
 
  )  فرگرد دوم - پژوهشی در شناخت زرتشت ( بخش چهارم

  
  

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

درفرگرد يکم از اين بخش اشاره ای داشتيم به نا سازگاری ميان برگردانهای گوناگون گاتهای زرتشت، در اين راستا سودمند 
  ميان چند برگردان انجام دهيم. دانسته شد که سنجش فشرده ای 

  
سخن اين بود که برای آغاز يابی و رسيدن به ناب انديشه های زرتشت تنها دانستن زبان اوستايی و زبانزدهای آن   چکيده ی

زبان بسنده نيست، ژرفای َچم برخی از واژه ها در سرودهای زرتشت فرا تر از بُرد انديشه ی يک زبانشناس است، بنا براين 
د با رازگونگی آن زبان نيز آشنا بود، برای نمونه بسياری از اروپاييان و برخی از فرزانگان ايرانی واژه ی سپنتا را با باي

ناميرندگان مقدس برگردان کرده اند، اين برگردان از سوی بسياری    مقدس تازی برابر دانسته و امشاسپندان زرتشت را
ته شده است، چرا که به آدمی می توان گفت مقدس ولی ناميرندگانی را که همکاران ديگر از دانش پژوهان ايرانی ناروا دانس

برگردان کرده اند ، چنان که گويی   خرد مقدس  سپنتا مئنيو را نيز به  خداوندند نمی توان مقدس ناميد، در همين راستا
نا آشنايی به درونمايه ی واژه ها  دوگونه از خرد در کار است که يکی مقدس و ديگری نا مقدس است. اين ناروايی از

در َچم فزاينده است و نبايد به پاک يا پاکيزه   و مقدس برابر پاکيزه است. سپنتا  سرچشمه می گيرد: { قدس برابر پاک،
  برگردانده شود. فزايندگی چيزی است و پاکيزگی چيز ديگر..}. 

  
  ن برديم که گفت:و سر انجام آن بخش را با فرازی از سخنان شمس تبريزی بپايا

عرصۀ سخن بس تنگ است، عرصۀ معنی فراخ است، از سخن پيش تر آ، تا فراخی بينی و عرصه بينی. دراين بخش می  
خواهيم نگاهی داشته باشيم به برخی از واژه های رازگونه ای که در سرود های زرتشت آمده اند، اميد اينکه اين  

  جويندگان دانش را بکار آيد.   ارمغان،
  
از سوی بيشتر اوستا شناسان درَچم: سرور هستی، آفريدگاِر    از ريشه ی « اَه ». اين واژه  ahoora  هورا يا اهوَرها

اشو زرتشت دادار آفريدگار را گاه « اهورا»    و خداوند جان و خرد برگردان شده است. -داور هستی  -هستی بخش -بزرگ
گمان برده   Millsهورا مزدا » ناميده است. برخی ازپژوهشگران مانند ميلز« ا  گاه « مزدا» و گاه با همکرد هردو نام:  ،

ولی برجسته ترين گاتها شناسان جهان اين   » است!Yahovahبرآمده از ريشه ی « يهوه   »  Ahura« اهورا   اند که
  نديده اند.  و « يهوه »  گمان را نادرست شمرده و هيچ پيوندی ميان « اهورا »

  
هر دو در ميان تبارهای ُکهن آريايی گرامی داشته می شدند، ديوپرستان همان کسانی بودند    ئوا » يا « ديو » اهورا و « د 

آغازکرد و « ديو » را خوار شمرد. اين « ديو » يا (    که زرتشت در سرود سی و دوم خود ستيزی سخت را با آنان
در زبان التين  -Zeus   در زبان يونانی –)  Divasريت () در زبان گاتهايی همان است که در زبان سانسک Daevaَدئِوا

Deus  يا  Jupiter –  در زبان ايتاليايیDio –  در زبان آلمانیTeus  –  در زبان فرانسویDieu –  و در زبان
  » نيز از همين ريشه اند.  divinity  و   divineگفته شده است. واژه های «  The Dietyانگليسی 

  
به هند رسيدند و تا به امروز َدئِوا يا ديو را   ا که ديو َيسنان {ستايگران ديو} بودند در ادامه ی کوچ خودشاخه ای از آرياه

می پرستند. شک نيست که زرتشت باورهای مهری را می شناخته و از برخی از زبانزدهای آن آيين ُکهن ايرانی بهره گرفته 
انديشه » و « خرد » است، بی هيچ نشانی از انگاره و پندار که در  است، ولی نگاه زرتشت به جهان، نگرشی استوار بر «

  در آنجا ُزروان زاينده ی اورمزد و اهريمن است.    آيين مهری به فراوانی يافت می شود.
  

اهريمن همان اندازه تواناست که اورمزد، همين برابری در توانمندی دو خدای نيک و بد است که جهان تاريک را در برابر 
  ن روشن برپا می دارد تا برابری ( = تعادل) را در هستی پاس بدارد. جها

  
زرتشت اينگونه پندارهای بيمارگونه را بها نداد و به آنها پشت نمود، او تاريکی را در برابر روشنايی، و آن دو را آفريده ی 

ندگی اند همانگونه که دشتک (= دو خدای نيک و بد ندانست، چرا که از ديد زرتشت تاريکی و روشنايی دو بايسته ی ز
جنين) نُه ماه در زهدان مادر زندگی می کند { که بيگمان جای روشنی نيست}، پس از نُه ماه پا به جهان روشن می گذارد، 

اگر تاريکی را يک پديده ی اهريمنی بدانيم آنگاه به اين برآيند خواهيم رسيد که بيخ و بُن آدمی برآمده از جايگاه اهريمن 
  !!..است

گسترده می شود تا رويش و بالش درخت را در جهان روشن فراهم آورد   و يا ريشه ی درخت را که در ژرفای تاريکی  
چگونه می توان اهريمنی شمرد؟ مگر ميوه ی درخت که در پرتو خورشيد خوشاب می شود، مايه ی رويش و بالش خود را 

   از بخش تاريک زير زمين بدست نياورده است؟..
  



اين يگانگی درهستی شناسی   دانست وبه « يگانگی» روی آورد.  رتشت تاريکی و روشنايی را دو پديده از يک بُنز 
زرتشت از جنس آن « احديتی » نيست که در دين های ابراهيمی بويژه در اسالم ديده می شود، اين يگانگی، همان « يک »  

بسيار است که پيوسته در کار يک شدن است . دکتر محمد     همان که در پويشی نا ايستا در کاِر « بسيار» شدن، و  است
  در پارسی امروز همان «خداوند جان و خرد» است.    مقدم نشان داده است که برگردان نام اهورا مزدا

  
زرتشت، ِخرد را واالترين فروزه ی آدمی، و سرچشمه ی آن را « خرد ناب » می داند. در چنين چشم اندازی است که  

  آمده است    مزد يشت ششمين نام خدا « خرد » و هفتمين نام او « خردمند»دراور
  

  . به اين بند ازهرمزد يشت برگردان استاد دکتر جليل دوستخواه نگاه می کنيم:
مرا از نام خويش که بزرگتر و بهتر و زيباتر از هر چيز و به روِز         زرتشت گفت : ای اهوره مزداِی اََشَون!    ۵ 

کار آمدتر و پيروزمند تر و چاره بخش تر است و بهتر بر دشمنی ديوان و مردمان { ُدرَوند} چيره شود ، بياگاهان  پسين ،
 …  

  
تا من بر همه ی ديوان و مردمان{ ُدرَوند} پيروز شوم، تا من بر همه ی جادوان و پريان چيره شوم، تا هيچ   …         ۶

  مردمان { ُدرَوند} و نه جادوان و نه پريان.نه  کس نتواند بر من چيره شود: نه ديوان و 
  
دوم: منم بخشنده         يکم : منم سرچشمه ی دانش و آگاهی          اََشَون!   آنگاه اهوَره مزدا گفت: ای زرتشتِ             ٧ 

پنجم: منم          هان) ِن جساما –( = هنجار هستی    چهارم: منم بهترين اََشه        سوم: منم توانا         ی گله و َرمه 
هشتم: منم           هفتم: منم ِخَردَمند          ششم : منم ِخَرد          نشاِن همه ی َدِهشهای نيِک اََشه نژاِد مزدا آفريده 

  نهم: منم دانا        دانايی 
  
سيزدهم: منم          اَهوَره منم  دوازدهم:         يازدهم : منم َورجاَوند         دهم : منم َورجاَوندی          ٨ 

شانزدهم: منم به ياد          پانزدهم: منم شکست نا پذير         چهاردهم: منم دور از دسترس دشمن         زورمندترين 
نوزدهم: منم          هيجدهم : منم همه را پزشک         هفدهم: منم نگهبان         دارنده ی پاداش هر کسی 

در همين جا بايسته ی ياد آوری است که اهورا مزدای زرتشت هرگز لب به    بيستم منم: نامبردار به مزدا        آفريدگار 
  سخن نمی گشايد، آنچه که در باال آورده شد از اوستای دوران ساسانی است و کاری به آموزه های زرتشت ندارد.

  
ورهستی) و سپس از مزدا (دانش بزرگ يا همه  يا سراشو زرتشت در هستی شناسی خود نخست از اهورا (هستی بخش  

دانا) سخن می گويد، و سپس شش فروزه و يا گوهر خداوندی را که نگهدارنده و پاسدار هستی اند بترتيب زير بر می 
  و هر يک را در جای خود می ستايد.   شمارد

  
» که سپس تر (َمِنش)  mana   َمَنه ) و «نيکو -در َچم: (خوب  : اين واژه از دو بهر « وهو»  vohumanaوهوَمنَ  -١

نيک    –نيک منشی    –ميان ها   بار در گاتها بکار رفته است. در گاتها در َچم: ميانِ  ١۴٠گرديد پديد آمده و نزديک به 
آن بهر نخست   و خرِد هستی بکار رفته است. اين واژه گاه به پيکر َوهيشتاَمَن آمده که يک واژه ی دوبهری است،  –نهادی 

و همکرد اين دو می شود واالترين انديشه و يا برترين   درَچم َمِنش و ِخَرد،  َمنَ   در َچم برترين و واالترين، و بهر دوم  هوَ 
  گوهر خرد و خرد جهانساز است.   َمِنش. َوهيشتاَمنَ 

  
که برآمده از پارسی  Artaآرتا اين واژه گاه به پيکر اشا که برآمده از زبان اوستايی، و گاه به پيکر     asha-اشا  – ٢ 

بار در گاتها بکار رفته و تَرزبانان (= مترجمين) هر يک به گونه ای آن را برگردان کرده اند ولی   ١٨٠باستان است بيش از 
  آنچه که از پذيرش بيشتر کارشناسان برخوردار است:

نيروی سامان بخش جهان و جز اينها   –راستی بهترين   –نيروی پيشرفت دهنده ی جهان   –ريتم کيهانی  –هنجار هستی   
  در زبان يونانی برابر دانست. Ordoدر زبان انگليسی و  Norm- rule- orderاست. شايد بتوان آن را با 

  
يکی از پرتوهای اهورا مزدا است، ولی گاه با خود اهورا مزدا اين همان می شود چنانچه در اورمزد يشت می   اشا  اگر چه 

يا قانون داداری است، ولی بايد هشيار   تراويده از ِخرِد دادار، و همان » آسا «  آرتا  يا  اشا ن اََشه …. بهتري گويد: منم
بود که با سرنوشت اين همان دانسته نشود، اهورا مزدای زرتشت خدای سرنوشت ساز نيست، او سامان بخِش َجهش و 

هان، و پويش و چرخش گيهان، و گردش بهار و تابستان و لش گياُجنبش گيتی است. زايش و ميرش جانداران، رويش و با
پاييز و زمستان، همه زير فرمان همين آرتا يا هنجار همگانی بسر می برند. در وداها نيز به اين گذران های به سامان 

  يا نه بسامان است.    نه ريتا   گفته شده است، که وارون آن، انريتا در َچم  ريتا
  
و سوم آسای   آميغ يا حقيقت  به کار رفته است: نخست: کيهان و جهان، دوم:  َچم يا آرش (= معنی)درسه  در وداها ريتا 

که همان هنجار   زرتشت در بيست بند پياپی از اهورا مزدا در باره ی چگونگی اشا ۴۴رفتاری يا ( قانون اخالقی) . در يسنا 
  هستی است، پرسش می کند .  

  



بيشتر بسوی   رتری جهان بينی زرتشت را در سنجش با وداها نشان می دهند. در وداها نگاهب  خ ،و همين پرسشهای بی پاس
پيروی می کنند.   اشا باشد  قانون که همان  گذران های يکسان و يکنواخت است، ولی در گات ها ، گذران ها خود از آسا يا

رتای اوستايی شناخته شده اند. به چيزی راست و م از آواژه هايی چون رايت انگليسی و دروای فرانسوی بر پايه همين چَ 
  قانون برابر باشد.  درست می توان گفت که با آسا يا

  
از آنجا که پرسشهای زرتشت در سرود چهل و چهارم يسنا می تواند ما را به دريافت درونمايه، و کرد و کار اشا راهبری  

ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم ،   ١/۴۴  اينجا می آوريم:دی در کند، همه ی اين سرود را از برگردان دکتر حسين وحي
پرسشم را باز گوی، چگونه دلدادگان تو با فروتنی، ترا بشناسند؟ کی راه را ، به دوستی چون من می آموزی؟ و کی در پرتو 

تو می پرسم، پرسشم را  ين از ای مزدا اهورا، ا ٢/۴۴راستی دلخواه، مرا ياری می کنی تا انديشه ی نيک به سوی ما آيد؟ 
باز گوی، چيست سرآغاز و سرچشمه ی بهترين زندگيها و کسی که در پی آن کوشاست، چه پاداشی می يابد؟ و آنکه برگزيده 

{ برای دريافت چگونگی اين برگزيدگی نگاه کنيد به سرود بيست و نهم يسنا} چگونه در پرتو راستی،   ی همگان است،
ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم، پاسخم  ٣/۴۴گی، ونگهبان همه ی کارهای مينوی است؟ از زندپاک، دوست و چاره س

را باز گوی ، کيست در آغاز، آفريدگار و پدر راستی؟ چه کسی به خورشيد و ستارگان، راه پيمودن نموده است ، { کيست  
و گاه در کاهش است؟ ای مزدا، من خواهان  فزايش گاه در ا  گذارنده ی راه خورشيد و ستارگان} کيست که از او ، ماه،

ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم، پرسشم را باز گوی، کيست آنکه، زمين را   ۴/۴۴دانستن اينها و بسی چيزهای ديگرم. 
ر تيره د و ابدر پايين و آسمان بی نشيب را در باال نگاه داشته است؟ کيست آنکه آب و گياه را آفريده است؟ کيست آنکه، به با

ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم،   ۵/۴۴تند روی داده است؟ و کيست آنکه ، انديشه ی نيک را پديدار ساخته است؟ 
پرسشم را باز گوی، کدامين استاد هنرمند، روشنايی و تاريکی را می آفريند؟ کدامين استاد، خواب و بيداری را پديد می 

 ۶/۴۴شب را می نماياند، چه کسی دانا را به انجام بايسته های خود فرا می خواند؟  مروز وآورد؟ کيست آنکه بامداد و و ني 
ای اهورا ، اين از تو می پرسم، پرسشم را باز گوی ، آيا آنچه را که می گويم و می آموزم، همه براستی درست است؟ آيا  

ياری ترا پديدار می گرداند؟ ای مزدا، برای چه  ک، شهرپارسايی ، با ُکنِش خود راستی را می افزايد؟ و در پرتو انديشه ی ني
ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم ، پرسشم را باز گوی، چه کسی ،  ٧/۴۴کسی اين جهان بارور و شادی بخش را آفريدی؟ 

ن پرسشها با اي توانايی مينويی را همراه با پارسايی بيافريد؟ چه کسی با فرزانگی ، پسر را دوستدار پدر کرد؟ من می کوشم
ای مزدا اهورا، اين از تو می پرسم ، پرسشم را باز گوی،  ٨/۴۴و با انديشه ی پاک ، ترا که آفريدگار همه هستی بشناسم. 

من که به آموزشهای تو می انديشم ، و با انديشه ی نيک سخنانی می پرسم، چگونه در پرتو راستی، به رسايی زندگی دست 
ای مزدا اهورا اين از تو می پرسم ، پرسشم را باز گوی، چگونه  ٩/۴۴ان برخوردارگردم؟ انی رويابم. و از آرامش و شادم

تا با سر سپردگی به تو و با دانشی که در پرتو شهرياری تو    يابش ( = وجدان ) خود را پاک گردانم و آن را نياز تو کنم؟
ای مزدا اهورا ، اين از تو  ١٠/۴۴بارگاه تو راه جويم؟ به  ، می آموزم ، و با توانايی مينويی، و با راستی و انديشه ی نيک

می پرسم، پرسشم را بازگوی، چيست آن آيين تو که برای جهانيان بهترين است؟ وهمگام با راستی، جهان را پيش می برد، 
آيين تو روی تو و  کارهای ما را به سوی راستی راه می نمايد؟ من با خواست و دانش خود ، به سوی و در پرتو پارسايی، 

ای مزدا اهورا ، اين از تو می پرسم ، پرسشم را بازگوی، چگونه پارسايی، به کسانی که آيين ترا آموخته   ۴۴ /١١می آورم. 
شده ام،{ برای دانستن چگونگی اين  اند فرا خواهد رسيد؟ من برای اين کار نخستين کسی هستم که از سوی تو برگزيده 

ای اهورا ، اين از  ١٢/۴۴ست و نهم } و من رهروان آيين ترا دوست و ديگران را دشمن دارم. رود بيبرگزيدگی بنگريد به س
تو می پرسم پرسشم را بازگوی، از ميان کسانی که من با آنها سخن می دارم، چه کسی راستکردار است و چه کسی ُدروند؟ 

ست ؟ و چگونه آن دروندی را ، که در برابر ييده او من به چه کسی روی کنم؟ آن که بدی ديده ، يا آنکه به بدی گرا
ای اهورا مزدا، اين از تو می پرسم ، پرسشم را باز گوی، چگونه  ۴۴ /١٣با من می ستيزد، بد نشمارم؟   بخشايشهای تو

و به   خود را از دروغ دوربداريم؟ و چگونه از آنها که نا فرمانند، و برای پيوند با راستی و پيروی از آن نمی کوشند،
ای مزدا اهورا ، اين از تو می پرسم ، پرسشم را باز گوی ،  ١۴/۴۴همپرسی با انديشه ی نيک نمی گرايند کناره بگيريم؟ 

چگونه دروغ را بدست راستی بسپاريم؟ تا با آموزش سخن و پيام انديشه انگيز تو، پاک گردد، و از اين راه، به دروندان 
اين از تو می پرسم ، پرسشم را بازگوی، چون تو توانايی  ١۵/۴۴ان برخيزد. از مي شکست سخت آيد، و فريب و آزار آنان
هنگامی دو گروه ناساز بهم می رسند، برابر آيينی که برنهاده ای ، به کداميک از    که در پرتو راستی، پناه راستان باشی،

رسم، پرسشم را بازگوی، آن کس که  و می پای مزدا اهورا ، اين از ت ١۶/۴۴اين دو گروه و در کجا، پيروزی می بخشی ؟ 
در پرتو آموزشهای تو به پيروزی می رسد، و پناه مردمان می گردد کيست؟ آن راهبر دانای چاره ساز زندگی را به من 

ای مزدا اهورا ، اين از تو   ١٧/۴۴بنمای، و سروش و انديشه ی نيک را ، به او و به هر کس که خواستاری، ارزانی بدار، 
رسشم را بازگوی، چگونه با رهنمود تو، شورمهر ترا دريابم و به تو بپيوندم؟ تا سخنانم بردلها نشيند، و با پ سم، می پر

ای مزدا اهورا، اين از تو   ١٨/۴۴به سوی رسايی و جاودانگی رهنما گردم؟.  پيامی که از راستی بر می خيزد، مردمان را، 
انه ی برونی و درونی من ، زايا و نيرومند و فروزان باز گوی، چگونه در پرتو راستی ، نيروهای دهگمی پرسم ، پرسشم را 

ای اهورا ، اين از تو می پرسم ،   ١٩/۴۴گردد؟ تا با آنها رسايی و جاودانگی را در يابم ، و آن دو را نياز مردمان گردانم. 
ين نزد کسی می رود ، و آن کس پاداش بايسته به او نمی دهد ، پرسشم را بازگوی ، زمانی که نيازمندی با سخنانی راست

ای مزدا ، اين را نيز می پرسم،   ۴۴/ ٢٠سزای کنونی اين کس چيست؟ من از آنچه در انجام به او خواهد رسيد ، آگاهم. 
( از پيشوايان ديو يسنی چگونه ديويسنان می توانند شهريارانی نيک باشند؟ آنهايی که، با ياری کرپانها و کاويها و اُسيخش، 

و مردمان را به ناله و فغان درآورده اند، هيچگاه بر پايه ی  و دشمن سرسخت زرتشت) جهان را به خشم و آزار کشانده اند، 
  راستی نبوده اند. 

  



تشت در  در نخستين گامه در می يابيم که وارون ديگر بخشهای اوستا، که گاه گفتگوهای دوستانه ای ميان اهورا مزدا و زر
ميان است، دراينجا، تنها زرتشت است که شيفتگانه سخن می گويد و می پرسد، بی آنکه پاسخی از سوی اهورا مزدا دريافت 

کرده باشد!. اهورامزدای زرتشت نه گوشی برای دهان او است، و نه زبان دارد که پاسخگوی پرسشهای انديشه انگيز او 
ژرف نگری در کار گيهان، و پژوهش در تکه تکه های هستی، پاسخ پرسشهای   باشد، اين زرتشت است که بايد از راه

  بيشمار خود را پيدا کند. 
  

اهورا مزدا همواره خاموش است، واين بزرگترين شاهکار زرتشت است، خدايی که سخن بگويد بايد هم گوش داشته باشد که 
اه به ديگر فروزه های آدمی نيز آراسته می گردد و آغاز بشنود، و هم زبان داشته باشد که بگويد، چنين خدايی خواه نا خو

توانمنديهای خود را به ُرخ مردمان   -از گناه مردمان چشم پوشيدن   -مهرورزيدن -کينه ُجستن –می کند به خشم ورزيدن 
  رشک ورزيدن…  -کشيدن 

  
-َمکار می شود –ُمِذل می شود  -ِقم می شودتَ ذو ُمن  -ُمنتَِقم می شود -جبار می شود -و سرانجام مانند هللا: قهار می شود 
می کند.. يا مانند    امر و نهی –سنگ پرانی می کند  –خانه می سازد  –جاده می سازد  –الرحمان می شود ِکشتی می سازد   

    يهوه در تورات:
  
ينی وی روح حيات می ب همانند يک باغبان درخت می کارد، همانند يک کوزه گر: گل آدم را از خاک زمين می سرشتد و در 

مانند بنايان ريسمان اندازه گيری را می   مانند يک مهندس پهنای زمين را اندازه می گيرد،   ٧  پيدايش باب دوم آيه  دمد.
همانند آدم در   ٣٨: ۴کشد.. . پايه های زمين را برسنگ زاويه استوار می سازد، درياها را به درها مسدود می کند. ايوب 

د ، سدای پايش در باغ شنيده می شود، ودر يکی از همين گشت و گذارها به گناه آدم پی می برد ودر می يابد روباغ راه می 
برای ديدن شهر زيبای بابل از آسمان فرود   ٨: ٣که آدم فرمان او را شکسته و از ميوه درخت دانش خورده است.پيدايش 

ين برج به هراس می افتد !! و برای ويران کردنش نيرنگ می زند ا می آيد و از برج بابل باال می خزد واز شکوه و بزرگی
!! و کاری می کند که کارگران و بنايان زبان يکدگر را درنيابند! و برای ويران کردن آنچه که مردمان ساخته اند، مورچگان 

خود درب کشتی را پشت سر  ستبا د    ١١:  ۵را می فرستد که بيخ و بُن اش را بجوند و بنيادش را براندازند!!. پيدايش 
به خيمه اش فرا    در بلوطستان ممری درپيکر مردی به ابراهيم برمی خورد، ابراهيم او را      ١۶: ٧پيدايش   نوح می بندد.

به    فرمان می دهد آب بياورند تا خدا « پاهايش را بشويد » و سپس بره ای بريان می کند و دو تايی  می خواند و به نوکران
  در هستی شناسی زرتشت چنين خدايی نه خدا است و نه سزاوارستايش!!، ١: ١٨پيدايش   می نشينند.  و نوشاکک خورا

  
به سخن ديگر، اين خدا نيست که بايد آدم گونه شود، خدای آدم گونه، نه به تمامی آدم است و نه به تمامی خدا، باشنده ای نا  

تا راه را بر فرا پويی مردمان ببندد، اين   يماِر کيش بانان سر برون کشيدهب تمام و خرد ستيزاست که از ژرفای انديشه های
آدمی است که بايد در پرتو خرد و انديشه ی نيک خداگونه شود تا بتواند با کار و کوشش، وبا راستکاری و پيمانداری، 

  و خاک و گياه و جانور . آبدستيار خدا در کار آفرينش جهان باشد، و زمين را جشنگاهی بسازد برای خود و برای 
  
اين آدمی است که بايد پارسايی پيشه کند و خود را به پايگاه خدايی برساند نه اينکه خدا را همانند خود خوار و زبون کند، و  

دست و پايش را به بند ُسهش های تنی و روانی ببندد. اهورا مزدای زرتشت به زبان مردمان سخن نمی گويد، او به زبان 
ن می گويد، هر تکه ای از جهان هستی «واژه ای» از واژه های ناب خدا است، رويش و بالش گياهان، زايش و سخهستی 

َجهش و ُجنبش گيهان، پويش نا ايستای هستی، چرخه نو به نو شونده ی زمين و زمان، نغمه ی دلنواز   ميرش جانداران،
يهای باد در ميان شاخ و برگ درختان، پُر شدن و خالی شدن وشپرندگان، آذرخش و تُنَدر، خروش خيزابه های دريا، بازيگ

واژه های    همه  ماه، فرا پويی و فرو پويی خورشيد، ريزش برگها بهنگام خزان ، خنده های شادی بخش کودکان، و…
  خوش آهنگ خدايند ، اين ماييم که بايد زبان شيرين خدا را بياموزيم و واژه واژه هايش را بنيوشيم. 

  
دانسته می شود که در نگرش زرتشت، پيوند آدمی با   اين سرود  در پی آموختن اين زبان است. از همان بند يکمِ ت زرتش

يا عابد و معبود در دينهای ابراهيمی نيست، از جنِس پيونِد ميان دلداده و دلدار   آفريدگار، از گونه ی پيوند خالق و مخلوق،
دوست خدا می نامد: سرش راست بر   و پيشانی بر خاک نمی سايد، او خود را ندبنده ی خدا نمی دا  است، زرتشت خود را

شاهنامه زرتشت در برابر اين دوسِت نا ديده و اين دلدار    بگفتار خوب و ِخَرد کاربند     شد چو سرو بلند
رد و انديشه ی نيک می خ شيفتگانه فروتن می شود و می کوشد تا او را آنچنان که هست بشناسد، ولی آيا از راه  دلفروز،

  توان به گوهر هستی بخش خدا پی برد؟
  
  در پاسخ به اين پرسش فردوسی بزرگ با زبان شيوای خود بياری ما می شتابد: 

  
  کز اين برتر انديشه بر نگذرد       خرد  و  جان  خداوند  نام  به     
  و رهنمایده   یروز  خداوند     رای  خداوند   و   نام  خداوند                     
  فروزنده ی ماه و ناهيد و مهر     خداوند کيوان و گردون سپهر                    
  ارنده ی بر شده گوهر استگن           زنام و نشان وگمان برتراست                     

  



که او برتر از نام و از    اهر     انديشه   نيز  بدو  را نيابد   بيننده  نبينی، مرنجان، دو      را  آفريننده    بينندگان،    به 
                  جايگاه 

            
  جان و خرد  راه  بدو   نيابد       َسُخن هر چه زين گوهران بگذرد       

  بيند همی  که  برگزيند  همان       بر گزيند همی   سخن   گر   خرد                   
  بست  بايدتب  ميان بندگی را        چو هست  ستودن نداند کس او را        

  کی توان  را  آفريننده  ستود          و روان  و جان  رای  آلت  دينب                   
  شوی  بيگار به يکسو  زگفتار        شوی  خستو  که  به هستيش بايد                  

  
واژه ی خدا را ساخته   برخی از زبان شناسان در نخستين بند اين سروده ی زيبا، سخن از خداوند در ميان است، نه خدا. 

خدا از پيش خود آمده است. و برخی ديگر مانند پرفسور منوچهر جمالی   شده از « خود» و « آی» دانسته، و گفته اند که 
  « خوا » در َچم تخم و « داتا » در َچم دهنده و زاينده دانسته اند.   آن را برآمده از همکرد دو واژه ی

  
دارنده ، دهنده و بخشنده آمده است. بخشندگی نيز دراينجا، در َچم چشم پوشی از گناه، و نا وند در همه جا در َچم ولی خدا 

سخن فردوسی   ديده گرفتن ناراستکاری نيست، در َچم دهندگی و آفرينش و افزايش است. با اين دريافت از واژه خداوند،
م دهنده ی جان و خرد، و هم دارنده ی جان و خرد و خرد از او است، او هاينگونه دريافت می شود که: به نام آن که جان 

  است. در هُرَمزد َيشت هم ديديم که اهورا مزدا می گويد: 
  
بزرک دانا نام من   –هستی بخش نام من است  –منم دانا  –منم دانايی  –منم افزاينده ترين خرد  –منم ِخَردَمند  -منم ِخَرد 

  ن است. همه بينا نام م –است 
  
شايان ژرف نگری در اين بخش از سروده ی فردوسی اين است که چند جا واژه ی « نام » را بکار برده ، نکته ی بسيار  

همراه کرده است . نام و نشان همان است که بر چيزها وساخته ها و پديده   يک جا آن را با نشان و جای ديگر با « رای »
ام و نشان برتر بودن ، بدين آرش است که ما کارمايه های بسنده از هم باز شناسند. از نمی گذارند تا آنها را   ها و کسان

پس: » خداوند نام و خداوند   « رای» در چم خواهندگی است،  واژه  برای شناخت گوهر هستی بخش خدا نداريم .
  برابر است با خداوند دارنده و دهنده ی شناسايی و خواهندگی .   رای»،

  
« زمان   می توان  را که همان « مکان » باشد،  همراه کرده است . ناِم همراه با جايگاه نام» را با » جايگاه » جای ديگر»

و هم   در پارسی هم در َچم زمان است   بشمار آورد که واژه ی گهان در پارسی هر دو را فرا می گيرد. «گاه » يا » گه»  »
«گ » را بر زبان جاری کنند،   ها نمی توانند واتشود: گهان، ولی چون عربدر چم جای ( = مکان)، و همدايش اين دو می 

ما پارسی گويان نيز برای اينکه بندگی و کوچکی خود را نسبت به عربها نشان دهيم، «گهان» را «جهان» می گوييم،  
    ربها از ما برنجند!..را اوج می گوييم تا مبادا ع  گرگانی را جرجانی و اوگ –بوذرجمهر   همانگونه که بزرگمهر را

  
  اين واژه ها می خواهد بما بگويد:  فردوسی با بازی کردن با

شناختنش هستی ، فراسوی نام و نشان و گمان است، نمی توان برای خدا نامی آورد و گفت: خدا اين   آن که را که خواهان 
   و يا نشانه ای داد و گفت: خدا چنين است.  است،

  
آدمی با جان و خرد، و روان نا تواِن خود، توان ستايش  ی سخته کی گنجد او در انديشه     ی سنجد اوخرد را و جان را هم  

بايد ازگفتار بيهوده ای که ما    خدا را ندارد { ستايش و ستودن در زبان پارسی برابر با تعريف کردن عربی است ) بنا براين
به هستی خدا هرگز بدين آِرش نيست که گفته اين باورداشتِن   ا هست.و بباوريم که خد  را به جايی نمی رساند دست برداريم

   بدان گونه هم نيست که بگوييم من خدا را « می پذيرم »!..  من از راه خرد و برهان خدا را شناختم،  شود:
  
  چرا که « پذيرفتن » پی آيند سنجيدن و شناختن است، و سنجش خود دنباله ی برهان آوری است .  

  
  ا را می پذيرم، درست مانند آن است که گفته باشم : راين من اگر بگويم که خدبنا ب 
  سرشت و گوهر خدا را شناختم.  من از راه خرد و انديشه و سنجش و برهان آوری 
    پس:  

  شوی  بيگار به يکسو  زگفتار        شوی  خستو    که  به هستيش بايد             
  
  اقرار نمودن » در زبان عربی است .  برابر « اعتراف کردن » و «پارسی   واژه ی «خستو» در زبان 

  
بايد فروتن شد و آنگونه گفتارهای کودکانه را کنار گذاشت که: اين ميز را که ساخته    در برابر اين هستی بخش بزرگ،  

  خدا! خدا را که ساخته است؟؟ …    است؟ درودگر! درود گر را که ساخته است؟
  



  تواند سنگی آنچنان بزرگ بيافريند که خود نتواند بجنباندش؟! »رهر کاری توانا است آيا می و يا: « اگر خدا ب
.. فردوسی به پيروی از زرتشت می گويد از اينگونه گفتارهای بيهوده بايد که يکسو شوی. از سوی ديگر گرايش به سوی  

سود جويانه است که   هراس بمانيم، اين يک گرايش خدا اگر برای اين باشد که در پناه او از گزند باد و باران روزگاربی
گرونده را بجايی نخواهد رساند و سودی بدست نخواهد آمد. گرويدن به خدا بايد شيفتگانه و از ژرفای دل باشد همانگونه که 

  زرتشت نشان می دهد، نه برای بدست آوردن سود و دور ماندن از زيان. بگفته ی جبران خليل جبران:
  
قدس فرا روی، تنها برای اين برو که رفته باشی، نه برای اينکه چيزی خواسته ه می خواهی به بلندای کوه مهنگامی ک 

باشی. زرتشت از نخستين بند اين سرود نشان می دهد که گرايش او به اهورا مزدا، گرايشی شيفتگانه و از ژرفای دل است، 
پيوندی   سخن ديگر، پيوند او با اهورا مزدا، اران روزگار دور بماند ، بهاو در پی اين نيست که در پناه يزدان از گزند باد و ب

سوداگرانه برای بده بستان با خدا و بدست آوردن « سود » نيست، از جنس پيوندی است که ميان دلداده و دلدار برپا می 
پی آن نيست که سرچشمه ی  شود. در بند دوم می خواهد بداند: چيست سرآغاز و سرچشمه ی بهترين زندگی؟. زرتشت در 

  گی جانوری را بشناسد، او در پی ارزشهای پيش پا افتاده نيست ، بگفته ی مولوی بلخی :زند
  
  عمانم آرزوست   نهنگم،   من ماهيم،                 زين نان و آب چرخ که سيلی است بيوفا   

  
ستی « که همان  ه زندگانی آدمی را در پرتو رااودر پی ارزشهای کالن است، او در جستجوی آن سرچشمه هايی است ک  

  سامان می بخشد.  هنجار آفرينش است »
  
در اينجا سخن از «پاداش» در ميان است، و اين سخن ما را وا ميدارد تا بينديشيم که زرتشت در پی چه پاداشی است؟.   

مهری که پيش  ز همانجا آغاز نمود. در آيين برای پيدا کردن اين پاسخ ناگزير بايد به دوران زرتشت رفت و کار پژوهش را ا
که خدای زمان بود دو فرزند همزاد زاييد که «اهورا» بودند و   از زرتشت در فراخنای ايران گسترده بود، » ُزروان «

  «اهريمن». 
  
کی يله . همه  بسر می برد و «اهريمن» در تاري  اين دو، همسنگ و هم توان بودند، «اهورا» در روشنايی يَِله ( = ُمطلق) 

آفريده های اهورا بودند و همه ی پديده های زيانبار آفريده های اهريمن. زرتشت اين باور را بهم ريخت   ،ی پديده های نيک
و   و از آن روی بگرداند و اهريمن را يکسره از ميان برداشت. بجای هم توانی ميان اهورا و اهريمن، از فزايندگی

  ی اشاره ای دارد:گفت. مولوی هم به اين نوشوندگنوشوندگی در جهان هستی سخن 
  
اين پيشرفت و فزايندگی، در چرخه نا ايستای نو  بی خبر از نو شدن اندر بقا   هر زمان نو ميشود دنيا و ما 

خداوندی است تا « راستی » که همان « اشا » و هنجار هستی است گسترش يابد و « دروغ » که    يا قانون  آسا  شوندگی،
که « نيکی » به جای «   ش پذيرد. از ديد زرتشت، خواست و آهنگ هستی بخش چنين استکاه  تگی و نابسامانی استآشف

برُگزيده شود. در جهان بينی زرتشت، آدمی در ُگزينش هر يک از اين دو نهاده آزاد است و بی هيچ راه بندی می   بدی»
قانون   که آسای داداری، يا  بياد داشته باشد او است برگزيند، ولی بايدتواند از ميان شايست و نا شايست آنچه را که دلخواه 

  خداوندی، آميخته به دادگری، و خود همان « داد » است، و داد آن است که بد کار کيفر بيند و نيک کردار پاداش دريابد.
  
خويشکاری  جهان بينی، واالترين  اينيا قانون زندگی مردمان نيز هست. در  هنجار هستی، بلکه «آسا»  نه تنها  « اشا »  

  درست است که اين خويشکاری بر سه فرمان استوار است که :   آدمی درست انديشيدن است.
  
 Huarashtaهَوَرشَت   { نيکو سخن گفتن = راست گفتن) و   Huxataو هوَخَت  –{نيک انديشيدن}     Humataهوَمتَ  

تين فرمان می آيند، زيرا آدمی تا زمانی که و فرمان وا پسين در پی نخس{ برابر هنجار آفرينش رفتارکردن} اند، ولی د
نتوانسته نيک بينديشد، بيگمان نخواهد توانست نيک سخن گويد، چنين کسی هيچ گرايشی به سوی نيکی و راستکاری در 

  خود نخواهد ديد. 
  

واژه ی « پندار »   ند، از اينروی بجای انديشه،( برخی از پژوهندگان گاتها خواسته اند بدين سه فرمان سامانی آهنگين ببخش
انديشه و پندار در    را گذاشته اند تا با گفتار و کردار هم آوا شود ، اين کار ناروايی است که بايد از آن دوری ُجست، چرا که

  هيچ کرانه ای اين همان نمی شوند.
  
ی» که همان سامان د و می خواهد در پرتو «راستدر بند هشتِم اين سرود، زرتشت به آموزشهای اهورا مزدا می انديش 

  هستی و هنجار آفرينش است، به رسايی (= کمال) زندگی دست يابد تا از آرامش و شادمانی روان برخوردار گردد. 
  

اگر زندگی بجا باشد در بخش آينده ی اين پژوهش، کوشش خواهيم کرد که اين بخش از سخن زرتشت را بشکافيم و به 
  م .آموزه های او راه پيدا کني درونمايه ی

  
  



  هومر آبراميان –پاينده ايران  
 
  
  
  
  

 
  درفـــــش کــاويـــــانی

  
kaviyani.com/-https://derafsh 

kaviyani.com/-derafsh-https://the 
 
 

  


