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 منوچھر جمالی

  

  »شاد کردن حواس  « ِبر بنياد، اخ�ق 
  ِآزادی برای جلوه زيبائی ھا دراجتماع

 

زيبائی « درفرھنگ ايران ، با شاد کردن حواس ھست که ميتوان 
جان انسان ، شکوفا درون را از »  وسرفرازی و راستیونيکی ورادی
ت زوجف، پيآيند انبا  ارزشھای بزرگ اخ/قیِآفرينش. وآشکارکرد 

 ، نه پيايند امر  ازراه حواس است ، با جان انسان ،ّشدن شادی وخرمی
 نويد ، اطاعت وتابعيت ياونھی بينشی که از مردمان ، با تھديد و

) اخو = ارتا(  خود خدا جان انسان، تخم يا آتش ِ. ميطلبد 
 هللا نيست ، بلکه ھمبغ و ِانسان، عبد. ھست تن   يازيرخاکسترنھفته

 ، نه تنھا روشنی وبينش ، ديگر وباھم ،ھست) ارتا ( خدا ھمآفرين 
را   »رادی وسرفرازی وشکوهراستی و نيکی وزيبائی و «بلکه

 ديدن زيبائی و رنگھا ونقشھا و چھره ھا ، وشنيدن  . ميافرينند 
 خوش گياھان وگلھا و  بوینواھای خوش وخوشنوازيھا ، و بوئيدن

 خوش وافشره ھای شيرين  ھایهدسته ھای گل وگياه ، و مزيدن نوشاب
 و اين شادی  ،ندّ را شاد وخرم ميکنوباده سرخ گوارا ، حواس انسان

 و اين شادی ، ، آتش زنه و آتش افروز جان درانسانند حواسّوخرمی
وخرميھای حواس ھستند که جان انسان را تحول به نيکی وزيبائی 

نھفته ) ا ارت= اخو(  که درتخم  ،ورادی وراستی وسرفرازی ميدھند
نيکی واحسان وزيبائی وراستی، پيايند شادی ھمه حواس .  است 
 ازاين انديشه بنيادی فرھنگ  کهشعرمولوی ، رد پائيست. ھست 
   : به جای مانده است ايران

  »خوبی واحسان ما « ّز اقتران خرمی با جان ما    می بزايد 
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اء طبيعت  ، که به ماور شانبرغم پيدايش اديان نوری که اRه واحد
وگنج ) immanent(  ، ديگر زھشی  خوشت و مانند ارتا ،ميرود

، ھنوز شعرای ايران ، طالب نيست  ) jibun=ji bun(=نھفته درتن 
= ُزوش، فريد(  که محبوبه اشان ميشود خدايشانبا آنند که 

د ن بياميز از راه حواسشان وبيواسطه )رند افريت = پری =فريت
  .د نوانبازشو

  دان، جمله چمن ، خشک بودبرمثل زاھ

  ّمستک وسرسبزشد ، از لب خمـار تو

  بت پرستان، رخ خورشيد ترا گر بينند

  برقد وقامت زيبای تو ، ايمان آرند

  چه سماعست که جان ، رقص کنان ميگردد

  چه صفيرست که دل ، بال زنان ميگردد

در فرھنگ ايران ، با اديان نوری » اخ/ق ودين وھنر« فرق کلی 
آنست که اخ/ق ودين وھنر، در فرھنگ ) زرتشتی + ھيمی ابرا( 

= فرن « وآتش جان يا » ست زتخمھاتخم ِ خدا که خوشه ا« ايران ، از
شعله + ميرويد ومی بالد = َدـشـخَو« ، می ھرفرد انسانيست » اخو 

خدا ، واعظ ومعلم وآموزگار . » ورميشود و زبانه ميکشد وميافروزد 
ی انسان نيست که با واسطه پيامبری ، ردرفراسوـرشد و آمُـوم

  ، خوب وبد چيست کهمظھری ، فرستاده ای ، به انسان نشان بدھد
به  با رحمت او ،  تا  ،وازآنھا اطاعت وتابعيت از اوامرخود بخواھد

بلکه خدا ، خودش تخم خوبی وزيبائی . شادی وسعادت برسند 
ازاين . ت د انسانی ھسوسرفرازی وراستی وشکوه وپيروزی درھرفر

 =  jibun  رو آن را گنج ميناميدند که درھزوارش به معنای 
ji+bun «شاھين ترازوھم  و،ھم نام زندگی ، » ژی = جی «  .است 

 و ھم نام رام ، مادر زندگی و  ،نگی و مھراستھ وتوافق وھمآھم
رام ، دخترسيمرغ . رامش وخوشنوازی ورقص وشناخت است 

 به ،» گنج = جی بون « پس . ت اس) نخستين پيدايش سيمرغ ( 
ھنرو .  زھدان وسرچشمه زندگی ومھرو ترازوو شادی ھست معنای ِ
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 ِ  وشادی وسرفرازی ، آشکارشدن)نظم  ( اخ/ق وزيبائی وساماندھی
 جزء جدا ناپذيرازھستی ،» خدا«.  خدا از تن انسان ھستند خود ِ

 « درتن او باشد ، که انبازبودن خدا با انسان ، اين پديده را. انسانست 
اخ/ق وزيبائی وشکوه ورادی وراستی وسرفرازی . ميگفتند » مھـر 

 و فقط با شادی حواس ونيروھای  ،، بالقوه درجان انسان ھست
ارتا ، اشه ( ، آشکارميشوند ) يا خدا از بالقوه گی ( ضميرند که اينھا 

  ) . و اشی ميشود 

  

  خدای ايران، با ھيچکس، محاربه نميکند
   که محارب با اوھستند، نميگسلدرخود رانيز ازآنھاو مھ

  

نگ ايران، انسان ، ميتواند خدا وموجوديتش را انکارونفی کند درفرھ
 کند، با وجود اين خدا، ازاو نميگسلد، چون خدا ، آتش و پشت به خدا

اين دوبيت . درھرانسانی ھست ) اخو= ارتا =  فرن(جان 
   درست بيان اين مطلبستشعردرشاھنامه در داستان سام وزال ،

  زدل) سيمرغ ( مھر دايه  )  ميگويدبه زال( فرامش مکن 

   ، مھر تو، دلگسل)ارتا = سيمرغ  (که دردل مرا

  که تو خود مرا ديده وھم دلی    دلم بگسلد ، گر زمن بگسلی

اگر تو از من بريده شوی ، من سرچشمه زندگيم را که دلست، ازدست 
 گسستن، گسليدن ، .در فرھنگ ايران بود » رـمھ«  اين مفھوم .ميدھم 

 «  بازميگردند که ازريشه vis-astanگسيختن ، ھمه به واژه پھلوی  

vis=vi «  است که » دوای = وای « ھمان واژه ، اين واژه . ميباشند
، اصل پيوند ميان » وای  « .است » جفت به ھم چسبيده « به معنای 

جفت « ا که زرتشت برضد مفھوم  ازآنج.انگره مينو وسپنتا مينوست 
برخاست ، ازاين رو دريزدانشناسی » يوج = يوغ = جوت = 

، » دا ُـج« ، معنای » جفت = وت ُج« ين واژه  ، به خود ھمزرتشتی
= جفت«  درست اصط/ح .داده شد »  متضادباھم  ياازھم بيگانه ،« 

يگانه جدا وپاره ازھم ، ب« ، معنای متضادش را پيدا کرد که » جوت 
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=  است که فعل گسستن)vis=vi  =vaay (ازاين ريشه.  باشد »باھم 
دارای معانی پاره ، درپھلویکه . گسليدن ساخته شده است = گسيختن

، شکسته شدن ، رھا شدن کردن ، جدا کردن ، قطع شدن، شکافتن 
بيان پيوند او با ھرانسانی سخنی که سيمرغ به زال ميگويد ، . ميباشند 

وای  ( »اصل پيوند ھمه جانھا باھمست = وای « او  . اشدوجانی ميب
 ،» مھر= باھم جفت بودن «  . )باز، به پرنده ھم ميگويند = واز= 

  « تا ،»ھست « او . دارد » ھمآفرين بودن «  اينھمانی با  ،برای او
اصل «، بلکه او خودش به تنھائی نميآفريند .  »درھمه وباھمه ميآفريند

سپنتا «اينکه در يزدانشناسی زرتشتی ، اھريمن و. ست ا»باھم آفرينی
 آفريدگان خود را ميتوانند بيافرينند، ، جدا ازھم»مينو يا اھورامزدا

 يا باھم  او، اصل پيوند اگر .ست برضد فرھنگ اصيل ايرانانديشه ای
 او ھست ، چون باھمه ھست ، .» نيست «  به کلی ، نباشد، اوآفرينی

 او ھيچ جانی وانسانی را ترک نميکند ، چون .چون ھمه باھم ھستند 
  .  ھست  با ھرجانی وھرانسانیاصل پيوند وجفتی وانبازی

چنين با .  ، دراينکه با ھرجانی و درھرجانی ھست  »ھست «او 
، انسان وخدا ، نميتوانند ھمديگر را ترک و رھا » مھر«مفھومی از

درھمين  ببرند ، چون موجوديت ھردوشان ھمديگرکنند و يا از 
 درمھر، با ھم موجودند ، وبی مھر، ھردو ناموجود .استباھم مھر
  . است » بديھی «  درمھر، ھمزيستی وھمآفرينی ، .ند 

يقين به اينکه « ، بجای » آموزه زرتشت « و » ميترائيسم « با پيدايش 
انسان ، خودش سرچشمه ھنروزيبائی و خوبی وسرافرازی وسامان 

تخم خدا، (ان می نشيند نی به گوھرانس، شک وبد بي» يابی ھست 
 ازانسان، ھنر  ھردو براين پايه استوارند که) .،نيست گوھرانسان

اينست که . ، پيدايش نمی يابد ) نظم ( وزيبائی وخوبی ساماندھی 
  ، مشی ومشيانه ، با خردشان نخستين چيزی)بخش نھم  ( دربندھش

ريدن مدنيت ه آف که ميانديشند ، اينست که خردشان ، توانا برا
نخستين انديشه اشان اينست که اھورامزدا،  .وساماندھی جھان نيست 

. آباد کننده جھانست ، يا به عبارت ديگر، خالق مدنيت وفرھنگست 
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اين انديشه ، بيان ناتوانی خرد انسان در ايجاد مدنيت وفرھنگ 
 از جان انسان، خردی نميجوشد که .واخ/ق ونظام وحکومتست 

  .ندگيست ، ودرست اين سخنيست برضد فرھنگ ايران نگھبان ز

 و فقط با اغوای  ،درتورات ، آدم وحوا ، اساسا نميدانند معرفت چيست
آنھا به معرفت ، فقط با . آن را ميخورند ، نخستين بار) مار( شيطان

. روشنی وبينش، ازجانشان نميرويد . شيطان ميرسند فريب وخدعه ِ
معرفت طان ، پذيرفته ميشود که دررسيدن به معرفت با خدعه شي

 و تازه  برای ھمين معرفت نيز  ،، عنصر فريب وخدعه ھست انسان
شک « اديان نوری ھمه بر.  طرد ميشوند ) جھان شادی ( از بھشت 

 ، بنا » ازگوھرش به توانائی انسان در پديدارساختن اخ/ق وھنرونظم
  . نھاده شده اند 

 چنين بينش وروشنی وھنرو درستدرحاليکه در فرھنگ ايران، 
، درگوھر خود انسان  ، از مھرناگسستنی انسان با خدا  ونظمیزيبائی

، » ر ـمھ« ميترائيسم ، درست ازاين واژه . ميرويد و پديدارميشود 
 بدان ميدھد که به کلی برضد  و معنائی ديگر ،سوء استفاده ميکند

رد، ولی به آن  را بکارميب»مھر « ھمين واژه.  ميباشد » مھر« گوھر
مھر، ديگر معنای اصيلش . ميدھد » قرارداد وعھد وميثاق « معنای 

اين مھر، قرار داد وعھد  .  ، بلکه معنائی ديگر می يابدرا ندارد
« خدا باانسان ، رابطه . » دووجود بريده ازھم  ھست « وميثاق ميان 

تی انبازی وھمزيس« دارند ، نه رابطه » قراردادی وعھدی و ميثاقی 
   .وھمآفرينی  ودووجود جدا ازھم و ناھمگوھر باھمند 

  

  داستان موسی و زاھد وعاشق وديوانه
  درمصيبت نامه عطار

  

  بازکه گرانيگاه فرھنگ ايران بوده است ،» مھر« اين مفھوم 
«  که طبعا ناسازگاربا تصوير  ، رستاخيز خود را می يابد درعرفان

با نھايت تردستی ولطافت ، و عطار، . در شريعت اس/مست » هللا 
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 موسی در راه ديدار  ،اين تضاد را در داستانی عبارت بندی ميکند که
 بوسيله او پرسشی  ازآنان ، که ھرکدام ،خدا ، به سه کس ، برميخورد

نخست زاھد ازاو ميخواھد که به خدا بگويد که من . ازخدا ميکنند 
، چون تو ھستم ھرچه تو گفتی، اطاعت کردم ، واکنون منتظر رحمت 

 کانچه گفتی ، کرده شد، –نميدانم که رحمتت ، نصيبم خواھد شد يا نه 
سپس عاشقی اورا می بيند و عاشق ازموسی ميخواھد . رحمت بيار 

 -  ، دوست ميداری ؟  که ازخدا بپرسد آيا مرا که دوستدارتو ھستم
دوستدارتست ، تو داريش دوست ؟  و درپايان ديوانه ای از او 

 تو --- من به ترک تو بگفتم ، ای عزير « ھد که به خدا بگويد ميخوا
  . به ترک من ، توانی گفت نيز؟ 

 به البته موسی ، پرسش ديوانه را گستاخی وبی ادبی وتوھين ميداند
 و ھنگامی با خدا روبرو ميشود ، خدا ميگويد ھم مقام الوھيت ميداند ،

 شامل حال  رامزاھد وھم عاشق ومحب را مطمئن ساز که ھم رحمت
موسی ، سئوال توھين آميز . زاھد ميکنم وھم عاشق را دوست ميدارم 

ديوانه را طرح نميکند و ميخواھد باز گردد که خدا ، اورا ياد آوری 
  نه را به من نرساندی وميکند که چرا پيام ديوا

   به ترک کردگار،گو، خدا ميگويدت ای بيقرار    گربگوئی تو

  م گفت ھيچمن ، به ترک تو نخواھ

  خواه سرپيچ از من و ، خواھی  مپيچ

چه تو ازمن سربپيچی وطغيان کنی و به حرب با من برخيزی ، چه 
  ھرگز و، تو اين کارھارا نکنی ، من ھيچگاه تورا ترک نخواھم کرد

 البته عطار، ميکوشد دوتصويرازخدا  .ازتو نخواھم گسليد و گسيخت 
زاھد وعاشق ، .  ا آميختنی ھستند  که باھم ن، باھم بياميزد دراينجارا

ھيچ کدام اطمينانی به رحمت يا محبت خدا ندارند و ازاين رو 
واين تصوير خدا که هللا . برھند » نا اطمينانی « ميخواھند ازاين 
  ھمچنين اين عبارت . ،سازگارنيست » خدای مھر« است، با تصوير

« يش فرض ، استوار بر پ» من به ترک تو نخواھم گفت ھيچ « که 
« قدرت ، ھمين . » اختيار واراده ايست که ميتواند ترک کنند وببر د
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 قدرت ، يعنی .است » توانائی بريدن و پاره کردن وازھم جدا کردن 
هللا . درآوردن وبريدن و تراشيدن » اندازه مطلوب خود « انسان را به 

  چنين انديشه ای با.قدرتمند است ، چون به انسان، صورت ميدھد 
بريدن وپاره کردن « مھر، درست . گوھر خدای مھر، سازگارنيست 

راتوانائی خود نميداند ، بلکه توانائی خود را در » وازھم جداساختن 
او توانائی را درآشکار شدن از راه . در می يابد » ھمآفرينی « 

 او با آنچه درگيتی ھست، ميآميزد. آميزش وپيوستن با ھرجانی ميداند
هللا ھست که با قدرت واراده اش ، . ينی ، آشکارشود  تا درھمآفر،

ھمه چيزھا را ازھم قطع ميکند وميگسلد، تا ھمه تابع حکم واراده 
باچيزديگری، بطور خود جوش بپيوندد ، تا ھيچ چيزی نبايد . بشوند 

. ضعيف وناتوان مطلق باشد و بدينسان ، هللا براو حاکم مطلق ميگردد 
بنا . ه اندازه ای که او ميخواھد، درآيد درقدرت ، ھرچيزی بايد ب

  .براين ھرانسانی ، بايد ھمه چيزھارا برای تابعيت از هللا ،  ترک کند 

  ترک شھوتھا ولدتھا سخاست    ھرکه درشھوت فروشد، برنخاست

   وارد است ، بارد است    مکرھا درترک دنيا،مکرھا درکسب دنيا

  ين، شاخ جان را برسمابرکشدا»   ھوا « ِعروة الوثقاست اين ترک

قائم به ذات خود = ازخود بودن « دراصل به معنای » hva= ھوا « 
، »  وھمان ارتا ھست - hva= ھوا– وای که ھمان« . است » بودن 

 درست برای هللا بايستی ھمين  انسان ،گوھرجان ھرانسانيست ، ولی
ازخود  « . ترک کرد »  را که ازخود بودنست فطرت نخستين خود« 

ازهللا بودن و ازحکم « ، برضد » بودن که اصل آزادی است 
  .است » وخواست هللا بودن 

   ترک کردن نفس را،کشتن نفس را   درجھاد وچيست ؟ سربريدن 

ولی مولوی ، برغم اين کوششھای شريعتی برای ترک ھمه ع/ئق به 
  :دنيا برای عبد مطيع هللا شدن ، ميداند که 

  د خويشترک دنيا ھرکه کرد از زھ

  پيش آيد ، پيش او ، دنيا و بيش
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ار، برای آميزش با انسان آغوش خودرا او ميداند که طبيعت دربھ
  :ميگشايند 

  اشکوفه لب گشاد که ھنگام بوسه گشت

   که وقت کنار شد ، دست،بگشاد سرو

 لی، و البته ھيچ انسان زنده ای ، دست ازچنين ھمآغوشی نميکشد
وکامخواھی حواس ی ازبھره مندی ، با نھايت گستاخ شيرازیحافظ

دفاع ميکند و تن به ترک شادی حواس انسانی ،دربرابر زھد مذھبی
  نميدھد

  من نخواھم کرد ترک لعل ياروجام می

  »اينم مذھب است « داريدم که  معذور زاھدان ،

  حاشا که من به موسم گل ، ترک می کنم

  من Rف عقل ميزنم ، اين کار کی کنم

  ساغر نميکنممن ترک عشق شاھد و

  صد بارتوبه کردم و ديگر نميکنم

  ناصح به طعن گفت که رو ترک عشق کن

  محتاج جنگ نيست برادر، نميکنم

  ھمکام خواھندشده واعظ وزاھد ھم اگرفرصتی بيابند،وحتا ميداند ک

  حافظ آراسته کن بزم و بگو واعظ را

  که ببين مجلسم و، ترک سر منبرکن

  اغرکنممن نه آن رندم که ترک شاھد وس

  محتسب داند که من اين کارھا کمتر کنم

حافظ به ھيچ روی حاضرنيست که اين اکراه را بپذيرد و تحمل کند که 
. برضد شادی حواسش که شاخه ھای روئيده از جانش ھستند برخيزد 

او ميداند که . ، ھمه با اکراه جان ھمراھند ھمه اينگونه ترک کردنھا
 را دروجود او از ملی وفکری را که انسان با اکراه ميکند ، راستیع

  .بين ميبرد که درفرھنگ ايران، برترين ارزش است

جان وخرد انسان ازچه اکراه دارد ؟ ازآنچه پيايند قھروجبرو زور 
زور و . می ناميد) اخشم =(اينھا را فرھنگ ايران ، خشم . است 
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رتضاد با راستی ھستند ، و راستی قھرو تھديد که ھمان خشم باشند ، د
خدا ، راست است ، چون خودش . ، روند آفرينش درفرھنگ ايرانست 

واين خشمست که روند آشکارشدن گنج . ، درگيتی ، آشکار ميشود 
  . نھفته در گوھرانسان را بازميدارد 

 پيدايش اخ/ق وھنر پس ھمه اعمال واقوال وافکار اکراه آميز،
از گوھرنھفته درخود انسان رازی را وخوبی وزيبائی وسرف

اين قھرو جبروتھديد . بازميدارند ، وبزرگترين دشمن راستی ھستند ،
« که جانشين » عھد وميثاقی « از کجا سرچشمه ميگيرد ؟ از ھمان 

لکه عھد وميثاق ، قرارداد دو برابربا ھم نيست ، ب. شده است » مھر
 لغو ناپذير ساخته قبول تابعيت از حاکميتی ھست که اين عھد را

ھمه جھان ، چه بخواھند وچه نخواھند وامتناع کنند ، بايستی .است 
وله اسلم من فی السموات ( تسليم هللا بشوند و به او سجده کنند 

وله سجد من فی السموات .   آل عمران –ـرھاُواRرض طوھا وک
و موءمنان مکلف ھستند برای هللا ) .  الرعد –رھا ُواRرض طوعا وک

خون بريزند و عذاب بدھند وبکشند وتھديد کنند ، ولو ازآن نيزاکراه 
دراين ) . البقره = کتب عليکم القتال وھو کره لکم ( داشته باشند 

جھانی که سراسرش اکراه است ، چه طمعی ميتوان از نيکی وزيبائی 
  :وراستی ازمردمان داشت ؟  به قول صائب 

  داريم با کجی، طمع راستی زخلق

  ، برون زبحر، به ق/ب ميکشيمگوھر 

ميوه وجودانسان ، ازخورشيد سھمناک قيامت، خام ترھم ميشود و او 
  نيازبه آفتاب مھر دارد 

  شد زخورشيد قيامت ، ميوه ما خامتر

  آفتابی از دل خود گرمتر ميخواستيم

تا با شادی حواسش ، نيکی وزيبائی ،انسان نياز به اصل مھر دارد
بجای . گواری و راستی از جانش ، بجوشد وسرفرازی ورادی و بزر

تاءمين شادی حواس وشکوفائی خوبی ورادی و زيبائی رفتار 
» خشم « وگفتارازانسان ، اطاعت وتابعيت با اکراه می نشيند که از
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. انسانست ) يان + جی ( سرچشمه ميگيرد و متضاد با گوھر جان 
   . چنين خدائی بايد 

  

  است» ّرمی خ« ، » حس کردن ، شناختنبا « 
  

با سبزشدن و )  بينش يافتن =(اساسا درفرھنگ ايران ، روشن شدن 
سبزشدن وروئيدن و .  پيوند جداناپذير دارند ، » خشيدنَ و«روئيدن يا 

 روشن شدن ، ) .به بينش رسيدنست ( وخشيدن ، روشن شدنست
وقتی چيزی  . دانسته ميشد» بينش يافتن « متقارن وجفت 

وقتی ، .   شناخته ميشود   حقيقتش د،و ش روشن ،ازگوھرخودش
.  ناشناخته ومجھولست  تاريک و ديگری روشن شد،نورچيزی ، از

 ، روشن شد  ديگروقتی انسان، از اھورامزدا يا ازهللا يا از روشنگری
، تاريکست ، چون امکان روشن شدن وسبزشدن ازخودش را نداشته 

 ھنجيدن  باه ايست کهدانه يا خوش) تخم+  مر=مردم = ( انسان .است 
شيرابه جھان (  آب )جفت شدن و آميختن = سنگيدن= نکشيد( 

درآميختن آب با دانه ، نه تنھا .   ، روشن ميشود وميشناسد) ھستی 
شاد و سعادتمند و « خشد و سبزو روشن ميشود ، بلکه َدانه می و

   .ميگفتند » ّخرمی «  اين را .نيز ميشود » خوش 

.  ، با شادی وسعادت، ھمراھست )با تن  ( حواس باشناخت و انديشه
روئيدن = وخشيدن « که از ريشه » vaaxman + ur«در ھمان واژه 

ساخته شده ، ديده ميشود که ھم به معنای » و زبانه کشيدن ودرخشيدن 
» شادی وخوشبختی وسعادت « وھم به معنای » دارای انديشه شاد « 

  ، با شادی وسعادت ،ينش سپس اين پيوند گوھری شناخت وب.است 
و .  فراموش ساخته ميشود  به عمد يا ،ناديده گرفته ميشود

urvaahmanيا urvaaxt فقط معنای خوش وسعادتمند وشاد را  
ھنج ( که ھنجيدن ) جانھا ( با تخم ) شيرابه ھا ( اين پيوند آب. ميدھند 

 ،  باشد به ھم کشيده شدن وبا ھم آميخته شدن يا)سنگ= 
 ھرحسی با محسوسش ، مھرميورزد و .ميباشد » اصل مھر«یپيکرياب
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 خوشه است که روشنی  با اين مھرورزی آب با تخم يا.با آن ميآميزد 
ّخرمی « درست مفھوم .   باھم پيدايش می يابند  ، با شادی ،وشناخت

تن . ست  ازتخمھا شيرابه ھاابی ِ اين مھر، يعنی ھنجيدن ، پيکري» 
 حواسش با شيرابه ، انباز ميشود وبا آن انسان ، خوشه ايست که

  . د ن و ازاين مھر، شناخت وشادی باھم پيدايش می ياب،ميآميزد

 ميتواند دوگونه پيشوند داشته باشد و اين ،» ّخرم « واژه 
رمه + ھو «: يکی . ّھردوپيشوند، دو برآيند گوناگون خر می ھستند 

خوشه پروين  «  به ،دراصل» رمه « . » رمه + ھور« ، و ديگری »
 که تخمھای کل جھان ھستی شمرده ميشدند ، و ازاين  گفته ميشده »

« معنای .  دارد  به طورکلیرا» کل وھمه و مجموعه «  معنای  ،رو
«  است ، نه اينکه خود »رمه گوسفندان به معنای مجموعه گوسفندان 

 « ،به ملت وجامعه نيز.  داشته باشد  معنای گله گوسفندان را ،»رمه 
+ ھور«. ميباشد » کل به ھم پيوسته « ميگفتند که به معنای » پات رم 

» خوشه ھستی + باده «  به معنای  ،شده است» ّخرم «  که  »رمه
به معنای عام  » کی ھاآب« ھور يا باده ، بيان ھمان مفھوم . است 
تخم ھا ، شادی وروشنی با ازپيوند وآميزش ، باده با خوشه يا . ھست

باده يا ھور درنوشيدن ، مانند باد دروزيدن، . دارميشوند باھم پدي
 يا شستشو با آب ،  ،شنا کردن درآب. گوھرچيزھا را آشکارميسازد

ازاين رو نوشيدن . را داشته است » نوشيدن آب يا باده « ھمان معنای 
عبور .  ، بيان آرمان بينش درفرھنگ ايران بوده است » جام جم « از

مانند شنای  ( شوی خود درچشمه يا شنا در دريااز رودخانه يا شست
» نوشيدن باده«  ، ھمان معنای )رستم دردريا ، در داستان اکوان ديو 

 درتخم ، ھمين روند آشکارشدن نھان آفرينش. ازجام جم را داشته اند 
نيکی وزيبائی وھنر . ناميده ميشد » راستی «  بود ، و)اخو= ارتا ( 

ان انسان يا ازگوھر انسان ، ورادی و سرافرازی ، ازنھ
بکار برده شده است ، چون آنھا » ھور« مخصوصا ، . آشکارميشوند 

لبريز از  (=  مستی شادی و، گونه ای» حس کردن « درروند 
 حس کردن ، تنھا روند انتزاعیِ  . و جوشش درمی يافتند )شادی 
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 در آميزش با »شاد شدن = مست شدن «  بلکه روند شناختن نبود ،
انسان .  باھم پيدايش می يابند  ، شناختن با شادی. نيزبود حسوساتم

  . درروند شناختن ، مست ازشادی ميشود 

 جوھرجھان آميختن شيرابه شادی زاّخرمی ،  چيست ؟ »ّ خرمی«
ستاره ناپيدا دردرون خوشه پروين ، يک .  با خوشه تن ھست  ،ھستی

 وازاين ،» ھمست با ھردو ،و اصل خرد اصل بزم  « که ،بھمن بود
. باشد پديدارميشود ) ارديبھشت ( اصل ، شش تخم که ارتای خوشه 

ھرانسانی » آتش جان «  يا » اخو «واين ارتا ھا يا تخمھا ، ھمان
«  و يا به  ،بايد افروخته شوند،  که درحواس ونيروھای ضمير ،ھستند

 اخواين جفت شدن در. » ند، زبانه بکشند ، بدرخشند بروي= وخشند 
با شيرابه يا باده ھستی ھست که ازاصل بزم وخرد يا تخم ، 

، نيکی ورادی و زيبائی ) خوشه تن ( درارتا ) وھومن ( 
 يا  درنوشيدن»باده «  اين بود که .وھنروسرفرازی پيدايش می يابند 

 در وزيدن به انسان ، ھم شاد و ھم شناسای » نسيم بھار=  بادنيکو«
   .دی ميکرد نيکی وزيبائی وسرفرازی ورا

  ّصوفی، گلی بچين ومرقع به خاربخش

  وين زھد خشک را به می خوشگوار بخش

  طامات وشطح ، درره آھنگ چنگ نه

  تسبيح و طيلسان ، به نسيم بھار بخش

  زھد گران ، که شاھد وساقی نميخرند

   حافظ- درحلقه چمن ، به نسيم بھاربخش

 ھای ديدن روي ، ھا شيرابه نوشيدن(ازجفت شدن حواس با محسوسات 
باشد ، مي» مھر«  که ھمان ... ) ی خوش ، ھاخوب ، شنيدن نوا

 = هتمئ«  ،  از ريشه» مھر «.شناخت وشادی باھم پيدايش می يابند 
maetha« يگانه شدن - 2+ جفت - 1« وبه معنای  ، ساخته شده  «

که به » ميزاک « و » ميزيدن « و » آميختن « ميباشد ، و واژه ھای 
ساخته شده »  مھر مئته در« از ھمان ريشه  ،است» زه م« معنای 

 پھلوی ،  درزبان  »مزه= ميزاگ= ميزاک « و معرب واژه . اند 
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را » ذوق «  که ازآن سپس ريشه  ، است درعربی»مذاق « واژه 
 و  ،خود را کنار نھاده اند» مزه «  و ايرانيان ، واژه ،ساخته اند
«  و معنای اصلی  ،رده اند بکارب بجای آنرا» ذوق  « اصط/ح 

 حواس با را که آميختن وجفت وانبازشدن ومھرورزيدن» ذوق 
انسان خوشذوق وبا ذوق . فراموش کرده اند به کلی  باشد ، محسوسات

و اين مولوی بلخيست که ھنوزاين  .اثری ازاين محتوا ندارد ، ديگر 
» تی دروازه کل ھس« را در ژرفايش دريافته است و » ذوق « معنای 

آميختن وانبازشدن و = ذوق « ھمين ھمانند فرھنگ کھن ايران ، را 
  .ميداند » ھمبغ شدن ومھرورزيدن 

  مدان ، ای جان» ذوق « دروازه ھستی را ، جز 

  اين نکته شيرين را ،  درجان  بنشان ، ای جان

   بر آرد سر،»  ذوق«، از» عرض وجوھر«زيرا ، 

  انذوق پدرو مادر ، کردت مھمان ، ای ج

  آيد» آسيب دوجفت « ھرجا که بود ذوقی ، ز

  زان يک شدن دوتن ، ذوقست نشان ، ای جان

آسيب ، سپس . آسيب وسيب، دراصل، معنای مھرورزی داشته اند
درتبری ھنوز به تھيگاه، سيب . پيدا کرده است » گزند « معنای 
ھست ، به معنای » پا + توی« تفاح درعربی که معرب . ميگويند

  .عشق است 

  ھرحس به محسوسی، جفتست يکی گشته

  ھرعقل به معقولی ، جفت ونگران ای جان

  »با آنکه حست کرد او«  حس ، گرجفت شوی ای

  وزغير بپرھيزی ، باشی سلطان ای جان

ميباشد و ) فرن = اخو= ارتا( آنکه حس ازآن حس شده است ، جان 
آنکه حس را . درست تحول جان به حواس ، ھمان جفتی ومھراست 

  . خالقی درفراسوی انسان نيست  حس کرده است ،

ھمه حواس .  به ھمه حواس انتقال می يابد  ،)اخو=( جان گوھرجفتی ِ
  بينائیحس. ، اصل جفت شدن وانبازشدن ومھرورزيدن ھستند 
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 حس ، يا» روی نيکو يا چھره يا سيما « درجفت شدن وآميختن با 
آبکی ھا ، رس ، ( ھا  درمزيدن وچشيدن شيرابه ھا ونوشيدنيچشائی،
  شنا کردن درآب وشستشوی خود با آب ، حس بسائی در ويا.. )باده ، 

 و اين  ،ّ شاد وخرم ميشوند شنيدن نواھای خوش ،حش شنوائی درو
 اساسا واژه  .د را ميافروزد و شکوفا ميکنّشادی وخرميست که جان

جفت واتصال « درفرھنگ ايران ، ھمين معنای » حس « ھای 
 ، و با boy= بوی- 1به حس ، يا .  را دارند » وپيوند ومھر وکشش 

2- snahويا شناسگ،  =shnaasag حس بويائی ،  .گفته ميشود »
» جان دريک کالبد شدن «  ناميده ميشود که به معنای  نيز»ھمبوئی 

بودادن وبوکردن ، معنای آبستن شدن وآبستن . با چيزھا درگيتی است
«  ازھمان ريشه  » shnaaxtan=اختن شن« و واژه  . کردن دارد 

sna « اتصال وامتزاج دوچيزباھم = اسنگ =اسن « ساخته شده که به
شناکردن درآب ، يا شستشوی »  شنا =sna«واژه . بازميگردد » 

درآب ، که بيان امتزاج واتصال با آبست ، درست بيانگر، روشن شدن 
ود وه دائيتی با گذر زرتشت از آب ر. وسبزشدن تخم وجود انسانست 

با نوشيدن دانش . ، بھمن ، اصل خرد وبزم ، پيدايش می يابد 
اھورامزدا که به شکل آب در دست زرتشت ميرسد، زرتشت بينش به 

 .  ، ھمه به شناختن وھم به شنا کردن ميگويند »آشنا«. آينده می يابد 
 ،  گفته ميشود که اينھمانی با بھرام دارد و sna=عصب= به پی 
 که بھرام وارتا ، جفت جدا ناشونده ازھمند ، پيه ، معنای رگ ازآنجا

 . ارتا ھم مانند بھرام ، رگ وپی ميباشد ، باھم سنگند .را ھم دارد 
گفته » سنگ « ازاين رو درسغدی به پی ، . رگ وپی ، باھم جفتند 

 آميزه  به خودی خودش ،خوب ديده ميشود که ھرحسی که.  ميشود 
بھرام وارتا ، يا « ت ، ھمآغوشی دو خدای سمھباای از رگ وپی 

ِميباشد که بن جفت ھستی ميباشند» بھرام ورام  درحواس انسان ، . ُ
، حضور دارند و ) مھرگياه ( دوجفت که بن انسانند ، واصل مھرند 

  . کشش به انبازشدن وجفت شدن با پديده ھای گيتی دارند 
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باشد،  » sna«، که  )shnaa-xtan( و درست ازھمان ريشه شناختن
« نيز پديد آمده است که به معنای » shnaa-yishn= شنايش « واژه

 روند شنا کردن يا پيوند صميمی.  ميباشد » ّشادی وخرمی و مطبوع 
 ، ھم شناختن وھم شاد  درانبازشدن با آنھا باشد يافتن با گوھر چيز ھا
  . ّوخرم شدنست 

بازشدن با پديده  کشش به ان ،حواس گوناگون انسان ، درگوھرشان
با ) snas( از ھمانندی واژه حواس . ھای گوناگون ومتنوع دارند 

ميتوان ) سنگيدن= ھنجيدن= ،  کشيدن snaa(= واژه کشش 
اين جاذبه ، به غايت آنست که  .گوھرحواس را بخوبی شناخت 

» مستی « ّدرپيوندھا، خرم بشوند ، و اين شادی فراوان ولبريزنده که 
اينستکه شادی . کند جان را ، جوشان وفروزان ميه ميشد، ناميد

ّوخرمی ھرحسی، جانی را که ازآن برخاسته ، تحول ميدھد ، و دراين 
تحول ، نيکی وزيبائی و سرفرازی ورادی وآراستگی، می وخشد ، 

محسوسات شادی آور، گوھرخدائی جان انسان را .  ميرويد 
ن، بنا برعمرخيام، برپايه اين باوراست که ايرانيا. آشکارميسازند 

 باعث آشکارشدن بودند ، چون ديدن روی نيکو،» ديدارنيکو« درپی 
ارزشھای اخ/قی وزيبائی ورادی وسرفرازی وسعادت ازانسان 

مر ديدارنيکو را « عمرخيام درنوروزنامه ميگويد . ميشد 
 - 2 يکی آنکه روز، خجسته کند بربيننده و- 1چھارخاصيت است 

 سديگر آنکه به جوانمردی - 3رداند و ديگرآنکه عيش ، خوش گ
 چھارم آنکه به مال وجاه ، زيادت کند ، زيرا -4ّومروت راه دھد و 

که مردم ، چون به اول روز، از روی نيکو شادی يافت ، دليل بھره 
روی . ای بود از بھره ھای خجستگی که آن روز جز شادی نبيند 

. »دک را ، بھشتی نيکو، پير را جوان کند ، وجوان را کودک ، و کو
بھشتی « ديدن زيبائی ھا ، پيررا جوان ميکند ، و سرانجام ، انسان را 

  .ميکند» 

اين باور که از اصل انبازوھمآفرين شدن حواس با محسوسات 
درفرھنگ ايران برخاسته بود ، و اخ/ق وھنرو بزرگی ) ذوق ( 
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 نواھا شنيدار«  و  » ديدار زيبائيھا« ِ  را پيآيند وزيبائی ورادی
» ی عطرھا ئبويا« و » تار شيرابه ھای خوشگوارچشي«و» وآھنگھا 

 برای جلوه گری ھمه اين زيبائيھا  نيزميدانست ، جھانی آزاد
    .ميگشود 

  

  بررسی ادامه دارد


