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انـسـان  ،ميانـديـشـد
تا
تحـول يــابــد
ّ
انديشيدن  ،جستجوئيست که انسان را تحول ميدھد
جستجوکردن = گشتن وگرديدن= تحول يافتن
تا درطلب ِ گوھر کانی  .... ،کانی
تا درھوس لقمه نانی  ...... ،نانی
اين نکته ورمز ،اگر بدانی  ،دانی
ھرچيزکه درجـ ُستن ِ آنــی  » .......،آنــی « مولوی
گوھر خرد  ،درفرھنگ ايران  ،جويندگی است  .خرد  ،درانديشيدن ،
ازبن ھستی
جـد ميجويد ) ُ
ميجويد  .انديشيدن ُ ،جستن است  ،و آنکه به ِ
اش ميجويد (  ،تحول می يابد  .ھرکه درانديشيدن  ،بجويد  ،خودش ،
تحول می يابد  .انسان ميانديشد  ،تا تحول يابد  .درجائی ُ ،جسته
ميشود که تاريکست  ،و چيزی جـ ُسته ميشود که گم و نھفته وپنھان و»
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بسته يا دربسته « است  .انديشيدن با خرد  ،رفتن وجنبيدن درتاريکيھا
ومجھوالت وناشناخته ھا وامکانات ھست که درآنھا ميتواند بجويد ،
ودر چنين جنبشی وروشی درتاريکيھا  ،شادی می يابد  .گوھرانسان ،
درجستجوکردن  ،شاد ميشود .
ازيکسو  » ،خرد « درفرھنگ ايران  ،زبانه کشيدن ِ آتش جان) جان
= جی +يان (  ،يا طبيعت ونھاد و ُبن انسان  ،از روزنه ھای حواس
است  .اين آتش يا گرمی ِ جان  ،که نھاد وفطرت ھرانسانيست ،
ازروزنه ھای حواس او،بر ميافروزد و می تابد و روشن ميسازد  ،و
» خرد «  ،ھمين روشنيھای افروخته ازگرمی ِجان ِ خود ِانسان
درحواس است  .وخردورزيدن يا انديشيدن  ،ديدن با اين روشنی ويا
چراغ  ،در تاريکی است .
خود
روشنی ،يا بينش و انديشه  ،فروزش وتابش ِ» جان ،يا زندگی
ِ
انسان « است  .درفرھنگ ايران  ،انسان ) مردم = مـَر +تخم (
تخميست که با جفت شدن با آب ) شيرابه و اسانس ھمه چيزھا درگيتی
 ،آب خوانده ميشد ( سبزو روشن ميشود  ،يا » می َوخشـد «  .انسان
 ،ھنگامی با شيرابه واسانس يا جـانـمـايــه چيزھا  ،قرين شد و آميخت
 ،آنگاه کل ھستی اش  ،ميدرخشد وروشن ميشود و می بالد و
ميانديشد َ » .وخشيدن ِ « گوھرانسان  ،برآيندھای فراوان و گوناگونی
واکسـن =
دارد  .اين واژه درآلمانی به شکل »
ِ
 « wachsen,Wachstumباقيمانده است  .ولی درفرھنگ ايران » ،
وخشيدن «  ،روشن شدن  ،درخشيدن  ،شعله ورشدن  ،نمو کردن ،
پيشرفت کردن  ،افزودن  ،رشد کردن و بسط وتوسعه يافتن و باليدن
گوھروبن ھر انسانی  ،ھنگامی با
بوده است  .به سخنی ديگر،
ُ
جانمايه پديده ھا درجھان آميخت  ،آنگاه  ،ازخودش  ،روشن ميشود ،
و با آن روشنی است که بينش می يابد .
اين يک انديشه بسيارژرف فلسفی است  ،که بنياد فرھنگ ايران شد و
تا ما اين انديشه را در ژرفايش درنيابيم  ،گستره پھناور ِ فرھنگ
سياسی واجتماعی ودينی و حقوقی ايران را نخواھيم شناخت .
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» َوخش «  ،دريزدانشناسی زرتشتی به الھام وحی و کالم ايزدی ھم
گفته ميشود  .زرتشت  » ،وخشور« است  .البته معنای اين اصطالح ،
آن بود که آنچه زرتشت ميگويد  ،ازُبن نھاد خودش ميگويد  .واين با»
وحی والھام آسمانی « فرق دارد  » .وخش «  ،معنای سخن وحرف
ھم را دارد  .اينکه فردوسی درباره پيدايش مردم ميگويد که :
سرش راست برشد چوسروبلند
به » گفتارخوب « و » خرد ،کاربند «
خرد کاربند  ،پيايند ھمان بـ َرشدن يا
بدين علت است که گفتارخوب و ِ
» وخشيدن تخم وجود انسان « ھستند  .با يک نگاه ژرف دراين نکته
 ،ميتوان شناخت که روشنی وبينش حقيقی انسان  ،مستقيما پيايند
اقتران وآميزش ِ ُبن جان ِ) زندگی ( خود انسان  ،با شيرابه وجانمايه
جھان ھستی است که ھم » آب= آپه = آوه «  ،وھم » مايه « وھم »
گـم
َرس َ ،رسا « و ھم » ژد « و ھم » خـ ُور« وھم » مان « وھم » ُ
وانگم «  ....ناميده ميشود  .خدا که اھل فارس اورا »خـّرم « ميناميدند
 » ،ژد « جھان است  .ازاين رو نخستين روز ھرماه وسال را » ّ
خرم
ژدا « ميناميدند) آثارالباقيه بيرونی(  .روشنی وبينش ِوامی  ،روشنی
شناخت حقيقی
و بينش ِ حقيقی نيست  .اين تجربه  ،تجربه ديگری از
ِ
است که امروزه ما داريم  .ما بطور عادی  ،بينش خودرا پيايند ،
روشنائی آفتابی ) سرچشمه روشنائی درخارج ( ميدانيم که به پديده ھا
افکنده ميشود و ما با آن روشنائی  ،ميتوانيم ببينيم  .درست اين دو
ديدگاه  ،درتضاد باھمند .وبا نشناختن اين تضاد  ،ما نميتوانيم ژرفا
وگستره فرھنگ ايران را دريابيم  ،و ھمه فرھنگ ايران را جزو
افسانه ھا وخرافات وافکارخام کودکانه ،خوار وبی ارزش ميشماريم .
درفرھنگ ايران  ،تا انسان ) مردم = مر +تخم ( با چنين روشنی که
ازاقتران جان خودش  ،با جانمايه پديده ھا می تابد وميافروزد  ،نبيند
ونمزد و نشنود و نبسايد و نبويد  ،بينشی گوھری ندارد و بنيادی
نيانديشيده است وزندگيش  ،بی تحول ) بی تروتازگی ( است و
ھيچگاه  ،نو نميشود .
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با ھر روشنائی ديگری که وام کند وعاريه بگيرد ) مثال روشنائی از
آفتاب وام کند  ،يا ازآموزه ای و آموزگاری يا ازپيامبری يا فيلسوفی يا
ازسنن اجتماعی ( ھنوز نديده ونينديشيده است  .تنھا با » روشنی ،
افروخته ازجان خودانسان ،درآميختن بی واسطه با َھستان ھست « ،
که انديشيدن  ،به بينش واقعی ميرسد  .چشم بايد با چراغ ِ جان
) زندگی ( خود ش  ،ببيند  .چشم  ،بايد ھم  -1چراغ ِ روشنگر  ،وھم
 » -2سرچشمه ديدن چيزھا ،با ھمان روشنی جوشيده ازجانش يا
اززندگش « باشد  .چشمی  ،نھاد چيزھارا می بيند که ازفروزش
آتش ِجان ِ خود  ،آن را روشن کند  .جان ِانسان  ،مشعله ايست برای
افروختن تاريکی ھا ورفتن درتاريکيھا و روشن کردن و ديدن
درتاريکيھا  .ازاين رو فرھنگ ايران  ،جان انسان را » تخمه آتش =
اصل آتش « ميدانست  ،چون ،ازآتش جانست که روشنی می تابد .
ديدن با روشنائی وامی  ،به خودی خود  ،گونه ای ديگر از
تاريکساختن جھان وزندگی ھست  .روشنائيھای وامی وعاريه ای ،
ھم  ،آتش جان را خاموش ميکنند ،وھم پديده ھارا با روشنی خود ،
می پوشانند  ،وديدن با آتش ِ افروخته ازجان خود  ،درست بايد
درآغاز ،ھمين » سطحی را که روشنی وامی به دورپديده ھا  ،پيچيده
وآنرا پوشانيده « بشکافد و ازآن بگذرد  .روشنائی ھای وامی  ،ھمه
» پرده ھای بينش حقيقت « ھستند  .ما با جھانی » آشـنا« ھستيم که
با روشنائيھای وامی  ،بسته بندی شده اند  .درست اين آشنائيھا که از
روشنائيھای وامی  ،پيدايش يافته اند  ،مارا ازشناختن با روشنائی
برآمده ازجان ِ خود  ،بازميدارند .
چشم و» حواس ِديگرانسان « وخرد  ،ديگر ،چراغ افروزنده نيستند ،
و آنھا  ،آتش جان خود را در زيرخاکستر ،دفن کرده اند  ،تا انسان
فقط با » روشنائی عاريه ای « ببيند وببويد وبشنود وبسايدو بچشد .
ازسوی ديگر ،درفرھنگ ايران  ،خرد  ،با » ماه پـُر ،يا ماه ِگـرد «
اينھمانی داشت که درتاريکی می بيند  .انسان  ،درخت سرو ھميشه
سبزيست که فرازش  ،ماه پـ ُر ھست  .اين تصويرانسان درفرھنگ
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ايرانست  .انسان  ،درفرھنگ ايران ِ ،گلی نيست که ھرشکلی ميتوان
بدان داد که گوھر» ُمردنی « دارد ،و خدائی بدان صورتی ميدھد که
ميخواھد  ،ودرآن گل  ،ھرامری که ميخواھد  ،ميدمد  .چرا انسان ،
درخت سرو ھست ؟ چون درخت سرو  ،تخم سيمرغ )= ارتا (
شمرده ميشد  ،وازاين رو نامش » اردوج= ارتا َ +وج = تخم ارتا «
ميباشد  ،و » نخستين عنصر ،يا تخم آتش  ،يا جان انسان «  ،ھم »
ارتا « نام دارد  .اين وجود ھميشه سبزشونده  ،درفرازش  ،خوشه ای
دارد که » ماه پـ ُر« ميباشد  .ماه پـ ُر ،اينھمانی با » خرد « دارد  .بدين
علت نيزاين درخت سرو  » ،سروسـھی « خوانده ميشد  ،چون »
»سھيدن« که درپھلوی سھيستن =  « sahistanاست  ،به معنای به
نظر آمدن  ،به نظررسيدن ،ظاھرشدن و سھشن =  sahishnمعرفت
حسی وروءيت و سھيک= sahikکه ھمان سھی باشد به معنای قابل
روءيت وشفاف است  .آنچه ھميشه ازنوسبزميشود ) درخت سرو ( ،
ھميشه ازنو ،روشن ميشود و ھميشه ازنو می بيند  .اينھا ھمه »
وخشيدن ِ ھستی خود فرد انسان « ھست  .آنچه که از خودش ،
روشن ميشود ومی بيند ) می وخشد (  ،ميتواند ھميشه درتاريکيھا راه
بپيمايد  ،واز تاريکی ھا نمی ترسد .
کسی ازتاريکی ميترسد  ،که گوھروجودش  ،آتش شعله کشنده نيست
ونمی وخشد  ،و بايد روشنی و آتش را از ديگری وام کند  .انسانی
ازتاريکی جستجو وآزمايش ميترسد که جانش  ،آتش نيست  .به
عبارت ديگر ،تخم سوخته ايست که ازآميزش با جانمايه چيزھا ،
ناتوان از » وخشيدن « ھست  .با ديدن درتاريکيھا ھست که انسان
يقين به سرچشمه بودن روشنی وبينش خود پيدا ميکند  .بايد گام
درتاريکی گذاشت  ،و آتش ِ جان خود را برافروخت تا با فروزش اين
آتش  ،بتوان ھمه پديده ھا را با روشنائی خود ) با وخش خود ( ديد .
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ُرسـتـم
با َوخـش ِروشنی ِ ازچشم خودش
نيک را ازبد ميشناسد
ونياز به ھيچ رھبريا واسطه ای ندارد
چون جانـش  » ،تخم آتـش « است
اينست که بينش حقيقی  ،با بينش درتاريکی آغازميشود  .چشمی يا
خردی که در»تاريکی« ميتواند ببيند ،يقين از» روشنی دارد که
ازنھاد وفطرت خودش «  ،می تابد  .کسيکه با روشنائی برافروخته
ازجان خودش  ،می بيند وميشنود وميمزد و می بويد  ،باخرد خود ،
ميانديشد  .با شناخت اين شيوه انديشه ھست که ميتوان رفتن رستم به
درون غار را درھفتخوان ِ آزمايشش درشاھنامه فھميد .
رستم به ھفتخوان آزمايش وجستجو ميرود تا بتواند با خرد ِ جوشيده
ازجان خودش  ،بی يـاری ھيچ واسـطه ای  ،خوبی را ازبدی ) زندگی
يا -ژی -را از ضد زندگی يا -اژی ( -بازشناسد  ،و اين بينش خرد ش
بايد » مايه ای= توتيائی « باشد که » چشم ھمه جانھا « را تحول
ميدھد و ميگشايد  .تحول خرد رستم  ،با ورود درغار ،آغازميشود .
چشم او که نماد خرد اوست  ،بايد تحول بيابد تا بتواند درتاريکی
خوبی را ازبدی تشخيص بدھد .او نياز به » وخشيدن ِ تخم ھستی خود
« دارد .
خوان آزمايشھايش  ،وقتی واردغار شد  ،ديو سپيد را
رستم درھفت
ِ
که پيکريابی » گوميختگی خوبی وبدی در ھر رويدادی ھست = يا
دورنگه است « نمی بيند  ،چون چشمش  ،آمادگی برای ديدن
درتاريکی را ندارد  .به ترکيب ِ دوچيز ھمجنس  » ،آميخته «  ،وبه
ترکيب دو ناجور ونا جنس  » ،گوميخته « گفته ميشود  .ديو سپيد ی
که درغاراست وجوديست که گوميخته نيکی وبدی باھمست  .رستم
درغار ،چشم خودرا ميمالد وبا سرشکی که ازجانش ميتراود  ،تخم
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چشمش را آبياری ميکند  ،وتخم چشم او ،ازآب جان ِ خود او ،می
َوخشد  ،يا سبزو روشن ميشود  .اکنون او ميتواند با روشنائی که
ازجان خود او افروخته شده  ،ببيند و با اين روشنی ھست که » ديو
سپيد « را می بيند .ديو سپيد نيز  ،گوميخته ِدورنگ سياه با سپيد
است  .ديو سپيد  ،دراين داستان  ،نماد » گوميختگی خوب وبد  ،يا
زندگی وضد زندگی باھمست«  .خرد ی که ازجان ِ خود انسان
ميانديشد ) می وخشد(  ،ميتواند خودش خوب وبد  ،را ازھم
بازبشناسد  ،ونياز به روشنی و بينش وامی ازديگری ندارد  .و
ديوسپيد  ،دست وپائی دارد که آھنين وپوالدين است که نماد » خشم و
ّ
برندگی و قھروتھديد  ،يا اژی= ضد زندگی « ھست .
رستم  ،دست وپای ديوسپيد را ميبـ ُرد  ،وازکارمياندازد و زندگی يا
ژی ) جی= گی ( را که » سه قطره ِ خون -1جگرو -2دل و-3
خرد ھرانسانی که نگھبان زندگيست ،
مغزاو« می باشد برميدارد .
ِ
بايد بتواند درروند جستجو  » ،زندگی= ژی يا گی يا جی « را از»
ضد زندگی = اژی « ازھم بازشناسد  .ورستمی که خوانھای گوناگون
تحول گوھری
آزمايش خود را پيموده و جانش دراثر اين آزمايشھا ،
ِ
غارتاريک
يافته است ،ميتواند باخردش )چشمش( ،به چنين شناختی در
ِ
جھان وزمان برسد  .خرد انسان  ،نيک وبد را در زندگی  ،درروند
آزمايش وجستجو که وجودش را تحول ميدھند  ،بازمی شناسد .
اين روشنائيھای وامی نيستند که با امر ونھی ،نيک وبد را برای او
معين ميسازند  .رستم  » ،سه قطره خونی را که دراين ھفتخوان
يافته «  ،جانمايه وشيرابه ِ زندگيست  .درفرھنگ ايران  » ،خرد« ،
مجموعه به ھم پيوسته جگرودل ومغزباھمست  ،چون جگر)=
بھمن (  ،بـ ُنکده پيدايش خون شمرده ميشد ،وخون سپس د ر دل )=
ارد=ارتا = سيمرغ ( پخش ميشد  ،و درمغز) = ماه پـ ُر (  ،اين خون
به ھمه » حواس « راه می يافت وروشنائی حواس  ،خرد شمرده
ميشد  .آتش جان ازجگر ،به دل ميرسيد واز دل درروزنه ھای حواس
پخش ميشد وميافروخت و تبديل به تابش ميشد  .اين جانـمايه  ،يک
9

ويژگی بنيادی دارد  ،و آن ويژگی » تحول دھندگی « است  .اين
شيرابه زندگی که رستم درجستجوھا يش يافته  ،ميتواند  ،ھمه
چشمھای کور را تحول بدھد  ،و » خورشيد گونه « سازد  .به
عبارت ديگر ،چشمھارا ھم » ازخود ،روشنگر وھم ازخود  ،بيننده «
سازد  .رستم  ،با آموزه ای و شريعتی ومکتبی وايدئولوژی ای ،آفتاب
حقيقت نميشود  ،که روشنی و بينش به ھمه  ،وام بدھد  ،بلکه مايه ای
می يابد که خردھا را چنان تحول ميدھد که ھم خود ،روشن ميکنند ،
وھم خود با آن روشنائی ،می بينند .

خرد  ،تخم چشم انسانست که تشنه آبست
چـشـم  ،مشتاق چشـيـدن ِآب ھـست
آب ) شيرابه =خور=ژد= مان ( ،جانمايه ِھمه پديده ھاست
روشنی وبينش  ،درفرھنگ ايران  ،پيوند يابی يا آميزش و ھمبغی
) انباری ( تخم با آب ) شيرابه وجانمايه ھمه چيزھا( است  .ھرانسانی
گوھروبن واِسانس چيزھا را ميچشد و ميمزد و دراثراين
خودش ،
ُ
چشيدن ومزيدن ويا شتشوکردن خود يا شناوری درآن  ،و يا نوشيدن
آن  ،جانش  ،می وخشد و روشن وبينا ميشود  .اين را » ھمپرسی «
مياميدند که به اصطالح امروزه » ديالوگ انسان با کل طبيعت
وھستان وطبعا با خدا « باشد  .ھمپرسی انسان با خدا  ،ھيچ معنائی
جزاين نداشت که انسان با کل پديده ھا درگيتی مستقيما ميآميزد ،
وازاين آميزش  ،مستقيما به بينش وروشنی ميرسد  .اينست که تخم )=
گوھر جان انسان = مردم = مر +تخم(  ،آب را ميجويد وھميشه تشنه
آبست  ،و ھمچنين  ،آب ) اسانس وجانمايه جھان ھستی وخدا ( تخم را
جستجوی
ميجويد  ،چون ھردو کشش ) سنگ = ھنج ( به ھم دارند .
ِ
آشکاردرآگاھـبـود يا درخـود ،مالزم  ،کشش ِنھفته در نا آگاھبود يا
در» بيخودی « است .
10

ھمانسان که انسان ) مر +تخم ( درفرھنگ ايران  ،تخم است  ،و تخم
که گوھرانسانست  ،ھميشه تشنه آب ) آوه = آپه = سيمرغ ( است تا
بوخشد و بشکوفد و سبزو روشن شود  ،تخم چشم نيز که نماد خرد
است  ،تشنه آبست ،تا با ھنجيدن آب درخود  ،تحول به سبزی و
روشنی وبينش بيابد  » .انـد « که پيشوند » انديشيدن « باشد  ،به
معنای » تخم « ھست  ،وپسوند ِ » ديسيدن « در» انديشيدن « ،
صورت دادن وشکل يافتن ميباشد  .گوھرانسان يا تخم انسان ) مر+
تخم= مردم (  ،به طور فطری و ذاتی  ،تشنه آبست  .گوھرجان
انسان  ،تشنه است و اين تشنگی جان وگوھرانسانست که » جستجو
« و سپس از عطار» درد طلب « خوانده ميشود  .گوھريا فطرت
انسان  ،تشنه ومشتاق و جوينده يا کشيده شونده به نوشيدن ِ شيرابه
ھمه پديده ھا درجھانست  ،و اين شيرابه که » آوه = ُخور« باشد ،
ودرھرچيزی روان ھست  ،خدا يا سيمرغست  .واژه خرابات ،
ازھمين » خور +آوه « ساخته شده است که به معنای » خونابه يا »
آوخون « ِ خداھست  » .اين تشنگی گوھری جان «  ،اين » طلبيدن
ھميشگی آب «  ،اين ھمان » دردطلب « است که آثارشيخ عطار،
گرداگردآن چرخ ميزند  .آشکارشدن اين تشنگی گوھری جان انسان
 ،در خرد است که جستجو خوانده ميشود  .اينست که خدای زندگی
»= رام = جی = زم « دررام يشت ميگويد » نام من  ،جوينده است
«  .زندگی ) جی ( يا خدا درجان انسان  ،ميجويد  .ازاين رو درکتاب
مصيبت نامه عطار  » ،سالک فکرت «  ،گوھر تفکر» ،جويندگی ِ
جان انسانی « شمرده ميشود .
اين متفکرجوينده درمصيبت نامه  ،گستاخست  ،و ھيچ واسطه ای را
نمی پذيرد  ،چون تشنه  ،تا خودش آب را نچشد ونمزد و ننوشد ،
دست ازجستجو نميکشد  .سالک فکرت عطار ،بينش ِ نقد وبيواسطه
ومستقيم را ميطلبد  .اينکه کسی برای او مدح وستايش آب ) حقيقت (
را بکند و ازشکل وشمايل آب بگويد  ،تشنگی جان اورا رفع نميکند .
اينست که » سالک فکرت « عطار ،يکراست درآغاز به » پبش « ِ
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ھمه مقربان ﷲ  ،وسپس پيش ھمه پديده ھا ميرود  .ازجمله درآغاز،
پيش ميکائيل ميرود  .وبه ميکائيل که ھمان » ميغ  +ايل = خدای
ابروباران و آب « ھست  ،ميگويد » ای مفاتيح جھان در دست تو «
درد طلب مرا چاره کن  .چرا ميکائيل يا خدای ابرباران وآب زا ،
کليد ھای جھان را دارد ؟ چون ميکائيل با باران  » ،شير ازپستان
ميغش « به دانه ھا وبذرھا وتخم ھا ميدھد و ھردانه ای را سبزو
روشن ميکند  ،وازھم ميگشايد  .با آب ) آب  ،دربندھش  ،به ھمه
مايعات وشيرابه ھا وجانمايه ھا گفته ميشد (  ،تخم ھای بسته ،
بازوگشوده ميشوند  .اکنون » جوينده متفکر« از ميکائيل ميخواھد که
درد طلب اورا چاره کند  .ولی ميکائيل بدو ميگويد :
تو برو  ،کاين » در« زمن  ،نگشايدت
جز » درون خويشتن «  ،نگشايدت
تو خودت  ،ھستی که اين دربسته گوھر خودت را ميتوانی بگشائی .
درجان خودت  ،اين آب ) جانمايه (  ،ھست  .توخودت کليد گشودن
ھمه چيزھا ھستی .درست اين کاريست که رستم درھفتخوان کرده
است  .رستم  ،با ماليدن چشم خود  ،سرچشمه آب را درجان خود می
يابد .جان که جی يا گی باشد  ،ھم به معنای » آبگير« وھم به معنای »
سيمرغ « ھست  .سيمرغ  ،مايه وجانمايه ھمه جانھاست .
رستم  ،مانند انسان زنجيری افالطون درغار نيست که بايد کسی
زنجيرھايش را بشکند  ،و اورا به فراسوی غار ببرد تا آنجا بتواند
روشنی ِ وامی را بيابد  ،و با دشواری با آن خو بگيرد  ،و ازآن
روشنی وامی  ،آزرده وپريشان نشود  .اينجا خود رستم ميتواند بی
رھبرو بی شکستن زنجيری  ،ازخود  ،روشنی را بيفروزد .تخم چشم
خودش  ،ازسرشک وشيرابه و خون ِ ھستی خودش  » ،می وخــشــد
«  .يزدانشناسی زرتشتی  ،ناچاربود که انديشه ھای خود را درباره
اھورامزدا وزرتشت  ،با کاربرد ھمين » آب وتخم « درفرھنگ ايران
 ،بيان کند  .ولی درست ديده ميشود که اين » خود جوشی روشنی
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وبينش از انسان « که در داستان رستم آمده  ،دريزدانشناسی زرتشتی
 ،طرد ونفی وانکارميگردد .
خرد ھمه آگاھش« را
درزند وھومن يسن  ،اين اھورامزدا ھست که» ِ
به صورت آب ) آب کرپ = به شکل مايع= آبگونه ( بر دست
زرتشت ميريزد  .زرتشت  ،مانند رستم  ،چشمش را نمی مالد تا ازآب
جان خود  ،آنرا آبياری کند  ،تا روشنی وبينش  ،ازتخم چشم خودش
بوخشد  ،بلکه روشنی و بينش زرتشت  ،ازاھورا مزدا  ،وام گرفته
آگاه ) ھرويسپ آگاه ( اھورامزدا  ،ھميشه
شده است  .البته
خرد ھمه ِ
ِ
 » ،روشنی بيکران « ناميده ميشود  ،و اين روشنی ھست که به
گوھرانسان )مردم = مر +تخم ( تابيده ميشود  ،و تخم انسان
درزرتشت  ،ديگر» تخم سيمرغی مانند ِ رستم « نيست که درآميختن
مستقيم با جانمايه خودش  ،ميتواند روشن وبينا شود  .آنچه در عبارت
زند وھومن يسن با اھميت است  ،اين نکته است که » خرد ھمه آگاه
اھورامزدا «  ،با » آب «  ،اينھمانی داده ميشود  .زرتشت با نوشيدن
خرد آبگونه اھورامزدا  ،آينده را می بيند  .اين تجربه پيدايش
روشنی وبينش  ،بکلی با » وحی ﷲ  ،بوسيله جبرئيل « دراسالم فرق
دارد  .تفاوت اھورامزدای زرتشت با سيمرغ ) = آوه = آپه  ،آپا دانا
= نيايشگاه سيمرغ درتخت جمشيد( آنست که اھورامزدا  ،خردش را
به شکل آب فقط درمشت زرتشت ميريزد  ،ولی سيمرغ  ،خودش
يکراست وبی ھيچ واسطه ای  ،آب يا شيرابه وخورو مايه درھمه
جانھا ھست .سيمرغ  ،خودش  ،جان ھرانسانی است  ،وجان که »
جی  +يان « باشد  ،به معنای » جايگاه سيمرغ = گی= جی « ھست .
جھان  ،دريای ِجان يا سيمرغ ) سمندر( ھست و انسانھا  ،ماھی
شناور دراين دريا ھستند  .برپايه اين پيشينه است که فردوسی
درشاھنامه ميگويد  » :حکيم اين جھان را چو دريا نھاد «  .ھمه
جھان دريا ھست  .جھان  ،دريائيست که ساحل ندارد .اين انديشه
دربندھش به گونه ای ديگرنيز عبارت بندی ميشود .
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دريای فراخکرت  ،دريائيست که سيمرغ درميانش برفرازدرخت
ھمه تخمه نشسته  ،و درزير اين درخت  ،ھزاران ھزارکانال ) قنات
= فرھنگ ( به ھمه تخمھا ) جانھا ( درجھان کشيده شده است و اين
دريا  ،مستقيما ھمه تخمھای جانھا را درجھان  ،آبياری ميکند  .ازاين
رو  ،دريا  ،سمندر خوانده ميشود  ،و اين کانالھا را » فرھنگ «
ميناميدند  .فرھنگ  ،بيان اتصال وپيوند مستقيم ھرانسانی با سيمرغ
ھست  .خدا  ،شيرابه ومايه و خور ) آوخونی ( يست که به ھمه جانھا
کشيده شده است .حقيقت  ،پيوند مستقيم با ھمه انسانھا دارد .اين
انديشه نه تنھا ازھورامزدای زرتشت پذيرفته نميشود  ،و چنين گونه »
ھمپرسی « را رد وانکارميکند  ،بلکه ھمه اديان ابراھيمی نيز  ،خط
بطالن بر اين پيوند مستقيم دريای جان يا خدا  ،با ھرانسانی ميکشند .
ريشه بـردگی وعبوديت و تابعيت انسانھا  ،در » بريدگی جان انسان
 ،ازپيوستگی به سرچشمه حقيقت « است  .اين انديشه بريدگی را
ھمه اين اديان نوری  ،درضميرواذھان وروانھا وعـقلھا  ،بنام »
حقيقت « جا می اندازند  .و داستانھائی را که بيانگراين پيوند مستقيم
ھرانسانی با حقيقت است  ،افسانه وخرافه وموھوم واساطير دروغ ،
بشمار ميآورند ومی نکوھند ومھرباطل برآن ميزنند  .اينکه جان
انسان  ،ازخودش مستقيما رابطه با حقيقت  ،يا با خدا ندارد  ،يقين
انسان را به اصالت خودش ازبين ميبرد  ،و با نوميدی  ،ماده قابلی
برای تابعيت وعبوديت واطاعت و بردگی ميگردد.
اين انديشه درتفاسيرقرآن برآيه ) 96درسوره بقره ( دراسالم  ،در »
آويزان ساختن ھاروت وماروت « درچاه بابل بازتابيده شده است .
ھاروت وماروت  ،ھمان » خرداد وامرداد « درفرھنگ ايران
ميباشند  .وقرآن دراشاره به ھاروت وماروت  ،با فرھنگ ايرانست
که ميستيزد  ،و به سراغ طرد آرمانھای بزرگ وژرف مردمی ايران
درباره سکوالريته ميرود .
اين سرانديشه » آب وتخم «  ،بنياد فرھنگ ايران در» شناخت ھمه
گستره ھای زندگی « بود  .آب  ،شيرابه وافشره و اسانس وجانمايه
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ھمه ھستان شمرده ميشد  .آب  ،معنای تنگ امروزه را نداشت  .ھمه
ھستان  ،که حاوی طبيعت و آفتاب نيز بود  ،دريای اين شيرابه ِ
رونده  ،يا اين آب  ،يا مايه ِ تازنده ) جاری وروان ( بود .اين شيرابه
واسانس ومايه که درھمه چيز روان بود و ميتاخت ) جاری بود(  ،که
جانمايه ھرچيزی شمرده ميشد  » ،خدا = ارتا = سيمرغ =
گاوبرمايون « ناميده ميشد  .شناخت  ،پيوند و آميزش تخم ) مر +تخم
= مردم = انسان ( با اين رود  ،يا » دريای مواج « بود .
انسان در شنای دراين شيرابه ) خور ،مايه َ ،رس ( يا با نوشيدن اين
نوشابه ) در جام جم (  ،يا شتسشوی خود دراين شيرابه  ،اين
جانمايه واسانس ِھستی را  ،مستقيما درگوھر ِخود می ھنجيد ،
وازاين اقتران وآميزش وپيوند  » -1 ،شناخت و بينش «  ،و-2
روشنی  ،و -3شادی ) سبزی وتازگی(  ،و -4بقا ) بيمرگی  ،ھميشه
ازنو زنده شوی = فرشگرد ( درھرانسانی  ،پيدايش می يافت .
اين سرانديشه ِ بسيار ژرف  ،با پيکريابی ھای گوناگونی که درخدايان
ايران يافته است  ،آرمانھای زندگی اجتماعی وسياسی و دينی و
اقتصادی ايران را مشخص ونمايان را ميسازد  .به ويژه  ،جفت ِ
خرداد و امرداد  ،يکی از برجسته ترين پيکريابيھای اين پيوند و
آميزش آب و گياه باھم ھستند  .اين دو زنخدای خرداد ومرداد که
دراسالم بنام ھاروت وماروت معروفند  ،جفت جداناپذير آب وگياه
ھستند ) قرآن  ،سوره بقره آيه .( 96
درواقع » خرداد«  ،شيرابه يا آب وافشره ويا جان  ،درگياه ِ» امرداد
« ھست  .اين دوبرآيند جدا ناپذير ازھم  ،درجفت ازھم جداناشدنی
خرداد وامرداد  ،تصويرشده اند  .بايد درپيش چشم داشت که دراين
جھان بينی  ،ھمه جھان وخدايان وانسان  ،سرشت گياھی دارند و
ميرويند و می » وخشند «  .نه خرداد با آب  ،به معنای تنگ امروز
ما بود ونه امرداد  ،به معنای تنگ ِجھان نباتی امروز ما بود  ،بلکه
ھردو  ،دربرگيرنده سراسرجھان ھستی ميباشند  .انسان ھم  ،جان
) شيرابه = جی = گی ( درگياه ) امرداد ( ھست ،و ازاين رو » مر+
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تخم « خوانده ميشود ) مر= امر ( .انسان ،به شکل گياه ِ ريواس
ميرويد  .ريواس  ،گياھيست که ھم نرينه وھم مادينه
)ھمزاد=جفت=مر( ھست .
خرداد  ،اينھمانی با چنين آبی درھرچيزی  ،و امرداد  ،اينھمانی با
چنين گياھی درھرچيزی داشت  .ازآنجا که » آب « دراين فرھنگ ھم
تنکردی )جسمانی( وھم َوخشا )معنوی(  ،ھردو ھست ) بندھش / 9
پاره  » ، ( 90جھان روحانی ومعنوی «  ،جدا از » جھان جسمانی
« نبود  ،بلکه جھان روحانی ومعنوی  ،تحول ) وخش = رويش
ونمو ،دگرديسی( ھمان جھان جسمانی بود  » .تنکردی «  ،به معنای
جسمانی وماديست  .البته » تنکرد« دراصل  ،به معنای » آنچه زائيده
ميشود « ھست  ،چون »تن«  ،به معنای زھدانست  .ولی آب  ،يعنی
افشره وجانمايه ھمه چيزھا  » ،وخشا « ھم ھست  ،يعنی اصل
روشنی و درخشش و شعله ورشدن و پيشرفت کردن و سخن و الھام
نيزھست .آب  ،واخشمند ھست  .روشنی چشم  ،واخش چشم ) آب
چشم با تخم چشم ( شمرده ميشود  .انديشه وبينش وروان وخرد
انسان  ،واخش ِتن انسان  ،شمرده ميشوند  .اين بود که خـرداد
وامـرداد  ،بيان نقد بودن شادی وخوشی دراين گيتی  ،و بيان اصالت
انسان درپديد آوردن بينش وروشنی و شادی بودند .
خرداد وامرداد  ،ازسوئی  ،خدايان » مزه و چشش= ميزاگ = مذاق
وذوق « در دھان وکام انسان ھستند  ،ومزه وچشش ُ ،بن ِ ُکل بينش
ھست  .چشم ھم ميچشد  .بينش  ،چشيدنيست  .نام آموزگار ،چشيتار
بود  .آموزگارکسيست که ميآموزد چگونه ھرکسی خودش ميتواند
مستقيما چيزھا را بمزد وبچشد  .چشيتار ،ياد ميدھد که چگونه شاگرد
معرفت حقيقت از
بايد خودش بچشد  .بنابراين خرداد وامرداد ،اصل
ِ
راه آميزش مستقيم انسان با جھان ھستی ميگردند  .اينست که بھاء
الدين ولد  ،پدرمولوی  ،خدا را ھم مزيدنی ميداند  .کسيکه خدا را
نچشيده ومزه نکرده است  ،خدا را نميشناسد  .ازسوی
ديگر  ،خرداد وامرداد  ،خدايان ِ » معده و گوارش « ھستند .
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اين جفت ھستند که درمعده  ،نوشابه ھا و خوراکيھا را ميگوارند و
امکان تبديل آنھارا به خون فراھم ميآورند  .گواريدن  gukaaritanکه
از اصل  vi-karدرسانسکريت برآمده است به معنای » تغييردادن «
در» به ھم آميختن « است  .گوارش  ،به » معجون « بطورمطلق
گفته ميشود  .گوارش خسروی  ،گوارش عود ،گوارش شکر ،گوارش
زيره  ،گوارش تفاح  ...به اين گونه معجونھا گفته ميشود .
خرداد وامرداد  ،اصل تحول دادن در به ھم آميختن ھستند .آنھا ازبه
ھم آميختن نوشابه ھا وخورشھا  » ،گرما يا آتش « را که اصل جان
) آتش جان ( است پديد ميآورند ،ودرپايان ازاين آتش  ،ھم بينش حسی
درخرد وھم قوای ضمير) مينوئی ( پيدايش می يابند .به سخنی ديگر ،
اين ھمکاری وانبازی ِ خرداد ومرداد ) درشکم (  ،اصل معنويات
وروحانيات ميشود  .به عبارت ديگر آنھا ھستند که اجاق زندگی را
ميافروزند و آتش يا گرمای زندگی را فراھم ميآورند  .اينست که يکی
 ،خدای » خوشزيستی = خوشباشی «،وديگری » خدای ديرزيستی «
ھست  .آنھا درجفت بودن باھم  ،ھم اصل زندگی جسمانی و ھم اصل
زندگی معنوی وروحانی ھستند  ،واين دو را نميتوان به ھيچ روی
ازھم بريد و ازھم جدا ساخت  .طبعا خدايان نوری وابراھيمی با چنين
خدايانی سرسازگاری نداشتند  .يزدانشناسی زرتشتی ھم کوشيده است
تاميتواند تصوير خرداد وامرداد را به گونه ای تغييرشکل بدھد که با
انديشه ِ دوجھان بودن زرتشت  ،سازگاربشود  .البته دراين راستا
دردسرھای فراوان و سختی داشته است  ،چون ميبايستی ھميشه با
فرھنگ مردم ايران که ّ
خرمدين بودند ،بستيزد  ،و درعمل با آنھا تا
اندازه ای خود را آشتی بدھد  .ولی دراسالم  ،اين ھاروت وماروت
درقرآن  ،به کلی جزو فرشتگان مطرود ميشوند ،و درداستانھائی که
درتفاسيرقرآن مانده است  ،آن دو دراثر گناھشان  ،درچاه بابل  ،معلق
آويخته ميشوند تا ھميشه گرفتارسھمگين ترين عذاب باشند .
ولی شيخ عطار درمصيبت نامه  ،موضوغ مطروديت وگناه آنھارا بی
اھميت ميشمارد و به کنار می نھد و به ھمان بخش » معلق آويخته
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شدن آن دو درچاه « ميپردازد که مسئله » تشنگی جانی = جستجو
« طرح ميگردد  .او دراين بخش  ،درست ميخواھد نشان دھد که
چگونه موضوغ اصلی درداستان ھاروت وماروت ،تحريف ومسخ
شده است  .خرداد و مرداد که خودشان باھم » افشره وشيرابه گياه يا
جھان ھستی « ميباشند  ،از» آب « بـ ُريده و جدا ساخته ميشوند  .اين
به معنای آنست که انسان ) مر +تخم ( که ھمين» مردم گياه« يا به
قول يزدانشناسی زرتشتی  ،ريواس است  ،نميتواند به » وخشد =
ازخود روشن شود و بينش يابد  ،ازخود به شادی برسد «  ،چون
درست ھميشه از» آب = حقيقت « بريده وجداست و گرفتارتشنگيست
که ھرگز نميتواند آن را رفع کند  ،چون دھانش ) جايگاه مزيدن
وچشيدن ( ازآب ِدرچاه  ،فقط يک انگشت  ،فاصله دارد .
گفت چون ھاروت وماروت ازگناه اوفتادند ازفلک درقعرچاه
ھردوتن را سرنگون آويختند تا درون چاه  ،خون ميريختند
ھردوتن را تشنگی ) جستجو ( درجان فتاد
زانکه آتش  ،در دل ايشان فتاد
تشنگی  ،غالب چنان شد ھردو را
کزغم يک آب  ،جان شد ھردو را
ھردوتن  ،از تشنگی ميسوختند
ھم چو آتش  ،تشنه ميافروختند
بود از ّآب زالل آن قعرچاه تا لب آندو ،يک انگشت راه
نه لب ايشان  ،برآن جا ميرسيد نه زچاه آبی به باال ميرسيد
سرنگون آويخته  ،درتف وتاب تشنه ميمردند ،لب برروی آب
تشنگيشان  ،گريکی بود ازشمار دربرآن آب ،ميشدصدھزار
برلب آب ،آن دوتن را خشک لب
تشنگی ميسوخت جانھا ای عجب
ھرزمانی تشنگيشان  ،بيش بود
وی عجب  ،آبی چنان درپيش بود
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عطار ،با يک ضربه ناگھان  ،چرخشی شگفت انگيزبه اين داستان
ميدھد و بالفاصله ميگويد :
تشنگان عالم کون وفساد پيش دارند ای عحب ،آب مراد
جمله درآبند و کس ،آگاه نيست يا نمی بينند و يا خود  ،راه نيست
مسئله را به گناه  ،وعذاب کشيدن از آن گناه ومطروديت پيوند نميدھد
 ،بلکه مسئله را تحول به مسئله » جويندگی « ميدھد  .انسان  ،درآب
ھست و اين » بريدگی وجدائی « ازآب  ،يک خرافه وتوھم وآگاھبود
کاذيست که دراو  ،توليد کرده اند و راه حل اين مسئله آنست که
خودش  ،دروجود خودش اين چاه را بکند تا به آب برسد  .درجان
خودش  ،کليد حل اين مشکل ھست .
درروايات اسالمی درگزاردن آيه قرانی درباره ھاروت وماروت ،
درواقع  ،جانمايه ِ خرداد وامرداد ) شيرابه گياه درگياه +
جوھروجانمايه انسان را ازانسان ( را ازآنھا سلب ميکنند و آنگاه
خرداد وامرداد  ،تھی ازگوھرشان را درتشنگی ھميشگی  ،ميگذارند .
که بدترين دوزخ ) دژ +اخو ( ھست  .آنھا تشنگی برای چيزی دارند
که اساسا گوھر وجانمايه خود آنھا بوده است ولی فراسوی آنھا و
بريده وجدا ازآنھاست  .درواقع گفته ميشود که درگوھر انسان  ،چنين
چيزی نيست يا بقول قرآن » َکـنـ ُود = نا رويا ھست«  ،نمی وخشد .
انسان  ،ازاصل وازحقيقت وازخدا  ،دريده ) درد  ،مشتق از دريدن
است ( وبريده است  ،چاک شده است ) مخلوق است ( ومحالست که
به آن برسد  ،ھرچند که ازرگ گردن ھم به او نزديکترباشد  .اين
نزديکيست که تشنگی او ،ياجستجونيست
چون جستجو  ،انسان را به جنبش ميکشاند ولی اين تشنگی دروغين
اورا به جستجو نميراند  ،چون معلق آويخته شده است و امکان جنبش
ازاو گرفته شده است  .اين تشنگی دروغين  ،فقط دوزخ شکنجه
وعذابست  .برای رھائی ازاين عذاب  ،نياز به واسطه ای دارد که
دسترسی به آن آب دارد  .جان خوداو،ھيچگاه آب را نميتواند بيابد و
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ھيچگاه آب را نخواھد يافت .انسان ھيچگاه  ،نمی وخشد و ازخودش ،
روشن وبينا وشاد نميشود  ،چون گناھکارومطرود است .
درست اين انديشه برضد » جوينده بودن گوھرانسان « ھست  ،چون
انديشه جستجو و کشش باھم جفت ھستند  .واژه ھای جستجو وکشش
درفرھنگ ايران از واژه ھای » يوغ وجفت و سنگ= ھنج = آھنگ
« ھستند  .به عبارت ديگرانسان ميجويد  ،چون ازآب يا ازحقيقت يا
ازخدا برای پيوستن وآميختن  ،کشيده ميشود  ،وآنقدر کشيده خواھد
شد تا با آب يا خدا يا حقيقت بياميزد .
اين کشش ناپيدا ونھفته درسراسروجود خود اوست که رھبرورھگشای
اوست  .اين ھمان انديشه اينھمانی طالب ومطلوب درعرفانست  .با
اين کشش نھفته است که انسان جوينده  ،نياز به واسطه و رسول
ندارد  .اين کشش پيوسته  ،جفت بودن او با جانمايه جھانست  .به
عبارت مولوی
استاد  ،خدا آمد  ،بيواسطه ،صوفی را
استاد  ،کتاب آمد  ،صابی وکتابی را ) اھل کتاب را (
چون محرم حق گشتی ،وز واسطه بگذشتی
بربای )ربودن( نقاب از رخ  ،خوبان نقابی را
ُمنکـِر  ،که زنوميدی  ،گويد که  » :نيابی اين «
بند ره او سازد  ،آن گفت » نيابی « را
خدايان مزه وگوارش درگوھرھرانسانی ،خرداد وامرداد ميباشند .
درمتون پھلوی واژه » خرداد « را به » رسا و رسائی « ترجمه
ميکنند  .درست اين واژه ِ گوھر زنخدا  ،خرداد را ميرساند .
درسانکريت معانی » رس ورسا « به خوبی باقی مانده است  .ازجمله
دارای اين معانی ھست  -1زبان  ،اندام مزيدن  -2چاشنی ھا -3
احساس کردن ودرک کردن وحساس بودن  -4مھرورزيدن  -5شيرابه
نيشکر -6ھمه نوشابه ھا  -8اکسير  – 9شيرابه ھمه گياھان -10
شيرابه ميوه ھا  -11مغزوجوھر وھسته ھرچيزی  -12خوشی وشادی
 -13اشتياق فراوان  . ....بدينسان ميتوان ديد که خرداد  ،افشره
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وجانمايه وجوھر درھمه چيزھا وجانھا )  (immanentاست  .اين
خدايان مزه ) ميزاگ = مذاق (  ،که درعرفان سپس » ذوق« خوانده
شد  ،مايه و اِکسيری ھستند که سراپای ھستی انسان را تخميرميکنند و
منقلب ميسازند  .ھمين خويشکاری را درگواريدن دارند  .اين دوخدا ،
خوشی وشادی ِ حقيقت را درست با بينش حسی و شکم  ،پيوند
ميدھند  ،که اصل سکوالريته و شادی وسعادت نقد درگيتی ميباشند .
اينست که عطار ،درروايت داستان ھاروت وماروت  ،با يک ضربه
ورق را برميگرداند  ،وميگويد که نه  ،چنين بريدگی وجدائی که
درمورد ھاروت وماروت آمد  ،ميان انسان وحقيقت يا خدا نيست ،
بلکه اين سرچشمه درخود انسان ھست وميتواند بدان برسد .
برطرف کردن اين تشنگی وجستجو ،نيازبه کشف سرچشمه درخود
دارد  ،که درخانه وجود خود انسان  ،ھست  ،ھمانسان که خرداد
وامرداد  ،درلب و در کام و در دھان وشکم انسان بطور زھشی
) انبثاقی ( ھستند وسرچشمه آتش جان ) گرمی يا مھر( وبينش
وروشنی افروخته ازجان ھستند  .اين بريدگی وجدائی  ،خرافه
واوھاميست که انسان را نوميد ميکند و پرده ايست که درروان
انسان بنام ايمان ،آويخته اند و بايد ازھم دريد .
تشنگان عالم کون وفساد » پيش دارند « ای عجب » ،آب مراد«
جمله درآبند وکس آگاه نيست يا نمی بينند ،يا خود راه نيست
اينان ھمه درآبند و با ايمان به اوھام وخرافات  ،اين آب را مانند
ھاروت وماروت  ،پيش لبشان دارند وھرگز به مرادشان نميرسند .
اين » بريدگی ودريدگی ازحقيقت وازخدا وازجانمايه چيزھا «  ،فقط
» آگاھبود کاذب « است که درعقل ھا بنام حقيقت ِ ايمانی  ،جعل
واستوار کرده اند.
کاملی گفتست آن بيگانه را کاخرای خر ،چند روبی خانه را
چند داری روی خانه  ،پاک تو خانه چاھی کن  ،برافکن خاک تو
تو بجای آنکه ھميشه خانه عقيده ات را بروبی  ،و» راستينش کنی «
،درخانه وجودت،چاه آبی بکن  ،وچشمه آب حقيقت را درخانه وجود
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خودت بياب  .اگرتشنه آبی  ،و آن را ميجوئی درخانه وجود خودت
می يابی .ھمانسان که رستم با ماليدن چشمش  ،اين آب را درخودش
يافت .
تا چو خاک تيره برگيری زراه چشمه روشن  ،برون جوشد زچاه
آب نزديکست ،چندينی متاب چون فروبردی دوگزخاک ،اينت آب
کاربايد کرد ،مرد کارنيست ورنه تا آب  ،ازتو ره بسيارنيست
ای دريغا  ،روبھی شدشير تو تشنه ميميری ودريا زير تو
برسرگنجی ،گدائی ميکنی
تشنه از دريا  ،جدائی ميکنی
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تحول يابـی
َ َ
فروھـر=اصل ّ
تحول يافتن ،آفريدن است
ّ

خودرا پـ َـروردن
خود را درتحول دادن  ،آفـريدنـست
» فروھر«  ،که اصل ِ خود را آفريدن ،
درخود را تحول دادن است ،
فطرت ھرانسانی ميباشـد
گوھريا
ِ
ھويت فرد ِ انسان ويا ھويت يک جامعه چيست ؟ »ھويت« را چيزی
ِ
ميدانند که انسان يا جامعه  ،بدان شناخته ميشود  .ولی ھر انسانی يا
جامعه ای را بدان ميشناسند که » ھميشه ھمان بماند که ھست وبوده
است «  .با شناختن ِ من  ،ميخواھند  ،حق و توانائی تحول يابی ِ من
حق خود -
را که » آزادی ِ من « است  ،از من بگيرند ! و منِ ،
آفرينی نداشته باشم  .با شناختن مـا  ،ميخواھند حق وتوانائی مارا که
بيان » آزادی ماست «  ،از تغيير دادن خود مان  ،ازما سلب کنند .
ميخواھند  ،حق و توانائی ِ» خود آفرينی جامعه را درتحول دھی به
خود « از جامعه بگيرند  .از مطالعه تاريخ وگذشته يک انسان يا يک
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جامعه  ،ميکوشند  ،ھويت آن انسان وجامعه را بشناسند  ،يا به
عبارت ديگر ،توانائی و حق به آزادی را ازانسان وازجامعه بگيرند .
» آزادی «  ،حق وتوانائی ِ خود -آفرينی ھست  .فرھنگ سيمرغی
ايران  ،ھويت انسان و جامعه را آن چيزی ميداند که آن فرد و آن
جامعه » ميجويد «  .ھويت انسان وھويت جامعه  ،با » خود آفرينی
انسان يا جامعه  ،درآينده « کار دارد  .انسان  ،درجستجو ،ميخواھد
خود را در آينده بيافريند .
دی شيخ با چراغ  ،ھمی گشت  ،گرد ِ شھر
کز ديو ودد ملولم و  ،انسانم آرزوست
گفتم که  :يافت می نشود  ،جـ ُسته ايم ما
گفت  » :آنچه يافت می نشود  ،آنم آرزوست «
درست من آن چيزی را آرزو ميکنم و می جويم که شما تا به حال
نيافته ايد  .چشمی که چراغ ھم ھست  ،و با روشنائی ِ فراتابيده
ازجان خودش ،ميجويد  ،انسان را می يابد  .چشمی که خودش چراغ
نيست  ،ھرچه ھم بجويد  ،انسان را ھيچگاه نخواھد يافت  .ولی
جوينده با چراغ ِجان خود  ،درست » آرزوی چيزی را ميکند که
ھرچند تا کنون يافته نشده است «  ،چون او درتحول دادن خود ،
درآينده  ،خواھد يافت  .چون او درجستجو ،خود را تحول خواھد داد
)= خواھد پرورد(  ،و ازخود  ،انسان را درآينده  ،خواھد آفريد .

» جـ ُستن « چه معنائی ميدھد ؟
گوھر)= فطرت وطبيعت ( انسان  ،چيزيست که خود را تحول ميدھد .
معنای اصلی ِ» آفـريدن « درفرھنگ ايران  » ،خود را تحول دادن =
خود را پروردن « است  .کسی وقدرتی  ،من را نميآفريند  ،بلکه من
 ،خودم را درتحول دادن  ،ميآفرينم  .کسی وقدرتی  ،جامعه را نمی
آفريند  ،بلکه جامعه  ،خود را درتحول دادن  ،يا درخود را
پروردنست که ميآفريند  .آنکه ميخواھد من را خلق کند يا بيافريند ،
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من را مسخ خواھد کرد  .گوھرانسان  ،چيزيست که درآنچه ميجويد ،
خود را بدان نيز تحول ميدھد ) آن چيز،ميشود  ،آن چيز ،ميگردد ( .
گوھرانسان  ،چيزيست که » خود را می پرورد  ،يا به سخنی ديگر،
خود را ميآفريند « .
فرورت « باشد « ھمان اصطالحيست که
» پرورد  ،که
فرورد يا َ
َ
ازيکسو  ،تبديل به واژه » فروھر« شده است  ،و ازسوی
ديگردرواژه » پرورد « ) پروردن  ،پرورش ( سبک شده است .
پروردن ) فروھر = fra-vaharفرورت= فرورد ، ( fra-varti
تغيير وتحول دادن ِ گوھر خود انسان به خودش ھست  .ھرکسی
وقدرتی که اين توانائی وحق ِ خود آفرينی ) درخود ،تحول دھی ( را
ازانسان يا از جامعه ميگيرد  ،ارج انسان وجامعه را پايمال ميکند .
ارج ھرجامعه ای  ،به حق وتوانائی ھست که خود ِ آن جامعه در
آفريدن خود  ،درتحول دادن به خود دارد .
سيمرغ که »ارتا فرورد=ارتای ِفرورد ناميده ميشود  ،ودرھرانسانی
» ،آتش جان« يا » نخستين عنصر«  ،ھمين » ارتا « ميباشد  ،که
گوھر) فطرت وطبيعت ( انسان ميباشد  .اين نخستين عنصريا آتش
جان  ،درتحول يافتن )= فروردن (  ،در » پروردن «  ،خود را
ميآفريند .خدائی  ،فراسوی او نيست که با خواست وھمه آگاھيش ،
ازفراسو  ،انسان را خلق کند  » .آفريدن « دراصل  ،چنين معنائی
نداشته است  .آفريدن  ،ھمين تحول يابی ) فروردن ( خود ِ
گوھرانسان  ،يا » ارتا = سيمرغ « بوده است  .اصل خود آفرينی =
خود پروری ،درگوھريافطرت خود انسانست  .از روزيکه » آفريدن
« را از» خود پروردن = خود را تحول دادن « مجزا وجدا ساخته اند
 ،وبه آن معنای بيگانه داده اند  ،ارج انسان را پايمال کرده اند .
» آفريده شدن «  ،ھمان معنای ِ تحول يافتن ِ گوھر انسان  ،ويا »
خود پروردن نخستين عنصر ِ انسان « را داشته است  .فرورد
) پرورد=  ، ( fra-vartiاز واژه » ورتن = َوردن « برآمده است که
ھمان واژه » گرديدن و گشتن « باشد  .ارتا که تخم ھستی انسانيست
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 ،درديگرگونه و ديگر ديس شدن  ،انسان ميشود  ،يا » به خود،
صورت ميدھد «  ،خود می بالد و خود را می پرورد  ،و خود را
فرورد « که ھمان » پرورد « است » ،
ميآفريند  » .فروھر« يا » َ
اصل خود آفرين درتحول دادن به خود « درھرانسانی ھست  .يا به
عبارت ديگر ،سيمرغ يا ارتا  ،تخمی ميشود که گوھرانسان باشد ،
واين تخم درھرانسانی  ،خود را می پرورد  ،بدين معنا که گوھر
ھرانسانی  ،درتحول دادن به خود  ،انسان ميشود .
اينست که ھرانسانی ،روند تحول يابی تخم خدا  ،به انسانی است .
انسانھا  ،تحول يابيھای تخم ھای گوناگون خدا  ،ھستند  ،و ھمه ،
سرشاری وغنای خدا را درتنوعش  ،پديدار ميسازند  .درھرانسانی ،
خدا  ،درتحول دادن به خود  ،خود را به گونه ای ديگر ميجويد  ،تا
درھرانسانی  ،بشيوه ای ديگر ،خدا بشود  .خدا  ،تا انسان نشود  ،تا
درانسان  ،خدا نشود  ،خدا نيست  .فقط درھرانسانی ھست که خدا ،
خدا ميشود  ،و پيش ازآن  ،ھنوز خدا نيست  .خداھم  ،شدنی است.
فقط  ،درجامعه ھست  ،که خدا  ،خدا ميشود و تا جامعه  ،سيمرغ
نشده است  ،خدائی نيست  .خدا ،انسان ھا را خلق نميکند  ،بلکه
درانسانھا  ،خودش آفريده ميشود  .خدا  ،ھرگز برجامعه ای
حکومت نميکند  ،بلکه  ،درجامعه شدن  ،خدا ميشود .
خدا درجامعه شوی  ،به وجود ميآيد  .خدا  ،ميتواند فقط درانسان شدن
يا درگيتی شدن  ،خدا بشود  ،يا واقعيت بيابد و پيش ازآن  ،ھنوز خدا
نيست  .ما درخود ھست  ،که ميتوانيم به خدا  ،واقعيت وپيکروجسم
بدھيم  .خدا بايد درما زاده شود تا خدا شود  .اين سرانديشه فرھنگ
ايران  ،دارای چه محتوياتی بوده است ؟
وحقيقت بالقوه درھرانسانی
» ارتا « چه ھست ؟ ارتا  ،راستی
ِ
ھست  .ارتا يا َرته= ) rathaدرانگليسی= ، ( rightداد و حق
ونظم بالقوه درھرانسانی ھست  .ارتا يا رته  ،گردونه يا يوغ
وعدالت
ِ
يعنی اصل جنبش و آفرينش بالقوه درھرانسانی ھست  .ارتا يا راتو ،
خرد ) خرتو =Xratuخره + xraراتو  (ratuيا ترازوی ) تره +
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راتو ( بالقوه درھرانسانی ھست  .خدای بالقوه وگمنام وناپيدا وتاريک
درجان انسان  ،دربالفعل شدنست  ،که ھستی می يابد  .ما بايد
درخود و درجامعه  ،بکوشيم که خدا را به وجود آوريم .
درفطرت ھرانسانی  » ،کشش به خدا يا ارتا شدن «  ،يعنی کشش ِ
به راستی ) حقيقت (  ،به داد ) قانون وعدالت ونظم (  ،به خرد
) خرتو = خره  +راتو  ،که ھمان رته است ( و به ترازو ) تره +
راتو ( شدن ) اصل سنجش ومعيار( ھست  .اين کشش نھفته و بالقوه
درجان ِ ھرانسانی ھست  ،که در آگاھيش  ،انسان را به جويندگی
ميگمارد  ،تا آنرا درجفت شدن يا آميختن با پديده ھا ورويدادھای
جھان  ،بيابد  .خود آفرينی ) به خود تحول دھی (  ،با تاريخ آفرينی
وجامعه آفرينی  ،به ھم گره خورده است  .ھرانسانی ،خودش را با
جامعه اش  ،و با تاريخش  ،باھم تحول ميدھد  ،می پرورد  ،ميآفريند.
اگراين » جويندگی ِ آگاھبودانه «  ،ازآن » کشش نا آگاھبودانه « که
باھم جفت وپيوسته ھستند  ،ازھم بريده وجدا ساخته شوند ،
گوھر ِانسان  » ،خوار« ساخته ميشود  ،و » ارج انسان « از »
انسان « گرفته ميشود  .زندگی  ،ديالکتيک ميان اين کشش فطری به
سوی ِداد وراستی وخرد و سنجه بودن ِ خود « و » جستجوی ِ
آگاھبودانه ِ داد و راستی وخرد وسنجه بودن « است  .آنکه اين دورا
)  -1کشش نھانی درضمير  ،و -2جويندگی آشکاردرآگاھبود وخرد (
را ازھم جدا ميسازد  » ،تخم خدا يا ارتا « را دور می افکند  .بدينسان
 ،انسان  » ،افگانه = افکنده = سقط « ميشود  .ارج ِ گوھر ِ انسان
 ،ھم ازاجتماع وھم ازخود ِ انسان  ،ناديده گرفته ميشود و »
خوارساخته « ميشود  .برای گرفتن ارج ) ( Würde =dignity
ازانسان  ،بايد خود انسان را بدان واداشت تا خودش  ،خودش را بی
ارج يا خوار سازد  .برای گرفتن ارج اجتماع ازاجتماع  ،بايد جامعه
را بدان گماشت که خودش را خوارسازد  .به فرد خود وبه جامعه
خود ،ارج دادن  ،فرھگست .
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انديشه » بی ارج وخوارساختن انسان « است که در»
اين
ِ
دورافکـنـدن زال « درشاھنامه  ،به عبارت آورده شده است  .با آنکه
اصالت انسان درزال  ،دورافکنده ) افگانه = سقط شدگی (
وخوارساخته ميشود  ،ولی سيمرغ ) ارتا ( درفطرت او ،ھيچگاه
دست ازاين » کشش « نميکشد  .چرا زال برای دورنگه بودنش ) ديو
زاد يا پری زاد بودنش)= ھمزاد وجفت ومـرو يوغ ( دور افکنده
ميشود  ،ودورافکنده شدن  ،نتيجه گناه شمرده ميشود ؟ چون »
دورنگه بودن زال «  ،به معنای آنست که زال يا انسان  » ،ھويت
ارتائی= بھمنی « دارد  ،چون ارتا  ،که نخستين پيکريابی بھمن ،
اصل خرد وروشنی است  ،پيوند دورنگ باھمست  .زال  ،سرخ
وسپيد است  ،و اين  ،ھمان دورنگ به ھم پيوسته » بھمن=
وھومن=ھخامن = ارکه من « است که ھم  -1اصل خرد وروشنی
و -2ھم » اصل بزم« درگوھر ھرانسانی ھست .
بھمن ِ دورنگه ) سرخ وسپيد (  ،اصل خردشاد درھرانسانی است  .در
زال  ،اين انسان است که به عنوان اصل روشنی و بينش و شادی ،
خوارشمرده ميشود  ،و دورافکنده ميشود  .ھمه انسانھا  ،زال  ،يا
فرزند سيمرغ ) ارتا ( ھستند  .داستان زال  ،افسانه خيالی وکودکانه
ودروغ از زمانھای گذشته نيست  ،بلکه يک واقعيت تاريخی
واجتماعيست که ما ھميشه با آن روبرو ھستيم  .انسان درگوھرش
دراجتماع  ،دراديان  ،درآموزه ھا ومکتب ھا درحکومت ھا ودر
سازمانھا  » ،افگانه = سقط « ميگردد  .ولی سيمرغ ) ارتا ( که »
کشش به سربر افراختن درھرانسانی دارد ،چون » اخو« يا » خوی «
که ھمان ارتا باشد  ،دارای چھارپرنھفته وبالقوه ھست «  ،يا به
سخنی ديگر » ،اصل فراباليدن و زبانه کشيدن و به معراج رفتن و
پروازکردنست «  .برغم آن روند ِخوارشماری وبی ارج سازی  ،اين
کشش گوھری ِسرفرازی  ،اورا رھا نميکند  ،بلکه اورا می پرورد
) فروردن ( و تحول ميدھد وخدا را درخود  ،ميآفريند  .آنچه ازجامعه
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ودين حاکم  ،خوارساخته ميشود  ،ولی درفطرت وگوھرانسان  ،اورا
به فراز ميکشاند و » ارجمند « ميسازد .
سيمرغی که اورا به آشيانه اش به فراز البرز) که سر به خوشه پروين
ميسايد = ارتا وبھمن ( می برد  ،وبا شيرخودش  ،ميپرورد  ،ھمان
ارتا ھست که درخود او ھست )شيرخدا ،آبيست که با آميختن با تخم
انسان ،تبديل به دانائی وبينش می يابد (.
»آتش جان=فرن افتار « که ھمان » فرن يا پران « ميباشد  » ،افتار=
اوا +تار= «ava-taraاست  ،ازاين رو » فرنفتار« خوانده ميشود » .
او +تار= افتار «  ،روند تشخص يابی وتحول يابی خدا به انسان
است  .اين واژه درسانسکريت باقی مانده است  » .اوتار=« av-tara
دارای معانی نزول  ،فرود  ،ظھور ،تشخص الوھيت  ،نزول ايزدی
ازآسمان  ،نزول ھرايزدی به زمين به صور يا اشکال مختلف
ميباشد  .تخم سيمرغ يا ارتا  ،تحول به انسان می يابد  .واژه »
فرورد= فروھر« درست بيان ھمين معنا ھست  .ولی اين واژه » او-
تار= افتار«  ،سپس درواژه ھای » افتر ،افتری  ،فتره « سبکشده
است و واژه » فطرة «  ،معرب ھمين واژه است  .اين تخم
سيمرغست که فطرت انسانست.

پروردگار=  par-var-taarچيست يا کيست ؟
فر– ورت( يا می پرورد ،پيوند ِ آب ) ( varيا
آنچه تحول ميدھد ) َ
جانمايه چيزھا )  (varبا تخم انسان ھست  «var » .ھم به معنای دريا
و درياچه واستخروحوض است  ،و ھم به معنای » شيره گياھان «
است .خويشکاری خدای راستی ) حقيقت (  ،رشن يا رشنواد  ،ھمين
افشردن شيره ازگياھان ) به ويژه ازانگور و نيشکر ( ..بوده است.
آنچه می پرورد وتحول ميدھد ) ورتن (  ،شيرابه و خور و افشره يا
آب است که تخم  ،آن را می ھنجد ) جذب ميکند  ،ميکـشد (  .مثال
داروھا يا ميوه ھا را درعسل ويا شکر و سرکه و »...می پرورند « .
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» ھليله پرورده  ،زنجبيل پرورده « گواه براين معناھست » .آب «
که نام ھمه آبگونه ھا وجانمايه ھا بوده ست  ،با ھنجيده شدن درتخم
گياه  ،آن را تحول ميدھد) می پرورد(  .واژه  variationدر
انگليسی و  convertرد پای ھمين ريشه اند  .آب  ،دربندھش )بخش
نھم ، ( 90 ،ھم َوخشا ) روياننده ( وھم تنکردی ) جسمانی ( ھست .
با »  ،«varتخم گياه  ،می بالد  .واژه » باليدن« دراصل اوستا
 vardhودرھند قديم  vardhميباشد) تخم ،بال درميآورد( .
ازھمين واژه است که پروردن par-vartanپيدايش يافته است  ،چون
جنين با خون مادر ،کودک با شيرمادر  ،ھم تغذيه ميشود وھم تحول
می يابد ،مادر ،پروردگاراوست  .آفريده شدن  ،ھمين معنای پرورده
فر –
شدن با شيرمادر را داشته است  .اينست که واژه » فروھر= َ
ورت « که فره وشی )(fra-vardhi =fra-vakhsh = fravashi
نيزناميده ميشود  ،گواه براين پيوند آب يا شير با تخم يا کودک ھست .
پروردگار ،درحقيقت فقط به دايه يا مادرگفته ميشده است که
باشيرخود ،ھم تن کودک را تغذيه ميکرده اند ومی باالنيده اند وبا اين
شيراست که خرد وبينش نيز  »،می وخشيده « است  .اين دو ويژگی
 ،ازشير ،جدا ناپذير بوده است  .مادر ودايه  ،به علت ھمين شيردادن
 ،ھم » تن پرور« و ھم »جان وخرد پرور« شمرده ميشدند.
اھورامزدا ھم درزند وھومن يسن  ،خردش را به شکل آب  ،درمشت
زرتشت ميريزد  .خرد با نوک پستان مادر) که انگشت کوچک ھم
ناميده ميشد ( وارد سراسرکالبد کودک ميشود .درست سيمرغ
درداستان زال  ،دايه ايست که باشيرش  ،نه تنھا تن زال را می
پروراند  ،بلکه خرد و گفتکو ودانش را دراو پديدارميسازد .
چنين گفت سيمرغ با پور سام که ای ديده رنج نشيم وکنام
ترا پروراننده  ،يکی دايه ام
ھمت مام وھم نيک » سرمايه ام «
اين » سرمايه «  ،و » مايه « به معنای ھمان » شير دايه يا مادر«
است .البته دادن شير ،نه تنھا  ،می پروراند و تحول جسمانی ومعنوی
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ميدھد  ،بلکه آفريننده » مھر« نيزھست  .سيمرغ  ،اصل مھراست ،
چون شيرميدھد و با شيرش  ،با جان کودک » ميآميزد « .
پسرگر به نزديک تو بود خوار کنون ھست پرورده کردگار
کزومھربانتر بدو ،دايه نيست تراخود به مھر اندرون ،پايه نيست
مھر ،دراثر» شير دادن « و آميخته شدن با جان وخرد  ،پيدايش می
يابد  .انديشه » مھر « سيمرغی  ،به کلی با » بستن قرار داد در
دست به ھم زدن روی آتش سوزان = دست مريزاد = دست مھر
ايزد« که خدای تازه وارد  ،به خود نسبت ميدھد  ،وخود را نيزبه
ھمان نام » ميترا يا ميتراس ميخواند « فرق کلی دارد  .دادن نام
خدای پيشين به تصوير خدای تازه خود  ،يک کار متداول بوده است .
زرتشت ھم نام اھورامزدا را ازخدای پيشين  ،وام کرده
است) اھورامزدای داريوش  ،ھمان ارتا يا سيمرغ ھست نه
اھورامزدای زرتشت (  .مھر) ميترا يا ميتراس (ھم که خدای قربانی
خونی است وبا بريدن  ،جھان را خلق ميکند  ،نام سيمرغ را که
خدای مھر درشيردادن) آميختن ( بوده است ،به خود می نھد  .يھوه ھم
که » جه – وه =  «Jeh-wehباشد  ،نام سيمرغ بوده است  .ھمه
خدايان نيز ازجمله اھورامزدای زرتشت و ﷲِ اسالم  ،سپس خود را
پروردگار ميخوانند  ،با آنکه نه ميزايند ونه شيرميدھند ونه دايه
ھستند .
با دستکاريھا ومسخ سازيھای که موبدان زرتشتی در زمان
ساسانيان در داستان زال کرده اند  ،کوشيده اند  ،پيوند تصوير»
پروردگار= دايه « را  ،از اصالت درمھربودنش و از اصالت درخرد
وبينش بودنش  ،ازھم پاره کنند ،و سيمرغ را مرغ ِ خونخواری
معرفی کنند که به انديشه يافتن طعمه  ،زال را به آشيانه اش ميآورد و
فقط اين خدا ) يعنی اھورامزداست ( که دردل سيمرغ  ،مھرميآفريند،
تا او از خوردن زال صرفنظرکند  ،و لی برغم اين مسخسازيھا ،
ازتنافضات باقيمانده درداستان که بسيارزياد است،دم خروس پيداست .
به عبارت ديگر ،سيمرغ خونخوار ،مھر ِوامی دارد و خودش
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سرچشمه مھر نيست  .ولی دايه ومام و » سرمايه = شير«
بودن ِسيمرغ ھست که جان انسان ) زال ( را تحول ميدھد و ازآن ،
مھروخرد و دانش ورای و گفتار پيدايش می يابد  .سيمرغ  ،چون
دايه و اصل شيردھنده ) وساقی( ھست  ،اصل مھر وخرد و دانش
وروشنی وشادی ھست  .درشاھنامه ميآيد که زال
آمخته بد  ،گفت وگوی
اگرچند مردم نديده ُبد اوی زسيمرغ ُ ،
برآوازسيمرغ  ،گفتی سخن فراوان خرد بود و دانش کھن
دراثراين شيری که ازپستان سيمرغ نوشيده ومکيده بود که » جان
وخون سيمرغ « شمرده ميشود  ،زال ،پرورده ميشود وتحول می يابد
وخرد و دانش ورای و گفتارش  ،پيآيند اين آميزش شيرابه يا جان
سيمرغ با تخم دورنگه زال ھست .
پروردگار  ،دايه ومادريست که درمزيدن ومکيدن ونوشيدن وچشيدن
شيرابه ومايه اش  ،جان ) زندگی ( انسان  ،درکل  ،تحول می يابد يا
پرورش می يابد ويا آفريده ميشود  .اين شيريا» مايه ِجان خدا«
درھمه جھانست که جان ِھر انسانی را درتماميتش  ،درجستجو تحول
ميدھد  .با نوشيدن ومزيدن شيرابه يا جانمايه چيزھاست که جان
انسان  ،به کلی تحول می يابد و به بينش ميرسد  .اينست که اھريمن
نيزکه اصل ّ
شر در دين زرتشتی ھست  ،ضحاک را با خون ِ ُکشته
می پرورد ،تا بينش تجاوزگرانه و خونخوارنه پيدا کند  .تا خردش
تحول بيابد و عقلی بشود که سختدلی و ستيز و دشمنی وخونخواری
برايش اصل جشن وشادی ميشود .
به خونش بپرورد ،برسان شير بدان تاکند پادشا را دلير
اينست که درتورات يھوه  ،قربانی خونی ِ ھابيل گله بان را
دربرابرھديه قائن زمين کاروکشاور ترجيح ميدارد ) منظورميدارد (
وبرای اين کاربدو امتيازميدھد  .اين امتياز دادن يھوه به ھابيل  ،که
علت پيدايش اين رشک  ،ترجيح
علت رشک برادرش قائن ميگردد .
ِ
خود يھوه است  .ازاين رو نيز درشاھنامه  ،اھريمن
دادن خونخواری
ِ
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 ،آشپزميشود  ،چون با نوشابه ھا وشيره خوراکيھا ) آش ( ميتوان
شيوه انديشيدنی که ريشه درجان دارد  ،تحول داد .

بينش ِخرد  ،بايد زندگی را تحول بدھد
درفرھنگ سيمرغی  ،از» خرد «  ،شيوه انديشيدنی خواسته ميشد
که جان انسان را درتماميتش  ،تحول بدھد ) بپرورد = بيافريند =
ازنو بزاياند ( و درست عرفان درايران  ،در » عـقـل  ،که عقل تابع
يا عقل ايمانی  ،يا عقل شريعتی يا عقل اکتسابی باشد «  ،اين نيروی
تحول دھنده يا پروراننده و دگرگونه سازنده را نمی يافت  .از سوی
ديگر ،معنای اصلی » خرد  ،درفرھنگ سيمرغی «  ،دراثرچيرگی
يزدانشناسی زرتشتی  ،تيره وتاروفراموش ساخته شده بود  .ولی
عرفان  ،ھمان آرمان بينش را داشت که فرھنگ ايران  ،ھزاره در»
خرد « داشته است  .خرد  ،جانمايه ايست که ھنگامی با جان انسانی
ميآميزد  ،انسان را به کلی ديگرسان  ،ديگر ديس ميکند  .آرمان جام
خرد آبگونه ايست که شيرابه وجانمايه جھان
جم نيز  ،نماد چنين
ِ
ھستی يا سيمرغ ) جانان ( ھست  .برای اين بود که آرمان » جام جم
« که خرد وبينش تحول دھنده به سراسروجود انسان ميباشد و بينش
بھمنی را ازخود انسان  ،پديدارميسازد  ،و انسان را اصل مھروخرد
ميکند  ،ھميشه درادبيات ايران  ،زنده ماند .
اين بود که » عقل ايمانی « که » عقل مدافع ازايمان « و » عقلی که
ميخ بستگی را ھميشه محکمتربه زمين ميکوبد و حرکت وتحول را
ازانسان ميگيرد «  ،و » عقلی که بحث واعتراض و استداللش ،
نميتواند تحول به زندگی درتماميتش بدھد «  ،برضد منش فرھنگ
اصيل ايرانست  ،وازاين رو  ،عرفان  ،به چنين عقلی  ،پشت کرد و
ازچنين عقلی بيزاربود  ،و آن را » عقل ملول « » عقل زمستانی يا
زمھريری «  ،و » عقل حيله گر«  ....ميخواند  .اين عقل بود که
33

درآن روزگار ،ازجمله اين مسئله را طرح ميکرد که آيا انسان ،
ّ
وشـر « ھست  ،يا » ﷲ « .
سرچشمه » نيکی
ﷲ  ،ديگرمانند سيمرغ  ،تخمی در گوھرانسان نبود که انسان بايد آن
را درخود بپروراند  ،بلکه » ﷲ «  ،ميخواست که با امر ونھی و
وعظ و انذار ،انسان را با قھروتھديد  » ،طبق معيارش « خوب بسازد
و» ّ
شر وجوديش را که سائقه طغيان ونافرمانی است و ازاين رو
ھميشه انسان  ،گناھکار بالقوه است « با مجازات و تھديد به عذاب
دوزخ  ،فروکوبد  .البته اين گونه بحثھای عـقـلی  ،ھيچ گونه »
تحولی درجان يا زندگی اين متفکران واھـل عـقـل  ،پديد نميآورد «.
مولوی  ،با طرح اين گونه بحث ھای عقلی  ،ناتوانی اين عقل را
دردگرگونه ساختن زندگی خود آنھا وانسانھا ی ديگر ،بدين گونه نشان
ميدھد :
وشر
کسی بگفت  » :زما  ،يا ازوست  ،نيکی
ّ
ھنوز خواجه دراينست  .......... ،ريش خواجه نگر!
خواجه ھنوز سالھای سالست که دراين بحث فرومانده است  ،ولی
دراين زمان  ،ريش او که نماد زندگی اوست  ،دگرگون شده و
سفيدشده است  ،و خواجه  ،ھنوز ازادامه اين گونه بحث ھا بيدارنشده
است که که دريابد  ،عقل او از زندگيش  ،ازھم بريده اند .
عجب که خواجه به رنگی که طفل بود  ،بماند
عقلش  ،به ھمان رنگی ماند که ازاول داشت  ،ولی دراين زمان
که ريش خواجه  ،سيه بود و  ،گشت رنگ دگر
بگويمت که چرا خواجه  ،زير وباال گفت
بدان سبب که  :نگشت است خواجه  ،زيروزبر )تحول نيافت(
به چھارپا و دوپا  ،خواجه  » ،گرد عالم گشت «
وليک  ،ھيچ نرفتست  ،قعربحر ،به سر
گمان خواجه  ،چنانست که  :خواجه  ،بھترگشت
وليک  :ھست چو بيمار دق  ،وا بستر
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چنين عقلی فقط ھرروز در آوردن حجت و استدالل  ،بر لجاج
وستيزش ميافزايد ،ولی درجانش  ،ھيچگونه تحولی پديد نميآيد
به حجت وبه لجاج وستيزه  ،افزون گشت
زجان و حجت ذوقش ) مزه ( نبود خبر
طريق عقل  ،لجاجست و اعتراض و دليل
طريق دل  ،ھمه ديده است و ذوق و شھد و شکر
آنچه را مولوی » طريق دل « مينامد  ،ھمان خرد کھنست که با پديده
ھا ميآميخت تا باھم پرورده و آفريده بشوند  .درفرھنگ ايران ،
جگر) بھمن( و دل ) ارتا ( ومغز) ماه (  ،ھرسه باھم  ،سرچشمه
بينش وروشنی ومھر بودند  .ولی عقل  ،وارونه » خرد«  ،با
رويدادھا وانسانھا وزمان  ،نمی آميزد  ،تا دراين » ھمآفرينی =
انبازی « ھمديگر را بپرورند وبيافرينند  .اين عقل  ،از » کشش
جانش = کشش درژرفای زندگيش «  ،بريده شده است .

چرا عرفا  » ،خرد« را با »عقل« مشتبه ساختند ؟
» خرد« در دوره ساسانی که يزدانشناسی زرتشتی  ،براذھان چيره
شده بود  ،مفھومی نزديک به » عقل دراسالم « شده بود  ،ومحتوای
سيمرغی آن  ،سرکوب وتاريک ومسخ ساخته شده بود  .چانچه
درشاھنامه ديده ميشود که » ھوا « با » خرد « ناسازگارند ،
درصورتيکه » ھوا = « hvaدراصل به معنای » ازخود  ،قائم بالذات
« ھست  ،ودرست ھوا يا باد را که ھوای جنبان ھست  ،به ھمين علت
 » ،ھوا « ميناميدند  .و جان وخرد تراويده ازجان  ،درست » ازخود
« بودند  .ولی اين را يزدانشناسی زرتشت درپيروی از زرتشت ،
نمی پذيرفت  .نخستين جفت انسانی ) مشی ومشيانه ( دريزدانشناسی
زرتشتی  ،نخستين چيزی که آنھا با خردشان ميانديشند اينست که
اھورامزدا  ،ھمه چيزھا و » مدنيت = اصل آبادسازی « را ميآفريند .
به عبارت ديگر ،خرد انسانی ،سرچشمه آفرينش مدنيت ) اجتماع
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وحکومت ونظام سياسی واقتصادی وحقوقی ( نيست  .وھمين انديشه
در داستان جمشيد درشاھنامه نيز بازتابيده ميشود  .جمشيد که با
خردش  ،مدنيت را پديد ميآورد  ،ھمکاراھريمن ميشود و با ھمکاری
اھريمن  ،به معراج ميرود ،و نوروز را روز بدترين گناه ميکند  ،و با
» منيدنش= خردورزيذنش «  » ،منی ميکند = خود را خدا ميداند«
وازاين رو به دونيمه اره ميشود  .منيدن ) انديشيدن (  ،منی ميآورد .
انسان  ،حق ندارد با منيدن )انديشيدن ( خود  ،مدنيت را به وجود
آورد  .به عبارت ديگر ،مشی ومشيانه درھمان نخستين انديشه
خردخود  ،نشان ميدھند که خرد انسانی  ،بايد تابع دانش اھورامزدا
باشد  .خرد  ،ھنگامی خرد ھست که تابع ايمان باشد  .ازسوی ديگر،
دانش يا ھمه آگاھی اھورامزدا  ،اينھمانی با » روشنی بيکران « دارد
و اين روشنی » روشنی ّ
برنده « ھست  .به عبارت ديگر ،خرد
زرتشتی  ،ھمان » عقل « است که گوھر برندگی دارد  .خواه ناخواه
در دوره ساسانيان با چيرگی يزدانشاسی زرتشتی  ،آنچه خرد ناميده
ميشد  ،خرد سيمرغی نبود  ،بلکه بسيارنزديک به ھمان عقل اسالمی
شده بود  .ازاين رو نماد جام جم ھم  ،درمتون زرتشتی يافت نميشود .
اين بود که عرفا ،اصطالح خرد ايرانی را به ھمان معنای عقل
اسالمی ميگرفتند  ،ولی ازسوی ديگر ،از بينش  ،ھمان گوھر
سيمرغيش را ميخواستند که » نيروی تحول دھی = فرورد =
فروھر« ميباشد .

درفرھنگ سيمرغی  ،خرد ومھر ،با ھم جفت ھستند
مفھوم » پروردگار« ورابطه آن با » خرد ومھر«
درفرھنگ سيمرغی  » ،پروردگار«  ،که با » شيرابه جانش «  ،جان
انسان را تحول ميداد ) می پرورد (  ،با ھنجيدن اين جانمايه  ،خرد
ومھر  ،ھردو باھم درانسان پيدايش می يافتند  .ميان خرد ومھر ،نه
تنھا تضادی نيست  ،بلکه متمم وجفت ھم نيز ھستند  .خرد ،بی مھر،
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نميتواند  ،روشن بشود وبينش بيابد  .روشنی وبينش ِ خرد  ،پيآيند
مھرورزيھا وپيوند جوئيھايش ھست  .خرد  ،درگوھرش  ،جفت
جو) آميزنده ( ھست  .درآميزش ) مھرورزی( با ھمه پديده ھا
وانسانھا وطبيعت وخدا  ،ميانديشد  ،و ازاين آميزشست که  ،روشنی و
بينش پيدايش می يابد  .اينکه خرد  ،کليد ھمه بندھاست  ،درست
عبارتی ديگر برای اين مھرورزی وآميزش است  .خرد ،ازمھر ،جدا
ناپذيراست  .سيمرغ که پروردگار ) دايه وشيردھنده ( زالست،
دراثرھنجش) جذب ( شيرسيمرغست که در زال  ،خرد فراوان و
دانش ِکھن ) اصيل ( و ھنرگفتگو) ھمپرسی ( پيدايش می يابد  .و
دراثر ھنجش جانمايه سيمرغ درجان زالست که » پرھای ضمير ،يا
نيروھای مينوئی درجان زال  ،نھاده ميشوند « .
سيمرغ در دادن پرخود به زال ) بالدارساختن ضميرزال (  ،پيوند
مھر ،ميان خود و انسان  ،ميزند  .تو ھميشه به من پيوسته ای  .اين
بيان ِمھرناگسستنی ميان خدا وانسانست .خدا ھميشه درھمان پرھای
ضمير= درقوای مينوئی انسان  ،درھمان نيروی پريدن و به معراج
رفتن انسان ھست  .سيمرغ که » وای ِبه « است  ،ھوای ِ ازخود
جنبان ھست  ،و اين » وای «  ،که دراصل » دوای = دوتای به ھم
بسته « ميباشد  ،به معنای اصل حرکت وپرواز است  .ھمين واژه »
وای «vaayکه » باد« باشد  ،تبديل به » =vaazباز= مرغ « شده
عقاب شکارگيرنيست  .اين دم ) باد( سيمرغيست
است  .باز،
ِ
) درسانسکريت  asv،اسو ھم ناميده ميشود ( که تحول به » ھمای
ضميربا چھارپر« می يابد  .تحول يابی نيروی پرواز وجنبش سيمرغ
که » ازگوھرخودش« ھست درتخمش ) اخو= فرن (  ،به انسان ،
تحول می يابد  ،واين تحول خدا به انسان  ،بيان » مھر« است  .خدا،
ھميشه درانسان  ،ھست  ،و فقط نياز به » آتش زنه ای « دارد تا
خدا را درخود  ،بيفروزد  ،به معراج ببرد  .با » انگيخته شدن
گوھرانسان «  ،انسان  ،خدا را درخود می يابد  .خدا ازانسان  ،جدا
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ناپذيراست  ،ودرضميرانسان  ،بالقوه موجود  ،و تاريک و آتش
زيرخاکستر،يا گنج نھفته است .
مفھوم» جان «  ،درفرھنگ ايران  ،درست بيان اين »
حضورھميشگی خدا درانسان « ھست  .چون جان  ،دراصل يا » جی
 +يان « يا » گی  +يان « است و دراين دو شکل يا به معنای »
جايگاه وخانه رام = خدای زندگی وزمان وشادی وشناخت« ھست ،
ويا به معنای » آشيانه سيمرغ « ھست  ،چون » جی « ،نام رام
ھست) التفھيم بيرونی ( و » گی «  ،نام سيمرغ ميباشد ،و رام ،
نخستين صورتيابی سيمرغست  .اينست که عرفان  ،خدا را » جان ِ
جان « و » مغزھمه جانھا « ميدانست  ،که درواقع ترجمه ھمان
واژه » جان « است  .ازآنجا که معنای خود » جان = جی يان «
فراموش شده بود  ،جان ِ جان يا جان جھان  ،جانشينش شده است .
اکنون » خرد «  ،پيدايش اين جانست که » آتش « نيزشمرده ميشد که
از روزنه ھای حواس درتن زبانه ميکشيد و تحول به روشنی و گرمی
می يافت  .پس خرد ) خره  +راتو= ھره  +راتو (  ،روشنی سيمرغ
و گرمی سيمرغ )خدا ( است  .ازاين رو خرد  ،نگھبان زندگی) جی(
شمرده ميشود  .نگھبان  ،ھم خردمند وھم مھربانست.
فرھنگ ايران  ،درحکومت  ،نگھبان زندگی را ميخواست  .خرد
درانديشيدن،ھميشه با جان)زندگی( پيوسته است  .خرد درمھرورزيدن
 ،با ھمه پديده ھای جھان  ،پيوند می جويد  ،تا با آنھا انباز) ھمبغ =
ھمآفرين ( بشود ،تا باھم  ،روشنی وگرمی بيافرينند  ،ودراين پيوند
يابی ھم  ،خودش تحول می يابد .
درخرد  ،پيدايش روشنی  ،در» آميزش با پديده ھا وخدا و انسانھا
وطبيعت « امکان پذير است  .ولی گوھر » عقل «  ،بـ ُريدن است .
عقل ،دربريدن ازھمست که روشن ميکند وخودش نيز روشن
ميشود  .عقل درآغاز ،فراسوی جان خودش  ،با بريدن چيزھا
ازھمديگر) درتعريف کردن ،درجداکردن  ،درفرد ساختن  ،درتجزيه
کردن ( ھمه چيزھا را روشن ميکند  .ولی سپس نياز به » روشن
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کردن خود« دارد  .اينست که سرگرم بريدن خودش  ،ازجانش
وبريدن جانش ازھمديگرميشود » .قوای مختلف« را درخود پيدا
ميکنند ،و آنھارا ازھم می برد  .ھرعقلی درپايان  ،گرفتاراين » خود
ُبـری = خود شکافی « ميشود  .آنچه درزندگيش ،فراسوی خودش
ھست  ،ايراسيونال است  ،احساسات ھست  ،عواطف ھست  ،اميال
ھست  ،سوائق ) کشش ھا ( ھست  ،نفس ھست  ،واينھا ھمه  ،مزاحم
عقل ھستند  ،وعقل را گمراه و پريشان ميسازند ،و اورا از تعقل
بازميدارند  .عقل نبايد اسير نفس واحساسات وعواطف و سوائق خود
بشود  .کارعقل  ،جنگ ھميشگی با جان خود  ،و تالش برای بريدن
خود ازجانش ) زندگيش ( ميشود  .عقل بايد  objectiveبرونسو گرا
باشد  ،يعنی » بيرون اززندگی خود « باشد  ،تا عقل تمام عيار باشد .
با عقل  ،جھان درھمه جا  ،منشق ميشود وچاک ميخورد  .اين
انشقاق  ،درست درميان » عقل « و » زندگی خود « نيز  ،آگاھانه يا
نا آگاھانه  ،روی ميدھد  .تفاوت ژرف » عقل « با » خرد « ھمين
است که خرد  ،تن به چنين انشقاقی و پارگی با جان خود نميدھد .
خرد  ،ھيچگاه زندگی را ازخود  ،جدا نميسازد .خرد  ،ھميشه درھمه
گستره زندگی  ،خودرا حاضرو آميخته می يابد .

عقل ِبی خود  ،عقلی که طبيعتش را ازخود بريده
عقل دربريدن  ،فقط قرارداد ِ خواستی ) ارادی ( را می پذيرد  ،تا
ھميشه قابل لغوکردن باشد  .ازاين به بعد  ،پيوندھا دراجتماع  ،بايد
کشش جان «  .کشش
فقط طبق »خواست روشن« باشد  ،نه طبق »
ِ
جانی  ،تيره وتاريک وگمراه کننده ومتنوعست  ،و عقل  ،به چنين
پيوندھائی اعتماد ندارد  .ولی عقل دربريدن ھمه چيزھا ازھمديگر،
ھرچيزی را درخودش  ،ميخکوب ميکند تا ثابت باشند  ،ودرخود
بمانند  .بايد ھويت )  (identityداشته باشند  .ولی چنين قرادادی
) عھدی وميثاقی( به کار » ايمان « نميآيد  .درايمان  ،عقل بايد
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برضد طبيعتش  ،قراردادی به بندد که غيرقابل لغو کردنست  .اينست
که بدينسان تضاد عقل باايمان آغازميشود  .ازيک سو ،ايمان  ،نياز
به عقل دارد  ،چون با عقل ميتواند ازھمه ِمھرھای کششی ببرد
وبگسلد و آزاد شود ،تا بتواند با خواست  ،ايمان بياورد و قرارداد
ببندد  ،ولی ازسوی ديگر ،بايد قراردادی ببندد که برضد گوھرش ،
نتواند لغوکند ) ببرد وبگسلد ( .
ازاينجاست که » تضاد عقل وايمان « و » پيوند عھدی ميان عقل
وايمان « دورويه جداناپذير ِيک سکه اند  .برای رفع اين تضاد  ،بايد
عقل  ،حق لغو قرارداد ) گسستن ازعھد وميثاق تابعيت ( را
ازخودش ،سلب کند  .بدين ترتيب  ،عقل ايمانی  ،عقل تابع » ،عقل
جزوی= عقل جزءشده « به وجود ميآيد  .عقلی که حق بريدن ندارد،
يعنی آنکه گوھرش وطبيعتش را خودش  ،ازخودش می برد و دور
مياندازد  ،خودش ھميشه منکرخودش ميشود و برضد خودش
ميجنگـد  .بدين سان عقلی پيدايش می يابد که بی عقلست  .عقلی
پيدايش می يابد که فاقد گوھروطبيعت خود ھست  .بدينسان  ،عقلی
ازھم پاره وازھم شکافته  ،پيدايش می يابد که تا جھان وجامعه و
اخالق وانسان را ازھم نشکافد  ،آرام نمی نشيند .

چيرگی عقل واراده قاطعش،برزندگی
،برپايه» اراده ِعقلی «
اخالق ودين
ِ
زندگی  ،طبق ِامرونھی
دراديان نوری وابراھيمی  ،اين گوھر ِ» عقل « است که با اولويت
دادن به » اراده  ،خواست « اخالق و سياست و اجتماع را
استوارميسازد  .بدينسان تضاد عقل و اراده  ،با زندگی وجان  ،که »
کشش و ھمآھنگی کشش ھاست «  ،آغازميگردد ،و با اين اخالق و
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دين وشريعت و امرونھی ھا که بايد ھرفردی آن را در عقل خود،
درونی سازد  ،گزند سختی به زندگی انسان ميزند  .عقل با اولويت
دادن به اراده وخواست  ،درتضادی سخت  ،با » کشش وجان «
قرارميگيرد  .خوشی وشادی  ،کشش جانست ،وخواه ناخواه  ،اراده
برضد خوشی وشادی برميخيزد  .خدايان » خواھنده و اراده کننده و
امرونھی کننده ونصحيت کننده «  » ،خدايانی را که  ،اصل کشش
وجاذبه « ھستند ،خوارميشمارند  ،و به نام » فريبنده و اغواگر«
ازجامعه  ،طرد ميکنند  .ايمان به خدايان ِ خواھنده واراده کننده ،
جانشين خدايانی که ميشود که گوھر نھفته کشش درجانھا بودند .
»اخالق ارادی «  ،جانشين » اخالق کششی « ميشود  .حکومت
وسياست و مجازات وقانون  ،بايد اين » اراده « را درانسانھا بشکند و
مطيع سازد  .اطاعت کردن  ،گذشتن از اراده خود  ،برای اجرا کردن
اراده خدا  ،يا اراده دستگاه قدرت ھست .
اينست که عرفان درايران  ،دربرابر عقل و اراده ) اخالق ودين
ارادی ( که گوھرشان ضد کشش است  ،ايستاد و کوشيد که اخالق
واجتماع و حکومت را باز برشالوده کشش بسازد  ،نه برپايه امرونھی
 ،و نه برپايه » عقلی که ميکوشد با خواستش  ،بر کشش ھای زندگی
« چيره گردد  .عرفان کوشيد که اخالق و دين وحکومت وجامعه را
بر شالوده کششھای ژرف درجان وزندگی خودانسان بگذارد .
آنچيزی نيکی و زيبائی وحقيقت است که  ،انسان را » ميکشد « .
دلم به ميکده زان ميکشد که  ،رندان را
کدورتی نه و با يکدگر ،صفائی ھست ) عبيد زاکان (
عرفان  ،اين » اصل کشش به نيکی وزيبائی وراستی « را درھمه
جانھا  ،عشق و خدا ميدانست  .عشق  ،اين کشش نھفته درھمه
جانھاست .
درفرھنگ ايران  ،جی )  (Jiکه زندگی باشد  ،به معنای » خواستن
ومھرورزيدن وعشق « نيزھست ) کتاب يوستی (  .زندگی ومھر،
باھم اينھمانی دارند  .فطرت ِ زندگی  ،مھر است  ».جی « که ھنوز
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نيز دربرخی گويشھا به » يوغ « ودرترکی به » توافق وھمداستانی «
گفته ميشود ،ھمان معنای » سنگ = اتصال دوکس يا دونيرو باھم «
را دارد  ،و ھردو نيز ،به معنای » کشيدن « ھستند  .چنانکه به جاذبه
يا نيروی کشنده يا به نيرو درپھلوی  »،آ -ھنجک = « aa-hanj-ak
گفته ميشود که ازريشه » ھنج = سنگ ) اتصال( باشد  .و دراوستا به
کشيدن » سنا= « snaaو به پی  snaa-vareگفته ميشود ) درآلمانی=
 . (Sehnsucht، Sehneدرحاليکه در زبان سغدی به » َپی= عصب
«  » ،سنگ « گفته ميشود  .درفرھنگ ايران  »،رگ وپی با ھم«،
جفت بودند ) سنگ ( وازاين رو ،نام ھريکی  ،دربرگيرنده جفت خود
نيزھست  .ازاين رو» پی « دربندھش )بخش سيزدھم (  ،ارتا
) سيمرغ  ،ارديبھشت ( ھست  .ازسوی ديگر به » زه کمان =« jya
که ھمان واژه » جی« ميباشد  .رگ وپی ،ارتا وبھرام ھستند که جفت
ھمندوھميشه ھمديگر راميکشند واصل عشق به ھمديگرھستند  ،و
اين دو خدا ی ھميشه عاشق به ھم  ،که ھميشه ھمديگررا ميجويند وبه
ھم کشيده ميشوند ُ ،بن ھرانسانی ھستند.
اينھا ھمان » بھروز وصنم ) سيمرغ= سن ( يا مھرگياه ) اسن بغ =
سنگ خدا ( ھستند  .پس ُبن ھرانسانی  ،کشش وجاذبه و يا
مھروعشق است  .اينست که عشق ) = جی ( و کشش ) جيا ( و
زندگی با ھم  ،اينھمانی دارند  .درست اين تصوير ،درھمه تفکرات
عرفان ايران بازتابيده شده است  .عشق درواقع  ،ھمان » کشش
گوھريست که ُبن جان يا زندگی انسانست  ،و اينھمانی با » گلچھره
واورنگ « دارد که حافظ وخواجو وعبيد ازآن ياد ميکنند .
عشق  ،کشش بنيادی سيمرغ وبھرام به ھمديگراست که درھمه جانھا
ومغزھمه جانھا ھست ».جی=ژی« که جان وزندگی باشد  ،نام ِ خود
» رام « اصل زندگی وزمان ھست  ،که نخستين پيدايش سيمرغ ) ارتا
= تخم زندگی ( ميباشد  .رام  ،که دراصل  ،مادرزندگی وزنخدای
موسيقی وشعرورقص وشناخت ) بوی( ) به علت گوھرجفت بودنش ،
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يزدانشناسی زرتشتی اورا فقط نرينه ميسازد (  ،گوھرش  ،کشش
ميباشد و اين گوھر زندگی بطورکلی ھست .

تبديل » کشش « به » خواست «
دربن ھرانسان به زندگی کردن
درفرھنگ ايران  ،اين کشش خدائی ُ
ھست  ،که درخرد  ،تحول به » خواست « می يابد  .درخود واژه
»خواستن« ميتوان اين دورويگی » کشش و اراده « را باھم يافت .
چنانچه واژه خواستن )  (xvaastanدرپھلوی  ،دارای معانی
خواستار ،خواھنده  ،مايل  ،جستجوکننده و آرزومند ميباشد ،ھم ميل
وآرزو وجستجو ھست وھم اراده کردنست  .آنچه ميجويد وآرزوميکند
وميخواھد  ،به آن کشيده ميشود .
در داستان جمشيد درشاھنامه  ،پيوند » خرد وخواست « به طور
برجسته  ،به چشم می افتد  .جمشيد با خردش  ،چه ميخواھد ؟
خواستارچيست ؟ خواستار ،خوب پوشيدن و در خانه و ايوان و
گرمابه  ...خوب زيستن  ،و خواستار تندرست زيستن و دارای
داروھای بيماری زدا بودن است  .خواستار ،بوھای خوش است.البته
» بوئيدن « درفرھنگ ايران به معنای جستجوکردن وشناختن است ،
ھمچنين
وبه شناخت ھمه حواس ،بوئيدن گفته ميشود .
خواستارآراستن زندگی با سنگھای گرانبھاست  .ھمچنين
خواستارساختن کشتی است تا گرد جھان بگردد و ھمه اينھارا با خرد
ميجويد و آنھارا کشف ميکند  .درواقع  ،خرد  ،خواستار بھزيستی و
دير زيستی درگيتی ھست  .جمشيد ،خواستارجھانست  .و راه رسيدن
به ھيچ ھنری برخرد انسان ،بسته نيست  .خرد  ،خواستارھنرھاست .
جھان را به خوبی من آراستم چنان گشت گيتی که من خواستم
گيتی را انسان چنان تغيير ميدھدکه ميخواھد و جھان را درتغيير
دادن  ،به خوبی می آرايد ) آراستن  ،نظم دادن و زيبائی کردن
باھمست (  .خرد  ،چنين خواسھائی دارد  .چرا ؟ چون » خرد که
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درفرھنگ ايران ازجان ) جی = کشش ومھر( پيدايش می يابد ،
کشش به آراستن جھان به خوبی و تغيير دادن جھان دارد .
درطبيعت انسان  ،تخم سيمرغ ) ارتا = فرن = اخو ( است که
سرچشمه اين کشش است  .اين کشش به نيکی و داد و راستی و نظم
وزيبائی وسرفراريست که درخرد  ،شکل » خواست « به خود
ميگيرد  .کششی وآرزوئی که درتاريکی ،ميآفريند  ،درخواست ِ
ارادی و آگاھانه  ،روشن وآشکار ميگردد  .به عبارت ديگر» ،
خواست درخرد انسان «  » ،ھمان کشش جانی ھست که ازتاريکی
سربرآورده است « .
درفرھنگ ايران  ،خدا ) سيمرغ  ،رام ( امرونھی نميکند  ،نصحيت
نميکند  ،ازانسانھا  ،نه اين کاررا ميخواھند نه آن کار را  .تحريم
ونھی نميکنند  .بلکه خدا  ،کششی است درجان انسان  ،بسوی راستی
) صفا  ،شفافيت  ،درون نمائی (  ،کششی است بسوی مھر  ،کششی
است به سوی داد  ،کششی است به سوی آرايندگی ) نظم زيبا ( ،
کششی است بسوی زيبائی  ،کششی است به سوی خوبی  ،کششی
است به سوی روشنی وبينش خوب وبد  .مسئله انسان فقط ،
بيدارکردن و افروختن اين کشش ھای ناپيدا ونھفته ولی بالقوه  ،در
خواستھای روشن و آگاھانه درخرد خود ھست.
باخرد انسانست که اين کشش ھای ناپيدا و تاريک  ،اين تخم تاريک
خدا  ،پديدارو تبديل به » خواست روشن « ميگردد  .کشش جان ،
تبديل به » خواست ِ خرد « ميگردد .
ميان » خواست خرد« و » کشش جانی«  ،ھيچ گونه ستيزندگی و
گالويزی و تضادی نيست  .مسئله اخالق و دين واجتماع وتربيت
) پرورش = تحول دادن= فرورد  ،خود آفريدن از راه تحول ( ،
پيدايش ھمين کششھای جانی انسان  ،به » خواست وپسند « ھست .
با خرد ھست که اين کشش ھای جانی درون ِ زندگی درخود ِانسان ،
تبديل به خواست دراخالق و دين و تربيت وقانون و اقتصاد وحکومت
) نظم وسامان ( و داد ميگردند  .چنين خواستھای ِزائيده ازکشش ھای
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زندگی خود انسانست که نيرومند ھستند  ،و خرد کاربند  ،وخرد
بھمنی  ،خرديست که خواستھايش  ،ازتحول اين کشش ھا  ،پيدايش
يافته اند  ،وازاين رو ميتوانند  ،زندگی يا جان را تحول بدھند  .چنين
انديشه ای نيرومند است و خودرا واقعيت ميدھد.
با چيرگی » عقل « بر » زندگی = جی « که گوھرش » کشش «
بر نده اش ھست ،
است و اين چيرگی  ،پيآيند مستقيم روشنی ّ
سرکوبی »سوائق وعواطف و اميال زندگی وآرزوھا«  ،آغازميشود .
ازاين رو » ،خردی« که درآن  ،کشش ھای آتش جان  ،تبديل به
روشنی خواست ميشود  ،ازعقل  ،طرد ميگردد  .روشنی و بينش
ازاين پس  ،روشنی بيکران اھورامزدا است که به گوھر نازای
انسان می تابد  .يا آنکه ﷲ  ،که نورآسمانھا وزمين است ،
ّ
معيارخيروشر ميگردد ،و درامرونھی  ،پيکرمی يابد ،و بکلی »
تحول کشش جان را  ،به خرد مدنيت سازو اخالق وقانونساز«  ،طرد
و انکار ميکند  .بدين ترتيب  ،گوھر خدائی انسان  ،که کشش اش
درجان  ،تبديل به روشنی خرد ميشود  ،انکار ميگردد  ،و » شرک «
شناخته ميشود  ،و» محاربه باﷲ يا اھورامزدا « شمرده ميشود .
در زرتشتيگری  ،انديشيدن با خرد انسانی  » ،خود ،خدا سازی
خرد زاده ازکشش جانش ،
درمورد جمشيد « ميگردد  .انسانی که با
ِ
ميخواھد مدنيت بسازد  ،ھمکار اھريمنست  » .منيدن يا منی کردن «
که انديشيدن با خرد خود انسان ھست  ،ادعای خدا بودن ) منی
کردن ( ميشود .
اين روند سرکوبی کشش ھای جانی درزرتشتيگری و سپس دراسالم
درايران  ،ادامه يافت  .درجنبش عرفانی درايران  ،اين کشش جان ،
بنام » عشـق «  ،ازسرفوران کرد و اعتالء يافت و اھميت فوق
العاده پيداکرد  .ازآنجا که » خرد به معنای نخستينش درفرھنگ ايران
«  ،که گشتگاه ِ » کشش گوھری جان « به » خواست مدنيت سازی=
آباد کردن گيتی « بود  ،از زرتشتيگری سرکوبيده ومسخ وتحريف
ساخته شده بود  ،کشش جان که » عشق « ناميده شد  ،ضديت خود
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را عليه » عقل « آشکارساخت  .اين بازشناخت ِ کشش جان که
گوھر»عشق« شمرده ميشد و گرانيگاه جھان زندگی وگوھر روان خدا
درھمه چيز دانسته ميشد  ،چيزی جز باز زائی فرھنگ سيمرغی در
چھره ای تازه و پرشکوه نبود  .فرھنگ سيمرغی ايران  ،نه تنھا
درشاھنامه و گرشاسپ نامه وبھمن نامه  ،چھره ای نوين ازخود را
باز يافت  ،بلکه ھمچنين درجنبش »جوانمردان «  ،چھره ديگری از
خود را يافت  ،و ھمچنين درسرانديشه » کشش جان= عشق «
عرفانی  ،و ھمچنين درسرانديشه » جستجو يا دردطلب « در
آثارعطار ،باز ازسر رستاخيز نوين خود رايافت  ،وازخاکسترش
برخاست .
اين انديشه درفرھنگ ايران که » جان = جی  +يان  ،گی  +يان « که
خانه » رام  ،زنخدای زندگی وزمان وشعرو رقص
زندگی يا جان ،
ِ
وموسيقی وشناخت درجستجوکردن است «  ،يا آشيانه » گی =
سيمرغ = ارتا « است  ،و اين گوھرخدائی انسان ھست که ،
درجستجوکردن  ،به سوی گوھرخدائی خود انسان کشيده ميشود ،
درغزليات مولوی بارھا عبارت بندی ميشود :
تو جان ِ جان ماستی  » ،مغر ِ ھمه جانھا « ستی
از» عين جان «  ،برخاستی  ،مارا سوی ما ميکشی
بـر  ،که نيکو می َبـری
اين » عقل بی آرام « را  ،می َ
وين جان خون آشام را  ،ميکش  ،که زيبا ميکشی
ازتست  »،نفس بتکده «  ،چون » مسجد اقصی « شده
وين عقل چون قنديل را  ،برسقف مينا ميکشی
اين کشش است که گوھربتکده را تحول به مسجد اقصی « يعنی ،
کفررا به دين  ،تحول ميدھد
شاھان  ،سفيھان را ھمه » بسته « به زندان » ميکشند «
ازچـه وزندانشان  ،سوی تماشا ميکشی
تو َ
حکومتھا  ،مردم زا بنام جھل  » ،با زنجيربسته و به زندان ميکشند «
 ،ولی توای کشش ِ جانی  ،آنھا را ازاين محکوميت واسارت  ،بسوی
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بينش گوھرخدائی و آزاديشان  ،با رغبت گوھريشان ميکشی  .آنچه
عرفان  ،حق بيانش را دربرابر شريعت اسالم نداشت  ،اين تحول
کشش ِ جان انسانی  ،به خرد مدنيت ساز وقانونساز و اقتصادسازو
اجتماع سازبود  .ازاين رو اين » کشش گوھری انسان که سرچشمه
بينش مدنيت سازی « است  ،درخود  ،خاموش ميماند و ما چنان گمان
می بريم که عرفان  ،فقط روند درخود فرورفتن ومراقبت بوده ا
ست .
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آمـوزگـار
به معنای کسی ھست
که با نواختن ِموسيقی
انسان را می کشد و تحول ميدھد
درفرھنگ ايران ،چيزی حقيقت ھست
که انسان را به گوھر درخودش  ،بکـشد
خدا ،آھنگ ونوا وبانگ ) موسيقی( است
آنچه انسان را ميراند ومجبور ميکند
برضد » حقيقت « ھست
ِ
فرھنگ ايران  ،برضد امرونھی
وبرضد جبر ِسرنوشت ويا قضای الھی
وبرضد » عقل ِغلبه خواه برکششھـای گوھری«
وبرضد » جبر تاريخ « و» جبراقتصادی« و» قوانين
جبری«  ....ھست
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فرھنگ ايران ،گوھر) طبيعت وفطرت ( انسان را  ،کشش ميدانست ،
وبن  » ،اصل کشش « شمرده ميشدند  .حقيقت يا خدا
و حقيقت وخدا ُ
يا اصل  ،آنچيزيست که گوھرانسان را به خود جذب کند ) بکـشد( .
انسان وحقيقت  ،انسان وخدا  ،انسان واصل  ،ھمديگر را ميکشند ،
يکديگررا جذب ميکنند  ،ازاين رو نيز ھميشه ھمديگر را ميجويند .
برضد » رانش و اجباروجبرو امرونھی
گوھرخدا وحقيقت واصل ،
ِ
وقدرت « بودند  .آنکه ميکوشد به من صورت بدھد  ،و من را به
معيارخودش بسازد  ،ستمکارو تجاوزگراست  .روابط اجتماعی
وسياسی نيز ،بايستی برپايه » اصل کشش « استوار باشند  ،تا
ھمآھنگی با گوھرانسان داشته باشند  .انديشه وگفتاروکردار  ،آنگاھی
نيک وخوب ھستند که گوھربنيادی انسان را » بکشند «  ،تا طبيعت
انسان را نيازارند  ،و انسان را » مجبور نکنند و با قھروعنف و
تھديد  ،به سوئی وکاری نـرانـنـد « .
قوانين وقواعد وروشھای رفتار) اخالق( بايد » ھـنجـاری « باشند .
زندگی  ،ھنگامی » خوش « است که » ھنجاری « است  ،جنبشی
طبق گوھرش ھست  » .ھنجيدن«  ،دراصل  ،معنای » کشيدن « را
دارد  .دم فروکشيدن  ،فرود ھنجيدنست  .دم برکشيدن  ،فراھنجيدن
است  .انسان  ،دراثر ) باد = وای ( برھنجييدن دم وفراھنجيدن دم ،
زنده است  » .باد « که اينھمانی با » دم « داده ميشد  ،درفرھنگ
ايران  ،برای آنکه ھمه گياھان ودرختھا را مانند آب  ،به موج
ميانگيخت ) موج دريا  ،بنا برخوارزمی  ،آھنگ دريا ناميده ميشود (
 ،با موسيقی اينھمانی داده ميشد  .ما امروزه دوپديده » بـاد « و»
موسيقی ،نوا  ،آوا  ،بانگ  ،آھنگ « را  ،ازھم جدا ميشماريم  ،ولی
درفرھنگ ايران ،اين دو ازھم جدا ناپذيرھستند  » .دميدن باد« و»
نواختن نای«  ،باھم اينھمانی داشتند  .گلو که » گرو « باشد  ،نای
است و با رام ) اندروای ( خدای موسيقی وآوازو شعروشناخت ،
اينھمانی داده ميشد و نام گلو درسغدی » شاده« ھست  .اينست که «
نای « با» آوازوآگاھی وگفتار«  ،اينھمانی داده ميشد .
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نای
ازاين رو ،خدای ايران  ،رام  ،ھم » وای ِبه = باد نيکو « وھم » ِ
به « خوانده ميشود  .دم فروکشيدن  ،که زنده شدن باشد ،نواخته شدن
 ،آھنگين شدن  ،به جنبش شاد يا به رقص آمدن زندگی است  .انسان
دردم  ،تنھا زندگی نمی يافت  ،بلکه رقصان ازآھنگ ونوا وموسيقی
ميشد وميگويد )گفتار(  .بينی  ،که ھمان » وين « باشد  ،نی است .
انسان باد يا»وای« را که اصل موسيقی وسرود نيزھست درخود ،
فرود می ھنجد  .با گوشھای خود  ،ازآھنگش  ،رامش می يابد  .باد
آھنگين ) باد= وای = vaayواز = vaazآواز (  ،تحول به آتش جان
و جنبش شاد می يابد .
وسماع ) َزما =
درباد يا دم  ،که اصل زندگيست  ،آھنگ وموسيقی َ
َزم = رام = وای ِبه = باد نيک ( ھست .زندگی  ،موسيقی است و
مـشتری ) انھوما= ّ
خرم = ارتا ( که خدای خدايان
ھنجاريست ُ .
شمرده ميشد  ،بنا بر ابوريحان درالتفھيم  » ،باد در دلھا « است که
خون را به موج مياندازد و به ھمه بدن ميرساند  .دربندھش ،بخش 13
) پاره  ( 113ميآيد که » باد درافتد و آب را براند  ،ماھيان بدان
حرکت آب  ،به ھمان گونه حرکت کنند و ايشان را چنان درنطرآيد که
تک آب فرزند
آن آب تازان ) رونده ومواح ( است  ،اين ماھيان به ِ
خواھی کنند و به ژرفا بزايند «  .باد ) ھوای جنبده ( ،نرشمرده
ميشود ) پاره  (113و آب ) ساکن ( و زمين وگياه وماھی  ،مادينه
اند  .اينست که باد) موسيقی ،بانگ  ،نوا ( در وزيدن  ،ھمه را آبستن
باد دروائی «
وزايا ميکند  .دربخش نھم بندھش ديده ميشود که نام » ِ
پيش ميآيد که » چون جان که درتن جنبد  ،فراجنبنده شود «  .دروای
واندروای  ،نام آلت موسيقی ھم بود  .باد  ،جان ھنج ) کشنده زندگی ،
کشش درزندگی ( است و دربندھش بخش نھم )  ( 133ميآيد که » باد
به ھرچيزی گذرد  ،آن گوھر را آورد «  .به عبارت ديگر ،باد
آھنگين يا بانگ ونوا و موسيقی ،گوھرجانھا را بيرون ميکشد و
ميزاياند  .فقط اين » آميختگی جنبش ھوا با بانگ ونوا وموسيقی « ،
ناگفته و مسکوت ميماند وناديده گرفته ميشود  ،چون ھمين باد
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آھنگين  ،دراثرگوھرموسيقائيش  ،غايت جشن بودن زندگی و طبيعت
جشنی انسان را معين ميسازد  .چون جشن که يسن ويسنا ويزنا باشد
 ،به معنای » نی نوازی « است  .ازاين رو ھست که باد دردل )موج
وآھنگ و موسيقی به ھنجار( يا خدا ،سرچشمه کششھای وجود انسان
است  ،و دل ازاين رو ،اھميت فوق العاده دارد  ،چون خانه موسيقی
سعد اکبر) مشتری = ّ
خرم ( است .
اين خانه که پيوسته دراو بانگ چغانه است
ازخواجه بپرسيد که اين خانه  ،چه خانه است ؟
اين صورت بُت چيست؟ اگرخانه کعبه است
وين نورخدا چيست ؟ اگرديرمغانست  -مولوی
اين کشش دل بود که با رساندن خون گرم درتموج  ،به مغزو به
حواس » ،بينشھای خرد «  ،پيدايش می يافت  .بينش وخواست ِ خرد
 ،ازکشش ِ موسيقائی دل برميآمد  » .کشش دل «  ،تحول به » بينش
و خواست خرد« می يابد  .به ھرکاری که انسان » رانده شود « و آن
را به اجبار بکند ) ازکشش ِ گوھری خودش ،واکشيده وبازداشته بشود
وبه سو وراستای ديگر رانده شود (  ،آن کار ،برضد حقيقت وخدا
ھست که درکشش) ھنج وآھنگ( زندگی  ،درطبيعت ) طبع ( زندگی ،
به خود پيکرداده است  .اخالق ) ھنجار ِرفتار ،رفتار ھنجاری( ،
ھمآھنگ شدن » کشش ھا گوناگون موسيقائی درانسان « است که
به آن » پيمان = اندازه « گفته ميشود و» سيمفونی زندگی «
ميگردد .
ازآنجا که ما دراديان نوری  ،با » خدايانی که انسان را به خوبی ،
امــر ،و از بدی  ،نـھـی « ميکنند يا ميرانند  ،خو گرفته ايم  ،راه
شناخت خدايان ايران و فرھنگ ايران  ،به روی ما بسته شده است .
دراين اديان  ،ازانسان ،خواسته ميشود که خودش  » ،مرجع ارادی
« باشد  ،اراده داشته باشد  » .اراده «  ،پديده ايست که برضد »
کشش گوھری وطبيعی انسان « ساخته ميشود  .خويشکاری اراده ،
آنست که کشش را درانسان  ،فروکوبد وخواربشمارد و باز دارد .
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اينھا  » ،خود انسان « را مرجعی ميشمارند که با اراده آگاھانه ،
زندگی خودش را معين ميسازد و مسئولست  .او خودش ھست که اين
کار يا آن کاررا ميکند  .از» خود« انسان است که فاعل وعامل
نھائی ،خواسته ميشود  ،تا مسئول باشد  .اين دين ِحاکم يا قدرت
حاکمست که برايش  ،ھرانسانی  ،ھنگامی » خودی « ھست که
اراده کند  .تو بايد اراده داشته باشی تا خود باشی ! تو بايد فقط با اراده
خودت  ،اراده ومشيت ﷲ را بپذيری  .اين قدرتھای دينی وسياسی
ھستند که ازاو ،چنين » خودی « را ميخواھند  .ازخود  ،ميخواھند که
با اراده اش  ،برکشش ھای زندگيش  ،چيره شود و آنھا را مھارکند
يا به کلی » قربانی « کند )خويشتن دارباشد  ،زاھد باشد (  .توبايد
بااراده ات  ،طبق اراده ﷲ کاربکنی  ،و گوش به کششھای گوھريت
ندھی،که ھمه وسوسه شيطانی ونفس اماره و»اعدا وعدو تو« ھستند .
ولی درواقع  ،وجود ِچنين خودی که مرجع اراده خوانده ميشود ،
برای آنھا ،ضرورت دارد ،تا » اراده ھا وخواستھای آن دين ) برترين
مرجع = خدا = سرچشمه اراده ( يا آن قدرت را  ،يک به يک اجراء
کند ،ومسئول آن دين يا قدرت باشد .
اين » خود ارادی «  ،مخلوق ِ اين االھان قدرتمند يا قدرتھای حاکم
براجتماع است که برترين مرجع ارادی ھستند و  »،تابعيت واطاعت ِ
ارادی « ھمه را ازخود  ،ميخواھند  .تو بايد اراده داشته باشی تا آنچه
را من ميخواھم  ،به خواھی ،وھمان را نيز اراده کنی  ،ھرچند کشش
ھايت ترا به سوئی ديگر بکشند ! توبايد با اراده خودت  ،تابع اراده
من بشوی ! وچيزی جزآن نخواھی  ،واگرچيزی جزآن  ،بخواھی
واراده کنی  ،يا دل به کشش ھای طبيعتت بدھی  ،گناھکاری وبا من
خود ارادی «  ،وجودی جز
که قدرت نھائی ھستم ميجنگی  .درواقع »
ِ
بازتابنده ومنتقل سازنده اراده قدرتی نيست که دراو » اين اراده را ،
برای عبدسازی از او واطاعت ازاو  ،جعل ميکند والزم دارد « .
تو ،به کشش ھای گوھری خودت  ،گوش نده  .آنھا وسوسه ونفس
اماره وشيطان اغواگرند  .تو اراده داری وميتوانی  ،ھمه آن کششھا
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بکـشی و با آنھا بجنگی وبرآنھا چيره گردی .
را يا مھارکنی يا ُ
بدينسان ھمه برضد » خوشی وشادی « ھستند  .روياروی چنين »
خود ارادی « ھست که مولوی ميگويد :
بی خودم کن  ،که از آن حالتم  ،آزاديھاست
بنده آن نـفـرم  ،کز خود خود  ،آزادند
مولوی درست » آزادی انسان « را رھائی ازاين گونه » خودھا«
ميداند که به نام اراده واختيار  ،مطيع وتابع ومجبورند  .خودھائی که
اراده ميکنند که ھيچگاه اراده نکنند و ھيچگاه بنا برکشش ِ خدائی
وسيمرغی ِجان خود  ،کشيده نشوند .نخستين عمل ارادی آنھا آنست
که ھرچه ﷲ اراده کند و به پيامبران واوالمرش بگويد  ،به رغم ھمه
خوشيھايشان  ،اجراء کنند .
چنين خدايانی  ،برضد فرھنگ ايران و برضد گوھروطبيعت انسان و
برضد حقيقت وخدا  ،شمرده ميشوند  .با چيرگی اديان نوری و
ابراھيمی ومکاتب فلسفی و اجتماعی وسياسی  ،که درآنھا  ،اصل ِ »
رانـش «  ،جايگزين » گوھرکششی انسان « ساخته ميشود ،
گوھر ِکششی انسان  ،با آميختن و گالويزشدن با آن » رانش ھا « ،
ِپـراز» کشمکش «  ،يا » کش و واکش « ميشود .
ھستی ُ
امروزه  ،سراسرھستی انسان  » ،ميدان کشمکش يا کشاکش
واضطراب و آشفتگی وپريشانی وگـيرودار ومناقـشه وستيزه  ،ميان
کشش گوھری درونسو«  ،و » رانشھای برونسو« ھست  .اين
»
ِ
رانشھای برونسو ،کوشيده اند که  ،خودرا نيز » يک کشش ِساختگی
درونسو يا فطری « بسازند  ،وآن کشش گوھری انسان را  ،يا به نام
» ابليس واھريمن وطبع وطبيعت و آرزو و آزوھوای نفس «  ،ويا به
نام » ايراسيوناليسم «  ،زشت وخوارو بدنام ساخته اند و
ميسازند .ازاين رو  ،آشنائی با فرھنگ ايران  ،که طبيعت يا
گوھرانسان و حقيقت وخدا را  ،کششی ) ھنجاری  ،آھنگی  ،ھنگ =
ھنج( ميداند  ،برای رھائی ازاين » کشمکش وجودی« درمدنيت
جديد  ،ضروريست .
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فرھنگ ايران  ،يکی از جمله پديده ھای بسيارمھمی را که فطرت
انسان بدان کشيده ميشوند  ،وانسان را ميکشند  ،موسيقی
ميدانست  .انسان از دم فروکشيدن ودم برکشيدن  ،زنده است که
تموج = آھنگ وموسيقی « است  .باد يا دم  ،آھنگ ونوا و
گوھرش » ّ
آوازوموسيقی است  .سوراخ بينی ھای انسان که ابزارتنفس ھستند ،
دوبن زندگی ِانسان وجھان وزمانند  ،اينھمانی
با رام وبھرام  ،که ُ
داشتند  » .سـيـنه«  ،که ھمان » سين = سيمرغ « باشد و» ريه « که
» پری= سيمرغ « نيز ناميده ميشد ) تحفه حکيم موءمن (  ،گواه
براين گوھرموسيقائی زندگی ھستند  .ازاين رو نيز بود که فرھنگ
ايران  ،خدا را » اصل موسيقی « ميدانست  .بـاد )= =vaad
 (vaazوموسيقی است که »آتش= « vaazishtميشود  .باد که
ھوای جنبنده است  ،درفرھنگ ايران  ،تبديل به آتش  ،يعنی گرما
باد جنباننده به آتش وگرما ،
ميشود که جان باشد .اين تحول ِ
درداستانھای سيمرغ  ،بازتابيده شده که با بادی که ازپرش توليد
ميکند  ،آتش برميافروزد  .با جنبش َپـر) وای = پرنده  +مرغ+
ايزد ( ،بادجنبان پيدايش می يابد که آتش زنه وآتش افروز است .
اين بازتاب ِ انديشه تحول » ھوای جنباننده يا باد  ،به آتش وگرما «
ھست  .باد ،آتش جان  ،آتش درون گياه  ،آتش درون ابر ميشود .
باد) موسيقی (  ،تحول به زندگی می يابد .
خدا وحقـيـقـت و گـوھروطـبيعـت زندگی  ،اصل ِ نھفته ِ کشش ِ
موسيقائی درھرجانيست  .فرھنگ ايران  ،برپايه اين آزمون  ،خدا
وبيواسطه انسان« ميدانست  .ما امروزه »
را  » ،آموزگار ِمستقيم
ِ
آموزگار« را کسی ميدانيم که معلوماتی و آموزه ای را به ما
ميآموزد  .درحاليکه درست اين اصطالح  ،معنای وارونه اش را
داشته است  .آموزگار ،به معنای کسی است که نی يا موسيقی مينوازد
و با نوا وآوای موسيقی  ،انسان را بسوی غايت گوھری انسان که
دردرونش ھست  ،ميکشد .آموزگار ،آتش زنه ِ گوھرنھفته درجانست .
خدا وحقيقت واصل  ،برای آنکه اصل کشش ِ موسيقائی ھستند ،
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آمـوزگار خوانده ميشـدنـد  .زندگی در زمان ) روزگار( انسان را
ميکـشد  ،ازاين رو  ،روزگار ،آموزگارانسانست  .خدای زمان
) روزگار( وزندگی  ،که » رام =جی « باشد ،اصل موسيقی
) رامشگر( است  .زمان  ،ميکشد  .به عبارت ديگر ،گوھرزيستن
درزمان  ،کشش ِ موسيقائيست  .زندگی  ،زمانيست )سکوالر،
زندگانی زمانی است  .زم  ،پيشوند زمان  ،ھم نام  -1رام وھم نام -2
زمين ) زامياد( است ،اصل شادی وجشن ورقص يا خدا  ،زمين
وخاک درزمان ميشود  ،سکوالرميشود ( درحاليکه اصطالح » معلم
« درعربی ،با » آموزگار« فرق کلی دارد  ،و معلم با انتقال دادن
علمش  ،اين گرانيگاه فطری انسان را نميشناسد  .واژه » آموزگار«
از واژه » موسه « ساخته شده است ) آ -موسه – گار (  » .مو +سه
« به معنای » سه نای « ھست  ،وسه نای ھمان معنای » نای «
رادارد که نماد ھمه ابزارموسيقی شمرده ميشده است  .درکردی »،
موس « به » ا ُستره « آلت ريش وسرتراشی گفته ميشود  .درعربی
ھم به آن » موسی « گفته ميشود  » .اوستره « که دراصل » ئوز+
تره « ھست  ،به معنای » سه نی = نی « ھست .درگذشته  ،از نی ،
ابزار تراشيدن موی سرو ريش را نيز فراھم ميساخته اند  .واژه »
سلمانی« ھم که از واژه » سلم = َسی  +ريمه « ساخته شده به معنای
» سه نی يا نی « است  .ھنوز بلوچھا  ،به سلمائی  ،نائی ميگويند ،
چون درگذشته  ،آلت مووسرتراشی از» نی « ساخته ميشده است .
ولی نی  ،تنھا نمی تراشد  ،بلکه آھنگ ونوائی ھم دارد  ،و اين
وسر« داده ميشده است .
آھنگ ونوا  ،اينھمانی با »آگاھی وسخن
ّ
چانچه » سـوف « در واژه » فيلسوف « يونانی ودر واژه
سوفسطائی  ،ھمين واژه ِ نی است ،که دراينجا به معنای » آگاھی
ودانش « است  .يا چنانچه واژه» صـوفی « ھم  ،که از» سوف =
نی « ساخته شده است  ،چنانچه معنای » جامه خشن = جامه بافته
شده از تارھای نی « را دارد  ،ھمچنين به معنای نی نوازو سراينده
است  ،وھمچنين به معنای » اھل آگاھی واسرارو سخن « است.
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اينست که درکردی به معلم واستاد  » ،ماموسا « گفته ميشود  .و
موسايش  ،به معنای يا د دادن و موسنايا  ،يادگرفتن است  .واژه »
آموزگار« نيز فارسی  ،دراصل » آ – موسه – گار« بوده است .
درفرھنگ لغات  ،ديده ميشود که به چنگ وسازی که بيشتر زنان
نوازند  ،زال موسيه « ميگويند  .واژه » موسيقی « نيز ،ازيونانی و
ازعربی به زبان فارسی نيامده است  ،بلکه » موسه « که » سه+
نای « باشد  ،نام خود سيمرغ  » ،سئنا مورو « بوده است که ھمان
ارتا ورام  ،خدای ايران باشد  .سيمرغ  ،موسه  +گار = موسيقار
است  .سيمرغ  ،يا گوھر خدا  ،اصل موسيقی وکشش است ) نه
مرجع امرونھی و تدريس آموزه (  .سيمرغ  ،آموزگارھرانسانی
است ،چون ارکسترموسيقی است  .اينست که درگرشاسپ نامه اسدی
 ،منقارسيمرغ  ،نائيست که متناطر با»ھمه ابزارموسيقی « است .
بدين علت نيز موسيقی  ،موسيقی ناميده ميشده است  ،چون » نی « ،
مادرواصل ھمه ابزار موسيقی شمرده ميشده است .
سيمرغ با آھنگ موسيقی اش  ،ھمه مردمان را به رقص وشادی
ميکشد ) داستان ديدارگرشاسپ با سيمرغ  ،درگرشاسپ نامه اسدی
توسی ( .با آھنگِ موسيقی سيمرغ  ،انسان به رقص وشادی وخوشی
وخنده کشيده ميشود  ،و دراين کشش ھست که انسان ،گوھر اصلی
خودش را درنھادش درمی يابد  .با کشش موسيقی  ،آنچه
درگوھرانسان  ،بالقوه ھست  ،واقعيت می يابد و بالفعل ميشود .
سرانديشه آنکه زمان ) روزگار(  ،ھميشه درحال نواختن آھنگ ونوا
ھست  ،وطبعا اينھمانی با موسيقی وبانگ وآھنگ دارد ) چون آفريده
 ،اينھمانی با آفريننده دارد ( درھمه خدايان زمان ِ ايران ) سی خدا =
سيمرغ ( که اينھانی با سی روزماه دارند بازتابيده ميشود  .خدايان
ايرانيان  ،ھمه بدون استثناء  ،خدايان زمان وزندگی بوده اند  .سی
لحن يا دستانی که به باربد نسبت ميدھند  ،چيزی جزاينھمانی سی
خدای زمان درايران با سی آھنگ ولحن ودستان موسيقی نيست .
اين دستانھا وپرده ھای موسيقی  ،ھزاره ھا پيش از باربد ھم بوده اند ،
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و شايد باربد آن آھنگھا را ازنو مرتب ساخته و بدانھا تنوع داده است .
زمان  ،ھرروز آھنگی و بانگ ونوائی تازه مينوازد  ،وانسان را
آبستن به زندگی تازه ومتنوع ورنگارنگ ميکند  .ھمه خدايان زمان ِ
ايران  ،بدون استثناء  ،ھمه ايزدان  ،يا نوازنده اند  .يزت ) يزد ،ايزد
 ،يزتان ( نوازنده نی )= ياز= جاز= درگويش ِشوشتری( ھستند .
» يز -رونيتن «  ،نی نواختن و کشيده شدنست  .کشش ِ موسيقائی
درزندگی ) طبع ( خودش بی ھيچ واسطه ای  ،انسان را رھبری
ميکند  .خدا  ،آھنگ موسيقی درگوھرجان انسان ميشود واين
موسيقی نھانی  ،انسان را ميکشد ،وبی ھيچ واسطه ای  ،زندگی را
رھبری ميکند  .کشش ،تنھا رھبرانسان است که مورد اعتماد
ميباشد ،چون سرچشمه خدائی درانسان دارد .ھرخدائی اينھمانی با
آھنگ ونوا وسرود وآوازگوناگون ومتنوع دارد  .اين بدان معنا ھست
که زندگی درزمان ،رقص وپايکوبی به آھنگست که گوھرخدائيست .
زندگی )= جی ( به آھنگ رام )= جی( خدای رامشگروموسيقی
وزمان ) زم= زما = سماع = رام ( است  .به عبارت ديگر زندگی
سماع « ،باھم
) جی ( و » خدای موسيقی « و » زمان َ ،زم َ ،زمـا = َ
اينھمانی دارند  .گوھرزندگی وروان وجان درھرانسانی  ،آھنگ
وبانگ وموسيقی است .
آنکه نمی رقصد وشادی نميکند و رفتارش به ھنجارنيست ) بی اخالق
يا بد اخالق است (  ،اين آھنگ ونوا وبانگ طبيعی ) ياز ،اياز ،نياز=
کشيده شدن ( را درگوھر ونھاد) طبع ( خود نميشنود ،و با آن پيوسته
نيست  .او ،از طبع ونھاد وروان ) = رام ( خود  ،دور افتاده يا بريده
شده است  .ازاين رو ازآھنگی که رام )= زم = زما = سماع ( ،
خدای زندگی وزمان دراو ھميشه مينوازد  ،بيخبراست  .مولوی ھمين
بينش فرھنگ ايران را درغزلياتش  ،باز به نوا درميآورد :
سماع) زما ( چيست ؟ ز» پنھانيان دل «  ،پيغام
َ
دل غريب  ،بيابد ز نامه شان  ،آرام
شگفته گردد از اين » بـاد «  ،شاخه ھای » خــرد «
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گشاده گردد ازاين زخمه  ،دروجود  ،مسام
گشاده شدن روزنه ھا تن  ،ھمان پيدايش روشنی ازحواسند)خرد(
عصيرجان  ،به ُخم جسم  ،تير ميانداخت
چو دف شنيد  ،برآرد کفی  ،نشان قوام
حالوت عجبی  ،دربدن پديد آيد
که از » نی ولب مطرب «  ،شکر رسيد به کام
درون تست  ،يکی َمه ) بھرام +رام +سيمرغ (  ،کزآسمان خورشيد
نداھمی کندش  ،که ای منت غالم غالم
زجيب خويش بجـو مه  ،چو موسی عمران
نگر به روزن خويش و بگو سالم سالم
سماع وموسيقی که ازباد دل ) ھنجش دل= کشش دل ( برميخيزد
اين َ
 ،خرد را درحواس  ،شکوفا ميسازد  .خورشيد  ،به انسان درآھنگش
ندا ميکند که من غالم ماه درون توھستم ) ماه  ،جمع سه خداھست که
ُبن زندگی وزمان ھستند  -1رام  -2بھرام  -3سيمرغ يا ارتا ( که خانه
سرود وموسيقی است  .يکی ازنامھای ماه  ،لوخن يا لوخنا ) لوخ +
نای ( ھست که به معنای نای ِبزرگ يا کرنا ھست  .ماه که گردشش ،
اصل زمانست  ،ھميشه نی مينوازد .
ھرچند اصطالحات موجود دراين غزل مولوی  ،به گمان ،راستای
ماوراء الطبيعی ) ترانسندتال ( و فراجھانی دارد  ،ولی اگر دقيقا
نگريسته شود  ،درواقع ،زھشی وانبثاقی) (immanentھست .
خورشيد آسمان با ندايش به انسان خطاب ميکند که اين نائی ) نی
نواز( واصل موسيقی وکشش  ،اين اصل جشن وشادی  ،که خرد تورا
شکوفا ميسازد  ،درخودت آن را بجو .ماه درون خودت  ،لوخنا ،
ّ
کرنا يا نفيريست که ھميشه درحال نواختن است .
درگويش شوشتری به نای  » ،جـاز« گفته ميشود که ھمان » ياز ،
يـز « باشد  .اين» ياز« يا يازيدن  ،ازسوئی به معنای  ،به
فرازکشيدن  ،آختن بباال  ،سر ودست برافراختن « است  .درخت
) در +آختن = تخم به فراز می يازد ودرخت ميشود (  ،يازنده ھست .
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ويـز« که نی باشد  ،نواختن است  .ازسوئی بندھا يا
ازسوئی » يـاز َ
گره ھای نی  ،نماد روند پيشرفت زمان است  .زمان  ،به فرازکشيده
ميشود وپيشرفت ميکند  .خدا ،ايزد ويزدان ويزيد است  ،يا به عبارت
ديگر ،با نواختن موسيقی  ،زندگی وزمان را ميکشد  .ھرانسانی  ،نای
است  .خدا  ،ئوز= ھوز= ّ
عزی است  .انسان درکشيده شدن ،
راھبری وھدايت ميشود  .اصل راھبری کننده  ،درگوھرخودش ھست
طبيعت خدائی درگوھرش رابشنود تا
) نائيدن (  .انسان بايد آھنگ
ِ
اورا بی ھيچ معلمی وواسطه ای  ،راه ببرد  .کشش ،ھرچند نھفته و
ناپيدا و ناگرفتنی است  ،ولی مستقيما ازخودش انسان را ميکشد
اسنگ = آھنگ =
وراھبری ميکند» .ھنجيدن« که ازھمان ريشه » َ َ
ھنج « برآمده  ،معنای کشش ِ گوھری وطبيعی دارد  .ھنجار درواقع ،
روش و طريق و طرزو قانون وقاعده ای است که دراثر» کشيده شدن
به طبع «  ،پيدايش می يابد .
خوشا راھی که باشد راه آنان
که دارند ازسفر ،ھنجارجانان  -ويس ورامين
درفسق وقمار نيز استاديم
در ديرمغان  ،مغی به ھنجاريم  -عطار
ھم درسلوک  ،گام بتدريج می نھند
ھم درطريق عشق  ،به ھنحارميروند عطار
دل از مھر ،می برھنجد از تن
چنان چون سنگ مغـناطيس و آھن ويس ورامين
اينست که قوانين اجتماعی و سياسی واقتصادی و اخالقی
)روش ِرفتار(  ،بايد ھنجاری باشند  .آنچيزی باشند که طبيعت
مردمان دراجتماع  ،بدان کشيده ميشوند  ،نه اوامرونواھی و احکامی
که برای آنھا ازقدرتی يا برترين مرجع ارادی که خود را ﷲ يا يھوه
يا اھورامزدا بنامد  » ،وضع وجعل « ميگردند ،و انسانھا با جبر بدان
رانده ميشوند  .درفرھنگ ايران ،به رھبری حکومت  » ،نائيدن«
ميگفتند  .به عبارت ديگر ،رھبری حکومتی وسياسی بايد برپايه
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کشش طبيعت انسانھا باشد  .جامعه و حکومت بايد برپايه قوانين
وقواعد واخالق ِ» ھنجاری « نھاده شوند  .مسئله  ،تحول يابی اين »
کشش ھای گوھری انسانھا «  ،به » خواستھای « آنھاست  .ھرقانونی
ونظمی وکاری وبينشی  ،ھنجاريست که از» به ھم ھنجيدن افراد  ،يا
به ھم ھنجيدن يا کشيده شدن گروھھا « پيدايش يابد .
اجتماعی  ،گوھر ھنجاری دارد که ازبه ھم کشيده شدن افراد ،
ازکشش افراد به ھمديگر ،پيدايش يافته است  .اين ھمان انديشه جفتی
) يوخت ( يا انبازی وھمآفرينی است که گرانيگاه فرھگ ايران بوده
است  .آنچه طبيعت انسانی ِ افراد را به ھم ميکشد  ،اجتماعسازاست
و وقانون ونظم واقتصاد واخالق را دراجتماع پديد ميآورد  .ھرچند
که يزدانشناسی زرتشتی ميکوشد که اھورامزدا را تنھا آفريننده سازد
 ،ولی رد پای اين انديشه که خدايان درکشش به ھم  ،درانبازشدن باھم
 ،ھرچيزی را ميآفرينند باقی دريزدانشناسی زرتشتی نيز مانده است .
انديشه اينکه يک خدا  ،اين چيز يا آن چيزرا ميآفريند  ،درفرھنگ
ايران  ،وجود نداشته است  .ھرچيزی  ،پيدايش ِ» ھمکاری وانبازی
خدايان گوناگون باھم« است  .طبيعت وگوھر ِ ھمه انسانھا  ،از
آميزش خدايان باھم دراجزاء واندام او ساخته شده است  .ازاين رو
نيزاجتماعست که باھم ميآفريند  .رد پای اين سرانديشه که به انديشه
» جفت = يوغ = مر= سنگ « بازميگردد  ،درالتفھيم ابوريحان
بيرونی باقی مانده است .ھمه حواس انسان  ،دراثر ھمکاری خدايان
که درتن انسان  ،عنصری ازخود دارند  ،پيدايش می يابند .
گوھرادراکات حسی  ،مھروکشش است.
انسان ميشنود  ،چون ُمشتری) ّ
خرم( با گوش چپ و کيوان با گوش
راست ،درھمکاری باھم  ،ميشنوند .
انسان می بويد  ،چون بھرام ) مريخ (  ،در سوراخ راست بينی و
ُزھره ) رام ( در سوراخ بينی چپ با ھم انبازند .
خرم( ُ
انسان  ،می بسايد  ،چون مشتری ) ّ
وزھره درآن باھم ھمکاری
ميکنند  .درانبازی سعد اکبربا سعد اصغر ،دربسودن ) سودن = عشق
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ورزی باھم (  ،سعادت ونيکی ھست  .درحس بسودن  ،اصل سعادت
ھست .
انسان  ،می بيند  ،چون ماه درچشم چپ او با خورشيد درچشم راست
او باھم انبازميشوند  .بينش و روشنی ،زايش اقتران آندوبا ھم درانسان
ھستند.
وزھره  ،می چـشـد .
انسان  ،با اقتران وھمکاری ماه ِ
انسان درفرھنگ ايران  » ،موجودی جفت « ھست  ،چون تنش ،
آرمئتی ) خدای زمين ( و جانش  ،سيمرغ يا ارتا ھست که نخستين
عنصر وآتش جان  ،درآتشکده تن ھست  .اينکه ايرانيان ،
روزفروردين ازماه فروردين  ،...روزتير ازماه تير ، .....روز اسفند
ازماه اسفند را جشن ميگرفتند  ،بدين علت بود که گوھر ھريک ازاين
خدايان را»جفت=کشش=مھر« ميدانستند  .درھرانسانی  ،سيمرغ
وآرمئتی )کرمائيل وارمائيل شاھنامه ( با ھم قرين وھمبغ ھستند  .اين
دو،ھميشه به ھم جذب ميشوند وھمديگررا ميجويند  .ازاين رو نيز
نخسين انسان  ،جم ) ييما = جفت به ھم چسبيده ( يا انسان بطورکلی،
» مردم = مرتخم = تخم جفت « ناميده ميشوند  .ھربينشی وروشنی و
احساسی درانسان  ،پيآيند ھمکاری وانبازی اين دوخدا دروجود
انسانست  .خدايان ايران  ،ھمه شاخه ھائی ھستند که ازاين ارتا
روئيده اند  .اينست که خدايان ايران  ،ھمه اجزائی به ھم پيوسته
درھمه اندامھای انسان باھمند  .ازھمکاری وانبازی دانه ھائی
ازخوشه اين خدايان باھم  ،انسان به وجود ميآيد  .انسان ،خوشه
خدايانست .
محسوسات انسان  ،وروشنی ھا و بينشھای آنھا  ،ازپيوند جفت
ھمه
ِ
شوی خدايان دراو  ،پيدايش می يابند  .به سخنی ديگر ،حواس
ومحسوسات  ،خدائی وسرچشمه حقيقت ھستند و پيآيند » مھر«
ھستند .ماه  ،درديدن وچشيدن  ،انبازاست  .مشتری  ،در شنيدن
وسودن انبازاست ُ .زھره  ،در بوئيدن وچشيدن انباز است  .درجگر،
بھرام ) مريخ ( و رام ) ُزھره ( باھم جفت ھستند  .در زبان  ،تير و
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ُزھره ) رام ( با ھمند  .در دل  ،مشتری و آفتاب باھم جفت شده اند .
اين ھا  ،رد پای فرھنگيست که ھمه پديده ھارا  ،از » پيوند = اقتران
= سنگ = مر= يوغ = ھمبغی « درک ميکرد که سپس درعرفان ،
اين پيوند بنام »عشق « خوانده شد  .غالبا پديده عشق را درعرفان ،
غلط ميفھمند  ،چون از اين پيشينه فرھنگی ايران بيخبرند .
درھمه اين حواس انسانی ديده ميشود که خدايان  ،نه تنھا با خود
بلکه  ،با تن انسان  ،جفت شده اند وآميخته اند  .بدينسان  ،به حواس
انسانی  ،ارج خدائی وحقيقی داده ميشود  .خدايان  ،ريشه حواس
درخود حواس نيز ،اين فروزه جفت شوی  ،يا کشش
انسان ھستند .
ِ
به آميزش  ،امتداد می يابد  .ھمه پديده ھا درشنيدن وبوئيدن وچشيدن و
بسودن و ديدن ) درحواس ( با انسان ،جفت ميشوند ،و دراثراين جفت
شدن و آميختن  ،روشنی وبينش  ،آفريده ميشود  .موسيقی که » آھنگ
و آواز« باشد  ،با گوھرانسان ميآميزد و انسان  ،به بينش وروشنی ،
آبستن ميگردد .
خدا يا حقيقت يا اصل  ،با انسان  ،جفت ميشود و می پيوندد  ،وقرين
وانباز انسان ميشود  .انسان درحواسش  ،رابطه بيواسطه با خدا
وحقيقت واصل دارد.حواس انسان،مانند انسان زنجيری درغارافالتون
 ،فقط سايه ھا ودنيای مجازی را درنمی يابد .
ازاين رو  ،خدا و حقيقت واصل  ،ھم موسيقی است  ،ھم بوی خوش
ھست  ،ھم دم ) باد ( ھست  ،ھم بوسيدنی ) بسودن  ،سودن (
ومزيدنی وچشيدنی است  ،ھم مزه وچاشنی وافشره است  .خدا
وانسان  ،ازرقصيدن باھم  ،بينش وروشنی ميشوند  .خدا وحقيقت
واصل  ،شنيدنيست  ،بوئيدنيست  ،دم کشيدنيست  ،مزيدنيست ،
چشيدنيست  ،نوشيدنيست  .خدا وحقيقت واصل  ،درھمه محسوسات
ھست .
با حواس انسان ھست که ميتوان حقيقت وخدا واصل را شناخت .
درحواس  ،کشش به جفت شدن  ،به پيوند يافتن مستقيم به آميزش با
ھمه چيزھا درگيتی ھست  .درجفت شدن باد ) وای ( با انسان ) دردم
62

کشيدن و درشندن آھنگ (  ،انسان با خدا ميآميزد وجفت
وانبازميشود  .اساسا به » زناشوئی کردن «  ،واديتن )(vaaditan
ميگويند  .باد ،درکردی به معنای پيچ ھست و به پيچه ) گياه عشق (
باداک گفته ميشود  .به ھرچه باد ) وای به = خدای زندگی وموسيقی(
ميوزد  ،با آن زناشوئی ميکند و آن را آبستن ميکند  .باد ھمان » وای
« است  .به رام  ،ھم » وای به « وھم » نای به « گفته ميشد  ،چون»
دميدن نای « و»نواختن نای «  ،موسيقی يا بانگ ونوا ،اينھمانی با باد
داده ميشد  » .وای «  ،ھم ھوای جنبنده وجنباننده ھست  ،ھم پرنده
است وھم خدا ھست  .وزيدن باد که  vaayenitanباشد به معنای به
پرواز درآوردن  ،به حرکت درآوردنست  .دربندھش ميآيد که باد
دردريا  ،موج را برميخيزاند ) موج = رام ( و اين موجست که
ماھيان دريا را آبستن ميکند  .ھمينطور ،باد يا »وای« که » سرود
نای وآھنگ موسيقی « است درشنيدن نيز  ،انسان را آبستن ميکند .
مولوی به انسان ميگويد :
گلی  ،بـا غ زتـــو  ،سبـــزوشاد
شاخ ِ
ھست حريف )= جفت ( تو  ،دراين رقص  ،باد
باد  ،چو جـبريل و تو  ،چون مريمی
عيسی گل روی  ،ازاين ھردو زاد
رقص شما ھردو  ،کليد بقاست
رحمت بسيار براين رقص باد
ازاين جفت شدن باد با شاخ گل ) انسان ( ورقص ھردو باھم ،
عيسائی زاده ميشود  .ھمانسان که انسان  ،جفت باد است  ،جفت
موسيقی نيزھست وبا موسيقی که قرينش ھست  ،باھم ميرقصند
وھمديگررا می بوسند  ،وانسان ازبوسه اصل موسيقی  ،آبستن
ميشود  .درواقع  ،پديده » وحی « را مولوی  ،آبستن شدن انسان از
خود خدا ( ميداند  ،و ازاين رو جبريل را
باد )وای = رام = موسيقی= ِ
اينھمانی با » باد ِ آميزنده « ميدھد که خود ِ خدا ھست  ،و اين تفاوت
کلی با مفھوم جبرئيل درقرآن دارد .
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انسان ِآزماينده ،نه خدای آزماينده
درفرھنگ ايران
خدايا قـدرتی ديگـرانسان رانميآزمايـد
بلکه
اين انسانست که
ھمه چيزھارادرزمان  ،ميآزمايد
با آميختن باگيتی است که ميتوان آموخت
درفرھنگ ايران  ،انسان  ،اصل ِ خود آموزيست  ،خودش بايد بی
ھيچ واسطه ای از آزمايشھای در زمان ) روزگار( بياموزد .
ھربينشی را نيز که انسان از ديگران بياموزد  ،مشروط به ھمين »
اصل خود آموزی  ،درخود آزمائی درزمان ھست «  ،و خودش  ،حق
دارد آن را  ،ازسر بيازمايد  ،و با اين آزمايش خود  ،آن را بپذيرد ،يا
آن را نپذيرد  ،يا آن را تغييرشکل بدھد .
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انسان ،درگوھرش  ،نيرومند  ،يا به اصطالحی ديگر ،جوان
ولبريزاززندگيست  ،و خودش با دليری  ،به ابتکارآزمودن درجھان
ودرتاريخ می پردازد ،وازھزينه کردن نيرو ،نميانديشد  .خود را
درگيتی وزمان  ،آزمودن  ،به معنای آنست که انسان  ،به آميزش با
جھان وبا زمان  ،کشيده ميشود و بدان روی ميآورد  ،تا گوھری غنی
ونھفته و تاريک درخود را  ،بگشايد وبگسترد .
دراديان ابراھيمی ديده ميشود که اين خدا ھست ) يا اين خدا از راه
ابليس ھست ( که انسان را ميآزمايد )امتحان ميکند( .درآئين زرتشتی
نيز اين اھريمن ھست که انسانھارا ميآزمايد تا گمراه کند  ،و انسان
دراثر ناتوانی خردش  ،گمراه ھم ميشود  .خردانسان ھميشه دراين
آزمايشھا  ،گمراه ميشود ،وضد خدا وحقيقت  ،رفتار ميکند .
آنکه انسان را می آزمايد  ،انسان را تابع ومطيع و مغلوب
ومقھورخود ميسازد  ،چون او انسان را  ،با ميزان خوب وبد خود
ميآزمايد تا مشخص سازد که انسان  ،طبق معيارخوب وبد او زندگی
ميکند وميانديشد يا نه  .اين خدا يا دستگاه قدرت است که سرپيچی
ازاين معيار ورفوزه شدن ازاين امتحانات را داوری ميکند ومجازات
و مکافات ميدھد  ،تا آنکه ھمه اعمال وافکارواقوال انسان را منطبق
برمعيارخود)استواروپايدارساختن قدرت خود(بسازد  .سراسرآموزش
دراجتماعات  ،برپايه ھمين » امتحان کردن ازسرچشمه ھای قدرت «
استوارساخته شده است .
ولی درفرھنگ ايران  ،انسان با داشتن ابتکار در آزمودن در زمان ،
اين گوھر خود اوست که درگشوده شدن وشکفتن  ،خوبی وبدی را
درمی يابد  ،و اين خودش ھست که داور خودش ميشود .درھفت خوان
آزمايش رستم ديده ميشود که رستم دراين خطرھا  ،ھيچ داوری ،
جز خود ندارد  ،بلکه خودش ،خودش را ميآزمايد و داوری ميکند و
بدينسان  ،گوھرخود راميگسترد و درپايان  ،چشمش  ،بينا ميشود
) خردش  ،بيدارميشود (  .به عبارت ديگر ،جامعه نيز با داشتن
توانائی وحق آزمايش زمان ) تاريخ (  ،گوھر غنی خود را ميپرورد
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و ميگسترد وپديدارميسازد .آزمايش  ،پيوند يافتن و مھرورزيدن با
گيتی درزمانست  ،و برای آبستن شدن گوھرخود از آزمونھا  ،و
زايش بينش ازخود  ،ضروريست .
سيمرغ ) ارتا ( يا خدای ايران  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،خودش ،
» ديــن «  ،يا » اصل زايندگی بينش درھرانسانی « ھست  .خود ِ
خدا  ،چيزی جز » اصل زايش بينش درطبيعت انسان « نيست  ،که »
ديـن « ناميده ميشود  .دين  ،نيروی زايش ِ بينش در طبيعت
وگوھرھرفرد ِانسانيست  .اين مفھوم » دين «  ،به کلی با مفھوم دين
در آئين زرتشتی و دراديان ابراھيمی فرق دارد .
مقصود ازآموختن در» آزمايش کردن درزمان «  ،آنست که
»گوھرنھفته وتاريک و ناگرفتنی وناديدنی انسان  ،که معيارخوب وبد
واززشھاست «  ،تحول به » صورت « يابد  » ،تجسم « بيابد  .يا به
عبارتی ديگر ،معنا ی ھستی وزندگيش  ،صورت وجسم بشود  .به
عبارت ديگر ،معنی انسان ) معنا = مان = شيره وجانمايه ( ،
صورت و پيکر به خود بگيرد و محسوس بشود و ديدنی و گرفتنی
گردد  .صورت او  ،پيوسته به معنا يش باشد  .درصورتش  ،معنايش
پديدارگردد  .اين روند تحول ِ گوھر ناديدنی و ناگرفتنی  ،به پديده
ھای ديدنی وگرفتنی  ،راستی يا آزادی ھست  .ولی با آمدن زرتشت
 ،گشتاسپ و اسفنديارو پسرش بھمن  ،که گسترنده و ّ
مروج دين
زرتشت بودند  ،با زور و گرفتن گزيه ) جزيه ( و شکستن بتھای
مردمان  ،مردمان را مجبور به دين آوردن) زرتشتی شدن( ميکردند .
آنھا ميخواستند  ،رستم وخانواده سيمرغيش را نيزدرھمين راستا وبا
ھمين روش  ،زرتشتی سازند  ،و لی سيمرغی که نزد خانواده زال ،
خودش » اصل دين درگوھر ھرانسانی « شمرده ميشد  ،با قبول کردن
آموزه ای به زور وعنف به نام دين  ،درتضاد کامل بود .
» دين « يا » سيمرغ «  ،در گوھر ھرانسانی  ،نيروئيست که ازخود،
ميشکوفد و گشوده ميشود  ،و آموزه ای نيست که کسی آنرا بازور
وعنف بپذيرد  .دين  ،پيدايش گوھرومعنای ھستی ِخود انسان است ،
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نه وام کردنی  .دين  ،معنای گوھری انسانست که تحول به بينش  ،به
خواست و به روشنی می يابد  .بدينسان  ،با پيدايش زرتشت  ،وسپس
با پيدايش اسالم که درھمين راستا گام برداشت  » ،صورت انسان « ،
از » گوھر و معنايش « بريده شد  .مردم  ،با » گرفتن صورت
تحميلی = با صورت گيری «  ،از » گوھر و معنای خود «  ،بريده
شدند  .معنای آنھا  ،ديگر صورت آنھا نميشد  .خدائی که صورت
خودرا به انسان تحميل ميکند ،ارج انسان را نابود ميسازد .صورت ،
ديگر تحول ِ گوھر يا معنای ِ خود سيمرغی ِ انسان ،نيست  .دراسالم
نيز  ،مردم با گفتن شھادت به زور ،مسلمان ميشدند ) دين را وام
ميگرفتند  .دين  ،گرفتن بينشی  ،با بستن قرار داد يا عھد کردن زوری
وعنفی بود ( و ھمين شھادت ظاھری  ،کفايت ميکرد که مسلمان  ،وبا
خود روند قبول شريعت اسالم ،
دين شمرده شوند  ،وبالطبع ،
ِ
سرچشمه ايجاد ِ نـفاق وريـا  ،يا » پارگی گوھرانسان ازانديشه
ورفتارش « يا » معنا يش ازصورتش « ھست  .بدينسان  ،شکاف
وپارگی ژرفی ميان صورت انسان و گوھرانسان ) معنای انسان (
شر ھا وفسادھا  ،وتبديل ِ وجود ِ انسان به
انداخته شد ،که اصل ھمه ّ
» دروغ « دراجتماع ست  ،وبا ھيچ وعظ وامر ونھی ای  ،وبا ھيچ
تھديدی و مجازاتی  ،وبا ھيچ وعده به عذاب جھنمی ،نميتوان آن را
برطرف ساخت .
از ديد فرھنگ ايران  ،اين عمل  ،به معنای » سرکوبی وطرد ونفی ِ
خدا  ،درطبيعت انسان و بی معنا ساختن ِ ھستی انسان « است .
ازاين پس  ،آنچه » خـود « ناميده ميشود  ،ديگر تحول معنای انسان ،
به صورت انسان نبود  ،بلکه » خواست وآگاھی « بود که
گوھريامعنای انسان را ميپوشانيد  ،و مسدود ميکرد  ،و از» تحول
يابی وپرورش  ،يا ازخود آفرينی ) به خود صورت دھی  ،از خود
آموزی درخود آزمائی در زمان ( بازميداشت .
آموختن از آزمايش ِخود  ،به معنای آنست که انسان  ،با » گوھر
انسان ھا وجانھا و چيزھا  ،يا با معنای چيزھا « مستقيما » بياميزد
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«  .اينست که ازآزمايش کردن انسانھا وپديده ھا  ،ھنگامی ميتوان
آموخت که با گوھر آنھا بياميزد .
ولی درانسانھا ودر» خود «  ،با اين » صورت ساختگی  ،يا خود
دروغين « برخورد ميکنيم  ،که نه تنھا گوھرما و ديگری را می
پوشاند  ،بلکه مارا از » آميختن با گوھر ومعنای خود مان ،و
گوھرومعنای ديگران« سد ميکند و بازميدارد  .معنا ويا گوھرما ،
خود ديگری « نيست که » سد رسيدن به معنا و
خود ما  ،يا
دراين »
ِ
ِ
آميختن به معنا و آموختن است «.
ازاين رو عرفان درايران  ،جنبشی بود که ميگفت که » معنا «  ،در
خود انسان « ناميده
» بی خودی « ھست  .آنچه دراجتماع » ،
ِ
رو مذھب حاکم  ،و يا شيوه تفکروقدرت حاکم براجتماع
ميشود  ،درگـ ِ
است  .ولی آموختن ھرچيزی  ،آميختن با گوھر ومعنای آنست  ،و اين
» خود «  ،درست اين » صورت ساختگی « است که مارا از رسيدن
به معنا  ،سد ميکند  .آموختن از مردم  ،از راه آميختن با معنا وگوھر
آنھا  ،يعنی با » بيخودی آنھا « کا ر دارد  .آموختن ازخود  ،از راه
آميختن با » معنا وگوھر خود « کار دارد که دراين خود  ،يا دراين
صورت نيست  ،چون اين صورت ُ ،بـريده ازمعناھست .
بينش يافتن به خود ھرانسانی  ،ھنگامی ممکن است که از» خود و
آگاھبود و خواست آشکاراو « چشم بپوشيم و آن را ناديده بگيريم ،
و يک راست به سراغ » بی خود « آنھا برويم  .واين بيخود آنھا را
که سرچشمه معنای آنھاست  ،برانگيزيم  .رد کردن و به ستيزپرداختن
و انتقاد کردن ازآنچه در » خود و آگاھبود و خواست ِ آگاه « آنھاست
 ،درست آنھا را بسته تر ،و درخود خزيده ترو زندانی تر ،و مسدود
تر ،و ناگذرا تر« ميسازد .خود و آگاھبود وخواست  ،ديوار محکم و
سد ،برای بستن راه به » معنا= بيخودی و گوھروضمير« می باشد .
از» خودی « بيرون رويم  ،آخر کجا ؟  ....در بيخودی
» بی خودی «  » ،معنيست معنی «  ،با خوديھا  ،نام نام
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صورت بريده ازمعنا ھست « بايد گريخت  .معنا ،
ازخودی که »
ِ
فراسوی اين خود  ،دربی خودی ھست  .ازاين صورتھا ) خودھا ،
آگاھبود ھا  ،خواست ھا ( که درتضاد با معنی وگوھروطبيعت انسانھا
ھستند بايد گريخت و با معنا  ،آميخت.
درمعانی  ،گم شدستم  ،اين چنين  ،شيرين تراست
سوی » صورت « باز نايم  ،در دوعالم ننگرم
در معانی می گـدازم  ،تا شـوم ھـمرنگ او
زانک معنی  ،ھمچو آب و  ،من درو  ،چون شکرم ...
من زصورت  ،سيرگشتم  ،آمدم سوی صفات
ھرصفت گويد  :درآ اينجا  ،که بحر اخضرم
ازآزمايش  ،آموختن  ،انبازی وھمآفرينی با رويدادھا و با پديده ھا
وبا انسانھاست .
اسپانج ) اسفناج ( خويشم دان  ،با ُتـرش » َپـز« و شيرين
با ھرچه شدم ُپـخـته  ،تا با تو بـپـيـوسـتـم
ازآزمايش آموختن  ،پخته شدن درچيزھا ورويدادھا ست  .درپخته
شدن  ،انسان ميآميزد  ،انبازو ھمبغ  ،يا ھم آفرين ميشود  .به عبارت
ديگر ،انسان برای آموختن  ،با چيزھا وانسانھا وطبيعت درگيتی به ھم
دوخته ميشود .
شا گرد تو می باشم  ،گر کودن و کژ پوزم
تا زان لب خندانت  ،يک خنده بياموزم
ای چشمه آگاھی  ،شا گرد نمی خواھی
چون حيله کنم  ،تا من  ،خود را به تو در دوزم
انسان  ،خود را درھر » آموزه ای «  ،درھر» کتابی «  ،درھر»
بينشی «  ،درھر » عقيده ومذھب وايدئولوژی ای «  ،گوھر ومعنای
خود را  ،در » مشيمه = درپوسته = درپيله « ای می يابد که ميتواند
وخـشـد  ،زائيده شود ،
درآن تحول بيابد  ،تا ازآن فرارويد  ،فرا َ
َ
کـرم وجودش  ،تحول به پروانه
ازتخم مانند جوجه بيرون آيد  ،و ِ
يابد  .ھربينشی وعلمی وکتابی وشريعتی و انديشه ای ومکتبی  ،آشيانه
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يا خانه او ميشود  ،که ميتواند ازآن ،به فراسويش پروازکند  ،خانه ای
ميشود با دروپنجره ھا  ،که ميتواند ازآن بيرون آيد وبه گردش برود ،
وزھدانيست که ميتواند ازآن زاده شود و ووجودی وصورتی ديگر
گردد  .او نميخواھد درھيچکدام ازاين مشيمه ھا وپوستھا وپيله ھا
بماند  .اگرچنين باشد  ،اين صورتھا  ،زندان وقفس او ميگردند .
گوھر انسان  ،آفريدن در آميختن است  .او بايد مستقيما با تجربه
ھای متنوع بياميزد  ،تا درھرآميزشی  ،ازنو دگرديسی بيابد و چيز
ديگری بشود
به صد صورت  ،بديدم خويشتن را
به ھرصورت  ،ھمی گفتم  :من  ،آنم
ھمی گفتم  ،مرا صد صورت آمد
ويا  ،صورت نيم )نيستم (  ،من بی نشانم
که صورتھای دل  ،چون ميھمانند
که می آيند و من  ،چون خانه بانم

ازآزمايش در زمان که آميختنست ،ميتوان آموخت
از » آميختن « با زمان وزندگی  » ،آموختن «

با آميختن  ،ميتوان آموخت
چرا سيمرغ به زال ) يا به انسان به طورکلی ( ميگويد که  :برو
آزمايش کن از روزگار! نخستين پيدايش سيمرغ  ،رام  ،خدا يااصل
زمان وزندگی باھمست  .رام  ،زندگی کردن در زمان درگيتی ھست .
خدا  ،خودش  ،تحول به جنبش ِزندگی درگيتی می يابد  .زندگی
وزمان  ،به ھم پيوسته اند ،و سيمرغ  ،اصل آميختگی است  .تحول
خدا به جسم درزمان  ،آميختن است  .ازاين روھست که » آموختن ،
يا شناختن  ،وبه بينش رسيدن « در فرھنگ ايران  ،فقط از راه »
آميختن « است .انسان در آميختن که ھمان جفت وانبازشدن با
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جوھروشيرابه و جانمايه چيزھاست که به شناخت و بينش ميرسد و
ميآموزد  .بی آميختن  ،نميشود آموخت  ،يا نميشود شناخت و بينش
يافت  .گوھر انسان ) مردم = مر +تخم ( تخميست که بايد با آب
) يعنی با گوھر ومعنای جانھا وچيزھا ( بياميزد و انبازوھمگوھر
وخشـد
بشود  ،تا برويد  ،تا سخن وروشنی وبينش گردد  ،تا » به َ َ
« .اين وخشيدن ِتخم يا گوھريا معنای نھفته وبالقوه انسانست که
ازھنجش اين شيرابه ومعنای چيزھا درخود  ،بينش و شناخت و
آموزش وخرد ميشود  .آميختن است که آموختن ميشود .
اين انديشه جفت شوی واقتران  ،يا آميختگی گوھر انسان » بـا «
شيرابه يا معنای جانھاست که بيشن وشناخت وروشنی ازآن می وخشد
 ،درواقع برضد انديشه بنيادی زرتشت از روشنی است  .درآموزه
زرتشت  ،اھورامزدا که روشنی بيکران است ) روشنی بيکران ،
روشنی است که ازوخشيدن = روئيدن وزائيدن  ،پيدايش نمی يابد (
بايد  ،روشنی ) بينش وشناخت وآموزه يا دين ( به مردم  ،که تخم
ھستند  ،وام بدھد وآنھارا روشن سازد  .انسان  ،ازھنجش يا ازاقتران
شيرابه پديده ھا  ،خودش به بينش نميرسد ،
و جفت شوی بی واسطه با
ِ
و نميتواند » خود آموز« باشد .
اين انديشه » آموختن از آميختن «  ،ھرچند که برضد انديشه شناخت
 ،با روشنی ّ
برنده در يزدانشناسی زرتشتی است  ،ولی به رغم اين
تضاد  ،دريزدانشناسی زرتشتی  ،باز راه يافته است  .بدينسان که
چنين شناختی  ،فقط به زرتشت به طور استثنائی  ،اختصاص داده شده
است  .انسانھا به طور عموم نيستند که از راه آميختن با جانمايه جھان
ھستی  ،ميآموزند وبه بينش دست می يابند  ،بلکه اين فقط زرتشت به
طور استثنائی است که چنين استعدادی را دارد که سايرين ازآن بی
بھره اند  .درگزيده ھای زاداسپرم  ،داستانيست که دراصل  ،يکی از
داستانھای جمشيد بوده است  ،که روزگاری دراز ُ »،بن ھمه انسانھا
« شمرده ميشده است  ،و لی اين داستان با اندکی دست کاری به
زرتشت  ،نسبت داده شده است .
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اين زرتشت است که از رود وه دايتی ) که شيرابه کل جھان ھستی و
پيکريابی خدا ھست ( ميگذرد ) دراين آب  ،شستشو می يابد ( و
دراثر اين ھنجش آب درگوھرش  » ،بھمن« که اصل خرد وبينش
است  ،پيدايش می يابد  .ھمچنين در زند وھومن يسن  ،اين انديشه
»بينش بھمنی « که » بينش رويشی وپيدايشی ازگوھر ِ خود انسانست
«  ،باقی ميماند  ،ولی فقط ويژه زرتشت ساخته ميشود .
اھورامزدا  ،خردش را به صورت آبی که تخميرميکند  ،در دست
زرتشت ميريزد  ،و با نوشيدن اين آب ازمشتش ھست که زرتشت به
خواب ميرود و سراسر آينده را ميتواند ببيند  .البته اين انديشه »
آموختن از راه آميختن «  ،درادبيات ايران  ،درتصوير» جام جم «
باقی ميماند  .انسان ازنوشيدن جام جم است که به » بينش به کل
گيتی« ميرسد  .ازآنجا که چشم  ،ميچشد و آموزگار ،چشتيتاراست ،
ديدن درجام جم  ،جا نشين نوشيدن ازجام جم شده است  .بينش حقيقت
 ،ھنگامی ممکنست که گوھر) تخم ( انسان  ،افشره وجانمايه چيزھا
را بنوشد  ،تا با آنھا پيوند يابد  ،تا با به آنھا مھربورزد  ،آنگاھست که
گوھريا معنايش  ،می وخشد  ،جھان معنی ميشود  .آبگونه ھا » ،
وخشا = معنوی وروحانی « ھستند ) بندھش بخش نھم ( .
ايـن سرانديشه  ،ازسوئی نام  » -1ھمپرسی « به خود ميگيرد ،
ازسوی ديگر نام  » -2آزمايش « و باالخره  ،نام  » -3آموختن « به
خود ميگيرد  -1 .ھمپرسی و -2آزمايش و-3آموختن  ،ھمه روند
آميختن ھستند  .گذر زرتشت از رود دائيتی  ،ھمپرسی است  .انسان
وگيتی  ،ھمپرسند  .انسان وطبيعت  ،ھمپرسند  .انسان با طبيعت يا با
زمين  ،يا با خدا  ،جفت ميشود  ،و ميآميزد  ،و بينش وشناخت  ،برگ
وبار اين رويش ) َوخـش ( ھست .
ھمپرسی و آزمايش و آموختن  ،چون ھمه از راه » آميختن = پيوند
يابی درمعنا وگوھر« ھستند  ،ھميشه » بی واسطه « اند  .اينست که
اندامھای بينشی انسان  » ،نيروھای آميزنده « ھستند  .اندامھای
بينشی انسان ) حواس (  ،ھمه تشنه آميختن وپيوند يافتن و انبازشدن
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بی واسطه ِگوھری  ،با گيتی وبا خدا وبا حقيقت وبا اصل ھستند  ،و
با آشنائی با » صورت بريده ازمعنا يا گوھرچيزھا «  ،ازجستجو
دست برنميدارند  .آنچه آنھارا ميکشد  ،اين صورتھای بريده وجدا
ازمعنا وگوھر چيزھا نيستند  .اندامھای بينشی انسان  ،با اين
معلومات که با صورت بريده ازگوھرچيزھا  ،کار دارند  ،خشنود
نميشوند  ،بلکه به معنا وگوھرھمه ھستی ھا کشيده ميشوند  .ازاين
رو خدا وحقيقت و اصل چيزھا نيز ،آميزنده و کشنده اند .
درواقع  ،انسان با حواس و با » خردی که پيدايش حواس ھست « ،
وخرد انسان ،
ميآموزد وميشناسد و به روشنی ميرسد  ،چون حواس
ِ
آميزنده وجفت شونده ويا »انبازجو«ھستند .
واژه » آموزگار« نيز که » آ -موسه– گار« باشد  ،خويشکاريش از»
موسه = نی « بودن  ،معين ميشود  .موسه ) مو= نی  ،سه =  (3سه
تانی ھست که باھم ،يک نی شده اند  ،و ازاين رو» نی«  ،اصل »
يوغ = جفتی « ھست  .نای دراثرگرھی که دوبخش را به ھم متصل
ميسازد  ،برترين نماد و پيکريابی اصل » يوغ = جفتی= مـر «
ھست  » .موسه «  ،ھم اصل موسيقی است  ،وھم اصل انبازی
وجفتی و آميختگی  .اينست که آموختن  ،آميختن است  .آموزگار،
آميزنده است  .آموزگار ،معنا را با گوھرشاگرد  ،ميآميزد  .آموختن
 ،آموزنده وآموزگارشدن  ،به معنای ِ » به ھم دوخته شدن و با ھم
آميخته شدن و باھم يوغ شدن و متصل شدن « است .
بينش وشناخت  ،ازاين پيوند واتصال وانبازی  » ،می وخشد « .
چنانکه درسغدی ھم به آموختن »يوغد =  «yugdوھم به » يوغ
وجفت «  ،يوغد  yugdميگفتند  .ھمچنين در پھلوی به آموزگار،
چشيتارگفته ميشود  .آموزگار ،نيروی چشاندن است  .آموختن  ،با
چشش و چشيدن کار دارد که آميختن ميباشد  .ازاين رو ھست که
سيمرغ  ،آزمايش در روزگار ) پيوند يافتن صميمی با زندگی
وزمان ( را تنھا آموزگار انسان ميداند  .انسان  ،فقط در آميختن  ،يا
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پيوند يا بی واسطه ِگوھری  ،با مردمان وبا طبيعت درزمان ) درحال
تحول يابی وتغييريابی ( ميآموزد .

خدا »،وای = باد« ،اصل ِآميزنده کل ھستی باھمست
خدا »،اصل ِخودجنبی= ازخودبودن «درھرجانيست
خدا يا حقيقت ويا بـُ ن  ،که » اصل آميزنده « ھست ،چيست ؟ خدا
درفرھنگ ايران ،باد ،يا » ھوای َ َ
وزنده « است  ،و»شخص« نيست .
اين عبارت چه معنائی ميدھد ؟ ھوا ) ( hvaبه معنای » ازخود ،يا
قائم بالذات بودن ھست « و» وزيدن« که  vaayenitanباشد و ازکلمه
باد ) وای ( ساخته شده است  ،به معنای جنباننده وبه حرکت درآورنده
و به پروازدرآورنده است  ».وای « vaayکه » ھوا وباد « باشد ،ھم
پرنده است وھم خدا ھست  .ھوای َوزان يا ھوای َوزنده که باد باشد ،
به معنای » اصل ازخودجنبنده وازخود جنباننده « است  .خدا ،ھمين
اصل ازخود جنبنده وازخودجنباننده است و  ،ازاينرو  ،اينھمانی با»
ھوای وزنده داده ميشود  .چرا؟ چون گوھرھرجانی درگيتی » ،
ھوا= asv= axv=sva = hvaاصل ازخود جنبان ،يا عنصرخدائی
« است  .چرا اين سرانديشه را با» باد« ،اينھمانی داده اند  ،بحثی
ديگراست  .ولی آنھا »ھوای َ َ
وزنده« را » اصل ازخود جنبنده «
ميدانستند  .خدا برای آنھا  ،شخصی فراسوی آسمانھا نبود  ،بلکه »
اصل ازخود جنبندگی « درھرجانی بود  .اين باد ،يا وای ،يا خدا يا ھوا
) ازخود بودن ( بود که نخستين عنصر)فرن= پرن ( يا اصل جان يا
»آتش جان « ھرچيزی درگيتی ميشد  .اين مطلب  ،کشف انديشه
ژرف بزرگی درتاريخ تفکر بشريت ميباشد .
چيزی » ازخود ھست «  ،که » ازخود می جنبد « و خدا  ،چيزی جز
» اصل خود جنبی « درجانھا نيست وگيتی  ،مجموعه ھمه
جانھاست » .ھستی« با » جنبش گوھری وذاتی ھرچيزی « ،
اينھمانی داده ميشود  .ھستی ،اصل ديناميک ھست  ،نه اصل
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استاتيک  .چيزی که ازخود بجنبد » ،ھست «  .اين انديشه  ،به جامعه
وتاريخ ) زمان ( و معرفت و اخالق و قانون  ،ھويتی ديگر می
بخشد  .ازسوی ديگر ،اين اصل ازخود جنبی  ،درھمه گيتی پخش
است  .ھمه جانھا  ،آبستن به خدا يا اصل ازخود جنبی ھستند  .ھمه ،
االه خالق «
ميتوانند ازخود  ،بجنبند  .اين انديشه  ،برضد انديشه » ِ
است  .ازاين رو  ،خدايان خالق که درتاريخ پيدايش يافتند  ،بزرگترين
دشمن خود را ھمين خدا  ،يا » وای« ميدانستند .
اين اصل ازخودجنبنده  ،که اصل کل ھستی است  ،آھنگ و َدم و بوی
خوش است  ،که تحول به آب ) ابر( و آتش و خاک ) زمين ( می
يابد  .اين باد  ،تبديل به آتش يا گرما در ابر) برق = آذرخش (
ميشود و  ،درگياه ھست و درجانور وانسان ھست  ،و جان ھمه
وپـری
آنھاست  .باد ياھوا ،سرچشمه زاينده نيرو ونيرومندی
ُ
وسرشاری يا زندگی درھرچيزی است  ،که آنرا سپس » اثير« يا »
نخستين عنصر« ناميده اند .واين باد يا وای » ،اصل پيوند دادن يا
آميختن ھمه چيزھا باھم«است ) اصل مھر( .
اکنون پرسيده ميشود که چرا ھوا يا » وای « يا باد  » ،ازخود  ،ھست
« وچرا اصل آميزنده وپيوند دھنده ھمه چيزھا باھمست ؟ اگر نگاھی
به بھرام يشت دراوستا انداخته شود  ،ديده ميشود که نخستين شکلی که
بھرام به خود ميدھد  ،آنست که » باد « ميشود  .وھمچنين رام  ،در
رام يشت  » ،اندروای= اندر +وای « ھم نام دارد ) ھرچند
يزدانشناسی زرتشتی فقط برآيند ِ نرينگی رام را ميشناسد (  .بھرام
ورام  ،ھردو که اصل نرينگی ومادينگی جھان ھستی  ،يا به عبارت
ديگر ،بُن ِ جھانند  ،ھردو باھـم  » ،وای = بـاد « ھستند  .وواژه »
وای «  ،دراصل » دوای « بوده است  ،که به معنای » دوتای باھم «
ميباشد  .وای  ،ھمان » دوای « است که از ريشه »  «dvaميباشد که
» ديو « ميباشد » .عدد دوتای باھم « و خدا ) ديو(  ،يک واژه
ميباشند .و درست گرانيگاه آموزه ِ زرتشت  ،طرد ھمين اصل است،
و اوست که مفھوم » ديو « را » اصل تباھی وفساد وگمراھی « کرده
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است  .با زرتشت است که » اصل ِخود جنبی وخود آميزی  ،وازخود،
روشن شوی « بنام » ديو « درايران  ،طرد و منفور و زشت ساخته
شده است  .بھرام نرينه و رام مادينه  ،دوبخش » وای = دوای «
ھستند ،و اينھا با اصل سومی  ،به ھم پيوند می يابند  ،و باھم »
سيمرغ = وای = پرنده « ميشوند .در سيمرغ  ،بھرام ورام باھم
پيوند می يابند  .به سخنی ديگر ،سيمرغ ) فروھر(  ،دوبال دارد که
که يک بالش بھرام ،وبال ديگرش ،رام ھست .
ازآنجا که دين زرتشتی وميترائيسم  ،با اين انديشه به کردار ُبن يا
»عنصرنخستين ِھمه جھان ھستی وزمان «  ،جنگيده اند  ،تغييرمعنی
وشکل گوناگون  ،به اين خدايان وآميزششان باھم داده اند ،ولی به
رغم تغييرشکلی که به آنھا داده اند  ،درخود نيز  ،آنھا را با اين شکل
تغيير يافته )يا مسخ شده (  ،پذيرفته و نگاه داشته اند .
البته » وجود اين اصل ازخود جنبنده =«axv=asv= sva=hva
درچيزھا  ،راه را به کلی  ،به پيدايش ِ» خدای آفريننده يا خالق « می
بسته که دراين اديان  ،پيدايش يافته است  » .اصل ازخود جنبان « ،
درھرجانی  ،نيازی به » خالق و آفريننده « ندارد  ،بلکه خودش ،
اصل آفريننده ھست  ،خودش نيرو وسرچشمه نيرومندی و پُـری
وسرشاری وجوانی ھست  .اين ھوا يا باد که درخود ،جفت وانبازو
آميخته است )  = maethaاصل مھر= ھم به معنای جفت  ،وھم به
معنای اتصال واتحاد است ( با ھمه چيز ميآميزد ،و ھمه چيزھارا
آبستن وآفريننده ميسازد  .ھم  ،آھنگ ونوای موسيقی است که
درگوشھا با انسان ميآميزد  ،وھم  ،نفس ودم است که دربينی وريه
باانسان ميآميزد و  ،ھم  ،بوی خوش است که بينی آنرا می بويد ،و ھم
 ،آب يا شيرابه يا جانمايه ھستی است که با ھمه تن ھا ميآميزد،
وازآن روشنی وبينش پيدايش می يابد  ،و ھم آتش ) گرما ( است که
درھمه چيزھا ھدايت ميشود وسرايت ميکند و مھر وپيوند ميآفريند .
اينست که »حواس وخرد انسانھا «  ،درآب وآتش وخاک وباد
وبوھای خوش  ،ھميشه درحال آميختن با حقيقت واصل ھستند .
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آموختن وھمپرسی و آزمودن  ،بيان اين آميزنده بودنست  .انسان
در آزمودن گيتی درزمان  ،با گيتی و با زمان  ،انباز) ھمبغ ( ميشود
 ،و بدينسان  ،غنای گوھريش که معـنايش باشد  ،گام به گام ،
درھرآزمايشی ازنو ،پيدايش می يابد  ،بينش وشناخت ميشود ،روشنی
وگرمی ميشود  .انسان ُ ،پـر ازمعنای پنھانی  ،يا کان وگنجست  ،و
ازاين رو درخودش گنجا نيست وازخودش  ،فراميرويد  .او دراين
اقترانھا  ،آزمايشھا  ،آميختن ھا  ،ھمپرسی ھا  ،ازخود لبريزميشود و
ميگسترد و فراخ وگشوده ميگردد .
منش انسان ِآزماينده  ،نيرو ونيرومندی و بـ ُرنائی وجوانی است » .
نـيـرو« که دراصل  ،ھمان واژه » نی  +ريو = «nai + ryo
ميباشد  ،به معنای » جفت نی « باھم  ،يعنی اصل جفتی وانبازی ِ دو
اصل آفرينده باھم ھست  » .جفت نخستين ِانسان يا مشی ومشيانه
دربندھش  ،ريواس = ريو +آس « ھستند  ،چون » ريواس « گياه
نرماده ھست  ،و» ريو= که ھمان  ryoباشد « به معنای »اصل جفتی
« ھست  .آنچه اصل جفتی ) دونای متصل به ھم شده ( است  ،نيرو
وسرچشمه نيرو واصل آفريننده و زندگی است  » .اردشير ريو دست
« که سپس » اردشيردرازدست « شده است  ،به معنای دست
سرشاروغنی وافشاننده  ،دست آفريننده است .
باد يا ھوا  ،اصل جوانی ) پـ ُری وسرشاری ( درھرجانيست  .بدين
علت دربندھش  ،باد  ،درجوان پانزده ساله پيکرمی يابد ُ ».بـرنا=
ُپـر +نای « که به »جوان« گفته ميشود  ،به معنای » نای  ،يا
وپـری وسرشاری « است  .جوان  ،اصل پـ ُری
سرچشمه وزھدان غنا ُ
وسرشاری ونيرومنديست  .آزمودن  ،کشش به جفت جوئی با گيتی
واجتماع وزمان  ،برای گسترش يافتن اين سرشاری و ُپـری درخود
درسغدی ديده ميشود که نيکی واحسان ومھرو زيبائی  ،ھمه
ھست .
ُ
با واژه » ُپـر« ساخته شده اند  .پری وفراوانی وسرشاری  ،اينھمانی
با کمال دارد .جوانمرد ،انسان کامل است  .نيکی واحسان
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ومھروزيبائی ھمه از گوھرغنی وسرشارخود انسان  ،در آزمايشھا و
آميختن ھا  ،پيدايش می يابند .
انسان  ،نيکی ميکند ومھر ميورزد  ،چون ازسرشاری ھستيش  ،شاد
ميشود  ،نه برای آنکه مزدی وپاداشی درازائش خواھد گرفت  .ازاين
رو بود که دادن آگاھی وبينش به ديگران  ،عمل » رادی =
جوانمردی « شمرده ميشد  ،وايجاد ھيچگونه حق حاکميتی نميکرد .
عالم دينی برای تخصصش درمعلومات دينی و تدريس آنھا  ،حق به
حاکميت نمی يابد .
اين انديشه  ،به کلی با تصويرانسان دراديان ابراھيمی وزرتشتی ،
فرق دارد که درآنھا  ،گوھرانسان  ،کمبودی و نقص وسستی است و
انسان درگوھرش  ،گناھکاربالقوه ھست  .اين کمبودی انسان ،
دراديان ابراھيمی  ،ازھمان آغازپيدايش آدم  ،نمايان ميگردد  .آدم ،
با »دزدی«  ،بينش را می يابد  .دزدی ِبينش  ،نشان آنست که او
نقص وکمبود روشنی وبينش را درخود در می يابد وازآن رنج ميبرد
 ،و ناچاراست که آن را بدزدد  ،ولی دزدی ازخدا  ،بزرگترين گناه
وعصيان است  .پرومتئوس يونانی ھم آتش را ازاولومپ ميدزدد .
کسی می دزدد که ندارد  ،و احساس نداشتن ميکند  ،و از نا داری ،
درد می برد  ،و طبعا آرمانش  ،تجاوز وتصرف به عنف است .
خرد مشی ومشيانه  ،ناتوانست  ،و ھنوز
دريزدانشناسی زرتشتی ،
ِ
شروع به انديشيدن نکرده اند که گمراه وعاصی ميشوند  .نخستين
انديشه اشان که شناخت اھورامزدا  ،به عنوان ِ اصل مدنيت وآبادانی
خرد خود ِ انسان ( دچارتزلزل ميگردد  ،و بجای برگزيدن
ميباشد ) نه
ِ
آن انديشه  ،ازآن روی برميگردانند ،وازاھريمن  ،گمراه ميشوند  ،و
يک راست به دوزخ فرستاده ميشوند !

چگونه نيرو  ،ازانسان نيرومند  ،زدوده ميشود ؟
خلق ِانسان » بـی نيـرو «
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جانی » ھست « که » ازخود می جنبد  ،ازخود ميآميزد وازخود،
روشن ميشود «  .وچيزی ازخود می جنبد که » وای = دوای = ديو=
دوتای باھم « يا به سخنی ديگر ،دوپای جفت شده به ھم و دوبال جفت
شده به ھم دارد  .مفھوم » جنبش « درفرھنگ ايران  ،درتصوير »
دوپا  ،يا دوبال « که به ھم جفتند  ،عبارت بندی ميشود  .ازاين رو،
وايـنـدک = وای  ،پرنده = پرن  +انده= تخم ھوا يا
تصوير پرنده ) ِ َ
باد( با خدا ،درسيمرغ اينھمانی داده ميشد  .انسان  ،ازخـود  ،ھست
وازخود می جـنـبـد  ،چون گوھرش  ،ھمزاد ) ييما= جم ( يا جفتی =
يوغ= نيرو) نی  +ريو ( ھست  .ولی ديده ميشود که » ھمزاد = ييما
« درگاتای زرتشت  ،که ھمان يوغ يا نيرو باشد  ،نه تنھا باھم پيوند
ناپذيرند  ،بلکه افزوده برآن  ،با ھم متضاد ودرستيزند  .ولی ازھم
پاره کردن جفت = يوغ يا نيرو  ،ازبين رفتن » نيرو يا نيرومندی «
ھست .
 ana-yuxtarihکه ضد يوغ وجفت بودنست  ،به معنای »
افسارگسيختگی ونفاق واختالف است » .جم= ھمزاد= يوغ = نيرو«
که به دوشقه ّ
اره ميشود  ،ديگر ،ييما نيست  ،نيرو نيست  ،يوغ نيست
 »،مـر« نيست  ،اصل ازخود جنبنده وازخود آميزنده  ،وازخود
روشن شونده نيست  .اھورامزدا واھريمن  ،ھمين دوجفت ازھم بريده
ومتضاد باھم شمرده ميشوند .
اينکه در يزدانشناسی زرتشتی اھورامزدا  ،درپايان زمان ،
براھريمن ميتواند پيروزشود  ،برای آنست که پيروزشدن
)  (vaayishn-dahishnاھورامزدا واھريمن  ،که درعمل ھمان
نقش ھمزاد وجفت ازھم گسسته ومتضاد را بازی ميکنند  ،در روند
زمان  ،غيرممکن ومحالست  ،چون دو نيروجفت وھمزادی که ازھم
پاره شوند  ،ھميشه سرگرم ستيزياھمند  ،و دردرازای زمان  ،فقط
ھمديگر را » خنثی وبی اثـر« ميسازند  .ازاينجاست که يزدانشناسی
زرتشتی  ،مجبور است » زمان را درآخر زمان کرانمند « سازد،
يعنی ازھم ببرد ) کرانيدن = گسستن وبريدن (  ،تا اھريمن  ،درآن
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زمان ،خودش  ،ازتاريخ محوشود  .درواقع  ،اين آخرالزمان است که
به فرياد اھورامزدا ميرسد  ،و با پايان يافتن زمان  ،خود اھريمن به
خودی خودش  ،يکجا محو ميشود  .درواقع  ،اھورامزدا  ،خودش
ازعھده نابود کردن اھريمن يا چيره شدن براھريمن برنميآيد  .البته
چنانچه آخرالزمانی نيايد  ،اھورامزدا  ،امکان پيروزی ندارد .
اين انديشه بريدن اصل جفتی درگوھر انسان  ،فاجعه آميزميشود .
انسان  ،می بويد ) بوئيدن  ،به معنای شناختن با ھمه حواس است ( ،
چون يک جفت بينی دارد ) يک سوراخش اينھمانی بابھرام وسوراخ
ديگرش  ،اينھمانی با رام دارد (  .انسان می بيند  ،چون يک جفت
چشم دارد  ،انسان دودست و دوپای جفت دارد که دراثرجفتی ميتواند
راه برود وکارکند ) البته ھمه اين اندامھا  ،اينھمانی با خدايان
دارند (  .در اندامی ھم که به نظرما واحدند ) جگر ودل وزبان ( آنھا
نيزپيکريابی جفت خدايان شمرده ميشدند  .به عبارت ديگر ،انسان ،
دراثر اين اصل جفتی  ،می بوئيد ومی چشيد وميديد و می بسائيد و
ميشنيد و بينا وخردمند وروشن ميشد .
اين گوھر جفتی انسان  ،تنھا دراين محدوده تنگ نمی ماند  ،بلکه
درسراسر زندگيش گسترده ميشد  .انسان گوھر آميزنده و کشنده
وجوينده داشت  .خرد  ،که » آسن خرد = خرد سنگی « باشد به
معنای خرديست که جفت جوو کشنده و آميزنده است  .ھمه حواس
شـدن جم ) ييما =
اره
) ( sna-sسنگی يا کشنده و آميزنده اند  .با ّ
ِ
يوغ = نيرو ( به دوشقه  ،که درگاتا  ،صورت به خود گرفته » ،
نيـرو « يعنی اصل جفتی ،ازگوھر انسان زدوده ميشود  .به عبارت
ديگر ،انسان ديگر  ،ازخود  ،نمی جنبد وازخود ،روشن نميشود
وازخود ،نميآميزد وازخود ،نمی جويد .
مترجمين گاتا  ،دراثر نا آگاھی از» اصل جفتی = ييما = سنگ =
مـر= نيرو = يوغ «  ،بسيارسطحی ازگرانيگاه آموزه زرتشت ،
ميگذرند  ،وبه فراسوی آن ميجھند  ،و اين بريدگی وتضاد ھمزاد را
فقط  ،به امکان گزينش ميان » ژی = زندگی « و » اژی « ميکاھند ،
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درحاليکه نمی دانند که » ژی = جی « که خود ِزندگی  ،ونام رام
ھردو باشد  ،خودش به معنای » يوغ يا جفت « ھست .
زندگی  ،به خودی خودش  ،اصل يوغ وجفتی و سنگی و»نيرو« و »
مـر« و » ويس « ،ھست  .زندگی )=جی (  ،خودش  ،نيرو
ونيرومنديست  .اين گوھرجفتی انسان وزندگی )=جی (  ،دراتصال
وامتزاج بی واسطه با گيتی  ،با طبيعت  ،با انسانھا  ،انبازويار با
آنھا ،در آفريدن بينش و روشنی وجنبش ميگردد .
اين ھنرآفرينندگی درآميزندگی ) انبازی = جفتی = جويندگی
وکشندگی ( را  »،نيرو« می نامند  .نيرو ،اتصال دواصل باھمست .
انسان  ،نيرومند است  ،چون گوھر انبازی وآميزندگی وجويندگی
وکشندگی  ،اصل بالواسطگی است .
ولی جنبش ميترائيسم وزرتشت  ،ھردو خط بطالن برروی تصوير»
انسان نيرومند « کشيدند  .انسان » دورنگه «  ،محکوم به مرگ
ونابودی شد  .انسان دورنگه )زال (  ،ھمين انسان نيرومند ھست .
چرا ؟ ما رنگ را يک پديده ظاھری ميگيريم  ،ولی درفرھنگ ايران
 ،رنگ  ،بيان نھاد وجانمايه وشيرابه ھستی بوده است  .چنانکه  ،به
خون ھم  ،رنگ ميگفتند که اصل زندگی شمرده ميشد  .رنگيدن که به
معنای روئيدن است  ،خواه ناخواه  ،با گياه سروکار دارد  .و
بنابربندھش  ،رنگ ھا  ،از افشره وشيرابه گياھان گرفته ميشد ند.
مابا جھانی کار داريم که خدا وانسان وزمين و جانور ...ھمه سرشت
واسانس و»
گياھی داشته اند  .پس » رنگ «  ،ھمان شيرابه وافشره ِ
َرس « و » مان « و گوھرچيزھاست  .دورنگه بودن زال  ،به معنای
آنست که گوھرانسان  ،اصل جفتی  ،درگستره معنايش ھست.
ازاين رو ،سيمرغ يا ارتا  ،که نخستين عنصريا آتش جان ھرانسانی
است  » ،سيرنگ = سه رنگ  ،که ھمان رنگ باشد « ناميده ميشود،
چون سه رنگ  ،بيان ھمان آميزش دورنگ با رنگی ناپيداست که
اصل سوم باشد  .ھررنگی  ،درگوھرش  ،اصل جفتی است ) آرنگ=
آرنج نيز ھمين معنای جايگاه اتصال را دارد ( .ھرآميزش دورنگی
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باھم  ،سيرنگست  .ازاين رو  ،روشنی  ،آميزش سرخ وسپيد است .
سبز ،آميزش  ،زرد وآبيست  .ترکيب دورنگ  ،ھميشه آميزش اصل
مادينه با نرينه  ،وطبعا  ،اصل زايش وپيدايش وآفرينش است  .ازاين
رو ،رنگھا  ،نرينه ومادينه ھستند  .زال درشاھنامه  ،گوھر انسان
نيرومند )نيرو= نی  +ريو = دواصل متصل بھم ( ميباشد  » .سام
نريمان « که پدر زال باشد  ،درصفت » نريمان « اش  ،بيانگر ھمين
ويژگيست  .نريمان دراصل بنا بر يوستی » =nairyonaman
 « nai+ryo +yona+manھمين محتوا را دارد  .اين انسان
نيرومند  ،ھم ازميترائيسم وھم از زرتشت  ،طرد گرديد و محکوم به
نيستی شد  » .نيرو«  ،ھمان معنای يوغ وجفتی وييما ) ھمزاد( را
دارد  .انسان ،ديگر از» جويندگی وکشندگی «  ،از » بی واسطگی
حواس وخرد « با طبيعت وخدا وحقيقت ) شيرابه ھستی = خورآوه =
َرس ( به روشنی وبينش نميرسد  .انسان » ،بی بود « ميشود  ،ديگر»
ازخودش  ،نيست «  .انسان  ،از ديگری  ،ھست )مخلوقست( .
بدين سان  ،انسان بی نيرو  ،پيدايش می يابد  .اين انسانی است که
ديگر ازخود نميتواند به روشنی وبينش وشادی برسد  ،ازخودش
نميتواند  ،معيار نيک وبد باشد  .طبعا به چنين انسانی  ،نميتوان
اعتماد واطمينان کرد  ،وبايد پيوسته اورا آزمود ) امتحان کرد ( .
تورات وقرآن و انجيل  ،برانديشه » انسان بی نيرو« بنا شده اند .
زندگی ی چنين انسانی  ،جز امتحان دادن آن به آن  ،روز به روز،
سال به سال به ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  ،يا به قدرت وحکومت آنھا
برروی زمين نيست  .حکومات دينی  ،حکومتھای امتحانگرند .
انسانھا بايد درھرعملی وھرانديشه ای وھرگفتاری  ،بايد به خدا
وحکومت دينی  ،حساب پس بدھند ومرتبا امتحان بشوند .
انسان نيرومندی که جھان را می آزمود تا غنای گوھريش بشکوفد ،
ازصحنه اجتماع وتاريخ  ،بيرون انداخته ميشود  ،و انسانی
ِ
جانشينش ميگردد که ضعيف وجاھل وسست ھست  ،و ھميشه بايد
به خدا وقدرت حاکم  ،امتحان پس بدھد  ،تا حق زندگی دراجتماع را
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داشته باشد  .زندگی  ،ازاين پس  ،چيزی جز روند آزموده شدن
ازقدرت سياسی ودينی  ،درھرکاری وانديشه ای وگفتاری نيست .
بدينسان  ،انسانی خلق ميشود که ھميشه از رفوزه شدن درامتحانات
زندگی ميانديشد و ميترسد .
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فرھـنگ ايران
ھـمـآ فـريـن «
و » انسان ِ َ
انسان  ،انباز ِطبيعت وخدا واجتماع وحکومتست

فلسفه ِ سـوسـيال ِايـرانی
جھان درھمآفرينی  ،خودرا ميآفريند
فلسفه سکوالريته (
)
ِ
در فرھنگ سيمرغی -ارتائی  ،انسان  » ،گوھرانبازی يا ھمآفرينی
ويا ھمبغی«  ،درگستره معنايش دارد  .اصل ِ جھان ھستی  ،آفريدن
باھمست  .آفريدن  ،باھم آفريدن ھست  .ھمه جھان باھم  ،جھان و
زمان را ميآفرينند  .ھمه اجتماع باھم  ،اجتماع وحکومت ونظام
سياسی وحقوقی واقتصادی وآبادانی وآزادی را ميآفرينند  .بازتاب اين
گرانيگاه فرھنگ اجتماعی وسياسی
سرانديشه  ،دراجتماع است که ،
ِ
و دينی و حقوقی ايران ميباشد  ،ودوام ونيرومندی وشکوه ايران را
درھزاره ھا تاءمين کرده بوده است  .براين شالوده بود که رستم
سيمرغی که » نماد فرھنگ سيمرغيست «  ،به بھمن زرتشتی که
ّ
مروج دين زرتشت بود  ،و درپی نابود کردن فرھنگ سيمرغی
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خرد گوھری خود انسان=
برخاسته بود  ،با بخشيدن جام جم )
ِ
خردبھمنی ( به او  ،ميگويد که :
» زمـن بود  ،تا بـود ايـران به پـای «
ايران  ،برشالوده اين فرھنگست که ميتواند نيرومند وپيشرو و
پايداربماند  .اين اصل را  » ،ھمبغی= انبازی « و » نرسنگی =
نريوسنگی= نرسی « و يا » ياری= اياری = عـياری « و يا »
ھمپرسکـی « ميناميدند  .چرا درفرھنگ ايران  ،انسان  » ،مردم =
مر +تخم « خوانده ميشود ؟ چون » مردم «  ،تخم يا » اصل
جـفـتی«  ،يا » اصل ِ انبازی و ھمبغی «  ،يا اصل ِ ھمپرسی و ياری
ُ
جـم ) يـيـما = ھمزاد يا دوقلوی به ھم
خوانده ميشود  .انسان َ ،
چسبيده ( ھست  ،و اين به معنای آنست که انسان  ،اصل انبازی
وھمآفرينی وھمپرسی و ياری ونيرومندی ھست .
مثال » مانی« َ=nar-jamig» ،نـرجميک « ناميده ميشد  ،که به
معنای » ھمزاد وتواءمان جم «  ،يعنی » ھمزاد ُبن انسانھا « و »
اصل روشنائی « ھست َ » .نـر ،که ھمان َنی ريو= ، «nai-ryoيا
»نيرو « باشد  ،به معنای » جفت وانبازو ھمآفرين « است  .درگزيده
ھای زاد اسپرم )بخش  ( 7نيز ،نسب زرتشت به جم ونريوسنگ
بازگردانيده ميشود .
زرتشت  ،از راه جم و نريوسنگ با اھورامزدا نسبت می يابد  .اين
شيوه ِ روايت زرتشتی  ،از» گوھرجفتی وانبازی جم  ،نخستين انسان
درفرھنگ زنخدائی « است  ،که ھرچند زرتشت آن را طرد و نفی
کرده بود  ،ولی درروان ايرانيان  ،ھنوز استوار به جای مانده بود .
طبعا موبدان آنھا را ازھم جدا ساخته اند ،تا ديگرجفت وانبازباھم
نباشند  ،ولی ھمان انديشه را  ،درشکل ديگر نگاه داشته اند .
گوھر وفطرت ِجم ) ييما ( که جفتی وھمزادی يا انبازی وھمبغی
ھست  ،چون از زرتشت اين اصل انبازی  ،طرد شده بود  ،يا آنکه
شکل » برادرجم « را پيدا ميکند ) دربندھشن  ،بخش بيستم ( يا شکل
عنصرمينوئی ) روحانی وآسمانی  ،در گزيده ھای زاد اسپرم بخش
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 ( 7را پيدا ميکند  » .نريوسنگ يا نرسنگ يا نرسی «  ،اصل پيوند
دھنده وانبازنده ِ نيروھای ضمير ،و زندگی بخشنده  ،درجان
ھرانسانی ھست  .دراثراين نيروی ھمآفرين ِبخشھای گوناگون ھست
 ،که جان يا زندگی  ،پيدايش می يابد و دوام می يابد  .درست ھمين
ِنـرسی  ،يا اصل ھمبستگی  ،درآموزه مانی » ،اصل زيبائی« است که
ھرکس اورا ببيند ،دل بدو می بازد و شيفته او ميشود  .اين بيان
زيبابودن گوھرنھفته انسانست  ،که انسان  ،بسوی آن کشيده ميشود
 ،وانسان بايد آن را بجويد وبدان پيوند يابد ،تاتحول اخالقی بيابد .
» اخالق = ھنجار « را درفرھنگ ايران  ،با موعظه واندرزو
نصيحت ويا تھديد و يا امرونھی  ،نميتوان تغيير داد  ،بلکه ھرانسانی
بايد به اين طبيعت خود  ،به اين » ذات زيبای نھفته درخود« به
پيوندد تا به ھنجارشود .
وصل کنی درخت را  ،حالت او بدل شود
چون نشود مھا  » ،بـدل «  ،جان ودل  ،ازوصال تو
ازپيوند يافتن وانبازشدن با اصل يا ِبن ) چھر=چيتره( درخود يا
درھرپديده ای  ،انسان  ،تحول می يابد  ،تبديل ميشود  .اين اتصال
وپيوستن و انبازی به گوھرخود ) چھريا تخم خود ( يا ھرچيزی است
 ،که شيوه زندگی ورفتاروانديشه وگفتارانسان را تبديل ميکند  ،نه
موعظه وتھديد به آتش جھنم  ،ونه دادن پاداش دربھشت  .بدين علت
است که انديشه » وصل و وصال « درعرفان  ،اھميت فوق العاده
داشته است .
ھمان يار بيايد  ،دردولت بگشايد
که آن يار ،کليد است  ،شما جمله کلنديد ) قفل چوبی پشت در(
مسئله اخالق  ،تحول گوھری انسان  ،يا اصل گشتن به طبيعت وذات
خود است  ،يا به عبارت ديگر ،روند انباز و»ھمآفرين با طبيعت و با
اجتماع« ،وبا خدا شدنست .
اينکه گوھر انسان »،فروھر= =fra-vardفرا-ورتن = fra-vartan
فروردين = پروردن « ميباشد  ،بھترين گواه برھمين معنيست .
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ھرچند فروھر ،به » روح نگاھبان انسان«  ،ترجمه ميگردد  ،ولی
درواقع  ،به معنای » کشش به سوی اصل = اصل گشتن = طبيعت
وذات خود شدن « است  .فروھر ،کشش به سوی طبيعت وذات
وگوھر خود ھست که درھرانسانی درکاراست .
اين ذات يا طبيعت يا فطرت انسان  » ،چھر=  « chihrنيز ناميده
ميشد ،که ھم به معنای » تخم ودانه وبذر« است  ،وھم به معنای »
ذات وطبيعت وسرشت واصل « است  .مسئله بنيادی انسان ) مردم
= مر +تخم (  ،چھـريدن )  (chihreitanاست  ،يا به سخنی ديگر،
طبيعت وذات خود و سرشت خودشدن است  ،که ھمان » ارتا
فرورد= ارتای تحول يابنده = سيمرغ ازنوزنده شونده « است  .انسان
 ،ازسر ،سيمرغ را درخود و درديگران  ،می چھرد  .انسان ،
صورت وچھره وسيمای » تخم آتش وجانی يا فروھری « ميشود که
درجانش ھست  .و چون اين ذات وطبيعت انسان  ،ارتا ھست  ،پس
مسئله اخالق واجتماع وسياست واقتصاد وحقوق  » ،بسيح ساختن
ِ
وزنده ساختن اصل انبازی = اصل ھمآفرينی « درخود و
درديگرانست .
گوھريا فطرت وطبيعت انسان  ،ھمبغی يا نرسنگی يا » انبازی = با
ھم آفريدن « يا » اصل زيبائی= سريره « ھست  .ازاين رو نيز
جمشيد را که ُبن ھمه انسانھا درفرھنگ زنخدائی ھست  » ،جمشيد
سريره « ميخواندند  .وسريره  ،دومعنا دارد  .ھم به معنای زيبائی
است  ،و ھم نام سيمرغ است  .معرب سريره که » صريرا « باشد ،
نام گل تاج خروس يا بستان افروز است ،که بنا برابوريحان درصيدنه
ّ »،
فرخ « و داح ) داه ( نيز ناميده ميشود  ،واين گل  ،اينھمانی با
ارتافرورد يا سيمرغ ) جانان ( دارد  .البته جمشيد ِسريره  ،به معنای
» جمشيد  ،فرزند سيمرغ « ھم ھست  .انسان ،فرزند مستقيم خدا يا
سيمرغ وطبعا  ،ھمال )= ھم +ارتا ( او ميباشد .
به سخنی ديگر ،انسان ) مردم = مر +تخم (  ،با ھمه چيزھا درجھان
ھستی وطبعا دراجتماع  ،انباز ،يا ھمآفرين است َ » ،مـر« است » ،
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جم « است  .معنای اصلی نام انسان ) مردم ( آن بود که  :انسان ،
وجوديست که درھمآفرينی با طبيعت  ،با آفتاب  ،با ماه  ،با آسمان ،
با باد  ،با زمين  ،با گياه  ...با اجتماع  ......،روشنی وجنبش وشادی
را ميآفريند  .حکومت يا شاه يا خدا  » ،ھمآفرينی اجتماع با ھمست
«  ،چنانکه سيمرغ  ،ھمآفرينی سی مرغ )= سی اصل نوزائی يا
سبزوتازه شوی( باھمست .
شناخت ِ گرانيگاه ِمفھوم » باھم آفريدن «  ،بسيار اھميت دارد  .انسان
 ،توانائی آفريدن دراجتماع را دارد  .اجتماعی  ،شاد و توانا ست ،
که مردمانش ميتوانند باھم بيافرينند  .اجتماعی ناشاد وناتوان است
که مردمانش نميتوانند که » ازخود  ،باھم بيافرينند «  ،و يکی  ،با
زور وعنف آنھارا به ھم ميچسباند  .پيوندشان باھم  ،پيوند ِ ترسی
ھست  .در اين فرھنگ  ،ھيچ کسی وقدرتی  ،مالک انسانھا نيست
ونميتواند باشد  .ھيچکسی حق ندارد بر انسانھا  ،به نام مالک آنھا و
غالب برآنھا  ،حکومت کند  .اين مفھوم انسان و مفھوم خدای ايران
) = ارتا = سيمرغ (  ،به کلی برضد » ﷲ مالک « درقرآن ودراسالم
ھست  .يھوه وﷲ وپدرآسمانی  ،اصل » انحصارمالکيت وتصرف «
ھستند  ،که به کلی برضد » اصل انبازی درجھان ودراجتماع «
است  .اين ِاالھان  ،مالک ھمه چيزھا ھستند  ،و به ھرکسی  ،طبق
اراده اشان  ،ھرچه ميخواھند  ،ميدھند و ھرچه ميخواھند ،ازاو پس
ميگيرند  .ھيچکسی جزاو ،حق مالکيت وقدرت ندارد  .ھمه قدرتھا
ومالکيت ھا ،قرضی است  .آنھا  ،خالق ِ ھمه و طبعا ،مالک ھمه
ھستند .
ولی درفرھنگ ايران  ،ھمه جھان باھم انبازند ،چون ھمه باھمست که
جھان را ميآفرينند  .آنھا باھم سھيم درمالکيت نيستند  ،بلکه » باھم
ميآفرينند «  .ﷲ  ،حق مالکيت به ھيچکس نميدھد  ،چون کسيکه
ھمه را خلق ميکند  ،مالک ھمه نيزھست وطبعا قدرتمند منحصر به
فرد ھست  » .له ملک السموات واالرض  ،توء تی الملک من تشاء و
تنرع الملک من تشاء « .اوبا قدرت واستبداد ،ھمه چيز را
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دراختيارخود ميگيرد  .درفرھنگ ايران  ،خدا ) که معنائی غير از ﷲ
دارد ( مالک ھيچکس وھيچ چيز نيست  .او  ،خود را ميافشاند و
ازاين خود افشانی  ،جھان واجتماع پيدايش می يابد  .تخم جانھا يا
نخستين عنصرھا ) ارتا ( ازخود افشانی او  ،ھمه گوھر » جفتی =
نريوسنگی = انبازی = ھمآفرينی « دارند .
» ارتا « که » ا -رته= رته « باشد  ،ھمان گردونه ويوغ ) رته  ،اگرا
رته= = aghrae-rathaنخستين يوغ=اصل آفريننده ( است  .ارتا يا
سيمرغ که گوھرش) فطرتش (  ،انبازی وھمبغی است  ،درھمه تخم
ھايش نيز ،ھمين » اصل ھمآفرينی « است  ،و درآفريدن ) تخم
افشاندن = رادی = جوانمردی ( طبعا برابر با آفريده ) تخم ھا ی ھمه
جانھا ( خودش ھست  .ودرست اين » انبازی وھمبغی «  ،اصل
پـری و » نيرومندی « وغنا است  .ودرست وارونه
سرشاری و ُ
آنچه مولوی دراين بيت ميانديشد  ،انبازی  ،نه تنھا بيان فقرو حاجت
نيست  ،بلکه بيان سرشاری وغنا ھست:
چون به انبازی است عالم برقرار
ھرکسی کاری گزيند ز» افـتـقـار«
ھمزيستی  ،ھمدردی  ،ھمکامی  ،ھمکاری  ،ھمانديشی  ،باھم عمل
کردن برای رسيدن به يک ھدف وخواست برتر  ،باھمديگرحقيقت را
جستن  ،باھم گيتی را آباد کردن ومدنيت را ايجاد کردن وبھشت را
آفريدن  ،ھمه برآيندھای اين مفھوم اصلی » انبازی« ھستند .
انسان درفرھنگ سيمرغی -ارتائی  ،مخلوق و تابع و مطيع وعبد و
مصنوع ِھيچ قدرتی نيست  .ھيچ قدرتی اورا معين نميسازد ،بلکه »
اصل ھمآفرينی يا انبازی يا ھمپرسی با » خدا «  ،يعنی انبازی
وھمپرسی با سراسرگيتی وجانھاست  .وارونه » ﷲ « که » شريک
درملک يعنی در قدرت بيحد وانحصاری خود « را نميتواند تاب
بياورد ) ﷲ  ...لم يکن له شريک فی الملک (  ،درفرھنگ ايران ،
خدا که گيتی وزمان شده است  ،درھمه طبيعت  ،انبازوھمپرس
وھمآفرين وھمکاربا انسانست  .آفريدن  ،در با ھم آفريدنست  .اصال
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کلمه » افريدن = آ -فری – تن « که از» فری= پری « ساخته شده ،
به معنای » اصل جفتی وپيوند و دوستی ومھر « است  .انسان از
انبازی با آفتاب وبا ماه وبا باد وبا آتش وبا گياه  ..و با مردمان ،
آبستن ميشود  ،يا زمينی است که کاشته ميشود  ،وازاين پيوندھا و
آميختگيھا  -1 ،روشنی ) بينش ( و -2جنبش ) کاروکردار( و -3شادی
) سعادت (  ،ازگوھرخوداو  ،سبزميشوند ،يا زائيده ميشوند .
انسان  ،ھميشه جفت وانبازو ھمپرس ونيرو  ،ميجويد  ،تا آبستن شود
 ،وازخود  ،جنبش وروشنی وشادی بزايد يا ازاو برويد  .انسان
ھميشه جفت و انبازويار) ايار(  ...برای ھمآفرينی  ،ميجويد  ،تا
ازپيوند با آنھا  ،روشنی وجنبش وشادی  ،زائيده و روئيده شود .
اين معنای نام انسان ) مردم ( ھست  .مردم  ،اصل انبازی  ،يا »
ھمآفرينی « است  .اجتماع وحکومت وحقوق واقتصاد  ..ھمه پيآيند
چنين انسان  ،يا اصل ھمآفرينی است .
معين کننده ُ ّ
انسان  ،ازمقوالتی نظير ِ» اصل وفرع « يا » ُ ّ
ومعين
شونده « يا » صورت دھنده وصورت پذير « يا » علت ومعلول « يا
» زيربنا وروبنا « يا » معبود وعبد « يا » حکم ومحکوم «  ،شناخته
وفھميده نميشود  .دراين جھان  ،خالقی نيست .
مثال ھيچ چيزی و کسی وسرچشمه ای  ،حتا آقتاب وماه  ،انسان را »
روشن نميکنند «  .مثال  ،آفتاب  ،اصل نيست وانسان  ،فرع .
ھيچکسی  ،انسان را درکاروکردار  ،معين نميسازد  ،و ھيچ قدرتی ،
انسان را سعادتمند وشاد نميکند  .بلکه » روشنی وسبزی باھم «  ،از
» تن ِ خود انسان « ميرويند  .انسان با آفتاب يا ماه  ،با انسانھا  ،با
بينشھای اين وآن  ،پيوند می يابد و انبازميشود  ،ودراثر اين انبازشدن
 ،تخمی يا نطفه ای در» زمين ِ تن انسان «  ،کاشته يا انداخته ميشود ،
وازين تخمست که او آبستن ميشود و اين تخم  ،درتاريکی وجود او
پرورده ميشود و آنگاه  ،ازسراسرحواس واندامھای بينش او  ،بينش ،
سبزيا زائيده ميشود  .نور آفتاب ھم  ،ريزش بارانی از » اخگرھای
آتش يا تخم ھای آتش « است که پس ازآبستن کردن انسان  ،ازتن
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انسان  ،روشنی  ،ميرويد وزاده ميشود  .روشنگری که انسان را
روشن کند وروشنيش را به او وام بدھد  ،اصالت انسان را ازاو سلب
ميکند و به يغما می برد  .چرا فردوسی ميگويد که :
» نميرم ازاين پس که من زنده ام  -که تخم سخن را  ،پراکنده ام «
چون ھر بينشی نيز » ،تخم سخن يا انديشه « را درزمين وجود انسان
) تن ( می پراکند و ميافشاند  ،ومستقيما  ،روشنی را به او وام
نميدھد  .انسان  ،روشنی را ازھيچ سرچشمه نوری  ،وام نميگيرد ،
بلکه فقط از » تخم سخن وانديشه  ،يا تخم آتش «  ،آبستن ميشود و
ازخود ھستی انسان ميگردد .
اين تخم آتش  ،تبديل به روشنی،
ِ
روئيدن اين تخم ھا  ،دراثر انبازشدن وآميختن با ديگران  ،يا با بينش
ھا يا با آزمونھا  ،در بيخودی تاريک انسان که زھدان يا »دين انسان
« ناميده ميشود  ،نطفه ميشود ،و دراثرپرورده شدن  ،ميرويد يا زاده
ميشود  ،واين روند زايمان را  ،انديشيدن ميناميدند .
انديشيدن  ،روند رويش يا زايش تخم آزمونھا وبينش ھا  ،ازگوھر
خود انسان است  .انسان  ،درانديشيدن  ،يعنی درپرورده شدن وتحول
يافتن تخم آزمونھا  ،با تغذيه کردن آنھا از شيره زندگی خوداو ھست
که سبزو روشن ميشود  ،يا به عبارت ديگر ،درھربينشی  ،تحول می
يابد  ،ودم به دم نو ميشود.
زمانی ازمن  ،آبستن جھانی زمان  ،چون جھان ،خلقی بزايم
اين بود که مولوی »،انديشه ھا وبينش ھا وامی را که  ،ازگوھرخوداو
نميروئيدند  ،جامه عاريه ميدانست  ،ودور ميانداخت تا برھنه شود،
ومستقيما نورآفتاب اورا مستقيما بسايد وببوسد و ازنوريا به عبارت
ديگراز اخگرھا  ،يا تخم ھای آتشين آفتاب ،آبستن گردد
لباس فکرت وانديشه ھا  ،برون انداز
که آفتاب نتابد  ،مگر که برعوران
مسئله انديشيدن حقيقی  ،لخت شدن ازانديشه ھا ومعلومات عاريه
ِ
ايست «  ،که ازخود انسان نروئيده ونزائيده اند  .مولوی برضد فکرو
انديشه ايست که از» انبازی و ھمآغوشی واقتران انسان با آفتاب «
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 ،آبستن نشده است  ،وروشنی را ازتن خود ش نزائيده است .
درفرھنگ ايران  ،روشنی  ،زاده از آتش ) آذر= آگر= آور( است .
انسان  ،به دنبال ِ » آتش درخودش ھست  ،تا روشنی ازخودش ،
پيدايش يابد«  .انسان  ،اخگرآتش يا تخم آتشی را ميخواھد که
درانبازشدن  ،درتن خودش  ،کاشته وانداخته شود  ،تا ازخودش ،
روشنی  ،سبزبشود  ،نه روشنی را که درآن » اخگر يا تخم آتش «
نيست  ،به وام بگيرد  .روشنائی که حامل تخم آتش نباشد و وجود
انسان را درآميختن  ،آبستن نکند  ،روشنائی واميست .
روشنی وامی  ،روشنی وبينشی است که گوھر انسان را آبستن
نميکند  .ھر روشنائی درفرھنگ ايران  ،ازآتش  ،زاده مبشود  .خدا
ھم درفرھنگ ايران  ،وارونه آموزه زرتشت  ،روشنی بيکران نبود ،
بلکه » کانون آتشفشانی «  » ،آتشدان ِھمه حبه ھای ذغال افروخته «
بود  .انسان ھم ميخواست  ،مجمريا منقل يا کانون آتش  ،يا آتشکده
بشود  ،تا جھانرا بيفروزد .خدا  ،به جای نور افکنی  ،اخگرھا
وآتشپاره ھا ) يعنی تخم ھا ( را در زمين ھا يا آتشگاھھای انسانھا ،
ميپراکند  ،تا ھمه  ،خودشان  ،سرچشمه روشنی و بينش وجنبش
وشادی ) سعادت ( بشوند  .خدا درايران  ،آتش افروز بود  ،نه
روشنی بيکران  ،نه نورالسموات واالرض  .آن تخم آتش  ،بايد درتن
انسان  ،کاشته شود تا آن تخم  ،ازسراپای پيکرانسان  ،درحواسش
 » ،سبزو روشن « شود  .آفتاب ھم  ،نور به انسان  ،قرض نميدھد ،
بلکه به انسان می نگرد ومی تابد  ،يا به عبارت ديگر ،تخم آتش
ازآفتاب ،می بارد و ميپراکند ،وانسان  ،برھنه ميشود تا آن نور ،تن
اورا مستقيما ببوسد و با او » ھمبوسی « کند و معنای » ھمبوسی «
درپھلوی  ،آبستن شدنست  .آن تخم آتش در زمين تن انسان  ،ھم
سبزوھم روشن ميشود  .به سخنی ديگر ،خودانسان  ،دراثر اين
انبازی وھمبغی وياری وھمپرسی  ،آبستن ميشود  ،و خودش
سرچشمه روشنی وتروتازه گی ميگردد  .انسان وآفتاب  ،درانبازی
باھم  ،روشنی وسبزی يا جنبش را ميآفرينند .
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پيوند جفتی يا انبازی  ،استوار بر اصل » برابری « ھست  .آفتاب ،
اصل نيست و انسان ،فرع  .بلکه ھردو باھم برابرند  .زمين اصل
نيست وانسان  ،فرع  .بلکه زمين وانسان  ،جفت وبرابر باھمند .
درانديشه انبازی وھمبغی وياری  ،يکی اصل ،وديگری  ،فرع نيست .
يکی تابع وديگری  ،حاکم نيست  .يکی روبنا وديگری  ،زيربنا
نيست  .يکی علت وديگری  ،معلول نيست  .ما که تنھا دراين گونه
اصطالحات  ،جھان واجتماع وانسان را ميفھميم  ،با دشواری ميتوانيم
 ،راه خود را به جھان » انبازی « بگشائيم وفرھنگ ايران را
دريابيم  .انسان با آنچه نيز ميآفريند  ،پيوند جفتی وانبازی دارد  ،نه
پيوند اصل با فرع  ،نه پيوند حاکم با تابع  .فرزند وآفريده من نيز ،
تابع وفرع و محکوم وعبد ِمن نيست  ،بلکه انبازمنست .
ازخود ميپرسيم که » اصل  ،چيست ؟ حقيقت وراستی  ،چيست ؟ داد
 ،چيست ؟ نيکوئی  ،چيست ؟ «  .اين فرھنگ  ،اصالت وراستی
وحقيقت ومھرو داد را در » پيوند= انبازی = ھمبغی= ياری=
نرسنگی « می يابد  .نه اينکه دراين پيوند ،يکی  ،اصل باشد وديگری
 ،فرع  .وفرع بکوشد تا به اصلش بپيوندد  .اصل  ،ھمين پيوند
وانبازی و ياری ونريوسنگی است  .رد پای اين انديشه درمفھوم ِ
شيخ ِ شبستری از » عدالت و اعتدال که او درناآگاھيش با داد
اينھمانی ميدھد « باقی مانده است  .داد ،کمال است  ،چون پيوند يابی
دوچيزباھمست که درپيوند يافتن  ،تحول می يابند :
»ظھور نيکوئی «  ،دراعتدالست
عدالت ،جسم را » اقصی کمال«است
مرکـب «  ،چون » شود مانند يک چيز «
» ُ ّ
ز اجزاء  ،دورگردد  ،فعل وتمييز
بسيط الذات را  ،مانند گردد
ميان اين وآن  ،پيوند گردد
عدالت يا داد  ،تنھا پخش کردن چيزھا  ،ميان مردمان نيست  ،بلکه
ميان آنھا به گونه ای پيوند دادنست که اينھا و آنھا  ،دراثر اين پيوند
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 ،چنان تحول يابند که خود را » يک ھستی « دريابند  .ھمه نيکی ھا
و حقيقت ھا و راستی ھا درچنين پيوند اجتماعی  ،پيدايش می يابد .
داد فريدون ومھر ِايرج «
درست اين انديشه  ،بيان ھمان » تراژی ِ
درشاھنامه ميباشد .داد  ،تنھا پخش کردن فريدونی نيست  ،بلکه چنين
دادی  ،به ستيزو اختالف وپارگی وشکاف ميکشد  .داد  ،يا ھرنيکوئی
ويا حقيقت و راستی ديگر ،بايد درپخش کردن کامھا وشاديھا وخوبيھا
 ،ميان ھمگان دراجتماع  ،چنان پيوند بدھد که آنھا يگانکی خود را
باھم دريابند وحس کنند .
نه تنھا » داد = قانون وحق وعدالت ونظم «  ،ازانبازی وھمآفرينی
پيدايش می يابد  ،بلکه راستی وحقيقت نيز در انبازيھا وھمآفرينيھا
درپيوند انبازی و ھمآفرينی  ،يکی اصل و ديگری ،
پيدايش می يابد .
ِ
فرع نيست  ،يکی علت وديگری  ،معلول نيست  ،يکی حاکم وديگری
 ،تابع ومطيع نيست  .ھم در درون جان  ،اين انبازی وجفتی ھست  ،و
ھم دربرونسو ،اين انبازی وھمآفرينی با ھمه ھستی واجتماع ) =
پيوند انبازی
خدا ( ھست  .خدا وحقيقت واصل  ،چيزی جز اين
ِ
وھمآفرينی وھمپرسی نيست  » .جی = ژی = گی « که زندگی باشد
 ،معنای » يوغ وجفتی وانبازی « ھم دارد  .آتش جان يا تخم جان که
ارتا باشد  ،يوغ وانباز ونرسی ) نيرو( ھست.
» خدا« درفرھنگ ايران  ،ﷲ ويھوه وپدرآسمانی نيست  ،بلکه »
اصل انبازی وھمآفرينی « در گوھرھرجانی و درميان ھمه جانھا
وانسانھا ھست  .اصل انبازی وھمآفرينی  ،سپس درعرفان  » ،عشق
« نام گرفت  ،ولی معنای ِ اصليش را که تالش مردمان درگيتی برای
آفريدن امکانات بيشترو آبادی و مدنيت وفرھنگ واخالق واالتر برای
ھمه باشد  ،گم کرد  .خدا درفرھنگ ايران  ،اصل انبازی يا ھمآفرينی
است  .اين به معنای آن نيست که درملک وتصرف وقدرت  ،انباز
دارد  ،بلکه به معنای آنست که اصل ھمآفرينی ونيروی ھمآفرينی
درھمه جانھا وانسانھاست  .خدا  ،اصل کشش وجويش ) جويندگی (
درھمه جانھاست  .يا به عبارت ديگر ،خدا ،اصل ياری ) = اياری =
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عياری ( ھست  .خدا  ،انبازھا وجفت ھارا خلق نميکند  ،انبازی را
خلق نميکند  ،بلکه خودش ھمين اصل انبازی وياری وھمآفرينی
است  .پروردن يا » گشتن به اصل «  ،بازگشت به جائی وکسی
درآغازتاريخ ،يا به جھانی فراسوی جھان نيست  ،بلکه تحول يابی ،
برای پيدايش اين گوھر ِانبازی وھمآفرينی است.
اين بود که سی وسه خدای زمان ) درھرماھی ( که خدايان ايران
بودند  ،زندگی را درجھان  ،درانبازی باھم ميآفريدند  .زندگی
درزمان درگيتی  ،ازھمآفرينی خدايان  ،يعنی ازھمآفرينی انسان
باطبيعت درزمان ،پيدايش می يافت.
ازاين رو جنبش زمان درگيتی  ،روند ِ پيوسته است  .گاھنبارھا ،
جشن ھای پيدايش وزايش ِ ابروآب وزمين وگياه وجانوروانسان  ،از
» انبازشدن پنج خدا درھرگاھنباری « بود  .ازانبازشدن پنج خدا باھم
 ،ابريا آب يا گياه يا زمين يا جانوريا انسان ،پيدايش می يافت
ميرست.
وميرست  .طبيعت وجھان  ،ازانبازشدن خدايان باھم ،
ُ
ُ
درھرماھی يک روز ،ھرخدائی  ،طبيعت وفطرت » انبازی = مھری
« خودرا نشان ميداد  .در روز ِفروردين ازماه فروردين ،
گوھرانبازی وياری ومھری فروردين ) ارتا فرورد( نمودارميشد  .در
روز خرداد ازماه خرداد ،گوھر انبازی وياری خرداد  ،شناخته ميشد .
گوھردوازده خدای ِ دوازده ماه  ،مھر وانباری وھمآفرينی است .
» ماھروز«  ،يا تقويم درايران  ،فلسفه اجتماعی وسياسی واقتصادی
واخالقی ودينی ايرانيان را معين ميساخت  .فلسفه زمان  ،فلسفه
زندگی دراجتماع وسياست واقتصاد ودين است  .با تغيير مفھوم زمان
 ،و ُبـريدن » زمان« از» زندگی «  ،در يزدانشناسی زرتشتی  ،ريشه
اين فلسفه اجتماعی و اخالقی و اقتصادی  ،ازجا کنده شد .ھمه جشن
ھا ی ايران ازآن پس  ،معنا ومنش خود را از دست دادند .
» سکوالريته «  ،که برپا کردن جشن تازه  ،درآمدن زمان تازه
روند »
باشد) سپنج ( ازبين رفت  .روند زمان درزندگی درگيتی ،
ِ
رزم ھميشگی زندگی با اھريمن « شد  » .سپنج « برای زرتشتيان ،
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ّ
وخرمدينان  ،جشن ورود ميھمان
زمان گذرا شد  ،و برای سيمرغيان
بيگانه وناشناس که زمان تازه باشد بود  .اين دورويگی ِواژه » سپنجی
«  ،ھمان دورويگی اصطالح » سکوالر« است  .برای يکی  ،زمانی
که ميگذرد  ،فانی است  ،وميدان نبرد بی امان با اھريمنست  ،و برای
ديگری  ،زمانی که از نو زاده ميشود  ،جشن زايش زندگی تازه
است .
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پيدايش ِجھان ازيک تخم
با چھارشنبه سوری
غايت زندگی »،سوروشادی « ميشود

چھارشنبه سوری
پيدايش زمان وزندگی ِتازه
جشن ِ
ِ
ازگـرمی ِ◌مھـر
از آھنگِ موسيقی و
ِ

غايت زندگی درگيتی
»سور«،
ِ
بادا مبارک درجھان  ،سوروعروسيھای ما
سور وعروسی را خدا  ،بـبـ ُريـد بر باالی ما
ُزھره  ،قرين شد با قمر ،طوطی  ،قرين شد با شکر
ھرشب ،عروسی دگـر ،از» شاه خوش سيمای ما «
مولوی
» سوروعروسی وشادی «  ،جامه ايست که خدا برای وجود ما بريده
غايت گوھری ِ زندگی درگيتی ،
و دوخته است  .به عبارت ديگر،
ِ
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جشن عروسی انسان  ،يا انبازی وآميزش او  ،با طبيعت وانسانھا
وخدا و معنا وگوھرچيزھا درزمانست  .اين شناخت و مھرورزی
وکشش ِبدان  ،ازکجا آمده است ؟ اين سرانديشه ايست که درفرھنگ
ايران  ،در»جشن چھارشنبه سوری« به خود  ،شکل داده است  ،ولی
دراثرمبارزاتی شديد ودرازمدت  ،که با اين » غايت «  ،معنا
ومحتوای آن شده  ،اين پيوند ميان جشن چھارشنبه سوری ،وغايت
زندگی درگيتی  ،فراموش ساخته شده است  ،ولی خود ِ آئين ِظاھری
جشن  ،ازملت  ،نگاھداشته شده است  .امروزه  ،رويکرد به
سکوالريته يا » زندگانی زمانی «  ،آتشی است که از زيرخاکستر
ھزاره ھا  ،ازھمين جشن وازجشنھای ديگر ايران  ،باز افروخته
وشعله ور ميشود .
افالطون  ،ميگويد که » مھرورزيدن به يک خوبی يا ارزش « است
که انسان را به آن خوبی وارزش ميکشد و تحول ميدھد  ،و تنھا
شناخت ِخوبی يا ارزش  ،به خودی خود  ،برای واقعيت دادن آن
خوبی يا ارزش دراجتماع  ،بسا نيست  .ھمين انديشه درفرھنگ
ايران  ،به گونه ای ديگرگفته شده است  .اينکه آتش زندگی که جان
سرچشمه پيدايش » روشنی = بينش « و » گرمی =
باشد  ،درانسان ،
ِ
مھر« است  ،به معنای آنست که » بينش خوبی وارزش  ،بايد با »
ِمھربه آن خوبی وارزش  ،ھمراه وھمسرشت باشد «  .شناخت
ارزش يک چيزی  ،مانند زندگی کردن درگيتی ودرزمان  ،کافی
نيست  ،بلکه بايد بدان مھرورزيد  ،و به طور گوھری بدان کشيده
شد  .وگرنه  ،اگر اکراه يا القيدی وبی اعتنائی نسبت به آن ارزش
موجود باشد و آن ارزش  ،فرعی يا خوار ساخته شود  ،آن شناخت ،
بی ثمرمی ماند  .برای آنکه چنين ارزشی  ،برای انسان برترين
ارزش شود  ،و بدان ارزش  ،مھربورزد  ،خدای زندگی  ،خودش ،
تبديل به » زندگی در زمان « می يافت  .آنگاھست که زندگی درزمان
 ،پرستيدنی ميشود .درفرھنگ ايران  ،خود ِ خدا  ،تحول می يافت و
ميشد وميگشت  .زندگی کردن در زمان  ،خدائی ميشد  .زندگی در
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زمان  ،پرستش ميشد  .پرستاری از زندگی در زمان  ،پرستيدن
ميشد  .پرستيدن  ،درھزوارش  ،به معنای شاد کردن وشاد شدن
) شادونيتن ( است  .و » شاده « نام ِخود خدای زندگی درزمان » رام
= جی « ھست  .شادونين  ،به معنای آنست که انسان  ،درشادشدن
درزندگی درزمان  » ،خدا« ميشود  » ،رام و فيروز« ميشود  .جشن
چھارشنبه سوری  ،برشالوده اين غايت بزرگ درايران  ،پيدايش
يافته است .
جشن چھارشنبه سوری  ،جشن پيدايش زمان وزندگی تازه  ،از
چکاد جشن
گوھر ِ موسيقی ومھر ميباشد  .اين جشن درواقع ،
ِ
گاھنبارششم درسال ميباشد  .گاھنبارھا درفرھنگ ايران  ،تخم ھائی
ھستند که  -1آسمان ابری و  -2آب و  -3زمين و -4گياه و  -5جانور
و -6انسان  ،ازآن ميرويند  .ازاين روگاھنبارھا  ،شش گوھر ،يا
بذر ِآفريننده گيتی درزمان ھستند  .درفرھنگ ايران  ،ھمه جھان
ھستی  ،از آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو انسان) مردم (  ،از »
انبازی وياری خدايان باھم  ،دراين تخم ھا « که » ھمبغی يا نرسی «
ناميده ميشد  ،پيدايش می يافتند وميروئيدند .
خدايان  ،درزمان  ،خودشان  ،آسمان وآب وزمين وگياه وجانورو
انسان ميشدند ،يا خودشان  ،درزمان  ،تحول به اينھا می يافتند .
گوھرخود خدايان  ،تحول به آسمانی ابری  ،وآب  ،وزمين  ،وگياه ،
ِ
وجانور ،وانسان  ،درروند ِ زمان می يافت .
ازگاھنبارپنجم ) انبازی پنج خدا باھم (  ،انسان يا مردم ميروئيد  ،و
درخت پيدايش انسان  ،تخمی ميآورد که مرکب از» پنج
چکاد ِ اين
ِ
خدا « بود  ،و ازانبازی اين خدايان باھم  ،زمان وزندگی نوين  ،يا
سال نو وگيتی نو  ،پيدايش می يافت .
سال  ،درايران دوازه ماه ِ سی روزه داشت  ،و پنج روز پايانی ،
جزو اين دوازده ماه ،بشمار نمی آمد  ،و اين پنج روز ،تخم ِ پيدايش
زمان وزندگی ازنو  ،بشمار ميآمد  .ازاين رو ،اين پنجه  ،درفلسفه
زندگی ايران ودر دين او  ،فوق العاده اھميت داشت  .اين خدا نبود که
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گيتی را ازنو خلق ميکرد و ميآفريد ،بلکه اين انبازی پنج خدا باھم
بود که اصل پيدايش ورويش يا زايش زمان وگيتی ازنو بود .
خدائی  ،زندگی را درگيتی وزمان  ،خلق نميکرد  ،بلکه خوِد خدايان
درانبازی باھم  ،زندگی درگيتی ميشدند .زندگی درزمان درگيتی ،
جشن عروسی وزايش خدا درزمان ميشد  ،وبدينسان  ،برترين ارزش
را نزد مردم می يافت  ،و بدان ارزش ،مھرورزيده ميشد  .البته اين
انديشه پيدايش جھان ازاين ھمبغی يا انبازی خدايان پنجگانه  ،در
چھارچوبه معتقدات » ميترائيسم « و خود ِ زرتشت و يزدانشناسی
زرتشتی نميگنجيد  ،وبا مفھوم آفرينش ھردوی آنھا درتضاد بود .
دراين تصوير ِآفرينش  ،زمان وزندگی  ،استوار برانديشه » خود
زائی ِ خود ِ گيتی وزمان  ،ازخودش « بود  ) .خود زائی  ،با خود
زدائی فرق دارد (  .خـدايـان  ،پديده ھای فرا -زمانی و فرا جھانی
خود زمان وھستی بودند .
نبودند  ،بلکه ِ
يزدانشناسی زرتشتی  ،راھی جزپذيرش اين تقويم واين جشن ھا
نداشت  .ولی کوشيد که آنھارا به گونه ای ديگر ،تفسيرکند تا
اھورامزدا  ،درھمين تقويم  ،آفريننده آنھا بشود  .ازاين رو موبدان
آمدند وھفده سرود ) گاتا( زرتشت را  ،به پنج بخش کردند ،و
نخستين واژه ھای اين پنج بخش را  ،نام اين پنج روز ساختند،
ونامھای کھن را طرد ونفی کردند  .بدين سان  ،زمان وزندگی ،
پيدايشی از سرودھای اھورامزدا ميشد که به زرتشت  ،وحی کرده
است  .با تغيير نامھای اين پنج روز  ،به عبارت ديگر ،سرودھای
گاتا  ،منشاء آفرينش وخلق جھان شد  .جھان وزمان  ،ازسرود
وسخن وواژه اھورامزدا  ،آفريده شده است  ،و ديگر ،پيدايش
ورويش از » تخم «  ،واز» انبازی وھمبغی خدايان « نيست  .ھمه
جھان وانسانھا بايد ازاين به بعد  ،طبق سخنان زرتشت واھورامزدا
زندگی ورفتارکنند وبينديشند  ،وگرنه  ،آفريده اھورامزدا نمی باشند .
خواه ناخواه آفرينش جھان وزمان  ،ازواژه يا سخن ِاھورامزدا  ،يعنی
ازخواست وھمه آگاھی او ) روشنی بيکران او (  ،به زندگی و اجتماع
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وتاريخ و » غايت زندگی درزمان ودرگيتی« وبه حکومت  ،معنا
ومحتوا وراستای ديگرميداد .
ازديد گاه امروزه  ،تصويرآفرينش ِجھان وزمان  ،از» تخم «  ،بينش
خود خداھست که زمان گذرا و زندگی دراين
سکوالر است  ،چون
ِ
زمان وجسم  » ،ميگردد «  .زمان و تن وجسم وماديات را نميتوان
بی ارزش دانست  ،چون روند ِ تحول يابی خود خداھست  .تحول
درزمان  ،برترين ارزش را دارد و دوست داشتنی است .
اھورامزدای زرتشت  ،فراسوی زمان گذرا ھست  ،واھورامزدای
زرتشت  ،فراسوی خودش  ،زمان کرانمند را ميآفريند وخلق ميکند .
البته تضاد تفسير زرتشتی از تقويم  ،با تقويم کھن  ،آنست که
درفرھنگ اصيل ايران  »،زمان «  ،اين ھمانی با » رويش پيوسته
خدا « دارد  ،و طبعا ھمه روزھا  ،اينھمانی با خدايانی داشتند که
ازيک تخم ميروئيدند  .روزی نبود که اينھمانی با خدائی نداشته باشد .
بنا براين درتقويم زرتشتی  ،از روزھائی که نام خدائی را ندارند ،
ميتوان دريافت که يزدانشناسی زرتشتی با اين خدا يان  ،مسئله ای
بزرگ داشته  ،وميبايستی آنھارا آنقدر تغيير دھد ومسخ سازد  ،تا
درچھارچوبه آموزه زرتشت  ،بگنجد .
شناخت اينگونه تضادھا  ،بيانگر ِ تضاد يزدانشناسی زرتشتی با
جھان بينی زنخدائی پيشين ھستند  ،وازاين تضادھا ميتوان راه
شناخت ِجھان بينی يا فرھنگ زنخدائی را گشود .
ازجمله اين تناقضات  ،ھمين پنج روزپايان سال ھستند که  ،نه تنھا
نماد تخمی بودند که جھان نوين ازآن ميروئيد وميزائيد  ،بلکه ھمين
پنج روز ،بافت وغايت زندگی در زمان ودرگيتی را نيز معين
برضد اين غايت زندگی کردن
ميساخت  .ودرست آموزه زرتشت
ِ
درزمان درگيتی  ،بود  ،و زندگی در زمان را  ،رزم ونبرد ھميشگی
شر « ميدانست ) نه عروسی
با » اھريمن = اصل زدارکامگی= اصل ّ
وسور (  .زندگی  ،به عبارت ديگر ،جھاد ھميشگی با اھريمن است .
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اين انديشه به کلی با فرھنگ ايران که غايت زندگی درگيتی ودر
زمان را  » ،سـور « ميدانست  ،درتضاد بود .
درفرھنگ زنخدائی ايران ،غايت زندگی درگيتی  ،سور يا جشن يا
خرمی بود  ،و درست زرتشت  ،با آموزه اش  ،اين غايت
شادی يا ّ
زندگی را به کلی تغييرداد .اين تغيير درغايت زندگی ،
بسيارچشمگيربود  .چنانکه ھنگامی که گشتاسپ  ،به زرتشت گرويد
 ،ارجاسپ  ،که ازتغييردين گشتاسپ واعتقاد تازه او به بھشت ودوزخ
 ،با خبرشد  ،بنا برشاھنامه به او پيام داد که :
مرآن پير ناپاک ) زرتشت ( را دورکن
برآئين ما بـر ،يکی ســور کـن

چرا جشن چھارشنبه سـوری ،
» سـوری« ناميده ميشود ؟
ھمانسان که مردم درايران  ،نخستين روزھرماه را » جشن ساز« يا »
ّ
خرم « مياميدند  ،خدای ايران در فرھنگ زنخدائی  ،پيکريابی انديشه
ّ
وخرمی وسورو آشتی« بود  » .آشتی ،که آ= شائيتی aa-
» شادی
 «shaaitiباشد  ،به معنای » شادی کردنست  ،نه مبارزه وجھاد
وپيکار ،که درتقويم زرتشتی  ،ازھمان دقيقه نخست  ،جنگ با
اھريمن آغازميشود  .ازاين رو  ،خدای ايران درفرھنگ زنخدائی ،
ّ
شاده و ّ
وخرم نيزناميده ميشد .ازاين رو نيز جامعه ھای
فرخ و سور
زنخدائی نيز  » ،سوری « و» سورستان « و » آسوری « ناميده
ميشدند  » .سور وشادی و ّ
خرمی و جشن «  ،غايت زندگی در زمان
شمرده ميشد  .درکردی  ،به » گل تاج خروس« که ھمان » گل بستان
افروز« باشد که اينھمانی با خدای روزنوزدھم  ،ارتا فرورد )=
سيمرغ = جانان ( دارد  » ،سوراو « ميگويند  ،که » سور -آوه «
باشد  .آوه يا آپه  ،نام اين زنخدا بود  .مثال  ،درتخت جمشيد » آپادانا
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= آپه دان « به معنای » نيايشگاه آپه ،يا آوه « است  .سوراو ،به
معنای » خدای جشن  ،خدای مھمانی  ،خدای عروسی « است ،
چنانکه » شادی « ھم دراصل ،معنای » جشن عروسی « را دارد ،و
نام ِ خود ِ اين خدا بوده است  .نيايشگاه  ،شاده ونوشاده ونوشاد،
دربلخ  ،نيايشگاه اين خدا بوده است  ،وخانوداده برمکی  » ،سدان=
توليت « اين نيايشگاه بوده اند  .به نائی که درجشن عروسی نواخته
ميشود  » ،سورنای « يا شھنای ميگويند  ،و شاه  ،دراصل  ،نام
سيمرغ و نام اين خدا ھست  .نام شھربغداد  » ،سورا« بوده است که
سپس » زاورا « شده است  .و» بغداد « دراصل نيز » بغ -دان «
ناميده ميشده است ،که به معنای نيايشگاه بغ است  ،و بغ نيزدراصل ،
خدای زن بوده است .
شاعری زرتشتی  ،شعری بنام » درخت آسوريگ « سروده است  ،تا
برتری دين زرتشتی را بر دين زنخدائی ) ّ
خرمدينی= سوری =
آسوری = آشوری ( نشان بدھد  ،ودراين شعر » درخت آسوريگ«،
نماد زنخدائيست  ،و» ُبـز«  ،نماد دين زرتشتی  .واژه ھای گوناگونی
نيزھست که ھم معنای »خرما« وھم معنای » نی « باھم دارند  .علتش
نيزآنست که نی وخرما ھردو ،ازپيکريابيھای اين زنخدا بودند  .نام
درخت سرو نيز ،که اينھمانی با » ارتا « دارد »،سـور« است .
درخت سرو  » ،اردوج « نيز ناميده ميشود ،که » ارتا= وج= تخم
ارتا « باشد  .در بھمن نامه  ،رستم سيمرغی  ،ميکوشد که بھمن
زرتشتی را که دشمنی سخت با سيمرغيان داشت  ،به شيوه ای با
سيمرغيان  ،آشتی بدھد  .ازاين رو  ،دختر شاه » سور« را برای او
خواستگاری ميکند  .البته اين داستان نيزبه خودی خود  ،بيان برخورد
شديد زنخدائی با دين زرتشتی است  ،واين زناشوئی  ،به فرجامی
شوم کشيده ميشود  ».ماھـوی سـوری« نيزدرشاھنامه که يزدگرد را
ميکشد  ،درواقع انتقام ھمين بدرفتاری ساسانيان زرتشتی را با
زنخدايان ) ّ
خرمدينان ( ميگيرد  .کردھائی که سورانی ناميده ميشوند
 ،ادامه دھنده ھمين فرھنگ بوده اند  .سپس خانواده ھائی که
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درشھرھا يا دھات ايران  ،ديرتر از ديگران  ،اسالم آوردند » ،
آشوری « خوانده شدند .
ازخود اين واژه ِ» سور«  ،ومعانيش که دراذھان باقی مانده است،
ميتوان برآيندھای محوری اين فرھنگ را بازشناخت  .يکی ازمعانی
سور ،رنگ سرخ و» گل سرخ « ھست که گل سوری ناميده ميشود و
اين گل  ،ويژه سيمرغ بوده است  ،که سپس گل محمدی خوانده شده
است .
آمده نوروز ماه  ،با گل سوری بھم
باده سوری بگير ،برگل سوری بچم  -منوچھری
» سرخ « درفرھنگ ايران  ،مادينه است  ،چون رنگ خون دررگ
است ،که اينھمانی با ارتا ) سيمرغ ( دارد ،و خون درسانسکريت »
جيو« ناميده ميشود  ،که به معنای » زندگی « ميباشد  ،و اساسا  ،يک
معنای » رنگ « ،خون است  .رنگ  ،به افشره واسانس گياھان وھمه
جانھا گفته ميشد و با جوھر جھان کار داشت .
ازاين رو  ،نام ارتا  ،دراشعارحافظ وعبيد وخواجوی کرمانی» ،
گلچھره « است  ،و ازاين رو » گل سوری « ،عروس چمن  ،عروس
بوستان  ،عروس حجله باغ خوانده ميشده است .رد پای آن
دراشعارخواجوی کرمانی باقيست که
گل سوری که عروس چمنش ميخوانند
گو ،بده باده درحجله  ،که سور است اينجا
اکنون که درچمن)ھميشه سبزوتازه( ،گل سوری،عروس گشت
ازدست گل رخان  ،می چون ارغوان بگير
کنون که شد گل سوری ،عروس حجله باغ
چه غم زناله شبگير بلبل سحرش
يا حافظ گويد :
به جلوه گل سوری  ،نگاه ميکردم
که بود درشب تيره  ،به روشنی چراغ
مولوی درباره پيدايش خيال دوست ميگويد :
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درطالع خود  ،که ُزھره ) رام (  ،سوری دارد
درسينه چو داود  ،زبوری دارد
اين عروس ِجھان ھستی  ،اين دوشيزه زيبائی است که » ھمچند ھمه
زيبايان جھان زيباھست « و در گوھر ھرانسانی » ،دين يا اصل
زاينده بينش فرد او« است
ای شادی آن شھری  ،کش عشق بود سلطان
ھرکوی بود بزمی  ،ھرخانه بود سوری
افزوده براين معنی  ،درکردی  » ،سور « به » توده گندم درخرمن «
گفته ميشود  .ھمچنين به جشن وسورخرمن برداری  ،سورانه گفته
ميشود  .برداشتن خرمن  ،سوراست  .اين انديشه چنانچه ديده خواھد
شد  ،با ھمين » پنج روز پايان سال «  ،ارتباط دارد  .مردم ،
روزپنجم اين پنجه را  » ،درود « ميخواندند که معنای » خرمن « را
ھم دارد  ،که روز چھارم آن  ،ھمين » چھارشنبه سوری « ميباشد .
معنای ديگرسور ،دلکشی وجاذبيت است  ،که گوھر » کششی اين
خدا  ،واين فرھنگ « را مشخص ميسازد  .ازسوی ديگر ،به » ديوار
قلعه ،يا ديواردورشھر «  ،سور گفته ميشود  ،چون اين خدا ،
پيکريابی انديشه » قداست جان يا گزند ناپذيری زندگی « بوده است .
ازاين رو  ،پوست و ديوارو مشيمه  ،نماد اين دفع گزند بوده اند .
چنانچه خرد  ،نيز ھمين نقش نگھبانی جان را بازی ميکند،
ديواروجوشن وسپراست  ،و حکومت نيز که نگھبان اجتماع شمرده
ميشود  ،بايد ھمين نقش خرد  ،ويا خدای قداست جان را بازی کنند .

نامھای پنج روز ،پنجه پايان سال
که روزچھارمش » ،چھارشنبه سوری « ھست
رامشت  -5درود
-1آفرين ّ –2
فرخ  –3فيروز ِ -4
پـيـتـک = خمسه مسترقه = فروردگان
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يکی ازنامھای اين »پنج روز افزوده« بر دوازده ماه  ،فروردگان =
فرورديان = پورديان =  fravarti -kaanاست  .پسوند ِ کانا  ،کانيا ،
گانيا ،گانا  ،ھم معنای نی وھم معنای دوشيزه را دارد  .فرورد  ،که
ھمان فروھر باشد  ،به معنای » اصل تحول وشدن وگشتن « است که
اصل آفرينندگی است  .آفريدن  ،خلق کردن نبود  ،بلکه تحول يابی
بود  .خدا  ،خلق نميکرد  ،بلکه تحول می يافت ومی گشت و ميشد .
بنا براين » فروردگان «  ،به معنای زھدان وسرچشمه تحول يابی  ،يا
گشتگاه ميباشد  .البته اين زايش وپيدايش جھان وزمان  ،اينھمانی با »
موسيقی وجشن ونی نوازی « داشت .
درتبری  ،به پنجه مسترقه  » ،پـيـتـک « گفته ميشود  .و» پيت کاله «
به جغد گفته ميشود ،که مرغ بھمن  ،اصل خرد درھرانسانيست  ،ونام
ديگر بھمن  ،اصل خرد  » ،بزمونه « است که ھم به معنای » اصل
بزم « وھم به معنای » اصل زايش « است .
» پيت «  ،درسانسکريت به معنای » زھدان « است  ،و به گلو ،پيتی
گفته ميشود  .گلو)= گرو( ھمان نای است  ،وفيت وفيته ک نيز نام نی
وسوت است  .اين پنج روز ،نائی است که بانگش  ،زمان وزندگی
نورا ازنو مينوازد ومی زايد  .وخود واژه ِجشن  ،به معنای » نوای
نی « است .
ابوريحان بيرونی  ،نامھای گوناگونی را که درايران برای اين پنج
روز رايج بوده است  ،درآثارالباقيه آورده است که به کلی با نامھائی
که زرتشتيان بدان ميدھند  ،فرق دارد  ،ولی به دشواری ميتوان اين
نامھائی را که ابوريحان آورده است بازسازی کرد  .ولی نامھای اين
پنج روز  ،ميان مردمان باقيمانده بوده است  ،و درلغت نامه ھا ،
ثبت گرديده  ،و با اين نامھا  ،به خوبی ميتوان تصوير نخستين را
بازسازی کرد .
من اين نام ھا را از برھان قاطع وسايرلغت نامه ھا  ،يافته ام .
نامھای اين پنج روز ،که گوھروطبيعت زندگی درزمان وغايت
زندگی درزمان را درفرھنگ ايران معين ميسازند  ،عبارتند از :
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 -1نخستين روز ِ پنجه را  » ،آفرين « ميناميده اند
فرخ «
 -2دومين روز پنجه را ّ » ،
 -3سومين روز پنجه را  ،فيروز ) پيروز= ھما = سيمرغ (
 -4چھارمين روزپنجه را که چھارشنبه سوری شده است »،
رامـشت« ميناميدند  ،که به معنای » رامشگر ،خنياگر« است
ِ
 ،واھل فارس بنا برابوريحان بيرونی درآثارالباقيه  ،اورا »
َونـا زن « ميناميده اند  ،که » رام « باشد که درباختر  ،ونوس
 ،ودرعربی ُ ،زھره ناميده ميشود.
 -5روز پنجم پنجه را » درود « ميناميدند
درعصرروزسوم )عصر= سرشب = شاھين= سئنا=
مردم ،
ّ
سيمرغ ( که» روزپيروز « باشد  ،آتش ميافروختند  ،و برآتش
ميگذشتند  .پيروز که درکردی نام » ھما « يعنی سيمرغ است » ،
آذرفروز« ھست  .آذرفروز  ،معنای مبدع ونوآورو آفريننده را
داشته است  .بھمن وسيمرغ ) = عنقا ،ھما  ،سمندرو قفنس ( ،
آذرفروزند .آتش  ،اصل روشنی )= بينش ( وگرمی )= مھر( است .
گذرکردن از درون آتش ازروز ِ» فيروز« به » روزھای رام وبھرام
« که درپی ميآيند  ،چه معنائی داشت ؟ گذشتن ازآتش ،معنای تحول
يافتن  ،آتش  ،به روشنی ) بينش وراستی ( وگرمی )مھر( را دارد .
دراينجا به بررسی  ،سه روز آخرکه روزسوم  ،پيروز و روزچھارم
رامشت ) رام نی نوازيا رام چنگ زن ( وروزپنج » ،درود«  ،که
ِ ،
درواقع  ،بھرام ) روزبه يا بھروز ( باشد  ،پرداخته ميشود .
ِروزسوم فروردگان  ،که روز پيروز ،روز
عصر ،يا درسرشب
ّ
سيمرغ باشد ،آذرھا افروخته ميشدند  .سيمرغ  ،با زدن بالش  ،باد می
وزد و آتش را ميافروزد  .اين آتش که افروخته شد  ،ازآن » رام
وبھرام « ،پيدايش می يابند که روز چھارم ) رامشت = رامشگر( و
روزپنجم ) درود = بھرام ( باشند  .اين سه  ،درانبازی با ھم  ،پيروز
و بھروزند  .بنا برابوريحان  ،اھل فارس  ،روزچھارم را » َونا زن «
ميناميدند َ » .ون « درمنتھی االرب  ،چنگيست که با انگشت
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مينوازند  .بنا برفيروزآبادی َ » ،ونه « يا معريش » َونج «  ،قسمی
تار از ذوی االوتار يا قسمی سنج يا عود يا مزمر) مزمار= نی (
است  .اين معنای آخری  ،معنای اصلی » َونا « بوده است که سپس
به چنگ وعود و تارنيز گفته اند ،چون نواختن نی  ،اصل ھمه آالت
موسيقی شمرده ميشده است  .درسانسکريت  » ،وان =  « vaanبه
معانی  ،چوب  ،عشق  ،پرستش ھست ،و وانسه )  ( vansaبه معنای
نی  ،چوب نی  ،چوب ميباشد .
دراوستا به درخت  » ،ونه =  «vanaگفته ميشود  .اين واژه  ،بايد
ھمان واژه » وين « باشد که نام نی بوده است )مانند ِ بينی ( .
درھرحال  ،نام »رام « نزد ابوريحان درآثارالباقيه  ،رام جيت است ،
که به معنای » رام نی نواز« ميباشد  .رام  ،خدای موسيقی
وشعرورقص وآوازو شناخت بوده است  .افزوده برآن که اصل زمان
وزندگی نيزھست  ،ونام ديگرش که » جی « ميباشد  ،به معنای »
رامشت « ھمان
زندگی « است  .پس روز چھارم فروردگان ِ » ،
خدای رامشگروزمان وزندگيست  ،و » ونا زن «  ،دراصل به معنای
نی نواز است که ميتواند چنگ نواز وعودزن وتارزن  ...نيز باشد .
روز پنجم فروردگان  » ،درود« خوانده ميشود  .درودن  ،معموال به
معنای درويدن آورده ميشود  .درود  ،که دراوستا  druvataatباشد
 ،،از درودنست که بريدن غله با داس است  .خرمن را بايد بريد و
درويد  .ولی اين انديشه با زمان پيوسته  ،که گوھر » رام « زنخدای
زمانست  ،نميخواند  .علت نيزآنست که اين واژه » دومعنا « داشته
است  ،و معنای دومش درفارسی  ،فراموش ساخته شده است .ولی
درکردی ھردو معنای آن بجا مانده است  .درکردی  ،دوريان  ،ھم به
معنای درويدن و ھم به معنای دوختن است .دوراندن  ،به معنای
درويدن و دوختن است  .دوراو به معنای دوخته است  .درونه ،
درويدن با داس است  .درومان و دورين  ،دوخت و دوز است .
درپايان زمان يا سال  ،ھم خرمن وخوشه  ،بريده ميشود وھم بالفاصله
درکاشتن ونطفه انداختن  ،دوخته وپيوسته ميشود  .اين معنا ی » درود
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«  ،در سيستان به خوبی درآئين عروسی ،بجای باقی مانده است .
درسيستان  ،درود ُبـردن  ،به رفتن دسته جمعی خانواده داماد به خانه
عروس  ،برای آوردن عروس به خانه داماد گفته ميشود  .اين مراسم
در روز قبل ازعروسی وروزی انجام داده ميشود که شبش حنا بندان
خـمک ( .
و شب بعدش  ،عروسی است ) کتاب فرھنگ سجستانُ ،
درقاين نيز  ،به خونچه عروسی  ،درود گفته ميشود  .بخوبی ديده
ميشود که درود  ،تنھا » وداع « وجدائی ھميشگی نيست  ،بلکه »
وداعيست که بالفاصله نيز ،وصال وپيوستن « ھست  .دراين روز ،
عروس به خانواده داماد ميرود ،وبا او ) رام وبھرام = اصل يا جفت
پيدايش جھان ھستی ( می پيوندد  ،ودرميان ھمين شب ِ جشن عروسی
 ،نطفه وتخم روزنو  ،نھاده ميشود  ،و صبح گاھان  ،نوروز يا روز
نو وزمان نو  ،زاده ميشود .

جامعه وحکومت
خرد آزماينده «
برپايه » ِ
ِ
ما اشتباه ميکنيم ،پس حق داريم تغييربدھيم
اشتباه کردن  ،يک مفھوم ِسکوالراست  .آنکه درزمان زندگی ميکند،
خردش  ،ميآزمايد واشتباه ميکند و اشتباھش را درمی يابد و با
دريافتن اشتباه  ،راه وروش زندگی را تغييرميدھد .خرد انسان ،
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درعمل اشتباه کردن در زمان  ،که بخشی ازآزمودنست  ،ياد ميگيرد ،
و با بينشی تازه  ،زندگی را طبق آن تغييرميدھد  .زندگی کردن
برشالوده ِ آزمودن و اشتباه کردن  ،با زندگی کردن درعدم ِاطاعت
کردن ازاحکام الھی  ،فرق کلی دارد  .دراينجا بايد توبه کرد  ،و به
روش وقاعده ومعيار معين شده و تغييرناپذير ،بازگشت  .ولی
درآزمودن  ،انسان ھيچگاه توبه نميکند وبازنميگردد وپشيمان
نميشود  ،بلکه حق به تغيير دادن روش ومعيارزندگی را می يابد .
ازاشتباه درزندگی  ،با » توانائی خردخود «  ،تغييرشيوه زندگی را
دادن  ،که منش آزمودنست  ،يک فلسفه سکوالراست .
ھنگامی که سيمرغ ) خدای ايران ( به زال ميگويد که توبرو
ودرروزگار ،آزمايش کن  ،به معنای آنست که طبق احکام وشريعت
الھی زيست مکن  ،واطاعت ازھيچ قدرتی مکن  ،بلکه ازتوانائی خرد
خود  ،مطمئن باش و خودت با خردت داورباش  ،واز ھرعملی که
دچار اشتباه شد ،بينش ديگری می يابی و طبق آن بينش تازه  ،زندگی
را بازميآزمائی  .ھمانسان که فرد درآزمودن  ،اشتباه ميکند ،جامعه
نيز درسياست وقانونگذاری وبرگزيدن  ،اشتباه ميکند  ،و اشتباه
کردن  ،گناه کردن نيست  ،بلکه راه را به بينش تازه وقانون تازه و
حکومت تازه ميگشايد .
نافرمانی ازخدا يا ازرھبری که جای خدا می نشيند ،گناه است و بايد
توبه کرد  .ولی گرانيگاه ھستی انسان  ،خرد است  ،وخرد دراشتباه
کردن  ،توبه نميکند  .درتوبه کردن  » ،حق تغيير دادن ُحکم
وامروشريعت « به بھترنيست  ،ولی خرد درآزمودن  ،حق تغيير دادن
قانون وحکومت واخالق ومعياززندگی را دارد  .زندگی کردن در
زمان وزندگی  ،چه فردی وچه اجتماعی  ،برشالوده » آزمودن «
است که » حق تغيير دادن معيار« را دارد  ،وبازندگی کردن برپايه
اطاعت ازشريعت وکتاب ورھبرو رسول و ﷲ  ،فرق دارد.
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انسان ،نميخواھد روشن بشود
بلکه ميخواھد که ،خودش ،
سرچشمه روشنی وگرمی بشود
ِ
» حقيقت«  ،بـشنـو از » پـور فـريدون «
که شعـله  ،از تـنـورسـرد  ،نايو) نايد (
باباطاھر
اين اشاره لطيف باباطاھر ،که حقيقت را بايد از ايرج پسرفريدون
شنيد  ،چه رابطه ای با تنوروشعله اش دارد ؟ چرا حقيقت  ،شعله
تنورگرم يا کانون گرم ھست ؟ چرا ،اين ايرج ھست که حقيقت را
ميگويد ؟ و چرا ما بايد برای شنيدن حقيقت  ،بازبه سراغ » ايرج«
برويم ؟ چون ايرج که » اِ ر ِ ز« باشد ھمان » ارتا  ،ارديبھشت ،
ارتای خوشه « ميباشد .ارديبھشت ،ارتای خوشه بود  .خدای ايران،
خوشه ھمه تخمھای انسانھا  ،يا کانون» حبه زغالھا افروخته « بود .
ھمانگونه که ارتا ،خوشه شمرده ميشد ،کانون آتش يا منقل آتش ،يا
آتشکده ھمه حبه ھای آتش نيز شمرده ميشد  .ارتا ،برعکس
ِ
اھورامزدای زرتشت  ،روشنی نبود  ،بلکه » آتش بود  ،که اصل ِ
روشنی است «  .افزوده برآن  ،آتش  ،اصل روشنی وگرمی ھردو
بود  ،و جمع کردن» روشنی با گرمی « باھم  ،مسئله بنيادی بود .
حقيقت  ،نميتوانست روشنائی باشد که گرم نيست  .جمع روشنی
وگرمی ،جمع بينش ومھر ،باھمست .
تن انسانھا  ،تنورھا  ،يا کانونھا يا منقلھائی بودند که تخم ارتا که ھمان
» آتش جان « باشد  ،درآنھا افشانده شده بودند  ،تا ھمه انسانھا ،
خودشان  ،سرچشمه حقيقت ) روشنی وگرمی ( باشند  .خدا  ،به
انسانھا  ،نور نمی افکند ،بلکه آتش وجود خودرا دراجاق تن انسانھا
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ميافکند  ،واين ھمان جان انسان بود  .جان درتن انسان  ،آتشيست که
شعله گرم وروشن )بينشی
جفت تنورتن اوھست  ،وازاين تنوراست که
ِ
که سرچشمه مھرورزی است (  .ميافروزد وزبانه ميکشد  .انسان ،
تنور گرميست  ،چون آتش جان ) يا تخم سيمرغ = ارتای خوشه (
دراوھست  .اين شعله که ازتنور ِ تن او زبانه ميکشد  ،وروشنی
وگرمی می بخشد ،حقيقت )=بينش مھرزا( ھست  .انسان ،خودش ،
سرچشمه حقيقت ميشود ،سرچشمه بينش ومھر) پيوندھا  ،انجمن
سازی  ،دوستی ،اجتماعسازی( ميشود  .حقيقت  ،شعله روشنی
وگرمی است که ازآتش زندگی ھرانسانی که درتنش افروخته ،
برميخيزد  .درفرھنگ ايرانی  ،درھرانسانی  ،اين آتش جان ،يا »
اخگروجود خدايا سيمرغ « ھست  ،و فروزش اين آتش است که
ِ
حقيقت ميباشد .انسان  ،خودش سرچشمه روشنی وگرمی يا حقيقت
ھست  ،ولی درست اين تنور وجود انسان را اديان وعقايد ومکاتب
فلسفی وايدئولوژيھا  ،سرد کرده اند  .اين سرچشمه حقيقت  ،يا »
کانون آتش بودن انسان «  ،برترين گناه شده  ،چون اصل سرکشی
ازھمه » قدرتھاست که خود را مالک انحصاری حقيقت« ميدانند .
ھمين » آتش جان که ارتا باشد درقرآن  ،ابليس  ،يعنی اعدا عدو
انسان گرديده است  .درعربی نام ديگرابليس  » ،حارث « است که
معرب ھمين » ارتا = ارس = ارز = ايرج « ميباشد  .اسالم  ،انسان
را » تنورسرد « ساخته است  ،تا شعله حقيقت ازتن او ،سرنکشد .
مـرده « ساخته شده ،
حقيقت  ،از اين انسان که » تنورسرد  ،يا ِگل ُ
پيدايش نمی يابد  .جان انسان که » ارتای آتشين « باشد  ،تبديل به
ابليس ساخته شده که برترين دشمن انسان ميباشد .امروزه نيز انسان ،
به عنوان » کانون آتش بودن «  ،ديگر آرمان کسی نيست  ،و ھمه
ميکوشند که فقط ازاين ويا آن  ،روشن بشوند  ،روشنفکربشوند ،و
آتش ِجان خود را  ،ازکانون تن خود ،دورساخته  ،وبنام ابليس ملعون
 ،آنراھميشه رجم ميکنند
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زن وسکوالريته
چــرا
 » -1زن «
 » -2تن = جسم= ماده «
 » -3دنيا «
 » -4زمان گذرا = جھان فانی «
 » -5بينش حسی «
ھرپنج باھم  ،ارج خود را درگذشته  ،از دست دادند ؟
وچرا آنھا فقط با ھمديگر  ،ميتوانند  ،به » ارج
واعتبارحقيقی خود « خود بازگردند .
عالم جسمانی ) تنی = تنکردی ( و دنيا ) گيتی ( و » زمان گذرايا
فانی « و » انديشيدن برپايه حواس «  ،وخرد  ،ھمه » زن « ھستند .
ھنوزھم درفارسی  » ،گيتی خانم «  ،نام زن ھست  .درعربی نيزبه
دنيا  :ام حباب ،ام حاجب ،ام ختور ،ام سلمة  ،ام القا ،ام وافر گفته
ميشود  .دراوستا وپھلوی به جھان جسمانی » تنکردی = تن کرتی «
گفته ميشود  ،که درواقع به معنای » زاده شدن اززھدان « است .
ھرچه از زھدان زاده ميشود  ،دنيای جسمانيست  .ضديت با دنيای
جسمانی  ،ضديت مستقيم با زن است .خود واژه » تن «  ،به معنای
» زھدان ومجرای زايش « است  ،اين چه تن مرد باشد وچه تن زن .
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ھمه تن ھا  ،زن ھستند  .درفرھنگ ايران  ،تن وجان ) = جی +يان(
باھم جفت وھمزاد وانبازو يوغ ھستند و با ھم دربرابری ميآفرينند .
جان که » جی « باشد ،و آتش جان ميباشد  ،گوھر ِخود ِخداھست .
به عبارت ديگر ،درکانون ِ تن ) جسم ( که ز ن است  ،خدا ميباشد.
خود ِ » جی «  ،نام خدای زمان وزندگی وموسيقی وشناخت است که
تحول به گيتی ) دنيا وزمان ( می يابد  .خدا درگيتی درتن ھا ودرزمان
ميزيد .
بينش حواس  ،که ازآن  » ،خرد « پيدايش می يابد  ،ازھمان آتش
جانی  ،يعنی گوھر خود خدا ست که از روزنه ھای تن ) سوراخ =
سوخر= سوفر= نای = مجرای زايش ( زاده ميشوند  .بينش ھای
ھمه حواس  ،ھمه زايش خود گوھرخدا  ،ازروزنه ھای ) کانالھای
زايش ( گوناگون تن ) = زن ( ھستند  .زرتشت برضد اين اصل
جفتی وھمزادی برخاست .اين بدان معنا ھست که تن وخدا  ،ديگرباھم
جفت نيستند  .خدای زرتشت  ،ديگر ،خوشه ) کانون آتش ( نيست .
خود واژه » زن « دراوستا  ،ھم به معنای »زادن « و ھم به معنای »
ِ
شناختن « است  .بدينسان  ،بينش ،يک پديده زايشی ازتن انسانست .
اين را زرتشت نپذيرفت  .اھورامزدايش  ،در » روشنی بيکران « ،
جای دارد  .اين روشنی بيکران دراصل » روشنی ِ َان +ا َگرا « است
 ،يعنی روشنی بی زھدان و روشنی بی آتش ) تخم (  .بدينسان ديده
ميشود که دنيا وحواس و زن و تن و زمان گذرا ) فانی ( و تحول ،
ھمه انسان را دراديان نوری  ،ازخدا  ،دورميدارند  .به قول مولوی :
چيست دنيا  ،ازخدا  ،غافل شدن
نی قماش ونقره وفرزند وزن
برشالوده اين بينش مستقيم زايشی ازخود تن انسان که زن ھست ،
ھمه اين گستره ھا  ،باھم ارج واعتبارخود را از دست ميدھند،
ودرست سکوالريته  ،با زيافتن ارج ِ ھمه آنھا باھـمست  .زندگی
درزمان گذرا و بينش مستقيم حسی و زندگی درگيتی ودرتن  ،ارزش
خود را  ،بدون باز گردانيدن حقوق وارج زن به زن  ،ميسرنميگردد .
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سکوالريته در ژرفايش  ،مسئله زن ھست  .ارج دادن به ھريک
ازاينھا  ،ايجاب دادن ارزش به ديگری را ميکند  .ارزش دادن به تن
 ،ارزش دادن به زن است  .ارزش دادن زمان فانی  ،ارزش دادن به
زن است .ارزش دادن به تفکرعلمی برپايه آزمايشھای حسی  ،باز
ارزش دادن به زن است .

حقيقت  ،خورشيديست که
از گوھر ِ خود انسان زاده ميشود
انسان ،نميتواند دروغ بگويد
وفقط با ترس ازقھر است که دروغ ميگويد
امروزه ھمه  ،دعوی روشنفکری وروشنگری دارند  ،يا به سخنی
بھتر ،خود را روشنفکر ميدانند و اين افکار روشن  ،آنھا را به
روشنگری ميراند  .روشنی  ،بايد روشن بکند  .البته ايرانيان ،
فرھنگی برضد » روشنگران « داشتند  ،چون » روشنی ِروشنگران
«  ،ھميشه » تيغ ّ
برنده و تيز« بود  ،که کفررا ازايمان  ،و موءمن را
ازکافر ،ودروند را ازاشون  ،و خودی را ازناخودی  ،و حقيقت را
ازباطل  ،و تاريکی را ازخودش که روشنی باشد  ،می بريد  ،و
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ايرانيان ،بيشتر ازھمين ّ
برندگی وتيزی و سختدلی اين روشنی ،
ميترسيدند ،و حقيقت را نيز درخارج خود  ،ودرخارج سايرانسانھا
نمی ُجستند  ،بلکه حقيقت را  ،موجود درگوھرخود انسانھا ميدانستند ،
که ازانسان  ،زائيده ميشود  .به عبارت ديگر ،اين تجاوز به حق
ديگرانست که من بخواھم ديگری را روشن سازم  .درھمه انسانھا ،
دنباله دايه يا مامای اين حقيقت
تخم حقيقت ھای گوناگون بود  .آنھا
ِ
ھای گوناگون ازخود ميگشتند  ،نه دنبال روشنفکرانی که آنھا را با
حقيقتشان روشن ميکنند و مانع پيدايش حقيقت ازخودشان ميشوند .
ازخودانسانست  .انسان  ،بدين
درفرھنگ ايران  ،حقيقت  ،زائيدنی
ِ
ميانديشيد که چگونه حقيقت را ازخود بزايد يا از ديگری بزاياند  .اين
حقيقت  ،يا ارتا  ،يا خدای ايران  ،ونخستين عنصر ،و» تخم آتش
درگوھرھرانسانی « است  ،و ھنگامی روشنی از اين آتش درتنورتن
 ،زاده ميشود ،راستی نام دارد  ،و خود ِ واژه » راستی « از ھمين
ريشه » ارتا = ا -رته = رته « برآمده است  .راستی  ،پيدايش ارتا يا
خدا  ،يا » تخم آتش «  ،ازگوھرخودانسانست .
حقيقت  ،نطفه ای ازخدا ) ارتا ( دروجود خود انسان است  .خدا ،
خودش را دربذرھايش درانسان  ،ميکارد  ،می نشاند  ،نه اراده
وامرش را  .ھرانسانی  ،حامله به خدا ھست  .انسان نمی رود حقيقت
را ازکسی وام کند و بگيرد واز ديگری  ،روشن بشود  .حقيقت ،
آفتابيست که ازافق ھستی ِ انسان  ،طلوع ميکند  ،و بايد طلوع بکند ،
و طلوع اين آفتاب را ازگوھر آتشين خود  ،راستی ميناميدند  .اين بود
که حقيقت  ،راستی بود  .نابود کردن راستی  ،که سد کردن راه
پيدايش راستی ازگوھرانسانھا باشد  ،ضديت ودشمنی با حقيقت
بود .اين انديشه درروان حافظ زنده باقی ميماند  ،ھنگامی که ميگويد :
به صدق کوش  ،که خورشيد زايد از نفست
که از دروغ  ،سيه روی گشت  ،صبح نخست
بسياری ميانگارند که اين صبح نخست  ،صبح کاذب است .درحاليکه
اين انديشه حافظ  ،رد پای جھان بينی زرتشتی است که درنخستين
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روز آفرينش ) نوروز( اھريمن که اصل تاريکی ودروغست ،
پديدارميشود و با سياھيش با جھان ميآميزد و با ورود ِ اھريمن  ،جھان
چون گوسفند ازگرگ زدارکامه  ،ازترس ميلرزد .
درجھان بينی زرتشتی  ،آفرينش  ،ازھمان نخستين لحظه) صبح
نخست ( ازاھريمن  ،که اصل تاريکی وترس است  ،سياه ميشود  ،و
با دروغ آميخته ميشود و جنگ ميان آفرينش اھورامزدا با اھريمن ،
آغازميشود.
ای
گونه
به
،
ايران
اصيل
فرھنگ
ولی
آسن خرد  ،يا خرد بھمنی ھست .
ديگرميانديشيد .درگوھرھرانسانی َ ،
وخردبھمنی  »،نيروی درخود ناگنجا « ھست ،وکشش به صورت
دادن به خود دارد ) ديسيدن (  ،وفطرت خرد بھمنی انسان  ،برضد
خشم ) = قھرو تجاوز وتھديد ( است  .فطرت انسان  ،به راستی
کشيده ميشود  .خرد بھمنی  ،ميخواھد ازخود ،زاده شود و پيدايش
يابد  .نھاد وگوھرانسان  ،به اصطالح فرھنگ ايران  ،گستاخ است ،
يعنی اعتماد به خود درگسترش درمکان وزمان دارد  .ولی وجود
قھرو تھديد درفراسويش  ،اورا از » پيدايش وزايش بازميدارد « .
اينست که در فرھنگ ايران  ،جمشيد که نخستين انسان بوده ،وفطرتا
خرد بھمنی داشته است  ،نخستين کاری را که درروز خرداد
)روزششم سال= نوروزبزرگ ( ميکند  ،اينست که » بيم « را
ازجھان برمياندازد  .خرد بھمنی جمشيد  ،ميداند که » بيم «  ،دشمن
پيدايش راستی يا حقيقت ازانسانست  .اين نخستين کار ِ انسان
نخستين )جمشيد (  ،با خرد بھمنی اش ھست  .او » حقيقت « برای
مردمان نميآورد  ،بلکه بيم وترس وھراس ) يعنی قھروتھديد
وتجاوزگری وخشونت ( را ازجھان ميزدايد ،تا حقيقت ھای گوناگون
 ،ازخود ِ گوھر انسانھا  ،برويند .
آنکه بيم دارد وميترسد  ،دروغ ميگويد  ،بايد دروغ بگويد  ،وبرای
زيستن  ،راھی جزدروغ گفتن ودروغ انديشيدن و » دروغ بودن =
دورويه بودن « ندارد  .ولی انسان  ،درفرھنگ ايران  ،ميخواھد
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راست باشد  .راستی يا حقيقت ،چيست ؟ راستی يا حقيقت  ،پيدايش
وزايش گوھر انسان ) اخو = ارتا = تخم آتش ( ازانسانست .اين ارتا
) ا -رته = رته ( خود خدا ھست  ،خود حقيقت ھست که
درگوھرانسانست  ،واين خداست ) ارتا ( که ميخواھد در زندگی ،
خود را پديدارسازد  ،بنا براين نميتواند دروغ بشود  .دراجتماعی ،
دروغ ھست که پيدايش خدا ازگوھرانسان ،با ترس وقھر ،باز داشته
ميشود  .وسرنوشت انسان درايران  ،ھزاره ھاست که با قھروترس
وخشونت  ،اززايش حقيقت ازخود  ،از راست بودن  ،بازداشته
ميشود  .يکی از بھترين نمونه ھای اين درد جانگزا  ،درديست که
خيام دراين رباعی ،فرياد ميکند :
گـل  ،نھفـت  ،می نتوانم
خورشيد به ِ
اسرار زمانه  ،گفـت  ،می نتوانم
ازبحرتفکرم  ،بر آورد خـرد
ّ
دری  ،که زبـيـم ُ ،سفت می نتوانم
خيام ميگويد که ازسوئی  ،طلوع حقيقت را نميتوانم با گل بپوشانم و
نھان سازم  .ولی ازسوی ديگر ،اسرار زمانه را که درمن ،
آشکارشده اند  ،نميتوانم بگويم و فاش سازم  .ازسوئی حقيقت برای
پيدايش  ،به من فشارميآورد  ،و ازسوی ديگر ،من حق ندارم که آن را
بگويم  .ازدوسو ،زيرفشارھستم .
اين خرد من  ،با غواصی دربحرژرف تفکرم ّ ،
دری می يابد وازدريا
بيرون ميآورد که از ترس  ،نميتوانم آنرا سفته کنم تا به رشته بکشم
وبا انديشه ھای ديگرپيوند بدھم  .ھنوز نيز تفکر درايران  ،گرفتار
ھمين سرنوشت است .
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چرا حقيقت  ،آب روان است ؟
ای کوزه گرصورت  ،مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس  ،کـو» جـوی ِروان « دارد
اينکه فلسفه  ،بيان » تجربيات مايه ای انسان درمفاھيم « است ،
خرافه ايست سازنده  ،که بنياد فلسفه را گذاشت  .با اين خرافه ،
تفکرفلسفی  ،بنياد نھاده شد  .ولی » واقعيت فلسفه «  ،غيرازاين
آرمان فلسفه است  .فلسفه ای که بتواند ھمه تجربيات مايه ای انسان
را به مفاھيم تبديل کند  ،فلسفه ايست ُمرده که ميافسرد  .فلسفه زنده
ترجمه تحربيات بنيادی انسان  ،به » مفاھيم خشک وخالی وانتزاعی
،
ِ
« نيست  ،بلکه » جنبش نوسانی و آويخته ميان نقش و انديشه  ،يا
صورت ومعنا « ھست  .تفکرزنده فلسفی  ،جنبش از»نقش« به
»مفھوم «  ،و از» مفھوم « به » نقش « است  ،نه » فروماندگی
وانجماد درمفاھيم انتزاعی «  ،و پشت کردن به » نقش وصورت « .
معنا يا انديشه  ،روانست  ،و صورت ونقش  ،سفت وثابت  .اين جنبش
ميان دوضد  ،ھميشه بايد درفلسفه باقی بماند ،تا زنده باشد  .گنجانيدن
معنای روان و انديشه متحرک  ،درصورت سفت  ،ھميشه گرفتار
بحران ميماند و تفکرفلسفی  ،تفکردربحرانست  .تفکرفلسفی  ،شنای
نھنگ در دريای طوفانيست  .تفکرفلسفی ،شنا ی ماھی ِ خـرد ،
دردريای حقيقت ھست  .البته پيدايش اين بريدگی ميان » صورت
ومعنا « و» جسم وروح « و» خدا وانسان « و » آنجھان واين جھان
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«  ،پيآيند مفھوم » روشنی ّ
برنده  ،يا تيغ روشنی « است که
درفرھنگ ايران  ،نبود .
بنياد تفکردرفرھنگ ايران  ،بر » اصل جنبش « نھاده شده بود  ،که
ھرچند ناديدنی وناگرفتنی ) بدون صورت وبدون ماده ( است  ،ولی
اين اصل جنبش  ،کشش به » صورت شدن وجسم « شدن دارد  ،و
به آن  ،تحول می پذيرد ) ميگردد (  ،ولی به رغم صورت شدن و
جسم شدن  ،نا ديدنی وناگرفتنی ) گريزنده ورمنده ( ميماند .
بيصورتی وصورت  ،دو حالت تحول به ھم ميباشند  ،وھيچگاه ازھم
جدا نميشوند  .ولی با آمدن ِ » روشنی ُبـرنده  ،يا تيغ و تيشه نور« » ،
صورت دادن = صورت تراشيدن «  ،خلق کردن شد  .روشنی  ،خلق
ميکرد  ،چون ھرچيزی ھنگامی به وجود ميآمد  ،که از سايرچيزھا ،
واره وقطع کرده ميشد  .ھرکسی خود را موجود و روشن  ،می
بريده ّ
يافت  ،که بريده= فرد) ازديگران  ،جدا ( باشد .
ھرچيزی  ،با صورت پيدا کردن  ،ھستی می يافت  .پيش فرض ِ»
صورت «  ،روشنی ِ) بينش ( ّ
برنده  ،تيغ ِروشنی شد  .بدينسان  ،دو
جھان مجازی وجھان حقيقی پيدايش يافت  .با آمدن ميترائيسم
وزرتشت واديان ابراھيمی  ،خدا  ،خالق شد  ،صانع شد  ،نجارشد ،
آھنگرشد  ،کوزه سازشد .واژه » توشتری « درسانسکريت) که
درپھلوی تشيدن باشد وريشه تيشه است ( که نجارباشد ،معنای خالق
موجودات زنده  ،صانع آسمانی  ،سازنده قالب انسان وحيوان ..را
پيداکرد  .به عبارتی ديگر ،صورت  ،ازگوھر ومعنا  ،يا جسم ازجان
 ،يا اين جھان ازآن جھان  ،جداشد  ،و تحول يابی ميان صورت ومعنا
 ،اين جھان با جھانی ديگر ،ميان خدا وانسان) وگيتی (  ،ازبين رفت.
درفرھنگ اصيل ايران  » ،کـوزه «  ،نماد صورت جدا ازگوھر نبود ،
بلکه وارونه آن  ،معنای » ھمزاد وجفت ومھروپيوستگی « را
داشت  .و با داشتن اين معنا درانديشه است که ميتوان رباعيات خيام
را درست فھميد ) درگفتار جداگانه ای بررسی خواھدشد(  .درفرھنگ
ايران  ،اصل جھان  »،جنبش « بود  ،ولی اين اصل جنبش که اصل
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تحول وشدن وگشتن باشد  ،درصورت شدن ) تحول يافتن به صورت
وجسم (  ،ازبی صورتی ) ناديدنی وناگرفتنی بودن ( بريده وجدا
نميشد  .درھمان واژه » جوی روان «  ،اين انديشه باقيمانده است .
واژه » جوی آب «  ،ھمان » جوگ = يوغ « است  .جوی آب ،
معنای » گذر آب « وفنا را نداشت  ،بلکه بيان پيوند آب با خاک ) =
تخم ( بود  .ازپيوند ومھر ِ آب با خاک  ،سبزه برکنارجوی ميرويد .
اينست که درھزوارش ديده ميشود که معنای » ارکيا= ارکه =
گوھرجھان ھستی «  ،جوی آب ،يعنی » يوغ = جفتی « است  .ھمين
معنی را واژه » کوزه « ھم دارد  .ازجفت شدن و يوغ شدن آب با
خاک ِ ،گلی پيدايش می يابد که ازآن کوزه ميشود  .اين بود که خدا
وحقيقت  ،اين اصل جنبش بود که به ھمه چيزھا  ،تحول می يافت
وھمه چيز ،به آن  ،تحول می يافت .صورت يافتن وجسم شدن خدا ،
ازبيصورتی او  ،جدا نيست  .طبعا  ،صورت وکوزه ای که درسفتی
وانجماد  ،برضد اين تحول يابی حقيقت) اصل جھان ھستی ( باشد ،
فقط درمحدوده تنگی  ،پذيرفتنی بود  .معموال به مفھوم حقيقت
درايران  ،دوصورت بنيادی داده ميشد  ،يکی » آب روان وتازنده « ،
پيکريابی حقيقت بود  ،و ديگری » باد ،يا ھوای جنبان که گرم ميکرد
و به عبارت آنھا » آتش ميافروخت « .
ازواژه باد ) وای = واز ،وازيشت  ،ئور وازيشت ( آتش گياھی وآتش
ابرساخته ميشد  .آتش جان انسان ھم که » فـرن يا پـران « باشد ،
ھمين ھوای جنبان بود  .اين بود که انديشه حقيقت  ،درشکل » ُجوی
روان ويا رود وسيل ويا دريای مواج « درعرفان باقی ماند  .به
حقيقت آبگونه  ،ميشود درکوزه وسبو وتنگ وجام ومشک و....
صورت داد  ،ولی آب  ،برغم ھمه اين صورتھا  ،بی صورت ميماند ،
وھيچگاه ،صورتی را به خود نميگيرد ،وصورت  ،ھميشه ازاو
بيگانه ميماند  .باھمين ديد به ھمه اديان ومذاھب ومکاتب فلسفی
وآموزه ھا و شرايع نگريسته ميشد  ،وھمه  ،کوزه ھا وسبوھا و جام
ھای آب روانی ھستند که ھرچند درخود  ،حقيقتی دارند ولی ھمه اين
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ظروف  ،حقيقت را تنگ ميسازند  ،و آن را ازجريان وپيوستگی با
جانمايه جھان می بـُ ّرند  .برپايه اين پيشينه فرھنگيست که مولوی
ميگويد :
ای کوزه گرصورت  ،مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس  ،کو» جوی روان « دارد
ايده آل شناخت درايران  ،شنا کردن در دريای معنا يا حقيقت يا خدا
بود ) شنای رستم در دريا  ،در داستان اکوان ديو (  .اساسا واژه
شناخت  ،ازشنا کردن = snaآشنا کردن برآمده است  .وقتی ما ھمه
اين کوزه ھا وسبوھا وخمره ھا را بشکنيم و اين تنگيھا و ديواره ھا را
بزدائيم تا آنھا درما  ،ته نشين گردند و فقط دريای حقيقت باقی بماند .
چو ماھی باش  ،در دريای معنی
که جز با آب خوش  ،ھمدم نگردد
ماللی نيست ماھی را ز دريا
که بی دريا  ،خود او ّ ،
خرم نباشد
يکی درياست درعالم  ،نھانی
که دروی  ،جز بنی آدم نباشد
ولی روشنگران  ،با روشنی ُبـرنـده شان  ،نه تنھا ازافکار ما  ،بلکه
ازخود ِما  » ،صورت « ساخته اند ،و» خود« ھای مارا کوزه ھای
تنگ کرده اند  ،و ھمه مان دراين کوزه ھای »خو« افتاده ايم  ،و
دراين کوزه ھای عقيده وحزب و مذھب ومکتب ومسلک  ،درتنگی
وبريدگی  ،بھشت خود را يافته ايم  ،ودرآنجاست که فقط » ھستی خود
وخود را درمی يابيم « .
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ازانسان نيرومند به انسان ناتوان
درفرھنگ ايران ،
انسان ِ نيرومند ،درجھان پيدايش می يابد
ولی زرتشت ،
» انسان ِناتوان وفرومانده « را آفريد ،
و انسان نيرومند را دراجتماع  ،نابودساخت
تا گزندی را که زرتشت به فرھنگ ايران زده است  ،ازروان وانديشه
ايرانی  ،زدوده نشود  ،سرشاری ونيرومندی اش ،پديدار نخواھد شد ،
و با اين نيرومندی وسرشاری وغنای وجودی ھست که ميتواند
درجھان ازنو دراستقاللش  ،برپا خيزد  .دست وپای خـرد ايرانيان را
زرتشت  ،با زنجيرھای گران بسته وازجنبش انداخته است  ،و بی
رھائی از زرتشت  ،باززائی ورنسانس فرھنگی ايران  ،غيرممکن
ميباشد .
زرتشت در گاتا ) يسنا ،ھات  ( 29برضد گرانيگاه فرھنگ ايران و
اصالت خرد انسانی برخاست  .برای درک اين سرود زرتشت ،
بايستی با اصطالح » گوشورون « آشنا شد ،تا ژرفای گفته زرتشت
را دريافت  .ايرانيان  ،تصوير خدا يا آنچه را خدائيست  ،ازمجموعه
به ھم پيوسته آن عناصردرمی يافتند  .مثال اصل آزار ،مجموعه
گرگھا ی جھان ) = ھمه درندگان ( بود که دريک کل  ،در يک گرگ
بزرگ  ،به ھم بپيوندد  .مثال اصل دين  ،زنخدائی بود که دين نام
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داشت  ،و » ھمچند ھمه زيبايان جھان «  ،زيبا بود  .به عبارت ديگر
 ،مجموعه يا » خوشه به ھم پيوسته ھم زيبائيھا « درجھان بود  .دين ،
اصل زيبائی است  ،چون خوشه ھمه زيبائيھای انسانھا وگيتی است ،
و درانسان  ،اين اصل زيبائی ) خوشه ھمه زيبائيھای جھان وانسانھا (
موجود ھست ،ولو آنکه اورا ھم آگاھانه نشناسد  ،ولی ھرانسانی ،
عاشق اين زنخدای زيبائی درخود است که دين نام دارد ،ودر درون يا
گوھر اوست  .اين زنخدای زيبا که ھمه زيبائيھای جھان وانسان ھا را
درخود به ھم پيوسته داشت  ،ونزد مردم  » ،پـری « خوانده ميشد و
دخترشاه پريان بشمارميرفت .
ھمينسان  ،اصل جان  ،که مجموعه پيوسته ھمه جانھا باشد در
تصاويرگوناگون عبارت بندی ميشد  -1،يا خوشه ای فراز درخت ھمه
تخمه در دريای وروکش ) فراخکرت ( بود  -2 ،يا ماھی ای دردريا
بود که آبستن به ھمه تخمه ھا است  -3 ،يا گاوی بود که کناررود وه
دائيتی ميزيست  .واژه » گاو « که ازريشه » گی « برآمده وبرابر با
آن ھست  ،به معنای » زندگی « ھست  ،و اين واژه  ،نام خود خدا
) سيمرغ = ارتا ( ھم ھست  .نام سيمرغ  »،گی« بوده است و نام رام
نيز» ،جی=ژی « بوده است) که به معنای زندگی است(  .خدا  ،اين
اصل زندگی )مجموعه يا خوشه ھمه زندگان ( شمرده ميشده است .
گفتن اينکه کسی اين گاو ) = گوش ئورون ( را  ،يا آن سيمرغ
) خوشه ( ،يا آن ماھی را آفريده است  ،نفی اصالت » خدا به معنای
= اصل زندگی موجود درھمه« يا » خوشه به ھم پيوسته زندگان «
ميباشد  .ودرست دراين سرود زرتشت  ،اھورامزدا  ،آفريننده
گوشورون ) گاو= اصل زندگی ( ميشود  .به عبارت ديگر ،مجموعه
ھمه زندگان  ،ازاين پس  ،اصل زندگی نيست .
گـش ئورون« باشد ،آفريده ميشود ،
اصل زندگی که » گاو= ُ
وازاصالت  ،انداخته ميشود ) ديگر ،ازخود  ،نيست (.
درفرھنگ ايران  ،گوشورون  ،که مجموعه جانھای زندگان باشد،
چيزی جز » افشانده شدن ِ خوشه ارتا = ارتا خوشت) خدا ( ،در
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زمين ) ّ
فرخ زاد ( نبوده است  .آتش جان ) فرن يا پرن = اخو= ارتا (
که نخستين عنصرھرجانی ھست  ،ازگوھر خود خدا  ،درتن ) جھان
جسمانی ( افشانده ميشود واين دو  ،باھم  ،ھمآفرين ) يوغ = سنگ =
ييما = مر =  ( ..وھمبغ ميشوند  ،و اين آتش جان ) گوھرخود خدا (
 ،درتن  ،تبديل به » خرد ،يا بينش ھای حواس« ميگردد  ،واين خرد
است که نگھبان ھرجانی از گزند و ازخشم وتجاوز و زور وقھر
است .
گوھر خدائی  ،درھرتنی  ،دراثرھمآفرينی وانبازی وھمزوری
) نيرومندی (  ،تحول به »خرد نگھبان وسامانده وآراينده « می يابد ،
و ميتواند زندگی را از ظلم وتجاوز وزور وتھديد برھاند  .اين
سرانديشه بنيادی فرھنگ ايران  ،دراين سرود زرتشت ،از زرتشت
رد ونفی وطرد ميگردد.

رون « با مسئله اجتماع انسانی
ِ
ارتباط » ُگش ُ
ئو َ
سرودزرتشت ،مسئله انسان واجتماع انسانی وبشريت  ،در
دراين
ِ
گـش +ئورون « که درحقيقت » کل
ِ
چھارچوبه ھمين اصطالح » ُ
جھان زندگی  ،جانھای بی آزار « باشد ،طرح ميگردد .
مسئله ای را که زرتشت دراين سرود ،طرح ميکند و اين گوش
ئورون  ،نزد اھورامزدا از ناتوانی خود در دفع آزاروستم وقھر،گله
وشکايت ميکند  ،چيزی جزھمان مسئله نيست که در داستان » کاوه و
درفش کاويان « درشاھنامه به شيوه ای ديگر ،و با پاسخی ديگر،
طرح شده است  ،که بيانگرفرھنگ اصيل ايران ميباشد ،و به کلی
درتضاد با آموزه زرتشت است .
کاوه درقيام برضد ضحاک  ،که اصل آزار جان وخرد انسانی است ،
گـش « نام دارد ،
درست درفشی را بر ميافرازد که دراوستا » درفش ُ
گـش ئورون « است  .ضحاک)با
يا به عبارت ديگر  » ،درفش ُ
اھريمن ( نيز با آزردن جان ِ جانوران آغازميکند ،وبه آزردن جان
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وخرد انسانھا ميرسد  ،و آزردن جان وخرد اجتماع انسانی  ،برپايه
»آزردن جان بطورکلی« فھميده و گذاره ميشود  .گوش ئورون ،
درھمين راستا  ،برای زرتشت نيز دربرگيرنده » جان انسانھا
گـش درشاھنامه ،از» پوست
واجتماع انسانی« نيزھست  .اين درفش ُ
گاو « است  ،وھنوز نيز در زبان کردی  »،خوشه «  ،ھم به معنای »
پوست حيوان دباغی شده است« ،وھم به معنای » سنبله گندم وجو « .
ودرست کـاوه ) که درمقاله ديگر ،نشان داده شده که ھمان ارتای
خوشه وارتافرورد است  ،که اينھمانی باخوشه پروين دارد (  ،با
گـش  ،برضد آزارنده جان وخرد انسانھا  ،برميخيزد ،
افراشتن درفش ُ
ئورون «  ،که ھمان واژه » روان «
وازاو سرمی پيچد  .واژه »
َ
گـش ئورون « را »
امروزی ماست  ،و معموال مترجمان گاتا ُ » ،
روان آفرينش « ترجمه ميکنند .
ولی » روان « چيست ؟ در تحفه حکيم موءمن می بينيم که به » انار«
 ،روان گفته ميشود  .درزبان پھلوی به انارو به گياه  » ،ئور +ور=
 « urvarگفته ميشود ) لغت نامه فره وشی (  ،و درترکی به خوشه
پروين » اورکار« وبه چاه غله » اورو « و به بذر زراعت » ،
اوروغ « گفته ميشود) کتاب سنگالخ (  ».انار«  ،درفرھنگ ايران ،
يکی ازبرجسته ترين پيکريابی ھای انديشه » خـوشه « بود  ،چون
دردرون پوست خود  ،ھمه دانه ھای را به ھم می پيوندد  .درست
مفھوم » روان « درفرھنگ ايران نيز  ،بيانگر ھمين » اصل آراينده
وبه ھم پيوند دھنده اجزاء واندام به ھم « را داشته است  .يکی از
برآيندھای » ارتا «  ،که نخستين عنصرو آتش جان درھرانسانی است
 ،چنين اصل نظام دھنده ايست  .ودرست درگزيده ھای زاد اسپرم
) بخش  ، 29پاره  ( 7گواه براين مطلب را می يابيم که  » :وسپاھبد،
روان است  ،که خدا و نظم دھنده تن است که برآن َرد است . « ...
گـش « را به عنوان »
دراين سرود  ،زرتشت  ،ھنوزتصوير» ُ
دربرگيرنده کل جانھا « بکارميبرد  ،درحاليکه ايزد شناسی زرتشتی ،
سپس کيومرت ) گيا  +مر +تن ( را » مجموعه جان ھمه انسانھا « ،
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وگـش را  ،به جان ھمه جانوران بی
گـش « ميسازد ُ ،
وممتاز از» ُ
آزارو گياھان  ،ميکاھد .وحساب انسان را ازسايرجانوران وزندگان ،
گـش که کاوه
جدا ميسازد  .ولی درفرھنگ ايران  ،درھمان درفش ُ
برميافرازد  ،ھنوز انسان  ،جزو مجموعه ھمه جانھا و در» يگانگی
ھمه جانھا « شناخته ميشود  .ھنوز خدا  ،جانان ) مجموعه ھمه
جانھا ( است  ،ودراين کليتش بايد » جانان = معشوقه « باشد ،
ودوست داشته وپرستيده بشود .
گـش ئورون «  ،مجموعه » تخمه ھای جان  ،يا
اينکه اينکه » گاو يا ُ
خوشه جانھا « ھست  ،به خودی خود  ،گواه بر اصالتش ) ازخود،
بودن  ،قائم بالذات بودن ( ھست  .افشانده شدن تخمھا  ،اصالت را
ازآفريننده به آفريده  ،انتقال ميدھد .تخم  ،به معنای » اصل « بوده
است  .آفريده  ،برابر با آفريننده  ،وھمگوھراوست  .ولی درسرود
زرتشت  ،بالفاصله اين » جدا گوھری = ناھمگوھری « اھورامزدا
گـش
با ُ
گـش  ،به چشم ميخورد  ،چون اھورامزدا  ،توانا ھست واو) ُ
ئورون ( ناتوان  .اين سرود  ،چنين آغازميشود ) به ترجمه ھای
پروفسورھومباخ  ،وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه مراجعه شود ( :
گـش ئوروان به شما گله وشکايت ميکند که برای
» ای اھورا مزدا ُ ،
چه مرا آفريدی ؟ که مرا ساخت ؟ مراخشم و چپاول )  (hazasو
زوروجبر) (remoو تجاوزوتعدی ) (tevishو تھديد ودرشتی
 dereshو خشم ،کامال احاطه کرده است  .برای من نيست پشتيبانی
ديگر ،جزتو ،بنابراين نجات دھنده و نگھبانی شايسته را به من بنمای
) که بتواند مرا ازاين تنگنای زندگی رھائی بخشد( « .
کل زندگی  ،ازاھورامزدا  ،گله وشکايت ازناتوانی خود در دفاع
ونگاھبانی ميکند  .زندگی  ،يا جان  ،فاقد نگھبان آفريده شده است .
به عبارت ديگر ،جانھا وبه ويژه انسانھا  ،ناتوان ھستند که اززندگی
خود  ،نگھبانی کنند  .او از اھورامزدا گله نميکند که چرا اورا چنين
ناتوان وسست وضعيف آفريده  ،بلکه چنين بی پناه و بی
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رھبروساالرو نگھبان گذاشته است ! آنھا ناتوانی وضعف وجود خود
را به عنوان امری بديھی پذيرفته اند .
اھورا مزدا  ،ديگر» ارتای خوشه = ارتا خوشت « نيست که گوھر
وجود خود را درتن ھا ) درگيتی ( ميافشاند و خودش  ،تبديل به »
خرد وچشمی وحواسی « ميشود که با بينشش  ،نگھبان زندگی
ميشود .
اين مجموعه جانھا  ،ناتوان وعاجزوبيچاره وفرومانده  ،آفريده شده
اند  .آنھا فاقد خردی ھستند که ميتواند اززندگی شان  ،نگھبانی
ودفاع کند و آنھارا » بپرھيزاند «  .به عبارت ديگر ،انسانھا  ،ناتوان
آفريده شده اند  ،و نميدانند برای چه آفريده شده اند  ،و حتا نمی دانند
که آتش جانشان ) تخم ھايشان (  ،که بايد ازروزنه ھای حواسشان ،
بينش وخردی که نگھبان زندگيست  ،برافروزد ،روشنائی برنمی
خيزد ) بينشی نمی جوش (  .ولی تخم ھا يا آتش جان ھا يشان  ،بی
روشنی ھستند.وازاين رو ،ھمه ،نياز به نگھبان ورھبروساالردارند .
باالخره  ،درپايان اين سرود ) يسنا ،ھات  ، ( 29مجموعه زندگان
ئورون ( يکجا باھم  ،می پذيرند که زرتشت با آموزه اش ،
گـش
َ
) ُ
چنين رھبری ونگھبانی وساالری ھست که اھورامزدا نشان ميدھد و
ھمه ميتواند بوسيله او ،ازگزندھای زندگی ،نجات يابند .
اين ادعای زرتشت  ،درتضاد کامل با فرھنگ ارتائی -سيمرغی ايران
 ،و منکرپيدايش خرد سامانده وجھان آرا و مدنيت ساز ،ازآتش جان
درانسانست  .ھمين انديشه است که دربندھش و دردوداستان کيومرث
خرد
وجمشيد درشاھنامه  ،به اشکال گوناگون عبارت بندی ميشوند .
ِ
کيومرث که دريزدانشناسی زرتشتی نخستين انسان ونخستين شاه است
 ،ناتوان ازتشخيص دشمن ودوست زندگيست ،وبا اھريمن که دشمن
وآزارنده زندگيست  ،دوست ميشود) خردش ناتوان ازتشخيص بدی
ازخوبيست (  .به سخنی ديگر ،خردش  ،ناتوان ازتشخيص » ژی «
از » اژی= ضدزندگی« است .
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داستان جمشيد نيز  ،مسخ ساخته ميشود و جمشيد ،باخردش پس
ازساختن مدنيت انسانی ) فراھم ساختن خوشزيستی وديرزيستی برای
ھمه انسانھا (  ،درپايان  ،ھمکاراھريمن ميگردد  ،و جشن نوروز،
جشن تباھکاری خرد انسانست که با اھريمن  ،به آسمان
پروازميکند  .انديشيدن با خرد که » منی کردن « باشد ،
کبروسرپيچی ازخدا ميشود  .انديشيدن ) منی کردن ( راه پيوستن با
خدا را می بندد و سرچشمه تباھيھا وفسادو زدارکامگی ميگردد .
باز زائی فرھنگ ايران  ،که باز زائی خرد سامانده و آراينده ازآتش
جان خود انسانست  ،که ميتواند نگھبان زندگی خود درگيتی باشد ،
پشت کردن به آموزه زرتشت است .
آوازه دروغين زرتشت درايران وجھان  ،زاده از ناآگاھی بسياری از
روشنفکران ايرانی وخارجی از درک گاتاھست  .مابايد از زرتشت
بگذريم  .فرھنگ ايران  ،زاده ازخود ملت ھست نه از زرتشت  .ما
نياز به ھيچگونه منجی نداريم  ،چه منجی ازگناھان باشد  ،چه منجی
خرد زاده ازجان
ازآزاروستم وظلم وتجاوز .فرھنگ ايران  ،به
ِ
وزندگی ھرانسانی  ،اعتماد دارد .
گـش ئورون ( که ھمان درفش کاوه باشد  ،و
گـش ) ُ
درست درفش ُ
نماد فرھنگ سرکشی خرد خود انسانھا برضد زدارکامگان
وقھرورزان و دژخيمان و نماد پيروزی برآنھاست  ،درفش ھمين »
گــش ئورون « است  .پوست گاو  ،به معنای » خوشه جانھا = خدا «
ُ
ھست  .ھنوز درکردی به پوست دباغی شده  ،خوشه ميگويند  .پوست
خرم ناميده ميشده است که نام ّ
فرخ وسيمرغست ) تحفه
تخم مرغ ّ ،
حکيم موأمن (  .زئوس يونانی واھورامزدای زرتشت  ،درست
ميخواستند ھمين پوست آسمان ) سپھرششم = مشتری= خدای خدايان
= انھوما = ان  +ھومای ( باشند  .اين پوست که دربرگيرنده خوشه
است  ،نماد فرشگرد ،يا رستاخيز ونوشوی ھميشگيست  .ازاين رو
نيز ھميشه پيروز ميشود .
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کاوه  ،درشاھنامه کيست ؟ کاوه  ،ارتای خوشه يا سيمرغ يا کل ملت
وجامعه است که اين درفش را بر می افرازد  .درمقاله ای جداگانه
اينھمانی کاوه با ارتای خوشه  ،نشان داده شده است  .ارتای خوشه که
ھمه جانھا = ھمه اجتماع باشند گرداگرد اين درفش ،انجمن ميشوند .
وبن جان ھرانسانيست ،
ارتا که نامش » سرافراز= سرکش « ھست ُ ،
اصل پيدايش ِ خرد سرکش درھمه انسانھا  ،برضد اصل آزارنده جان
 ،ضحاک ھست و براو فيروزميشود .
اين ارتای سرافرازکه ُبن ھمه انسانھا ھست  ،سبب ميشود که مردمان
 ،خودشان  ،با نھايت دليری  ،سند مشروعيت ضحاک را روياروی
ضحاک وھمکارانش  ،پاره ميکنند ،وپايمال ميسازند  .درميان درفش
گـش  ،ماه )= مانگ ( قراردارد که زاينده خورشيد برفرازش است ،
ُ
و ماه وخورشيد درفرھنگ ايران ،ھردوباھم پيکريابی خرد ) بينش
درشب وبينش درروز( ھستند  ،و مجموعه چشمھا وخردھای انسانھا
يند  .کاوه  ،خودش با اين درفش ،اينھمانی دارد  .خيزش کاوه ) ارتای
گـش  ،حاوی فلسفه ای برضد
خوشه = ملت ( با درفش پيروزی ُ
ازگـش ئورون ناتوان وعاجزو فاقرخرد است ،که ظلم
آموزه زرتشت َ
وستم و خشم وتجاوز اورا فراگرفته اند و او ازخود  ،نميتواند ھيچ
کاری بکند و دنبال راھبرومنجی و رھاننده ونگھبان ميگردد .
درگـش « که نشان
درفش کاوه يا درفش ُگش  ،يعنی »افراشتن ارتا
ُ
پيروزی جان وخرد انسان برستمگران وجان آزاران ھست ،
وبرعکس انديشه زرتشت ازانسان ناتوان  ،نماد انسان نيرومند
سرافرازاست  ،که دربرابر بيداد وتجاوزو تھديد  ،سرپيچی ميکند .
اين ماه  ،که درميان درفش است  ،ھمان » مانگ = ماه ُپـر«
درآسمانست  ،که درزمين گاو زمين )= مانگ درکردی= خوشه جانھا
درگيتی ( ميباشد .اين ماھست که درميان درفش کاوه :
که اندرشب تيره  ،خورشيد بود
جھان را ازاو ،دل پراميد بود
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گـش ئورون = مجموعه ھمه جانھا « سخن
ھرچند زرتشت  ،از» ُ
ميگويد ،ولی درواقع  ،سخن او  ،به انسان واجتماع وبشريت روی
ميکند  .اين اجتماع انسانی است که بی رھبروبی نگھبان وبی
پشتيبان گذاشته شده است  .اين منش اجتماعست که گله وشکايت
ميکند که چرا مرا بی نگھبان وبی رھبرو بی ساالرگذاشته ای .
مجموعه جان انسانھا  ،گله و شکايت ازاين ميکنند که با ضعف
وناتوانی که آفريده شده اند  ،نياز به نگھبان دارند  ،و چرا خدا  ،آنھا
را بی راھبرگذاشته .
درست دراينجا  ،انسانی  ،آفريده ميشود که برضد تصوير »
انسان ِخود آزما ھست که خود را بدون ترس وشکايت  ،درتاريکی
رويدادھای زندگی ميآزمايد ،تا خوب را ازبد بشناسد  ،و برگزند ھای
زندگی پيروز گردد  .درست اين تصويرزرتشت و اھورامزدا ازانسان
 ،برضد سخنيست که سيمرغ به زال ميگويد که برو و» يکی آزمايش
کن ازروزگار«  .ما اينجا با انسانی کار داريم که ازناتوانی خود،
مضطرب است  ،و از زيستن برپای خود ميترسد و نياز به رھبر
ومنجی دارد  .با انسانی کار داريم که ازخود  ،وازخرد خود نميتواند
زندگی کند  .انسانی بيچاره و ناتوان وفرومانده وافليج  ،که از ناتوانی
خود ،عذاب ميکشد و درخود ،ھيچ امکانی برای رفع آن نمی يابد و
نيازبه خردی فراسوی خود دارد که ازاو نگھبانی کند  .جانی که
ازھمان آغاز ،درخود  ،درکی ازشادی ندارد  ،و به قول فردوسی :
چوشادی بکاھد ،بکاھد روان خرد گردد اندر ميان ناتوان
انسانی که ناتوانست و نيروی جوانی ندارد  .انسانی که ازاھورامزدا ،
ّ
وخرمدينان
ناتوان وسست وافليج آفريده شده .اين انديشه برای ارتائيان
وسيمرغيان  ،توھين به انسان وبه خدا بود  .اين نشان آن بود که
اھورامزدا  ،فاقد مھراست  ،چون درمھر ،آفريننده  ،آنچه درگوھر
خود دارد  ،به آفريده می بخشد ُ .گش ئورون  ،گله مند وناتوان وفاقد
شادی وفاقد خرد است  ،چون شادی وجوانی وخرد و نيرومندی
باھمند  .نزد زرتشت  ،جانی را می يابيم که درھمان آغازپيدايش ،ھيچ
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شادی ندارد ،ودرست برای اينکه ناتوان وعاجز وضعيف آفريده شده
 ،نزد آفريننده اش نمی نالد وشکايت نميکند  ،بلکه اين گوھر ناتوان
وضعيف خود را بی سروصدا می پذيرد  ،و فقط وفقط ازاين گله مند
است که چرا اھورامزدا  ،راه چاره برای تسکين اين دردھميشگی ،
به او ننموده است .
درحاليکه درفرھنگ ايران  ،زاده شدن وپيدايش جان درگيتی  ،ھمراه
خرد شاد و خرد سامانده
خنده وشادی است  ،چون بھمن که اصل
ِ
ونگھبان جانست  ،درفطرت  ،با انسان آميخته است  .با زرتشت ،
انسانی افليج  ،پيدايش می يابد که ناتوانائيش اورا اززيستن بازميدارد
ولی با درک ناتوانی خود نميکوشد برناتوانی خود چيره شود ،و
خودرا ازاين ناتوانی برھاند .
بدينسان با زرتشت  ،انسانی پيدايش می يابد  ،که سست وناتوان است
و با ضعف گوھری خود  ،راھی جز سازش ندارد  .اين انسانی که
زرتشت ميآفريند  ،در دوره ساسانيان ميکوشد که انسان نيرومند
وسرشار ارتائی را ازميدان عمل وسياست واجتماع  ،تبعيد کند
وبراندازد .
با زرتشت  ،جھان جان بطورکلی  ،سرشاری وغنای خود را از دست
ميدھد  .مسئله ازاين پس  ،تسکين درد ضعف چاره ناپذيرانسان ،
ومرھم گذاشتن روی جھل وبيخردی انسان ميشود  .اين تصوير انسان
ناتوان وسست وبی رمق  ،برای ّ
خرمدينان وسيمرغيان  ،بزرگترين
توھين به انسان و خدايشان  ،ونفی خوبی ونيکی و زيبائی ازانسان بود
ازپـری
 ،چون برای آنھا  ،خوبی وزيبائی وشکوه و نيکی وبزرگی ُ ،
وسرشاری و نيرومندی انسان پيدايش می يافت  ،چون  ،ارتا يا
سيمرغ  ،گوھر ھرانسانی بود .
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زرتـشـت و
انسانی که ازاھورامزدا  ،گله ميکند
 -----زرتشت درگاتا  ،يسنا ،ھات ----- 29

زرتشت ،واژگـونه سازنده ِ
بنيادی فرھنگ ايران
ارزشھای
ِ
-------------

گله از دست ستمکار ،به سلطان گويند
چون ستمکارتوباشی  ،گله پيش که بريم ؟
گيرم که زدشمن  ،گله آری بر ِ دوست
چون دوست جفا کند  ،چه تدبيرکنی ؟
سعدی
درسرود زرتشت )يسنه  ،ھات  ( 29ما با تصوير» کل جان=
جانان= = All-Lebenمجموعه ھمه جانھا « روبرو ميشويم که»
جامعه انسانی « نيز بخشی ازآنست  ،و درواقع اين سرود  » ،نياز
گـش «  ،فرياد ميکند که
ِ
دردآلود نھادی جامعه انسانی« را ازروان » ُ
چرا مرا که توانائی نگھبانی خويشتن ازظلم وتجاوزوآزار ندارم  ،بی
نگھبان وبی رھبر وبی ساالرو بی منجی گذاشته ای .
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اين سرود  ،چنين آغازميشود ) به ترجمه ھای پروفسورھومباخ ،
وموبد آذرگشسپ ودکتردوستخواه مراجعه شود (  » :ای اھورا مزدا ،
گـش ئوروان به شما گله وشکايت ميکند که برای چه مرا آفريدی ؟ که
ُ
مرا ساخت ؟ مراخشم و چپاول )  (hazasو زوروجبر) (remoو
تجاوزوتعدی ) (tevishو تھديد ودرشتی dereshو خشم کامال احاطه
کرده است  .برای من نيست پشتيبانی ديگر ،جزتو ،بنابراين  ،نحات
دھنده و نگھبانی شايسته را به من بنمای ) که بتواند مرا ازاين تنگنای
زندگی رھائی بخشد( «.
محتوای پرسش اينکه :برای چه مرا آفريدی ؟ درعبارت بعدی روشن
ميشود .آيا مرا برای آن آفريدی که ازظلم وتعدی وتجاوروتھديد ،درد
وعذاب ببرم ؟ و با نگھبان ورھبرو منجی که تو معلوم بکنی ،اين
عذاب ودرد پايان داده خواھد شد  ،و البته اين رھبرومنجی ونگھبانش
چنان درپايان سرود ميآيد  ،زرتشت ويارانش ھستند .
اين عبارت  ،نشان ميدھد که دنيا از ديدگاه زرتشت  ،جايگاه ظلم
وتعدی وآزاروتجاوزوتھديد ودرشتی) خشونت( وچپاول ھست  ،و
اين بيان بدينی فوق العاده ِ زرتشت به جھان ميباشد  ،که به کلی
برضد بينش فرھنگ ايران اززندگی درجھانست  .آنگاه »تنھا غايت
زندگی در جھان «  ،بدين ترتيب معين ميگردد که » بايد زندگی
درگيتی درزمان  ،فقط از درد وعذاب  ،رھائی يابد « .به سخنی
ديگر ،جھان  ) ،زندگی درگيتی در زمان ( جای رسيد ن به شادی
نيست  .غايت زندگی  »،واقعيت دادن شادی درجھان ودرزمان«
نيست  .اين غايت  ،درست وارونه فلسفه ارتائيان ) سيمرغيان
ّ
وخرمدينان ( ميباشد  ،که فطرت وغايت زندگی درجھان را درست
»شادی« ميدانستند  .با ھمين سرود بنيادی  ،که جايگاه
بسيارارجمندی در آموزه زرتشت دارد  ،غايت زندگی درجھان  ،فقط
رھائی از درد وعذابيست که زندگی ازتجاوزوقھروآزاروترس وخشم
تحمل ميکند .
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به عبارت ديگر ،ظلم وتعدی وتجاوزو تھديد ودرشتی) خشونت ( را
نميتوان ازجھان حذف کرد ،بلکه فقط ميتوان درد وعذاب آنرا کاست
يا تسکين داد  .وبه سخنی ديگر ،انسان نميتواند خودش ،باخرد ِ
جوشيده ازجانش ،شادی را درجھان بيافرند  ،و فقط اھورامزدا ی
زرتشت  ،ميتواند درنگھبانی ورھبری ) روحانی وجسمانی ،يعنی
موبدان وحکومت ( را که با ھمه آگاھيش برميگزيند ،جامعه انسانی
را درجھانی که فقط توليد ظلم وتعدی وتجاوزو تھديد ميکند  ،از درد
وعذابی که برانسانھا ميآورند ،رھائی بخشند  .غايت زندگی درجھان ،
عذاب ظلم وتعـدی وآزاروترس
فقط ھمين رھائی از اين درد و
ِ
ودرشتی است وبــس  .طمعی وآرزوئی بيشتر  ،ازاين جھان واز
رھبر ونگھبانش ) موبدان وحکومت ( نبايد داشت .
البته اين به کلی برضد فلسفه ھخامنشيان است که » خدا ،زمين
وشادی را باھم ميآفريند «  .درفرھنگ ايران »،تن ھمه انسانھا«،
بخشی از »زمين« است  ،واينھمانی با» زمين« دارد .آفريدن زمين
وشادی با ھم  ،به معنای آنست که زندگی درگيتی) تن کردی=
انديشه مثبت است  .رھائی
جسمانی ( برای شادی است  .اين يک
ِ
يافتن از درد وعذاب درزندگی  ،ھنوز شادی نيست  .ازاين گذشته ،
رھائی از دردوعذاب  ،ھنوز رھائی ازظلم وتعدی وتجاوز وترس
ودرشتی) خشونت( موجود درجھان نيست  ،وبرنامه ای وھدفی برای
تغيير دادن اين جھان پُرازظلم وتجاوزوتعدی وتھديد وآزارنيست .
اين دو آرمان )کاستن عذاب ودرد وتسکين درد  +ايجاد شادی
درزندگی درزمان وجھان (باھم فرق بسيارژرف دارند  .آن يکی ،
علل درد وعذاب را نميتواند برطرف کند و جھان وجامعه وتاريخ را
نميتواند تغيير بدھد  .واين يکی  ،درکفايت کردن به تسکين دردھا
وعذابھا  ،فقط ناتوانی را می بيند  ،وخود را توانا برای آن می يابد و
مصمم ھست که علل درد و عذاب را برطرف سازد و شادی را دراين
جھان بيافريند .
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يکی رسيدن به زندگی شاد درگيتی ودرزمان را ممکن ومقدور
ميداند ،وديگری  ،رسيدن به شادی را درزندگی درجھان ،امکان
پذيرنميداند و به » تسکين دردھا وعذابھا « کفايت ميکند .
اين انديشه دربندھش )بخش پنجم ،پاره  ،(43عبارت روشن خود را
می يابد که اھورامزدا پيش ازآنکه اھريمن به گاو) مجموعه جانھا (
وکيومرث ) مجموعه ھمه انسانھا( بتازد  ،منگ درمان بخش را که »
بنگ « ناميده ميشود به گاوميدھد وپيش چشم او ميمالد  ،تا
دراثرتخدير ،کمتراحساس گزند و ناآرامی ودرد وعذاب بکند  .درواقع
 ،دين وآموزه زرتشت  ،ھمان نقش » افيون برای تسکين عذابھای
زندگی « ميگردد  .درد زندگی را ميتوان با تخديرکه آموزه دينی
باشد ،تاب آورد .اگر دقت شود  ،بنياد حکومت ساسانيھا را ميتوان
درست درھمين عبارت زرتشت يافت.
اين عبارت زرتشت  ،بيانی ديگر وروشن تروبرجسته تر از ھمان
سرانديشه » ھمزادش « ھست  .مفھوم » ھمزاد= يوغ = سنگ=
ييما= ديو «dvaدرفرھنگ ايران  ،که مفھومی بسيارمثبت بود  ،به
وسيله زرتشت  ،به کلی مسخ وتحريف و وارونه ساخته ميشود .
درآموزه زرتشت  » ،ژی = زندگی « و » اژی = ضد زندگی «،
دوھمزادند که ُبن انديشه انسان و ُبن جھان ھستی ھستند ،ولی متضاد
باھم ،وبريده وجدا ازھمند  .گوش ئورون ) گاو= مجموعه ھمه
جانھا ( درست ھمان » ژی « ھست  ،و » ظلم وتعدی وتھديد
وآزارودرشتی « ،پيکريابی ھمان انديشه » اژی = ضد زندگی «
است  .درواقع  ،جان يا زندگی  ،ازھمان آغاز ،درستيزبا » ضد
زندگی « ھست  ،وراه گريزی نيز ندارد ،وبايدازآن ھميشه رنج بيش
ازاندازه ببرد  ،واين سرنوشت تغييرناپذيراوست .
طبيعت جھان  ،دراين ستيزودرد وعذاب  ،ريشه دارد  ،وبه
درواقع ،
ِ
ھيچ ترتيبی نميتواند خود را ازاين درد وعذاب  ،نجات داد  .فقط يک
راه برای انسان وجامعه  ،باقی ميماند وآن امکان ِتسکين دادن و
کاستن ونامحسوس ساختن درد وعذاب ھست  ،واين با رھبری
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ونگھبانی کسی ميسراست که اھورامزدا ،معين سازد  .درست ارتا
خانواده سام و زال زر ورستم ( به گونه ای
ئيان ) فرھنگ ايران :
ِ
ديگرميانديشيدند .
» ژی = جی « در فرھنگ ايران  ،به عکس آموزه زرتشت  ،خودش
 ،يوغ وھمزاد ھست  ،و فراسوی خود  ،موجودی بنام » اژی = ظلم
وقھروخشم وتجاوزوتھديد «  ،وجود ندارد .
ظلم وقھروتعدی وآزار ،فقط دراثر» به ھم خوردن واختالل
واغتشاش خودھمين يوغ وھمزاد وژی « ،که »دونيروی ھمآھنگ
باھمست «  ،پيدايش می يابد  ،وفقط امری  ،عارضيست که ميتوان
رفع کرد » .زندگی« ،روياروی » ضد زندگی « نيست  ،و از» ضد
زندگی « که درفراسويش باشد ،احاطه نشده است  ،که ازآن  ،ھميشه
 ،رنج وعذاب ببرد وناله کند و گله نزد خدا ببرد  ،بلکه اين »
ھمآھنگی درونی نيروھای زندگيست که گاھی درانسان يا دراجتماع
به ھم ميخورد «  ،و با نيروی ھمآھنگسازنده که درخود ھمان »
ژی= يوغ = سنگ « ھست  ،ميتوان  ،ازسربه » شادی که نتيجه
ھمآھنگی وانبازيست « بازگشت .
ظلم وتعدی وتجاوزوزدارکامگی وتھديد ودرشتی ) خشونت(  ،پديده
ايست که از» اغتشاش وناھم آھنگ شدن نيروھای ھمآفرين
وانبازدرزندگی= در ژی « درانسان ودراجتماع  ،پيدايش می يابند ،
و به ھيچ روی  » ،موجوديت متافيزيکی ونھادی درجھان ھستی «
ندارند  .اھريمنی وابليسی وشيطانی درجھان ھستی وجود ندارد .
درآموزه زرتشت  » ،اژی = ضد زندگی «  ،نيروئی کيھانی و
دربن جھان ميگردد  ،که نميتوان آنرا حذف کرد
متافيزيکی وگوھری ُ
 ،و زندگی را گرفتار عذاب ھميشگی ميکند  ،و زندگی ) گوش
ئورون (  ،ھيچ راه گريزی جز» تحمل اين درد وعذاب ندارد « و
ازاين رو ،نزد اھورامزدا  ،گله وشکايت ميکند که تو چرا مرا ياری
نميدھی ،تا نگھبانی ورھبری بيابم ،تا بتوانم اين بارسنگين را بکشم
وبه خود ھموارسازم  .درد وعذاب ،ھمزاد جداناپذير ،ولوضد زندگی
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وخوشی وشادی منست  .و زندگی درگيتی برايم  ،نميتواند بی درد
وعذاب باشد .
بنا بر دھخدا  ،درتداول امروز ،گله با شکايت  ،تفاوت گونه ای دارد .
بدين معنی که گله  ،شکايت نرم وماليم ازدوست نزد خود اوست  ،يا
دوستی ديگراست که با ھردو طرف دوست ميکند .ولی » گله « ،
ترجمه واژه »  « garez = grzakaدراوستا وگاتا است  ،که درھندی
باستان » گره =  «garh, garhateاست ،وبه معنای شکايت کردن
وعارض شدنست  .دراستی garzin=gharzumبه معنای ناله
کردنست  .ودرکردی گيره وگيله و وگازن  ،عتاب وشکايت و
دادخواھيست  .گرزش ھم چنين معنائی دارد .گله  ،اين دورويه
رادارد ) ھم تظلم ودادخواھی است  ،وھم دادخواھی خفی يا عتاب
دوستانه است(  .اگر گوشورون  ،ازآفريننده اش دادخواھی بکند  ،بيان
آنست که اورا ستمکاروفاقد داد ميداند وبرضد اوسرکشی ميکند  ،و
بايد برضد چنين خدائی برخيزد  .البته با ناتوانی که گش ئورون نزد
زرتشت دارد  ،فاقد نيروی سرکشی وطغيانست  .ازاين رو گوشورون
 ،دراين سرود ،چنين موضعی دربرابر آفريننده اش نميگيرد .
ما دراينجا با تصويری ازانسان وجامعه انسانی کار داريم که ازخدای
زرتشت  ،گله به معنای عتاب دوستانه ميکند  .اين انسان  ،ازخدای
زرتشت گله وشکايت نميکند که چرا مرا بدون توانائی آفريده ای  ،تا
خودم از زندگيم بتوانم دفاع کنم ؟ چرا مرا چنين ضعيف وجاھل
آفريده ای که ازعھده نگھبانی زندگيم برنميآيم  .اوھرگزچنين گله ای
نميکند  .بلکه » ناتوان  ،آفريده شدن خود را از اھورامزدا « ،
واقعيتی بديھی ومسلم ميداند  .گله او ازاھورامزدا  ،اينست که وقتی
چنين نيروئی درمن نيست وتومرا چنين آفريده ای  ،پس کسی بايد
باشد واززندگی من دفاع کند و آنرا نگھبانی کند و ازظلم وتعدی
وآزارنجات بدھد .
گله انسان ازاھورامزدای زرتشت  ،فقط اينست که چرا چنين منجی
ونگھبان ورھبروساالر را  ،تا کنون ،آشکارا به من نشان نداده ای .
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او گله وشکايت ازاھورامزدا نميکند که چرا تو به من اطمنيان
واعتماد نداشته ای که به من درنھاد وفطرتم  ،چنين نيروی بينشی
ننھاده ای  .مگر ،اھورامزدا  ،ترس از دادن نيروی بينش وخرد به
انسان داشته است ؟ چون عمال او خودش ھست که نگھبان
) حکومت ومنجی وقدرت روحانی ( را مشخص ميسازد  .پس مسئله
درنھان  ،تضمين قدرت خودش ھست .
اين گله انسان ) که بخشی ازگوشورون ھست ( ازبی نگھبان گذاشته
شدن  ،بيان » رغبت نھادی انسان به تابعيت « است  .اين
تصويرانسان  ،به کلی برضد تصوير ارتائيان ازانسان بود » .ارتا«
که نه تنھا خدای فرازآسمان  ،بلکه ھمچنين  » ،نخستين عنصروجود
درگـش ئورون « ميباشد  ،نامش » سرفراز«
ونھاد انسان درزمين=
ُ
است  ،و » آتش فروزنده وبالنده وسرکش « است  .اين ھمان
خدائيست که گوھروطبيعت ھرانسانی ميشود و درقرآن  ،نامش ابليس
شده است  .چنين طبيعتی ،ھمخوانی با گله وشکايت و برای رغبت در
اطاعت وتابعيت ندارد .
اين انسان زرتشت  ،نه تنھا ازتابعيت سرپيچی نميکند ،بلکه ازصميم
قلب ،دنبال تابعيت واطاعت ھست  ،وگله ميکند که چرا تو زودتر ،به
من کسی را برای تابعيت ازاو ،نشان نداده ای ومعرفی نکرده ای .
اينجا  » ،اژی « زرتشت  ،نه تنھا يکی ازدوبديل برای انتخاب نيست
 ،بلکه سراسروجود انسان را چنان محاصره واحاطه کرده است که
راه گريزی ازآن ندارد و نميتواند ازاو روی برگرداند ،و امکان غلبه
براو را نيز ندارد  .ناتوانی انسان به اندازه ايست که امکان مبارزه با
آن  ،اصال طرح ھم نميشود  .من نميتوانم با اين ظلم وتعدی وآزار
وتھديد  ،مبارزه کنم  ،وفقط نيازبه کسی دارم که مرا ازاين مخمصه ،
نجات بدھد  .اين  ،اوج ناتوانی انسان دربرابر ظلم وتجاوزو تعدی
وتھديد ودرشتی  » ،تنھا شاخصه گوھر انسان « ميگردد  ،که به کلی
گـش را
درتضاد با » گوھرسرکش ارتائی «  ،يا گوھريست که درفش ُ
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دربرابرظلم وآزار ميافرازد و سند مشروعيت ضحاکان زمان را ازھم
پاره وپايمال ميکند .
انسان گله مند  ،جانشين انسان سرفرازوسرکش ارتائی ميشود که
ھمگوھرخداست  .به خوبی ديده ميشود که » گوش ئورون «
گـش
گـش ئورون « ارتائيان ندارد ُ .
زرتشت  ،ديگرھيچ شباھتی با » ُ
ئورون ارتائيان  ،آفريده ناتوان اھورامزدا نيست  ،بلکه ھمگوھر
گـش ئورون
وھمسرشت با خود ارتای سرفرازھست  .تصوير ُ
گـش ئورون ارتائيانست  ،بلکه
زرتشت  ،نه تنھا غير ازتصوير ُ
متضاد با آنست .
اين انديشه زرتشت ازانسان گله مندی که رغبت به تابعيت دارد و
فقط دنبال » داروی تسکين دھنده درد« ھست  ،درست بيان آنست که
مردم ) جامعه انسانی ( نياز به قيم دارند  .مردمان  ،درگوھرشان ،
صغير آفريده شده اند  .اھورامزدا  ،مردم را درفطرت ) گوھرُ ،بن ،
چھره (  ،ناتوان وبی بينش و نيازمند به قيم ميآفريند  .بدينسان  ،دين
زرتشت  ،ابزارحکومت کردن ميشود  .اين فطری ساختن ناتوانی
دربينش  ،فطری ساختن گوھرصغارت درانسان است و حکومت ،
بدينسان بر بنياد دين زرتشت نھاده ميشود و بدين سان  ،حکومت ودين
ازھم جدا ناپذيرميگردند .
اينکه مرا  ،ناتوان ازنگھبانی زندگی خود  ،آفريده  ،درفرھنگ ايران
به معنای آنست که درفطرت من  ،اخو= اھو =  axvنيست  ،ومن ،
قائم به ذات خود ،وسرور وخدايگان خود نيستم و به خود ھيچ اعتماد
واطمينانی ندارم  .با اين سرود  ،زرتشت برضد تصويری که
فرھنگ ايران  ،ازانسان وازجان داشت  ،برميخيزد  ،ودرست آنرا
واژگونه ميسازد ،و انسانی ناتوان وگله مند ونيازمند به رھبرومنجی
درزيستن  ،دربرابر انسانی نيرومند ميگذارد که فرھنگ ايران ،
وخود انسان را ،سرورواصل بينش وروشنی ميدانست ،
آفريده بود ،
ِ
که به نيرومندی و آفرينندگی خود اعتماد داشت  ،واين توانائی را ،

140

اصل نيکيھا ميدانست وبه قول فردوسی  » :تو کردارخوب  ،از توانا
شناس « .
گوھرھرانسانی درفرھنگ ايران  » ،اخو= اھو=«axv = ahv
شمرده ميشد و خود اين واژه  ،دارای معانی  -1سرور وخدايگان -2
زندگی واصل زندگی  -3شعور ووجدان  -4اراده وپشت کار ھست .
به عبارت ديگر ،گوھرونھاد انسان  ،سروری برپايه شعورو آگاھی
وپشت کاروجدان ونيرومندی زندگی است  .ويژگی گوھری اين »
اخو = اھو«  ،خود گستری است ،وبدينسان او طبعا  ،گستاخ است .
گستاخ که  vista-axvباشد و دراصل به معنای » گسترش فطرت
خود است  ،درفرھنگ ايران  ،به معنای » اعتماد واطمينان به
گوھرخود « بوده است  .رد پای اين انديشه دريسنه  ، 26بند  4باقی
مانده است که درست برضد تصويرانسان گله مند ازبی سروری
است که گوھرخود را ناقص وناتوان وضعيف ميداند .
درفرھنگ ايران نيروھای مينوئی انسان  ،بنا براين يسنه ،پنج تا
ھستند  -1 :اخو=  -2 ahvدين -3 =daenaبوی= -4 baoda
روان=  -5 urvanفروھر=. fravashay
گرانيگاه فطرت انسان  ،اخو=a-hv = a-xvھست که سروری ) قائم
به ذات خود بودن = ازخود وبه خود بودن ( برپايه شعوروبينش
وآگاھی ميباشد  .انسان درنھادش  ،نيرومنداست  ،چون به توانائی
نھفته درگوھرخود اعتماد دارد  .فرھنگ ايران  ،چنين تصويری
ازانسان نيرومند داشت که کامال متضاد با تصوير زرتشت ازانسان
دراين سرود گاتاست که درست منکراين » سروری = اخو بودن «
يا فطرت او ميشود  .انسانی  ،تواناست که ميتواند گوھر خود ) اخو =
ارتا = فـرن ( را پديدارسازد  .او ھنگامی ناتوان است که امکانات
پيدايش فطرت اورا  ،ازاو بگيرند .
اين »اخو« چيست که سرچشمه غنا وسرشاری و » ازخود بودن «
است ؟ اين واژه  ،سبکشده واژه » اخوشه = خوشه « است » .
اخو +شه « يعنی » سه تخمه «  .اين يکی ازنامھای » ارتا «
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ميباشد  .درسغدی به عدد شش  ،اخوشه يعنی » خوشه « گفته
ميشود  .علت نيزآنست که خوشه پروين » ،ششک ،درتبری « است ،
شش ستاره پيداست  .خوشه پروين  ،اينھمانی با » ارتا « داشت که ُبن
يا نخستين عنصرھرانسانی ھست .ارتا روزسوم ھرماھيست  .پس
درھرانسانی  ،تخم کل جھان آفرينش ميباشد  .و البته ستاره نا پيدای
خوشه پروين که ازآن» شش ستاره پيدا « پيدا ميشد  ،بھمن بود  .بھمن
 ،خرد بنيادی جھان ھستی  ،تبديل به ارتا ميشد ،و درارتا ،
نمودارميشد و اين گوھر وفطرت ھرانسانی بود  .طبعا  ،انسان،
آبستن به تخم جھان  ،تخم خرد بود ،واين اصل سرشاری و بينش
وشادی و اعتماد او بود .
بھمن ،اصل نگھبان حکومت درايرانست  .مسئله درفرھنگ ايران ،
رھبری کردن انسانھا  ،با بينشی وروشنائی وحقيقتی نبود  ،بلکه
مسئله بنيادی  ،مامائی کردن ودايگی انسانھا بود  ،تا اين گوھرنھفته
درخود آنھا ازآنھا پبدايش يابد  .انسان  ،نياز به رھبروساالرومنجی
ونگھبان وقيم ندارد  ،بلکه نياز به ماما وقابله ودايه دارد  ،چون
حقيقت وبينش وروشنی درگوھرخود او ھست .
سيمرغ  ،دايه وماما بود  .او مامای زادن رستم بود  .انسان بالقوه ،
سرورخود ھست .اين اعتماد به خويشتن وغنای گوھری خود را »
گستاخی « ميناميدند  .برای اينکه معنای » سرور«  ،دقيق تروژرف
ترمشخص گردد  ،بايد درنظر داشت که ھم واژه » اخو  =axvاھو
 «ahvبه » سرور« ترجمه ميگردد و ھم واژه اھورا
) دراھورامزدا ( به » سرور« ترجمه ميگردد  .واين درست گواه
برآنست که » اخو= اھو«  ،ھمان واژه » اھورا« ميباشد  ،و سروری
اھورامزدا  ،بيان » ازخود بودن = قائم به ذات بودن « اوھست .
سرشاروپـر ھست ،وطبعا
اين » اخو= اھو= خو= ھو « ،گوھرغنی
ُ
» ازخود « فراميگسترد وازخود ميافزايد و اين اعتماد به خويشتن
وغنای گوھرخود  ،گستاخی ّ
وفرخی ) ( farna-hvaa =farr-axv
ھست  .چنين وجودی نميتواند از خدای خود گله وشکايت کند  ،چون
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تخم خدای خودش  ،که » اخو= اخوشه = خوشه پروين = ارتا « باشد
 ،آتش جان ونخستين عنصروجود خوداوست ،وخدا  ،اينھمانی با
انسان دارد .
گستاخ  ،دراصل  ،معنای » اعتماد به خويشتن وغنای گوھرخود ،
اطمينان از گوھرآفريننده نھفته درخود « را داشته است ،وسپس
معنای منفی پيدا کرده است  .گستاخ ّ
وفرخ  ،ازکسی گله وشکايت
نميکند ،تاچه رسد ازخدائی که گوھر وجود خودش و جفت ويار
وانبازاوست  .گستاخ  ،سپس به کسی اطالق شده است که ازحد
توانائی وامکانات خود در اثر نداشتن بينش  ،فراترميرود  .اين
گستاخست که بيش ازآنچه درگوھرش ھست  ،اعتماد واطمينان دارد .
کسيست که نادان وجاھل از زمان وروزگاراست و درست به زمان
وروزگاراعتماد واطمينان ميکند که قابل اطمينان نيستند .
اعتماد واطمينان او ،ازنيرومندی خودش  ،به خودش نميتراود .
گوھرانسان ھمين اخو= اھو است ودرفطرت ،وجودی گستاخ است .
گستاخی چيست ؟ اخو ،درچھارنيروی بنيادی ضميرکه بوی ) شناخت
با حواس ( ودين ) بينش زاده ازگوھرخود که اخوست ( وروان
) نيروی آراينده ونظم بخشنده تن او ( وفروھر) نيروی تحول يابی
ومعراج ( باشد ،پيدايش می يابد  ،وبا اين نيروھا ھست که» مرغ
چھارپر بينش« ميشود که رابطه مستقيم با خدا ) سيمرغ = ارتا ( دارد
وھميشه ميتواند به معراج حقيقت ) وصال باخدا ( برود .
تومرغ چھارپری  ،تا برآسمان ّ
پری
تو ازکجا وره بام ونردبان زکجا
تو نيازبه واسطه نداری  .فروھردرھرانسانی ،سيم اتصال مستقيم
انسان باخداست .اکنون ناگھان دريسنه ،ھات  29سرود زرتشت ،
انسانی را می يابيم که ھيچگونه اعتمادی به خود وبه نيروھای بينشی
وشناخت و آرايندگی وساماندھی ندارد  ،و خود را کامال ناتوان
وناقص می يابد  ،و درمی يابد که سرور وآقا ونگھبان خود نيست ،و
برای زيستن  ،نياز به نگھبان وسروروساالرو منجی دارد  ،وبه
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اھورامزدا  ،شکايت ميکند که چرا مرا که چنين ناتوان وضعيف
وجاھل آفريده ای  ،بی نگھبان گذاشته ای .
اين انسانی که ھيچ اعتمادی به خود ) گستاخی ( ندارد  ،اين انسانيست
که زرتشت ميآفريند و اين تصوير ،برضد تصوير انسانيست که
ّ
ھرخرمدينی درچنين
فرھنگ ايران را ھزاره ھا پايدارساخته است .
خدائی  ،يک ستمکارميشناخت که بوئی ازمھر وداد نبرده است وبقول
سعدی :
گله از دست ستمکار ،به سلطان گويند
چون ستمکارتو باشی  ،گله پيش که بريم ؟
گيرم که زدشمن  ،گله آری بر دوست
چون دوست جفا کند  ،چه تدبيرکنی ؟
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حکومتی درايران ،حقانيت داشت که
نگھبان انسان« باشد
» دايه ِ
ِ
نه » پاسـدار ِ انسان «
زرتشت پاسدار
ازسيمرغ ِدايه  ،تا
ِ
» گاتا ،يسنه ،ھات « 29

زرتشت،نقش دايه ِانسان وطبيعت بودن
راطردکرد
ونقش» پاسداراجتماع وطبيعت بودن«را،
نقش ِويژه ِخود
ونقش موبدان ساخت
درفرھنگ ايران  ،حکومت  -1» ،نگھبان جان يا زندگی ھمه انسانھا
 ،ازگزند وتباھی وستم وتعدی ودرشتی وتھديد ،و -2پرستار جانھا «
درگيتی بود  .مسئله بنيادی درفرھنگ ايران » ،رستگاری زندگی
انسان درگيتی  ،از آزار) قھروستم ودرشتی و ترس وتعدی ( بوده
است  ،نه » رستگاری جان انسان ازگناه «  ،واين  ،شالوده حکومت
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سکوالر) زمانی= اوامی = سپنجی (  ،وبرضد » حکومت دينی «
است ،ولی بنابر انديشه زرتشت  ،دريسنه  ،ھات  ، 29که زرتشت ،
با آموزه اش  ،پاسدارزندگی درزمان ميشود  ،شالوده سکوالريته
ازبن ،متزلزل وويران ساخته ميگردد .
درايران ُ ،
حکومت  ،استوار برسرانديشه » نگھبانی وپاسبانی اززندگی يا جان
درگيتی « بود  ،و با اولويتی که به » جان=زندگی« ميداد ،
تبعيضھای نژادی وطبقاتی وقومی وزبانی واعتقادی وايمانی وجنسی
را نميشناخت » .جان= زندگی «  ،بر» ايمان وجنسيت ونژاد وقوم
وزبان واعتقاد«  ،اولويت داشت  .کسی ،حقانيت به حکومت دارد،
که بتواند ھم اززندگی ھمه مردمان درجامعه) بدون تبعيض (،
دربرابرگزند ،دفاع کند  ،و ھم پرستاری اززندگی) جان ( درگيتی
کند  .حکومت  ،برای ابقاء وتنفيذ يک عقيده ومذھب وشريعت
وايدئولوژی  ،ھيچ حقانيتی نداشت  .حاکميت بدين معنا  ،با ساسانيان
پيدايش يافت که درست برضد فرھنگ ايران بود .
و» نگھبانی «  ،با نگاه وديد  ،آنھم » بينش درتاريکی « کارداشت .
» ديدن «  ،تنھا معنای »نگاه افکندن« را ندارد بلکه افزوده برآن ،
معنای » نگران آن چيز بودن« را ھم دارد  .خطرھا وگزندھا ،
درآغاز ،ھمه درتاريکی پيدايش می يابند ونامعلـومند و کسی ميتواند
 ،اززندگی  ،نگھبانی کند که چشمی يا خردی يا نيروی بينشی داشته
باشد که درست بتواند درتاريکی ببيند .درشاھنامه ديده ميشود که
نگھبانی وپاسبانی  ،دررابطه با شب و تاريکی بکار برده ميشود .واژه
» ديده بان « را برای ديدن درروز بکار ميبرد ،وواژه »پاسبان
ونگھبان « را برای » ديدن درشب « بکارميبرد .ھرشبی  » ،سه پاس
« عوض ميشد  ،چون شب ،سه بخش داشته است ) پاس نخست  :رام
 ،پاس دوم  :ارتا وبھرام  ،پاس سوم  :سروش ورشن (  ،واين سه
پاس  ،اينھمانی با سه بخش از فطرت انسان دارند .
به روز اندرون  ،ديده بان داشتی
به تيره شبان  ،پاسبان داشتی
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ھمان ديده بان دارد وھم پاسبان
نگھبان لشگر ،به روز وشبان
دراينجا  ،نگھبان  ،ھم ديده بان درروز وھم پاسبان درشب است  .ولی
انديشه نگھبانی ،دراصل متوجه شب است که انسان می خسپد و
ميتواند به آسانی مورد تازش قرارگيرد .جان  ،ھميشه دراثرناآگاھی
وغفلت وبيخبری  ،يا در خواب بودن خرد وھوش ،که تاريکيست ،
گزند می بيند  .پيدايش ِستم وتعدی ودرشتی وآزارھم  ،درچنين
تاريکيھا آغازميشود  .اينست که ناصرخسرو ميگويد :
برمن وتو که بخسپيم  ،نگھبانيست
که نگردد ھرگزرنجه زبيداری
به شب ،پاس ميداشت.سروش ،نگھبان
اينست که پاسبان
وسردارگيتی است  ،چون شب  ،ھيچگاه نمی خوابد )سروش ،گوش-
سرودخرد ھست.خرديست که انسان را دربرابرخطر ،ھشيارميسازد(.
ازاين رو ،سگ  ،يارسروش بشمارميآمد  .به ھمين علت عطار ،سگ
را در داستانھايش با سروش اينھمانی ميدھد  .درسرآغاز شاھنامه نيز،
کيومرث که نخستين انسان دريزدانشناسی زرتشتی است  ،دراثرآنکه
خردش  ،دوست ازدشمن را نميشناسد  ،اين سروش بيداراست که خبر
نقشه اھريمن را برای کشتن کيومرث به فرزندش ميدھد .
چرا سروش  ،نگاھبان جانھا است  ،چون سروش با جفتش  ،رشن
» ،خدايان سحروسپيده دم «ھستند که سرآغازبيدارشدن وروشن
شدن ھستند  .سروش ورشن باھم  ،نطفه روز ،يا جھان جان را  ،که
درميان شب ) پاس دوم ( ازھم آغوشی » ارتا با بھرام « پيدايش می
يابد ،وشب بدينسان آبستن ميشود  ،آنھا ميزايانند  .سروش ورشن ،
ازشب ) تاريکی آفريننده (  ،روز) روشنی ( را ميزايانند.
البته ُبن يا فطرت انسان نيز ،مرکب ازاين پنج خداست )رام  +ارتا=
سيمرغ  +بھرام  +سروش  +رشن (  ».رام  +ارتا  +بھرام «  ،سه
خرد
گانه يگانه ) سه تای يکتا ( اند ،که پيدايش ِ» بھمن «  » ،اصل
ِ
ضد قھروتھديد واصل خردشاد وسامانده اند « که » نگھبان جان ھا«
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است  .سروش  ،درواقع  ،درھرانسانی  ،اين بينش ِ ناپيدای بھمن
) رام +سيمرغ  +بھرام ( را در» پيشآگاھی انسان «  ،زمزمه ميکند
) شيپور بيدارباش را درسحر ميزند = ھوشيارميکند( و به انسان ،
»کليد گشودن صبح وروشنی وآگاھی« را ميدھد  ،تا بتواند» خوب
را ازبد بشناسد«  ،و با شناخت خوب ازبد است که زندگی انسان ،
نگھبانی ميشود .
درشاھنامه در داستان فريدون  ،ديده ميشود که سروش  ،دھنده کليد
خوب وبد به فريدون است  ،تا او را ازگزند جان ) توطئه قتل
برادرانش (  ،برھاند  .چرا سروش ،ھميشه بيداراست ؟ چون » اصل
سحروسپيده دم «  » ،اصل تحول تاريکی به روشنی«  » ،اصل
زاييش روشنی ازتاريکی« است  .اوکليد گشودن درب صبح وروشنی
درب بينش خوبی ازبدی است  .او ھميشه اصل»
 ،يا کليد گشودن
ِ
گشاينده چشم ازھم و نگاه کردن « است  .نام او نزد مردم » ،
راھگشا« بوده است ) نه راھبر( .ازآنجا که ھرانسانی  ،سروش ويژه
خودش را دارد  ،سروش  ،بيان فرديت انسان برپايه خردش و رابطه
مستقيم خود فرد با حقيقت ميباشد  ،وبيان آنست که جان ھرانسانی ،
نيروی نگھبانی ازخود را دررسيدن به معرفت خوب ازبد دارد .
درانسان ،اين نيروی نگھبان  ،حتا درخواب نيزبيدار است  .اينست که
ھميشه درھنگام خفتن رستم  ،رخش  ،بيداراست وازاونگھبانی ميکند
 ،چون واژه »رخش« ھم که دراصل » رئوخشن « است  ،ھمان واژه
» روشنی« است و روشنی درفرھنگ ايران ،دورنگه بوده است.
رخش ،رنگين کمان نيزھست که ھم » کمان بھمن « است وھم ارتا
) سيمرغ= رنگين کمان است .بھمن وسيمرغ  ،اصل روشنی
ھستند (  .بھمن يا » ارتا وبھرام « که اصل نگھبانی جان ھستند،
گشوده جان  ،ناظرونگران زندگی
درسروش  ،درچشم ِھميشه
ِ
ھستند .
اين انديشه در داستان سيمرغ ) = ارتا ( وزال درشاھنامه  ،برغم آنکه
اين داستان ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانيان درضديت با سيمرغ
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دستکاری شده  ،بازتابيده ميشود .سيمرغ ) ارتا (  ،چشم بيدارونگرنده
به دردمندان ،به آزردگان ھست .ھنگامی زال به دور افکنده ميشود :
سيمرغ
يکی شير خواره ،خروشنده ديد
زمين ھمچودريای جوشنده ديد
زخاراش  ،گھواره و دايه  ،خاک
تن  ،ازجامه دور و  ،لب ازشيرپاک
گـرد اندرش  ،تيره خاک نژند
به ِ
به سر برش  ،خورشيد گشته بلند
پلنگش ُبدی کاشکی مام وباب
مگرسايه ای يافتی ز آفتاب
سيمرغ با داشتن چنين احساسات وعواطفی نسبت به کودک خروشنده
 ،که بيان نھايت مھراست  ،مھرازوجودش  ،سلب ميگردد و مرغ
خونخواری ساخته ميشود که خدا ) اھورامزدای زرتشت ( فقط به اين
مرغ درنده وخونخوار ،دراين مورد فقط  ،به طوراستثنا  ،مھری وام
ميدھد :
خداوند مھری به سيمرغ داد
نکرد او به خوردن  ،از آن بچه ياد
آنگاه سيمرغ اين کودک را به النه خود ميآورد
نگه کـرد سيمـرغ با بچگان
بدان خـ ُرد  ،خون از دو ديده چکان
آيا اين کودک خرد است که خون ميگريد  ،يا اين سيمرغ است که
ازديدن کودک آزرده وبه مرگ سپرده  ،خون ميگريد ؟
شکفتی  ،بروبرفکندند مھر
بماندند  ،خيره بدان خوب چھر
سيمرغ وبچه ھايش درنگاه به ھمان کودکی که برای زشتی وآھويش
دورانداخته شده بود ،خيره در» زيبائی « او ميشوند و درنگاه آنھا ،

149

آنچه زشت شمرده شده  ،زيبائی خيره کننده ای يافته ميشود و
باھمديگر  ،عاشق اوميشوند.
به جای احساس ھمدردی درسيمرغ وبچگانش  ،عاطفه مھر انگيخته
ميشود  .سيمرغ که جانان است  ،درد وآزردگی وستم ودرشتی را
ازدورمی بيند ودردمند را بالفاصله ازدرد رھائی ميدھد .
جان
چون ارتا که خوشه جانھا يا جانان ھست  ،درد ھرجانی  ،به
ِ
خود خدا بسته است  .اين پيوستگی جانھا به ھمست که ھردردی ،
ھمه جانھا ) سيمرغ ( را بيقرارميسازد  .سيمرغ )يا ارتا که پيدايش
بھمن است ( ھردردی را ھرچند بسياردور ،ولی فوری می بيند ومی
نگرد  ،وکشش به رفع درد با شتاب اورا به دردمند ميکشـاند.
چنانچه درھمين داستان  ،سيمرغ به زال ميگويد اگر دردی بتو برسد
من» درزمان= فوری « حاضرم  .برعکس در تصوير زرتشت
ازگـش ئورون ) مجموعه جانھا ( از درد وستم وآزار وپرخاش و
ُ
تھديد عذاب ميکشد و فريادرسی نميشناسد  .انديشه پيوستگی جانھا به
ازگـش ،
ھم درخدا) جانان( ،ديگر دراين تصويرزرتشت
ُ
حاضرنيست  .او خود را بی پشتبان می يابد و ازاھورامزدا گله ميکند
 ،چرا کسی را بدو معرفی نکرده است که بتواند ازاو نگھبانی کند .
ديگرسروشی درجان نيست که زودتر ازخطر وگزند  ،جان را
ازنزديک شدن خطر ،بيدار وآگاه ميسازد و کليد بينش نيک وبد را که
گشاينده مسئله است به او بدھد.
اھورامزدای زرتشت ديگر ،سيمرغ جانان وارتای خوشه نيست
وھيچگاه خودش به ياری موءمنانش نميآيد  ،بلکه زرتشت را پس
ازگله وشکايت  ،به عنوان » پاسدارجان « معرفی ميکند  .درجنگ
رستم واسفنديارنيز ديده ميشود که  ،با زخمی شدن رستم  ،سيمرغ ،
بالفاصله به ياری رستم می شتابد  ،ولی درھنگام زخمی شدن
اسفنديار ،خبری واثری از حضور اھورا مزدا نيست .
اين انديشه » نگھبانی جان «  ،که در» پناه ازگزند « عبارت بندی
ميشود ازکجا ميآيد  ،و چرا نگھبانی از زندگی کردن  ،گرانيگاه
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حکومت واصل حقانيت حکومتست ؟ نگھبانی جان به عنوان اصل
حقانيت حکومت  ،پيآيند مستقيم » اصل قداست جان = گزند
ناپذيربودن زندگی « ميباشد .جان بايد  ،درجائی  ،گزند ناپذيرساخته
شود  .ھمه جانھا  ،دراصل وسرچشمه جانھا که جانان ) سيمرغ (
است  ،گزند ناپذير است  .دراينجاست که ھيچکسی توانای گزند
رساندن به زندگی نيست  .اينجا کجاست  ،اينجا  ،النه يا خانه يا آشيانه
سيمرغست  .جايگاه سيمرغ ) جانان ( کجاست ؟ فرازکوه البرز) ال +
برزه = خدای زايمان فرازمند ( است  ،آنجا که کوه البرز به خوشه
پروين ميسايد
برو بر نشيمی چوکاخ بلند زھرسو ،برو بسته راه گزند
سيمرغ که خودش  ،يکايک جانھاست  ،ھرجانی را که درخطرگزند
ھست  ،به آشيانه خود ميبرد ،تا راه گزند به جانش را ببندد  ) .اصل
بست نشستن به اين آئين  ،بازميگردد (  .زال زر را نيز درجائی
مياندازند که » النه سيمرغ « است  ،چون ميدانستند که سيمرغ ،
مطروديت دينی و اجتماعی وسياسی را نميشناسد  ،و برايش  ،جان ،
برھردينی وشريعتی وحکومتی  ،اولويت دارد  .سام :
بفرمود پس تاش) زال کودک را( برداشتند
وزان بوم وبر ،دوربگذاشتند
بدانجای ،سيمرغ را النه بود
بدان خانه  ،ازخلق ،بيگانه بود
سيمرغ يا ارتا  » ،خانه ای دارد که درآن ،جان ازگزند يافتن « ايمن
ھست  .درخانه سيمرغ  ،مطروديت دينی واجتماعی وسياسی ،موجب
مرگ نيست  ،بلکه جان ازگزند ) ازکيفر و مجازات مرگ و آزردن
جان ( بايستی دور داشته شود .
خانه سيمرغ  ،کجاست ؟ درفراز البرز ،آنجا که البرز ،سربه خوشه
پروين ) = بھمن  +ارتا ( ميسايد  .خوشه پروين که » بھمن وارتا ،
باھمند«  ،ھمان » اخو « يا » اخوشه = خوشه = اخو +سه = سه
تخمه « است که » آتش ھرجان انسانی « است .
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خانه سيمرغ  ،درجان ھرانسانی ھست  .يعنی آنچه راه گزند به جان
را می بندد  ،درخود ھرجانی ھست  .اين بھمن وارتا ھستند که
نگھبان جان ازگزند به زندگی ھستند  .درگزيده ھای زاد اسپرم
) درپاره  ( 29ديده ميشود که »فروھر« که ھمان ارتا باشد که
بـنـا ھست که خانه ميسازد  ،و
ازنيروھای مينوئی فطرت انسانست ّ ،
جان ) اخو ( روشنی وفروغ ) دراين خانه تن ( به درميافکند  .آتش
جان  ،از دروپنجره ھای اين خانه که حواس باشند وفروھر) نيروی
پنجم ( بنا کرده است  ،تا جان را ازگزند دور دارد  ،روشنی وفروغ
که ھمان بينش ) کليد شناخت خوب ازبد ( ازحواس پيدايش می يابند .
درواقع » بينش نگھبان جان «  ،جفت جان ھرکسی  ،وتابش مستقيم
ُ
درگش ئورون  ،که زرتشت ،
ازخود جان ھرکسی ھست  .ودرست
درگاتا تصوير ميکند  ،اين جفتی و پيوستگی نيست  .دراينکه بھمن
وارتا يا اخو )= اخوشه = خوشه ( نگھبان جان ھستند که که اصل
سروری وآگاه ھرجانيست  » ،اصل نگھبانی حکومت « نيزھستند ،
در داستان بيژن ومنيژه  ،ھنگامی که کيخسرو به رستم رسالت رفتن
به ياری بيژن را ميدھد  ،اين ويژگی ھردو را ميتوان ديد :
چو ھرمزد  ،بادت برين پايگاه
چوبھمن  ،نگھبان ّ
فرخ کاله
ارديبھشت ھژير)ارتا،ھوچھره= تخمه وخوشه خوب (
ھمه ساله
ِ
نگھبان توُ ،
باھش و رای پير
دراينجا طبق يزدانشناسی زرتشتی که دردوره ساسانيان چيرگی داشته
است  ،اھورامزدا ) وموبدانش ( تاج بخش شاھی شمرده ميشوند ،
وبھمن  ،که صادره از روشنی ) آموزه زرتشت ( اھورامزداست،
وتابع اھورامزدا شده وازاصالت درجھان ھستی  ،انداخته شده است ،
نگھبانست  .ولی انديشه اصلی آن بوده است که » بھمن وھما= ارتا «
که اصل نگھبان درجھان ھستی ھستند  ،حقانيت به حکومت ميدھند و
در يزدانشناسی زرتشتی  ،اصل  ،اھورامزدا وآموزه زرتشت ،
ميگردد  ،و بھمن وارتا  ،درواقع  ،اصالت خود را از دست ميدھند.
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ئورون  ،ازتجاوز وتعدی به خود می نالد  ،بيان آنست
اينکه گوش
َ
که جان وانسان  ،توانائی نگھبانی وپاسداری ازخود را ندارد  .اين با
فرھنگ ايران  ،تناقض دارد  .خود چشم  ،که » پيه= پی « باشد ،
گواه براين نکته است که جان  ،بينشی درنگاه  ،می تابد که نگھبان
جانست  .پيه  ،دربندھش مرکب از » رگ وپی « باھم است که ھم
ترکيب » ارتا وبھرام « است  ،وھم اينھمانی با » ارتا « داده ميشود .
پس چشم  ،پيکريابی » اصل جان وکيھان = اخـو « ھست  ،چون
بھمن  ،دراين جـفـت) ھمزاد ،مـر ،سنگ (  ،پيدايش می يابد  .نگاه
چشم  ،تابش اصل پيروزی )= ارتا ( واصل بھروزی )= بھرام (
است .
بھمن که خرد نگھبان درھرجانی ھست و اصل سروری وحاکميت
است ،دورنگه ) سرخ وسپيد(  ،ارکه است  ،و اصل پيدايشی وزايشی
است  .اصل پيدايش ِروشنی ازتاريکی تخم ) آتش ( است) نه روشنی
برخاسته از روشنی اھورامزدا( .اينست که » اخـو« يا » آتش جان
نگاه روشن کننده وبيننده را که نگھبان
ھرانسانی « است  ،که
ِ
اوست  ،ازخودش می تابـد .
روشنی بينش ِنگھبان ،ازخود ِآتش جان ) اخو ( برميخيزد  .اين
ھـو « ،
»اخو= =hva =xva = a-xv=a-hv= ahv =axvخوی = ُ
يا » اصل زندگی وشعورووجدان وخواست وسروری= ازخود بودن،
قائم به ذات خود بودن « دارای چھارنـيرو ،يا چھاربال ھست که :
 -1بوی و  -2روان و  -3دين و  -4فروھرباشد  .اينھا باھم ،نگھبان
زندگی ھستند  .دين وبوی ) شناخت حسی ( دونيروی شناسنده از»
اخو= ُبن زندگی « ھستند  » .ديـن «  ،به ھيچ روی  ،معنای »
آموزه وشريعت « ندارد  ،بلکه » نيروی شناسنده ازدور درتاريکی
« از خود ِ جان ھر انسانی است  .در دين يشت ودربھرام يشت
) اوستا (  ،ديده ميشود که دين  ،چشميست که ازدورو درتاريکی ،
ريزه ھارا می بيند .به عبارت ديگر ،دين  ،چشم دورانديش وفراخ
بين ودوربين ولی جزء بين درجان ھرانسانی است .
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ازآنجا که اين چشم دوربين وفراخ بين وگستره بين  ،ھمان » جام جم
« است  ،شکی نيست  .درجام جم  ،ھمه جھان را ميتوان ديد .
درگوھريا فطرت ھرانسانی ،جام جم  ،يا نيروی شناخت دوروگستره
ھست  » .دور وفراخا وگستره « را ديدن  ،غير از » آخرت وعاقبت
بينی « به معنای » ديدن فراسوی زمان ومکان « است  .اين دور
بينی  » ،مکانی « ھست  ،نه » زمانی «  .سپس يزدانشناسی زرتشتی
آنرا  ،زمانی ميکند و بينش دينی  ،محدود به » آينده بينی « ميشود که
دراصل نبوده است .ازاينگذشته  ،اين دور بينی وھمه گستره مکان را
ديدن  ،معنائی بسيار ويژه ای داشته است .
چنانچه درداستان کيخسرو  ،بينش جام جم  ،گواه براين نکته است که
معنای حقيقی نگھبانی حکومت را معين ميسازد  .جام جم يا ديـن ،
بينش درد ِ دردمندان وآزردگان جان  ،از دور  ،و شتافتن به ياری
آنھا است  .دين  ،چشميست که ازدور ،درفراخنای جھان  ،درد
دردمندان را ) مانند سيمرغ در داستان زال ( ازدور مينگرد  ،و با
ديدن درد دردمندان وجان آزردگان  ،به ياری آنھا ميشتابد  .برپايه
ھمين بينش دينی ھست که کيخسرو  ،رستم را به ياری بيژن که اسير
درچاه افراسيابست ميفرستد و ميگويد
زھربـد  ،توئی ) رستم ( پيش ايران ،سـپر
ھميشه  ،چو » سيمرغ گسترده پر«
سيمرغ ازاين رو»گسترده پر« است  ،که ھمه جانھای جھان را بدون
تبعيض  ،مانند مادر ،در زيرپرخود ميگيرد  ،وبرای ھرجائی که
گزندی پيش آيد  ،از دور ،آن را درزمان ) فوری(  » ،می بيند « و
به ياری او می شتابد ،تا اورا از درد برھاند  .البته » گسترده پر بودن
«  ،معنای ژرفتری ھم دارد که درانديشه ھای عطار ،به عبارت آمده
است
سيمرغ مطلقی تو) خطاب به خدا(  ،برکوه قاف قربت
پرورده ھر دو گـيتـی  ،در زيرپـروبـالــت
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سيمرغ در زيرپرش  ،ھمه جھان ھستی را ميپرورد ،وپروردن
وپرستاری اززندگی مردمان  ،برآيند ديگر نگھبانيست  .آنگاه عطار،
خود پروبال سيمرغ را  ،اينھمانی با جھان ميدھد  ،که سيمرغ درآن
ِ
نھانست
دو جھان  ،پـر وبال سيـمـرغ است
نيست سيمرغ و .........،آشيانه  ،پديد
اين ھمان انديشه سيمرغ ) خوشه = اخو +شه ( است که تخم جان )=
اخو ( يا » اصل جان « ھمه جانھاست ودرتن ھا  ،که آشيانه اش باشند
دادن پـر ،به زال  ،بازتابيده
 ،ناپيداست  .اين انديشه  ،در داستان
ِ
ميشود .
سيمرغ بادادن پرخود به زال  ،گوھرھستی خود را که » اخـو« باشد،
به او ميدھد که ازآن  ،چـھـارپـرميرويد  ،وضميرانـسان  ،مـرغ
چھارپرميگردد .
پھلوان وحکومت که در رستم ،نماد خود را می يابند  ،چنين نقشی
درجامعه به عھده دارند  .پھلوان وحکومت  ،رھانندگان جان )=
زندگی ( مردم درھمه جا  ،از» درد وآزاروستم وتعدی ودرشتی «
ميباشند  ».درد «  ،درفرھنگ ايران  ،به مفھوم متداول درتصوف
نيست  ،بلکه ھرگونه تھديد وقھرو درشتی وآزاروستمی که به زندگی
درگيتی وارد آيد  ،درد شمرده ميشود  » .دين «  ،نيروی بينش
نھادی درھرانسانی  ،برای درک وشناخت ِ درد دردمندان دراجتماع
درد سراسر جانھا درفراخنای جھانست.
است  ،و اين بينش  ،بينش ِ
ھرانسانی  ،پيوسته به ھمه جانھاست  ،ودرد ھمه  ،اورا بسيج به
درد ھمحزبيھا وھم قوميھا وھم
ياری ونگھبانی ميسازد  .او فقط
ِ
عقيدگان و ...را درنمی يابد  ،بلکه ھمه جانھا به جان او پيوسته اند .
به قول صائب :
پيوسته است سلسله موجھا به ھم
خود را شکسته  ،ھرکه دل ما شکسته است
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دين  ،چشم نگاھبان درنھاد ھرانسانی  ،برای شناخت دردھای
دردمندان درجھانست ) دردی که به جان ھرکسی وارد آيد  ،نه فقط
درد ھمدينان وھمطبقگان وھم حزبان  ( ...و با شناختن درد
ھردردمندی  ،فقط به ھمدری وترحم  ،اکتفا نميکند  ،بلکه به ياری او
ميشتابد .مھرورزی  ،ھمدردی نيست  ،بلکه پرستاری ونگھبانی جان
ديگران ازآزاروستم وقھروتھديد ودرشتی است  .درھرانسانی  ،دين
 ،نيروی زاينده ِ بينش وتعھد به ياری به دردمندان است  ،نه تعھد به
ياری به ھم ايمانان وھمحزبيان وھمقومان .
دين  ،نيروی بينش درگوھرھرانسانی برای شناخت درد ،در فراخنای
جھانست .دين ،بينشی است که درھرانسانی ازفطرت او ميجوشد و با
شناخت درد  ،به ياری او ميشتابد  .اين بينش ھمگانی واين بسيج
شدن ھمگانی  ،که » دين « ناميده ميشود  ،تا از زندگی درھرانسانی
گـش
) بدون تبعيض ( نگھبانی کند  ،درست در تصويرزرتشت از» ُ
ئورون = مجموعه ھمه جانھا « مفقود است .
ازاين رو ھست که مجموعه کل جانھا  ،به ياری ھمديگردر رفع ستم
ودرشتی وتعدی وتھديد نميشتابند  ،و بجای آن  ،به اھورامزدا ازبی
نگھبانی گله ميکنند.
معنای ديگری که » جام جم «  ،يا » بينش دينی « دارد آنست که با
چنين بينشی  ،کينه جوئی  ،با سخت ترين دشمن دينی وعقيدتی  ،به
مھرو آشتی  ،دگرديسی می يابد ) دربھمن نامه  ،داستان بھمن
زرتشتی دردخمه رستم  ،ويافتن جام جم نزد رستم  ،اين رستم است
که بينش جام جمی دارد ودارنده جام جم است (  .بھمن زرتشتی که
عمرخودرا درکينه توزی به خانواده سيمرغيان ھزينه کرده است  ،با
انداختن نگاه درجام جم که رستم به او ھديه ميکند  ،ناگھان تحول کلی
می يابد وکينه جوئی وانتقام جوئی دينی او ،تبديل به مھر ميشود،
وازکينه توزی ايش که ريشه درتعصب دينی اش دارد  ،دست ميکشد
 ،وازآن پس  ،به فکرجبران کردن کينه توزيھايش ميافتد .
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اين رويداد  ،بيان تحوليست که درجامعه زرتشتی ،پس ازکينه توزی
به سيمرغيان  ،پيدايش يافته است  .جام جم  ،بينشی است فطری
ونھادی درھرانسانی  ،که ميتواند کينه را دردل  ،به مھر تحول
بدھد  .اين  ،معنای » دين « درفرھنگ ايران بوده است .
امروزه  » ،اديان «  ،معنای جعلی وتحريفی ومسخ ساخته ای را که
به » دين « ميدھند  ،چنان درانديشه وروان ما جا افتاده است که ما
اين معنای جعلی را  ،واقعيت » دين « ميدانيم  ،و حاضرنيستيم
کوچکترين توجھی به آن بکنيم که در فرھنگ ايران  » ،دين «
دراصل  ،چه معنائی داشته است وازچه  ،سرچشمه ميگرفته است .
گرداگرد اين مفھومات
ھمه انديشه ھای ما امروزه درباره » دين « ،
ِ
جعلی وتحريفی از» دين « ميچرخند  .ازجمله خواست ِ جدائی
حکومت از دين ھم  ،درست مربوط به ھمين مفھوم ومعنی ِ جعلی ِ »
دين « ميباشد .
آيا بھترنيست که به جای پيکار با اين اديان  ،مفھوم اصيل » دين «
را درفرھنگ خود  ،دوباره زنده وبسيج سازيم  ،تا باز » ،دين اصيل
«  ،چشم بيننده ونگھبان درما  ،برای شناخت درد ھمه جانھا و تعھد
برای رفع درد ازھمه جانھا گردد ،و تبعيضی ميان جانھا نشناسد  ،و
جھان جان را به بدی وتعدی ودرشتی وستم وتھديد نسپارد ؟
درفرھنگ ايران » ،دين= ، « Dae-naمعنای » آبستن = اصل
آبستنی ونيروی زايندگی « را داشته است  .وزايندگی ،ھميشه » روند
تحول ازتاريکی که سرچشمه آفرينندگی ميباشد ،به روشنائی « است .
تاريکی وروشنی  ،دورنگ جفت ھم ھستند ) نه ضد يکديگر( .
چنانچه ھنوز نير درکردی  ،واژه » دين« اين دومعنای  -1آبستن و-2
ديدن)= بينش( را نگاه داشته است ) فرھنگ کردی -فارسی ھه
ژار (  .و واژه » دايه درفارسی  ،ودرکردی » :دا « و» داده«
و»دادا«  ،که به معنای مادرند ،و »دادوک« و» دادی« که به معنای
دايه اند  ،ازھمان پيشوند واژه دين »  « Dae-naکه » دا=« Daa
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باشد ساخته شده اند  .دايه در زبان فارسی  ،ھم به مادر ،وھم به
شيردھنده  ،وھم به ماما ) زاياننده ( گفته ميشود.
دوپديده » دين « و » دايه = َدی =تای = دای «  ،دوپديده جداناپذير
ازھم بوده اند  .وواژه » خدا = خوا +دای « نيز به معنای » آنکه
خود را ازخود ميزايد = خـودزا ھست « ميباشد .
گرانيگاه دو پديده دين وخدا  » ،مسئله زاده شدن درگيتی ودرزمان «
بوده است  .جھان مادی وجسمانی  » ،تن – کردی = تنکردی «
ناميده ميشد ،و تنکردی  ،به معنای » آنچه اززھدان = تن  ،زاده
ميشود « ھست  .اساسا » تن «  ،چه تن مرد وچه تن زن  » ،زھدان
وکانال زايش« شمرده ميشدند  .ھمه تن ) ھمه روزنه ھای حواس،
باھم  ،تن  ،مجاری زايش وپيدايش ھستند (  .مسئله آفريدن  ،مسئله
زائيده شدن تخم يا آتش ِ خدا  ،از تن ھا ) زھدان ھا ( بوده است .
آسمان  ،خوشه خدا ) ارتا ( ھست  ،و اين تخمھا درزھدان تن ھا
افشانده ميشوند  ،وھمه موجودات درگيتی  » ،تخم « ھستند  ،به
عبارت ديگر ،مرکب از » تن ھائی ھستند که درآنھا تخمھای خدا «
جای دارد ،وھمه  » ،ھستان ِ آبستن « ميباشند  .چيزی »ھست« ،
خود خدا ھستند که ،
که » آبستن « ھست  .اين تخمھا ونطفه ھای
ِ
ازتن ھا  ،زاده ميشوند  .اين معنای آفرينش گيتی است .
درھرتنی  ،سيمرغ ) ارتا (  ،از» زمين= آرمئتی «  ،زاده ميشود،
واين روند آفرينش خدا درگيتی ھست  .انديشه خلق کردن و» آفريدن
به معنای خلق کردن «  ،يک اختراع بعدی اديان نوری ھست .خرد
) که درانبازی ِ سروش و رشن  ،پيکرمی يافت ( مامای پيدايش
وزايش تخم ھای خدا  ،ازتن ھا بودند  .به عبارت ديگر ،مامای
روشنی وبينش وراستی و نظم بودند  .چون » ارتا= رته « که خوشه
تخم ھاست  ،اصل ھمآھنگی وھمآفرينی ونظم وآراستگی ھست
) سروش = کليد  ،رشن= ترازو وسنجه ( .
» دين =  « Daa-naay=Daenaبه معنای » نای زاينده ونای
مبدع وپديد آرنده نو « ميباشد  .زن  ،نای است  .مجرای زايش ،
158

نای است  .گلو) گرو= نی( که مجرای آوازوموسيقی است  ،نای
است  .بينی  ،نای است ) وين (  .قنات که درآن  ،آب ميجوشد  ،نای
است ) گنا باد = وين +آباد «  .زادن وزاده شدن  ،محدوه تنگی را که
امروزه در ذھن ما دارد  ،نداشته است  ،بلکه گرانيگاه زندگی
درجھان بوده است  ،وطبعا  ،خوشه ای ازمعانی داشته که ما امروزه
فراموش ساخته ايم  .با روند زادن  ،مجموعه ای ازتجربيات بنيادی
انسان ،باھم گره ميخورده اند  .زادن  ،بخشيدن وجوانمردی ورادی
بغــد= می بخشد «  .با زادن ،نو
است  .مادر ،درزادن » ميدھد= می َ َ
وتازه پيدايش می يابد  ،طبعا » دا « اين معنا را دارد  .با زادن ،ابداع
ميشود  ،و » دا« اين معنا را دارد  .با زادن ،کودک فروھشته
ميشود  .ازاين رو نھادن که فروھشتن است  ،معنای » فطری «
ميدھد  .با زادن  ،زندگی ،آغازميشود ،و » دا« معنای آغازکردن
دارد  .با زادن وروئيدن ،پديدارميشود ،روشن ميشود  ،سبزميشود ،
ديده ميشود  .اينست که پديده ھای روشنی وبينش ) معرفت (
وسبزشوی  ،با زادن اينھمانی داشتند  » .زن «  ،ھم به معنای »
زائيدن « وھم به معنای » شناختن « است  .ازاين رو» داستان « که
» داته  +استان « باشد ،جايگاه پيدايش روشنی ومعرفت ژرف ازبـ ُن
بود ،به ھمين علت با » دين « اينھمانی داشت  .داستان ،دين بود .
داستانھای شاھنامه  ،دين ايران بوده اند.
اين بود که خدا  ،دراين فرھنگ  ،ھم » اصل آبستنی ونيروی
آبستنی= آفرينندگی « و ھم » ماما وزاياننده « و ھم شيردھنده
وپرورنده ) پروردگار( بود  .اينست که شاھنامه  ،مجموعه ِ داستانھای
» سيمرغ= ارتا « ،خدای دايه  ،خدای زايمان ) ال  ،البرز= ال+
برزه ( بوده است  .خدا را ايرانيھا  ،درھمين گونه تجربه سام وزال ،
از» خدا « درمی يافتند  .خدا  ،برای آنھا پيکريابی اصل دايه
) مادر +ماما +شيردھنده وپستان( بوده است  .خدا ،مادرنگھبان
جانھاست  .ازاين رو شاھان خودرا » اردشير= ارتا خشتره «

159

ميناميدند ،چون » خشتری « به معنای » زن ومادر« بوده است  .شاه
 ،اردشير ،يا ارتای مادر ودايه است .
مادرفريدون درشاھنامه ) فرانک (  ،فريدون را نخست به
گـش « ميدھد  ،تا به اوشيربدھد  ،وسپس به کوه
»گاوبرمايون= ُ
البرزکه جايگاه سيمرغست می برد ،تا نزدسيمرغ پرورده شود  ،و
اين ھردو  ،دوتجربه دينی بوده است که فريدون  ،خدا را دردوشکل
دايه وپرورنده درمی يابد ) ُگش ئورو ن= گاو طاوس رنگ زمين،
وسيمرغ خدای آسمان  ،درفراز البرز= ال  +برزه  ،ال= خدای
زايمان ودايه ( .
شناخت ودريافت ِ ژرف ودقيق شاھنامه  ،ھنگامی امکان پذيراست که
ما اولويت انديشه » پيامبرورسول ونبی ومظھروفرستاده وبرگزيده
الھی « را که درضمائرما رسوب کرده و جا افتاده است ) چه مذھبی
باشيم  ،چه الئيک ( ازروان خود  ،بزدائيم .
داستانھای شاھنامه بر تجربه بنيادی » دايه « نھاده شده بوده اند ،و
سپس در دوره ساسانيان  ،موبدان زرتشتی  ،کوشيده اند که اين
داستانھا را آنقدردست کاری کنند و تغييرشکل بدھند که » سرانديشه
دايه « را  ،مسخ وافسانه گونه وتاريک سازند .
تجربه دينی ايرانيان  ،ريشه درتصوير » دايه= مادر+
ماما+شيردھنده « دارد  .يک تلفظ واژه خدا که » ھـو دای « است که
به معنای مادر نيک است  ،وواژه ديگر » ُھما = ُھو مای « است که
ھنوز کردھا به خدا ميگويند  ،به معنای » مادرنيک  ،مای = مادر،
ھو = به « ميباشد  .دايه  ،ھم به مادر) زاينده ( وھم به شيردھنده و ھم
به ماما وقابله ) زاياننده ( گفته ميشود .
زادن وشيردادن وزاياندن  ،ونگھبانی وپرستاری کردن  ،برترين
ارزشھا شمرده ميشدند ،و مفھوم » خدا « را پديد ميآوردند  .واژه »
زن « دراوستا  ،ھم به معنای » زادن « ،وھم به معنای » شناختن «
است  .زادن  ،اينھمانی با -1خنديدن وشادی  ،با  -2نواختن موسيقی
) نی ( ،با  -3پيدايش روشنی وبينش داده ميشد  .نه تنھا  ،زن  ،زن
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بود وميزائيد  ،بلکه مرد ھم  » ،تن « داشت که به معنای زھدانست .
انسان ھم به طورکلی  » ،نی = ئوز« شمرده ميشد » .ھستی=
استی«  ،اساسا » زھدان = َاست  ،تخم = َاست( شمرده ميشد  ،وجمع
تخم وتخمدان  ،يعنی » اصل زاينده « شناخته ميشد  .ھستی  ،تخم
بود  .سيمرغ که آسمان باشد با زمين که آرمئتی باشد  ،با ھم،
درھرتنی  ،ھمان » نطفه وزھدان= تن « يا تخم بودند  .درجفتی باھم
 ،اصل زاينده وآفريننده بودند .
ازاين رو  ،يک معنای » مردم = مر +تخم «  ،ھمين » تخم جفت =
سيمرغ وآرمئتی = کرمائيل وارمائيل «  ،اصل آبستنی ھستند  .مسئله
بنيادی زندگی  ،پيدايش وزايش اين اصل آبستن درزندگی بود  .ھمه
به قول شاھنامه  ،در» بند « ھستند و بايد پديدارشوند  ،بزايند  ،روشن
بشوند  ،بخندند  .درتن ھرانسانی که آتشکده است  ،سيمرغ = ارتا =
تخم آتش= فـََرن  ،ھست وبايد زاده شود )فرنـبـغ (  .زمين  ،گنج خدا
 ،يا گنج آسمان است  .اينست که تجربه بنيادی » دين «  ،برشالوده
تجربه » آبستنی وزادن و زاياندن « پيدايش يافت .
اصال  ،خود معنای » دين «  ،ھنوز درکردی اين معانی را دارد  .ھم
آبستنی است وھم ديدن ) بينش( است وھم ديوانگی است  .البته ديوانه
 ،به واژه » دوا = ديو « بازميگردد که جفت بودن دوچيزباھم باشد .
انسان آبستن ) کودک درشکم (  ،انسان جفت است  .چنانکه
درگرشاسپ نامه اسدی  ،گورنگ به دخترش که نھانی ازجمشيد
باردارشده بود ميگويد :
نه آنی که بودی  ،اگرچه توئی
که آنگه ،يکی بودی  ،اکنون  ،دوئی
وھنوز بچه ھا دربازی  ،وقتی به جای دونفر بازی ميکنند  ،ميگويند ،
يکی ھم درشکمم  .آبستنی يا دين  ،ديوانگيست .ديوانه  ،انسانيست
که به خدا آبستن است  » .ديو« نيزکه خداباشد  ،ھمين اصل جفتی =
اصل آفريننده بوده است که زرتشت برضد آن برخاسته است .

161

تفاوت سيمرغ با اھورامزدای زرتشت
گـش درگاتا  ،گله ازاھورامزدا ميکند
ُ
که چرا پاسداری را برای من که ناتوانم ،
مشخص نکرده ای
گـش  ،نزد سيمرغ  ،خودش ،برضد ستمکاران و
ولی ُ
ترسانندگان و آزاندگان زندگی  ،برميخيزد
حق ايستادگی وخيزش ملت برضد قھروتھديدو
درشتی) خشونت ( وجان آزاری  ،حق ِ مقدسی است  ،چون
اين خود ِ خدا ) سيمرغ ( ھست که درانسانھا،برضد جان
آزاران وترسانندگان وقھرورزان برميخيزد
برای شناخت اين تفاوت کلی  ،خالصه مطلب درآغاز گفته ميشود
وسپس اين مطلب کوتاه  ،گسترده ميگردد  .دريسنه ھات ، 29
زرتشت ُ ،پـشت به انديشه » جفتی = انبازی = ھمآفرينی « ميکند .
درجھان بينی سيمرغی -ارتائی  ،خدا وانسان ،يا خدا وگيتی  ،جفت
وانباز باھم ) ھمآفرين ( ويوغ ھستند .خدا  ،درگيتی  ،با گيتی جفت
)انباز= يار(ھست  .خدا درانسان وبا انسان  ،جفت ھست  .دورشدن
ازخدا  ،بريدگی ازخدا نيست  .ارتای خوشه ) اخو -شه ( درآسمان ،
گـش ئورون
» شادروان = شاد ئورون « يا ماه ُپـراست  ،و درگيتی ُ ،
است  .فرو افشانده شدن وپراکنده شدن تخم جانھا ازجانان  ،درزمين ،
قطع رابطه جفتی نيست  ،بلکه جفتی  ،ادامه می يابد  .درھرجانی ،
»اخو«ھست  ،واخو  ،ھميشه جانان ) خوشه = اخوشه = ارتا( يا»
کـل ،بالقوه«ھست .انسان وخدا  ،درگيتی نيز ،جفت وانبازويارھستند .
ُ
اينکه سيمرغ  ،ھنگام جداشدن زال ازاو ،پرخود)اخو( را به او ھديه
ميدھد  ،ھمين معنارا ميدھد  ،که من وتو  ،ھميشه جفت
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وانبازھستيم  ».پر« نه تنھا درساختارش ،نماد جفتی ھست ،بلکه
ھمان واژه  Paarآلمانی و pairانگليسی است  .خوانندگان شاھنامه ،
مطلب دادن پررا  ،يک پديده مکانيکی می انگارند  .می پندارند که
سيمرغ  ،يک يا چند پرش را کنده وبه او داده است  .ولی سيمرغ
ميگويد که ھستی من که سيمرغم  ،پـر) جفتی = يوغ = ھمزادی=
انبازی= ياری= ھمآفرينی( ھست  ،و تو ازاين پس با اين پر ،ھستی
) اخو که تخم جان باشد  ،دارای چھارنيرو يا چھارپراست +خود زال
 ،دورنگه يعنی جفت -گوھر ھست (  .واين منم که درتو ھستم  ،فقط
ياه تـن تو  ،نھفـتـه ام  ،ولی اين گـوھر ھستی منست که
درزيرابرسـ ِ
درتـو ھـست  .تو جفت من ھستی .
اين» اخو« يا تخم جان ،دارای دونيروی ِشناخت  -1بوی و -2دين
ميباشند که با روان وفروھر ،ازتو نگھبانی خواھندکرد .زال زر،
ازسيمرغ  ،دور ميشود  ،ولی سيمرغ ازآن پس  ،دردرون او ،نھفته
وپوشيده ھست ،و بايد در زمان سختی  ،زمانی که مورد قھروستم
وتھديد وآزارودرشتی قرارميگيرد  ،اين سيمرغ نھفته را بيانگيزد
وبسـيج سازد ،تا شعله ورشود وزبانه بکشد ،وسرکشی وسرفرازی
) ارتا ( کند  .درھرگونه سختی ) ستم وتنگی وآزاربه جان ودرشتی (
اين خدا دراو ھست که شعله ورميشود وزبانه ميکشد .
خيزش برضد ستم وقھرو درشتی وآزارو تھديد  ،خيزش خدا
درانسان ودرجامعه  ،برضد ستمگروقاھروزورگو وآزارنده ومتعدی
ھست  .درفش کاوه در اوستا » درفش گـ ُش « ناميده ميشود  .يعنی »
گـش ،درفش ايستادگی وخيزش مقدس
ُ
گـش « ھمان » کاوه « است ُ .
گـش  ،نزد
انسانھا  ،برضد ستم وقھروآزارو تھديد ودرشتی است ُ .
خدا  ،گله نمی برد ،بلکه درخودش ھمان خدائی ھست که حق سرکشی
وايستادگی وخيزش دارد  ،و بی نياز ازھرگونه نگھبانی ميباشد .
ولی دريسنه ھات  ) 29گاتا( زرتشت  ،تصويری ازانسان
ميکشد) انسان  ،بخشی ازاين گوشورون ھست ( که تضاد کامل با
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تصوير انسان درفرھنگ ايران دارد ،که درکاوه ) ارتا ( و درفش
ِگـش  ،که برافرشته است دارد .
پيروزی ُ
انسان درفرھنگ ايران  ،چون توانا ونيرومند است  ،سرچشمه خرد
وراستی وداد است  .انسانی که ناتوانی خود را ازنگھبانی کردن
زندگيش  ،امری مسلم وبديھی بداند ،انسانی که چنين گونه که زرتشت
بيان ميکند ،درک عجزخودرا بکند نه تنھا قادربه کارخوب نيست ،
بلکه اساسا نميتواند راست ونيک باشد » .زنيرو بودمردرا راستی « .
ناتوان  ،نه تنھا نميتواند کارخوب بکند ،بلکه کار بد ميکند  ،خدعه
ميکند و دروغ ميگويد  » :زسستی  ،کژی آيد وکاستی «  .ناتوانی ،
نا توانی تن در درک حواس است که خرد ازآن پيدايش می يابد  .اين
بينش ھای حسی ھستند که درروان) اصل نظم دھنده ( تبديل به خرد
ميشوند  ،وپاسدار جان ھستند  ،چون توانا ھستند.
خرد  ،چشم جان است چون بنگری
تو بی چشم  ،شادان جھان نسپری
نخست آفرينش ،خرد را شناس
نگھبان جانست وآن را » سه پاس «
سه پاس تو  -1 :گوش است و-2چشم و -3زبان
کزينت رسد  ،نيک وبد بيگمان
خرد سست  ،بدی وخدعه وتباھی
خرد توانا  ،نيکی ميرساند ،
ِ
ِ
ميآفريند  .نيکی وبزرگی و شادی و دانائی  ،ھمه درفرھنگ ايران ،
از نيرومندی و سرشاری وغنای فطرت انسان فراميجوشند .
گـشی که ازناتوانی خود ،گله
تصوير » گــ ُش  ،يا جان ناتوان « ُ ،
وشکايت ميکند  ،فاقد شادی وخرد و نيروھست  ،چون شادی وخرد
درفرھنگ ايران باھمند  .بھمن  ،اصل خرد درھرانسانی  »،بزمونه
= اصل بزم= اصل ھمانديشی درشادی« ھست  .چنين تصويری که
زرتشت ازجان کشيده  ،برای ارتائيان= سيمرغيان  ،برترين گواه
براين بود که اھورامزدای زرتشت  ،فاقد مھر است  .چون درمھر،
»آفريننده«  ،گوھرخود را ،به »آفريده« ميدھد .آفريده  ،ھمان اصالت
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آفريننده را دارد  .توانائی خدا  ،نزد ارتائيان  ،در راستی اش
نمودارميگردد  .راستی  ،آنست که  :آنچه درگوھرخودش ھست  ،در
آفرينش  ،پديدارميسازد  .وقـتی گيتی  ،ھمگوھرخود خدا باشد ،خدا،
راست ھست  .درشاھنامه رد پای اين اند يشه چنين است
چو دانا ) خدا(  ،توانا ُبد ودادگر
ازيرا نکرد ايچ  ،پنھان ھنر
نگھبانی وپاسداری  ،ازغنای خود جان ) زندگی ( سرچشمه ميگيرد
که دربينش ھايش فوران ميکند .اين بينش ھای نگھبان وپاس دارنده ِ
جان  ،ازخود جان  ،ميتراوند ،وجفت جان ھستند  ،وازجان  ،جدائی
ناپذيرند  .ولی زرتشت درست اين دورا  ،ازھم بريده و منکر» غنا
ونيرومندی وسرفرازی جان « وجوشش بينش وروشنی ازجان شده
است  .اين انديشه که انسان  ،ناتوانست که ازخود نگھبانی
وپاسداری کند  ،منکر وجود اخو )= مبدء جان درانسان که اصل
شعورووجدان وسرفرازی است = که ھمان اخوشه يا بھمن وارتا
آفريننده بينش
باھمست ( درنھاد انسان ميشود  .منکر دو نيروی
ِ
درفطرت انسان ُ » ،بوی= شناخت با ھمه حواس « و » دين « در
انسان ميگردد  .دريزدانشناسی زرتشتی  ،اين انديشه زرتشت ،چنين
گسترده ميشود که اخو که تخم زندگی باشد  ،آتشی است که ازخودش
 ،روشنی ندارد  ،بلکه روشنی بيکران اھورامزدا ،به او روشنی  ،وام
ميدھد  » .اخو«  ،ديگر ،معنای » ازخود بودن = قائم به ذات خود
بودن = سروربودن « را ندارد .
درخود فرد
» دين «  ،در آموزه زرتشت  ،ديگر نيروی زايشی بينش
ِ
انسان وازطبيعت خود انسان نيست  ،بلکه آموزه ونظم وقانونيست
که اھورامزدا درآموزه ای به زرتشت ميدھد و زرتشت  » ،دين
پذير« ميشود ،حامل وبردارنده دين ميشود ودين را ميآموزد  .به
عبارت ديگر ،مفھوم بسيارژرف ومردمی ِ» دين « درفرھنگ ايران ،
به کلی تحريف ومسخ ميگردد  ،وسپس درھمين معنای جعلی اش ،
دريھوديت واسالم ،باقی ميماند  ،وباالخره  » ،بھمن « نيز ،که
165

درفرھنگ ارتائی  ،آذرفروز است ) روشنی ازآتش= تخم است( به
کلی ازاصالت افکنده ميشود  ،و روشنی ِصادره ازروشنی بی
آتش ِاھورامزدا ميشود  .بدينسان  ،خط بطالن روی فرھنگ ايران
کشيده ميشود .
با اين انديشه زرتشت  ،انسانی پيدايش می يابد که بی نھايت درک
عجزوسستی وناتوانی وفقر خود را ميکند وطبعا ناشاد است :
چوشادی بکاھد  ،بکاھد روان خرد گردد اندرميان ،ناتوان
با چنين آگاھی ازضعف وسستی وعجز بی اندازه خود  ،انسان فقط
نياز به نگھبان ورھبروساالرومنجی دارد  ،و ازخدايش سرپيچی
وسرکشی ھم نميکند ،که چرا مرا چنين عاجز آفريده ای  ،بلکه بجای
سرکشی وسرپيچی  ،فقط گله وشکايت از» بی نگھبان وبی رھبربودن
وبی ساالر گذاشتن خود « ميکند  .درک ناتوانی  ،درانسانی که
گوھرسرشاروغنی داشت  ،به کوشش وتالش به توانا شدن
ميانجاميد  .نيرومند  ،با درک ھرضعفی درخود  ،به فکر نگھبانی
ازضعف خود نمی افتد ،تا ھميشه درھمان حالت ضعف باقی بماند ،
بلکه به فکربسيج ساختن نيروھای نھفته ويا کاويدن گنج خفته
دروجودخود ميافتد  .با درک ناتوانی خود  ،خود را گم نميکند .
رستمی که اکوان ديو ،اورا درميان آسمان آويزان کرده و درنھايت
ناتوانيست ومجبوراست که يکی از دوبديل پيشنھاد شده ازاکوان را
بپذيرد  ،که يکی به مرگ حتمی ميرسد وديگری احتمال نجات ازآن
بی نھايت ناچيزاست  ،اين بديل پـ ُر ازخطر را می پذيرد و دست به
دامان خدائی نميشود که نجات دھنده ای برايم بفرست .
با يکدست  ،دردريا ،شنا ميکند وبا دست ديگر با نھنگان ميجنگد  ،و
منتظر نگھبان ومنجی وساالرنمی نشيند  .انسان نيرومند ،گله برای
بی نگھبانی وبی رھبری نميکند  .به قول صائب
من نه آنم که تراوش کند ازمن  ،گله ای
ميدھد خون جگر ،رنگ به بيرون  ،چکنم
بلکه
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شبنم خود را به ھمت می برم برآسمان
درکمين جذبه خورشيد تابان نيستم
خويش را فربه نميسازم زخوان ديگران
چون مه نو  ،کاسه ليس مھر تابان نيستم
نيرومند  ،برغم خطرمرگ وسختيھا و عذاب بردن ازستم وآزارو
تھديد  ،دليرانه ايستادگی وزندگی ميکند
آن نوش که در نيش نھانست بجوئيد
آن گنج که درکسوت ماراست  ،به بينيد
ولی درسرود زرتشت  ،نه تنھا انسان واجتماع  ،اين گله را ميکنند ،
بلکه کل طبيعت وگيتی  ،دراين گله وشکايت ازناتوانی وفقرخود ،
انبازند  .به عبارت ديگر ،کل طبيعت وگيتی  ،نياز به رھبر ونگھبان
وپاسدارو حکومتی دارند که اھورامزدا فراموش کرده است  ،سرموقع
آنرا به ھمه معرفی کند  ،و اين ھمان ميشود که موبدان  ،خواستار آن
بودند که برکل جامعه وبرکل طبيعت وگيتی  ،حکمرانی ِفکری
وسياسی وحقوقی واقتصادی بکنند .
برپايه ھمين انديشه خود زرتشت است که کل يزدانشناسی زرتشتی
) دانش ايزدی درشاھنامه (دربندھش وگزيده ھای زاد اسپرم ودينکرد،
ساخته وپرداخته ميشود و ادعای اينکه گاتا  ،محتوائی خرد گرايانه
وانسانی دارد  ،و ساير متون  ،ازآن جدا ھستند  ،سخنی ناسنجيده و
غيرمنطقی وبی مايه است .

با زرتشت  ،انسانی آفريده ميشود
که به خود  ،ھيچ اعتمادی ندارد ،
انسانی که خودش را خوارميسازد
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زندگی کردن  ،استوار بر» اعتماد کردن به خود « ھست .فقط با
اعتماد به خود ھست که ميتوان زندگی کرد  .اعتماد به خود  ،چگونه
پيدايش يافت ؟
درفرھنگ ايران  ،اعتماد به خود  ،در» اينھمانی دادن خود  ،با خدا
درخود « پيدايش يافته است  .انسان = مردم= مر +تخم  ،بيان اين
اعتماد ويقين واطمينان به خود ھست  .ھميشه » آنچه باھم جفت ھستند
و ازھم جداناپذيرند « به ھم اعتماد کامل دارند  ،چون يکی  ،بدون
ديگری نميتواند باشد وشاد باشد و حرکت وکارکند و درھرگونه سختی
 ،اعتماد به ياری جفتش دارد .
مردم )انسان ( درگوھرش ) = تخم ( با خدا جفت ھست  .مردم ،
ازتخم خدا ) ارديبھشت =ارتای خوشه = ھژير= ھوچيتره= تخم
ـ◌ر« درمردم ،
خوب درھرانسانی ( آبستن است  .پيشوند » م َ َ
درسانسکريت به معنای جفتی وھمزادی و اندروای ) رام( ھست.
درفرھنگ ايران  ،پسوند تخم درمردم )تخم= تئوھمان ،تواءمان= دانه
)= دوانه ( = بذر) بازراک = جفت به ھم بافته ( به معنای جفت ويوغ
وھمزاد ھست  .جفت بودن انسان باخدا  ،سرچشمه تزلزل ناپذير
اعتماد ويقين انسان نيرومند به خود ھست  .جدا کردن خدا
ازخود) انسان( که دراديان نوری روی ميدھد ،و » انديشه جفتی «
طرد ميگردد ،روی ميدھد  ،اين پيايند منطقی را دارد که يابايد به
خدای فراسوی وجود خود ايمان آورد  ،و به او اعتماد کند و ازخود،
که جفت بريده اش ھست  ،اعتماد را بريده وسلب کند .يا آنکه بايد
اعتماد به خود کند  ،ودست از ايمان به خدا بکشـد .
ايمان به چنين خدا ئی  ،ھميشه استوار بر بی اعتمادی واقرار به
ناتوانی خود ھست  .توانا ساختن اھورامزدا  ،استوار برناتوان ساختن
گـش ( و انسان وگيتی ھست .نگھبان ساختن خدا  ،استوار
جانھا ) ُ
برانديشه بی خرد وبی چشم ساختن انسان و جان ھست .
اين کار ،که » خود را خوارساختن باشد «  ،برترين عذابھا وشکنجه
ھای جانست  .به خود ھيچ گونه اعتماد نداشتن  ،ھمان دوزخ ) دژ+
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اخو ( ھست  .اخو  ،که نھاد انسانست  ،به معنای » تخمھا وخوشه کل
جھان « است  .درگوھر انسان  ،تخم غنای کل جھان  ،افشانده وکاشته
شده است  .اين اصل سرافرازی ويقين انسان به خود ھست  .اينست
که »اخو« درھرانسانی » ويستا +اخو= گستاخ « است ،و گستاخ
دراصل به معنای » اعتماد واطمينان به گوھرخود « ھست  .نفی
چنين غنائی  ،طبعا  ،دوزخ ) دژ +اخو ( است  .زرتشت با چنين گله
ای که انسان ميکند  ،اززندگی درانسان  ،دوزخ ميسازد  .دوزخ
انسان وجامعه ،ھمين روند خود را خوارساختن  ،خود را حقيرساختن
 ،خود را بی ارزش ساختن  ،خود را ناتوان ازبينش برای نگھبانی
خود ساختن ميباشد  .دوزخ  ،ھمين سلب سروری ) اخو= بھمن
وارتا ( ازخود  ،يا ھمين سلب يقين ازآبستن بودن انسان به اصل
آفريننده کل جھانست .
تو کئی دراين ضميرم  ،که فزونتر ازجھانی
تو که نکته جھانی  ،زچه نکته  ،ميجھانی
تو قلم به دست داری وجھان چو نقش  ،پيشت
صفتيش می نگاری  ،صفتيش می ستانی ) مولوی(
ارتا يا اخو ،که آتش زبانه کشنده وبالنده وافروزنده واصل روشنی
ونگھبانی و بينش خوب وبد  ،و اصل سرفرازی درانسانست  ،دراين
سرود زرتشت  ،درانسان  ،خاموش وبی شعله ساخته ميشود ،و
انسانی ناتوان وسست وکور ،پيدايش می يابد که نياربه عصا دارد .
انسانی که خودش را ميآزارد  ،انسانی که برضد سرفرازی خودش
برميخيزد وخود را نابود ميسازد  .انسانی که برضد طبيعت
وگوھرخود برميخيزد و اين کاررا  ،مقدس ميسازد  .انسانی که دشمن
خود ميشود  .انسانی که به خود  ،ستم ميکند و خرد خود را به دست
خود  ،خفه ميکند .
خود زنی  ،خود شکنی  ،خود گريزی را ھنر) فضيلت اخالقی (
خودميکند  .انسانی که ازخود  ،عبد ومطيع وتابع ميسازد .انسانی که
به خود  ،نه ميگويد  .انسانی که درمنيدن ) منی کردن = انديشيدن ( ،
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کفروشرک وگناه می بيند  .انسانی که درسرفرازبودن  ،وسرکشی
کردن دربرابر قھروستم وجان آزاری وتھديد را  ،گناه ميداند  .انسانی
که خود را صغيروناتوان وطفيلی ميسازد .انسانی که خدا را ازگوھرو
فطرت خود  ،می ّ
برد واره ميکند و دورمياندازد و طرد وتبعيد
ميکند  .انسانی که به انديشيدن ازخود  ،به سرفرازی خود  ،به دليری
خود  ،به بزرگی خود  ،به زيبائی خود  ،به نيرومندی خود  ،کين
ميورزد  .اين کاری بود که با زرتشت  ،درايران آغازشد ،و با محمد
دراسالم  ،امتداد يافت .
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ھمه چيز را ھمگان دانند
وھمگان »،ھنوز زاده نشده اند«
بزرگـمھر

................
بينش ھمگانی«
دموکراسی برپايه »
ِ
نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت
................
درفرھنگ ايران»،آموزگارانسان«،
»آزمايش کردن درزمان«است
...............
ما بينشی را نمی پذيريم
که حق آزمودن
وتصحيح کردن آنرا نداريم
»بخش يکم گفتار«
درشاھنامه  ،سيمرغ ) که ھمان ارتا وخدای ايرانست ( به زال ،بجای
دادن يک کتاب ويا شريعت ويا آموزه دينی  ،يک رسالت ميدھد  ،وآن
اينست که » يکی آزمايش کن از روزگار« .
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تنھا آموزگار بينش تو  ،آزمايش کردن در روزگاراست  .تنھا
معيارتو ،برای رسيدن به بينش حقيقت ،اينست که با خرد خودت  ،در
روند زمان درگيتی  ،بيازمائی  .وآزمايش ،ھميشه رويارو با امکانات
تاريک وناشناخته ومجھولست  .طبعا  ،درھرآزمايشی  ،امکان آن
ھست که انسان اشتباه کند و کژ برود ولی درکج روی  ،ازکج بودن
آگاھی می يابد  ،وھمين آگاھی ازکژی  ،که درد زا وناخوش آيند است
 ،خودش ،راه را به تصحيح آن ميگشايد  .توانائی دريافت کـژی ُ ،بن
کشف راستی ودرستی است  .روشنی  ،ھميشه از تاريکی  ،زائيده
ميشود  ،چون تاريکی  ،آبستنی است .
ھراشتباھی  ،تاريکی آفريننده است  ،که آبستن به بينش به درست
ھست  .اشتباه نيز ،ارزش دارد.
واژه » پشيمان « دراصل »  =pase -maanپس – مان = پس
انديشی « است  .پشيمانی  ،اين نيست که انسان خود را سرزنش کند و
خود را بنکوھد و ازنقص وعجزخود ،ناله وشکايت کند  ،بلکه
پشيمانی  » ،پس  +انديشی « است  .پس ازآنچه رويداده و آزموده
شده  ،انسان به آنچه رويداده وآزموده  ،ميانديشد  ،تا راه تصحيح
کردن آنرا  ،با اتکاء به نيرومندی نھفته درخود بيابد  .پيدايش
روشنی وبينش  ،ازتاريکی اشتباھات است  .ما درگذر از اشتباھات ،
به بينش ميرسيم  .کسيکه ھيچ اشتباھی نميکند  ،به ھيچ بينشی نيز
درد زه يا درد زادن يا درد
نميرسد  .اشتباه  ،درد مياورد و درد ِ ،
آفريننده است .
اين سخنی را که سيمرغ به زال گفت  ،اين رسالتيست که خدای ايران
 ،به ھمه انسانھا داده است  .آزمايش درزمان  » ،تنھا آموزگار« و
»تنھا مرجع رسيدن به بينش حقيقی « است  .سيمرغ  ،زال را که
فرزند وجفتش ھست  ،به عنوان  ،پيامبروفرستنده  ،نزد مردم
نميفرستد ،تا اوامرو نواھی اورا که زاده از» ھمه آگاھی ودانش
بيکران وخطا ناپذيراوست « به مردم برساند  ،بلکه ميگويد که ای
انسان  ،تو فقط يک مرجعيت برای رسيدن به بينش حقيقت داری وآن
172

آزمودن در زمان ھست  .تو ازاين ببعد ،ھربينشی را ھم که به تو
عرضه ميشود ،بيازما  ،و ببين تا چقدربا آزمايش خودت  ،ميخواند و
چقدر بايد آنرا تصحيح کرد ،و اگر اساسا با آزمايشھای تو نميخواند ،
بدون آنکه آنرا  ،باطل وکفرو دروغ بخوانی  ،کناربگذار ،تا باز بار
ديگر آن را ازسر بيازمائی .
چرا سيمرغ  ،دم از مرجعيت پيامبرانش يا فرستادگانش نميزند  .چون
درفرھنگ ايران  ،بينش ھرانسانی  ،بينش مستقيم خدائی ) ارتائی =
سيمرغی ( ھست » .خدا« که » ارتای خوشه= ارديبھشت «
وھژير) ھوچيتره = تخم خوب ( ھست ،ھمان» تخم آتش « ھست ،
که آتش جان ھرانسانی ) ارتا ( ميباشد  ،و روشنی وبينش ودانائی ،
روشنی است که ازاين آتش جان  ،يا زندگی می تابد  .ھمه انسانھا ،
بينش خدائی داشتنه اند و دارند و خواھند داشت  .خدای ايران ،
کانون آتشی است که ھراخگری ازاين کانون  ،تبديل به جان
ھرانسانی ميشود  .و روشنی که ازآتش جان ھرانسانی  ،درحواسش
وخردش  ،فرامی تابد  ،بينش مستقيم خود خداست  .خدا  ،درھربينشی
ھست  .ولی خدای ايران  ،خدای ھمه دان وھمه آگاه نيست .
اھورامزدای زرتشت  ،چنين خدائی بود  ،نه ارتا  ،يا سيمرغ که
خدای زال وسام ورستم بوده است  .خدای ايران  ،خدائيست که تخم
آتش ،درتن ھرانسان ميشود  ،و تحول به» زندگی درزمان درگيتی«
می يابد  .روشنی يا دانش ،ازآتش خدا درجانھا  ،ھميشه درروند
زمان  ،زاده ميشود  .روشنی درفرھنگ ايران  ،ازتخم )=توم=
تاريکی( است  ،وانسان )= مردم = مر +تخم ( اصليست که اين
بينش ،درروند زمان  ،درتنوع وگوناگونی  ،درانسانھا پيدايش می يابد
 ،و اين بينش ھا درتاريخ  ،رنگين کمانی از بينش ھا ميگردند .
اين بيش ھای متنوع ورنگارنگ  ،برضد ھمديگرنيستند و جای
پيدايش ديگری را درآينده  ،تنگ نميسازند ونمی بندند  .بلکه بينش
پيشين  ،راه پيدايش تازه بعدی را که به کلی با بينش پيشين تفاوت دارد
 ،نمی بندد  ،بلکه ميگشايد  .آنچه را اديان نوری  ،خطاپذيری انسان
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ونقص ِبينش انسان ميدانند  ،سيمرغ  ،به گونه ای ديگر درمی يابد .
خود ارتا ) آتش جان = سيمرغ= خدا (
غنای گوھری انسان که ھمان
ِ
ھست  ،نياز به زمان ،يا به روند زمان  ،به ھمه گستره ِ آينده دارد ،
تا بتدريج  ،دربرخورد با رويدادھا تازه  ،با جفت وانبازشدن با
تجربيات تازه  ،خود را ازنو ،درھزاران شکل  ،بگسترد ودرھرجائی
وزمانی  ،پيدايشی ديگر يابد  .فطرت يا ُبن انسان ) اخو(  ،در روند
زايش ِبينش وروشنی درزمان  ،درتجربيات تازه  ،خود را ميگسترد .
فطرت من  ،در بينش امروزی من  ،نمی گنجد  ،و اين ضعف بينش
من  ،ونقص فطرت من نيست  .اين ناگنجائی در بينشھای خود  ،از
غنای نھفته وآفريننده انسان سرچشمه ميگيرد  ،که نياز به آينده
دارد  .اشتباه کردن  ،پيآيند پيدايش تدريجی غنای فطرت انسان در
بينش ھايش ھست .
ھمه بينش  ،يکجا دريک زمان  ،با يک فوران  ،ازھيچ انسانی ولو
برگزيده خدا ھم باشد ،نميجوشد  .خود خدای ايران  ،گوھريست که در
روند پيدايش در زمان  ،خود را ميگسترد  .خدا  ،نياز به آينده دارد ،
ِ
تا خدا بشود  .خدای ايران  ،درآغاز ،خدا نيست بلکه در سير
درزمان ،خدا ميشود  .اگر زمان  ،پايانی ميداشت  ،خدا نيز درپايان
زمان  ،خدا ميشد  ،ولی درفرھنگ ايران  ،زمان  ،ھميشه ازنو آينده
را ميزايد ،وخدا نيز  ،ھيچگاه خدا نميشود  ،و بينش خدا  ،ھميشه
ازنو تازه ميشود و دراين تازگيھايش  ،شگفت انگيزاست.
خدا درايران  ،ھيچگاه خدا نميشود  ،چون ھيچگاه پيدايشش  ،تمام
نميشود و اين درپايانی که ھيچگاه نمی آيد ھست که خدا  ،ميتواند
خدا بشود » .بينش ودانائی« نيزھيچگاه  »،يک کل وتماميت «
نميشود  ،و دستگاه بسته نميشود ،و » صندوق معلومات « نميگردد .
بينش وعلم مطلق  ،حتا درخدا ھم وجود ندارد .
خدای ايران  ،مانند ﷲ يا اھورامزدای زرتشت نيست که درالست »،
روشنی بيکران« يا معلومات ثابت ومعين دريک لوح محفوظ  ،يا
جفريا صندوق يا کامپيوتری » ،يک کل درتماميتش « باشد  .خدای
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ايران  ،ھميشه درحال بينشی تازه شونده و ھميشه جوينده است  ،نه
کسيکه ھمه چيزھارا ازپيش ميداند  ،و برپايه اين معلومات  ،که نامش
را »علم« ميگذارد  ،جھان وشريعت را ميآفريند  .اين تصوير خدا و
معلومات ازپيش آماده  ،و يا مفھوم حقيقتی را که ازاين تصوير
پيدايش يافته  ،بايد دورانداخت  ،تا فرھنگ ايران را درست فھميد .
خدای ايران ،زندگيست که درروند زمان درگوناگونی وتنوع  ،پيدايش
می يابد  ،و درزمانھای آينده  ،طيف روشنی وبينش ھای او ،
فراخواھد گسترد ونو ھا خواھد آورد که درگذشته نبوده است.
خدا  ،انسانھا ميشود و در بينش انسانھا درزمان  ،ميافروزد وتنوع می
يابد .اين درھمان تصويرخدای ايران  ،ارتا ) سيمرغ ( داده شده
است  .ارتا  ،ارتای خوشه يا »َوشی« ھست  .انسان که مردم ) مر+
تخم ( باشد  ،به معنای آنست که » تخم ارتا « ھست  ،جان ھرانسانی
 ،آتش جانش  ،تخم ارتا ھست  ،و اين آتش خدائی) خدا ،کانون
اخگرھای آتش است  ،نه روشنی بيکران ( درھرانسانی ھست که
سرچشمه روشنی ودانش وبينش در تنوعش ھست  ،چون تخمھای ارتا
 ،گوناگون ومتنوعست  .ھرانسانی ،استعداد آنرا دارد که سرچشمه
بينش ودانش وشناخت وروشنی ديگری باشد .

چگونه اھورامزدای زرتشت ،
»ارتا « را از خدائی انـداخت ؟
چگونه با» انداخته شدن ارتا ازخدائی«
تصوير انسان وبينش ،واژگونه شد ؟
در بندھش ،ديده ميشود که » ارتا «  ،نخستين امشاسپند است که »
اھورامزدای زرتشت « را  ،به عنوان آفريننده خود وديگرامشاسپندان
می پذيرد  .اين صحنه تئاتر ،درواقع صحنه استعفا دادن ِ خدای اصلی
ايران  ،ازخدائی و کناره گيريش ازخدائيست  .به عبارت ديگر ،خدا،
خودش را ازخدابودن مياندازد ! درچھارچوبه فرھنگ ايران  ،کاری
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را که محمد وموسی کردند  ،نميشد انجام داد  .خدای تازه وارد
نميتوانست  ،ھمه خدايان پيشين را ازنيايشگاه  ،يکباره بيرون اندازد
وآنھا را طرد وتکفيرکند  .بلکه دراين کار ،بحسب ظاھر ،لطافت
وفرھنگ نشان داده ميشد  .خدای پيشين يا خدايان پيشين  ،خودشان با
رغبت! از آفرينندگی  ،استعفا ميدادند ،و خدای تازه وارد را  ،به
عنوان آفريننده خود! می پذيرفتند  ،آنگاه خدای تازه وارد ،لطف
ميکرد وآنھارا گماشته وماءمور ھمان کارھای سابقشان ميکرد .
آفريننده پيشين  ،تبديل به گماشته وماءمور کنونی خدای تازه وارد
ميشد .ھمينکه » ارتا «  ،اھورامزدا را به عنوان آفريننده شناخت ،
اين معنا را داشت که ھمه خدايان ايران که ازاو ميروئيدند ،يکجا
اھورامزدای زرتشت را آفريننده خود ميدانند ،وازاين پس  ،فقط
گماشته وماءمور اھورامزدای زرتشت ھستند  .بدينسان  ،ارتا  ،با
دست خود  ،خود را ازخدائی مياندازد و تابعيت او را می پذيرد .اين
باشيوه اسالم که ھمه خدايان را ازکعبه بيرون انداخت و درھم شکست
وطرد کرد  ،فرق کلی دارد .
علت پيدايش اين شيوه  ،اصل قداست جان بود  .قداست جان ،دست
خدای تازه وارد را از تجاوز وقھر وتھديد  ،به خدايان پيشين می
بست  .تنھا راھی که برای آنکه خدائی  ،جانشين خدای پيشين بشود ،
اين بود که خود خدای پيشين  ،ازخدائيش دست بکشد ،وبه دلخواه ،
گماشته ودست نشانده خدای تازه بشود .راه ديگربرای طرد خدايان
پيشين آن بود که پھلوانانی که موءمن بدان خدای پيشين بودند  ،با
دست خود ،دست به جنايت ميزدند و خدايشان را ُ
ميکشتند  ،تا دست
خدای تازه وارد  ،آلوده به کشتن نشود َ » .پـری ُکشی دراوستا که
ھمان کشتن زنخدا  ،سيمرغست «  ،ھمه برپايه اين منطق ازموبدان
زرتشتی  ،روايت و جااندازی شده است  .ھمچنين درشاھنامه درخوان
چھارم ) خوان ميانی درھفت خوان  ،که درست نماد پيدايش ِ
مھرميباشد ! (  ،رستم  ،خدای خود را که ھمان پـری است ،با دست
خودش ميکشد  .خوان چھارم  ،خوان ديدار رستم ازخدايش سيمرغ
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بوده است که يکی از مھم ترين خوانھا بوده است و دراين خوان ،
رستم به ديدارخدای خود ميرسد  ،و با او می نوازد ومی رقصد ،
واين بيان تجربه دينی ايرانی از خدا بوده است  .ديدارسيمرغ درخوان
چھارم  ،تبديل به صحنه کشتارسيمرغ  ،که دايه رستم است  ،به دست
خود رستم ميگردد که بزرگترين جنايت است .
موبدان زرتشتی ھمين شيوه را نيز دربندھش  ،درمورد » خرد
انسان « بکاربرده اند  .نخستين کاری که انسان )جفت مشی
ومشيانه (  ،درآفرينش ميکند  ،آنست که » ميانديشد«  .اين کار ،به
معنای آنست که گوھروفطرت انسان  » ،خرد انديشنده « است  .ولی
نخستين انديشه ای را که اين خرد انسانی ميکند ،چيست ؟ او
ميانديشد که اھورامزدای زرتشت  ،آفريننده جھان و»آبادسازنده گيتی
« است  .انسان درآغاز ميانديشدکه اھورمزدا ھست که مبدع مدنيت
انسانيست  .يعنی اينکه خرد انسانی خودش  ،توانائی وحق ساختن
مدنيت را با خرد خودش ندارد  .درست وارونه اين تصويرزرتشتی ،
تصويرانسان درفرھنگ ارتائی بود که جمشيد ) ييما= نخستين انسان
فرھنگ ارتائی ( باخرد خود ،مدنيت را درگيتی ميآفريند .
ولی دريزدانشناسی زرتشتی  ،خرد نخستين جفت انسانی  ،ھمين
ويژگی بنيادی خرد انسانی را ازخرد خود ،سلب ميکند ،وآن را ويژه
اھورامزدای زرتشت ميسازد  .خرد  ،ازآنچه » خرد را  ،خرد ميکند
«  ،دست ميکشد  ،و بنام نخستين عمل گوھری خرد  » ،ايمان به
اھورامزدا « ميآورد  ،و ايمان آوردن به اھورامزدا را  ،خرد ورزی
وانديشيدن بنيادی خود ،نام می نھد  .خرد  ،خودش تبديل به ايمان
ميشود ! بدينسان ويژگی بنيادی خرد درانديشيدن  ،تا بعيت از انديشه
ھای اھورا مزدا ميشود  .خرد  ،دريک ضربه  ،انديشيدن را تحول به
» ايمان « ميدھد  ،ولی ھنوز ايمان را  » ،خرد ورزی وانديشيدن «
مينامد وميشناسد  .ازاين پس  » ،خرد«  ،نامی برای » ضد خرد ،
ضد انديشيدن « ميشود .
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خرد  ،خودش  ،دست از آفرينندگی و ابداع مدنيت وآراستن گيتی
خودکـشی «
وآفرينش شادی در زندگی ميکشد ،و اين » خود زنی ،
ُ
را  ،گوھر انديشيدن ميداند  .خرد ،حق ابداع وآفرينندگی و نوآوری
وساماندھی و جھان آرائی را  ،ازخود ميگيرد و اين کار» ،نخستين
انديشه خرد« او ميشود  .خرد ميانديشد که خود ،نميتواند بينديشد و
اين خداست که بايد برای او بينديشد ،و اگرچنانچه خود بينديشد،
اھريمن ميشود  ،وکاری اھريمنی ميکند وبالفاصله به دوزخ انداخته
ميشود .
اين گونه » خردی که بنام خرد  ،برضد خرد برميخيزد« ھرچند با
يزدانشناسی زرتشتی آغازشد  ،ولی درتاريخ تفکرانسانی ،کاری
متداول ورايج گرديد  » .خرد ضدخرد «  ،درھمه ايدئولوژيھا وعقايد
 ،وطن دارد  .درست خرد  ،با اعتقاد به آن ايدئولوژی ومکتب ومذھب
ضد » خود انديشی وخود آفرينی و نو آفرينی«
وفلسفه وآموزه علمی ِ ،
ميشود  .به عبارت ديگر با نخستين انديشه بنيادی خود ،خود ُکشی
خودکـشی مداوم خود را ،درايمان به آن مکتب
ميکند  ،ولی اين
ُ
ومذھب وعقيده  » ،خرد ورزی وانديشيدن « نيز مينامد  .چنين خرد
وچنين انديشيدنيست که بزرگترين دشمن آزادی وانديشيدن و اصالت
انسانست  .خرديست که درانديشيدن ،تبديل به ايمان شده است  ،ولی
خودرا ميفريبد که ھنوز خرد مند وروشنفکراست .
البته اين عملی را که بندھش به نخستين جفت انسانی  ،درکردن
نخستين انديشه نسبت ميدھد  ،درواقع  ،عملی نيست که يکبار برای
ھميشه روی بدھد  ،بلکه » خرد ،يکبار برای ھميشه ،برضد خودش
برنميخيزد  ،ويکبار برای ھميشه  ،خودش را نيز ازاصالت نمياندازد
 ،و خودش را ھميشه از انديشيدن  ،منع نميکند وبازنميدارد « ،
بلکه ھميشه اين تنش وکشمکش وکشاکش ونوسان  ،درگوھرخرد ،
ھست  .خرد يک موءمن ومعتقد به ھردين يا مکتب فلسفی
ياايدئولوژی  ،ھميشه بايد خردش را ازنو ،سرکوبی کند  ،و
درھرکاری ،حق ابداع وابتکاررا ازنو ،ازاو بگيرد .
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اين کار ھميشگی ومکرر ِخرد ،در ھرگونه ايمان واعتقاد به ھر دينی
وايدئولوژی و مکتبی ومسلکی ميشود  .خرد  ،بايد درھرتجربه ای
وھرادراک حسی  ،ازنو ،ازخود  ،سلب آفرينندگی کند  .وسلب حق
وتوانائی آفرينندگی از» اخو=ُبن زندگی« کند که  ،چيزی جر آفريدن
ودرخرد خود نيست  .خرد ،درانديشيدن
دوزخ ) دژ +اخو( درزندگی
ِ
ھرانديشه ای  ،ازخود  ،حق وتوانائی نوانديشی را ميگيرد واززندگی
خرد ھيچ موءمن ومعتقدی  ،درھرآنی
خود  ،دوزخ ميسازد  .ولی
ِ
وھميشه  ،چنين رفتارنميکند  ،وگاه گاه و ناگاه و ناخود آگاه  ،خودش
را ازاين قيد تابعيت رھا ميکند ،و لحظه ای به خود ميآيد و خودش
ميانديشد) سرکشی ھای آنی ميکند(  ،و دراين آنات  ،آزادی خود را
درمی يابد .او ھميشه مانع خود انديشی ونوانديشی خود نميشود.
حتا درواانديشيدن ِ انديشه ھائی که قدرت ازاو ميخواھد  ،آنگونه وآن
شيوه نميانديشد که ازاوخواسته ميشود  .چنانچه دربندھش ديده ميشود
که ھنوز خرد  ،به »ھمه آگاھی اھورامزدا درايجاد مدنيت« اعتراف
نکرده  ،انديشه وارونه اش را ميکند  ،انديشه وارونه اش به خرد او »
ميتازد = جاری ميشود ،درخرد او موج ميزند « .
خرد  ،برغم ايمان واعتقادش  ،درزی وشکافی ورخنه ای برای
گريزناخود آگاھانه از تابعيت واسارت خود می يابد .اينست که خرد،
ھميشه در دوره ھای حاکميت واستيالی اديان و ايدئولوژيھا  ،درھمان
اصطالحات ومفاھيم دينی ومذھبی ومسلکی وايدئولوژيکی  ،چيز
ديگری ميانديشد  ،و ازھمان اصطالح ومفھوم متداول ايمانی
واعتقادی  ،چيز ديگری ميفھمد  .ھراصطالحی را ميتوان گوناگون ،
تاءويل وتفسيرکرد ،ودريافت  .خرد به آسانی ازتفسيرخشک وتنگ ،
به تاويل ِگشوده وفراخ ميرود  .يکی از راھھای گسستن از ھرايمان
وعقيده ای  ،سرازيرشدن ازتقسيـرکلـمـات  ،به تـاءويـل گشـوده
آنھاست  .فقھا وعلمای دين  ،قرآن را تفسيرميکنند تا پای بند ايمان
بمانند  ،وعرفا  ،قرآن را تاءويل ميکنند  ،تا فراسوی » کفروايمان «
خردانسان ،ميکوشد درظاھر ،درآن عقيده وايمان بماند  ،تادر
بروند.
ِ
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واقع  ،ازآن عقيده وايمان  ،بگسلد  .ھراصطالحی ،که درآغاز با
تعريف دقيق  ،ازھمه سو مرزبندی شده  ،و جزو محکمات است ،
ناگھان مانند غربالی ُپـرازسوراخ ورخنه ومنفذ ميشود ،وازھزاران
سوراخ آن  ،ميشود به انديشه ھای ديگرو فراتر ،رسيد ورفت ،که
درآن اصطالح ومفھوم  ،ھيچگاه نبوده است .
برای نمونه ھمان اصطالح » کفرودين« درقرآن  ،که درتضاد باھمند
 ،درجنبش عرفان  ،روی وموئی ميشوند که درآميزش باھم » ،اصل
زيبائی ِ حقيقت واحد « را ميآفرينند  ،و حقيقت واحد را درست در
فراسوی کفرھا ودين ھا می يابند  .اين درزھا ورخنه ھا وشکافھا ،
اين آذرخش ھا درآثارمولوی وعطاروحافظ و  ....ودرشعرای بزرگ
ماست که مارا دوستدار آنھا ميسازند  .در برخورد با آنھا وشناخت
بزرگی وآزاد انديشی آنھا  ،بايد » نکته دان  ،نکته سنج  ،نکته
شناس  ،نکته جو ،نکته ياب  ،نکته فھم « بود  ،تا غناوبزرگی
وشکوه آنھارا شناخت  .ولی امروزه دراثرآنکه »مفھوم روشنائی
ودانش« در ذھن وروان ما  ،عوض شده است  ،با » شيوه نکته يابی
و نکته شناسی ونکته سنجی « نه تنھا آشنا نيستيم  ،بلکه به کلی ازآن
بيگانه شده ايم  .مفھوم » دانش وروشنی ما «  ،توانائی » نکته يابی
ونکته فھمی ونکته شناسی « را بکلی ازخرد ما سلب کرده است .

دانائی  ،برپايه نکته شناسی
) روشنائی ِپيوسته به تاريکی (

دانائی برپايه روشنائی ناب
)روشنائی ،برضد تاريکی ،وبريده ازتاريکی(
امروزه مفھوم دانائی ما  ،نا آگاھانه با » روشنی ناب « گره خورده
است  .ما ھنگامی درباره چيزی ،دانا ھستيم که تماميت آنچيزرا
روشن ببينيم  .دانش  ،برای ما ،چيزيست که درآن تاريکی ومجھولی
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نباشد  ،وھمه اش  ،يکدست ديدنی ومعلوم باشد  .اين گونه مفاھيم
دانائی  ،به آموزه زرتشت از» روشنی و دانائی « بازميگردند  .ولی
مفھوم » نکته = لک= ھولک« درادبيات ايران  ،در »فلسفه ارتائی –
زنخدائی« ريشه دارد  ».نـکـتــه«  ،چنانچه ديده خواھد شد ،
اصطالحيست که برای » اصل جفتی درتخم « برگزيده شده است .
در فرھنگ زنخدائی -ارتائی  ،روشنی را از تاريکی نميشود ،بريد
پديده مثبت وآفريننده است
وجداکرد وبرضد آن ساخت  .تاريکی،
ِ
) ومانند يزدانشناسی زرتشتی  ،با اھريمن  ،اينھمانی ندارد ( .
روشنی وتاريکی ) دانائی ونادانی و مجھول ورمزورازوپوشيده  ،يا
دانائی وجستجو درتاريکی( ازھم جدا ناپذيروجفت وانبازھمند .
تخم) اصل ،چھره= چيتره ( ،ھرچند که اصل روشنی ) دانش ( است
ولی خودش نيز  ،تاريکست  .خود واژه تخم  ،توم شده است که به
معنای تاريکی است  .درتخم  ،تاريکی ،روشنائی را می پوشاند
وپنھان ميکند ،ولی به آن چسبيده و متصل است» .لکا «که ھمان
لک) نکته ( باشد ،به چرم وپوست و تيماج گفته ميشود ودرست نام
ديگرپوست ،درکردی » خوشه= مجموعه تخمه ھا « است ّ .
خرم ،
خدای ايران  ،که ھمان مشتری است  ،پوست جھانست ،واين مقام را
سپس اھورامزدا وزئوس ) زاوش در ايران (به خود نسبت دادند  .سه
زنخدای مکه را ،محمد درآيات شيطانی  ،غرانيق مينامد ) غرانيق
العلی ( و غرنيق  ،نام » لک لک« است  .زنخدا  ،مرغ لک لک
) دوتا لک به ھم چسبيده = يعنی سيمرغ( است  .ھنوز درالھيجان به
دختر ،لکو يا الکو ميگويند  .لکات  ،به صورت زن دراوراق بازی
ميگويند و درمعنای زشتش ) لکاته ( به زن بی حيا وبدکاره گفته
ميشود  .لک  ،ھمان اصل جفتی است که به بسياری پديده ھا اطالق
ميشده است که نمايشگراين انديشه بوده اند  .مثال به شتالنک يا قوزک
پا ) گواز= قوره (  ،لک گفته ميشود  ،که ھمان » کعب = کعبه =
گره نی « است  ،که دوچيزرا ) مانند تاريکی وروشنی  ( ...به ھم
متصل ميسازد .ودرست ھمين گره نی  ،بيان آن بود که جای
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تحول) دگرديسی= فرورد ( يکی به ديگری است  .تخم که اصل
پيدايش روشنی بود  ،درست چنين » لک = لکه = نکته « بود .
درآن  ،روشنی وتاريکی به ھم پيوسته بودند وبه ھم تحول می يافتند .
» توم « که به معنای تاريکيست  ،ھمان واژه تخم ھست  .تخم تاريک
 ،اصل روشنی ودانش است  .درفرازھرگياھی که اوج رويش وطبعا
نماد اوج روشنائی است  ،تخمی ھست که تاريکست  ،ولی اين
تاريکی ُ ،بن روشنائی تازه است .تخم تاريک که ازنو ،سبزشد،ازنو ،
روشن ميشود  .ھربينشی  ،چيستی است  .بينش درسئوال) چيست(
ھست  .دراين تجربه  » ،روشنائی و تاريکی « » ،جفت وھمزاد
وانبازو به ھم پيوسته اند « .
درتفکر زرتشت  ،روشنائی درتخم نيست  ،بلکه تخم ) انسان= مر+
تخم ( ازروشنی بيکران اھورامزدا  ،روشن ساخته ميشود  .تاريکی ،
آفريننده روشنی نيست  .درتفکر زنخدائی ،ھيچگاه نميتوان ،دانائی را
ازجويندگی وپژوھش درتاريکی ،جدا ساخت  .ھربينشی  ،حامل
رمزورازوطلسم نيزھست  ،ودرست اين تاريکيست که اورا ميانگيزد
تا بجويد  .ھيچگاه به دانشی نميتوان رسيد که ديگرنيازبه جستجو
پژوھش ندارد  .دانا ،ھميشه جوينده ميماند  .دانش وروشنی را
نميتوان از تاريکی مجھوالت ورموزواسرار بريد  .ھر دانشی  ،با
خودش » تاريکی ِآفريننده « ميآورد  .خرد ،بينش زمانی دارد .
زمانی که ھميشه ازنو زاده ميشود وبينش وروشنائی تازه ای ميآورد ،
تنھا آموزگارانسانست  .ازاين رو فردوسی ميگويد :
چو گوئی که وام خرد توختم ھمه ھرچه بايستم آموختم
يکی نغزبازی کند روزگار که بنشاندت  ،پيش آموزگار
واين آموزگار ،خود روند زمان) روزگار( در گسترش زندگيست .
رام که خدای زمانست  ،نام ديگرش » جی « است که معنای » يوغ
وھمزاد « را ھم دارد  .رام دررام يشی ميگويد که نام من  ،جوينده
است  .يعنی ھويت من  ،جويندگيست  .زمان  ،تاريکی ) شب ( است
که روشنی) روز( را ميزايد و روشنی است که تاريکی را ميزايد .
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دراين فرھنگ ،مجھول وسوال ورمزورازوطلسم وگنج نھفته  ،دوست
داشتنی است  .دراين جھان بينی  ،اکراھی ازتاريکی ورفتن
درتاريکيھا نيست  .تاريکی ،جايگان زايش تازه ھاست .
درفرھنگ زنخدائی ايران  ،خدا  ،ھمه دان وازھمه چيزآگاه و
روشنی ِبيکران ِناب نيست  ،بلکه » ابرسياه وآذرخش باھمست « .
خدا  ،مجموعه  ،يا خوشه تخم ھا ) اصل ھا  ،ھو چيتره ( ھست،
يعنی » خوشه تاريکيھای روشنی زا  +وروشنائی ھای تاريکی زا «
ھست  .خدا  ،سيالک ) سه لک  ،سالک  ،سيلک ( يا » لک = ھولک
« ھست ،که ھمان » نکته « باشد .لک  ،گره است که به ھم پيوند
ميدھد که ھمان معنای » انبازوجفت وھمزاد « را دارد .
خدا  ،لکه ھست  ،خال ھست  .چرا چون نقطه سياھی برسپيدی
) اتصال سياه باسفيد( است  .دراين جھان  ،روشنی وتاريکی به ھم
چسبيده ) لک ( و باھم جفتند ) لک = کفش است ،چون کفش  ،جفت
با پاست .خرد درتن  ،پا درکفش است  .زمين ،لکست  ،چون جفت با
پای انسان ھست (  .درتبری » لک بزوئن  ،يعنی جماع «  .دانش
) روشنی ( و تاريکی ) مجھول  ،جستجو ،رمز ورازوطلسم ( ازھم
جداناپذيرند  .دانشی که مطلق وبيکران ) روشنی بيکران مانند
اھورامزدا( باشد ،دراين فرھنگ ،وجود ندارد  .بلکه درھردانشی ،
تاريکی .جھل ومجھوالت وسئواالت آفريننده ھست  .ھرروشنائی با
تاريکی ،جفت است  .تاريکی  ،اھريمنی نيست  ،بلکه سرچشمه
زايندگيست .کسی با تاريکی نمی جنگد  ،بلکه ماما ميشود  ،تا روشنی
را از تاريکی بزاياند .
اين است که دراصل  ،بھمن  ،اکوان يا اکومن ھم بوده است واکومن
به معنای » اصل پرسش « است ،و چنين بھمنی  ،با روشنی بيکران
اھورامزدا نزد زرتشت  ،ناسازگاربوده است  .ازاين رو ،زرتشت ،
تصويری از بھمن  ،آفريده که با بھمن درفرھنگ ايران  ،درتضاد
است  .بھمن درفرھنگ ايران  ،خرديست که اصل شگفت وسئوال
وشک است  .اين فکر که انسان  ،ميتواند » دانشی تھی ازتاريکی «
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داشته باشد ،به کلی مردود ھست  .درھر دانشی وروشنائی  ،تاريکی
نيز ھست که رمزو رازو ّ
سر و لک = نکته ھست  ،که انسان را به
جويندگی ھميشگی ميکشاند .ھردانش حقيقی  » ،نکـتـه « ھست ،
تخم ھست ،لک ھست  ،روشنائيست که درخود ،تاريکی را ھم نھفته
دارد  ،واين تاريکی ھست که ازنو ،آبستن به روشنائيست .
ھردانشی  ،آبستن به پرسش ومجھولست  .خدای ھمه دان ،
درفرھنگ ايران  ،وجود نداشت  .ونميتوانست حکومتی برپايه خدائی
ھمه دان که واسطه ای دارد که درکتابش کل حقيقت وروشنی ھست ،
بناشود  .خداھم جوينده وسالک ) سه  +لک ( بود  .کتابی که حاوی
کل حقيقت ) کل روشنائی ( باشد ،وجود نداشت  .دستگاه فکری
وعلمی وفلسفی ،که ھمه دنيا ومسائل را روشن کند  ،وجود نداشت .
ما با مفھوم دانائی خود ھست که ازوجود تاريکی درآن  ،ميترسيم .
نادانی وجھل را بد ميشماريم وتحقير ميکنيم  .وقتی خدا  ،درمعبد
دلفی دريونان گفت که سقراط  ،داناترين انسان است  ،سقراط درست
درآتن بدان پرداخت که نشان بدھد ،خدا  ،اشتباه کرده است ،وکسانی
ديگرھستند که دانا ترازاوميباشند  .برای ما  ،درراسيوناليسم نبايد
ايراسيوناليسم باشد  .برای ما عقل ودل و عشق جنسی وعواطف
وسوائق  ،باھم ناسازگارند .درونسوگرائی با برونسوگرائی درتضادند
 ،ودرونسو subjectاز برونسو ،objectازھم شکافته است .
ولی» خرد«  ،در فرھنگ ايران  ،جمع اينھا باھمست  .خرد ،پائيست
ّ
رازوسر باشد.
که درکفش ) لک( تن ھست  .دردانش ما نبايد رمزو
ماخجالت ميکشيم که بگوئيم در دانائيھای ما  ،درکتاب مقدس يا مرجع
ما ،خيلی ازناشناخته ھا ونادانيھا ومجھوالت ھست  » .آبستن به دانش
مجھول بودن «  ،ننگ است  .ولی فرھنگ زنخدائی چنين نبود  .دانش
من  ،روشنی من ،در اثرتاريکيھايش  ،اشتباه ميکند  ،کژميرود .
آزمودن  ،راه جستجو است  .دانائيھای انسانی مانند دانائی خدا،
آبستن به مجھوالت است  .دانائی ،مجھول ميزايد  .درھرروشنائی ،
تاريکی ای ھست که آبستن به روشنائی تازه ھست ،ورفتن دراين
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تاريکی مجھوالتست  ،که ھردانائی ای با خود ميآورد  .اين است که
» نکته = لک « روشنائی را به تاريکی و تاريکی را به روشنائی ،
متصل  ،وبا آن جفت ميسازد  .اينست که دراين فرھنگ  ،درھربينشی
 ،ناديده ای ھست  .درھرگفته ای  ،بسياری ناگفته ھا ھست  .دانائی
ودانش  ،چنين معنائی داشته است  .به قول ابوسعيد ابوالخير:
اسراروجود  ،خام وناپخته بماند
وآن گوھر بس شريف  ،نا سخته بماند
ھرکس به دليل عقل  ،چيزی گفتند
» آن نکته که اصل بود «  ،نا گفته بماند
اين ناگفته ماندن درھرگفته ای  ،ھويت وگوھر » دانش ودانائی « را
معين ميساخت  .اين ناگفته ماندن اصل ،درگفته است که انسان را
جوينده ميکند  .داننده  ،باز جوينده ميشود .ھربينشی  ،نکته ) لک(
است  .ھربينشی  ،پوست و الکيست که درعين» سطح روشن وزيبا
بودن «  ،رگ وپی وخون واستخوان وگوشت ومغز را ميپوشاند
ّ
وسر ميکند .
ورازورمز
زيبائی که انسان را ميکـشد  ،تنھا » حسنی« نيست که درمحسوسات
حواس ماآشکاروروشن ومعلوم ھستند .
بس نکته  ،غيرحسن ببايد که تاکسی
مقبول طبع مردم صاحب نظر شود ) حافظ (
دريک مشت استدالالت عقلی وروشن وواضح  ،آن نکته اصلی ناگفته
ميماند  ،که در يک ناله ناقوس ترسايان  ،واز سخن يک مغ ِ کافر،
ميتوان شنيد
روگوش کن از » زمزمه ناله ناقوس «
آن نکته  ،که ارباب خرد  ،واله ازآننند
ازمغبچگان  ،ميشنوم نکته توحيد
وارباب خرد  ،معنی اين نکته ندانند ) خواجوی کرمانی(
)ازمغی که برايش سی وسه خدا  ،درخت واحد خداھست .شرک ،
توحيد است  ،ميتوان » نکته توحيد« را شنيد ( .
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نکته درست درشبيست که روشن است ،واين شب درميان روزيست
که تاريکست  .شبستری ميگويد :
چه ميگويم  :که ھست اين نکته باريک
شب روشن  ،ميان روز تاريک
درست مولوی  ،گوھروفطرت اصلی انسان را ھمين » نکته = لک =
اصل جفتی = غرانيق العلی « ميداند :
تو کئيی دراين ضميرم  ،که فزونتر ازجھانی
تو که » نکته جھانی «  ،زچه نکته  ،می جھانی
اينست که مولوی ميگويد :
ازما مجوی جانا  ،اسرار اين حقيقت
زيرا که غرق غرقيم  ،در » نکته مجازی «
نکته  ،مجاز است  .چرا ؟ چون مجاز دراصل به معنای راه
گذروگلوگاه ) نای ( وبوغازاست که » مجرای زايش باشد  .ھر»
بينشی ودانشی «  ،بدين معنی  ،راه گذر و مجرای زايش از تاريکی
به روشنی است  .اينست که ھر دانشی  ،مجازيست  ،گشتگاه تاريکی
به روشنائيست  .اينست که مجازی  ،به غلط برای ما  ،معنای » ضد
حقيقت « دارد  .درحاليکه » المجاز ،قنطرة الحقيقة «  ،مجاز ،پل به
حقيقت است  .اين پل ھمان مجرای زايش وھمان بوغاز) بغاز( است .
ما ھميشه از پلھای بينش يا از نکته ھا ميگذريم .
»انديشيدن«  ،نيز درفرھگ ايران  ،گستردن و صورت دادن
)ديسيدن ( آنچه دريک تجربه يا تخم ) اند ( نھفته است  ،ميباشد .
ھرانديشه ای  ،دردرون تاريک خود  ،غنای نھفته دارد  .انديشه ،
دارنده ِ يک مشت معلومات موجود درخود نيست  ،که ما آنرا بفھميم
وبياموزيم وبپذيريم يا رد کنيم  .خرد به ھرچه برخورد  ،ميکوشد
آنچه بالقوه درآن ،نھفته است بيرون آورد وبگسترد و غنای آنرا فاش
سازد  .انديشيدن اين نيست که انسان  ،چيزی را بخواند و بدان اکتفا
کند که » آنچه درآنجا حی وحاضروموجود وروشن است « ،دريابد و
بپذيرد ويا رد کند  .انديشيدن ،فھميدن وآموختن آن معلومات موجود
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وروشن  ،وبيادسپردن آن نيست  ،بلکه کوشش برای گستردن غنای
نھفته وناشناخته وتازه درآنست  .مادرخواندن حافط و زرتشت
وافالتون ونيتچه وھگل و مولوی  ...،ھنگامی » ميانديشيم « که اينجا
وآنجا  ،تجربه ھا يا بينشھای آذرخشی را بيابيم که تخم ھائی ھستند
که بالقوه  ،غنی وسرشارھستند و آبستن به آينده و تازگی ھستند .
انديشيدن  ،فھميدن وتکرار معلومات گذشته يا معلومات ديگران
نيست .اين انديشيدن نيست .
انديشيدن  ،آنست که درآنھا » ايده ھائی را بيابيم « که آبستن به
افکاری ناشناس و تازه ھستند که ميتوان زايانيد وگسترد  .انديشيدنی
که فقط » معلومات موجود وروشن « را درآنھا ميفھمد وميآموزد
وتکرار ميکند  ،به ناتوانی وفقرخود  ،به بی اصالت بودن خود گواھی
ميدھد  .انديشيدن  ،اصالت خود را درسرچشمه تازه شدن  ،می يابد.
ھرانديشه ای برای آنکه ميانديشد ،تخميست تاريک که ازآن ميتوان ،
انديشه ھای نوين وتازه  ،گسترد و بدان صورت داد  .انديشيدن
درافکاروتجربيات کھن  ،دادن امکانات به بروز اصالت
) سرچشمگی ( خود ھست .
ما در حافظ ومولوی وافالتون وزرتشت وفردوسی و نيتچه  ...بسراغ
معلومات موجود وحی وحاضروروشن نميرويم  .اين انديشيدن نيست .
انديشيدن  ،ھرفکری ازگذشته را  » ،تخمی= اندی « ميداند که آبستن
به غنای نھفته ايست و ميخواھد اصالت خود را ) سرچشمگی ( درآن
واقعيت بدھد .
اين تجربه از» انديشيدن « را ما ديگر نداريم  .ما درخواندن  ،فقط به
فکر» يادگرفتن آنچه درآن روشن وموجود « ميباشد ھستيم  .علت
نيزآنست که درانديشيدن  ،ناتوانيم  .ما فقط دنبال » خوشه چينی «
ميرويم تا درانبار فکروحافظه خود  ،گردآوريم  .اين عمل ،
ازخردورزی وانديشيدن  ،فاصله دارد  .اين بيان ناتوانی انديشيدن و»
فقروجودی « است  .ولی انديشيدن  ،فوران اصالت وسرچشمگی
خود در برخورد به انديشه ھا وتجربه ھاست  .درھرتجربه ای و
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انديشه ای  ،تخمھای آبستن به غنا می يابد  ،نه صندوق معلومات .
دراثر اين ناتوانی وبی اصالتی است که اين فکرغلط ،درمغزما
جافتاده است که بايد کل افکارخوب ونوين را يکجا دريک کتاب يا
دريک شخص درگذشته ايران  ،بيابيم  ،تا بگوئيم ايران  ،فرھنگی
داشته است .
البته اين فکرغلط  ،ريشه درقرآن وساير کتب مقدسه دارد که ادعا
ميکنند که حاوی » بينش کل حقيقت « ھستند  .ولی فرھنگ ايران،
درست برضد چنين ادعائی بوده است وھست  .فکرخوب سياسی
واجتماعی وافتصادی وحقوقی وارزشھاس لطيف اخالقی ،در روند
تاريخ آھسته آھسته يا پی درپی ميرويند  .اگر درعبارت بزرگمھر،
با ديده ژرف بين انديشيده شود  ،ميتوان به اين بينش راه يافت که »
کسی وکتابی وشخصی وآموزه ای « که حاوی » کل حقيقت « باشد
نيست ونبوده است ونخواھد بود  » .ھمه چيز را  ،ھمگان دانند و
ھمگان ھنوز زاده نشده اند «  .اين انديشه ريشه درفرھنگ ارتائی
کھن ايران داشته است  .ھرانسانی ) مردم = مر +تخم (  ،تخمی يا
اصليست که سرچشمه بينش وروشنائی ديگروگوناگونست .
ھمگان  ،سرچشمه بينش ھستند  ،نه يک کتاب  ،نه يک آموزه  ،نه
يک دستگاه فلسفی وعلمی  ،نه يک خدا نه يک فرد  .ما نبايد
انتظارآن را داشته باشيم که درزرتشت ومولوی وحافظ وافالتون
وارسطو ومحمد ونيتچه ومارکس وموسی و عيسی  ....ھمه
افکارخوب وھمه ارزشھای اخالقی يا اجتماعی ومردمی را بيابيم .
اين انديشه غلطيست که بخواھيم حقايق را  ،يکجا بسته بندی شده،
مانند معلومات روشن ،درتاريخ نزد متفکری يا پيامبری يا شخصی يا
ملتی وقومی بيابيم .
افکارو ارزشھا  ،دراين مغزودرآن روان  ،دررنگارنگی وتنوع
روئيده اند و ھميشه بطور تازه ونوين خواھند روئيد  .ھمگان ھنوز
زاده انشده اند و ازآنھا نيز بينشھا وروشنی ھای تازه خواھد روئيد .
اين روند رويش تازه به تازه و بازگذاشتن امکانات تازه روئی بينش
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به آيندگانست که بايد به آن ارج گذاشت  .اگر چنانچه موءمنان به
اديان ،به کتابھای مقدسه خود نيز به ھمين ديد ،بنگرند  ،وآنھارا »
جامع کل حقيقت وروشنی « ندانند  ،بلکه » جايگاه رويش
افکاروارزشھا دربرھه ای ازتاريخ « بدانند  ،ھمه مشکالت اجتماعی
وسياسی وحقوقی واقتصادی جھان حل ميشوند.
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خردآزماينده  ،بنيادگذار ِآزادی
ِ
----------------------------

ھمگان ،ميآزمايند
تا نيکی را ازبدی » ،بدانند «
خردآزماينده ،سرچشمه اخالق وقانون(
) ِ
----------------------------------

برپايه » آزمودن «
»برگزيدن «
ِ
.........................................

ھمه چيز را ھمگان  ،دانند
وھمگان »،ھنوز زاده نشده اند« بزرگـمھر
----------------------------

بينش ھمگانی«
دموکراسی برپايه »
ِ
----------------------------

نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت
ارتا يا سيمرغ  :خرد را ،آزماينده ميداند
انسان با خردآزماينده اش ھست
که خودش ،درآزمودن ،نيکی وبد ی را
ازھم روشن ميکند ) ارزش ميگذارد(
انسان ،ھنگامی آزاداست که
دانائيش ،برخرد آزماينده اش،استوارباشد

........................
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زرتشت  :خرد را » ،برگزيننده« ميداند
خرد برگزيننده،درروشنائی) دانائی ( که ازجان
ِ
خودش افروخته نشده  ،برميگزيند
چگونه چيزی برای ما روشن ميشود ؟ ھنگامی که انبوه تجربيات
وپديده ھا ورويدادھای گوناگون  ،روی ھم ريخته شده اند ،خواه
ناخواه تاريکند  .ھنگامی که آنھا را به ھم بپيونديم وباھم يکی بسازيم
 ،آنھا  ،روشن ميشوند  » .يکی ساختن ِ انبوه فراوان وکثيرگوناگونيھا
«  ،آنھارا » روشن ميسازد«  .ولی برای ما  ،حتا يکی ساختن آنھا ،
کامال آنھارا برای ما روشن نميسازد  .بلکه اين يکی برای ما  ،بايد
درمقابل » ضدی « قراربگيرد  ،که ازآن بريده  ،وبا آن پيوند
ناپذيراست  ،آنگاه  ،برای ما به اوج روشنی ميرسد .
دراين راستا روشن شدن  ،تنھا يکی ساختن حقيقت يا خدا  ،نيست،
بلکه يکی ساختن » ضدحقيقت وضد خدا «  ،دربرابر حقيقت وخدا
ھم ھست  .روشن شدن  ،تنھا يکی ساختن علت يا اراده يا اصل نيست
 ،بلکه يکی ساختن» ضد علت« و»ضد اراده« و»ضد اصل« و»ضد
عقل« نيزھست  .ھيچ حقيقتی وخدائی و اصلی وعلتی و اراده ای ،
بی يک ضد  ،روشن نميشود  .اين مفھوم از » روشنی «  ،ازکجا
درما پيدايش يافته واستوارمانده است ؟ خدايان ايران  » ،خدايان
خوشه « يا » خوشه خدايان « بودند  .ولی اديان توحيدی  ،استوار
براينند که خدا يکی است  ،وخوشه نيست  .واين يکی بودنست که آن
خدا را  ،خدای روشنی ونور ميکند  .ھمه جھان را ميتوان ازآن پس ،
با يک خواست وبا يک اراده وبا يک علم او  ،روشن کرد وفھميد .
اين انديشه  ،مادر ِ انديشه ھای ديگردرتاريخ شده است که حقيقت ،
يکيست  ،علت اصلی  ،يکيست  ،زيربنا  ،يکيست ُ ،بن ،
يکيست . ....
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ولی خدايان ايران  ،وارونه خدايان يونان  ،نه تنھا باھمديگر ،تنش
وکشمکش وکشاکشی نداشتند  ،بلکه با ھمکاری و ھمآھنگی و انبازی
) نرسی = نرسنگی(  ،جھان را ميآفريدند ،بدينسان که خودشان ،
جھان کثرت وتعدد وگوناگونی وتنوع وطيف ميشدند  .کثرت آنھا ،
دراين ھماھنگی وانبازی ) نريوسنگی= نرسی (  ،وحدت ميشد =
روشن ميشد  .وحدت آنھا دراثرھمآھنگی ِکثرت )تخم ھای گوناگون
ومتعدد ِ خوشه ( بود -1.وحدت  -2،کثرت -3 ،ھمآھنگی  ،سه اصل
متمم ھم بودند  .اين » وحدت درکثرت  ،دراثر ھمآھنگی وانبازی
وھمکاری  » ،روشنی « ميشود .آنھا  ،درباھم آفريدن وانبازشدن ،
روشن ميشدند  .آنچه اصل جفتی ) جم = ييما  ،ارتا= رته = گردونه
دواسبه  ،يوغ  ،ھمزاد= دوقولوی به ھم چسبيده  ...ديو=  dvaکه به
معنای دوتای يکتا ودرخشان است  ،اصل جفتی است ( ناميده ميشود ،
اين فلسفه » وحدت درکثرت  ،ازھمآھنگی وانبازی « دريک عبارت
واصطالح کوتاه وخالصه ميشود ُ » .جفـت«  ،تنھا به معنای »
دوتای به ھم پيوسته « نيست  ،بلکه به معنای » ُبن ھمه پيوستگيھا
درجھان ھستی « است  .دوتای به ھم پيوسته  ،به معنای » اصل
پيوستگی درسراسرجھان ھستی « است  .درجھان ھستی ،از پيوستن
ھرچيزی با چيز ديگر -1 ،جنبش و -2شادی و -3روشنی  ،پيدايش
می يابد  .اصل جفتی يا يوغی يا ييمائی يا ھمبغی ،که ھمآھنگی
دونيرويا اصل جفت باھم باشد  ،نمايش آن فلسفه ژرف » وحدت
درکثرت  ،ازھمآھنگی گوھری خودشان « درساده ترين شکلش
ھست  .کثرت وتعدد  ،با ھمآھنگی وانبازی وتفاھم وھمپرسی ،روشن
ميشوند  ،و نياز به زدودن کثرت وتعدد و افراد نيست.
با نابود کردن کثرت وتعدد واختالف  ،جھان  ،روشن نميگردد  ،بلکه
باھم آشتی دادن وپيوند دادن ِکثرت وتعدد وگوناگونيھا ،جھان روشن
ميگردد .مسئله بنيادی  ،پيدايش اين ھمآھنگی گوھری  ،ازدرون
تاريک ِ خود ِ تعدد وکثرت واختالف وگوناگونيھاست .

192

زرتشت  ،آغازگرپيدايش مفھوم ديگری از » روشنی « شد که
درتاريخ تحوالت انسانی  ،نقش بزرگی بازی کرده است وبازی
نيزخواھد کرد  .او ،پيدايش روشنی را  ،از اصل جفتی يا ھمبغی
درھم آھنگی يا» ديوی و ييمائی «  ،که برای ايرانيان  ،اصل روشنی
وجنبش وشادی بود  ،طرد و نفی ورد کرد  .او يک جفت وھمزادی
) ييما = جم ( را ُبن انديشه وجھان ھستی ساخت که  -1بريده ازھم
و -2متضاد باھم و -3پيوند ناپذيرباھم ھستند  .يعنی آنھارا نميتوان
ھزگزباھم  ،ھمآھنگ وھمآفرين وانبازساخت  .تاريکی وروشنی
ازاين پس ،چنين معنائی پيدا ميکند  .به عبارت ديگر ،جھان ھستی ،
ھنگامی روشن ميشود که ھمه ازھم بريده و متضاد باھم باشند ،
چون » اصل جفتی «  ،بيان » پيوند به طورکلی وعمومی «
بود .درست واژه » ژی= جی « را که او ،برای بيان اين مطلب
بکاربرد ،و متضاد با » ا -ژی « قرار داد  ،و آنھارا باھم  ،ھمزاد
شمرد  ،وارونه سازی وانحراف انديشه اصلی درفرھنگ ايران بود .
چون درست » ژی = جی «  ،درفرھنگ ايران  ،خودش  ،ھمان يوغ
وھمزاد و نرسی) نريوسنگ( و ھمبغ بود  » .جی «  ،ھنوز نيز
درگويش ھا  ،معای يوغ وشاھين ترازو و توافق وھمداستانی را
دارد  .ژی  ،درفرھنگ ايران  ،درست پيکريابی اصل » وحدت
درھمآھنگی ِکثرت « يا » پيدايش روشنی ازھمآھنگی کثرت=
تاريکی « ھست  .ولی زرتشت  ،اين» مفھوم روشنی« را ناديده
گرفت وطرد کرد  .او درست اين ژی را درگوھرش  ،فاقد اصل
يوغ) ھمآھنگی ( دانست  ،و ضدی فراسوی آن ،بنام » ا -ژی «
قرارداد  ،که بريده ازآن ،وپيوند ناپذيربا آنست .
بدينسان ُبن جھان ھستی  ،دواصل جدا يا ازھم بريده  ،وباھم متضاد،
وپيوند ناپذير باھم است ُ .بن جھان ھستی  ،دراثر اين بريدگی
وتضادپيوند ناپذيری که ھيچگونه امکان ھمکاری وآشتی نيست ،
ِ
روشن است .
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به عبارت ديگر ،نھاد ماوراء الطبيعی يا متافيزيکی جھان ھستی  ،با
اين بريدگی وتضاد  ،روشن ميباشد  ،وفقط خرد انسانی حق دارد ميان
آن دو بديل ) ژی واژی ( يکی را به دوستی برگز يند وباديگری که
دشمن آشتی ناپذيرھست  ،بجنگد  .دوستی با يکی  ،انسان را مکلف با
ضديت وجنگ با ضدش ميکند  .به عبارت ديگر ،ستيزندگی و
نھاد گوھری جھان ھستی است ،
دشمنی وکين ورزی ِمحو ناپذير ،
ِ
که ھمان انديشه جھاد دراسالم  ،وثارﷲ درشيعه دوازده امامی
ميباشد  .روشنی ِبنياد جھان  ،ستيزندگی و دشمنی آشتی ناپذير دو
اصل ازھم بريده ومتضاد باھم  ،درگوھرانديشه ) بينش (
وچيزھاست  .روشنگری  ،يعنی  :شعله ورساختن وبرانگيختن اين
دشمنی و جنگ وستيز ،تا دشمن  ،مغلوب يا نابود ساخته شود  .يک
زرتشتی يا مسلمان  ،خويشکاری خود را بدين معنا  » ،روشنگری «
ميداند.
روشنی بااين تمام نميشود که انسانی ،باخردش يکی ازاين دو بديل را
برگزيند  ،بلکه جھان واجتماع و وجود خود انسان  ،ھنگامی روشن
ميشود که از دشمن  ،پاک شود  .دراسالم  ،ھرانسانی که ايمان به
اسالم نمی آورد  ،نجس است  ،و نجاست را ازجھان واجتماع  ،بايد
زدود  ،تا جھان واجتماع  ،پاک وروشن شود .
تا جھان واجتماع وخود ِتن ِانسان  ،ازدشمن  ،پاک وزدوده نشده ،
جھان واجتماع وتن انسان  ،روشن نشده است )و خانه اھريمن يا
شيطان وھواست (  .برای روشن شدن  ،انسان ،نه تنھا بايد يکی ازاين
دو را برگزيند  ،بلکه بايد برضد ديگری نيز که دشمن متافيزيکيست ،
کين بورزد و جھاد بکند  .دراين مفھوم از دشمنی  ،دشمن » ،
شر ميشود «  ،و انسان فقط دريک جبھه ودريک
درتماميتش  ،اصل ّ
مسئله ودريک ميدان با او نميجنگد ،بلکه با او ،درکل ميدانھا
ودرھمه گستره ھا زندگی ميجنگد  .در اين گونه دشمنی است که ،
انسان  ،به آخرين ّ
حد توحش وبربريت درجھان ميرسد ،که به ھيچ
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روی سنجيدنی با توحش درندگان نيست  .توحش درندگان دربرابر اين
توحش ،اوج مھربانی است .
اين گونه دشمنی  ،مفھوم » جنگ محدود و دشمنی محدود « را
نميشناسد  .اينست که درکيفردادن يا مجازات با » مجرم « نيز  ،که
جزو مقوله » دشمن « قرارميگيرد  ،ھيچ حدی ازانسانيت را
نميشناسد .

خرد روشنگـر،
خرد يست که دوست را ازدشمن ميشناسد
اينست که خويشکاری خرد درروشنگری  ،محدود به » شناخت
دوست ازدشمن = خودی ازناخودی = موءمن ازکافر= اشون از
دروند = ھم حزبی از غيرحزبی = ھم مليتی ازغيرمليتی  ،ھم طبقه
ُ َ
ای ازغيرطبقه ای « ...ميشود  .خرد  ،وقتی روشنگراست که ،خودی
را ازغيرخودی  ،دوست را از دشمن  ....،بشناسد  ،وبا دوست
،ھمکاری درجنگيدن با دشمن وغيرخودی بکند  .ودرست گرانيگاه
» سياست و ارتش «  ،ھمين تقسيم جھان به دوست ودشمن ،
وھمکاری با دوست  ،برای مبارزه کردن با دشمن است  .اين گوھر»
خرد سياسی وارتشی « است که با سرعت  ،دوست را از دشمن ،
ِ
بشناسد وبه دفع ورفع گزند ) آسيب( ازدشمن بپردازد) اين را آسيب
شناسی علمی مينامند ! ( .
بدينسان گوھر يا گرانيگاه خرد انسان  » ،سياسی وارتشی « ساخته
ميشود  .کارخرد  ،جنگيدن با دشمن وکين ورزی با دشمن است .
طبيعت ھم  ،دشمن انسان ميشود  ،وکار خرد ،جنگيدن با طبيعت
ميشود  ،تا برآن غلبه کند  .دين و يا فلسفه ای که بر اين مفھوم از »
روشنی « استوارست  ،خواه ناخواه » قدرتخواھی وقھرورزی
وعظ
وتھديد «  ،گرانيگاه آن دين ومکتب فلسفی است  ،ولو با
ِ
انساندوستی ورحم واحسان  ،اين گرانيگاه را بپوشد وتاريک
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وناديدنی سازد  .چنين دين وفلسفه ای  ،درگوھرش  ،سياسی
وارتشی است .
جھان ھستی و اجتماع را با جنگيدن با چنين دشمنی وغلبه کردن برآن
 ،يا نابود ساختن آن  ،بايد » روشن = پاک « ساخت  .چنين دشمنی ،
نجس است  .درجھاد کردن  ،درکوبيدن وشکنجه دادن دشمن
وتحقيرھميشگی او  ،درگفتارودر سياست  ،با قوای قھريه  ،جھان
واجتماع را  ،پاک وروشن ميسازد  .رد پای اين انديشه زرتشت و
يزدانشناسی زرتشتی  ،که اکنون به ھمه اديان ومکاتب فلسفی نيز
سرايت کرده  ،دربھمن نامه  ،در» تمثيل جوارح انسان« بازتابيده
شده است  .تن انسان  ،سپاه وقشون است ،و خرد  ،سپھبد تن است ،
چون ميتواند » دوست را از دشمن  ،خودی را ازناخودی « ....
بشناسد .
تن تو به سان سپه  ،ساخته است
ز دانش  ،درفشی برافراخته است
ھمه مايه تن  ،به مغز اند راست
که تن  ،چون سپاه و  ،سپھبد  ،سر است
ھمه اندام تن  ،نقش ھای گوناگون يک لشگرجنگی را زير اوامر»
خرد سپھبد « که روشن کننده دوست از دشمنست  ،بازی ميکنند» .
خرد روشنگر ،خرد ارتشی وسياسی«است
خرد ،کدخدا آمد اندرتنت
که تا داند او دوست از دشمنت
ترا ديده بان  ،ديده آمد به راه
که دارد سپاھت  ،زدشمن نگاه
بدان آفريده است ازاين سان  ،تنت
که ھست اھرمن  ،سال ومه  ،دشمنت
خرد انسان ،سپھبد و ارتشتار ِ لشگرتن ) سپس  ،سپھد »ملت به
عنوان ارتش «  ،ويا سپھبد »امت به عنوان ارتش«  ،ويا سپھبد
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»حزب به عنوان ارتش« ،ويا سپھبد» طبقه به عنوان ارتش«( ....
ميشود که با اھريمن ) اصل ّ
شر که تحول نا پذيربه نيکيست( بجنگد.
ما ازاين پس » ملت ِ ارتش شده «  » ،امت ارتش شده«  » ،حزب
ارتش شده«  » ،طبقه ارتش شده «  .....داريم .
جنگ با اين اھريمن )دشمن (  ،درھمان تن خود انسان آغازميشود
وبه سراسرجھان کشيده ميشود  .خرد  ،گوھرستيزنده ) خرد
روشنگر ،خرد ستيزه گر وجنگنده وکين ورز است ( دارد .
سستی اين چنين خردی درآنست که به سرعت  ،بافـت
وساختاروھويتـش  ،ازضدش ) شيوه تفکرورفتاروگفتار ضدش (
معين ساخته ميشود  .درواقع  ،خرد  ،اينھمانی وارونه باضدش می
يابد  ،و فقط اين وارونگيش را باضدش می بيند  ،نه اينھمانيش را
باضدش  .با خيزش برضد خود  ،وپيکار مداوم با آن ضد  ،محتويات
خود او ،ازمحتويات ھمان ضد  ،پيدايش می يابد  .وقتی محتويات من
 ،وارونه محتويات ضد من است  ،طبعا اصالت خودرا از دست داده
ام  .ضدبودن در دشمنی  ،اصالت خود را ازبين می برد .
اين » چيز ديگر بودن است « که بيان اصالت است  ،ولی » ضد
بودن «  ،نفی اصالت را ميکند  .ازاين رو » روشنی برشالوده تضاد
«  ،اصالت را ميزدايد  .ضديت  ،فکروارونه ضدش را ميکند  .ضد،
تساوی ھرچيزی با معکوسش ھست  .مثال قدرت وھويت مارکسيسم ،
درضد ايده آليست بودنش ھست  .قدرت وھويت » اتئيسم «  ،ضد
تئيسم بودنش ھست  .ھويت اھورامزدای زرتشت ،درضد اھريمن
بودنش ھست  .رسيدن به احساس اوج روشنی خود  ،درضديت با
ديگری  ،دچار اين خطرميگردد .
درحاليکه فرھنگ ايران  ،احساس اوج روشنی را در» ھمآھگ
ساختن گوناگونی درخود « می يافت  ،نه از» ضديت « با ديگری » .
ژی= جی«  ،درفرھنگ ايران ،ازھمآھنگی گوھريش  ،روشن ميشد،
نه ازضديت باضدش اژی ) مانند زرتشت (  .با خرد روشنگری که
روشنی را در» شناخت دوست از دشمن و آسيب ناپذيرساختن خود از
197

دشمن « درمی يابد  ،سراسر زندگی فردی واجتماعی و دينی ،
سياسی ونظامی ميشود .
»انديشيدن «  ،جنگيدن با خود وبا اجتماع وبا جھانست  .درحاليکه
درفرھنگ ارتائی ايران  ،برضد آموزه زرتشت  ،درست ھمان »
ژی= جی = جان « که خرد  ،نخستين پيدايش و نگھبان آنست  ،اصل
جفتی وھمآھنگی وانبازی يا مھر است .خرد  ،دراين فرھنگ  ،اصل
کليد گشودن ھمه درھای بسته
جفت خواه  ،يا به اصطالحی ديگرِ » ،
و زاياننده وماما ودايه ھمه ھستان « ھست  .خرد  ،در مھرورزی و
ھمکاری و انبازی با ھمه پديده ھا ) ازاندام تن خود شروع ميشود ( ،
روشنی وشادی وجنبش ميآفريند  .با چنين خرد ِ جفت شونده است که
روشنی  ،ازھمکاری و ھمآھنگی وانبازی يا » جفتی ويوغی «
پيدايش می يابد .
ولی با خرد ستيزه منش وجنگی  ،وقتی بر اندام تن فرمانروا شود
وقدرت بورزد  ،و ھمه اجزاء تن را چنان فروکوبد که تابع اوشوند ،
آنگاه  ،تن  ،روشن ميشود  .حکومت با چنين خردی  ،موقعی اجتماع
را روشن ميسازد  ،که ھمه ازاو فرمان ببرند  .اگرچنانچه يکی از
اندام  ،اطاعت نکند  ،روشنی را به ھم ميزند و مرجعيت خرد را
متزلزل ميسازد .ھمه اجتماع بايد يک گونه بينديشند ويک گونه
رفتارکنند  .خرد  » ،تک خدا « يا » تک حقيقت « ھست  ،چون »
معيارشناخت دوست ازدشمن  ،خودی ازناخودی « ھست  .واين
اھريمن )= اصل ّ
شر( که اصل تاريکی است  ،ھميشه به تن و ھمه
جھان می تازد ) جاری وروان ميشود ( و با ھمه  ،اندام واجزاء »
ميآميزد «  .اھورامزدای زرتشت  ،روشنی بيکرانی است که نميتواند
اھريمن را که اصل تاريکی است  ،روشن کند  .اينست که خرد
ارتشتار ِانسان وحکومت و دين مدار ،مکلف است سراسر تن ،
سراسر اجتماع  ،سراسرجھان را با قھروتھديد ودرشتی  ،روشن
سازد .
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خرد روشنگر« کيست ؟
بزرگترين ونيرومندترين دشمن اين »
ِ
بزرگترين دشمن اين خرد  » ،ازخود بودن  ،قائم به ذات خود بودن
« درھرچيزی ودرھر انسانی ھست که » ھـوا« ناميده ميشود  .ھيچ
چيزی وھيچ انسانی  ،نبايد ازخودش باشد  ،نبايد قائم به ذات خودش
باشد  ،تا جھان  ،روشن گردد  .ھمه بايد ازاين خرد  ،اطاعت کنند  ،و
تابع ومقھور آن باشند  ،تا تن يا جامعه يا ملت  ،يا امت  ،يا طبقه
وحزب ....روشن بشود  .ھيچکس دراجتماع نبايد » ازخود باشد « ،
تا اجتماع روشن بشود  .ھيچ چيزی درجھان نبايد ازخود باشد  ،تا
ازخدا  ،ازاھورامزدای زرتشت ،روشن بشود  .درتابعيت واطاعت و
عبوديت  ،جھان ازخدا ،ازﷲ  ،از اھورامزدای زرتشت  ....ازرھبر،
ازحکومت  ،از .....روشن ميشود  .نام » ازخودبودن «  » ،ھوا «
بود  .محمد ھيچگاه از» ھوا« سخن نميگفت  .خرد  ،بايد برضد ھوا
باشد  ،تا اجتماع  ،روشن ساخته بشود .

چرا » خـرد « برضد » ھوا « شد ؟
ھوا=)sva=hvaسانسکريت( ،دراصل،
به معنای » ازخود بودن « است
درشاھنامه ديده ميشود که » ھوا= « hvaنبايد بر» خرد« چيره گردد.
ھوا  ،نبايد برخرد ،شاه گردد  .يا » آز« و » آرزو« نبايد برتخت خرد
بنشيند .آزو آرزو وھوا ،چيستند ؟
که گر برخرد ،چيره گردد » ھوا «
نيابد  ،زچنگِ » ھوا «  ،کس رھا
»ھوا« را  ،مبر پيش رای وخرد
کزان پس  ،خرد ،سوی تو ننگرد
شما را »ھوا«  ،بر»خرد«  ،شاه گشت
دل از» آز بسيار«  ،بيراه گشت
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به تخت خرد  ،برنشست  » ،آزتان «
چرا شد  ،چنين » ديو «  ،انبازتان
چو بگرفت  ،جای خرد  » ،آرزوی«
دگرشد  ،به رای و به آئين وخوی
اين انديشه تضاد » ھوا  ،آز ،آرزو « با » خـرد «  ،برآمده از آموزه
زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی است که درشاھنامه بازتابيده شده
است  » .ھوا « چيست ؟ چنانچه سپس گسترده خواھد شد  » ،ھوا «
 ،ھمان » اخو= ارتا « يا ھمان » آتش جان ،يا نخستين عنصر است
کهُ ،بن جان وآگاھی وازخود بودن= سروری ،يا قائم به ذات خود
بودن  ،و سرفرازی « است  .درپھلوی ّ
فرخ =  farr-axvاست و
درايرانی باستان ّ
فرخ =  farna+hvaaاست  .ازدوپسوند  ،بخوبی
ميتوان شناخت که اخو axvھمان ھوا hvaھست  .ھمچنين درپھلوی
فراخ= fraaxvکه درپارسی باستان faar-uvaاست ميتواند ديد
که uva= axvميباشد ،يعنی اخو ،ازسوئی به تخم)( uvaوازسوئی به
ھوا گفته ميشود  ،چون ھردو بيان » ازخود بودن « ھستند .
اينکه خرد بايد برضد ھوا باشد ،به معنای آنست که خرد  ،بايد برضد
» ازخود بودن  ،سرفرازبودن  ،قائم به ذات خودبودن « باشد  .ھمين
مسئله است که درشاھنامه در داستان ِ»خردجمشيد« و»ھوايش «
) ازخود بودنش = سرور وسرفرازبودنش( طرح ميگردد  ،و داستان
جمشيد ،به کلی مسخ و تحريف ميگردد  ،تا بازتاب يزدانشناسی
زرتشتی و آموزه زرتشت گردد  .خرد  ،که برآمده و پيدايش وزايش
از»مبدءجان= اخو= سروری و سرفرازی و قائم به ذات خود بودن «
است  ،درست بايد برضد گوھرش  ،بجنگد .
خرد ،ضد جان) زندگی( ميگردد  .زرتشت  ،فراموش ميکند که
درست با آموزه اش  ،خردی ميآفريند که برضد جان)ژی( يا زندگی
است  ،و اين خرد انسان ھست که ازاين پس  » ،اژی = اھريمن
وابليس « ميباشد ،چون برضد » مبدءجان وآگاھی= اخو= ھوا «
است  .گوھر اصلی انسان که اخو)=ھوا ( باشد  ،درست ديو
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شر ميگردد .گوھراصليش که » اخو= اخوشه =
واھريمن واصل ّ
پروين = بھمن وارتا « ميباشد  ،ازانسان  ،سلب وحذف ميگردد .
وخرد آفريننده ) بھمن ( نيست .
گوھرانسان  ،ديگرخدا) سيمرغ(
ِ
با زرتشت  ،خردی نوين به وجود ميآيد که بايد بر طبيعت وفطرت
خود ،که ھوا ناميده ميشود  ،فرمانروائی کند  .خرد بايد ،
اماره وسرکش  ،بنام ھوا  ،بنام آز ،
گوھربنيادی خود را بنام » نفس ّ
بنام آرزو « بکشد  ،بايد گوھرخود را خوارو زشت سازد  ،تا خودرا
تھذيب ورام کند ،تا پرھيزکار و پارسا وزاھد و» خويشتن دار«
بشود .
بدينسان  ،با آموزه زرتشت  ،خردی پيدايش می يابد که ديگر ،از»
سروری= اخو = اخورا= اھورا« که بن ھستی انسان و» تخم خدا =
اھورا = ارتا = سيمرغ « است  ،نمی جوشد ،ودر ھمان نخستين
انديشه اش  ،سروری وسرفرازی و » ازخود بودن « و » اعتماد به
خود داشتن = گستاخی « را  ،برترين گناه وگوھر اھريمن ميداند .
»ارتا« که گوھرانسانست  » ،فرانک= = francسرفراز « است ،
ازخود واژه ارته
اصل » راستی وداد « است ) واژه راستی،
ِ
برآمده(  .انسان » ،ھست «  ،چون  » ،راست= بالنده ) ايستاده( ،
وسرفرازوسروراست  .انسان  ،سرو)= اردوج = تخم ارتا ( است که
راست برميشود ) ايستاده برپای خود(  .اين تعريف ھستی انسان ھست
که درشاھنامه ميآيد که  :سرش راست برشد ،چو سرو بلند .
ببالد به کردار سرو بلند چو باليد ،ھرگزنباشد نژند
»اخو«  ،که ُبن جان وآگاھی ميبباشد ،به معنای » سروری «
نيزھست  .جان وآگاھی وشعورو سروری ازھم جدا ناپذيرند  .اين »
اخو = اھو «  ،ھمان » اخورا= اھورا« است ،که درواژه »اھورا
مزدا« ميآيد  ،و بخوبی ديده ميشود که اھورا مزدای خانواده رستم
واھل پارس ) ھخامنشيان ( ھمان سيمرغ يا ارتا بوده است  ،نه
اھورامزدای زرتشت  .چون تخم سيمرغ ) اخو= اخورا « ھست که
عنصرنخستين ھرانسانی  ،وطبعا اصل سروری وسرفرازی
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درھرانسانيست  .ولی اھورامزدا ی زرتشت  ،خدای خوشه ) اخو،
اخورا  ،اخوشه ( نيست  ،که » ُبن سروری و قائم به ذات بودن «
درھرانسانی باشد .
اخو) ارتا و بھمن باھم = اخوشه= خوشه(  ،سروريست  ،چون
خودش  ،پيمانه وترازو وميزان وسنجه ) سنگ  ،آسن خرد (
ھرچيزيست  .خرد  ،پيدايش اخو ) ارتا +بھمن ( ميباشد  .ازاين
روھست که خرد  ،سرور است  ،چون مرجع ِ آزماينده است  .کسی
سروراست که خود  ،ھمه چيزھارا ميآزمايد ،برای آزمودن با تزازو،
وسنجه می سنجد و روشن ميکند  ،وبرپايه روشنی برآمده ازآزمايش
خود  ،داوری ميکند ،ونيک وبد را مشخص ميکند .و» خرد =
 « xratu=xra-ratuکه دراصل » ھره  +راتو « است  ،پيدايش
ھمان » راتو= رته = ارتا « ھست و ارتا  ،ميزان واصل پيمانه گيری
) = rightدرانگليسی ( ميباشد .
واژه » انداچه « ھم به» ميزان واندازه « وھم به »انديشه« گفته
ميشود  .انديشه  ،اندازه است  .انديشيدن  ،اندازه ميگيرد ،می سنجد ،
يعنی خودش ترازو وسنجه ) سنگ ( ھست  .ازسوئی ديگر ،خود
واژه » ژی= جی = جان «  ،درگويشھا  ،به معنای» شاھين ترازو«
ھست  .به سخنی ديگر ،گوھرجان يا زندگی  ،ترازو ھست  .خرد
انسان  ،خرد آزماينده ھست  ،چون خودش ترازو وسنجه است  ،و
ازاين رو » سرور« است  ،ازخود ھست  ،قائم به ذات ھست ) برپای
خود ،راست ميايستد(  .اين انديشه که مولوی ازانسان ميخواھد که
خودش  ،ميزان خودش بشود  ،يادگاری ازاين انديشه کھن است که
انسان  ،دراثر» گوھرجفتی = ھم ليلی وھم مجنون بودن«  ،ميزان
خودش ھست :
ساعتی ميزان آنی  ،ساعتی موزون اين
بعد ازاين  ،ميزان خودشو  ،تاشوی موزون خويش
ھرکسی اندرجھان  ،مجنون يک ليلی شدند
عارفان  ،ليلی خويش و دم به دم  ،مجنون خويش
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درفرھنگ ارتائی  ،اين خدا وشريعت نيست که ھمه را امتحان ميکند
و ميآزمايد  ،بلکه اين خرد انسانست که جھان را ميآزمايد  .انسان با
خرد آزماينده اش ھست که خودش ميزان ) ترازو وسنجه ( است ،
چون با ترازو ھست که انسان ميآزمايد وبا آزمودنھا  ،برميگزيند .
پس ضدساختن » خرد« با »ھوا و آزوآرزو «  ،ضد ساختن خرد با »
ازخود بودن  ،بنياد ھستی خود « است  .به » ھوا = آنچه تنفس
ميشود «  ،ازاين رو ھوا گفته ميشد  ،چون ھوا وباد را که ھوای
جنبنده است  ،نخستين عنصرميدانستند  .ھوا ،ھواست چون اصل
ازخود بودنست .اين ھوا ھست که ھستی می بخشد  ،چون ھمه
دراثرھواست که » راست می ايستند «  .انسان ھم دراثرھوا ،راست
ميايستد  .رد پای اين انديشه درگرشاسپ نامه اسدی باقی مانده است :
ھوا ،ھست » آرميده باد«  ،از نھاد
چو جنبد ھوا  ،نام گرددش  » ،باد «
ھمه » تخم درکشت ھا «  ،گونه گون
که » ناراست افتد « ،بود » سرنگون «
ھوا  ،درھمه »،زور وسـاز آورد «
سرھرنگون  ،زی » فراز « آورد
ھم ازباد  ،گردان شدست اين چنين )باد،اصل حرکت(
ھم ازباد ھست » ايستاده زمين «
»فـلک« و» آتــش « و » اختر تابناک «
ھمه درھوا اند » ،استاده پاک «
ھمه از» ھوا = خوا = اخو « ميايستند ،و سربه فراز ميآورند .
چيزی ھست که خود ميايستد » .ھستی«  ،برپای خود  ،راست
ايستادنست  .انسان نيز درپيدايش  » :سرش  ،راست برشد،
چوسروبلند«  .وبرفراز اين سرو بلند  ،ماه ُپـراست ،که » جفت ھالل
ماه و خوشه پروين « باشد  .ھالل ماه  ،تخمدان جھان است  ،که
خوشه پروين  ،تخم ھای کل جھان ھستی « درآنست  ،وبدين سان ،
ماه پر ،اصل آفريننده روشنی است ) نام ماه  :بينا= آئينه (  ».ماه پر«
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 ،که اينھمانی با » دين = آيينه = آدينه « داده ميشود  ،اصل» بينش
زايشی ازگوھرھرانسانی«است ،خوشه ای برفراز اين سرو است .

گوھرانسان ) اخو= آتش جان (
درفرھنگ ايران
برضد ھرگونه قدرتی ھست
فرھنگ ايران  :با تصويرانسان،
بنياد آزادی را ميگذارد
نخستين تصويرانسان)= مردم = مر +تخم( که درنامش ،برجسته
ونمايانست  ،تخميست که گوھرش )پيشوند مـر= اندروای= رام
=جی= ھوا(  ،جفتی وانبازی و ييمائی وسنگی است  .به عبارت
ديگر ،انسان ،وجوديست که برپای خود ميايستد وازخودھست
وسروروسرفرازاست  .خواه ناخواه  ،اين تصويرانسان  ،تصويری
بسيارخطرناک برای ايجاد ھرگونه قدرتی  ،چه سياسی  ،چه
افتصادی ،چه دينی درتاريخ  ،بوده وھست وخواھد بود  .ازاين رو
فرھنگ ايران  ،ھميشه درتضاد با ھمه قدرتھا بوده است و ھمه
قدرتھا را غصبی ميدانسته وميداند  .امام زمان ھم قدرتش  ،غصبی
فرزند
است  .اين انديشه  ،استثناء ندارد  .چون انسان  ،تخم » مر« يا
ِ
اندروای = رام = خدای ھوا= خدای زندگی« درزمان ھست ،که ھم
به معنای جفت ھست ،وھم به معنای » اندروای = خدای ھوا= رام =
جی = ھوا« .اين تخم ،ھمان » اخو= ارتا = فرن « است  ،که
ازسوئی درگيتی ودر زمان  ،خود را ميگسترد ،فراخ ميشود  ،خود را
ميگشايد  .ازتنگی به گشودگی  ،کشيده ميشود  .ازسوئی ديگرّ ،
فرخ
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)= فر +اخو=  ، farna+ hva=farr-axvتخميست که )پرنا ( برگ
ويا پر درميآورد  ،ومی بالد  ،به فرازميرود  ،ھمان تخمی که
دردرفش کاوه  ،چھاربرگ ميشود ( ّ .
فرخ = ) ،اصل جالل( اصل
بالنده وبرفرازنده وتعالی جو ھست .اين اخو  ،که ھمان آتش جان
باشد  ،درگياه  ،وازيشت )  ( vaazishtخوانده ميشود که گرمای
گياھی باشد ،و اين آتشی است که ازباد ) جنبش ھوا= جنبش ازخود (
پيدايش يافته است  ،چون واژه » وازيشت « ازريشه » واز= وای=
 «Vaaz =Vaayساخته شده که ھمان ھوا وباد وپرنده ) باز( است ،
و اين واژه ،دراصل » دوای « بوده است که به معنای جفت است.
مفھوم ِ»حرکت ازخود« ،با جفت دوپا يا دوبال  ،نشان داده ميشده
است  .پس گرمای درتخم ) که ھمان ھوا= ازخود( باشد ،باد يا ھوای
جنبانی ھست که درجنبش  ،تبديل به گرما يا آتش ميشود  .و آتش ،
شعله ميکشد ومی يازد و بلند ) برزه ( ميشود ،وبدينسان گياه  ،آزآتش
گياھی  ،ازجنبش ھوا ) ازخود ( می بالد  .ا
زاين روھست که واژه » واخشيدن «  ،ھم به معنای فرازروئيدن ،
باليدن ،پيشرفت کردن است وھم به معنای » زبانه کشيدن وشعله
ورشدنست  .گفتارو روح والھام و وحی يا » واخش «  ،اين زبانه
وشعله آتش جان ھستند  .آتش درتخم ) ھوا يا باد در تخم (  ،ازخود،
به فراز رونده است – يا ازخود بالنده – ازخود پروازکننده وازخود،
به معراج رونده است .اخوّ ،
فرخ ميشود ،اخو،اوستان اخو= ustan
 axvihميشود .اوستان ،برخاسته ،بلندشده ،ايستاده است و » اوستان
اخويه «  ،وجدان بيدارو وجدان نيرومند  ،يا نھاد نيرومند و برپای
خود ايستنده  ،ازخودھست .
اين جنبش ازفرود به فراز) صعود ،عروج  ،بـرز= بلندی(  ،فطرت
انسان يا گوھرانسان در» اخو= تخم « ھست  .ھستی انسانی ،برپای
خود ايستادن و فرازی يافتن و بلندی جستن و پروازکردن ) فرخ =
پرنا +اخو= برگ درآورن ،بال درآوردن ( است  .ھستی انسان ،
ايستادن وخم نشدن است  .اين انديشه فرھنگ ايران  ،به کلی برضد
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تصوير » گوشورون زرتشت درگاتا ) يسنه  ( 29ھست که از بی
نگھبانی  ،شکايت ميکند و نيازبه نگھبان وسرور دارد  .آنکه »
ديدی ازفراز« دارد ) ماه ِ فراز سروبلند  ،که اصل بينائی درفراز
است= انسان ( ،وجوديست که برپای خود ميايستد  ،وطبعا نگھبان
خودھست  .اين کوراست که دنبال نگھبان ميرود که چنين ديده ای
ندارد  .ولی
کوری نميرود،به عصاکش) نگھبان وساالر( ،برون زچشم
خود  ،خوب شو  ،چه درپی خوبان فتاده ای  -صائب
»غايت تخم«  ،باليدن و به فرازرفتن و خوشه شدن و عروج وصعود
است  .اين انديشه  ،وارونه انديشه خيام ھست :
ھرچند که رنگ وبوی زيباست مرا
چون الله رخ  ،و چو سرو  ،با الست مرا
معلوم نشد که در» طربخانه خاک «
نقاش ازل  ،از بھرچه آراست مرا ) غايت(
غايت پيدايش انسان ،درگوھرخود انسان ھست  » .اخو «  ،چھارنيرو
چھارپر ضميرانسان ) مينوی انسان ( ميشود  .اين اخو ھست که ،
 ،يا
ِ
بينش ازفراز ،فراخ بينی ،و بينش ازدور ميشود که جان ) زندگی ( را
نگاه ميدارد  .اين انسانھا ھستند که با » دانائی که باھم دارند « ،
اززندگی اجتماعی ،نگھبانی ميکنند  .جامعه  ،خودش  ،خودش را
سامان ميدھد وميآرايد  .معنای » شاه = سيمرغ = جانان «  ،ھمين
»خوشه« که جامعه باشد  ،بوده است  .ھوا يا وای يا واز) باز=
پرنده ( اينھمانی با مرغ دارد  .ومرغ  ،سقوط وھبوط ندارد  .ازباال ،
نمی افتد وسرنگون نميشود  .خاک وزمين  ،جايگاه سقوط وھبوط
مرغ ) ھوا يا باد ( نيست  ،بلکه جايگاه وقوع ) نشستن درآشيانه (
است  ).دردو واژه نسرطائر ،و نسرواقع ميتوان ديد ( .
اينست که يزدانشناسی زرتشتی  ،نيروھای ضميررا که از»اخو«
ميرويند  ،اينھمانی با چھارپر نميدھد  .ضميرانسان  ،ديگر ،مرغ
نيست )  ( Seelenvogelکه درتصوير اصيل ايران بوده است .
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چنانکه درتصويرکوروش با چھارپرش  ،ميتوان ديد  .چرا
دريزدانشناسی زرتشت  ،نيروھای ضمير ،ديگر ،پروبال نيستند ؟
چون سرفرازی وسروری ومعراج و پرواز ،ازگوھر انسان  ،سلب
وحذف ميگردد  .ازاين رو ھست که » پرواز ،رفتن به معراج ،
سروری وسرفرازی « برای انسان  ،تحريم ميگردد ،و عملی
اھريمنی ميشود  .ازاين رو در شاھنامه  ،خرد ِ جمشيد ،با ياری ديو،
به آسمان پروازميکند واين ديو است که اورابه معراج می برد .
گوھروجود انسان ) جمشيدُ ،بن ھمه انسانھا شمرده ميشد ( درآموزه
زرتشت  ،بی بال وپرشده است  ،حق به فراز رفتن  ،حق سروری
وسرفرازی ندارد  .محمد نيز  ،ھمين کشش گوھری انسان را  ،تبديل
به ابليس )= آتش ( ميکند  .سربرافراختن وبه معراج رفتن ،که گواه
بر » ازخود بودن = قائم به ذات خود بودن « است  ،خود را شريک
خداساختن ميشود  .با اين پروازجمشيد در روز نوروز است که ،
انسان  ،تباھکار ميشود  .نوروز ،روز تباھکاری خرد ،سرکشی خرد
انسان است که بزرگترين گناه ميباشد .
زمان  ،با گناه انسان ،آغازميگردد  .نوروز ،روز ماتم است .خرد
انسان  ،حق رفتن به معراج وسروری و » ازخود بودن « را ندارد .
روز نوروز ،روز ،اھريمن شدن ِ خرد انسان ھست  .خردی که از»
اخو= آتش جان = سروری وسرفرازی « برخيزد  ،انسان را
تباھکارميکند و انسان  ،به قعر تباھی وگناه سقوط وھبوط ميکند ،
اره شدن ازميان به دوشقه جدا ازھم است  .يعنی اصل
وپاداشش ّ ،
جفتی که اصل ازخود آفريدن ِروشنی وشادی وجنبش است ،
درانسان  ،برای ھميشه از بين برده ميشود .
آنگاه در يزدانشناسی زرتشتی  ،کيومرث  ،جانشين جمشيد فرازخواه
ميگردد  .کيومرث  ،تخميست که نخستين کارش  » ،افتادن = سقوط
وخاک مرده شدن  ،به جای »
« ومردن است  .اين افتادگی وسقوط
ِ
اخوی فرازبالنده جمشيد« ،گوھرانسان ميگردد  .ھمين مسئله را محمد
 ،داشته است .او  » ،ارتا = ارس = حرث،حارث « را که تخم آتش و
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گوھر وفطرت خدائی انسانست  ،ابليس ميسازد  .نام ديگر ابليس
درعربی  ،يکی » ابوحرث « است و ديگری » ابو -مـره « که پيشوند
» مـر +تخم = مردم « است .
فطرت اصلی يا گوھر انسان  ،سرچشمه جان انسان  ،ابليس ميشود ،
وعقل ايمانی  ،بايد ھميشه برضد » بالندگی وسرفرازی وسروری
جوئی گوھريش « بجنگد  .فطرت اصلی انسان  ،که » ھوا= اخو=
ارتا « باشد  ،طرد ورجم ولعن وابليس ساخته ميشود و به جايش ،
عبوديت وتابعيت و اطاعت و»حمالی امانت«  ،فطرت انسان ميگردد
 ،وبنياد آزادی را که فرھنگ ايران با تصويرانسان آورده بود ،نابود
ومنفورو زشت وخوار ،وبزرگترين دشمن انسان ميسازد  .وانسان بايد
روزانه بارھا  ،در رکوع وسجود وقعود  ،فطرت حقيقی خود را بنام
ابليس درخود  ،بخمد وبشکند وفروبنشاند  ،يا به عبارت ديگر ،رجم
ولعن کند  .گوھر اصلی انسان ) اخو= ارتا = آتش جان (  ،که آزادی
درسروری ) ازخود بودن ( است  ،ابليس ِملعون  ،واعدا عدو انسان
ميگردد .

انسان ،گناه نميکند  ،بلکه اشتباه ميکند
رابطه دومفھوم » گناه « و » اشتباه « باھم
با پيدايش »انسان اشتباه کار« ،و طرد »انسان گناھکار«
 »،آزادی«  ،بنياد ميشود
خرد آزماينده خود ،درزندگی درزمان ) سکوالر(  ،دانا
ھرانسانی با
ِ
ميشود  ،واين » دانائی«  ،بنياد سرفرازی وسروری و » ازخود بودن
انسان « است  .پيدايش غنای گوھرانسان ،در زمان ودرمکان ،
ھميشه » جنبش از تنگی به گشادی « است  ،واين را گستاخی »
ويستا اخو= فراخ شوی ِاخو « ميناميدند  .دانائی وبينش  ،ھميشه
جنبش ازتنگی به گشادی) بسط ،فراخشوی ( است  .آتش جان  ،ھميشه
درپيدايش در زمان ودرمکان  ،با » دوپديده تنگی وگشادی «
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کاردارد  .ھميشه » تنگی بينش و دانائی درزمان ودرمکان « ،
متالزم با خطا وسھو ولغزش واشتباه است  ،ولی اين تنگی دانائی ،
خللی در سروری و سرفرازی و » ازخود بودن « وارد نميآورد .
»اشتباه «  ،بيان » پديده تنگ درمحدوده زمان ومکان « است  ،و
درست درک اين تنگی  » ،دروازه گشايش به آينده « است  .گستاخی
 ،که پھن شدن و گشوده شدن اخو ھست  ،درک اين تنگی زندان بينش
 ،و شکستن درب اين زندان بينش خود  ،و گشودن راه به بينش گشاده
تر درآينده است  .فطرت انسان  ،درپيدايش  ،گستاخ است  ،به
عبارت ديگر ،ازتنگی به گشادی درحرکت است  .فطرت انسان
درروند بينش است که خودگشا ھست  .ھربينشی ،دو رويه دارد .
ھربينش زنده ای  ،حرکت از تنگی بينش دربرھه ای اززمان ومکان
 ،به گشايش درزمان آينده) برھه ای ديگراز زمان ومکان ( است .
فطرت انسان  ،با درک تنگی بينش خود درآن زمان ومکان  ،آرام
نمی ماند ،و خودرا دربينش گشوده تری در زمان بعدی  ،می نمايد .
دراشتباه کردنست که اين تنگی بينش خود را درمی يابد  .اين
دريافت تنگی  ،دريافت ضعف وناتوانی فطرت خود نيست  ،بلکه »
دريافت تنگی بينش است که درزمان ومکانی تنگ  ،پيدايش يافته
است «  ،ودرست اين دريافت تنگی بينش خود  ،راه را به آينده
وجستجوی بينش گشاده تری بازميکند  .ھراشتباھی ،دروازه ايست
به گشودن بينش تازه درآينده  .انسان  ،دراشتباه وخطا وسھو کردن
 ،ضعف فطرت غنی خود را درنمی يابد  ،بلکه » تنگی پيدايش آن ،
درروند زمان «  ،امکانات گشايش تازه بينش خود را درآينده  ،درمی
يابد  .بينش زنده  ،ھميشه درحرکت دريافت تنگی  ،به سوی گشادی
است  ،واين تنگی را دراشتباه وسھو وخطا ،حس ميکند .
بينش درحرکت بسوی گشادی  ،بھشت را می يابد  ،ولی با توقف
درآن بينش  ،فطرت ناگنجای انسان درآن بينش  ،نمی گنجد  ،و آن
بينش  ،برايش تنگ ميشود  ،وبھشت ديروز ،دوزخ امروزش ميشود
 ،و درست ھمين اين نفرت از دوزخ تنگ بينشش  ،اورا ميانگيزد که
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بينش خود را دربرھه ديگر از زمان ومکان  ،بگشايد تا درآن بگنجد
وباز بھشت تازه بسازد  .گوھرانسان ) اخو= اخوشه = ارتا +بھمن (
ھميشه به رغم خود گشائی گام به گام در روند زمان  ،با اشتباه کردن
 ،به درک تنگی بينش خود ميرسد  .در ھربينشی  ،ناديده ھا و
تاريکيھاھست که بيان غنای فطرت انسانست  .اشتباه  ،در آزمايش ،
بيان تنگی بينشی است که در زمانی خاص  ،درانسان  ،پيدايش يافته
 ،و به ھيچ روی  ،نفی غنای فطرت يا گوھر انسان نيست  ،که
ميتواند درآينده  ،ديدنی و دانستنی شود .
دراديان نوری  ،مفھوم » گناه «  ،جانشين مفھوم » آشتباه « ميگردد .
داستان آدم وحوا  ،که مشترک بين اديان ابراھيميست  ،نميگويد که آدم
وحوا  ،به رغبت خودش ازبھشت بيرون رفت  ،چون بھشت  ،برايش
تنگ بود  .ولی انسان  ،بھشت را ھم که تنگ بشود ،ترک ميکند .
بھشت ھا نيز دراثر تنگ شدنست که دوزخ ميشوند  .ھمه دوزخ ھا ،
بھشت ھای تنگ شده اند  .يھوه وﷲ  ،آدم وحوا را ازبھشت برای
گناھشان  ،بيرون نينداختند  ،بلکه اين انسان بود که ازاشتباھش فھميد
که بھشت  ،جای تنگ است  ،که بينش خدا ازنيک وبد  ،تنگی دربينش
انسان ميآفريند .
اين گناه آدم نبود که ميوه قدغن شده را خورد  ،بلکه اين اشتباه او
بود که بينش يھوه وﷲ را درست دانست  .انسان  ،درعمل کردن
طبق يک بينش ) آموزه (  ،گناه نميکند  ،بلکه اشتباه ميکند ،و اين
اشتباه  ،اورا متوجه آن ميسازد که آن آموزه وبينش  ،تنگ است .
آنچه موءمن گناه خود ميداند تا آموزه اش  ،مقدس وآسيب ناپذير باقی
بماند  ،متفکر » ،تنگی بينش = تنگی آموزه وشريعت « ميداند .
موءمن نبايد توبه کند يا به دوزخ برود  ،بلکه او بايد بينش مقدسش را
اصالح کند  .گناھش  ،چيزی جزاشتباھی نيست که درآن آموزه
ھست که انسان  ،بينش خودش ساخته است  .آن بينش  ،بينش حقيقی
برای زندگی درگيتی ودرزمان است  ،که انسان  ،دراشتباه کردن ،
ضعف را تنھا به خود و به عمل خود نسبت نميدھد  ،بلکه ھمچنين ،
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ناشی از» بينشی ميداندکه طبق آن عمل کرده است«  .انسان  ،بايد
بينش ھائی را که طبق آن ميزيد وميزيسته است ،با آزمودن ،
تغييربدھد  ،تا جھان نيز  ،تغيير بيابد  ».آزادی« با آزمودن واشتباه
کردن  ،بنياد ميشود .
گناه  » ،در« را برای دست زدن و تصحيح کردن دانش خدا) آموزه
وشريعت ودينش( می بندد ،ولی اشتباه ،دررا برای تصحيح دانش
انسان ميگشايد  .ھراشتباھی ،سوراخی و امکانی برای کليد خرد
است که راه بينش را درآينده بگشايد  .ھراشتباھی نه تنھا درک تنگی
را باخود ميآورد  ،بلکه تنگشدگی وجود خودرا دريک بينش محسوس
ميسازد .
ھنگامی  ،ترس از اشتباه کردن  ،ترس از آزمودن شد  ،وانسان پشت
به آزمودن کرد  ،راه خود را به ايمان  ،گشوده است  .او درايمان ،
دانشی ميجويد که درآن ،نيازبه آزمودن و ترس ازاشتباه کردن نيست
 ،ولی ازآن پس ،ھمه اشتباھات آن دانش الھی را  ،بنام گناھان خود
می پذيرد و ھميشه خود را مقصرميداند  ،و به اميد شفاعت وعنايت
در آخرت ،دل خوش ميکند ونميداندکه :
درھرچه به رغبت نگری ،راھزن تست
برھرچه کنی پشت  ،ترا راھنمائيست ) صائب (
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بلکه
اين انسانست که
ھمه چيزھارادرزمان  ،ميآزمايد
64
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فرھـنگ ايران
ھـمـآ فـريـن «
و » انسان ِ َ
انسان  ،انباز ِطبيعت وخدا واجتماع وحکومتست
فلسفه ِ سـوسـيال ِايـرانی
84
پيدايش ِجھان ازيک تخم
با چھارشنبه سوری
غايت زندگی »،سوروشادی « ميشود
97
جامعه وحکومت
خرد آزماينده «
برپايه » ِ
ِ
ما اشتباه ميکنيم ،پس حق داريم تغييربدھيم
109
انسان ،نميخواھد روشن بشود
بلکه ميخواھد که ،خودش ،
سرچشمه روشنی وگرمی بشود
ِ
» حقيقت«  ،بـشنـو از » پـور فـريدون «
که شعـله  ،از تـنـورسـرد  ،نايو) نايد (
باباطاھر
111
زن وسکوالريته
113
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حقيقت  ،خورشيديست که
از گوھر ِ خود انسان زاده ميشود
انسان ،نميتواند دروغ بگويد
وفقط با ترس ازقھر است که دروغ ميگويد
115
چرا حقيقت  ،آب روان است ؟
ای کوزه گرصورت  ،مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس  ،کـو» جـوی ِروان « دارد
119
ازانسان نيرومند به انسان ناتوان
درفرھنگ ايران ،
انسان ِ نيرومند ،درجھان پيدايش می يابد
ولی زرتشت ،
» انسان ِناتوان وفرومانده « را آفريد ،
و انسان نيرومند را دراجتماع  ،نابودساخت
123
زرتـشـت و
انسانی که ازاھورامزدا  ،گله ميکند
 ----زرتشت درگاتا  ،يسنا ،ھات ----- 29زرتشت ،واژگـونه سازنده ِ
بنيادی فرھنگ ايران
ارزشھای
ِ
133
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حکومتی درايران ،حقانيت داشت که
نگھبان انسان« باشد
» دايه ِ
ِ
نه » پاسـدار ِ انسان «
زرتشت پاسدار
ازسيمرغ ِدايه  ،تا
ِ
» گاتا ،يسنه ،ھات « 29
145
ھمه چيز را ھمگان دانند
وھمگان »،ھنوز زاده نشده اند«
بزرگـمھر
بينش ھمگانی«
دموکراسی برپايه »
ِ
نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت
درفرھنگ ايران»،آموزگارانسان«،
»آزمايش کردن درزمان«است
171
خردآزماينده  ،بنيادگذار ِآزادی
ِ
ھمگان ،ميآزمايند
تا نيکی را ازبدی » ،بدانند «
خردآزماينده ،سرچشمه اخالق وقانون(
) ِ
برپايه » آزمودن «
»برگزيدن «
ِ
190
فھرست مطالب
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