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  منوچھرجمالی

 

 

  بودنخستين نقاش جھان    کهزنی

   ازدست شدن و با دست آفريدن

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

  ِ نقش باديدن،، دخـتررسـتـم ُبانـوگـشسـپ

 که زندگی وموسيقی وشادی وجويندگی زنخدای 
شاه پريان برسروشانه که  نقش بسته بودبرپرنيانی 

  خته ميشود ، به نقاشی انگيداشت

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

  

  نقش،»پرنيان«، برای زندگی وموسيقی وشادی وجويندگیچرا ، خد
چه رابطه ای با ، که دخترشاه پريانست ،بسته است ؟ نقش اين زنخدا

 چرا  چرا نقش برپرنيان، چنين انگيزنده است ؟سرشاه پريان دارد ؟
 چرا فرامرز، نقش آفرين ھست ؟ ،  دربانوگشسپديدن نقش خدا

 چرا و.باديدن اين نقش برپرنيان، دل خود را يکباره از دست ميدھد 
 نقش زنخدا برپرنيان ، به نقاشی انگيخته  ھمانبانوگشسپ باديدن

 تا عشق به   عاشق زيبائی اين خدا سازد  ؟ ، تا جھان را ،ميشود
  زيبائی را ھمه گيرسازد ؟

 يا فطرت  چه ريشه ای درطبيعت،»يبا دلباختگی به نقش ز« اين 
 که نقش »نگار« چرا برای ايرانيان ،   انسان دارد؟)چيترا= گوھر( 

بوده است ؟ چرا » بت = صنم « و » نگار= معشوقه «  ، باشد
ن  وآدرنقش، نگارخود را می ديده ، وبه نقش ، دل می باخته است ؟

) معشوقه ( نگار، اورا به جستجوی نقش که ھميشه پيش ديداو ميماند
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 می انگيخته است يا اورا ھميشه منتظرپيدايش آن معشوقه ميساخته ؟
  است ؟) صنم پرست ( ت پرست ُچرا انسان ، درفطرتش ، ب

  

  مقايسه تجربه بانوآذرگشسپ با تجربه دختر گورنگ

  » تجربيات رمنده وناگھانیِحقيقت وخدا درگستره«

  

 چھره جمشيد « ِ باديدندر داستان دخترگورنگ، شاه زابلستان ، که
 در داستان  تجربه  ، دلباخته جمشيد ميشود ، بيشتر با اين »برپرنيان

  .)گرشاسپ نامه ، اسدی توسی (  آشنا ميشويم بانوگشسپ ،

 جمشيد را ميجويد تا او را به دونيمه اره کند ، نقش ، ھنگامی ضحاک
ميفرستند  به ھرسوئی اورا برپرنيان ، برای ھمه شاھان وفرمانروايان

  .)گرشاسپ نامه ( تا او را دستگرکنند 

  گشته زمردم نھان، گريزان ھمی شد جم اندر نھان      پری وار

 ميشود تا آنکه گمنام وناشناس به  وگمجمشيد، پری وار، آواره جھان
آن  و،درباغی ميرسد که دخترشاه گورنگ ، بشادمانی نشسته بود

او که بومی برد ، ميکند کار ان ھويت خود را جمشيد ،آنکه برغم دختر
  . واورا ميشناسد جمشيد استھمان 

  ھمانگه گمان برد دخترزمھر    که اينست  جمشيد خورشيد چھر

  ست ازجھانُبدان روزگار، آنکه بود ازشھان   که فرمان ضحاک ج

   داشتند آشکار    به ديبا و ديوار ھا بر نگار » چھرجم «ھمه

   زود گيرند گرآيد، بدانند و،بدان تا ھرآنجا که پيکرش بود  

  د ازکم وبيش  که جم را چه آمد ، زضحاک پيشُھمين دلبرآگه ب

  ُبدش پاره ای پرنيان کبود     نگاريده جمشيد برتاروپود

ھنگامی جمشيد ھويت خود را درمھمانی انکارميکند، دختر به دايه 
 اش دراين ھنگام که دايه. اش ميگويد که برود وآن پرنيان را بياورد 

  :ميآيد با ديدن جمشيد ازدور ، ميگويد 

  ، اوست درست ازگمان من ، اين شاه

   ازديرگه، باز داری تودوست)که اورا ( کش
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  ازو خواھدت داد يزدان پسر    نشان داده ام زاخترت سربسر

  )دخترگورنگ(ه ، ماه چھرتد از مھرجم ، شيفُـب

  ...فزون شدش از اين مژده ،  برمھر ، مھر

  گ به دايه ميگويددخترگورن

  ش، چھره جم ، نگارََرروآن پرنيان کبود اندر آر      که ھست از ب

  ، اندرميان پرنيان    بياورد و بنھادبشد دايه وان نيلگون

  تو گفتی که برچرخ ، خورشيد بود

  نه برپرنيان ، چھرجمشيد بود

  چو آن پيکرپرنيان ، ديد شاه

  دژم گشت ، ھرچند کردش نگاه

  ا به چھروبه سازھمی خويشتن ر

   جز به جنبش ، ندانست باز،ازاو

  ، گفتی به پيش   ھمی ديد روشن درو، چھرخويشيکی آينه داشت

  زشت چھرهِپس ازانکه جمشيد بياد سرنگون شدن خود ازضحاک
  :ميگريد ، دخترگورنک درتنھائی به اوميگويد ، ميافتد 

  نژادّخرد بردلم راز چونين گشاد     که ھستی تو جمشيد فرخ 

       ببند ھوای تو دل بسته امزمھرتو، ديريست تا خسته ام

  ، غمگسارمنست ، بھار منست       برين پرنيانتو ، اينک»نگار«

  ھمين بود کام دلفروزيم       که روزی بود  ديدنت ، روزيم

دخترگورنگ ، ازھمان آنی که نقش جمشيد گريزان و سرنگون شده 
ميشود و ھميشه درانتظارروزيست ازضحاک را می بيند ، عاشق او 

او به اميد يافتن اين نقش ، دلش افروخته . که اين معشوق خودرا ببيند 
 درجستجويش بوده ، درست  ،اکنون آنچه را درديدن نقش. بوده است 

  خواستارباده ، و ازتشنگی،گريزان وناشناس به درباغ او آمده است
ه ای ميشود که با ، عاشق چھراو با ديدن نقش جمشيد. است شده 

 و خوشزيستی وديرزيستی و  ، ساختهان، مدنيت را برای مردمخردش
،  پديد آورده است  را»برابری = جھانی بی رزم وبيم وبی رشک « 

 وازشھری که  ، محکوم  به نابودی شده،دروغ  و اکنون با اتھام
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 ساخته ، تبعيد شده  و آواره ديار  روی زمين بھشت ،باخردش
انسانی که با خردش ، بھشت را برروی .  شده است ه ھمومطرود

 به  به رمندگی وگمشوی و آواره شوی و محکوم زمين بسازد، محکوم
 است ، چون خرد انسان ، حق به )خودشکافی ( ه شدن به دونيمهّار

،  ولی دخترگورنگ.  درگيتی ندارد  را برای ساختن بھشت ،انديشيدن
ھربه زيباسازی زندگی را برای درچھرجمشد ، اين مھربه زندگی و م

برترين ويژگی جمشيد . زندگان می بيند و عاشق او ميشود ھمه 
 »زيبائی«، ) نخستين انسان و تصوير انسان درفرھنگ ايران ( 

 خوانده ميشود ، وسريره ، دو معنا »جمشيد سريره«جمشيد، . است 
ارتا = ارتا واھيشت (  نام خدای ايران ، ارديبھشت - 2 زيبا و-1دارد 

به عبارتی ديگر، خدای ايران ، ارتا . است ) ارتای خوشه = خوشت 
  وجمشيد سريره ، به معنای جمشيد ، فرزند خدا ،، اصل زيبائی است

 با ديدن نقش چھره  ،چرا دختر گورنگ. ، فرزند اصل زيبائيست 
 گرشاسپ چون ازاين عشق است که زيبای جمشيد، عاشق او ميشود؟

 که ھمين  پديد خواھند آمد ، وفرامرزو بانو گشسپوسام وزال ورستم
 و جھان را زيبا خواھند دوخرد را درجھان  خواھند پرورمھر

، ) چھرجمشيد(  دختر گورنگ درنقش جمشيد برپرنيان  .ساخت
اين گوھروذات .  نمايان می بيند  )  اوراگوھروذات( راورا چھ
 تحول به و ھست که در راستی ، می چھرد ، ) chitra= چھره ( 

  .نقش می يابد 

ويژگی مشترک تجربه دخترگورنگ و بانوگشسپ ، بيان گرانيگاه 
 را » ، يا جھان مجازی جھان روءيا وخواب« فرھنگ ايرانست که 

ن ، بلکه درفرھنگ ايرا.  قرار نميدھد  »جھان واقعيات «دربرابر
 سکون وثبوت   «ِياروی گستره رو ، »رمندگی وناگھانی « ِگستره

 و تجربه خدا وحقيقت و دين وبينش و زيبائی  ،قرار ميگيرد» ام ودو
روی » رمندگی وناگھانی «  درست درگستره تجربه  ،وموسيقی

 مثh درمورد بانو گشسپ، تجربه زيبائی خدا و ديدن نقش خدا. ميدھند 
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ربه زيبائيست که به زندگی  ولی ھمين تج ،است» شکارگاه «  در،
  د، قوام ميدھ انسان عادی

   مولوی–با قوامت     نگرفته قوام ، زندگانی سن ُِحبی خوبی ِ

 ورويداد ھا کار  ھاشکارگاه ، با دنيای رميدن وناگھانيھا وغيرمنتظره
رمنده ھا وناگھانيھاست و ھميشه در انتظار  ، گستره پيگردی ِدارد

 يک رويداد ،  واصل ،تجربه خدا وحقيقت . ستی ناشناس ارويدادھا
 با ثبوت ودوام  بيشترت ، ولی زندگی عادی و روزمره ،يک واقعه اس

ھم که نام برق » آذرگشسپ «  نام ِ خود.کار داردو عادات ورسوم 
 و روشنی  ،است» رمنده وناگھانی « است، پديده ) نگاه( ونورچشم 

 .که از آذرخش برميدمد ، بيان معرفتيست که رمنده وناگھانيست 
 در گستره  ،»چھره = نگار=  نقش «تجربه خدا وحقيقت و زيبائی و 

 با نو .» روی ميدھد  «  ،»رميدن و ناگھانی وغيرمنتظره « 
آذرگشسپ ، پيکر يابی چنين نگاھی ونورچشميست که با يک نظر، 

 به نقش آفرينی، انگيخته  ،نقش رمنده ، دراو نقش می بندد و ازآن
   .ميشود 

«  ، با  »جمشيد ديدن نقش «  ،  نيزدر داستان جمشيد ودخترگورنگ
 که  ،کار دارد»  گمشده وگريزنده و پری واريا انسان ِ، جمشيد 

 بر درباغ دخترگورنگ وطلب باده  ، خودش راناگھان بطور ناشناس
است ، دراثرتحول ، » ھوپری«  جان انسان که .برای نوشيدن ميکند 

 ناشناسی که ازشناخته شدن ميگريزد، .ھميشه گريزنده ورمنده است 
 .کسی روبروميشود که درست درجستجوی او وعاشق اوست با 

 و حتا برغم شناخته  ،جمشيدی که نميخواھد ھيچ کجا شناخته شود
» ماھان کوھی «  وميگويد که او شدن ، انکارميکند که جمشيد است 

 ، روبرو با عاشق خود ميشود که باديدن ھمان نقشش ، عاشق او است
مشيد به دروغ نميگويد ولی ج. است شده است و ازنقشش ، اورا يافته 

  ، نام کيست ؟ ماھان کوھی .که ماھان کوھيست 

» رام « نام لحن بيست ويکم باربد است واينھمانی با » ماه برکوه « 
 =( ھمين رام  برسرپوش پرنيانی شاه پريان ، و درست ،دارد
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آنچه گم ورمنده وناگھانيست ، ھمان . ست نقش بسته ا)فرطوس طوش 
  ديدنی ولی ناگرفتنی که درپرنيان ، تحول به نقش شاه پريانستپری يا

، چنانچه ديده خواھد شد ، اينھمانی با » شاه پريان  ِسر«  . يافته است 
 ناديدنی وناگرفتنی ،دارد ، ووای نيکو» باد نيکو = وای ، وای به « 

 رنگھای ، تحول به صورتھای گوناگون و) ابر(  که درغين  ،است
  .رمنده وگريزنده  می يابد وگوناگون

ُبن ھرانسانی شمرده ميشد ، طبعا  و  انسانازآنجا که جمشيد، نخستين
نقش ( اين تصوير، به معنای آنست که با يک نگاه درچھرجمشيد

گوھر رمنده و گريزان و نا گرفتنی انسان « ، بايد درجستجوی )جمشيد
 که است» ھوفری يان = پری به« گوھروفطرت انسان، ( بود » 

 پری گريزنده  «، عاشق دخترگورنگ) . ھمان آتش جان يا جان باشد 
اصل درندگی  (  که مطرود ضحاکست ،است» انسان = درجمشيد

  ، به شکار او برخاسته اند روزگار، و ھمه قدرتمندان)وزدارکامگی 
ودرست گورنگ ، پدر اين  . تا اورا گرفتار سازند وبدام اندازند

 و  ، و تابع فرمان ضحاکيست، ن بشمارميآيد، ازجمله آنانيزدختر
ماھان کوھی ، . نمی ورزد » جمشيد سريره = زيبائی جمشيد« مھربه 
 باربد است که 21است و ماه برکوه ، نام لحن » ماه برکوه « ھمان 

ھنوز درکردی به خوشه پروين ، کوھـ . اينھمانی با خدای رام دارد 
، که »خوشه پروين «با  »ھhل ماه« گفته ميشود و ازاقتران 

 . شمرده ميشده است ، گيتی پيدايش می يافته است »نخستين عشق«
. ھست ) جی = رام ( درگوھرھرانسانی، تخم اين عشق ، تخم رام 

 ھرانسانی ، خودرا  . ھست »  جی يا رامِخانه= يان + جی« جان ، 
 ده ميدانست که به زمين افشانده ش)ارتا  = خوشه پروين«تخمی ازاين 

  :است 

  ما زثريا به زمين افتاديمساقيا 

  گوش خود ، بردم شش تای طرب ، بنھاديم

  ھله خاموش بيارام ، عروسی داريم

  ھمه گردگ بنشينيم که ما داماديم
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» رمندگی « ، رابطه تنگاتنگ با  »نقش«، چرا ازخود ميپرسيم که 
را نقش نمی بيند ، بلکه » خواب ورويا «دارد ؟ ايرانی ، نقش را در

 نقش .   می بيند »ھنگام تکاپو، دردنبال کردن آنچه رمنده است«
درست درک اين .کشنده ھميشه  ولی  ،ازچيزيست رمنده وگمشونده

 نقش، .نکته ،  بيانگر تفاوت فرھنگ ايران ، با اديان ابراھيمی است 
 ولی بسته به خدا وحقيقت  ازخدا وحقيقت واصل »نشان رمنده«

نقش «  انسان که بينده نقش است ، . است قتوتحول يابی خدا وحقي
 او ، او ماده يا خاکی نيست که مانند آدم به. » پذير ساکن نيست 
 .ِانسان ، گوھرمرده ِ صورت پذيرنيست .  داده شود صورت يا نقش ،

مانند اسhم ، است و» تخم « درفرھنگ ايران ، به معنای » خاک«
 به  رایای نيست که بتوان نقش او ماده ) .خاکينه ( وجود مرده نيست 

 معنای =( پيگردی بلکه انسان ، در.  ند َــو حک کرد وک درااو داد يا
که می بيند ، نقشی ازحقيقت يا خدای گريزنده ورمنده ) واژه شکار

بدان نقش ، تحول می يابد « دراين روند پيگردی وجستجو وکشش ، 
  وميشود ،» زيبا «  درپيگردی زيبائی  در نقشھا ، ،گوھر خود او. » 

تعقيب آن نقش زيبا ی گريزان ورمنده ، . تحول به زيبائی می يابد 
آن زيبائی که درنقش ھا ، . درجستن وکشيده شدن ، دگرديسی می يابد 

عبارت داستان يا بنا بر  ) نقش می بندد( نند ، دراو بسته ميشود گريزا
 دراصل وختن ،د. » دوخته ميشود « بانو گشسپ ، برپرنيان وجود او 

 درست نقش دخترشاه پريان.است » عشق ورزيدن «  به معنای ،
  ، درشکار، برای فرامرزو بانوگشسپ ، آشکارميشود)اصل رمنده ( 
 با لی وفرامرزبا نخستين ديد زيبائی خدا ، خودرا از دست ميدھد و،

  ،را» کشش به زيبائی « انگيخته ميشود تا ، نوگشسپ ازاين ديد 
شيفته وشوريده اصل زيبائی گردند ، تا  ، تا ھمه جھان، جھانی کند

.  بشناسند ان درگوھرزيبائيش ، خدا وحقيقت واصل را مردمان ،ھمه
فرھنگ ايران، .  تاعشق به زيبائی، جانشين ايمان به کلمه گردد 

استوار بر کشش مھرھمه انسانھا بر زيبائيست ، نه برايمان به 
  محتويات عقايد و آموزھا 
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  وموءمن مگو، فاسق ومحسن مجوکافر

  تواند ، برھمه ، افسون بخوان) زيبائی( جمله خراب 

اصل زندگی (  اينست که بانو گشسپ ، با نخستين ديد زيبائی خدا 
بدان انگيخته ميشود که خدا را ) وموسيقی وشادی وجستجووشناخت 

 تا ھمه بشر، اين خدا را در ، ونقش کند وبنگارد، بکشددرزيبائيش
اصل  ( شاه پريان ، ازگوری که از درنده ای.  تجربه کنند  اشئیزيبا

  . پيگيری شده ، ناگھان، تحول به جوانی زيبا می يابد)زدارکامه ای

   ، پيدا بشد يک جوان  که رخ ، ماه، قدھمچوسروروانناگاهز

  مطيع رخش، شاه تا بنده بودبه ديدار، چون ماه تابنده بود    

  ّ    پرازلعل وياقوت ودر ثمين دردست آن نازنينجاميکی 

  د تا سرودوش اوُ    که بگرفته بپرنيان کرده سرپوش اويکی 

  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

  ود سرخاب نام   که برجنيان شاه بودی تماميکی دشمنم ب

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

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

.......  

  درپرنيان، نقش روی پريست  که  چھرکيست؟،اينبپرسيد بانو که 

  چنين داد پاسخ که اين نقش ھست

   ازدخترش ، نقش بست ،رتاين صوکه 

   »فرطوس طوش« بنامست آن شاه ، 

  ّ ، به فر وبه ھوشجھانسوز دختر

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

    زجام می عاشقی مست شداز دست شدفرامرزازآن صورت، 

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

   ، آنگاه وپدرود کردبدان صورتش، دل چوخشنودکرد    پسنديدش
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کلمه ، (  درسخن راھيمی ، وارونه اديان اب درفرھنگ ايران ، »داـخ«
خود را پديدارنميسازد ، بلکه مستقيما ، نقش و رنگ ) امرونھی

نوا و (  يا موسيقی،وچھره) انگاشته ( و نگار) شکل( و ديس ) گون ( 
خدا، درکلمه ، امرو نھی . ميگردد ) آھنگ نی ( = وسرود ) آھنگ

يروی نميکند ، بلکه در زيبائی نقش ورنگ وچھره ونوا و آھنگ ، ن
 کشش خدا وجويندگی انسان .خدا را بجويد انسان ،  تا  ،کشنده ميشود

جويندگی ، انسان در ، درکشندگی وخدا  . ، با ھم انباز وجفت ھستند
کشش .  کشيده ميشود  از زيبائی، آنکه ميجويد،.دورويه يک سکه اند 

 من آشکارا ميجويم ، چون درنھان .وجويش، ازھم جدا شدنی نيستند 
 نيز » سخن«. يکی، ازآنچه نمی شناسم ، کشيده ميشود وتار

-آ« يا »واز« که ھمان است»   واژه « يا ،» واچ«درفرھنگ ايران ، 
درگستره موسيقی و آھنگ است ، نه درگستره که باشد، » واز

برای ورزيدن زور وقدرت نيست ، » واژه  «  .)قدرت ( امرونھی
   .د وبکشد  بيانگيز با زيبائيشبلکه آھنگين است تا

، يست ، جدا از اصلش ناين صورت وچھره ونقش وديس ونگاره 
 وچسبيده ، روئيده ازمغزواستخوان وگوشت وپی ورگِپوست« بلکه 
، پوست، پيکريابی  30، بخش گزيده ھای زاد اسپرم ( است» بدانھا
که ديدنيست ، به ناديدنی ) زيبائی ( چھره يا نقش يا شکل  . )زيبائی

کشيده شدن ، روند  .  ميکشد ، تاريک وپوشيده استوناگرفتنی که
ُبن « با  ،» نقش وچھره ونگار«.تحول يافتن و دگرديس شدنست 

  .  ھستند  »خويشاوند«  ،» وخدا وحقيقتواصل

، ھمان پوست روئيده ) دراينجا سرپوش ( درفرھنگ ايران » جامه « 
برپايه . ) يوستی (  خويشاوند است به معنای ِ» جامه   « .برتنست 

 ، معنائی بسيارمھم  خود به کسیاين انديشه بود که بخشيدن جامه
« به کسيکه جامه خود را می بخشيدند ، اورا افتخار . داشت 

کيخسرو به رستم يا انوشيروان به . را ميدادند » خويشاوندی خود 
ھمخرقه بودن درميان . برزويه طبيب ، جامه خودرا ھديه ميدھند 
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نقش ونگاروصورت جامه . را داشته است ی عرفا ، ھمين معن
  .  اينھمانی با جامه يا سرپوش داشته است ،)سرپوش ( 

خدا، خودش ، نقش  .ُنقش ، پوست روئيده ازبن واصلست 
طبع می = chehrenitan(چھره ، می چھرد . ونگاروچھره ميشود 

چھره که گوھروذات  ) . پذيرد، سرشت می پذيرد ، فطری ميشود
ولی چھره وشکل  .  » ميشود «ھره وشکل وصورتواصلست ، چ

. وصورت ونگاری ميشود که ميتوان ديد ولی نميتوان گرفت 
زيبائيش، انسان را ميکشد وانسان را جويای خود ميسازد ، ولی 

. ند خدا يا حقيقت يا اصل ، گرفتنی وداشتنی نيست.نميتوان آنرا گرفت 
رحاليکه درفرھنگ د. است » اصل قدرت « گرفتن وداشتن ، بيانگر

 انسان )ايار( ايران ، انسان وخدا ، انسان وحقيقت ، جفت وانبازويار
  . ھمند 

  

   » ميرود، ازدست «فرامرز با ديدن نقش خدا ،

  باديدن نقش خدا ،بانوآذرگشسپ ، 

  ميشود و» نقش آفرين « 

  را برپرنيان ميدوزدی گريزپا نقش خدابادست خود،

  

جفتی «  ، بيان اصل دراين داستانازآنجا که فرامرز وبا نوگشسپ
ه را پس  ھستند ، دوبرآيند يک تجرب» وانبازی دريک تجربه

بايد آن دورا باھم ترکيب کرد وآميخت ، تا  ازھمديگر می نمايند ، که
نخستين بوسه وتماس «  فرامرز با . دريافت  درتماميتشآن تجربه را

  يا چھره نقش » ِقيهِـنخستين ل= ن ديد  نخستي=نخستين چشش = 
رام، (  و شيفته وعاشق بيدخت،بيدخت ، خود را از دست ميدھد

 مرحله نخست تجربه اصل زيبائی  فقطاين.  ميشود )دخترشاه پريان 
که ناگھانی درديدن نقش خدا، روی »  از دست شدن «اين . است 

پاتوس در . ست ا»  Passion«  ويا  » Pathos« ھمان پديده ميدھد ،
ناگھان اتفاقی وواقعه ای . است » رويداد «  به معنای يونانی
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اوعمل نميکند، بلکه . ی ميدھد که دراختياراونيست انسان رووجوددر
 از دست شدن« ، دراصطhح » دست  «. روی ميدھد، اين حادثهدراو

با دست ، نقش اصل «  دراصطhح  » دست «درمورد فرامرز، با» 
  کامhدرمورد بانوگشسپ ، دو معنای» برپرنيان دوختن زيبائی را 

در دوره ھای مختلف، گرانيگاه چون .  دارند  باھممتفاوت ومتضاد
با .  که بدان  پرداخته خواھد شد  ،، تغييرکرده است» دست « معنای 

= آتش جان ( است که پری نھفته درھرانسانی » دست شدن از«  اين 
اين . سان را پيدا ميکند زان زاده شدن امجال پديدارشدن يا) ھوپری 

«  يا »ازتاريکی زھدان خودبيرون آمدن « ، سرآغاز ِن ازدست شد
 گيرنده خودِ دست «  انسان از. است »پيدايش خود ِ حقيقی انسان 

خود ِ انبازو جفت که گوھر حقيقی خود «  و ،رھا ميشود» ودارنده 
 « داستان گرشاسپ در چنانکه در.است ، زايئده ميشود » درانسان 

خدای ( ، ديده ميشود که مردم ازديدارسيمرغ  » اسدی ِگرشاسپ نامه
و شنيدن نواھای متنوع خدا ، مدھوش ميشوند ) موسيقی وآھنگ ونوا 

«  ، درانسان ،  يا حقيقت  خدا ناگھانینقش يا نوای. و ازخود ميروند 
» دست  = سلطه يا قدرت« ميشود که  انسان » واقعه ای = رويدادی 

 را در دست »خود«، دراجتماع انسان .  از دست ميدھد »خود«را بر
، چنانچه ديده » فرامرز  « ِنام خود.  خود دار است . دارد )  قدرت=(

نخستين تماس ، نخستين بوسه ، نخستين « خواھد شد ھمين معنای 
 ،با نخستين نگاه يا لقيه اصل زيبائی .  را دارد « ه ، نخستين لقيه نگا

 « . خارج ميشود  )دست(= انسان، ناگھان ازقدرت خودتماميت 
است ، مانع ) گيرندگی ودارندگی ( که پيکريابی اصل قدرت » خودی 

  سام ھم درکوه البرز، .است » پيدايش وزايش خود ِ حقيقی انسان « 
 درسرش جای نگرفت بيش  ،خرد« با تجربه مھر بی اندازه سيمرغ ، 

شک شد     دو ديده ُ ، جھانی پرازمزمھرسيمرغ ا = زبويش«  يا »  
« خشک شدن دراينجا به معنای . » مرا با دولب، خشک شد 

با پايان يافتن . است » رومبھوت وديوانه گونه وغيرعاقل شدن متحي
ر گوھر انسان به ب» خدا يا حقيقت « قدرت ورزی برخود ، کشش  
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» حقيقت واصل انبازی وياری با خدا و« کارمی افتد که سرآغاز 
گستره انبازی « انسان ازگستره قدرت ، بيرون ميآيد و درب . است 

   .است » آفريننده شدن « گشوده ميشود که سرآغاز » وياری وجفتی 

از دست شدنِ  « نخستين مرحله که در فرامرز، روی ميدھد ، ھمين 
 پنداشته ميشود ،  معمو�ھم ، چنانچه» خود «  مفھوم .ھست » خود 
می ناميم ؟  درست » خود مان  «  ،ما چه را. ان بديھی نيست چند

 «.  ھست ھرانسانی ميناميم ، بزرگترين مسئله» خود « آنچه را ما 
 خدا يا حقيقت يا اصل نقشين ديد ِ در نخست را که انسان »خودی
، برای اين »  دست « از دست ميدھد ، چه خوديست ؟ ،زيبائی

 گيرنده ودارنده ِخود ، خود. است » ن گرفتن وداشت«  ، اندام »خود«
خود «  اين مفھوم از.باھم اينھمانی دارند ) قدرت(  خود ودست .است 

 ، با چنين » خود  «.درفرھنگ ايرانست » خود« ، برضد مفھوم » 
بايد بگيرد و داشته باشد، خود ،. مفھومی ، اصل گيرنده ودارنده است 

به عبارت ديگر، گوھر وذات  .  ، تا خود باشد تا احساس وجود کند
ولی درفرھنگ ايران ، گوھر انسان ، جفتی . خود ، قدرت است 
  . وانبازی يا مھراست 

آتش «. ھست ، يعنی دوقلوی به ھم چسبيده است » م َ ج «انسان ،ھر
  ازخود ھست «چيزی.  باشد ، اصل جفتی است »ھوپری« که »جان

« ) ahv=axv=hva ( ی  گوھرجفته  ک ،اصل آفريننده استکه
که خدا باشد  ) تخم آتش= ھوپری(  وجان )آتشکده  ( تن انسان . است 

 که جوشيده از اين  اينست که خرد وحواس نيز. با ھم جفت وانبازند 
است تا نگھبان جان باشد ،  درپی جفت ) پری به = ھوپری ( جان 

= جفتیسراسر پيوند ھای چنين خودی ، پيوند  . ندجوئی با گيتی ھست
  ، نه رابطه تابعيت–حاکميت  ھست ، نه رابطه ياری= انبازی

، نه  عبد و معبود نه رابطه  ،فاعل ومفعول ، نه رابطه آمروتابع
، )آتش جان = ھوپری  ( خدارابطه انسان با . زيربنا وروبنارابطه 

ھنگامی انسان ، زيبائی پری را که جانش . ھمين رابطه انبازی است 
 و اورا ،نستآ» گرفتن « يگر ھميشه درفکر د ، دباشد ناگھان دي
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خود «  ، تا  خود کند يا درقفس ِ و درشيشه ،ميجويد تا اورا بگيرد
    :بشود» َگيرنده ودارنده وبـرنده 

   »پری زاد مراسن ُِح« تا بديده است دل ، آن 

  شده است» پری خوان « و » دست گرفته است « شيشه بر

ودرشيشه کرد ، بلکه فقط ميتوان با » گرفت « ولی ، پری را نميتوان 
مسئله اينست که او بايد .  يا زببائی جان خود، انبازوجفت شد ،پری

 تا دريابد که زيبائی ،درپيگرد زيبائی وحقيقت ، آنقدرشکست بخورد
 درپايان وحقيقت وخدا ، گرفتنی نيست و اين فقط ھنگامی ممکنست که

خودی  که « تا ازسر . را رھا کند » خود گيرنده ودارنده اش  « ،
 خيام ، ميخواھد درست .است ، پيدايش يابد »  اصل انبازی ،دراو

 و  ،داشته باشد» درقدرت خود = دردست خود « حقيقت ويقين را 
  :ازاين رو نميتواند آن را تاب بياورد 

   نيست حقيقت ويقين ، اندر دستچون

  نتوان به اميد وشک ، ھمه عمر نشست

ن ، انسان چنين رابطه ای را نميخواھد با درست درفرھنگ ايرا
حقيقت وخدا واصل زيبائی ، گرفتنی . حقيقت ويقين داشته باشد 

. خدا را نميتوان داشت.  دين را نميتوان داشت .وداشتنی نيستند 
بدين  . گوھرخود درانسان ، انبازی است .حقيقت را نميتوان داشت 

= مر« پيشوند . ود ناميده ميش» تخم + مر= مردم = انسان «علت 
 ،در سانسکريت به معنای جفت است ودرفارسی نيزازجمله» امر

مردم يا انسان ، تخم ) .  ناظم ا�طباء( دارد را»يارودوست « معنای 
دوستی وياريست ، اصل انبازيست ، اصل جفت وانبازشويست ، ايار 

خوديست که « بنابراين چنين خودی ، درتضاد با  .است ) عيار=( 
« ِ درفطرت انسان ، عھد وميثاق.  است ش گرفتن وداشتنگوھر

. نيست » تابعيت وتسليم شوی و اطاعت از هللا و رسول واو�مرش 
رابطه او با طبيعت وگيتی ، رابطه حاکميت او وتابعيت طبيعت 

 درفطرت او رابطه حاکميت هللا و عبوديت وتابعيت انسان .نيست 
 ، جمعی را بنام حکومت نمی  دراجتماع وساماندھی اجتماعی.نيست 
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) ھمپرسی ( ھمين رابطه انبازی . پذيرد که ملت بايد ازآن اطاعت کند 
خود ، به مفھوم « بنابراين ) . سياست ( گرانيگاه جھان آرائيست 

 ھم درانسان  » و سلطه گرو غالب)ُبردن ( رندهَـگيرنده ودارنده ، ب
رو فرامرز، درديدن نقش ازاين . وھم درخدا ، بايد به کنار نھاده شود 

ھمين گونه پيوند، گستره شناخت وبينش . » از دست ميشود « خدا ، 
در زند وھومن يسن ، انديشه ای که . وفھم را مشخص ميسازد 

درفرھنگ اصيل ايران ريشه داشته است مانده است که اين نکته را 
اھورامزدا ، خرد خود را به شکل آب در دست . برجسته ميسازد

بينش ) خرد خدا ( ميريزد و زرتشت با نوشيدن اين آب زرتشت 
چشم « خرد درفرھنگ ايران ، اينھمانی با . بھمنی به آينده پيدا ميکند 

خدا ، .  است » جام « دراينجا ، ھمان » دست «  و  ،داده ميشد» 
، می ميريزد) دستان زرتشت ( خردش را که آبی روانست در جام 

دست ، . خت ، افشاندنيست نه گرفتنی شناخرد و بينش و . افشاند 
اينست که درفرھنگ ايران ، بينش . جاميست که افشاننده ھست 

وشناخت ، گوھر، رادی يا جوانمردی دارد ، يا به عبارت ديگر، علم 
خداھم علم . وشناخت وبينش، حق به قدرت وحکومت نميدھد 

ن پيوند بخوبی دراينجا ميتوا. وشناخت وبينشش را ميافشاند وميريزد 
، نماد گرفتن » دست «. را ديد » خرد « و » دست « تنگاتنگ 

 ، » خرد«.وداشتن نيست ، بلکه نماد مھروپيوند و افشاندن ھست 
دريافتن . نيست  »  وداشتنردن وگرفتنُب«  ، اصل » عقل «برعکس

 نه گوھر چيرگی  ،وادراک کردن و انديشيدن ، گوھر مھری دارد
خرد و دست ، باھم انباز دراين .  تطلبی خواھی و حکومتگری وقدر

» دست مريزاد «  درست در اصطhح  ،اين ويژگی.  ويژگی ھستند 
دست ، . بوده است » دست ، مھر ايزد « باقی مانده است که دراصل 
 دراثر ،مھر که دراصل آفتاب بوده است. منسوب به ايزد مھر ھست 

 وبه )ھم تاروپودساختن به  ( افشاندن گرما ، اصل عشق و به ھم تافتن
پرتو ، روشنی ِ گرما . آفتاب ، می تابد . ھم پيوند دادن بوده است 

« و مھر وماه که پيکريابی دوچشم ھستند ، ھردو، پيکريابی . ھست 
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ھستند ، يکی نماد بينش درتاريکيست و ديگری نماد بينش در » خرد 
 است) آتش ( مھر، روشنی راکه ازگوھر گرمی . روشنائيست 

روشنی خرد ازآتش جانست، پيدايش روشنی از آتش ، اين معنارا ( 
 حتا عطاردرمصيب نامه ، ميگويد .با دستانش ميافشاند ) ميدھد  

پرتوھای آفتاب ، ( ،آفتاب انگشتان خود را درھرروزنی ميکند
  ) :انگشتان دست آفتابند

  ھست انگشتيت در ھرروزنی    ذره ذره، ديده ای ، چون روشنی

 . در قصيده عبيد زاکان ، زنده باقی مانده است انديشه ، اين 
اصل  ) 3+1+3( سپھرچھارم که سپھرميان ھفت سپھر است 

ميان ، درفرھنگ ايران،  (  وشش سپھررا به ھم می پيوندد ،مھراست
 اين سپھر جايگاه آفتابست که به علت تابش  .)اصل پيوند است 

  جھان ،درھمه( رم ميکرد ، اصل مھربود ، وھمه جھان را گ) گرما( 
مھر وآفتاب که درآغاز يکی بودند، زنخدا شمرده . ميافروخت را مھر

 » مھرگان«. نيز زنخدا بود »مھر« ) . صنم= خورشيد خانم( ميشدند 
 و نام  ،است» دوشيزه مھر«  باشد به معنای » ميترا گانا «نيز که

صيده عبيد درق. بوده است » دوشيزه خدا = بغ کنيز« مھر درسغدی 
 دراين سپھر برسريرنشسته است و  ديده ميشود که صنمی که ،زاکانی

دو نماد  دل ھمه جھانيان را می ربايد ، در دستش ، ش، زيبائيبا
 دارد و ساقی جھانست  باده جام يا دستش ،در. برجسته خود را دارد 

اين زنخدائی که  . )ساقی ومطرب است  (  چنگ مينوازديا با آن ،و
نه شاه است ، » اصل حکومت آرمانی ايرانيان « ابی پيکري

 که تيغ برنده  دارد ، و نه دردستش عhمت قدرتوقيصروداراھست
 دستش ، مانند بادنيکو، جام باده برجھانيان ميافشاند درست در. است 

  . نواختن نی بوده است  البته دراصل  ،  ميزند که رارگ چنگيا و 

  استسريرگاه چھارم که جای پادشه 

  فزون زقيصرو فغفور وھرمز ودارا

  تھی زوالی و خالی ز پادشه ديدم

  وليک لشگرش  از پيش تخت او برپا
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  فرازآن صنمی ، با ھزار غنج ود�ل

  چو دلبران د�ويز و لعبتان خطا

  گھی ززخمه سحرآفرين ، زدی رگ چنگ

  گھی گرفته بردست ، ساغر صھبا

  استنوازنده  چنگ و يا  پيماينده جام بادهی کهدست ئی بااصل زيبا
 ولی ارجی ، و ادعای قدرت ندارد ،نشسته استحکومت برسرير
 و برغم آنکه ھيچ قدرتی ندارد ،  ، داردازھمه گونه قدرتمندانافزونتر

کشش زيبائی ، جايگزين ھمه گونه .ھمه جھان لشگر او ميباشند 
= سيمرغ = سئنا= م +سن= صنم (  ويژگی صنمی .قدرتی ميشود 

 وجام باده دارد، ) آفتاب(  اينھمانی با مھرکه) ريان شاه پ
اين ويژگی ايزد مھر، به کلی با . ابزارخوشنوازی  دردستش ھست 

 و روايت موبدان ،که درمھريشت دراوستا ميآيد) ميترائی ( مھری 
« مھری که  غربيان ھمچنين با  و ،زرتشتی ازاين ايزد است

 فرق  ازاو بيادگارمانده ،  ونقوش فروانمينامند» مرداس = ميتراس
، دشنه يا تيغ تيزبرنده ای نيست که » صنم مھر« روشنی ِ.  دارد 

ونماد اصل خhقه ميتراس  ،درسنگ نگاره ھای اروپا نموده ميشود
روشنی .  ميباشد و آنرا از آفتابی که  تاجش پرازتيغست گرفته  است 

او با . د  درجام باده ايست که باآن ساقی جھان ميشوصنم مھر ، 
، » سبزوروشن « افشاندن اين جام باده است که تخم ھمه انسانھا را 

در داستان بانو . ميکند » تازه ورنگين و پرازنقش ونگار« يعنی 
 در دست پديدارميشود و اين سپ ، شاه پريان درست با ھمين جامگش

است که » جامی « اين ھمان . جام ، پراز باده ياقوتی ولعل رنگست 
. باقی مانده است » جام جم يا جام کيخسرو « بيات ايران بنام در اد

 وباد  ،است) ھوپری = پری به ( ابر خود ِاين ھمان جاميست  که 
باد « .  می وزاند  ) 132بندھش ، بخش نھم ، پاره ( نيکوآنرا 

درگذرچنان سخت دلپذيراست که چون برمردمان آمد ، آنگاه .... نيکو 
جام می مد که به تن جان آيد ، از زمين برآمد تا ايشان را چنان خوش آ

ونيمی بسوی خورشيد و نيمی به سرچشمه »  بوزاند را که ابر است
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وباد که آتش درابراست ابر، جام است . ارنگ رود باز ميگردد 
)vazist ،جام  . سرگيتی می افشاند اين جام را درسرا) باد= آتش ابر

 يا سيمرغ يا جانان »غين =  پری به«يا باده ، چيزی جزخود ابر،
( = آب يا باده که شيرابه و اسانس ھمه جھانست ، سيرنگ . نيست 
اين ھمان ابريست که . يا سيمرغست ) شيرابه گياھان = رنگ 

ازفرازالبرز، در دورود که با ھم جفت ھستند سراسرجھان را 
 - 2 و ديگر، ارنگ رود- 1درآغوش ميگيرند وآبياری ميکنند که يکی 

 خوانده ميشود ، وويژگی وھرود ، شناختاری )وھرود ( ايتیوه د
بندھش بخش نھم ، ( و ويژگی رنگرود ، بی مرگيست ) بينش ( 
است که » ابر = پری به «  ، خود  دردست صنم جام باده.   )85

 با ھمه گوھرھا وتخم ھا ميآميزد ، وھمه جھان  روان ميشود وآبگونه
اين . گ وزيبا وھميشه تازه ميشود  رنگارنازاين آميزش وانبازشوی ،

مھر، جام باده ايست که فروميريزد و درآميختن با او ، ھرچيزی ، 
روشن ميشود ، ھمانسان که در زند وھومن يسن ، اھورامزدای 
زرتشت نيز خردش را آبگونه دردست زرتشت ميريزد وزرتشت با 

واس ازاين رو خرد وح. نوشيدن آن آب ، بينش جام جمی پيدا ميکند 
درفرھنگ ايران ، با پديده ھا ، جفت وانبازميشوند وبا آنھا ميآميزند و 

 انسان ،.ازاين آميزش ، روشن ميشوند وانسان آنھا را ميشناسد 
 وبا پديده ھا با محسوسات وبا گيتیدن ، درحس کردن وشناختن وفھمي

 دنبال حاکميت برطبيعت  مردمان ،.ونقشھا  ، جفت وانباز ميشود 
  .، بلکه ميکوشند که انبازبا طبيعت بشوند نيستند 

رھا شدن ازگستره قدرت ، از «  درفرھنگ ايران ،  بنيادیمسئله
 از رابطه عبد با يت ، از رابطه خالق با مخلوق ، تابع- رابطه حاکميت

 ميگيرد  « خود وعقل ،درجھان بينی قدرت ، . » معبود ، ھست 
، فطرت  » خود « .  بفھمد ھمه چيزرا بايد بگيرد تا .  »ودردست دارد
» د وحواس خر«  درعربی ، به کلی با  »عقل«. گرفتن دارد 

. و خرد را نميتوان ترجمه عقل شمرد ، د درفرھنگ ايران فرق دار
جفت « شناخت وبينش ِ خرد وحواس ، درفرھنگ استوار برپيوند 



 

 

18 

18 

» عقل « درحاليکه .  است  انسان»جوئی وانبازشوی و دوستی 
معنای نخستين عقل . ستوار بر تجربه ای متضاد با آنست  ا ،درعربی

معنای دومش  ) . قبض البطن( ، دوا برای بند آوردن اسھال است 
دريافتن ودانستن .  بستن زانوی شتر است تا نتواند حرکت کند 

 »شکم روش«طبيعت انسان ، . وادراک کردن ، چنين گوھری دارد 
حرکات انسان را بايستی . ورد  اين شکم روش را بند ميآ ،است و عقل
کار عقل ، بستن اصل .  تا بتوان انسان را گرفت وداشت ،کنترل کرد

 اينست که نخستين چيزی را .حرکت وتکاپو و گرفتن حق آزاديست 
شريعت وعقل باھم اينھمانی گوھری . که هللا ، خلق ميکند ، عقل است 

عقل ، قابض است ، .  خود ، بايد خود دار و خويشتن دار باشد .دارند 
  . قبضه ميکند 

» گرفتن « برای چنين خودی ، فھميدن ودريافتن ھرچيزی درجھان ، 
. حتا خودش را ھم بايد بگيرد تا احساس خود بودن داشته باشد . است 

خويشتن داری وخود . او ميخواھد ، خود دار، خويشتن دار باشد 
.  است » حکومت کردن وقدرت ورزيدن برخود « داری ، ھمان 
مالک  .ھست » حاکم برخودش« ھست که » خود « انسان ، موقعی 

ولی . خودش ھست ، يا به عبارت ديگر برخودش ھم قدرت ميورزد 
است ، چه درخود باشد چه » قدرت « فرھنگ ايران ، به کلی برضد 

قدرت ورزيدن برخود ، يعنی دو پاره کردن خود ، به .  فراسوی خود 
به دونيمه شقه کردن « اين ھمان روند . حکوم بخش حاکم و به بخش م

خود ، خود شکافست ، چون گوھرش، . در شاھنامه است » جمشيد 
او .   چنين خودی ، ھمه چيزھارا ازھم ميشکافد.است ورزيدن قدرت 

ازھمه چيزھا درجھان ، شکافته وپاره شده است ، چون او بايد ھمه 
نھا حکومت کند يا مالک آنھا  وبرآچيزھا را بتواند بگيرد و داشته باشد

. خوديست که تانگيرد وندارد ، خود نيست .  تا خود باشد باشد
برای او ھرچيزی . خوديست که گوھرش، قدرتست ، گير ودارھست 

حق وحقيقت را بايد گرفت . را بايد گرفت وداشت ، تا خود بود 
معنی ومفھوم و بينش را بايد . وداشت ، دين را بايد گرفت وداشت 
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نور را بايد . بايد گرفت وداشت.. دوست را ، زن را،. گرفت وداشت 
 درفرھنگ »انبازدرآفرينندگی شدن «  برای و درست. گرفت وداشت 

   .   ، بايد چنين خودی را به کلی رھا کرد ايران

  

  بررسی ادامه دارد

  

    

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

   


