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خـرد ِ محال انديش
خردی که ميان » امکانات موجود« برنمی گزيند
بلکه » امکانات تـازه ديگر «
برای برگزيدن  ،ميآفريند
آزادی  ،آفريدن امکانات تازه است
نه برگزيدن ميان امکانات موجود

تا امکانات تازه  ،آفريده نشده اند
تحول  ،محال است
ّ
اين انديشه که خدا  »،کانون آتشی است که اخگرھايش درجان انسانھا پخش
شده است «  ،تصوير بسيارشگفت انگيزی ازانسان  ،فراھم آورده است  .ما
درفرھنگ ايران  ،انسانی را می يابيم که گرمی وروشنی وجنبش وشادی ،
از زندگی خودش  ،ميجوشد وميافروزد ومی تابد  .انسانی که سرچشمه نيرو
و غنی وسرشاری است  .خدا  ،يا اصل تحول )= دگرديسی و ازنو زنده
شوی (  ،خودش ،آتش يا گرمی ھرجانی ميشود و ازاين رو ھرانسانی ،
خودش  ،ازخودش حرکت ميکند وبه حرکت ميآورد  ،ازخودش شادميشود
وشاد ميکند ،ازخودش روشن ميشود و روشن ميکند  ،نه از متضاد بودن با
کسی و چيزی واز دشمنی با ضدش  .آزاديش  ،در برگزيدن ميان اين وآن
واقعيت نمی پذيرد  ،بلکه در روشن شدن ودر روشن کردن ِجھان ازخودش
ھست که آزادی را درمی يابد  .آزاديش  ،دراعتماد کردن به خودش و
ايستادن برپای خودش ھست  .آزادی در زندگی برای او  ،اينست که انسان
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ازخودش روشن ميشود و روشن ميکند  ،و به خودش اعتماد دارد  .خوبی
وزيبائی و بزرگی ،از نيرومندی اوست  .بدی و زشتی وپستی  ،از سستی
اوست  ،از طفيل بودن اوست  ،ازاتکاء کردن به ديگريست  .آنکه با روشنی
خودش  ،روشن ميکند  ،امکانات ويژه خودش را نيز ميگشايد  ،وامکانات
وبديل ھای تازه خودش را ميآفريند  .او در تنگنای » امکانات وبديلھا و
خوبی وبديھای ديگری « مجبور نيست که برگزيند  .برگزيدن ميان ارزشھا
) خوبی ھا و بديلھا ئی( که ديگران گذارده اند  ،يا درواقعيت موجود ھست ،
ھنوز آزادی نيست  .خرد  ،که ميان چنين خوبی وبدی  ،برگزيند  ،ھنوز به
آزادی نرسيده است  ،و برپای خود نايستاده است  ،بلکه آزادی واستقالل خود
را نيزدرچنين برگزيدنی از دست داده است  .به عبارت دقيقتر ،گوھرخدا را
درخود ،که » ازخود بودن « است  ،لگد مال کرده است  .ازخود روشن شدن
و روشن کردن  ،که اصل آزاديست  ،اين محتوا را دارد که انسان خودش ،
در آزمايشھايش درھنگامھای گوناگون  ،امکانات گوناگون می يابد  ،که
طيفی ازارزشھا ھستند  .اين ماھستيم که بايد ايجاد امکانات تازه کنيم  ،وگرنه
در امکانات وبديلھائی که روبروی ما قرار ميدھند وبه ما عرضه ميکنند ،
ميتوانند ھيچکدام خوب نباشند  ،و درواقع فاقد امکانات وبديلھای ديگرباشند
که ارزش برگزيدن دارند  .دراين صورت  ،برگزيدن  ،خطا ھست  ،و با
چنين برگزيدنی  ،آزادی و استقالل خود را ازدست ميدھيم  .آزادی ،در
برگزيدن نيست  ،بلکه آزادی  ،در » ازخود بودن  ،خود ميزان وترازو
وسنجه بودن  ،ازخود  ،روشن کردن « است  .ما دربرگزيدن ميان » بد
وبدتر « ھيچگاه به خوب نميرسيم وخود را درآزاديمان فريفته ايم  .ما
دربرگزيدن ميان » امکانات واقعی « که نام » واقعيت « بدان ميدھند  ،به
آزادی نميرسيم  .اين » امکانات موجود « در اين واقعيت  ،تحول را محال
ميسازند  .ما درچنين برگزيدنی  ،درتنگنا وزندان واقعيت موجود  ،اسيرو
زنجيری ميمانيم  .در» واقعيت « ،غيرازاين امکانات وبديھا و خوب وبدھای
موجود  ،امکانی ديگربرای برگزيدن نيست .
چرا غير از اين امکانات  ،بديلھای ديگرنيست؟ برای آنکه ھر» واقعيتی «
برای پايدارساختن خود  ،يا برای ھميشه واقعيت ماندن  ،راه تحول به آنچه
جزخود ھست را می بندد ومحال ميسازد  .ھرواقعيتی  ،امکاناتش را محدود
وتنگ و سفت ومعين ميسازد  ،تاراه تحول را ببندد  .غير ازاين امکانات ،
امکانات ديگری نبايد باشد  .ازاين رو  ،گزينش ميان امکانات درواقعيت ،
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ھنوز ،آزادی نيست  .درست ،فراسوی اين واقعيت رفتن  ،که کشف امکانات
تازه است  ،محال ساخته ميشود  .ھمين امکانات محدود  ،ھمين تنگنا ،
واقعيت است  ،و واقعيت را بايد به عنوان مرجع نھائی پذيرفت .خرد  ،بايد
واقعيت انديش باشد  ،فقط درتنگنای امکاناتی که به او دراين واقعيت ،
عرضه شده  ،بايد برگزيند  .خرد  ،بايد ميان آنچه را خوب ميشمارند و آنچه
را بد ميشمارند  ،خوب وبد را انتخاب کند  .اين » دامنه اختيار« اوست .
فراسوی اين مفھوم خوب وبد رفتن  ،فراسوی اين مفھوم زشت وزيبا رفتن ،
فراسوی اين مفھوم حق وباطل رفتن  ،محال وغيرممکن وممنوع ساخته
ميشود  .آزادی ِخرد ،درست با شکستن ھمين » انديشه محال« آغازميشود .
آزادی انديشه  ،درست جستجوی محال است  ،کردن کار محال ھست  .محال
 ،درب به تحول ) ازحالتی به حالتی ديگرشدن = استحاله ( را می بندد .
گرانيگاه اصطالح » محال «  ،ھمين » ناشوندگی وناشدنی « ھست  ،نه »
غيرممکن « که ما فراموش ساخته ايم  .واقعيت  ،راه شدن وگشتن و ازحالتی
به حالتی ديگرشدن را می بندد  .واقعيت موجود را نميشود تغيير داد  ،اين
محال  ،يا ناشدنی است  .ولی » خردمحال انديش « درست دراين ميانديشد
که » واقعيت موجود = امکانات موجود = خوبی وبدی موجود « را ازحالتی
که ھست به حالتی ديگر ،استحاله بدھد  .سد محال را بشکند تا باز » بشود
«  .ھيچ »واقعيتی « دراجتماع ودرتاريخ  ،حق ندارد خود را تحول
ناپذيرکند  .ولی ھرواقعيتی  ،فراسوی خود رفتن را ) حالتی ديگر يافتن را (
محال ميسازد .ولی خرد آزاد  ،امکانات تازه ميگشايد  ،و واقعيت را برھم
ميزند  ،و امکانات موجود و واقعی ر ا تنگ می يابد و زندان ميشمارد  .آنچه
را که محال ساخته اند  ،از سر ،تحول ميدھد  .برای خرد آزاد  ،واقعيت ،
زندان است  .آنچه را واقعيت  ،محال ساخته  ،نمی پذيرد .خرد درانديشيدن ،
درجستجوی آنست که ببيند  ،واقعيت موجود  ،چه چيزھائی را محال
) ناشدنی  ،ناشونده ( ساخته است ،تا باز آن را شدنی وشونده سازد .

آنچه را » ُمحال « ميخوانند
تحول پذير«است
» ّ

خرد،آنچه را» تغييرناپذير« ميدانند،تغييرميدھد
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عقل،چيزی راکه تغييرنميپذيرد،اصل ھستی ميکند
فرق ميان» خرد« و »عقل «
چگونه  ،با واژگونه کردن ِ» خرد« ،
» عـقـل« را ساخته اند ؟
آنانکه چيزی را » محال« ميدانند ،خرد خود را درتحول دادن
آن چيز  ،ناتوان ونوميدميسازند
مفھوم » ُمحال « را درھرجامعه ای  ،بايد از مفھوم » واقعيتشان« فھميد .
واقعيتی که درآن جامعه  ،ميکوشد که باقدرت  ،خود را »ماندنی وتزلزل
ناپذيروپايدار« سازد  ،تحول يافتن خود را  ،درخردھا وروانھا واذھان،
مـحال ميسازد  .ازآن پس خرد ،درھرانسانی واژگونه ساخته ميشود  ،تا
ُ
واژگونه گوھرش بينديشد  .واز» خرد ش«  » ،عقل « ساخته ميشود .
ُمحال  ،دراصل  ،به معنای » ناشدنی و ناشونده « است  .چون » نميشود =
تحول نمی يابد«  ،پس » غيرممکن است که کسی آن را تغيير بدھد « وبايد
دست ازتغيير دادن آن بکشد وبه فکر تغيير دادن آن نيفتد و ھميشه ازاين
آرزو  ،دور بماند  .با جاافتادن اين انديشه درخرد  ،که اين چيز » ،نميشود=
ھيچگاه تغييرنمی پذيرد«  ،انسان  ،خود را ناتوان در تغيير دادن آن ميکند ،
وتحول دادن آن را  ،امکان ناپذير ميشمارد  .ازاين پس معنای » ھست
وھستی « نيزدرخرد ،عوض ميشود  ،و» ھستی « چيزی شمرده ميشود که
تغييز وتحول نمی پذيرد » .چيزی ھست « که » محال است = تحول ناپذير=
ناشدنی وناشونده « است  ،بی » حال « است  ،حال ندارد .
خـم  ،به رقص است وبه حال
جزو جزو ُ
عقل جزوی را  ،نموده اين محال
خرد ازاين پس ،عقل ميشود  .برای عقل  ،برعکس ِخرد  ،چيزی » ھست «
 ،که تغييروتحول ناپذيراست  .برای آنکه عقل  ،چيزی را بپذيرد  ،بايد برای
او اثبات کرد  ،بايد آن را سفت وصلب و» تعريف « کرد  .عقل  ،اثبات
ميکند  ،ثابت ميسازد  ،بيحرکت و ھميشه يکسان ميسازد  .ھميشه اين ،
ھمان ميماند که بود ) اينھمانی  ،ايجاد ميکند تا ھويت داشته باشد(  .ھويت
ھستی  ،چيزيست که ھميشه ھمان ميماند که بوده است  ،نه آن چيزی که
درجستجو وکشش ،ميشود  .درحاليکه برای خرد  ،اصل ھستی  ،تحول
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پذيريست  .چيزی که تحول می پذيرد » ،ھست«  .خدا نيز» ھست «  ،چون
اصل تحول پذيری است  .ازاين روآن را » مرغ = سيمرغ « ميخواندند ،
چون معنای » َمـَرغه «  ،ھميشه ازنو سبزوتازه شوی ھست ُ .مرغ و َمرغ،
ھردو يک واژه اند  ،ھرچند دوگونه تلفظ ميشوند ويک را به پرنده وديگری
را به » چمن= سبزه نورسته « ميگويند  .ازاين رو سيمرغ  »،ارتا -فرورد«
ناميده ميشد  ،چون » فرورد « که » فروھر« باشد  ،اصل دگرديسی =
متامورفوز  ،اصل » َورتن = گرديدن وگشتن و وشتن « است  .چيزی
موجود است که » َوجد= َوشت « ميکند  .چيزی موجود است که ميرقصد
) وشتن = گشتن( .
ولی ھرواقعيتی  ،ميکوشد که درروان وخرد مردم  ،ايجاد » حس ناتوانی و
نوميدی ازتغييردادن خود « را بکند  .احساس » ُمحال بودن «  ،احساس
نوميد وناتوان بودن خود ،در تغيير دادن » واقعيت « است  .ھرواقعيتی ،
ميکوشد  ،امکانات تحول خود را ببندد  .ولی خرد  ،بايد آن را تغييرندھد ،
تا آن واقعيت  ،ازسر » ،ھست بشود  ،ھستی بيابد «  .واقعيت درسکون
وثبات  ،ميميرد و اين مرده است که ثابت و تغيير ناپذير است  .اين احساس
ناتوان ونوميد بودن  ،بيان » عدم اعتماد به خود و غنای خود « ھست .
مثال درجھان اسالم  ،يکی شدن وجفت شدن ﷲ وانسان ) =عبد ومخلوق (
 ،محال شد  ».خلقت « در شريعت اسالم  ،تحول يافتن ﷲ  ،به انسان وبه
گيتی نيست  .اين ُ ،محالست  .ھمچنين  ،انسان  ،ھيچگاه نميتواند ،به ﷲ ،
تحول يابد  .اينھم  ،محال شد  .ولی درست اين تحول خدا به انسان وگيتی ،
بنياد فرھنگ ايران وانديشه ای بديھی بود  .خدای ايران  ،درتحول يافتن ،
گيتی وانسان وطبيعت ميشد  .خدا ،درفرھنگ ايران  ،ميآفريند ومانند ﷲ ،
خلق نميکند  ،وآفريدن  ،ھمين » حال « ھست .تحول يافتن خدا به آفريده ،
اصل مھرورزيست  .خدائی که تحول به انسان وبه گيتی نمی يابد  ،بی »
مھر« است  .خدا  ،تحول به گيتی وانسان می يابد  ،تا مھر بشود  .واين
انديشه بنيادی فرھنگی  ،درروان وضمير ايرانيان  ،ريشه بسيارژرف داشت
 ،وتشنه وصال ) تحول يابی خود به خدا ( بودند  ،ولی اسالم اين را محال
کرده بود  .درفرھنگ اصيل ايران  ،انسان شدن ِخدا  ،وخداشدن انسان  ،بيان
ھمبستگی ومھرميان آن دو بود  .خدا وانسان  ،باھم رابطه » جفتی = انبازی
= ياری = اياری = مھری « داشتند  ،نه رابطه عھدی وميثاقی  .اگرچنين
تحولی نبود ،اصل مھر ،نابود ساخته ميشد .درست اين احساس محال شمردن
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 ،مولوی ِعارف را بدان ميانگيزد که ھمين محال را بجويد  ،و بخواھد آنچه
را نزد ھمه شريعتمداران  ،تحول ناپذيرشمرده ميشود  ،شدنی بداند .
مرادم آنکه شود  ،سايه وآفتاب ،يکی
که ا زعشق  ،نمايم  ،تمام خوشکامی
محال جوی ومحالم  ،بدين گناه ... ،مرا
قبول می نکند  ،ھيچ عـالـم وعامی
تو ھم  ،محال ننوشی و معتقد نشوی
برو برو  ...... ،که مريد عقول واوھامی
اين » عقل واقعيت انديش «  ،اين » عقل ايمانی « است که » اوھام « است
و چنين » شدنی وتحولی « را محال ميداند  .درست مفھوم » عقل « ،
برعکس » خرد «  ،درفرھنگ اصيل ايران «  ،چيزی را » ھست «
ميدانست که تغييرنمی پذيرد  ،و ھميشه ھمان ميماند که بوده است  .واژه »
بوقلمون « که دراصل » قل  +مون « بوده است  ،به معنای » اصل تحول
وتغييروتلون « است  .اينست که مولوی درغزلی ميگويد :
درتلون وتغييری( ،چه شود گرچو» عقل«
بوقلمونی )ھميشه
ّ
يک صفت و يکدل ويکسان شوی
ھمين » عقل واقعيت انديش « است که انسان را نوميد وناتوان از تغييردادن
اجتماع و دين و عقيده وسياست و اقتصاد وحقوق ميکند  .اين عقل واقعيت
انديش درصائب است که ميگويد:
نسخه مخلوط عالم  ،قابل اصالح نيست
وقت خود  ،ضايع مکن  ،بر طاق نسيانش گذار
اگرعاقلی  ،دست از اصالح کردن اجتماع وسياست ودين وتفکر واخالق
واقتصاد وعقايد مردم بکش  ،و اصال چنين کاری را به کلی فراموش کن .
جھان وروزگار ،انباشته از غلط است که ھرگوشه اش را تصحيح کنی  ،باز
دراثرغلط ھای ديگر ،گوشه ھای ديگرش  ،غلط ميشود  .عقل  ،واقعيت
اجتماع و دنيا را چنانچه ھست  ،تثبيت ميکند وپايدارميسازد  ،وفقط
درفکرآنست که با آن به گونه ای  ،کناربيايد وتحمل کند .
چرا صائب يا ديگران  ،اين را به روزگار و زمان وسرنوشت وقضا وقدر
نسبت ميدھند؟ چون ازعقل خود وعقل ديگران نوميدند ،و اعتماد به خود
واين عقل » يکسان ساز«خود و ديگران ندارند ،وازآن نيز ميترسند که آن را
به ﷲ نسبت دھند .
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ولی درحقيقت  ،اين ﷲ است که جھان وشريعتش را به » کمال«  ،خلق
کرده است  .وکسی حق ندارد آنچه را کاملست  ،تغيير بدھد  .قرآن به اين
کار » ،فساد درارض « ميگويد  .آنکه ميخواھد اين » کمال  ،شريعت ودين
تحول بدھد  ،مفسد فی االرض است .فساد که دراصل  ،معنای »
کامل « را ّ
تغيير وتحول « دارد  ،ناگھان اکراه آورو نفرت انگيز و وحشتناک ميشود ،
بوقلمون ميشود  .اين عقل ايمانی وايدئولوژيکی  ،از تحول يافتن خود وجھان
وآموزه وانديشه اش  ،ميترسد  .از تحول وتغيير ،بايد ترسيد  .فقط يک تحول
 ،پذيرفته ميشود و آن » بازگشت به خود ،يا توبه « است  .ازان رو برای
پوشانيدن اعتراض خود به ﷲ  ،يا پنھان ساختن تمايل خود به نفی وطرد ﷲ
 ،شکايت وگله از روزگارودھرو قضا وقدروچرخ وفلک ميکنند .
عقل  ،با چنين مفھوم » کمالی «  ،و چنين مفھوم » ھستی = آنچه
تغييرنمی پذيرد ،اصل ھستی است «  ،خودرا ناتوان ميسازد و ازتغيير دادن
» آنچه کامل است = شريعت = ايدئولوژی خود «  ،نوميد است .
ولی درفرھنگ ايران ،نخستين انسان که جمشيد باشد ،و ُبن وفطرت وطبيعت
ھرانسانيست  ،خردی ديگردارد که با خردش  ،جھان را آنگونه که با خردش
ميخواھد  ،ميآرايد  .خرد انسان  ،جھان آراست ) سياست = جھان آرائی ( .
اين جمشيد درھرانسانی  ،ميتواند با خردش  ،درب دوزخ )  :زندگی دردرد
وستم وتھديد وبيم ( را درجھان ببندد ،و ھمه را باخردش در خوشزيستی
) خرداد= ھاروت ( وديرزيستی ) امرداد= ماروت ( انبازکند  ،و به خود
وجھان واجتماع خود  ،اعتماد دارد که ميتواند با جھان واجتماع خود ،
انبازباھمديگر ،جھانی نو بيافرينند  .چگونه خرد جمشيد  ،ميتوانست  ،راه ِ
دوزخ ) دژ +اخو ( را به بندد ؟ يا به عبارت ديگرُ ،بن زندگی را که
گرفتارخشم وتھديد وآزارشده است  ،باخردش  ،ازقھروستم وتعدی وناکامی
برھاند وتحول بدھد ؟ چون با اعتماد به توانائی خود  » ،اميد به تحول دادن
محاالت« داشت  .يا به عبارت بھتر ،خرد او  ،محال )= ناشدنی ( نميشناسد .
خشم ) قھرو تعدی وستم وتھديد زندگی ( را  ،دراجتماع  ،تحول
مـحال ( نميدانست  ،و دست به دامان منجی يا رھبری نميشد  ،و آن
ناپذير) ُ
را به روزگار و سرنوشت ودھرو قضا وقدر که بيخردند  ،نسبت نميداد ،
وازﷲ يا خليفه وامامش نيز ياری وپشتيبانی نميخواست .
انسانھای جمشيدی  ،به خرد خود و توانائی » ھمپرسی خرد ھای خود
باھمديگر « اعتماد داشتند  » .ھمبستگی «  ،در داشتن » آرمانھای واحد،
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مانند دموکراسی و حقوق بشر و سکوالريته وجامعه مدنی و « ....ھيچگاه به
مقصد نميرسد  ،بلکه ھرآرمانی دراجتماع  ،ھنگامی آفريننده ونيرومند
ميشود که انسانھا به ھمديگر» ،اعتماد « داشته باشند  .اين اعتماد انسانھا
به ھمديگراست که يک انديشه مشترک را  ،تحول به يک نيروی آفريننده
مشترک ميدھد  .اين ،ھمان انديشه » جفتی= انبازی = ھمآفرينی « است که
گوھر وجود جمشيد ) ييما = جفت به ھم چسبيده = اصل انبازی( ُ ،بن
وفطرت ھمه انسانھا درفرھنگ ايرانست  » .خواست خرد درانسانھا « ،
درحال= دروقت وزمان  ،دراثر اين اعتماد  ،تحول به نيروی جنباننده
وشادسازنده و» شناخت آفريننده « می يابد .
ھنگامی چنين اعتمادی ميان انسانھا وگروھھا واقوام نباشد ،ھرفردی
وگروھی ،درباطن ميکوشد که آن آرمان را فقط وسيله رسيدن خود ،به
نطفه پيدايشش ،برضد تحقق دادن
قدرت سازد  .چنين ھمبستگی ،درھمان
ِ
خود آن آرمانست که بايد ھمه را فراگيرد  .چرا  ،جمشيد  ،که تصوير انسان
درفرھنگ زنخدائی ايرانست  ،چنين اطمينانی واعتمادی به خرد خودش
وانسانھای ديگر دراجتماع داشت ؟ چون جم که » ييما « باشد  ،اصل » قرين
بودن = جفتی = يوغی = انبازی = ھمآفرينی = ياری = عياری= نرسی «
درھرانسانی است  .وفقط » دررابطه جفتی « ھست که انسان به خود و
ديگران اعتماد دارد  .جان ھمه انسانھا  ،تخم سيمرغ ) = ارتا = اخو =
فرن ( ھست  ،وھمه ھمال )= ھم +ارتا ( ھم ھستند  .خدا ) سيمرغ (  ،جفت
ھمه انسانھاست  ،پس ھمه  ،در نھاد جان خود  ،سيمرغ را می يابند .
انسان ) =جمشيد = ييما = اصل جفتی (  ،سرچشمه تحول دادن است .
اينست که جمشيد درشاھنامه  ،پی درپی با خرد ش  ،چيزھای ديگر ،کشف
ميکند و می يابد  ،وزندگی واجتماع انسانی را تحول ميدھد  .جمشيد
درونديداد ،درانبازی با خدا  » ،خشت « را با کار کردن خود  ،ميسازد که
ُبن آبادانی وشھرسازی و مدنيت است و جھان را تحول ميدھد  .جمشيد با
انبازی با خدای زمين ) آرمئتی ( مدنيت را پديد ميآورد و ھميشه ازنو،
وسعت ميدھد .جمشيد ،که جمشيد سريره خوانده ميشود  ،و به » جمشيد زيبا
« ترجمه ميگردد  ،دراصل  ،معنائی ديگر دارد  ».زريره« و» سريره« و
»صريره « که ھمه يک واژه اند ،نام سيمرغ )= ارتا فرورد(  ،و ارديبھشت
) ارتا خوشت= ارتای خوشه ( است ) ھمه بشر باھم  ،خوشه ارتا ھستند =
سی مرغ  ،باھم  ،سيمرغ ميشوند (  .صريره يا سريره  ،به گل بستان
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افروز) = ّ
فرخ ( وھم به» نی نھاوندی« گفته ميشود  ،وھردونماد وھمگوھر
اين خدايند  .جمشيد ) که ُبن ھرانسانی ھست (  ،فرزند ارتا ) خدا(ھست .
ھرانسانی ،جان را که گوھرخود ارتا ھست  ،درخود دارد  .ارتا  ،تخم آتش
 ،يا آتش جان وسرچشمه خرد ھرانسانی است  ،و گرما وتاب وتف اين آتش
است که در زبانه ھای انديشه )= خرد ( از حواس  ،دنيا را تحول ميدھد ،
وبا تابش وتفش ) گرمای مھرش ( ھمه چيز را ميگدازد وتخميرميکند وبه
حرکت درميآورد  .سيمرغ  ،مرغ است و » مـََر غه « که درھزوارش ھمان
» تن  +گوری « ھست  ،به معنای اصل تحول و فرشگرد ) ھميشه نو وتازه
شوی = اصل نوزائی ( ھميشگيست  .خيزش برضد سيمرغ  ،خيزش برضد
اصل تحول درخرد و دراجتماع و درقدرت بود .

تحول يافتن
ترس ِاز ّ
عـلــت پيـدايـش :
ّ ِ

 -1گر يزازدنيا ) ترک دنيا (
 -2احساس تنفراز تنوع وکثرت درھمه گستره ھا
 -3بی ارزش شدن آبادکردن گيتی
 -4تحقيرزن
 -5بی ارج شدن انسان ) بی ارج شدن خود(
 -6پشت کردن به خوشيھا گذرا درزندگی
 -7روی کردن به انديشيدن به ماوراءالطبيعه وآخرت ميگردد
خرد انسان  ،تبديل به » عقل « ميگردد،
با ترس ِخرد از» تحول يابی « ،
ِ
که چيزی را» ھست « ميداند که تغييروتحول نمی يابد  .با ريشه کردن
اين ترس ازتحول وتغيير  ،درروان وضميراست که انسان ميکوشد  ،ھمه
ازتحول بازدارد  ،تا ھميشه
چيزھارا دراجتماع وتاريخ وبينش  ،تاميتواند
ّ
با ھستھا )ھستان( باشد  .چنين انسانی ميکوشد  ،ھمه چيزھارا  ،ثابت
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وسفت ومنجمد وخشک کند  ،تا درسفت وثابت وبی جنبش شدن  ،آنھا را
ھستی ببخشد .
برای او حقيقت وکمال  ،چيزی ميشود که ھيچگاه تغييرنمی يابد وھميشه
ھمان ھست که بوده است  .برای او ،چيزی باطل وناقص ھست که تغيير
می يابد و ھميشه چيز ديگرميشود  ،وطبعا نميتواند به آن اعتماد کند .
ايمان واعتقاد به چنين بينشی درعقل  ،به آسانی ناگھان دريک بحران ،
تبديل به تعصب ) خشک انديشی ( ميشود  ،چون دراضطرارھست که
انسان درمتعصب شدن  ،درک اوج ھستی خود را ميکند  .معنای » ھستی
«  » ،تغييرناپذيری «  ،و » اينھمان باشی ھميشگی « ميشود .
اين ترس است که سبب گريز از دنيا  ،وگريز ازتحول يابی خود  ،و گريز
ازخوشيھای روزمره زندگی  ،و گريز از کوشش در آبادان کردن گيتی ،
و گريز از اعتماد کردن به انسانھا ميگردد  ،چون از » تحول يابی آنھا «
ميترسـد  .به چيزی که ميگذرد وتحول می يابد  ،نميتوان اعتماد کرد  ،و
زيستن  ،درجھان واجتماعی که نميتوان به ھيچ چيزی وکسی اعتماد کرد
 ،انسان دچار اضطرار ژرف وجودی ميگردد  .درجامعه ای که اعتماد
نيست  ،فقط اين زوروقھراست که مردمان را به ھم می پيوندد .
ھرقدرتی اعتماد مردمان را به ھمديگر ازبين می برد  ،تا به کاربرد
قھروزورودرشتی  ،برای بقای اجتماع  ،حقانيت بدھد  .قھرودرشتی
وتھديد  ،جای اعتمادی را که بايد باشد ونيست ُ ،پـر ميکند  .اين احساس
» گـذر«  ،باالخره تبديل به » احساس حرکت سيل شتاب آميز« ميشود که
انسان بی اختيار ،ازدرد آن فرياد ميکشد :
اختياری نيست  ،فرياد من از وضع جھان
سيل را خاموش درکھسارکردن  ،مشگلست ) صائب(
و انسان درچنين روزگاری که زمان وزندگی درآن  ،بيقراراست  ،ھيچگاه
احساس آسايش وقراروخوشی نميکند .
موقوف به آسايش چرخست  ،قرارم
ھرکار ،که موقوف محالست  ،محالست
زندگی درزمان  » ،ھستی باطل « ميشود :
اين ھستی باطل  ،چوشرر  ،محض نمود است
يک چشم زدن  ،ره زعدم تا به وجود است
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اين ترس  ،از ھرچه تحول می يابد  ،سبب ميشود که از ھرچه ميشود
وميگردد  ،روبرميگرداند  ،و آنرا خوار وزشت و بی ارزش و بی اعتبار
وفانی و گذرا ميشمرد .
جھان جسمانی  ،که » تن کردی « ناميده ميشود  ،جھان گذرا و بی ارزش
ميگردد  » .تنکردی«  ،به معنای » زاده شدن از زھدان « است  .آنچه
زاده ميشود ،ازحالی به حالی ميگردد  ».زن « که اصل زادنست  ،اصل
تحول زندگيست که به شدت مورد تحقير قرارميگيرد  » .آل « که خدای
زايمان باشد  ،خدای تحول است ) آل = حال (  .و درست ھمان واژه »
آل= ئال « است که » حال « شده است  ،و ھنوز در لغت نامه  » ،آله «
که ھمان » آل « باشد  ،به معنای » نيزه « است  ،و ھميشه برای
پوشانيدن معنای واژه » نی «  ،به جای نی  » ،نيزه « ميگذارند  .زن ،
نی است  .کانا وگانا  ،ھم زن وھم نی ميباشد  » .نی  +زه = زن زاينده «
ميباشد  .نيزه را ھم ازنی ميسازند  .و» نی «  ،يا » آل= آله «  ،نماد
تحول است ) آله = آلة = حالت ( .
نی  ،گياھيست که نخستين تصوير از»حالی به حالی شدن« يا » زمان «
بوده است  .زمان  ،حال ھست  .گره ھای نی در روئيدن نماد » زمان«
بوده است  .درحال) کنون (  ،ھست که آنچه گذشته است  ،به آنچه آينده
است  ،تحول می يابد  .درحال ھست که گذشته درتحول ،به آينده  ،می
پيوندد  .اساسا به دروازه چوگان )مانند فوتبال ( که دوميل بود که درزمين
گـل « گفته ميشد  .نام گوی چوگان ھم که ازاين
فرو می بردند  » ،حال = ُ
دروازه ) حال ( ميگذشت  ،حال ناميده ميشد .
بند نی  ،که دو بخش نی را به ھم پيوند ميدھد ھمين » آل = حال « ھست .
درست نام » درخت نی « را به » خدای زمان  ،زرون ==Zr+ van
درخت نی « داده بودند  .زمان  ،درگره ھا وبندھای نی  ،ازحالی به حال
ديگر ،تحول می يابد ودرتحول  ،به ھم پيوسته است  .چون نی  ،اصل
جفتی است  .يک بخش نی  ،با رسيدن به» گره= َ◌قـف= َ◌قـل « تحول
به جفت خودش که بخش ديگراست می يابد وبدان می پيوندد  .زمان ،
حال ھست  ،تحولست  .درتحول  ،چيزی فانی نميشود  ،بلکه ھميشه »
پيوستگی « ھست  .زمان  ،دراين فرھنگ  ،درتحول  ،به ھم می پيوندد و
ازھم پاره وبريده نميشود  .درنام خدای زمان  ،زروان  ،پيشوند ِ » زر=
آزر= آذر= آ -گر«  ،نی است  .وپسوند ِ» ون «  ،به معنای درخت است .
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زمان  ،درخت پراز بندھای نی است که پر ازگره = بند = قل = قاف
است .ھم نی  ،ھم بند نی » گراو= گرو = گر= غر= قره = ناميده ميشود
که درکردی به شکل » قه ل « درآمده است  .بنا برخاقانی ،به اقانيم ثالثه
 ،يا اصل سه تائی که يکتاست  » ،قرقف = قـر +قاف « گفته ميشده است
که واژه ای ھمانند » سئنا = سه نی  ،يا سياک مک = سيامک = سه
مک= سماک= سه نی  ،مک  ،به معنای نی يا نيزه است « ميباشد .
قـرقـف  ،به معنای سه بند نی  ،يا به عبارت ديگر ،يک » بند نی = اصل
پيوستگی درتحول يابی به ھمديگر« است .
پسوند َ ،قـف  ،ھمان » قاف = کاف = کاو= کعب = کعبه « ميباشد .
سيمرغ  ،درکوه قاف )دراصل پيوستگی درتحول يابی  ،درزمانی که
درتحول يافتن  ،به ھم پيوسته ميشود ( آشيانه دارد  .ازھمين واژه » قـر،
يا قه ل درکردی «  ،واژه » قل  +مون  ،بو قلمون « ساخته شده است ،
که به معنای » اصل وسرچشمه پيوستگی درتحول يابی « است  .اين يک
اصل است که  ،ازحالی به حالی ديگر ،ميگردد  .آنچه درحال اول ھست ،
درحال دوم  ،نيز درشکلی ديگرھست .
اينست که خدا ) ارتا = سيمرغ (  ،برای آفرينش جھان وانسان  ،خود را
) جانش را که درھمه افشانده (  ،تحول ميدھد  .آتش جان )= جی  +يان
= خانه جی = خانه رام  ،خدای زندگی وزمان (  ،يا ارتا  ،يا فرن
) فرنبغ (  ،آتش يا اخگری ازکانون آتشفشان سيمرغ ھست  ،که افشانده
وپراکنده درھمه جانھاست  .مولوی  ،درغزلی  » ،جان « را که درواقع
ھمان اخگری ازمبدء جان وھمگوھرجانانست  ،اصل تحول )بو قلمون (
ميداند  .خدا ،يا جانان  ،اصل ھمه جانھا  ،درھرجانی نيز  ،ھمان اصل
تحول يا قلمونست  .اين » جان « ھست که اصل تحول يا » قلمون « ھمه
چيزھا  ،ازانسانی وحيوانی و نمائی ) گياھی ( ھست .اين انديشه فرھنگ
ارتائی – سيمرغی  ،به خوبی دراين غزل وساير غزلھای مولوی باقی
مانده است :
رھاکن اين ھمه  ،با ما تو چونی تو» جانی « و ،به چونی درنيائی
.......ھمی پيچی به صد گون  ،چشم مارا
به صورت  ،صد جھان را می نمائی
زمانی  ،صورت زندان وچاھی زمانی  ،گلـستان ودلـربائی
ھمان يک چيز را گه مار سازی گھی بخشی  ،درختی وعصائی
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به دست تست  ،بوقلمون  ،ھمه چيز
زانسان وزحيوان و نـمائی
سئوالی چند دارم ازتو  .. ،حل کن که مشکل ھای مارا تو مرتجائی
سئوال اول آنست ای سخندان که ھم اول  ،ھم آخر ،جان مائی
چواول ھم توئی و آخر ،توئی ھم زکی دانم  ،وفا و بيوفائی
دوم  :آنست آن  ،کت دوم نيست که رنج احولی را تو تيائی
اين جان  ،اين نخست عنصر) اين اصل زندگی = اخو= فرن = جی =
ارتا ( که » وھو فرنفتار« با آتش جان باشد  » ،فرن +افتار« است .
اوست که » او -تار= افتار= ابدال «  ،خودش  ،تشخص درھرجانوری
وانسانی و نباتی می يابد ) خودش را به انسان وجانور وگيتی  ،تحول
ميدھد (  .و ھمين » او -تار« درتلفظ ديگر » ،افتار= افتری = فتره =
فطرة « شده است  .فطرت انسان،اخگرجان ِ خود ِجانان ھست ،که
دراوتشخص وفرديت يافته ،واصل تحول يا» قلمون « دراوست .اوھست
 ،چون خدا دراو ھميشه به او تحول می يابد  .او ھميشه درحال خدا
شدنست .مولوی خطاب به جان ميگويد که ای جان  ،اين توئی که اصل
بوقلمون وتحولی  ،ولی برغم ھمه اين تحوالت  ،ھميشه تو خودت ھستی
که حالت ديگريافته ای  .درحالت تازه ھم خودت ھستی  .درشکل دوم
شدن  ،درحالت دويم شدن  ،بازھم ھمان خودت ھستی  ،واين احوليست که
دراين تحوالت  ،اين اصل واحد را که بيچون ) ناديدنی وناگرفتنی ( است
 ،نبينيم  .ھرچيزی تا تحول می يابد  ،ھست .
درفرھنگ ايران  ،ھستی  ،سه مرحله تحول داشت  ،که  -1بھمن -2
سيمرغ ) ماه ( و -3گيتی ) تنکردی = جسم ( نام داشتند  .بدينسان که
آنچه اصل تحول ھست وناديدنی وناگرفتنی ) بيچون ( ھست  ،درآغاز،
تحول به صورت ) سيمرغ (  ،و سپس خودش  ،تحول به گيتی ) جسم ،
تنکردی ( می يابد  .ولی ھم دراين» صورت« وھم دراين» جسم « ھست
که ھرچند به ظاھرثابت وساکن ھستند،آن اصل تحول يا ھستی ،ھست .
درسکون وثبوت صورت وجسم ھم  ،اصل ھستی يا تحول  ،ناپيدا
ونامحسوس درآنھاست .
صورت وجسم ھم درحالت تحول ھستند  ،ولو ناديدنی وناگرفتنی باشند .
درصورت وجسم ھم بايد اين اصل تحول را دريافت  ،تا به حقيقت آن
صورت وجسم پی برد .اين سه مرحله تحول  ،ھميشه درھرچيزی  ،ازھم
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جدا ناپذيرند  .اينست که جھان مجازی  ،يا نمود بی بود  ،درفرھنگ
ايران ،نيست  .ولی اين انديشه ژرف  ،ناگھان بھم ميخورد  ،و ازاذھان
وروانھا  ،رانده وطرد ميشود ،وانديشه وارونه اش ،براذھان چيره ميگردد
 ،که درست ثبوت وسکون وماندن تغيير ناپذير بودن را درھرچيزی ،
اصل ھستی ميداند  ،و تغييرو تحول را  ،به عنوان گذر وفنا درمی يابد ،
و اين دورا ازھم می بـرد  ،و دوجھان جدا ازھمديگر ميسازد .
وبا اين بريدنست که ترس ازتحول  ،پيدايش می يابد  .با چيرگی اين
انديشه است که » بوقلمون = اصل تحول «  ،ترسناک ميگردد  ،چون
آنچه را » بی اعتباروفانی وگذرا ساخته «  ،فرو می بلعد ونابود ميسازد .
ناگھان بوقلمون = اصل تحويل  ،خودش اصل فروبلعنده ) اوبارنده ( ھمه
جانھا يا ھستی ھا ميگردد  .عطار درمصيبت نامه  » ،دنيا دوستی « را
درست برضد حق ) که ھمان جان باشد ( ميداند :
تا بود يک ذره دنيا دوستی با تن دوزخ بھم ،ھم پوستی
واين دنيای تحول پذيراست که ھرزمان  ،گونه ديگرميشود تا با انسانھا ،
نزديک وھمصورت گردد  ،و آنگاه درپيوند يافتن واعتماد و نزديکی با
انسانھا  ،انسانھا را فرومی بلعد  .ازخود می پرسيم که چه روی داد که
ناگھان  ،تحول ) بوقلمون = فرورد= فروھر ( که اصل ھستی بود ،
ضد ھستی گرديد ؟ چرا بوقلمون ِ عطار ،
ناگھان واژگونه شد و
ِ
بابوقلمون مولوی باھم متضادند ؟
ھست در دريا يکی حيوان گرم
نام  ،بوقلمون و ......،ھفت اعضاش  ،نرم
نرمی اعضای او چندان بود کو ،ھرآن شکلی که خواھد  ،آن بود
ھر زمان  ،شکلی دگر  ،نيکو کند ھرچه بيند  ،خويش مثل اوکـند
چون شود  ،حيوان بحری  ،آشکار او بدان صورت  ،درآيد از کنار
چون ھمه چون خويش  ،بينندش زدور
کی شوند ازجنس خود  ،ھرگز نفور
او درآيد  ،الجرم ازگوشه ای خويش را سازد  ،ازايشان توشه ای
چون طلسم او نگردد آشکار او بدين حيلت کند دايم شکار
گر دلت  ،آگاه ِ معنی آمدست کار دينت  ،ترک دنيا آمد ست
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کار دين تو که اسالم باشد  ،ترک اين دنياست که آورنده فنا و فانی کننده
است  .ھرلحظه شکل ديگرگرفتن  ،ھمان بوقلمونی بودن و تحول است که
گوھر دنياست ) کل من عليه فان ( .
بوقلمون )= اصل تحول (  ،اصل آزارنده ھست  .تغييرشکل ورنگ دادن
 ،سرچشمه آزردن وقھرورزی  ،درتظاھربه مھرورزی وخويشی است .
گونه )= گون ( دراصل اوستائی  ،ھم به معنای » رنگ «  ،وھم به
معنای » غناوسرشاری« است  .رنگ وصورت  ،بيان غنا وسرشاری
است  .ولی ازاين پس  ،گوناگونشدن ورنگارنگ شدن  ،ديگر به کردار
اصل سرشاری ئ غنای يک اصل  ،درتحول يابی  ،درک نميگردد  .اين
اھريمن زدارکامه است که درشاھنامه  ،ھميشه تغييرشکل ميدھد  ،تا
فريب بدھد و جانھا را بيازارد  .وارونه اھريمن  ،اھورامزدای زرتشت ،
اينھمانی با روشنی بيکران دارد که ھميشه سپيد ميماند  .ولی اين سپيدی ،
رنگی درميان رنگھا نيست  ،بلکه برضد ھمه رنگھاست .
اين سيمرغ ) ارتا = آل = حال ( بود که رنگين کمان بود  .سيمرغ  ،ھمان
خرد بھمنی درژرفای ھمه جانھا ست که درپيدايش  ،تحول به رنگھا
وگوناگونيھا می يابد  .بھمن ِ ناديدنی وناگرفتنی ) بی چون (  ،رنگين
کمان ) سيمرغ ( ميشود ) رنگين کمان= کمان بھمن ( .خرد  ،درفرھنگ
ايران  ،درتحول خود به ھمه بينشھای رنگارنگ تحول می يابد و دريک
رنگ وشکل و عبارت  ،نمی ماند و نمی ايستد  .اينست که دوبرداشت
از» روشنی«  ،روياروی ھم ميايستند  .اھورامزدای زرتشت ) وﷲ
درقرآن ( روشنی ) بينش حقيقت ( را  ،دريک رنگ ويک شکل و يک
عبارت شدن  ،ودرآن ھميشه ثابت ماندن  ،ميشناسند .
ولی سيمرغ ) ارتا ( درفرھنگ ايران ،حقيقت واحد را نا ديدنی وناگرفتنی
ميداند  ،که درپيدايش  ،خودش تحول به ھمه کثرت وتنوع ورنگارنگی و
گوناگونی می يابد  ،ودر اين تنوع ورنگارنگی وگوناگونيست که روشن
ميشود .
حقيقت  ،در پيوند بينش ھمگان دراجتماع  ،درپيوند يابی کثرت وتنوع
ھمگانی  ،روشن ميگردد  .ھمبستگی تنوع وگوناگونی ورنگارنگی است
که حقيقت ناديدنی وناگرفتنی را روشن ميکند  .ازاين رو  ،اھورامزدای
زرتشت که ھميشه با روشنائی بيکرانش  ،سپيد ميماند  ،از روشنائی که
از تنوع ورنگارنگی و گوناگونی وکثرت ايجاد ميشود  ،ميترسد.
17

18

اين اھورامزدا يا ﷲ که خدای روشنائی ّ
برنده  ،روشنی ثابت يکنواخت
ويکسان ھستند  ،برضد سيمرغ ) آل = حال = قلمون = رنگين کمان (
برميخيزند  ،که اصل تحول يک اصل درآن واحد  ،به گوناگونيھاست .
ھرحقيقتی آنگاه روشن ميشود که خود را به رنگھا و تنوع وکثرت ،
تحول بدھد  .تا خود را در تراشھای گوناگون کريستال ننموده است ،
ھنوز روشن نيست  .تعدد وکثرت وتنوع  ،روشنگر ِ غنا وسرشاری
حقيقت است  .حقيقت  ،اصل تحول يابی ناگھانی به تنوع ورنگارنگيست
 ،نه اينھمانی يابی با يک رنگ ويک صورت ويک کتاب ويک شريعت
ويک ايدئولوژی ويک تئوری .
با آمدن خدايان روشنی ) نوری(  ،سيمرغ ) آل = حال = قلمون ( که
اصل تحول يابی به گوناگونيھاست  ،اھريمن وزدارکامه ميگردد  .سيمرغ
 ،خدای مھر که خودش را به گوناگونيھا ورنگھا وصورتھا  ،تحول ميداد
وطيف به ھم پيوسته رنگھا ميشد ،تبديل به » اھريمن اوبارنده يا بلعنده «
يا ضحاک می يابد  .ازاين پس  ،کثرت وتعدد وتنوع  ،ازتحول يک
اصل ،پيدايش نمی يابند  ،بلکه اصل ّ
شر ،وبرضد ھم ،ودرستيز باھمديگر
ھستند که بايد نابود ساخته شوند  .حقيقت  ،سرشاری وغنای خود را گم
ميکند و دچار فقر و تنگی ميگردد وھميشه دريک عبارت ويک کتاب
ويک بينش ويک آموزه  ،منجمد وخشک ميماند .

» تحـّول «

،

ھمان افروختن پـرسيمرغ )اخـو( ،
درخود انسان ھست
ِ
درتحول  ،انسان ،سرفرازميشود

بنياد اخالق درفرھنگ ايران
ِ
آن بود که تخم سيمرغ ،
درتحول يافتن  ،انسان ميشود ؟
18

19

ھرچه مرا به زايش ِجان خودم  ،درعمل و درانديشه و درخوبی ودر بزرگی
و در سرافرازی بيانگيزد  ،دوست ميدارم و ازآن شادم  .من  ،آبستن به
سيمرغم  ،آبستن به غنائی ھستم که نياز به تحول دارد  ،تا در عمل وخوبی
وگرمی ومھر و آبادان سازی و شادسازی  ..لبريزشود و واقعيت بيابد  .من ،
آموزگاری نمی جويم تا ازاو بياموزم وازجھلم بکاھم  ،بلکه انگيزنده
زندگی را درخود ميجويم تا انديشه  ،و عمل  ،و خوبی وبزرگی وسرفرازی
را که در جانم  ،نھفته است بيانگيزد  .چون درمن  ،آتش جانی ھست که
ميخواھد به عمل وانديشه وگفتارو خوبی زيبائی و مھر وسرفرازی  ،تحول
يابد  .درمن  ،آتشی زيرخاکستر ھست که ميخواھد افروخته شود  ،تحول به
ّ
معـلم من
شعله وزبانه و روشنی و گرمی يابد  .من خدائی را نميخواھم که
باشد ،وبه من روشنائی بتابد و روشنی وام بدھد و مرا ازجھل گوھريم
برھاند  .چنين خدائی  ،غاصب غنای من ھست  ،و مرا از تحول بازميدارد .
من درخود ،تخمی ازخوشه آن خدا ھستم ) مردم = مر +تخم ( که سرچشمه
غنا درمن و درھرانسانی ھست  .من » ،مردمم «  ،تخم سيمرغم  ،اصل
آفريننده وزاينده و وخشنده ھستم  .اين غنای من ھست که ميخواھد درعمل و
انديشه وروشنی وخوبی وبزرگی  ...تحول يابد وازتنم زائيده شود .
» خودشدن «  ،درفرھنگ ايران  ،ھمان تحول يافتن خدا درجان به خود ،
درتن ھر انسانی ھست  .انسان،تخم سيمرغ ھست که درشاھنامه » پرسيمرغ
« ناميده ميشود  .سيمرغ به ھرانسانی مانند زال  ،پرش را ميدھد  .خودشدن
 ،افروختن اين پرسيمرغ َ ،وخشيدن ِ اين تخم سيمرغ درخود انسان ھست .
اين سيمرغ است که درھرانسانی ازخاکسترش برميخيزد .
مسئله بنيادی » اخالق «  ،درفرھنگ ايران  ،ھمين تحول يابی سيمرغ
درگوھرانسان ،به انسان ھست  .اخالق ،اين نيست که انسان  ،امرونھی اين
خدا يا آن قدرت رادرزندگی اجراکند  ،بلکه اخالق  ،روند تحول يافتن اين
تخم خدا  ،درخود انسان ھست  » .حال «  ،که گرانيگاه تفکر عرفانيست ،
ھمين » روند تحول يابی خدای نھفته  ،به خود انسان درواقعيت « بوده
است  .خوبی  ،بينش  ،شادی  ،نوآوری  ،بزرگی  ،سرفرازی  ...شکل
گيری خدا  ،صورت شوی خدا ست که تخمی درجان خود انسان ھست .
درشادی در بينش  ،در خوبی  ،در رقص  ،درپرستاری کردن از طبيعت ،
خدا درانسان  ،شکل ميگيرد  ،وپيدايش می يابد  .من درخوبی  ،درشادی
وشاد سازی  ،در مھرورزی  ،درنواختن آھنگ  ،درآبادسازی گيتی ،
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درانديشيدن  ....به » حال« ميآيم  ،و آل = سيمرغ ميشوم  .وبا خداشدن
ھست که  ،اوج شادی ميشوم .
زمين « با ثبات بازگويد باتو  ،انواع نبات
زانک » حال اين
ِ
حال دريا  ،زاضطراب وجوش او فھم کن  ،تبديلھای ھوش او
يا به عبارت عطار  ،در داستانی که ازعيسی درالھی نامه ميآورد  ،اعمال
وافکار انسان ،موج زدن دريای جان اوست :
مسيحش گفت  ،ھردل  ،جان که دارد
ازآن ِخود کند خرج  ،آنچه دارد
تـرا نقدی که در دريای جانست اگرموجی زند  ،از جنس آنست
اين افشانده شدن ولبريزشدن جان انسان  ،درخوبی وبزرگی وشادی و
آبادگری و اندازه گذاری  ،آفريننده اخالق دراجتماعست  ،نه امرونھی ھيچ
خدائی  ،و نه ترس ازوعده مجازات دردوزخی ونه اميد به مکافات
دربھشتی  .ھمچنين انسان در تحمل درد و رنج وشکنجه شدن  ،تا خوبی
وبزرگی وشادی و آبادگری  ،درجھان تحقق يابد  ،شکل گيری خدا درخود
انسانست  .انسان  ،دراين گونه عمل وانديشه  ،جان خودرا برميفروزد و يا
به عبارت ديگر ،سيمرغ  ،از خاکستر وجود او بازبرميخيزد  .خدا ،وجودی
فراسوی جان انسان نيست  .جفت وانباز بودن خدا وانسان  ،درھمان » جان
وتن او « که با ھم يک تخم ھستند ) مر +تخم (  ،وصال ھميشگی خدا با
انسانست و گوھر مردمی بودن اوست .
و تحول يافتن اين آتش جان يا خدا دراوست  ،که شکل خوبی و انديشه
وروشنی ومھر وسرفرازی ميگيرد  .اين خدا درھرانسانيست که  ،درانگيخته
شدن  ،درھرگونه خوبی و شادی ومھر ،واقعيت می يابد  .اخالق  ،چيزی جز
جاری شدن خدا که جان ) اخو( باشد  ،درکاريزھای عمل وانديشه و گفتارو
عواطف نيست  .مسئله اخالق ،چيزی جز روند زايانيدن خدا ازتن انسان ،
در زندگانی اجتماعی نيست  .خدا  ،درفرھنگ ايران  ،به انسان ،نه امر و نه
نھی ميکند  ،بلکه خودش در انجام دادن خوبيھا و بزرگواريھا و مھرورزيھا
و آبادسازی گيتی و شاد سازی مردمان ازگوھرانسان  ،زبانه ميکشد  .حال
ميشود .
محال بودن وصال انسان باخدا ) جفت بودن خدا با انسان ( مسئله ايست که
دراديان نوری پيدايش يافته است  ،چون خدايان نوری  ،ديگر » خوشه جانھا
« نيستند .درفرھنگ ايران  ،اين خود خدادرانسان ھست که درھرگونه نيکی
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وشادی و بينش وبزرگی ومھر انسان  ،واقعيت می يابد  .با شناخت اين
انديشه ژرف است که پھلوانان بنيادی شاھنامه  ،چھره حقيقی خود را نشان
ميدھند  .درآنھاست که ھرباری ازنو ،سيمرغ ازخاکسترش برميخيزد
وسرمشق انگيزنده ھمه انسانھا ميگردد  .شاھنامه دراصل داستانھای
برخاستن سيمرغ از خاکستر وجود پھلوانان بوده است ،وبا اين زبانه ھای
آتشينش ھست که برترين آرمانھای اخالقی ايران پيدايش يافته .
نخستين پيدايش سيمرغ درسيامک ) سياک مک = سه نی = سئنا ( است که
خود را قربانی ميکند تا جان انسان به طورکلی )کيومرث  ،تخم جان ھمه
انسانھا دريزدانشناسی زرتشتی است ( را ازآزار برھاند  .درفرھنگ ايران ،
خدا مانند يھوه درتورات  ،ازانسان نميخواھد که فرزند محبوبش را به امر
او قربانی کند) داستان ابراھيم (  ،بلکه خودش را برای مھرورزی به جان
ھرانسانی  ،ونگاھبانی ازجان ھر انسانی  ،قربانی ميکند  .اين خداھست که
بايد پيشگام ھرآرمانی گردد  .ھمينگونه اين سيمرغست که در مھر ورزی
ايرج  ،پيدايش می يابد تا نارسائی داد رادرجھان جبران کند  .انسان درشادی
که در اين عمل وانديشه ِخود  ،درخداشدن دارد  ،ھر رنجی را تاب ميآورد .
پاداش او  ،ھمين خداشدن  ،يا تحول يافتن به خدا وشاديش  ،درميان رنج
وعذابی که بدو ميرسد  .اين شادی ِخدا شدن درعمل وانديشه  ،برھر درد
واندوھی چيره ميگردد  .اين تحول يافتن خود ،به خدا درھرعمل نيکی  ،آن
اندازه شادی آوراست که انسان به خوبی کردن  ،به مھرورزيدن به بينش
يافتن  ،به آباد کردن گيتی  ،به پرستاری ازگيتی ميشتابد  ،و با نکردن آنھا ،
ازخداشدن محروم ميشود ،و آتشی در زيرخاکستر ميماند  .سياوش ھم در
طرد شدن از پدر وھم درطرد شدن از افراسياب برای نيکوکاريھا يش  ،و
در کشيدن رنج وعذاب ازدوست ودشمن  ،خدا يا سيمرغ ميشود .
زال  ،فرزند سيمرغ  ،به وسيله بھمن زرتشتی ،پسراسفنديارکه با تعصب
دينی اش سيستان را به آتش ميکشد  ،چھل سال درقفس تنگ آھنين زندانی
ميشود ،و دراين سوخته شدن از آتش تعصب دين زرتشتی  ،ميسوزد  ،ولی
دراين سوختن درتعصبات دينی دراوج ضعف پيری  ،ھمان سيمرغی ميشود
 ،که زمانی برفراز البرزجفت او بود  ،وبدينسان برترين سرمشق اخالق
ايرانی دراضطرابات دينی ميگردد  .دراين پھلوانان ھست که در رويارو
شدن با اضطرابات سخت زندگی  ،سيمرغ ھربارازنو  ،ازخاکسترش
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برميخيزد  .درھمه اين پھلوانان  ،با تحول تخم خدا  ،به انسان دراضطرابات
روبرو ميشويم  ،که نماد شکوه وبزرگی وزيبائی وجوانمردی خدا ھستند .
ز طوفان حوادث  ،عاشقان را نيست پروائی
نينديشد نھنگ ُپـردل  ،از آشفتن دريا ) صائب (
اندر بالی سخت  ،پديد آرند
فضل وبزرگواری و ساالری ) رودکی (
درسرگذشت اين پھلوانان ھست که ميتوان شناخت  ،که تحول اخالقی بايد
ازگوھرخود انسان بجوشد  .درروند زندگی آشفته وپرتپش وپريشان وشوريده
اين پھلوانان ھست که ما با شکوه اخالق درفرھنگ ايران آشنا ميشويم  ،و
درمی يابيم که تخم سيمرغ درھرانسانی ،آتش در زيرخاکستر  ،يا ھمان پـری
ھست که ازسيمرغ در نھاد خود دارد  ،تا ھنگام برخورد با اضطرابات ،
آنرا آتش زند وبيفروزد .

فـرانک ،زنـی که
ضحاک راسـرنگون کرد
جشن مھرگان  ،جشن فرانک است ،نه جشن فريدون

جشن مھرگان،
برضد»عيد قربان« است
جشنی
ِ
جشن مھرگان  ،استوار براين محتواھست که

ھيچکس  ،حق ندارد که :
» کشتن وآزردن جان وخردانسان « رامقدس سازد

22

23

کاوه وفريدون وضحاک را ھمه ميشناسند  ،ولی» فرانک « را که بزرگترين
جنبش ضد ستم را درايران  ،به راه انداخته وسامان داده و به پيروزی
رسانده  ،کسی نميشناسد  ،و ازاو ھم ھيچگاه ،حتا زنان آزادی خواه ايران ،
يادی نميکنند .
چرا ؟ برای اينکه نقش بزرگ زن را  ،درتاريخ ِآزاديخواھی ودادخواھی ،
تاريک ومجھول ساخته اند  .در روايت شاھنامه ازکاوه وفريدون  ،درست
موبدان زرتشتی  ،فرانک را که نخستين وبرترين نقش را دراين خيزش
جامعه داشته  ،کمرنگ ساخته وازديد  ،افکنده اند  .فرانک که فقط
درشاھنامه  ،درنقش مادری فريدون  ،به مادری دلسوز کاسته ميشود ،
زنيست که دراوج بزرگترين فاجعه ھا دراجتماع ايران  ،بنياد گذارومبدع
وسازمان دھنده بزرگترين جنبش دادخواھی درفرھنگ ايران ميگردد  .او
درحقيقت وبه معنای بسيار گسترده  ،مادر ،يا سرچشمه پيدايش فرزندانی
ميشود که خطررا به خود ميخرند و با سرپيچی وطغيان  ،ضحاک زمانه را
سرنگون ميسازند .او بنياد گذار ِ»حق سرکشی وسرپيچی درفرھنگ ايران ،
دربرابرھرقدرتی ميشود که جان وخرد انسانھا را بيازارد  ،و طبعا گزندی
به قداست جان وخرد انسان بزند «  .ھرچند نيزکه اين قدرت  ،خدا باشد  ،يا
آنکه به خدائی نسبت داده شود  .اين فاجعه ِ درد آور ِ بزرگ که ھميشه
درتاريخ  ،تکرارميشود  ،آنست که » ترس و وحشت انگيزی و شکنجه
دادن جان و آزردن وخفه کردن خرد ،و سلب آزادی درانديشيدن  ،مقدس
ساخته ميشود « .
فرانک ُ ،مبدع وبنياد گذار ِخيزش ،برضد اين مستبد يا آن ديکتاتور ،نبود ه
است که جان وخرد انسانھارا ميآزارند  .او با دليری بی نظير خود  ،حق
خيزش و استقامت وطغيان را ،برضد ھرگونه »آزارنده جان وخرد انسانی
که خود را به نام خدائی  ،مقدس ميسازد «  ،درفرھنگ ايران تاءسيس و
پايدارساخته است  .وقتی » ترساندن جان وخرد انسانی «  ،کاری خدائی شد
 ،عملی مقدس ميشود  ،وطبعا بسياری را سحروافسون ميکند  .ھنگامی که
خدا  ،چنين کاری را دوست ميدارد و انسان را برای کشتن وعذاب دادن به
امرخود  ،امتيازميدھد  ،پس بايد کارھای خدائی کرد و به ذبح مقدس انسانھا
شتافت  .با اين جاذبه وافسونست که مردمان  ،در کشتاروشکنجه دھی و
آزردن جان وخرد ھمديگر ،غرق شادی ميشوند  ،و کشتن وعذاب دادن و
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شکنجه کردن جانھا وخردھا را  ،به کردار» بزرگترين جشن « در زندگی
خود درمی يابند .
آنھا  ،انسانھا را برای خدايشان وبه امرخدايشان ميکشند  ،وبه اصطالح
خودشان  ،آنھارا برای خدايشان  » ،قربانی ميکنند « ُ .کشتن وآزردن و
شکنجه کردن  ،يا » طرد اصل قداست جان وخرد «  ،مقدس ساخته ميشود .
آنھا درعذاب دادن وشکنجه دادن جانھا و خفه کردن خردھا  ،ھرروز » ،
عيد قربان« دارند  .عيد قربان،عيد ھميشگی آنھا ميشود  .آنھا ھرروز
وھرساعت وھرآن ،با آزردن وکشتن وخدعه ومکر کردن ودروغ گفتن و
ريا کردن و امرونھی کردن و تحقيرکردن  ،غرق درشادی ھستند  ،چون نه
تنھا ھمه  ،بلکه خودرا نيز قربانی خدا ميکنند  .درآزردن  ،قربانی ميکنند .
خودآزاری که ھمان عداوت با نفس اماره وطرد خوشيھا درزندگی اين دنيا
باشد ،ھمان عيدقربان ميشود  .درخود آزاری ھم  ،جشن دارند !
اکنون اين فرانک است که برضد چنين گونه شاديھا وجشن ھا که با عذاب
اليم انسانھا  ،درتاريخ فراھم ميشود  ،بپا ميخيزد  ،و بنياد چنين گونه
جشنی را ازريشه ميکند  ،و مفھوم ومحتوای جشن وشادی را تحول
انقالب بزرگ  ،درمفھوم ومحتوای جشن وشادی انسان
ميدھد  .اين يک
ِ
است  .جشن وشادی  »،مردمی« ساخته ميشود  .اين جانفزائی واين موسيقی
واين رقص واين زندگی درگيتی ھست که انسان را شاد ميسازد  ،نه » جان
آزاری وخرد آزاری « به امر خدائی مقتدريا قدرتی مقدس .
مھرگان  ،درست جشنی ھست که برضد » عيد قربان « بنياد نھاده شده
است  .اين جشنی است که ازشاد ساختن و پروردن وپرستاری جانھا ،از
نواختن موسيقی برای ھمه ،از به رقص آوردن انسانھا  ،از آزادی انديشيدن،
پيدايش می يابد  ،نه ازکشتاروجھاد  ،نه ازدوزخ ساختن گيتی و زندگی در
دنيا برای مردمان  ،و دلخوش کردن مردمکشان و آزارندگان  ،به بھشتی
درآخرت وفراسوی زمان .
چه شد که اين فرانک  ،دراين داستان  ،شخصيتی ناپيدا وگمنام درسايه مانده
است ؟ چرا اين جشن ِرام ) بغ رام = َبگرام = َبيرام (  ،يا جشن زنخدا ميترا
)مھرگان= ميترا +گانا = دوشيزه ميترا (  ،يا جشن فرانک  ،به فريدون
نسبت داده شده است ؟ فرانک و رام وميترا ،چنانچه ديده خواھد شد  ،ھرسه
نام يک شخص ھستند  .آنچه درشاھنامه ،دراثردستکاريھا وتحريفات موبدان
زرتشتی در دوره ساسانيان  ،ازجلوه انداخته شده است  ،ھمين شحصيت
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فرانک  ،مادرفريدون است  ،که درواقع برخيزاننده و آفريننده و آراينده
جنبش مردمی برضد ضحاک يا برضد » ھرگونه جان آزاری وخرد ُکشی «
ھست .
يزدانشناسی زرتشتی با سه خدايا ن مھم ايران که » -1ارتافرورد که
سيمرغ است  ،و - 2بھرام  ،و -3رام « باشند  ،درگيری شديد داشتند ،
چون درست اين سه خدا  »،سه تايکتائی بودند  ،که درفرھنگ ايران ُ ،بن
پيدايش ِ جھان آفرينش شمرده ميشدند «  ،و به کلی درتضاد با
تصويراھورامزدای زرتشت بودند که خود را آفريننده جھان ميدانست ،
واين سه را از اصالت ميانداخت .
اين سه باھم  ،پيکريابی ِ ھمان » اصل جفتی يا ھمزادی يا جفت گوھری
بودند « که زرتشت برضد آن برخاسته بود  .درشاھنامه ) دراثر دستکاری
موبدان زرتشتی ( چنين وانمود ميشود که جشن مھرگان  ،جشن فريدون است
 ،وکوشيده ميشود که شخصيت فرانک  ،محو و فرعی وحاشيه ای ساخته
شود .درحاليکه فرانک  ،نه تنھا مبتکروبرانگيزنده بلکه سامان دھنده
جنبش ملت برضد ضحاک ھست  .بھترين گواه نيز درخود شاھنامه موجود
ھست  .چون جشن پيروزی برضحاک را  ،فرانک مادرفريدون ميگيرد  ،و
درواقع  ،اوھست که بنياد اين جشن را ميگذارد .
اين فرانک ھست که » جشن ساز« ھست  .ازاين رو نيز اين جشن ،
مھرگان ناميده ميشود  ،چون » مھر«  ،نام ديگراوھست  .اين خدای ايران
ھست که درجشن سازی  ،غايت زندگی در گيتی ودرزمان را معين ميسازد.
جشن مھرگان  ،درواقع ھفته سوم ماه مھر است ) از 16مھر تا  ( 21روز
 21ماه مھر است که روز » رام « ميباشد  .درآثارالباقيه ميآيد که » :
روزبيست ويکم  ،رام روز است که مھرگان بزرگ باشد «  .و مھرگان که
» ميترا گانا يا ميترا کانا« باشد ،به معنای » دوشيزه ميترا « ھست  .گانا ،
گانيا  ،کانا  ،کانيا  ،ھم به معنای » نی « وھم به معنای » دوشيزه « ھستند و
رام ،رام جيت ) رام نی نواز ،جيت= شيت= نی( ميباشد که زنخدای زمان
وزندگی ) زندگی = جی  ،يکی ازنامھای رام ( وموسيقی ورقص وشناخت
است  .بنا برابوريحان  ،مغان خوارزم  ،رام روزرا  » ،جی روز« ميناميده
اند » .جی=ژی« که ھم به معنای زندگی وھم به معنای يوغ وھم به معنای
شاھين ترازو ھست  ،نام رام ميباشد  .او خودش ھست  ،اصل زندگی ) جی
درسغدی نيز ،مھرگان » بغه کنيز=
= ژی ( درھمه زندگانست .
ُ
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kaanichنی » دوشيزه خدا = زنخدا« ناميده ميشود ودرواقع ميتراگانا  ،به
معنای » دوشيزه ميترا « ھست  .پس فرانک وميترا  ،ھردو نامھای ديگر
رام ھستند  .بستن کمربند ) کستی يا زنار( که يک رسم بسيارکھن ايرانست ،
دراين روز ،به ميان بسته ميشد .
» بستن کمربند «  ،درست قبول تعھد برای طغيان وسرپيچی دربرابر
ھرقدرتيست که جان وخرد مردمان را بيازارد يا به به عبارت ديگر ،تعھد
ھرايرانی برای گزند ناپذيری ) قداست ( جان وخرد انسانھا  ،بدون ھيچ
تبعيضی بود .
ھمين کمربند را جوانمردان به کمرمی بستند  .اين کمربند ) کستی  ،زنار (
دارای سی وسه رشته بود که» خدايان زمان« در ايران باشند  ،که » َمـر =
شوند نام انسان ) مردم = مر +تخم (
امر « نيزناميده ميشوند  ،و درست پي ِ
ھستند  .انسان  ،تخم يا فرزند سی وسه خدای زمان است .اھميت فوق العاده
جشن مھرگان  ،به معنای ويژه ای ايست که درفرھنگ ايران  ،بدان داده
ميشد  .اين ھفته سوم  ،گاھنباراست و پنج روز از آن  » ،تخمی « ھست که
انسان  ،ازآن ،درھفتاد روز ،پيدايش می يابد  .به عبارت ديگر،اھورامزدای
زرتشت  ،مردم را نمی آفريند  ،بلکه مردم  ،ازاين تخم ميرويد  .اين تخم يا
اصل انسان  ،عبارت از پنج خداھستند  .به عبارت ديگر ،اين پنج خدا باھم ،
در فطرت وطبيعت ھرانسانی ھستند  .اين پنج خدا  ،عبارتند از سروش
) روز ، ( 17رشـن ) روز ( 18وفـروردين ) سيمرغ  ،روز  ( 19وبھرام
)روز ( 20ورام ) روز  ( 21و رام  ،نقطه آغاز پيدايش انسان ) مردم (
ھست  .به عبارت ديگر ،با چيرگی برضحاک  ،يعنی براصل خشم وآزارو
تھديد وتعدی ھست که انسان  ،شروع به پيدايش ميکند  .انسان  ،ھنگامی
درجھان ،بھروز)بھرام( وپيروز) سيمرغ( است که درجھان  ،آزارنده و
قھرورزو پرخاشگرو وحشت انگيزو بيم کننده نباشد  .اين تخم انسان ،
درواقع  ،مرکب از » اصل جفتی يا ھمزادی يا يوغی « ھست که -1
فروردين ) سيمرغ ( و -2بھرام و -3رام باشند ،وسروش ورشن  ،نقش ماما
وپديدارسازنده اين تخم را دارند  .ازاينجا بود که نماد مھرگان  ،يا نماد اين
»سه تای يکتا«  ،يکی تـرنـج بود ،و ديگری زمرد يا زبـرجد » .زمرد« که
به نظرمن  ،ميبايسی » َزم  +روت « باشد به معنای » فرزند رام « ھست .
زمرد وزبرجدکه درواقع ھردو به قول بيرونی درالجماھر ،دونامند برای يک
معنی «  ،نماد » سبزی « ھستند که دراصل » سا پيزه «  ،يا » سه اصل
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وسه ُبن « باشد و درست نام اين سه خدا باھم بوده است  » .سبز= ساپيزه «
نام اين اصل انسان وجھان بوده است  .معنای ژرف سبز ،ازاين انديشه کھن
برميخيزد که فراموش ساخته شده است .
اين سه خدا که گوھر وفطرت ھرانسانی ھستند  » ،سبز« ميباشند  .گوھر
وفطرت ھرانسانی  ،سبز ھست  .سبز ،درفرھنگ ايران برآينده ھای
گوناگون دارد و يک معنای مھم »سبز« درفرھنگ ايران  ،مھروعشق
دربن ھستی انسان وگيتی ھست .
ھست  .چون بيان عشق خدايان به ھم ُ ،
نماد ديگر ،تـرنـج ھست که به معنای » دورنگ جفت باھم = توی رنگ «
باھمست  .ازاين رو ترنج  ،که نماد سه تايکتائی ) سيمرغ  +بھرام  +رام (
واصل پيدايش انسان وجھان مياشد ،نقش فوق العاده مھم درايران داشته
است  .اين رستمست که دربرابر اسفنديار ،ترنج را دردست ميگيرد  ،يعنی
ما ھستيم که تاج بخشيم  ،وشاھی شما  ،ازما تضمين واستوار ميگردد .
بدينسان ديده ميشود رام يا فرانک يا ميترا يا جی که در داستان  ،مادرفريدون
شمرده ميشود  ،ھمان مادرھمه انسانھاست  .فريدون  ،نقش نمادين ھمه
انسانھا يا اجتماع وملت را بازی ميکند  ،چون رام يا جی ) بغ رام = بيرام (
اصل زندگی و تخم ھمه انسانھا ميباشد  .فرانک  ،ھنگاميکه زندگی وخرد
انسانھا  ،در زيروحشت انگيزی ضحاکی  ،به اوج اضطرار وپريشانی
رسيده  ،با دليری  ،جنبش تازه ای را برای آفريدن زندگی شاد سازمان ميدھد
و ضحاک را با استقامت  ،سرنگون ميسازد .

چگونه وحشت انگيزی  ،جاذبه پيدا ميکند ؟
چرا مردم  ،مسحور ِ»انگيزنده وحشت« ميگردند ؟
تفاوت ميان آموزه زرتشت وروايت شاھنامه
پس ازبه دونيمه ّ
اره کردن جمشيد به وسيله ضحاک  ،که عملی فوق العاده
وحشتناکست  ،ديده ميشود که درايران  ،اغتشاش وآشوب ميشود،ودراين
اثناء  ،ھمه سپاھيان از » ضحاک « که پيکريابی ِاژدھا ی ھولناکست  ،دل
مسحور اصل وحشت انگيزنده وترور ميشوند  .اين
ازمھرجمشيد می برند و
ِ
سپاھيان که دنبال شاھی ورھبری بودند ،درست شيفته اين پيکرھولناک
ميگردند  .به عبارت ديگر ،وحشت انگيزی وترور ،برای آنھا  ،کاری
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بسيارپسنديده ودوست داشتنی ميگردد .سپاھيانی که ازجمشيد روبرتافته بودند
 ،جمشيد که با خرد مھرورزش  ،جھان را بھشت برين ساخته بود  ،فقط
برای آنکه ادعای خدائی کرده بود ) بايد درپيش چشم داشت که درآن
روزگار ،ھمه مردمان  ،فرزندان خدا يا سيمرغ شمرده ميشدند  ،و اين ادعا ،
بديھيات روزمره ھرانسانی بود (  ،روبرتافته  ،و به » اصل وحشت
يکی از
ِ
انگيز ،که اصل خشم وقھرو تھديد و کشتاروآزردن « است روی ميآورند و
درست اورا به عنوان شاه خود می پذيرند  .ھمه آنان  ،عاشق اصل وحشت
انگيزی  ،يعنی قھروتعدی وتجاوزوتھديد ميشوند  .اين » اژدھا پيکری که
پرازھول « ھست  ،بايد جاذبه ای داشته باشد که آنھا ازسازنده بھشت با
خردمھرورز ميگزيزند  ،ودل ،به پيکرھولناکی که ھرانسانی بايد ازآن
بگريزد  ،ميدھند  .بنا برشاھنامه ،پس ازجمشيد :
پديد آمد ازھرسوئی خسروی يکی نامداری زھرپھلوی
سپه کرده و جنگ را ساخته دل ،ازمھرجمشيد ،پرداخته
يکايک ازايران برآمد سپاه سوی تازيان برگرفتند راه
شنيدند کانجا يکی مھتراست پرازھول شاه  ،اژدھاپيکراست
بشاھی برو آفرين خواندند ورا شاه ايران زمين خواندند
با آنکه ھمه ميدانند که ضحاک ھولناکست  ،ھمه سپاھيان يا نگھبانان ايران
) که بايد ايران را با خرد بھمنی  ،نگھبانی کنند (  ،به او روی ميآوردند و
چنين شاھی را ميجويند که درواقع بايد ازاو ترسيد وگريخت .
با پيدايش اين فاجعه بزرگ که چيرگی ضحاک باشد  ،وحشت انگيزی ،
وشکنجه دادن جان وآزردن خرد ،نزدمردم ،سحرانگيزو مقدس ساخته ميشود
 ،و درست فرانک  ،برضد اين پديده تازه است  ،که با دليری ميايستد .
ضحاک که » اژی  +دھاک « باشد ومتضاد با » ژی = زندگی « ميباشد ،
پيکريابی ھمان » اژی = ضد زندگی  ،نازندگی « است که بنياد آموزه
زرتشت است .
با سنجش انديشه زرتشت درگاتا و روايت ضحاک يا » اژی « درشاھنامه ،
وتفاوت شگفت انگيزآن دو ،به نکات بسيارارزشمند درفرھنگ ايران راه می
يابيم  .ميان » اژی « درآموزه زرتشت و» اژی« درشاھنامه  ،تفاوت
دربن  ،ازھم جدا و
بسيارژرفی ھست  .درگاتا  » ،ژی « و » اژی « ُ ،
بريده و متضاد باھم و»تحول ناپذير به ھمند «  ،ولی درشاھنامه »،اژی «
که ضحاک باشد  ،درآغاز » ،ژی ،يا اصل زندگی « است  ،ودر روند زندگی
28

29

 ،به » اژی «  ،تحول می يابد  .اين اصل زندگی ھست که خودش  ،تحول به
اصل ضد زندگی می يابد  .ودرست مسئله حقيقی  ،اين انديشه بنيادی
درفرھنگ ايران بوده است  ،که ژی واژی باھم رابطه پيچيده تری دارند که
زرتشت ترسيم کرده است .
ضحاک  ،که دراصل گياھخواراست ) يعنی ھيچ جانی را نمی آزارد و
ازکشتن می پرھيزد  ،وبه عبارت ديگر ،زندگی را مقدس ميداند وبدان مھر
ميورزد (  ،فرزند پدريست که »نقش دايه مھربان « را بازی ميکند  .البته
پدرضحاک مرداس درشاھنامه که ھمان ميتراس باشد  ،دراصل مادراوست
 ،نه پدراو  ،ولی دراين داستان  ،بنا برضرورت مردساالری  ،نرينه ساخته
شده است  ،وازآنجا که پدر ،شيردھنده نيست  ،مرداس  ،دارنده گله ھای
گاوان شيرده شمرده شده است که به رايگان به نيازمندان شيرمی بخشد .
بدينسان مادينه  ،نرينه ساخته ميشود .ھرچند که نرينه است ،ولی نقش دايه
ومادر را بازی ميکند  .مرداس نيز ھمان نقش دايه مھربان را حفظ ميکند .
ضحاک « درپھلوی  ،به معنای فرزند ھست  .اکنو ن چه روی ميدھد
البته » ُ
که اين ژی  ،تبديل به اژی  ،يا به اصل کام بردن آزاروکشتارميشود
) زدارکامه= اھريمن ميشود (  .کشتن وخونريختن برای او جشن ميگردد .
درآموزه زرتشت  ،ژی به اژی  ،تحول ناپذير ،وباھم پيوند ناپذيرند  .ھرچند
زرتشت  ،ژی واژی را ازھم بريده وجدا ومتضاد باھم ميداند ولی آنھا را »
ھمزاد « يعنی » جفت « ھم ميداند  .به عبارت ديگر ،اين دواصل متضاد،
برغم ازھم بريدگی  ،به شيوه ای ديگر به ھم بسته ميمانند ،و ھميشه باھم »
گـميخته اند «  .درواقع اين دو ،دراثرھمان ھمزاديا جفت بودن  ،ازھم بريده
ُ
ولی ھميشه به ھم زنجيرشده اند  » .اژی « که درواقع تاريک است  ،در
درون » ژی « که روشن است  ،پنھان ونھفته است  .ازسوئی با اژی
وارونه انديشه زرتشت ،
درتاريکی نميتوان جنگيد و ازسوی ديگر ،تاريکی
ِ
با اصل آفرينندگی کار داشته است  .تاريکی  ،آبستن به راز است وازاين رو
 ،آنچه اھريمن خوانده ميشود  ،درتاريکی ميکشد وجذب ميکند  .اھريمن ،
ھميشه ماسک خوبی وزيبائی وروشنی ومھر به خود ميزند وطبعا فريبنده
وگمراه کننده ميماند و نميتوان آنرا نابودساخت  .چون با ھرشکلی ازاو که
بجنگند  ،فوری اوبه شکل ديگر درمی آيد .
درشاھنامه  ،پدرضحاک که مرداس ) ميتراس = ميترا +آس = ميترای جفت
گوھر( نام دارد ھمان » مھر« است  ،ھرچنداورا نرينه ساخته اند و گاوان
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شيرده بيشمار به او داده اند تا نقش دايگی ومھررا بازی کند  .اين اصل مھر،
ضحاک( پيداميکند که دراصل گياھخوارھست وجانی را نمی
فرزندی ) ُ
آزارد  .اين داستان درشاھنامه  ،درچھارچوبه تفکرزرتشتی  ،بازسازی شده
است  .تحول » ژی به اژی « درخود ضحاک روی نميدھد  ،بلکه » اھريمن
« که پيکری ،ساخته دين زرتشتی است  ،نقش فريبنده وگمراه کننده را
بازی ميکند و ضحاک گياھخواررا بافريب  ،ضحاک خونخوارميسازد که از
آزردن جان وخرد  ،کام ببرد  .ولی انديشه تحول ژی به اژی  ،برغم اين
دست کاری به جای باقی ميماند ،درحاليکه چنين تحولی برضد آموزه
زرتشت ھست  .يزدانشناسی زرتشتی نيز ملغمه يا گميخته ای از فرھنگ
ارتائی سيمرغی و آموزه زرتشت ميباشد.
درفرھنگ ارتائی  ،ژی = جی  ،خودش » يوغ = ھمزاد= جفت « ھست و
نيازی به » اژی « ندارد  .با اختالل واغتشاش وناھم آھنگ شدن  ،اين ژی
) يوغ (  ، ،اژی پيدايش می يابد که ميتوان ازسر ،با ايجاد ھمآھنگی
درزندگی  ،اژی را برطرف ساخت واژی  ،موجوديتی فراسوی » ژی «
شر وجود ندارد  ،بلکه فقط نوعی
ندارد  .درفرھنگ اصيل ايران ،اصل ّ
اختالل درخود اصل زندگيست و قابل رفع کردنست .
ژی که اصل توافق وآشتی ومھرھم ھست  ،دراثراختالل  ،بی مھری وکين
ورزی وترس انگيزی وخشم ميشود  .ازآنجا که خود اين ژی  ،تحول به اژی
می يابد  ،اين گوھرمھراست که کين وترس وخشم وقھرشده است  .پس ،
مھروزندگی  ،درکين وترس وخشم  ،بطورپوشيده ميماند و ھمين نکته است
که درخشم وقھروترس انگيزی  ،مھرنيزھست  ،واين معجون است که
وحشت انگيزی وخشم را مقدس وجذاب ميسازد  .در نقوش ميتراس
درغرب ،نيز ديده ميشود که وقتی ميتراس  ،تيغ به شاھرگ گاو ميزند و اين
عمل وحشت آميزرا ميکند  ،سرش را برميگرداند تا خودش آن را نبيند  .به
عبارت ديگر ،مھر درضدش ،بطورپوشيده آميخته است  .بدين ترتيب »
دروغ مقدس  ،يا حکمت « پيدايش می يابد  .وحشت انگيزی و کين ورزی
و کشتار ،فريبنده ميشود وسحرميکند  .دروحشت انگيختن وتھديد وخشم
کردن  ،تجربه مھر ميگردد  .درگفتن دروغ ومکرکردن و دوروئی ،
شر کرد .
حقيقت ،تجربه ميگردد  .برای رسيدن به خير ،ميتوان عمل ّ
ّ
شرکردن  ،ھمان تحول تجربه خيرکردنست .
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اين ترکيب -1مھر) کشش( و -2ترس باھم  ،گوھر تجربه قداست دينی
درھمه اديان ابراھيمی است  .درحاليکه تجربه قداست درفرھنگ ايران ،
ديدن زيبائی خدا ومست شدن ،وجذبه وحال پيدا کردن ازاين زيبائيست  .خدا
 ،در آھنگھا ی شادی آور ِارکستری نموارميشود و انسانھارا به شورورقص
ميانگيزد واين تجربه قداست خدا ھست  .تجربه قداست  ،تجربه خدا درجشن
سازی برای زندگی کردن درگيتی ھست  .فرانک درست برای ازنو زنده و
پايدارساختن اين تجربه قداست دينی ھست که برضد » تجربه قداست درآميغ
مھروترس باھمست «  .درفرانک  ،يک تجربه قداست دينی  ،رويارو با
تجربه ديگرقداست دينی ميايستند .

فرانک  ،مادرفريدون  ،کيست؟
فرانک »،جی « يا» زندگی« است
که دربرابرضحاک )اژی +دھا (
که» ضدزندگيست« ،می ايستد
تراگفتم و ،بيش گويم ھمی
که از راستی  ،دل نشويم ھمی
 ،که آزاد مـرد
ميازار کس را
سراندرنيارد  ،به آزارو درد
رستم به اسفنديار -درشاھنامه
درفرھنگ ايران  ،آزادی وراستی وسرفرازی  ،رويه ھای گوناگون يک
اصل ھستند  .انسان ِآزاد و راست  ،ازآزار ودردی که به او ميدھند،
نميترسد و بيمی ندارد  ،و ھرگز ،تابع و مطيع و تسليم ِ قھروتھديد نميگردد .
اين فلسفه بسياری ژرفيست که بنياد فرھنگ ايران است  ،و در ھمان خيزش
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فرانک  ،مادرفريدون روياروی ضحاک  ،پيکريافته است  .فرانک که »
جی« يا »اصل زندگی شاد« و» مھرو خواست «  ،درزمان ھست  ،برغم
آزارھا ئی که ازاصل آزارودرد ) ضحاک ( ميبرد  ،سرتسليم فرود نميآورد
و مطيع ِ»خشم يا قھروتھديد « نميشود ،و برای رستاخيز راستی و آزادی ،
فرانـک ؛ از واژه » فرن = پران درسانسکريت « برآمده است و
برميخيزد .
َ
» فرن افتار«  ،ھمان جان يا آتش جانست که به انسان ،تشخص می يابد .
ازاين رو ھرانسانی » فرندات يا فرنداد « ھست و نام ديگر اين خدا » فرن+
بغ « بوده است  .فرنبغ  ،وارونه آنچه درواژه نامه ھا آمده  » ،فره  +بغ «
نيست  ،بلکه » فرن بغ « است  .و »افتار« يا »او -تار« که پسوند آتش جان
درانسانست )فرن افتار( به  ،معنای » فرود آمدن خدا وتشخص يابی او
درانسان«است  .البته يزدانشناسی زرتشتی  ،مجبوراست که اين محتوا را
بپوشاند .چون » فرن= پران«  ،آتش جانست که دربرافروختن  ،فراز) فراس
= فرانک ( می يابد و درست نام ارتا ) ارديبھشت (  ،سرفراز ھست  .وارتا
 ،نام ديگر ،ھمين» عنصرنخستين« ،يا آتش جانست  .پس آتش خدائی ،
دربرافروختن  ،راست به بلندی می بالد و سرفراز ميشود  .درخت سرو نيز،
مانند انسان  ،تخم ارتا ھست  ،ازاين رو » اردوج = ارتا وج = تخم ارتا «
ناميده ميشود ودرختيست که صفتش » راستی « و » آزادی « است .مفھوم
راست بودن را  ،درفرھنگ ايران  ،ازھمان سرو ھميشه سبزی که راست
است وھمسرشت انسانست ميتوان شناخت .
چوزين بگذری مردم آمد پديد شد اين بندھارا سراسر کليد
سرش راست برشد چوسرو بلند
به گفتارخوب و  ،خرد  ،کاربند
راست بودن  ،باليدن به فراز ،وسرفرازيست  .سرفرازی » ،آزادی و
استقالل برپايه خرد خود« ميباشد  ،که طبعا برضد ھرگونه تابعيت وبندگی
وعبوديت است  .قدرتمندان  ،با آزردن جانھا و توليد درد برای انسانھا
)آزارو درد  ،از خشم  ،يعنی قھروتھديد  ،برميخيزد .و آزار وارونه مفھوم
امروزه ما ،ھمان معنای Gewaltيا  Violenceرا داشته است(  ،برآنند که
گوھر ِ آزادی واستقالل را درانسان نابود يا مقھورسازند  ،تا مردمان را
مطيع وعبد وبنده خود سازند  .ولی انسان ِسرفراز که آزادی واستقالل ،
گوھر وفطرتش ھست  » ،سر درنمی آورد «  ،و تن به اطاعت وتابعيت
نمی سپارد » .سرفراز ،نام ارتا ھست که » آتش جان يا جان  ،يا نخستين
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عنصر« درھرانسانيست  .آزادی واستقالل  ،فطرت انسانست که
درسرفرازی  ،شکل به خود ميگيرد  » .فراز« در اصل اوستائی » فرانک=
 «frankميباشد ) باسکون حرف نون (  .اين واژه در آلمانی ھنوز به معنای
»بازو گشوده وآزاد« ھست .
»راستی وسرفرازی «  ،ھويت آزادی واستقالل فطری انسان را بيان
ميکند  .راستی  ،تنھا  ،گفتن گفتار راست نيست  .انسان  ،راست است ،
چون از قھروتھديد قدرت حاکم نمی شکـنـد  .نی  ،با وزش بادھای شديد
ھرچند با زور  ،خميده ميشود ،ولی نميشکند  ،و آن نيرورا درگوھر خود
دارد که با پايان يافتن باد  ،باز ازسر ،راست وسرفراز شود وبايستد .
درفرھنگ ايران  ،جان ) آتش جان = ارتا يا جی (  ،اصل سرافرازی است .
گوھرانسان سرافرازی است  .يکی ازنامھای » ارتا «  ،که ھمين تخم آتش يا
جان ھست  » ،سرافراز« ميباشد  .انسان  ،با تھديد شدن وبا آزرده شدن
وعذاب ديدن ) قھروتھديد وارھاب ووحشت انگيزی (  ،نمی نالد و خود را
رھا نميکند  ،بلکه براين اضطرابات  ،چيره ميگردد  ،و از فطرت آزاد و
مستقل خود  ،دفاع می کند  .زندگی برای او در سرفرازيست .
اين انديشه که بنياد فرھنگ ايرانست  ،متضاد با انديشه ايست که اساس
دين اسالم وھمه اديان ابراھيمی است  .درفرھنگ ايران  ،زندگی يا ژی ،
برترين ارزش است  .اينست که خرد انسان که درفراز درخت وجودش
پديدارشده است  ،نگھبان زندگی  ،برضد خشمست  ،که قھروتھديد واصل
آزارودرد وزدارکامگی ) ضحاک ( ميباشد .
درشريعت اسالم واديان ابراھيمی ِ » ،کبر يا تکبر«  ،ھمان نقش را بازی
ميکند که » خشم « درفرھنگ ايران  .درواقع » ،کبـ ر« يا » ابرمنشی « ،
جانشين » خشم = قھروتھديد « ميگردد .اينست که ھم اسالم وھم آئين
زرتشتی » ،سرفرازی انسان« را بنام » کبروتکبر« زشت ساخته  ،وآن را
برترين گناه انسان ساخته اند  ».سرفرازی« با کبر)= ابرمنشی ( ،مشتبه
ساخته ميشود  .ولی وارونه اين ادعا  ،انسان سرفراز ،به ھيچ روی »کـبـر«
ندارد  ،ونميخواھد خود را برتر از ديگران بسازد وبه چشم خواری به
ھيچکس نمی نگرد  ،بلکه خودش درانديشيدن  ،تابع ومطيع وعبد ِ ديگران
و يا ديگری نميشود  .ھدف اين اديان  ،درست با کاربرد ِمفھوم »کبر
وتکبر«  ،ازبين بردن ھمين آزادی واستقالل و » ايستادن برپای خود «
ھست که سرفرازی ) فرانک ( باشد  .به نام » کبر= ابرمنشی« ھست که
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ھزاره ھا کوشيده اند  ،ريشه » آزادی «  ،که ھمان سرافرازی وراستی
درگوھرانسانھاست  ،ريشه کن کنند .
درواقع  ،آنھا  ،گناه اوليه انسان را  ،کبرو تکبرميدانند  ،و خشم
) قھروتھديد ( را تابع وپيآيند آن ميسازند  .درحاليکه درفرھنگ ايران ،
برترين گناه  ،خشم ) قھروتھديد( است  ،وسرفرازی  ،درست پيدايش گوھر
انسان است که دربرابرقھروتھديد  ،سر فرود نميآورد  .انسان  ،حق به
سرافرازی وراستی  ،يعنی آزادی واستقالل « دارد  .ولی ھرمقتدری ) يھوه
وپدرآسمانی وﷲ مقتدروقاھر( نميتواند سرافرازی را  ،که اصل آزادی  ،و
طبعا برضد تابعيت وعبوديت وبندگيست  ،تحمل کند  ،چون اين خدايان ،
نخست ازانسان ،تابعيت وبندگی وعبوديت واطاعت ميخواھند  ،و سرفرازی
را  ،که انديشيدن آزاد ومستقل ) منيدن = منی کردن = انديشيدن ( ھست  ،و
ضد اين تابعيت واطاعتست  ،بنام » کبرونخوت « می نکوھند وبرترين گناه
ميشمارند و نفرين ) لعن ( ميکنند  .مولوی درراستای تفکر اسالمی  ،خشم را
پيايند » کبر« ميکند ولی درپايان » خشم وکبر« را باھم  ،ھمان دومار
بردوش ضحاک ميداند  .البته اين خود ﷲ ھست که فقط حق به کبروکبريائی
و»اکبر بودن« دارد ) ﷲ اکبر ،درست برترين نام خود ﷲ ميشود ( و طبعا ،
خشم يا غضبش  ،پيآيند ھمين کبراست  .ولی »ھم کبروھم خشم « درمورد
وحسن اوشمرده ميشود  ،ھرچند درمورد انسان  ،ناپسند
ﷲ  ،پسنديده است ُ ،
وزشت ونکوھيدنی وگناه ميباشد .
جمله خشم ازکبرخيزد  ،ازتکبر ،پاک شو
گرنخواھی کبررا  ،رو بی تکبر ،خاک شو
خشم ھرگز برنخيزد  ،جز زکبرما و من
ھردو را چون نردبان زير آر و  ،بر افالک شو
ھرکجا  ،تو خشم ديدی  ،کبر را درخشم جو
گرخوشی با اين دو مارت  ،خود برو ضحاک شو
درست  ،زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی  ،ھمين ضديت را با تصوير نخستين
انسان در فرھنگ ايران که » جمشيد « بود  ،داشتند  .جمشيد  ،تصوير
»انسان سرافراز ،برپايه خرد وخواست خود « ھست  ،و سرافرازی وراستی
او  ،که باھم اينھمانی داشتند  ،با سرفرود آوردن در برابر اھورامزدا و مطيع
خرد
او شدن  ،امکان پذير نبود  .دربندھش ديده ميشود که نخستين انديشه
ِ
مشی ومشيانه  ،اينست که فقط اھورامزدا  ،خرد آبادسازنده ومدنيت سازاست
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 ،وانسان بايد درانديشيدن  ،ازاھورامزدا پيروی واطاعت کند  .به عبارت
ديگر ،خرد انسان  ،ازخودش  ،سلب اعتماد ميکند ،وحق انديشيدن به آباد
کردن و مدنيت را ازخود ميگيرد  .بدين سان  ،سرفرازی جمشيد که نتيجه
راستی او بود ) آتش جان = ارتا  ،سرفرازاست ( بايستی زشت ونکوھيده
شود  ،وبرترين گناه انسان شمرده شود  .منيدن )= منی کردن ( جمشيد که
انديشيدن باشد  ،منی کردن ميشود که کبروتکبروابرمنشی است ) نه
سرفرازی وراستی ونه آزادی ( .
جمشيد با انديشيدن وآباد ساختن جھان وتوليد مدنيت  ،خود پسند وگمراه
وھمکار اھريمن ميشود  ،وبا اھريمن  ،به فراز پرواز ميکند ) سرفرازی ،
اھرمنی است ( و ھمه را کوچک ميشمرد و خود را بزرگتر وبھتر ازھمه
ميداند  ،و اين خرد جمشيدی علت گردنکشی او ازخدای تازه ) اھورامزدای
زرتشت ( ميگردد  ،چون حاضر به اطاعت و تابعيت ازدانش وروشنی وھمه
آگاھی اھورامزدای زرتشت نيست .
ازاين پسّ »،
شر بنيادی« ،کبر) (apar-menishnاست نه خشم  ».منيدن «
 » ،اپـرمنيدن  ،برمنشی « ميگردد .انديشيدن ) منيدن (  ،کبرونخوت
وغرور) منيدن ( ميگردد  .انديشيدن با خرد انسانی  ،کبر) ابرمنشی،
اپرمنيدن ( ميزايد  .انسان که با خردش ميانديشد و درانديشيدن  ،آزاد
ومستقل ميشود  ،ازتابعيت وعبوديت سربازميزند  » ،کبر« يا » ابرمنشی
« خوانده ميشود  ،و ديگر چنين خردی که اصل سرفرازی وراستی است و
برضدھرگونه تابعيتی است  ،مطرود وملعون ميگردد و اصل ھمه گناھان
شمرده ميشود که بايد ازگوھر انسان  ،ريشه کن گردد  .ارتا که اصل
سرفرازی است ومعربش » ارس = حارث درعربی «  ،ھمان » ابليس «
درقرآن ميگر دد  .نامھای ديگر ابليس ،ابوحارث وابو مـره است  .و » مر«
ھمان پيشوند » مر +تخم « نام انسانست  .انسان ،تخم ارتا يعنی ،فرزند »
مر« ھست  .آزادی وسرافرازی و استقالل  ،بنام ابليس بايد ازفطرت انسان
 ،ريشه کن ساخته شود وبزرگترين دشمن انسان  ،شمرده شود  .انسان بايد
ھميشه برضد آزادی واستقالل وسرفرازی خود بجنگد  .انسان با انديشيدن
باخرد خود  ،در سرفرازی ) آزاد ومستقل (  ،ھمگوھربا اھريمن وابليس
ميگردد  .سرفرازی درانديشيدن  ،کبروابرمنشی ميآورد  .خرد جمشيد،
سرچشمه ھمه گناھان ميگردد وبرای آنکه او را تابع ومطيع اھورامزدا و ﷲ
وپدرآسمانی ويھوه  ...ساخت  ،بايد اورا به دونيمه اره کرد .خرد انسانی که
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فراروئيده از آتش جانست  ،به پرتگاه نيستی برده ميشود و اينجاست که
فرانک  ،يا آتش جان  ،با ھمان گفته رستم  ،دربرابر خدايان مقتدر ميايستد :
تراگفتم و ،بيش گويم ھمی
که از راستی  ،دل نشويم ھمی
 ،که » آزاد مـرد «
مـيـآ زار کس را
سراندرنيارد  ،به آزارو درد

فرانک،زنی که ضحاک راسرنگون کرد

وانقالب اودربينـش
فرانک ،
ِ
فرانک ،مادرفريدون  ،برای
دگرگونه ساختن ِ» بينش ضحاکی« برميخيزد
........................................

»حکمت ﷲ« و» بينش ضحاک « ،
ياچشش عذاب دادن« ميرويند
از» ذوق،
ِ
.................

انقالب دربينش،با انقالب درچشش،آغازميشود
گربرفلکم دسـت بُـدی چون يـزدان
برداشتمی  ،من اين فلک را زميان
ازنــو  ...........،فلکی دگر ،چنان ساختمی
کآزاده  ،به کام دل رسيدی  ،آسان – خيام
» به کام رسيدن وکام بردن و کامکاری «  ،مسئله »چشيدن ومزيدن «است ،
وازچشيدن ومزيدن است که درفرھنگ ايران  » ،بينش بنيادی «  ،پيدايش
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می يافته است  .بينش بنيادی ،بينشی است که واقعيت داده ميشود  ،کاربند
است  .فرانک  ،درشاھنامه  ،ميداند که ضحاک  ،دراثرتغييرچشش ھست که
تغيير بينش داده است  .ضحاک درعذاب دادن وکشتن و» ّ
اره کردن انسانھا
به دونيمه ھست که کام می برد  ،چون دردی را که ديگری ميچشد ،شادی
ميشود که او ميتواند بچشد  .تا ديگری درد نبرد و شکنجه نشود  ،او نميتواند
شاد بشود  .بينش ضحاک  ،بينشی است که از» چشش شيره گياه « به »
چشش گوشت  ،در دريدن جانھا ازھمديگر « دگرگون شده است  .اين
تغييرچشش  ،علت تغيير بينش ،وتغيير شيوه حکومتگری گرديده است .
قدرت او برپايه اين بينش قرارداردکه تا ديگری  ،درد را نچشد ،او نميتواند
شادی ازقدرت خود را بچشد  .ھنگامی که مردمان از آزاراو ،درد ميبرند ،
او کام ميبرد  .درد وعذاب ديگران  ،تبديل به » شادی در بينش قدرت
دربن
وحکومت « او ميشود  .اينست که تا مردمان  ،عذاب ھای اورا
ُ
وجودشان نچشند  ،او نميتواند  ،قدرت و سلطه خود را برديگران بچشد
وازآن کام ببرد  .شادی ديگران از زندگی  ،بينش اورا ازقدرت به ھم
ميزند  .اينست که درقرآن نيز واژه » ذوق «  ،فقط در»اظھارغضب ﷲ «
بکار برده ميشود  .تا کفار ،عذاب ﷲ را نچشند  ،ﷲ  ،نميتواند قدرت
وقھاريت وسلطه خود را بچشد  .درحاليکه درفرھنگ ايران  ،ذوق ھرگز
دراين رابطه بکار برده نميشود و ھميشه با عشق و مستی ِوصال کار دارد :
عشق  ،آدميت است  ،گر اين ذوق درتو نيست
ھمشرکتی  ،به خوردن وخفتن  ،دواب را
اشتر به شعر عرب  ،درحالت است وطرب
گر » ذوق « نيست تورا  ،کژ طبع جانوری ) سعدی(
ذوقی چنان ندارد  ،بی دوست  ،زندگانی
دودم به سر برآمد  ،زين آتش نھانی ) سعدی (
ومولوی » ذوق « را که » عشق ورزی دوجفت « است  ،دروازه زندگی
حقيقی ميخواند .ولی وارونه چنين مفھومی از » ذوق «  ،ﷲ در قرآن
،ھميشه به فکرچشانيدن حريق وعذاب وسعيربه کفاراست  ،تا حکمت الھی ،
دراو پيدايش يابد  » .ولنذيقيھم من عذاب غليظ « و » ُنذقه من عذاب اليم « و
» ذوقوا عذاب النار« و » فذوقوا لعذاب بما کنتم تکفرون «  .با اين
چشانيدن عذاب وشکنجه دادن و به آتش سوزاندن  ...است که ﷲ  ،به»
حکمت خود درحکومت« کردن ميرسد و ازآن کام ميبرد و قدرتش را
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درعمق وجودش ميچشد  .حکومت الھی ،برپايه داشتن اين » حکمت «
دربن جان  ،چشيده نشود  ،به پشيزی ھم نمی
است  .قدرت وسلطه وغلبه  ،تا ُ
ارزد  .ھمه ميخواھند به قدرت برسند  ،تا مستی ازشادی آن را درجان خود
بچشند  .اين چشش قدرت وقھاريت وغضب وسخط و ارھاب خودش ،
ھنگامی امکان پذيراست که مردمان  ،عذاب او را در ُبن و کل وجودشان
بچشند  .فلسفه مجازات وکيفرو جھنم وجھاد وامر به معروف ونھی ازمنکر،
ھمه ازاين حکمت  ،گسترده شده است .حکمت او ،زاده ازاين ھمين رابطه
دوچشش ) چشش شادی او ،درچشش عذاب ديگران ( باھمست  .تا انسانھا
عذاب را درکل وجودشان نچشند  ،دراو  ،چشش قدرت وسلطنت وقھاريت
پديدار نميشود .
اين حکمت ) بينش ( اوست که تبديل به » حکومت « ميشود  .وفرانک ،
ميداند که حکومت ضحاکی  ،بر بينشی گذارده شده است که از » چشش
خونخواری ودرندگی وسختدلی وتجاوز وارھاب « پيدايش يافته است .
حکومت ضحاکی يا حکومت اسالمی  ،بايد درعذاب دادن وشکنجه کردن
وترساندن  ،به تجربه درستی واعتبار ِ بينش وحکمت خود برسند  .مسئله
تغيير قدرت وحکومت ضحاکی  ،تغيير دادن چشش درھردوسو ھست .
دربن
مسئله تغيير قدرت  ،ھنگامی حل ميشود که وقتی ملت  ،شادی را ُ
زندگيش ميچشد  ،اين شادی  ،تبديل به شادی ِحکومت گردد  .مذاق و ذوق ،
با گوھر انسان وتحول يابی گوھر انسان وخدا کار دارد  .ھم تصوير انسان
وھم تصوير خدا  ،ھردو بايد عوض شوند .
ذوق ومذاق  ،دراصل  ،معنای » سليقه ھنری « را که امروزه دارد  ،نداشته
است  .ذوق ومذاق ) درپھلوی  ،ميزاگ ( با »جفت شوی وانبازشوی وجودی
يا گوھری« با ھم کار داشته است  .ميزاگ ،که معربش » مذاق « است ،
وھمان واژه » مزه « ماست  ،دراصل به معنای » آميختن وجفت شدن
ومھررزيدن« است  .گوھرﷲ درچشانيدن عذاب به مردمان است که قدرت
وسلطه وبينش خود را ميچشد  .اين را درفرھنگ ايران » زدارکامگی «
ميگفتند ) از زدن  ،کام بردن وجشن گرفتن ،عيد قربان (  .اينست که برای
تغيير گوھرحاکميت وحکومت  ،بايد شيوه چشش  ،تغيير بايد  .خيام  ،در
رباعی که در باال آمد  ،درپی آنست که انسان آزاد  ،بتواند درگيتی کام ببرد ،
وشادی زندگی را درھمين گيتی  ،نقد وبيواسطه بچشد وبرای اين کار ،درمی
يابد که بايد کل جھان واجتماع وقوانين موجود را ويران ساخت  ،چون اين
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جھان واجتماع وقانون  ،به » غايتی ديگر« خلق شده است که متضاد با
غايت ِچشيدن شھد زندگی وآزادی درگيتی ھست .
خيام  ،بدان گونه که ﷲ اين جھان را آفريده است  ،اعتراض ميکند ،
ودرانديشه آنست که خودش خدائی ديگربشود وجھانی ديگربسازد  ،تا درآن ،
انسان آزاده  ،به آسانی  ،به کام دلش برسد  .او اعتماد به توانائی خود،
درآفريدن چنين جھانی دارد  .او ميداند که جھان وتاريخ وحکومت وقانون و
بينش  ،بايد آنگونه بشود که انسان درآزادی  ،شيرينی زندگی را درھمين
گيتی بچشد  .چشيدن  ،مسئله نقد بودنست  » .کام يافتن وبه کام رسيدن « ،
مسئله چشيدن ھستند  .مراد و مقصود و آرزوو مطلوب و آرمان وآرامش
وامنيت وموفقيت و زندگی کردن به دلخواه و شادی  ،چشيدنی و رسيدنی
ھستند  .اين ھا  ،حواله به آخرت داده نميشوند  » .رسيدن « ھم چنانچه ديده
خواھد شد  ،ھمان چشيدن شيرابه و گوھرچيزھا درگيتی ھست  » .کام «،
دھان وسقف دھان و درويس ورامين نيز » ،اندام زايشی انسان « ھست .
آرمان بھزيستی وديرزيستی نيز که درفرھنگ ايران  ،خرداد وامرداد
) ھاروت وماروت ( بوده اند  ،خدايان دھان ودستگاه گوارش  ،يا به
عبارت ديگر ،اصل مزه ھستند  .بھزيستی وديرزيستی  ،بايد چشيده ومزيده
شوند  .ازاين رو با اين خدايان  ،اين آرمانھای بزرگ ايران  ،طرد شدند .
طرد ھاروت وماروت  ،طرد آرمان چشيدن مزه بھزيستی درگيتی بود  .رام
نيز ،که ھمان فرانک باشد ،وخدای زمان وزندگيست  ،خدای مزه
نيزھست  .زندگی درگيتی ودرزمان  ،مزيدنيست  ،نقد است  .به عبارت
ديگر ،درفرھنگ ايران  ،زندگی در زمان درگيتی  ،بايد خوشمزه باشد ،
چون خدا که درزندگی  ،پيکرمی يابد  ،خوش مزه است  .رام يا فرانک  ،که
خدای زمان وزندگی ومزه ھست  ،وخدای زندگی وموسيقی ورقص وشعر
وشناخت است  ،اصل مزيدن وچشيدن است  ».خدا « را ھم درمزيدن
وچشيدن  ،يعنی دررابطه مستقيم زندگی کردن ميتوان شناخت  ،چون ميتوان
اورا مانند آب وشيروباده درخون خود  ،ھنجيد )= کشيد (  .انسان ازنوشيدن
خدا که شيرابه وجان درھرچيزی درگيتی است  ،ازشادی  ،مست ميشود .
شناختی که ازچشيدن  ،پيدايش نيافته  ،شناختی است که بار بردوش
انسانست  .شناختی که ازچشيدن پيدايش نيافته  ،برضد خدا وبرضد جان
وبھزيستی ھست ،و آزادی را ازانسان  ،سلب ميکند ،وخدا را ازانسان ،
تبعيد ميکند  .آزادی را بايد چشيد تا شاد شد  .چشيدن  ،پيوند مستقيم يافتن با
39

40

ُبن وحقيقت چيزھاست  .چشيدن  ،بينش بيواسطه با جھان است .انسان آزاد
 ،نيروئی درخود سراغ دارد که ميتواند جھانی نوين بيافريند که به کلی با
جھان موجودی که ﷲ آفريده  ،فرق دارد .
خيام ،جھانی وقوانينی را که ﷲ  ،خلق کرده نمی پسندد و رد ميکند  .او
برضد غايتی است که برای زندگی انسان دراين جھان گذارده شده  .در اين
جھانی که ﷲ آفريده  ،آزادی نيست  .جھانی  ،جھان آزاد است که انسانھای
آزاد  ،ميتوانند آن جھان را به کام دل خود بسازند .
خيام دراين چھارپاره  ،غايت آفرينش جھان نوين را » زيستن شاد وآزاد
انسان « ميداند  ،وارخدائی روبرميگرداند که درجھانش نميتوان درآزادی ،
شادی را درگيتی چشيد و ازآن کام برد  .خيام به دنبال شادی که فقط »
تسکين دھنده دردھا دراين گيتی « است نميرود  .خيام  ،نميخواھد با
ميگساری  ،دردھای اين گيتی را فراموش سازد  .اساسا فلسفه نوشيدن باده
درايران  ،برشالوده » تسکين دادن درد وغم واندوه وفراموش ساختن
زورکی آنھا « نھاده نشده بود  » .باده نوشين «  ،نام خود » رام = خدای
زندگی وشادی= فرانک « بود  .خيام  ،وارونه آنچه به او نسبت ميدھند ،
چاره نھائی کاررا  ،دراين ميداند که اين جھان واين قوانين واين غايت را
بايد به کلی ويران ساخت .
به عبارت ديگر ،خيام  ،اين خدا واين شيوه آفرينش و»غايتی را که
ازبن قبول ندارد  ،وازسوی ديگر ،درخود نيز ،نيروئی
درآفرينش دارد « ُ ،
می يابد که ميتواند جھانی ديگر بيافريند که درآن  ،انسان آزاد ميتواند به
آسانی  ،شھد خوشی را که درگوھر اين گيتی ھست  ،بچشد .
چرا آزادی وغايت ومراد و مقصود ،چشيدنی است ؟ درفرھنگ ايران ،
ديده ميشود که » بينشی که ازچشيدن « برميخيزد  ،بينشی است نيرومند که
به خود واقعيت می بخشد  .آنچه را انسان با کل ھستی اش ازشيرابه جھان ،
می چشد  ،تبديل به بينشی ميشود که توانا به واقعيت دادن خود ھست  .بينشی
نيست که فرسخھا ازواقعيت دوروبيگانه است  .بينشی نيست که انسان
درھرعمل وفکری که ميکند  ،ازآن ميگريزد و پشت به آن ميکند  ،و ھميشه
نيزگرفتارتقصيروگناه وريا ھست  .بينش چششی  ،بالفاصله درانديشه
وگفتار وکردار ،سرازيرميشود و تحول به انديشه وگفتاروعمل می يابد .
ازاين رو » خرد « درفرھنگ ايران  » ،کاربند وکارگزار « ھست که با
پديده ھای جھان  ،جفت وانبازميشود و آنھارا ميچشد  .بينش ِ »خرد ِ کاربند
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«  ،خردی که آنچه ميانديشد  ،واقعيت نيز ميدھد  ،ازچشيدن مستقيم و بی
واسطه انسان پيدايش می يابد  .بينشی  ،کارگزار يا کاربند ) موءثر( است که
ازچشش گوھرچيزھا درگيتی  ،زاده ميشود  .خرد کاربند  ،خردی که آنچه
ميانديشد  ،واقعيت ميدھد  » ،بينش چششی « است  .بينشی که ازچشش
برخاسته است  ،بينشی است که ميآفريند و به خود واقعيت می بخشد  .با
شناخت اين پيوند » بينش با چشش « درفرھنگ ايران ھست که ميتوان
دريافت چرا خدايان ايران ) کرمائيل درشاھنامه که سيمرغ ،خدای آسمانست
 ،و ارمائيل = ارمئتی که خدای زمينست ( ھردو  ،آشپز وخواليگرند .
خواليگر ،ھمان واژه » خوال = خوار= خور= « xvarاست  .بنا برناظم
االطباء معنای خواليدن  ،چشيدن است  .معنای ديگرآن  ،خوردن است  .ولی
دراصل » خور= خوار« معنای» نوشيدن « داشته است  .ارتا وآرمئتی
) آسمان وزمين ( که با ھم درھروجودی  ،يک تخم ھستند  ،خواليگرند ،
اصل چشش ھستند  .حقيقت خود را ميچشانند  .خودشان درھرجانی ،
چشيده ومزيده ميشوند .
انسان درنوشيدنست که ميمزد وميچشد  .انسان درشناکردن ودرشستشوی
خود  ،آب را ميچشد  .انسان درنوشيدن ازجام جم  ،معرفت را ميچشد .
درتورات  ،انسان ميوه درخت معرفت را» ميخورد« وبه بينش ميرسد .
درفرھنگ ايران ،خوردن که با » جويدن دندان« کار داشته باشد  ،تداعی »
درندگی « ميکرده است ،که پيکريابی » اصل خشم يا قھروتھديد « است .
ازاين رو ھمان واژه » نوشيدن « را برای » عمل خوردن « بکار ميبرند .
ايرانی درخوردن ھم  ،می نوشد  .واژه » خوردن «  ،به معنای » نوشيدن«
است  .انسان مانند درندگان نميخورد  ،بلکه می نوشد  .انسانيت  ،با نوشيدن
 ،وبا بينشی که پيآيند نوشيدن شير ازپستان مادراست  ،پيدايش می يابد .
گـش ئوروان يا گاو طاوس رنگ « ھستند
گياھان روی زمين  ،پستانھای » ُ
و ازنوشيدن شير اين گاوزمينست که بينش مھری درانسان پيدايش می يابد .
انسان درزندگی درگيتی  ،شيرابه جھان ھستی را می نوشد وميچشد تا با
جھان جفت وانبازشود  ،تا با جھان مھربورزد  .درفرھنگ ايران  ،انسان ،
ازرود خانه شيرابه ھستی ميگذرد و آبياری ميشود ) شنا ميکند  ،شسته
ميشود ( و بينش وروشنی وشادی  ،ازاو ميرويد  .بينش حقيقت وخدا  ،با
نوشيدن وچشيدن ومزيدن کاردارد  .انسان  ،بايد خدا يا حقيقت يا ُبن گيتی را
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بايد بچشد وبمزد  ،تا خدا وحقيقت واصل را بشناسد  .فرھنگ ايران دراثر
اين مفھوم » چشيدن «  ،برضد مفھوم » واسطه وپيامبرو فرستاده « بود .
درفرھنگ ايران  ،به آموزگار ،چشيتار گفته ميشد .آموزگار ،کسی نيست که
معلوماتی را به ما درس بدھد  ،بلکه کسی است که شيوه چشيدن گوھر
چيزھارا درگيتی به ما ياد ميدھد  .به ما ياد ميدھد چگونه با آزمايش ميتوان ،
درونمايه گيتی را چشيد  .پديده ھای جھان  ،چشمک ) ، (chashmak
سرچشمه ) اصل ( وغنی وتوانگروباشکوه و درخشانند  » .چشم « انسان ،
پس ازآنکه شيرابه پديده را چشيد ،روشن ميشود ومی بيند و ازاين رو
چشم ناميده ميشود .
تا »چشم «  ،نچشد ،پيوند مستقيم با گيتی ندارد  .انسان درچشيدن اندکی
ازچيزھا ) چاشنی ( ميتواند کيفيت وماھيت آنرا تميزوتشخيص بدھد  .اين
رابطه مستقيم وبی واسطه با گوھر چيزھا  ،اصل شناخت شمرده ميشد .
چشتک  ،حکم وعقيده و تفسيروراءی وفتوی ھست  .چشيشن  ،آموزه و تعليم
وموعظه وياد دادن است  .انسان بايد برای ياد گرفتن و آموختن وبرگزيدن ،
بچشد  .انسان  ،چيزی را فھميده وشناخته  ،که شيرابه آنرا خودش مستقيما
چشيده است  .معلومات ومفھومات واصطالحاتی که من از ديگری وام ميکنم
وياد ميگيرم  ،ھمه مرا از » چشيدن « ،دور وبيگانه ميکنند  .معلومات
ترجمه ای ،ھمه معلومات ناچشيده ھستند .
اين شيوه تفکر ازکجا ميآيد ؟ ازآنجا که خدا درايران  ،دايه ومادرانسان
بشمارميرفت و بينش انسان  ،پيآيند نوشيدن شيرازپستان مادراست  .انسان ،
تخميست که با مزيدن شيرمادر ،که جان اوست  ،وھنجيدن آن  ،ميرويد و
سبزوروشن ميشود  ،يعنی به بينش ميرسد  .بينش  ،رويش ِ آميزش تخم
شيرخود مادر يا خدا ھست .
انسان با
ِ
خدا ی ايران که دايه ومام ھرانسانی ھست  ،با شيری که تحول يابی جان
خود اوست  ،تخم انسان ) مردم= مر +تخم ( را آبياری ميکند و ازھنجيدن
اين شيراست  ،که خرد ،درانسان پيدايش می يابد  .اينکه با مزيدن انگشت
کوچک يا انگشت  ،خرد وجان وارد درتن انسان ميشوند و درھمه تن  ،مانند
پا درکفش ،ميگسترند  ،مکيدن شيرازپستان مادر ،عبارت بندی ميشود .
انگشت کوچگ يا انگشت  ،نماد نوک پستان مادراست .ھم واژه »کام « وھم
واژه » رسيدن « در رباعی خيام  ،با چشيدن کار دارند  .برای ساختن جھانی
نوين که انسان درآزادی  ،شادی را درگيتی با جانش بچشد  ،بايد » بينشی که
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درجھان ،چيره است «  ،و » بينش ضحاکی « است  ،دگرگونه ساخت .
ودرست فرانک  ،برای دگرگونه ساختن » بينش ضحاکی « برميخيزد .
بينش ضحاکی  ،چيست ؟ ھنگاميکه ما امروزه بحث از» بينش « ميکنيم ،
فرسخھا از» فلسفه بينش « درفرھنگ ايران  ،دوروبيگانه ايم  .بينش ما ،
بی آنکه آگاه باشيم  » ،بينش نوری « ھست  ،بينش با واسطه نور ھست ،
درحاليکه بينش ھزاره ھا درفرھنگ ايران  » ،بينش چششی « بوده است .
بينشی  ،که مستقيما ازچشيدن ومزيدن ومکيدن شيرابه گيتی  ،ازجان انسان
پيدايش می يابد  .بينشی که ھرگونه » واسطه ای « را رد وطرد ميکرده
است  .حتا انسان درفرھنگ ايران  ،با چشم  ،درآغاز ،ميچشد و ازاين
چشش ِ چشمست که چشم  ،می بيند  .بينش چشم ھم ازچشش است وبرای اين
خاطر ،چشم ناميده ميشود  .درفرھنگ ايران  ،با چشيدن ومزيدن است که
ازکل تن انسان  ،بينشی پيدايش می يابد که سراسر ھستی او را فراميگيرد و
تحول ميدھد  .اين چشيدن شور وتلخ رويدادھا ھست که گوھر » آزمايش «
است  .چيزی را انسان آزموده که جانش  ،آنرا چشيده است  .بينش وھنر
بايد ازاين چشيدنھای جان در آزمايشھا  ،ازانسان  ،فرارويد و ببالد  .ازاين
چشيدن در آزمايشھاست که ھنرھای انسانی پديدار ميشوند :
غم وشادمانی ببايد کشيد زھرشور وتلخی ببايد چشيد
نگيرند بی آزمايش ھنر
جوانان داننده با گھر
اين انديشه که با» چشيدن«،سراسروجود انسان تحول می يابددرعرفان ايران
باقی ميماند،ھرچند رابطه نقدی آن دررابطه با گيتی،به کنار نھاده ميشود
از بد ونيک  ،برکران آمد
تامی عشق تو ،چشيد دلم
ازسرنام ونيک وروی وريا با سر درد جاودان آمد ) عطار(
با چشيدن است که درانسان  ،بينشی پيدايش می يابد که ھمه توبه ھای
دينی را ميشکند وبه فراسوی مفاھيم بد ونيک شريعت گام می نھد  .با اين
رابطه مستقيم با حقيقت درچشيدن است که انسان پشت به شريعت ميکند .
ازباده عشق تو  ،يکی جرعه چشيديم
صد توبه  ،به يک جرعه  ،شکستيم دگر بار ) عطار(
اين رابطه مستقيم وبيواسطه انسان با حقيقت وخدا واصل  ،که درنوشيدن
وچشيدن و ذوق عبارت بندی شده  ،و سرمايه آزادی دينی واجتماعی
وحقوقی وسياسی است  ،اساسا ازروشنفکران درک نميگردد .ارزش افکار
شعرا وعرفای ايران  ،درتاءسيس آزادی انديشه وبينش ناشناخته مانده است
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 ،چون رابطه ای که درفرھنگ ايران  ،ميان » چشيدن « با » بينش « و»
تحول کلی انسان وتحول درکليه ارزشھا « بود  ،فراموش ساخته شده است .

انقالب تقليدی
ِ
ھرعملی اولين بارکه کرده ميشود  ،چون بيگانه ونواست ،کردنش،
دشوارتراست ،ونياز به ابتکار فراوان درانديشيدن دارد  ،ولی دومين بار،
آن عمل کردنش آسانترميشود،چون کردنش  ،نياز به ابتکارچندان درانديشيدن
ندارد ،وبيشتر برپايه تقليد ورونوشت برداری کرده ميشود.
درعمل اول ،تفکر،رشد ميکند ،ودرعمل دوم،تقليد فکری،جای ُرشدفکررا
درنوانديشی ميگيرد  .وبا تقليد ازافکار ،انسانُ ،مقلد ِفکری )روشنفکر!(
ميشود ،نه متفکر  .انقالبھای تکراری درتاريخ نيز ،ازآن رو
بيشتر دچارشکست ميشوند ،چون کمتربرابتکاردرانديشيدن ،وبيشتربرتقليد
ورونوشت برداری ،استوارند

نياز به رستاخيز ِمنش ِجوانمردی
جوانمردی ،چنان پنداشته ميشود ،بخشيدن مال وخواسته وثروت خود نيست
که اغلب ندارند  .جوانمردی درفرھنگ ايران  ،دراصل بخشيدن وافشاندن
جان خود  ،درانديشه ھا و گفتارھا وکردارھا وعواطفيست که قدرتھای
روزگار را از آزردن جان وخرد انسانھا با زدارد  .اين جان انسان که
گوھرسيمرغست ،تحول به اعمال وافکارو اقوالی می يابد که ھرگونه
قدرتی را چه مذھبی و چه اقتصادی و چه سياسی ازقھرورزی وتھديد و
فشارو درشتی و تعدی و تجاوز به اجتماع باز ميدارد ،تا راه پرورش خردھا
وجانھا برای ھمه گشوده شود  .ايران  ،نياز به رستاخيزمنش جوانمردی
دارد که درھر ايرانی نھفته وخفته ھست .بيائيد از سربادليری اين جوانمرد ی
را درخود بيدارسازيم و باز ايرج بشويم  ،باز سياوش بشويم  ،وباز ،زال
زربشويم  ،باز ،فرانک  ،مادر فريدون بشويم که مبتکر بزرگترين خيزش
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مردم درايران برضد ضحاک شد  ،و باز ،سيندخت کابلی بشويم که بادليری
بی نظيرش ،نخستين ميانجيگردرفرھنگ ايران شد  ،و دشمنی را تبديل به
دوستی و آشتی ومھرورزی کرد  .درھرانسانی  ،گوھرجوانمردی ھست .
جوانمردی  ،بخشيدن غنای گوھرمردمی ِجان ،درعمل وانديشه وگفتاراست،
تا اجتماع را به بدی نسپاريم

حواس ،مشاوران ِ خوب برای خوشزيستی
حواس ،مشاورخوبی برای خوشزيستی و ديرزيستی ھستند  ،ولی چرا
حواس را ،برای درک حقيقت ،نابسا وگمراه کننده وفريبنده خوانده اند ؟ چون
حقيقت آنھا ،برضد » زندگی کردن درزمان « بوده است وھست  .اشتباه
کردن حواس ،دليل آن نميشود که ما حواس راناقص وبی ارزش و بی
اعتباربشماريم  .ھرحسی ،دربرھه ای اززمان  ،يک رويه ازپديده را درک
ميکند و درزمان ديگر ،رويه ديگر را .اشتباه ھرحسی نشان ميدھد که
ازسوئی بايد ادراکات ھمه حواس را به ھم پيوند داد  ،و ازسوی ديگر،
حواس را بايد درزمانھای مختلف به کاربست ،تا غنای يک پديده را پی درپی
شناخت  .با درکھای گوناگون حواس درزمانھای گوناگون  ،نقص يک ادراک
دريک زمان ودريک مکان  ،برطرف و رفع ميگردد  .آنچه نقص خوانده
ميشد  ،برعکس ،رويه ھای مختلف ازغنای يک پديده است که درزمانھای
گوناگون پيدايش می يابند  .برای بدست آوردن معرفت ،بايد ھرحسی
رادرزمانھا ومکانھای گوناگون درآن پديده به کارانداخت ،واين ادراکات را
باھم جمع کرد .اين خرافه که ميتوان ازيک مسئله  ،بدون روند زمان  ،به
معرفت رسيد ،يک خيال غيرواقعی  ،ولی دوست داشتنی است که » واقعيت
درک حسی« را بی اعتبارميسازد .ازاين رو بود که» رام « درفرھنگ ايران
 ،ھم خدای  -1زندگی) جی( وھم خدای  -2زمان و ھم خدای  -3شناخت و
ھم خدای  -4جستجو باھم بود  .او مانند ﷲ يا اھورامزدای زرتشت ،خدای
ھمه دان وھمه آگاه بدون زمان نبود  .چون حواس درجان) جی(،
درزمانھای گوناگون  ،آزمونھای گوناگون ميکنند و خرد ،چيزی جزخوشه
کردن اين ادراکات باھم درشناخت نيست .تحقيردرک حسی وناقص شمردن
آن  ،دراثر بی ارزش شمردن روند زمان درادراکات حسی ھست .درک
حسی ھرچند دريک زمان تنگ ھم باشد ،ولی درروند زمان ،رويه ھا و افق
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ھا و تراشھای گوناگون ادراکات حسی را ميگشايد  .ازاين رو ،رام خودرا
جوينده ميخواند  .درک حسی ،ھميشه درزمان ميجويد .سکوالريته ،برشالوده
معتبرساختن » ادراکات حسی درزمان « گذارده ميشود

پھلوانان  ،پيکريابيھای ارزشھای اخالقی
درفرھنگ ارتائی -سيمرغی ِايران ،معيارھای اخالق ،ازخواستھای
)امرونھی( خدا ،مشخص نميشدند ،بلکه ازشکل يابی ھای تخمھای خدا ،
دراعمال پھلوانانی که برجسته تروصافترپيدايش می يافتند  ،مشخص
ميشدند .ازاين رو ،اخالق ،دارای تنوع بسيار بود .کارھای سيامک وفريدون
وايرج وکاوه و زال وفرانک)مادرفريدون( وسيندخت ) زن مھراب کابلی(
وسياوش ،شکل گيری ھای تخمھای خدا ،دراعمالی بسياربرجسته بود .اين
پيکريابی ھای گوھرخدا  ،در کردارھای اين پھلوانان  ،ارزشھای بزرگ
اجتماعی واخالقی درايران بودند  .به عبارت ديگر ،اين خود خدا بود که
ومدل رفتار مردم ميگرديد
دررفتاراين پھلوانان شکل ميگرفت و ،سرمشق ُ
) نه گفتارش ونه امرونھی اش(  .سپس با چيرگی آموزه زرتشت ،اين
برداشت از داستانھا ،فروکوبيده شد  ،چون ازاين پس ،اين خواستھای
اھورامزدای زرتشت بود که معنای نيک را در گفتاروکردارو پندارنيک
مشخص ميساخت  ،نه پھلوانان  .اينست که داستانھای شاھنامه دردوره
ساسانيان،ھمه از ديدگاه يزدانشناسی زرتشتی ،ازموبدان زرتشتی  ،تحريف
ومسخ ساخته شده اند

بيدارشدن خرد
خرد ،بيدارميشود! اين نکته درفرھنگ ايران ،چه معنائی داشته است؟
درفرھنگ ايران ،اصل آفريننده ِ جنبش وروشنی وشادی » ،پيوند يا مھر«
است  ،که نامھای گوناگون داشته است» .سنگ=آسنگ=آسن« ،يا » َمـر=
امـر« ،يا »ارته=رته= راتو« ،نامھای »اصل پيوند يا جفتی= سنتز «بوده
خود نام »خرد« که» خرتو« باشد » ،خره+راتو »ھست .ازاين رو
اند .
ِ
خردی که درانسان،جنبش وشادی و روشنی ميآفريند،آسن خرد  ،يا
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خردسنتزی( .بھمن  ،اصل خرد درگيتی  » ،آسن
خردسنگی ناميده ميشد )
ِ
خرد«  ،درھرانسانی است ،که امروزه به غلط به » خردغريزی« ترجمه
ميشود  .خرد،باغريزه باھم نميخوانند ،چون غريزه  ،بی آگاھبود است.چرا
پيوند آفريننده ھست ؟ چون ترکيب دونيرويا
بھمن ،آسن بغ= خدای سنگی،
ِ
چندنيروباھمند که اصل آفريننده اند  .ديده ميشود که ازسوئی ،گياھی که به
بھمن نسبت داده ميشود ،ھم نوع سپيد وھم نوع سرخ دارد .پس بھمن ،يا
خرد ،ترکيب دورنگ سرخ وسپيداست .ازسوی ديگر ،رنگين کمان نيز،
کمان بھمن خوانده ميشود .رنگين کمان ،نماد پيوند رنگھا باھمست .ترکيب
رنگھاباھم  ،روشن ميکنند ،يا روشنی است.معنای ُجفتی ،تنھا پيوند
دوچيزباھم نيست  ،بلکه پيوند چيزھاباھمست .پيوند دورنگ سرخ وسپيد  ،و
ھمچنين رنگين کمان  » ،رخش « ناميده ميشود ،ورخش ،سبکشده واژه
»رخشان « يا واژه » روشنی « است .چيزی روشن است يا روشن ميکند
که پيوند دورنگ يا چندرنگ باھمست.تجربيات گوناگون يا انديشه ھای
گوناگون را بايد به ھم پيوند داد تاروشن شود يا روشن بکند .اين تنوع
افکارو عقايد و انديشه ھا وآموزه ھاست که درپيوند دادن به ھم ،حقيقت را
روشن ميکنند  .يک آموزه ويک فلسفه و يک ايدئولوژی و يک شريعت  ،به
خودی خود ،حقيقت را روشن نميکنند ،وخرد  ،درپيوند دادن انديشه ھا و
عقايد و آموزه ھا و آزمايشھای گوناگونست که روشن ميشود و روشن ميکند.
حقيقت ،فقط با تنوع انديشه ھا وعقايد و آموزه ھا و تجربياتست ،که روشن
ميشود .ازسوی ديگر ،روشنی که ترکيب سرخ وسپيد باھمست  ،ترکيب
خدای رام) مادينه= سرخ ( وخدای بھرام ) نرينه =سپيد(است .جھان
واجتماع وخرد ،ازآميغ زن ومرد باھم  ،روشن ميشود و به بينش وشادی
ميرسد وپيشرفت ميکند

سکوالريسم درسراسر زندگی اجتماعی
مبارزه با حکومت اسالمی ،تنھا يک مبارزه سياسی نيست .وتقليل دادن
مبارزه  ،به يک مبارزه سياسی ،نشناختن ماھيت مبارزه  ،وباختن مبارزه،
پيش ازشروع کردن مبارزه است .سکوالريسم ھم  ،چنانچه گمان ميرود ،
مسئله يک جبھه نيست .سکوالريسم  ،با سراسر گستره زندگی فردی و
مبارزسياسی که ميخواھد فقط دريک جبھه با اسالم
اجتماعی سرو کار دارد.
ِ
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روبروشود ،بايد بداند که شريعت اسالم ،ھمه جبھه ھای زندگی اجتماعی را
جبھه جنگ ميداند ،واورا درپيکار ،احاطه خواھد کرد .امروزه درغرب ،
مبارزه سياسی و مبارزه سکوالريسم را محدود کرده اند ،چون در دوره
ُرنسانس ) باززائی( و روشنگری ،درجبھه ھای ديگر ،دين را عقب رانده
اند ودر آن جبھه ھا ،ديگرنيازبه ادامه مبارزه ندارند

پرداختن خمس وزکات ،نقض حاکميت ملتست
دموکراسی وسکوالريسم برپايه اين انديشه بنا ميشود که انسان ،رابطه
مستقيم با حقيقيت يا با خدا دارد .خودش ميتواند مستقيما واقعيات را بشناسد
وبه حقيقت برسد .ترجمه اين سخن به اصطالح دينی  ،چيزی جزاين عبارت
نيست که » ملت با خدا اينھمانی دارد«  ،که درفرھنگ ايران درھمان
داستان سيمرغ ) ارتافرورد( بيان شده است که » سی تا مرغ درجستجوی
باھم  ،سيمرغ ميشوند  ،يا به عبارت ديگر ،ھم خودشان شاه وھم خدا باھم
ميشوند« .
اينکه درانقالب فرانسه گفته شد که صدای ملت ،صدای خداست  ،يک گفته
شاعرانه و تمثيلی وتعارفی نبود  ،بلکه بيان اين آگاھبود تازه ازانسان واز
اعتماد به خودش ونفی اعتماد به مراجع دينی وھمچنين نفی خدائی بود که
ناتوان ازارتباط مستقيم با انسانست .ملت دربينش برای زندگی  ،رابطه
مستقيم با خداياحقيقت دارد .اين اعتماد ملت به خودش ،آن چيزيست که
استقالل وآزادی ناميده ميشود  .انقالب حقيقی  ،درست ھمين ھمآغوشی
مستقيم خدا با ملت  ،وطرد ھرگونه واسطه است  .اينھمانی ياقتن ملت با خدا
در دموکراسی و سکوالريسم ،که بی نيازی ملت از رسول و خليفه و
اولواالمرو امام و واليت فقيه ميباشد  ،سبب ميشود که پرداختن خمس
وزکات به ھرکسی جزخود ملت ،حرام وموقوف ميگردد .ازاين پس پرداختن
خمس وزکات وماليات به مراجع دينی  ،بی حرمتی به ملت ونقص حق
بنيادی ملت است  .ازاين پس ،ھرگونه حکومتی به نام »واسطه خدا برملت
«  ،ستم محض وشرک است  ،چون سلب حق ملتست  ،که ازاين پس ،
خودش اينھمانی با خدا يافته است
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زندگی درگيتی ،تابع زندگی درآخرت نيست
سکوالريسم ،حالت يا وضعيست که درروند ِ» سکوالريزاسيون« ميتوان
درپايان بدان رسيد .درآغازبايد »افکارجامعه« را سکوالريزه کرد  ،تا
بتوان ،حکومت سکوالرداشت .درروند ِسکوالريزاسيون ،مردمان ،ازديد
فکری و روانی ،موضع مثبت به دنيا)زندگی درگيتی( پيداميکنند ،وميتوانند ،
نه تنھا دنيا را ازآخرت جداسازند  ،بلکه زندگی خود را درگيتی  ،ديگر ،تابع
زندگی درآخرت نميسازند .زندگی درگيتی ،ارزش مستقل برای خودش پيدا
ميکند .مردم ،ديگرحاضرنميشوند برای زندگی درآخرت ،زندگی خود را
دراين دنيا قربانی کنند  .اينست که جدا کردن سکوالريسم سياسی ،
ازسکوالريسم فلسفی ،ازسوئی يک بحث آکادميک است ،وازسوئی ديگر،
دامی برای مرغانيست که ھيچگاه زيرک نمشوند  .درواقعيت ،با برانگيختن
» تفکرفلسفی« است که خرد انسانی ،که برآمده از بينشھای حواس است ،
ايمان به آخرت رابه عنوان » غايت زندگی« ترک ميکند

سکوالريسم سياسی،
پيآيند گسترش ِسکوالريسم فلسفی
سکوالريسم ) زندگانی زمانی = زمان زيستی(  ،درجامعه ھائی که اديان
ابراھيمی درآن رايج ھستند  ،چنين واقعيت می يابد که خدا ) ﷲ  ،يھوه ،
خود ملت ،حکومت را ميسازد ) چون آنھا
پدرآسمانی (  ،مستقيما به وسيله
ِ
حاکميت را ،خويشکاری خدا ميدانند ( نه به وسيله آخوند وکشيش وھاخام .
به سخنی ديگر ،ازآخوند وکشيش وھاخام )وموبد دردين زرتشتی (  ،سلب
حق حکومتگری مستقيم وغيرمستقيم ) نفوذ سياسی ( ميشود .ملت ،مستقيما
خودش  ،رسول وخليفه وامام وواليت فقيه ھست  .آخوند وموبد وکشيش
ازمقام واسطه بودن می افتند  .خدائی که ميتواند يک نفر را برگزيند وواسطه
بينش خود سازد  ،ميتواند ھمه ملت را برای اين کاربرگزيند  ،تا بينش ملت ،
ھمان بينش خدائی خودش باشد .
سکوالريسم درفرھنگ ا يران ،براين اصل استواربود که حکومت  ،فقط
نگھبانی زندگی در زمان ودراين گيتی ميباشد ،واين  ،کار خرد خود
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آسن خرد « ناميده
انسانھاست  ،چون »
خرد نگھبان زندگی درانسان « َ » ،
ِ
ميشد  .اين خرد  ،تخمی از خوشه بھمن) وھومن(  ،اصل ھمه خردھا
درجھان است  .خدا ،يا مجموعه ھمه خردھا درجان ھمه انسانھا  ،به شکل »
بذر« ھست واين » بذر« درروند » ھمپرسی = ديالوگ « مردمان باھم
ميرويد و ،نگھبان يا حکومت ميشود  .اين عبارت بندی ديگری از ھمان
داستان مرغانست که در» جستجوی شاه وخدا= حکومت «  ،درمی يابند که
خودشان باھم  ،شاه وخدا ) حکومت وقانونگذارو داور(ھستند .
درفرھنگ ايران ،مسئله بنيادی حکومت آن بود که زندگی وخرد درگيتی
ازگزند دور داشته و برای خوشی پرورده شود  .حکومت مسئول رستگاری
زندگی وخرد انسان ازگناه ) نافرمانی ازاوامر خدا ( نبود  ،که بالفاصله ،
غايت زندگی را ازخوشی نقد درزمان  ،به خوشی نسيه درآخرت  ،تبعيد
ميکند  .سکوالريسم سياسی  ،بدون پخش سکوالريسم فلسفی ) غايت زندگانی
درزمان را  ،خوشی نقد دانستن ( غيرممکنست  .سکوالريسم سياسی  ،يا
پيايند بينش فلسفی و انگيختن تفکرمستقل درمردمان ميباشد  ،ويا پيايند
رستاخيز فرھنگ ارتائی درايران ميباشد که غيراز آموزه زرتشت است .

دين وحجاب
) دين ،چه رابطه ای با حجاب دارد ؟ (
حجاب  ،به معنای درپرده کردن و» بازداشتن از درآمدن« و» آنچه را که
مطلوبست  ،از ديدن باچشم بازداشتن « ميباشد  .ودرست » دين « درفرھنگ
ايران  ،به معنای »  -1مادينگی وآبستنی و -2ديدن و بينش وزايش وپيداشدن
است  .واژه » تـن « ھم  ،به معنای » مادينگی « است  ،وجھا ن جسمانی يا
دنيا  » ،تنکردی = تن کردی = آنچه زائيده ميشود « ھست  .بينشی که زائيده
ميشود  ،بينش حواس انسان  ،برای نگھبانی وپرورش زندگی دراين گيتی
ھست .ازمعانی اين دواصطالح  ،ميتوان تضاد آن دو را باھم  ،تا اندازه ای
حدس زد  .دين  ،دراصل  ،زايش گوھريا طبيعت انسان در بينش است .
گوھرانسان  ،درزايش ِبينش ازتن  ،ديدنی وپديدارميشود  .اين را » دين «
ميگفته اند  .انسان  ،به طورکلی ) چه مرد وچه زن (  ،ازاين ديد ،
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موجوديست آبستن ) يعنی زن ھست  .تن  ،يعنی دستگاه زايش ( که بينش
حقيقی وگوھری ازآن زاده ميشود .
ولی »اديان نوری «  ،درست پديده ای برضد اين انديشه درتاريخ بوده اند
وھستند  .دين  ،در اديان نوری ) اديان ابراھيمی وزرتشتی و ميترائيسم ( ،
توليد مردان يا پيامبران نرينه ،ازخدايان نرينه بوده اند  ،واين خدايان نوری ،
برغم نرينگی  » ،عنين«  ،يا فاقد قدرت توليدی بوده اند ) لم يلد ولم يولد ( .
وطبعا برضد » زن بودن انسان « بودند وھستند و خواھند بود  .دراوستا ،
واژه » زن «  ،ھم به معنای -1زائيدن وھم به معنای  -2شناختن است .
زائيدن وشناختن وشناخته شدن  ،پديده ھای ازھم جداناپذيربودند .ازسوئی ،
زائيدن  ،اصل جسمانيت و دنيا گرائی ) زندگی زمان= سکوالر( ھست  .به
دنيای جسمانی ومادی » ،تنکردی = تن -کردی « گفته ميشود که به معنای »
آنچه زائيده ميشود « ھست  .ازاين رو جنگيدن با زن ) درھمه گستره ھای
زندگی (  ،ازسوئی  ،سترون ساختن ھمه انسانھا  ،چه مرد وچه زن  ،از»
بينش حقيقی« ازطبيعت خود انسان دراين گيتی ھست  ،و ازسوئی ديگر،
روی برگردانيدن از جھان جسمانی وزندگی درگيتی ميباشد  .در فرھنگ
زنخدائی ايران ) سيمرغی-ارتائی ( ،انسان  ،دربينش وشناخت حقيقی که
نگھبانی اززندگی کند  ،به طورکلی  ،زن ھست  .انسان  ،به خود اعتماد دارد
که ميتواند بينشی را که برای زندگی الزم دارد  ،ازخود بزايد وازانسان ،
بزاياند  .واين با شيوه تفکر اديان نوری  ،درتضاد است  .اينست که » انسان
« بايد به عنوان » زن = اصل زاينده شاخت وبينش « از زايش  ،باز داشته
شود واز زادن چنين بينشی  ،بازداشته شود .
انسان بايد ،از ديدن اين بينش حقيقی که مطلوبش ھست  ،باز داشته شود .
واين معنای گسترده » حجاب « ھست  .حجاب  ،ناديدنی ساختن  ،بينش
حقيقی است که ازانسان ،زاده ميشود  ،يعنی برضد دين ھست  .اديان نوری
 ،ھمگی درگوھرشان  » ،ضد دين= زائيدن بينش ازانسان « ھستند .
اينست که تحقيرزنان  ،وناديدنی ساختن زنان درحجاب  ،و خانه نشين ساختن
زنان ) که نوعی ديگر ازحجاب است ( و محروم ساختن زنان ازکار
دراجتماع ) که بازنوعی ديگر ازحجاب است ( و کاستن حقوق اجتماعی
ومدنی واقتصادی و جزائی زنان ) که نوعی ديگر ازحجاب ھست (  ،تنھا
برضد » جامعه زنان « نيست  ،بلکه به غايت » بستن راه شناخت بيواسطه
حقيقت زندگی درگيتی وزمان  ،به ھمه انسانھاست «  .اديان نوری  ،با
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کاربرد اين حيله  ،مردان را آلت دست خود و ھمکارخود ميسازند تا
درکوبيدن زنان درظاھر ،درباطن  ،خود را نيز صغيروجاھل سازند  ،تا در
را به حکومت آخوندی وکشيش وھاخامی وموبدی بگشايند .

چرا ماحق به سکوالريسم ) زندگی زمانی( داريم ؟

زمان -زيستی
زندگی ِسکوالر ،حق ماست  .چرا ؟ چون جشن وشادی  ،گوھرخدای ما بوده
است  .خدا ،شاديست  .نام خدای ما  » ،رام «  » ،شاده « و » جی =
زندگی« بوده است  .رام  ،اصل زندگی شاد در زمان ھست  ،چون خودش ،
ھم خدای زمان  ،ھم اصل زندگی  ،وھم اصل شادی وجشن وموسيقی
ورقص وشناخت ھست .بنابراين  ،خدا ئی که اينھمانی با زندگی درجان
ھرانسانی دارد سرچشمه شاديست  .خدا درھرجانی  ،اصل شادی
درزندگيست  .اين حق مقدس فطری ھر انسانيست  .ازاين رو درفرھنگ
ايران  »،جشن« که زندگانی شاد درگيتی باشد با خدا اينھمانی داشت .
» جشن «  » ،زندگانی خدائی انسان درگيتی« است  .انسان  ،درجشن
وشادی  ،خدا را درخود  ،می يابد يا به عبارت ديگر  ،خدا را درخود ،
واقعيت می بخشد .اين برترين نمازونيايش و دين حقيقی ھست .
خدا ،که جشن وشادی ھست  ،خودش  ،خوشه ايست که درھمه جانھا
وانسانھا  ،افشانده وپراکنده ميشود .شاد شدن انسان  ،ھميشه تجربه خداشدن
انسانست  .جامعه درشادی ،خدا را درخود می يابد  .با اديان نوری
) ابراھيمی (  ،خدا  ،که اصل جشن است  ،خودرا ازانسان بريده  ،و به
آسمان ميرود  ،و خود را ديگر خوشه جان انسانھا نميداند و ازانسان ،بری
ھست .ازاين پس  ،خدا درشادی  ،درانسان ،پيدايش نمی يابد  ،بلکه اين
خدايان  ،فقط » جشن وشادی « را به شرط آنکه مردمان  ،تابع آنھا شوند وبه
احکام آنھا اطاعت تام بکنند  ،درفراسوی زمان ومکان  ،خلق ميکند  .اين
خدا  ،نميتواندجشن زندگی را در ز مان درگيتی خلق کند  ،بلکه فقط وعده
اين جشن را به فراسوی زمان و مکان ميدھد  .شادی در زندگی زمانی ،
قداستش را از دست ميدھد و گوھر خدائی ندارد  .ديگرخدا  ،درشادی
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مردمان  ،درجان مردمان  ،صورت به خود نميگرد  .شادی  ،ازخدا
وازقداست  ،طرد وبريده شد .
بدينسان  ،رسيدن به سکوالريسم  ،از دوراه امکان پذيراست  .يا اينکه انسان
 ،با انديشه و عمل » خودش «  ،درھمين گيتی جشن سازميشود  ،و ديگر
نياز به خدائی ندارد که ناتوان ازجشن سازی درگيتی ھست  ،و فقط ميتواند
جشن در آخرت را بسازد .
يا اينکه بازبه سراغ خدای خودش  » ،رام= جی= شاده « ميرود که در
فطرتش وطبيعتش ھميشه بود و ھنوز نيزھست ،ولی فراموش شده است  ،و
باز درشادشدن  ،تجربه خداشدن خود را ميکند  .دراين صورت  ،درمی يابد
که با زندگی شاد درگيتی  ،ميتواند خدارا درخود بيابد  .جامعه  ،خدا را  ،در
حکومت سوسيالی که ضامن رفاه و آزادی ھمه بشود  ،واقعيت ميدھد .
انسانھا باھم  ،با خدا ی جشن وزمانی که درگوھرھمه آنھا ھست  ،حکومتی
ميشوند که رفاه وآزادی وشادی خود را فراھم ميآورند  .ملت  ،خودش
حکومت جشن سازميشود .
ِ

عشق به زيبائيھای نھفته درجان انسان،
سرچشمه ھمه ارزشھای مردمی انسانست

» مفھوم ِعشق  ،نزد مولوی «
با چيرگی شريعت اسالم دراجتماع ،سخن گفتن ازعشق  ،بسياردشواروپيچيده
بود  ،وھست وخواھد بود .نزد عارف » ،عشق «  ،اولويت برھر»ايمانی
واعتقادی « دارد  ،وازاين رو  ،عشق  ،پديده » وراء ايمانھا  ،يعنی فراسوی
ايمان وکفر ،فراسوی ايمان به اسالم ومسيحيت ويھوديت و ...ھمه ايسم ھا «
است  .اين عشق  ،چنانچه پنداشته ميشود  ،فراجھانی و آسمانی وماوراء
الطبيعی نيست  ،بلکه کا مال زمينی واجتماعی و سياسی وحقوقی است ،
چون اين عشق  » ،عشق به جان « ھست .
مفھوم » جان « در فرھنگ ايران  ،دورويه چسبيده وجفت به ھم دارد  .جان
که دراصل » گی  +يان = جی  +يان « باشد  ،به معنای » خانه گی  ،يا
خانه جی « ھست » .گی «  ،نام سيمرغست و» جی«  ،نام دخترش رام ،
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زنخدای زندگی ) جی( و زمان وموسيقی وشادی وشناخت است  .اينست که
ھرجانی درھرانسانی  ،ازيکسو» آتش زندگی يا اصل زندگی دراو« ھست ،
و ازسوی ديگر ،اين جان  ،تخمه يا بذری ازخوشه سيمرغ يا خدا ھست .
درجان  ،خدا وانسان باھم جفت ھستند .
اينست که جان ازيکسو » ،زندگی فرد« ھست  ،وازسوی ديگر ،خدا يا
جانان ھست که مولوی آن را » جان ِ جان « مينامد  .اين ُرويه جان  ،که
جانان يا جان جان باشد  ،پيوند ھمه انسانھا باھمست  .يک رويه جان ،
فرديت است ورويه ديگرجان  ،کليت است  .اين انديشه  ،بنياد يک انقالب
اجتماعی ،سياسی ،اقتصادی  ،حقوقی است که روزی درايران ،صورت
خواھد گرفت  .اين انديشه  ،آتشی است که ھرگز درنھاد ايرانی  ،خاموش
نخواھد شد  ،چون فرھنگيست که ازجان خود او جوشيده .
مولوی درمثنويش  ،ھرچند گفتار را با عشق ،آغازميکند  ،ولی درآغاز،
عشق را در راستای شري عت اسالم  ،تفسيرميکند  ،ولی ھرکجا که ناگھان ،
فرصتی غير منتظره دست داد ) مانند داستان موسی وشبان (  ،ازاين
وريشه فصل شدن ،
مرزميگذرد  ،و اين اديان وشريعت ھا را  ،ھمه » ُبـن
ِ
وبريدگی وستيزو تمسک به سطحيات آداب وظواھر الفاظ« می داند  ،وعشق
را فراسوی ھرگونه ايمانی درمی يابد  .ھرموءمنی  ،ايمان به کسی يا
آموزه ديگر را » کفر« ميداند و طبعا ھرکفری ،ايمانی ديگراست .
ولی مولوی  ،درغزلياتش ) ديوان شمس ( امکان آن را می يابد که آزاد
تروصريح ترو گستاخ تر  ،انديشه ھای خود را درمورد عشق بيان کند  ،که
به آسانی ميتوان دريافت که انديشه ھای او درفرھنگ اصيل ايران ريشه
ژرف دارد  .او ،عشق به زيبائی ھای نھفته درجان انسان را  ،سرچشمه
ھمه ارزشھای اخالقی واجتماعی مردمی ميداند  .درست » عشق به جان «
گرانيگاه عرفان بوده است که گرانيگاه فرھنگ ايرانست .
» ژی = جی «  ،يا آتش زندگی يا تخم آتش  ،که تخم سيمرغ باشد  ،نقطه
مرکزی فرھنگ ايرانست  .جان ھرانسانی ،تخمی ازخوشه خدا  ،يا اخگری
از کانون آتش خدا  ،در» تن « ھرانسانيست  ،ومعنای ديگرتن  ،اجاق و
منقل يا مجمريا آتشدان وآتشگاھست.
تن ھرانسانی ،آتشکده خدا ست  .نيايش آتش درآتشکده تن  ،پرستيدن
خداست  .عشق درتصوف  ،عشق به جان  ،بدين معنا ھست  .عشق به جان
 ،عشق به زيبائيھای نھفته درجان ھست  .انسان درھرجانی » ،جان جان «
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يا جانان را کشف ميکند  .درھرجانی  ،انسان  ،با چھره ای ديگر ازخدا يا
جانان  ،آشنا ميگردد وشيفته غنای اين زيبائيھا ميگردد  .انسان درجان خود
ودرجان ديگران  ،عاشق زيبائيھای خدا ميگردد و زيبائيھای خدا را در
تاريکيھا ميجويد ومی يابد .
درواقع  ،عرفان  ،درک اين زيبائيھای درجان ) زندگی ( را شالوده اخالق
انسان ميشمارد  ،که البته برضد » بنياد گذاری اخالق  ،برشالوده شريعت
وامرونھی الھی « ميباشد  .درحقيقت » عشق به زيبائيھای نھفته درجان
انسان «  ،جايگزين » ايمان به ﷲ و ايمان به شريعت « ميگردد .
درفرھنگ ايران ،جان ) زندگی (  ،برھرايمانی واعتقادی ومسلکی ومرامی
 ،اولويت دارد  .حق انسان به بھزيستی درگيتی  ،ازجانش  ،سرچشمه
ميگيرد  ،نه ازايمان به شريعتی  ،ونه از اعتقاد به ايدئولوژئی يا به تئوری
علمی  .مولوی درغزلی گويد:
دوش خوابی ديده ام  ،خود عاشقان را خواب کو ؟
کاندرون کعبه  ،می ُجستم که آن محراب کو ؟
ُجستن کعبه  ،به معنای » ُجستن غايت « است  .مولوی درخواب می بيند که
درکعبه  ،کعبه را ميجويد  .به عبارت ديگر ،کعبه  ،به خودی خودش
) ايمان (  ،غايت او نيست  .بلکه او دراين کعبه ودر کعبه ھای ديگر  ،دنبال
» غايت حقيقی انسان « ميگردد .
» بينش درخواب يا درمستی «  ،اصطالحيست بسيارکھن درايران  ،که به
معنای » بينش درتاريکی « ميباشد  .کسی حقيقت را می يابد که بتواند
درتاريکی ھا ببيند  .بينش درتاريکی  ،جويندگيست  .مولوی  ،بابينش
درتاريکيش  ،غايت حقيقی انسان را می يابد  ،و آن کعبه جان وکعبه دل
است  .دل وجان درانسان ،ھردواينھمانی با » ارتا = سيمرغ « دارند  .جان
انسان  ،گی  +يان = خانه سيمرغ است ،جی  +يان = خانه رام = جی ھست
که نخستين پيدايش سيمرغست .
دوش خوابی ديده ام  ،خود عاشقانرا خواب کو ؟
کاندرون کعبه  ،می جستم که آن محراب کو ؟
کعبه جانھا  ... ،نه آن کعبه که چون آنجا رسی
درشب تاريک  ،گوئی  :شمع يا مھتاب کو ؟
بلکه بنيادش  ،زنوری کز » شعاع جان تو «
نورگيرد  ،جمله عالم ،ليک جانرا تاب کو
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اين جان جان ) جان کلی (  ،ھنگامی بيشتر درجان فردی  ،پديدارميشود،
جان فردی نميتواند اورا تاب بياورد ومست وشاد ميشود  .اين دورويه جان ،
به ھم تحول می پذيرند  .کعبه جان:
خانقاھش ،جمله ازنوراست ،فرشش ،علم وعقل
صوفيانش ،بی سروپا ،غلبه قبقاب کو ؟
دراين کعبه جان :
تاج وتختی کاندرون داری ،نھان ای نيکبخت
کايمن ) که ايمن ( آباد است انجا  ،دام يا مضراب کو
در درون عاريتھای تن تو  ،بخشيشست
در ميان جان  ،طلب  ،کان بخشش وھاب کو
دراينجا مولوی ،ازمفھوم جفت بودن تن وجان ) آتشدان وآتش ( درفرھنگ
ايران  ،دورشده وراستای اسالمی به افکارش ميدھد .جان وتن درفرھنگ
ايران  ،پيوند سيمرغ وآرمئتی ) زنخدای زمين ( است که باھم » تخم ھای
ھستان « درجھان ھستند
زگل  ،زود آمدی در» باغ دل «
چون برون رفتی ِ
پس ازآن سو  ،جز سماع و جزشراب ناب کو ؟
چون زشورستان تن ،رفتی سوی »بستان جان «
جزگل وريحان والله وچشمه ھای آب کو
چون » ھزاران ُحسن « ديدی  ،کان نبد ازکالبد
پس چرا گوئی  :جمال فاتح االبواب کو ؟
اين ھزاران زيبائی يا ُحسن که تو درجان  ،می بينی  ،ھمان جمال يا زيبائی
خود خداھست  .تجربه مستقيم اين زيبائی ھا درجان فردھست که انسان را
عاشق ميسازد.آنگاھست که مولوی  ،علما وفقھای شريعت را به ديدار چنين
زيبائيھای جان فراميخواند تا آنھارا به شور وعشق آورد  ،ودريابند که اصل
 ،عشق است نه ايمان :
ای فقيه  ،ازبھر ﷲ  ،علم عشق آموزتو
زانک بعد ازمرگ  ،حل وحرمت و ايجاب کو ؟
مولوی  ،اصل زيبائی را درکعبه جان می يابد .اين ھمان انديشه است که در»
ُ
ھادخت نسک « آمده است و پيشينه بسيارکھن درفرھنگ ايران دارد  .خدا ،
اصل زيبائی است  .او  ،ھمچند ھمه زيبايان  ،زيباست  .به عبارت ديگر،
خدا ،مجموعه ھمه زيبائيھا باھمست  .زيبائی  ،فراسوی زيبائيھا نيست .
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اصلی نيست که زيبائيھا را خلق ميکند  .بلکه ھمه زيبائيھا که باھم پيوند
بيابند ويک خوشه شوند  ،آنگاه باھم خدای زيبا ميشوند که ھرکسی عاشق
او ميشود  .ھرکسی اين مجموعه زيبائی ھای جھان را درجان خود يا جان
ديگری ببيند  ،عشق به زيبائی  ،دراو شعله ورميشود  .اين عشق به
زيبائيھای نھفته درجان خود  ،عشق به زيبائيھای نھفته درھمه انسانھاست .
انسان در برخورد باانسانھا ،گرانيگاه رفتارخود را  ،ايمان و اعتقاد و مرام و
مسلک آنھا نميکند  ،بلکه رفتاراو  ،به زيبائيھای نھفته درجان ديگری که
جان جان يا جانان است  ،روی ميکند  .اين عشق  ،چنانچه می پندارند ،
فراگيتی وآسمانی وماوراء الطبيعی نيست  ،بلکه عشقيست به جان جان
) جی= رام وسيمرغ ( که درھرجانی ) جی  +يان = خانه سيمرغ ( ھست .
چنين عشقی به زيبائی جان درھمه انسانھا  ،فراسوی ايمان آنھا و انديشه
ھای آنان ،يک انقالب اجتماعی وسياسی وحقوقی واقتصادی پديد ميآورد .
اين عشق به جان ھست که ارزشھای بزرگ اخالقی و شادی و بزرگی
وجوانمردی را درجانھا ميجويد ومی انگيزد وبيدارميسازد ُ .جستن ويافتن
اين غايت ،يا اين کعبه جان  ،غايت حقيقی انسان درزندگيست  .آنگاھست که
ايمان به انسان  ،جانشين به » ايمان به خدا ئی درغيب ودرآسمان« ميگردد
که از پيوند يافتن بيواسطه با انسان ناتوانست  .دراين جان ھست که خدا
وانسان باھم جفت ميباشند .

داد،آنست که اگرمردمان ،حقيقت را نيزنيابند،
درزندگی  »،حق به آزادی « دارند
» فريدالدين عطار «
آيا رسيدن به حقيقت وشناخت حقيقت يا حق  ،شرط  ،داشتن آزادی ھست ؟
آيا کسانيکه حقيقت را نمی يابند ويا تخصص درشناخت حق يا حقيقت ندارند
 ،حق به آزادی ندارند ؟ آيا اين داد ھست که اغلب مردم  ،که به حق يا به
حقيقت نميرسند  ،محروم از آزادی باشند  ،و تابع ومحکوم کسانی باشند که
خود را » دارنده حق وحقيقت « ميدانند ؟ فريد الدين عطار ،اين را برضد
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انديشه » داد « ميداند  .رسيدن به حقيقت ويا به حق  ،شرط » آزادی انسان
« نيست  ،بلکه جستجوی آگاھانه يا نا آگاھانه حق وحقيقت که درگوھر جان
ھرانسانی بطورفطری ھست  ،به انسان  ،حق به آزادی ميدھد  .امروزه ،
اين انديشه ھا برای ما درمفاھيم واصطالحاتی انتزاعی وفلسفی بيان ميشود
که ازغرب ،وام کرده شده است  .ولی مفھوم » جان « درفرھنگ ايران  ،که
قابل ترجمه به زبانھای ديگرنيست  ،چون ازاصل  ،اولويت برھرگونه ايمانی
داشته است  ،استوار بر» اصل جستجوی ھميشگی دربينش « ھست  .جان ،
يا » جی« اصل جفتی ھست  .درجان  ،انسان وحق يا حقيقت  ،جفت ھمند و
ھمديگر را ميکشند وميجويند .حق وحقيقت  ،ھميشه انسان را ميکشند  ،و
انسان  ،نا آگاھانه بسوی حق وحقيقت کشيده ميشود  ،ولوآگاھانه نيزبرضد
حق وحقيقت باشد  .جستجو وکشش  ،دو رويه » جان يا جی = زندگی «
ھستند  .ھرجانی ) جی ( بدون استثناء وتبعيض  ،جفت حق وانسان باھمست.
اين جفت را ھرچه ھم  ،ازھم دور کنند ،برکشش آنھا به ھمديگر افزوده
ميشود  .اينست که عطار ميگويد :
خلق عالم  ،آشکارا ونھان جمله خواھانند  ،حق را درجھان
ھمين جستجوی نا آگاھانه حق وحقيقت  ،ھرچند آگاھانه نيزنباشد » ،
سيردردرون ِحقيقت « است  .راه ِ تھی ازحق وازحقيقت  ،به منزل حقيقت
درخود جستجو ھست
نميرسد  .حقيقت  ،ايستگاه آخر ِ جستجو نيست  ،بلکه
ِ
 ،چون واژه » ُجستن « يا » ُجويش «  ،دراصل خود واژه » جوی= يوغ =
جفتی « ھست  .حق وحقيقت  ،دراثرآنکه درجان انسان با انسان با ھم جفت
ھستند  ،ھميشه به ھمديگر ،ناآگاھانه کشيده ميشوند  ،ولی آگاھانه ھمديگررا
ميجويند  .کشش درتاريکيست ولی جستجو درروشنائيست  .ما نميدانيم چه
ماراميکشد ولی اين کشش ،مارا به جستجو ميگمارد .ودرست اين پيوستگی
فطری جانست که به انسان آزادی ميدھد .عطار ،اين انديشه ژرف را درقصه
ای بسيار زيبا ميگويد  .قصه برای او  ،ھمان معنارا دارد که ما امروزه در
» فلسفه زنده « ميجوئيم  .قصه برای عطار ،چيست ؟
قصه چيست ؟  ........ازمشکلی  ،آشفتن است
و آنچه نتوان گفت ھرگز  ..... ،گفتن است
ودرست اين انديشه که داد ،ايجاب ميکند که ھمه مردمان حق به آزادی دارند
 ،ولو حقيقت را نيز نيافته باشند و دارای حق وحقيقت نباشند  ،انديشه ايست
که بيانش درجامعه اسالمی  ،ودرھمه جوامعی که ايمان به دين وايدئولوژيی
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حاکمست  ،ايجاد اشکال ميکند  .درک يک مشکل دراجتماع  ،به حل مسئله
نميکشد  .اين آشفته شدن روان وخرد انسان از مشکل ھست  ،که برای رفع
آن مشکل ضروريست  .با آنکه انسان ازاين مشکل  ،آشفته ميشود  ،ولی آن
را نميتواند وحق ندارد آشکار دراصطالحات فلسفی بگويد  .واين آشفتگی،
جان وروان وخرد انسان را می پريشد وميآزارد .راه چاره چيست ؟ راه
چاره آنست که چنين مشکالتی را که دوزخ جان ميباشند  ،در» قصه «
بگوئيم که ھمه آنرا ناچيزوکم ارزش وتفريح کودکانه ميدانند .
عطار با اين قصه  ،مسائل بسيارشگفت انگيزی را طرح ميکند  .اين »
آزادی را به مردمانی که به حق وحقيقت « نرسيده اند  ،که ميدھد ؟ اين
آزادی را فرعون ميدھد  .ودھنده اين آزادی را  ،فرعون ميداند واورا اصل
داد دراجتماع ميداند ! فرعونی که درجامعه اسالمی  ،اصل تکبروسرکشی
وضد ايمان وضد حق و گمراه  ،ھمگوھر با ابليس شمرده ميشود  ،سرچشمه
چنين دادی ميشود  .آيا موسی ومحمد وعيسی ميتوانستند به کسانی که به
حق وحقيقت نرسيده اند  ،يعنی موءمن بدانھا نشده اند  ،حق به آزادی بدھند؟
دراين قصه ،عطار ميگويد که وقتی فرعون از دور ،صندوقی را دررود نيل
ديد که موسای کودک درآن نھفته است به چھارصد کنيزش گفت  ،ھرکه پيش
ازھمه اين صندوق را بياورد  ،اورا آزاد خواھم کرد :
گفت چون تابوت موسی بر شتاب ديد فرعونش که می آورد  ،آب
چارصد زيبا کنيزک  ،ھمچو ماه ايستاده بود  ،پيش او به راه
ھرکه آن تابوتم آرد  ،پيش باز
گفت با آن دلبران دلنواز
من زملک خويش  ،آزادش کنم بی غمش گردانم وشادش کنم
چارصد دلبر ،بيک ره تاختند خويش را درپيش آب انداختند
گرچه رفتند آن ھمه  ...... ،يک دلنواز
شد به سبقت  ،پيش آن تابوت باز
برگرفت ازآب و  ،درپيشش نھاد پيش فرعون جفا کيشش نھاد
الجرم  ،فرعون  ،عزم داد کرد چار صد مه روی را  ،آزاد کرد
سائلی گفتش  ،که ای عھدت درست
گفته بودی  :ھرکه تابوت ازنخست
خلعتش درپوشم  ،آزادش کنم
پيشم آرد  ،باز دلشادش کنم
کار ،چون زان يک کنيزک گشت راست
چارصد را دادن آزادی  ،چراست ؟
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گفت اگرچه  ،جمله درنايافتند نه به بوی يافتن  ،بشتافتند
جمله را چون بود اميد يافتن برھمه بايد چو شمعی تافتن
گريکی زان جمله ماندی نا اميد شب شدی برچشم او  ،روز سپيد
الجرم  ،گردن گشادم جمله را خط آزادی بدادم  ،جمله را
آنچه درقصه فرعون  ،ناگفته مانده  ،ولی درضميرفرھنگی ھرايرانی  ،زنده
وبديھی بوده است  ،آنست که » ھمان شنا کردن درآب «  ،تجربه درک
حقيقت وحق ھست  .با جفت شدن انسان ) مردم = مر +تخم ( با آب  ،واژه
» آشنا=  «snaو» شناختن =  «snaپيدايش يافته است .
شناکردن چھارصد دختر ،نيازی به رسيدن به صندوق ندارد  ،چون شناختن
حق وحقيقت  ،درھمان شناکردن درآبست  .ازجفت شدن تخم که انسان باشد،
با آب که خداھست ،بينش حقيقت  ،سبزوپديدارميشود  .انسان ،در زندگی
درگيتی  ،درشيرابه يا جانمايه ھستان وپديده ھا  ،شنا ميکند وميشناسد .
جھان ،درفرھنگ ايران  ،دريای خداست ) دريای سمندر= شيرابه وجانمايه
سراسرگيتی (  ،وانسان  ،ماھی دراين درياست  .درفرھنگ ايران  ،ماھی
بطورکلی مادينه است وازتموج آب  ،آبستن ميشود  ،چون خود ماھی » ،
صندوق= زھدان = اصل مادينگی« است  .اينست که شناخت معرفت ،
درپايان شنا کردن نيست  ،بلکه درخود شنا کردن  ،درخود سيرکردن
درزندگی  ،درخود ھنجيدن آب درھنگام شنا کردن است که پيدايش می يابد .
انسان  ،درگيتی  ،درحقيقت  ،درحق  ،شنا ميکند  .حق و حقيقت دريائيست
که کسی مالک آن نيست ،و کسی نيز متخصص درحقيقت يا حق نيست .
دريای حق وحقيقت  ،درکوزه وجود متخصصان ودارندگان حقيقت
نميگنجد  .انسان درشناکردن  ،نبايد به صندوقی برسد که حاوی حقيقت است
) موسی  ،يا انبيای ديگر ،حقيقت نيستند (  ،بلکه خود انسان  ،بذری ھست
که درھنجيدن آب  ،درشناکردن درشسته شدن  ،سبزوروش ميشود  .ولی
برای موءمن  ،حقيقت درصندوقيست که بدان ميرسد  ،وبدون داشتن صندوق
 ،بی حق وبی حقيقت است  ،ودرشناکردن  ،تخميست سوخته که آب را در
وجودش نمی ھنجد ونميکشد و طبعا نميرويد وسبز وروشن ھم نميشود .
اھميت اين قصه  ،درآنست که فرعون  ،منشاء آزادی ھست .اين فرعون
ھست که معنای حقيقی داد را ميداند چيست  .اين فرعون ھست که ميداند
چون ھمه  ،به بوی حق به جستجو ميشتابند  ،ھمه حق به آزادی دارند .
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مسلمانان ،فرعون را اينھمانی با ابليس ميدھند  ،چون صفات سرکشی
وتکبرو منی کردن و درضاللت بودن و گوھر نفس بودن  ،ھمه گواه
برفطرت ابليسی فرعون ھستند  .به عبارت ديگر ،اين ابليس ھست که »
بينش از راه جستجو« را فطرت انسان ميداند وبدان ارج می نھد  .درقرآن
 ،فطرت ابليس  ،آتش است  ،وآتش ،نميتواند بخمد و سجده کند  .ولی ويژگی
آتش  ،وارونه پنداشت قرآن  ،تنھا سرفرازی آتش نيست که به کبرومنی
وسرکشی ازاطاعت تعبيرميشود  ،بلکه درفرھنگ ايران  ،اين آتش است که
درست در سرفرازی  ،سرچشمه روشنی ) بينش( و گرمی
) مھروجوانمردی ( ميشود .
اين دوويژگی آتش که پيدايش روشنی ) بينش( وگرمی ) مھر( ازآن باشد،
درقرآن  ،بی نام ونشان ميماند  .ولی اين پيدايش وزايش روشنی وگرمی
ازتاريکی چوب يا زغال در آتش  ،ھمان مسئله » بينش درتاريکی « است که
» جستجو « باشد  .اين روشنی وگرمی  ،متالزم با سرفرازی شعله آتش
است  .اينست که ابليس يا فرعون  ،نماينده فطرت انسان است که جوينده
است و اصل زايش روشنی از تاريکی ھست  .زايش ِھميشگی اين بينش
وروشنی ازآتش جان انسان  ،بيان » روند پيدايش ھميشگی بينش حقيقت
درجويندگی « است  .حقيقت  ،رسيدن به حقيقت در پايان جستجو نيست .
انسان  ،درجستجو  ،ھميشه آبستن به حقيقت تازه است وزايش حقيقت تازه ،
پيدايش روشنی ازتاريکی زھدانست  ،و اين متضاد با » ھمه دانی و پيشدانی
ﷲ ويھوه وپدر آسمانی واھورامزدای زرتشت « است .
انسان درقرآن  ،ازخاک مرده  ،ساخته ميشود  .ولی فرھنگ ايران  ،درباره
خاک  ،چنين نمی انديشيد  .خاک که ھاگ باشد  ،درفرھنگ ايران  ،به معنای
» تخم « ھست که اصل پيدايش زندگيست  ،و انسان ) مردم = مر +تخم ( ،
ھمان تخم تاريک خدا )= مر= امر= ارتا = ابليس ( ھست  ،که مستقيما ،
زندگی وروشنی ازآن  ،ميرويد ) خاک  ،خاکينه ( و سر برميافرازد و
درسرفرازی  ،خردی ميشود که کليد ھمه بندھاست .
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آيا با قلب ميتوان انديشيد؟
قلب،سرچشمه پخش ِگرمی
ِ
انسان ِجوينده  ،ھنگامی باقلب بينديشد ،پيامبراست
شيخ فريد الدين عطار نشان ميدھد که انسان
با » تفکرقلبی « ميتواند به آزادی برسد
چون ترا » يک قبله« باشد درجھان
گر دگرجوئی  ،توئی از گمرھان
امرحق  ،داده » ميان جان « قرار
مگذر زين ديار
» مذھبت ،اينست « ،
چون ترا حق  ،بندگی فرمود بس
تو چـرا ُپـرسی ھمی مذھب زکـــس
» ھيچکس  ،حق ندارد از مذھب ودين کسی بپرسد« ؟ ھيچ حکومتی  ،حق
ندارد ازانسانی بپرسد که مذھب ودين تو چيست " .ھرقدرتی وھرکسيکه
چنين پرسشی بکند ،حق آزادی را ازانسان ،سلب وغصب ميکند ،وقداست
خدا را ازبين می برد  .اين تحريم ِ»حق پرسش دين ومذھب ازانسانھا « ،
ازکجا سرچشمه گرفته است ؟
از ھمان انديشه که انسان  » ،تنھا يک قبله وغايت« دارد  ،و »آن قبله
درميان جان ھرانسانی « ھست  .ھيچکس ،حق ندارد دين ديگری را بپرسد
واورا تفتيش کند  ،تا اورا برپايه دانستن ِ »ايمانش «  ،داوری کند  .آنچه را
ھرکسی آگاھانه ميداند  ،ايمانش به اين انديشه  ،يا ايمان به آن آموزه وشخص
ھست  ،و آنچه را نميداند و نميتواند بداند  ،دينش ھست  » .دين «
درفرھنگ ايران  ،با » ايمان «  ،تفاوت فراوان دارد  .درفرھنگ ايران ،
ھيچ انسانی  ،دينش را نميشناسد  .دين ھرانسانی » ،کنزمخفی = گنج
نھفته « يا » خدای بی نام يا گمنام « دراوھست .
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انسان ،فقط آگاھانه ميداند که به چه کسی وبه چه آموزه ای و به چه آداب
ورسومی  ،ايمان يا عادت دارد  .ولی اينھا درفرھنگ ايران  ،ھيچکدام  ،دين
انسان نيستند  .مشتبه ساختن » دين « و» ايمان « باھم  ،ازبين بردن حق
آزادی درانسان  ،وپايمال کردن گوھر) فطرت( انسان ھست  .برپايه ھمين
فرھنگست که حافظ ميگويد :
من اگر نيکم اگربد  ،تو برو خود را باش
ھرکسی آن درود عاقبت کارکه کشت
ھمه کس ،طالب يارند  ،چه ھشيار وچه مست
ھمه جا  ،خانه عشق است  ،چه مسجد ،چه کنشت
ھمه انسانھا بی ھيچ استثناء وتبعيضی  ،ياروجفت خودرا ،که حق وحقيقت
باشد ،ميجويند وبدان کشيده ميشوند ،و اين ھست که ارج ھمه انسانھا را
مشخص ميسازد  .تو ،حق ِامر به معروف ونھی ازمنکر نداری  .تو
حق ِداوری در بدی يا خوبی من  ،برطبق » معيارھای ايمانت « نداری  .تو،
با اعتماد به اينکه ھرچه ايمان تو ،خوب ميداند  ،خوبست  ،و ھرچه ايمان تو
 ،بد ميداند ،بدست  ،حق داوری درباره » خوبی وبدی مردمان « نداری .
آنچه ايمان تو خوب ميداند  ،برای من  ،وبا معياربينش من  ،خوب نيست .
آنچه برای ايمان تو  ،بد است  ،برای ديگران  ،بدنيست  .چون ھرانسانی » ،
خانه عشق « است  .اين » ھمه جا  ،خانه عشق است «  ،بدان معنا نيست
که تنھا  ،نيايشگاھھا و معابد  ،خانه عشق ھستند  ،بلکه درواقع  ،ھمه
انسانھا  ،خانه عشق ميباشند .
بزرگترين اشتباه وگمراھی  ،با اين شروع ميشود که غايت را درکعبه ھا
ونيايشگاھھا ومعابد و آموزه ھا وشريعت ھا  ...ميجويند  .اين انسان ھست
که آتشکده ايست  ،که خدا  ،آتشی است که خود را درآن برافروخته است .
ھرانسانی  ،خانه يا آشيانه سيمرغ ) ارتا ( ھست  .اين خانه عشق است که
فراسوی ھمه ايمان ھا  ،کنزمخفی و خدای بی نام درميان انسانست.
وھيچکس  ،نامش را نميداند تا ازاو پرسيده شود  .درفرھنگ ايران  ،حتا
خود انسان  ،دينش را نميشناسد  ،با آنکه عاشق زيبائی او ھست و ھميشه
اورا ميجويد .
اين انديشه ھای ژرف  ،درفرھنگ ايران  ،پيآيند ِ انديشه اولويت » آتش «
بر» روشنی « است  .خدای ايران  » ،روشنائی بيکران  ،يا نورالسموات
پـرازاخگرھای آتش «
واالرض « نبود که به انسان بتابد  ،بلکه » کانون ُ
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بود  .روشنی برای ايرانی  ،ازآتش برميخيزد وازآتش  ،زاده ميشود .بدين
علت  ،ايرانيان  ،آتش را ميپرستيدند ،چون آتش  ،سرچشمه روشنائی
ومھراست  .خدا  ،برای ايرانيان  ،نورافکن نبود  ،بلکه » آتش فشان «
بود  .خدا  ،اخگرھای آتش وجود خود را درانسانھا ميافشاند  ،ونام اين
اخگرھا » ،تخم آتش« يا » آتش جان « بود  .آتش  ،برای آنھا  ،سرچشمه
گرمی وروشنی و تحول بود  ،نه سوزنده و نابود سازنده  .گرمی جان  ،آتش
خوانده ميشد .
نورخدا به انسان  ،نمی تابد وانسان ازخدا يا نماينده ورسولش  ،روشن
نميشود  ،بلکه آتش خدا  ،جان انسان ميشود  ،و روشنی يابينش  ،ازاين
آتش جان ازخود انسان  ،برميخيزد  .درواقع  ،اين انسانست که ميخواھد که
خودش  ،سرچشمه روشنی وبينش وشادی و عمل باشد  .آتش  ،سرچشمه
گرمی و روشنی است  .و » جان وقلب « انسان  ،اصل » گرمی يا مھر «
شمرده ميشدند  ،که ازآن  » ،روشنی يا بينش «  ،پيدايش می يابد .وخدا که
ارتا يا سيمرغ باشد  » ،کانون آتشھا « بود  ،و اخگرھای اين کانون  ،جان
وقلب ھرانسانی ميشدند  .خدا  ،روشنائی در آسمان نبود که تنھا به انسان
افکنده شود  ،بلکه » آتش جان ھرانسانی« ميشد  ،و روشنی يا بينش ،
ازخود جان انسان  ،پيدايش می يافت .
ازاين رو  ،ھيچکس وھيچ قدرتی ،درفرھنگ ايران  ،حق ندارد از انسانھا
بپرسد که چه مذھب وچه دين و چه ايدئولوژی دارند  .چرا ؟ چون » حق «
در» ميان جان انسان « ،قرار دارد ،و اين تنھا قبله و يا غايت ھرانسانی
است که بايد بدان روی کند  ،وھمه قبله ھای ديگر ،جز اين گمراھی وکفرند .
انسان  ،آتشکده ِ آتش خدا ھست .اين انديشه بزرگ آزادی  ،که عطار دراين
شعر ميگويد و برضد اسالم واديان ديگر ھست  ،ازکجا آمده است ؟ اين
انديشه  ،عبارت بندی تازه ای ازھمان فرھنگ ايرانست که سيمرغ ) ارتا ( ،
» آتش جان يا تخم آتش « ميشود  ،و در آتشکده تن ) تن = درپھلوی به
معنای آتشگاه و آتشکده ھست ( قرارميگيرد  .نام » دل «  ،درپھلوی » ارد
« ھست که ھمان » ارتا « ميباشد  ،و جان که » جی  +يان = گی يان « باشد
 ،به معنای » خانه وآشيانه سيمرغ « است .خدا يا آتش جان ،
»عنصرنخستين ھستی انسان«است  .پرستيدن آتش درآتشکده ھا  ،فقط نماد
پرستش خدائيست که درجان ودل ھرانسانی  ،زبانه ميکشيد  ،و خودش
مستقيما تبديل به روشنی ومعرفت ازخود انسان ميشد .
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اين آتش جان که »گرمی زندگی « باشد ،که از» دل «  ،در ھمه » تن « ،
پخش وپراکنده ميشود  ،و ازروزنه ھای حواس ميگذرد  ،و تبديل به روشنی
و بينش وخرد ميشود  ،تشخص يابی خود خدا درانسان ھست  .دين ومذھب
ھرکسی  ،چيزيست که اودراين آتشکده  ،ميپرستد  ،و او ،تنھا اين آتش نھفته
جانی را که تشخص يابی خود سيمرغ يا ارتا درخود ودرھرانسانی ھست ،
ميپرستد  .وپرستيدن  ،به معنای » شادونيتن « است ،که ھم شاد شدن وھم
شاد کردنست  .نام خدا  »،شاده« ھست  .انسان  ،ازخدائی که جانش شده
است  ،شاد ميشود  ،واورا درھرجانی  ،شاد ميکند .
اين تبديل آتش جان که ازقلب ) دل= ارد= سيمرغ ( پخش ميشود  ،ھمان »
گرمی زندگی « است که به » روشنی  ،ازھمه روزنه ھای حواس
درسراسرتن انسان « استحاله می يابد  ،و» خرد« ناميده ميشد » .خرد« ،
استحاله » گرمی جان درقلب« به » روشنی يا بينش « است  .بينش حقيقی ،
آن روشنائی ھست که از » گرمای زندگی « فراجوشيده باشد  .تفکرخرد ،
بايد » تفکرقلبی « باشد  ،تا گرمای زندگی  ،درآن  ،روان گردد  .انديشه
بايد گرم باشد  .انديشه درگرم کردن  ،روشن ميکند  ،چون » می تابد «.
ازاين رو بود که گفته ميشد که » خرد «  ،پائيست که درکفش ِتن ،جای می
يابد ) درکتاب مينوی خرد ،ترجمه تفضلی (  .خرد  ،پای درکفش است  ،تا
حرکت کند  .کفش  ،مانند تن انسان  ،اينھمانی با زمين داده ميشد  ،و جان
انسان ،اصل حرکت ھست  ،که با تن )= با کفش ( بايد جفت وانبازگردد ،
تا درانبازی باھم  ،درجستجو ،به بينش برسند .اين بود که با جفت شدن
جان) آتش ( با تن ) وتن ھا  ،با ھمه پديده ھای گيتی = تنکرد (  ،بينش نيک
وبد پيدايش می يافت .خردانسان  ،پای درکفش بود که به جستجو ميپرداخت
تا باھمه پديده ھا  ،انبازشود و روشن بشود .
پا شناسد کفش خويش  ،ارچه که تاريکی بود
دل ز راه » ذوق «  ،داند  ،کاين کدامين منرلست ) مولوی(
» ذوق « يا » مزه= ميزاگ «  ،ھمين جفت شدن پا با کفش  ،يا جان وخرد
 ،با پديده ھا وانسانھا درگيتی و چشيدن ومزيدن گوھرچيزھا ھست .
جان چون نداند نقش خود ،يا عالم جان بخش خود
پا می نداند کفش خود  ،کاين اليقست وبابتی
پا را زکفش ديگری  ،ھرلحظه  ،تنگی وشری
وزکفش خود  ،شد خوشتری  ،پا را درآن جا ،راحتی
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جان نيز داند جفت خود  ،وزغيب  ،داند نيک وبد
کزغيب  ،ھرجان را بود  ،درخورد ھرجان  ،ساحتی
اين ھا عبارت بندی تازه  ،ازھمان انديشه اصيل فرھنگ ايرانست  .درست
دراين جفت شدن وانبازی جان با تن  ،يا خرد با تن  ،دانش نيک وبد درانسان
پيدايش می يابد  .درست با اين جفت شدن خرد با تن ھا يا با تنکردھا
)جسمانيات وواقعيات (  ،يا به عبارت ديگر با پديده ھای گيتی  ،دانش نيک
وبد پيدايش می يابد  .اينکه جان وخرد  ،درجفت شدن  ،در» ميزاگ = مذاق
« که مزيدن وچشيدن باشد با چيزھا  ،به شناخت نيک وبد ميرسند ،
درعرفان  » ،ذوق « ناميده شد .
دروازه ھستی را  ،جز ذوق مدان  ،ای جان
اين نکته شيرين را  ،درجان بنشان  ،ای جان
دروازه ھستی که » مبدء زندگی « باشد  ،ھمان » جی « ھست که درخانه
ھرانسانی ) جان= جی  +يان ( ھست وخودش اصل جفتی = يوغ = يوش=
جوش ) خودجوشی ( يا ھمان » اصل ذوق ومزه « است .
زيرا  ،عرض وجوھر ،از » ذوق «  ،برآرد سر
ذوق پدر ومادر ،کردت مھمان  ،ای جان
ھرجا که بود » ذوقی «  ،ز» آسيب دوجفت « آيد
زان يک شدن دوتن  ،ذوق است نشان  ،ای جان
» آسيب « دراصل به معنای گزند نبوده  ،بلکه به معنای »عشق« بوده
ھرحس به محسوسی ،جفت است  ،يکی گشته
ھرعقل به معقولی  ،جفت ونگران  ،ای جان
درک کردن وشناختن و فھميدن  ،درجفت وانباز شدن  ،حس با محسوس  ،يا
جفت شدن خرد با پديده ھا يا با انديشه ھا وبينش ھا ،ممکن ميگردد  .درجفت
شدنست که شيره ھمديگر را ميچشند وميمزند  .اين ھمان چيزيست که عطار
درمصيبت نامه  » ،زبان حال « يا » تفکرقلبی « ميخواند.
خرد که با تن  ،مانند پا ) پا ،اصل حرکت واندازه است ،چون اصل جفتی
حرکت جويندگی آغازميشود  ،تا با ھمه پديده ھا درگيتی،
است( جفت شد ،
ِ
جفت گردد و جھان را بشناسد  .سالک نيزدرمصيبت نامه عطار  ،چنين گونه
با ھمه چيزھا انبازميگردد  ،و نخست نزد جبرئيل ميرود که گھگاه برای
محمد ،پيامی ازﷲ ميآورد وھميشه محمد ازھيبت اين جبرئيل ،غش ميکرد .
ولی درفرھنگ ايران  ،مردمان به غلط  ،جبرئيل را با خدای باد وھوا
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) وای (  ،اينھمانی ميداده اند که » اصل پيوند ھمه چيزھا به ھمست = وای
« ودرواقع  ،اصل عشق کيھانيست  .سالک درست  ،جفتی وانبازی ميجويد ،
ولی جبرئيل اسالمی برعکس » وای = اندروای « ايرانی  ،درد جدائی
وبريدگی ازﷲ را دارد  ،وبه سالک ميگويد که اگريک انگشت ازجايم بگذرم
 ،ميسوزم  .ﷲ  ،سوزنده ونابود کننده است .به ﷲ  ،نميتوان نزديک شد چه
رسد با او جفت وانبازشد .اين تجربه دينی  ،به کلی برضد تجربه قداست
دينی درفرھنگ ايرانست  .جبرئيل به سالک ميگويد :
انگشتم ) ذغال( بسوزدبال وپر
گربه انگشتی کنم زانجا گذر ھمچو ِ
درجستن  ،درست دنبال جفت وانبازشدن
انسان جوينده يا سالک ايرانی  ،که
ُ
) جويش  ،جوی = يوغ = جفت ( است  ،با جبرئيلی انبازميشود که خودش
از درد بريدگی از ﷲ می نالد  .ولی سالک  ،با تفکرقلبی  ،پائيست درکفش
تن  ،که دنبال جستجو يا جفت شدن با ھمه ھستان ھست تا حقيقت را بشناسد .
» پای درکفش « يا » آتش جان درتن «  ،معنای » سلوک وسفروجستجو«
داشته است  .وواژه » سالک «  ،معرب ھمان واژه » سه  +لک « است » .
لک ولکا « ،ھم به کفش و ھم به زمين گفته ميشود ،ودر درواقع اين دو باھم
اينھمانی داشته اند  .تن وکفش ،جزو زمين ھستند ونقش مادری و مادينگی
دارند  .و» لک «  ،به قوزک پا ) کعب= شتالنگ ( ھم گفته ميشود  ،چون
قوزک پا  ،يا کعب) کاب = کاو= قاف (  ،اصل پيوند وانبازی ھست .
لکاندن  ،به معنای چسباندنست  .جان با تن  ،يا » خرد با تن « با ھم
انبازوجفت ميشوند ،ودراين پيوند ومھراست  ،که آفريننده روشنی درجستجو
ميگردند  .خرد  ،جوينده وسالکست  ،يا پائيست که ھميشه درکفش ،
زمين را می پيمايد  .ھرانسانی  ،پيکريابی » پای خرد درکفش تن « ھست ،
وطبعا انسان وجوديست سالک وجوينده  .ازاين رونيزھست که کتاب
عطاربه نام » مصيبت نامه «  ،پيکريابی انديشه » انسان  ،به عنوان اصل
جوينده «  ،يعنی » سالک « ھست که ميخواھد با ھمه چيزھا  ،جفت وانبازو
آميخته شود تا به » روشنی= بينش « برسد .

تفکـرقلبـی ،
تفکريست که مستقيما از» زندگی « ميجوشد
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اينکه » گرمی يا آتش «  ،سرچشمه » روشنائی يا بينش « است  ،بنياد
فرھنگ ايران بوده است  .جان که آتش ،يعنی گرمی جانست  ،اصل
گرميست ) جگر= جی +گر= ُبنکده گرمی وزندگی ( از دل  ،درھمه تن
انسان پخش ميگردد  .اين گرمی که دل درھمه تن  ،پخش ميکند  ،اصل بينش
واصل مھر) پيوند دادن به طورکلی ( درانسان ميگردد  » .مھر« درفرھنگ
ايران  ،معنای تنگ عشق ومحبت مارا ندارد  ،بلکه دربرگيرنده ِ ھمه »
پيوندھای اجتماعی سياسی و مدنی وانسانی « است .طبعا  ،تفکرقلبی ،
چيزی جز جوشش وتراوش وزايش ِگرمی ِجان يا زندگی دربينش نيست  .اين
آتش جانست که تحول به روشنائی می يابد  .خواه ناخواه  » ،جان وقلب « ،
سرچشمه خرد وانديشه اصيل بوده است .
ولی با آمدن زرتشت  ،اين » جان وقلب « که » سرچشمه آتش يا گرمی «
باشند  ،ازاصالت انداخته ميشوند  .با آموزه زرتشت  ،خرد انسان  ،ديگر
از» آتش جان خود انسان «  ،روشن نميشود  .بلکه آتش جان  ،ازخودش ،
روشنی نميزايد  ،بلکه از روشنی بيکران اھورامزدا  ،روشن ميگردد  .به
عبارت ديگر ،دانش يا ھمه آگاھی اھورامزدا  ،سرچشمه پيدايش مدنيت
وحقوق و اخالق ميگردد  ،و خرد انسانی  ،از آتش جانش  ،روشن نميشود
وبه بينش نميرسد  .به عبارت ديگر ،خرد ازاين پس  ،با » روشنی وامی «
می بيند وميشناسد  .خرد انسان  ،رابطه مستقيم وبی واسطه خود را با پديده
ھا از دست ميدھد ،و بينش درجستجوو در آزمايش  » ،پس دانی « ميشود که
ويژه اھريمن است  .انديشيدن ِخرد درانسان ،با وام کردن وبا واسطه بينش
اھورامزدا درآموزه زرتشت ممکن ميگردد  .اين مفھوم » خرد «  ،درآئين
زرتشتی ميشود  .اين خرد وامی زرتشت  ،ھرچند ھنوز نيز دراين متون » ،
خرد« ناميده ميشود  ،ولی خرد ،ديگربه مفھوم اصيل فرھنگ ايران نيست ،
بلکه اينھمانی با ھمان مفھوم » عقل « در اسالم دارد .

پشت کردن به »عـقـل « ،
بيان ِنفرت از» شريعت اسالم «
وسا ئقه آزاديخواھی ازشريعت اسالم ميباشد
درادبيات ايران ،اصطالح » عقل « و نفرت از» عقل «  ،چيزی جز » نفرت
ازشريعت اسالم « نيست  .عقل با » شريعت اسالم « اينھمانی داده ميشود .
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اينکه درحديث  ،نخستين چيزی را که ﷲ  ،خلق ميکند  ،عقل ھست  ،به
معنای آنست که »عبوديت  ،با عقل شروع ميشود «  .عقل  ،نخستين »
عـبــد ِ« ﷲ است  .اين رابطه  ،به کلی با رابطه » خرد « با » جان = آتش
جان = ارتا « فرق دارد  .خرد  ،درفرھنگ ايران  ،تحول آتش خدا ،به
روشنی است  .خرد وجان  ،باھم جفت وانبازويارھستند  .خرد  ،برای
عبوديت ﷲ  ،خلق نشده است  ،بلکه چون ُجفت جان است  ،نگھبان جان
ھست  .عقلی که بی وام روشنی از ﷲ  ،نميتواند زندگی کند وبينديشد  ،و
مخلوق ﷲ است  ،تکليفش ،عبوديت واطاعت و تسليم شدگيست  .اين » عقلی
امر قـ ُـل « می زيد  .قرآن  ،ھمه اش
« ھست که به قول عطار ،از »
ِ
ھيبت َ ِ
» امر ُقـل « ھست  .ﷲ به محمد امر ميکند که » بگو«  .اين ھمان » ُقـل «
ھست که درادبيات ايران  ،سپس » قيل وقال « ميشود  .اين ھمان » زبان
قال « است که سالک عطار درمصيبت نامه  ،پشت به آن ميکند  ،تا با »
زبان حال « بی واسطه  ،با ھمه چيزھا  ،پيوند بيابد  ،و با ھمه چيزھا »
انبازوجفت ويار« گردد و رابطه مھری با جھان پيداکند  .نقل ازقـُل ھا وقال
ھارا نميخواھد  ،بلکه شناخت اصيل را جفت شدن و انبازشدن وچشيدن
امـر ُقل  ،ھيبت انگيز يا وحشت انگيزاست  .محمد  ،امر ﷲ را
ميداند .اين
ِ
ميگويد  ،و اين امر ،چنان وحشت انگيزاست که عقل  ،چاره ای جز
فروافتادن و بندگی يا عبوديت ندارد  .عقل  ،درترس ھميشگی  ،ميانديشد .
عقل را گر» امر« ندھد زندگی
اين امرھست که به عقل  ،زندگی می بخشد
کی تواند کرد ،عقلی  » ،بندگی «
امرقـل
درحقيقت ،صدجھانی عقل کل گم شود ازھيبت يک ُ
» عقل «  ،ديگر ،خرد ايرانی نيست که مستقيما ازجان ،ازگوھر خود خدا،
ميتراود وميجوشد  ،بلکه از » ترس و وحشت امر قل  ،عبوديت واطاعت
وتابعيت را می پذيرد  ،و ازھمان آغاز ،حيله ورز ومحتاط ميشود  .عقل
ّ
ومزورو مکار
دربرابروحشت ازاين قدرت مطلق ﷲ  ،محتاط وحيله ورز
است  .اين با خرد ِ جوشيده ازجان که گوھر» راستی « است  ،فرق کلی
دارد  .از اين فکرتست که عرفان روبرميگرداند
فکرتی کز » وھم وعقل « آيد پديد
آن نه غيب است  ،آن ز » نقل « آيد پديد
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» عقل «  ،برای عرفا وحافظ چنين معنائی دارد و انديشيدن با واسطه نقل
وقال ھست  .اين عقل  ،به معنائی نيست که امروزه ازفلسفه غرب در اذھان
متداول شده است  .سده ھا اين » تفکرشريعتی « را » عقل « می ناميدند،
و کسيکه با اين عقل نميانديشد ،يا کافرومشرک ومرتد بود  ،يا بنام »
ديوانه « درجامعه ميزيست که فاقد حق وھرگونه اعتباريست  .وھرکسی که
ميخواست  ،لحظه ای  ،آزادی انديشگی را درزندگی خود دريابد  ،خود را به
» ديوانگی يا به مستی ميزد «  .آنکه طبق شريعت اسالم ميانديشيد  ،عقل
داشت  ،وعاقل بود  ،وکسيکه ميخواست آزادنه درجامعه اسالمی بينديشد ،
راھی جزاين نداشت که خود را » ديوانه « يا » مست اليعقل « بخواند .
اينست که ازسر ،انديشه اصيل ايرانی که » انديشه بايد ازجان خود انسان
سرچشمه بگيرد « درتفکر عرفا  ،روزنه ای برای جوشيدن يافت  .آنھا
براين باور بودند که » فکرت عقلی «  ،به درد نميخورد  ،بلکه » فکرت
قلبی « به درد ميخورد  .فکرت عقلی  ،کفر است  .به عبارت ديگر ،شيوه
تفکرھمه موءمنان وعلمای دين وفقھا  ،برای عرفا وحافظ ) رندان (
کفرشمرده ميشد  .آنھا  ،کفار واقعی ھستند  .به اين » عقل « ھست که عرفا
وحافظ  ،پشت ميکنند .آنھا شريعت اسالم را در زيرنام » عقل « پنھان
ميکنند و بنام نفرت ازعقل  ،نفرت خود را ازشريعت اسالم  ،ابرازميدارند .
با کاربرد اصطالح » عقل «  ،شريعت وفـقـه و تفکرات اسالمی را  ،انکار
ميکنند  .آنھا عقل را که از » جان = آتش جان درقلب « نجوشيده  ،مورد
نفرت وتحقيرقرارميدھند
فکرتی کز وھم وعقل آيد پديد
آن نه غيب است ،آن ز» نقل « آيد پديد
فکرت عقلی  ،بود کفار را ز» فکرت قلبی« است مرد کار را
»سالک فکرت « که درکار آمدست
نه زعقل  ،از » دل «  ،پديدار آمده است
سالک يا انسان ِجوينده  » ،باقلب ميانديشد «  ،اين گرمای خون سرخش که
اصل زندگيست  ،تحول به روشنی بينش می يابد که درتابيدن  ،گرم ميکند ،
و انسانھا را تحول ميدھد  .روشنی اش  ،تابش است  » ،پرتو« است .
دربينش او  ،روشنی را نميتوان ازگرمی ِمھر جدا ساخت  » .پرتو« ،
چنانچه پنداشته ميشود ،روشنی نيست  ،بلکه » گرمای روشنی دھنده «
است  .درفرھنگ ايران  ،خورشيد وماه  » ،تابان « ھستند  .آنھا روشن
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نميکنند  ،بلکه » گرمی روشن کننده = عشق و مھری که روشن ميکند «
ھستند  .بينش  ،درگرمايش  ،تحول ميدھد .ذره ھا  ،ازگرمای پرتو آفتاب ،
تنھا درروشنی  ،ديدنی نميشوند  ،بلکه درگرم شدن  ،به رقص ميآيند  .تابش
فکرت قلبی ،نميترساند  ،بلکه ازگرمای مھرش ،به ھرچه بتابد  ،ميرقصاند
وشاد ميسازد .
ازبن زندگی ،يا از» ُبن جان خود «  » ،ازآتش
تفکرقلبی درواقع  ،انديشيدن ُ
که درزندگی افروخته « ميباشد ،ھست  ،نه يک پديده ماوراء طبيعت و
فراجھانی  ،ھرچند نيز که اين رنگ ورو بدان داده شده است  .انسان بايد از
ُبن زندگيش  ،ازگرمائی که ازقلبش درحواسش پخش ميشود  ،بينديشد  ،تا
به معرفت حقيقی يا معرفت بيواسطه ومستقيم از زندگی برسد  .جان  ،گرما
ھست  .درحقيقت  ,عرفان  ،بی آنکه آگاه باشد  ،به ھمان مفھوم اصيل خرد
درفرھنگ ايران بازميگردد که با زرتشت  ،سرکوبی شده  ،ودراسالم پايمال
گرديده است  .آنھا بينشی را خواھانند که گرانيگاھش » گرمی و تاب وتف
« است  ،که اينھمانی با » مھر« داشته است  .آنھا به ھمان اصل » اولويت
آتش بر روشنی « درفرھنگ ايران  ،بازميگردند .
آنھا خواھان بينشی ھستند که مستقيما از گرمای جان انسان  ،از مھری که
درجان انسان ھست  ،پيدايش يابد .اين گرمای جان  ،سرچشمه ھمه پيوند
خواھيھای اجتماعی واقتصادی وسياسی وحقوقی ھست  .اين مھر ،مھربه
طبيعت وگيتی  ،مھر به تن  ،و مھر به زن ومادروفرزند و آموزگارو ...
ومھربه جامعه و بشريت است  .ازاين رو ھست که » کعبه دل «  ،غايت
انسانست  ،چون سرچشمه مھرو آشيانه وخانه سيمرغ يا رام )= وای ( است
که » اصل پيوند ھمه اضداد به ھم « درفرھنگ ايرانست  .آنگاه عطار،
درمی يابد که اين » فکرت قلبی « ھمان ارج واعتبار » وحی « را دراسالم
دارد  .البته » وحی «  ،معرب ھمان » وای « است  ،که رام  ،نخستين
پيدايش ارتا ) سيمرغ ( است که » اصل پيوند دھی ميان ھمه چيزھا  ،يا
اصل مھر« است که حتی  ،انگرامينو وسپنتامينو را ميتواند د ر»گردونه
آفرينندگی« به ھم بپيوندد  .وبرای اين برابری وحی پيامبران با » فکرت
قلبی «  ،حديثی ميآورد که :
کرد حيدر را حذيفه  ،اين سئوال گفت  :ای شيرحق و فحل رجال
ھيچ وحيی ھست حق را درجھان
در درون  ..... ،بيرون قرآن  ،اين زمان
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گفت وحيی نيست  ،جز قرآن  ،وليک
دوستان را داد فھمی نيک نيک
تا بدان فھمی که » ھمچون وحی « خاست
درکالم او  ،سخن گويند راست
درسترحديث اسالمی  ،راه را برای آزادی تفکر ،باز ميکند  ،تا
بدينسان ،
ِ
انسان درجستن بتواند از ُبن جان خودش درباره زندگی بينديشد  .انسان حق
دارد قرآن وسايرکتب مقدسه را  ،طبق » فکرت قلبی خود «  ،يعنی با »
معيار زندگی خود« ،تاءويل کند  .فکرت قلبی انسان  ،ھمان اعتبارومرجعيت
وحی پيامبران را پيدا ميکند .

درفرھنگ ايران
خدا  ،باده نوشيدنی ھست
................................................................

درتحولست
خدا،اصل ِنوآفرينی
ّ
.........................................................

باده تـوئی  ،سـبو مـنم
جـو ،منم
آب  ،توئی و ُ
خدای ايران »،باده نوشيدنی«ھست  .چرا ايرانی درجستجوی خدائی است که
گوھرش  ،نوشيدنيست ؟ چرا ازخدا يا از حقيقتی که نميتوان نوشيد وچشيد
ومزيد  ،روی برميگرداند ؟ چون انسان ) مر +تخم = مردم (  ،تخميست که
بی آب ،يا بی باده  ،ميخشکد  .تا انسان ،خدا را ننوشيده است  ،حقيقت
درانسان ،روشن وپيدا نميشود  .انسان ،نه تنھا رابطه مستقيم با خدا يا با
حقيقت يا گوھرپديده ھا ميخواھد  ،بلکه درجستجوی ُِجفت شدن وانبازشدن با
خدا وحقيقت وگوھرچيزھاست  .او ميخواھد با خدا يا با حقيقت يا با
گوھر ِھستان  ،ھمآغوش شود  .او ميخواھد با خدا يا حقيقت يا آنچه ھست ،
بياميزد .
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اکنون ميتوان فھميد که چرا» باده « را که خدای ماست  ،تحريم کرده اند ؟
ازخود ميپرسيم که چرا نام » می« را  » ،باده « گذشته اند ؟ چرا  ،خدا ،
نوشيدنيست ؟ چرا خدا ،آھنگ موسيقيست که با شنيدنش ،انسان رقصان
ومدھوش ميشود ؟ چرا خدای ايران  ،امرونھی نميکند ؟ چرا به ما درس
نميدھد ؟ و چراواسطه ورسول ندارد ونميفرستند  ،و خودش  ،تحول به باده
يا آھنگ ودستان می يابد تا ما اورا بنوشيم وبشنويم  .ايرانی  ،ھمه پديده ھا
را در» پيوند يافتن باھم « درمی يافت  .چيزی را ميتوان شناخت که بتوان
با آن پيوند يافت وآميخت  .ازاين رو ،نه انسان ِتنھا برای او  ،معنا ووجود
داشت ونه خدای تنھا ئی را که بی نياز از انسان باشد  ،می پذيرفت  .انسان
وخدا ھم  ،برای او  ،فقط درجفت شدن وبه ھم پيوستن وباھم آميختن  ،معنا
ووجود پيدا ميکردند  .ھنگامی خدا ،تار ،وانسان ،پود ميشود ،باھم ،يک
بافته ميشوند وباھم يک معنا پيدا ميکنند .
انسان ،بذريست که ھنگامی خدا را که آب ))= آوه  ،پسوند ِ مھراب = مھر+
آوه = مھر ،فرزند سيمرغ ،يا پسوند ِ سھراب = سرخ  +آوه = سرخ فرزند
سيمرغ  ،يا پسوند ِ رودابه = رود ) فرزند(  +اوه = فرزند سيمرغ (( است
نوشيد  ،ھميشه در» شادی « به »ھوش « ميآيد  ،وھميشه درشادی
واژه» نوشه « که » نوشيد ن« ازآن ساخته شده  ،دراصل »
بيدارميشود .
ِ
انوشه = ان  +اوش= ان +ھوش =  «ana-oshaميباشد  ،که به معنای »
اصل بيداری  ،ھميشه بيدار« است  .مثال سروش  ،اينھمانی با » اوشين گاه
= سحروسپيده دم = ھوشبام « دارد  ».اوشين گاه «  ،يا » ھوشبام«  ،گاه
بيدارشدنست  ،و سروش ورشن ھردو باھم  ،اصل بيداری در کيھان ودر»
طبيعت يا فطرت انسان « ھستند  .انسان  ،درانديشه شاد ،بيدارميشود .
» اوش «  ،ھمان واژه امروزه » ھوش « است ،که بيدارشدن باشد  .ولی »
ھوش=  «hoshدرپھلوی  » ،باده آسمانی « ھم ھست  .اين چه ھوشيست که
از باده ميآيد ؟ اين ھمان » مدھوشی = مد +ھوشی« است  .ازاين رو
نيزھست که سروش  ،ھيچگاه نمی خوابد و ھميشه درشب ھا ودرتاريکی ھا
 ،می بيند  ،تا از جانھا نگاھبانی کند  .ولی باده  ،آبگونه ايست که »
مشخصات ويژه برجسته ای« دارد  ،و درست از اين ويژگيھا ھست که »
چگونگی بيداری «  ،مشخص وچشمگير ساخته ميشود  .ازاين رو  ،خدا نه
تنھا » نوشيدنی « است  ،بلکه » باده نوشيدنی « است  .اين نکته بنيادی را
نبايد ھرگزفراموش ساخت که خدا درفرھنگ ايران  » ،شخص « نبود ،
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بلکه » اصل نوآفرينی درتحول يابی « بود  .خدا  ،چيزيست که درتحول دادن
 ،ميآفريند  ،يا درتحول يابی خودش درگوھر ھرچيزی  ،آن چيز را ميآفريند
و درھرچيزی ،شکل نو ميگيرد .و با شناخت  ،ويژگيھا » باده « از ديدگاه
ايرانيست  ،که ميتوان » اين بيدای را که اوميجويد « مشخص ومعلوم
ساخت .

انگور ،تخم سيمرغ است
شيره )يا جان( سيمرغست
وشراب ،
ِ
خيام درنوروزنامه  » ،حکايتی اندرمعنی پديد آمدن شراب « ميآورد که مارا
به تصوير نخستين پيدايش انگورو باده  ،راھنمائی ميکند  .دراين حکايت
ميايد که شاھی درھرات ميزيست  ،با نام » شميران که خويش جمشيد بود .
ھـما « آمد  ،و درگردنش
درزمان اين شاه که شميران باشد  ،روزی مرغ » ُ
» ماری « بود که اورا می آزرد  .آنگاه اين شاه فرمان ميدھد که مردانش ،
ھما را ازگير آن مار برھانند  ،و ھما برای سپاسگزاری ازرھائی يافتن
ازمار ،سال ديگر ،تخم انگور را ميآورد  ،و آنھا  ،اين تخم ھا ميکارند و
باالخره با گرفتن شيره انگورودرخم انداختن  ،شيره انگور درخم به جوش
ميآيد و تبديل به باده می گردد .
» ھما و سيمرغ و سمندرو ققنوس و ُرخ و شھباز « ....ھمه نامھای يک خدا
ھستند که درنقاط گوناگون به اين خدا داده شده اند  .پرسيده ميشود که چرا»
خدا« با » مرغ « اينھمانی داشته است ؟ چرا اين خدا  ،مرغ ھست ؟ چون »
مـرغ « که دراصل » مـر +غه= « mere+ ghaھست به معنای » جايگاه ِ
ُ
رستاخيز= جای اصل ازنوشوی = جای اصل ازنوزائی « است  .خدا ،
جايگاه اصل ازنوزائی ميباشد  .ازاين رو نيز » مرغ « ناميده ميشود  .به
ِ
مـرغ « ميگويند که چيزی
چمنی که ھميشه به غايت سبزوتازه است َ »،
جزھمين واژه نيست  .نام ديگر ُمرغ درھزوارش  » ،تنگوريا = تن گور «
است که سپس به شکل » تـنگـر« سبک شده  ،ونزد اقوام گوناگون خاور ،نام
» خدا « ھست .مرغ  ،خدا ھست  .چرا ؟

74

75

» تن +گور « ھمانند واژه » انگور= انگ  +گور « به معنای » سرچشمه و
جايگاه تغييرو تحول و تکوين يابی تازه« است  .پس خدا  ،جائيست که اصل
تکون يابی درتحول يابی درآنجا ھست .
پس ھما درحکايت خيام  ،ھمان سيمرغست که برفراز درخت » ھمه تخمه «
در دريای فراخکرت می نشيند  ،و درواقع  ،چيزی جز » خوشه ھمه جانھا
و گياھان « برفراز اين درخت زندگی نيست .دوکار گوناگون سيمرغ ،
شکل» دومرغ جداازھم « به خود ميگيرد  .يکی ازاين دومرغ  ،نام » َامرو
چـمرو «
« دارد که ھمان » امـر= مـر= مار « باشد  ،و مرغ ديگر ،نام » َ
دارد که درپيمودن زمان ،تبديل به » چمران وشميران « شده است.
» امرو « يا » مار«  ،نقش ِ افشانندگی تخمھای خوشه را به عھده دارد  .و
اين »اصل جفتی« است  ،و درضمن مر= امر » ،نام ھمه 33خدای ايران
باھمست «  .نام انسان ھم که » مر +دم = مر +تخم « باشد ،دارای ھمين
پيشوند است  .چون زرتشت  ،برضد اين » اصل جفتی = مر= امر= مار «
برخاست  ،ناچار ،شاه شميران  ،اين ھما را ازگير ،اين مارآزارنده و اصل
تباھی  ،ميرھاند  ،و به عبارت امروزی  ،خدای کھن را  ،پاکسازی ميکند .
البته در يزدانشناسی زرتشتی  ،اين اصل را ازھمه خدايان ايران وازھما
) ارتا ( جدا و حذف کرده اند  ،و آنگاه آنھارا پذيرفته اند  .اين اصل جفتی
) ماريا مر( درھمه خدايان ايران  ،حذف ميگردد و سپس آنھا با اخته شدن ،
به دين زرتشتی ملحق ميگردند  .ازاين رو نيز واژه » مردم = انسان « را»
مرت  +تخم « مينويسند و به » تخم ميرنده ويا ميرا « ترجمه ميکنند.
آنچه در داستان خيام  ،با اين عبارات بيان شده  ،درواقع  ،حاوی اين
مطلبست که اين خوشه = مرغ ) قوش(  ،خودش را ميافشاند) مار( و سپس
تخمھايش را در سراسر زمين ميپراکند ) چمرو= شميران (  ،و تخم
انگورنيز يکی ازتخم ھای اين خوشه يعنی سيمرغ يا ھما ھست و شيره ھمه
گياھان ديگر نيز مانند شيره انگور ،شيره يا جان سيمرغند  .يک معنای »
انگ« ) درگويش دوانی (  ،شيره گياھانست  .با اين معنا ،انگور ،به معنای
» شيره ايست که تحول می يابد وتحول ميدھد «  .ولی درباده  ،ويژگی بسيار
برجسته ای ھست که گوھرخدا را  ،دربھترين شکلی می نمايد .

انگور = تنگور ) تنگوريا (
گـور= گـوھر)(gohr
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ھرچيزی،اصل تحولست
گوھريا ذات
ِ
اينست که واژه » انگور«  ،مانند تنگور) تنگر= خدا ( اصل نوآفرينی
درتحول دھی ودرتحول يابی ھست  .انگور ،خداھست  .معنای واژه انگور
را ميتوان از سنجش سه واژه باھم  ،يافت  » .غوره «  ,که ھمان » گور يا
گوره « است  ،و پسوند واژه » انگور« ميباشد  ،و پيشوند واژه » انگور «
بايسی » انگ  +گور « باشد  ،چون نام خوشه انگور » ،عنقود = انگ +
کوت « است ) کوت = مجموعه يا خوشه ( .پيشوند » انگ « درانگور،
وپيشوند » تن « در تنگوريا ،دارای يک معنايند .اين » انگ « ھمان واژه
ايست که ازآن » عنقا « ساخته شده است  ،چون مرغيست که گردنی
درازدارد وازاين رو » عنقا « ناميده ميشود  .گردن وگلو) گرو= گراو ،يا
گرد نا (  ،ھمان نی است  .انگ  ،به » تن بوشه « يا مجرای گذرآب نيز
گفته ميشود و » تن +بوشه « به معنای » زھدان يانی تھی « ھست  .و
معنای » تن « در عربی » ھمزاد « ميباشد که جفت باشد و درواژه » طن «
ميتوان معنای اصلی را يافت  ،چون ھم به معنای بدن انسان وغيره ھست
وھم به معنای » دسته نی« ) منتخب اللغات( است  .نی  ،دراثر داشتن گره ،
برترين نماد» اصل جفتی وھمزادی« بود  .درمعنای عربی » تن = طن «
 ،معنای اصلی » تن « درفارسی نگاه داشته شده است  » .انگ« ھم  ،نی و
زھدان )تنبوشه( ھست وھم شيرابه وشيره نای  ،وھم نوا وآھنگ نای .
با آشنائی با اين نکات  ،ميتوان به خوبی دريافت که » انگور« و» تنگور=
تنگر= خدا « باھم اينھمانی دارند  ،و بيان يک محتوا ومعنا ھستند  .ولی
آنچه اين محتوا را برجسته ميسازد  ،پسوند » گور=  «gohrاست  .خدا ،
جايگاه يا گاه » اصل نوآفرينی درتحول يابی « است  .خدا  ،گوھرھمه
چيزھاست  .خدا ،اصل نوآفرينی وبازآفرينی در تحول يابی ) ورتن =
گشتن ( درھرچيزی ھست  .بدين علت به قبر ،گور گفته ميشد چون گور،
جايگاھيست که ُمرده  ،فوری  ،تحول به خدا ) به سيمرغ = ارتا ( می يابد ،
و به جانان ) ارتافرورد ( می پيوندد  » .مرگ « نيز که درواقع ھمان واژه
» مرغه « بوده است  ،به معنای » جای تحول « است  .ھيچ جانی  ،نمی
ميرد ،بلکه درآنچه » مرگ « خوانده ميشود » ،تحول يابی به جانان « ،
صورت می پذيرد  .از اين رو  ،اين اصطالح » گور= گوھر« فوق العاده
اھميت داشته است  .معانی واژه » گور «  ،به خوبی در کردی نگاه داشته
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شده است ،که دراينجا برخی ازآنھا آورده ميشود  .گورين = تکوين يافتن ،
گوريا = تغييريافت  .گوران= تکامل يافتن  ،گورن = بيضه  ،گوراو=
تکوين يافته  ،ازپوست درآورده  ،تغييريافته  .بايد درنظر داشت که دخمه
نياکان رستم  ،گورابه گفته ميشده است  .و » جوراب« که ما به پا ميکنيم
ھمين واژه است  ،چون ما  ،دراين » گوراب « ازسر تازه ونو وشاداب
ميشويم  .درکردی  »،گوری«  ،به معنای عشرت و نشاط و به عشرت
ونشاط رفتن است .
اين واژه » گور « سبکشده واژه گوھر »  « gohrاست  .با شناخت معنای
بنيادی اين واژه  ،به اين انديشه ای بسيارژرف درفرھنگ ايران ميرسيم .
گوھر يا ذات وماده اصلی واساسی ھرچيزی  ،اصل نوآفرينی درتحول
ھست  .به عبارت ديگر ،اين اصل خود آفرينی است که درگوھرھرچيزی
ھست که با تحول يافتن  ،به خويشتن صورت ميدھد  .ھرچيزی ،خودش ،
خودش را ميآفريند  .ھرچيزی به خودی خود  ،بنا براصالت وجود خودش
 »،ھست « ).( xvesh+gohr = xvat+ gohr
چرا ھرچيزی » اصل تحول يابی ازخود « ھست  ،چون » آتش يا گرمی يا
تاو«  ،ذات آنست  .تابوت  ،که » تاو +ئود « باشد به معنای » مادرگرما يا
سرچشمه گرماست « که مرده را تحول به زنده ميدھد  .گور ،زھدان
مادريست که کوره آتش ميباشد  .اين گرمی يا تف است که تحول ميدھد ،
وازنو ،زنده ميکند  .مثال  ،جھان در» نيمروز= ھنگام گرمی = ھنگام
رپيتاوين « آفريده ميشود ) بندھش ،بخش چھارم پاره  . ( 39به عبارت
ديگر ،اصل گرمی،سرچشمه آفرينش جھانست  ،ھرچند نيز اين آفرينش به
اھورامزدا نسبت داده شده است  » .رپيتا «  ،چنانچه در پژوھشھای پيشين
بارھا نشان داده ام  ،ھمان » ارتا « ھست که » عنصرنخستين«  ،يا به
عبارت ديگر» گوھر« ھرچيزی ھست .
اين گوھر نخستين » فرن = پران « ھم ناميده ميشود  .درواقع اين تحول باد
)فرن  ،ھوائيست که ميوزد،و آتش را ميافروزد و گرمی را پديد ميآورد ( .
ازاين رو ،آتش ھای ابرو گياھان » وازيشت وئوروازيشت « ناميده ميشوند ،
چون باديست که تحول به گرمی يا آتش می يابد) واز= وای = باد (  .ازاين
رو نيز جان ودل  ،گوھر ھستند  ،و ازاين رو نيز ھست که » دل «  ،درواقع
ھمان »جام جم« ھست  ،چون دل  ،جايگاه اين تحول باد به آتش) يا گرمی (
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است وطبعا  ،اصل آفريننده روشنی وجنبش وپرورش ھست  .برپايه اين
تصاويرکھن ھست که حافظ ميسرايد :
سالھا  ،دل  ،طلب جام جم ازما ميکرد
وآنچه خود داشت  ،زبيگانه تمنا ميکرد
گوھری  ،کزصدف کون ومکان بيرون بود
طلب ازگمشدگان لب دريا ميکرد
مشکل خويش بر پيرمغان بردم دوش
کو به تاءييد نظر ،حل معما ميکرد
ديدمش ّ
خرم وخندان » ،قدح باده« بدست
واندرآن » آينه «  ،صد گونه تماشا ميکرد
گفتم اين »جام جھان بين «  ،به تو کی ؟ داد حکيم
گفت  ،آن روز که اين گنبد مينا ميکرد
اين جام جم که دل واصل گرمی ) اصل آفرينندگی برپايه تحول دھی ( است ،
فطرت انسانست  .يا به قول مولوی :
مرا چون » ناف بر مستی بريدی « زمن چه ساقيا  ،دامن کشيدی
جم  ،نخستين انسان) ُبن انسان( درفرھنگ ايران ،بوده است  .چرا جام جم ،
»آينه « است ؟ » آينه«  ،دراصل » آدينه « بوده است که » آ -دين « باشد ،
و» دين « به معنای » بينشيست که ازگوھر انسان زاده ميشود«.
درجام جم،چيست؟درداستانی که از کيخسرودرشاھنامه ميآيد  ،وازجام او
سخن ميرود با اصطالح » ھوردين « روبرو ميشويم  » .ھوردين « چيست
؟ » ھور« درپھلوی به معنای » باده « است و دراصل ھمان واژه » خور«
بوده است که » خورآوه ) خرابه ( ازآن ساخته شده است  » .خورآوه «  ،به
معنای خونابه وشيرابه وباده » سيمرغ = آوه « است  .اصطالح » خرابات «
 ،به معنای جايگاھيست که انسان  ،شيرابه يا باده يا جان سيمرغ را
مينوشد  .جان سيمرغ  ،خورآوه است  .بنا براين » ھوردين « دراين داستان
درشاھنامه به معنای » باده بينش فطری « ھست  .ازھمين واژه است که
خرمی« ،به معنای » مستی « پيدايش يافته است ،و» ّ
واژه » ّ
خرم «،
دراصل » ھور +رام « است  ،ھرچند که به طورمعمول  ،دانشمندان آن را
به شکل » ھو +رام «  ،مينويسند وترجمه ميکنند  .اين شراب وباده ايست
که » فرزند رام « يا خدای زندگی ،دخترسيمرغستّ .
خرم  ،يعنی  ،ھور) =
باده ( ،فرزند رام ھست ّ .
خرم ) ھور +رام ( يعنی » خونابه رام  ،مادر
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زندگی «  .باربد  ،برای روز رام جيد  ،لحن » نوشين باده يا با ده نوشين «
را ساخته است  .به سخنی ديگر ،رام جيد ) روز ( 28خدای زندگی وموسيقی
ّ
وخرمی  ،نوشيدن باده به
ورقص وشعر وشناخت  ،باده نوشين ھست .
اندازه  ،برای آفريدن شادی بود .پس گوھريا اصل آفريننده ِ روشنی و جنبش
درانسان  ،آتش جان ھست که دردل  ،جای دارد  .برای آنکه اين نکته ،
روشنتر گردد  ،مطلب  ،اندکی بيشترگسترده ميشود  .ارتا ) ا ئورتا ( که
رپيتاوين وبُــنکده گرميست  ،ھمان » فـرن « يا آتش جان درھرانسانی
ھست  .درگزيده ھای زاد اسپرم ) بخش  ، 30پاره  21تا  ( 23ديده ميشود
که » جان  ...روشن وگرم و ھمسرشت اصل آتش است «  . ...خرداد
وامرداد  ،درشکم  ،ازنوشايه وخوراک  ،آتش را برميافروزند و آنگاه » ...
آتش درون دل را نيرومند کنند  ،و آنگاه از دل  ،باد گرم ويک چھره ) دارای
سرشت واحد ( به شکل سه آتش درتن جای دارد « .
 -1از آن آتش که درمغزسرھست ،حواس پنجگانه منشعب ميشوند و اين
آتش  ،اينھمانی با » فرن بغ « دارد  .آتش جان انسان  » ،وه فرن افتار«
خوانده ميشود  .فرن يا پران  ،ھمان باديست که به آتش تحول مييابد
 -2کاراصلی آتش دل  ،باد برآھنج و فرود آھنج است که جنبش ھمه اندام
تن ازاين نيروھست  .اين آتش  ،با آذرگشنسپ اينھمانی داده ميشود .
 -3آتش درشکم  ،آھنجا ) جذب کننده ( و گيرا ) ماسکه( و گوارا ) ھضم
کننده ( و سپوزا ) دفع کننده ( است  .اين آتش با » آذربرزين مھر « اينھمانی
داده ميشود .
يزدانشناسی زرتشتی اين آتشھارا به سه طبقه گوناگون اجتماع نسبت ميدھد
)  -1موبدان  -2ارتشتاران  -3کشاورزان ( که البته انديشه ايست برای ايجاد
جدائی طبقات  ،که دراصل نبوده است .
چون آتش جان که » به فرنفتار= وھو +پران +اوتار« باشد  ،آتش بزرگ
است که به عبارت گزيده ھای زاد اسپرم )  ( 79/3خويشکاريش -1
گواريدن خوردنی ھا )درشکم ( و -2گرم کردن تن ) جنبش ھمه اندام = دل (
و -3روشن کردن چشمان ) پيدايش حواس وخرد ازمغزسر( ميباشد  .درواقع
آن سه آتش  ،سه چھره آتش زندگی ھستند  .پران که باد ) دم ( است آتش
جان را برميافروزد و اين باد  ،خون را دردل به تموج درميآورد  ،و به ھمه
اندامھا ميفرستد ،و اين » رودخانه خون يا دريا ھای متموج دررگھا
ومويرگھا ،ھمه اجزاء تن را آبستن وبارورميکنند .
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دربندھش) بخش نھم  ،پاره  ( 113ديده ميشود که اين باد است که آب را
ميراند و می تازاند ) روان وجاری ميکند ( و ماھيان ) که درفرھنگ ايران ،
ھمه مادينه اند ( را بارآورميکند  .دربندھش ديده ميشود که ويژگی باد )=
وای ( آنست که دروزيدن  ،گوھر ھمه چيزھا را تحول ميدھد و شکوفا وزايا
ميسازد  .اين آتش بزرگ جان  ،درجام دل ھست که » بادگرم وخون که
نوعی آبگونه است وآب شمرده ميشود« ،سرچشمه زندگی درانسان ميگردد .
ازاين رو يکی از نامھای دل » ژيا ور=  « zhya+varھست » .ژيا= جيا «
که ھمان جی وجيو باشد  ،به معنای » زندگی واصل زندگی « و
درسانسکريت به معنای » خون « ھم ھست .
پسوند » ور«  ،ھم معنای » جای ومکان « دارد وھم معنای » شيرابه و
افشره « دارد وھم به معنای » ابستن« است .ازاين رو ھست که » دل = ژيا
ور«  ،گوھرآتش جان درجام ھست که ھمه تن را درتموجھايش فراميگيرد .
رام يا اندروای ،يا » وای به «  ،خود را دررام يشت دراوستا  » ،موج =
خيزاب « ميخواند  .درست ھمه اين تصاويردرغزل حافظ  ،بازتابيده شده
است  .ازاين رونيزھست که نام باده  ،ازھمان » باد« برآمده است .

وای) باد( = مرغ )باز(= تن گور)خدا(= انگور
وای که باد باشد  ،ھم به معنای » مرغ يا پرنده « وھم به معنای » خدا «
ھست .
خود واژه » پرنده «  ،مرکب از » پران = فرن+انده« ھست  ،که به
ِ
معنای » تخم باد  ،تخم خدا= تخم آتش « است  .باد  ،آتش ميافروزد  .اين
ھمان تصويراست که سيمرغ با بالھای پرش  ،آتش ميافروزد  ،تا خودش
را بسوزاند ودرگرما  ،تحول بدھد و ازنو زاده شود  .به عبارت ديگر ،باد ،
اصل نوزائی و نو آفرينی درتحول دادنست .
اينست که » بھار« نيز که دراصل » ون گره =  « van +ghreھست  ،به
معنای » نای ِبه « است که برابربا » وای به « ميباشد  .بھار ،نسيم است .
ازنای به  ،وای ِبه  ،پيدايش می يابد  .بھار ،نام خود خداھست که » باد
آھنگين « ميشود و ميوزد و گوھرچيزھا را ميانگيزد وبارآورميکند تا
ت خشک وخالی نيست
آشکار شوند  .درفرھنگ ايران  ،باد وزنده  ،تنھا ُ
فو ِ
 ،بلکه » آھنگ وموسيقی وترانه « نيزھست  .اينست که فطرت انسان  ،که
آتش جان يا فرن ) باد ( باشد  ،موسيقی وشعر ورقص و جشن ) = يسنا =
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آھنگ نی ( و شناخت است  .فطرت انسانی  »،روح « است  .روح  ،که ما
روخ « ايرانی ميباشد
می پنداريم يک واژه عربی وعبريست  ،ھمان واژه » ُ
بادنی ،موسيقی وآھنگ وجشن است که با نی=
که به معنای » نی « استِ .
روخ=روح اينھمانی دارد  .گوھرانسان  ،موسيقی وجشن وترانه وآواز
وشادی ھست  .ھمانسان که از نی  » ،باد آھنگين وشاد« برميآيد  ،ھمانسان
نيز  ،شيرابه وافشره برميآيد) نيشکر(  .کاری را که باد آھنگين ميکند ،
شيرابه اش نيزميکند  .برپايه اين تصويراست که  ،باد وباده باھم اينھمانی
داده شده اند  .باده  ،درتفکر ايرانی  ،مانند باد يا وای ،نقش انگيزنده گوھر
ھا را دارد ومانند نسيم بھاری  ،ھمه جھان را ازنو زنده ميکند .

باده وراستی )= حقيقت (
باده و آزاد انديشی
مستی وراستی
کسی حقيقت راميداند که مست است
باده  ،مانند باد ،که گوھرچيزھارا درتحول دادن  ،آشکارميسازد  ،آنچه
درگوھر انسان ھست  ،پديدارميسازد  .درفرھنگ ايران  ،گوھرانسان ،
ھمان حقيقت است  ،چون ھمان » اصل تحول يابی يا خدا« ھست  .اين
حقيقت درھرانسانی ھست که بايستی درتحول يافتن  ،آشکاروشکفته شود .
جستجوی حقيقت  ،آموختن حقيقت ازکسی نيست  ،بلکه روند تحول يابی
گوھر خود انسان ھست  .اين ھمان پديده » راستی « ھست  .درفرھنگ
ايران  ،راستی  ،اينھمانی با » حقيقت « دارد  .چون گوھر انسان  ،حقيقت
) خدا  ،پران  ،ارتا  ،اخو ( شمرده ميشود  ،و با باده  ،يعنی درمستی
ّ
وخرمی که دراصل به معنای » اوج شادی ونشاط « باشد  ،اين حقيقت ،
ازانسان  ،ميشکوفد وفاش ميگردد  .باده  ،گوھرانسان را که غنی
وسرشاراست  ،به جوش ميآورد  ،ومستی يا » اوج شادی جان «  ،اين روند
سرشارشدن غنای ناگنجا درتنگی تخم ھست که ميخواھد خود را بگسترد .
اين بود که درفرھنگ ايران  » ،راستی «  ،ھمان پديده » آزادی « است .
آزادی چيست ؟ آزادی  ،امکان پيدايش گوھر نھفته درانسان است  .آزادی ،
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امکان پيدايش يافتن حقيقت ازخود انسانست  .در آزادی ھست که حقيقت
درانسان  ،ازانسان  ،پديدارميشود  ،زاده ميشود .

مستی وراستی
» رسنواد « يا » رشنواد « يا » رشن «  ،خدای راستی است  .چون او
خدای » شيره فشاران « ھستَ » .ور« که شيره گياھان باشد  ،حقيقت وجان
گياھان  ،والبته » شيره انگور« نيزھست )پيشوند ِ انگ= شيره گياھان( .اين
واژه » َور« ريشه واژه ھای » باور « درفارسی  ،و » +Wahrheit
 «Wahreدرآلمانی و » وريته « veriteدرفرانسه است  .شيره انگور،
حقيقت است  .آزمايش با » ور«  ،که برای اعترافات درقضاوت به کار برده
ميشده است  ،و اسفنديار درھفتخوان ) شاھنامه ( برای دست يابی به آگاھی
از دشمن بکار ميبرد  ،نوشاندن باده به دارنده آگاھی يا مجرم بوده است .
درانجمن ھای رايزنی  ،نيزباده مينوشيدند  .بزم بھمنی  ،ھمين نوشيدن
خرمی بود تا رايزنی در راستی باشد  .بھمن  ،انديشيدن دربزم
وپيدايش ّ
است  ،ازاين رو نامش  ،بزمونه ) اصل بزم ( است  .خرد دربزم وشادی ،
حقيقت ميانديشد  .نوشاندن موادآزارنده ) گوگرد ( که درسوگند بکار برده
ميشده است  ،برضد آئين ارتائی بوده است  ،چون برضد قداست جان می
باشد .

مـدھوش  :ھوشی که لبريز ازشاديست
تجربه خدا ،درسرشاری ازشادی= مستی ِھوش

مـد  +ھـوش
درفرھنگ يونان ودردين يھودی  ،انسان در ديدارباخدا دچارمرگ وعذاب
ميشود  .دراسالم  ،حتا جبرئيل ھم نميتواند به ﷲ نزديک شود  .ولی
درفرھنگ ايران  ،تجربه مستقيم وبيواسطه خدا  ،اوج شادی را درجان ھر
انسانی ميانگيزد  .خدا ،باديست که به گوھرانسان می وزد يا باده ای ميشود
که انسان او را مينوشد  .خدا ،باديست که آھنگھای انگيزنده موسيقی ميشود و
جان انسان را سرشارازشادی ومست ومدھوش ميکند  .پيشوند واژه »
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مدھوش = مـد  +ھوش «  ،ھمان واژه است که سپس تبديل به » مست «
امروزی ما شده است  .اين اصطالح » مستی«  ،دراثر چيرگی مفاھيم دينی
اسالمی  ،به کلی ازمعنای اصليش ،تھی ساخته شده است  .مدھوش » ،
ھوش يا بيداری بامداديست که لبريز ازشادی ميباشد«  .اين تجربه بنيادی »
ّ
وخرمی«بود.اين تجربه مستقيم ايرانی ازخدا درداستان ديدارگرشاسپ،
مستی
نيای رستم  ،ازسيمرغ ميآيد ) گرشاسب نامه اسدی توسی  ،صفحه ( 160
زناگاه ديدند مرغی شگرف که ازشخ آن ُکه  ،نوابرگرفت
زسوراخ چون نای منقاراوی فتاده درآن ،بانگ بسياراوی
برآنسان که » باد « آمدش پيش باز
ھمی زد نواھا  ،به ھرگونه ساز فزونترزسوراخ پنجا ه بود
که از وی » دمش « را برون  ،راه بود
به ھم صدھزارش خروش از دھن
ھمی خاست  ،ھريک به ديگر شکن
تو گفتی  ،دوصد بربط و چنگ ونای به يک ره شدستند  ،دستان سرای
از اين باد ودمی که صدھاگونه آھنگ موسيقی ميگردد  ،ھمه ازشنيدن
ازشادی وخوشی  ،مست ومدھوش ميشوند
فراون کس از خوشی آن خروش فتادند و زيشان رمان گشت ھوش
يکی زو ھمه نعره وخنده داشت يکی گريه زاندازه اندرگذاشت
اين باد )= وای ( که تحول به آھنگ برانگيزنده می يابد ھمان باديست که
ھمه گوھرھا را درتحول دادن ،ازجانشان آشکارميسازد  .وسپس با ھمين باد،
سيمرغ آتش ميافروزد  .درست ھمين محتوياتی که پديده باد دارد  ،در» می
گمـز« نيز ديده ميشود  .باده  ،مانند باد ،عنصر انگيزاننده است
يا شراب يا بَ َ
که گوھر انسان را درتحول دادن ودرجوشيدن و تخميرکردن  ،آشکارسازد.
اين » ھوش سرشار ازشادی «  »،مستی« و»مدھوشی « خوانده ميشد که
سپس،دراثرچيرگی تجربه ديگری ازخدا  ،راستای ديگربدان داده شده است .
درواقع  ،مستی ومدھوشی  ،درست بيان حقيقت نھفته درانسانست که
دراثرسرشاری ولبريزی  ،انسان را فوق العاده شاد وخوشحال ميکند .
واژه » مست= « mastدرپھلوی  ،از واژه »  «mattaaھندی باستانی است
که به معنای شاد بودن است  .درسانسکريت نيز »  =« mata +madمـد،
دارای معانی  -1شادی کردن  -2خوشی کردن  -3ازسرورآسمانی متلذذ شدن
 -4جوشيدن  -5غلغل کردن ) آب (  -5به نشاط آوردن  -6کسی را مست
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کردن  -7الھام بخشيدن  -8برافروختن ....ھيجان  ،الھام  ،شوق  ،شھوت ،
ميل جنسی  .شراب  ،رودخانه  ،چيززيبا  ،سوم ) ھوم(  ،عسل. .......
مدورا= ، madhuraآلت موسيقی  ،مھربانی ودوستی و شيره وشيرين و
مطبوع وسحرآميز وصدای موزون  ،نيشکرسرخ  ،حنجره خوش آواز
است  .درپھلوی نيز » اندروای « به آلت موسيقی ھم گفته ميشود  .وای که
باداست ،موسيقی است  .دميدن جان ) پران= فرن که گرما يا آتش ميشود (
 ،به معنای آنست که فطرت انسان  ،موسيقی و شادی وجوشش و مھربانی
و ...ھست  .به ھمين علت ،زنخدا خرداد که ھم با آب و ھم با خون ) بندھش،
بخش سيزدھم ( اينھمانی داشت َ » ،مـد « ناميده ميشد .خرداد ) ھاروت ( ،
آرمان خوشزيستی درگيتی بود  .خرداد  ،خدای اوج شادی شمرده ميشد .
درنوروز بزرگ که روز خرداد است  ،مردم ھفت گونه شراب مينوشيدند
وھفت گونه جامه ھای رنگارنگ ميپوشيدند .تجربه دينی و تجربه قداست
درايران  ،ھمين مدھوشی ومستی بود .
درنوشيدن باده  ،مانند وزيدن باد آھنگين  ،حقيقت يا خدای نھفته درانسان،
آشکاروفاش ميشود  .غنای گوھری جان  ،ازانسان فرا افشانده ميشد  .اين بود
که » مست «  ،و » ديوانه «  ،فراافشاننده خدا وحقيقت ازخودند  ،نه
موءمنان و زاھدان وعلمای شريعت .
راز درون پرده  ،ز رندان مست پُرس
کاين حال نيست  ،زاھد عالی مقام را – حافظ
چه گويمت که به ميخانه  ،دوش  ،مست وخراب
سروش عالم غيبم چه مژدھا داد است
المنت  که درميکده باز است
زان رو که مرا بردراو  ،روی نياز است
خم ھا ھمه درجوش وخروشند ،زمستی
وان می که درآن جاست  ،حقيقت  ،نه مجازاست ) حافظ(
نگريستن از ديدگاه تجربه دينی اسالمی ،يا ساير خدايان نوری  ،به انديشه
ھای مستی در ادبيات ايران  ،به مسخ وتحريف سازی تجربه ايرانی
ازحقيقت وخدا را نه تنھا مسخ وتحريف ميکند  ،بلکه وجود حقيقت يا خدا را
ازجان ودل انسان نفی وحذف ميکند  .انسان  ،نيازبه اين » مد +ھوشی « ،
يعنی » سرشاری بيداری ازشادی « دارد ،تا خدا وحقيقت ،دراو فوران کنند .
اين فوران خدا وحقيقت ازانسانست که انسان را با غنايش آشنا ميسازد :
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ھنگام تنگدستی  ،درعيش کوش ومستی
کاين کيميای ھستی  ،قارون کند ،گدارا  -حافظ
وبرپايه اين تجربه کھن ايرانی ازخداھست که صائب ميگويد:
در کعبه زاسرار حقيقت  ،خبری نيست
خـمـار بلند است
اين زمزمه  ،از خانه
ّ

مستی و راستی
» انسان ،سرچشمه حقيقت است «
ايرانيان به » می يا شراب « نام » باده « داده بودند  ،چون درباده ،
ويژگيھای » باد = وای= واز« را ميديدند  .ويژگيھای » با د« چه بود ؟ باد
که دراصل » وای « باشد ،درسانسکريت  » ،دوای« است که به معنای »
دوتا باھمست «  ،و آنچه دوپا يا دوبال باھم است  ،ميتواند ازخودش  ،برود
و پروازکند وبوزد .اصل جفتی يا مھروپيوند  ،اصل آفرينندگيست  .به
عبارت ديگر ،وای يا باد ،اصل جفتی و پيوند ومھراست  .ھوا  hvaيا باد ،
پرن يا فرن نيزناميده ميشود  ،آتش زا ھست  .جان ،باديست ) فرن( که آتش
يا گرمی ميشود و چون گوھرش جفت ) مھر( است  ،اصل آفريننده است .
ازھمان نام باد ،ويژگيھای باد ) وای= دوای ( شناختنی است  .از» ھمآفرينی
« درباد ياھوا  ،جنبش و گرمی پيدايش می يابد  .دربندھش )  ( 121-9ميآيد
که » باد نيکو ......درگذرچنان سخت دلپذير)= گرمک=  (garmakاست
که چون برمردمان آمد  ،آنگاه ايشان را چنان خوش آمد که به تن  ،جان
آيد .......باد نيکو ،چون بر – 123 ....جوھرچيزی گذرد ،آن گوھررا آورد
«  .به عبارت ديگر ،باد ،جانبخش است ) دم ،نفس  ،دمه = آتش فروز،
دمدمه  ،ابزارموسيقی بادی( ودراثر» گرمی = تـف«  ،ھم تحول ميدھد وھم
گوھرو طبيعت ھرچيزی را پديدارميسازد  .به سخنی ديگر ،باد  ،اصل
راستی است  .وبادی که دراثرجنبش ازخودش ) ھوا( گرم است ) آتش است
= وازيشت  +ئو ر وازيشت (  ،اصل خويشی ومھرو پيوند است  .اين
ويژگيھای باد  ،مشخصاتی بود که ايرانيان در» می « نيزميديدند ومی
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يافتند  .باده  ،آب گرمی زا  ،يا آتش زنه ھست  ،ارين رو آن را » باده «
مينامبدند  » .می= باده «  ،اصل انگيزنده وپديدارسازنده گوھرخدائی انسان
 ،يا حقيقت وشادی ازجان خود انسان بود  .و باد= وای  ،خدای ايران بود  ،و
» وای به « يا »نای به « ويا » اندروای « نيزناميده ميشد  .ازسوی ديگر به
زناشوئی وعروسی » واديتن « گفته ميشد که واژه باد  ،شکل » فعل « پيدا
کرده است  .زناشوئی وعروسی ،انسان را مست ازشادی ميکند  .درفرھنگ
ايران  ،رابطه انسان با گيتی=جھان ھستی ،يا باھمه چيزھا » ،عروسی
کردن « بود  .انسان با طبيعت و با خدا ،جفت ميشد ،عروسی ميکرد و»
ھمآفرين ميشد«  .انسان  ،مالک گيتی نبود  ،بلکه ھمآفرين با گيتی بود .
خدا  ،مالک انسان وگيتی نبود  ،بلکه ھمآفرين با گيتی وبا انسان بود .
برپايه اين انديشه ھمآفرينی  ،خدا » ،وای = باد « بود  .درکردی  ،به »
پيچه« که گياه عشق و » اشق پيچان « است  » ،باداک « گفته ميشود .
عشق ،پيوند به ھم پيچيدنست  .اين انديشه ھا درباره ويژگيھای » باده «
دراذھان ايرانيان  ،ھميشه باقی ماند  ،ھرچند که داستانھای کھن مربوط به آن
 ،فراموش ساخته شد  .ھم برداشت خيام  ،وھم برداشت حافط  ،وھم برداشت
مولوی وعطاروساير عرفاء  ، ..ازباده  ،ھمه برداشتھای گوناگونی از باده
ھستند  ،که ريشه دراين تصاويرباده درفرھنگ ايران دارند  .مستی  ،يا
خرمی يا ديوانگی  ،درواقع  ،جوشش غنای نھفته درگوھرانسان درخود
ّ
است  ،که در پيدايش در تنگنای خود ناگنجاست  .انسان درنوشيدن باده ،
خرم ميشود .
ّ
خرم شدن ازباده « چه معنائی دارد ؟ » ّ
» ّ
خرم = خور +رم = ھور +رم «
مرکب از دو واژه است  .ھورکه درپھلوی  ،شراب است  ،ھمان
واژه»خور=  «xvarاست که شيره وافشره ونوشابه ميباشد » .رم «  ،ھمان
» رمه « است که به معنای » خوشه پروين « است که تخم ھای ھمه کيھان
خرم «  ،نوشيدن شيره وافشره خوشه پروين يا کل
را دربردارد  .پس » ّ
جھان ھستی  ،يا بھمن وارتا ) سيمرغ ( ھست ّ .
خرم  ،نوشيدن بھمن
وسيمرغ ميباشد که خوشه انگور پروين ھستند  .انسان ازنوشيدن خدا که
خرم « ميشود  .مستی و
اصل ھمه جھان ھستی است  ،مست وديوانه و» ّ
خرمی  ،جوشش ناگنجا  ،درگنحا ھست  .اين لبريزشدن پيمانه ،
ديوانگی و ّ
نماد سرشاری وغنای کل وجود است  .انسان ،ازشيره جھان ھستی  ،ازبھمن
وسيمرغ  ،پـ ُرولبريزميشود  .اين سرشاری وپری وجود  ،نيروی جوانی
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است ُ .بـرنا  ،که » پورنای = پورن  +نای « باشد  ،به معنای زھدان
ياسرچشمه پری وفراوانيست  ،که اصل ھمه نيکيھا ومھروجوانمردی شمرده
ميشد  .جوانی  ،باده يا نبيد است  .درشاھناامه ميآيد که  » :که ھرکو ،نبيد
جوانی چشيد «  .فرھنگ ايران  ،ريشه در منش جوانی وملت جوان
ونيرومند دارد  .واين منش جوانيست که ھزاره ھا ايران را پايدارنگاه
ميدارد  .بينش دراين ملت  ،ھميشه جوان وجوانسازنده ميماند  .مفھوم »
جوانی « را درفرھنگ ايران  ،ميتوان از اين آرمان ايرانيان شناخت  ،که
ميگفتند بھتر است که» انسان  ،درفرزند خودش جاويد شود  ،تا آنکه
خودش جاويد گردد  .چون در فرزند  ،ھميشه ازنو جوان ميشود  .ولی
درابديت يافتن خود  ،فقط يکبار جوان ميشود و ھميشه يکنواخت جوان ميماند
« ) درکتاب روايات فارسی (  .ھرانسانی  ،درفرزندش درگيتی  ،بازجوان
ميشود  .اين جوان شدن پی درپی درفرزندان  ،آرمان جاويد شدن بود  .اين
رابطه تنگاتنگ انسان را با گيتی وجامعه نشان ميداد  .من درفرزندم ،
بازجوان ميشوم و نياز به جاودانه شدن روحم ندارم  .اين زيستن شاداب
درگيتی ھست که مرا بدان ميگمارد تا جھان را بدانگونه آباد سازم که
درزيستن آيندگان  ،شادی وجوانی خود را دريابم  .درواقع مفھوم جوانشوی
در فرزند  ،جايگزين آرمان جاويدشدن فرد در روحش ) درفروھرش(
ميشد  .نو به نو جوان شدن درگيتی  ،بھتر از جوان شدن يکبار برای
ھميشه درفراسوی جھانست .
گرانيگاه محتويات غزليات عرفانی ايران  ،که سپس اين محتويات درسراسر
غزليات ھمه شعرا ،پراکنده شده  ،پيوند  » ،مستی با راستی « است که به
وجود حقيقت درگوھرانسان « بازميگردد  .مستی  ،اوج
انديشه بنيادی »
ِ
شاديست که درجوشش حقيقت ازگوھرخود انسان  ،ھستی انسان را
فراميگيرد  .اين رابطه مستی وراستی را ما غلط ميفھميم  ،چون نه معنای
اصلی » مستی « را ميشناسيم ونه معنای اصلی » راستی « را  » .راستی ،
پيدايش حقيقت ازگوھريا طبيعت خود انسان بوده است  ،ومستی »
سرشاری شادی ازجوشيدن اين غنای گوھری ازانسانست .عرفان ايران ،
نه چنانکه برخی ادعا ميکنند  ،ازتفکربودائی سرچشمه گرفته  ،و نه از
نيکولسن  ،شرقشناس انگليسی پنداشته
مکتب » پلوتين ، « Pltotinچنانکه
ُ
است .جنبش عرفانی  ،جنبشيست که مسنقيما از فرھنگ اصيل خود ايران
سرچشمه گرفته است  .ما دراثرآنکه فرھنگ اصيل ايران را ،با » دين
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زرتشت و يزدانشناسی زرتشتی « باھم به غلط يکی ميگيريم  ،از شناخت
اين حقيقت  ،خود را محروم ساخته ايم  .چھارجلد  ،پژوھشھای من در باره
غزليات مولوی  ،برای روشن کردن ھمين مطلب بوده است  .اين تنھا
فردوسی نيست که با شاھنامه اش مارا به فرھنگ اصيل ايران  ،پيوند ميدھد
 ،بلکه خيام و حافظ ِرند وجنبش عرفانی وجنبش جوانمردان  ....نيز در
پوشش ِ اصطالحاتی که به ظاھراسالمی به نظر ميرسند  ،مارا با فرھنگ
اصيل ايران می پيوندند  .آثار عطار ،که غالبا گرد محور » جستجو «
ميگردند ،و غزليات مولوی که خدا را به کردار مطرب ) جشن ساز( وساقی
و دايه تصوير ميکنند ،چيزی جز رستاخيز فرھنگ ايرانی  ،در جامه ھای
ديگر نيستند .
ديده ای خواھم که باشد شه شناس تا شناسد شاه را درھرلباس
شاھنامه فردوسی  ،فقط يک چھره از فرھنگ ايران را می نمايد  ،چنانکه
ويس ورامين فخرالدين گرگانی  ،چھره ديگر ازاين فرھنگ  ،و خيام ،
چھره ای ديگر و آثار عطار) مصيبت نامه ،منطق الطير ،الھی نامه (،
چھره ديگر ،و غزليات مولوی بلخی  ،چھره ديگر ازھمين فرھنگ را
بازسازی کرده اند ،و ما برای نوزائی فرھنگ ايران  ،نياز به ھمه اين
چھره ھا ی رنگارنگ ومتنوع داريم و بايستی ازھمه اين ھا  ،آلودگيھا
وتيرگيھائی را که دراثر پوشيده شد ن درحجاب اسالمی پيدايش يافته اند ،
بزدائيم  ،تا کريستال فرھنگ ايران را درھمه تراش ھايش بازبيابيم  .ما
دراثرچيرگی اصطالحات اسالمی وزرتشتی براذھانمان  ،اردرک فرھنگ
اصيل ايران  ،باز داشته شده ايم  .چرا اين انديشه بنيادی را که رابطه راستی
با مستی باشد و گرانيگاه غزليات عرفانی ھستند غلط ميفھميم و دراثر اين
غلط فھمی ،نتوانسته ايم ارزش فرھنگ ايران را درآزاديخواھی و
سرچشمگی انسان درقانونگذاری و مدنيت دريابيم  .ما از فرھنگ اصيل
وباشکوه ومردمی و جھانی خود  ،برای آن بيگانه شده ايم  ،چون ھم مفاھيم
و اصطالحات اسالمی وزرتشتی ،بر ذھن ما چيره ھستند ،وھم مقوالت
فرھنگ غرب دراين سده  ،براين موانع افزوده شده اند  .درفرھنگ ايران» ،
راستی « به معنای آنست که » حقيقت« در گوھر،يعنی درفطرت يا طبيعت
خود انسان،ھست  ،و درسرشاری ازشادی ھست که اين حقيقت ،ازانسان
فراميجوشد  .درفرھنگ ايران  ،بينش حقيقت ) ديدن حقيقت (  ،اينھمانی با
روشن شدن حقيقت دارد  .در» بينش«  ،انسان با روشنی از»گوھرخود«
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ھست که چيزھا را می بيند  .اينکه من چيزی را با »روشنی وامی « ببينيم ،
»بينش«  ،نيست .
ز» نورعاريت « بگذر ،که شمع ماه تابان را
اگرصد بارروشن ميکنی  ،خاموش ميگردد ) صائب (
راستی  ،روشن شدن حقيقت و بينش يافتن به آن ،ازخود انسانست .انسان ،
سرچشمه داد  ،يعنی عدالت وقانون وحق
» ازآن ِ ِخود ميشود « .انسان،
ِ
ونظم ازخود ا.وھست  .سئوال بنيادی آنست که ما چرا اين انديشه ژرف را
در ادبيات خود نمی توانيم ببينيم و چرا مارا ازديدن آن بازداشته اند  ،وچرا
ما  ،منکرارج وشکوه فرھنگ خود ميشويم .
ھنگامی که دربندھش ميخوانيم که درفرھنگ ايران  ،خدا ،درآغاز ،خدا،
نيست  ،وپس ازآنکه گيتی وخدايان  ،ازاو پيدايش يافتند و به عبارتی ديگر،
دنيا را درتحول دادن خود  ،آفريد  » ،خدا ميشود«  ،سخت گرفتارشگفت
ميشويم  .آخراين چه خدائيست که درپايان  ،خدا ميشود ؟ درحاليکه دراديان
ديگر  ،می بينيم که اول ،خدا ھست  ،وسپس ھمه چيزھارا با قدرت واراده
وعلم خودش ،فراسوی خود وگوھرخود  ،خلق ميکند  .بدون جھان ھستی
وبدون خلق ھم  ،ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  » ،ھستند « .درفرھنگ ايران ،
دراثر اينکه خدا ،خودش درتحول يابی به گيتی يا به انسان ،خداميشود  ،خدا
وانسان،ھمسرشت وھمگوھرھستند  .ازاين رو نام » خدا = «xva-tayو »
خود =  «xva-tھردو ازيک ريشه » خوا=  = xvaخايه = تخم « ساخته
شده اند  .و اين واژه » خوا ، «xvaھم به معنای » تخم « ،و ھم به معنای »
ازخود ،ازآن ِ خود  ،يا قائم بالذات« است  .تلفظ ديگراين واژه » ،
ھوا= «hvaو درسانسکريت »  «svaاست .خود انسان و خدا يش  ،ھردو
تخمی ھستند که از خودشان  ،درتحول يابی  ،پيدايش می يابند وقائم به ذات
خودھستند.خودانسان،ھمگوھرخداست.درحاليکه،مخلوقات،دريھوديت
ومسيحيت واسالم  ،تابع اراده وقدرت يھوه وپدرآسمانی وﷲ ھستند ،
وھمگوھری باخدا  ،شرک است » .تخم «  ،يک معنای مھم ديگرنيزدارد که
انديشه باال را ناگھان روشن ميکند  .تلفظ ديگر ،تخم  »،توم « ھست که به
معنای » تاريک « است  .خدا وخود  ،تا تخم ھستند  ،تاريک ھستند  .چيزی
که ناديدنی وناگرفتنی است  ،تاريک است .بايد ديدنی وگرفتنی بشود ،تا
روشن بشود  .تخم يا بذريا دانه  ،تا درخودش ) درون خودش ھست (
تاريکست  ،بايد » ازخويش  ،يا ازتخم  ،بيرون آيد «  ،وخودرا بگسترد و
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بيفزايد  ،تا خودش بشود  .اينست که اصطالحات » خود« و» بيخود « ،
ميتوانند دو معنای گوناگون باھم داشته باشند  .ازسوئی  ،ميتوان گفت که تا
تخم درتاريکيست  ،خود ِ بيخود ھست  ،وازسوی ديگر ،وقتی گسترده شد ،
وبن ھست  ،يعنی بيخود ھست  .دريکجا ،
خود ميشود ،ولی اين بار بی ريشه ُ
بيخوديست که خود  ،دراو نھفته است و دريکجا  ،خوديست که دراوجش که
تخم ميشود و به بيخودی ميرسد  .درواقع  ،خود وبيخود  ،خواب وبيداری ،
دانائی و نادانی  ،به شيوه ھای گوناگون باھم ومتالزم ھمند  .رستم درخواب
 ،ھميشه با رخش بيدارھست  .اينست که ھم خود وھم بيخود  ،اين
اصطالحاتی دو پھلو.ھستند  .چون درست بيانگر»جفت بودن انديشه تاريکی
وروشنی با ھم« ھستند .دراين جھان بينی  ،روشنی وتاريکی را نميتوان
ازھم جدا ساخت  .نه روشنائی  ،بدون تاريکی ھست ونه تاريکی بدون
روشنائی .خدا  ،روشنی بيکران نيست  ،بلکه تخميست که خودرا
درگستردن روشن ميکند ) خدا = خوا  +دای ( و دراوج روشن شدن  ،باز
تخم تاريک ومعمائی ميگردد  .با آمدن خديان نوری  ،اين »اصل جفتی« از
بين ميرود  .ازاين رو نيزھست که مفاھيم » خود وبيخود «  ،زاده از
فرھنگی ھستند که تاريکی وروشنائی باھم ھميشه جفت ھستند  .ھربيخودی
 ،خود ميشود  ،وھرخودی  ،بيخود ميشود  .ھربيخودی درخود  ،خود را
دارد  ،و ھر خودی درخود  ،بيخود است  .با بريدن روشنی ازتاريکی ،
ديگر ،نيازی به اين تفکر ديالکتيکی نيست  .بدين علت نيز ھست که ما در
مفاھيم » خود و بيخود « درعرفان  ،به کلی گم وگيج وپريشان ميشويم ،
چون با تفکری ديگر خو گرفته ايم که روشنی را به کلی ازتاريکی می برد و
جدا ميسازد  ،و تاريکی را شوم  ،و روشنی را نيک ميسازد  .ازاين رو نيز
برای ما » ،خود بودن «  ،که روشن يودنست  ،خوبست  ،و » بيخود بودن«
که تاريک بودنست  ،بد است  .درحاليکه درفرھنگ پيشين  ،بيخودی
وتاريکی  ،درست زادگاه روشنی و گسترش و آفرينش و طبعا اصل
خوبيست  .روشنی وتاريکی دراين تفکر،ھيچکدام  ،بد وشوم نيستند ،و
دورويه يا دوبال يا دوپای به ھم متصلند و باھم ميآفرينند .
خدا وخود  ،بايد » ازخويش ِتاريک= ناديدنی وناگرفتنی  ،بيرون آيند «  ،تا
خرمی  ،اين
خود روشن ) واقعيت يافتن ( بشوند  .مستی ويا ديوانگی ويا ّ
ِ
روند ازخود= تخم  ،بيرون آمدن شمرده ميشد .ازاين رو  ،خود  ،بذريست
خود روشن ميشود  ،ولی
که درانديشيدن و گفتن وعمل کردن ) ورزيدن ( ،
ِ
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درتاريکی بيخودی  ،نطفه ايست که درزھدان درحال رشد کردنست .
ازخويش بيرون آمدن ،زاده شدن و روئيده شدنست .وتخم برای آنکه »
ازخويش وازتاريکی بيرون آيد «  ،نياز به آب دارد  .درفرھنگ ايران  ،ھمه
مايعات  ،آب خوانده ميشدند .انسان ) مردم= مر+تخم( تخمست و برای آنکه
ازتاريکی خود بيرون آيد نيازبه » آب « دارد و آب درفرھنگ ايران  ،تنھا
به آب  ،به معنای تنگ امروزه گفته نميشد  ،بلکه به ھمه آبکيھا ) شيره ھا ،
افشره ھا  ( ....گفته ميشد  .ھمه جانھا  ،آب ھستند  .تخم انسان  ،با آميختن با
چنين آبی  ،و ھنجيدن اين آب درخود  ،غنا وسرشاری نھفته اش درخود
فراميجوشد وفوران ميکند  .اين شادی فوق العاده ازحوشيدن از درون گوھر،
» مستی « خوانده ميشد  .به قول مولوی :
رقص ازتو آموزد شجر ،پا با تو کوبد شاخ تر
مستی کند برگ وثمر  ،برچشمه حيوان تو
خدا  ،اين دريای آب ھمه جانھا بود که تخم وجود انسان  ،ازنوشيدن آن ،
مست ميشد و بينش وروشنی ازاو پيدايش می يافت  .اساسا ،واژه » نوشيدن
« که از» نوشه = انوشه« ساخته شده  ،به معنای » اصل به ھوش آمدنست
« ) انوشه= ان +اوشه = ان +ھوش(  .باده نيزکه شيره انگورباشد ،يکی از
اين آبھا ونوشدنيھا بود ومانند ھمه آبھا ،اينھمانی با خدا يا حقيقت داشت .
صوقيان آمدند ازچپ وراست
در به در  ،کوبه کو ،که »باده کجاست «
» در« صوفی  ،دل است و کويش » ،جان «
باده صوفيان  ،ز»خم خدا« ست
سرخم را گشاد ساقی وگفت الصال  ،ھرکسی که عاشق ماست
اين چنين باده وچنين مستی درھمه مذھبی  ،حالل ورواست
يا مولوی درغزلی ديگر ميگويد:
بيارساقی ازآن می  ،که » جام اوست  ،جھان «
ھمه جھان  ،جام يک باده اند  ،دريای يک آبند و اين دريای جان يا خدا  ،اين
دريا  ،دربندھش  ،ھمان دريای فراخکرت يا وروکش است
بريزدردھن جان اين دوسه محتاج
به حلق جانم  ،ازآن می  ،بريز جامی چند
بر آرم از » چه ھستی «  ،به » ذروه معراج «
مرا که سر به سرکائنات  ،دوست بود
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چرا بود حسد وبخل وآز و بغض و لجاج
اين ّآب يا شيره جھان  ،ويژه »چسبندگی وپيوند دھندگی « دارد وھمه را به
ھم می بندد .درخت يا تخم انسان ،ازنوشيدن آب  ،مست ) سيراب ( ميشود .
مستی  ،ھميشه تجربه انسان ،با پری وسرشاری است  .چنانکه فخرالدين
اسعد ميگويد » زبس نعمت،چومستان گشته بيھوش « يا درجای ديگرميگويد:
» ز بس انديشه  ،ھمچون مست ،بيھوش
جھان از ياد او گشته فراموش «
اين روياروئی با سرشاری و غنا و فوران ولبريزی و تنوع و رنگارنگی ،
انسان را مست ميکند  .انسان از زيبائی  ،مست ميشود  .انسان  ،ازخدا ،
مست ميشود  .انسان ازبھار ،مست ميشود  .انسان ازعشق  ،مست
ميشود  .جوانی چون پری وسرشاری نيروھا است  ،مستی است .
» حق « که ھمان » ھاگ = آگ = خاک « است  ،به معنای » تخم « بوده
است  .اين پيدايش گوھرغنی  ،يا تخم ُپروسرشاررا ازخود  » ،راستی «
ميناميدند  .راستی ھميشه با تجربه پری وسرشاری وناگنجائی ھمراه بود .
اين انديشه  ،ھم درگزيده ھای زاداسپرم  ،وھم درزند وھومن يسن آمده
است  .در گزيده ھای زاداسپرم  ،زرتشت  ،ازدرون رود وه دائيتی ميگذرد ،
و بھمن ،پيدايش می يابد  .بھمن  ،اصل بينش دينی يا زايشی ھست  ،که با آن
ميتوان زمان را از دورديد  .به اين بينش ازدور و درتاريکی زمان  » ،دين
« گفته ميشد  .پس با آھنجيدن آب رود دائيتی)= ھديه (  ،بنينش زايشی يا
بينش بھمنی در زرتشت پيدايش می يابد.
درزند وھومن يسن  ،که دراصل بيان بينش بھمنی بو ده است  ،اھورامزدا ،
خردش را به شکل آب درمشتھای زرتشت ميريزد و زرتشت با نوشيدن آن
 ،به خواب ميرود و درتاريکی زمان  ،آينده را می بيند  .نوشيدن وپيدايش
بينش بھمنی يا دين بھمنی  ،ھمان پديبده ايست که سپس به شکل » جام جم «
درادبيات ايران ميماند .باريد ،لحن دوم خودرا که اينھمانی با روز » بھمن «
دارد  ،آئين جمشيد ميخواند  » .آئين جمشيد « ،چنانچه ديده خواھد شد  ،ھمان
» دين جمشيد « است  .با نوشيدن شيره جان جھان  ،حقيقت و بيتش حقيقت
ازگوھرخود انسان ،ميرويد وميجوشد .جمشيد ُ ،بن ھمه انسانھا ونماد
ھرانسانی بوده است  .مردم )مر +تخم (  ،تخم جفت )= مر(  ،يعنی تخم
آفريننده يا اصل آفريننده است  .راستی آنست که حقيقت ازگوھرخود انسان،
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با نوشيدن شيرابه جھان ) خدا= ّ
خرم = ھور +رم(  ،شاد وسبزو روشن
ميشود  ،يا به عبارت ديگر ،مست ميشود .
اول شرابی درکشی  ،سرمست گردی ازخوشی
بيخود شوی  ،آنگه کنی  ،آھنگ ما آھنگ ما
مسئله رسيدن به بينش حقيقت و شادی  ،آنست که » کشش نھفته
درگوھرانسان بسوی حقيقت « ازسربسيج ساخته شود که در » زندگی
روزمره ما ،و با کاربرد روشنيھای وامی وارزشھا ومعيارھای وامی« خفته
ونھفته ساخته شده است  .شکستن اين ارزشھا و آداب  ،دليری و گستاخی
ميخواھد .اين انديشه  ،به کلی برضد انديشه زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی
بود که اھورامزدا  ،روشنی به تخم ھا ميدھد  .درواقع  ،تخم ھا سوخته يا
اخته اند  .با اين سخن  ،اصالت انسان درسرچشمه حقيقت بودن وسرجشمه
بينش حقيقت بودن  ،انکار وطرد ميشد  .درواقع  ،مفھوم » راستی «
درفرھنگ ايران  ،برضد انديشه واسطه وپيامبرو رسول وفرستاده ومظھر
الھی بود  .راستی  ،پيدايش حقيقت بود  ،که درفطرت يا طبيعت خود انسان
ھست  .اين معنای راستی را يزدانشناسی زرتشتی  ،بدينسان طرد کرد که
ادعا کرد که راستی ) حقيقت ( را اھورامزدا از » روشنی بيکرانش « آفريد.
به عبارت ديگر ،گوھرانسان  ،سرجشمه راستی وحقيقت نيست  .روشنی يا
بينش درفرھنگ ايران ،پيآيند آميخته شدن انسان درحواس ) درخرد ( با پديده
ھا درگيتی بود  .انسان در آميزش با شيرابه ) خور +آوه ( چيزھا و جانھا
وانسانھا » ،روشن ميشد «  .روشنی وبينش حقيقت  ،ازگوھرخود او پيدايش
تاب
می يافت  .اين آفتاب يا مھتاب نبود که به او روشنی وام ميداد  ،بلکه
ِ
) گرمی و تری( آفتاب وماه  ،با تخم وجود انسان ميآميختند و آنگاه اين
ازخود گوھرانسان بود  ،که روشنی) بينش( پيدايش می يافت  .اين انبازشدن
حواس انسان با گيتی يا با خدا) شيرابه يا خورآوه جھان ھستی (  » ،عروسی
« شمرده ميشد  .گيتی  ،عروس يا انبازانسان بود  .گيتی وانسان  ،با ھم ،
ھمآفرين بودند  ،وبه ھم مھرميورزيدند  .انسان ،مالک گيتی نبود  .انسان
درحواسش با ھمه پديده ھا  ،عروسی ميکرد  .اين شادی وصال نوشابه با
تخم  ،وحذب ) آھنج  ،کشش= َمـد= مستی( نوشابه درتخم  ،مستی
وپيدايش) جوشش وفوران گوھر( بود  .بينش وشناخت  ،جدا ناپذير از » اوج
شادی و نشاط « بود  .ھمانطور که در فرھنگ ايران  ،زائيدن  ،خنديدن
است  ،بينش حقيقت نيزجدا ناپذيرازاوج شادی وخوشی است  .ازاين رو نيز
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نام ديگر بھمن ) وھومن ( که اصل خرد و بينش زايشی ازگوھرخود
انسانست  »،بزمونه «ميباشد که به معنای  -1اصل وسرچشمه بزم و -2اصل
زايش ھست  .درزائيده شدن ازمادر ،بھمن با انسان ميآميزد و انسان ،
ميخندد  .به عبارت ديگر ،زايش بينش ازانسان با خنده وشادی  ،فطرت
انسانست .رد پای اين انديشه در روايات فارسی ) جلد دوم ص  ( 435مانده
است که ميآيد که » آنکه باده مينوشد  ،پنج چيزدراو پيدايش می يابد -1
راستی  -2کمال انديشمندی  -3بھمن داری  -4دوستی با مردمان  -5آشتی
خواھی  .با نوشيدن باده  ،انسان  ،دارای بھمن ) اصل انديشيدن  ،وبينش
زايشی ( ميشود و سرچشمه دوستی وآشتی خواھی با ھمه مردمان ميشود ،و
راستی که پيدايش گوھرانسان وحقيقت نھفته درآن باشد ،نخستين ويژگی باده
است  .واين ويژگی حاوی ھمه مشخصات ديگرھست که به باده نسبت
ميدھند  .درگرشاسپ نامه اسدی  ،درداستان جمشيد  ،اين ويژگيھا به گونه ای
ديگر بازتابيده ميشود که مطلب را روشن تر ميکند :
به اندازه  ،به  ،ھرکه او می خورد که چون خوردی افزون ،بکاھدخرد
زدل برکشد می  ،تف درد وتاب چنان چون بخار از زمين آفتاب
چو » بيد « است و چون » عود«  ،تن را  ،گھر
می  ،آتش  ،که پيدا کندشان  ،ھنر
گھر ،چھره شد  ،آينه شد نبيد که آيد درو  ،خوب وزشتی  ،پديد
» بدل ميکند «  ،بد دالن را  ،دلير پديد آرد از روبھان  ،کار شير
به رادی کشد  ،زفت وبد مرد را کند سرخ الله  ،رخ زرد را
دراين اشعار ،ويژگی گرمی ) آتشخوئی ( باده نمايانترميشود  .شادی
درفرھنگ ايران  ،گوھری ھست و» غم واندوه « عارضه گذران ھست .
باده دراثر اين گرما  ،شادی گوھری را برضد عارضه غم  ،بسيح ميسازد ،
ودرد و غم مانند بخار ،از زمين وجود برميخيزد وزدوده ميشود  .ھمانسان
که آتش  ،بوی عود وبيد را بيرون ميآورد  ،ھمانسان باده  ،گوھری که درتن
انسانست  ،بيرون ميآورد  .ھمين گرما  ،انسان را به کلی تبديل ميکند وترس
در او ،تبديل به دليری ميگردد  .انسان در انديشيدن دراجتماع و » خودشدن
«  ،نياز به اين دليری دارد  .برای راستی دراجتماع  ،بايد دليرو گستاخ بود .
نقش ديگر باده  ،آنست که رادی وجوانمردی را که مشخصات خدائی انسانند
 ،بسيج ميسازد  .انسان درفطرتش ،راد وجوانمرد است  .البته نبايد فراموش
کرد که خود ِجان ) زندگی (  ،خودش  ،آتش ھست  .جان  ،تخم آتش است .
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» وه فرن افتار« آتش جانست  .جان انسانی  ،باديست ) پران يافرن ( که آتش
افروزاست  .دل ،درست جايگاه اين باد يست که خون را به موج مياندازد تا
با گرمايش ،انسان را مست کند :
چوآفتاب شوم آتش و ،زگرمی دل
چو ذره ھا  ،ھمه را مست وعشقباز کنم
اين گرمی يا » تابش « است که به ھرچه بتابد آن راتحول ميدھد  .به عبارت
ديگر ،درجان ،اين اصل تحول ودگرديسی ازخود ھست  .درجان  ،اين اصل
مستی  ،اين اصل ازنو زنده شوی ھست  .در گوھرانسان  ،اين مستی  ،يا
کشش به راستی و اصل تحول دھی گوھر و» خود افشانی « ھست  .چھره
)= تخم (  ،ازخودش  ،چھره ) رو وسيما و پديده ( ميشود  .انسان  ،نياز به
انگيزنده ھم ندارد .
باده  ،غمگينان خورند و ،ما زمی  ،خوشدل تريم
رو به محبوسان غم داه  ،ساقيا  ،افسون خويش
باده  ،گلگونه است  ،بررخساران » بيماران غم «
ما خوش از رنگ خوديم و چھره گلگون خويش
من نيم موقوف نفخ صور  ،ھمچون مردگان
ھرزمانم  ،عشق  ،جانی ميدھد زافسون خويش
دراين غزل  ،برداشت اسالمی از» باده « و برداشت ايرانی از» باده « ،
مولوی را دچار دردسرميکند و مجبوراست که راه سازگاری و مدارا با
شريعت را بپيمايد .باده که سپس به مشخصه » غم زدا «  ،کاسته شد  ،با »
باده « درتصوير ايرانيش فرق داشت  .باد که اصل عشق ) مھر( است و
آتش ميافروزد ) اصل گرمی = مھر( است  ،جانفزا بوده است  .نفخ صور،
که مردگان را ازسر زنده ميکند  ،به اين داستان کھن باز ميگردد که باد ) دم
وآھنگ ومھر( ھمه را به زندگی برميانگيرد  . .ولی درفرھنگ ايران ھمان
» فرن = باد « ھست که » آتش حان « ميشود ،و خود اين خدا  ،به زندگی
بدل ميشود ) ابدال = افتار (  ..باد که ھمگوھر باده است  ،ھمان » فرن=
پران ( است که با تحول يافتن به آتش ،جان ماشده است  ،و خودش اصل
شادی وخوشدلی ھست  .گوھرانسانی  ،باده  ،شادی وخوشدلی وجنبش
ورقص ھست  .شيوه تفکر اجتماعی که حاکم بر انسانھاست  ،عقول
افسرده را به وجود آورده که برضد جوشش گوھرگرم جان ھر فرد
انسانيست که آن را بنام جنون  ،زشت وبدنام ميکنند  .خرد درفرھنگ
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ايران ،تابش جان گرم و طبعا گرم است  .فرھنگ ايران برضد خرد افسرده
است که » عقل « ناميده ميشود  .خرد درفرھنگ ايران ،گرم وسرخست :
چنانکه پيش جنونم  ،عقول حيرانند
من از » فسردگی اين عقول « حيرانم
فسرده ماند يخی که بزير سايه بود
نديد شعشعه آفتاب رخشانم
تبسم خوش خورشيد  ،ھريخی که بديد
سبال مالد وگويد که آّ ب حيوانم
اين افسردگی عقل ھا که آتش جان را زيرخاک پنھان ساخته  ،نيازبه آن دارد
که ازسر افروخته گردد  .فرھنگ ايران  ،چانچه در برابری » وای به = نای
به « ميتوان ديد  ،باد را تنھا جنبش خشک وخالی ھوا ،يا » فوت « نميدانست
 ،بلکه باد را آھنگين ميدانست  .باد  ،ميسرايد ومينوازد  .درباد ،موسيقی
وجشن ھست  ،چون جشن  )،يس +نا( يعنی نواختن نی است که ازآن باد
آھنگين بيرون ميآيد َ » .سماع « که دراصل » زما = زم « باشد  ،نام رام ،
خدای موسيقی است که نامھای ديگرش  »-1اندر +وای « و -2رام جيت =
درخـم
رام نی نواز ھستند  ،اينھمانی باد وموسيقی وآھنگ باھم ديده ميشود .
ُ
تن  ،عصيريا شيرابه جان ھست  ،و اين شيرابه جان  ،دراثرآھنگ موسيقی
)= باد(  ،تحول وقوام می يابد و باده ميشود :
سماع چيست ؟ زپنھانيان دل  ،پيغام
دل غريب بيابد ز نامه شان  ،آرام
شگفته گردد ازاين » باد «  ،شاخه ھای خرد
گشاده گردد ازاين زخمه  ،دروجود  ،مسام
سحر رسد  ،ز ندای خروس روحانی ) = سروش (
ظفررسد  ،زصدای نقاره بھرام
عصيرجان  ،به خم جسم  ،تير می انداخت
چو دف شنيد  ،برآرد کفی  ،نشان قوام
حالوت عجبی در » بـدن « پديد آيد
که از می ومطرب  ،شکر رسيد به کام .
ازباده و آھنگ مطرب )باد ،اندروای= نام رام  ،نام آلت موسيقی ھم ھست( ،
تحول شادی آميزی درتن پيدايش مييابد .اين تحول يابی انسان دراثرنوشيدن
باده ،يا شنيدن آھنگ نی ) باد (  ،گنجشک را تبديل به صياد عنقا ميکند و
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انسان را ازشادی  ،کف زنان ميکند ،ودوستی و رادی وجوانمردی ومھررا
که درگوھر انسان  ،نھفته وخفته اند پديدارميسازد :
آن می که چو صعوه ) گنجشک( زو بنوشد
آھنگ کند به صيد عنقا
مارا ھمه مست وکف زنان کن ) مست = اوج شادی (
وانگاه  ،نظاره کن  ،تماشا
درگردن اين  ،فکنده آن  ،دست کای شاه من وحبيب وموال
اين کيسه کشاده درسخاوت که خرج کنيد بی محابا
دستار وقبا  ،فکنده آن نيز کين را به گرو نھيد فردا
صد مادر وصد پدر ندارد آن » مھر « که می بجوشد آنجا
اين می آمد  ،اصول خويشی کز» سکر«  ،چنين شدند اعدا
) درحاليکه با نوشيدن از باده واقعی  ،باھم دشمن ميشوند ( .اين تفاوتی که
مولوی ميان اين دوگونه » باده « ميگذارد ،برای سازگاری با شريعت
اسالمست  .ولی مشخصات باده درفرھنگ ايران  ،ھمگی در باده او  ،بجای
باقی ميماند  .مشخصاتی که فرھنگ ايران ازباده وباد ميخواست  ،درباده
واقعی نيست  .البته اين تمايز برضد انديشه » تحول يا بی مستقيم خود ِ خدا
به گيتی « است  .انديشه نوشيدن ازشيرابه حان که خدادرھمه چيزھاست باقی
ميماند و ويژگيھای ايرانی باده نيز باقی ميماند  ،و آنچه گرانيگاه مطلب
برای مولويست اين انديشه است که حقيقت درگوھرخودانسانست و ھرباده
ای که بنوشد  ،اين حقيقت را ازگوھرانسان  ،فراميجوشاند  ،ھرچند نيز که
شريعت اسالم باده راقدغن ساخته باشد ّ » .
خرم « که » ھور +رام « باشد،
باده را ھمگوھر رام  ،خدای موسيقی وشعر ورقص و شناخت ميسازد .ھور،
ھمان واژه » خور« است که » خورآوه = خرابه « و » خور +آباد =
خورابات « ازآن ساخته شده است  .اين خدا ،مادرزندگی است ونام ديگرش
» جی= ژی« است و جی  ،يوغ وشاھين ترازو و نماد اندازه وھمآھنگيست .
ازاين رو ّ
خرمی  ،نوشيدن باده به اندازه است  .انسان بايد بدان اندازه بنوشد
که گوھرخدائيش  ،نمودار گردد  .ھمه مشخصاتی را که اسدی درگرشاسپ
نامه درباره باده ميآورد وھمه مشخصاتی را که خيام درنوروزنامه درباره
باده ميآورد و ھمه مشخصاتی را که مولوی درغزلياتش درباره باده ميآورد
و ھمه مشخصاتی را که عبيد زاکان دراين باره ميآورد  ،ھمه باھم ھمخوان
وسازگارو ھمآھنگند .اينکه مولوی  ،آن مشخصات را درباره باده درشريعت
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اسالم انکارميکند  ،برپايه » نوشيدن بی اندازه باده « پيدايش يافته است که
البته درتضاد با فرھنگ ايرانست  .عبيد زاکان ،ھمان مشخصات باده را
بدينسان برميشمارد :
روح فزائی که او ،طبع کند شادمان
آب حيانی کزاو  ،مست شود  ،ھوشيار
ھمدم برنا وپير ،مونس شاه وگدا
برھمه کس  ،مھربان  ،با ھمه کس سازگار
شيفته را  ،دلپذير  .دلشده را  ،ناگزير
سوخته را  ،دستگير ،غمزده را  ،غمگسار
ھاضمه را سود مند  ،فاکره ) نيروی تفکر( را نقش بند
باصره را نوربخش  ،سامعه را گوشوار
موسم آن ميرسد باز که در باغ وراغ
الله برويد زخاک  ،گل بدرآيد زخار
درست بھارکه دراصل  »،ون – غره « يا » ون  +ھره « ميباشد  ،ھمان »
نای به = وای به « است  .به عبارت ديگر» باد خوشنواز« است که با نفخ
صورش  ،رستاخيز درطبيعت ميکند  .غنای طبيعت را با دميدن ونواختن ،
وخرم ميشوند  .عبيد ،پيوند بھمنی بينش
ّ
لبريزميکند و ھمه طبيعت  ،مست
وبزم را دراين نشان ميدھد که درست باده  ،تفکررا نقشبند وباصره را
نوربخش وسامعه را گوشواراست  ،درضمن آنکه سودمند گوارش  ،و موجد
گرمای بدن دراثرتبديل خوراک ونوشابه است  .ولی خيام  ،نشان ميدھد که ،
مشخصه ممتاز گوھرانسان  ،که » بينشی است که فراسوی کفرھا ودينھا  ،و
يا عقايد واديانست «  ،با نوشيدن باده  ،پديدار ميگردد .
می خوردن وشاد بودن  ،آئين من است
فارغ بودن  ،زکفر ودين  ،دين منست
دين يا بينش زايشی بھمنی ازگوھر انسان  ،فراسوی ھمه اديان ومذاھب
ومکاتب است  .می خوردن وشاد بودن  ،دين انسانست  ،چون حقيقت را
درگوھر انسان که فراسوی ھمه ايمانھا واعتقاداتست  ،آشکارميسازد .
»آئين« که دراصل » آ  +دين « بوده است  ،ھمان واژه » دين « است که
بينش زايشی است که بھمن ميآورد که متالزم با شادی ونوشيدن وبزم است .
گفتم به »عروس دھر«  ،کابين تو چيست ؟
گفتا  ،دل خرم تو  ،کابين منست
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انسان  ،با عروس دھر يا عروس زمان وزندگی که رام ھست  ،عروسی
ميکند ) واديتن ( و کابينی که به عروس زمان وزندگی بايد داد  ،چيست ؟ دل
ّ
خرم ) ھور +رام (  .گيتی وزمان  ،برای خيام  ،عروس و جفت انسان
ميماند .خيام در رباعی ديگر ھمين مطلب را بيشترميگشايد :
گرمن  ،زمی مغانه  ،مستم  ،ھستم گر کافروگبر وبت پرستم  ،ھستم
ھرطايفه ای  ،به من گمانی دارد
من  » ،زان خودم «  ،چنانکه ھستم  ،ھستم
» می مغانه «  ،آن باده است که گوھر وفطرت انسان را پدبدارميسازد  .با
اين می ھست که انسان درمی يابد که » ازآن خود ھست  ،و آنگونه که
درفطرتش ھست  ،ميخواھد زندگی کند «  .با نوشيدن اين باده مغانه ھست که
با دليری  ،وقعی ديگر بدان نميگذارد که مردمان اورا کافروگبروبت پرست
بخوانند و يا ھرسوءظن وگمانی که مردم ميخواھند بدو ببرند  .گوھرانسان ،
با نوشيدن می مغانه  ،آنچنانکه ھست  ،خود را در زندگی پديدارميسازد ،
آنگاھست که او درمی يابد که » ازآن ِ خود  ،ھست «  .باده مغان  ،گوھر
انسان را چنانکه ھست  ،در دليری آشکارميسازد و انسان  » ،ازآن خود،
ميشود «  .دين انسان  ،ازآن ِخود بودن است  ،خود  ،چنانکه درگوھرش
ھست  ،دراجتماع وقانون وسياست  ،ھستی می يابد  .ازھستی تاريک
درتخم )خوا=  ، (xvaھستی روشن درگسترش دراجتماع ودرقانون
ودراقتصاد ودرسياست شدنست  .خود تا دراجتماع وقانون وسياست
واقتصاد  ،در انديشه وگفتارو کردار ،گسترده نشده  ،خود نميشود  .خود تا
آزادی وراستی درخود گستری نداشته باشد  ،خود نيست  .بستن امکانات
گسترش خود درسياست واقتصاد وقانون واجتماع  ،سوزاندن تخم يا
گوھروجود انسانست .

آسايش ازجنگ ميان عقايد
چرا سکوالريسم  ،دين است ؟
می خوردن وشادبودن  ،آئين منست
فارغ بودن زکفرودين  » ،دين من« است
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گفتم به » عروس دھر«  :کابين تو چيست ؟
خرم « تو  ،کابين منست
گفتا  » :دل ّ

عمرخيّام
چرا دين خيام  ،آسايش از کفرودين است ؟
اين چه دينی است که ميخواھد  ،فارغ از دين بشود ؟
اندکی دراين رباعی خيام باھم بيانديشيم  .خيام ميگويد  ،دين من  ،بيدينی
است  » .آزاد وفارغ وآسوده بودن ازکفرودين «  ،نه تنھا دست کشيدن از
اسالمست که درآن روزگار »،دين « بشمار ميرفت ،بلکه دست برداشتن از
مسيحيت ويھوديت و ...نيزھست که » کفر« شمرده ميشدند  .ويژگی ايمان به
ھريک از اين اديان ) يابينش وآموزه ای که ميآموزند( آنست که بايد پذيرفت
که کار آن آموزه  ،روشن کردن حقيقت است  ،و طبعا ايمان به اديان ديگر،
کفـرند ،چون حقيقت را ميپوشانند وتاريک ميسازند  ،وخواه ناخواه ضد
حقيقت ھستند  .ايمان به يک بينش ِروشنگر ،بالفاصله ،ھمه ايمانھا به بينش
ھای ديگررا ،تاريکسازنده وضد حقيقت ميسازد  .اينست که با ايمان به
ھريک ازانھا ،پارگی ودشمنی وکينه توزی دراجتماع آغازميشود  ،و آسايش
اجتماعی وفردی را ازبين ميبرد  .از اين روست که خيام ميگويد :من دنبال
» فارغ بودن ازاين کفرودين « ھستم  .ميخواھم از » ايمان به بينشی « دست
بکشم  ،که خود را حقيقت ميداند و ايمان به ھربينش ديگر را پوشاننده وضد
حقيقت ميداند و راھی جزآن ندارد که با آن بستيزد  .من دينی را که باخود ،
خرمی ميدانم  .او واژه ھای» فارغ« و»آسوده«
کفری ميآورد  ،ضد ّ
و»آزاد« را در رباعياتش  ،به يک معنا بکارميبرد  .ولی آنچه به انديشه او
ژرفا ميبخشد اين نکته است که درست اين » بی ايمانی به ھمه آنھا « » ،
دين من ھست «  .من نياز به » ايمان به بينشی بنام حقيقت « ندارم  ،بلکه
سرچشمه بينش حقيقت باشد  .ھنگامی که بينش ،
ميخواھم که گوھر خودم ،
ِ
ازگوھرخودم بجوشد  ،نياز به ايمان آوردن به بينش ھای وامی ندارم که
برضد سرچشمه بودن گوھرخودم ھستند .
اين يک فلسفه و يا يک حکمت ويا القيد وال ابالی بودن  ،وبا يک شيوه
رفتارعملی نيست  ،بلکه درست » دين من « ھست  .اين دين با آن دين ھا
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چه تفاوتی دارد ؟ خيام دراقع اعتراف بدان ميکند که اين ھا ،ھيچکدام » دين
ّ
وخرم شدن در
حقيقی « نيستند ،ودين حقيقی  ،ھمان نوشيدن باده و شاد
زندگی درزمان )=دھر( است  .دين ِ گوھری انسان  ،خرم بودنست  ،و
درست برھمين منطق  ،خرمدينان ّ ،
خرمی را  ،دين گوھری وطبيعی انسانھا
خرم بودن  ،دين است ّ .
خرم بودن  ،تنھا يک حالت گذرای
ميدانستند ّ .
روانی يا جسمی نيست  ،بلکه دين  ،يا بينشی است که ازگوھر خود انسانھا،
زائيده شده است وفطرت انسانست  .با اين دين ّ
خرمست که انسان  ،ازايمان
به ھمه اين آموزه ھای که ادعای حقيقت انحصاری ميکنند  ،آسوده وفارغ
ميشود.عروسی کردن بادھر) دھر ،نھادن گرانيگاه زندگی  ،درزيستن شاد
درزما نست  ،که ھمان سکوالريسم امروزه باشد ( غايت خيامست  ،و خيام
ميداند که کابين چنين عروسی  ،دادن دل ّ
خرم به اوست  .سکوالريسم
چنانچه پنداشته ميشود  ،يک » مکتب فلسفی يا سياسی « نيست  ،بلکه
اصل دين ودين اصلی انسان ھست  ،چون عشق ورزيدن به زندگی درزمان
است  ،و برای اين پيوند  ،بايستی دل ّ
خرم خود را که سرچشمه گرمی وآتش
جان ) زندگی ( است به اين عروس ،ھديه داد  .مسيحيت واسالم ويھوديت،
برضد سکوالريسم ھستند  ،چون آن را درواقع » دين گوھری انسان «
ميدانند و در دشمنی ھميشگی با آن  ،موجوديت خود را حفظ ميکنند  .خيام ،
بزبان متداول درزمان خودش  ،ميگويد که تنھا دين طبيعی وگوھری انسان
آنست که دل خرمش را به عروس زمان بدھد ودلبسته او شود  ،چون
اينگونه ايمان به بينش ھا وروشنی ھای وامی  ،که » تضاد کفرودين « را
باخود ميآورند  ،برضد اين عروسی با زندگی آسوده در زمانند  .اين عروس
خرم
زمان يا دھر کيست ؟ اين عروس زمان  ،ھمان » رام « در واژه ّ
) ھور +رام ( است که ھم خدای زمان وھم زندگی وھم خدای موسيقی است
ونام ديگرش » ،شاده « ميباشد  .سکوالريسم  ،غايت اوست  ،ولی او اين
دلبستگی وعشق به زندگی در زمان را  ،به يک مسئله حکومتی يا سياسی
خشک وخالی نميکاھد  ،بلکه آنرا دين گوھری و ذاتی خود وھرانسانی ميداند
) دين  ،به معنای بينشيست که ازگوھرفرد انسان ،زاده ميشود  ،وبينش و
روشنی وامی نيست (  .واين دل ّ
خرم )= ھور +رم يا ھور +رام (
رادرشادی ) شادی = به معنای جشن عروسی است ( خوردن می ) ھور=
خرم « کيست و» ّ
باده ( فراھم ميآورد  .بايد انديشيد که » ّ
خرمی « چيست ؟
ّ
خرمی ،پيشينه ژرفی درفرھنگ ايران و ريشه ژرفی در تصويرش ازخدا ،
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خرمی  ،آميزش گوھری خدا  ،با انسان
واز رابطه خدايش با انسان دارد ّ .
ّ
خرمی درفرھنگ ايران  ،آن بود که ھمه انسانھا  ،مستقيما
وبا طبيعتست .
از شيرابه وجانمايه کل ھستی که خدا ست ،سرمست وسيرابند ّ .
خرم که »
ھور +رم « باشد  ،اين آميختگی مستقيم ھمه انسانھا را بی تبعيض  ،با باده يا
شيرابه ای ميداند که اصل آفريننده جان وخرد است  .پيشوند » ھور«  ،ھمان
» خور« و درپھلوی به معنای نوشابه و باده است  .وپسوند » رم و رمه « ،
به معنای » کل وتماميت « است چون » رم ورمه «  ،نام » خوشه پروين «
است که روزگار درازی درايران  ،تخم ھای کل ھستی وھمه خدايان شمرده
ميشد  ،و خوشه پروين  ،با » ارتا = سيمرغ « وبھمن » اصل خرد و بزم «
اينھمانی داشت ّ .
خرم  ،شيرابه وجانمايه سيمرغ ) ارتا ( ھست  .بھمن که
خرم ،
اصل خرد وبزم است  ،تحول به اين شيرابه وباده يافته است .پس ّ
افشره ِ بھمن وھما يا باده ايست که در رگ ھمه جانھا  ،تازنده و روانست ،
و ھمه مردمان مستقيما وبيواسطه ازآن  ،سرشارولبريز يا به عبارت ديگر،
خرم است ودل ّ
مستـنـد  .انسانی که ّ
خرم دارد  ،و از باده سرشارکل جھان
لبريزاست  ،ديگر چه نيازی به » ايمان آوردن به اين بينش يا آن بينش دارد
که ادعا ميکنند خبر ازحقيقت دارند «  .اين ّ
خرمی  ،دين است  ،وآن »ايمانھا
به بينش ھا وامی « که ادعای دين بودن ميکنند » ،شبه دين « ھستند که خود
را جانشين دين گوھری ميسازند .
ايمان به اين آموزه ھا وبينش ھای وامی  ،ھمه روياروی ھم ميايستند و باھم
ھميشه درکين وستيزند ودرگالويزی گوھريشان  ،آسايش را دراجتماع ازبين
می برند  .مسئله آشتی اجتماعی و آفريدن آسايش اجتماعی  ،باعوض کردن
ايمان به اين دين  ،به ايمان به آن دين  ،تغيير نميکند وحل نميشود  .آزادشدن
ازاين » اديان باھم گالويز« و » ايدئولوژيھای باھم گالويز« برای پيدايش »
دين يا بينش گوھری خود «  » ،برای آزادی گوھرخود «  ،ضروريست .
مسئله بنيادی بينش حقيقت  ،مسئله کشمکش ميان » بينش وامی « با » بينش
زھشی ازخودانسان« است  .گرانيگاه زندگی انسان  ،بينش زايشی
ازگوھرش ھست  ،نه بينش ھای وامی  .با نشاندن ايمان به يک بينش وامی
تازه  ،به جای ايمان به بينش وامی ديگر ،انسان  ،از بينشی که بايد ازگوھر
خودش بزايد ) دين ( بيگانه ودورميماند  .انسانی که بينش زايشی
ازگوھرفرد خويشتن ندارد  ،کشتی بی لنگر ،درميان طوفانھای عقايد واديان
ومذاھب وايدئولوژيھا ومکاتبست .
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مسئله » ّ
خود شيرابه يا »
خرم بودن « درست اينست که درگوھر انسان ،
ِ
باده بينش ِزھشی « روانست  .درگفتارديگر ،ديده خواھد شد که
ھور دين = ِ
» ھور دين  ،ھمان ھور رام « است ّ .
خرم که » ھور رام « نيز ميباشد ،به
معنای » شيرابه گوھر خدای زمان وزندگی ،رام « است  .اين خدا  ،در
ميان عربُ ،زھره و دررم  ،ونوس ناميده ميشود ُ .زھره يا ونوس  ،باده ای
ونوشابه ايست که » جان « انسان ھا ميباشد  .به سخنی ديگر ،دين انسان،
ُزھره يا ونوس است  .ونام ُزھره  ،سـعـد است  .سعادت ونيکی وشادی
وطرب  ،شيرابه وجود انسانست .پس ّ
خرم بودن  ،دين گوھری انسانست ،و
ايمان به اين يا آن بينش بنام تنھا حقيقت  ،خشکانيدن شيره جھان ازگوھر
انسانست که سرچشمه بينش وروشنی مستقيم ازخود اوست  .برپايه اين
فرھنگست که خيام ميگويد :
می خوردن وشادبودن  ،آئين منست
فارغ بودن زکفرودين  » ،دين من « است
چرا نوشيدن باده وشادبودن  ،دين خيامست ؟ چرا  ،اين دين  ،دين ھمه »
خيامی ھا«ست  .نبايد فراموش کرد که خيامی ھا ،ھرچند گمنام بوده اند ،
ولی بسيار زياد بوده اند وھستند  ،وازروان وضمير نھفته ھرايرانی نيز ،اين
خيام گمنام  ،گھگاه برقی تازه ميزند  .نوشيدن باده وشاد بودن  ،چه رابطه
مستقيمی با پيدايش دين دارد ؟ اين چه دينی ھست که اورا از ايمان به
مسيحيت ويھوديت ومزديسان و  ..که کفرناميده ميشدند و ازايمان به اسالم
که » دين « ناميده ميشود  ،فارغ وآزاد وآسوده ميسازد .درقرآن  ،اصطالح
» اديان « وجود ندارد و دين  ،فقط » دين اسالم « ھست  ،و» ال اکراه فی
الدين «  ،چنانچه سفسطه گران وخوشخياالن ،می پندارند ،الاکراه درگزينش
ّ
وخرمی ،
دينی در ميان » اديان « نيست  .درست خيام و خياميان درشادی
دينی ازگوھرخود می يافتند که اين مشخصه را داشت که آنھارا از اين ايمانھا
) ازجمله ايمان به اسالم (  ،آزاد وفارغ و آسوده ميساخت .
آنھا نميخواستند يکی ازاين اديان را برگزينند تا بدان ايمان آورند  .آنھا چنين
آزادی را نميخواستند وآن را آزادی نميدانستند .آنھا به فکر رد کردن اسالم
وپيکاربا اسالم نيز نبودند ،بلکه به فکر » اسايش يافتن وفارغ شدن ازھمه
ايمانھا  ،که علت اصلی ھمه پارگيھا واختالفات وکشمکش ھا وجنگھاست «
بودند  .مسئله اين بود که چگونه ميشود  ،از جنگ ميان ھفت ودوملت ،
آزاد وفارغ شد ؟ نه اينکه يکی را برگزيد و بدان ايمان آورد وسپس ھرروز
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با يکی ديگر از آنھا درافتاد و آنرا رد کرد و آسايش را ازخود و ديگران ،
سلب کرد  .رد کردن » ايمان به ھردينی «  ،ھم سلب آسايش از موءمن به آن
دين است  ،وھم سلب آسايش ازخرد وجان خود ميباشد .
خرمدين  ،دين ِ ّ
ّ
خرمی
نوشيدن باده  ،چه ربطی با اين آئين  ،يا دين دارد ؟
است  .کسيکه گرفتاردرجنگ ميان ھفت ودوملت ھست ،ديگرّ ،
خرم نيست .
خرمی چيست ؟ ّ
ّ
خرم  ،ھم » ھور +رام « وھم »ھور +رم « ھست  .ھور
که ھمان » خور« باشد  ،به ھمه نوشيدنيھا وبه ويژه به باده گفته ميشده
است  .باده  ،باد يا نسيم بھاريست که گوھر انسان را که بھمن يا »اصل بزم
و دين ) بينش ( باھم است «  ،پديدارميسازد .ودرجام جم يا جام کيخسرو ،بنا
بر شاھنامه  » ،ھور دين «  ،شادی يا سرمستی از بينشی ) دين = ديدن و
آبستنی( است که درجام می يابد  .بھمن  ،اصل خرد وبينش شاد ) دين ( ،
درگوھرھرانسانی است  .درفرھنگ ايران  ،شادی وبينش ،باھم جفت ھستند
 ،و مستی ) َمـد (  ،لبريزی وسرشاری شاديست که انباز با بينش حقيقت ،
ازگوھرانسان  ،فرامی جوشد .
آنچه خيام ميگويد ،ھمان حرفيست که ّ
خرمدينان  ،ھزاره ھا درايران ميگفته
اند  .بھمن  ،که اصل خرد وبينش است » بزمی« است .بينش مستقيم وبی
واسطه حقيقت وخداواصل،درفرھنگ ايران،انسان را لبريزازشادی وخوشی
وخندان ميکند  ،واين لبريزی ازشادی را ،مستی وديوانگی ميناميدند .
ايرانيان  ،دربزم که » انجمن بھمنی « باشد باھم باده مينوشيدند و باھم
ميانديشيدند وآن را » ھمپرسی = يا جستجوی باھم « ميناميدند  .دين  ،بينش
شاد انجمنی بود  ،بينشی که ھم برای خود ،شادی ميآورد
بزمی  ،يا بينش ِ
وھم ديگران را شاد ميکرد  .درھزوارش معنای واژه » پرستيدن « ،
شادونيتن است .انسان ،چيزی را می پرستد که آن را شاد ميکند وخودش شاد
ميشود .انسان آنگاه خدا ويا حقيقت ويا اصل را ميپرستد ،که انسان با خدا و
حقيقت واصل  ،باھم شاد بشوند ،وھمديگررا شاد بکنند  ».پرستيدن «  ،خم
قدرت حقيقت يا تابعيت ازاصلی نيست  .کسی
شدن در برابر عظمت خدا  ،يا
ِ
که قدرت را درخدا می پرستد ،خدا را برای قدرتش می پرستد و تنھا سائقه
نھانيش  ،قدرتخواھيست  .اين خدا پرستان ھستند که ھمه بنام عبوديت ،
درفکرسلطه بر ديگرانند  .کسيکه خدای قدرتمند را می پرستد  ،خدا را نمی
پرستد  ،بلکه بنام خدا ،قدرت را ميپرستد ،وخدا  ،فقط ابزار رسيدن به
قئرتش ھست .ازاين رو نيز » می نوشيدن وشادی کردن «  ،دين خيام و
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ھمه خياميھا بود  .ما با مفھومی که امروزه از دين داريم  ،نميتوانيم باورکنيم
که » می نوشيدن وشاد بودن «  ،دين است  .اين دينی که خيام ازاو سخن
ميگويد و حرفی جز آنچه ّ
خرمدينان ميگفتند نيست  ،با ھيچکدام از تعريف
ھای دين درتاريخ وفلسفه و علوم اجتماعی امروزه  ،جور درنمی آيد  .طبعا
ما اين حرف خيام را يک لطيفه و نکته شاعرانه ميگيريم و زود نيز ازآن
ميگذريم ودست ازآن ميکشيم  ،ولی اين انديشه خيام ھيچگاه مارا رھا
نميکند ،ومارا » خيامی « ميکند  .ما  ،ازجمله خيامھای گمنام ميشويم .
درھادخت نسک) اوستا( رابطه پيدايش » دين « با » وزش باد« ،
چشمگيراست  .با مرگِ ھرکسی ،بادی می وزد  ،و دين که زنخدائيست که
»اصل ھمه زيبائيھا ونيکيھا وبزرگيھاست«  ،دروزش اين باد ،ازمرده
برميخيزد ويا پيدايش می يابد  .بادی که می وزد ) وای به (  ،دين را که »
اصل زيبائی ونيکی وبزرگی است « که درسراسرزندگی درتن انسان،
نھفته وناپيدا بوده ،پديدارميسازد  ،که خود ُمرده نيز از ديدن آن زيبائی
ونيکی وبزرگی که در درون او بوده است و ھيچگاه نمی شناخته است ،
شگفت زده ميشود .
»دين « را که محبوبه او درخود او بوده است واصل زببائی و نيکی
وبزرگی دراو بوده است  ،نمی شناخته است  .اين رابطه باد ودين  ،ھمان
رابطه » باده ودين « است  ،چون وای به  ،بادنيکو از نائيست که نه تنھا »
باد خوشنوا«ھست  ،بلکه » نای به « نيزھست که پرازشيرابه جانست  .جان،
ھم  -1باد آھنگين و -2ھم آب ) شيرابه = گی  ،دختررز ،خون ( است .
ھمانسان که باد ،دروزيدن ودرھنجيدن دم ) تنفس (  ،گوھرنھفته انسان را
پديدارميسازد وجان را ميافزايد ،ھمانسان نوشيدن باده  ،گوھرانسان را شفاف
ميسازد  .انسان ،با باده يا با آھنگ موسيقی ،دين خود را که اصل زيبائی
ونيکيست  ،ودراو نھفته و گمست  ،می بيند و درمی يابد که عاشق چه
ارزشھائی بوده است  .معشوقه گمنام او که درخود او ميزيد ،با نوشيدن باده ،
نقاب ازرخساره برميدارد  .دين او ،شفاف ميشود .
غايت نوشيدن شيره جھان بطورکلی و نوشيدن باده  ،درفرھنگ ايران ،
شادحقيقت ازگوھرخودانسان
وبرای خيام » راستی«،يا پيدايش حقيقت وبينش ِ
بوده است  .ازتعريفی که خود او درنوروز نامه نيز از باده ميکند  ،ميتوان
ديد که گرانيگاه باده نوشی  ،راستی ) پيدايش حقيقت ازگوھرخود انسان ( و
رادی ) جوانمردی ( و دليری درگفتن حقيقت ومھر) آشتی با ھمه مردمان (
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است ،واين تعريف مشترک باده  ،نزد مولوی وعبيد و حافظ و خيام است که
ھمگی ازفرھنگ ايران به ارث برده اند  .غايت باده خوردن  ،مانند وزيدن
باد )وای ،وای به = نای به ( برگوھرچيزھا ،پيدايش حقيقت ومھروروشنی
ازخود انسان ھست  .انسان يا مردم  ،تخم تاريکيست که گنج حقيقت
ِ
ومھروشادی درآن نھفته است و بايد شفاف بشود  .دين  ،بينشی است که در
روند شفاف شدن انسانھا و جانھا  ،ازگوھرخودشان  ،آشکار ميشود  .راستی،
اين شفاف شدن گوھر انسان دراجتماعست .شفاف  ،درعربی  ،از واژه »
شف « ساخته شده که دارای دومعنای  -1جامه تنک ونازک يا درون نما و
 -2باد ) ھوای جنبان( است  .برترين نماد شفافيت  ،ھوا ) = شف ( ھست .
باد  ،که ھوای جنبنده است  ،ھم به خودی خود  ،درون نما و برون نماھست
 ،و ھم در وزيدن به چيزھا  ،گوھر آنھارا ديدنی و نمايان ميسازد  .ھمه
چيزھارا شفاف ميکند  .درفرھنگ ايران به شفافيت  » ،اشه=  «ashaو»
پاکيزه=  «paki-zakميگفته اند که درگفتاری جداگانه بدان پرداخته خواھد
شد .خيام ميگويد  ،دين من  ،اينست که با نوشيدن باده ،گوھرم شفاف شود و
اشـون بشوم  ،اردوان يا
حقيقت و بينش آن  ،ازگوھرخودم ،پيدايش يابد) َ َ
ارتاوان بشوم (  .آنگاھست که من ازايمان آوردن به ھمه آنچيزھا که دين
وحقيقت ناميده ميشوند  ،فارغ وآزاد و آسوده ميشوم  .من نياز به » ايمان به
آنچه دين خوانده ميشود« ندارم .دين درفرھنگ ايران ،بينش زھشی
ازگوھرخود انسان ميباشدوفارغ از ايمان به ھمه بينشھای واميست که دلبستن
بدانھا  ،اصل ھمه جنگھا وکشمکش ھا وکينه ورزيھا ودشمنی ھاست .

کسی ازخود ،ھست )ھوا=  ،hvaاخو= ، (axv
پـر وسرشارو لبريز است.
که ُ
آفريدن درفرھنگ ايران  ،ازخود  ،لبريزشدنست
گوھرانسان ،اخو=  =axvاھو= hva =ahvاست .ازاين رو » سرور« است
 ،چون ازخود ھست .به » ھوا « ازآن رو » ھوا = « hvaگفتند  ،چون
ھوا= باد= وای  » ،ازخودش  ،ھست «  .آنھا براين باور بودند که اصل ھمه
چيزھا » ھوای جنبان = باد« ھست که جنبيدنش ،گرما ميآفريند يا آذرفروز
است  .خدايان درايران  ،دراصل » ،آذرفروز « بود ند  ،نه روشنگر .
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» جان « درفرھنگ ايران  ،آتشی بود که باد) دم (  ،ازخود ميافروخت  .اين
ازخود بودن) = hvaھوا (  ،گوھرجان بود  .خدا ھم که جانان ) مجموعه
وانبوه به ھم پيوسته جانھا( است  ،در خود افشاندن وخود را پخش کردن و
ازخود لبريزشدن  ،ميافريند  .و آنچه را ميآفريند  ،ھمين گوھرخود اورا که
ازخودبودن باشد ،دارد .انسان ازخود  ،ھست  .انسان ،وجودی نيرومند
وپـر)جوان=بُرنا=(purn-nayوجوشان ھست.خودرا درلبريزوسرشارشدن
ُ
 ،ميآفريند  .گوھر نھفته درانسان  ،نياز به يک تلنگر)= آذرفروز( دارد،
تاازخود لبريزشود .وای ِبه  ،آذرفروز بود  .خدای ايران  ،آذرفروز بود  ،نه
روشنگر  .باد) وای به = آھنگ ونوا وترانه ( وباده ) آبی که ازنای به ،
فروميريزد ( اين خدا و اصل انگيزنده اند  .باد ) موسيقی ،بھار= نای به
= (van-ghraوباده ) شيرابه گياه  ،آب انگور(  ،گوھر اورا سرشارولبريزو
خندان ميکنند  ،واورا به وجود ميآورد .
می مياور ،زان بياور که » می از وی  ،جوش کرد «
آنکه جوشش  ،در وجود آورد  ،ھر موجود را
زان مئی کاندر جبل انداخت  ،صد رقص الجمل
زان مئی که  ،روشنی بخشد دل مردود را
گـل  ،ھمه تن خندم  ،نه از راه دھان تنھا
چون ُ
زيرا که منم بی من  ،با شاه جھان  ،تنھا
انسان  ،ھنگامی خدا يا حقيقت يا اصل را درمی يابد که بجوشد
وسرشارلبريزوپرشود ودرخودنگنجد وکشش به بيرون رفتن ازخود پيداکند .
اين روند گستاخی=  vista+axvخود گستری وپيدايش خود است .
گوھرانسان ،ديگر درخود نميگنجد و ازخود ،فراميزيرد،وخودرا در روشنی
وبينش ومھرو جوانمردی وگفتارنيک وکردارنيک  ،پديدار ميسازد  .انسان،
شفاف ميشود  .روشنی وشادی وجنبش  ،اين روند ازخود فراريختن ھستند .
گوھرنھفته يا کنزمخفی انسان  ،ناگھان ازخدا يا ازحقيقت يا ازاصل خفته
درخودُ ،پرولبريزومست ازشادی وخنده ميشود.آنچه دراوھست  ،ديگر دراو
نميگنجد  .نوع رابطه يافتن او با جھان  ،واديتن ) باديتن = عروسی
کردن(است  .انسان ميخواھد که گوھرش ازآزمودن و تجربه کردن يا آميختن
با شيرابه جھان  ،لبالب وپرو مست ازخوشی وشادی شود .
آشتی کردن با گيتی  » ،آشتی=آ +شائيتی= شادی کردن = عروسی کردن«
است  .انسان ،آنگاه خدا يا حقيقت يا اصل را درمی يابد و ميشناسد که مست
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ولبريزازشادی بشود  .انسان  ،در چيره شدن بر ديگران  ،درغلبه کردن و
قدرت يافتن بر ديگران  ،خدا وحقيقت را درنمی يابد  .ما ھزاره ھاست که
انسان را به عنوان وجود » کمبود  ،ناقص  ،گناھکار ،ناتمام « درمی يابيم .
انسان » کمبود «  ،انسانيست که ازخود ،نيست  ،مخلوقست  .انسان درآغاز،
مخلوق ِخدائی ميشود  ،ازآن خدا ھست که او  ،ھستی می يابد و ازخودش ،
نيست  .سپس اين تصوير خدا را رد ميکند  ،تا بلکه راه به آزادی خود را
بگشايد  .انسان ،ھنگامی آزاد ھست که » ازخود ،ھست «  .با رد کردن اين
خدايان قدرت وقھر  ،وضع  ،چندان دگرگون نميشود  .انسان  ،ھرچند
ازگيريک خدا  ،نجات می يابد  ،ولی گير خدايانی ميافتد که برضد خدای
پيشين برخاسته بودند وگمنامند  .انسان  ،به شيوه ديگر وبه نامھای ديگر،
مخلوق نگاه داشته ميشود وحتا بر مخلوقيتش  ،افزوده ميشود  .انسان ،
ازروابط توليد اقتصادی  » ،ھست «  .انسان  ،محکوم ومخلوق روابط
توليدی اقتصادی ميشود  .انسان  ،از روابط اجتماعی » ،ھست «  .انسان ،
مخلوق وعبد روابط اجتماعی ميماند  .نام مخلوقيت  ،وکمبودش  ،عوض
ميشود  .روابط اقتصادی يا اجتماعی  ،خدايان بی نام يا گمنام تازه ميشوند و
جانشين خدايان کھن ميگردند  .انسان بنام اين علوم  ،ازسر ،مخلوق ساخته
ميشود  .اصل ِ مخلوق بودن  ،علمی وعقلی ساخته ميشود  .کسيکه برضد
مخلوق بودن دينی والھی بود  ،مخلوق بودن علمی را با عقلش می پذيرد .
او ،درھمه اين تغييريابيھا  » ،کمبود« ميماند ،و » ازخودش  ،نيست «  .اين
کم بودن  ،درھرانسانی تبديل به » جوع ِوجود = جوع بود « ميگردد .
انسان بايد » ھمه بودنيھا « را درخود ببلعـد  ،تا کمبودش را درمان کند .
انسان  ،در درک اين مخلوقيت ھا و تابعيت ھا  ،ازخود نبودنھا  ،کمبودی
وجودی  ،ازعجزش ،دردميبرد ،و نيروئی بنام » عقل « دراو بسيج ميشود تا
با مکروخدعه وتزوير ،موضع خود را دربرابراين خدايان تازه تغيير بدھد .
اين عقل ھست که درچيره شدن  ،در گريز ازتابعيت  ،در فريفتن قدرتمند ،
درعصيان دربرابر قدرت  ،درک رسيدن به حقيقت را ميکند  .انسان ،بايد
آنچه جزخود » ھست «  ،به شيوه ای ببلعد ،تا ھستی بيابد و باشد  .ازاين رو
 » ،خرد « درفرھنگ اصيل ايران  ،با اين »عقل « که در دفاع از» وجود
کمبود = جوع وجودی « و جبران نقص وضعف پيدايش می يابد  ،فرق
کلی دارد  .ما  ،از تجربه » انسان سرشارو ناگنجا درخود يا انسان نيرومند«
بسيار بيگانه ودور شده ايم  .مفھوم » خرد « درفرھنگ ايران  ،برپايه »
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گرمی جان= آتش جان « قراردارد  .جان  ،درفرھنگ ايران  ،تخم آتش
است  .ھوا ی جنبان ) دم (  ،آتش ميافروزد و گرمای اين آتش  ،تخم ) مردم
= مر +تخم ( انسان ،را روينده وبالنده وگسترنده ميسازد  ،گوھرنھفته ،
ناگنجا درپوستش ميشود  .گرمی ُ ،پـری نھفته را جوشان ميکند و روشنی
وبينش وجنبش و ...ازلبه ھايش فروميريزند  .نيکی وزيبائی و روشنی
وبينش و ِمھر وجوانمردی  ،ھمه لبريزی وجودند  .فضيلت ھا وھنرھا
وارزشھا ،امری ونھی نيستند  ،بلکه » لبريزی غنای وجود يا نيرومندی «
ھستند .
زنيروبود مرد را راستی ز سستی  ،کژی آيد وکاستی
توانائی درفرھنگ ايران ،به معنای زايش مھروجوانمردی ونيکی وبزرگی
وزيبائی ازگوھرخود انسان ھست.نيکی وبزرگی ومھروجوانمردی وزيبائی،
ھمه ازگوھر خود انسان  ،ميجوشند .
درحاليکه مفھوم » عقل « ،بر پايه » کمبود ونقص وضعف « قرار دارد ،
وچنا نچه ديده خواھد شد  » ،کمبودو کاستی ونقص «  ،با » سردی جان «
کار دارد .انسان ميکوشد که با مکرو حيله و تزوير) چنگ وارونه زدن (
اين کمبود وضعف ونقص را برطرف سازد و جبران کند  .ھمه » نيازھای «
انسان  ،درصورت نقص وضعف وکاستی درک ميشوند  .انسان موجوديست
نيازمند ،يعنی محتاج وتابع  .انسان ،محتاج خداست ،محتاج رھبراست ،
محتاج شاھست  ،محتاج فقيه وآخوند است .محتاج منجی ازدردھا وبالياست ،
انسان  ،محتاج امام زمانست  . ......درحاليکه » نياز« درفرھنگ ايران ،
معنای سرشاری مھروعشق را داشته است  .انسان  »،مشيا = «mashya
ھست  ،يعنی » سرشارو لبريزو پروغنی « ھست .مشک روغن وخامه و
کره است  ».زن «  ،مشيانه ) mash-yaanaمشی +يانه ( ،يعنی سرچشمه
ُپری وسرشاری وغنا ھست  .ولی ھمين واژه را واژگونه ساخته اند و معنای
» =maretaميرنده « به آن داده اند  ،تا او را مخلوق وعبد وتابع ِ
اھورامزدای زرتشت سازند  ،تا انسان  ،ازخود نباشد  .چيزی که ازخود ،
ھميشه ميجوشد ،ازخود ھست ،بی مرگست .نام مھر او به گيتی  ،عشق
جوشان او به گيتی  » ،نـيـاز« ھست  .او ميخواھد باھمه حتا با خدا  ،جفت
وانبازشود و ھمه را درآغوش بگيرد تا باھم بيافرينند  .باھمه  ،ھمبغ
وھمآفرين بشود  .نياز ،با احتياج فرق دارد  .انسان نيازمند  ،انسان محتاج
نيست  ،تا آنچه شيران را کند روبه مزاج احتياجست  ،احتياجست ،
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احتياج  .بدينسان  ،انسان نيازی ) مھرورز(  ،انسان محتاج وکمبوده
ميشود  .انسان با درک اين کمبود ) مخلوقيت  ،ازخود نبودن ( جوع گرفتن
خود تھی را ُپـرکردن و بلعيدن دارد  ،چون » احساس کمبود ن دربودن «
و
ِ
را نميشود چاره کرد  .انسان ،چاھيست که ھرچه درآن ميريزد ،باز خالی
ميماند .انسان ،دربودنش  ،ھميشه از» کم بودنش « درد می برد  .آنکه
بودش کم است  ،ھميشه بايد در انديشه » رفع اين کمی « باشد تا بلکه ،
باشد  .انسان  ،مخلوق خداھست  ،مخلوق روابط توليدی اقتصادی  ،مخلوق
روابط اجتماعی ھست  .درھمه اين مخلوقيتھا  ،انسان  ،وجوديست که
گوھرش ،کمبودی است  ،و اين احساس کمبودی  ،ھيچگاه اورا رھا نميکند و
به او فشار وارد ميآورد که با مکروخدعه وريا وقساوت ورقابت وبيرحمی،
خود را تسکين دھد وآرام سازد  .اين کمبودی  ،درد بی درمانست که فقط
ميتوان آن را با ُمسکـنھای مختلف  ،آن را کاست  .بدينسان  » ،عقل «
درتاريخ  ،پيدايش يافته است که ميتواند به ھمه اين مکرورزيھا وقساوتھا
وبيرحمی ھا  ،حقانيت منطقی ببخشد و آنھارا ارزشھای اخالقی سازد .
درگذشته خدا به او اين حق را ميداد  ،امروزه سائقه بقای زندگی ،به او حق
به تنازع بقا را ميدھد  .او حق دارد برای بقای خود  ،ھمه را ازبين ببرد و
ھمه را فروبلعد  .اين عقل سرد  ،به کلی متفاوت با » خرد گرم « درفرھنگ
ايرانست که » تابشی « از » آتش جان « است که پديده ای جر» تحول يابی
باد به آتش يا گرمی « نيست  .تابش  ،فقط »روشنی« را نميزايد  ،بلکه
»روشنی با گرمی« است که مھروعطوفت ونرمی ميباشد .
کارمردان  ،روشنی وگرميست کار دونان  ،حيله وبی شرميست
اين ھمان انديشه سيمرغست  ،که با به ھم زدن بالھای خود ،توليد باد ميکند
و آتش را ميافروزد  .مرغ  »،باز« ناميده ميشد  ،چون » باز«  ،تلفظی از
واژه » باد = وای = واز« است  .مرغ  ،ھمان » باد « بود  .اين بود که
سيمرغ  ،مرغ آتش افروز بود  .اين انديشه بنيادی درفرھنگ ايران ،
درصورتھای گوناگون عبارت بندی ميشده است .
» ازخود بودن «  » ،ازخود ،پروسرشارولبريزشدن«  » ،ازخود  ،جوشيدن
«  ،ھنگامی ممکنست که » ھوا= که ازخود می جنبد« يعنی باد= وات ،
ازخود ،تحول به آتش يا گرمی ) تاب وتف وتابش( می يابد  .باد  ،آتش يا
گرمی ميشود ،وجنبش وشادی ومھرو روشنی) بينش ،شفافيت= اشه،(asha
تابش اين گرميست  .ھرجانی وطبعا ھرانسانی ،پيکريابی اين اصل ازخود
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بودن ھست  .چون آتش جان  » ،فرن افتار« است ) گزيده ھای زاد
اسپرم (  ».فـرن « ،تحول به انسان می يابد وشخص ميشود  » .فرن«
چيست ؟ فرن که درسانسکريت  ،پرانه= praanaباشد  ،باد  ،وروح و ھوای
تنفس واصل حيات ھست که دراثرجنبش گوھريش  ،آتش افروزاست .
باديست که آتش) گرمی وروشنی( ميشود .
ھمانسان درابر ،وازيشت ، vaazishtآتش ) برق( ،و درگياھان ،
ئوروازيشت= urvaazishtاست  .اتش درابرکه برق باشد  ،وازيشت خوانده
ميشود و برق درفرھنگ ايران  ،ميخندد  .ازانجا که ابرسياه  ،سيمرغست ،
خدائيست که » خندان« است  .اين آتش يا گرمی برق از ابر ،درکجا ميخندد؟
درگياھان وگلھا وشکوفه ھا سبزيھا ودرختان  .اين وازيشت ) آتش ابر( است
کع تحول به ئوروازيشت  ،آتش درتخم گياھان می يابد  .برق ابر ،درگلھا
ميخندد  .درست واژه » ئوروازنيتن  ،درپھلوی به معنای » شادی« و»
خوشحالی وسعادت« و خوشحال کردن و شادکردن است » .واز= وای =
وات « که پيشوند وازيشت است ،ھمان ،باديست که تحول به آتش وگرمی
وآذرخش می يابد  ».وازيتن «  ،واژه » وزيدن « شده است  .ولی فعل
وازنيتن = به معنای روشن کردن و افروختن است ،و وازيشت  ،آتشی است
که برای آفروختن بکاربرند  .درواقع  ،باد ،آتش زنه وآتش افروزميشود .
جان درھرجانداری  ،ھمين » بادآتش فروزيا تابنده « است » .پـرتو« ،
پسوند تاو( است  .طبعا گاوی که
درفرھنگ ايران ،روشنی با گرمی )
ِ
دربندھشن )بخش نھم (94 ،نماد پيوند ھمه جانھا به ھم درروی زمين
خود گيتی ھست  ،وجانان ) اصل ھمه جانی= کل جان ( است ،
ودرگيتی يا
ِ
»ازخود  ،ھست «  ،واينکه متون زرتشتی  ،اين گاورا آفريده ومخلوق
اھورامزدا ميکنند  ،برضد انديشه » ازخود ،بودن « ھستند  .باد  ،اينھمانی
با » نای « دارد  .ھم بينی  ،به معنای » نای= وين « است ،وھم رگ ھا ،
که درسجستان  ،راھو ناميده ميشدند ودرکردی  »،ره ھـ « ناميده ميشود  ،به
معنای » نی « است  .نای  ،دوويژگی انبازباھم دارد  :ھم  -1نوا ميزايد و-2
ھم شيرابه ) نيشکر( ميزايد که سپس درجمعبندی » انديشه موسيقی وباده
باھم « درادبيات ايران به جای ميماند  .و اين شيرابه  ،اينھمانی با خون و
باده و انگبين نيز داده ميشود  .آنچه در باره اين گاوکه مجموعه جانھا واصل
جانھاست  ،دربندھش ميآيد  ،ميتوان به خوبی اينھمانی » خون« را با » باده
«  ،درتحول خون به باده يافت  .فراموش نبايد کرد که خود واژه » خون «
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که دراصل دراوستا » وھو -نی =  «vohu - niاست  ،به معنای نای به
است  .نای که رگ باشد با خونی که درآن روانست ) می تازد ( اينھمانی داده
ميشود  .اندام جانداران وانسان ،اينھمانی با خدايان داشتند و ازگوھر خدايان
سرشته شده بودند  .اين رگ ھا يا اين رودھا  ،اينھمانی با » ارتا واھيشت =
ارتای خوشه « داشتند  .در بخش سيزدھم بندھش) پاره  ( 196ديده ميشود که
ارتاواھيشت  ،اينھمانی با » رگ وپی باھم« دارد  .ولی درواقع  ،ارتا  ،رگ
ھا ھستند و بھرام  ،پی ھا ميباشند  ،ولی اين دو با ھم جفت ھستند  .ازين رو
رگ وپی درسغدی » ،سنگ« ناميده ميشوند ) قريب (  .ارتا ،نای يا رگست
و طبعا اينھمانی با» خون = نای به « دارد » .نخستين عنصر« که ارتا يا »
فرن « ھست ) بادی که آتش ميافروزد(  ،ھمين رگ وخون ھست  .آتش
جان  ،خون ،يا خدای ايران ،ارتا ھست ) فرنبع = فرن +بغ (  .به عبارت
ديگر ،دررگھای انسان ،خدا روانست .
دربندھش ) بخش نھم  ، ( 94 ،ازخون گاوی که اصل يا مجموعه ھمه جانھا
ست  » ،کودک رز« ميرويد که درادبيات ايران ،بنام » دختررز« مشھور
است  .از»کودک رز« که ھمان» دختررز« است ،باده فراھم آورده ميشود .
خون که ھمان»وھونی =نای به« است ،آبيست که ازآن دختررزميرويد،
وباده ميشود  .خوب ديده ميشود که از » وای= باد = « Baatازنای به ،
باده  Baatakپيدايش می يابد .خون يا شيرابه نی  ،ھمان نای به است .
ازخون جانان  ،که دررگھا می تازد  ،دختر رز ميرويد که ازتحول افشره آن
باده پيدايش می يابد ،وازاين رو بنا برھمين پاره دربندھش  ،باده  ،افزاينده
خونست  .رگھا ) ارتا (  ،نی ھستند ،و حامله به » آوخونی« ھستند که ازآن
دختررز پيدايش می يابد  .بنابراين از نای به  ،وای به ) باد نيکو و آھنگ
ونوای نی وموسيقی و جشن = يز +نا ( و باده زاده ميشود  .درواقع در
سراسررگھای انسان ،عصيريست که با نوای نی  ،تبديل به باده ميشود .
درخود واژه ھا نيز اينھمانی خون) وھو -نی = نای به ( با باده ،باقی مانده
ِ
است  .درفرانسوی به رگ »  « veinگفته ميشود  .درپشتو به خون  » ،وينه
« گفته ميشود و درآلمانی به باده »  «Weinگفته ميشود و درفارسی »،
بينی= وين«  ،نی است که باآن دم فروکشيده ميشود و حلق يا گلو) گرو(
نيزنای است که ازآن آواز برميآيد ،ودرکتاب روايات فارسی  ،گلو)گرو=
نای( اينھمانی با » رام « دارد  .درکردی به خون ماھيانه زن  ،ويناو) وين
 +آو ( گفته ميشود که خون مجرای تناسلی ) نای( باشد .درسانسکريت نادی
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 ،naadiبه معنای رودخانه است ،و درھندی باستانی  naadi ،به معنای رگ
است و درسانسکريت  ، naadiبه معنای آواز وفرياد است  .ازنای به  ،ھم
باد ) وای به ( وھم خون بيرون ميآيد که به باده تحول می يابد  .نای به ،
مادريست که زاينده نوای نی ) جشن وموسيقی ( و زاينده خونيست که باده
ميشود  .خون ) درپشتو ،وينه ( و باده درآلمانی )  (Weinو نای دراصل
» « vinاست  .اين خون گرم يا باده ) آنچه به جوش ميآورد ( است که ارتا
 ،عنصرنخستين و آتش جان به ھمه تن ميفرستد و جان را ميافزايد .

خون دررگھا  ،وآب دررودھا  ،جھان را آباد ميکنند
باده ھم درفرھنگ ايران ،آبست
آبادی چيست ؟
مفھوم ما از » آبادکردن وآباد شدن « بسيارتنگ است  ،چون مفھوم ما از »
آب « بسيار تنگ شده است  .برای ما جائی آباد است که زراعت ميشود.
درفرھنگ ايران  ،آباد کردن  ،معنائی بسيارگسترده داشته است  .مدنيت
وفرھنگ واقتصاد وپيشرفت و رشد علوم  ،ھمه باھم  ،آباد) آب +پات (
کردن بودند  » .آبادکردن «  ،به معنای جفت شدن )= پات( با آب است .
ھرچيزکه با آب ،جفت شد وبا آب آميخت  ،آبادميشود  .انسان ھم با نوشيدن
آب  ،به شناخت ميرسد و روشن وگرم ميشود  .آفريدن جھان ھم  ،آباد
کردنست  .در ھرنيمه شب  ،ارتا ) سيمرغ ( وبھرام  ،ھمآغوش ميشوند و
ازاين ھمآغوشی ومھرورزی  ،نطفه جھان وخورشيد وزمان پيدايش می
يابد  .اين گاه زمان را » آباديان « ميگويند  .گاھی ) جا وزمانی ( که ُبن
جھان پيدايش می يابد  ،جايگاه آباد) بيت معمور( است  .آفريدن جان  ،آباد
کردنست  » .آب «  ،چنانکه دربندھش آمده است  ،تنھا آب به معنای امروزه
نيست  .آباد شدن ھم  ،تنھا جفت شدن آب به معنای تنگ امروزه با خاک
) تخم درکشاورزی ( نيست  .آب درفرھنگ ايران ،به شيره گياھان ھم گفته
تن
ميشود  .به شيره گياه  aap I tan tuxmakآب تن تخم گفته ميشود )آب ِ
تخم = آب زھدان تخم ( .طبعا شيره انگورھم  ،آبست  .از»رنگ« که
دراصل شيره وآب گياھان بوده است  ،چيزھارا رنگ ميکرده اند  .به ھمين
علت به خون ھم  ،رنگ ميگويند  .واژه رنگ دراصل » ار +انگ «
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ميباشد ،وانگ به معنای شيرابه گياھانست ) گويش دوانی( و ارنگ که رنگ
شده است  ،به معنای » شيرابه روان وتازان گياھی « است .
به شيره ھمه گياھان و شيره نيشکرواکسيرو » ، ...رس rasورسا «rasa
وبه انگور » رسا= « rasaaگفته ميشود که ھمان » کودک رز« دربندھش
ودختررز درادبيات است  .به فصل پائيز که موسم گرفتن شيره انگورو
انداختن درخمره بوده است » رس پينا = رس فين « ميگفته اند  .فين وپينا ،
ھمان » وين = نی  ،خون  ،باده « است  .رسپينا  ،که پائيزباشد ،گاه
افشردن انگوروگرفتن شيره انگور ميباشد  .واژه » ھونيتن = «hunitan
که ازواژه » خون =  ، hu-ni =vohu-niساخته شد ه  ،درپھلوی به معنای
» شيره چيزی را کشيدن ،عصاره کشيدن « است .ازجمله آبھا  ،روغن وکره
وخامه وسرشير است که » مشيه =  «mashyaناميده شود و اين واژه
دراصل به معنای » ُپری وسرشاری ولبريزی « بوده است  .نخستين انسان
وبن ھمه انسانھا » mashyaمشيه ومشيانه  « mash-yaanaناميده ميشدند.
ُ
َمرد ،وجود پروسرشارو غنی است وزن  » ،مشی +يانه « سرچشمه
وزادگاه پری وسرشاری و غنا است  .نام زنخدا خرداد که  haurvataatباشد
به معنای » پری وسرشاری « است  .دربندھش ديده ميشود ) ( 196/13که
خرداد ،اينھمانی با خون دارد  .درکتابھا ميآيد که خرداد ،موکل برآب است ،
ولی ما نميانديشيم که اين آب  ،آب انگور  ،خون در رگھا وروغن در گياھان
و ..نيزھست  .صفت ديگرش  ،رس ورسا ھست  .ولی رس ورسا  ،درست
به معنای » شيره گياھان ،جوھروبخش مھم ھرچيزی واکسيرنيزھست .
درست ھمين خرداد وامرداد که ھاروت وماروت باشند ،درچاه بابل آويزان
ساخته ميشوند که ھميشه تشنه ميمانند ،با آنکه ازلبشان تا آب  ،يک انگشت
راھست وھيچگاه به آب نميرسند  .خدايان » خوشی نقد«  ،تبديل به
فرشتگانی مطرود ميشوند که ھميشه ناکام ميمانند  .خرداد وامرداد ،که
آرمان خوشزيستی وديرزيستی در فرھنگ ايران بودند و خودشان شيره
وافشره و جوھرچيزھا بودند  ،اصل بيگانگی ازجوھرچيزھا ميشوند .
ّ
وخرمی
ھميشه تشنه ازشادی وپری وسرشاری و حقيقت ومھروجوانمردمی
ھستند وھميشه دراثرآنکه بسيارنزديک به آنھا ھستند ،برای ابد محروم
ازحقيقت وشادی ومھر ونيکی وبزرگی ميمانند  .بندھش اين ھفده گونه آب
را برميشمارد  .اين آب يا به عبارت بھتر ،اين طيف آبھا ) که ازجمله اش
باده ھست ( دوويژگی گوھری جفت باھم دارد  .بنا بربندھش) بخش نھم،
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پاره  ( 95آب  ،ھم تنکردی و ھم وخشا ھست  .تنکردی در يزدانشناسی
زرتشتی  ،به معنای » جسمانی ومادی « بکار برده ميشود  .ولی معنائی
بيشترازاين دارد  ،چون تن  ،زھدان ومجرای زايش ،واصل پری وسرشاری
شمرده ميشود  .تنکردی  ،به معنای زايش ھميشگی از زھدانست  .زھدان ،
سرچشمه پری وسرشاری ھست  .ازاين روتنکردی درواقع به معنای »
آنچه ھميشه ازنو زاده ميشود « ھست واين پديده » بی مرگی « است که »
امرتات = مرداد« باشد  .صفت ديگرآب  ،وخشا ئی است  .وخشا  ،دارای
معانی پيشرفت ،نمو  ،رشد  ،بالندگی  ،بسط  ،توسعه  ،کالم آسمانی  ،گفتار،
شعله ورشدن  ،افزودن  ،بزرگ گشتن  ،اشتعال ،درخشيدن  ،شکفتن...
ھست  .البته بطور خالصه وخشا  ،به معنای روحانی ومعنوی ترجمه
ميگردد  ،ولی دامنه ای بسيارگسترده دارد که دراين دو معنی  ،موجود
نيستند .بدينسان  » ،آب دراين معنای گسترده اش که شيره ھمه گياھان
ازجمله انگور وخرما و ...و روغن و منی وعرق ) خوی ( و « ..درجفت
وانبازشدن با تخمھا ) گوھرھا (  ،اصل نوزائی وفرشکرد ) ھميشه ازنو
جوان شوی = بيمرگی ( و اصل معرفت ) شناختاری( و روشنی وبينش
ميگردد  .آب ،با اين محتوا  ،ھمان معنای » اسانس جھان ھستی « را دارد .
آب رونده وتازنده که جان جھان ھستی شمرده ميشد و اصل سرشاری
اين ِ
ولبريزی وپری بود  ،اشکال دريا ويا رودی می يابند که ھمه جھان را
فراميگيرند  .دريا ،به رود ھم گفته ميشده است ومعنای واژه » دريا = درای
آپ «  » ،آب با آھنگ يا با تموج « است  .گوھرجھان ھستی  ،مايع تازنده
ومواج ( است  .بی شکليست که درشکل گرفتن  ،سفت
ورونده ) متحرک
ّ
ومنجمد نميشود  .آب اين رود که جھان را آبياری و آباد ميکند يا دريائی که
درضميرجھان موج ميزند ،دوويژگی باھم جفت دارد  .اين دوويژگی  ،يکی
» ھميشه نوشوی = فرشگرد و ھميشه ازنو زائی وھميشه ازنو جوان شوی
« ،و ديگری  » ،معرفت يا شناختاری و روشنی « است  .اين آب  ،اسانس
وگوھر زھشی )  (immanentجھان است  .نوزائی و معرفت وروشنی ،
بالواسطه ازاسانس درونی خود جھان ھستی  ،پيدايش می يابد  .بدينسان ،
اين انديشه برضد ھمه اديان نوری وابراھيمی وزرتشتی ھست که اصل
آفريننده جھان وروشنی ) بينش آفريننده ( را ترانسندتال ميدانند  .با ده نوشی
و تصوير جام جم  ،ھميشه اعتراض وسرکشی وضديت با بنياد اين اديان
ھست  .نوزائی ومعرفت تازه به تازه حقيقت  ،ازخود انسان وازخود گيتی،
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سرچشمه ميگيرد وزھشی وجھشی يا انبثاقی ازخود انسانست  .اين انديشه
باز در بخش نھم بندھش ) پاره  ( 85بازتابيده ميشود  .اين انديشه داستانی يا
اسطوره ای را موبدان زرتشتی و ايرانشناسان غربی  ،ميکوشند  ،جغرافيائی
ھـره « يا سيمرغ  ،دورود
سازند  .اين انديشه چنان بوده است که » ال = َ
جفت باھمست وبه شکل دورود ) رونده وروان( از البزر ) ال +برزه =
سيمرغ بلند ومتعالی ( فرازمی تازد ) جريان پيدا ميکند و درتموج است ( .
يکی از اين رودھا » اروند رود« يا » ارنگ « است  ،و ديگری » وه رود
« ناميده ميشود  .اروند  ،ھمان » رنگ= « ranghaاست و وه رود  ،ھمان
»  « vanghu-daitiميباشد  .ھمه رودھا بازبه اين دورود ميآميزند و ھمه
کشورھا ازآن زھاب ،سيراب ميشوند .بازبه سرچشمه اش البرز بازميتازند .
آب اين دو رود  ،اصل روشنی ) يعنی بينش ( است  .دربندھش ميآيد که »
چنين گويد اين به ھمان گونه است که روشنی به البرز درآيد و به البرز
برود «  .اين آب دورود باھم جفت ،سرچشمه روشنی ھستند  .يکی ازاين دو
رود  ،رود رنگ است و رود خون ھست  .ويژگی اين رود  ،بی مرگيست ،
که ھمان » آب زندگی يا آب حيوان « باشد  .رود ديگر ،وه رود است که
دراصل »  « vanghu-daitiاست  .اين واژه سپس سبک شده وشکل »
 « vanhutaatرا پيدا کرده ودرواستا به معنای » خون « است  .ويژگی اين
رود» ،نوشيدنی« بودنش ھست که » « xwaaredناميده ميشود ) از=xwar
خور ( ودرست اين واژه به » خشنود= « khshnutترجمه ميشود  .خشنود،
در فارسی امروزه به معنای » ارضاء « است  ،ولی دراوستا به معنای »
فرزانگی يا حکمت= « Weisheitاست که درھزوارش به » شناختاری «
گـش يا گاوی که نماد ھمه جانھاست
ترجمه ميگردد  .درکنار ھمين رود ُ ،
وھمچنين کيومرث که دريزدانشناسی زرتشتی ُبن ھمه انسانھاست افتاده اند
و ازنوشيدن اين آب  ،ھميشه ازنو  ،رستاخيز وفرشگرد می يابند  .اين
ھمان روديست که درگزيده ھای زاد اسپرم زرتشت ازآن ميگذرد
ودراثرجذب آبش  ،بينش بھمنی به آينده پيدا ميکند  .واين ھمان روديست که
جمشيد درکنارش انجمن خدايان ومردمان را گرد ميآورد يا به عبارت ديگر
دراثرنوشيدن يا شسته شدن ازاين آب  ،بينش حقيقت را می يابند  .واژه »
 = xwaaredخوارد= خورد « که نوشيدن باشد  ،خشنودی  ،يعنی
شناختاری = حکمت وفرزانگی را ميآورد  .به عبارت ديگر ،خدا به کردار
» آب وھرود « درتخم وجود انسان  ،کشيده وھنجيده ميشود و تبديل به
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روشنی وسبزی يا بينش شاد ميگردد  .اين دورود با ھم جفت که گوھرخدا يا
سيمرغ ) ال  ،ھره ( ھستند ،درتورات  ،دودرخت جدا ازھم ميشوند که يھوه
آنھارا درباغ عدن خلق کرده است  .دو درخت مخلوق ) معرفت وخلد ( يھوه
 ،درفرھنگ ايران  ،يک سرچشمه آبست که خود خدا ميباشد) نه مخلوقش (
 ،و درھمه جھان ميتازد و تخم ھمه انسانھا را آبياری ميکند و دراين آميختن
مستقيم خدا يا سيمرغ با ھرانسانی  ،بينش حقيقت  ،مستقيما از خود انسانھا
سبزو روشن ميشود  .ازجمله اين آبھا  ،باده نيزھست .

گفتگوبا » عـروس زمان «
وتفاوت آن با»سکوالريسم وارداتی«
گفتم به » عروس ِدھر«  ،کابين توچيست ؟
خـرم تو  ،کابين منست  -عمرخيام
گفتا  :دل ّ
روشنگری وسلب مرجعيت ازگذشته
چه ھنگامی درتاريخ  ،جامعه  ،نيازمند روشنگری ميشود ؟ و چه کسانی
شيفته روشنگری وروشنگر ميشوند ؟ ھنگاميکه جامعه درمی يابد که
»جوانی وشادبودن درزندگی خود« را گم کرده است  .انسان  ،ھنگامی
روشن ميشود ،که ازنو  ،جوان ميشود ،که لبريزاززندگی ميشود  .چيزی
روشن ميشود که ازنو ،سبزميشود  ،ازنو ،بھار ميشود  .ھمه چيزھائی که
ازگذشته  ،ياچيزھائی که درتاريخ مانده اند ،ميدان حرکت را براوتنگ
ميسازند ،و بارسنگين بردوش اوميشوند ،واورا خم ميکنند،ونيروھای اورا ،
بيھوده زيراين بار ،تلف وخرج ميکنند وھرزميدھند  .اودرھمه آنچه ،
ازگذشته ،مانده است ،نيروھای تاريکی درمی يابد که اورا ميافسرند وملول
ميسازند ،وازجنبش وشادی باز ميدارند ،و راه لبريزشدن زندگی را
ازگوھرخودش می بندند  .اينجاست که ناگھان  ،زير» ِکل مرجعيت گذشته
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وگذشتگان« ميزند  .درواقع خيام دراين رباعی ،ھمين پرچم طغيان برضد
ھمه » مراجع درگذشته « را ميافرازد :
آنان که زپيش رفته اند ای ساقی
درخاک غرور) فريب ( خفته اند ای ساقی
رو باده خور و  ،حقيقت از من بـشـنو
باد است  » ،ھرآنچه گفته اند «  ،ای ساقی
اين عبارت  ،شامل ھمه کتب مقدسه ومعتبرگذشته نيز ميشود  .آنچه آنھا گفته
اند  ،ھمه پوچ وتھی و بيھوده وتوخالی است .اين نخستين انگيزه روشنگری
ميباشد .آنچه گذشتگان گفته اند ونوشته اند ،زندگی را ازنوجوان وشاد نميکند
 ،بلکه زندگی را تاريک وسرد وملول ميسازد وبايد ازآن گسست .

روشنگری وخطرآن
ھمه گذشته
روشنگری  ،ھميشه با چنين نفی وطرد کلی آغازميشود .او روی ِ
ھا  ،يکجا خط بطالن ميکشد  .البته گفتن اين سخن خيام  ،نيازبه جسارت
فوق العاده داشته است  .ولی آيا آنچه درگذشته پيدايش يافته  ،ميگذرد
ودرگذشته ميماند ؟ آيا آنچه درھرزمانی پيدايش می يابد  ،درھمان زمان
ميماند ؟ آيا آينده  ،ريشه ای درگذشته ندارد؟ آيا بذرآينده درگذشته  ،کاشته
نشده است ؟ آيا انديشه ای را که ما نفی وطرد ميکنيم  ،پدر انديشه ای
نيست که آن را رد ميکند ؟ آيا آينده وحال را ميتوان ازگذشته » بريد«  .آيا
گذشته  ،ارثی برای آينده باقی نميگذارد؟ آيا ما به محض پيدايش خود  ،زبان
خود را خودمان ميآفرينيم وسپس آن را با خودمان نيز به گور ميبريم ؟
ازاينجاست که دردسراين روشنگری ،بازگشت حتمی ھمان گذشته ھای
منفورومکروھش ھست  .آنچه را ما دورمياندازيم  ،دليل نميشود که آنھا نيز
دست ازسرما بکشند  .ما دست ازسرگذشته ميکشيم  ،ولی گذشته ،به اين
سادگيھا دست ازسرما نميکشد .

گسستن ازگذشته ،در درون خود
گذشته  ،دربيرون ما نيست که بتوان ازآن بريد وآنرا دورانداخت  .گذشته ،
دردرون ماست که ما ميتوانيم آگاھانه ازآن ببريم ولی نا آگاھانه با ماھست
وخطرگذشته  ،ھمين » حضورنا آگاھانه اش « ھست  .وگذشته ای را که
دردرون ماست  ،نميتوان ازخود بريد ،چون چنين برشی درد آور است .آنچه
مارا بازميدارد ،دراين گستره تاريک نا آگاه ما ميماند ولی ھرروز ،صورت
نو به خود ميدھد .ھرگذشه ای ،درنو ،خود را ميپوشاند و خود را نوميسازد.
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روشنگر ،برضد کاھندگان ِنيروھای زندگی درخود  ،برميخيزد  ،وازھمه
چيزھای گذشته  ،به عنوان بازدارنده وکاھنده زندگی ،انتقاد ميکند  » .انتقاد«
برای او ،داشتن » چشم ضعف بين « وبزرگسازی ضعف است  .او با
ميکرسکوپ ،ضعف ھا ونقص ھارا می بيند  .چشم او ،ضعف پيدا وآشکار
ضعف  ،می پوشاند .
ھرچيزی راچنان بزرگ ميکند که ھمه آن چيزرا ازآن
ِ
خرد انتقاديست که ھمه گذشته را فقط به عنوان نقص وضعف
با چنين چشم يا
ِ
وبدويت وتنگی وکودکی وافسانه وخرافه وضدحقيقت می بيند  ،و ھمه را نيز
يکجا نفی وطرد ميکند  .او ھمه را  ،بار بردوش خود می بيند  ،و دورمی
اندازد و پشت به سراسر ِگذشته ميکند  .او با انداختن گذشته است که خودرا
سبک وروشن می يابد  .ولی مسئله بنيادی روشنگری ،پشت کردن به کل
گذشته ودورانداختن کل گذشته ونابود کردن کل گذشته نيست  ،بلکه » سلب
مرجعيت ازگذشتگان « است  .گذشته ھا ،ميتوانند بمانند ،بی انکه مرجع
وميزان ما باشند .

سلب مرجعيت ازگذشته
آنچه درگذشته وسنت  ،بارسنگين است  ،ھمان ادعای » مرجعيت «
آنھاست  .مرجع  ،کسيست که نميگذارد ما ازخود باشيم  ،وميخواھد که ازاو
باشيم  .ازگذشته باشيم  .خود  ،تابع گذشته وازگذشته باشد  .تاريخ و آنچه
خود انسان وجامعه را ازسرچشمه
ازگذشته ميآيد ،ھنگامی باراست که
ِ
بودن ) ازخود بودن (  ،باز دارد  .زمان  ،ھميشه ازنو جوان ميشود و ھميشه
جوان  ،ازنو ،ميخواھد ازخود باشد  .ازخود بودن  ،يعنی » مرجع وميزان «
بودن  .گذشته وتاريخ  ،راه جوان شدن ازخود را می بندد  .برای جوان شدن
ازنو )ايرانيان آن را فـَرشگـ َرد ميناميدند( بايد نخست برضد مرجعيت
گذشتگان وپيشينه ھا برخاست  ،وخط بطالن براين مرجعيت کشيد .
روشنگری با اين کار ،نخستين گام را برميدارد  ،ولی بايد با برداشتن گامی
ديگر ،اين جنبش را تمام کند  .جامعه  ،ھنگامی مرجعيت را از گذشتگان واز
تاريخ وازکتب مقدسه سلب کرده است که خودش  ،ميزان ومرجع بشود  .تا
جامعه  ،خودش نيرو نيافته وازخود نشده  ،ومرجع وميزان نشده است  ،سلب
مرجعيت ازگذشته وگذشتگان ،خطربازگشت گذشته رادربردارد.گذشته با
اندکی تغييرصورت درظاھر ،به عنوان مرجعی مقتدرتر بازخواھد گشت .
گذشته ای که پيشينه دوام سده ھا وھزاره ھا را دارد  ،وشيوه تنازع بقا را
درتاريخ بارھا آزموده  ،به آسانی راه بازگشت را می يابد .جامعه بايد با
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مرجع وميزان شدن خودش  ،با جوان شدن خودش  ،راه بازگشت مرجعيت
گذشته را ببندد  .ھنگامی جامعه  ،خود ميزان ومرجع شد  ،با آنچه گذشته
وبا تاريخ وبا مقدسات پيشين  ،به عنوان تاريکی وخرافه ونقص وسنگينی
و بازدارندگی روبرو نميشود  .او درگذشته  ،انباری می يابد که به او به
ارث رسيده است و آنگاه يک به يک را ازآن انبار ،بيرون ميآورد و می بيند
که به درد او ميخورد و تا چه اندازه به درد او ميخورد وبرای شاد وجوان
شدن زندگی او تا چه اندازه ضروريست  ،و آيا به کارآينده او ميآيد يا نه .
بدينسان  ،روشنگری به شيوه ای ديگر آغازميشود .اوھرچيزی را با روشنی
آفتابی که ازگوھرزندگی خود او زاده  ،روشن ميکند  .اين در رباعی خيام ،
فوری چشمگير نيست .
حقيقت را ازخيامی که باده نوشيده  ،بشنـو
خيام اين حقيقت را ازکجا می يابد که انچه مراجع گذشته گفته اند ،پوچ وبی
حقيقت است ؟ ازنوشيدن باده ! ما باده را در چھارچوبه ذھن اسالمی خود
ميفھميم .باده درفرھنگ ايران چه ميکند ؟ باده انسان را ّ
خرم ) ھور +رم –
يا – ھور +رام ( ميکند  » .بھار« درشاھنامه چرا ھميشه ّ
خرم است ؟ بھار،
ّ
خرم ميکند  ،ازنو جوان ميکند  ،کردارفرشگردی دارد .
چون بھار =van-ghra =van-hra،نای ِبه)پيشوند ھای قره  ،و ھره  ،به
معنای نای ھستند ،و  vanبه معنای به است ( است که بادآھنگينش در وزيدن
خرم « درفرھنگ ايران ،
 ،ھمه طبيعت را ازسرزنده وشاد وجوان ميکند ّ » .
نيرو يافتن وازنو جوان شدن ازسرچشمه نھفته زندگی درخود است .آتش
جان اوکه در زيرخاکسترپنھان است  ،نياز به افروخته شدن دارد .

معنای واژه » جـوان «
مسئله بنيادی درفرھنگ ايران » ،ازنو ،جوان شدن « است  ،نه يکبار برای
ھميشه جوان ماندن  .و اين نکته  ،معنائی بسيارژرف دارد  .به جوان
کـه  Kehو ھم  -3کودک kodakگفته
درپھلوی ھم  Juvan -1و ھم ِ -2
ميشود  .جوان  ،درسانسکريت jivanaجيوان بوده است که به معنای » جان
بخش « است  .پيشوند» جی «  ،ھم به معنای زندگی  ،وھم به معنای »
عشق يا مھر« و» خواستن « است  .جيا jyaنيزدراوستا به معنای زندگی
پـروسرشار از زندگی وازعشق
است  .درواقع  ،جوان  ،کسيست که ُ
وخواست است  .اينکه ايرج درشاھنامه خود را» کھتر« ميداند ،به معنای
کوچکترنيست ،بلکه به معنای » جوانتر« است  .جوانی با کوچکی ،فرق
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کلی دارد .جوانی ،امتيازاتی دارد که کوچکی ندارد  .اينکه ايرجErez
درشاھنامه  ،ھمان » ارتا «  ،خدای ايران ھست » ،جوانی خدای ايران« ،
اھميت فوق العاده دارد  .بزرگترين خدای ايران  ،جوان ھست و با چنين
منشی  ،جھان وزمان وزندگی ازاو پيدايش می يلبد و » عنصرنخستين جان
ھرانسانی « است .دربندھش ديده ميشود که از خون گاوی که نماد » کل
جانھاست  » ، «All-Leben -کودک رز« ميرويد که ازآن باده ساخته
ميشود .برای ما کودک  ،معنای » بچه خردسال « پيدا کرده ،ومعنای »
جوان « را از دست داده است  .ولی » کودک « در اصل » کوادک
= « kawaadakبوده است .و » کواد -ک =  ، «kawaad -kھمان واژه
» کواد= قباد = غباد « است  .کودک َرزی ) انگوری ( که باده ميشود،
معنای اصلی باده را روشن ميسازد .چون » کواد « به معنای آغازگرو
نوآور ،وبديع  ،وپديدآرنده راستی يا حقيقت است  .بنا برابوريحان بيرونی در
آثارالباقيه  ،سجستانيھا به » فرودين که ارتا فرورد « باشد  » ،کواد «
ميگفته اند  .به عبارت ديگر ،ارتا  ،کواد است و اين » ارتا «  ،نخستين
عنصر جھان ميباشد  .با فروردين  ،جھان ازنو ،پيدايش می يابد وفرشگرد
ميشود وجھان ازنو ،جوان ميگردد  .کواده  ،به آستانه درميگويند  .کواد ،
افتتاح کننده جھان نو است  .ميترائيست ھا  ،سروش ورشن را که خدايان »
سپيده دم وسحروبامداد « بودند  ،کواد ) ( Cautesميناميدند  .اين دو باھم ،
آفتاب را ازنو ميزاياندند و جھان ازنو ،زاده ميشد  .اين کواد دراوستا ھست
که مرکب از » کاوا +وات « است  .کاوه  ،درشاھنامه ھمان ارتا فرورد
است)به پژوھشھای گوناگون من دراين زمينه مراجعه شود ( ودرسانسکريت
به ونوس ) که رام درفرھنگ ايران بوده = بيدخت ( و به جغد گفته ميشود
که مرغ بھمن )جفت رام وبھرام يا جفت ارتا وبھرام ( باشد  .بنا براين کواد
به معنای » باد ِارتا « يا » باد رام « است  .بدينسان ميتوان درھمان
»کودک رز= جوان نوآور رز « که باده ميشود ،پيوند مفاھيم باد وباده را
بخوبی بازشناخت  .ھردو ،اصل فرشگرد يا ازنو جوان سازنده  ،و
لبريزکننده از زندگی)جانبخش  ،جانفزا ( ھستند .باده  ،باده ّ
خرم ھست  .باده
 ،برای آن خاطر ،باده ناميده شد ،چونکه درمی) باده(  ،اصل تحول دھنده
) گشت آور( ديده ميشد که در» باد« می يافتند .
ھمانسان که بادصبا ،دشت وگلستان وصحرارا تحول ميدھد وگوھرنھفته
راپديدارميسازد وجھان ،ازنوجوان ميشود،ھمانسان ،باده،گوھرنھفته وغنی
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ّ
وخرم ميسازد.
انسان را آشکارميسازد واورا ازنو ،جوان وتازه و نيرومند
ّ
خرمی  ،پيايند ھمين» ھور«  ،در » ھور +رم « است که » نوشابه تحول
دھنده گوھر انسان وجوان سازنده انسانست .
بيا ای ھمدل محرم ،بگيراين » باده ّ
خرم «
چنان سرمست شو اين دم  ،که نشناسی مقامی را ) مولوی(
انسان با نوشيدن اين باده  ،چنان تحول می يابد) مستی ( ودليرو گستاخ
ميشود  ،که به ھمه مقام ھا وقدرتھا  ،ارزشی نميگذارد .يا حافظ درباره
پيرمغان ميگويد :
ديدمشّ » ،
خرم وخندان« قدح باده بدست
واندرآن » آينه «  ،صد گونه تماشا ميکرد
گفتم  :اين جام جھان بين  ،به تو  ،کی داد حکيم ؟
گفت آن روز  ،که اين گنبد ميکرد
پير مغان اين جام جھان بين را که » قدح باده « است و ازنوشيدنش ّ
خرم
وخندان ميشود  ،وميتواند دراثر اين ّ
خرمی ) مستی= تحول ( مستقيما به
بينش ھمه چيز برسد  ،خدا  ،درھمان لحظه آفرينش جھان به او داده است .
گـش ئوروان  ،گيتی (  » ،کودک رز= کوادک رز
از اين خون ِجھان جان ) ُ
= نوجوان رز« ميرويد وسپس باده ميشود با نوشيدن  ،انسان را خرم
ميسازد  ،يا به عبارت ديگر ،ازنو جوان نيرومند ميکند  ،و با جوان شدن
) جی +وان (  ،از» جی= زندگی+عشق+خواستن+ابتکار« سرشارميگردد .
با اين جوانيست که زندگی درگيتی  ،برايش عروس زيبا روی ودل ربا
ميگردد  .جوان  ،خواستار وخواستگار عروس است .

خيام جوان  ،به سراغ عروس جھان ميرود
چرا خيام » ،زمان «  ،يا بھتربگوئيم  » ،زندگی درزمان « را » عروس
ميخواند ؟ چون رابطه خيام که با منش جوانی ميزيد وجوان ميانديشد ،در
زندگی درزمان ودرگيتی  ،عروس خودرا می بيند وخواھان » پيوند مھری با
اوھست «  .خيام به زندگی کردن درزمان  ،مھرميورزد  .امروزه ما زندگی
را چيزی جدا از زمان می انگاريم  ،ولی درفرھنگ ايران  ،خدای زندگی
وزمان  ،يک خدا ھست  ،يا به عبارت ديگر ،خدای زمان  ،با زيستن در
زمان کار دارد  .ما می پنداريم که زندگی  ،درزمان ،ميگذرد  .درحاليکه ،
زندگی وزمان ،باھمند وتحول زندگی  ،زمان ناميده ميشود  .يک لحظه
شادی ،ازمن نميگذرد  ،بلکه آن شادی کوتاه  ،تحولی پايدار درسراسرزندگی
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ميدھد  .خدای زمان  ،فراسوی زندگی درگيتی نيست  .خيام  ،درخود ،جوانی
را می يابد که گوھرش » جفت جوئی« است  ،و درزيستن درزمان  ،عروس
خود را می يابد  .درھزوارش  ،جوان  ،به معنای » جوتان « يعنی » جفتان
« ھست  .گوھرجوانی  ،جفت جوئيست  ،اوجفت ميجويد چون به مھر
کشيده ميشود  .درکردی به جوان  » ،الو« ميگويند که درسانسکريت به
معنای ھمزاد وجفت است  ،و ازھمين واژه  ،واژه » لبالب = الوالو« ساخته
شده که گياه عشق يا پيچه است  .ھمچنين واژه » لب « ازآن ساخته شده چون
لبان،ھميشه جفت ھستند  ،وبوسيدن با» لب= عشق( ،بيان اظھارعشق است .
اينکه خيام در» سراسرگستره زندگی درزمان «  ،عروسی برای مھرورزی
می يابد  ،رابطه اورا با کل ھستی ،معين ميسازد  .اين انديشه  ،انديشه ايست
که ازجامعه ای جوان ونيرومند  ،روئيده و ھزاره ھا بنياد زندگی بوده است ،
که به آسانی ازضميرملت محوشدنی نيست  ،ھرچند مذاھب ومکاتب دينی
وفلسفی آمده اند وبرضد آن نيزدرمغزھا وآگاھبود ھا جنگيده اند و خواسته اند
آنراريشه کن کنند  .آنان روزگاری دراز ،در پی زندگی مھرورزانه با
عروسی جوان وزيبای گيتی بودند  .آنھا درپی غلبه يا حاکميت برگيتی نبوده
اند  ،بلکه درگيتی  ،معشوقه يا انبار خود را می يافتند که باھم ميتوانستند
بيافرينند وشاد باشند  ».گيتی« دراوستا به » مجموعه جانھا« اطالق ميشود .
به عبارت ديگر ،زندگی کردن درگيتی در درازای زمان  ،انباز) ھمآفرين=
ھمبغ« شدن با محبوبه ومعشوقه خود بود .

تفاوت سکوالريسم با انديشه عروسی انسان با گيتی
اکنون آن آرمان پھناوروفراخ ومثبت ،پشت سرانداخته شده وفراموش گرديده
 ،و آرمانی بسيار تنگ و منفی بنام سکوالريسم  ،جانشين آن آرمان شده است
 ،ولی ھمين آرمان بسيارنحيف را ھم دين حاکم برايران ،تاب نمی آورد .
سکوالريسم  ،آرمانی بسيارنحيف والغر ،دردو برآيند شده است که يکی ،
نفی تبعيض باشد و ديگری جدائی دين از حکومت  .ما با اين آرمان ناچيز،
قانعيم ولی آنرا ھم ازما دريغ ميدارند  .البته شکل مثبت سکوالريسم  ،ھمان
يافتن پيوند مھری با زندگی درگيتی است  ،که طبعا » تغيير ماھيت پيوند
انسان با طبيعت و گيتی وبا ھمه انسانھا و با اجتماع ونظامست «  .سکوالر،
چيزی جز به معنای » زمانی « يا » زندگی زمانی « نيست  .فقط مسئله
اينست که انسان خواھان چه رابطه ای با زندگی درزمان ھست  .ھميشه
گوھريا طبيعت انسان  ،چگونگی پيوند اورا با جھان پيرامونش ،مشخص
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ميسازد  .فرھنگ ايران  ،تصويری ازخدا ی جوان و ازانسان جوان ،پديد
آورد که لبريزاز نيرووزندگی ومھرو خواست وابتکار ھستند  .جان انسان ،
ارتا يا» فرن « ،آتشی بود که شعله ميکشيد و ازروزنه ھای حواسش ،تبديل
به روشنی وگرمی ) تابش( ميشد ،تا با ھمه پديده جفت وانبازشود  .ھمه اندام
حسی برای او  ،اندام جفت جوئی بودند  .انسان درھرحس کردنی  ،با جھان
 ،عروسی ميکند  .چنين انسانی که طبيعتش  ،جوانست  ،درجھان  ،عروس
خود را می يافت » .جان « که » گی +يان يا جی +يان « باشد ،وطن وخانه
» خدای زمان وزندگی  ،رام بود چون نام او نيز بنا برابوريحان درالتفھيم ،
» جی « بود  .اين خدای زمان  ،برغم آنکه درمتون زرتشتی  ،نرينه ساخته
شده  ،ولی» خدای ھميشه نوجوان ،ھميشه پانزده ساله « ھست .
درھرانسانی  ،جی يا رام  ،يا اصل ھميشه جوانشوی ھست  .طبعا » انسان ،
که منش ھميشه جوان دارد «  ،ھميشه درجھانش ،عروس خودرا می يابد و
به او مھرميورزد  .فرھنگ ايران  ،درخدای زمان که خدای زندگی ھم بود
و فراسوی آن ،خدای موسيقی ورقص وشادی و شناخت ھم بود  ،عروس
جوان ومعشوقه خود را ميديد  .برای او ،ھمه پيوند ھا  ،بايد » پيوند عروسی
= پيوند مھری « باشند  .او ،نخستين عنصر درھرجانی  ،ودر ھرانسانی
بدون تبعيض ھست  .بدين ترتيب  ،باھمه آنھا ميبايستی رابطه مھری داشته
باشد .ھم بدون تبعيض زيستن وھم جداکردن حکومت از دين که
درسکوالريسم خواسته ميشود  ،فقط پيآيند » تغيير رابطه گوھری وطبيعی
انسان با سراسرپديده ھا درگيتی « است  .خواستن اين دو  ،بدون تغيير
يابی رابطه جان انسان با گيتی  ،بی ريشه است  .انسان  ،بايد ازنو درمنش
و درانديشه ،جوان شود  ،و احساس لبريزی غنای خود راازخود بکند .
عروسی کردن با گيتی و با طبيعت وبا اجتماع وبا تاريخ  ،عروسی کردن با
خدا بود  .وقتی که عروسی کردن با خدا  ،کفروشرکست  ،طبعا خواسته ھای
سکوالر ،ھمه لنگ درھوا ميمانند  .اين انديشه که عروسی کردن انسان با
گيتی يا باخدا  ،اگر بنام کفروشرک رد نشود  ،يک سخن شاعرانه به حساب
ميآيد  .علت چنين برداشتی نيزآنست که منش ما  ،پيروفرسوده وافسرده شده
است  .وگرنه با منش جوان  ،درگيتی زيبائی ھائی را می يابيم که شيفته آن
ميشويم وبه انھا دل می بنديم .

چه کسی درفکرعروسی است ؟
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چه کسی درفکرعروسی است ؟ آنکه جوانست  .واين منش جوان ولبريز
اززندگی خيامست که مستقيما به سراغ » عروس دھر« ميرود و ميگويد که
من عاشق توھستم  .من  ،به خواستگاری توامده ام و ميخواھم بدانم که
چگونه ميتوانم انبازتوشوم  ،وعروس زمان  ،اين عشق را می پذيرد و
ميگويد که تنھا کابين من  ،داشتن » دل خرم « ھست .
تصويرآنھا از» عروسی وازپيوند عروسی « چه بود  ،که محدود به » يک
واقعه چند روزه در زندگی « نميشد  ،بلکه » کل رابطه انسان را درروند
پيوند با جھان وخدايان واجتماع وطبيعت و آينده « معين ميساخت  .من
ميخواھم ھرروز با تو ازنو جشن عروسی بگيرم  .ھرروز درتو  ،عروس
تازه بيابم  .اين تصوير را دراشعارفردوسی وشعرای ديگر ايران ميتوان رد
يابی کرد  .عروس  ،پيکريابی انديشه » آراستگی « و » سرخی « بود .
اندام عروس را با ھفت رنگ گوناگون آرايش ميکردند  .درفرھنگ ايران
آرايش و آراستن  ،دو رويه جفت باھم دارند  .در آراستن  ،ھم نظام داده
ميشود و ھم زيباساخته ميشود  .زيبائی ونظام بايد ،متمم وقرين ھم باشند .
نظام بدون زيبائی  ،طرد ميشد  .سياست  ،نزد ايرانيان » جھان آرائی «
خوانده ميشد که به کلی برضد پديده » سياست « درزبان عربيست  .جھان
آرائی  ،کشور آرائی  ،شھرآرائی  ،روستا آرائی  ،خانه آرائيست  .کسيکه
خانه خودش را ميآرايد  ،کوی خودش را ميارايد  ،شھرخود را  ،کشور خود
را ميآرايد  ،جھان را ميآرايد  .در»سياست «  ،نظم با شکنجه وتھديد وعذاب
دادن  ،پيدايش می يابد  .واژه » سياست « را نميتوان جانشين واژه »
پوليتيک « درغرب ساخت  .فردوسی ميگويد که
يکی پھن کشتی ،بسان عروس بياراسته  ،ھمچوچشم خروس
کشتی مانند عروس  ،آراسته وسرخ بود .سرخی  ،درفرھنگ ايران ،رنگ
مادينه است وسپيدی  ،رنگ نرينه و روشنی  ،ترکيب سرخی وسپيدديست .
چرا درشاھنامه عروس ،سرخست ولی واژه » عروس « در اوستا به معنای
سپيد است ؟ درمقاله بعدی به اين مطلب پرداخته خواھد شد  .خدای ايران ،
ارتا که با گل سوری اينھمانی دارد  ،سرخست  .خدای ايران  ،عروس
جھانست .ازسوئی ديگر ،درعروس ،جوانی وجوش وخروش وبھار و رنگ
وپـری ولبريزی ،ديده ميشود :
وبوی ونقش) نگار( ُ
پراز غلغل ورعدشد کوھسار زمين شد پرازرنگ وبوی ونگار
جھان چون عروسی ،رسيده جوان پر از چشمه وبا غ وآب روان
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چومردم ندارد نھاد پلنگ نگردد زمانه برو تار وتنگ
فردوسی درھنگام گذرسياوش به ترمد و چاچ ميگويد :
چو آمد به ترمد درون باغ وکوی بسان بھاران پرازرنگ وبوی
چنان بد ھمه شھرھا تا به چاچ تو گفتی عروسيست با طوق وتاج
درداستان خا قان چين ،عروسی را رويارو با جنگ ميگذارد که معنای آشتی
و مھرپيدا ميکند :
زمانی چو آھريمن آيد بجنگ زمانی عروس پرازبوی ورنگ
مولوی نيز بھاروعروسی را ھم نھاد ميداند .درباره بھار ميگويد:
ھمه شاخه ھاش رقصان ،ھمه گوشه ھاش خندان
چو دودست نوعروسان  ،ھمه دستشان نگاری
ھمه مريمند گوئی  ،به دم فرشته  ،حامل
ھمه حوريند زاده  ،زميان خاک تاری
چو بھشت ،جمله خوبان  ،شب وروز پای کوبان
سرو آستين فشانان زنشاط وبيقراری
چو گشاد رازھارا  ،به بھار آشکارا
چه کنی بدين نھانی؟ که تو نيک آشکاری
مولوی ازانسان ميخواھد که گوھرعروس گونه خود را مانند بھار،
آشکارسازد و ازخود  ،لبريزشود  .درغزلی ديگر ،به يکی از تصاوير مھم
درفرھنگ ايران  ،که در متون زرتشتی  ،گم شده است  ،می پردازد و اين
عروسی را به اصل پيدايش گيتی بازميگرداند .با يادآوری از آنکه ثريا  ،يا
خوشه پروين ) ارتا خوشت = ارتای خوشه ( که تخم جان ھمه انسانھاست
) ارتا که ھمان » فرن « = تخم آتش  ،عنصرنخستين ھرانسانی است ( اين
غزل مولوی يادگاری بسيارچشمگير از فرھنگ ايرانست که غايت زندگی
درگيتی  ،عروسی ) نشستن گردک ( است :
ساقيا ما » زثريا به زمين افتاديم «
گوش خود  ،بردم شش نای طرب بنھاديم
خوشه يروين  ،شش ستاره پيداست که اينھمانی با ارتا دارند ) سه جفت ( .
خوشه پروين  » ،ششک « نيزناميده ميشود  ،و » خوشه انگور« نيز شمرده
ميشود ،و شيره اين انگور ،بنياد انديشه خرابات ومستی نخستين است  ،وھم
دراينجا مولوی آنرا  ،شش نای طرب ميخواند  .شايد  ،دراصل » شش تا « يا
شش تار) تنبور( بوده است و شش تا زدن  ،طنبور شش تار نواختن است .
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اين اصل پيدايش جانھا و گيتی  ،ھم باده ايست که » افشره خوشه پروين =
ارتا « وھم  ،موسيقی ونوا و آھنگست که ھمان تصويرسيمرغست که با
اھنگ نای منقارش ) بادآھنگين ( جھان جان را ميآفريند  .به سخنی ديگر،
فطرت ما  ،مستی و جشن ) نوای نای = موسيقی ( است
به خرابات ُبدستيم ازآن رومستيم کوی ديگرنشناسيم دراين کو ،زاديم
ساقيا زين ھمه بگذر ،بده آن جام شراب
ھمه را جمله يکی کن  ،که دراين افراديم
ھمه را غرق کن وباز رھان زين اعداد
مزه اعداديم «
مزه ای بخش که ما » بی ِ
اين انديشه  ،بيان آشتی خواھی فطری ھمه انسانھا ھست
دل ما يافت از اين باده  ،عجايب بوئی الجرم از دم اين باده  ،لطيف اوراديم
ھله خاموش  ،بيارام  ،عروسی داريم ھله گردک بنشينيم که ما داماديم
زندگی درگيتی را » عروسی با گيتی= گردک « ميداند
اگر تو عاشقی ،غم را رھا کن » عروسی بين « و ،ماتم را رھا کن

گل سوری  ،عروس چمن = خدای ايران
وباالخره  ،خواجوی کرمانی ،اين عروس را دربھار ،درگل ھای چمن وبه
ويژه در» گل سوری « می يابد که اينھمانی با سيمرغ ) ارتا ( دارد و» سور
وسوری « ،ھم به معنای» سرخ « وھم به معنای » جشن عروسی « است .
گل سوری که عروس چمنش ميخوانند
گو بده باده  ،درين حجله  ،که سوراست اينجا
چون عروس بوستان ازچھره بگشايد نقاب
بلبل ار وصف گل سوری نکند  ،ھرزه گوست
اکنون که درچمن گل سوری  ،عروس گشت
ازدست گلرخان  ،می چون ارغوان بگير

جوان = پُروسرشاراززندگی ،چشمه زندگی
 ---جھان جوان ---فرھنگی که جھان را باچشم جوانی می بيند
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واژه »جوان«  ،دراصل به معنای » پروسرشاراززندگی« و » چشمه زندگی
« است  .و آنچه لبريز از زندگيست  ،طبعا زندگی می بخشد و زنده ميکند .
اينست که درسانسکريت واژه » « jivanaبه معنای زندگی بخش و حيات
بخش و آنچه زنده کننده است مانند باد وآفتاب وآب ميباشد  .ھمچنين به »
و ِرد « يا سخنی گفته ميشود که جان می بخشد  .جوان  ،درگوھرش ،
جوانمرد وراد است  ،چون زندگی او در ديگران روان ميشود  .او
جوانمردی نميکند ،بلکه زندگی درگفتاروکرداروانديشه واحساسات او
لبريزميشود  .جوانی يا جوانمردی  ،بخشيدن پول نيست ،بلکه بخشيدن
زندگی وشادی ومھر به ديگران است  .جوانمرد وجوان  ،جھان وجامعه را
 ،با گفتارو انديشه وکردارش  ،جوان ميکند  .آنچه جوانست  ،پيرامون خود
را جوان ميکند  ،لبريز اززندگی ميکند  .يک انديشه  ،ھنگامی » انديشه
جوان « است  ،که جامعه را پر از زندگی وشورزندگی بکند  .حکومت ،بايد
پيکريابی اصل جوانی وانديشه جوانی باشد ،تا ملت را  ،تا جھان را سرشار
ازمھربه زندگی کند  .اين واژه دراصل مرکب از پيشوند » جی يا جيا «
وپسوند ِ » وان « بوده است  .پسوند وان )  (vaanaدر سانسکريت به معنای
جنگل) درختستان( وفراوانی و ابرو آب وسرچشمه است  .پس » جی= جيا+
وانه « به معنای » پرومملو از زندگی و سرچشمه زندگی « است  » .جی«
دراوستا به معنای » مھر= عشق « و » خواستن وطلبيدن « است  .پس
جوان  ،به معنای  ،مملو ازعشق و خواستھاست  .ھمچنين » جی «  ،به
معنای » يوغ وھمزاد وجفت « است که » اصل آفرينندگی روشنی وجنبش
ومھر« شمرده ميشد .پس جوان ،معنای » چشمه آفرينندگی و ابداع
ونوآوری « شمرده ميشد  .ازسوئی جی  ،به معنای ھمداستانی وھمراھی و
متفق بودنست که در راستای ھمان معنای مھراست  .پس جوان  ،سرچشمه
ھمداستانی است  .و ھمچنين جی  ،به شاھين تزازو گفته ميشود که معنای »
ھمآھنگی واندازه وداد « را دارد  .ازاين معانی ميتوان ديد که آنان چه
تصويری از » جوانی « داشته اند  ،و جھان جوان  ،چه برآيندھائی و
ھمراھان ومالزمانی داشته است  .درست اين مجموعه ای که جھان جوانی
را ميسازد  ،پاسخگوی به اين سرشاری زندگی ازانسانست  .درشاھنامه در
خوان چھارم ،رستم جوان :
درخت وگيا ديد و » آب روان « چنان چون بود جای مرد جوان
چوچشم تذروان  ،يکی چشمه ديد يکی جام زرين برو بر نبيد
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بيابان چنان خانه سور يافت
ابا می  ،يکی نيز طنبور يافت
تھمتن مرآن را به بر در گرفت بزد رود و گفتارھا برگرفت
جوانی  ،جھانی ازعروس و گل وباده وجشن و چمن ) ھميشه سبزوتاره (
وآب روان می يابد  .رستم در راه يافتن قباد وفراخواندن اوکه از سپاھيان
ايران به شاھی برگزيده شده بود :
يکی ميل ره تا به البرز کوه يکی جايگه ديدُ ،بـرنا شکوه
درختان بسيار و آب روان نشستنگه مردم نو جوان
اين » ھمنشينی عاشقی وجوانی ومستی و بھارو شادی « نشان پيوند
ضروری اين پديده ھاباھمست  .جائی شادی و سرفرازی و مھر وجوانمردی
و » بينش برپايه آزمايش « ھست که جوانی ھست  .يکی ازاين ھارا » بی
ديگری «  ،نميتوان  ،خلق يا فراھم کرد  .مولوی ميگويد که ھمه اين پديده ھا
دربھاراست که ھمنشين ھم ميشوند
ّ
بھارخرم و  ،گشتند ھمنشين
مستی وعاشقی و جوانی و جنس اين آمد
صورت نداشتند  ،مصور شند خوش يعنی مخيالت ِ مصور شده  ،ببين
دھليز ديده است دل  ،آنچه به دل رسيد
در ديده اندر آيد  ،صورت شود يقين
تبلی السرائر است و قيامت  ،ميان باغ
دل ھا  ،ھمی نمايند  ،آن دلبران چين
يعنی تو نيز ،دل بنما  ،گر دليت ھست
تا کی نھان بود  ،دل تو  ،درميان طين
مستی وعاشقی وجوانی ،نھفته درگوھرند و دربھار ،آنھا به خود صورت
ميدھند و واقعيت ميشوند  .ديده  ،دھليز دل است و آنچه در دل نھفته است ،
ازکانال ديده  ،بيرون ميآيد و تبديل به صورت ميشود  .دربھار درباغ  ،اين
ّ
سر نھان گلھا و درختان ،ھمه صورت يافته اند  .طبيعت  ،دل خود را گشوده
است تا ديده شود .توھم بھاربشو و آنچه درگوھرخود داری ،بنما وآشکارکن .
بھار ،بيان روند ِراستی يا پيدايش حقيقت است  .مستی وعاشقی وجوانی ،
روند پيدايش گوھرزندگی ھستند  .جوانی  ،روند پيدايش ِ سرشاری
زندگيست که نيرومندی ناميده ميشود .

خرم ميکند
جوان  ،درسرشاری از زندگی ومھر ،جھان را ّ
جنبش نوزائی درغرب  ،جنبش جوانشدن غرب بود
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آنچه مولوی ميگويد تنھا » نمودن آنچه درزندگی نھفته « نيست  ،بلکه »
لبريزشدن سرچشمه زندگی  ،در ديگران ودرطبيعت وپيرامون « است .
خرم وجوان
جھان واجتماع وتاريخ ازاين لبريزی دل وگوھر ھر فردی ّ ،
ميشود  .گفتاروانديشه وکردار ،فروريزی اين غنای زندگی درديگرانست .
ھمه جنبش ھای سازنده اجتماعی وسياسی واقتصادی وحقوقی  ،جنبشھائی
ھستند که از» جوان منشی وجوان انديشی « سرچشمه ميگيرند  .گرانيگاه
جنبش نوزائی درغرب  ،ھمين » جوانشوی « بود  .برای آنکه اين جنبش را
بھترشناخت بايد آنرا بجای جنبش نوزائی  ،جنبش جوانشوی خواند  .مکاتب
فلسفی وھنری  ،جوامع غربی را جوان ساختند  ،پراززندگی وپرازعشق به
زندگی وپر از ابتکارونوآوری و منش آزمايشگری ساختند که جوانی ناميده
ميشود  .آموزه ھای ليبرال وسوسيال که درغرب پيدايش يافتند  ،ھمه غايت
و محتوای جوان سازنده اجتماع را داشتند  .ولی بزرگترين خطر منش
جوانی  ،ھمان » شفافيت يا دل نمائی يا راست منشی گوھريست « که اصل
سازنده وآفريننده مدنيت وفرھنگ وپيشرفت وھمبستگی است » .راست
خوئی وشفافيت خواھی وسادگی و اعتماد ،که گوھر جوانی يا سرشاری
زندگيست «  ،زود » فريفته « ميشود  .ھرجامعه ای  ،آنقدر تواناست که
مردمانش به ھم اعتماد دارند  » .گستاخ « درپھلوی به معنای اعتماد
وصميميت است .جوان  ،گستاخست  ،چون اعتماد دارد  .ھمه انقالبات  ،در
راستای جوانشوی ملت ھا ھستند .

چگونه جوانی  ،مغلوب مکرو تزوير ِ عقل پيری ميگردد
ولی اين » سستی وضعف وعجز« است که با مکرو خدعه وتزوير ،بر»
راستی وحقيقت درجوانمنشی و سرشاری که نيرومندی باشد« ،چيره
ميگردد  .سستی وبی مايگی و ضعف را نبايد ناچيزگرفت  ،چون ضعف
وناتوانی وسستی ،زايشگاه فوران ِ خدعه گری ومکروتزويراست  .پيری و
آنچه درادبيات ما بنام » عجوزه دنيا « مشھور است  ،ھمين منش سستی
وضعف وناتوانيست  ،که جايگاه فوران خدعه وتزويرو مکرو دوروئی و
بدبينی است  ،که بزرگترين دشمن خطرناک » جوانی « دراجتماعست .
جوان  ،فريب ميخورد  ،نه برای آنکه غافل وجاھل است  ،بلکه برای آنکه
» درون نما وشفاف ويکدله وراست « است که به اجتماع  ،اعتماد ميکند .
درست اين ويژگی سادگی و خوشباوری واعتماد و شفافيت ودرون نمائی ،
که سازنده مدنيت و آزادی وفرھنگ ومھروھمبستگی اجتماعيست  ،فريب
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ميخورد ومغلوب ميشود ومی بازد  .جوان  ،فريب ميخورد  ،به معنای آنست
که راستی وحقيقت  ،درھرانقالبی وجنبشی  ،مقھورخدعه وتزويروضعف
وفرومايگی دراجتماع ميشود  » .آزمودن «  ،دراجتماعی که ھمه دروغ
ميگويند و خدعه ومکروتزويرميورزند  ،چيست ؟ من ديگری را باخدعه
ميفريبم وباوردارم که براو چيره شده ام  ،ولی بيخبر ازآنم که سست
تروفرمايه تروضعيف ترشده ام  .آزمودن دراين اجتماع برای آنست که ھر
انسانی  ،حقه بازتر ومزورترو دروغگوتر ازديگران بشود .بدينسان ھرروز
در اجتماع  ،منش پيری وسستی و ضعف وفرومايگی  ،بر منش راستی
وسرشاری وجوانمردی ومھر که منش جوانيست ،چيره ترميشود  .آزمودن
روزگارو جھان  ،چيزی جز» جمع تجربه ھا در واکنش با حقه بازيھا
وتزويرھا « نيست  .انسان درجھان ديده تر شدن  ،در زرنگترشدن  ،ھرروز
سست ترو فرومايه تر وناتوانترو ضعيف نفس ترميشود  .درچنين جامعه ای
 ،جوان منشی درھمه جنبش ھا  ،مغلوب منش ِ » عجوزه ای « ميشود که
درگذشته آنرا به » روزگار ودنيا « نسبت ميدادند  .جوان ) اصل سرشاری
از زندگی ومھروابتکارو راستی ( از منش سستی وناتوانی وضعف فريفته
ومقھور ميشود  .نيرومندی  ،از سستی  ،شکست ميخورد  ،چون راست
وحقيقت است .
درست برای بالندگی اجتماع بايد اين رابطه را واژگونه ساخت  .عرفان سده
ھا درپيکار با » عقل که اينھمانی با شريعت يافته بود « خواست کاری بکند
 ،تا رابطه را معکوس کند  ،چون» عقل « دراجتماع اسالمی  ،چيزی
ستودن خدعه ومکروتزويرودو روئی نبود » .عقل« با ھمان شھادت دادن
اجباری به اسالم ،پيدايش می يافت  .خود مفھوم » عقل « درگوھرش ،
برضد جوانی  ،برضد راستی وحقيقت ومھرودوستی  ،برضد بنای جامعه
شاد و ّ
خرم بود  .اين عقل  ،درگوھرش  ،اعتالی ارزش ِ سستی وناتوانی
وضعف پيری بود  .مکرو حيله وخدعه گری وتزوير  ،عقل خوانده ميشود .
ِ

درجوانشويست که انسان با آزمودن،
ميزان بينش ميشود
خودش ،
ِ

جوانی ،با يقين از نيروی سرشارو ابتکارخود  ،بلندی جوی ونامخواه و
آزمايش طلب است  .اين سرشاری از زندگی  ،اورا دليروگستاخ در آزمودن
ميسازد  .انسان  ،ازخود ش ھست  ،چون سرشار از زندگی است  » .ازخود
بودن «  ،پيآيند » سرشاربودن اززندگی « است  .درجوانيست که با درک
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غنای زندگی  ،ميتواند با کسب بينش از راه آزمودن مستقيم  ،دريابد که
خودش ميزان ومرجع نھائيست  .از اين رو نيز سيمرغ  ،ھنگام فروفرستادن
زال ازالبرز به گيتی ،به او ميگويد  » :يکی آزمايش کن از روزگار«  .خدا
به انسان ميگويد که تنھا آموزگارتو ،آزمايش است  .تو درآزمودن،
معياروميزان ھستی  .توانسان آزماينده ھستی  .خدا يا ھيچ قدرتی تورا نمی
آزمايد ،بلکه اين تو ھستی که ھمه چيزرا درگيتی وزمان ميآزمائی ،چون تو
مرجع وميزان نھائی ھستی .
جوان ،بينش خود را برپايه » خود آزمائی « ميگذارد  .آنچه را من خود ،با
حواس وخرد خود آزموده ام و به بينش آن رسيده ام  ،بيان » ازخود بودن من
 ،ميزان ومعياربودن « من ھست  .در ھربينشی که از آزمايش می يابم ،
ميزان ومعيار بودن خود را می يايم  .درھربينشی که وام ميکنم  ،ديگر،
ازخود نيستم و غنای زندگی خود را درنمی يابم  .سرچشمه زندگی  ،دروام
گرفتن بينش ھا  ،کم کم ميخشکد و ناتوان وسست وبينوا ميشوم .
جوان که سرچشمه زندگی ومھروابتکاراست  ،درخود نمی ماند ودرخود
نميگنجد ،بلکه درگفتاروکردار وانديشه اش درجامعه وجھان لبريزميشود و
وخرم ) پراززندگی ومھر( ميکند  .فريدون ) اصل داد (
جھان را جوان
ّ
وايرج ) اصل مھر( و رستم ) نگھبان ايران ( با جوانی  ،جھان را جوان
وخرم ميسازند ّ .
ّ
خرم ساختن  ،جوان ساختن ھست .
چنان شاد شد ازسخن ،پھلوان که با پيرسرشد ،به نوی جوان
به ّ
فرخ پی نامور پھلوان جھان سربه سرشد به نوی جوان
جامعه  ،از رای جوان  ،ازگفتارجوان  ،ازانديشه وکردارجوان ) پراززندگی
ومھرو نوآفرينی (  ،جوان ميشود  .نقش شاھی يا حکومت ونظام ) آرايش ،
آرادنيتن (  ،جوان سازی وزيبا سازی ملت است  .درکردی ،خود واژه »
جوانی « به معنای زيبائی است و زيبا بايد ھمان واژه » جيوا « باشد که »
زندگانی « است  .پری ولبريزی از زندگی ومھرو نيرو ،زيبا ميکند  .ملت ،
شھرخرم «  ،شھريست که ھميشه
بايد سرشار از زندگی درگيتی گردد » .
ّ
ازنو جوان ميشود  .اين بود که درآغاز ،ھميشه جوانترين فرزند شاه  ،شاه
ميشد  ،نه کھنسالترين فرزند  .البته انديشه ای که دراين گزينش  ،عبارت
بندی ميشد  ،گسترده تر ازآن واقعيت بود  .انديشه آن بود که حکومت
وساماندھی ) آرايش= آراستن(  ،برپايه » اصل جوانسازی « گذارده
ميشود  .اصل انتخابات و گزينش حکومت نو به نو  ،گسترش ھمين انديشه
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جوانسازيست  .جامعه وحکومت بايد ھميشه ازنو ،جوان ) پراز زندگی
ومھرونوآفرينی ( شود  .ھنگامی که فقط حکومت ارثی را ميشناختند ،
انديشه ،فقط در » گزينش فرزند جوان «  ،عبارت بندی ميشد .ولی کاربرد ِ
خود انديشه  ،محدود به حکومت ارثی نيست  ،بلکه گزينش تازه به تازه فرد
ِ
يا انجمنيست که ازخود  ،نيرو ی جوانسازی ملت را داشته باشند  .بدين
علت بود که حکومت بايد » کواد= قباد« باشد .کوادک که قبادک باشد نام
ديگر جوانست  .قباد ،نوآور است  ،بديع است  ،موءسس تازه ھاست  ،درب
به روی نوھا ميگشايد .

زندگی ِھـميشه تازه
خيام وعـروسـش
چرا ايرانيان،درخدايشان که زمين ميشد،
عروس خودرامی يافتند ؟
آفتاب سپيده دم «،عروس است؟
چرا»
ِ
» عـروس « ،
آرمان ِ» تازه شدن ِھميشگی زندگی درگيتی«
بوده است
گفتم به عروس دھر :کابين توچيست ؟
خرم تو  ،کابين من است
گفتا  :دل ّ
عمرخيام
درفرھنگ ايران  ،انسان  ،خواھان » تازگی ھميشه درزندگی درگيتی «
ھست  ،واين عشق به » ھميشه تازه شدن « ،ھزاره ھا گرانيگاه تفکردرايران
باقی ميماند  .ايرانيان ،حتا درآنچه نيز تکرارميشود وروزمره است ،
ميخواھند ھميشه تازگی را بيابند  .ھمه چيزھا  ،ميتوانند ،تازه بشوند  .اين
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چيست که زندگی دراين گيتی را ھميشه ازنو تازه ميکند ؟ امروزه  ،آرمان
»نو بودن« و» پيشرفت «  ،جانشين اين آرمان » تازه شدن ھميشگی
درگيتی « شده است  .برای شناخت اين پديده  ،خوبست مفاھيمی که پديده
متضاد تازگی را بيان ميکنند  ،بشناسيم  .انسان  ،ازچيزی که » سيرويا ملول
شد«  ،آنچيز ،تازگيش را از دست داده است  .درتعريفات جرجانی در باره
» ملول « ميآيد که ملول » فتوريست که ازکثرت پرداختن به چيزی عارض
گردد و موجب شود که انسان خسته ومانده گردد و ازآن روبرتابد «  .مثال
حافظ ازاينکه مجبوراست ھميشه پنھانی  ،باده بخورد  ،ملول است  .باده که
درفرھنگ ايران ،اززمره » آبھاوشيرابه ھا « است  ،گوھرش تروتازه کننده
ّ
ّ
وخرمی وسبزی
وخرم وسبز شد  ،ولی اين شادی
است  .چگونه ميتوان شاد
را پوشانيد ؟ پس حافظ بايد اين تری وتازگی را که باده دراوپديد
ميآورد،ھميشه سرکوب کند ،واين برضد گوھر راستی در زندگيست .
زباده خوردن پنھان  ،ملول شد حافظ
به بانگ بربط ونی  ،رازش آشکار کنم
سعدی ميداند که محبوبه اش ) خدا (  ،ھميشه ھمه مصاحبانش را تازه ميکند
 ،ازاين رو ھمه نيز ميخواھند با اوھمحبت باشند ولی اگراو ،ملول بشود  ،و
تازگی را از دست بدھد  ،ميروند ومصاحبی ديگر ميجويند .
تو آن نه ای که دل از صحبت تو برگيرند
وگر ملول شوی  ،صاحبی دگر گيرند
عطار »،طلب « را راھی ميداند که انسان ھميشه درجستجو ،درک تازگی
ميکند  ،و ھميشه درآن  ،تجربه تازه ميکند  .اگر کسی درراه جستجو ،ملول
شود  ،مرتد ميشود  .چون جوينده ،که ازجستجوبايد ھميشه گام به گام تازه
شود ،تازه نميشود .جستجو ،اورا ملول ميکند ودست ازجستجو ميکشد و
دنبال داتشی ميرود که جستجووآزمايش الزم ندارد  .خدای ايران  ،خدای
جستجو بود  ،نه خدای ھمه دان وھمه آگاه  ،و ازاين رو ،ھميشه » اصل
تازگی « بود  ،و ايرانی ،تازه شدن ھميشگی را دوست ميداشت و،
ميخواست که در راه بينش حقيقت  ،ھميشه جوينده وآزماينده باشد  ،نه
داننده وعالم و پيشدان  .بينش تا ھنگامی که ھمراه با جستجووآزمودن
وتحربه کردنست  ،زندگی را تازه ميکند .ازاين رو عطار ميگويد :
گر سالھا به پھلو ،ميگردی اندراين ره
مرتد شوی  ،اگرتو ،يک دم  ،ملول گردی
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مولوی  ،در»عشق به تازگی «  ،گامی ازاين فراتر ميرود و ميگويد که
ازخنب ومشک سقا ی او ) خدا ( از بسکه من نوشيد م  ،آنھا ملول شدند،
ولی من برعکس ماللت آنھا  ،ھنوز خواھان تازگی ھستم ) آب وتری  ،اصل
تازه کننده است ( .
سيروملول شد زمن  ،خنب وسقا ومشک او
تشنه تر است ھر زمان  ،ماھی آبخواه من
اين » عشق به تازگی« واين ضديت با » ھرچيزمالل انگيز« وبويژه با »
عقل ملول « که زندگی را از تازگی مياندازد  ،که منش ايرانيان را معين
ميساخته است  ،ازکجا ميآيد ؟ درپھلوی به » تازگی «  -1 ،سبز و  -2تر
و -3خويد= xwedو  -4زرگون=  )zargonزرين  ،که البته دراصل،
معنای رنگ سبز داشته است ( ميگفته اند  .سبز ،به معنای تازگيست  .تر،
تازگيست  .سبز ،اينھمانی با » تازگی درزندگی درگيتی « داشته  ،و »
ھميشه سبز«  ،معنای » ھميشه تازه  ،تازگی ھميشگی « داشته است .
زندگی درگيتی بايد ھميشه تازه بشود .
ازاينجاست که ميتوان دريافت که چرا فرھنگ ايران ،انسان را » درخت
سروھميشه سبزشونده « ميدانست  ،و ازاين رو انسان ،خودش را » آزاد «
ميخواند ؟ » آزادی «  ،چه پيوندی با » ھميشه ازنوسبزشدن «  ،يا چه
پيوندی با » ھميشه ازنو تازه شدن « داشت ؟ آرمان انسان دراين فرھنگ ،
» ھميشه ازنو تازه شدن درگيتی « بود  ،نه » جستجوی رستگاری درآخرت
و بقای درفراسوی زمان و گيتی «  .درست امروزه انسان نيزباز ،به ياد »
ھميشه ازنو تازه شدن زندگی درگيتی « افتاده است  ،و آن را »
سکوالريسم « ميخواند  .سکوالريسم  ،اين نيست که حکومت ازدين اسالم
يا زرتشتی يا  ، ....جدا ساخته شود  ،بلکه آنست که بينشی ازگوھر انسان
بجوشد که زندگی را دراين گيتی  ،ھميشه تازه سازد  ،وبينشھائی را کنار
بنھد که تازگی را از زندگی دراين گيتی  ،ميگيرند  .به قول حافظ :
جنت نقد است اينجا  ،عيش وعشرت  ،تازه کن
زانکه درجنت  ،خدا بر بنده ننويسد گناه
يا آنکه نظامی دراقبالنامه ميگويد :
وخرم سرشت
ّ
جھانی چنين خوب
حوالت چرا شد بقا بر بھشت
ازاين خوبتر ،خود نباشد دگر چوآن خوبترگفتی  ،آن خوبتر
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سعدی درکتاب گلستان مينويسد که » حکيمی را پرسيدند چندين درخت
ناموز که خدای عزوجل آفريده است و برومند  ،ھيچيک را » آزاد« نخوانده
اند مگر » سرو« را که ثمره ندارد  .دراين چه حکمت است ؟ گفت :
ھردرختی را ثمره معين است که به وقتی معلوم به وجود آن  » ،تازگی « آيد
و گاھی به عدم آن  ،پژمرده شود  ،وسـرو را ھيچ ازاين نيست  ،وھمه وقتی
خوشست  ،واين صفت آزادگان « پايان عبارت سعدی  .ھمه وقت ،تازه شدن
 ،ھمه وقت خوش بودن  ،وھمه وقت آزاد بودنست  .برای آن سرو ،آزاداست
 ،چون ھميشه ازنو سبزو تازه ميشود وتابع دگرگون شدن زمان وفصول
نيست  .اين »آرمان ھميشه تازه شدن «  ،چنان درفرھنگ ايران  ،نيرومند
بود که مردمان  ،خدای خود را نيز ،وجودی ميدانستند که زندگی درگيتی
ّ
وسبزوخرم ميکند وخودش اصل تازگيست  .به
وانسان را ھميشه ازنو تازه
قول مولوی :
ازتو چرا تازه نباشم که تو تازگی سرو وگل وسوسنی
خدا ،تازگی سرو وگل وآفتاب وآب وباد ) وای ( است  .خدا درتازگی ِسرو
وگل وآفتاب وآب وباد  ،پيدايش می يابد  .آفتاب ،تازه ميکند ،باد) وای به (
خود سيمرغ يا ارتا بودند  .يکی از
تازه ميکند وآب ،تازه ميکند واين ھرسه ِ ،
نامھای اين خدا » ارتا « درايران ◌ُ » ،گلچھره « بوده است  ،و» گل «
درايران ،نماد تازگيست  .چھره  ،تنھا به معنای صورت وروی نيست ،
بلکه دراصل به معنای گوھر وذات است  .گوھروذات سيمرغ  ،گل ويا »
شکفته وتازه بودن « است  .او » گل ھميشه بشکفته « است  .ھمچنين نام
ديگر» سرو ِھميشه سبز«  » ،اردوج = ارتا +وج « است که به معنای »
تخم وفرزند ارتا « ھست ُ .گل اين خدا که روز  19ھرماھی منسوب به
اوست ) فروردين = ارتا فرورد (  ،بوستان افروز يا » ھميشک جوان و يا
ھميشک « يا » اردشيرجان « خوانده ميشد  ،چون ھميشه سبزوخرم وتازه
شمرده ميشد ،و به عربی آن را » حی العالم « مينامند .خدا برای آنھا » ،
اصل ھميشه تازه شونده و اصل ھميشه تازه کننده « درھرپديده ای بود .
چرا اين آرمان  ،سپس سرکوبی شد  ،و » رستگاری در آخرت « جانشين آن
گرديد ؟ پاسخ به اين پرسش را  ،يکراست درخود اصطالح » تازگی «
ميتوان يافت  » .ارتا «  » ،ارتا فرورد « است َ ».ورتـ َن« و » فر -ورد =
فروھر«  ،اصل گشتن وتحول يافتن و رقصيدنست  .خدا ) ارتا ( که نخستين
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عنصريا » اخو= «axvيا » فرن= پران  «praaneيا آتش جانست  ،اصل
تحول ودگرگون شدنست .
واژه » تازه «  ،از » تاچيتن « برآمده است که امروزه » تاختن « شده است
 ،ولی معنای اصلی آن » روان شدن  ،جاری شدن  ،حرکت کردن  ،راه
رفتن « است  .آب  ،می تازد  ،آب روانست .واژه »رود« ،به معنای
آنچيزيست که روانست ) رونده (  .دريا که » درای آپ « باشد به معنای »
آب با آھنگ = آب با موج « است  .واين آبست که ھمه چيزھارا سبزوتازه
ميکند  .حتی عطار» رفتن وچاالک رفتن وروانی را درھمه چيزھا « ،
ويژگی گوھری آب ميداند
سالک آمد پيش آب پاک رو گفت ای پاکيزه چاالک رو
ھرکجا سرسبزئی ،آثارتست تازگی کردن  ،طريق کارتست
درره جانان خوش وترميروی الجرم ھرلحظه خوشترميروی
در ھمه چيزی روانی ،ھمچو روح در دوعالم با سرافتاد ازتونوح
فردوسی  ،بجای » آب تازنده «  » ،آب روان « ميآورد .
ھمان جويباراست وآب روان که ازديدنش تازه دارد روان
جوانی وآب روان وچمن وسرو و عروس نيک روی  ،مجموعه ای جدا
ناپذيرازھمند  .معنای اصلی » تاختن « که روان شدن وجاری شدن و راه
رفتن ودويدن بوده است  ،فراموش ميشود و معنای » تندی وھجوم « بيشتر
درآن ميماند  » .تازگی «  ،ھمين» تاختن« ،به معنای » روان بودن  ،يا
جريان وجنبش و روش « است.تازگی ،جنبش وتحول وشدن وگشتن است .
چيزی تازه است يا تازه ميشود که تغييرميکند وتحول می يابد  .برای تازه
شدن  ،بايد جريان شد ،روان شد ،دگرگون شد  .دراين فرھنگ  ،منش جوانی
 ،در» آب روان  ،درآنچه جاريست «  ،تازگی را درمی يابد  ،نه » فنا وگذر
« را  .وقتی حافط برلب جوی می نشيند  ،گذرعمر را می بيند ) برلب جوی
نشين و گذر عمر ببين (  ،ولی وقتی مولوی  ،برلب جوی می نشيند ،بوسه
برخاک جوی می بيند  ،که درخت وگياه برلب جو ازآن سبزميشود .
آب را
ِ
آب روان  ،از ديدگاه او  ،ميتازد وتازه ميکند .
درفارسی به » تغييرکردن «  » ،دگرگون شدن « ميگويند  » .گون « به
معنای رنگ است  .يک چيزی ديگر گون ميشود  ،چون يک رنگ )گون=
رنگ  ،که بيان شاديست ( تحول به گون ) رنگ ( ديگر می يابد و » گون «
به معنای غنا وسرشاری ھست  .و » رنگ « شيره گياه و اسانس شمرده
137

138

ميشد  ،نه يک چيزظاھری وفرعی  .پس در تغيير) ديگرگون شدن ( ،تازگی
می بيند  ،گسترش وفوران غنا ی گوھری رامی بيند  .دگرگون شدن
درفارسی  ،معنای بسيار مثبت داشته است  .در دگرگون شد ) تغيير(  ،ميل
به فساد وتباھی پيدا نميشود  ،بلکه برعکس  ،غنای نھفته درخود را
پديدارميسازد وشادی ميآورد  .ھرچه روان وجاريست  ،تازه است  ،جوانست
ّ
وخرم است  .فراموش نبايد کرد که » آب = آپه = آوه
 ،سرسبزاست ،خوش
 ،به مفھوم گسترده اصليش « شيرابه است که در جان ھمه چيزھا ،
روانست  .اين بود که خدا ،ھمين آب يا رود يا اصل جاری وروان ،وبه
عبارت ديگر ،اصل تازگی درھرچيزی بود » .عروس « ھم  ،که دررباعی
خيام ميآيد  ،پيکريابی ھمين اصل تازگی است  .ھرروزی صبح  ،انسان ،
چھره عروس زمان را که » آفتاب سپيده دم « باشد ميديد  .پيشوند واژه »
عروس =  « aurushaکه » « aurvaباشد  ،ھمين معنای تاختن وسرعت
وشتاب را دارد  .وپسوند عروس که »  « ushباشد ،ھمان واژه »ھوش «
امروزيست ودراصل ،واژه » عروس « معنای » بامداد يا صبح « را داشته
است که با » به ھوش آمدن وبيدارشدن « اينھمانی داده ميشده است  .اين گاه
 ،اوشين گاه  ،خوانده ميشود  .پس » عروس « دراصل به معنای  ،بامداد
پيشتاز) طاليه(  ،صبح پيش آھنگ يا پيش خيزو يا پيشرو بوده است  ،وواژه
» اروس = عروس « درآغاز ،به معنای » درخشنده و سفيد « گرفته ميشده
است  .آفتاب که عروس باشد  ،درآغاز ،درسپيديش ،وسپس درسرخيش
ميدرخشد  .درست ھمين واژه درسانسکريت  ،معنای سرخ دارد  .درواقع »
عروس «  ،آفتاب سپيده دم است .
دراين معانی  ،ويژگی تازگی وتازه روئی بامداد درعروس  ،ازياد ما رفته
است  ،چون درفرھنگ کھن  ،اين پديده ای بسياربديھی بوده است  .خدايان
نوری  ،مانند اھورامزدای زرتشت  ،روشنی بيکران  ،بودند  .درروشنی
بيکران  ،حرکت وجنبش و تحول از تاريکی به روشنی نيست  .روشنی
بيکران  ،روشنيست که از تاريکی ،زاده نميشود .دروجود اين خدا يان نوری
 ،جريان ودگرگونی) گون= رنگ ،دگرگونه شدن= تغيير رنگ دادن است (
نيست که » تازگی « باشد  .اينست که خدا ھم ديگر ،نميتواند » عروس تازه
روی « باشد که » گل چھره « است ،و خواجه حافظ وخواجوی کرمانی
وعبيدزاکان ھنوز بياد اوھستند.گل چھره  ،يعنی آنکه ذات وگوھرش) چھره=
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گوھرواصل ( گل ھست و ميشکوفد ودرگل شدن ،تازه ميشود  .ذاتش ،
ھميشه شکفتن وتازه شدن است .
فرھنگ ايران،ھزاره ھا ازدرک سرشاری جوانی خود ،جوشان بود.
کسی»جوانی« رادرمی يابد که سرشاراز زندگی ومھرو ابتکار) نوآفرينی( و
جنبش باشد  .با درک سرشاری ازمھروزندگی وآزمايش طلبی وجنبش
درخود ھست  ،که جوانی  ،چھره به خود ميدھد  .خدای جوان ِ چنين انسانی
 ،که » ارتا « باشد ،ودرشاھنامه » ايرج= « Erezنخستين شاه ايران
وموءسس » مھرميان ملل « و» اصل مھر ِمتمم اصل داد « شده است  ،زيبا
) =ھو-چھر=ھجير( است  ،واين خدای زيبا  ،گيتی وزمينی ) ارض=earth
= َ =Erdeارد درپھلوی ( ميشود  ،که با اوميزيد و دراو  ،عروسش را می
يابد  .معنای » ھجير«  ،درپھلوی »،ھوچيتره = زيبائی= روی نيکو= خوبی
= چھره به « است  ،واين صفت خدای ايران » ارتا « ھست  ،که » عروس
ايرانيان« بود .
ما که عادت کرده ايم خدا را به کردار مقتدر و قھارو عالم به ھمه چيز) ھمه
آگاه و ھمه دان ( و منتقم بدانيم که گاھی نيز درضمن قھاريتش  ،رحيم ھم
ميتواند باشد  ،نميتوانيم باورکنيم که ايرانيان درخدای خود ،عروس خود را
می يافته اند  .مگر» عروس « چيست ؟ درواژه نامه ھا ميآيد که » عروس=
 «aurushaدراوستا ،به معنای » سپيد« است ،ودرسانسکريت  ،به معنای »
سرخ « است  .چرا اينجا سپيداست وآنجا سرخ ؟ اين نامی که به » عروس «
داده اند  ،چنانکه ديده خواھد شد  ،دراصل به معنای » آفتاب سپيده دم « بوده
است  .درواقع ھرعروسی  ،افق پيدايش اين » آفتاب سپيده دم « است .
درھرعروسی  ،اين آفتاب سپيده دم ُ ،بن تابش روشنی درزندگی انسانھا
ميشود  .دختری که با او جشن زناشوئی برپاشده  ،آفتاب سپيده دم است  .اين
چه معنائی داشته است ؟ روزگار و زمان نيز» عروس « خوانده ميشد  ،و
زمان نيزچنين پيوندی با زندگی انسان داشت  .بھمن پسر اسفنديار نيز
ھنگامی رستم را از دور می بيند  ،دررستم آفتاب سپيده دم  ،يعنی » عروس
زندگی « را درمی يابد :
چنين گفت بھمن که اين رستم است
ويا » آفتاب سپيده دم « است
البته اين آفتاب سپيده دم  ،سيمرغ صبح بوده است .انوری ميگويد :
»سيمرغ صبح « را ندھد مژده صباح
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تا نام تو نبندد بر » شھـپـر ،آفتاب «
اين مفھوم » صبح = بامداد= ھوشبام = بام اوش« که سيمرغ باشد ،برغم
آنکه زمينه اسطوره ايش فراموش ساخته ميشود ،ولی تصويرش باھمه
برآيندھايش درذھنھا ميماند.چنانکه مولوی ميگويد :
صبح که آفتاب خود ،سرنزده است از زمين
» جام جھان نمای « را برکف » جان « نھاده ای
آفتاب سپيده دم  ،ديدار نخستين چھره زيبا  ،و ُبن تابش ) گرمی وروشنی (
درروز شمرده ميشد  .ديدن اين نخستين چھره  ،که اصل زيبائی شمرده ميشد
 ،بيننده را تحول ميدھد  .آفتاب سپيده دم ُ ،بن روشن شدن جھان و تحول
زندگی درجھان بود .
آن آفتاب خوبی  ،چون برزمين بتابد
آن دم  ،زمين خاکی  ،بھتر ز آسمانست ) مولوی (
اين آفتاب ،چگونه روشن ميکند ؟ روشن کردن اساسا چيست ؟ روشن » ،
رئوخشنه = = raoxshnaرخشان « ميباشد  ،ومخفف اين واژه  » ،رخش «
است که درشاھنامه  ،نام » اسب رستم « شده است  .دراوستا اينھمانی »
اسب « با » بينش درتاريکی=دين « را می يابيم  ،و بينائی و روشنائی ،
باھم اينھمانی دارند .
به عبارت ديگر ،اسب رستم  ،روشنی است  .معانی گوناگون » رخش«
درواژه نامه ھا باقی مانده است  » .رخش «  ،خوشه ای ازمعانی به ھم
پيويسته دارد  ،که روزگار درازی  ،مفھوم » روشنی « را نزد ايرانيان،
مشخص ميساخته است .رخش ) روشنی(  -1به معنای » درھم آميختگی
سرخ وسپيد است «  .رخش  -2به معنای رنگين کمان ) کمان بھمن ( است
و -3رخش به معنای » ابتداکردن وآغازکردنست و -4رخش به معنای
برآيند
فرخندگی وميمنت ومبارکی است  .اين چھارمعنی باھم  ،درست چھار
ِ
» روشنی « بوده اند.
بايد درنظر داشت که بھمن )= وھومن (  ،نزد ايرانيان که اصل خرد
وبينش گوھری درھرانسانی است  ،اينھمانی با دورنگ سپيد وسرخ دارد
) ھرچند بھمن درزرتشتی گری  ،به رنگ سپيد  ،کاسته ميشود  ،وفقط
روشنی با سپيدی  ،اينھمانی داده ميشود .روشنی برای زرتشتيان فقط سپيد
است .وارونه دين زرتشتی ،روشنی درفرھنگ ايران ،اينھمانی با رنگارنگی
داشت (  .درفرھنگ ايران  ،روشنی) رخش (  ،آميزش  ،سرخ وسپيد
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باھمست  .روشنی  ،آميزش رنگھا باھمست  .سرخ  ،مادينه وسپيد  ،نرينه
است  .ازاين رو ،روشنی  ،به خودی خود  ،پديده جفتی و انبازی ومھر
است  .بدين سان  ،گوھر» روشنی «  » ،مھر« است که اصل شادی وجنبش
) رقص ( وگرمی است .افزوده براين  ،بھمن  ،رنگين کمان ھم ھست  .به
رنگين کمان » ،کمان بھمن« گفته ميشود .
عروس که آفتاب سپيده دم باشد  ،زندگی را » روشن « ميکند  ،يا به عبارت
ديگر ،ز ندگی را درزمان ،رنگين وغنی و سرشاراز رنگ ميسازد  ،فرخنده
ومبارک ميسازد  » .رنگ « را که از» شيره گياھان « ميگرفتند ،معنای »
گوھروجانمايه ھرچيزی « را داشته است  .ازاين روخود سيمرغ يا خدا ،
سيرنگ ) سه رنگ = رنگ ( ناميده ميشد  .خدا ،رنگ بود  .به عبارت
ديگر ،خدا ،شيره وافشره واسانس جھانست واين شيره  ،رنگارنگ است ،
يعنی » شادی وغنا « ھست .
آراستن ھرعروسی با ھفت رنگ  ،برای اينھمانی دادن او  ،با اين مفھوم
روشنی ) رخش ،رخشان ( وبا بھمن ) سيمرغ  ،نخستين تجلی بھمن است که
دخترش شمرده ميشد ( بوده  ،اصل خرد ودين ) بينش گوھری ( بوده است .
عروس  ،جدا ناپذير ازصفت » آراستگی « بود  .وجود او بايد با ھفت رنگ
آرايش بشود ،تا آفتاب سپيده دم در زندگی باشد ،تا » آميختگی رنگھا باھم «
باشد ،تاسيمرغ باشد  .آفتاب سپيده دم  ،نيز نخست  ،درسپيديش پديدارميشود
وسپس بالفاصله ،سرخ ميشود  ،و آنگاه با درھم آميختگی سپيدوسرخ ،روشن
ميگردد  .جھان  ،آنگاه روشن ميشود که ھفت رنگ بشود  ،ھمه رنگھا
خود » روشنی «  ،معنای » مھر= ھمآغوشی
وگوناگونی ھا  ،پديدارشوند .
ِ
سرخ وسپيد= عروسی « وآفرينندگی و شادی داشته است ) عروسی =
شادی= سور( که سپس با » سپيد انگاشتن « ،گم شده است  .در روشنی که
فقط سپيداست ،مھروغنا وسرشاری وشادی نيست .
البته مفھوم » آفتاب « نيز نزد ما  ،دراثرنفوذ اديان گوناگون  ،تغييريافته
وبسيار تنگ گرديده است  .با واژه آفتاب  ،ما آن مفھومی را که ايرانيان
درباستان داشته اند ،تداعی نميکنيم  .ولی برای درک مفھوم » عروس « بايد
 ،اين مفھوم آفتاب را ازسر ،درذھن بسيج ساخت  .چنانکه درواژه » رخش=
آميزش سپيد وسرخ « ديده شد  ،روشنی ،پيکريابی مھر) يکی شوی جفت
سرخ وسپيد باھم( است  .آفتاب  ،درتابش پرتوھايش  ،اصل مھرورزی
است  » .پرتو«  ،با تابش کاردارد که روشنی ِگرمست  .آفتاب  ،دراصل
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ھمان » مھـر« بوده است  .در ادبيات ايران نيز به ھمين معنا باقی مانده
است  .ولی ميترائيست ھا و زرتشتی ھا  ،مھر)= ميترا ( را از» خورشيد «
جدا ساخته اند ،و دراين ضمن اورا  ،نرينه ساخته اند .
درحاليکه درفرھنگ ايران  ،خورشيد دراصل  ،خورشيد خانم بوده است ،
واين زن است که » اصل مھر« بوده است  .اينست که ميترائيان
ويزدانشناسی زرتشتی  ،کوشيده اند که آفتاب را که ھمان سيمرغ  ،زنخدای
مھر بوده است  ،از » خدای مھربودن «  ،بيندازند  .داستان سام وسيمرغ
ودورانداختن زال  ،بھترين داستان برای بيان ھمين اصل مھربودن ِسيمرغ
بوده است  ،چون جانی که زيرنفوذ دين حاکم  ،دور انداخته ميشود  ،سيمرغ
دراثرمھرش برميدارد و درخانه اش  ،می پذيرد وازپستان خودش به
اوشيرميدھد واورا می پرورد  .سيمرغ  ،به ھرجانی  ،مھرميورزد  ،ولو
معيوب وناقص ) با آھو( باشد  ،ولو مطرود ِھمه قدرتھا باشد .
وبن مھرشمرده ميشد .
آفتاب  ،چون درتابش  ،گرم وروشن ميکند ،اصل ُ
انديشه مھرفراگير« درفرھنگ ايران
نخستين باردرتجربه تابش آفتاب » ،
ِ
پيدايش يافت  .درآفتاب » ،يک جسم « خشک وخالی ،پرستيده نميشد  ،بلکه
اين » سرچشمه مھر« بود که درآفتاب پرستيده ميشد  .ازيک تجربه حسی ،
يک انديشه فراحسی ،زاده شده است  .گرمی) تاب ،تف(  ،اينھمانی با »
مھر« داشت  .تابش ،تحول ميداد ،و»به ھم می تابيد= مھرميآفريد « .
مفاھيم وانديشه ھای انتزاعی ما  ،بدون استثناء  ،ھمه با تجربه حواس گره
خورده بوده اند  .ھمه مفاھيم انتزاعی وتجريدی ما ازتجربيات حسی  ،روئيده
اند  .اين مھر ،درفرھنگ ايران  ،معنای تنگ عشق ومحبت را نداشت  ،بلکه
ازھمان آغاز ،معنای سياسی -اجتماعی نيرومند داشته است  .اين مھر در
آفتابست که بايد اصل حکومت درگيتی باشد  .حکومت  ،بايد براصل
مھراستوار باشد  ،نه بر اصل قدرت و تحميل وانذاروارھاب  .اين انديشه در
قصيده عبيد زاکانی  ،بسيارزيبا وشفاف وبرجسته  ،زنده باقی مانده است .
سپھرچھارم که سپھرميان ) ميان ھفت سپھر ( باشد ،متعلق به آفتاب يا مھر
است  .اساسا  ،اصطالح » ميان « در فرھنگ ايران  ،اصليست که دوبخش
را به ھم پيوند ميدھد ،وآنھارا باھم يکی ميسازد  ».ميان « درفرھنگ ايران ،
به ھيچ روی  ،معنای » واسطه « را ندارد  .اين انديشه مھر ،به عنوان
اصل حکومت ،آرمان ايرانيان درھزاره ھابوده است  ،ولوحکومات وشاھان
آن  ،به اين اصل نيز وفادارنبوده اند  .عبيد ميگويد :
142

143

سريرگاه چھارم  ،که » جای پادشه « است
فزون زقـيصر و فغفوز و ھرمز و دارا
» تھی« ز » والی« و  »،خالی« ز پادشه  ،ديدم
وليک  ،لشگرش از پيش تخت او برپا
فرازآن  ،صنمی  ،با ھزار غنج ودالل
چو دلبران دالويز و لعبتان ختا
گھی به زخمه سحرآفرين  ،زدی رگ چنگ
گھی گرفته بردست  ،ساغر صھبا
سپھر چھارم ،جايگاه شاه وحاکم است .ولی درآنجا شاھی وحاکمی
وقدرتمندی نيست .برغم اينکه خالی ازقدرتست  ،ولی ھمگان لشگراوھستند .
فراز اين تخت  ،صنمی بسيار زيباھست که با يک دستش ،چنگ مينوازد و
دردست ديگرش  ،ساغرمی پيمايد  .دريک دستش ) باد آھنگين = دم نای =
موسيقی( ھست ودرست ديگرش ،باده  .آفتاب  ،جلوه گر» مھر اجتماعی
وسياسی واقتصادی « است که بايد متمم » داد= عدالت وحقوق ونظام وقانون
« بشود  ،تا نظامی »بدون ترس ازقدرت«  ،بنا گردد  .اين تصوير ازآفتاب
است که دراصطالح » آفتاب سپيده دم « تداعی ميشده است .
اکنون که بيشتربا تصويرآفتاب درفرھنگ ايران آشنا شديم  ،ازخود ميپرسيم
که آيا دقيقا ميدانيم که » سپيده دم « يعنی چه ؟ آيا مقصود ازاين اصطالح
آنست که » دم  ،که باد يا نفس « باشد ،سپيد ھست ؟ آفتابی که دمش ،سپيد
ھست ،معنائی دارد ؟ علت نيزآنست که» سپيد « دراين اصطالح که به
نظرما  ،رنگی ميان رنگھاست ،به معنای» رنگ « نيست  ،بلکه به معنای »
نای « ھست .يکی ازمعانی » سپيد يا سپيده «  ،نای است ) دھخدا(  .سپيده
دم  ،نائيست که برای بيدارشدن وبه ھوش ) اوش  ،اوش بام = بامداد ( آمدن
باد ) دم ( آھنگين يا نوا يا نسيم است که ھمراه
نواخته ميشده است  .اين ِ
برآمدن آفتاب  ،دميده ميشود و انسان  ،ازاين باد وموسيقی  ،سبز و
پديدارميشود و بيدارميگردد  .به عبارت ديگر ،آفتاب سپيده دم  ،گوھر »
بھارخرم « را دارد  .چون » بھار« نيز که » ون -گره يا ،ون  -ھره « باشد
ّ
 ،به معنای » نای به « است  ،که با وزيدن باد آھنگينش  ،جھان  ،زنده
بھارخرم
ّ
وجوان وسرشاراز زندگی و رنگ وبو ميگردد  .آفتاب سپيده دم و
و » روزگار= زندگی درزمان«  ،عروس ھستند  ،چون ھميشه » تازه «
ميکنند  ،چون ھميشه تازه ميشوند  .اصطالح » تازگی «  ،چنانکه درپيش
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آمد ،از واژه » تاختن « ميآيد  .زمان وروزگار  ،ميتازد .اين به معنای آنست
که درجنبش وتحول  ،ھميشه تازه ميشود  ،و » عروس « پيکريابی  ،انديشه
» تازگی « است  .ازاين روھست که خواھيم ديد درست واژه » اروس =
الوس «  ،اسبی بوده است که گردونه آفتاب را ميکشيده است و برای ما
بسيارشگفت انگيز خواھد بود که » عروس « و» اسب « نميتوانند باھم
اينھمانی داشته باشند  ،ولی عروس و اسب ) اروس = درنوروزنامه خيام
الوس شده است (  ،ھردو نماد » تاختن = تحول به نو « بوده اند .
نظامی ،دراقبالنامه  ،ميگويد که روزگار ،ايجاب نوخواھی ونوشوی ميکند .
جنبش زمان  ،تحول زمان  ،تازش زمان  ،ھميشه تازه شويست  .طبعا
ھنرمندان وشعرا وانديشمندانی ميآيند که آموزه ھا وبينش ھارا تازه ميکنند .
و » عروس «  ،پيکريابی ھمين » تازه روئی « ھست .
به ھرمدتی ،گردش روزگار زطرزی دگر ،خواھد آموزگار
سرآھنگ پيشينه  ،کج روکند نوائی دگر ،درجھان ،نوکند
به بازی درآيد چو بازيگری زپرده برون آورد پيکری
بدان پيکر ،از راه افسونگری کند مدتی خلق را دلبری
چو پيری ،درآن پيکر ،آرد شکست جوان  ،پيکر ديگر آرد بدست
بدينگونه  ،برنو خطان سخن کند تازه ،پيرايه ھای کھن
زمان تا زمان  » ،خامه نخل بند « سر نخل ديگر ،بر آرد بلند
نخل بستن چيست ؟ نخل بستن  ،رسانيدن مايه نخل نر ،به نخل ماده است تا
نخل ماده  ،بار بدھند  .ھنرمند وشاعرو انديشمند  ،با خامه اشان  ،درتغيير
زمانھا  ،نخل بندی ميکنند  .تحول يافتن به تازه  ،آبستن شدن  ،ازنطفه ھا
ومايه ھای گذشته است .
چو گم گردد ازگوھری ،آب ورنگ دگرگوھری  ،سر برآرد زسنگ
» عروس « مرا ،پيش پيکرشناس ھمين تازه روئی ،بس است از قياس
اثرمن ) نظامی(  ،عروس تازه روی ھست  .البته درھمه گستره ھا ) ھمچنين
دين ودرفلسفه و بينش( گردش روزگار ،خواھان طرزی ديگراست .
روزگار ،عروس ھميشه تازه شونده و تازه کننده است  .روزگار» ،
نميگذرد= فنا نمی پذيرد«  ،بلکه » می گرداند  ،می تازاند  ،تازه ميکند ،
نوخواه است « .
ما دراثر نفوذ مفاھيم و مقوالت اسالمی درروانمان  ،ناخود آگاھی داريم که
در ايمان به » حقيقت مطلق و ثابت يا تغييرناپذير درزمان « ريشه دارند .
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بدين علت  ،به پديده ھای نسبی وطيفی و متغيير ) ديگر گون شونده = ديگر
رنگ شونده  .گون = رنگ ( بدبين و ازآن رويگردانيم و يا آنھا را با ديده بی
اھميتی مينگريم  .وواھمه داريم که ھمين انديشه ژرف نظامی را در ھمه
گستره ھای دينی واجتماعی وسياسی وحقوقی  ،معتبربشناسيم  .اينست که
پديده » آفتاب سپيده دم « که » عروس « يا اصل تازه شونده و ديگرگون
شونده است  ،برای ما ناملموس ونامحسوس و نامفھومست  .اين پديده ِ »
آذرخشی صبحگاھی «  » ،اين چشم اندازی به روی نيکوی تازگی «  ،که
زندگی را در مدت روز  ،تغيير ميدھد و حالت روانی وانديشگی شاد در تمام
روز معين ميسازد،ناچيزميشماريم .درحاليکه اين» نخستين ديدارصبحگاھی
و سپيده دمی «  ،سرچشمه نيروئی بود که ھمه کارھا وانديشه ھا و
گفتارھا واحساسات را تغذيه وسيراب ميکرد  » .ديدار زيبائی يا چھره
نيکو،در سرآغازروز «  ،سرچشمه جوشيدن زندگی بود  .اين منش و تجربه
صبحگاھی  ،راه به اعمال وافکارو عواطف مثبت در روز ميگشود .
آن صبح سعادتھا  ،چون نورفشان آيد
آنگاه خروس جان  ،دربانگ وفغان آيد
خور ،نور درخشاند  ،پس نور برافشاند
تن گرد چو بنشاند  ،جانان بر جان آيد
ھرصبح زسيرانش  ،می باشم حيرانش
تا جان نشود حيران  ،او روی بنمياند
مبارک باشد آن رو را  ،بديدن بامدادانی
ببوسيدن چنان دستی  ،زشاھنشاه سلطانی
بديدن با مدادانی ،چنان روئی  ،چه خوش باشد
چو ازآغاز روز او را بديدن ماه تابانی
دوخورشيد از پگه ديدن  ،يکی خورشد ازمشرق
دگرخورشيد برافالک ھستی شاد وخندانی )مقصودش شمس است(
زھی صبحی که درآيد  ،نشيند برسربالين
توچشم ازخواب بگشائی  ،ببينی شاه شادانی
ّ
بھارخرم  ،بھترين نماد » عروس زمان يا روزگار« يا »
آفتاب سپيده دم و
اصل ھميشه ازنو تازه شوی«ھستند .درست درھرعروسی نيز ،بازتاب ھمين
اصل را درزندگی ميديدند  .چنانکه درجشن عروسی رودابه با زال  ،سام
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ميخواھد چھره رودابه  ،يا عروس خود) زن پسرخود زال( رابرای نخستين
بارببيند وسيندخت،مادررودابه برای ديدن رخسارعروس ازاوھديه ميخواھد :
بخنديد و سيندخت را سام گفت که رودابه را چند خواھی نھفت
بدو گفت سيندخت  ،ھديه کجاست اگر » ديدن آفتابت « ھواست
چنين داد پاسخ به سيندخت سام
که ازمن بخواه  ،آنچه داری تو کام
برفتند زی خانه زر نگار کجا اندرون بود » ّ
خرم بھار «
نگه کرد سام اندرآن ماھروی يکايک شگفتی بماند اندروی
ندانست کش چون ستايد ھمی برو چشم را چون گشايد ھمی
رودابه که عروس است  ،ھم آفتاب سپيده دم وھم بھار ّ
خرم است  .عروس ،
ّ
بھارخرم است  .بااين تصوير عروس اززمان ھست که
آفتاب سپيده دم و
خيام ميگويد :
گفتم به عروس دھر ،کابين تو چيست
گفتا  :دل ّ
خرم تو ،کابين منست

حقيقت ،ھميشه تازه ميشود
» تازگی وروشنی باھم «
اولويت » تازگی« بر»روشنی«
ِ
رابطه تازگی باحقيقت درفرھنگ ايران
حقيقت ،برقھائی ھستند که تازه به تازه
از » ابـر تيره «  ،ميدرخشند
انسان  ،درجستجوی بينشی است که زندگی را تازه کند و زندگی  ،تا ھنگامی
زندگيست  ،که بينشھای تازه ميآورد  .تازگی زندگی  ،با تازگی بينش باھم
انبازند  » .تازگی بينش «  ،ھمان » سبزوروشن بودن « است  ،و »
گوھروطبيعت  ،يا تخم انسان «  ،درفرھنگ ايران  ،از» روشنی وسبزی
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آسمان « پيدايش يافته است ) بندھش ، ( 22-1،و» آسمان « درفرھنگ
ايران ،آسمان ابری ھست که » نخستين مرحله پيدايش درآفرينش « است ،
که مادر واصل آب و آتش) آذرخش= ارتجک ( يا سبزی و روشنی است .
در يزدانشناسی زرتشتی  ،راستی )= حقيقت( از» روشنی بيکران اھورامزدا
« آفريده ميشود  ،ودرتورات  ،يھوه  ،نخست  ،روشنی را ميآفريند  ،ولی
درفرھنگ ايران ،نخست » ،آسمان ابری يا تيره « پيدايش می يابد که
مادرآب ) باران( وآتش ) برق = آذرخش( است که اصل » سبزی ) تازگی(
وروشنی ھستند .
ما امروزه  ،دم از» جستجوی حقيقت« ميزنيم  .ميگويند که ھرکسی بايد
حقيقت را بجويد  .ولی درفرھنگ ايران  ،دم از» جستجوی آب « زده ميشد
 ،چون انسان  ،تخم شمرده ميشد ) مردم = مر +تخم(  ،و شيرابه وجانمايه
ھرچيزی  » ،آب « خوانده ميشد  .اين تصوير» تخم بودن انسان «  ،اھميت
فوق العاده درفرھنگ ايران دارد  ،چون ھم »اصالت وارج انسان « را معين
ميسازد  ،وھم » رابطه مستقيم و ھمگوھری اورا با خدا يا اصل « مشخص
ميکند  .خدا  ،خوشه است  ،وانسانھا  ،تخمھای اين خوشه  .انسانھا در
ھمبستگی ) مھر( باھم  ،خدا يا خوشه اند  .انسانھا درھمپرسی وھمانديشی
باھم  ،خدا ھستند  .طبعا تخم  ،نياز به آب دارد  ،تا سبزوروشن بشود .
اينست که ھردو ) -1آب و -2تخم (  ،ھمديگررا ميکشند ) کشش ( و
ھمديگررا ميجويند ) جستجو(  .چيزی را انسان آگاھانه ميجويد که درتاريکی
) نا آگاھانه ( به آن کشيده ميشود  .به عبارت ديگر ،حقيقت وانسان
ھمديگررا ميکشند وميجويند  .تا حقيقت  ،انسان را نکشد  ،انسان  ،حقيقت را
نميجويد  .تخم  ،نيازبه آب دارد ،تا با آن  ،برويد)= سبزوروشن شود وبينش
به حقيقت بيابد ( و دررگھايش  ،شيرابه رونده شود .
ولی می بينيم که بسياری ازانسانھا  ،امروزه  ،حقيقت را نميجويند
ونميخواھند بجويند  ،چون حقيقت  ،ديگر  ،مدتھاست که  » ،آب روان يعنی
تازه شونده « نيست  ،و چون انسانھا  ،ديگر » ،تخم « نيستند  .تخم بودن ،
يعنی » اصل تازگی وروشنی « بودن  .انسانھا  »،تخم سوخته « يا تخم
مرده شده اند  .و انسانھا  ،نميخواھند ديگر » ،تخمی « باشند ،طبعا نيازی ھم
به کشيدن يا ھنجيدن ِ» آب= ياجانمايه چيزھا « ندارند .
انسان ،جوينده آب بود  ،چون آب  » ،اصل سبزی  ،يعنی تازگی ورنگارنگی
« است .تخم با آب  ،تازه ميشود  ،سبزو روشن) رنگارنگ ( ميگردد .
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درفرھنگ ايران  ،چيزی روشن ميشود که رنگارنگ بشود  .با ھنجيدن آب
درتخم  ،تخم درگشودگی  ،متنوع ورنگارنگ وسبز) تازه ( ميشود  .انسان
) = تخم (  ،نياز به تازگی ورنگارنگی  ،نيازبه سبزشدن) تازه شدن ( و
رنگارنگ شدن)= روشن شدن ( دارد .
بردوپايه » تازگی وروشنی « استوارميباشد .
زندگی درفرھنگ ايران ،
ِ
تازگی وروشنی  ،دوبال خرد و دوپای تن ھستند که به ھم پيوسته اند .
روشنی بايد تازه کند و تازگی بايد روشن کند  .انسان دراين فرھنگ ،
نميخواست تنھا روشن بشود  ،بلکه ميخواست  ،ھم روشن وھم تازه) سبز(
بشود  .روشنگری ِتنھا  ،پذيرفته نميشد  .او برضد بريده شدن » آرمان
تازگی «  ،از »آرمان روشنی« بود  .درتاريخ تحوالت غرب ،اين دونيروی
جفت باھم  ،ازھم پاره شد ند  .درآغاز تحوالت اين پانصدساله درغرب ،
آرمان » روشنگری «  ،چيره شد  ،و نيازبه » تازگی درزندگی « را يا فرع
خود ساخت  ،يا آن را به کلی ناديده گرفت  .ولی نياز زندگی به تازگی ،
علت پيدايش جنبشھای فلسفی واجتماعی وسياسی ديگرشد  ،که درآغاز
رويارو با » جنبش روشنگری « برخاستند  ،وسپس ،راه آشتی دادن اين دو
باھم درتفکرفلسفی واجتماعی و دينی گشوده شد .
درايران ھم  ،دربرابر » عقل ملول وخشک فقھی درشريعت اسالم «  ،نياز
به » تازگی زندگی «  ،ھم درعرفان  ،وھم در غزلسرائی شعرا  ،وھم
دررباعيات خيام  ،به خود چھره گرفتند  .وامروزه ھم در ايران  ،دربرابر
» خشکی وماللت وافسردگی حکومت فقھی «  ،ھم جنبش سبز ،وھم جنبش
سکوالر ،برخاسته اند که ھردو گواه بر» خواست ِتازگی درزندگی« و نيازبه
» زندگی تازه « ھستند  .درپھلوی به » تازه «  » ،سبز« يا » زرگون «
ميگفتند  ،و» زرگون«،ھمان معنای » رنگ سبز= زرگون« را داشت .
سکوالريسم نيز چنانچه بسياری می پندارند  ،واقعيت دادن ِ يک فورماليته
حقوقی نيست که فقط با رفع تبعيض وبا جدائی حکومت از دين ) اسالم(
اکتفا ميکند  ،بلکه » کشش نيرومند مردمان به تازگيست «  .زندگی ،
درجستجوی بينشی) روشنی ( است که زندگی فردی واجتماعی را نه تنھا
روشن ميکند  ،بلکه » تازه « ھم ميکند .

آنچه می تازد  ،تازه ميکند
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» تازه کردن «  ،چنانکه از ريشه واژه اش ميتوان شناخت  ،تاختن ) تا چيتن
درپھلوی(است که روان شدن وجاری شدن و به موج آمدن است .درشاھنامه
 ،نخستين پديده تازان ،ماريست که ھوشنگ)= بھمن = وھومن( می بيند و
درپيکاراو ،روشنی ازآتشی که ازسنگ ميجھددرجھان پيدايش می يابد  .بھمن
 ،اصل بينش زھشی ازگوھر ھرانسان و اصل قانونگذاری ) پيشداد= پرا+
داته ( است  .فراموش نبايد که ھم معنای آسمان  ،به معنای » اسن = سنگ «
است ،وھم ابروبرق نيزدربندھش ،سنگ خوانده ميشوند  .بھمن  ،اينھمانی با
» اسن خرد = خرد سنگی« دارد  .سنگ يا » اسن = اسنگ«  ،دراصل به
معنای » اتصال وامتزاج دوچيزيا دونيرباھم « است  .ازاصل جفتی وانبازی
ومھر درانسان  ،روشنی وشادی وجنبش ،پيدايش می يابد  » .مار« که ھمان
» مر« باشد  ،درست ھمين معنای جفتی را دارد  ،و انسان  ،مردم ) مر+
تخم = تخميست که اصل روشنی وجنبش وجشن ( است .
پيدايش روشنی ازآتش )ازسنگ= اصل جفتی ( برضد آموزه زرتشت است .
روشنی بيکران اھورامزدا ،ازآتش وزايش برنميآيد .طبعا اين داستان
درشاھنامه  ،ازموبدان زرتشتی دستکاری شده  ،چون زرتشت برضد اصل
جفتی ) مر= سنگ= ھمبغ = انباز( بود  .آنھا در» پيکاراھريمن واھورامزدا
باھم « ،اصل روشنی را ميديدند .پس بايد پيکار با مار) اصل جفتی ( و
ازبھم زدن سنگ ) نه ازسنگی که اصل جفتی است ( ،اصل روشنی باشد .
ولی جشن سده  ،که جشن پيدايش » روشنی درجھان= بينش درجھان =
بينش حقوق ونظام درجھان « باشد  ،جشن بھمن است .ازاين رو ھوشنگ
ھمان بھمنست  .اين ماريا مر ،که اصل جفتيست  ،گوھرش » تاختن= تازنده
بودن «  ،تحول يافتن وتازشده است .
پديد آمد از دور ،چيزی دراز سيه رنگ وتيره تن » تيز تاز «
اين ويژگيھای » مار يا مر« يا بطورکلی » اصل جفتی « است  .سپس
درشاھنامه می بينيم که شب وروز ،که نماد جنبش زمان ھستند ،دواسب »
تيزتاز« ھستند که ھميشه درپی ھمديگر ميتازند  .موبد درپرسش از زال :
دگرموبدی گفت کای سرفراز دواسب گرانمايه » تيز تاز «
يکی زان به کردار دريای قار يکی چون بلورسپيد آبدار
زمان  ،می تازد يا تازنده است  .به عبارت ديگر ،ھميشه تحول می يابد و
تازگی وجوانی وشادی وخرسندی ميآورد .
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تازنده يا » اصل تازندگی« ديگر  ،باد ) وای ( است که درابر ،به شکل آتش
) ئور وازيشت ( ھست ،و ازاين » آتش يا گرمی وتاب درباداست  ،که ابر،
می تازد ،و ھمه جھان را با باران  ،سبزوتازه ميکند.
گرم تازا صبا  ،از گرد عنبر وقت صبح
موکب سلطان گل را  ،در غبار انداختند) اوحدی مراغه ای(
کشتئی را پيش باد  ،امروز در تازان کند ) سنائی (
صبا آيد اکنون به عرض شمال سحرگاه  ،تازان سوی الله زار
ھمچنين باد دروزيدن به دريا  ،بحررا تازان ومواج ميکند  ،وماھيان دريا
ازاين تاختن وتموج آب  ،آبستن ميشوند  .مولوی ميگويد :
برو تو دست اندازان  ،به سوی شاه  ،چون بازان
» بازکه مرغ است  ،ھمان واژه وای = باد « ميباشد
ببينی بحر را تازان  ،درآن بحر پر ازخوبی ) مولوی (
دربندھش) بخش نھم ،پاره  ( 113ميآيد که  » :چون باد درافتد وآب را براند
 ،ماھيان بدان حرکت آب  ،به ھمان گونه حرکت کنند و ايشان را چنان
تـنـک آب  ،فرزند خواھی
درنطرآيد که آن آب تازان است  .اين ماھيان به ُ ُ
کنند و به ژرفاب زايند «  .آبی که با تازيانه باد  ،می تازد ومواج ميشود،
آبستن کننده است ،وآفرينش را در زايش  ،تازه ميکند  .باد )= وای( درابر
ودرگياه ودرانسان )آتش جان :فرنفتار ،فرن = پران = باد ( اصل تاختن
ووزيدن وجوش آوردن وتافتن و گرم کردن و حرکت کردن است  ،وھميشه
دردگرگون ساختن وتحول دادن  ،آنھارا تازه ميکند  .باد ،آتش يا گرمی
) مھر(  ،تحول دھنده وتازه کننده است .
زندگی  ،خونی تازه ميخواھد که دررگھايش روان شود وبرضد » سکون
بينشی « است که ارکان وجود را ازجنبش بازميدارد و رکون ورکود
ميآورد  .مولوی  ،معنای دقيق » تازگی « را چنين بيان ميکند  .ميگويد که
دروغ پردازی ) وشات ( آبی را که از دريای زندگی ميآيد ميخشکاند
) نشف= خشک ( و ھمه شاخه ھا دراثر اين خشک شدگی  ،ديگرنميتوانند
بجنبند و شاخه ھای نرم ازتری  ،نرمش ولطافت را ازدست ميدھند  ،و ديگر
اين شاخه ھا را نه ميتوان خميد تا ازآن سبدی بافت .
نشف کرد از تو خيال آن وشات شبنمی که داری از بحر الحيات
پس نشان نشف آب اندر غصون ) غصن= شاخه (
آن بود کان می نجنبد در رکون
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عضو ،جز شاخ تر وتازه بود می کشی ھرسو  ،کشيده ميشود
گرسبد خواھی ،توانی کردنش ھم توانی کرد چنبر گردنش
مفھوم » روشنی « که درابتدا ،جداناپذير از» سبزشدن = تازه شدن « وطبعا
ازاين نرمش وعطوفت ولطافت است  ،سپس  ،تحول يافت  .روشنی ،
برندگی « پيداکرد  .نورخوشيد
دراديان نوری و درمکاتب فلسفی  ،مفھوم » ّ
 ،تيغ برنده شد  .ھرتعريفی ومفھومی  ،آنگاه روشن است که درھمه
مرزھايش از ديگران بريده باشد  .طبعا چيزی روشن ميشود که ازپيرامونش
 ،بريده ميشود  ،و درست اين » روند بريده شدن درروشن شدن « برضد »
روان شوندگی و جاری شوی آب « است که درمفھوم » تازگی « ميباشد.
با نفوذ روشنگری در سياست واقـتصاد وعلوم و فن ) تکنيک ( امروزه  ،و
سلطه » فقه وحقوق و شريعت وقضاوت « که ھمين ويژگی را
ھمچنين با
ِ
دارند ،تازگی اززندگی فردی واجتماعی حذف ميگردد .زندگی ،روشن
ميشود ،ولی لطف خود را ازدست ميدھد)اين موضوع سپس گسترده خواھد
شد ( .اينستکه تازگی و روشنی درفرھنگ اصيل ايران ،ھمزاد وانباز ،و
ازھم جداناپذير بودند  » .فرھنگ« درايران  ،درست به معنای ھمين تازگی
وروشنی وجود انسان بود  .چون » فرھنگ «  » ،کاريزی « است که از
دريا ) که خود خدا باشد = شيرابه کل وجود = دريای فراخکرت ( به تخم
وجود ھرانسانی ) مردم = مر -تخم ( ،کشيده ميشود  ،و طبعا ھرانسانی ،
تخميست که مستقيما ازخود خدا  ،آبياری ميشود  ،تا سبز) تازه ( و روشن
شود  .خدا وحقيقت ،نيازبه واسطه ندارد  .اين ھنجيدن خود خدا ) آب( ،
علت پيدايش ِمستقيم تازگی وروشنائی ) بينش وشناخت ( ازوجود انسان
ميشود  .اين انديشه  ،ھميشه زنده باقی ميماند  .مولوی  ،انسان را » جوی «
ميداند و خدا را » آبی ميداند که درآن روانست «  .بدينسان  ،انسان  ،ھميشه
ميشکوفد وسبزه زار) چمن = ھميشه سبزوتازه ( است
من  ،جوی و ،تو ،آب و ، .....بوسه آب
ھم بر لب جويبار باشد
از بوسه آب بر لب جوی اشکوفه وسبزه زار باشد
خدا ،ھميشه انسان را در روان بودنش  ،ميبوسد و ازاين » ھمبوسی « ،
انسان ،سبز) تازه ( وروشن ) بينش ( ميگردد  .چرا انسان  ،جوی ھست ؟
واژه » جوی « دراصل  ،ھمان » جوغ = يوغ = جفت وانباز« است  ،و
ارکه ھستی « است  .ازاين رو ،ارکه  ،به جوی آب گفته ميشود .
جفتی »،
ِ
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انسان  ،اصل انبازشوی وھمآفرينی است  .اينست که مفاھيم » جوی وآب
روان و تازگی «  ،تلنگر به انديشه ھائی ميزند که ريشه ژرف درتصوير
ايرانيان ازخدا وانسان وپيوند آن دو باھم  ،برای پيدايش سبزی وروشنی
دارند  .حافظ ميگويد :
با من  ،به کنار ِ جوی می بايد بود
وزغصه  » ،کناره جوی « می بايد بود
اين مدت عمرما  ،چو » گل «  ،ده روزاست
خندان لب و تازه روی می بايد بود
با آب روان درجوی  ،که جريان خدا دروجود ھرانسانی باشد ،روانی وجنبش
ودگرگونی ،به گونه ای ديگر درک ميشود .خدا  ،آب رونده وتازنده درھستی
انسان ميشود  .ھرچيزی  ،آنگاه تازه است که می تازد و روانست و درجنبش
است  .اصل جھان ،که خدا باشد ،ھميشه تازه است ،چون درھررگی ) =ارتا
= راھو( روانست  .انسان ،در جنبش ودر ديگرگون شدن  ،تازگی را درمی
يابد  ،نه گذروفنا را  ،نه » کھنه شدن « را  ،نه حسرت خوردن به گذشته را
 ،واز ثبوت وسفت شوی و انجماد وخشک شوی  ،روی گردانست .
خدا يا حقيقت که شيرابه )اسانس( جھان ھستی است  ،اصل تازه کننده
) تازنده ( و روان درھرچيزی است .ازاين روھست که سبزی ) تازگی ( ،
اولويت برروشنی ) بينش وشناخت ( دارد  .با درنظر داشتن اين اولويت
است که ميتوان عرفان وغزليات شعرای ايران ورباعيات خيام را دريافت .
مولوی ميگويد :
ھر روز خوش است منزلی بسپردن
چون » آب روان « و » فارغ از افسردن «
دی رفت و ،حديث دی  ،چو دی ھم بگذشت
امروز  ،حديث تازه بايد کردن
حديث وحدث  ،اساسا به معنای نووجديد و رويداد تازه است  ،ھرچند سپس
معانی »مطلب و مبحث وشرح احوال و گفته رسول وحکايت گفتاروکرداراو
« پيدا کرده است  .انسان بايد راه جستجوی بينش را بسپرد و به منزلی
ديگربرسد تا ھيچگاه نيفسرد و آب روان باشد و ديروز و بينش ) روشنی (
ديروز ،متعلق به گذشته است و امروز بايد بينش و آگاھی خودرا تازه کرد .
نبود اين تازگی در»عقل ملول « ھست که عرفان را برضد » عقل فقھی
وشريعتی« ميشوراند  .ازاين عقل فقھی وشريعتی ومذھبی  ،نه بينش تازه ای
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پيدايش می يابد  ،و نه زندگی را تازه ميکند ،چون به خدا ،به حقيقت که اصل
ھميشه تازه کننده است  ،مستقيما پيوسته نيست .ﷲ  ،آبی نيست که دررگھای
جان انسان ،روان شود  .اگرچنين باشد ،نياز به محمدی وقرآنی نيست .
عقل ازتو  ،تازه بود  ،جان ازتو  ،زنده بود
توعقل عقل منی  ،توجان جان منی
تازه وخندان نشود گوش وھوش تا زخرد  ،در نرسد راز نو
خدا يا اصل روان درھستی ،اصل تازه کننده است :
نوبھارا  ،جان مائی  ،جانھا را تازه کن
باغھارا بشکفان و کشت ھارا تاره کن
گربيخ دلت نيست درآن آب حياتش ای باغ  ،چنين تازه وپربار چرائی
خندان وتازه روئی  ،سرسبزو ُمشک بوئی
ھمرنگ يار مائی  ،يا رنگ ازاو خريدی
اين برداشت ازخدا  ،که اصل روان وتازنده کل ھستی است  ،به کلی با
تصويرخدا دراديان نوری و دين زرتشتی فرق داشت  .روشنی دراين اديان ،
اولويت برتازگی ) تازنده بودن  ،روان بودن  ،جنبيدن ( می يابد ،و حتا »
تازنده بودن «  ،دربندھش  ،صفت اھريمن ميگردد  .ھمان واژه » حدث «
که معنای چيزنو ومردجوان داشت  ،به سرگين ونجاست وغائط گفته
ميشود  ».تازه « که » متالزم تازندگی وروانه بودن وجاری بودن ومواج
برد و تيغ برنده
بودنس «  ،شومست  .تازگی ،بدعت ميشود  .روشنی که می ّ
ميشود  ،طبعا سخت وسفت وثابت است  .اينست که اھورامزدا با دانستن
اينکه » اھريمن بر تازد «  ....آفريدگانی را به طور مينوئی ميآفريند که »
بی انديشه و بی حرکت وناملموس « ھستند ) بخش نخست بندھش (  .تازش
وتاختن ،کاراھريمن ميشود .به عبارت ديگر ،اين اھريمن است که
تغييروتحول ميآورد  ،روانی وپويائی وجنبش ميآورد  ،وبا اين تازش ) تازه
کردن (  ،جھان آلوده و تباه ميگردد .کمال را نميشود  ،تغيير داد  .حقيقت،
دگرگون ومتنوع نميشود و ھميشه » يکی « ميماند  .حقيقت  ،نفی »
پلوالريسم « است  .کمال  ،تازگی ،نمی پذيرد و تازگی وديگرگون شدن
وتنوع را شوم وفساد ميداند  .يھوه وپدراسمانی وﷲ واھورامزدای زرتشت ،
ھمه آگاھند) روشنی بيکران ( و ھمه چيز برايشان درھمان آغاز ،روشن
است ) به عبارت ديگر ھمه چيزھا ،درھمان آغاز ،ازھم بريده اند ( و ھيچ
چيزی  ،برای آنھا تازگی نمی آورد .ھمه خدايان نوری ،روشنی بيکران
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ھستند ،و ھيچ چيزی برای آنھا تازگی ندارد  ،چون پيش دان ھستند  .بدين
ترتيب ،سکون ورکود وثبوت وسفتی اين روشنی است که حقيقت وجوھرھمه
چيزھا را  ،سفت وثابت و منجمد ميکند .حقيقت ھرچيزی موقعی روشن
ميشود که اين جوھرثابت وسفت و بی تغييرو راکد شناخته شود  .روشنی
آنھا برضد تازگيست .

گوھرانسان ،سرشته ازسبزی وروشنی آسمانست
انسان ،فرزند ابرتيره ِباران زا) سيمرغ ( است
اينکه طبيعت يا فطرت انسان ،ھمگوھربا » سبزی وروشنی آسمان« است ،
گرانيگاه انديشه فرھنگ ايران درباره انسان بوده است .سبزی ،تازگی است ،
و روشنی ِ) رخشان= رخش ( برق  ،يا آذرخش ميباشد .تازگی وروشنی ،
بيان » اصل جفتی« درگوھريا فطرت انسان ھست ،واين اصل جفت ھست
که اصل آفريننده درگوھر انسانست  .دراين اصطالح ميتوان ديد که » تازگی
بر روشنی که بينش « باشد ،اولويت دارد  ،و لی اين ھردونيز باھم انباز
وھمبغ وھمآفرينند  .چرا ؟ چون آسمان  ،به معنای » سنگ = اتصال
وامتزاج دواصل باھم « است  .اينکه آسمان از» ُخماھن « است  ،ھمين
معنی را دارد  .خماھن دراصل »  «xvan +asanميباشد  .پسوند ِ»اسن« ،
سنگست ،وپيشوند ِ» خوان«  ،ھمان » اخو«  ،اصل زندگی ميباشد  .آسمان ،
سنگيست ) اصل جفت وھمزادی است ( که ازآن » اخو« پيدايش می يابد .
آسمان درفرھنگ ايران  ،ھميشه » آسمان ابری« بوده است ،و» ابر« را با
آسمان  ،اينھمانی ميداده اند  .چون ابر ،دراوستا »  « dva+naraناميده
ميشود که به معنای » دوجنسه = نروماده باھم « است  .اين انديشه انبازی »
تازگی وبينش باھم « يا » سبزی وروشنی باھم « که فلسفه زندگی را معين
ميساخت  ،سبب شد که فرھنگ ايران ،به » باد وابر«  ،به کردار ِ برترين
پديده طبيعت ،روی کرد .باد)وای= ھم به معنای -1باد ،وھم به معنای-2
مرغ  ،وھم به معنای -3خدا ھست ( که ازخود می جنبد ،وآتش زائی
) گرما ( درگوھر ابر ھست  .باد  » ،اصل ازخود بودن= ھوا=  «hvaکه
ناديدنی وناگرفتنی است  ،درابر »،ديدنی« ميشود  ،و لی ھميشه به» شکلی
تازه« ،پديدارميشود .
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باد درابر ،ھميشه شکلی تازه می يابد  .اين بنياد تجربه ايرانی از»حقيقت«
بوده است  .اصل يا حقيقت يا خدا  ،ھيچگاه يک صورت ثابت وسفت
باد تازنده  ،ھميشه در شکلھای تازه ابر،
وتغييرناپذير به خود نميگيرد ِ .
نمودارو روشن ميگردد  .اين شيوه پيدايش حقيقت وخدا است  .درست ھمين
روند » باد وابر« که روند پيدايش اصل ناديدنی وناگرفتنی ِحيات ) اخو ،فرن
 ،ارتا ( در» صورت = آنچه ديدنی است « در گوھر انسان  ،بازتابيده شده
است  .سيمرغ درشاھنامه  ،درست ھمين » وای= باد ،يا ھوای جنبان « در
ابرسياه باران زا  ،وای = واز= باز= پرنده « است .سيمرغ  ،آب
»
ِ
) باران ( و برقيست که ازابرسياه ) اسود( فرود ميآيد  ،و گيتی را سبزو
روشن ميکند  .در داستان سام وزال ميآيد که :
بپريد سيمرغ وبرشد به ابر ھمی حلق زد برسرمرد کبر
زکوه اندرآمد چو ابر بھار گرفته تن زال را درکنار
به پيش من آورد چون دايه ای که ازمھرباشد ورا مايه ای
و درمورد زاده شدن رستم ميآيد که زال :
ھمان ّ
پر سيمرغش ،آمد بياد بخنديدو سيندخت را مژده داد
يکی مجمرآورد وآتس فروخت وزآن پرسيمرغ  ،لختی بسوخت
ھمان درزمان  ،تيره گون شدھوا بزير آمد آن مرغ فرمان روا
چو ابری  ،که بارانش مرجان بود چه مرجان  ،که آرامش جان بود
مفھوم » روشنی « در» اصل جفتی سبزی وروشنی « برای ما چنانکه بايد
روشن نيست ،چون مفھوم ما از روشنی  ،با مفھوم آنھا از روشنی ،فرق
دارد  .روشن که » رئو خشنه « باشد ھمان » رخشان ،ومخففش رخش «
است  .رخش ،ھم  -1سپيد وسرخ به ھم آميخته است وھم  -2رنگين کمان
است و  -3ھم آغازوابتدا و ھم ّ -4
فرخی است  .روشنی،آميزش سرخ وسپيد
) مادينه ونرينه ( و يا » ھمآھنگی رنگھا وآميزش آنھا باھم « است  .ازاين
گذشته » رخش «  » ،آذر +رخش « است  ،روشنی از برقست  ،که آتش ھم
ناميده ميشود  .روشنی  ،ازآتش پيدايش می يابد که برضد آموزه زرتشت
است  .نام ديگر برق  ،ارتجک ) ارتا+جک = ارتا  +يوغ وجفت« ارتای با
گوھرجفت ھست  .اين روشنی  ،روشنی آفتاب نيست  ،بلکه روشنی آتش
) برق ( ميباشد که ھمزاد با باران است  .روشنی است که ازگوھر انسان ،
زاده ميشود  .برق نيز  ،خنده ايست که تازگی آب ) باران ( با خود ميآورد .
درست درگرشاسپ نامه ) اسدی ( پيدايش سيمرغ را در سبزی ) تازگی ( و
155

156

» رنگين کمانی = روشنی « می يابيم  .گرشاسپ  ،سيمرغ را چنين تجربه
ميکند واين تجربه ايرانيان  ،ازپيدايش خدا يا حقيقت بوده است :
پديد آمد آن مرغ  ،ھم درزمان ازوشد چو» صدرنگ فرش «  ،آسمان
چو » باغی روان «  ،درھوا سرنگون شکفته درختان درو  ،گونه گون
کـھی «  ،پرگل والله زار
چو » تازان ُ
زباالش  » ،قوس قزح «  ،صذ ھزار
زباد پرش  ،موج دريا ستوه
زبانگش ،گريزان » دد «  ،از دشت وکوه )ضددرندگان(....
نشيمنش را ز » ابر« بگذاشتی به » صد رنگ «  ،پيکرش  ،بنگاشتی
خدا  ،درتازگی ) سبزی ( و » رنگارنگی وسرخ وسپيدی که روشنی شمرده
ميشد «  ،پديدارميشود و به خودصورت ميگيرد  .پيدايش خدا ،در»
رنگارنگی وتنوع وگوناگونی وتازگی« است  ،نه در روشنائی به مفھوم
زرتشت و اديان نوری  .اين تازگی  ،درتنوع يابی رنگھا وگلھا و شکوفه
ھای گوناگون بازتابيده ميشود  .اين به کلی با مفھوم » روشنی « دردين
زرتشتی و سپس دراسالم فرق دارد  .حقيقت  ،در تازگی ورنگارنگی وتنوع
پديدارميشود  ،نه دريک رنگ= شکل  .با داشتن چنين انديشه ژرفی درباره
» گوھر يا فطرت انسان «  ،جھانی ديگر از بينش در ھمه گستره ھا ی
فردی واجتماعی وسياسی وحقوقی و ھنری طلوع ميکند .

جنگ خدای ِ» کمال«
با خدای ِ» تـازگــی «
» بينش ِکامل ياکمال ِبينش«
بينشی ھست که جان ومغزوچشم ودماغ راميخشکاند

»خرد«  ،درفرھنگ ايران » ،آب روانست«
خشک شد بيخ طرب  ،راه خرابات کجاست ؟
تا درآن آب وھـوا  ،نشو ونمائی بکنيم – حافظ
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اين انديشه که » تازه خواھی « گوھرذاتی انسانست ،ومعرفت نيز تابع اين »
اصل تازه خواھی فطری« اوست  ،درداستانی از منطق الطير ،بازتابيده شده
است  .شيخ فريد الدين عطار ،ميسرايد که :
قـا مگر آبی به کف ديد سقائی دگررا پيش صف
ميشد آن س ّ
حالی اين يک ،آب درکف ،آنزمان
پيش آن يک رفت وآب خواست آن
مردگفتش  ،ای زمعنی بی خبر آب داری  .آب ميجوئی دگر؟
گفت  ،ھين آب ده ،ای بخرد مرا زانکه دل بگرفت زاب خود ،مرا
سقائی ازسقائی ديگر ،جامی آب ميخواھد .آن سقا به او ميگويد که توخودت
آب داری  ،پس چرا ديگر ازمن آب ميخواھی  .گفت من ازآب خودم  ،دلم
گرفته وازآن سير وملول شده ام  ،وآبی تازه ميخواھم  .آنگاه عطار ،ناگھان با
يک ضربه،اين انديشه را با داستان آدم  ،درقرآن وتورات،که داستان عصيان
او از امرﷲ درخوردن از درخت ممنوعه ) يا خوشه گندم ( ھست  ،با
ظرافتی بی نظير ،پيوند ميدھد  .واين » عصيان « را پيآيند » تازه خواھی
گوھری انسان « ميداند .
انسان ،درخوردن از درخت معرفت  ،کشش ِ گوھرذاتی خودرا که تازه
خواھيست  ،پی ميکند  ،ووقعی به نھی ﷲ نميگذارد  .آنچه برای ﷲ
،عصيان شمرده ميشود وعلت طرد انسان ازبھشت ميگردد  ،چيزی
جزسائقه تازه خواھی انسان نيست  .انسان حتا آبی را که اصل تازگيست ،
عوض ميکند  ،و آبی تازه ميجويد  .به عبارت ديگر ،تازگی دراصل تازگی
ميخواھد  .تازه ھم ھميشه تازه نمی ماند  ،بلکه تازه  ،تا آن اندازه تازه است ،
که ھميشه تازه شود .
عصيان آدم دربھشت  ،تنھا عصيان آدم از» نھی خدا « نيست  ،بلکه
سرکشی او » ازبينش ِکامل خداست  ،که به او  ،حق چنين امرونھی را ميدھد
«  .گوھر کمال بينش و » کمال بطورکلی «  ،برضد » تازگی « است .
خواستن آب تازه  ،خواستن معرفتيست که گوھرش تازگيست .عطار به
طورپوشيده  ،نشان ميدھد که آنچه را ﷲ  ،گناه ميشمارد  ،سائقه طبيعی
وفطری انسان  ،درتازه شدنست  .انسان ،حق گوھری يا طبيعی به تازه شدن
بينش وزندگيش دارد  .ﷲ چيزی ازانسان ميخواھدکه برضد
گوھرش) طبيعتش( ھست  .درحقيقت  » ،کمال بينش ﷲ  ،ھيچگاه تازه
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نميشود  ،چون کمال  ،تغييرنمی پذيرد «  ،وبرضد » بينش تازه « است  .آب
روان  ،نماد اصل تازگيست  .انسان  ،درھرمعرفتی  ،ھرچند ممنوعه نيز
باشد  ،دنبال تازه کردن زندگيش ھست  ،و وقعی به آن نميگذارد که ﷲ ،
خوردن آن را ممنوع کرده است يانه  .انسان با حق طبيعی وفطری که به
تازه کردن زندگی دارد  ،مجاز است که گام فراسوی اين موانع واوامرو
نواھی ھرقدرتی بگذارد  .اينکه دراسالم  » ،خوشه گندم «  ،جانشين »
درخت معرفت « درتورات ميشود  ،رد پای اسطوره » خوشه پروين « است
که نماد » تخم ھای ھمه گيتی وانسانھا « يا » ارتا « بوده است  » .ارتا
خوشت «  ،که ارتای خوشه باشد )بنا برابوريحان ،خدای اھل فارس است ،
که ھمان ارديبھشت باشد (  ،خوشه ايست که مجموعه ھمه تخمھا )= آتش
ھا ( است  ،و اين تخم ھا  » ،نخستين عنصر« ھرجانی ھستند  .و ھر تخمی
 ،جويای آبيست  ،تا وجود ھرانسانی  ،سبز)= تازه ( و روشن ) رنگارنگ(
شود ُ .گل ِ منسوب به اين ارتای خوشه که ھمان ارديبھشت است ،
مرزنگوش  ،يا » عين الھدھد « نام دارد  .چرا » ،ارتا « که نخستين عنصر
وجودانسانست ،عين الھدھد) چشم ھدھد ( ناميده ميشود ؟ چون ُ ُ
ھدھد،
دراسطوره ھای ايران  ،ميتواند با چشمش  ،آب را درتاريکيھا ببيند  ،و
ميتواند کاريزھا را درزير زمين کشف کند  .ھدھد  ،آب را که اصل زندگی
وروشنی ) بينش ( است  ،درتاريکی می بيند  .معنای ھدھد چيست ؟ ھدھد ،
مخفف واژه » ُھو توتک « است که به معنای » نای به « است  ،که » وای
به « يا ھمان ارتا باشد  .به عبارت ديگر ،گوھرانسان  ،ديده برای ديدن آب
درتاريکی دارد  ،تا با آن انبازشود و بياميزد و سبزو روشن گردد  ،تا به
بينش يا معرفتی تازه برسد  .اين سائقه گوھری انسان برای آميختن با
ھرچيزی  ،که زندگی اورا تازه کند  ،در داستان آدم وحوای توراتی وقرآنی
از انسان گرفته ميشود  .ولی گوھرانسانی درچنين محروميتی  ،خشک
وافسرده ميگردد  .او بايد دست از عصيان وگناه بکشد  ،وخشک گردد ،تا
خواست ﷲ يا يھوه را دراين گيتی برآورد  .ولی کشش طبيعی وفطری انسان
به تازه خواھی  ،رو به ھرمعرفتی تازه ميآورد وبا آن ميآميزد  ،ولو آنکه ﷲ
ويھوه ويا پدرآسمانی ،آنرا قدغن ھم کرده باشند  .ھرمعرفتی برای او  ،تازه
شدن ازآبيست که گوھر خود خداھست  .اين آميختن با خدای روان و تازان
درھمه تجربياتست که زندگی انسان را ھميشه تازه ميکند.
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تضاد» کمال « با » تازگی «
ِ

ھرجا که کمال  ،حکومت کند  ،زندگی ميخشکد
آزادی وکمال  ،باھم متضادن
» معرفت کامل وکمال معرفت «  ،برضد آزادی است  .حکومتی که
حقانيتش  ،استوار بر» کمال معرفت ازحقيقت « ميباشد  ،کليه امکانات
آزادی را از انسان وازجامعه ميگيرد » .خدا« دراديان اسالم و يھوديت
ومسيحيت و زرتشتی  ،برپايه مفھوم » کمال « قراردارند  ،و خدايشان » ،
پيکريابی اصل کمال« است  .ولی درست آنچه » کمال « خوانده ميشود ،
بزرگترين خطر زندگانی شاد وتروتازه است  .به ھمين علت  ،خدا در
فرھنگ اصيل ايران  ،پيکريابی انديشه » کمال « نيست  ،بلکه » پيکريابی
اصل تازگی« است  .آنچه کاملست  ،تغييرنمی پذيرد و ساکن وثابت وسفت
ومحکمست  .ھنگامی مفھوم » کمال «  ،برترين ارزش دراذھان مردم شد ،
ھمه چيزھای تغييرپذير  ،که گيتی باشد  » ،نقص « شمرده ميشوند  ،و اين
کمالست که بايد بر» نقص « حکومت کند  ،تا آن را از نقصی برھاند  .اين
کمالست که بايد برآنچه » تغييرمی پذيرد« حکومت کند ،تا آنھارا از» نقص
« که تغيير وتازگيست  ،رستگار سازد  .رسيدن به اين کمال ) بيحرکتی وبی
تازگی (  ،غايت تغييرات درگيتی ِناقص ميگردد .
ھمه پديده ھای جھان  ،فقط » وسيله ويا آلت « دردست کمال مقتدر ميشوند .
ھيچ چيزی حق ندارد » ازخودش « باشد  ،چون آنچه ازخودش ھست  ،آلت
نميشود  .ھيچ کسی حق ندارد ازخودش ،غايتی درزندگی بگذارد  ،بلکه اين
کمالست که غايت ھمه را بدون استثناء معين ميسازد  .ھيچکسی نميتواند ،
خود را معين سازد  ،چون اين کمالست که حق دارد ھمه را معين سازد  .به
عبارت ديگر کمال بايد ھمه جھان وجامعه وتاريخ را بخشکاند  ،تا ھمه را به
کمال برساند  .کمال  ،خودش تغيير نميکند ،ازاين روتنھا به خود حق ميدھد
تا آنچه را که ناقصست ) تغييرپذيراست وگذرانست ( با قھروقدرت و تھديد و
اکراه  ،به سوی » بی حرکتی که کمال باشد «  ،تغيير بدھد  .حکومت کامل
و کمال حکومت  ،تنفيذ قھروخشونت ودرشتی برای باز داشتن » تحول يابی
زندگی اخالقی وقانونی وسياسی واقتصادی وھنری « است  ،چون » تحول
يابی «  ،نقص وفساد است  .به تنھا تغييری که درگيتی وجوامع وتاريخ حق
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داده ميشود  ،تغييردادن ھمه گستره ھا  ،به سوی آن کمال ) بی تغييری = بی
تازگی ( است  .اين مفھوم کمال ازکجا سرچشمه ميگيرد ؟
آنکه در » تغيير«  ،فقط » گذر« را می بيند  ،دوام وسکون وثبات وسفتی را
» برترين ارزش « درزندگی ميشمارد  ،ولی آنکه در» تغيير«  » ،تازگی «
را می يابد  ،تازگی را برترين ارزش ميداند ،و حقيقت برای او ،آنچيزيست
که زندگی را تازه ميکند ،و بينش حقيقی را  ،بينش اصل تازه کننده زندگی
ميداند  .آنچه روان وتازانست)تجان  ،تجنده درتبری ( ،تازه وجوان ميکند .
اينست اصل تازگی  ،گوھر » تازندگی و روانی « ھست  ».تاختن= تجيتن «
دراصل که از ريشه » تج « باشد  ،معنای روان بودن وجوانه زدن و جريان
يافتن داشته است .
حقيقت برای او  ،چيزيست که درحرکت کردن  ،شاد است  .حرکت وتغيير،
به خودی خود ،متالزم با شادی است  .درفرھنگ ايران َ » ،وشـتن يا ورتن
 «wartanکه ھمان واژه » گشتن و گرديدن « فارسی ،وھمان واژه »
 «Werdenآلمانيست  ،ھم به معنای حرکت وتحول وھم به معنای »
رقصيدن « است  .حرکت وتحول درگوھرش  ،شاد است  .گرديدن وگشتن،
رقصيدنست  .چرا ؟ چون ھميشه » تازه « ميشود ،و چون تازگی  ،برترين
ارزش است  .ھمچنين خود واژه » ديگرگون شدن «  ،چنانچه پنداشته
ميشود ،ترجمه واژه » تغيير کردن « نيست  .چون پسوند ِ» گون «
درفرھنگ ايران  ،ھم به معنای » رنگ « است  ،وھم به معنای » غناو
سرشاری« است  .آنچه ديگر گون ميشود  ،غيروبيگانه واجنبی ودشمن
نميشود  ،بلکه غنا وسرشاری نھفته در خودرا  ،در چھره ھای ) گونه
ھای ( گوناگون  ،مينمايد  .بخوبی ديده ميشود که » گوناگونی « که »
رنگارنگی « باشد  ،پديده ايست مثبت  .درگوناگون بودن  ،درک شادی
ميشود  .انسان ،گوناگون شدن را دوست ميدارد  ،چون تنوع رنگھا ھستند
ورنگ  ،شيره گياه  ،يعنی آب  ،اصل تازگيست  .بنا براين ديگرگون شدن ،
تحول از رنگی به رنگيست ،واساسا واژه رنگ  ،معنای تفريح وخوشی و
درسانسکريت » رنگ راتنا « به معنای عاشق شدنست  .رنگ  ،درخود ،
ارزش مثبت به تنوع ميدھد  .عالقه به کمال  ،که عالقه به دوام و
تغييرناپذيری وسکون وبيحرکتی است  ،به طورنھفته  ،اکراه و نفرت از
تغيير يابيست  ،و درگوھرش  ،ميل به » خشکيدن وخشکانيدن « دارد .
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ايمان به چنين کمالی و » کمال را حقيقت دانستن «  ،بتدريج زندگی را
درھمه گستره ھا  ،ميخشکاند .
درخت سبز داند قدر باران تو خشکی  ،قدر باران را چه دانی
اخالق وقانون وتفکرو نظامی  ،که برپايه چنين بينشی است که کمال را
زھد تر ،وجود
حقيقت ميداند ،ميخشکند  .اخالقُ »،زھد خشک« ميشود .
ِ
ندارد  .زھد  ،روند ِخشکيدن تدريحيست  ».ايمان «  ،روند خشکيدن و »
خشک مغزشدن وخشک انديش شدن « است ،که تعصب ناميده ميشود .
آخرين ايستگاه ھرايمانی ،تعصب است  .تعصب  ،اوج خشکيده شدن ازاين»
کمال بينش « است  .تفکردراين گستره  ،چيست ؟ تفکر ،استدالل کردن ،
برای » سفت و ثابت کردن اين کمال بينش « است  .تفکر برای آنست که
تزلزلی را که به اين » کمال ثابت « افتاده  ،ازآن دور کند  .اين تفکر،
ميکوشد ھمه چيزھارا معقول سازد  .به سخنی ديگر ،ميکوشد ھمه پديده ھا
ورويدادھا را طبق آنچيزی سازد که او » عقلی « ميداند  ،و او » کمال بينش
آموزه يا حقيقتی را که بدان ايمان دارد « تنھا معيار عقلی بودن ميداند .
ھرچه بدينسان  ،عقلی نشود  ،طرد و تکفيرومردود ميگردد  ،و پوشاننده
حقيقت شمرده ميشود  ،و ديوانگی وفساد فی االرض و محاربه با ﷲ
ميباشد  .ولی گوھر يا طبيعت وفطرت انسان ،درفرھنگ ايران ،سبزی
) تازگی( وروشنی »آسمان« است  .و مقصود ازآسمان درفرھنگ ايران »،
ابرسياه باران زا « ھست که گوھرش » باد= وای = واز« است  .باد ،بنا بر
تفکرايرانيان  » ،آتش افروزواصل جنبش « است  .ازاين رو آتشی که
درگوھرابراست  ،وازيشت )  (vaz-ishtخوانده ميشود  .به عبارت ديگر،
»ابر= آب  +ور ( ،آبيست گرم ،که دراثرگرمی می تازد  ،و ازآن  ،آب
درباران  ،روان ميشود  ،ودربرق ) آتش ( زدن  ،ميخندد  .اين تصوير
سيمرغ است که ھميشه درابرتيره ميآيد و با آمدن ھمه جارا بھاروتازه
ميکند  .البته اين اصل تازنده وروان که ھمه چيزھارا درگيتی تازه ميکند،
تصويرھای گوناگون داشته است  .خدا  ،درفرھنگ ايران  ،اين اصل روان
وتازان است تا ھمه چيز را ھميشه ازنو ،تازه )=سبز( وروشن کند .
درست انسان  ،ھمگوھرھمين خدا است که اصل تازگی وروشن شويست .
طبعا چنين انسانی  ،درگوھرش برضد » کمال بينش يا بينش کامل « است ،
چون بينش برای او  ،بايد ھميشه تازه شود  .چنين انسانی ،چيزی را
ميشناسد که ھميشه ازنو بشناسد  ،چون » اصل نخستين« درھرچيزی ،
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بيان غنا وسرشاری ھرچيزيست  .ھرچيزی  ،آنقدرغنی است که ھيچکس
نميتواند آن را يکجا بشناسد  .شناختن  ،روند ِ ھميشه تازه شناختن است .
تازگی وشناخت ،دو برآيند جداناپذيرازھمند  .اينست که چنين انسان جوان و
نيرومندی  ،ميخواھد که ازگوھرخودش  ،ھم تازه وھم روشن شود .
روشنی وتازگی باھم  ،ازخودش بردمد  .اوروشنی را که انبازبا تازگی
نيست ،نمی پذيرد  ،چون آن روشنی  ،اورا ميخشکاند  .براين پايه بود که
فرھنگ ايران  ،گوھر) فطرت وطبيعت( انسان را  ،روشنی وسبزی آسمان
ميدانست  .آسمان چه بود ؟ آسمان آنھا  ،ابر ِباران زا بود که انباز با بادی
است ) وازيشت ( که آتش ميافروزد و اصل حرکت دادنست  .اين ابرسياه ِ
باران زا که می خندد ) برق ،خنده ابرشمرده ميشد(  ،آسمان وخدا بود که
ازفرازالبرز ،افشانده ميشود ،و تبديل به دورود  -1رنگ رود و  -2وه دايتی
) وھرود ( ميشود که باھم جفت وھم نيرو ھستند  ،و باھم ،ھمه جھان را
سيراب و روشن ميکنند .چرا آنھا» ابر« را که مادريا اصل آب است ،خدا
ميدانستند ؟ چون خدا  ،برای آنھا اصل تازنده وروان وجاری درھمه جھان
ھستی بود  ،نه خالقی که فراسوی گيتی ميباشد ،و ھستی اش جدا ازگيتی
وانسان باشد  .اين »ابرسياه باران زا « که ازخوشحالی وسعادت ميخندد  ،و
خدا شمرده ميشود  ،جمع آب وآتش ،يعنی جمع » تازگی وبينش « باھمست .
چيزی درفرھنگ ايران آفريننده است که اصل مھر ،اصل جفتی وانبازی و
عشق است .
ابرسياه  ،يا سيمرغ ) سی  +مرغ  .سی ،به معنای سنگ است (  ،و» سنگ
« دراصل  ،به معنای »اصل اتصال وامتزاج دوچيزباھم « است .آسمان ھم
بدين معنی » سنگ = اسن = اس « است .اوآميغ ِ آب وآتش باھمست  .ابرھم
بنا بربندھش ،به ھمين معنا ،سنگ خوانده ميشد  .ازاين رو ،آسمان  ،اينھمانی
با ابر داشت که گوھرش باد ) آتش = برق ( است  .برق يا آذرخش ) آذر+
رخش = روشنی ِ آذر  .آذر ،درھزوارش  ،به معنای زھدان وزن
آموزگاراست (  ،آتش شمرده ميشد که گرمای درابرباشد ،و» رخش«  ،ھم
به معنای سرخ وسپيد  ،وھم به معنای رنگين کمانست  .و آبی که ابرازخود
با اين گرما می پاشد  ،جھان وھمه تخم ھارا سبزيا تازه ميکند .
انسان ھم ،چنين تخميست ) مردم= مر +تخم (  .گوھرانسان  ،درست » ،اين
آب وآتش انبازباھم= تازگی وبينش باھم است  ،و ھمسرشت خدا  ،يا
ھمسرشت اين آسمان )= سنگ = آسن = آس (  ،يا اين ابريست که درباريدن
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 ،برق ميزند وميخندد  .درسبزوتازه کردن  ،می خندد  .گوھر روشنی )=
رخشان= رخش( که گوھر بينش باشد  ،خنده وسعادت ورنگارنگی وتنوع
ھست  .خوب ديده ميشود که درفرھنگ ايران ،خبری از خدائی نيست که
انسان را فراسوی خود و » جداگوھرازخود «  ،خلق ميکند ،بلکه سخن از
خدائيست مرکب از ابروباد که تبديل به باران سبزوتازه کننده و برق خندان و
رنگارنگی آورميشود  .وانسان  ،تخميست که اين » آب گرم « را که ازاين
به بعد » ،ئوروازيشت = « ur-vazishtخوانده ميشود  ،درخود می
ھـ َنجد) ميکشد( و با آن آميخته وانبازميشود و سبزو روشن ميشود .
»ئووازنيتن « درپھلوی  ،به معنای خوشحال وشاد وسعادتمند شدن است .
انسان درنوشيدن ومکيدن خدا ) نوشيدن ِخور +آوه (  ،شاد وخندان
وسعادتمند وتازه و روشن ) سرخ وسپيد ورنگارنگ ( ميشود .تازگی او
درآنست که خدا  ،که اين شيرابه ) خور( ھست  ،درسراسروجودش بتازد .
ازاين رو مولوی ميگويد من جويم وتوآب  ،ووقتی تومرا ميبوسی  ،ميشکوفم
وسبزه زارميشوم  .تازگی وسبزی و روشنی ) رنگارنگی( انسان  ،با جريان
خدای روان وتازان در سراسرجان انسان کار دارد.
نفی وطرد اين خدا که سيمرغ ناميده ميشد  ،با خطر خشک شدن انسان کار
دارد  .خدا يا حقيقتی که فراسوی جان انسان وگيتی است و در رگھای تن
انسان نمی تازد ،طبعا انسان را ميخشکاند .با آمدن خدايان نوری ،يا آموزه
ھائی که حقيقتشان ،ديگرآبی دررگھای وجود انسان نميشدند  ،تا انسان
ازخودش  ،تازه و روشن شود  ،مسئله » خشک شدن زندگی انسانی «
پيدايش يافت  .حقيقت واصل يا خدائی که درسراسر وجود انسان  ،چون آب
روان ،نتازد وبا او نياميزد  ،انسان  ،وجودی خشک ميشود  ،وانسان ،
نميتواند خشک شدن زندگيش را در زمانھای دراز تاب بياورد و ھرگاه که
احساس خشک شدگی زندگی را درخود بکند  ،به ياد اصل تازه کننده  .به ياد
تجربه ای ميافتد که ھزاره ھا درتصوير سيمرغ کرده بوده است .
درفرھنگ ايران  ،روشنی بايد ازآب روان وتجان باشد تا تازه کننده باشد .
آب  ،اصل روشنائيست  ،چون ھمه تخم ھارا ميروياند وسبزو » روشن «
ميکند  .آب  ،اصل تازه کننده وروشن کننده است  .ازاين رو » آفتاب « نيز
برای آنھا  ،چنانچه ھنوزنامش گواه برآنست ) آفتاب = آپه +تاب (  ،آبيست
که می تابد ) گرم ميکند ( و روشنی ھرچيزی ازاين ھنجيدن ِ »نم گرم«
درخودش  ،پيدايش می يابد .
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آب  ،اصل روشنائيست  ،ازآن رو که ازابر تاريک وسياه وتيره  ،زائيده
ميشود  .روشنی از تاريکی زاده ميشود  .سپس ھمين انديشه نيز ،به زمين ،
گسترده شد وآب  ،از زمين ) کاريز ،چاه  ،چشمه ( زاده ميشود  .تن انسان
نيز ،زمين است  ،وجان) خرد (  ،آبيست که ازآن زاده ميشود .آب که ھمه
شيرابه ھا افشره ھا و اسانس ھا بود  ،و بنا بربندھش ،ھم تنکردی ) مادی
وجسمانی( وھم وخشا ) معنوی وروحانی ( شمرده ميشد ،طبعا درھمه گستره
ھا  ،تازگی وخشکی  ،طيفی از معانی گوناگون داشتند  .آبادی ) آب  +پات
= جفت شدن آب  ،روندگی آب ( تنھا معنای جسمانی نداشت بلکه معنای
مدنی و معنوی و فرھنگی و سياسی نيز داشت  .آنجا آباد است که فرھنگ
وانديشه وھنروحکومت واقتصاداش  ،ھميشه زندگی را تازه ميکند .
امروزه روشنگری )  ( Aufklärung+Enlightenmentبرپايه » عقل «
نھاده شده است  .اين عقل است که روشن ميکند .عقل خورشيديست که با
تعريف ومقوالت ومفاھيم وتجزيه وتحليل وشک ورد کردن  ،ھمه چيز ھارا
روشن ميکند  .به عبارت ديگرخورشيديست که با تيغ تيزوبرنده اش  ،ھمه
چيزھارا ازھم جدا و ازھم پاره ميکند تا روشن وديدنی بشوند  .ولی بريدن
پديده ھا ازھمديگر ،به خشکاندن آنھا ميکشد  .ھرشاخه ای که درآغازبريده
شد  ،بالفاصله خشک نميشود  ،بلکه نياز به زمانی دارد تا بريدگی از بيخ
وازآب  ،درخشکی پديدارشود  .اين خشک شدگی ھا ازکاربرد عقل در
گستره ھای زندگی  ،پس از گذشت زمانی به چشم ميآيند  ،و در آغاز،
انديشه عقل«  ،مسئله » تازگی « را ازديد  ،ميپوشاند و ناشناختنی
»نوگری
ِ
ميسازد  .وارونه اين تصوير از» عقل خورشيد گونه روشنگر«  ،درفرھنگ
ايران  ،خرد  » ،آبگونه « بود  ،و روشنيش ازآب سرچشمه ميگرفت .
درشاھنامه  ،بھرام گور درانتقاد ازپدرش ميگويد  » :به آب خرد  ،جان تيره
 ،نشست «  .پدرم  ،جان تيره اش را با آب خرد نشسته است  .اين عبارت ،
تشبيه وتمثيل نيست  .در زند وھومن يسن  ،موبدان زرتشتی  » ،خرد ھمه
آگاه اھورامزدا « را  ،آب ميدانند  .البته اين اصطالح  ،به کلی برضد »
روشنی بيکران بودن اھورامزدا« ھست  .ولی فرھنگ ايران ،نيرومند تر
ازيزدانشناسی آنھا بوده است  ،وخواه ناخواه به آموزه زرتشت  ،صورت
ديگر داده است  .چنانکه با نفوذ فرھنگ ايران دراسالم  ،ما جھانی از
تصاوير بسيار غلط  ،از اسالم داريم  .اغلب نميدانند که آنچه را اسالم
راستين ميخوانند  ،ته مانده ھای فرھنگ ايرانست .
164

165

در زند وھومن يسن  ،خرد خدا  ،آبگونه ميشود  » :او اورمزد  .....خرد
ھرويسپ آگاه ) ازھمه چيز آگاه ( را بسان آب بردست زرتشت کرد  .او
گفت :فرازخور  .وزرتشت آنرا فرازخورد  .ازآن خرد ھرويسپ آگاه  ،به
زرتشت اندرآميخت  .ھفت شبانه روز  ،زرتشت درخرد اورمزد بود « ....
ترجمه صادق ھدايت  .خرد درفرھنگ ايران درحواس  ،با چيزھا جفت
ميشود و با چيزھا ميآميزد  .شناخت وبينش  ،روشنائی نيست که مستقيما از
خدا به انسان بتابد  ،وآن را به انسان وام بدھد  ،بلکه خدا ،آبيست که با
تخم انسان ميآميزد و ازاين آميزش خدای آبگونه با انسان  ،بينش وروشنی
ازوجود خود انسان ميرويد وسبزميشود  .خدا ويا خرد  ،خورشيدی نيستند
که روشنی اشان به انسان بتابد ،بلکه خدا وخرد  ،آبی ھستند که درتخم وجود
انسان ،فروکشيده ميشود  ،و ازترکيب وآميغ خدا وانسان باھم  ،انسان ،
سبز) تازه( وروشن ميگردد .
انسان ،ازآميختن مستقيم با خدا يا با حقيقت يا با اصل چيزھا  ،تازه وروشن
ميگردد  ،وبه عبارتی ديگر ،بينش حقيقت را ميزايد  .اين تازه شدن
ازگوھرخدا ی آبگونه يا خرد آبگونه  ،به کلی با » تازه کردن ايمان « که
سپس عرفا طرح ميکنند فرق دارد  .عطار ،دينی را که عادت بشود  » ،ضد
حقيقت « ميداند  .دين عادتی ،بنا براو ،دين ابليسی ھست  .اينست که عرفا ،
کوشيدند که اصل تازه شدن مستقيما از خدائی را که آب روان درھمه
جانھاست  ،به » ايمان به ﷲ يا قرآن يا محمد « انتقال بدھند  .ولی درست
خود مفھوم » ايمان «  ،که » بستگی به اصلی ثابت وسفت و حبل متين «
ھست  ،برضد » روند تازگی ازپيوند مستقيم با خدا تازان وروان يا حقيقت
ھميشه مواج « ھست  .آنکه خود ِخدا يا حقيقت يا خرد  ،دراو روان
وجاريست  ،نياز به رابطه ايمانی با خدا يا حقيقت يا خرد ندارد  .درفرھنگ
ايران » ،ابر« ی که آب وآذرخش را باھم ميزايد  ،دورود) دوآب روان( با
ھم جفت ميشوند که ازفراز البرز ،به سراسرجھان  ،ميتازند و ھمه جھان را
» سيراب ازآب وسبزو روشن « ميکنند  .با آب اين دورود درجھان ھست
که » روشنی « از انسانھا ،پيدايش می يابد  .اين دورود با ھم جفت -1 ،
ارنگ رود يا اروند رود و  -2وھرود ) رود وه دائيتی ( نام دارند ،و وارونه
آنچه موبدان زرتشتی پنداشته اند ،و ايرانشناسان آنرا در بررسيھايشان بطور
علمی ! دنبال کرده اند  ،ھيچ ربطی به رود ھای جغرافيائی ندارند  .اين
دورود يا آب روان که ھمنيروھستند  ،ھمان ابری است که دوجنسه ) ابر=
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دوانره =  dva-naraدراوستا( است وباز » ،دو آب روان باھم جفت«
گرديده است  .خدائی که » ابروباد= آب وآتش = تازگی وروشنی « است ،
به دورود يا دو آب روان  ،تحول می يابد که باھم ھمنيرو و ھمزاد وانبازند .
ھرچند اين تصاوير ،با بينشی که علم کنونی از ابروباد وآب دارد  ،انطباق
ندارند  ،ولی حامل بينش بسيار ژرفی درفرھنگ ايران ھستند که ھزاره ھا
گرانيگاه زندگی ايران مانده است .
خدا ،دورود ) رونده ( يا دو آب روان و تازان ) تجان ،تجنده ،تجر( ميشود ،
تا سراسرگيتی و مردمان را  ،آباد ) جفت ِ آب ( کند ،تا با ھمه بياميزد ،و
ھمه را » تازه = سبز« و » روشن = رنگارنگ« کند  .اين دورود ،که
ازيکجا سرچشمه ميگيرند ،و بيکجا بازميگردند ،و با ھم انباز)= ھمبغ=
ھمآفرين ( ھستند  ،يکی » ارنگ يا اروند « رود نام دارد  ،و ديگری َ ،وه
رود) رود ِ وه دائيتی ( ناميده ميشود  .يکی  ،پيکريابی » اصل بيمرگی
وتازگی « است  ،و ديگری  ،پيکريابی » اصل روشنی وتازگی « است .
»بيمرگی وتازگی«  ،به معنای آنست که » زندگی بايد ھميشه تازه بشود« تا
بيمرگ باشد » .روشنی وتازگی« به معنای آنست که ھرچيزی را بايد تازه
به تازه شناخت  .شناختن  ،تازه شناختن است  .انسان فقط درجستجو
وآزمايش است که ھميشه بينشش را تازه ميکند  .بدين علت نيزنام آزمايش
اروند « بوده است  .آنکه ھمه چيزرا ازپيش ميداند ،وھمه
وتجربه نيز َ َ » ،
آگاھست  ،بينشش  ،تازه نميشود وازتازگی  ،نفرت دارد و برضد تازگی ھم
ميجنگد  .ھمين انديشه ژرف ومتعالی  ،در تورات وقرآن  ،کاسته ميشود و
پديده تازگی از معرفت وحيات ) خلد( حذف ميگردد  .اين انديشه درتورات
به شکل دودرخت  -1معرفت و -2خلد) حيات( ميماند  ،ولی برآيند تازگی
ازھردو حذف ميگردد  .ولی درفرھنگ ايران  ،معرفتی که تازه نميشود ،
معرفت افسرده وملول وخشکيده است  ،و زندگی که تازه نميشود ُ ،مرده
دودرختجدا ازھم ِمعرفت وحيات) خلد( ،
وخشک وافسرده است  .در تورات،
ِ
مخلوق ِيھوه ھستند  ،درحاليکه درفرھنگ ايران  ،اين دو پديده باھم انبازند ،
و ھردو باھم بيان گوھر رونده وتازنده ) تجر( خود خدا ھستند  .خوردن از
آندودرخت درتورات  ،از ﷲ ويھوه  ،ممنوع ميشود  ،درحاليکه اين آبھا به
ھمه جھان تازان وروان وپخش شونده ھستند  ،چون سرشار وفرارونده
)  (aaravenaakو »= aapaxshلبريزوسرشار« اند  ،تا ھمه ازاو بنوشد و
ھمه  ،تازه ) سبز( وروشن ) رنگارنگ ( گردند .
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اين دوآب روان باھم انبازند  ،چون » زندگی « و » بينش « ھردو ،گوھر
تازگی دارند  .بينشی که زندگی را تازه نکند  ،وزندگی که به بينش تازه
نرسد  ،نه بينشن و نه زندگی است  .کاستن » بينش +تازگی « و » زندگی
 +تازگی «  ،درتورات وقرآن به » بينش « و » زندگی «  ،خشکانيدن بينش
و زندگی با ھمست  .خدائی که روشنی بيکران ) کامل (  ،يعنی » ھمه آگاه
وھمه دان وپيشدان « ھست  ،نياز به » آگاه شدن تازه به تازه «  ،يا نياز به »
يافتن دانش وشناخت تازه «  ،يا نياز به » جستجو وپژوھش وآزمايش «
ندارد  .اينست که درروشنی او  ،جنبش وتحول نيست  .او درآگاھی
ومعرفتش  ،ھيچگاه درک تازگی را نميکند  .چنين دانشی  ،درپی تازه کردن
زندگی وبينش انسان  ،درزمان « نيست  .در آنچه درتاريخ ،پيش ميآيد ،ھيچ
چيز تازه نيست  .او ھمه رويدادھا را ازپيش ميداند  .آنچه برای ما تازه پيش
ميآيد  ،برای او کھنه کھنه است  .بدينسان ،تجربه وآزمايش ) اروند ( به
شکل اصل تازه کننده معرفت  ،ازبين ميرود  .اينست که در بندھش،
اھورامزدا  » ،پيشدان « است و اھريمن  »،پس دان « است  .دانستن ِ» پس
از تجربه وآزمايش «  ،پسدانی واھريمنی است ! درحاليکه » جوان « که
پـ ُر اززندگی و آفرينندگی وابتکار است  ،بايد ھميشه از درون خود  ،فرا
رود  ،لبريزشود ،واين نياز به » تازه شوی ھميشگی دربينش ودر زندگی «
َ َ
اروند « که دراصل  ،به معنای » دارای شتاب
است  .اينست که واژه » َ َ
درجنبش و تازندگی  +دارای جنبش وشتاب وبا خود ُبـردن « ھست  ،وھمان
رود » رنگ « است که ھمه جھان را ميگردد تا سيراب و تازه کند  ،معنای
» آزمايش و تجربه « را ھم دارد  .اين گوھرخدائی روان درھمه چيزھاست
که ايجاب آزمايش وتجربه ميکند  .خدا  ،در روانی وتازندگی اش  ،در
آزمايش نو به نو  ،بينشی تازه پديد ميآورد .

حـقـيـقـت  ،آبـيـسـت که
درسراسر ِاشياءگـيتی
ومواج است
روان َ ّ
.................................
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حقيقت )راستی( درفرھنگ ايران:
 -1روانست ) اصل روان وجاری درھمه چيزھاست (
 -2رنگ است:شيره وافشره وخونابه ھمه گياھان وجاندارانست
 -3دھش است:گوھرخودراميپراکند تاھمه  ،خودشان ،بيافرينند
...............................
درفرھنگ ايران ،خدا  »،اصل« بوده است ،نه » شخص«  ،و پس ازسپری
چھره » شخص« بدان داده شده است  .مثال  ،خدا ،سيمرغ
شدن زمانھا ،
ِ
بوده است  .ما امروزه به تمسخر می انديشيم که مگرميشود که خدا ،مرغ
باشد ؟ واژه » وای «  ،ھم به معنای باد ) وای (  ،وھم به معنای پرنده » =
باز= واز= وای «  ،و ھم به معنای خدا ھست  .چرا اين واژه  ،اين سه
معنای ِگوناگون باھم را دارد ؟ چون  ،ھوا= hvaاصليست که »ازخود« ،می
جنبد  ،وباد  ،اين ھوای جنبان وروانست  ،و پروازمرغ  ،با دوبالست  ،و»
حرکت « درفرھنگ ايران  ،با دوبال يا دوپای به ھم پيوسته  ،بيان کرده
ميشد  ،ومرغ وباد ) ابری که گوھرش باد است ( پيکريابی تصوير خدا بودند
 ،که » اصل حرکت ازخود « باشد  .به عبارت ديگر ،خدا » ،اصل ازخود،
جنبنده « ھست  .گوھر نھفته و ناديدنی وناگرفتنی ِجھان  ،ھمين » جنبش
رونده ومواج است  .به عبارت ديگر ،خدا يا
ازخود« ھست  .گوھرجھانَ َ ،
حقيقت  ،اصل ازخود روان بود ومواج بودن درچيزھاست که بھترين
نمادھايش درفرھنگ ايران  ،وای ) ابربا گوھر باد (  ،يا » رود « يا » دريا
« ميباشد  .سيمرغ نيز درشاھنامه ،ھميشه درابرتيره )باران زا( ميآيد
وميبارد) با آب  ،سبزوتازه ميکند(  ،ودربرق  ،ميدرخشد ) روشن وخندان
ميکند .آذرخش درفرھنگ ايران ،نماد خنده است (  .وما امروزه که با
تصاوير» خدايان شخصی « دراديان خوگرفته ايم وبرايمان انديشه ای بديھی
شده است  ،به چنين تصويری ازخدا  ،ميخنديم  ،و آنرا خرافه وبدوی
وکودکانه وجاھالنه ميدانيم  ،چون معنای دقيق ِاصطالح » مرغ « و يا »
رود « ويا » دريا « را نميدانيم چيست  .اين رود واين دريا کجاست که برويم
وآن را ببينيم ؟ اين رود و دريا درجغرافيای زمين نيست  .ما ازدو واژه »
رود « و » دريا «  ،مطلبی را نمی فھميم که منظوراين فرھنگ بوده است .
» رود «  ،به معنای » آب روان يا آب رونده « است ،و »دريا= درای آپ «
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 ،به معنای » آب با آھنگ ،يعنی آب مواج« است  ،يا به عبارت ديگر ،آبی
که بباال وبپائين  ،کشيده ميشود ،آنچه پائين است  ،بباال کشيده ميشود و آنچه
باالست ،بپائين کشيده ميشود وپائين ھيچگاه ازباال ،بريده نميشود  .يکی
ازنامھای خود اين خدا  » ،خيزاب = موج « بوده است .
خدا  ،چنين آبيست که درسراسراشياء گيتی  ،ميرود وموج ميزند) ميتازد(
وبه ھم پيوسته است  .آنچه روانست وآنچه موج ميزند ،پيوسته است ،
يعنی درآن  ،ھيچگونه » بريدگی « نيست  .ھمين » رود يا دريا  ،يا آب
رونده و مواج « که » اروند « باشد  » ،رنگ= ارنگ « ھم ناميده ميشود .
چرا ؟ چون » رنگ«  ،به معنای » شيره درون گياھان وخونابه درون
رگھا« است  .زمانھای دراز ،با شيره گياھان  ،رنگ تھيه ميکرده اند  .پس
واسانس و» خور« و» ژد « و  ...نھفته در درون چيزھای
خدا  ،شيرابه ِ
گيتی است ،که روان ومواج وپيوسته ست  » .رنگ«  ،دراصل » ارنگ «
بوده است که مرکب ازدوبخش » ار +انگ « ميباشد  » .ار«  ،که ازريشه
ھمان پيشوند» اروند « است ،به معنای دويدن ورفتن شتاب آميزاست و»
انگ « نيزھنوز در گويش دوانی به معنای » شيره گياھانست«  .پس رنگ ،
به معنای » شيره روان در گياھان« است .
آب )نيز که به معنای شيره ھمه چيزھاست ( پيوسته وجاريست ،ونميتوان
ِ
آنرا ازھم » بريد «  .پديده ھای » بينش « و» خـرد « و » روشنی «
درفرھنگ ايران ) چنانچه ديده خواھد شد ( نيز  ،تراويده و روئيده ازچنين
آب رونده ومواج و پيوسته اند وطبعا دارای ھمين گوھرند  .بينش وروشنی
وخرد  ،در فرھنگ ايران  ،در» بريدن چيزھا ازھمديگر« آنھا را روشن
نميکنند  ،بلکه آن آب  ،با گوھرچيزھا ميآميزند و ھمه دراثرآميزش با آن آب
 ،سبز) تازه ( وروشن ميشوند  .اساسا درفرھنگ ايران » ،راستی يا حقيقت
«  ،پيدايش گوھرچيزھا درآميزش با اين آبست  .راست يا حقيقت  ،پيدايش
گوھرخود انسان وخود ھرچيزيست  .دريزدانشناسی زرتشتی ،مفھوم »
راستی= حقيقت «  ،به کلی واژگونه ساخته ميشود  .اھورا مزدا  » ،راستی
= حقيقت« را از» روشنی بيکران خود« ميآفريند  .به عبارت ديگر ،حقيقت
 ،درگوھرچيزھا وانسانھا نيست  .چون اين اصل روان ھنگاميکه
ازگوھرچيزھا ميگذرد  ،گوھرچيزھا  ،سبز) تازه( وروشن ميشوند .

آنچه ميتازد وروانست  ،تازه ميشود
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اساسا  ،خود واژه » تازگی « که ھميشه با اصطالح » تری « ميآيد  ،بيان »
روان ومواج بودن « است  .تازگی  ،ھميشه درچيزيست که گوھرش روان
ومواج است  .چيزی که گوھرش سفت وسخت ّ
وبرنده است  ،نميتوان آن را
تازه کرد  .ھرچيزی از تحول يابی گوھريش ،تازه ميشود  .با زدن رنگ
تازه به چيزی  ،آن چيز ،تازه نميشود  .ازاين رو مفھوم »رنگ «
درفرھنگ ايران  ،زدنی وظاھری وافزودنی نبود ،بلکه زھش ِ گوھربود .
رنگ ،پيدايش ِ گوھرچيزھا بود  .ازاين رو خدا  ،رنگ بود) سيمرغ=
سيرنگ= رنگ(  .اين مفھوم » تازگی وروشن شوی ) بينش ھميشه تازه ( ،
به کلی با مفھوم » روشنی وبينشی  ،که دربريدن چيزھا وتجزيه آنھا
ازھمديگر« پيدايش می يابد  ،فرق داشت ودارد  .اھورامزدای زرتشت  ،که
راستی= حقيقت را ازروشنی بيکرانش ميسازد  ،به معنای آنست که با
روشنی تيغ گونه اش می ّ
برد ،وازھم جدا ميسازد  .گوھرچنين بينشی وچنين
روشنائی  » ،تيغ تيز= شمشيربرنده = آھن وفوالد سرد« ميباشد که متضاد با
پديده » روانی آب « است .

بينش وعقلی که درگوھرشان  ،آزارنده اند
وطبقه روشن ،پيدايش مييابد
چگونه  ،خود وملت وقوم وامت
ِ
کسی که بينش او ،اسلحه وتيغ تيزاست  ،او با ريختن خون ديگران،
خودرا تازه ميکند .او ازکاربرد بينش خود درجنگيدن وکشتن  ،کام
ميبرد .ولی بينشی که تيغ تيزوبرنده است  ،دارنده خودرا نيزمانند
خودش ،خشک وسفت ّ
وبرنده ميکند  .اين چنين بينشی ،اصل وجود
انسان را ميخشکاند وميسوزاند :
چو تخم سوخته  ،کز ابر ،تازه شد داغش
زياده شد  ،غم واندوه بيشتر مارا
انسان با بينش خشک  ،خون ميريزد تا تازه وترشود  ،ولی ھميشه
خشکترميشود وھميشه درحسرت تازگی بسر ميبرد  .ھربينشی
خود انسان
) روشنائی(  ،اسلحه تيزاست  ،که ازگوھر روان ومواج
ِ
نروئيده است  ،و طبعا  ،گوھر خشک وسفت وتيزدارد  .با چنين
بينشی  ،او ھنگامی» خود « را ميشناسد که خود را از ديگران ببرد،
»جامعه« خودرا ،ازجامعه ھای ديگر ببرد  » ،قوم « و» ملت« خود
ازديگرامت ھا ببرد
امت « خود را ،
ّ
را ،از اقوام ملل ديگر ببرد ّ » ،
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» ،طبقه« خودرا ،از طبقات ديگرببرد  » ،نژاد« خود را  ،از
نژادھای ديگرببرد  » ،جنس « خود را ازجنس ديگرببرد  ،چون
بااين گونه روشنائيست که  ،خود را وجامعه خود را وملت وقوم
خودرا  ،وامت وطبقه خودرا وجنس خود را ميشناسد  .او معرفت
خودرا از معرفتھای ديگر می برد  .معرفت خودرا حقيقت مطلق
دانستن ومعرفت ديگری را باطل وکفرمطلق دانستن  ،پيآيند ھمين
مفھوم » روشنی « است  .او بدون چنين شناختنی ،خودرا  ،وجامعه و
قوم وملت و امت خود را  ،و طبقه خود را  ،ومعرفت خود را ...گم
ميکند  .او تنھا با بريدن خود از ديگری  ،روشن ميشود  .با پيدايش
ميترائيسم ودين زرتشت درايران  ،روشنی خورشيد ،تيغ يا خنجريا
دشنه وشمشيربرنده ميشود) که درپرچم ايران ،درچنگال شمشيردرنده
است که خورشيد برپشت خود دارد ( .به عبارت ديگر ،معرفت دينی،
وخرد دينی ،وباالخره خرد بطورکلی ،اصل » برنده« ميشود که برای
رزمندگان  ،مفـيدند  .دين و معرفت ،ويژگی ستيزنده وجھادی گوھری
پيداميکند  .احمد جام  ،درکتاب انس التائبين درباره عقل مينويسد » :
مثل عقل يا عاقل چون تيغ بران است که به دست کسی دھی که بدان
تيغ  ،ھم دشمن توان کشت وھم دوست  .اگر دشمن کشد ،تيغ را
کارتوانست فرمود وغازی باشد واگر دوست ُکشد ،نادان باشد .تيغ به
دست ھرکه ھست ّ
بران است وقيمتش به جاست  ،درقيمت وبرندگی
تيغ ھيچ خلل نيست  ،وليکن کارفرماينده  ،نه آن برجای زد که می
بايست زد  .خلل به کارفرماينده گردد نه باتيغ «  .غازی  ،مرديست
که با دشمن دين ،کارزارميکند ،يا کسيست که به جھت ثواب با اعدای
دين  ،حرب کند  ،يا کسيست که مجاھد است وتاراج ميکند .نخستين
چيزی را که ﷲ  ،خلق ميکند  ،عقل يا بينشی است که گوھرش ،
برندگی است  ،و ھمه موءمنان به خود را تبديل به » غازيان «
ّ
ميکند که با آن درکشتن  ،ثواب ميکنند  .اين بينش عقل ھرموءمنی
است  .گوھرچنين بينشی  ،برندگی است  ،و دربريدن  ،مقصدش
آنست که دوست را ازدشمن  ،جدا وروشن کند  ،وبا دشمن بجنگد تا
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اورا بکشد .تنوع وکثرت دراجتماع ودرسياست ودرگستره فکروعقيده
 ،بالفاصله برای او تقليل به دو مقوله دوست ودشمن می يابند .
خويشکاری عقل  ،بريدن انسانھا به دوست ودشمن ِ بريده ومتضاد
باھم ومجھزکردن دوست با اسلحه  ،برای کشتن ونابودساختن
دشمنست  .اين به کلی با مفھوم » روشنی و بينش وخرد « درفرھنگ
ايران  ،درتضاد است که درست از» آب روان که خود خدا درھمه
چيزھاست «  ،سبز وروشن ميشود  ،ورنگارنگی وتنوع پيدايش می
يابد که به ھم پيوسته اند .
چنين عقلی وبينشش  ،فقط در » تعيين مرزھايش «  ،خودرا با کشيدن
خطی  ،از ديگران جدا نميسازد  ،تا خودرا بشناسد) تعريف کند ( .
چنين مرزھائی برای موجوديت او خطرناکند ،چون ديگران به آسانی
ازاين مرزھا ميگذرند و » تعريف يا معرفت او« ،مغشوش و پريشان
ميشود  » ،آگاھبود ازخود «  ،يا آگاھبود اجتماعی يا آگاھبود ملی
وقومی  ،يا آگاھبود امتی  ،يا آگاھبود جنسی وطبقاتی خود را از دست
ّ
ديواربران « دورخود
ميدھد  .او در مرزھايش  ،نه تنھا خط  ،بلکه »
ميکشد  ،و ازخودش وجامعه اش وطبقه اش وقوم وملتش ونژادش
وجنسش ومعرفتش  ،دژ دفاعی وجنگی ميسازد  ،تا با اسلحه بينش
خود ) آموزه خود  ،حقيقت خود ( ازآن دفاع کند  .او ،روشن ميشود ،
وقتی ازديگران ببرد  .کاربرد روشنی  ،کاربرد اسلحه اش نه تنھا
برای دفاع از بينش خودش ھست  ،بلکه برای داشتن آگاھبود روشن
از » وجود خودش« ھست  » .بينش حقيقت « ازاين پس  ،بينشی
است که با يد برای » روشن ومشخص نگاھداشتن خود «  ،بجنگد .
مسئله بنيادی آنست که بينش ) روشنی( او ،ازگوھرزندگی خود او
نروئيده تا ھميشه تازه باشد  ،تا لطيف ونرم وروان باشد  ،بلکه
بينش وامی است و بينش وامی  ،ھميشه خشک وسفت و سخت
است  .بينشی است که ُملک ديگريست  .چنين بينشی  ،باخود  ،سائقه
مالکيت را ميآورد  .چيزی ملک منست که ازملک ديگری ،بريده
وجداست  .او با چنين بينشی  ،ميخواھد » مالک خود« بشود و ملک
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خود را از ديگری  ،جداسازد  .ولی  » ،حقيقت وبينش حقيقت ُ ،ملک
کسی نيست « وھيچگاه ملک کسی نميشود  ،واساسا قابل تملک
نيست  ،چون ھميشه » روان وجاری وتازان « است  ،وھميشه
درتنوع پيدايش می يابد نه درسپيدی که برضد سياھيست  .خدا که آب
روان درھمه است  ،ازھيچکسی  ،تصرف پذيرنيست .حقيقت  ،مايعی
روانست .به اين صفت حقيقت وخدا ،ايرانيان» اروند = آنچه روانست
« ميگفتند.
اولويت رنگ بر روشنی  ،يا اولويت روشنی بررنگ
اين تضاد را ميتوان ازساختارگوھری » خدايان ابراھيمی و دين
زرتشتی« با ساختارگوھری  ،خدای ايران  ،با يک ديد ،شناخت  .ﷲ
نورالسموات واالرض است  .ﷲ  ،نور است  ،يعنی خورشيديست که
ھمه چيزھا را درآسمان وزمين روشن ميکند  .ھمينگونه اھورامزدای
زرتشت  ،روشنی بيکرانست  .اين روشنی بيکران و ﷲ که نوراست
 ،چه تفاوتی با خورشيد درآسمان دارند ؟ آنھا  ،ويژگی » کمال «
دارند  .يعنی روشنيشان ھيچگاه تغيير نمی پذيرد  ،چون اگر کمال،
تغيير بپيذيرد ،تنھا امکان تغيير ،آنست که بکاھد وناقص شود ،
وازاين رو اگر بخواھند اين نوريا روشنی را در خورشيدی نشان
بدھند ،بايد خورشيدی خيالی درذھن بکشند که ھميشه ميان آسمان
ثابت ميماند و ازجايش جنب نميخورد  .ولی وارونه اين خدايان،
ساختارگوھری خدای ايران  ،آنست که » روان وجاری « است و»
ميتازد« و ھميشه درگشتن وگرديدن )سيمرغ= ارتافرورد=ارتای
فروھر= فراورد = فرا  +ورتن = اصل تحول ومتامورفوز( است .
ازاين رو ،از نامھای او » اروند « و» تجر« بوده است ) تجريش =
تج+ريش= بن واصل تازگی ( .
» اروند « که از ريشه » =arرفتن « است دراصل به معنای » روان
ودارای حرکت « است  .خدا  ،آبيست ) آب ،شيرابه واسانس ھمه
جانھاست=رنگ= شيرابه ھمه گياھان وخونابه ھمه جانداران ( که
در درون ھمه چيزھا  ،روان ميشود ،و درھمه جانھا  ،ميتازد وجريان
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پيدا ميکند  .مانند آن خورشيد ثابت خيالی نيست که فقط سطح
چيزھارا روشن ميکند  ،ولی ھرگز با چيزھا نمياميزد  ،وھميشه
ترانسندتال ميماند  ،بلکه ھميشه درچيزھا  ،روانست) زھشی است ( .
اين خدا  ،يا اصل تحول وروانی درھمه چيزھا درگيتی  ،ھنجيده
ميشود وميآميزد و پيکرمی يابد  .ھم در» ابر« ،روان است  ،ھم در
»آفتاب« ،روان است  ،ھم در»باد« ،روان است  ،ھم دراسب بادپا،
روانست ،ھم درماه ،روانست ،و ھم در » رود « و در » دريا « و ھم
در» جوی « و ھم درخاک روانست  ،چون خاک  ،که ھاگ وآگ
باشد  ،درفرھنگ ايران ،به معنای تخم است  .خاک ،درفرھنگ ايران
 ،چيزمرده نبود  ،بلکه » تخم واصل زندگی « بود  .انسان ازخاکست
 ،برای ايرانی به معنای آن بوده است که » تخم = اصل زندگی «
است  ،ولی درالھيات اسالمی خاک که » اصل مرده « است که ﷲ
ازآن  ،انسان را ميسازد ودراو زندگی را ميدمد ومرده را زنده
ميسازد  .بکار بردن واژه » خاک « ايرانی با ذھن اسالمی  ،مايه
اشتباھات بزرگ درادبيات ايران گرديده است  .آنچه درباال شمرده شد
 ،ھمه  ،پيکريابی » اصل روانی « ھستند  .درھمه اين عناصروپديده
ھا  ،پيکريابی خدا  ،در روان بودنشان  ،در تازان بودنشان  ،ديده
ميشد  .اينھا ھمه پيکريابی اصل روان وجاری بودن ھستند  .مولوی ،
ھنگامی ازخدا  ،سخن ميگويد  ،اين خدای روان درخاکھا  ،درتخمھا
) انسانھا  ،جانھا ( را درنظر دارد  ،نه خدای نوری را که کسرشاءن
خود ميداند با گيتی وانسانھا بياميزد ودرآنھا روان شود.
ما ھمچوآب  ،درگل وريحان  ،روان شويم
تا خاکھای تشنه  ،زما بردھـد گـيـا ) خاک= تخم (
بی دست وپاست خاک  ،جگر گرم بھر آب
زين رو ،دوان دوان رود آن آب ِ جويھا
پستان آب  ،ميخلد  ،ايرا که » دايه « اوست
طفل نبات را طلبد دايه  ،جا به جا
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سپس ھمين خدای روان شونده  ،ازچشمه ضمير انسانھا فرا ميجوشد .
ابر بارنده را درسغدی ) پری – ابر ( مينامند .
برچشمه ضميرت  ،کرد آن پری  ،وثاقی ) اطاق (
ھرصورت خيالت  ،ازوی شدست پيدا
ھرجا که چشمه باشد  ،باشد مقام » پريان «
با احتياط بايد  ،بودن ترا در آنجا
اين پنج چشمه حس  ،تا برتنت روان است
زاشراق آن پری دان  ،گه بسته  ،گاه مجری ) جاری(
آن ابر ،آب روانی) رودی نھفته( ميشود که سرازچشمه ھای
ضميرانسان درميآورد و تخمھای وجود ھمه انسانھا ،سبز) تازه (
وروشن ميشود .طبعا آنچه روانست درچيزی که بسته وسفت شده
است  ،درصورت  ،يا درتعريف  ....نميگنجد :
ای کوزه گرصورت  ،مفروش مرا کوزه
کوزه چه کند آنکس  ،که جوی روان دارد
البته » کوزه « ھم درفرھنگ ايران » صورت مسدود وبی منفذ «
نيست بلکه  ،کالبدی پرازروزنه است که آب ازپيرامون آن ،بيرون
ميتراود  .حواس  ،آبھای روانی ھستند که ازکوزه ) صورت انسان (
برون ميتراوند  .اين جوی روان )= خدا ( درھرانسانی  ،ھيچگاه
دربينشھا وآموزه ھا و عقايد و ايمانھايش نميگنجد  ،وميکوشد
ازھرکوزه وسبوئی بگذرد واگربی منفذ بود آن کوزه و سبورا
ميشکند و روان ميشود  .با آميختن وھنجيده شدن اين آب درگوھريا
تخم وجود ھرانسانی ،انسان ميانديشد و با اين انديشيدن ،گوھرخود را
ھرلحظه ازنو سبزوتازه وروشن ميسازد  .درست برعکس تصوير
بينش وعقلی که تيغ بران ھستند  ،خدا ،روشنی برنده نيست  ،بلکه آب
روانيست ) شيره واسانس جھان = خدا ( که بايد تفکررا منقلب سازد
و تحول بدھد و جان را ھميشه تروتازه سازد  .ولی عقلی وبينشی که
تيغ برانست  ،تحول درزندگی نميآورد و انسان را تروتازه نميکند
بلکه دم به دم بيشتر ميخشکاند تا خارو تيغ تيزوبرنده شود  .دراين
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غزل مولوی  ،تضاد اين دو گونه بينش را ميتوان ديد  .عقلی که
درانديشيدن  ،زندگی انديشنده را تحول نميدھد وتروتازه نميسازد ،
درتضاد با زندگيست  .بحث اينکه نيکی وشر از انسانست يا ازخدا
ھست  ،بحث اين که خدا با پيشدانيش وقدرتش  ،مرا  ،ونيک وبد مرا
 ،ازپيش  ،معين ساخته و او مسئول اعمال منست  ،يا اينکه اين منم
که نيک وبد ميکنم ومن مسئولم و خدا  ،حق داوری و مجازات مرا
دارد  ،ھيچ تحولی به انديشنده آن نميدھد  .مسئله ای که دراين بحث
واعتراض ودليل طرح ھم نميشود  ،مسئله دست کشيدن از خدائيست
که خودرا ازانسانھايش بريده است و ديگرآبی نيست که
درگوھرانسانھاروان باشد.
کسی بگفت  :زما يا ازوست  ،نيکی وشر
ھنوز خواجه دراينست  ،ريش خواجه نگر
عجب که خواجه برنگی که طفل بود بماند
که ريش خواجه  ،سيه بود و گشت رنگ دگر
زندگی او تغيير کرد  ،ولی انديشه او ھمان ماند که بود
بگويمت که چرا خواجه  ،زيروباال گفت
بدان سبب که » نگشته است خواجه  ،زير وزبر «
به چارپا و دوپا  ،خواجه گرد عالم گشت
وليک ھيچ نرفت است  ،قعر بحر به سر
گمان خواجه چنانست که خواجه بھترگشت
وليک ھست چو » بيمار دق « واپس تر
به حجت و به لجاج و ستيزه  ،افزون گشت
ز» جان و حجت ذوقش «  ،نبود ھيچ خبر
طريق بحث  :لجاجست و اعتراض و دليل
طريق دل  :ھمه ديده است و ذوق شھد وشکر
»ذوق« که ريشه واژه » مذاق=ميزاگ درپھلوی=مزه« باشد ،چشيدن
آب روان جانست که زندگی را دربينش ھميشه تروتازه ميکند .اصلی
که درھمه چيزھا ،آب روانست  ،ايجاب تروتازه شدن ھميشگی ميکند.
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زيستن وبا خردی که ازجان تروتازه وھميشه روان ميتراود،
انديشيدن  ،فرق با تفکربا » عقلی دارد  ،که روشنی اش تيغ بران «
است  .از» آب روان درزندگی= خدا« ،ھميشه ازنو سبز) تازه(و
روشن ) بينش( شدن  ،ايجاب تحول ھميشگی بينش حقيقت درانسان را
ميکند.مولوی برپايه اين دريافت خدای روان درزندگيست که ميگويد :
شعرمن  ،نان مصر را ماند شب براو بگذرد ،نتانی خورد
) البته نان مصر ،ھنوز ھم ھمين ويژگی را دارد (
آن زمانش بخور ،که تازه بود پيش ازآنکه برونشيند گرد
» گرمسيرضمير«  ،جای وی است
ازبـرد) سردی (
می بميرد  ،درين جھان َ
جان  ،طبق فرھنگ ايران ھم آتش وھم آب ) آب گرم ( است  .ازاين
رو » گرمسيری « است که سرچشمه زندگيست .
ھمچو ماھی ،دمی به خشک طپيد ساعتی ديگرش ،به بينی زرد
ھراثروانديشه وبينش زنده  ،درتازگيش ،زنده است  .ولی انسان ،
بينشھای کھنه را نيز با » خيال آنکه تازه اند « ميخورد  .درواقع آنھا
کھنه شده اند وکھنه ترميشوند وانسان نا آگانه خياالت تازه خود را
درباره آن بينش ھای کھن  ،به جای آن بينھشا ميخورد ومينوشد .
مسئله او ھمين » خيال « ھست که اورا از تازه شدن بينش درزندگيش
بازميدارد.
ور خوری  ،بر » خيال تازگيش« بس خياالت  ،نقش بايد کرد
خيالبافی ھای تازه  ،جانشين » باززائی بينش « ميگردد .
آنچ نوشی  ،خيال تو باشد نبود » گفته کھن « ای مرد
بايد دست از خوردن گفته ھای کھن با چاشنی » خيال تازه « کشيد تا
به » تازه شدن بينش « دراثر چشيدن آب روان رسيد.
بينش حقيقت  ،ھميشه با » تازه شدن حقيقت در زندگی « کار دارد
حقيقت فقط ميتواند در » روان بودن  ،درجاری بودن «  »،باشد« .
در فرھنگ ايران ،بينش حقيقت ،ھمآغوشی » آب رونده  ،با تخم
وجود انسان « ميباشد  .حقيقت  ،رود است  ،ابر است  ،باد است ،
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چون » ميرود  ،روان است «  .حقيقت ،آنچيزيست که  -1درھمه
چيزھا جاری ميشود و آنھارا ھميشه ازنو ،تازه وروشن ميکند  ،چون
خودش  ،روان وتازان واصل حرکت است  .چيزی  ،ھميشه تازه
ميشود که ھميشه ميتازد) روان است ،مواجست ،دگرگون ميشود ( .
و -2ھمه چيزھارا به ھم می پيوندد  ،چون خودش اصل مھر
است) چيزی که روانست ،به ھم پيوسته است وپيوند ،مھراست ( و -3
خودش  ،ناديدنی وناگرفتنی است ،ولی کشش به ديده شدن و گرفته
شدن ) صورت شدن  +جسم شدن ( دارد  .ولی برغم ديده وگرفته
شدن  ،ناديدنی وناگرفتنی نيزميماند .
اين پديده را ايرانيان » وای « ميناميدند  » .وای «  ،نماد پيدايش »
بی صورت درصورت « و ھميشه » صورت ديگروتازه شدن «
است  .اين » وای « چيست ؟ » وای « که واژه اصلی اش » دوای =
 «dvaayباشد به معنای » دوتای باھم « است  .واژه ھای باز وبازو
که امروز بکارميبريم  ،ھمين واژه است .مرغ  ،بازاست ،چون دوبال
دارد و بازو ،دوبخش به ھم پيوسته است  .ودرکردی  ،بازه  ،به
معنای دورنگ است .حرکت وجنبش  ،با تصوير » دوپای باھم « و »
دوبال باھم « بيان ميشد که سپس در تصوير دواسب يا دوگاو بھم
دريک گردونه  ،يا دوچرخ باھم دريک گردونه وسعت يافت  .اين بود
که ھمين واژه » وای « معنای » مرغ = باز= وای « ھم داشت .باد ،
دوپا يا دو بال دارد  ،به معنای آن بود که ميرود و ميتازد وميپرد .
حتی آب روان وپيوسته نيز ،پا داشت  .دوپای باھم يا دوبال باھم  ،که
پيکريابی » يوغ يا ھمبغی وانبازی« است  ،بيان » اصل حرکت « و
» شادی« و» روشنی « بود  .وای  ،اصل حرکت است  ،يا بسخنی
ديگر » ،خودش  ،ازخودش  ،حرکت ميکند «  .اين » حرکت کردن
ازخود را « » ھوا = « hvaميناميدند  .به ھوائی که ما تنفس ميکنيم،
» ھوا « ميگفتند  ،چون آن را » اصل ازخود جنبنده « ميدانستند .
خدايان نوری ھمه با » ازخود بودن « جانھا وچيزھا وانسانھا ،
مخالف بودند  ،چون اصل ضد خالقيت اين خدايانست  .ازاين رو
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ھيچکس نبايد ازخودش = ازھوا  ،بيانديشد وبگويد  .محمد  ،ھيچگاه
از» ھوايش « سخن نميگفت .جنگ با » ھوای نفس « يا اينکه » کسی
ازھوا ی خودش صحبت ميکند « يا » ھوائی « صحبت ميکند ،
ضديت با » اصل ازخود بودن « دارد .
محمد درقرآن  ،با تصوير ابليس ،برضد فرھنگ ايران برخاست
ولی درست »آتش زندگی« که جان ھرانسانی باشد ) فرنفتار ،فرن =
پران(  ،ھواست  ،باد است  .درفرھنگ ايران درست ھمين » ھوا يا
وای «  ،گوھر زندگی ھرانسانی است  .واين ھوا که ازخود ميجنبد،
بالفاصله تبديل به » آتش يا آتش جان « ميشود و طبعا گوھرانسان،
سرکشی وبلندی خواھيست  .و ابليس درقرآن  ،درست ھمين » آتش
جان يا ارتا يافرن « ميباشد  .قرآن ،درست برضد اين تصوير
گوھرانسان )= فطرت انسان ( درفرھنگ ايران بود  .محمد با ابليس
ساختن گوھر) فطرت ( انسان  ،به جنگ با فرھنگ ايران برخاست و
» ارج انسان « را به کلی ازبين برد  .ھوا يا فرن يا ارتا  ،که
گوھرانسان ھستند  » ،اصل حرکت وآفرينندگی ازخود « ھستند ،چون
جفت وانبازند  .اين انديشه » انبازبودن انسان وباد که وای باشد«
درشعر مولوی خطاب به انسان ،باز تابيده ميشود :
شاخ گلی  ،باغ زتو ،سبز وشاد
ھست »حريف تو« دراين رقص  » ،باد «
باد چو جبريل و تو چون مريمی عيسی ِگـ ُل روی ازاين ھردوزاد
» رقص شماھردو«  ،کليد بقاست رحمت بسيار برين رقص باد
باد  ،ھمان » فرن =  «praanاست که بنام » آتش جان «  ،نخستين
عنصرجھان است  .اين اصل ازخود جنبيدن و ازخود بودن  ،دراثر »
دوتای به ھم پيوسته بودن « است  » .پيوند « را نيز آنھا ،اصل سوم
ميگرفتند  ،و ازاين رو  ،دوتای به ھم پيوسته  ،يا اصل » سه تای
يکتا «ُ ،بن يا فطرت ھرجانی بود  .اين» وای« نيز -1 » ،نم و-2
گرمی« باھمست  .يا به عبارت ديگر» جمع آب وآتش « باھم است .
به عبارت ما  » ،آب گرم= بخار« است .
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پيدايش جھان ازيک » سرشک «  ،يعنی چه ؟
ازاين رو بود که گفته ميشد که جھان ،از» يک سرشک « به وجود
آمده است  .دربندھش ،بخش سيزدھم ميآيد که » تن مردمان  ،بسان
گيتی است  ،زيرا گيتی  ،از -آب سرشکی -ساخته شده است  .چنين
گويد که اين آفرينش  ،نخست ھمه آب سرشکی بود  ،مردمان نيزاز
آب سرشکی ميباشند «  .اين واژه سرشک در پھلوی » « si-rishk
است  ،که به معنای » سه ريشه = سه ُبن « است  .معانی سرشک
که درلغت نامه ھا مانده اند ،بھترين گواه براين سخنست  .سرشک ،
ھم به معنای » قطره آب وباران « است وھم به معنای » شراره
وخرده آتش است که بجھد وجھنده باشد «  .به عبارت ديگر ،سرشک
 ،پيوند آب وآتش باھمست  ،يعنی » نمی وگرمی «  ،يا » گرمی
نھفته درآب « است  .اصل جھان ھستی  ،آميغ است که به معنای »
حقيقت « ميباشد  .در» پيوند «  ،حقيقت  ،پيدايش می يابد  .پيوند ،با
دواصل  ،شروع ميشود .جفت شدن دواصل را به ھمديگر ،ويکی
شدن آنھا را  » ،مھر= ميترا « ميگويند  ،چون ريشه اين واژه »
مھر«  » ،ميت =  « maethaاست که ھمه به معنای  -1جفت است ،
وھم به معنای  -2يگانه شدنست  .گوھرجھان که جھان ازآن فوران
ميکند  ،يکی شدن دواصل يا اصلھا باھمست  .اين -1پيوند دواصل
باھم ،مفھوم » سه تا يکتائی « را که » سه خوان « يا » سه قرقف «
ھم خوانده ميشد به وجود آورد  .و با يکی شدن دوجفت  ،جنبش
وشادی وتنوع ) رنگارنگی( و روشنی پيدايش می يابد  .ازاين» وای
«  ،که پيوند ابر) آب+ور( وباد)اصل حرکت وآتش افروزی =
وازيشت  (vazishtاست  ،باران فرو ميريزد و برق ) آذرخش(
ميخندد .آب وبرق باھم جفتی ھستند که ازابر،زاده ميشوند .ھرآفريده
ای  ،گوھر آفريننده را دارد  .آفريننده وآفريده ،باھم » برابرند « .
چگونه ابر)وای= سيمرغ = پـَری ( تبديل به دورود ميشود ؟
اين است که از ابردوجنسه ) ابردراوستا = = dvanaraدوجنسه ( ،
آب روان و جاری ميشود ومی تازد که باز دو ويژگی جفت باھم
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دارد  .اين دوويژگی را در دورود) دوآب رونده وتازنده( که با ھم
جفت وھم نيروھستند  ،بيان ميکنند  .درواقع خدا ،تبديل به آب روان
وتازنده ای ميشود که دوويژگی جفت باھم دارد  .يکی ازاين رودھا
 -1اروند يا رنگ ناميده ميشود  ،که نشانگر يک ويژگی خداست .
اروند که ازواژه »  «aurvaساخته شده است به معنای سريع رونده ،
وسبکرو ،و باخود برنده است  .مثال دراوستا می آيد که » ما ميستائيم
ترا ای وای سريع =  .(vayo aurva yazamaideخوب ديده
ميشود که اين رود  ،چيزی جزبيان ويژگی » وای « نيست  .ولی نام
ديگرھمين رود » رنگ = ارنگ « نيزھست  .رنگ ،شيره گياھان
است  .ازشيره گياھان ،ھمه رنگھا را بيرون ميآوردند وھمه چيزھارا
رنگ ميکردند  .ھمچنين خون که شيره جاندارانست  ،رنگ ناميده
ميشود  .درگزيده ھای زاداسپرم ديده ميشود که ھمين رود رنگ به
معنای خون است که اصل زندگيست وھميشه روان وتازه ميشود .
رنگ  ،چنانچه درشيره گياھان ديده ميشود  ،نماد » تنوع يا
رنگارنگی « و شادی نيزھست  .اين خدا يا » وای = سيمرغ « ،
مانند اھورامزدای زرتشت  ،روشنی بيکران نبود .درسيمرغ يا در»
وای «  ،رنگ ورنگارنگی و» رنگين کمانی «  ،روشنی را مشخص
ميساخت  .دررنگارنگی وتنوع ِرنگھا بود که گوھر ھرچيزی » ،
روشن « ميشد .
ما دراينجا با » خدای رنگ يا رنگھا « کارداريم  .ازاين رو نيز
سيمرغ  ،سيرنگ ناميده ميشد و» سه رنگ « به معنای » رنگ«
است  .رنگ  ،اولويت بر روشنی دارد  .خدا ،درتنوع ورنگارنگی ،
روشن ميشود  .اينست که درگرشاسپ نامه ديده ميشود که سيمرغ ،
باغ روان ورنگارنگ درآسمان « ميشود .اين يک تجربه بسيارژرف
ومتعالی دينی ايران ،برضد تجربه دينی خدا در روشنی بوده است :
پديد آمد آمد آن مرغ ) سيمرغ (  ،ھم درزمان
ازوشد  ،چو » صدرنگ ،فرش « آسمان
چو باغی روان درھوا سرنگون
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شکفته درختان درو  ،گونه گون
کـھی «  ،پرگل و الله زار
چو » تازان ُ
زباالش  » ،قوس قزح «  ،صد ھزار
باد پـرش «  ،موج دريا  ،ستوه
ز» ِ
زبانگش  ،گريزان  ،دد ) درندگان( از دشت وکوه....
نشيمنش را ز» ابر« بگذاشتی
به » صد رنگ «  ،پيکرش  ،بنگاشتی
اولويت » رنگ « بر» روشنی « بيان آن بود که تنوع درگوھرگيتی
است وپيدايش اين » تنوع وکثرت « است که » روشنی « ميباشد.
» اروند = آنچه رونده وروان است «  ،رنگ است  .حقيقت يا خدا ،
شيره وافشره وخور ،درگوھر اشياء درگيتی ھست .
خدا وحقيقت  ،اصل زيبائی درھمه چيزھا
حقيقت  ،ھنگامی برای ما روشن ميشود که رنگارنگ ) متنوع ( بشود
 ،رنگارنگ شدن  ،به معنای » زيبا شدن « بود  .آنچه رنگين
ورنگارنگ ميشود  ،زيبا ميشود .خدا يا حقيقت درپيدايشش ) راستی،
به معنای پيدايش گوھراست(  ،زيباست  .بھمن که اصل خرد و بينش
حقيقی ھست ،درسيمرغ پيدايش می يابد  ،يعنی زيبا ھست  .ازاين رو
به » رنگين کمان «  ،کمان بھمن ميگفتند  .روشنی ،زيباست  ،چون
گوھرش ،رنگی ھست  .روشن که دراصل » رئوخشنه = رخشان =
رخش « باشد ،آميزش دورنگ سرخ وسپيد باھمست  ،يا » آميزش
ھفت رنگ « باھم است چون رخش  ،به معنای رنگين کمانست .
روشنی  ،آميزش رنگھا باھمست وبدينسان زيباھست  .چيزی روشن
وزيباست که رنگارنگ است  .سيمرغ يا ھُما که پيدايش بھمن است ،
زيباست  .گل ارتا فرورد ) روز نوزدھم= فروردين ( که سيمرغ باشد
 ،بوستان افروزيا » صريره « نام دارد که معرب » سريره «
ميباشد  .سرير) برھان قاطع ( به معنای » رنگين کمان « است و »
سريره « دراوستا  ،به معنای » زيبائی « است  .جمشيد ،دراوستا »
جمشيد سريره « ناميده ميشود و معموال به » جمشيد زيبا «
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برگردانيده ميشود  .نخستين انسان درفرھنگ ايران  ،صفت برجسته
» زيبا « را دارد  .چرا جمشيد زيباست  ،چون فرزند سيمرغ )=
سريره ( ھست و ازاين روجمشيد سريره  ،به معنای » جمشيد ،
فرزند سيمرغ « نيز ميباشد  .ھرانسانی  ،فرزند سيمرغست
وگوھرش زيبا يعنی  ،رنگين کمانی و متنوع است  .دربندھش می
بينيم که » وای «  ،که بازھمان سيمرغست  ،جامه والگونه
ورنگارنگ می پوشد  ،واين بيان زيبائی و ھمآھنگی رنگھا و آشتی
بوده است  .ولی دريزدانشناسی زرتشتی  ،اھورامزدا وبھمن با » سپيد
« اينھمانی داده شد و رنگارنگی  ،معنای » ستيزندگی وجنگ
واختالف و نا آشتی « يافت ،ورنگھای رنگين کمان ،اھريمنی شدند .
سپيدی که متضاد با سياھست ،ديگر ،رنگ نيست  ،چون سياه  ،يک
رنگست  .اينھمانی دادن رنگارنگی ،با اختالف وستيزو بيگانگی  ،به
ستايش وايده آل » بی رنگی « کشيده شد  .درحاليکه رنگارنگی باغ
درآسمان  ،عالمت تنوع وھمآھنگی وشادی وزيبائی بوده است .
خدا) سيمرغ = وای (  ،دررنگارنگی پيدايش می يابد  .حقيقت  ،در
رنگارنگی به خود شکل ميدھد نه دريک رنگی ونه دربيرنگی  .اين
خدا  ،نماد » وحدت در ھمآھنگی کثرت « است  ،وبرضد »
وحدتيست که نفی وطرد کثرت است «  .خدايان نوری  ،ھمه وحدت
را با نابود کردن کثرت  ،يعنی خدايان ديگر ،عقايد ديگر ،آموزه ھای
ديگر ،امتھای ديگر ،احزاب ديگر ،ميخواھند  .رنگ  ،نماد » کثرت
ازھم بريده « ميگردد  .دراين اديان  ،اديان وافکارو مذاھب و عقايد
ديگر ،در» گوناگونی «  ،يا در » زيبائی وتنوع « درک نميشود .
آزمايش وتجربه  ،ھميشه بينش را تازه ميکند
اين است که روان بودن خدا يا حقيقت درھمه اشياء گيتی  ،که » اروند
« ناميده ميشد ،يکراست به کسب بينش ازراه تجربه وآزمايش
ميرسيد  .خدا وحقيقت را درآزمايش وتجربه ھای تازه به تازه  ،بايد
ازنو شناخت  .به ھمين علت به » تجربه وآزمايش «  ،اروند گفته
ميشود  ،چون تجربه وآزمايش با جنبش ھمراھست وھميشه با خود ،
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بينش وروشنی تازه ميآورد  .گوھر ِ» وای« يا خدا ،درک بينش تازه
در تجربه وآزمايش است  .چنانچه آمد  ،خدا يا حقيقت  ،دورود باھم
جفت ھستند  .رود نخست  ،اروند ناميده ميشد که اينھمانی با » رنگ
« دارد  .اين شيرابه ھمه گياھان وجانداران که رنگ ناميده ميشود ،
روان يا ) اروند ( است  .رود دوم  -2که ويژگی ديگر اين آب روان
ازوای يا ابراست  » ،وه – رود « است که » وه دايتی « خوانده
ميشود  .گذراز درون اين آب دائيتی ) چنانچه درگزيده ھای زاد
اسپرم ديده ميشود ( ھرچند که ويژه زرتشت نيز ساخته شده است
ولی  ،برای ھرانسانی  ،بينش بھمنی ميآورد  .بھمن ازگوھرانسان
ميرويد .اين دور رود روان ،ھمه جھان را آبياری ميکند  .جمشيد
درکنارھمين رود  ،انجمن انسانھا وخدايان را برای ھمپرسی و
ھمانديشی گردھم ميآورد  .آميزش اين دوصفت به ھم چسبيده ) يا
آميزش اين دورود باھم (  ،بيان چگونگی آميزش وای است که
درتبديل به رود يا آب روان درھمه گيتی شدن  ،درگوھر ھمه انسانھا
ھنجيده ) کشيده = جذب شده ( ميشود و ھمه انسانھا ازنوشيدن اين »
خور«  » ،سبزوروشن = تازه ورنگارنگ « ميشوند » .اروند رود«
 ،اصل » بی مرگی درتازگی « است و رود » وه دائيتی «  ،اصل »
روشنی درتازگی  ،بينش درتازه شوی « است  .اين انديشه سپس
درتورات  ،به شکل دودرخت » حيات يا خلد « و » معرفت «  ،بی
پديده تازگی نمايان ميگردند  .ولی آن دو درخت درباغ عدن » ،
مخلوق يھوه « ھستند  ،درحاليکه اين دورود  ،جريان گوھر خود خدا
ھستند ،و خوردن آن دودرخت  ،ممنوع ميشود  ،درحاليکه اين دو
رود جريان گوھرخود خدا ھستند  ،و آبھای روان درھمه جانھا ھستند
و ھمه ازآن مينوشند تا ھميشه سبز) تازه ( وروشن ) بينش( باشند.
ازاينگذشته درظاھر ،اين دودرخت ازھم جدا ھستند .با خوردن ازميوه
اين درخت  ،فقط ويژگی آن درخت به تنھائی درانسان پديدار ميشود.
درحاليکه  ،آن دورود  ،باھم يگانه اند  .درنوشيدن ھريکی  » ،جفت
ويژگيھا « درانسان پديدارميشوند .
184

185

ويژگی رود دوم که » وه دائيتی « باشد  ،آنست که اصل » دھش «
است  .دائيتی  ،به معنای » دھش « است  .ما امروزه از » دھش «
ازملکش  ،بھره ای به
معنای غلطی داريم  .خدای روان دراين رود ُ ،
ديگران يا به ھمه گيتی نميدھد ،بلکه » خودش را درھمه ميافشاند ،
ميپراکند ،می پاشد«  .او آب روانيست که درگوھرچيزھا روان
ميشود  .خودش  ،پخش ميشود  .اصال معنای » بغ « که خدا باشد
ھمين است  .ازاين رو به اين خدا  » ،لن+بغ = لنبک « ميگفتند ،
چون گوھروھستی خودش را درچيزھا ميافشاند  .جوانمردی ورادی ،
ازملک بيکرانش  ،چيزھائی
چنين معنائی داشت  .خدا  ،کسی نبود که ُ
به ديگران ببخشد  .بلکه اوخودش را ميتکانيد وميافشاند ومی
پاشيد  .اين را » دھش= دايتی=  « daitiميگفتند .
او درخودش چه ھاھست که آنھارا پخش ميکند ؟ او ھيچ چيزی را
نميآفريند  ،بلکه درگوھرھر چيزی  ،اصل آفرينندگی ميشود  .او
آفريننده است واين آفرينندگی را ميان ھمه پخش ميکند  ،او ندا کننده
است ،او چھره وصورت دھنده است  ،او نوشابه ) خور= نوش (
برای نوشيدن ومکيدنست  ،او گسترنده است ،او انديشيدن
وآغازگراست  ،اينھا ھمه معانی » دا « ھستند که ازآن » دائينی«
ساخته شده است  .اوھمه اين ھستی خود را درميان چيزھا » پخش و
بخش « ميکند  .او خودش  ،دردرون ھمه چيزھا  ،اصل آفرينده
ميشود  ،او خودش درھمه چيزھا  ،اصل صورت دھنده به
خودميشود  ،جان ميافشاند ،ميگويد وميانديشد و مينوشاند ) به ھمه
نوشابه ميدھد  ،نوش يا خور ِ ھمه ميشود (  .واژه » خور +آوه =
خرابه «  ،ھمين صفت نوشيدنی بودن خداھست  .ھمه اورا مينوشند.
دراين دورود ھم نيرو وجفت  ،صفتھای گوناگون خدا يا حقيقت را
ميتوان شناخت  .آنکه اين خدا را که » نوش ِ روان « درھمه گيتی
ھست ،مينوشد ) نوش = خورآوه = خور= خرابه (  ،گوھرش  ،خدا
را درخود می ھنجد و با آن ،سبز)تازه( وروشن ) با بينش ورنگارنگ
وزيبا( ميشود  .بدينسان اين گيتی  ،خرابات ) خور +آباد ( ھست .
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چگونه درفرھنگ ايران
جوانی وزيبائی
درريشه ھای گيتی  ،روان ميشوند
...................................

تضاد » وحی « با » جبرئيل «
ِ

چرا»اصل پيوندوروانشوی« راکه »وای يا وحی «باشد،
جبرئيل ميآورد ،که » اصل بريدگی وترس « است ؟
ما چگونه ميفھميم ؟
آيا ما چيزی را ھنگامی ميفھميم و برايمان روشن ميشود که » روند پيدايش
آن « را ازچيزديگر ،بشناسيم  ،يا اينکه چيزی را ميفھميم وبرايمان روشن
است که آن  ،به کلی ازسايرچيزھا  ،بريده يا با سايرچيزھا مرزبندی شده
باشد ؟ اين تضاد دردوشيوه » روشن کردن وفھميدن «  ،تضاديست
بسيارکھن  ،که ھيچگاه نيز دست ازسرما نخواھد کشيد  .درگذشت ھزاره ھا
 ،کوشيده شده است که اين دوشيوه متضاد باھم  ،از راھھای گوناگون  ،به ھم
پيوند داده شوند  .اينست که پديده » وحی « و » جبرئيل « با آنکه درظاھر
مسئله ای تئولوژيکی به نظر ميآيند  ،بھترين پيکريابی ھای اين دو مفھوم »
روشنی « و » شيوه فھم «  ،و تالش برای » ترکيب آن دو« باھم ھستند .
» وحی « درعربی  ،ھمان » وای « است که نام خدای ايرانست  ،و دراصل
 ،بيانگر ِانديشه » پيدايش يا زايش يا رويش ِ روشنی « بوده است  .روشنی ،
زاده ميشود وپيدايش می يابد  .ھيچ چيزی برای ما روشن نميشود تا درنيابيم
که چگونه آن چيز ،ازچيز ديگر زاده وپديدارشده است  .وارونه اين انديشه ،
»جبرئيل« که » خدای شکافتن وازھم گسستن « است  ،پيکريابی مفھوم »
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روشن شدن در بريدن وشکافتن « است  .ﷲ  ،برای اين  » ،روشنی يا نور
« است که اوخودش را ازھمه جھان  ،کامال می ُ ّ
بـرد وجدا ميسازد  .ﷲ ،
نور است  ،چون » اصل ازھم شکافتن = جبرئيل = جبار« خود ازجھان
وازانسان ھست  ،چون گوھر خودش را ازھمه جھان ،ميشکافد ومی برد،
وگوھری ووجودی َ ،بـری ازھمه ميشود .پيوستگی وآميختگی ﷲ  ،با
ھرچيزی  ،اورا آلوده وناپاک وتاريک ميسازد .ھر» حقيقتی« نيز که تناظر
با چنين خدائی دارد ،برای آن نور) روشنی( است که ازھرمعرفتی جزخود،
جداست وخودر ازھرمعرفتی جزخود  ،جدا ميسازد ،و نميتواندبا ھيچ انديشه
ای بيا ميزد  ،چون ھرآميزشی  ،اورا تاريک وناپاک ميسازد  .درحاليکه »
وای «  ،اصل روان شونده وآميزنده با گوھرھمه چيزھا درگيتی است  .او با
آميختن با ھرچيزی است ،که با آن چيز باھم ،سبز)= تازه( وروشن ميشوند .
چگونه شد که اين ﷲ با جبرئيلتش  ،با » وحی « ای تکلم ميکند که برضد
طبيعتش ھست؟ تحوالت » وای = وحی« و» جبرئيل « درتاريخ انديشه ،
اين دومفھوم»روشنی وفھم«را برای ما درغنايش ملموس وچشمگيرميسازد .

» وای «  ،خدای ايران بود
» وای «  ،خدای نوجوان وزيبا ی ايران  ،که اصل تازگی وخنده  ،اصل
تموج وحرکت ورقص است  ،درھمه چيزھا روان ميشود وموج ميزند وھمه
چيزھارا به ھم می پيوندد  » .وای که دوای  =dvaayaدوتای باھم « باشد »
رفتن وپروازکردن« است  .وحی ،نيز درعربی دارای ھمين خوشه
ازمعانيست  -1شتابی نمودن  -2بازو) باز= اصل جفتی(  -3آتش ) باد ،آتش
افروزاست(  -4آوازمردم) آھنگين بودن باد واز= واچ  ،کلمه و زمزمه (.....
به ابرَ » ،تــژم « گفته ميشود که ازريشه » تژ=تج « است که  ،واژه ھای
تاختن و تازان وتازه ،ازآن برخاسته اند  ،ابر ،چيزيست که ميتازد وتازه
ميکند  » .وای« که » ابر ،با گوھر ِباد « ميباشد  ،زھدان » آب وآتش «
است  .آتش درابر  » ،برق= َرخش « است  » .وای « ،می » واينيـتـد« ،
او ،وحی ميکند  ،اوخودش ،وحی ميشود .

چرا دختر رستم  ،بانو گشنسپ ناميده ميشد ؟
آذرگشنسپ يا ُگشنسپ نيز ميگفتند  .نورچشم يا قره العين ھم
به برق ُ ،
اينھمانی با آذرگشنسپ داشت  .زائيدن در فرھنگ ايران  ،خنديدنست  .برق
 ،ازسوئی » خنده وشادی زايش آب ازابر= سيمرغ « است و از سوئی برق
خنده وای است که با » آب وآتشش «  ،ھمه چيزھارا درزمين آبستن ميکند،
،
ِ
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تا سبزو روشن شوند  .دختررستم نيز  » ،بانو گشنسپ « نام داشت  ،چون او
برق خندان بود  ،چون » آذر -رخش= آذر -گشنسپ«  ،يا » برق ابر«) آتش
وروشنی ِ سيمرغ ( بود .او » نورچشم خانواده يا رستم « بود  .آذرگشنسپ،
انتقال آتش خدا ازابربه تخم گياه درزير زمين بود  ،که ھمه گياھان را
رنگارنگ وشکوفا ميکرد  » .گشن +اسپ«  ،اسب نراست  ،و برق برای
سبکروی اش ماننده اسبست  .ازاين رو  ،آذرگشنسپ را » تکاور« مينامند.
بقول خيام ) درنوروزنامه (  ،ايرانيان به اسب  » ،بادجان « ميگفتند  .ابر،
زھدانی ) سنگ ( يا زنيست که آتش ميافروزد وآب ميپاشد  .پيدايش روشنی
ورنگين کمان از» آذر« است  ،وآذر ،دراصل  ،به معنای » زھدان وزن
آموزگار« است  .پس »  «vaayenitanکه » جنبش وای درھمه چيزھا «
باشد ،ھمان » وحی شدن« است .اين شعرمولوی ،بازتاب اين انديشه است:
اندر بھار ،وحی خدا  ،درس عام گفت
بنوشت باغ و ...... ،مرغ به تکرار ميرود
خدا ،وحی نميکند ،بلکه خدا ،وحی يا وای روانشونده درچيزھاميشود » .
وای «  ،اصل حرکت کردن  ،پروازکردن  ،روانه کردن وروانه شدن ،
درھمه چيزھا ميشود  .وای ) خدا (  ،وحی والھام ميشود  .واژه الھام
درپھلوی  vaazishnihاست که ازھمين » وای  = vaayواز «vaazساخته
شده است  .وای  ،به ھمه چيزھا درگيتی  ،وحی ميشود  .وحی ،روان شدن
اين خدای نوجوان وزيبا  ،يا اصل تازگی وخنده و اصل تموج وحرکت
ورقص درگوھرچيزھا درگيتی ھست  .وحی يا » وای « ھمه چيزھارا
ميافروزد و روشن ميکند  .با روانشدن ِ»وای« درانسانھاست  ،که ھمه ،
روشن ) دارای بينش ( ميشوند  .معنای  vazenitanروشن کردن و افروختن
است  .باد دروزيدن  ،آتش ميافروزد وروشن ميکند  .اين برابری » آتش
افروختن « با » روشن کردن « بدين علت بود که آنھا » روشنی « را زاده
ازآتش ميدانستند  .روشنی به طورکلی  ،پديده ای زايشی وپيدايشی است.
دراين فرھنگ  ،سراسرھستی » به ھم پيوسته « است  .اين خدا و گيتی
وانسان وجانور وگياه  ،ھمه به ھم پيوسته وباخدا ،ھمگوھرند  .اصطالح »
روان بودن وروان شوندگی « يکی از اصطالحات ھمين اصل پيوستگيست .

ھمه جھان ھستی ،پيدايشی است .ھمه چيزھا  ،ازھم پيداميشوند
روشنی ،از» پيوند آب وآتش باھم= وای « ،پيدايش می يابد
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وای ) که سپس درعربی وحی شد ( يا خدا  ،درھمه چيزھا روانست  ،يعنی
ھمه چيزھارا به ھم می پيوندد  .برپايه اين انديشه پيوستگی  ،ھرچيزی »
پيدايشی « است ) نه مخلوق  .خالق ومخلوقی دراين فرھنگ نيست (  .به
عبارت ديگر ،ھرچيزی ازچيز ديگرَ ،برميآيد  ،ميرويد  ،ميزايد  ،ميجوشد و
ميتراود ،يا روان ميشود يا ازآن ،جوانه ميزند )= تجه (  .ھرچيزی ازچيز
ديگر روان ميشود  .آب وآتش ) برق( از ابروباد  ،روان ميشوند  .برق  ،آذر
رخش است  ،روشنائی از آذر) آتش ( است  .روشنی ونور ،پديده پيدايشی
است و از آتش  ،زاده ميشود  .ولی وارونه اين انديشه  ،ﷲ  ،نوريست که
زائيده ازاصلی ديگرنيست  .ھمچنين روشنی بيکران اھورامزدای زرتشت ،
زاده از اصلی ديگريا ازآتش نيست .
اين انديشه که نور) درمورد ﷲ (  ،يا روشنی ) درمورد اھورامزدای
زرتشت (  ،ازھيچ چيزی  ،پيدايش نمی يابد  ،معنائی بسيارگسترده دارد .
اين بدان معناھست که » اصل روان شدن خدا درگيتی «  ،بی اعتباراست .
واصل بريدگی ﷲ و اھورامزدا ازگيتی  ،جانشين » اصل زادن وروان شدن
« ميشود  .اينکه ﷲ  ،نوراست و اينکه اھورامزدا  ،روشنی بيکرانست ،
يعنی آن نور واين روشنی  ،پيدايش نيافته اند  ،وروان نشده اند  ،وبدين سان
اصل » بريدگی وترس وخشم  ،که ھردو پيايند مستقيم بريدگی ھستند « ،
جانشين » اصل پيوستگی ِ« وای ميگردند .

سه مفھوم گوناگون از » روشنی «
ازاين رو ،روند تحول مفھوم » روشنی « درادوارگوناگون ،برای شناخت
فرھنگ ايران و شريعت اسالم  ،ضروريست .
 (1وای  ،ابريست که گوھرش باد است .آتش ِابر ،وازيشت خوانده ميشود که
به معنای» باديست که آتش ميافروزد و روشن ميکند«  .ھم ابروھم برق
دربندھش »،سنگ« خوانده ميشوند  .آسمان ھم  ،به معنای سنگ است .
سنگ،اصل اتصال وامتزاجست که اصل آفرينندگيست  .آذر ھم درھزوارش،
به معنای » زھدان وزن آموزگار« ميباشد  .ابر ،سنگيست ) زھدانيست –
آذريست ( که می رخشد ) برق ميشود ( َ .رخش  ،روشنيست  .روشنی
ازآتش ِ برق است  .از زھدان ابر ،آب وآتش ) برق ( زاده ميشوند و آب ،
سبزوتازه ميکند وازافروختن آتش  ،روشنی پيدايش می يابد  .اين انديشه
زايش ِ روشنی از» سنگ = ابر« است.
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 (2مفھوم روشنی در يزدانشناسی زرتشتی  ،تغييرميکند  .دوچيز ،روشن
ھستند  ،وقتی ازھم بريده وشکافته و متضاد باھم باشند  .اين مفھوم روشنی
زرتشتی به وسيله موبدان  ،در داستان ھوشنگ ،جاسازی شده است .
روشنی از» سنگ « زاده نميشود ،و سنگ به معنای » زھدان واصل اتصال
« گرفته نميشود  ،بلکه ازتصادم دوسنگ به ھمديگر .ھوشنگ درجنگ با
مار) مر= اصل جفتی ( درکوھسار ،سنگی پرتاب ميکند:
برآمد به سنگ گران  ،سنگ خرد
ھمان وھمين سنگ  » ،بشکست « خرد
فروغی پديد آمد از ھردوسنگ
دل سنگ  ،گشت ازفروغ) روشنی(  ،آذرنگ ) به رنگ آتش(
اينجا دوسنگ ،جدا ازھم ميباشند ،وسنگ ديگر ،اصل اتصال نيست .زرتشت
برضد» آفرينش ازاصل جفتی وھمزادی « بود  .دراين جنگ وتصادم وستيز
دوسنگ باھم  ،روشنی در» درجھان« پيدايش می يابد .از» دشمنی درتضاد«
 ،روشنی درجھان پيدايش می يابد  ،که ھمان بازتاب انديشه » ژی و اژی «
درگاتا وانديشه تضاد اھورامزدا واھريمن باشد  .ھوشنگ  ،که ھمان بھمن
است  ،خدای بينش وخرد و موءسس قانون برپايه خرد بوده است  ،چون
جشن سده  ،ھمان جشن بھمن است  .ولی دراينجا بھمن ديگر  ،وارونه
فرھنگ ايران  ،اصل پيوند دورنگ باھم واصل جفتی واتصال باھم نيست.
ازاين پس ،خرد ،فقط درشکافتن وشکستن و تضاد  ،درک روشنی ميکند .
 -3مرحله ديگر تحول مفھوم روشنی درميترائيسم است  .ميتراس ،ازسنگ
زاده ميشود  .ميتراس  ،درنقشھای برجسته غرب  ،سنگ را ازھم ميشکافد
و ازھم ميشکند  ،وبا تيغ برنده دريکدست  ،وبا آتش سوزنده دردست
ديگر ،ازسنگ ازھم ترکيده  ،زاده ميشود  .بدينسان  ،روشنی  ،در ازھم
شکافتن وشکستن پيدايش می يابد واين روشنی  ،نه تنھا می ُ ّ
بـرد بلکه
ميسوزاند وميخشکاند.

ودرنده
جبرئيل= خدای شکننده وازھم شکافنده َ َ
جـباری است
نخستين چھره » ﷲ « ّ ،

درست » جبرئيل «  ،که به معنای » خدای ازھم شکافنده وشکننده= جبر+
گـفـر +ايل « است  ،نخستين چھره ايست که گوھر » ﷲ « درآن
ايل = َ
پيدايش می باشد  .ھميشه نخستين پيدايش ھرچيزی ،ذات وگوھرآن چيزرا
می نمايد  » .جبرئيل يا گابريل «  ،مرکب از دوواژه » جبر +ايل « يا »
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گـبر +ايل « ھست  .درلغت نامه ھا به » جبر« معنای » شکسته را بستن «
ميدھند  .اين معنای ِدست دومست که آخوندھا برای متعالی ومقدس ساختن ﷲ
 ،به اين واژه داده اند .ولی معنای نخستينش ،ھمان معنائست که ميان عامه
متداولست  .جبروجراحت  ،به معنای » شکافتکی وتفريق اعضاء ميباشد .
شکافتن وازھم منفک ساختن اعضاء  ،شکنجه ايست وحشت انگيز .ازاين رو
معنای حقيقی » جبر«  ،زور وظلم و عدم ميل  ،و عدم رضای درکار،
وکراھت و دشواری است  .جبرئيل با ازھم گسستن اندام  ،وازھم دريدن
اعضاء  ،شکنجه ميدھد و ھربيننده ای ازآن به وحشت ميافتد  .اصل اين واژه
دراوستا » گپ =  +gapجپ –  «japاست که رد پايش در زبان فارسی
کنونی  ،کفتن وکافتن وشکافتن است  japra= gafra.به معنای » ازھم
شکافنده  ،ازھم ترکاننده  ،ازھم درنده  ،ازھم چاک وشق کننده ) انشق
القمر(  ،کننده و سوراخ کننده است  .اينکه ﷲ » جبار« است  ،بھترين گواه
برآنست که درجبرئيل  ،نخستين صفت گوھری او نمودارميشود  .او جبار
است ،به معنای آنست که ھمه را با شکنجه دادن ووحشت انگيختن ،
مجبورميکند ،به جبروکراھت به کاری که ميخواھد واميدارد ،سختدلست ،بی
رحمست  ،ظالم وستمگراست  ،متعديست  ،شکننده کامھاست  .متکبريست
که غير را برخود حقی ننھد  .مخلوقات چنين الھی  ،به قول شبستری :
ندارد اختيار و » گشته ماءمور«
زھی مسکين که شد » مختار ِ مجبور«
بنابرين مفھومست که چرا آخوندھا مجبور بودند  ،معنای اين واژه را چنان
مسخ ووارونه سازند  ،که اين صفت گوھری ﷲ را  ،پاک سازند  .او نمی
شکند  ،بلکه شکسته را می بندد  .ولی برغم اين تحريف درمعنای »
جبروجبار«  ،اين صفت گوھری جبرئيل ميماند .درست اعتراض به ھمين
معنای اصلی جبرئيل است که حافظ شيرازی ميسرايد
پرجبريل را اينجا بسوزند بدان  ،تا کودکان ،آتش فروزند
وبربيناد ھمين » وحی جبرئيلی « است که انسان  ،مخلوق ماءمورﷲ ميشود
 ،و اختياری که درظاھر برای انسان قائلند  ،با يک نظربدين » آورنده با
ھيبت امر«  ،انسان ھمعقيده با صائب ميشود که :
گرچه درظاھر ،عنان اختيارم داده اند
حيرتی دارم که  :جبر و اختيارمن  ،يکيست
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چگونه شد که » جبرئيل « که اصل ازھم شکافتده و ازھم درنده وپاره کنند
است  ،آورنده » وحی = وای « ميشود که اصل روانشونده و مھراست که
اساست نيازبه » آورنده وحمل کننده « ندارد  ،ولو آنکه بسيار امين ھم
باشد  .آنچه روان درھمه چيزست واسطه ای که گوھرش ،برندگی
وشکافندگی و پاره کنندگی ووحشت انگيزيست  ،الزم ندارد تا آن را که اصل
پيوستگی وشاديست بياورد  .جبرئيل  ،خدای شکافنده وازھم گسلنده که
نخست خود ِ ﷲ را ازھمه مخلوقاتش جدا وپاره ميکند ،ھمان » ميتراس «
درغرب ،وھمان » ميترای زرتشتيان « بوده است  .اين خدا  ،خدای
ارتشتاران ونظاميھا بوده است  .اين ميترا  ،خودش آورنده باد ) وای (
ميشود  ،يعنی » باد « را  ،ازھم می برد  .آورنده وحی) وای (  ،به معنای
آنست که ديگر خدا درگيتی روان نيست و اصل پيوند دادن نيست .
درچھارچوبه اسالمی  ،اين ميکائيل ) خدای ميغ يا ابر وباد وباران وبرق(
است که اينھمانی با » وای « دارد  ،و گوھر وحی است  .محمد ھم سه سال
اول  ،ازھمين ميکائيل وحی ميشد  .چگونه شدن که محمد  ،ميکائيل را رھا
کرد و دست به دامان جبرئيل شد ؟
جبرئيل را آورنده » وحی « ساختن  ،يعنی برتری دادن »اصل شکاف
وکشتن وترس وقھر«  ،بر» اصل آسايش وآشتی و مھر«  .به عبارت ديگر
ازاين پس  ،اين » اصل شکاف« است که ماھيت وکيفيت »اصل پيوند« را
معين ميسازد  .اينکه » جبرئيل «  » ،حمال وحی « است و » وحی « را
ميآورد  ،به معنای آنست که » وحی = وای « که اصل پيوستگيست  ،ازھم
بريده شده ،و تکه تکه وجزء جزء شده وميتوان آنرا تکه تکه انتقال داد .
درحاليکه » وای = وحی «  ،روانشونده و جريان يابنده است ونيازبه حمال
و انتقال دھنده که جبرئيل باشد ندارد  .با برتری دادن جبرئيل بر » وای « ،
» اصل شکافتن وبريدن و ترس وقھر«  ،بر » اصل روان شوی وپيوست
ومھرو آشتی « برتری می يابد .

عقل ِروشنگر ،جانشين االھان نوری ميگردد
بدينسان چنانکه درپيش آمد » ،روشنی ّ
برنده وسوزنده «  ،جانشين »
روشنی ِ پيدايشی « ميگردد  .وامروزه اشتباه تازه ايست که پنداشته
ميشود با نفی وطرد و رد کردن ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  ،مسئله انسانی
حل ميشود .برغم نفی وانکاراين خدايان  » ،عقل روشنگر « ،جانشين
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آنھا ميگردد وعقل درست  ،پيکريابی اين » روشنی ّ
برنده وشکافنده «
ميگردد  ،که مسئله ايست که جداگانه بايد بررسی گردد .
ﷲ  ،با » وحيی که بوسيله جبرئيل ) اصل اجبارو شکافندگی ووھيبت
و بريدگی ( ميفرستد  ،ھميشه با شکافتن وبا ترساندن ومجبورساختن ،
» روشن « ميکند .دراين » وحی جبرئيلی «  ،خدای روانشونده
وآورنده تازگی وجوانی وزيبائی ومھر ،نفی گرديده  ،وفقط امرونھی
است که آغشته با کراھت است  .ازاين پس دراين وحی جبرئيلی ،
سخندلی وقساوت  ،خشم ترساننده ھست و ﷲ  ،فقط در » وحی
جبرئيلی آنھم با برگزيدگانش « تکلم ميکند  .ﷲ درجبرئيل  ،اصل
اجباراست  .درھرکلمه اش دروحی ،مجبور و مکلف ميکند  .ﷲ ،
درجبرئيل  ،آزادی را دروجود انسان  ،بزرگترين گناه ميداند  ،چون
برضد جباريتش ھست .
فرق » اختيار« و » آزادی «
دربحثھای » جبرواختيار«  ،فراموش ميشود که با داشتن ِ » اختيار« ،
انسان ،ھنوز آزادی ندارد  .داشتن اختيار ،داشتن آزادی نيست  .اختياز آنست
که ميان » ّ
شر وخير« که » ﷲ « معين ساخته و تعريف کرده است  ،انسان
آن » خير را  ،برگزيند ،يا آن خير رااختيار کند «  .ولی درست ھمين »
خير«  ،خودش جبر است  .آزادی  ،حق ِتعريف خوبی وبدی برپايه تجربيات
انسانی خود است  .انسان ،آنگاه آزادست  ،که خودش » خوبی وبدی « را
تعريف ومشخص کند  ،نه آنکه » آنچه « را ﷲ  ،به عنوان خوبی يا خير
معين ساخته  ،آنرا اختيارکند  .اگر آن خيررا برنگزينيم  ،و کار ديگری
بکنيم  ،آنگاه  ،ﷲ مارا شکنجه و عذاب خواھد داد  .پس مجبوريم که آن
کاری را که او خير می نامد ،بکنيم  .ولی اين آزادی نيست .مسئله آزادی
انسان  ،درست با رفع اين جبروترس وعذاب و نفی امرونھی آغازميشود که
درجبرئيل پيکريافته است  .آزادی با نفی جبرئيل وجباريت ﷲ آغازميشود .
پيشوند جبرئيل ) شکافتگی با قھرو شکنجه ،درخدائی ساختن که
»جبر« ،
ِ
ايل باشد  ،بدينسان مقدس ساخته ميشود (  ،گوھرخود ِ » ﷲ « را پديدار
ومشخص ميسازد  .ﷲ در گوھرش ،برضد » وای = وحی « است که اصل
روانشونده درجھان وانسانھاست که با ھمه ميآميزد و»جھانی پيوسته وواحد«
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ازآن  ،پيدايش می يابد  .اين گوھراصلی خود ﷲ است که درجبرئيل ،
پيکرمی يابد.

مشخصات جبرئيل يا ﷲ) خدای نور(
ويژگيھائی که شيخ عطار درمصيبت نامه به جبرئيل نسبت ميدھد ،رويه ھای
گوناگون اين » اصل شکافندگی وبريدگی ﷲ « را به خوبی برجسته ميسازد :
اين جبرئيل که درواقع » اصل شکافندگی ﷲ « است  ،ميگويد :
يک مقام خاص دارم ازھزار » بيشترزان «  ،نبودم يک ذره بار
گر به » انگشتی « کنم زانجا  ،گذر
ھمچو انگشتم ) زغال(  ،بسوزد بال وپر
برمن از»ھيبت که آيد«  ،ھرنفس شرح نتوان داد آن با ھيچکس
زانکه کس  ،طاقت ندارد » آن سماع «
زان کند  ،ھر دوجھان اورا وداع
ذره ذره  ،زاحترام او شدم
تاکه حمال کالم اوشدم
زين ھمه ھيبت  ،که برجان منست آنچه بس پيداست  ،پنھان منست
من نيم از» خوف «  ،شاد او ھنوز من نيارم کرد  ،ياد او ھنوز
درجبرئيل که ھمان جباريت ﷲ است  :ھيچ کسی طاقت شنيدن کالم ﷲ را
ندارد  .کالم که » واچ = واژ= واز« باشد ،وای  ،است که خودش دروزيدن
 ،آھنگ وموسيقی درگوش ميشد  .دراثراين » آوازخدا ،يا وای « که ھميشه
به گوھر درونی ھمه ميرسد ،ھمه در» سماع « ھستند .اگراين وای ) واز=
واچ = آواز= کالم ( به جھان نرسد  ،ھمه  ،جھان ھستی را وداع ميکنند .
ازاين دم که درھمه روانست  ،ھمه زنده وجنبنده و» ازخود « ھستند  ».وای
« را که سيمرغ است ھمه ميشنوند وازشنيدن آوازاو،به رقص ميآيند  .ولی
ھيچکسی ديگر ،بانگ وآواز ﷲ را مستقيما با گوش خودش نميشنود  ،چون
طاقت شنيدن کالم اورا ندارد  ،واگربشنود ،جادرجا ميميرد ونابودميشود.
درنزديک شدن به ﷲ  ،نه تنھا پروبال جبرئيل  ،بلکه پروبال ھرانسانی،
ميسوزد  .وای يا » فرن « که تخم آتش ) اخو= « axvدرجان ھرانسانی
ميشود ،چھاربال برميآورد و ھرانسانی  ،ميتواند مستقيما درپرواز به
سيمرغ ) به خدا ( بپيوندد  .زرتشتيھا ،اين چھار بال را درفطرت انسان
بريدند ،و پروازانسان به آسمان ،قدغن شد  .درداستان جمشيد ديده ميشود که
خرد انسان  ،ھمه مدنيت را ميسازد ولی درآخر ،ھمکاراھريمن ميگردد تا به
آسمان برود .اوج خردورزی انسانی  ،ھمکاری بااھريمن  ،وپرواز به
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آسمان) معراج ( است که تجاوز به ملک خداست .چھارنيروی مينوئی يا
ضميرانسان دريزدانشناسی زرتشتی ديگربا چھاربال اينھمانی داده نميشوند .
در اسالم  ،پروبال ِتنھا واسط رسول با ﷲ که جبرئيل شمرده ميشود  ،با
نزديکی به ﷲ ،نميسوزد ،بلکه ھيچکسی نميتواند به او نزديک شود.
ھيچکسی وھيچ نيروئی ووجودی  ،امکان متصل شدن با ﷲ را ندارد  .ھمان
نزديک شدن با ﷲ ،سوختنست .
» من نيم از خوف  ،شاد او ھنوز« .اين خوف يا دھشت وھراس ازﷲ  ،که
ھردم تازه ميشود  ،شادی را به کلی درگيتی ازبين می برد  .خوف ازﷲ که
درھرکلمه ازقرآن حضور دارد  ،ناقض ھمه شاديھا درجھان ھست  .انسان
که » بريده شدن خودرا ازﷲ « ھميشه ازنو ،تجربه ميکند  ،خشک ميشود،
وفاقد سرسبزی وتازگی است  .ﷲ  ) ،برعکس وای ( ھميشه دراين بريدگی
وشکافتکی ،دربرابر انسان حضور دارد  ،طبعا » خوف « که پيآيند مستقيم
بريدگی وشکافتگيست  ،درانسان ،فطری ساخته ميشود  .اين ھمان داستان »
بستن گرگ پيش ميش است « که دراثرھمين حضور ،ميش از ترس مدام ،
ميميرد ) بھمن نامه ( .باﷲ  ،جھانی وجامعه ای وحکومتی بدون خوف
نميتوان ساخت واين خوف او چنان ريشه درھستی دارد که شادی را ازبن ،
دروجود انسان ميخشکاند  .درجائی ديگر ،عطار ،معنای» خوف « را
مشخص ميسازد:
خوف چيست ؟ » ازامن  ،آزاد آمدن « » دربھشت عدن  ،ناشاد آمدن «
خوف ازﷲ  ،آنست که انسان بکلی فاقد احساس امنيت است  .ھيچگاه خود را
ايمن نمی يابد  ،وحتی دربھشت عدن ) دروطن شادی وجشن (  ،ناشاد است .
به عبارت ديگر ،درميان ھرگونه شادی  ،ناشاد است .
ذره ذره  ،زاحترام او شدم
تاکه حمال کالم اوشدم
حمل کالم ﷲ  ،ايجاب احترامی ميکند که وجود انسان را ذره ذره ميکند .
احترام  ،ھمه اجزاء ھستی را قبضه ميکند  .کالم  ،و جبرئيل که اينھمانی با
» امر« دارند  ،ازھمه ذرات يا تک تک ذرات وجود انسان خواھان طاعت
وتابعيت ھستند  .درجائی ديگر اين مفھوم را روشنترميکند :
امرچيست ؟ » ازبندگی«  ،جان داشتن ذره ذره  ،محو فرمان داشتن
روح وجان انسان ،فقط ازھيبت  » ،بندگی وعبوديت « ميشود .سراسروجود
واميال وعواطف و تفکرو شھوات وغرايز انسان بايدازترس واحترام  ،مطيع
وتابع جبر ﷲ باشند .
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زين ھمه ھيبت  ،که برجان منست آنچه بس پيداست  ،پنھان منست
ازشدت ترس ووحشت  ،ھمه پنھان ِمن  ،فاش وپيدا ميشود  .درفرھنگ ايران
 ،انسان ،تخم است ،يعنی »گنج پنھانی يا کنزمخفی و يا گوھر« و تاريکست .
وای با آميختن با اين تخم تاريک که غنای ناشمردنيست ،ھميشه ازنو ،سبزو
روشن ميشود  .وای  ،دروزيدن  ،با » جام باده « به اين تخم ميگذرد  ،تا اين
غنای نھفته وتاريک  ،روز به روز  ،ازنوسبزوروشن گردد .

انسان امکان پيوند با ﷲ را ندارد
ولی حق ندارد ﷲ را فراموش سازد
وانسان بی داشتن پيوند  ،زود فراموش ميکند
وﷲ ازفراموش شدن  ،ميترسد
ﷲ با ويژگی گوھری » جبرش«  ،خود را » ،نوريا روشن « ميسازد ،يعنی
کامال » ازھمه بريده وبری « ھست  » .وای «  ،چون روان درگوھرھمه
است ،به ھمه پيوسته است  ،با ھمه آميخته ومتصل است  ،اکنون ﷲ  ،که »
درھيچ چيزی « نيست  ،به کلی ازھمه » فراموش « ساخته ميشود  .وای
ھست  ،چون درانسان ،روانست  ،چون ھميشه درگوھراوميرقصد .اکنون »
ﷲ «  ،درانسان ،نيست تا با نقص وفساد آلوده نشود  .اينست که رويه ديگر»
جبر« ،نمايان ميگردد  ،بدينسان که ھمه مکلف به » ذکر« اوھستند تا او
فراموش ساخته نشود .اگرانسان اورا ھرلحظه در ذھن بياد نياورد و
ھرلحظه درعمل ،طاعت ازاونکند ،ﷲ  ،فراموش ساخته ميشود  .با
ذکروطاعت بايد زندگی انسان ،پـ ُرساخته شود  .اينست که انسان  ،مکلف
ميشود اورا ،آن به آن ياد بياورد  ،چون چيزی که درانسان ،زنده نيست ،
فراموش ميشود  .ﷲ  ،خطرفراموش شدن خودرا دراين بريدگی وشکافتگی
ميداند  ،پس انسان را مجبوربه ذکرھميشگی خود ميکند .ﷲ  ،ازفراموش
شدن خود  ،دراثر ويژگی گوھريش که نور يا بريدگی ازانسانست  ،ميترسد .
ﷲ ،تا زمانی نوراست که ازانسان ،بريده است وانسان ،آنچه راکه ازاو بريده
است ،فراموش ميسازد .بدينسان جنگ ﷲ با انسان آغازميشود  ،چون اگر
ھرآن ازنوبيادآورده نشود،فراموش ساخته ميشود  .ولی برغم تکليف واجبار،
انسان فقط به ذکرميپردازد ولی وای با جام باده اش ھميشه به او ميوزد :
قرآن که مھين کالم خوانند اورا گھگاه  ..... ،نه بر دوام  ،خوانند آن را
بر گرد پياله  ،آيتی ھست مقيم کاندر ھمه جا  ،مدام خوانند آن را  -حافظ
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ولی انسان  ،آنچه را ذکر ميکند  ،درھمان ذکر کردن نيز ،فراموش ميسازد .
ذکردراثرتکرار ،عادی ميشود و با عادی شدن ذکر ﷲ  ،ﷲ فراموش ساخته
ميشود .ھرچند ﷲ بيشتر برزبان آورده ميشود ،ولی درعمل و انديشه ودل ،
ديگرخبری ازاو نيست  .وانسان آنچه را به اکراه يادميآورد وميستايد
) دراثرجبری که درتکليف ھست(  ،درنا آگاھبودش  ،بر کينه اش بدو افزوده
ميشود واين کراھت ھا در نا آگاھبود روی ھم انباشته ميشود وروزی که
فرصت دست بدھد  ،منفجرميگردد  ،واين تکاليف را به عنوان ظلم وستم
) جبر( دورمياندازد وﷲ را به عنوان اصل ظلم و عذاب دردنيا ميشناسد .

فرخ پی( وجامه رنگارنگ
وای با کفش ِسبز) ّ
و با جام باده )= ابر(  ،درجھان ميوزد
اينھا ،رويه ھای گوناگون » اصل شکافندگی يا جبر« گوھرﷲ است که »
جبرئيل « ناميده شده است  ،که درتضاد کامل با » وای = وحی « قرار
دارد  » .وای نيکو« که درواقع به معنای » وای زيبا « ھست ،نو جوانيست
زيبا چھره ) ھوچھر= ھژير= روشن سپيدچشم ( که با جامه سبز)بندھش
 ( 131/9و والگونه ورنگارنگ ) بندھش بخش  ( 32/با موزه چوبين که
ھمان کفش زرين )= کفش سبز( باشد ،در گذر ازگيتی چنان دلپذير) با
گرمی ( است که چون برمردمان آيد  ،آنگاه ايشان را چنان خوش آيد که به
تن جان آيد  .اين بادنيکو ...جام باده را که ابرھست به سوی سرچشمه اش
اروند ) رنگ رود ( برفرازکوه البرز ميوزاند که ھرکه ازآن بنوشد بيمرگ
) انوشه ( ميشود  .وای جوان وزيبا  ،ابررا که » جام باده « است
ميوزد) وحی ميکند ( تا با اين باده  ،ساقی ھمه مردمان وجھان گردد .به
عبارت ديگر ،وای  ،باده ايست که ھمه را ازجوانی وزيبائی خود مينوشاند،
تاھمه اروند ) تازان وتازه ( و» رنگين« شوند .
ورويش
وحی يا وای ) باد = آتش فروز= گرمی = مھر(  ،آتش زندگی
ُ
درھمه چيزھا ميگردد  .او که اصل نوجوانی وزيبائی وتازگی وخنده وتموج
وحرکت ورقص است  »،باده« ايست آتش افروز که درروان شدن درھمه
گوھرھا  ،آنھا را ميافرزد و روشن ميکند .
شيوه پيوند مستقيم وبيواسطه خدای ايران با گيتی وبا مردمان است .
اين
ِ
وای ،درروان شدن درانسانھا  ،با آنھا ميآميزد  .او امرونھی نميکند ،او خلق
نميکند  ،او فراسوی گيتی ومردمان نيست  ،بلکه او » اصل رونده وتازنده
وجاری و ريزنده « درچيزھاست  .اوخودش را که اصل جوانی وزيبائی
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وتازگی وخنده وحرکت وتموج ورقص و تحول ) شدن ( است با ھمه چيزھا
ميآميزد و با آميزش با چيزھاست که باھم ميافروزند و روشن ميشوند  .درک
چنين خدائی برای ما  ،ھرچند نيز اتئيست وماترياليست باشيم  ،فوق العاده
دشواراست  ،چون تصوير خدايان نوری چنان بر اذھان ما چيره شده اند که
تصويرچنين خدائی را باورناکردنی و محال يا کودکانه ميسازند .
اين خدا که » وای = وحی « باشد  ،سپس دراسالم  » ،محتوای امر ونھی
ﷲ« شده است که جبرئيل که درواقع  » ،پيکريابی صفت جباريت واجبارو
ھيبت وترس ﷲ است «  ،آنرا ازﷲ به محمد ،انتقال ميدھد) به محمد نيز
روان نميشود (  » .وحی«  ،بدينسان  ،اينھمانی با » ستيزندگی وتجاوزو
جنگ ودشمنی « می يابد  .آنکه وحی را ميآورد  ،اصل برندگی وشکافندگی
وترس و جنگ است  .البته اين حرکت درتغيير دادن ِ تصوير » وای « از
يزدانشناسی زرتشتی  ،آغازشده بود  ،ولی فرھنگ ايران  ،چنان نيرومند بود
که زرتشتيگری را ازفرارفتن ازحدودی باز ميداشت  .در يزدانشناسی
زرتشتی ھم » ،وای «  » ،ارتشتار« ميشود  ،وتا اندازه ای نزديک به
تصويرجبرئيل دراسالم ميگردد  .عرفای ايران نيزدراثرھمين پيشينه
ناآگاھبودانه که از» وحی = وای « ازفرھنگ ايران داشتند  ،جبرئيل را
اينھمانی با باد آبستن کننده ميدادند و ماھيت اسالميش را فراموش ميکردند
که اصل شکافنده ّ
وبرنده است  .مولوی گويد:
شاخ گلی  ،باغ زتوسبزوشاد ھست حريف تودراين رقص باد
باد چوجبريل وتو چون مريمی عيسی گلرنگ ازاين ھردوزاد
جبرئيل است مگربادو درختان مريم
دست بازی نگرآن سان که کند شوھروزن
ولی ھنگامی ماھيت اسالمی جبرئيل بيادشان ميآيد  ،آنگاه پيوندی با خدا ،
بدون جبرئيل ميخواھند  .البته اين خدا  ،ديگرنميتواند ﷲ باشد
آنچنان خلوت که ما ازجان ودل بوديم دوش
جبرئيل آيد  ،نگنجد درميان  ،گرجان ماست
گرشمارا طاعت است وزھد وتقوی و ورع
باک نيست  ،چون دوست اندرعھد ودرپيمان ماست – عطار
پھلوی شھنشاھم  ،ھم بنده وھم شاھم
جبريل کجا گنجد  ،آنجا که من ويزدان  -مولوی
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» وای « دراثر روان شد درچيزھا وآميخين با آنھا ،باھم  ،سبزميشوند.
سبزشدن  ،درفرھنگ ايران  ،اينھمانی با روشن شدن دارد وروشن شدن،
رنگارنگ شدنست .گياھان درسبزشدن  ،رنگارنگ ميشوند .خدا يا حقيقت
در پيدايش  ،رنگارنگ ومتنوعست نه يک رنگ و نه يک شکل ونه دريک
آموزه ونه دريک کس ونه دريک ملت  .اينست که درفرھنگ ايران ،چيزی
روشن است که رنگارنگست  .روشن شدن ِيک چيز ،روئيدن يک
چيزوسبزشدن آنست .انسان  ،تخميست که درسبزشدن  ،ازخودش  ،روشن
ميشود .ھيچ چيزی  ،از بيرون وفراسويش روشن نميشود  .اين انديشه ،
مفھوم » روشنی « و » راستی « و » آزادی « را معين ميسازد .
» وای « دراثراينکه » رنگارنگ « است) ھميشه جامه سبزيا جامه
رنگارنگ ميپوشد .گياھان با سبزشدن  ،رنگارنگ ميشوند= سبزشدن که
روشن شدنست  ،رنگارنگ ومتنوع وطيف شدنست ( ،واين پديده دراديان
نوری  ،طرد ونفی ميگردد  ،چون نزد خدايان نوری  ،رنگارنگ شدن ،
اصل کثرت واختالف وستيزندگی باھمست  .و بايد » اختالف وکثرت « را
ازبين برد  .آنچه نزد وای  ،تنوع وطيف و رنگارنگی وديگر گونگی و طبعا
ھمآھنگی وزيبائيست  ،نزد اھورامزدای زرتشت وﷲ  ،کثرت و اختالف و
تضاد ھست که بايد ازبين برود  .وای  ،با » آذر= رخش« يا برقش است ،
يعنی مادررخش) روشنی( ميباشد ،و به عبارت ديگر ،مادر » دورنگ
آميخته بھم ِسرخ وسپيد « ويا مادر» رنگين کمان  ،تنوع رنگھا وھمآھنگی «
رنگھاست  .روشنی  ،رنگھای آميخته به ھمند  .روشنی دراين فرھنگ ،
چنين پرتو برقيست که درھنگامی بارندگی ) اصل سبزوتازگی ( می جھد .
به عبارت ديگر ،روشنی ) تنوع = کثرت ھمآھنگ ( با تازگی  ،متالزم
ھمند  .با اين مفھوم ازروشنی  ،خدا وانسان باھم ھمگوھرند و بھم پيوسته
اند  .خدا می بارد وبابرقش می تابد ،گرم ميکند  .آتش ابرکه دربادھست ،
گياھان وجانداران را گرم ميکند  .ولی با خدايان نوری  ،روشنی  ،ديگر با »
مجموعه رنگھا = که اينھمانی با خدايان گوناگون داشتند «  ،و با الخره با »
درک کثرت درراستای تنوع « درتضاد بود  .ديگر خدا  ،وای= وحی نبود
که درچيزھا ،خودش ،روان وجاری شود ،و درھرجائی  ،به رنگی ديگر،
پيدايش يابد  .وای = وحی  ،با درک روشنی  ،در تنوع و رنگارنگی
کاردارد  .ولی ﷲ  ،نور واحدی ميشود که به ھمه افکنده ميشود) ﷲ  ،برای
آن ،نورست  ،چون درافکنده شدن  ،ميان خود وآنکه نور را ميگيرد ،
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فوری ،می برد وميشکافد  ).من  ،نورم  ،چون خودرا ازھرچه غيرازمنست
 ،جداميسازم  ،يعنی با ھيچ چيزی نمی آميزم ( و ديگرآبی وشيرابه ای نيست
که درچيزھا روان شود ،تا در رنگارنگی پيدايش يابد .

چگونه خدا ،درانسان  ،ميخشکد ؟
اينست که » وای = وحی « که ابروباد ِ آبستن به » آب وبرق « بود  ،تبديل
به رودھا ی روان درگوھر چيزھا ميشد  ،ودرتنوع  ،ازدرون چيزھا ،
روشن ميشد  ،دراين اديان ،طرد ونفی ميگردد  .به عبارت ديگر ،انسان
وگيتی  ،ازخدای آبکی ) خورآوه = نوش = شيرابه = اسانس( که رونده
درھمه جانھا بود  ،خشک ميشود  .خدا ،درانسان ميخشکد  .بدينسان ،
اخالق وشريعت وقوانين وبينشی پديد ميآيد که استوار بر» خدائيست که
ازاين پس درانسانھا وطبيعت خشکيده « است  .ديگر ،خدا  ،شيرابه يا
»خور آوه « دراشياء گيتی نيست  ،تا انسان درآميختن با آنھا  ،خدا را بمزد و
بچشد وبسايد و بشنود  ،بلکه ھمه اشياء گيتی  ،پيکريابی » بريدگی ازخدا يا
ازحقيقت « ھستند  .ھمه  ،اصالت را ) ازخود بودن ( از دست داده اند  .خدا
درچيزی ودرانسانی درگيتی نيست  ،بلکه خدا  ،گوھری بيرون ازاشياء
دنياست  .خدا ازاين پس  ،در رگ وريشه يا گوھر چيزھا نيست  ،بلکه
فراسوی آن وبريده ازآنست  .انسان بايد از دنيا  ،روی برگرداند ودر» ذکر«
کردن  ،رو به خدا درفراسوی گيتی  ،درفراسوی خودش بکند  .نخستين
ويژگی » وحی «  ،ھمان ويژگی » جبرئيل « ميشود که ﷲ  ،موقعی
نوراست  ،که خودرا ازھمه چيزھا ببرد وبشکافد  .ﷲ ،ھرچيزی را موقعی
روشن ميکند که خودش را ازاو ببرد  ،وايجاد خوف ووحشت کند و شادی را
ازبين ببرد و اورا ذره ذره کند  .ﷲ ازاين پس با چنين وحی ای که ويژگی
نوربرنده اش را يافته  ،قدرت حاکم بر دنيا ميشود  .او ديگر خودش درجھان
روان نميشود  ،بلکه اين حکمش ) جبرش ( ھست که بايد ازاين پس به جای
او درجھان  ،روان شود .

پيآيندھای اجتماعی وسياسی » وای = خدای روانشونده «
اکنون کوشيده ميشود تا با برخی از برآيندھای اين » خدای روانشونده جوان
وزيبا وتازگی وخنده « آشنا گرديم  .اين خدا ،که اصل روانشونده درھمه
چيزھاست  ،ھيچ » برگزيده « ای درگيتی ندارد ويا به عبارت ديگر ،ھمه
برگزيده او ھستند  .نه فردی ونه قومی ونه ملتی ونه نژادی و نه امتی ونه
طبقه ای ونه جنسی  ،برگزيده او نيست  .او درھمه روان ومواجست  .اين
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خدا ،اصل روان وجاری ومواج است و ھيچکس نميتواند اين اصل جنبش را
درخود سفت وثابت کند وخودرا با آن حقيقت ،اينھمانی بدھد  .به عبارتی
ديگر ،حقيقت  ،درھيچکس نمی گنجد و با ھيچکسی وامتی ودينی وآموزه
ای وملتی وامتی و طبقه ای  ،عينيت نمی يابد وملک کسی وگروھی ودينی
وحزبی نميگردد  .ھيچگونه » صورت سفت ومحکمی « نميتوان دورآن
کشيد و آنرا از روان بودن باز داشت  .اينست که او در ھيچ کلمه وحرف
وانديشه وآموزه وکتابی  ،زندانی نميشود وبا آن اينھمانی نمی يابد .
اين خدا ،درھمه بدون استثناء جريان می يابد و باھمه ميآميزد و باھمه
مھرميورزد و باھمه دوست است و ھيچ دشمنی ندارد  ،ولو آنکه ھمه نيز
روان بودن اورا درخود  ،انکارکنند  .با چنين خدائی ،ملحد وکافروموءمن
ومرتد درجامعه نيست  .با روان شدن اين خدا درھمه  ،ھمه باھم »
ديگرگونه اند «  ،نه » دوست ودشمن«  .پديده » دشمن ودوست « را که
دوپديده ازھم جدا ومتضادند  ،از » رابطه با خدای روان درھمه انسانھا
ودرطبيعت «  ،نميتوان استنتاج کرد .
اين خدا با انسانھا  ،رابطه » ايمانی « و » عھدی وميثاقی« ندارد  ،بلکه
رابطه » زھشی = « immanentدارد  .خدا نه نياز به ايمان مردمان دارد ،
و نه با قومی وملتی وامتی وطبقه ای  ،عھد وميثاق می بندد  .او درانسانھا،
جاريست  ،چه به او ايمان داشته باشند وچه به اوايمان نداشته باشند  .ايمان به
او ،ھيچگونه امتيازحقوقی ايجاد نميکند .اينکه گروھی وجامعه ای خود را »
دوست ھم بپندارند « چون دوستان اين خدا ھستند  ،و گروھھای ديگر را
دشمن خود بپندارند  ،چون دشمن اين خداھستند  ،برضدگوھراين خداھست .
چنين مفھومی از دوستی ودشمنی  ،ريشه خدائی ندارد  .دشمنی با ھيچ
گروھی وجامعه ای وملتی و نژادی را نميتوان برپايه ايمان به اين خدا
داشتن يا نداشتن  ،توجيه کرد ومقدس ساخت  .ملت ديگر  ،دشمن ملت
منست  ،چون ايمان به اين خدا ندارد  ،بکلی برضد مفھوم اين خدا ھست .
روان بودن خدا درھمه  ،به ھيچ کس وگروه سازمانی ،حق » فوق ديگری
بودن « و » حق فوق اجتماع وملت وطبقه  ..بودن « نميدھد  .ھيچ
حکومتی وھيچ حاکمی  ،حق ندارد خودرا فوق اجتماع وملت و ....بداند .
روان بودن خدا درھمه  ،به ھيچ کسی وگروھی وملتی وسازمانی ،حق به »
داشتن تعالی دربرابر اجتماع « نميدھد  .حکومت وحزب و رھبرو شاه ...
نميتوانند خود را برپايه ارتباط با خدا  ،فوق اجتماع و متعالی دربرابر اجتماع
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بدانند .ھرگونه دشمنی با يکديگر ،چه درسياست و چه دراديان  ،ھيچگونه
ريشه » خدائی « ندارد  .بنام خدا  ،با دشمن نميتوان جنگيد  .اينھمانی دادن
مذھب ودين باحکومت وقدرت ،سبب مقدس بودن حکومت وقدرت نميگردد .
بنام خدا که » وای« باشد ،وبرای خدا  ،نميشود حکومت کرد  ،چون خدا ،
جاری درھمه است  ،و بنام خدا  ،نميتوان حاکم برخدائی شد که درھمه
روانست  .بريدن ازانسان ديگر ،گروه ديگر ،ملت وامت وطبقه ونژاد ديگر،
چون شريک دراعتقادات ما نيستند  ،ريشه درخدا ندارد که در ھمه جاريست
و با ھمه آميخته است و بی نياز از ايمان به خود ھست و برضد ھرگونه
بريدنی است  .دراين خدا  ،ھمه ازھم » ديگرگوننند  ،متنوعـنـد«  ،ولی نه
متضاد و درستيزباھم  .بنا براين  ،بريد ن موءمن  ،ازکافر ،و نجس شمردن
او  ،به خودی خود  ،نفی وطرد خدا ھست  .واساسا ھرآموزه ای که مفھوم
دشمن ودوست بريده ازھم و ضدھم را دارد  ،خدائی نيست .فقط با
تغييرمفھوم » روشنی ِپيدايشی « به » روشنی برنده وشکافنده « است که
پديده ھای دوستی ودشمنی  ،ريشه » الھی« پيداميکنند  ،چون يھوه وﷲ
واھورامزدای زرتشت  ،روشنی يا نور برنده وشکافنده ھستند .
البته خود ھمين مفاھيم روشنی ونور دراين اديان  ،نشان ميدھند که برضد
اين » برندگی وشکافندگی و تيغ وشمشيربودن « ھستند  ،چون » نور « را
عربھا به روشنائی ماه ميگفتند و»ضياء« را به روشنی خورشيد  .ماه
درتاريکی روشن ميکرد  ،به معنای آن بود که ماه روشنی را ميزايد  .ماه ،
بدين علت درايران  ،بينا خوانده ميشد  ،چون نماد » بينش درتاريکی « بود
که معرفت برپايه جستجوو آزمايش باشد  .نور ماه  ،ھمه را آبستن ميکرد .
اين آئين ورسم  »،بصاق القمر= بساق القمر يا ربد القمر« وبنا برابوريحان
بيرونی در بعضی مواضع ،عرب آن را» مھـر« ميخواندند  .بصاق وبساق
وبزاق  ،به معنای آبيست که ازدھان برون انداخته شود  .نيمه ھرماھی  ،ماه
اينھمانی با اندام زايشی وزھدان زن داشت) ھالل(  ،ونيمه ھر ماھی ،
اينھمانی با اندام زايشی مرد داشت) ماه پر(  .نور ماه ) مھتاب( که ايرانيان ،
» زنگ « ميخواندند  ،ھمين » آب يا نطفه « بود که برجھان وانسانھا افشانده
ميشد  » .بزق « که ريشه » بزاق« است به معنای » روشن شدن  +تخم
ريختن درزمين « است ) منتھی االرب(  .ازاين رو عربھا شبھا لخت ،
دورکعبه ميرقصيدند تا از» نور ماه « ،بارور شوند  .ويکی ازسوره ھای
قرآن ،درست برای نفی اين آئين ورسم  ،با ھمان جبرئيل برمحمد نازل شده
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است  ،ودراين سوره ،انسان را فطرتا مخلوق با » جامه يا لباس« ميداند .
درحاليکه درفرھنگ ايران » برھنيد = که برھنه شدن باشد «  ،به معنای »
آفريدن « است  .چيزی که برھنه ميشود  ،آفريده ميشود .
اينکه » ﷲ ،نورالسموات واالرض « ھست  ،يا دگارآنست که ﷲ  ،ھمان »
ال  +الت « بوده است و نور او ،برعکس ﷲ محمد  ،از» آبی پيداميشود که
درزھدانھا « مياندازد  ،يعنی ازآميزش خدا با انسان  ،يا گياھان يا جانوران
 ،ھمه سبزوبارور وطبعا روشن ميشوند  .چگونه شد که چنين » نوری « که
چيزی جز آميزش خدا با گيتی وانسانھا نبود  ،ناگھان  ،بيان گوھربريده ﷲ،
خدای اسالمی گرديد ؟ درک اين تحوالت  ،مارا ياری ميدھد که انسان را
درتاريخ تفکراتش ژرفتر بشناسيم  ،تا با » رد کردن آنھا بنام خرافات « ،
امکان شناخت انسان را ازخود بگيريم .

ازفـرھـنگ خـنـده تا شـريعـت ِخـشـم
از» خدائی که درھمه جاريست«
تا »الھی که تقسيم کننده رزقست«
.............................................................

ازجنگ رخش با اژدھا
درھفت خوان ِرستم )شاھنامه(

تا
آذرخش،فرزندسياھی (
برخ اسود )
ِ
که خدای غضبناک راميخنداندتاببارد
نامه عطار (
) داستانی درمصيبت ِ
تصويرخدايان ،ھميشه متناظر با تصويرانسانھاست  .با تغييرتصوير
خدايان نيز ،ھميشه تصويرانسانھا ،دگرگون ميشود  .ھمان خدائی که
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درايران  »،اصل تازگی و روشنی وجوانی وزيبائی « بود وبا ابری
که جام باده است ميامد ،و اين ُپـری وسرشاری ولبريزی وغنا را بر
ھمه جھان ميافشاند  ،دراسالم  ،فرشته مقرب ﷲ  » ،ميکائيل= ميغ +
ايل « شده است ،و» گماشته به رزق « گرديده است .
درتصويرنخست  ،ھمه مردمان  ،با جذب مستقيم خدا درخود وانبازی
) ھمبغی( با او  ،سبز) تازه  ،روينده ( وروشن ) بينا= دارای بينش (
ميشوند ،و» ازخود ،ميشوند «  .خدا ،شيرابه ) ُخور= ژد= آوخون=
َانگ( ايست که ھمه درآن  ،ريشه دارند  .درتصويردويم  ،بجای خدائی
که درھمه انسانھا روانست ،االھی می نشيند که با انسانھا نميآميزد ،و
به عبارتی ديگر ،درجھان ،ميخشکد  ،ولی بجای جاری بودن درھمه
بدون استثناء ،به کسانی که به واسطه او) فرستاده او( ايمان آورده اند
 ،رزق ميدھد  .بدينسان ھمه  » ،تابع مشيت رزق دھنده ای « ميشوند
که مردمان را به کافروموءمن به خود تقسيم ميکند ،ورزق را تابع
ايمان به واسطه خود ميسازد،وآنکه راايمان نمی آورد) کافر(  ،چنان
درتنگنای رزق ميگذارد تا  ،درعذاب  ،به واسطه او ايمان آورد .
انسانی که دراثررابطه مستقيم با خدا  ،و انبازی با او ،ازخود )= قائم
به ذات ( بود  ،انسانی ميشود که ديگربا خدا ،انبازنيست وبه کلی »
خدا  ،دراو خشک شده است « وبينش حقيقت ازخود او نمی جوشد ،
و تابع رزقيست که خدای تازه بنا برمشيتش به او ميدھد و اين خدا ،
مالک منحصربه فرد رزقست  ،و کسی که به واسطه او ايمان نياورد
بايد عذاب بکشد و سوختن جانش درآتش  ،رزق اوست  ،وان للکافرين
عذاب النار ،يا لھم شراب من حميم وعذاب  ،يا يھديه الی عذاب
السعيرو يا » نقول ذوقوا عذاب الحريق «  .به آنھا » شراب ازمس
گداخته= حميم « روزی ميدھد ،و درسعير که آتش افروخته سوزانست
جای ميدھد و با حريق عذاب ميدھد  .اين ويژگی ھا درايران  ،گوھر »
اژدھا« بودند  .به عبارت ديگر ،خدای رزق دھنده  ،اژدھائيست که با
َدم سوزانش  ،ھمه را دژم ميسازد .اين اشعار شعرای ايران ،
ويژگيھای » رزق « را بخوبی برجسته ميسازند :
عـمـراگربھر رزق  ،موقوفست
رزق ،موقوف بھرفرمانست )خاقانی(
زدنيا  ،بخش ما  ،غم خوردن آمد
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نشايد خوردن ،اال رزق مقسوم ) سعدی (
از » دانش « آنچه داد  ،کم » رزق « می نھد
چون آسمان » ،درست حسابی « نديد کس
» گنه « به ارث رسيده است ازپدر ،مارا
» خطا « ،زصبح ازل  ،رزق آدميزاد است) صائب (
» رزق« ازھمان آغازپيدايش آدم درباغ بھشت  ،با » امرو نھی«
وبا»عصيان« وبا »غضب«  ،وبا » ھبوط ازبھشت = جشن شادی«
ازھم جداناپذيزند  .درحاليکه نوشيدن ِ » خدای روان شونده درگيتی«
 ،تابع ھيچ شرطی نيست  .ﷲ که تقسيم کننده رزقست  ،جانشين »
خدا يا حقيقتی ميشود که بدون تبعيض درھمه پخش ميشود «  .ﷲ که
فراسوی شکل ونزول و » خودافشانی « است  ،جانشين اصل وحقيقتی
شده است که درھمه چيز روانست  ،وبی شکلی ھست که ھرلحظه ،
شکلی تازه می يابد .به قول اسدی توسی  ،ازجای بيرون نيست ولی
جايگير نيز نيست  .اينکه » خدا يا حقيقت يا اصل «  ،آب روان ھست
 ،معائی بسيارژرف وبنيادی دارد  ،که ويژگی فرھنگ ايران را که
فرھنگ خنده است  ،نشان ميدھد .حتا يزدانشناسی زرتشتی ،
گوھراھورامزدا را » گرم و خويد= تر ،وروشن وخوشبو وسبک «
ميداند .تری يا خويدی يا آب  ،گوھرخدائيست  .ھمين معانی نيز سپس
درادبيات اسالمی ميماند  ».تــر« ،دارای معانی  :تازه وآبداروسبزونرم
ّ
وخرم وناب و دلپسند وجوان ونوجوان
وشاداب وپرطراوت ولطيف
) ترانه = سرود ( وخوش ودلنشين وسليم وبی تعقيد ميباشد .
اھورامزدای زرتشت نيز خود را دارای چنين صفاتی ميداند  .ازاين
رو نام خدا درايران  » ،آپه = آوه « بوده است ،و» آپا دانا = آپه +
دان « درتخت جمشيد ،به معنای » نيايشگاه ومعبد آپه « ميباشد .
مھراب و سھراب ورودابه وسودابه  ...درواقع  ،فرزندان خدا ھستند .
آب ) آپه = آوه  ،تری  ،خويدی ( درفرھنگ ايران  ،ھم جسمانی
ومادی ) دينکردی ( وھم معنوی وروحانی )وخشا( است) بندھش
 . (90/9جسمانی ومعنوی ) روحانی ( ازھم جدا وبريده نيستند ،بلکه
ورتـن
چھره به ھم پيوسته يک اصل ھستند .خدا وحقيقت ،درتحول ) َ َ
= گرديدن= گشتن (  ،جسم وروح  ،تن وروان  ،صورت ومعنارا به
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ھم پيوند ميدھد  ،چون اينھا  ،دورويه آب ھستند که ھم تنکردی وھم
وخشاست .
خدا  ،ابروباديست که رود روان) رودخانه شيره گياھان= ارنگ ( بر
زمين ميشود و با نوشيده شدنش  ،ھمه چيزھا » می وخشند «  » .وحی
« درفرھنگ ايران » ،وخش « ناميده ميشود ) وحی ،چيزيست که
ازگوھرانسان ميرويد وزبانه ميکشد (  ،به عبارت ديگر گوھر
خويدی ونمناکی دارد  .اين ويژگی مفھوم » آب « که اتصال وتحول
يابی ِ خود ِخدا به زندگی وبينش درگيتی وانسانست  ،به کلی با
تصويرالھی که » خودش آب نيست  ،و آب را که مخلوق اوست
ازآسمان فروميفرستد تا رزق بشود  ،واوست که تنھا مالک اين
رزقست  ،و آن رزق را چنانکه ميخواھد تقسيم ميکند « فرق دارد ،
وبا آن متضاد است  .دادن يا ندادن رزق  ،تابع مشيت انحصاری ای
خدا ميگردد  .رزق  ،دادنی به اراده است  ،و اگرنخواست وازعمل
مردمان خشمناک شد ،آن راپس ميگيرد يا آنرا بسيارتنگ ميسازد تا
بيشترعذاب بکشند .
خدايا حقيقت درفرھنگ ايران  ،ميغی ) ابروبادی ( است که ھميشه
شکل تازه ميگيرد ولی ھيچگاه  ،سفت ومحکم وثابت نميشود واين »
ابر ،باگوھر ِباد «  ،رودی روان ) ارنگ= ار +انگ= شيره رونده
گياھان ( درگيتی  ،درھمه چيزھا ميشود ،وھمه اورا مينوشند ،چون
ھمه جا روانست ودرپخش شدن ،طبق مشيت  ،رفتارنميکند ) اين را
دھش= دايتی= جوانمردی ميگفتند ،وھرود= رود وه دايتی (  .حقيقت
وخدا  ،آبشخورھمه است ،خودش مشرب ھمه است  .ھمه جھان
بدون استثناء  ،ازنوشيدن اين آب ) شيره گياھان (  ،آباد
وسبزوروشن ميشوند  .خدا يا حقيقت  ،آموزه يا افکارواوامرسفت
وسخت و شکل يافته نيست  ،بلکه » آب روان وبی شکلی است که
نوشابه ھمه است تا با جذب اين آب  ،باھم انباز) ھمبغ ( شوند و
بدينسان  ،گوھرشان سبزشود ،و تازه به تازه ازنو ،به خود شکل
بدھند  .خدا يا حقيقت ،آب روانيست که درھمه جاريست ،و آموزه يا
انديشه يا بينش سفت وثابت ومحکمی نيست که به آن ايمان آورد يا به
آن معتقدشد .
ای آنکه ره به » مشرب مقصود « برده ای
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زين بحر ،قطره ای به من خاکسار بخش  -حافظ
اين اصطالح » مشرب « درادبيات ايران بيان درک حقيقت درروانيش
) درشکل گيری تازه به تازه اش( ھست که ھميشه فراخی ووسعت
دارد  .به قول صائب
دل خوش مشرب ما داشت  ،جوان  ،عالم را
شد جھان پير ،ھمان روز که ما پيرشديم
اين درک ازحقيقت وازاصل وازخدا ،به کلی با درک حقيقت درمذاھب
و شرايع  ،تفاوت دارد که آموزه ھای سفت وصلب ھستند تا پاسخگوی
سائقه ايمان باشند ».ايمان وعقيده« به طورکلی ،نيازبه چيزی دارد که
بتواند محکم به آن بچسبد  ،يا تکيه گاھی استواروتزلزل ناپذير باشد :
زھی به غمزه » جانسوز برق مذھب ھا «
به » خنده شکرين نوبھار مشرب ھا « صائب
دراين فرھنگ ،خدا يا حقيقت  ،خودش آبی بود که درجھان ،روان
ميشد وھمه گوھرھارا آبياری ميکرد  .آبادشدن جھان  ،آفريدن جھان
بود .آميزش خدا )که آب باشد( با انسان) که تخم = خاک( باشد،
جھان ھستی  » ،آباد « يا آفريده ميشود  .آبادشدن  ،آميختن خدا با
گيتی وانسان بود  .آباد که » آب  +پات « باشد به معنای » آب ِ آميزنده
وجفت وانبازشونده « است  .آبادی  ،پيآيند » انبازی = ھمبغی=
ھمآفرينی « خدا وانسان باھم  ،يا انسان وطبيعت) گيتی( با ھمست .
خدا  ،شيرابه ايست که با ھمه گوھرھا ميآميزد  .آبادشدن  ،به معنای
پيدايش فرھنگ ومدنيت )شھريگری( وجھان آرائی ودادگستری است .
خدا آبيست که درروان شدن درانسان ،مدنيت و فرھنگ
وسعادت) بھروزی= فراوانی ورفاه ( و يا جھان آباد ميشود  .ولی با
آبی که ﷲ ازسماء ) ابر=ميغ ( ميفرستد ،ولی خودش  ،درگوھرانسانھا
خشکيده  ،تقسيم کننده انحصاری رزق ميان مردمان ميگردد  .بجای
آنکه خودش درجھان روان شود  ،مالک منحصربه فرد رزق ھمه
ميشود وطبق اراده اش  ،تقسيم ميکند  .او انباردار رزق ھمه جھان
ميشود .اينکه درقرآن ميآيد که ما رزق را ازآسمان برشما نازل ميکنيم
)وينزل لکم من السماء رزقا (  ،مقصود ھمين ابروباد وبرق است .
پرسيده ميشود که فرق ميان اين » وای ِبه « ايرانی  ،و » ميکائيل «
اسالمی که گماشته ﷲ است  ،چيست ؟ وچرا  ،انسانی که جوينده
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رزق است وھميشه خود را برلبه ورطه فقرونابودی می يابد ،
جانشين انسانی شده که درخود غنای زندگی و سرشاری زندگی
) برنائی = پورنای = اصل پری ( را می يافت که ھميشه به فوران
کشيده ميشد ؟ چگونه » قناعت به رزق « که ھميشه احساس خطراز
دست دادن آن را نيزميکند ،جانشين » نياز به تازگی دربينش ميشود
که پيايند فوران سرشاری ھميشگی جان است « ؟ چگونه » وجود
ھميشه دراضطرار«  ،جانشين » جوانی ِشاداب وسرشار« شد ؟
درفرھنگ ايران  ،خدا  ،خودش ھمان » ميغ وباد وبرق وباران «
ھست  ،و اين خودش که جوانی ) برنائی =پری وسرشاری ( وزيبائی
و باده شاديست  ،اصل سرشاری ولبريزی و فراوانی ووفور
ونيرومندی در وجود ھرانسانی ميگردد ،و آب درباران  ،به معنای »
شيرابه واسانس جھان ھستی وجان « است که » اصل آفريننده «
است  .ميغ و » وای «  » ،ازخود ھستند «  ،و افشاننده اين » ازخود
بودن ھرچيزی ھستند «  ،نه مخلوق بودن از ﷲ .
»نياز به تازگی وروشنی ھميشه ازنو«  ،پيآيند فشاری ازسرشاری و
ُپـری ِ وجوديست که ھميشه ميافزايد تا درزھای وجودرا بشکافد
وازخود فراريزد  ،و ازاين رو  » ،تاريکی ِابر باران زا « را دارد که
با زدن آذرخش ،می بارد وآب فروميپاشد  .تصوير » جستن آب
زندگی درظلمات « ازھمين تصوير » زايش آب ازابرتاريک باران زا
 ،يا ازکاريز=فرھنگ ،که از تاريکی زمين ميجوشد ،برخاسته .
ازسوی ديگر » ،رزق «  ،نماد فقرو اضطراروجوديست که در»
قناعت به حداقل «  ،خودرا می نمايد  .رزق  ،سائقه کسيست که
ھميشه برلبه ورطه نيستی قراردارد و ميترسد که با کمترين لغزش ،
از دھانه ورطه  ،فروبلعيده شود و ميکوشد که خودرا ازآن ورطه
خوف  ،نجات دھد  ،و وجود خود را در» تنگی و اضطرار« نگاه
دارد  .رزق  ،زيستن برلبه پرتگاه اضطرارودرماندگی وناگزيری
است  ،وآنکه از رزق می زيد  ،قانع بدانست که دراين ورطه نيفتد ،
ولی ھميشه درکنازاين ورطه با دلھره ،بسرميبرد  .با دلھره ازاينکه ،
اين حداقل نيزميتواند با يک چشم بھم زدن  ،ازاو ربوده شود .
پيدايش » منش جشنی انسان
ازسوی ديگر ،نياز به تازگی وروشنی ،
ِ
« ھست که ُپـرازگستاخی وخود گشائی و سبکسری وبازی
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ونشاطست  .ولی رزق جو  ،ھميشه خود را درخطر از دست دادن
کمترين امکان زندگی می يابد  .جوينده رزق  ،رابطه انسان گدا با
ارباب سيرمالک را دارد  ،تا با دستيابی با لقمه نانی  ،نميرد  .رزق ،
سائقه انسان ناتوانيست که ميکوشد تا لحظه به لحظه خودرا ازخطر
فروافتادن درکام اژدھای خشم و نيستی برھاند .
اينکه » وای « با جوانی ) ُبرنائی = سرشاريش ( و زيبائيش درھمه
چيزھا وانسانھا روان ميشود  ،به معنای آنست که ھمه چيزھا
ازپـری وسرشاری و غنای خود دارند  .ھمه ،ابر
وانسانھا  ،يقين
ُ
باران زای تيره ھستند که خواھان باريدن ودرخشيدن و خنديدن
ھستند .آنکه رزق تقسيم ميکند  ،طبق اراده ) مشيتش ( اش  ،رزق
ميدھد .ان ﷲ يزرق من يشاء  ،وازاين گذشته ،رزق درانحصاراوست
) ھل من خالق غيرﷲ يرزقکم (  .ﷲ طبق اراده اش به ھرکه ميخواھد
ميدھد وبه ھرکه نميخواھد نميدھد  .وبه آنکه نيز ميدھد  ،طبق اراده
اش  ،گاه ميدھد وگاه نميدھد  .ﷲ برای آنکه حضور مشيت خود را
برای ھمه  ،درھرلحظه محسوس سازد  ،بايد ھميشه گيرنده رزق ،
نامطمئن باشد  ،و ھميشه اين ترس دراو زنده باشد که ﷲ ،ناگھان به
حکمتی که ھيچکسی نميتواند بداند  ،رزق را نخواھد داد  .ولی در
وای به  ،که ھميشه روانست  ،اين دلھرگی نيست  .وای ھم ھرگز ،دم
از رزق وروزی نميزند  .خوف ازمشيت ﷲ دررزقگير  ،بايد ھميشه
زنده باشد  .ازاين رو ،ھيچکس نبايد ازعلت تغيير اراده ﷲ ،
باخبرباشد  .درواقع او» بی علتی مفھوم برای انسانھا  ،اراده اش را
تغييرميدھد تا انسان  ،وضعيت اضطراری داشته باشد  .اين انديشه را
عطاردرداستان شبلی وابليس نيکو ميپروراند  :ابليس ميگويد
اگربی علتی با اين ھمه کار براند ازدرگه ِ خويشم بيکبار
که کس زھره نداشت ازخلق درگاه که گويد ازچه رو کرديش ناگاه
اگر بی علتی بپذيردم باز عجب نبود که نتوان گفت اين راز
چو بی علت شدستم رانده او شوم بی علتی ھم خوانده او
انسان دربرابر مشيت قدرتمندی ميايستد که ھيچگاه نميداند در لحظه
بعد  ،چه خواھد کرد و چه نخواھد کرد  .بنا براين » رزقش « نيز که
دوام زندگيش بسته به اوست  ،ھميشه نامعلومست  ،ازاين رو  ،ھميشه
در اضطراراست ) وجوديست مضطر( .اين با انديشه » وای به «
209

210

فرق دارد که دريائيست که ازآن کاريزی به ھرانسانی که تخميست
) مردم = مر +تخم ( کشيده شده است و تخم وجودی ھرانسانی را
مستقيما خودش آبياری ميکند  ،و درزير ريشه ھر درختی ) تخمی ( ،
چشمه آب خدا ) سيمرغ = وای به ( است  .اين کاريزی که دريا ،يا
رود خدا را به انسان متصل ميساخت » ،فرھنگ « ناميده ميشد .
درھمان تصوير» ميغ = ابروباد وبرق وباران« که دراسالم  ،شکل
ميکائيل ) ميغ  +ايل ( يافت  ،ميتوان دوپديده » آب وآتش  ،يا باران
وبرق « را باھم يافت  .درفرھنگ ايران  ،ميغ ،زھدانيست که
خنده زادنست  .زائيدن درفرھنگ ايران
درزائيدن آب  ،ميخندد .برق ،
ِ
 ،ھمان خنديدن بود  .ھمين دوپديده درمورد ميکائيل تغيير معنا پيدا
ميکند  .بارانی که رزق ميشود  ،برقش  ،صاعقه سوزنده قھرالھی
ميگردد  .صاعقه  ،پاره آتش ھالک کننده است که از آسمان با بانگ
سخت فرود آيد وھالک کند .
خشک گردد زتف صاعقه  ،دريای محيط
گربدو  ،درشود ازآتش خشم تو  ،لھب  -سنائی
درمورد ﷲ  ،با لطف باران  ،قھروغضب ِ سوزان برق نيرھست  .ﷲ
که رزق ميدھد  ،درغضبش ،خشکسالی وقحطی ميآورد  .رزق را
بيھوده نميدھد  .رزق را ميدھد تا اورا اطاعت کنند و اگر از احکام
اووقدرت او سرکشی کنند  ،با خشکسالی و قحطی وتنگی ،مجازات
ميکند  .علت اينکه ابرميريزد  ،اطاعت ازاوست  .ابر ،تا ھنگامی می
بارد که مردم ازدھنده رزق  ،اطاعت ميکنند  ،و اين به کلی برضد
فرھنگ ايرانست که برق ابر ،خنده ِ زايش باران ) آب( ازابر ميباشد .
بنا به داستان عطار ،وقتی درقحط سالی مردم نزد طاووس يمانی فقيه،
ميروند تا دعائی بکند واز ﷲ آب بخواھد :
پس آنگه گفت طاووس ای عزيزان نگردد ابر  ،بر بيھوده ريزان
شما را گرچه جز باران طلب نيست اگرباران نمی بارد عجب نيست
عجب اينست کزچندين گنھکار نبارد سنگ برمردم به يکبار
اگرچه ميغ ترک آسمان کرد تعجب گرکنی  ،زان ميتوان کرد
که نشکافد زمين از شومی ما خورد مارا زنا معلومی ما

ِمشيـتی ِميکائيل« يا » لطف دائم پيرمغان«
» رزق
ّ
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پـيـرمغـان کيست ؟
آبی که ميکائيل ) ميغ  +ايل ( فروميريزد  ،تبديل به رزقی ميشود که
گاه ھست وگاه نيست وھميشه ھمراه با صاعقه غضب سوزنده
وترسناکش ھست .درادبيات ايران ،نام » مغان« و»پيرمغان« درست
روياروی ھمين فلسفه رزق و اضطرارش ميايستند .آنچه منسوب به »
ميغ = « ھست  ،مغان خوانده ميشود .
بنده پيرمغانم که » لطفش  ،دائم است «
ورنه لطف شيخ وزاھد  ،گاه ھست وگاه نيست  -حافظ
چرامغان ،خود رابه » ميغ= « maega=maeghaنسبت ميدادند ؟
مـغ ( يا َمگ يا مک ،يکی ازپيکريابيھای » اصل جفتی يا
ميغ يا َمغ ) ُ
ھمزادی يا سنگی وانبازی= ھمبغی« است  .به عبارت ديگر ،اصل »
خود زا ئی وخود آفرينی « ھست  .ازاين رو دربندھش  ،نام ابريا ميغ
 » ،سنگ = اصل اتصال وامتزاج دوچيزباھم « است  .نام ديگر ابر
دراوستا »  « dva +naraاست که به معنای » دوجنسه= اصل ھمزاد
وانبازی « ميباشد  ،و خود واژه ابر ،دراصل » آپه  +ور«  ،آنچه به
آب  ،آبستن است  ،ميباشد  .آبستنی نيز  ،اصل جفتی است چون جنين
دررحم ) تخم درتخمدان= دواصل باھم جفت (است  .به جنين دررحم
که باز نماد اصل جفتی است ،گـ َبر) گه ور( نيزميگفتند .ازاين رو »
گبران« ھمان » مغان « ھستند  ،وزرتشتی ھا به کلی برضد اين اصل
جفتی بودند  ،و در خوانده شدن به نام ِ گبريا مغ  ،دشنام ميديدند ،
وازآن بيزار بودند وھستند  .گبر يا مغ  ،درواقع معنای » خودآفرين =
ازخود= قائم به ذات خود« داشت  .مغ به معنای سوراخ وغارنيزھست
که باز اشاره به اندام زايشی است  .معنای ديگرمغ  ،رودخانه است .
مک  ،به معنای نيزه يا نی است  maegha .دراوستا به معنای گودال
است  .اينھا واژه ھائی ھستند که نماد اندام زايشی زن بوده اند  .ازآنجا
که زھدان  ،اصل زايندگی  ،سرچشمه غنا وپری وفراوانی شمرده
ميشد  ،واژه  maghaبه معنای دھش وثروت است  .بطورکلی » ميغ
= مغ = مک «  ،معنای » اصل زايندگی وآفرينندگی ودھش « را
داشته است  » .دھش = دايتی «  ،معنای » خود افشانی « را داشت که
معنای اصلی » جوان مردی يا رادی « است  .درکردی نيز به
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جوانمردی » مه ر دايه تی « گفته ميشود و » مه ر +دی «  ،سبکشده
اين واژه ) مه ر +دايه تی ( ھست وبا» مرد «  ،که جنس نرينه باشد
کاری ندارد  » .مه ر«  ،اصل جفتی  ،يعنی » اصل آفريننده « ھست .
اصل جفتی  ،دھشی است ) مه ر +دايه تی (  .ابرنيرچون اصل جفتی
است  ،اصل دھش وجوانمرديست  .درادبيات ايران نيز » ابر«  ،نماد
جوانمردی است  .درواقع يکی ازنامھای اين » وای به «  » ،مغه «
بوده است  .او ابريا آسمانست که » رود دايتی = آب روان دھشی «
درگيتی ميشود  .او ،آبيست که درھمه جھان روان ميشود  » .سيامک
« نيز در آغازشاھنامه  ،که » سه مک = سه مغ « باشد ،بيان ھمين »
اصل خودافشانی = ايثار« است  .سيامک )درپھلوی  ،سياک مک
نيزخوانده ميشود که ھمان سه مک يا مگ باشد ( که ھمان » مغه « يا
خدای ايثار) دھش= دايتی ( ھست  ،خود را برای نگاھداری جان
نخستين انسان) يعنی برای ھمه انسانھا ( ،ميدھد  .خدا ی ايران  ،جان
خودرا ميدھد تا جان ھيچ انسانی  ،گزند نبيند  .اين خدای
جوانمرديست  .خدای ايران  ،ازانسان برای خود ،قربانی نميطلبد،
بلکه خود را قربانی ميکند تا جان ھر انسانی را ازگزند برھاند .
آب چنين ميغی  ،آبی نيست که به رزق کاسته بشود  ،بلکه شيرابه
وخونابه جھانست و آبيست که ھميشه روانست و اصل جوانمرديست و
آبی نيست که اگرنخواھد نفرستد و ھمه را درغضبش گرفتار
خشکسالی وقحطی کند  .آبش نيز که روان ميشود  ،با صاعقه خشم به
ھم پيوسته نيست  ،بلکه با » آذر +رخش« ھمراه است که » روشنی
است که زاده ميشود ،و خندانست «  » .رخش «  ،ھم ترکيب سرخ
وسپيد است  ،وھم رنگين کمان يا کمان بھمن ) اصل بزم = بزمونه (
است  .بھمن که خرد بنيادی وبينش زايشی انسانست  ،ھم جفت رنگ
سرخ وسپيداست وھم رنگين کمان است  .آذر)= آگر= آور= ور(ھم به
معنای زھدانست َ .رخش) روشنی آذر= کمان بھمن(  ،بھمن  ،خدای
خرد و اصل بزم است  .خرد وشادی ،با ھم جفت ھستند  .اينکه اسب
رستم  ،رخش نام دارد  ،ودارای دورنگ سرخ وسپيداست  ،پيکريابی
ھمان » بھمن= روشنی « است  .جھان پھلوان ايرانی را »اصل خرد
وروشنی«  ،حمل ميکند  .خرد ،اصل حرکت دراوست .آنکه ميگويد »
زمن ھست تا ھست ايران بپای «  ،کسی است که ازخرد ،حمل ميشود
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وخرد ،اصل آفرينندگی دراوست .به عبارت ديگر ،رستم ميگويد که
ايران  ،ازخرد ھست که ھميشه پايدار ميماند .واين بھمن  ،خرد
ضدخشم ) کين وقھروآزارو تھديد ( است .
ازاين ميغ  ،دورود جفت باھم ) -1اروند= ارنگ= رنگ  ،و -2وه
دائيتی = دھش يا جوانمردی نيکو( درسراسرگيتی روان ميشوند که
مقصود دوويژگی جداناپذيراين آب ازھم باشند .اين آب  ،رنگ ،يعنی
شيرابه واسانس جھانست و اصل دھش) جوانمردی= دايتی ( است .
واژه » رنگ « دراصل » ارنگ « بوده است که مرکب از دوبخش »
ار +انگ « است ».انگ«  ،ھنوز نيز در دوانی به » شيره وشھد
گياھان « ھم گفته ميشود ،وپبشوند » ار=  « arدراوستا  ،ريشه رفتن
وشتافتن ) ( aurvaباسرعت است.ازاين رو نام ديگرھمين رود »
اروند=  «aur -vantاست  .خدا ،شيره و»خورآوه« يا انگی است که
خود را درگيتی روان ميکند .با گذر انسان ازاين رود » دايتی = دھش
وجوانمردی ورادی « که جفت » رنگ= شيرابه = ُخور« است که
جوانی وزيبائی وشادی خدا را ميپراکند  ،بھمن يا » اسن خرد =
خردسنگی= خرد آميزنده وجفت شونده « ازانسان پيدايش مييابد،
وانسان باميتواند با چنين خردی  ،در تاريکی زمان ومکان  ،ببيند
) واژه خرابات = خورآوه +پات (  .بدينسان  ،انسان  ،آباد ميشود و
آباد ميکند ،و اصل آباد کننده است  .ازاين رو،تازگی وخنده
وروشنی،دوچھره خرد بھمنی درھرانسانيست .
وخرد بھمنی برضد خشم است ،که دارای دو چھره  -1خشکی و-2
ّ
درندگی است  .خشکی  ،تنھا به معنای » خشکسالی وقحطی «
نيست  ».دور داشتن خشکی ودروغ ازايران «  ،تنھا دور داشتن
خشکسالی ودروغگوئی نيست  .سعدی ميگويد :
کـنـد
لب خشک مظلوم  ،گوخوش بخند که دندان ظالم  ،بخواھند َ
لب خشک مظلوم  ،درخود خشمی دارد که دندان مظلوم را درپايان
ميکند  .وجود خشکی  ،وجود خشم وکين وستيزوتعصب وتنگ انديشی
وبی مھريست .
ازاين رو بھمن درھرانسانی  ،خرد ِ ضد خشم ) ضد خشکی وضد
درندگی وزدارکامگی ( است  .خرد بھمنی که ازھنجيدن آب اين رود
وميغ درتخم انسان  ،سبز) تازه ( وروشن وخندان ميشود  ،ھرگز،
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خشگی ودرندگی) زدارکامگی= تجاوز وعنف و جان وخرد آزاری (
را نمی پذيرد  .خشگی ،چنانچه گفته شد  ،درفرھنگ ايران تنھا به
معنای خشکسالی وقحطی وتنگی نيست  ،بلکه خشکی درمعرفت
) تعصب( ودرجان ) بی مھری( و در روابط اجتماعی ودرعواطف
) قساوت وسختدلی ( ودرانديشيدن ) خشک انديشی ( است  .اين پديده
خشکی که برضد » خرد بنيادی انسان است که نگھبان زندگی «
ميباشد  ،در فرھنگ ايران  ،با » اژدھا «  ،تصوير ميشود  .درواقع
بھمن  ،بيان » گرمی ،يا آتش درابر« است که وازيشت ناميده ميشود و
آتش ِ زندگی افروز است  ،وزندگی را روشن ميکند  .وخشم  ،آتشيست
که زندگی را ميسوزاند وخشک ميکند که » اژدھا = اژی  +دھا «
باشد  .گرمی درنم وآب ) گرمی= مھر(  ،که جان افزا ھستند ،
دربرابر اژدھا که » آتش جانسوز« و ازبين برنده زندگيست ميايستد .
خوان سيم ھفتخوان رسـتم  ،درواقع  ،روبروشدن اين رخش يا اين
برق بھمنی  ،با اژدھا ھست  .رخش  ،که »گرمی جانفزا« است  ،با
» آتش جانسوز« که اژدھاست  ،روبروميشود  ،واين اژدھای جانسوز
را تبديل به » ابرباران زا « ميکند  .برپايه ھمين انديشه است که
فريدون به ايرج ميگويد :
دل اژدھا را  ،خرد بشکرد
ھمان کن کجا با خرد  ،درخورد
ايرج ميخواھد با ابتکار درآشتی ومھر ،خشم وکين برادرانش را که
ميخواھند اورا نابودسازند  ،تحول بدھد  .با خردش  ،کين وخشم را به
آشتی و برادری تحول بدھد .اژدھا را تبديل به رخش کند .
اژ دھا که » اژی  +دھا « باشد  ،بيان اين اصل خشکی ودرندگی يا
اصل خشم )غضب وقھروتھديد( است  .پسوند » دھا « درسانسکريت
به معنای » آتش سوزان ونابود کننده جان است « .
» ا -ژی « ھم که » اصل ضدزندگی « است  .درواقع » اژدھا« ،
آتش سوزنده ايست که » ژی= جی = گی= زی « را که زندگی و
اصل ھمکاری و انبازی و مھر و ھمآفرينی وتوافق و اندازه ھست
خرد جفت خواه يا اصل آميزنده «
ازبين می برد  .اين » آسن خرد=
ِ
يا خرد بھمنی درھرانسانيست که برای نگھبانی جان  ،دربرابر »
اژدھا « ميايستد  .اژدھا  ،چنانچه از معنای خود واژه اش ميتوان ديد ،
به ھيچ روی ،يک حيوان افسانه ای وخيالی نيست  ،بلکه تصوير
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اصل قھروتجاور وتھديد دراجتماع وتاريخ است که با زدارکامگی و
درندگی و دمش که آتش سوزنده است،ھمه چيزھا را ميخشکاند و
اصل آبادکنندگی را دراجتماع ازبين ميبرد .
» نجات دادن ازخشکی «  ،معنای گسترده اجتماعی وسياسی و دينی و
انديشگی داشته است  .چنانچه يزدانشناسی زرتشتی  ،درست زرتشت
را  ،رھبری برگزيده از اھورامزدا ميدانستند که ميتواند برضد اين
اژدھا بجنگد ،وبشريت را از» آزارندگان جان « نجات بدھد  .زرتشت
درگاتا ميسرايد که گوشورون ) مجموعه ھمه جانھا = جانان ( نزد
اھورامزدا گله ميکند که چرا مرا بی ساالر) بی نگھبان ( گذاشته ای .
دربندھش  ،ھمين سخن زرتشت  ،بطورخالصه بدينگونه بازتابيده
ميشود که » گوشورون به ھرمزد گله کرد که تو ساالر آفريدگان را
به که بھشتی ) واگذاشتی ( که زمين را لرزه درافتا د  ،گياه  ،خشک
وآب ،آزرده شد  ،کجاست آن مرد که گفتی می آفرينم  . « ...زرتشت
 ،رھبری است که برای نجات دادن گياه ازخشک شدن وآزرده شدن
آب  ،برگزيده شده  .اين مسئله داشتن علوفه برای گاوان وگوسپندان و
مسئله دامداری نيست  .بلکه اين زرتشت است که ميتواند بر اژدھا
چيره شود  .آنکه براين اژدھا چيره شود  ،حق حاکميت ) نگھبانی
جانھا ( را دارد  .دراين فرھنگ  ،گيتی وانسان وخدا ،ھمه سرشت
گياھی دارند  .زرتشت نيز مانند سام ورستم برای روياروشدن با »
اژدھا = خشمی که آتش سوزنده وخشک کننده زندگی « است آمده
است  .ولی پيکار زرتشت با پيکار سام و رستم با اژدھا ،فرق دارد .
درفرھگ ايران  ،اين خرد درجان ھرانسانيست که با اژدھای خشکی
ودرندگی روبرو ميشود  ،و خرد درھمه جانھاست  .نگھبان جانھا
دراجتماع وگيتی که مجموعه جانھاست  ،خرد خود اين انسانھاست ،
نه رھبری که از اھورا مزدا برگزيده ميشود  .رخشی که رستم برآن
سواراست  ،پيکريابی اين » خرد بھمنی « درھمه انسانھاست .
اينست که درشاھنامه  ،ھمه پھلوانان ) سام  ،رستم  ( ....با » اژدھا «
ميجنگند ،تا به وجود خرد بھمنی ِخود  ،که اصل ضدخشم ) خشکی و
درندگی ( است گواھی بدھند  .خرد  ،درفرھنگ ايران  ،پيدايش اصل
تری ) خويدی ( ھست  .به عبارت ديگر ،خرد پيدايش مستقيم
خـورآوه = خورابه ( درانسان
گوھرجھان ) رنگ = شيرابه جھان = ُ
215

216

است و طبعا برضد غضب ) خشم = خشکی ودرندگی ( است  .ازاين
رو ضرورتا بايستی خرد برای نگھبانی زندگی  ،دربرابر ھمه »
خشمگينان « بايستد وآنھارا ازتھديد وآزار باز دارد  .ازاين رو
فرھنگ ايران  ،نميتواند ﷲ را بپذيرد که برای گوشمالی دادن انسانھا ،
خشکسالی ميآورد يا به ھرکس خواست  ،رزق ميدھد وبه ھرکه
نخواست  ،رزق نميدھد .
برترين گناه نزد ﷲ  ،تنھا عدم طاعت موءمنان نيست  ،بلکه ايمان
نياوردن کافران ومشرکانست  .طبعا  ،رزق آنھا بايستی چنان کاسته
گردد و براضطرارھستيشان آنقدر افزوده شود که چاره ای جز ايمان
آوردن نداشته باشند  .اينھا برای خدای ايران  ،يا » پيرمغان «  ،که »
رود روان درھمه جھانست « و کاريزی مستقيم به تخم ھرجانی ھست
 ،نا پذيرفتنی است  .دريزدانشاسی زرتشتی » ،ديو اپوش « که ديو
خشکی باشد) اپوش = آپه osha + apaئوش= خشک يا ھوشک کننده
آب (  ،جانشين اين تصوير » اژدھا « ميشود  ،و اين ديو ،درھمان
خود ابر ،برضد » تـيـر« که فروريزنده بارانست ميجنگد تا نبارد .
بدينسان ،فلسفه ايستادگی خرد انسانی دربرابر اژدھا  ،نابود ساخته
ميشود  .خويشکاری خرد انسان ) ھمه انسانھا (  ،ايستادگی
ومقاومت دربرابر اين اژدھا است  ،که دراجتماع  ،برضد تازگی
وروشنی ) بينش شاد( و آبادی برميخيزد تا آبی را که ازچشمه ) خدا
مـغ ( در جان انسان وطبيعت روانست بخشکاند .
= َمغ = ُ

تفسير خوان دوم رستم درشاھنامه

در خوان دوم ِرستم ،ديده ميشود که » بيابانی که آتش ازآن ميگذرد
وسوخته وخشک ميشود«  ،با » اژدھا « اينھمانی داده ميشده است :
بيابان بی آب وگرمای سخت کزومرغ گشتی به تن لخت لخت
چنان گرم گر ديده ھامون ودشت تو گفتی که آتش برو برگذشت
غـرم يا ميش کوھی را می بيند که ازآنجا
رستم درنھايت اضطرارُ ،
ميگذرد ،وحرکت اين حيوان دراين بيابان خشک  ،خرد اورا
بيدارميسازد که ميش کوھی حتما بسوی خوردن آب ميرود و درپی
اوميرود ،وآب را می يابد  ،و رستم درپايان ،آن ميش را ميستايد :
وگرنه پرانديشه بود ازکفن
که زنده شد ازتو گو پيلتن
بگنجد ،بماند بچنگال گرگ
که درسينه » اژدھای بزرگ«
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غـرم « که ميش کوھی باشد  ،اورا به چشمه آب
درخوان دوم » ُ
گـرم « باشد  ،ھم به
راھبری ميکند  » .غرم « که ھمان واژه » ُ
معنای » رنگين کمان « و ھم به معنای » طلب بسيار« است ) برھان
گـرم « ميباشد) يوستی ( .
قاطع (  .اين واژه ُگرم  ،تلفظی ازواژه » َ
غـرم  ،مانند اسبش » رخش «  ،اصل نگھبان زندگی در برابر
ُ
اژدھای سوزنده زندگيست  .رنگين کمان  ،که ھمان » رخش =
روشنی = سرخ وسپيد  +رنگين کمان = بھمن « باشد  ،ھمان
پيکريابی انديشه » رخش رستم « است  .اين » گرمی جانفزا« يا »
وازيشت درابر که ئور وازيشت درگياه شده «  ،اصل جوينده درانسان
است که انسان را بسوی آب ميکشد وراھبری ميکند  .درواقع اين
گرمی يا آتش جان دراوست که اورا به سوی آب رھبری ميکند و
دراين خوان  ،نيازی به جنگ با » اژدھا « نيست .

وخـشکی« ،
مقوالت » تـری ُ
گرانيگاه انديشيدن در سراسرگستره ھای زندگی

واژه » ضحاک= « zahaakدرزبان پھلوی به معنای » بارنده ،
ابربارنده  ،بارورو تراوش کنان « است  .اين » ابربارنده که ضحاک
باشد « ،ناگھان به » ضحاک =  « dahaakتحول می يابد که ازريشه
» دھا « ميباشد  ،و به معنای » آتش سوزان نابودکننده « است ،
بيانگرھمان انديشه بنيادی تضاد » تری با خشکی « است  .آن ضحاکی
که ابربارنده  ،اصل تری وتازگی بود  ،تحول به اژدھا ) اژی +دھا (
می يابد که گوھرخشکی و خشم ) سختدلی وخونخواری و
تجاوزوتھديد يا ھولناکی ( است  . .اين تحول يابی » ابربارنده « که
با افشاندن آبش ھمه چيز را تروتازه وروشن ميکند  ،به » آتش
سوزانی « که ھمه چيزھا را ميخشکاند برای ايرانی  ،مسئله ای
بنيادی درھمه گستره ھای زندگی بوده است .
مقصود از» خشکی «  ،تنھا » خشکسالی وقحطی « نبوده است  ،بلکه
»خشکيدن آب « ،خشک شدن ھمه گستره ھای معنوی واخالقی ودينی
و ھنری و حقوقی  ...ھست .چنانکه آمدآب  ،د رفرھنگ ايران ،ھم
تنکردی)جسمانی(وھم وخشا) معننوی وروحانی(است .
چگونه » تری «  » ،خشکی « ميشود ؟ با درنظرداشتن معنائی که
واسانس جھان « داشتند  ،اين دومقوله ،که » تری
از» آب = شيرابه ِ
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وخشکی « باشد نقش بنيادی در تفکرايرانی درباره ھمه مسائل زندگی
بازی ميکرده است  .ھمانسان که دراين چند سده در اروپا  ،تمايز »
ارگانيسم « از مکانيسم «  ،يا شکافتکی برونسو از درونسو ،يا تضاد
ماترياليسم ) ماده ( با ايده آليسم ) ايده (  ،پی درپی  ،مقوالت محوری
درتفکرات اجتماعی وسياسی واحقوقی واقتصادی ودينی بوده اند ،تری
وخشکی نيز ،گرانيگاه تفکرات ايرانی درتمايزدادن ھمه پديده ھا ی
معرفت حقيقی که » جام جم
اجتماعی و دينی وسياسی بوده اند .اصل
ِ
« باشد ،آب يا نوشابه ايست که باھفت خطش) ھفت رنگ بودنش =
رنگين کمان بودنش = خرد بھمنی(  ،مفھوم روشنی اش را معين
ميسازد .روشنی يا بينش جام جم ،ھفت رنگست .
درفرھنگ ايران  ،آنچه خشک شد  » ،وسيله يا آلت « ميشود و
ديگر » ،ازخودش  ،نيست «  .آنچه خشک شد ،ازچيزی به چيزی
ديگر تحول نمی يابد  ،ازچيزی به چيزديگر ،روان نميشود  .جسم ،
ديگر ،روح نميشود  ،خدا ديگر ،گيتی نميشود  ،صورت  ،ديگرمعنا
نميشود  ،حس کردن  ،ديگرتبديل به انديشه نميشود  ،بلکه اينھا ھمه
ازھم جدا وبريده ميشوند  .خشکشدن  ،عدم تحول يابيست  ،مانا وايستا
کردن ِ روانی است  .خشکشدن  ،نفی جشن وشادی به عنوان غايت
زندگی در گيتی است  .پيدايش ِاھورامزدا واھريمن دردين زرتشتی که
متناظر با دومقوله » ژی « و » اژی « ھستند  ،برای ّ
خرمدينان ،
نشان ھمين خشک شدگی فکری واخالقی بوده است  .با خشک شدن ،
اخالق  ،زھد خشک ميشود  .دين زرتشتی نيز ازھمان آغاز ،پارسائی
وخشک بود  ،ازاين رو سيمرغيان دربرابر اين زھد خشک ،خود را »
ّ
خرمی با خشکی وپارسائی باھم درتضادند .
خرم دين « ميناميدند ّ .
آنچه زندگی ) ژی( است  ،درانديشه زرتشت  ،ھيچگاه تحول به ضد
زندگی ) اژی ( نمی يابد .
بدينسان  ،حقيقت  ،ھميشه درخود ميخشکد و ھميشه ھمان حقيقت
ميماند و دروغ  ،ھميشه درخود ميخشکد و ھميشه دروغ ميماند  .چنين
حقيقتی وچنين دروغی  ،چون ھميشه درخود خشکيده ھستـند ،
ازھمديگر نيز ،روشن ھستند  .اينکه » حقيقت خشکيده امروز«  ،با
رسيدن فردا به قدرت  ،تحول به دروغ مييابد  ،انکارميشود  .حقيقت
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ودروغ  ،دوچيز ازھم جدا وبريده و طبعا روشن ميشوند  ،وقتی که
درخود ،بخشکند  .حقيقت ،به قدرت ھم که برسد ،ھمان حقيقت ميماند .
يک رنگ مطلق  ،ھنگامی پيدايش می يابد که گياه بخشکد  .دراصل
به شيرابه روان گياھان  » ،رنگ « ميگفته اند  ،چون ازآنھا رنگ
ميساخته اند  .شيرابه درگياه  ،روانست ) ار +انگ= رنگ= شيرابه
روان ( و دگرگون ميشود تا آنکه گياه بخشکد ورنگش درخشکی ،ثابت
وتغييرناپذيرگردد .
پيدايش رنگ سپيد  ،موقعی ممکنست که رنگ  ،بخشکد  .برای
زرتشتيھا  ،روشنی  ،سپيد بود  ،خشک شده بود ومانند فرھنگ ايران
 ،روشنی  ،سرخ وسپيدی نبود که باھم ميآميزند  .برای آنھا  ،بھمن ،
سپيد ساخته شد  .درحاليکه برای سيمرغيان بھمن  ،يا روشنی ،
آميخته سرخ وسپيد) رخش( يا ھفت رنگ بود  .به عبارت ديگر،
روشنی درگوھرش  ،تنوع و شادی بود  .برای خرمدينان  ،روشنی
) رخش(  ،رنگارنگی يا » طيف به ھم پيوسته رنگين کمان« بود که
زاده از» ميغ = ابر= اصل تری « ھست  .روشن شدن  ،درجھان بينی
ميغی يا تری  ،رنگارنگی و طيفی است .با آب باران  ،جھان ،
سبزميشود  ،يعنی » رنگارنگ « ميشود  .سبزشدن ،روند روئيدن و
روند پيدايش شيرابه گياه  ،دربرگ وشکوفه وگل رنگارنگ است  ،نه
آنکه تنھا رسيدن به رنگ سبزباشد  .ازآب  ،ھمه گياھان وگلھا
ودرختان ،سبزميشوند  » .سبزشدن « اين نيست که ھمه گياھان رنگ
واحد سبز را پيدا کنند  ،بلکه گياھا درسبزشدن درست  ،رنگارنگ
ميشوند  .درشوشتری به رنگين کمان  ،سبزقبا ميگويند  .سبزشدن ،
غير از ثابت ماندن در رنگ خاص سبزاست.
روند سبزشدن از تری را  »،روشن شدن « ميناميدند  .رنگين
اين
ِ
کمان ،با پبدايش باران درابر ،پديد ميآيد  .رنگھا  ،ازھم بريده وجدا
نيستند  ،بلکه ھميشه مرکب وبا ھم آميخته اند  .ميان دورنگ  ،صدھا
رنگ آميخته ازآن دورنگ ھست  .ازآميزش دورنگ  ،تا آنھا ترھستند
 ،صدھا رنگ پيدايش می يابد  .چنانکه درپيش آمد  ،آب  ،برای آنھا ،
تنھا تنکردی ) جسمانی ( نبود بلکه به ھمان اندازه » ،وخشا = معنوی
وروحانی « نيزبود  ،طبعا تری وخشکی ،مقوله محدود به جسمانيات
نبود  ،بلکه حاوی مقوله معنويات وروحانيات نيزبود  .درعقايد و
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اديان مذاھب و مکاتب  ،فکری و آموزه ای ميتواند بدين دوشيوه
روشن شود  .اگربه شيوه خشک شدن  ،روشن شوند  ،آنھا ھمه  ،ازھم
بريده وجدا ومتضاد باھم ميشوند  .اگربشيوه تری  ،روشن شوند ) ھمه
ازيک شيرابه  ،روئيده اند (  ،ھمه  ،يک طيف ِ به ھم پيوسته
رنگارنگ ازحقيقت ميشوند  .ولی درروندتاريخ ودرتنش ھای اجتماع
 ،بخوبی ديده ميشود که آنھا  ،درخشک شدن  ،ازھم روشن شده اند .
تا اين عقايد واديان ومذاھب واحزاب و مکاتب  ،چنين مفھومی از
روشنی دارند ،و طبعا خودرا بدين گونه از ديگران  ،روشن ميکنند ،
ھمه يا خشک ھستند ،يا درتحول يابی  ،ميخشکند  ،و تا زمانی که
خشکند  ،جنگ ميان اين مذاھب واديان و ايدئولوژيھا  ،آنقدر ادامه
می يابد ،و اين خونخواری وستيزندگی ودشمنی  ،به آخرين حد
کراھت وانزجارو نوميدی درتاريخ ميکشد )چنانچه امروزه درجھان
با آن روبروئيم (  .مطلق شدن ھرحقيقتی  ،آخرين حد خشک شدگی
فکريست  .ادعای وجودحقيقت انحصاری  ،ظھور اوج خشکشدگی
بينش است  .مذاھب واديان ومکاتب وايدئولوژيھا  ،با چنين خشکيدگی
درگوھر خود  ،قادرنيستند که ھمديگر را ازحقيقت خود  ،قانع وبدان
معتقد سازند  ،و عاجز ار» ھمپرسی يا ديالوگ « ھستند .
با بريدن درخت ،درخت  ،خشک ميشود  ،وھرچه خشک شد ونم را
ازد ست داد) نميدن  ،دراوستا به معنای خميدن وانعطافست (،
تندوتيزوزننده وبرنده ميشود  ،يا به عبارت ديگر،اصل خشم
) قھروتھديد ( ميگردد  .درجھانی که ازخدا گرفته تا کل ھستی  ،ھمه
يک باھم درختند وانسان  ،تخميست که درخت ميشود  ،خشکيدن ،به
معنای تغييريابی کل جھان به ستيزندگی و دشمنی وتجاوزخواھی
وتھديد ميگردد  .باھمان بريده شدن خدا ازگيتی  ،رابطه خدا با گيتی ،
ستيزندگی ودشمنی و تھديد و زور ورزی ميگردد  .دربندھش ،
نخستين جفت انسانی در يزدانشاسی زرتشتی ) مشی ومشيانه (  ،با
بريدن درخت ،خودشان پيکر خشم ميشوند  .دربندھش ) ( 104/9ميآيد
که  ... » :به زمين گودالی بکندند ،آھن را بدان بگداختند  ،به سنگ
آھن را برزدند و ازآن تيغی ساختند  ،درخت را بدان ببريدند ...ازآن
ناسپاسی ....ايشان) مشی ومشيانه ( خودبه خودرشک بد،فراز ببردند .
بسوی يکديگرفرازرفتند  ،ھم را زدند  ،دريدند ،موی رودند « .
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با بريدن درخت که قطع پيوند )يوغ = مھروجفتی ( است  ،خشکی ،يا
به عبارت ديگر ،خشم وکين پيدايش می يابد  .درخت و جھان که
پيدايش اصل ِجفتی ) يوغ = ھمزاد= ھمبغ ( ھستند  ،با بريده شدن
ازھم )يوغ  = ana- yuktarih , yukبی يوغی( انا يوغتاری  ،يعنی
اختالف ونفاق ومنازعه وافسارگسيختگی ) خارج شدن ازاندازه
وتوافق ( پيدايش می يايد  .از بريده شدن درخت )يوگ= مھر=
ھمبستگی(  ،خشکی وخشم وکين وتجاوز پيدايش می يابد  .آنکه می
بـرد تنھا به ديگران،خشم نميورزد  ،بلکه خودش را خشک ميکند
ُّ
وميسوزاند  .آنکه می درد  ،خودش ھم دريده ميشود .آنکه ميخشکاند،
خودش ھم ميخشکد  .آنکه ديگران را ازھم بيگانه ميسازد ،خودش را
نيز ازخودش ،بيگانه ميشود .آنکه برای ديگران ،دوزخ ميسازد،
خودش ھم دوزخ وآتش سوزان)اژدھا(ميشود .ھمان تصوير شاھنامه
که ضحاک  ،جم را به دونيمه اره ميکند  ،بيان اين تحول ھست .
چوضحاکش آورد ناگه بچنگ يکايک ندادش زمانی درنگ
به ّ
اره مراورا بدو نيم کرد جھان را ازاو پاک وبی بيم کرد
ولی ضحاک که جمشيد را برای مجازات  ،به دونيمه اره کرد ،
چنانچه دراين شعرآمده است  ،جھان را بی بيم نکرد  ،بلکه با اين
عمل ،خودش ،اژدھا و» اصل خشم وتھديد « شد و اصل بيم گرديد.
ضحاک با دادن کيفربه جمشيدی که دعوی خدائی کرده بود  ،خودش ،
اژدھا شد  ،خودش خدای خشم شد .
ُبن انسان که جمشيد است با ّ
اره شدن ازميان ) قطع يوغ (  ،خشکی
وخشم ودرندگی وخونخواری ،يا به عبارت ديگر ،انسان ضحاکی =
انسان اژدھائی ،پيدايش می يابد  .جمشيد) ييما = جفت به ھم پيوسته
= مھر( با بريده وخشک شدن  ،ضحاک ميشود  .اين خشکی وخشم
وقھروتھديد وکين  ،سبب ميشود که اخالق دراين عقايد و مذاھب
واديان ،دراجتماع ،وحشت ميآفرينند تا ديگران را ازخود  ،جداسازند .
غيرازخودرا  ،ازلحاظ حقوقی وسياسی واقتصادی  ،بويکوت ميکنند ،
تا زندگی وشادی را درغير خوديھا بخشکانند  ،تا کيفر بی دينی را به
آنھا بدھند  .خواستار مدارائی و تسامح ميان اين عقايد و مذاھب
وايدئولوژيھا شدن  ،اتالف وقت و ھرزدادن نيرو ھست  .آنھا
سازنده پيوند  ،يعنی برنده پيوند ھستند  .تحمل
درگوھرشان  ،خشک
ِ
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کردن ديگری برای آنھا  ،به معنای » تاب آوردن درديست که درپيوند
ھست «  .انسان درتماس با ديگری  ،ھميشه معذبست ،ھميشه در
دوزخست  ،ھميشه درآتش ميسوزد .
درواقع  ،بزرگترين دشمن حقيقت  ،خود ِعقيده وايمان به آنست ،
چون گوھرحقيقت را که روانی است  ،ميخشکاند  ،تا آنکه ھم  ،خود
را به آن ببندد  ،وھم آن حقيقت را  ،بنده خود سازد  .در ھرچه که
حقيقت روان،خشکيد ،آن چيز ،گوھرخشم وکين وستيزوترس انگيزی
ميشود  .در ھرحقيقتی که خشکيد ،اژدھائی نھفته است  .درھرخشکی
 ،اژدھای خشم خفته ھست  .اژدھا  ،درخشکانيدن ھرچيزی ،
گوھرخود را به آن انتقال ميدھد  .درآنچه اژدھا ميسوزاند وخشک
ميکند  ،آن اژدھا ،خودرا نھان ميسازد  .گرمای ايمان و عقيده ،
ناگھان تبديل به آتش سوزنده ووحشتناک تعصب ميگردد  .ايمان به
حقيقت  ،زادگاه اژدھا ميشود  .حل مسائل درچنين جھانی که خشکی
حکمفرماست  ،با تحول يابی به » تری«  ،يا با » روان شدن تری
درھمه « ممکن ميگردد  .با سيراب شدن ھمه ازتريست که امکان
پيدايش خشم وکين وتھديد درخشکی  ،ازبين ميرود  .با حقيقت روان
درھمه است که ھمه  ،فراسوی متضاد شدن ميروند  ،چون
ازخطرخشکشدن جان وخرد خود ميھراسند  .ايرانيان از روند خشک
شدن جان وخرد دراجتماع  ،ھراس داشتند  ،چون ميدانستند که با
پيدايش اژدھا  ،بالفاصله ھمه درورطه » ضديت ودشمنی وتنازع « ،
غرق خواھند شد  .درتصوير اژدھا  ،اين روند ھولناک خشکشدگی
وسخت وسفت وسوزنده شوی را درھمه گستره ھای زندگی انسانی
ميديدند  .ھرکسی وگروھی وقومی ومذھبی  ،با از دست دادن تری
وتازگی و نرمی و رنگارنگی  ،خود را درراه تحول يابی به » اژدھا
= اژی  +دھا « می يافت.
ھرچيزی که خشک شد وآلت و وسيله گرديد ،گوھر اژدھائی
پيداميکند  ،چون درکار برد  ،بی تفاوت ميشود  .ھمه انسانھا ،آلت
ووسيله ميشوند  .به ويژه ھنگاميکه » دستگاه حکومت يا ھرسازمانی
«  ،به »وسيه وآلت وآپارات وماشين« کاسته شد  ،فوق العاده
خطرناک ميشود ،چون ھرکسی که درانديشه تصرف قدرتست  ،ازآن
» سازمان وآپارات وماشين وآلت « ميتواند سوء استفاده ببرد .ھرچه
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خشک شد ،درکاربرد  ،بی تفاوت ميشود  .آلت وماشين وآپارات ،
ميتواند در دست ھرکسی قرار بگيرد  ،و برای ھرھدفی بکار برده
شود  .حکومتی که تبديل به ماشين وآپارات وآلت شد  ،بزرگترين
خطر وجود وبقای آزادی ميگردد  .انسانی که درعادت و يا درعقيده
ای وايدئولوژئی  ،ثابت وخشک شد ،وسيله وآلت خطرناک ميگردد .
اين خشک شدگی  ،با ھمان اينھمانی يافتن روشنی) بينش( با کارد
وتيغ دشنه  ،آغازميگردد  .روشنی ،تيغ خشک وسفت وبرنده است .
حقيقت روشن  ،برترين تيغ برنده زندگان ميگردد  .با چنين بينشی ،
ھرانسانی  ،خودش به دشنه وتيغ وآلت وآپارات وماشين ميکاھد  .چنين
بينشی می ّ
برد ومی خشکاند و خودش ھم خشک ميشود  .با اين بينش
ھای خشک  ،ھمه تبديل به آالت وسازمان وماشين و آپارات ميشوند و
امکانات خطرناک  ،برای قدرتھای گوناگون ھستند  .اينھمانی دادن
بينش ،با تيغ يا آلت برندگی ،چيزی جز خشک ساختن و اژدھا ساختن
بينش نيست که برترين خطرجھان زندگيست  .بينش حقيقتی که خشک
شد ،اژدھا ی سوزان خشم وکين وتھديد ميشود

جنگ رستم با اژدھا ) خوان سيم (
چگونه اژدھای خشکی ،تبديل به ابرباران زا ميشود
رخش رستم  ،برقيست که اژدھا را ميخنداند !
ھفت خوان رستم  ،گذر ازھفت گونه آزمايش است تا آنکه انسان بتواند
خودش با چشم خودش درتاريکی  ،نيک را ازبد بازشناسد و جدا کند
وآب اين بينش را درچشم ديگران بريزد  ،تا آنھا نيز با چشم خود شان
 ،بتوانند معيارشناخت نيکی وبدی ازھمديگربشوند  .او حقيقت يا
آموزه خشکی را به عنوان معيارخوب وبد ،به ديگران انتقال نميدھد،
بلکه » آب زندگی « را که روانست درچشم ديگران ميريزد  ،تا گوھر
چشم خودشان  ،سبزو روشن گردد  ،و ازخودشان روشن کنند
وازخودشان ،ببينند وبسنجند  .اينست که اين ھفت خوان  ،دراصل،
چنين روند تحولی را درخود آزمائيھای گوناگون نشان ميداده است ،
ولی کم کم دردستکاريھا بعدی ،اين انديشه پنھان ساخته شده  ،وبا
تحريفات دررويداد ھرمرحله ای  ،رشته اين تحوالت ازھم بريده شده
است  .خوان سيم ،درظاھر ،تجربه پيکار رستم با اژدھا است  .ولی
دراصل  ،داستان پيکار رخش با اژدھا بوده است  .رخش ،برق يا
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خنده ابر ،ھنگام زادن آب) باران( است  .ازاين رو » ،گرمی « يا »
آتش زندگی « است  .درحاليکه اژدھا ) اژی +دھا (  ،آتش سوزنده
نابود سازنده زندگيست ».خنده«روياروی»خشم« ميايستد .زندگی) نمی
وگرمی (  ،روياروی ضد زندگی) آتش سوزنده ( ميايستد .

مسئله تضاد انسان با خردش
دراين خوان ،نخست با نقش » بيدارسازنده رخش « آشنا ميشويم .
رخش که اينھمانی با روشنی ) سرخ وسپيد ( و با خردبھمنی دارد ،
نگھبان زندگی درخطراست  .ازاين رو ھمانند سروش که آورنده
انديشه بھمنی است،انسان رابا نزديک شدن خطر ،بيدارميسازد .انسان،
» اژی ،يا ضد زندگی « را دراجتماع نمی بيند و بطورعادی  ،اژی«
خود را نيز تاممکنست ،ميپوشاند و تيره و تاريک ميسازد ،تا مردم
ازوجودش بيخبرباشند  .خرد بنيادی انسان با » آذرخشھای کوتاه « ،
انسان را از وجود اين » اژی « باخبرميسازد  ،ولی انسان  ،وقعی به
اين آگاھيھای خرد نميگذارد ،وحتا دشمن خرد خود ميگردد .
رستم  ،جائيکه اژدھا نھفته و ناپديداست  ،خواب رفته است  ،و اين
رخش است که ميکوشد اورا بيدارسازد تا خودش متوجه خطرزندگی
گردد  ،ولی رستم  ،چشم برای ديدن اژدھا درتاريکی ندارد و ازاينکه
رخش اورا ازخواب بيدارميکند  ،به خشم ميآيد  .اژدھا
سوی » رخش رخشنده « بنھادروی
روان رخش شد نزد ديھيم جوی
ھميکوفت برخاک  ،روئينه سم ھميکوفت ُسم وبرافشاند دم
تھمتن چواز خواب بيدارشد سرپرخرد  ،پر زپيکارشد
به ِگرد بيابان ھمی بنگريد شد ،آن » اژدھای دژم « ناپديد
ابا رخش برخيره ،پيکارکرد بدان کوسرخفته بيدار کرد
اين داستان درست تفاوت انديشه فرھنگ ايران را با انديشه زرتشت
مينمايد  .درآموزه زرتشت  ،ژی واژی ،چنان ازھم جدا وباھم
متضادند که خرد به آسانی ميتواند ميان آنھا ژی را برگزيند وبا اژی
بجنگد  .ولی دراين داستان تجربه ژرفتری به عبارت آمده است » .
اژی « دراجتماع ودرتاريخ  ،زمانھای درازپوشيده ونھفته است و
برغم آژيرخطر ،انسان بيدارنميشود و ازھشداردھندگان ازخطر،
آشفته وخشمگين ميشود.
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چون زعادت گشت محکم خوی بد
خشم آيد برکسی  ،کت ) که ترا( واکشد مولوی
» اژی = اژی دھا «  ،زود از ديده ميگريزد وآشکارا خود را نمی
نمايد  .جامعه وانسان ،اژی يا ضد زندگی يا خطر را به آسانی نمی
بيند  .اصطالح » اژدھای دژم «  ،پيوند » آتش سوزنده زندگی را ،با
خشم « مينمايد ،چون » دژم « که از » دژ= ُدش = دج « ساخته شده
دراصل به معنای خشم است  .دژم  ،به معنای تيره روی و روی درھم
کشيده و خشمگين و گرفته و اخم آلود و ترنجيده و خشم آلود است .دژم
 ،به معنای » سر زمين بی گياه وبی مردم و جای غيرسبز«
نيزھست  » .اژی يا ضد زندگی « زود از ديده ناپديد ميشود و انسان
حتا از اعالم خطر ِ خرد خود که رخش رخشنده وبھمن باشد ،خشمگين
 ،ودشمن ھمان خرد بيدارسازنده خود ميشود .
دگرباره درشد بخواب اندرون زتاريکی آن اژدھا شد برون
ضد زندگی  ،ھميشه درتاريکی بيرون ميآيد و انسان آن رانمی بيند
ببالين رستم ،تگ آورد رخش ھمی َکند خاک وھمی کرد پخش
دگرباره بيدارشد خفته مرد برآشفت ورخسارگان کرد زرد
بيابان ھمه سربسربنگريد جز از تيرگی ،او بديده نديد
ديدن اژی = ضد زندگی  ،کارآسانی نيست وبا بينش عادی که با
روشنی مداوم کار دارد  ،نميتوان آنرا شناخت  .ازاين رو رستم
بدان مھربان رخش بيدار ،گفت که تاريکی شب نخواھی نھفت
سرم را ھمی بازداری زخواب به بيداری من گرفتی شتاب
گرين بارسازی چنين رستخيز سرت را ببرم بشمشير تيز
رستم  » ،رخش يا خرد ھميشه بيدارش « را تھديد به مرگ ميکند که
اگردوباره بيائی ومرا بيدارکنی  ،سرت را خواھم بريد .
فراراست
» اژی « يا ضد زندگی يا خطراجتماع  ،ازديد عادی بينشّ ،
ودرتاريکی  ،خودرا پنھان ميسازد ،و آن را ميتوان فقط در لحظاتی
کوتاه وناگھانی ديد  .اين ديد را رخش يا آسن خرد انسان دارد  ،ولی
انسان  ،ھشدارھای اين خرد را نه تنھا ناديده ميگيرد  ،بلکه به دشمنی
با خرد خود نيز برميخيزد  .دراين خوان سوم  ،اين تضاد ميان دو
گونه بينش ) بينش آذرخشی بھمنی  ،و بينش عادی ( برای مرد جوينده
 ،بسياربرجسته ميگردد  .رخش دراين داستان ،ھمان » برق =
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آذرگشنسپ « است  ،و با زدن برق خندان ست که ابر ،باران را
ميزايد  .به عبارتی ديگر ،برق درواقع ابر را ميخنداند تا آب را بزايد
) جفت بودن گرمی با تری( .ولی اين داستان  ،که در بستر يک
روايت حماسی نھاده شده است  ،اندکی تغيير يافته است  ،ورخش  ،به
جای خنداندن اژدھا  ،اژدھارا ازھم می درد  .آرامگاه اژدھا  ،در
دشت در زيرخاک تيره است و ازاين تاريکی زمين است که گھگاه ،
اژدھا خود را مينمايد  .اين اژدھا که » آتش سوزنده زندگی « است و
بسيارھولناک ميباشد ،چيست ؟ ايرانيان  ،زمين را اصل مادينه يا
مادر ميدانستند که با آبستن شدن ازآب ) ابر ،آب  ،برق= گرمی ( که
روند » آبادشدن باشد «  ،گياھان ميرويند  ،و گياھان  ،پستان ھای
مادرزمين ھستند  ،چنانکه اسدی توسی گويد :
زمين است چن مادری مھرجوی ھمه رستنيھا  ،چوپستان اوی
به چه گونه گون خلق چندين ھزار که شان پروراند ھمه درکنار
) درست  ،اين مادر زمين  ،آرميتی است که با آبستن شدن ازآسمان که
ابر)وای = سيمرغ ( باشد  ،به ھمه شير ميدھد  ،چون ھمه مردمان،
کودکان ) سيمرغ وآرمئتی( ھستند ،وھمه را با مھرمادريش می
پروراند ( .خدا ،دايه ومادرھمه انسانھاست و با شيرخودش  ،ھمه را
می پروراند  .دادن رزق طبق مشيت خود ،جانشين انديشه شيردادن
خدای مادر به کودکانش شده است  .خرد انسان که نگھبان جان
انسانست  ،آن آب را با اين خاک  ،جفت وآباد ميکند  .ھنگامی خرد
انسانھا  ،زمين را با آب  ،آباد نساختند  .وضع دگرگون ميشود .
گرمای آبی که ازابرفروميريزد  »،وازيشت« نام دارد درآباد شدن ،در
گياھان ،تبديل به » ئور وازيشت « ميشود  .ئوروازنيتن
= urvaazenitanبه معنای شادکردن وخوشحال کردن وسعادتمند
کردن است  .با آباد نشدن ،پستانھای مادر زمين خشک ميشود و شادی
وخوشی وسعادت آنجا را ترک ميکند.

چگونه اژدھا  ،پيدايش می يابد
خرد آبدار ھست که حق دارد
خرد انسان ،نگھبان زندگيست  .تنھا
ِ
حکومت کند  .حکومت  ،نگھبان جان انسانھاست  .ھنگامی حکومت ،
حقانيت دارد که اينھمانی با چنين خرد ی دارد که با آبش درھمه تخمھا
) مردمان( روان ميشود وھمه ازاو ،سبز وروشن ميشوند.
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نخست آفرينش ،خرد را شناس
نگھبان جانست وآن را سپاس ) خدمتگذار(
سه پاس ) نگھبان ومحافظ ( تو ،گوش است وچشم وزبان
کزينت رسد نيک وبد بی گمان
خرد را نخستين آفرينش ميدانستند ،چون ازنطفه درزھدان ،نخست
چشم ) خرد ( پديدارميشود  .نخستين تراوش جان ) زندگی (  ،نيروی
نگھبان ومحافظ جان ) پاس =  (paataaھست  .پس خرد  ،اصل
حکومت  ،درھرانسانی ھست  .نيک وبد به انسان ،ازھمين کاربرد
خرد ميرسد .واين خرد است که برای نگھبانی زندگی ،جھان را آباد
ميکند  .آب را با خاک جفت ميکند تا سبزوروشن شوند وپستانھای
شيردھنده گردند .ازاين رواجتماع  ،سپاسگذارکشاورزانست چون آنھا
ھستند که با کاربرد خردشان  ،گيتی را آباد ميکنند
نسودی ) کشاورزان(  ،سه ديگر گره را شناس
کجا نيست برکس ازايشان ،سپاس
بکارند و ورزند وخود  ،بدروند به گاه خورش  ،سرزنش نشنوند
تن آزاد و آباد گيتی بروی برآسوده از داور وگفتگوی
اجتماع  ،ازآباد کنندگان گيتی  ،سپاسگذاراست که » خورش« ھمه را
درجفت کردن آب با خاک ) = تخم ( تاءمين ميکنند .
ھنگامی خرد انسان  ،زمين را آباد نساخت و آب روشن را با زمين
نياميخت و وازيشت ابر ،از باران درگياھان  ،ئوروازيشت ) اصل
شادی وسعادت ( نگرديد  ،پستان مادرزمين ،خشک ميشود وبا اين
خشک شدنست که آتش سوزنده ميشود  .خشک شدن پستان زمين ،
اژدھا ميشود  .باد يا بخاری که ازاين زمين خشک برميخيزد  ،اژدھا
ميشود و ابری ميشود که باران نمی زايد  .زمين » خشک کون«
ميشود  » .خشک کون « درپھلوی به معنای زھدان خشک = عقيم «
است  .اين اژدھا با دم سوزنده اش  ،تبديل به ابری که آبستن به آبست
نميشود ونميتواند بزايد = بخندد = برق بزند .اين که اژدھا » ھمی
آتش افروخت گفتی به دم «  ،دراصل » دوش دفت =« dush- daft
بوده است  ،که » ُدژ +دم « ترجمه ميگردد  .ولی » َدف «  ،دراصل
معنای » دھان « يا بينی را داشته است و ھنور نيز درکردی ھمين
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معنا را دارد و » ده فه « به معنای » استخوان پھن شانه « نيزھست
ودرست رخش درپيکاربا اين اژدھا :
بماليد گوش و درآمد شکفت بکند اژدھا را بدندان دو کفت
اين اژدھای خشکی که پيايند عقيم سازی زمين است  ،در تاريکی
زمين پنھانست وگه گاه  ،چھره ھولناکش را مينمايد تا آنکه درپايان ،
اززمين سردرميآورد و برروی زمين چيره ميگردد .
رخش رخشنده يا رخشان که خرد بھمنی باشد وھميشه بيداراست ،
ميکوشد آذرخش گونه  ،رستم ) انسان( خفته را بيدار وباخبرسازد تا
دريابد که خشکی  ،نتيجه ناآباد کردن زمينست  ،نتيجه عقيم ساختن
گيتی است  .ولی خرد رستم ) انسان( اين را جد نميگيرد  .رخش که
برق خندان و آذرگشسپ ) نورچشم = نورخرد ( است باالخره درپايان
که خطر ،بی نھايت نزديک ميشود  ،ميتواند رستم را عاقبت
بيداروباخود يارسازد  ».رخش « دراين پيکار ،نقش اساسی را در
تبديل » اژدھای خشکی وخشم « به » ابرباران زای خندان « بازی
ميکند  .اين »برق زدن = رخشندگی « اژدھای عقيم ساز را ميخنداند
وتبديل به ابرآبستن ميکند  .البته اين داستان دراصلش گونه ای ديگر
بوده است و دراين روايت حماسی  ،به صحنه کارزار ميان » رخش
= برق خندان= گرمی « و » اژدھای دژم= آتش سوزان « شده است
و » ابرخشک عبوس « را با بريدن ودريدن  ،ميزاياند .باالخره
درپايان  ،رستم که ازدليری رخش خيره شده است ،
بزد تيغ و بنداخت ازتن) اژدھا( سرش
فرو ريخت چون » رود «  ،خون از برش
زمين شد بزير تنش ناپديد يکی چشمه خون ازو بر دميد
چورستم بدان اژدھای دژم نگه کرد برويال و آن تيز دم
بيابان ھمه زير او ديد پاک روان  ،خون گرم  ،ازبرتيره خاک
رخش ورستم دراين نبرد  ،ابرخشک را به باراندن وا ميدارند تا
رودی شود که در سراسر زمين روان ميشود  .و آنگاه با اين آب
سروتن خود را ميشويد  .اين روال انديشه ايرانی  ،به کلی با انديشه
رزقی که ﷲ درغضب برای گوشمالی دادن به گناھکاران نميدھد و
انسان راھی جز دعا وزاری دراضطرار بدرگاه او ندارد تا
228

229

ازسرگناھانش بگذرد  ،فرق دارد  .اينجا خرد انسانست که از اشتباه
وغفلت خود با خبرو بيدارميشود و ورق را برميگرداند .

اژدھا نميتواند بخندد
خدای ايران ،با انتقاد واعتراض از» ﷲ يا يھوه «
خشم اژدھا را تبديل به لطف وخنده ميکند
خدای ايران  ،برغم چيرگی اھورامزدای زرتشت دردوره ساسانيان و
ھمچنين برغم چيرگی ﷲ با شمشيرخونريزاعراب  ،ھيچگاه فراموش
نميشود Tو درچھره ھای گوناگون ديگرمانند خضرخندان  ،وبرخ
اسود  ،و حاجی فيروزه ) پيروزنام سيمرغ است ( وخواجه نصرالدين
) اوھم نصر= پيروزی وھم زنخدای دين است که ھمچند ھمه زيبايان ،
زيباست (  ،در دلھا وروانھا زنده ميماند  .عطار ،پس ازآنکه
درمصيبت نامه  ،ازميکائيل وماءموريتش ازﷲ به تقسيم رزق سخن
گفت  ،روی به بستگی » رزق « با » غضب ﷲ يا يھوه که با قطع
رزق درخشکسالی  ،گناھان موءمنان « را کيفرميدھند ميآورد ،و بياد
خدای ايران ميافتد که منشی ديگر داشته است  .او خدائی را ميشناسد
که درھمه جانھا وگيتی دريای مواجست ،ولی مردمان دراثر جھان
بينی تازه اشان ازآن آگاه نيستند :
» پيش دارند« ای عجب » آب مراد «
تشنگان عالم کون وفساد
جمله درآبند و کس آگاه نيست يا نمی بينند  ،يا خود  ،راه نيست
تشنه از دريا  ،جدائی ميکنی برسرگنجی  ،گدائی ميکنی
درفرھنگ ايران  ،کيفرگناھان ايمانی  ،با آزردن جان  ،سازگاری
نداشت  .بنام گناه درايمان ) عدم اطاعت(  ،کسی حق ندارد جانی را
بيازارد  .عطار به خدای ايران ،نام » بـرخ اسود « راميدھد که
درواقع به معنای » برق زاده شده از سياھی « باشد  ،و ھمان »
آذرخش « يا » آذرگشنسپ « يا » ارتجک « يا » رخش « باشد .
خدای ايرانی  ،بجای البه کردن و دعای استسقا کردن  ،با گستاخی از
ﷲ يا يھوه انتقاد واعتراض ميکند ،و با اين انتقاد واعتراض » ،لطف
ﷲ « را خندان ميسازد و با خندان شدن لطف ﷲ  ،باز باران ميبارد .
البته خدای خشم وھيبت  ،نميتواند چنين انتقاد واعتراضی را تحمل کند.
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عطارميداند که ﷲ نميخندد ) ھمه خدايان نوری که خدايان خشمند ،
نميتوانند بخندند  ،چون با خنده  ،احترام وقدرت خود را از دست
ميدھند( قادر به خنديدن نيستند  .خنديدن ،برضد گوھرآنھاست  .تضاد
خشمگين بودن گوھری ِ خدايان نوری با خندان بودن گوھری خدای
ايران دراين داستان ،چھره برجسته ميگيرد  ،ويکی ازشاخصه ھای
فرھنگ ايران ،باز ميدرخشد  .منش گوھری خدای ايران  » ،خنده «
است  ،وارونه خدايان نوری که گوھرشان» خشم سوزان واژدھائی «
است  .اين اصل خنده است که به ھمه سرايت ميکند
گر اناری ميخری ،خندان بخر تا دھد خنده  ،ز دانه او خبر
ای مبارک خنده اش که ازدھان می نمايد دل ،چو ُدر ازدرج جان
نا مبارک خنده آن الله بود کز دھان او سياھی دل نمود
نارخندان  ،باغ را خندان کند صحبت مردانت ،ازمردان کند
گرتو سنگ صخره ومرمرشوی
چون به صاحب دل رسی ،گوھرشوی
دراناری که دھان باز ميکند و ميخندد  ،ميتوان دانه ھا را که
گوھردرون اوھستند ديد  .شادی گوھری انار  ،درخنده ،پديدارميشود .
درخدای ايران  ،چھره ) آنچه ذات ودرون است (  ،چھره ) روی (
ميشود .خدای ايران» ،حکمت« را نميشناسد .او نميتواند دردرون مھر
ودربرون خشم باشد  .او ّ
شر را وسيله برای رسيدن به خير نميسازد .
اينست که انار درخندان بودنش  ،گوھر راستی اين خدا را مينمايد .
البته » انار= ا +نار« در واقع به معنای » زن =  « nairiاست که نام
اين خدا بوده است  .زن  ،آتش زندگی است  .آنکه ميخندد  ،راست
ھست  ،شادی درونش ميشکوفد وبازميشود  .مثال » نار +ون « ھم به
معنای » درخت زنخدا « ھست  ،چنانچه نام ديگرنارون  » ،شجره
البق = درخت بغ « يا » سـده « است که نامھای اين خداھستند  .رستم
ورخش را در تابوتھائی ازچوب درخت » نارون « ميگذارند .
انار ،اينھمانی با خدای ايران دارد و انار ،پيکريابی انديشه » خوشه
« است که گوھرخدای ايران » ارتا خوشت = ارديبھشت «  .خوشه
پروين که بھمن درآن ،تبديل به ارتای خوشه ميشود که شش ستاره
باشد  .انارخندان  ،گوھر راستی است  ،آنچه را دردرونش ھست،
ميتوان ديد ) ارتا = رته = راستی (  .نام ديگر» انار«  » ،روان «
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است  .بھمن که اصل اين خوشه است  ،خرديست که درھنگام زاد  ،با
ھرانسانی ميآميزد و انسان با زاده شدن با اين خردبھمنی ،لب به خنده
ميگشايد  .نام ديگر ارتا خوشت  » ،ھوچھر= « hu-chihrاست که به
معنای » زيبا « ميباشد  .و به زشت ونفرت انگيز» دژچھر= -chihr
 « dushگفته ميشود  .زيبائی  ،گشاده روئی و خندان بودنست  .گرفته
روئی وعبوس بودن  ،زشتی است  .خشم  ،زشت ونفرت انگيزاست .
نام ديگر ارتا  » ،گل چھره « است ،و گل  ،پيکريابی خنده است  .با
لب ودھان گشودن  ،ميخندد و ھمه را خندان ميکند  .کسيکه نخندد،
منکرخدای ايرانست  .ولی بقول سعدی درجھان اژدھائی :
وگرخنده رويست وآميزگار عفيفش ندانند وپرھيزگار
گشاده روئی که زيبائی باشد و گرفته روئی که زشتی باشد  ،ظھور
شادی و » دژم بودن وخشمگين بودن ِ« درونيست  .خندان روی بودن
وخشم روی بودن ،درجامعه سرايت ميکند  .ديدن روی زيبا،
درفرھنگ ايران ،علت شادشدن در زندگی ميگردد  .ازاين رو خيام
مينويسد  » :سعادت ديدارنيکو ،دراحوال مردم ھمان تاءثيرکند که
سعادت کواکب سعد بر آسمان  ...زيرا که نيکوئی صورت مردم ،
بھريست ازتاءثير کواکب سعد که بتقدير ايزد تعالی بمردم پيوندد « .
اين انديشه ترجمه انديشه اصيل ايرانی درعبارات اسالمی ست.
فرھنگ ايران برآن بود که » مجموعه ھمه زيبائيھای جھان باھم  ،خدا
ھستند « .زيبائی را بايد کشيد وپديد آورد  ،تا مردمان را شادساخت .
درشادکردنست که ميتوان شادشد .اينست که صورت زيبا را ميکشند تا
ھمه خندان وشادشوند ،و روی زيبا را که بھره ای از اصل زيبائی که
خدای ايران باشد  ،بايد ديد تا شاد وخندان شد  .ولی ھيچکس ،
صورت زشت را نميکشد  .ازاين رو نيز بود که خدايان توحيدی ،
مردم را ازکشيدن صورت خود ،منع ميکردند  ،چون چھره دژم
وخشمگين آنھا از جھانی که غرق گناھند ،به قدری زشت وھراس
انگيزاست که ھرکس آنرا ببيند  ،ازترس و اندوه وغم ،يکجا جان
ميدھد  .ازاين رو ديدن اين االھان  ،مرگ آور است .ازاين رو بود که
پھلوانان ايران درجنگ با اژدھا  ،ھميشه » دھان اژدھا « را نشانه
ميگرفتند  ،تا اين دھان را به ھم بدوزند  .اژدھا  ،به محضی که دھان
خود را ميگشايد  ،نميخندد بلکه آتش سوزنده ازآن ،برون دميده ميشود
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که ھمه چيزھارا ميخشکاند وميسوزاند  .دھان اژدھا  ،نميتواند بخندد ،
بلکه زمين را بادمش ميسوزاند  .ازخدائی که ميخندد ،کسی نمی ترسد
وھيبتی ندارد و به او احترام نميگذارد  .درپھلوی به احترام » ،ترس-
آگاھی« ميگويند  .آگاھی از ترسناک بودن يک وجود است  ،که
احترام به آنرا ايجاد ميکند .ولی ايرانی  ،خواھان چنين رابطه ای باخدا
يا با حکومت يا باشاه و حاکم نبوده است .
درخدا نيز ،جفت وانبازومادرو مطرب خودرا ميديده است .ميگفتند که
ازخنده شاھان بايد ترسيد  .چرا ؟ چون او با خنده  ،احترام خود را گم
ميکنند وديگران دليرميشوند  .او برای بازيافتن احترام خود،
مجبوراست که درست با ھمانکه خنديده است  ،دندان ناب وتيزخشم
خود را نيز بنمايد  ،تا آنچه را درخنده خود ،گم کرده  ،بازبيابد .
اينھمانی دادن زائيدن )= به وجود آمدن درگيتی( با خنديدن ،يا
درھنگام زاده شدن  ،آميختن بھمن ) خرد بھمنی( با انسان ،ودراثر
يافتن فطرت بھمنی خنديدن  ،واينھمانی دادن برق ابربارنده ) سيمرغ (
با خنده) پيدايش شيرابه جھان با شادی (  ،فرھنگ سياسی ودينی
واجتماعی وحقوقی و اقتصادی ايران را معين ميسازد .چنين اصل
فرھنگی  ،برضد حکومتيست که ميخواھد استوار برھيبت باشد  .اين
اصل ،برضد گوشمال دادن وکيفردادن مردمان برای عدم اطاعت از
ﷲ است  .اين فلسفه که انسان آنقدر اطاعت ميکند که ازکيفرخطاکردن
بترسد ،پيآيند حاکميت خدائيست که نميتواند بخندد ) خنده  ،شکفتن
شادی دروجود است (  .ازآنجا که خشم  ،چھره را زشت ميکند ) دژ-
چھره (  ،خشم  ،ھميشه خود را ميپوشاند  .خود را با محبت يا با رحم
ميپوشاند  .او با پوشه وماسک محبت يا رحمست که چھره خشمگين
خود را ناپيدا ميسازد  .بدين علتست که رستم به رغم آنکه رخش
ميکوشد  ،نميتواند اژدھا را در زيراين پوشه ھا ببيند .
شيخ فريد الدين عطار ،ميکوشد که منش اژدھائی ﷲ را نشان بدھد  .او
واھمه ازآن دارد که مستقيما » ﷲ « را مورد انتقاد قرار دھد  .ولی
تھمت بی مھری يا خشم خوئی را به فرستاده ورسولی از اوميزند  .ﷲ
 ،خودش اصل مھراست  ،ولی اين فرستاده اش ھست که برضد اراده
ﷲ عمل ميکند ! البته  ،چنين رسول يا فرستاده يا نبی ای که برضد
خود ﷲ  ،کار ميکند ،ديگرفرستاده ورسول او نميتواند باشد  ،وﷲ
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چنين کسی را نميتواند به رسولی برگزيند  .به ھرحال  ،انتقادی را که
ازرسولش ميکند ،درواقع درپنھانی  ،انتقاد ازخود ﷲ است .
بود اندرعھد موسی ِکليم » برخ اسود« بيدلی با دل دونيم
ازتوضيحاتی که دراين شعرميدھد  ،ميتوان دريافت که عطار ميدانسته
است ازکه سخن ميگويد .
آنچنان » سرسبزئی « دربرخ بود
کز» سوادش «  ،چھره دين  ،سرخ بود
شد تبه برآل اسرائيل کار زانکه آمد خشکسالی آشکار
خلق نزد موسی ميروند تا با نمازازخدا آب بخواھد ولی خدا  ،گوش به
دعای موسی نميدھد
خواست شد خلقی درآن تنگی ،ھالک
رفت موسی  ،گفت ای دانای پاک
چيست دارو ،تا شود  ،درمان پديد چيست فرمان  ،تاشود باران پديد
حقتعالی گفت با موسی به راز گر ببارانست قومت را نياز
بنده ای دارم که او گويد دعا از دعای اوشود حاجت روا
اين بنده ﷲ يا يھوه  ،ھمان خدای پيشين » ميغ وابر« است که لطفش
دائمست و برای کيفردادن گناھان ،دست از باريدن نميکشد .موسی اين
بنده را می يابد و ازاو ميخواھد که بيايد ودعا بکند
روز ديگر ،برخ آمد سوی دشت پس جھانی خلق بروی گرد گشت
آنگاه اوبجای دعا  ،شروع به انتقاد ازﷲ واعتراض به ﷲ ميکند
گفت يارب ،خلق را درخون مکش ھرزمان در رنج ديگرگون مکش
خلق را ازخاک چون بر داشتی گرسنه آخرچرا بگذاشتی
يا نبايست آفريدن خلق را يا نه بيشک لقمه بايد حلق را
لطف کم شد ،يا کرم ،گوئی نماند ؟ وان ھمه انعام ونيکوئی نماند؟
آن ھمه دريای بخشش ،کان تراست
می نبخشی  ،می نريزی  ،آن کجاست ؟
گرتو زان ميآوری اين قحط سال تا دھی خلقان خود را گوشمال
بعد ازاين ترسی که نتوانی ھمی بل توانی کرد باسانی ھمی
با چنين انتقادات واعتراضات برخ  ،که ﷲ بايد به مراتب خشمگين
ترشده باشد  ،بالفاصله باران فروميريزد و عالم تازه ميگردد  .فردا که
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موسی  ،برخ را می بيند  ،برخ بدو ميگويد که ديدی با خدای تو
چگونه سخن گفتم :
گفت ای موسی  ،بديدی آنزمان با خدای تو چه گفتم آن چنان
» گرمی من « ديدی وگفتارمن مردی من ديدی وھنجارمن
زين سخن  ،موسی چنان درتاب شد کآتش خشم آمدش ،وزآب شد
جوش ميزد خشم او چون بحرژرف
خواست تا اورا ) برخ را ( برنجاند شگرف
اينجا موسی ھست که پيکريابی خشم ميشود و اين گونه سخن گوئی
گستاخانه را ھتک احترام به ﷲ ميداند  .ولی جبرئيل ميآيد  ،و به
موسی ميگويد که خشمگين مشو  ،چونکه اين برخ
لطف مارا او ،به ھرروزی سه بار می بخنداند  ،چو گلبرگ بھار
لطف مارا  ،خنده از گفتار اوست
کار تو نيست اين  ،وليکن کار اوست
اين خاصيت ويژه » آذرخشی « است که خنده ِ ابرباران زا ،يا سيمرغ
يا وای به است که با کفش سبز) فرخ پی (و جامه سبز وبا جام باده که
ابرباشد ميوزد و مردمان را چنان خوش ميآيد که گوئی جان به تنشان
ميآيد  .ھرچند ﷲ نميتواند خودش بخندد ،ولی روزی سه بار ،ھمين
خدای پيشين  » ،لطف ﷲ ِ غضبناک « را اندکی قلقلک ميدھد تا
فراموش نکند که خود را رحيم ھم ميخواند  ،ولی مابقی زمان  ،حق
دارد ،گرفته روی و اژدھا گونه بماند .
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