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 پيشگفتار

 

مرگ و  ي هاي است كه موضوع اصلي آن دربار  اندرزنامه )ناناَندرزِ داناگان اُ مزديس(اندرز دانايان به مزديسنان 

ستي (كمربند پاك و بستن كُ ي هناپايداري جهان است. متن اندرز با توصيه به تطهير در بامداد و پوشيدن جام

آيد و به دنبال آن بر وفاداري به عهد   ثباتي جهان مادي و ثروت آن مي  گردد و سپس مطالبي در بي ديني) آغاز مي

 بد و كردار بد تأكيد شده ي هو كردار نيك و پرهيز از انديش نيك و گفتار نيك ي هو پيمان و پرداختن به انديش

 رفتگان خوداز بازماندگاني است كه پس از مرگ براي  يهثباتي جسم و گال بي ي هنيز دربار 16تا  13است. بندهاي  

اندرزنامه  دار كه آن نيز در ناپايداري امور گيتي است. اين  قطعه شعري است قافيه 20تا  17كنند. بند  خيرات نمي

دست شادروان يحيي ماهيار نوابي از پهلوي به پارسي امروزي برگردانده ه و ب هاي ديني است كه از نوع اندرزنامه

 بازنشر و به هم ميهنان گرامي ارائه شده است.، توسط عليرضا كياني در تارنماي تاريخ فا شده است
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 نام يزدانه ب

 ] 1دانايان به مزديسنان انـدرز [ 

، اندرز هورمزد و 5نيك  4، بشنويد دانشي گفتار 3مردماني كه مزديسن كشوريد  2گوش اندر داريد بويژه  -1

 امشاسپندان را.

دست و روي به گُميز گوسپندان شوئيد  8، از روي داد 7(بامداد) برايستيد، اي مردمان مرگمند  6به اوشهين گاه  -2

بنديد. به انديشه و  11دين مزديسنان كُستي  10پاك پوشيد و به نيرنگ  9و به آب پاك شوئيد و به آئين، جامة 

 باشيد. 14پاسائي  ، براي روان كار و كُرفه كنيد و خواستار13ِ، از روي باور 12گفتار و كردار نيك 

، پيش از آنكه 18گيتي به ميان هلد  17خداي زيش  16و تا آنگاه كه هرمزد  15امروز كه جهان برقرار است  -3

و جان و تن از  25و بوي  24كالبد را هوش و وير  23نشيند و تباهي  22بر الشه  21و واي بتر  20فرا رسد  19استويداد 

، هوش و وير و بوي و جان 29و تن پسين  28هنگام سوشيانس كند تا  27ريمن و بيكار  26كالبد جدا كند و كالبد من 

 .30و تن و كالبد مردمان با يكديگر نياميزد 

__________________________________________________ 

 مرداندر متن پهلميها: سرآمد مردان، ممتازترين  -2                       .مزداپرستان، خداپرستان، پيروان دين زرتشت -1

 .anidanak gubeshn: متن -4                                                 .متن: كه ايد مزديسن كشور -3

 .از نيمه شب تا بامداد) نخستين بخش نيايشبامداد پگاه ( -6                                                                       .متن: فرارون -5

 .از روي داد : datiha :متن -8                        .متن: اوش اومند، در اينجا بمعني مرگ است -7

 .وِرد، دعا، نيايش رنگين -vastarg.                                                                   10متن :  -9

 متن: به منش و گوش و كنش فرارون. -12                              كمر، كُستي، كشتي.                               -11

              هشت ايستد: برقرار شده است.                              -mineshnigiha             .       14- ahraih pursitar.                   15متن:  -13

 تاوقتي كه خدا هستي جهان را برقرار دارد. -18      اسم مصدر از فعل زيستن.   -17               بخش دانا.پروردگار هستي  -16

        دي است كه روان را به دوزخ مي برد.    واي بتر: بدتر. با -21             متن: اپر رشد : بر رسد. -20              ديو مرگ، تباه كنندة بدن.   -19

                ادراك        -25          حافظه.        -24       : تباهي، فساد.         veshupeshnمتن:  -23                  : كرپ : جسد، الشه.متن -22

    سوشيانس موعود دين زرتشت است.   -28                             متن: اكار   -27                           مردمان                 -26

 يك به دگر نگوميزد : تركيب نشود. -30                 روز قيامت، رستاخيز.      -29
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اره  ، پس شكنند و بر ند31 پس كالبد مردمان همانا چنان درختي است كه كارند و رويد و افزايد و گسترده شود -4

يا ديد يا  34در جهان افشاند، پس جز او كه كاشت  33و بر آتش نهند و آتش سوزد و گوارد و باد مقدس  32كنند 

 شنيد نداند كه درخت خود بود يا نه.

 براي كار و كرفه اندوزد. 36 كه هر خواسته و افزايشي را 35پس، از مردمان، اندر گيتي، آن بلند پايه تر  -5

، تخم 40و پيوند خويش  39. براي خاطر ناف 38، پيمان مشكنيد 37 مردمان جدا دين با خويشاوندان، دوستان و -6

 بد پيمان شكني را با انديشه و گفتار و كردار بد مكاريد.

7- ...  

، روان خويش را به بهترين 41 چه اگر كسي نيك انديشد به پندار و نيك گويد به گفتار و نيك كند به كردار -8

 .43سپارد : به هومت و هوخت و هورشت  42ها موجود

است، دين بِه و ويژه مزديسني، و  45را پندار و گفتار و كردار نيك است و دين گاهانيك  44چه سپنتَه مينو  -9

 پيشه نيكخوئي است و روش پارسائي است.

 

 

 

__________________________________________________ 

 اره كردن. -32                                                   متن: وخشد.               -31

 متن: كارد. -34                          متن: آرتاي.                                        -33

 هر افزايش دارايي. -burzeshniktar                                 .               36 متن: -35

 پيمان شكني نكنيد. -38            غير همدينان، آنها كه ديني جداگانه دارند.        -37

 بخاطر فرزندان و خويشاوندان خود. -40         نژاد.                                                                    -39

 .pahlum axvanمتن:  -42              ورزد به ورزش.                                                 -41

                         پندار نيك و گفتار نيك و كردار نيك. چون در اينجا به انها شخصيت داده شده است، همان نامهاي ديني در ترجمه بكار رفته است.          -43

متن : شپيناك مينوك : مقابل و ضد گناك مينوك يا همان انگرَه مينو (اهريمن).  بر اساس دين زرتشت و باور ايرانيان مزداپرست  -44

  دو نيروي همزاد در نهاد هر كس وجود دارد كه يكي سپنتَه مينو نيروي نيك است و ديگري انگرَه مينو نيروي بد.

             شت پيامبر و منسوب به خود او.منسوب به گاتها، سرودهاي ديني زرت -45
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10-  ... 

 46چه اگر كسي بد انديشد به پندار و بد گويد به گفتار و بد كند به كردار، روان خويش را به بدترين موجودات  -11

 .47سپارد: به دشمنت، دژ وخت و دژ ورشت 

است و روش  48 است، دين جادويي است و پيشه بي دينيچه گنّامينو (اهريمن) را پندار و گفتار و كردار بد  -12

 فريفتاري است.

 به اميد كرفة بزرگ گناه مكنيد. -13

به جواني گستاخ مباشيد اي مردمان مرگمند، چه بسا كساني بودند كه به برنايي از گيتي درگذشتند و نيست  -14

 به فرجام كار بايد در گذشتن و نيست و ناپيدا شدن.و ناپيدا شدند و بودند كساني كه تا ديرزمان پائيدند، ولي نيز 

 كه ديرزمان پايد و تباه نشود. 51 بايد كرد 50 كه چيز آنجهاني 49ولي اكنون اين دانم  -15

به جايگاه فراموشان برند و آنجا بنهند و ياد نكنند و  52گرامي و نازك  اي تن! انگار كم كار گيتي گذرد و كالبد -16

نستايند و من كه روانم و  54پيكار كنند و درون  53 شتر فراموش و از ياد رفته شود. بازماندگانروز به روز بي

 باشم. 56 ، از تو، تن، مستمند و گله مند55ستايش را سزاوار 

__________________________________________________ 

 .vattum axvanمتن:  -46

 يعني پندار، گفتار و كردار بد. -47

 .ahramukihمتن:  -48

 متن: گيرم. -49

 .frashkartikمتن:  -50

 كار براي آخرت بايد كرد. -51

 لطيف. -52

 متن: بودان. -53

 نان مقدس. -54

 متن: ستايش اومند. -55

 .garzeshnikمتن:  -56
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 از گفت پيشينيان                                                                                                     دارم اندرزي از دانايان 57 -17

 به راستي اندر جهان   به شما بگزارم                                                                                                                       

 بود سود دو جهان                                                                                                  پذيرد        58اگر اين از من        

 رزو اندر جهانبه گيتي گستاخ نباشيد                                                                                                     بس آ -18

 خانمان   59چه گيتي به كس بنهشتند                                                                                         نه كوشك و نه        

 نازيد در جهان با دلشادي چه خنديد                                                                                                      و بچه       

 بس آرزو اندر جهان                                                                                                           60مردمي چند ديدم  -19

 مردمان 62سردار بزرگ بر                                                                                                 61خداياني چند ديدم       

 جهان 63برفتند اندر                                                     ايشان با انديشه هاي گران                                                  

 بي سامان 65شدند                                                                                              و با درد برفتند  64ايشان بيراه       

 جهان 66دل بندد اندر                                                                                       هر كه چنين ديد چرا                -20

 آسان  67و تن را به                                                                             و گيتي را به سپنج ندارد                                

و كرفه بكار ندارد چون كه فردا آنجا بايد شدن به نزد داور راست. شاد و دراز زندگاني و فرخ و پارسا و پيروز گر و 

 باشيد. (كامروا)كام انجام 

 انجام يافت به درود و شادي و رامش.

_________________________________________________ 

 هنينگ نشان داده است كه بخش پاياني اين اندرز بصورت سروده است.براي نخستين بار پرفسور  -57

 واژه هايي توسط پرفسور هنينگ براي بهتر شدن ترجمه افزوده شده است. -58

 طبق نظر هنينگ، در اينجا بيتي پاك شده است. -59

 متن: چند مردمان ديدم. -60

 ميكند و زائد است. متن: چند خدايان سپاهبدان ديدم، سپاهبدان وزن را خراب -61

 متن: مه سرداري ابرمردمان. -62

 ».كه ما مهتريم اندر جهان«در اينجا نيز جملة ديگري افزوده شده است :  -63

 .asamanمتن:  -afrah.                            65متن:  -64

                              .ka vaster andar gehanمتن:  -66

 را سپنجي و گذران نداند و تن را خوار نشمرد.يعني گيتي  -67
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 الكترونيكتهيه و نشر 
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