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+ ميغ = ميکائيل« ھمه جھان ميافشاند ، دراسCم ، فرشته مقرب هللا ، 
   .ده است گردي »رزق ه گماشته ب«  و،شده است» ايل 

 وانبازی قيم خدا درخود با جذب مست ،ھمه مردمان ، درتصويرنخست
 ) دارای بينش= بينا( وروشن ) تازه ، روينده ( ، سبزبا او ) ھمبغی( 

= آوخون= ژد= ورُخ( خدا، شيرابه . » ازخود، ميشوند«  و،ميشوند
  . ايست که ھمه درآن ريشه دارند) َانگ

درتصويردويم ، بجای خدائی که درھمه انسانھا روانست، اPھی می 
 و به عبارتی ديگر، درجھان، ميخشکد ، ،انھا نميآميزدنشيند که با انس

 به کسانی که به واسطه ولی بجای جاری بودن درھمه بدون استثناء،
تابع «، بدينسان ھمه .  ايمان آورده اند ، رزق ميدھد )فرستاده او( او

 ميشوند که مردمان را به کافروموءمن به  »مشيت رزق دھنده ای
 ، ورا تابع ايمان به واسطه خود ميسازد ورزق  ،خود تقسيم ميکند

 ق ميگذارد تا ،، چنان درتنگنای رز) کافر( مان نمی آورد اي راآنکه
   .  درعذاب ، به واسطه او ايمان آورد

 قائم =(انسانی که دراثررابطه مستقيم با خدا ، و انبازی با او، ازخود 
« وبه کلی انبازنيست بود ، انسانی ميشود که ديگربا خدا، ) به ذات 

  وبينش حقيقت ازخود او نمی جوشد  ،»خشک شده است دراو ،  خدا
و تابع رزقيست که خدای تازه بنا برمشيتش به او ميدھد و اين خدا ، 

  و کسی که به واسطه او ايمان نياورد،مالک منحصربه فرد رزقست
 ، وان بايد عذاب بکشد و سوختن جانش درآتش ، رزق اوست

نار، يا لھم شراب من حميم وعذاب ، يا يھديه الی للکافرين عذاب ال
شراب « به آنھا . » نقول ذوقوا عذاب الحريق « عذاب السعيرو يا 

و درسعير که آتش افروخته ، روزی ميدھد» حميم = ازمس گداخته
ا ھ ويژگی اين. سوزانست جای ميدھد و با حريق عذاب ميدھد 

 ديگر، خدای رزق دھنده به عبارت . بودند» اژدھا« درايران ، گوھر 
اين اشعاراين . ، ھمه را دژم ميسازدم سوزانشَست که با د، اژدھائي

  : برجسته ميسازند  بخوبیرا» رزق « شعرا ، ويژگيھای 

   موقوفست ،راگربھر رزقـمـع
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  )خاقانی(رزق، موقوف بھرفرمانست 

  زدنيا ، بخش ما ، غم خوردن آمد

  )سعدی ( نشايد خوردن، اP رزق مقسوم 

  می نھد» رزق « آنچه داد ، کم » دانش « از 

  نديد کس» درست حسابی « چون آسمان، 

  به ارث رسيده است ازپدر، مارا» گنه « 

  )صائب ( ، زصبح ازل ، رزق آدميزاد است»خطا « 

» امرو نھی«  درباغ بھشن ، باازھمان آغازپيدايش آدم» رزق« 
» شن شادیج= ھبوط ازبھشت« ، وبا » غضب«وبا » عصيان«وبا

، » ه درگيتیخدای روان شوند«  درحاليکه نوشيدن ِ .ازھم جداناپذيزند
    .تابع ھيچ شرطی نيست 

ا يا حقيقتی ميشود که بدون خد«  ، جانشين ستتقسيم کننده رزق که هللا 
« هللا که فراسوی شکل ونزول و  .  »ميشودتبعيض درھمه پخش 

ه است که درھمه چيز است ، جانشين اصل وحقيقتی شد» خودافشانی 
 به .روانست ، وبی شکلی ھست که ھرلحظه ، شکلی تازه می يابد 

   .قول اسدی، ازجای بيرون نيست ولی جايگيرنيست 

، معائی  ، آب روان ھست» خدا يا حقيقت يا اصل « اينکه 
 که فرھنگ  که ويژگی فرھنگ ايران را ،بسيارژرف وبنيادی دارد

ا يزدانشناسی زرتشتی ، گوھراھورامزدا  حت. نشان ميدھد خنده است ،
تری يا . ميداند» ، وروشن وخوشبو وسبک تر= خويدگرم و « را 

 ھمين معانی نيز سپس درادبيات .خويدی يا آب ، گوھرخدائيست 
تازه وآبداروسبزونرم : ، دارای معانی » رــ ت «.اسCمی ميماند

ونوجوان ّوشاداب  وپرطراوت ولطيف وخرم وناب و دلپسند وجوان 
 . وخوش ودلنشين وسليم وبی تعقيد ميباشد)  سرود = ترانه ( 

 ازاين .اھورامزدای زرتشت نيز خود را دارای چنين صفاتی ميداند 
+ آپه = آپا دانا «  و،بوده است» آوه =  آپه  «، درايران  نام خدارو

 .ميباشد » نيايشگاه ومعبد آپه «  به معنای  درتخت جمشيد،»دان 
   .  فرزندان خدا ھستند درواقع ،... راب ورودابه وسودابه  سھمھراب و
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 ھم جسمانی  درفرھنگ ايران ،)آوه ، تری ، خويدی = آپه( آب 
بندھش ( است) وخشا(وھم معنوی وروحانی ) کردی دين( ومادی 

ازھم جدا وبريده نيستند، بلکه ) روحانی ( جسمانی ومعنوی  . )9/90
ن َـرتَو( خدا وحقيقت، درتحول .ھستند چھره به ھم پيوسته  يک اصل 

، جسم وروح ، تن وروان ، صورت ومعنارا به ) گشتن = گرديدن= 
 دورويه آب ھستند که ھم تنکردی وھم  ،، چون اينھاھم پيوند ميدھد

   . وخشاست

بر  )ارنگ = رودخانه شيره گياھان( خدا ، ابروباديست که رود روان
 « .» می وخشند « مه چيزھا ميشود و با نوشيده شدنش ، ھزمين 
وحی، چيزيست  ( ناميده ميشود» وخش  « ،درفرھنگ ايران» وحی 

 ، به عبارت ديگر گوھر )که ازگوھرانسان ميرويد وزبانه ميکشد 
   .خويدی ونمناکی دارد 

که اتصال وتحول يابی ِ خود ِخدا به زندگی » آب « اين ويژگی مفھوم 
خودش آب « با تصويرالھی که وبينش درگيتی وانسانست ، به کلی 

  و آب را که مخلوق اوست ازآسمان فروميفرستد تا رزق بشود ،نيست
چنانکه ميخواھد  آن رزق را  تنھا مالک اين رزقست و واوست که،

 دادن يا ندادن رزق ، .فرق دارد وبا آن متضاد است »  تقسيم ميکند
  ،راده استرزق ، دادنی به ا .تابع مشيت انحصاری ای خدا ميگردد 

ميگيرد يا آنرا آن راپس و اگرنخواست وازعمل مردمان خشمناک شد، 
   .دبسيارتنگ ميسازد تا بيشترعذاب بکشن

است که ھميشه ) ابروبادی ( ، ميغی خدايا حقيقت درفرھنگ ايران 
« ، سفت ومحکم وثابت نميشود واين  شکل تازه ميگيرد ولی ھيچگاه

شيره رونده = انگ+ ار= ارنگ ( ، رودی روان» باد  ِباگوھر، ابر
، چون  وھمه اورا مينوشند، درھمه چيزھا ميشود درگيتی ،)گياھان 

اين را ( رفتارنميکند   ،ھمه جا روانست ودرپخش شدن، طبق مشيت
حقيقت .   )رود وه دايتی = ، وھرودجوانمردی ميگفتند= دايتی= دھش

 بدون نھمه جھا. ست  ھمه ا مشرب خودشاست،ھمه وخدا، آبشخور
، آباد وسبزوروشن ) شيره گياھان (  ازنوشيدن اين آباستثناء ،
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، آموزه يا افکارواوامرسفت وسخت و شکل  خدا يا حقيقت. ميشوند 
آب روان وبی شکلی است که نوشابه ھمه است « يافته نيست ، بلکه 

 گوھرشان د و بدينسان ،نشو) ھمبغ (  باھم انبازتا با جذب اين آب ،
خدا يا حقيقت، .   بدھند ، به خود شکل تازه به تازه ازنو و ،سبزشود

 و آموزه يا انديشه يا بينش سفت ،آب روانيست که درھمه جاريست
  . وثابت ومحکمی نيست که به آن ايمان آورد يا به آن معتقدشد 

  برده ای» مشرب مقصود « ای آنکه ره به 

   حافظ-  زين بحر، قطره ای به من خاکسار بخش

Cدرادبيات ايران بيان درک حقيقت » مشرب « ح اين اصط
ھست که ھميشه فراخی ) درشکل گيری تازه به تازه اش( درروانيش 

  به قول صائب. ووسعت دارد 

  دل خوش مشرب ما داشت ، جوان ، عالم را

  شد جھان پير ھمان روز که ما پيرشديم

يقت درمذاھب با درک حقاين درک ازحقيقت وازاصل وازخدا، به کلی 
 که آموزه ھای سفت وصلب ھستند تا و شرايع ، تفاوت دارد

 نيازبه  ،به طورکلی»  وعقيده ايمان«.پاسخگوی سائقه ايمان باشند
ا تکيه گاھی ارد که بتواند محکم به آن بچسبد ، يچيزی د

    :استواروتزلزل ناپذير باشد

  »جانسوز برق مذھب ھا « زھی به غمزه 

  صائب» ھا خنده شکرين نوبھار مشرب « به 

 روان ،حقيقت ، خودش آبی بود که درجھاندراين فرھنگ، خدا يا 
آبادشدن جھان ، آفريدن جھان . ميشد وھمه گوھرھارا آبياری ميکرد 

باشد، جھان ) خاک= که تخم ( با انسان) که آب باشد(آميزش خدا .بود 
آبادشدن ، آميختن خدا با گيتی .  ميشود  يا آفريده»آباد « ھستی ، 

آب ِ آميزنده « باشد به معنای » پات + آب «  آباد که . نسان بودوا
= ھمبغی= انبازی «  آبادی ، پيآيند .است » وجفت وانبازشونده 

 .با ھمست ) گيتی(  ، يا انسان وطبيعت باھمخدا وانسان» ھمآفرينی 
   . خدا ، شيرابه ايست که با ھمه گوھرھا ميآميزد



 

 

6 

6 

وجھان ) شھريگری(نگ ومدنيت آبادشدن ، به معنای پيدايش فرھ
خدا آبيست که درروان شدن درانسان، . آرائی ودادگستری است 
جھان آباد و يا ) فراوانی ورفاه = بھروزی( مدنيت وفرھنگ وسعادت

 خودش لیوميفرستد، ) ميغ = ابر( ولی با آبی که هللا ازسماء . ميشود 
مردمان يان م رزق  انحصاریتقسيم کننده، درگوھرانسانھا خشکيده ، 

بجای آنکه خودش درجھان روان شود ، مالک منحصربه . ميگردد 
او انباردار . فرد رزق ھمه ميشود وطبق اراده اش ، تقسيم ميکند 

  .رزق ھمه جھان ميشود 

  اينکه درقرآن ميآيد که ما رزق را ازآسمان برشما نازل ميکنيم
.  برق است  ، مقصود ھمين ابروباد و)وينزل لکم من السماء رزقا (

» ميکائيل « ايرانی ، و » به وای ِ« پرسيده ميشود که فرق ميان اين
 چيست ؟ وچرا ، انسانی که جوينده   که گماشته هللا است ،اسCمی

رزق است وھميشه خود را برلبه ورطه فقرونابودی می يابد ، جانشين  
= برنائی ( انسانی شده که درخود غنای زندگی و سرشاری زندگی 

  ؟ ھميشه به فوران کشيده ميشدرا می يافت که) اصل پری = نای پور
که ھميشه احساس خطراز دست دادن آن » قناعت به رزق « چگونه 

  ميشود که پيايند فوران دربينشنياز به تازگی« را نيزميکند، جانشين 
وجود ھميشه «  چگونه  ؟»جان است سرشاری ھميشگی 

  شد ؟ » ب وسرشارشاداجوانی ِ« ، جانشين » دراضطرار

» ميغ وباد وبرق وباران « درفرھنگ ايران ، خدا ، خودش ھمان 
وزيبائی )  وسرشاری پری=برنائی (  و اين خودش که جوانی ،ھست

ست ، اصل سرشاری ولبريزی و فراوانی ووفور و باده شادي
«  و آب درباران ، به معنای ،ونيرومندی در وجود ھرانسانی ميگردد

» اصل آفريننده « است که » جھان ھستی وجان شيرابه واسانس 
ازخود « اين و افشاننده ،» ازخود ھستند«، » وای « ميغ و . است 
  .، نه مخلوق هللا »  ھستند  ھرچيزیبودن

پيآيند فشاری ازسرشاری و   ازنو، ھميشهنياز به تازگی وروشنی
فزايد تا درزھای وجودرا بشکافد  وجوديست که ھميشه ميا ِریُـپ
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را دارد که » ابر باران زا تاريکی ِ« ،  و ازاين رو زخود فراريزد ،وا
   .، می بارد وآب فروميپاشد زدن آذرخشبا 

زايش آب  «  تصويرازھمين» جستن آب زندگی درظلمات « تصوير 
 که از تاريکی زمين ،فرھنگ=ازکاريزازابرتاريک باران زا ، يا 

   .ميجوشد، برخاسته 

« وجوديست که درو اضطرار نماد فقر ،»  رزق «ازسوی ديگر،
رزق ، سائقه کسيست که . ، خودرا می نمايد » قناعت به حداقل 

ھميشه برلبه ورطه نيستی قراردارد و ميترسد که با کمترين لغزش ، 
 ورطه ميکوشد که خودرا ازآناز دھانه ورطه ، فروبلعيده شود و 

نگاه » تنگی و اضطرار«  نجات دھد ، و وجود خود را درخوف ،
 ودرماندگی وناگزيریاضطراررزق ، زيستن برلبه پرتگاه . دارد 

ورطه نيفتد ، اين ست که دربدانقانع آنکه از رزق می زيد ، است ، و
دلھره ازاينکه ، با . ولی ھميشه درکنازاين ورطه با دلھره، بسرميبرد 

  . ازاو ربوده شود ميتواند با يک چشم بھم زدن ،اين حداقل نيز

  منش جشنی انسان« ِيگر، نياز به تازگی وروشنی ، پيدايشازسوی د
رازگستاخی وخود گشائی و سبکسری وبازی ُـ ھست که پ»

ھميشه خود را درخطر از دست دادن  ، ولی رزق جو  .ونشاطست 
جوينده رزق ، رابطه انسان گدا با . کمترين امکان زندگی می يابد 

رزق ، . ا لقمه نانی ، نميرد  تا با دستيابی ب ،ارباب سيرمالک را دارد
سائقه انسان ناتوانيست که ميکوشد تا لحظه به لحظه خودرا ازخطر 

  . نيستی برھاند  اژدھای خشم وفروافتادن درکام

و زيبائيش درھمه ) سرشاريش = رنائی ُب( با جوانی » وای « اينکه 
 چيزھا وانسانھا روان ميشود ، به معنای آنست که ھمه چيزھا وانسانھا

ران زای  ابر با ھمه،.ری وسرشاری و غنای خود دارند ُـ، يقين ازپ
   . ھستندنيدخنديدن و درخشيدن وبارتيره ھستند که خواھان  

  ان.اش ، رزق ميدھد) مشيتش (  ، طبق اراده تقسيم ميکندآنکه رزق 
ھل (  درانحصاراوست ، رزق، وازاين گذشتهشاء يزرق من يهللا    

هللا طبق اراده اش به ھرکه ميخواھد . ) زقکم من خالق غيرهللا ير
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ه وبه آنکه نيز ميدھد ، طبق اراد. ميدھد وبه ھرکه نميخواھد نميدھد 
 برای آنکه حضور مشيت خود را هللا. اش ، گاه ميدھد وگاه نميدھد 

  ،محسوس سازد ، بايد ھميشه گيرنده رزق ، درھرلحظهبرای ھمه 
 ناگھان به ،دراو زنده باشد که هللايشه اين ترس و ھم، نامطمئن باشد 

ولی در .  نخواھد داد  رزق را، بداند اندتوکسی نميھيچحکمتی که 
وای ھم ھرگز، دم . وای به ، که ھميشه روانست ، اين دلھرگی نيست 

  .از رزق وروزی نميزند 

ازاين رو، .  ، بايد ھميشه زنده باشد  دررزقگيرخوف ازمشيت هللا
 بی «درواقع او.  ، باخبرباشد غيير اراده هللاھيچکس نبايد ازعلت ت

علتی مفھوم برای انسانھا ، اراده اش را تغييرميدھد تا انسان، وضعيت 
اين انديشه را عطاردرداستان شبلی وابليس . اضطراری داشته باشد 

  ابليس ميگويد: نيکو ميپروراند 

  ر خويشم بيکبا ازدرگه ِاگربی علتی با اين ھمه کار     براند 

  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

 مشيت قدرتمندی ميايستد که ھيچگاه نميداند در لحظه رانسان دربراب
 که  نيز»رزقش « اين بربنا .  چه نخواھد کرد بعد ، چه خواھد کرد و

بسته به اوست ، ھميشه نامعلومست ، ازاين رو ، ھميشه  شدوام زندگي
  )وجوديست مضطر( در اضطراراست 

فرق دارد که دريائيست که ازآن  کاريزی به » وای به «اين با انديشه 
کشيده شده است و تخم ) تخم + مر= مردم ( ھرانسانی که تخميست 

وجودی ھرانسانی را مستقيما خودش آبياری ميکند و درزير ريشه ھر 
اين . است ) وای به = سيمرغ ( ، چشمه آب خدا ) تخمی ( درختی 

فرھنگ «  يا رود خدا را به انسان متصل ميساخت، ،کاريزی که دريا
  .ناميده ميشد » 

که دراسCم ، شکل » ابروباد وبرق وباران= ميغ « درھمان تصوير
 يا باران  ،آب وآتش« يافت ، ميتوان دوپديده ) ايل + ميغ ( ئيل ميکا
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 ميغ، زھدانيست که  درفرھنگ ايران ،.را باھم يافت » وبرق 
زائيدن درفرھنگ  . ِبرق ، خنده زادنست. درزائيدن آب ، ميخندد

ھمين دوپديده درمورد ميکائيل تغيير معنا . ايران ، ھمان خنديدن بود 
نی که رزق ميشود ، برقش ، صاعقه سوزنده قھرالھی بارا. پيدا ميکند 

 صاعقه ، پاره آتش ھCک کننده است که از آسمان با بانگ .ميگردد 
  . سخت فرود آيد وھCک کند 

  خشک گردد زتف صاعقه ، دريای محيط

   سنائی- گربدو ، درشود ازآتش  خشم تو ، لھب  

هللا .  نيرھست  با لطف باران ، قھروغضب ِ سوزان برقدرمورد هللا ،
رزق را . که رزق ميدھد ، درغضبش، خشکسالی وقحطی ميآورد 

 ميدھد تا اورا اطاعت کنند و اگر از احکام  رارزق. بيھوده نميدھد 
، مجازات  کنند ، با خشکسالی و قحطی وتنگیاووقدرت او سرکشی

ابر، تا ھنگامی می . علت اينکه ابرميريزد، اطاعت ازاوست . ميکند 
 و اين به کلی برضد  ، مردم ازدھنده رزق ، اطاعت ميکنندبارد که

ازابر ) آب(  که برق ابر، خنده ِ زايش باران فرھنگ ايرانست
 ميروند تا ، يمانی فقيهوقتی درقحط سالی مردم نزد طاووس. ميباشد 

  :دعائی بکند واز هللا آب بخواھد 

  پس آنگه گفت طاووس ای عزيزان

  زاننگردد  ابر ، بر بيھوده ري

  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
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  » پيرمغانلطف دائم« يا » تی ِميکائيلـّمشيزق ِر« 

  پيرمغان کيست ؟
  

فروميريزد ، تبديل به رزقی ميشود که ) ايل + ميغ ( آبی که ميکائيل 
گاه ھست وگاه نيست وھميشه ھمراه با صاعقه غضب سوزنده 

 درست »پيرمغان« و» مغان«درادبيات ايران، نام. وترسناکش ھست
 «آنچه منسوب به . روياروی ھمين فلسفه رزق و اضطرارش ميايستند

  . ھست ، مغان خوانده ميشود » = ميغ 

   » لطفش ، دائم است «بنده پيرمغانم که

   حافظ- ورنه لطف شيخ وزاھد ، گاه ھست وگاه نيست 

ند ؟ دنسبت ميدا » maegha= maega=ميغ« به چرامغان، خود را
اصل جفتی يا « يکی ازپيکريابيھای گ يا مک، َيا م) ُمـغ ( غ َميغ يا م

« به عبارت ديگر، اصل . است » ھمبغی= انبازیھمزادی يا سنگی و
يا ميغ ، نام ابر ازاين رو دربندھش. ھست » خود زا ئی وخود آفرينی 

نام ديگر ابر . است » اصل اتصال وامتزاج دوچيزباھم = سنگ « ، 
اصل ھمزاد = دوجنسه«  که به معنای  است »nara +dva« دراوستا 
، آنچه به » ور+ آپه « ، دراصل  خود واژه  ابر و ،ميباشد » وانبازی

آبستنی نيز ، اصل جفتی است چون جنين . آب ، آبستن است ، ميباشد 
 به جنين دررحم . است  )دواصل باھم جفت= تخم درتخمدان( دررحم 

  « ازاين رو.نيزميگفتند) گه ور( ، گبرکه باز نماد اصل جفتی است
د اين اصل ا به کلی برضھستند وزرتشتی ھ»مغان« ھمان »گبران

 وازآن  گبريا مغ ، دشنام ميديدند نام ِ شدن بهجفتی بودند ، و در خوانده
= خودآفرين « گبر يا مغ ، درواقع معنای .  بيزار بودند وھستند

مغ به معنای سوراخ .  داشت » قائم به ذات خود = ازخود
معنای ديگرمغ ،  .  اشاره به اندام زايشی است باز کهستوغارنيزھ
 دراوستا maegha. مک ، به معنای نيزه يا نی است .   است رودخانه

 که نماد اندام زايشی زن ئی ھستنداينھا واژه ھا. به معنای گودال است 
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ازآنجا که زھدان ، اصل زايندگی ، سرچشمه غنا وپری . بوده اند 
  به معنای دھش وثروت maghaوفراوانی شمرده ميشد ، واژه 

اصل زايندگی « ، معنای » مک  = مغ= ميغ « بطورکلی . است 
خود « ، معنای » دايتی = دھش «  . ندرا داشت» وآفرينندگی ودھش 

. است » مردی يا رادی  جوان« را داشت که معنای اصلی » افشانی 
+ ره م« گفته ميشود و » تی ه ر دايه م« درکردی نيز به جوانمردی 

ا مرد ، که جنس  ھست وب)تی ه داي+ ره م( ، سبکشده اين واژه» دی 
اصل « ، اصل جفتی ، يعنی » مه ر « .نرينه باشد کاری ندارد 

) . دايه تی + مه ر( اصل جفتی ، دھشی است . ھست » آفريننده 
درادبيات  .ابرنيرچون اصل جفتی است ، اصل دھش وجوانمرديست 

درواقع يکی ازنامھای اين .  ، نماد جوانمردی است » ابر« ايران نيز 
رود  «  ابريا آسمانست که او. بوده است » مغه « ،  » وای به« 

او، آبيست که درھمه .  ميشود  درگيتی»آب روان دھشی = دايتی 
سه مک « نيز در آغازشاھنامه ، که » سيامک « . جھان روان ميشود 

. است » ايثار= اصل خودافشانی « باشد، بيان ھمين » سه مغ = 
نده ميشود که ھمان سه مک يا  نيزخوا سياک مکدرپھلوی ،(سيامک 

ھست ، ) دايتی = دھش( يا خدای ايثار» مغه  « که ھمان ) مگ باشد
يعنی برای ھمه ( خود را برای نگاھداری جان نخستين انسان

ھيچ ، جان خودرا ميدھد تا جان ی ايران خدا . ، ميدھد )انسانھا 
ازانسان  خدای ايران ، .اين خدای جوانمرديست . ، گزند نبيند یانسان

  ھربرای خود، قربانی نميطلبد، بلکه خود را قربانی ميکند تا جان
   . را ازگزند برھاند یانسان

 بشود ، بلکه شيرابه  کاسته رزق ، آبی نيست که بهی ميغآب چنين
و آبيست که ھميشه روانست و اصل جوانمرديست وخونابه جھانست 

ش گرفتار و آبی نيست که اگرنخواھد نفرستد و ھمه را درغضب
 که روان ميشود ، با صاعقه خشم به  نيزآبش. خشکسالی وقحطی کند 

روشنی « ھمراه است که » رخش+ آذر« ھم پيوسته نيست ، بلکه با 
 ، ھم ترکيب سرخ  » رخش«. »  و خندانست ،است که زاده ميشود
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) بزمونه = اصل بزم ( وھم رنگين کمان يا  کمان بھمن ، وسپيد است 
که خرد بنيادی وبينش زايشی انسانست ، ھم جفت رنگ  بھمن .است 

ھم )ور= آور=  آگر=( آذر.سرخ وسپيداست وھم رنگين کمان است 
، بھمن ، ) کمان بھمن= روشنی آذر( َرخش. به معنای زھدانست 

 اينکه . خرد وشادی، با ھم جفت ھستند .خدای خرد و اصل بزم است 
گ سرخ وسپيداست ، ورن، ودارای د ب رستم ، رخش نام دارداس

پھلوان ايرانی را جھان . است  » روشنی= بھمن «  ھمانپيکريابی
 .خرد، اصل حرکت دراوست.  ، حمل ميکند »اصل خرد وروشنی«

آنکه ميگويد زمن ھست تا ھست ايران بپای ، کسی است که ازخرد، 
  .حمل ميشود وخرد، اصل آفرينندگی دراوست

  .است ) روآزارو تھديد کين وقھ( بھمن ، خرد ضدخشم اين  و

 وه -2 و ،رنگ= رنگا= اروند-1( ازاين ميغ ، دورود جفت باھم  
د که ندرسراسرگيتی روان ميشو) دھش يا جوانمردی نيکو= دائيتی 

 يعنی ،اين آب ، رنگ. دن باش ازھممقصود  دوويژگی جداناپذيراين آب
  . است  ) دايتی= جوانمردی( اصل دھششيرابه واسانس جھانست و 

« بوده است که مرکب از دوبخش » ارنگ « دراصل » رنگ « واژه 
شيره وشھد «  در دوانی به  نيز ، ھنوز»انگ«.است » انگ + ار

ريشه رفتن ، دراوستا  » ar= ار « پبشوند و، گفته ميشود ھم»گياھان 
« ازاين رو نام ديگرھمين رود . باسرعت است )aurva ( وشتافتن

 يا انگی است که »خورآوه« خدا، شيره و.است » vant-  aur= اروند
  .خود را درگيتی روان ميکند 

که » دھش وجوانمردی ورادی = دايتی « با گذر انسان ازاين رود 
است که جوانی وزيبائی وشادی خدا » ورُخ= شيرابه = رنگ« جفت 

خرد آميزنده وجفت = خردسنگی= اسن خرد « را ميپراکند ، بھمن يا 
يابد که ميتواند در تاريکی زمان ومکان ببيند پيدايش مي» شونده 

بدينسان ، انسان ، آباد ميشود و . ) پات + خورآوه= واژه خرابات ( 
ازاين رو، تازگی و خنده .   اصل آباد کننده است  وآباد ميکند،

  . وروشنی ، دوچھره خرد بھمنی درھرانسانيست 



 

 

13 

13 

 - 2 و خشکی-1 که دارای دو چھره ،وخرد بھمنی برضد خشم است
» خشکسالی وقحطی « خشکی ، تنھا به معنای . ندگی است ّدر

، تنھا دور داشتن » دور داشتن خشکی ودروغ ازايران « .نيست 
  :سعدی ميگويد  .خشکسالی ودروغگوئی نيست 

  لب خشک مظلوم ، گو خوش بخند

  َکه دندان ظالم ، بخواھند کـنـد

 را درپايان لب خشک مظلوم ، درخود خشمی دارد که دندان مظلوم
وجود خشکی ، وجود خشم وکين وستيزوتعصب وتنگ . ميکند 

  /انديشی وبی مھريست 

 وضد ضد خشکی( ازاين رو بھمن درھرانسانی ، خرد ِ ضد خشم 
خرد بھمنی که ازھنجيدن آب اين رود . است ) درندگی وزدارکامگی 

وروشن وخندان ميشود ، ھرگز، ) تازه ( وميغ درتخم انسان ، سبز
) تجاوز وعنف و جان وخرد آزاری = زدارکامگی( ی ودرندگیخشگ

خشگی، چنانچه گفته شد ، درفرھنگ ايران تنھا به . را نمی پذيرد 
نيست ، بلکه خشکی درمعرفت معنای خشکسالی وقحطی وتنگی 

و در روابط اجتماعی ودرعواطف ) بی مھری( ودرجان ) تعصب( 
اين پديده . است ) يشی خشک اند( ودرانديشيدن ) قساوت وسختدلی ( 

» خرد بنيادی انسان است که نگھبان زندگی « خشکی که برضد 
 درواقع .، تصوير ميشود » اژدھا « ميباشد ، در فرھنگ ايران ، با 

 که وازيشت ناميده ميشود و  است»گرمی يا آتش درابر« بھمن ، بيان 
وخشم ، . ، وزندگی را روشن ميکند  آتش ِ زندگی افروز است

+ اژی = اژدھا « شيست که زندگی را ميسوزاند وخشک ميکند که آت
، که جان افزا ھستند ، ) مھر= گرمی( گرمی درنم وآب . باشد  » دھا

  . و ازبين برنده زندگيست ميايستد » آتش جانسوز« دربرابر اژدھا که 

خوان سيم ھفتخوان ، درواقع ، روبروشدن اين رخش يا اين برق 
آتش «  ، با است» گرمی جانفزا« رخش ، که  . بھمنی با اژدھا ھست

 اژدھای جانسوز را  اين روبروميشود و  که اژدھاست ،»جانسوز
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برپايه ھمين انديشه است که فريدون . ميکند » ابرباران زا « تبديل به 
  :به ايرج ميگويد 

  ھمان کن کجا با خرد ، درخورد     

  دل اژدھا را خرد بشکرد

ار در آشتی ومھر، خشم وکين برادرانش را که ايرج ميخواھد با ابتک
با خردش ، کين وخشم را به . ميخواھند اورا نابودسازند ، تحول بدھد 

  .اژدھا را تبديل به رخش کند .  آشتی و برادری تحول بدھد

ن اصل خشکی ودرندگی يا باشد ، بيان اي» دھا + اژی « اژ دھا که 
درسانسکريت » دھا « پسوند . است ) غضب وقھروتھديد(اصل خشم 
  . » آتش سوزان ونابود کننده جان است « به معنای 

درواقع اژدھا ، آتش . ست ا»اصل ضدزندگی«ھم که »  ژی -ا« 
 را که زندگی و اصل »زی = گی= جی =  ژی«سوزنده ايست که

ھمکاری و انبازی و مھر و ھمآفرينی وتوافق و اندازه ھست ازبين 
 يا خرد »ِخرد جفت خواه يا اصل آميزنده =  آسن خرد «اين.  می برد 

» اژدھا « بھمنی درھرانسانيست که برای نگھبانی جان ، دربرابر 
 به ھيچ  ميتوان ديد ، اش چنانچه از معنای خود واژهاژدھا ،. ميايستد 

روی يک حيوان افسانه ای وخيالی نيست ، بلکه تصوير اصل 
ا زدارکامگی و است که ب  دراجتماع وتاريخقھروتجاور وتھديد

درندگی و دمش که آتش سوزنده  است،ھمه چيزھا را ميخشکاند و 
  . اصل آبادکنندگی را دراجتماع ازبين ميبرد 

معنای گسترده اجتماعی وسياسی و دينی ، » نجات دادن ازخشکی « 
انچه يزدانشناسی زرتشتی ، درست چن . ه استو انديشگی داشت

امزدا ميدانستند که ميتواند  ، رھبری برگزيده از اھور رازرتشت
نجات » آزارندگان جان «  وبشريت را از،برضد اين اژدھا بجنگد

= مجموعه ھمه جانھا ( زرتشت درگاتا ميسرايد که گوشورون . بدھد 
) بی نگھبان ( نزد اھورامزدا گله ميکند که چرا مرا بی ساPر) جانان 

ه بدينگونه دربندھش ، ھمين سخن زرتشت ، بطورخCص. گذاشته ای 
 گوشورون به ھرمزد گله کرد که تو ساPر  «بازتابيده ميشود  که
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که زمين را لرزه درافتا د ، ) واگذاشتی ( آفريدگان را به که بھشتی 
... گياه ، خشک وآب، آزرده شد ، کجاست آن مرد که گفتی می آفرينم 

زرتشت ، رھبری است که برای نجات دادن گياه ازخشک شدن .  » 
 اين مسئله داشتن علوفه برای گاوان .ده شدن آب ، برگزيده شده وآزر

بلکه اين زرتشت  است که . وگوسپندان و مسئله دامداری نيست 
آنکه براين اژدھا چيره شود ، حق .  اژدھا چيره شود ميتواند بر
 گيتی وانسان  ، دراين فرھنگ.را دارد ) نگھبانی جانھا ( حاکميت 

زرتشت نيز مانند سام ورستم برای . دارند سرشت گياھی  ھمهوخدا،
خشمی که آتش سوزنده وخشک کننده = اژدھا « روياروشدن با 

ولی پيکار زرتشت با پيکار سام و رستم با . است آمده است » زندگی 
درفرھگ ايران ، اين خرد درجان ھرانسانيست که . اژدھا، فرق دارد 

.  درھمه جانھاست  و خرد ،با اژدھای خشکی ودرندگی روبرو ميشود
نگھبان جانھا دراجتماع وگيتی که مجموعه جانھاست ، خرد خود اين 

رخشی که . انسانھاست ، نه رھبری که از اھورا مزدا برگزيده ميشود 
درھمه » خرد بھمنی « رستم برآن سواراست ، پيکريابی اين 

   . انسانھاست 

» اژدھا « با . ) ...سام ، رستم ( اينست که درشاھنامه ، ھمه پھلوانان 
خشکی و (  تا به وجود خرد بھمنی خود ، که اصل ضدخشم ،ميجنگند
خرد ، درفرھنگ ايران ، پيدايش اصل . است گواھی بدھند ) درندگی 

به عبارت ديگر، خرد پيدايش مستقيم . ھست ) خويدی ( تری 
درانسان  ) رابهوخ= آوه ورُـخ= شيرابه جھان = رنگ ( گوھرجھان 
ازاين . است ) خشکی ودرندگی = خشم ( ا برضد غضب است و طبع

« رو ضرورتا بايستی خرد برای نگھبانی زندگی ، دربرابر ھمه 
ازاين رو .  باز دارد  ازتھديد وآزاربايستد وآنھارا» خشمگينان 

 هللا را بپذيرد که برای گوشمالی دادن انسانھا دفرھنگ ايران ، نميتوان
 خواست ، رزق ميدھد وبه ھرکه خشکسالی ميآورد يا به ھرکس، 

  . نخواست ، رزق نميدھد 
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 عدم طاعت موءمنان نيست ، بلکه ايمان  تنھا،نزد هللا برترين گناه 
طبعا ، رزق آنھا بايستی چنان کاسته . نياوردن کافران ومشرکانست 

گردد و براضطرارھستيشان آنقدر افزوده شود که چاره ای جز ايمان 
« ، که » پيرمغان « يا اينھا برای خدای ايران ، . آوردن نداشته باشند 

و کاريزی مستقيم به تخم ھرجانی ھست » رود روان درھمه جھانست 
   .، نا پذيرفتنی است 

= اپوش ( که ديو خشکی باشد» ديو اپوش « دريزدانشاسی زرتشتی، 
 ، جانشين اين  )خشک يا ھوشک کننده آب = ئوشapa +  oshaآپه

« يشود ، و اين ديو، درھمان خود ابر، برضد م» اژدھا « تصوير 
 بدينسان، فلسفه  . که فروريزنده بارانست ميجنگد تا نبارد » تير

. ايستادگی خرد انسانی دربرابر اژدھا ، نابود ساخته ميشود 
 ، ايستادگی ومقاومت دربرابر )ھمه انسانھا  ( خويشکاری خرد انسان

) بينش شاد( تازگی وروشنی اين اژدھا است ، که  دراجتماع ، برضد 
در جان ) ُمـغ = َمغ = خدا ( و آبادی  برميخيزد تا آبی را که ازچشمه 

  . انسان وطبيعت روانست بخشکاند 

  

  تفسير خوان دوم رستم درشاھنامه
  

 که آتش ازآن ميگذرد یبيابان« رستم ميتوان ديد که در خوان دوم ِ
  :ی داده ميشده است اينھمان»  اژدھا  « با ،»وسوخته وخشک ميشود

  بيابان بی آب وگرمای سخت    کزومرغ گشتی به تن لخت لخت

  چنان گرم گر ديده ھامون ودشت

  تو گفتی که آتش برو برگذشت

ُ درنھايت اضطرار، غـرم يا ميش کوھی را می بيند که ازآنجا  رستم
ميگذرد، و حرکت اين حيوان دراين بيابان خشک ، خرد اورا 

يش کوھی حتما بسوی خوردن آب ميرود و درپی بيدارميسازد که م
  : آن ميش را ميستايد  درپايان، رستماوميرود، وآب را می يابد ، و 

   وگرنه پرانديشه بود ازکفن که زنده شد ازتو گو پيلتن     
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   بگنجد، بماند بچنگال گرگ  »   اژدھای بزرگ« که درسينه 

ا به چشمه آب که ميش کوھی باشد ، اور» رم ُـغ« درخوان دوم 
باشد ، ھم به » ُگـرم « که ھمان واژه » غرم « . راھبری ميکند 

برھان ( است » طلب بسيار« و ھم به معنای » رنگين کمان « معنای 
  .)يوستی ( ميباشد» َگـرم « ، تلفظی ازواژه ُگرم اين واژه ) . قاطع 

، اصل نگھبان زندگی در برابر » رخش « ُغـرم ، مانند اسبش 
= رخش «  رنگين کمان ، که ھمان .ھای سوزنده زندگيست اژد

باشد  ، ھمان » بھمن = رنگين کمان + سرخ وسپيد= روشنی 
« يا » گرمی جانفزا« اين . است » رخش رستم « پيکريابی انديشه 

  درانسان، اصل جوينده» وازيشت درابر که ئور وازيشت درگياه شده 
درواقع اين گرمی يا  .  ميکند وراھبریدانسان راآب ميکشاست که به 

آتش جان دراوست که اورا به سوی آب رھبری ميکند و دراين خوان 
  .نيست » اژدھا « ، نيازی به جنگ با 

  

  ،» شکیُـری وخـت« مقوIت 
  ديشيدن در سراسرگستره ھای زندگیگرانيگاه ان

  

بارنده ، «  به معنای درزبان پھلوی » zahaak=ضحاک« واژه 
ابربارنده که ضحاک « اين . است » بارورو تراوش کنان ، ابربارنده 

تحول می يابد که ازريشه  » dahaak= ضحاک « ، ناگھان به »باشد 
 ، است» آتش سوزان نابودکننده « و به معنای ، ميباشد » دھا « 

آن . است » خشکی تری با «  تضاد بيانگرھمان انديشه بنيادی
گی بود ، تحول به اژدھا ضحاکی که ابربارنده ، اصل تری وتاز

سختدلی وخونخواری ( می يابد که گوھرخشکی و خشم ) دھا + اژی( 
که » ابربارنده « اين تحول يابی  . .است ) و تجاوزوتھديد يا ھولناکی 

آتش « با افشاندن آبش ھمه چيز را تروتازه وروشن ميکند ، به 
ه ای که ھمه چيزھا را ميخشکاند برای ايرانی ، مسئل» سوزانی 

   . بوده است  درھمه گستره ھای زندگیبنيادی
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نبوده است ، » خشکسالی وقحطی « ، تنھا » خشکی « مقصود از
قی ، خشک شدن ھمه گستره ھای معنوی واخC»خشکيدن آب «بلکه 

، چنانکه آمدآب ، د رفرھنگ ايران. ھست... ودينی و ھنری و حقوقی 
  .ست ا)انیمعننوی وروح( وھم وخشائی)جسمانی(ھم تنکردی

ميشود ؟ با درنظرداشتن معنائی که » خشکی « ، » تری « چگونه 
تری « داشتند ، اين دومقوله، که » سانس جھان ِشيرابه وا= آب « از

 مسائل زندگی  ھمهباشد نقش بنيادی در تفکرايرانی درباره» وخشکی
« ھمانسان که دراين چند سده در اروپا ، تمايز . کرده است ميبازی 
، يا شکافتکی برونسو از درونسو يا تضاد » از مکانيسم » يسم ارگان

، پی درپی ، مقوPت محوری ) ايده ( با ايده آليسم ) ماده ( ماترياليسم 
تری دی ودينی بوده اند،درتفکرات اجتماعی وسياسی واحقوقی واقتصا

پديده ھا ی دادن ھمه  تفکرات ايرانی درتمايز،گرانيگاهوخشکی نيز
جام جم « ِ اصل معرفت حقيقی که .ينی وسياسی بوده انداجتماعی و د

= ھفت رنگ بودنش ( باھفت خطشباشد، آب يا نوشابه ايست که » 
، مفھوم روشنی اش را معين ) خرد بھمنی= رنگين کمان بودنش 

    . روشنی يا بينش جام جم، ھفت رنگست .ميسازد

 ،د و ديگرميشو» وسيله يا آلت « درفرھنگ ايران ، آنچه خشک شد ، 
 ازچيزی به چيزی ديگر آنچه خشک شد،. »  ، نيست شازخود« 

جسم ، ديگر، . تحول نمی يابد ، ازچيزی به چيزديگر، روان نميشود 
 ديگرمعنا نميشود ، ،روح نميشود ، خدا ديگر، گيتی نميشود ، صورت

 ازھم جدا  انديشه نميشود ، بلکه اينھا ھمهتبديل به حس کردن ، ديگر
 ايستا کردن ِ و مانا خشکشدن ، عدم تحول يابيست ،.د نميشووبريده 

 خشکشدن ، نفی جشن وشادی به عنوان غايت زندگی .روانی است 
   .در گيتی است 

«  که متناظر با دومقوله  دردين زرتشتیپيدايش ِاھورامزدا واھريمن
 خشک  ھمين نشانّخرمدينان ، برای  ،ھستند » اژی « و  » ژی

Cق ، زھد .  بوده است یقشدگی فکری واخCبا خشک شدن ، اخ
دين زرتشتی نيز ازھمان آغاز، پارسائی وخشک بود  . خشک ميشود
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» ّخرم دين « ، ازاين رو سيمرغيان دربرابر اين زھد خشک، خود را 
 آنچه زندگی  . ّخرمی با خشکی وپارسائی باھم درتضادند. ميناميدند 

حول به ضد زندگی  ت ھيچگاه درانديشه زرتشت ، ،است) ژی( 
   .نمی يابد ) اژی ( 

د و ھميشه ھمان حقيقت  حقيقت ، ھميشه درخود ميخشکبدينسان ،
. د و ھميشه دروغ ميماند ماند و دروغ ، ھميشه درخود ميخشکمي

وغی ، چون ھميشه درخود خشکيده ھستـند ، چنين حقيقتی وچنين در
 ، با»  امروزحقيقت خشکيده« نکه اي .  روشن ھستندديگر نيز،ازھم

حقيقت .  د ورسيدن فردا به قدرت ، تحول به دروغ مييابد ، انکارميش
 که  دوچيز ازھم جدا وبريده و طبعا روشن ميشوند ، وقتیودروغ ، 
حقيقت، به قدرت ھم که برسد، ھمان حقيقت .  بخشکند درخود ،

  .ميماند 

دراصل .  بخشکد  گياه ، ھنگامی پيدايش می يابد که مطلقيک رنگ
ميگفته اند ، چون ازآنھا رنگ ميساخته » رنگ  « ان ،به شيرابه گياھ

 و )شيرابه روان = رنگ= انگ+ ار( روانستشيرابه درگياه ، . اند 
دگرگون ميشود تا آنکه گياه بخشکد ورنگش درخشکی، ثابت 

  .وتغييرناپذيرگردد 

برای . پيدايش رنگ سپيد ، موقعی ممکنست که رنگ ، بخشکد 
 ومانند فرھنگ ايران تيھا ، روشنی ، سپيد بود ، خشک شده بودزرتش

 برای آنھا ، بھمن ،  .، روشنی ، سرخ وسپيدی نبود که باھم ميآميزند
درحاليکه برای سيمرغيان بھمن ، يا روشنی ،  . سپيد ساخته شد

روشنی درگوھرش ، . يا ھفت رنگ بود ) رخش( آميخته سرخ وسپيد
  « يای، رنگارنگ) رخش( ان ، روشنی  برای خرمدين.شادی بود 

اصل = ابر= ميغ «  بود که زاده از»طيف به ھم پيوسته رنگين کمان
يا تری ، رنگارنگی روشن شدن ، درجھان بينی ميغی . ھست » تری 

» رنگارنگ « با آب باران ، جھان ، سبزميشود ، يعنی . و طيفی است
يرابه گياه ، دربرگ  سبزشدن، روند روئيدن و روند پيدايش ش.ميشود 

 .وشکوفه وگل رنگارنگ است ، نه تنھا رسيدن به رنگ سبزباشد 
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اين  » سبزشدن« . ازآب ، ھمه گياھان وگلھا ودرختان، سبزميشوند 
نيست که ھمه گياھان رنگ واحد سبز را پيدا کنند ، بلکه گياھا 

 درشوشتری به رنگين کمان  .درسبزشدن درست ، رنگارنگ ميشوند
سبزشدن ، غير از ثابت ماندن در رنگ خاص .  ا ميگويند ، سبزقب

   . سبزاست

رنگين .  ميناميدند  » روشن شدن« سبزشدن از تری را ،ِاين روند
رنگھا ، ازھم بريده وجدا .  پديد ميآيد ، با پبدايش باران درابر،کمان

ميان دورنگ ، صدھا . آميخته اند با ھم نيستند ، بلکه ھميشه مرکب و
  ازآميزش دورنگ ، تا آنھا. ھست خته ازآن دورنگ آميرنگ

آب ، ،  آمددرپيش چنانکه .  ، صدھا رنگ پيدايش می يابد ترھستند
  به ھمان اندازه ، بلکهنبود) جسمانی ( ھا ، تنھا تنکردی برای آن

ی وخشکی، مقوله  تر طبعا ،نيزبود» معنوی وروحانی  = وخشا«
 مقوله معنويات وروحانيات  حاوی نبود ، بلکهمحدود به جسمانيات

درعقايد و اديان مذاھب و مکاتب ،  فکری و آموزه ای . نيزبود 
اگربه شيوه خشک شدن ، روشن . ميتواند بدين دوشيوه روشن شود 

اگربشيوه .  ازھم بريده وجدا ومتضاد باھم ميشوند ،شوند ، آنھا ھمه
 يک  ،ه ، ھم)ھمه ازيک شيرابه ، روئيده اند  ( تری ، روشن شوند

تاريخ روند درلیو.  به ھم پيوسته رنگارنگ ازحقيقت ميشوند طيف ِ
اجتماع ، بخوبی ديده ميشود که آنھا ، درخشک شدن ، درتنش ھای و

  . ازھم روشن شده اند 

 و مکاتب ،  چنين مفھومی از  واحزاب تا اين عقايد واديان ومذاھب
روشن ميکنند ،  و طبعا خودرا بدين گونه از ديگران ، ،روشنی دارند

  زمانی کهو تا  ، ميخشکند يا درتحول يابی ،، يا خشک ھستندھمه
وژيھا ، آنقدر ادامه می خشکند ، جنگ ميان اين مذاھب واديان و ايدئول

حد کراھت آخرين به و اين خونخواری وستيزندگی ودشمنی ، ، يابد
 با آن چنانچه امروزه درجھان (درتاريخ ميکشدوانزجارو نوميدی 

حد خشک شدگی   ، آخرين شدن ھرحقيقتی مطلق . )بروئيم رو
ادعای وجودحقيقت انحصاری ، ظھور اوج خشکشدگی . فکريست 
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چنين خشکيدگی  با مذاھب واديان ومکاتب وايدئولوژيھا ،. بينش است 
قانع وبدان  قادرنيستند که ھمديگر را ازحقيقت خود ، درگوھر خود ،

  .ھستند » رسی يا ديالوگ ھمپ« و دچار عجز در معتقد سازند

با بريدن درخت، درخت ، خشک ميشود ، وھرچه خشک شد ونم را 
، تندوتيزوزننده )نميدن به معنای خميدن وانعطافست ( ازد ست داد

. ميگردد ) قھروتھديد (  يا به عبارت ديگر،اصل خشم ،وبرنده ميشود
انسان درجھانی که ازخدا گرفته تا کل ھستی ، ھمه يک باھم درختند و

، تخميست که درخت ميشود ، خشکيدن، به معنای تغييريابی کل جھان 
باھمان بريده . به ستيزندگی و دشمنی وتجاوزخواھی وتھديد ميگردد 

شدن خدا ازگيتی ، رابطه خدا با گيتی ، ستيزندگی ودشمنی و تھديد و 
  . زور ورزی ميگردد 

مشی  ( ی زرتشتی جفت انسانی در يزدانشاسدربندھش ، نخستين
دربندھش  .  ، با بريدن درخت، خودشان پيکر خشم ميشوند )ومشيانه 

به زمين گودالی بکندند، آھن را بدان ... « : ميآيد که  ) 9/104( 
بگداختند ، به سنگ آھن را برزدند و ازآن تيغی ساختند ، درخت را 

خود به خود ) مشی ومشيانه ( ايشان.... ازآن ناسپاسی... بدان ببريدند
بسوی يکديگرفرازرفتند ، ھم را زدند ، . فراز ببردند ، رشک بد

  . » دريدند، موی رودند 

، يا ، خشکی  است)مھروجفتی = يوغ (که قطع پيوند با بريدن درخت 
درخت و جھان که . خشم وکين پيدايش می يابد به عبارت ديگر، 

 ھستند ، با بريده شدن) ھمبغ = ھمزاد= يوغ ( جفتی پيدايش اصل ِ
  انا يوغتاری ، يعنی)بی يوغی  = -yuktarih , yuk anaيوغ (ازھم 

خارج شدن ازاندازه  ( اختCف ونفاق ومنازعه وافسارگسيختگی
= مھر= يوگ ( از بريده شدن درخت. پيدايش می يايد ) وتوافق 

 آنکه می . ، خشکی وخشم وکين وتجاوز پيدايش می يابد )ھمبستگی
 را خشک ميکند يورزد ، بلکه خودش نمخشمد تنھا به ديگران،ُّرـب

آنکه ميخشکاند، . آنکه می درد، خودش ھم دريده ميشود .وميسوزاند 
آنکه ديگران را ازھم بيگانه ميسازد، خودش نيز . خودش ھم ميخشکد 
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آنکه برای ديگران ، دوزخ ميسازد، خودش . ازخودش، بيگانه ميشود 
 که  شاھنامه تصويرھمان . ميشود )اژدھا (  وآتش سوزانھم دوزخ

  .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 ،
 جھان را بی بيم نکرد ، بلکه با اين  است ،چنانچه دراين شعرآمده
. و اصل بيم گرديدشد » اصل خشم وتھديد « عمل، خودش اژدھا و

ائی کرده بود ، خودش ، ضحاک با دادن کيفربه جمشيد که دعوی خد
   .اژدھا شد ، خودش خدای خشم شد 

ّ بن انسان که جمشيد است با ار  خشکی  ،)قطع يوغ ( ه شدن ازميان ُ
= ندگی وخونخواری،يا به عبارت ديگر، انسان ضحاکی وخشم ودر

= جفت به ھم پيوسته = ييما ( جمشيد.  پيدايش می يابد ،انسان اژدھائی
اين خشکی وخشم . با بريده وخشک شدن ، ضحاک ميشود ) مھر

 سبب ميشود که اخCق دراين عقايد و مذاھب  ،وقھروتھديد وکين
ديگران را ازخود ، ا واديان ، دراجتماع ،وحشت ميآفرينند ت

 ازلحاظ حقوقی وسياسی واقتصادی ،  ،غيرازخودرا. جداسازند 
 ، تا بويکوت ميکنند ، تا زندگی وشادی را درغير خوديھا بخشکانند

 ميان اين خواستار مدارائی و تسامح .  بدھند به آنھاکيفر بی دينی را
رو  ، اتCف وقت و ھرزدادن ني شدنعقايد و مذاھب وايدئولوژيھا

 پيوند ، يعنی برنده پيوند ِآنھا درگوھرشان ، خشک سازنده.  ھست 
تاب آوردن «  ، به معنای  برای آنھاتحمل کردن ديگری. ھستند 

انسان درتماس با ديگری ، ھميشه . » درديست که درپيوند ھست 
   . ، ھميشه درآتش ميسوزد، ھميشه در دوزخست معذبست

عقيده وايمان به آنست ، چون خود ِبزرگترين دشمن حقيقت ، درواقع ، 
 تا ھم ، خود را به آن ،گوھرحقيقت را که روانی است ، ميخشکاند

 حقيقت  در ھرچه که.ببندد ، وھم آن حقيقت را ، بنده خود سازد 
. گوھرخشم وکين وستيزوترس انگيزی ميشود ، آن چيز،خشکيد،روان
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ی ، درھرخشک .در ھرحقيقتی که خشکيد، اژدھائی نھفته است 
اژدھا ، درخشکانيدن ھرچيزی ، گوھرخود .  ھست  خفتهاژدھای خشم

درآنچه اژدھا ميسوزاند وخشک ميکند ، آن . را به آن انتقال ميدھد 
 عقيده ، ناگھان تبديل به  وگرمای ايمان . ، خودرا نھان ميسازد اژدھا

ايمان به حقيقت ، زادگاه . آتش سوزنده ووحشتناک تعصب ميگردد 
  .شود اژدھا مي

  تحول يابی بهحل مسائل درچنين جھانی که خشکی حکمفرماست ، با
با . ممکن ميگردد »  روان شدن تری درھمه  « با يا  ،»ریت« 

  امکان پيدايش خشم وکين وتھديدست که  شدن ھمه ازتريسيراب
 ھمه ،  با حقيقت روان درھمه است که.درخشکی ، ازبين ميرود 

 چون ازخطرخشکشدن جان وخرد خود فراسوی متضاد شدن ميروند ،
از روند خشک شدن جان وخرد دراجتماع ،  ايرانيان. ميھراسند 

 که با پيدايش اژدھا ، بCفاصله ھمه ند  ، چون ميدانستندھراس داشت
درتصوير .  غرق خواھند شد ، »  ضديت ودشمنی وتنازع«درورطه 

وی خشکشدگی وسخت وسفت وسوزنده شاژدھا ، اين روند ھولناک 
ھرکسی وگروھی . را درھمه گستره ھای زندگی انسانی ميديدند 

 با از دست دادن تری وتازگی و نرمی و رنگارنگی  ،وقومی ومذھبی
  . می يافت» دھا + اژی = اژدھا  « ، خود را درراه تحول يابی به

ھرچيزی که خشک شد وآلت وووسيله گرديد، گوھر اژدھائی 
ه انسانھا، آلت ھم. ی تفاوت ميشود پيداميکند ، چون درکار برد ، ب

دستگاه حکومت يا ھرسازمانی « به ويژه ھنگاميکه  .ووسيله ميشوند 
ته شد ، فوق العاده  کاس»وسيه وآلت وآپارات وماشين«، به » 

، چون ھرکسی که درانديشه تصرف قدرتست ، ازآن خطرناک ميشود
ھرچه .ببرد ميتواند سوء استفاده » سازمان وآپارات وماشين وآلت « 

آلت وماشين وآپارات ، . خشک شد، درکاربرد ، بی تفاوت ميشود 
 و برای ھرھدفی بکار برده ،ميتواند در دست ھرکسی قرار بگيرد

 حکومتی که تبديل به ماشين وآپارات وآلت شد ، بزرگترين .شود 
عقيده يا در انسانی که درعادت و .خطر وجود وبقای آزادی ميگردد 
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.  ثابت وخشک شد، وسيله وآلت خطرناک ميگردد  ،یای وايدئولوژئ
 با کارد )بينش(  با ھمان اينھمانی يافتن روشنی خشک شدگی ،اين

 .روشنی، تيغ خشک وسفت وبرنده است . وتيغ دشنه ، آغازميگردد 
 با چنين بينشی ، .ين تيغ برنده زندگان ميگردد حقيقت روشن ، برتر

. ت وآپارات وماشين ميکاھد ھرانسانی ، خودش به دشنه وتيغ وآل
با اين . د ومی خشکاند و خودش ھم خشک ميشود ّچنين بينشی می بر
 ، ھمه تبديل به آPت وسازمان وماشين و آپارات بينش ھای خشک

.  قدرتھای گوناگون ھستند ، برای ميشوند و امکانات خطرناک 
ن و  با تيغ يا آلت برندگی، چيزی جز خشک ساخت،اينھمانی دادن بينش

 بينش .اژدھا ساختن بينش نيست که برترين خطرجھان زندگيست 
  حقيقتی که خشک شد، اژدھا ی سوزان خشم وکين وتھديد ميشود 

  

  )خوان سيم ( جنگ رستم با اژدھا 
  چگونه اژدھای خشکی، تبديل به ابرباران زا ميشود

  ! رخش رستم ، برقيست که اژدھا را ميخنداند 
  

ت گونه آزمايش است تا آنکه انسان زھفھفت خوان رستم ، گذر ا
 و شناسدودش  درتاريکی ، نيک را ازبد بازبتواند خودش با چشم خ

 تا آنھا نيز با چشم  ،جدا کند وآب اين بينش را درچشم ديگران بريزد
او .  ، بتوانند معيارشناخت نيکی وبدی ازھمديگربشوند  شانخود

 وبد، به ديگران انتقال حقيقت يا آموزه خشکی را به عنوان معيارخوب
را که روانست درچشم ديگران ميريزد ، » آب زندگی « نميدھد، بلکه 

و ازخودشان روشن کنند ،  روشن گردد  سبزوتا گوھر چشم خودشان،
اينست که اين ھفت خوان ، دراصل، . وازخودشان، ببينند وبسنجند 

 ، است نشان ميداده ھای گوناگونچنين روند تحولی را درخود آزمائي
، اين انديشه پنھان ساخته شده ، وبا ولی کم کم دردستکاريھا بعدی

 دررويداد ھرمرحله ای ، رشته اين تحوPت ازھم بريده شده تحريفات
  .است 
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 ولی دراصل .تجربه پيکار رستم با اژدھا است درظاھر، خوان سيم، 
رخش، برق يا خنده ابر، . پيکار رخش با اژدھا بوده است داستان ، 
 آتش زندگی « يا »  گرمی«ازاين رو،. است ) باران( نگام زادن آبھ
آتش سوزنده نابود سازنده ، ) دھا + اژی( درحاليکه اژدھا . ست ا »

نمی ( زندگی. ميايستد » خشم« روياروی »خنده« .زندگيست 
    .ميايستد ) آتش سوزنده ( ، روياروی ضد زندگی) وگرمی 

  

  مسئله تضاد انسان با خردش
.....................................  

. آشنا ميشويم »  رخش بيدارسازنده « ، نخست با نقش دراين خوان
 دارد ، یبھمنو با خرد) سرخ وسپيد ( ينھمانی با روشنی رخش که ا

 که آورنده ازاين رو ھمانند سروش. نگھبان زندگی درخطراست 
  .يدارميسازد  ، انسان را با نزديک شدن خطر، بانديشه بھمنی است

را دراجتماع نمی بيند و بطورعادی ، »  يا ضد زندگی ،اژی« انسان، 
خود را نيز تاممکنست، ميپوشاند و تيره و تاريک ميسازد، تا » اژی

آذرخشھای کوتاه « خرد بنيادی انسان با . مردم ازوجودش بيخبرباشند 
، د ، ولی انسان باخبرميساز» اژی «  انسان را از وجود اين ،» 

  .  وحتا دشمن خرد خود ميگردد ،وقعی به اين آگاھيھای خرد نميگذارد

 و اين نھفته و ناپديداست ، خواب رفته است ، رستم ، جائيکه اژدھا
 متوجه خطرزندگی  خودشش است که ميکوشد اورا بيدارسازد تارخ

چشم برای ديدن اژدھا درتاريکی ندارد و ازاينکه ،  ، ولی رستم گردد
  اژدھا. زخواب بيدارميکند ، به خشم ميآيد رخش اورا ا

  بنھادروی» رخش رخشنده « سوی 

  روان رخش شد نزد ديھيم جوی

  م وبرافشاند دمُھميکوفت برخاک ، روئينه سم    ھميکوفت س

  تھمتن چواز خواب بيدارشد    سرپرخرد ،  پر زپيکارشد

  ناپديد»  اژدھای دژم « رد بيابان ھمی بنگريد    شد، آن ِگه ب

  ابا رخش برخيره، پيکارکرد     بدان کوسرخفته بيدار کرد
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اين داستان درست تفاوت انديشه فرھنگ ايران را با انديشه زرتشت 
درآموزه زرتشت ، ژی واژی، چنان ازھم جدا وباھم . مينمايد 

متضادند که خرد به آسانی ميتواند ميان آنھا ژی را برگزيند وبا اژی 
« . ان تجربه ژرفتری به عبارت آمده است  ولی دراين داست .بجنگد 
دراجتماع ودرتاريخ ، زمانھای درازپوشيده ونھفته است و » اژی 

برغم آژيرخطر، انسان بيدارنميشود و ازھشداردھندگان ازخطر، 
  .آشفته وخشمگين ميشود

  چون زعادت گشت محکم خوی بد

  واکشد  مولوی) که ترا( خشم آيد برکسی ، کت 

 وآشکارا خود را نمی زود از ديده ميگريزد،  » اژی دھا= اژی « 
جامعه وانسان، اژی يا ضد زندگی  يا خطر را به آسانی نمی  . نمايد
  . بيند 

،  با خشم آتش سوزنده زندگی را«  پيوند  ،»اژدھای دژم « اصطCح 
ساخته شده » دج = ُدش = دژ« که از » دژم «  چون ، مينمايد»

دژم ، به معنای تيره روی و روی .  خشم است  معنایدراصل به
درھم کشيده و خشمگين و گرفته و اخم آلود و ترنجيده و خشم آلود 

سر زمين بی گياه وبی مردم و جای « دژم ، به معنای . است
زود از ديده ناپديد » اژی يا ضد زندگی «  .نيزھست » غيرسبز

ميشود و انسان حتا از اعCم خطر ِ خرد خود که رخش رخشنده 
  . خود ميشود  بيدارسازنده خرد ھمان ودشمن ،ھمن باشد، خشمگينوب

   بخواب اندرون    زتاريکی آن اژدھا شد بروندگرباره درشد

  ضد زندگی ، ھميشه درتاريکی بيرون ميآيد و انسان آن رانمی بيند

  کند خاک وھمی کرد پخشببالين رستم، تگ آورد رخش   ھمی َ

  شفت ورخسارگان کرد زرددگرباره بيدارشد خفته مرد    برآ

  بيابان ھمه سربسربنگريد    جز از تيرگی، او بديده نديد

 که با کارآسانی نيست وبا بينش عادی ، ضد زندگی= اژی ديدن 
  ازاين رو رستم.  نميتوان آنرا شناخت روشنی مداوم کار دارد ،

  بدا ن مھربان رخش بيدار، گفت   که تاريکی شب نخواھی نھفت
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  ازداری زخواب    به بيداری من گرفتی شتابسرم را ھمی ب

  گرين بارسازی چنين رستخيز    سرت را ببرم بشمشير تيز

را تھديد به مرگ ميکند که » رخش يا خرد ھميشه بيدارش « رستم ، 
  . اگردوباره بيائی ومرا بيدارکنی ، سرت را خواھم بريد 

اراست ّفر  ازديد عادی بينش،يا ضد زندگی يا خطراجتماع ،» اژی « 
در لحظاتی فقط  آن را ميتوان  و،دودرتاريکی ، خودرا پنھان ميساز

اين ديد را رخش يا آسن خرد انسان دارد ، ولی . کوتاه وناگھانی ديد 
انسان ، ھشدارھای اين خرد را نه تنھا ناديده ميگيرد ، بلکه به دشمنی 

 دو  اين تضاد ميان دراين خوان سوم ،. برميخيزد  نيزبا خرد خود
برای مرد ) بينش آذرخشی بھمنی ، و بينش عادی ( گونه بينش 

  .بسياربرجسته ميگردد جوينده ، 

 و با زدن ،است» آذرگشنسپ = برق « رخش دراين داستان، ھمان 
 برق  به عبارتی ديگر،.برق خندان ست که ابر، باران را ميزايد 

. )ی با تریجفت بودن گرم(  تا آب را بزايد درواقع ابر را ميخنداند
ده است ،  که در بستر يک روايت حماسی نھاده ش ،ولی اين داستان

اندکی تغيير يافته است ، ورخش ، به جای خنداندن اژدھا ، اژدھارا 
  . ازھم می درد 

آرامگاه اژدھا ، در دشت در زيرخاک تيره است و ازاين تاريکی 
آتش «  که اين اژدھا. زمين است که گھگاه ، اژدھا خود را مينمايد 

و بسيارھولناک ميباشد، چيست ؟  ايرانيان ، است » سوزنده زندگی 
ابر، ( زمين را اصل مادينه يا مادر ميدانستند که با آبستن شدن ازآب 

و ، گياھان ميرويند ، » ادشدن باشد آب« که روند ) گرمی = آب ، برق
  گياھان ، پستان ھای مادرزمين ھستند 

  ی    ھمه رستنيھا ، چوپستان اویزمين است چن مادری مھرجو

  به چه گونه گون  خلق چندين ھزار    که شان پروراند ھمه درکنار

درست ، اين مادر زمين ، آرميتی است که با آبستن شدن ازآسمان ( 
 ميدھد ، چون ھمه باشد ، به ھمه شير) سيمرغ = وای (که ابر
ھرمادريش  ھستند وھمه را با م)سيمرغ وآرمئتی( ، کودکان مردمان
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و با شيرخودش ، ھمه خدا، دايه ومادرھمه انسانھاست . )می پروراند 
دادن رزق طبق مشيت خود، جانشين انديشه . را می پروراند 

خرد انسان که نگھبان . شيردادن خدای مادر به کودکانش شده است 
ھنگامی . جفت وآباد ميکند ، جان انسانست ، آن آب را با اين خاک 

.  وضع دگرگون ميشود . ، زمين را با آب ، آباد نساختند خرد انسانھا 
  نام دارد درآباد شدن،» وازيشت«ابرفروميريزد ،گرمای آبی که از

  .ميشود » ئور وازيشت «  تبديل به ،در گياھان

  به معنای  شادکردن وخوشحال کردن urvaazenitan=ئوروازنيتن 
 مادر زمين خشک با آباد نشدن، پستانھای .وسعادتمند کردن است 

 .ميشود و شادی وخوشی وسعادت آنجا را ترک ميکند

 

  چگونه اژدھا ، پيدايش می يابد 
.......................................  

ِتنھا خرد آبدار ھست که حق دارد . خرد انسان، نگھبان زندگيست 
ھنگامی حکومت ، . حکومت ، نگھبان جان انسانھاست . حکومت کند 

ارد که اينھمانی با چنين خرد ی دارد که با آبش درھمه تخمھا حقانيت د
  .روان ميشود وھمه ازاو، سبز وروشن ميشوند) مردمان( 

  نخست آفرينش، خرد را شناس

  )خدمتگذار( نگھبان جانست وآن را سپاس 

  تو، گوش است وچشم وزبان) نگھبان ومحافظ ( سه پاس 

  کزينت رسد  نيک وبد بی گمان

ن آفرينش ميدانستند، چون ازنطفه درزھدان، نخست خرد را نخستي
، نيروی ) زندگی ( نخستين تراوش جان . پديدارميشود ) خرد ( چشم 

 اصل  خرد،پس. ھست ) paataa= پاس ( نگھبان ومحافظ جان 
 نيک وبد به انسان، ازھمين کاربرد .حکومت ، درھرانسانی ھست 

زندگی، جھان را آباد واين خرد است که برای نگھبانی .  خرد ميرسد
آب را با خاک جفت ميکند تا سبزوروشن شوند وپستانھای . ميکند 

  .يردھنده گردندش
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سپاسگذارکشاورزانست چون آنھا ھستند که با ازاين رواجتماع ، 
  کاربرد خردشان ، گيتی را آباد ميکنند

  ، سه ديگر گره را شناس) کشاورزان( نسودی 

  کجا نيست برکس ازايشان، سپاس

  کارند و ورزند وخود ، بدروندب

  به گاه خورش ، سرزنش نشنوند

  تن آزاد و آباد گيتی  بروی

  برآسوده از داور وگفتگوی

ھمه را » خورش« اجتماع ، ازآباد کنندگان گيتی ، سپاسگذاراست که 
  .تاءمين ميکنند ) تخم ( = درجفت کردن آب با خاک 

روشن را با زمين ھنگامی خرد انسان ، زمين را آباد نساخت و آب 
اصل ( نياميخت و وازيشت ابر، از باران درگياھان ، ئوروازيشت 

اين  بانگرديد ، پستان مادرزمين، خشک ميشود و) شادی وسعادت 
خشک شدن پستان زمين ، . خشک شدنست که آتش سوزنده ميشود 

باد يا بخاری که ازاين زمين خشک برميخيزد ، اژدھا . اژدھا ميشود 
» خشک کون« زمين . ری ميشود که باران نمی زايد ميشود و اب

» م عقي=  درپھلوی به معنای زھدان خشک »خشک کون « . ميشود 
اين اژدھا با دم سوزنده اش ، تبديل به ابری که آبستن به آبست  . است

  .برق بزند = بخندد = نميشود ونميتواند بزايد 

دوش « راصل ، د» ھمی آتش افروخت گفتی به دم « اين که اژدھا 
. ترجمه ميگردد » دم + ُدژ« بوده است ، که  » daft -dush=دفت 
 داشته است و  رايا بينی» دھان « ، دراصل معنای » َدف « ولی 

« به معنای » ده فه « ھنور نيز درکردی ھمين معنا را دارد و 
  :ست ودرست رخش درپيکاربا اين اژدھا  نيزھ»استخوان پھن شانه 

  درآمد شکفت    بکند اژدھا را بدندان دو کفتبماليد گوش و 

اژدھای خشکی که پيايند عقيم سازی زمين است ، در تاريکی اين 
زمين پنھانست وگه گاه ، چھره ھولناکش را مينمايد تا آنکه درپايان ، 

  . اززمين سردرميآورد و برروی زمين چيره ميگردد 
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يداراست ، رخش رخشنده يا رخشان که خرد بھمنی باشد وھميشه ب
خفته را بيدار وباخبرسازد تا ) انسان(  رستم ،ميکوشد آذرخش گونه

دريابد که خشکی، نتيجه ناآباد کردن زمينست ، نتيجه عقيم ساختن 
رخش که .  نميگيرد اين را جد) انسان( ولی خرد رستم . گيتی است 

است باPخره ) نورخرد = نورچشم ( برق خندان و آذرگشسپ 
م را عاقبت ميتواند رستر بی نھايت نزديک ميشود ، ن که خطدرپايا

 نقش اساسی را در تبديل رخش دراين پيکار،. بيداروباخود يارسازد 
. کند  بازی مي» ابرباران زای خندان « به » اژدھای خشکی وخشم « 

اژدھای عقيم ساز را ميخنداند وتبديل » رخشندگی = برق زدن «اين 
تان دراصلش گونه ای ديگر بوده ين داسالبته ا. به ابرآبستن ميکند 

= رخش «  و دراين روايت حماسی ، به صحنه کارزار ميان است
 شده است و  »آتش سوزان= اژدھای دژم« و  » گرمی= برق خندان

باPخره درپايان . را با بريدن ودريدن ، ميزاياند» ابرخشک عبوس « 
   که ازدليری رخش خيره شده است ، رستمم،

  سرش) اژدھا( بنداخت ازتنبزد تيغ و 

  ، خون از برش» رود « فرو ريخت چون 

  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

 باراندن وا ميدارند تا رخش ورستم دراين نبرد ، ابرخشک را به
و آنگاه با اين آب . رودی شود که در سراسر زمين روان ميشود 

اين روال انديشه ايرانی ، به کلی با انديشه . سروتن خود را ميشويد 
نميدھد و  دادن  به گناھکاران رزقی که هللا درغضب برای گوشمالی

دراضطرار بدرگاه او ندارد تا انسان راھی جز دعا وزاری 
اينجا خرد انسانست که از اشتباه . ازسرگناھانش بگذرد ، فرق دارد 

  . وغفلت خود با خبرو بيدارميشود و ورق را برميگرداند 
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  اژدھا نميتواند بخندد
  »هللا يا يھوه « خدای ايران، با انتقاد واعتراض از

  خشم اژدھا را تبديل به لطف وخنده ميکند
  

ی زرتشت دردوره ساسانيان و خدای ايران، برغم چيرگی اھورامزدا
اعراب ، ھيچگاه فراموش خونريزھمچنين برغم چيرگی هللا با شمشير

مانند خضرخندان وبرخ اسود و نميشود و درچھره ھای گوناگون ديگر
، در دلھا وروانھا زنده ....و)پيروزنام سيمرغ است ( حاجی فيروزه 

وماءموريتش عطار، پس ازآنکه درمصيبت نامه ، ازميکائيل . ميماند 
« با » رزق «  بستگی روی بهازهللا به تقسيم رزق سخن گفت ، 

» غضب هللا يا يھوه که با قطع رزق درخشکسالی ، گناھان موءمنان 
خدای ايران ميافتد که منشی ديگر   و بياد ،ديفرميدھند ميآوررا ک

 که درھمه جانھا وگيتی دريای  را  ميشناسدخدائی او .داشته است 
  :ولی مردمان دراثر جھان بينی تازه اشان ازآن آگاه نيستند مواجست، 

        وفسادتشنگان عالم کون 

  »آب مراد «  ای عجب» پيش دارند« 

  جمله درآبند و کس آگاه نيست

  يا نمی بينند ، يا خود ، راه نيست

  تشنه از دريا ، جدائی ميکنی

  برسرگنجی ، گدائی ميکنی

 سازگاری  ، با آزردن جانانی ، ايمدرفرھنگ ايران ، کيفرگناھان
عطار  .  ، کسی حق ندارد جانی را بيازارد درايمانبنام گناه. نداشت 

« به معنای درواقع  ميدھد که  را»رخ اسود بـ« به خدای ايران، نام 
« يا » آذرخش «  و ھمان  ،باشد» برق زاده شده از سياھی 

 ايرانی بجای خدای.  باشد » رخش « يا » ارتجک « يا » آذرگشنسپ 
Pبه کردن و دعای استسقا کردن ، با گستاخی از هللا يا يھوه انتقاد 

را خندان » لطف هللا «  و با اين انتقاد واعتراض ،  ،واعتراض ميکند
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البته خدای خشم . ميسازد و با خندان شدن لطف هللا ، باز باران ميبارد 
  .دوھيبت ، نميتواند چنين انتقاد واعتراضی را تحمل کن

، ھمه خدايان نوری که خدايان خشمند ( عطارميداند که هللا نميخندد 
نميتوانند بخندند ، چون با خنده ، احترام وقدرت خود را از دست 

 ، گوھر خدايان  تضاد خشمگين بودن.در به خنديدن نيستند قا) ميدھند
 خندان بودن گوھرخدای ايران دراين داستان، چھره برجسته نوری  با

منش .  ميدرخشد  باز ، ويکی ازشاخصه ھای فرھنگ ايران،ميگيرد
است ، وارونه خدايان نوری که » خنده « گوھری خدای ايران ، 

اين اصل خندان است   .است»  خشم سوزان واژدھائی « گوھرشان
  که به ھمه سرايت ميکند

  گر اناری ميخری، خندان بخر    تا دھد خنده ، ز دانه او خبر

  ش که ازدھانای مبارک خنده ا

  ُمی نمايد دل، چو در ازدرج جان

  نا مبارک خنده آن Pله 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

ه ، ميتوان دانه ھا را کاری که دھان باز ميکند و ميخندد دران
 .شادی گوھری ، درخنده، ميشکوفد  . گوھردرون اوھستند ديد
) روی ( ، چھره ) آنچه ذات ودرون است ( درخدای ايران ، چھره 

دردرون مھر ودربرون خشم . خدای ايران، حکمت نميشناسد. ميشود
اينست که انار . ّشر را وسيله برای رسيدن به خير نميسازد . نيست 

 - ا= انار« البته . ستی اين خدا را مينمايد درخندان بودنش ، گوھر را
است که نام اين خدا بوده  » nairi= زن « در واقع به معنای » نار

 آنکه ميخندد ، راست ھست ، شادی درونش ميشکوفد  .است 
» درخت زنخدا « ھم به معنای درخت » نارون « مثC . وبازميشود 

« يا » درخت بغ = شجره البق « ھست ، چنانچه نام ديگرنارون ، 
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رستم ورخش را در تابوتھائی . است که نامھای اين خداھستند » سده 
  ميگذارند » نارون « ازچوب درخت 

خوشه «  انار، اينھمانی با خدای ايران دارد و انار، پيکريابی انديشه 
خوشه . »  ارديبھشت= ارتا خوشت « است که گوھرخدای ايران » 

ه ارتای خوشه ميشود که شش ستاره پروين که بھمن درآن، تبديل ب
انارخندان ، گوھر راستی است ، آنچه را دردرونش ھست، . باشد 

 بھمن که اصل اين .است » روان « ، » انار«  نام ديگر.ميتوان ديد 
و   خرديست که درھنگام زاد ، با ھرانسانی ميآميزد ،استخوشه 

  . شايد انسان با زاده شدن با اين خردبھمنی، لب به خنده ميگ

« است که به معنای  » hu-chihr=ھوچھر« نام ديگر ارتا خوشت ، 
 » chihr-dush=  دژچھر« و به زشت ونفرت انگيز . ميباشد» زيبا 

گرفته روئی . زيبائی ، گشاده روئی و خندان بودنست .  گفته ميشود
نام . خشم ، زشت ونفرت انگيزاست . وعبوس بودن ، زشتی است 

با لب .  و گل ، پيکريابی خنده است ،است» ل چھره گ« ديگر ارتا ، 
کسيکه نخندد، . ودھان گشودن ، ميخندد و ھمه را خندان ميکند 

  :ولی بقول سعدی درجھان اژدھائی . منکرخدای ايرانست 

  وگرخنده رويست وآميزگار    عفيفش ندانند وپرھيزگار

 ظھور گشاده روئی که زيبائی باشد و گرفته روئی که زشتی باشد ،
خندان روی بودن . درونيست » دژم بودن وخشمگين  بودن« شادی و 

ديدن روی زيبا، . وخشم روی بودن ، درجامعه سرايت ميکند 
ازاين رو خيام . درفرھنگ ايران، علت شادشدن در زندگی ميگردد 

سعادت ديدارنيکو، دراحوال مردم ھمان تاءثيرکند که « : مينويسد 
زيرا که نيکوئی صورت مردم ، ... مان سعادت کواکب سعد بر آس

. » بھريست ازتاءثير کواکب سعد که بتقدير ايزد تعالی بمردم پيوندد 
. اين انديشه ترجمه انديشه اصيل ايرانی درعبارات اسCمی ست

مجموعه ھمه زيبائيھای جھان باھم ، « فرھنگ ايران برآن بود که 
د ، تا مردمان را زيبائی را بايد کشيد وپديد آور. »خدا ھستند 
اينست که صورت زيبا .درشادکردنست که ميتوان شادشد . شادساخت 
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 و روی زيبا را که بھره ای از ،را ميکشند تا ھمه خندان وشادشوند
ولی . اصل زيبائی که خدای ايران باشد ، بايد ديد تا شاد وخندان شد 

ازاين رو نيز بود که خدايان . ھيچکش ، صورت زشت را نميکشد 
توحيدی ، مردم را ازکشيدن صورت خود، منع ميکردند ، چون چھره 

ی زشت دژم وخشمگين آنھا از جھانی که غرق گناھند، به قدر
 که ھرکس آنرا ببيند ، ازترس و اندوه وغم يکجا وھراس انگيزاست

ازاين رو بود که . ديدن اين اPھان ، مرگ آور است . جان ميدھد 
را نشانه » دھان اژدھا « دھا ، ھميشه پھلوانان ايران درجنگ با اژ

اژدھا ، به محضی که دھان . ميگرفتند تا اين دھان را به ھم بدوزند 
 برون دميده ميشود که ھمه ،خود را ميگشايد ، آتش سوزنده ازآن

يتواند بخندد ، بلکه دھان اژدھا ، نم. چيزھارا ميخشکاند وميسوزاند 
  ميخندد، کسی نمی ترسد ازخدائی که.دمش ميسوزاند زمين را با

 - ترس«درپھلوی به احترام ، . وھيبتی ندارد و به او احترام نميگذارد 
 ترسناک بودن يک وجود است ، که آگاھی از.  ميگويند »آگاھی

ولی ايرانی ، خواھان چنين رابطه ای . را ايجاد ميکنداحترام به آن
   . ه است باخدا يا با حکومت يا باشاه و حاکم نبود

ميگفتند که . ه است، جفت وانبازومادرو مطرب خودرا ميديد نيزادرخد
چرا ؟ چون او با خنده ، احترام خود را گم . ازخنده شاھان بايد ترسيد 

حترام خود، او برای بازيافتن ا. ميکنند وديگران دليرميشوند 
نکه خنديده است ، دندان ناب وتيزخشم مجبوراست که درست با ھما

    . درخنده خود، گم کرده ، بازبيابد  راا آنچهخود را بنمايد ، ت

با خنديدن، يا ) به وجود آمدن درگيتی( = اينھمانی دادن زائيدن 
 ودراثر ،با انسان) خرد بھمنی( درھنگام زاده شدن ، آميختن بھمن 

يافتن فطرت بھمنی خنديدن ، واينھمانی دادن برق ابربارنده 
، فرھنگ سياسی ) ان با شادی پيدايش شيرابه جھ( با خنده) سيمرغ ( 

چنين . ودينی واجتماعی وحقوقی و اقتصادی ايران را معين ميسازد
. اصل فرھنگی ، برضد حکومتيست که ميخواھد استوار برھيبت باشد 

اين اصل، برضد گوشمال دادن وکيفردادن مردمان برای عدم اطاعت 
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 اين فلسفه که انسان آنقدر اطاعت ميکند که. از هللا است 
حاکميت خدائيست که نميتواند بخندد ازکيفرخطاکردن بترسد، پيآيند 

  ) . خنده ، شکفتن شادی دروجود است ( 

، خشم ، ھميشه )  چھره -دژ( ازآنجا که خشم ، چھره را زشت ميکند 
اين پوشه . خود را با محبت يا با رحم ميپوشاند . خود را ميپوشاند 

بدين .  ناپيدا ميسازد وماسک محبت يا رحمست که چھره خشم را
علتست که رستم به رغم آنکه رخش ميکوشد ، نميتواند اژدھا را در 

  . زيراين پوشه ھا ببيند 

. شيخ فريد الدين عطار، ميکوشد که منش اژدھائی هللا را نشان بدھد 
ولی . او واھمه ازآن دارد که مستقيما خدا را مورد انتقاد قرار دھد 

هللا ، . ی را به فرستاده ورسول اوميزند تھمت بی مھری يا خشم خوئ
اراده  ولی اين فرستاده اش ھست که برضد  ،خودش اصل مھراست

 البته ، چنين رسول يا فرستاده يا نبی ای که برضد !هللا عمل ميکند 
 ، وهللا چنين خود هللا ، کار ميکند، ديگرفرستاده ورسول او نيست

 ، انتقادی را که ازرسولش به ھرحال . کسی را به رسولی برنميگزيند
   . انتقاد ازخود هللا است  درپنھانی ، ميکند، درواقع 

  بيدلی با دل دونيم» برخ اسود« بود اندرعھد موسی کليم    

ازتوضيحاتی که دراين شعرميدھد ، ميتوان دريافت که عطار 
  . ميدانسته است ازکه سخن ميگويد 

  دربرخ بود» سرسبزئی « آنچنان 

   سرخ بود ،، چھره دين» سوادش « کز

  شد تبه برآل اسرائيل کار    زانکه آمد خشکسالی آشکار

 بخواھد ولی خدا ، گوش به خلق نزد موسی ميروند تا با نمازازخدا آب
   نميدھد دعای موسی

  خواست شد خلقی درآن تنگی، ھCک

  رفت موسی ، گفت ای دانای پاک

  چيست دارو، تا شود ، درمان پديد

   تاشود باران پديدچيست فرمان ،
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  حقتعالی گفت با موسی به راز

  گر ببارانست قومت را نياز

  بنده ای دارم که او گويد دعا     از دعای اوشود حاجت روا

است که  لطفش » ميغ وابر« اين بنده هللا يا يھوه ، ھمان خدای پيشين 
موسی  .دائمست و برای کيفردادن گناھان، دست از باريدن نميکشد

   بيايد ودعا بکنده را می يابد و ازاو ميخواھد کاين بنده

  روز ديگر، برخ آمد سوی دشت

  پس جھانی خلق بروی گرد گشت

   هللا ميکند ازهللا واعتراض بهآنگاه اوبجای دعا ، شروع به انتقاد

  گفت يارب، خلق را درخون مکش

  ھرزمان در رنج ديگرگون مکش

  گذاشتیخلق را ازخاک چون بر داشتی   گرسنه آخرچرا ب

  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

  که نتوانی ھمیبعد ازاين ترسی 

  بل توانی کرد باسانی ھمی

 که هللا بايد به مراتب خشمگين با چنين انتقادات واعتراضات برخ ،
فردا .  بCفاصله باران فروميريزد و عالم تازه ميگردد ترشده باشد ،

بدو ميگويد که ديدی با خدای تو که موسی ، برخ را می بيند ، برخ 
  چگونه سخن گفتم 

  ديدی آنزمان   با خدای تو چه گفتم آن چنانگفت ای موسی ، ب

  ديدی وگفتارمن  مردی من ديدی وھنجارمن» گرمی من « 

  زين سخن ، موسی چنان درتاب شد    کآتش خشم آمدش، وزآب شد
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  جوش ميزد خشم او چون بحرژرف

  برنجاند شگرف) برخ را ( خواست تا اورا 

ه سخن گوئی اينجا موسی ھست که پيکريابی خشم ميشود و اين گون
 و به  ، ولی جبرئيل ميآيد. گستاخانه را ھتک احترام خدا ميداند 

  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

است که خنده ِ ابرباران زا، يا سيمرغ » ی آذرخش« اين خاصيت ويژه 
 وبا جام باده که و جامه سبز)فرخ پی ( يا وای به است که با کفش سبز

ابرباشد ميوزد و مردمان را چنان خوش ميآيد که گوئی جان به تنشان 
ھرچند هللا نميتواند خودش بخندد، ولی روزی سه بار، ھمين . ميآيد 
 اندکی قلقلک ميدھد تا را » بناک لطف هللا ِ غض«  پيشين ، خدای

حق ، ولی مابقی زمان ،  خود را رحيم ھم ميخواند فراموش نکند که
   .ماند دارد،  گرفته روی و اژدھا گونه ب

  


