
 

 

1 

1 

   

  منوچھرجمالی

  

  شد ؟» ـد َ ب «چرا، آزادی واستق�ل ،

  دن ،ـشيـاندي ، چرا

  شد؟»ِضدخدا« و»خودراخداانگاشتن«

  

  ،» َبــد« ِواژه 

  است»  واستق�ل انسانآزادی«به معنای

  ،»نی کردن ـم« واژه 

  است» انديشيدن« به معنای 

  

تق$ل آزادی واس « ِ، بنياد»  جان ِانسان«فرھنگ ايران، با مفھوم 
ند که  ، و اين قدرتھای دينی وسياسی بودرا گذاشت» فردی انسان 

ھزاره ھا درتاريخ ، برضد اين بنياد آزادی واستق$ل ِ فطری ِ فرد 
 طرد و ادی واستق$ل فطری انسان را ،  تا اين آز،انسان، جنگيده اند

اسر مفاھيم وواژه ھای  سر دراين راستا ، و سازند ، و پايمالمنفور
 را درتاريخ ، مسخ و تحريف فردی انسانوط به آزادی واستق$ل ِمرب

 ، ميتوانيم ، اين  » حفاريات زبانی« ما با زبانکاوی ، يا. اند کرده
 چھره آزاديخواھی  ، بزدائيم و ازنو بيابيم وتحريفات ومسخسازيھا را

» مفھوم جان «  فرھنگ ايران، با .فرھنگ مردمی ايران را بازيابيم 
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، » حقوقی را که ازآن ميجوشد « و » فرديت انسان  « ، بنياد
  .ميجوشد 

ونميدانيم که معنای اصليش اين » بدی نکن « ما امروزه ، ميگوئيم 
 مستقل وآزاد .دست بکش  » تاز آزادی واستق$ل« بوده است که 

 ولی ما که ع$قمند به .ومتکی به خود بودن ، اصل ھمه بديھاست 
 vat=بـد « ھستيم ، نميتوانيم باورکنيم که واژه آزادی واستق$ل انسان 

  درستچگونه ميتواند باشد که . چنين معنائی داشته است  ،در اصل» 
 چگونه  باشد ؟  بوده»بـد« ل و ازخود انديشيدن ،  آزادی واستق$نام

، اصل نکوھيده و گناه و جرم شده  باشد» َبــد  « ازخود بودن ، که
، خوارترين وزشت  انسان ت وآرمانچگونه برترين خواس ؟است
ونه آرمان ديروز، جرم وجنايت  خواست انسان  شده است ؟ چگترين

تحوQت انديشگی  « ی ھرزبانی ،درواژه ھا امروز شده است ؟
 درزبان ما با حفاری.  ھا ، باقی مانده است ھزاره» ِواجتماعی 

 ميتوانيم آگاھی می يابيم و،ازاين تحوQت شگفت انگيز)   زبانکاوی( 
ِمث$ در داستان جمشيد . ، راه بيابيم ازاين راه ، به فرھنگ اصيل خود

« . روبروميشويم »  منی کردن « با واژه ، نخستين باردرشاھنامه ، 
شد، بزرگترين گناه که نخوت وغرور و کبر با» منی کردن 

=  منی ميکرد=( او با خردش ميانديشيد .جمشيد ميشود وجرم ِ
 را به وجود  وبھزيستی وشادی وآبادیا منيدن ، مدنيت و ب،)منيدن 

، منی کردن )  انديشيدن=(پس چگونه شد که ناگھان منی کردن . آورد
يک واژه ، معنای چگونه شد ؟ )  نخوت وکبرو خودرا خدا دانستن =(

 شاھنامه  نزديک به ھمهِاغلب پيدا کرد ؟  وضدش راکام$ منفی
، و جمشيد   به اين تناقض نکرده اندپژوھشان ، کوچکترين اعتنائی ھم

می » نخوت وتکبروخدا دانی خودش = منی کردنش « را برای 
 و ھيچگاه اين پرسش وشک درفکرشان خطورھم نکرده  ،نکوھند

منی کردن که انديشيدن باشد و گوھرانسانست « است که آخر، چگونه 
 ، معنای وارونه پيدا ميکند و برترين جرم وتباھی وگناه ولغزش

ِاگرآنان از وعظ اخ$ق ، دست بکشند و اندکی دراين  ؟» ميشود 
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تضاد بنيديشند ، نخستين گام را در تفکرفلسفی برداشته اند ، ودرمی 
، ھميشه باخطرسرکوبی » ازخود انديشيدن ِانسان « يابند که 

ازژرفای جان خود انديشيدن، ھميشه خود را به . روياروست 
  .خطرانداختن است 

 و آبادکردن برای آفريدن مدنيت، انديشيدن«که »  کردن منی« چرا 
« است، ناگھان ، نخوت وکبروغرور وسرپيچی ازخدا و  »گيتی 

، آباد  وارد  چون خدای قدرتمند تازهد ؟وشمي» خودرا خدا شمردن 
 حق به منحصربه فرد خود ميداند، کردن گيتی وايجاد نظم وقانون را 

 خرد انسان .غصب کند » د انسانھا خر«  و اين حق را ميخواھد از ،
بايد از اين حق خود ، دست بکشد که ميتواند کليد حل ھمه مسائلست 

با گرفتن اين حق . وميتواند گيتی را با خواستيش جای بھزيستی سازد 
از خرد انسان ، انسان ، ازسرچشمه حق بودن ، می افتد و ھمه حقوق 

 ، خودشيد بود که باانديشيدن جم فقطآيا اين.انسانی  ازاو، سلب ميشود 
 دچارمنی کردن شد ، يا ھرانسانی  وتوانست مدنيت را به وجود آورد،

 ِ،  نظم وقانون بيافريند ، دچارگناه)  منيدن =(نيزکه با انديشيدن خود 
  ، آيا اين و بايد به دونيمه اره کرده شود ؟  ،ميشود» منی کردن « 

   انسانھا نيست ؟د انديشندهئی آباد کردن گيتی ازخرسلب حق وتوانا

لحن دوم ،  . ه است ناميد»  آئين جمشيد« لحن دويم خود را باربد ، 
اين بدان معناست که دين .  است »بھمن« متناظر با روز دوم ماه ، 
-  يا ارتا ، و ارتای خوشه ،)دين = آ= آئين( جمشيد ، دين بھمنی است 

 به عبارت ديگر ، . نخستين پيدايش بھمن است  ،) سيمرغ =(خوشت 
= بھمن « است ، پيدايش » خوشه  ازا تخمی،اخو« جان ھرانسانی که 

ن َـم« ، اين » من + ِبـه « فطرت ھرانسانی اين . است » من  + وھو
= ازخود انديشيدن = ازخود منيدن « ، اين » اصل منيدن«، اين » 

   . است » ازخود منی کردن 

  نخستين انسان بوده است ،ی ايران، که درفرھنگ زنخدائ»جمشيد«
گوھروفطرت يعنی . بوده است » انديشنده = من =  منو«نام ديگراو 

 رو ھست ازاين . ، ازخود، انديشيدنست بن ھمه انسانھاست کهجمشيد،
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 صدھا بار گواھی براين یرروزھما. ھستند » من  «  ، ھمه انسانھاکه
ايه ازخود آزاد ومستقل برپ= ازخود، انديشنده (  که من ميدھيم

ھستيم ، ولی ازگرفتن پيايندش که ما حق حل کردن ھمه ) انديشيدن 
 مسائل را داريم ، ھميشه اجتناب ميورزيم ، وازخود نمی پرسيم که

وغرور وپا نخوت وکبر«  ، معنای ھمين گوھر انديشنده انسان چرا 
 انسان خود را ھرروز پيدا ميکند ؟ » از گليم خود فراتر نھادن 

دانستن ، برحق خود درمستقل وآزاد بودن و » من « ربا  با،صدھا
من «  و آنرا با ادعای  ،سرچشمه نظام وقانون بودن گواھی ميدھد

پس چرا دم ازاين حق خود  . ميطلبد» اصل انديشيدن بودن = کردن 
يعنی .  ، يعنی حق به آزادی واستق$ل وازخود بودن  »من« . نميزند 

  .  ر ونھی کند ومرا تابع ومطيع خود سازد، کسی حق ندارد به من ، ام

ھرقدرتی که دراجتماع بخواھد خود را بگسترد و خود را ولی 
ن منی کرد= منيدن « ، اين » من « استواروپايدارسازد ، برضد اين 

 ميشمارد ، تا  وبزه وگناه وجرم و آنرا برترين تباھی ،برميخيزد» 
 بنام گناه  ، خودشان اصل ازخود بودن را درخودشان ، بدست ، ھمه

ميگويند ، ازآن ، »  من « ھر بارکه . وزشتی وننگ ، سرکوب کنند 
ھرانسانی  درمن گفتن ، بايد شرم ببرد . تلخی درکام خود داشته باشند 

نيمه ای که . و خود را بکوبد و بدينسان ، خود را به دونيمه اره کند 
» داشتن حق من بودن ، حق آزادی « تکليفش، کوبيدن ھميشگی 

 آنچه را نميشود ، يکبار برای ھميشه ، ريشه کن کرد ،  ولی. است 
 ھنوز سرآن را.  است» اصل انديشيدن وازخود بودن = من « ھمين 

 و حق  ، که ازگوشه ای ديگر، سربرميافرازد ، نکوبيدهدرجائی
 بايد  ،اينست که يک نيمه ازانسان.  را اع$م ميدارد  خودازخود بودن

ن ُب«  تا بطور مداوم ، اين  ،دار وحاکم بر نيمه ديگرشودھميشه بي
بدينسان ، جمشيد ،  . سرکوبی گردد » آزاديخواھی و استق$ل طلبی 

 يک نيمه بايد حاکم و نيمه ديگرعبد باشد، تا ھميشه .به دونيمه اره شد 
 بايد  انسان ، حيوانی ميشود که خودش را.ھمه انسانھا ، عبد بمانند 

  . بسازد  عبدخودش ،
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  واست ؟ـچرا آزادی، ھ

.............................  

  »ھوای آزادی « اگربرون کنی از دل ، 

  درقفس تنگ ، مينمايندت..... بھشت ، 

بلکه اين . چرا آزادی ، ھواست ؟  اين يک تشبيه شاعرانه نيست 
 ، سرچشمه آزادی» ھوا « سرانديشه انسان درھزاره ھابوده است که 

 سرچشمه بينش وسرچشمه پيوند ،زخود بودن ، ازخودا«  يا ،
. درھواست که ميتوان پريد . بوده است » وسرچشمه تحول 

ولی ريشه . درھواست که ميتوان جنبيد . درھواست که ميتواند باليد 
ست و سرچشمه ا» جان ِخود انسان« اينھا ، ھوای ديگريست که 

؟ چرا فريدون را ميناميدند » ّفرخ «چرا جمشيد را . آزادی است 
 +axv +farr =uva«  ميناميدند ؟ چون فرخ يا »ّفريدون فرخ«

frana « دارد که پروبال »فطرتی= خوئی= اخوئی«، جانی يا 
  و جان او ، با چنين پروبالی درھوا ، آزادانه پروازميکند ،درميآورد

 اخو ، در اصط$حِ  ويژگی اين. و خود را درجھان ميگسترد ،
نيزبيان ميشود که بيان برخاستن وصعود )ustan-axvih(اوستان اخو 

ھر انسانی  جان .گسترده شدنست ،   سوکردن وبلندشدن ودرھمه
يعنی ، جان يا . ِفرخ و اوستان اخو ھست ) ھابن انسان= جان جمشيد( 

) فطرت انسان= یخو( اخو.  ، مرغ پرگسترده ميشود )خوی ( = اخو
ارنيروی ضمير يا مينوئی شمرده  که اينھا چھ ،ر درميآوردـ، چھارپ
خوشه سازنده محسوسات، ھم (  روان - 2) حواس  (  بوی -1ميشدند 

نيروی (  دين -3و) خرد = آھنگ سازنده محسوسات واندام 
بدين سان جان ) . نيروی تحول دھی به خود (  فروھر-4و ) انگارنده 

، مرغ چھارپريست که خاطره اش ) فطرت= خوی=  اخو=(انسان
   نزد مولوی زنده مانده بوده است ھنوز

  ّریـتو مرغ چھارپری ، تا برآسمان، پ

  تو ازکجا و ره بام ونردبان زکجا
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 که راه به بام  ، نداری)واسطه وپيامبرورھبری ( تو نيازی به نردبان
 با گشودن پرھای آسمان برای پروازپيداکنی ، بلکه ميتوانی مستقيما

اين انديشه در ادبيات . نی  به آسمان پرواز کنيروھای ضميرت ،
  . باقی ماند » مرغ جان « ايران دراصط$ح 

 مرغ جان »ِ  آشيان « درتن انسان ، ،با اين تفاوت که فرھنگ ايران
. کرده بود  »قفس وزندان«  ولی نفوذ اس$م ، تن را ،  ،را ميشناخت

 ، ھميشه » که تن باشد مرغ جان درآشيان خود«درفرھنگ ايران ، 
 ،تا آرزوی احساس تنگی نميکند  ھيچگاهرای پرواز دارد ، وآزادی ب

ولی ھمين .  باشد  را داشته از آشيانش وآزادی ، رھائی ورستگاری
 دراس$م ، در  ِدنيویبود ، در تن» اخوی پيشين « مرغ جان که 

 او فقط درتن خودش، نبايد فراموش کرد که. زندان ودرقفس بود 
ھمه گيتی ، تن ھست ، و  ، بلکه احساس درزندان بودن را ميکند

، و انسان نه تنھا درتن خودش است » تنکردی «  جسمانی، جھان
 اينست. درقفس است ) جسمانيات ( درقفس است ، بلکه درھمه تن ھا 

 به کلی  درشريعت اس$م ،»جسم =تن « با » مرغ جان « که رابطه 
 چون وانسان ، نيازبه آخرت وملکوت پيدا ميکند،تغيير ميکند 

ھنگامی تن، آشيان ِ ولی . درآنجاست که مرغ جانش ، آزاد ميشود 
مرغ جانست ، انسان، درفکر رھائی ازآشيان نيست ، چون ھميشه 

  .  دارد  راامکان پرواز وخود گستری

  مرغ جان من دراين خاکی قفس ، محبوس تست

   خاقانی–ھم تو بالش برگشا وھم تو بندش برشکن 

 وانسان ميخواھد به اين ،آشيان ميشودھانی ديگر،  يا ج فقط خدا،،آنگاه
  آشيانش بازگردد

   خاقانی-دانه مرغ بھشتی دردھيد  مرغ جان رازآشيان، يادآوريد

مرغ جان ميشود ، ھميشه بانگ بازگشت به وخدا که آشيان اصلی ِ
  :خود را ميکند 

  مرغ جان راست ، صريرتو صفير

    اوحدی- وزصفير تو ، درآفاق ، نفير 
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اليکه  مرغ جانھا که مجموعه اشان ، ھمان سيمرغ است ، درتن درح
 . و با آشيانه اشان ، انباز وھمزاد ويارند  ،ھای گيتی ، آشيانه دارند

به معنای خانه سه تا يکتاھست » يان + شی = شيان = آشيان« اص$ 
فطرت = خوی=  مرغ جان « رابطهکه ھنگامي.» که سيمرغ باشد 

 و تن ، تبديل به قفس  ، عوض شد)ھان جسمانی ج (  با تن،» انسان 
 و تنھا ت$شش ، شکستن  ، ، حبس درقفس ميشود جان ، مرغخاکی شد

اديان .  برای رسيدن به آزاديست )گيتی، دنيا  (قفس وگريز ازقفس
نوری ، ھمه  درفکر رستگارساختن جان ازقفس تن ودنيای جسمانی 

ولی فرھنگ . و می فھمند انسانند ، وآزادی را فقط دراين راستا وس
 و.  ايران ، آزادی مرغ جان را درآشيان تن  درھمين گيتی ميخواھد 

 مرغ جان را دراين »ھوای آزادی « ھنگامی که به قول صائب ، 
 ، تبديل به بھشت  نيز از دلھا ، زدودند ، آنگاه ، قفس تنگگيتی ،

پر بال ويا ھوای آزادی را چگونه ميزدايند ؟ . ساخته ميشود 
 يا ، را قيچی ميکنند)فطرت انسان = خوی= اخو( جانمرغ ِ

ھمين کاررا . نميگذارند که قوای ضميرش، توانائی پرواز داشته باشد
  .کرد » اخو « يزدانشناسی زرتشتی با 

ميگويند که vaay =  يا وای vi= مرغ جان چيست ؟  به مرغ ، وی 
مرغ با باد .  باشد )پرنده = باز= واز= باد = وات  = وای( ھمان باد 

فرن = اسو (  جنبانکه ھوای» وای =  باد «. ، اينھمانی داده ميشود 
. مرغ با بال زدن، آتش ميافروزد . است ، آتش افروز است ) پران = 

 يعنی پروبال درآوردن خ بودنست ،ّ فر،axv= ويژگی گوھری اخو
 يا  »پرن= اسو ، فرن « ازاين رو اخو، اينھمانی با . ومرغ شدنست 

بنابراين ھوا يا . که عنصرنخستين انسان وجان ھستند ،  دارد باد وھوا
 اصل  ،، ھست و ازخود)قائم به ذات خود ( ِباد آتش افروز، که ازخود

) فروھر( اصل تحول ازخود، اصل پيوند دادن و ازخود، بينش ، و
  .ميشود » انگاريده « ، نقش می بندد و » مرغ جان « ھست ، در 

اسی زرتشتی ، که ميخواست اھورامزدای زرتشت  را تنھا يزدانشن
را بپذيرد ، چون » باد ی يا ھوائی « آفريننده بکند ، نميتوانست چنين 
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= باد« اين بود که .  نيازی به آفريننده نداشت  ازآن پس ،ھيچ جانی ،
 اصل بادی جان که سرچشمه  .شد  » vat=بد « ،  » vaar=وات

اصل « . شد vat=وت وغروروتکبر، وبدآزادی واستق$ل بود،نخ
  .است  » vat= بد« باشد ،  )vaay=vatt( که باد »ازخود بودن

 را )اخو(  ، چھارنيروی جان ازاين رو ، يزدانشناسی زرتشتی
انسان، بی بال وپراست و درفطرتش، . ھيچگاه بال وپر نميداند 

= خدا ارتباط مستقيم با ( توانائی پروازوصعود ومعراج به آسمان 
  .و توانائی آزادی در انديشيدن وبينش را ندارد ) ھنجيدن با خدا 

رد خردش و آفريدن مدنيت ، خودش به ُـاينست که جمشيد برغم کار ب
اين . تنھائی نميتواند به آسمان پروازکند ونياز به ديو واھريمن دارد 

  جانجان اوديگر، مرغ. ديو است که ميتواند اورا به آسمان ببرد 
ّيا به عبارت ديگر، اخوی او ، فرخ نميشود وپروبال . ت نيس

معنای » گستاخ « و» ّفرخ «  با يزدانشناسی زرتشتی ، .درنميآورد 
  .اصلی خود را ازدست ميدھند و معانی ديگر بدانھا داده ميشود 

کاری با ديو برای پروازبه آسمان اوج انديشيدن با خردش ، ھم
 حق پرواز ندارد و  ديگرتا او فطر. وسرپيچی ازخدا ميشود 

 که خود گستری و جستجوی انبازی با خدا باشد ،پروازکردن به آسمان
   .، برای انسان، ممنوعست 

خودی شدن « باخدا ، يعنی xvatih  =  صميمت=vist-axv گستاخی
   .خودی شدن با ھمه جانھاست که  گيتی يا خدايست « يا » باخدا 

  يتی جزازخويشتن کس نديدھمه کردنيھا چو آمد پديد   به گ

  چوآن کارھای وی آمد بجای  زجای مھين، برتر آورد پای

  اينجاست که خرد انسان ، از اندازه اش ، فراترميرود

  ّبه فر کيانی يکی تخت ساخت    چه مايه بدو گوھراندرنشاخت

  که چون خواستی ، ديو برداشتی   زھامون به گردون برافراشتی

جزازخود، ( منی کردن ،)منيدن=  انديشيدن=(اينجاست که منی کردن 
 خردانسان که  .ميشود ) کسی را درگيتی نديدن وخود را خدا دانستن 

  .پيدايش جانش ھست ، حق ندارد به معراج برود وپروازکند 
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  منی کرد آن شاه يزدان شناس

  زيزدان ، به پيچيد و، شد ناسپاس

   از يزدانم ھنين يزدانی نداشت وچنين تصويریالبته جمشيد ، چ
بود و او، » ارتای خوشه = ارتا خوشت « نداشت ، بلکه خدايش 

ردرآوردن وپرواز ـبود و پ» اخوشه « ازاين ) axv=اخو( تخمی 
    .، فطرت وطبيعت او بود  )farr-axv(=کردن 

  

  »ازخود بودن « ِکشف انديشه 

  »باد «  درتصوير ،وپيکريابی آن

  د که ازخود ، می جنب ئيستھوا=  باد

  

« ، فرھنگ ايران، انديشه » باد، يا ھوا ی ازخود جنبنده « با تصوير
« به معنای » hva= ھوا «  واژه ِخود. را کشف کرد » ازخود بودن 

ناميده » ھوا « ھوا را ازاين رو . ھست  » قائم به ذات خود= ازخود
  :به قول اسدی توسی . ميدانستند » قائم به ذات « اند ، چون آن را 

  ت ، ارميده باد ، ازنھاد   چوجنبد ، ورا نام گرددش، بادھواھس

 -2، ھست و   چيزی به خودی خود وازخود- 1طرح اين مسئله که 
چه ويژگيھای بايد داشته باشد تا ازخود ( اينکه چرا ازخود ھست ؟ 

، درھمه جھان وجانھا ، » اصل ازخود بودن «  اينکه اين - 3و ) باشد 
يکی از بزرگترين انديشه ھای فلسفی است ،   شده است وپراکندهپخش

با پاسخی که  و  ،که ايرانيان ، مانند فرھنگھای بزرگ ديگرطرح کرد
 وفرديت انسان وحقوق فطزی  فردی بدان داد ، بنياد انديشگی خود

با اينکه چه چيزی ازخود ھست ، مسئله آزادی .  را گذاشت انسانی 
اصل ازخود « اينکه ، اين وبا .واستق$ل طرح شد وبنياد گذاشته شد 

خالق «  ، درھمه جھان پخش وپراکنده شده است ، انديشه  »بودن
به کلی طرد » انديشه قدرت متمرکز ومنحصربه فرد « و» مطلق 

. گرديد و راه را برای پيدايش آزادی سياسی واجتماعی گشود 
 يکی آنست که - 1 )قائم به ذات خود بودن  ( ويژگيھای ازخود بودن
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  دوم آنست که ازخود، سرچشمه - 2 ، برافروزد وروشن شود ازخود
باشد و ھمچنين ازخود ، به خود صورت بدھد ) پاد ( پيوند دادن وسنتز

شمه تحول  سوم آنست که ازخود، سرچ-3و ) بيانگارد ( 
  .  ونوشدن وتغيير دادن باشد ومتامورفوزو تغييريافتن

. ه درھرانسانی ھست اين ازخود بودن ، بالقوه ، درھرجانی وبه ويژ
دليری يا . ھا ھست نخدا ، فقط ، جمع يا خوشه يا اصل ازخود بود

گستاخی به ازخود بودن ، ويقين واعتماد به ازخود بودن انسان ، 
  نيزاجتماع وحکومت ونظام وقانون.  درھمه جھان ، باز تابيده ميشود 

  .است  » ويژگی اصل سنتز يا پيوند دھی ِ ازخودبودن« ، پيايند وجود 

  

  »باد « دوتصوير متضاد از

   بادی که ميگذرد--- بادی که ميوزد 

  ھست ؟» اصل ازخودبودن « ،  » ی که می وزدباد « چرا 

  

» باد« آنچه که مارا از درک فرھنگ ايران بازميدارد ، مفھومی از
است که سپس در ذھن ھا جا انداخته اند و درادبيات ايران، به 

مث$خيام  . شناخته شده است» تی وفنا وگذری ونيسپوچ« کردارنماد 
  :گويد 

  بدست» باد « چون نيست ، زھرچه ھست، جز 

  چون ھست به ھرچه ھست ، نقصان وشکست

  انگار که ھر چه ھست ، درعالم ، نيست

  پندار که ھرچه نيست درعالم ، ھست

  :يا رودکی ميگويد 

  ادشادزی با سياه چشمان ، شاد    که جھان نيست جزفسانه وب

  :يا مولوی ميگويد 

  آتش است اين بانگ نای و، نيست باد

  ھرکه اين آتش ندارد ، نيست باد



 

 

11 

11 

« است ، ناگھان » بادی که اصل فنا وپوچی وگذر« البته اين انديشه 
»  باد « درست . ميشود » اصل نخوت وغرورو شھوت وخشم و آز

د ، برضد جھان نگريست که با» اصل ھمه بديھاست « و » بد « که 
 باد نه تنھا ، ھيچ وپوچ .ميدانست » ازخود بودن « وھوارا اصل 

«  ھمه اين تباھيھا وزشتی ھا وشرھا ، .ّنيست ، بلکه اصل شر ھست 
  :چنانچه مولوی ميگويد  . ھستند » باد 

  بگذاشتی، پيغام ھوست» ھوا« باد درمردم ، ھوا وآرزوست    چون 

  نه چو بيت العنکبوتچند دعوی ودم وباد وبروت      ای ترا خا

   باد آز   نزد اورا که نبود اھل نماز،باد خشم وباد شھوت

  عاقل ازسربنھد اين مستی وباد    چون شنيد انجام فرعونان وعاد

  :يا حافظ ميگويد 

  باده درده چند ازاين باد غرور    خاک برسرنفس بدفرجام را

« ردن درست ھمه اين معانی منفی که باد داده شده ، برای زشت ک
با . درانسان بوده است که جانش باشد»  باد يا ھوا اصل ازخود بودن

= اخو( ّاصل پوچی وھيچی وشر کردن باد ، جان وفطرت انسان 
  .ّ، پوچ وھيچ وشروتباھی وگناه ميگردد ) خوی 

ميرود تا اورا » باد «  نزد  ،سالک عطار نيز درمصيبت نامه
« که او » جان « ده است که البته عطار، فراموش کر. راھنمائی کند 

امه ، اصل ازخود بودن می يابد ، که در پايان ھمين کتاب مصيبت ن
= باد« ھست ، ھمين » ..... بی نياز از ھمه رھبرھا و پيامبرھا و 

 ، از باد ،ھنگامی سالک. ميباشد » ھوا = اھو= اسو= اخو= فرن 
  :ياری ميخواھد ، باد به او ميگويد 

  من دامنت     زانکه کاری راست نايد ازمنتتو بيفشان باری از

 ھميشه درجھان ميگردم ، چون فقط باد  خودم علتش نيز آنست که من
 ھميشه ميگردم ،  وازاين رودر دست دارم ، يعنی چون ھيچ ندارم ،

  .تابلکه چيزی در دست داشته باشم 

  گفت من خود، برسرپايم مدام      زين مصيبت ، باد پيمايم  مدام

  م نشستيازغم اين نيست يک جابرسردارم وبادی بدست   خاک 
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  دربدر ميگردم و ميجويمش    روز تاشب ، اين سخن ميگويمش

ازخود، «  ، دليل برآن نيست که گوھر او »ھميشه جنبی باد«اين 
است ، بلکه بزرگترين مصيبت اوست ، چون ھميشه دست » جنبی 

= اصل گذر«  معنای  به،درواقع ، باد.  خالی و بيچيزوناچيز ھست 
ـده ، اصل برخيزاننده نَزَاصل و« درک ميشود ، نه به معنای » فنا 

 باشد ، درفرھنگ ايران، کفش » وای نيکو « باد که.» وفرشگرد 
اصل = دوپا يا دوبال = دوای = وای ( سبزيا چوبين برپای دارد 

. وھرجا گام می نھد ، سبرو رنگارنگ ميشود ) ازخود جنبنده= جنبش
 به معنای آنست که اصل »وزيدن «  نميگذرد، بلکه می وزد ، و اد،ب

ولی باد ی که سالک عطار . فرشگرد ، اصل جانبخش ونوزائی ھست 
. » نيست « با اوروبروميشود ، ھيچ در دست ندارد ، چون ازخودش 

 البته .ھميشه دنبال آنچيزی ميگردد که ميتواند به او ھستی وجان بدھد 
 در آغازآورده خودش  تعريفی ازباد است که عطاراين سخن ، برضد

  :است 

  ھرکه عمری کامران دارد، زتست   زندگی ھرکه جان دارد زتست

  آتش افروز جوانی ھم توئی     مايه بخش زندگانی ھم توئی

ولی ھرچند ھمه اينھا ھست ، ولی ھمه اينھا ، ازخودش نيست ، بلکه 
يعنی از . شده بدين کاراست ھمه اينھا ھست ، چون از هللا ، گماشته 

اصل « آن باد وھوائی که خودش . خودش ودرخودش ھيچ است 
ھست ، اصل نخوت وکبروآز وخشم ونافرمانی وتباھی » ازخود بودن 

  .ھست » بد « ، يا 

  

  بادی که ميوزد و ازآن ھمه چيزھا بپا ميايستند

  

م دوپا يا دوبال بھ« باشد ، چون  » vi=وی=  وای =vaay«باد که 
.  وای ، می وايد .  » د ـواي« ازخود می جنبد ، می » بسته ھست

vaayenitan به - 2 پرواز دادن - 1 به معنای  ،است» وای «  که فعل 
م َ به معنای د vaayishn. به حرکت درآوردن است - 3پرواز آوردن 
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، چون به جنبش ولی ھمين وزش ، دھنده پيروزيست. زش استَو و
  به معنای vaayishn dahishnih . ميآورد و پرواز ميدھد

است که فعل » وای « ھم ھمان » vaaz=واز« . پيروزيست 
 ازآن ساخته شده است که به معنای راندن ، بردن ، vazitanوزيدن

 معنای ديگرش  که روشن vaazenitanولی درشکل. دويدنست 
  . باد، آتش افروزاست . کردن وبرافروختن باشد ، نمودارميگردد 

  :ل مولوی به قو

  د آھنگ ھردو، بر علوَُوـکه ب باد ، جنس آتش است ويارا و   

آتش است اين بانگ نای ونيست باد  «  مصرع پيشين کهو درست آن
وازنيتن « معنای ديگر .  باديست که آتش ميافروزد  نيز، بانگ نای» 
ھرتخمی وای که می وايد ومی وزد ، . ھدايت کردن وبردن است » 

، ئور » آتش گياھی « ازاين رو . د ، آتش بدان ميزند را برميافروز
= واز«  که ھردو ازو آتش ابر، وازيشت خوانده ميشود ، وازيشت 

به عبارت ديگر، باد يا ھوا که آتش افروزند ،  . ساخته شده اند» وای 
پروازسيمرغ . درتخم گياه ودردرون ابرھستند و انگيخته ميشوند 

، وزش ِوای است که ھمه  ) واينيتن + پر= پرواز کردن=  واينين( 
ازاين رو نام سيمرغ ، آتش . و وروشن ميکند د چيزھارا ميافروز

  .افروز است 

  »ھست شدن« 

   استراست برخاستن وراست ايستادن

    

 از آن ، ھرچيزی می  آنست که ،درھرچيزیخويشکاری ھوا يا باد
 ، دراثر جنبش د اين ھوا يا با چرا ، چونکه .ا فراز ميشود سرايستد و

 ھوای ازخود  « ، چنين باد يا نيزجانازخودش ، آتش فروزاست و
 وويژگی افروختن آتش ، زبانه کشيدن وباليدن  است ،»آتش افروز

 دراثر آتش افروزنده بودنش» باد « ازاين رو اين . وفرازرفتن است 
 زبانه ميکشد و به فراز می بالد ،درھرگياھی ودرھر انسانی ، به فراز

 فرازميآورد ، وبا اين بلندشدن وبرخاستن  به و سرھرچيزی را،
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ودرست آتش .  ھستی می يابد  آن گياه يا انسان ،است که) خيزيدن ( 
. آتش فروز ميباشد) اسو= اخو= پران = فرن  ( ِجان انسان ، ھمين باد

راست ايستادن وباليدن وسرفرازشدن ، روند ھستی يافتن است ، واين 
 » قائم به ذات خود بودن= ازخود بودن« انی با انديشه درست ، اينھم

 را» ھوا يا باد« اسدی توسی ، انديشه مربوط به تصوير . دارد 
  . بخوبی نگاه داشته است درکتاب گرشاسپ نامه ،

  ھوا ھست، ارميده باد ، ازنھاد   چوجنبدھوا، نام گرددش، باد

  ، ازھواست ھرآن جانور، کش دمست

  ، زنده وبا نواستبه دم ، جان وتن 

   گونه گونشتھا ، ھمه تخم در ک

  که ناراست افتد ، بود سر نگون

  ھوا ،  درھمه  زور وساز ، آورد

  سرھرنگون ، زی فراز آورد

  اگرچندشان زآب ، خيزد بسيچ

  ھوا چون نباشد ، نرويند ھيچ

  ھم ازباد ، گردان شدست اين چنين

  ھم از باد ، ھست ايستاده زمين

  ر تابناک   ھه درھوا اند، استاده پاکفلک وآتش و اخت

  ، فراز  دمش، نزدآتش،بدانسان که آھنگر کارساز   فرازد

  زگيتی، ھوا بد، نخستين پديد    خدا، اندرو جنبش آفريد

ھست ، چون ھوا » ھوا « اين عبارت پايانی درست برضد مفھوم 
بدان علت ھواست ، چون ازخودش می جنبد و خدائی نيست که درھوا 

  .دراين صورت ديگرھوا ، ھوا نيست . نبش را خلق کند ، ج

« ھمين واژه  ، ھزوارش ِ امروزه ما»khvat=khvad=خود« واژه 
 به عبارت ديگر، خود ، به ) .يوستی ( ھست » hva =hava= ھوا 

 ،  hva, hava درايرانی باستانی به ھوا.ھست » ازخود « معنای 
uva ّفرخ که درپھلوی. ميگفتندfarr-axv  است ، درايرانی باستانی 

farna-hva در ايرانی باستانی» فراخ«. است  fraa(h)uva است. 
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اين ازخود بودن ، اين سرفراز بودن وبرپای خود ايستادن ، گوھر 
آنکه ازخود  دراثر،درست به علت آنکه ھوا ياباد. ھستی درانسانست 

  . وميافرازد می کند) برز( آتش افروزاست ، می بالد وبلند

  چو زين بگذری، مردم آمد پديد   شد اين بندھا را سراسرکليد

  سرش راست برشد، چوسروبلند   به گفتارخوب و، خرد کاربند

  يا فطرتاين راست برافراخته شدن سرانسان ، پيآيند گوھری جان
 و طبعا ،  ويژگی بلندشوی  ،است»  آتش فروزِباد« ست که وا

درست .  را دارد )وخشيدن  ( وراست برافرازی آتش يا رويش گياه
= اخو(  برضد اين مفھوم جان ،ھم يزدانشناسی زرتشتی وھم قرآن

يزدانشناسی .  درفرھنگ ايران برخاستند )فطرت انسان = خوی
انسان گرفت )  اخو=(را ازجان ) واينيتن( زرتشتی ، ويژگی پرواز

 و محمد ، ارتا را که ،) جان ، از مرغ بودن افتاد  ( وحذف کرد
اصل آزادی واستق$ل فردی انسان « و تين عنصرجان انسان نخس

 ِ بدينسان ديده ميشود که چرا خود.ھست ، ابليس ساخت » بطورکلی 
« شده است و چرا  » vat=بد« ، ھمان واژه  » vaar=باد« واژه 

 محمد  درقرآن ميآيد که.، بزرگترين دشمن انسان ساخته شد » ھوا
 يعنی ، ھيچ کدام سخنان وانديشه .ھيچگاه ازھوايش سخن نميگويد 

به عبارت ديگر، ھيچکدام ازسخنان . نيست » ازخودش « ھايش 
. وانديشه ھايش ، ازتخم آتشين جانش نروئيده اندوزبانه نکشيده اند 

است که تخم خود » اخو يا مرغ جان « ، ھمان » ھوا « ولی اين 
خوشه =  ھا کانون آتش« ، که ) سيمرغ = ارتا (   اين خدا .خداھست 
است ، تبديل به ابليس » بنمايه جان ھرانسانی « يا » تخم ھا 

. گردد » سنگسار= رجم  «  ھميشه وبايستی ،شده) مھترپريان ( 
انسان بايد ھروز ازبام تاشام ، اين ابليس را درخود ، اين فطرت ونھاد 

 ما امروزه فرياد برميآوريم که چرا زنی را به .خود را ، رجم کند 
، سنگسار ميکنند ، ولی شکوه ازآن نميکنيم که »ازخود بودن  « جرم

، ھرروز ازبام »از خود بودنش « دراس$م ، فطرت انسان وحق بر
  .تاشام ، با اجرای اوامز الھی ، سنگسارميشود 
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، آزادی واستق$ل فردی انسان ، ) فرن = اخو = جان (  فطرت انسان 
، مسئله ِ ضديت » ھوا « ئله مس. بزرگترين دشمن انسان گرديده است 

  .است » آزادی واستق$ل فرد انسان = ازخود بودن انسان « با 
شاھنامه نيز زير نفوذ يزدانشناسی زرتشتی ، خرد ی را می پذيرد که 

نباشد، يا به عبارت ديگر، ازجان وزندگی خودش ، » ھوا « تابع 
  . ت نروئيده وزبانه نکشيده باشد که جويای راستی وسرفرازيس

  ھوا را مبرپيش رای وخرد    کزآن پس، خرد سوی تو ننگرد

  که گر برخرد، چيره گردد ھوا   نيابد زچنگ ھوا، کس رھا

  بسياربيراه گشت» آز« شمارا ھوا برخرد شاه گشت   دل از

خرد ی که ازھوا نيست ، خرديست که ازآزادی واستق$ل جان انسان 
  «ل آزادی واستق$ل فرد ،که اص» اخو= فرن = باد « . نمی تراود 

باد وغرور «  معنای  ، در پھلوی ناگھانست ،» اصل ازخود بودن
= باد« که تلفظ ديگر » vat=بد «  واژه . پيدا ميکند » ونخوت 

با واژه » vat= بد« ازترکيبات . است به وجود ميآيد  » vaat=وات
ميشه ھای ديگر، ميتوان پيوند باد وبد را به آسانی شناخت ، چون ھ

بدی .  پيوند می يابد ،»ُ تخم وبن ونھاد وگوھروطينت «با» بد« واژه 
 - 2 بد اخو ، vat-axv -1: ، درطينت وچھره وتخم واصل ھست 

vat-chihr3  بدچھر،-vat-gohr 5  ،- 4 بد گوھر -vat-tom بد تخم 
6- vat-xemبدخيم . 

يک » بدی « .  شرارت وشيطنت است درپھلوی ،،vatih= بدی
اتفاقی، يک عمل اشتباه ولغزش نيست ، بلکه ازجان انسان ، عارضه 

  .ازطينت وسرشت و گوھر انسان ، سرچشمه ميگيرد 

باد درسرداشتن ، با . ، دم ديو و افسون شيطانست )vaatik( باد ديو
ددرک$ه بودن ، باد درمغزنشستن ، باد درسرافکندن ، ھمه اصل 

  :  به سفارش سعدی .گمراھی ھستند

  )گلستان( ی آدم خاک زاد     که درسرکند کبروتندی وباد نشايد بن

  

  بررسی ادامه دارد


