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ازدم صبح ازل ،تا آخرشام ابـد
دوستی ومھر ،بريک عھد و يک ميثاق بود
» ياری« اندرکس نمی بينيم  ،ياران راچه شد؟
» دوستی« کی آخر آمد؟ دوستداران راچه شد؟
ّ
خضرفرخ پی« کجاست؟
آب حيوان ،تيره گون شد»،
خون چکيد ازشاخ گل  ،باد بھاران را چه شد؟
حافظ شيرازی

انديشه ھای مايه ای درفرھنگ ايران
کـه آينده را تخميرميکنند

2

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی
چراايرانيان،خدارا» دوست« ميناميدند ؟
چون درھرانسانی ،دوست ،ميديدند

مفھوم ِ» دوسـتی« ،
گرانيگاه جھان بينی ايرانی
چرا حافظ وعطارومولوی ،خدارا دوست مينامند؟

خدا  ،درفرھنگ ايران
» اصل دوستی «
درھمه انسانھا وچيزھاست
فرھنگ ايران ،براين انديشه استواراست که ھمه انسانھا  ،دوست
ھستند ،چون خدا  ،که » دوست « است  ،اصل دوسيدن  ،اصل
آميختن وچسبانيدن و به ھم پيوستن ھست  ،جان ھرانسانيست .
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جان ھرانسانی  »،اصل دوستی = خدا « يا » دوست « ھست  .اين
اد منش مردمی  ،يا ھومنی  ،يا بھمنی  ،يا ھخامنی
انديشه  ،بني ِ
فرھنگ ايرانست .
نام »آتش جان«درھرانسانی،وھوفريان vohu-fryaaneاست » .
فری يا پـری« که پيشوند » فريان= فری +يان « است به معنای
مھرورزی ودوستی است  .درسانسکريت fryaaودراوستا fryaکه
ھمان پريا  priyaباشد  ،به معنای محبوب ودوست است  .و»
فريان « که مرکب از» فری +يان « است ،به معنای » خانه
وآشيانه و منزل ِمحبوب ودوست« ميباشد .وخدا ،درفرھنگ ايران،
»ا صل ھمه چيزھاست «  ،نه شخص خالقی که فراسوی چيزھا
ھن »
وگيتی ميباشد  .پس جان ھرانسانی  ،خانه ونشيمنگاه و مي ِ
زوش= زاووش« ھست که نام خدای ايران بوده است .
دوست = ُ
خدا که اصل دوستی است ،جان ھرانسانيست  ،پس جان ھرانسانی ،
اصل دوستيست  .اينست که بايد درجان ھرانسانی ،اين دوست  ،اين
اصل دوستی را جُست ويافت  .نام دوست ومحبوب  fritaبود که
ھمان » فــريد « باشد  .ايرانيان  ،دوست يا خدا را فـريد ) فريته(
ميناميدد که سپس عفريته ) آ -فريته =آفريته (  ،و زشت وشوم
ومنحوس ساخته شده است  .ھمچنين نام دجال ) ُدژ +آل  ،زنخدای
زايمان  ،که سپس آل شوم وشر ،وزائوکش ساخته شده است ( »،
فريد« ميباشد که از ظھور مجدد اين خدای دوستی ومھر ،ميھراسند
 ،چون ازچنين اصلی که درھمه  ،دوستی را ميجويد ومی يابد ،نه
کافروملحد ودشمن وغيررا  ،ميترسند  .معنای ديگر» فـريد « که »
ميانه قالده « باشد ،ھويت اصلی اين واژه را روشن ميسازد .چون
دوستی ومھر) آنچه بھم ميدوساند  ،ميچسباند ( درميان چيزھاست .
ما اين مفھوم دوست را که » فريت = فريد « باشد  ،فراموش کرده
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ايم وحاال فـريد را ،فقط به معنای عربيش که» بی نظير« است بکار
می بريم  .واژه ھای » فرياد« و» فرھاد « نيز ،ھنوزردپای اين خدا
را نگاه داشته اند .
فرياد =  friyatدراصل به معنای دوست است  .انسان فرياد ميکند
 ،چون دوست را به ياری ميطلبد  ،وطبعا دراجتماعی که ديگر ،خدا
 ،اصل دوستی درجان ھمه انسانھا نيست  ،کسی به فرياد کسی
نميرسد  .ھمچنين » فرھاد« که عاشق شيرين بود به معنای ياری و
دوستی است  .ازيکسو ،خسروپرويز ،وازسوی ديگر ،فرھاد ،
عاشق شيرين ميباشد ،و اين تراژدی يک زن ميان دوگونه عشقست
 ،که تاکنون شاعری آن را نسروده است ودر»ويس ورامين « که
تراژدی يک زن ميان سه گونه عشق سروده شده است  ،ارج واالی
خود را دراجتماع ھنوز نيافته است  .ويس درگير ،ميان سه گونه
عشق  -1عشق قراردادی  -2برادر  -3معشوق دلخواه خود ) رامين
( ميباشد  ،و درپايان  ،معشوق دلخواه خود را عليرغم ھمه
گرفتاريھا ،برميگزيند .
ولی اصطالح ديگری نيزھست که شيوه تفکرايرانيان را درباره
جھان ھستی نشان ميدھد ،وآن اصطالح آفريدن= aa-fri-
danاست  .آفريدن  ،به معنای آنست که اين دوستی ومھرھست که
ميآفريند .آفريدن  ،اينھمانی با » فری= دوستی ومھر« دارد  .جھان
ھستی  ،از» دوستی ومھر« پيدايش می يابد  .ھرجائی که اصل مھر
ودوستی ھست  ،آفريننده است  .چون جان ھرانسانی  ،آتش
ھوفريان يا  ،اصل آفريننده است .فطرت انسان  ،مھريست که جھان
آباد  ،که مدنيت وفرھنگ  ،که قانون ونظام را درگيتی ميآفريند .
باز به » آتش جان « برميگرديم  .جان درفرھنگ ايران  ،آتش است
 ،و ويژگی آتش  ،گـرمی ) مھر( وروشنی وسرفرازی ) فرا-
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يازيدن ( باھمست  .درفرھنگ ايران ،به علت ھمين مفھوم » آتش
جان«  ،روشنی ِبی گرمی ) بی مھر( وجود ندارد  .روشنگری ،
تنھا روشن کردن مغزھا نبود  ،بلکه گرم کردن دلھا نيز بود  .آتش
فـرن  +افتار = وه فرنفتار«
جان  ،ھم » ھوفريان«  ،وھم » وه َ َ +
ناميده ميشود » .افـتار« دراوستا ومتون پھلوی  ،ھمان » اوتار=
اوا +تار « درسانسکريت ميباشد  ،که به معای » تشخص يابی يا
پيکريابی يا تحول يابی خود ِ خدا درگيتی « است ِ .مھر ،خلق
نميکند  ،بلکه خودش به ديگری  ،به جھان  ،به انسان  ،تحول می
يابد  ،تبديل ميشود .
فرن) (franدر آتش جان که » فرنفتار« باشد ھمان praana
درسانسکريت است که به معنای جان ،باد  ،باد زندگيست  .اينکه باد
با آتش  ،اينھمانی داده ميشود  ،برای آنست که باد) وای( که ازخود،
جنبنده است  ،درجنبش  ،گرم و » ،آذرفروز« شمرده ميشده است.
فـرن
و»وای« يا باد  ،معنای » عشق ودوستی « دارد  .پس گوھر» َ
« يا » بادزندگی « که ھمان وای يا وای به ميباشد  ،عشق ومھر
ھست  .وای ِبه  ،انگره مينو وسپنتا مينو را به ھم می پيوندد  .اکنون
می پرسيم که چرا  ،آنچه » آتش جان « ناميده ميشود  ،ھم » باد=
فرن« و ھم » پری يافری « ميباشد ؟ چون درابر  ،که ميغ
maeghaدراوستا و maghaدرسانسکريت باشد  ،و» آبکش= سقا
« ويا بنابربندھش  » ،جام باده « است  ،آتش فروزاست ) گرمی
ميآورد ( و به ھمين علت باد  ،اينھمانی با جام باده داده ميشود ،
چون واژه باده ) پاتک= پاد+تک ( ھمان معنای باد دونده ووزنده
را را دارد  .خوب ديده ميشود که گوھرباده ) باد ( نيزعشق
ومھر)گرمی وخويدی(ھست  .ازسوئی  ،ھمين ابری که باد آنرا
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ميوزاند  ،ھمان » پری يافری« است  ،وازاين رو آتش جان ،
ھوفريان ناميده ميشود .
سُغديھا ،ابررا  pari awraياpariwe pari-abra-kaيا)پری به (
ميناميده اند  .پس طبعا  ،ابربارنده  ،ازشادی عشق  ،گريان
وافشانست .ازاين رو مغه  ،معنای دھش يعنی رادی وجوانمردی
دارد .
ابريا ميغ  ،اصل عشق ودوستی وجوانمردی يا رادی شمرده ميشد،
و سيمرغ  ،اينھمانی با ابرسياه بارنده داشت که باد آن را می
وزانيد  .دربندھش ،ابرو آذرخش  ،ھردو » سنگ « يعنی اصل
اتصال وامتزاج و عشق ناميده ميشوند  ،چون ابر) ابَ +بـر -يا
آبَ +ور(  ،ھم برنده آبست وھم آذرخش  ،يا آتشست  .و آتش
درفرھنگ ايران ،اينھمانی با » تخم « دارد  .پس ابروآذرخش ،
ھمان آميزش آب با تخم ،يا آميزش مادينه با نرينه ھست  .درسنگ ،
زن وشوی باھمند  ،يا به عبارت ديگر ،سرچشمه آفرينندگی ھستند
.ازاين رو آفريننده آب وآتش ھستند  .نام ديگر ابردراوستا dva- ،
 naraھست که به معنای » دوجنسه يا نرماده يا جفت « است  .اين
پديده پيوستگی نرينه ومادينه باھم دريک چيز ،به معنای » مھريست
که اصل خود زا = اصل خود آفرين و قائم به ذات خود « است .
ازاين رو ھست که درسانسکريت  ،مغ که ھمان ايندرا باشد  ،زن
شيوا يا زن ماھست  .ايندرا ،ھمان سيمرغ درفرھنگ ايرانست .
اين عشق ومھر درابرھست که ميافشاند و اصل دھش است .
دربندھش نيز ماه » ابرومند= دارنده ابر« ناميده ميشود  ،چون
ابروبارانَ ،ژد وشيرابه يا » َبساق قمر« بوده است  .اين دھش ابر،
درسانسکريت  magha-bhaavaناميده ميشود .
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اين magha- bhaavaکه ظھوروزايش ِمغ يا ميغ است درفرھنگ
خرم) بيُدخت= دخت ِ وای يا سيمرغ ( است ّ .
ايران ھمان ّ
خرم ،
دخترسيمرغست .درواقع ّ
خرم  ،چيزی جز فطرت و طبيعت
وحقيقت نھفته درميغ ) مغا ( نيست که درعربی  ،مجوس و نزد
حافظ  ،پيرمغان شده است  .مغ که دراصل »  «mae+ghaباشد به
معنای » سرچشمه مايه= mayوشيرابه است که ھمه چيزھا را
تخميرووخشا ميکند  ».زنخدا ّ
خرم «  ،طبيعت وفطرتmagha
ھست که ھمان سيمرغ باشد  .درشاھنامه ديده ميشود که ھميشه
سيمرغ درابرسياه ) بارنده (  ،که بارانش ھمچون مرجانست ،
پديدارميشود ّ .
خرم  ،پيدايش دوست يا خدای مھروعشقست  .به
عبارت ديگر ،سيمرغ به ّ
خرم ) بيدخت = جی = بگرام = بيرام يا
زھره ( تحول می يابد وتبديل ميشود .
ّ
خرم « درکردی است که به
بھترين گواه براين  ،واژه »
رگبارباران گفته ميشود  .ابريا ميغ يا مغه  ،با گوھرش که آب ھست
 ،که بقول بندھش باده ھست ) دربندھش  ،ابر ،جام باده ناميده
ميشود ( وميافشاند  ،با ھمه جھانيان  ،با ھمه دوستان  ،ميدوسد،
ميآميزد  ،می گوميزد .

آميختن و گوميختن
آميختن  ،گوميختن است
گـم ميشوند
خدا با انسان ،درآميختن باھم ،درھم ُ ،
ُ -1جستن حقيقت يا خدا  ،درانسان
ُ -2جستن انسان  ،در حقيقت يا درخدا
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آميختن وگوميختن چيست ؟ و چه تفاوتی » گوميختن« با آميختن
دارد ؟ دوسيدن ودوسانيدن دوچيزباھم  ،ھمان آميختن آنھا باھم و گم
شدن آن دو  ،درھمديگرست  .ھنگامی دوچيزباھم ميآميزند  ،درھم ،
گم ميشوند .آنگاه مسئله نوينی پيدايش می يابد  .مسئله نوين آنست که
جـست .
بدون جدا ساختن آنھا ازھمديگر ،يکی را بايد در ديگری ُ
وازآنجا که » مغه « ،سيمرغ يا » ابربارنده و آب وآذرخش ) آتش(
است  ،اصل آميختن ) ميغتن = ميختن (  ،مسئله  ،مسئله آميختن
خدا با انسان وبا گيتی باھم ميشود ،و طبعا خدا درانسان ودرگيتی ،
گـم ميشود  .آنگاه دومسئله باھمديگر ،طرح ميگردند  .يکی آنکه
ُ
بايد حقيقت يا خدا را درانسان يا درھرپديده ای جست ويافت  ،و
ديگرآنکه انسان را بايد درحقيقت يا درخدا جست ويافت  ،بی آنکه
آن دورا ازھم پاره ساخت .اينست که ديده ميشود که دريزدانشناسی
زرتشتی  ،اين اھريمن) نه اھورامزادا( است که ازھمان
آغازآفرينش ميکوشد  ،با ھمه ھستی ياھمه پديده ھا درگيتی
ودنيای جسمانی بيآميزد  .ازاين رو ھست که دوران زندگی در
گيتی  ،زندگی درجھان مادی وجسمانی را يزدانشناسی زرتشتی
gumezagihگوميزگی مينامد  ،چون درگيتی  ،اھريمن با ھمه
چيزھا  ،آميخته است  ،و طبعا انسان  ،بايد نسبت به ھمه چيز
بدبين باشد  ،چون با ھمه چيزھا  ،اھريمن آميخته است  ،که بايد با
آن بجنگد وبرزمد .
آموزه زرتشت با آميختن خدا ) مغه = سيمرغ( با انسان ،
سازگاری نداشت  .درحاليکه فرھنگ ايران  ،استوار براين آميختن
بود  ،وبھترين گواه خود واژه ميختن = ميغتن است  .مغه  ،می ميغد
 .خدا  ،ميآميزد و گم ميشود  .مغه  ،maghaدھش است  ،اصل
جوانمردی وراديست  .مغه  ،يا ابر ،انگم ) انگ +گوم = شيرابه
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ژد ميغ ھست  .باران  ،شيرابه و
نای  ،شيرابه خدا (  ،انگِ ميغ ِ ،
قت خدا يا مغه = مغ ،
دھش خدا ھست  .پس طبيعت وفطرت وحقي ِ
دھش ،رادی وجوانمرديست  .طبيعت خدای ايران  ،مغ  ،دھش
خرم يا بيدخت  ،يا بگـرام يا بيرام باشد  .مغ )
است که ُزھره يا ّ
maghaسانسکريت (يا ميغ ) دراوستا  ، (maeghaمايه ايست که
می ميغد  ،ميدوسد  ،می آميزد .ميغ که سنگ ) که  dva-naraاست
( اصل اتصال وامتزاج  ،يعنی اصل دوسيدن وآميختن است  .ديده
ميشود که ھزوارش  meghaدرسانسکريت و  maeghaدراوستا
 miznia, miznak ،ميباشد  .واين بھترين گواه برآنست که واژه
ميختن يا آميختن  ،ازواژه » ميغ = مغ « پيدايش يافته است  .اين
خود نام خدا) مغ( است که فعل ميختن وآميختن شده است ) يا
وارونه اش (  .وچون مغ = ميغ ) سرچشمه وجايگاه مايه (  ،سنگ
 ،يعنی اصل اتصال وامتزاح ودوسانيدن ھست  ،دوست واصل
دوستی ھست  .و اين پديده  ،جھان انديشی ايرانيان را مشخص
ميساخته است .
خدا  ،با ھمه چيزھا ميآميزد و درآميختن و دوسيدن است که
ميافريند  .گوھرسيمرغ  ،گوھرباد وابر ،باھمست  .آب  ،باده ،
شيرابه  ،خور) ھور(  ،انگ  ،ھائوما ) ھانومای = مايه يا آب به(
اتن ،گوھر وحقيقت خدا ھست  ،اصل آميزش و دوستی و بھم پيوند
دادن کل جھان ھست  .گوميختن  ،مرکب از » گوم  +ميختن «
ميباشد  .انگم ھم انگ +گوم است  .اين واژه ھمان صمغ وماده
چسبناک و سقز) سکز که ازريشه سکانن ساخته شده ( است که
درآلمانی به الستيک gumiوبه kaugumiسقز گفته ميشود.
درپھلوی اين واژه  gume=gumayو  yuma +yumaakميباشد
که دارای معانی باھم  ،وتوام و آميخته ومتصل و مخلوط ميباشد .
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درآميختن  ،دوچيز باھم متصل ومخلوط و درھم ،گم ميشوند ،
گميخته )  (gumextanميشوند .
مثال به وصل درزناشوئی  gumechak ،گفته ميشود  .درگميختن ،
معنای آميختن  ،روشنـتروبرجسته تـرو آشکارترميگردد  .درآميختن
 ،دوچيز ،درھم گم ميشوند  .شکريا نمک درآب  ،گم ميشود  .اينست
گـم « که ھمان » گوم « ميباشد  ،نقش فوق العاده
که اصطالح » ُ
مھمی در عرفان ايران ،بازی ميکند  ،چون درعرفان  ،که ريشه
درفرھنگ ايران دارد  ،خدا ) مغه = پيرمغان ( با انسان وبا گيتی
می ميغد  ،ميآميزد  ،گميخته ميشود  ،وانسان وخدا  ،درھم گم
ميشوند  ،گنج مخفی درھم ميگردند  ،يکی را در اين گميختگی با
ديگری  ،نميشود بازشناخت  ،بدينسان ھردو ،طلسم ورازميشوند
.دربرنـزيا برنج يا مفرغ  ،روی را ازمس  ،نميتوان بازشناخت .
گـمند .
روی ومس درمفرغ ُ ،
اين گم شدن خدا يا حقيقت يا اصل  ،درانسان ودرگيتی  ،فرھنگ
ايران را مشخص ميساخته است  .درست درآئين زرتشتی  ،مسئله
وارونه ساخته ميشود  ،و بجای آنکه خدا با انسان وگيتی بياميزد ،
اھريمن درآفرينش  ،با انسان وگيتی ميآميزد ،و طبعا بنياد
تفکروفلسفه ای برضد جھان بينی ايران گذارده ميشود .بجای
جُستن ويافتن خدا درطبيعت ودرانسان  ،جنگ وستيزودشمنی با
اھريمن که درطبيعت وانسان گم شده است  ،آغاز ميگردد  .اھريمن
با ھمه چيزھا درگيتی گميخته است  ،ازاين رو درھمه چيزھا ،
انسان را ميفريبد ،و به انسان خدعه ) چنگ وارونه ( ميزند و »
گمراه « ميکند  .بدينسان  » ،گم شدن «  ،معنای منفی پيدا کرد .
گم شدن  ،معنای ضايع شدن ونيست شدن وضاللت وھرزه رفتن
پيدا ميکند  .انسان  ،اسيراھريمن ميگردد  .حتا انسان  ،خود را
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درخود  ،گم ميکند  .سراسرزندگی درگيتی ،جای گمشدن ميشود و
به قول خيام :
ھان تاسر رشته خرد  ،گم نکنی
کانان که مدبرند ،سرگردانند
درست اھل تدبيروتفکر ،گم وسرگردان ھستند .ولی دراصل  ،مغه ،
که خدا باشد  ،با ھمه چيزھا آميخته بوده است  ،وگم  ،معنای غايب
وناپديد داشته است  ،ولی ھمزمان با آن  ،آنچه گم شده بود  ،اصل
کشش وراھبرنيزبود  .خضری که درشاھنامه مھره را دارد)خودش
مھره يا تخم ھست ( درتاريکی دنبال آب زندگی ميگردد ومی يابد ،
چون آب وتخم که مھره ) تخم =خضر( باشد ،ھمديگررا ميکشند
ورھبری ميکنند .گم  ،ناپيدا ولی کشنده وراھبری کننده
درتاريکيست  .گمگشتگی و آوارگی ،تلف شدن وازبين رفتن و تباه
شدن نيست  ،بلکه روند جستجو ويافتن ورسيدنست  .اينست که
عراقی ميگويد :
گم شد آخردل ما  ،بر درتو آمده ايم
تا بود کان دل گم کرده خود  ،وابينيم
ورکند گم  ،صورت ھستی خويش
صورت او  ،جملگی معنی شود
با يزدانشناسی زرتشتی که » اھريمن با ھمه جھان آفرينش ميآميزد
و درھمه چيز نھفته است  ،گوميخته است «  ،زندگی درگيتی وبا
انسانھا وبا طبيعت وبا جانوران  ،خطرناک ميگردد  .درھمه گيتی يا
دنيای جسمانی ،دشمن  ،کمين کرده است تا مارا گمراه کند  .حتا با
خود انسان  ،آميخته و » گوميخته « است  .با چنين اھريمنی درخود
 ،انسان ھميشه خود را گم ميکند و نياز به رھبری دارد تا اورا
ازاين خطر نجات بدھد  .ھمين انديشه نيز ،بر اسالم ومسيحيت چيره
12

ميباشد  .ولی درست فرھنگ ايران  ،درگم شدن  ،معنای مثبت
وسازنده ای می يافت  .خدا ) مغه = مگا = ميغ = سيمرغ = فرن
= فری ( با انسان ميآميزد  ،ميدوسد  ،می گوميزد  .آب يا باده يا
شيرابه ابرکه ّ
خرم يا بيدخت يا جی باشد با انسان که تخم است )
مردم = مر +تخم ( ميآميزد ،با گياه وسنگ ميآميزد .آتشيست که
درھمه چيزھا درگيتی برميافروزد .
درست مسئله فرھنگ ومدنيت ايران با ھمين روند » دوسيدن
وگوميختن خدا با انسان وبا طبيعت « آفريده ميشود  .براساس اين
پيشينه ھست که مولوی ميگويد  :گم شدن درگمشدن  ،دين من است
«  .دين  ،برای من  ،آميختن ودوسيدن انسان وخدا ) اصل دوستی (
باھمند  .درھمه انسانھا ھست که خدا  ،که » فری = پری = دوست
« گم شده  ،يا آميخته وناپديد شده است  .ولی آنچه درانسان  ،گمشده
 ،درنھاد انسان  ،جفت با فطرت انسانست وانسان را درتاريکی
جستجو وآزمون رھبری ميکند وميکشد .
پرده از رخ برفکن  ،تا گم شوم
کان تماشا  ،بی وجود ما  ،خوش است – عطار
حافظ گمشده را  ،با غمت ای يار عزيز
اتحاديست که درعھد قديم افتاده است
چنان پُرشد ،فضای سينه ازدوست
که فکرخويش  ،گم شد ازضميرم
غايت اين گم بودن وگم شدن  ،ھمبودی وانبازی وھمآفرينی و
ھمدوسيدن با خدا يا به سخنی دقيقتر ،با شيرابه ھستيست .
يک دم غريق بحرخدا شو  ،گمان مبر
کز آب ھفت بحر  ،به يک موی  ،ترشوی – حافظ
13

انسان وخدا ھمديگررا ميجويند
چون درھم  ،گم ھستند
ُجستن خدا درانسان ُ +جستن انسان درخدا
مسئله گوميختن يا دوسيدن خدا با انسان ،درھمان آتش جان که »
ھوفری = ھو +فری +يان « روی ميدھد  .دوست در جان انسان ،
خانه ميکند  .بنا براين خدا  ،دوست ) فريد ( انسانست  ،چون
درانسان ،گمشده است  ،با انسان ،آميخته است  .وھمچنين  ،انسان
درخدا  ،گمشده است  .انسان ھم بايد دراين گمکشتگی  ،خود را
بجويد وبيابد  .سيمرغ ) = ارتا ( وانسان  ،چنين پيوندی باھم دارند .
اينست که بنياد فرھنگ ايران ،ايمان به خدائی  ،فراسوی گيتی
وفراسوی طبيعت وفراسوی انسان نبود  .طبعا بنيادفرھنگ ايران ،
ايمان به نماينده يا واسطه ای ازاين خدا ھم نبود  .بلکه مسئله بنيادی
انسان درفرھنگ ايران  -1 ،ازيکسوُ ،جستن ويافتن خدا درانسان
ودرطبيعت بود  -2 ،وازسوی ديگر  ،جستن ويافتن انسان وطبيعت
درخدا بود  .خدا وانسان  ،خدا وطبيعت  ،باھم آميخته اند و درھم گم
ھستند  .اينست که ازسوئی بايد خدا را درانسان چست  .اين جستن،
چيست ؟
اين  ،جستن ِخوبی ومعنی و مھر وجوانمردی وبزرگواری و زيبائی
و سرفرازيست  .اينھا درانسان گوم ) ناپيدا وغايب ( ھستند ولی
درانسان  ،سرشته اند  .و مسئله بنيادی ديگر انسان واجتماع ،
ُجستن ويافتن انسان درخدا ) درسيمرغ ( ھست  .و اين ،
جستن ِشادی و رقص وموسيقی وجشن وھنرھای زيبا ھست .
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مسئله اجتماع وفرھنگ ومدنيت  ،درست ھمين » گومی = باھمی =
باھم دوسيدگی وباھم آميختگی و انبازی « است  .اين
گمی خدا درانسان وانسان درخدا  ،بنياد گذ ار فرھنگ ومدنيت
وزيبائی واخالق وآبادی ھست  .دراين دوگونه جستجوھست  ،که
انسان  ،درخدا  ،خودرا می يابد  ،وخدا درانسان ،خود را می يابد .
ازاين روھست که فريد الدين عطار ميگويد :
آنچه ميجوئی  ،توئی و ،آنچه ميخواھی توئی
پس زتو  ،تا آنچه گم کردی  ،ره بسيار نيست
ای بی نشان محض ،نشان ازکه جويمت ؟
گم گشت درتو ھردو جھان  ،ازکه جويمت ؟
تو  ،گم نه ای و  ،گمشده او  ،منم  ،وليک
نا يافت  ،يافت می نتوان  ،ازکه جويمت
يا درجای ديگر ميگويد :
تو از دريا  ،جدائی و  ،عجب  ،اين
که اين دريا  ،زتو يکدم جدا نيست
تو اورا حاصلی و  ،او تورا  ،گم
تو  ،اورا ھستی  ،اما  ،او تورا نيست
گـمی  ،يا ھمين » با ھم آميختگی
مسئله بنيادی انسان  ،درست ھمين ُ
 ،با ھم دوسيدگی  ،يا دوستی « است  ،که برای شناختن ھريکی ،
بايد  ،ديگری را دراو يافت  .مسئله ما  ،گمشدگی درطبيعت
وھمچنين  ،گمشدگی طبيعت وگيتی درماست  .مسئله ما  ،گمشدگی
دراجتماع وھمچنين  ،گمشدگی اجتماع درماست  .اينست که ما
دراثربيخبر بودن ازفرھنگ ايران ،اين مفھوم » گم شدن« درعرفان
 ،واين آرمان گمشدن را که از » دوستی « سرچشمه ميگيرد  ،نمی
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فھميم  .اين مسئله دوستی انسان باخدا  ،ودوستی طبيعت وگيتی با
خدا ھست که در» باھمی = دردوسيدگی باھم = درآميختگی باھم=
درگميختگی « چنان باھمند که نميتوان آنھارا ازھم بريد و
جداساخت  ،بلکه ھريکی را بايد درديگری جست ويافت .

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 2 -

جھانی که از دوسـت ُ ،پـرھست
دوست  :اصل دوستی درھمه چيزھا
چرا عـطاروحافـظ
خدارا  » ،دوست « مينامـنـد؟
چرا عطاروحافظ  ،خدارا دوست مينامند و ازنبودن دوست  ،درد
ميبرند و آرزوی باز يافتن دوست خود را ميکنند ؟ چرا فرھنگ
زوش « و »
ايران ،خدا را ھزاره ھا دوست ومحبوبه  ،يعنی » ُ
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زاووش « ميخوانده است  .درآغاز شاھنامه  ،درداستان کيومرث
ُ
ديده ميشود که به فرزندش  ،سيامک مھرميورزد و جدائی سيامک
را تاب نمی آورد  ،و آنگاه ميآيد که :
به گيتی نبودش  ،کسی دشمنا مگر درنھان  ،ريمن اھريمنا
نخستين انسان که بن ھمه انسانھاست  ،درگيتی ھيچ دشمنی نداشت .
مگر اھريمن که درنھان  ،دشمن اوبود  .اين تنھا دشمن انسان
درنھان درگيتی  ،انديشه ايست که با زرتشت پيدايش يافت و پيش
ازاو ،اھريمن يا انگره مينو  ،چنين معنائی نداشته است  .با آموزه
زرتشت است که اھريمن  ،خلق کرده ميشود  .ودرست اين
کيومرث  ،دراثر » بيخرديش «  ،اين دشمن خود را که به فکر
کشتن اوست  ،دوست ميگيرد ) چون نخستين نيازاو مھرودوست
داشتن است ( و اھريمن  ،چنگ وارونه ميزند  ،چون مھربيرونيش
 ،کينه درونيش را می پوشاند .درحالی که درنھان به کيومرث )
انسان( کينه ميورزد  ،درظاھر ،دوست انسان ميگردد  ،ودرست
انسان  ،دراثر » بيخرديش«  ،دوست را از دشمن  ،باز نميشناسد
وبدينسان  ،انسان  ،نخستين گناه خودرا ميکند وضعفش را
آشکارميسازد  .اھريمن ،خيانت به » مھرورزی ودوستی  ،برترين
ويژگی انسان « ميکند بدينسان  ،يزدانشناسی زرتشتی  ،نشان
ميدھد که خرد انسان  ،سست وناتوانست  ،چون خويشکاری خرد،
درآئين زرتشتی  ،شناختن دوست از دشمنست  .خرد  ،برای آنست
که دوست را از دشمن  ،بازشناسد  ،وبا دشمن بجنگد  ،ومھر را
که سرچشمه ھستی وابتکاراوست  ،فراموش سازد .
خرد
آسن خرد = خرد سنگی =
درحاليکه بنياد فرھنگ ايران َ » ،
ِ
آميزنده وسنتزکننده وآشتی دھنده ميان چيزھا « است  .انسان با
چنين خردی  ،مبتکرو آغازگرو موءسس ايجاد دوستی
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ومھروپيوند  ،ميان چيزھای مختلف درگيتی ھست وبا چنين خرد
مھرورزمبتکراست که ميتواند جھان را بيارايد وآباد کند  .خوب
ِ
ديده ميشود که ماھيت خرد  ،درفرھنگ ايران ،با آئين زرتشتی ،
فرق دارد  .در آموزه زرتشت  ،خرد  ،اين وظيفه را دارد که » ژی
= زندگی « را  ،از» َا -ژی = ضد زندگی « يا از » اژدھا =
ازاھريمن  ،که زدارکامه است « بازشناسد  .در فرھنگ ايران ،
نخستين کارخرد  ،آفريدن مھرودوستی وپيوند ميان چيزھای
گوناگون ومختلفست  .خردی که طبيعت وفطرت ھرانسانی است )
مبدع دوستی ومھروپيوند
َ
آسن خرد = خردسنگی = خرد آميزنده ( ِ َ ،
ميان چيزھاست  .درگيتی  ،ھيچگونه دشمنی پيشاپيش نيست که او
فقط بطور منفعل  ،آن را ازدوست  ،تشخيص بدھد تا فوری با يکی
دوست شود  ،وبا ديگری  ،دشمنی وپيکار را آغاز کند  .وازآنجا که
درآئين زرتشتی  ،دشمن )اھريمن ( با ھمه چيزھا آميخته ودرھمه
چيزھا نھفته است  ،انسان بايد با سراسرجھان به جنگ بپردازد .
بدينسان درفرھنگ ايران  ،نيرومندی خرد انسان و سرشاری وپُری
خرد از توانائی برای آميختن وپيوند دادن وآفريدن مھر ،ميان چيزھا
مبدع ِدوستی ومھر نيست ،
از انسان  ،حذف ميگردد  .انسان ِ ُ ،
بلکه بايد تسليم اين واقعيت تغييرناپذ يربشود که درجھان ھستی ،
دشمن ودوستی ھست که نميتواند آنھارا باھم سازگاری دھد  ،و
فقط بايد ناتوانی خود را درابداع مھر و دوستی  ،خستو شود  ،و
دست از ابداع دوستی ومھر درگيتی بکشد ،و فقط به فکر پيکا ر
وجنگ وستيز با دشمنی شود که درھمه چيزھا نھانست .ولی خدای
زوش  ،چنين دوستی نبود  ،بلکه اصل دوستی بود که ھمه
ايرانُ ،
چيزھا را درجھان پُروانباشته ازخود ميکرد  ،و ھرجانی را » اصل
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آفريننده ومبدع ومبتکر دوستی ومھر« ميساخت  .او اصل تحول
دھنده ھمه کين ھا به مھر ودوستی بود.
سلب اين » نيروی ابداع وابتکارانسان درايجاد مھرودوستی وپيوند
دھی وآميزندگی دراجتماع ودرطبيعت و درتجربيات و دربينش ھا ،
زوش يا خدای دوستی
به معنای » تبعيد کردن اصل دوستی  ،يعنی ُ
ومھر « از وجود انسانست  .بدينسان  ،انسان  ،بيدوست  ،يا تھی از
دوست  ،يا تھی از اصل دوستی  ،ويا تھی ازنيروی ابتکار دوستی
ميشود  .اين توانائی ابداع مھر ودوستی را ازانسان سلب کردن ،
زوش
واين حق را ازاوگرفتن  ،چيزی جز نفی وانکاروتبعيد وطرد ُ
 ،خدائی نيست که اصل دوستی ومھردرھرچيزی  ،و مبدع دوستی
وپيوند درھرچيزيست .
اين خدای ُپـروسرشار از دوستی ھست که خود را ميافشاند
وميپراگند و ھمه چيزھا ازخود می آگند و ازخود ،پر ميکند  .تھی
کردن انسان ازاين اصل  ،نابود کردن دوستی ومھر و آشتی در
گيتی و دراجتماع ھست  .با نفی وانکاروتبعيد و طرد يا سرکوبی
زوش « درانسانھا  ،خدايانی بجای او نشانده ميشوند که
دوست = ُ
پيشاپيش  ،برای انسان  ،دوست ودشمن را معين ميسازند  .انسان
 ،ازاين پس  ،حق ابداع دوستی ومھررا از دست ميدھد  .انسان
ازاين پس  ،بايد در انتخاب دوست ودشمن  ،ازاو اطاعت کند  .با
کسی دوست شود که او معين کرده است  ،وبا کسی دشمن شود که
او نيز معين کرده است  .اطاعت  ،جانشين » اصل آفريننده دوستی
درد نبود »
ومھرشدن انسان« ميگردد  .بدينسان انسان ھميشه ،
ِ
دوست « را دارد  ،واين خدايان  ،ھيچگاه دوست او نيستند
ونميتوانند بشوند  ،چون نميتوانند با انسان » بدوسند  ،بياميزند « ،
و انسان را از گوھر خود  ،پُرکنند  .خدائی که راه ابداع و ابتکار
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دوستی ومھر را به انسان  ،می بندد  ،راه انسان بودن را به انسان
می بندد  .چون انسان  ،دربکاربستن نيروی دوستی ازخود است که
انسان ميشود  .انسان ) مردم= َمر +تخم = تخم ِ َمر= تخم دوستی (
تخم دوستی )= مبدء وسرچشمه ومنشاء دوستی( است  ،وازاين رو
نخستين جفت انسان را » مھری « و » مھريانه = مھر +يانه «
ميناميدند .
فرھنگ ايران  ،خدائی را می پذيرفت که اصل مھرودوستی
درھرانسانی وچيزی باشد  .اينھمانی خدا با اصل دوستی درھمه
چيز ،معيار ا وبود  .ازاين رو عطارميگويد :
چون به جزتو ،دوست نتوان داشتن
دوستی برديگران  ،بر بوی تست
مشک وجود اين خداھست که ازگوھرھرجانی ميدمد
بوی ُ ِ
نگه مکن به دوعالم  ،ازآنکه درره دوست
ھرآنچه ھست به جز دوست  ،عزی والت است
غير ازدوست ) اصل دوستی ( که جھان ازآن ُپـرھست  ،خدائی
دوست داشتنی نيست .عطار  ،پاسخ اينکه » دوست کيست « را
چنين ميدھد وميگويد:
ُپـر شد از دوست ھر دوکون  ،وليک
سوی او َ ،زھـره اشارت نيست
جھان  ،پرازاوست  ،ولی انسان ميترسد که بدو اشاره کند  .اين
ترس ازچيست وازکيست ؟ اين ترس از خدايان تازه است که
نميتوانند  ،با جھان » بدوسند « وبا جھان » بياميزند « و جھان را
ازگوھر وجود خود  ،پر کنند  .اينکه جھان  ،پر ازخدای عطاراست
 ،برای ما که ازفرھنگ ايران دور افتاده ايم  ،گنگ ومبھمست ،و
غالبا تشبيھی و کنايه ای فھميده ميشود .
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ولی » پُـربودن «  ،درفرھنگ ايران  ،پيشينه درازی دارد و بيان
واقعيتی را ميکند که َزھره وجرئت نيست که اين واقعيت را بيان
کند و حتا اشاره بدان بکند  .جھان از دوست ُ ،پـرھست  ،بدين
معنيست که ھمه جھان  ،دوست ھستند  .درفرھنگ ايران  ،ھمه
نيکيھا وھنرھا وبزرگواريھا وزيبائی ھا  ،از» پری وسرشاری «
در جانھا وانسانھا سرميزنند  .اين ھمان پديده ايست که فردوسی »
نيــرو « مينامد  .ھنگامی جھان  ،ازاين ُپـری وسرشاری  ،تھی
ساخته شد ،و» سست شد «  ،طبعا تھی از دوست ميشود  ،و طبعا
ھمه  ،دشمن وستيزنده وکين ورزباھم ميگردند .
خدا  ،درفرھنگ ايران  ،ھم » خوشه = ُپـر از تخم « ھست  ،وھم
» دريای شيروشيرابه وآب يا ژد و ژی « است  » .ژی يا جی « که
زندگی وجان باشد ،يک معنايش » شيرابه وانگ « ومعنای ديگرش
» آتش= گرمی = مھر« است  .جان  ،ھم آتشکده است وھم » آبدان
و آبگير« ھست .درشکل خوشگی اش  ،خود را » می پراکند « و
درشکل  ،شيرابگی اش  ،خود را ميافشاند وميپاشد  .خدا  ،نماد »
پُـری وسرشاری « است  ،و ھميشه » پری وسرشاری «  ،مبدء و
اصل ونخست وپيشين است  .ھرچيزی با ُپری وسرشاری ،
آغازميشود  ،نه با نقص وکمبود و ضعف وجھـل  .برای اين خاطر
به ماه  ،ماه پُر)  ( pereno-maaonhaميگفتند  ،چون اصل غنا
وسرشاری و اصل نخستين ھست  .ماه  ،پُـرھست  ،چون » خوشه
پروين = ارتاخوشه = خوشه ارتا « دراوھست  .اينست که
ازيکسو» آگنده « وازسوی ديگر» افشاننده « است  .آگ وھاگ ،
خوشه گندم و تخم ھستند  .آگندن  ،پرکردن گيتی از تخم خود ھست
 .ازاين روآگندن  ،به معنای » غنی کردن وآبادکردن و پرکردن «
است  .آگنش  ،ھرچيزيست که درون چيزھارا بدان پرميکنند  ،غنی
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وسرشار و آباد ميکنند  .خدا  ،خوشه تخمھايش را ميپراکند .
 ،par+agantan = pargantanازتخمھای خود پخش وپرميکند .
ازپش
وازسوی ديگر ،ھمه چيزھارا) ( ham-bashtanانباشته َ
َ
وبش ) پری و ،ا -فشانندگی ( خود ميکند  .ازاين رو به خوشه
وفش َ
انگور وخيار تخمی  ،پا شنگ ميگويند  ،و واژه » پشه « دراصل
به معنای پری وسرشاری است  .ازاين رو به درختی که با اينخدا
اينھمانی داده ميشود شجرة البق ) که درخت بغ باشد ( درخت سده ،
يا پشه خانه يا پشه غال ميگويند  .وبه بھترين وعاليترين
پشوم= pashomگفته ميشود  .ونام پشوتن pasho-tanuبه معنای
» زھدان پری وسرشاری = بسيارزاينده = اصل سرشاری وغنا «
بوده است که دريزدانشناسی زرتشتی به »محکوم ِتن« و»گناھکار«
ترجمه ميگردد ُ .پـری وسرشاری  ،که ھمان پديده » نيرومندی «
باشد  ،دراين فرھنگ اينھمانی با»کمال= «pourvanya =parenu
داده ميشد  .وپری و کمال وسرشاری  ،آغازو نخست بود .چنانکه
واژه ) (paoruکامل وغنا درترکيب) (pourvaبه معنای پيشتر
وکمال است  ،و درشکل ) ( pourvanyaبه معنای پيشتر است .
وواژه » «parenaدراوستا  ،ھمان واژه » «purnaaدرسانسکريت
است  .ازاينھمانی » ُپـری وغنا « با» کمال «  ،ميتوان بخوبی
شناخت که » بُرنائی = جوانی= پورنای « که ھمان واژه » پُری «
ھست  ،کمال و نخستين وپيشين شمرده ميشد  .ازاين رو ھست که »
ايرج « که جوانترين برادراست  ،درشاھنامه  ،بنياد گذار » مھر«
درجھان ميگردد  ،و فريدون نيز که جوانترين برادراست  ،بنيا د گذ
ار» داد « درجھان ميشود  .ازاين رو نيزھست که درفرھنگ ايران
 ،جمشيد  ،نخستين انسان بود که اصل پری وغنا وسرشاری بود .
تصوير انسان درفرھنگ ايران  ،انسان غنی ونيرومند بود .
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برعکس  ،تصوير انسان زرتشتی که کيومرث و سپس مشی
ومشيانه باشد  ،تصوير نقص وضعف واشتباه است  .ھمينگونه
تصوير آدم وحوا دريھوديت ومسيحيت واسالم  ،با ضعف وجھل
وطغيان ونافرمانی و گناه  ،آغشته است  .ازاين رو نيز  ،زرتشت
ويزدانشناسی زرتشتی  ،بشدت دشمن تصوير جمشيد بودند و تا
توانستند  ،اين تصوير را زشت وخوار وپلشت ساختند  ،ولی
فرھنگ ايران  ،ھيچگاه دست ازغناوسرشاری جمشيد نکشيد .
جمشيد  ،درست آگنده وانباشته از اين غنا وسرشاری ِخدای عشق
بود  .انسان  ،فرزند مستقيم خدای عشق وزيبائی بود  ،وازاين رو
نيز  » ،جمشيد سريره « خوانده ميشد وسريره ) صريره (  ،نام
ارتای فرورد يا سيمرغ بود  .به عبارت ديگر ،ھمه انسانھا که بُن
جمشيد درآنھاست  ،چه موءمن  ،چه کافر ،چه سفيد چه سياه  ،چه
مرد  ،چه زن  ،پر ازشيرابه وافشره خدا و تخم خدا ھستند  ،و خدا
درھمه روانست و ازاو » آگنده اند «  .وحافط  ،بی اين دوست
ھست که نميتواند زندگی بکند :
گر خمر بھشت است  ،بريزيد که بی » دوست «
ھرشربت عذبم که دھی  ،عين عذاب است
نظير دوست نديدم  ،اگرچه از مه ومھر
نھادم آينه ھا  ،درمقابل رخ دوست
کسيکه حسن وخط » دوست « در نظر دارد
محقق است که او حاصل بصر دارد
دوست  ،درفرھنگ ايران  ،اصل دوسانيدن ھمه چيزھا به ھمست .
چنانچه  » ،وای ِبه «  ،اصل پيوند دھنده ميان ھمه چيزھاست  .اين
يک مفھوم تشبيھی و استعاره ای  ،و ماوراءالطبيعی وفراسوی
جھانی نيست  .بلکه اصليست که درروند به ھم چسبانيدن وبه ھم
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دوسانيدن  ،ھمه چيزھارا به وجود ميآورد  .چنانچه به کوزه
وظرف سفالين  » ،دوسين « و به سفالگرو کوزه گر ،دوسينگر
وخـمی،
ودوسـگـر گفته ميشود  .ھرکوزه وسبـووپياله وجام
ُ
پيکريابی دوستی وعشقست  .مثال ھمان خدائی را که فارسھا ،
القيس می ناميدند  ،و نام سپھرششم » انھومای « است  ،با »
َارزيز«  ،اينھمانی داده ميشود  .ارزيز ،کفشيراست  .کفشير که
مرکب از» کب  +شير« باشد  ،شيره ايست که می کبد  .کبيدن ،
ھمان لحيم کردنست  .درلغت نامه فرس اسدی ،ميآيد که » به
ارزيز ،بندند و دوسانند  ،آن ارزيزرا کفشيرگويند «  .خدا با مايعی
)مايه ای ( که به ھم لحيم ميکند  ،اينھمانی داده ميشود  .ارزيز،
کبدا  ،لحيم زرگری ومسگری يا سريشمی بود که درودگران ،
استخوان وچوب را بھم چسبانند واين اصل چسباننده  ،درميان
ھرچيزی ) اصل ھستی ( و درميان ھمه چيزھا  ،اصل آشتی
ومھرورزی ميان چيزھاست .
به ھمين علت  ،آسمان را کبود ميخواندند  .مشتری يا برجيس يا
القيس يا انھومای) ان +ھو +مای = انھو+ھومای(  ،اصل
چسبانيدن و دوسانيدن  ،ھم ميان ھرچيزی  ،وھم ميان چيزھا بود ،
وبدين علت  ،دوست ناميده ميشد  .بدين علت درعربی به جگر)
جی +گر(  ،کبد ميگويند  ،چون جگر درست درميان انسان  ،ھمين
اصل دوستی و پيوند يابی ھمه تن باھمست  ،وجگر ،اينھمانی با »
اقتران ماه با خوشه پروين « داده ميشد که » نخستين عشق واصل
ھمه عشق ھا « ھست  ،وازاين » دوستی نخستين «  ،ھمه گيتی
پيدايش می يافت  .ازاين اقتران ھالل ماه با خوشه پروين که ارتا
شـد « پيدايش می يافت  .مثال
جـد= َژد = َ
باشد  ،شيرابه چسياننده » َ
شدکارميگفتند  ،چون با زمين عشق ميورزد
به شخم زننده َ ،
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وميدوسد  .يکی ازنامھای اين اقتران ماه با پروين  » ،جد وار« بود
که » جدَ +ور « باشد ،وبه معنای » زھدان وسرچشمه ژد « ھست
 ،وژد  ،صمغ يا انگِ به ھم چسابننده ھمه جھان وھستی بخش به
ھمه جھان بود  .ازاين رو نام خدای ايران  » ،شداد= شد +داته «
بود  .ژد و مان و دوزه ) که ازھمان واژه دوسيدن است ( والک و
ژی و  ...اينھمانی با خدای ايران داده ميشدند .خدا  ،شيرابه وژدی
بود که ميان ھرچيزی  ،مايه ھستی و دوام ھستی او ميشد  ،و
ميان چيزھا  ،مايه مھرودوستی چيزھا باھم ميشد  .ھرچيزی را به
ھم جوش ميداد تا ھست بشود .
ازاين رو ھست که درسانسکريت به عشق ورزيدن » جوش=
 «jushميگويند  .وبه محبوب  =zusta ،جوشته ميگويند که ھمان
دوست باشد  .خدا  ،اصل يا مايِه جوش دادن ھرچيزی به ھمست .
خرم ژدا « ناميده
ازاين رو بزرگترين خدای ايران درفارس ّ » ،
ميشد  .ازاين زوسته = جوشته  ،واژه دوسنيتن =dusinitan
درپھلوی پيدايش يافته است که به معنای چسبانيدن و وصل کردن و
بھم متصل کردن و ساروج وسمنت کردنست  dusin.خم وظرف
سفالين وخم بزرگست .دوستگين  ،ھرماده چسبنده) نفيسی( است .
دوسينگرو دوسگر)  (dusingarسفالينه ساز و کارگراست  .به
ھمين علت  » ،دوستگان «  ،ھم به معنای پياله بزرگ است و ھم
به معنای می خوردن با دوستان يا بياد دوستانست  .کوزه وسفال
وسبووجام وخم  ،پيکريابی دوستی وعشق ومھربودند .
چون خاک ) ھاگ( درفرھنگ ايران  ،به معنای تخم و تخمه است .
ازاين رو آميختن آب با خاک باھم که گل باشد  ،بيان عشق
ورزيست  ،دوسانيدنست  .اين بود که کوزه وخم وجام وپياله وسبو ،
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پيکريابی اصل عشق ومھر بودند  .اشعار خيام  ،بھترين گواه براين
پيشينه است .
اين کوزه چو من  ،عاشق زاری بوده است
دربند سرزلف نگاری بوده است
اين دسته که برگردن او می بينی
دستيست که برگردن ياری بوده است
ووقتی خيام ميخواھد ازبرابری و ھمآھنگی و پيوستگی شاه با گدا
سخن بگويد  ،الھام از کارگاه کوزه گر ودوسگـر ميگيرد  .خيام ،از
کوزه گر که دوسگراست  ،انتظارآفرينش دوستی را دارد .
درکارگه کوزه گری کردم رای
درپايه چرخ  ،ديدم استاد بپای
ميکرد دلير ،کوزه را دسته وسر
از کله پادشاه و از دست گدای
ھمين واژه » دوس «  ،درتبری ،تبديل به » دوش « شده است .
چنانچه درتبری به کوزه گلی بزرگ کره گيری  ،دوش گفته ميشود
و به خمره شکمدارمخصوص شيره خرمالو واناروانگور  ،دوشان
گفته ميشود  .و باالخره درفارسی به کتف  » ،دوش « گفته ميشود
 ،چون کتف يا دوش ،محل اتصال و جفت شدن وآميزش بوده است
 .ازاين رو درشاھنامه اھريمن ميخواھد که مانند جفتش ،حق
بوسيدن کتف ) دوش ( اورا داشته باشد  .به عبارت ديگر ،اھريمن
با بوسيدن دوش ضحاک  ،دوست ضحاک ميشود وبا او ميدوسد
وممزوج ومتصل  ،وبا او يکی ميشود  ،دراو ميگدازد و دراو نھفته
و گم ميشود .اين معنای دوستيست  .ازاين رو خدا  ،دوست انسان
بود ،چون آب وژد وشيرابه و خورآوه و انگميست که درانسانھا و
جانھا روانست و با انسان  ،که مردم يا » مر +تخم = تخم دوستی «
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است  ،ميآميزد و ميدوسد و ازاين دوستی است که بينش وروشنی
وشادی وجوانمردی و مھر ونيکی و زيبائی وسرفرازی از انسان
ميرويد .

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 3 -

ھمه مردمان ،دوست ھستند
چون ھمه ،شيرازپستان خدای مھرمينوشند
جام باده ،پستان ِخدای دوستيست
دوستگان  +سا تگين
اصل دوستی  :شير ازپستان زنخدای مھـر
عطار درالھی نامه  ،داستانی از» ديوانه ای « ميآورد که نھايت
آمال جويندگيش رادرزندگی  ،بازپيوستن به » پستان الست «
ميداند.مسئله بنيادی او آنست که ازپيوند با اصل  ،ازرابطه مستقيم
بـريده شده است :
با شيرابه گيتی يا شيرابه مھروعشقُ ،
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بسی ِگرد جھان را گشته ام من برای اين ،چنين سرگشته ام من
ز» پستان الستم « بازکندند نگونسارم  ،بدين زندان فکندند
ازآن  ،سرگشته وگم کرده راھم
که يکدم  ،با کنار» دايه « خواھم
ازآنجا کآمدم بيخويش وبی کس
اگرآنجا رسم  ،اين دولتم  ،بس
اين سعادت مرا بسست که بازدرآغوش » دايه « باشم وازپستان او
شيربمکم وبمزم  .ما امروز شايد  ،اين نيازگوھری اورا به گونه
ھای مختلف دريابيم  ،ولی دراصل  ،ديوانه  ،نياز به » دوستی
ومھری دارد « که دراجتماع ودرشريعت حاکم بر روانھا دراجتماع
 ،نمی يابد  .او نياز» به آميزش مستقيم با حقيقت وشيرابه جھان «
دارد که ھرچه درعقايد و افکارُ ،جسته است  ،نيافته است
وسرگشته مانده است  .جستجوی پستان مادر ،به معنای » بازگشت
به دوران کودکی « نيست  ،تا باز مانند روزگار کودکی  ،از
مشکالتی که دارد و ناتوان ازروياروئی با آنھاست  ،رھائی يابد .
درک اين آرمان  ،نيازبه شناخت بيشتراز فرھنگ کھن ايران دارد .
» شيرازپستان مادر«  ،نقش بنيادی درپيدايش آرمان » دوستی
بشرباھم ودوستی با بشر « بازی کرده است  .يکی ازنامھای شير،
» جيوام « است ،که يا به معنای » جی +وام  ،يا جيو  +وام «
است  ».وام « که ھمان بام باشد  ،درسانسکريت به معنای » پستان
« و » زنخدای مھروعشق « است  .پس »جيوام « ،ھم به معنای »
شيرازپستان زنخدای مھر « وھم به معنای » زندگی وعشق ،
ازپستان زنخدای مھر « ميباشد  .آنکه شيرميمکد  ،با اصل زندگی
واصل عشق ،آغشته وسرشته ميشود  .ولی ھمين جيوام  ،به معنای
» روج = روز ،روشنی « نيز ھست  .چون سفيدی شيرازپستان
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خدای عشق  ،اينھمانی با » روشنی  ،روز ،آفتاب « داده ميشود .
ازاينجاست که سپس خواھيم ديد که نام زنخدای عشق ) ُزھره =
ّ
خرم= بيدخت (  » ،سپيد « بود  .آفتاب وروشنی ) بينش ( ،
پيدايش » شير= مھر= زنخدای عشق « است  .در ادبيات ايران ،
بسيار سخن از» جان شيرين « ميرود  .درمينوی خرد  ،ديده ميشود
که خرد  ،ازانگشت ) کوچک( واردتن ميشود ودرسراسرتن پخش
ميگردد  ،وبا کل ھستی انسان ميآميزد  .اين آميختن شيربا تن کودک
 ،دوسيدن است  ،و با اين دوسيدن  ،دوستی درگوھر انسان  ،پيدايش
می يابد  .اين انگشت کوچک  ،ھمان نوک پستان مادراست  ،و آنچه
درھمه تن  ،پخش وھنجيده ميشود ،ھمان شيرمادراست که اصل
مھر است و تبديل به خون وسپس تبديل به » روشنی= روز=
خورشيد« ميگردد  .نه تنھا جان ،شيرين است  ،بلکه خرد ھم که با
سراسرتن انسان آميخته  ،شيرين است  .فردوسی ازاين سخن ايرج
که بنياد فرھنگ ايرانست  ،ياد ميکند که جان  ،چون شيرين است ،
کسی حق آزردن آنرا ندارد  .ما فکرميکنيم  ،جان  ،مانند شکر،
خوشمزه است  ،ولی شيرين بودن جان  ،بيان آنست که جان ،
ازگوھر مھر خدای عشق ودوستی است  .درجان شيرين  ،زنخدای
عشق ودوستی آميخته است .
» شيرمادر«  ،که درھرتنی  ،ھم جان وھم خرد ميشود  ،حق
آزردن جان وخرد را ازھمه ميگيرد  .چون جان شيرين وخرد
شيرين  ،اصل خوشيست و خوشی  ،حق زيستن است  .درھندی
باستانی  ،به شيردادن » دا =  «dhaaميگفته اند که واژه » دايه «
ازآن پديد آمده است  .ازاين رو نام مادر »  «aa-daaاست که
معربش » عـاد « باشد  ،و» دايه « ھم ھمين معنی را دارد .
درفرھنگ ايران  ،مجموعه وپيوند ِھمه شيردھندگان گيتی  ،باھم ،
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ھـو دای = ُخـدا« يا » ھو -مای = ھمای «
تصوير» خدای دايه = ُ
را پديد ميآورد ) ھومای ،درکردی نام خدا ھست = مادر به = مايه
به ( .ھرمادری  ،بھره ای از» ھودای = دايه به «  ،خدای مھر
ودوستی ھست  .ھودای = که ھمان واژه خدای شده است  ،به
معنای » شيردھنده ِ ِبـه « ھست  .خدا  ،اصل دادن شيرعشق
وزندگی به ھمه است  .به عبارت ديگر ،شيرھرمادری  ،بھره ای
ازشيرخدا ) ھودای يا ھومای ( است  ،ازاين رو جان ) جی  +يان (
که آبگيرھمين شير است ) شيرگير= نام رام جيد خدای ايران ( ،
شيرين ومقدس ) گزند ناپذ ير( است  .بدين علت ايرج که ھمان »
ارس = َرس « است ميگويد که :
ارتا = اِ ِر ز = َ َ
ميآزار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شيرين  ،خوش است
وعطار ميداند که دوست  ،درست درميان جان شيرين اوھست.
من چرا گرد جھان گردم  ،چه » دوست «
در ميان » جان شيرين « من است
وحافظ شيرازی  ،درست درشاھد خود  ،ھمين شيرينی را مييابد
وازاين رو  ،به او مھرميورزد :
برو معالجه خود کن ای نصيحت گو
شراب و » شاھد شيرين « که را  ،زيانی داد
با شيرھست که خدا ) ھو دای = ھومای ( يا دوست  ،با تن ميآميزد
 .فرانک  ،مادر فريدون  ،برای نجات دادن فرزند خود از گزند
ضحاک که آزارنده جانست  ،فرزندش را نزد » گاو برمايون «
ميبرد ،تا ازشير گاو ماده ای که رنگ طاوس نر دارد بنوشد .
طاوس  ،مرغ فرشگرد ) ازنو ،تازه شدن ( است  .گاو برمايون
چيست ؟ برمايون  ،مرکب از » برم  +يون « است  ».برم «
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درکتابھای لغت  ،شاه بابک خوانده ميشود  ».شاه «  ،نام ارتا يا
سيمرغست  ،وبابک ) = پابغ (  ،بھرام است  ،و اين دو باھم » ،
دوبُن جفت آفريننده ھستی « درميان ھرشبی ھستند  .گاو نيز  ،به »
مجموعه يا خوشه ھمه زندگان يا جانداران « گفته ميشده است .
شيراين گاو  ،ھمان » دوست = زوش « است که عطار درميان
جان خود می يابد ،و بدينسان فريدون  ،جانش ازدوست ) ھمآغوشی
ارتا با بھرام( شيرين ميشود  .البته سپس فرانک فريدون را به فراز
کوه البرز می برد تا » شير ازپستان سيمرغ = دايه جھان ودايه زال
« بنوشد  ،و دراين جا  ،مطلب درمتن  ،حذف گرديده است  ،و
درست درھمين » خانه ِدايه کل بشروکل جانھا« ست که رسالت
خودرا به پيکاربا » آزارنده جان جھان  ،ضحاک « در می يابد که
بجای نوشيدن شير)مھر ودوستی (  ،خونخوار) جان آزار( شده
است  .اين ضحاک )  =zohaakفرزند (  ،درآغاز ،گياه خوار
وشيرخواربوده است ومھر به جانھا ميورزده است  ،ولی ناگاه
تحول به خونخوار می يابد ،و رسم » قربانی خونی « را ميآورد ،
و » کشتن برای خود را مقدس ميسازد ،و آنرا ذبح مقدس مينامد «
 .اوفرزند ِ» مرداس « است که » ميتراس يا مھراس « باشد  ،يعنی
فرزند خدای مھر است  .اين خدا  ،دراصل » ھمان زنخدا ومادرخدا
 ،دايه شيردھنده به بشر« بوده است  ،ولی در دوره » مرد ساالری
«  ،اين خدا را نرينه ساخته اند  .البته خدای نر ،پستان ندارد تا شير
بدھد  ،ازاين رو  ،دارنده گاو ھای بسيار زياد ميشود تا ھرکسی
نياز به شير دارد  ،به رايگان ببرد وبنمايد که من ھم اصل مھر
ودوستی ھستم  .بدينسان  ،نقش » دايگی عاريتی = مھرودوستی
عاريتی« را بازی ميکند  .اين خدا  ،ميخواھد نشان بدھد که اوھم »
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اصل مھر« است  ،چون با دادن شير ھست که » وه دايتی = به
دھش « ميشود  .پدرضحاک:
که » مرداس « نام گرانمايه بود
بداد ودھش  ،برترين » مـايـه « بود
مراورا ز دوشيدنی  ،چھارپای
زھريک  ،ھزار آمدندی بجای
ھمان گاو دوشا  ،به فرمانبری
ھمان تازی اسبان ھمچون پری
به شير آن کسی را که بودی نياز
بدان خواسته دست بردی دراز
» مالک گاوھا واسبھای شيردار«  ،جانشين » دايه ای ميشود که
خون خودش در پستانش تبديل به شير= جيوام « ميشود .
ازاين تحريف که بگذريم  ،برغم اينکه ضحاک  ،فرزند ) ضحاک
به معنای فرزند ھست ( خدای مھر ھست  ،ولی ،خودش ،با کام
بردن ازجان آزاری  ،تحول به » اصل جان آزارو خون آشام « می
يابد  ،و از آزردن جانھا  ،کام می برد و کشتن جانھا وخونريزی ،
برای او جشن شادی ميگردد .
دوستی  ،با آميخته شدن گوھرجان مادر که شيرباشد  ،با تن
فرزندش  ،آغاز ميشود  .مادر با شيرش  ،با فرزند  ،ميدوسد وباھم
دوست ميشوند و فطرت دوستی ومھردرفرزند  ،پيدايش می يابد .
به عبارت ديگر ،فطرت ھرانسانی  ،مھرودوستی وعشق است  ،نه
عبوديت و نه اطاعت  .دوستی از آميختن دوھستی با ھم  ،پيدايش
ھـو دای ( که دايه وشيردھنده به ھمه بود  ،با ھمه
می يابد  .خدا) ُ
انسانھا وجانھا  ،دوست ميشد  ،و جان وخرد ھمه را شيرين ميکرد،
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و درست خودش نيز ،ھمين » شير « وھمين » شيرابه « يا ھمين »
آب زندگی« يا » مايه « يا » ژد « يا » ژی « درجھان ھستی بود .
انديشه » دوست « و » دوسيدن «  ،دراين فرھنگ  ،به مفھوم
بنيادی » جفت = دوتای به ھم پيوسته = « dvaبازميگردد  .به
ھمين علت  »،با د نيکو« که وای باشد دراصل »  «dvaayبوده
است  ،چون دوتای بھم پيوسته است  .اصل پيوند ومھرجھانيست
که » باد زندگی « باشد ) اسو= پـران = فرن= ھوا (
عنصرنخستين ھرچيزيست  .دوتای بھم چسبيده)  (dvaھمديگررا
ميجويند ) ُجستن = يوزيدن = جوئيدن  (vi-justanو
خواستاروخواھان ھم )  (usenو درانتظارھم ) بيوس  (vi-usھمند
 .اينست که دوتای جفت باھم  ،ھمديگررا » ميجويند « و »
درانتظارھمديگرند « و » خواستاروآرزوکننده آميختن با ھمند« .
بدينسان  «dva +us» ،و واژه »  «zwa +ushاست که واژه »
زاووش « باشد ،پيدايش يافته است  .ونام
زوش = ُ
دوس « يا» ُ
خدای بزرگ يونان » زئوس « نيز ھمين نامست us .و uzوush
تلقظھای گوناگون يک واژه اند  .درسانسکريت ھم  ،واژه دوست ،
ازھمين انديشه » دوتا باھم = «dva = dviپيدايش يافته است .
Dvitiyaبه معنای  -1دوم  -2رفيق  =3دوست  -4برابرودرصيغه
موءنت  ،رفيقه ومعشوقه وھمسراست  .ولی اين واژه  ،درست
درشکل »  «devaکه » ديو « درفارسی باشد ،معنای » خدا « را
داشته است  ،که ھنوز درسانسکريت ودر زبانھای اروپائی نيزدارد
 .چون اين دوتای بھم چسبيده  ،افاده معنای » عشق ومھرودوستی «
را ميکرده است که ازآن » روشنی پيدايش می يابد ،روشنی بيرون
ميآيد «  .چنانچه درايران به صورت يا مجسمه زنخدای عشق uz-،
 desميگفتند که معموال به » بُت « ترجمه ميشود و چون بت پرستی
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در آئين زرتشتی واسالم و يھوديت ومسيحيت  ،طرد ميشود  ،معنای
اصلی »  ، « uzفراموش ساخته ميشود  .درحاليکه »  «uz-desبه
معنای » صورت يا نقش ِ عشق ودوستی « است .
مثال واژه  uzemaبه معنای » عشق « است ويا uzdarezaبه
معنای محکم به ھم پيوسته بودن يا ھمبستگی و يگانگی واتحاد است
 .پسوند  ،darezaھمان واژه » درزی= خياط « ھست ميباشد که به
معنای محکم بھم بستن است  .و uzdarezaدرھزوارش به معنای »
ھمبست = « hambastاست .
اينست که ترکيب »  «dva+us=uzکه معنای دوست ودوستی
ودوسيدن را معين ميسازد ،چھره ويژه ای به فرھنگ ايران ميدھد .
عشق ودوستی باھم )  (dva+usبالفاصله با » خدای عشق =
 «deva+uzاينھمانی می يابد .
با درک دقيق و ژرف اين » يوس= يوز= جوس = يوش « است که
 ،ھم داستان » کاوس =  « kava usanکه بررسی اش برای
ضروريست  ،وھم مفھوم »
شناخت فرھنگ ايران
=vi+justanجستن وجستجو«که بنياد فرھنگ ايران و سپس عرفان
) به ويژه آثار عطار ،منطق الطير ومصيبت نامه الھی نامه ( است
 ،واژه کليديست  .خروس) (xr +usکه مرغ پيشگوی پيدايش
روشنيست  ،به معنای عاشق و جوينده زن ) خره = ھره = ھروم (
است  ،و عاشق ِ آفتاب  ،يا خورشيد خانم ويا »صنمی ھست که
درسپھرچھارم  ،سپھرعشق « است  .يوس  ،تبديل به ھمان » يوز=
يوس = جوس « شده است  ،ھمان جستجوکردن باشد  ،و يوزيدن ،
به معنای جستن وتفحص کردنست و به سگ يا جانورشکاری که با
بوکشيدن  ،شکاررا ميجويند ومی يابند  ،يوز ميگويند  .و به گدائی
که درنھايت ابرام وسماجت ميطلبد  ،دريوزه گر گفته ميشود  .خود
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واژه گدا و يوزيدن  ،دراصل معنای مثبت  ،جستجوکردن با ابرام را
داشته است  ،چون  ،عشق ومھر ودوستی  ،ريشه درگوھروفطرت
انسان دارد  .انسان درجستجو  ،دنبال معشوق يا معشوقه خود ھست
که جفت اوست و در دوسيدن ) ( dva+usبا اوھست که روشنی
ازاو پيدايش می يابد ،و آفريننده وزاينده ميشود .
ازاين رو درفرھنگ ايران  ،دوپديده » ُجستن « » به ھم کشيده
شدن « ازھم جدا ناپذيرند  .انسان ميجويد  ،چون کشيده ميشود.
مـر « است .
اين پيايند اصل » جفتی وانبازی = سنگ = ھنج = َ
انسان  ،چيزی را ميجويد که درنھان وتاريکی اورا ميکشد  ،و اين
کشش درتاريکی  ،راھبروراھگشای اوست  .با بيراھه رفتن
وسرگشتگی وحيرت  ،ھيچگاه کشش  ،دست از رھبری کردن
جوينده  ،نميکشد  .درجستن  ،با راه غلط برگزيدن  ،نبايد نوميد شد
 ،چون کشش پنھانی درتاريکی  ،اين کژ روی را آھسته آھسته
تصحيح ميکند  .و داستانھای » کاوس «  ،دراصل  ،بيان ھمين »
جويندگی ھای او « بوده است که سپس اغلب  ،منفی ساخته شده
است  .ولی ارزش بزرگ » کاوس «  ،ھمين » يوزيدن = جوستن
= مھرورزيدن « است  ،ھرچند نيز در يوزيدن = جوستن = يوسن
=  usenدچار اشتباھات گرديده است  .کاوس  ،درست پيکريابی
ھمين اصل » يوستن « و » بيوسيدن « vi-usواشتباه کردن بوده
است  .بيوسيدن  ،معانی  -1آزوطمع فراوان به چيزی داشتن و-2
اميد به چيزی داشتن  -3درانتظارچيزی بودن  -4نگران چيزی
بودن  -5شھوت چيزی را داشتن بوده است  .درست درکاوس  ،اين
ويژگيھای انسانی  ،بسيار برجسته ساخته ميشوند  .اين ويژگيھای
انسانی که درآغاز ،بسيار مثبت ارزيابی ميشده اند  ،سپس چھره
منفی به خود گرفته اند و طبعا داستانھای کاوس نيز  ،تغييرشکل
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يافته اند ،وجستجو گری و آزمايشگری و مھرورزی به طور کلی ،
ھمه ماجراجوئی ھای خطرناک ساخته شده اند .
اکنون گامی در پيگرد پديده دوستی فراترمی نھيم  .ھمين»
دوا+ئوس« يا واژه» «dva+uzيا » دوا +ئوز« ،تبديل به واژه »
دوزای « شده است که درفارسی به معنای » نای مطربان « است .
اساسا  ،خود واژه » ئوز= ھوز= خوز= خوص = ﱡ
عزی « به
معنای » نای « ھست  ،و نای  ،بزرگترين نماد » جفتی وانبازی و
دوستی و باھمی ومھر « ھست  .دوبخش نای  ،با گرھی درميانشان
قـف ،کاب = کعبه(  ،ھمان
 ،به ھم پيوند می يابند  .گره وقاف ) َ
سيمرغست که رام را با بھرام که دوبخش نای باشند  ،به ھم پيوند
ميدھد ) سه +قـر +قف  ،قر= غرو= نی(  .اينست که » دوا +ئوز«
يا » دوز= دوزای = دوژ«  ،به معنای » دونای جفت باھمست « .
درست ھمه برآيندھای اين تصويررا درزبان کردی می يابيم  .دوزه
له  ،به معنای مزماراست  .دوزان  ،به معنای » استره « است .
استره که با آن سرميتراشند  ،ازنی بوده است ،وخودش نيز به
معنای نی است  .اينست که به ايده آل وھدف  ،دوز ميگويند » .
آماج « ھم درفارسی  ،چنين گونه تصويريست ) يوغ است( .
دوزکردن  ،خواستن است و دوژ  ،ريسمان وطنابست که نماد پيوند
ميباشند .
درک آفرينندگی وپيدايش  ،به اين اصل »  ،« dva+uzجفت نرينه
ومادينه بازميگشت  .مادر ،آب ) ھمه شيرابه ھا وروغن ھا و( ....
بود و نرينه  ،تخم ) بذر درزمين ونطفه درزھدان ( بود  .تخم
درزھدان مادر ،دوسيدن و دوستی کردن » آب با تخم « بود  .اساسا
واژه » مادر=  «maatarھمان واژه » َ َ
مطر« درعربيست  .مادر،
آب وشيرو باده وافشره وروغن و َجد = َژد است  .دراوستا
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 maataro jitayoکه درواقع به معنای آب زندگيست  ،معنای »
شير« دارد  .درواقع مادر و آب )= مايه = مای (  ،يک واژه بودند
 .مادر ،مايه است  .چنانچه » ھومای« که ھمان » ھما « باشد  ،ھم
به معنای » مادربه « وھم به معنای » مايه يا شيرابه به « است  .و
خود واژه شوھروشوی  ،به معنای تخم و نطفه وبذ راست  .واژه
 Xshudraدراوستا ،تبديل به  shusrو به  shoharشده است .
نخستين عنصر ،درھرانسانی ھمان » ارتا «  ،تخمی ازخوشه ای »
ارتای خوشه = خوشه پروين « است ،که با » ُ ُ
ھدھد« اينھمانی داده
ميشده است  .وتلفظ اصلی ھدھد » ،ھوتوتک « است  ،که به معنای
» نای به « ميباشد  .ھدھد ،چشمی دارد که کاريز يا قنات ) َکت=
کات = کتز( يا راه آب را در زيرزمين ميجويد .
ھـودای = ھومای (  ،يا شيرابه و»خورآوه
به عبارت ديگر ،خدا ) ُ
= خرابه « يا حقيقت را  ،درتاريکی ميجويد  ،تا با آن بدوسـد .
اينست که به جويندگان حقيقت وخدا  ،آموزيان يا کاتوزيان ميگفتند .
کاتوز) کات  +يوز ( کسيست که راه آب يا کات = کت را در
تاريکيھا ميجويد و خواستار» آب« است  .به راه آب وقنات نيز ،
ناوه وناو ھم گفته ميشده است  .از زير»درخت ھمه تخمه درميان
دريای فراخکرت «  ،ناوھای فراوان به ھمه گيتی به زيرھر تخمی
کشيده شده است  .فقط ھرانسانی بايد اين » ناو« را بجويد تا با آن
بدوسد  .ازاين رو به معابد گبران ومجوسان  » ،ناووس= ناو+
يوس « گفته ميشد  ،چون آتشکده يا نيايشگاه  ،جايگاه »
جستجوکردن راه آب  ،راه يافتن حقيقت يا شيرابه ھستی « ھست .
گوھرھرانسانی ) تخم = ارتا = اخو(  ،آب يوز ،جويای آب ،
خواستارآب  ،دوستدارآبست  .آميختن ودوسيدن ِ مستقيم با حقيقت
37

جھان ھستی که ھمان شيرابه يا خورآوه يا رس يا مينو يا جد باشد
 ،فطرت وگوھر ھرانسانيست .
و» خضر« نيزکه درشاھنامه درجستجوی » آب زندگی = آب
حيوان « است  ،ھمان xedhraاست که به معنای » تخم «
ھرانسانی است  .تخم وآب ) مايه (  ،باھم دوستند وھمديگررا
ميکشند وميجويند ،تا با ھم اصل پيدايش روشنی گردند ) گوھرشب
چراغ شوند(  .و در داستانی که خيام درنوروزنامه برای پيدايش
شراب ميآورد  ،اين ھما » ،ھو +مای « ھست که بذر انگور) رز=
رس ( را ميآورد  .اين بود که نوشيدن باده يا نوشيدن » سه نوشابه
آميخته باھم دريک جام وساتگين «  ،نوشيدن خود ِ خدای مھرو
دوستی بود  .لحنی را که باربد برای رام جيد ،خدای روز بيست
وھشتم ساخته است  ،باده نوشين ميباشد  .اين خدا ،خودش باده
بگمـز) بغ +مز( که به باده گفته
نوشين يا نوشين باده است َ َ .
ميشود  ،به معنای خدای ماه ) = مای ( است  .اينست که آئين »
باھم نوشيدن ازيک جام باده يا ازيک جام درنيايشگاه يا خرابات «
 ،نوشيدن تخمھای گوناگون) مردمان ( ازيک » شيرابه =
خـورآوره « به معنای » باھم دوست وھم پيمان شدن « آن مردمان
ُ
بوده است .
خدای دوستی  ،جام شيريا پستان افشاننده شيريست که درھمه ،روان
ميشود و ھمه را »َوخشا « ميسازد  .به پستان  ،جام شيرنيزميگويند
 .اين جام بزرگ باده را  ،دوستگان ميناميدند  .گان  ،ھنوز
درکردی به معنای » پستان « است  .دوستگان  ،پستان دوست ،
زوش = محبوبه ويار« ھمه است  .آب وباده وشيرو...
پستان ِ » ُ
اينھمانی با » مادر= مای = خدای عشق = دای « داشت  .البته
واژه » گان « به  ganyaو  kanyaaبازميگردد که ھم به
دراصل
ِ
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معنای » نای « وھم به معنای » دخترجوان « است  .دوستگان  ،ھم
آن جام باده  ،و ھم نوشيدن با دوستان و يا بياد دوستان ميباشد .
پستان يا جام شير ،اينھمانی با زنخدای عشق ودوستی داده ميشد .
درواقع  ،ھنگامی که ھمه ازيک جام باده مينوشيدند  ،آب زندگی
ازشيرپستان زنخدای عشق مينوشيدند که دايه ومای ) مادر= مايه
= آب ( ھمه شمرده ميشد وھمه باھم فرزند خدای عشق ودوستی
ميشدند.
اساسا خود واژه » جام « که دراوستا »  « Jaamaميباشد  ،به
معنای » خويشاوندی « ھست  .اين واژه درسانسکريت »« Jaami
است که به معنای  -1خويشاوندی -2پيوند خواھربرادری)
ھمشيرگی(  -3ھمگوھری وھمخونی  -4آب  ،و واژه »
 «Jaamaryaدرسانسکريت به معنای » شير« ميباشد .ازاين رو
نيزھست که به پستان  » ،جام شير يا جامه شير« گفته ميشود  .پس
خود اصطالح » جام « به تنھائی  ،چه جام شيرباشد  ،چه جام آب
باشد  ،چه جام جم باشد ،به معنای » سرچشمه خويشاوندی و
پيوند ھمشيرگی « ھست  .وبه ھمين علت به دختر درسانسکريت »
جاما= « jaamaaگفته ميشود  .خواه ناخواه  ،ابريا ميغ ) mae-
( ghaھم که پريکا خوانده ميشد  ،ونام ديگرش » غين = شاه پريان
« بود که » گين وکين « باشد ،وحامله به آب و به قول بندھش »
جام باده « است  ،ونام شھرنيشابوربوده است ) غيم = غين ( ،
سرچشمه دوستی ومھربوده است  .به ھمين علت  ،آبگينه  ،به
معنای » شيرابه و ژد زنخدای عشق ومھريا پری يا شاه پريان «
است  .بدين علت نيزھست که » مھر« با » آبگينه « اينھمانی داده
ميشود ) درويس ورامين ( .
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درآغاز ،آسمان با » ابر= گين «  ،اينھمانی داده ميشد وازاين رو
آسمان  ،آسمان ابری خوانده ميشد  .وازاين رو درروايات پھلوی)
اساطير ،عفيفی( گوھرآسمان  ،گين است  ،يعنی سرچشمه پيدايش
شيرابه مھرودوستی وعشقست  .به ھمين علت  ،جام باده  ،ساتگين
ناميده ميشود ،که مرکب از» ساتی= ستی« و » گين « باشد  .گين،
به معنای » مادر= مطر« و سرچشمه آب زندگی يا شيراست  .و»
ساتی « درسانسکريت  ،معنای » باھمديگرو بھم پيوستن « را دارد
 .ساتھی دينا  ،به معنای بھم پيوستن ورفيق ھمديگرشدنست .
ساتھی= sath-iبه معنای رفيق ودوست و ھمراه وھمکارصميمی و
باوفاست  .ازاين ر و به زن با وفا  » ،ستی « ميگفتند  .درفارسی ،
ستی به آھن گفته ميشود  ،چون آھن که ھمان » آسن = آسنگ =
سنگ « است معنای اصل اتصال واتحاد را دارد  .ازاين رو
زنخدای ماه که اصل عشق ومھرودوستی شمرده ميشد  » ،مھستی
= ماه  +ستی « خوانده ميشد  » .مجسطی« ھم که به علم نجوم گفته
ميشد  ،ھمين معنی را دارد  ،چون » مج «  ،نام ماھست  .پس
ساتگين که جام باده باشد  ،پستان شيروآب وژد يا سرچشمه
دوستی ورفاقت باھمديگرو پيوند يافتن با ھمديگراست  .و ازاين
رو در غرب نيز ،به شاه »  « majestyميگويند  ،چون حقانيت او
به حکومت  ،آفريدن دوستی ومھر ورفاقت ميان ھمه است  .ازاين
رو باده  ،بگمز) خدای ماه ( ناميده ميشد  .نوشيدن ازجام يا
ازساتگين يا ازقدح ) گـده ( آئين آفريدن مھرورزی ودوستی بود )
گد ،به معنای بھم آميخته وباھم يکی شده است (  .درباھم نوشيدن
باده  ،جامعه ساخته ميشد  .مولوی درغزلی ميگويد :
بادل گفتم  :چرا چنينی؟ تاچند به عشق ھمنشينی
دل گفت  ،چراتوھم نيائی تا لذت عشق را ببينی
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گرآب حيات را بدانی جز» آتش عشق « کی گزينی
ای گشته چوباد ،ازلطافت پرباده شده  ،چو » سانگينی «
چون آب  ،توجان نفشھائی چون آينه» ،حسن« را امينی
دل  ،ھميشه ھمنشين عشق است  .دل ،درفرھنگ ايران ،چند نام
دارد  -1 :دل که دراصل » ديل = دی  +ال « است و -2درپھلوی
» َارد« که ھمان » ارتا « يا سيمرغ باشد که نام ديگرش» غين =
گين « ميباشد و -3گره که بند نی است واينھمانی با سيمرغ داشت
که اصل دوستی وپيوند است و  -4دراوستا نام دل  » ،زره  +دای
=  «zare-dhayaاست  .دل يا » زره  +دای «  ،به معنای دايه يا
شيردھنده ايست که با شيرش  ،به ھم می پيوند د و باھم متحدميسازد
)  . (zareديل که » دی +ال « باشد به معنای زنخدای زايمانست
که دايه ھم ھست و درشاھنامه سيمرغ  ،خود را دايه ومام ميخواند .
خود واژه » زره « که به معنای پيوند دادن و به پيوستنست ،
درتلفظ » « zarehبه معنای دريا ورود است  ،وآب  ،اصل پيوند
ودوسيدنست .درواقع دل ،پستان شيريا رودآبيست که اصل
مھرودوستی است  .وھمين معنای » ساتگين « است که به جام باده
گفته ميشود  .چون » غين که ھمان گين باشد «  ،نام » ابر«
وطبعا نام » اسمان ابری « است  .و ابريا آسمان ابری ) گين =
غين ( چون سرچشمه آب يا سرچشمه ژد ھست  ،اصل مھرودوستی
وراديست  .ازاين رو آسمان که با ابراينھمانی داده ميشد  ،در
روايات پھلوی ) عفيفی( ازگوھر» گين = آبگينه = آب ِ گين « است
 .بدين علت  ،باربد لحن نوزدھم را که سرود روزسيمرغست) روز
نوزدھم ھرماه (  » ،کين ايرج « يعنی » گين ِارتا يا اِ ر ِ ز «  ،يا »
اصل مھرودوستی ايرج يا ارتا « مينامد  .دراينجاست که ما با
تحول دينی بزرگی درايران رويارو ميشويم  .اين اصطالح » کين
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« که ھمان » گين « باشد دراصل به معنای » سرچشمه
مھرودوستی وعشق « بوده است ولی جنبشھای ميترائيسم وآئين
زرتشتی که برضد فرھنگ زنخدائی -ارتائی بوده اند  ،معنای اين
اصطالح را  ،صد وھشتاد درجه  ،گردانيده اند ،و بکلی متضاد با
معنای اصليش ساخته اند و معنای » دشمنی ونفرت انتقام = کينه
« بدان داده اند  .واژه » کين « که ما امروزه بکارميبريم  ،درست
برضد معنای اصليش ھست که » مھروعشق ودوستی « بوده است .
اينست که » ساتگين که گين ِ ستی « باشد  ،به معنای زھدان يا
پستان » ستی = زن « ھست که سرچشمه واصل عشق
ومھرودوستی است  .ازاين رو» دل « درفرھنگ ايران » ،
سرچشمه زاينده مھرودوستی وعشق « بود و کسی حق نداشت که
آن را با دشمنی ونفرت وانتقام جوئی آلوده وتباه سازد  .با نخستين
قتل درشاھانه که قتل سيامک باشد  ،کيومرث نميداند وسرگردانست
که با قاتل که اھريمنست چگونه رفتار کند  ،تا پس ازيکسال
»سروش که خدای نگھبان جان و آگاه کننده ازآزار به جان « است
وپيام آور ِ» بھمن = اصل خرد وبزم ،يا آسن خرد « است  ،اين پيام
را ميآورد که :
سپه ساز وبرکش به فرمان من
برآور يکی گرد  ،از انجمن ) ديوان (
ازآن بدکنش ديو  ،روی زمين
بپرداز و  » ،پردخته کن دل زکين «
پس ازپيکار با اھريمن  » ،بايد دلت ر ازکين به اھريمن يا قاتل
وآزارنده  ،تھی سازی «  .کين دشمن را در دل نگاه ندار ،چون دل
 ،جای دشمنی ونفرت وانتقام نيست  .فرھنگ ايران برضد کين
توزيست که در» ثارﷲ « به خود پيکر گرفته است  .با آنکه اين
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داستان کيومرث  ،روايتيست زرتشتی  ،ولی » اصل فرھنگی
ايرانی « نيزدرآن باقی مانده است  .دل ھرانسانی  ،سرچشمه
مھرودوستی وعشق است و از دل ھيچ انسانی  ،دشمنی ونفرت
وانتقام نمی جوشد .
به عبارت ديگر ،انسان ،منش مردمی دارد  ،نھاد او  ،سرچشمه
دوستی ومھر وعشقست  ،و ھرکس که آنرا آلوده به انتقام ورزی
و دشمنی و نفرت کند  ،برضد خدای ايرانست که در دل ) ارتا ،
دايه  ،گره ( خانه دارد  .اينست که مولوی ميگويد » کعبه اصلی «
دل انسانست که سرچشمه مھر ودوستی است  ،نه » کعبه
درعربستان « .منظورازطواف کردن دور کعبه درعربستان ھم ،
گرد ھمين دل انسانھاست  .واين باز گشت
آموختن طواف
ِ
ازشريعت اسالم  ،به منش مردمی درفرھنگ ايرانست .
طواف کعبه دل کن  ،اگر دلی داری
دلست کعبه معنی  ،تو  ،گل چه پنداری
طواف » کعبه ِ صورت «  ،حقت بدان فرمود
که تا بواسطه آن  ،دل به دست آری
ھزار بار پياده  ،طواف کعبه کنی
قبول حق نشو د  ،گر دلی بيازاری
آيا کشتن کفارو ملحدان و مرتدان و امر به معروف ونھی ازمنکر،
آزردن دل انسانھا نيست ؟ آيا سلب آزادی از ديگر انديشان ،
آزردن دل انسانھا نيست  .آيا بزورشمشيروتھديد مردم را مسلمان
کرد و مسلمان نگاھداشتن  ،آزردن دل نيست ؟
پس » ساتگين « که به » جام باده « گفته ميشد  ،دراصل به معنای
» جام دوستی ورفاقت وبا ھم پيوند يابی و ھمزيستی و اتفاق « است
 .به عبارت ديگر ،نوشيدن ازيک جام بزرگ باده  ،انجمن ساز
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وجامعه سازبوده است  ،ھمانند نوشيدن از پستان خدای » ھودای =
ھو مای « که سرچشمه دوستی ومھر و رفاقت وپيوند ھمه انسانھا
باھم بود  .بجای اعتراف به اينکه » اشھد ان ال اله اال ﷲ «  ،و نفی
وطرد وانکار ھمه خدايان و دشمنی با ھمه خدايان که ھرکسی
ميپرستد و دوست ميدارد و درنپرستيدن آن  ،دلش آزرده ميشود ،
ھمه ازيک جام باده که اصل شادی وراستی وجوانمردی است
بنوشيد  ،تا با ھم دوست وھم مشرب بشويد.
دربندھش  ،ابر ،که ھمان » غين = گين « باشد  » ،سنگ « ناميده
ميشود و دراوستا  ،نام ديگر» سنگ «» zar-stvaزد+استوا«
ناميده ميشود وچنانچه درجای ديگر ،بررسی شد  ،اين واژه به
معنای » نطفه وماده نخستين و اصل پيوند دادن و آفريدن مھر«
است  .درسغدی به ابـر » ،پری کا « گفته ميشود که گواه برآنست
که » سنگ= ماده نخستين مھر « اينھمانی با » پری = دوست
ومھر« و» گين = غين « دارد  .و گين دراصل  ،ھمان واژه
 ganyaaو  kaayaaاست که به نی و دختر ،گفته ميشده است .
ھمين گان وکان  ،پسوند جشن » مھرگان « است که درسغدی »
کنيزبغ « نام دارد  .به عبارت ديگر ،مھر ،خدای نرينه نبوده است
 ،بلکه » زنخدا « بوده است  .درکردی ھم به سنگ  ،کچه و َبـردی
گفته ميشود که اينھمانی دختر) زن( با » نی « و » سنگ« و اين
زنخدا را نشان ميدھد  ،که نيايشگاھھايش درايران  » ،ديرکچين ،
وکنشت « ناميده ميشده است  .ازاين رو ھست گه » گين « گه ھمان
« گانيا « يا » قينه « باشد  ،ھم به زھدان وھم به پستان گفته ميشود
 ،چون يکی آبگاه است وديگری سرچشمه شير است که اينھمانی با
» مادر = مطر = باران وآب « داشته است  .اينست که درکردی به
پستان حيوان شيرده  ،گان وگوان گفته ميشود  » .گـن « ھم
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درپھلوی به شيشه و » آبگينه = آب  +گين « گفته ميشود که ھمان
» گين « باشد  .اينکه دربندھش  ،چشم با » آبگينه « اينھمانی داده
ميشود  ،به معنای آنست که چشم  ،سرچشمه نگاه يا روشنی ِعشق
ومھراست ) اشک = عـ َشق (  .درکردی  ،گاندن  ،به معنای بزرگ
پستان است  .اينست که » دوستگان« که جام بزرگ باده باشد و
دوستان باھم ازآن مينوشند  ،به معنای » پستان دوست « است که
ھمان » پستان زوش يا پستان زاووش«  ،زنخدای عشق باشد  .ما
ميدانيم که نام ديگر پستان  ،وام يا بام است ) بلخ = شير بامی ( که
واژه » وام«
درست اينھمانی با » خدای عشق دارد  ،چون خود
ِ
درسانسکريت ھردو معنی را دارد  .پستان وزنخدای عشق باھم
اينھمانی دارند  .شير ،زھش عشق ومھرودوستی است  .پستان ،
جام شيريا به عبارت ديگر ،جام مھر است  .و با اينھمانی گين با
ابرکه جام باده ميباشد  ،دوستگان و ساتگين ھمان پستان خدای
مھرند  .رابطه ابريا آسمان ابری با خاک و زمين نيز ،رابطه دايه
مھر با کودک  ،يا رابطه عاشق با معشوقه است  .خاک  ،معشوقه
آسمان ابری  ،يعنی سيمرغ است  ،وسيمرغ  ،دوست دارد که
خاک وزمين  ،ازاين جام باده بنوشد ) ريختن جرعه می برخاک ،
رسميست که به اين تصوير بازميگردد (  .ازاينجاست که
منوچھری چنين ميسرايد :
باغ  ،معـشوقه بُـد و  ،عاشق او بود + ،سحاب
خفته معشوقه و ،عاشق شده مھجور ومضاب
عاشق ازغربت  ،باز آمده و ،چشم  ،پرآب
دوستگان را با سرشک مژه برکرد ازخواب
دوستگان  ،دست برآورده  ،بدريد نقاب
ازپس پرده برون آمد با چھره ماه
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عاشق از دور  ،به معشوق خود  ،اندر نگريد
بخروشيد و  ،خروشش ھمه گوشی بشنيد
آتشی داشت به دل  ،دست زد و دل بدريد
تا بديده  ،بت او  ،آتش پنھانش بديد
آب حيوان زدو چشمش بدويد وبچکيد
تا به رُست از دل و از ديده معشوق  ،گياه
اينھا ساخته تخيالت منوچھری شاعرنيست که خلق کرده باشد ،
بلکه اين بازتاب انديشه آئين مھرودوستی ايرانيست که ازبُن روان
مردم برخاسته وبدين علت اين شعرھا زنده مانده اند  .مولوی نيز
ميگويد :
با ظريفان وخوبان  ،تا به شب پای کوبان
وزمی پير رُھبان  ،ھر دمی  ،دوستگانی
اين قدح ميشتابد  ،تا شمارا بيابد
در دل وجان بتابد  ،از ره بی دھانی
»قـدح« نيزمعرب ھمان واژه » گده « است که ھمان واژه » ژد =
جد= شد = زد= شيرابه « باشد و اصل پيوند دھی ومھرورزی است
 .درکردی به دختر ،گدا گفته ميشود  .گدی  ،نام بزغاله است که
جـدی « شده است  .واژه » جدی «  ،نام ميخگاه  ،يعنی
درعربی » ُ
قطب عشق و مھر جھانست  ،چون با شيرمھرش  ،ھمه جھان را
گـد « باقی مانده
بھم می پيوندد  .اين واژه  ،در پشتو به شکل » َ
است که به معنای باھم آميخته و ترکيب شده است و » «gaddedal
به معنای باھم يکی شدن و باھم مخلوط شدن و » گدول « به معنای
باھم متحدکردن و با ھم جمع کردن و باھم آميختن است .ازاين رو
بود که جام باده يعنی » دوستگان « پستان دوست  ،پستان زووش ،
پستان زنخدای محبوبه واصل عشق ومھر ودوستی شمرده ميشد.
46

ونوشيدن از» دوستگان « باھمديگر ،يکی از رسوم بنيادی آئين
زنخدا مھر بوده است  .درھرانجمنی  ،درھرخراباتی ) خور +آباد (
ودر ھر ميَـزدی  ،جام باده دست به دست ميگشت وھمه ازآن
مينوشيدند ،تا ھمه ازپستان خدای مھرو دوستی وعشق  ،نوشيده
باشند  ،و ھمه ازژد يا شيرابه يک خدا نوشيده  ،وفرزندان خدای
مھر بشوند  .خدا  ،مزيدنی وچشيدنی بود  .پس جام باده  ،اينھمانی
با پستان زنخدای مھرو دوستی داشت و ھمه انسانھا  ،مستقيما از
پستان زنخدای مھرودوستی مينوشيدند .
رابطه انسان با خدا  ،رابطه مستقيم کودک با دايه يا معشوق با
عاشق داشت  .جان انسان  ،ھمان شير زنخدای مھربود  .ازاين رو
 ،ھرجانی  ،شيرين بود  .جان  ،بطورکلی  ،شيرين بود  .واژه
ديگرشير چنانکه گفته شد ،جيوام ميباشد  ،که معنای » روج =
روز ،روشنی ،خورشيد « رادارد  .انسان با نوشيدن شير مھر و
دوستی از پستان زنخدای عشق ) ّ
خرم = بيدخت = ُزھره (  ،روشن
ميشود  ،و دارای بينش وخرد ميگردد  .مھر ،سرچشمه بينش
زندگيست  .ھمين انديشه در» جام جم = جام گيتی نما « بازتاب شده
است .پستان زنخدای مھرودوستی  ،دراثر عشقش به خاکيان ،
ميخلد ومی جھد يا َجستن ميکند  .پستان مادر ،کشش به مھرورزی
دارد  ،درجستجوی امکان مھرورزيست :
طفل دل پرسودا  ،آغاز کند غو غا
پستان کريم او  ،آغاز کند جستن
طفل دلم را به کرم  ،شير ده
چون سر پستان تو َ ،جستن گرفت
اينست که پستان خدا  ،پستان مادريست که بسوی شير دادن به
خاکيان کشيده ميشود :
47

ما ھمچو آب  ،درگل وريحان  ،روان شديم
تا خاکھای تشنه  ،زما بر دھد گيا
بيدست وپاست  ،خاک  ،جگر گرم بھر آب
زين رو  ،دوان دوان  ،رود آن آب جويھا
پستان ابر) پری = غين = مگا ( ميخلد  ،ايرا که دايه اوست
طفل نبات را طلبد دايه جا به جا
اين رابطه مھری ميان انسان وخدا که ازآئين زنخدائِی مھرآمده بود
و از سرچشمه فرھنگ ايران جھيده وزھيده بود  ،بدين آسانيھا از
روان وضمير ايرانيان  ،زدودنی نبوده و نيست .
عرفان  ،کوشيد تا ھمان تجربيات آئين زنخدائی مھر و دوستی و
جوانمردی را تا آنجا که ممکنست در اصطالحات چيره شده
اسالمی  ،دوباره عبارت بندی کند  .وچون جامه اين واژه ھا و
اصطالحات اسالمی  ،بسيار تنگ ھستند و اين فرھنگ درآنھا نمی
گنجد  ،اينست که جامه ھا  ،ھميشه ازھم پاره شده  ،وباز ازنو،
رفو گرديده  ،ولی ازھمان درزھا وشکافھا ورخنه ھا ی اين جامه
ھای تنگ ازھم گسليده  ،ھمان آئين مھر  ،چشمک ميزند وغمازی
ميکند ودل ھمه را ميربايد .
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پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 4 -

خـجـستـه
انسـان ُ
خجسته = نيکخـواه
ُ َ
آنکه شيره جانش مھرو دوستيست  ،آن مايه ،
تحول به انديشه وگفتاروکردارش می يابد
درفرھنگ ايران  ،گوھرانسان ) فطرت انسان( » ُخجستگی« است
 .به عبارت ديگر ،درگوھر انسان  ،خواست ِ آفريدن مھرو دوستی
وپيوند وياری  ،درگيتی ھست  .انسان  ،فطرتا  ،مھرورزی و
دوستی با جانھا وبا گيتی را ميخواھد  ،واين » نيکی « ھست  .نيکی
را نبايد به او آموخت  ،تا آن را بخواھد  ،بلکه او به طبع  ،نيکخواه
ھست  .فقط مسئله  ،آشکارساختن ورويانيدن وشکوفا کردن  ،اين
طبيعت نيکخواھيست  ،نه نھان ساختن و سرکوبی آن  ،با » خوب
وبدھای ساختگی « وتحميل کردن آن بر» خجستگی گوھری او « .
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اين واژه ِ» خجسته « را سپس به » نيکخواه « برگردانيده اند  .ولی
اصطالح » خجسته «  ،معانی ژرف وگسترده ای را فاش ميسازد،
که درواژه » نيکخواھی « نميتوان يافت  .خجسته)( hu-jasta
دراصل مرکب از» ھو +جد يا ھو +گد يا ھو +ژد « بوده است.
ازاين اصل » جد =ژد = گد «  ،درپھلوی فعل ژشتن= + zhastan
 =zhahidanژھيدن ،پيدايش يافته است که به معنای آرزوکردن
شـد « ،
بکار برده ميشود  .درست ھمين » جد= گد= ژد= َ
اصالحات کليدی درفرھنگ ايران ھستند  .درفارس  ،بنا بر
ابوريحان بيرونی  ،نخستين روزھرماھی » خرم ژدا « ناميده ميشد
) نه اھورامزدا (  .اقتران ماه با خوشه پروين  ،که نخستين عشق
واصل پيدايش گيتی بوده است  » ،جد +وار« خوانده ميشود  ،و
بـرج
گـدی ( و ُ
ميخگاه آسمان ) ستاره قطبی(  ،جُدی درعربی ) َ
خرم = ماه دسامبر( نيز ،جدی ) گدی(
دھم ھرسال ) ماه دی = ماه ّ
جـدی ،
خوانده ميشوند که ھمين واژه » گد = جد = ژد « باشدُ .
گـدی « ھست که به معنای بزغاله وميش ) گوسفند
معرب واژه » َ
شيرده ( ھست  .البته خود واژه » گد= جد= ژد = شد «  ،ھمان »
شيرابه وشيروافشره ومايه وانگ« است  .و ازاينھمانی جُدی با
ميخگاه يا قطب  ،که » بھی وبه « نيزناميده ميشود  ،و ازاينھمانی
جدی با ماه دی که ماه ّ
خرم است  ،ميتوان به خوبی شناخت که
خرم ،زنخدای مھروزندگی ورامشگری وباده  ،ھمان ژد = گد =
ّ
شـداد( و ھمان » به =
جد = شد ھست ) = شد داد = شد +داته = ّ
وھو « و» بھی « ھست  .به عبارت ديگرّ ،
خرم  » ،ژد « است ،
خدای ايران  ،صمغ يا شيرابه چسبنده يا شير ِپستان ِبه ھم پيوند
دھنده جھان ھستی ميباشد  .درتصوير خدای آب ) درکتاب Edith
 ALT-IRAN،Poradaصفحه  ( 56ميتوان ديد که اززيرپای اين
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خدا  ،رشته ھا فراونی برون ميآيند و ھمه فضارا به ھم می بندند .
آب  ،رشته يا اصل پيوند ومھر ميشود  .ومفھوم » آب «  ،ھمه
مايعات مانند شير و افشره گياھان وباده و ....را دربرميگرفت  ،و
برابر با » مادر= آبه = مايه = مای « نھاده ميشد  .اين بود که »
شير ازپستان « و » جام باده « وجامی که سه شيرابه با ھم درآن
جـد
آميخته شده  ،اصل مھرشمرده ميشد ،و اينھا ھمه ھمان » َ
گـد « بودند  .شيرابه وجوھر ومايه ومغزجھان ھستی ،
=ژ َد= َ
گـدی ) پستان شيرده بزغاله  ،ويا ميش سه شاخه
ّ
خرم يا بيدخت يا َ
= گروشه ( ھست  .اين انديشه که آب ) ھمه شيرابه ھا ی جھان
ھستی  hastih ،درپھلوی  ،به معنای ھستی  +حقيقت +دوام ميباشد
شـد  ،رشته پيوند ھمه چيزھا به ھم  ،و اصل »
( يا َجد= ژد= َ
ھستی ھمه چيزھا « ميگردد  ،تصوير» دريای محيط « را پديد
آورد  .جھان  ،يک دريا ھست  ،يا به عبارت ديگر ،ھمه جھان با
جد=ژد=شد ،به ھم پيوسته است وآبستن به حقيقت ميباشد  .جھان
 ،يک دريای مھرودوستی وعشق است  .البته اين دريا نميتوانست
ساحل يا کرانه داشته باشد  ،چون جائی فرای اين دريا نيست که
عشق ودوستی ومھردرآنجا نباشد .کسی ھم دراين دريا  ،غرق
ونابود نميشد  .اين دريا درھمه چيزھای جھان  ،روانست وموج
ميزند) ھميشه تازه ميشود( ولوآنکه کسی نيز آنرا نمی بيند ّ .
خرم
که ھمان رام باشد  ،دررام يشت  ،خود را موج ) خيزاب= کوھه(
ميداند  .مفھوم » دريا « درفرھنگ ايران  ،اينھمانی با اصل مھر
و حقيقت داشت  ،که اصل ھستی و زندگيست  ،و به کلی با
تصوير» دريائی که خطرغرق شدن درآن ھست « فرق دارد .
ازاين رو داستانی مانند » طوفان نوح و اينکه يھوه يا ﷲ ھمه
غيرموءمنان را درآن غرق ونابود کند « نميتوانست دراين فرھنگ
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بوجود آيد  .جھان ھستی  ،دريای شيرمھر= جد = ژد = گد ،
دريای باده عشق ھست  .اين تصوير دريا  ،درعرفان ايران  ،ازنو
زنده شـد  ،ھرچند که پيشينه فرھنگی آن  ،فراموش شده بود .
تو از دريا جدائی و  ،عجب اين
که اين دريا  ،زتو  ،يکدم جدا نيست
تو اورا حاصلی و  ،او تورا گم
تو اورا ھستی  ،اما او تورا نيست – عطار
يکدم غريق بحرخدا شو  ،گمان مبر
کزآب ھفت بحر ،به يک مو ،ترشوی  -حافظ
جـد=
اين جھان بينی که دريا ) = درای آپ= آب مواج وآھنگين( و» َ
ّ
وخرم) زنخدای زندگی وعشق ورامشگری(
مغزھستی وحقيقت «
را باھم می پيوست  ،زمينه فراخ وژرفی از انديشه ھای ژرف پديد
ميآورد  ،که نمونه ای ازآن را دراشعار مولوی ميتوان ديد که نيازبه
بحث گسترده دارد :
ازآن دريا  ،ھزاران شاخ شد  ،ھرسوی و ،خوبی شد
به باغ جان ھر خلقی  ،کند آن ُجو کفايت ھا
ھمه مردمان به حقيقت وبه خدا وبه مھرمستقيما پيوسته وآميخته اند.
تو ديدی ھيچ عاشق را  ،که سيری بود ازاين سودا
تو ديدی ھيچ ماھی را  ،که او شد سيـر ازاين دريا
بايد درنظرداشت که  ،نام ماھی  ،ھم » سينا « ھست) تحفه حکيم
موءمن( وھم » سمک = سه  +مک = سه نی = سئنا « .
به جُو  ،چه گويم  ،کای جو مرو ! چه جنگ کنم
برو بگو تو به دريا  .مجـوش ای دريا
تو ميرابی که برجُو حکم داری
به جو اندر نگنجد » جان «  ،که درياست
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ماللی نيست ماھی را زدريا که بی دريا  ،خود او ّ
خرم نباشد
دال ميجوش ھمچون موج دريا
که گر دريا بيارامد  ،بگندد
تو دريائی و من يک قطره  ،ای جان
ولکن  ،جزو را  ،کل ميتوان کرد
اين سخن آبيست از دريای بی پايان عشق
تا جھان را آب بخشد  ،جسمھارا  ،جان کند
ھرکه چون ماھی نباشد ،جويد او پايان آب
ھرکه او ماھی بود  ،کی فکرت پايان کند
وبـاده شکل ناپذيرو تازان  ،واينھمانی
اينھمانی حقيقت با آب وشيـر
ِ
خدای زندگی وعشق وموسيقی با آب روان  ،امکانات پھناوری
برای بنياد تفکرفلسفی زنده وپويا درآينده ميگشايد .
مطـر= آب زندگی
اينھمانی دادن دريا با خدا  ،به انديشه مادر= َ َ
بازميگردد که ھمه جھان ھستی را » آبگاه = زھدان = سرچشمه
عشق = گين = آبگينه « ميدانست  .واصطالح » بازگشت به اين
دريا  ،يا روان شدن بسوی اين دريا  ،يا غرق شدن دراين دريا « ،
به ھيچ روی  ،معنای » مرگ و زندگی پس ازمرگ  ،و تمنای
مرگ را« نداشت  ،بلکه معنای » کشف اصل مھرودوستی درخود
 ،وکشف اصل حقيقت وزندگی درخود يا درھرجانی « را داشت .
با آشنائی با اين تصوير از» آب = شيرابه وجوھر جھان ھستی که
اصل مھرميباشد «  ،بايد بسراغ درک ادبيات عرفانی رفت  .اين
رابه ِمھـر يا مايِه جھان ھستی «
تصوير ازخدائی که » آب يا شي ِ
است  ،به کلی با تصوير االھان در اديان نوری ) زرتشتی  ،اسالم ،
مسيحيت  ،يھوديت ( فرق دارد  ،که ھيچکدام  ،با گيتی وانسان ،
نمی آميزند و آميختن خودرا با انسان وگيتی  ،ناپاکی وآلودگی
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ميشمارند  .مسئله بنيادی دراين جھان بينی آنست که انسان  ،ھميشه
دراين دريا ھست  ،ولی اين دريا را درخود  ،نميشاسد ،و بايد آنرا
درخود ودرھرجانی نيز کشف کند وبه آن متصل شود  ،تا تجربه
مستقيم ازحقيقت وھستی وزندگی وخدا را بيابد  .عطار ميگويد :
طفلی عجب است  ،جان ِ بی دايه من
خو باز نميکند ز پستان الست
ازجان من  ،اين خوی ھميشگی نوشيدن ومکيدن ِ مستقيم از»
پستان الست « را نميتوان زدود  .ازاين رو درفرھنگ ايران ،
طبيعت انسان  ،دربينش نيز ،ھميشه » دايه « ميجست  .چنانچه
ناصرخسرو ميگويد :
خوردم زمادران سخن ھريک شيری دگر ،زديگرپستانی
عطار درمصيبت نامه  ،حواس را دايه عقل ميداند  ،ھرچند پيايند
اين نوشيدن شير گيتی را ازپستان حواس  ،که پيدايش انديشه
ازمھروحقيقت باشد  ،نميگيرد وازآن زود ميگذرد  .خطاب به حس
که آنرا دايه عقل ميشمارد ميگويد :
دايه عقلی و  ،عقل پيرکار ھست ازپستان تو يک شيرخوار
عقل پير ،برغم پيريش ،کودک وار ،از پستان حس که دايه ھست ،
ھميشه شير) جد = گد= مايه = مان = انگ= مايه( مينوشد  .بدين
علت بود که درفرھنگ ايران  ،مردم برای رسيدن به بينش » ،
دايه = ماما وشيردھنده « ميجستند  ،نه پيامبرونه واسطه  .تفکر
فلسفی دريونان نيز  ،با سقراط نھاده شد که خود را » دايه = ماما
وشيردھنده « ميشمرد  .اساسا » فلسفه « که » دوستی بينش «
ھست  ،با ھمين پيوند مستقيم شيرنوشی )مايه ( ازجھان ھستی ،
آغازميشود  .خود پسوند » سوف= صوف « درفلسفه  ،دراصل ،
ھمان واژه » نی « بوده است  ،و اين » شيره نای « است که » گد
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= ژد « ھست  .و به صوفی نيز بدين علت  ،صوفی ميگفته اند ،
چون نی نوازاست ،وشيرازپستان زنخدای عشق مينوش  .نوای نای
 ،که باد ) وات ( باشد اينھمانی با سخن و آگاھی داده ميشده است .
عرفا نيزخود را » دايه « ميشمردند  ،نه معلم ،نه روشنگر ،ونه
روشنفکر  .اين شير)= جيوام ( است که تحول به » روج= روز،
روشنی  ،خورشيد « می يابد  .از» اصل پيوند دادن ومھر« است
که ھربينشی وروشنی  ،پيدايش می يابد  ،وازانسان روئيده وزائيده
ميشود  .اينست که سيمرغ  ،خود را » دايه « ميخواند  ،نه » معلم
«  .در داستان مشی ومشيانه که نخستين جفت انسان در يزدانشناسی
زرتشتی است  ،داستان نوشيدن مشی ومشيانه ازشير» بزسپيد موی
« دربخش نھم 104آورده ميشود  .داستان اصلی  ،که پيدايش بينش
وروشنی از مشی ومشيانه بايد باشد  ،تحريف ومسخ ساخته ميشود .
چون با چنين بينشی که ازشيربزسپيد موی ) بز= گدی  ،که زنخدا
ّ
خرمست  ،سپيد= نام زنخدای عشقست  ،موی  ،که گياھان باشند ،
پستان زمين شمرده ميشوند ( درانسان پيدايش می يابد  ،دسترسی به
حقيقت می يابد و ميتواند جھان را آباد کند  ،ولی اين گونه پيدايش
بينش درانسان  ،برضد انديشه زرتشت است .
اينست که دربندھش ) بخش نھم ( درآغاز ،مشی ومشيانه ميانديشند
که اھورامزدا  ،اصل آباد کننده جھانست ) انديشه انسان ازعھده
ايجاد مدنيت برنمی آيد (  .چون سپس برضد اين ميانديشند  ،نخستين
دروغ را ميگويند  .آنگاه وقتی مشيانه با نوشيدن شير ازپستان
بزسپيد موی ) که ھمان جدی= گدی = ّ
خرم= دی باشد (  ،ادعا
ميکند که » آرامش ازمن دزيده شد «  ،دومين دروغ وگناه را ميکند
 ،چون با نوشيدن شيرازبزسپيدموی ) = ّ
خرم ( بايستی به آرامش
برسد  .اين جا  ،شير بزسپيد موی که شير زنخدای مھرميباشد
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واصل روشنی ) روج وبينش ( است  ،فقط » آرامش بخش « است
 ،و لی اصل » پيدايش بينش وروشنی ازمشيانه « نيست  .واين
تحريف اصلی داستانست  .البته ّ
خرم  ،اصل » رامش « ميباشد که
معنای » موسيقائی « داشته است ) رامشگری(  .ھمينگونه برای
پيوند دادن زرتشت با شيرزنخدای مھر ،در گزيده ھای زاد اسپرم ،
داستانی نقل شده است که ازآن  ،نکاتی ازداستانھای گمشده را
ميتوان بازيافت  .دربخش  10گزيده ھای زاداسپرم ) پاره  ( 9ميآيد
که دشمنان  ،زرتشت نوزاد را درآشيانه گرگ ) اصل آزار( می
اندازند  ،درست بھمن وسروش  ،ميش سه شاخ ) گروشه= گرو+
سه = سه نای= سئنا( شيرپستان را به سورخ گرگ می برند ،و او
تا به روز  ،جرعه جرعه شيربه زرتشت ھمی داد .
البته گرانيگاه اين گفته آنست که بھمن وسروش وميش شيرده ) ّ
خرم
که نامش را نمی برند (  ،زرتشت کودک را از گزند وآزار رھائی
دادند  .ولی نکته اصلی آنست که درست  ،سروش وبھمن با ميش
خرم ِ ارتائی = ّ
شداد دختر عاد= ّ
سه شاخ ) ّ
خرم  ،دخترارتا = شداد
= شد +داته= ّ
خرم  ،عاد= آدا = مادر ( شيردھنده به زرتشت
کودک ميشوند  ،ودرواقع بدينسان زرتشت  ،بينش مستقيم ازخدای
دايه می يابد  ،و گوھرمھرونيکی پيدا ميکند  .البته اين استنتاجات ،
با ديدار او ازاھورا مزدا و پذ يرفتن آموزه دين ازاھورامزدا ،
درتضادبود .خانوداه زرتشت چون تزپيروان ھمين زنخدا) سپيت(
بودند  ،سپيتمان خوانده ميشوند .
دين  ،نزد زرتشت  ،بينش يادگرفتنی از اھورامزد است  ،وديگر،
بينش زايشی اززرتشت نيست  .ولی برای اعتبارزرتشت نزد مردم
 ،و تبليغ دين زرتشتی ميان مردم  ،که ھنوزغرق درفرھنگ ايران
بودند  ،اين داستان  ،سود مند بوده است  .درست ھمين سروش
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ھست که ھميشه » سروش خجسته = ھو جسته = ھو جد « ناميده
شود  ،و اين ميش ) ميش  ،به زنخدای مھر ،گفته ميشود ( که مانند
بزغاله » گدی و گد « باشد ھمان خرم ميباشد ) گدا  ،دراصل به
دخترگفته ميشده است (  .اين انبازی » سروش و ّ
خرم= زنخدای
مھر باھم « درشيردادن  ،بسيارروشنگراست  ،چون » جد= گد «
خرم ميباشد  ،که
درواژه »خجسته = ھوجد = ھو -گد «  ،ھمين ّ
محتوای ژرف ِ اصطالح » نيکخواه « را ازھم ميگشايد  .اين پيوند
سروش با شاه پريان ) ابرسياه = غين= گين ( ودخترش خرم )
باران ( را در شاھنامه  ،درخوابی که گودرز ھنگام جستجوی
کيخسرو درتوران می بيند  ،باز می يابيم :
چنان ديد گودرز ،يک شب بخواب که ابری برآمد زايران برآب
برآن » ابر باران «  ،خجسته سروش
به گودرز گفتی که بگشای گوش
چو خواھی که يابی ز تنگی رھا
وزين نامور ترک نر اژدھا ) افراسياب (
به توران  ،يکی نامداری نو است
کجا نام آن  ،شاه کيخسرو است
بارانی که از ابر) جد ابر= شير ازپستان ابر( ميبارد وميزايد ّ ،
خرم
) شد +داته = پيدايش جد يا ژد ( ميباشد وابرسياه  ،سيمرغ يا شاه
پريان مادرش ) آ -دا = عاد( است .

چرا  ،سروش  ،خجسته است ؟
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با شناختن » سروش ورشن « درفرھنگ ارتائی -زنخدائی ھست
که ميتوان پديده » خرد و انديشيدن « را درفرھنگ ايران
درژرفايش دريافت  .سروش ورشن  ،مامای زايش وپيدايش ِ » ّ
خرم
= زنخدای زندگی ومھرورامشگری  +و شير= جيوام=سپيد+و
روشنی « و مامای » زايش نگاه ازمردمک چشم « بودند  ،و اين
دو مامای انبازباھم  ،درپديده » خرد وانديشيدن انسان « پيکرمی
يافتند  .شناخت پديده خرد وانديشيدن  ،با شناخت سروش ورشن
ممکن ميگردد .سروش ،پديدارسازنده » شيرازپستان« است  ،و
رشن  ،خداوند چرخشت  ،پديدارسازنده شيره از انگور ونی و
ورس ومان
کنجيد و ...است  .حقيقت ھرچيزی نيز  ،شيره وافشره َ
وانگم آنست .
سروش ورشـن  ،درفرھنگ زنخدائی – ارتائی پيدايش يافتند  ،ولی
در » ميترائيسم « و نزد زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی  ،برای
انطباق دادن به آموزه خود  ،تغييرشکل ونقش بدانھا داده شده است .
نامه اسدی و دربھمن نامه
ھنامه فردوسی ودرگرشاسپ
درشا
ِ
ِ
ايرانشاه  ،ودرويس ورامين  ،چھره اصلی زنخدائی – ارتائی آنھا ،
بھترنگاه داشته شده است  ،که دراذھان مردم يا عامه  ،باقی مانده
است  .دربندھش ديده ميشود که » سروش وارتا «  ،خدايان ِ
خانواده سام ) زال ورستم( بوده اند  .وازاين رد پاھا و سنجش آنھا
با متون پھلوی و مطالعات ميترائيسم ،بھترميتوان نقش اصلی
سروش ورشن را درفرھنگ زنخدائی يافت  .درميترائيسم  ،رشن ،
کاوتس) (Cautesو سروش کاوتوپاتس )  (Cauto-patesناميده
شده اند » .کواد که قباد« باشد  ،به شکل » کاوتس= «Cautes
التينی ساخته شده است و کاتو پاتس ،يعنی جفت وانبازقباد) کواد+
پات (  » .کواد« که به » آستانه در« گفته ميشود  ،درتلفظ »
58

غباد«دربرھان قاطع  ،معنای نوآورومبدع را دارد  ،ودراصل
معنای موءسس و افتتاح کننده وآغازگر را داشته است  .اين دو
کودک ارتای مادر ،که درنيمه تاريک شب ،
باھم » ماما يا زاياننده
ِ
نطفه آن ھشته شده « در» آستانه دری « ھستند که »ھنگام ِ ميان
شب وروز«ھست  .برای پيدايش کودک پرورده شده درزھدان ارتا
 ،درب شب به روز را بازميکنند  .درگذشته  ،کليد نبود  ،بلکه
چوبی بود که پشت درميانداختند وازروزنه يا شکافی ،بايد دست به
درون درکرد و » ِلـمی « را که رازبود دانست  ،تا اين چوب را
ازپشت در برداشت  ،و در را بازکرد يا آنکه دررا بست  .به آن ،
» ميتراس = مھراس « و » منطل = منتره « و» کلندر= قلندر«
رازولم گشودن وبستن در ،ھمان »
 ....ميگفتند  .دانستن اين
ِ
افسونگری « ھست  .بيرون آوردن سنگھا ی قيمی ازسنگ خارا ،
زايانيدن باران از ابرسياه بارانی ) پـری= غين = ارتا ( ،زايانيدن
کودک اززھدان مادر  ،پديدارساختن ُزھره ) پيک صبح = ّ
خرم ( و
خورشيد از شب ) ال= ارتا (  ،و پيدايش روشنی وبينش ازتن و
مغـز) سرچشمه حواس (  ،و گشودن چشم  ،وپيدايش نگاه وروشنی
ازمردمک چشم ) بی بک= وی بغ = کچينه ( کار » سروش ورشن
« بودند  .اين بود که » ّ
خرم ،ارتا  +بھرام  ،سروش  +رشن « ،
ھمانگونه که اينھمانی با » سه گاه شب « داشتند  ،ھمچنين » تخم يا
فطرت وگوھر يا  axvاخوی مردم = انسان « ھم بودند .
ولی درميترائيسم ودين زرتشتی  ،اين فطرت انسانی را نمی
پذيرفتند  ،ونميتوانستند ھم بپذ يرند  .ازاين رو  ،سروش ورشن
ّ
وخرم را  ،ازدرون انسان ) فطرت انسان ( بيرون
وارتا وبھرام
انداختند  .سروش ورشن دراين دو جھان بينی ماند  ،ولی خط بطالن
وفراموشی وتاريکی  ،بر نقش بنيادی آنھا درنھاد وگوھر انسان
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کشيده شد  ،چون بدينسان  ،انسان  ،قائم به ذات خود ميشد  ،وخرد
انسانی که درسروش ورشن  ،پيکربه خود ميگرفت وشکل می يافت
) ديسيده ميشد  ،انديسيده ميشد(  ،نگھبان جان و طبعا » آراينده و
ساماندھنده جامعه يا کل جانھا « ميگرديد  ،که درتضاد با آموزھای
اين دوجھان بينی بود » .سروش« در يزدانشناسی زرتشتی  ،به »
پيکريابی فرمانھای اھورامزدا « کاسته شد  ،که کامال برضد
تصويرزنخدائی ازسروش ميباشد  .سروش ،تنومنتره است .
اصطالح » تـنو منـتره « را » تنی که به فرمان اھورامزدا ھست «
ترجمه ميکردند  .درحاليکه به معنای » زھدان وسرچشمه
روان سروش
ابزارتفکر= ِلـم گشودن بسته ھا وبند ھا « ھست  .پي
ِ
ورشن  ،درفرھنگ زنخدائی ايران  ،وجود » رھبر« را درحکومت
وجامعه نمی پذ يرفتند  .ازاين رو درجامعه ای که انديشه اصلی
سروش ھنوز زنده بود » ،جامه بی سر « يعنی » بی نياز ازرھبر«
بود و طبعا چنين جامعه ای  ،از ديد ميترائيسم ويزدانشناسی
زرتشتی  » ،جامعه ھرج ومرج وآشوب « به شمار ميرفت .
اينست که با ديد » يزدانشناسی زرتشتی «  ،شاھنامه يا گرشاسپ
نامه اسدی يا بھمن نامه ايرانشاه را خواندن  ،محتويات ھرسه آنھا ،
بی ارزش ساخته ميشوند  ،و»افکاردوره انحطاطی« يا » ساخته
وپرداخته عوام «تلقی ميگردند  .درميترائيسم  ،سروش ورشن ،
ھمکاران ميتراس در آفريدن ھستند  ،و باھم نقش سه تای يکتا را
خرم  +سيمرغ يا
بازی ميکنند  ،وجانشين سه تا يکتای زنخدائی ) ّ
ارتا  +بھرام ( ميگردند  .دردين زرتشتی » گفتارنيک +کردارنيک
وانديشه نيک «  ،جانشين اين سه تای يکتا ميشود  .درفرھنگ
زنخدائی  ،سروش ورشن ّ ،
خرم را که کودک » عشق ارتا با بھرام
اوش بام= پگاه ( ميزايانند  .بام )= وام =
« است  ،درسپيده دم ) ُ
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پستان = زنخدای عشق ( وپگ) درپگاه ( ھردو ھمين » ّ
خرم «
ميباشند .اين زنخدا ھمان »پستان « ،ھمان »سپيد«  ،ھمان »جد= گد
= شد = شداد «  ،ھمان بزغاله ) جدی( وھمان »ميش گروشه «
وھمان شير  ،وھمان »پيک صبح « است .
کو»پيک صبح «  ،تا گله ھای شب فراق
با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم
اين جان عاريت که به حافظ سپرد » دوست «
روزی رخش ببينم و تسليم وی کنم – حافظ
اين » پيک صبح يا پيک بامداد« ھمان » ُزھره يا ّ
خرم يا دوست «
ھست  .بام  ،يا »وام « ھمان »پستان شيردھده«  ،ھمان » جد = گد
«  ،يا ھمان » ّ
خرم ژد«  ،ھمان »زنخدای مھرودوستی «است که
سروش آنرا ميزاياند  .زندگی درھرروزی  ،با ژد ،با اصل مھر
ودوستی  ،با نوشيدن شيرعشق  ،آغازميشود .
زچنگ ُزھره شنيدم که صبحدم ميگفت
غالم حافظ خوش لھجه خوش آوازم
آغازشدن زندگی ھرروز،رستاخيززندگی ھرروز،زايش ّ
خرم ازنو،
زايش مھرودوستی ازنو ،زايش موسيقی ورامشگری ازنو ،زايش
بينش ازنوھست.اين انديشه  ،گرانيگاه ِفلسفه زندگی ايرانی را
مشخص ميساخت  .چنانچه درغزليات مولوی بازتاب شده است :
خواھی که بگويم  :بده آن جام صبوحی
تا چرخ به رقص آيد و صد ُزھره ِ زھرا
مگر ُ
ززھره شنيدی َاال به وقت صبوح
که بزم خاص نھادم  ،صالی عشق  ،صال
ُزھره عشق  ،ھر سحر  ،بر درما  ،چه ميکند
رندان صبوحی  ،ھمه مخمور خمارند
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درخمار ،که دارد ؟
ای ُزھره  ،کليد
ّ
پرده دل ميزند ُ ،زھره ھم از بامداد
مژده که آن بوطرب  ،داد طربھا بداد
اوش بام « نام دارد  ،گاه » سروش و رشن «
ودرست بامداد که » ُ
است  .سروش درست مامای زايش اين ُزھره ) زوه َ +ھره =
فرزند نای = فرزند سيمرغ يا ارتا ( است  .ايرانيان پس ازسرکوبی
خرمدين  ،ازبردن نام ّ
خرمدينان با جنبش با بک ّ
خرم ميترسيدند،
وازاين رو  ،نام ُزھره را بجای نام ّ
خرم بکارميبردند  .دراين گاه
بود که » سروش ورشن «  ،پيکريابی » خرد «  ،زاياننده » اصل
ّ
خرمی  ،موسيقی  ،شادی  ،بينش شاد  ،گشاينده خوبی وزيبائی «
ميشدند  .با اين مقدمه کوتاه  ،بسراغ مفھوم » خجستگی سروش «
درشاھنامه فردوسی ميرويم  .مسئله بنيادی فرھنگ ايران » ،
نيازردن جان « ھست  ،ودرست اين مسئله با داستان کيومرث
درشاھنامه طرح ميگردد  .ھرچند کيومرت واھريمن دراين داستان
 ،تصاويرويژه زرتشتی ھستند  ،و کيومرث درنشناختن » دشمن که
اھريمن باشد « بيخردی يا کم خردی خودرا نشان ميدھد  ،ولی
مسئله » نيازرد جان انسان «  ،درھمان آغازشاھنامه طرح ميگردد
 ،ھرچند درظاھر ،شکل توطئه اھريمن برای دست يافتن به قدرت ،
بدان داده ميشود  .با شناخت » گزند ناپذيربودن جان و مھر به جان
« ھست که علت پيدايش » سروش « و» خجستگی اش « مشخص
ميگردد  .ھرجا  ،جان انسانی درخطرگزند بيفتد  ،سروش  ،ناگھان
وبی درنگ پديدارميشود و ھشدارميدھد و بيدارميسازد .
يکايک بيامد خجسته سروش
بسان » پـری« ِ » پلنگينه پوش«
بگفتش ورا  ،زين سخن دربدر
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که دشمن چه سازد ،ھمی باپدر
» يکايک «  ،ويژگی برجسته سروش ھست  .سروش درھنگام به
خطر افتادگی ھر جانی  ،بيدرنگ  ،اندرزمان  ،ھمانگاه  ،ناگھان
بسان پـری  ،پديدارميشود  .اين پيدايش » آذرخشی سروش «
درھنگام » به خطرافتادگی جان « در» پيش آگاھبود « انسان ،
ويژگی » بينش سروشی « است  .درداستان فريدون نيز درست
ھنگاميکه برادرانش توطئه قتل اورا چيده اند  ،سروش ناگھانی
پديدارميشود :
چو شب تيره ترگشت از آنجايگاه
خرامان بيامد يکی » نيکخواه « ) نيکخواه = خجسته (
فروھشته از» مشک « تا پای  ،موی بکردار حور بھشتيش  ،روی
سروشی بدو آمده از بھشت
که تا باز گويد بدو  ،خوب وزشت
سوی مھترآمد  ،بسان » پـری «
» نھانی «  ،بيامختش » افسونگری «
که تا بندھا را بداند کليد گشاده  ،به » افسون« کند ،ناپديد
فريدون بدانست  ،کين ايزديست نه اھريمنی ونه کاربديست
شد ازشادمانی رُخش ارغوان
که تن را جوان ديد ودولت ،جوان
سروش » ،افسونگری« را به فريدون ميآموزد ،تا با افسونگری
بتواند ھمه درھای بسته را بازکند ،و با افسون  ،آنچه ناپديد ونھفته
است  ،بگشايد  ،و بدينسان  ،خوب را ازبد بتواند تشخص بدھد .
درآغازشاھنامه ميآيد که انسان ،کليد ھمه بندھاست
چون زين بگذ ری ،مردم آمد پديد
شد اين بند ھا را سراسر کليد
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يا درمورد جمشيد ميايد که ياقوت وبيجاده وزروسيم را :
زخارا به افسون برون آوريد شد آن بندھارا سراسرکليد
اين افسونی که کليد ھمه بندھا ست  ،چيست ؟ با مفھومی که درذ
ھن ما ازافسون وجادووجنبل  ،جا افتاده است  ،انديشه اصلی  ،به
کلی ناشناخته ميماند.ولی درست اين خرد انسانيست که با
افسونگری  ،ھمه ناپديدھا ونھفته را ازھم ميگشايد و به شناخت
خوب وبد ميرسد  » .افسون « و » افـزون « ھردو يک واژه اند .
ھردوی اين واژه ھا به معنای » درزايش ،بيش شدن « بوده اند .
افسون  ،به معنای » ھنر زايانيدن ومامائی کردن « بوده است .
افزون =af-zonبه اصل » افزائيتن = « af-zaayitanباز ميگردد
که » فرا +زائيدن « باشد) اف= . (aiwiواژه » سپنتا « نيز ،ھمين
معنای » افزايش = بيش زائی « را دارد  ،ھرچند درمتون ززتشتی
به » مقدس « برگردانيده ميشود  » .ماترا سپنتا«  ،خدای روز
بيست ونھم ،به معنای » مادرزاينده = مادرجانفزا « ھست  .گوسپند
= گئوسپنتا به معنای »
جان اف +زاينده « است  .درشوشتری به
ِ
زونه « گفته ميشود  .و در گويش دوانی  ،به مامائی کردن
َزن ُ » ،
وزايانيدن » زونيدن= « zonidanگفته ميشود  ،و واژه » ُزّنـار«
ھم ازاين واژه ساخته شده است .
افسونگری وافسون  ،به ھنرمامائی کردن و زايانيدن گفته ميشود .
زايانيدن  ،معنای بسيارگسترده ای داشته است  .درزائيدن است که
کودک ،پديدارو » روشن « ميشود و تکوين می يابد  .ازاين رو
واژه » زن «  ،ھم به معنای » زائيدن « وھم به معنای » شناختن «
است  .ازاين رو بينش وروشنی وشناخت ھرچيزی  ،زايانيدن آن
چيزبوده است  .ھمه اينھا با » افسون وافسونگری « کارداشتند  .با
افسون يا ھنر زايانيدن  ،ميشد سنگھای قيمتی را از» سنگ خارا «
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زايانيد  .سنگ به معنای زھدان و»خارا« به معنای زن ھست .
ازاين رو ھست که ھوشنگ  ،روشنی را از سنگ ) سينه وپستان و
زھدان ( پديد ميآورد  .ھمينگونه جمشيد  ،ياقوت وزروسيم را
ز» خارا «  ،به افسون برون آوريد
شد آن بندھا را  ،سراسر کليد
ووقتی ھنگام زادن رودابه ميرسد ،سيمرغ  ،خدای دايه ) آل =
پـری= ابرسياه که باران ميزايد ،که ّ
خرم را ميزايد ( ميآيد و ھنر
افسونگری را به زال ميآموزد :
نخستين به می  ،ماه را مست کن زدل  ،بيم وانديشه را پست کن
تو بنگر که بينا دل  ،افسون کند
زصندوق )= زھدان( تا شير بيرون کند
بگافد تھيگاه سروسھی نباشد مرو را زدرد آگھی
به جُغد )= يُوغ  +دای ( که اينھمانی با » بھمن = خدای خرد وبزم
« دارد  » ،پزشک« ھم ميگويند و پزشکی دراصل  ،ھنر مامائی
کردن وزايانيدن بوده است  ،جنانچه ھنوز درکردی » پز« به معنای
اندام تناسلی زن و جنين ھست .
بينش وشناخت  ،بايستی ازتن انسان ) تن= زھدان ( زايانيده بشود .
البته زرتشت با اين مفھوم » بينش وشناخت وروشنی  ،در روند
زائيدن ازانسان وازچيزھا « مخالف بود  ،واھورامزدا را » اصل
روشنی = روشنی بيکران « ميدانست  .ازاين رو يزدانشناسی
زرتشتی  ،مجبوربوده است که ھمه متون را دراين راستا  ،مسخ
وتحريف کند  .اين مفھوم » افسون «  ،درادبيات ايران باقی مانده
است  .در ھرانسانی » ،پـری = سيمرغ «ھست  ،و فقط بايد آنرا »
افسون « کرد  ،وزايانيد و ازشيشه ) زھدان( بيرون آورد تا خبر از
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آينده بدھد  .نياز به » پری خوان « ھست  ،تا پری نھفته درانسان را
ازاو افسون کند :
فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم
ازآنکه کار پريخوان  ،ھميشه افسونست ) مولوی (
پری من  ،به فسونھا  ،زبون شيشه نشد
که کار او زفسون وفسانه  ،بيرونست – مولوی
اينست که درغزليات مولوی  ،افسونکردن  ،معنای مثبت جانفزائی
و رستاخيزی و نوزائی و زايش عشق دارد:
درختان بين که چون مستان  ،ھمه گيجند وسرمستان
صبا برخواند افسونی  ،که گلشن بيقرارآمد
من نيم موقوف نفخ صور  ،ھمچون ُمردگان
ھر زمانی  ،عشق  ،جانی ميدھد زافسون خويش
عيسی جان در رسيد  ،بر سر» عازر« دميد
عازر از افسون او  ،حشر شد از گوھرش
زان عيسی عشاق و زافسون مسيحش
ازعلت وقاروره و بيمار  ،رھيديم
فسونگری  ،برون آوردن اين » جد=ژه=شيرابه = شد=
جوھرجان= گدابه= قيدافه « ازانسانھاست که در» نخستين
عنصرشان = ھوفريان «موجودھست .

»سروش ِ خجسته«،چه معنائی دارد ؟
سروش  ،سروش ِ خجسنه ) ھو +جد = ھو+گد ( است  ،ولی اين »
خجسته « کيست ؟ چون سروش  ،خويش اوست  ،پيدايش اوست،
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ھمگوھراوست  .اين » خجسته «  ،ارتای فرورد  ،سيمرغ  ،خدای
ايرانست  .چون » خجسته = ھو +گدی « نام گل بوستان
افروزھست  ،وگل بستان افروز ) فروز= روجن نامھای فروردين
ھستند (  ،گل روز نوزدھم ھرماھيست که روز ارتافرورد يا
فروردين باشد  ،که جانان ) خوشه بھم پيوسته ھمه جانھا(  ،وھمان
سيمرغ يا شاه ومھترپريان است که درقرآن  ،ابليس شده است .
اين گل بوستان افروز ،نامھای فراوان دارد  .ازجمله نامش » زلف
عروسان « است که درتصويرسروش نمودارميشود  ،که گيسوی
مشکينش تا به زمين فروھشته است ُ .مشک  ،بوی ويژه » سيمرغ
« وبوی » مھر« اوست  .البته » ُمشک « درآغاز به » بوھای
خوش گياھان گفته ميشده است «  .گيس ،اينھمانی با ارتا دارد ،
چون » مو« که با گياھان اينھمانی داده ميشد  ،خودش به معنای »
نای « بوده است  .وجزيره کيش ) قيس درعربی( منسوب به اين
زنخدا بوده است  .و داشتن گيسوی بلند  ،بيان ِ انتساب خود بدين
زنخدا بوده است  .نام ديگربوستان افروز ،بنا برابوريحان
درصيدنه  » ،داح = داه « بوده است که به معنای » زن « باشد )داه
 ،خدای پارتھا (  .نام عربی اين گل  » ،جُل النار« است که » گل
نار« باشد  .نار)  ( nairiھم به معنای » زن « ھست وھم به معنای
» نای «) کتاب ماھوان  ،گياھان ايران( و درعربی به معنای »
آتش «  .ارتا  ،ھم خوشه تخم ھا = خوشه آتشھا )کانون ومجمر( ،
يا آتش جان درھرانسانيست که سرفرازاست  ،و ھم دريای محيط)
جد  ،شير ،آب (  .خجسته  ،نام خود اين زنخدا ھست  .اين زنخدا ،
درنقاط مختلف ،نامھای گوناگون داشته است  .ازجمله نامھايش -1 :
دای يا دايه يا تای  -2 ،مای يا ھومای يا انھومای  -3 ،پری  ،شاه
پريان  -4 ،نای) نای به (  -5 ،سور) به پيروانش سوری وآسوری
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وآشوری گفته ميشده است(  -6 ،نار) درخت نارون  ،درخت
اوھست = سمد= صمد (  -7 ،بی بی ) وی وی(  ....بوده اند .
سروش خجسته  ،پيدايشی ازاين زنخداھست  ،چون خود اين زنخدا
زون ( ھست و درسروش ورشن  ،اين
 ،دايه ) ماما = زاياننده = ُ
صفت مامائيش،پيکرمی يابد.سروش،روند ِ» =ashyaآشکارسازنده
اين جد= ژد = جوھرھستی خدا از سيمرغ « ميباشد .
ازاين رو ھست که سروش ِخجسته » بسان پری پلنگينه پوش «
نمودارميشود  .پری  ،به ابـرھم گفته ميشود ) درسغدی  ،پريکا ( و
نام ديگر ابردراوستا  dva-nara ،است يعنی » دوجنسه =
نرماده= جفت وانباز«  .پلنگينه  ،به آنچه دورنگ ھست گفته ميشده
است  .پلنگ ھم جانداردورنگست  .پيسه يمانی) جزع = چشم ( و
ابلق ) بلک ( ورخش  ...دورنگه  ،يعنی نرماده اند  ،به عبارت
ديگر اصل آفريننده اند  ،اصل پيدايش روشنی ھستند  .درپديدارشدن
پريسان ِ سروش نزد فريدون ،افزوده برگيسوان تا بپا فروھشته ،
روی حوربھشتی دارد که روی زيبا باشد  .ارتا  » ،ارتای سريره«
يا » ارتای ھوچيتره « ھست که ھردو به معنای زيبا ميباشند  .اينکه
روی حور بھشتی دارد و ازبھشت آمده است  ،بدان علت ھست که
بھشت  ،صفت ويژه » ارتا « ھست  » .ارتا واھيشت «  ،به معنای
» ارتا يا تخم ھای فروھشتنده « ھست  .ھشتن وواھشيتن  ،کاشتن
تخم وانداختن نطفه درزھدانست  .اين خدا  ،ازسوئی تخمھای خود )
آتش ھای خود ( را درگيتی درتن ھا وزھدانھا می ھشت  ،و ازسوی
ديگر» جد= شيره = رس= مايه « دراين تخمھا بود ،به عبارت
ديگر،ھم نرينه وھم مادينه بود .بنا براين مسئله پيدايش » ژد = آب
خرم باشد  ،از تخم ) ارتا ( ھست .
= شيرابه = رس = گد « که ّ
خرم  ،آب ِ ابر) پری ( ھست ّ .
خرم  ،که
خرم  ،ژد ِ ارتا ھست ّ .
ّ
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ژد ارتا  ،نخستين
جُدی ) گدی = گدا = دختر( باشد ِ ،
عنصرھرانسانی ھست .
وبـھی است « که قطب ومحور) َوردنيک
واين » گدی = جُدی ِ ،بـه ِ
ّ
خرم = شير ازپستان خدای
( گيتی ھست .واين » به =
مھروموسيقی وزندگی « است که در» خجسته = وھو+گد « به »
نيک « ترجمه ميشود  .به عبارت ديگر ،ژد يا شيره ھرتخمی ازارتا
) نخستين عنصرھرجانی ( ّ ،
خرمست که با سروش  ،پيدايش می
يابد  .اين انديشه درداستان شيردادن به زرتشت درکنام گرک ،
بازتابيده ميشود که درباال آمد  .بھمن وسروش  ،ميش شيرپستان ِ
گروشه ) گرو= نای  ،شه = سه  ،سه نای = سئنا ( را ميآورند  ،تا
زرتشت آن را جرعه جرعه بمکد و » خجسته « گردد .اين ژد=
گد= شد ِ ارتا که » آدا = آ +دا= شيردھنده = عاد = مادر ِ شداد =
شد +داته « ھست .
اين پيدايش» ژد= گد = شيرابه وجوھر«  ،از » ارتا « که »
نخستين عنصر جان ھرانسانيست  ،فلسفه زندگی ايرانيان را معين
ميساخته است  .واژه » جادنگو که َجد +انگ « باشد و ھمان » ژد
انگ = انگ ژد « است که به مطلق صمغ ھا وشيرابه ھا گفته
ميشود » .جادنگو« به ھديه يا بخششی گفته ميشد که ميبايست ميان
مردمان  ،پخش شود واين کارپخش به عھده موبدان گذاشته ميشد .
اين جادنگو ،بيان فلسفه کردار وگفتاروانديشه وعاطفه نيک يا » به
« بود  .جادنگو يا » جد +انگ = انگ ژد « به معنای شيرابه يا ژد
نای يا زھدان وسرچشمه جان بود  .ھرکار وگفتارو انديشه وعاطفه
ای که ازژرفای جان انسان ميتراوديد ميزھيد وزائيده ميشد  ،انگ
جادنگو بود.
ژد = َ
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عمل وگفته وانديشه وعاطفه ای که ازبُن جان برميخيزد ،
ازھوفريان  ،ازارتا ) نای به = انگ = عنقا (  ،ازاخو ) فرخ =
جادنگوست  ،افشانندگی ورادی و دھش ،
فر +اخو ( زھيده ميشود َ ،
خرم = زنخدای عشق وزندگی رامشگريست .
يا شيرابه ازپستان ﱢ
بدين گونه اعمال وافکار واقوال وعواطف  » ،فـر« گفته ميشود .
انسانی  ،ھنگامی » فر« پيدا ميکند که اعمال وافکار واقوالش ،
شيرابه نای وجودش  ،شيرابه ارتا يا نخستين عنصرھستی اش
باشد  .ازاين رو واژه » ّ
فر« دراصل » « xvar-nahبوده است که
به معنای شيروژد نای ھست  .درھزواش به فر ،يا خورنه  ،گدا من
) گده  +مينو = مينوی گده ( ميگويند که درست ترجمه ھمان »
 « xvar +nahھست  .اين جاد نگو يا » انگ ژد «  ،اين شيرابه
نای  ،آب وشير وژديست که دراعمال وافکار واقوال زھيده ميشود ،
و ھمه جھان را به ھم می پيوندد و جھان  ،دريای عشق = ورُوکشا
يا فراخکـنـد ميشود .
ازاين روھست که وقتی سيمرغ  ،زال را که فرزند وجفت سيمرغ
شده است به سام برميگرداند  ،سيمرغ پرخود را که » جد « اوست
به او ميدھد  ،چون زالی که شير) جد ( سيمرغ را نوشيده است ،
ھميشه جفت وانباز او ھست  .اين » پـرسيمرغ «  ،گواه براين »
توانائی پيوند يابی مستقيم وبيواسطه ھرانسانی « با ارتا فرورد يا
سيمرغ است .
پرمن « خجسته بود  ،سايه ّ
ابا خويشتن بريکی » ّ
فر من
» ّ
فـر « سيمرغ  ،ھمان » خجسته « بودن اوھست  .ھردو يک معنا
را دارند  .دراين » پـر« من که با خود داری  ،خجستگی و ّ
فـر من
افروختن
 ،ھست وفـر ،نياز به » زھش وپيدايش « دارد و با »
ِ
تخم يا اخو « است که اين ّ
فر وخجستگی  ،پديدار ميشود .
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گرت ھيج سختی به روی آورند
ور از نيک وبد  ،گفتگو آورند
پـرمن ببينی ھم اندر زمان ّ ،
به آتش برافکن يکی ّ
فر من
ھمانگه بيايم چو ابر سياه بی آزارت آرم  ،بدين جايگاه
فرامش مکن » مھر دايه « ز دل
که دردل  ،مرا  » ،مھرتو « دلگسل
جـد سيمرغ «  ،جاد نگوی
دادن پرخود به زال  ،دھش وزھش » ِ
سيمرغ به انسان ھست  .او گوھر وجود خودش را که پرش ھست
به انسان ميدھد ) اخو ،axvيا ارتا ،نخستين عنصر درھرانسانی ،
چھارپر= چھارنيروی ضمير دارد ( تا ھرانسانی امکان بيواسطه
پيوند يابی و يگانه شوی با خدا را داشته باشد  .اين مھرکاری ،
مھرانديشی  ،مھرگوئی  ،که زھش اين َجد سيمرغ ) پـر= ّ
فـر =
خجسته ( ھست  ،به واژه » نيکخواھی « ترجمه شده است ّ .
فـر )
خورنه = گدامن = خجستگی ( را با افروختن اين جد يا » شيرخدا
درگوھرانسان « درکردار وانديشه وگفتارخود  ،ميتوان اندرزمان
ديد  .مھر تو به دايه ات  ،از مھر دايه ات به تو  ،گسليدنی نيست .
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پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 5 -

زندگی،دوست داشتن ِ»جی«ھست
» جی« ،زنخدای ُخّرم يا ُزھـره است
که جان)جی+يان(ھرانسانی ميباشد
آنھا که اھل صلحند ُ ،بـردند زندگی را
وين » ناکسان « ،بمانند ،در»جنگ زندگانی«
مولوی
زندگی  ،دوست داشتن وپرستيدن و نگھداری کردن ِ» جی= ژی =
زی « ھست  ،که نام زنخدا ّ
خرم يا بيدخت يا َبگرام ) بيرام( ميباشد
 ،و درجان ھرانسانی خانه دارد  ،چون جان که » جی +يان «
خانه جی« ميباشد  .درھرانسانی  ،ودرخود ،بايد
باشد ،به معنای » ِ
جان خودرا که » خانه وآشيان وسرچشمه اين زنخدا يا اين پری زاد
« ھست دوست داشت ،واو را پرستيد و ازاو مراقبت کرد  .واژه »
زندگی = « zi+vandakihچنين معنائی دارد  .کسی زنده است )
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 (zi+vandakاست که » جی « را درخود و درھرانسانی ،دوست
ميدارد وميپرستد )=ازآن پرستاری ميکند( .
» زی« ھمان » ژی = جی « ھست که واژه » زيستن=zi-vistan
« نيز ازآن ساخته شده است  ،وبنا برابوريجان بيرونی درالتفيھم نام
رام يعنی ّ
خرم  » ،جی « ھست  .وپسوند  vanditanدر» زی+
وندکيه = زندگی « به معنای دوست داشتن و پرستيدن واحترام
داشتن ومراقبت کردنست  ،و» َ=vandgarوندگر« به معنای »
عالی ھمت  ،بذل کننده « است که جوانمرد باشد ،و « وندگريه =
 «vandgarihعلوھمت وبخشندگی ورادی ھست  .پسوند» zi-
 «vanکه » َون « باشد  ،درسانسکريت به معنای » ميل وعشق
ودوست داشتن « است  .ولی » وان=  «vaanaخوشه معانی اين
واژه را نشان ميدھد  .ازيکسو به معنای خواھان ومشتاق و ازسوی
ديگربه معنای جنگل ودرختستان وفراوانی  ،وازسوئی به معنای
چوب وظروف چوبينه است وازسوی ديگربه معنای آب
وابروچشمه ميباشد  .چوب  ،اينھمانی با عشق داشت  .ازاين رو
بھرام چوبينه  ،چوبينه خوانده ميشد  ،چون محبوب مردم وسپاھيان
بود  » .زی +وان « يا » جيوان «  ،به معنای » سرشار از جی =
زندگی وعشق وشيرابه و جفتی وتوافق « است  ،چون »جی=ژی «
ّ
زنخداخرم است .بنا
دارای اين معانيست  .وفراترازاينھا  ،نام خود
براين کسی زنده است )  (zi+vandakکه گنجينه اين محتويات
ھست .
جان ھرانسانی  ،خانه ونيايشگاه ِ زنخدا جی ) ّ
خرم ( ،يا » اصل
زندگی وعشق ورا مشگری و جوانمردی وزيبائی « است  .و
اوش+
درست درھربامدادی ،که » با م  +داته « يا » پگاه « يا » ُ
بام « باشد  ،وانسان ازخواب  ،چشم ميگشايد تا زندگی تازه را ازنو
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آغازکند  ،اين زنخدای عشق وزندگی ورامشگری و جوانمردی ،
از» شب که ارتا « باشد  ،زاده ميشود  ،وبه پيشبازانسان ميشتابد ،تا
اورا درآغوش گيرد  .چون » نگاه چشم « ھرانسانی نيز ،زايش
ھمين » ّ
خرم ياجی« اززھدان ِارتاست که » مردمک چشم «
نيزھست َ » .پگ« در» پگ+گاه « ،نام زن نارپستانست  ،و»بام «
يا » وام »ھم  ،به معنای .پستان وھم به معنای » زنخدای عشق «
خرم ( نيزھست  » ،آبام
است  .به » ُجدی « که نام ماه دھم ) دی= ّ
گاه «  ،گاه زنخدای عشق يا بام گفته ميشود  .معنای ُ
جدی
درعربی  ،مردبخشنده است  ،و اين واژه ھمان واژه » جد دی «
ھست که بنا بر اقرب الموارد  ،به معنای » سخی وبخشنده
وجوانمرد « است  .ولی » جد +دی « به معنای » شيرزنخدا ّ
خرم
« است  .اينست که مولوی با شناخت اين پيشينه فرھنگی دربلخ که
نيايشگاه اين زنخدا) شاده = ّ
خرم ( بود ،ميسرايد که :
ھرروز بامداد  ،درآيد يکی پـری
بيرون کشد مرا  ،که زمن  ،جان کجا َبـری
گرعاشقی  ،نيابی  ،مانند من ُ ،بــتـی
ور تاجری  ،کجاست چو من  » ،گرم – مشتری «
ورعارفی  » ،حقيقت معروف جان «  » ،مـنـم «
ور کاھلی  ،چنان َشوی ازمن  ،که برپـری
ّ
خرم  ،پريزاداست و مادرش  ،پری  ،يا شاه پريان ارتا  ،يا
سيمرغست  .اين اصل عشق وشادی) نام ديگرش شاده است ( و
موسيقی و جوانمردی وزيبائی ،انسان را ازخواب بيدارميکند  ،وراه
فرار وگريز را به من می بندد  ،و مرا به عشق به خود فراميخواند
وميگويد :اين منم که اصل زيبائی ھستم واين منم که مشتريھا را
گرم ميکنم  ،ومن ھمان » حقيقت جان تو  ،و جان ھرانسانی ھستم
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«  ،و اگر کاھل وبيحال باشم  ،مرا خيزان وپران ورقصان ميکند .
وخطاب به ھمين » زندگانی = جی +وندکيه « ميگويد :
ای بی تو ،حرام زندگانی خود  ،بی تو  ،کدام  ،زندگانی
بی روی خوش تو زنده بودن مرگست  ،بنام زندگانی
» گوھر«  ،تو و  ،اين جھان چو» حقه «
باده  ،تو و  ،جام  ،زندگانی
بی خوبی حسن ِ با قوامت نگرفته قوام  ،زندگانی
مفھوم » جی= ژی= زی= گی « ويا » جان= جی +يان «  ،يکی
رويه ھای
ازمفاھيم کليدی فرھنگ ارتائی ايرانست  .شناخت ُ
گوناگون وبه ھم پيوسته ِ مفھوم » جی=ژی « و» جان « را  ،که
ھزاره ھا جھان بينی ايرانيان را معين ميساخته است  ،برای
تفکرفلسفی  ،ضروريست  .درتفکرفلسفی  ،مفاھيم » زندگانی «
و » عشق « و » سرشاری وفراوانی وسرچشمگی « را به ھم
پيوند دادن  ،وادعای اينکه » عشق «  ،ھمان » زندگی « و »
اصل آفريننده زندگانی وسرشاری وپری « است  ،کاربسيار پيچيده
ودشواريست  .ولی درفرھنگ ايران  ،درست ازھم بريدن وپاره
کردن مفاھيم » زندگانی « و» عشق يا مھر« و» سرچشمگی« و»
سشاری وغنا « ازيکديگر  ،غيرممکنست  .تجربياتی که  ،علت
پيدايش يک زبانی شده اند  ،مفاھيمی وپديده ھائی را به ھم پيوسته
اند که در» مفاھيم روشن وساخته فلسفی «  ،بدشواری ميتوان به
ھم پيوند داد  .فلسفه درھرزبانی  ،با اين » تجربيات مايه ای=
تجربيات تخميرکننده « که درواژه ھا وتصاويرروئيده اند  ،سروکار
دارد  .فلسفه ای که انديشه ھايش  ،زندگی واجتماع و نيروھای
ضمير را تخميرنميکنند  ،فلسفه خشکيده وافسرده ومرده و افسرنده
و ميراننده وخشکاننده است.
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اصطالح » جی يا ژی « که مفھوم بنيادی آموزه زرتشت نيزھست
ِ
 ،درترجمه سرودھای زرتشت ) گاتا = گاھان ( به » زندگی«
برگردانيده ميشود ،و اينھمانيش با زنخدا » ّ
خرم = جی = بيدخت «
به کنار نھاده ميشود  .درسرودھای زرتشت  ،ھمزاد يا دوقلوی جدا
ومتضاد با اين » ژی «  » ،ا -ژی « خوانده ميشود  ،که به » ضد
زندگی يا نازندگی « ترجمه ميگردد  .با اساس قراردادن اين معنا
که زرتشت به » ژی « داده است  ،و شناخت سراسرفرھنگ ايران
با اين معنای » ژی = جی«  ،کشيدن خط بطالن برسراسر فرھنگ
ارتائی -زنخدائی ايرانست  ،و بدينسان  ،کل فرھنگ ايران ،
نامفھوم ونامشخص ساخته ميشود .
چون خود واژه ِ» ژی = جی «  ،ھم به معنای » زندگی «  ،وھم به
معنای » عشق « است  ،واين دو معنی  ،ازھم جدا ناپذ يرند .
ودرست اين عشق ومھراست که » اصل آفريننده زندگی وسرشاری
ولبريزی و آغازگری« است  » .جی « معنای » صمغ يا شيرابه
وشير= جد = مايه «  ،وھم معنای يوغ »= جُفت= جوت « را نيز
دارد  .چنانچه درگفتارپيشين ديده شد  ،اين زنخدای مھر ،با پستان
وبا شير) جد درجُدی = آبام گاه = گدی (  ،اينھمانی داده ميشده است
 .ولی درست انديشه بنيادی زرتشت  ،بر اساس جداسازی » زندگی
ازعشق « دراصطالح » ژی «  ،بنياد نھاده شده است  .آنچه
درفرھنگ ايران غيرممکن ومحال بود .
» جی = ژی « درفرھنگ ايران  ،خودش به معنای » يوغ = يوج
= جفت= ھمزاد« ھست  ،که به معنای » متصل ُ +پـرومملو+
دوست  +ھمکار +بخشش  +زوج = دوپيکرباھم « ھست  .ودرست
وبند وجفت  ،که اتصال دونيروی متحرک باھم باشد  ،اصل
يوغ َ
آفريننده زندگی وھستی ونيرومندی ميباشند  .بدينسان با آموزه
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زرتشت  ،درفرھنگ ايران  ،ژی  ،بدون عشق) ژی( ميشود  ،و»
ا -ژی « = ضد زندگی= ضد عشق« ميشود  .ژی  ،که تھی
ازعشق يا دوستی وھمکاری وپُری و بخشندگی باشد ،اژی »
ميشود «  .به عبارت ديگر » ،اژی «  ،فقط بيان روند اختالل
وکمبوی در» ژی« ھست  ،وبا رفع اين اختالل است که ميتوان ،
ازسر » ،ژی = زندگی که با عشق وغنا ،اينھمانی دارد « شد .
» اژی «  ،که درآموزه زرتشت  ،ھمزاد و » وجودی ضد ژی «
باشد درفرھنگ اصيل ايران  ،وجود ندارد  ،و فقط در اختالل در
شر و نقص وفساد
ژی  ،اژی پيدايش می يابد  .به عبارت ما ّ ،
وتجاوز طلبی وقھرو ستيزندگی  ،دراصل  ،وجود ندارد  ،بلکه فقط
از» اختالل درجان وزندگی وعشق « پيدايش می يابد  ،وميتوان با
بازگشت دادن به اصل  ،آنرا رفع کرد .
واژه » ييما=جم « را درگاتا  ،معموال به » ھمزاد = دوقلو«
برميگردانند و اين دوقلو ،که » ژی و اژی « باشند  ،زندگی وضد
زندگی ھستد  .با چنين تعريفی که زرتشت از» ييما « ميکند  ،به
کلی پشت به فرھنگ ايران کرده  ،و آن را ازبُن  ،متزلزل ميسازد .
چون » ھمزاد ويا دوقلو« در واژه » ييما « به معنای » دوقلوی به
ھم چسبيده « است  ،و به عبارت ديگر ،ييما ) جم (  ،به معنای »
مھرو اصل دوستی وھمکاری وصميميت « ھست  .بدين علت نيز
جفت نخستين نيز  ،مھری ومھريانه  ،شد  .دوقلوی
سپس نام
ِ
زرتشت  ،دوقلوی باھم ) ( yuma=gumaنيست  ،که اصل » سه
تا يکتائی = عشق ودوستی « بود  ،بلکه دوقلوی جدا وبريده ازھم
وضد ھم ھمند  ،که اصل جنگ وستيزو دشمنی ونفرت ميباشد .اين
دوتا  ،باھم نا آميزنده اند  ،و ھيچگاه نميتوان آن دو را باھم آشتی داد
 ،و مھرميان آن دو را برقرارساخت  .بدينسان  ،اصل آفريننده
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جھان ھستی  ،ديگر» مھروعشق « نيست  ،بلکه » جنگ وستيزو
دشمنی و جھاد « ميشود  .درست » ژی = جی «  ،که زرتشت آن
را ھمزاد دشمن  » ،اژی « ميکند  ،درفرھنگ ايران  ،به معنای »
يوغ  ،عشق  ،اصل چسبنده = َجد= اصل جفتی = ھمزاد يا دوقلوی
به ھم پيوسته = مر= سنگ= آسن« ھست  ،و برضد وجودی
ھمزادی بنام » اژی « ھست  ،چون خودش ھمزاد ويوغ  ،يعنی
مھروعشق ھست » .ييما « يا » ژی = جی«  ،يا سنگ يا
َمر)=َامر( اصل عشق ودوستی  ،دوتای بھم چسبيده )دوتای باھم
= يعنی سه تائی که يکی ھستند ( ھستند و دشمنی وجنگ وستيزو
نفرت وجھاد ودرشتی )خشونت ( نميشناسند .
زرتشت در مفھوم » ييمايش «  ،درست زندگی يا ژی را  ،ھمزاد »
زندگی تھی از عشق « ميکند  ،که ميخواھد » ژی = جی « را
ازبين ببرد  ،ولی ھيچپگاه نميتواند  .بدينسان با آموزه زرتشت ،
جھان آفرينش با جنگ ونفرت ودشمنی وجھاد  ،آغازميشود .
جھان دشمنی وجنگ وجھاد  ،جانشين جھان عشق ومھرودوستی
وآشتی ميشود  .زرتشت درواقع  ،برروی معنای واژه » ييما =
يوغ = سنگ = مر= جفتی « را که بيان اولويت اصل مھروآشتی و
دوستی در جھان ھستی است  ،خط بطالن ميشود  .سراسرجھان
ھستی  ،تبديل به ميدان جنگ ميان ژی واژی  ،ميان »اھورامزدا
ياسپنتا « – با – اھريمن ميگردد  .واين اھريمن  ،چون اصل
آميزنده با ھمه چيزميماند  ،با ھمه چيزی  ،آميخته و گوميخته است
 ،درھمه چيزی  ،گمشده است  .بدينسان  ،درون ھرچيزی درھستی
 ،جنگ وجھاد ودشمنی ھست  .بدينسان با آموزه زرتشت ِ ،مھر،
اولويت خود را درجھان ھستی از دست ميدھد  ،و به کردار) عنوان
( » ،اصل آفريننده جھان ھستی«  ،شناخته نميشود .
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درست مفھوم » عشق قديم « درآثارمولوی به سرانديشه فرھنگ
ارتائی ايران باز ميگردد که درميان خرمدينان باقی مانده بود .
عشق يا مھر ) مـر ،سنگ ،جفتی= يوغ  ،ھمزاد= ييما( ھست که »
اصل آفريننده نخستين « ھست  .البته اين مفھوم عشق يا مھر که به
پديده »پيوستگی دوتا باھم = سه تائی « بازميگشت  ،امکان ابراز
صريح وشفاف  ،درفضای شريعت اسالمی نداشت  ،چنانچه
ازيزدانشناسی زرتشتی نيز تبعيد شده بود .
ولی » اولويت عشق يا مھر «  ،به عنوان » اصل آفريننده روشنی
وبينش وآغازگر« نيز درتضاد با تصوير » ﷲ خالق « ووجود
پيامبر ورسول وواسطه بود  .اين بود که بدشواری ميشد  ،اين
مفھوم » عشق « را آشکارا گفت  ،و ميبايستی بگونه ای بيان کرد
که فقھا بيانگارند  ،عشق به خدا ) اصل دوستی درھمه چيزھا ( ،
عشق به » ﷲ خالق « است که ھيچگاه با گيتی وانسان نمی آميزد.
درحاليکه اولويت عشق  ،حاوی اين معنا بود که خودش  » ،اصل
آفريننده و ازنو آفريننده « است  .و برای زدودن فساد دراجتماع ،
ويافتن بھبودی ازانحطاط و شرارت وتباھی اخالقی و اجتماعی ،
ميبايستی به عشق  ،يعنی به » اصل نوآفرينی درخود که عشق «
است ،بازگشت وبا آن ازنو ،پيوند يافت ) متصل وجفت شد ( .
تبديل حالت اخالقی واجتماعی و دينی وسياسی  ،درآميختن با اصل
آفريننده در خود  ،که عشق يا مھراست ) وصال باجانان يا ارتا يا
اخو درگوھرخود ( ممکن ميگردد  ،نه با اطاعت کردن از اوامر
اين شريعت يا آن مذھب يا آن عقيده وايدئولوژی  .اينست که
مولوی ميگويد :
وصل کنی درخت را  ،حالت او بدل شود
چون نشود مھا  ،بدل  ،جان ودل از وصال او
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ولی درست اين » وصال با او «  ،رھائی يافتن از تنگنای مذ اھب
وعقايد وايدئولوژيھاست  ،چون در تبعيت ازاوامرآنھا  ،عشق
درانسان نميتواند ازنو بيافريند وآغازگرشود .ازاين رو مولوی وھمه
عرفا  ،درعشق که اصل نوآفرينی است  ،رھائی ونجات ازتنگنای
ھمه مذاھب و شرايع وايدئولوژيھا را ميجويند
به حمد ﷲ  ،به عشق او  ،بجستيم
ازاين تنگی  ،که » محراب « و » چليپا« ست
محراب وچليپا  ،اسالم ومسحيت است  .دراتصال دوباره با عشق
قديم  ،که اصل ازنو آفرينی است  ،ميتوان ازاين شرايع ومذاھب که
با وعظ وامرونھی وتھديد ،ميخواھند انسان را به راه راست و تنگ
خود  ،برانند  ،نجات يافت  .اين » عشق قديم « که به معنای »
اصل نخستين آفريننده  ،درپيوند جوئی با جانھا وانسانھا وطبيعت «
بازميگردد  ،دراثرفراموش شدن پيشينه مفھوم » خدا = جانان =
خوشه ھمه جانھا درگيتی « و » آفرينندگی دراثرانبازشدن با جانھا
درھمين گيتی «  ،دچارسوء تفاھمات ميگردد  .ولی انديشه اولويت
» عشق «  ،برغم بريدگی از پيشينه فرھنگيش  ،نگاه داشته ميشود :
ای عشق کز قديم  ،تو با ما يگانه ای
يک يک بگو تو راز ،چو از عين خانه ای
ازبيم آتش تو  ،زبان را ببسته ايم
تا خود چه آتشی تو  ،يا چه زبانه ای
مريِم » عشق قديم «  ،زاد مسيحی عجب
داد نيابد » خرد «  ،چونک چنين فتنه زاد
مقصود مولوی ازخرد دراينجا  ،ھمان عقل اسالميست  ،واو
وعطاروسعدی ،شريعت اسالم وسايرمذاھب را  ،ھمان » عقل
«ميدانند  ،که به کلی با مفھومی که ما امروزه از» عقل « داريم ،
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فرق دارد  .البته برای چنين عقلی که اسالم باشد  ،عشق  ،فتنه
ميزايد  .ولی درفرھنگ ايران  ،ھمين » آتش عشق درجان « است
که تبديل به » روشنی خرد وحواس « ميشود  .درعرفان  » ،درد «
به معنای » پيوند جويندگی با کشش « است  .زندگی واقعی ،
جستجوی اصل است  ،که جانان يا ارتا ميباشد  ،و درھرجانيست ،
و ھمه را درتاريکی  ،بسوی خود ميکشد  .درجستجو با آزمايش ،
بايد خدارا جست  .اين مفھوم » درد يا مصيبت «  ،به کلی با مفھوم
» درد ی که آزردگی تن وجان باشد « فرق دارد  .ھمه مردم ،
دراجتماع دنبال داروی درد ) آزاری ھستند که کمبود ھای گوناگون
و اززدودن آزادی از شريعت ايجاد ميکنند ( ھستند  ،و اين درد را
با » درد عشق « مشتبه ميسازند  .درد عشق  ،نياز به درمان ودارو
ندارد  ،چون جستجوی اصليست که خودش مارا بسوی خود ميکشد
 ،واين روند پيدايش شاديست
خدای  ،پھلوی ھر درد  ،داروئی بنھاد
چو » درد عشق  ،قديمست «  ،ماند بی زدوا
وگر دوا بود اين را  .توخود  ،روا داری
به کاه گل که بيندوده است با م سما
ورابطه انسان با خدا يا با اصلش  ،رابطه ھرجانی با جانانست .
درھرجانی  ،جانان  ،پوشيده ھست  .جانان  ،جانی درھرتنی ميشود
 .خدا درآتشدانيست که حبه ھای آتشش  ،جفت با تن ھرانسانی
ميشود  .وجود ھرانسانی  ،جفت شدن جان ِ جانان با تن اوست .
انسان  ،عشق ِسيمرغ با آرمئتی است  .تن ،بھره ای از آرمئتی
است  ،و جان  ،بھره ای ازجانان يا سيمرغست  .ھرانسانی ،
عشق سيمرغ وآرمئتی با ھمست  .اينست که مولوی ميکوشد اين
سرانديشه را درفضای تنگ اسالمی  ،به عبارت آورد  .اصطالح »
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جان « را نميتوان به آسانی به زبانھای غربی يا عربی  ،ترجمه کرد
 .رابطه ميان جانان وجان درفرھنگ ايران  ،يک بحث ماوراء
الطبيعی و آسمانی نيست  ،بلکه يک بحث مربوط به گيتی وجھان
واقعيست  .جان  ،بھره ای ازجانان ومتصل به جانانست  .رابطه
جان با جانان رابطه » تخم با خوشه « است  .جان  ،تخمی
ازخوشه و» درخوشه « است  .خوشه يا جانان چيست ؟ گيتی )
طبيعت ( وانسانھا و جانداران  ،تخمھای اين خوشه ھستند  .اينست
که رابطه انسان با خدا ) جانان (  ،رابطه تنگاتنگ انسان را با
طبيعت و افراد وجانوران و اجتماع بيان ميکند  .اين تخمھا  ،در
دوری از» خوشه « نيز ،ازآن بريده يا جدا نيستند  .درآنچه به
ظاھر ،دوری وبريدگی می نمايد  ،رابطه عشق ميان تخمھا وخوشه
باقی ميماند  ،چون » جستجو وکشش «  ،چھره ديگر جفتی
وانبازی است  » .ھنجيدن « که کشش باشد  ،ھمان » سنگيدن «
است که معنای » اتحاد واتصال وامتزاج « دارد .
جانان درھمه تخمھايش ،عشق را درصورت » جستجو وکشش « ،
سر نھفته در طبيعت
واقعيت می بخشد  .انسان به گنج يا
ّ
ودرانسانھا ودر جانداران  ،درنھان ونا آگاھانه کشيده ميشود  ،و
آشکارا وآگاھانه آنھارا ميجويد  .ايمان به عقايد ومذاھب ومکاتب ،
بنام » داشتن حقيقت «  ،سائقه جستجورا درانسانھا  ،خرفت
وخاموش وحتا گناه آميزميسازند  ،وبدينسان  ،پيوند عشق را
دروجود انسان  ،نابود ميسازند .
اصل عشق  ،ھمين بيداری حس جويندگيست که کشش به جان
درھمه پديده ھا دارد  ،واشتياق جفت شدن وآميختن مستقيم
وبيواسطه با آنھا را دارد  » .طلب «  ،تنھا » وادی نخست «
درھفت وادی نيست که ميتوان ازآن گذشت  » .طلب «  ،قلب تپنده
82

ھمه مراحل ھست  ،چون » ديناميک عشق « است  .ازاين کشش
ھست که انسان  ،ترکتازميشود و درھرجای ديگر که » رانش و
زور و ترس « ھست  ،انسان می لنگد  .انسان  ،درراھی که اورا »
می َبـرند «  ،به ھزارشيوه  ،می لنگد و زندگی را لنگيدن ميداند .
بـرنـد «
ھزارگونه بلنگم  ،به ھر رھم که » َ َ
رھی که آن به سوی تست  ،ترکتاز کنم
سروش  ،درفرھنگ ايران  » ،راھبر« نيست  ،بلکه » راه گشا «
ھست  .راه کششی  ،راه جستجو ،راه عشق است  .تحقيقات علمی ،
ھنگامی راه آزاديست  ،که راه عشق ميباشد  .انسان در» طويله
عقيده و مذھب و مکتب وايدئولوژی « نمی ماند .
من از» طويله اين حرف «  ،ميروم به چرا
ستور بسته نيم  ،ازچه بر» وتد « گردم
) وتد -ميخ طويله که حيوان  ،با ريسمان بدان بسته شده است
وآزادی حرکت را از او ميگيرد= عقل وعقال ( .اين عشقست که
انسان را به شناخت ازطبيعت وازانسانھا وازجانداران ميرساند ،
وشناخت حقيقی  ،آميختن با طبيعت وانسان وجاندار ،مھرورزی با
جانانست  .اگر عرفان  ،دست به گسترش اين انديشه رابطه جانان
نزد  ،به علت آن بود که درفضائی که شريعت اسالم چيره
بودوھست  ،فرصت گستردن آن  ،نيست و نبود وبا ھزاران خطر
روبروميشد وروبرو ميشود  .ما بايد با آشنائی با فرھنگ ارتائی=
سيمرغی  ،خوانش تازه ازعرفان را بياغازيم :
»عشق جانان « مرا  ،زجان ببريد
جان  ،به عشق اندرون  ،زخود برھيد
زآنکه جان  ،محدثست و  ،عشق  ،قديم
ھرگز اين  ،دروجود آن  ،نرسيد
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عشق جانان  ،چو قرب مغناطيس جان مارا  ،به قرب خويش کشيد
باز جان را  ،زخويشتن گم کرد جان چو گم شد  ،وجود خويش بديد
بعد ازآن  ،باز با خود آمد جان دام عشق آمد و دراو پيچيد
البته عشق جانان  ،انسان را از» جانش « نمی برد  ،بلکه درست
اين جانش ھست که درکشش به جانان  ،ھميشه جانان را درنھان )
که بريدگی وگمشدگی می پندارد ( ميجويد و درست اين روند عشق
وجفتی است  .جان که » جی  +يان « باشد  ،ھمان آتش جانست ،
که » فری +يان « ميباشد  .فری يا پری يا فريد  ،ھمان دوست
ومحبوبه وزُوش است  .اين آتش جان  »،فـرنفتار= فرن  +اوتار«
نيزخوانده ميشود  » .جی «  ،ھمان » فـرن = پران «  ،ھمان »
فرنبغ « ھست که » درتن ھرانسانی  ،تشخص وپيکريافته است .
ھمين »افتار« ،افتری وافترو» فتره = فطرت « شده است  .اين
بھره ای ازوجودخداھست که با تن  ،جفت ) سنگ = مر= انباز=
دوست = يوغ يا يوج يا يوش( شده است  ،تا درمھرورزی با
ھمديگر  ،آفريننده بشوند  .اين گنج بودن خدا درانسان  ،غرس
شدگی و نھفته شدگی و پوشيدگی وگمشدگی خدا درانسانست  .و
درھزوارش » گنج « را » جی  +بون =  «ji + bunمينامند  ،که
به معنای » جی درزھدان يا درغارتاريک « است  .مسئله انسان ،
ُجستن ويافتن وزايانيدن خدا يا حقيقت درخود  ،يا فوران خدا يا
شيرابه حقيقت  ،ازچشمه وجودخودش ھست .
جی  ،يا زندگی  ،ھمين » اصل آفريننده عشق ودوستی  ،ھمان يوغ
= اگرا رته = aghrae-rathaنخستين گردونه آفريننده  ،ھمان »
فـری « است که با تن انسان  ،با حواس انسان  ،جفت است  ،وچون
» اصل آفريننده « ھست  ،ھميشه ُپـروسرشاراست  .اين ھمان واژه
» =ji-vanaجی +وان « است  .وان يا َون  ،ھم به معنای »
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چوب= نی « وھم به معنای » عشق « وھم به معنای » پری
وفراوانی « است  .وآنچه پر وسرشارھست  ،اصل دھش ورادی
ولبريزی وافشانندگيست  .اينست که درسانسکريت »  «ji-vanaبه
معنای زندگی بخش ،زنده کننده  ،حيات بخش است  .باد وآفتاب و
آب و شير ومغز استخوان  ،زنده ميکنند وجان می بخشند  .واژه »
زندگی = زی +وندکيه « درست اين برآيند را درخود دارد .
اينھمانی » زندگی = جی = عشق و دوستی = يوج « بيان آنست که
انسان درجانش  ،احساس سرشاری وغنا وپری ميکند  .انسان  ،غنا
وسرشاری و ُپـری را درخود می يابد  ،و ازآن يقين دارد .
تو يقينی وعيان  ،برظن وتقليد بخند
نظری جمله وبر  ،نقل وخبر ميخندی
انسان با چنين دريافتی ازخود  ،زندگی ميکند  ،نه با دريافت آنکه »
ناقص وعاجزوجاھل وکنود و گناھکاروناقص « است  .اينست که
درھرکرداروگفتاروانديشه اش  ،جان بخشی است  ،آفتابيست که
می تابد  .آبيست که درجويھا روان ميشود وتروتازه ميکند .
پستانيست که شير ميدھد  .بدينسان  ،جی) زندگی( = جی) عشق( به
معنای آنست که مھرآفريننده  ،گرانيگاه ھستی انسانست  .ولی
زدودن » عشق ودوستی = جی « از » زندگی= جی «  ،اختالل
وپريشانی و به ھم خوردگی واضطراب وجوع وجودی  ،انسان را
فراميگيرد  ،وخشم وقھر وتجاوز و تھديد  ،دروجود انسان  ،پيدايش
می يابد .
» اژی « چنانچه زرتشت ميآموخت  ،وجودی فراسوی » جی «
نيست که ھمزاد با آن درھمان آغاز باشد  .بلکه » اژی «  ،از
اختالل وبه ھم خوردگی وپريشانی در» جی « پيدايش می يابد .
ودرست ھمين تضاد بنيادی ميان فرھنگ ايران وآموزه زرتشت بود
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 .زرتشت » ،اژی« را وجودی جدا از» ژی « ميدانست که ازھمان
ابتدا  ،ازھم جدا ومتضاد باھم ھستند وباھم درجنگند  ،وھيچکدام ،
اولويت دروجود  ،برديگری ندارد  .درحاليکه درفرھنگ ايران ،
ھمان خود » ژی = جی «  ،گوھرش  ،ھمزادی وجفتی ويوجی و
سنگی  ،يعنی  ،دوستی و ھمکاری وسرشاری وپری ھست  .خشم
ّ
وتجاوزوشـر  ،بطورکلی  ،يک رويداد ) حادثه  ،حدث
وقھرو تھديد
( درھرجانيست  .دراثراين حادثه اختالل آور ،کمبود دوستی وعشق
وپيوند ،پيدايش می يابد و با اين کمبود  ،سترونی ونازائی  ،جانشين
آفرينندگی ميگردد  ،و احساس ناتوانی وضعف شديد خود  ،موجب
پيدايش خشم وتھاجم وتجاوز وتھديد ميگردد  » .اژی «  ،درآغاز
نيست  ،بلکه پيدايش می يابد و يک حادثه عارضی ھست .
اژی « ھمزادند  ،ازھمان آغازباھم
ولی برای زرتشت » ژی « و» ِ
ولی جدا ازھم ووضدھم ودرجنگ باھمند  .گوھرجھان ھستی ،
جنگ ونزاع ودرشتی ) خشونت ( وتجاوز وتھديد است  ،نه عشق .
اين » اژی = زدارکامگی « را زرتشت  ،اھريمن مينامد .
درحاليکه اھريمن  ،درفرھنگ ايران  ،چنين پديده ای ومفھومی نبود
 .انگره مينو و سپنتا مينو را  ،وای يا ّ
خرم به ھم يوغ ميکرد )
گردونه آفرينندگی = اگرا رته ( ميکرد  ،و با اين پيوند ودوستی
وجفتی  ،جھان ھستی را ميآفريد  .ولی درانديشه زرتشت  ،اصل
شّر) =اژی( و اصل خير) ژی( ازھمان ابتدا  ،باھم وجود دارند ،
وھمزادند ،وطبعا  ،نھاد وسرشت ِ جھان آفرينش  ،جنگ ودشمنی
وستيزو » جھاد« است  .اھورامزدای زرتشت  ،انسان وجھان را
ميآفريند تا » ھمرزم او « با اھريمن باشند  .او ،به غايت ھمرزم
داشتن با خود  ،اساسا جھان را ميآفريند  .ھمينگونه اھريمن ،
درھمه چيزھا  ،ھمرزمان خود را ميآفريند و با ھمه چيزھائی که
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اھورامزدا آفريده » ميآميزد= جفت ميشود «  .بدينسان ھرچيزی ،
ميدان جنگ وجھاد اھورامزدا با اھريمن است .
اين سرانديشه که نھاد جھان واجتماع وبشريت را جنگ ودشمنی
وجھاد ميداند  ،به ھمه اديان ابراھيمی  ،سرايت کرد و ھمه را
دچاراين بيماری ھولناک کرده است ،که امروزه ساختارفکری
وروانی وفلسفی واجتماعی واقتصادی ملياردھا نفوس را معين
ميسازد .درحاليکه مفھوم » جی « درفرھنگ ايران  ،به معنای آن
بود که جھان ھستی  ،ازھمان آغاز » ،يوغ  ،يعنی گردونه عشق
ومھرودوستی  ،اگرا رته « ھست  ،و» اصل ّ
شری « وجود ندارد .
خشم وقھروپرخاشگری ودرشتی ) خشونت (  ،عارضه اختالل
دراين يوغ يا گردونه ھست  .وقتی يکی ازاسب ھا بلنگد  ،گردونه
آفرينش يا عشق ودوستی  ،د چاراختالل ميشود و خشم ودرشتی و
ّ
وشر پيدايش می يابد .
دشمنی
درفرھنگ ايران  ،حل مسئله عدالت ونظام وقانون وسياست و
شر «
اخالق و اجتماع واقتصاد ،با جنگ وجھاد ودشمنی با » اصل ّ
ميسرنميشود  ،بلکه با رفع به ھم خوردگی نيروھای گوناگون  ،و
ھمآھنگ سازی دوباره آنھا باھم ممکن ميگردد  ،و درخود »
عشق  ،که اصل آفريننده ازنو درھمه انسانھا ميباشد « توانائی »
فرشگرد = ازنو زائيده شدن  ،زندگی تازه يافتن « موجود ھست :
گير که خار است جھان  ،کژدم ومارست ،جھان
ای طرب وشادی جان  ،گلشن وگلزار تو کو ؟
کـشت بخيلی  ،ھمه را
مـرد سخا ُ ،
گيرکه خود ُ
ای دل و ای ديده جان  ،خلعت وادرارتو کو؟
گيرکه خورشيد وقمر  ،ھردو فروشد به سقر
ای مدد سمع وبصر  ،شعله وانوار تو کو؟
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گير که خود جوھرئی  ،نيست پی مشترئی
چون نکنی سرورئی  ،ابر گھر بار تو کو ؟
اين نھاد ِمھری ) جفتی ( انسان  ،که اصل باززائی وازنوآفرينيست
 ،علت آن ميشود که ھرانسانی  ،درکارھای مثبت وسازنده  ،ابتکار
دارد  ،و » واکنشی = عکس العملی « رفتارنميکند  .چون ھمه
ميدزدند  ،او ھم نميدزد  .چون ھمه دروغ ميگويند  ،اوھم دروغ
نميگويد  .چون ھمه تجاوزگرند  ،او تجاوز نميکند  .چون ھمه اھل
تھديد وارھاب وانذارند  ،او نميترساند ونمی ھراساند  .با زندگی
واکنشی  ،فساد وتباھی ودروغ ودرشتی  ،ادامه می يابد وافزوده
ميشود  .مجازات  ،دراجتماع  ،برپايه قصاص که عمل واکنشيست ،
جرم وجنايت را بيشتر ميکند .
با کشف دوباره » عشق « است که انسان ازنو  ،کشف زندگی را
درخود ودرھمه چيزھا ميکند  .جی  ،اينھمانی عشق با زندگيست.
عشق  ،ھنر باھم آفريدن جھان واجتماع ونظام است  .بی عشق ،
اژدھا ) اژی  +دھا ( يا ضد زندگی  ،با دم سوزاتش  ،ھمه را
ميسوزاند ويا با نيشھايش ھمه را ازھم می اوبارد ومی بلعد  .انسان
بايد ازسر» ذوق باھم آفريدن « را درخود بيابد  ،ودر ديگران ،
بسيج سازد  ،تا ازسر ،جھان  ،جھان عشق ودوستی شود  » .ذوق «
گردونه » اگرا
درعرفان  ،درست ھمان سرانديشه »جفتی يا يوغ يا
ِ
رته « بود که دواسب)= باد جان ( درپيوند يافتن باھم ودرھمکاری
ودوستی ومھروھم آھنگی باھم  ،اصل آفريننده جھان واجتماع «
بودند  .براين بنياد بود که فرھنگ ايران  ،خدا ) جانان = خوشه
جانھا = سيمرغ ( را  ،جفت انسان ميدانست  .زندگی با » جفتی
انسان با خدا « درھمه انسانھا آغازميشود  .آنھا ھميشه باھم
ميآفريدند  .درفرھنگ ايران  ،مھريا جفتی  ،اصل آفريننده ھست .
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من وتو  ،باھم ميآفرينيم  .من وجامعه  ،باھم ميآفرينيم  .جھان ،
ھمه باھم  ،جھان را ميآفرينند  .تک  ،به خودی خودش نميآفريند .
ﷲ ويھوه  ،خودشان به تنھائی خالقند .اينست که برضد » شريک «
ھستند  .آنچه را آنھا بنام شرکت  ،طرد و نفی وانکارميکنند ،
چيزی جز پديده » عشق ومھرودوستی « نيست  .بی شريک
آفريدن  ،يعنی بی عشق  ،خلق کردن  .اينکه شريک ندارند  ،به
معنای آنست که » مھروعشق ودوستی وجفتی «  ،اصل آفريننده
جھان ھستی نيست  ،بلکه اراده وعلم فراگير) جامع ھمه معلومات (
آنھا  ،بدون ھمکاری وبدون مھر  ،وفقط با قدرت ،خلق ميکنند .
فرق مفھوم » آفريدن « و » خلق کردن «  ،ھمين است که اولی ،
ازمھراست ودومی از» اراده وقدرت وانحصاريت «  .درفرھنگ
ايران  ،آفريدن ) آ -فری – تن ( ،درباھم آفريدن يا  ،به عبارت
ديگر ،درپيوند يابی دو يا چند نيرو باھمست .درعشق  ،ميتوان آفريد
 .درھمکاری  ،ميتوان آفريد  .اجتماع وجھان آرائی ) سياست (
ونظام و قانون واقتصاد و مدنيت  ،درباھم آفريدن = درعشق ومھر
ودوستی  ،پيدايش می يابد  .اين را » اصل جفتی « ميگفتند  .اين
واژه » جفت «  ،مخفف واژه » يوغ = يوگا « است که تلفظ ھای
ديگرش » يوج ويوش= يوس = جوت = جوی « ميباشد  .جوی آب
 ،نيز جفت شدن آب با خاک است  .ازاين رو  ،دوگاو يا دواسب که
يک گردونه ) رته ( را باھم به جنبش ميآوردند  ،پيکريابی » اصل
آفريننده جھان « شمرده ميشدند  .ھمچنين دوپای به ھم پيوسته )
پات = پا = جفت ( درتن انسان و يا دوبال وپربھم پيوسته دريک
مرغ ) يا چھاربال  ،يا ھشت بال  ،يا شانزده بال ( يا چھاراسب بھم
پيوسته دريک گردونه را  » ،نماد اصل آفريننده جھان « ميدانستند .
» وای « ھم که باد باشد و اصل پيوند انگره مينو وسپنتا مينو
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شمرده ميشد  ،دراصل » دوای « بوده است که به معنای » دوتای
باھم « است  .ازاين رو  ،ھم به باد وھم به خدا وھم به مرغ » ،
وای = باز« ميگفتند  .ازاين رو سيمرغ  ،که دوبال يا چھاربال
داشت  ،اصل مھروعشق  ،يا ھمان » وای « يا ھمان » رته =
گردونه = ارتا « بود  .آنچه دوپا  ،دوبال  ،دو بخش نی  ،دوبخش
دست را به ھم می پيوست  ،اصل » سوم « شمرده ميشد و بدينسان
» سه تا  ،يکتا « ميشد و تحقق يابی » اصل عشق ومھر ودوستی «
بود  .اينست که وقتی زال  ،که نزد دايه اش سيمرغ پرورده شده بود
 ،جفت سيمرغ شده بود و ھنگامی که سيمرغ اورا به پدرش باز
ميگرداند  ،زال ،عالقه به جداشدن ازسيمرغ يا جفتش ،ندارد .
به سيمرغ بنگر ،که دستان ) زال ( چه گفت
مگر سير گشتی ھمانا ز » جفت « ؟
پـر تو« ّ ،
فر کاله منست
نشيم تو  ،رخشنده گاه منست » دو ّ
ھمين » دو پرسيمرغ « ،که بيان » اصل مھربودن سيمرغ « است ،
نماد » اصل جفتی= دوستی ومھروعشق ويوغ « است  .ازاين رو
نيز ھست که سيمرغ  ،پرخود را به زال ميدھد تا در جدائی ودوری
ھميشه با او » جفت « باشد  .و زيب کاله کردن » پر«  ،نماد
ھمين » جفت ودوست سيمرغ بودن « ميباشد  .وسيمرغ با دادن پر
خود به زال  ،اين ماھيت جفت بودن وپيوند نا بريدنی خود را با زال
) وبا ھرانسانی ( به عبارت ميآورد :
فرامش مکن  ،مھر دايه ز دل
که دردل  ،مرا  ،مھر تو  ،دلگسل
مھرمن به تو ای انسان  ،دل مرا ازھم ميگسلد  ،تو ھم مھر دايه ات
را که ازپستانش  ،شيرمھر مکيده ای وبا شيرابه خدا آميخته شده ای
 ،فراموش مکن  .ومولوی  ،بياد اين رمز جفتی است که سيمرغ
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درموقع فرود آمدن تخم انسان به گيتی  ،درگوش انسان نھفته
زمزمه کرده است :
سر جفتی «
درگوش من  ،بگفتی  ،چيزی ز » ّ
منکر مشو مگو کی  .دانم که ھست  ،يادت
و ھمين » اصل جفتی « ھست که درعرفان نام » ذوق « به خود
ميگرد که از واژه » ميز اگ = مذاق « درپھلوی بر آمده است .
ذوق  ،چيست  » :آسيب دوجفت « است  .امروزه » آسيب « معنای
گزند  ،پيدا کرده است  ،درحاليکه دراصل ،معنای » عشق ودوستی
« را داشته است  » .آ -سيب « که واژه » سيب « باشد  ،دراصل »
سی +به « است  ،و» سی « ازتلفظھای واژه » سنگ « است )
برھان قاطع ( که به معنای ھمآغوشی و مقاربت و اتحاد واتصال و
امتزاجست  .پس » سيب « به معنای » آميختگی وعشق ِبه « ھست
 .واژه » تفاح= سيب « درعربی نيز ،ھمان » توپا = توی پا « ای
ايرانی ھست که معنای » باھم ھمآغوش شدن « دارد  .وبه علت
دشمنی با پديده عشق وھمآغوشيست که از واژه » آسيب = عشق
«  ،گزند و تباھی وزخم زدن ساخته اند  .مولوی درست ھمه اندام
ھای شناخت انسانی را اندامھای » جفتی = مھری« ميداند .
درشاھنامه ھميشه دم از» جفت شدن خرد با پديده ھا « زده ميشود ،
و اساسا فرھنگ ايران  ،حواس انسان را اندام » مھرورزی
وامتزاج واتصال انسان با پديده ھای گيتی « ميدانست  .و خرد ،
مجموعه شناخت اين جفت شدنھای حسی بود  .کار خرد  ،درفرھنگ
ايران  ،چيره شدن برطبيعت وبرديگران نبود  ،بلکه مھرورزی با
طبيعت وگيتی است  .معرفت  ،ازعشقبازی ومھرورزی حواس با
گيتی  ،پيدايش می يابد :
دروازه ھستی را  ،جز » ذوق « مدان  ،ای جان
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اين نکته شيرين را  ،درجان بنشان  ،ای جان
زيرا  ،عرض وجوھر ،از » ذوق « برآرد سر
» ذوق پدر ومادر «  ،کردت مھمان  ،ای جان
ھرجا که بود ذوقی  ،ز » آسيب دوجفت « آيد
زان يکشدن دوتن  ،ذوقست  ،نشان  ،ای جان
ھرحس به محسوسی  ،جفتست يکی گشته
ھر عقل به معقولی  ،جفت ونگران  ،ای جان
ازدرون اين جفتيھاست که انسان  ،با خدا ميآميزد وجفت ميشود
گرجفت شوی ای حس  ،با » آنکه حست کرد او «
وزغير بپرھيزی  ،باشی سلطان ای جان
کوچشم که تا بيند  ،ھرگوشه تتق بسته
ھز ذره به پيوسته با جفت نھان  ،ای چان
آميخته با شاھد  ،ھم عاشق وھم زاھد
وز » ذوق « نمی گنحد  ،درکون ومکان ای جان
بدين علت که انسان با حواسش با پديده ھا درگيتی  ،عشق ميورزد و
با آنھا ميآميزد ،وباھم  ،بينش وشادی ومدنيت را ميآفرينند ،
بيواسطه با خدا  ،و با حقيقت ميآميزد  .واين پديده آن چيزيست که
امروزه » سکوالريسم « ناميده ميشود  .ازاين رو نيز ھست که
سپس » حواس « که گوھر عشق ورزی داشتند  ،خواروزشت
ساخته شده اند وازاصالت انداخته شده اند .
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پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی – 6

ديِن جوانمردی
چراجوانمردی،دين ِايران بوده است؟
درفرھنگ ايران
فطرت انسانست
جوانمردی  ،بيان
ِ
-------------------------------------------------------------

چگونه سرانديشه جوانمردی ،پيدايش يافت وبنياد
دين واخالق وفرھنگ ايران شـد
------------------------------------------------------

جـوان َ +مـردی
 -1جـوان yu+vaan=jvan
جان بخش)ُپرو سرشارازجی( =ji-vana
دھـش+چوب=van+vaan
عشق +فراوانیِ َ +
َ -2مه ر -دايتی)کردی(=َمـر -دی=جوانمردی
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فرھنگی که » زندگی« درآنُ ،پری ولبريزی اززندگيست
» زندگی کردن «  » ،زندگی بخشيدن ومھرورزيدن « است
گـل چھره « نام دارد  ،شرط می بندم که
من امروز با خدايم که » ُ
کدام ازما ميتوانيم خوشتر بخنديم  .من وخدايم  ،باھم زندگی ميکنيم
و زندگی کردن  » ،شيوه باھم خنديدن « است .
شکـرخا
امروز گرو بندم  ،با آن بُـت
ّ
من خوشتر ميخندم  ،يا آن لب چون حلوا
من  ،نيم دھان دارم  ،آخر چه قـدر خندم
او ھمچو » درخت گل «  ،خندسـت زسرتا پا
اين خدای من  ،درخت ُگليسـت که ازسرتاپايش خنده است  .او با
ھمه وجودش  ،ميخندد  ،نه تنھا با دھانش  .چرا ،ما  ،باھم ميخنديم ؟
چرا باھم خنديدن  ،با ھم آفريدنست ؟ چرا اين خدا نامش  ،گلچھره
بوده است ؟ او با سرتاپای وجودش ،خندان  ،ويا اصل خنده است ،
چون » جی= زندگی وعشق ،يا خدای زندگی وزيبائی وعشق
سرشاروپـروغنی
وموسيقی «  ،که جی +وان = ji-vanaھست ،
ُ
و ناگنجادرتن ھست  ،و درلبريزيش  ،سرچشمه » دھـش يا رادی «
است  ،و » جان می بخشد « و  ،ويژگی  » ،جوانی = «javana
 » ،جوان مردی « است  .حافظ وعبيد زاکان وخواجوی کرمانی
نيز ھنوزبياد اين خدا بوده اند  .چرا ما فراموش کرده ايم که خدائی
نيزھست که » سرتاپای وجودش ،خنده است « و ھميشه با
ھمه ِگيتی  ،ميخندد ؟ و » اصل خنديدن درضمير انسان« است .
چرا بجای اين خدا  ،االھانی آمده اند که نه ميتوانند بخندند ،و نه
ميتوانند با انسان ،باھم بخندند  ،افزوده برآن نيز ،ھميشه عبوسند
وبه علتی که آنھا عبوسند ،به آنھا تعظيم ميکنيم و آنھا را بزرگ
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ميشماريم ؟ آيا اين خدايان عبوس نيستند که اکنون ما پشت به آنھا
کرده ايم  ،و می انگاريم که خدا  ،فقط ميتواند وجودی عبوس
وترشرو باشد ؟ چرا اين خدايان  ،قدرت خنديدن ندارند ؟ چرا
روزگار درازيست که ما به خدائی که با ما ميخنديد  ،پشت کرده ايم
 ،و خدايانی را برگزيده ايم ودنبال آنان افتاده ايم که چون سھمگين
وخشمگين وعذاب دھنده گناھان ما ھستند  ،به آنھا احترام ميگذاريم
وآنھارا ميسائيم ؟ آيا ما اين خدائی را که با ما ھميشه ميخنديد  ،و
گم يا ترک کرده ايم  ،ميتوانيم باز اين خدا را دوباره درخود و در
ديگران بيابيم  ،تا با اوازنو باھم بخنديم و باھم بيافرينيم ؟ شايد ما
معنای » خنده « را برای » توانائی باھم زيستن وباھم آفريدن «
فراموش کرده باشيم ؟ روزگار درازيست که ما ازياد برده ايم که
جامعه ای که ھمه باھم خندانند  ،ھمان خدای خندانست .
درست اين پديده » باھمی « را که » اصل شادی و آفرينندگی «
است  ،از روان وفکرما زدوده اند  .درفرھنگ ايران  ،مردمان
درمقوله » علت ومعلول « يا » فاعل ومفعول «  ،يا » صورت
دھنده وصورت پذيرنده «  ،يا » خالق ومخلوق « يا » معبود وعبد
« يا » زيربنا وروبنا « نميانديشيدند  ،بلکه فرھنگی بود که بر
بنياد » باھمی «  ،به عنوان » سرچشمه واصل آفريننده « بنا
شده بود  .درواژه زندگی) ( zi-van-dakihکه از» «ji-van-dak
ساخته شده ودراصل  ji-vanaبه معنای » سرشاری ودھش زندگی
وعشق است  ،و واژه » جوان =  « jvan = yu-vanھم » جی «
وھم »  «jva =yuھمين » اصل باھمی « يا »يوغ ويوج و جفت ،يا
عشق وانبازی وھمسری « ھستند  ،که سرچشمه آفريننده ودھش
وعشق وبه ھم دوزی وبه ھم بافی ھستند  .درکردی به جوان » ،
گه نج « گفته ميشود  ،که معنای » گنج « را ھم دارد  ،وھمان واژه
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گنج درفارسيست .جوان  ،گنج است  .درھزوارش  ،گنج  ،برابر با
واژه »  «ji +bunنھاده ميشود  ،که به معنای » زھدان يا سرچشمه
وبُن ِجی « ھست  .ودرست اين پری وسرشاری درگنج  ،درواژه »
گه نجه « درکردی آشکارميشود که به معنای » شوخی وبازی «
ھست  .ويژگی ھر» گنجی «  ،ناگنجا بودن درخودش ھست  .جی
ّ
زنخداخرم) دخترشاه پريان= وی ُدخت ( ھست  ،درھرتنی »
که
گنج « ،و طبعا » ناگنجا « درخودش ھست  .خدا  ،درجان  ،گنج
درانسان ميشود و انسان  ،وجودی ناگنجا درخود ميشود که
ازھرسو ،درگفتار وکردار وانديشه واحساسات وبازی وشوخی ،
ازخود لبريزميشود  ،يا به عبارت ديگر ،ميخندد  .درھمين معنای
واژه » گه نجه « درکردی که به معنای شوخی وبازيست  ،ما
يکراست با پديده » خنده « برخورد ميکنيم که بيان » پُری
وسرشاری و ناگنجائی و فرا روئيدن و فوران وخودجوشی « ھست
 » .جی «  ،که ازيکسو  ،زندگی و ازسوی ديگر ،عشق و» جد=
شيرابه به ھم چسباننده « است  ،پيدايش اصل آفريننده » باھمی =
يوغ= جفتی = دوستی « ھست که ھميشه » خود جوش « است .
درمتون زرتشتی ولغت نامه ھای ايرانشناسان که برپايه ھمين
متون  ،تدوين شده اند  ،بسياری از معانی » جی « يافت نميشوند ،
ولی در گويشھا و زبانھائی که دور ازچيرگی موبدان بوده اند  ،اين
معانی باقی مانده اند  .ملت وعوام  ،برغم پاکسازی موبدان
وآخوندھا  ،معانی اصلی آنھارا نگاه داشته اند  .ولی اھل علم ،
اينھارا درپژوھشھای خود  ،به حساب نميآورند  .ودراين گويشھا
وزبانھا  ،ميتوان ديد که معنای اصلی » جی «  ،يوغ و » توافق
باھم« و » جوش= خود جوش « و» صمغ« و»زه کمان = اصل
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کشش « ،ومادر ،وشير ،ونوزاد ،و شاھين تراز= ميله يا چوبی که
دوکفه ترازوبه دوسرآن آويزان) زرقان (است .
واژه » يوغ «  ،تلفظ ھای گوناگون پيدا کرده  ،که ازجمله »
 « uv+yuو » جفت « و » جُوت « و » يُوش « وجوغ « و »
جوی = جوی آب = درکردی جوگه « ھست  .جوی آب  ،يوغ
وجفت است  ،چون جوی  ،آميزش » خاک با آب = تخم با آب «
ھست  .ازاين رو به قول مولوی  ،ازھمبوسی آب وخاک ،
برکنارجوی  ،سبزه ودرخت ميرويد  .و » جوئيدن وجستن وحتا
جويدن « نيز ھمين » کشش به جفت شدن ويوغ شدن باھمست « .
اينست که ھمه تخم ھا وبذرھا و دانه ھا = چھره ھا «  ،مانند ھمين
خدا که » گلچھره « نام دارد  ،ھمه سرچشمه ُپـری وناگنجائی
وسرشاری ھستند  .ھمه تخمه ھا  ،ازخوشه » ارتای خوشه =
ارتاخوشت= خدای ايران « افشانده وپراکنده شده اند  .چنانچه
دراوستا  ،تخم javaakem ، yushmaaka ،yus ، yuzhem ،
نيزناميده ميشوند که ھمه پيشوند  java،yuzh ،را دارند که ھمان
اصل باھمی وجفتی « باشد  ،و يوس =  yusکه تخم باشد
» يوغ يا
ِ
،به معنای باھم متحد ويگانه شدن ھم ھست که به معنای » خوب «
بکار برده ميشود  .باھم يگانه شدن  ،خوبيست  .دردرون ھرتخمی ،
اصل عشق ودوستی وجفتی ھست  .بدين علت ھمه واژه ھای »
تخم وبزر ودانه= دوانه «  ،بيان آن ھستند که يوغ ويا » اصل جفتی
وباھمی « ھستند  ،و اصل پری وسرشاری و آفرينندگی و روشنی
وشادی ميباشند  .ازاين رو نيز اين زنخدائی که سراپا ی وجودش
خندانست  » ،گل چھره « ناميده ميشود  .خنده  ،سرشاری و
زندگی بخشی)  (jivanaو دھش وجودی اورا ابرازميکند  .ھمه
کارھای او » ،خنده ھستی « اوست .
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» چھره «  ،تنھا به معنای صورت وروی و آشکار و روشن
ومعلوم وبديھی نيست  ،بلکه به معنای تخم ودانه و بذر)( baz-rak
و به معنای ِ» اصل « نيزھست .چھريه= cihrihبه معنای طبيعی
وجبلی وذاتی وفطری ھست .اين دومعنا  ،دورويه يک پديده اند .
واصل تاريک و نھفته است  ،دراثرناگنجائی و
تخمی که مبدء و بُن
ِ
پُری  ،می چھرد و صورت می يابد وروشن ميگردد وآشکار ميشود
 .اين را » اشـه «  ،شفافيت يا پاکی  ،يا » راستی « ميگفتند .
»اشـه « ،اينھمانی درون با برونست  .چيزی شفاف وپاکست ،که
درون نماست ،درونش ،ھمان بيرونش ھست ،چھره اش ،ميچھرد.
ازاين رو نام اين خدا  ،اشه واھيشتا =  asha-vahishtaبود که اھل
فارس اورا » ارتا ِوه خوشت= ارتای خوشه به « ميناميد که خوشه
ھمه » تخم ھا = چيتره ھا « بود ) نام ديگرش = چھرآزاد=
چيترآکات بود (  .تخم ھای اين ارتا  ،که » اند« و» يورت= ئورت
« و » ارتا « نيز ناميده ميشوند  ،نخستين عنصر ،درھرتنی )=
زھدانی ( افشانده وکاشته و»ھـشته= واھشته « و » گنج =جی+
بون = ، « jibunجی درھرزھدانی )== bunبون(ميشود  ،ولی
اين گنج مخفی  » ،ناگنجيدنی درھرزھدانی وھرتنی ھست  ،چون
پـری وسرشاری و عشق ودھش )  ( van=bunھست ،
اصل ُ
وآنچه اصل ُپـری وسرشاری وناگنجيدنی ھست  ،طبعا لبريزو
سرازيرو بازوگشوده و زائيده ميشود که » دھش يا رادی « باشد .
آنچه ناگنجيدنی درتخم است  ،تخم را ميشکافد وميگشايد و خندان
ميشود  .جوانمردی  ،خنديدن سراسرھستی است که » جی « که »
ارتا « که » اخـو= « axvدرآن ھست  .زائيدن  ،روئيدن ،
جوشيدن  ،روشن شدن  ،خنديدنست .
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فرھنگ ايران  ،براين سرانديشه نھاده شده بود که زائيدن  ،که
ھستی يافتن درگيتی باشد  ،خنديدن وشاديست  .زندگی درگيتی ،با
خنديدن  ،آغازميشود  .او ازسرشاری خنده ھست که ميگريد .کودک
درد زه نمی گريد  ،بلکه ازشادی وخنده فراوان ھستی
درزائيدن از ِ
يافتن  ،ميگريد  .پيدايش آتش جان ) ارتا = فری = اخو ( از تن ) =
زھدان (  ،خنديدنست  .انديشه وگفتاروکردارو مھرورزی  ،خنده ِ
جان ھستند  .جان انسان ،درپيدايش احساسات وعواطف نيک
وزيبايش  ،درکارھا وگفتارھا وانديشه ھای نيکش می خندند و
زندگی ميبخشد )  ، (ji-vanaرادی وجوانمردی ميکند  » ،زندگی
ميکند «  .زندگی  ،زندگی بخشی  ،يا دھش زندگيست  .کسی زندگی
ميکند که زندگی بخش است  .جی= که ّ
خرم ) بيدخت  ،زھره =
پريزاد( باشد ،خنده خدای ارتا ) شاه پريان ( ھست .
تو آن ماھی که درگردون نگنجی
تو آن آبی که درجيحون نگنجی
تو آن » ّ
دری « که از» دريا «  ،فزونی
تو آن کوھی که درھامون نگنجی
چه خوانم من فسون  ،ای شاه پريان ) سيمرغ = ابليس قرآن(
که تو در شيشه وافسون نگنجی
» انار« نيز  ،نماد اين خدای ايران بود  ،که درواقع ھمان » نار«
باشد وھم به معنای » زن =  «nairiوھم به معنای »نی « ) ماھوان
(  ،و ھم درعربی به معنای » آتش « است  ،وخنده اين انار ،زنخدا
ّ ،
خرم  ،يا خدای زندگی وعشق وموسيقی و» شير= ژد = جد «
ميباشد.
انارکه ُپـر از دانه ھای شيرين ھست ،درخويش نميگنجد ،ازاين رو
ھمه ھستی اش ازھم ميشکافد وميگشايد و ميخندد و شاد ميشود  ،تا
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گوھرنھفته درتن خود را آشکارسازد ) می چھرد ( و ميزايد  ،و
انسان که نخسنتين عنصر يا » آتش جانش « اين » ارتا يا فـری يا
فـرن « ھست  ،ناگنجا درتنش ھست  ،می يازد وسربرميافرازد و
از ذوق ميشکافد ودرکرداروگفتاروانديشه ھا نيکش  ،ميخندد .
انسان  ،زھدان آبستن ازتخم خداست  ،ودرخود نميگنجد .ازاين رو
رادی وجوانمردی و دھش  ،لبريزی جان اوازتنش ھست .
ھمچون انار خندان  ،عالم نمود دندان
درخويش  ،می نگجد  ،ازخويشتن  ،برآرش
بـوند عيش مندان
به طرب  ،ھزار چندان  ،که َ
به ميان باغ خندان  ،مثل انار باشی
مرا چو مست کنی  ،زين شجر برآرم سر
به خنده دل بنمايم به خلق  ،ھمچو انار
ارتا که درنيمه شب ) گاه آباديان ( آبستن شده است  ،در» بامداد «
ميخندد  .در ّ
خرم  ،زنخدای عشق و شير) ژد=جد= جی (
ورامشگری وزندگی = ،ji-vandakihزاده ميشود )بامداد= وام +
داته = پيدايش زنخدای عشقّ ،
خرم يا بيدخت يا زھره( و اين خنده
سيمرغ يا شاه پريان  ،جام باده يا صبوحی به ھرانسانی ميدھد تا
بنوشد و تخم وجودش با ھنجش وجفت شوی با اين باده  ،سرشاری
وغنای خود را بنمايد و انارخندان شود :
کسيکه باده خورد بامداد ازاين ساقی
خمار چشم خوشش بين و فھم کن باقی
بناشتاب )به ناشتاب( ،سعادت مرا رسيد  ،شتاب
چنانکه کعبه بيامد به نزد » آفاقی «
بياکه دولت نو يافت از تو بخت جوان
بيا که خلعت نو يافت از تو مشتاقی
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چگونه خنده بپوشم  ،انار خندانم
سـمـاقی
نبات وقند نتاند نمود َ ّ
تخم وجود انسان ) مردم = مر +تخم ( از شيرابه وباده خدا ،
ميشکوفد و ُپـری وغنايش را مينمايد و ميخندد .
خوب ديده ميشود که جوانمردی ،دادن بخشی از ُملک وثروت و »
داشته ھای بيرونی خود « به اين و آن نيست  ،بلکه کشف غنا
وسرشاری و ُپـری وھمين » َون  vanيا بون « جان خود  ،و
جوشان کردن آنست .طبيعت وگوھرجان  ،اين لبريزی يا » فرا
ريزی « درآغازھست .
اينست که به نخست وابتدا »،فراتوم =  «fra-tomميگويند  » .فرا
اولويت fra-،
ازپـری تخم = ، «tom=tumآغاز ھست .
روئيدن
ّ
ُ
 tomihاست .آ-غاز ،ھميشه با » فراريختن  ،فراروئيدن « ،
سرشارولبريزشدن از تخم يا اززھدان « است  .اينست که مبدء
جھان يا مبدء واصل را بطورکلی » فراکان = « fra-kaanميگفتند
 ،چون » کان « که ھمان » کانيا = کانا= گانيا= گان « باشد ھم
معنای » نی « وھم معنای » دختر« داشت  ،چون » نی« با »
زھدان زاينده « اينھمانی داده ميشد  .آغاز) آ -غاز= آ -گاس = آ-
کاس يا کاز ،کازوگاس  ،نی ميباشد (  ،سرريزشدن ازنای يا زھدان
ازسرشاری ھست ) البته واژه غنای عربی نيز ،به ھمين واژه کانا
بازميگردد (  .ازاين رو به آغازکردن يا بنای کاری را نھادن fraa-
 kaanenitanميگفتند .
اينست که نخستين صفت گوھرھرجانِی  ،اين دھش ولبريزی است .
ازاين رو ديده ميشود که در مينوی خرد ) ترجمه تفضلی ،بخش  3و
بخش  ( 36مھمترين کارنيک يا نخستين کارنيک  ،رادی وبخشندگی
و دومين کار ،راستی  ،وسومين کار» گاھنبار= شش جشن آفرينش
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شش بخش جھان زندگی يا جش زايش ابروآب وزمين وگياه
وجانورو انسان  ،ازشش تخم « شمرده ميشود  ،واين ھر سه  ،رويه
ھای ھمان » دھش ولبريزی وجوشش از ُپـری « ميباشند  .با آنکه
کتاب مينوی خرد  ،متنی است که کوشيده شده است با يزدانشناسی
زرتشتی  ،سازگارساخته شود  ،ولی رد پای فرھنگ ارتائی درآن
باقی مانده است  .درست  ،مھمترين و نخستين کارنيک  ،ايمان
آوردن و » بستن ميثاق وعھد اطاعت کردن ازخواست اھورا مزدا
يا ﷲ « نيست  .ھر» ايمانی «  ،انکار ونفی اين » غنای وجودی «
ھست  ،که بيان  ،قائم به ذات خود بودن  ،سرچشمه و اصل ومبدء
بودن خود ھست .
پـری وسرشاری نھاد
اينست که
ِ
گوھر جوانمردی  ،شناخت اين ُ
خود  ،يا » سرچشمه زاينده بودن خود  ،اصالت خود « ھست  ،که
به کلی با » ايمان به ھر پيامبری يا واسطه ای يا آموزه ای « ،
درتضاد است  .عرفان  ،اين سرانديشه » جوانمردی « را که
شناخت خود  ،به عنوان ) کردار( سرچشمه و اصل غنا باشد ،
عليرغم سلطه اسالم  ،نگاه داشت .
تو ھرچه ھستی ميباش  ،يک سخن بشنو
اگرچه ميوه حکمت  ،بسی بچيدستی
حديث جان تو است  ،اين و گفت من چوصداست
اگرتو شيخ شيوخی و گر مريد ستی
تو خويش درد گمان برده ای  ،تو  ،درمانی
تو خويش قفل گمان برده ای  ،کليد ستی
اگرزوصف تو دزدم  ،تو » شحنه عقلی «
وگر تمام بگويم  ،ابا يزيدستی
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بايزيد  ،سبکشده واژه » وای ايزد « است که سيمرغ واصل عشق و
پيوند دادن جھانست .
دريغ ازتو  ،که در آرزوی غيری تو
جمال خويش  ،نديدی  ،که بی نديدستی
مسئله بنيادی زندگی  ،آنست که انسان  ،اين غنا وسرچشمگی
خود را درخود کشف کند  ،و دريابد که در او نيروئی ھست که
برای ھمه چيزھا درجھان ارزش ميگيرد و يا به ھمه چيزھا ارزش
ميدھد .اين نيروی ضمير اوھست که نقش بند جھانست
تو کئی دراين ضميرم ؟  ،که فزونتر از جھانی
تو که نکته جھانی  ،زچه نکته می جھانی ؟
تو کدام ومن کدامم  ،تو چه نام ومن چه نامم
توچه دانه  ،من چه دامم ؟ که نه اينی ونه آنی
تو  ،قلم بدست داری و جھان چو نقش  ،پيشت
صفتيش می نگاری  ،صفتيش ميستانی
مسئله انسان  ،يافتن اين سرچشمگی وغنا وسرشاری خود ھست که
اصل خنده و َمستی ازشادی ورقص ودھش وزندگی بخشی به
ديگران و طبيعت ) جوانمردی( است  ،نه ايمان آوردن به آموزه ای
و طفيل آن شدن .
رقصان شو ای قراضه  ،کز اصل  » ،اصل کانی «
جويای ھرچه ھستی  ،ميدان که عين آنی
با جويای کان شدن  ،انسان  ،کان ومبدء واصل ميشود
خورشيد رو نمايد  ،وز ذره  ،رقص خواھد
آن به که رقص آری  ،دامن ھمی کشانی
روزی کنارگيری  ،ای ذره  ،آفتابی
سر بر برش نھاده  ،اين نکته را بدانی
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مسئله زندگی  ،دنبال ايمان آوردن به اين آموزه وآن پيشوا ،رفتن
نيست  ،بلکه جستجوی کان وسرچشمه زاينده کردن درخود ھست .

پـری و سرشاری است
ھستی= ُ ،bavanih

جوان =  yuvan = javanگوھر پروسرشاردارد
پـروکمال وتمام = bavandak
ُ
زندگی ،با ُپری وسرشاری کاردارد=zi-vandakih
رنگين کمان  ،آژی فنداک = آ -ژی  -وندک
فرھنگ ايران  ،درجھان ھستی و زندگی وجوانی ُ ،پـری
وسرشاری را می يافت  .چيزی » ھست «  ،که غنی
وپروسرشاراست  .زندگی  ،پُری وسرشاريست  .جوانی  ،پری
وسرشاريست  ،و آنچه پروسرشارھست  ،لبريزاست  ،طبيعتش »
دھش ورادی و جوانمردی « است  ،و پری وسرشاری  ،درفرھنگ
ايران  ،مفھوم » کمال « را مشخص ميساخت  .نقص وعدم وسستی
 ،فقدان پری وسرشاريست  .اين تجربه پری وسرشاری وغنای
گيتی وزندگی درگيتی و ھستی درگيتی  ،گرانيگاه ِ جھان بينی و
فلسفه زندگی ايرانی در گيتی ھست .
اصطالح » َون َ +ونه +وان «  ،مفھوم » کليدی « درجھان انديشی
ايرانست که بايد بھتر آنرا شناخت  .اين واژه ھا  ،اصطالحات »
يک بُعدی « فلسفی نيستند که فقط يک معنا داشته باشند  ،و دريک
معنايگی  » ،روشن وواضح « باشند  .اصطالح فلسفی  ،برای »
روشن بودن «  ،ھراصطالحی را با يک معنا  ،گره ميزند  ،و
ديواری سفت دور آن ميکشد که کامال از مفاھيم ديگر ،بريده باشد .
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ولی واژه ھا ئی که در زبان روئيده اند ) َوخشيده اند (  ،تصاويری
ھستند که چھره ھای گوناگون ورويه ھای گوناگون ) مفاھيم
ونـه +
گوناگون ( به ھم چسبيده دارند  .طبعا اصطالح » َون َ َ +
وان« نيز که در » زندگی « و در» جوان « و در» ھستی « و در»
کمال « و در» رنگين کمان=آ-ژی فنداک « ........ميآيد ،برآيندھای
چسبيده به ھم ِگوناگون دارند  .ازاين رو مفاھيمی مانند » زندگی «
و » جوانی « و» ھستی « و » کمال «  ....تنھا يک معنا را نميدھند
که ايرانشناسان درکتابھای لغتشان  ،بيشتر برای انطباق داشتن با
يزدانشناسی زرتشتی ،معنای مشخص وتنگی ازآنھا گرفته اند .
درسانسکريت  ،ديده ميشود که  vaanبه معنای عشق وچوب ھست
و »  =vaanaوانه « به معنای جنگل انبوه  -2چوب  -3فراوان )
فرا +وان که پری وسرشاری وبسياری باشد ( و -4آب و  -5مشتاق
وخواھان ميباشد  .درتبری به چوب  ،الوار) ال +ور« ميگويند که
به معنای » زھدان يا سينه وپستان ال ،زنخدای زايمان است  .ال در
البرز ،ھمان » ال  +برزه  ،يا ال بلند ومتعاليست که به معنای کوه
سيمرغ ميباشد  .دربندھش ) بخش نھم (  ،مشی ومشيانه با کشف
آھن وساختن اره يا تيغ  ،نخستين بار ،درخت را می برند و با
بريدن چوب يا درخت  ،ستيزوکين ورشک ميان آنھا پيدايش می
يابد  .به عبارت ديگر ،درخت وچوب  ،اصل مھروسرشاری است ،
وبا بريدن آن  ،ستيزندگی وپرخاش وخشم وکينه پيدايش می يابد .
اينست که پسوند » ون يا وان «  ،ھمه اين برآيندھارا  ،باخود نا
آگاھانه حمل ميکند .ھنگامی که » جی +ونه =  « jivanaگفته
ميشود که در واژه » زندگی =  «zi-vandakآمده است  ،ودر
سانسکريت به معنای » زندگی بخش ،زنده کننده « است و صفت
بادوآفتاب « است وبه آب و شيرو مغزاستخوان  ،واورادی که
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موجب حيات بخشی است نيز گفته ميشود  ،ميتوان ھمه اين
برآيندھارا ديد  .پيشوند  ،جيو= jivaدر» جيونه«  ،نه تنھا به معنای
زندگی وموجود وخونست  ،بلکه به معنای » اصل زندگی «
نيزھست .اين اصل حيات ھست که پُروسرشاراست  ،که عشق
است  ،که آب ) شيره وجوھرچيزھا= حقيقت ( است .
جيَون ) ( jivan = jiva-van=ji+vanکه به معنای » زنده « است
 ،درواقع به معنای » اصل زندگی و » جی = ّ
خرم « ھست که ُپـر
وسرشارست  ،که عشق واشتياقست  ،که شيرابه است  .چنانچه
درتبری  ،جی جی به معنای شيراست و جی  ،به معنای » جد= ژد
« شيرابه چسبنده گياھانست  ،و ھمان واژه ايست که اصطالح »
خجسته= ھوجد « ازآن ساخته شده است .
اين معانی  ،سايه وار ،دنبال واژه » زنده « و » زندگی « ميروند ،
و مانند سايه به آن چسبيده اند  .اين برآيندھا نيز  ،ھرچند از
جنبشھای دينی ديگر ،سپس حذف شده باشند  ،ولی ھميشه
آگاه زبان  ،حضور دارند  ،و ھم گاھگاه  ،به طور
درضميرناخود ِ
آذرخشی خود را می نمايند ،وھم در گويشھای ديگر ،دست نخورده
باقی ميمانند  .چنانچه درکردی  ،جی  ،به معنای » مادر=
شيردھنده  ،مادر= مطر= آب « ھست.
نخستين عنصرھستی انسان  » ،اخو=  «axvھست که در
يزدانشناسی زرتشتی جزو پنج نيروی ضميرانسان بشمار ميآيند ،
ولی درواقع  ،خودش  ،اصل وبن انسان وچھارنيروی ديگرھست .
چون اين عنصربنيادی زندگی است  ،پروسرشار است که ماھيت »
کمال « دارد  ،و ازاين رو » ازخود ،ھست « وقائم به ذ ات شمرده
ميشود .ازاين رو ھست که » اخو « به معنای » سرور« و»
خدايگان«است  .ھرانسانی  ،دراثر اين اخو  ،آزاد ومستقل است  ،و
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حق » ازخود بودن « را دارد  .اين اخو= ، axvمعانی » زندگی و
اصل حيات و وجود « را دارد و ھمچنين به معنای » شعور
ووجدان « و ھمچنين به معنای » اراده وپشتکار« است .به عبارت
ديگر  » ،اخو= » ، « axvاخو vaan+وان = اخوان« =axvan
است  .واژه » خوان «  ،که ھمان » اخوان « باشد  ،به معنای »
پـری وسرشاری زندگی وعشق و اشتياق وحقيقت « ميباشد
ِ
گستره ُ
 .ازاين رو به » سفره وسينی «  ،خوان گفته ميشود  .ازاين رو نيز
به سيررستم درمراحل گوناگون  ،برای يافتن توتيای چشم  » ،ھفت
خوان « گفته ميشود  » .اخو= «axvيا اصل زندگی يا وجود ،
پروسرشاروغنی ھست ) . ( vaanھر» خوانی «  ،گستره پُری
ولبريزی ھست  .آزمايش يا سلوک وسير زندگی نيز ،ھميشه با »
پـری امکانات وگوناگونی و چند راھی « کاردارد  ،نه با » يک
ُ
معنائی ويکنواختی ويک رنگی ويکراھی « .
براين پايه بود که به جھان ودنيا  ،اخوان= axvaanگفته ميشود .
آنچه جھانی ودنيوی axvaanikاست ُ ،پـروسرشاروغنی است  ،و
ُپری وسرشاری  ،با تاريکی وگمشدگی و جستجو و آزمايش ،
وھمچنين با خنده وشادی ومستی ورقص کاردارد  .کشورھائی که
درآن فرھنگ زنخدائی رواج داشت ) که ازجمله ايران وعربستان
وتوران و  ...باشند ( به اين گستره يا خوان ِ پھناور  ،خونيروس
= xvaan-rasگفته ميشد که » خوان  +راته «  ،خوان ارتا =
خوان سيمرغ ميباشد  .ھمچنين گوھرآسمان که پيشوند » آس =
سنگ = عشق واتحاد وآميزش « ساخته شده  ،خماھن = xvaan-
 aasanبود که سپس معانی تحريفی بدان داده اند  ،و مبنای معانی
» خماھن « در کتابھای لغت است  .وآنچه امروزه » اھورا « گفته
ميشود و به » سرور« ترجمه ميگردد  » ،اخورا = ، « axv-ra
107

وھمين » اخو axv=ahvو اخوان= « axv-vaan= axvaanبوده
است .چنانچه » اخـو « نيز ھمان معنای » سرور « را دارد که »
اھورا « وھمان » ارتای خوشه « بوده است  ،چون » خوشه =
اخو +شه = اخو +سه « ميباشد که سه جفت تخمند ) خوشه پروين
= ششک (  ،و درسغدی  ،به عدد شش  ،اخوشه ميگويند  .اين
برآيندھای » ون = وان « که عشق و ُپـری وسرشاری وطبيعت
گياھی وشيرابه يا َجد باشد درآن ميماند  ،ھرچند ھم درمتون ،
يکسويه ويک معنايه بکار برده شود  .اساسا نيرومندی ونفوذ
وبقای يک فلسفه وآموزه و مذھب  ،در معانی آشکارو
روشن ِاصطالحات کليدی آنھا نيست  ،بلکه در معانی نھفته وسايه
گونه اصطالحات آنھاست که ناخواسته وناديده  ،دنباله
داراصطالحات ھستند  ،وھرگاه آنھا درپيدايش انديشه ھای نوين ،
دچارشکست شدند  ،آن معانی سايه ای ِ خود را بسيج ميسازند ،
برغم آنکه آن معانی سايه ای  ،برضد معانی روشن وآشکار
اصطالحات آنھاست  .بدينسان دردرازای زمان  ،ملغمه ای ازاين
دوبخش متضادشان پيدايش می يابد  ،ومکاتب ومذاھب وعقايدی به
وجود ميآيند که نه اين ونه آنند  ،ولی ھم اين وھم آنند و بدينسان ،
خود را درتاريخ واجتماع  ،بقا می بخشند  .بدينسان » اخو= «axv
که تخم يا عنصربنيادی جان انسانست ،تخمی از» خوشه ارتا يا
ارتای خوشه = ارديبھشت «  ،خدای ايرانست که با انديشه زرتشت
ناسازگاربود .
زرتشت  ،انديشه » خوشه بودن خدا « را رد وطرد ونفی کرد.
مجموعه تخم ھای مردمان ) مردم = مر +تخم = تخم سيمرغ ( ،
ارتای خوشه نيست  .اھورامزدا ی ھخامنشيھا و خانواده سام وزال ،
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ارتای خوشه درزھدان ھالل ماه ) َمـز +داه ( بود  ،وانسانھا ،
تخمھا اززھدان ھالل ِ) ال  +آل ( ماه  ،يا فرزندان سيمرغ بودند.
درسغدی به عدد شش  ، (e)xushu ،اخو +شه گفته ميشود  .شه ،
ھمان سه ھست  .اخوشه  ،يعنی سه )جفت( تخم .دراوستا به تخم
ونطفه  khshudraگفته ميشود .
ودر ديگوری  Digorischو ossetischجنوبی به شش ،اخ -سس
گفته ميشود که به معنای » شش اخو=« akh-sasھست  » .سس =
 « sasھمان » شش « است  .دراوستا به شش =  khsh-vasگفته
ميشود که به معنای شش تخم ونطفه است  .واژه شش نيز که ھمان
» سه  +سه = سس = شش « باشد  ،به معنای دوسه باھمست .
ازسنجش اين شناختھا ميتوان آشکارا ديد که واژه خوشه  » ،اخو +
سس « يا » اخو  +شش « بوده است  .آفرينش برای آنھا  ،اقتران »
خوشه ارتا يا پروين  ،با ھالل ماه )مزداه= مز +داه = زنخدا ماه (
بوده است  .البته ماه ُپـر ،دراثروجود اين تخمھا  ،اصل روشنی
وبينائی شمرده ميشد  .اساسا نام ماه بنا برھزوازش » بينا « است .
ازاين رو نيز ھست که زرتشتيھا  ،اھورا « را به » سرور « ومزدا
را به» بينا ودانا« ترجمه ميکنند  .خواه ناخواه  ،آفرينش جھان از
پـر= pereno-maohhaسرچشمه ميگرفت  .آفرينش از»
ماه ُ
پری وسرشاری ِخوشه درزھدان ماه «= مزداه  ،لبريزميشد.
اين ھا  ،ازمتون اوستائی و پھلوی که زير نظز موبدان زرتشتی
پاکسازی ميشده است ) مانند کاری که آخوندھا امروزه درپيش چشم
ھمه ميکنند (  ،حذف و تاريک ومسخ شده است  .آنگاه برپايه چنين
متونی  ،ايرانشناسان  ،کتابھای لغت خودرا نوشته اند  ،و ازاين ديد
تنگ موبدی  ،فرھنگ ايران را ديده اند  ،و لی آثارشان  ،بنام
کارھای علمی  ،اساس کار ايرانشناسان ايرانی شده است  ،و آنھا
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چنين می پندارند که علم  ،شناخت مقدس نھائيست  ،ولی نميدانند که
نو شناخت در رد
» علم « ،روش شناخت  ،وطبعا تجديد نو به ِ
کردن و تصحيح کردن و گشودن ديدگاه تازه درشناخت است  ،نه
مانند کتب مقدسه  ،حرف نھائی وعلم يا دانش مطلق آخر.
درست » سرانسان «  ،بارھا درشاھنامه  ،اينھمانی با » ماه ِگرد
=ماه پُـر« برفراز سرو ،داده شده است  .ونام سروکوھی  ،اردوج )
تخم ارتا ( وپيرو ) خوشه پر وين = ارتای خوشه ( نيزھست .
و»مغـز« که دراصل » مز +گا « ميباشد  ،خانه » ماه پر « ميباشد
 .به عبارت ديگر ،مغزانسان  ،سرچشمه بينش وروشنائی است  .ھم
خودش از تخمھای ُپـر ش  ،روشن ميکند و ھم با چشمان خودش
می بيند ) نه با چشمان ديگران ،ھرچند نيز اھل کل علوم
ومتخصص درشريعت باشند (  .اين تصوير ،باز به پُری وسرشاری
وغنای ھستی انسان  ،بازميگردد  .چنانچه ديده شد  ،سرچشمه
گرفتن آفرينش ازماه پُر ،معنای » دھشی ،رادی  ،جوانمردی
ولبريزی وسرشاری « دارد  .انسان  ،دھش ھستی خود خدا ھست ،
تخم و اخوی اوھست  ،نه مخلوق و عبد وصنع او .اين آفرينش
ازپری وسرشاری و ازعشق  ،در تصوير» سيمرغ به شکل خوشه
 ،برفراز » درخت ھمه تخمه يا بس تخمه « پيکرمی يابد  .مرغ
ازاين رو » قوش « ناميده ميشود  ،چون » غوشای «  ،ھمان »
خوشه « است  .نامھای اين درخت  ،ون ِ ھرويسپ تخمه و -2
ون بس تخمه و -3ون جوت بيش است  .درھمان واژه » ون « نه
ِ
تنھا معنای » درخت وچوب « ھست  ،بلکه » پری وسرشاری
خوشه »
وفراوانی « و » عشق « نيزھست  .اين درخت زندگی ،
ِ
ھمه = ھرويسپ « تخمه ھا  ،يعنی ھمه جانھاست  .نه چنانکه
يزدانشناسی زرتشتی آنرا به تخمه بسياری ازگياھان يا گياھان  ،به
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معنای تنگ آن ميکاھد  .اين درخت  ،دوسر دارد  ،يا به عبارت
ديگر » ،يوغ = ھمزاد = ويس يا بيس «  ،يا اصل عشق ودوستی
وھمسری است  ،چون برفرازش » خوشه وتخم ھمه جانھاست «
ودربـنش که درياست  ،ريشه ھايش  ،کانالھا وناوھا يا قناتھائی
ُ
ھستند که به ھمه دنيا کشيده ميشوند و تخمھائی را که سيمرغ )
امرو= افشاننده  +چمرو = پراکنده ( ميافشاند ودرگيتی ميپراکند ،
آبياری ميکند  .به عبارت ديگر ،ھم تخم وھم آب  ،باھم دراصل
ھست  ،و درسراسرگيتی  ،ھمه تخمھای او ،بازبا آب او متصلند
وھمه » يوج ويوغ وجفت « ھستند .
ازاين رو صفت اين » َون ِھمه تخمه «  » ،ھو -بيس= hu- hubis
 «bisھست  .چنانچه آمد  ،يکی ازنام ھای اين درخت زندگی  ،که
اصل آفريننده زندگی درگيتيست َ » ،ون جود بيش « است .
يزدانشناسی زرتشتی اين نام را چنين ترجمه ميکند که » درخت
دور دارنده غم يا گزند « است  .ازآنجا که آموزه زرتشت  ،ھم
برضد واژه » جوت= جود « بود و ھم برضد واژه » بيس= ويس
= ويش= بيش « ميباشد  ،چون اين ھردو واژه  ،به معنای جفت
وھمزاد ودوسر) دوبن جفت ( ميباشند  ،ميکوشد اين دواژه را به
گونه ھای مختلف تحريف کند وتغيير معنا بدھد  ،ودرست ھمين
معانی تحريفی  ،درکتابھای لغت علمی  ،ضبط شده اند  .درست
ھمان » جوت « را که دراصلش  ،جفت ويوغ ھست  ،تحول به
جـدا « داده اند  .آنچه وصل ودوستی وعشق است  ،تبديل به
واژه » ُ
» جدائی و دوری وغير« شده است  .اين واژه بدين معنا درکتابھای
لغت جا افتاده و کتابھای » اھل علم « شده است َ» .ون جوت بيش
« به معنای درخت دوبن جفت ھميشه جوان وھميشه بھار« است .
چنانچه در برھان قاطع ديده ميشود که گلی که » بيش بھار« ناميده
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ميشود  ،درگيالن  ،ھميشه جوان و درعربی » حی العالم « ناميده
ميشود  .اين گل در » مفاتيح العلوم « ھمان گل بستان افروز است
که گل » ارتا فرورد = فروردين = سيمرغ « باشد وگلھای ھميشه
بھار به چند گل اطالق ميشود :ھميشه جوان  ،کحالء  ،خيری زرد ،
مرجون  ،اقحوان  ،آذريون ،دائم الحيات  .کحالء  ،به مرزنگوش
نيز گفته ميشود که گل ارتای خوشه ) ارديبھشت ( است  ،و نام
ديگرش » عين الھدھد= چشم ھدھد= چشم ھوتوتک يا نای به =
ارتا « ھست  ،و خيری زرد  ،گل ّ
خرم  ،خدای عشق و دختر ارتا
ھست  .ھمه جانھا وزندگان درگيتی  » ،ھمآغوشی و آميزش تخمھا
وآبھای اين َون « ھستند  ،ازاين رو نيزھست که درسانسکريت »
وانه « معنای » آب « ھم دارد ،چون » َون «  ،عشق تخم با آب
است  ،يوج ويوس و يوغ ودوسرو ،دوبن با ھمست  ،ازاين رو نيز
اصل آفريننده وھميشه ُپـروسرشار و ھميشه راد وجوانمرد و اصل
دھش  ،وھميشه بھارو ھميشه جوان و » جاودان « ھستند  .واژه »
جاو= « jvaaکه پيشوند واژه » جاودان « ميباشد  ،درسانسکريت
به معنای » يوغ= جفت= انباز « ھست  .درگزيده ھای زاداسپرم ،
بخش  ، 35سخن از» ايرج ِ ون جد بيش « ميرود که نشان ميدھد
 ،ايرج ھمان »ارتا = سيمرغ «  ،وھمان » درخت ِھمه تخمه يا ون
ھست« وسپس کوشيده ميشود که اصل جفتی که از زرتشت رد شده
بود  ،به شکل ديگری عبارت بندی شود و ازسربه گونه ای ديگر،
پذيرفته شود  .ازاين رو ھفت امشاسپند ،دوازده بخش ميشوند .
مفھوم » دوبخشی «  ،جانشين مفھوم » جفت = يوغ « ميشود .
اھورامزدا وبھمن و ارديبھشت و شھريورو آرمئتی  ،گوھر
دوبخشی دارند  ،يعنی » گوھرجفتی ويوغی « دارند  .دراينجا
دوبخشی  ،دو ويژگی متمم ھم ميگردند تا جانشين اصل يوغ بشوند .
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مثال بھمن  ،ھم نيکی وھم انديشه يا » نيک انديشی« است  .مثال
آرمئتی -1افزونی و -2درست انديشی است  .اينھا تحول سرانديشه
» جفتی يا يوغی«  ،دريزدانشناسی زرتشتی است  ،ولی درباره »
خردادو امرداد « که باھم يوغند  ،اين مفھوم جفتی  ،به معنای
اصليش ،چھره ميگشايد وميآيد که » خرداد وامرداد  ،که برای
بيمرگی  ،جفتی ھستند – »جاودانگی« و » زورفرشگرد کرداری«
 ،به اين دو آفريده شده است « .ودرروايات فارسی ديده ميشود که
خرداد  ،خدای غله ) يورتاک ( ھست و ماه خرداد  ،ماه درو ِ» جو
« ھست  .يورتاک  ،که غله باشد  ،مرکب از دوبخش » يورت +
آگ « ھست  .نام ارديبھشت  urt-vahisht ،ودرھزوارش »
اندوھشت « نيزھست  .يورت  +آگ به معنای تخم وخوشه ارتا .
غالت  ،ھمگوھربا خدای ايرانند .ازاين جا ميتوان ريشه واژه »
جاودانه= « javi-taanakرا شناخت که اساسا به معنای » ازنو
روئيدن تخم جو وسايرغالت « کار داشته است  .درخرداد وامرداد
 ،آب وتخم باھم جفت ھستند .اين عشق ميان خرداد وامرداد ھست
که فرشگرد وجاودانگی ) ازنو روئيدن وجوانه زدن ِجو ( و »
ھميشه جوانی « را ميآفريند  .بدين علت بود که » سبزه جو ،يا جو
جوانه زده  ،در مراسم جشن نوروزی  ،اھميت فراوان داشت ،
وشاه درمقابل آن بيشترميايستاد ) اين بحث  ،درگفتاربعدی که
درباره » مه ردايتی = جوانمردی  ،و نان وعشق « ھست  ،دنبال
خواھد شد (.
ازآنچه درپيش آمد  ،ميتوان ريشه آئين ِ » جوانمردی يا رادی «
رادرھمان تجربه ای که ايرانيان از » زندگی = جی يا جی +وندک
« و از » جوانی « داشتند  ،يافت  .درمفھوم » زندگی که زی وندک
= جی +وندک = « zi-vandakباشد و درمفھوم » جوان « که در
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پھلوی »  «yu-vanو دراوستا »  «jvanاست و درھزوارش »
جوتان=  «jutanاست  ،ميتوان بخوبی بازيافت که »  «yu=juو »
جوت = يوغ « و »  « jvaدر »  «jva +van=jvanاست ديد که
ھرسه دارای پيشوند » يوغ = جو= يو « ھستند  .ھنوز درکردی به
» جُوی «  » ،جوگه « ميگويد که ھمان » يوغ = جوغ « باشد.
معرب واژه » جوت«  ،ھمان واژه » جود « ھست  ،که ھمان
سرشاری و لبريزی وجود است که به » دھش وبخشش وسخا وکرم
« ميانجامد  .ودرسانسکريت »  «jvaaبه معنای يوغ ميباشد .
اينست که ھم واژه » جی  +وانه « و ھم واژ» جی  +وندک ،
وندک = که درلغت نامه ھا  ،به معنای پُر وکامل است « و ھم واژه
» جوان = « ju + vanدارای گستره ای پھناور ازمعنا ھستند که
در» معنای يکسويه وتنگ « که به اين واژه داده ميشده است  ،يافت
نميشود  .معنای » سرچشمه آفرينندگی از باھمی وجفتی ودوستی «
از» جی = يو= جو « حذف ميشود  .ھرچند که درباال برخی
ازمعانی » ون  ،وانه  ،وان « درسانسکريت ودراوستا شمرده شد ،
ولی آنھا حاوی چند معنای ديگرنيزھستند که به شناخت اين فرھنگ
و آئين جوانمردی ياری ميدھند .
افزوده برآنچه ازمعانی » وان« درپيش آمد  » ،وانه =« vaana
درسانسکريت ھم به معنای » حصيربافته « و ھم به معنای »
بافتن وعمل دوختن « و ھم به معنای » دستگاه بافندگی «
نيزھست  .بايد درنظرداشت که » ھستی= « bavihدرفرھنگ
ايران  ،معنای به ھم بافته ) يعنی عشق ( را دارد  » .به ھم بافتن «
 ،ويا تاروپود شدن  ،معنای » عشق و دوستی « را دارد  ،ودرست
شير ِپستان مادر  ،و آب زھدان ) آبگاه ( مادر ،شيرابه ھائی ھستند
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که تبديل به رشته ھا وتاروپود شده و » ھستی « را مانند جامه به
ھم می بافند .
»  «ubdaکه از واژه »  =ubباھم نگاھداشتن « ميباشد ،و» «uba
»  «duye=uye=dvaبه معنای » دوتا باھم « ساخته شده  ،وھمان
واژه » يو=  «yuھست به معنای » بافته « است و ھمچنين به »
بافته «  «ub-daena » ،گفته ميشده است و » دين= «daena
خود ھرانسانی «
ھم زھدان است ،وھم به معنای » خود ،يا خودی
ِ
است  .يکی ازپنج نيروی ضمير انسان که » دين « نام دارد  ،و
خودی خود انسان ميباشد ،اصل بھم بافنده  ،يا باھم ترکيب کننده «
و آفريننده ِ» مھروعشق ودوستی « است  .واين مفھوم دين  ،ھيچ
ربطی با مفھوم » دين  ،به معنای آموزه يادگرفتنی « نزد زرتشت ،
وھيچ ربطی با مفھوم » دين « در اسالم ندارد  ،بلکه بيان خودی
خود انسانست که سرچشمه واصل زاينده ای ھست که ميتواند
درگيتی واجتماع  ،عشق ومھر ودوستی بيافريند  .ازاين رو پسوند
» وانه = « vaanaدرواژه » جوان «  ،ودر واژه » زندگی = جی
 +ونه «  ،کارگاه بافندگی و به ھم دوختن پديده ھا وتجربه ھا و
انسانھا و انديشه ھاست  .ازاين رو نيزبود که درسانسکريت  ،نام
جمشيد )  ، (yamaکه نخستين انسان و ُبن ھمه انسانھا
درفرھنگ ارتائيست  » ،وانه =  «vaanaبود  ،چون » جم =
ييمه « به معنای » تواءمان يا جفت يا يوغ « يعنی » سرجشمه
آفريننده ازعشق « ھست  .با اين عشقست که جمشيد  ،مدنيت و
خوشزيستی وديرزيستی را درگيتی ميآفريند و گيتی را بی رشک
وبی بيم ميکند و درب دوزخ ) ُدژ – ُ
اخو = زندگی درعذاب وتنگی
و درد « را می بندد  .زندگی انسان جمشيدی  ،ازعشق به گيتی و
ازذوق به آفريدن مدنيت و خوشزيستی درگيتی  ،جوشانست .
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جوانی وجوانمردی وزندگی و جاودانگی  ،ھمه ازکشف سرچشمه
بودن ِ ھستی انسان  ،آغازميشود .

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 7 -

درفرھنگ ايران،
خدا،نان وباده)آب وشيروروغن(است
آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
**************************************************

خرم )ُزھره( است
نام آرد،کام است وکام ،نام زنخدای عشقّ ،
نام ديگرنانَ َ ،
پکنداست .پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق
---------------------------------------

خـدای مھـر ِ ايـران ،
ُ
تخم )خوشه( وشيرابه ايست که
تحـّول به » نـان« و » بـاده « می يابد
تا انسان ،آنھا را بخورد وبنوشـد
و با انسان  ،بياميزد  .مھر ،آميختنست .
********************************

چرا ،خدای ايران
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جو و گندم وآردو خميرو نان
وبـاده انسانھا ميشود ؟
وآب ِجو)= فقاع(
ِ
********************************

خدا ،اصلی ھست که ماده وجسم وتن وگيتی» ميشود «
ھرجا سخن ازشادی ميرود  ،سخن درباره شادی ِخود ھست
واگرنيزمردمی بينديشند  ،درباره شادی انسان بطورکلی ميانديشند ،
ولی فراتر ازاين دامنه  ،پديده شادی را طرح نميکنند  .گويا شادی ،
فقط امتياز انسانھاست  .ولی درفرھنگ ايران  » ،شاد کردن زمين
« نيز  ،مسئله بنياديست  .برای خوشزيستی وديرزيستی  ،شاد
بودن وشادکردن » زمين «  ،مسئله بنياديست  .اساسا  ،واژه » شاد
کردن وشاد شدن« که » شادونيتن « ميباشد  ،به معنای »
پرستيدن = پرستاری کردن « است  .پرستيدن  ،درفرھنگ ايران ،
تجليل وتعظيم کردن نيست  .پرستيدن  ،پرستاری کردن ازچيزی
برای شاد کردنست  .خدا يان  ،درفرھنگ ايران نيز  ،تعظيم کردنی
نيستند  ،بلکه شاد کردنی ھستند  .درھرتعظيم واحترامی ،ترس
ازقدرت  ،نھفته است  .چرا انسان بايد درفرھنگ ايران  ،خدايان را
شادسازد ؟ چون خدايان  ،جفت انسان ھستند ،و شادی  ،فقط درباھم
شادشدن خدايان وانسان  ،ممکنست  .شادی  ،فقط باھم شاد شدن
طبيعت وگيتی وجامعه و انسان  ،باھم امکان پذيراست  .اين
اصلست که گرانيگاه » فلسفه اجتماعی وسياسی واخالقی«
درفرھنگ ايرانست .
شادی  ،اساسا به » جشن عروسی « گفته ميشده است و » شاده « ،
نام » زنخدای عشق وزيبائی و موسيقی وزندگی « ميباشد که »
خرم= بيدخت= جی= بگرام = ّ
ّ
فرخ « باشد  .چگونه ميتوان خدا يان
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را که جفت ماھستند  ،بدينسان پرستيد وشاد کرد ؟ خدای ايران ،
که » ارتا واھيشت ،يا اشا واھيشت « باشد  ،خوشه تخم ھای
زندگان وانسان ) ارتا = اشه = ashaيورت  =urtاند  (andaست ،
و پرستاری کردن ازتخمھا  ،کاشتن ) ھشتن ( آنھا درزمين
وپروردن آنھاست  .خدا که ارتا واھيشت است  ،ھمچنين نطفه
ھائيست که درزھدان ھا » ھشته = واھشته « ميشوند  ،که بايد ازآن
پرستاری کرد وآنھاراپرورد  .درفرھنگ ايران  » ،تن ھرانسانی «
نيز  ،بخشی از » زمين وجزو زمين« است  .شاد کردن زمين ،
شادکردن تن و شادکردن زنخدا آرمئتی است که » ّ
فرخ زاد « ھم
فرخ = زنخدای عشق ّ ،
ناميده ميشد ،چون زاده » ّ
خرم « بود  .شاد
کردن » تن «  ،که به معنای » زھدان يا اصل آفريننده « است ،
ناگزير ،بحث شاد کردن زمين  ،به طور کلی را طرح ميکند .
درفرھنگ ايران  ،شادی  ،مقوله » ھم کامی « يا » باھم شاد بودن ،
وباھم شادشدن « يا به عبارت ديگر ،ھمديگررا پرستيدن ) ازھم
ديگر پرستاری کردن ( بوده است  » .زمين «  ،زن يا
ھمسروجفت ِ جمشيد  ،و با جمشيد  ،يوغ وانباز) ھمآفرين ( ھست ،
ازاين رو نيز ،زمين  » ،جما « خوانده ميشود  .آنھا باھم،
دوقلووھمزاد » ييمه = جم « ھستند  ،وجمشيد نيز ،وارونه ادعای
يزدانشناسی زرتشتی  ،نخستين انسان  ،يا به عبارت ديگر ُ ،بن
ھرانسانيست  .جمشيد  ،مرکب از» اتش جان= ارتا = اخو= فـری«
و» تن « است  .آتش جان  ،ارتا  ،دانه ای ازخوشه سيمرغست  ،و
تن  ،آرمئتی يا ّ
فرخ زاد است و زھدانيست که اين ارتا يا فـرن يا
فری  ،درآن ھشته شده است وباھم » يک تخم «ھستند  .ھرانسان ،
ھمآغوشی  ،سيمرغ وآرمئتی ،آسمان وزمين است  .آسمان  ،جفت
وانبازويوغ زمين است  ،نه حاکم بر زمين .
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با چنين تصويری  ،انسان درفرھنگ ايران  ،درآن ميانديشيد که
چگونه بايد » زمين را شاد کند «  ،يا به عبارتی ديگر ،تن خود وتن
ديگران و زمين را شاد کند  ،تا خودش ھم شاد شود  .زمين) تن ھا
( وانسان  ،ھمديگر را شاد ميکنند  .مسئله  ،حاکميت وچيره شدن ،
برزمين وغلبه برتن ھا وتن خود غلبه و طبيعت نيست  ،بلکه مسئله
پرستاری کردن وشاد کردن گيتی وطبيعت وجانوران وانسانھای
ديگراست  .ھرانسانی بايد ھمه انسانھا را  ،بدون تبعيض عقيدتی
ونژادی وطبقاتی وزبانی وجنسی  ...چون تن يا زمين ھستند  ،شاد
کند  ،و ازآنھا پرستاری کند  .شاد کردن ھمه تن ھا  ،که ھمه
انسانھا و ھمه جانداران وھمه طبيعت وگيتی باشند  ،نخستين
خويشکاری انسانست  .پرستيدن خدايان  ،چنين شاد کردنيست  .پس
شادی  ،با پرستاری از تن ھا  ،يا ازشادکردن چنين زمينی ،
آغازميشود  .اينست که در ونديداد  ،شاد کنندگان زمين را
برميشمارد  .در فرگرد سوم بخش  3پرسيده ميشود » کيست
چھارمين کسی که زمين را بيشتر ازھمه شاد ميکند ؟ « و پاسخش
اينست که » کسی است که ھرچه بيشتر گندم و گياه ودرختان ميوه
بکارد  .کسی است که زمينھای خشک را آبياری و زمينھای تررا
زه کشی کند  .زمينی که دير زمانی کشت نشده بماند و بذری برآن
نيفشانند  ،ناشادکام است  .برزيگری را آرزو کند  .ھمچون دوشيزه
ای خوش اندام  ،که دير زمانی بی فرزند مانده باشد و شوھرخوب
آرزو کند – ازترجمه جليل دوستخواه « .
زمين دوشيزه است  ،وبرزيگر ،شوھر  .واژه شوھر دراوستا ،
دراصل »  « khshudraکه دراصل به معنای » تخم « است تبديل
به واژه شوی)  ( shoi=shohar =shusrشده است  .انسان
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وزمين  ،ھمسرھم وباھم انباز) ھمبغ = ھمآفرين ( ويوغ و جفت و
باھم صميمی ودوستند و باھم ميآفرينند.
وسپس درھمين بخش ميآيد که » کدام است خوراکی که دين مزدا را
سير کند ؟  :کشت گندم است  ،ديگر باره و ديگرباره  .کدام است
کارھای نيکی که دين مزدا را روائی بخشد و آن را چون خوراکی
بپرورد ؟ «  .کاشتن گندم  ،اينھمانی با » کارنيک« داده ميشود
که دين مزدا را پخش ميکند » .کارنيک « چيست ؟ کارنيک ،
ھمآغوشی ومھرورزی گندم وزمين باھمند  » .نيکی « درفرھنگ
ايران ،چنين معنائی داشته است  .انداختن نطفه درزھدان وکاشتن
تخم درزمين  ،که انبازشدن باشد ،معنای » کارنيک « را معين
ميساخت  .نيکی  ،مھرورزيدن با ديگران  ،برای آفريدن
باھمديگراست  .ازاين رو  ،کاری نيک ھست  ،که مانند گندم
درتن ھا  ،کاشته شود تا ازآنھا خوشه برويد و آرد ونان وخوراک
» ھمه مردم « يشود  ،وھمه بدون تبعيض ازآن بھره مند شوند .
چنين کاری که نيکيست  ،دين را پخش ميکند  .البته چنانچه سپس
ديده خواھد شد  ،ربط دادن کارنيک با » تبليغ دين مزدائی به معنای
دين زرتشتی «  ،ھمخوانی ندارد  .آنچه سپس دراين بخش ، 3
فرگرد سوم ونديدار ميآيد  ،مسئله بنيادی را طرح ميکند  .درپاره
 33ميآيد که » کسيکه غله بکارد  ،اشـه ميکارد «  .غله با » اشه «
اينھمانی داده ميشود .غله  yurtaakميباشد ) » . ( urt+aagآگ
وآک « به معنای » گندم « ) لغت نامه ( ھستند ،و درسانسکريت به
معنای » آتش« ھست .علتتش نيز اينست که خوشه ارتا  ،اينھمانی
با » کانون آتش يا مجمرآتش = سُنبله زر= منقل = مانگ +ال =
ماه ُپـر ،ماھی بود که خوشه ارتا درآن بود « داشت  .آگ وآک ،
ھمان » آتش جان  ،يا فری يان = خانه عشق ودوستی « است .
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» ارتا واھيشت «  ،ھمچنين » اشه واھيشت « و » «urt-vahisht
و ھمچنين درھزوارش » انــد – وھشت « ناميده ميشود  ،ونزداھل
فارس » ارتا -وه – خوشت «  ،ونزد اھل سغد » ارد -وشت «
ناميده ميشده است که » خوشت و وشی « به معنای خوشه گندم
وجوھستند  .خدا  ،اينھمانی با » خوشه ھمه تخم ھا= ھمه جانھا
= ھمه ھستی ھا « دارد  ،و ھمه تخم ھارا درخود) دريک خوشه (
به ھم می پيوندد  » .اشه « و »ئورت که ھمان يورت است« و
»ارتا« و »اند = ،« andaھمه به معنای » تخم « ،وبه ويژه به
معنای  ،گندم ھستند  .درپشتو » ،انـد « به معنای  -1تخم مرغ و-2
ايده وفکروخيال ھست  .و پسوند » واھشت «  ،ھمان واژه » ھشتن
« است که ھم به معنای انداختن نطفه درزھدان  ،وھم به معنای
کاشتن تخم در زمين است ُ .معرب واژه » اند= انده « که گندم وتخم
باشد  » ،حنطه « است  .درسانسکريت خدای آفرينش وپيدايش » ،
بـرھما اند =  « brahmaandaاست که به معنای » تخم برھما«
انده =  andaبه
است  ،که کل عالم و جھان وعناصروحواس است َ َ ،
معنای تخم است  ،وبرھمن  brahmanدراصل به معنای » نمو
وگسترش واتساع « است  .او ازتخم جھان بوجود ميآ ِيد و خدای
آفرينش وايزد پيدايش است  .البته » انـد « درسانسکريت به معنای
» به ھم پيوستن « نيزھست  .به عبارت ديگر ،اند  ،تخم عشق ،
واو
اصل پيوند دادن ھست  .درانگليسی واژه » اند=  «andھمان » ِ
« پيوند دھنده است  .يورتاک yurtakکه به بزر و غله گفته ميشود
 ،بايد مرکب از  urta-aagباشد که به معنای » تخم يا گندم ِيورت
= تخم ارتا واھيشت = يا خوشه ئورت « ميباشد .چون » آگ = آق
« با يد ھم به معنای » خوشه گندم « وھم به معنای » تخم گندم «
باشد  ،وچون بيشتر به معنای » خوشه  ،يعنی پُری « بکار برده
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شده است  .مثال واژه » آگندن « که پيشوند آگ وآک را دارد  ،به
معنای پرکردن وانباشتن بکار ميرود  .ھمچنين » آقـطی = آق +تی
« که » پلم وپله « نيز ناميده ميشود ) ( holunderميوھای خوشه
ای دارد  ،و نام خوشه پروين نيز » پلم « است  .اقطی ھمچنين
ھمان قت باشد ،يونجه ميباشد که نام ديگرش » رطبه = رت به =
ارتای به « ونام ديگرش » گن « است که پيشوند» گندم = گن+
توم« نيزھست  .ويورت  ،ھمان واژه »  «u-ruthاست که »
رُستن « و فرازباليدن است  .کاشتن تخم يا ھشتن نطفه ) خشودرا =
شوی ( درزھدان  ،معنای » عشق ورزی « داشته است  .تخم اين
خدا  ،ارتای خوشه نيز  » ،ارتا « ناميده ميشود  ،يعنی ھم نام
خوشه ھست  ،وھم نام تخم ھست .چون او تخميست که ھميشه تحول
به خوشه می يابد وخوشه ميشود  .ازاين رو ھم تخم وھم خوشه
است .تخميست که بالقوه ،خوشه ھست .انسان نيزچنين تخميست .
تخم اين » خدای خوشه« نيز ،ارتا  ،نام عنصرنخستين = فرن  ،يا
»اشه« يا »اند« يا »ارتا « درھرتنی ھست  .انسان ھم که مردم )
مـر +تخم ( باشد  ،تخم مـر  ،يعنی تخم  ،گندم و غله وبذر ھمين
خدا) مـر= امـر( ،فرزند وزاده وھمگوھربا اين خداست .
اين گندمست که تحول به » آرد = آرت « و » نان « می يابد و
درخورده شدن  ،با ھرانسانی  ،ميآميزد  ،و خون وجان او ميشود .
آرد يا آرت  ،نام ھمين تخم خدا  ،ارتا ھست  .يونانيھا نيز به نان ،
ارتوس =  artosميگفتند .و يکی ازنامھای نان  » ،پـکـنـد « است
که » پگ +اند « باشد  ،وبه معنای » گندم يا بذر ،زاده اززنخدای
عشق و زيبائی ّ ،
خرم « است  .اينست که مولوی ميگويد :
زخاک من  ،اگرگندم برويد ازآن گرنان پزی ،مستی فزايد
خمير ونانبا  ،ديوانه گردند تنورش  ،بيت مستانه سرايد
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ميآ بی دف ،به گورمن برادر که دربزم خدا ،غمگين نشايد
اگربرگورمن آئی زيارت ترا خرپشته ام  ،رقصان نمايد
مرا حق  ،ازمی عشق آفريده است ھمان عشقم اگر مرگم بسايد
منم مستی و  ،اصل من » می عشق «
بگو ،از می  ،به جز مستی چه آيد ؟
»خاک « ھم  ،ھمان » ھاگ وآگ « است که تخم وگندم باشد و »
حق « نيز ،معرب واژه » ھاگ « است  ،چون ارتا  ،خدای ايران ،
ھمين » آگ « و ھمان » گـن « در گندم = گن  +توم = تخم گن «
است  .انسان يا مردم ) مر +تخم = تخم عشق (  ،تخم اين خدای
عشق وزيبائی وموسيقی وشناخت ورقص است .
اينست که دراسالم  ،آدم وحوا دربھشت  ،نبايستی از» گندم «
بخورند  ،وبا خوردن گندمست که گناھکارميشوند .خوردن گندم ،
عصيان برضد ﷲ  ،بشمار ميرود  .چون خوردن » گندم « ،
خوردن تخم خدای ايران )مـر= ھمان ابليس = ابو مره = عمرو=
امرو = حارث = ارس= ارتا= سيمرغ ( است که با غرس شدن اين
گندم ونان )  (ni-kaanدرتن يا زمين انسان  ،انسان  ،خدا ميشود،
که » سرفرازيا سرکش « واصل بينش حقيقت است  ».سرفراز« ،
صفت ارتا ھست  .منع خوردن گندم  ،بازداشتن انسان از باليدن
ونمو فطرت ِخدائی درانسان وپيدايش حس سرفرازيست  .ازاين رو
حافظ در راستای ھمين فرھنگ  ،ميگويد :
پدرم  ،روضه رضوان بدو گندم بفروخت
نا خلف باشم اگر من به جوی نفروشم
يا عطار ميگويد :
بھشت  ،آدم  ،به دو گندم بداده است
توھم بفروش  ،اگر کارت فتاده است
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يا ميگويد بھتراست از خلد ﷲ که با تابعيت ازامراو ميتوان خريد ،
سربکشی و عشق را برگزينی :
زھی آدم که پيک عشق دريافت
بيک گندم  ،زملک خلد سرتافت
دفن کردن انسان ) مـر +تخم ( درزمين ودرگور ) که معنای زھدان
دارد ( نيز  ،ھمان غرس کردن تخم درزمين است که ازنو زائيده
وروئيده ميشود  ،و فرشگرد) نوزائی( می يابد  .اين غرس کردن
تخم در زمين  ،ھمان واژه » نان =  «ni-kanاست  .نان درکردی
ھم معنای » غرس کردن « دارد .البته واژه » نان درتلفظ ھای
ديگر،وھمچنين درھمين تلفظ نيز ،معانی ديگرھم دارند  .غرس
کردن تخم گندم درزمين ) زنخدا آرمئتی= جما (  ،که ھمسان
انداختن نطفه درزھدان مادراست ،عشق ورزيست  .چنانچه به
برزيگران » ،واستريوش « ميگفتند که مرکب از» واس +
واسترنيتن  +يوش « ھست  » .واس «  ،خوشه گندم است ) برھان
قاطع (  ،واسترنيتن  ،زراعت کردنست  .استريتن  ،شايع کردن
وپراکندنست  ،و» يوش « که ھمان » يوج = يوغ = يوگ « باشد ،
معنای عشق دارد  ،وجفت شدن وانبازشدنست  .کاشتن گندم ،
درزمين  ،که ھشتن وواھشتن ِ تخم ارتا  ،خدای عشق ودوستی
درزھدان زنخدای زمين ھست  ،سبب رستاخيزعشق ودوستی
ميشود  .انسان ) مر +تخم = تخم عشق = تخم ارتا (  ،ھيچگاه
نمی ميرد  ،بلکه ھميشه تخميست که پس ازمرگ  ،تبديل به خوشه
ميشود  .انسان  ،درکارھا وگفتارھا وانديشه ھا وعواطفش،
درواقع  ،تخم خوشه ھستی خود را می پراگند  ،و اين تخمھا
دراجتماع  ،ھميشه ازنو  ،بی او نيز ،ميرويند يا سبزخواھند شد .
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اين انديشه » جاودانی شدن انسان درکرداروگفتاروانديشه اش «
درفرھنگ ايران  ،در قصيده ناصرخسرو نيز باقی مانده است :
وگرچند مائيم مغز جھان گيا چون نکو بنگری ،مغزماست
گوھر ھستی انسان  ،گياھيست
وليکن چو زنده است درما گيا پس ازمرگ مارااميدبقاست
گيا ،پيشکارخداوند ماست که برپادشاھان ھمه پادشاست
.....
به يک دانه گندم در  ،ای ھوشيار
» مسيحيت « بسيار وبی منتھاست
نه مرده است ھرگز ،نه ميرد  ،گيا
که مـر زندگی را  ،گيا  ،کيمياست
ميان دوعالم گيا  ،منزليست
که بوی ومزه و رنگ را مبتداست
بسيارجالبست که ناصرخسرو ،دراشعارش  ،ميکوشد که بسياری از
انديشه ھا وتصاوير کھن فرھنگ ايران را نا خود آگاه  ،شکل
اسالمی بدھد .ولی اين اشعاروافکار ،ھنگامی درژرفايش درک
ميشوند که ريشه فرھنگ ايرانيشان  ،برجسته ساخته شود .
ناصرخسرو ،توجه کامل به اين نيروی خودروئی در گندم دارد ،که
اصل باززائيست
آنکه ھمی گندم سازد زخاک
آن  ،نه خدا ی است  ،که » روح نما « ست .
روح ِنما  ،ھمان » نيروی خود روئی « درتخم گندم ھست  .ھرچند
ناصرخسرو که که درگندم » مسيح بسيار= جان دھنده بسياری «
ميشناخت  ،ولی آنچه ناصرخسرو بدان توجه ويژه نميکند  ،رابطه
عشق ومسيح است که در رابطه گندم با عشق  ،موجوداست .باز
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زائی  ،نو زائی  ،فرشگرد  ،برای رفتن به محکمه قضاوت و
بازرسی نھائی اعمال و يافن پاداش ومجازات وکيفرنيست  ،بلکه »
باززائی عشق « است که مولوی آنرا به خوبی  ،بازگو ميکند :
گرچه دردانه به ھاون کوفتند نورچشم ودل شد وبيند بلند
گندمی را زيرخاک انداختند پس زخاکش ،خوشه ھا برساختند
بارديگر ،کوفتند ازآسيا قيمتش افزود  ،نان شد جانفزا
باز نان را زير دندان کوفتند گشت عقل وجان وفھم ھوشمند
باز آن جان ،چونکه محوعشق گشت
بعد کشت
يعجب الـزراع آمد ِ ،
درست ھمان گندم وباالخره نانی که ازآن ساخته ميشود ،ودراسالم ،
علت خروج وتبعيد آدم ازبھشت ميگردد  ،درفرھنگ ايران  ،علت
پيدايش بھشت  ،پيدايش » ارتا واھيشت « درگوھر خود انسان
ميشود  .تخم ارتا که گندمست  ،درانسان »واھشته « يا درخوردن ،
غرس ) نان ( ميشود ،و او » خوشه ارتای بھشت « ميگردد  .ازاين
رو نيزھست که عطارميگويد :
نان ،برون راند آدمی راازبھشت )بھشت يھوه وﷲ وپدرآسمانی(
نان  ،مرا  ،اند ربھشتی درسرشت
درست ھمان گندمی که آدم وحوا ،حق نداشتند بخورند واصل ھمه
گناھھا شمرده ميشود  ،برعکس درفرھنگ ايران  ،جان انسان
بشمار ميرود :
ھمه صاخبدال ن  ،گندم  ،که مغزند و با لذت
ھمه جسمانيان  ،چون َکـه  ،که بی مغزند درمطحن)آسيا(
ای تو چوخوشه  ،جان تو  ،گندم و کاه  ،قالبت
کـه خوری؟ روی به مغزودانه کن
گرنه خری  ،چه َ
عجب نبود اگر مارا بخايند که آتش ديده وپخته چونانيم
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دکان نانبا ديدم  ،که قرصش  ،قرص ماه آمد
من اين نان و ترازو را  ،نميدانم نميدانم
به قرص ماه نيز ،نان ميگويند) چون حاوی خوشه ارتا درخود بود (
 .به خورشيد ھم نان گفته ميشود ،چون اصل مھراست.اساسا
درمراسم »درون « که در آئين زرتشتی ،باقی مانده است  ،ديده
ميشود که»نان«،اينھمانی با»گيتی«دارد،به عبارت ديگرپيکريابی
اصل دوستی وعشقست ،وگيتی ،پيکريابی عشق است .
ماه وخورشيد نيز ،چنانچه سپس ديده خواھد شد ،نگن= نان= نغن =
زنخدای مھر= زنخدا ّ
خرم  ،پيکريابی اصل مھرھستند.
خوردن گندم ونان که » آميختن مستقيم خدای مھر« با انسان بود ،
دراسالم  ،برضد تصوير ﷲ مقتدر وخالق وحاکم بود که ازانسان ،
خداوند مھر«  ،به »
خوشه
بريده است  .خوردن » تخم  ،يا دانه
ِ
ِ
خدای عشق شدن « ميانجاميد  .اين رو عطارميگويد :
بھشت ) ﷲ (  ،آدم  ،به دو گندم بداد است
توھم بفروش اگر کارت فتاده است
زھی آدم  ،که پيک عشق دريافت
به يک گندم  ،زملک خلد سرتافت
اگرخواھی که يابی ملک جاويد
ترا قرصی زعالم بس  ،چو خورشيد
قرص خورشيد که » نان خورشيد « باشد  » ،نان مھروعشق
ودوستی « است  .اين نانيست که ازگندم ) ارتای به ( ،فراھم شده
است  .درسغدی  ،به مھر ،خور -ارتا گفته ميشود
گندم = گن +توم = تخم ِ گن= تخم ارتا = تخم عشق ودوستی
127

نان= َ=na-ganدھـش ارتا )دوست(=خودبخشی خدای عشق
انسان يا مردم ) مر +تخم ( = تخم ِخدای عشق
به غزل مولوی بازميگرديم که ميگويد ازخاک گورمن  ،گندمی
خواھد روئيد که خميرونانش ھمه را مست وديوانه ازعشق وشادی
ميکند  .درتوضيح اين شعر ،معموال از مقوله » تشبيه « بھره
ميبرند وبدين شيوه انديشه اورا ازريشه فرھنگيش  ،پاره ميکنند .
درحاليکه ھرسه اصطالح » مردم = انسان « و » گندم « و » نان
«  ،ھمه چھره ھای گوناگون خدای ايران ھستند که ھم » مـر=
امـر= دوستی وعشق « و ھم » گـن = ارتای به = رطبه « است .
َ َ
درواقع انسان » تخم گندم = تخم مھرودوستی وعشق « ھست  ،و
در باز روئی  ،آرد ونان ميشود که ھمان » ارتا و نگن)نگ+گن( =
نان « ھستند  .به آرد  » ،کام « ھم گفته ميشود که زنخدای عشق و
ھمکار» بھار= يعنی فرشگرد « ھست.
آرد  ،بيان آنست که اين » ارتای خوشه « ھست که تحول به » کام
= ّ
خرم = ُزھره « يافته است  .ارتا  ،عشق شده است  ،تا کام را
شيرين کند  .درست به سقف دھان نيز» نگ « ميگويند که
پيشوندواژه نان ) نگن = ( naganاست  .دراين واژه ھا  ،فلسفه
وجھان بينی ژرفای ايرانی به عبارت آمده است که ھمگوھری خدابا
گيتی و با انسان را نشان ميدھد .
خدای انسان  ،وجودی فراسوی گيتی نيست که انسان وگيتی را
خلق بکند  ،بلکه اوخودش  ،به انسان وبه گندم وبه آرد وبه نان و
به جاو و کنجد وھمه دانه ھا وتخم ھا  ،تحول می يابد  ،و اصل
آفريننده عشق ودوستی درھمه آنھا ميباشد  ،وھمه را ازشادی ،
مست ميکند  .تفکر فلسفی  ،دراروپا برای نجات يابی از» االھان
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مقتدروخالق  ،درمسيحيت ودريھوديت « راه چاره ای جزآن نداشت
که خدا را به طورکلی  ،نفی وانکارکند  .نفی خدا ) اتئيسم
و
= (Atheismو بی خدائی  ،نفی قدرتھای مستبد
تمرکزوانحصارقدرت و خود کامگی بود که درھمه گستره ھای
زندگی و فراسوی زندگی  ،بر انسان حکومت ميکردند  .ولی در
فرھنگ ايران  ،خدا  ،خوشه تخم ھای عشق ودوستی و دھش )
خود -بخشی = جوانمردی ( بود که درھمه پراکنده واصل آفريننده
و اصل » تنوع « ھست  .مھرورزی  ،روند خودبخشی ) دھش=
رادی ( يا جوانمرديست » .فرديت و اجتماع «» ،جزء وکل « را
درھرچيزی به ھم می پيوست  .خدا ،پيوند کثرت وتنوع به
ھمديگربود  .خدا  ،خوشه ھمه موجودات وجانھا باھم بود  ،ولی
برغم اين ھمگوھری  ،ھمه نيز فرديت وتنوع خود را دارند  .اين
سرانديشه ای بسيارژرف ومردمی بود که ھميشه در فرھنگ ايران
 ،نبضان کرده است  .خدائی که برجھان يا انسان يا جانوران ويا
طبيعت  ،حکومت کند  ،وجود نداشت .
جنبش اتئيسم درغرب  ،نخستين گام درجنبش آزاديخواھی  ،برضد
ھمه خدايان مقتدرو حاکم بود وھست  ،که گرانيگاه حکومت ھا و
آخوندھای اديان يھوديت ومسحيت واسالم ميباشد  .مسئله اتئيسم
 ،به کنار انداختن ِ تصوير چنين خدايان مقتدر  ،ازاذھان وافکار
وضمائر  ،وھمچنين ازگستره سياست واقتصاد واخالق ھست  .با
نفی وطرد تصوير اين خدايان ھست که سکوالريسم ميتواند واقعيت
بيابد  .ولی فرھنگ ايران  ،چنين خدائی را نميشناخت و برضد
چنين خدايانی بود .
اينست که برای فھم فرھنگ ايران و فلسفه آزادی درآن  ،بايد ھمه
مفاھيمی را که زائيده از» خدايان خالق ومقتدروحکومتگر« ھست ،
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دور انداخت  .فرھنگ ايران  ،بدين معنی  ،ازبُن  ،اتئيست ھست ،
و برضد ھرگونه تصويری ازخدائی حاکم ومقتدرھست که
درگوھرش ،ھادم آزادی وابتکاروتنوع وآفرينندگی ميباشد  .مسئله
پيشرفت درايران  ،رسيدن به آزادی از راه » اتئيسم غرب « نيست
 ،بلکه رسيدن به آزادی از راه تغيير مفھوم ﷲ د ر اذھان  ،به
خرم ( ھست  .عرفان درايران  ،سده ھا کوشيد که
سيمرغ ) ارتا ّ +
تصوير » ﷲ « را دراذ ھان وافکار  ،ناخود آگاھانه  ،تبديل به »
خدای عشق = اصل عشق « کند  ،که » گوھری فراسوی مذاھب
وعقايد « دارد  .عشق درعرفان  ،فراسوی ھرگونه ايمان به
مذھبی وعقيده ای و ايدئولوژيئی است  .درعرفان  ،عشق ،
فراسوی » مقوله ايمان « است  .مشتبه سازی » عشق « با »
ايمان « ،ويکی دانستن آن دو باھم  ،سفسطه گريست  .به عبارت
ديگر ،عرفان کوشيد که جامه ولباس ﷲ را بر» خدای عشق
ودوستی ايران  ،سيمرغ وبيدخت ياخرم « بپوشاند وبدينسان  ،ﷲ را
 ،منزوی سازد  .ولی اين درھم آميختگی  ،سبب گيجی وپريشانی
وگمگشتگی شديد ِ ايرانيان شده است  ،چون آنھا  ،ﷲ را ھميشه با
خدای عشق ايران  ،مشتبه ميسازند  ،و نميتوانند اسالم وﷲ را
درواقعيتش بشناسند .
اتئيسم غرب  ،نفی وانکارخدای قدرت را ميکند  ،ولی » عشق
ودوستی ،که پديده ای فراسوی ھمه عقايد ومذاھب وايدئولوژی ھا
« است  ،واولويت بر» ايمان به ھمه مذ اھب وعقايد وايدئولوژيھا
ومکاتب دارد «  ،جانشين آن نميگردد  ،بلکه  ،فقط اصل قدرت ،
ازخدای گذشته  ،سلب ميشود  ،ولی درشکلھای ديگرجھانی
واجتماعی  ،ازنو  ،مقدس ساخته ميشود  .اصل قدرت  ،باز،
درگستره » اقتصاد « و» سياست « و» راسيوناليسم « تجسم تازه
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می يابد  .گوھر» راسيو= ratioيا عقل «  » ،روشنی ّ
برنده « است
که درتصوير» تيغ وشمشير« يا » اصل ّ
برندگی وجداسازی «
پيکرمی يابد که گستره ستيزوجنگ وکشمکش و غلبه يابی
وقدرتجوئيست  .عقل برای روشن ساختن  ،می ّ
ُبرد.

چگونه » تيـشـه وتبـروتـيـغ «
جانشين ِ
» نان وباده وگندم « ميشود
آزادی انسان  ،درنفی وانکار ِ» خدای مقتدروحاکم « ممکن نميشود
 ،بلکه بايد » خدای آميزنده با انسان وگيتی «  ،جانشين » خدای
حاکم ومقتدرگردد «  .بخشيدن گناھان نيز ،ازمحبت وعشق
سرچشمه نميگيرد  ،بلکه گواه بر داشتن حق به برترين قدرت
است  .به عبارت ديگر » اصل اميزنده «  ،بايد جانشين » اصل
ّ
برنده وشکافنده و جدا سازنده « شود  .با خدای حاکم ومقتدر ،اصل
برنده وشکافنده  ،جھان را فراميگيرد » .تيغ« ،که می برد  ،معنای
» روشنی « را دارد  .خدايان مقتدر ،با تيغ و با تبروتيشه  ،با آالتی
که می برد وميشکافد و ازھم جدا ميکند  » ،روشن « ميسازند ،
وھيچکدام دم ازآن نميزنند که بريدن جان ازھمديگر ،مالزم » درد
وعذاب و آزار« است  .روشنفکری  ،عذاب آور است  .خدای حاکم
درخلق کردن جھان وانسان  ،انسان وجھان را  ،ھم ازخودش می
برد  ،و ھم ازديگران ) ازانسانھا وازطبيعت و ازجانوران ( می برد
وميشکافد  .بدينسان  ،کل ھستی  ،گستره دشمنی وجنگ
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وستيزوجھادو خونخواری وکام بردن از آزردن ميگردد  .ھرچيزی
برای او روشن است  ،وقتی از ھمه بريده وشکافته شده است .
چنين الھی  ،با بريدن وشکافتن وبه قالب ريختن ھريک جداگانه ،
سراسر خلقت  » ،وسيله وآلت آنھا « ميشود  .ھمه  ،بدون اراده او
 ،حق پيوستن به ھمديگررا ندارند  .ھمين صفت  ،سپس به »
عقل= « ratioانتقال می يابد  .اين خدايان  ،تنوع ورنگارنکی را
نمی پذيرند  ،چون تنوع ورنگارنگی  ،آميختگی باھم ھستند .
نخست  ،خودش را درخلق کردن  ،ازمخلوقات  ،جدا ميسازد  .اين
واژه » جُدا « دراصل  ،واژه » جُوت « بوده است که » جفت ويوغ
وانباز« باشد  .به عبارت ديگر ،عشق را برمياندازد  ،و در»
جداشدگی وغيرشدگی وضد شدگی «  ،روشنی را درک ميکند .
فرد ،موقعی روشن است که ازاو وازديگران  ،بريده وشکافته شده
باشد  .يھوه  ،درتورات  ،نخست روشنی را خلق ميکند وسپس ،
درھرروزی ،چيزديگررا جداگانه از روزپيش وپسش  ،خلق ميکند
 .به بريدن وشکافتن  ،تاشيدن و تاشيتن= tashitanوتاسيدن ميگفتند
که ازواژه »َتـش= « tashساخته شده  ،که ھمان » تيشه= «tasha
باشد  .درست ھمين واژه معنای  -1خلق کردن وايجاد کردن و-2
شکل دادن وقالب کردن وقالب زدن را ھم دارد  .به عبارت ديگر،
خلق کردن وقالب زدن  ،ھمان » ازھم بريدن وازھم شکافتن « است
 .يھوه وﷲ وپدرآسمانی بدين سان به انسان  » ،صورت « ميدھند
وانسان » قالبی « را خلق ميکنند .درفرھنگ ايران درست » ،
ھستی « » ،جامه« يا » بھم بافتگی«است  .ازعشق  ،ازبه ھم
آميختگی » ،ھستی=  «bavanihپيدايش می يابد  .درست ھمين
واژه تاشيدن نيز ،ماھيت روشنی و حقيقت را مشخص ميسازد ،
چون تاشت = معنای مسلم وقطعی ) بريده ( و روشن و آشکار را
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گـش و
دارد  .اھورا مزدای زرتشت  geus tashaa ،آفريننده ُ
تاشتيتار= خالق= taashitaarميگردد  .بدينسان  ،اصل بريدن
وشکافتن  ،دردرک گيتی وانسان وحقيقت ومعرفت  ،جانشين اصل
آميختن ميگردد  .ھمانسان که االه حاکم ومقتدر ،درانسان ودرگيتی
 ،وسيله تحکيم وبقای قدرت وحکومت خود را می بيند  ،و ھمه چيز
تابع اراده ومشيت او ميگردند  ،اين رابطه  ،درتصوير ﷲ ويھوه
وپدرآسمانی  ،بطورکلی  ،برای انسان  ،مقدس ساخته ميشود
ومحور زندگی او ميگردد  .ازاين پس انسان نيزدرشناختن و
درانديشيدن با» عقل « خود  ،بايد به فکرجداکردن وشکافتن
ووسيله ساختن ازھمه چيز باشد  .عقل درانديشه ھايش نيز ،فقط
وسيله می بيند  .بدينسان  ،عقل ھرچه را بخواھد  ،اثبا ت ميکند ،
يعنی اصل سفسطه ميگردد  .احکام ونواھی که سپس برای
جلوگيری ازخطراين شيوه انديشيدن انسان  ،وضع وجعل ميگردند ،
فقط » وسائل تازه برای انسان ميگردند « که بتواند آنھارا دور بزند
 .ھمه احکام ونواھی مذھبی وعقيدتی  ،دربرابر اين » اصل بنيادی
«  ،نميتوانند سدی بگذ ارند .
انسان درطبيعتش  ،تجاوزطلب و قدرتخواه به ھرقيمتی ميگردد .
خود دين ومذھب نيز ،با ھمه اين احکام ونواھيش  » ،وسيله «
له انسان و  ،وسيله آخوندھا
ميشوند .خود اين » ِااله « نيز ،وسي ِ
وکشيش ھا وموبدان دين  ،ميگردد  .درست انسانھا ی موءمن ،
حاضر بدست کشيدن ازاين االھان نيستند  ،چون اين ِاالھان ،
بھترين » وسيله « برای رسيدن به مقاصد واغراض خود شان
ميباشند که » قدرت يافتن « ھست  ،ولی پنھان ساخته ميشود .
وقتی ھمه قدرتھا ازآن ﷲ است  ،پس با وسيله وآلت ساختن
تصوير ﷲ  ،ميتوان به قدرت رسيد  .من  ،ھيچ قدرتی ندارم وھمه
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قدرتھا از ﷲ است  ،بزرگترين دروغ رايج ميشود  .ھنگامی
ھرکسی دراجتماع  ،ﷲ را وسيله خود ساخت  ،اصل فساد وتباھی
ودروغ ومکروخدعه وبی اعتمادی دراجتماع گذارده ميشود
.درست مسئله خوردن سيب ازدرخت درمسيحيت ويھوديت  ،و
مسئله خوردن ازگندم دراسالم  ،مسئله منع از» آميختن با خدای
عشق ودوستی « است  .بدينسان  ،رابطه با خدای آميزنده وبا اصل
عشق  ،بريده وپاره وقطع ميشود  .خطر ،فقط » خداشدن انسان «
دراثر اين آميختن نيست  ،بلکه خطردرخود ھمان اصل آميختن
ھست که برضد اصل بريدن وشکافتن است  .دراسالم » خوردن
گندم « بيان سرپيچی کردن از امر ﷲ ميگردد که دراقع معنايش
ّ
وخرم «
آنست که انسان نبايد ازآن بخورد تا » خدای عشق = ارتا
نگردد  .خوردن گندم يا سيب ) = عشق (  ،غرس کردن و کاشتن
تخم خدای عشق درخود ھست  .بدينسان  ،درگندم ودرسيب  ،خود
خدا با انسان ميآميزد .

گندم=gantum
gan-tum = gant-tum
گـن  +توم = تخم ارتا = تخم ارتا=تخم سيمرغ
برفراز درخت ھمه تخمه در دريای فراخکند)= وروکشا (  ،سيمرغ
که » خوشه تخم ھای ھمه جھان ھستی است «  ،نشسته است
وخودرا ميافشاند ومی پراگـند و اين خود افشانی خدا  ،نامش »
دھش يا دايتی يا » مـر دايتی = مردی « يا جوانمرديست  .آفريدن ،
جوانمردی يا » خود افشاندن وخويشتن را پراکندن « است  .خدا،
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درگيتی  ،پخش ميشود  .ھرچند يزدانشناسی زرتشتی اين خوشه را
فقط خوشه بسياری از گياھان ميشمارد  ،ولی دراصل  ،خوشه ھمه
گياھان وجانوران وانسانھا بوده است  .او » جانان « است  ،و
مجموعه به ھم پيوسته ھمه جانھا وزندگانست  .خدا ،پيوند يابی
تنوع وکثرت و رنگارنگی باھمست  .و درست » گندم «  ،به
معنای » تخم ارتا « يا » تخم ماه « است  ،چون ماه پُر ،ھم ھالل
ماھست وھم » خوشه ارتا يا خوشه پروين « درآنست  .اين نام »
گـن « که پيشوند » گندم « است  ،از جمله به » يونجه « نيزداده
ميشد  .ازنامھای ديگر يونجه ) گن (  ،به آسانی ميتوان شناخت که
اين » گن «  ،کيست .
يکی ازنامھای يونجه  ،حند قوقا است که دراصل » َانده +کوکا «
بوده است  » .کوکا = قوقا « درھزوارش  ،به معنای »ماه « است .
پس انده کوکا به معنای تخم ماه ) تخم ِ خوشه ارتا يا خوشه پروين (
است  .وماه  ،ترکيب سه خداباھمست که ّ -1
خرم  -2بھرام -3
سيمرغ باشند  ،واين سه تاباھم  ،اصل عشق ودوستی و يوج ھستند
که اصل ھمه زندگان ھستند .
نام ديگريونجه  » ،رطبه « است که » ارتای به = رته به « باشد
که ارتای خوشه باشد  ،که اينھمانی با » فـری = عشق ودوستی «
دارد  .نام ديگر يونجه  »،شبدر« است که » شب  +در« باشد و به
معنای تخم شب ميباشد ،و شب) شه و= درکردی (  ،نامی ازآل =
سيمرغ بوده است  ،چون سيمرغ با ماه که خدای شب وچشم شب
است  ،اينھمانی داشت  .نام ديگر يونجه  ،آقطی)= قت ( که » آگ
 +تی « باشد وبه معنای تخم يا گندم ماه )= تی ( ھست  .ونام
ديگريونجه » برسيم « است ّ » .
بر« نام گندم است  ،و » سيم =
اسيم « معنای يوغ وعشق دارد  ،که به نقره ھم گفته شده است و نام
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ماه بوده است » .برسيم «  ،به معنای تخم يا گندم عشق است .
باالخره خود واژه » يونجه « نيز » ،يون  +جه « است  .جه  ،نام
جـه +وه « بوده است که »
اين زنخدا بوده است و » يھوه « نيزِ » ،
زنخدای به « باشد  .واژه » گن « مخفف واژه » گنيا = =ganyaa
کنيا= « kanyaaاست که ھم به معنای » نی « وھم به معنای »
زن « است که سپس به شکل » « ghenaدراوستا و » «g-na
درسانسکريت درآمده است  ،که به معنای زن ميباشد .درسانسکريت
 gannaaبه معنای نيشکراست  .نام » مھرگان « نيز که » ميترا
گانا يا ميترا کانا « باشد به معنای » زنخدا ی مھر يازنخدای ميترا
« ھست  ،ودرسُغدی اين زنخدا  » ،کنيزبغ « خوانده ميشود  .سپس
رابطه اين خدا را با » خمير« و » خوان يغما « خواھيم ديد .
ازسوی ديگر» گـند « و» کنـد= کـنت « که ھمان » قند « باشد ،نام
نيشکرو نی بوده است  .ازاين رو درعربی ارباب » غنه « به
معنای آوازخوانان ميباشد  ،و تغنی ازھمين ريشه ساخته شده .
ھمانسان که درغرب واژه » کانتاته «  ،ھمين معنی را دارد  .و
درعربستان ھم  ،بت يا خدائی بنام » غنم « بوده است ) تاج
العروس  ،عبد غنم (  .البته » غنم « نام گندم درپشتو وخوری نيز
ھست .
مجلس زپـريرويان  ،چون بزم سليمانی
با » غنه « داودی  ،مرغان خوش الحانی – خاقانی
به خيزران که بامبوس باشد نيز» قـنا « گفته ميشود که درست ھمين
واژه است ) ق=غ (  .بامبوس که » بام  +بوس « باشد  ،به معنای
» نای زنخدای عشق وپستان = وام  ،بوس = نای « است  .اينست
که واژه » گن = قن =غن«  ،ھمان واژه » گند= قند= غند «
ميباشد)(gant-tum = gan-tum= gantum
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ازاين رو به گندم رسمی و گندم رومی ) حنطه روميه (  ،خندروس
گفته ميشود که ھمان » گندرو= گند ھره «باشد و نام شھر» قندھار«
نيزھست که ساکنانش پيرو اين زنخدا بوده اند  .درخوری ،به شيره
گياھان ،گاندرو ميگويند  .درسانسکريت اين واژه درشکل »
 «gand-harvaمارا به گستره پھناوری راھگشائی ميکند.

ضحاک و گندرو در شاھنامه
اين واژه درشاھنامه در داستان پيروزی فريدون برضحاک » ،
کندرو= گندرو « شده است که پيشکارونگھبان وبزم آراو برپا کننده
جشن و رامشگری ِ ضحاک ميباشد  .درسانسکريت » ،گندھرب«
که ھمين گندرو باشد  ،به معنای مطرب بھشتی و فرشتگان نغمه
خوان ھمچنين به معنای نغمه سرا ھست  ،و ازسوئی گندھروو=
گندرو» ،خدای ماه « شمرده ميشود و ازسوی ديگر » گندھرب=
گندرو « دريکی از عبارت ريگ ودا  ،اينھمانی با سوم ) ھوم (
داده ميشود  ،و ھوم دراصل  ،نی و مجموعه گلھا وگياھان بوده
است  .و باالخره درسانسکريت  ،جم وجمه )( yami + yama
نخستين جفت انسان ازاين » گندرو= گندھرب « بوجود ميآيند  .با
اين دانسته ھا ميتوان به خوبی معنای واژه »  «gand +harvaرا
بازشناخت  .ھروا  ،ھمان واژه » ھرو = غرو= غره « است که
به معنای » نی « ميباشد  ،که واژه » ھروم = روم « ازآن ساخته
شده  ،که به جامعه ھای زنخدائی گفته ميشده است  ،ونام ويژه »
سيمرغ « بوده است  ،چنانچه » البرز= ال +برزه = ھره  +برزه «
به معنای زنخدای بلند ومتعاليست  .به بزرکتان ) بزرقطونا ( نيز،
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ھرو توم  ،تخم ھرو ،گفته ميشود  .جم وجمه  ،فرزند سيمرغ =
گندرو  ،مطرب ونغمه سرای آسمانی  ،فرزند نی  ،فرزند گن ھرو
= گند ھرب= فرزند ھوم ھستند که خدای ماھست .
به عبارت ديگر ،انسانھا فرزند ِ اصل نغمه سرائی و اصل عشق
)ماه (  ،فرزند کسی ھستند که » اسرار خدائی را ميداند و حقيقت
خدائی را آشکارميسازد «  .در تصوير» کندرو= گندرو «
درشاھنامه  ،اين نکات  ،آشکاروبرجسته ساخته ميشود  .اکنون ،
ميدان را برای پھن کردن ِ گفتارشاھنامه ميگشائيم :
چوکشورزضحاک بودی تھی يکی مايه وربُد بسان رھی
که او داشتی تخت وگنج وسرای
شکفتی ،به دلسوزگی  ،کدخدای
ورا » کندرو « خواندندی بنام به کندی زدی پيش بيداد ،گام
به کاخ اندرآمد روان کندرو
درايوان يکی تاجور) فريدون( ديد رو
نشسته به آرام درپيشگاه چوسروی بلند ،ازبرشِ ،گرد ماه
نه آسيمه گشت ونه پرسيدراز
نيايش کنان رفت وبردش نماز
برو آفرين کرد  ،که ای شھريار
ھميشه بزی تا بود روزگار
بفرمود شاه دالور بدوی
که رو » آلت بزم شاھی « بجوی
نبيد آر و رامشگران را بخوان
به پيمای جام و بيارای » خوان «
کسيکه به رامش ،سزای من است
به بزم اندرون  ،دلگشای من است
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بيار انجمن کن بر تخت من چنان چون بود درخوربخت من
سخنھا چو بشنيد ازو کندرو بکرآنچه گفتش ،جاندارنو
می روشن آورد ورامشگران ھم اندرخورش باگھرمھتران
فريدون چو می خوردورامش گزيد
شبی کرد جشنی چنان چون سزيد
چوشد بامداد  ،آن روان کندرو برون آمد ازپيش ساالرنو...
درست با تھی شدن کشورازضحاک اين چھره مايه ورپديدارميشود
 ،تا جشن پيروزی داد  ،برستم ) جان وخرد آزاری ( را برای
ساالرنو برپاکند  .اين خدای جشن سازايرانست که نام ديگرش
دراوستا gandarevaودرسانسکريت gandharvaوودرسغدی
 gandaruاست  .اوکسی است که » آلت بزم « را فراھم ميآورد و
باده ميآورد و را مشگران را فراميخواند و » خوان « ميگسترد ،
وساقی باده پيماست و کسانی را که سزاوارانجمن بزم ھستند ،و
گشاينده دل ھستند گرد ميآورد وجشن آراست  .کسی است  ،برضد
بيداد ودلسوز  .اين خدای ماه  ،که خوشه ھمه جانداران وانسانھا
را دردامن خود دارد و به گيتی افشانده است  ،ميخواھد جشن
پيروزی فريدون را که جھان جان وخرد را از ضحاک جان وخرد
آزار ،تھی ساخته  ،فراھم آورد  ،چون اين جشن  ،درست جشن
خود ِاوست  .در » گند +ھرو« ميتوان به آسانی  ،زنخدای ايران )
ھـرو = آل = سيمرغ ( وھم خداوند ماه ) ماه پر= ھالل +ارتای
خوشه ( است وھم ھوم=سوم = نی ) نيشکر( و شيرابه ھمه گلھا
وگياھان ) گندرو( و اصل حقيقت و اسرارنھفته درھمه جانھا )
درھوم يشت  ،ميتوان ھمه ويژگيھای اين ھوم را شناخت ( را ميداند
 ،بازشناخت .
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او ھوم = سوم  ،يا نای به است که شيرابه اش  ،نماد ھمه شيرابه
گياھان وطبعا باده ونبيد است  .و او » نائی « ھست که با دميدن ،
ّ
سبزوخرم ميگردد .
فرشگرد ميشود  ،و جھان ،
نام » بھار« که دراصل َ » ،ون +ھره = َون  +غره= وی+ھره «
به معنای » نای به « است .نای به  ،يا شادغـر  ،نائيست که وای به
ازآن پيدايش می يابد  ،که نوا وآوازو اصل آرامش وبزم  ،واصل
پيوند دادن يا دوستی وعشقست  .دليل پيدايش گندرو درجلوس
فريدون برتخت شاھی  ،آنست که نشان داده شود که انسانيت تازه
درفريدون  ،دراصل وبنيادگذار داد  ،ازکجا سرچشمه گرفته است .
ازگندروست که انسان تازه  ،انسانی که داد را در » نگاھبانی
جانھا وخردھا از آزار « ميداند  ،پيدايش يافته است  .اين جشن ،
جشن پيدايش » انسان نوين « است .
نام اين خدا ) گندرو= خندرو(که خوشه تخمھاست  ،دريونانی
خندروس xanderosشده است  .خندروس ازيکسو به گندم رسمی
اطالق ميشود وازسوی ديگر گندم رومی  ،خندروس ناميده ميشود .
اين گندم  ،ربطی به رم ويونان ندارد  ،بلکه » رومی «  ،مخفف
واژه » ھرومی  ،ھروم  ،ھره يا ھرو« ھست  .نام ديگر اين گندم ،
خاالون « است  .پيشوند » خاال  +ون «  ،دراصل » خارا« بوده
»
َ
است  ،که ھم به معنای » زن « وھم به معنای » ماه پر« ھست،
واين واژه » خارا « ،ھمان واژه ِ » خره = ھره « است که معنای
» نی « و» زن « را دارد  ،و پسوند» گند+ھرو« است  .درواقع
چنانچه درسانسکريت ميتوان ديد  ،گندھرب  ،اينھمانی با خدای ماه
دارد و نام ديگر ماه  » ،لوخن « است که به معنای » نای بزرگ =
لوخ  +نای « يا نفير است  .خندروس يا گندم رومی به تخم ھای
گوناگون  ،اطالق ميشده است ازجمله به » جوگندم «  ،جوی که
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ھمانند گندمست » .خارا ون «  ،يا » ھره ون « به معنای » بيشه
ومرتع ھره « ھست  ،که سيمرغ يا ارتا يا آل باشد .
رابطه گندم با سيمرغ را ھمچنين ميتوان ازنام ترکی سيمرغ ياھما
 ،بازشناخت  .درترکی  ،به سيمرغ ياھما  ،بوغدايتو گفته ميشود که
ترکيب دوبخش باھمست  :بوغ  +دايتی و بوغدای  +تی  .بوغ دايتی
 ،خدای نای و زايش است  ،و بوغدای +تی = خوشه گندم +ماه ،
خدای ماه است که اينھمانی با خوشه گندم دارد  .به عبارت ديگر،
گندم و انسان ) مر +تخم (  ،ھردو ھمگوھر  ،و تخمی ازخوشه
سيمرغ ،يا فرزند گندرو= گند ھرب = ھوم = خدای ماه = خدای
موسيقی وعشق وجشن وکام ھستند  .بدين علتست که مولوی
درغزلش ميسرايد که از خاک قبرمن  ،گندم خواھد روئيد که
خميرونانش ھمه را ازشادی وعشق  ،مست خواھد کرد  ،و به ھمين
علتست که دراسالم  ،خوردن گندم دربھشت  ،برترين گناه شمرده
ميشود  .چون خوردن گندم  ،فرزند خدا شدن و اصل عشق
وموسيقی وشادی وپری وسرشاری شدنست .درسانسکريت ميتوان
ديد = ghanaaغنا  ،به معنای فراوان وبسيارو بزرگ وباشکوه
است  .و تلفظ ديگر ِ گندم  ،غنم = گنم است  .بدينسان انسان نيز
مانند گندم  ،نماد فراوانی وپری وسرشاری و بزرگی وشکوه ميشود
و درست ھمين واژه » غنم « را به گله گوسفندان نيز اطالق کرده
اند ) جمع  :اغنام ( چون گوسفندان ھم ) گئوسپنتا = جان افزاينده =
جان مقدس ( تخم اين خدا شمرده ميشدند .گوسپند برعکس تفکر
امروزه  ،درفرھنگ ايران  ،پيکريابی اصل بی آزاری  ،در برابر
اصل آزار) گرک ( بوده است  .وغنم درپشتو وخوری نام گندم
است .
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ِخوشه » گندرو= گندھرو «  ،مطرب آسمانی و
انسان وگندم  ،تخم
ِ
ساقی يا باده پيما و گسترنده خوان برای ھمه جھان  ،واصل يا
شيرابه حقيقت و اصل آوازو موسيقی ی ِ شادی وبزم است و چنين
گندمی  ،آرد وسپس با آب آميخته  ،خميرونان ميشود  .چنين
تصويری ازانسان وگندم وخدا  ،با اسالم و تصويرش از ﷲ وانسان
درتناقض است  .آرد که خودش ) آرت = ارتا ( ھمان ارتا ھست ،
نام ديگرش  » ،کام « ھست و وکام  ،به معنای آرزو واشتياق و
مھر ومحبت و عشق ولذت وخواسته  ،ونام خدای عشق است.
کامه دوا =  = kaama devaخدای کام  ،درسانسکريت نام
دوخدای ويشنو و شيوا ھست  .درست اين نام آرد که کام باشد ،
چھره ديگر ارتا ) آرد= آرت ( را نشان ميدھد  .آرد  ،بيان تحول
خرم  ،دخترش ھست که خدای زندگی وموسيقی وعشق
ارتا به ّ
وزيبائی وبامداد است  .سپس ھمين » آرد يا ارتا ّ +
خرم « با آب )
آوه ( آميخته وسرشته ميشود ) سرشتن  ،ازواژه  tresميآيد که به
معنای سه تای باھمست که بيان اصل عشق است  .ودرست ھمين
خرم =
خميرکه نان ميشود ) چنانچه خواھيم ديد ( اينھمانی با » ّ
خرم ) دسامبر ،روز پانزدھم ( دارد  .سپس
دی = مھر « در ماه ّ
اين خمير ،نان ميشود که نام ديگر نان  » ،پکند « است که » پگ +
اند « باشد  ،و به معنای تخم يا گندم ِپگ  ،زنخدای ّ
خرم و بامداد
است  ،که با شيرپستان عشق ،ھمه جانھارا درجھان  ،درھربامدادی
 ،تغذيه ميکند  .و اين شير ،اصل ھمه غذاھاست وخود واژه » غذا
« درعربی معرب ھمان واژه » گد= جد = ژد « است  ،و نام
ديگراين زنخدا  ،که نخستين روز سال وھرماھيست ّ » ،
خرم ژدا «
ميباشد  .خدا دراين فرھنگ ،خدا طبق » خواست يا اکراھش«  ،نان
نميدھد  ،بلکه او مادريا خدای عشقيست که خودش  ،نان وباده
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وشيروآبجووآب »ھمه مردمان که فرزندانش ھستند« ميشود  .او
خود رزق است که خودرا به ھمه ميدھد )
دھنده رزق نيست  ،بلکه
ِ
دھش = جوانمردی = مر دايتی (  ،وچنين مفھومی از» نان « ،
بنياد مفھوم ديگری از » نيکی « را ميگذ ارد که محدوده تنگ ايمان
به ھيچ مذھبی ودينی وعقيده ای وايدئولوژی را نمی پذيرد  .نيکی ،
درفرھنگ ايران  ،پديده ای فراسوی اديان ومذ اھب وعقايد ومکاتب
ميباشد .

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 8 -

 --ھـم خـوان بودن ---ُبنمايه ِدموکراسی وسوسياليسم
بنام عيش  ،بـريدنـد ناف ِ ھستی ما
به روز عيد بزاديم ما  ،ز » مادرعيش «  -مولوی
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از» خـوان َارتـا = خوان سيمرغ «
تــا
» خـوان عـيسی «
) گوشت عيسی  ،نان  ،وخونش ،باده است (
خدا ،اصلی ھست که ماده وجسم وتن وگيتی» ميشود«

******************************************************

آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
خرم )ُزھره( است
نام آرد،کام است وکام ،نام زنخدای عشقّ ،
نام ديگرنانَ َ ،
پکنداست .پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق
---------------------------------------

خـدای مھـر ِ ايـران ،
ُ
تحـول به
تخم )خوشه( وشيرابه ايست که
ّ
» نـان« و » بـاده « می يابد
تا ھمه انسانھا ،آنھا را بخورند وبنوشـند
وبدينسان ،خدا  ،با انسان  ،ميآميزد
*************************************************

چراانسان ،تنھا با نان زندگی ميکند؟
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امروزه ھمه دم از» اقتصاد « وگرانيگاه آن درزندگی ميزنند و اين
را کشفی نوين ميانگارند  .ولی درگذشته نيز ھزاره ھا  ،گرانيگاه
زندگی وشادی وحقيقت  » ،نان =  = naganکاک = پکـنـد= المان
« بوده است  .ولی نان  ،مفھومی فراگير ،برای کل نيازھای زندگی
دراين گيتی است  » .معيشت ومعاش « درعربی نيز که » اسباب
زندگانی وھرچه بدان زندگانی ميکنند ومايه زندگانی ازخوردنی
وآشاميدنی وپوشيدنی وجزآن « ميباشد  ،واژه ايست که از» عيش «
ّ
وخرمی و شادمانی ونشاط
ساخته شده است  .وعيش  ،تنھا خوشی
به خودی خود نيست  ،بلکه عيش  ،به معنای خوردنی و آنچه بدان
زيستن نمايند ،ھست  .عيش  ،با پديده ِ » زيستن ازشير« رابطه
داشته است  .عيش  ،به معنای نان است  .عيش  ،به معنای کشت
ّ
وخرمی است که از کشت
وزرع است  .بنا براين عيش  ،خوشی
وزرع جووگندم وغله وخوردن نان آن بوده است  .اين اصطالح
دراصل  ،به واژه » عيشه= ايشه« بازميگردد که به معنای » نی «
است و » عيشا = ايشا« که دربرھان قاطع  ،به معنای زھدان ورحم
است  .ماه  ،چنانکه ديده خواھد شد  » ،نان « شمرده ميشد .ازاين
رو به ھالل ماه  ،آيشم و » ايش = ايشم = اوشم« يا » ايش پر= نای
ماه « ميگفته اند  .نام ديگر ماه ھم  ،لوخن ) لوخ  +نای ( نای
بزرگ ھم بوده است  ،چون ماه  ،زھدان کل ھستی شمرده ميشد .
زھدان  ،جائيست که کودک  ،مستقيما از خون مادر ،تغذيه وپروده
ميشود  .اينست که ھمين واژه » عيش « عربی  ،به واژه » آيش« يا
» آيشم =  «ayshmايرانی بازميگردد که دومعنای ) بنا بريوستی(
 -1بام و -2ماھتاب ) روشنی ماه ( را دارد  .بام  ،ھمان » وام «
 ،يا » پستان  +زنخدای عشق وزندگی « ميباشد  ،که اصل شير)
گـد= َجد= ژد = غـذ-ا( است که ھربامدادی ) بام  +داته (
َ
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وھرپگاھی ) پگ +گاه ( با شيرازپستان عشقش  ،ھمه جھانيان را
می پرورد  .زنخدای شيروعشق و پستان  » ،تابش وپرتو ماه «
درپگاه است  .به شير ،که » جيوام = جی +وام = جيو +وام =
شيرازپستان زنخدای عشق « ميگويند  )،درھزوارش( به معنای »
روچ = روج = روز« ھست  ،و» روج و بھروج « نام ُزھره يا
زنخدا ّ
خرم است  ،که اصل پرورنده وابقاء جھانيانست  .چون اين
خدا) روج = روز(  ،روزی ھرکسيست .
به ھمين علت نيزدرفارسی به » رزق و معيشت «  » ،روزی «
ميگويند ) سپس اين اصطالح  ،بيشتر گسترده خواھدشد (  .ھمين »
آيش = ايش= اش«  ،در اصطالحات ديگرنيزھمين معنارا تائيد
ميکند  .چنانچه بلوط  ،که درآلمانی )عايشه = =Eicheآيشه= (
ناميده ميشود درگيلکی ،ھمين درخت  ،ايش بر=  Ish-barيا ايش
پر ،يا اشبر ناميده ميشود  .اين درخت  ،نزد ژرمن ھا مقدس بوده
است .ازميوه خوراکی بلوط يا » ايشـبر«  ،آرد ونان تھيه ميشود ،
وخود بلوط که » بل  +ئوت « باشد به معنای » مادرعشق يا گياه
عشق « است  ،چنانچه به عشقه يا داردوست  » ،بلـو « و به
مھرگياه  ،بال دانه = دانه عشق  ،گفته ميشود  .واژه ديگرنيز که به
شناخت ِ رابطه ماه با نان  ،ياری ميدھد  ،آويشن است که دراصل،
اوشمه « ميباشد  .که ھمين پيشوند را دارد و» اوشما«
» آيشن و ُ
درگويش کرنيگان و اوويشم = uveshimدرگويش لنکرانی  ،ماه
است  .آويش يا آويشن  »،سه سنبل « نيز ناميده ميشود که به
معنای » سه خوشه « است  ،و نام» آويشن وحشی« » ،
مرزنگوش « ميـباشد  ،و مرزنگوش  ،اينھمانی با » ارتای خوشه
= ارديبھشت« دارد) بندھش( که » خوشه ھمه جانھا وگياھان«
است  .نام ديگرآويشن  ،کاکوتی است که » کاک +ئوتی « باشد ،
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وبه معنای » گياه ماه « است  » .کاک «  ،ھم به معنای قرص ماه
است وھم به معنای »مردمک چشم « است  ،که نام ديگرش » بی
بک = وی بغ « و يا » کچه « است  ،وھردو ،نام ارتا ميباشند،
ونورچشم يا نگاه چشم  ،نيز» بھـور« است وپيشوند » َبـه وبھی«
ّ
خرم= ُزھره  ،خدای عشق وزندگی
دربھور  ،نام زنخدای
ورامشگری وباده است  .و» کاک «  ،به نانھای گوناگون گفته
ميشود ) نان روغنی  ،نان کماج  ،نان خشک ،نان قاق  . ( ..کاکل )
کاک +ال ( نام حنطه رومی ) نوعی گندم ( است  .ھمين حنطه
رومی ) بنا برآنندراج ( شاه بانک نيز ناميده ميشود که صحيحش ،
شاه بابک است  ،که ھمآغوشی » سيمرغ = شاه « با » بھرام =
گـرد يا ماه ُپـر ،زھدان
بابک « باشد که ھمان » ماه « ميباشد  .ماه ِ
آبستن به » خوشه پروين يا ارتای خوشه= گن « است  ،وبدين علت
ماه  ،نان )=  (nag + gan=naganخوانده ميشود .
به عبارت ديگر ،نان ) نگن =  ،nag+gan =naganگن ،يا »
رطبه = ارتای به ھست ،و گندم= گن  +توم  ،تخم ارتا ميباشد( ،
آرد )= آرت= ارتا  ،آرد= کام = زنخدای عشق ( ازخوشه ارتا )
ارتاواھيشت ( درزھدان ماه فراھم شده است  .نان  ،گوھرخود
خداھست که تحول به »آرد« و»خمير« يافته وپخته شده است  .و
از نھان کردن وغرس کردن چنين نان يا خدائی درتن خود ) نگ=
ّ
وخرمی وخوشی ميرويد  .عيش ) آيش=
نغ= حفره دھان (  ،شادی
وام = زنخدای عشق و پستان پرازشير ،يا آيش = روشنی ماه يا
عشق بھرام ورام وسيمرغ (  ،نان ميشود  ،و اصل زندگی وشادی
ّ
وخرمی انسان ميگردد  .بدينسان ،نان که سرچشمه زندگی کردن
درگيتيست  ،با خدا که سرچشمه عشق وشادی وزندگی وروشنی )
بينش ( است ،پيوند داده ميشود  .اينست که مولوی ميگويد :
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بنام عيش  ،بريدند ناف ھستی ما
بروز عيد بزاديم ما  ،ز » مادرعيش «
بپـرس  :عيش چه باشد ؟ برون شدن زين عيش
که عيش ِصورت  ،چون » حلقه است بر درعيش «
وجود ِ چون زر خود را به عيش ده  ،نه به غم
که خاک برسرآن زر  ،که نيست درخور عيش
بگويمت که چرا  ،چرخ ميزند گردون
کيش به چرخ درآورد ؟ ......تاب اختر عيش
بگويمت که چرا  ،بحر ،موج در موجست
کيش به رقص درآورد ؟  .......نور گوھر عيش
بگويمن که چرا خاک  ،حور و ولدان زاد
که داد بوی بھشتش  ،نسيم عنبر عيش
بگويمت که چرا باد  ،حرف حرف شدست
که تا ورق ورق آئی سبک زدفتر عيش
بگويمت که چرا شب  ،تتـق فرو آويخت
که گردک است و عروسی  ،بگير جا  ،درعيش
جنيش چرخ  ،و تموج آب دريا و زاده شدن بھشت ازخاک  ،و ورق
گردانی ازباد و عروسی و گردک درشب  ،ھمه از» عيش «
سرچشمه گرفته اند  .در»عيش= آيش «  ،نان وخدا وعشق وانسان
وحقيقت ) ھاگ= آگ = گندم ( به گونه ای جداناپذ ير ،به ھم گره
خورده اند  .اينست که » عيش«  ،به قول حافظ شيرازی  ،کيميای
ھستی است  .درعيش ،آسمان وزمين  ،خدا با »انسان وگيتی « ،
باھم انبازند.
درعيش نقد کوش  ،که چون آبخور)= روزی ( نماند
آدم ِ ،به ِھـشت ) ترک کرد(  ،روضه دارالسالم)بھشت( را
148

اينجا حافظ  ،معنای قرآنی ازداستان را کنارميگذارد که ﷲ انسان را
دراثرخوردن گندم ازبھشت وعصيان ازامرش ،بيرون کرد  .بلکه
او درست برغم قرآن ميگويد که آدم  ،بھشت را با اراده خودش
ترک ورھا کرد  ،چون حق نداشت که گندم ) تخم ارتا .ارتا  ،خدای
ايران  ،نزد محمد  ،ابليس شده بود ( را که روزيش ھست بخورد .
برغم آنکه محتسب ) پاسدارشريعت اسالم( نيزھميشه مانع عيش ما
ميشود  ،ولی :
با محتسبم  ،عيب مگوئيد  ،که او نيز
پيوسته چوما  ،در طلب عيش مدام است
آخوند وشيخ وفقيه ومفتی نيز ،با آنکه با امر ونھيشان
برضد»عيش نقد« در زندگی درگيتی ھستند  ،ولی آنھا ھم
درپنھان ،پيوسته درطلب عيش مدام درھمين گيتی ھستند  .ولی
آنھا که با اين امرونھی  ،عيش نقد درزندگی را پنھانی ميکنند و
مردمان را نيز به » عيش پنھانی « ميرانند  ،و مردم وخود را
بازور ،ريا کارو دروغگو ميکنند  ،اصل شادی را که جوشش
زندگی بطورآشکاردرھمين گيتی است ازبين می برند :
شراب وعيش نھان چيست ؟ کار بی بنياد
زديم برصف رندان و  ،ھرچه بادا باد
چو امکان خلود ای دل  ،دراين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش فرصت دان  ،به فيروزی وبھروزی
پيروز ،نام ھما يا سيمرغست  ،وبھروز ،نام بھرامست  ،و اين دو
باھم  ،اصل شادی وعيش ومھرھستند  .ودراثرنبود اين عيش که
آسمان وزمين وخدا را با انسان وگيتی می پيوندد  ،ھيچکس ،
دراجتماع  ،درد دين ندارد و دردھای دل ھمه  ،بيدرمانست :
نمی بينم نشاط عيش درکس
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نه درمان دلی  ،نه درد دينی
ودرست خيام  ،اين عيش نقد را درزندگی  ،اوج آرمان انسان ميداند
:
گر دست دھد زمغز گندم ،نانی
وزمی ،دومنی ،زگوسفندی ،رانی
با الله رخی و گوشه بستانی
عيشی بود آن  ،به حد ھرسلطانی

انسان  ،تنھا با نان زندگی نميکند
عيسی ميگويد که » انسان ،تنھا با نان  ،زندگی نميکند«  ،وبسياری
اين گفته عيسی را دراين راستا ميفھمند که انسان تنھا درجھان
جسمانی نمی زيد  ،و تنھا کوشش برای ارضاء زندگانی جسمانی
ومادی کافی نيست  ،بلکه انسان  ،نيازبه گستره معنوی وروحانی
وآسمانی درزندگی خود نيز دارد  .ولی درانجيل متی ومرقس )
متی – فصل  ، 26پاره  ، 28 +27+26مرقس فصل ، 14پاره
 ( 24 +23+22با گفته ديگرعيسی آشنا ميشويم که نانی را گرفته
وپاره ميکند و ميان شاگردانش پخش ميکند وميگويد اين جسد وتن
منست  ،و پياله ای ازباده را گرفته وبشاگردانش ميدھد تا ھمه ازآن
بنوشند و ميگويد اين خون منست  .و در خونش  ،انديشه » عھد
جديد « را می بيند که برای آمرزش گناھان آنانکه به او ايمان
ميآورند  ،ريخته خواھد شد .
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چنانچه ديده شد  ،پيوند » گوشت يا تن« با » نان « و » باده با
خون « انديشه ايست بسيارکھن که عيسی  ،با حفظ بخشی از معنای
اصلی  ،معنای ديگری نيزبدان ميدھد که امروزه » رسم عشاء
ربانی « مسيحيت شده است  .سرانديشه » سوسياليسم « نيز،
چنانچه درکتاب جمھوری افالطون ميتوان ديد  ،با » غذا وباده
خوردن ھمه اجتماع  ،برسريک سفره يا خوان « يافت ميشود .
گفته عيسی  » ،نان و باده «  ،دو پديده متصل وانبازباھمند ،
دراين
ِ
وھردو نيز  ،تن وجان خود عيسی ھستند ودرپيوند باھم  » ،زندگی
« ممکن ميگردد  .به عبارت ديگر ،با خوردن ِھمه ازيک نان  ،و
نوشيدن ھمه ازيک پياله  ،تن وجان ِ عيسی درآنھا حل وجذب
ميشود  .عيسی  ،نان وباده برسريک ميزخوردن را که سرانديشه
» پيدايش اجتماع دموکرات وسوسيال « بود  ،تبديل به » پيوند
ايمانی با عيسی « و » جامعه ايمانی « ميکند  ،و از معنای
اصليش که تبديل جامعه به دموکراسی وسوسياليسم باشد  ،دور
ميسازد  .جامعه موءمنان به عيسی يا ھرشخص ديگری  ،با جامعه
» غيرموءمنان « روياروميشود  ،که برضد انديشه » خوردن نان
وباده ازيک خوان « است که ھمه بشرواجتماع را بدون تبعيض
دربرميگيرد  ،و با ايمان واعتقاد به مذھبی يا آموزه ای کارندارد .
به قول سعدی :
اديم زمين  ،سفره خوان اوست
چه دشمن براين » خوان يغما «  ،چه دوست
وليکن خداوند باال وپست
به عصيان  ،در رزق برکس نيست
عصيان به ﷲ وبه يھوه وبه پدرآسمانی  ،که ايمان نياورد ن به
آنھا باشد  ،حق برخورداری از » عيش « دراجتماع را ازھيچکس
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 ،سلب نميکند  .چرا  ،چون ھمه مردمان  ،بدون تبعيض ،
برسرخوان يغما يا » خوان وصل « مينشيند وخدائی را ميخورند
ومينوشند و ھمه » ھمگوھرخدائی« ميشوند ،که فراسوی ھمه
ايمانھا واعتقاداتست .
اين انديشه درفرھنگ ايران  ،به » خدای مھر« بازميگردد که ھم ،
» خوشه ھمه تخم ھا « و ھم  » ،آب يا شيرابه ھمه چيزھا « است .
اين خدای مھر ،ھم برفراز درخت ھمه تخمه  ،تخمه ھای جانھاست
 ،وھم اين درخت ) َون= عشق ( درختيست درميان دريای
فراخکند) وروکشا = وروکسا( که درزير ريشه ھايش  ،کانالھا
وقناتھا وناوھائی ميباشند  ،که درسراسر گيتی  ،به ھمان تخمھای
پراکنده او درزمين می پيوندند  ،تا درھمه  ،اين آب  ،ازنو  ،با
تخمھا بپيوندند وباھم بياميزند و باھم  ،برويند و فرشگرد) نوزائی(
يابند  .خدا که ھم اين تخم وھم اين آبست  ،چنانچه ديده خواھد شد ،
تبديل به » نان « و» باده يا روغن وشيره وعسل وشيرابه گياھان
ميگردد «  ،تا بازباھمديگر ،آفريننده بشوند .
درفرھنگ ايران  ،خدا  ،مانند ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  ،درفراسوی
گيتی نيست  ،وبا اراده نيز  ،گيتی وانسان را خلق نميکند  ،بلکه
خودش به تخم ) گندم  ،يورتاک= غله  ،جو= َارپه = فغ گان)
فقاع= آب جو(  ،وچاودار= جودوسر=  ،وارزن= جاورس  ،و
تخم کنجد وتخم پنبه و گندم = اند= حنطه و آگ وواس (  ،وبه آب )
مجموعه ھمه مايعات (  ،تحول می يابد  ،يا به اصطالحی ديگر،
افـتـرد  ،فتريدن  ،فترة = فطرت «  ،يا باز بسخنی
می » َافـتارد= َ َ
ورتـد  ،ورتن = گشتن «  » ،ميشود «  ،تا باز ،با آب
ديگر ،می » َ َ
که تحول يابی ديگر خود خداھست  ،با ھم » بياميزند « و »
فرشگرد « يابند  .پدرآسمانی عيسی  ،وﷲ محمد و يھوه ابراھيم ،
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ھيچکدام ديگر اين نقش را بازی نميکنند  .ازاين رو  ،عيسی ،
دراين گفتارھا ،اين نقش را به شخص خودش نسب ميدھد  ،نه به
پدرآسمانی يا يھوه .
ولی درفرھنگ ايران  ،درست خورن نان از» يک خوان= ازيک
سفره = ازيک ميز « ونوشيدن باده  ،پس ازآن  ،ازھمان »
خوان=  ،« axv+van = xvanدرست معنای آميختن مستقيم با
خدای مھر را داشته است  ،وھمين انديشه درعرفان نيز ،زنده باقی
ميماند  .چنانکه مولوی  ،با رعايت احتياط درفضای اسالمی ،
درغزلی اين انديشه کھن را بسيار زيبا ميسرايد :
ای آفتاب سرکشان  ،با کھکشان آميختی
مانند شير وانگبين  ،با بندگان آميختی
يا چون شراب جانفزا  ،ھر جـزو را دادی طرب
يا ھمچو باران کـرم  ،با خاکدان آميختی
گـرد ِ» خوان« تو
ھردوجھان  ،مھمان تو  ،بنشسته ِ
صد گونه نعمت ريختی  ،با ميھمان  ،آميختی
آميختی چندانک او  ،خود را نميداند زتو
آری کجا داند ؟ چو تو  ،با تـن  ،چو جان آميختی
جانھا بجُستندت بسی  ،بوئی نبرد ازتو کسی
آيِـس ) نوميد( شدند وخسته دل  ،خود ،ناگھان آميختی
» خوان = اخوان =  «axvaan= axv+vaanاساسا به معنای دنيا
وجھان است )وان ،ھم به معنای فراوانی وپريست وھم به معنای به
ھم بافتن وبه ھم دوختن وعشق است ( .دنيا وجھان  » ،خوان ارتا «
ھست  .ازاين رو ،ممالکی را که درميان جھان بود ند  ،و اين
فرھنگ ارتائی درآنھا پيدايش يافته بود  » ،خونيروس = xvan-
 =rasخوان ارتا « » خوان خدای ارديبھشت = ارتای خوشه وغله
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« ميناميدند  .البته » ميان گيتی « بودن  ،به معنای آنست که ھمه
گيتی را به ھم پيوند ميدھد  .ھمه اين مردمان وملتھا وجامعه ھا ،
تخمه ھای »  « axv =xvaخوشه ) اخو+شه ( ارتا بودند .
» َون يا وانه « در» خوان «  ،چنانچه درسانسکريت ميتوان ديد ،
عشق و » دستگاه بافندگی « و »اصل بھم دوختن وبھم بافتن «
وپديدآرنده يک حصير وفرش است  .اينست که به درخت بيد مشک
 ،ھمين نام را که بان ) = وان ( باشد ميدھند  ،که نام ديگرش »
بھرامه «  ،يعنی » ّ
خرم = ُزھره = بيدخت «  ،زنخدای عشق =
َپگ = وام يا » بام « است  ،ونام ديگراين زنخدای عشق ووصال »
ونند =  «vanandاست  » .ون  +اند « که به معنای » تخم يا
فرزند وزاده اصل عشق وبه ھم بافی و به ھم دوزی است .
به ھمين علت  ،نام سپھرھفتم که شش سپھرديگررا دردرون خود ،
به ھم می پيوندد » ،کيوان = ُزحل= زوه – ال= زھدان ِ ال يا
سيمرغ « ميگفتند  ،چون » کيوان «  ،کيو ،يا نای وزھدانيست که
آبستن به ھمه سپھرھاست  ،و ھمه سپھرھارا درخود نگاه ميدارد ،
و به ھم می بافد و ازآنھا  ،جھان عشق ميسازد  .ازاين رو گوھر
آسمان که زمين را دربرميگيرد  ،خماھن =  xvan asanبود .
خوانی بود که می سنگد  ،يعنی  ،متحد ومتصل ميکند ،وباھم
ميآميزد) معنای سنگ = اسنگ = اسن (  .جھان  » ،خوان ِباھمی
« است  .چنانکه از باھم بودن » دف « با » کف « است که »
آوازشادی« پيدايش می يابد  :مولوی ميگويد  » :ھمی زايد زدف
وکف  ،يک آواز« .ازجفت بودن تن باجان  ،جنبش وانديشه
وروشنی وشادی  ،پيدايش می يابد ،چنانکه از باھم بودن » چنگ با
دست « يا » نی با لب « است که آواز ،پيدايش می يابد :
چنگ تن ھا را به دست روح ھا  ،زان داد حق
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تا بيان ّ
سـر حـق اليـزالی او کـند
تارھای خشم وعشق وحقد وحاجت  ،ميزند
تا زھر يک  ،بانگ ديگر ،درحوادث  ،روکند
شاد با  ،چنگ تنی  ،کزدست جان  ،حق  ،بستدس
حق که جانان باشد  ،ھسته ومغزپوشيده درھرجانيست
برکنارخود نھاد و ،ساز آن را ھو کند
اوستاد چنگھا  ،آن چنگ باشد درجھان
وای آن چنگی  ،که با آن چنگ حق  ،پھلو کند
اين» باھمی ِ « خدا  ،که » آتش جان = پـری= فری « انسان ميشود
 ،با تن  ،درھرتخمی  ،ھمان يوغ يا يوج  ،ھمان آميختگی »
سيمرغ = آسمان = جان « با » آرمئتی= زمين = تن « درھرتخمی
سـم
ھـم« يا » َ
)  = axv =xvaدوانه = دانه = يوشم ( است  .واژه » َ
= سام « که به معنای » باھمی « است  ،اصل ھمه تخم ھا وبذرھا
ودانه ھا وغله ھا ھست .
» ھـم «  ،درکردی  » ،ھاو= ھه ف )ف  ،با سه نقطه ،که ھمانند
واو تلفظ ميشود ( = ھه ب « است  .درست اين واژه » ھه ب = ھه
ھـب «  ،به دانه و غله گفته ميشود  ،و اين واژه است که
و « يا » َ
ومحب « شده است  .چنانچه
درعربی ريشه واژه » محبت وحبيب ُ ِ
درکردی » ھه باندن « به معنای دوست داشتن است  .ھمين واژه
است که درکردی  » ،ھه ويان « شده ،وبه معنای » خميرمايه
ومايه « است  ،چون باھم ميآميزد و ھمين واژه است که خمير=
ھه وير« شده است .خميريا » ھه وير« ،مرکب از» ھاو +اير «
است که به معنای » سه تا باھم « است که » اصل عشق باشد « .
آب وآرد را که دوتا ھستند  ،اصل سوم که عشق ومحبت است باھم
ميآميزد ويگانه ميسازد .سريش وسرشک وسرشت  ،ھرسه  ،از
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واژه »  «tresپيدايش يافته اند که به معنای » سه تا باھم = اصل
عشق وحُب « است  .اينکه دربندھش ميآيد که جھان از» يک
سرشک « پيدايش يافت  ،به معنای آنست که جھان ازاصل
مھرومحبت وعشق  ،پيدايش يافت .ھمچنين اين انديشه که جھان
ازيک تخم = » حبه = ھه و« پيدايش می يابد  ،درست به معنای
آنست که جھان ازاصل باھمی يا ھه و يا محبت  ،پيدايش يافته است
حـب « و ازسوی ديگر» َحب وحبه « شده است
 ،که معربش » ُ
ازاين رو  ،ھه وين ) درفارسی َ ،اوين (  ،ھم معنای مايه ماست
وپنير دارد و ھم به معنای عشق ودلدادگيست  .خوب ديده ميشود که
» محبت « درعربی  ،از» اصل باھمی« پيدايش يافته که
درھر»دانه ِغله= يورتاک =  « urt+aagھست که درخمير) ھه
وير(  ،نماد » عشق محبت ودلدادگی « ميشود  .اين باھمی  ،مايِه به
ھم پيوستگی ميگردد  .سپس ديده خواھد شد که ايرانيان  ،مجسمه
خدای مھريا زنخدا خرم را درجشن پانزدھم ماه دی ) دسامبر(
درھرخانه ای  ،ازخمير ميساختند  .محبت و » حُب «  ،دوتای
باھمست که باھم يک » حبه «  ،يک بذر ،يک تخم  ،يک يُوشم
ميشوند » .بزر«که دراصل » بز +راک « ميباشد ،وبه معنای
دوتای به ھم بافته است  ،و »دانه« که دراصل » دوانه « است وبه
معنای دوقلوی به ھم چسبيده است ،ويوشم که دراصل » يوش =
يوج = يوغ « است  ،ھمه معنای مھرومحبت ودوستی وباھمی
وانبازی دارند  .اينست که حاقظ شيرازی ميسرايد :
نبود نقش دوعالم که رنگ الفت بود
زمانه  ،طرح محبت  ،نه اين زمان انداخت
يا به تفکرقرآنی که پيدايش انسان را با يک گناه  ،آغازميگردد و
ﷲ  ،نخست نگاه به گناه آدم وحوا مياندازد  ،نه با اصل مھرومحبت
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که فطرت انسانست) مردم= مرتخم = تخم مھر(  ،اعتراض ميکند
وميگويد که :
کمال سر محبت ببين  ،نه نقص گناه
که ھرکه بی ھنر افتد  ،نظر به عيب کند
وياد ميآورد که آذرخش ابرسياه که سيمرغ باشد  ،آتش محبت را
درتخم وجود انسان افروخته است :
چراغ صاعقه آن سحاب  ،روشن باد
که زد به خرمن ما  ،آتش محبت او
وباباطاھرعريان  ،فطرت انسان را طالب محبت وباھمی ميداند
دلی ديرم ) دارم(  ،خريدار محبت
کزاو گرم است  ،بازار محبت
لباسی دوختم  ،برقامت دل زپود محنت وتار محبت
وباالخره ابوسعيد ابوالخير ،به طور آشکارگواھی ميدھد که ايمان ،
غيراز عشق ومحبت  ،و ضد ايمان ِبه مذاھب وايدئولوژی ھاست ،
و آنھارا با گرمای آتشش ميسوزاند  ،و ازعجم ) ايرانی ( وعرب ،
کسی پيامبر محبت نيست  .محبت ،فراسوی ملت ھاست .
آن » اتش سوزنده « که عشقش ،لقب است
درپيکر کفر ودين  ،چو سوزنده تب است
ايمان  ،دگر و  ،کيش محبت  ،دگر است
پيغمبر عشق  ،نه عجم نه عربست
» خوان « و» سفره « و» ميز« و » الون = الو +ون « درتبری ،
خود خداھست  ،که
» خوان يغما  ،خوان وصل  ،خوان سپنج « ،
ِ
گوھرش درنان ودرباده  ،گوھر باھمی ومحبت ومھر است » .سپنج
«  ،به معنای » يوغ = مھر« است  .اينکه سرای سپنج  ،به معای »
سرای عاريتی « برگردانيده شده  ،به سپنج  ،معنائی برضد معنای
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اصليش داده شده است  .سپنج  ،به مھمانی پذ يرفتن ھربيگانه
وغريب وآواره وناشناس بوده است  .اساسا معنای » مھمان « ،
کسی نيست که ما اورا دعوت ميکنيم بلکه به معنای » باھم يگانه
شدن « و» ھمديگررا آبستن کردن « است  .سرای سپنج  ،سرای
باھم برسريک خوان دوستی ومحبت نشستن وباھم جشن گرفتن
است  .ھر بيگانه وآواره وگمراھی و ناشناسی که وارد ميشود  ،حق
دارد از» خوانی که انداخته ميشود «  ،بھره ببرد .ھرخوانی  ،خوان
يغما ھست  .به »خوان يغما « نيز معنائی غلط داده شده است .
عبيد زاکان  ،خدا  ،را » خوان يغما « می نامد  .البته او ميخواھد با
اين طنز ،بگويد که ﷲ  ،وسيله اساسی دردست آخوندھا برای يغما
گری جھانست  .ولی يغما  ،معنای ديگری درامتداد ھمان » خوان «
داشته است  .چنانچه ناظم االطباء » يغما « را چنين تعريف ميکند
که  » :خوان وسفره ايست که مردمان کريم بگسترانند وصالی عام
دردھند «  .در تبری به سفره پارچه ) بھم بافته ( ای  » ،الون «
ميگويند که » الو +ون « ميباشد  ،و از دوبخش آن  ،که » الو «
و» َون « باشد  ،معنای سفره يا خوان را ميتوان شناخت  .چنانچه
يکی ازنامھای زنخدای ايران  ،الفيس ) الو +ويس ( بوده است .
سپس ديده خواھد شد که اين الفيس  ،اصل روزی ِھمه ،
درجوانمردی است  .نام الک دولک نيز  ،الوه است  ،چون اين
بازی را  ،با آميختن اين دوتا چوب باھم ميشود کرد  .چنانچه نام »
لوالی در« که چھارچوبه آستانه دررا به لنگه در ،جفت ميکند » ،
الوالو= لوال« است  ،چنانچه به درخت عشقه يا پيچه  ،لبالب )
الوالو= لوف = که ھمان واژه loveانگليسی است( ميگويند ،
چنانچه نام دولب ھرانسانی ھمين » الو= لب « است .
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»يغما «  ،امروزه  ،معنای » چپاولگری و غارتگری « پيدا کرده
است  ،ولی دراصل  ،معنای » يوغ = باھمی = انبازی = ھمآفرينی
« داشته است  .چنانچه دراسدی توسی ديده ميشود که » يغ «  ،که
پيشوند واژه » يغما « ھست  ،مخفف واژه » يوغ « است  ،که ھمان
واژه » جفت = جوت يا الو= لوف = عشق ومھر«  ،ھمبغی يا
انبازی يا سنگی باشد که گوھر خدايان ايرانست  .ھرتخمی وتخمه
ای  ،آگ = ھاگ ) = خاک (  ،ياگ = ياغ = ياق  ،يا يوغ ويغ بود .
واژه » غـول « ھم ھمين معنی را داشته است  .ازاين رو ديده
ميشود که » غول بيابانی «  ،يغام و يغم و ياغمه ناميده ميشود  ،و »
يغما « درست ھمين » غول « است که دراصل معنای » ھمزاد
وجفت « را دارد  .بيابان  ،معنای » گمشدگی « را داشته است .
دوتای جفت  ،وقتی ازھم جدا ساخته شوند  ،انسان ميان آن دوتا ،گم
و پريشان وسرگردان ميشود » .ديو« ھم که به معنای » دوتا باھم«
 ،واصل درخشش ھست  ،وقتی ازھم جدا ساخته بشود  ،شک
وترس وگمراھی ميشود  .با زرتشت  ،مفاھيم جفت  ،ازھم جدا
وبريده ساخته شدند .ولی در واژه » فريس غول « ديده ميشود که
اصل ھميشه ازنو تازه شوی وفرشگرد ميباشد  .يغما  ،که ھمان »
اصل يوع و باھمی وعشق ودوستی وانبازی وصميميت « است ،
ناگھان معنای » چپاول وعارتگری می يابد  ،که عمل تھاجم
قھرآميزدشمنيست وبکلی برضد دوستی و انبازی وصميميت و
انبازيست .
خدائی که » خوان ِانبازی ودوستی و  -با ھم پيوند يابی-
وخويشاونديست «  ،ناگھان  ،خوان يغمای آخوندھا و کشيش ھا
وھاخام ھا ميگردد  .به عبارت ديگر ،خدا  ،اصل جھاد وانفال
وغنيمت گيری و غارت کردن جھان ميگردد  .درست به گياھانی
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که بربسترزمين خوابيده وچسبيده ) جفت شده ( ميروئيدند ،مانند
خربزه وخيارو کدو و  ...نام  » ،يقطين = يغ  +تين « داده اند ،
چون به زمين چسبيده اند .ھمچنين جفت بھم چسبيده انسان ) مشی
ومشيانه  ،جم ھم ھمين گوھر را دارد ( را با ريواس که گياه »
نرماده ايست « اينھمانی ميدادند که خودش ھم نروھم ماده است  ،و
نام ديگر ريواس  » ،يغميصا « است ) تحفه حکيم موءمن (  .و اين
نام دراصل » يغ  +ميز « بوده است و اين نام  ،ازمصر نيز نيامده
است  ،وبه معنای » يوغ يا جفت به ھم آميخته « است  .به عبارت
ديگر ،انسان  ،يغ +ميزا ھست  .زن ومرد باھم  ،يک گياھند که
خود افزا وخود رو وخود آفرين ھستند  ،وتخم يا دانه يا آگی) ھاگ
= خاک ( که اصل جفت است ) مردم = مر +تخم = تخم جفتی =
تخم مھر ( طبعا  ،چنين گياھی ميشود  .پس اينکه خدا  ،خوان يغما
ھست  ،به معنای آنست که خدا  ،ھم مھمانست  ،و ھم اسباب
مھمانی ،وھم مائده و نان وخورش  ،و ھم ميزطعام يا سفره طعام يا
خوان است.
درفرھنگ ايران  ،اين گوھر ِخود خداست که تحول به جھان مادی
وجسمانی می يابد  .خدا  ،ھم خودش  ،تخم انسان ميشود و ھم آبی
ميشود که با آن بياميزد تا باھم به » وخشند «  .خدا  ،تحول به پديده
ھای زمانی وجسمانی ومادی می يابد  ،ودراين پديده ھا  ،باز آن
ويژگی خدائی را که » آميزنگی = باھمی = ھمبغی= ھمآفرينی « يا
» عشق ومھر ودوستی وپيوند « باشد  ،ھست  .خدا  ،تحول به جسم
وماده وصورت و گيتی می يابد  ،ونياز به ھيچ » واسطه « ای نيز
ندارد  .درگفتارعيسی  ،خوردن ھمه ازيک نان  ،ونوشيدن ھمه
ازيک ازيک جام ) دوستگانی (  ،اين انديشه » باھمی واجتماع «
را بيان ميکند و درفرھنگ ايران  ،خوردن ونوشيدن ھمه از » يک
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خوان = يک دستارخوان = يک سفره = يک سينی ويک کوزه يا
خنب يا َمشک يا جام يا دوستگان « بيان کرده ميشوند  .خدا » ،
خوان يغما « ھست  ،وھمه ميھمان خدا ھستند  .اين سرانديشه »
باھمی = انبازی = ھمبغی = ھم نوشی وھم خوراکی «  ،برسريک
خوان نشستن  ،گرانيگاه انديشه جشن به طورکلی  ،به خصوص ،
خرم « بوده است که » جشن دموکراسی « درايران بوده
» جشن ّ
است .
اين انديشه » باھمی « درباھم نوشيدن وباھم خوردن برسريک
خوان وازيک پياله  ،ريشه انديشه » آزادی وسعادت « درفرھنگ
ايران بوده است  .ھمان خوردن ونوشيدن نان با باده  ،به خودی
خودش پيکريابی اصل » باھمی « است  .آزادی وسعادت درفرھنگ
ايران ازاين انديشه » باھمی « استباط ميشد  .درباھمی  ،کسی  ،نه
حاکمست نه محکوم  ،نه فاعلست نه مفعول  ،نه معبوداست نه عبد
 ،نه آمر است نه مطيع وتابع  .درست دراشعار خيام  ،اين مفھوم
ويژه آزادی وسعادت حقيقی انسان را درپديده ھای » باھمی « می
يابيم
گر دست دھد زمغز گندم نانی
وزمی  ،دومنی  ،زگوسفندی رانی
با الله رخی و گوشه بستانی
عيشی بود آن  ،به حد ھر سلطانی
يا دررباعی ديگر ميگويد :
دردھر ،ھرآن که نيم نانی دارد
از بھرنشست  » ،آشيانی « دارد
نه خادم کس بود  ،نه مخدوم کسی
گوشاد بزی  ،که خوش جھانی دارد
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افزوده بر باھمی نان وخانه  ،خود » نان « بنفسه  ،پيکريابی انديشه
باھميست ) آرد  +آب (
ودررباعی ديگر ميگويد :
يک نان به دوروز اگربود حاصل مرد
ازکوزه شکسته ای  ،دمی » آبی سرد «
ماءمور کم ازخودی چرا بايد بود
يا خدمت چون خودی  ،چرا بايد کرد
اين » ترجيح دادن آزادی واستقالل فردی «  ،بر » تابعيت و
اطاعت ،به خاطرتاءمين معيشت بھتروثروت  ،يا مقام باالتر « ،
بنياديست که برآن  ،آزادی تفکروداوری نھاده شده است  .برای
رسيدن به قدرت و مقام و ثروت  ،دست ازارجحيت استقالل وآزادی
فردی کشيدن  ،قربانی کردن آزادی تفکر خود ھست .

نخستين روز ماه دی
خرم (
)دی = زنخدای عشق وزندگی ورامشگرّ ،
شاه وملت برسريک » خوان « می نشستند

» جشن دموکراسی «
محبت ومھروعشق  ،درفرھنگ ايران  ،رويکردن وکشش به »
خدای فراجھانی « وماوراء الطبيعی نبوده است ،بلکه ھمه انسانھا
وطبيعت وگيتی باھم درمحبت ومھر ،درھم سرشته وخمير و باھم
يک نان ) نان درون ( ميشوند .آنھا درآميخته شدن باھم  ،خدا
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ياسيمرغ) ارتا = آرد= گندم = گن +توم( ميشوند  .اينست که شش
جشن گاھنباردرسال ) که جشن ھای آفرينش آسمان ِابری وآب
وزمين وگياه وجانور و انسانست(  ،جشن ھای » ھمخوانی
وھمسفرگی « بودند  .اساسا جشن درايران ،پيکريابی انديشه »
ھمخوان شدن « بود  .اصل جشن درايران  ،برپايه » آفريدن مھر
ميان ِطبقات واقوام وجوامع ومذاھب ونژادھای گوناگون « بود .
جشن سازی  ،شيوه » جامعه سازی« بود  .ايمان آوردن به يک
آموزه يا يک مذھب  ،ايجاد جامعه نميکرد  ،بلکه درجشن گرفتن
باھم  ،طبقات واقوام ومذاھب و نژادھای گوناگون  ،باھم تحول به
يک » جامعه « می يابند  .جشن ھای ايران  ،جشن ھای مذھبی و
عقيدتی نبوده اند ،که يک دين تاءسيس کرده باشد که فقط موءمنان
آن مذھب وعقيده درآن شرکت ميکنند  .جشن ھای ايران  ،درست
جشن ھای » فرادينی وفرامذھبی وفراعقيدتی وفرا طبقانی
وفراجنسی« بوده اند  .جشن که ھما ن واژه » يسن ويسنا ويز +نا«
باشد  ،دراصل به معنای » نواختن نای «  ،يا » موسيقی « بوده
است.ھنوز ھم درشوشتری » ،جاز« که ھمان » ياز= يز« باشد ،
به معنای » نی « است  .ايزدان يا يزتان  ،خدايان موسيقی ونی
نوازی بوده اند ،نه خداوندانی که ايمان به خودرا ميطلبندو قربانی
ميکنند يا ميخواھند  .ازاين رو  ،نخستين روز ھرماھی را که روز
ّ
خرم است  » ،جشن ساز« ميخوانده اند ) برھان قاطع (  .اين
موسيقيست که ھمه را به ھم پيوند ميدھد  ،نه ايمان به يک کتاب
يا يک شخص يا يک شريعت .
زنخدا ّ ،
خرم که خدای رامشگری وزندگی وعشق است  ،خدای
شير و غذا ) گد = جد  ،جدی = دی = ّ
خرم ( يا به عبارت ديگر» ،
خوان وسفره والون « است که ھمه بشر برسر اين خوان مشترک
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می نشينند وباھم نانی را ميخورند وآب وباده ای را مينوشد که
گوھر خود اين خداھست  .بدينسان ھمه درجشن  ،باھم تاروپود
ميشوند  ،به ھم بافته ميشوند  .در درک » ھمکامی = باھم کام بردن
ازنان وباده «  ،جامعه  ،ساخته ميشود  .جامعه برپايه » ھمکامی
ھمه « بنا ميشود  ،نه برپايه » ھمدردی «  .درد وعذاب مشترک ،
برای ساختن يک جامعه  ،کفايت نميکند  .آنچه بقا ودوام وآسايش
وآشتی جامعه را تضمين ميکند  » ،کام بردن ھمه بدون تبعيض
ازيک خوان  ،يا ازنعمت ھای اجتماعی « است  .دموکراسی ،
درسوسياليسم  ،تاءسيس ميشود  .ازدرد مشترک ازستم طبقاتی يا
قومی يا جنسی يا نژادی يا مذھبی  ،ميتوان يک حزب ساخت  ،ولی
نميتوان يک جامعه ساخت  .دموکراسی  ،انبازشدن ھمه بدون
خرميھای زندگی « است .اينست که درماه ّ
خرم که
تبعيض  ،در» ّ
ماه » دی « باشد  ،روز نخستش تا روزھشتمش  ،که ھردوروز
نيزّ ،
خرم ناميده ميشوند  ،شاه وملت برسريک خوان می نشستند
وباھم نان وباده ميخوردند  .اساسا ھمه جشن ھای ايران  ،جشن
ّ
خرمدينی ھستند  ،و زرتشتی ھا  ،مراسم ظاھری اين جشن ھارا
سپس مجبورا پذ يرفته اند  ،ولی آنھا را ازمحتوای اصليش  ،تھی
ساخته اند  ،و محتوای بسيارسطحی ديگری بدان داده اند که
درمقاالت بسيار علمی! که ايرانشناسان نوشته ميشوند  ،مرتبا
ِ
تکرار ميشوند  .بدين علت نيز ،زيربنای اين جشن ھارا که اساس
مردمی فرھنگ ايران بوده است  ،ازبين برده اند .
ازجمله ھمين » جشن ّ
خرم « را که جشن دموکراسی است و به کلی
با فلسفه حکومتی وسياسی ساسانيان زرتشتی سازگار نبوده است ،
محو ونابود ساخته اند  .ولی ھمان رد پائی که درخاطره ھا ازاين
جشن باقی مانده و ابوريحان بيرونی در آثارالباقيه آورده  ،انديشه
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بنيادی اين جشن را حقظ کرده است  .ابوريحان در آثارالباقيه درباره
خرم  ،که ّ
نخستين روز ماه ّ
خرم ناميده ميشود  ،مينويسد که :
» دراين روز ،عادت ايرانيان چنين بود که پادشاه از تخت شاھی
بزيرميآمد و جامه سپيد می پوشيد ودر بيابان برفرشھای سپيد می
نشست و دربانھا ويساوالن وقراوالن را که ھيبت ملک بدانھاست به
کنارميراند ودرامور دنيا ،فارغ البال نظرمينمود وھرکس نيازمند
ميشد که با پادشاه سخن بگويد ،خواه که گدا باشد يا دارا و شريف
باشد ،با او گفتگو ميکرد  ،ودراين روز ،پادشاه  ،با دھقانان و
برزيگران مجالست می نمود و دريک سفره با ايشان غذ ا ميخورد
 ،وميگفت  :من امروز مانند يکی ازشما ھستم و من با شما
برادرھستم  .زيرا قوان دنيا به کارھائيست که بدست شماميشود  ،و
قوام عمارت آن ھم به پادشاه است  ،ونه پادشاه را از رعيت گريزی
است  ،ونه رعيت را ازپادشاه  ،وچون حقيقت امرچنين شد ،پس من
که پادشاه ھستم  ،با شما برزيگران  ،برادرخواھم بود  ،و مانند
دوبرادرمھربان خواھيم بود  ،به خصوص که دوبرادرمھربان »
ھوشنگ « و » ويکرد «  ،چنين بودند « .
اينکه شاه جامه سپيد می پوشد و با کشاورزان بر روی فرش سپيد
می نشيند  ،برای آنست که » سپيد= سپيت «  ،نام زنخدای عشق
ومھرّ ،
خرم ) زھره ( ھست  .خانواده زرتشت نيز به ھمين علت »
سپيتمان « خوانده ميشده است  .درگستره مھر ،نبايد ھيبت وتعظيم
وترس و جالل وابھت باشد  » .فرش « نيز که پيکريابی اصل »
فرشگرد « است  ،سپيد است  .اين اصل ّ
خرمی ومھرو شاديست که
زمينه نوشوی است .ازاين رو  ،شاه بايد بی سپاھيان وارتشيان و
نگھبانان باشد تا مردم بتوانند دراوج صميميت درد دل خودرا
ازستمھا ی کارگذاران قدرت با اوبکنند  .ازاينگذشته درمحيط ترس
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و ارھاب  ،نميشود ھمپرسی ورايزنی کرد  .و شاه درست
برسرخوان  ،که ھمه باھم ميخورند ومينوشند  ،گواھی ميدھد که من
وشما باھم برادريم وھمگوھرباھميم  .با کارھای شما ھست که گيتی
وجامعه  ،قوام می يابد و پايدارميشود  .و » قوام عمارت دنيا « ،
وظيفه شاھيست  .عمارت کردن گيتی که آباد کردن گيتی باشد ،و
ساختن خانه درگيتی ،بيان مھرورزی انسان به گيتی ودنياست .
نخستين کاری که جمشيد ) درونديداد( ميکند آنست که به ساختن
خانه ازخشت ميانديشد و با پای خودش گل ميمالد وبادست خودش
خشت ميسازد  .خشت سازی  ،درفرھنگ ايران  ،نماد ساختن
مدنيت و آباد کردی گيتی است .خانه درفرھنگ ايران ) ازواژه خه
= سرچشمه (  ،به معنای اصل وسرچشمه واساس است  .خدانيز
که سيمرغ باشد  ،خانه دارد  .مسجد ھم که » مز +کت « باشد به
معنای » خانه ماه-خدا « ھست  .اساسا اصل آفريدن  ،معنای » خانه
آباد « دارد  .گاه ِميان شب که گاه » آباديان « باشد  ،بدان علت »
خانه آباد « خوانده ميشود  ،چون درآن جھان ھرروز ازنو آفريده
ميشود .خدايان بھرام وارتا درعشق ورزی باھم  ،گيتی را آباد
ميکنند= ميآفرينند  .آباد کردن گيتی  ،مھرورزی وباھم آفريدنست .
ھرکشاورزی ) واستريوشی ( درشخم زدن زمين وکاشتن تخم )
ھرکه گندم ميکارد  ،اشه ميکارد = معنای اشا واھيشت  ،خدای
ايران  ،ھمين است (  ،با گيتی  ،مھرميورزد .عمارت کردن گيتی ،
مھرورزی با خداھست .ازاينگذشته  » ،زمان « درتاريخ درفرھنگ
ايران  ،اينھمانی با » ساختن خانه « داده ميشود  .نسلھا پس ازھم
دريک ملت ،باھم يک خانه را بنا ميکنند  .فرھنگ يک ملت ،خانه
ايست که نسل ھای پی درپی يک ملت باھم ساخته اند  .وطيفه
نسلھای پشت سرھم  ،ادامه دادن ساختن يک خانه است  .کاشتند ،
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خوريم  .کاريم  ،خورند  .من کاری ميکنم که آيندگان ازآن  ،بھره
مند شوند  .جامعه با چنين گونه کارھائی  ،ساخته ميشود  .درست
اين انديشه» ھمکاری نسلھا«برای ساختن عمارت مدنيت وفرھنگ
 ،با آمدن اسالم درايران ازبين ميرود  .به عبارت سعدی :
عمارت با سرای ديگر انداز که دنيا را اساسی نيست محکم
ھرکه آمد عمارتی نوساخت رفت ومنزل بديگری پرداخت
خوب ديده ميشود که ھمکاری ملت با حکومت  ،گرد محور » اباد
کردن گيتی « ميچرخد  .گرانيکاه ِ کارحکومت نيز » قوام عمارت
گيتی «  ،پيوستگی ودوام بخشيدن به آبادانی گيتی ھست نه رواج
دينی  ،ونه پرداختن به آخرت .
آنگاه درپايان  ،پيکريابی پيوند ميان حکومت وملت را
ھمانند ِمھربانی دوبرادرميداند که نامشان  ،ھوشنگ وويکرد است .
ھوشنگ وويکرد  ،ھمان » بھمن « و » ارتا يا سيمرغ وھما «
ھستند  .ھما وسيمرغ يا ارتا  ،نخستين پيکريابی بھمن  ،اصل خرد
وبزم وآشتی و » آسن خرد « است  .درجاھای ديگر ،بھمن ،
پدرھما ميشود  .ولی دراصل ،بھمن که اصل ناديدنی وناگرفتنی
است  ،به » ارتا = سيمرغ « تحول می يابد وديدنی ميشود  ،و ارتا
 ،سپس به » خرم يا زھره « تحول می يابد وديدنی وگرفتنی ميشود
) واقعيت می يابد وتن وجسم ميشود (  .اين انديشه تحول يابی ،
سپس دررابطه ھای » برادری « و » پدر -دختری « و » مادر-
دختری « عبارت بندی شده است .
درشاھنامه داستان ھوشنگ که » سرچشمه داد = قانون وعدالت
ونظم « است  » ،ھائوشيان « ناميده ميشود ،که به معنای سازنده »
آشيانه وخانه نيک « ميباشد  .بھمن  ،معمارشھرسازيعنی مدنيت
سازاست  .ھوشنگ پيشدادی به معنای آنست که بھمن  ،يا آسن
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خرد انسان  ،اصل پديد آرنده قانون ونظم وعدالت است  .پيشداد ،
به معنای نخستين قانونگذار تاريخی نيست  » .ويکرد « درمتن باال
 ،برادر ھوشنگ شمرده ميشود  .ھنوز درکردی » وی کردن « به
معنای افروختن آتش است  .و » ويکه ر« به معنای آتش افروز
است  .بھمن و عنقا ) سيمرغ = ھما (  ،ھردو آذرفروزند) برھان
قاطع (  .درفرھنگ ايران  ،اصل ،روشنی نبوده است  ،بلکه اصل ،
آذرفروزاست  ،و از آذری که ميافروزد  ،پرتو می تابد  .ھوشنگ
نيز درشاھنامه  ،آذرفروز است و آتشی که ازسنگ ) مھروامتزاج
واتحاد ( ميافروزد  ،نخستين بار ،روشنی وفروغ ) بينش ( پيدايش
می يابد  .شاه  ،اينھمانی با » ھوشنگ « داده ميشود و »
کشاورزوملت « اينھمانی با » ارتا = سيمرغ = ھما « داده ميشود .
درارتا وھماست  ،که خرد وبزم بھمنی  ،صورت به خود ميگيرد .
خرم  ،ميبايستی ھشت روز طول کشيده باشد  ،چون ھم
اين جشن ّ
خرم ناميده ميشود وھم روزھشتم
نخستين روز ماه دی ) دسامبر( ّ
آن  .دراين جشن ميتوان بخوبی بنياد گذاری انديشه دموکراسی
وسوسيالسم را ديد که جنبشھای ّ
خرمدينی ھمه برآن استوار بودند و
» شھری که درشاھنامه  ،درآن درخت دوبن جفت « ھست ،
ّ
شھرخرم است .
ومردمانش  ،نه شاه ونه سپاه ميشناسد  ،ھمين
درماه دی) دسامبر( که نام ديگرش ّ ،
خرم است  ،روزپانزدھم ،
روز » دی به مھر« است  .روزھای » دی به آذر= روز «8و »
دی به مھر «15و»دی به دين  «23به معنای آنست که دی  ،ھمان
آذر) ( 9و ھمان مھر)  ( 16و ھمان دين )  ( 24است  -1 .آذرو -2
مھرو  -3دی و -4دين  ،چھارچھره يک خدايند  .بدين ترتيب  ،سه
روز » صفر« ايجاد ميگرديد  ،چون ھردوروزی ازآن يک خدا
خرم «
بودند .اينست که روز » دی به مھر« به معنای آنست که » ّ
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 ،ھمان » خدای مھر« است  .روز  15وروز  16باھم اينھمانی
دارند .بنا برآثارالباقيه ابوريحان بيرونی » روزپانزدھم اين ماه دی
به مھر است که آنرا ديبگان گويند و ازخميريا ازگل  ،شخصی را به
ھيکل انسان ميسازند و در راھرو وداالن خانه ھا ميگذ ارند ....
ودرزمان ما اينکاربرای آنکه مانند کارھای مشرکان واھل ضالل
است متروک شده « .
درست اين » تنديس ازخميريا ازگل «  ،تنديس خدای مھر يا زنخدا
ّ
خرم بود  .چون خمير)=ھوير=سه تايکتا= مھرودوستی( است که
نان ميشود و د رست نان ) که درون ناميده ميشد ( اينھمانی با گيتی
داشت  .در آثارالباقيه ميتوان ديد که سغديھا  ،مھرماه را » نغ کان
« مينامند و » نغ کان «  ،ھمان » نگن = نگ +گن = نان « است
 .مھرماه  ،ماه نان ھست  .نان  ،اينھمانی با زنخدا مھر دارد .
خوردن نان  ،غرس کردن ) نيکن = = ni-kanنان (ونھان کردن
خرم
وکاشتن ِ اصل مھردرانسان بود  .با خوردن نان ازخوان زنخدا ّ
) الفيس (  ،ھمه مردم  ،متعلق به ھرمذھب وعقيده وجنس ونژاد
خرم  ،خدای مھرو رامشگری
وقوم وملتی باشند  ،ھمگوھر زنخدا ّ
وزندگی ميشوند .
من نشکنم اين خمارھرگز کزعشق  ،سرشته شد خميرم
درآب وگل ز» آدم خاکی « نشان نبود
کآغشته شد به آب محبت  ،خميرما  -اوحدی
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چر ا » نـا ن « ،
رامعـيّـن ميساخت؟
مفھوم ِ» نيکی« ُ
***********************
تناقـض جـوانمـردی
با » ايمان به ھـر مذھـبی «
------------------------------------------------------------------------------

ايمان به ھرمذھبی و ايدئولوژی وشريعـتی،
نابود سازنده » جوانمردی « دراجتماعست

اسالم  ،نابود کننده اصل جوانمری
*********************
تـفاوت مفھوم » نياز« با مفھوم » احتياج «
---------------------------------------»نياز« درفرھنگ ايران  ،معنای » احتياج وحاجت « درعربی را
ندارد  ،بلکه معنای » مھروعشق « را دارد  .به عاشق  » ،نيازی«
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ميگفتند  .ورنگ » سبز«  ،رنگ » نيازی ومھرورزی « ھست .
ازاين رو زمرد وزبرجد  ،که سبزند ،اينھمانی با » مھرگان = ميترا
کانا = کنيزبغ «  ،زنخدای مھرداشتند  .نياز ،کشش مھری به
ھمديگراست  .واژه » نياز« که از» يازيدن « برآمده معنای »
افراختن = به فرازرفتن « وبلندی يافتن ونيروگرفتن دارد » .
خواز« ھم که » خواستن « باشد  ،يازيدن ھست  .گوھر انسان  ،که
آتش جان ) فری= اصل دوستی وزيبائی « ھست  ،می يازد  ،می
افرازد که بيان » فراافشانی  ،فوران ،فرازروئی وباليدن گوھری «
ھست  .آتش جان  ،آتش مھر) فری  +يان ( ھست  .آتش جان انسان
 ،درمھرھست که می يازد  .اين گوھرخود خداھست که درجان
ّ
تشخص وصورت يافته است ) افتاريدن  ،آتش جان = َوه
انسان ،
فـرن افتار(  .اينست که رابطه خدا با انسان  ،رابطه » نيازی «
است و چون خدا  ،آتش جان ونھاد ھمه چيزھا ست  ،بنا براين،
ھمه باھم » رابطه نيازی = مھری « دارند  .يعنی ميخواھند با
ديگران  ،بياميزند و با آنھا يگانه شوند .واژه »  « maethaکه
اصل واژه مھراست به معنای  -1جفت و  -2باھم يگانه شدن است .
ولی  » ،احتياج داشتن «  ،رابطه » قدرتی « است  .آنکه محتاج
ديگری است  .تابع ديگری ھست وديگری براوحاکميت می يابد .
آنکه شيران را کند روبه مزاج
احتياجست ،احتياجست ،احتياج

آيا انسانھا  ،محتاج ھمديگرند ؟
آيا انسان ،احتياج به » ِاالھـی « دارد ؟
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انديشيدن با مفھوم » احتياج « درروابط اجتماعی وسياسی
واقتصادی  ،اين روابط را به عرصه ِ گالويزی وکشمکش قدرت
ميکاھد  .ھرکسی ازيکسو حاکم وازسوی ديگر ،محکومست .
ازآنجا که ھمگی خودرا محتاج ھمديگر ،ميانديشند  ،رابطه ميان
ھمه  ،رابطه » گالويزی وستيزندگی ھمه برسر حاکميت وتابعيت «
ميشود  .اينکه يکی محتاج من ھست  ،تا آنجا که محتاج منست ،
بايد تابع من بشود  .بدينسان  ،سراسراحتياجات اجتماعی  ،ميدان
گالويزی قدرتخواھی ھمه باھم ميگردد  .ھرچند نيز شخصی
درظاھر ،حاکم برھمه باشد  ،درباطن  ،محکوم وتابع ھمه است و
چون اين محکوميت وتابعيت ،دردناک وعذاب آوراست  ،ميکوشد ،
برحاکميت خود وبر محکوميت ديگران بيفزايد  .ويا احتياج ديگران
را به خود  ،بی ارزش وخوارسازد  ،وخود را به عنوان » بی نياز
ازھمه « قلمداد کند  .ولی خالقی نيز که دنيائی  ،محتاج خود  ،خلق
ميکند  ،محتاج ِ خلقش ھست  .قدرت وترس  ،دورويه جداناپذير
ازھمند  .آنکه قدرت ميخواھد  ،ميترساند ،تا ازاو اطاعت شود ،
ولی ھمچنين ميترسد از اينکه تابعان  ،ازقدرت او سرکشی کنند ،
ازاين رو سرکشی ازقدرتش را » گناه « ميداند  .يھوه نيز که
ميکوشد » آدم« را مطيع ومحتاج خودش خلق کند ،ازآن ميترسد که
آدم  ،خدائی مانند او بشود .مفھوم » گناه « دراديان  ،بيان » ترس
خدا ازتابعانش « ھست  .آنکه نيز درترس ازقدرت  ،اطاعت ميکند
 ،قدرت را دراطاعت کردن  ،ميفريبد و ريا ميکند  ،تا فرصت
گريزاز ترس را بيابد  .واژه » ترس « درپھلوی  ،اين رويه ھای
گوناگون را نشان ميدھد .
» «tarsihھم به معنای » ترس داشتن « وھم به معنای » خشک
شدن « است  .انسان درترس  ،خشک ميشود و تروتازگی و زندگی
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را ازدست ميدھد  .آنانکه دراجتماع بنام پرھيزکار ،ستوده ميشوند ،
آنانی ھستند که ميترسند  .ازخدا ترسيدن  ،بنياد گذاردروغ وريا
درانسان واجتماع ھست  .واژه »  «tars-kasھم به معنای »
ترسنده « و ھم به معنای » پرھيزکار« است  .پرھيزکاری او ،پيايند
» ترس « است  ،پس پرھيزکار ،رياکاراست  .احترام واطاعت
کردن  ،پيايند ترس است چنانچه واژه » «tarskasihaaبه معنای
فرمانبرانه ومحترمانه ھست  .انديشيدن درمقوله » احتياج « ،
متالزم با گالويزی اين دورويه » قدرت وترس باھم « است .
با اندکی دقت ميتوان ديد که اين حاکم وحکومت نيست که پاسداری
از محتاجان ميکند  ،بلکه درست ھمانان را که محتاجان مينامد  ،بيخ
و پايه حاکميت اوھستند وبدون ياری آنھا  ،بُن قدرتش ازجا کنده
ميشود  .ترس ازمقتدر ،ازحقانيت او به حاکميت ميکاھد .سعدی در
نصحيت با شاه ميگويد :
برو پاس درويش محتاج دار که شاه  ،ازرعيت بود تاجدار
رعيت چو بيخند وسلطان  ،درخت
درخت ای پسر باشد ازبيخ  ،سخت
مکن تاتوانی دل خلق ريش
کـنی بيخ خويش
وگرمي ُ
کـنی  ،می َ
بزرگی رساند به محتاج ،خير
که ترسد که محتاج گردد به غير
حتی انسان بزرگ  ،کارخيری را که ميکند  ،ازترس آنست که
روزی خودش  ،محتاج ديگری شود .ھنگامی ھمه دراجتماع ،
روابط خودرا درمقوله » احتياج « درمی يابند  ،آکنده از» ترس «
از محتاج بودن ومحتاج شدن  ،ميگردند که زندگی اجتماعی را
زھرآگين ميکند  .درست به شاھی که اندرز ميدھد که پاس درويش
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محتاج را بدار ،به او نيز ياد آوری ميکند که تو تاجت را ازآنھا
ت محتاج  ،بيخ حکومت توھست  .به عبارت
داری و ھمان رعي ِ
ديگر ،تو محتاج تراز رعايايت ھستی  .تا ھمه درمقوله » احتياج «
و طبيعا » حاکميت وتابعيت « يعنی » قدرت وترس « ميانديشند ،
اين جنگ ميان حکومت وملت  ،ادامه دارد  .برای حذف اين »
ترس « درھمه  ،و تبديل جنگ قدرت خواھی دراجتماع  ،و تالش
برای ديگران را تابع خود ساختن  ،راھی جز » انديشيدن «
درمقوله » انبازی = ھمبغی « وھمکاری و» نيازمھری « نيست .
حافظ ميکوشد که دستگيری ازمحتاجان را ،تبديل به رابطه »
دوستی « بکند :
به دستگيری افتادگان و محتاجان
چنانکه دوست  ،به ديدار دوست  ،مستعجل
سايه معشوق اگرافتاد بر عاشق چه شد
ما به او محتاج بوديم  ،او به ما مشتاق بود
فرھنگ ايران  ،ريشه مفھوم » احتياج « را درھمان تصويرخدايش
 ،ميزدايد  .در فرھنگ ايران  ،انسان ،محتاج ﷲ نيست  ،ومحتاج
خدای خود نيز نيست  ،تا با برآوردن احتياجات او  ،تابع وتسليم و
محتاج او شود  ،بلکه » دوست وجفت وانبازخداست « .آنھا باھم
رابطه جفتی = ھمبغی = دوستی = نيازی د ارند  .رابطه » نيازی
« باھم دارند  .ھمبغ وانبازند .
اينست که مفھوم » احتياج به رھبروپيشوا و معلم « و طبعا »
احتياج به آخوند ومال وپيامبر« را نيز نمی پذيرد  .اساسا درفرھنگ
ايران » ،انتقال دادن ِ بينش به ديگری «  ،عمل » رادی =
جوانمردی = مھری « است  .احتياج به کسی داشتن  ،ايجاب
رابطه » حاکم ومحکوم « يا » حاکميت وتابعيت « ميکند  .مسئله
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بنيادی دراجتماع  ،ازبين بردن » روابط احتياجی « است .انسان
نبايد  ،محتاج طبقه سرمايه دار ،محتاج قشرآخوند و دانشمند و
موبد وکشيش  ،محتاج شاه وحاکم وحکومت وارتش  ،محتاج
حزب  ،محتاج سازمانھا ی گوناگون باشد  .وجود روابط ِ»
احتياجی «  ،نابود سازنده » آزادی « انسان است  .از» نيازمندی
انسانھا «  ،کسی حق ندارد  » ،احتياج « بسازد  ،و امکان قدرت
ورزی وسلطه گری وترس وھراس ووحشت پديد آورد  .چون
انسان  ،نيازمند است  ،پس من يا ديگری حق نداريم نياز اورا به
شرطی ارضاء کنيم که او تابع ومحکوم من وديگری بشود  .از»
نياز يعنی مھراو «  ،وسيله قدرت ورزی ساختن  ،نابود ساختن
سرچشمه مھر درانسانست .

طرد » انديشيدن درمقوله احتياج «
ازفرھنگ ايران
اينست که خدای ايران  ،افشاننده ) َلـن بغ = لنبک درشاھنامه =
 Deva Lanدرآثارھخامنشی ( است  » .نان « ھم که يکی
ازنامھايش  » ،المان « ميباشد ،که گوھرھمين خداست  .چنانچه
ولـم  ،ھمان » الن ولـن « يا افشانندگی
ديده خواھد شد  ،الم َ
ولبريزی وجوانمرديست .او که لما  ،يا لن يا الن ھست ،ميافشاند .
نان  ،گوھرخود خداھست که برای ھمه بدون تبعيض  ،ميافشاند .
نان  ،گوھرافشانندگی  ،يعنی مھرخود خداھست .
بس خلق ھستند  ،کز » دوست «  ،مستند
ھرگز ندانند که » نان « چه باشد  -مولوی
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درنان  ،دوست را می يابند  .مھر ،معنای » خود افشانی « دارد  .او
اصل مھراست  ،چون خود را درسراسرجھان  ،برای » ھمه «
ميافشاند وخود را به ھمه  ،ھديه ميدھد) دھش (  ،و با اراده اش ،
به ھرکه خواست يا به ھرکه نخواست  ،نميدھد  .درشاھنامه ميآيد که
لنبک که » لن بغ« ،خدای نان ) المان( وخوان باشد ،
سقائيست اين لنبک آبکش
جوانمرد وبا » خوان« و گفتارخوش
به يک نيمروز ،آب دارد نگاه
دگرنيمه  » ،مھمان بجويد ز راه «
لنبک  ،آبکش است  .چون َلـن بغ  » ،ابر افشاننده « است  .ابر ،که
» آب +ور« باشد  ،به معنای » آبکش « ھست  » .کش «  ،مانند »
ور«  ،به معنای » زھدان « است  .ازاين رو سپس ديده ميشود که
لنبک  » ،مشک « دارد  .ابردربندھش ،با مشک يا خنب يا جام يا
پيمانه  ،آب را می َبرد ) حمل ميکند = ميکشد ( و ميافشاند .ازآنجا
که نام ديگر ابر ،بنابر بندھش » سنگ = سگ «  ،ھست که به
سقـا
معنای » امتزاج واتحادو دوستی « است  ،و واژه » سقا « و» ّ
و ساقی « معرب ھمين واژه » سگ = سنگ « ميباشد .ازاين رو
ھست که » سقا وآبکش وساقی « در ادبيات ايران  ،نماد اين خدای
جوانمردی و مھرودوستی است  .دراين چند بيت ميتوان ديد که
لنبک  ،پس ازاتمام کارش که آب رسانيدن به مردم باشد  ،نيمی
ديگر از روز را » به دنبال مھمان ميرود «  .آنکه » پُروسرشار«
است  ،نياز به » مھمان « دارد  ،تا لبريزشود  .درکردی به »
مھمانخانه «  » ،المه ردو« يا » المه رده « ميگويند که مرکب از»
الم  +مر +تی « است  » .مه ردايتی « کردی که » مردی «
فارسی باشد ،به معنای جوانمردی است  ،چون » َمـر +دا يتتی « به
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معنای دھش مھری +دھش ِاصل جفتی  +دھش ِھمه خدايان زمان=
مر= امر « است  » .الم  +مر+دايتی «  » ،الن +مر +دايتی « ،
جوانمردی و افشانندگی سيمرغ ) = امرو(  » ،النه ِ« مھراست ».
النه « ھم  ،ھمين » الن « است که جايگاه پری ومھروشادی باشد .
ارتا  ،ارتا الن ) اردالن ( است  .فطرت ھرانسانی که ارتا ھست » ،
ارتا الن = اردالن « است  .ھرانسانی تخم پُری ولبريزی و
غناھست وجُستن مھمان برای دھش اين لبريزی  ،ضرورت
گوھری اوست  .اين خدا  ،ھمان » َلـنگـر= لـن  +گـر« يا » زھدان
وسرچشمه پُری ولبريزی واتصال واتحاد ويگانگی عقايد گوناگون
« است که انجمن ھای آزادی وشادی ودوستی مردمان با عقايد
درسراسر دوره چيرگی اسالم  ،برغم
گوناگون برسريک خوان ،
ِ
شريعت اسالم  ،بوده است.
افشاندنش  ،مشروط به خواست وناخواست اين خدا نيست  .دادن ،
طبق اراده  ،وندادن طبق اراده  ،بنياد گذ ار ِقدرت وسلطه وحاکميت
 ،و توليد ترس ورُعب و وحشت است  .او به کسی نميدھد که تابع
خواست واراده يا قدرت او نيست  .دراسالم  ،آدم )انسان(  ،چون
ميخواھد ازگندم ) اصل نان ( برضد اجازه ﷲ  ،بخورد  ،به ﷲ
عاصی ميشود  .برای عدم اطاعت ازقدرت ﷲ  ،ازبھشت محروم
ميگردد  .به عبارت ديگر  ،انسان ميتواند فقط رزق ومعيشت خود
را در ازاء اطاعت ازقدرت ﷲ  ،در گيتی داشته باشد  .اوحق ندارد
ازگندم  ،بی اجازه ﷲ  ،بخورد  .بدينسان رابطه انسان با ﷲ ،
رابطه ِ»احتياجی «ھست  .بدينسان » اصل جوانمردی « دراسالم ،
نابود ساخته ميشود  .او ھنگامی حق به رزق ومعيشت خود
درزندگی درگيتی دارد که از ﷲ ،اطاعت کند وازاو بترسد  ،ومقھور
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قدرت اوباشد  .احتياج  ،جانشين » رابطه نيازی = انبازی = ھمبغی
= مھری « ميشود .
اين انديشه قرآنيست که ﷲ طبق مشيتش  ،به آنکه ميخواھد رزق
ميدھد وبه آنکه نميخواھد رزق نميدھد  .رزق  ،دربرابر ايمان ِبه او
واطاعت ازاو وترس ازاو  ،ممکن ميگردد  » .ان ﷲ يرزق من
يشاء= آل عمران «  » ،ﷲ يرزق من يشاء= بقره «  » .وھو يطعم
و ال يطعم = انعام «  » ،ال يطعمھا اال من تشاء – انعام «.
» دھش وجوانمردی «  ،تابع اراده ﷲ  ،و اطاعت ازقدرت او
ميگردد  ،وبه عبارت ديگر ،اصل دھش وجوانمردی  ،به کلی
منتفی ميگردد .چون طبق خواست و اطاعت دادن ازاو  ،وطبق
خواست وعصيان کردن ازامر او  ،ندادن  ،نفی وانکار» اصل
مھر« است .
عبيد زاکان که ريشه در فرھنگ ايران داشت ،متوجه تناقض اين
انديشه قرآنی با جوانمردی ميشود  .و اخالق االشرافش که درباب
رحمت وشفقت است  ،درباره مذھب منسوخ ومذھب مختار ،با
زيرکی ويژه اش  ،درست ھمين گفتارھای محمد را نافی اصل
رحمت وشفقت ) جوانمردی ( ميداند که مذھب جوانمردی را
منسوخ  ،ومذھب ناجوانمردی را مذھب مختارميکند  .کفارعرب ،
پای بند مذھب جوانمردی ) فتوت ( بودند  ،و باشنيدن چنين
گفتارھائی ازمحمد  ،که برضد آئين فتوتست  ،محمد را دست
انداختند و مسخره ميکردند  .عبيدزاکان چنين مينويسد » درزمان
مبارک حضرت رسول  ،کفاررا ميگفتند که  :درويشانرا طعام دھيد
 .ايشان ميگفتند که درويشان بندگان خدايند) عبد ﷲ ( ھستند ،
اگرخدا ) ﷲ ( خواستی ،ايشانرا طعام دادی  ،چون او نميدھد  ،ما
چرا بدھيم  .چنانک درقرآن مجيد آمده انطعم من لويشاء ﷲ اطعمه
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 .ان انتم االفی ضالل مبين « اعراب  ،پيايند اين سخنان قرآن را،
بخوبی ميدانستند چيست  .وقتی ﷲ طعام ومعيشت اينان را نميدھد ،
پس انسانھای ديگر چرا بدھند ؟ بدينسان  ،سراسر اجتماع ،
ازجوانمردی دست ميکشد  .وقتی خدای مھر ،مادری بود که شيرش
را ) طعام ( را به ھمه ميداد و آغوش مھرش برای ھمه فرزندانش
بازبود  ،ھرانسانی  ،ميخواست فرزند وھمگوھرمادرش باشد  .ولی
با چنين ﷲ ای  ،که رزق ومعيشت را فقط برای موءمنانش و
ازميان موءمنانش نيز ،فقط برای آنانکه برميگزيند  ،روا ميدارد ،
پس انسان بايد دنباله رو ھمين شيوه رفتار باشد  ،و تاميتواند
ناجوانمردی کند  .چنانچه جمله بعدی سخن عبيد زاکان اينست که »
پس واجب باشد که برھيچ آفريده ای رحمت نکنند و بجای ھيچ
مظلومی ومجرمی و محتاجی و مبتالئی و گرفتاری و مجروحی و
يتيمی و معيلی ) دارای عائله ( و درويشی و خدمتکاری که
بردرخانه پيريا زمين گيرشده باشد  ،التفات ننمايند  ،بلکه حسبة ﷲ
تعالی بدانقدر که توانند  ،اذيتی بديشان رسانند  ،تاموجب دفع
درجات وخيرات باشد ودرقيامت در يوم – يوم الينفع مال والبنون –
دستگيراوشود«  .عبيد درمی يابد و برآن گواھی ميدھد که ﷲ
واسالمش  ،مذھب جوانمردی را درجھان  ،منسوخ کرده است.
درست عبيد زاکان پيايند مستقيم اين آيات قرآنی را دراين نوشته ،
ميگشايد که اساس اخالق ناجوانمردانه اسالمی درھمه اعصار بوده
است وخواھد ماند  .براساس ھمين انتقاد بسيارشديد به قرآن وﷲ
است که عبيد زاکان  ،نيکی را پديده ای فراسوی ايمان به مذ اھب ،
ميداند :
به ھرمذھب که باشی  ،باش » نيکوکار وبخشنده «
که » کفر ونيکخوئی «  ،به  ،ز » اسالم و بد اخالقی «
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مسئله بنيادی  ،ھمان تصوير » ﷲ « است که » اصل قدرت « است
که جانشين تصوير » خدای مھر« شده است که » اصل جوانمردی«
است .خدای مھرايران  ،افشاننده است و برای ابقاء قدرتش به کسی
نميدھد که تابع قدرت او ميشود و ديگران را از رزق محروم
نميسازد  .خدای ايران که اينھمانی با نان وگندم دارد  ،خدای
مھروافشانندگيست ) لن +بغ = لنبک (  ،و درفکرآن نيست که با
دادن نان وندادن نان  ،قدرتش را مستقرکند و آنکه ازاو اطاعت
نميکند  ،با محروم ساختن از رزق و نعمت ھای زندگی  ،و عذاب
وشکنجه دادن  ،مجبور به اطاعت کند  .مھراو  ،تابع ايمان آوردن يا
ايمان نياوردن به او نيست .
نيکی درفرھنگ ايران  » ،عمل کردن طبق ايمان به آموزه ای
وشريعتی وايدئولوژئی « يا » اطاعت ازالھی ورسولش « نيست ،
بلکه » رادی يا جوانمردی يا دھشی« است  .آن کردار وگفتارو
انديشه ای که از ُپـری وسرشاری وغنای ِ گوھر وطبيعت خود ِ
وبـرنائی  ،درست
انسان  ،پيدايش يابد  ،آن  ،نيکيست  .جوانی ُ
انديشه » زندگی بخشی و زنده کنندگی « است .فطرت يا
گوھرانسان  ،جوانيست ) ( jvana= jva-vanaازاينرو در سغدی
به نيکوکار purnyaan.kare،گفته ميشده است .
purnayanaاحسان وپارسائيست  .اينست که واژه پُری دراوستا=
 parenuمعنای » کمال « راھم دارد  .مثال آنکه به کمال می بيند
 pouru.darsteخوانده ميشود  .درگزيده ھای زاداسپرم ) – 34
 (29ديده ميشود که تخم ونطفه  ،کمال پايانی را درخود دارند .
نيکی  ،ازدرک سرشاری طبيعت وغنای گوھرنھفته درانسان ،
ميزايد  .واورنه فرھنگ ايران  ،انسان دراديان ابراھيمی ،با درک
نقص وکمبود و جھل وگناھش  ،آغازميشود و خودش را سرچشمه
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نيکی نمييابد  .ازاين رو نيز ،محتاج رھبری و راھنمائی ھست .
سيمرغ که اينھمانی با » خوشه زندگان = جانان « دارد  ،وارتای
خوشه ناميده ميشود  ،تخمی ) ارتا = گن  ،پيشوند گندم ( است که
نخستين عنصرھرانسانيست و اين تخم ) ارتا (  ،درخود  ،خوشه را
دارد  ،يا به عبارت ديگر ،اصل غنا ) گنا ( ھست  .اينست که
درفرھنگ ايران  ،جستجوی نيکی درخود  ،اساس اخالق ودين
است  ،نه » عمل  ،طبق اطاعت از رھبرو پيشوا و رسول وآخوند
و کشيش . « ...سيمرغ  ،برای آفريدن زندگی درگيتی  ،خود را
کـون « يا »
کـن فـي ُ
ميافشاند ومی پراکند  .آفرينش جھان  ،با امر» ُ
بگوباش « و » ميشود «  ،خلق نميشود  .بلکه با جوانمردی يا رادی
 ،شروع ميشود  .خدا  ،سرچشمه سرشاری وغنا و دوستی ومھر
است و ازخود ش  ،لبريز ميشود  .مھر،آنست که خود را درگيتی
بيفشاند و بپراکند  .جوانمردی  ،اينست که انسان  ،ھستی خود را
درگفتار وکردار وانديشه  ،بيفشاند  ،و مردمان وجھان را ازمھر،
زنده کند  .آفرينندگی  ،جوانمرديست ،برنانی » پورن  +نائی «
است  .اين جوانمرديست که ميآفريند و ھستی خود را درجھان پخش
ميکند  .طبعا تخم اونيز که آتش جان ھرچيزيست  ،ھمين ويژگی
افشانند گی وپراگندگی را دارد .
» نيکی « درھرانسانی  ،اين خود افشانی درکرداروگفتارو انديشه
است  .اين دورويه کردار سيمرغ  ،سپس به دومرغ جداگانه  ،نسبت
داده شده است که يکی »  «amruناميده ميشود وکارش » افشاندن
« بود و ديگری  » ،چمرو= chamruناميده ميشود که کارش »
پراکندن درھمه گيتی « بود  .خدای مھرودوستی  ،خودرا ھم
ميافشاند وھم می پراکند  .او با » امروقدرت «  ،گيتی وانسان را
خلق نميکند  ،بلکه خودش را درگيتی  ،مانند خوشه ميافشاند
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وميپراکند  .اين واژه » پراکندن « دراصل »  «par-agandanبوده
است َ » .پـر« ھم به معنای » پيرامون«  ،وھم به معنای » پـ ُر «
است  » .آگندن « که از واژه » آگ « ساخته شده به معنای » گندم
وخوشه گندم « است  .او ھمه چيزھا را ازخوشه وجود خود،
ُپـرميکند  .آگندن  ،به معنای پرکردن وانباشتن است  .او گيتی را
پرازخودش ميکند  .تحول به جان ھرتخمی می يابد  .اين واژه »
چمرو« سپس تبديل به » شاه شميران « و » شميران وچمران « و
در عربی تبديل به واژه » َجمره « يافته است  .نام اين خدا  ،نزد
ھخامنشی ھا »  «deva lanبوده است  ،و درشاھنامه  ،داستان »
لنبک = لن  +بغ «  ،داستان »پيکريابی اصل جوانمردی است «
که درادبيات فتوت به کلی ناديده گرفته شده است .ھمين واژه ،
سپس » لم  ،لما « شده است  .لمالم  ،به معنای لبالب وماالمال است
 .و » لم «  ،به معنای » رحمت وبخشايش وآسايش » است  .و »
لـما «  ،گل تاج ريزی است ،که گل بوستان افروز باشد  ،و
ولـن
اينھمانی با » روزنوزدھم = ارتا فرورد= سيمرغ « دارد .
َ
والندن  ،به معنای » جنباندن وافشانيدن « است  .ودرست نام نان ،
» المان =  «laamaanاست که اينھمانيش را با ارتا ميتوان ديد ،
که سپس درعبری واژه » لحم = نان « شده است  .ودرکردی » له
م« پستان حيوان شيردھنده است  .ودرتبری » لم باره« به معنای
زياد و فراوان وانباشته و » لمالم « به معنای » لبالب « است  .او
نان به کسی طبق خواستش نميدھد  ،بلکه او خودش  ،نان ھمه ھست
 .به » لم باره «  » ،المباره « نيزگفته ميشود که » ال  +لم  +باره
« باشد که مجدد ھويت اين زنخدا  ،که » ال « باشد  ،پديدار ميگردد
.
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نيکیِ ،مھـر است
کردارنيک وگفتارنيک وانديشه نيک  ،کرداروگفتاروانديشه ايست
که مھربيافريند  .کردارو گفتارو انديشه ای که دشمنی وکينه توزی
و اختالف و ستيزندگی ونفرت وقھرو تھديد بيافريند  ،نيک نيست .
اين » مھر« است که نيکی را معين ميسازد  ،نه »عمل  ،طبق
خواست ِ خدای ھر مذھبی که دردنيا ھست «  .نان وباده  ،محتوای
مفھوم » نيکی« را معين ميسازند .باده  ،درفرھنگ ايران  ،برای
اين اھميت فوق العاده دارد که انگيزنده جوانمردی
ومادرجوانمرديست  :مولوی ميگويد
که باده  ،دخترکرم ) انگور( است و خاندان کرم
دھان کيسه  ،گشاده است و از کرم گويد
نان ،که » پکند « و » کاک « و » نان =  «naganناميده ميشوند
وباده )= بگمز= بغ  +مز= ماه خدا( اصل مھرھستند  .پکند ) پگ+
اند(  ،به معنای » تخم يا زاده زنخدای عشق و پستان « است  .به
عبارت ديگر ،بُن وبـذرمھرو دوستی است  .پسوند واژه نان
) ( naganکه » گن « باشد ،به شبدر ،يا حندقوقا يا رطبه گفته
ميشود  .حند قوقا که » اند +کوکا « باشد به معنای » تخم ماه «
است ،وماه  ،اصل مھراست  .ازاين رونيز ماه  » ،کليچه سيم =
کليد دوستی وعشق « ناميده ميشود  .رطبه  ،ارتای به است و
شبدر) شب +در( ،تخم شب است که » آل « باشد که نام کوه البرز)
ال +برزه = ال بلند ومتعالی ( است  .ھمچنين کاک  ،نام ماه است
وبن مھرورزی ميباشد .
که اصل مھراست  .بدينسان  ،نان  ،تخم ُ
ھمانگونه باده ) پاتک= پات  +تک ،تک  ،معنای جريان يافتن
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نيزدارد(  ،که ھمان » باد « باشد  ،اصل مھرورزيست  .مثال به
جامھای شرابی که به شکل سرجانوران ساخته ميشدند » ،تکوک =
تک  +کوک « ناميده ميشدند و تکوک  ،به معنای » ماه روان ،
ماھی که جاری ميشود « ھست ) چون ماه  ،مای يا می ھست ( .نان
 ،تخم مھراست و به عبارتی ديگر ،با کاشتن تخم مھر  ،نان
درانسان  ،مھرميآفريند .ازاين رو نان وباده را بايد با ديگران
خورد ونوشيد تا احساس بيگانگی ودوری را بزدايد  .ازاين رو،
خوردن نان ونوشيدن باده با» ديگران  ،با بيگانگان « ضروريست
تا مھرآفريده شود  ،وبا مھرآفريدن ھست که » نيکوئی « پيدايش می
يابد  .ومھرورزی  ،حدودی را که ايمان به ھرمذھبی و عقيده ای
ميگذارد ،يا حدود ھای نژادی  ،وطبقاتی و جنسی وقومی و زبانی
 ...را نميشاسد  .درست مھر ،ميخواھد  ،اين دوری ھا وبريدگيھا و
بيگانگی ھارا بزدايد .
نان ،خود خداست  ،نه رسول خدا  .اين نانست که ارزش نيکی را
مشخص ميسازد .گوھرنان  ،مھررزيست و برضد ھرگونه مفھوم
نيکی است  ،که حد وديوارميگـذارد  .نان  ،ايجاب پديده » خوان و
ھمخوانی « ميکند  .اينست که جوانمردی  ،درست ازھمين انديشه
نان وباده  ،که گوھر مھرآفرين ھستند  ،شروع ميشد  .جوانمرد ،
کسيست که برخوانی که ميگسترد  ،بيگانه ای و ،غريبی  ،وآواره
ای  ،و نا آشنائی  ،و پيرو مذھب وعقيده ديگری ،انسانی ازقومی
و ملتی و نژادی ديگر ،بنشيند  .با اين انديشه  ،بنياد جوانمردی
نھاده ميشود  .جوانمردی  ،درگوھرش  ،فراسوی ھرگونه ايمانی به
مذھبی وعقيده و ايدئولوژی ھست  .با ايمان به ھرگونه مذھبی ،
خوراک » حالل «  ،درمذاھب
نميتوان ديگر ،جوانمرد بود  .ايجاد
ِ
 ،برضد مفھوم جوانمردی ومھر ،پيدايش يافته است  ،تا بنياد
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مھرو جوانمردی را متزل سازد  .نيکی درجوانمردی  ،تابع
مرزايمان مذھبی و تابع اختالف زبانی وقومی وملی و جنسی
وطبقاتی  ..نميگردد  .به ھرکسی بايد نيکی کرد  .نيکی کردن به ھم
مذھبی ھا وھمفکرھا وھم حزبيھا  ،وبدی کردن به غيرھم مذھبی
ھا  ،احزاب ديگر ،طبقات ديگر ،ناقض اصل جوانمرديست .
سراسر داستان برخورد زرتشتی ھا ) گشتاسپ واسفنديارو پسرش
بھمن ( چه درشاھنامه وچه دربھمن نامه  ،بيان پيدايش»
ناجوانمردی  ،برپايه ايمان به آئين زرتشتی  ،دربرابر
جوانمرديھای خانواده زال ورستم وفرامرزاست  .دراين داستانھا
نشان داده ميشود که چگونه ايمان مذھبی  ،به » اوج رفتارھای
ناجوانمردانه « کشيده ميشود  .اين بخش شاھنامه وبھمن نامه ،
درست  ،تضاد وحشتناک » ايمان به آئين زرتشتی « و » آئين
جوانمردی خانواده زال ورستم وفرامرز« را نشان ميدھد .
درھمان رفتن اسفنديار به سيستان  ،برای به بندکشيدن رستم که
ازپذيرش دين زرتشتی  ،سرپيچيده  ،پديدارميشود که رستم اورا به
» خوان خود «  ،فراميخواند واسفندياراين دعوت به مھمانی را به
کلی رد ميکند ،وميداند که برسرخوان بارستم نشستن  ،به معنای »
آشتی يافتن ميان دين سيمرغی« با » دين زرتشتی « است  .چون
برغم ايمان تازه اش به زرتشت  ،ھنوز ريشه آئين جوانمردی پيشين
 ،دراوبسيارنيرومند است  .او درميان دوقطب» جوانمردی« و »
ايمان به دين زرتشتی دراطاعت ازپدرخود« بدينسو وبدانسو کشيده
ميشود و گرفتارکشمکش روانيست «  .رستم درنخستين ديداربا او
ميگويد :
يکی آرزودارم ازشھريار که باشم برآن آرزو کامکار
خرامان بيائی سوی خان من به ديدار،روشن کنی جان من
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سزای تو گرنيست چيزی که ھست
بکوشيم وبا آن بسائيم دست
ولی گشتاسپ اورا پيشاپيش ازھرگونه پذيرش آشتی  ،منع کرده
است وطبعا نميتواند دعوت به مھمانی که دعوت به آشتی دو عقيده ،
تلقی ميشود  ،بپذيرد  .مسئله اساسی گشتاسپ آنست که رستم  ،ايمان
به آئين زرتشت بياورد که زال ورستم ھردو در نخستين مالقات
دراز ِ خود گشتاسپ به سيستان  ،رد کرده بودند واکنون ميخواھد با
زور ،آبروی ِدرازاين خانواده را درتاريخ ايران ببرد .
اسفندياردراين آويختگی ميان » آئين جوانمردی « و » اطاعت
ازشاه ،که تنفيذدين زرتشتی به ھرقيمتی است « به رستم ميگويد :
وليکن پشوتن شناسد که شاه چه فرمود تامن برفتم براه
گراکنون بيايم سوی خان تو بوم شاد و پيروز ،مھمان تو
تو ،گردن به پيچی زفرمان شاه مرا تابش روزگردد سياه
فرامش کنم مھر نان ونمک
به من بر ،دگرگونه گردد فلک
درھندوستانی به نمک  » ،لـن « ميگويند .
وگرسربپيچم زفرمان شاه بدان گيتی ،آتش بود جايگاه
اين زرتشت است که مفھوم پاداش در بھشت وترس از مجازات
دردوزخ را که درآئينش ھست  ،به خانواده گشتاسپ تعليم داده است
.باھم برسريک خوان نشستن وخوردن ونوشيدن ِ پيرو دوآئين
گوناگون ومتضاد ) رستم سيمرغی و اسفنديارزرتشتی (  ،درآئين
جوانمردی  ،به معنای » آشتی کردن ميان پيروان آن دو آئين «
است  .خوان که » اخوان = َاخو +وان « باشد به معنای » دوستی
يابی وبه ھم بافتگی وبه ھم دوختگی ِ◌ گوھرھای ھستی « است .
خود گوھرخدا
خوان  ،مھررا بر ھرايمانی اولويت ميدھد  ،چون ،
ِ
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که مھرو» به ھم بافتن« ودوستی است درھمان نان وباده ھست که
ھردو باھم ازآن بھره مند ميشوند  ،واين پيوند يابی بالواسطه درنان
وباده با خدا  ،ايمان به ھرمذھبی  ،فرغی ميشود  ،چون پيوند
غيرمستقيم با خدا ھست .
ايمان به مذاھبی  ،پا روی ھرگونه جوانمردی ميگذارد  .موءمن به
ھرمذھبی و ايدئولوژئی  ،نميتواند جوانمرد باشد  ،مگرآنکه ھمه
اعمال وافکاری را که آن مذھب يا آن کتاب مقدس  ،در رفتار جدا
گانه با » نا خوديھا = نا ھمگروھيھا « ازاوميخواھد  ،ناديده بگيرد .
ايمان به مذھب و ايدئولوژی را نميتوان با آئين جوانمردی با ھم
جمع کرد  ،چون اساس جوانمردی اينست که » نيکی ،
مھروزريدن به ھمه است «  ،ومحدويت ھای ايمان به مذاھب را
نميشناسد  ،و درست  ،خوانش را برای » بيگانگان وناخوديھا و
نا ھم مذھبی ھا « ميگشايد .
خوان ونان  ،تنھا » نان خشک وخالی « نيست  ،بلکه » بھره مند
ساختن از کل نعمت ھا و امکانات خوشی درزندگی « است  .نان
دادن  ،يا بھره ورساختن ھمه  ،بدو تبعيض  ،ازرفاه ونعمت و آبادی
و خوشزيتی و حقوق  ،عمل ايمانی نيست  ،بلکه عمل مھری است .

نان = » المان «
الم = َلم = الن و َلـن
َلما = ارتافرورد= سيمرغ
المه ردو= مھمانخانه)کردی(=الم+مرتی)مردی(
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اردالن = ارتا +الن
لـنـد و= لـن +اندو)سيستانی(= گندم
لنبک= َلـن  +بغ
لنگر= لـن  +گـر= خانقاه
جوانمردی  ،بنياد » آزاد انديشی «
نظامی داستانی ازاسکندرآورده که حاوی ردپاھائی روشن از
فرھنگ جوانمردی ايرانست  .بنا براين داستان  ،اسکندر:
درآمد درآن شھر مينوسرشت
که ترکانش ،خوانند» لنگربھشت«
بھاری دراو ديد  ،چون نوبھار
پرستشگھی نام او» قندھار«
عروسان بُت روی  ،دروی بسی پرستنده بُت شده ھرکسی
اين شھرمينوئی  ،نزد ترکان  » ،لنگربھشت « نام دارد ودراين
شھر ،پرستشگاھی) بھار=  (vihraچون » نوبھار« ھست که
نامش » قندھار« است  .نوبھار ،نام ماه اريبھشت ) ارتا واھيشت (
است .قندھار ،دراصل ھمان » گندرو«  ،يا » گندھرب«
درسانسکريت است که » گند -ھرو= « gand-harvaباشد،وھمين
واژه  ،تحول به واژه » خندروس « يونانی  ،يافته است که
درنوشتارھای پيشين بررسی شد » .قندھار« يا گندھرو ،مطرب
وموسيقی دان آسمانی و نغمه سرای بھشتی است که باماه وگياه ھوم
) نای ( اينھمانی دارد و اسرارآسمانی راميداند و اولين زوج بشر،
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يعنی جم  yamaوجمی yamiازاو بوجود آمده اند) يعنی اصل
پيدايش انسان وفطرت انسانست ( ودرمراسم عروسی اورا ستايش
ميکنند  .نام اين شھرکه » بھشت لنگر« است  ،گواه بر آنست که »
لـنگر«  ،که سپس نام خانقاه درويشان شده است  ،ھمان »
قندھار= گندرو « ھست  .واينکه ترکان  ،چنين نامی بدان ميدھند ،
بيان ميکند که ترکان نيز پيروان اين خدا وشيوه زندگيش بوده اند .
اسکندربه ديدن اين بُت ميرود و درحفره دوچشمش ،دوسنگ قيمتی
می بيند وبه طمع ميافتد که آنھارا برگيرد  .البته چشم ومردمک
چشم ) بيبک = کچه (  ،خود ارتا ھست  .به عبارت ديگر،
اسکندربا طمعش ميخواھد خدای جوانمردی را کور کند  .دراين
زمان کسی ميآيد و برای اسکندر ،داستان اين دوسنگ را که نگين
چشمان اين خداھستند  ،چنين ميگويد :
دومرغ آمدند از بيابان نخست گرفته دوگوھر ،به منقارچست
نشستندبرگنبد اين سرای زفيروزی ّ
وفرخی  ،چون ھمای
ُدری کان ره آورد مرغ ھوا ست
گرش آسمان برنگيرد ،رواست
فرح = ّ
اين دومرغ که مانند ھما ھستند ) فيروز= ھما ّ ،
خرم ،
گـن  ،نگين = نگ  +گين(
زنخدای عشق (  ،اين دوآبگينه ) گين = َ
( را ميآورند  .بخوبی ديده ميشود که لن والن در نام » لنگر« و
ّ
وخرم «
اينھممانی لنگربا » قندھار«  ،گواه برآنست که » ارتا
ولنگرو لنبغ وقندھار ،نامھای يک خدا ھستند  .ھرچند نظامی ،
اسکندررا به عنوان » بت شکن « درجاھای ديگرميستايد  ،ولی
دراين جا اين گوينده به او ميگويد که » ُدر « يا تخمی را که ھما
آورده ودرچشم اين بت گذارده  ،کسی حق ندارد آنرا برگيرد .و
وقتی خود سيمرغ ) آسمان ( آنرا برنگيرد  ،رواست که بماند وکسی
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ديگرنيزآنرا برنگيرد  .اسکندر ،سخن را می پذيرد و ازبت شکنی و
چپاول دست ميکشد و رفتارجوانمردانه ميکند  .دست کشيدن يک
غارتگر ،ازغارت چيزی گرانبھا  ،و ازبت شکنی  ،نشکستن بت )
توھين نکردن به خدای ديگران  ،به ويژه بتی که خدای
جوانمرديست ( ارزش جوانمردی دارد  .دراينجا ميتوان اينھمانی
» لـن +بغ « با » گندرو« و با » ماه -خدا = اصل عشق « و با »
اصل طرب « دريافت که بنمايه گوھر ھرانسانی ) ُبن وطبيعت
وگوھروسرشت ھرانسانی( است شناخت  .درست اين خداھست که
نه تنھا به ھرانسانی ) بدون استثناء( تحول می يابد  ،وتخم وبذرو
دانه وچھره ) چيتره ( ھرانسانی ميشود ) يعنی درھمه انسانھا بدون
تبعيض ھست ( بلکه ھمين خدای عشق  ،تحول به گندم وجوو ارزن
و کنجد وخرما ) مگ= مغ ( ونيشکر) مک( ....می يابد .درست اين
واژه دريونانی ،شکل خندروس پيداکرده که ھمان » گندرو « باشد و
به گندم رومی  ،يعنی » گندم ھرومی= گندم زنخدا « گفته ميشود که
دراصل به » جوگندم  ،جوی که ھمرنگ گندمست « وسپس به گندم
مکه که ذرت باشد ) مک = به نی گفته ميشود و اين نام زنخدا بوده
است  .شھر مکه نيز به ھمين علت مکه ناميده ميشود  ،چون نام
ديگرش » بيدر« است که به معنای خرمن است ودراصل » وی+
در= دروای = ّ
خرم « است ( .
بالفاصله ھمين خدا ،تحول به خوان وسفره می يابد ،تاھمه فرزندان
خود را ) ھمه انسانھا ( را شير بدھد وتغذيه کند وبپرورد  .اساسا »
غـد= گد= جد= ژد =
پروردگار« به معنای » دھنده غذا ،دھنده َ
شير« ميباشد و اين نام » زنخدا ومادرخدا  ،وخدای عشق وپستان «
بوده است  .چنانچه ھمين » قندھار= گند-ھرو = گندرو «  ،تحول
به واژه » کندوره و کندوری « يافته که به معنای سفره
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ودستارخوان چرمين است و سپس به پيش اندازپارچه ای که درپيش
سفره  ،برروی زانو ی مردم ميگسترند اطالق گرديده  .وخود واژه
سفره نيزکه » سوفره « باشد  ،ودرگيلکی » لی -سفره به معنای
سفره ازنی « گفته ميشود  ،دراصل بافته ای ازالياف نی بوده است .
سوفرام ) سوف+رام= نای ّ
خرم ( که يکی ازبزرگان دوره قباد
است  ،وازتبارخرمدينان وجوانمردان بزرگ ايرانست و ازشيوه
بزرگوارانه ِرفتاراو وپسرش به آسانی ميتوان اين جھان بينی اورا
شناخت  .نام ھمين خدای » لـن « که به معنای » بسياری وپری و
انبوھی وتوده « است درھندی » لنک « است و نام اين شھربھشتی
) ارتا بھشتی ( » لنگر= لن +گر= لنک +گر« شده است ،
شھريست که زنخدای » قندھار= گندھرو= کندوره = گندرو« ،
ارتا وخرم  ،خوان برای ھمه ميگسترند ) خوان ارتا = خوان+رته
= خونيروس (  .مسئله آنست که ھمه اين انسانھا ،خودرا فرزند ارتا
ميدانند  .چنانچه نام ديگر ِ» حنطه يا گندم رومی يا ھرومی «  ،خاال
ون است که » خارا +ون « ميباشد وخارا ھم به معنای زن وھم به
معنای ماه پُر ،و ھم به معنای سنگ ) امتزاج واتحادواتصال و جمع
پيروان ( ميباشد َ » .ون « به معنای پری وسرشاری و ھم به
معنای بھم دوختن وبه ھم بافتن  ،يعنی يک جامه وسفره شدن ويک
خوان شدنست .
گندم زنخدا ) ھروم = روم  ،درياچه اوروميه (  ،اصل لبريزی
وغنا وسرشاری وسرچشمه عشق وپيوند يابيست  .ودرست مردم
سيستان )سجستان(سک+استان  ،که ميھن ِ مھروپيوند است ورستم
سکزی ازآن برخاسته ) سکانيدن به ھم چسبانيدن وپيوند دادن (  ،به
گندم  » ،لـندو =  landuميگويند که مرکب از» لن  +انـدو «
ميباشد .و درسانسکريت » اندو «  ،به معنای» به ھم بستن « است .
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پس» لندو« يا گندم  ،به معنای پری وسرشاريست که ھمه انسانھا
را به ھم می بندد و پيوند ميدھد  .درسجستان ،لندو  ،ھم به گندم
گفته ميشود و ھم به » گندم وکنجد بوداده وبا خرما آغشته
بطورگلوله گفته ميشود که درزمستان مانند نان کنجد ميخورند  .ھم
گندم وھم کنجد وھم خرما) ھره +ما= مگ (  ،ھرسه اينھا ،
تخمھای خدای ماه يا خدای دوستی وعشقند .
اين زنخدا » لـن « که ھخامنشی ھا » دوا لن =  = dva lanزنخدا
لن « ميناميدند  ،ھميشه اخالق عامه را درايران  ،معين ميساخته
است  ،و درشاھنامه داستانھانش  ،ازجمله » داستانھای بھرام گور
« شده است  .ازآنجا که ھخامنشی ھا اورا » دوا لن « مينامند ،
بھترين دليل برآنست آنھا مانند زرتشت  ،مفھوم » ديو « را
خواروزشت نساخته بودند ،بلکه نام خدا وزنخدايشان بوده است ،
وازاينگذشته  ،آنھا اصل » جفتی « را باور داشته اند  ،چون واژه »
ديو که دوا = دوای = وای = سيمرغ « باشد  ،به مفھوم » دوتا ی
به ھم چسبيده است .
ازسوی ديگر ،علتھای گوناگون  ،سبب الحاق داستانھای لنبک
وساير داستانھای سيمرغی به داستان بھرام گورساسانی شده است .
يکی آنکه » ارتا وبھرام «  ،دوبن جفت آفرينش واصل
ھرچيزھستند  ،بوده است .ديگرآنکه بھرام گور  ،برعکس
سايرشاھان ساسانی  ،اھل موسيقی وطرب بوده است که نزد موبدان
زرتشتی که نفوذ فوق العاده دردستگاه حکومت ساسانی داشتند ،
چندان مطلوب نبوده است  .ديگرآنکه  ،لقب » بھرام گور«  ،که »
گور« باشد  ،چنانچه پنداشته ميشود  ،چندان به شکارگور بستگی
نداشته است  ،بلکه سيمرغ يا مرغ  » ،تنگوريا = تن گور= تنگر«
خوانده ميشده است  ،که به معنای »زھدان يا سرچشمه ِ ازنو تکون
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يابی « است  .بھرام گور به معنای آنست که اين بھراميست که با آن
ازنو رستاخيزشده است  .دردوره ساسانيان  ،اکثريت مردم ايران ،
نوزخرمدينان بودند ،منتظر ِ تجديد حيات ّ
ّ
خرمدينی بودند  ،که
که ھ
بنيادش  ،دوبن جفت بھرام و» ارتاّ -
خرم « است  .اينست که بسياری
ازشاھان ساسانی نام بھرام را برميداشته اند که خودرا به عنوان
ّ
وخرم است ( نشان دھند  .و
رستاخيز بھرام) خدائی که جفت ارتا
چون نام ديگر بھرام  ،پابغ است که » بابک « شده است  ،به معنای
» خدای جھانگردی وسيردرآفاق « است  .خدای بھرام  ،ھميشه
درسير است  ،چون معشوقه خود را که » ارتا= ّ
خرم « ھست ،
ھميشه ازنو ميجويد وھميشه ازنو می يابد  ،ولی ھميشه نيزپس
ازوصال  ،گم ميکند وميکوشدھميشه اورا ازنو بيابد  .انديشه
بزرگی که دراين تصوير بيان شده است آنست که عشق  ،پديده
ايست که ھميشه بايد ازنو آنرا جست  .او»ارتا-خرم« را که محبوبه
اش ھست پس ازوصال ،ھميشه گم ميکند  ،ولی ھميشه نيز اين
گمشده خود را ازنو ميجويد تا به وصالش برسد .درست دروصال،
چيزی را که می يابد  ،گم ميکند  .به عبارت امروزه ما  ،رسيدن به
حقيقت  ،متالزم با گم کردن حقيقتست  ،واحساس گم کردن  ،توليد
کشش جستجوی ازنو است  .اين انديشه درادبيات عرفانی دردوره
اسالم  ،کمتر دنبال شده است  .درزندگی روزانه نيز ،ھمين اصل ،
انسان را ھرروز به » جشن تازه «  ،به » سپنج تازه «  ،به »
پذيرفته شدن درمھمانی تازه « ميکشاند  ،و درست بھرام گور ،پی
درپی بدنبال » سپنج يابی تازه « است  .اوھميشه به شکل بيگانه
پديدارميشود و از مردم ،سپنج ميطلبد تا مردمان را بيازمايد  .و
آنانکه اين خدارا نميشناسند  ،از درميرانند .ولی لنبک با آنکه اورا
نميشناسد  ،ولی ميداند که عاشقش  ،ھميشه به شکل ناشناس ميآيد .
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پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 10 -

بنياد آزادی ِمذاھب وديگرانديشی را
درايران  ،لنبک)َلـن بغ(،
لـنگــر
خدای خوان و َ َ
)خـوان گاه=خانقـاه(
نھاده است
انده ،کسی نبيـند
درلنگـری که مائيمُ َ ،
عبيد زاکان

من  ،ازآن روز که دريافتم » گنج ناگنجايم «  ،ھستی يافتم  .من
ازآنروز که درخود  ،سرچشمه جوشان بينش ومھروشادی وروشنی
وبـرنا )
رايافتم  ،ھست شدم  .من ازآنروزی که جانم  ،جوان ُ
پورنای( شد ،پُـرولبريزشد  ،جانبخش وشادی بخش شد ،ھستی يافتم
 .با شاد کرد ن و مھـربخشيدن  ،آفريده شدم  ،درک »ھست بودن
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خود « را کردم  .انسان  ،در» خود -بخشی «  ،با تبديل جان خود ،
جوشان شادکردن ومھربخشيدن به ديگران  ،درک ِ خود
به چشمه
ِ
بودن کردن  ،پيدايش وھستی يافت .انسان دريافت که کاريزيست
که از ژرفای جانش  ،آب حياتی ميجوشد که ازدھانه ھای
گفتاروکرداروانديشه و عواطفش  ،فوران ميکند و درگيتی  ،آبادی
ّ
وخرمی ميآفريند  .من ھستم  ،چون » گنجی ھستم که درخود نمی
گنجد «  .نام گنج  » ،جی بون = « ji+bunاست  .من ھستم  ،چون
وخرمی جھان ميشوم .
تبديل به آبادی
ّ
انسان  ،زھدان وسرچشمه وچاه ِ)= بون (  ،زندگی) جی( است.
انسان سرچشمه جوشان مھروعشق )جی ( ھست  ،انسان  ،اصل
آفريننده ھمآھنگی وتوافق وسنجيدن) جی ( ھست  .انسان  ،اصل
آفرينندگی ) جی= يوغ ( ھست  .انسان ،آتشکده )آتش جان= جی+
يان ( است  ،وباالخره انسان  » ،جی ،يا زنخدای ّ
خرم  ،اصل شادی
ورامشگری و شناخت وعشق و پستان شير ،يا دايه « ھست  .ھستی
يافتن  ،با يافتن درخود  » ،گنج ناگنجا « را  ،و يافتن در خود ،
پُری وسرشاری ولبريزی وجوشندگی را  ،آغازميشود  .انسان ،
کردارچشمه جوشان  ،يا گنج
آنگاه انسان شد  ،که خود را به
ِ
ناگنجا شناخت واحساس کرد  .انسان ،ازکسی نپرسيد که من کيستم
وچيستم  ،تاديگری به او بياموزد که او کيست وچيست  .اين »
جی=ژی«  ،يا جان ھست که » آتش يازنده « است  ،که درشعله
ورشدن  ،اين ناگنجائی را بيان ميکند وروش وگرم ميشود  .جان ،
يا » جی +يان «  ،آتشکده است  ،و جان انسان  ،آتش است ،
تخميست از» کانون يا منقل ِارتا«  .جان يا » جی «  ،که
سرچشمه آتش افروزيست  ،سرچشمه» يازيدن « است -1 .
سرفرازی و -2نياز) نی +ياز(= مھر ،و  -3خواست ) خوا +ياز(
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و -4آزادی  ،ھرچھار ،درفرھنگ ايران  ،شعله ھای آتش جان)
جی(  ،يا يازيدن جان ھستند.اينھا ،روند ِلبريزی و افشانندگی طبيعت
انسانند  .اينھا ھمه  ،گوھر افشانندگی و دھشی ورادی دارند .
اين کشش ھای افشاننده  ،ھنگامی ھمه  ،سوی وارونه می يابند ،
که انسان  ،خودرا » ضعيف وعاجزو ناتوان وناقص وجاھل
وگناھکار« در يابد  .ھيچ قدرتی  ،سرسازگاری و ھمآھنگی
وموافقت با » انسان غنی وسرشار و گنج ناگنجا و آذرشعله ور ،و
چشمه جوشان « ندارد  .ازاين رو ميکوشد که چيستی وکيستی
انسان را آنگونه که ميخواھد  ،معين کند  .به انسان ميگويد که او
چيست وکيست  ،و او چه وکه » بايد باشد«  .اوست که به انسان
ميگويد که تو جاھل و ضعيف و عاجزو محتاج ھستی  ،چون از من
 ،اطاعت نميکنی  .اطاعت نکردن ازمن وسرفرازی دربرابر من ،
برترين گناه است .
اين جھل ونقص انسانيست که ترا از اطاعت من بازميدارد وترا
گناھکارميکند  .قدرت  ،ازانسان ميخواھد که انسان  ،ازخودش ،
نخواھد  .ازخودش  ،سربرنيفرازد  .ازخودش  ،روشن نکند
وازخودش نبيند  .ازخودش  ،به ھرچه خواست ،مھرنورزد  .و
آزادی را  ،که سرکشی مداوم عليه قدرتست  ،برترين گناه بداند .
ولی اينھا درست  ،وارونه سازی » کشش گوھری جان به
ازپـری وسرشاريست «  .بدينسان  ،گوھرانسان بايد
افشانندگی
ُ
فوران وخودجوشی و احساس ِ» ازخود بودن « را ازدست بدھد  .به
عبارت ديگر ،بايد مرتبا اين اصل جوشندگی وسرفرازی و يازندگی
 ،دراو کوفته وزدوده و بازدارنده وباالخره  ،سترون ساخته شوند .
ولی انسان  ،بدينسان  ،وجودی تھی نميشود  ،بلکه ازاين پس ،
تبديل به » اصل ھميشه خالی شونده « ميگردد  » .يازش ِ دھشی
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ازپـری «  ،تبديل به » آز ِ اوبارنده يا بلعنده « ميشود  .او ھميشه
ُ
بايد ازنو ،خود را پُـرکند  .او ديگربجويدن آنچه ميخورد نميرسد ،
بلکه اين » ِحس تھی شوی « اورا مجبوربه ناجويده فروبلعيدن )
اوباريدن = ( ava-paritanميکند .ازاين پس  ،انسان  ،ھيچگاه
نميتواند پروسيرشود  .برغم » خود پُرکنی «  ،ھميشه احساس تھی
شوی و گرسنگی وجوع دارد  .آنگاھست که قدرت ميکوشد که با
اوامرونواھی شديد  ،اورا ازناجويده فرو بلعيدن باز دارد  ،و
ھميشه به انسان  ،وعظ قناعت وصبرو رضا ميکند  .ولی ھمه اين
اوامرونواھی ومجازاتھا وکيفرھا  ،اين » سائقه بلعيدن « را
نميتوانند ارضاء کنند وازکاربيندازند  .تا انسان  ،خود را به کردار
» ضعيف وناقص و جاھل وعاجزوکمبود« درمی يابد  ،اين سائقه ،
که » گرسنگی وجودی « يا » قحطی وجودی « باشد  ،دراو زبانه
خواھدکشيد.
ازاينگذشته  ،خود ﷲ نيز  ،دچارھمين آزبلعنده يا قحطی گوھری
ھست  .او نيز ميکوشد که ھمه جھان را فروبلعد ،ھمه ملل را
وعبد خود سازد  .ھمه موجودات نيز با او ،
مغلوب ومخلوق
ِ
گرفتار» جوع بقر= گرسنگی دائمی « ھستند  .اين » شھوت
فروبلعيدن «  ،به آنھا » احساس بودن « ميدھد  .ھرکسی آنگاه
احساس ھستی ميکند  ،که می بلعد  .وزمانی که نتواند ببلعد ،
احساس » نابودی وعدم «  ،اورا شکنجه ميدھد.
ھمانسان که انسان ناگنجا درخود  ،شادی از فراريزی و جوانمردی
ودھش دارد  ،ھمانسان  ،انسان ناقص وجاھل وگناھکاروعاجز،
ھنگامی شاد ميشود که بگيرد وبستاند و قھربورزد و پرخاش کند
وتھديد کند و به ديگران  ،چيره شود  .عقل درچنين وجودی  ،دھان
يا زفر ِبلعندگيست  .وعرفان  ،درست برضد چنين عقلی
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وانديشيدنش بود  .شادی ِوجودی جوانمرد  ،درست بزرگترين دوزخ
وعذاب ِ موءمن به ﷲ است .
مسائل امروز جھان نيز با اين دوگونه انسان کاردارد  .انسانی که
ھستی خودرا به عنوان » سرچشمه جوشان « درمی يابد و انسانی
که ھستی خود را به عنوان » اصل تھی سازنده « درمی يابد .
انسانی که خود را »سرچشمه خالی شونده « ميداند و ھميشه
درفکرپـرکردن ) اَوباريدن ( آنست  ،مسئله بنيادی اقتصادی
ُ
وسياسی وحقوقی ِ جھان ماست  .اينست که برای حل مسائل
بنيادی جھان  ،بايد انسان  ،درخود  ،باز سرچشمه جوشندگی را
دريابد  .ھمين مسئله نيز  ،بنياد جنبش عرفان درايران بوده است .
به قول سعدی  ،عرفان  ،دراصل  ،جنبشی بود به صورت  ،پراکنده
ولی به معنی  ،جمع  .وسپس به صورت  ،جمع شد  ،ولی درمعنی
 ،پـراکنده  .فرھنگ  ،ھميشه جنبشی است که به معنی  ،جمعست
ولی به صورت  ،پراکنده  .عرفان ايران مانند فرھنگ ايران ،
»جگرودل« را ميانه انسان ميدانست  ،نه » عقل« را  .دل که نام
ديگرش َ » ،ارد « ميباشد  ،ھمان » ارتا « ھست که نخستين
عنصروجود انسانست  ،که طبعا » مرکزھستی « انسان شمرده
ميشده است  .جگر نيز که » جی  +گر=  «ji +garewباشد  ،به
معنای زھدان يا سرچشمه » جی= زندگی وعشق « است ،که باز
با دل  ،ميان ھستی انسان شمرده ميشود  .تفکر فلسفی  ،امروزه
رابطه با » دل « يا مفھوم » ميان ھستی « ندارد  .درحاليکه » ميان
ھستی « درفرھنگ ايران  ،نقش بنيادی درزندگی انسان داشت ،
چون» سرچشمه مھر« شمرده ميشد » .خرد « درفرھنگ ايران ،
درسراسر تن پخش است و دل وجگر ،ميان ھستی اوست  .اينست
که مولوی به » دل = ميان ھستی « خود  ،ميگويد :
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غافل بُدم ازآنکه تو  » ،مجموع ھسـتـئی «
مشغول بود » فکـر«  ،به ايمان وکافـری
ايمان به عقايد گوناگون  ،فکرمرا ازآن بازميداشت که ترابشناسم که
تو ميان ھستی ميباشی وکل ھستی ازتو معين ميشود .
ای دل  ،تو » کل کونی «  ،بيرون زھردوکون
ای جمله چيزھا تو  ،وز چيزھا َ ،بـری
دل  ،اينھمانی با » ارتا « وجگر ،اينھمانی با »جی  +گرّ ،
خرم =
ننده ُپـری وسرشاری ھستند  .ارتا ،
جی « داشتند که سرچشمه آفري ِ
ھمان » لـما = گل بستان افروز« است که اصل » لمالمی= لبالبی «
است  .احساس اين سرچشمه لبالبی بودن درخود ھست که روزنه
ھای جوشندگی را درسراسروجود انسان  ،در انديشه
وگفتاروکردار ،ميگشايد .
درفرھنگ ايران  ،انسان  ،ترکيب جسم وروح نبود  ،بلکه  ،فرھنگ
ايران  ،انسان را دارای سه اليه ميدانست  .درونی ترين ھسته »،
جان جان« يا جانان بود  ،که ھمان » فـرن « و » فری « و يا »
ِ
ارتا « باشد  .اليه دوم فرازآن  ،جان است  ،وباالخره  ،اليه فرازين
جان جان يا جانان ) فـری=
که ديدنی وگرفتنی است  ،جسم است ِ .
ارتا = سيمرغ ( ھمان » گنج نھفته وناگنجا « درھرانسانيست که
ومھروپری وسرشاريست » .ارتا واھيشت=
ُ
اصل زيبائی ِ
ارديبھشتد « خدای ايران  ،انسان را خلق نميکند  ،بلکه وجودش ،
خوشه ای از تخمھاست که تخمش درھرانسانی  ،افشانده ميشود و
اين ھمان چيزيست که عرفا  ،سپس » جان جان يا جانان « ناميدند .
جان جان مائی  ،خوشتر ازحلـوائی
چرخ را » ُپـر کردی «  ،زينت و زيبائی
دايه ھستی ھا  ،چشمه مستی ھا
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َسرده مستانی  ،و آفت سرھائی
با درک اين اصل غنا درخودھست که انسان  ،وجودی خندان
ميشود  ،چون خنده وشادی  ،بيان » ناگنجائی گنج « است .
چگونه خنده بپوشم ؟  .......انار خندانم
سـماقی )سُماق بودن(
نبات وقـند  ،نتاند نمود ّ ،
خرسندی  ،اين شادی ونشاط » وجودی « است که بيان گنج نھفته
ولی ناگنجا درھرخودی است  .خرسندی  ،شادی ازچيزی وبرای
رسيدن به چيزی نيست  ،بلکه نماد پيدايش غنای نھفته در وجود
خود انسانست  .رسيدن به اين درک ازغنای وجود خود ھست  ،که
اصل پيدايش نيکی وشاديست .
تو خويش  ،درد  ،گمان برده ای و  ..... ،درمانی
تو خويش  ،قفل  ،گمان برده ای  ،کليدستی
دريغ ودرد که در آرزوی غيری تو
جمال خويش نديدی  ،که بی نديدستی
مسئله  ،شناخت ودرک واحساس اين جانان  ،اين ارتا  ،اين » فـری
« درميان ھستی،دردرون جان خود ھست که بايد جُست :
گدا رو مباش و مزن ھر دری را
که ھرچيز را که بجوئی  ،تو  ،آنی
تو آن چيزی  ،که ميجوئی  .جُستن  ،روند پيدايش چيزيست که درتو
 ،نھفته است و درخود نميگنجد و درجُستن ،راه پيدايش خود را
ميگشايد
دال خيمه خود براين آسمان زن
مگو که نـتـانـم  .... ،بلی ميتوانی
حتا نياز به جستجوی اين سرچشمه غنا درخودت نيز نيست  ،چون
ھرروز بامداد  ،درآيد يکی » َپـری «
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بيرون کشد مرا  ،که زمن  ،جان کجا بری
گرعاشقی  ،نيابی مانند من ُبــتی
ور تاجری  ،کجاست چومن  ،گرم مشتری
ورعارفی  ،حقيقت معروف جان  ،منم
ورکاھلی  ،چنان شوی ازمن  ،که برپری
اين پـری )= فری  ،فريان = آتش جان ( ھرروز بامداد ،با گشودن
چشم  ،می يازد و فوران ميکند .

در» مردم«  ،ديِن مردميست
چرا انسان  » ،مردم=َمـر +توم « ناميده شده است ؟
چرا گوھر » مردم «  » ،مردمی وجوانمردی « است؟
چرا  ،مردمک چشم » ،مردم « ناميده شده است ؟
انسان  ،تخم » َمـر« ھست
»َمـر« ،ارتا يا ھمان» ايرج «،يا ھمان » رند« است
انسان به خود ،نام » مردم = مر +تخم « داده است  ،چون خود را
سرچشمه مھر و دوستی وافشانندگی وجوانمردی ) مر +دی =
درکردی  :مر +دايتی ( ميدانسته است  .انسان  ،خود را » تخم َمر،
امـر« ميدانسته است  .انسان  ،خود را دارای » بينش مردمی «
تخم َ َ
ميدانسته است  .مردم ِچشمش  ،سرچشمه بينش مردمی و جوانمردی
) مر +دی = مر +دايتی = دھش ِ دوستی ومھر( است  .نگاه مردم
چشم که بھور ناميده ميشود ّ ،
خرم يا زنخدای عشق وزندگی بخشی
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و رامشگريست  .با نگاه مھرو جوانمردی ومردمی  ،به گيتی وبه
مردمان می نگرد  .انسان و چشم  » ،تخم َمـر« ھست  .اين » مـر=
امـر« کيست ؟ اين » مريا امر«  ،ھمان » ارتا « ھست که در»
خرم = زنخدای عشق = جی = پگ = بام «  ،ديدنی ميشود  .اين
ّ
امـر« ھمان » مردوک يا َامـرئوتی « است که کورش با
» مـر يا َ َ
خطاب به او  ،منشورخود را نوشته است  .انسان  ،فرزند يا
ازگوھراين خدا وھمگوھر اين خدا ھست  .گل ارديبھشت ) ارتا
واھيشت (  ،مرزنگوش ) ارگانوم مايوران ( است که به آويشن
کوھی يا شيرازی نيزگفته ميشود  .نام التين ويونانی اين گياه ،
اصل ايرانی آن را بھترحفظ کرده اند  .چون درالتين ودريونانی اين
گياه  amaarakos =amaar-cusناميده ميشود  .که به معنای »
زھدان يا خوشه امـر« ميباشد  ،ومرزنگوش  ،درواقع » مرز+
گوش يا مر +زنگ +گوش « بوده است و مرزيدن  ،ازھمان ريشه
» مر= مار« ساخته شده است که درانگليسی » «to marry
زناشوئی کردن ودرکردی » ماره « به معنای ازدواج است  ،و
درسانسکريت به معنای » جفتی « ھست ومرزيدن  ،به معنای
مقاربت وتماس وھمخوابگی است و درسغدی  maraazبه معنای
امـر «  ،به سی وسه
ھمکارودستياراست  .درسانسکريت » مـر= َ
خدا و به » اندروای « که رام = ّ
خرم باشد گفته ميشود .
ّ
زمرد  ،مره کته =  mara +kataگفته ميشود که
درسانسکريت به
به معنای » ِمھرکده = خانه عشق « است  ،چون سبز ،رنگ عشق
ومھر)= نيازی( بوده است  ،و زمرد  ،سنگيست که با مھرگان )
ميتراگانا = زنخدا مھر( اينھمانی داده ميشود  .ازسوی ديگر
درکردی به » ياس «  » ،مرانی « گفته ميشود که دارای پيشوند»
مر« است  ،که گل نخستين روز ماه  ،زنخدا ّ
خرم) خدای
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مھروزندگی = جی ( ميباشد  .و روز بيست ونھم ھرماھی » ،
مرسپنتا = مار اسفند « گفته ميشود که خدای مھروعشق ودوستی
است  ،که ميان » رام = ّ
خرم = روز بيست وھشتم « و بھرام )
روزسی ام ( پيوند ميدھد و ازاين پيوند  ،زمان وجھان ازنو آفريده
ميشود  ،و نام ديگر گياه اين خدا  » ،سنگ = رند « است  » .رند «
اصل مھرودوستی است که درپيوند دادن  ،ھمه چيزھارا آفريننده
وجوشان ميسازد .
گل ديگرروز خرم ) نخستين روز ھرماه (  ،مورد است که نام
ديگرش ) مر +سين ( و » امـر= امار= عمار« و » اس مـر = اس
مار ( و رند است  ) .اس +مر( به معنای » بزرگ مھر « است
چون ،ھم اس که سنگست  ،وھم » مـر«  ،اصل جفتی وانبازی
ھستند ) مھر ِ مھر = مھربزرگ (  .و نام دانشمند وفرزانه ايرانی
خرم بوده است .
درزمان انوشيروان ،بزرگمھر  ،نام اين زنخدا ّ
مـر يا سنگ يا جفتی=يوغ ،يا ييما=
زرتشت  ،برضد اين اصل » َ
ھمراد  ،يا ديو= دوتا باھم « بوده است  ،ازين رو يزدانشناسی
زرتشتی کوشيده است تا ميتواند  ،اين اصطالح را  ،يا حذف کند يا
تغيير معنابدھد  .ولی درست ھمين » َمـر« که پيشوند » مردم « و
» مردمی « و » مردی  ،جوان مردی « و » مر +دايتی =
درکردی = جوانمردی «  ،و مردم يا مردمک چشم  ،تصوير انسان
وفطرت اورا درفرھنگ ايران  ،معين ميسازد  .مردم )= انسان ( ،
درفرھنگ ايران  ،فطرت وطبيعت جوانمردی ومردمی  ،يعنی »
خرم« را دارد ،ودرست درشاھنامه اين فطرت مردمی انسان
ارتا و ِ
 ،درتصوير » ايرج « ،نخستين شاه ايران  ،باقی مانده است » .
ايرج يا اِ ِرز«  ،ھمان ارتا ھست که پيکريابی » اصل مھرو دين
مردمی  ،واصل ضد قھر« درگستره سياست وحکومتگری ميباشد .
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ايرج درشاھنامه با چنين آرمان بزرگی ازانسانيت و » دين مردمی
« اش  ،بنياد گذار» حکومت ايران « ميگردد  .ايرج  ،نشان ميدھد
که » داد = نظام وقانون وعدالت «  ،که استوار بر خرد ھم باشد ،
بدون » ِمھر اجتماعی و بين المللی وبين الطبقاتی وبين المذاھب «
که ازنھاد انسانھا ميجوشد  ،واقعيت نخواھد پذيرفت  .اينکه ايرج
)= ارتا (  ،پديده » مھر« را  -1با رابطه ميان ملل واقوام و -2
درگستره جھانی  ،و - 3در رابطه با داد ) نظام وقانون وعدالت (
طرح ميکند  ،ماھيت مفھوم » مھر« را درفرھنگ ايران مشخص
ميسازد .
ازھمين مفھوم ويژه » مھر « ھست که ميتوان تفاوت ژرف آنرا با
مفاھيم عشق ومحبت و  Erosو Agapeدريونانی دريافت  .ايرج يا
ارتا  ،ميگويد که » نباشد بجزمردمی  ،دين من « » جز ازکھتری
نيست آئين من «  .مقصود از کھتری  ،کوچک تربودن
وصغيرتربودن نيست  .بلکه » کھی « به معنای » جوانی « است .
جوانی  ،آئين ) آ -دين ( من ھست  .دين من  ،جوانيست  .جوانی )
 ( jva-vana =jvanaبه معنای » يوغ  +پری وسرشاری  +اصل
به ھم بافی وبه ھم دوزی « است  .جوانی ) برنائی= پورنائی =
پری (  ،به معنای ِاصل آفريننده سرشاری و مھر است  .دين من که
ارتا باشم  » ،مردمی = مر+توميه « است  .اصطالحالت ِ مردم و
مردمی ومردی) مر+دی( درفارسی  ،و » مر +دايتی = جوانمردی
« درکردی  ،ازھمين ويژگی » َمـر« دراين خدا که نام ديگرش »
َامـرو = افشاننده « و » لـن = لـم = الم = الن « است مشخص
ميگردد نام اين خدا  ،درنوشته ھای سفالين ھخامنشی نيزپيش ميآيد .
اين » َمـر= مار «  ،در» مرسپنتا = ماراسفند = رند « نيزپيش
ميآيد  ،که اصل پيوند دادن دوبن آفريننده گيتی ) ّ
خرم وبھرام ( در
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روزبيست ونھم ھرماھيست و خدای دوستی ومھروزناشوئی است .
مـر«  ،ھمان » ّ
خرم « يا زنخدای مھر) ميتراگانا ( و ھمان »
اين » َ
ارتا واھيشت = ارتای خوشه ھست « که با افشاندن تخمھايش
درزمين  ،نخستين عنصرھمه زندگان و آتش ھمه جانھا ميشود .
ّ
وخرمدينی ايران  ،درھمان چند
محوريا َوردينک فرھنگ ارتائی
عبارتی که فردوسی در داستان ايرج آورده است عبارت بندی شده
است .
ميازارموری که دانه کش است
که جان دارد وجان شيرين خوشست
پسندی وھمداستانی کنی ؟ که جان داری وجانستانی کنی
وارتا به برادران ) ملل ستيزنده وپرخاشگر( اش ميگويد :
مگيريد خشم ومداريد کين نه زيباست کين  ،ازخداوند دين
کسی دين دارد که ازخشم ) قھروتھديد وپرخاشگری ( و ازکين
ورزی می پرھيزد  .کين ورزيدن  ،شايسته دين نيست  .دين  ،شيوه
ضد خشم ) قھروتھديد وتجاوزگری ( و شيوه ضد کين ورزی وکين
توزيست  .و به پدرش فريدون ،درباره برادران کين ورزو
پرخاشگرش ميگويد :
دل کينه ورشان  ،به دين آورم
سزاوارتر زآن که کين آورم
خويشکاری من آنست که دل پرازکينه آنھا را تحول به مھر بدھم و
شايسته من نيست که دربرابر کين ورزی آنھا  ،به آنھا کين بورزم
وواکنشی رفتارکنم  .واکنش کين ورزی در برابر کنش کين ورزی
را بکلی درھمه گستره ھا رد ميکند  .ھمين چند انديشه که از ايرج
يا ارتا درشاھنامه آمده  ،بنياد انسانيت ايرانی را دراجتماع وسياست
واخالق واقتصاد ميگذارد  ،و دين را فقط به کردار اصل آفريننده
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مھر ومردمی و دوستی وجوانمردی و ضدخشم وکين وتھديد
دراجتماع ودرميان ملل وطبقات واقوام ونژادھا می پذيرد  .دينی را
که ايجاد خشم وقھروبيم وعذاب وتبعيض بکند  ،ضد دين ميشمارد
 .محتوای اين چند سخن  ،درتاريخ فرھنگی وفلسفی ودينی درجھان
 ،بی نظيراست .

انسان ِ خـرمنی  ،خـرمن انسان
مروت بود  ،آخـرنکـنيد
دانه چيدن ،چه ّ
که اميران دوصد خرمن وصد انـباريـد
ما ھمچوخرمن ،ريخته ،گندم به کاه آميخته
باد جان ،که را زگندم کن جدا -مولوی
ھين ازنسيم ِ
انسان )= مر +توم ( درشناخت ودرک غنای خود  ،خودرا »
خـرمن « می يابد  .خرمن  ،پيکريابی انديشه پری وسرشاريست .
امرتات ) امر +تات ( دربسياری ازنقاط ايران  ،زمان پيدايش »
خرمن « بود  ،و امرتات وخرداد که ازخدايان روزی وغله ھستند ،
درست يکی با پيشوند » مـر= امـر« است و ديگری با پيشوند »
ھره = « haurvaاست ھنوز درتبری ومازندرانی به خرداد  ،ھـره
ما = خره ما گفته ميشود .امرتات ) امر +تات ( يا مرداد) مر +تات
(  ،ھمان پيشوند » مر +توم = انسان « رادارد .
يکی غله  ،مردادمه  ،توده کرد
زتيماردی ،خاطرآسوده کرد
اگرکسی به سپندارمذ نپاشد تخم
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گدای خرمن ديگر کسان بود مرداد .سعدی
درست » امر +تات « که به معنای اصل امر) افشانندگی( است
در» خرمن «  ،بازتابيده ميشود  .واژه » خرمن «  ،دراصل » خره
– مان = ھره  +مان « است  ،و » خره = ھره « به معنای بسياری
ومان پری وفراوانی ميباشد  .البته اين »
وپری است  .خرمن  ،خانه
ِ
ھره «  ،ھم پيشوند » ھره ما = خرداد « وھم پسوند » گندھرب =
 «Gand-harvaد رسانسکريت است که خدای ماه است وازاو،
نخستين جفت انسان) جم وجما ( پيدايش می يابند  .به عبارت ديگر،
انسان ،ھمگوھرخدای ماه است  .اين واژه » ھـره = خره «  ،که
معنای پری وبسياری وسرشاری دارد  ،فطرت ھرانسانی را
مشخص ميسازد  .انسان  ،خرمن ) خره  +مان = ھره  +مان (
است  .اين واژه درشکل » خارا  ،خاره « درفارسی باقی مانده
است که دارای معانی  -1ماه ُپـر -2 ،زن  -3 ،سنگ ) امتزاج
واتصال ( ميباشد  .دربندھش نيز » خـرسه پا « درميان دريای
فراخکرت  ،ھمين » ماه پُـر« ھست که ھمآغوشی سه خدا باھمست
 ،که نيازبه بررسی گسترده درفرصتی ديگر دارد .
» خردجال = خرُ +دژ +آل « دراسالم نيز ،ھمين زنخدا ماه ،اصل
پری وسرشاری است که فطرت جوانمردی ورادی ھر انسانی
ميگردد  ،و ازاديان نوری  ،زشت وبدنام ساخته شده است  ،واين
واژه » خـر«  ،ھيچ ربطی به حيوانی ندارد که امروزه برغم
واقعيتش  ،پيکريابی مفھوم حماقت ونفھمی شده است  .اصطالح »
خرمن ماه « ازھمين زمينه پيدايش يافته است  ،چون » ماه «  ،و
خرداد )ھره= خره ( وامرداد ) مـر +امر( و خـ ُّرم  ،خدايان روزی
ھمه آفريدگان ) دامان ( ميباشند  .درسانسکريت نيز» ھـری=
 «hariنام خدای ويشنو  ،خدای پرورنده وابقاءجانداران است .
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خود ماه  ،مان يا خانه ِ» خره = ھره = خاره = پُری وبسياری
ومھر « ھست  ،انسان يا مردم  ،تخمی ازاين خرمن ماھست که
درافشانده شدن درزمين ودرتن  ،خوشه وخرمن ميشود  .خرمن ماه
 ،خرگـر نيز ناميده ميشود که به معنای » زھدان پری وسرشاری «
است  .درست رابطه خرمن را با ماه  ،درچند اصطالح که درزبان
کردی مانده است ميتوان بخوبی شناخت  .لوخن  ،يکی ازنامھای
ماھست که به معنای » نای بزرگ = نفير« است  .البته به معنای
زھدان بزرگ آفرينش بوده است  ،و» ھری وھره « نيز دراصل
ھمين معنارا دارد  .و زھدان  ،ھميشه متالزم بامفھوم پری
جشن
وسرشاری ويا خره = ھره بوده است  ،وزايش اززھدان ،
ِ
تکوين يابی بوده است  .ازاين رو درکردی به موسم برداشت
محصول  » ،خه رمانان « يا » خه رمان سور« ميگويند و به
سوروجشن آماده شدن خرمن  » ،خه رمان لوخانه « يا » خه رمان
سورانه« يا »خه رمان لوغانه « ميگويند  ،وخود واژه » خه رمان
« و» خه رمانه « به معنای ھاله يا خرمن ماه نيز ھست .خرمان )
خره  +مان (  ،اينھمانی با » ماه = ھـره = خاره « دارد  .درستايش
سی روزه ) اساطير ،دکترعفيفی( درباره خرداد ) ھره ما ( ميآيد که
 » :تورا آبادانی خوانند درجھان  ،ھرکجا که توھستی  ،آنجا آبادانی
است « و درستايش سی روزه درباره امرداد ) مر= امر( ميآيد که :
» انبارفرارونی يا نيکی که آن تو امرداد است  ...آنگاه مينوی
رادی اورا ياربود  .آنگونه که فراخی و فراوانی بود  ،انبارکند « ...
 .به عبارت ديگرامرداد انبار نيکی است وگوھر جوانمردی دارد .
يکی » مـر« وديگری » ھر« است و اين دو زنخدا  ،در متون
اسالمی  ،بنام ھاروت وماروت  ،برای عشقشان به ُزھره ) ّ
خرم=
خدای مھربه زندگی ( درچاه بابل  ،سرنگون آويخته شده اند
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وازلبشان تا آب  ،يک انگشت فاصله است و درتاب تشنگی
وگرسنگی ھميشه ميسوزند وعذ اب می بينند  .اين ماه ) ھره =
خاره = خره ( و اين خرداد ) ھره ( که شيرابه حيات جھانيست با
امرداد  ،در ّ
خرم  ،که » غله = پـ ُر +يورتاک « ) اورتا = ارتا ،
اورته = آرد  ،دک ،پسوند يورتاک  ،درپشتو به معنای ُپـر و َدکه
ی ارتای آبستن
 ،به معنای حامله وآبستن است.پس يورتاک به معنا ِ
ارتای پر( پيکرمی يابند .
نام ديگر اين ّ
خرم  » ،دروای « است که درزبان عربی ودرزبان
درکردی  » ،بَی در « شده است  .دراين زبانھا  ،به خرمن
وخرمنگاه َ » ،بـيـدر« گفته ميشود و پيش ازپيدايش ِ محمد واسالم ،
کعبه  ،بنام » بيدر= خرمنگاه « مشھور بوده است  .اينست که
عالء حداد  ،شاعرعرب  ،ازيزدان  ،پسرباذان  ،که دبير يقطين
بوده است خشمگين ميگردد واورا کافر ميخواند  ،چون باز ياد
ازاين پيشينه مکه ميکند و ميگويد :
ماذا تری فی رجل کافر يشبه الکعبه بالبيدر
چه گوئی درباره مرد کافری که کعبه را به خرمنگاه ) بيدر( تشبيه
ميکند  .البته دراين تشبيه  ،يزدان پسربادان ميخواسته است  ،پيشينه
کعبه وخدايان درآن را ياد آوری کند  .علت نيز اين بود که درزمان
محمد نيز اعراب  ،شب ھنگام ،لخت دور کعبه ميرقصيدند تا
ازبزاق يا مينوی ) تخم ( ماه  ،که درمھتاب افشانده ميشود  ،يا نطفه
بيابند يا آبستن گردند  .چنانکه آمد ،درکردی نيز به خرمن  » ،بيده
ر« گفته ميشود که دراصل » وای  +در« است که ھمان » در+
وای = اندروای « باشد  » .دروای « و » اندروای « نام رام يا خرم
) ُزھره ( ميباشد  .مثال » اندرماه =  « andar-maahبه معنای »
ھالل ماه « است که به معنای » زھدان ماه « باشد  ،چنانچه به
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ايجاد نطفه درزھدان  ،اندرداتن »  «andar-daatanگفته ميشود
 .اندروای يا دروای = بی در ،به معنای » وای آبستن « است .
خرمن ) ھره  +مان (  ،زھدان پروسرشاريا آبستن شمرده ميشده
است  .چنانچه درگويش کرينگان ) ذکاء(  ،به خرمن  » ،گين =
زھدان « ميگويند و درخوری )فره وشی ( به خرمن گندم »
جوفون « گفته ميشود  .دراوستا جو=  yavaبه معنای گندم است
وفون يا پون  ،ھم به معنای پری وھم به معنای زھدان است .
بنابراين جوفون درخوری  ،به معنای » زھدان پروانباشته ازگندم
« است  .درکردی نيز به خرمن گندم » جوخين « گفته ميشود .
پسوند » خين «  ،معنای » خينی = خانه « ندارد  ،بلکه تلفظی از»
قين= گين = کين « است و ديده ميشود که ھزوارش » ھـر= ھـره
«  ،نيز»  «kena =kenاست ُ .زھره يا ّ
خرم  ،جنين يافرزند »
وای يا ارتا « بود  ،ازاين رو » بی در = دروای « خوانده ميشد .
چنانچه نام ديگرش » بَی دخت= وای دخت « است  .درلغت نامه ھا
 ،بيدخت را ناھيد ميدانند ولی غلط است و بيدخت نام زھره يا ّ
خرم
ميباشد که ھمان » پکند= نانی « و باده ايست که ھمه ميخورند
ومينوشند  .ابونواس که ايرانی بوده است  ،دقيقا اين دورا که ناھيد و
بيدخت ) زھره = ّ
خرم ( باشند  ،ازھم بازميشناخته  .چنانچه
ميسرايد :
اذوجھت ناھيد نجديه وحان من بيذخت  ،اغوا ر
ناھيد ازسوی نجد برآمد و بيدخت  ،نزديک فرورفتن است .
»بيدخت« که دختروای باشد  ،ھمان » بی +در« است که نام
ديگرش » بيلھفت = بی  +لھفت= لعبت « ميباشد  .وای ،
مھترپريان ،که دربانوگشسپ نامش »غين « است  ،برفرازسرش،
درگيسوھايش)=خوشه( ،درزيبائيش پديدارميشود  .درواقع  ،زھره
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يا ّ
خرم  ،ديدنی شدن يا پيدايش ِ ارتا يا وای بوده است  .ازاين رو
ھست که واژه » دروا « که ھمين دروای است  ،و درخوشه ،
پديدارميشود  ،درلغت نامه ھا به معنای » سرنگون آويخته ونگون
باژگونه « است  .خوشه که با رسيدن وپخته شدن ،ازشاخه  ،آويخته
ميشود  ،وسپس نانی وباده ای ميشودکه برای زيستن ضروريست .
ازاين رو معنای ديگر» دروا «  ،چيزی ضروری و حاجت
ومايحتاج است ،و امروزه  ،به شکل اصطالح » دربايست «
درزبان فارسی بکاربرده ميشود ،وما فراموش ميکنيم که اين  ،نام
ی ايران بوده است  .نام ديگرخرمن ماه  ،خرگر
» ّ
خرم « زنخدا ِ
است که » ھره  +گر ِو « = زھدان ) گرو=  (garewaوسرچشمه
پری وسرشاری است .

پـر) خرمن ماه (
خرد انسان و ماه ُ
خرد افـشاننده
ِ
خـردی که جوانمـردانه ميانديشد
درفرھنگ ايران  ،خرد انسان ،فطرت يا نھاد » افشانندگی ورادی
ودھشی « دارد  ،چون خرد انسان  ،ھمگوھربا » ماه ُپـر « ميباشد .
خرد ،درانديشيدن  ،گوھررادی وجوانمردی خود را پديدارميسازد .
اين پيوند را ازسوئی درگزيده ھای زاد اسپرم ) بخش  (30می يابيم
که مغز ،اينھمانی با » ماه « داده ميشود  .واژه » دماغ = دم  +ماخ
= ماه« ھم ھمين رد پا را نگاھداشته است  .ولی رد پای دقيق آن ،
درتصوير انسان درشاھنامه باقی مانده است  ،که » انسان ،
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سرويست که برفرازش  ،ماه ِگرد ،يعنی ماه پر « است  .انسان ،
درخت سرو است  ،که » اردوج = ارتا +وج = تخم ارتا « ناميده
ِ
ميشود  ،وخوشه ای برفرازش دارد که » ماه پر« ميباشد  .ازسوی
ديگر ،سرو کوھی  ،پيرو ناميده ميشود که نام خوشه پروين است .
سرانسان  ،اينھمانی با » ماه پر« داده ميشود  ،که چنانچه آمد ،
خاره = خره = ھره نيز ناميده ميشود  .ازاين پيش داده ھا  ،به
خوبی ميتوان ديد که خود واژه خرد ،ھمين تصوير را درخود،
نگاه داشته است  .خرد دراوستا  ،ھم »  « khraناميده ميشود ،وھم
»  «khratuاست  » .خره « که خرد باشد  ،ھمان » ھـره « است
 ،که به معنای زھدان پری وسرشاری و به معنای » ماه پر« ھست
 .خرد يا خره  ،ماه پر ھست  .بايد درنظر داشت که ماه پرُ ،پـر
ازخوشه پروين ) تخم ھمه گيتی ( ھست و تخم  ،درفرھنگ ايران ،
سرچشمه روشنی است  .ازاين رو درھزوارش  ،ماه  ،بينا ناميده
ميشود  .بنا براين خرد که ھمان ماه پُراست  ،سرچشمه روشنی
است  ،و نام ديگر مھتاب  » ،زنگ « است که ھمان واژه » سنگ
« باشد ومعنای » مھر« را دارد  .ازاينگذشته  ،زنگارھم که
سبزباشد  ،معنای مھر را دارد  .بدينسان خرد  ،ھم سرچشمه
روشنی وھم سرچشمه مھر وھم سرچشمه پری و لبريزی و
افشانندگيست  .بدين علت است که مولوی » عقل را درعربی که
ھميشه دربُردن َ
واکل کردن  ،فکرميکند « نمی پذيرد  ،چون » خرد
« درفرھنگ ايران  ،سرچشمه رادی وجوانمردی وافشانندگيست .
» تفکر«  ،از برای » ُبـرد « باشد
تو سرتاسر ،ھمه  ،ايثار گشتی
اين معنای » خرد « را درفرھنگ ايران  ،که برای بردن وستاندن
وگرفتن وغلبه کردن نيست  ،عرفان  ،فراموش کرده بود  .عقل و
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خرد  ،دومفھوم کامال جداگانه ومتفاوت ومتضادباھمند  .واژه
ديگرخرد  ،که »  «Khratuباشد  ،مرکب ازدوبخش » + ratu
 « khraميباشد  .پيشوند » خره = ھره «  ،ھمان پری وسرشاری
وھمان ماه وھمان سيمرغ است  ،وپسوند ِ » رتو « به معنای »
ھدايت کننده وپيشوا « و» فرمانروا و قانون « و » دارنده « است .
» خره = ماه = خرد « است که پيشرو وفرمانروا وھدايت کننده
ورھنماست  .خود ماه نيز سيمرغ است که که پيدايش بھمن است )
اساطير ،دکترعفيفی (  ،درسرھرانسانی ھست و اصل فرماندھی و
پيشرو و قانونگذاراست  .ولی اين واژه » رتو «  ،از اصل » raiti
=  raatiسانسکريت = radiفارسی « برآمده است که معنای -1
دھشی  -2رادی و -3دوست را دارد  .واين معانی درمفھوم » خرد
« با زتابيده ميشوند  ،که در» خره « نيزنھفته و پوشيده است .
وازآنجا که ماه با چشم انسان اينھمانی داده ميشد  ،خرد ھم  ،چشم
شمرده ميشد وھم چشم خرد خوانده ميشد )، ( khratu+doithra
چون چشم  ،نخستين پيدايش آتش جان دررحم شمرده ميشد )گزيده
ھای زاد اسپرم 30 -پاره.(23
اکنون چنين انسانی  ،با چنين شناختی ازخود و چنين خردی و
چنين چشم خردی  ،وچنين رابطه ای با خدايش  ،نياز دارد که
درشاديھا وکامھايش  ،انبازبا ديگران باشد  .کام بردن وشادبودن
ھمانند آفريدن که ھم آفرينی ) ھمبغی( است  ،ھمکامی است .
اينست که باھم خوردن وباھم نوشيدن  ،برای او يک دربايست )
دروا ( ھست  .براين پايه  ،اصطالح ِ » مھمان « و» سپنج « و»
لنگر« و » خوان « پيدايش يافته است  .امروزه ما مھمان را
ازميزبان  ،جدا ميکنيم  .ولی » مھمان «  ،معنای » جمعی وباھم «
را دارد  .ھمانگونه » سپنج «  ،دراصل  ،معنای » يوغ « و »
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چراگاه « را دارد  .يوغ ھمان »جفتی وباھمی درآفرينندگی وشادی
« است  .وچراگاه  ،جائيست که ھمه باھم درآن ميچرند  » .چر«
معنای پری و فراوانی داشته است  .چراگاه  ،خوانيست ازفراوانی
وانبوھی که ھمه درآن ميچرند  .درتبری » چرچر« به معنای
چرتـک  ،پاشيدن وپاشيده شدنست  .به درخت ،
سوروعيش است .
ُ
» چر « گفته ميشود  .درسيستانی ،چری  ،انبوھی جنگل است .
چره  ،ازدحام وشلوغيست  .چر ،جنگل وانبوه است  .درکردی به
زھدان » ،چاروکه « گفته ميشود که سرچشمه پری شمرده ميشده
است  .چرچر ،گردش زندگی وامورروزمره است  .بنا براين »
سپنج « و » مھمانی « و » خوان « و» لنگر« ،بھره مندی باھم
ازسفره پرخدای مھر بوده است  .ھمه باھم مھمان برسريک خوان
ھستند و ھيچکس مھمان ديگری نيست وکسی ديگرنيز ،ميزبان او
نيست  » .لنگر« که دراصل » لن  +گرو=  « garewaبوده است
 ،به معنای » سرچشمه وزھدان افشانندگی وسرشاری = اصل
پری وسرشاری وافشانندگی و نيکی « ھست  .ھمين واژه » لـن =
الن « که » لم = الم « ھم تلفظ ميشود  ،درعربی » ،الم« به درخت
ميوه دار و به کالبد مردم وشخص گفته ميشود  .چون درخت ميوه
دار ،نماد افشانندگی ورادی بوده است  .وازاين رو به ارتا که خدای
خوشه است و تخم يا » آتش جان « ھرانسانی است » ارتا الن =
اردالن « گفته است  .ھرانسانی  ،ارتاالن ) اردالن (  ،ارتای
افشاننده ولبريزاست  .ونام سيمرغ يا ارتافرورد ،که اينھمانی با گل
بوستان افروز) تاج ريزی ( دارد  » ،لما « ناميده ميشده است .
افشانندگی وريزندگی درخت  ،ايمان مذھبی وقوميت ونژاد و ماده
ونرواختالف زبانی وطبقاتی وجنسی نميشناسد  .اينست که
جوانمردی ورادی و » ھره مان = خرمن « و » خرمن ماه « ،
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درخوان خود  ،تبعيض عقيدتی ونژادی وطبقاتی وقومی و جنسی...
را نمی پذيرفته است  .اين است که کمربند و کاله نمدی و ژنده ای
که درويشان ميپوشيدند  » ،الم « ناميده ميشدند  ،تا بستگی خود را
بدين اصل بنمايند .

ھـديه = دايتی = دھش(
مھمان  ،ھديِه خدا ) ِ

مھمانخانه = المه ردو= لـن َ +مر +دايتی ( درکردی
َمردايتی = جوانمردی ودھش ورادی
الن = بدون خبردادن ) کردی (
لـنـدو= گندم ) سيستانی (
لنبک = لـن  +بغ = خدای جوانمردی) خدای ايران(
چرا خدا  ،سگی را به کردار»مھمان= ھديه «خود ،ميفرستد ؟
فريدالدين عطار ،داستانی از» رھبری که رھنمای مردم « ھست
ميآورد که ازخدا  ،ميھمانی ميخواھد  .اين خواستن مھمان  ،درست
پيايند اين تصوير انسان پروسرشار ) مر +توم ( ھست که خرد
مردمی ) ھـره  +راتو= خرتو ( دارد  ،و با نگاه ِچنين »چشم
خردی «  ،مردمان وطبيعت وجانوران را می بيند .او نيازگوھری
به » ھمخوان و ھم جام « دارد  .دراين داستان ،عطار ،درست
يکراست به سراغ رد ونفی انديشه » تمايزکافرازموءمن « دراسالم
ميرود  .چون کافر) موءمن به آموزه ای ديگر( درشريعت اسالم ،
نجس است  ،ودرست نجس بودن  ،ازبين برنده اصل جوانمردی
است  ،که تمايز ميان موءمن وکافر ،خودی وناخودی  ،دوست
وبيگانه را نميشناسد  .جمله خرقانی که به ھرکه آمد نان دھيد
وازايمانش مپرسيد ،گرانيگاه اخالق جوانمردی ) مر +دايتی =
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مر +دی ( است  .دراين داستان  ،سگ را که اسالم  ،نجس ميداند
 ،خدا  ،به کردار دوست وخويش وھديه حق  ،به عنوان » مھمان
« برای رھبرخلق ميفرستد .درست اين رھبرخلق ! سگی را که
ازديد اسالم  ،نجس است  ،بايد به مھمانی بپذ يرد وھمخوان اوشود .
با آنچه ازديد شريعت اسالم  ،ناپاکست  ،بايد بياميزد ،وبا آن يگانه
شود  .معنای مھمان )  ( maethmanھمين باھم آميختن وباھم
يگانه شدن است  .درست اصل نجسی درشريعت اسالم را بايد
ھمسفره خود کند  ،تا با او نان وآبی را بخورد وبياشامد که پيکريابی
خود خداھستند  .ولی » سگ = سپه « درفرھنگ ايران  ،پيکريابی
اصل مھرووفا و نگھبان جان ازگزند است که مانند انسان
،ھمگوھر با خدای ايرانست .درست شريعت اسالم  ،اين » اصل
عشق ومھروفا « را که درسرشت » سگ = سپه « ھست ،نجس
وناپاک کرده است  .اکنون اين رھبرخلق  ،بايد ازسر » ،ديده خود
« و» بينش شريعتی خود« را عوض کند  ،تا بتواند اصل مھرووفا
را درمھمانش که سگست وازديد شريعتی اش نجس شمرد ه ميشود
 ،بازببيند  .با چشم شريعتی اش  ،توانا بديدن اصل مھرووفا
ودوستی درسگ نيست  .مھمان  ،بدون خبرو ناشناس ميآيد  .مھمان
 ،مطرود وگمشده و غيرمنتظره است  .درمھمان برسرخوان ،
مسئله » شيوه کلی برخورد با ھرچه بيگانه ونو «  ،طرح ميشود .
خواستن مھمان  ،برای گستردن و واقعيت دادن ِ » اصل مھر« است
که بالقوه در فطرت انسانست ) آتش جان = فريان = فری +يان ( .
مھری که درسرشت انسان ھست  ،بايد ھرروز ،بيفزايد و
بيشترواقعيت بيابد  ،وگرنه  ،سترون ميگردد  .درست اين سگ
ھست که درخوردن نان با کسی  ،مھربه اورا ھيچگاه فراموش
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نميکند  .حتا سعدی که ھميشه ازنجس بودن فطری سگ  ،سخن
ميگويد بياد دارد که :
بدان را نوازش کن ای نيکمرد
که سگ پاس دارد ،چونان توخورد
بدھا  ،سگ ھستند ولی با خوردن نان  ،مانندسگ  ،تبديل به نيک
ميشوند.
برآن مردُ ،کندست دندان يوز
که مالد زبان بر پنيرش دوروز
گرانصاف خواھی  ،سگ حقشناس
به سيرت  ،به ازمردم ناسپاس
ولی ھمين سعدی  ،چنان غرق درشريعت اسالم ميشود که پيشينه
فرھنگی ايران را درباره سگ  ،بکلی فراموش ميکند واورا اصل
ناپاکی ميداند ».ھمه دانند که ازسگ نتوان شست پليدی« :
سگ ھم ازکوچکی پليد بود اصل ناپاک ازاو بديد بود
اگربرکه ای پرکنند از گالب سگی دروی افتد کند منجالب
با نجس کردن سگ  ،که اينھمانی با خدای مھروجوانمردی ايران
داشته است  ،يکجا نا آگاھانه » مھروجوانمردی وراستی وخرد «
ملعون و مطرود ميشود  .درروان عطار ،برعکس سعدی  ،ھنوز
اين انديشه که سگ  ،اصل مھرووفا ويارسروش ھست  ،زنده باقی
مانده است .
رھبری بوده است الحق رھنمای
ميھمانی خواست  ،يکروز از خدای
ّ
درسرش  ،خداوند جھان
گفت
کآيدت فردا » پگه «  ،يک ميھمان
روزديگر ،مرد  ،کار آغاز کرد ھرچه بايد ميھمان راسازکرد
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بعدازآن  ،ميکرد ھرسوئی » نگاه «
پيش درآمد  » ،سگی عاجز« ز راه
مرد ،آن سگ را براند ازپيش  ،خوار
ھمچنين می بود دل درانتظار
تا مگر ،آن ميھمان  ،ظاھرشود
» ھديه حق «  ،زود تر ،ظاھرشود
کس نگشت البته ازراه آشکار
ميزوان  ،درخواب شد از اضطرار
حق  ،خطابش کرد  :کای حيران خويش
چون فرستادم » سگی را زان خويش «
تا تو مھمان داريش  ،کرديش دور
تا گرسنه رفت  ،از پيشت  ،نفور
مرد  ،چون بيدارشد  ،سرگشته شد
درميان اشک وخون  ،آغشته شد
ميدويد ازھرسوئی و ميشتافت
عاقبت درگوشه ای سگ را بيافت
پيش او رفت و بسی زاريش کرد
عذرخواست و عزم دلداريش کرد
سگ  ،زبان بگشاد و گفت  :ای مرد راه
ميھمان ميخواھی ازحق  » ،ديده خواه «
اينکه ازحق  ،ميھمان می بايدت
ديده درخورترازآن می بايدت
گرنداری » ديده «  ،ازحق  ،ديده خواه
زانکه نتوانی شدن  ،بی ديده  ،راه
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چرا اين سگ ھست که به » راھبرخلق« سفارش ميکند که تو بايد »
ديده ديگر« پيداکنی تا بتوانی » مھمان شناس « بشوی ؟ چرا
رھبرخلق  ،خواستارميھمانست ؟ چرا درھمان » پگاه = بامداد=
اوشبام «  ،سگ که مھمانست ميآيد ؟ چرا ،سگ  ،مھمان وھديه حق
ھست ؟ طرح اين پرسش ھا  ،راه مارا به شناخت فرھنگ ايران
ميکشاند  .دربندھش  ،بخش نھم ) پاره  ( 157ميآيد که » خروس ،
به دشمنی ديوان وجادوان آفريده شد  ،با سگ  ،ھمکاراست  .سگ
وخروس  ،به ازميان بردن دروج با سروش  ،يارند  ... .خانه
سامان نمی يابد اگرنميآفريدم سگ شبان و نگھبان خانه را  ....سگ
درپائيدن ھستی مردم  ....ازميان برنده دروج ودرد است  ...سگ
به چشم  ،ھمه ناپاکی را ازميان برد . « ...
سگ  ،يارسروش درازبين بردن دروج و درد و سامان دھنده خانه
و نگاھبان ) پائيدن ( ھستی مردم است و نگاه چشمانش  ،ناپاکی را
ازبين می برد «  .نام پگاه يا بامداد يا اوشبام ) اوش +بام (  ،که با
بيدارشدن وچشم گشودن و آفرينش جھان وروزتازه کاردارد  ،با سه
خدای ايران کاردارد  ،که ھرسه  ،جزو فطرت يا گوھرخود
ھرانسانی نيزھستند  .بام )= وام ( پستان و زنخدای عشق ) ّ
خرم =
ُزھره = بيدخت ( است  ،و » اوشين گاه «  ،گاه خدايان سروش
وخرم باشد  ،درب
ورشن ميباشد  .اين سه خدا که سروش ورشن
ّ
چشم و روز را ميگشايندّ .
خرم يا زھره  ،روج وبھروج نام دارد .
ّ
خرم که ھمان » پک = پگ « درپگاه است  ،ازپستانش ،ھربامدادی
 ،شيربه ھمه جھانيان ميدھد و دھنده نان ) پکند= پگ +اند ( است .
ورشن  ،خدای چرخش و شيرابه ھمه گياھان وباده است.
وصبوحی) نوشيدن شيروشراب دربامداد(  ،آئين ھمراھی اين دوخدا
دربامداد بوده است  .سگ درنگھبانی جان مردم ،
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انبازوھمکارسروش ھست  .و سروش که » سروش خجسته يا
سروش نيکخواه « خوانده ميشود  ،به معنای » سروش ِ ارتا ،
سروش ِ سيمرغ « است  ،چون خجسته ) ھو +جد ( نام گل سيمرغ
است  ،و » جد «  ،که ھمان » جدی « باشد  ،نام ّ
خرم يا دی
نيزھست  .سگ وخروس و سروش ورشن  ،نه تنھا روز را افتتاح
ميکنند  ،بلکه » چشمھا= خردھا« را که نگھبان جانھاست ميگشايند
 .و نگھبانی که » پاسبانی « باشد  ،درفرھنگ ايران  ،با » جفتی
وانبازی = پات = پاس « کاردارد  .اين جفت ھا وانبازھا باھم
ھستند که پاسدارو پشتيبان وحامی ھمديگر ھستند  .ازاين رو سگ
خود
که پاسبان ) نگھبان ( ھستی انسانست  ،جفت انسان ھست .
ِ
ھست ودراوستا spa
واژه سگ که درفارسی باستانsaka
ودرزبان مادھا » سپه+که= « spa+kaودرتالشی si+paaاست )
يوستی (  .و » سه په « و» سی +پا «  ،ھمان » سه  +پا « يا »
اس +پا « است وسه پا ھمان معنای » پا « را دارد .سکانن
درکردی به معنای چسبانيدن است  .درکرينگان  » ،سپه« را که
سگ باشد  »،پا « نيزمينامند و » پا « که ھمان » پات « باشد  ،به
ھمان معنای » سکه «درفارسی باستان است  ،که جفتی وباھمی
باشد  paatan .به معنای پائيدن و نگھداری کردن وحمايت کردن
است  .و  patبه معنای » باھم « است و paataarبه معنای محافظ
و نگاھبان وحامی وپشتيبانست و patishihبه معنای ھمراه بودگی،
تواءم بودگی ،معيت  +اتحاد است  .و درست » پات= پا « ھست که
اساسا معنای جفتی وعشق دارد  .درپھلوی  ،واژه سگ ،ھيچگاه به
شکل اسپه  ،سپه  ،اسپک ديده نشده است  .واين حافظه عامه ھست
که معنای اصلی » سگ « را که ھمان » سکه = سنگ = اتحاد
ومھرودوستی وجفتی « باشد نگاه داشته است  .واينکه
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ياروھمکارسروشی ھست که جامه سبز،يعنی » مھر« ميپوشد ،
بھترين گواه براين معناست  .درالھی نامه  ،عطاردرست اين پيوند
سروش سبزپوش با سگ نگاه داشته شده است .
مگرمعشوق طوسی  ،گرمگاھی
چوبيخويشی برون ميشد به راھی
يکی سگ پيش او آمد درآن راه
ز» بيخويشی «  ،بزد سنگيش ناگاه
معشوق طوسی  ،بدون قصد وعمد و نا خود آگاھانه سنگی به سگ
ميزند ولی برغم اين زدن سنگ به سگ وراندن آن ،درونديداد ،
مجازا تی بسيارسنگين دارد) که بحث گسترده اش نياز به فرصتی
ديگر دارد ( .
» سواری سبزجامه «  ،ديد از دور
درآمد ازپسش  » ،با روی پرنور «
بزد يک تازيانه  ،سخت بروی
بدوگفتا که ھان ای بيخبرھی
نميدانی که برکه ميزنی سنگ
» تو با او بوده ای دراصل  ،ھمرنگ «
نه ازيک قالبی با او به ھم تو چرا ازخويش ميداريش کم تو
سگان درپرده  ،پنھانند ای دوست
ببين  ،گرپاک مغزی ،بيش ازپوست
که سگ  ،گرچه به صورت ناپسند است
وليکن در» صفت «  ،جايش بلند است
ودرست صفت سگ  ،ھمان » سگ=سک = مھرووفا وصميميت
وراستی و پاکی وصفا است و سنگ زدن وراندن و » خوارشمردن
او «  ،تحقيرکردن وخوارشمردن ِ اصل وفا وصميميت وراستی و
221

صفا ومھراست  .اينکه سروش  ،سبزپوشست  ،بيان آنست که
خويش » زنخدای مھر= ميتراگانا= کنيزبغ  ،درسغدی « ھست ،
زمرد سبزميباشد  .ومردمک چشم
چون نماد ميترا ،زنخدای عشق ،
ِ
ھرانسانی) تخم مـر يا امر ،زنخدای افشاننده  ،ھره يا لن بک ( ،
ھمان » بيبک = وای بغ «  ،ارتا ھست و نگاه يا ديد چشم  ،زنخدای
عشق ) بھور( است  ،وھمين ديد يا نگاھست که سروش ورشن ،
درچشم ميگشايند تا نگاھبان وپاسدارزندگی درگيتی باشد .
درداستان عطار ،ميتوان ديد که » سگ «  » ،ھديه حق « است .
ھـديـه  ،ھمان » دائيتی « است که به معنای » دھش وجوانمردی «
مـر +دايتی « گفته ميشود که
است  .درکردی به جوانمردی » َ
درفارسی  ،سبک و» مردی= مر +دی « شده است  .مر دائيتی ،
ھمان » دھش ّ
خرم يا اندروای « يا دھش امر ،ودھش سيمرغ «
است  .ای که خود را رھبرورھنمای خلق مينامی  ،اين » سگ
نجس « است که » ھديه حق « است  .ھديه حق  ،ھميشه »
ناشناس وبيگانه و غريب « است  ،وتو در ست آن را ناپاک
ونجس وخوار ميدانی  ،که » اصل مھرووفا وراستی « است  ،که
»انبازوياروھمکارسروش خجسته « است که درتاريکيھای شب
نميخوابد و ميتواند درھمان تاريکيھا  ،اصل آزار وخشم ) دروج (
را ببيند  ،و مردم را با مھری که دارد  ،ازآن آزاروخشم  ،نگھبانی
کند  ،و اوست که » کليد شناخت نيک وبد را به ھرانسانی ميدھد،
تا درھای بسته را بگشايد .
اين سروش  ،برای آن خجسته ) ھو +جد ( خوانده ميشود  ،چون
سروش ِ ارتا ) خجسته  ،گل ارتا ھست (  ،سروش سيمرغ ھست .
ھرکه به تو وارد ميشود  ،بيگانه ناشناس است  ،وجوديست
تاريک  ،ولی اصل مھرووفا وصميمت وراستی  ،ھميشه پوشيده
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است  .ھرانسانی که به تو وارد ميشود  ،آبستن به مھرووفا وراستی
است  ،ودرست در روند باھم خوردن ازيک خوان و يک نان )
پکند = تخم خدای عشق = نان  ،المان  ،لما= ارتا( ونوشيدن
بگمر وباده ازيک دوستگانی است که اين اصل مھرووفا وصميميت
 ،پديدارميشود و واقعيت می يابد  .کارتو درمھمانی وسپنج ،
مھرگستری به ھمه بيگانگان ومطرودان وگمشدگان وغريبان
وديگرانديشان ھست .درست با راندن اين ميھمان  ،اين سگ  ،اين
انسان نجس  ،و نداشتن ديده برای شناختن مھرووفا وراستی درآنچه
نجس ميشماری  ،بنياد ناجوانمردی گذاشته ميشود  ،وريشه مھرووفا
و گسترش مھرووفا ازبن کنده ميشود .مھری که درطبيعت توبالقوه
ھست  ،بايد ھميشه ازنو بشکوفد وبگسترد و ازنو واقعيت يابد .
درنجس ديدن اين سگ  ،اين انسان ديگرانديش وکافر ،اين مھرووفا
وراستی وجوانمرديست که ناپاک ساخته ميشود .
ھزاره ھا درفرھنگ ايران  ،برای ايرانيان  ،سگ با صفت مھرووفا
ودوستی و نيکخواه ) خجسته وھمکارسروش سبزپوش  ،نگھبان
جان انسانھا ( گره خورده بوده است  .برای ايرانيان  ،اين سگ بود
که پيکريابی صفت برجسته » مھرووفا ودوستی وراستی « بود .
ھميشه صفات آرمانی را که درجانوری می پسنديدند  ،آن جانور را
 ،بنام پيکريابی آن صفت آرمانی ميستودند  ،وصفات مطلوب و
آرمانی خودرا با ترکيب چند جانور باھم  ،نشان ميدادند و اين
ترکيب چندجانور) چند صفت (  ،پيکريابی » خدای آنھا « بود .
مثال درشاھنامه  ،سيمرغ  ،خدای ايران  ،ترکيبی از» ميش کوھی
و ُدم طاوس وبال سيمرغ « باھمست  .نجس شدن يا منحوس شدن
اين جانوران  ،انکارکردن ونفی کردن آن آرمانھا بود که ويژگی
خدائی داشت » .جغد« که دراصل » يوغ  +دای = جغتا « باشد ،
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با بھمن  ،خدای خرد وبزم  ،اصل ساماندھی اجتماع و معمارمدنيت
اينھمانی داشت  .يکی ازنامھای جغد که ويژگی اصلی اورا ھنوز
نگاھداشته است آنست که اورا » بلبل گنج « مينامند .درآتن ھم ،
جغد با آتنا خدای شھر آتن  ،اينھمانی داشت  .سپس با منحوس
شدن جغد  ،خرد سامانده وسازنده شھر واجتماع درانسانھا نيز ،
به » ويرانه ھا « تبعيد شد .
سروش  ،که آورنده پيام خرد بھمنی ازطبيعت انسان  ،و نگھبان
جان انسانھا وآورنده کليد شناخت خوب وبد و گشاينده چشم خرد
انسان دربامدادان بود  ،درسگ  ،که جفتش بود  ،نجس ساخته شد .
اينکه سگ ) ھمکارسروش ( به رھبرخلق ميگويد که تو » ديده «
الزم داری  ،علت  ،ھمينست که رھبرخلق  » ،مھرووفا را
درتاريکی که نحس ونجس بودن آن را پوشيده ونھفته « ،
نميشناسد  .چون دراين فرھنگ  ،بينش حقيقی  ،بينش درتاريکی
شب است  .بينش حقيقی آنست که انسان بتواند درتاريکی  ،آنچه
نھفته است با روشنائی چشم خودش ببيند  .يعنی ديده اش  ،ھم چشم
وھم چراغ  ،ھردوتا باھم باشند  .سروش درتاريکی بيدارست و
درتاريکی می بيند  .به ھمين علت است که کليد برای بازکردن
درھای بسته ) فضای تاريک ( را به انسان ميدھد  ،تا بتواند
درتاريکيھا  ،خوب وبد را بشناسد  .کسی  ،نيک وبد را ميتواند
بشناسد که کليد گشودن » ضميرھا وروانھا و نا آگاھيھا « را داشته
باشد  .نيکيھا  ،روپوش و»سطح پيش پا افتاده « نيستند که بالفاصله
به چشم بخورند  .نيکيھارا بايد زايانيد و رويانيد و کشف کرد .
اينست که ) درگزيده ھای زاد اسپرم :بخش دھم ازپاره  9تا ( 13
 -1بھمن و -2سروش و » -3ميش گروشه « درشب تاريک به کنام
گرگ که درفرھنگ ايران برعکس سگ  ،اصل آزارودرندگيست
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ميآيند تا زرتشت کودک را ازگرند وآزار برھانند  .اينھا ھرسه ،
ازاو نگھبانی ميکنند وزرتشت مانند سايرانسانھا ازشيراين ميش
گروشه مينوشد  .ميش گروشه کيست ؟ » گرو +شه « به معنای »
سه نای ،گرو= نای +شه=سه « است که » سئنا« سيمرغ يا ارتا
باشد  ،و شيرپستانشّ ،
خرم زنخدای مھروشاديست  .بھمن با جغد ،
اينھمانی داده ميشده است  .سروش  ،با سگ وخروس وبلبل
اينھمانی داده ميشده است  .و ميش گروشه که ارتا باشد با خفاش
وھدھد وميش کوھی) غرم ( اينھمانی داده ميشده است  .خفاش ،
پرنده ايست که پستان دارد وبچه ھايش را شيرميدھد ) دايه است (
ودرتاريکی شب می بيند  .خفاش ،دراثر ھمين دو ويژگی  ،ھم نقش
دايگی وشيردھندگی وھم ويژگی بينش درتاريکی  ،نقش بزرگی را
در فرھنگ ايران بازی ميکرده است  .ازاين رو  ،اينھمانی با »
روح القدس « داده ميشد  .اينکه اورا مرغ عيسی مينامند  ،بدين
علت بود  ،نه به علت آنکه عيسی اورا خلق کرده باشد  .درفرھنگ
کھن چين ) سين = سئنا ( نيز خفاش به ھمين علت  ،رتبه بسيار
واالئی داشته است  .ھدھد نيزکه » ھوتوتک = نای به « باشد ،
ھمان ارتاھست ) گل مرزنگوش که گل ارتا ھست  ،عين الھدھد نيز
ناميده ميشود (  ،و ھدھد نيز که درواقع  ،نماد فطرت ھرانسانيست
) ارتا (  ،چشمی دارد که ميتواند درتاريکی ِزمين  ،سرچشمه آب را
ببيند و بيابد  .چشم ھدھد  ،چشميست که ميتواند درتاريکی زيرزمين
 ،سرچشمه آب را کشف کند  .اگرچه اين ھدھد نحس ونجس ساخته
نشده است  ،ولی مرغ سليمان ساخته شده است  .خفاش وجغد وھدھد
وسگ  ،درتاريکی يا می بينند يا می بويند وميشناسند  .مسئله اين
فرھنگ  » ،ازخود روشن کردن و ازخود ديدن وازخود شناختن «
بوده است  ،نه با روشنی وامی از ديگری ديدن وشناختن  .به اين
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علت  ،چشم انسان )= پيه ( نيز  ،بنا بربندھش بخش سيزدھم) پاره
 ، ( 196ازآن » ارتا « ھست  ،و درسغدی  ،نام خورشيد » ،
خور +ارتا « ھست  .به عبارت ديگر ،چشم خود انسان نيز،
خورشيد ھست که سرچشمه روشنيست .اين بی اندازه خواھی وآز
ھست که خورشيد چشم را کور ميکند  .انسانی  ،نيک وبد را
ميشناسد که بتواند با » چشم ارتائی خود « ببيند  ،يعنی با چشم
خورشيد گونه اش .
چشم که ارتا باشد  ،درواقع ميتواند  ،خودش ھم سرچشمه روشنی
وھم سرچشمه بينش باشد  .وسروش وبھمن ھستند که برضد خشم
وآز ،يعنی برضد » کوری « ھستند  .خورشيد چشم يا خرد  ،نمی
تابد ونمی بيند  ،چون آزو بی اندازه خواھی  ،خورشيد چشم را
تاريک ميسازد  .ولی با آمدن اديان نوری ) ھمچنين فلسفه افالطون
( انسان  ،ازخودش  ،نميتواند روشن کند و چراغ وخورشيد باشد ،
بلکه نياز به نورآفتاب  ،به نور عاريه ای دارد  .البته تصوير
خورشيد نيز دراين اديان  ،عوض ميشود  .خورشيد ديگرزنخدا،
ارتا = صنمی که دريکدست جام باده و دردست ديگرچنگ دارد
نيست  ،بلکه خدائيست که درچنگالش  ،تيغ برنده است وبا
شيردرنده اينھمانی داده ميشود  .اينست که ازاين پس  ،ھمه
حيواناتی که » نماد بينائی وروشنی ازگوھرخود بودند «  ،منحوس
ونجس  ،يا ضد حقيقت شدند  .جغد که بھمن خدای خرد و خدای بزم
وھمپرسی وگفتگواست  ،وسامانده جھان ومعمارجھانست ،
جانورمنحوسی ميشود که به ويرانه ھا تبعيد شده است و ضد آبادی
) مدنيت ( است  .وسگ که جفت وانبازسروش  ،نگھبان جانھا
ازگزنداست  ،نجس ميشود و خفاش ،ضد آفتاب ميگردد که با تيغ
شمشيرو دريدن  ،حقيقت را ازباطل  ،جدا ميسازد .درحاليکه او
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برای اين خاطر » ،مرغ عيسی « خوانده ميشد  ،چون ھمان » روح
القدس « شمرده ميشده است که درتاريکيھا ،حقيقت را می بيند و
دايه مھربانست .اينست که سگی که ھديه حق ھست  ،به »
رھبرخلق « ميگويد که آنچه تو نداری  ،چشميست که ھم چراغ
روشنی دھنده و ھم نيروی بينندگی با آن روشنيست .
چشم تو ،ارتا نيست که نگاھش ّ ،
خرم يا زھره ) جی= عشق
وزندگی ( است .تو درسگ  ،که اصل مھرووفاست و نگھبان جان
مردمست  ،سروش ارتائی) خجسته ( وھميشه بيداررا نميشناسی ،
چون نوربينشت ) دينت (  ،عاريتی است  .با نوری می بينی که
ازآتش جان خودت ) ھوفريان ( نتابيده است  .درناشناس و بيگانه و
تازه  ،نميتوانی گوھرپوشيده اش را ببينی  .اين ديده و اين بينش ،
ھمان ديده ايست که مولوی درباره آن ميسرايد که » ديده ای خواھم
که باشد شه شناس تا شناسد شاه را درھرلباس« .
اين ھمان ديده است که لباس وچھره ورنگ وشکل ظاھری را فقط
پوششی ميداند که شناخت گوھررا دشوار ميسازد  .ازاين رو ھست
که درفرھنگ ايران  ،اين » بھرام  ،خدای دوبن جفت ايران «
ھست  ،که جھانگرد ) بابک = پابغ = خدای پا  :حرکت وعشق (
ميباشد  ،و ھميشه درچھره ديگر ،به طور ناشناس وگمنام وغريب
 ،بی خبردادن  ،درب خانه ھرکسی را ميکوبد وسپنج ) مھمانی
وجشن ( ميطلبد .
شاھيست ناشناس که خواستارخوان ونان وباده وجشن ازھرکسی
ميشود  .دربھرام يشت نيز ميتوان ديد که بھرام که جفت ارتا ھست
وازاو جدا ناپذيراست  ،نخست به وای ) اصل پيوند ومھرميان
اضداد ( تحول می يابد  ،وسپس پی درپی  ،به ھمه جانوران بی
آزار ) گئوسپنتا = گوسفند ( تحول می يابد  .خدای ايران  ،تحول به
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ھمه جانوران بی آزار می يابد ) نه شيروگرگ وپلنگ درنده ( .
ازاين رو نيزھست که رستم ھميشه » ببربيان = بيوربغان = سگ
آبی « ميپوشد  ،نه مانند ھراکلس يونانی پوست شير درنده .
ازسوی ديگر ،ھمين بھرام که جفت ارتا ھست  ،با ارتا با ھمديگر،
» چشم « ھستند  .دربندھش بخش سيزدھم ديده ميشود که چشم که »
پيه « باشد  ،ارتا ميباشد  .ولی پيه  ،رگ وپی) عصب( باھمست که
درسغدی  ،سنگ = سگ ناميده ميشود و رگ  ،ارتا ھست وپی يا
عصب  ،بھرامست  .اين دو باھم  ،جفت جداناپذيرازھمند  .نام
ھرکدام  ،بيان جفتش نيزھست  .ھرجا نام بھرام برده ميشود  ،ارتا
وخرم نيزھست  .ھرجا نام ارتا يا ّ
ّ
خرم  ،برده ميشود  ،بھرام
نيزھست  ،ازاين رو باھم » پادشاه « ھستند ) پاد = جفت (  .ازاين
رو نيز ھست که دربھرام يشت  ،ديده ميشود که بھرام ) که جفتش
خرم است (  » ،نيروی بنيائی « به ھمه می بخشد  .اين
ارتاّ -
بھرام ھست که » نيروی بينائی به زرتشت « ھم می بخشد .
اين نيروی بينائی يا چشم  ،چيست ؟ درفرھنگ ايران  ،اين نيروی
بينائی ) اين چشم وديد (  » ،دين « خوانده ميشود  .دين  ،درفرھنگ
ايران  ،نيروی بينائيست که ميتواند درتاريکی  ،ازدور ،آنچه به
سختی به چشم می آيد  ،می بيند  .بھرام وارتا که » چشم « ھستند ،
باھم درھمه چشم ھا  ،چنين گونه نيروی بينائی ھستند  » .ماھی کر،
که دلفين باشد « و » اسب « و » کرکس = کرک  +کاز= مرغ
درخانه فرازکوه «  ،چنين نيروی بينائی  ،ھديه از بھرام وارتا
دارند  .چنين چشمی که پيکريابی » عشق نخستين ميان دوجفت بن
آفريننده جھان « است  ،و نگاھش ّ ،
خرم ) بھور  ،بھی ( است که
ھربامدادی وپگاھی ) اوش +بام ( سروش ورشن ميزايانند  ،دين
خوانده ميشود  .دين  ،معنای شريعت وآموزه و وحی الھی
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واوامرونواھی را ندارد  .اين چشم يا نيروی بينندگی يا » دين «
ھنگامی پيدايش می يابد که  ،ارتائی که » لن = لما « است وخوان
ونان وشير وباده است  ،با » بھرام « که اصل تحول
وجھانگريست ،به ھم بپيوندند وھمآغوش گردند .
» دين « يا » چشم روشنگروديده َور«  ،ھنگامی پيدايش می يابد
که » لنبک = لنبغ= لما « با » بھرام  ،بابک يا پابغ «  ،باھم
بياميزند  » .لن بغ « وبھرام « با ھم  ،دين  ،يا چشم خورشيد گونه
ميشوند  .اين انديشه » باھمی درچشم و دربينش ودر روشنی « ،
اصل دين ِجوانمردی ميگردد  .معرفت حقيقت  ،ازمھر ميان
انسانھا  ،ازمھرميان انسان وطبيعت ) گيتی ( پيدايش می يابد .
ھرانسانی  ،درخودش  ،لنبغ ) ارتا ( را درمی يابد  .اينست که
ھرکسی درخانه اش  ،مھمانخانه ای دارد .
نام مھمانخانه درکردی » المه ر دو « ھست که سبکشده » الم+
مر +دايتی « باشد  .الم  ،ھمان الن ولن است  .درکردی به گھواره
 ،الندک والنکه گفته ميشود  .ھرخانه ای  » ،النه « ھست .
ھرانسانی  » ،اردالن = ارتا  +الن « ھست ،النه ارتا ھست ،چون
فطرتش  ،تخم ارتا ميباشد َ » .مر +دايتی « ھنوز درکردی به
معنای » جوانمردی « است که دراصل به معنای » دھش مـر «
است  » .المه ر دو « به معنای » النه جوانمردی  ،خوان
پرجوانمردی « است .
منشور کورش  ،خطاب به » مردوک « است  » .مردوک =
مر+دوخ «  ،که دراصل » امر -ئوتی « است  ،ھمان سيمرغ يا
ارتا بوده است  .ئوتی  ،ھمان واژه » عود « امروزه است که به
معنای چوب وگياه بوده است  .نام ديگر» عود«  ،آق لوخن است
که به معنای » تخم يا خوشه ماه « است  .ھمين واژه » ئوتی «
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تبديل به » دوخ = دوک « شده است که به معنای » نی « است  .به
گياھان نيز» ئوتی « گفته ميشود  ،چنانچه به گياھی که با بھمن
اينھمانی دارد » حسن بک ئوتی « گفته ميشود که » آسن بغ ئوتی «
باشد  .چوب ونی )= َون ( اينھمانی با مھروعشق داشته اند » .
امر= امر= امرو «  ،درسانسکريت به مفھوم » جفتی = عشق «
است  ،وبه » اندروای = ّ
خرم « وبه سی وسه خدا گفته ميشود )
خدايان ايران که باھم يک درخت سه شاخه بودند  ،سی وسه تا
ھستند .تخم درخت  ،سه تای يکتاست (  .ھنوزھم درگويش دوانی به
تسبيح سی وسه دانه  » ،مـر« گفته ميشود وبه تسبيح  99دانه »
سمری = سه مری « گفته ميشود  » .مر« چنانچه درپيش آمد ،
درواژه » مرسپنتا = ماراسفند «  ،معنای اصل مھرودوستی
وزناشوئی دارد  .اينست که » مردوک = مردوخ « کورش  ،نام
خدای ايران  ،سيمرغ نيزبوده است  ،وبه معنای » نای يا زھدان
وسرچشمه يا اصل ِ مھرودوستی « است  ،که با پيوند دادن » رام
جيد = روزبيست وھشتم « با » بھرام = روزسی ام ماه «  ،وايجاد
مھروعشق ميان دوبن جفت جھان  ،جھان وزمان را ازنو ميآفريند .
نام ديگر ھمين خدا  » ،مرسپنتا «  ،يا » رند « است  ،که در ادبيات
ايران دراصطالح » رند پاکباز«  ،اوج جوانمردی بيان کرده ميشود
.
ازجاه عشق ودولت » رندان پاکباز«
پيوسته  ،صدر مصطبه ھا بود  ،مسکنم  -حافظ
غالم ھمت رندان وپاکبازانم
که ازمحبت با دوست  ،دشمن خويشند – سعدی
سعدی به پاکبازی و رندی  ،مثل نشد
تنھا دراين مدينه نه  ،که درھرمدينه ای – سعدی
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درمصطبه  ،عورپاکبازيم
درميکده  ،رند ُدرد خواريم  -عطار
اساسا پديده جوانمردی  -1 ،پاکبازی و -2جود و  -3دھش و-4
رادی است  .جود  ،معرب ھمان واژه » جوت = يوغ « است که ھم
معنای » سپنج « ميباشد  .سخا و احسان  ،جوانمردی و پاکبازی
نيستند .
پس مھمانخانه که نامش » المه ر دو = لن  +مردايتی «  ،النه
جوانمرديست  ،معبد ونيايشگاه اين خدا لنبغ است  ،و ھرانسانی بايد
دراين بخش خانه والنه اش  ،نقش اين خدا را به عھده بگيرد .
درھرخانه ای  ،مھمانخانه يا » خانه سپنج = خانه يوغ وجود و
انبازی « است  .مھمانخانه درھرخانه ای  ،نيايشگاه خدای
ايرانست  .جائيست که درش بروی ھربيگانه ای  ،پيروھرمذھبی و
قومی و طبقه ای و مطرودی ورانده ای وگمشده ای باز است .
درھرخانه ای  » ،لنگر« ھست  .لنگر) لن  +گر( چيست ؟ پسوند
» گر« ازيکسو به واژه » گرو» در گروتمانgaro-=gardman
 « demaanaباز ميگردد  ،وازسوی ديگر به واژه » «garewa
که زھدان باشد بازميگردد و دراصل ،ھردو باھم اينھمانی داشته اند
 garo .به معنای نی است و به معنای زھدانست  .واين دو که نای
وزھدان باشد باھم اينھمانی داشته اند  .گرودمان درھزوارش به
معنای شکم است که مقصود زھدان بوده است  .گرو +دمان  ،به
معنای » نائيست که ميدمد  ،با وای يا دمش  ،ميآفريند و ميسرايد .
ازاين رو يک معنای » گر«  ،آوازخواندن است  .بطورکلی » لن
 +گر«  ،به معنای » زھدان وسرچشمه واصل پری وسرشاری
ونيکی و جوانمردی « است  .اين به معنای آنست که لنگر يا
مھمانخانه  ،آغوش باز برای بيگانگان و ناشناسان وگمراھان ورانده
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شدگان ومحرومان دارد .اين پيشينه فرھنگی ايران  ،در خوانقاه )
خوان  +گاه ( که » لنگر« ھم ناميده ميشود  ،باقی ماند  ،و خوانی
بود که به ھرکسی نان ميدادند و ازايمان وعقيده ومذھبش نمی
پرسيدند.
وجود مھمانخانه نيز درھرخانه ای  ،پيکريابی اين انديشه گشودگی
به ھمه عقايد ومذاھب و طبقات واقوام  ...بوده است  .دردوانی به »
ميله ای که دو دررا باھم جفت ميکند «  ،لنگرميگويند  .و لنگر
درکشتی نيز ،کشتی را با کرانه  ،جفت ميکند  .سفره وخوان
ھرکسی  ،خوان لنبغ است  ،تا » پکند وکاک والمان و بگمز« باھم
بخورند وبنوشند  .پکند که نان باشد  ،به معنای فرزند وتخم
زنخدای عشق است  .کاک که نان باشد  ،نام ماه پراست که اصل
عشق ميان خوشه پروين وھالل ماھست و المان  ،نام ارتا ھست که
نام » آرد « نيزميباشد  .و بگمز که باده باشد نام » زنخدا ماه = بغ
 +مز« است  .خدا ی عشق را باھم خوردن ونوشيدن  ،ھمگوھر
شدن باھمست .
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ارتا خشتـره = زنخدای ِمھـر
ارتاخشتره = اردشير= سيمرغ
جمشيد،که ُبن ھرانسانيست،
فرزند»ارتاخشتره= سيمرغ« ميباشد
ِ
آرمان حکومت ياشاھی)خشتره(،
درفرھنگ ايران

نه تنھا متفکران  ،درباره فلسفه حکومت انديشيده اند  ،بلکه
درھرفرھنگی  ،به ويژه درفرھنگ ايران ،ملت نيز درباره »
حکومت آرمانی خود « انديشيده است  .درفرھنگ زنخدائی -ارتائی
ايران  ،جميشد يا ييما  ،فرزند » ارتاخشتره = اردشير« است ،که
يکی ازنامھای سيمرغ بوده است .جمشيد ،دراوستا » جمشيد سريره
« خوانده ميشود  ،و معموال به » جمشيد زيبا «  ،برگردانيده ميشود
 .ولی » سريره « صفت برجسته ونام ارتا ) ارديبھشت  +ارتای
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فرورد= سيمرغ ( ھست  .جمشيد سريره  ،به معنای » جمشيد،
فرزند ارتا« ھست .پس ھرانسانی  ،درخود  ،گوھر ارتائی يا
سيمرغی را دارد  .ارتا چه درنام » ارتاخوشت= ارتای خوشه « و
وند
چه درنام » ارتافرورد «  ،مجموعه جانھای انسانھا درپي ِ
باھمست  .با ياد آوری اين نکته مھم درآغاز  ،راه به شناخت انديشه
حکومتی ملت ايران گشوده ميشود  .چون درفرھنگ ايران » ،
حکومتگری= شاھی = حاکميت « که » خـشتره « باشد  ،صفت يا
برجسته » ارتا « ھست  ،ودراين راستا ھست که خدای
فروزه
ِ
ايران  ،سيمرغ  » ،ارتا خشتره = اردشير« ناميده ميشود  .البته
درلغت نامه ھائی که برپايه متون زرتشتی ،فراھم آمده است وعلمی
نيزشمرده ميشوند  ،نميتوان به آسانی ردپای اين فرھنگ را يافت،
چون يزدانشناسی زرتشتی کامال برضد اين انديشه حکومتی بوده
است  ،برغم آنکه ازآن  ،برای جا انداختن حکومت خود ميان
ايرانيان  ،بھره بسياربرده است .
رد پای نام » ارتاخشتره « را ميتوان در نامھای » گل بوستان
افروز« يافت  ،که اينھمانی با » ارتافرورد = روز نوزدھم «
ھرماھی دارد ونام سيمرغ بوده است  .يکی ازنامھای اين گل » ،
واژه »
اردشيرجان « وديگری » صريره « است  ،که معرب
ِ
سريره « باشد  .از» سريره « ميتوان اينھمانيش را با » ارتا «
شناخت  .اردشيرجان  » ،ارتا خشتره گانا « بوده است  ،که به
معنای » دوشيزه اردشير« يا » زنخدا ارتاخشتره« است  ،چون
پسوند گانا وکانا وکانيا  ،ھم به نی وھم به دوشيزه ) زن( گفته
ميشود .چنانچه » مھرگان « نيز که » ميتراگانا يا ميتراکانا « باشد
ودرسغدی » کنيزبغ « است  ،وبه معنای » زنخدا ميترا = زنخدا
234

مھر« ميباشد  .و» سريره «  ،درست نام اين زنخدای اردشيريا
ارتاخشتره ھست  ،که ھرانسانی  ،فرزند اوست .
واژه  sriraدرسُغدی درشکل »  = shirشير « سبک شده است ،
ودارای معانی » خوب وعالی وبسياروزياد و زيبا و نيک « ھست .
 shir-astyaبه معنای » خوشبختی ورفاه « است  shiraak.به
معنای مال وثروتست  .اين معانی  ،گواه برآنند که » خوبی ونيکی
وزيبائی وکمال «  ،پيآيند » سرشاری وپری ِ گوھری « شمرده
ميشده اند  .به نی نھاوندی که نی خوشبوھست  ،زريره يا »
شيراستا = شيراتا « گفته ميشود که گواه برآنست که به اينھمانی با
تخم سريره  ،يا زھدان سريره
اين زنخداداده ميشود )شير +است = ِ
(  .ازسوی ديگر ،ابوريحان درصيدنه  ،نامھای ديگر گل بوستان
افروز را  » ،داح « ،و » ّ
فرخ « نيز ميداند  ،و داح را نام آفتاب
نيز ميشمارد  .داح  ،معرب » داه « است که زن باشد و نام خدای
پارتھا بوده است .و درسغدی  ،به آفتاب  » ،خور -ارتا « گفته
ميشود که بخوبی ميتوان ديد که آفتاب يا مھر  ،ھمين داه  ،يا
زنخداھست  .البته دراصل  ،ميترا = مھر ،نام سپھرچھارم و آفتاب
بوده و نام اين زنخدا ارتا است  .سپھرچھارم که ميان ھفت
سپھرميباشد  ،دراثر» ميان بودن « اينھمانی با اصل مھر داشته
است  .اين ھمان تصوير صنميست که عبيد زاکان اينھمانی با
سپھرچھارم ميدھد  ،و درست آرمان فرھنگ ايران را  ،ازحکومت
نشان ميدھد :
سريرگاه چھارم  ،که جای پادشه است
فزون زقيصرو فغفور و ھرمز و دارا
تھی ز » والی و خالی ز پادشه « ديدم
وليک لشگرش ازپيش تخت او برپا
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فرازآن صنمی  ،با ھزار غنج ودالل
چو دلبران دالويز و  ،لعبتان ختا
گھی ززخمه سحرآفرين  ،زدی رگ چنگ
گھرگرفته بر دست  ،ساغر صھبا
اين عبارت بندی عبيد  ،درست بھترين بيان برای آرمان حکومت
درملت ايران بوده است  .حکومتی که حکومت نباشد .حکومتی که
درآن خشم وقھروپرخاشگری وکينه توزی وتھديد وزور نباشد ،
کشش مھری بنا شده باشد  .اين معنا ومحتوای »
بلکه برپايه
ِ
خـشتره « است که صفت » ارتا « است  » .تھی ازوالی وپادشاه،
وخالی ازفغفوروقيصرو اھورامزدا وداريوش «  ،ولی ارتای مھری
که با نواختن موسيقی وپيمودن دوستگانی دل ھمه را ميربايد  .اين ،
خشتره  ،در » ارتا خشتره «  ،يا » شاھِی بيشاھی  ،حکومت بی
حکومت «  ،درست » ارتا خشتره « ايست که فردوسی در داستان
» ايرج= اِ ر ِ ز= ارتا « که اينھمانی با ھمين سپھرچھارم دارد ،
نخستين شاه ايران خوانده است  .شاھان پيش ازاو ،شاھان ھفت
کشورند  ،وبا ايرج که ارتاخشتره باشد  ،حکومت آرمانی ايران ،
آرمان متعالی ملت ايران ازحکومت ) خشتره = شاھی ( دراصولش
عبارت بندی ميشود  .اين ايرج يا ارتاخشتره ھست که دين او» ،
مردمی «  ،ھست  ،و به کين ورزان  ،کينه نمی ورزد  ،بلکه
ميکوشد که کينه درروان ودل آنھارا به مھر ،تحول بدھد و
ده کسانی نميشود که جان شيرين انسانھا را با
ھمداستان وھمعقي ِ
توجيھات گوناگون  ،ميستانند ومی آزارند  .اين » خشتره « است .
اين خورشيد خانم يا دوشيزه مھر ،سپس درميترائيسم  ،تبديل به
خدائی نرينه درمھريشت ميشود ،و آفتاب  ،نرينه ميگردد و
شيردرنده ای ميگردد که با چنگالش  ،تيغ وشمشيربرنده دارد  ،که
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بکلی برضد فرھنگ ايران ميباشد  .واين ميترای قلبی  » ،خورشيد
خانم يا زنخدای مھر ،ارتی خشتره « را تبعيد و مسخ ميسازد ،
ودرلغت نامه ھای »بيش ازحدعلمی«  ،ھمين معانی مسخ شده اند
که جانشين معانی اصلی شده اند  » .خشتره « که بيان شيوه
حکومتگری ضد قھری وضد پرخاشگری وضد تجاوزطلبی
وضددھشت انگيزی  ،فلسفه بنيادی سياسی ) جھان آرائی ( ايرانی
ميباشد  .اين » ارتا خشتره «  ،تنھا » آفتاب مھر درسپھرچھارم « ،
فراسوی وجود انسان نيست  ،بلکه نام دل ھرانسانی  » ،ارد = ارتا
« ميباشد  ،که مرکز» باد وخون « است  .باد  ،يا » وای «  ،اصل
پيوند ومھردرگيتی شمرده ميشود  ،واين دل ) ديل = دی  +ال =
زنخدای عشق يعنی ّ
خرم  ،دختر ال (  ،با چنين بادی  ،خون را
دررگھا که ھمه » ارتا « ھستند  ،به ھمه تن ھرانسانی ميرساند .
گذشته ازاين  ،اين ارتا ) چنانچه دربندھش بخش سيزدھم ( ميآيد ،
پيه  ،يعنی » چشم « ھرانسانيست  ،که نگھبان جان ازگزند ميباشد .
اين ارتا  ،تخم يا عنصرنخستين درھرانسانيست که درھمه انسانھا ،
پاشيده شده و در جستجو ھايشان دراجتماع  ،ھمه باھم » جانان يا
ارتا خشتره يا اردشيرجان « ميشوند  .واين ھمان انديشه ايست که
عطار ،درمنطق الطير ازنو ،عبارت بندی کرده که ھمه مرغان » ،
شاه خود « را که سيمرغست ميجويند  ،و درپايان جستجوی او ،
درمی يابند که ھمه با ھم ،ھمان » ارتا خشتره « يا سيمرغ ھستند .
ھمه باھم درجستجوی ارتاخشتره  ،ارتا خشتره ميشوند.
درپارسی باستان =arta-xsha-thra
درپھلوی =arta-xshir
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فـلسفـه » جـانـفـشـانی « و
ِ
مفھوم » نـيـکـی «
درفـرھنگ ايـران
-------------------------------------------------

»شادشدن ازافشاندن ِغنای جان ِخود«
» نيکی « ھست
******************************************

جان ھرانسانی  ،سرچشمه غنا وسرشاريست و ھنگاميکه اين غنای ِ
آفريننده ِ جان  ،درانديشه ودرکردارو گفتارو عواطف  ،لبريزميشود
 ،انسان  ،شاد ميگردد  ،و » نيکی «  ،نام چنين شادی ھست .
جانفشانی  ،سرشاری ولبريزی غنای جان درکردارو گفتارو انديشه
است  ،نه » قربانی کردن و آزردن و نابود ساختن جان  ،که
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سرچشمه پيدايش اين غناھست «  .بکار بردن واژه »جانفشانی «
 ،به معنای » قربانی کردن جان ،وآزردن ِزندگی خود يا ديگری «
 ،يکی ازبزرگترين سوء تفاھماتست که به کلی  ،انسان را ازشناخت
فرھنگ ايران  ،باز ميدارد  .تن  ،کـده ِ يا آتشکده » آتش جان «
است ) يک معنای تن  ،آتشگاه ھست (  ،وبرافراختن ويازش آتش
جان ازتن ) =آتشکده (  ،آتشفشانيست  .تابش آتش ِ جان  ،روشنی
وگرمی يا » بينش ومھر« است  .مقصود از بررسی واژه ھا
وريشه ھای آنھا  ،دراين بررسيھا  ،يافتن ِ» مفاھيمی « است که
ازآنھا ميتوان  ،گام به گام  ،فرھنگ ايران را بازساخت وبازشناخت
 ،و به » تجربيات مايه ای فرھنگ ايران « دست يافت  ،وبدينسان ،
شالوده تفکرفلسفی نوين را گذاشت  » .باززائی فرھنگی ،نوزائی
فرھنگيست « ،واين با » فلسفه نگرش تاريخی «  ،که غايتش آنست
که در يابد چه درگذشته مردمان ميانديشيده اند ،فرق دارد .
انسان ،مشيا ) mashyaھزوارش= ( meshiaيا َمشياکه=
 mashyaakaخوانده ميشود) ( Justiکه به معنای » پُرولبالب و
لبريز« است ،ازاين رو به روغن وچربی  ،مشيا ومشکيا ومشيه=
 mashyaa= mashkyaa =mashyaنيز ،گفته ميشود ،چون
روغن وچربی  ،ازپيکريابيھای ُپـری وسرشاری وفراوانی ھستند .
درتبری َ ،مشت =  mashtبه معنای انبوه ولبالب ) المباره=  -1لن
– بار( و درکردی َ ،مشت = mashtبه معنای لبالب است .
ارومفت است و » َمش کرن =
درکردی ََ » ،مشه «  ،به معنای بسي ُ
َمشت کردن « به معنای پرومملوکردنست  .به ماه شھريور)=
ماه خرمن برداشتن است » َمشتاخان = موسم
خشتره وئيره ( که ِ
پُری « گفته ميشود  ،و » مه شک « به خيک واشکمبه گفته ميشود
 .و » مه شکوی « به زن شکم گنده گفته ميشود  .اساسا واژه »
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مشک « و» مشکوی « بيان » حاملگی وآبستنی زن « بوده است .
اين است که » ابـر« نيز که » پری کا يا غين يا ميغ=« mae-gha
نيز ناميده ميشود  ،د ربندھش ،با » مشک «  ،آب را حمل ميکند
وميافشاند  .ابر) آب +وار(  ،درمشکش  ،حامله به آب ھست  .بدين
خاطر نيز » لنبک = لن بغ « درشاھنامه » ،آبکش « يا سقای ِ با »
مشک « است  .ابردرادبيات  ،نماد جوانمرديست  .آبستنی  ،پُری
وسرشاری ولبالبی است  .ازاين رو نيزبه » چيدن غله وخوشه ھای
گندم وجو« درھزوارش ،مشرونيتن=  mash-ronitanگفته ميشده
است ) که به معنای خوشه چينی ميباشد (  ،چون» خوشه = شنگله
= شنلک «  ،پيکريابی انديشه ُپری وسرشاری وانبوھيست .
چنانچه » شنگ «  ،به خيار تخمی ونوعی غله گفته ميشود،
و»شنج« به کفل وسرين) زھدان ( مردم وحيوانات ،و» شنگه « به
آلت تناسل  »،گفته ميشود .و » ارتا واھيشت « نيز که دراصل »
ارتا خوشه = ارتای خوشه « است  ،طبعا سرچشمه پُری ولبريزی
وانبوھی است  .ازاين رو به گياه اسکن بيل ) آلمانی
= + Hachenkopfانگليسی=  (Calligonumکه نام ديگرش »
فـق = فگ = پگا « است ،
آرته = ارته = ارتی = َ
مشاکس  mashaksگفته ميشود که ھمان » مشاک « باشد .
ازنامھای » آرته = ارته = ارتی « و ھمچنين ازنامھای » فق= فغ=
بغ  ،فگ = پگ و پگا که ھمان بغ ميباشد « ميتوان اينھمانی اين
گياه را با » ارتا « شناخت  .و ازاين رو نيز درکردی به عصای
دراويش » ،مه شاک « گفته ميشود  ،که به معنای » ارتا « ھست )
پـر ازتخم گندم ( .چون پری وسرشاری  ،بيان اوج
َمش +آگ= ُ
شادی و اوج امتيازوعلويت ونيکی بود  .پری وسرشاری ،
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سرچشمه آفرينندگيست  .دراين فرھنگ  ،با اراده وقدرت  ،خلق
کرده نميشود  ،بلکه آنچه پروسرشاراست  ،درافشاندن  ،ميآفريند .
ھنوز در دوانی ََ » ،مشت « به معنای » عالی وممتازبودن « ھست
و درشوشتری » َمشتی « به معنای خوشی و بھبود زندگيست .
ازواژه » مش +رونيتن « که چيدن خوشه ھای گندم وجو بوده است
 ،ميتوان بخوبی شناخت که » مش «  ،معنای » خوشه « را داشته
است  ،که اينھمانی با » پری « دارد  ،چنانچه واژه » واس « نيز
که به خوشه گندم ) برھان قاطع ( گفته ميشود  ،اينھمانی با واژه »
َوس = بسيار« دارد ) َوس = َوش = فش = پش = پژ ( َ » .ون
َوس تخمک « درميان دريای وروکشا  ،که درخت ھمه تخمه ھست
 ،و سيمرغ برفرازش نشسته  ،بيانگرھمين » خوشه بودن
وسرشارولبريز بودن سيمرغ « است  .درست ارتای خوشه  ،که
باافشاندن تخمھايش ) ارتا ( در کل جھان  ،زندگی پيدايش می يابد ،
» َمش « و » وشی = خوشه « و» پشه =پش« بوده است  .چنانچه
نام ارديبھشت درفارس بنا برابوريحان » ،ارداخوشت«  ،و
درخوارزم وسُغد » ،اردوشت« بوده است  ،که با پسوند ِ » َوشی «
ميباشد وھمان معنای خوشه را  ،ھنوز درزبان کردی نيز دارد .
چنانچه ديده خواھد شد َ ،وش و َفش و َپش و َپـژ ،حاوی يک معنا ،
با تلفظ ھای گوناگونند .
»خوشه «  ،چند ويژگی چشمگير دارد که تصاوير خدا وانسان را
درفرھنگ ايران  ،مشخص ساخته اند  .يکی آنکه خوشه  ،مرکب
ازتخمھای فراوان و کثيرو متعدد است  ،که بيان تنوع وفرديت است
 .به ويژه که اين تنوع وگوناگونی وفرديت  ،آگاھانه درداستان
سيمرغ دربندھش نشان داده ميشود و بواسطه ھمين کثرت تنوع تخم
ھا  » ،ھمه پزشک « خوانده ميشود  ،چون ھرتخمی  ،داروی
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دردی ديگرھست  .تخمھای درخت ھمه تخمه  ،ھرکدام  ،تخم گياه
) يا جان ( ديگريست  .دوم آنکه اين تخمھا به ھم پيوسته وبسته اند
که بيان مھرو يگانگی وخويشاوندی است  ،و سه ديگرآنکه
درگوھرھرتخمه  ،بازنيروی خوشه شوی و نيروی آفرينندگی
ازخودش ھست که به تخمھای ديگر نيز که پياپی ميآيند  ،منتقل
ميسازد ) تخم  ،اصل آفرينندگی را درخود دارد و به آنچه ميآفريند ،
انتقال ميدھد .ازاين رو نيز درفرھنگ ايران  ،آفريننده  ،برابر با
آفريده است .به عبارت ديگر ،خدا  ،برابر با انسان است  ،وچھارم
آنکه درھردانه ای» ،اصل تحول = vartanوشتن = گشتن« ھست
 ،و درتحول ھست که خوشه ودرخت ميشود ) تحول يابی  ،روند
آفرينندگی ميباشد (  .ازاين رو» خوشه «  ،تصوير » خدای ايران
« بوده است  .گيتی ،خوشه خدا ھست  .خدای ايران  ،خوشه را
خلق نميکند  ،بلکه خودش اين خوشه ھستی است  ،وخودش
کثرتيست که وحدت دارد و تنوع ويگانکی  ،دورويه متمم اوھستند
 ،و تحولش در» زمان « ھست  .خدای ايران  ،فراسوی زمان
وگيتی نيست .
اين اھورامزدای زرتشت است که  ،منکر» خوشه بودن « خود،
شد و » آفريننده خوشه = آفريننده فره وشی « گرديد و ازاينجاست
که تناقض کلی با تصوير » ارتا «  ،خدای زنخدائی ايران يافت .
ازاينجاست که يزدانشناسی زرتشتی  ،مجبور بود معانی »
اردوشت  ،وارتا فرورد وارتا فروشی «
ارتاخوشت = ارديبھشت =
َ
را چنان وچندان تغييربدھد  ،تا انطباق با آموزه زرتشت و تصوير
تازه ازاھورامزدايش بيابد  .اينست که دراصل  ،ارتا  ،خدای ايران
 ،خوشه ايست که دانه ھايش  » ،ارتا « ناميده ميشوند  ،و اين تخمھا
 ،نخستين »عنصر جھان ھستی « ميباشند  .واين با آموزه زرتشت ،
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ھماھنگ نبود  .ازاين رو  ،مفھوم اصلی آن ،در زبان سغدی باقی
مانده است .
درسغدی »  « artaaw-fravartiبه معنای » نخستين عنصر«
ھست  artaaw، .ارتای ِبه )ارتا ِوه ( است  .وفرورتی، fravarti
اصل تحول يابی)  =vartanگشتن( است  .درحاليکه فره
وپـر
وشی ، fravashiبيان » خوشه نخستين و پيشين واصلی ُ
ھست که دانه ھايش» ارتای به « ميباشند  .ارتای به  ،تخميست که
ازنخستين خوشه  ،که گوھرتحول يابی ) متامورفوز( و آفرينندگی
وافشانندگی دارد  .ازاين رو  ،افشاندن  ،معنای » خود آفرينی «
دارد  .انسان  ،درخود افشاندن  ،خود را ميآفريند  ،خود  ،ازخود ،
روشن و افروخته وروئيده ميشود  .ازآنجا که » ارتا «  ،ھم خوشه
تخمھا وھم کانون حبه ھای آتش است ) تخم = آتش (  ،واژه
واخشيدن = vaxshitanھم معنای رويدن وباليدن گياھی وھم معنای
شعله وزبانه کشيدن آتش را دارد  .درک اين نکته دراين فرھنگ
بسيارمھمست که روئيدن وباليدن درخت يا گياه  ،اينھمانی با شعله
ورشدن وزبانه کشيدن آتش دارد  .البته مفھوم آتش گياھی آنھا ،
آتش ناسوزبوده است  .به عبارت ديگر ،نيروی بالقوه فرازبالنده
و ازخود ،روينده تخم گياه ودرخت را  » ،آتش « ميناميدند که ھمين
» ارتا « يا نخستين عنصرباشد .
کرداروانديشه وگفتاراو  ،خود افشانی  ،آتشفشانی اوھستند .
کرداروانديشه وگفتار ،تحميلی واجباری وسختگيری باخود و
رياضت و » ازخود گذشتگی « و اطاعتی وتابعيتی نيستند ،بلکه
روند افشاندن غنای ھر جانيست .
ازاين رو  ،نام اين نيروی غنای جان  » ، ،فره وشی =fra-
 «vashiميباشد  ،که درپارسی باستانی » فروھر=« fra-varti
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نيزناميده ميشود  .ھنگامی که اين غنای جان يا » فره وشی « ،
درکرداروگفتاروانديشه انسان  ،فراميزيزد ودرآنھا لبريزميشود ،
انسان  ،شاد ميشود  ،و اين » شادی ازدھش جان خود به ديگران
وگيتی «  ،نيکوئی است  .اساسا درارمنی َ ،وشت =  ،vashtبه
معنای نيک ھست  .پُری وسرشاری  ،اينھمانی با کمال ونيکی
وشادی وعلو داشت  ،چون سرچشمه آفرينندگی و اصالت انسان
شمرده ميشد  » .فره +وشی « که به معنای » نخستين خوشه «  ،يا
» اصل ھمه خوشه ھا « ھست  ،سپس در يزدانشناسی زرتشتی ،
معنای ماوراء الطبيعی ) متافيزيکی( پيدا کرده است که معنای
اصلی زنخدائيش را به کلی ناپيدا وتاريک ساخته است ) سپس
بررسی ميشود (  .اين نخستين خوشه که بُن ِآکندگی وپری
وسرشاری وغنا ھست  ،اصل وبن ھمه » تخم ھا ی جانھای
انسانھاست «  ،وطبعا سرچشمه » افشاندن = َوش +شاندن= فش+
شاندن « درگوھرھرانسانيست  .اين انديشه  ،دوجھان جدا ازھم
وغيرازھم را به کلی رد ميکرد  ،درحاليکه آموزه زرتشت ،
دوجھانه بود.
جوشش ضميرانسان  ،يا
فره وشی  ،نيروی افشانندگی وفوران و
ِ
طبيعت وگوھريا » فطرت « ھرانسانيست .آتش جان  ،عنصر
نخستين يا تخم خوشه خدا است که » افتاريده « شده است  .ازاين
رو » فرن ِ -وه افـتار« ناميده ميشود و واژه » فطرت « عربی )
افتری  ،فتره = فطرة ( ازاين اصل برآمده است .
پيش ازآنکه به طورگسترده به اين بررسی پرداخته شود  ،اندکی با
مفھوم » افشاندن « که گوھر» آئين جوانمردی « است  ،ودرادبيات
ايران دردوره اسالم نيز  ،بازتابيده شده  ،آشنائی پيدا ميکنيم  .دراين
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شعر فردوسی  ،به خوبی ماھيت افشانندگی  ،که فوران ازغنای
آفريننده ِ گوھريست ،پديدارميشود :
اگرچند بخشی ،زگنج سخن
برافشان ........ ،که دانش نيايد به بُن
چون جان درفرھنگ ايران  ،چنانچه آمد  ،ھم تخم وھم )حبه( آتش )
تخم= آتش( جان بوده است  ،يکرويه اش  ،رويش وباليدن است
ورويه ديگرش ،افروختن وشعله کشيدن وتابيدن و افروختن و
روشن شدن است  .ارتا  ،ھم » خوشه تخم ھا « وھم » کانون
ومجمرومنقل حبه ھای آتش « ھست  .کانون آتش ،سنبله زر  ،يعنی
خوشه آذر ناميده ميشود .ازاين رو  » ،روشنی =بينش« با
»گرمی= مھر«  ،باھم  ،ازجان » فراافشانده « ميشوند  .سخن
ودانش وروشنی  ،آتشفشان ِ چنين جان آتشينی  ،و رويش وبالش
چنين تخمی ھستند که پياپی  » ،خوشه وخرمن « وبارور ميشوند .
ازاين جاست که ديده ميشود که » «ardefaaدرسغدی به معنای »
درخشش وپرتو « است  .و درمتون مانوی  ،خدای پرتو افشانی )
 (ardefi baghiناميده ميشود  .ازاين رو نيز ،تخم درفرھنگ ايران
 ،اصل روشنی) وطبعا  ،بينش ( است .ازاين رو شاه بودلف
وبرادرش  ،از اسدی توسی ميخواھند که نامه ای باستانی مانند
فردوسی بسرايد :
زدانش يکی باغ خّرم  ،نھی که ازميوه ،ھرگزنگردد تھی
ومولوی بلخی  ،ازتفاوت » سخا « با » افشانندگی که پاکبازی «
است  ،به خوبی آگاه ميباشد :
صرفه مکن ،صرفه مکن  ،صرفه » ،گداروئی « بود
در» پاکبازان « ای پسر ،فيض » خدا خوئی « بود
خدا ،درانديشه مولوی ،پاکباز ،يعنی افشاننده است ،نه خالق.
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خود عاقبت اندر» َوال«  ،نی بخل ماند نه سخا
» وال«  ،ھمان » بل « درفرھنگ ايرانست که به معنای دوستی
است ،چون پيوند آب با آتش ميباشد .
اندر»سخا« ھم بی شکی  ،پنھان  » ،عوض جوئی « بود
ھست اين سخا  ،چون سيرره  ،وين بُخل  » ،منزل کردن« است
درکشتی نوح آمدی  ،کی » وقف وره پوئی « بود
»خودرا بيفشان چون شجر«  ،ازبرگ خشک وبرگ تر
بی رنگ نيک ورنگ بد ،توحيد ويکتوئی بود
درخت که » َون « ناميده ميشود  ،درسانسکريت به معنای » جنگل
ودرختستان« و » فراوانی « وابروچشمه وآب است و » وان=
 «vaanھم به معنای » چوب« وھم به معنای » عشق « و به ھم
دوختن وبه ھم بافتن است  .اينست که درخت )= َون (  ،گوھرپُری
وسرشاری و افشانندگيست  .شجرودرخت بودن  ،ھميشه افشاننده
بودنست .بدين علت درفرھنگ ايران ،ھم خدا وھم انسان  ،با درخت
اينھمانی داده ميشدند  .جوانمردی وپاکبازی ودھش  ،گوھر ) فطرت
( خدا وانسان ھست  .انسان ،تخميست که از زمين ميرويد .
درختان وگياھان  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،درفرھنگ ايران » ،
پستان زمين «  ،شمرده ميشدند و آنھا مانند پستان ابر) درسغدی ،
پری کا ناميده ميشود و دربانوگشسب نامه  ،غين = غيم = گين است
( و مانند پستان زنخدای عشق ) پگاه = بامداد= وام +داته = اوش
 +بام ( اصل افشانندگی به ھمه مردمان  ،بی تبعيض رنگ ومذھب
وطبقه و جنس  ...ھستند  .توحيد ،برای عرفان  ،چنين معنائی دارد
 .درکردی  » ،چل «  ،ھم به شاخه ھای درخت وساقه گياه و ھم به
» نک پستان «  ،گفته ميشود  .چون » شيرابه گياھان = َانگ يا
َرس «  ،ھمان شير ازپستان زنخدای زمين شمرده ميشده است .
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افشانند گی  ،با » اراده  ،به کسی طبق شرائطی وداشتن ويژگيھائی
دادن  ،ويا به کسی طبق شرائطی و ويژگيھائی داشتن  ،ندادن «
نيست  ،بلکه غنای جان انسان  ،به ھمه بدون درنظرگرفتن تبعيض
واستثناء  ،فوران ميکند  ،و ازاين فوران جان خودش ھست که
شادی دراو پيدايش می يابد  ،واين شادی ھست که » نيکی «
شمرده ميشود .
اين بود که خدايان ايران که ھمه خدايان زمان )سکوالر( بودند ،به
شکل »درخت سی شاخه « تصويرميشدند که درفرازش  ،سه شاخه
ھست که باز» بُن وتخم ِ رويش درخت تازه زمان وجھان زندگی «
ميگردد  ،و ھمه اين خدايان سی گانه  ،با گلھا وگياھان گوناگون ،
اينھمانی دارند و خود را ميافشانند و درافشاندنست که اينھمانی با »
دستانھای موسيقی « می يابند و درافشاندن  ،ميرقصند وشادی
ميکنند  .اين بدان معناست که خدا  ،فراسوی زمان وگيتی نيست ،
بلکه اصل جنبش وتحول وآفرينندگی درگيتی ودرزمانست ) اين
مفھوم سکوالريسم ھست ( .
خدايان  ،گلھا وميوھای اين درخت ھستند که خودرا برھمه ميافشانند
و درافشاندن » واق واق = واک واک = وا -کا وا -کا « بانگ
شادی برميآورند  .ھمه خدايان ايران که باھم شاخه ھای گوناگون
يک درخت ھستند که ازيک مبدء ميرويند  ،برگ وبار ،افشاننده به
ھمه ھستند  ،و ھمه مردمان وجانوران  ،ميھمان آنھا ھستند  .اين
خدايان  ،گلھای افشاننده اند  ،ميوه ھای افشاننده اند  ،خوشه ھای )
وشی ( افشاننده ھستند  .افشاندن  ،روند آفرينندگی اين خدايان
ازغنای ھميشگی آنھاست  .ازاين رو » امشا سپندان = افزايندگان
ازپری وغنا « خوانده ميشدند  ،چون » َمشا و َامشا « چنانکه
درپيش آمد  ،دراصل به معنای پری وسرشاری ھست ) نه به
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معنای ناميرا (  .انسان نيز به ھمين علت » َمشی « و » مشی +
يانه « خوانده ميشد  .يزدانشناسی زرتشتی معنای اين واژه را به
کلی مسخ وتحريف ميکند  .واژه » مسيح درعربی  ،و ماشيه
درعبری « درست ازھمين ريشه برآمده اند  .بدين علت نيز انسان ،
درخت شمرده ميشد  » .اصل پری وسرشاری درگوھرھرتخمی «
سرچشمه نيکوئی و شادی وزيبائی و بينش وروشنی است  .واژه
»  «fraa =fraayaaoکه به معنای » بسياری « است  ،مستقيما
معنای نيکی دارد  » .فرا« درواژه  fraa-raaitiمعنای جوانمردی
دارد  .اين گوھرغنی درانسانست که اصل جوانمرديست.
کردارنيک وگفتارنيک وانديشه نيک  ،ھمه پيايند غنای گوھری
وطبيعی ) ھمان ارتا  ،يافريان  ،با فره وشی ( نھفته در انسانست که
بايد زايانده شود .ھرانديشه وگفتاروکردار انسان  ،جوانمرديست ،
چون فراافشانی غنای جانست  .جوانمردی  ،معنای تنگ امروزی
را نداشته است  ،بلکه شامل سراسر افکار واقوال واعمال انسان
ميشده است که ازغنای جانش سرچشمه ميگيرد .
ازاين رو  fraayo-hvarstaکرداربسيارنيک است fraayo-،
 hukhtaگفتاربسيار نيکست  ،و  fraayo-humataانديشه
بسيارنيک است  .که درپھلوی چنين نوشته ميشوند freh-:
 . freh-humat +freh-hukht +huvarstنيکی ،انديشيدن وگفتن
وکردن  ،دراطاعت کردن از امرونھی ای نيست  ،بلکه » پيدايش
غنای نھفته درونيست « و طبعا  ،نيکی کردن که پيآيند اين
افشانندگی گوھريست  ،نياز به پاداش ازکسی ندارد  .چنانچه عطار
درمصيبت نامه ميگويد :
باز پرسيدند از» نيکی« سخن ازجھان ديده يکی پير کھن
گفت  :نيکی ھست  ،مغزجان جان
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وآنگھی درمغرجان ،جانان  ،نھان
چون زنيکی  ،تو به جانان ميرسی
پس بکن نيکی به ھرکس که رسی
نيکی که اين پيدايش » جانان «  ،درافشانندگی غنايش ھست ،
رسيدن به جانانست که درمغزجان  ،نھفته وپوشيده است  .بدين علت
 ،آئين زرتشتی وساير اديان نوری  ،برضد مفھوم » پُری
وسرشاری « و » َمشيا « و » وشی = خوشه « بودن انسان  ،بوده
اند ،ومعانی اين واژه ھا واصطالحات را که درلغت نامه ھا علمی )
که برپايه يزدانشناسی زرتشتی  ،فراھم آمده اند(می يابيم  ،مسخ
وتحريف کرده اند .کسی  ،برای کشف نيکی ورسيدن به نيکی ،
نيازبه رسول ونبی ومظھرو راھبر نداشته است  ،بلکه يا نياز به
ماما) دايه ( داشته است تا نيکی نھفته دراورا بزاياند يا نياز به
جستجوی وآزمودن خويشتن داشته که اين گنج را درخود بکاود
وبيابد واين چشمه را درخود بازکند .
اين آگندگی درجان انسانست که با درک زيبائی و موسيقی ومھر ،
انگيخته ميشود  ،وآتشفشانيش دررقص ) وشتن  ،پای بازی ودست
افشانی ( پديدارميشود  .ابوسعيد ابوالخيرميگويد :
صوفی به َسماع  ،دست ازآن افشاند
تا » آتش دل « به حيلتی بنشاند
عاقل داند که دايه  ،گھواره طفل
ازبھرسکون طفل  ،می جنباند
اين آگندگی وانباشتگی جان  ،درمھرورزی  ،به تالطم وتموج
ميآيد و درقالبھای تنگ » ايمان ھا « نميگنجد  .درفرھنگ ايران ،
گيسووزلف و کاکل  ،اينھمانی با خوشه )= وشی ( داده ميشدند .
مثال درشاھنامه  ،سروش خجسته ) نيکخواه = ھو+جد(  ،گيسوھای
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مشکين ) مھرآميز( دارد واوست که کليد شناخت نيک وبد را برای
ھرانسانی ميآورد  ،و مھر به ھرجانی دارد تا نگذارد به آن ،
گزندی برسد  ،وگيسوھای سروش که خوشه ھای وجود او ھستند
 ،تا بزمين فروھشته شده اند .
اينست که با انگيخته شدن مھر ِ ناگنجا درجان انسان  ،ازقالب
وشکل وصورت ايمانھا ومعابد واحزاب ومذ اھب فراميريزد .
با کوی تو ،ھرکه را سروکارافتد
از مسجد و دير وکعبه  ،بيزار افتد
گرزلف تو در کعبه  ،فشاند دامن
اسالم  ،به دست وپای زنـار افتد
درگرشاسپ نامه مردم با درک نواھای انگيزنده دستانھای سيمرغ
که خدای ايران ميباشد) تجربه خدا ،درموسيقی( و
بھم صد ھزارش خروش ازدھن
ھمی خاست ھريک بديگرشکن
تو گفتی ،دوصد بربط و چنگ ونای
به يک ره شدستند  ،دستان سرای
فراوان کس ازخوشی آن خروش
فتادند وزيشان رمان گشت  ،ھوش
يکی زو ھمه نعره و خنده داشت
يکی  ،گريه زاندازه اندر گذاشت
جان مردم درشادی ازشنيدن بانگ خدا درموسيقی  ،رقصان ميشود
وازشادی فراوان مست ومدھوش ميشود ) سماع (  .رقصيدن ،
دست افشاندن وپا بازی است  .ھمينسان فرامرز پسر رستم  ،با ديدن
نقش زيبای دخترشاه پريان ) سيمرغ (  ،دريک نگاه  ،دل بدو
ميبازد و بانوگشسب با اين تجربه زيبائی دريک نگاه  ،سراسرعمر،
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نقش خدا را ميکشد وآن زيبائی را درخود  ،پيکرميدھد  .زيبائی خدا
را درخود  ،نقش ميکند  .شادی ازنقش کردن زيبائی خدا در
انديشه وگفتاروکردار خود  ،يا شادی از نقش کردن زيبائی خدا ،
برھرچيزی  ،نيکی است  .زيبائی خدا را درزندگی خود  ،نقش
ميکند  .اين شاه پريان ) فريان = فری  +يان (  ،درست ھمان آتش
جان ھرانسانيست که » ھو فريان « ناميده ميشود  .اينست که »
جانفشانی «  ،به ھيچ روی معنای » قربانی کردن خود « را ندارد
 ،بلکه به معنای آنست که اين غنائی که درجان ھرانسانی نھفته
است  ،اين » فره وشی « را به جوش وفوران آورد  ،تا ھمه ازاين
غنا ،بھره ببرند و شادی درھمه بيافريند  .نيکی  ،جوشان ساختن اين
غنای نھفته درجانست  .برترين پاداش نيکی کردن  ،ھمين شاديست
که انسان ازفوران جان  ،افشاندن جان خود دارد  .نيکی ،
درشادکردن  ،درشاد شدنست  .آنکه ميافشاند ،بانگ شادی
ازافشاندن برميآورد  .اودرشادکردنست که شاد ميشود  .ازاين رو
نيکی  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،اين شاديست که انسان ازافشاندن
غنای جان خود )فره وشی( می برد  .اين معنای افشاندن درشاھنامه
و ادبيات ايران باقی مانده است  .افشاندن  ،تجربه ِ » آفريدن شادی ،
درشادشدن « بوده است  .درعروسی زال با رودابه :
که گفتی ھمه جان برافشاندند زھرجای رامشگران خواستند
يا فردوسی درستايش خدا ،
ستودن مراورا ندانم ھمی ازانديشه  ،جان برفشانم ھمی
تجربه خدا دراو  ،جانش را آگنده ازانديشه وشادی ميکند و بجای
ستايش يا گواھی بربود يا نبود او  ،ازشادی  ،جانفشانی ميکند .
سپھبد  ،نويسنده را پيش خواند دل ،آگنده بودش ،ھمی برفشاند
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جان افشاندن  ،تجربه غنای خود را درگيتی ودراجتماع آفريدن
بوده است  .برای آفريدن جھان وجامعه وحکومتی نوين و مردمی
نيز ،بايد افشاننده شد  .ازاين رو حافظ ميگويد :
بيا تا گل برافشانيم ومی درساغراندازيم
فلک را سقف بشکافيم و طرحی نو ،دراندازيم

خدا،خوشه = َوشی )َپش= َفش( است

و روند آفريدن  » ،فش +شاندن = افشاندن « ميباشد
افشاندن= فتاليدن = افتارديدن= او+تاريدن
آنکه ُپروغنی ھست  ،ميافشاند وميآفريند
خلق کردن با اراده،برضد افشاندن خويش،ازغناھست
مسئله ايمان به »بودن يا نبودن يک
گرانيگاه زندگی فرد واجتماع ،
ِ
خدا يا خدايان« گوناگون نيست  ،بلکه گرانيگاه زندگی فرد واجتماع
 ،بستگی به تصويريا تصاويريست که انسانھا  ،ازخدا ويا خدايان ،
ورابطه آنھا با انسان وبا گيتی  ،دارند  .به عبارت ديگر ،گرانيگاه
مسئله » انسان وخدا « که » باھم طرح ميشوند « ،طرح مسئله »
دوستی «  ،ويافتن پاسخ به آنست  .نه خدا ،پيش ازانسانست ونه
انسان  ،پس ازخدا  ،بلکه ازھمان آغاز ،ھردوباھمند  .انسان،
شادی ميطلبد وشادی  ،درباھم شاد بودنست  .شادی  ،نياز به سرايت
دارد .من ھنگامی شادم که شاديم به پيرامونم  ،سرايت کند ،
جريان کند  ،روان شود و آنھارا نيز بشادی بکشد  ،شاديم با آنھا
بياميزد .اينست که شادی ،ھنگامی اصيلست که جشن آفرين است .
ازاين رو انسان  ،نياز به دوست دارد تا در شادی با ھم شريک
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باشند  .انسان درشادی کردن باديگری  ،دوست ديگری ميشود  .خدا
اين ديگريست که انسان با آن شاديش را تقسيم ميکند و طبعا نخستين
دوست است  .ھرجا دوستی  ،برای شاد شدن بااوھست  ،خدا
پيدايش می يابد  .وھرجا که ترس است که نابود سازنده شاديست،
خدا ھم  ،گم ميشود  .انسان  ،دنيای شاد ميخواھد وازاين رو
تصوير» خداوانسان باھم «  ،بنياد گذار» اصل دوستی ميان او
ی شاد ميخواھد و ازين
ودنيا واجتماع وبشريت « است  .انسان ،دنيا ِ
رو تصوير » خدا با انسان « اصل دوستی و»جشن باھم ِدنيا
واجتماع « را بنياد ميگذارد .در» باھم شاد شدن خدا با انسان ،
درجشن خدا با انسان «  ،جھان دوستی  ،بنياد شود  ،و اين دوستی
نخستين  ،درتصوير» خودوخدا باھم « پيکرمی يابد که خدا وانسان
 ،باھم » ميدوسند وميآميزند «  .گرانيگاه زندگی انسانی » ،
دوستی « است  ،و دوستی  ،دوسيدن خود با » آنچه درھرچيزی
نھفته و ناشناخته است « ميباشد  ،يا به عبارت ديگر ،دوسيدن خود
 ،با » گنج نھفته وتاريک درچيزھا وانسانھا و جھانست « .
اين بود که مردمان درايران  ،خدا را » خوشه ای ازتخمھای متنوع
و گوناگون «  ،می انگاشتند که به ھم پيوسته اند  .به ھم بسته شدن
دانه ھای گوناگون  ،ايجاب »شناختن ھمديگر«را درروند »دوسيدن
باھمديگر« ميکند  .تصويرخدا با انسان ) خود(  ،يک آرمان
مردمی ِ اخالقی  ،سياسی  ،اقتصادی  ،حقوقی ازترکيب افراد و
اءگوناگون دراجتماع واحد ،يا درجھان واحد بود  .مفھوم » خدا
اشي ِ
وانسان در باھمی « پيدايش يافت و درآن  ،گرانيگاه زيستن که »
دوستی « است  ،طرح شد  .خدا وانسان دردوستی ،باھم ھستند و
دردشمنی باھم ودرترسيدن ازھم  ،نيستند  .انسانی که ازخدايش
ميترسد  ،وخدائی که انسان را محارب با خود ميداند  ،نابود سازنده
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اصل دوستی درجھانند  » .پاره گی يا شکافتگی يا جدائی اين
دوازھم «  ،زلزله دراصل دوستی مياندازد  ،چون اين دو  ،فقط
در» دوستی «  » ،ھستند « و پارگی وشکافتگی ودرتضادآنھاباھم ،
ااجتماع دشمنی وتجاوزگری ودھشت انگيزی
به پيدايش جھان ي
ِ
وقھرکشيده ميشود  .خدا  ،درھمه بذرھا  ،آميخته وگم شده و نھفته
وتاريکست  ،و در» خوشه شدن « باھم  ،پديدارميشود .اين خوشه
 ،افشانده )ا +فش +شاندن ( ميشود  ،و درھمه دنيا » غرس «
ميشود و ھمه ازاو » آگنده « ميشوند و درھمه  » ،گم « ميشود .
ازاينجاست که بايد اين » گمشدگان درتاريکی «  ،ھمديگررا بيابند
وباھم ازسر » بدوسند «  ،تا باز » خدا= خوشه « پيدايش يابد .

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 13 -

چراخـداوانـسان ،درفرھنگ ايران
با » درخـت « اينھمانی دارند ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فـروھر :نيروی » صورت دھنده به خود« درنھاد انسان
درفرھنگ ارتائی
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» فـروھـر«
در»فرھنگ ارتائی« ودر»دين زرتشتی«
دو مفھوم متضاد باھم ھستند
---------------------------------

سـبـز= =axv+saena =Ax-saenaتخم ِ سيمرغ

اخو= اھـو= اخـو -را= اھـو -را
اخو= = axvاصل حيات ووجود+آصل آگاھی واراده +جھان
سبزکه تخم سيمرغست ،اصل ھستی وآگاھی درھرانسانيست
**********************

از » تصوير درخت «
امروزه  ،زندگی  ،آگاھانه گرد محور» تعريف « ميگردد  .انسان
ميخواھد زندگيش را  ،در راستای تعاريف ،سامان بدھد  .آزادی
چيست ؟ عدالت چيست ؟ خوبی چيست ؟ آب  ،چيست ؟ درخت
چيست ؟ انسان ،چيست ؟ خدا چيست ؟ سبزچيست؟ ودريک »
مفھوم« نيز ،پاسخ خودرا ميخواھد  .ولی نا آگاھبودانه  ،زندگی
انسان  ،گرد محور» تصويری که ازپديده ھا وواقعيت ھا دارد  ،يا
بايد داشته باشد «  ،ميچرخد .مفھوم آگاھبودانه و تصويرنا
آگاھبودانه ،ھم به ھم بسته وھم باھم درکشمکش ودرگيرند .انسان،
ھمه پديدھا ورويدادھای ّ
حسی ) طبيعت واجتماع( را درتاءويلی که
ازآنھا درتصويری يا مفھومی ميکند ،ميشناسد » .بھار« را،
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درتصويری که ازآن ميکند ،درک ميکند  .جشن نوروز را فقط
درداستان جمشيد ،ميفھمد نه تنھا به عنوان يک پديده طبيعت .
خرد گوھری آفريننده انسان « را ميتواند در» گذروشنای
پيدايش »
ِ
انسان  ،دررود آب « بفھمد .ومعموال » ھرتصويری « نيز  ،شامل
خوشه ای ازمفاھيم )= پاسخ ِ روشن قاطع به چيست ھا ( ھست که
ھنوز ،روشن وبازنشده اند  .زندگی انسانھا نيز درآغاز ،با ھمين »
تصويرھا که ازپديده ھا ميکرده « است  ،آغازشده است  .ازاين رو
ھمه مفاھيم امروزه ما نيزبدون استثناء  ،در»تصوير= صورت =
 ، «desakبيخ خود را دارند  ،و»بيخ « ھرچيزی  ،ھميشه ،
درتاريکيست  .ھمه مفاھيم آگاھبودانه ما  ،نا آگاھبودانه  ،به خوشه
ای متصل ميشوند  ،و طبعا پاسخ ھر» چيست ؟ «  ،برغم آنکه
درلحظه ای  » ،مفھوم روشنی« ميشود  ،ولی بالفاصله  ،تبديل به
مجموعه ای از» چيست ھای تاريکی « ميشود  ،که پرسشند  ،نه
پاسخ  .بيخ ھمه مفاھيم روشن ،درتاريکی ،وطبعا  ،انگيزه به
جستجوگری تازه است .
مفھوم ِيک معنايه « را
آنگونه که درفلسفه  ،پنداشته ميشود که »
ِ
ميتوان از» تصويرچند معنايه « جداساخت  ،وبه » مفھوم روشنی
کامل « دست يافت  ،زندگی نمی چرخد  .ايرانيان نيز نخست ،
تصويرھای گوناگونی از» درخت « داشتند  ،و ھيچگاه  ،درخت را
تعريف نميکردند  ) ،دنبال چيستی ومفھوم درخت نمی رفتند ( بلکه
درخت را تصوير ميکردند  ،و درتصويرھائی که از درخت
ميکردند  ،خدا وانسان را می يافتند  .آنھا با » تعريفی که امروزه
درعلم گياھشناسی از درخت « ميشود  ،خود را وخدا را  ،نمی
فھميدند  ،بلکه با تصويری که از درخت ميکردند » ،آرمان ِ خدا
وخود« را درآن می يافتند .
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تصويری از درخت  ،درگرشاسپ نامه
درخت » ،دايه مھربان « است
» کيومرث « درشاھنامه  ،کيست ؟
ازجمله اين تصويرھا  ،تصويريست بسيار کھن که درگرشاسپ نامه
 ،بيادگارباقی مانده است  .گرشاسپ  ،درگرشاسپ نامه اسدی توسی
 ،تنھا  » ،پھلوان « به معنای امروزه نيست  ،بلکه انسانی نيز
ھست که » نخستين تجربيات دينی « را درفرھنگ ايران ميکند .
نيرومندی وبينش ،دورويه يک سکه بودند  .چنانکه دراوستا ،
زرتشت نيزادامه دھنده ھمين پھلوانھای فرزانه ھست  ،نه ادامه
دھنده » سنت پيامبری وسلسله پيامبران «  .در داستانی ازگرشاسپ
که درسيروسلوکش درجزاير ،از سيامک ودخمه اش می آيد ،
دوگونه  ،تصويراز» درخت « عبارت بندی ميشود .ھم درشاھنامه
وھم دربندھش  ،ديده ميشود که کيومرث  ،زنی ندارد .
دريزدانشناسی زرتشتی ،کيومرث  ،تصوير اصل نرينه را دارد ،
ولی درفرھنگ ايران  ،چنين نبوده است  .درشاھنامه  ،سيامک ،
پسروفرزند کيومرث شمرده ميشود  .وقتی کيومرث  ،زنی ندارد .
ِ
پس اين فرزند  ،ازکجا  ،پيدايش يابد ؟ کيومرث که دراصل  » ،گيا
مـر +تـن « باشد  ،مانند آدم درتورات  ،نخستين
مرتن = گيا َ +
انسان نيست  ،بلکه » خوشه ای ازتخمھای ھمه انسانھا«ست
بـن ھمه انسانھا« ست  .درھرتخم وبذر ودانه ويوشمی ،
وطبعا » ُ
نروماده )  ، (maraاصل جفتی ھردوتا باھمست  ،ودر روئيدنست
که اين دوتا  ،نخست ازھم بازشناخته ميشوند  ،با آنکه ھنوزنيز
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ازھم » جدا « نيستند  .اينکه انسان دربندھش ازتخم يا نطفه
کيومرث  ،به شکل» ريواس « ميرويد  ،درست گوھر » مـر +تن
« را درکيومرث  ،نشان ميدھد  .چنانکه تصوير» ريواس =
زرنيله = زر +نيره = جفت به ھم پيوسته « نيز  ،و » گياه ِ نرماده
« ھست  ،ھمين انديشه  ،را شکل ميدھد  .اساسا گوھر ھرانسانی
درفرھنگ ايران » ،نرماده « است  .ھم نرھم ماده بودن  ،دراصل
 ،به معنای اصل آفريننده جنبش وروشنی ومھربوده است ومعنای
منفی » مخنث « را نداشته است که امروزه دارد  .درفرھنگ
ايران  ،آفرينش ھمه چيزھا  ،ھميشه با » تخم= بذر= دانه « شروع
ميشود  ،ودرتخم وبذ ر ودانه ) = دوانه (  ،ماده ونر ،باھم جفتند .
ماده ونر درتخم  ،ھيچکدام برديگری ،اولويت ندارد  ،بلکه ھردو
باھم  ،اصل آفرينندگی و گردونه آفرينش ) يوغ = َرته = ارتا =
اصل مھروانبازی ) ھمبغی =
الد= الت ( شمرده ميشوند .
ِ
درخود تخم ونطفه ھست  .آفرينش جھان ھم  ،با »
نريوسنگی (
ِ
تخم « شروع ميشود  .اينست که » سيامک «  ،درواقع  ،نخستين
انسانيست که ازتخمی که ازخوشه » گيا +مـر +تن « باشد ،ميرويد
نام کيومرث  ،بيان ھمين » اصل جفتی = اصل
 ،و » َمـر« دراين ِ
مھر « است  .بدين علت نيزھست که نخستين مسئله کيومرث » ،
از گوھری کيومرث به
مھر« است و اھريمن  ،درست ازھمين ني ِ
مھر ،بھره ميبرد تا اورا ازبين ببرد  .درپايان اين داستان  ،که
تجربيات گرشاسپ ازدرختيست که در» حصارسيامک ودخمه اش
« می بيند  ،ميآيد که سيامک به گرشاسپ ميگويد :
من  ،اين ھردو دارم که ايزد زبخت
يکی » مھربان دايه « کرد اين درخت
گه ِ» تشنگی «  ،بخشد از » بيخم آب «
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به گرما کند  ،سايه ام  ،زآفتاب
خورم زين » َبـر« او  ،وپوشم ز » بـرگ «
مرا اين پسند است تا روز مرگ
درخت  ،دايه مھربان است که ھمه نيازھای مرا درزندگی برآورده
ميکند  .ازبيخش  ،وقتی تشنه ام  ،آب به من ميدھد و درگرمای
تابستان  ،زيرسايه اش ميآسايم  ،و از» باروبروميوه اش « که
ميافشاند  ،خوراک خود را دارم  ،و از برگش که فروميريزد ،
جامه وپوشاکم را فراھم ميآورم  .درخت  ،تصويرتمام عيار» دايه
مھربان « است  ،که ھرآنچه زندگی بدان نيازمنداست  ،ميريزد
وميافشاند وميتراود  .دراين بررسی سپس ديده خواھد شد که چرا »
درخت ازبيخش ،آب ميدھد « و ريشه درجھان بينی فرھنگ ايران
 ،يا » بيخ درخت « چه رابطه ای با » آب « دارد  .بيخ وريشه
پـر«ھست که
درخت که » کوک = کوکا « نيزناميده ميشود ِ » ،
ماه ُ
درفرھنگ ايران  ،سرچشمه » آبھا= شيرابه ھا= مينو« است .
درست  ،ايرانی با داشتن چنين تصويری از» درخت «  ،ھم خدا
وھم انسان را با درخت اينھمانی ميداد .
او ميخواست که خدايش وخودش  ،درزندگی  » ،دايه مھربان «
برای ھمه باشند  ،وجودی افشاننده برای ديگران باشند  .اين بنياد
فلسفه ايرانی ازاخالق در اجتماع بود  .اين خوشه که » گيا +مر+
تن « باشد  ،چه ويژگی ای دارد ؟ » مـر +تن «  ،به معنای »
امر « درآنست .
زھدانيست که اصل جفتی ودوستی ومھر= َمـر= َ َ
به عبارت ديگر ،تخم ارتا يا سيمرغ ) امرو= افشاننده تخم ھای
زندگی َ +مـرسين= مورد) ّ
خرم ژدا(  +امر +تات = اصل رزق ،
مـرسپنتا = اصل پيوند
خدای درو وغله ونوزائی ونوروئی َ +
دھنده ودوستی  ،که سرچشمه آفرينش جھان وزمانست ( ،دراين
259

زھدان ) = تن ( ھست  ،وازاين جفت بودن » مـر« و» تن « ، ،
زندگی ) گيا ( ميرويد و پيدايش می يابد  .اين نام کيومرث را
يزدانشناسی زرتشتی به » زنده ميرنده « ترجمه ميکند  ،تا درست
اين غنا واصالت را ازانسان سلب کند  .زرتشت برضد اصل جفت )
آسن ويوغ =جفت = جوت ، ( ..به مثابه» اصل
مـر و سنگ= َ
َ
آفريننده در نھاد جانھا« بوده است .
ھمين تصوير » تخم = تخمان = تواءمان  +بذر= باز +راک =
دواصل به ھم بافته شده  +دانه = دوانه = جفت به ھم پيوسته « ،
خود
اصل آفرينندگی وصورت دھی ھرجانی وھرگياھی را » در
ِ
تخم  ،درگوھرتخم  ،درفطرت تخم « ميداند  .اصل آفرينندگی
وصورتدھی درھرچيزی =imannent،زھشی است.
تفاوت ژرف ميان » فرھنگ ارتائی ايران« و » اديان نوری«
فـرن = ارتا ( انسان
ھمينست که درتخم )= فطرت = گوھر= اخو= َ َ
) مردم= مر +تخم (  » ،اصل يا نيروی به خودصورت دھنده «
ھست  .به عبارت ديگر ،خدائی وقدرتی انسان را به صورتی خلق
نميکند که ميخواھد  ،و ھيچ قدرتمندی نيز به انسان  ،صورت
نميدھد وحق ندارد صورت بدھد  .بلکه اين نيروی صورت دھنده )
دساک( درفطرت يا گوھرانسان) اخو= فرن = ارتا ( ھست  .به »
متشکل شدن کودک درزھدن مادر hambavi-hend ،گفته ميشود
و پسوند » hendيا  «handزھدان است ،و » تـن « ھرانسانی ،
شوند واژه »
به معنای زھدانست  ،وھمين واژه » ھند«  ،پي
ِ
انديشيدن = ھند  +ديسيدن « نيز ميباشد  .درفرھنگ ايران ،
اھورامزدای زرتشت و يھوه و پدرآسمانی وﷲ  ،ھيچکدام  ،به
انسان  ،صورت نميدھند  ،و انسان را به » اندازه خود = قـدر «
خلق نميکنند  .کسی» قدرت « دارد که به انسان  ،صورت ) اندازه
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= قدر( ميدھد  .بدينسان ،فرھنگ ايران  ،خدای مقتدر ) مقتدر:
آنکه قدر= اندازه ميدھد ( را درھمان نامش که » مردم = مر +تخم
= انسان« است  ،رد وطرد ميکند .

فروھر ،اصل صورت دھنده به خود درانسان
اين نيرو و اصل صورت دھنده که اصالت وارج انسان را معين
ميسازد  ،درفرھنگ ارتائی= زنخدائی  ،فروھر)  ( fravartiناميده
ميشود  .نخستين عنصر درانسان  ،ارتا ِوه فرورتی artaw
به فروھر ھست  ».ارتا « که اين نخستين
 ، fravartiارتای ِ
عنصراست  ،ويژگی » فروھر« دارد  .چنانچه دراين بررسی ديده
خواھدشد  ،يزدانشناسی زرتشتی  ،ھرچند که اين اصطالح »
فروھر« را نگاه ميدارد وبه کارميبرد  ،ولی اصالت آنرا که » به
خودصورت دھندگی « ميباشد  ،و بنياد آزادی انديشه و اندازه
گذاريست  ،ازگوھرانسان  ،ميگيرد .
» فره وشی  ،وفروھر« در يزدانشناسی زرتشتی  ،معنائی متضاد
با معنای اصليشان درفرھنگ ارتائی می يابند  .درست معانی که
آئين زرتشتی به » فروھروفره وشی« ميدھد  ،مارا ازشناخت
فرھنگ اصيل ايران که فرھنگِ زنخدائی-ارتائی است بازميدارد .
ولی چنانچه گفته شد  ،تصاوير ما از» تخم ودرخت « با
تصاويرآنھا از» تخم ودرخت « بسيار ،فرق دارد و درست نشناختن
اين فرقھا  ،سبب نشناختن اين فرھنگ ميگردد .

دن آتش
اينھمانی دادن زائيدن با روئيدن وبا شعله کشي ِ
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تصاوير خدا وانسان ،درفرھنگ ايران  ،برپايه يک انديشه انتزاعی
پيدايش يافته اند ودرست  » ،انديشيدن«  ،با انديشه ِ اين » اينھمانی
« بنياد گذاشته شده است  .فرھنگ ايران  -1 ،زائيدن و -2روئيدن
و -3شعله ورشدن را باھم برابرمی نھد  .با چنين کاری ،يک
انديشه انتزاعی پيدايش می يابد که با آن جھان وانسان وزمان را
ميفھمد  .با اينھمانی يافتن  -1زائيدن و -2روئيدن و -3افروخته شدن
باھمديگر  ،مقوله خدا وانسان وآتش  » ،سه بُعدی= سه برآيندی «
ميشوند  ،و درواقع نميتوان خدا وانسان را نه به تخم ودرخت خالی
وروئيدن  ،ونه به آتش وشعله ورشدن وبرافروختن آتش تنھا  ،و نه
به زائيدن از زھدان به تنھائی  ،کاست  ،بلکه ھميشه برای درک
خدا وانسان  ،بايد اين » سه برآيند=سه بُعد « را باھم آميخت و متمم
ھمديگرساخت  .خدا وانسان  ،ھم » کانون ومجمر آتش يا آتشکده
« اند وھم »خوشه وخرمن «  ،وھم » زھدان پرازنطفه « ميباشند .
کاشتن تخم يا نھال درزمين  ،و ِھشتن نطفه درزھدان  ،و نھادن حبه
آتش يا زگال)زگ +آل( درکانون )منقل= مانگ +ال=ھالل ماه ،
زھدان زنخدای زايمان( باھم برابرنھاده ميشوند.واين ھرسه در
ِ
روند» واھشتن وافشاندن وافکندن«  ،بيانگر» مھرورزی « ھستند .
ِ

دوره جاھليت  ،و تعالِی دوره تک خدائی !
بدويت
ِ
اينکه پنداشته ميشود که مردمان درگذشته  ،بسياربدوی وخام وساده
ميانديشيده اند  ،به کلی غلط است  .درست اين مائيم که نميتوانيم اين
پيچيدگيھای فکری آنھا را دنبال کنيم  ،و اين ضعف خود را  ،با
اتھام وزشت سازی اينکه ھمه اينھا » خرافه واسطوره « اند ،
جبران ميکنيم  ،وپشت پا به انديشه ھای مردمی ومتعالی آنھا ميزنيم
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 .انسان وخدا  ،وجودی ھستند که ھم درزمان ميرويند وھم درزمان
زائيده ميشوند وبه ھم پيوسته ميشوند وبه ھمديگرتحول می يابند ،
وھم درآسمان  ،شعله ورميشوند وجامه شعله ميپوشند)شعله ،شکل
وجامه آتش است(  .ھمانگاه که درخت ميشوند ،شعله آتش نيز
ميشوند که به فرازمی يازند ) سرفرازميشود ( و ھم انسانی ميشوند
که قد ميکشند  .اينست که تخم  ،اينھمانی با حبه آتش و ھمچنين با
نطفه و ھمچنين با نای) =تبا = =tum = tvaتخم( دارد که آتشگيره
است  ،وخود واژه » آتش « که درکردی » تشه « است به معنای »
دوک = دوخ = نی « ھم ھست  .چون ،نی ،ماده آتشگيره است .
پشت کردن به فرھنگ چند خدائی  ،وپيدايش اديان توحيدی،
ورويکرد به اديان توحيدی  ،درست برای » بدوی بودن « اديان
توحيدی بوده  ،چون ازغنا وپيچيدگی چند خدائی ميگريختند .
درواقع  ،اديان توحيدی ھستند که  ،ھمه پديده ھارا بی نھايت بدوی
وساده ميسازند  ،چون ھمه چيزھا ووقايع را  ،تنھا به يک اراده
نسبت ميدھند  ،ويک رنگی ويک انديشگی ويک معياری ووحدت
کلمه و راه مستقيم واحد  ،و ايمان انحصاری به يک خدا ومعيار ،
جانشين ِ طيف رنگارنگ زندگی ميشود  ،وطبعا گالويزی » زندگی
رنگ کمانی« با فلسفه » يکرنگِ بيرنگِ « دين توحيدی  ،فاجعه
تاريخ انسانی ميگردد  .ازاين رو نيز برضد » صورت داشتن يھوه
وﷲ « ورنگارنگ بودن خدا ھستند  .با اديان نوری  ،بدويت فکری
درتاريخ  ،آغازميگردد  .چنانچه  ،کاستن ھمه پديده ھا دريک
سيستم فلسفی يافکری نيز  ،اوج بدويت فکری است  .ھرچندھمه
چيزھا دراين اديان وسيستم ھای فلسفی ومکتبی  ،بی نھايت روشن
ميشوند  ،ولی ھمزمان با آن  ،زندگی واخالق  ،بی نھايت بدوی
وخشن ميشوند  .حقيقت  ،در» روشن شدن = يک معنايه شدن =
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مفھوم شدن «  ،غنايش را ازدست ميدھد  ،وچنين حقيقتی  ،زندگی
را فقيرو تنگ و بيرنگ وبی عمق ميسازد  .تصوير» تخم که جدا
ناپذيرازخوشه « است  ،برضد بدويت » ساده سازی جھان « و
برضد » بيرنگ سازی رنگين کمان زندگی و اجتماع وتاريخ «
است که با اديان توحيدی ميآيند.

نيروی به خود صورت دھنده درطبيعت انسان
اکنون به اصل مطلب بازگشته ميشود  .نيروی به خود صورت
دھنده )  (desaak = Formgebende = Gestaltendeکه
فروھر  ،ناميده ميشود  ،درتخم ھرانسانی ھست  ،که ازخدای ايران
که » ارتای خوشه ) َ ، fra-vashiوشی = ويشی= خوشه (
درتن ) زمين ( انسان  ،افشانده وھشته و » واھشته « ميشود ) ارتا
واھيشت (  .يا تخم  ،حبه آتشی ھست که درآتشگاه يا کانون تن ،
ھشته ميشود  .پس ازاينکه اين تخم  ،که حامل فروھر ،يا اصل
صورتگرو معمارو اندازه گذاراست  ،درزھدان )= جای = گاه =
گاس = نای ( واھشته شد ) ارتا واھيشت ( ،شروع به روئيدن
وافزودن و شعله کشيدن وافروختن و به ھم بافتن وشکل يافتن)
 (hambaviميکند  .اينست که پيدايش انسان  ،درزھدان مادر،
اينھمانی با پيدايش گياه ونھال در تخمدان  ،در» نھالستان = داردان
« دارد .درواقع  ،زھدان ،نھالستان يا داردان است وزايش و پيدايش
درگيتی  ،انتقال گياه  ،ازنھالستان  ،به باغ ودشت گيتی است .
درست ھالل ماه  ،ھمان نقش زھدان را درآفرينش گيتی وزمين
بازی ميکرد ،که » خوشه ارتا= ارتاخوشت = خوشه پروين =
پيرو« درآن قراردارد ) ماه ُپـر= کوکا ( وتخم ھرانسانی ازدار دان
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ماه  ،به زمين ) تن انسان = زھدان( انتقال داده ميشود ) واھشته
ميشود (  ،ومعنای تن  ،درگويشھا وزبانھا ھنوز ھمان زھدانست .
زمين  ،مجموعه يا خوشه تن ھا = زھدان ھاست .تن ھرانسانی ،
چه مرد وچه زن  ،جزوی اززمين بشمارميرود  .يکی ازنامھای بيخ
درخت  » ،کوک « است که گواه برآنست که » تخم ماه ُپـر ،يا کوکا
« است  .به عبارت ديگر ،ماه پر که » ارتای خوشه يا ارتا با آب
باشد  ،بيخ ھر درختی وبيخ ھرانسانی« ھست .
خوشه خدا که » ارتا  +وشی  ،ارتا فره وشی = خوشه نخستين «
باشد ،دارای تخمی ) = ارتائی ( است که اصل تحول يا متامورفوز)
َورتن = گشتن werden ،آلمانی ( و » نيروی به خود صورت
دھنده « است  .يا به عبارت ديگر ،اصل » ديسنده = ديشنده « است
 .ارتا که » اند = ھند « باشد  ،ديشنده= ديسنده است  ،وبه خود ،
صورت ميدھد  .اند )= تخم = ارتا (  ،ميانديشد  ،می ديسد  .ارتا يا
» اند « که دروجود انسان  ،شکل به خود ميدھد  ،ميانديشد) اند+
ديسيدن (  » .اند« به معنای تخمست ) درسانسکريت  :برھما اند =
تخم برھما ( و ھند  ،به معنای زھدانست ) درکردی(  .اين » تخم
درزھدان يا آبگاه «  ،اين ارتا درتن است که  ،به خود وشخصش )
شخص = ديسه ( صورت ميدھد .خرد درفرھنگ ايران  ،آميختن
جان ) آتش جان = تخم جان که درآن فروھراست ( با کل تن
کاردارد  ،چون کل تن وشخص را صورت ميدھد  ،ميديسد  ،می
ديشد  .ارتای فروھر ،که نيروی به خود صورت دھنده درفطرت
انسانست  ،درشکل دادن به تن وبه شخص  ،پديدار ميشود .
درگزيده ھای زاد اسپرم )  ، ( 35—30اين نقش صورت دھنده
فروھر ،عبارت بندی ميشود  .فروھرکه درتخم است  ،با تخم
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درزھدان ) جای = گاس = نای ( ھشته ميشود و ھمه تن را صورت
ميدھد .
» فروھر باالننده  ،با تخم  ،درجای )= گاس( رود  ،ودرھمان گام
ازتخمی – حالت تخم بودن – به آميزندگی ) اتحاد وکوميختن
نرباماده (  ،و ازآميزگی  ،به پرخونی گردانيده شود  ،وپس  ،چشم
و ديگر اندامھا نگارده شود ) شکل يابد(  .سپس دارای تيره پشت
شود  .ازپشت – ستون فقرات -پھلوی) دنده( فراروياند  ،مانند
رويش جوانه ھا از درخت  ،و پس اندامھای درونی شکم  ....را
برای وظيفه اشان آشکارگرداند  ،وپس دست وپای وانگشتان
بروياند  ،ومغز ،ازسر تا به انگشتان  ،روان شوند  ،مانند برف يخ
زده که روان شود  .پس مژه  ،ابرو و روی نگارد) شکل دھد ( .
کاراو -فروھر -اساسا سه است  :رويا نيدن  ،افزودن  ،پائيدن )
نگھداری کردن (  .رويانيدن  ،چنانست که دست وپای وديگر
اندامھای حرکتی را بوسيله رويش پديد آورد  .افزودن  ،آنست که آن
اندازه ھمی افزايد تا به حد کمال رسد  .پائيدن آنست که اندامھا را به
استواری درحد وجای خويش نگاھدارد ) يعنی وقتی به اندازه خود
رسيد  ،درھمان اندازه پايدار نگاه ميدارد  .اندازه دھندگی
درفروھرھست ( « پايان .
اين تخم ) ارتا ( که فروھردرآنست  ،ازخوشه » ارتا فره وشی =
ارتاخوشت = ارد َوشت «  ،افشانده شده است  .يزدانشناسی
زرتشتی که » خوشه بودن خدا = ارتای خوشه = ارتا فره وشی «
را نمی پذيرفت  ،و آفريدن  ،افشاندن خوشه خدا نبود  ،درست اين
» ارتا فره وشی « و اين » خوشه بودن خدا « را  ،تغييرشکل
ومعنا داد  ،وماوراءالطبيعی ) متافيزيکی( ميسازد .اھورا مزدا با
ھمه آگاھی ،آفريدگانش را – به جای آن تخمھای خوشه  -در جھان
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مينوئی ميآفريند » سه ھزارسال آفريدگان  ،به مينوئی ايستادند که
بی انديشه  ،بی حرکت وناملموس بودند« ) بندھش بخش نخست،
پاره  . (4آفريدگان دراين جھان مينوئی ) آسمانی ،روحانی،
متافيزيکی (  ،بی گردش ) فاقدگشتن = ورتن ( ھستند  .به عبارت
بندھش » آن مينو که آنچه ھرمز راست  ،ازآنچه به آغاز آفرينش
داده شده  ،دگرگون نشود  .ازمينوی بيگردشی  ،کمال مقصود
ھرمزد درآفرينش مادی آشکارشد  ،ھمداستانی با آفرينش نيکو « )
بندھش بخش نخست . ( 9 ،آفريدن اھورامزدا  ،ناگذرا  ،ھستند .
نخستين گامی را که اھورامزدای زرتشت درآفرينش برميدارد ،
آفريدن » جھان ناگذرا  ،يعنی ضد ورتن = گشتن « است که درست
وارونه » ارتای فرورت « است که در تخم ھای خوشه اش ھست .
اين تقريبا ھمان تصويريست که سپس افالتون در تصوير » ايده «
اش عبارت بندی کرد  .خدای خوشه  ،با تخمھائی که درخود اصل
تحول يابی وبه خود صورت دھی دارند  ،طرد ميشود و مجموعه
ای از آفريدگان جانشينش ميگردد که ناگذرا  ،وھميشه
درصورتشان ثابت وسفت و بی حرکت وبی انديشه وناملموس
ھستند  ،ودرسـت» نيکی« و» حقيقت= راستی « درآنچيزيست که
ناگذرا و بيحرکت وبی انديشه وناملموس ھست.
به عبارت ديگر ،پيش ازآفرينش عالم مادی  ،اھورامزدا  ،عالم
فروشی را ميآفريند وبه ھمه  ،صورتھای ثابت وپايدارو ناگذرا
ميدھد  ،و طبعا آنچه سپس در دنيا صورت بيابد  ،پيش ازآن ،
صورت معنوی يا مينوئيش درجھان مينوئی ازاھورامزدا  ،آفريده
شده است  .بدينسان  ،اھورا مزدا  ،معنای » فروھر« را که » نيرو
وسرچشمه صورت دھنده درفطرت انسانھا « است  ،به کلی تغيير
ميدھد  ،و فروھرھا  ،فقط برای نگاھداری ومحافظت صورتھای
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جسمانی آفريدگان ازآسمان فرود ميآيند و موظفند که ازوقتی که
نطفه انسان بسته ميشود تام دم مرگ  ،اين صورت را دراو
نگاھدارند ) محافظت کنند (  .بدينسان  ،اصالت که » نيروی
صورت دھی وتحول دھی درانسان « باشد و اصل آزادی انسانست
 ،ازانسان  ،سلب ميگردد .

» جھان مينوئی « زرتشت
فـروشی « ميشود
جانشيِن» ارتای خوشه = َ َ
» جھان مينوئی زرتشت « که ھمه آفريدگان اھورامزدا درآن » ،به
مينوئی بی انديشه  ،بی حرکت وناملموس ونامحسوس ميايستند «
وزھش گوھرخود اھورامزدای زرتشت
 ،نخستين فروزش وتراوش
ِ
است  .اھورامزدای ھخامنشيھا  ،به کلی با اھورامزدای زرتشت ،
فرق کلی دارد  .ھرچيزی درفرھنگ ايران  ،درنخستين تابش ،
گوھر ونھاد خود را پديدارميسازد  .نھاد اھورامزدای زرتشت ،
بدين سان » بی انديشگی =  «a-minitaarو » بی جنبشی=a-
 « rubaaو» ناگرفتنی وحس ناشدنی و مفھوم ناشدنی =a-
 « gareptaarاست  .گرفتن،فھميدن ولمس وحس کردن  ،يعنی
جسمانی ) تنکردی( است  .بدينسان اين آفريدگان مينوئی ،
ناگرفتنی  ،يعنی جسمانی وحس کردنی با حواس نيستند  .اھورا
مزدا  ،نخست گوھرھای » بی جنبش « ميآفريند  .آنچه بی جنبش
وبی تغيير وبی تحول است  ،گوھرخدائی واھورامزدائی دارد  .به
عبارت ديگر » ،ھستی حقيقی «  ،تغييرپذيروگذرا نيست  ،واين
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درست برضد فرھنگ ارتائی است که ارتا وه – فراورتی  ،گوھر
حقيقی جھان ھستی را »  =vartanگشتن يا شدن «  ،گشتن وتحول
وتازه شدن ) تاچيتن = تازيدن ( ميداند  ،و شدن وگشتن را اينھمانی
با » شادی « ميدھد  .چنانچه » آب روان « را » srut-
 «taachishnمينامد که » سرود« با » روان بودن وتازه شدن «
جفت ھم ھستند  .درست » َوشتن « به معنای رقصيدن ھم ھست .
درتبری َ ،وشت  ،به معنای » جھش « است .
مينو يا بھشت  ،صفت جداناپذير از» ارتا = عنصرنخستين درجان
انسان « بود  .ارتا  ،ارتای واھيشت » ،ارتای ِبه «  ،با ھشتن شدن
 ،کاشته شدن و آبستن شدن  ،بود که » بھشت پديد ميشد «  .با» ِبـه
 +ھشته شدن ارتا« درزمين ھست که  ،زمين  ،بھشت ميشود .
ی به ،عنصرنخستين بود که در» ھشتن = واھشتن « در» تن =
ارتا ِ
زمين = زھدان «  »، ،به – ھشته «  ،بھشت  ،پيدايش می يافت .
تخم خدای خوشه  ،تخم ِ به که ّ
خرم باشد  ،ھرجا کاشته وھشته شود،
آنجا  ،امکان » بھشت شدن « ھست  ،آنجا امکان ھميشه
سبزوتروتازه شوی ھست  ،آنجا تخم خدا  » ،می َوخشد = شعله
ميکشد  ،روشن ميشود  ،ميافزايد  ،می بالد  ،ميدرخشد  ،جان
ميشود  ،نموميکند  ،مشتعل ميشود  ،پيشرفت ميکند  ،کلمه ايزدی يا
کلمه ميشود  ،آفتاب طلوع ميکند ) ، (hu-vaxshبزرگ ميشود ،
ميگسترد  .اينھا معانی » وخش ووخشيدن « ھستند.
بھشت  ،با واھشتن وھشتن ِارتا که نخستين عنصردرزمين  ،يا
درتن ) جسم ( است  ،کاردارد  ،و اينھا با حواس » گرفتنی
«ھستند  .آنچه تنکرديست ) جسمانی ومادی است (  ،ديدنی
وگرفتنی است  .با ھشته شدن ارتا درتن  ،ارتا  ،تحول می يابد وبه
خويشتن ،شکل ميدھد  ،واين » ارتای فروھر« است  .اينست که »
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جھان مينوئی زرتشت «  ،به کلی با » مينو يا بھشت ارتائی «  ،و
ی ھخامنشی ) اخو -را +مز -داه = تخمھای زنخدا
با » اھورامزدا ِ
ماه ( که ھمان ارتا ھست  ،فرق کلی دارد  .بھشت يا مينو  ،جدا
ناپذير از» ارتا « ھست  .بھشت را نميتوان بدون ارتا ) نخستين
عنصر درتن وجسم ( داشت  .بھشت  ،درگيتی ودرزمانست .
بھشت  ،پيدايش ارتا از تخم درزھدان است  ،چنانچه درباليدن
وشکل دادن » فروھر« درباال  ،آمد  .دريزدانشناسی زرتشتی » ،
بھشت «  ،از» ارتا « جدا ساخته ميشود  ،چون مينو يا بھشت
زرتشت  ،با مينو وبھشت ارتا  ،يعنی فرھنگ زنخدائی ايران ،
فرق کلی دارد .
مينو يا بھشت زرتشت  ،ازگيتی ودرگيتی نيست  ،بلکه
فرازوفراسوی گيتی  ،و فراسوی زمان) تحوالت  ،گشتن و
تغييريافتن ( است  .مينوی زرتشت  ،بی حرکتی وبی تحول وتغيير،
وبی انديشگی و » فراسوی حواس « است  .دربندھش بخوبی
ميتوان ديد که نخست  ،با تاختن اھريمن به گيتی وآميختن با گيتی
ھست  ،که حرکت وتحول وتغيير ،پيدايش می يابد  ،و ھنگاميکه
اھريمن شکست بخورد ونابود شود  ،آنگاه ھمه چيزھا باز» مينوئی
=بی جنبش وبی تغيير« ميشوند  .جنبش وتحول وتغيير ،گوھر
اھريمنی ميشود  .اھريمن  ،درھمه چيزدرگيتی آميخته است و ازاين
رو دراثراين آميختگيست که ھمه چيزھا تحول می يابند و
تغييرميکنند  .به عبارت ديگر ،دادن ھرتغييری وتحولی وپيدايش
تازگی )= تاختن = تاچيتن ( ونوشوی  ،اھريمنيست که بايد با آن
جنگيد و آن را ازتحول وتغييرو جنبش باز داشت  .اين انديشه
زرتشت  ،ھرگونه پيشرفت و تجدد و» فرشگرد « را باز ميدارد .
فرشگرد که انديشه تازه شوی وتحول ھميشگی بود  ،به پايان زمان
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) آخرالزمان ( انداخته و تبعيد ميشود که ھمين انديشه به اسالم نيز
انتقال می يابد .
حقيقت) کالم الھی= سخنان زرتشت يا قرآن يا انجيل ( ،
تغييرناپذيروبيحرکت و فراسوی زمان وفراسوی انديشه ميشود .
بدينسان اين انديشه بيمار ِ خطرناک  ،پيدايش می يابد و به ھمه
اديان نوری سرايت ميکند  .بھشت ارتا  ،که دراحساس شادی ،
درھميشه تازه شوی ) تاچيتن( بود  ،ازبين برده ميشود .
درخت ِسرو ) پيرو= سور= اردوج ( و نارون و غار) برگ بو=
رند = نرد ( برای آن به ارتا نسبت داده ميشدند  ،چون ھميشه
درحال تازه شدن و سبزشدن ھستند  .درست ھمين تازه شدن
ھميشگی  ،فرشگرد خوانده ميشد  ،نه فرشگرد تبعيد شده به
آخرالزمان زرتشت  .رنگ » سبز«  ،معنای عشق و ھميشه
تروتازه شدن داشت  .سروناز که » ناژ= ناچ « باشد و نارون که
» نازبن « ناميده ميشود در سانسکريت به معنای » رقصيدن« است
،ورقصيدن بيان جدا ناپذيری جنبش ازشادی است .

چرا مينو ،زمرد وزبرجد است ؟
زمرد = حامله به عشق
ّ
درست » مينو «  ،نزد عامه  ،به » زمرد وز برجد « گفته ميشود .
به عبارت ديگر ،زمرد وزبرجد که سبزند  ،گوھرمينو يا بھشت را
بيان ميکنند  .زمرد وزبرجد  ،نماد رنگ ھميشه سبزشوندگی ھستـند
 .وارونه آنچه ايرانشناسان می پندارند که معانی اصيل را  ،فقط
درمتون زرتشتی ميتوان يافت  ،معنای اصيل بسياری از واژه ھا ،
نزد عوام باقيمانده است  .درست معانی اصيل واژه ھا را درنقاطی
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ميتوان يافت که زيرچيرگی دستگاه موبدی ويزدانشناسی زرتشتی
نبوده اند  .ھمين معنای زمرد وزبرجد  ،گوھرحقيقی واصلی »
بھشت يا مينو « را نزد ايرانيان مينمايد  .زمرد را درپھلوی
» « uzum-burtمينامند که به معنای » آبستن به عشق « است و
درسانسکريت  (mara+kata) marakataناميده ميشود که به
معنای » مھرکده « يا » خانه عشق = خانه جفتی = خانه اندروای
زورَ +جد « باشد به
= خانه سی وسه خدا « ھست  .زبرجد که » َ َ
معنای » نيرو زور عشق و اصل آميختن « است .

سبز= ساپيـزه = ھمآغوشی بھرام با ارتا
خود واژه » سبز« دراصل » ساپيزه = ساپيزج « است که به »
شاه +بابک = سيمرغ يا ارتا  +بھرام « گفته ميشود که » دوبن
جفت « اصل نوآفرينی وفرشگرد ھميشگِی جھان ھستند .درست گل
روز شانزدھم که روز مھر است ِ » ،مھرگياه « بوده است که »
بھروج الصنم « باشد ،که ھمين » عشق نخستين دوبن جفت ِ
آفرينندگی « ھست  .به ھمين علت  ،زمرد  ،منسوب به مھرگان =
ميتراگانا = زنخدا ميترا ھست که درسغدی » کنيزبغ « ناميده ميشده
است  ،و از روز بيست ويکم که روز اصلی جشن مھرگانست
ميتوان شناخت که زنخدای مھر ،ھمان » ّ
خرم = ھو -رام « بوده
است  ،که نام ديگرش » ِبـه « است و » بھزيستی «  ،زيستن با
خدای مھرّ ،
خرم ) خدای مھروشادی ورامشگری و زندگی ( است .

فـرش ) قالی(  ،پيکريابی انديشه » فرشگرد «
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مينو يا بھشت  ،با » فرشکرد= فرش +کرد= « frash-kartبا »
اصل تازه کننده وتازشونده و تازه سازنده« سروکاردارد  .تاختن که
تاچيتن باشد  ،جاری شدن آب  ،روان کردن  ،دوانيدن  ،به حرکت
آوردن و لبريزی و تموج است  .آنچه ازاين واژه درزبان فارسی
زنده باقی مانده است  ،ھمان » فـرش « است که برروی زمين
درخانه ھا ميگسترند  ،ودرست » فرش « بدين علت فرش  ،ناميده
شده است  ،چون رويه زمين را دررنگارنگی و تغييرفصل ھا و
غنای طبيعيش نشان ميدھد  ،ودرزبانھای انگليسی وآلمانی  ،معنای
» تازگی « اش را نگاه داشته است ) .(fresh +frischتازه ،
چنانکه ازخود واژه ميتوان ديد  ،با جنبش وتغييرکاردارد ) تاچيتن (
که ديده شد به آب روان  » ،سروت – تاچيشن « گفته ميشود .
ودرست يزدانشناسی زرتشتی در راستای آموزه زرتشت ،اين پديده
زندگی درگيتی و آرمان بھزيستی را  ،از زندگی درگيتی ودرتاريخ
 ،تبعيد ميکند ،و آنرا » تحولی ماوراء الطبيعه « وبه آخرالزمان و
رستاخيزسوشيانت مياندازد  .ھمين انديشه  ،سپس به شکلھای
گوناگون  ،دراديان مسيحيت ويھوديت واسالم ميماند  .فرشکرد،
به معنای ضدی که در فرھنگ ارتائی ايران داشته  ،مسخ کرده
ميشود  .دراين فرھنگ  » ،زيستن =  » ، « zivistanخوشزيستن
=  «hi-zivishnihاست  .چون » زی = ژی = جی «  ،نام زنخدا
ّ
خرم است  ،که نام ديگرش » به  ،بھی « است که اينھمانی با ماه
دی يا ماه ّ
خرم دارد  .اين انديشه درگويش ھرزندی  ،درخود واژه
زيستن  ،بازتابيده شده و نام زيستن  » ،خوشی کرده = xoshi
ّ
وخرمی)
 «korteاست ونام زندگی ،خوش=  xoshاست  .زندگی
بھی( و مھروشادی ازھم جدا ناپذيرند .
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انسان نميخواھد فقط خشک وخالی زندگی کند ) فقط وجود داشته
باشد (  ،بلکه درزيستن  » ،بھزيستن « را ميخواھد  .بھشت که به
» بھترين « ترجمه ميشود  ،درست ھمين » بھترزيستن درگيتی «
است  .بھشت  ،ويژگی » زندگی درگيتی « است  .اين بُن يا تخم
انسان که ارتا باشد  ،درروئيدن گياھيش ) ئوروازيتن (  ،به »
بھزيستی « ميگرايد  .آتش درتخم گياه  ،ئوروازيشت است  ،که
نيروی وخشيدن وباليدن او ميگردد .گياھان ودرختان که ميرويند ،
شادی و خوشحالی وسعادت پيدايش می يابد  .مردم  ،ھم گياه
شمرده ميشد .درست »  «urvaazenishnبه معنای » شادی+
خوشحالی +سعادت « است  .آتش گياھی درشکل دادن به خود » ،
 «urvaazenitanخوشحال ميکند  ،شاد ميکند  ،عزيزميکند ،
سعادتمند ميکند  .به خوبی ديده ميشود  ،که » ارتا = نخستين
عنصر= آتش جان « دررويش وشکل دھی به خود  ،به سعادت
وشادی و خوشی ميرسد  .اين ھمان بھشت وسعادت)(hu-axvih
است  .چنانچه اگرنتواند به خود شکل بدھد  ،دردوزخ )duz-axv
( است  .دوزخ وبھشت ) بھزيستی(  ،دورويه زندگی درھمين گيتی
ھستند  .دوزخ  ،ھنگاميست که نگذارند اين تخم خدا درانسان ) آتش
برويد وببالـد .نگذارند ،فرشگرد داشته
جان = ارتا = فرن = اخو( ُ
باشد  .درست انداختن فرشگرد ) تازه ونوشوی ( به آخرالزمان ،
بيان دوزخ ساختن زندگی درگيتی ودرزمانست است  .زندگی کردن
خواست بھترزندگی کردن« يا بھزيستی است .
در گيتی »،
ِ
انديشيدن  ،شکل دادن ارتا يا اخو= axvکه گوھرانسان ميباشد  ،به
خودش ھست  » .به « و » بھی « ناميست که فرھنگ ايران به »
خرم= ُزھره « ،زنخدای شادی وعشق وزندگی ورامشگری داده
است  .بھزيستی  ،به معنای زيستن خداگونه درشادی وعشق
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ورامشگری است ّ .
خرم  ،ھم خدای زندگی  ،ھم خدای زيبائی )
ھوچھره = ھژير= ھجير( و ھم خدای عشق وھم خدای شادی وھم
خدای رامشگری وموسيقی و ھم خدای زمان ) تحول ( است  .اينھا
 ،ويژگيھای » بھشت يا مينو « ھستند  .اينست که ّ
خرم  ،دوست »
حواس« ھست  ،چون اين حواس ھستند که انسان را به گيتی وزمان
جفت ميکند ومی پيوندد  .اين حواس ھستند که تنوع و تازگی را
خرمی وحواس  ،که اساس آرمان آفرينش
درگيتی درمی يابند ّ .
مينو يا بھشت درگيتی وزندگی درفرھنگ ايران بوده است  ،با
خشک پارسائی که
زرتشت به کلی نابود ساخته ميشود  ،وزندگی
ِ
گوھرش » پرھيزکاری=  parhextanوترس=خشک شدن ،
وترس آگاھی= احترام « است معياراخالقی ميگردد  .مينوی
زرتشت  ،نياز به » بی حس سازی = فقدان حواس « و » بی
انديشگی= عدم توانائی برای شکل دادن به خود « و » عدم تری
وتازگی ھميشگی وعدم تحول دوستی = ضديت با فرشگرددرزندگی
درگيتی « دارد .

» َوخشيدن و َوخشائی « چيست ؟
درفرھنگ ايران  » ،روحانيت ومعنويت «  » ،وخشائی « ناميده
ميشود که نه آسمانيست ونه فراسوئی  ،و نه تابشی ووحی ای
ازفراسو ،بلکه » روئيدن و شعله ورشدن و پيشرفت و اعتالء يافتن
ازحواس « است  ،تلطيف و اعتالء و طيف يابی بينشھای حواس تن
است  .معنويت وروحانيت  ،درآتش جان  ،بالقوه ھست که
درحواس ،سرشاری و رنگارنگی و شکوفائی خودرا می يابد  .با
ناملموس و ناگرفتنی ساختن مينو وبھشت  ،حواس درگيتی  ،بی
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ارزش وخوار ساخته ميشوند  .شناخت مينو وبھشت دريزدانشناسی
زرتشتی  ،شناختی است که ريشه درحواس ندارد ،وازھمين جاست
که » ايمان به غيب « پيدايش يافته است  .مينو وبھشت  ،غايب است
 .درحاليکه درفرھنگ ارتائی -زنخدائی ايران ،درآباد کردن گيتی ،
ی به« که
مينو وبھشت  ،گرفتنی وملموس ومحسوس ھست  » .ارتا ِ
کاشته و»ھشته= واھشته= به  +ھشته « ميشود ،بھی وبھشت ،
پيدايش می يابد = سبزميشود  .سبزشدن  ،پديدارشدن دررنگارنکی
ودرطيف ودرتری وتازگی ونوی است  .سبزشدن را نميتوان
درفرھنگ ايران  ،از» تازه ونوشدن ورنگارنگ شدن « جدا
ساخت  .اينکه » مينو« ،به معنای » سنگ زمرد وسنگ زبرجد «
ھست  ،برای آنست که سنگ سبز ،ھم برآيند عشق وپيوند را که
اصل آفريننده است دارد  ،و ھم » سبز«  ،گوھر عشق وتری
وتازگی و پيدايش و روشنی دررنگارنگی است .

سبز=  =axv+saena =axsaenaاخو +سئنا

تخم سيمرغ = اخـو= سـبـز
نام اصلی » سبز« دراوستا » اخ +سئنا« ھست که » اخو+سئنا«
باشد ،و به معنای » تخم سيمرغ يا سئنا « ھست  .بخش دويم اين
واژه » سئنا « درپشتو ،تبديل به » شين « شده است و به معنای »
سبز« است  .درفارسی تبديل به » َشـن = َشنه « شده است که ھمان
» نای « است که گياھيست که ازآن ريسمان ورشته فراھم ميآورند .
و درفارسی  ،به شکل » شن «  ،سبکشده و نام روزھای ھفته
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)شفوده و بھينه  ،نامھای ھفته بوده اند ( گرديده است  » .شنه « به
معنای » آوازنای وسورنا « ھست  .شنبه = شن  +به  ،به معنای
» نای به = وای به « است که » سورنا « ميباشد  ،که با آوا وبانگ
و آوازعروسی سازش  ،جشن ) سور( برپاميکند .ھنوز نيز نام ھمه
روزھا  ،نام خدای ايران ،سيمرغست  .اينکه نيروھای » مينوئی
مردم «  ،پنج تا ھستند  -1 :اخو -2 ،بوی  -3روان  -4دين -5
فـروھر  ،و» اخو «  ،يکی ازاين پنج نيروی » مينوئی= زمردی«
شمرده ميشود  ،درواقع » ،اخو=  «axvکه ھمان »خـوی«
درفارسی کنونيست  » ،تخم يا اصل وجود وزندگی و اصل آگاھی
واراده ودرک « است که چھارنيروی ديگر ،ازآن » ميرويند «
وچھار بال » تخم سيمرغ « ميشوند » خوی«  ،معنای » عادت«
ندارد ،بلکه اصل آفريننده وانديشنده و آزادی درگوھرانسانست.
اينکه اين نيروھا  » ،مينوئی « ھستند  ،ھنگامی معنای اصلی خود
را باز می يابند که معنای اصلی » مينو که زمرد و سبز وعشق و
فرشگرد که روند ِ ھميشه تازه کنندگی باشد « شناخته گردد  .به
عبارت ديگر » ،مينو «  ،ازچھارچوبه » يزدانشناسی زرتشتی «
بيرون آورده شود  .درست اين اخو) که امروزه  ،خوی = فطرت
وسرشت انسان شده است (  ،تخم سيمرغ يا چنانچه ديده خواھدشد ،
تخم ماه ھست  .مايه ھستی انسان  ،مايه زندگی مادی ومعنوی
انسان  » ،سبز= مينو« است  ،چون » اخو«  » ،اخوی سئنا  ،يا
اخو  ،تخم سئنا « ھست و معنای آن  » ،سبز« ميباشد  .ازاين رو
اين چھارنيروکه ازآن می بالند وميگسترند و ميافروزند  ،مينوئی
ھستند ،ونخستين روند سبزشوی يا پديدارشوی از» اخو= خوی «
ھستند  » .بوی  +روان +فروھر +دين « چھارنيروی ضميرند که
از» تخم سيمرغ = سبز«  ،سبزميشوند  .به عبارت ديگر ،اصل
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نوآوری وتازه سازندگی و شادی درگيتی ھستند  .اصطالحات »
ّ
فرخ « و » گستاخ « و » دوزخ « درست  ،با ھمين » اخو« که
فرخ وگستاخ وفراخ
فطرت وگوھر مينوئی انسان ھستند کار دارند ّ .
 ،بيان گسترش و رويش يا سبزشوی اين » اخو « ھستند  ،و »
دوزخ = دژ +اخو«  ،بيان تنگی و بازدارندگی ازشکوفائی
وگسترش اين » تخم زندگی وآگاھی واراده و تازه شوی ونوشوی «
شناخت ژرفا وگستره و بُن ِ اين اصطالحات ،
دراين گيتی است .
ِ
شناخت فلسفه ايرانيان از زندگی درگيتی بوده است و بازشناخت
اين اصطالحات  ،راه مارا به بنيان گذاری تفکرفلسفی نوينی
ميگشايد .

رابطه مفھوم » سـبـز«
با » خدا « و» انسان« و»جھان مادی«
-----------------------------------------

فرھنگ ايران ،درمفھوم » خدا «
 » ،اصل آزادی واستقالل ِھمه انسانھا« را کشف کرد
---------------------------------------------

خدا ،اصل آزادی واستقالل درگوھرھرانسانيست
» خدا«  ،درفرھنگ ايران  » ،اصل ازخود پيدايش يافتن  ،اصل
روئی وازخود ،سبزشوی  ،اصل خود
ازخود جُنبی  ،اصل ازخود ُ
زائی  ،اصل خود آفرينی  ،اصل به خود شکل دھی  ،اصل خود
جوشی ) اسپونتانيته (  ،اصل خود آفرينی  ،اصل خود کاری  ،اصل
ازخود روشن شوی  ،اصل خود افروزی ھرانسانی« است  .اين
واژه » اخو=  «ahv =axvکه درواژه » اخ -سئنا « به معنای »
سبز« ھست  ،معموال به » سرور« ترجمه ميگردد  .ھمچنين
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ازسوی ديگر » اھورا« در نام » اھورامزدا « نيز به » سرور«
ترجمه ميگردد  ،که درواقع » اھو+را= اخو +را« ميباشد ،وھمان
واژه » اخو« ھست  .ازخود ميپرسيم که » سبزشدن « با » سروری
« چه رابطه ای دارد ؟ چرا » تخم ِ سنا يا سيمرغ «  » ،درسبزشدن
سرورو سروری « آنست
«  » ،سرور« ميشود ؟ معنای واقعی » َ َ
که وجوديست که ازخود  ،می جنبد  ،ازخود ميرويد  ،ازخود ،
ميجوشد  ،خود زاھست  ،خودرا ميآفريند  ،ازخودش ،به خودش،
صورت ميدھد  ،ازخودش  ،شادی ميآفريند  ،ازخودش ،ميافروزد ،
وازخودش  ،روشن ميشود «  .واژه » تخم « در» مردم= مر +تخم
« چنين معنائی ميدھد  ،چون » آتش جان ھرانسانی «  ،ھمين »
ارتا = اخو=  «hv-a = xv-a= ahv =axvميباشد.
رسيدن به مفاھيم » خود=  «xva-tو» خدا= « xva-dayيا »
«xvaو به مفھوم » آزادی واستقالل « است  ،و جھان مادی=
 ،astuتخم= َاست « بدينسان پيدايش يافت که » تخم وآب « يا »
آتش وآب «  ،اصل نرينه واصل مادينه ِ پيوسته به ھم شدند ،وبا
پيوسته شدن  ،بالفاصله » اصل تکون يابی نو= سبز« ميشوند  .تخم
) آتش(  ،نرينه است و آب ) که شيرابه يا انگ يا رنگ يا رس ِ
ھمه چيزھا باشد (  ،مادينه است  .بايد درپيش چشم داشت که »
رنگ = ارنگ= ار +انگ « به معنای » شيرابه روان « گياھان و
طبعا به معنای » گوھروحقيقت « چيزھاست  ،وبه کلی به رنگ به
معنای ظاھرورويه سطحی ما فرق دارد  .رنگ ھرچيزی ،حقيقت
قت اخو) فطرت انسان ( يا تخم سيمرغست
آن چيز است  .سبز ،حقي ِ
 .وھنگامی تخم وآب  ،يا آتش وآب  ،دريکجا به ھم پيوسته اند ) ھم
بغ ھستند= جفت ھستند (  ،طبعا » خود آفرين و خود جُنب  ،وخود
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جوش و خودرو« ھستند .اين انديشه انتزاعی را که درديدن
تجربيات طبيعی بدان انگيخته شده بودند ،درھمه جھان گستردند .
» خوا  ،خدا «  ،پيوند جداناپذيِر» تخم با آب = نرينه با مادينه «
درذات وگوھر ھمه چيزھاست  ،طبعا ھمه جھان ھستی  » ،خود
آفرين « ھستند  .ازاين انديشه انتزاغی » پيوند يابی تخم باآب= يا
آتش با آب  ،چون تخم اينھمانی با آتش دارد «  ،انديشه » عشق
يامھر« به مثابه » اصل آفريننده جھان « پيدايش يافت  .آب گرم )
نمی وگرمی (  ،ھمان معنای » آب وآتش باھم « را دارد  .شيرابه
درون ھرتخمی  ،ھمان آتش » اوروازيشت = آتش ناسوز« ھست ،
يعنی » اصل گرمی « است  .درگوھر ھرجانی  ،اين عشق ) اصل
آسن = ھمبغی = انبازی=
مـر= سنگ = اسنگ = َ
جفتی = يوغ = َ
ھمانديشی = ھمکاری « است که اصل آفريننده است  .اين » پيوند
يا عشق « است که جھان  ،که اجتماع  ،که » انديشه «  ،که فرھنگ
) فر+سنگ ( را ميآفريند  .اين اصطالحست که با تلفظ » « aasn
 ،به غريزی ،فطری ،ذاتی « ترجمه ميگردد  ،ولی رابطه اش  ،با
معنای اصليش که » عشق نخستين  ،بُن عشق  ،اصل پيوند
گوناگونيھا « باشد  ،حذف وفراموش گرديده است  .آنچه ذات
وفطرت است  ،اصل جفتی و ِمھرو پيوند است که اصل ازخود
آفرينی و به خود  ،شکل دھی  ،قائم به ذات خود بودن است  .مثال
به ازخود روئی يا روينده نخستين »  «aasn-royگفته ميشده است
 .مثال »  « aasnutak=aasnitakبه ملھم و ذاتی وفطری ترجمه
ميگردد  ،ولی معنای اصليش حذف ميگردد  .مثال خرد آفريننده
ھرانسانی که گوھرش » پيوند دادن= جفت کردن « است و »
 «aasn-xratناميده ميشده است  ،به خرد ذاتی وفطری و »
غريزی « ترجمه ميگردد  » .خرد ،غريزه ميشود ! «  ،و رابطه
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مفھوم » خرد « درفرھنگ ايران  ،ھم از»مھر« ،قطع ميگردد و
ھم » ازخود آفرينی و مبداء ومنشاء بودن «  .گوھر» آسن خرد«
 ،ھم مھر و ھم » خود آفرينی وخود ،آغازگری « است  .و »انديشه
آسنائی « ياaasnitak-menishnکه انديشه ايست که ازگوھرخود
خرد انسان  ،فراجوشيده  ،ميشود ،معنای مسخ شده » انديشه الھام
شده از آسمان وازغيب « ميگردد  .ودرست شنا کردن که » اشنا
شدن « با پديده ھای گيتی باشد  ،و معنای » جفت شدن با
گوھرچيزھا و آميختن با شيرابه چيز که شنا کردن درآنھا باشد« و
ھمان » شناختن « است  ،ازمفھوم » شناختن و شناختاری « به کلی
جدا وبيگانه ساخته ميشود  .درحاليکه » شناختن « درفرھنگ ايران
 ،ھمان » شنا کردن  ،شستشوکردن= غسل « با شيرابه يا اسانس
پديده ھای گيتی بوده است .
مـر= اسنگ = اسن = آسن (  ،ھمه اين
با تبعيد اصل جفتی ) = َ
ريشه ھای بنيادی فرھنگ ايران  ،حذف وطرد گرديده اند  ،و
امروزه روشنفکران نميتوانند باورکنند که ايران  ،دارای چنين
فرھنگی بوده است  .برای تحريف ومسخ اين بيخ وبُن فرھنگی ،
يزدانشناسی زرتشتی  ،واژه » آھـن « را جانشين » آسن « کرده
خـماھن « است ! ھوشنگ نخست از» آھن «
است  .آسمان  ،از » ُ
تيشه واره ميسازد و جمشيد  ،بجای به کارانداختن » آسن خردش «
 ،نخست به ساختن ابزارجنگ از » آھـن « ميپردازد ! کاوه  ،که
اصل خيزش برضد » آزارنده جانھا وضد مھربه جانھاست « ،
آھنگر ميشود ! » آھـن « که سپس به نماد » قھروستيزندگی وجنگ
« شده است  ،جانشين مفھوم » آسن= آھن « ميگردد که معنای »
اصل به ھم بستن و پيوند يافتن ومھر« را داشته است  » .شھريور«
که نماد حکومت آرمانيست  ،اينھمانی با » آھن= آسن « داده ميشود
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 ،و بدينسان با يک ضربه  » ،مھروپيوند «  » ،قھرو پرخاشگری
وخشم ودرشتی« ميگردد .شھريور که حکومت ) خشتره( برشالوده
» مھر= آسن « است  ،تبديل به » خشتره « برشالوده »
ّ
قھروبرندگی وپرخاشگری ودرشتی « ميگردد  » .خشتره دلخواه «
که » حکومت برشالوده مھر« است  ،حکومت برپايه قھرودرشتی
وترساندن ميگردد .با ھمه اين تحريفات  » ،اصل ازخود جنبيدن ،
وازخود جوشيدن و ازخود آفريدن و به خود شکل دادن «  ،يا تبديل
به خرافات ميگردد  ،يا حذف وفراموش ساخته ميشود  .با انگيخته
شدن از آزمون » پيوند آب با تخم «  ،خدا  ،به عنوان » اصل
ازخود روئی  ،ازخود سبزشوی « کشف شد  .خدا  ،درفرھنگ
ايران  ،وجودی فراسوی گيتی و متافيزيکی نبود که » خالق «
جھان است  ،بلکه » اصل خودجنبی وخود آفرينی «  ،يا » اصل
عشق وپيوند « درھرچيزی بود  .آفريدن جھان واجتماع  ،به
معنای باھم آفريدن اجتماع وجھان بود .
بدينسان  ،خدا  ،اصل خود جنبی  ،خود روئی  » ،ازخود سبزشوی
= ازخود پيدايش يابی وازخود تازه ونوين شوی «  ،اصل به خود
شکل دھی « درھرانسانی ودرھرجانی ودرھرگياھيست  .خدا ،اين
اصل ازخود روئيست ) فروھر( که درھمه انسانھا  ،سبز ،يا
پديدارميشود  .اين انديشه  ،بنياد آزادی واستقالل انسانی را
درفرھنگ ايران گذ اشت  .به ھمين سان  ،مفھوم » يک جھان
ھستی « را پديدآورد که خودش  ،خودش را ميآفريند  ،ونياز به »
خالق « ندارد  .اينست که ديده ميشود که نه تنھا » اخ -سئنا= اخو-
سئنا «  ،به معنای سبز است  ،بلکه  ،ھم »  =zaremayaزرمايه
« به معنای » سبز« است و ھم » مينو « که اينھمانی با » زمرد «
داده شده  ،سبزاست  .ھم » اخو= تخم « سيمرغ  ،سبزاست وھم »
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آب « که » زرمايه « و» مينو« باشد  ،سبزاست  .چون » اخو « که
تخم باشد  ،با » زرمايه « ويا » مينو« درآميخته شدن باھم
وانبازشدن باھم سبزميشوند  ،و سيمرغ يا ارتا  ،ھم آن تخمست وھم
اين آب ) زرمايه  +مينو (  ،ھم » آتشست وھم آبست «  ،ھم
پدراست وھم مادر .ھم پدر ،سبزاست  ،وھم مادر ،سبزاست  ،چون
ھنگامی ھردو باھم درعشق  ،يگانه شدند ) سبز= ساپيزه = شاه +
بابک = ارتا  +بھرام = سـبز(  ،جھان ازنوسبزميشود )
فرش+کرت (  ،درتازگی  ،پيدايش می يابد  .اصل سبزشدن ،
ازخود  ،تازه ونوشدن  ،به خود شکل دادن  ،ازخود  ،روئيدن
ھست  .ھرانسانی نيز ،جم = ييمه = دوقلوی به ھم چسبيده = نرماده
= پدرومادرباھمست  » .جم « که » ُبن ھرانسانی « است  ،به
معنای آنست که ھرانسانی » اصل نرماده «  ،يعنی » اصل
خودجوش وخودآفرين و خود ،به خود شکل دھنده  ،وازخود
جنبنده و ازخود ،انديشنده  ،وازخود ،روشن شونده و بينش يابنده
« ھست  .کسيکه مفھوم » خدا « را درفرھنگ ايران  ،رد ونفی
وانکارکند  ،اصل آزادی و استقالل انسان  ،و تک جھانی بودن
ھستی ) اصل سکوالريته ( را ازبين ميبرد  » .خدا «  ،درفرھنگ
ايران  ،خالق نيست  ،بلکه اصل خود آفرينی واصل خود جوشی و
اصل به حرکت آمدن ازخود  ،اصل خود جوشی درگوھر وفطرت
ھرجانيست  .زشت سازی يا عدم درک اين انديشه انتزاعی »
نرمادگی  ،به عنوان تصويری سودمند برای اصل آفرينندگی ازخود
«  ،راه را برای نابود سازی آزادی واستقالل انسان و يگانگی
جھان ھستی  ،گشود  .درست زرتشت برضد اين مفھوم خدا
درفرھنگ ايران برخاست  ،و معانی ھمه اصطالحات بنيادی را که
گواه بر آزادی انسان و » تکجھانی « بود  ،مسخ وتحريف ساخت و
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ما ناچاريم که اين تحريفات معانی اصطالحات را نشان دھيم  ،تا
راه را برای آزادی واستقالل انسان و درک » يگانگی جھان ھستی
« بازبگشائيم .

َزرمايه = سـبـز= zare-maya
ماه  ،پيکريابی سه خدا باھم شمرده ميشد که ّ -1
خرم و -2سيمرغ و
 -3بھرام باشند  .بھرام  ،دراينجا با » ارتای خوشه = خوشه پروين
« اينھمانی داده ميشود ّ .
خرم  ،ھالل ماه  ،يا زھدان يا » آبگاه «
زر= =zaraيا
آسمان بود  .سيمرغ  ،اصل سوم  ،يعنی » گـره = َ
بيخ = پيخ = قاف = کاب = کاو= کعب« نای شمرده ميشود  ،که آن
دو را باھم يگانه ميسازد  » .زره «  ،به معنای » باھم يگانه
ومتحدساختن « است  .اساسا » نای « ھم پيکريابی اين انديشه است
 ،چون درنای  ،دوبخش  ،دريک گره )قاف = کاب = کعبه ( به ھم
پيوند می يابند  .درپايان ھرماھی نيز رام جيد)روز  ( 28با بھرام
)روز  ( 30با اين » مـرسپنتا = روز =29رند = َدھما « که نام
ديگرسيمرغست  ،و اصل عشق ومھرودوستی بين اين دوبن ِ
آفرينندگی جھان وزمانست ،پيوند می يابند وجھان وزمان ازاين »
سبز«  ،سبزميشوند  .ھالل ماه  ،نقش زھدان را دارد که » آبگاه «
باشد و با آب اين زھدان  ،تخمھای خوشه ارتا يا پروين که اينجا با
بھرام اينھمانی داده ميشود  ،شروع به » سبزشدن = پيدايش يافتن =
پـر ،درواقع » نھالستان يا داردان «
تازه شدن « ميکنند  ،و ماه ُ
گيتی است  .ماه  ،درپھلوی » مای « ناميده ميشود  .اين نام که »
مای « باشد ،دارای طيفی ازمعانيست که ھمه چھره ھای گوناگون
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ماه را نشان ميدھند  .ازيکسو » مای «  ،چنانچه درسانسکريت
باقيمانده است  ،به معنای » مادر« و به معنای » مادرخدا« ھست .
ازسوی ديگر » ،مای = ماه «  ،ھمان » مايه = آب = شيرابه و
َرس وانگ ورنگ و َجـد يا ژد و مان ِ کل جھانست « که »
ھائوما= مای به « درھوم يشت  ،ويژگيھای آن برشمرده ميشود .
ازسوی ديگر ،ھمان » ھومای= ھما « است که مرغ افسانه ای
خوانده ميشود  » .درفرھنگ ايران » ،آب = آپه = آوه «  ،اينھمانی
با » زن « دارد  .البته » آب « درفرھنگ ايران  ،به معنای »
شيرابه واسانس جھان ھستی « است  ،چنانچه دربندھش » ھفده
گونه مايعات وشرابه ھا " را آب ميخواند  .البته »  ، « 17روز»
سروش « است و سروش  ،رابطه تنگاتنگ با پيدايش » شيرابه
ّ
وخرم = َزھره « دارد  .درشاھنامه ديده ميشود که سروش،
جھان
سواربرابر است و اين به معنای آنست که سروش آورنده » آب=
شيرابه = مان = جد « ميباشد) پديدارسازنده حقيقت چيزھاست( .
» آبگاه «  ،به » تھيگاه « که مقصود » زھدان « باشد  ،گفته ميشود
 .ولی آبگاه  ،به » َورد = گل سرخ « و » ُمورد « نيز گفته ميشده
است ) زمخشری  +لغت نامه (  .گل سرخ که گل سوری و گل صد
برگ و گل آتش باشد  ،گل ارتا فرورد ) سيمرغ = روز نوزدھم
ھرماه ( است  .اساسا » گول « ھنوز درزبان کردی  ،به معنای »
خوشه « است و نام ماه ارديبھشت) ارتای خوشه ( درکردی» ،
گوالن « ميباشد  » .سرخ « نيزکه دراصل » سوخ -را « باشد ،
از واژه » سوخ = سوگ « پديدآمده که ھم به معنای خوشه وھم به
معنای » شعله آتش « است  .و»ارتا ی خوشه« اينھمانی با » تخم =
آتش « ھا دارد  .ازاين رو نام ديگرگل سرخ  ،گل آتش است  .گل
سرخ وحشی که » نسترن « باشد  ،اينھمانی با » رشـن « دارد که
ِ
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با سروش باھم  ،مامای پيدايش » شيرازپستان = زنخدای عشق =
خرم « و » شيرابه ازانگوروسايردانه ھا « ھستند که جزو » آب
ّ
« قلمداد ميشوند .
و» ُمورد « که آبگاه خوانده ميشود  ،به علت آنست که » مورد
وياس « اينھمانی با زنخدا » ّ
خرم ژدا « دارند که » شيرابه چسبان
خرم « است و خود ّ
خرم ھم درکردی به معنای » رگبارباران «
است  .وبرگ مورد در» دوانی « با جوشاندن ،برای ضد عفونی
اندام آميزشی زن بکاربرده ميشود و در سروستان  ،حجله عروسی
با» برگھای مورد« آراسته ميگردد  .اين رد پاھای مانده ازمعانی
گوناگون » آبگاه « که رويه ھای يک پديده اند ،مطلب را روشن
ترميکند  .به ويژه که » گاه « در» آبگاه « نيز دراصل »
گاس=گات = کاز« يعنی » نای « بوده است  ،که اينھمانی با زھدان
و اصل پيدايش دارد .
ھالل ماه نيز  ،نقش » زھدان زاينده ھمه گيتی « را درآسمان دارد
که » آبگاه « باشد  ،و با آب اين زھدان  ،تخمھای خوشه ارتا يا
پروين که اينجا با بھرام اينھمانی داده ميشود  ،شروع به » سبزشدن
= پيدايش يافتن = تازه شدن « ميکنند  ،و ماه ُپـر ،درواقع »
نھالستان يا داردان « گيتی است  .چنانچه آمد  ،ماه  ،درپھلوی »
مای « ناميده ميشود  .اين ھمان واژه است که درعربی » ماء= آب
« شده است ودرفارسی » می = باده « شده است  ،و دراوستا  ،گياه
» ھوما« شده است که » ھو +مای = ھائو +مای « باشد و ھمان
مرغ » ھما درفارسی ،وھوما « درکردی است  ،و ھنوزدرکردی ،
معنای » خدا « را دارد  ،ودرسانسکريت معنای » مادر« را دارد .
اينھا ھمه چھره ھای گوناگون يک تصويرند  .باده يا می که »
مـز« باشد  ،به معنای » زنخدای ماه « است  .مادر،
بگمز= بغ َ +
286

با » آب که معنای شيرابه ھمه گياھان « رادارد  ،اينھمانی دارد » .
آب زندگی= « maatro jitayoدراوستا » مادرزندگی « است  .و»
ھوم «  ،به گياھان گوناگون اطالق ميشود  .درافغانی به ريواس که
گياه نرماده است  ،ھوم گفته ميشود  ،ولی دراصلش  ،به » نای «
گفته ميشده است  ،چنانچه ھنوز نيز درگويشھای مختلف به گلو يا
حلق که » نای « است  ،ھوم گفته ميشود  .نام خود ماه نيز» لوخن
= لوخ  +نای «  ،نای بزرگ بوده است که ھمان » زھدان « يا
دوشيزه خدا = بغ باشد  .ھمانسان که نای  ،شيرابه دارد  ،زھدان
ماه نيز ،آبگاه است  .درسانسکريت  ،سوما  ،شيرابه ھمه گلھا
وگياھانست  .درسانسکريت به ماه  ،سومنات گفته ميشود که »
 «soma-naathaباشد  ».سوما « که ھمان » ھائوما «باشد  ،به
معنای » شيره وجوھر وزبده و عصاره و آب حيات و گياه زندگی
« است  .وناتا= ، naathaaبه معنای » دارنده و نگاھدارنده و
محافط « است  .ماه  ،مالک ِ آب حيات وشيرابه و جوھرھمه
زندگيست  » .مايه « نيز که آب باشد  ،واينھمانی با » مادر« دارد ،
واصل تخميرکننده وتحول دھنده وتبدل دھنده است  ،دارای چنين
معنائی گسترده از» آب « ھست و آن را نبايد با معنای ويژه و تنگ
امروزه از» آب « ،يکی گرفت  .مثال خرداد ) ھاروت ( که زنخدای
آب شمرده ميشد  ،خدای شيره کل زندگی شمرده ميشده است که
حقيقت دنيا باشد  ،ازاين رو » رس و رسا « ناميده ميشود  .ھمچنين
» تير= تيشتر«  ،يا » آپم نپات «  ،با چنين مفھومی از » آب «
کارداشته اند  .درھوم يشت  ،گفتگو از» شيرابه زندگی يا حقيقت
جھان مادی « است  ،و خواندن آن در راستای يزدانشناسی زرتشتی
و کاستن » ھوم «  ،به گياھی ويژه که دربدر درکوه وصحرا
درجستجوی يافتن آن ھستند  ،نفی وحذ ف کل فرھنگ ژرف
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ايرانست  .درھوم يشت  ،برغم ھمه دستکاريھای موبدان زرتشتی
 ،ميتوان با مفھوم » حقيقت « درفرھنگ ايران  ،آشناشد و آن را
گسترد  .به عبارت ديگر ،ماه  ،سرچشمه » مايه ھمه جھان« است.
اينست که واژه » مايه =  «mayaدرواژه » زرمايه «  ،ھم معنای
» آب « وھم معنای » مادر« دارد  ،و مقصود از» آب«  ،اسانس
ھمه چيزھاست  .زنخدا و زن  ،آب يا شيرابه جھانست  .دريا ورود
وجوی وچشمه  ،ھمه » زن « ھستند  .به عبارت ديگر ،حقيقت که
شيرابه واسانس جھانست  ،زن است  .خون ھرانسانی که ازآن
زنده است نيز ،زن است  .ازسوی ديگر ،تخم ) ھای خوشه ( که
معنای نطفه ھم دارند  ،اينھمانی با » مرد= جنبس نرينه « داده
ميشده است  .چنانچه واژه » شوی يا شوھر«  ،دراصل
» « khshudraيوده است که تبديل به » شوسر « وسپس تبديل به
» شوھروشوی « شده است  ،ودراصل به معنای » تخم « است .
واژه »  « khedhraنيز که درعربی تبديل به » خضر« شده است
 ،به معنای » تخم= خايه « است  .ازاينرو نيز خضر ،در شاھنامه
مھره يا گوھری دارد که وقتی درتاريکی آب می بيند  ،روشن
ميشود ) وجود خود او ،چنين مھره وگوھريست (  .اين انديشه
جستجوی » آب زندگی « درتاريکی  ،بوسيله انسان که تخم است )
مردم = مر +تخم ( سپس تبديل به انديشه » جستجوی حقيقت «
شده است  .اصطالح » زرمايه « که به سبزو زرد طالئی رنگ
گفته ميشود  ،و دراصل به معنای » آب يا شيرابه پيوند دھنده «
است که مفھوم » نوشابه يا اسانس ِ آفريننده « دارد ،نام » نخستين
گاھنبار=  « midhyoi zaremayaاست  .چھل روزآغازسال ،
ھنگام پيدايش » آسمان ابری « ھست  .درفرھنگ ايران  ،آسمان ،
ھميشه آسمان ابريست  ،چون ھم آسمان ) آس = آسن = سنگ (
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وھم » ابر= ، «dva-nara =miznia= mae-ghaپيکريابی اصل
جفتی ھستند mae-gha .به معنای جايگاه مايه يا ماه است .درپايان
ازآسمان ابری  » ،تخم آب « که ھمين » ميديو زرمايه « باشد ،
پيدايش می يابد و ازاين تخم آب  ،سپس در 55روز ،آب ميرويد .
درواقع اين » زرمايه «  ،تخم ھمه آبھاست که ازآنھا ھمه شيرابه ھا
و سپس زمين وگياه وجانور وانسان ميرويند وپيدايش می يابند و
طبعا شيرابه وحقيقت کل ھستی ميگردد  .اينست که صفت »
ميديوزرم « » شيردھنده « است  .بايد درنظر داشت که درگزيده
ھای زاداسپرم  ،درست زرتشت  ،ازھمين آب) وه دايتی = خرداد(
ميگذرد و اصل بينش وبزم که بھمن باشد  ،دراثرھنجش اين آب
درتخم وجودش  ،پيدايش می يابد ) سبزميشود ( .
البته انديشه » پيدايش بينش ازھنجيدن آب دراصل ھستی خود « ،
برخالف انديشه زرتشت است  ،واين داستان دراصل  ،داستان »
جمشيد «  ،نخستين انسان فرھنگ ارتائی بوده است که سپس به »
زرتشت « نسبت داده اند .

زنگ = زنگار= سـبـز
َزنگ = ماھتاب ) اسـدی(
خرم+سيمرغ+بھرام= سئنا
ماه = ّ
ماه = ھوم= قـنـدھار= گندھرو
اسدی توسی  » ،زنگ « را نام ماھتاب ميداند و زنگ وزنگار،
دراصل به معنای » سبز« ھستند  .برھان قاطع نيز رنگ ماه را »
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زنگاری « ميداند  .چنانچه درپيش نيزآمد  ،ماه ،درفرھنگ ايران ،
آميزش سه خدا باھمست که » ّ
خرم وسيمرغ وبھرام « باشند .
درواقع سيمرغ که اصل پيوند است  ،ميان ّ
خرم وبھرام  ،گره ميزند
) قاف= کعبه ( ازاين رو باھم » سنگ = آميخته = زنگ « ميشوند
 .واژه » سبز« نيزکه سبکشده » ساپيزه = سه اصل « است و
ھمآغوشی» شاه بابک = سيمرغ وبھرام « است ،ھمين معنا رادارد
 .سبز ،به معنای »ِمھـر« است که بالفاصله آفرينش ازآن
پديدارميشود يا سبز ميشود  .عشق ورنگ سبز ،دورويه يک واژه
ھستند  .چنانچه درسغدی » رگ وپی « که » ارتا وبھرام « ھستند
 ،نيز» سنگ « خوانده ميشود ».سنگ « و» زنگ « و» زنج « و»
سنج «  ،تلفظ ھای گوناگون »اصل جفتی وھمبغی وانبازی «  ،يا »
سه تای يکتا « ھستند که ھمان » سئنا = سه تا نای = يک نای «
باشد  ،و پيشوند نام » سيمرغ « که » سی « ھست  ،نيز به معنای
» سنگ = کوه « نيزھست  ،ھمانطورکه به معنای » سه «
نيزھست .سنگ يا َاسنگ که دراصل به معنای » امتزاج
وھمآغوشی واتصال « ھست  ،ھمان سه تای يکتاست  ،و
پيکريابی مفھوم » مھر« بوده است  .ازاينرو پيکر ُِبت ھای خدايان
را از» سنگ « فراھم ميآوردند  .دومرغ که باھم پيوند بيابند ،
دراثرپيوند ومھر ،سيمرغند  .دوبال يا دوپرنيز که باھم جفت ويوغ
يا سنگ و » مر« شوند ) مرغ = مـر +غه ( ميشوند ،و
پروازوجنبش  ،پيدايش می يابد  .چنانکه وقتی اسفنديارزرتشتی ،
کـشد  ،دو مرغ که بچه ھايش ھستند ،
سيمرغ را درھفتخوانش مي ُ
باھم پروازميکنند وميروند  .يعنی  ،سيمرغ  ،ازنو ،بپا خاسته است
وسيمرغ  ،ازنو پيدايش يافته است  .اينست که درست ساپيزه که
بيان پيوند وعشق است  » ،سبز« است  ،سبزشدنست  ،پيدايش
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يافتنست  ،رنگارنگ شدنست  ،روشن شدنست  ،تروتازه ونو
شدنست  .ماه  ،درست پيکريابی اين اصل جفتی  ،يا ھمبغی ومھر
است که ھم » سنگ « وھم » َاسيم = سيم = يوغ « ميباشد  ،و البته
» زنگ« نه تنھا » رنگ سبز« است  ،بلکه » جرس ودرای يا
زنگ وزنگوله « نيزميباشد  ،چون زنگ وجرس وناقوس ودرای
نيز ،ازدوبخش به ھم پيوسته ساخته شده اند که آزآنھا آھنگ
وموسيقی ونوا پيدايش می يابد  .درست اين پيوند دوبخش باھم ،يا
اين عشق وسبزی وزنگست که » آھنگ وبانگ ونوا « نيز ميآفريند
 ،ھمانسان که نوای » سنج « نيز ازپيوند يافتن دوقطعه فلزی
باھمست  ،يا ھمانسان که ازپيوند يافتن دوکف باھم  ،يا کف ودف
باھم  ،يا دست ونای  ،يا دست وچنگ  ،يا لب ونای  ،آھنگ ونوا
پيدايش می يابد .
چنانچه موسيقی نيز از» واژه » موسه = مو +سه = نای  +سه =
سئنا « ساخته شده است  .موسيقی  ،زاده جفتی ومھراست .ھمه
اينھا بيان آنست که موسيقی وآھنگ طرب و بانگ  ،از» مھر=
پيوند يابی دو چيزباھم « پيدايش می يابند  .چنانچه » رنگ ھا « نيز
 ،از» آميزش دوخدا ی ّ
خرم وبھرام «باھم پيدايش می يابند » ،
زنگ = موسيقی وآھنگ ونوا « نيزاز» مھروپيوند « پيدايش می
يابد  .چنانچه دست انسان ازپيوند پنج انگشت پيدايش می يابد و
کاردست  ،پيايند مھرانگشتان باھم ومھردودست باھمست .
ازاين رو نيز ،ماه که خانه ) سرچشمه ( ھمآغوشی خرم وبھرام يا
اصل مادينه ونرينه جھانست  ،خانه موسيقی وطرب و ترانه است .
گيتی وانسان  ،از» ماه ُپـر« پيدايش می يابند که » خانه موسيقی
وسرود وطرب « است  .اينست که درسانسکريت  ،ماه  »،قندھار«
يا » گند ھرو =  « Gand-haraناميده ميشد که درداستان ضحاک
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درشاھنامه » گندرو « شده است  .گندھرو درسانسکريت  ،مطرب
وموسيقی دان آسمانی و نغمه سرای بھشتی است که اينھمانی با ماه
و سوما ) ھوم = نای ( دارد و اسرارآسمانی را ميداند و نخستين
زوج بشر ،يعنی  yamaو yamiازاو به وجود آمده اند  .به عبارت
خرم وبھرام است  ،وعشق ،يا »
ديگر ،جم  ،فرزند ماه  ،يا عشق ّ
مـر +غه «  ،ھمان » سيمرغ « ميباشد  .ازاين رو بود که ماه
مـر= َ َ
َ
 » ،شھرمينو يا بھشت لنگر يا بھشت گنگ « خوانده ميشد  .بھشت
گنگ يا بھشت لنگر ،يا مينو ،جائيست که ھميشه ازنوسبزوتروتازه
ميشود و ھميشه موسيقی است  .و ردپای اين تصويربھشت ارتائی،
درغزل مولوی بازتاب شده است :
اين » خانه « که پيوسته دراو با نگ چغانه است
از» خواجه « بپرسيد که اين خانه  ،چه خانه است
» خواجه = خوا +جه «  ،نام سيمرغ بوده است) خوا= تخم  ،جه =
زن يا اصل مادينه (  .آباديان که درنيمه شب  ،خانه عشق ارتا
وبھرامست  ،خانه سرود نای  ) aiwi-sruth-rimaجشن عروسی
= شاده(خوانده ميشود  .آباد  ،که » آب  +پاد « است  ،به معنای »
آميختن شدن دوآب باھمست «  .آباديان  ،خانه وسرچشمه ايست که
نطفه نرينه که آبست  ،با آب زھدان باھم ميآميزند و » مايه « يا »
مينوی« تبديل وتخميرو تحول ميگردند  .دربندھش ) بخش نھم 90 ،
( ديده ميشود که » آبی که درزھدان گوسفندان ومردمان است  ،آب
است « و» منی گوسفندان ومردمان  ،آبست « و » آبی که درگياھان
 ،آميخته است که آن را آب -تن خوانند  ،آبست « به عبارت ديگر»
درتخمه يابذرگياه  ،آب « ھست  .وخوشه پروين يا ارتای خوشه
درماه  ،تخم ھمه جانھا وگياھان وانسانھاست  .به عبارت ديگر ،آب
يا شيرابه ومان يا من يا انگم ) انگ( يا زنج درھمه تخمه ھا ونطفه
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ھای جانھا ھست  .ھمچنين درھالل ماه  ،شيرابه ھمه زھدانھا ھست
که درآميختن باھم – زنگ – سبزميشوند و آھنگ ونوا وطرب
وشادی و روشنی ميشوند .
اين صورت ب ُت چيست ؟ اگرخانه کعبه است ؟
وين نورخداچيست ؟ اگر دير مغانست
درکـون نگنجد
گنجيست دراين خانه  ،که
َ
اين خانه و اين خواجه ،
ھمه فعل وبھانه )به معنای علت است( است
برخانه منه دست  ،که اين خانه طلسمست
با خواجه مگوئيد  ،که او » مست شبانه « است
خاک وخس اين خانه  ،ھمه » عنبرومشک « است
بانگ دراين خانه  ،ھمه بيت وترانه است
فی الجمله ھرآنکس که دراين خانه رھی يافت
سلطان زمينست و سليمانه زمانه است
ای خواجه  ،يکی سرتو ازاين » بام « فروکن
کاندر رخ خوب تو  ،زاقبال نشانه است
سوگند به جان تو که جز ديدن رويت
گرملک زمين است  ،فسونست وفسانست
حيران شده بُستان  ،که چه برگ وچه شکوفه است
واله شده مرغان  ،که چه دامست وچه دانه است
اين خواجه چرخست  ،که چون زھره وماه است
وين خانه عشق است که بی حد وکرانه است ...
اين غزل مولوی  ،يکی از شفافترين غزليات او دررابطه پيشينه
فرھنگی اوھست  ،که ازشھربلخ که زادگاھش بوده و ازخانواده اش
که ازين فرھنگ برآمده اند ،ھست .
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بلخ  ،زادگاه مولوی
تھمورس  ،سازنده بلخ
خرم  ،خدای مھر ،ميباشد
تھورس  ،نام زنخدا ّ
بلخ که دراصل  baakhdhiناميده ميشده است  ،به معنای » بغ دی
ّ
خرم = زنخدا خرم « است  .درپارسی باستانی اين
= بغ
شھر baak=trisناميده ميشده که مخففش  ) Baktraبغ  +تره
=باختر( ميباشد  ،و به معنای » بغ  ،سه تای به ھم پيوسته « ميباشد
 .بلخ  ،بنام » بلخ شير بامی «  ،مشھوراست  .بام يا وام
درسنسکريت  ،به معنای پستان و زنخدای عشق ) بيدخت= ّ
خرم (
ميباشد  ،و شيربامی  ،به معنای » زنخدای عشق ھست که ھمه
شيرخواره ازپستان اوھستند که سپس » شيروانی= شروان « شده
است  .اين شھر ،ازتھمورس که Takhma urupaaباشد ساخته
شده است  ،که درشاھنامه پدرجمشيد شده است  .ولی تھمورث ،
وارونه آنکه سپس نرينه ساخته شده  ،مرد نبوده است  ،بلکه ھمين
» زنخدای عشق با پستان شيردھنده اش « بوده است َ » .تـخم ُ
وتخم
« يک واژه اند  ،و به معنای » اصل ومنشاء « ھستند که معنای »
شخص مستقل وآزاد « را نيزميدھند  » .اورو +پـا « ،مرکب
ازدوبخش است  :بخش نخست که »  « ureباشد به معنای » سينه
وپستان « است و»  «paaبه معنای  -1مکيدن و -2نوشيدن است .
بنا براين » اوروپا «  ،به معنای» پستان شيردھنده است که ھمه
ازآن شيرميمکند ومينوشند « .البته » پستان شيردھنده به معنای »
سرچشمه عشق « است  .نام » اروپـا « نيزھمين نامست که به
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ھمين علت نيز به تصويرزنی که سوارگاوست نشان داده ميشود .
اين » اوروپا «  ،ھمان » ّ
خرم « و ھمان » بغ شيربامی « و ھمان »
بغ  +دی « ھست که نام ديگرش » شاده وشاد « ونام ديگرش »
بيُدخت= وی دخت = دختروای يا شاه پريان « است  ،و درست »
شاد ونوشاد« نام نيايشگاھش دربلخ بوده است ) وبرمکی ھا ،
سدانش يا يعنی توليتش را داشته اند (  ،و درنوروز ،جشن گل سرخ
) کل سوری = َورد= آبگاه ( ھنوز دربلخ يادگاراوست  .ھمچنين
مزارشريف  ،ھمان نيايشگاه اوھست و» شريف = شرف « دراصل
به معنای » رفيع وبلندی « است که ترجمه واژه ِ » برزه  ،ال+
برز« باشد  ،نام مادراو= خواجه = سيمرغ = ارتا ھست .
درتوضيح غزل مولوی وپيشينه اش  ،ازمطلب دورشديم .
سخن درباره آن بود که سيمرغ ) ّ
خرم +ارتا  +بھرام ( که ھمان »
ماه « وھمان » نای « وھمان » مطرب آسمانی« است  ،وماه ،
درست » ،شھرمينو يا بھشت لنگر يا بھشت گنگ « خوانده ميشد .
ّ
وخرم را که پيکريابی اين ايده
ازاين رو  ،ھرشھرآباد ومرفه و زيبا
آل ميدانستند  ،ماه  ،يا بھشت لنگريا بھشت گنگ يا » دژھوخ گنگ
« يا مينو ميناميدند  .بھشت گنگ يا بھشت لنگريا مينو ،جائيست که
ھميشه ازنوسبزوتروتازه ميشود و ھميشه موسيقی وشادی است
.ھمچنن دراقبالنامه  ،نطامی ھمين تصوير بھشت را درداستانی از
اسکندر ميآورد :
درآمد به آن شھر » مينوسرشت «
که ترکانش خوانند » لنگربھشت «
دربرخی ازنسخه ھا » گنگ بھشت « است وھردو درستست .
بھاری دراو ديد ،چون نوبھار
نوبھار ،نام » اريبھشت = ارتای خوشه « است.
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پرستشگھی نام او » قـنـد ھــار «
عروسان بت روی  ،دروی بسی پرستنده بت شده ھرکسی
واسکندر که به ديدن اين بُت ميرود و ميخواھد  ،دوگوھر گرانبھا را
که دردوچشمش می بيند  ،برگيرد  ،کسی ميآيد و داستان اين دو »
سنگ « را برايش ميگويد :
دو مرغ آمدند ز بيابان نخست گرفته دوگوھر ،به منقارچست
»مرغ « که ھزوارشش  » ،تن+گوری « ھست ،به معنای » زھدان
ازسرنو وتروتازه وسبرشوی « است.
نشستند برگنبد اين سرای زفيروزی و ّ
فرخی ،چون ھمای
ُدری  ،کان رھاورد مرغ ھواست
گرش آسمان برنگيرد  ،رواست
ودراينجا ردپای » اصل جفتی « و» ھو +مای « که ھمان » ماه «
ودوجفت در اوست  ،بخوبی بازتابيده شده است .
ازاين بررسی ميتوان شناخت که چرا پرتوماه وخود ماه  » ،زنگ «
درماه ُپـر ،ھم ھالل ماه  ،آبگاه ھست و
و » زنگار= سبز« ھست .
ِ
ھم تخم ) خوشه پروين= ارتای خوشه ( باھم ھست و طبعا بااين
پيوند ومھر ،درزمان ،تخم ،سبزميشود  ،می وخشد  .آب  ،دربندھش
 ،ھم تنکردی) جسمانی( وھم » وخشا«  ،فراروينده  ،فراگسترنده و
پيشرونده وافروزنده است  .زنگ که جفتی وانبازی ومھروشاديست
 ،اينھمانی با » سبز« دارد .سبزھم که » ساپيزج « باشد ،ھمين
معنای » سه اصل آفريننده وزاينده وروينده است که باھم  ،پيوند
يافته اند و روند آفرينندگی بدينسان  ،آغازشده است « .
واژه » زنگ « و واژه » سبز« يا » اخ سئنا « يا » زرگون« ،
معنای » خشک وخالی »رنگ سبز« به معنای امروزه را ندارند .
بلکه بيان » اصل آفرينندگی « ھستند که ازآن » روشنی = الوان و
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شادی و ھستی « پيدايش می يابند  .با پيوند سه اصل به ھم  ،آنچه
بالقوه ھست  ،تحول به » صورت وجسم « می يابد .ھم آب وھم تخم
درماه  ،چون ازھم جدناپذيرند ،سبزند  ،يعنی سرچشمه پيدايش و
روند پيدايش ) ازبيصورتی وناگرفتنی بودن  ،به صورت يافتن
وگرفتنی شدن ( ھستند  .اينست که خود واژه » مينو =
« mainyavaبه معنای » آب ِ نای ماه = آب زھدان ماه « است .
 mayبه معنای » ماه « است و» «nyaمعنای نای است و » « av
به معنای » آب « ميباشد  .البته ھم » نطفه = منی = مينو «  ،آبست
و ھم زھدان  ،آبگاه است  .تخم ) نطفه ( نيز ،دارای شيرابه وآبست
 .مينو ،پيوند نطفه وآب در زھدان ماھست که تحول به رنگ وشکل
می يابد  .اينست که مينو اينھمانی با زمرد وزبرجد داده ميشود که
ھم سنگ ھستند وھم رنگ ) روشنی= پيدايش رنگھا باھم ( ھستند ،
ھم معنای » عشق « دارند  ،وزھدان ماه  ،جايگاه » تری وتازگی
ونوی ھميشگی «ھست ،چون جايگاه » تحول =  «vartaاست .
رنگ که دراصل » ار +انگ « ميباشد  ،به معنای » شيرابه روان
گياھان « است  .اينست که » زنگ «  ،طيفی ازمعانی پيوسته باھم
داشته است که برای ما امروزه ازھم جدا وبيگانه ھستند  .زنگ ،
جرس ودرای وناقوس است  .دربھمن نامه که تصويری از» زوش
« خدای ايران ميآيد ميتوان ديد که به خود » زنگ = جرس « می
بندد و آھنگ اين زنگھا ھمه را به جوش وخروش ميآورند  .بستن
زنگ وزنگوله ھا به خود ،پيکريابی گوھر موسيقائی اين
زنخداھست  ،چون گوھر اين زنخدا  ،اصل جفتی ھست .
به خوشه کوچک انگور ،زنگله گفته ميشود  .پيشوند » زنجير« که
سلسله به ھم پيوسته باشد  ،زنج است  .به ھمه صمغھا ) ژد=جد ( ،
زنج گفته ميشود  ،ودرست معنای ديگرزنج  ،الغ ومسخرگيست.
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ھمچنين » زنگی مزاج « به معنای » پيوسته خوشحال « است .
بھار وفرودين ونوبھار) ارديبھشت (  ،سبزو ز نگاری ھستند :
نه چون کافورشود کوه به بھمن ماه
نه شود دشت چو زنگار به فروردين – ناصرخسرو
ھوا  ،فرش زنگاری افراختی
سمن  ،برگ وبلبل  ،نواساختی  -سلمان ساوجی
چو من وصل جمال دوست جويم
مرا ديده  ،پر از زنگار بايد – سنائی
البته مقصود ازسنائی شايد آن بوده است که ديده من پراز» زنگ
زدگی « بشود تا چنين آرزوئی را نکنم  ،ولی دراصل معنای کامال
مثبت داشته است ودارد .
ای خوشا  ،خلعت نوروزی ِ » بستان افروز «
جامه از » اطلس زنگاری « و تاج از» مخمل «  -وحشی
البته » سبزشدن «  ،چون به معنای » ھميشه ازنوپيدايش يافتن «
است  ،به معنای » رنگارنگ شدن « است  .مثال درشوشتری به
رنگين کمان َ » ،سوزقبا « گفته ميشود  .يا درفارسی به ھدھد که
رنگين است  ،سبزقبا يا سبزک گفته ميشود  .يا » وای نيک «
دربندھش  ،دريک جا ،ازجامه سبزاو ودرجای ديگر ازجامه
رنگارنگ او سخن ميرود  .واو ھرکجا گام ميگذارد چون ّ
فرخ پی
است  ،ھمه جا  ،سبزيعنی رنگارنگ ميشود )خضرفرخ پی ( .
سبزکه بيان عشق ورزی » شاه  +بابک = سيمرغ  +بھرام « است
 ،اصل پيدايش رنگارنگی وروشنيست و چيزی روشن ميشود که
رنگارنگ بشود .
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مـاه و آب
ديده شد که درسانسکريت به » ماه «  » ،سومنات = سوما +ناته «
گفته ميشود که به معنای » خدا يا دارنده ونگھبان شيرابه وزبده «
يا » مايه = مای « است  .ماه  ،اينھمانی با » آب= شيرابه ورس
وجوھرجھان « داده ميشود  .ماه  ،سرچشمه مايه ايست که جھان
را تخميرميکند  .به عبارت ديگر ،ماه  ،اينھمانی با » ھائوما = ھوم
= ھومای « داده ميشود  .اين شيرابه ومايه است که » آب زندگی «
درھمه چيزھاست  .ازاين روبيخ درخت  » ،کوک « ناميده ميشود
که » کوکا « باشد وبه معنای » ماه « است  .علت نيز آن بوده است
که آنھا ماه را اصل تری وآبادی وبھی ميدانستند  .دربخش يازدھم
بندھش )  ( 165ميآيد » از آنجا که آب با ماه پيوند دارد  .بدان يک
پنجه ھمه آبھا برافزايند و ھمانگونه که به چشمديد پيداست  ،درختان
نيز بدان ھنگام بھتربرويند وميوه ھا بيشتررسند  .... .ماه  ...سودمند
است زيرا ھرچه را تردارد  ،نيکو آبادی اومند است  .زيرا ھمه
آبادی وبھی را دھد  ...به افزارگشنان ھمانند است که چون برفرازد
 ،تخم به مادگان دھد  ...پانزده روزکاھش يابد که کارکرفه
ازجھانيان پذ يرد و به گنج ايزدان سپارد  . « ..ماه ُپـر ،نرينه
شمرده ميشود که ھمه مادگان را آبستن ميکند و ھالل ماه  ،اصل
مادينگی جھان بود و ھمه تخم ھا » نطفه ھا = منی ھا = مينوھا« به
ھالل ماه می پيوستند  ،که البته نويسنده بندھش  ،بجايش » کارکرفه
« گذاشته است  .آنھا درتصويرماه  ،ھم زن وھم شوھر ،وھم پدر
ومادر خود را ميديدند  .بدينسان  ،انديشه اينکه ھمه انسانھا فرزند
مستقيم خدايند ،و ھمه بشر ،خواھران وبرادران وخانواده ھم
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ھستند  ،پيدايش يافته است  .ازسوئی بيخ وريشه ھمه درختان
وگياھان  ،ھمين » کوک = کوکا= تخم ماه « بود که سرچشمه تری
وآباديست  .ماه  ،که ھم » نطفه وھم آب زھدان « ھمه جانھا
ّ
ومـن ومن و زنج و جد و ژد و
وگياھان را داشت  ،شيرابه و مان
انگم وانگ ) رنگ= َار +انگ = شيرابه روان ( يا اسانس ھمه
جھان ھستی را درخود داشت ،واصطالح » مينو« که » می  +نيا+
آو « باشد وبه معنای » آب نای ماه « است  ،چنين معنائی داشته
است  .درواقع  ،سرچشمه » اسانس وشيرابه ومان کل جھان ھستی
« يا » حقيقت درگوھرھمه جانھا « بود .اين انديشه بسياربزرگ
ازتجربه ھائی چند درزندگی که انسانھا داشته اند  ،انگيخته شده بود
 .يک تجربه بزرگ  » ،رابطه ماه با عادت ماھانه يا قاعدگی زن «
است  .درکردی به گاوميش  ،مانگ گفته ميشد وزمين  ،چون
خوشه زندگان بود  ،ھمين مانگ بود  .به ماه آسمان نيز مانگ گفته
ميشود  .مانگه ومانگا  ،گاوماده است  .به ماه تازه يا ھالل ماه ،
مانگيله ) مانگ +ايل يا آل ( گفته ميشود  .وبه عادت ماھانه زن ،
مانگانه گفته ميشود  .اين واژه » قاعدگی «  ،بيانگر ريشه مفھوم
» قاعده واندازه « درتجربيات انسانھا بوده است  .چنانچه انديشه
homo
بزرگ پروتاگوراس که انسان  ،اندازه ھرچيزيست
 mensuraميباشد  ،وبنياد حقوق بشر شده است  ،درست واژه
» « mensuraازھمان » « mensturationميآيد  .به اين
قاعدگی يا حيض  xunomandيا  vohunavantگفته ميشود که به
معنای » دارنده خون « است  ،و خوب ديده ميشود که واژه » خون
=  «vohuniدراصل به ھمين » خونريزی ماھيانه زن دررابطه با
ماه « گفتته ميشود ،و خون »  «vohu -niبه معنای » نای به «
است که نام اين خداھست  .افزوده براين » رگ= راھو «  ،نام ارتا
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ھست  .درکردی به حيض » بين مائی « گفته ميشود که به معنای »
آب نی « بوده است  .بايد درپيش چشم داشت که واژه » حـ َی « که
درعربی به معنای » زنده « بکاربرده ميشود) حی علی خيرالعمل (
 ،دراصل به معنای » فرج زن= اندام زن « است  ،وواژه » حيات
= زندگی « ازآن ساخته شده است  .وواژه » حيا = شرم « نيز به
ھمين اصل بازميگردد  » .حی = اندام زايش زن « ،اصل زندگی
واصل پيدايش زندگی بوده است  .ازاين رو نيز  ،ﷲ  ،ھو الحی الذ
ی اليموت  .او زھدانيست که ھيچگاه نمی ميمرد وھميشه ازنو
ميزايد  .اصل اين واژه » حی «  ،به » ھه يو «= ماه درکردی و »
ھه يوک «= ھالل ماه درکردی بازميگردد  ،که اينھمانی با »
زھدان « داده ميشد و دراوستا »  « aiwiبوده است .
تجربه ديگری که انسان  ،ماه را با آب پيوند داده  ،تجربه جزر ومد
جـر« و » آب خيز« ناميده ميشوند .
دريا است که درفارسی » آب َ
اين انديشه » تحول وتغييرخود ماه درھرماھی « که بنياد تفکر اين
فرھنگ در درک جھان ھستی بود  ،با جزرومد دريا  ،سبب ميشد
که جزرومد دريا را بسيارمثبت درمی يافتند  .اين انديشه در داستان
» خرسه پا « دربندھش  ،که ميان دريای فراخکرت ) وروکسا ،کسا
درسانسکريت نام خدای آبست ( ايستاده  ،بخوبی بازتاب شده است .
خـر ،با االغ ربطی ندارد  ،بلکه ھمان » خار= خاره « ودراصل »
ھـره « بوده که  ،ھمان » ماه « است و» سه پا « که به معنای » پا
« ھست و به معنای اصل جفتی واصل حرکت است  ،ويژگی
ماھست که درپيش آمد  .ازجمله ويژگيھای اين » خرسه پا «
دربندھش آنست که » چون بانگ کند  ،ھمه آفريدگان آبزی  ،آبستن
شوند  ،چون درآب ميزد  ،ھمه آب دريا مطھرشود «  .که ھمان
ويژگيھای ماه ھست  .ماه که لوخن ) نای بزرگ ( يا نای به است ،
301

وای به  ،باد يا بانگ ونوای به نيزھست که آبھارا به موج مياندازد
و ماھيان را آبستن ميکند  .ولی مفھوم » دريا «  ،چنانچه پنداشته
ميشود ،درجائی ازگيتی نيست  ،بلکه » چنانچه اشاره شد ،شيرابه
ومان ومن ومينووآب و انگ ورنگ ) ار +انگ = ارنگ رود (
جاری وروان درسراسرجھان ودريای محيط ميباشد .ھمين مفھوم
نيز درآغاز شاھنامه ميآيد که :
حکيم اين جھان را چو دريا نھاد
برانگيخته موج ازاو  ،تند باد
اين تصوير دريا  ،به کلی با مفھوم »دريا« درداستان نوح فرق دارد
 .اينجا » ،ھمه جھان  ،درياست و ساحلی وکناره ای ندارد«  ،چون
حقيقت يا » مان ومن ورنگ= ارنگ= ار +انگ = شيرابه روان
ورسا « جوھرواسانس ھمه جھانست و جائی که
ورس َ
ھمه جانھا َ
اين جوھر نباشد  ،به معنای آنست که آنجا حقيقت وخدا نيست .
حقيقت  ،درھمه چيزھا نھفته است وموج ميزند وروانست ومی تازد
 .حقيقت  ،گنج درھرچيزيست  ،تخمی)= چھره درتاريکی( ميباشد
که » می چھرد = به خود شکل وچھره ميدھد تا ديدنی شود «  .ماه
يا کوک يا کوکا  ،بيخ ھردرختی و گياھی وانسانی ) مردم = مر+
تخم ( است و ھمه ازاين مينوی ماه ) آب زھدان ماه= مای يا مايه
يا می ( يا مان ومن ورنگ و» وه دايتی = دھش به « مينوشند ومی
» وخشند « » مينو« ميشوند .

آب ،تنکردی ووخشائيست ،يعنی:
ماده وھم روحست
» آب «،ھم ّ
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ھم،اصل تاريک وھم چھره پيداست
آب و جھان انديشی ايرانی
انديشه ھای ژرف ومردمی انسان ،از زمينه ھای تصاويری روئيده
و پيدايش يافته اند که ما امروزه  ،آنھارا خرافه وجھل واشتباه
ميدانيم  .انسانھا ،فجرانديشه ھائی را که درتجربيات خود  ،گمان
ميزدند  ،به شکل » تاءويل ھائی ازمحسوسات خود « درتصاوير
محسوس خود  ،بازمی تابيدند  .ماه درآسمان  ،دراثرتحول ازھالل )
کمان ( به چرخ ) گردی  ،شکل تخم ودانه ( وتغييروارونه اش ،
پديده ای بسيارشگفت انگيزو » انديشه زا « بود  .ماه  ،ھم نماد
اندام زايش زن وھم نماد اندام تناسلی مرد  ،ھم مرد وھم زن) اصل
آفريننده وزاينده ازخود ( و ھم تحول يابنده نری به مادينگی
ومادينگی به نری بود  .وازاين رو نام ماه که دراصل » مای = ماده
« و» مز« و» ماخ « و » مج « بوده است  ،گواه براينھمانی داشتن
آن  ،با » آب= شيرابه = مينو= مان = من « يا شيرابه واسانس=
رس کل جھان است .درست گيتی ازاين آب ماه » مينو « که نطفه
ماه باشد و درتن وزھدان زنان  ،ھشته وافشانده ميشود  ،پيدايش می
يابد  ،ونطفه يا تخم نرينگان ھمه به زھدان ماه ميروند و تبديل به »
پروين = ارتای خوشه « ميشوند) درماه ،پاک ميشوند(  .اين
تصوير ،ھرچند برای ما جزخياالت وموھومات چيزی نيست ،
زمينه پيدايش انديشه ھای متعالی وژرف ومردمی شده است که
برغم ِ دست کشيدن ازاين خياالت خام نجومی و بيولوژيکی  ،آن
انديشه ھا  ،ارزش خود را نگاه داشته اند و ميدارند  .به ھمين
علت  ،اين تصاوير  ،به علت آنکه » زادگاه اين انديشه ھای متعالی
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ومردمی و ژرف « بوده اند  ،ارزش ياد آوری دارند  .امروزه نيز،
بسياری ازانديشه ھا ی نيک ومردمی  ،به ھمين روال پيدايش می
يابند وپيدايش خواھند يافت  .انسان  ،جنين انديشه ھای تازه خود را
درگھواره اصطالحات و قوالب کھن و يا غلط می نھد تا درزھدان
آنھا  ،برويند  .ھمين کار را عرفان  ،درايران کرده است و جنين
انديشه ھای مردمی و مھری و بلند خودرا در » قوالب اسالمی
وقرآنی « نھاده  ،تا از» درون کود اسالمی  ،ازنو برويند « .
دربندھش اين انديشه بنيادی فرھنگ ايران باقی مانده است که آب ،
ھم » تنکردی= جسمانی ومادی « و ھم » وخشائی = معنوی
وروحانی ومينوی « ھست  .درآب  ،اين دو رويه  ،باھم آميخته و
انباز ،وازھم جدا ناپذيرند  .ھنگاميکه معنای اصل آب ) مايه = مای
 ،شيرابه واسانس ھمه جانھا ( را درنظر داشته باشيم  ،درمی يابيم
که » آب «  ،مقوله ای بسيارمھم وژرف درفرھنگ ايران ودرتفکر
ايرانی پيدايش يافته است  .چون » آب « که شيرابه ومان ومن ) =
مينو و مايه ( ھمه زندگان وگياھانست  ،مانع ازآن ميشد که انديشه »
دوجھان جدا وبريده ازھم و درگوھر متفاوت باھم « پيدايش يابد  .به
عبارت ديگر ،روح وجسم  ،خدا وانسان  ،آسمان وزمين  ،جان وتن
 ،پيوسته و آميخته به ھم و متمم وانبازھم بودند  .به عبارت دينی
درمسيحيت واسالم  ،معنويت وروحانيت و انديشيدن  ،پديده ھای
پيوسته با تن وجسم  ،و فراروئيده از تن وجسم ) شيرابه و من نھفته
درآن ( بودند .
مفھوم » آب « درفرھنگ ايران ،غيرازمفھوم آب درذھن ما ميباشد
 .آب  ،که اسانس و » مينو= مان = من= ژد= انگ « جھان ھستی
شمرده ميشد ھمانقدر مادی وجسمانيست که روحانی ومعنوی و
انديشگی  ،ھمانقدر استومند است که مينوئيست  .چنين مفھومی از»
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آب «  ،روح وجسم  ،انديشه وتن  ،صورت ومعنا  ،صورت
وبيصورت  ،حقيقت وظاھر ،خدا وگيتی را به ھم ميآميخت وبه ھم
می پيوست  .جھان مينوئی  ،نيروھای مينوئی ) ضمير(  ،بھشت
مينوئی ) گنگ (  ،پديده ھائی جدا گوھر وبيگانه وبريده از » گيتی
وجسم « وبرترازجسم وتن وماده نبودند  .بھشت ومينو ،باليدن
ورسی است
وشعله ورشدن و گسترش يافتن ِ شيرابه ومان ) مينو( َ
که درميان وگوھرھرتخمی ) َاست = استو = ھسته = جسم ( ھست
 .سپس درعرفان ايران  ،اصطالح » می = باده « که معنای
ديگرماه ) ماء= مای = می (  ،جانشين مفھوم » آب = مايه ،
درعربی ماء « شد  ،که اساسا دراصل باھم يک واژه بوده اند ونام
خود ماه  ،می=mayھست .پس ازآنکه » آب «  ،معنای
بسيارتنگش را يافت  ،ويژگيھای مثبتی که فرھنگ ايران به باده يا
می ومايه ميداد  ،رساتر ،معانی گمشده آب را نگاه ميداشتند  ،چون
مايه  ،اصل تحول دھی را درخود نگاه ميداشت  .حقيقت نھفته
وروان) تازنده  ،روان ورونده با سرود ( درھرماده ای ) جھان
جسمانی چون زاينده است  ،اينھمانی با زن داده ميشود  .نام ماه ھم
ماده = مای بود (  ،آن تخم را ميافروزد و مينوی نھفته وبالقوه ،
مينوی آشکارميشود .
ماه  » ،مای  =mayدرپھلوی « و» ماده =  «madaناميده ميشد .
ازمعانی گوناگونی که در زبانھا وگويشھا از» مای ،ماده  ،ماخ ،
مج « که ماه ھستند و باقی مانده ميتوان بايک نظر بازشناخت که با
چه چيزھائی ماه  ،اينھمانی داده ميشد  .يکی آنکه ماه يا مای  ،با »
مادر«  ،زاينده ودايه ) ماما وشيردھنده ( اينھمانی داده ميشد ) ھو+
مای = ھمای (  .ديگرآنکه مای ) مادر( با آب يا مايه اينھمانی داده
ميشد  .زرمايه  ،که معنای » سبز« دارد  ،ھمين شيرابه ماه است که
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بھشتيان مينوشند  .درتبری  ،مايه ھم به » اصل ھرچيز« وھم به »
ھرنوع مخمريا تخميرکننده « گفته ميشود  .اينکه مايه اصل
ھرچيزاست  ،به معنای آنست که » ماه « ميان ھرچيزيست .
واينکه مايه  ،اصل تخميرکننده وتحول دھنده و کيمياگراست )می+
نيا = مينا= ، ( mainyaنقش بزرگی درجھان بينی ايرانی داشت ،
به ويژه که اين اصل تخميرگريا کيميائی در ميان ھرچيزيست.
ازاين رو » می « که باده باشد  ،ھمان ماه است که گوھرانسان را
تخميرميکند و پديدارميسازد  .به ھمين علت نيز نام ديگرمی » ،
بگمز« است که » بغ  +مز= ماه خدا « ميباشد  » .می « ،
ويژگيھای خدای ماه را دارد  .البته تماس با ماه ونگريستن ماه نيز،
ھمين ويژگيھای تخميرگروکيميا گررا دروجود انسان دارد .
ھمچنين درتبری ميا )  (miya = miyaa =miaبه ابرغليظ ھمراه
با باران گفته ميشود  .وازاين تصويرميتوان رابطه تنگاتنگ ماه با
ابررا ديد  .دربندھش  ،ماه  » ،ابر +ومند « دارنده ابر ناميده ميشود
که البته دراصل اوستائی  afnahvandtاست و»  =af-naآب+
نای« ميباشد که به معنای » مايِه نای وزھدان ماه « است .طبعا
واژه عربی » ماء= آب « ھمين » مايه ومای وماه « است .
ھمچنين درتبری » « به معنای » مغزيا مادهّ ی وسط ھرچيز« است
ودرست واژه » ميان « که نقش فوق العاده مھمی درتفکرايرانی
دارد  ،ازھمين مفھوم » ماه « ساخته شده است » .ماھی« در دريا
نيز ھمين ماه = ماس = ماص است  .چنانکه نام ديگر ماھی  ،سئنا
وسمک ) سه  +مک = سه نی = سئنا ( است  ،چون ماه  ،مرکب
ازسه خدا ھست که باھم اصل عشق ھستند  .دربرھان قاطع ديده
ميشود که » مـه «  ،ھم به قلم وکلک گفته ميشود که » نای« باشد و
ھم به » ميغ « گفته ميشود  .درخراسان مايه  ،به خايه انسان
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وحيوان و مخمر) ماده تحول دھنده ( و ماييدن به »خواستن« گفته
ميشود  .درپشتو مايه  ،خميرمايه است وبه آن  ،تومه وتومنه
نيزگفته ميشود  .در واقع » تخم « با » مايه « اينھمانی داده ميشود
و تومه وتومنه که درپشتو  ،مايه است  ،دارای معانی ريشه واصل
وجوھرو بنياد ھم ھست  .ودرضمن به شتردوکوھانه نيز ،مايه گفته
ميشود  ،چون جمع دوکوھان  ،نماد انديشه جفتی وانبازيست .
ودرپھلوی  maayishnبه معنای آميزش ومقاربت است و maayut
مايوت به معنای جفت گيری و آبستنی است و  maayomandکه
ھمان » ميمند « باشد ،به معنای » دارای می ومحتوای شراب «
است  .وواژه »  « mayazdجشن نوشيدن می برای باھم آميختن
ودوستی بوده است  ،وواژه » ميزبان  «mayazd-paanازھمين
ريشه برخاسته است  .ازخوشه معانی گوناگون ولی به ھم پيوسته »
ماه = مای « ميتوان نقش مھمی را که تصويرماه درتفکر واجتماع
ايرانی بازی کرده بازشناخت  .به ھمين علت اين اصل
کيمياگروتحول دھنده و شادی آورو » آذرفروز= پديدارسازنده تخم
«  » ،ميان= « mai-dhyanaھرچيزی و » اصل ميان
درھرچيزی « است  .ميان ھرچيزی وھرانسانی  ،جای وخانه »
زنخدا ماه « است  ،چون » می +دی +يان =mai+ dhy +yana
«  ،يان +خدا +ماه « ميباشد  » .ميان «  ،جايگاه وخانه ماه يا
خدای عشق وطرب و آب يعنی حقيقت ھست  ،و آنچه ازاين آب)
مينو= مان = من = انگ ( درميان ھرچيزی  ،می وخشد  ،موجود
مينوئی است  .بدين علت معنای واژه »  ، «vaaxshikموجود
مينوئی است .

307

ھرچه گفتم ،داستان ،ناگفته ماند
ھرچه که آراستم  ،آشفته ماند
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