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  منوچھرجمالی

  

  فرھنگ ايران  درراـچ
حقيقت، با قدرت وھيبت وعظمت، اثبات 

نميشود ، بلکه ھرحقيقتی را بايد ازبويش 
  شناخت

 
 ِ، فرھنگ ، طبيعت ، نيکی ، ھنر، شادی ، حقيقت درفرھنگ ايران

 بسوی آشکارشدن و  ِ گوھری کشش ،اينھا. آشکارشونده انسان ھستند 
 ھستند » ارتا«ھمه ، گوھر نخستين انسان ، اينھا .  پديدارشدن دارند 

يکی  .  )شه+ اخو= ارتای خوشه= سيمرغ  ( که تخم سيمرغ است
است که اصل » سنگ « سيمرغ ،  نام در» سی « ازمعانی پيشوند 
 . ھست » صميميت=ھمبوئی=انبازی= مھر« ، يعنی  امتزاج واتصال

را خود ر ديده ميشود که ويس ، مھ به خوبیدرکتاب ويس ورامين
  :ميدھد» سنگ« اينھمانی با 

  منم سنگينه دل درمھربانی     وفا دروی چو نقش جاودانی

  وفا را دردلم زيرا درنگست      ازيرا کاين دلم ، بنياد ، سنگست

   سنگين نبودی   درنگ مھرتو چندين نبودیوگرمسکين دلم ،

سن ا« و به خرد بھمنی درانسان، » اسن بغ « ازاين رو به بھمن ، 
يعنی اصل مھر » سنگ « را ) مان+ اس( ميگفتند وآسمان » خرد 

» اصل مھر« ميساختند، تا نماد » سنگ « ميدانستند ، وبت را از 
  .باشد 

« ،    »سنگ  مرغ= مرغ + سی = سيمرغ «بدينسان يک معنای 
 .است » اصل ھميشه ازنو زنده شونده مھر «  يا  ،»مرغ مھر 

ران و انبازوجفت شوی انسان با حواسش  اقتِمھرچيست ؟ مھر، اصل
 مھر، به . با ھمه جانھاست ، وصميمی شدن، با کل جھان ھستی
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ھمه .  ، جھان را باھم ميآفرينند  » ھمه «.ھست » ھمآفرينی « معنای 
مردمان درجامعه ، با ھم ارزشھای اخRقی وقانون و نظام را 

 به کلی  با مفاھيم »مھر«  به خوبی ديده ميشود که  مفھوم .ميآفرينند 
 نيکی وشادی .  فرق دارد » رحمت « و» عشق « و » محبت « 

 ) فنومن= اشه(  بسوی آشکارشدن ،وحقيقت وفرھنگ از گوھر انسان
نظام ، قانون، «  چيست ؟  داد که به معنای  » داد«. کشيده ميشوند 

  وگسترشاست ، آنست که امکان پيدايش وگشايش» حقوق ، عدالت 
 با  » ھمبوئی«در  بدھد تا انسان ،گوھری اين مھر ، بهارتابه اين 

حقيقت واين نيکی واين شادی واين فرھنگ آنچه ھست ، به شناخت 
 آنست که اين نيکی وشادی وفرھنگ  »خشم«  يا  » بيداد« و. برسد 

 را از آشکارشدن ، باز دارد و مانع پيدايش فطری انسانوحقيقت وھنر
 مھر، برضد ھرقدرتی وھرقدرتمندی .بوی مھر، درگيتی گردد 

    .وھرحکومتی ھست 

درفرھنگ .  است  » وخرد مھر «در فرھنگ ايران ، خشم ، ضد
 خشم ، .ايران، خرد ومھر، نه تنھا متضاد باھم ، بلکه جفت ھم ھستند

دراثرترس وبيم ، گوھرنيکی . آنچيزيست که سھمگينست ومی ترساند 
رانسان نھفته ميماند ويا آنکه  د آنکهيا، ومھروحقيقت وشادی وھنر
و نيکی وھنروخرد گوھری ، تحول به   ،دراثرترس ، مسخ ميگردد

  .بدی و تباھی و تزويرومکر می يابد 

به دونيمه اره کردن « ندگی و ّ خشم ، درفرھنگ ايران که اصل در
 است ، به قھر و تھديد و »شادی اززدن وکشتن وآزردن «  و »انسان 

کام بردن (  تجاوزگری و زدارکامگی و) درشتی ( خشونت 
تقوا وفضيلت اسRمی « مفھوم .  گفته ميشود ) عيد قربانی= ازکشتار

  تقوی «چون. ، درفرھنگ ايران ، اصل ھمه بيدادھا وخشم ھاست » 
م کرده است و با نکردن  کردن از کاريست که هللا بدان حک ، دوری»

بنياد .  »  بترسد «وآن دنياآن ، بايد از عقوبتھای شديد آن دراين دنيا 
ترس ازهللا يا يھوه يا «  با  . است » ترس از هللا «تقوا وفضيلت ،

  ودروغ وفريب ، وتباھی برترين بيداد وستم پايه،» پدرآسمانی 
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 خدائی که ميترساند، خالق دروغ وفريب و . گذارده ميشود درجھان
  نيکی وھنرِ طبعاتھديدی ،  تقوائی ونيکی وھنر ِ« اين . تباھيست 

 اينگونه اخRق ، است ، و به آسانی ،» تحميلی وساختگی ومصنوعی
اين نيکی وفضيلتی نيست که .  به دو روئی و نفاق وريا می يابد تحول

  :بقول صائب  . انسان آشکارميشود  ِ خود ِبا شادی ازگوھر

  ، تانشاط کار نيابیکار مکن»    طاعت بيذوق «پرتو قھرحقست ،

ھيچکدام درفرھنگ ، کی وھنروشادی وحقيقت وفرھنگ البته ، ني
  طاعت خود ِ درست ، بلکهندنيست» طاعت « نه تنھا پيايند ، ايران
 ونتيجه ،است » انسان خودآشکارشدن ازگوھر=اشه« ، برضد کردن

 آنجا که نيکی وھنروشادی وفرھنگ وحقيقت ، پيآيند .ھمان قھر است 
ازعقوبت است ، بيداد و ستم اطاعت وتابعيت وتسليم شدگی با ترس 

«  با ھمين انديشه را » دادبي«   اند يشه  پيوندفردوسی.  است وخشم 
  : ميپروارند  بسيار شفاف  ،»ا آشکارشوی از طبيعت وگوھراشه ي

   شھريارجھان     ھمه نيکوئی باشد اندر نھان»بيدادی« ز

  .نند بابيداديست ، که ھمه نيکوئيھا ی گوھری مردمان، درنھان ميما

    شود بچه بازرا ديده کور در دشت گور» ھنگام « نزايد به 

  : مسخ و واژگونه ميکند  ،بيداد، گوھر مھر ونيکی را

  رد زپستان نخجير، شير   شود آب ، درچشمه خويش، قيرُبب

  ّشود درجھان ، چشمه آب، خشک   

  شکُنگيرد به نافه درون، بوی م

  آيد ازھرسوئی ، کاستیزکژی ، گريزان شود ، راستی     پديد 

را به ھم » روند پيدايش گوھرمردمان و طبيعت « ، » بيداد وستم « 
را به ھم » زمان پيدايش به موقع « يعنی   پيدايش ،ھنگام.  ميزند

. با چشم کور زاده ميشود برضد روند طبيعت ، بچه باز، . ميزند 
. شد ازچشمه بجای آب ، قير ميجو. شير، ازپستان بزکوھی می برد 

،و  ميکند وواژگونهعوضد، گوھرانسانھا رابه عبارت ديگر، بيدا
چشمه ھای وجود انسانی ، به کلی سترون . ميسازد نيک را تباه گوھر

با . »  در نافه پيدايش نمی يابد  ، ديگرمشک ، بوی خوش« . ميشوند
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با بيداد ، کل . بيداد که کژی را استوارميسازد ، راستی ميگريزد 
بيداد ، نظام وقوانين . ه کاستی و دروغ ميگرايد اجتماع ، ب

 نيکی وبدی ھستند  وتکليفی و اکراھی و خشيتی ِومعيارھای تحميلی
 را سترون وخشک ، و واژگونه »گوھريا طبيعت انسانھا « که 
  ،واصل آفرينندگی يا اصالت انسان را راستی  و نيرومندی ،زدميسا

« شبوی انسان را تحول به گوھرخو. تحول به کاستی ودروغ  ميدھد 
 اخRق امر ونھی ای و حکومت هللا ، جامعه وجھان را .ميدھد » گند 

 بيداد ، صميميت واعتماد ِ انسانھا  به ھمديگر را که بنياد .می گنداند 
» ھمبوئی يا گستاخی « ھمپرسی و ھمآفرينی اجتماعست و ايرانيان 

  . ميناميدند ، ازبين ميبرد 

 است » مھر «دين اعتماد داشتند که گوھر ھرانسانی ،چرا ايرانيان ، ب
و مھر، می بويد و ھيچکس نميتواند اين بوی را ازپراکنده شدن ، باز 

ھيچ قدرتی وزوری نميتواند اين بوی مھر را، تسخيرکند وبه دارد ؟ 
، که ) شه + اخو= سيمرغ (  تخم ارتای خوشه  از چون.زنجيربکشد 

 آشکار  ، بوی ورنگناميده ميشود ،» و  اخ « يا »ارتا« ھمان باز 
  .  ميشود 

  

  )اخو، ارتا ( چرا تخم 
  يا نخستين عنصرھرانسانی وجانی ،

  ميدھد ؟) صميميت ( بوی مھر
  

ناميده ميشود و » اخو « آتش جان يا نخستين عنصروجود انسان که 
ھست، ) ارتای خوشه = شه + اخو= خوشه ( تخمی ازخوشه ارتا 

ا پر يا برگست ، و نخستين اين پرھا برگھا ونيروھا دارای چھارنيرو ي
= ھمآفرينی= مھر« اين بدان معناست که .  ناميده ميشود » بوی « ، 

  . گوھر يا فطرت انسانست » ھمبغی 

) توليد گرما ( که اصل آذرفروز )  باد =(درتخم ھرگياھی ، وای 
 بربندھش، بنا )  اخو يا ارتا =(اين وای درون تخم . ھست ، ميباشد 
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  يعنی اصل مھر ، ، اصل پيوند ھمه چيزھا به ھم)بخش نخست(
 که  ،ناميده ميشود) isht-vaz-ur(   است ، و اوروازيشت وصميميت
 اين وای يا باد درھرتخمی .ساخته شده است » واز = وای « از ريشه 

 که درون ھرتخمی ، ازگرمای اين اصل مھر.ھست که آذرميافروزد 
انبازبودن وای .  ، آشکارميشوند وفراميجوشند يھاھست ، رنگھا وبو
، به فوران رنگ وبوی از ) ارتا ، اخو (  با تخم  ،يا اصل مھروگرمی

» آشکارشوی ، پيدايش =  اشه« اين ھمان . ھرتخمی کشيده ميشود 
 « :ميآيد که  ) 80پاره ( دربخش سوم گزيده ھای زاد اسپرم  .ھست 

 که درتخم گياھانست ، جوش اوروازيشت ، آن آتش خويشکاری
 و با آن شکوفه گياھان را زيبا و دلپسند – داغ کردن –آوردن و تافتن 

و به مزه ھای )  به ثمر رسانيدن –و خوشبوی کردن و برپزاندن 
که اصل » باد آتش فروز= وای « بنا براين با  . » بسيار گردانيدنست 

گی ھرگياھی، خوشبوئی وخوشرن  است ،  دریتخمھرمھر در
 ھرتخمی، بوی مھر ورنگ .وخوشروئی فرا ميجوشد و آشکار ميشود 

 درفرھنگ ايران ، اين روند آشکارشدن بوی خوش .مھر ميدھد 
. ند دنيکو را ، اينھمانی با شادی وسعادت ميدا) رنگ ( وروی 

 ھست ،شده که  نام آتش ِ اور وازيشت نيز  urvaazishnچنانچه واژه 
آشکارشدن بوی ورنگ ومزه . است » شادی وسعادت « به معنای 

 .، اصل شادی وسعادتست ) اخو يا ارتا (  ازگوھرھرتخمی ،خوش
ازانسانست ، نه ) ارتا واھيشت ( بھشت، پيدايش بوی مھر يا خدا 

بوی  «  ، اينست که ھر تخمی.اطاعت از هللا دراثر ترس ازخشم او 
خوشه خدا که ارتای   .را ميدھد » مھر و رنگ مھر ومزه مھر 

تخم + آتش= تخم + وای ( باشد ، اصل مھر) سيمرغ = ارتاخوشت ( 
و اين بوی مھرخدا را در  .در ھرجانی وھرانسانی ھست ) تخم آتش= 

، و با خدا )  ھنجيدن=(ھرچيزی ، با حواس انسانی خود فروکشيدن 
شدن ، گرانيگاه ) جان دريک کالبد شدن ( درھرچيزی ، ھمبوی 
انيانست که درشاھنامه در داستان سام وسيمرغ  تجربه بزرگ دينی اير
درفرھنگ ايران » مھر«  برای شناختن پديده .عبارت بندی شده است 



 

 

6 

6 

ارتای ( چرا ، سيمرغ . ، ضروريست که اندکی بيشتر آنرا بشناسيم 
= قم فانذر« ، برفرازکوه البرز، بوی مھر ميدھد و با ) خوشه 

 است ، )ھديد  وآزردن قھروت ( ، که نماد خشم» برخيزوبترسان 
درفرھنگ ايران، مھروخرد ، ضد خشم . کارخود را آغاز نميکند 

  .اينست که بھمن وارتا وسروش ، ضدخشم ھستند. ھستند 

  

   ، باھـمنـد دروغخشم و ترس و
  را نميتوان ازھم جداساخت ؟چرا غضب ورحمت 

  چرا غضب ھم ، رحمت هللا ھست ؟
  

خشم ، خودش دراثر ترس . ازھمند خشم وترس ، دو پديده جدا ناپذير 
، ايجاد ميشود ، وبا ترسانيدن ديگران ، ميخواھد رفع ترس ازخودش 

قدرت وبرتری ِ اuھان خشم ، در اطاعت کردن ازآنھاست و . بکند 
گوھر مھر  ( ھميشه ازآن ميترسند ، که مردم آنھا را اطاعت نکنند

ھا مردم را آن . )درانسان برضد اطاعت وتابعيت وتسليم شدنست 
 نکند ،  اطاعت انساناگر. باترساندن ، به  اطاعت ، مجبور ميکنند 

   .فوری اورا ازبھشت بيرون مياندازند

با ترس ، دروغ . ميشود » دروغ « ولی آنکه ميترسد، مجبور به 
باترس از يھوه ، آدم ، خود را ازيھوه ، پنھان . پيدايش می يابد 

ر، برای  انسان ازآن پس درظاھ. اين نخستين دروغست  و.ميسازد 
.  خشم او، اطاعت ميکند و درباطن، ھمان ميماند که بود خوابانيدن

 خشم را ِبا دروغش، اuه. اين فريب ، امتداد يابی ھمان دروغست 
، فوق  »  انسانخدا فريبی«  خشم ، با آگاھی از اين ِاuه. ميفريبد 

د که سميع وبصير به دعا ميکنو االعاده ميترسد و برخشمش ميافزايد 
امر به معروف ونھی ازمنکر اينکه ھمه را به .   پنھانی ھا ميباشد کل

سميع وبصيرنيست و مردمان خودش  ، برای آنست که مکلف ميکند
سراپای جامعه ، غرق در دروغ . بايد خودشان ھمديگر را بترسانند 

 . جامعه ای پيدايش می يابد که ھمه ازھم ميترسند .وفريب ميشود 
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  هللا ولی مردم با حواسشان ، نادرستی اين ادعای سميع وبصير بودن
 خشم ميگويد که او درپنھان ِ اuه،آنگاه بناچار. را بزودی درمی يابند 

می بيند وميشنود و آنھا را يک بيک درلوح محفوظش يا دداشت ميکند  
 به آنکه عصيان کرده  به آنکه اطاعت کرده ، رحمت کند وتا دربھشت

 و بی ھم  ،رحمت وغضب ، دو ويژگی متصل به ھمند. غضب کند ، 
  رحمت ھم ،حتا اuه خشم ، درغضبش. ، ھيچ معنی ندارند 

 درنابودکردن وکشتاروشکنجه دادن ، رحمت.  می بيند ورحمانيت 
اين .  ازشر، خيرميسازد ست که خودرا می بيند ، چون اوورحمانيت

 او ھم رحمت غضب. ھمان حکمت است که حکومت ميشود 
 . غضب او فقط گام اول بسوی رحمت ورحمانيتست . ورحمانيست 

ازسوئی برای آنکه  اکراه تابعيت واطاعت را حRوت ببخشد، ميگويد 
 ،  ازترساطاعت. ھرکه ازمن اطاعت کند ، به من محبت کرده است 

  ! ميشود محبت 

 « ، ھمان پديده ايست که ايرانيان آنرا رحمت جدا ناپذير ازغضب
»  تابعيت –حاکميت « ميناميدند و خشم ، با ايجاد رابطه » خشم 

رابطه  . است» ھمآفرينی مھر«  که برضد مفھوم پيدايش می يافت
»  تابعيت -حاکميت« ميان هللا ويھوه وپدرآسمانی با انسان ، رابطه 

چنين رابطه ای .مينامند » عھد يا ميثاق يا قرارداد « است که آن را 
  .را درانسانھا ريشه کن کند) ھمآفرينی ( که گوھر مھری ناچار است 

»  تابعيت- رابطه حاکميت« ولی فرھنگ اصيل ايران ، درست برضد 
تخميست که درتن ) ارتا ( خدا . ميان انسان وخدا ، پيدايش يافته است 

اين رابطه . انسان ، غرس شده وباھم انبازشده اند ) زمين يا آتشکده( 
ناميده ميشد که به کلی با » مھر« ا با انسان ، جفت ويگانه شدن خد

انبازشدن خدا باانسان ، .  فرق دارد ،» قرارداد«  و»ميثاق« و»دھع«
اينست .  نيست ،رابطه حاکميت خدا با انسانی که فقط بايد تابع او باشد

بنا .  ، نمی ترساند  تا دروغ وفريب وکينه را خلق کند »خدا«که 
«   يا »رحمت رحمان ورحيم« که نبايد با مفھوميست » مھر« براين 
  »بسم هللا الرحمان والرحيم« اينکه .   مشتبه ساخت » وعشق محبت
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 سه  دريک نفس ،برميگردانند ،» خدای بخشنده ومھربان « را به 
خدائيست که خودش ، بخشنده و. هللا نيست خدا ، . ويند دروغ باھم ميگ

خدائيست ،  و مھربان  ، نيسترا پخش ميکند وگيتی ميشود و اين هللا
يک جمله درترجمه .  واينھم هللا نيست ، انسان ميشود  وانبازکه گوھر

مسئله انسان ، اطاعت کردن از هللا يا !   ، تبديل به سه دروغ ميشود 
) اشه ( مسئله انسان ، آشکارساختن . عصيان کردن از امر او نيست 

تا ، ازخودش ھست که تخم خدا ازوجود خودش ھست و با پيدايش ار
  .ارتا وھيشت ، بھشت ميشود 

  

  د ؟يـُرـب  بوی مھر را ازميان، ميتوان با شمشيرآيا
  

.  بدونيم ، يا ازھم جداساختنست ن بريدن و اره کردوخشم ، دريدن 
ا آنچه بو ميبرد،  و آنچه می بويد ب ، ومھر می بويد  ،خشم ، ميترساند
 و انباز شدن وبه ھم بسته شدن مھر، با جفت شدن. د به ھم می پيوند

واژه ھای يوغ وجفت وجوت ، تلفظ ھای گوناگون يک . کار دارد 
  ھم»صميميت « درکردی ، معنای » جوت « ازاين رو . واژه اند 

) ديوی = ھمزادی( چون زرتشت ، برضد انديشه جفتی . دارد 
= جفت  موبدان زرتشتی به ھمه واژه ھای ،، ازاين روبرخاست 

باشد ، » جوت که جفت «  واژه ِازخود.  معنای وارونه دادند   ،جوت
«  را ھمه جا به»جوت يا جود  « واين واژه. را ساختند » دا ُج« واژه 

 با  موبدان زرتشتی ،.ترجمه ميکنند » جدا از، بيگانه ، دشمن ، ضد 
  . تغيير معنای يک واژه ، کل فرھنگ ايران را مسخ وتحريف کردند 

« واژه مھر که از ريشه .  به مھر نسبت ميدھند چرا ، بوی را
maetha «  يگانه شدن است- 2 جفت و- 1ساخته شده به معنای  

پيوند جفت باھم « ، به معنای »  مھر «پس خود . )لغت نامه يوستی ( 
ھم ھمين » بند+ جفت= vand +pat = پيوند « البته واژه . است » 

  . معنی را ميدھد 
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.  گفته ميشود  » بوی «،» حواس « مه درفرھنگ ايران ، به ھ
مگر ھمه حواس ، .  بوی گفته ميشود  ،ھمچنين به شناختن ودانستن ھم

) بينی ( می بويند ؟  علت اينکه ، درميان حواس ، حس بويائی 
 پيوند يافتن حس با محسوس ِدرشفافترين و آشکار ترين شکلی ، روند

خود  با جان  ، خدا راا بچيزی ياھر گوھر  يافتن با روند پيوند يا،
 مانند  بدون استثناء ،انسان نشان ميدھد ، ادعا کردند که ھمه حواس

 ھمين پيوند گوھری وصميمی را ميآفرينند ، ھرچند نيز حس بويائی ،
ند ھای گوھری حواس با وانسان ازاين گونه پيو. ديده نشوند 

 پھلوی  اساسا در.  ، بشناخت ودانائی حقيقی ميرسد گوھرچيزھا وخدا
» ham-boishn= ھمبوی «  را  »حس بويائی يا شامه« ِخود

باھم جان « ھمبوئی ، چنانچه ديده خواھد شد ، به معنای .مينامند 
انسان با .    دريک کالبد شدن وبه اوج صميميت با چيزی رسيدنست 

انسان با ھنجيدن بوی . ھنجيدن بوی مھر خدا ، با خدا ، ھمبوی ميشود 
« يعت وگيتی ھمبوی ميشود ، واين ھمبوئيست که به ت ، با طبطبيع

   .ميکشد » ھمآفرينی 

چرا ؟ انسان بوی ھرچيزی را که با رنگش دراثرآتش گياھی 
يعنی با وای يا باد که اصل ( آشکارميشود ، با دم ) ئوروازيشت ( 

  وای «بوی چيز، با. از راه بينی به ريه اش فرومی ھنجد ) مھراست 
بوی ورنگ در تخم است  و .  باھم ميآميزند  ، که اصل مھراست»

 خدا ، و دم يا وای يا فرن ، نيزچھره ديگرخدا ، خودش ھمين تخمست
وھم تخم خدا ، جوت گوھر است وھم وای که خداست ، جوت . ھست 

 تخم ھمه موجودات باھم ، خوشه درخت ھمه تخمه .گوھرست 
ميده ميشوند   ناwan-jud-beshاند ، واين درخت) درخت سيمرغ ( 

 ترجمه  يا دوردارنده غمکه موبدان زرتشتی آنرا به درخت غم زدا
، دراصل ، بيژ besh ، ھمان جفت است وبش  judميکنند ولی جود

ھمه تخمھا درخوشه .که به معنای تخم است وبيژه وويج بوده است 
و وای يا باد ھم ، گوھر . خدا ، جوت ، يعنی جفت واصل مھر ھستند 

  خوانده ميشود که به way-i-jud-gohrری دارد ازاين روجفتی يا مھ
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پس ترکيب وای آذرفروز وتوليد . معنای باد با گوھرجفتی ومھريست 
کننده گرما با تخم ، دردرون تخم ، به پيدايش بوی ورنگ مھر 

  . ميکشد 

پيوند بوی تخم با وای يا باد ، از راه بينی به ريه ميرسد و آتش جان 
جفت نی  = ni+vi( ولی سوراخھای بينی . روزد را درريه برمياف

، ُدوجفت دربن زندگی( ، پيوند مھر ميان بھرام ورام است ) باھم 
سوراخ چپ بينی با رام و سوراخ راست بينی با بھران اينھمانی 

. خود بينی ، پيکريابی ھمبوئی رام وبھرام باھمست. است  ) داشته
ھمه حواس . يباشند واس ، ھمگوھر حس بويائی مبدينسان ھمه ح

 که از گوھر چيزھا ميپراکند ، می بويند و ازآن  راانسان ، بوی مھری
انسان با . واين ، نخستين تجربه انسان از خدا ھست .  بار دارميشوند 

 با حقيقت  ،)حس کردن وھنجيدن محسوسات درگوھرخود ( بوئيدن 
 ديگر، به عبارت. گيتی وبا خدا ، با ھم جان دريک کالبد ميشوند 

اينست . انسان باخدا ، يا انسان با طبيعت يا مردمان ، ھمبوی ميشوند
که درشاھنامه ، برترين تجربه دينی که درشخصيت سام نشان داده 

.  ھست » سيمرغ = درک بوی مھر ازخدا « ميشود ، ھمين 
برفراز دريھوديت ، موسی ، يھوه را در شعله ناسوز درخت يا بوته 

که رو » وخشيدن « البته . کند که به او امر ميکند مي  تجربهکوه سينا
« ھم ھست و » زبانه کشيدن وشعله ورشدن « ئيدن باشد ، به معنای 

ولی .  نيز ميباشد » کلمه والھام ووحی « به معنای » وخش 
که به بوی ھمه گياھان ( درفرھنگ ايران، سيمرغ ، اصل بو يا مشک 

ه درخت بوی به ھم پيوسته است که برفراز س) خوشبوی گفته ميشد 
آشيانه يا خانه دارد و نخستين تجربه سام از خدای درفرازکوه البرز

خدا ، امر نميکند که کفشت را . است » بوی مھر « ايران ، ھمين 
ميدھد و جھان را به ھمبوئی ميخواند ، » بوی مھر « بکن ، بلکه 

  .وسام ، ھمبوی سيمرغ ميشود 
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  تجربه دينی ايرانتجربه بوی مھر، نخستين 
  

  ميکند که کودک نوزادش، زال را چونجامعه ، سام را مجبور
 وموی سپيد و روی سرخ دارد ، دور بيفکند و ازمھر  ،دورنگه است

آفرينندگی برپايه « اجتماع، برضد آن  حاکم برِاuه.  دست بکشد ،به او
نقص ( است و اين دورنگه بودن ، ديوی و برترين آھو» اصل جفتی 

درفرھنگ ايران، دورنگ به ھم چسبيده ، ھمان  . ميداند) عيب و
ازپيوند رنگ سپيد با رنگ سرخ ، روشنی . معنای مھر را دارد 

خدای اين . اين مھر است که روشنی را ميآفريند . پيدايش می يابد 
رزتش وننگ و سام زيرفشارس . اجتماع برضد انديشه ھمآفرينی است

او توان .  ميدھد ن فرزند خود زال ،اجتماعی، تن به دور انداخت
را »  مھر«او. ندارد را ايستادگی در برابرفشاراجتماع وحکم خدايش 

» اولويت مھربه جان «  و ،قربانی حکم آن خدا وزور اجتماع ميکند
  :، فراموش ميسازد را که بنياد فرھنگ ايرانست 

  بدو مھروپيوند ، بفکند خوار   چو بفکند ، برداشت پروردگار

   نميتواند تاب بياورد که جانی را ازمھر بيفکنند،سيمرغ يا جانانولی 

کودک دورافکنده وبه مرگ سپرده را سيمرغ به آشيانه ای ميبرد و 
سيمرغ وبچگانش با ديدن زال گريان ، از زيبائی زال ، خيره ميمانند 

خدای ايران ، خواستار رھائی . و به او مھر خود را می افکنند 
» ،از مھر افکنده شده خدايان خشم و پيروان اين خدايانزآنانست که ا

ھنگامی که سام ، درمی يابد که او درتن دادن به سرزنش و ننگ . اند 
 اشتباه کرده است ، مھر به فرزند گم کرده اجتماع وخدای خشمش ،

 اورا آرام نميگذارد و ھنگامی به کوه البرزميشتابد تا فرزند خود اش
  :کوه البرز را بيابد ، برفراز 

  برو بر، نشيمی چو کاخ بلند     زھرسوی بسته راه گزند
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جان درخانه سيمرغ ، . درخانه سيمرغ ، ھرجانی بی گزند است 
 دراينجاست که سام. اين ھمان انديشه بست نشستن است . مقدس است 

  : تجربه تکان دھنده دينی خود را ميکند  ،

   ھستند ھردو ، ھمال تو گفتی که  برو اندرو ، بچه مرغ وزال 

 » آل+ ھم  = artha+haam=  ارتا–ھم « دراصل » ھمال « واژه 
  و سيمرغ و زال ، ھم ارتا ھستند ،يعنی بچه ھای سيمرغ .  ھست

اين ھمان . يعنی ھمه ازيک عنصرنخستين ، ازيک گوھر می باشند 
  . است » شه + اخو= ارتای خوشه « انديشه 

   » اویباد«   آمد از» بوی مھر «ھمی

  بدل شادی آمد ، ھم از ياد اوی

  نه تنھا  بوی مھر را ميآورد بلکه شادی را نيزميآورد) وای ( باد 

تل زال رغم آنکه قاه وھنگامی سيمرغ ، زال را ميخواھد به سام ب
  نشان اوج شمرده ميشود ، برگرداند ، و اين کار به خودی خود ،

 ، )سيمرغ  ( ھمالشزال ازاين فراق ودوری از لی ومھرورزيست ، 
غمگين است ، سيمرغ بدو ميگويد که تو ھرگاه مرا ميخواھی ، پر 

 ھم به معنای بال وھم به معنای  ، درسانسکريت» پر «.مرا آتش بزن 
به عبارت ديگر، ھرجا اين برگ را درمجمر . است » برگ گياه « 

خدا ، ھر کجا بوی درد و عذاب . بياندازی ، من بRفاصله حاضرم 
  . او، بوی پرستست . جانی باuرفت،بياری ميشتابدکنجه ِشو

  ّبرآتش برافکن ، يکی پر من    ببينی ھم اندر زمان فر من

  ھمانگه بيايم ، چو ابر سياه    بی آزارت آرم بدين جايگاه

  در ويس ورامين دراينھمانی دادن دود سياه وابربا بوی مشک ميآيد

  چو ابری ، بسته دود مشک وعنبر

    ابری ، بر آينده ز مجمرکه ديد

درعذاب ودرد ھرجانی ، بوی سوختن جان برميخيزد ومن درھمان 
  :و سپس اورا نزد سام ميآورد  . بوھستم 

  گرفته تن زال را درکنار»   ابربھار« زکوه اندرآمد چو 

  ر ازمشک شد  دو ديده مرا با دولب خشک شدُزبويش، جھانی پ
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   ، جای نگرفت بيشيش  خرد درسرموزمھروی و بويه پورخ

  به پيش من آورد ، چون دايه ای    که ازمھرباشد ورا مايه ای

  زبانم بروبر ستايش گرفت    بسيمرغ بردم نماز ای شگفت

= مای + ھو=ھمای «و» دايه + ھو= ھودای =  خدا «خدای ايران ، 
منقلب  با بوئيدن بوی مھرسيمرغ ، چنان ،سام. است » مادرنيک 

چون سيمرغ مانند . ، سر رشته را گم ميکند ، که خردش ميشود 
خدای خشمی که دراجتماع او حکومت ميکند ، نه درفکر بخشيدن گناه 
است و نه اورا برغم چنين گناھی که قتل فرزندش بوده ، فرزندش را 

 ، که او به کسی مھر ميورزد که قتل جان کرده است. ازاو بازميدارد 
 که ژرفای ذاتش ا درمھرشسام خدا ر.  ھست بخشی ازجان سيمرغ

 بوی خدا ، به خدا ، به سيمرغ آبستن  بردن ِوازاين ، می بويد ھست
به عبارت ديگر با خدا ، تاروپود .  ھمبوی خدا ميشود  و،ميشود 
او چنين خدائی .  خدائيکه ، عنصرنخستين جان ھرانسانيست . ميشود 

 ، را درھرجانی وھرچيزی وھرکسی می بويد وميجويد تا با آن
   .ھمبوی شود 

« ، فقط معنا ومحتوائی که در اصطRح » بوی مھر« دراصطRح 
 در  ، ازنو ھست ، ازسر، بطور آشکار وواضح به خودی خود»مھر

معنای » مھر« در روند زمان ، . بيان شده است » بوی « واژه 
آن ويژگی گوھری » بوی « . پھناورترو ژرفتری يافته بو ده است 

» باھم يگانه شدن « و » جفت وانبازشدن «  ھم درمھر است که با
را چشمگيروبرجسته ساخته » مھر« ، اين محتوای » بوی « و . باشد 
بوئيدن ، ھم به معنای بوی دادن . مھر ، چيزيست که می بويد . است 

، » بوی « . است » آبستن شدن « و ھم به معنای ) آبستن کردن ( 
يا باد ) اندروای =  رام =(روان اصل پيوند دادنست که ھميشه ھمراه 

» ھمبغ وھمبون وھمپرس «  و آنچيزی درباد يا وای است که ،است
برای ) يا انسانھا ( گوھر دوانسان ھمبوئی به معنای آنست که . ميکند 

با حواس خود ، ميتوانند ) . اشه  ( ھمديگر، شفاف و درون نما بشود
  .  بچشند و ببويند مستقيما گوھرھمديگر را ببينند و لمس کنند و
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  ھرکجا بوی خدا ميآيد     خلق بين ، بی سروپا ميآيد

  زانک جانھا ھمه تشنه است بدوی    تشنه را با نگ سقا ميآيد

« امروزه ، ما  از مفھوم .ھمه تشنه اين شفافيت و درون نمائی ھستند 
درکتابھای لغات .  بيگانه شده ايم  بسيار دور افتاده و ازآن »ھمبوئی 

ولی . آيد که دوچيز که بوئی ھمانند ھم دارند ، ھمبوی ھستند مي
درشاھنامه ، معنای ژرف اين ھمبوئی ، در داستان باربد باقی مانده 

  .است 

  

  ھمبوی شدن باربد با باغبان
  

باربد با آمدن به دربارخسروپرويز، کسی را نمی يابد که اورا به شاه 
ه ساuرباررشوه ميدھد ران نيز بمھتر را مشگسرگش ، . معرفی کند 

  .  باربد به دربار راه يابد که نگذاردتا

  چو نوميد برگشت ازآن بارگاه      ابا بربط آمد سوی باغ شاه

  بدان باغ رفتی به نوروز شاه      دوھفته ببودی بدان جشنگاه

   بود ه است»  مردوی« ، نام باغبان اين باغ

   شد» ھمبوی«مرد،سبک باربد نزد مردوی شد      ھم آن روز با 

   » تو جانی و من کالبد «چنين گفت با باغبان ، باربد    که گوئی

آنھا  مانند . کسی ھمبوی ديگری ميشود که جان درکالبد ديگری بشود 
بشوند ، وباھم اوج صميميت را پيدا » انباز= ھمبغ « جان وتن باھم 

ی باربد کنند ، واين مردوی ، با غبان خسروپرويز بود که راه را برا
در بويش ، ) ارتا = سيمرغ ( وھمين تجربه  مھر خدا . ھموار کرد 

ھمبوئی با « ھست که  مينمايد که فرھنگ ايران ، تجربه دينی را در
ارتا ، نخستين عنصر، درھرجانی . ميداند » خدا در ھمه چيزھا 

با خدا در شدن » ھمبوی « ودرھرانسانی ھست و دين ، چيزی جز 
رشاھنامه دازاين رو ، سيمرغ . نيست ر انسانی گوھر ھرچيزی وھ

به عبارت ديگر او ، جمع .  آشيانه دارد  » سه درخت بوی«برفراز
  . ميباشد) عطرمثلث ( اين عطرھا 
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  بررسی ادامه دارد


