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منوچھرجمالی

تحول يابـی
فروَھـر=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
حق
يابی ِ من را که » آزادی ِ من « است  ،از من بگيرند ! و منِ ،
خود -آفرينی نداشته باشم  .با شناختن ما  ،ميخواھند حق وتوانائی
مارا که بيان » آزادی ماست «  ،از تغيير دادن خود مان  ،ازما
سلب کنند  .ميخاھند  ،حق و توانائی ِ» خود آفرينی جامعه را
درتحول دھی به خود « از جامعه بگيرند  .از مطالعه تاريخ
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وگذشته يک انسان يا يک 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  .ولی 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 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 ِ» آفريدن « درفرھنگ ايران  » ،خود را
تحول دادن = خود را پروردن « است  .کسی وقدرتی  ،من را
نميآفريند  ،بلکه من  ،خودم را درتحول دادن  ،ميآفرينم  .کسی
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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  ،من را مسخ خواھد کرد  .گوھرانسان ،
چيزيست که درآنچه ميجويد  ،خود را بدان نيز تحول ميدھد ) آن
چيزميشود  ،آن چيز ميگردد (  .گوھرانسان  ،چيزيست که » خود
را می پرورد  ،يا به سخنی ديگر ،خود را ميآفريند « .
» پرورد  ،که فرورد يا فرورت « باشد « ھمان اصطالحيست که
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 نيست که با خواست وھمه آگاھيش ،
انسان را خلق کند  » .آفريدن « دراصل  ،چنين معنائی نداشته
است  .آفريدن  ،ھمين تحول يابی ) فروردن ( خود ِ گوھرانسان ،
يا » ارتا = سيمرغ « بوده است  .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
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) پرورد=  ، ( fra-vartiاز واژه » ورتن = وردن « برآمده است
که ھمان واژه » گرديدن و گشتن « باشد  .ارتا که تخم ھستی
انسانيست  ،درديگرگونه و ديگر ديس شدن  ،انسان ميشود  ،يا
به خود ،صورت ميدھد ،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 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  ،شدنيست.
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 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
وعدالت
ِ
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يوغ يعنی اصل جنبش و آفرينش بالقوه درھرانسانی ھست  .ارتا يا
راتو  ،خرد ) خرتو =Xratuخره + xraراتو  (ratuيا ترازوی
) تره  +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 ) 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 ) کشش نھانی درضمير  ،وجويندگی 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 =dignityازانسان  ،بايد خود انسان را بدان واداشت
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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 .
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 ( 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 « 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 ،
» 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 ،
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اين کشش گوھری سرفرازی  ،اورا رھا نميکند  ،بلکه اورا می
پرورد ) فروردن ( و تحول ميدھد وخدا را درخود  ،ميآفريند .
آنچه ازجامعه 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 .
»آتش جان « 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 ( ،
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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 «  » .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 اوشتا  vardhودرھند قديم vardh
ميباشد .
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 شدن با شيرمادر را داشته است  .اينست که واژه »
فر – ورت « که فره وشی )=fra-vakhsh = fravashi
فروھر= َ
(fra-vardhiنيزناميده 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 می 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
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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 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  .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 .
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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 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 بُد 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
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 ،ضحاک را با خون می پرورد تا بينش تجاوزگرانه و خونخوارنه
پيدا کند  .تا خردش تحول بيابد و عقلی بشود که سخت دلی 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
علت پيدايش
يھوه به ھابيل  ،که علت رشک برادرش قائن ميگردد .
ِ
خود يھوه است  .ازاين رو
اين رشک  ،ترجيح دادن خونخواری
ِ
نيز درشاھنامه  ،اھريمن  ،آشپزميشود  ،چون با نوشابه ھا ) 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 « داشت  .خرد  ،جانمايه ايست که ھنگامی با
جان انسانی ميآميزد  ،انسان را به کلی ديگرسان  ،ديگر ديس
خرد آبگونه ايست که شيرابه
ميکند  .آرمان جام جم نيز  ،نماد چنين
ِ
وجانمايه جھان ھستی يا سيمرغ ) جانان ( ھست  .برای اين بود که
آرمان » جام جم « که خرد وبينش تحول دھنده به سراسروجود
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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 درآن روزگار ،ازجمله اين مسئله را طرح ميکرد
ّ
وشـر « ھست  ،يا » ﷲ « .
که آيا انسان  ،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 » 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 ھا 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
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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
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  ،وابستر
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 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 ؟
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» 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 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 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 .
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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 ،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 ( ،
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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 که باد باشد «  ،تبديل به » باز= مرغ «
عقاب شکارگيرنيست  .اين دم ) باد( سيمرغيست
شده 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 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 « 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 .
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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 «  ،بريدن 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 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 و عقل 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
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برای بريدن خود ازجانش ميشود  .عقل بايد برونسو 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 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
ولی عقل دربريدن ھمه چيزھا
پيوندھائی اعتماد ندارد .
ازھمديگر ،ھرچيزی را درخودش ميخکوب ميکند تا ثابت باشند ،
ودرخود بمانند  .بايد ھويت )  (indenitityداشته باشند  .ولی چنين
قرادادی ) عھدی وميثاقی( به کار » ايمان « نميآيد  .درايمان ،
عقل بايد 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 جداناپذيريک سکه اند  .برای رفع اين تضاد ،
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بايد عقل  ،حق لغو قرارداد ) گسستن ازعھد وميثاق تابعيت ( را
ازخودش ،سلب کند  .بدين ترتيب  ،عقل ايمانی  ،عقل تابع  ،عقل
جزوی 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 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  .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
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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 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 ومھرباھم
اينھمانی دارند  .فطرت ِ زندگی  ،مھر است  ».جی « که ھنوز 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-akگفته ميشود که ازريشه » ھنج = سنگ ) اتصال(
باشد  .و دراوستا به کشيدن » سنا= « snaaو به پی snaa-vare
گفته ميشود ) درآلمانی=  . ( Sehneدرحاليکه در زبان سغدی به
20

21

پی  » ،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 ھمند وھميشه ھمديگر را ميکشند و اصل 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 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  ،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
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»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 وميخواھد
 ،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 وبه شناخت ھمه حواس ،بوئيدن گفته ميشود .
ھمچنين 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
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 ِ
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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  ،کشش 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 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.
23

24

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  ،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 » ،
خرد زاده
خود ،خدا سازی درمورد جمشيد « ميگردد  .انسانی که با
ِ
ازکشش جانش  ،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 عشق ،
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
را عليه » عقل « آشکارساخت  .اين بازشناخت ِ کشش جان که
گوھرعشق شمرده ميشد و گرانيگاه جھان زندگی وگوھر روان خدا
درھمه چيز دانسته ميشد  ،چيزی جز باز زائی فرھنگ سيمرغی در
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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 «
خانه » رام  ،زنخدای زندگی وزمان وشعرو
که زندگی يا جان ،
ِ
رقص 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
اين » عقل بی آرام « را  ،می بـَر  ،که نيکو می بـَری
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  » ،بسته به زندان ميکشند «  ،ولی
توای کشش ِ جانی  ،آنھا را ازاين محکوميت واسارت  ،بسوی
بينش گوھرخدائی و آزاديشان  ،با رغبت گوھريشان ميکشی  .آنچه
عرفان  ،حق بيانش را دربرابر شريعت اسالم نداشت  ،اين تحول
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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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