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نشـان داده   ،نوشـته ) 117-110صص ( وداعناصر خارجی در ریگپاول تیمه در ذیل مفیدي که بر کتاب 
» جـاده «به معناي  ádhvanو  »راه«به معناي  pántháودا تمایز بارزي میان دو لفظ است که در ریگ
ظـاهراً   .13/20؛ یشـت  44/3ضی نظایر اوستایی این دو لفظ هم توجه داده، یعنی یسن وجود دارد و به بع

-البتـه نمـی  . آن آمده بار دیگر بررسی شود از جهت مطالبی که در اوستا دربارهله الزم است که این مسئ
راتی کـه  ست در اوستا هم بازیابیـم، زیـرا ابیـات و عبـا   ا توان انتظار داشت که همان تمایزي را که در ودا

ودا، موضوعشـان غالبـاً مسـائل زنـدگی     در آنها آمده، به خالف ریگ -panti-، paθā- ،advanکلمات 
. واقعی نیست، بلکه بیشتر معنایی مجازي دارند و بنابراین به دست آوردن معناي دقیق آنها دشـوار اسـت  

» راه« rāhآنها را بـه   اند و پیوستهنگذاشته -advanو  -panti-/paθāمترجمان پهلوي هم فرق میان 
مطالعـات  هـرن و   اساس اشتقاق فارسـی رجوع شود به (اند که خود معادل لفظی در اوستا ندارد برگردانده

  )راههوبشمان، ذیل لغت  ایرانی
در مهریشت، بنـد   :اندهاي ثابتی به کار رفتهآید کلمات سابق الذکر با فعلدر عباراتی که در ادامه می     
  :آمده است 68

yeŋhe  vāšǝm   hangrǝwnāiti   ašiš   vaŋuhi  yā  bǝrǝzaiti,  yeŋhe  daēna   
māzdayasniš   xvīte  paθō  rāδaiti. 

هـاي او را بـراي بـرد، دیـن مـزدیـسنـی راهرا پـیـش می) مـهـر(او  هاشـی نیـک بلــند گـردونـ
  ).105 :مهریشتگرشویچ، (کنـــد حـرکــت آسـان آمــاده مـی

  ):10/75/2؛ 5/80/3؛ 2/30/2(ودا مقایسه شود با ریگ
pathó  rádantīr; rátsi  vā́jāya  panthām; prá te ʼradad  váruno  yā́tave  pathāh. 

  :را هم اضافه کرد 46/4توان عبارت یسن به این عبارات می
hvō  tən̄g  frō.gȧ  paθmə̄ng  hučistōiš  caraṯ. 

                                                
  : اي است ازاین مقاله ترجمه -1
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  هاي تشخیص درسـت را  او که پیشرو است این راه«: ا به این صورت ترجمه کرده استتیمه این عبارت ر
 -paθmanگویـد کـه   به درستی می) 69 :جلد دوم(یر خود بر گاهان هلموت هومباخ در تفس» .آفریندمی

تـرین  ودایی مقایسـه کـرد، بلکـه دقیـق      -pánthāاوستایی و -paθāو   -pantiتوان بااوستایی را نمی
. است، و این مطلب اخیر البته مطلبی است مشـهور » پرواز«به معناي   -pátmanل این لغت در ودامعاد

خـط سـیر   «ودایی صرفاً معناي پرواز ندارد، بلکه معنـاي   -pátman با این همه، اوالً نباید از یاد برد که
ودایـی   -pánthāتایی و اوسـ  -panti هم دارد، مخصوصاً خط سیر پرواز ایزدان واته و اگنی؛ ثانیاً» پرواز

در  pátman- ṛtasyaاند؛ ثالثاً عبـارت  گذرد به کار رفتهمکرراً در معناي راه کیهانی که از میان فضا می
ودا در ریـگ  tásya pánthā-ṛ در اوستا و   -ašahe  pantiظاهراً معنایی ندارد جز) 8/8/23(ودا ریگ

  vidvā́n  patháḥ 1، 46، 5؛ و رابعاً عبارت ودایی )رجوع شود به ادامه مطلب(» راه راستی«به معناي 
puraetá  ṛjú  neṣati  راه است و پیشرو است، مستقیم به پیش می که دانندهاو، در حالی«معناي به-

دانسته اسـت، چنـان مشـابهت نزدیکـی در      46/4، که تیمه آن را نظیر ودایی عبارت مذکور از یسن »رود
دهـم؛  را بر ترجمه هومباخ ترجیح می تیمه یی دارد که به واسطه آن من ترجمها عبارت اوستامعنا و لفظ ب

ترجمـه و   دربـاره . ».نیـک خواهـد کـرد    پرواز اندیشه او آنها را گاوان پیشروِ«: هومباخ چنین است ترجمه
  :دهمهاي مشهور گاهان، به آثار زیر ارجاع میتفسیر این عبارت گاهانی من خواننده را، جز ترجمه

Geldner, Bezzenberger Beiträge 14 (1889); Meillet, Trois conférences 
(1925), p. 23; Benveniste, Infinitifs avest. (1935), pp. 12, 78, 79; Nyberg, 
Religionen des alten Iran (1938), pp. 134, 144, 233;Benveniste, Noms 
dʼagent (1948), p. 89; Abaev, Arch. Or. 24 (1956), p. 30; Humbach, 
WZKSOA 2 (1958), pp. 22, 25; Seiler, Relativsatz (1960), p. 201. 

       
 -karآمده که با فعل هند و ایرانـی  » راه«اي در معناي کلمه 46/4عالوه بر آن در این عبارت یسن 

) 10/73/7؛ 10/53/6 ؛9/91/5؛ 5/80/2؛ 3/30/10(ودا تـوان در ریـگ  همراه شده و همین کاربرد را مـی 
  .یافت
گرچه معادل دقیق لفظـی در  ، (-panti-+ rad)که در ودا آمده است  -radو فعل » راه«استعمال      

، و دیگـري در  hyaṯ ahyāi dadȧ paθąm: 31/9اوستا ندارد، گاهی نظایر معنایی دارد؛ یکی در یسن 
آماده، که ذکـر آن   (advan) ا جادهبرخالف راه ی .razištəm pantąm  daδāiti  ātarš:10/3یشت 

 45که براي مسافرانش خطرناك باشد، و مضمون بیت زیـر از بنـد   گذشت، ممکن است راهی هـم باشـد 
  :مهریشت همین است

avaēšamča  paθō  pȧntō      yim   isənti  miθrō.drujō 
  ):3/55/10؛ 7/5/7(ودا نظایري دارد و همین در ریگ

-vāyúr  ná   pāthaḥ  pári  pāsi  sadyáḥ. 
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-víṣṇur  gopā́h  paramám pāti pā́thah. 
ودا و نظیـر آن در ریـگ   35، 8/33در یشـت   +-vaz- pantiتر از این تشـابهات، کـاربرد   اهمیتکم     

  : است) 10/70/10(
pā́tha  úpa  vakṣi  vidvā́n. 

به معناي  -ərəzuدر اوستا این است که همراه صفت  ،»راه«، یعنی -pantiاز خصوصیات لفظ      
  .آیدمی» راست«

  
   dȧŋhō  ərəzūš  paθō    :53/2یسن  -1
  :3/ 43یسن  -2

yə̄  nȧ  ərəzūš  savaŋhō  paθō  sīšōiṯ  ahyā  aŋhəūš astvatō  manaŋhasčā  
  :33/5یسن  -3

apānō   darəgō. jyāitīm   ā  xšaθrəm  vaŋhə̄uš  manaŋhō  ašāṯ ā ərəzūš  paθō  
yaēšū  mazdȧ  ahurō  šaētī  

  :13/ 68یسن  -4
razištahe  paθō aēšəmča  vaēδəmča yō asti razištō  ā  ašāṯ  vahištəmča  
ahūm 

       :10/3یشت  -5
razištəm  pantąm  daδāiti  ātarš  

:ودا هم این تعبیر رایج استدر ریگ  
   ṛjunā  pathā :1/41/5مندلۀ  -1
  ṛjávah  pánthā :10/85/23مندلۀ  -2
 patháḥ … ṛju  neṣati; rájiṣthā  pathībhiryé :9/97/28 همندل -3
  rájiṣṭhaiḥ  pathíbhir: 8/90/10؛ 1/79/3 همندل -4

چون این صفت بیشـتر مخصـوص   (همیشه مستقیم است  -pantiشود که از این عبارات نتیجه نمی
خواهنـد از راهـی هـم کـه     زادگانی اسـت کـه مـی   ، بلکه منظور از آنها امید آدمی)»راه«ت نه اس» جاده«

ودایـی  -súkṛta اوستایی برابر با  -hukərətaصفت . دانند به سالمت گذر کنندمسیرش را از پیش نمی
  ).1/35/11ودا، در ریگ( pánthāو هم براي ) 34/13یـسن (به کار رفتـه  advanهـم براي 

 (xvaēta, xvīte):رو باشد عالوه بر اینها، در اوستا امیدوارند که راهشان آسان     
  sīšā   nȧ   ašā   paθō  vaŋhə̄uš  xvaētə̄ng  manaŋhō: 34/12یسن  -1
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 xvīte  paθō  rāδaiti: 10/68یشت  -2

عبـارات ودا همـراه بـا    کـه در بعضـی   ) از همـان ریشـه  (آورد را به یاد می yātaveاین اوالً مصدر ودایی 
pánthā-   ؛ ثانیـاً صـفت   )10/75/2؛ 8/12/3؛ 8/7/8؛ 1/113/16(به کار رفته اسـتsugá-    بـه معنـاي

؛ 2/27/6؛ 1/41/4؛ 1/35/11: بـه کـار رفتـه اسـت، از جملـه در      -pánthāرا که آن هـم بـا   » روآسان«
  .10/51/5؛ 5/80/2؛ 3/54/21؛ 3/30/10

آن ابیات ودایی بحث کرده که در آنهـا ذکـري از مسـیر رودهـا      درباره) دبه بع 115همان، ص (تیمه      
  :توان براي آنها یافتنظیري می 13/54دریشت . شده است

yȧ (fravašayō) apąm mazdaδātanąm srīrȧ  paθō  daēsayeinti yȧ para  ahmāt  
hištənti  fraδātȧ  afrataṯ. 
kušīš  hamaya  gātvo  darəγəmčiṯ  pairi  zrvānəm. 

یک عبارت دارد، در  8/33نظیري در یشت ) به بعد 114تیمه، ص (ودا آمده راه سومه هم که در ریگ     
  :حرکت ابرهاست بسیار شاعرانه که درباره

āaṯ   taṯ   dunman  frašāupayeiti   maēγō.kara  ašavanō  frā  pourvō  vātąm   
vazaiti   yąm   paθō   āiti haomō   frāšmiš   frādat.gaēθō. 

نامـد و گـاه   می -ádhvanودا این راه را ریگ. روندخورشید و ماه و ستاره هم هر یک راه خود را می     
.pánthā در اوستا هم هر دو آمده است:  

 kas  nā  xvəng  strə̄mčā  dāṯ  advānəm :44/3 یسن -۱
  θrišum  barəsma  frastərənuyȧ  paitiša  hū aδwanəm :12/3یشت  -2
  aṯ yimō frašūsaṯ  raočȧ  ā  upa  rapiθwam  hū  paiti  aδwanəm ā:2/10وندیداد  -3

  -panti: و در مورد
   :8/35یشت  -1

tištrīm …yazamaide yō  avaδāṯ  fravazāite  xšōiθnāṯ  hiš  ušayāt 
duraēurvaēsəm  paiti pantąm… 

   ȧŋhąm  raya  xvarənaŋhača  hvarə  ava  paθa  aēiti     :13/16 یشت -2
  ).هم آمده است stārōو  mȧ، در ادامۀ همین عبارت، hvarəبه جاي (

آمده، در کتاب لـودرس بـه نـام     (ṛtásya  pánthā)» راه راستی«تمامی عبارات ودایی که در آنها      
متأسـفانه لـودرس   . ه و شرح شـده اسـت  ، ترجم469 – 461، صص 1959، )رته ورونه وجلد دوم، ( ورونه

؛ وندیـداد  10/86؛ یشـت  72/11؛ 51/13یسن (در اوستا نکرده است  -ašahe pantiحتی ذکري هم از 
بررسی دقیق مطالب ودایی به همراه عبارات مشابه اوستایی عـالوه  ). 68/13؛ 33/5؛ همچنین یسن 4/43
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مفهـوم اخالقـی تـازه در ایـران      د، از به وجود آمـدن دارنی برمیو ایرا بر آنکه پرده از عقاید مشترك هند
 .1دهد که باعث ترك آداب قربانی شده استباستان هم خبر می

  
 
 

 
 

 
 

                                                
  مترجم. عقیده شدتوان کامالً هم آخر نویسنده نمیله با این جم -  ١


