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منوچھرجمالی

انـسـان ِ سيـمـرغی
وروش ِ انـديـشيـدنــش
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
جـد ميجويد ) ُ
 ،ميجويد  .انديشيدن ُ ،جستن است  ،و آنکه به ِ
ھستی اش ميجويد (  ،تحول می يابد  .ھرکه درانديشيدن  ،بجويد ،
خودش  ،تحول می يابد  .انسان ميانديشد  ،تا تحول يابد  .درجائی
ُ ،جسته ميشود که تاريکست  ،و چيزی جـُسته ميشود که گم و نھفته
وپنھان و» 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 .
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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 ميافروزد و می تابد و
روشن ميسازد  ،و » خرد «  ،ھمين روشنيھای افروخته
ازگرمی ِجان ِ خود ِانسان درحواس است  .وخرد ورزيدن يا
انديشيدن  ،ديدن با اين روشنی وچراغ در تاريکی است .
خود
روشنی يا بينش و انديشه  ،فروزش وتابش ِ» جان يا زندگی
ِ
انسان « است  .درفرھنگ ايران  ،انسان ) مردم = مر +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
واکسـن =
گوناگونی 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
گوھروبن ھر انسانی ،
يافتن و باليدن بوده است  .به سخنی ديگر،
ُ
ھنگامی با 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 » .
وخش «  ،دريزدانشناسی زرتشتی به الھام وحی و کالم ايزدی ھم
گفته ميشود  .زرتشت  » ،وخشور« است  .البته معنای اين
ازبن نھاد خودش
اصطالح  ،آن بود که آنچه زرتشت ميگويد ُ ،
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ميگويد  .واين با» وحی والھام « 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
بدين علت است که گفتارخوب و ِ
يا » وخشيدن درخت 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 » َرس َ ،رسا « و ھم » ژد « و ھم » خـور« وھم »
گـم وانگم «  ....ناميده ميشود  .خدا که اھل فارس
مان « وھم » ُ
خرم « ميناميدند  » ،ژد « جھان است  .ازاين رو نخستين
اورا » ّ
روز ھرماه وسال را » ّ
خرم ژدا « ميناميدند) آثارالباقيه بيرونی( .
روشنی وبينش ِوامی  ،روشنی و بينش ِ حقيقی نيست  .اين تجربه ،
شناخت حقيقی است که امروزه ما داريم  .ما
تجربه ديگری از
ِ
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 و خرافات و
افکارخام 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  .با ھر روشنائی ديگری که وام کند
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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 چراغ ِ روشنگر  ،وھم » سرچشمه ديدن چيزھا با
ھمان روشنی جوشيده ازجانش « 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 از آتش
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 » آشنا« 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 .
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ازسوی ديگر ،درفرھنگ ايران  ،خرد  ،با » ماه پـ ُر ،يا ماه ِگـرد «
اينھمانی داشت که درتاريکی می بيند  .انسان  ،درخت سرو
ھميشه سبزيست که فرازش  ،ماه پـ ُر ھست  .اين تصويرانسان
درفرھنگ ايرانست  .انسان  ،درفرھنگ ايران ِ ،گلی نيست که
ھرشکلی ميتوان بدان داد که گوھر» مردنی « دارد و خدائی بدان
صورتی ميدھد که ميخواھد ودرآن گل  ،ھرچه 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 پر« ميباشد  .ماه پـ ُر ،اينھمانی
با » خرد « دارد  .بدين علت نيزاين درخت سرو  » ،سروسـھی «
خوانده ميشد  ،چون » سھيدن که درپھلوی سھيستن = « sahistan
است  ،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
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برافروخت تا با فروزش اين آتش  ،بتوان ھمه پديده ھا را با
روشنائی خود ) با وخش خود ( ديد .

ُ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 درتاريکی 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 خود ش  ،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 وارد غار شد  ،ديو سپيد
رستم درھفت
ِ
را که پيکريابی » گوميختگی خوبی وبدی در ھر رويدادی ھست =
يا دورنگه است « نمی بيند  ،چون چشمش  ،آمادگی برای ديدن
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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 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 ميبرد  ،وازکارمياندازد و زندگی يا
ژی ) جی= گی ( را که » سه قطره ِ خون جگرو دل ومغزاو« می
خرد ھرانسانی که نگھبان زندگيست  ،بايد بتواند
باشد برميدارد .
ِ
درروند جستجو  » ،زندگی= ژی يا گی يا جی « را از» ضد
زندگی = اژی « ازھم بازشناسد  .ورستمی که خوانھای گوناگون
تحول
آزمايش خود را پيموده و جانش دراثر اين آزمايشھا ،
ِ
گوھری يافته است  ،ميتواند باخردش ) چشمش (  ،به چنين شناختی
درغارتاريک 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 ،
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چون جگر)= بھمن (  ،بـ ُنکده پيدايش خون شمرده ميشد ،وخون
سپس د ر دل )= ارد=ارتا = سيمرغ ( پخش ميشد  ،و درمغز) =
ماه (  ،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 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 .
گوھروبن واِسانس چيزھا را ميچشد و ميمزد
ھرانسانی خودش ،
ُ
و دراثراين 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
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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 ميجويد  ،چون ھردو کشش
جستجوی آشکاردرآگاھـبـود يا
) سنگ = ھنج ( به ھم دارند .
ِ
درخـود ،مالزم  ،کشش ِنھفته در نا آگاھبود يا در» بيخودی «
است .
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
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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 « ِ 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 » حوينده 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 »
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آبگير« وھم به معنای » سيمرغ « ھست  .سيمرغ  ،مايه وجانمايه
ھمه جانھاست .
رستم  ،مانند انسان زنجيری افالطون درغارنيست 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 وبينش از انسان « که در داستان رستم آمده ،
دريزدانشناسی زرتشتی  ،طرد ونفی وانکارميگردد .
درزند وھومن يسن  ،اين اھورامزدا ھست که خرد ھمه آگاھش را
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 ،
آگاه ) ھرويسپ آگاه (
خرد ھمه
وام گرفته شده است  .البته
ِ
ِ
اھورامزدا  ،ھميشه  » ،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 ،
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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 .
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 وعقلھا
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 ،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 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 -2روشنی  ،و -3شادی ) سبزی وتازگی(  ،و -4بقا
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) 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 +تخم « خوانده ميشود ) مر=
امر ( .انسان ،به شکل گياه ِ ريواس ميرويد  .ريواس  ،گياھيست که
ھم نرينه وھم مادينه ھست .
خرداد  ،اينھمانی با چنين آبی درھرچيزی  ،و امرداد  ،اينھمانی با
چنين گياھی درھرچيزی داشت  .ازآنجا که » آب« دراين فرھنگ
ھم تنکردی وھم وخشا  ،ھردو ھست ) بندھش  / 9پاره » ، ( 90
جھان 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
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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 بايد خودش بچشد  .بنابراين خرداد وامرداد ،اصل
معرفت حقيقت از 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 .
اين جفت ھستند که درمعده  ،نوشابه ھا و خوراکيھا را ميگوارند و
امکان تبديل آنھارا به خون فراھم ميآورند  .گواريدن gukaaritan
که 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 .
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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 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
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وشيرابه گياه يا جھان ھستی « ميباشند  ،از» آب « بريده 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
عطار ،با يک ضربه ناگھان  ،چرخشی شگفت انگيزبه اين داستان
ميدھد و بالفاصله ميگويد :
تشنگان عالم کون وفساد پيش دارند ای عحب ،آب مراد
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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 » کنود = 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
اوياجستجونيست
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 ھيچگاه آب را نخواھد يافت .انسان ھيچگاه  ،نمی

18

19

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 (
چون محرم حق گشتی ،وز واسطه بگذشتی
بربای 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  -3احساس کردن ودرک کردن وحساس بودن  -4مھرورزيدن
 -5شيرابه نيشکر -6ھمه نوشابه ھا  -8اکسير  – 9شيرابه ھمه
گياھان  -10شيرابه ميوه ھا  -11مغزوجوھر وھسته ھرچيزی -12
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خوشی وشادی  -13اشتياق فراوان  . ....بدينسان ميتوان ديد که
خرداد  ،افشره وجانمايه وجوھر درھمه چيزھا وجانھا
)  (immanentاست  .اين خدايان مزه ) ميزاگ = مذاق (  ،که
درعرفان سپس » ذوق« خوانده شد  ،مايه واکسيری 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
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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 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
تشنه از دريا  ،جدائی ميکنی برسرگنجی ،گدائی ميکنی
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