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منوچهر جمالی

پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی
چراايرانيان،خدارا» دوست« ميناميدند ؟
چون درهرانسانی ،دوست ،ميديدند

مفهوم ِ» دوسـتی« ،
گرانيگاه جهان بينی ايرانی
چرا حافظ وعطارومولوی ،خدارا دوست مينامند؟
فرهنگ ايران ،براين انديشه استواراست که همه انسانها  ،دوست هستند ،چون
خدا  ،که » دوست « است  ،اصل دوسيدن  ،اصل آميختن وچسبانيدن و به هم
پيوستن هست  ،جان هرانسانيست  .جان هرانسانی  ،اصل دوستی  ،خدا يا »
دوست « هست  .اين انديشه  ،بنيا ِد منش مردمی  ،يا هومنی  ،يا بهمنی  ،يا هخامنی
فرهنگ ايرانست .
نام »آتش جان«درهرانسانی،وهوفريان  vohu-fryaaneاست  » .فری يا پری«
که پيشوند » فريان= فری +يان « است به معنای مهرورزی ودوستی است .
درسانسکريت fryaaودراوستا fryaکه همان پريا  priyaباشد  ،به معنای
محبوب ودوست است  .و» فريان « که مرکب از» فری +يان « است ،به معنای
» خانه وآشيانه و منزل ِمحبوب ودوست« ميباشد .وخدا ،درفرهنگ ايران» ،اصل
همه چيزهاست«  ،نه شخص خالقی که فراسوی چيزها ميباشد  .پس جان هرانسانی
 ،خانه ونشيمنگاه و وطن » دوست = زوش= زاووش« هست که نام خدای ايران
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بوده است  .خدا که اصل دوستی است ،جان هرانسانيست  ،پس جان هرانسانی ،
اصل دوستيست  .اينست که بايد درجان هرانسانی ،اين دوست  ،اين اصل دوستی
را ُجست ويافت  .نام دوست ومحبوب  fritaبود که همان » فريد « باشد  .ايرانيان
 ،دوست يا خدا را فريد ) فريته( ميناميدد که سپس عفريته ) آ -فريته (  ،و زشت
وشوم ومنحوس ساخته شده است  .همچنين نام دجال ) د ُژ +آل  ،زنخدای زايمان
 ،که سپس آل شوم وشر ،وزائوکش ساخته شده است (  »،فريد« ميباشد که از
ظهور مجدد اين خدای دوستی ومهر ميهراسند  ،چون ازچنين اصلی که درهمه ،
دوستی را ميجويد ومی يابد ،نه کافروملحد ودشمن وغيررا  ،ميترسند  .معنای
ديگر» فريد « که » ميانه قﻼده « باشد ،هويت اصلی اين واژه را روشن ميسازد.
چون دوستی ومهر) آنچه بهم ميدوساند  ،ميچسباند ( درميان چيزهاست  .ما اين
مفهوم دوست را که » فريت = فريد « باشد  ،فراموش کرده ايم وحاﻻ فريد را،
فقط به معنای عربيش که» بی نظير« است بکار می بريم  .واژه های » فرياد«
و» فرهاد « نيز ،هنوزردپای اين خدا را نگاه داشته اند .
فرياد =  friyatدراصل به معنای دوست است  .انسان فرياد ميکند  ،چون دوست
را به ياری ميطلبد  ،وطبعا دراجتماعی که ديگر ،خدا  ،اصل دوستی درجان همه
انسانها نيست  ،کسی به فرياد کسی نميرسد  .همچنين » فرهاد« که عاشق شيرين
بود به معنای ياری و دوستی است  .ازيکسو ،خسروپرويز ،وازسوی ديگر ،فرهاد
 ،عاشق شيرين ميباشد ،و اين تراژدی يک زن ميان دوگونه عشقست  ،که تاکنون
شاعری آن را نسروده است ودرويس ورامين که تراژدی يک زن ميان سه گونه
عشق سروده شده است  ،ارج واﻻی خود را دراجتماع نيافته است .
ولی اصطﻼح ديگری نيزهست که شيوه تفکرايرانيان را درباره جهان هستی نشان
ميدهد ،وآن اصطﻼح آفريدن= aa-fri-danاست  .آفريدن  ،به معنای آنست که
اين دوستی ومهرهست که ميآفريند .آفريدن  ،اينهمانی با » فری= دوستی ومهر«
دارد  .جهان هستی  ،از» دوستی ومهر« پيدايش می يابد  .هرجائی که اصل مهر
ودوستی هست  ،آفريننده است  .چون جان هرانسانی  ،آتش هوفريانست  ،اصل
آفريننده است .فطرت انسان  ،مهريست که جهان آباد  ،که مدنيت وفرهنگ  ،که
قانون ونظام را درگيتی ميآفريند .
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باز به » آتش جان « برميگرديم  .جان درفرهنگ ايران  ،آتش است  ،و ويژگی
آتش  ،گرمی ) مهر( وروشنی وسرفرازی ) يازيدن ( باهمست  .درفرهنگ ايران،
به علت همين مفهوم » آتش جان«  ،روشنی ِبی گرمی ) بی مهر( وجود ندارد .
روشنگری  ،تنها روشن کردن مغزها نبود  ،بلکه گرم کردن دلها نيز بود  .آتش
ـرن  +افتار = وه فرنفتار« ناميده ميشود .
جان  ،هم » هوفريان« وهم » وه  +فَ َ
»افـتار« دراوستا ومتون پهلوی  ،همان » اوتار= اوا +تار « درسانسکريت ميباشد
 ،که به معای » تشخص يابی يا پيکريابی يا تحول يابی خود ِ خدا درگيتی « است
ِ .مهر ،خلق نميکند  ،بلکه خودش به ديگری  ،به جهان  ،به انسان  ،تحول می يابد
 ،تبديل ميشود .
فرن) (franدر آتش جان که » فرنفتار« باشد همان  praanaدرسانسکريت است
که به معنای جان ،باد  ،باد زندگيست  .اينکه باد با آتش  ،اينهمانی داده ميشود ،
برای آنست که باد که جنبنده است  ،درجنبش  ،گرم و  ،آذرفروزشمرده ميشده
فرن « يا
است .و»وای« يا باد  ،معنای » عشق ودوستی « دارد  .پس گوهر» َ
بادزندگی که همان وای ميباشد  ،عشق ومهر هست  .وای ِبه  ،انگره مينو وسپنتا
مينو را به هم می پيوندد  .اکنون می پرسيم که چرا  ،آنچه » آتش جان « ناميده
ميشود  ،هم » باد= فرن« و هم » پری يافری « ميباشد ؟ چون درابر  ،که ميغ
maeghaدراوستا و maghaدرسانسکريت باشد  ،و» آبکش= سقا « ويا
بنابربندهش  » ،جام باده « است  ،آتش فروزاست ) گرمی ميآورد ( و به همين
علت باد  ،اينهمانی با جام باده داده ميشود  ،چون واژه باده ) پاتک= پاد+تک (
همان معنای باد دونده ووزنده را را دارد  .خوب ديده ميشود که گوهرباده ) باد (
نيزعشق ومهرهست  .ازسوئی  ،همين ابری که باد آنرا ميوزاند  ،همان » پری
سغديها ،ابررا pari
يافری« است  ،وازاين رو آتش جان  ،هوفريان ناميده ميشود ُ .
 awraيا pari-abra-kaيا)pariweپری به ( ميناميده اند  .پس طبعا  ،ابربارنده
 ،ازشادی عشق  ،گريان وافشانست .ازاين رو مغه  ،معنای دهش يعنی رادی
وجوانمردی دارد .
ابريا ميغ  ،اصل عشق ودوستی وجوانمردی يا رادی شمرده ميشد ،و سيمرغ ،
اينهمانی با ابرسياه بارنده داشت که باد آن را می وزانيد  .دربندهش ،ابرو آذرخش
 ،هردو » سنگ « يعنی اصل اتصال وامتزاج و عشق ناميده ميشوند  ،چون ابر)
5
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اب +بـَر -يا آبَ +ور( برنده آبست وآذرخش  ،آتشست  .و آتش درفرهنگ ايران،
اينهمانی با تخم دارد  .پس ابروآذرخش  ،همان آميزش آب با تخم ،يا آميزش مادينه
با نرينه هست  .درسنگ  ،زن وشوی باهمند .ازاين رو آفريننده آب وآتش هستند
 .نام ديگر ابردراوستا  dva-nara ،هست که به معنای » دوجنسه يا نرماده است
 .اين پديده پيوستگی نرينه ومادينه باهم دريک چيز ،معنای » مهريست که اصل
خود زا = اصل خود آفرين و قائم به ذات خود « را داشته است .
ازاين رو هست که درسانسکريت  ،مغ که همان ايندرا باشد  ،زن شيوا يا زن
ماهست  .ايندرا ،همان سيمرغ درفرهنگ ايرانست  .اين عشق ومهر درابرهست
که ميافشاند و اصل دهش است  .دربندهش نيز ماه » ابرومند= دارنده ابر« ناميده
ميشود  ،چون ابروبارانَ ،ژد وشيرابه يا بَساق قمربوده است  .اين دهش ابر،
درسانسکريت  magha-bhaavaناميده ميشود .
اين magha- bhaavaکه ظهوروزايش ِمغ يا ميغ است درفرهنگ ايران همان
خرم  ،چيزی جز فطرت
خرم  ،دخترسيمرغست .درواقع ّ
خرم) بيدخت ( است ّ .
ّ
و طبيعت وحقيقت نهفته درميغ ) مغا ( نيست که درعربی  ،مجوس و نزد حافظ ،
خرم  ،طبيعت وفطرت maghaهست که همان سيمرغ باشد
پيرمغان شده است ّ .
 .درشاهنامه ديده ميشود که هميشه سيمرغ درابرسياه ) بارنده (  ،که بارانش
خرم  ،پيدايش دوست يا خدای مهروعشقست .
همچون مرجانست  ،پديدارميشود ّ .
خرم ) بيدخت = جی = بگرام = بيرام يا زهره (
به عبارت ديگر ،سيمرغ به ّ
تحول می يابد وتبديل ميشود .
خرم درکردی است که به رگبارباران گفته ميشود  .ابريا
بهترين گواه براين  ،واژه ّ
ميغ يا مغه  ،با گوهرش که آب هست  ،که بقول بندهش باده هست ) دربندهش ،
ابر ،جام باده ناميده ميشود ( وميافشاند  ،با همه جهانيان  ،با همه دوستان  ،ميدوسد،
ميآميزد  ،می گوميزد .
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آميختن و گوميختن
آميختن  ،گوميختن است
خدا با انسان ،درآميختن باهم ،درهم  ،گـُم ميشوند
ُ -1جستن حقيقت يا خدا درانسان
ُ -2جستن انسان در حقيقت يا درخدا
آميختن وگوميختن چيست ؟ و چه تفاوتی » گوميختن« با آميختن دارد ؟ دوسيدن
ودوسانيدن دوچيزباهم  ،همان آميختن آنها باهم و گم شدن آندو درهمديگرست .
هنگامی دوچيزباهم ميآميزند  ،درهم  ،گم ميشوند .آنگاه مسئله نوينی پيدايش می
يابد  .مسئله نوين آنست که بدون جدا ساختن آنها ازهمديگر ،يکی را بايد در ديگری
جست  .وازآنجا که » مغه « ،سيمرغ يا » ابربارنده و آب وآذرخش ) آتش( است
 ،اصل آميختن ) ميغتن = ميختن (  ،مسئله  ،مسئله آميختن خدا با انسان وبا گيتی
باهم ميشود ،و طبعا خدا درانسان ودرگيتی  ،گـُم ميشود  .آنگاه دومسئله باهمديگر،
طرح ميگردد  .يکی آنکه بايد حقيقت يا خدا را درانسان يا درهرپديده ای جست
ويافت  ،و ديگرآنکه انسان را بايد درحقيقت يا درخدا جست ويافت  ،بی آنکه آن
دورا ازهم پاره ساخت .اينست که ديده ميشود که دريزدانشناسی زرتشتی  ،اين
اهريمن) نه اهورامزادا( است که ازهمان آغازآفرينش ميکوشد  ،با همه هستی
ياهمه پديده ها درگيتی ودنيای جسمانی می آميزد  .ازاين رو هست که دوران
زندگی در گيتی  ،زندگی درجهان مادی وجسمانی را يزدانشناسی زرتشتی
gumezagihگوميزگی مينامد  ،چون درگيتی  ،اهريمن با همه چيزها  ،آميخته
است  ،و طبعا انسان  ،بايد نسبت به همه چيز بدبين باشد  ،چون با همه چيزها ،
اهريمن آميخته است  ،که بايد با آن بجنگد وبرزمد .
آموزه زرتشت با آميختن خدا ) مغه = سيمرغ( با انسان  ،سازگاری نداشت .
درحاليکه فرهنگ ايران  ،استوار براين آميختن بود  ،وبهترين گواه خود واژه
ميختن = ميغتن است  .مغه  ،می ميغد  .خدا  ،ميآميزد و گم ميشود  .مغه ،magha
دهش است  ،اصل جوانمردی وراديست  .مغه  ،يا ابر ،انگم ) انگ +گوم =
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شيرابه نای  ،شيرابه خدا (  ،انگِ ميغ  ،ژ ِد ميغ هست  .باران  ،شيرابه و دهش
ت خدا يا مغه = مغ  ،دهش ،رادی
خدا هست  .پس طبيعت وفطرت وحقيق ِ
خرم يا بيدخت
وجوانمرديست  .طبيعت خدای ايران  ،مغ  ،دهش است که ُزهره يا ّ
 ،يا بگـرام يا بيرام باشد  .مغ ) maghaسانسکريت (يا ميغ ) دراوستا (maegha
می ميغد  ،ميدوسد  ،می آميزد .ميغ که سنگ ) که  dva-naraاست ( اصل اتصال
وامتزاج  ،يعنی اصل دوسيدن وآميختن است  .ديده ميشود که هزوارش megha
درسانسکريت و  maeghaدراوستا  miznia, miznak ،ميباشد  .واين بهترين
گواه برآنست که واژه ميختن يا آميختن  ،ازواژه » ميغ = مغ « پيدايش يافته است
 .اين خود نام خدا) مغ( است که فعل ميختن وآميختن شده است ) يا وارونه اش (
 .وچون مغ = ميغ  ،سنگ  ،يعنی اصل اتصال وامتزاح ودوسانيدن هست  ،دوست
واصل دوستی هست  .و اين پديده  ،جهان انديشی ايرانيان را مشخص ميساخته
است .
خدا  ،با همه چيزها ميآميزد و درآميختن و دوسيدن است که ميافريند  .گوهرسيمرغ
 ،گوهرباد وابر ،باهمست  .آب  ،باده  ،شيرابه  ،خور) هور(  ،انگ  ،هائوما )
هانومای = مايه يا آب به(  ،گوهر وحقيقت خدا هست  ،اصل آميزش و دوستی و
بهم پيوند دادن کل جهان هست  .گوميختن  ،مرکب از » گوم  +ميختن « ميباشد
 .انگم هم انگ +گوم است  .اين واژه همان صمغ وماده چسبناک و سقز) سکز که
ازريشه سکانن ساخته شده ( است که درآلمانی به ﻻستيک gumiوبهkaugumi
سقز گفته ميشود .درپهلوی اين واژه  gume=gumayو yuma +yumaak
ميباشد که دارای معانی باهم  ،وتوام و آميخته ومتصل و مخلوط ميباشد  .درآميختن
 ،دوچيز باهم متصل ومخلوط و درهم ،گم ميشوند  ،گميخته )  (gumextanميشوند
 .مثﻼ به وصل درزناشوئی  gumechak ،گفته ميشود  .درگميختن  ،معنای
آميختن  ،روشنتروبرجسته ترو آشکارترميگردد  .درآميختن  ،دوچيز ،درهم گم
ميشوند  .شکريا نمک درآب  ،گم ميشود  .اينست که اصطﻼح » گـُم « که همان
» گوم « ميباشد  ،نقش فوق العاده مهمی در عرفان ايران ،بازی ميکند  ،چون
درعرفان  ،که ريشه درفرهنگ ايران دارد  ،خدا ) مغه = پيرمغان ( با انسان وبا
گيتی می ميغد  ،ميآميزد  ،گميخته ميشود  ،وانسان وخدا  ،درهم گم ميشوند  ،گنج
مخفی درهم ميگردند  ،يکی را در اين گميختگی با ديگری  ،نميشود بازشناخت ،
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بدينسان هردو ،طلسم ورازميشوند .دربرنزيا برنج يا مفرغ  ،روی را ازمس ،
نميتوان بازشناخت  .روی ومس درمفرغ  ،گـُمند .
اين گم شدن خدا يا حقيقت يا اصل  ،درانسان ودرگيتی  ،فرهنگ ايران را مشخص
ميساخته است  .درست درآئين زرتشتی  ،مسئله وارونه ساخته ميشود  ،و بجای
آنکه خدا با انسان وگيتی بياميزد  ،اهريمن درآفرينش  ،با انسان وگيتی ميآميزد،
و طبعا بنياد تفکروفلسفه ای برضد جهان بينی ايران گذارده ميشود .بجای ُجستن
ويافتن خدا درطبيعت ودرانسان  ،جنگ وستيزودشمنی با اهريمن که درطبيعت
وانسان گم شده است  ،آغاز ميگردد  .اهريمن با همه چيزها درگيتی گميخته است
 ،ازاين رو درهمه چيزها  ،انسان را ميفريبد ،و به انسان خدعه ) چنگ وارونه (
ميزند و » گمراه « ميکند  .بدينسان  » ،گم شدن «  ،معنای منفی پيدا کرد  .گم
شدن  ،معنای ضايع شدن ونيست شدن وضﻼلت وهرزه رفتن پيدا ميکند  .انسان ،
اسيراهريمن ميگردد  .حتا انسان  ،خود را درخود  ،گم ميکند  .سراسرزندگی
درگيتی ،جای گمشدن ميشود و به قول خيام :
هان تاسر رشته خرد  ،گم نکنی
کانان که مدبرند ،سرگردانند
ولی دراصل  ،مغه  ،که خدا باشد  ،با همه چيزها آميخته بود  ،وگم  ،معنای غايب
وناپديد داشت  ،ولی همزمان با آن  ،آنچه گم شده بود  ،اصل کشش وراهبرنيزبود
 .خضری که درشاهنامه مهره را دارد) مهره هست ( درتاريکی دنبال آب زندگی
ميگردد ومی يابد  ،چون آب وتخم که مهره ) تخم =خضر( باشد ،همديگررا
ميکشند ورهبری ميکنند .گم  ،ناپيدا ولی کشنده وراهبری کننده درتاريکيست .
گمگشتگی و آوارگی ،تلف شدن وازبين رفتن و تباه شدن نيست  ،بلکه روند جستجو
ويافتن ورسيدنست  .اينست که عراقی ميگويد :
گم شد آخردل ما  ،بر درتو آمده ايم
تا بود کان دل گم کرده خود  ،وابينيم
ورکند گم  ،صورت هستی خويش
صورت او  ،جملگی معنی شود
9
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با يزدانشناسی زرتشتی که » اهريمن با همه جهان آفرينش ميآميزد و درهمه چيز
نهفته است  ،گوميخته است «  ،زندگی درگيتی وبا انسانها وبا طبيعت وبا جانوران
 ،خطرناک ميگردد  .درهمه گيتی يا دنيای جسمانی ،دشمن  ،کمين کرده است تا
مارا گمراه کند  .حتا با خود انسان  ،آميخته و » گوميخته « است  .با چنين اهريمنی
درخود  ،انسان هميشه خود را گم ميکند و نياز به رهبری دارد تا اورا ازاين خطر
نجات بدهد  .همين انديشه نيز ،بر اسﻼم ومسيحيت چيره ميباشد  .ولی درست
فرهنگ ايران  ،درگم شدن  ،معنای مثبت وسازنده ای می يافت  .خدا ) مغه =
مگا = ميغ = سيمرغ = فرن = فری ( با انسان ميآميزد  ،ميدوسد  ،می گوميزد .
خرم يا بيدخت يا جی باشد با انسان که تخم است ) مردم
آب يا باده يا شيرابه ابرکه ّ
= مر +تخم ( ميآميزد ،با گياه وسنگ ميآميزد .آتشيست که درهمه چيزها درگيتی
برميافروزد .
درست مسئله فرهنگ ومدنيت ايران با همين روند » دوسيدن وگوميختن خدا با
انسان وبا طبيعت « آفريده ميشود  .براساس اين پيشينه هست که مولوی ميگويد :
گم شدن درگمشدن  ،دين من است «  .دين  ،برای من  ،آميختن ودوسيدن انسان
وخدا ) اصل دوستی ( باهمند  .درهمه انسانها هست که خدا  ،که » فری = پری
= دوست « گم شده  ،يا آميخته وناپديد شده است  .ولی آنچه درانسان  ،گمشده ،
درنهاد انسان  ،جفت با فطرت انسانست وانسان را درتاريکی جستجو وآزمون
رهبری ميکند وميکشد .
پرده از رخ برفکن  ،تا گم شوم
کان تماشا  ،بی وجود ما  ،خوش است – عطار
حافظ گمشده را  ،با غمت ای يار عزيز
اتحاديست که درعهد قديم افتاده است
چنان پُرشد ،فضای سينه ازدوست
که فکرخويش  ،گم شد ازضميرم
غايت اين گم بودن وگم شدن  ،همبودی وانبازی وهمآفرينی و همدوسيدن با خدا يا
به سخنی دقيقتر ،با شيرابه هستيست .
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يک دم غريق بحرخدا شو  ،گمان مبر
کز آب هفت بحر  ،به يک موی  ،ترشوی – حافظ

انسان وخدا همديگررا ميجويند
چون درهم  ،گم هستند
ُجستن خدا درانسان ُ +جستن انسان درخدا
مسئله گوميختن يا دوسيدن خدا با انسان ،درهمان آتش جان که » هوفری = هو+
فری +يان « روی ميدهد  .دوست در جان انسان  ،خانه ميکند  .بنا براين خدا ،
دوست ) فريد ( انسانست  ،چون درانسان ،گمشده است  ،با انسان ،آميخته است .
وهمچنين  ،انسان درخدا  ،گمشده است  .انسان هم بايد دراين گمکشتگی  ،خود را
بجويد وبيابد  .سيمرغ ) = ارتا ( وانسان  ،چنين پيوندی باهم دارند  .اينست که
بنياد فرهنگ ايران ،ايمان به خدائی  ،فراسوی گيتی وفراسوی طبيعت وفراسوی
انسان نبود  .طبعا بنيادفرهنگ ايران  ،ايمان به نماينده يا واسطه ای ازاين خدا هم
نبود  .بلکه مسئله بنيادی انسان درفرهنگ ايران  -1 ،ازيکسوُ ،جستن ويافتن خدا
درانسان ودرطبيعت بود  -2 ،وازسوی ديگر  ،جستن ويافتن انسان وطبيعت درخدا
بود  .خدا وانسان  ،خدا وطبيعت  ،باهم آميخته اند و درهم گم هستند  .اينست که
ازسوئی بايد خدا را درانسان چست  .اين جستن ،چيست ؟
اين  ،جستن ِخوبی و مهر وجوانمردی وبزرگواری و زيبائی و سرفرازيست .
اينها درانسان گوم ) ناپيدا وغايب ( هستند ولی درانسان  ،سرشته اند  .و مسئله
بنيادی ديگر انسان واجتماع ُ ،جستن ويافتن انسان درخدا ) درسيمرغ ( هست  .و
اين  ،جستن ِشادی و رقص وموسيقی وجشن وهنرهای زيبا هست  .مسئله اجتماع
وفرهنگ ومدنيت  ،درست همين » گومی = باهمی = باهم دوسيدگی وباهم
آميختگی و انبازی « است  .اين گمی خدا درانسان وانسان درخدا  ،بنياد گذ ار
فرهنگ ومدنيت وزيبائی واخﻼق وآبادی هست  .دراين دوگونه جستجوهست ،
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که انسان  ،درخدا  ،خودرا می يابد  ،وخدا درانسان ،خود را می يابد  .ازاين
روهست که فريد الدين عطار ميگويد :
آنچه ميجوئی  ،توئی و ،آنچه ميخواهی توئی
پس زتو  ،تا آنچه گم کردی  ،ره بسيار نيست
ای بی نشان محض ،نشان ازکه جويمت ؟
گم گشت درتو هردو جهان  ،ازکه جويمت ؟
تو  ،گم نه ای و  ،گمشده او  ،منم  ،وليک
نا يافت  ،يافت می نتوان  ،ازکه جويمت
يا درجای ديگر ميگويد :
تو از دريا  ،جدائی و  ،عجب  ،اين
که اين دريا  ،زتو يکدم جدا نيست
تو اورا حاصلی و  ،او تورا  ،گم
تو  ،اورا هستی  ،اما  ،او تورا نيست
مسئله بنيادی انسان  ،درست همين گـُمی  ،يا همين » با هم آميختگی  ،با هم
دوسيدگی  ،يا دوستی « است  ،که برای شناختن هريکی  ،بايد  ،ديگری را دراو
يافت  .مسئله ما  ،گمشدگی درطبيعت وهمچنين  ،گمشدگی طبيعت وگيتی درماست
 .مسئله ما  ،گمشدگی دراجتماع وهمچنين  ،گمشدگی اجتماع درماست  .اينست
که ما دراثربيخبر بودن ازفرهنگ ايران ،اين مفهوم » گم شدن« درعرفان  ،واين
آرمان گمشدن را که از » دوستی « سرچشمه ميگيرد  ،نمی فهميم  .اين مسئله
دوستی انسان باخدا  ،ودوستی طبيعت وگيتی با خدا هست که در» باهمی =
دردوسيدگی باهم = درآميختگی باهم= درگميختگی « چنان باهمند که نميتوان
آنهارا ازهم بريد و جداساخت  ،بلکه هريکی را بايد درديگری جست ويافت .
***
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پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 2 -

جهانی که از دوسـت،پُـرهست
دوست:اصل دوستی درهمه چيزها
چرا عـطاروحافـظ
خدارا  » ،دوست « مينامـنـد؟
چرا عطاروحافظ  ،خدارا دوست مينامند و ازنبودن دوست  ،درد ميبرند و آرزوی
باز يافتن دوست خود را ميکنند ؟ چرا فرهنگ ايران ،خدا را هزاره ها دوست
زاووش « ميخوانده است  .درآغاز شاهنامه ،
زوش « و » ُ
ومحبوبه ،يعنی » ُ
درداستان کيومرث ديده ميشود که به فرزندش  ،سيامک مهرميورزد و جدائی
سيامک را تاب نمی آورد  ،و آنگاه ميآيد که :
به گيتی نبودش  ،کسی دشمنا
مگر درنهان  ،ريمن اهريمنا
نخستين انسان که بن همه انسانهاست  ،درگيتی هيچ دشمنی نداشت  .مگر اهريمن
که درنهان  ،دشمن اوبود  .اين تنها دشمن انسان درنهان درگيتی  ،انديشه ايست
که با زرتشت پيدايش يافت و پيش ازاو ،اهريمن يا انگره مينو  ،چنين معنائی
نداشته است  .با آموزه زرتشت است که اهريمن  ،خلق کرده ميشود  .ودرست
اين کيومرث  ،دراثر » بيخرديش «  ،اين دشمن خود را که به فکر کشتن اوست
 ،دوست ميگيرد و اهريمن  ،چنگ وارونه ميزند  ،چون مهربيرونيش  ،کينه
درونيش را می پوشاند .درحالی که درنهان به کيومرث ) انسان( کينه ميورزد ،
درظاهر ،دوست انسان ميگردد  ،ودرست انسان  ،دراثر » بيخرديش«  ،دوست
را از دشمن  ،باز نميشناسد وبدينسان  ،انسان  ،نخستين گناه خودرا ميکند وضعفش
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را آشکارميسازد  .بدينسان  ،يزدانشناسی زرتشتی  ،نشان ميدهد که خرد انسان ،
سست وناتوانست  ،چون خويشکاری خرد ،درآئين زرتشتی  ،شناختن دوست از
دشمنست  .خرد  ،برای آنست که دوست را از دشمن  ،بازشناسد  ،وبا دشمن
بجنگد .
سن خرد = خرد سنگی = خر ِد آميزنده
درحاليکه بنياد فرهنگ ايران  » ،آ َ
وسنتزکننده وآشتی دهنده ميان چيزها « است  .انسان با چنين خردی  ،مبتکرو
آغازگرو موءسس ايجاد دوستی ومهروپيوند ميان چيزهای مختلف درگيتی هست
وبا چنين خرد مبتکراست که ميتواند جهان را بيارايد وآباد کند  .خوب ديده ميشود
که ماهيت خرد  ،درفرهنگ ايران ،با آئين زرتشتی  ،فرق دارد  .در آموزه زرتشت
 ،خرد  ،اين وظيفه را دارد که » ژی = زندگی « را  ،از» اَ -ژی = ضد زندگی
« يا از » اژدها = ازاهريمن ،که زدارکامه است « بازشناسد  .در فرهنگ ايران
 ،نخستين کارخرد  ،آفريدن مهرودوستی وپيوند ميان چيزهای گوناگون ومختلفست
سن خرد = خردسنگی = خرد
 .خردی که طبيعت وفطرت هرانسانی است ) آ َ
آميزنده ( َ ،مبدِع دوستی ومهروپيوند ميان چيزهاست  .درگيتی  ،هيچگونه دشمنی
پيشاپيش نيست که او فقط بطور منفعل  ،آن را ازدوست  ،تشخيص بدهد تا فوری
با يکی دوست شود  ،وبا ديگری  ،دشمنی وپيکار را آغاز کند  .وازآنجا که درآئين
زرتشتی  ،دشمن درهمه چيزها نهفته است  ،انسان بايد با سراسرجهان به جنگ
بپردازد  .بدينسان درفرهنگ ايران  ،نيرومندی خرد انسان و سرشاری وپُری
خرد از توانائی برای آميختن وپيوند دادن وآفريدن مهر ،ميان چيزها از انسان ،
حذف ميگردد  .انسان ُ ،مبدِع ِدوستی ومهر نيست  ،بلکه بايد تسليم اين واقعيت
تغييرناپذ يربشود که درجهان هستی  ،دشمن ودوستی هست که نميتواند آنهارا باهم
سازگاری دهد  ،و فقط بايد ناتوانی خود را درابداع مهرو دوستی  ،خستو شود ،
و دست از ابداع دوستی ومهر بکشد ،و فقط به فکر پيکا ر وجنگ وستيز با دشمنی
شود که درهمه چيزها نهانست .
زوش  ،چنين دوستی نبود  ،بلکه اصل دوستی بود که همه
ولی خدای ايرانُ ،
چيزها را درجهان پُروانباشته ازخود ميکرد  ،و هرجانی را » اصل آفريننده ومبدع
ومبتکر دوستی ومهر« ميساخت .
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سلب اين » نيروی ابداع وابتکارانسان درايجاد مهرودوستی وپيوند دهی
وآميزندگی دراجتماع ودرطبيعت و درتجربيات و دربينش ها  ،به معنای » تبعيد
زوش يا خدای دوستی ومهر « از وجود انسانست .
کردن اصل دوستی  ،يعنی ُ
بدينسان  ،انسان  ،بيدوست  ،يا تهی از دوست  ،يا تهی از اصل دوستی ،ويا تهی
ازنيروی ابتکار دوستی ميشود  .اين توانائی ابداع مهر ودوستی را ازانسان سلب
زوش ،
کردن  ،واين حق را ازاوگرفتن  ،چيزی جز نفی وانکاروتبعيد وطرد ُ
خدائی نيست که اصل دوستی ومهردرهرچيزی  ،و مبدع دوستی وپيوند
درهرچيزيست .
اين خدای پـُروسرشار از دوستی هست که خود را ميافشاند وميپراگند و همه
چيزها ازخود می آگند و ازخود ،پر ميکند  .تهی کردن انسان ازاين اصل  ،نابود
کردن دوستی ومهر و آشتی در گيتی و دراجتماع هست  .با نفی وانکاروتبعيد و
زوش « درانسانها  ،خدايانی بجای او نشانده ميشوند
طرد يا سرکوبی دوست = ُ
که پيشاپيش  ،برای انسان  ،دوست ودشمن را معين ميسازند  .انسان  ،ازاين پس
 ،حق ابداع دوستی ومهررا از دست ميدهد  .انسان ازاين پس  ،بايد در انتخاب
دوست ودشمن ازاو اطاعت کند  .با کسی دوست شود که او معين کرده است  ،وبا
کسی دشمن شود که او نيز معين کرده است  .اطاعت  ،جانشين » اصل آفريننده
دوستی ومهرشدن انسان« ميگردد  .بدينسان انسان هميشه  ،درد نبود » دوست «
را دارد  ،واين خدايان  ،هيچگاه دوست او نيستند ونميتوانند بشوند  ،چون نميتوانند
با انسان » بدوسند  ،بياميزند «  ،و انسان را از گوهر خود  ،پُرکنند  .خدائی که
راه ابداع و ابتکار دوستی ومهر را به انسان  ،می بندد  ،راه انسان بودن را به
انسان می بندد  .چون انسان  ،دربکاربستن نيروی دوستی ازخود است که انسان
ميشود  .انسان ) مردم= َمر +تخم = تخم ِ َمر= تخم دوستی ( تخم دوستی است
وازاين رو نخستين جفت انسان را » مهری « و » مهريانه = مهر +يانه « ميناميدند
.
فرهنگ ايران  ،خدائی را می پذيرفت که اصل مهرودوستی درهرانسانی وچيزی
باشد  .اينهمانی خدا با اصل دوستی درهمه چيز ،معيار ا وبود  .ازاين رو
عطارميگويد :
چون به جزتو ،دوست نتوان داشتن
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دوستی برديگران  ،بر بوی تست
شک وجود اين خداهست که ازگوهرهرجانی ميدمد
بوی ُم ِ
نگه مکن به دوعالم  ،ازآنکه درره دوست
هرآنچه هست به جز دوست  ،عزی وﻻت است
غير ازدوست که جهان ازآن پـُرهست  ،خدائی دوست داشتنی نيست .عطار پاسخ
اينکه » دوست کيست « را ميدهد وميگويد:
پـُر شد از دوست هر دوکون  ،وليک
سوی او  ،زَ هـره اشارت نيست
جهان  ،پرازاوست  ،ولی انسان ميترسد که بدو اشاره کند  .اين ترس ازچيست
وازکيست ؟ اين ترس از خدايان تازه است که نميتوانند  ،با جهان » بدوسند « وبا
جهان » بياميزند « و جهان را ازگوهر وجود خود  ،پر کنند  .اينکه جهان ،پر
ازخدای عطاراست  ،برای ما که ازفرهنگ ايران دور افتاده ايم  ،گنگ ومبهمست
و غالبا تشبيهی و کنايه ای فهميده ميشود .
ولی » پـُربودن «  ،درفرهنگ ايران  ،پيشينه درازی دارد و بيان واقعيتی را ميکند
که زَ هره وجرئت نيست که اين واقعيت را بيان کند و حتا اشاره بدان بکند  .جهان
از دوست پرهست  ،بدين معنيست که همه جهان  ،دوست هستند  .درفرهنگ ايران
 ،همه نيکيها وهنرها وبزرگواريها وزيبائی ها  ،از» پری وسرشاری « در جانها
وانسانها سرميزنند  .اين همان پديده ايست که فردوسی » نيرو « مينامد  .هنگامی
جهان  ،ازاين پـُری وسرشاری  ،تهی ساخته شد ،طبعا تهی از دوست ميشود و
طبعا همه  ،دشمن وستيزنده وکين ورزباهم ميگردند .
خدا  ،درفرهنگ ايران  ،هم » خوشه = پـُر از تخم « هست وهم » دريای
شيروشيرابه وآب « است  .درشکل خوشگی اش  ،خود را » می پراکند « و
درشکل  ،شيرابگی اش  ،خود را ميافشاند وميپاشد  .خدا  ،نماد » پُری وسرشاری
« است و هميشه » پری وسرشاری «  ،مبدء و اصل ونخست وپيشين است .
هرچيزی با پُری وسرشاری  ،آغازميشود  ،نه با نقص وکمبود و ضعف وجهل .
برای اين خاطر به ماه  ،ماه پُر)  ( pereno-maaonhaميگفتند  ،چون اصل غنا
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وسرشاری و اصل نخستين هست  .ماه  ،پُرهست  ،چون » خوشه پروين =
ارتاخوشه = خوشه ارتا « دراوهست  .اينست که ازيکسو» آگنده « وازسوی
ديگر» افشاننده « است  .آگ وهاگ  ،خوشه گندم و تخم هستند  .آگندن  ،پرکردن
گيتی از تخم خود هست  .ازاين روآگندن  ،به معنای » غنی کردن وآبادکردن و
پرکردن « است  .آگنش  ،هرچيزيست که درون چيزهارا بدان پرميکنند  ،غنی
وسرشار و آباد ميکنند  .خدا  ،خوشه تخمهايش را ميپراکند = pargantan .
 ،par+agantanازتخمهای خود پخش وپرميکند  .وازسوی ديگر ،همه
چيزهارا) (ham-bashtanانباشته ازپَش وفَش وبَش ) پری و ،ا -فشانندگی ( خود
ميکند  .ازاين رو به خوشه انگور وخيار تخمی  ،با شنگ ميگويند  ،و واژه » پشه
« دراصل به معنای پری وسرشاری است  .ازاين رو به درختی که با اينخدا
اينهمانی داده ميشود شجرة البق ) که درخت بغ باشد ( درخت سده  ،يا پشه خانه
يا پشه غال ميگويند  .وبه بهترين وعاليترين پشوم= pashomگفته ميشود  .ونام
پشوتن pasho-tanuبه معنای » زهدان پری وسرشاری = بسيارزاينده = اصل
سرشاری وغنا « بوده است که دريزدانشناسی زرتشتی به »محکوم ِتن«
و»گناهکار« ترجمه ميگردد  .پـُری وسرشاری  ،که همان پديده » نيرومندی «
باشد  ،دراين فرهنگ اينهمانی با»کمال=  «pourvanya =parenuداده ميشد .
وپری و کمال وسرشاری  ،آغازو نخست بود .چنانکه واژه ) (paoruکامل وغنا
درترکيب) (pourvaبه معنای پيشتر وکمال است  ،و درشکل ) ( pourvanyaبه
معنای پيشتر است  .وواژه » «parenaدراوستا  ،همان واژه »«purnaa
درسانسکريت است  .ازاينهمانی » پـُری وغنا« با» کمال «  ،ميتوان بخوبی
شناخت که » بُرنائی = جوانی= پورنای « که همان واژه » پُری « هست  ،کمال
و نخستين وپيشين شمرده ميشد  .ازاين رو هست که » ايرج « که جوانترين
برادراست  ،درشاهنامه  ،بنياد گذار » مهر« درجهان ميگردد  ،و فريدون که
جوانترين برادراست  ،بنيا د گذ ار» داد « درجهان ميشود  .ازاين رو نيزهست که
درفرهنگ ايران  ،جمشيد  ،نخستين انسان بود که اصل پری وغنا وسرشاری بود
 .تصوير انسان درفرهنگ ايران  ،انسان غنی ونيرومند بود  .برعکس  ،تصوير
انسان زرتشتی که کيومرث و سپس مشی ومشيانه باشد  ،تصوير نقص وضعف
واشتباه است  .همينگونه تصوير آدم وحوا دريهوديت ومسيحيت واسﻼم  ،با ضعف
وجهل وطغيان ونافرمانی و گناه  ،آغشته است  .ازاين رو نيز  ،زرتشت
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ويزدانشناسی زرتشتی  ،بشدت دشمن تصوير جمشيد بودند و تا توانستند  ،اين
تصوير را زشت وخوار وپلشت ساختند  ،ولی فرهنگ ايران  ،هيچگاه دست
ازغناوسرشاری جمشيد نکشيد  .جمشيد  ،درست آگنده وانباشته از اين غنا
وسرشاری ِخدای عشق بود  .انسان  ،فرزند مستقيم خدای عشق وزيبائی بود ،
وازاين رو » جمشيد سريره « خوانده ميشد وسريره ) صريره (  ،نام ارتای فرورد
يا سيمرغ بود  .به عبارت ديگر ،همه انسانها که بُن جمشيد درآنهاست  ،چه موءمن
 ،چه کافر ،چه سفيد چه سياه  ،چه مرد  ،چه زن  ،پر ازشيرابه وافشره خدا و تخم
خدا هستند  ،و خدا درهمه روانست و ازاو » آگنده اند «  .وحافط بی اين دوست
هست که نميتواند زندگی بکند :
گر خمر بهشت است  ،بريزيد که بی » دوست «
هرشربت عذبم که دهی  ،عين عذاب است
نظير دوست نديدم  ،اگرچه از مه ومهر
نهادم آينه ها  ،درمقابل رخ دوست
کسيکه حسن وخط » دوست « در نظر دارد
محقق است که او حاصل بصر دارد
دوست  ،درفرهنگ ايران  ،اصل دوسانيدن همه چيزها به همست  .چنانچه » ،
وای به «  ،اصل پيوند دهنده ميان همه چيزهاست  .اين يک مفهوم تشبيهی و
استعاره ای  ،و ماوراءالطبيعی وفراسوی جهانی نيست  .بلکه اصليست که درروند
به هم چسبانيدن وبه هم دوسانيدن  ،همه چيزهارا به وجود ميآورد  .چنانچه به
کوزه وظرف سفالين  » ،دوسين « و به سفالگرو کوزه گر ،دوسينگر ودوسگر
گفته ميشود  .هرکوزه وسبـووپياله وجام وخـُمی ،پيکريابی دوستی وعشقست .
مثﻼ همان خدائی را که فارسها  ،ﻻقيس می ناميدند  ،و نام سپهرششم » انهومای
« است  ،با » اَرزيز«  ،اينهمانی داده ميشود  .ارزيز ،کفشيراست  .کفشير که
مرکب از» کب  +شير« باشد  ،شيره ايست که می کبد  .کبيدن  ،همان لحيم
کردنست  .درلغت نامه فرس اسدی ،ميآيد که » به ارزيز ،بندند و دوسانند  ،آن
ارزيزرا کفشيرگويند «  .خدا با مايعی که به هم لحيم ميکند  ،اينهمانی داده ميشود
 .ارزيز ،کبدا  ،لحيم زرگری ومسگری يا سريشمی بود که درودگران  ،استخوان
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وچوب را بهم چسبانند واين اصل چسباننده  ،درميان هرچيزی ) اصل هستی ( و
درميان همه چيزها  ،اصل آشتی ومهرورزی ميان چيزهاست  .به همين علت ،
آسمان را کبود ميخواندند  .مشتری يا برجيس يا ﻻقيس يا انهومای  ،اصل چسبانيدن
و دوسانيدن  ،هم ميان هرچيزی  ،وهم ميان چيزها بود  ،وبدين علت  ،دوست
ناميده ميشد  .بدين علت درعربی به جگر) جی +گر(  ،کبد ميگويند  ،چون جگر
درست درميان انسان  ،همين اصل دوستی و پيوند يابی همه تن باهمست  ،وجگر،
اينهمانی با » اقتران ماه با خوشه پروين « داده ميشد که » نخستين عشق واصل
همه عشق ها « هست  ،وازاين »دوستی نخستين«  ،همه گيتی پيدايش می يافت .
ازاين اقتران هﻼل ماه با خوشه پروين که ارتا باشد  ،شيرابه چسياننده » جـَد= َژد
= شـَد « پيدايش می يافت  .مثﻼ به شخم زننده  ،شَدکارميگفتند  ،چون با زمين
عشق ميورزد وميدوسد  .يکی ازنامهای اين اقتران ماه با پروين  » ،جد وار« بود
که » جدَ +ور « باشد ،وبه معنای » زهدان وسرچشمه ژد « هست  ،وژد  ،صمغ
به هم چسابننده همه جهان وهستی بخش به همه جهان بود  .ازاين رو نام خدای
ايران  » ،شداد= شد +داته « بود  .ژد و مان و دوزه ) که ازهمان واژه دوسيدن
است ( وﻻک و  ...اينهمانی با خدای ايران داده ميشدند .خدا  ،شيرابه وژدی بود
که ميان هرچيزی  ،علت هستی و دوام هستی او ميشد  ،و ميان چيزها  ،علت
مهرودوستی چيزها باهم ميشد  .هرچيزی را به هم جوش ميداد تا هست بشود .
ازاين رو هست که درسانسکريت به عشق ورزيدن » جوش=  «jushميگويند .
وبه محبوب  =zusta ،جوشته ميگويند که همان دوست باشد  .خدا  ،اصل جوش
خرم
دادن هرچيزی به همست  .ازاين رو بزرگترين خدای ايران درفارس ّ » ،
ژدا « ناميده ميشد  .ازاين زوسته = جوشته  ،واژه دوسنيتن =dusinitan
درپهلوی پيدايش يافته است که به معنای چسبانيدن و وصل کردن و بهم متصل
کردن و ساروج وسمنت کردنست  dusin.خم وظرف سفالين وخم بزرگست.
دوستگين  ،هرماده چسبنده) نفيسی( است  .دوسينگرو دوسگر) (dusingar
سفالينه ساز و کارگراست  .به همين علت  ،دوستگان  ،هم به معنای پياله بزرگ
است و هم به معنای می خوردن با دوستان يا بياد دوستانست  .کوزه وسفال
وسبووجام وخم  ،پيکريابی دوستی وعشق ومهربودند .
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چون خاک ) هاگ( درفرهنگ ايران  ،به معنای تخم و تخمه است  .ازاين رو
آميختن آب با خاک باهم که گل باشد  ،بيان عشق ورزيست  ،دوسانيدنست  .اين
بود که کوزه وخم وجام وپياله وسبو  ،پيکريابی اصل عشق ومهر بودند  .اشعار
خيام  ،بهترين گواه براين پيشينه است .
اين کوزه چو من  ،عاشق زاری بوده است
دربند سرزلف نگاری بوده است
اين دسته که برگردن او می بينی
دستيست که برگردن ياری بوده است
ووقتی خيام ميخواهد ازبرابری و همآهنگی و پيوستگی شاه وگدا سخن بگويد ،
الهام از کارگاه کوزه گر ودوسگر ميگيرد  .از کوزه گر که دوسگراست ،
انتظارآفرينش دوستی را دارد .
درکارگه کوزه گری کردم رای
درپايه چرخ  ،ديدم استاد بپای
ميکرد دلير ،کوزه را دسته وسر
از کله پادشاه و از دست گدای
همين واژه » دوس «  ،درتبری ،تبديل به » دوش « شده است  .چنانچه درتبری
به کوزه گلی بزرگ کره گيری  ،دوش گفته ميشود و به خمره شکمدارمخصوص
شيره خرمالو واناروانگور  ،دوشان گفته ميشود  .و باﻻخره درفارسی به کتف ،
دوش گفته ميشود  ،چون کتف يا دوش ،محل اتصال و جفت شدن وآميزش بوده
است  .ازاين رو درشاهنامه اهريمن ميخواهد که مانند جفتش ،حق بوسيدن کتف
) دوش ( اورا داشته باشد  .به عبارت ديگر ،اهريمن با بوسيدن دوش ضحاک،
دوست ضحاک ميشود وبا او ميدوسد وممزوج ومتصل وبا او يکی ميشود  ،دراو
ميگدازد و دراو نهان و گم ميشود .اين معنای دوستيست  .ازاين رو خدا  ،دوست
انسان بود ،چون آب وژد وشيرابه و خورآوه و انگميست که درانسانها و جانها
روانست و با انسان  ،که مردم يا » مر +تخم = تخم دوستی « است  ،ميآميزد و
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ميدوسد و ازاين دوستی است که بينش وروشنی وشادی وجوانمردی و مهر ونيکی
و زيبائی وسرفرازی از انسان ميرويد .
***

پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 3 -

همه مردمان ،دوست هستند
چون همه ،شيرازپستان خدای مهرمينوشند
جام باده ،پستان ِخدای دوستيست
دوستگان  +سا تگين
اصل دوستی  :شير ازپستان زنخدای مهـر
عطار درالهی نامه  ،داستانی از» ديوانه ای « ميآورد که نهايت آمال جويندگيش
رادرزندگی  ،بازپيوستن به » پستان الست « ميداند .مسئله بنيادی او آنست که
ازپيوند با اصل  ،ازرابطه مستقيم با شيرابه گيتی يا شيرابه مهروعشق  ،بريده شده
است :
بسی گرد جهان را گشته ام من برای اين ،چنين سرگشته ام من
ز» پستان الستم « بازکندند نگونسارم  ،بدين زندان فکندند
ازآن  ،سرگشته وگم کرده راهم
که يکدم  ،با کنار» دايه « خواهم
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ازآنجا کآمدم بيخويش وبی کس
اگرآنجا رسم  ،اين دولتم  ،بس
اين سعادت مرا بسست که بازدرآغوش » دايه « باشم وازپستان او شيربمکم وبمزم
 .ما امروز شايد  ،اين نيازگوهری اورا به گونه های مختلف دريابيم  ،ولی دراصل
 ،ديوانه  ،نياز به » دوستی ومهری دارد « که دراجتماع ودرشريعت حاکم بر
روانها دراجتماع نمی يابد  .او نياز» به آميزش مستقيم با حقيقت وشيرابه جهان «
دارد که هرچه درعقايد و افکارُ ،جسته است  ،نيافته است وسرگشته مانده است .
جستجوی پستان مادر ،به معنای » بازگشت به دوران کودکی « نيست  ،تا باز
مانند روزگار کودکی  ،از مشکﻼتی که دارد و ناتوان ازروياروئی با آنهاست ،
رهائی يابد  .درک اين آرمان  ،نيازبه شناخت بيشتراز فرهنگ کهن دارد .
» شيرازپستان مادر«  ،نقش بنيادی درپيدايش آرمان » دوستی بشرباهم ودوستی
با بشر « بازی کرده است  .يکی ازنامهای شير » ،جيوام « است ،که يا به معنای
» جی +وام  ،يا جيو  +وام « است  ».وام « که همان بام باشد  ،به معنای »
پستان « و » زنخدای مهروعشق « است  .پس جيوام  ،هم به معنای » شيرازپستان
زنخدای مهر « وهم به معنای » زندگی وعشق  ،ازپستان زنخدای مهر « ميباشد
 .آنکه شيرميمکد  ،با اصل زندگی واصل عشق ،آغشته وسرشته ميشود  .ولی
همين جيوام  ،به معنای » روج= روز ،روشنی « نيز هست  .چون سفيدی
شيرازپستان خدای عشق  ،اينهمانی با » روشنی  ،روز ،آفتاب « داده ميشود .
خرم= بيدخت (
ازاينجاست که سپس خواهيم ديد که نام زنخدای عشق ) ُزهره = ّ
 » ،سپيد« بود  .آفتاب وروشنی ) بينش (  ،پيدايش » شير= مهر= زنخدای عشق
« است  .در ادبيات ايران  ،بسيار سخن از» جان شيرين « ميرود  .درمينوی
خرد  ،ديده ميشود که خرد  ،ازانگشت ) کوچک( واردتن ميشود ودرسراسرتن
پخش ميگردد وبا کل هستی انسان ميآميزد  .اين آميختن شيربا تن کودک  ،دوسيدن
است  ،و با اين دوسيدن  ،دوستی درگوهر انسان  ،پيدايش می يابد  .اين انگشت
کوچک  ،همان نوک پستان مادراست  ،و آنچه درهمه تن پخش وهنجيده ميشود،
همان شيرمادراست که اصل مهر است و تبديل به خون وسپس تبديل به » روشنی=
روز= خورشيد« ميگردد  .نه تنها جان ،شيرين است  ،بلکه خرد هم که با
سراسرتن انسان آميخته  ،شيرين است  .فردوسی ازاين سخن ايرج که بنياد فرهنگ
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ايرانست  ،ياد ميکند که جان  ،چون شيرين است  ،کسی حق آزردن آنرا ندارد .
ما فکرميکنيم  ،جان  ،مانند شکر ،خوشمزه است  ،ولی شيرين بودن جان  ،بيان
آنست که جان  ،ازگوهر مهر خدای عشق ودوستی است  .درجان شيرين  ،زنخدای
عشق ودوستی آميخته است .
» شيرمادر«  ،که درهرتنی  ،هم جان وهم خرد ميشود  ،حق آزردن جان وخرد
را ازهمه ميگيرد  .چون جان شيرين وخرد شيرين  ،اصل خوشيست و خوشی ،
حق زيستن است  .درهندی باستانی  ،به شيردادن » دا =  «dhaaميگفته اند که
واژه » دايه « ازآن پديد آمده است  .ازاين رو نام مادر »  «aa-daaاست که
معربش » عاد « باشد  ،و» دايه « هم همين معنی را دارد  .درفرهنگ ايران ،
مجموعه وپيوند ِهمه شيردهندگان گيتی  ،باهم  ،تصوير» خدای دايه = هـُو دای
= ُخـدا« يا » هو -مای = همای « را پديد ميآورد ) هومای درکردی نام خدا هست
( .هرمادری  ،بهره ای از» هودای = دايه به «  ،خدای مهر ودوستی هست .
هودای = که همان واژه خدای شده است  ،به معنای » شيردهنده ِ بـِه « هست .
خدا  ،اصل دادن شيرعشق وزندگی به همه است  .به عبارت ديگر ،شيرهرمادری
 ،بهره ای ازشيرخدا ) هودای يا هومای ( است  ،ازاين رو جان ) جی  +يان ( که
آبگيرهمين شير است ) شيرگير= نام رام جيد خدای ايران (  ،شيرين ومقدس )
گزند ناپذ ير( است  .بدين علت ايرج که همان » ارتا = اِ ِر ز = ا َ َرس = َرس «
است ميگويد که :
ميآزار موری که دانه کش است
که جان دارد و جان شيرين  ،خوش است
وعطار ميداند که دوست  ،درست درميان جان شيرين اوهست.
من چرا گرد جهان گردم  ،چه » دوست «
در ميان » جان شيرين « من است
وحافظ شيرازی  ،درست درشاهد خود  ،همين شيرينی را مييابد وازاين رو  ،به
او مهرميورزد :
برو معالجه خود کن ای نصيحت گو
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شراب و » شاهد شيرين « که را  ،زيانی داد
با شيرهست که خدا ) هو دای = هومای ( يا دوست  ،با تن ميآميزد  .فرانک ،
مادر فريدون  ،برای نجات دادن فرزند خود از گزند ضحاک که آزارنده جانست
 ،فرزندش را نزد » گاو برمايون « ميبرد ،تا ازشير گاو ماده ای که رنگ طاوس
نر دارد بنوشد  .طاوس  ،مرغ فرشگرد ) ازنو ،تازه شدن ( است  .گاو برمايون
چيست ؟ برمايون  ،مرکب از » برم  +يون « است  ».برم « درکتابهای لغت ،
شاه بابک خوانده ميشود  ».شاه «  ،نام ارتا يا سيمرغست  ،وبابک ) = پابغ ( ،
بهرام است  ،و اين دو باهم  » ،دوبُن جفت آفريننده هستی « درميان هرشبی هستند
 .گاو نيز  ،به » مجموعه يا خوشه همه زندگان يا جانداران « گفته ميشده است .
شيراين گاو  ،همان » دوست= زوش « است که عطار درميان جان خود می يابد،
و بدينسان فريدون  ،جانش ازدوست ) همآغوشی ارتا با بهرام( شيرين ميشود .
البته سپس فرانک فريدون را به فراز کوه البرز می برد تا » شير ازپستان سيمرغ
= دايه جهان ودايه زال « بنوشد و دراين جا  ،مطلب درمتن  ،حذف گرديده است
 ،و درست درهمين خانه ِدايه کل بشروکل جانهاست که رسالت خودرا به پيکاربا
» آزارنده جان جهان  ،ضحاک « در می يابد که بجای نوشيدن شير)مهر ودوستی
(  ،خونخوار) جان آزار( شده است  .اين ضحاک )  =zohaakفرزند ( ،
درآغاز،گياه خوار وشيرخواربوده است ومهر به جانها ميورزده است  ،ولی ناگاه
تحول به خونخوار می يابد ،و رسم »قربانی خونی « را ميآورد و » کشتن برای
خود را مقدس ميسازد ،و آنرا ذبح مقدس مينامد «  .اوفرزند ِ» مرداس « است که
» ميتراس يا مهراس « باشد  ،يعنی فرزند خدای مهر است  .اين خدا  ،دراصل »
همان زنخدا ومادرخدا  ،دايه شيردهنده به بشر« بوده است  ،ولی در دوره » مرد
ساﻻری «  ،اين خدا را نرينه ساخته اند  .البته خدای نر ،پستان ندارد تا شير بدهد
 ،ازاين رو  ،دارنده گاو های بسيار زياد ميشود تا هرکسی نياز به شير دارد  ،به
رايگان ببرد وبنمايد که من هم اصل مهر ودوستی هستم  .بدينسان  ،نقش » دايگی
عاريتی = مهرودوستی عاريتی« را بازی ميکند  .اين خدا  ،ميخواهد نشان بدهد
که اوهم » اصل مهر« است  ،چون با دادن شير هست که » وه دايتی = به دهش
« ميشود  .پدرضحاک:
که » مرداس « نام گرانمايه بود
24

Jg. 1 (2020), Heft 4

بداد ودهش  ،برترين » مايه « بود
مراورا ز دوشيدنی  ،چهارپای
زهريک  ،هزار آمدندی بجای
همان گاو دوشا  ،به فرمانبری
همان تازی اسبان همچون پری
به شير آن کسی را که بودی نياز
بدان خواسته دست بردی دراز
» مالک گاوها واسبهای شيردار«  ،جانشين » دايه ای ميشود که خون خودش در
پستانش تبديل به شير= جيوام « ميشود  .ازاين تحريف که بگذريم  ،برغم اينکه
ضحاک  ،فرزند ) ضحاک به معنای فرزند هست ( خدای مهر هست  ،ولی،
خودش ،با کام بردن ازجان آزاری  ،تحول به » اصل جان آزارو خون آشام « می
يابد ،و از آزردن جانها  ،کام می برد و کشتن جانها وخونريزی  ،برای او جشن
شادی ميگردد .
دوستی  ،با آميخته شدن گوهرجان مادر که شيرباشد  ،با تن فرزندش  ،آغاز ميشود
 .مادر با شيرش  ،با فرزند  ،ميدوسد وباهم دوست ميشوند و فطرت دوستی
ومهردرفرزند  ،پيدايش می يابد  .به عبارت ديگر ،فطرت هرانسانی ،
مهرودوستی وعشق است ،نه عبوديت و نه اطاعت  .دوستی از آميختن دوهستی
با هم  ،پيدايش می يابد  .خدا) هـُو دای ( که دايه وشيردهنده به همه بود  ،با همه
انسانها وجانها  ،دوست ميشد  ،و جان وخرد همه را شيرين ميکرد ،و درست
خودش نيز ،همين » شير « وهمين » شيرابه « يا همين » آب زندگی« درجهان
هستی بود .
انديشه » دوست« و » دوسيدن «  ،دراين فرهنگ  ،به مفهوم بنيادی » جفت =
دوتای به هم پيوسته = « dvaبازميگردد  .به همين علت  »،با د نيکو« که وای
باشد دراصل »  «dvaayبوده است  ،چون دوتای بهم پيوسته است  .اصل پيوند
ومهرجهانيست که » باد زندگی « باشد ) اسو= پران = فرن= هوا ( عنصرنخستين
هرچيزيست  .دوتای بهم چسبيد )  (dvaهمديگررا ميجويند ) ُجستن = يوزيدن =
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جوئيدن  (vi-justanو خواستاروخواهان هم )  (usenو درانتظارهم ) بيوس vi-
 (usهمند  .اينست که دوتای جفت باهم  ،همديگررا » ميجويند « و »
درانتظارهمديگرند « و » خواستاروآرزوکننده آميختن با همند«  .بدينسان +us» ،
زاووش «
زوش = ُ
 «dvaو واژه »  «zwa +ushاست که واژه » دوس « يا» ُ
باشد ،پيدايش يافته است  .ونام خدای بزرگ يونان » زئوس « همين نامست .
usو uzو ushتلقظهای گوناگون يک واژه اند  .درسانسکريت هم  ،واژه دوست ،
ازهمين انديشه » دوتا باهم = «dva = dviپيدايش يافته است .
 Dvitiyaبه معنای  -1دوم  -2رفيق  =3دوست  -4برابرودرصيغه موءنت ،
رفيقه ومعشوقه وهمسراست  .ولی اين واژه  ،درست درشکل »  «devaکه » ديو
« درفارسی باشد ،معنای » خدا « را داشته است ،که هنوز درسانسکريت ودر
زبانهای اروپائی دارد  .چون اين دوتای بهم چسبيده  ،افاده معنای » عشق
ومهرودوستی « را ميکرده است که ازآن » روشنی پيدايش می يابد ،روشنی
بيرون ميآيد «  .چنانچه درايران به صورت يا مجسمه زنخدای عشق uz-des،
ميگفتند که معموﻻ به » بُت « ترجمه ميشود و چون بت پرستی در آئين زرتشتی
واسﻼم و يهوديت ومسيحيت  ،طرد ميشود  ،معنای اصلی »  ، « uzفراموش
ساخته ميشود  .درحاليکه »  «uz-desبه معنای » صورت يا نقش ِ عشق ودوستی
« است .
مثﻼ واژه  uzemaبه معنای » عشق « است ويا  uzdarezaبه معنای محکم به
هم پيوسته بودن يا همبستگی و يگانگی واتحاد است  .پسوند  ،darezaهمان واژه
» درزی= خياط « هست ميباشد که به معنای محکم بهم بستن است  .و uzdareza
درهزوارش به معنای » همبست =  « hambastاست .
اينست که ترکيب »  «dva+us=uzکه معنای دوست ودوستی ودوسيدن را معين
ميسازد ،چهره ويژه ای به فرهنگ ايران ميدهد  .عشق ودوستی باهم ) (dva+us
بﻼفاصله با » خدای عشق =  «deva+uzاينهمانی می يابد  .با درک دقيق و
ژرف اين » يوس= يوز= جوس = يوش « است که هم داستان » کاوس = kava
 « usanکه بررسی اش برای شناخت فرهنگ ايران ضروريست وهم مفهوم »
=vi+justanجستن وجستجو«که بنياد فرهنگ ايران و سپس عرفان ) به ويژه
آثار عطار ،منطق الطير ومصيبت نامه الهی نامه ( است  ،واژه کليديست .
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خروس) (xr +usکه مرغ پيشگوی پيدايش روشنيست  ،به معنای عاشق و جوينده
زن ) خره = هره = هروم ( است  ،و عاشق ِ آفتاب  ،يا خورشيد خانم ويا »صنمی
هست که درسپهرچهارم  ،سپهرعشق « است  .يوس  ،تبديل به همان » يوز=
يوس = جوس « شده است  ،همان جستجود کردن است  ،و يوزيدن  ،به معنای
جستن وتفحص کردنست و به سگ يا جانورشکاری که با بوکشيدن  ،شکاررا
ميجويند ومی يابند  ،يوز ميگويند  .و به گدائی که درنهايت ابرام وسماجت ميطلبد
 ،دريوزه گر گفته ميشود  .خود واژه گدا و يوزيدن  ،دراصل معنای مثبت ،
جستجوکردن با ابرام را داشته است  ،چون  ،عشق ومهر ودوستی  ،ريشه
درگوهروفطرت انسان دارد  .انسان درجستجو  ،دنبال معشوق يا معشوقه خود
هست که جفت اوست و در دوسيدن ) (dva+usبا اوهست که روشنی ازاو پيدايش
می يابد ،و آفريننده وزاينده ميشود .
ازاين رو درفرهنگ ايران  ،دوپديده » ُجستن « » به هم کشيده شدن « ازهم جدا
ناپذيرند  .انسان ميجويد  ،چون کشيده ميشود .اين پيايند اصل » جفتی وانبازی =
سنگ = هنج = مـَر « است  .انسان  ،چيزی را ميجويد که درنهان وتاريکی اورا
ميکشد  ،و اين کشش درتاريکی  ،راهبروراهگشای اوست  .با بيراهه رفتن
وسرگشتگی وحيرت  ،هيچگاه کشش  ،دست از رهبری کردن جوينده  ،نميکشد .
درجستن  ،با راه غلط برگزيدن  ،نبايد نوميد شد  ،چون کشش پنهانی درتاريکی ،
اين کژ روی را آهسته آهسته تصحيح ميکند  .و داستانهای » کاوس «  ،دراصل
 ،بيان همين » جويندگی های او « بوده است که سپس اغلب  ،منفی ساخته شده
است  .ولی ارزش بزرگ » کاوس «  ،همين » يوزيدن = جوستن = مهرورزيدن
« است  ،هرچند نيز در يوزيدن = جوستن = يوسن =  usenدچار اشتباهات
گرديده است  .کاوس  ،درست پيکريابی همين اصل » يوستن « و » بيوسيدنvi-
 « usبوده است  .بيوسيدن  ،معانی  -1آزوطمع فراوان به چيزی داشتن و -2اميد
به چيزی داشتن  -3درانتظارچيزی بودن  -4نگران چيزی بودن  -5شهوت چيزی
را داشتن بوده است  .درست درکاوس  ،اين ويژگيهای انسانی  ،بسيار برجسته
ساخته ميشوند  .اين ويژگيهای انسانی که درآغاز ،بسيار مثبت ارزيابی ميشده اند
 ،سپس چهره منفی به خود گرفته اند و طبعا داستانهای کاوس نيز  ،تغييرشکل
يافته اند ،وجستجو گری و آزمايشگری و مهرورزی به طور کلی  ،همه
ماجراجوئی های خطرناک ساخته شده اند .
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اکنون گامی در پيگرد پديده دوستی فراترمی نهيم  .همين» دوا+ئوس« يا
واژه» «dva+uzيا » دوا +ئوز« ،تبديل به واژه » دوزای « شده است که
درفارسی به معنای » نای مطربان « است  .اساسا  ،خود واژه » ئوز= هوز=
خوز= خوص = ﱡ
عزی « به معنای » نای « هست  ،و نای  ،بزرگترين نماد »
جفتی وانبازی و دوستی و باهمی ومهر « هست  .دوبخش نای  ،با گرهی
درميانشان  ،به هم پيوند می يابند  .گره وقاف ) قـَف ،کاب = کعبه(  ،همان
سيمرغست که رام را با بهرام که دوبخش نای باشند  ،به هم پيوند ميدهد ) سه
قـر +قف (  .اينست که » دوا +ئوز« يا » دوز= دوزای = دوژ«  ،به معنای »
دونای جفت باهمست «  .درست همه برآيندهای اين تصويررا درزبان کردی می
يابيم  .دوزه له  ،به معنای مزماراست  .دوزان  ،به معنای » استره « است  .استره
که با آن سرميتراشند  ،ازنی بوده است وخودش نيز به معنای نی است  .اينست
که به ايده آل وهدف  ،دوز ميگويند  .آماج هم درفارسی  ،چنين گونه تصويريست
) يوغ است(  .دوزکردن  ،خواستن است و دوژ  ،ريسمان وطنابست که نماد پيوند
ميباشند .
درک آفرينندگی وپيدايش  ،به اين اصل »  ،« dva+uzجفت نرينه ومادينه
بازميگشت  .مادر ،آب ) همه شيرابه ها وروغن ها و ( ....بود و نرينه  ،تخم )
بذر درزمين ونطفه درزهدان ( بود  .تخم درزهدان مادر ،دوسيدن و دوستی » آب
با تخم « بود  .اساسا واژه » مادر=  «maatarهمان واژه » َم َ
طر« درعربيست .
مادر ،آب وشيرو باده وافشره وروغن و َجد = َژد است  .دراوستا maataro
 jitayoکه درواقع به معنای آب زندگيست  ،معنای » شير« دارد  .درواقع مادر
و آب )= مايه = مای (  ،يک واژه بودند  .چنانچه » هومای« که همان » هما «
باشد  ،هم به معنای » مادربه « وهم به معنای » مايه يا شيرابه به « است  .و خود
واژه شوهروشوی  ،به معنای تخم و نطفه وبذ راست  .واژه  Xshudraدراوستا،
تبديل به  shusrو به  shoharشده است .
نخستين عنصر ،درهرانسانی همان » ارتا «  ،تخمی ازخوشه ای » ارتای خوشه
= خوشه پروين « است ،که با » ُهدهُد« اينهمانی داده ميشده است  .وتلفظ اصلی
هدهد » ،هوتوتک « است  ،که به معنای » نای به « ميباشد  .هدهد ،چشمی دارد
که کاريز يا قنات ) کَت= کات = کتز( يا راه آب را در زيرزمين ميجويد  .به
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عبارت ديگر ،خدا ) هـُودای = هومای (  ،يا شيرابه و»خورآوه « يا حقيقت را ،
درتاريکی ميجويد تا با آن بدوسد  .اينست که به جويندگان حقيقت وخدا  ،آموزيان
يا کاتوزيان ميگفتند  .کاتوز) کات  +يوز ( کسيست که راه آب يا کات = کت را
در تاريکيها ميجويد و خواستار» آب« است  .به راه آب وقنات نيز  ،ناوه وناو هم
گفته ميشده است  .از زيردرخت همه تخمه  ،ناوهای فراوان به همه گيتی به زيرهر
تخمی کشيده شده است  .فقط هرانسانی بايد اين » ناو« را بجويد تا با آن بدوسد .
ازاين رو به معابد گبران ومجوسان  » ،ناووس= ناو +يوس « گفته ميشد  ،چون
آتشکده يا نيايشگاه  ،جايگاه » جستجوکردن راه آب  ،راه يافتن حقيقت يا شيرابه
هستی « هست  .گوهرهرانسانی ) تخم = ارتا = اخو(  ،آب يوز ،جويای آب ،
خواستارآب  ،دوستدارآبست  .آميختن ودوسيدن ِ مستقيم با حقيقت جهان هستی که
همان شيرابه يا خورآوه يا رس يا مينو يا جد باشد  ،فطرت وگوهر هرانسانيست .
و» خضر« نيزکه درشاهنامه درجستجوی » آب زندگی = آب حيوان « است ،
همان  xedhraاست که به معنای » تخم « هرانسانی است  .تخم وآب ) مايه ( ،
باهم دوستند وهمديگررا ميکشند وميجويند ،تا با هم اصل پيدايش روشنی گردند )
گوهرشب چراغ شوند(  .و در داستانی که خيام درنوروزنامه برای پيدايش شراب
ميآورد  ،اين هما » ،هو +مای « هست که بذر انگور) رز= رس ( را ميآورد .
اين بود که نوشيدن باده يا نوشيدن » سه نوشابه آميخته باهم دريک جام وساتگين
« ،نوشيدن خود ِ خدای مهرو دوستی بود  .لحنی را که باربد برای رام جيد ،خدای
روز بيست وهشتم ساخته است  ،باده نوشين ميباشد  .اين خدا ،خودش باده نوشين
يا نوشين باده است َ .بگمـَز) بغ +مز( که به باده گفته ميشود  ،به معنای خدای ماه
است  .اينست که آئين » باهم نوشيدن ازيک جام باده يا ازيک جام درنيايشگاه يا
خرابات «  ،نوشيدن تخمهای گوناگون) مردمان ( ازيک » شيرابه = خـُورآوره
« به معنای » باهم دوست وهم پيمان شدن « آن مردمان بوده است .
خدای دوستی  ،جام شيريا پستان افشاننده شيريست که درهمه ،روان ميشود و همه
»وخشا « ميسازد  .به پستان  ،جام شيرنيزميگويند  .اين جام بزرگ باده را ،
را َ
دوستگان ميناميدند  .گان  ،هنوز درکردی به معنای » پستان « است  .دوستگان ،
زوش = محبوبه ويار« همه است  .آب وباده وشيرو...
پستان دوست  ،پستان ِ » ُ
اينهمانی با » مادر= مای = خدای عشق = دای « داشت  .البته دراصل واژه»
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گان « به  ganyaو  kanyaaبازميگردد که هم به معنای » نای « وهم به معنای
» دخترجوان « است  .دوستگان  ،هم آن جام باده و هم نوشيدن با دوستان و يا بياد
دوستان ميباشد  .پستان يا جام شير ،اينهمانی با زنخدای عشق ودوستی داده ميشد
 .درواقع  ،هنگامی که همه ازيک جام باده مينوشيدند  ،آب زندگی ازشيرپستان
زنخدای عشق مينوشيدند که دايه ومای ) مادر= مايه = آب ( همه شمرده ميشد
وهمه باهم فرزند خدای عشق ودوستی ميشدند.
اساسا خود واژه » جام « که دراوستا »  « Jaamaميباشد  ،به معنای »
خويشاوندی « هست  .اين واژه درسانسکريت » « Jaamiاست که به معنای -1
خويشاوندی -2پيوند خواهربرادری) همشيرگی(  -3همگوهری وهمخونی  -4آب
و واژه »  «Jaamaryaدرسانسکريت به معنای » شير« ميباشد.ازاين رو
نيزهست که به پستان  » ،جام شير يا جامه شير« گفته ميشود  .پس خود اصطﻼح
» جام « به تنهائی  ،چه جام شيرباشد  ،چه جام آب باشد  ،چه جام جم باشد ،به
معنای » سرچشمه خويشاوندی و پيوند همشيرگی « هست  .وبه همين علت به
دختر درسانسکريت » جاما= « jaamaaگفته ميشود  .خواه ناخواه  ،ابريا ميغ )
( maghaهم که پريکا خوانده ميشد  ،ونام ديگرش » غين = شاه پريان « بود که
» گين وکين « باشد ،وحامله به آب و به قول بندهش » جام باده « است  ،ونام
شهرنيشابوربوده است ) غيم = غين (  ،سرچشمه دوستی ومهربوده است  .به
همين علت  ،آبگينه  ،به معنای » شيرابه و ژد زنخدای عشق ومهريا پری يا شاه
پريان « است .
درآغاز ،آسمان با » ابر= گين «  ،اينهمانی داده ميشد وازاين رو آسمان  ،آسمان
ابری خوانده ميشد  .وازاين رو درروايات پهلوی) اساطير ،عفيفی( گوهرآسمان ،
گين است  ،يعنی سرچشمه پيدايش شيرابه مهرودوستی وعشقست  .به همين علت
 ،جام باده  ،ساتگين ناميده ميشود ،که مرکب از» ساتی= ستی« و » گين « باشد
 .گين ،به معنای » مادر= مطر« و سرچشمه آب زندگی يا شيراست  .و» ساتی «
درسانسکريت  ،معنای » باهمديگرو بهم پيوستن « را دارد  .ساتهی دينا  ،به
معنای بهم پيوستن ورفيق همديگرشدنست  .ساتهی= sath-iبه معنای رفيق
ودوست و همراه وهمکارصميمی و باوفاست  .ازاين ر و به زن با وفا  » ،ستی
« ميگفتند  .درفارسی  ،ستی به آهن گفته ميشود  ،چون آهن که همان » آسن =
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آسنگ = سنگ « است معنای اصل اتصال واتحاد را دارد  .ازاين رو زنخدای
ماه که اصل عشق ومهرودوستی شمرده ميشد  » ،مهستی = ماه  +ستی « خوانده
ميشد » .مجسطی« هم که به علم نجوم گفته ميشد  ،همين معنی را دارد  ،چون »
مج «  ،نام ماهست  .پس ساتگين که جام باده باشد  .پستان شيروآب وژد يا سرچشمه
دوستی ورفاقت باهمديگرو پيوند يافتن با همديگراست  .و ازاين رو در غرب به
شاه »  « majestyميگويند  ،چون حقانيت او به حکومت  ،آفريدن دوستی ومهر
ورفاقت ميان همه است  .ازاين رو باده  ،بگمز) خدای ماه ( ناميده ميشد  .نوشيدن
ازجام يا ازساتگين يا ازقدح ) گده ( آئين آفريدن مهرورزی ودوستی بود  .درباهم
نوشيدن باده  ،جامعه ساخته ميشد  .مولوی درغزلی ميگويد :
تاچند به عشق همنشينی

بادل گفتم  :چرا چنينی؟
دل گفت  ،چراتوهم نيائی

تا لذت عشق را ببينی

گرآب حيات را بدانی

جز» آتش عشق « کی گزينی

ای گشته چوباد ،ازلطافت

پرباده شده  ،چو » سانگينی «

چون آب  ،توجان نفشهائی

چون آينه» ،حسن« را امينی

دل  ،هميشه همنشين عشق است  .دل ،درفرهنگ ايران ،چند نام دارد  -1 :دل که
دراصل » ديل = دی  +ال « است و -2درپهلوی » ارد« که همان » ارتا « يا
سيمرغ باشد که نام ديگرش» غين = گين « ميباشد و -3گره که بند نی است
واينهمانی با سيمرغ داشت که اصل دوستی وپيوند است و  -4دراوستا نام دل » ،
زره  +دای =  «zare-dhayaاست  .دل يا » زره  +دای «  ،به معنای دايه يا
شيردهنده ايست که با شيرش  ،به هم می پيوند د و باهم متحدميسازد ) . (zare
ديل که » دی +ال « باشد به معنای زنخدای زايمانست که دايه هم هست و
درشاهنامه سيمرغ  ،خود را دايه ومام ميخواند .
خود واژه » زره « که به معنای پيوند دادن و به پيوستنست  ،درتلفظ »« zareh
به معنای دريا ورود است  ،وآب  ،اصل پيوند ودوسيدنست .درواقع دل ،پستان
شيريا رودآبيست که اصل مهرودوستی است  .وهمين معنای » ساتگين « است که
به جام باده گفته ميشود  .چون » غين که همان گين باشد «  ،نام » ابر« وطبعا
نام » اسمان ابری « است  .و ابريا آسمان ابری ) گين = غين ( چون سرچشمه
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آب يا سرچشمه ژد هست  ،اصل مهرودوستی وراديست  .ازاين رو آسمان که با
ابراينهمانی داده ميشد  ،در روايات پهلوی ) عفيفی( ازگوهر» گين = آبگينه =
آب ِ گين « است  .بدين علت  ،باربد لحن نوزدهم را که سرود روزسيمرغست)
روز نوزدهم هرماه (  » ،کين ايرج « يعنی » گين ِارتا يا اِ ر ِ ز «  ،يا » اصل
مهرودوستی ايرج يا ارتا « مينامد  .دراينجاست که ما با تحول دينی بزرگی
درايران رويارو ميشويم  .اين اصطﻼح » کين « که همان » گين « باشد دراصل
به معنای » سرچشمه مهرودوستی وعشق « بوده است ولی جنبشهای ميترائيسم
وآئين زرتشتی که برضد فرهنگ زنخدائی -ارتائی بوده اند  ،معنای اين اصطﻼح
را  ،صد وهشتاد درجه  ،گردانيده اند ،و بکلی متضاد با معنای اصليش ساخته اند
و معنای » دشمنی ونفرت انتقام = کينه « بدان داده اند  .واژه » کين « که ما
امروزه بکارميبريم  ،درست برضد معنای اصليش هست که » مهروعشق ودوستی
« بوده است  .اينست که » ساتگين که گين ِ ستی « باشد  ،به معنای زهدان يا
پستان » ستی = زن « هست که سرچشمه واصل عشق ومهرودوستی است  .ازاين
رو» دل « درفرهنگ ايران  » ،سرچشمه زاينده مهرودوستی وعشق « بود و
کسی حق نداشت که آن را با دشمنی ونفرت وانتقام جوئی آلوده سازد  .با نخستين
قتل درشاهانه که قتل سيامک باشد  ،کيومرث نميداند وسرگردانست که با قاتل که
اهريمنست چگونه رفتار کند  ،تا پس ازيکسال »سروش که خدای نگهبان جان و
آگاه کننده ازآزار به جان « است وپيام آور ِ» بهمن = اصل خرد وبزم ،يا آسن
خرد « است  ،اين پيام را ميآورد که :
سپه ساز وبرکش به فرمان من
برآور يکی گرد  ،از انجمن ) ديوان (
ازآن بدکنش ديو  ،روی زمين
بپرداز و  » ،پردخته کن دل زکين «
پس ازپيکار با اهريمن  » ،بايد دلت ر ازکين به اهريمن يا قاتل وآزارنده  ،تهی
سازی «  .کين دشمن را در دل نگاه ندار ،چون دل  ،جای دشمنی ونفرت وانتقام
نيست  .فرهنگ ايران برضد کين توزيست که در» ثارﷲ « به خود پيکر گرفته
است  .با آنکه اين داستان کيومرث  ،روايتيست زرتشتی  ،ولی » اصل فرهنگی
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ايرانی « نيزدرآن باقی مانده است  .دل هرانسانی  ،سرچشمه مهرودوستی وعشق
است و از دل هيچ انسانی  ،دشمنی ونفرت وانتقام نمی جوشد .
به عبارت ديگر ،انسان ،منش مردمی دارد  ،نهاد او  ،سرچشمه دوستی ومهر
وعشقست  ،و هرکس که آنرا آلوده به انتقام ورزی و دشمنی و نفرت کند  ،برضد
خدای ايرانست که در دل ) ارتا  ،دايه  ،گره ( خانه دارد  .اينست که مولوی
ميگويد » کعبه اصلی « دل انسانست که سرچشمه مهر ودوستی است  ،نه » کعبه
درعربستان «  .منظور از طواف کردن دور کعبه درعربستان هم  ،آموختن
طواف گرد دل انسانهاست  .واين باز گشت ازشريعت اسﻼم  ،به منش مردمی
درفرهنگ ايرانست .
طواف کعبه دل کن  ،اگر دلی داری
دلست کعبه معنی  ،تو  ،گل چه پنداری
طواف » کعبه ِ صورت «  ،حقت بدان فرمود
که تا بواسطه آن  ،دل به دست آری
هزار بار پياده  ،طواف کعبه کنی
قبول حق نشو د  ،گر دلی بيازاری
آيا کشتن کفارو ملحدان و مرتدان و امر به معروف ونهی ازمنکر ،آزردن دل
انسانها نيست ؟ آيا سلب آزادی از ديگر انديشان  ،آزردن دل انسانها نيست  .آيا
بزورشمشيروتهديد مردم را مسلمان کرد و مسلمان نگاهداشتن  ،آزردن دل نيست
؟
پس » ساتگين « که به » جام باده « گفته ميشد  ،دراصل به معنای » جام دوستی
ورفاقت وبا هم پيوند يابی و همزيستی و اتفاق « است  .به عبارت ديگر ،نوشيدن
ازيک جام بزرگ باده  ،انجمن ساز وجامعه سازبوده است  ،همانند نوشيدن از
پستان خدای » هودای = هو مای « که سرچشمه دوستی ومهر و رفاقت وپيوند
همه انسانها باهم بود  .بجای اعتراف به اينکه » اشهد ان ﻻ اله اﻻ ﷲ «  ،و نفی
وطرد وانکار همه خدايان و دشمنی با همه خدايان که هرکسی ميپرستد و دوست
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ميدارد و درنپرستيدن آن  ،دلش آزرده ميشود  ،همه ازيک جام باده که اصل شادی
وراستی وجوانمردی است بنوشيد  ،تا با هم دوست وهم مشرب بشويد.
دربندهش  ،ابرکه همان » غين = گين « باشد  » ،سنگ « ناميده ميشود و دراوستا
 ،نام ديگر» سنگ «» zar-stvaزد+استوا« ناميده ميشود وچنانچه درجای ديگر،
بررسی شد  ،اين واژه به معنای » نطفه وماده نخستين و اصل پيوند دادن و آفريدن
مهر« است  .درسغدی به ابر » ،پری کا « گفته ميشود که گواه برآنست که »
سنگ= ماده نخستين مهر « اينهمانی با » پری = دوست ومهر« و» گين = غين
« دارد  .و گين دراصل  ،همان واژه  ganyaaو  kaayaaاست که به نی و دختر،
گفته ميشده است  .همين گان وکان  ،پسوند جشن » مهرگان « است که درسغدی
» کنيزبغ « نام دارد  .به عبارت ديگر ،مهر ،خدای نرينه نبوده است  ،بلکه »
زنخدا « بوده است  .درکردی هم به سنگ  ،کچه و بردی گفته ميشود که اينهمانی
دختر) زن( با » نی « و » سنگ« و اين زنخدا را نشان ميدهد  ،که نيايشگاههايش
درايران  » ،ديرکچين وکنشت « ناميده ميشده است  .ازاين رو هست گه » گين «
گه همان « گانيا « يا » قينه « باشد  ،هم به زهدان وهم به پستان گفته ميشود ،
چون يکی آبگاه است وديگری سرچشمه شير است که اينهمانی با » مادر = مطر
= باران وآب « داشته است  .اينست که درکردی به پستان حيوان شيرده  ،گان
وگوان گفته ميشود  » .گـن « هم درپهلوی به شيشه و » آبگينه = آب  +گين «
گفته ميشود که همان » گين « باشد  .اينکه دربندهش  ،چشم با » آبگينه « اينهمانی
داده ميشود  ،به معنای آنست که چشم  ،سرچشمه نگاه يا روشنی ِعشق ومهراست
عشق (  .درکردی  ،گاندن  ،به معنای بزرگ پستان است  .اينست که»
) اشک = َ
دوستگان« که جام بزرگ باده باشد و دوستان باهم ازآن مينوشند  ،به معنای »
پستان دوست « است که همان » پستان زوش يا پستان زاووش«  ،زنخدای عشق
باشد  .ما ميدانيم که نام ديگر پستان  ،وام يا بام است ) بلخ = شير بامی ( که درست
اينهمانی با » خدای عشق دارد  ،چون خود واژه» وام« درسانسکريت هردو معنی
را دارد  .پستان وزنخدای عشق باهم اينهمانی دارند  .شير ،زهش عشق
ومهرودوستی است  .پستان  ،جام شيريا به عبارت ديگر ،جام مهر است  .و با
اينهمانی گين با ابرکه جام باده ميباشد  ،دوستگان و ساتگين همان پستان خدای
مهرند  .رابطه ابريا آسمان ابری با خاک و زمين نيز ،رابطه دايه مهر با کودک
 ،يا رابطه عاشق با معشوقه است  .خاک  ،معشوقه آسمان ابری  ،يعنی سيمرغ
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است  ،وسيمرغ  ،دوست دارد که خاک وزمين  ،ازاين جام باده بنوشد ) ريختن
جرعه می برخاک  ،رسميست که به اين تصوير بازميگردد (  .ازاينجاست که
منوچهری چنين ميسرايد :
باغ  ،مغشوقه بُـد و  ،عاشق او بود سحاب
خفته معشوقه و ،عاشق شده مهجور ومضاب
عاشق ازغربت  ،باز آمده و ،چشم  ،پرآب
دوستگان را با سرشک مژه برکرد ازخواب
دوستگان  ،دست برآورده  ،بدريد نقاب
ازپس پرده برون آمد با چهره ماه
عاشق از دور  ،به معشوق خود  ،اندر نگريد
بخروشيد و  ،خروشش همه گوشی بشنيد
آتشی داشت به دل  ،دست زد و دل بدريد
تا بديده  ،بت او  ،آتش پنهانش بديد
آب حيوان زدو چشمش بدويد وبچکيد
تا به ُرست از دل و از ديده معشوق  ،گياه
اينها ساخته تخيﻼت منوچهری شاعرنيست که خلق کرده باشد  ،بلکه اين بازتاب
انديشه آئين مهرودوستی ايرانيست که ازبُن روان مردم برخاسته وبدين علت اين
شعرها زنده مانده اند  .مولوی نيز ميگويد :
با ظريفان وخوبان  ،تا به شب پای کوبان
وزمی پير ُرهبان  ،هر دمی  ،دوستگانی
اين قدح ميشتابد  ،تا شمارا بيابد
در دل وجان بتابد  ،از ره بی دهانی
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»قدح« نيزمعرب همان واژه » گده « است که همان واژه » ژد = جد= شد = زد
« باشد و اصل پيوند دهی ومهرورزی است  .چنانچه واژه » جدی «  ،نام ميخگاه
 ،يعنی قطب عشق و مهر جهانست  ،چون با شيرمهرش  ،همه جهان را بهم می
پيوندد  .اين واژه در پشتو به شکل » گـَد « باقی مانده است که به معنای باهم
آميخته و ترکيب شده است و »  «gaddedalبه معنای باهم يکی شدن و باهم
مخلوط شدن و » گدول « به معنای باهم متحدکردن و با هم جمع کردن و باهم
آميختن است .ازاين رو بود که جام باده يعنی » دوستگان « پستان دوست  ،پستان
زووش  ،پستان زنخدای محبوبه واصل عشق ومهر ودوستی شمرده ميشد.
ونوشيدن از» دوستگان « باهمديگر ،يکی از رسوم بنيادی آئين زنخدا مهر بوده
است  .درهرانجمنی  ،درهرخراباتی ) خور +آباد ( ودر هر ميـَزدی  ،جام باده
دست به دست ميگشت وهمه ازآن مينوشيدند ،تا همه ازپستان خدای مهرو دوستی
وعشق  ،نوشيده باشند  ،و همه ازژد يا شيرابه يک خدا نوشيده  ،وفرزندان خدای
مهر بشوند  .خدا  ،مزيدنی وچشيدنی بود  .پس جام باده  ،اينهمانی با پستان
زنخدای مهرو دوستی داشت و همه انسانها  ،مستقيما از پستان زنخدای
مهرودوستی مينوشيدند  .رابطه انسان با خدا  ،رابطه مستقيم کودک با دايه يا
معشوق با عاشق داشت  .جان انسان  ،همان شير زنخدای مهربود  .ازاين رو ،
هرجانی  ،شيرين بود  .جان  ،بطورکلی  ،شيرين بود  .واژه ديگرشير چنانکه گفته
شد ،جيوام ميباشد  ،که معنای » روج = روز ،روشنی ،خورشيد « رادارد  .انسان
خرم = بيدخت = ُزهره (
با نوشيدن شير مهر و دوستی از پستان زنخدای عشق ) ّ
 ،روشن ميشود  ،و دارای بينش وخرد ميگردد  .مهر ،سرچشمه بينش زندگيست
 .همين انديشه در» جام جم = جام گيتی نما « بازتاب شده است .پستان زنخدای
مهرودوستی  ،دراثر عشقش به خاکيان  ،ميخلد ومی جهد يا َجستن ميکند  .پستان
مادر ،کشش به مهرورزی دارد  ،درجستجوی امکان مهرورزيست :
طفل دل پرسودا  ،آغاز کند غو غا
پستان کريم او  ،آغاز کند جستن
طفل دلم را به کرم شير ده
چون سر پستان تو َ ،جستن گرفت
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اينست که پستان خدا  ،پستان مادريست که بسوی شير دادن به خاکيان کشيده ميشود
:
ما همچو آب  ،درگل وريحان  ،روان شديم
تا خاکهای تشنه  ،زما بر دهد گيا
بيدست وپاست  ،خاک  ،جگر گرم بهر آب
زين رو  ،دوان دوان  ،رود آن آب جويها
پستان ابر) پری = غين = مگا ( ميخلد  ،ايرا که دايه اوست
طفل نبات را طلبد دايه جا به جا
اين رابطه مهری ميان انسان وخدا که ازآئين زنخدائی مهرآمده بود و از سرچشمه
فرهنگ ايران جهيده وزهيده بود  ،بدين آسانيها از روان وضمير ايرانيان  ،زدودنی
نبوده و نيست .
عرفان  ،کوشيد تا همان تجربيات آئين زنخدائی مهر و دوستی و جوانمردی را تا
آنجا که ممکنست در اصطﻼحات چيره شده اسﻼمی  ،دوباره عبارت بندی کند .
وچون جامه اين واژه ها و اصطﻼحات اسﻼمی  ،بسيار تنگ هستند و اين فرهنگ
درآنها نمی گنجد  ،اينست که جامه ها  ،هميشه ازهم پاره شده وباز رفو گرديده ،
ولی ازهمان درزها وشکافها ورخنه ها ی اين جامه های تنگ ازهم گسليده  ،همان
آئين مهر  ،چشمک ميزند وغمازی ميکند ودل همه را ميربايد .
***
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پيـدايش ِ جهان ِ دوســتی 4 -

انسـان خـُجـستـه
ُخ َجسته = نيکخـواه
آنکه شيره جانش که مهرو دوستيست ،
تحول به انديشه وگفتاروکردار می يابد
درفرهنگ ايران  ،گوهرانسان ) فطرت انسان( » ُخجستگی« است  .به عبارت
ديگر ،درگوهر انسان  ،خواست ِ آفريدن مهرو دوستی وپيوند وياری  ،درگيتی
هست  .انسان  ،فطرتا  ،مهرورزی و دوستی با جانها وبا گيتی را ميخواهد  ،واين
» نيکی « هست  .نيکی را نبايد به او آموخت ،تا آن را بخواهد  ،بلکه او به طبع
 ،نيکخواه هست  .فقط مسئله  ،آشکارساختن ورويانيدن وشکوفا کردن  ،اين طبيعت
نيکخواهيست  ،نه نهان ساختن و سرکوبی آن  ،با » خوب وبدهای ساختگی «
وتحميل کردن آن بر» خجستگی گوهری او «  .اين واژه ِ» خجسته « را سپس به
» نيکخواه « برگردانيده اند  .ولی اصطﻼح » خجسته «  ،معانی ژرف وگسترده
ای را فاش ميسازد ،که درواژه » نيکخواهی « نميتوان يافت  .خجسته)hu-jasta
( دراصل مرکب از» هو +جد يا هو +گد يا هو +ژد « بوده است .ازاين اصل »
جد=ژد= گد «  ،درپهلوی فعل ژشتن=  =zhahidan + zhastanژهيدن پيدايش
يافته است که به معنای آرزوکردن بکار برده ميشود  .درست همين » جد= گد=
ژد= شد «  ،اصﻼحات کليدی درفرهنگ ايران هستند  .درفارس  ،بنا بر ابوريحان
بيرونی  ،نخستين روزهرماهی » خرم ژدا « ناميده ميشد ) نه اهورامزدا (  .اقتران
ماه با خوشه پروين  ،که نخستين عشق واصل پيدايش گيتی بوده است  » ،جد+
وار« خوانده ميشود ،و ميخگاه آسمان ) ستاره قطبی( ُ ،جدی درعربی ) گـَدی
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خرم ( نيز ،جدی ) گدی( خوانده ميشوند که
( و بـُرج دهم هرسال ) ماه دی = ماه ّ
همين واژه » گد = جد = ژد « باشد .جـُدی  ،معرب واژه » گـَدی « هست که به
معنای بزغاله وميش ) گوسفند شيرده ( هست  .البته خود واژه » گد= جد= ژد =
شد «  ،همان » شيرابه وشيروافشره « است  .و ازاينهمانی ُجدی با ميخگاه يا
قطب  ،که » بهی وبه « نيزناميده ميشود  ،و ازاينهمانی جدی با ماه دی که ماه
خرم ،زنخدای مهروزندگی ورامشگری
خرم است  ،ميتوان به خوبی شناخت که ّ
ّ
وباده  ،همان ژد = گد = جد = شد هست ) = شد داد = شد +داته ( و همان » به
خرم  » ،ژد « است  ،خدای ايران
= وهو « و» بهی « هست  .به عبارت ديگرّ ،
 ،صمغ يا شيرابه چسبنده يا شير ِپستان ِبه هم پيوند دهنده جهان هستی ميباشد .
درتصوير خدای آب ) درکتاب  ALT-IRAN،Edith Poradaصفحه ( 56
ميتوان ديد که اززيرپای اين خدا  ،رشته ها فراونی برون ميآيند و همه فضارا به
هم می بندند  .آب  ،رشته يا اصل پيوند ومهر ميشود  .ومفهوم » آب «  ،همه
مايعات مانند شير و افشره گياهان وباده و ....را دربرميگرفت  ،و برابر با »
مادر= آبه = مايه = مای « نهاده ميشد  .اين بود که » شير ازپستان « و » جام
باده « وجام که ازسه شيرابه با هم آميخته شده  ،اصل مهرشمرده ميشد ،و اينها
همه همان » جـَد =ژ َد= گـَد « شمرده ميشدند  .شيرابه وجوهر ومغزجهان هستی
خرم يا بيدخت يا گـَدی ) پستان شيرده بزغاله  ،ويا ميش سه شاخه = گروشه (
ّ ،
هست  .اين انديشه که آب ) همه شيرابه ها ی جهان هستی  hastih ،درپهلوی ،
به معنای هستی  +حقيقت +دوام ميباشد ( يا َجد= ژد= شـَد  ،رشته پيوند همه
چيزها و اصل » هستی همه چيزها « ميگردد  ،تصوير» دريای محيط « را پديد
آورد  .جهان  ،يک دريا هست  ،يا به عبارت ديگر ،همه جهان با جد=ژد=شد ،به
هم پيوسته است وآبستن به حقيقت ميباشد  .جهان  ،يک دريای مهرودوستی وعشق
است  .البته اين دريا نميتوانست ساحل يا کرانه داشته باشد  ،چون جائی فرای اين
دريا نيست که عشق ودوستی ومهردرآنجا نباشد .کسی هم دراين دريا  ،غرق
ونابود نميشد  .اين دريا درهمه چيزهای جهان  ،روانست وموج ميزند ولوآنکه
کسی نيز آنرا نمی بيند  .مفهوم » دريا « درفرهنگ ايران  ،اينهمانی با اصل مهر
و حقيقت داشت  ،که اصل هستی و زندگيست  ،و به کلی با تصوير» دريائی که
خطرغرق شدن درآن هست « فرق دارد  .ازاين رو داستانی مانند » طوفان نوح
و اينکه يهوه يا ﷲ همه غيرموءمنان را درآن غرق ونابود کند « نميتوانست دراين
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فرهنگ بوجود آيد  .جهان هستی  ،دريای شيرمهر= جد = ژد = گد  ،دريای باده
عشق هست  .اين تصوير دريا  ،درعرفان ايران ازنو زنده شـد  ،هرچند که پيشينه
فرهنگی آن  ،فراموش شده بود .
تو از دريا جدائی و  ،عجب اين
که اين دريا  ،زتو  ،يکدم جدا نيست
تو اورا حاصلی و  ،او تورا گم
تو اورا هستی  ،اما او تورا نيست – عطار
يکدم غريق بحرخدا شو  ،گمان مبر
کزآب هفت بحر ،به يک مو ،ترشوی  -حافظ
اين جهان بينی که دريا ) درای آپ= آب مواج وآهنگين( و»جـَد= مغزهستی
وخرم) زنخدای زندگی وعشق ورامشگری( را باهم می پيوست  ،زمينه
وحقيقت « ّ
فراخ وژرفی از انديشه های ژرف پديد ميآورد  ،که نمونه ای ازآن را دراشعار
مولوی ميتوان ديد که نيازبه بحث گسترده دارد :
ازآن دريا  ،هزاران شاخ شد  ،هرسوی و ،خوبی شد
به باغ جان هر خلقی  ،کند آن جو کفايت ها
پيوند بی واسطه همه مردمان به حقيقت وبه خدا وبه مهر.
تو ديدی هيچ عاشق را  ،که سيری بود ازاين سودا
تو ديدی هيچ ماهی را  ،که او شد سيـر ازاين دريا
بايد درنظرداشت که  ،نام ماهی  ،هم » سينا « هست وهم » سمک = سه  +مک
= سه نی = سئنا « .
به جو  ،چه گويم  ،کای جو مرو ! چه جنگ کنم
برو بگو تو به دريا  .مجـوش ای دريا
تو ميرابی که برجو حکم داری
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به جو اندر نگنجد » جان «  ،که درياست
خرم نباشد
مﻼلی نيست ماهی را زدريا که بی دريا  ،خود او ّ
دﻻ ميجوش همچون موج دريا
که گر دريا بيارامد  ،بگندد
تو دريائی و من يک قطره  ،ای جان
ولکن  ،جزو را  ،کل ميتوان کرد
اين سخن آبيست از دريای بی پايان عشق
تا جهان را آب بخشد  ،جسمهارا  ،جان کند
هرکه چون ماهی نباشد ،جويد او پايان آب
هرکه او ماهی بود  ،کی فکرت پايان کند
اينهمانی حقيقت با آب وشيـر وبـاد ِه شکل ناپذيرو تازان  ،واينهمانی خدای زندگی
وعشق وموسيقی با آب روان  ،امکانات وسيع  ،برای بنياد تفکرفلسفی زنده وپويا
درآينده ميگشايد .
اينهمانی دادن دريا با خدا  ،به انديشه مادر= َمطـَر= آب زندگی بازميگردد که همه
جهان هستی را » آبگاه = زهدان = سرچشمه عشق = گين = آبگينه « ميدانست .
واصطﻼح » بازگشت به اين دريا  ،يا روان شدن بسوی اين دريا  ،يا غرق شدن
دراين دريا «  ،به هيچ روی  ،معنای » مرگ و زندگی پس ازمرگ و تمنای مرگ
را« نداشت  ،بلکه معنای » کشف اصل مهرودوستی درخود  ،وکشف اصل حقيقت
وزندگی درخود يا درهرجانی « را داشت .
با آشنائی با اين تصوير از» آب = شيرابه وجوهر جهان هستی که اصل مهرميباشد
«  ،بايد بسراغ درک ادبيات عرفانی رفت  .اين تصوير ازخدائی که » آب يا
شيراب ِه ِمهـر ِ جهان هستی « است  ،به کلی با تصوير اﻻهان در اديان نوری )
زرتشتی  ،اسﻼم  ،مسيحيت  ،يهوديت ( فرق دارد که هيچکدام  ،با گيتی وانسان
 ،نمی آميزند و آميختن خودرا با انسان وگيتی  ،ناپاکی وآلودگی ميشمارند  .مسئله
بنيادی دراين جهان بينی آنست که انسان  ،هميشه دراين دريا هست  ،ولی اين دريا
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را درخود  ،نميشاسد ،و بايد آنرا درخود ودرهرجانی کشف کند وبه آن متصل
شود  ،تا تجربه مستقيم ازحقيقت وهستی وزندگی وخدا را بيابد  .عطار ميگويد :
طفلی عجب است  ،جان ِ بی دايه من
خو باز نميکند ز پستان الست
ازجان من  ،اين خوی هميشگی نوشيدن ومکيدن ِ مستقيم از» پستان الست « را
نميتوان زدود  .درفرهنگ ايران  ،طبيعت انسان  ،دربينش نيز هميشه » دايه «
ميجست  .چنانچه ناصرخسرو ميگويد :
خوردم زمادران سخن هريک

شيری دگر ،زديگرپستانی

عطار درمصيبت نامه  ،حواس را دايه عقل ميداند  ،هرچند پيايند اين نوشيدن
شير گيتی را ازپستان حواس  ،که پيدايش انديشه ازمهروحقيقت باشد  ،نميگيرد
وازآن زود ميگذرد  .خطاب به حس که آنرا دايه عقل ميشمارد ميگويد :
دايه عقلی و  ،عقل پيرکار

هست ازپستان تو يک شيرخوار

عقل پيربرغم پيريش ،کودک وار ،از پستان حس که دايه هست  ،هميشه شير) جد
= گد( مينوشد  .بدين علت بود که درفرهنگ ايران  ،مردم برای رسيدن به بينش
 » ،دايه = ماما وشيردهنده « ميجستند  ،نه پيامبرونه واسطه  .تفکر فلسفی دريونان
نيز  ،با سقراط نهاده شد که خود را » دايه = ماما وشيردهنده « ميشمرد  .اساسا
» فلسفه « که » دوستی بينش « هست  ،با همين پيوند مستقيم شيرنوشی ازجهان
هستی  ،آغازميشود  .خود پسوند » سوف= صوف « درفلسفه  ،دراصل  ،همان
واژه » نی « بوده است  ،و اين » شيره نای « است که » گد = ژد « هست  .و به
صوفی نيز بدين علت  ،صوفی ميگفته اند  ،چون نی نوازاست وشيرازپستان
زنخدای عشق مينوش  .نوای نای  ،که باد ) وات ( باشد اينهمانی با سخن و آگاهی
داده ميشده است  .عرفا نيزخود را » دايه « ميشمردند  ،نه معلم ،نه روشنگر ،ونه
روشنفکر .اين شير)= جيوام ( است که تحول به » روج= روز ،روشنی  ،خورشيد
« می يابد  .از» اصل پيوند دادن ومهر« است که هربينشی وروشنی  ،پيدايش می
يابد  ،وازانسان روئيده وزائيده ميشود  .اينست که سيمرغ  ،خود را » دايه «
ميخواند  ،نه » معلم «  .در داستان مشی ومشيانه که نخستين جفت انسان در
يزدانشناسی زرتشتی است  ،داستان نوشيدن مشی ومشيانه از» بزسپيد موی «
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دربخش نهم 104آورده ميشود  .داستان اصلی  ،که پيدايش بينش وروشنی از مشی
ومشيانه بايد باشد  ،تحريف ومسخ ساخته ميشود  .چون با چنين بينشی که
خرمست  ،سپيد= نام زنخدای عشقست
ازشيربزسپيد موی ) بز= گدی  ،که زنخدا ّ
 ،موی  ،که گياهان باشند  ،و پستان زمين شمرده ميشوند ( درانسان پيدايش می
يابد  ،دسترسی به حقيقت می يابد و ميتواند جهان را آباد کند  ،ولی اين گونه پيدايش
بينش درانسان  ،برضد انديشه زرتشت است .
اينست که دربندهش ) بخش نهمه ( درآغاز ،مشی ومشيانه ميانديشند که اهورامزدا
 ،اصل آباد کننده جهانست ) انديشه انسان ازعهده آن برنمی آيد (  .چون سپس
برضد اين ميانديشند  ،نخستين دروغ را ميگويند  .آنگاه وقتی مشيانه با نوشيدن
شير ازپستان بزسپيد موی  ،ادعا ميکند که » آرامش ازمن دزيده شد «  ،دومين
=خرم ( بايستی به
دروغ وگناه را ميکند  ،چون با نوشيدن شيرازبزسپيدموی )
ّ
آرامش برسد  .اين جا  ،شير بزسپيد موی که شير زنخدای مهرميباشد واصل
روشنی ) روج وبينش ( است  ،فقط » آرامش بخش « است  ،و لی اصل » پيدايش
بينش وروشنی ازمشيانه « نيست  .واين تحريف اصلی داستانست  .همينگونه
برای پيوند دادن زرتشت با شيرزنخدای مهر ،در گزيده های زاد اسپرم  ،داستانی
نقل شده است که ازآن  ،نکاتی ازداستانهای گمشده را ميتوان بازيافت  .دربخش
 10گزيده های زاداسپرم ) پاره  ( 9ميآيد که زرتشت نوزاد را درآشيانه گرگ )
اصل آزار( می اندازند  ،درست بهمن وسروش  ،ميش سه شاخ ) گروشه= گرو+
سه = سه نای= سئنا( شيرپستان را به سورخ گرگ می برند ،و او تا به روز ،
جرعه جرعه شيربه زرتشت همی داد .
خرم که نامش را
البته گرانيگاه اين گفته آنست که بهمن وسروش وميش شيرده ) ّ
نمی برند (  ،زردتشت کودک را از گزند وآزار رهائی دادند  .ولی نکته اصلی
خرم ِ ارتائی = شدّاد دختر
آنست که درست  ،سروش وبهمن با ميش سه شاخ ) ّ
خرم  ،عاد= آدا = مادر ( شيردهنده
خرم  ،دخترارتا = شداد = شد +داته= ّ
عاد= ّ
به زرتشت کودک ميشوند  ،ودرواقع بدينسان زرتشت  ،بينش مستقيم ازخدای دايه
می يابد  ،و گوهرمهرونيکی پيدا ميکند  .البته اين استنتاجات  ،با ديدار او ازاهورا
مزدا و پذ يرفتن آموزه دين ازاهورامزدا  ،درتضادبود .دين  ،بينش يادگرفتنی
ميشد وديگر ،بينش زايشی اززرتشت نبود  .ولی برای اعتبارزرتشت نزد مردم ،
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و تبليغ دين زرتشتی ميان مردم  ،که هنوزغرق درفرهنگ ايران بودند  ،اين
داستان  ،سود مند بوده است  .درست همين سروش هست که هميشه » سروش
خجسته = هو جسته = هو جد « ناميده شود  ،و اين ميش ) ميش  ،به زنخدای
مهر ،گفته ميشود ( که مانند بزغاله » گدی و گد « باشد همان خرم ميباشد ) گدا ،
خرم= زنخدای مهر
دراصل به دخترگفته ميشده است (  .اين انبازی » سروش و ّ
باهم « درشيردادن  ،بسيارروشنگراست  ،چون » جد= گد « درواژه »خجسته =
خرم ميباشد  ،که محتوای ژرف ِ اصطﻼح » نيکخواه
هوجد = هو -گد «  ،همين ّ
« را ازهم ميگشايد  .اين پيوند سروش با شاه پريان ) ابرسياه = غين= گين (
ودخترش خرم ) باران ( را در شاهنامه  ،درخوابی که گودرز هنگام جستجوی
کيخسرو درتوران می بيند  ،باز می يابيم :
چنان ديد گودرز ،يک شب بخواب
که ابری برآمد زايران برآب
برآن » ابر باران «  ،خجسته سروش
به گودرز گفتی که بگشای گوش
چو خواهی که يابی ز تنگی رها
وزين نامور ترک نر اژدها ) افراسياب (
به توران  ،يکی نامداری نو است
کجا نام آن  ،شاه کيخسرو است
خرم ) شد +داته
بارانی که از ابر) جد ابر= شير ازپستان ابر( ميبارد وميزايد ّ ،
= پيدايش جد يا ژد ( ميباشد وابرسياه  ،سيمرغ يا شاه پريان مادرش ) آ -دا = عاد(
است .
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چرا  ،سروش  ،خجسته است ؟
با شناختن » سروش ورشن « درفرهنگ ارتائی -زنخدائی هست که ميتوان پديده
» خرد و انديشيدن « را درفرهنگ ايران درژرفايش دريافت  .سروش ورشن ،
خرم = زنخدای زندگی ومهرورامشگری  +و شير=
مامای زايش وپيدايش ِ » ّ
جيوام=سپيد  +و روشنی « و مامای » زايش نگاه ازمردمک چشم « بودند ،و اين
دومامای انبازباهم  ،درپديده » خرد وانديشيدن انسان « پيکرمی يافتند  .شناخت
پديده خرد وانديشيدن  ،با شناخت سروش ورشن ممکن ميگردد  .سروش،
پديدارسازنده » شيرازپستان« است و رشن  ،خداوند چرخشت  ،پديدارسازنده
ورس
شيره از انگور ونی و کنجيد و ...است  .حقيقت هرچيزی  ،شيره وافشره َ
ومان وانگم آنست .
سروش ورشـن  ،درفرهنگ زنخدائی – ارتائی پيدايش يافتند  ،ولی در » ميترائيسم
« و نزد زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی  ،برای انطباق دادن به آموزه خود ،
تغييرشکل ونقش بدانها داده شده است  .درشاهنام ِه فردوسی ودرگرشاسپ نام ِه
اسدی و دربهمن نامه ايرانشاه  ،ودرويس ورامين  ،چهره اصلی زنخدائی – ارتائی
آنها  ،بهترنگاه داشته شده است  ،که دراذهان مردم يا عامه باقی مانده است .
دربندهش ديده ميشود که » سروش وارتا «  ،خدايان ِ خانواده سام ) زال ورستم(
بوده اند  .وازاين رد پاها و سنجش آنها با متون پهلوی و مطالعات ميترائيسم
،بهترميتوان نقش اصلی سروش ورشن را درفرهنگ زنخدائی يافت  .درميترائيسم
 ،رشن  ،کاوتس)  (Cautesو سروش کاوتوپاتس ) (Cauto-patesناميده شده
اند » .کواد که قباد« باشد  ،به شکل » کاوتس=  «Cautesﻻتينی ساخته شده است
و کاتو پاتس Tيعنی جفت وانبازقباد) کواد +پات (  .کواد که به » آستانه در«
گفته ميشود درتلفظ » غباد«دربرهان قاطع  ،معنای نوآورومبدع دارد ودراصل
معنای موءسس و افتتاح کننده را داشته است  .اين دو باهم » ماما يا زاياننده
کودک ارتای مادر ،که درنيمه تاريک شب  ،نطفه آن هشته شده « در» آستانه
ِ
دری « هستند که هنگام ِ ميان شب وروزهست  .برای پيدايش کودک پرورده شده
درزهدان ارتا  ،درب شب به روز را بازميکنند  .درگذشته  ،کليد نبود  ،بلکه
چوبی بود که پشت درميانداختند وازروزنه يا شکافی بايد دست به درون کرد و »
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لمی « را که رازبود دانست  ،تا اين چوب را ازپشت در برداشت و در را بازکرد
يا آنکه دررا بست  .به آن  » ،ميتراس = مهراس « و » منطل = منتره « و»
کلندر= قلندر«  ....ميگفتند  .دانستن اين رازولم گشودن وبستن در ،همان »
افسونگری « هست  .بيرون آوردن سنگها ی قيمی ازسنگ خارا  ،زايانيدن باران
از ابرسياه بارانی ) پـری= غين = ارتا ( ،زايانيدن کودک اززهدان مادر ،
خرم ( و خورشيد از شب ) ال= ارتا (  ،و
پديدارساختن ُزهره ) پيک صبح = ّ
پيدايش روشنی وبينش ازتن و مغـز) سرچشمه حواس (  ،و گشودن چشم  ،وپيدايش
نگاه وروشنی ازمردمک چشم ) بيبک= وی بغ = کچينه ( کار » سروش ورشن
« بودند .
خرم  +ارتا  +بهرام  +سروش  +رشن «  ،همانگونه که اينهمانی
اين بود که » ّ
با » سه گاه شب « داشتند  ،همچنين » تخم يا فطرت وگوهر يا axvاخوی مردم
= انسان « هم بودند  .ولی درميترائيسم ودين زرتشتی  ،اين فطرت انسانی را نمی
پذيرفتند  ،ونميتوانستند هم بپذ يرند  .ازاين رو  ،سروش ورشن وارتا وبهرام
وخرم را  ،ازدرون انسان ) فطرت انسان ( بيرون انداختند  .سروش ورشن دراين
ّ
دو جهان بينی ماند  ،ولی خط بطﻼن وفراموشی وتاريکی  ،بر نقش بنيادی آنها
درنهاد وگوهر انسان کشيده شد  ،چون بدينسان  ،انسان  ،قائم به ذات خود ميشد ،
وخرد انسانی که درسروش ورشن  ،پيکربه خود ميگرفت وشکل می يافت )
ديسيده ميشد  ،انديسيده ميشد(  ،نگهبان جان و طبعا » آراينده و ساماندهنده جامعه
يا کل جانها « ميگرديد  ،که درتضاد با آموزهای اين دوجهان بينی بود  .سروش
در يزدانشناسی زرتشتی  ،به » پيکريابی فرمانهای اهورامزدا « کاسته شد که
کامﻼ برضد تصويرزنخدائی ازسروش بود  .اصطﻼح » تنو منتره « را » تنی
که به فرمان اهورامزدا هست « ترجمه ميکردند  .درحاليکه به معنای » زهدان
وسرچشمه ابزارتفکر= لم گشودن بسته ها وبند ها « هست  .سروش ورشن
درفرهنگ زنخدائی ايران  ،وجود » رهبر« را درحکومت وجامعه نمی پذ يرفت
 .ازاين رو درجامعه ای که انديشه اصلی سروش هنوز زنده بود  » ،جامه بی سر
« بود که از ديد ميترائيسم ويزدانشناسی زرتشتی  » ،جامعه هرج ومرج وآشوب
« به شمار ميرفت .
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اينست که با ديد » يزدانشناسی زرتشتی «  ،شاهنامه يا گرشاسپ نامه اسدی يا
بهمن نامه ايرانشاه را خواندن  ،محتويات هرسه آنها  ،بی ارزش ساخته ميشوند
 ،و افکاردوره انحطاطی يا ساخته وپرداخته عوام تلقی ميگردند  .درميترائيسم
 ،سروش ورشن  ،همکاران ميتراس در آفريدن هستند و باهم نقش سه تای يکتا را
خرم  +سيمرغ يا ارتا  +بهرام (
بازی ميکنند  ،وجانشين سه تا يکتای زنخدائی ) ّ
ميگردند  .دردين زرتشتی » گفتارنيک +کردارنيک وانديشه نيک «  ،جانشين
خرم را که کودک
اين سه تای يکتا ميشود  .درفرهنگ زنخدائی  ،سروش ورشن ّ ،
» مهرورزی ارتا با بهرام « است درسپيده دم ) ُاوش بام= پگاه ( ميزايانند  .بام
خرم « ميباشند.
)= وام = پستان = زنخدای عشق ( وپگ) درپگاه ( هردو همين » ّ
اين زنخدا همان پستان  ،همان سپيد  ،همان جد= گد = شد = شداد  ،همان بزغاله
) جدی( وهمان ميش گروشه وهمان شير  ،وهمان پيک صبح است .
کو»پيک صبح «  ،تا گله های شب فراق
با آن خجسته طالع فرخنده پی کنم
اين جان عاريت که به حافظ سپرد » دوست «
روزی رخش ببينم و تسليم وی کنم – حافظ
خرم يا دوست « هست  .بام ،
اين » پيک صبح يا پيک بامداد« همان » ُزهره يا ّ
»خرم ژد« ،
يا »وام « همان »پستان شيردهده«  ،همان » جد = گد «  ،يا همان
ّ
همان »زنخدای مهرودوستی «است که سروش آنرا ميزاياند  .زندگی درهرروزی
 ،با ژد ،با اصل مهر ودوستی  ،با نوشيدن شيرعشق  ،آغازميشود .
زچنگ زهره شنيدم که صبحدم ميگفت
غﻼم حافظ خوش لهجه خوش آوازم
خرم ازنو ،زايش
آغازشدن زندگی هرروز  ،رستاخيززندگی هرروز  ،زايش ّ
مهرودوستی ازنو  ،زايش موسيقی ورامشگری ازنو  ،زايش بينش ازنو هست .
اين انديشه  ،گرانيگاه ِ فلسفه زندگی ايرانی را مشخص ميساخت  .چنانچه
درغزليات مولوی نيز بازتاب شده است :
خواهی که يگويم  :بده آن جام صبوحی
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تا چرخ به رقص آيد و صد ُزهره ِ زهرا
مگر ُ
ززهره شنيدی اَﻻ به وقت صبوح
که بزم خاص نهادم  ،صﻼی عشق  ،صﻼ
ُزهره عشق  ،هر سحر  ،بر درما  ،چه ميکند
رندان صبوحی  ،همه مخمور خمارند
ای ُزهره  ،کليد درخ ّمار ،که دارد ؟
پرده دل ميزند ُ ،زهره هم از بامداد
مژده که آن بوطرب  ،داد طربها بداد
ودرست بامداد که » ُاوش بام « نام دارد  ،گاه » سروش و رشن « است  .سروش
درست مامای زايش اين ُزهره ) زوه  +هره = فرزند نای = فرزند سيمرغ يا
خرمدين  ،ازبردن
ارتا ( است  .ايرانيان پس ازسرکوبی خرمدينان با جنبش با بک ّ
خرم ميترسيدند ،وازاين رو  ،نام زهره را بجای آن بکارميبردند  .دراينجا بود
نام ّ
خرمی  ،موسيقی
که » سروش ورشن «  ،پيکريابی » خرد «  ،زاياننده » اصل ّ
 ،شادی  ،بينش شاد  ،گشاينده خوبی وزيبائی « ميشدند .
با اين مقدمات مختصر ،بسراغ مفهوم » خجستگی سروش « درشاهنامه فردوسی
ميرويم  .مسئله بنيادی فرهنگ ايران  » ،نيازردن جان « هست  ،ودرست اين
مسئله با داستان کيومرث درشاهنامه طرح ميگردد  .هرچند کيومرت واهريمن
دراين داستان  ،تصاويرويژه زرتشتی هستند  ،و کيومرث درنشناختن » دشمن که
اهريمن باشد « بيخردی يا کم خردی خودرا نشان ميدهد  ،ولی مسئله » نيازرد
جان انسان «  ،درهمان آغازشاهنامه طرح ميگردد  ،هرچند درظاهر ،شکل توطئه
اهريمن برای دست يافتن به قدرت  ،بدان داده ميشود  .با شناخت » گزند
ناپذيربودن جان و مهر به جان « هست که علت پيدايش » سروش « و» خجستگی
اش « مشخص ميگردد  .هرجا  ،جان انسانی درخطرگزند بيفتد  ،سروش  ،ناگهان
وبی درنگ پديدارميشود و هشدارميدهد و بيدارميسازد .
يکايک بيامد خجسته سروش
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بسان » پـری« ِ » پلنگينه پوش«
بگفتش ورا  ،زين سخن دربدر
که دشمن چه سازد ،همی باپدر
» يکايک «  ،ويژگی برجسته سروش هست  .سروش درهنگام به خطر افتادگی
هر جانی  ،بيدرنگ  ،اندرزمان  ،همانگاه  ،ناگهان بسان پـری  ،پديدارميشود .
اين پيدايش » آذرخشی سروش « درهنگام » به خطرافتادگی جان « در» پيش
آگاهبود « انسان  ،ويژگی » بينش سروشی « است  .درداستان فريدون نيز درست
هنگاميکه برادرانش توطئه قتل اورا چيده اند  ،سروش ناگهانی پديدارميشود :
چو شب تيره ترگشت از آنجايگاه
خرامان بيامد يکی » نيکخواه « ) نيکخواه = خجسته (
فروهشته از» مشک « تا پای  ،موی
بکردار حور بهشتيش  ،روی
سروشی بدو آمده از بهشت
که تا باز گويد بدو  ،خوب وزشت
سوی مهترآمد  ،بسان » پـری «
» نهانی «  ،بيامختش » افسونگری «
که تا بندها را بداند کليد
گشاده  ،به » افسون« کند ،ناپديد
فريدون بدانست  ،کين ايزديست نه اهريمنی ونه کاربديست
شد ازشادمانی ُرخش ارغوان
که تن را جوان ديد ودولت ،جوان
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سروش » ،افسونگری« را به فريدون ميآموزد ،تا با افسونگری بتواند همه درهای
بسته را بازکند ،و با افسون  ،آنچه ناپديد ونهفته است  ،بگشايد  ،و بدينسان  ،خوب
را ازبد بتواند تشخص بدهد  .درآغازشاهنامه ميآيد که انسان ،کليد همه بندهاست
چون زين بگذ ری ،مردم آمد پديد
شد اين بند ها را سراسر کليد
يا درمورد جمشيد ميايد که ياقوت وبيجاده وزروسيم :
زخارا به افسون برون آوريد شد آن بندهارا سراسرکليد
اين افسونی که کليد همه بندها ست  ،چيست ؟ با مفهومی که درذ هن ما ازافسون
وجادووجنبل  ،جا افتاده است  ،انديشه اصلی  ،به کلی ناشناخته ميماند  .ولی
درست اين خرد انسانيست که با افسونگری  ،همه ناپديدها ونهفته را ازهم ميگشايد
و به شناخت خوب وبد ميرسد  » .افسون « و » افـزون « هردو يک واژه اند .
هردوی اين واژه ها به معنای » درزايش ،بيش شدن « بوده اند  .افسون  ،به معنای
» هنر زايانيدن ومامائی کردن « بوده است  .افزون =af-zonبه اصل » افزائيتن
= « af-zaayitanباز ميگردد که » فرا +زائيدن « باشد) اف= . (aiwiواژه »
سپنتا « نيز ،همين معنای » افزايش = بيش زائی « را دارد  ،هرچند درمتون
ززتشتی به » مقدس « برگردانيده ميشود  » .ماترا سپنتا«  ،خدای روز بيست
ونهم به معنای » مادرزاينده = مادرجانفزا « هست  .گوسپند = گئوسپنتا به معنای
زونه « گفته ميشود  .و در
جان اف +زاينده « است  .درشوشتری به زَ ن ُ » ،
» ِ
گويش دوانی  ،به مامائی کردن وزايانيدن » زونيدن= « zonidanگفته ميشود ،
و واژه » ُزنـّار« هم ازاين واژه ساخته شده است .
افسونگری وافسون  ،به هنرمامائی کردن و زايانيدن گفته ميشود  .زايانيدن ،
معنای بسيارگسترده ای داشته است  .درزائيدن است که کودک ،پديدارو » روشن
« ميشود و تکوين می يابد  .ازاين رو واژه » زن «  ،هم به معنای » زائيدن «
وهم به معنای » شناختن « است  .ازاين رو بينش وروشنی وشناخت هرچيزی ،
زايانيدن آن چيزبوده است  .همه اينها با » افسون وافسونگری « کارداشتند  .با
افسون يا هنر زايانيدن  ،ميشد سنگهای قيمتی را از» سنگ خارا « زايانيد  .سنگ
به معنای زهدان وخارا به معنای زن هست  .ازاين رو هست که هوشنگ ،
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روشنی را از سنگ ) سينه وپستان و زهدان ( پديد ميآورد  .همينگونه جمشيد ،
ياقوت وزروسيم را
ز» خارا «  ،به افسون برون آوريد
شد آن بندها را  ،سراسر کليد
ووقتی هنگام زادن رودابه ميرسد ،سيمرغ  ،خدای دايه ) آل = پـری= ابرسياه که
خرم را ميزايد ( ميآيد و هنر افسونگری را به زال ميآموزد :
باران ميزايد ،که ّ
نخستين به می  ،ماه را مست کن
زدل  ،بيم وانديشه را پست کن
تو بنگر که بينا دل  ،افسون کند
زصندوق )= زهدان( تا شير بيرون کند
بگافد تهيگاه سروسهی

نباشد مرو را زدرد آگهی

به ُجغد )= يُوغ  +دای ( که اينهمانی با » بهمن = خدای خرد وبزم « دارد » ،
پزشک« هم ميگويند و پزشکی دراصل  ،هنر مامائی کردن وزايانيدن بوده است
 ،جنانچه هنوز درکردی » پز« به معنای اندام تناسلی زن و جنين هست .
بينش وشناخت  ،بايستی ازتن انسان ) تن= زهدان ( زايانيده بشود  .البته زرتشت
با اين مفهوم » بينش وشناخت وروشنی  ،در روند زائيدن ازانسان وازچيزها «
مخالف بود  ،واهورامزدا را » اصل روشنی = روشنی بيکران « ميدانست  .ازاين
رو يزدانشناسی زرتشتی  ،مجبوربوده است که همه متون را دراين راستا  ،مسخ
وتحريف کند  .اين مفهوم » افسون «  ،درادبيات ايران باقی مانده است  .در
هرانسانی » ،پـری = سيمرغ «هست  ،و فقط بايد آنرا » افسون « کرد  ،وزايانيد
و ازشيشه ) زهدان( بيرون آورد تا خبر از آينده بدهد  .نياز به » پری خوان «
هست  ،تا پری نهفته درانسان را ازاو افسون کند :
فسون بخوانم و بر روی آن پری بدمم
ازآنکه کار پريخوان  ،هميشه افسونست ) مولوی (
پری من  ،به فسونها  ،زبون شيشه نشد
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که کار او زفسون وفسانه  ،بيرونست – مولوی
اينست که درغزليات مولوی  ،افسونکردن  ،معنای مثبت جانفزائی و رستاخيزی
و نوزائی و زايش عشق دارد:
درختان بين که چون مستان  ،همه گيجند وسرمستان
صبا برخواند افسونی  ،که گلش بيقرارآمد
من نيم موقوف نفخ صور  ،همچون ُمردگان
هر زمانی  ،عشق  ،جانی ميدهد زافسون خويش
عيسی جان در رسيد  ،بر سر» عازر« دميد
عازراز افسون او  ،حشر شد از گوهرش
زان عيسی عشاق و زافسون مسيحش
ازعلت وقاروره و بيمار  ،رهيديم
فسونگری  ،برون آوردن اين » جد=ژه=شيرابه = شد= جوهرجان= گدابه= قيدافه
« ازانسانهاست که در» نخستين عنصرشان = هوفريان «موجودهست .

»سروش ِ خجسته« ،چه معنائی دارد ؟
سروش  ،سروش ِ خجسنه ) هو +جد = هو+گد ( است  ،ولی اين » خجسته «
کيست ؟ چون سروش  ،خويش اوست  ،پيدايش اوست ،همگوهراوست  .اين »
خجسته «  ،ارتای فرورد  ،سيمرغ  ،خدای ايرانست  .چون » خجسته = هو+
گدی « نام گل بوستان افروزهست  ،وگل بستان افروز ) فروز= روجن نامهای
فروردين هستند (  ،گل روز نوزدهم هرماهيست که روز ارتافرورد يا فروردين
باشد  ،که جانان ) خوشه بهم پيوسته همه جانها(  ،وهمان سيمرغ يا شاه ومهترپريان
است که درقرآن  ،ابليس شده است  .اين گل بوستان افروز ،نامهای فراوان دارد .
ازجمله نامش » زلف عروسان « است که درتصويرسروش نمودارميشود  ،که
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گيسوی مشکينش تا به زمين فروهشته است ُ .مشک  ،بوی ويژه » سيمرغ «
وبوی » مهر« اوست  .البته » ُمشک « درآغاز به » بوهای خوش گياهان گفته
ميشده است «  .گيس ،اينهمانی با ارتا دارد  ،چون » مو« که با گياهان اينهمانی
داده ميشد  ،خودش به معنای » نای « بوده است  .وجزيره کيش ) قيس درعربی(
منسوب به اين زنخدا بوده است  .و داشتن گيسوی بلند  ،بيان ِ انتساب خود بدين
زنخدا بوده است  .نام ديگربوستان افروز ،بنا برابوريحان درصيدنه  » ،داح =
داه « بوده است که به معنای » زن « باشد )داه  ،خدای پارتها (  .نام عربی اين
گل ُ » ،جل النار« است که » گل نار« باشد  .نار)  ( nairiهم به معنای » زن «
هست وهم به معنای » نای «) کتاب ماهوان  ،گياهان ايران( و درعربی به معنای
» آتش «  .ارتا  ،هم خوشه تخم ها = خوشه آتشها  ،يا آتش جان درهرانسانيست
که سرفرازاست  ،و هم دريای محيط) جد  ،شير ،آب (  .خجسته  ،نام خود اين
زنخدا هست  .اين زنخدا  ،درنقاط مختلف ،نامهای گوناگون داشته است  .ازجمله
نامهايش  -1 :دای يا دايه يا تای  -2 ،مای يا هومای يا انهومای  -3 ،پری  ،شاه
پريان  -4 ،نای) نای به (  -5 ،سور) به پيروانش سوری وآسوری وآشوری گفته
ميشده است(  -6 ،نار) درخت نارون  ،درخت اوهست = سمد= صمد (  -7 ،بی
بی ) وی وی(  ....بوده اند  .سروش خجسته  ،پيدايشی ازاين زنخداهست  ،چون
زون ( هست و درسروش ورشن  ،اين
خود اين زنخدا  ،دايه ) ماما = زاياننده = ُ
صفت مامائيش  ،پيکرمی يابد  .سروش  ،روند ِ » =ashyaآشکارسازنده اين جد=
ژد = جوهرهستی خدا از سيمرغ « ميباشد .
ازاين رو هست که سروش ِخجسته » بسان پری پلنگينه پوش « نمودارميشود .
پری  ،به ابـرهم گفته ميشود ) درسغدی  ،پريکا ( و نام ديگر ابردراوستا dva- ،
naraاست يعنی » دوجنسه = نرماده= جفت وانباز«  .پلنگينه  ،به آنچه دورنگست
گفته ميشده است  .پلنگ هم جانداردورنگست  .پيسه يمانی) جزع = چشم ( و ابلق
) بلک ( ورخش  ...دورنگه  ،يعنی نرماده اند  ،به عبارت ديگر اصل آفريننده اند
 ،اصل پيدايش روشنی هستند  .درپديدارشدن پريسان ِ سروش نزد فريدون ،افزوده
برگيسوان تا بپا فروهشته  ،روی حوربهشتی دارد که روی زيبا باشد  .ارتا » ،
ارتای سريره» يا » ارتای هوچيتره « هست که هردو به معنای زيبا ميباشند .
اينکه روی حور بهشتی دارد و ازبهشت آمده است  ،بدان علت هست که بهشت
 ،صفت ويژه » ارتا « هست  » .ارتا واهيشت «  ،به معنای » ارتا يا تخم های
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فروهشتنده « هست  .هشتن وواهشيتن  ،کاشتن تخم وانداختن نطفه درزهدانست .
اين خدا  ،ازسوئی تخمهای خود ) آتش های خود ( را درگيتی درتن ها وزهدانها
می هشت  ،و ازسوی ديگر » جد = شيره = رس = مايه « دراين تخمها بود ،
به عبارت ديگر  ،هم نرينه وهم مادينه بود  .بنا براين مسئله پيدايش » ژد = آب
خرم  ،ژد ِ ارتا
خرم باشد  ،از تخم ) ارتا ( هست ّ .
= شيرابه = رس = گد « که ّ
خرم  ،که ُجدی ) گدی = گدا = دختر( باشد
خرم  ،آب ِ ابر) پری ( هست ّ .
هست ّ .
 ،ژ ِد ارتا  ،نخستين عنصرهرانسانی هست .
واين » گدی = ُجدی  ،بـِه وبـِهی است « که قطب ومحور) وردنيک ( گيتی هست.
خرم = شير ازپستان خدای مهروموسيقی وزندگی « است که در»
واين » به = ّ
خجسته = وهو+گد « به » نيک « ترجمه ميشود  .به عبارت ديگر ،ژد يا شيره
خرمست که با سروش  ،پيدايش می
هرتخمی ازارتا ) نخستين عنصرهرجانی ( ّ ،
يابد .
اين انديشه درداستان شيردادن به زرتشت درکنام گرک  ،بازتابيده ميشود که درباﻻ
آمد  .بهمن وسروش  ،ميش شيرپستان ِ گروشه ) گرو= نای  ،شه = سه = سه نای
= سئنا ( را ميآورند  ،تا زرتشت آن را جرعه جرعه بمکد و » خجسته « گردد.
اين ژر= گد= شد ِ ارتا که » آدا = آ +دا= شيردهنده = عاد = مادر ِ شداد = شد+
داته « هست .
اين پيدايش» ژد= گد = شيرابه وجوهر«  ،از » ارتا « که » نخستين عنصر جان
هرانسانيست  ،فلسفه زندگی ايرانيان را معين ميساخته است  .واژه » جادنگو که
َجد +انگ « باشد و همان » ژد انگ = انگ ژد « است که به مطلق صمغ ها
وشيرابه ها گفته ميشود » .جادنگو« به هديه يا بخششی گفته ميشد که ميبايست
ميان مردمان  ،پخش شود واين کارپخش به عهده موبدان گذاشته ميشد  .اين
جادنگو ،بيان فلسفه کردار وگفتاروانديشه وعاطفه نيک يا » به « بود  .جادنگو يا
» جد +انگ = انگ ژد « به معنای شيرابه يا ژد نای يا زهدان وسرچشمه جان
بود  .هرکار وگفتارو انديشه وعاطفه ای که ازژرفای جان انسان ميتراوديد ميزهيد
وزائيده ميشد  ،انگ ژد = جادَنگو بود.
عمل وگفته وانديشه وعاطفه ای که ازبُن جان برميخيزد  ،ازهوفريان  ،ازارتا )
نای به = انگ = عنقا (  ،ازاخو ) فرخ = فر +اخو ( زهيده ميشود  ،جادَنگوست
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خرم = زنخدای عشق وزندگی
 ،افشانندگی ورادی و دهش  ،يا شيرابه ازپستان ِ ّ
رامشگريست  .بدين گونه اعمال وافکار واقوال وعواطف  » ،فـر« گفته ميشود
 .انسانی  ،هنگامی » فر« پيدا ميکند که اعمال وافکار واقوالش  ،شيرابه نای
فر
وجودش  ،شيرابه ارتا يا نخستين عنصرهستی اش باشد  .ازاين رو واژه ّ
دراصل » « xvar-nahبوده است که به معنای شيروژد نای هست  .درهزواش
به فريا خورنه  ،گدا من ) گده  +مينو = مينوی گده ( ميگويند که درست ترجمه
همان »  « xvar +nahهست  .اين جاد نگويا » انگ ژد «  ،اين شيرابه نای ،
آب وشير وژديست که دراعمال وافکار واقوال زهيده ميشود  ،و همه جهان را به
وروکشا يا فراخکـنـد ميشود .
هم می پيوندد و جهان  ،دريای عشق = ُ
ازاين روهست که وقتی سيمرغ  ،زال را که فرزند وجفت سيمرغ شده است به
سام برميگرداند  ،سيمرغ پرخود را که » جد « اوست به او ميدهد  ،چون زالی
که شير) جد ( سيمرغ را نوشيده است  ،هميشه جفت وانباز او هست  .اين »
پرسيمرغ «  ،گواه براين » توانائی پيوند يابی مستقيم وبيواسطه هرانسانی « با
ارتا فرورد يا سيمرغ است .
پرمن «
ابا خويشتن بريکی » ّ
فر من
خجسته بود  ،سايه ّ
فـر « سيمرغ  ،همان » خجسته « بودن اوهست  .هردو يک معنا را دارند .
» ّ
فـر من  ،هست وفـر ،نياز به
دراين » پـر« من که با خود داری  ،خجستگی و ّ
فر وخجستگی
» زهش وپيدايش « دارد و با » اف
روختن تخم يا اخو « است که اين ّ
ِ
 ،پديدار ميشود .
گرت هيج سختی به روی آورند
ور از نيک وبد  ،گفتگو آورند
پـر من
به آتش برافکن يکی ّ
فر من
ببينی هم اندر زمان ّ ،
همانگه بيايم چو ابر سياه
بی آزارت آرم  ،بدين جايگاه
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فرامش مکن » مهر دايه « ز دل
که دردل  ،مرا  » ،مهرتو « دلگسل
دادن پرخود به زال  ،دهش وزهش » جـ ِد سيمرغ «  ،جاد نگوی سيمرغ به انسان
هست  .او گوهر وجود خودش را که پرش هست به انسان ميدهد ) اخو ،axvيا
ارتانخستين عنصر درهرانسانی  ،چهارپر= چهارنيروی ضمير دارد ( تا
هرانسانی امکان بيواسطه پيوند يابی و يگانه شوی با خدا را داشته باشد  .اين
فـر =
مهرکاری  ،مهرانديشی  ،مهرگوئی  ،که زهش اين َجد سيمرغ ) پـر= ّ
فـر ) خورنه = گدامن
خجسته ( هست  ،به واژه » نيکخواهی « ترجمه شده است ّ .
= خجستگی ( را با افروختن اين جد يا » شيرخدا درگوهرانسان « درکردار
وانديشه وگفتارخود  ،ميتوان اندرزمان ديد  .مهر تو به دايه ات  ،از مهر دايه ات
به تو  ،گسليدنی نيست .
***
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