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  منوچھرجمالی

  
  درفرھنگ ايران

   استیت پرستُ، ب انسان ِطبيعت
  مــيـتـما چندصنم بھرمحمد بشکس

  رسيديم »  دلخواه دلبر ِصنم ِ« تا در
  مولوی

  

  درفرھنگ ايران
  )نقاش( صورتگر، به معنای ِنيروی ِ» دين« 

  درگوھرانسانست 
................................  

  )تصورکردن(انگاشتنو ) نقش کردن( انگاريدن 
....................................  

  طبيعت انسان، نقش ميکند وازنقش، شادميشود
  ست ا، پرستيدن يا شادشدن ازنقش آفرينیدين 

  

  

است ، نه فيلسوف ونه » رنا وجوان ُانسان ب« آرمان فرھنگ ايران، 
. د قدرتمننه و، نه سياستمدار و نه موءمن و عالمنهو،موبد وآخوند

 خوشه ميشود ، يا به باشد، تخميست که) خم ُـت+ مر( انسان که مردم 
. ری وسرشاری وغنا ھست ُـسرچشمه پعبارت ديگر،

 ارتا ی «،  يا تخم آتش باشد، که آتش جان،انسان »ِعنصرنخستين«
ارتا، ارتای خوشه .  است» پری زيبا= وپریُـھ« ، يا »ھوچھره

پری  (  ، درھرتخمی، خوشهود ارتا ، تخميست که خوشه ميش. ھست 
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، سرچشمه ) انسان( اينست که مردم .  ھست  ، بالقوه)وسرشاری وغنا
« رنا است که ُجوان ، ب. ری و ناگنجائی ولبريزی وفوران است ُـپ

است ، چون  » perena ودراوستا purnaaدرسانسکريت  پورنا
يوان جوان ، ج. خوشه شونده ھست رازنيرو و امکانات و بذرھای ُِـپ

ری ھست که ُـ ازسرچشمه پ.، پراززندگی است ) وان + جی( 
ارتا که سيمرغ .  پيدايش می يابد ،رنگارنگی و تنوع و نقش وزيبائی

دو تصوير .  پيدايش می يابد  ،دراين پری وسرشاری و تنوع، باشد 
سيمرغ درگرشاسپ نامه ، گواه براينست که سيمرغ ، ھم درپيدايش 

 وھم درنوا وآھنگ  ،ری وسرشاريستُـپدر رنگ ونقش ، تجلی ِ
= چيتره « ازاين رو، ارتا که .  ری وسرشاريست ُـوموسيقی ، تجلی پ

 چھره ھا ونقش ھا و ِ ھست ، خوشه ھرانسانی وجانی»تخم واصلِ 
ارتا ، ھميشه درتعدد وکثرت .  رنگھا وبوھا و آھنگھا ميشود 

ک نوا  نه دريک رنگ ويک نقش و ي،وگوناگونی پديدارميشود
 خدايان يا ِازاين رو ، ارتا ، خوشه .  ونه دريک شخصوآوازوکلمه

ی شاخه ميشود ، سی خدا سی خدا ميشود ، سی چھره پيداميکند ، س
، خوشه آھنگھا وارکسترآTت  ميشود  ونوا ولحن آھنگ، سیميشود

موسيقی ميشود ، خوشه ای از سی گل ميشود ، آميخته سی بوی خوش 
  دريکتوحيد ، دريک رنگی ، دريک نوائی ،پيدايش در. ميشود 
 فکری ، دريک مکتبی ، دريک مذھبی ، عXمت اوج فقرو سيستم

 انسانی که خودرا اينھمانی با يک سيستم .کمبودی و قحط وجوديست 
فکری ، با يک شريعت ، با يک خدا ، با يک حزب ، با يک قوم 

،  است وملت ميدھد ، دچار فقز وناچيزی و بينوائی وسستی شده
تخم = ھوپری = ارتا = جان ( اصل . وازاصالتش، بيگانه شده است 

رازنقش ورنگ وفکرواحساس ُـغنی است ، چون پ) اخو = آتش 
اصل ، اين معنی يا آن معنی ثابت و واحد را ندارد ، .  ومعنی است 

اين صورت يا آن صورت را ندارد ، ، اصل . رمعنی است ُـبلکه پ
درختی ميشود که ھربرگش .  است  و شکل وصورتبلکه پرازچھره

 که ھم رنگ وھم چھره وروی است  » گون «.، چھره ای ديگراست 
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. ، گوناگونست، غنی ازچھره ورنگست ، ھميشه ديگرگون ميشود 
برای اين خاطر، فردوسی وحافظ ومولوی ، اوج آرمان فرھنگ 

چکدام ھيری وسرشاری ھستند ، وُـايرانند ، چون پيکريابی اين غنا وپ
در ھيچ سيستم فلسفی . درھيچ سيستم واحد فکری نمی گنجند ازآنھا نيز

ری اصل و ُـپ. يا مذھبی وشريعتی وحزبی و قومی وملی نمی گنجند 
.  نا گنجيدنيست ،باشد» چيتره = ھوپری = ارتا «  که ھمان ،گوھر

اصل انسان ، فطرت انسان ، ناگنجا دروجود اوست ، تخميست که 
، روشن ) رنگين کمان ( ی تاريکيست که دررنگارنگ،خوشه ميشود 

درتوحيد و تک . اينست که ھميشه درفوران وجوشان است .ميشود 
 انديشيدن وزيستن ، ضديت کردن با گوھر  ،راستائی وتکسوئی

انسان را با آموزه ای . فورانی و ناگنجائی وجود خودش ھست 
ی  ودادن صورت، رکردن و انباشتن وآکندنُـ پ،وانديشه ای وشريعتی

ازخود .  به او ، فقيرساختن انسان و نابود کردن گوھر اوست واحد
 اين نيروی جوشنده رنگھا ونقشھا وچھره  ،ميپرسيم که درجان انسان

 « ؟  درفرھنگ ايران ، يکی ازنيروھای جان ، وکجاستھا چيست
دين، نيروی پديدآرنده پری وسرشاری جان،  شمرده ميشد واين  »دين

 دين ، . دين نيروی صورتگرو نقش دھنده است .ونگاراست درنقش 
آموزه وشريعت و احکام و تعاليمی ازرسولی وواسطه ای نبود که 

 .انسان ، بياموزد و بپذيرد وبدان ايمان آورد 

است » جان «  ، يکی ازنيروھای ضميريا » دين«، درفرھنگ ايران
يکی : ارد درجان ھرانسانی بطورفطری دوخويشکاری د ،واين نيرو

نيروی .  را بدرون تخم يا نطفه ميکشد )آبگاه  (= آنکه آب زھدان
ميگويند »  ab-hanjih«   آب درنطفه است و به آن  )ِجاذبه ( ھنجيدن

» نقش کردن  يا نقشبندی = انگاريدن « ، وخويشکاری ديگرش ، 
ھست که به ھرچه ازتخم يا اصل بيرون ميآيد ، نقش وچھره وشکل 

ه کشيدن آب ب« روند . مينامند  » dur-hangarih«نرا  و آ،ميدھد
 نيروی ،به عبارت ديگر. ناميده ميشود » آئينه « ، » درون تخم 
 است آنچه از جان انسان برميآيد ، نقش ميکند  که دين،فطری جان 
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  ،دين.  و ھم آئينه ای ھست که اين نقشھارا درآن می بيند ،ومی نگارد
نديشه ھا واحساسات انسان را ازدرونش ،  کردارھا وگفتارھا واهھم

کردارو گفتاروانديشه واحساس انسان ، . می نگارد ونقش می بندد 
سپس اين انديشه که جان، . و ھم آئينه او ھستند ، جان  نقش  ِه ،ھم

 زيبائی خودش را ،خودش به خودش درنقشھايش می نگرد و خودش
 بازتابيده ،رفانی ، درادبيات ع می يابددرخودش که آئينه ھم ھست

فرطوس = بيدخت ( ھره ُاين انديشه درھمان تصوير ز. ميشود 
 که ، ھميشه آئينه بدست ، زيبائی  ، ميگيردشپيکربه خود) طوش 

نيروی دين که (  ومولوی اين انديشه را .خود را درآن می نگرد 
  :را دراين غزل بازمی تابد ) درھرجانی ھست 

      درخويش ، دوچشم را گشادهجان ، آب لطيف ، ديده خود را 

  ازخود، شيرين ، چنانکه شکر    و زخويش بجوش، ھمچو باده

  نھاده، درچشم به خويش ، بنھاده چشم در جان      جان ،خلقان

  خود را ھم خويش، سجده کرده     بی ساجدومسجد وسجاده

  ھم برلب خويش، بوسه داده     کای شادی جان وجان شاده

 درنقش ِآئينه دادن و آنرا پرستيدن ، پيآيند ھمان اين زيبائی خود را
جان، ازخود . ھست » ازخود « ھست که  » axv=اخو« مفھوم 

 وازآن  ومی يابد،می بيند خود را ھست، چون در آنچه نقش می بندد ،
برعکس آنچه امروزه » پرستيدن «  واژه  .شاد ميشود وشاد ميکند

 »  کسی راتعظيم کردن«  درفرھنگ ايران معنی ،پنداشته ميشود
شاد شدن وشاد = شادو نيتن «  بلکه درھزوارش به معنای  ،ندارد
پس ھرکار وگفتار و انديشه انسان ، نقشی است که . است » کردن

نيروی دين درجان، ميکشد و دراين نقشھا که آئينه اند ، اصل زيبائی 
 و اين اصل زيبائی که دراين نقشھا ،ست وکشف کردُرا ميتوان ج

 جوينده  درآگاھبود،ميکشند و انسان رادرنھان ، «يدايش يافته ، پ
  .، انسان را راھبری ميکند »کشش درنقش« ، وآن »ميسازند

  دل سرگشته ما ،  راه به منزل نبرد

   صائب–  برخيزد ، »  راھبری«، » نقش قدم « گر، زھر 
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ود انسان در ديدن اين نقشھا درآئينه کرداروگفتاروانديشه واحساسات خ
 وبدان راھبری ،، به اصل زيبائی کشيده ميشود و آنرا ميجويد

ھمين انديشه است که مولوی وحافظ آن را بارھا درغزليات .ميشود 
  :خود، بازتابيده اند 

  عشق وطلب ، چه باشد ؟  آئينه تجلی

  مولوی. نقش حسد چه باشد ؟ آئينه معايب 

  سنت ، زتجلی دم زدُدرازل ، پرتو ح

   حافظ– آتش به ھمه عالم زد ،عشق پيداشد و

باشد تجلی » کشش وجستجو« که ھمان » عشق وطلب « زيبائی ، در
دين که نيروئی ازجانست ، تخم زندگی را . ونقش ونگار ميشود ،ميکند

 باشد، درگفتاروکردارو انديشه ، نقش ميکند و » ارتای ھوچھره «که
 ھستند که ميتوان وبدينسان ، گفتاروکرداروانديشه ، آئينه ای. ميانگارد

حتا زشتی کردارھا . ست وکشف کرد ُارتا را جدرآن ، زيبائی ِ
 ، امکان کشف اصل زيبائی گوھرخود  نيزوگفتارھا و انديشه ھا

 ُ زيبائی يا حسن ،.زيبائی ، کشش به پيدايش ونقش شدن دارد . ھستند 
درکجا ودرچه ، پديدار ميشود ؟ در نقشی که ميکشد و انسان را به 

. اصل زيبائی را کشف کند تا ازآن نقش ، ،جو ميانگيزدجست
 ،درنقش.  ھستند آئينه=نقشکرداروگفتاروانديشه واحساسات،ھمه 

ِدرھرکردارو گفتاروانديشه ای ، کشش .  وذات را يافت ميتوان اصل
ارتا  زيبائی ِ،است ، ودرآنھا)  جويندگی =(و طلب ) عشق =(

کرداروگفتارو (  واين نقشھا . نقش وچھره ونگار ميشود،)ھوچھره (=
، آئينه ای ھستند که ميتوان درآن اصل زيبائی ) انديشه واحساسات

ست ويافت و کشف کرد ُرا ج) آتش جان = ھوفريان = ھوپری ( 
  . شمرده ميشد » ری خوانی ـپ « ،اين. وفراخواند 

  را تو نميدانی ، جويای پری ، زانی» خود « 

   سبکباریمفروش چنين ارزان ، خود را به

  وآن جنی ما بھتر، زيبا رخ وخوش گوھر

   مولوی-از ديو وپری ، برده ، صد گونه به عياری 
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عطار درمصيبت نامه ، پری وجن را با ھم جفت وانبازميداند ( 
 با خودی خود انسان  يا ، که ھوپری باشدواينھمانی با جان انسان

ت خود  درديدن کاروگفتارو احساسا ،اينست که انسان. )ميدھد 
 و اين نقش ھا ، آئينه اصل زيبائی  ،وديگران ، نقش ھائی می بيند

 درھرانسانی ، ھم نيروی  » دين «.ھستند درخود يا در ديگران 
» آئينه «  وھم  ،انديشه ھاستنگارنده وتصويرگر کردارھا وگفتارھا و

« واژه دين و . د زيبائی خودرا درآنھا بجويد وبيابد  ميتوان و ،است
، 26(  چنانچه در يسنا.چنانچه ديده خواھد شد ، يک واژه اند  » آئينه
بخش ( خوانده ميشود ، ودربندھش » دين « اين نيرود  )  4بند 

درآنچه نيروی ،  جان .، ھمين نيرو، آئينه خوانده ميشود ) چھارم
.  را می يابد  » بينش گوھرخود «ِ، آئينه) نقش ( دينش می نگارد 

، چون ھميشه خود را » ھست «  موجوداست و جان ، ازخود زنده و
او تا زمانی ھست که زيبائی ھائی که  . پديدارمی بيند ،درخود

 وديدن  ،درگوھرش ھست ، درنقش ِآئينه اش  ميجويد و می بيند
پاداش کاروگفتاروانديشه .  اورا  شاد ميسازدی خودش ،زيبائی ھا

   .نيک ، اين شادی جان در ديدن خودش درآنھا ھست 

 و  ، می بيند ، زنده استخودرا درآئينه خود) چھره( ان، نقشتا انس
 .  نمی بيند، ميميرد ، نقش خود را در آئينه خود،يگرھنگامی که د

زندگی ، فقط با ديدن نقش است که  چيست وکجاست ؟  خودِآئينه
 خود  زيبائی ِانسان، برای زيستن، نيازمند به ديدن نقش. پايداراست 

ديشه را اسدی توسی در داستانی ازگرشاسپ در اين ان. ھست 
درگرشاسپ نامه ، بسياری از تجربيات ژرف . گرشاسپ نامه ميآورد 

= ارتائی « که » سپ سام وزال ورستم وبانوگش« دينی ِ خانواده 
  .  باقی مانده است ،دبوده ان» سيمرغی 

  که ) 453ص ( گرشاسپ درسيروسفرش، به بت خانه ای ميرود 

  تختی بزير،  از سيم و شيری،درو

 ّتی کرده از زر ، برپشت شيرُـُـب
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 که خودش را  داردت که سواربرشير است ، آئينه ای دردستـُاين ب
 چرا زنخدا، ھميشه زيبائی خود را می بيند ؟ چون .درآن می بيند 

 ھر دردمندی بدين علت. ديدن زيبائی خود ، سرچشمه دوام زندگيست 
 نگاه به اين آئينه مياندازد، وخودرا درآن نمی وخانه ميآيد ُت به اين بکه

 و اگر نقش خود را درآن ببيند، از درد ،  ، زنده نمی ماند ديگر،بيند ،
ھميشه ھست ، ) يا اصل زندگی( خدا . بھبودی می يابد وزنده ميماند 

که تخمی طبعا ھرانسانی .  خود را درآئينه می بيند ِچون ھميشه  چھره
خود را درآئينه ) نقش ونگارو زيبائی(  تا چھره ازاوست ،) جانی ( 

  .می بيند ، زنده ھست 

  بدست آينه ، چون درفشنده مھر   بدان آينه در، ھمی ديد چھر

  ھرآن دردمندی که بودی تباه    چو کردی بدان آينه در نگاه

  چوچھرش نديدی، شدی زين سرای

  ورايدون که ديدی ، شدی باز جای

پيوند يافتن با اصل ناگرفتنی ، زيبائی درنقشاصل نقش ، ديدن ِديدن ِ
، انسان، )چھره( با ديدن نقش  .که اصل ھستی است ، وناديدنی است 

.  می يابد  به اصل زيبائی که اصل ھستيست ،)دگرديسی ( تحول 
 و ،است ميکشد) سيمرغ ( نقش، انسان را به اصل زيبائی که ارتا 

   .ويد، ميشود وآنچه ميج تحول می يابد،درکشش، به اصل

، )دربھمن نامه ( نيزھمين انديشه درداستان بھمن پسراسفنديار
بھمنی که ارتا ميشود، ( برھمنی  دين ،که ديگربھمن . بازتابيده ميشود 

، ندارد ، کينه به سيمرغيان ميورزد ) ، تفاوت دارد بھمن زرتشت ، با
شسپ سام وزال ورستم وبانوگ( غيانوميخواھد نه تنھا خانواده سيمر

 که دخمه ھايشان  را اثرشان بلکه ميخواھد ،را نابود سازد)  وفرامرز
با  .  تا کسی ديگر ازآنھا ياد نکند محو کند ازجھان  به کلیباشد ،

او پس ازنابود .  سراسرعمر خودرا بسرميبرد چنين کينه توزی دينی ،
کردن سيستان ودرقفس انداختن زال ، به فکر ويران کردن دخمه ھای 

ش بينش بھمنی اش، اين را رستم ، با خرد پي.  خانواده می افتد اين
  :پيش بينی ميکرده است
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  بشھرسمندر کنم دخمه ، ساز    که تاکس نداند ره دخمه ، باز

  ، بگرود»دين دگر« ھمی برجھان، سالھا بگذرد     زمانه ، به 

  بيايد يکی شاه گيتی گشای    که اورا نباشد، خرد رھنمای

  و شاه بھمن بود    نه بر رای وکيش برھمن بودکجا، نام ا

  ) ، بھمن ميگويند  که برھما باشد به برھمن،ھنوز نيز دراردو( 

  بويژه ، بيايد زکين برسرم    کزآتش بسوزد ھمه پيکرم

  ، گريان شود»    بگشايدم چھر«چو

  زکاری چنان ، بس پشيمان شود

 وخانواده رستم آنکه سراسرعمر خود را درکينه توزی با دين ارتائی
ھزينه کرده ، با ديدن چھره رستم ، ناگھان تحول می يابد، و ھمه کين 
توزيش با يک ضربه ، تحول می يابد وازکرده ھای خود ، پشيمان 

ھنگامی که اسفنديار درحال . ميشود و زندگانی تازه ای را آغازميکند 
ورد و اورا بپرمرگ ازرستم ميخواھد که بھمن را به فرزندی بپذيرد و

 اين را می پذيرد ، يکی اورا ازچنين کاری بشاھی برساند ، ورستم
 ولی رستم برغم آنکه ميداند ، نکن کاری را وميگويد چنين ،بازميدارد

   :که بھمن پس ازاو به کين وانتقام برخواھد خاست ميگويد

  من آن برگزيدم ، که چشم خرد

   » نيک ياد آورد«...........بدو بنگرد ، 

ی را برگزيدم که ھرکسی با چشم خرد بدين کار بنگرد ، اين من کار
. کار را بياد خواھد آورد ، من را ، نقش وچھره مرا بياد خواھد آورد

ديدن ِ چھره من ، کار .من درکارم ، نقش شده ام ، و چھره يافته ام 
ودرست  . )جادوميکند  ( مرا وانديشه مرا زنده ميکند و تحول ميدھد

 اين چھره ،  ديدن چھره رستم را دردخمه می بيند ،ھنگامی بھمن ،
 وازھمه کينه ورزيھايش ، پشيمان  ،کينه اورا تحول به مھر ميدھد

 درکارھا وانديشه ھا وگفتارھای ھرکسی ، چھره ونقش او .ميشود 
  .ھست 

 گشودن چھره رستم وديدن او ،  رفتن به دخمه رستم ، وپيش از
ت را ديده اس» وکيخسرو وسياوش چھره ھای فريدون « درخواب نيز 
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« ازخود می پرسيم که با  ديدن  . که اورا ازچنين کاری منع کرده اند
، » و ديدن نقشھای فريدون وکيخسرو وسياوش  »  رخسار رستم ِنقش

،  بھمن درسراسرعمرش، ناگھان به مھرِچگونه کينه وتعصب شديد
چھره ، نگار، (  اين نيروی تحول دھنده نقش اعتقاد بهتحول يافت ؟

  ازکجا سرچشمه ميگيرد ؟  ) ديس 

چرا ايرانيان، چنين نيروی شگفت انگيزی ، درنقش ونگارمی يافتند ؟ 
بود ؟  » ھستی يافتن « و » به وجود آمدن « ، » نقش يافتن « چرا 

 وبا کشيدن نقش ، نقش می يافت، ھستی می  ،چرا انسان از ديدن نقش
شد ،  اورا نقش ميکند ، و به وجود ھرچه انسان را ميکچرا  يافت  ؟

 کينه توزی بھمن به رستم ،  ؟ميآورد ، اورا جادو ميکند
سراسرعمراورا به انتقام ميکشد ، ولی اين چيست در ياد رستم که 

ياد ، يا ؟اورا ميکشد ؟ آيا اين ياد قتل پدرش بدست رستمست 
 در روياروئی با پدرش ؟وھمچنين ،جوانمردی رستم درباره خودش 

پيکر ، ِتضاد اين دو ياد ھميشه گXويز باھم ، به زندگی اووچگونه 
 چرا بخش دراز نخست زندگيش را ياد قتل پدرش، د ؟نتراژيک ميدھ

 و چرا بخش پايان عمرش را ياد جوانمردی ونيکوئی يا  ،نقش ميدھد
 نقش ميدھد ؟ چگونه يک عمرکينه توزی به اوديدارچھره رستم ، 
زقتل پدرش ، با ديداريکباره چھره رستم ، بکلی برای انتقام گيری ا

ِياد خردمندانه ( تحول می يابد ؟ چون او با ديدارچھره رستم 
چھره .   ، کشف ميکند شخودگوھر، اصل زيبائی را در)ازکرداراو 

رستم ، آئينه برای کشف زيبائی نھفته درخود ش ميشود که دراثر کين 
آنچه را بھمن دراثر . بيند خواھی پدرش، دھه ھا نميتوانسته است ب

کينه توزی ، نميديد وچشمش را بسته بود ، در ديدن چھره رستم ، 
 درھمان او بياد آورد که رستم پدراورا. بيادش آمد واورا جادو کرد 

 ازمقصد نھفته گشتاسپ ازاين پيکار، بيدارساخت برخورد نخست ،
ای وبدوگفت که اين پدرقدرت طلب تست که بنام جھاد دينی بر

و بازکردن تو ازسرخود ، ترا زرتشت ، ولی برای ابقای شاھی خود 
گناه ھم  و ،بدين جنگ شوم فرستاده است تا  بدست من نابودشوی
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. ، باقی بماند  ولی خودش شاه ، به گردن من نھاده شود،وبدنامی
گشتاسپ ترا برای قدرتخواھی خود ، ميخواھد قربانی کند وترا بدست 

  :ه ھميشه نگھبان ايران بوده است کسی بکشد ک

  گرايدون که گشتاسپ ازتاج وتخت   نيابد ھمی سيری ازروی تخت

   دواند ترا    به ھرسختی بر، براند ترا،ھمی گرد گيتی

  زروی زمين، يکسرانديشه کرد  خرد، چون تبر، ھوش را تيشه کرد

   سر از کار زار،و نپيچدتاکيست اندرجھان نامدار    که ازتکه 

  آن نامور، برتوآيد گزند    بماند بدو تخت وتاج بلندکز

  مکن شھريارا دل ما نژند     مياور به جان من وخود، گزند

  زيزدان وازروی من شرم دار  مخوردرمن وخويشتن زينھار

  ترا بی نيازيست ازجنگ من   وزين کوشش وکردن آھنگ من

ت ، آن  دھه ھا کين خواھی کرده اس، که برای او اسفنديار،وپدرش
 و به گمان اينکه جھاد  ، فريب ونيرنگ ودروغ شمرد ،سخنان را

وپيروزی ازآن او خواھد شد ، و دينی درگسترش دين زرتشت ميکند 
خواھد توانست با اين پيروزی ، پدرش را وادار به واگذاری شاھی 
 بدوبکند، ھمه کارھای رستم وخانواده اش را برای ايران ناديده گرفت

ھمه دين زرتشت بيداد ميگردد « ه بدون چنين جھادی ،  و پنداشت ک،
بياد آورد که ھمچنين   . ، ازآشتی با رستم و زال ، رو برگردانيد» 

  : که در کارزار با اسفنديار، از رستم خواسته بود سيمرغ

  تو خواھش کن و خوبی وراستی     مکوب ايچ گونه درکاستی

  بازگردد  به شيرين سخن) اسفنديار( مگر

  اد آيدش   روز گار کھنبي

   برای مھان ،که توچند پوئيدی اندرجھان  برنج وبسختی

  چوپوزش کنی چند ونپذيردت

  ھمی ازفرومايگان گيردت

  آنگاه، تو، او دست ازستيزبرندارد »رزمان پرھيزی« برغم و
  .چشم اورا نشان بگير،  با اين تيرازروی ناچاری ،
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  دھه ھا کشی ازخون پدر،ھمه اين رويدادھای پرآب چشم که انتقام
، » چھره رستم « ساخته بود ، از ديدن يک چشم او را پوشانده وتار

 سراسروجود اورا تکان داد و  و، اورا جادوکرد و اين ياد ،،بيادش آمد
 کشيد و  ،دست ازکين خواھی که سراسرعمراورا تباه کرده بود

  .زندگی اوباديدن چھره رستم، ناگھان ديگرگونه گشت 

  

   بھم پيوسته اندااصل،ھان پيوستگی،نقش باگوھريدرج
  ، بريده استدرجھان بريدگی، صورت از معنی

  

نقش با اصل « ، در رابطه » روشنی ونور« ھمان دو گونگی مفھوم 
پيآيند چسبيدگی  «  يا روشنی  به عبارت بھتر،بازتابيده ميشود ،» 

انسان  . است» بريدگی نقش ازگوھر«  يا پيآيند  است،»نقش با گوھر
 ، ، ازگوھرخودش ، روشن ميشود ، نقش ميگردد وصورت می يابد

. اورا روشن نمی سازدوبه او صورت نميدھد ،  ديگروسرچشمه ای
 ازخود  ،، روشنی ، ھمان نقش ورنگ» چسبيدگی نقش با گوھر«در

. گوھر، تحول به روشنی ونقش ورنگ می يابد . گوھراست 
در . دوجھان نيست . نيست  بی حقيقتی  ومجازی ونمودجھان ِ
بريدگی، روشنی ، ازگوھر انسان ، پيدايش نمی يابد ، بلکه جھان ِ

 يا انسانخودکه خدا باشد ، روشنی است که درگوھر، اصل وگوھر
 وبا اين  ، به انسان ، صورت می دھند ، هللا ويھوه. نيست چيزھا

 و نقشی که ازخودش  ، روشن ميکنند اوراصورت ونقش دادن ،
بايد محو ونابود شود ،  يد ، و خودش را با آن اينھمانی بدھد ،برو

  .چون برضد صورتدھی خداھست 

و » نقش چسبيده به اصل « درادبيات عرفانی ايران ، اين دومفھوم ، 
چون . ھميشه درکنارھم و باھم موجودند » نقش بريده از اصل « 

« بول  ق ناچار به ، » يشانبيوسطگی با حقيقت يا خدا« درخواست
 ، ولی ازسوی ديگر، ضرورت ميباشد» چسبيدگی نقش با اصل 

» بريدگی نقش ازاصل « سازگاری با شريعت اسXم ، ناچار به قبول 
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است ، چون هللا ، نورالسموات واTرض است ، ونور نبايد 
 که برضد قبول واسطه و پيامبرو  ، پيدايش يابد ، انسانخود ِازگوھر

حق ندارد، خودش به خودش صورت بدھد  انسان، .کتاب مقدس است 
  .و از گوھرش ، صورت ونقش او نميرويد 

دو مفھوم از نقش  آثارعرفانی ، درنوسان ھميشگی ميان اين اينست که
  ،گاھی به اين مفھوم می غلتند. تاب ميخورند .. ) خيال ، صورت ، ( 

بی آنکه متوجه تضاد آن دو  و گاھی به مفھوم متضادش می غلتند ،
، ھم سحروافسونی دارد و ھم پريشانی نيز ولی اين ابھام ،ھم بشوندبا

، غالبست ، مبھم وخشونت که قھر درجامعه ای.وگمگشتگی ميآورد 
  درست اين دومفھوم ، . برای آزادی ميکند  بازگوئی ، ايجاد فضائی

آنچه را ما امروزه . با  تصوير دوجھان متضاد باھم کاردارند 
کار » نقش پيوسته با اصل يا با حقيقت « ، با سکوTريسم می ناميم 

 که تحول يابی گوھروحقيقت ،ميداند» فنومن = پديده « نقش را . دارد 
گرانيگاه زندگی را  « فھوم دوجھان را رد ميکند ، و آنکه و م ،است

  ، وصورت از معنی،، با بريدگی نقش ازاصل» در آخرت می يابد 
گيتی . می يابد و بريده ازگيتی است خدا، تحول به گيتی ن. کار دارد 

  .را بريده ازگوھرخودش ، خلق ميکند 

در جھان به ھم پيوسته ، » نقش ، چھره ، نگار، شکل « اينست که 
نقش وچھره و . ، پيوند ميدھد » اصل وحقيقت وخدا « انسان را به 

نگار، به اصل وبه حقيقت وبه خدا ، ميکشد و انسان را جويا ميسازد 
، به اصل وحقيقت ، » کشش وجويش به اصل وحقيقت  « و دراين

کشش، نقش ، جادو ميکند ، و بيننده دراين   ديدن ِ.تحول ميدھد 
 نھفته انسان درآئينه ، از درون نقش ، به اصل. می يابد دگرديسی 

خدا يا حقيقت ، نقش . زيبائی درآن ، کشيده وپيوسته ميشود 
ا بسوی اصل زيبائی ودرک ويا سازد ، ت، تا بکشد وجونگارميشود

آنکه زيبای درھمه گوھرھاست ، کشيده شود ، و انسان ، آنچيزی 
 نقش ونگارزيبا ميشود  درگيتی ،،) ارتا ( سيمرغ . ميشود که ميجويد 

، رنگارنگ ميشود  يا آنکه موسيقی وآوازوسرود ميشود تا بکشد 
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وچھره انسان از راه ديدن نقش ونگار. ودرکشيدن تحول به خود بدھد 
انسان درديدن نقش . » ميگردد اصل ، « ، به اصل ، کشيده ميشود و 

می يابد، ودراين دگرديسی ھا » دگر ديسی « ميشود ، » دگرگون « ، 
ازحالی به حالی شدنست ، جادوشدن اين شگفتی که . ، زيبا ميشود 

ديدن کردار و گفتارو انديشه واحساس زيبا ، نقشھائی  . ناميده ميشد
   .  ، تحول ميدھند که بيننده را جادو ميکنندھستند 

عرفان ، برغم رابطه نسبتا مه آلود و مبھمش با نقش ، رابطه بيواسطه 
.  می يابد » آنھاروی يا رخ ورخسار«را با خدا وحقيقت ، درديدن 

) ُحسن ( گاه زيبائی که گراني ، بيواسطه در رويشدرعرفان، خدا ،
. ا اين روی زيبا، اينھمانی ميدھد ب راخدا وحقيقت واست يافته ميشود ،
ند که ھمه جانھا را بی زيبائی ميدا«  گوھرخدا را به عبارت ديگر،

  :مولوی ميگويد. » واسطه ميکشد و عاشق روی خود ميسازد 

  راسرمست ميگفت  بXيم من ، بXيم من ، بXيم» ُحـسن« بديدم 

  ، ترايمترايم من، ترايم من»   جان « جوابش آمدازھرسو، زسد

  خدايم من، خدايم من، خدايم:  تو آن نوری که با موسی ھمی گفت

 بھترين گواه ، واژه اين، درفرھنگ ايران، چنانکه خود» روی « 
»  روی « . برآنست ، نشان رويش گوھرواصل ، درچھره است 

« دراوستا » روی « واژه . ميباشد » روئيدن ورويش « ھمان واژه 
raodha « وھم به معنای ،است» بالش ونمو « معنای است که ھم به 

تخم وگوھر، ) .  بارتولمه ( است » منظروصورت وگونه وسيما « 
 روی ،ميشود ، يا به عبارت ديگر» چھره وسيما = روی «  و،ميرويد

 برای چشم ، روی ، آئينه گوھروذات.تحول گوھر به نقش است 
چيزی ديده . د چشم درفرھنگ ايران ، ھنگامی می بيند که بچش. است 

بينش . ميشود که چشيده ومزيده شود ، آب يا باده يا شيرابه باشد 
 با تخم وجود انسان  يابا تخم چشم ،» ھنجيدن آب «وروشنی ، پيايند 

ازاين رو ھست که عارف ، ميخواھد با چشمش، . است ) تخم + مر( 
  .را ببيند ) حقيقت ، خدا ( روی دوست 

  »ه عين آين« گفتار رھا کن ، بنگر
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   مولوی-کان شبھه واشکال ، زگفتار برآمد 

عين « واژه البته اين . اوعين ، ميخواھد که رخسار يار را عيان ببيند 
آدينه = چشم = آئينه «  ھمان واژه ه خواھد شد،ديدعربی ، چنانچه » 
 وبا آن ، عرفان درپيشينه فرھنگی ايران ريشه ،ايرانی است » دين = 

آب .  نيزھردومعنی را دارد »عين«م وچشمه آب ، و مانند چش. دارد 
، آئينه ايست که تخم ) که درفرھنگ ايران، يکی ازآبھاست ، يا باده ( 

«  امروزه  مفھوم .، نقش وصورت می يابد ) درآميختن با آن ( درآن 
  ،آئينه برای ما. ندارد » جھان پيوسته به ھم « ما ، ريشه در» آئينه 

 . عکس خود را درآن می بينيم  فقطزما ، که ماچيزيست جدا وبريده ا
» جھان به ھم پيوسته « ولی مفھوم آئينه درفرھنگ ايران ، ازتصوير

، آئينه است ، بدين ) اسانس جھان ( آب يا باده يا شيرابه . پيدايش يافته 
 ند در تخم يا گوھر، ھنجيده شد آب يا باده که آئينه اند ،معنی که  وقتی
  :اسدی توسی درگرشاسپ نامه ميگويد.  ايش می يابد ، نقش ونگارپيد

   گھر ،چو بيد است وچون عود، تن را

  می ، آتش ، که پيدا کندشان ھنر

  گھر، چھره شد ، آينه شد نبيد

  که آيد دراو خوب وزشتی پديد

آتشگاه « وھم به معنای ، » آبگاه = زھدان «  به معنای که ھم» تن « 
  . ، آئينه است بودن» و آتش آب « ، دراثراين حاوی است » 

  تنت ، آينه ساز و ، ھردو جھان

   اسدی توسی-ببين اندرو، آشکار ونھان

تن، مانند عود وبيد ھست واين آتش است که بوی خوش آنھا را که 
ھمانسان ، نبيد يا می ، .  آنھاست ، پديدارميسازد  ونقشھنر وچھره

. ش، پيدا ميشود آئينه گوھرانسان است که با نوشيدن ، ذاتش، درنق
 وبا اين آميزش ،چھر، ميآميزد=  آئينه است ، چون با تخم انسان ،نبيد

  .گوھر را ميتوان ديد باده وتخم است که نقش ِ

در زھدان، تخم يا نطفه .  برميآيد آبگاه= زھداناين انديشه از تصوير 
آنگاه )  ab-hanjih (آب را ميکشد وميچشد= آب می ھنجد، نخست ، 
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آغازميشود و نقش بسته  » dur-hangarih صورت يابی«، روند 
آب ، آئينه است ، چون ازاو ، نقش پيدايش . ميشود وبه وجود ميآيد 

. اين انديشه درسراسرادبيات ايران بازتابيده شده است .  می يابد 
 حافظ ، .درواقع ، جام وپياله وقدح ، رحم وزھدان شمرده ميشوند 

  :پيرمغان را می بيند 

  ّ خرم وخندان، قدح باده بدستديدمش

  ، صد گونه تماشا ميکرد» آينه « واندرآن 

  بيا تا درمی صافيت، رازدھر بنمائيم

  بشرط آنکه ننمائی ، به کج طبعان دل کورش

  آئينه سکندر، جام می است، بنگر

  تابرتو عرضه دارد ، احوال ملک دارا

  صوفی ازپرتو می ، راز نھانی دانست

   توانی دانستگوھر کس ازاين لعل ،

آنچه درخارجست = آئينه «  برغم آنکه مفھوم درآثار عرفانی ،
آئينه « اين مفھوم  بکاربرده شود ،»  وھرچيزی درآن منعکس ميشود 

 طبعا ، آئينه ، معنائی دو . آنھا بازتابيده ميشود ناآگاھبوداست که از» 
   .پھلويه دارد 

چھره «ول يابی ، درفرھنگ ايران ، دراثرھمان اصل پيوستگی درتح
 وھم روشن وآشکارو ، وھم نقش ، ھم روی ورخ است ،، ازسوئی» 

خدای ايران، ارتا ، که .  ذات واصل وتخم است ،ازسوی ديگر
وھوچيتره )  چھره ( عنصرنخستين ھرانسانی وجانيست ، چيتره 

، گوھروذات واصليست که ) چھرآزاد ( و آکات چيتره ) ھژير( 
 به روی ورخ وسيما می - 2وشکل ونگار و نقش -1خودش تحول به 

 روی ورخ ونقش وشکل ونگارو رنگ ، گستره ھای جدا گانه .يابد 
است که رنگ گياه و ) شيرابه گياه (= خدا ، رنگی . ازھم نيستند 

 آشکارو -1 ھم به معنای » چھر«. روی ورخ ونقش وشکل ميشود 
عXمت  ھم به معنای صورت وچھره و -2روشن ومعلوم وبديھی و 

چھر، .  ھم به معنای تخم ودانه واصل وذات وفطرت است -3ونشان و
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فطرت و ذات واصل ،  ). chihrenitan= چيھرنيتن ( می چھرد 
روی « پيوستگیِ .  نيروی تحول يابی يا دگرديسی درخود دارد 

دراثر » ذات واصل « با » ورخسار، يا نقش وشکل ، يا روشنی 
حقيقت به رخسار ونقش وشکل و تحول يافتن ذات واصل وخدا و

، بستگی ) نقش ونگار وروی وصورت ( وجود يکی . روشنی است 
) ذات واصل وگوھر وحقيقت پنھان وتاريک ( ضروری با ديگری 

بت « . اصل ، تبديل به نقش يا رخساريا چھره ميشود . دارد 
= سِد« پسوند .  به ھمين معنا دريافته ميشد»  يا صنم= Uzdes=يا

des«رواژه  د »uzdes= و نام اين ، » شکل وساختار«  يعنی » ُبت
خوزستان  ( ّعزی درعربی بود= خوز= وزُھ= ئوز = خدا ، نای به 

«  ، به معنای  » دس– ئوز «ت يا ُ پس ب. ) به ايگاه خدای نایج= 
بنا براين اصل پيوستگی ، ھرجا نقشی . ھست »  خدا  ونقش ِشکل

 حضور خواھد يافت ، ،نيزضرورتاکشيده ونگاشته شود ، اصل آن 
با ديدن نقش وچھره ، . چون اصل ونقش را نميشود ازھم گسست 
انسان با کشيدن نقش يا .  انسان به اصل وحقيقت وخدا ، کشيده ميشود 

عXمت مشخصه ھرچيزی ، يقين داشت که اصل آن چيز نيزحضور 
. بود  » وجادو کردن» « ياد کردن« اين انديشه ،بنياد . خواھد يافت 

بود که سپس اديان نوری آنرا بدنام » جادوکردن  «  مفھوم ِاين بنياد
 نقش و چھره ، ِاين بدان معنا نبود که آن اصل ، درخود. کردند 

به عبارت ديگر خدا .  و با اين نقش ، اينھمانی دارد ،موجود ھست
،  و باديدن نقش خدا  ،بت ، نقش خدا بود. بت ، اينھمانی نداشتند با ُ

يکی .  ن ، جادو ميکرد  درانسابياد آورده ميشد و اين ياد خدا ،خدا ، 
 paad=  کردن َـگخشَ، پاد ددرپھلوی» بياد آوردن  « ازاصطXحات

 daxshag  kardan«  مت ونشان وشاخصه خشگَد.  ميباشدXع ، 
ياد آوردن ، نقش کردن ورسم کردن عXمت .  يک چيز است 

ولی با نقش کردن اين عXمت مشخصه ، . مشخصه ونشان آنچيزاست 
 يا انسان به اصل زيبائی درآن ، انسان را به خود ميکشد،آن چيز
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 وجستجو، بدان  ودرروند اين کشش،عXمت مشخصه ، کشيده ميشود
   .است » جادوشدن «  تحول می يابد ، واين نيزچيز

ش  به نق،) چيتره( تحوTت ذات وگوھر« اين انديشه ، پيآيند مستقيم 
  .  ھست» وچھره وگونه وسيما 

درفرازکوه يا دربامھای خانه )  آذرفروزی =(ازاين رو، افروختن آتش
آتش فروز و آتش «  که ،ھا ، عXمت ومشخصه سيمرغ وبھمن است

ھستند، ازاين رو با بستن يا نگاريدن چنين نقشی، سيمرغ » زنه 
روزيست پرسيمرغ ، ھمين آتش افآتش زدن ِ.  يابدحضور می) ارتا( 

چون سيمرغ با زدن بالھايش به ھم، آتش . که قرين حضورسيمرغست 
، چون می جنبد، ايجاد گرمی )مرغ = باز= باد( وای. ميافروزد 

آتش درفرازکوه ميافروزد ) کانون( بنا براين زال، سه مجمر  .ميکند 
سيمرغ ، .  تا سيمرغ بياری رستم ورخش ِ خسته و آزرده شده بشتابد

بنابراين . اين عXمت مشخصه اوست . رزآشيانه دارد برتارک الب
ھمه درفشھا، مجسمه سيمرغ را نصب ميکردند برفراز نيزه ِ

که نامش، ( تا با حضور سيمرغ )  درفش کاويان  برفراز ِھمچنين( 
  ،به ھمين علت ، وقتی سيمرغ. ، درنبرد، پيروزبشوند ) پيروز بود 

يعنی، خدا ی .  رستم می نشيند تيرگز را به رستم ميدھد ، برتارک سر
« ھمچنين .  پيروز خواھد شد ، واو به يقين،پيروزی با اوست

و مشخصه » جفتی وانبازی گوھرخداست« که نشان » پرسيمرغ 
ھمچنين . وجود اوست ، نقشيست که حضورسيمرغ را تضمين ميکند 

 که ، آوازوسرودن، بانگ نی و آھنگ موسيقی و خوشنوازی و خواند
ھرجا ، . باشد ، ايجاب حضور سيمرغ را ميکند»  ويستن يشتن« 

باافروختن آتش و با . ست ھآوازوموسيقی ورقص وشادی ھست، خدا
خواندن سرود وترانه و نواختن نی وموسيقی ، سيمرغ ، 

 .او ھستند » دخشگ يا چھره وروی « اينھا نقش يا . حاضرميشود 
) خوشرفتاری ( ، گرانيگاه اخXق » پيوستگی نقش با اصل« اين 

.  بود ) روزگار( ورابطه انسان با اجتماع وطبيعت وگيتی وتاريخ 
او . انسان، درتغيير نقش ، غنای اصل وحقيقت وخدا را می يافت 
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.  درھمه اين نقشھا ، خود را متصل به اصل وخدا وحقيقت ميدانست 
اين انديشه که خدا ، درکردارھا وتغييرات وانديشه ھا ، نقش ميشود ، 

.   را ميافزود  وتغيير وتحول و تنوعارزش انديشه ھا وکارھا وگفتارھا
» ارتای ھوچيتره يا زيبا = گوھرخود « اينھا بايستی ، تحول يابی 

گرانيگاه اخXق و رفتاراجتماعی ، زيبائی ، يا به عبارت .  باشند 
گرانيگاه دين ، . ديگر، کشش انديشه ھا و کردارھا و گفتارھا ميشد 

  . و مجسمه ورقص و آواز وموسيقی ميشد موسيقی

که ) رنگ ( = ، که سيرنگ » چھره = چيتره « سيمرغ يا ارتا که 
= رنگين کمان( که سريره ) شيره گياھان = رنگ( رود ارنگ 
ھست ، درچه چيزھا ، نقش می بندد ؟  درآنچه  ) رنگارنگی 

 .د ، گونه اش ، ديگرسان ميشو)  تحول می يابد =(ديگرگون ميشود 
 او درھرچھره و گونه وروی يا .اين بود که تغيير، مثبت شمرده ميشد 

سيما نقش می بندد ، چون گونه وروی و سيما، ضمير يا اصل ، 
ازاين رو بود . پيدايش می يابد ، ، درتنوعش، درتغييراتش درغنايش

. ، اصل وحقيقت وخدا را ميديد » روی دوست « که عرفان ، در 
.  غنای رنگارنگ و گوناگونی درون ھست گونه وروی وچھره ،

اينست که خدا وحقيقت واصل ، درست درگوناگونی روزگار، 
درگوناگونی کردار وگفتاروانديشه ، درگوناگونی احساسات وحاTت ، 
درگوناگونی حواس جسم وضمير، نقش ميشود ، ودراين گوناگونيھا و 

ناخت تغييرات و گشتھا ست که ميتوان حقيقت واصل وخدا را ش
  .ويافت 

  اين بررسی ادامه دارد

  

    

  

  

  

    


