
 
  ) فرگرد يکم - پژوهشی در شناخت زرتشت ( بخش چهارم

 
  زرتشت فرگرد يکم     گاتهای   در   واژه ها    از   برخی  آرش    چهارم :  بخش

  
زبانی که اشو زرتشت، وخشور بزرگوار ايرانی، سرودهای ورجاوند خود را بدان سرود، «زبان گاتهايی» ناميده می شود. « 

که امروزه « سرود » می گوييم. اين زبان در زمانی که زرتشت در کار سرودن آموزه های   گات » يا « گاس» همان است
خود بود، بيگمان نمی توانسته « زبان گاتهايی » ناميده شده باشد، ما نمی دانيم مردمی که به اين زبان سخن می گفتند، آنرا 

«گات» چيزی ديگری از آن زبان برجای نمانده است،  چه می ناميده اند، ولی اين را می دانيم که چون بيش از همين هفده
  اوستا شناسان برای آسان کردن کار خود آن را « زبان گاتهايی » ناميدند تا آنرا از« زبان اوستايی » جدا کنند. 

  
واژه  زبان گاتهايی يکی از زبانهای ُکهن هند و ايرانی و از خويشاوندان نزديک زبان سانسکريت است. بخش با ارزشی از 

ها و زبانزدهای اين زبان در زبان اوستايی برجای مانده اند. ( شوربختانه از زبان اوستايی نيز بجز گرامی نامه ی اوستا 
  بُنمايه ی ديگری بدست ما نرسيده است، از همين روی آن را نيز « زبان اوستايی » می نامند».  

  
از بخشهای پنجگانه ی گرامی نامه ی اوستا است جا گرفته اند،  با اينکه هفده سرود زرتشت در البالی « يسنا » که يکی

ولی دگرگونی زبان گاتهايی و اوستايی آنچنان است که اوستا شناسان، از راه همين نا همسانی دو زبان توانستند سرودهای 
انبها در گوش ماهی زرتشت را در ميان ديگر سرودهای يسنا شناسايی کنند. می توان گفت که گاتها همانند مرواريدی گر

اوستا جا گرفته و از گزند باد و باران روزگار بدور مانده اند. اين نکته نيز شايان ياد آوری است که زندگی مردم، در زمانی 
انديشه های خود را زبانی می کرد، دارای پيچيدگيهای امروز نبود، زبان هم بدور از َخم و َچم های   که زرتشت

خود انديشه نيز گستره ی فراخدامن امروز را نداشت، ازاين روهيچيک از    برای گويا کردن انديشه، کارمايه ای بود  ادبی،
زبانهای جهان باستان دارای گنجينه ی کالنی از واژه های بسيار نبودند، هر چه ميدان زندگی فراخ تر و پيچيدگيهای آن 

  فزونتر شد، بر فراخی و گنجايی زبانها نيز افزوده گرديد.
  
ز سوی ديگر بايد بياد داشت که واژه يک باشنده ی جاندار است، از آنجا که جان دارد، کالبد هم دارد، و چون کالبد دارد، ا 

و از فراز و فرود ُرخدادهای بيشتری گذشته باشد، سايه های بيشتری در پی   پس سايه هم دارد، و هراندازه که بيشتر زيسته
و آِرش گوناگون آورده اند، و اگر نيک   اژه نامه ها، گاه در برابر يک واژه چندين َچمآورده است، ازهمين جا است که در و

در پی خود پديد آورده   بنگريم خواهيم ديد که بيشتِر اين آرش ها، سايه هايی هستند که آن واژه در گذرگاه زمان
و «   –«نيايش»   –ر َچم «عبادت » بيشتر د  « پرستش » که در گفتار و نوشتار امروز  نمونه واژه ی  برای  است.

آِرش های ديگری داشته است که امروزه بيشتر آنها را از دست داده و تنها سايه ی نا   عبوديت» بکار می رود، در گذشته،
    زيبای «عبادت» را نگهداشته است.

  
  برای شناخت پيکر و سايه های اين واژه به نمونه های زير نگاه می کنيم: 
  زواری يا تيمار» (= خدمت) : نخست در َچم « 

  
  ُکن  تو  کاو را پرستش  بگفتند      برآمدهمه کام وی زين َسُخن        

  
در خدمت او باش… می بينيم که هيچ پيوندی با عبادت   -او را زواری کن  –فردوسی بگفتند که تو تيمارگر او باش         

  کردن و نمازگزاردن ندارد..
  
  پرستش کنيدش همه چون غالم      امنيکی تم  بهمش کا  برآريد             

  
  فردوسی بکوشيد تا کامش روا بگردانيد، و همانند غالم در پيشگاه او باشيد و پرستاريش کنيد..      

  
  فرود آی وپيشم پرستش نمای       اگرجان بتن خواهی و تن بجای            

  
  پيشکاری من پيشه کن…  ی فرود آی وندفردوسی اگر می خواهی زنده بمانی، از اسب بل     

  نما…   نمی گويد برمن سجده کن يا مرا « عبادت»
  
  کنی  افزون  کوشش  بياموز تا      که او را پرستش همی چون کنی             

  
  زواری (= خدمت) بيفزايی ..   فردوسی هنگامی که در پيشگاه او هستی کوشش کن تا هر روز بردامنه ی     

  ی از « عبوديت» در ميان نيست..  هم سخندر اينجا 
  



  ز پرستش نخاريد سرهمی ا           پيش پدر  شب و روز بهرام             
  

   پرستاری) پدر بود که زمان برای سرخاراندن نداشت…  –فردوسی بهرام باندازه ای گرفتار زواری (= خدمت      
  

  تو  نده ی تختنترسد پرست            که با بخت تو  چنين گفت رستم            
  

  پيشکاران تو از هيچ گزندی نمی هراسند…   تو آنچنان فرهمندی که  فردوسی رستم به کيخسرو می گويد:    
  

  ترا  پرستند و بيدار بخت          ُخنُک شهر ايران که تخت ترا             
  

  تو اند.. که پاسداران تخت و بخت   فردوسی خوشا مردم ايرانزمين          
  

  بسی شورو تلخ جهان ديده ايد          نياکان ما را پرستيده ايد               
  

  فردوسی شما پيشکاران ( = خدمتگزاران ) نياکان ما بوده ايد.. گاه در َچم پاسداری و نگهبانی بکار رفته است، مانند:         
  

  دیبايد اگر بخر پرستيد          بگفتا فروغی است اين ايزدی               
  

همراهان می گويد: اين فروغی است که   فردوسی هوشنگ، شاه پيشدادی پس از شناختن شيوه ی افروختن آتش، به        
اين است که در پرستاری و نگهداری آن بکوشيم و   از سوی يزدان بما ارمغان گرديد، خويشکارِی خردمندانه ی ما

     به خاموشی گرايد..  نگذاريم
  

نشانی ازعبادت وعبوديت و نيايش کردن و نماز بردن در ميان نيست، البته آنگونه    از اين بندها،ينيم که در هيچ يک ب می
آِرش ها نيز برای واژه ی پرستش درهمين شاهنامه و ديگر بُنمايه های فرهنگ و ادب ايرانزمين آمده و سايه وار جا خوش  

  کرده اند، مانند:
  زبهر پرستش بياراستی        مايه شبگير برخاستیگران                  

  فردوسی     
  
  پرستنده را جايگه کرد کوه       جدا کردشان از ميان گروه                

  فردوسی     
  
  نوان پيش روشن جهاندارشان        بدان تا پرستش بود کارشان              
   فردوسی     

  
    ب ديده ُرَخش نا پديدشد از آ       ستش بديدچو از دور جای پر             

  فردوسی    
  
بسيار بکار می رود ولی درجای   يکی ديگر از واژه های سايه دار ، واژه ی خسته است که امروزه در گفتار روزمره ی ما 

را چنين گزارش کرده و برهان قاطع آن  -فرهنگ عميد -درستش بکار نمی رود. واژه نامه های کالن مانند لغت نامه ی دهخدا
  :اند
  خسته ی زردآلو –خسته ی انگور  –استخوان خرما و شفتالو و زردآلو و انگور و جز اينها.. مانند خسته خرما   -١
  سنگريزه  -٢
زمينی که شيار کرده باشند يا مردم و چارپايان بر روی آن آمد و شد بسيار کرده باشند و خاک آن در زير پای آيندگان و   -٣

  دگان نرم شده باشد: رون
  

  شتابش چرخ را آهسته دارد       قدمگاهش زمين را خسته دارد         
  نظامی        

  
  پردرد: –دل آزرده  –دلتنگ  –پردرد رنجيده  –آزرده   -۴ 

  
  دل لشگر از تاجور خسته ديد       شنيد  ايشان  گفتار  چو  سپهبد      

  فردوسی        
  
  خسته پر از آب چشمدل از درد       از درد و خشم وزان روی پيران پر         



  فردوسی   
  
  خود بدلم گذر کند غم به بقای چون تويی            گفتی اگر خسته ای غم مخور اين سخن سزد           

  خاقانی    
  
   زخمدار: –زخمين  –زخمگين  –زخمی   -۵ 

  
  ت بيرون برندکسی را که خسته اس          بشُمرند  بفرمود تا کشتگان      

  فردوسی   
  
  پور جوان  بَِر خسته  بيامد  شت از آنجايگه پهلوانچو برگ       

  فردوسی    
  
  دريده همه جامه و خسته بَر       چو زانگونه ديدند بر خاک سر       

  فردوسی     
  
ه را بکار می بريم ديده نمی در هيچيک از بندهای باال نشانی از فروماندگی و درماندگی بدانگونه که امروزه واژه ی خست 

  د… شو
  

که در گويش امروزی برابر خرد بکار برده می شود، ولی واژه نامه   است،   از ديگر واژه های سايه دار، يکی هم « عقل »
  های کالن آن را بدين گونه گزارش کرده اند:

  
  بند آوردن اسهال…   -رمان می کنددارويی که شکم روی را د  -بستن شکم به دارو   -بند کردن دوا شکم را    -١ 

خم کردن وظيف و ذراع شتررا و بستن آنها را به   -بستن وظيف و ساق شتر را   -بستن ساق شتر  -بستن زانوی شتر  -٢
  وسيلۀ « عقال »…

–خونبها  ُکشنده چشم پوشيدن در برابر   از ُکشتن –خونبهای کشته را پذيرفتن    -خونبهای ُکشته را پرداخت کردن    -٣ 
  ديت را بر همديگر قسمت نمودن…  –ص را از جهت ديت ماندن و ترک دادن قصا  
  بر زمين افکند کسی را در کشتی… -کسی را در ُکشتی به بند َبستن   -۴ 
  بر کوه آمدن آهو، پناه جستن به آن …    -۵ 
  پناه جستن به کسی…   -۶ 
  خوردن شتر گياه عاقول را…   -٧ 
  دن…موی به شانه کر  –ا زن موی خود ر شانه کردن   -٨ 
  فهميدن و تدبير کردن…   -٩ 
  خرد و دانش و دريافت صفات اشياء از حسن و قبيح و کمال و نقصان و خير و شر..  -١٠ 

  
لغت نامه دهخدا    يکی ديگر از اينگونه واژه ها « غذا » است که امروزه از روی بی انگاری بجای خوراک بکار می بريم.

خوردنی..  –ا: {با فتح غ} بول ُشتُر(شاش ُشتَر) !!.. غذاء :{ با کسر غ} خورش غذ  اژه را چنين گزارش کرده است:اين و
فرهنگ عميد : واژه ی غذا { با فتح غ} را نياورده است: غذاء : { بکسر غ} خوراک فرهنگ فارسی دکتر محمد معين نيز 

ر غ } است که برابر خوراک پارسی است آورده است : غذاء: { باز هم بکس واژه ی غذا { با فتح غ } را نياورده، و آنچه را
.  
بگونه ای که ما بر زبان می آوريم شاش ُشتُر است نه خوراک، و شايسته ی هيچ ايرانی    بنا براين واژه ی غذا{ با فتح غ} 

نوبت  م از بام تا شام بايد روزانه چندنيست که اينگونه سخن بگويد ، ولی شوربختانه ما آنچنان در گنداب عرب گير کرده اي
  « غذا » بخوريم و بخورد فرزندان خود نيز بدهيم، چرا که زبان عربی زبان خدا است!! 

  
ولی دانسته نيست که چرا عربها که بزبان خدا سخن می گويند خودشان بجای غذا « طعام » می خورند! و غذايشان را بر 

ر دامن خود پرورش داده اند.. بشود که بانوان را د  ون زرتشت و کوروش و فردوسیخوان مردمی می گذارند که بزرگانی چ
بشود که مادران مهرورز ايرانی بدانند که با خود و فرزندان دلبند   ايرانی به همسران و فرزندان خود «غذا » نخورانند…

 ه ننگ خوردن شاش شتر را بر خود وآزاده مردان ايرانی به آن گامه از آگاهی برسند ک  خود چه می کنند… بشود که
  خانواده ی خود هموار نکنند…

بکار نبرند… بشود که مردم ايران اين سخن    بشود که دارندگان رستورانهای ايرانی واژه ی غذا را دررستوران خود  
ين سخن در باره ی دريابند که بايد به زبان شيرين پارسی سخن بگويند نه با واژه های دل آشوب تازيان ايرانسوز.. واپس

ه واژه نيز مانند بسياری ديگر از پديده ها، درزهدان نياز مردمان پيکر می پذيرد، در ِبستر فرهنگ زاده می واژه اين است ک
درگذر از فراز و فرود رخدادهای تاريخ بُرنا، و سپس پير و فرسوده می شود،   شود، در راستای زبانی کردن انديشه می بالد،

  نند هر جاندار ديگری می ميرد.و سرانجام ما



  
بسياری از اينگونه واژه های مرده را در گورستان واژه نامه ها می توان پيدا کرد و بر مرگشان افسوس فراوان خورد،  

يََزک در َچم پاسدار   مانند واژه ی يخچه در َچم « تگرگ » که امروزه هيچ کاربردی در زبان پارسی ندارد، و واژه ی زيبای
  گاريهای ما، واژه ی زشت (قراول ) ترکی جای آن را گرفته است:نگهبان که امروزه در پی بی ان –
  
  هم بگيرد که دمادم يزکی می آيد    سعديا لشگر سلطان غمش ملک وجود      

  سعدی    
  
  بدر کرده است:  سی« َوشتَن » که ( رقص) عربی آن را از ميداِن زبان پار  ا واژه ی زيبایب 

  
  اين خانه را ز وشتن گلشن کنيد گلشن    يارم زدر آمد َوشتَن کنيد وشتن        

  قاسم انوار  
  
ايکاش ما ايرانيان به زبان پارسی مهر بيشتری می داشتيم!!. اين نمونه ها آورده شدند تا نشان داده شود که اگر دريافت  

نوشتار ما بکار می روند تا بدين اندازه دشوار است، چه اندازه دشوار تر است   وبرخی از واژه ها که همه روزه در گفتار 
ناهمسانی   بکار رفته اند.  دريافت درونمايه ی واژه های رازگونه ای که در يک زبان فراموش شده ای مانند زبان گاتهايی

اين ناهمسانی به اندازه ای است که گاه   در ميان برگردانهای گوناگون از سرودهای زرتشت از همين جا سرچشمه می گيرد،
  خواننده را دچار لغزش، وپژوهنده را دچارسرگردانی می کند.

برای نمونه در يکی از برگردانها، ديده می شود که زرتشت در برابر بازيافته هايش در باره ی چگونگی هستی، ده ماديان و  
  ست!!..ايک اُشتُر و يک اسب از اهورا مزدای خود درخواست کرده 

  
در باره ی   ترسايی بنا بدرخواست يکی از باورمندان به اسالم بنام حسينی طباطبايی ٢٠١١در نخستين ماههای سال    

و آموزه های آن، در تلويزيون انديشه به نگر گويی (= مناظره) نشستيم. اين برنامه چهار هفته و هر هفته يک   اسالم
  اشاره کردم که می گويد:  از سوره ی احزاب ۵٣تا  ۵٠ آن برنامه، من به آيه های ساعت و نيم بدرازا کشيد، در جايی از

« ای پيامبر ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حالل کرديم و کنيزانی را که به غنيمت نصيب تو کرد و ملک تو شد و  
وطن خود مهاجرت کردند و نيز زن مؤمنه  از نيز دختران عمو و دختران عمه و دختران خالو و دختران خاله آنها که با تو

ای که خود را به رسول بدون شرط و مهر ببخشد و رسول هم به نکاحش مايل باشد ، اين حکم مخصوص توست دون 
مؤمنانی که حکم زنان عقدی و کنيزان ملکی مؤمنان را به علم خود بيان کرديم. اين زنان که همه را بر تو حالل کرديم بد ين 

  ه بر وجود تو در امر نکاح هيچ حرج و زحمتی نباشد. و خدا را بر بندگان مغفرت و رحمت بسيار است.  د کسبب بو
  

تو ای رسول هر يک از زنانت را خواهی نوبتش را مؤخر دار و هر که را خواهی به خود بپذير و هم آنرا که از خود راندی ، 
  اگرش خواندی باز بر تو باکی نيست. 

  
ادمانی دل و روشنی ديده آنهاست و هرگز هيچيک نبايد محزون باشند بلکه به آنچه ايشان را عطا کردی ب شاين بهتر و موج

بايد خشنود باشند. و خدا به هر چه در دل شما مردم است آگاه است و خدا دانا و بردبار است. آی رسول بعد از اين ديگر نه 
ه ديگر زن ، هر چند از حسنش به شگفت آيی و بسيار در نظرت ن بعقد هيچ زن بر تو حالل است و نه مبدل کردن اين زنا

زيبا آيد مگر کنيزی مالک شوی و خدا بر هر چيز مراقت و نگهب ان است. » اين سخن گويای آن است که هللا کار آسمان و 
عمو و پسر عمو و و  و تن آميزی او با دختران عمه و خاله و دايی  زمين را رها کرده و به سامان بخشيدن رختخواب رسول

دختر هفت ساله تا پير زن هفتاد ساله پرداخته است!!   و زن شوهر دار و زن بی شوهر و همسر پسر خوانده و  زن همسايه
هم گوی ارجمند من، سرکار حسينی طباطبايی گفتند: خداوند به بندگان خوب خود پاداش هم می دهد و اينگونه پاداش ها 

م نمی کند، همانگونه که { حضرت زرتشت!!} هم در برابرخدماتی که انجام داده بود از خداوند ا کپيامبر خد  چيزی از ارزش
  در خواست ده ماديان و ده شتر می کند!!.

  
برون را می نگرند و قال   برون نگرانی { که همواره  يسنا، آن دسته از  از آنجا که اين بند از سرود چهل و چهارم 

  ، جا دارد که اين بند را در برگردانهای گوناگون با هم ژرف نگری کنيم:استدچار گمراهی کرده   را}
  دکتر جليل دوستخواه:  

  
ای مزدا اهوره اين از تو می پرسم مرا بدرستی پاسخ گوی: چگونه در پرتو « اَشه » آن پاداش را بدست آورم؟ چگونه  

» و « جاودانگی » را در يابم و آنگاه هر دو را  سايینيروهای دهگانه مرا راهبر و روشنگر خواهند شد تا با آنها « ر
  بدانان بخشم؟؟ ابراهيم پور داود: اين از تو می پرسم ، درست بمن بگو، ای اهورا:  

ای ارديبهشت، به آن مزد ارزانی خواهم شد، ده ماديان با « جفت نر» و يک شتر که به من پيمان داده شده ، ای    چگونه،
  ی و جاودانگی، در بخشايش تو ؟ موبد فيروز آذرگشسب: رسايمزدا ، آنچنان که به 



ای هستی بخش يکتا از تو پرسشی دارم و خواستارم حقيقت را بر من آشکار سازی ، چگونه در پرتو اشا« راستی و پاکی» 
ايی روشنپاداش دلخواه را که عبارت از تسلط بر ده ماديان حواس با نيروی اسب انديشه است بدست خواهم آورد و به 

  حقيقت سرمدی خواهم رسيد .
  
ای مزدا از رسايی و جاودانی ِکی برخوردار خواهم شد تا هر دو بخشش بزرگ را برای رستگاری به مردم جهان ارمغان  

  کنم. دکتر عباس شوشتری:
به من پيمان  تر کهچگونه آن مزد را بيابم، ده ماديان و يک اسب و يک ش  آن از تو می پرسم راست بمن بفرما ای اهورا !! 

نهاده اند بدهند بلکه دوست دارم که بوسيله ی تو ای مزدا بخشش ُخرداد و اِمرداد را به سوی هم نوع بياورم. دکتر علی اکبر 
جعفری: اينک از تو می پرسم، خدايا، مرا بدرستی آگاه ساز چگونه از راه پاداش ده ماديان و ده اسب و يک شتر را بدست  

  راز رسايی و جاودانی را دانسته اين هر دو را به آنان دهم. موبد رستم شهزادی:انا، بياورم تا ای د
  
چگونه در پرتو اشا ( راستی و پاکی) به درک راه تو وحقايق زندگی پی خواهم برد؟ و ای مزدا چه وقت ازکمال  –ای اهورا  

عمت را به مردم جهان ارمغان کنم؟ دکتر ن دو نورسايی خرداد و اِمرداد برخوردار خواهم شد؟ و چگونه خواهم توانست اي
  خسرو خزاعی :

  
ای اهورا مزدا، به من بگو، آنگونه که بدرستی دريابم. چگونه در پرتو راستی، نيروهای ده گانه ی برونی و درونی من ،  

دم جهان ارمغان کنم ا به مرمی خواهم با آنها رسايی و جاودانگی را در يابم و هر دو ر  زايا و نيرومند و فروزان می گردند؟
  . زنده ياد موبد فيروز آذر گشسب در گزارش اين بند می نويسد:

  
« در اين بند واژه هايی به کار رفته که در صورت ظاهر معنی حيوانات را می دهند ، ولی در باطن رمز هايی هستند که  

نويسنده ی گات ها بلکه مردم نيز با رمز و  نه تنها  دارای مفاهيم عرفانی اند. هنگامی که گاتها به صورت مدون در آمدند
آشنا بودند و نويسندگان نيازی به گزارش اينگونه واژه ها نمی ديدند. ولی اکنون پس از گذشت سدها سال   راز اينگونه واژه

  اينگونه واژه ها سخت گرديده است.  به دليل نبودن بنمايه های بسنده کار شناخت نمادهای
  
ه که پايگاه پيامبری زرتشت را بعنوان رهبر روحانی نمی پذيرند، بهنگام ترجمه ی متون اوستا تنها به ان بيگاناوستا شناس 

جنبه ی مادی و ظاهری کلمات و عبارات اکتفا کرده و کوششی ندارند تا جنبه ی معنوی و عرفانی عبارات را درک کنند و به 
ر خواست پاداشی مانند ده ماديان و يک اسب و يک شتر می کند ا مزدا دهمين دليل هنگامی که زرتشت در اين بند از اهور

آن را حمل بر دوران و محيطی می نمايند که هديه کردن چنين حيوانات سودمندی از بزرگترين آرزوهای مردان آن دوران 
اداشی آنهم از آرزو و پمحسوب می شده است و هيچگونه ايرادی هم در آن نمی بينند، ولی هنگامی که يک ايرانی به چنين 

  سوی پيامبر واالمنشی مانند زرتشت می انديشد جمالت را بچگانه و بسيار سست می يابد.
  
  ولی اگر به مفهوم واقعی واژه هايی مانند : 
از جانب اشو زرتشت   ده ماديان و يک اسب و يک شتر از ديدگاه عرفانی بنگريم خواهيم ديد که چه در خواست باشکوهی 

و ديگر پژوهشهای ارزشمند خود روان آدمی   Katopanishadپور واال در بر رسی کتاب کاتو پانيشاد  ت . تاراشده اس
او را به اسبانی همانند کرده است   و نيروهای دهگانه ی تنی و روانی -تن او را خوِد گردونه –را همانند راننده ی گردونه 

  انند. سو می کشکه گردونه يا تن آدمی را با خود به اينسو و آن
است بايد آرزوها و خواست های دون پايه ی آدمی را که همانند اسب سرکشی است مهار کند.   روان آدمی که گردونه ران

Taraporewala-TheDivin Songs of Zarathshra. Hukhta Foundation Bombay 1993  
Page:52ه اشو زرتشت بکاهند و او را در کنار{ دی پايگا* کسانی مانند سرکار حسينی طباطبايی برای اينکه از واالمن

رسول} بنشانند، در ِنگِرش برون نگرانه ی خود تنها اسب را می بينند، {بويژه اگر ماديان هم باشد!). اينگونه برداشتهای 
ی  برون نگرانه درست مانند آن است که آدم کم مايه ای بخواهد سروده های حافظ و مولوی را بدون شناخت درونمايه

مانند پُل اسميت استراليايی واژه ی محتسب   نه آنها به زبان انگليسی برگردان کند، برآيند کاراو چنين خواهد بود کهرازگو
  را: 
 »Police Officer  «   برگردان خواهد کرد و هزار و يک دردسر برای حافظ بيچاره درPlice Station  خواهد    فراهم

  زرتشت در پی آن است نيرومندی ُسِهش های دهگانه ی تنی و روانی است.که آنچه درون نگران می دانند    آورد!!.
  
 –شنوايی  -پنچ تای آنها را که ُسِهش های تنی يا بيرونی اند می شناسيم که بترتيب : بينايی  از اين ُسِهش های دهگانه، 

  ند:اند، مانبويايی و بساوايی هستند. پنج تای ديگر ُسِهش های روانی يا درونی  –چشايی 
  که کارش شناخت شايست و نا شايست است.  هوش: -١ 
  که همان غريزه است.  وير:  -٢ 
  که کارش انبار کردن ديده و شنيده ها و بوييده ها و چشيده ها و بساواييده ها است.  ياد:  -٣ 
   نيرويی که انديشه را زبانی می کند.   گويايی:  -۴ 
  ر در می آورد. شه را بکرداپويايی : نيرويی که اندي  - ۵ 

  



از آنجا که هر ده ُسِهش درونی و برونی گيرنده و دريافت کننده هستند: « ماديان» ناميده شده اند، و می بينم که در اين  
سرود، زرتشت بزرگ با چه واالمندی و بزرگ منشی از اهورامزدای خود می خواهد تا ده نيروی تنی و روانی او را زايا و 

هر دو را به مردم جهان ارمغان کند. پس دانسته شد که برای برگرداندن گاتهای زرتشت به پارسی داند تا او بارور بگر
  امروز، تنها دانستن زبان اوستايی بسنده نيست، بلکه بايد رازگونگی واژه ها و زبانزدهای گاتها را نيز شناخت.

  
هزاران سال پس از زرتشت در سرزمين فرهنگ  می بريم که اين بخش از نوشتار خود را با سخنی از شمس تبريزی بپايان 

  خيز او زاده شد و گفت: 
  

عرصۀ سخن بس تنگ است، عرصۀ معنی فراخ است، از سخن پيش تر آ، تا فراخی بينی و عرصه بينی. در فرگرد دوم از 
  يم کرد.د نگاه خواهبخش چهارم اين ُجستار به برخی از واژه های رازگونه ای که در سرود های زرتشت آمده ان

  
  
 هومر آبراميان –پاينده ايران  
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