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منوچھرجمالی

فرھـنگ ايران
و » انسان ِ ھـ َمـآ فـريـن «
انسان  ،انباز ِطبيعت وخدا واجتماع وحکومتست

فلسفه ِ سـوسـيال ِايـرانی
جھان درھمآفرينی  ،خودرا ميآفريند
فلسفه سکوالريته (
)
ِ
در فرھنگ سيمرغی -ارتائی  ،انسان  » ،گوھرانبازی يا ھمآفرينی
ويا ھمبغی«  ،درگستره معنايش دارد  .اصل ِ جھان ھستی  ،آفريدن
باھمست  .آفريدن  ،باھم آفريدن ھست  .ھمه جھان باھم  ،جھان و
زمان را ميآفرينند  .ھمه اجتماع باھم  ،اجتماع وحکومت ونظام
سياسی وحقوقی واقتصادی وآبادانی وآزادی را ميآفرينند  .بازتاب
گرانيگاه فرھنگ اجتماعی
اين سرانديشه  ،دراجتماع است که ،
ِ
وسياسی و دينی و حقوقی ايران ميباشد  ،ودوام ونيرومندی وشکوه
ايران را درھزاره ھا تاءمين کرده بوده است  .براين شالوده بود که
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رستم سيمرغی که » نماد فرھنگ سيمرغيست « به بھمن زرتشتی
که ّ
مروج دين زرتشت بود  ،و درپی نابود کردن فرھنگ سيمرغی
برخاسته بود  ،با بخشيدن جام جم ) خرد گوھری خود انسان( به او
 ،ميگويد که :
» زمـن بود  ،تا بـود ايـران به پـای «
ايران  ،برشالوده اين فرھنگست که ميتواند نيرومند وپيشرو و
پايداربماند  .اين اصل را  » ،ھمبغی= انبازی « و » نرسنگی =
نريوسنگی= نرسی « و يا » ياری= اياری = عـياری « و يا »
ھمپرسکـی « ميناميدند  .چرا درفرھنگ ايران  ،انسان  » ،مردم =
مر +تخم « خوانده ميشود ؟ چون » مردم «  ،تخم يا » اصل
جـ ُفـتی«  ،يا » اصل ِ انبازی و ھمبغی «  ،يا اصل ِ ھمپرسی و
ياری خوانده ميشود  .انسان  ،جـَم ) يـيـما = ھمزاد يا دوقلوی به
ھم چسبيده ( ھست  ،و اين به معنای آنست که انسان  ،اصل
انبازی وھمآفرينی وھمپرسی و ياری ونيرومندی ھست .
مثال » مانی« =nar-jamig» ،نـَرجميک « ناميده ميشد  ،که به
معنای » ھمزاد وتوئمان جم «  ،يعنی » ھمزاد ُبن انسانھا « و »
اصل روشنائی « ھست  » .نـَر ،که ھمان َنی ريو= ،nai-ryoيا
نيرو « باشد  ،به معنای » جفت وانبازو ھمآفرين « است  .درگزيده
ھای زاد اسپرم )بخش  ( 7نيز ،نسب زرتشت به جم ونريوسنگ
بازگردانيده ميشود  .زرتشت  ،از راه جم و نريوسنگ با اھورامزدا
نسبت می يابد  .اين شيوه ِ روايت زرتشتی  ،از» گوھرجفتی
وانبازی جم  ،نخستين انسان درفرھنگ زنخدائی « است  ،که
ھرچند زرتشت آن را طرد و نفی کرده بود  ،ولی درروان ايرانيان
 ،ھنوز استوار به جای مانده بود  .طبعا موبدان آنھا را ازھم جدا
ساخته اند تا ديگرجفت وانبازباھم نباشند  ،ولی ھمان انديشه را ،
درشکل ديگر نگاه داشته اند .
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گوھر وفطرت ِجم ) ييما ( که جفتی وھمزادی يا انبازی وھمبغی
ھست  ،چون از زرتشت اين اصل انبازی  ،طرد شده بود  ،يا آنکه
شکل » برادرجم « را پيدا ميکند ) دربندھشن  ،بخش بيستم ( يا
شکل عنصرمينوئی ) روحانی وآسمانی  ،در گزيده ھای زاد اسپرم
بخش  ( 7را پيدا ميکند  » .نريوسنگ يا نرسنگ يا نرسی « ،
اصل پيوند دھنده وانبازنده ِ نيروھای ضمير ،و زندگی بخشنده ،
درجان ھرانسانی ھست  .دراثراين نيروی ھمآفرين ِبخشھای
گوناگون ھست  ،که جان يا زندگی  ،پيدايش می يابد و دوام می
يابد  .درست ھمين نـِرسی  ،يا اصل ھمبستگی  ،درآموزه مانی ،
»اصل زيبائی« است که ھرکس اورا ببيند ،دل بدو می بازد و شيفته
او ميشود  .اين بيان زيبابودن گوھرنھفته انسانست  ،که انسان ،
بسوی آن کشيده ميشود  ،وانسان بايد آن را بجويد وبدان پيوند
يابد ،تاتحول اخالقی بيابد  » .اخالق « را درفرھنگ ايران  ،با
موعظه واندرزو نصيحت ويا تھديد و يا امرونھی  ،نميتوان تغيير
داد  ،بلکه بايد به اين طبيعت خود  ،به اين» ذات زيبای نھفته
درخود« به پيوندد
وصل کنی درخت را  ،حالت او بدل شود
چون نشود مھا  » ،بـدل «  ،جان ودل ازوصال تو
ازپيوند يافتن وانبازشدن با اصل يا ِبن ) چھر= ( درخود يا
درھرپديده ای  ،انسان  ،تحول می يابد  ،تبديل ميشود  .اين اتصال
وپيوستن و انبازی به گوھرخود ) چھريا تخم خود ( يا ھرچيزی
است  ،که شيوه زندگی ورفتاروانديشه وگفتارانسان را تبديل ميکند
 ،نه موعظه وتھديد به آتش جھنم  ،ونه دادن پاداش دربھشت  .بدين
علت است که انديشه » وصل و وصال « درعرفان  ،اھميت فوق
العاده داشته است .
ھمان يار بيايد  ،دردولت بگشايد
که آن يار ،کليد است  ،شما جمله کلنديد ) قفل چوبی پشت در(
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مسئله اخالق  ،تحول گوھری انسان يا اصل گشتن به طبيعت وذات
خود است  ،يا به عبارت ديگر ،اصل انبازی و»ھمآفرينی با طبيعت
واجتماع« ،وخدا شدنست .
اينکه گوھر انسان »،فروھر= =fra-vardفرا-ورتن fra-vartan
= فروردين = پروردن « ميباشد  ،بھترين گواه برھمين معنيست .
ھرچند فروھر ،به » روح نگاھبان انسان«  ،ترجمه ميگردد  ،ولی
درواقع  ،به معنای » کشش به سوی اصل = اصل گشتن = طبيعت
وذات خود شدن « است  .فروھر ،کشش به سوی طبيعت وذات
وگوھر خود ھست که درھرانسانی درکاراست .
اين ذات يا طبيعت يا فطرت انسان  » ،چھر=  « chihrنيز ناميده
ميشد ،که ھم به معنای » تخم ودانه وبذر« است  ،وھم به معنای »
ذات وطبيعت وسرشت واصل « است  .مسئله بنيادی انسان
) مردم = مر +تخم (  ،چھـريدن )  (chihreitanاست  ،يا به
سخنی ديگر ،طبيعت وذات خود و سرشت خودشدن است  ،که
ھمان » ارتا فرورد= ارتای تحول يابنده = سيمرغ ازنوزنده شونده
« است  .انسان  ،ازسر ،سيمرغ را درخود و درديگران  ،می
چھرد .انسان  ،صورت وچھره وسيمای » تخم آتش وجانی يا
فروھری « ميشود که درجانش ھست  .و چون اين ذات وطبيعت
مسئله اخالق واجتماع وسياست واقتصاد
انسان  ،ارتا ھست  ،پس
ِ
وحقوق  » ،بسيح ساختن وزنده ساختن اصل انبازی = اصل
ھمآفرينی « درخود و درديگرانست .
گوھريا فطرت وطبيعت انسان  ،ھمبغی يا نرسنگی يا » انبازی =
با ھم آفريدن « يا » اصل زيبائی= سريره « ھست  .ازاين رو نيز
جمشيد را که ُبن ھمه انسانھا درفرھنگ زنخدائی ھست  » ،جمشيد
سريره « ميخواندند  .وسريره  ،دومعنا دارد  .ھم به معنای زيبائی
است  ،و ھم نام سيمرغ است  .معرب سريره که » صريرا « باشد
 ،نام گل تاج خروس يا بستان افروز است ،که بنا برابوريحان
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درصيدنه ّ » ،
فرخ « و داح ) داه ( نيز ناميده ميشود  ،واين گل ،
اينھمانی با ارتافرورد يا سيمرغ ) جانان ( دارد  .البته جمشيد
سريره  ،به معنای » جمشيد  ،فرزند سيمرغ « ھم ھست  .انسان،
فرزند مستقيم خدا يا سيمرغ وطبعا  ،ھمال )= ھم +ارتا ( او
ميباشد .
به سخنی ديگر ،انسان ) مردم = مر +تخم (  ،با ھمه چيزھا
درجھان ھستی وطبعا دراجتماع  ،انباز ،يا ھمآفرين است َ » ،مـر«
است  » ،جم « است  .معنای اصلی نام انسان ) مردم ( آن بود
که  :انسان  ،وجوديست که درھمآفرينی با طبيعت  ،با آفتاب  ،با
ماه  ،با آسمان  ،با باد  ،با زمين  ،با گياه  ...با اجتماع ......،
روشنی وجنبش وشادی را ميآفريند  .حکومت يا شاه يا خدا » ،
ھمآفرينی اجتماع با ھمست «  ،چنانکه سيمرغ  ،ھمآفرينی سی
مرغ )= سی اصل نوزائی يا سبزوتازه شوی( باھمست .
شناخت ِ گرانيگاه ِمفھوم » باھم آفريدن «  ،بسيار اھميت دارد .
انسان  ،توانائی آفريدن دراجتماع را دارد  .اجتماعی  ،شاد و توانا
ست  ،که مردمانش ميتوانند باھم بيافرينند  .اجتماعی ناشاد
وناتوان است که مردمانش نميتوانند که ازخود  ،باھم بيافرينند  ،و
يکی با زور وعنف آنھارا به ھم ميچسباند  .پيوندشان باھم  ،پيوند ِ
ترسی ھست  .در اين فرھنگ  ،ھيچ کسی وقدرتی  ،مالک انسانھا
نيست ونميتواند باشد  .ھيچکسی حق ندارد بر انسانھا  ،به نام مالک
آنھا و غالب برآنھا  ،حکومت کند  .اين مفھوم انسان و مفھوم خدای
ايران ) = ارتا = سيمرغ (  ،به کلی برضد » ﷲ مالک « درقرآن
ودراسالم ھست  .يھوه وﷲ وپدرآسمانی  ،اصل » انحصارمالکيت
وتصرف « ھستند  ،که به کلی برضد » اصل انبازی درجھان
ودراجتماع « است  .اين اِالھان  ،مالک ھمه چيزھا ھستند  ،و به
ھرکسی  ،طبق اراده اشان  ،ھرچه ميخواھند  ،ميدھند و ھرچه
ميخواھند ،ازاو پس ميگيرند  .ھيچکسی جزاو ،حق مالکيت وقدرت
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ندارد  .ھمه قدرتھا ومالکيت ھا ،قرضی است  .آنھا  ،خالق ِ ھمه و
طبعا ،مالک ھمه ھستند .
ولی درفرھنگ ايران  ،ھمه جھان باھم انبازند ،چون ھمه باھمست
که جھان را ميآفرينند  .آنھا باھم سھيم درمالکيت نيستند  ،بلکه »
باھم ميآفرينند «  .ﷲ  ،حق مالکيت به ھيچکس نميدھد  ،چون
کسيکه ھمه را خلق ميکند  ،مالک ھمه نيزھست وطبعا قدرتمند
منحصر به فرد ھست  » .له ملک السموات واالرض  ،توء تی
الملک من تشاء و تنرع الملک من تشاء « .اوبا قدرت واستبداد،
ھمه چيز را دراختيارخود ميگيرد  .درفرھنگ ايران  ،خدا ) که
معنائی غير از ﷲ دارد ( مالک ھيچکس وھيچ چيز نيست  .او ،
خود را ميافشاند و ازاين خود افشانی  ،جھان واجتماع پيدايش می
يابد  .تخم جانھا يا نخستين عنصرھا ) ارتا ( ازخود افشانی او ،
ھمه گوھر » جفتی = نريوسنگی = انبازی = ھمآفرينی « دارند .
» ارتا « که » ا -رته= رته « باشد  ،ھمان گردونه ويوغ ) رته ،
اگرا رته= = aghrae-rathaنخستين يوغ=اصل آفريننده ( است .
ارتا يا سيمرغ که گوھرش) فطرتش (  ،انبازی وھمبغی است ،
درھمه تخم ھايش نيز ،ھمين » اصل ھمآفرينی « است  ،و
درآفريدن ) تخم افشاندن = رادی = جوانمردی ( طبعا برابر با
آفريده ) تخم ھا ی ھمه جانھا ( خودش ھست  .ودرست اين »
انبازی وھمبغی «  ،اصل سرشاری و پـُری و » نيرومندی « وغنا
است  .ودرست وارونه آنچه مولوی دراين بيت ميانديشد  ،انبازی ،
نه تنھا بيان فقرو حاجت نيست  ،بلکه بيان سرشاری وغنا ھست:
چون به انبازی است عالم برقرار
ھرکسی کاری گزيند ز» افـتـقـار«
ھمزيستی  ،ھمدردی  ،ھمکامی  ،ھمکاری  ،ھمانديشی  ،باھم
عمل کردن برای رسيدن به يک ھدف وخواست برتر ،
باھمديگرحقيقت را جستن  ،باھم گيتی را آباد کردن ومدنيت را
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ايجاد کردن وبھشت را آفريدن  ،ھمه برآيندھای اين مفھوم اصلی
» انبازی« ھستند .
انسان درفرھنگ سيمرغی -ارتائی  ،مخلوق و تابع و مطيع وعبد و
مصنوع ِھيچ قدرتی نيست  .ھيچ قدرتی اورا معين نميسازد ،بلکه »
اصل ھمآفرينی يا انبازی يا ھمپرسی با » خدا «  ،يعنی انبازی
وھمپرسی با سراسرگيتی وجانھاست  .وارونه » ﷲ « که »
شريک درملک يعنی قدرت بيحد وانحصاری خود « را نميتواند
تاب بياورد ) ﷲ  ...لم يکن له شريک فی الملک (  ،درفرھنگ
ايران  ،خدا که گيتی وزمان شده است  ،درھمه طبيعت ،
انبازوھمپرس وھمآفرين وھمکاربا انسانست  .آفريدن  ،در با ھم
آفريدنست  .اصال کلمه » افريدن = آ -فری – تن « که از» فری=
پری « ساخته شده  ،به معنای » اصل جفتی وپيوند و دوستی ومھر
« است  .انسان از انبازی با آفتاب وبا ماه وبا باد وبا آتش وبا
گياه  ..و با مردمان  ،آبستن ميشود  ،يا زمينی است که کاشته
ميشود  ،وازاين پيوندھا و آميختگيھا  -1 ،روشنی ) بينش ( و-2
جنبش ) کاروکردار( و -3شادی ) سعادت (  ،ازگوھرخوداو ،
سبزميشوند ،يا زائيده ميشوند  .انسان  ،ھميشه جفت وانبازو
ھمپرس ونيرو  ،ميجويد  ،تا آبستن شود  ،وازخود  ،جنبش
وروشنی وشادی بزايد يا ازاو برويد  .انسان ھميشه جفت و
انباز ...برای ھمآفرينی  ،ميجويد  ،تا ازپيوند با آنھا  ،روشنی
وجنبش وشادی  ،زائيده و روئيده شود  .اين معنای نام انسان
) مردم ( ھست  .مردم  ،اصل انبازی  ،يا » ھمآفرينی « است .
اجتماع وحکومت وحقوق واقتصاد  ..ھمه پيآيند چنين انسان  ،يا
اصل ھمآفرينی است .
انسان  ،ازمقوالتی نظير ِ» اصل وفرع « يا » ُمعيّن کننده ُومعيّن
شونده « يا » صورت دھنده وصورت پذير « يا » علت ومعلول «
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يا » زيربنا وروبنا « يا » معبود وعبد « يا » حکم ومحکوم « ،
شناخته وفھميده نميشود  .درجھان  ،خالقی نيست .
مثال ھيچ چيزی و کسی وسرچشمه ای  ،حتا آقتاب وماه  ،انسان را
» روشن نميکنند «  .مثال  ،آفتاب  ،اصل نيست وانسان  ،فرع .
ھيچکسی  ،انسان را درکاروکردار  ،معين نميسازد  ،و ھيچ قدرتی
 ،انسان را سعادتمند وشاد نميکند  .بلکه » روشنی وسبزی باھم « ،
از » تن ِ خود انسان « ميرويند  .انسان با آفتاب يا ماه  ،با انسانھا ،
با بينشھای اين وآن  ،پيوند می يابد و انبازميشود  ،ودراثر اين
انبازشدن  ،تخمی يا نطفه ای در» زمين ِ تن انسان «  ،کاشته يا
انداخته ميشود  ،وازين تخمست که او آبستن ميشود و اين تخم ،
درتاريکی وجود او پرورده ميشود و آنگاه  ،ازسراسرحواس
واندامھای بينش او  ،بينش  ،سبزيا زائيده ميشود  .نور آفتاب ھم ،
ريزش بارانی از » اخگرھای آتش يا تخم ھای آتش « است که پس
ازآبستن کردن انسان  ،ازتن انسان  ،روشنی  ،ميرويد وزاده
ميشود  .روشنگری که انسان را روشن کند وروشنيش به او وام
بدھد  ،اصالت انسان را ازاو سلب ميکند و به يغما می برد  .چرا
فردوسی ميگويد که :
» نميرم ازاين پس که من زنده ام  -که تخم سخن را  ،پراکنده ام «
چون ھر بينشی نيز » ،تخم سخن يا انديشه « را درزمين وجود
انسان ) تن ( می پراکند و ميافشاند  ،ومستقيما  ،روشنی را به او
وام نميدھد  .انسان  ،روشنی را ازھيچ سرچشمه نوری  ،وام
نميگيرد  ،بلکه فقط از » تخم سخن وانديشه  ،يا تخم آتش « ،
ازخود ھستی
آبستن ميشود و اين تخم آتش  ،تبديل به روشنی،
ِ
انسان ميگردد  .روئيدن اين تخم ھا  ،دراثر انبازشدن وآميختن با
ديگران  ،يا با بينش ھا يا با آزمونھا  ،در بيخودی تاريک انسان که
زھدان يا »دين انسان « ناميده ميشود  ،نطفه ميشود ،و
دراثرپرورده شدن  ،ميرويد يا زاده ميشود  ،واين روند زايمان را ،
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انديشيدن ميناميدند  .انديشيدن  ،روند رويش يا زايش تخم آزمونھا
وبينش ھا  ،ازگوھر خود انسان است  .انسان  ،درانديشيدن  ،يعنی
درپرورده شدن وتحول يافتن تخم آزمونھا  ،با تغذيه کردن آنھا از
شيره زندگی خوداو ھست که سبزو روشن ميشود  ،يا به عبارت
ديگر ،درھربينشی  ،تحول می يابد  ،ودم به دم نو ميشود.
زمانی ازمن  ،آبستن جھانی زمان  ،چون جھان ،خلقی بزايم
اين بود که مولوی »،انديشه ھا وبينش ھا وامی را که  ،ازگوھرخود
اونميروئيدند  ،جامه عاريه ميدانست ،ودور ميانداخت تا برھنه
شود ،ومستقيما نورآفتاب اورا مستقيما بسايد وببوسد و ازنوريا به
عبارت ديگراز اخگرھا  ،يا تخم ھای آتشين آفتاب ،آبستن
گردد
لباس فکرت وانديشه ھا  ،برون انداز
که آفتاب نتابد  ،مگر که برعوران
مسئله انديشيدن حقيقی  ،لخت شدن ازانديشه ھا ومعلومات عاريه
ِ
ايست «  ،که ازخود انسان نروئيده ونزائيده اند  .مولوی برضد
فکرو انديشه ايست که از» انبازی و ھمآغوشی واقتران انسان با
آفتاب «  ،آبستن نشده است  ،وروشنی را ازتن خود ش نزائيده
است  .درفرھنگ ايران  ،روشنی  ،زاده از آتش ) آذر= آگر=
آور( است  .انسان  ،به دنبال ِ » آتش درخودش ھست  ،تا روشنی
ازخودش  ،پيدايش يابد«  .انسان  ،اخگرآتش يا تخم آتشی را
ميخواھد که درانبازشدن  ،درتن خودش  ،کاشته وانداخته شود  ،تا
ازخودش  ،روشنی  ،سبزبشود  ،نه روشنی را که درآن » اخگر يا
تخم آتش « نيست  ،به وام بگيرد  .روشنائی که حامل تخم آتش
نباشد و وجود انسان را درآميختن  ،آبستن نکند  ،روشنائی
واميست  .روشنی وامی  ،روشنی وبينشی است که گوھر انسان را
آبستن نميکند  .ھر روشنائی درفرھنگ ايران  ،ازآتش  ،زاده
مبشود  .خدا ھم درفرھنگ ايران  ،وارونه آموزه زرتشت  ،روشنی
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بيکران نبود  ،بلکه » کانون آتشفشانی «  » ،آتشدان ِھمه حبه ھای
ذغال افروخته « بود  .انسان ھم ميخواست  ،مجمريا منقل يا کانون
آتش  ،يا آتشکده بشود  ،تا جھانرا بيفروزد .خدا  ،بجای نور افکنی
 ،اخگرھا وآتشپاره ھا ) يعنی تخم ھا ( را در زمين ھا يا
آتشگاھھای انسانھا  ،ميپراکند  ،تا ھمه  ،خودشان  ،سرچشمه
روشنی و بينش وجنبش وشادی ) سعادت ( بشوند  .خدا درايران ،
آتش افروز بود  ،نه روشنی بيکران  ،نه نورالسموات واالرض .
آن تخم آتش  ،بايد درتن انسان  ،کاشته شود تا آن تخم ،
ازسراپای پيکرانسان  ،درحواسش  » ،سبزو روشن « شود .
آفتاب ھم  ،نور به انسان  ،قرض نميدھد  ،بلکه به انسان می نگرد
ومی تابد  ،يا به عبارت ديگر ،تخم آتش ازآفتاب ،می بارد و
ميپراکند ،وانسان  ،برھنه ميشود تا آن نور ،تن اورا مستقيما ببوسد
و با او » ھمبوسی « کند و معنای » ھمبوسی « درپھلوی  ،آبستن
شدنست  .آن تخم آتش در زمين تن انسان  ،ھم سبزوھم روشن
ميشود  .به سخنی ديگر ،خودانسان  ،دراثر اين انبازی وھمبغی
وياری وھمپرسی  ،آبستن ميشود  ،و خودش سرچشمه روشنی
وتروتازه گی ميگردد  .انسان وآفتاب  ،درانبازی باھم  ،روشنی
وسبزی يا جنبش را ميآفرينند .
پيوند جفتی يا انبازی  ،استوار بر اصل » برابری « ھست  .آفتاب
 ،اصل نيست و انسان ،فرع  .بلکه ھردو باھم برابرند  .زمين
اصل نيست وانسان  ،فرع  .بلکه زمين وانسان  ،جفت وبرابر
باھمند  .درانديشه انبازی وھمبغی وياری  ،يکی اصل وديگری ،
فرع نيست  .يکی تابع وديگری  ،حاکم نيست  .يکی روبنا وديگری
 ،زيربنا نيست  .يکی علت وديگری  ،معلول نيست  .ما که تنھا
دراين گونه اصطالحات  ،جھان واجتماع وانسان را ميفھميم  ،با
دشواری ميتوانيم  ،راه خود را به جھان » انبازی « بگشائيم
وفرھنگ ايران را دريابيم  .انسان با آنچه نيز ميآفريند  ،پيوند
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جفتی وانبازی دارد  ،نه پيوند اصل با فرع  ،نه پيوند حاکم با تابع .
فرزند وآفريده من نيز  ،تابع وفرع و محکوم وعبد ِمن نيست ،
بلکه انبازمنست .
ازخود ميپرسيم که » اصل  ،چيست ؟ حقيقت وراستی  ،چيست ؟
داد  ،چيست ؟ نيکوئی  ،چيست ؟ «  .اين فرھنگ  ،اصالت
وراستی وحقيقت ومھرو داد را در » پيوند= انبازی = ھمبغی=
ياری= نرسنگی « می يابد  .نه اينکه دراين پيوند  ،يکی  ،اصل
باشد وديگری  ،فرع  .وفرع بکوشد تا به اصلش بپيوندد  .اصل ،
ھمين پيوند وانبازی و ياری ونريوسنگی است  .رد پای اين انديشه
درمفھوم ِ◌ شيخ ِ شبستری از » عدالت و اعتدال که او
درناآگاھيش با داد اينھمانی ميدھد « باقی مانده است  .داد ،کمال
است  ،چون پيوند يابی دوچيزباھمست که درپيوند يافتن  ،تحول می
يابند :
»ظھور نيکوئی «  ،دراعتدالست
عدالت ،جسم را » اقصی کمال«است
مرکـب «  ،چون » شود مانند يک چيز «
» ُ ّ
ز اجزاء  ،دورگردد  ،فعل وتمييز
بسيط الذات را  ،مانند گردد
ميان اين وآن  ،پيوند گردد
عدالت يا داد  ،تنھا پخش کردن چيزھا  ،ميان مردمان نيست ،
بلکه ميان آنھا به گونه ای پيوند دادنست که اينھا و آنھا  ،دراثر
اين پيوند  ،چنان تحول يابند که خود را » يک ھستی « دريابند .
ھمه نيکی ھا و حقيقت ھا و راستی ھا درچنين پيوند اجتماعی ،
داد
پيدايش می يابد  .درست اين انديشه  ،بيان ھمان » تراژی ِ
فريدون ومھر ِايرج « درشاھنامه ميباشد .داد  ،تنھا پخش کردن
فريدونی نيست  ،بلکه چنين دادی  ،به ستيزو اختالف وپارگی
وشکاف ميکشد  .داد  ،يا ھرنيکوئی ويا حقيقت و راستی ديگر ،بايد
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درپخش کردن کامھا وشاديھا وخوبيھا  ،ميان ھمگان دراجتماع ،
چنان پيوند بدھد که آنھا يگانکی خود را باھم دريابند وحس کنند .
نه تنھا » داد = قانون وحق وعدالت ونظم «  ،ازانبازی
وھمآفرينی پيدايش می يابد  ،بلکه راستی وحقيقت نيز در انبازيھا
درپيوند انبازی و ھمآفرينی  ،يکی
وھمآفرينيھا پيدايش می يابد .
ِ
اصل و ديگری  ،فرع نيست  ،يکی علت وديگری  ،معلول نيست ،
يکی حاکم وديگری  ،تابع ومطيع نيست  .ھم در درون جان  ،اين
انبازی وجفتی ھست  ،و ھم دربرونسو ،اين انبازی وھمآفرينی با
ھمه ھستی واجتماع ) = خدا ( ھست  .خدا وحقيقت واصل  ،چيزی
پيوند انبازی وھمآفرينی وھمپرسی نيست  » .جی = ژی
جز اين
ِ
= گی « که زندگی باشد  ،معنای » يوغ وجفتی وانبازی « ھم
دارد  .آتش جان يا تخم جان که ارتا باشد  ،يوغ وانباز ونرسی
) نيرو( ھست.
» خدا« درفرھنگ ايران  ،ﷲ ويھوه وپدرآسمانی نيست  ،بلکه »
اصل انبازی وھمآفرينی « در گوھرھرجانی و درميان ھمه جانھا
وانسانھا ھست  .اصل انبازی وھمآفرينی  ،سپس درعرفان » ،
عشق « نام گرفت  ،ولی معنای ِ اصليش را که تالش مردمان
درگيتی برای آفريدن امکانات بيشترو آبادی و مدنيت وفرھنگ
واخالق واالتر برای ھمه باشد  ،گم کرد  .خدا درفرھنگ ايران ،
اصل انبازی يا ھمآفرينی است  .اين به معنای آن نيست که درملک
وتصرف وقدرت  ،انباز دارد  ،بلکه به معنای آنست که اصل
ھمآفرينی ونيروی ھمآفرينی درھمه جانھا وانسانھاست  .خدا ،
اصل کشش وجويش ) جويندگی ( درھمه جانھاست  .يا به عبارت
ديگر ،خدا ،اصل ياری ) = اياری = عياری ( ھست  .خدا  ،انبازھا
وجفت ھارا خلق نميکند  ،انبازی را خلق نميکند  ،بلکه خودش
ھمين اصل انبازی وياری وھمآفرينی است  .پروردن يا » گشتن به
اصل «  ،بازگشت به جائی وکسی درآغازتاريخ يا به جھانی
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فراسوی جھان نيست  ،بلکه تحول يابی  ،برای پيدايش اين
گوھر ِانبازی وھمآفرينی است.
اين بود که سی وسه خدای زمان ) درھرماھی ( که خدايان ايران
بودند  ،زندگی را درجھان  ،درانبازی باھم ميآفريدند  .زندگی
درزمان درگيتی  ،ازھمآفرينی خدايان  ،يعنی ازھمآفرينی انسان
باطبيعت درزمان ،پيدايش می يافت.
ازاين رو جنبش زمان درگيتی  ،روند ِ پيوسته است  .گاھنبارھا ،
جشن ھای پيدايش وزايش ِ ابروآب وزمين وگياه وجانوروانسان ،
از » انبازشدن پنج خدا درھرگاھنباری « بود  .ازانبازشدن پنج خدا
باھم  ،ابريا آب يا گياه يا زمين يا جانوريا انسان ،پيدايش می يافت
ميرست.
وميرست  .طبيعت وجھان  ،ازانبازشدن خدايان باھم ُ ،
ُ
درھرماھی يک روز ،ھرخدائی  ،طبيعت وفطرت » انبازی =
مھری « خودرا نشان ميداد  .در روز ِفروردين ازماه فروردين ،
گوھرانبازی وياری ومھری فروردين ) ارتا فرورد( نمودارميشد .
در روز خرداد ازماه خرداد ،گوھر انبازی وياری خرداد  ،شناخته
ميشد  .گوھردوازده خدای ِ دوازده ماه  ،مھر وانباری وھمآفرينی
است  » .ماھروز«  ،يا تقويم درايران  ،فلسفه اجتماعی وسياسی
واقتصادی واخالقی ودينی ايرانيان را معين ميساخت  .فلسفه
زمان  ،فلسفه زندگی دراجتماع وسياست واقتصاد ودين است  .با
تغيير مفھوم زمان  ،و بـ ُريدن » زمان« از» زندگی «  ،در
يزدانشناسی زرتشتی  ،ريشه اين فلسفه اجتماعی و اخالقی و
اقتصادی  ،ازجا کنده شد .ھمه جشن ھا ی ايران ازآن پس  ،معنا
ومنش خود را از دست دادند  » .سکوالريته «  ،که برپا کردن
جشن تازه  ،درآمدن زمان تازه باشد) سپنج ( ازبين رفت  .روند
روند » رزم ھميشگی زندگی با اھريمن
زمان درزندگی درگيتی ،
ِ
« شد  » .سپنج « برای زرتشتيان  ،زمان گذرا شد  ،و برای
ّ
وخرمدينان  ،جشن ورود ميھمان بيگانه وناشناس که
سيمرغيان
13

14

زمان تازه باشد بود  .اين دورويگی ِواژه » سپنجی «  ،ھمان
دورويگی اصطالح » سکوالر« است  .برای يکی  ،زمانی که
ميگذرد  ،فانی است  ،وميدان نبرد بی امان با اھريمنست  ،و برای
ديگری  ،زمانی که از نو زاده ميشود  ،جشن زايش زندگی تازه
است .
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