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 منوچھرجمالی

 

  انديشه ھای روز به روز

)8(  

  

 حقانيت داشت  درايران،یحکومت
   باشد»ِدايه ِ نگھبان انسان« که

   » ِ انسان دارـپاس« نه 

  

   پاسدارِزرتشت تا ، دايهازسيمرغ ِ
   »29گاتا، يسنه، ھات « 

انسان وطبيعت زرتشت ، نقش دايه ِ
  راطردکردبودن 

پاسداراجتماع وطبيعت « ونقش 
  خودويژه ِرا، نقش ِ» بودن

  ونقش موبدان ساخت

  



 2 

 نگھبان جان يا زندگی - 1«درفرھنگ ايران ، حکومت ، 
، ھمه انسانھا ، ازگزند وتباھی وستم وتعدی ودرشتی وتھديد

مسئله بنيادی درفرھنگ .  بود درگيتی »پرستار جانھا - 2و
، از  رستگاری زندگی انسان درگيتی« ايران، 

« بوده است ، نه )  ترس وتعدی قھروستم ودرشتی و( آزار
 ، واين ، شالوده حکومت »رستگاری جان انسان ازگناه 

حکومت « ، وبرضد ) سپنجی = اوامی = زمانی( سکو5ر
 29ديشه زرتشت ، دريسنه ، ھات است، ولی بنابر ان» دينی 

  ميشود پاسدارزندگی درزمان، که زرتشت ، با آموزه اش ،
ُ ازبن، متزلزل وويران  ،، شالوده سکو5ريته درايران

  .د ساخته ميگرد

نگھبانی وپاسبانی « حکومت ، استوار برسرانديشه 
 جان « با اولويتی که به  و ،بود »  درگيتیاززندگی يا جان

،  تبعيضھای نژادی وطبقاتی وقومی وزبانی ميداد » 
زندگی = جان«.  را نميشناخت  وجنسیواعتقادی وايمانی

 ،» اعتقادوونژاد وقوم وزبان ايمان وجنسيت «  ، بر»
  که بتواند،کسی، حقانيت به حکومت دارد. اولويت داشت 

 ،)بدون تبعيض (  اززندگی ھمه مردمان درجامعهھم
 )جان (  و ھم پرستاری اززندگی ،دربرابرگزند، دفاع کند

حکومت ، برای ابقاء وتنفيذ يک عقيده  .  کنددرگيتی
 . انيتی نداشتومذھب وشريعت وايدئولوژی ، ھيچ حق

حاکميت بدين معنا ، با ساسانيان پيدايش يافت که درست 
  . برضد فرھنگ ايران بود 

» بينش درتاريکی « ، با نگاه وديد ، آنھم   »نگھبانی« و
 را ندارد » افکندننگاه«، تنھا معنای  » ديدن«  .کارداشت 

 را ھم » بودن آن چيزنگران« بلکه افزوده برآن ، معنای 
خطرھا  وگزندھا ، درآغاز، ھمه درتاريکی پيدايش  .دارد 
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می يابند ونامعلومند و کسی ميتواند ، اززندگی ، نگھبانی 
کند که چشمی يا خردی يا نيروی بينشی داشته باشد که 

درشاھنامه ديده ميشود که . درست بتواند درتاريکی ببيند
نگھبانی وپاسبانی ، دررابطه با شب و تاريکی بکار برده 

 را برای ديدن درروز بکار  » ديده بان «واژه. دميشو
  » ديدن درشب « را برای »پاسبان ونگھبان« وواژه ،ميبرد

عوض ميشد ، چون » سه پاس « ھرشبی ، . بکارميبرد
: رام ، پاس دوم : پاس نخست ( ه است شب، سه بخش داشت

، سه پاس ، واين ) سروش ورشن : ارتا وبھرام ، پاس سوم 
   .د ن فطرت انسان دار سه بخش ازاينھمانی با

  به روز اندرون ، ديده بان داشتی

  به تيره شبان ، پاسبان داشتی

  ھمان ديده بان دارد وھم پاسبان

  نگھبان لشگر، به روز وشبان

دراينجا ، نگھبان ، ھم ديده بان درروز وھم پاسبان درشب 
انديشه نگھبانی، دراصل متوجه شب است که ولی . است 

. خسپد و ميتواند به آسانی مورد تازش قرارگيردانسان می 
 خواب  در يا ،جان ، ھميشه دراثرناآگاھی وغفلت وبيخبری

 .خرد وھوش، که تاريکيست ، گزند می بيند  که بودن 
ودرشتی وآزارھم درچنين تاريکيھا ستم وتعدی پيدايش ِ

  :اينست که ناصرخسرو ميگويد  . آغازميشود

  بانيستبرمن وتو که بخسپيم ، نگھ

  که نگردد ھرگزرنجه زبيداری

سروش ، نگھبان . اينست که پاسبان  به شب، پاس ميداشت 
ازاين . سردارگيتی است ، چون شب ، ھيچگاه نمی خوابدو

به ھمين علت عطار، . رو، سگ ، يارسروش بشمارميآمد 
. با سروش اينھمانی ميدھد   در داستانھايشسگ را
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که نخستين انسان   شاھنامه نيز، کيومرثسرآغازدر
 دوست  ،آنکه خردش دراثردريزدانشناسی زرتشتی است ،

، اين سروش بيداراست که خبر نقشه  ازدشمن را نميشناسد 
چرا  . ھدد به فرزندش مياھريمن را برای کشتن کيومرث

  جفتش ، است ، چون سروش باسروش ، نگاھبان جانھا
ھستند که »خدايان سحروسپيده دم «رشن ، 

سروش ورشن  . دارشدن وروشن شدن ھستندسرآغازبي
پاس  (  که درميان شب ،يا جھان جان را،باھم ، نطفه روز

 وشب ،پيدايش می يابد» ارتا با بھرام «  ازھم آغوشی )دوم 
 سروش ورشن ، .بدينسان آبستن ميشود ، آنھا ميزايانند 

 . را ميزايانند)روشنی (  ، روز)تاريکی آفريننده  ( ازشب
رام ( يا فطرت انسان نيز، مرکب ازاين پنج خداست ُالبته بن

ارتا +  رام «) .رشن + سروش + بھرام + سيمرغ = ارتا+ 
 که ، اند)سه تای يکتا  (  ، سه گانه يگانه »بھرام+ 

ضد قھروتھديد واصل  ِاصل خرد«، » بھمن « پيدايش ِ
. است » نگھبان جان ھا«  که »خردشاد وسامانده اند

 درھرانسانی ، اين بينش ِ ناپيدای بھمن  ، درواقع ،سروش
، » آگاھی انسان پيش«  دررا) بھرام + سيمرغ+ رام( 

 به  و) ميزند  درسحرشيپور بيدارباش را ( زمزمه ميکند
،  را ميدھد  » وآگاھیکليد گشودن صبح وروشنی«انسان ، 

 و با شناخت خوب ازبد است ،»  خوب را ازبد بشناسد«تا
درشاھنامه در داستان . گھبانی ميشود ، نانسان که زندگی 

، دھنده کليد خوب وبد به که سروش  فريدون ، ديده ميشود
 )توطئه قتل برادرانش  (  تا او را ازگزند جان،فريدون است

اصل « چرا سروش، ھميشه بيداراست ، چون  . ، برھاند
« ، » اصل تحول تاريکی به روشنی« ، » سحروسپيده دم 

ب اوکليد گشودن در. است » زتاريکیاصل زاييش روشنی ا
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 بينش خوبی ازبدی ِ يا کليد گشودن درب ،صبح وروشنی
» گشاينده چشم ازھم و نگاه کردن «  او ھميشه اصل. است 
 ).نه راھبر( بود است » راھگشا«  نام او نزد مردم ، .است 

 ازآنجا که ھرانسانی ، سروش ويژه خودش را دارد ،
 برپايه خردش و رابطه مستقيم  بيان فرديت انسانسروش ،

 وبيان آنست که جان ھرانسانی  ، ميباشدخود فرد با حقيقت
، نيروی نگھبانی ازخود را دررسيدن به معرفت خوب ازبد 

درانسان، اين نيروی نگھبان ، حتا درخواب نيزبيدار . دارد 
اينست که ھميشه درھنگام خفتن رستم ، رخش ، . است 

 ھم که »رخش«ميکند ، چون واژه بيداراست وازاونگھبانی 
است ، ھمان واژه روشنی است و » رئوخشان « دراصل 

 رخش، رنگين .روشنی درفرھنگ ايران، دورنگه بوده است
است وھم ارتا » کمان بھمن « کمان نيزھست که ھم 

» ارتا وبھرام « بھمن يا  ) .رنگين کمان است = سيمرغ( 
ھميشه درچشم ِکه اصل نگھبانی جان ھستند، درسروش ، 

  .   ناظرونگران زندگی ھستند  ، جانِگشوده

، درشاھنامه وزال ) ارتا ( = اين انديشه در داستان سيمرغ 
 داستان ازموبدان زرتشتی در دوره ساسانيان  اينبرغم آنکه

. درضديت با سيمرغ دستکاری شده ، بازتابيده ميشود
 به ، چشم بيدارونگرنده به دردمندان ،) ارتا ( سيمرغ 

  سيمرغ:ھنگامی زال به دور افکنده ميشود. آزردگان ھست

  ديديکی شير خواره، خروشنده 

  ديدزمين ھمچودريای جوشنده 

  زخاراش ، گھواره و دايه ، خاک

  تن ، ازجامه دور و ، لب ازشيرپاک

  رد اندرش ، تيره خاک نژندِـبه گ

  به سر برش ، خورشيد گشته بلند
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  ُپلنگش بدی کاشکی مام وباب

  رسايه ای يافتی ز آفتابمگ

با داشتن چنين احساسات وعواطفی نسبت به کودک سيمرغ 
 ، سلب ان نھايت مھراست ، مھرازوجودشخروشنده ، که بي

 ميشود که خدا  ساختهميگردد و مرغ خونخواری
 فقط به اين مرغ درنده وخونخوار، دراين باره )اھورامزدا ( 

  : مھری وام ميدھد  به طوراستثنا ،فقط ،

  خداوند مھری به سيمرغ داد

  نکرد او به خوردن ، از آن بچه ياد

  آنگاه سيمرغ اين کودک را به 5نه خود ميآورد 

   سيمرغ با بچگاننگه کرد

  بدان خرد خون از دو ديده چکان

 که خون ميگريد ، يا اين سيمرغ  استآيا اين کودک خرد
 خون  ازديدن کودک آزرده وبه مرگ سپرده ،است که
   ؟ميگريد

  بماندند ، خيره بدان خوب چھرشکفتی بروبرفکندند مھر    

سيمرغ وبچه ھايش درنگاه به ھمان کودکی که برای زشتی 
 وآھويش دورانداخته شده بود، خيره در زيبائی او ميشوند

آنچه زشت شمرده شده ، زيبائی خيره کننده و درنگاه آنھا ، 
  . عاشق اوميشوند ،ديگر باھم وای يافته ميشود

 مھر  درسيمرغ وبچگانش ، عاطفه ھمدردیبه جای احساس 
سيمرغ که جانان است ، درد وآزردگی .  انگيخته ميشود 

وستم ودرشتی را ازدورمی بيند ودردمند را بnفاصله ازدرد 
 جانان ھست ارتا که خوشه جانھا ياچون . رھائی ميدھد 

اين پيوستگی  .  بسته است خود خدا ِ به جان ،درد ھرجانی
را ) سيمرغ ( جانھا به ھمست که ھردردی ، ھمه جانھا 

)  ارتا که پيدايش بھمن است يا(سيمرغ .  بيقرارميسازد



 7 

ھردردی را ھرچند بسياردور، ولی فوری می بيند ومی 
. اند درد با شتاب اورا به دردمند ميکشـنگرد وکشش به رفع

 زال ميگويد اگر دردی بتو برسد  درھمين داستانچنانچه به
 برعکس در تصوير .  حاضرم »فوری =  درزمان«من

از درد وستم ) مجموعه جانھا ( ُزرتشت ازگـش ئورون 
د عذاب ميکشد و فريادرسی وآزار وپرخاش و تھدي

، ) جانان ( انديشه پيوستگی جانھا به ھم درخدا . نميشناسد
او خود . ، حاضرنيست ُزرتشت ازگـش ديگر دراين تصوير

 و ازاھورامزدا گله ميکند ، چرا کسی را بی پشتبان می يابد
. را بدو معرفی نکرده است که بتواند ازاو نگھبانی کند 

ديگرسروشی درجان نيست که زودتر ازخطر وگزند، جان 
وآگاه ميسازد و کليد بينش طر، بيدار را ازنزديک شدن خ

اھورامزدای .  مسئله است به او بدھدنيک وبد را که گشاينده
ھيچگاه غ  جانان وارتای خوشه نيست وزرتشت ديگر، سيمر

 بلکه زرتشت را پس  موءمنانش نميآيد ،خودش به ياری
.  معرفی ميکند » پاسدارجان « ازگله وشکايت ، به عنوان 

، با زخمی شدن نيز ديده ميشود که درجنگ رستم واسفنديار
 ولی  ، می شتابد رستمبnفاصله به ياری، رستم ، سيمرغ 

اسفنديار، خبری واثری از اھورا مزدا درھنگام زخمی شدن 
   .نيست 

» پناه ازگزند « که در، » نگھبانی جان « اين انديشه 
را گرانيگاه حکومت  و چ،عبارت بندی ميشود ازکجا ميآيد

نگھبانی جان  به عنوان اصل ست ؟ واصل حقانيت حکومت
= اصل قداست جان « حقانيت حکومت ، پيآيند مستقيم 

  ،جان بايد ، درجائی. ميباشد» ندگی گزند ناپذيربودن ز
ھمه جانھا ، دراصل وسرچشمه . گزند ناپذيرساخته شود 

. است ، گزند ناپذير است ) سيمرغ ( جانھا که جانانس 
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  به زندگیدراينجاست که ھيچکسی توانای گزند رساندن
 5نه يا خانه يا آشيانه جا ، کجاست ، اينجااين. نيست 

کجاست ؟ فرازکوه ) جانان  ( جايگاه سيمرغ. سيمرغست 
است ، آنجا )  خدای زايمان فرازمند = برزه + ال ( البرز

  که کوه البرز به خوشه پروين ميسايد

  زھرسو، برو بسته راه گزندچوکاخ بلند     بروبرنشيمی 

جانھاست ، ھرجانی را که ايک يکسيمرغ که خودش ، 
ند به  تا راه گز،درخطرگزند ھست ، به آشيانه خود ميبرد

اصل بست نشستن به اين آئين . (  را ببندد شجان
5نه «  درجائی مياندازند که  نيززال زر را) . بازميگردد 

مطروديت است ، چون ميدانستند که سيمرغ ، » سيمرغ 
 و برايش ، جان ، ، را نميشناسد وسياسیدينی و اجتماعی

  :سام .  برھردينی وشريعتی وحکومتی ، اولويت دارد 

  د پس تاش برداشتند    وزان بوم وبر، دوربگذاشتندبفرمو

  بدانجای، سيمرغ را [نه بود

  بدان خانه ، ازخلق، بيگانه بود 

، جان ازگزند يافتن خانه ای دارد که درآن« سيمرغ يا ارتا ، 
درخانه سيمرغ ، مطروديت دينی واجتماعی .  ھست ايمن» 

کيفر و از( ، موجب مرگ نيست ، بلکه جان ازگزند وسياسی
.  بايستی دور داشته شود ) مجازات مرگ و آزردن جان 

خانه سيمرغ ، کجاست ؟ درفراز البرز، آنجا که البرز، 
خوشه  . ميسايد) ارتا + بھمن ( = سربه خوشه پروين 

« يا » اخو « ، ھمان »  باھمند ،بھمن وارتا« پروين که 
آتش « است که » سه تخمه = سه +  اخو= خوشه =اخوشه 

خانه سيمرغ ، درجان ھرانسانی . جان انسانی است ھر
يعنی آنچه راه گزند به جان را می بندد ، درخود . ھست 

اين بھمن وارتا ھستند که نگھبان جان . ھرجانی ھست 
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  درپاره(درگزيده ھای زاد اسپرم   . ازگزند به زندگی ھستند
 که ھمان ارتا باشد که» فروھر«ديده ميشود که  ) 29

ا ھست که خانه ّـنـ بی مينوئی فطرت انسانست ،ازنيروھا
به ) دراين خانه تن ( روشنی وفروغ ) اخو ( سازد و جان 

آتش جان ، از دروپنجره ھای اين خانه که حواس . افکند در
بنا کرده است ، تا جان را ) نيروی پنجم ( باشند وفروھر

کليد ( ازگزند دور دارد ، روشنی وفروغ که ھمان بينش 
  .  ازحواس پيدايش می يابند ) خوب ازبد شناخت 

 وتابش  ھرکسی ،درواقع بينش نگھبان جان ، جفت جان
ُودرست درگش ئورون  .  ھست ھرکسیمستقيم ازخود جان

، که زرتشت ، درگاتا تصوير ميکند ، اين جفتی و پيوستگی 
) خوشه = اخوشه ( =  دراينکه بھمن وارتا يا اخو .نيست 
 که اصل سروری وآگاه ھرجانيست ،  جان ھستند کهنگھبان

نيزھستند ، در داستان بيژن  » اصل نگھبانی حکومت« 
ومنيژه ، ھنگامی که کيخسرو به رستم رسالت آنرا ميدھد که 

  :اين ويژگی ھردو را ميتوان ديد 

  چو ھرمزد ، بادت برين پايگاه

  ّ فرخ کnهنگھبانچوبھمن ، 

  )خوشه خوب تخمه و= ھوچھره( ھژيرِھمه ساله ارديبھشت

  ُ تو، باھش و رای پيرنگھبان

ی زرتشتی که دردوره ساسانيان دراينجا طبق يزدانشناس
تاج بخش ) بدانش ومو(  است ، اھورامزدا چيرگی داشته

 صادره از روشنی  که وبھمن ، ،دشاھی شمرده ميشو
، وتابع اھورامزدا شده اھورامزداست) آموزه زرتشت ( 

 .  ، نگھبانستاخته شده استوازاصالت درجھان ھستی ، اند
که » ارتا = بھمن وھما« ولی انديشه اصلی آن بوده است که 

ند ، حقانيت به حکومت  درجھان ھستی ھستاصل نگھبان
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ميدھند و در يزدانشناسی زرتشتی ، اصل ، اھورامزدا 
 و بھمن وارتا ، درواقع ، اصالت ،وآموزه زرتشت ، ميگردد
 ازتجاوز  ،نَ گوش ئورواينکه.  خود را از دست ميدھند

وتعدی به خود می نالد ، بيان آنست که جان وانسان ، 
اين با فرھنگ  . نداردتوانائی نگھبانی وپاسداری ازخود را 

باشد ، گواه » پيه « خود چشم ، که . تناقض دارد  ايران ،
 می تابد که  ،براين نکته است که جان ، بينشی درنگاه

» رگ وپی « ش مرکب از ھپيه ، دربند. نگھبان جانست 
  وھم ،است» ارتا وبھرام « باھم است که ھم ترکيب 

« چشم ، پيکريابی پس  . داده ميشود» ارتا « اينھمانی با 
ھست ، چون بھمن ، دراين » اخو = اصل جان وکيھان 

نگاه چشم ، تابش اصل پيروزی . جفت ، پيدايش می يابد 
  .است )  بھرام =(واصل بھروزی )  ارتا =(

بھمن که خرد نگھبان درھرجانی ھست و اصل سروری 
 و  ،، ارکه است) سرخ وسپيد( وحاکميت است، دورنگه 

روشنی اصل پيدايش ِ. اصل پيدايشی وزايشی است 
. )نه روشنی برخاسته از روشنی اھورامزدا( ازتاريکی است

 که  ،است» آتش جان ھرانسانی « يا » اخو « اينست که
يننده را که نگھبان اوست ، ازخودش نگاه روشن کننده وب

  . می تابد 

. برميخيزد ) اخو ( آتش جان خود ِنگھبان، ازروشنی بينش ِ
= axv = ahv=a-hv= a-xv= xva= اخو«اين 
hva= اصل زندگی وشعورووجدان « ، يا  » ُھـو= خوی

 » ازخود بودن، قائم به ذات خود بودن= وخواست وسروری
 روان - 2 بوی و-1ل ھست که باچھار يا ،دارای چھارنيرو

.  نگھبان زندگی ھستند ، اينھا باھم. فروھرباشد-4 دين و- 3و
= اخو« دونيروی شناسنده از) شناخت حسی ( دين وبوی 
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 معنای  به ھيچ روی ، ، »دين«  . ھستند» ُبن زندگی 
نيروی شناسنده ازدور « آموزه وشريعت ندارد ، بلکه 

 در دين يشت  . استانی خود ِ جان ھر انس از»درتاريکی 
ودربھرام يشت ، ديده ميشود که دين ، چشميست که ازدورو 

به عبارت ديگر، دين ، . درتاريکی ، ريزه ھارا می بيند
 درجان چشم دورانديش وفراخ بين ودوربين ولی جزء بين

بين ازآنجا که اين چشم دوربين وفراخ .  است ھرانسانی
. ، شکی نيست است » جام جم « وگستره بين ، ھمان 

درگوھريا فطرت ھرانسانی، جام جم ، يا نيروی شناخت 
را  ديدن ، » دوروفراخا وگستره  «  .دوروگستره ھست

ديدن فراسوی « به معنای » آخرت وعاقبت بينی « غير از 
ھست نه » مکانی « اين دور بينی ، . است  »  ومکانزمان

ی ميکند سپس يزدانشناسی زرتشتی آنرا ، زمان. » زمانی « 
. ميشود که دراصل نبوده است» آينده بينی « و بينش دينی ، 

دور بينی وھمه گستره مکان را ديدن ، ازاينگذشته ، اين 
   . معنائی بسيار ويژه ای داشته است

چنانچه درداستان کيخسرو ، بينش جام جم ، گواه براين نکته 
.  است که معنای حقيقی نگھبانی حکومت را معين ميسازد 

 از  وجان آزردگان ،ام جم يا دين ، بينش درد دردمندانج
دين ، چشميست که  .  و به ياری آنھا شتافتن است ،دور

مانند سيمرغ ( ازدور، درفراخنای جھان ، درد دردمندان را 
  و با ديدن درد دردمندان ،ازدور مينگرد) در داستان زال 
مين بينش  ھبرپايه.  ،  به ياری آنھا ميشتابد وجان آزردگان

که اسير  به ياری بيژن دينی ھست که کيخسرو ، رستم را
   ميگويد  افراسيابست ميفرستد ودرچاه

  پرـ س،پيش ايران )رستم ( ئی زھربد ، تو

  » سيمرغ گسترده پر «ھميشه ، چو
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 ھمه جانھای جھان  کهاست ،» گسترده پر« ازاين روسيمرغ
يرد ،  در زيرپرخود ميگ، مانند مادر بدون تبعيض ،را

آن را درزمان ،  از دور،ی پيش آيد گزند کهھرجائیوبرای 
 تا اورا از ،و به ياری او می شتابد» می بيند  « ،) فوری( 

ھم ی ، معنای ژرفتر» گسترده پر بودن « البته . درد برھاند 
  دارد که درانديشه ھای عطار، به عبارت آمده است

  قربت، برکوه قاف ) خطاب به خدا( سيمرغ مطلقی تو

  پرورده ھر دو گيتی ، در زيرپروبالت
، سيمرغ در زيرپرش ، ھمه جھان ھستی را ميپرورد

 برآيند ديگر وپروردن وپرستاری اززندگی مردمان ،
 خود پروبال سيمرغ را ،  عطار،آنگاه.  نگھبانيست 

   که سيمرغ درآن نھانست  ،اينھمانی با جھان ميدھد

  دو جھان ، پر وبال سيمرغ است

  سيمرغ و، آشيانه ، پديدنيست 

است که تخم ) شه +  اخو= خوشه (اين ھمان انديشه سيمرغ 
ودرتن ھا ، ھمه جانھاست » اصل جان « يا )  اخو =(جان 

اين انديشه ، در داستان . که آشيانه اش باشند ، ناپيداست 
  .  دادن پر، به زال ، بازتابيده ميشود

« ود را که سيمرغ بادادن پرخود به زال ، گوھرھستی خ
باشد، به او ميدھد که » اخو
  .مرغ چھارپرميگردد ،وضميرانسان،چھارپرميرويد،ازآن

 ، چنين  نماد خود را می يابند، که در رستم وحکومتپھلوان
پھلوان وحکومت ، . د ننقشی درجامعه به عھده دار

درد «  از ، مردم درھمه جا) زندگی = (رھانندگان جان
 ، » درد«.ميباشند »  وآزاروستم وتعدی ودرشتی 

درفرھنگ ايران ، به مفھوم متداول درتصوف نيست ، بلکه  
  به زندگی کهھرگونه تھديد وقھرو درشتی وآزاروستمی
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، نيروی » دين «  . ، درد شمرده ميشود درگيتی وارد آيد
 درد  وشناخت ِ برای درک ، درھرانسانی نھادیبينش

 سراسر ِبينش درد و اين بينش ،  ،دردمندان دراجتماع است
ھرانسانی ، پيوسته به ھمه . جھانستفراخنای جانھا در

جانھاست ودرد ھمه ، اورا بسيج به ياری ونگھبانی 
 او فقط درد ھمحزبيھا وھم قوميھا وھم عقيدگان  .ميسازد

. را درنمی يابد ، بلکه ھمه جانھا به جان او پيوسته اند ... و
  :به قول صائب 

  جھا به ھمپيوسته است  سلسله مو

  خود را شکسته ، ھرکه دل ما شکسته است

ت  برای شناخ،دين ، چشم نگاھبان درنھاد ھرانسانی
دردی که به جان ھرکسی  ( دردھای دردمندان درجھانست

 و با ... )وارد آيد ، نه درد ھمدينان وھمطبقگان وھم حزبان 
 اکتفا  ،شناختن درد ھردردمندی ، فقط به ھمدری وترحم

 مھرورزی ، ھمدردی .بلکه به ياری او ميشتابدنميکند ، 
نيست ، بلکه پرستاری ونگھبانی جان ديگران ازآزاروستم 

 نيروی  درھرانسانی ، دين ،.وقھروتھديد ودرشتی است 
 بينش وتعھد به ياری به دردمندان است ، نه تعھد به زاينده ِ

دين ، نيروی .  ياری به ھم ايمانان وھمحزبيان وھمقومان 
 درگوھرھرانسانی برای شناخت درد در فراخنای بينش

دين بينشی است که درھرانسانی ازفطرت او . جھانست
اين بينش . ميجوشد و با شناخت درد ، به ياری او ميشتابد

 که دين ناميده ميشود تا  ،ھمگانی واين بسيج شدن ھمگانی
نگھبانی کند ، ) بدون تبعيض ( از زندگی درھرانسانی 

مجموعه ھمه = ُگـش ئورون « زرتشت ازدرست در تصوير
ازاين رو ھست که مجموعه کل جانھا . مفقود است » جانھا 
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، به ياری ھمديگردر رفع ستم ودرشتی وتعدی وتھديد 
   . نميشتابند و بجای آن به اھورامزدا گله ميکنند

 دارد »بينش دينی«  يا  ، » جام جم «معنای ديگری که
ه جوئی ، با سخت ترين دشمن آنست که با چنين بينشی ، کين

 دگرديسی می يابد  ،دينی وعقيدتی ، به مھرو آشتی
 ،دربھمن نامه ، داستان بھمن زرتشتی دردخمه رستم( 

 ، اين رستم است که بينش جام جمی ويافتن جام جم نزد رستم
 بھمن زرتشتی که عمرخودرا  ) .دارد ودارنده جام جم است

ن ھزينه کرده است ، درکينه توزی به خانواده سيمرغيا
 ھديه به او ميکند ، ناگھان تحول باديدن درجام جم که رستم

 به مھر کلی می يابد وکينه جوئی وانتقام جوئی او، تبديل
  اشايش که ريشه درتعصب دينی وازکينه توزی ،ميشود

به فکرجبران کردن کينه ازآن پس  و ،دارد ، دست ميکشد
ست که درجامعه زرتشتی،  اين بيان تحولي.توزيھايش ميافتد 

 جام جم .پس ازکينه توزی به سيمرغيان ، پيدايش يافته است 
کينه   ميتواند، بينشی است فطری ونھادی درھرانسانی ، که

» دين «  اين معنای  . دھدرا دردل ، به مھر تحول ب
  .درفرھنگ ايران بوده است 

 معنای جعلی وتحريفی ومسخ ساخته، » اديان  « امروزه ، 
 چنان درانديشه وروان ما جا ميدھند ،» دين «  را که به یا

» دين «  واقعيت انداخته اند که ما اين معنای جعلی را ،
 حاضرنيستيم کوچکترين توجھی به آن بکنيم کهو ، ميدانيم 

  چه معنائی داشته  دراصل ،»دين  « در فرھنگ ايران ،
ی ما ھمه انديشه ھا .  وازچه ، سرچشمه ميگرفته استاست

 اين مفھومات جعلی ِ، گرداگرد» دين « درباره امروزه 
 جدائی خواست ِمله ازج. د نميچرخ»  دين « ازوتحريفی

 ِ  ھم ، درست مربوط به ھمين مفھوم ومعنیحکومت از دين
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آيا بھترنيست که به جای پيکار با . ميباشد » دين  « جعلی ِ
 ، را درفرھنگ خود» دين « اين اديان ، مفھوم اصيل 
، چشم »اصيل  دين  « تا باز ،دوباره زنده وبسيج سازيم

بيننده ونگھبان درما برای شناخت درد ھمه جانھا و تعھد 
 و تبعيضی ميان جانھا ،برای رفع درد ازھمه جانھا گردد

 و جھان جان را به بدی وتعدی ودرشتی وستم  ،نشناسد
  وتھديد نسپارد ؟

= آبستن « ای  معن ، »Dae-na=دين« درفرھنگ ايران، 
 وزايندگی، .را داشته است » اصل آبستنی ونيروی زايندگی 

روند تحول ازتاريکی که سرچشمه آفرينندگی « ھميشه 
تاريکی وروشنی ، دورنگ . است » ميباشد، به روشنائی 

 » دين « ، واژه چنانچه ھنوز نير درکردی.جفت ھم ھستند 
نگاه داشته را )  بينش =( ديدن-2 آبستن و- 1اين دومعنای 

 دايه« و واژه  .  ) فارسی ھه ژار-  کردیفرھنگ ( است
 که به  ،»دادا« و» داده« و »دا« : ودرکردی  ،درفارسی

 که به معنای دايه اند » دادی« و»وکداد« و ،معنای مادرند
باشد  » Daa=دا« که  » Dae-na«  ازھمان پيشوند واژه ،

وھم به ، به مادردايه در زبان فارسی ، ھم  . ساخته شده اند
  .  گفته ميشود) زاياننده (  وھم به ماما  ،شيردھنده

 دوپديده  ،»دای =تای =َدی = دايه « و » دين « دوپديده 
  نيز»دای + خوا= خدا « وواژه  . جداناپذير ازھم بوده اند

 »  ھستخودزا= آنکه خود را ازخود ميزايد « به معنای 
 زاده شدن مسئله« خدا ، وگرانيگاه دو پديده دين . ميباشد 

« جھان مادی وجسمانی ،  .  بوده است »درگيتی ودرزمان
 و تنکردی ، به ،ناميده ميشد» تنکردی =  کردی –تن 

اساسا . ھست » تن ، زاده ميشود = آنچه اززھدان « معنای 
 »وکانال زايشزھدان « ، چه تن مرد وچه تن زن ، » تن « 
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ھمه روزنه ھای حواس، باھم ، (  ھمه تن .شمرده ميشدند 
مسئله آفريدن ،  .)تن ، مجاری زايش وپيدايش ھستند 

زھدان (  خدا ، از تن ھا  تخم يا آتش ِمسئله زائيده شدن
 و اين ،ھست) ارتا ( آسمان ، خوشه خدا  . ه استبود) ھا 

ھمه موجودات د ، ونتخمھا درزھدان تن ھا افشانده ميشو
تن «  مرکب از  به عبارت ديگر،ھستند ،» تخم « درگيتی ، 

 «  ، وھمه،جای دارد»  خدا ھای تخمھا که درآن ھستندھائی
» آبستن «  که ،» ھست« چيزی .ميباشند » ھستان ِ آبستن 

 خدا ھستند که ، ازتن ِ اين تخمھای ونطفه ھای خود.ھست 
    .اين معنای آفرينش گيتی است. شوند ھا ، زاده مي

، زاده » آرمئتی= زمين« ، از) ارتا ( رغ درھرتنی ، سيم
 انديشه خلق . ھست روند آفرينش خدا درگيتی واين ،ميشود

 ، يک اختراع بعدی »آفريدن به معنای خلق کردن «کردن و
  ، سروش و رشنانبازی ِکه در( خرد . اديان نوری ھست

مامای پيدايش وزايش تخم ھای خدا ، ازتن ) پيکرمی يافت 
 عبارت ديگر، مامای روشنی وبينش وراستی و به. ھا بودند 

که خوشه تخم ھاست ،  » رته= ارتا« چون . نظم بودند 
  . اصل ھمآھنگی وھمآفرينی ونظم وآراستگی ھست 

نای زاينده « به معنای  » Daena=Daa-naay =دين « 
. زن ، نای است    .ميباشد» ونای مبدع وپديد آرنده نو 
که مجرای ) نی= گرو( وگل . مجرای زايش ، نای است

) . وين ( بينی ، نای است . آوازوموسيقی است ، نای است 
+ وين= گنا باد (  ، نای است  که درآن ، آب ميجوشدقنات
محدوه تنگی را که امروزه در زادن وزاده شدن ، . » آباد 

 ، بلکه گرانيگاه زندگی درجھان ه استذھن ما دارد ، نداشت
 که ما امروزه ه ای ازمعانی داشت ، وطبعا ، خوشهه استبود

 زادن ، مجموعه ای ازتجربيات  روند با.فراموش ساخته ايم 
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 زادن ، بخشيدن  .، باھم گره ميخورده اندبنيادی انسان
با . » ميدھد « مادر، درزادن . وجوانمردی ورادی است 

اين معنا را » دا « طبعا ،  پيدايش می يابد نو وتازهزادن، 
با . اين معنا را دارد » دا« و ، ، ابداع ميشودبا زادن. دارد 

ازاين رو نھادن که .  ميشود فروھشتهزادن، کودک 
با زادن ، .ميدھد » فطری « فروھشتن است ، معنای 

 با زادن .چنين معنائی دارد » دا« ميشود و آغاززندگی، 
وروئيدن، پديدارميشود، روشن ميشود ، سبزميشود ، ديده 

) معرفت ( پديده ھای روشنی وبينش اينست که . ميشود 
  » داستان«ازاين رو. وسبزشوی ، با زادن اينھمانی داشتند 

باشد، جايگاه پيدايش روشنی ومعرفت » استان + داته « که 
 .اينھمانی داشت » دين «  به ھمين علت با ،َژرف ازبن بود

 .داستانھای شاھنامه ، دين ايران بوده اند. داستان، دين بود 
اصل آبستنی ونيروی « بود که خدا ، دراين فرھنگ ھم اين 

و ھم » ماما وزاياننده « و ھم » آفرينندگی = آبستنی
اينست که شاھنامه ، . بود ) پروردگار( شيردھنده وپرورنده 
، خدای دايه ، خدای »ارتا = سيمرغ« مجموعه ِ داستانھای 

خدا را .  بوده است )برزه + ال= ال ، البرز( زايمان 
 درمی »خدا «  گونه تجربه سام وزال ، از درھمين ،يرانيھاا

+ ماما+ مادر(  خدا ، برای آنھا پيکريابی اصل دايه  .يافتند
. خدا، مادرنگھبان جانھاست  .بوده است ) شيردھنده وپستان

» ارتا خشتره = اردشير« ازاين رو شاھان خودرا 
وده ب» زن ومادر« به معنای » خشتری « ميناميدند، چون 

شاه ، اردشير، يا ارتای مادر ودايه . است 
، فريدون را ) فرانک  (  درشاھنامهمادرفريدون.است 

  ،شيربدھدبه او ميدھد تا »ُگـش = گاوبرمايون«نخست به 
 وسپس به کوه البرزکه جايگاه سيمرغست می برد تا
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  بوده و اين ھردو ، دوتجربه دينی ، پرورده شودنزدسيمرغ
، خدا را دردوشکل دايه وپرورنده درمی است که فريدون 

 ، وسيمرغ زمينگاو طاوس رنگ= ُگش ئورو ن ( يابد
خدای زايمان = برزه ، ال+ ال = خدای آسمان درفراز البرز

      .  )ودايه 

شناخت ودريافت ِ ژرف ودقيق شاھنامه ، ھنگامی امکان 
پيامبرورسول ونبی « پذيراست که ما اولويت انديشه 

را که درضمائرما » ده وبرگزيده الھی ومظھروفرستا
چه مذھبی باشيم ، چه ( است و جا افتاده رسوب کرده 

  . ازروان خود ، بزدائيم ) 5ئيک 

نھاده شده » دايه « داستانھای شاھنامه بر تجربه بنيادی 
 و سپس در دوره ساسانيان ، موبدان زرتشتی ، ،بوده اند

ت کاری کنند و کوشيده اند که اين داستانھا را آنقدردس
را ، مسخ وافسانه » سرانديشه دايه « تغييرشکل بدھند که 

تجربه دينی ايرانيان ، ريشه  .گونه وتاريک سازند 
يک تلفظ  . دارد » شيردھنده+ماما+ مادر= دايه« درتصوير

است که به معنای مادر نيک است » ھو دای « واژه خدا که 
ه ھنوز کردھا به است ک» و مای ُھ= ما ُھ« ،  وواژه ديگر 

= مادر، ھو = مادرنيک ، مای « خدا ميگويند ، به معنای 
وھم به شيردھنده و ) زاينده ( دايه ، ھم به مادر. ميباشد » به 

 زادن وشيردادن .گفته ميشود ) زاياننده ( ھم به ماما وقابله 
 برترين ارزشھا  ونگھبانی وپرستاری کردن ،وزاياندن ،

واژه . را پديد ميآوردند » خدا « م  و مفھو،شمرده ميشدند
 « ھم به معنای و،»زادن «  به معنای  ھم ، دراوستا»زن « 

  ، با وشادی خنديدن- 1زادن ، اينھمانی با. است » شناختن 
 پيدايش روشنی وبينش داده -3 ، با)نی (  نواختن موسيقی -2

  «نه تنھا ، زن ، زن بود وميزائيد ، بلکه مرد ھم ،. ميشد 
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انسان ھم به طورکلی .  داشت که به معنای زھدانست » تن
«  ، اساسا »استی= ھستی« . شمرده ميشد» ئوز= نی « ،

جمع تخم شمرده ميشد ، و) ستَا= ست ، تخم َا= زھدان 
ھستی ، . شناخته ميشد » اصل زاينده « وتخمدان ، يعنی 

سيمرغ که آسمان باشد با زمين که آرمئتی باشد ، . تخم بود 
 يا تخم» تن = نطفه وزھدان«  ھمان  ،درھرتنی ،مبا ھ

ازاين  . درجفتی باھم ، اصل زاينده وآفريننده بودند. بودند 
تخم جفت « ، ھمين » تخم + مر = مردم« رو ، يک معنای 

، اصل آبستنی » کرمائيل وارمائيل = سيمرغ وآرمئتی = 
 ، پيدايش وزايش اين اصل  بنيادی زندگیمسئله. ھستند 

» بند « ھمه به قول شاھنامه ، در. بود درزندگی ن آبست
. ھستند و بايد پديدارشوند ، بزايند ، روشن بشوند ، بخندند 

تخم = ارتا = درتن ھرانسانی که آتشکده است ، سيمرغ 
  يازمين ، گنج خدا ،. فرن ، ھست وبايد زاده شود = آتش

، » دين « تجربه بنيادی  اينست که .گنج آسمان است 
پيدايش » آبستنی وزادن و زاياندن « الوده تجربه برش
ھنوز درکردی اين » دين « اصn ، خود معنای  . يافت

است ) بينش( ھم آبستنی است وھم ديدن . معانی را دارد 
» ديو = دوا « البته ديوانه ، به واژه . وھم ديوانگی است 

انسان آبستن . بازميگردد که جفت بودن دوچيزباھم باشد 
 درگرشاسپ چنانکه. ، انسان جفت است ) ک درشکم کود( 

 گورنگ به دخترش که نھانی ازجمشيد نامه اسدی ،
  : ميگويد دارشده بودبار

  نه آنی که بودی ، اگرچه توئی

   دوئی ،اکنون يکی بودی ، ،که آنگه

ای دونفر بازی ميکنند ، وھنوز بچه ھا دربازی ، وقتی به ج
 .نی يا دين ، ديوانگيستآبست .ميگويند ، يکی ھم درشکمم 
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ديو نيزکه . ديوانه ، انسانيست که به خدا آبستن است 
اصل آفريننده بوده است که = ھمين اصل جفتی  ، خداباشد

   .زرتشت برضد آن برخاسته است 

  

  تفاوت سيمرغ با اھورامزدای زرتشت

  ُگـش درگاتا ، گله ازاھورامزدا ميکند

  ،که چرا پاسداری برای من که ناتوانم 

  مشخص نکرده ای

  

 برضد ،ُگـش ، نزد سيمرغ ، خودشولی 
ستمکاران و ترسانندگان و آزاندگان زندگی ، 

  برميخيزد

حق ايستادگی وخيزش ملت برضد قھروتھديدو 
 ی مقدس  حقِ وجان آزاری ،) خشونت ( درشتی

ھست که ) سيمرغ ( است ، چون اين خود ِ خدا 
ن برضد جان آزاران وترسانندگا،درانسانھا

  ديزوقھرورزان برميخ

  
 مطلب درآغاز گفته خnصهبرای شناخت اين تفاوت کلی ،

دريسنه ھات .   گسترده ميگردد  مطلب کوتاه ،ميشود وسپس
= انبازی = جفتی « شت به انديشه ُـ ، زرتشت ، پ29

 ، خدا  ارتائی- سيمرغیدرجھان بينی . ميکند » ھمآفرينی 
ويوغ ) ھمآفرين ( باھم  يا خدا وگيتی ، جفت وانباز ،وانسان
خدا درانسان  .  ھست جفتخدا ، درگيتی ، با گيتی. ھستند

دورشدن ازخدا ، بريدگی ازخدا . وبا انسان ، جفت ھست 



 21 

= شادروان « درآسمان ، )  شه - اخو( ارتای خوشه . نيست 
ُ و درگيتی ، گـش ئورون  ،راستُـ ماه پ يا»شاد ئورون 

  تخم جانھا ازجانانه شدن شدن وپراکندفرو افشانده. است 
تی نيست ، بلکه جفتی ، ادامه می  ، قطع رابطه جفدرزمين

نان  ھميشه جا واخو ، ،ی ، اخوھست درھرجان . يابد
انسان .  ھست »ُکـل بالقوه« يا) ارتا= اخوشه = خوشه ( 

  .  وخدا ، درگيتی نيز، جفت وانبازھستند 

 را به او جداشدن زال ازاو، پرخوداينکه سيمرغ ، ھنگام 
 که من وتو ، ھميشه جفت  ،ميدھد ، ھمين معنارا ميدھدھديه 

نه تنھا درساختارش، نماد جفتی ھست، » پر« .وانبازھستيم 
.  انگليسی است pair آلمانی وPaarبلکه ھمان واژه 

ا يک پديده مکانيکی ردادن پر مطلب خوانندگان شاھنامه ، 
 يا چند پرش را می پندارند که سيمرغ ، يک. می انگارند  

ھستی من که ولی سيمرغ ميگويد که . کنده وبه او داده است 
ازاين پس  ھست و تو )ھمزاد= يوغ = جفتی ( سيمرغم ، پر

اخو که تخم جان باشد ، دارای چھارنيرو ( ھستی ، با اين پر
خود زال ، دورنگه يعنی گوھرجفت + يا چھارپراست

  تن توِرزيرابرسياهواين منم که درتو ھستم ، فقط د ) . ھست
  .  درتو ھست ست که، نھفته ام ، ولی اين گوھرمن

 بوی - 1يا تخم جان، دارای دونيروی شناخت »  اخو«اين
 دين ميباشند که با روان وفروھر، ازتو نگھبانی - 2و

سيمرغ  ولی  ،زال زر، ازسيمرغ ، دور ميشود. خواھندکرد
يد در  و با، نھفته وپوشيده ھست،ازآن پس ، دردرون او

زمان سختی ، زمانی که مورد قھروستم وتھديد 
وآزارودرشتی قرارميگيرد ، اين سيمرغ نھفته را بيانگيزد 

 وسرکشی ، تا شعله ورشود وزبانه بکشد،وبسيج سازد
ستم وتنگی ( درھرگونه سختی . کند ) ارتا ( وسرفرازی 
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اين خدا دراو ھست که شعله )  وآزاربه جان ودرشتی 
خيزش برضد ستم وقھرو درشتی . ه ميکشد ورميشود وزبان

 برضد وآزارو تھديد ، خيزش خدا درانسان ودرجامعه
درفش کاوه  .  ھستستمگروقاھروزورگو وآزارنده ومتعدی

» ُگـش « يعنی . ناميده ميشود » ُدرفش گـش « در اوستا 
 درفش ايستادگی وخيزش ،ُگـش. است » کاوه « ھمان 
روآزارو تھديد ودرشتی  برضد ستم وقھ انسانھا ،مقدس
  ھمان خودش در گله نمی برد ، بلکه نزد خداُگـش ، . است

 و  ،خدائی ھست که حق سرکشی وايستادگی وخيزش دارد
  .بی نياز ارھرگونه ياری ميباشد 

زرتشت ، تصويری ازانسان ) گاتا ( 29ولی دريسنه ھات 
که تضاد ) انسان ، بخشی ازاين گوشورون ھست ( ميکشد

 که درکاوه ، تصوير انسان درفرھنگ ايران داردکامل با
. که برافرشته است دارد ، ُگـش و درفش پيروزی ِ) ارتا ( 

انسان درفرھنگ ايران ،چون توانا ونيرومند است ، 
انسانی که ناتوانی خود . سرچشمه خرد وراستی وداد است 

را ازنگھبانی کردن زندگيش ، امری مسلم وبديھی بداند، 
نين گونه که زرتشت بيان ميکند، درک انسانی که چ

عجزخودرا بکند  نه تنھا قادربه کارخوب نيست ، بلکه 
زنيرو بود مرد را « .   باشد  ونيکنميتواند راستاساسا 
ناتوان ، نه تنھا نميتواند کارخوب بکند، بلکه کار . » راستی 

زسستی ، کژی  «  :بد ميکند ، خدعه ميکند و دروغ ميگويد
ناتوانی ، نا توانی تن در درک حواس است .  » آيد وکاستی 

  ھستندبينش ھای حسیاين . که خرد ازآن پيدايش می يابد 
 تبديل به خرد ميشوند ، )اصل نظم دھنده ( که درروان

  .پاسدار جان ھستند ، چون توانا ھستندو

  خرد ، چشم جان است چون بنگری
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  تو  بی چشم ، شادان جھان نسپری

  را شناسنخست آفرينش، خرد 

   »سه پاس« نگھبان جانست وآن را 

   زبان- 3چشم و- 2 گوش است و-1: سه پاس تو 

  کزينت رسد ، نيک وبد بيگمان

 وخدعه  سست ، بدیِ توانا ، نيکی ميرساند ، خردِخرد
نيکی وبزرگی و شادی و دانائی ، ھمه .  ميآفريند وتباھی

درفرھنگ ايران ، از نيرومندی و سرشاری وغنای فطرت 
، » َگـش يا جان ناتوان « تصوير .  سان فراميجوشند ان

ُگـشی که ازناتوانی خود گله وشکايت ميکند ، فاقد شادی 
وخرد و نيروھست ، چون شادی وخرد درفرھنگ ايران 

اصل =  بزمونه «بھمن ، اصل خرد درھرانسانی ،. باھمند 
که چنين تصويری .   ھست »اصل ھمانديشی درشادی= بزم

سيمرغيان ، برترين =  ، برای ارتائيان کشيدهازجانزرتشت 
 .ھورامزدای زرتشت ، فاقد مھر است گواه براين بود که ا

.  چون درمھر، آفريننده ، گوھرخود را به آفريده ميدھد
. در راستی اش نمودارميگردد ، توانائی خدا ، نزد ارتائيان 

راستی ، انست که آنچه درگوھرخودش ھست ، در آفرينش 
خدا،  باشد، وفتی گيتی ، ھمگوھرخود خدا . رميسازد، پديدا

  اند يشه چنين استدرشاھنامه رد پای اين  .  راست ھست 

  ُ، توانا بد ودادگر) خدا( چو دانا 

  ازيرا نکرد ايچ  ، پنھان ھنر

سرچشمه ) زندگی ( ری ، ازغنای خود جان نگھبانی وپاسدا
ای اين بينش ھ.  دربينش ھايش فوران ميکندميگيرد که

 وجفت ،نگھبان وپاس دارنده ِ جان ، ازخود جان ، ميتراوند
ولی زرتشت درست . جان ھستند، وازجان ، جدائی ناپذيرند 

غنا ونيرومندی وسرفرازی «  ازھم بريده و منکر ،اين دورا
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اين .  شده است  وجوشش بينش وروشنی ازجان»جان 
کند ،  وپاسداری انديشه که انسان ، ناتوانست ازخود نگھبانی

مبدء جان درانسان که اصل = (منکر وجود اخو 
که ھمان اخوشه يا بھمن = شعورووجدان وسرفرازی است 

منکر دو نيروی . درنھاد انسان ميشود ) وارتا باھمست 
شناخت با ھمه = ویُب «  درفطرت انسان ، بينشِآفريننده
دريزدانشناسی . در انسان ميگردد » دين « و  » حواس

 چنين گسترده ميشود که اخو ، انديشه زرتشتزرتشتی ، اين
که تخم زندگی باشد ، آتشی است که ازخودش ، روشنی 

 وام  ،ندارد ، بلکه روشنی بيکران اھورامزدا، به او روشنی
قائم به ذات = ن ازخود بود«  معنای ،، ديگر»  اخو«.ميدھد 

 ، در آموزه  »دين « .ندارد را  » سروربودن= خود بودن 
  فرد انسانِ ديگر نيروی زايشی بينش درخودزرتشت ،

 نيست ، بلکه آموزه ونظم وازطبيعت خود انسان
وقانونيست که اھورامزدا درآموزه ای به زرتشت ميدھد و 

 حامل وبردارنده دين ميشود ،ميشود» دين پذير« زرتشت ، 
مفھوم بسيارژرف به عبارت ديگر، .   ميآموزدودين را
 تحريف ومسخ  به کلی ايران ،درفرھنگ» دين « ومردمی ِ

 وسپس درھمين معنای جعلی اش ، دريھوديت  ،ميگردد
، که  نيز »بھمن«  باقی ميماند ، وبا5خره ، ،واسnم

تخم = روشنی ازآتش( آذرفروز است درفرھنگ ارتائی ، 
صادره  و روشنی ِ ، ازاصالت افکنده ميشودبه کلی) است

بدينسان ، خط بطnن .  اھورامزدا ميشود روشنی بی آتش ِاز
  . روی فرھنگ ايران کشيده ميشود 

با اين انديشه زرتشت ، انسانی پيدايش می يابد که بی نھايت  
ميکند وطبعا  درک عجزوسستی وناتوانی وفقر خود را 

  :ناشاد است 
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   خرد گردد اندرميان، ناتوان چوشادی بکاھد ، بکاھد روان 

دازه خود ، ف وسستی وعجز بی انبا چنين آگاھی ازضع
 و ، نياز به نگھبان ورھبروسا5رومنجی دارد فقطانسان

 که چرا مرا چنين ،ازخدايش سرپيچی وسرکشی ھم نميکند
عاجز آفريده ای ، بلکه بجای سرکشی وسرپيچی، فقط گله 

بی نگھبان وبی رھبروبی سا5ر گذاشتن خود « وشکايت از
وغنی ، درانسانی که گوھرسرشار درک ناتوانی . ميکند » 

نيرومند . د ي ، به کوشش وتnش به توانا شدن ميانجامداشت
، با درک ھرضعفی درخود ، به فکر نگھبان ازضعف خود 

 بلکه شه درھمان حالت ضعف باقی بماند ،، تا ھمينمی افتد
گنج خفته يا کاويدن  نيروھای نھفته وبه فکربسيج ساختن

ا گم با درک ناتوانی خود ، خود ر. خود ميافتد وجوددر
 درميان آسمان آويزان ، اورارستمی که اکوان ديو. نميکند 

کرده و درنھايت ناتوانيست ومجبوراست که يکی از دوبديل 
پيشنھاد شده ازاکوان را بپذيرد ، که يکی به مرگ حتمی 
ميرسد وديگری احتمال نجات ازآن بی نھايت ناچيزاست ، 

ردريا، شنا با يکدست ، د. اين بديل پر ازخطر را می پذيرد 
ميکند وبا دست ديگر با نھنگان ميجنگد ، و منتظر نگھبان 

انسان نيرومند، گله برای بی . ومنجی وسا5رنمی نشيند 
  به قول صائب.  نميکند ینگھبانی وبی رھبر

  من نه آنم که تراوش کند ازمن ، گله ای

  ميدھد خون جگر، رنگ به بيرون ، چکنم

  بلکه 

  م برآسمانشبنم خود را به ھمت می بر

  درکمين جذبه خورشيد تابان نيستم

  خويش را فربه نميسازم زخوان ديگران

  چون مه نو ، کاسه ليس مھر تابان نيستم
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 ازستم رگ وسختيھا و عذاب بردننيرومند ، برغم خطرم
  زندگی ميکند ايستادگی ووآزارو تھديد ، دليرانه 

  آن نوش که در نيش نھانست بجوئيد

  راست ، به بينيدآن گنج که درکسوت ما

نه تنھا انسان واجتماع ، اين گله را ولی درسرود زرتشت ،  
 ميکنند ، بلکه کل طبيعت وگيتی ، دراين گله وشکايت

به عبارت ديگر، کل طبيعت .  انبازند ازناتوانی وفقرخود ،
 که  دارندیوگيتی ، نياز به رھبر ونگھبان وپاسدارو حکومت

رموقع آنرا به ھمه اھورامزدا فراموش کرده است ، س
معرفی کند ، و اين ھمان ميشود که موبدان ، خواستار آن 
بودند که برکل جامعه وبرکل طبيعت وگيتی ، 

برپايه . فکری وسياسی وحقوقی واقتصادی بکنند حکمرانی ِ
ھمين انديشه خود زرتشت است که کل يزدانشناسی زرتشتی 

اد اسپرم دربندھش وگزيده ھای ز)دانش ايزدی درشاھنامه ( 
 ساخته وپرداخته ميشود و ادعای اينکه گاتا ، ،ودينکرد

محتوائی خرد گرايانه وانسانی دارد ، و ساير متون ، ازآن 
  .جدا ھستند ، سخنی ناسنجيده و غيرمنطقی است 

  

  با زرتشت ، انسانی آفريده ميشود

   ، نداردی اعتماد ھيچکه به خود ،

  انسانی که خودش را خوارميسازد
  

. ھست» اعتماد کردن به خود «  کردن ، استوار برزندگی
اعتماد . فقط با اعتماد به خود ھست که ميتوان زندگی کرد 

به خود ، چگونه پيدايش يافت ؟  درفرھنگ ايران ، اعتماد 
پيدايش » اينھمانی  دادن خود ، با خدا درخود « به خود ، در
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ماد تخم ، بيان اين اعت+ مر= مردم= انسان  . ه استيافت
آنچه جفت ھم « ھميشه . ويقين واطمينان به خود ھست 

به ھم اعتماد کامل دارند ، چون » ھستند و ازھم جداناپذيرند 
يکی ، بدون ديگری نميتواند باشد وشاد باشد و حرکت 

. و درھرگونه سختی ، اعتماد به ياری جفتش داردوکارکند 
. با خدا جفت ھست ) تخم ( = درگوھرش ) انسان (مردم 

= ھژير= ارتای خوشه =ارديبھشت ( مردم ، ازتخم خدا 
« پيشوند . آبستن است ) تخم خوب درھرانسانی = ھوچيتره

. درمردم ، درسانسکريت به معنای جفتی وھمزاديست» رَم
 تئوھمان، =تخم(درمردم  تخم  پسونددرفرھنگ ايران ،

جفت به ھم = بازراک ( بذر) = دوانه (= دانه = تواءمان
جفت بودن .  به معنای جفت ويوغ وھمزاد ھست )بافته 

 انسان انسان باخدا ، سرچشمه تزلزل ناپذير اعتماد ويقين
که ) انسان( جدا کردن خدا ازخود.  به خود ھست نيرومند

طرد » انديشه جفتی «  و ،دراديان نوری روی ميدھد
 روی ميدھد ،  اين پيايند منطقی را دارد که يابايد ،ميگردد

يمان آورد و به او اعتماد کرد و ازخود، که جفت به خدا ا
يا آنکه بايد . بريده اش ھست ، اعتماد را بريد وسلب کرد

ايمان به .  ودست از ايمان به خدا کشيد  ،اعتماد به خود کرد
اقرار به  ، ھميشه استوار بر بی اعتمادی و ئیخداچنين 

توانا ساختن اھورامزدا ، استوار  . ناتوانی خود ھست
. و انسان وگيتی ھست) ُگـش ( رناتوان ساختن جانھا ب

نگھبان ساختن خدا ، استوار برانديشه بی خرد وبی چشم 
  .ساختن انسان و جان ھست 

، برترين عذابھا » خود را خوارساختن باشد « اين کار، که 
به خود ھيچ گونه اعتماد نداشتن ، . وشکنجه ھای جانست 

خو ، که نھاد انسانست ، ا. ھست ) اخو + دژ( ان دوزخ ھم
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درگوھر . است » تخمھا وخوشه کل جھان « به معنای 
.  انسان ، تخم غنای کل جھان ، افشانده وکاشته شده است 

اينست که . اين اصل سرافرازی ويقين انسان به خود ھست 
است و » گستاخ = اخو+ ويستا«  درھرانسانی »اخو«

»  به گوھرخود اعتماد واطمينان« گستاخ دراصل به معنای 
. است ) اخو + دژ( نفی چنين غنائی ، طبعا ، دوزخ . ھست 

زرتشت با چنين گله ای که انسان ميکند ، اززندگی 
 دوزخ انسان وجامعه ،ھمين  .درانسان ، دوزخ ميسازد

روند خود را خوارساختن ، خود را حقيرساختن ، خود را 
بانی بی ارزش ساختن ، خود را ناتوان ازبينش برای نگھ

= اخو( دوزخ ، ھمين سلب سروری . خود ساختن ميباشد 
يقين ازآبستن بودن سلب ھمين يا  ،  ازخود)بھمن وارتا 

  .انسان به اصل آفريننده کل جھانست 

  تو کئی دراين ضميرم که فزونتر ازجھانی

  تو که نکته جھانی ، زچه نکته ، ميجھانی

   به دست داری وجھان چو نقش ، پيشتتو قلم

  )مولوی( ش می نگاری ، صفتيش می ستانی صفتي

ارتا يا اخو، که آتش زبانه کشنده وبالنده وافروزنده واصل 
روشنی ونگھبانی و بينش خوب وبد ، و اصل سرفرازی 

 خاموش  درانسان ، زرتشت ،درانسانست ، دراين سرود
، و انسانی ناتوان وسست وکور وبی شعله  ساخته ميشود

انسانی که خودش را .  به عصا دارد  که نيارپيدايش می يابد
ميآزارد ، انسانی که برضد سرفرازی خودش برميخيزد 

انسانی که برضد طبيعت . وخود را نابود ميسازد 
انسانی . وگوھرخود برميخيزد و اين کاررا ، مقدس ميسازد 

انسانی که به خود ، ستم ميکند و . که دشمن خود ميشود 
خود زنی ، خود . ميکند خرد خود را به دست خود ، خفه 
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. ميکند خود) فضيلت اخnقی ( شکنی ، خود گريزی را ھنر
انسانی که به . انسانی که ازخود ، عبد ومطيع وتابع ميسازد

= منی کردن ( انسانی که درمنيدن . خود ، نه ميگويد 
انسانی که . ، کفروشرک وگناه می بيند ) انديشيدن 

ر قھروستم وجان  دربراب کردنوسرکشی،درسرفرازبودن 
انسانی که خود را . آزاری وتھديد را ، گناه ميداند 

انسانی که خدا را ازگوھرو . صغيروناتوان وطفيلی ميسازد
 طرد  دورمياندازد وّمی برد واره ميکند وفطرت خود ، 

انسانی که به انديشيدن ازخود ، به سرفرازی . وتبعيد ميکند 
، به زيبائی خود ، به خود ، به دليری خود ، به بزرگی خود 

 که با زرتشت  بوداين کاری. نيرومندی خود ، کين ميورزد 
   . با محمد دراسqم ، امتداد يافت و، درايران آغازشد،

  

 ازانسانھا  ازخودبينش وشادی وروشنی وجنبش  را بايد
» گنج خدائی = تخم آتش= ارتا « درھرانسانی اين . زايانيد 

ارساخت وراستی ، ھمين روند ھست ، فقط بايد آن را پديد
 اين خود .پديدارساختن اين گوھرپنھانی خدا درانسانست 

اين خود انسان . انسانست که سرچشمه شادی وخوشی ھست 
. ھست که سرچشمه نيکی وزيبائی وشکوه وبزرگی ھست 
. اين خود انسان ھست که سرچشمه بينش وروشنی ھست 

انسانھا دراجتماع ، . ند فقط نياز به دايه دارد تا آنھارا بزايان
خويشکاری خرد درھرانسانی . بشوند » دايه يکديگر« بايد 

آنست که ارديگران ، نيکی وشادی وبينش و روشنی را 
انسان ، تنھا اصل آبستنی نيست ، بلکه کار . پديدارسازد 

من . مامائی ديگران را نيز در روابطش به عھده دارد 
ام ، ديگران را بيانگيزم ، تا ميتوانم با گفتاروکردار وانديشه 

خوبی ولطافت وبزرگی وشادی بجوشند و من ميتوانم درست 
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، با گفتاروکردار وانديشه ام ، بدی ودرشتی وخواری وغم 
» واکنشی « انسان ، موجود . را درديگران ، بجوشانم 

خوبی . نيست ، انسان ، موجود انگيزنده و مبتکرومبدعست 
نه فقط وعظ خوبی کرد . وش آورد را بايد از ديگران ، به ج

  . وامرونھی کرد 

که ازانسان زاده وپديدارميشود ، » بينش ونيرومندی « اين 
  .ھمان خرديست که ازجان ، پاسداری ميکند 


