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  منوچھرجمالی

 
 

  درفرھنگ ايران ، نخستين بار
  صورت خدا را نقش ميکند ،»زن « 

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

  ، دخـتررسـتـم ُبانـوگـشسـپ

  زنی که نخستين بار،

  »صورت خدا «  ِ با کشيدن

  دنآفريمينقاشی را درجھان ، ھنر ِ

  ھمه راميکشد،يشوخدا درنقش زيبا
....................................... 

  آذرگشسپ= بانوگشسپ 
..........................................................................  

  

   است » صورت« ، کو تاروپود »انديشه جز زيبا مکن«
  ن شدهَحسَ ا،د ، ھرصورتیـنـ ، تنَحسَ اِزانديشه

  مولوی
  

  خ<صه گفتار
ريشه بسيارکھن ، داستانيست که »  نامه  بانوگشسپ «ِدرآغازکتاب

ھای  يکی از شاخصه درفرھنگ ايران داشته است و دربرگيرنده
صورت « درتورات ديده ميشود که کشيدن . داين فرھنگ ميباشممتاز

 ولی ، چون خدا ھيچ صورتی ندارد  ، ، تحريم شده است »خدا
خستين  اين زن ھست که ندرست وارونه اين حکم ، درفرھنگ ايران ،
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  ، و دراين نقش ھست که ھمه جھان،بار، صورت خدا را نفش ميکند
 .ميشوند  »دراعمال وافکارواحساسات انسانی مجذوب زيبائی خدا «

نف ـ و نياز به امرونھی وع،گوھرخدا وحقيقت ، زيبائيست
وتھديد ندارد ، چون زيبائی، گوھرانسان را ) خشونت( ودرشتی
 .ميکشد 

بوده است که » زن « اين پيشينه ميباشد که اين اين داستان، گواه بر
» دين « نخستين بار ، تجربه دينی داشته است و با زن ھست که 

» فروزه بنيادی  تجربه دينی زن « درگيتی ، بنيادگذارده شده است  و 
خدا وحقيقت ، اصل کشش دراين تجربه دينی زن ، . چه بوده است 

، کشيدن دش را گذاشته است  که زن ، بنيا درفرھنگ ايران .ھستند
 ، ضروريست،» شناخت زيبائی خدا«نقش ازصورت خدا، برای 

 به ديشه وگفتاروکردارانسانست که صورت زيبائی خدا، در ان« چون
 گونه جھان بينی ، بيان دواين دو .  » ونقش می بنددخود ميگيرد

 تاريخ باھمست که شناخت آن ، ھمه  انسانھا درتجربه ژرف ِ متضاد
البته . د نتره ھای اخTق وھنروسياست واجتماع را معين ميسازگس

در (  است »دين« دراصل به معنای ،» ستان ه ادات = داستان« واژه 
 بينش  «به  ،»داته «  و  ،) داستان، به معنای دين استھزوارش

» داد «  اصطTح  . گفته ميشده است» انسان ِخود ِ ازگوھرزايشی
ای وحی شده ، آموزه » دين  « . نشی است ھم  بيان چنين گونه بي

  مثT به بدعت و .فردی برگزيده  نبوده است به ) ترانسندس ( ازغيب 
جوت « عقيده باطل و الحاد و مخالف دين رسمی ومسلک غلط 

 درمتون =جوت  ( ه استگفته ميشد » yut daatastaan=داتستان 
   . )وضد است جدا وغيرزرتشتی به معنای

 ، بينشھای دينی از دوره زنخدائی  بدون شک شاھنامهداستان ھای
 که درزمانھای بعد ، برای انطباق دادن با دين يا عقيده ايران بوده اند

ازکند وکاو درتحوaتی که به . ، تحوaتی يافته اندآن دورانھاحاکم در
، ميتوان ساختار فرھنگ   داده شده درگذشت زمان اين داستانھا

يکی ازاين داستانھا که  . و آنرا بازساخت  کردنخستين ايران را کشف
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گرانيگاه فرھنگ ايران را مشخص ميسازد ، ھمين داستان کوچک در 
 با آنکه درسراسر داستان ، ازنيرومندی.  آغاز بانوگشسپ نامه است 

  :يد که  مسراسخن اززيبائی اوآغازاين زن سخن ميرود  ولی در بدنی

  رشکش، تب ولرزه آمد پديد رخسارآن ماه ديد    ز،چو خورشيد

   چنين گرم گرديده است   که رخسار زيبای او ديده است،ازآن رو

  د سروراست   که ھرگزچوباaش سروی نخاستُنگويم که باaش، ب

   قند نی،به رخساراو ماه تابنده نی       چو شيرين لب لعل او

  بTی جھان بود باaی او       متاع جھان بود ، کاaی او

      به مرديش مانند پيدا نبودش ھمتا نبودـ خوبيبهون چنان چ

 تجربه ای که او و» زيبائی = خوبی « به ھرحال ، داستان با 
 نقشی که ازصورتاززيبائی خدا ناگھان درھنگام شکار ميکند و

 که آئينه  خدا می نگارد و دل جھان را با نقش صورت خدازيبای
  وسپس به بخش حماسی می ربايد ، آغازميشودزيبائی خودش ھست،

  . ميپردازد زندگی او

 به صورت  و، ھست»  اصل جان« بانوگشسپ، درآغاز، خدا را که 
« ، وچھره دخترش را که  نمايان شده ، ازگزند ميرھاند» ورـگ« 
، می اين زنخدا برسر دارد ، برپرنيانی که   باشد» رام «يا» ختبيد
، خدای زندگی  ختيد ب)صورت  (  و شيفته زيبائی اين چھره ،بيند

  کهخدا رازنچھره اين سپس ، و ميگرددوموسيقی وھنروشادی 
 نقش ،برپرنيان  با سوزن ،درازای پنجسال ،در   ديده ،ناگھانيکبارو
 که دل ھمه ملت ھارا ميربايد،  خدا ھست، وبا اين نقش ميکند

با ديدن اين نقش ازخدا .  پيدايش می يابد  درجھانھنرنقاشیبدينسان و
و با نقش بستن صورت خدا  .ت که ھمه عاشق زيبائی خدا ميشوند ھس

.  بسته است » خود شخصچھره«در  ،برپرنيانست که  نقش خدا را 
به عبارت ديگر، انسان با کشيدن تصويرخدا ھست که ھنرنقاشی را 

عشق « ميآغازد و انسان درنقش کردن صورت خدا ھست که 
 وباaخره نشان ميدھد» ائی  زيباصلوشيفتگی خودرا به چھره زيبا و

  . نقش بندی صورت خدا ميشود دراثرھمان کشش،، چھره  خودش ،
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انسان درواقعيت دادن زيبائی خدا درنقش برپرنيان ، خودش ھمان 
زيبائی خدا ست که   اين تجربه ژرف انسان از .اندازه زيبا ميشود 

نقش خدا  ، بلکه باکشيدن  ميکشدانسان را نه تنھا به کشيدن نقش خدا
انسان ، اين زيبائی خدا  .   زندگی نقش ميکند برپرنيان ، خود را در

 درآتش درختی که  ،درکوه سينامانند موسی را درکجا می بيند ؟  نه 
 کردارخودشدر« درغارحرا ، بلکه ھرروز مانند محمدنميسوزد ، نه

زيبائی خدا، . ميکند ) زندگی  ( یجانھر که برای دفع آزار از»
  . روگفتاروانديشه وعاطفه انسان، نقش می بندد درکردا

ما ھنگامی ژرفای اين داستان را درمی يابيم که متوجه تفاوت وتضاد 
« با نھی يھوه از. فرھنگ ايران و اديان نوری وابراھيمی گرديم 

 تصويرخدا ، عمل کفرآميزی دراين  کشيدن،» کشيدن صورت يھوه 
،  نشان   داردميت فوق العاده  اھ ولی اين داستان که ،اديان ميگردد

 با شکوه ی، کشيدن صورت خدا را عمل ميدھد که فرھنگ ايران
 زيبائی خدا ، ازھستی انسان جدا .انسان ميدانسته است ازوضروری 
 اين تجربه زيبائی خداھست که در انديشه وگفتاروکردار .ناپذيرھست 

دا  اخ<ق ، واقعيت يابی زيبائيی خ.انسان ، نقش می بندد 
، صورت به خود   ميکند انسانی که درکارھای نيک، خدا.درانسانست 

تصويرخدا در کشيدن  ايرانيان، با  تجربه دينی. ونقش می بندد ميدھد
خدا، زيباست و خدا را . اپذير داشته است زيبائی اش ، پيوند جدا ن

  درگفتاروکردارو انديشه خود ،وان شناخت که اوراھنگامی ميت
  را ؟ چ. تصويرکرد 

نجات دادن ھرجانی .  درخود ھمين داستان ھست  اين پرسش،پاسخ
 چنين عملی  انسان دردادن خود خدا ھست ، وازگزند وآزار، نجات 

ھرجانی، تخم .  می بيند  درکردار خود خدا را درزيبائيشاست که
ھست که خود خدا » praane=فرن« يا ھمان ) aatar-cithra( آتش
انسان، زيبائی مست  . يده و  نقش بسته است  خود را نگار،درآن خود

ھا  جاننگھبانی «  خود که برای  انسانیدر عمل، سازنده خدا را 
. ، تجربه ميکند   انجام ميدھد»ازآزاد ودرشتی وقھروتھديد 
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 که فرامرز باشد دراين داستان ، انبازوجفت او ،برادربانوآذرگشسپ
  به عبارت ديگر،.د دراين عمل ھست که با ھم يک تجربه را ميکنن

« يکی شيفتگی و  . ھم دارداين تجربه دوبرآيند انباز وجفت با 
 خدای زندگی  ِ صورتاز درک زيبائی »  خويشازدست دادن

 و برآيند  ، که درآغازدرفرامرز، چھره به خود ميگيرد ،وھنراست
 تحول دادن اين تجربه زيبائی خدا از« ديگرش که متمم آنست ، 

ھست که خويشکاری با » ، به نقش دربرون   درون شيفتگی وھيجان
، انسان را از » می کشد « آنچه گوھرانسان را  .نوگشسپ ميباشد

به انسان دگرديسی ميدھد  . به شکلی ديگر درميآورد) ديس ( شکلی 
کشش ، انسان را تحول  ) .به نقش نودرميآورد ( ميکشد و انسان را 

کشش، ( ان را به نقشی نو، ميکشد  آنچه انسان را ميکشد ، انس.ميدھد 
  ) .صورت ميشود 

 بسياربا اھميت است که تجربه دينی يک اين تجربه چنانکه آمد ،
پيشينه بسيارکھن دارد که در داستان بانوگشسپ ، باز تابيده شده 

درعمل  مشاھده صورت زيبای خدا« ھسته اين تجربه دينی ، . است 
چھره « . اند ومست ميکند است که انسان را ميشور» نيک انسانی 

، فلسفه ای ديگر از اخTق ودين و »  ديدن  انسانِخدا را درعمل نيک
انسان ميتواند خدا را درعمل نيک خود بجويد . اجتماع وھنر ميآفريند 

البته اين يک انديشه . و درعمل ھای خود ، مست از زيبائی خدا شود 
، درعمل نيکش، به  انسان.  نيست  نبوده و شاعرانه وتمثيلیتشبيھی

 درعمل ، نقش می خدا برايشصورت و، ديدار زيبائی خدا ميرسد 
پيوند . خوبی عمل ، جايگاه پيدايش وصورتيابی خدای زيباست . بندد

خدا،  . عمل انسان ، با گوھرخدا ، گرانيگاه زندگی اجتماعی ميگردد
صورت به خود  )  ازگزندھاجاننگھبانی ( درعمل ھای نيک انسان 

انسان ، خدا را درآسمانھا نمی جويد ، بلکه اورا در نجات . گيرد مي
 انسان به طورسينا نميرود تا آتش .، درمی يابد  دادن جانھا ازگزند

خدا دردرخت ببيند ، بلکه اين  آتش را ازجان خودش می بيند که 
 خدا ، خودش مستقيما درآن .درعمل وانديشه وگفتارش ، شعله ميکشد 
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ھرعمل نيک  در.   وصورت خود را می نگاردرددعمل، مجسم ميگ
عشق به او انسان از ديدنش،  خدا ، صورت زيبائی ميشود که ،انسان 

درھرعمل نيک  .ست وشيفته و مبھوت و خندان ميشودميورزد وم
  :شعله ميکشد که درانسان نميگنجد ، ، خدا اززيرخاکسترانسانی 

  بنمای صورتی را ، کان ، لوح درنگنجد

  رست و بتگر، يا بند رستگاریتا بت پ

  

  ، صورت خدا را نقش بست ؟ چگو بانو گشسپ
  

«  ازکتاب  کوتاه ، ، نخست اين داستان وگستردهبرای بررسی دقيق
که خانم دکترفرح انگيزکراچی، آن را تصحيح » بانوگشسپ نامه 

  .کرده است  دراينجا آورده ميشود

  کرد ماهيکی پورزاد آن گھی دخت شاه   که ديداراو آرزو

  نامش نھاد» فرامرز« بياورد نزديک رستم چوباد    تھمتن ، 

   بی غم ودردورنج   گذشت ازبرش، بی زيان سال پنجچوپرورده شد

   دaرای پرکاربود    نشان مھی زوپديداربود،ردیُبه خ

  گشت گردودلير   نترسيد ازپيل وازنره شير چوده ساله شد،

  دوچون تن رستم زال بتنش ده وشش چوشد، با برويال بود   

  يکی روز،  رستم يل پا کدين   طلب کرد بانو گشسپ گزين

  فرامرز نامی، مراورا سپرد     بدوگفت کای نامبردار گرد

  جنگی ترازرستم است  نه نيروی او ازتھمتن کم استفرامرز،

  توبااو به ھرنيک وبد، يارباش   زھرخوب وزشتی نگھدارباش

  کار  مبادا که تنھا بود  نامداربه راه وبه خواب وبه بزم وش

  دل بانو ازپھلوان، شادشد     فرامرز، چون سرو آزادشد

  به ھم شادبودندچون ماه وخور   به يک جايشان منزل وخواب وخور

  دل وجان زشادی برافروختش   شکاروسواری بياموختش

  به اندک زمانی، چنان شد دلير   که زنھارازاو خواست دربيشه شير

  شان بود عزم شکار    يل پھلوان ، بانوی نامدارھرآنگه که 
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   شدی درزمان   نچومردان ، به جوش

   کردی نھان،ودُـ درخ،سروموی

  دوگرد ھژبرافکن ونامدار    به ھم ھردو کردند عزم شکار

  يکی روز، ھردوسواره به راه    برفتند مانند خورشيد وماه

  نگاگرشيرپيش آمدی يا پلنگ   نميداد بانو يکی را در

  سه شير نرافکند در مرغزار   دوشيردگر زنده بست استوار

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

  ، نزد ايشان رسيدسيل روان گردی آمد پديد     چو يکی َناگهبه 

   دمان    دوان پيش او، شرزه شيرژيانگوریبرون آمد ازگرد، 

   نزديک بانو رسيد   تنش بود لرزان، دمی آرميدر،چو آن گو

  ه شور   ھمی خواست تا بردرد نره گوررسيدش مران شيرشرزه ب

  برآشفت بانو، يل پرھنر    بزد گرز بر تارک شير نر

  چنان زد به تندی به يال وبرش   که پنھان شد اندرزمين پيکرش

  به نزديک بانوچوشد نره گور    نھادش سرخود به پای ستور

  بشد درزمين ، درزمان، ناپديد  کسی درجھان اين شگفتی نديد

   فرامرز داننده ، گفت   کزين گورو زين شير، ماندم شگفتبه بانو،

  ھمچوسروروان،زناگاه ، پيدا بشد يک جوان  که رخ ، ماه، قد
  مطيع رخش، شاه تا بنده بودبه ديدار، چون ماه تابنده بود    

  ّ آن نازنين    پرازلعل وياقوت ودر ثمينجام دردستيکی 

  د تا سرودوش اوُب    که بگرفته يکی پرنيان کرده سرپوش او

  به نزديک بانو، ببردش فراز    ببوسيد، روی زمين نياز

  »غين« ، نام منم پادشاه پری   ای ماه روی زمينبگفتش که 

  پری سربه سر، درپناه منند      فزون از درختان سپاه منند

  يکی دشمنم بود سرخاب نام   که برجنيان شاه بودی تمام

    که من، گوربودم، وآن، شيربودکه تا برمن امروز، اوچيربود  

  چوکشتيش من گشتم ازغم جدا    کنم جان خود را به پيشت فدا

.......  

  درپرنيان، نقش روی پريست  که اين چھرکيست؟بپرسيد بانو که 
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  چنين داد پاسخ که اين نقش ھست

   ازدخترش ، نقش بست ،اين صورتکه 

  فرطوس طوشبنامست آن شاه ، 

   وبه ھوشّ ، به فرجھانسوز دختر

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

  فرامرزازآن صورت، از دست شد  زجام می عاشقی مست شد

........  

  بپرسيد جايش ، بگفتش پری     که شش ماه باa، سه سال اندری

  سه ساله ره است، تا به جای اندريست

  وزآن جای ، شش ماه ، تا آن پريست

.......  

   وپدرود کرد ، آنگاهبدان صورتش، دل چوخشنودکرد    پسنديدش

.........  

  چوشب، سوی ايوان وگاه آمدند    درخشان،چوخورشيد وماه آمدند

  به سوزن، نگاريد، سوزن نگارپس آن گاه بانو، مه روزگار    

  زبانو، بماندست آن يادگار    که ازسوزن آرند، نقش ونگار

   ، آن نازنيندش پنج سال دگر، کاراين    که صورت نگاريدُب

  ش، نقاش گشت   به نقاشی، نق

  فاش گشت»  آن نقش او « ،   بدين صورت 

   بانوگشسب فاش ميگردد خود ِازآن صورت ، نقش
  به توران بشدفاش ازايران زمين  گرفت او،بدان نقش،ماچين وچين

  به ھندوستان ، صورتش نقش بست

  شه خاور، ازعشق او گشت مست

  بديارعجم، تا عراق عرب    شھان را زبانو، به دل شد طر

  چو خورشيد رخشنده آن ماه ديد    زرشکش، تب ولرزه آمد پديد

  ازآن رو چنين گرم گرديده است   که رخسارزيبای او ديده است

   مانند پيدا نبود، به خوبيش ھمتا نبود     به مرديشچونچنان 

..............  
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است، ولی جای شگفتست »  بانوگشسپ« ، داستان  اين نامه ھرچند
 بانوگشسپ«  با زاده شدن آغازميشود ، نه» ه شدن فرامرز زاد«که با 

 ما امروزه از  چرا سخنی از زاده شدن بانو گشسپ آورده نميشود ؟.»
، به گونه ای ديگراين پديده را  که داريم ديد تفاوت جنسی مرد وزن

 آنست که رستم ھمين  از داستان،گرانيگاه اين بخش. تفسيرميکنيم 
 به دخترش بانوگشسپ ميسپارد تا  الگی،فرامرز را درشانزده س

 به  آنھم نرينه ،سپردن کودک.  باشد پروردگاروآموزگار فرامرز
و زن بطورکلی  ن ، ارج وبزرگی واعتبار برای پرورد)زن  ( کسی

چنانکه کاوس ، سياوش را به رستم ميسپارد تا اورا . را ميرساند 
گ ، به رستم يا اسفنديار، پسرش بھمن را درھنگام مر. بپرورد 

در اوستا دومعنا دارد ، يکی » زن «  البته .ميسپارد تا اورا بپرورد 
 اين دومعنا ازھم جدا ، چون »  شناختن «  و ديگری»زائيدن«

را که زرتشت پسراھورامزدا ساخته است، » آذر«  يا .ند ه اناپذيربود
است وھم » زھدان«  به معنای -1چنانچه درھزوارش ميتوان ديد ھم 

، )  روشنی=(شناخت وبينش  . است » زن آموزگار«  به معنای -2
بينش وشناخت ، روند پيدايشی .  روشنی، پيدايشی است .زايشی ھستند
زرتشت ، برضد اين سرانديشه برخاست و ميان زايش  . ازانسان دارد

، زن » زن «  درفرھنگ ايران ،  تنھا .زن و بينش را ازھم بريد 
»  تون = تن « ھا ، زن ھستند ، چون نيست ، بلکه ھمه انسان

» تن بودن « بدينسان ھرانسانی ، به علت ھمين . ھرانسانی زنست 
با اين اصل آبستنی درھرانسانی ھست که .، سرچشمه بينش است 

در مورد بانو آذرگشسپ  . حق آموزگاری داردسرچشمه بينش بودن ، 
« و »  بانو«ديده ميشود که نامش دراغلب موارد ، ترکيب دو واژه 

دارد » خانم « ، معنائی نظير» بانو« امروزه ،. است » آذرگشسپ 
» بانو «  باورکند ، چون  که بانو داشته ،وکسی نميتواند معنای اصلی

شعله + پرتو+ روشنی« دراصل به معنای  »  baanuy =بانوی« و
ودرواقع » تخم وخرمن « ھم به معنای » بنو «   .است » حرارت + 
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، آتش » خوش « چنانچه درکردی . بوده است » خوشه « ای ، به معن
شعله « و » خوشه « . ، خواھر ميباشد » خوشک « شعله وراست و

 . که نشان بينش است ، باھم اينھمانی داشت » روشنی افروز

ته است ، ولی نزد  ، ھرچند زرتشت آنرا نرينه ساخ نيز»آذر« واژه 
 اين معنا  به وھنوز ،بوده» رزن آموزگا+ زھدان « ی  به معنامردم 

  .در ھزوارش با قيمانده است 

  درفارسی=آگر ( داده ميشود» آگر= آذر= آتش « زن ، اينھمانی با 
اين بيان .  و درکردی به معنای آتش استبه معنای زھدان است

ديده ميشود » تشه + آ« ھمان واژه  .  )اينھمانی آتش با زھدان ميباشد
« ھمچنين . دوخ يعنی نی است =  نام دوک ، درکردی ،» تشه « که 
ھم ، » زر= آ« به معنای نی است و ) گلو( ، که گرو » گرو+ آ= آگر
آتش . که با زن اينھمانی داده ميشود است » نی « به معنای » زر« 

 . که اينھمانی با تخم وتخمدان داده ميشد ، اصل پيدايش شمرده ميشد
 . شمرده ميشد  »شتکانون آ«، » ارتا خوشت = ارديبھشت « چنانچه 

روشنی  ( ھمه چيزھا. داشت » کانون آتش «  ، اينھمانی با  » خوشه«
. پيدايش می يابند ) يعنی زھدان وتخم وتخمدان (  ، از آتش )وگرما 

 ديده ميشود که  آسمان ابری و آب وزمين و آفرينش جھانمثT در 
 پيدايش از ديگری ، ، يکی سالدرازای گياه وجانور وانسان ، ھمه در

جا پيدايش می  ، کی وکپرسيده ميشود که آتش . )می رويند  ( می يابند
شش گاھنبارھا که شش تخم پيدايشِ  . يابد ؟ آتش، پيدايش نمی يابد 

. آسمان ابری وآب وزمين وگياه وجانوروانسانند ، ھمان آتش ھستند 
ران ازاين رو روشنی بيک. آتش ، اصل آفريننده ھمه چيزھاست 

يعنی از . ھست » اگرا + ان « . زرتشت ، از آتش پيدايش نمی يافت 
 گشسپ که درواقع بانوو . ازتخم ، زاده نميشود = ازآتش = زھدان

 .ھست» حرارت وپرتو آذرخش  «  است ، ھمان آذرگشسپبانو
ھم ناميده » آتش «  که  ،است» آذرخش «  يا  »برق« آذرگشسپ، 

 برق .ه است که اصل روشنی وبينش است ميشود واين آتش يا آتش زن
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بن « ازاين رو . دارد » ناگھانی « فروزه ) رخش + آذر( يا آذرخش 
  .آتش افروزيست ، آتش زنه يا فروزينه ھست » 

= آتش ازآنجا که درفرھنگ زنخدائی ، روشنی وبينش ودانش، از 
آموزه « معنای » آذر«  زاده ميشد ، طبعا ،نای ) = اتون ( زھدان 
  روشنی برآتشولی درآموزه زرتشت ، که. اشت ھم د» وبينش 

 که اين پيوند بنيادی ميان آتش ه است ، سبب شداولويت داده شده است
که  » aethra« مثT  . ه استو بينش ودانش ، ناديده گرفته شد) آذر( 

«  و دارد»  آموزه وبينش « دراوستا ، فقط معنای ھمان آذر باشد ،
 .  فقط معنای معلم وآموزگار را يافته است » aethra-paiti=آذرباد 

دراين  . ه است گفته ميشد » موبدان« به خصوص به ،البته اين واژه
باشد ، خانه وميھن » کان + آذرپاد« راستا معنای آذربايجان که 

= آخونده  کشورمTھا و=کان + آذرباد (بود) آخوندھا ( موبدان 
ديده ميشود که آذربايجان ، آذربايجان به  . )کشورآموزگاران دينی 

. نيز نوشته ميشده است » athun-pata-kaan=atropatene«شکل 
، و ميباشد» زھدان = تون= اتون « بخوبی ديده ميشود که آذرھمان 

چون » اتون = آتش( آذر.  گفته ميشود  »اتون« نيز به آذر، درارمنی 
روشنی وبينش بود، خواه ناخواه به بينش بطورکلی وبه سرچشمه 

سوک « ويژه به آموزه دينی، آذرميگفتند ، چنانکه مانی ھم دينش را 
ميھن «  معنای ،» کان + آذرپاد« ازاين رو . اندميخو» آتش = 

  و مانند قم ومشھد ونجف امروزه ،،را داشته است» آخوندھا وموبدان 
 اتون= نای= آذر= البته اولويت آتش. مرکزعلمای دين بوده است 

 بوده  » زن«، نشان ارج اجتماعی ودينی وقانونی بربينش وروشنی
است ، چنانچه خود واژه زن ، ھم به معنای زادن وھم به معنای 

.  انسان ِشناختن وبينش، پديده ايست زادنی ازگوھرخود. شناختن است 
چنانچه . د وده ميشبا سرکوبی فرھنگ زنخدائی ، اين اولويت ازبين بر

در گزيده ھای . يزدانشناسی زرتشتی برضد اين اولويت برميخيزد 
دين « :  ميآيد که ) درباره آمدن دين به زمانه  ،4بخش ( زاد اسپرم

مزديسنان در زمانه ازنظم مادی به مينوچھری بازميگشت ، درزمين 
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، و سپس به اورمزد شد ) زنخدای زمين= آرمئتی( نخست به سپندارمذ
مادر فقط حق  . »مانند فرزند پذيری مادران و بازسپردن به پدران 

پرورش وآموزش دارد که چند سال درآغاز، کودک را بپرورد وسپس 
اينکه رستم ، فرامرز، پسرش را با شانزده . بايد به پدرسپرده شود 

برای پرورش و آموزش ميسپارد ، » بانو آذرگشسپ « سالگی به 
« اده رستم فرھنگ زنخدائی داشته اند و نام نشانگر آنست که خانو

حاوی چنين ، نيز است ،» بانوگشسپ «  که ھمان »آذرگشسپ 
، نخستين بار که ) 245صفحه (  در بھمن نامه .معنائی بوده است 

  :بانوگشسپ پديدارميشود  ميآيد که 

  ُچنان ديد بانوگشسپ سوار     که بـد دختر رستم نامدار

      چو کوه دماوند، بيرون زد اسپگشسپبه کردار آذرھمانگه 

  ... دل ازلشگر شاه بھمن به درد      زردّزرسليح وھمه سازاو 

  ...   برآوردگرز وبرانگيخت گرد چو برق درخشنده بانوگشسپ

.  است »آذرگشسپ « اينھمانی بانوگشسب با مويد  اين عبارات،
است ، مطلب را » زرزرد « اينکه ھمه سازوبرگ او از 

« آذرگشسپ که ھمان آذرخش است ، ھميشه بنام . ترمينمايد دقيق
  درکتاب ويس ورامين درباره آتش ميآيد که. نيز ناميده ميشود » آتش

  برچرخ يازان » زرين گنبدی« چو

  ّزرش ، پاک ريزانشده لرزان و 

  ّ    گرازان وخروشان، مست وخرمدلبری  در لعل وملحمبه سان 

    ھمه سوزنده ، چون روزجدائی روشنائی ، اورا وصلتچو روز 

   ، نور درگيتی فکنده     زنورش ، باز تاريکی رمندهچھرهز

 )لعل(ميريزد وميافشاند دلبريست که سرخست آتش زرين  ، زر
وجامه ابريشمی تن نمای سپيد پوشيده است و ازاين جامه سرخ وسپيد، 

  .که چھره اوست ، روشنی به گيتی ميافکند 

 آميزش دورنگ  نماد ، که)ملحم ( ابريشمی سپيد جامه  سرخ ولعل
است که مرکب از دورنگ » روشنی = رخش« باھم باشد  ھمان 

روشنی ورنگين  «   ، به معنایاست) نرينه ( وسپيد ) مادينه ( سرخ
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 روشنی ، چھره و جامه آتش .ستنيزھ» آغازونخست « و » کمانی 
پديدارشدن  « وبا روشنی که ازآتش پيدايش می يابد ، مفھوم.  است 

درفرھنگ ايران » وبه وجود آمدن و ھستی يافتن و آفريده شدن 
نيز جھان ھستی را » زرافشاندن « آتش در . عبارت بندی ميشود 

« ، اشاره بدانست که » آتش ، زرش را ميريزد « اينکه . ميآفريند 
  .» تخم ميافشاند 

م را که مردم ، روزنھ.  ميريزد »زر زرد« می رخشد ، و) آذر( آتش
آذر،  . )برھان قاطع  ( ميناميدند»  زرافشان « باشد ، » آذر« روز 

« به گل خيری ، . تخم ميپراکند وميريزد زر ميافشاند ، يعنی 
رام . دارد » زرافشان « گفته ميشود ، که ھمان معنای » زراوشان 

ساخته » نرينه « نيز در آغاز، زنخدا يا مادر زندگی بوده است وسپس 
(= رام » زنخدای زندگی « خيری زرد ، اينھمانی با .  ست شده ا

« و . دارد ) بيدخت ، در داستان ، فرطوس  طوش  ناميده ميشود 
 اين نکات ، نشان ميدھد که .است » شجررستم « ، نام » زراوند 

شمرده » آذرگشسپ « بانوگشسپ ، دختر رستم ، پيکريابی ھمان 
، زنخدا ئی بوده است که در فرھنگ ايران ، آذر. ميشده است 

ازسراسرتنش ، نه خوشه به شکل نه شعله آتش ميروئيده اند ، و با 
اصل = زر، زر—آ= آزر= آذر( افشانده شدن تخمھا ی اين خوشه ھا 

« زرتشت ، آذر را . ھمه جانھا درگيتی پيدايش می روئيده اند ) جان 
خم پاشی به عبارت ديگر، تخم و ت. وپسراھورا مزدا ساخت » نرينه 
اين مرد است که تخم پاش و آفريننده . نسبت داد » مرد « را به 

. نرساخته شد « ، » ُگــشن « بدينسان معنای واژه . جھانست 
بوده است » washn« و » wishn« درحاليکه واژه گشن ، دراصل 

ورشه ، درھزوارش . باشد  » varesha= ورشه « که دراوستا واژه 
 ، beshah=veshakاست » جنگل = بيشه « اشد که ھمان  ميب . 

جنگل  .است » نطفه ھشتن = تخم ھشتن «  به معنای vareshورش 
= َوشن = گشن « ولی واژه . وبيشه ، نماد پری وسرشاری است 

چنانچه . است » خوشه ميوه وخوشه غله « دراصل به معنای » ويشن 
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وشی ، وشو ،  « درکردی . ھنوز درکردی دارای ھمين معانی ھست 
فش ، « را دارد که  ھنوز نيز ھمين معنی» ويشی ، وه شی ، وه شه 

به معنای پاشيدن و تکان دادن شديد » وه ش « . باشد » افشاندن 
وه شاندن ، پاشيدن و .  ،  افشان وتکان شديد است » وه شان « . است 

، وسيله پخش کردن ، » وه شين « . به شدت حرکت دادنست 
« درحقيقت به معنای » ُگـشن « پس . ردنست فروريختن ، پخش ک

.  است که بيان سرشاری وپری ولبريزی وغنا ھست » خوشه افشاننده 
» فرن = دم = باد = وای « چيست که اين فروزه ھا را دارد ؟ اين 

نام ديگر اين باد که منشاء .  است » اصل ومنشاء جان « است که 
« اين » تخمی « درھر. بوده است  » asu =asv= اسو« جانست ، 

ازاين رو . ھست » اصل حرکت ازخود = باد جان = اسو
باد جان «  را »اسب  « ،درنوروزنامه عمرخيام ديده ميشود که مردم 

+ واز= وازيشت « يا » فرن « يا ) اسو( اين باد جان . ميخواندند » 
= وای به = خدای ايران « اين اصل حرکت ازخود بود که » يشت 

خوانده » ُاست + اسب( ازاين رو ، يونجه ، اسپست .  باشد » نای به 
+ ديو( تخم باد جان است و شبدر ، ديو اسپست « ميشد که به معنای 

تخم خدای باد جان خوانده ميشد که نام ديگرش ، )= است + اسو
به معنای ) در + شب ( است وشبدر ) تخم ماه = کوکا + اند( حندقوقا 

بانو گشسپ « اينکه . دای جان وجانانست تخم آل يا سيمرغست که خ
است ، » اسب نر وفحل « ، چنين نامی دارد ، برای آن نيست که » 

، وچھره ای » خوشه سرشارو افشاننده زندگی « بلکه برای آنست که 
زرتشت برضد اين زنخدا برخاست . است » آذر « از زنخدای ايران 

رويج آن به سيستان و گشتاسپ درست با پذيرفتن دين زرتشت  برای ت
بودند به » آذر«  که پرستنده ھمين ميرود تا خانوداده رستم وزال را

   :گشتاسپ بنا بر شاھنامه .  دين زرتشت فراخواند 

  »بت آذری « نفرين کند بربزابلستان شد به پيغمبری    که 

ولی دراين کار، کامروا نميشود و ازآن پس نقشه نابود ساختن خانوداه 
با پيروزی دين زرتشتی در دوره ساسانی ، .   را ميکشد  رستم - زال
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رسم آتش « ھمه نابود ساخته ميشوند ، وفقط » بت ھای آذری « اين 
) دير مھر خوانده ميشدند= که دراصل ، درمھر( دراين آتشکده ھا » 

باقی نھاده ميشود ، و معنای آتش ورابطه آن با روشنی ، به کلی 
  .تغييرداده ميشود  

  

  »شاه پريان « به »  ورـگ« ناگھانی تحول 
  

اين » شناخت « را در » انبازوجفت « بانوگشسپ وفرامرز، نقش 
 بازی ميکنند که بنياد تفکر زنخدائی » ارزش عمل نيک ِدينیتجربه «

بدنبال چيزی رفتن «  اساسا معنای »شکار «.درايران بوده است 
 خدا .ست جستجو، نوعی شکارا .  دارد»پيگيری «  يا »وگشتن 

 اينکه شيری درنده . گ ايران ، شکار گريزنده اندوحقيقت درفرھن
گوری را تعقيب ميکند تا او را بدرد ، طرح مسئله بنيادی فرھنگ 

 آنکه زندگی را  ياضد زندگی ،. ھست » اژی « و» ژی « ايران 
زنخدايان ايران به ويژه . ميآزارد ، گوری را ميخواھد ازھم پاره کند 

، درشکل آھو وبزکوھی وغرم و ) رام ( يدخت سيمرغ وب
« ميآورد که چنانچه ابوريحان نيز درکتاب التفھيم . گورپديدارميشوند 

دارند که ھمان بيدخت » ھره ُز« دaلت بر » آھوان وگورخرونخجير
 نيز ، بيدخت يا رام به شکل آھو، » بھمن نامه« در. باشد 

را که به ) پسراسفنديار( ھمن بانباشته ازکين توزی پديدارميشود تا دل 
 برخاسته و از ھيچگونه )زال و فرزندان رستم  ( دشمنی با خرمدينان

 دردل  اورا تحول بدھد ، وقساوتی نمی پرھيزد ، بربايد وبدين سان ،
و اينکه امام رضا ، ضامن .  بيافريند  را ازسر »به جان مھر ِ «،او

اخته ميشود ،  س)که ھمان بيدخت، دخترسيمرغ ميباشد ( آھو
 پيدايش يافته  ،درراستای آشتی دادن امامھای شيعه با خدای ايران

» اصل تحول يا دگرديسی ومتامورفوز« خدای ايران ، اساسا . است 
. ، بيان اين اصل آفرينندگی است » گور« ھست ، ودرست اصطTح 

  شيوه آفريدن او اينست که.خدای ايران ، دردگرديس شدن ، ميآفريند 
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 دگر ديسی می  ، به گيتی او، ميشود ، ش ، ھمه جانھا ، ھمه گيتیخود
آتش = افتار+ فرن= دراصطTح فرنفتار( اوتار= افتارمعنای . يابد 
دربھرام يشت ميتوان ديد  . ، ھمين تبديل وتغييرشکل بوده است) جان 

 می يابد وسپس تحول به حيوانات» وای « که بھرام ، نخست تحول به 
 ، اين داستان. ومرغ وانسان می يابد.... گاو واسب وشترو مانند ديگر 
، اصل انبازھستند که ) وای ( بھرام ورام  .  آفرينش استداستان

دوتای = دوای « وای که . جھان ازتحول يابی آنھا پيدايش می يابد 
    .باشد، ھمين دوتای جفت باھمند» ھم با

» ای خوشه ارت= خوشه ، ارتاخوشت « خدا درفرھنگ ايران ھم 
 )خوشه = وشی+ فره (  يا ارتای فروھر»ارتای فرورد«ھست و ھم 

. د ن است که دومعنای مکمل ھم دار»ھوچترا«ارتای خوشه ، . است 
-aatar(  تخمھای آتش « يا ) چھره = چيتره ( خدا، خوشه تخم ھا 

cithra ( اين  اصلی که صفت» ھوچيتر«.جانھا وانسانھاست 
اين صفت گوھری او . ستھ» خوبچھره يا زيبا«« خداست، به معنای 

اين تخم ھا . که زيبائی باشد ، درھمه تخم ھا يا آتش ھای جانھا ھست 
 ، ارتای فرورد يا ارتای  که اصل زيبائی انديا آتش ھا يا چھره ھا

   . يعنی ، دگرديس شونده اند .ھستند نيزفروھر

آنست که  است بيان  »گرديدن=  ورتن  « که از ريشه » فرورد«
 ھستند ، ويژگی گوھری تحول »تخم آتش « درگوھر ھمه جانھا که 

زيبائی ، پی درپی ، چھره ھای متنوع .  دگرديس شونده اند  يا ،يابی
اين عنصرنخستين يا  . می يابد ، زنجيره يا طيفی ازصورتھا ميشود 

اين . ارتا يا فرن ، اصل تحول و دگرديسی و متامورفوز است 
اين . به او صورت وشکل ميدھد   ،ت که درھرانسانیعنصراوليه ھس

 صورت  ،اصل صورت دھنده درجان ھرانسانی ھست که به خود
، ) ديسيدن ( ميسازد   ميدھد و انسان را مانند خانه) ديس، ديسه ( 

تحول ) ارتای فروھر= جانان(  ، به سيمرغ  زندگی درگيتیودرپايان
  «د ندارد ، بلکه مرگی وجو دراين جھان بينی ،.می يابد 

.  »  تحول می يابد«، ) جانان  (  ازسر به سيمرغ »فروھرانسانی
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 و بدين سان معنای  ، بود ایالبته دين زرتشتی برضد چنين انديشه
را چنان تغيير ميدھند که با آموزه کيفروپاداش » ارتا فرورد « واژه 

اران ، انديشه مجازات تبھکدراين جھان بينی.  ، سازگارباشد زرتشت
« ھمين مفھوم . در دوزخ وپاداش نيکوکاران دربھشت نيست 

درداستان باa ، بيان فلسفه ای متمايز » صورتيابی خدا درعمل انسان 
.  دين زرتشتی برضد اين اصل تحول يابی بود .از زرتشتی گريست

 و به »بھره ھای يک خوشه اند«تخمھا درخوشه ،  دراين فرھنگ ،
سه ( يان گوناگون ھمه انسانھا ، بھره ھای خداازاين رو . ھم متصلند 

خدا  .  که به ھم درتن انسان پيوسته اند  ھستند) خدای زمان 
اين درپراکنده وافشانده شدن ، ازھم پاره ومجزا نميشود ، بلکه 

 درفطرتشان باقی ميماند و  ،به خوشه) بھره ھا ( پيوستگی دانه ھا 
ميشه راه تحول يابی تخم ، ھستند و ھ» جفت جو « ازاين رو ھميشه 

واين .  به عبارت عرفان ، کل درجزء ھست .به سيمرغ بازاست 
 ازسوی ديگر،. جزئست که ھميشه بسوی کل ، دگرديسی می يابد 

 ميرويند ودارای چھارپرميشوند و ميتوانند ھميشه به  ،ھمه اين تخمھا
يمرغ اينکه س.  بروند وھمبسته ومتصل با سيمرغ يا جانان شوندمعراج

 ميدھد ، چنين معنائی  ھنگام فروآمدن زال به گيتی، پرخودرا به او،
 ھمه انسانھا ، دارای پرسيمرغند وھمه ميتوانند مستقيما. داشته است 

 ازخدا درخود دارند و ھميشه بھره ھمه بھره ای. به سيمرغ بپيوندند 
ح اصطT.  ، بھره ھای به ھم پيوسته است  نيزخدا. مند ازخدا ھستند 

 درحاليکه، معنای قسمت وپاره را گرفته  به غلط، ، سپس »بھره «
  .را داشته است » جزء متصل به کل «  معنای بھره ،

اين . ھست  » چيترا = دانه= تخم « و ھم ) ارتا ( خدا ھم خوشه 
بادی که اينھمانی با آتش جان ( که فرن ) بھره ( عنصر نخستين 

و اصل تحول ) آتشگاه = تن ( رد  جای ميگي،باشد ، درھرتنی) دارد 
تن «  که مخفف  ،ھم ناميده ميشود» تنگر« ازاين رو . يابی است 

سرچشمه به معنای زھدان و ) گوری + تن ( تنگوريا . ھست » گوريا 
ُتنگوريا ، نام مرغ ھم ھست ، چون مرغ ھم . است » تحول يافتن 
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َمرغ و م. ھمين معنا رادارد  به ھردو ند و  يک واژه ا دراصل،رغ ،ُ
= گورستان « ازاين رو به .  معنای ھميشه ازنوسبزوتازه شونده اند 

ند ، چون گورستان جای ازنو ه اميگفت» مرغزن « ، » استان+ گور
، درطيفش زنده باقی مانده » گور « درکردی ، معانی . زنده شدنست 

گوريان ، .  چنانچه گورين ، به معنای تکوين يافتن است . است 
گوربه ستن ، با . ، تپش قلب است » گوربه « . يرشدن است متغي

.  گوراو به معنای تکوين يافته و ازپوست درآمدنست . شتاب دويدنست 
» گوراب «  ، به ھمين علت ، به قبرھای خانواده سام وزال ورستم

گوران ، تکوين يافتن . گوربز، چابک وبا نشاطست  .  گفته ميشد
  .جنين دررحم مادراست

گور، به معنای . گورانی ، ترانه است . ان ، تکامل يافتن است گور
  .ھمه باھم رفتن است + زبانه آتش ، با شتاب سرازيرشدن + نيرو

 » گور «درشاھنامه ، اکوان ديو که بھمن ميباشد به شکل
که نخستين ) سيمرغ يا ھما ( نمودارميشود و دراين داستان ، ارتا 

«  نام گور را به .ل گوريافته است پيدايش بھمن است ، تحول به شک
داده اند ، چون پوست اين حيوان دارای دورنگ به ھم » خر وحشی 
است که بھمن وارتا ھردو » گوھرجفتی «  و اين بيان  ،پيوسه است

بھمن به يابی  اصل تحول  « و درست اصل جفتی است که،دارند
سيمرغ  (  ناديدنی وناگرفتنی است ، درارتا اصلبھمن که .  »ھماست
رنگ = ديس = شکل = صورت = ديدنی « تحول به ) يا ھما 

تخم « اين عنصر نخستين جان انسانی که .  می يابد » ورنگارنگی 
 و »فريان به  = وھو فريان« ناميده ميشود ،  » aatar-cithra=آتش
= يان + فری « فريان ، به معنای . نيزناميده ميشود » وه فرنفتار« 

 » خانه زيبائی وعشق ودوستی= خانه پری« نی يع» يان + پری 
آتش . باشد » خانه وآشيانه سيمرغ «  که درواقع به معنای  ،ھست
است ، ازاصل خشم » زندگی = ژی «  که  ،»وھوفريان «  يا  ،جان

درخطر ) باشد مي که دراينجا شيرشرزه  ،تجاوزودرشتی وتھديد( 
« را که »  ژی « و اين بانو گشسپ ، دختررستم است که  ،است
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ھست » فری = پری « است و خانه » بھری ازجانان ، ازخوشه جان 
سپرجان وزندگی شدن باشد  که  ،اين عمل. ، از آزار وگزند ميرھاند 

نبايد فراموش کرد  . ه استبود»  برترين ارزش«، دراين فرھنگ ،
 رام  «، نه تنھا به معنای زندگيست بلکه نام» جی = ژی « که واژه 

درتن که به » تخم آتش  « . نيز ھست  »بيدخت يا دخترشاه پريانيا 
خانه «  وانسان را بنا ميکند ومی باaند ،  ،صورت ميدھد، انسان 
اين پری ھست که خودش تحول می يابد . است » يان + فری = پری 

ردپای اين .  يا نقش خود را مينگارد ،و به خود صورت وشکل ميدھد
 ، ھمان  باشد»اخو=  يا تخم آتش،نصردرانساننخستين ع« انديشه که 

پری ، ميتواند به خود تغييرصورت وشکل بدھد ،  ، و است» پری « 
و نام ديگر اين .  باقی مانده است  نيزبسيار زندهدر آثارعطارومولوی

باشد ، گوھر تحول يابی اين پری » افتار+  فرن +وه« تخم آتش که 
« درسانسکريت به معنای »  تار- او= افتار« چون . را نشان ميدھد 

مولوی ، .  » دا درگستره ھای گوناگونست شکل وصورت يابی خ
نگام بيدارشدن دربامداد ، درھراھرروز ھمين پریميگويد که انسان ، 

 انسان ، تخم آتش درجان ِيا به عبارت ديگر،. دربرابرخود می يابد   
  :د  ميگيردرھربامدادی ، شعله ميکشد و شکل پری به خود 

  ھر روز بامداد، درآيد يکی پری

   جان کجا بری ،بيرون کشد مرا ،  که زمن

   )uz-des( تی ُـگرعاشقی ، نيابی مانند من ب

  »گرم مشتری « ور تاجری ، کجاست چومن ، 

  منم » جان معروف حقيقت« ور عارفی ، 

  ورکاھلی ،  چنان شوی ازمن که بر پری

  محتاج روی مائی ، گر پشت عالمی

   آفتابی ، گرصبح انوریمحتاج
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