود ؟رانی خشک و ودی ما بانی سرزمایآ -
 

67 
 ی جنگد؛ برای مشی خونی خانه و سرزمی رزم، برایدر پھنه ]  ھا یَفَرَوش[ 

 رزم افزار ی مردری دلییآنجا که خانه و کاشانه داشته اند؛ آنچنان که گو
 . داردی را پاس مشی خویِ فراھم آورده یی بربسته، داراانیبرم

 
68 
 در رساندن آب به خانواده و روستا و کشور و که]  ھا یَفَروش[  از کی ھر

 : دی گونینچنی شود، اابی کامشی خونیسرزم
 . * خرم و سرسبز شود و ببالددی ما بانیسرزم -
 

69 
 ی ور به ھراس افتد، فروشنهیِ کشور از دشمنِ کیِ توانااری که شھریھنگام

 . خواندی میاریِ توانا را به یھا
 

70 
 و ناخشنود و آزرده و نیاگر از او خشمگ -ِ َاَشونان یِ توانای ھایَفَروش

 شھپر کی نی مرغیی کنند، چنان که گوی او پرواز میبه سو - نباشد دهیرنج
 .دی آیبه پرواز درم
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71 

ِ  تباھکار و ی»َ ذیک« و فتاریِ فریھا»َوِرَن«ِ پنھان و وانی با دزی او را در ستآنان،
 چنان که ند؛یم افزار و سپر و زره بکار آِ ناپاک، ھمچون رزنیِ مرگ آفرمنیاھر
 . ھزار و به ده ھزار سنگر، زخم فرود آمده باشدکی سد و به کی به ییگو
 

72 
ِ خوب نشانه گرفته، نه تغی سان، نه تنیبد ِ خوب رھا ریِ خوب آخته، نه گرز

 بازوان یروی فَ الَخنِ با نی خوب پرتاب شده و نه سنگ ھای زهیشده، نه ن
 .انداخته، بدو رسد

 
73 

 شوند؛ خود را داریپد -ِ پاِک َاَشونان یِ تواناکیِ ندهیِ آرام گزی ھایفروش - آنان
 : ابندی ی آن شوند که آگاھی کنند و آماده انینما

  ؟دی کس ما را بستانیکدام -
  ما را بخواند و ما را خشنود کند ؟شی کس سرود ستانیکدام
 که ییازھای و پوشاک و با نری با ش،یدستِ بخشندگ کس ما را با نیکدام

  شود ؟رایَاَشه تواند رساند، پذ] دھشِ [ بخشش آنھا، بخشنده را به 
  ؟دی از ما را بستاکی کدام نام

  ؟دی از ما را بستاکی کدام روان
 ی جاودانی کند تا او را خوراک نکاستنشکشی را پازھای ننی از ما اکی کدام به

 بخشند ؟
 

74 
 .میی ستای را مدهی آفری ھامنش

 ]6. [میی ستای ھا را مانتیسوش »نید«
 .میی ستای ستوران پرورده را می ھاروان

 .میی ستای را مینیجانوران زم]  یروان ھا[ 
 .میی ستای را میجانوران آبز]  یروان ھا[ 
 .میی ستایخزندگان را م]  یروان ھا[ 
 .میی ستایپرندگان را م]  یروان ھا[ 
 .میی ستایچرندگان را م]  یان ھارو[ 

 .میی ستایرا م]  جانوران نی ای ھمه ی[ ھا یَفَروش
 

75 
 .میی ستایرادمردان را م. میی ستای ھا را میَفَروش

 .میی ستای را منانیرتریدل. میی ستای را مرانیدل
 .میی ستای را منانیَاَشَون تر. میی ستای را مَاَشَونان
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 .میی ستای را منانیرومندترین. میی ستای را مرومندانین
 .میی ستای را مروزمندانیپ. میی ستای را ماستواران
 .میی ستای را منانیزورمندتر. میی ستای را مزورمندان
 .میی ستای را منانیچاالک تر. میی ستای را مچاالکان

 .میی ستای را منانیتخشاتر. میی ستای را مانیتخشا
 

76 
 که ندینوی دو مدگانیِ آفرنیِ پاکِ  َاَشَونان، تُ خشاتریِ  تواناکی نی ھایَفَروش

با شور و جنبش  - نوی و َانَگَر منویسَپند م - آن دو نشی ھنگام آفرش،ی پنیاز ا
 .بپا خاستند

 
77 

ِ َاشه سربرآورد، بھمن و آذر کیِ ننشی با آفریارگی به پتنوی که َانگَر میھنگام
 . نھادندشیگام پ

 
78 

 اثر کردند که نتوانست آب ھا را از یِ تباھکار را چنان بنویِ َانگر میارگی پتآنان
 . را از ُرستن بازدارداھانیرفتن و گ

 درنگ روان ی َاھوره مزدا، بگانهیِ  اریِ توانا و شھردگاریِ آفررومندی نی ھاآب
 . ُرستن آغاز کردنداھانیشدند و گ

 
79 

 .میی ستای را ماھانی گیھمه . میی ستای آب ھا را می ھمه
 .میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ  تواناکی نی ھای َفَروشی ھمه

 .میی ستای و ممی بری ھا را نام مآب
 .میی ستای و ممی بری را نام ماھانیگ

 .میی ستای و ممی بریِ پاکِ  َاَشَونان را نام می توانای ھایَفَروش
 

80 
 یِ  َاھوره مزدا را می فروش،یِ َازلی ھای فَروشی ھمه انی در منکیا

 و نیارتری و ھوشنی و استوارترنیباتری و زنی و بھترنی که بزرگ ترمییستا
 ... است]  انیُنویم[  نی ترگاهی و در َاَشه بلندپانیُبرزَمندتر

 
81 
 ی که او مییکرھایاست و پ» منثَ ره«ِ روشنِ درخشانش، دیکه روانِ سپ... 
 .ِ َامشاسپندان استیکرھای پنی و بزرگ ترنیباتری زرد،یپذ

 .میی ستای اسب را مزیِ تدیخورش
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  و سومستی بی کرده
 

82 
 .میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ  تواناکی نی ھایَفَروش

 ی را مییِ اھوراری زورمندِ دلاریِ بسیِ بلند باالنیزبیِ تارانی شھرَامشاسپندان،
 ...  که َورجاوندانِ جاودانه اندمییستا

 
83 
 که ھر ند؛ی سخن گوکسانی که ھر ھفت شند؛ی اندکسانیکه ھر ھفت ... 

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

84 
 و گفتار کی نی شهی که به اندستی را تواند نگریگری از آنان روان دکی ھر

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

  و چھارمستی بی کرده
 

85 
 .میی ستایِ پاکِ  َاَشَونان را میِ  تواناکی نی ھایَفَروش
ِ یَفَرَوش ِ انجمنی»شَتیاورواز« آذر ِ پارسای َفَروش،یِ پاک  ریِ دلی سروش

 .میی ستای را موسنگیِ َنری و َفَروشییِ سخت رزم افزارِ َاھورای»َمنَثره -تن «ِ
 

86 
ِ راست تریَفَروش ِ فراخ چراگاه، َفَروشی َفَروشن،یِ رشن  یمنَثره «ِ یِ مھر

 اه،ی گی فروشن،ی زمی آب، فروشیِ آسمان، فروشی، فروش»َِورجاَوند
 .میی ستایِ دو جھان َاَشَون را میو فرَوش] 7[»هیَگ«ِ ی گاو، فروشیفروش

 
87 

 که به گفتار و آموزش ی کسنی نخستم،یی ستایِ َاَشَون را مومرتیِ گیَفَرَوش
 انیرانی و نژادِ ایرانی ای ھانی سرزمیَِاھوره َمزدا گوش فرا داد و از او خانواده 

 . آمددیپد
 ... میی ستایِ َاَشَون را متمانیِ َزرتشت ِسپی و َفَرَوششی بخشانکیا

 
88 
 سخن گفت، کی که نی کسنی نخستد،یشی اندکی که نی کسنینخست... 

 . رفتار کردکی که نی کسنینخست
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ُ ربان، نخستنینخست  نیِ ستورپرور، نخستگری برزنی ارتشتار، نخستنی آت
 که ستور ی کسنی نخستاموزاند،ی که بی کسنی نخستاموخت،ی که بیکس

را، » ِ َورجاَوندیَمنَثره « از یرا، فرمانبردار» ِ َورجاَوندیَمنَثره «را، َاَشه را، 
ِ َاَشه دهیرِ مزدا آفکیِ نی نھادھای را و ھمه یُنویِ میاریشھر  را که از آن

 .افتی و دررفتی خود پذیاست، برا
 

89 
 نی ستور پرور، نخستگری برزنی ارتشتار، نخستنی آتربان، نخستنینخست

 که در جھان ی کسنینخست.  و مردمان را بپروددی گردانی رووی که از دیکس
 کرد و َخستو شد که نی را نفروانیخواند؛ د» ...َاِشم ُوھو «] نماز [ ِاستومند، 

 . استشی کیی و َاھورازیوستی د،یَمزداپرست، زرُتشت
 

90 
ِ َاھوره به نی را که در دی که در جھانِ َاستوَمند، سخنی کسنی نخستاوست

 . است، برخواندوانی دانیز
ِ َاھوره به نی را که در دیھانِ َاستوَمند، سخن که در جی کسنی نخستاوست

 . داددی است، نووانی دانیز
ِ َاستوَمند، آنچه را که از دی کسنی نخستاوست  است، وانی که در جھان

 . خواندشیای نی و ناسزاوار برایناستودن
 . ھانی آموزگارِ سرزمنیِ خوش و نخستی پھلوانِ سراسرِ زندگاوست

 
91 
َاِشم ُوھو «که در سرود » ِ َورجاَوندیَمنَثره « ی او، ھمه یاری دستبه
 .ست، آشکار شد»...

 .یتی گینوی و َرِد می ردِ جھاناوست
 . نھاد استنیکوتری و ننی و بھترنیِ َاَشه که بزرگ ترشگری ستااوست
 . ھاستنی دی ھمه نی که بھترینی آورِ دامی پاوست

 
92 

 و شیبه خواستِ خو -  دیھمگام با خورش - َامشاسَپندان ی که ھمه اوست
ِ جھان،یِ درون و درست باوریبه خشنود ِ می او را رد  یتی گیُنوی و َرد

 نھاد است و نیکوتری و ننی و بھترنیِ َاَشه که بزرگ ترشگریخواستند و ستا
 . ھاست، خواندندنی دیِ ھمه نی که بھترینی آورِ دامیپ
 

93 
 . شادمان شدنداھانی آب ھا و گدنش،ی زادن و بالھنگام
 .دندی بالاھانی آب ھا و گدنش،ی زادن و بالھنگام
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 ی به خود مژده نوی سَپندمدگانی آفری ھمه دنش،ی و بالنی زادھنگام
 :  دادندیرستگار

 
94 

 !  َزرُتشتتمانیِسپ:  زاده شد ی آتُ رباننکیا! خوشا به روزگار ما  -
 .دیتره بستاِ َزور و َبرَسم گسازی پس، زرتشت ما را با ننی ااز
 .ِ َمزدا در ھفت کشور گسترده شودکیِ ننی پس، دنی ااز
 

95 
 بخشد و آشوب ھا را روی کشور را نانی پس، مھرِ فراخ چراگاه، فرمانروانی ااز

 .فرونشاند
 بخشد و سرکشان را روی کشور را نانی پس، َاپام َنپاتِ توانا، فرمانروانی ااز

 .لگام زند
ِ  »وماهیمد«ِ ی و َفَروشی َاَشوننکیا  میی ستایرا م »یآراست«َاَشون، پسر

 . بار، گفتار و آموزش زرتشت را گوش فرا دادنیکه نخست
 

96 
]8[ 
 

 کمی و ی سی کرده
 

143 
 .میی ستای را میرانی ای ھانی َاَشَون مردان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را میرانی ای ھانی َاَشَون زنان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را می تورانی ھانی َاَشَون مردان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را می تورانی ھانی َاَشَون زنان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را ممَیری َسی ھانی َاَشَون مردان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را ممَیری َسی ھانی َاَشَون زنان سرزمی ھایفرَوش

 
144 

 .میی ستای را مینی سای ھانی َاَشَون مردان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را مینی سای ھانی َاَشَون زنان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را می داھی ھانی َاَشَون مردان سرزمی ھایفرَوش
 .میی ستای را می داھی ھانی َاَشَون زنان سرزمی ھایفرَوش
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145 
 .میی ستای ھا را منی سرزمی َاَشَون مردان ھمه ی ھایفرَوش
 .میی ستای ھا را منی سرزمی َاَشَون زنان ھمه ی ھایفرَوش
 انتی تا سوشوَمرتیِ پاکِ  َاَشَونان را از َگیِ تواناکی نی ھای فرَوشی ھمه

 .میی ستای مروزمندیپ
 

146 
 . ما بشتابندداری جا به دنی در ای بزودکان،ی نی ھای که فرَوشبشود
 .ندی ما آیاری که آنان به بشود
 ش،ی آشکار خویاوریبا  - می که به تنگنا افتاده ایھنگام -  که ما را بشود

ِ توانا و ی مانند مزدا اھوره و سروش پارسایبانی کنند؛ با پشتینگاھدار
 زیوستیِ دی که از َمزدا َاھوره ویِ دشمنِ دکیآن پ -دانا » ِ َورجاَوندیَمنَثره «

 .ستاد فرد جھان استومنیکه زرتشت را به پناه بخش -است 
 

147 
 ! اھانی گیا!  آب ھا یا!  کانی نیا!  َاَشَونان ی ھای َفَرَوشیا

 .دی و بماندینی و آرام گزدیی خانه فرود آنی در ای  و گرامشادمان
 ! نانی تواناتریا!  انی توانایا

ُ ربانان کشور نی ادر دست ھا را در  -  شندی اندیکه به َاشه م - جا آت
 . ما برآورده اندی برایاری ی شما و به خواستارشیستا

 
148 

 که روان میی ستای َاَشَون مردان و َاَشَون زنان را می ھمه ی َفَرَوشنکیا
 . استی دادخواھی ستهی ھاشان شای و َفَرَوششی سزاوار ستاشانیھا

 ی َفَرَوشم؛یی ستای َاَشَون مردان و َاَشَون زنان را می ھمه ی َفَرَوشنکیا
 . را پاداش بخشدشگرانشانیِ َاشَون، ستای آنان که َاھوره َمزدایھا
 ییِ اھورانی آموزگارِ دنی و بھترنی، نخست]9[ که او خود میدی از زرتشت شنما

 .است
 

149 
 آموزگاران نینخست» ِ یَفَرَوش«و » روان«و  »یبو«و  »نید«و » جان« ما نکیا

 یروزی پی زهی آن َاَشَون مردان و َاشَون زنان را که انگش،یِ کروانی پنیو نخست
 .میی ستایَِاشه بوده اند، م

 آن ن،ی آورانِ دامیپ» ِ یَفَرَوش«و » روان«و  »یبو«و  »نید«و » جان« ما نکیا
 .میی ستایِ َاشه بوده اند، میروزی پی زهیَاَشَون مردان و َاشَون زنان را که انگ
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150 
 نیو سرزم در خانمان ھا، روستاھا، شھرھا شی پنی را که از اشیِ کآموزگاران

 .میی ستایھا بوده اند، م
 نی را که ھم اکنون در خانمان ھا، روستاھا، شھرھا و سرزمشیِ کآموزگاران

 .میی ستایھا ھستند، م
 نی پس در خانمان ھا، روستاھا، شھرھا و سرزمنی را که از اشیِ کآموزگاران

 .میی ستایھا خواھند بود، م
 

151 
 را که در خانمان ھا، روستاھا، شھرھا و کشورھا به شیِ کآموزگاران

 ابی شدند، به َاَشه کامابی خانه و روستا و شھر و کشور کامیادگذاریبن
 شدند و ابیِ روان کامیی شدند، به رھاابیکام» ِ َورجاَوندیمنَثره «شدند، به 
 .میی ستای شدند، مابی ھا کامی خوشی از ھمه یبه برخوردار

 
152 

ِ سراسرِ جھان َاستوَمند نی آموزگارِ دنی و نخستیُنوی و َردِ میجھان َردِ زرتشت
 شکوه دگان،یِ آفراری شھرنی بھتردگان،یِ آفرنی خواه ترکی که نمیی ستایرا م

 دگان،یِ آفرنی برازنده ترشی به ستادگان،یِ آفرنی فَ ِره مندتردگان،یِ آفرنیمندتر
 ی وی که خشنودی ادهی آفرنی ترستهیشا ،دگانیِ آفرنی سزاوارترشیایبه ن

 دگان،ی از آفرکی و نزد ھر دگانیِ آفرنی ترستهی شانیخواسته شود، به آفر
 نیِ بھترنیی به آشیای نی ستهی و شاشی ستای ستوده و برازنده یبراست

 .َاَشه خوانده شده است
 

153 
 .میی ستای را منی زمنیا

 .میی ستای آسمان را مآن
 .میی ستای و آسمان را منی زمانی خوب میزھای چی ھمه
 و درخورِ پرستش مردمِ َاَشَون شیای نی ستهی و شاشی ستای را برازنده آنچه

 .میی ستایاست، م
 

154 
 .میی ستای را می جانوران سودمند دشتی ھاروان

 -در ھرجا که زاده شده باشند  - َاَشَون مردان و َاَشَون زنان را ی روان ھانکیا
 َاَشه یروزی پی براکشانین» ِ نید« که با ی؛ مردان و زنان] میی ستایم[ 

 .دی کوشند و خواھند کوشی اند و مدهیکوش
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155 
َاَشَون مردان و َاَشَون » ِ یَفَرَوش«و » روان«و  »نید«و  »یبو«و  »جان«

 م؛یی ستای بوده اند و ھستند و خواھند بود، مروزی آگاه و پنی را که دیزنان
 . بدست آوردندیروزی َاَشه پیآنان که برا

 »...  ھاَتمنگِھهی«
 »... ویری َاھوَوَثهَی«
 

156 
 ی ھایِ َاَشَونان و فَرَوشروزیِ پرومندی ناریِ بسیِ توانای ھای که فرَوشبشود
ِ کنیِنخست  خانه نی آوران، خشنود بدامیِ پی ھای و َفَرَوششی آموزگاران

 .خرامند
 

157 
 و آمرزش کی خانه خشنود شوند و ما را پاداشِ ننی ھا در ای که َفَرَوشبشود

 .ِسرشار خواھند
 . خانه خشنود بازگردندنی که آنان از ابشود
 ما را به َاھوره مزدا و شیایِ نی ھانییِ َورجاَوند و آی که آنان سرودھابشود

 .َامشاسپندان برسانند
 . خانه دور شوندنی که آنان گله مند از ما َمزداپرستان، از امبادا

 
158 

 »... ویری َاھوَوَثهَی«
 نی نخستی ھایِ َاَشَونان و َفَرَوشرومندی ناریِ بسیِ توانای ھایَفَرَوش

 . فرستمی آوران را درود مامیِ پی ھای و َفَرَوششیآموزگارانِ ک
 »...  ُوھوَاِشم«
 تن، او یداری  او را پا،یاو را فروغ و فر، او را تندرست: » ... َرِئشَچه ییَاھما«
 بخش، او را فرزندان کارآمد، او شی آسااری بسی تن، او را خواسته یروزی پرا

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

 
 پنداشته اند و در ی مهی را سه النی زمی ستبران،یرانی اینی داتیدر ادب. 1
 ی من،ی زمی هی پوسته و رویعنی ه،ی النی آسمان بر فراز سومدی گوی منجایا

» ُخماَھن« فلز گداخته، ی از گزارش ھا در بندھش، به جایدر برخ. درخشد
 .آمده است

 
 یَاردو. 2
 
 ان،یآبز:  کردند ی باستان، جانوران را به پنج گروه بخش مانیرانیا. 3

 .انخزندگان، پرندگان، جانوران سودمندِ آزاد و چرندگ
 
  ھایَفَرَوش. 4
 
 ی نگاھدارهیانسی کی اچهی زرتشت در دریفره » بُِنَدِھش« یبه نوشته . 5
 . اوی شود و نه تخمه یم
 
 .ستی نشی کی به معننجای در انید. 6
 
 .ومرتیگ. 7
 
 از نام یفھرست بلند)  امی سی کرده انیپا (142 بند انی بند تا پانیاز ا. 8

 . شودیِ آنان ستوده می که فروشردی گی را در برمی اشونان و نام آورانیھا
 ی فارسی جا، خواننده نی در ایی نام دشوار اِوستانھمهی آن جا که آوردن ااز

 از ی و تنھا برخمی کنی بندھا را حذف منی ندارد، ما ای را سودیزبان امروز
 دارند، ی اژهی وی جارانی و حماسه و ادب اری مشھور را که در اساطینام ھا

 : می آوری مادداشتی نیدر ا
 
ِ چ«و ) َارَوَتدَنر(» اورَوَتت َنَر«و ) سدواستریا(»  واستَرَستیا«  »ثَریھَور
 ای گشتاسب یک(  »شتاسَپی ویکو«پسران زرتشت، )  چھردیخورش(

برادر )  در شاھنامهریزر(= »یری َویریَز«، )گشتاسب در شاھنامه
)  در شاھنامهاریپشتوتن و اسفند(=» سِپنتوداَت«و » ِپشوَتنو«گشتاسب، 

َنستور در شاھنامه که درست آن َبستور ( »یریَبسَتَو« گشتاسب، پسران
و » َفرشوشَتر«، )ُگَرزم در شاھنامه(» کواَرسَمن« ر،یپسر زر) است

َ وای(» ُھُوور«دو برادر از خاندان » جاماسَپ« ِ ک)  ھُوگ   یاز نام آوران درباِر
 در) جاماسب( ی زرتشت که نام دومنی دوانری پنیگشتاسب و نخست

پدر گرساشب، ) اترط در شاھنامه( »َتیثر«شاھنامه ھم آمده است، 
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، ) در مرزبان نامهانی فروشتی( یتوران »اَنیفر«از خاندان  »شَتیوای«
»  ِنَمتیاوخش«و ) ی بامدری ھوشای دری ھشای دریاوش(»  ِاِرَتتیاوحش«
 نی دان رھانندگای ھا انتیسوش» َاَسوت ِاِرَت«و ) درماهی ھوشای درماهیاوش(

 در شاھنامه و دی جمشایجم (= »َونگَھَوتیو«پسر  »َمیی« ،یمزداپرست
، ) در شاھنامهنی پسر آبتدونیفر(= »َیآثو«پسر » َثَرِئَتوَن«،)گری دیجاھا

پسر توماسَپ » اوَزَو« مشھور است، رکی زای کاووس که به دانا ریوز» اوشَنَر«
 ی در شاھنامه و متن ھارثیراغ(= » َاغَرِئَرَث«، )زوطھماسب در شاھنامه(= 

 ی رهیمنوچھر نب(=  »اَویریَا«از خاندان  »تَریَمنوش چ« اب،یبرادر افراس) گرید
(= »  اوَسَذنیَکو«، ) در شاھنامهقبادیک(= »  َکواَتیَکو«، ) در شاھنامهرجیا
 ای اوشیس(=  »اَورَشنی سیَکو«، ) کاوس در شاھنامهای کاوس یک

(= »  َھوسَرَویَکو«، )گری دی و متن ھاامه در شاھناووشی سای اوخشیس
َگرشاسپ (= » ِکِرساسَپ«، )گری دی ُخسرو در شاھنامه و جاھاای خسرویک

ھوشنگ (=  »نَگَهَیھوش«، )گری دیدر شاھنامه و گرشاسپ نامه و متن ھا
و  »یفِرن« ھمسر زرتشت، دختر َفَرَشُوشتَََر و »یھُوو«، )در شاھنامه

از خاندان نوذر ھمسر » ھوَتسا« زرتشت، ختراند »ستایپورچ«و  »یتیثر«
 »یِاِرَدت ِفذر«و  »یَونگھوِفذر«و  »یسروَتت ِفذر« زگانی ُگشتاسب، دوشیِک
 نی دی رھانندگان سه گانه ای ھا انتیمادران سوش) »یریَ َتورَوسپیو« ای(

 ھامون ی اچهی زرتشت در دری فره ای ی که ھر سه از تخمه یمزداپرست
 ھزاره کیِ ی زمانی کارِ جھان ھر کدام با فاصله انیو در پا  شوندیآبستن م

 . آورندی فرزند خود را به جھان م،یگریاز د
 
 .زرتشت. 9


