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  منوچھرجمالی

  

  درفرھنگ ايران
  حقيقت، فـوران ميکند وآشکارميشود

 ولی دروغ ، روشـن ميسازد
 ميشود)کار+اشا(آنچه آشکار :»شـاَا« 

  

= اخو=ارتا( يا نخستين عنصر ، تخم يا اصل درفرھنگ ايران
axv=xva( آبستن به حقيقتست، فوران ميکندو ميجوشدکه  ،ُ يا بن 

 «-2و » نقش ورنگ «-1ش وفوران ِدرجوش.لبريزميشود  وازخود
 ، شادی و  ازخود» بوی خوش عطريا«  - 3و » نوا و آھنگ موسيقی 

. خود را می يابد) ُپـرنای = ی ئرناُب( تندرستی ونيرومندی وجوانی 
 -1در. غنای خود را در فراسوی خود می بيند وحس ميکندو می يابد 

» خوی = خوا« موسيقی ، ازگوھرخود از - 3بوی و -2نقش ورنگ و
  .خود ، کام می برد 

درمی يابد و ھمين » جوشان وفورانی « انسان، خود را وجودی 
 برق ميزند و ھمچنين گاه به گاه ، درمردمانھنوز نيز انديشه است که

  : به ياد شعرای ايران ميافتد  ،گاه به گاه

  وشش ، گدای جوش ماستباده درج

   مولوی– چرخ درگردش ، اسير ھوش ماست

 »خودجوش=ان اصل جوش«ِبه شکلناگھان موجودات را مه ھباز
 انسان  دوباره ودر نوشيدن ، باده ، تجربه جوشان شدندرمی يابد ، 

   . را ازانسانی غم زداورا درمی يابد، نه دار

  رچه مشغله بودحبه کوی ميکده يارب س

   حافظ–که جوش شاھد وساقی وشمع ومشعله بود 
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  رداشتجوش می ، خشتی اگرازخم صھبا ب

   صائب-سقف اين ميکده را ، جوش من ازجا برداشت 

  خم ھا ھمه درجوش وخروشند زمستی

  حافظ. وان می که درآنجاست، حقيقت، نه مجازاست 

ست ن برای آ،) تخم + مر= مردم(  ھمانند آبنوشی دانه باده نوشيدن ،
که گوھر انسان، ازسربجوشد وفوران کند و اين تنھا غم بنياديش ھست 

 تخم با ھنجيدن آب، . پيدايش مييابد ،ست که حقيقت ھاين مستیو با 
 آتش ِ باده «درفرھنگ ايران درست درمی يا .خودجوش ميشود 

، ھمين ويژگی بجوش آوردن گوھرانسان وآشکارشدن آن ، » افروز
بدين علت نيز خرابات وميکده و جام جم ، . گرانيگاه انديشه است 

= اشا ئی = راستی ( قيقتی ھميشه رابطه مستقيمی با چنين ح
  . انسان ھست ) ارتا= اخو( ند که زھشی ازگوھردار) آشکارشوی

  مطرب ما ، چون خم می، سينه پرجوش ماست

   صائب- مجلس عشاق را ، خنياگری درکارنيست 

 آھنِگ. موسيقی وطرب ازگوھرخود انسان، ميجوشد ونواخته ميشود 
 يکی از  پيدايش ھای که» روان«  اين .گوھرانسانست طرب ، اشای ِ

می و رقص  تحول به موسيقی وآواز انسان ھست ، درگوھر) اخو« 
 واين  ازروان انسانست که موسيقی وآوازو رقص فوران ميکند ،.يابد
آرمان « ، ارزشی برتراز» آشکارشدن گوھر درفوران وجوشش « 

» جاودانگی «  فرھنگ ايران، راستی را برتر از . دارد» جاودانگی
 انسان ، ميخواست و مشتاق بود که نھانش ، ھمانسان که .د ميشمر

دن ، رھا ن اشتياق وخواست را برای جاويد شـھست، آشکارشود و اي
  .نميکرد 

  به احتياط ، زدست خضر، پياله بگير

   صائب- مباد ، آب حياتت دھد ، به جای شراب 

 که ھمان  را به جوش ميآورد انسان بن ھستی ، موسيقیبانگشنيدن 
  :قص وشادی باشد ر

  دھل ھای گرگينه چرم، ازخروش
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  درآورده مغزجھان را به جوش  نظامی

  ُ بن ھمه مردمان جوشان ميشود ازآن،گاھی اتفاقاتی روی ميدھد که

  که ازشھر ايران، برآمد خروش

   فردوسی–زمرگ سياوش ، جھان شد به جوش 

  دماغ شيفتگان را به جوش ميآرد

   عبيد زاکان– خروش مرغ که از مرغزار ميآيد

   ميشود، خودجوشجوشان ،ھمه طبيعت باد بھاری،نبھارو وزيدبا 

  عزيزان موسم جشن بھاره   

   باباطاھر-  چمن، پرسبزه، صحرا، gله زاره

 ، دراو تجربه ای  ازخوداين تجربه ھای  جوشان وفوران شدن
را به » خويشتن « رميسازد که را بيدا بسيارکھن  وگمشدهبسيارژرف

 که رنگ وبو وموسيقی ونقش  ، درمی يافته است اصل ،«کردار 
ازاو ميجوشيده وفوران ميکرده اند ، واو غنای خود را در فراسوی 

 - 2نقش ورنگ و -1در. خود می ديده وحس ميکرده و می يافته است 
خود ،  » ارتای= خوی= اخو«  از،موسيقی ، ازگوھرخود -3بوی و

زنده ساختن اين  باز به سراغ  ،ااو دراين تجربه ھ. کام می برده است 
 ميرود که روزنه ھايش را بسته اند  درخودسرچشمه فوران و جوشان

  .  خاموش کرده اند آتشفشانيش راو

ناميده  »mashya=مشيا « او به ياد ميآورد که خودرا درآغاز، 
گردد تا درفوران » اصل سرشاری = مشيا«  او ميخواھد باز .است 

يھود » ماشيه« ھمين واژه است که   .  ريابدگوھرخود ، شادی را د
  . عيسويان شده است » مسيح ِ «و

 mashya=مشيا« درفرھنگ ايران ازجمله نام نخستين جفت انسانی،
« ھست و به » انسان« نای ولی اساسا مشيا، به مع. بوده است » 

» يانه + مشه= مشيانه « وبه زن نيز.  گفته ميشود  »مشيا«  نيز»مرد
زادگاه واصل وسرچشمه سرشاری و « ه است که به معنای گفته شد

چرا انسان ، اين واژه را برای ناميدن خود، . ھست  »  وفراوانیپری
 چون اين تجربه ژرف واين يقين محکم را ازخود  برگزيده است ؟
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اين واژه به معنای . داشته است که سرچشمه غنا وسرشاری است 
ھم دراوستا وھم درزبان . ت اس»  وماgمال روسرشارئ لبالبُـپ«

 به  ،غدیُدرس. است » بسياروزياد «  به معنای mashaکردی ، 
  گفته ميشده maashe= ، ماشه»عنصر«  و به  » مايه« وبه»جوھر«

 به عبارت ديگر، چيزی عنصريا مايه يا جوھراست که ماgمال .است 
راست ، طبعا درخود نميگنجد ُوسرشار وپراست ، وآنچه سرشاروپ
و يا به عبارت ديگر، ميجوشد ، وازلبه اش فروميزد وسرشارميشود 

. شاخ از درخت ، وسبزه از دانه ، جوش ميزند . وفوران ميکند 
  به رنگ وبوی ونوا ،چيزی نھفته در درون آنھاست که درتحول يابی

 ھربذری وتخمی ودانه .ميشود ) کار+ اشا ( امتداد می يابد وآشکار
» دانه « مثn . ميجوشد وخود را ميگسترد ای ، چون اصل است ، 

« خوانده ميشود که به معنای  » dwane=دوانه « دراصل ، 
درسغدی ديده ميشود که . است » سه تای يکتا = دوچيزجفت باھم 

 به معنای گسترش وتوسعه و ھم،  به معنای تخم  ھمdwane=دوانه 
 و يوشم و دانه ) جفت به ھم بافته=  باز راک=(تخم وبذر. است 

يوشم « . که يک معنا دارند ، خودجوش ھستند )  دراوستا م ،+ يوش(
چيز به ھم بسته دو» يوغ = جوغ = جوش « ھمان واژه » م +يوش= 

به ھم می بست ، بخش سوم يک جفت ا که اين نيروی نھانی ر. ھستند 
= خود جوش «  و آفريننده که ازپيوند دوچيزباھم ، يک چيزميدانستند

چيزی آفريننده است که ازخودش ميجوشد وفوران . کرد  مي»يوش 
 ،  » آفريده« به »آفريننده«بود که از» خودجوشی « اين . ميکند 

» mashya =masha- shya= مشيا« ھمان واژه . انتقال می يافت 
« در سانسکريت واژه . ھست » shya= سه «  برآمده از » مشه«نيز

ھست که در فارسی ، » انسان = مشيا« ، خويش ھمين واژه » منوشيا 
 » chitra +manushya« منوچھر . پيشوند نام منوچھر شده است 

شاھنامه .  پس ازفريدون وايرج ، منوچھر، شاه ايران ميگردد .است 
درشاھنامه ميآيد که . فردوسی به نکته ژرفی مارا راھنمائی ميکند 

» ه آفريد ما« داشت که نامش ) دخترجوانی ( ايرج ، مھر به کنيزکی 
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 ، معنای فرزند وتخم ماه » افريده ماه بودن « . بوده است 
، آفريده نيست ، » آفريت « البته اين . را دارد وھمگوھربودن با ماه 

 ، زنخداھست ، که  » ماه آفريت «.است » زن « بلکه به معنای 
 وجود سه تايکتاھست ، يعنی  درفرھنگ ايران ،ماه ،. سيمرغ باشد 
 رام - 2 بھرام -1:  خدای ايرانند که بن ھرچيزی ھستند مرکب ازسه

 پيوند دھنده  سوم سيمرغ ، اصل ) .رند آفريت= مرسپنتا(  سيمرغ -3
ند، ناسی زرتشتی ، رام را نرينه ساخته ادر يزدانش. رام است بھرام با 

به کردار خدا ، ھم نرينه وھم لی درحاليکه دراصل مادينه بوده است و
 ،دختری که ماه آفريد. بوده است )  اصل خودجوش =تخم ( مادينه 

مجموعه « است و پشنگ ، بھرامست که » رام « ميزايد ، ھمان 
بنا براين ) . ش وفش وافشان َـپشنگ ، از پ( است » نطفه ھای جھان 

منو، به معنای انديشنده . ھست » شيا + منو« تخم يا فرزند منوچھر، 
= سه تای يکتا « ، انسان ، فرزند منوشيا . ونام نخستين انسان است 

ايرج تبارش را ازنوه  نوزاي وفريدون  ھنگامی .است » سيمرغ = ماه 
  می بيند

  را داد منوچھر نام»  منا چھر«م    امی روشن اورد وپرمايه ج

« . چيتره ناميد + بود ، منوش » چھر + منا = منا چھر« اورا چون
 مانا  ھمچنينو  ،تھس»  درھزوارش به معنای خدا mona= ُمنا

منوش « پس منوچھريا .  نام خدای عزوجل است،دربرھان قاطع 
  . ، دراصل به معنای فرزند وتخم ماه يا سيمرغست » چيتره 

قط گواھی براصل خودجوش تخم خدا بودن ، تخم سيمرغ بودن ، ف
اند کوکا نيزخوانده =  که حندقوقا  » شنبليد«چنانچه . بودن ميداده است

 ، شنبليد ، با دی به دين.  است  » تخم ماه«به معناینيز  ميشود ،
اينھمانی دارد که مردم ) ماه  ھر23روز = ( خدای روزدی به دين 

 ھمچنين سرو کوھی  نيز  که  نام . ميناميدند  »جانفزا« اورا، 
 = تخم ارتای خوشه« است به معنای » اردوج = ارتا وج « ديگرش 

سروی که برفرازش ماه «  اينھمانی با  ،انسان ھم. ھست » تخم ماه پر
اصل خود « ھمان تخم ماه ، فرزند سيمرغ يا داده ميشود ، » ر است ُـپ
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  ،است که ازخود ، بيواسطه »  وارتاھمان فرن= ھمان اخو = جوش 
 - 3رنگ ونقش و-2 و)يويا (  خوش بوی- 1 درتحول يابی خود ،

 وسيمرغ دراين  گوھر انسان ، ھمگوھر سيمرغست.موسيقی ميشود و
 ورنگ ونقش وموسيقی، آشکار يائی دربو.سه چھره ، آشکارميشود 

عذاب  خدای ايران ، درامرونھی ودرخشم ودرتھديد کردن و .ميشود 
گرشاسپ نامه ، تحول يابی اورا دوداستان  در.دادن ، پديدار نميشود 

 ديده  بارھا»نواھا وآھنگھای موسيقی « و به » رنگھا ونقشھا « به 
پيدايش سيمرغ در رنگ ونقش ، به معنای آن بود که تخمش که . يم ا

درھرانسانی افشانده شده ، ھمانسان ، تحول به رنگارنگی ونقوش و 
درھرجانی » ارتا « اين صفت ويژه . نواھای موسيقی می يابد 

 ارتا ، اشا ھست ، آنچه .ناميده ميشد » اشا « ودرھرانسانی ، 
ّخدای ايران ، حکمت نميشاسد که شر . تدرنھانست ، درآشکارانيزھس

 اين .ايجاد خيرکند » وسيله « را ) عذاب وشکنجه ودروغ ( را 
. حقيقت انسانست که تحول به رنگھا ونقوش ونواھا وآھنگھا می يابد 

 که  مارا با برآيند مھم ديگری آشنا ميسازد فردوسیِشاھنامهولی 
 ، تحول به عطرمه ، درشاھناسيمرغ ، . درگرشاسپ نامه نمی يابيم

، چه معنائی » بوھای خوش «  تحول خدا ، به .بوھای خوش می يابد
   داشته است ؟

  

  ھست» اشا « وضوح وشفافيت يا درون نمائی ، 
   فھميده ميشد» شفافيت گوھری«، اين» پاکی وقداست « از

  برای شفافيت) ارديبھشت ( ھمکاری سروش و ارتای خوشه 
  واده سام وزال ورستمخدايان خان= سروش وارتا 

  

وصفت ، ھست  »  يا ھوپریارتا يا اخو يا فرن« گوھرھرانسانی ، 
، آنچه درنھان ھست . ، شفافيت ودرون نمائيش ھست » ارتا « ممتاز

 .ميناميدند »  پاکی وقداست «اين روند را. د تحول به آشکارا می ياب
بودن معصوم « به کلی با مفھوم »پاکی وقداست ومعصوميت « مفھوم
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، » ازگناه ، که دراديان نوری قداست يا معصوميت خوانده ميشود 
 که به معنای اطاعت کردن کامل  » بری بودن ازگناه «.فرق دارد 

بلکه پيدايش ارتا که گوھر . نيست » اشا « ھست ، الھی ازاوامر
ھرانسانی ھست ودرھرانسانی فرق دارد ، آشکارشدن تخم نھفته 

اطاعت وتسليم « است ، نه روند » آزادی « د اين رون. وجود او ست 
  « ھرفردی درفرھنگ ايران،.» وتابعيت ازشريعت يا نظام جھانی 

 را دارد و اين سروش است که تخم سيمرغ  »سروش ويژه خودش
. را درھرانسانی آشکار ميسازد ) ارديبھشت = ارتای خوشه ( 

ابی پيکر ي« وسروش ، برعکس برداشت يزدانشناسی زرتشتی ، 
 و ازاھورامزدا ، دين را نمی نبوده است» فرمانھای اھورا مزدا 

تخم يا نخستين عنصرخودجوش = ارتا «  ، بلکه ھمکارآموزد 
ن روند تحول يابی درو«  درواقع ، بيان  سروش.ميباشد » درانسان 
اشا « ، » ارتای خوشه «  صفت ويژه ازاين رو ھم. است» به برون 

سروش ، روند .  ھست  » اشه «روش ،صفت ويژه سھم ھست و » 
اين تحول يابی نھان به آشکارھرتخميست که ارخوشه سيمرغ 

  . درھرانسانی ھست 

خوانده   »   serosh asho ياashya sraosha«  ازاين روسروش 
به عبارت ديگر گوھر انسان ، خواستارو دوستدار درون . ميشود 
. )asha-sinanh( ت  ھسشفافيت، اينھمانی نھان با آشکارشنمائی و

). asha-khrathwa(گوھرانسانی ، خواستارچنين فھم وخرديست
وکسی يا قدرتی که انسان را ازاين شفافيت ودرون نمائی باز ميدارد، 

پريشان سازنده  ) ashmog=ashe-maogha(دروغست و مختل و 
 ashem vohu=اشم وھو« نيايشی که به . اين روند طبيعی انسانست 

بلکه انسان دراين .  نعظيم وتجليل وحمد خدائی نيست مشھوراست،» 
 واشتياق ِ فراوان خود را بدان نشان  ميدھد که تخم عبارت ، آرزو

جان يا ارتا يا اخو را که ازسيمرغ دراوست ، آشکار و درون نما 
به عبارت ديگر، . آنرا تحول بدھد وپديدارسازد . وشفاف سازد 

 سروش .تحول بدھد ) ت ارتاواھيش( خويشتن را به سيمرغ 
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دريزدانشناسی زرتشتی ، به کلی ھويت اصلی خود را از دست داده 
به معنای دراصل ، » تن  «. ھست  » تنو مانتره «سروش ،. است 

فکر « زھدان وسرچشمه است ومانتره ، دراصل به معنای 
 به  ،است»  تنو مانتره  «سروش ،. است » وابزارفکری وتصميم  

ولی . است » سرچشمه انديشيدن وتصميم   « معنای آنست که
چنين ترجمه ميکند که سروش اين اصطnح را يزدانشناسی زرتشتی ، 

 .ھست » پيکريايی ومجسمه اطاعت ازفرمانھای اھورا مزدا « ، 
اصل « درانسان ، با يک ضربه تحول به » اصل آزادی  « بدينسان

 فرھنگ استقnل  بدينسان ،.ميگردد » تابعيت واطاعت و فرمانبری 
 درحاليکه .وآزادی فردی ، درفرھنگ ايران بکلی نابود ساخته ميشود 
َا  « ه استدرجوامعی که سروش ، ريشه درجھان بينی مردم داشت

ازاطاعت ازھر رھبری سرکشی « بودند ، يعنی » بی سر = َسر
چون فکرواراده خودرا مرجع نھائی ميدانستند ، » وسرپيچی ميکردند 

گوھرسروش . داشتند » سيمرغ = ارتا «  پيوند مستقيم با  ،چون خود
را از ابياتی که درشاھنامه درداستان فريدون درباره سروش آمده 

آنچه درشاھنامه درباره سروش آمده است  .است ، ميتوان بازشناخت 
، مارا با جھان بينی اصلی ايران ، آشنا ميسازد که با يزدانشناسی 

برادران بزرگترفريدون ، کيانوش .زرتشتی فرق فراوان دارد 
وپرمايه ، درپی تباه کردن برادرجوانترخود فريدون ھستند و توطئه 

 » يا خجسته  سروش نيکخواه «برضد او ميکنند و اين درشب است که
اين سروش ھست که . ، اورا ازقصد گزند زدن به او ، آگاه ميسازد 

کليد شناخت « و اورا ازاين گزند به جانش به ھنگام آگاه ميسازد 
  به او ميدھد» خوب را ازبد 

  چوشب، تيره ترگشت، ازآن جايگاه

  خرامان بيامد ، يکی نيک خواه

  فروھشته ، ازمشگ ، تا پای ، موی

  به کردار حور بھشتی اش ، روی

  سروشی ، بدو آمده از بھشت
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  که تا بازگويد بدو ، خوب وزشت

  سوی مھترآمد ، بسان پری

  گرینھانی بيامختش ، افسون

    گشاده ، به افسون ،  کند ناپديد   که تابندھارا بداند کليد 

» نيکخواھی « آنچه به . سروش نيکخواه ، درشب وتاريکی ميآيد 
به » jaste  +hu«برگردانيده ميشود ، چيست ؟  واژه خجسته 

 ژرفترو خجسته ، معنای  ترجمه ميگردد ، ولی معنائی»نيکخواه«
جستن « پسوند   .ش را مشخص ميسازد  که ھويت سرو داردیدقيقتر

  . امروزيست » ُجويندگی وجـستن « يا ژستن ، ھمان واژه 

) تنھا خيرخواه نيست (  تنھا نيکی ھرانسانی را نمی خواھد سروش ،
. است ) ضد قھروتھديد وگزند جان (  چون گوھرش ضدخشم ،

را » خجسته «  ھست که معنای اصلی  » جستجوی نيکی «درست 
  شناختناو تنھا نيکخواه نيست ، بلکه درجستجوی. يسازد مشخص م

 آنچه سروش را  .  ازبدی ، و يافتن ورسيدن به آن نيکيست نيکی
.  ھست » جستجو « معين ميسازد ، شناختن خوب وبد ، برپايه 

بوئيدن که اصل شناختن درجستجو کردنست ،گوھر سروش است ، 
سروش . وشی ھست ودرست يزدانشناسی زرتشتی ، برضد چنين سر

در دين زرتشتی بايد نيک وبد را ازاھورامزدا بياموزد و مطيع 
ولی درفرھنگ ايران ، سروش . امرونھی اھورامزدای زرتشت باشد 

، پيکريابی خرد فردی انسانست که در جستجو ودر بوئيدن ، خوب 
و ھم اصل شنوائی » اصل بويائی «  سروش ھم .وبد را خود ميشناسد 

 ،  انبازبودن اين دو حس درست ھنوز يادگار اين.تھس) گوش ( 
چرا بو . » بو را می شنوند « ھمه . درزبان فارسی باقی مانده است 

 شنيدن بو، با تصوير سروش درفرھنگ ايران ، شنيدنی ايست ؟ 
سروش ، خرديست که . رابطه دارد که سپس گسترده خواھد شد 
 )يد شناخت بد ونيک کل( درجستجو ، نيکی را از بدی تشخيص ميدھد

    .است) نيکخواه  ( و انسان را بدان نيکی ميرساند

  )سروش ( دراين مضيق تفکر، زھاتف غيبی 
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    عبيد- دا ـبه گوش جان من آمد ، يکی خجسته ن

و جستن با بوئيدن »   ميجويد  را برای ھرانسانی ، نيکی« سروش ، 
ئيدن ، شکار يوزيا سگ شکاری ، با بو. خويشاوند است ) يوزيدن ( 

 سگ چنانچه خواھد آمد ، .پنھان شده را ميجويند و آشکارميسازند 
بوی . ، ھمان جوينده است » يوز«  معنای .حيوان سروش است 

 خيری که گل خوشبد و شب بو . ھرچيزی که نھفته است ، غمازاست 
 نمام – 2 خجسته و - 1است و ويژه سروش است نامھای ديگرش 

است که فاش کننده راز » پرده درغمازو « ميباشد که به معنای 
، نيز خجسته يا ھميشه »سيمرغ = ارتافرورد « درست به گل . است 

  .بھارميگويند 

  رنگ وبو، غمازآمد، چون جرس

   مولوی- بانگ فرس  ، آگه کند ،ازفرس

  به تو، حسن تو، رونمود مرا

  )سيف فرغانی ( بوی مشکست ، مشک را غماز

را با  بودن و ناديدنی بودن ، ميتوان  خاموشبرغمنھان و تاريک را 
اينست که ارتای خوشه ياسيمرغ ، وجودش بويا .  بويش جست ويافت 

 مشکيست که بوی مھر ميدھد و ھرکسی ُ درشاھنامه سيمرغ ،.ھست 
را بسوی مھرخود درجستجو ميکشاند،  وبا پراکند بوی مھر ، 

که نيروی جاذبه را ميانگيزد » آرزو واشتياق = بويه « درھرکسی 
« يکی از نامھای ھدھد ، که دراصل . به خود ھست ) کشنده ( 

 اينست که بnفاصله .  است » بويه « است ، » نای به = ھوتوتک
 فروھشته از مشگ تا پای  «:گوھر مشکين سروش ، به عبارت ميآيد 

   . »موی

 واين گيسو تا پای او فروھشته شده  ،مشگستگيسوی سر سروش ، َ
درفرھنگ ايران ، موی سر را که . پای اورا پوشانده است وسرا

  .دارد ، اينھمانی با گياه ميدھند» سيمرغ = ارتا فرورد « اينھمانی با 

است که تلفظی از  » vars=varesa«دراوستا » مو« اساسا واژه 
« که ھمان » برزه + ال = البرز«  .است »  روئيدن bareza«واژه 
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سروش . ُيا زنخدای زايمان فرازرسته است است ، ال » برزه + ھره 
« ھمان واژه » م + برس« . ميدانند » گسترنده برسم « را نخستين 

دی (= اين شاخه ھای بريده از درختھای خرما . ھست » روئيدن ومو 
) ارتا = نجم = خوشه پروين(=و گز) رام = روان (= وانار) به مھر

ين بسيارکھن ، پيوند سروش اين آئ. با دست چپ درنيايش برميافرازند 
« درشاھنامه ، سيمرغ برفراز درخت گز . را با گياھان نشان ميدھد 

نشسته ، تيری را به رستم ميدھد که درھنگام ناچاری ، به » تمريسک 
  .چشم اسفندياربيندازد 

 با ارتا فرورد يا سيمرغ( ) موی فرازسر، در روايات فارسی 
. خ وبرگ وبروشکوفه باشند اينھمانی دارد که درواقع  ھمه شا

پس موی .  گياھان رنگ وبوی فراھم ميآورند  ) خور( ازشيرابه 
« سروش که ازمشگست وتا بپايش فروھشته است ، چيزی جز بيان 

بوھای خوش نھفته درگياھان (  ارتا يا سيمرغ ، درمشک آشکارشدن
 که با سائيده شدن برفرازآتش ، درفضا پراکنده ميشوند وباد» نيست 

سراسر وجود سروش ، مشک سيمرغ يا  . آنرا به ھمه جا می برد
) .  اشا ( سيمرغ در بوی خوش سروش آشکار ميشود . ارتا ھست 

البته شعرای ما بيشتر مشگ را به ماده خوشبوئی ميگويند که ازناف 
ولی  درفرھنگ عامه وسنتی مشک را به . آھوی ختن بدست ميآيد 

ويند وھمچنين  به کليه گياھان عنبرکه درخت اقاقيا باشد ميگ
خوشبوگفته ميشود  که عnوه برگل ، ساير اندامھای گياھی مانند ريشه 
و چوب وبرگ آن عطر خود را پس ازخشک شدن ، حفظ نموده و يا 

  ) .گياه  ، ماھوان ( اگر درآتش بسوزانند ازآن بوی خوش آيد 

  

ری ُـپ ، بيان اين بوده است » َمـشک « که دراصل  » مشگ« و 
 ازاين. بوھای نھفته درگياھانست  ) انسان= مشه ، مشکيا(وسرشاری 

 يا  ايران ھميشه بوی مشک  موی سروزلف وگيسو درفرھنگ رو ،
  .  ميدھد بوی مھر

   مولوی-بوی زلف مشکبار روح قدس    ھمچو جان اندر بدن ميايدم
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به عبارت ديگر، گوھريا شيرابه درخت وگياه انسان ، مشگين است 
 ورنگ )بود ( بو. مھر، نھفته است که بايد آن را آشکارساخت ،درآنو

  برون آوردن اين .ند  ھست وھرانسانی، اسانس وگوھر وجود ھرجانی
 ، کار سروش اشو  که حقيقت وراستی است وآشکارساختن آناشا

  .ھست 

   پرده اسرار حقيقت نشود ،خامشی

    غماز است  صائب،شک ھرچند که درپرده بودُم

  

  رسی ادامه داردبر

شناختن سروش در تصوير نخستينش که  متضاد با تصوير سروش 
  »آزادی واستقnل فردانسان « در زرتشتيگريست،برای بسيج ساختن

   بيشتر داردازمنشور کورش ، اھميت

  چون محتويات فرھنگ ايران را دراين زمينه ميگشايد 

   

     

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

 
  


