
  )  پژوهشی در شناخت زرتشت ( بخش سوم
  

  گاتها چيستند و چرا آنها را سرودها ی مينوی می نامند  بخش سوم :
باشد که شهرياران نيک، با کردار نيک و دانش وپارسايی ، برما فرمان برانند، نه شهرياران بد… برای آبادی جهان بايد 

  از سرود چهل و هشتم يسناروشنايی برد. بند پنجم رورانيد، و آن را بسوی کوشيد، جهان را بايد بدرستی پ
از سوی بيشترين  Gatha  يا  گات  گاتها ُکهن ترين، و واالترين بخش اوستا هستند که در ميان يسنا جاداده شده اند. واژه

» ی  اشو زرتشت را « گات ها ورجاوند  زرتشت شناساِن جهان با «سرود» برابر دانسته شده، بنا براين « سرودهای»
       زرتشت می نامند. 

زبان گاتهايی يکی از زبانهای ُکهن هند و اروپايی و از خويشاوندان نزديک زبان سانسکريت است، اينکه چرا آنرا زبان  
ين واژه در که بجز گاتهای زرتشت بُنمايه ی ديگری از اين زبان بدست ما نرسيده است. ا  گاتهايی می نامند پاسخ اين است

آن می شود « گاسان » يا گاهان ولی امروزه بيشتر به   درآمده که َرَمِن (= جمع)  گاه  يا Gathبه پيکرگاس زبان پهلوی 
  شناخته شده و بکار می رود.   همان پيکر « گاتها »

  
ه ی در ميان سخنان ناسروددر زبان سانسکريت و در نامه های بسيار ُکهن دينهای برهمنی و بودايی نيزهرجا سخِن سروده ا

ناميده شده اند. اينگونه   گاسا» می گويند. سرودهای زرتشت نيز چنين بوده و از همين رو «گاتها»جا گرفته باشد آنرا «
برای اينکه از دامنه    نگارش درميان مردم جهان باستان، بويژه در ميان تبارهای هند و اروپايی کاربُرد بسيار داشته است، 

     وردند که در ياد و وير مردم جا بگيرد و بمان.دند و بگونه ای در می آکوتاه می کر  هند آن رای سخن بکا
       

از ُکهن ترين روزگاران تا به امروز، ايرانيان گاتها را سروده هاِی فرخنده ِی زرتشت دانسته و ارجی واال گذاشته اند. در  
در   ناميده می شد جای داشتند. Stot yashtگاسانيک که ستوت يشت  اوستای روزگار ساسانی گاتها در سِر نخستين نسک 

«ما می ستاييم فرخنده سروش را، کسی که نخستين بار پنج گاتهای زرتشت سپنتمان مقدس را   آمده است: ۵٧يسنای 
          بسرود.» .

ينها ُکهن را در بر می گيرند . ا واژه ۶٠٠٠بند و   ٢٣٨گاتها رويهم رفته هفده « هائيتی » يا بخش است که رويهم رفته 
  ی هستند که از روزگاران دور برای ما بيادگار مانده اند . ترين سرودهاي

        
گاتها از ديدگاه زبانشناسی و شيوه ی جهان بينی و هستی شناسی با ديگر بخشهای اوستا ناهمسانی بسيار دارند، برخی از 

ها در ريگ وداها و کهن ترين نامه  همانند آنها را تن  ند،شهای اوستا ديده نمی شوواژه هايی که در گاتها آمده اند در ديگر بخ
   دينی برهمنان می توان پيدا کرد.  های

گاتها در روزگاری ُکهن بخشی از نامه ی بسيار بزرگی بوده اند که هرميپوس تاريخ نگار يونانی از آن ياد کرده است، اين   
  ست ما نرسيده است. جستک از ميان رفته و بدنامه (= کتاب) در يورش اسکندر گُ 

         
و يا سپس تر   اين بخش بندی را بجا آورده  گاتها دارای پنج بخش است، به روشنی دانسته نيست که اشو زرتشت خود

ن اين ی پاره های آ  پيروان او برای اينکه کار خواِنش و بياد سپردن آنها را آسان تر کنند بنا بر وزن هر سرود و شماره
بترتيب زير نامگذاری   سرود  بخش بنام نخستين واژه ی بند نخست آن هريک از اين پنج  اند. بخش بندی را کرده

  است:  گرديده
است رويهم رفته دارای هفت سرود و يک سد بند   اين گات که سرود نيايش يزدان Ahnavad Gathاَهنََود گات  – ١ 

  . ٣۴تا يسن  ٢٧است: از يسن 
بند فراهم گرديده،  ۶۶اُشتَوئيتی گاسا که سرود خود شناسی است از چهار سرود و   ياAshtavad  Gath  شتََودگاتاَ   -٢ 

  . ۴۶تا  ۴٣از يسن 
. ۵٠تا  ۴٧بند دارد از يسن  ۴١چهار سرود و    -يا ِسپنتامئينو گاسا خرِد افزاينده  Sepantmad Gathِسپَنتَمد گات  -٣ 

   ۵١دو بند دارد. يسن  تنها يک سرود و بيست و  سرود شهرياری نيک است که  ُوهوَخَشثَر گات  – ۴
در  ۵٣بند دارد. يسن  ٩َوهيشتُو ايشتی گاسا يا بهترين آرزو. يک سرود و   يا  Vahishto Gathَوِهشتُواِيشت گات  – ۵

         نمی دانند. سرآغاز اَهنَود گات يک بند افزوده هست که بسياری از گاتها شناسان آن را از خود زرتشت 
  

است که در پارسی امروز    » يا بزبان پهلوی هات haitiک از اين سرودهای پنجگانه دارای يک يا چند « هائيتی ي هر
        » يا هفت هات می گويند.   hapta haitiرا که « َهپَت هاتی  ۴١تا يسن  ٣۵يسن   می گوييم.  (فصل) ويا بخش يا بند

  
ندک اندک جای خود را به گويشهای ديگر سپرد و دين سده پس از زرتشت اه نگارش درآمده بود چنزبانی که گاتها به آن ب

در فراموشخانه ی تاريخ جا گرفت ولی سرودهای زرتشت در يادها ماندند و سينه به سينه از زادمانی به زادمان ديگر 
       نيد. رسيدند و سرانجام اوستای نوين آنها را در دل خود جا داده و به ما رسا

برخی از دانش پژوهان اروپايی را بسوی خود کشانيد و   ش، اوستای دوره ی ساسانی نگاهويست سال پينزديک به د 
يکی از نخستين راهيان اوستا شناسی در جهان امروز آنکتيل دو پرون   بررسيهای ژرف در اوستا آغاز گرديد.  کارِ 

Anqutill Duperron   های خاوری بود به له و دانشجوی زبانزمانی که بيست سا ١٧۵۴فرانسوی بود. او در سال
برگهايی از رونوشت ونديداد دست يافت و چنان برانگيخته شد که سرانجام بنام يک سرباز به خدمت کمپانی هند شرقی درآمد 



و با نوشتارهای و راهی هندوستان گرديد. در آنجا در خدمت موبد داراب کرمانی و موبد جاماسب، زبان اوستايی آموخت 
    پژوهندگان اروپايی هموار نمود.د خود راه را بر ديگر ارزشمن

  
- از ديگر کوشندگانی که در زمينه اوستا شناسی نامهای سزاوار ستايش از خود برجای گذاشته اند بايد از: ويليام جونز 

ن گيمن و بس دوش –تارا پوواال  –ت وس –مارتين هوگ   -جيمز دارمستتر   –شپيگل  –اوگن بورنوف  –امانوئل راسک     
يگر نام برد. استاد دکتر آبتين ساسانفر استاد پيشين دانشگاه ملی، گزارش بسيار رسايی در پيشگفتار «گاتاها» بسياران د

برگردان هفت هات چاپ انتشارات بهجت آورده است، کسانی که خواهان دانستن چگونگی کار و کوشش اين پژوهشگران  
نامی جهان در باره ی   نيست که با ديدگاه چند تن از اوستا شناسانبنگرند. در اينجا بد  نند به آن دفتر پر بهاهستند می توا

  می نويسد:  گاتها آشنا شويم. نيبرگ که از اوستا شناسان نامی است
ت در می آييم. همه  « …اگر سر آن داشته باشيم که گاتها را بخوانيم يکسره به جهان ديگری جز آنچه در ِمهر َيشت هس  

اپيداتر از آنجا است. دورنمای گيتاشناسی در اين نوشتارهای دينی که همه چيز در آنها پيرامون در اينجا ُکهن تر و ن چيز
  کانون دين می گردد در ميان نيست.

  
آريايی  زبان گاتها بسی باستانی تر و شيوه ی کاربرد آن از گونه ی ديگر است. در اينجا ما با چامه ی يکدست 

سخن پردازی به ريگ ودا نزديگ می شود و فَرگشت دور و درازی را پشت سر گذاشته   چامه ای که از ديدگاه  سروکارداريم.
  است.  

  
گاتها با شيوايش و آراستگی بسيار ويژه ی که دارند، افزون بر درونمايه ی ورجاوند، از برونمايه ی بسيار شايان ستايش 

«ستوت يسن» می نويسد: « .. گاتها معجزه وار نامه ی ارجمندی بنام  دکترعلی اکبر جعفری درنيز برخوردارند». استاد 
  دست نخورده و بی کم و کاست مانده و بما رسيده و اين دو انگيزه داشته:

هر  يکی به نظم بودن آن زيرا هم شعر را می توان به آسانی از بر کرد و هم کمتر می توان در آن دست برد و دوم آنکه  
ند و ارج بس بزرگی به اين کالم الهی و سخنان الهامی داشته است و بخود اجازه ی ايمان و باوری بی مان خواننده و نويسنده

تحريف ولو آنکه برای تشريح باشد نداده در اينجا از يکسوی بايد به خدای مهربان و نگهبان همه سپاس را گزارد که پيامی 
و از سوی ديگر باز بر همه ی موبدان آفرين  گزندی نيک نگاه داشته ز آغاز تا انجام از هررا که زرتشت رساند به درستی ا

خواند که طی هزاران سال آن را چنان به لهجه ی شيرين اشو زرتشت حفظ کرده اند در جايی که در بقيه بخشهای اوستا 
  تحريف ها و دستبردها و افتادگيها رخ داده است ».  

  
« گاتاها سروده ی   گردان هفت هات نخستين) می نويسد:بر –نامه ی ( گاتاها  سانفر در سرآغاز گرامیاستاد دکتر آبتين سا

های زرتشت، يکی از ُکهن ترين نوشته هايی است که در جهان بر جای مانده است. اگر کسانی به معجزه و کارهای بيرون از 
گترين معجزه ويران کننده، خود بزر گذشت آن همه رويدادهایتوان انسانی باور داشته باشند، پايدار ماندن گاتها پس از 

پيشينه ی شناسايی با اين گنجينه ی دانش فلسفی و اخالقی برای جهان غرب فقط به دويست سال پيش می رسد. زمان   است.
ذبيح بهروز، اشو در حاليکه بر اساس بررسی های استاد   تا نه هزار سال پيش از ميالد روايت کرده اند، ۶٠٠زرتشت را از 

سال پيش از ميالد به جهان آمده و در سن هفتاد و هفت سالگی جهان را بدرود گفته است و گو اينکه دانش   ١٧۶٨ زرتشت
اوستا شناسی در دو سده گذشته با بدست آمدن اسناد و کشفيات جديد پيشرفت کرده است ولی نبايد انتظار داشت از راه 

هستند، گاتاها و انديشه های فلسفی  ای تعصبات مذهبی و ملیدام به نوبه ی خود داربررسی دانشمندان غربی که هر ک
  زرتشت را بتوان شناسايی کرد . 

  
نظريات هر يک از زبانشناسان و دانشمندانی که خواسته اند در زمينه ی اوستا شناسی تئوری و عقيده ای ارائه کنند گو 

ر خود را از دست داده است و  ز ارزش افتاده و اعتباشد پس از مدت کوتاهی ااينکه از سوی گروه زيادی هم استقبال شده با
در زمان حاضر نيز تمام تئوری ها و نظرياتی که از سوی زبانشناسان غربی اظهار می شود چون نمی خواهند به اصول 

پايه ی حدس و گمان خداشناسی ( تئولوژی ) و ريشه های فلسفی انديشه های زرتشت توجه کنند، بيشتر نظراتشان بر 
عظمت انديشه های اشو زرتشت نيست. اين وظيفه ايرانيان است که در راه شناخت هويت خود وار است و نشان دهنده است

بکوشند تا فرهنگ بزرگ ملی بشکل درست و با تمام ويژگی های خود ارائه شود. به شناسايی زرتشت و ريشه ی انديشه 
ن فعاليت نوعی فعاليت دينی است و در نتيجه ن برداشت می شود که ايداد چون بالفاصله چني جنبه دينی  های ايرانی نبايد فقط

  و در گيريهای مذهبی خواهد کرد.   ايجاد کشمکش
  

در حاليکه زرتشت بيش از هر چيز يک دانشمند، فيلسوف و حکيم است و اندک خرافات مذهبی در سراسر گاتاها بچشم نمی 
گاتاها است. در زمانی که دولتهای ايرانی نيمی از  زرتشتی تعلق دارد همانزی که به زرتشت و دين خورد و از اوستا تنها چي

  جهان را زير قدرت و نفوذ اداری خود داشتند و به آسانی ميسر بود دين خود را رواج دهند از اين کار پرهيز می کردند. 
  

يک انديشه غير ايرانی است. از سوی ديگر اصول فکری و فلسفی گاتاها اصولی کلی و جهانی است که   تحميل دين و عقيده
مانند يک ايدئولوژی و   حقيقت آن را در يابد، اگر خواست آنرا بپذيرد، اگر نخواست نپذيرد،هر کس در هر زمان می تواند 

يکی از آموزشهای اصلی دين زرتشت است و به اين   خرد انديشه ی فلسفی، آزاد انديشی و گزينش راه و روش به پيروی از



اصول فلسفی و اجتماعی که بيش از سه هزار و هفتصد سال پيش آموزش داده شده هنوز گروه زيادی از انسانها ی پيشرفته  
  پای بندند . استاد ابوالقاسم پرتو در گرامی نامه ی بسيار ارزشمندی زير نام:

  
در زبان اوستايی و در سانسکريت برابر است با «  Gathيان » نمی نويسد:« .. گات يا گاس « انديشه های فلسفی ايران 

سرود » ولی نبايد پنداشت که اين سرودها دارای همان آهنگ هايی است که گوش ما در آشنايی با « عروض » و يا برخی 
نيست   بررسی چگونگی ساختار « گات ها » از سروده های آهنگين چامه سرايان َهمروزگارمان، شناسايی کرده است. کارما

که شايد آنها را بگفته ی دکتر علی اکبر جعفری که يکی از بزرگترين اوستا شناسان روزگار ما است بتوان با « چامه ی آزاد 
ی » در ادب امروز ايران برابر دانست ولی اين نکته گفتنی است که نابی (= خلوص) و دست ناخوردگی گات ها به انگيزه 

«سرود» بودن آنها بوده، زيرا که هر سرود ه ای با کاهش يا افزايش و چه بسا با دگرگونی يک واژه ، آسيب می پذيردو اين 
خود راِز دست ناخوردگی گات ها است… گاتها در بردارنده ی همه ی سخنان و آموزه هايی هستند که ما بنام « دين زرتشت 

توانيم به هستی شناسی زرتشت راه پيدا کنيم و پيام ورجاوند او را بشناسيم. زرتشت  » می شناسيم و از راه آنها است که می
سخنانی گفت و سرود که پيش از اوهيچکس نگفته و نسروده بود، چنانچه خود در بند سوم سرود بيست و هشتم يسنا می 

رودی که پيش از اين کس نسروده است. گويد: ای راستی و ای َمِنَش نيک، و ای مزدا اهورا، من برای شما می سرايم، با س
  تا توانايی مينوی و پارسايی، در ما فزونی گيرد.

  
ترانه ها و چکامه ها و    از زمان زرتشت تا به امروز سخنسرايان بی شمار پا به ميداِن سخن سرايی گذاشته و با سرودن 

ن را پر رنگ و بو کردند، ولی هيچ سخنسرايی تا شاهنامه ها و رزمنامه های شورانگيز بزبانهای گوناگون، گلستان ادب جها
  کنون نتوانسته بر زرتشت پيشی گيرد و سخنی فرا تر از سه گوهر بنياديِن:

  
در آموزه های او بسرايد. اگر نيک بنگريم بروشنی خواهيم    و « کردار نيک» –« گفتار نيک »    –« انديشه ی نيک »  

    خمير مايه اش از اين سه پرتو خداوندی بهره گرفته باشد.  نه مانده است کهديد که تنها آن بخش از ادب جهانی جاودا
   

جاودانگی « شاهنامه ی فردوسی» تنها برای اين نيست که به پارسی سره سروده شده و در آن از واالمندی مردم ايران 
کردار نيک همانند خيزابه های دل سخن بميان آمده است، جاودانگی شاهنامه برای اين است که سه گوهر انديشه و گفتار و 

    انگيز يکی پس از ديگری سر بر می آورند و چشم انداز خواننده و شنونده را شور زندگی می بخشند.
  

در خاکروبه های زمان گم می   باشد، پس از اندک زمانی  هر سروده و چکامه ای که از اين سه گوهر خداوندی بی بهره
بنا براين با دليری می توان گفت که زرتشت خمير مايه ی شاهنامه ها ی کالن را    ماند،شود و نشانی از آن برجای نمی 
و روستا و شهر و کشوری    از بنا کردن خانمان  –نوسازی  -نو شوندگی  –پيمانداری   –سروده است. او از راستکاری 

نيک انديشی و نيک گفتاری و نيک   –شادی پراکنی   -شاد زيوی  –دادگری   –مهرُگستری    –از ميهن پرستی   –آباد 
واال سخن گفته و زنان و   از رسايی و جاودانگی و از بسياری ديگر از ارزشهای  –از شهرياری  –از َمِنِش واال   –کرداری 

مردان جهان را برانگيخته است تا با کار و کوشش در پرتو خرد و انديشه ی نيک دستياران خدا در کار آفرينش جهان باشند 
      زمين را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گياه و جانور، و همه ی ديگر باشندگان روی آن.  و
  
اين نبوده است که چه بخورند و چگونه بخورند و   و در انديشه ی  نداشته  زندگی مردم  خرده ريزهای  زرتشت کاری به 

ای    1/31پی اين بود که چگونه انديشيدن را به مردم آموزش دهد: کی بخورند .. او در پی ارزش های کالن بود، او در 
  جويندگان دانش، اينک برای شما، اين آموزشهاو سخنان ناشنوده را، آشکار می سازم. 

  
بيگمان، اين سخنان، برای کسانی که با آموزِش دروغ، جهان راستی را به تباهی می کشانند، ناگوار و برای دلدادگان مزدا 

چون، با اين آموزشهای نادرست ، گزينش راه بهتر، روشن و آشکار نيست، من، چونان آموزگاری، که  ٢/٣١ست. بهترين ا
  برگزيده ی مزداست، به سوی شما می آيم، تا هر دو گروه را بياموزانم چگونه برابر راستی زندگی کنند.

  
تا کنون سخنان بسيارنا همگون گفته و  Mainyuولی چرا گاتها را « سرودهای مينوی» می نامند؟. در باره ی مينيو  

 –جهان برين  –در َچم انديشه دانسته اند. برخی َمينو را برابر پَرديس  Manنوشته شده است. برخی آن را همريشه ی من 
اصيت و بهشت بشمار آورده اند. برخی ديگر مانند استاد ابولقاسم پرتو واژه ی {مونه} را برای آن برگزيده اند که برابر(خ

  طبيعی) يا « ويژگی سرشتی » چيزها است. 
  

همانگونه که گرما ويژگی سرشتی آتش است و بوی خوش ويژگی گل سرخ، و تری ويژگی آب است. شوربختانه اين تنها 
 واژه ای نيست که برگردانندگان گاتها آِرشهای گوناگون و گاه ناسازگار را برای آن برگزيده اند، اين نا همسانی در سراسر

گاتها آنچنان است که گاه مايه ی سردرگمی دانش پژوهان را فراهم می آورد، به چند نمونه از اين ناسازگاريها نگاه می کنيم. 
بند يکم از سرود سی ام: اينک با ستايش « اَهوَره » و جشِن « منِش نيک »، خواستاران و نويد يافتگان را از آن دو پديدار 

  نشان، اين {سخن} را در پرتو « اََشه » و با روشنی و رامش در يابيد. بزرگ سخن می گويم. ای نيک م
  



دکتر جليل دوستخواه. اينک سخن می دارم از برای آنان که خواستار شنيدن اند آنچه را که مرد دانايی بايد بسپرد: از ستايش 
  راستی و همچنان روشنايی خواهد نگريست. اهورا و درود بَهَمن و از شادمانی کسی که آن را خوب بياد ِبسپَُرد، آن کسی که 

  
  استاد ابراهيم پورداود اينک برای جويندگان حقيقت و مردم دانا، از اين دو پديدۀ بزرگ سخن خواهم گفت:

روِش ستايِش خداونِد جاِن و خرد، و نيايش ُوهُوَمن يا َمِنش پاک را بيان خواهم کرد، و همچنين ازدانش الهی؟! و آئين  
  ا گفتگو خواهم نمود تا با برخورداری از رسايی نور حقيقت!! را در يابيد و از نعمت فردوس!! بهره مند گرديد.راستی اَش

  
مزدا و اين همه  -از –موبد آذر گشسب اکنون با آنانکه خواهشمند می باشند خواهم گفت از دو طريق که آفريده شده هستند  

د) سرودها به اهورا و ستايشها به وهومن ( و هم چنين توضيح خواهم داد ) ( آموزش) برای دانايان است و خواهم ( برخوان
  آموزش نيک اَشا را تا شما کامل گرديد و به جهان روشن در آييد. 

  
پرفسور شوشتری اينک برای آنانی که خواستار شنيدن هستند از آن دو راه انديشيدن سخن می رانم که برای فرزانگان دو 

. در ضمن به نيايش خدای پرداخته از نيک َمِنشی و نيک انديشی ستايش خواهم کرد و از آيين راستی نکتۀ مهمی می باشند 
  و درستی و پاکی گفت و گو خواهم داشت . 

  
تا شما در روشنايی بوده به خرسندی برسيد. دکتر علی اکبر جعفری اينک از برای کسانی که خواستار شنيدن حقيقت هستند  

فتار از سوی اهورا مزدا سرچشمۀ راستی و نيک انديشی است و هر که دانا و هواخواه راستی باشد اين گ –سخن می گويم 
  بايد به آن گوش دهد، زيرا تنها با پيروی آن می توان بره سرای درخشان فردوس راه يافت.

  
، سخن می گويم از آن دو  که برای شنيدن گرد آمده ايد  موبد شهزادی اينک گوش فرا دهيد و سخنانم را بشنويد ای کسانی 

گفتار و آن دو شيوۀ زيستن برای آنانی که سخنانم را می شنوند، بايستی اين سخنان سپردۀ انديشه ها شود. سرود ستايش به 
هاشم رضی اينک سخن می دارم برای شما ای   –جا آورم برای اهورا مزدا، برا ی همۀ نيکی ها و راستی و روشنايی 

   ا ای دانايان، از دو نهاده ی بزرگ.خواستاران ، و برای شم
  
و می ستايم ، اهورا و انديشه ی نيک را، و دانش نيک و آيين راستی را ، تا فروغ و روشنايی را دريابيد، و به رسايی و  

شادمانی برسيد. دکتر حسين وحيدی اکنون سخن می گويم برای خواستاران و نيز برای دانايان، در باره ی انديشه هايی که 
بر پايه خرد نهاده شده با ستايش اهورا و نيايش خردمندانه برای وهومن و اَشا، که با روشن شدن ديدنی ها ( حقايق) 

  خرسندی ( رضايت خاطر) فراهم شود.
  
تا بدانجا فرا   ناهمسانی  چنانچه در هشت برگردان ، از بند يکم سرود سی ام گات ها ديديم، دامنه ی دکتر آبتين ساسانفر  

جويندگان   واژه ها و زبانزدهايی مانند  نشسته است!   رود که موبد آذرگشست بگمان اينکه به کار برگردان قران می
بکار می بََرد و خواننده را سرگردان برجا می گذارد که آيا اين   حقيقت… دانش الهی .. نور حقيقت… نعمت فردوس..

  زرتشت است که سخن می گويد يا مهدی الهی قمشه ای! 
  
با بيش از هشت تن از گاتها شناسانی که نامهای بزرگ دارند، گفتگو کرده و از آنان خواستم که برای فراهم  ٢٠٠۵در سال  

آوردن يک برگردان يکدست و نزديک به آنچه زرتشت سروده است با يکدگر همکاری و راه را بر جويندگان دانش هموار  
دربسته ی اينترنتی در پالتاک پديد آوريم تا همه ی استادان بتوانند در هر کجای   رتاال  بگردانند. پيشنهاد من اين بود که يک

جهان که هستند هفته ای يکبار کنار هم بنشينند و با همپرسی يکدگر واژه به واژه ی اين هفده سرود را بررسی کنند و در 
دريغا که گوشی برای اين دهان پيدا  پايان يک برگردان يکدست فرا دست دانش پژوهان و جويندگان دانش بگذارند..

پاسخی که استادان به اين درخواست دادند کم و بيش اين بود که: من که ترجمه کرده ام ، بروند از ترجمه ی من    نشد!
  استفاده کنند!!. در بخش چهارم اين ُجستار به گزارش برخی از واژه های گاتها خواهيم پرداخت

  
  نهومر آبراميا –پاينده ايران  
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