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منوچھر جمالی

درفرھنگ ايران
خدا يا قـدرتی ديگـر
انسان رانمی آزمايـد
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 .
انسان ،درگوھرش  ،نيرومند  ،يا به اصطالحی ديگر ،جوان
ولبريزاززندگيست  ،و خودش با دليری  ،به ابتکارآزمودن
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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 و ميگسترد وپديدارميسازد .آزمايش  ،پيوند يافتن و
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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،
مروج دين زرتشت بودند ،با زور و گرفتن گزيه
که گسترنده و ّ
) جزيه ( و شکستن بتھای مردمان  ،مردمان را مجبور به دين
آوردن 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
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آنرا بازور وعنف بپذيرد  .دين  ،پيدايش گوھرومعنای ھستی خود
انسان است  ،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 زوری= با صورت گيری «  ،از
» گوھر و معنای خود «  ،بريده شدند  .معنای آنھا  ،ديگر صورت
آنھا نميشد  .صورت  ،ديگر تحول ِ گوھر يا معنای ِ خود سيمرغی ِ
انسان نبود  .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 ،
خود
کفايت ميکرد که مسلمان  ،وبا دين شمرده شوند  ،وبالطبع ،
ِ
روند قبول شريعت اسالم  ،سرچشمه ايجاد ِ نـفاق وريـا  ،يا »
پارگی گوھرانسان ازانديشه ورفتارش « يا » معنا يش ازصورتش
« ھست  .بدينسان  ،شکاف وپارگی ژرفی ميان صورت انسان و
شر ھا
گوھرانسان ) معنای انسان ( انداخته شد که اصل ھمه ّ
وفسادھا وتبديل ِ وجود ِ انسان به » 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 .
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آموختن از آزمايش خود  ،به معنای آنست که انسان  ،با » گوھر
انسان ھا وجانھا و چيزھا  ،يا با معنای چيزھا « مستقيما »
بياميزد «  .اينست که ازآزمايش کردن انسانھا وپديده ھا  ،ھنگامی
ميتوان آموخت که با گوھر آنھا آميخت  .ولی درانسانھا ودرخود ،
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
خود ديگری «
خود ما  ،يا
بازميدارد  .معنا ويا گوھرما  ،دراين »
ِ
ِ
نيست که » سد رسيدن به معنا و 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
ميشود  ،درگـ ِ
براجتماع 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 ،
بـ ُريده 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 و خواست  ،ديوار محکم و سد  ،برای
بستن راه به » معنا = بيخودی و گوھر وضمير« می باشد .
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از» خودی « بيرون رويم  ،آخر کجا ؟  ....در بيخودی
» بی خودی «  » ،معنيست معنی «  ،با خوديھا  ،نام نام
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
انسان ھستند بايد گريخت و با معنا  ،آميخت.
درمعانی  ،گم شدستم  ،اين چنين  ،شرين تراست
سوی » صورت « باز نايم  ،در دوعالم ننگرم
در معانی ميگدازم  ،تا شوم ھمرنگ 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 تُـرش » َپـز« و شيرين
با ھرچه شدم پـ ُخـته  ،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 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
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وخـشـد ،
که ميتواند درآن تحول بيابد  ،تا ازآن فرارويد  ،فرا َ
َ
کـرم وجودش ،
زائيده شود  ،ازتخم مانند جوجه بيرون آيد  ،و ِ
تحول به پروانه يابد  .ھربينشی وعلمی وکتابی وشريعتی و انديشه
ای ومکتبی  ،آشيانه 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  ،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 .
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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 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 بشود  ،تا برويد  ،تا سخن وروشنی وبينش گردد ،
تا » به َوخشـَد « .اين وخشيدن ِتخم يا گوھريا معنای نھفته وبالقوه
انسانست که ازھنجش اين شرابه ومعنای چيزھا درخود  ،بينش و
شناخت و آموزش وخرد ميشود  .آميختن است که آموختن
ميشود .
اين انديشه جفت شوی واقتران  ،يا آميختگی گوھر انسان با 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
شيرابه پديده ھا  ،خودش به
ازاقتران و جفت شوی بی واسطه با
ِ
بينش نميرسد  ،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
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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 .
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
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است  .انسان وگيتی  ،ھمپرسند  .انسان وطبيعت  ،ھمپرسند .
انسان با طبيعت با زمين با خدا  ،جفت ميشود  ،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  ،ھمه تشنه آميختن وپيوند يافتن و انبازشدن
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 شوند 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
« ھست  » .موسه «  ،ھمه 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 .
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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 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 ُبن  ،که » اصل آميزنده « ھست ،چيست ؟ خدا
درفرھنگ ايران  ،باد  ،يا » ھوای َوَزنده « است  ،وشخص
نيست  .اين عبارت چه معنائی ميدھد ؟ ھوا ) ( hvaبه معنای »
ازخود ،يا قائم بالذات بودن ھست « و » وزيدن« که vaayenitan
باشد 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 است و  ،اينھمانی
با ھوای وزنده داده ميشود  .چرا؟ چون گوھرھرجانی درگيتی » ،
اصل ازخود جنبان ،يا
ھوا=asv= axv=sva = hva
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
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 ،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 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 اشتاتيک  .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  ،ميتوانند ازخود  ،بجنبند  .اين
االه خالق « است  .ازاين رو  ،خدايان
انديشه  ،برضد انديشه » ِ
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
آنھاست  .باد ياھوا ،سرچشمه زاينده نيرو ونيرومندی وپـُری
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 باھمست .
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
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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 ديگرُ ،بن ِ جھانند  ،ھردو » وای = باد «
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 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 «  ،نيازی به » خالق و آفريننده « ندارد  ،بلکه خودش ،
اصل آفريننده ھست  ،خودش نيرو وسرچشمه نيرومندی و پُری
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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 .
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 معنايش باشد  ،گام به
گام  ،درھرآزمايشی ازنو ،پيدايش می يابد  ،بينش وشناخت ميشود،
روشنی وگرمی ميشود .
انسان  ،پُـر 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
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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 ) پری وسرشاری ( درھرجانيست  .بدين
علت دربندھش  ،باد  ،درجوان پانزده ساله پيکرمی يابد  ».بـ ُرنا=
ُپـر +نای « که به جوان گفته ميشود  ،به معنای » نای  ،يا
سرچشمه وزھدان غنا وپـ ُری وسرشاری « است  .جوان  ،اصل
پـ ُری وسرشاری ونيرومنديست  .آزمودن  ،کشش به جفت جوئی با
گيتی واجتماع وزمان  ،برای گسترش يافتن اين سرشاری و پـ ُری
درسغدی ديده ميشود که نيکی واحسان ومھرو
درخود ھست .
ُ
زيبائی  ،ھمه با واژه » پـ ُر« ساخته شده اند  .پری وفراوانی
وسرشاری  ،اينھمانی با کمال دارد .جوانمرد ،انسان کامل است .
نيکی واحسان 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
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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
خرد مشی
وتصرف به عنف است  .دريزدانشناسی زرتشتی ،
ِ
ومشيانه  ،ناتوانست  ،و ھنوز شروع به انديشيدن نکرده اند که
گمراه وعاصی ميشوند  .نخستين انديشه اشان که شناخت
خرد خود ِ
اھورامزدا  ،به عنوان ِ اصل مدنيت وآبادانی ميباشد ) نه
ِ
انسان ( دچارتزلزل ميگردد  ،و بجای برگزيدن 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 «
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 ،تصوير پرنده ) وايـِنـَدک = وای  ،پرنده = پرن
 +انده= تخم ھوا يا 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 ،
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با ھم متضاد ودرستيزند  .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  »،مر« 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 اثر« ميسازند  .ازاينجاست که
يزدانشناسی زرتشتی  ،مجبور است » زمان را درآخر زمان
کرانمند « سازد ،يعنی ازھم ببرد ) کرانيدن = گسستن وبريدن ( ،
تا اھريمن  ،درآن زمان ،خودش  ،ازتاريخ محوشود  .درواقع  ،اين
آخرالزمان است که به فرياد اھورامزدا ميرسد  ،و با پايان يافتن
زمان  ،خود اھريمن  ،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
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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 پيکريابی 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 ) ( sna-sسنگی يا کشنده و آميزنده اند  .با اره کردن جم
) ييما = يوغ = نيرو ( به دوشقه که درگاتا  ،صورت به خود گرفته
 » ،نيرو « 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 = مر= 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 ،
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  ،نيرومی
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نامند  .نيرو ،اتصال دواصل باھمست  .انسان  ،نيرومند است ،
چون گوھر انبازی و آميزندگی 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  ،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 گياھی داشته اند  .پس » رنگ «  ،ھمان شيرابه
واسانس و» َرس « و » مان « و گوھرچيزھاست  .دورنگه
وافشره ِ
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 «
ناميده ميشود ،چون سه رنگ  ،بيان ھمان آميزش دورنگ با رنگی
ناپيداست که اصل سوم باشد  .ھرآميزش دورنگی 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 »
 « nai+ryo +yona+man =nairyonamanھمين محتوا را
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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  .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 حساب پس بدھند وامتحان 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 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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