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ﻣنوچهر جمﺎﻟی

پيـدايﺶ ِ جهﺎن ِ دوســتی 5 -

زندگی،دوست داشتن ِ»جی«هست
» جی« ،زنخدای ُخ ّرم يا ُزهـره است
که جان)جی+يان(هرانسانی ميباشد
آنهﺎ که اهل صلحند  ،بُـردند زندگی را
وين » ناکسان « ،بمﺎنند ،در»جنگ زندگانی«
ﻣوﻟوی
زندگی  ،دوست داشتن وپرستيدن و نگهداری کردن ِ» جی= ژی = زی « هست
خرم يﺎ بيدخت يﺎ بَگرام ) بيرام( ﻣيﺒﺎشد  ،و درجﺎن هرانسﺎنی خﺎنه
 ،که نﺎم زنخدا ّ
دارد  ،چون جﺎن که » جی +يﺎن « بﺎشد ،به ﻣعنﺎی »خﺎن ِه جی« ﻣيﺒﺎشد .
درهرانسﺎنی  ،ودرخود ،بﺎيد جﺎن خودرا که » خﺎنه وآشيﺎن وسرچشمه اين زنخدا
يﺎ اين پری زاد « هست دوست داشت ،واو را پرستيد و ازاو ﻣراقﺒت کرد  .واژه
» زندگی = « zi+vandakihچنين ﻣعنﺎئی دارد  .کسی زنده است )
 (zi+vandakاست که » جی « را درخود و درهرانسﺎنی ،دوست ﻣيدارد
وﻣيپرستد )=ازآن پرستﺎری ﻣيکند( .
» زی« همﺎن » ژی = جی « هست که واژه » زيستن= « zi-vistanنيز ازآن
خرم  » ،جی
سﺎخته شده است  ،وبنﺎ برابوريجﺎن بيرونی دراﻟتفيهم نﺎم رام يعنی ّ
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« هست  .وپسوند  vanditanدر» زی +وندکيه = زندگی « به ﻣعنﺎی دوست
=وندگر« به
داشتن و پرستيدن واحترام داشتن وﻣراقﺒت کردنست  ،و» َ vandgar
ﻣعنﺎی » ﻋﺎﻟی همت  ،بذل کننده « است که جوانمرد بﺎشد ،و « وندگريه =
 «vandgarihﻋلوهمت وبخشندگی ورادی هست  .جﺎن هرانسﺎنی  ،خﺎنه
ونيﺎيشگﺎه ِ زنخدا  ،يﺎ » اصل زندگی وﻋشق ورا ﻣشگری و جوانمردی وزيﺒﺎئی
« است  .و درست درهربﺎﻣدادی ،که » بﺎ م  +داته « يﺎ » پگﺎه « يﺎ » ُاوش +بﺎم
« بﺎشد  ،وانسﺎن ازخواب  ،چشم ﻣيگشيد تﺎ زندگی تﺎزه را ازنو آغﺎزکند  ،اين
زنخدای ﻋشق وزندگی وراﻣشگری و جوانمردی  ،از» شب که ارتﺎ « بﺎشد  ،زاده
ﻣيشود  ،وبه پيشﺒﺎزانسﺎن ﻣيشتﺎبد تﺎ اورا درآغوش گيرد  .چون نگﺎه چشم هرانسﺎنی
»خرم يﺎجی« اززهدان ِارتﺎست که ﻣردﻣک چشم نيزهست » .
نيز ،زايﺶ همين
ّ
پَگ« در» پگ+گﺎه « ،نﺎم زن نﺎرپستﺎنست  ،و»بﺎم « يﺎ » وام »هم  ،به ﻣعنﺎی
پستﺎن وهم به ﻣعنﺎی » زنخدای ﻋشق « است  .به » ُجدی « که نﺎم ﻣﺎه دهم ) دی=
خرم ( نيزهست  » ،آبﺎم گﺎه «  ،گﺎه زنخدای ﻋشق يﺎ بﺎم گفته ﻣيشود  .ﻣعنﺎی جدُی
ّ
درﻋربی  ،ﻣردبخشنده است و اين واژه همﺎن واژه » جد دی « هست که بنﺎ بر
اقرب اﻟموارد  ،به ﻣعنﺎی » سخی وبخشنده وجوانمرد « است  .وﻟی » جد +دی «
خرم « است  .اينست که ﻣوﻟوی بﺎ شنﺎخت اين پيشينه
به ﻣعنﺎی » شيرزنخدا ّ
خرم ( بود ،ﻣيسرايد که :
فرهنگی دربلخ که نيﺎيشگﺎه اين زنخدا) شﺎده = ّ
هرروز بﺎﻣداد  ،درآيد يکی پـری
بيرون کشد ﻣرا  ،که زﻣن  ،جﺎن کجﺎ بـَری
گرﻋﺎشقی  ،نيﺎبی  ،ﻣﺎنند ﻣن  ،بـُـتـی
ور تﺎجری  ،کجﺎست چو ﻣن  » ،گرم – ﻣشتری «
ورﻋﺎرفی  » ،حقيقت ﻣعروف جﺎن  ،ﻣـنـم «
ور کﺎهلی  ،چنﺎن شَوی ازﻣن  ،که برپـری
خرم  ،پريزاداست وﻣﺎدرش  ،پری  ،يﺎ شﺎه پريﺎن ارتﺎ  ،يﺎ سيمرغست  .اين اصل
ّ
ﻋشق وشﺎدی) نﺎم ديگرش شﺎده است ( و ﻣوسيقی و جوانمردی وزيﺒﺎئی ،انسﺎن
را ازخواب بيدارﻣيکند وراه فرار وگريز را به ﻣن ﻣی بندد  ،و ﻣرا به ﻋشق به
خود فراﻣيخواند وﻣيگويد :اين ﻣنم که اصل زيﺒﺎئی هستم واين ﻣنم که ﻣشتريهﺎ
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را گرم ﻣيکنم  ،وﻣن همﺎن » حقيقت جﺎن تو  ،و جﺎن هرانسﺎنی هستم «  ،و اگر
کﺎهل وبيحﺎل بﺎشم  ،ﻣرا خيزان وپران ورقصﺎن ﻣيکند  .وخطﺎب به همين »
زندگﺎنی = جی +وندکيه « ﻣيگويد :
ای بی تو ،حرام زندگﺎنی خود  ،بی تو  ،کدام  ،زندگﺎنی
بی روی خوش تو زنده بودن ﻣرگست  ،بنﺎم

زندگﺎنی

گوهر ،تو و  ،اين جهﺎن چو» حقه «
بﺎده  ،تو و  ،جﺎم  ،زندگﺎنی
بی خوبی حسن ِ بﺎ قواﻣت

نگرفته قوام  ،زندگﺎنی

اين ﻣفهوم » جی= ژی= زی= گی «  ،يکی ازﻣفﺎهيم کليدی فرهنگ ارتﺎئی
رويه هﺎی گونﺎگون وبه هم پيوسته ِ ﻣفهوم » جی=ژی « را ،
ايرانست  .شنﺎخت ُ
که هزاره هﺎ جهﺎن بينی ايرانيﺎن را ﻣعين ﻣيسﺎخته است  ،برای تفکرفلسفی ،
ضروريست  .درتفکرفلسفی  ،دوﻣفهوم » زندگﺎنی « و » ﻋشق « را به هم پيوند
دادن  ،وادﻋﺎی اينکه » ﻋشق «  ،همﺎن » زندگی « و » اصل آفريننده زندگﺎنی «
است  ،کﺎربسيﺎر پيچيده ودشواريست  .وﻟی درفرهنگ ايران  ،درست ازهم بريدن
وپﺎره کردن دوﻣفهوم » زندگﺎنی « و» ﻋشق يﺎ ﻣهر« ازيکديگر  ،غيرﻣمکنست .
تجربيﺎتی که  ،ﻋلت پيدايﺶ يک زبﺎنی شده اند  ،ﻣفﺎهيمی وپديده هﺎئی را به هم
پيوسته اند که در» ﻣفﺎهيم روشن وسﺎخته فلسفی «  ،بدشواری ﻣيتوان به هم پيوند
داد  .فلسفه درهرزبﺎنی  ،بﺎ اين تجربيﺎت ﻣﺎيه ای که درواژه هﺎ وتصﺎويرروئيده
اند  ،سروکﺎر دارد .
» جی يﺎ ژی « که ﻣفهوم بنيﺎدی آﻣوزه زرتشت نيزهست  ، ،درترجمه سرودهﺎی
زرتشت ) گﺎتﺎ = گﺎهﺎن ( به » زندگی« برگردانيده ﻣيشود ،و اينهمﺎنی آن بﺎ »
خرم = جی = بيدخت « به کنﺎر نهﺎده ﻣيشود  .و همزاد يﺎ دوقلوی جدا وﻣتضﺎد بﺎ
ّ
اين » ژی «  » ،ا -ژی « ﻣيﺒﺎشد  ،که به » ضد زندگی يﺎ نﺎزندگی « ترجمه
ﻣيگردد  .بﺎ اسﺎس قراردادن اين ﻣعنﺎ که زرتشت به » ژی « داده است  ،و شنﺎخت
سراسرفرهنگ ايران بﺎ اين ﻣعنﺎی » ژی «  ،کشيدن خط بطﻼن برسراسر فرهنگ
ارتﺎئی -زنخدائی ايرانست  ،و بدينسﺎن  ،کل فرهنگ ايران  ،نﺎﻣفهوم ونﺎﻣشخص
سﺎخته ﻣيشود  .چون » ژی = جی «  ،هم به ﻣعنﺎی » زندگی«  ،وهم به ﻣعنﺎی
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» ﻋشق « است  ،واين دو ﻣعنی  ،ازهم جدا نﺎپذ يرند  .ودرست اين ﻋشق وﻣهراست
که » اصل آفريننده زندگی « است  » .جی « ﻣعنﺎی » صمغ يﺎ شيرابه وشير= جد
«  ،وهم ﻣعنﺎی يوغ »= ُجفت= جوت « را نيز دارد  .چنﺎنچه درگفتﺎرپيشين ديده
شد اين زنخدای ﻣهر ،بﺎ پستﺎن وبﺎ شير) جد در ُجدی = آبﺎم گﺎه = گدی (  ،اينهمﺎنی
داده ﻣيشده است  .وﻟی درست انديشه بنيﺎدی زرتشت  ،بر اسﺎس جداسﺎزی »
زندگی ازﻋشق « دراصطﻼح » ژی «  ،بنيﺎد نهﺎده شده است  .آنچه درفرهنگ
ايران غيرﻣمکن وﻣحﺎل بود .
» جی = ژی « درفرهنگ ايران  ،خودش به ﻣعنﺎی » يوغ = يوج = جفت=
همزاد« هست  ،که به ﻣعنﺎی » ﻣتصل  +پـُروﻣملو +دوست  +همکﺎر +بخشﺶ
 +زوج = دوپيکربﺎهم « هست  .ودرست يوغ وبَند وجفت  ،که اتصﺎل دونيروی
ﻣتحرک بﺎهم بﺎشد  ،اصل آفريننده زندگی وهستی ﻣيﺒﺎشند  .بدينسﺎن درفرهنگ
ايران  ،ژی  ،بدون ﻋشق) ژی( شود  ،آنگﺎه » ا -ژی « = ضد زندگی= ضد
ﻋشق ﻣيشود  .ژی  ،که تهی ازﻋشق يﺎ دوستی وهمکﺎری وپُری و بخشندگی بﺎشد،
اژی » ﻣيشود «  .به ﻋﺒﺎرت ديگر » ،اژی «  ،فقط بيﺎن روند اختﻼل وکمﺒوی
در» ژی« هست  ،وبﺎ رفع اين اختﻼل است که ﻣيتوان  ،ازسر » ،ژی = زندگی
که بﺎ ﻋشق اينهمﺎنی دارد « شد .
» اژی «  ،که همزاد و » وجودی ضد ژی « بﺎشد دراصل  ،وجود ندارد  ،و فقط
شر و نقص وفسﺎد
در اختﻼل در ژی  ،اژی پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  .به ﻋﺒﺎرت ﻣﺎ ّ ،
وتجﺎوز طلﺒی وقهرو ستيزندگی  ،دراصل  ،وجود ندارد  ،بلکه فقط از» اختﻼل
درجﺎن وزندگی وﻋشق « پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  ،وﻣيتوان بﺎ بﺎزگشت دادن به اصل ،
آنرا رفع کرد .
واژه زرتشت » ييمﺎ=جم « را ﻣعموﻻ به » همزاد = دوقلو« برﻣيگردانند و اين
دوقلو ،که » ژی و اژی « بﺎشند  ،زندگی وضد زندگی هستد  .بﺎ چنين تعريفی که
زرتشت از» ييمﺎ « ﻣيکند  ،به کلی پشت به فرهنگ ايران کرده  ،و آن را ازبن ،
ﻣتزﻟزل ﻣيسﺎزد  .چون » همزاد ويﺎ دوقلو« در واژه » ييمﺎ « به ﻣعنﺎی » دوقلوی
به هم چسﺒيده « است  ،و به ﻋﺒﺎرت ديگر ،ييمﺎ ) جم (  ،به ﻣعنﺎی » ﻣهرو اصل
ت نخستين نيز ،
دوستی وهمکﺎری وصميميت « هست  .بدين ﻋلت سپس نﺎم جف ِ
ﻣهری وﻣهريﺎنه  ،شد  .دوقلوی زرتشت  ،دوقلوی بﺎهم ) ( yuma=gumaنيست
6

Jg. 1 (2020), Heft 5

 ،که اصل » سه تﺎ يکتﺎئی = ﻋشق ودوستی « است  ،بلکه دوقلوی جدا ازهم وضد
همند  ،که اصل جنگ وستيزو دشمنی ونفرت ﻣيﺒﺎشد .اين دوتﺎ  ،بﺎهم نﺎ آﻣيزنده
اند  ،و هيچگﺎه نميتوان آن دو را بﺎهم آشتی داد  ،و ﻣهرﻣيﺎن آن دو را برقرارسﺎخت
 .بدينسﺎن  ،اصل آفريننده جهﺎن هستی  ،ديگر» ﻣهروﻋشق « نيست  ،بلکه »
جنگ وستيزو دشمنی و جهﺎد « ﻣيشود  .درست » ژی = جی «  ،که زرتشت آن
را همزاد دشمن  » ،اژی « ﻣيکند  ،درفرهنگ ايران  ،به ﻣعنﺎی » يوغ  ،ﻋشق ،
اصل چسﺒنده = َجد= اصل جفتی = همزاد يﺎ دوقلوی به هم پيوسته « هست  ،و
برضد وجودی همزادی بنﺎم » اژی « هست  ،چون خودش همزاد ويوغ  ،يعنی
ﻣهروﻋشق هست  .ييمﺎ يﺎ ژی  ،يﺎ سنگ يﺎ َﻣر)=اَﻣر( اصل ﻋشق  ،دوتﺎی بهم
چسﺒيده )دوتﺎی بﺎهم = يعنی سه تﺎئی که يکی هستند ( هستند و دشمنی وجنگ
وستيزو نفرت وجهﺎد نميشنﺎسند .
زرتشت در ﻣفهوم » ييمﺎيﺶ «  ،درست زندگی يﺎ ژی را  ،همزاد » زندگی تهی
از ﻋشق « ﻣيکند  ،که ﻣيخواهد » ژی = جی « را ازبين بﺒرد  ،وﻟی هيچپگﺎه
نميتواند  .بدينسﺎن بﺎ آﻣوزه زرتشت  ،جهﺎن آفرينﺶ بﺎ جنگ ونفرت ودشمنی
وجهﺎد  ،آغﺎزﻣيشود  .جهﺎن دشمنی وجنگ وجهﺎد  ،جﺎنشين جهﺎن ﻋشق
وﻣهرودوستی وآشتی ﻣيشود  .زرتشت درواقع  ،بر ﻣعنﺎی واژه » ييمﺎ = يوغ =
سنگ = ﻣر= جفتی « را که بيﺎن اوﻟويت اصل ﻣهروآشتی و دوستی در جهﺎن
هستی است  ،خط بطﻼن ﻣيشود  .سراسرجهﺎن هستی  ،تﺒديل به ﻣيدان جنگ ﻣيﺎن
ژی واژی  ،ﻣيﺎن »اهوراﻣزدا يﺎسپنتﺎ « – بﺎ – اهريمن ﻣيگردد  .واين اهريمن ،
چون اصل آﻣيزنده بﺎ همه چيزﻣيمﺎند  ،بﺎ همه چيزی  ،آﻣيخته و گوﻣيخته است ،
درهمه چيزی  ،گمشده است  .بدينسﺎن  ،درون هرچيزی درهستی  ،جنگ وجهﺎد
ودشمنی هست  .بدينسﺎن بﺎ آﻣوزه زرتشت ِ ،ﻣهر ،اوﻟويت خود را درجهﺎن هستی
از دست ﻣيدهد  ،و به کردار) ﻋنوان ( » ،اصل آفريننده جهﺎن هستی«  ،شنﺎخته
نميشود .
درست ﻣفهوم » ﻋشق قديم « درﻣوﻟوی به سرانديشه فرهنگ ارتﺎئی ايران بﺎز
ﻣيگردد که درﻣيﺎن خرﻣدينﺎن بﺎقی ﻣﺎنده بود  .ﻋشق يﺎ ﻣهر ) ﻣر ،سنگ ،جفتی=
يوغ  ،همزاد= ييمﺎ( هست که » اصل آفريننده نخستين « هست  .اﻟﺒته اين ﻣفهوم
ﻋشق يﺎ ﻣهر که به پديده »پيوستگی دوتﺎ بﺎهم = سه تﺎئی « بﺎزﻣيگشت  ،اﻣکﺎن
7
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ابراز صريح وشفﺎف  ،درفضﺎی شريعت اسﻼﻣی نداشت  ،چنﺎنچه ازيزدانشنﺎسی
زرتشتی نيز تﺒعيد شده بود  .وﻟی » اوﻟويت ﻋشق يﺎ ﻣهر «  ،به ﻋنوان » اصل
آفريننده « نيز درتضﺎد بﺎ تصوير » ﷲ خﺎﻟق « بود  .اين بود که بدشواری ﻣيشد ،
اين ﻣفهوم » ﻋشق « را آشکﺎرا گفت و ﻣيﺒﺎيستی بگونه ای بيﺎن کرد که فقهﺎ
بيﺎنگﺎرند  ،ﻋشق به ﷲ است  .درحﺎﻟيکه اوﻟويت ﻋشق  ،حﺎوی اين ﻣعنﺎ بود که
خودش  » ،اصل آفريننده و ازنو آفريننده « است  .و برای زدودن فسﺎد دراجتمﺎع
 ،ويﺎفتن بهﺒودی ازانحطﺎط و شرارت وتﺒﺎهی اخﻼقی و اجتمﺎﻋی  ،ﻣيﺒﺎيستی به
ﻋشق  ،يعنی به » اصل نوآفرينی درخود که ﻋشق « است ،بﺎزگشت وبﺎ آن ازنو
پيوند يﺎفت ) ﻣتصل وجفت شد (  .تﺒديل حﺎﻟت اخﻼقی واجتمﺎﻋی و دينی وسيﺎسی
 ،درآﻣيختن بﺎ اصل آفريننده در خود  ،که ﻋشق يﺎ ﻣهراست ) وصﺎل بﺎجﺎنﺎن يﺎ
ارتﺎ يﺎ اخو درگوهرخود ( ﻣمکن ﻣيگردد  ،نه بﺎ اطﺎﻋت کردن از اواﻣر اين
شريعت يﺎ آن ﻣذهب يﺎ آن ﻋقيده وايدئوﻟوژی  .اينست که ﻣوﻟوی ﻣيگويد :
وصل کنی درخت را  ،حﺎﻟت او بدل شود
چون نشود ﻣهﺎ  ،بدل  ،جﺎن ودل از وصﺎل او
وﻟی درست اين » وصﺎل بﺎ او «  ،رهﺎئی يﺎفتن از تنگنﺎی ﻣذ اهب وﻋقﺎيد
وايدئوﻟوژيهﺎست  ،چون در تﺒعيت ازاواﻣرآنهﺎ  ،ﻋشق درانسﺎن نميتواند ازنو
بيﺎفريند .ازاين رو ﻣوﻟوی وهمه ﻋرفﺎ  ،درﻋشق که اصل نوآفرينی است  ،رهﺎئی
ونجﺎت ازتنگنﺎی همه ﻣذاهب و شرايع وايدئوﻟوژيهﺎ را ﻣيجويند
به حمد ﷲ  ،به ﻋشق او  ،بجستيم
ازاين تنگی  ،که » ﻣحراب « و » چليپﺎ« ست
ﻣحراب وچليپﺎ  ،اسﻼم وﻣسحيت است  .دراتصﺎل دوبﺎره بﺎ ﻋشق قديم  ،که اصل
ازنو آفرينی است  ،ﻣيتوان ازاين شرايع وﻣذاهب که بﺎ وﻋظ واﻣرونهی وتهديد،
ﻣيخواهند انسﺎن را به راه راست و تنگ خود  ،برانند  ،نجﺎت يﺎفت  .اين » ﻋشق
قديم « که به ﻣعنﺎی » اصل نخستين آفريننده  ،درپيوند جوئی بﺎ جﺎنهﺎ وانسﺎنهﺎ
وطﺒيعت « بﺎزﻣيگردد  ،دراثرفراﻣوش شدن پيشينه ﻣفهوم » خدا = جﺎنﺎن = خوشه
همه جﺎنهﺎ درگيتی « و » آفرينندگی دراثرانﺒﺎزشدن بﺎ جﺎنهﺎ درهمين گيتی « ،
8

Jg. 1 (2020), Heft 5

دچﺎرسوء تفﺎهمﺎت ﻣيگردد  .وﻟی انديشه اوﻟويت » ﻋشق «  ،برغم بريدگی از
پيشينه فرهنگيﺶ  ،نگﺎه داشته ﻣيشود :
ای ﻋشق کز قديم  ،تو بﺎ ﻣﺎ يگﺎنه ای
يک يک بگو تو راز ،چو از ﻋين خﺎنه ای
ازبيم آتﺶ تو  ،زبﺎن را بﺒسته ايم
تﺎ خود چه آتشی تو  ،يﺎ چه زبﺎنه ای
ﻣريم » ﻋشق قديم «  ،زاد ﻣسيحی ﻋجب
داد نيﺎبد » خرد «  ،چونک چنين فتنه زاد
ﻣقصود ﻣوﻟوی ازخرد دراينجﺎ  ،همﺎن ﻋقل اسﻼﻣيست  ،واو وﻋطﺎروسعدی،
شريعت اسﻼم وسﺎيرﻣذاهب را  ،همﺎن » ﻋقل «ﻣيدانند که به کلی بﺎ ﻣفهوﻣی که
ﻣﺎ اﻣروزه از» ﻋقل « داريم  ،فرق دارد  .اﻟﺒته برای چنين ﻋقلی که اسﻼم بﺎشد ،
ﻋشق  ،فتنه ﻣيزايد  .وﻟی درفرهنگ ايران  ،همين » آتﺶ ﻋشق درجﺎن « است
که تﺒديل به » روشنی خرد وحواس « ﻣيشود  .درﻋرفﺎن  » ،درد « به ﻣعنﺎی »
پيوند جويندگی بﺎ کشﺶ « است  .زندگی واقعی  ،جستجوی اصل  ،که جﺎنﺎن يﺎ
ارتﺎ بﺎشد  ،که درهرجﺎنيست  ،و همه را درتﺎريکی  ،بسوی خود ﻣيکشد .
درجستجو بﺎ آزﻣﺎيﺶ بﺎيد خدارا جست  .اين ﻣفهوم » درد يﺎ ﻣصيﺒت «  ،به کلی
بﺎ ﻣفهوم » درد ی که آزردگی تن وجﺎن بﺎشد « فرق دارد  .همه ﻣردم  ،دراجتمﺎع
دنﺒﺎل داروی درد ) آزاری هستند که کمﺒود هﺎی گونﺎگون و اززدودن آزادی از
شريعت ايجﺎد ﻣيکنند ( هستند  ،و اين درد را بﺎ » درد ﻋشق « ﻣشتﺒه ﻣيسﺎزند .
درد ﻋشق  ،نيﺎز به درﻣﺎن ودارو ندارد  ،چون جستجوی اصليست که خودش ﻣﺎرا
بسوی خود ﻣيکشد  ،واين روند پيدايﺶ شﺎديست
خدای  ،پهلوی هر درد  ،داروئی بنهﺎد
چو » درد ﻋشق  ،قديمست «  ،ﻣﺎند بی زدوا
وگر دوا بود اين را  .توخود  ،روا داری
به کﺎه گل که بيندوده است بﺎ م سمﺎ
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ورابطه انسﺎن بﺎ خدا يﺎ بﺎ اصلﺶ  ،رابطه هرجﺎنی بﺎ جﺎنﺎنست  .درهرجﺎنی ،
جﺎنﺎن  ،پوشيده هست  .جﺎنﺎن  ،جﺎنی درهرتنی ﻣيشود  .خدا درآتشدانيست که حﺒه
هﺎی آتشﺶ  ،جفت بﺎ تن هرانسﺎنی ﻣيشود  .وجود هرانسﺎنی  ،جفت شدن جﺎن ِ
جﺎنﺎن بﺎ تن اوست  .انسﺎن  ،ﻋشق ِسيمرغ بﺎ آرﻣئتی است  .تن ،بهره ای از آرﻣئتی
است  ،و جﺎن  ،بهره ای ازجﺎنﺎن يﺎ سيمرغست  .انسﺎن  ،ﻋشق سيمرغ وآرﻣئتی
بﺎ همست  .اينست که ﻣوﻟوی ﻣيکوشد اين سرانديشه را درفضﺎی تنگ اسﻼﻣی ،
به ﻋﺒﺎرت آورد  .اصطﻼح » جﺎن « را نميتوان به آسﺎنی به زبﺎنهﺎی غربی يﺎ
ﻋربی  ،ترجمه کرد  .رابطه ﻣيﺎن جﺎنﺎن وجﺎن درفرهنگ ايران  ،يک بحث ﻣﺎوراء
اﻟطﺒيعی و آسمﺎنی نيست  ،بلکه يک بحث ﻣربوط به گيتی وجهﺎن واقعيست  .جﺎن
 ،بهره ای ازجﺎنﺎنست  .رابطه جﺎن بﺎ جﺎنﺎن رابطه » تخم بﺎ خوشه « است  .جﺎن
 ،تخمی ازخوشه و» درخوشه « است  .خوشه يﺎ جﺎنﺎن چيست ؟ گيتی ) طﺒيعت (
وانسﺎنهﺎ و جﺎنداران  ،تخمهﺎی اين خوشه هستند  .اينست که رابطه انسﺎن بﺎ خدا )
جﺎنﺎن (  ،رابطه تنگﺎتنگ انسﺎن را بﺎ طﺒيعت و افراد وجﺎنوران و اجتمﺎع بيﺎن
ﻣيکند  .اين تخمهﺎ  ،در دوری از» خوشه « نيز ،ازآن بريده يﺎ جدا نيستند  .درآنچه
به ظﺎهر ،دوری وبريدگی ﻣی نمﺎيد  ،رابطه ﻋشق ﻣيﺎن تخمهﺎ وخوشه بﺎقی ﻣيمﺎند
 ،چون » جستجو وکشﺶ «  ،چهره ديگر جفتی وانﺒﺎزی است  ».هنجيدن « که
کشﺶ بﺎشد  ،همﺎن » سنگيدن « است که ﻣعنﺎی » اتحﺎد واتصﺎل واﻣتزاج « دارد
.
جﺎنﺎن درهمه تخمهﺎيﺶ ،ﻋشق را درصورت » جستجو وکشﺶ «  ،واقعيت ﻣی
سر نهفته در طﺒيعت ودرانسﺎنهﺎ ودر جﺎنداران  ،درنهﺎن
بخشد  .انسﺎن به گنج يﺎ ّ
ونﺎ آگﺎهﺎنه کشيده ﻣيشود  ،و آشکﺎرا وآگﺎهﺎنه آنهﺎرا ﻣيجويد  .ايمﺎن به ﻋقﺎيد
وﻣذاهب وﻣکﺎتب  ،بنﺎم » داشتن حقيقت «  ،سﺎئقه جستجورا درانسﺎنهﺎ  ،خرفت
وخﺎﻣوش وحتﺎ گنﺎه آﻣيزﻣيسﺎزند  ،وبدينسﺎن  ،پيوند ﻋشق را دروجود انسﺎن ،
نﺎبود ﻣيسﺎزند .
اصل ﻋشق  ،همين بيداری حس جويندگيست که کشﺶ به جﺎن درهمه پديده هﺎ
دارد  ،واشتيﺎق جفت شدن وآﻣيختن بﺎ آنهﺎ را دارد  » .طلب «  ،تنهﺎ » وادی
نخست « درهفت وادی نيست که ﻣيتوان ازآن گذشت  » .طلب «  ،قلب تپنده همه
ﻣراحل هست  ،چون » دينﺎﻣيک ﻋشق « است  .ازاين کشﺶ هست که انسﺎن ،
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ترکتﺎزﻣيشود و درهرجﺎی ديگر که » رانﺶ و زور و ترس « هست  ،انسﺎن ﻣی
ﻟنگد  .انسﺎن  ،درراهی که اورا » ﻣی بـَرند «  ،به هزارشيوه  ،ﻣی ﻟنگد و زندگی
را ﻟنگيدن ﻣيداند .
هزارگونه بلنگم  ،به هر رهم که » بـ َ َرنـد «
رهی که آن به سوی تست  ،ترکتﺎز کنم
سروش  ،درفرهنگ ايران  » ،راهﺒر« نيست  ،بلکه » راه گشﺎ « هست  .راه
کششی  ،راه جستجو ،راه ﻋشق است  .تحقيقﺎت ﻋلمی  ،هنگﺎﻣی راه آزاديست ،
که راه ﻋشق ﻣيﺒﺎشد  .انسﺎن در» طويله ﻋقيده و ﻣذهب و ﻣکتب وايدئوﻟوژی «
نمی ﻣﺎند .
ﻣن از» طويله اين حرف «  ،ﻣيروم به چرا
ستور بسته نيم  ،ازچه بر» وتد « گردم
) وتد -ﻣيخ طويله که حيوان  ،بﺎ ريسمﺎن بدان بسته شده است وآزادی حرکت را
از او ﻣيگيرد ( .اين ﻋشقست که انسﺎن را به شنﺎخت ازطﺒيعت وازانسﺎنهﺎ
وازجﺎنداران ﻣيرسﺎند  ،وشنﺎخت حقيقی  ،آﻣيختن بﺎ طﺒيعت وانسﺎن وجﺎندار،
ﻣهرورزی بﺎ جﺎنﺎنست  .اگر ﻋرفﺎن  ،دست به گسترش اين رابطه جﺎنﺎن نزد  ،به
ﻋلت آن بود که درفضﺎئی که شريعت اسﻼم چيره بودوهست  ،فرصت گستردن
آن  ،نيست و نﺒود وبﺎ هزاران خطر روبروﻣيشد وروبرو ﻣيشود  .ﻣﺎ بﺎيد بﺎ آشنﺎئی
بﺎ فرهنگ ارتﺎئی= سيمرغی  ،خوانﺶ تﺎزه ازﻋرفﺎن را بيﺎغﺎزيم :
»ﻋشق جﺎنﺎن « ﻣرا  ،زجﺎن بﺒريد
جﺎن  ،به ﻋشق اندرون  ،زخود برهيد
زآنکه جﺎن  ،ﻣحدثست و  ،ﻋشق  ،قديم
هرگز اين  ،دروجود آن  ،نرسيد
ﻋشق جﺎنﺎن  ،چو قرب ﻣغنﺎطيس
جﺎن ﻣﺎرا  ،به قرب خويﺶ کشيد
بﺎز جﺎن را  ،زخويشتن گم کرد
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جﺎن چو گم شد  ،وجود خويﺶ بديد
بعد ازآن  ،بﺎز بﺎ خود آﻣد جﺎن
دام ﻋشق آﻣد و دراو پيچيد
اﻟﺒته ﻋشق جﺎنﺎن  ،انسﺎن را از» جﺎنﺶ « نمی برد  ،بلکه درست اين جﺎنﺶ هست
که درکشﺶ به جﺎنﺎن  ،هميشه جﺎنﺎن را درنهﺎن ) که بريدگی وگمشدگی ﻣی پندارد
( ﻣيجويد و درست اين روند ﻋشق وجفتی است .
جﺎن که » جی  +يﺎن « بﺎشد  ،همﺎن آتﺶ جﺎنست  ،که » فری +يﺎن « ﻣيﺒﺎشد .
وزوش است  .اين آتﺶ جﺎن »،
فری يﺎ پری يﺎ فريد  ،همﺎن دوست وﻣحﺒوبه
ُ
فـرنفتﺎر= فرن  +اوتﺎر« نيزخوانده ﻣيشود  » .جی «  ،همﺎن » فـرن = پران « ،
همﺎن » فرنﺒغ « هست که » درتن هرانسﺎنی  ،تشخص وپيکريﺎفته است  .همين
افتﺎر ،افتری وافترو» فتره = فطرت « شده است  .اين بهره ای ازوجودخداهست
که بﺎ تن  ،جفت ) سنگ = ﻣر= انﺒﺎز= دوست = يوغ يﺎ يوج يﺎ يوش( شده است ،
تﺎ درﻣهرورزی بﺎ همديگر  ،آفريننده بشوند  .اين گنج بودن خدا درانسﺎن  ،غرس
شدگی و نهفته شدگی و پوشيدگی وگمشدگی خدا درانسﺎنست  .و درهزوارش »
گنج « را » جی  +بون =  «ji + bunﻣينﺎﻣند  ،که به ﻣعنﺎی » جی درزهدان يﺎ
درغﺎرتﺎريک « است  .ﻣسئله انسﺎن ُ ،جستن ويﺎفتن وزايﺎنيدن خدا يﺎ حقيقت درخود
 ،يﺎ فوران خدا يﺎ شيرابه حقيقت  ،ازچشمه وجودخودش هست .
جی  ،يﺎ زندگی  ،همين » اصل آفريننده ﻋشق ودوستی  ،همﺎن يوغ = اگرا رته =
aghrae-rathaنخستين گردونه آفريننده  ،همﺎن » فری « است که بﺎ تن انسﺎن ،
بﺎ حواس انسﺎن  ،جفت است  ،وچون » اصل آفريننده « هست  ،هميشه
پـُروسرشﺎراست  .اين همﺎن واژه » =ji-vanaجی +وان « است  .وان يﺎ َون ،
هم به ﻣعنﺎی » چوب= نی « وهم به ﻣعنﺎی » ﻋشق « وهم به ﻣعنﺎی » پری
وفراوانی « است  .وآنچه پر وسرشﺎرهست  ،اصل دهﺶ ورادی وﻟﺒريزی
وافشﺎنندگيست  .اينست که درسﺎنسکريت »  «ji-vanaبه ﻣعنﺎی زندگی بخﺶ،
زنده کننده  ،حيﺎت بخﺶ است  .بﺎد وآفتﺎب و آب و شير وﻣغز استخوان  ،زنده
ﻣيکنند وجﺎن ﻣی بخشند  .واژه » زندگی = زی +وندکيه « درست اين برآيند را
نيز درخود دارد  .اينهمﺎنی » زندگی = جی = ﻋشق و دوستی = يوج « بيﺎن آنست
12

Jg. 1 (2020), Heft 5

که انسﺎن درجﺎنﺶ  ،احسﺎس سرشﺎری وغنﺎ وپری ﻣيکند  .انسﺎن  ،غنﺎ وسرشﺎری
و پـُری را درخود ﻣی يﺎبد  ،و ازآن يقين دارد .
تو يقينی وﻋيﺎن  ،برظن وتقليد بخند
نظری جمله وبر  ،نقل وخﺒر ﻣيخندی
انسﺎن بﺎ چنين دريﺎفتی ازخود  ،زندگی ﻣيکند  ،نه بﺎ دريﺎفت آنکه » نﺎقص
وﻋﺎجزوجﺎهل وکنود و گنﺎهکﺎرونﺎقص « است  .اينست که
درهرکرداروگفتﺎروانديشه اش  ،جﺎن بخشی است  ،آفتﺎبيست که ﻣی تﺎبد  .آبيست
که درجويهﺎ روان ﻣيشود وتروتﺎزه ﻣيکند  .پستﺎنيست که شير ﻣيدهد  .بدينسﺎن ،
جی) زندگی( = جی) ﻋشق( به ﻣعنﺎی آنست که ﻣهرآفريننده  ،گرانيگﺎه هستی
انسﺎنست  .وﻟی زدودن » ﻋشق ودوستی = جی « از » زندگی= جی «  ،اختﻼل
وپريشﺎنی و به هم خوردگی واضطراب وجوع وجودی  ،انسﺎن را فراﻣيگيرد ،
وخشم وقهر وتجﺎوز و تهديد  ،دروجود انسﺎن  ،پيدايﺶ ﻣی يﺎبد .
» اژی «  ،وجودی فراسوی » جی « نيست که همزاد بﺎ آن درهمﺎن آغﺎز بﺎشد .
بلکه » اژی «  ،از اختﻼل وبه هم خوردگی وپريشﺎنی در» جی « پيدايﺶ ﻣی يﺎبد
 .ودرست همين تضﺎد بنيﺎدی ﻣيﺎن فرهنگ ايران وآﻣوزه زرتشت بود  .زرتشت
» ،اژی« را وجودی جدا از» ژی « ﻣيدانست که ازهمﺎن ابتدا  ،ازهم جدا وﻣتضﺎد
بﺎهم هستند وبﺎهم درجنگند  ،وهيچکدام  ،اوﻟويت دروجود  ،برديگری ندارد .
درحﺎﻟيکه درفرهنگ ايران  ،همﺎن خود » ژی = جی «  ،گوهرش  ،همزادی
وجفتی ويوجی و سنگی  ،يعنی  ،دوستی و همکﺎری وسرشﺎری وپری هست .
وتجﺎوزوشـر  ،بطورکلی  ،يک رويداد ) حﺎدثه  ،حدث (
خشم وقهرو تهديد
ّ
درهرجﺎنيست  .دراثراين حﺎدثه اختﻼل آور ،کمﺒود دوستی وﻋشق وپيوند ،پيدايﺶ
ﻣی يﺎبد و بﺎ اين کمﺒود  ،سترونی ونﺎزائی  ،جﺎنشين آفرينندگی ﻣيگردد  ،و احسﺎس
نﺎتوانی وضعف شديد خود  ،ﻣوجب پيدايﺶ خشم وتهﺎجم وتجﺎوز وتهديد ﻣيگردد .
» اژی «  ،درآغﺎز نيست  ،بلکه پيدايﺶ ﻣی يﺎبد و يک حﺎدثه ﻋﺎرضی هست .
وﻟی برای زرتشت » ژی « و» ِاژی « همزادند  ،ازهمﺎن آغﺎزبﺎهم وﻟی جدا ازهم
ووضدهم ودرجنگ بﺎهمند  .گوهرجهﺎن هستی  ،جنگ ونزاع ودرشتی ) خشونت
( وتجﺎوز وتهديد است  ،نه ﻋشق  .اين » اژی = زدارکﺎﻣگی « را زرتشت ،
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اهريمن ﻣينﺎﻣد  .درحﺎﻟيکه اهريمن  ،درفرهنگ ايران  ،چنين پديده ای وﻣفهوﻣی
خرم به هم يوغ ﻣيکرد ) گردونه
نﺒود  .انگره ﻣينو و سپنتﺎ ﻣينو را  ،وای يﺎ ّ
آفرينندگی = اگرا رته ( ﻣيکرد و بﺎ اين پيوند ودوستی وجفتی  ،جهﺎن هستی را
شر) =اژی( و اصل خير) ژی( ازهمﺎن
ﻣيآفريد  .وﻟی درانديشه زرتشت  ،اصل ّ
ابتدا  ،بﺎهم وجود دارند  ،وهمزادند ،وطﺒعﺎ  ،نهﺎد وسرشت ِ جهﺎن آفرينﺶ  ،جنگ
ودشمنی وستيزو » جهﺎد« است  .اهوراﻣزدا  ،انسﺎن وجهﺎن را ﻣيآفريند تﺎ »
همرزم او « بﺎ اهريمن بﺎشند  .او ،به غﺎيت همرزم داشتن بﺎ خود  ،اسﺎسﺎ جهﺎن
را ﻣيآفريند  .همينگونه اهريمن  ،درهمه چيزهﺎ  ،همرزﻣﺎن خود را ﻣيآفريند و بﺎ
همه چيزهﺎئی که اهوراﻣزدا آفريده » ﻣيآﻣيزد= جفت ﻣيشود «  .بدينسﺎن هرچيزی
 ،ﻣيدان جنگ وجهﺎد اهوراﻣزدا بﺎ اهريمن است .
اين سرانديشه که نهﺎد جهﺎن واجتمﺎع وبشريت را جنگ ودشمنی وجهﺎد ﻣيداند ،
به همه اديﺎن ابراهيمی  ،سرايت کرد و همه را دچﺎراين بيمﺎری هوﻟنﺎک کرده
است ،که اﻣروزه سﺎختﺎرفکری وروانی وفلسفی واجتمﺎﻋی واقتصﺎدی ﻣليﺎردهﺎ
نفوس را ﻣعين ﻣيسﺎزد .درحﺎﻟيکه ﻣفهوم » جی « درفرهنگ ايران  ،به ﻣعنﺎی آن
بود که جهﺎن هستی  ،ازهمﺎن آغﺎز» يوغ يعنی گردونه ﻋشق وﻣهرودوستی  ،اگرا
شری « وجود ندارد  .خشم وقهروپرخﺎشگری ودرشتی
رته « هست  ،و» اصل ّ
) خشونت (  ،ﻋﺎرضه اختﻼل دراين يوغ يﺎ گردونه هست  .وقتی يکی ازاسب هﺎ
بلنگد  ،گردونه آفرينﺶ يﺎ ﻋشق ودوستی  ،د چﺎراختﻼل ﻣيشود و خشم ودرشتی و
وشر پيدايﺶ ﻣی يﺎبد .
دشمنی
ّ
درفرهنگ ايران  ،حل ﻣسئله ﻋداﻟت ونظﺎم وقﺎنون وسيﺎست و اخﻼق و اجتمﺎع
شر « ﻣيسرنميشود  ،بلکه بﺎ رفع به
واقتصﺎد ،بﺎ جنگ وجهﺎد ودشمنی بﺎ » اصل ّ
هم خوردگی نيروهﺎی گونﺎگون  ،و همآهنگ سﺎزی دوبﺎره آنهﺎ بﺎهمست  ،و
درخود » ﻋشق  ،که اصل آفريننده ازنو درهمه انسﺎنهﺎ ﻣيﺒﺎشد « توانﺎئی » فرشگرد
= ازنو زائيده شدن  ،زندگی تﺎزه يﺎفتن « ﻣوجود هست :
گير که خﺎر است جهﺎن  ،کژدم وﻣﺎرست ،جهﺎن
ای طرب وشﺎدی جﺎن  ،گلشن وگلزار تو کو ؟
گيرکه خود ﻣـُرد سخﺎ  ،کـُشت بخيلی  ،همه را
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ای دل و ای ديده جﺎن  ،خلعت وادرارتو کو؟
گيرکه خورشيد وقمر  ،هردو فروشد به سقر
ای ﻣدد سمع وبصر  ،شعله وانوار تو کو؟
گير که خود جوهرئی  ،نيست پی ﻣشترئی
چون نکنی سرورئی  ،ابر گهر بﺎر تو کو ؟
اين نهﺎد ِﻣهری ) جفتی ( انسﺎن  ،که اصل بﺎززائی وازنوآفرينيست  ،ﻋلت آن
ﻣيشود که هرانسﺎنی  ،درکﺎرهﺎی ﻣثﺒت وسﺎزنده  ،ابتکﺎر دارد  ،و » واکنشی =
ﻋکس اﻟعملی « رفتﺎرنميکند  .چون همه ﻣيدزدند  ،او هم نميدزد  .چون همه دروغ
ﻣيگويند  ،اوهم دروغ نميگويد  .چون همه تجﺎوزگرند  ،او تجﺎوز نميکند  .چون
همه اهل تهديد وارهﺎب وانذارند  ،او نميترسﺎند ونمی هراسﺎند  .بﺎ زندگی واکنشی
 ،فسﺎد وتﺒﺎهی ودروغ ودرشتی  ،اداﻣه ﻣی يﺎبد وافزوده ﻣيشود  .ﻣجﺎزات ،
دراجتمﺎع  ،برپﺎيه قصﺎص که ﻋمل واکنشيست  ،جرم وجنﺎيت را بيشتر ﻣيکند .
بﺎ کشف دوبﺎره » ﻋشق « است که انسﺎن ازنو  ،کشف زندگی را درخود ودرهمه
چيزهﺎ ﻣيکند  .جی  ،اينهمﺎنی ﻋشق بﺎ زندگيست .ﻋشق  ،هنر بﺎهم آفريدن است
 .بی ﻋشق  ،اژدهﺎ ) اژی  +دهﺎ ( يﺎ ضد زندگی  ،بﺎ دم سوزاتﺶ  ،همه را
ﻣيسوزاند ويﺎ بﺎ نيشهﺎيﺶ همه را ازهم ﻣی اوبﺎرد وﻣی بلعد  .انسﺎن بﺎيد ازسر»
ذوق بﺎهم آفريدن « را درخود بيﺎبد  ،ودر ديگران  ،بسيج سﺎزد  ،تﺎ ازسر ،جهﺎن
 ،جهﺎن ﻋشق ودوستی شود  » .ذوق « درﻋرفﺎن  ،درست همﺎن سرانديشه »جفتی
يﺎ يوغ يﺎ گردونه» اگرا رته « بود که دواسب) = بﺎد جﺎن ( درپيوند يﺎفتن بﺎهم
ودرهمکﺎری ودوستی وﻣهروهم آهنگی بﺎهم  ،اصل آفريننده جهﺎن واجتمﺎع «
بودند  .براين بنيﺎد بود که فرهنگ ايران  ،خدا ) جﺎنﺎن = خوشه جﺎنهﺎ = سيمرغ
( را  ،جفت انسﺎن ﻣيدانست  .زندگی بﺎ » جفتی انسﺎن بﺎ خدا « درهمه انسﺎنهﺎ
آغﺎزﻣيشود  .آنهﺎ هميشه بﺎهم ﻣيآفريدند  .درفرهنگ ايران  ،ﻣهريﺎ جفتی  ،اصل
آفريننده هست  .ﻣن وتو  ،بﺎهم ﻣيآفرينيم  .ﻣن وجﺎﻣعه  ،بﺎهم ﻣيآفرينيم  .جهﺎن ،
همه بﺎهم  ،جهﺎن را ﻣيآفرينند  .تک  ،به خودی خودش نميآفريند  .ﷲ ويهوه ،
خودشﺎن به تنهﺎئی خﺎﻟقند .اينست که برضد » شريک « هستند  .آنچه را آنهﺎ بنﺎم
شرکت  ،طرد و نفی وانکﺎرﻣيکنند  ،چيزی جز پديده » ﻋشق وﻣهرودوستی «
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نيست  .بی شريک آفريدن  ،يعنی بی ﻋشق  ،خلق کردن  .اينکه شريک ندارند ،
به ﻣعنﺎی آنست که » ﻣهروﻋشق ودوستی وجفتی «  ،اصل آفريننده جهﺎن هستی
نيست  ،بلکه اراده وﻋلم فراگير) جﺎﻣع همه ﻣعلوﻣﺎت ( آنهﺎ  ،بدون همکﺎری وبدون
ﻣهر  ،خلق ﻣيکند .
فرق ﻣفهوم » آفريدن « و » خلق کردن «  ،همين است که اوﻟی  ،ازﻣهراست
ودوﻣی از» اراده وقدرت وانحصﺎريت «  .درفرهنگ ايران  ،آفريدن ) آ -فری
– تن ( ،دربﺎهم آفريدن يﺎ  ،به ﻋﺒﺎرت ديگر ،درپيوند يﺎبی دو يﺎ چند نيرو بﺎهمست.
درﻋشق  ،ﻣيتوان آفريد  .درهمکﺎری  ،ﻣيتوان آفريد  .اجتمﺎع وجهﺎن آرائی )
سيﺎست ( ونظﺎم و قﺎنون واقتصﺎد و ﻣدنيت  ،دربﺎهم آفريدن = درﻋشق وﻣهر
ودوستی  ،پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  .اين را » اصل جفتی « ﻣيگفتند  .اين واژه » جفت «
 ،ﻣخفف واژه » يوغ = يوگﺎ « است که تلفظ هﺎی ديگرش » يوج ويوش= يوس
= جوت = جوی « ﻣيﺒﺎشد  .جوی آب  ،نيز جفت شدن آب بﺎ خﺎک است  .ازاين
رو  ،دوگﺎو يﺎ دواسب که يک گردونه ) رته ( را بﺎهم به جنﺒﺶ ﻣيآوردند  ،پيکريﺎبی
» اصل آفريننده جهﺎن « شمرده ﻣيشدند  .همچنين دوپﺎی به هم پيوسته ) پﺎت =
پﺎ = جفت ( درتن انسﺎن و يﺎ دوبﺎل وپربهم پيوسته دريک ﻣرغ ) يﺎ چهﺎربﺎل  ،يﺎ
هشت بﺎل  ،يﺎ شﺎنزده بﺎل ( يﺎ چهﺎراسب بهم پيوسته دريک گردونه را  » ،نمﺎد
اصل آفريننده جهﺎن « ﻣيدانستند  » .وای « هم که بﺎد بﺎشد و اصل پيوند انگره
ﻣينو وسپنتﺎ ﻣينو شمرده ﻣيشد  ،دراصل » دوای « بوده است که به ﻣعنﺎی » دوتﺎی
بﺎهم « است  .ازاين رو  ،هم به بﺎد وهم به خدا وهم به ﻣرغ  » ،وای = بﺎز«
ﻣيگفتند  .ازاين رو سيمرغ  ،که دوبﺎل يﺎ چهﺎربﺎل داشت  ،اصل ﻣهروﻋشق  ،يﺎ
همﺎن » وای « يﺎ همﺎن » رته = گردونه = ارتﺎ « بود  .آنچه دوپﺎ  ،دوبﺎل  ،دو
بخﺶ نی  ،دوبخﺶ دست را به هم ﻣی پيوست  ،اصل » سوم « شمرده ﻣيشد و
بدينسﺎن » سه تﺎ  ،يکتﺎ « ﻣيشد و تحقق يﺎبی » اصل ﻋشق وﻣهر ودوستی « بود
.
اينست که وقتی زال  ،که نزد دايه اش سيمرغ پرورده شده بود  ،جفت سيمرغ شده
بود و هنگﺎﻣی که سيمرغ اورا به پدرش بﺎز ﻣيگرداند  ،زال ،ﻋﻼقه به جداشدن
ازسيمرغ يﺎ جفتﺶ ،ندارد .
به سيمرغ بنگر ،که دستﺎن ) زال ( چه گفت
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ﻣگر سير گشتی همﺎنﺎ ز » جفت « ؟
نشيم تو  ،رخشنده گﺎه ﻣنست
فر کﻼه ﻣنست
پـر تو« ّ ،
» دو ّ
همين » دو پرسيمرغ « ،که بيﺎن » اصل ﻣهربودن سيمرغ « است  ،نمﺎد » اصل
جفتی= دوستی وﻣهروﻋشق ويوغ « است  .ازاين رو نيز هست که سيمرغ ،
پرخود را به زال ﻣيدهد تﺎ در جدائی ودوری هميشه بﺎ او » جفت « بﺎشد  .و زيب
کﻼه کردن » پر«  ،نمﺎد همين » جفت ودوست سيمرغ بودن « ﻣيﺒﺎشد .
وسيمرغ بﺎ دادن پر خود به زال  ،اين ﻣﺎهيت جفت بودن وپيوند نﺎ بريدنی خود را
بﺎ زال ) وبﺎ هرانسﺎنی ( به ﻋﺒﺎرت ﻣيآورد :
فراﻣﺶ ﻣکن  ،ﻣهر دايه ز دل
که دردل  ،ﻣرا  ،ﻣهر تو  ،دﻟگسل
ﻣهرﻣن به تو ای انسﺎن  ،دل ﻣرا ازهم ﻣيگسلد  ،تو هم ﻣهر دايه ات را که ازپستﺎنﺶ
شيرﻣهر ﻣکيده ای وبﺎ شيرابه خدا آﻣيخته شده ای  ،فراﻣوش ﻣکن  .وﻣوﻟوی  ،بيﺎد
اين رﻣز جفتی است که سيمرغ درﻣوقع فرود آﻣدن تخم انسﺎن به گيتی  ،درگوش
انسﺎن نهفته زﻣزﻣه کرده است :
سر جفتی «
درگوش ﻣن  ،بگفتی  ،چيزی ز » ّ
ﻣنکر ﻣشو ﻣگو کی  .دانم که هست  ،يﺎدت
و همين » اصل جفتی « هست که درﻋرفﺎن نﺎم » ذوق « به خود ﻣيگرد که از
واژه » ﻣيز اگ = ﻣذاق « درپهلوی بر آﻣده است  .ذوق  ،چيست  » :آسيب دوجفت
« است  .اﻣروزه » آسيب « ﻣعنﺎی گزند  ،پيدا کرده است  ،درحﺎﻟيکه دراصل،
ﻣعنﺎی » ﻋشق ودوستی « را داشته است  » .آ -سيب « که واژه » سيب « بﺎشد ،
دراصل » سی +به « است  ،و» سی « ازتلفظهﺎی واژه » سنگ « است ) برهﺎن
قﺎطع ( که به ﻣعنﺎی همآغوشی و ﻣقﺎربت و اتحﺎد واتصﺎل و اﻣتزاجست  .پس »
سيب « به ﻣعنﺎی » آﻣيختگی وﻋشق ِبه « هست  .واژه » تفﺎح= سيب « درﻋربی
نيز ،همﺎن » توپﺎ = توی پﺎ « ای ايرانی هست که ﻣعنﺎی » بﺎهم همآغوش شدن «
دارد  .وبه ﻋلت دشمنی بﺎ پديده ﻋشق وهمآغوشيست که از واژه » آسيب = ﻋشق
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«  ،گزند و تﺒﺎهی وزخم زدن سﺎخته اند  .ﻣوﻟوی درست همه اندام هﺎی شنﺎخت
انسﺎنی را انداﻣهﺎی » جفتی = ﻣهری« ﻣيداند  .درشﺎهنﺎﻣه هميشه دم از» جفت
شدن خرد بﺎ پديده هﺎ « ﻣيزند و اسﺎسﺎ فرهنگ ايران  ،حواس انسﺎن را اندام »
ﻣهرورزی واﻣتزاج واتصﺎل انسﺎن بﺎ پديده هﺎی گيتی « ﻣيدانست  .و خرد ،
ﻣجموﻋه شنﺎخت اين جفت شدنهﺎی حسی بود  .کﺎر خرد  ،درفرهنگ ايران  ،چيره
شدن برطﺒيعت وبرديگران نﺒود  ،بلکه ﻣهرورزی بﺎ طﺒيعت وگيتی بود  .ﻣعرفت
 ،ازﻋشقﺒﺎزی وﻣهرورزی حواس بﺎ گيتی  ،پيدايﺶ ﻣی يﺎبد :
دروازه هستی را  ،جز » ذوق « ﻣدان  ،ای جﺎن
اين نکته شيرين را  ،درجﺎن بنشﺎن  ،ای جﺎن
زيرا  ،ﻋرض وجوهر ،از » ذوق « برآرد سر
» ذوق پدر وﻣﺎدر «  ،کردت ﻣهمﺎن  ،ای جﺎن
هرجﺎ که بود ذوقی  ،ز » آسيب دوجفت « آيد
زان يکشدن دوتن  ،ذوقست  ،نشﺎن  ،ای جﺎن
هرحس به ﻣحسوسی  ،جفتست يکی گشته
هر ﻋقل به ﻣعقوﻟی  ،جفت ونگران  ،ای جﺎن
ازدرون اين جفتيهﺎست که انسﺎن  ،بﺎ خدا ﻣيآﻣيزد وجفت ﻣيشود
گرجفت شوی ای حس ،

بﺎ » آنکه حست کرد او «

وزغير بپرهيزی  ،بﺎشی سلطﺎن ای جﺎن
کوچشم که تﺎ بيند  ،هرگوشه تتق بسته
هز ذره به پيوسته بﺎ جفت نهﺎن  ،ای چﺎن
آﻣيخته بﺎ شﺎهد ،

هم ﻋﺎشق وهم زاهد

وز » ذوق « نمی گنحد  ،درکون وﻣکﺎن ای جﺎن
بدين ﻋلت که انسﺎن بﺎ حواسﺶ بﺎ پديده هﺎ درگيتی  ،ﻋشق ﻣيورزد و بﺎ آنهﺎ ﻣيآﻣيزد
،وبﺎهم  ،بينﺶ وشﺎدی وﻣدنيت را ﻣيآفرينند  ،بيواسطه بﺎ خدا  ،و بﺎ حقيقت ﻣيآﻣيزد
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 .واين پديده آن چيزيست که اﻣروزه » سکوﻻريسم « نﺎﻣيده ﻣيشود  .ازاين رو
نيز هست که سپس » حواس « که گوهر ﻋشق ورزی داشتند  ،خواروزشت سﺎخته
شده اند وازاصﺎﻟت انداخته شده اند .
***

پيـدايﺶ ِ جهﺎن ِ دوســتی 6 -

چراجوانمردی،دين ِايران بوده است؟
درفرهنگ ايران
ت انسانست
جوانمردی  ،بيان فطر ِ
چگونه سرانديشه جوانمردی ،پيدايش يافت وبنياد دين
واخﻼق وفرهنگ ايران شـد

جـوان َ +مـردی
 -1جـوان yu+van=jvan
جان بخش)پُرو سرشارازجی( =ji-vana
عشق +فراوانیَ +د ِهـش+چوب=van+vaan
َ -2مه ر -دايتی)کردی(= َمر -دی=جوانمردی
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فرهنگی که زندگی درآن  ،پُری ولبريزی از زندگيست

» زندگی کردن «  » ،زندگی بخشيدن ومهرورزيدن «
است
ﻣن اﻣروز بﺎ خدايم که » گـُل چهره « نﺎم دارد  ،شرط ﻣی بندم که کدام ازﻣﺎ
ﻣيتوانيم خوشتر بخنديم  .ﻣن وخدايم  ،بﺎهم زندگی ﻣيکنيم و زندگی کردن » ،
شيوه بﺎهم خنديدن « است .
اﻣروز گرو بندم بﺎ آن بُـت شکـّرخﺎ
ﻣن خوشتر ﻣيخندم  ،يﺎ آن ﻟب چون حلوا
ﻣن  ،نيم دهﺎن دارم  ،آخر چه قـدر خندم
او همچو » درخت گل «  ،خندسـت زسرتﺎ پﺎ
اين خدای ﻣن  ،درخت ُگليسـت که ازسرتﺎپﺎيﺶ خنده است  .او بﺎ همه وجودش ،
ﻣيخندد  ،نه تنهﺎ بﺎ دهﺎنﺶ  .چرا ،ﻣﺎ  ،بﺎهم ﻣخنديم ؟ چرا بﺎهم خنديدن  ،بﺎ هم
آفريدنست ؟ چرا اين خدا نﺎﻣﺶ  ،گلچهره بوده است ؟ او بﺎ سرتﺎپﺎی وجودش،
خندان  ،ويﺎ اصل خنده است  ،چون » جی= زندگی وﻋشق ،يﺎ خدای زندگی
وزيﺒﺎئی وﻋشق وﻣوسيقی «  ،که جی +وان = ji-vanaهست  ،سرشﺎروپـُروغنی
و نﺎگنجﺎدرتن هست  ،و درﻟﺒريزيﺶ  ،سرچشمه » دهـﺶ يﺎ رادی « است  ،و »
جﺎن ﻣی بخشد « و  ،ويژگی  » ،جوانی =  » ، «javanaجوان ﻣردی « است
 .حﺎفظ وﻋﺒيد زاکﺎن وخواجوی کرﻣﺎنی نيز هنوزبيﺎد اين خدا بوده اند  .چرا ﻣﺎ
فراﻣوش کرده ايم که خدائی نيزهست که » سرتﺎپﺎی وجودش ،خنده است « و
هميشه بﺎ همه ِگيتی  ،ﻣيخندد ؟
چرا بجﺎی اين خدا  ،اﻻهﺎنی آﻣده اند که نه ﻣيتوانند بخندند ،و نه ﻣيتوانند بﺎ انسﺎن
بﺎهم بخندند  ،افزوده برآن  ،هميشه نيز ﻋﺒوسند وبه ﻋلتی که آنهﺎ ﻋﺒوسند ،به آنهﺎ
تعظيم ﻣيکنيم و آنهﺎ را بزرگ ﻣيشمﺎريم ؟ آيﺎ اين خدايﺎن ﻋﺒوس نيستند که ﻣﺎ پشت
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به آنهﺎ کرده ايم  ،و ﻣی انگﺎريم که خدا  ،فقط ﻣيتواند وجودی ﻋﺒوس وترشرو
بﺎشد ؟ چرا اين خدايﺎن  ،قدرت خنديدن ندارند ؟ چرا روزگﺎر درازيست که ﻣﺎ به
خدائی که بﺎ ﻣﺎ ﻣيخنديد  ،پشت کرده ايم  ،و خدايﺎنی را برگزيده ايم ودنﺒﺎل آنﺎن
افتﺎده ايم که چون سهمگين وخشمگين وﻋذاب دهنده گنﺎهﺎن ﻣﺎ هستند  ،به آنهﺎ
احترام ﻣيگذاريم وآنهﺎرا ﻣيسﺎئيم ؟ آيﺎ ﻣﺎ اين خدائی را که بﺎ ﻣﺎ هميشه ﻣيخنديد ،
و گم يﺎ ترک کرده ايم  ،ﻣيتوانيم بﺎز اين خدا را دوبﺎره درخود و در ديگران بيﺎبيم
 ،تﺎ بﺎ اوازنو بﺎهم بخنديم و بﺎهم بيﺎفرينيم ؟ شﺎيد ﻣﺎ ﻣعنﺎی » خنده « را برای »
توانﺎئی بﺎهم زيستن وبﺎهم آفريدن « فراﻣوش کرده بﺎشيم ؟ روزگﺎر درازيست که
ﻣﺎ ازيﺎد برده ايم که جﺎﻣعه ای که همه بﺎهم خندانند  ،همﺎن خدای خندانست .
درست اين پديده » بﺎهمی « را که » اصل شﺎدی و آفرينندگی « است  ،از روان
وفکرﻣﺎ زدوده اند  .درفرهنگ ايران  ،درﻣقوﻟه » ﻋلت وﻣعلول « يﺎ » فﺎﻋل
وﻣفعول «  ،يﺎ » صورت دهنده وصورت پذيرنده «  ،يﺎ » خﺎﻟق وﻣخلوق « يﺎ »
ﻣعﺒود وﻋﺒد « يﺎ » زيربنﺎ وروبنﺎ « نميﺎنديشيدند  ،بلکه فرهنگی بود که بر بنيﺎد
» بﺎهمی «  ،به ﻋنوان » سرچشمه واصل آفريننده « بنﺎ شده بود  .درواژه
زندگی) ( zi-van-dakihکه از»  «ji-van-dakسﺎخته شده ودراصل ji-vana
به ﻣعنﺎی » سرشﺎری ودهﺶ زندگی وﻋشق است  ،و واژه » جوان = yu-van
=  « jvanهم » جی « وهم »  «jva =yuهمين » اصل بﺎهمی « يﺎ »يوغ ويوج
و جفت ،يﺎ ﻋشق وانﺒﺎزی وهمسری « هستند  ،که سرچشمه آفريننده ودهﺶ وﻋشق
وبه هم دوزی وبه هم بﺎفی هستند  .درکردی به جوان  » ،گه نج « گفته ﻣيشود ،
که ﻣعنﺎی » گنج « را هم دارد وهمﺎن واژه گنج درفﺎرسيست .درهزوارش  ،گنج
 ،برابر بﺎ واژه »  «ji +bunنهﺎده ﻣيشود  ،که به ﻣعنﺎی » زهدان يﺎ بُن ِجی «
هست  .ودرست اين پری وسرشﺎری درگنج  ،درواژه » گه نجه « درکردی
آشکﺎرﻣيشود که به ﻣعنﺎی » شوخی وبﺎزی « هست  .ويژگی هر» گنجی « ،
زنخداحرم هست  ،درهرتنی » گنج « ،و
نﺎگنجﺎ بودن درخودش هست  .جی که
ّ
طﺒعﺎ » نﺎگنجﺎ « درخودش هست  .خدا  ،درجﺎن  ،گنج درانسﺎن ﻣيشود و انسﺎن ،
وجودی نﺎگنجﺎ درخود ﻣيشود که ازهرسو ،درگفتﺎر وکردار وانديشه واحسﺎسﺎت
وبﺎزی وشوخی  ،ازخود ﻟﺒريزﻣيشود  ،يﺎ به ﻋﺒﺎرت ديگر ،ﻣيخندد  .درهمين ﻣعنﺎی
واژه » گه نجه « درکردی که به ﻣعنﺎی شوخی وبﺎزيست  ،ﻣﺎ يکراست بﺎ پديده »
خنده « برخورد ﻣيکنيم که بيﺎن » پری وسرشﺎری و نﺎگنجﺎئی و فرا روئيدن و
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فوران « هست  » .جی «  ،که ازيکسو  ،زندگی و ازسوی ديگر ،ﻋشق است ،
پيدايﺶ اصل آفريننده » بﺎهمی = يوغ= جفتی = دوستی « هست که هميشه » خود
جوش « است .
درﻣتون زرتشتی وﻟغت نﺎﻣه هﺎی ايرانشنﺎسﺎن که برپﺎيه همين ﻣتون  ،تدوين شده
اند  ،بسيﺎری از ﻣعﺎنی » جی « يﺎفت نميشوند  ،وﻟی در گويشهﺎ و زبﺎنهﺎئی که
دور ازچيرگی ﻣوبدان بوده اند  ،اين ﻣعﺎنی بﺎقی ﻣﺎنده اند  .ﻣلت وﻋوام  ،برغم
پﺎکسﺎزی ﻣوبدان وآخوندهﺎ  ،ﻣعﺎنی اصلی آنهﺎرا نگﺎه داشته اند  .وﻟی اهل ﻋلم ،
اينهﺎرا درپژوهشهﺎی خود  ،به حسﺎب نميآورند  .ودراين گويشهﺎ وزبﺎنهﺎ ﻣيتوان
ديد که ﻣعنﺎی اصلی » جی «  ،يوغ و » توافق بﺎهم« و » جوش= خود جوش «
و» صمغ« وزه کمﺎن  ،وﻣﺎدر ،وشير ،ونوزاد ،و شﺎهين تراز= ﻣيله يﺎ چوبی که
دوکفه ترازوبه دوسرآن آويزان) زرقﺎن (است .
واژه »يوغ «  ،تلفظ هﺎی گونﺎگون پيدا کرده  ،که ازجمله »  « uv+yuو » جفت
« و » ُجوت « و » يُوش « وجوغ « و » جوی = جوی آب= درکردی جوگه «
هست  .جوی آب  ،يوغ وجفت است  ،چون جوی  ،آﻣيزش » خﺎک بﺎ آب = تخم
بﺎ آب « هست  .ازاين رو ازهمﺒوسی آب وخﺎک  ،برکنﺎرجوی  ،سﺒزه ودرخت
ﻣيرويد  .و » جوئيدن وجستن وحتﺎ جويدن « نيز همين » کشﺶ به جفت شدن
ويوغ شدن بﺎهمست «  .اينست که همه تخم هﺎ وبذرهﺎ و دانه هﺎ = چهره هﺎ «
ﻣﺎنند همين خدا که » گلچهره « نﺎم دارد  ،همه سرچشمه پـُری ونﺎگنجﺎئی
وسرشﺎری هستند  .همه تخمه هﺎ  ،ازخوشه » ارتﺎی خوشه = ارتﺎخوشت= خدای
ايران « افشﺎنده وپراکنده شده اند  .چنﺎنچه دراوستﺎ  ،تخم ،yus ، yuzhem ،
 javaakem ، yushmaakaنيزنﺎﻣيده ﻣيشوند که همه پيشوند  java،yuzh ،را
دارند که همﺎن » يوغ يﺎ اص ِل بﺎهمی وجفتی « بﺎشد  ،و يوس =  yusکه تخم بﺎشد
،به ﻣعنﺎی بﺎهم ﻣتحد ويگﺎنه شدن هم هست که به ﻣعنﺎی » خوب « بکﺎر برده
ﻣيشود  .بﺎهم يگﺎنه شدن  ،خوبيست  .دردرون هرتخمی  ،اصل ﻋشق ودوستی
وجفتی هست  .بدين ﻋلت همه واژه هﺎی » تخم وبزر ودانه= دوانه «  ،بيﺎن آن
هستند که يوغ ويﺎ » اصل جفتی وبﺎهمی « هستند  ،و اصل پری وسرشﺎری و
آفرينندگی و روشنی وشﺎدی ﻣيﺒﺎشند  .ازاين رو نيز اين رنخدائی که سراپﺎ ی
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وجودش خندانست  » ،گل چهره « نﺎﻣيده ﻣيشود  .خنده  ،سرشﺎری و زندگی بخشی
و دهﺶ وجودی اورا ابرازﻣيکند  .همه کﺎرهﺎی او » ،خنده هستی « اوست .
» چهره «  ،تنهﺎ به ﻣعنﺎی صورت وروی و آشکﺎر و روشن وﻣعلوم وبديهی نيست
 ،بلکه به ﻣعنﺎی تخم ودانه و بذر) ( baz-rakو به ﻣعنﺎی ِ» اصل « نيزهست.
چهريه= cihrihبه ﻣعنﺎی طﺒيعی وجﺒلی وذاتی وفطری هست .اين دوﻣعنﺎ ،
دورويه يک پديده اند  .تخمی که ﻣﺒدء و بُن واص ِل تﺎريک و نهفته است ،
دراثرنﺎگنجﺎئی و پُری  ،ﻣی چهرد و صورت ﻣی يﺎبد وروشن ﻣيگردد وآشکﺎر
ﻣيشود  .اين را » اشـه «  ،شفﺎفيت يﺎ پﺎکی  ،يﺎ » راستی « ﻣيگفتند  .اشه  ،اينهمﺎنی
درون بﺎ برونست  .ازاين رو نﺎم اين خدا  ،اشه واهيشتﺎ =  asha-vahishtaبود
که اهل فﺎرس اورا » ارتﺎ ِوه خوشت= ارتﺎی خوشه به « ﻣينﺎﻣيد که خوشه همه
» تخم هﺎ = چيتره هﺎ « بود ) نﺎم ديگرش = چهرآزاد= چيترآکﺎت بود (  .تخم
هﺎی اين ارتﺎ  ،که » اند« و» يورت= ئورت « و » ارتﺎ » نيز نﺎﻣيده ﻣيشوند ،
نخستين ﻋنصر ،درهرتنی )= زهدانی ( افشﺎنده وکﺎشته و»هـشته= واهشته « و »
گنج =جی +بون = « jibunدرهرزهدانی ) بون=(van=bunﻣيشود  ،وﻟی اين
گنج ﻣخفی  » ،نﺎگنجيدنی درهرزهدانی وهرتنی هست  ،چون اصل پـُری
وسرشﺎری و ﻋشق ودهﺶ )  ( van=bunهست  ،وآنچه اصل پـُری وسرشﺎری
ونﺎگنجيدنی هست  ،طﺒعﺎ ﻟﺒريزو سرازيرو بﺎزوگشوده و زائيده ﻣيشود که » دهﺶ
يﺎ رادی « بﺎشد .
آنچه نﺎگنجيدنی درتخم است  ،تخم را ﻣيشکﺎفد وﻣيگشﺎيد و خندان ﻣيشود .
جوانمردی  ،خنديدن سراسرهستی است که » جی « که » ارتﺎ « که » اخـو=axv
« درآن هست  .زائيدن  ،روئيدن  ،جوشيدن  ،روشن شدن  ،خنديدنست  .فرهنگ
ايران  ،براين سرانديشه نهﺎده شده بود که زائيدن  ،که هستی يﺎفتن درگيتی بﺎشد ،
خنديدن وشﺎديست  .زندگی درگيتی ،بﺎ خنديدن  ،آغﺎزﻣيشود  .او ازسرشﺎری خنده
هست که ﻣيگريد .کودک درزائيدن از در ِد زه نمی گريد  ،بلکه ازشﺎدی وخنده
فراوان هستی يﺎفتن  ،ﻣيگريد  .پيدايﺶ آتﺶ جﺎن ) ارتﺎ = فری = اخو ( از تن )
= زهدان (  ،خنديدنست  .انديشه وگفتﺎروکردارو ﻣهرورزی  ،خنده ِ جﺎن هستند .
جﺎن انسﺎن ،درپيدايﺶ احسﺎسﺎت وﻋواطف نيک وزيﺒﺎيﺶ  ،درکﺎرهﺎ وگفتﺎرهﺎ
وانديشه هﺎی نيکﺶ ﻣی خندند و زندگی ﻣيﺒخشد )  ، (ji-vanaرادی وجوانمردی
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ﻣيکند  » ،زندگی ﻣيکند «  .زندگی  ،زندگی بخشی  ،يﺎ دهﺶ زندگيست  .جی=
خرم ) بيدخت  ،زهره = پريزاد( بﺎشد ،خنده خدای ارتﺎ ) شﺎه پريﺎن ( هست .
که ّ
تو آن ﻣﺎهی که درگردون نگنجی
تو آن آبی که درجيحون نگنجی
دری « که از» دريﺎ «  ،فزونی
تو آن » ّ
تو آن کوهی که درهﺎﻣون نگنجی
چه خوانم ﻣن فسون  ،ای شﺎه پريﺎن ) سيمرغ = ابليس قرآن(
که تو در شيشه وافسون نگنجی
» انﺎر« نيز  ،نمﺎد اين خدای ايران بود  ،که درواقع همﺎن » نﺎر« بﺎشد وهم به
ﻣعنﺎی » زن =  «nairiوهم به ﻣعنﺎی »نی « ) ﻣﺎهوان (  ،و هم درﻋربی به
خرم  ،يﺎ خدای زندگی وﻋشق
ﻣعنﺎی » آتﺶ « است  ،وخنده اين انﺎر ،زنخدا ّ ،
وﻣوسيقی و» شير= ژد = جد « ﻣيﺒﺎشد.
انﺎرکه پـُر از دانه هﺎی شيرين هست ،درخويﺶ نميگنجد ،ازاين رو همه هستی
اش ازهم ﻣيشکﺎفد وﻣيگشﺎيد و ﻣيخندد و شﺎد ﻣيشود  ،تﺎ گوهرنهفته درتن خود را
آشکﺎرسﺎزد ) ﻣی چهرد ( و ﻣيزايد  ،و انسﺎن که نخسنتين ﻋنصر يﺎ » آتﺶ جﺎنﺶ
« اين » ارتﺎ يﺎ فـری يﺎ فـرن « هست  ،نﺎگنجﺎ درتنﺶ هست  ،ﻣی يﺎزد
وسربرﻣيﺎفرازد و از ذوق ﻣيشکﺎفد ودرکرداروگفتﺎروانديشه هﺎ نيکﺶ  ،ﻣيخندد .
انسﺎن  ،زهدان آبستن ازتخم خداست  ،ودرخود نميگنجد .ازاين رو رادی
وجوانمردی و دهﺶ  ،ﻟﺒريزی جﺎن اوازتنﺶ هست .
همچون انﺎر خندان  ،ﻋﺎﻟم نمود دندان
درخويﺶ  ،ﻣی نگجد  ،ازخويشتن  ،برآرش
بـوند ﻋيﺶ ﻣندان
به طرب  ،هزار چندان  ،که َ
به ﻣيﺎن بﺎغ خندان  ،ﻣثل انﺎر بﺎشی
ﻣرا چو ﻣست کنی  ،زين شجر برآرم سر
24

Jg. 1 (2020), Heft 5

به خنده دل بنمﺎيم به خلق  ،همچو انﺎر
ارتﺎ که درنيمه شب ) گﺎه آبﺎديﺎن ( آبستن شده است  ،در» بﺎﻣداد « ﻣيخندد  .در
خرم  ،زنخدای ﻋشق و شير) ژد=جد= جی ( وراﻣشگری وزندگی =ji-
ّ
 ،vandakihزاده ﻣيشود )بﺎﻣداد= وام  +داته ( و اين خنده سيمرغ يﺎ شﺎه پريﺎن ،
جﺎم بﺎده يﺎ صﺒوحی به هرانسﺎنی ﻣيدهد تﺎ بنوشد و تخم وجودش بﺎ هنجﺶ وجفت
شوی بﺎ اين بﺎده  ،سرشﺎری وغنﺎی خود را بنمﺎيد و انﺎرخندان شود :
کسيکه بﺎده خورد بﺎﻣداد ازاين سﺎقی
خمﺎر چشم خوشﺶ بين و فهم کن بﺎقی
بنﺎشتﺎب  ،سعﺎدت ﻣرا رسيد  ،شتﺎب
چنﺎنکه کعﺒه بيﺎﻣد به نزد » آفﺎقی «
بيﺎکه دوﻟت نو يﺎفت از تو بخت جوان
بيﺎ که خلعت نو يﺎفت از تو ﻣشتﺎقی
چگونه خنده بپوشم  ،انﺎر خندانم
سـ ّمـﺎقی
نﺒﺎت وقند نتﺎند نمود َ
تخم وجود انسﺎن ) ﻣردم = ﻣر +تخم ( از شيرابه وبﺎده خدا  ،ﻣيشکوفد و پـُری
وغنﺎيﺶ را ﻣينمﺎيد و ﻣيخندد .
خوب ديده ﻣيشود که جوانمردی ،دادن بخشی از ُﻣلک وثروت و » داشته هﺎی
خود « به اين و آن نيست  ،بلکه کشف غنﺎ وسرشﺎری و پُـری وهمين » َون van
يﺎ بون « و جوشﺎن کردن آنست .طﺒيعت وگوهرجﺎن ،اين ﻟﺒريزی يﺎ » فرا ريزی
« درآغﺎزهست  .اينست که به نخست وابتدا » فراتوم =  «fra-tomﻣيگويند » .
اوﻟويت fra-tomih،
فرا روئيدن ازپـُری تخم = ، «tom=tumآغﺎز هست ّ .
است .آ-غﺎز ،هميشه بﺎ » فراريختن  ،فراروئيدن «  ،سرشﺎروﻟﺒريزشدن از تخم يﺎ
اززهدان « است  .اينست که ﻣﺒدء جهﺎن يﺎ ﻣﺒدء واصل را بطورکلی » فراکﺎن
= « fra-kaanﻣيگفتند  ،چون » کﺎن « که همﺎن » کﺎنيﺎ = کﺎنﺎ= گﺎنيﺎ= گﺎن «
بﺎشد هم ﻣعنﺎی » نی « وهم ﻣعنﺎی » دختر« داشت  ،چون » نی« بﺎ » زهدان
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زاينده « اينهمﺎنی داده ﻣيشد  .آغﺎز) آ -غﺎز= آ -گﺎس = آ -کﺎس يﺎ کﺎز ،کﺎزوگﺎس
 ،نی ﻣيﺒﺎشد (  ،سرريزشدن ازنﺎی يﺎ زهدان ازسرشﺎری هست ) اﻟﺒته واژه غنﺎی
ﻋربی نيز ،به همين واژه کﺎنﺎ بﺎزﻣيگردد (  .ازاين رو به آغﺎزکردن يﺎ بنﺎی کﺎری
را نهﺎدن  fraa-kaanenitanﻣيگفتند .
اينست که نخستين صفت گوهرهرجﺎنِی  ،اين دهﺶ وﻟﺒريزی است  .ازاين رو ديده
ﻣيشود که در ﻣينوی خرد ) ترجمه تفضلی ،بخﺶ  3و بخﺶ  ( 36ﻣهمترين کﺎرنيک
يﺎ نخستين کﺎرنيک  ،رادی وبخشندگی و دوﻣين کﺎر ،راستی وسوﻣين کﺎر»
گﺎهنﺒﺎر= شﺶ جشن آفرينﺶ شﺶ بخﺶ جهﺎن زندگی يﺎ جﺶ زايﺶ ابروآب وزﻣين
وگيﺎه وجﺎنورو انسﺎن  ،ازشﺶ تخم « شمرده ﻣيشود  ،واين سه  ،رويه هﺎی همﺎن
» دهﺶ وﻟﺒريزی وجوشﺶ از پـُری « ﻣيﺒﺎشند  .بﺎ آنکه کتﺎب ﻣينوی خرد  ،ﻣتنی
است که کوشيده شده است بﺎ يزدانشنﺎسی زرتشتی  ،سﺎزگﺎرسﺎخته شود  ،وﻟی رد
پﺎی فرهنگ ارتﺎئی درآن بﺎقی ﻣﺎنده است  .درست  ،ﻣهمترين و نخستين کﺎرنيک
 ،ايمﺎن آوردن و » بستن ﻣيثﺎق وﻋهد اطﺎﻋت کردن ازخواست اهورا ﻣزدا يﺎ ﷲ
« نيست  .هر» ايمﺎنی «  ،انکﺎر ونفی اين » غنﺎی وجودی « هست  ،که بيﺎن ،
قﺎئم به ذات خود بودن  ،سرچشمه و اصل وﻣﺒدء بودن خود هست .
گوهر جوانمردی  ،شنﺎخت اين پـُری وسرشﺎری نهﺎد خود  ،يﺎ »
اينست که
ِ
سرچشمه زاينده بودن خود  ،اصﺎﻟت خود « هست  ،که به کلی بﺎ » ايمﺎن به هر
پيﺎﻣﺒری يﺎ واسطه ای يﺎ آﻣوزه ای «  ،درتضﺎد است  .ﻋرفﺎن  ،اين سرانديشه »
جوانمردی « را که شنﺎخت خود  ،به ﻋنوان ) کردار( سرچشمه و اصل غنﺎ بﺎشد
 ،ﻋليرغم سلطه اسﻼم  ،نگﺎه داشت .
تو هرچه هستی ﻣيﺒﺎش  ،يک سخن بشنو
اگرچه ﻣيوه حکمت  ،بسی بچيدستی
حديث جﺎن تو است  ،اين و گفت ﻣن چوصداست
اگرتو شيخ شيوخی و گر ﻣريد ستی
تو خويﺶ درد گمﺎن برده ای  ،تو  ،درﻣﺎنی
تو خويﺶ قفل گمﺎن برده ای  ،کليد ستی
26

Jg. 1 (2020), Heft 5

اگرزوصف تو دزدم  ،تو » شحنه ﻋقلی «
وگر تمﺎم بگويم  ،ابﺎ يزيدستی
بﺎيزيد  ،سﺒکشده واژه » وای ايزد « است که سيمرغ واصل ﻋشق و پيوند دادن
جهﺎنست .
دريغ ازتو  ،که در آرزوی غيری تو
جمﺎل خويﺶ  ،نديدی  ،که بی نديدستی
ﻣسئله بنيﺎدی زندگی  ،آنست که انسﺎن  ،اين غنﺎ وسرچشمگی خود را درخود
کشف کند  ،و دريﺎبد که در او نيروئی هست که برای همه چيزهﺎ درجهﺎن ارزش
ﻣيگيرد و يﺎ به همه چيزهﺎ ارزش ﻣيدهد .اين نيروی ضمير اوهست که نقﺶ بند
جهﺎنست
تو کئی دراين ضميرم  ،که فزونتر از جهﺎنی
تو که نکته جهﺎنی  ،زچه نکته ﻣی جهﺎنی ؟
تو کدام وﻣن کداﻣم  ،تو چه نﺎم وﻣن چه نﺎﻣم
توچه دانه  ،ﻣن چه داﻣم ؟ که نه اينی ونه آنی
تو  ،قلم بدست داری و جهﺎن چو نقﺶ  ،پيشت
صفتيﺶ ﻣی نگﺎری  ،صفتيﺶ ﻣيستﺎنی
ﻣسئله انسﺎن  ،يﺎفتن اين سرچشمگی وغنﺎ وسرشﺎری خود هست که اصل خنده و
َﻣستی ازشﺎدی ورقص ودهﺶ وزندگی بخشی به ديگران و طﺒيعت ) جوانمردی(
است  ،نه ايمﺎن آوردن به آﻣوزه ای و طفيل آن شدن .
رقصﺎن شو ای قراضه  ،کز اصل  » ،اصل کﺎنی «
جويﺎی هرچه هستی  ،ﻣيدان که ﻋين آنی
بﺎ جويﺎی کﺎن شدن  ،انسﺎن  ،کﺎن وﻣﺒدء واصل ﻣيشود
خورشيد رو نمﺎيد  ،وز ذره  ،رقص خواهد
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آن به که رقص آری  ،داﻣن همی کشﺎنی
روزی کنﺎرگيری  ،ای ذره  ،آفتﺎبی
سر بر برش نهﺎده  ،اين نکته را بدانی
ﻣسئله زندگی  ،دنﺒﺎل ايمﺎن آوردن به اين آﻣوزه وآن پيشوا ،رفتن نيست  ،بلکه
جستجوی کﺎن وسرچشمه زاينده کردن درخود هست .

هستی=  ،bavanihپـُری و سرشاری است
جوان =  yuvan = javanگوهر پروسرشاردارد
پـُروکمال وتمام = bavandak
زندگی ،با پُری وسرشاری کاردارد=zi-vandakih
رنگين کمان  ،آژی فنداک = آ -ژی  -وندک
فرهنگ ايران  ،درجهﺎن هستی و زندگی وجوانی  ،پـُری وسرشﺎری را ﻣی يﺎفت
 .چيزی » هست «  ،که غنی وپروسرشﺎراست  .زندگی  ،پُری وسرشﺎريست .
جوانی  ،پری وسرشﺎريست  ،و آنچه پروسرشﺎرهست  ،ﻟﺒريزاست  ،طﺒيعتﺶ »
» دهﺶ ورادی و جوانمردی « است  ،و پری وسرشﺎری  ،درفرهنگ ايران ،
ﻣفهوم » کمﺎل « را ﻣشخص ﻣيسﺎخت  .نقص وﻋدم  ،فقدان پری وسرشﺎريست .
اين تجربه پری وسرشﺎری وغنﺎی گيتی وزندگی درگيتی و هستی درگيتی ،
گرانيگﺎه ِ جهﺎن بينی و فلسفه زندگی ايرانی در گيتی هست .
اصطﻼح » َون َ +ونه +وان «  ،ﻣفهوم » کليدی « درجهﺎن انديشی ايرانست که
بﺎيد بهتر آنرا شنﺎخت  .اين واژه هﺎ  ،اصطﻼحﺎت » يک بُعدی « فلسفی نيستند که
فقط يک ﻣعنﺎ داشته بﺎشند  ،و دريک ﻣعنﺎيگی  » ،روشن وواضح « بﺎشند .
اصطﻼح فلسفی  ،برای » روشن بودن «  ،هراصطﻼحی را بﺎ يک ﻣعنﺎ  ،گره
ﻣيزند  ،و ديوار دور آن ﻣيکشد که کﺎﻣﻼ از ﻣفﺎهيم ديگر ،بريده بﺎشد  .وﻟی واژه
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هﺎ ئی که در زبﺎن روئيده اند ) َوخشيده اند (  ،تصﺎويری هستند که چهره هﺎی
گونﺎگون ورويه هﺎی گونﺎگون ) ﻣفﺎهيم گونﺎگون ( به هم چسﺒيده دارند  .طﺒعﺎ
اصطﻼح » َون َ +ونـَه  +وان« نيز که در » زندگی « و در» جوان « و در»
هستی « و در» کمﺎل « و در» رنگين کمﺎن « ........ﻣيآيد ،برآيندهﺎی چسﺒيده به
هم ِگونﺎگون دارند  .ازاين رو ﻣفﺎهيمی ﻣﺎنند » زندگی « و » جوانی « و» هستی
« و » کمﺎل «  ....تنهﺎ يک ﻣعنﺎ را نميدهند که ايرانشنﺎسﺎن درکتﺎبهﺎی ﻟغتشﺎن
 ،بيشتر برای انطﺒﺎق داشتن بﺎ يزدانشنﺎسی زرتشتی ،ﻣعنﺎی ﻣشخص وتنگی ازآنهﺎ
گرفته اند .
درسﺎنسکريت  ،ديده ﻣيشود که  vaanبه ﻣعنﺎی ﻋشق وچوب هست و » =vaana
وانه « به ﻣعنﺎی جنگل انﺒوه  -2چوب  -3فراوان ) فرا +وان که پری وسرشﺎری
وبسيﺎری بﺎشد ( و -4آب و  -5ﻣشتﺎق وخواهﺎن ﻣيﺒﺎشد  .درتﺒری به چوب  ،اﻟوار)
ال +ور« ﻣيگويند که به ﻣعنﺎی » زهدان يﺎ سينه وپستﺎن ال ،زنخدای زايمﺎن است
 .ال در اﻟﺒرز ،همﺎن » ال  +برزه  ،يﺎ ال بلند وﻣتعﺎﻟيست که به ﻣعنﺎی کوه سيمرغ
ﻣيﺒﺎشد  .دربندهﺶ ) بخﺶ نهم (  ،ﻣشی وﻣشيﺎنه بﺎ کشف آهن وسﺎختن اره يﺎ تيغ
 ،نخستين بﺎر ،درخت را ﻣی برند و بﺎ بريدن چوب يﺎ درخت  ،ستيزوکين ورشک
ﻣيﺎن آنهﺎ پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،درخت وچوب  ،اصل ﻣهروسرشﺎری
است  ،وبﺎ بريدن آن  ،ستيزندگی وپرخﺎش وخشم وکينه پيدايﺶ ﻣی يﺎبد .
اينست که پسوند » ون يﺎ وان «  ،همه اين برآيندهﺎرا  ،بﺎخود نﺎ آگﺎهﺎنه حمل
ﻣيکند .هنگﺎﻣی که » جی +ونه =  « jivanaگفته ﻣيشود که در واژه » زندگی =
 «zi-vandakآﻣده است  ،ودر سﺎنسکريت به ﻣعنﺎی » زندگی بخﺶ ،زنده کننده
« است و صفت بﺎدوآفتﺎب « است وبه آب و شيرو ﻣغزاستخوان  ،واورادی که
ﻣوجب حيﺎت بخشی است نيز گفته ﻣيشود  ،ﻣيتوان همه اين برآيندهﺎرا ديد  .پيشوند
 ،جيو= jivaدر» جيونه«  ،نه تنهﺎ به ﻣعنﺎی زندگی وﻣوجود وخونست  ،بلکه به
ﻣعنﺎی » اصل زندگی « نيزهست .اين اصل حيﺎت هست که پُروسرشﺎراست ،
که ﻋشق است  ،که آب ) شيره وجوهرچيزهﺎ= حقيقت ( است .
جيون ) ( jivan = jiva-van=ji+vanکه به ﻣعنﺎی » زنده « است  ،درواقع به
َ
خرم « هست که پـُر وسرشﺎرست  ،که ﻋشق
ﻣعنﺎی » اصل زندگی و » جی = ّ
واشتيﺎقست  ،که شيرابه است  .چنﺎنچه درتﺒری  ،جی جی به ﻣعنﺎی شيراست و
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جی  ،به ﻣعنﺎی » جد= ژد « شيرابه چسﺒنده گيﺎهﺎنست  ،و همﺎن واژه ايست که
اصطﻼح » خجسته « ازآن سﺎخته شده است .
اين ﻣعﺎنی  ،سﺎيه وار ،دنﺒﺎل واژه » زنده « و » زندگی « ﻣيروند  ،و ﻣﺎنند سﺎيه
به آن چسﺒيده اند  .اين برآيندهﺎ نيز  ،هرچند از جنﺒشهﺎی دينی ديگر ،سپس حذف
شده بﺎشند  ،وﻟی هميشه درضميرزبﺎن  ،حضور دارند  ،و هم گﺎهگﺎه  ،به طور
آذرخشی خود را ﻣی نمﺎيند ،وهم در گويشهﺎی ديگر ،دست نخورده بﺎقی ﻣيمﺎنند
 .چنﺎنچه درکردی  ،جی  ،به ﻣعنﺎی » ﻣﺎدر= شيردهنده  ،ﻣﺎدر= ﻣطر= آب «
هست.
نخستين ﻋنصرهستی انسﺎن  » ،اخو=  «axvهست که در يزدانشنﺎسی زرتشتی
جزو پنج نيروی ضميرانسﺎن بشمﺎر ﻣيآيند  ،وﻟی درواقع  ،خودش  ،اصل وبن
انسﺎن وچهﺎرنيروی ديگرهست  .چون اين ﻋنصربنيﺎدی زندگی است  ،پروسرشﺎر
است که ﻣﺎهيت » کمﺎل « دارد  ،و ازاين رو » ازخود ،هست « وقﺎئم به ذ ات
شمرده ﻣيشود .ازاين رو هست که » اخو « به ﻣعنﺎی » سرور« و» خدايگﺎن«است
 .هرانسﺎنی  ،دراثر اين اخو  ،آزاد وﻣستقل است  ،و حق » ازخود بودن « را
دارد  .اين اخو= ، axvﻣعﺎنی » زندگی و اصل حيﺎت و وجود « را دارد و
همچنين به ﻣعنﺎی » شعور ووجدان « و همچنين به ﻣعنﺎی » اراده وپشتکﺎر« است
.به ﻋﺒﺎرت ديگر  » ،اخو= » ، « axvاخو vaan+وان = اخوان « =axvanاست
 .واژه » خوان «  ،که همﺎن » اخوان « بﺎشد  ،به ﻣعنﺎی » گستر ِه پـُری وسرشﺎری
زندگی وﻋشق و اشتيﺎق وحقيقت « ﻣيﺒﺎشد  .ازاين رو به » سفره وسينی «  ،خوان
گفته ﻣيشود  .ازاين رو نيز به سيررستم درﻣراحل گونﺎگون  ،برای يﺎفتن توتيﺎی
چشم  » ،هفت خوان « گفته ﻣيشود  » .اخو= «axvيﺎ اصل زندگی يﺎ وجود ،
پروسرشﺎروغنی هست ) . ( vaanهر» خوانی «  ،گستره پُری وﻟﺒريزی هست .
آزﻣﺎيﺶ يﺎ سلوک وسير زندگی نيز ،هميشه بﺎ » پـُری اﻣکﺎنﺎت وگونﺎگونی و چند
راهی « کﺎردارد  ،نه بﺎ » يک ﻣعنﺎئی ويکنواختی ويک رنگی ويکراهی « .
براين پﺎيه بود که به جهﺎن ودنيﺎ  ،اخوان= axvaanگفته ﻣيشود  .آنچه جهﺎنی
ودنيوی axvaanikاست  ،پـُروسرشﺎروغنی است  ،و پُری وسرشﺎری  ،بﺎ
تﺎريکی وگمشدگی و جستجو و آزﻣﺎيﺶ  ،وهمچنين بﺎ خنده وشﺎدی وﻣستی ورقص
کﺎردارد  .کشورهﺎئی که درآن فرهنگ زنخدائی رواج داشت ) که ازجمله ايران
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وﻋربستﺎن وتوران و  ...بﺎشند ( به اين گستره يﺎ خوان ِ پهنﺎور  ،خونيروس
= xvaan-rasگفته ﻣيشد که » خوان  +راته «  ،خوان ارتﺎ = خوان سيمرغ
ﻣيﺒﺎشد  .همچنين گوهرآسمﺎن که پيشوند » آس = سنگ = ﻋشق واتحﺎد وآﻣيزش
« سﺎخته شده  ،خمﺎهن =  xvaan- aasanبود که سپس ﻣعﺎنی تحريفی بدان داده
اند  ،و ﻣﺒنﺎی ﻣعﺎنی » خمﺎهن « در کتﺎبهﺎی ﻟغت است  .وآنچه اﻣروزه » اهورا
« گفته ﻣيشود و به » سرور« ترجمه ﻣيگردد  » ،اخورا =  ، « axv-raوهمين
» اخو axv=ahvو اخوان= « axv-vaan= axvaanبوده است .چنﺎنچه » اخـو
« نيز همﺎن ﻣعنﺎی » سرور « را دارد که » اهورا « وهمﺎن » ارتﺎی خوشه «
بوده است  ،چون » خوشه = اخو +شه = اخو +سه « ﻣيﺒﺎشد که سه جفت تخمند
) خوشه پروين = ششک (  ،و درسغدی  ،به ﻋدد شﺶ  ،اخوشه ﻣيگويند  .اين
برآيندهﺎی » ون = وان « که ﻋشق و پـُری وسرشﺎری وطﺒيعت گيﺎهی وشيرابه
يﺎ َجد بﺎشد درآن ﻣيمﺎند  ،هرچند هم درﻣتون  ،يکسويه ويک ﻣعنﺎيه بکﺎر برده شود
 .اسﺎسﺎ نيروﻣندی ونفوذ وبقﺎی يک فلسفه وآﻣوزه و ﻣذهب  ،در ﻣعﺎنی آشکﺎرو
روشن ِاصطﻼحﺎت کليدی آنهﺎ نيست  ،بلکه در ﻣعﺎنی نهفته وسﺎيه گونه
اصطﻼحﺎت آنهﺎست که نﺎخواسته ونﺎديده  ،دنﺒﺎﻟه داراصطﻼحﺎت هستند  ،وهرگﺎه
آنهﺎ درپيدايﺶ انديشه هﺎی نوين  ،دچﺎرشکست شدند  ،آن ﻣعﺎنی سﺎيه ای ِ خود را
بسيج ﻣيسﺎزند  ،برغم آنکه آن ﻣعﺎنی سﺎيه ای  ،برضد ﻣعﺎنی روشن وآشکﺎر
اصطﻼحﺎت آنهﺎست  .بدينسﺎن دردرازای زﻣﺎن  ،ﻣلغمه ای ازاين دوبخﺶ
ﻣتضﺎدشﺎن پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  ،وﻣکﺎتب وﻣذاهب وﻋقﺎيدی به وجود ﻣيآيند که نه اين
ونه آنند  ،وﻟی هم اين وهم آنند و بدينسﺎن  ،خود را درتﺎريخ واجتمﺎع  ،بقﺎ ﻣی
بخشند  .بدينسﺎن » اخو=  «axvکه تخم يﺎ ﻋنصربنيﺎدی جﺎن انسﺎنست ،تخمی از»
خوشه ارتﺎ يﺎ ارتﺎی خوشه = ارديﺒهشت «  ،خدای ايرانست که بﺎ انديشه زرتشت
نﺎسﺎزگﺎربود .
زرتشت  ،انديشه » خوشه بودن خدا « را رد وطرد ونفی کرد .ﻣجموﻋه تخم هﺎی
ﻣردﻣﺎن ) ﻣردم = ﻣر +تخم = تخم سيمرغ (  ،ارتﺎی خوشه نيست  .اهوراﻣزدا ی
هخﺎﻣنشيهﺎ و خﺎنواده سﺎم وزال  ،ارتﺎی خوشه درزهدان هﻼل ﻣﺎه ) َﻣـز +داه (
بود  ،وانسﺎنهﺎ  ،تخمهﺎ اززهدان هﻼل ِ) ال  +آل ( ﻣﺎه  ،يﺎ فرزندان سيمرغ بودند.
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درسغدی به ﻋدد شﺶ  ، (e)xushu ،اخو +شه گفته ﻣيشود  .شه  ،همﺎن سه هست
 .اخوشه  ،يعنی سه )جفت( تخم .دراوستﺎ به تخم ونطفه  khshudraگفته ﻣيشود .
ودر ديگوری
 Digorischو  ossetischجنوبی به شﺶ ،اخ -سس گفته ﻣيشود که به ﻣعنﺎی »
شﺶ اخو=« akh-sasهست  » .سس =  « sasهمﺎن » شﺶ « است  .دراوستﺎ
به شﺶ =  khsh-vasگفته ﻣيشود که به ﻣعنﺎی شﺶ تخم ونطفه است  .واژه شﺶ
نيز که همﺎن » سه  +سه = سس = شﺶ « بﺎشد  ،به ﻣعنﺎی دوسه بﺎهمست .
ازسنجﺶ اين شنﺎختهﺎ ﻣيتوان آشکﺎرا ديد که واژه خوشه  » ،اخو  +سس « يﺎ »
اخو  +شﺶ « بوده است  .آفرينﺶ برای آنهﺎ  ،اقتران » خوشه ارتﺎ يﺎ پروين  ،بﺎ
هﻼل ﻣﺎه ) ﻣز +داه = زنخدا ﻣﺎه ( بوده است  .اﻟﺒته ﻣﺎه پـُر ،دراثروجود اين تخمهﺎ
 ،اصل روشنی وبينﺎئی شمرده ﻣيشد  .اسﺎسﺎ نﺎم ﻣﺎه بنﺎ برهزوازش » بينﺎ « است
.
ازاين رو نيز هست که زرتشتيهﺎ  ،اهورا « را به » سرور « وﻣزدا را به» بينﺎ
ودانﺎ« ترجمه ﻣيکنند  .خواه نﺎخواه  ،آفرينﺶ جهﺎن بﺎ ﻣﺎه پـُر=pereno-maohha
سرچشمه ﻣيگرفت  .آفرينﺶ از» پری وسرشﺎری ِخوشه درزهدان ﻣﺎه «
ﻟﺒريزﻣيشد.
اين هﺎ  ،ازﻣتون اوستﺎئی و پهلوی که زير نظز ﻣوبدان زرتشتی پﺎکسﺎزی ﻣيشده
است ) ﻣﺎنند کﺎری که آخوندهﺎ اﻣروزه درپيﺶ چشم همه ﻣيکنند (  ،حذف و تﺎريک
وﻣسخ شده است  .آنگﺎه برپﺎيه چنين ﻣتونی  ،ايرانشنﺎسﺎن  ،کتﺎبهﺎی ﻟغت خودرا
نوشته اند  ،و ازاين ديد تنگ ﻣوبدی  ،فرهنگ ايران را ديده اند  ،و ﻟی آثﺎرشﺎن ،
بنﺎم کﺎرهﺎی ﻋلمی  ،اسﺎس کﺎر ايرانشنﺎسﺎن ايرانی شده است  ،و آنهﺎ چنين ﻣی
پندارند که ﻋلم  ،شنﺎخت ﻣقدس نهﺎئيست  ،وﻟی نميدانند که » ﻋلم « ،روش شنﺎخت
 ،وطﺒعﺎ تجديد نو به ن ِو شنﺎخت در رد کردن و تصحيح کردن و گشودن ديدگﺎه
تﺎزه درشنﺎخت است  ،نه ﻣﺎنند کتب ﻣقدسه  ،حرف نهﺎئی وﻋلم يﺎ دانﺶ ﻣطلق
آخر.
درست » سرانسﺎن «  ،بﺎرهﺎ درشﺎهنﺎﻣه  ،اينهمﺎنی بﺎ » ﻣﺎه ِگرد =ﻣﺎه پُـر« برفراز
سرو ،داده شده است  .ونﺎم سروکوهی  ،اردوج ) تخم ارتﺎ ( وپيرو ) خوشه پر
وين = ارتﺎی خوشه ( نيزهست  .وﻣغـز که دراصل » ﻣز +گﺎ « ﻣيﺒﺎشد  ،خﺎنه »
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ﻣﺎه پر « ﻣيﺒﺎشد  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،ﻣغزانسﺎن  ،سرچشمه بينﺶ وروشنﺎئی است .
هم خودش از تخمهﺎی پـُر ش  ،روشن ﻣيکند و هم بﺎ چشمﺎن خودش ﻣی بيند ) نه
بﺎ چشمﺎن ديگران ،وﻟو اهل کل ﻋلوم وﻣتخصص درشريعت بﺎشند (  .اين تصوير،
بﺎز به پُری وسرشﺎری وغنﺎی هستی انسﺎن  ،بﺎزﻣيگردد  .چنﺎنچه ديده شد ،
سرچشمه گرفتن آفرينﺶ ازﻣﺎه پُر ،ﻣعنﺎی » دهشی ،رادی  ،جوانمردی وﻟﺒريزی
وسرشﺎری « دارد  .انسﺎن  ،دهﺶ هستی خود خدا هست  ،تخم و اخوی اوهست ،
نه ﻣخلوق و ﻋﺒد وصنع
او .اين آفرينﺶ ازپری وسرشﺎری و ازﻋشق  ،در تصوير» سيمرغ به شکل
خوشه  ،برفراز » درخت همه تخمه يﺎ بس تخمه « پيکرﻣی يﺎبد  .ﻣرغ ازاين رو
» قوش « نﺎﻣيده ﻣيشود  ،چون » غوشﺎی «  ،همﺎن » خوشه « است  .نﺎﻣهﺎی اين
درخت،
ون بس تخمه و -3ون جوت بيﺶ است  .درهمﺎن واژه
ون ِ هرويسپ تخمه و ِ -2
» ون « نه تنهﺎ ﻣعنﺎی » درخت وچوب « هست  ،بلکه » پری وسرشﺎری
وفراوانی « و » ﻋشق « نيزهست  .اين درخت زندگی  ،خوش ِه » همه = هرويسپ
« تخمه هﺎ  ،يعنی همه جﺎنهﺎست  .نه چنﺎنکه يزدانشنﺎسی زرتشتی آنرا به تخمه
بسيﺎری ازگيﺎهﺎن يﺎ گيﺎهﺎن  ،به ﻣعنﺎی تنگ آن ﻣيکﺎهد  .اين درخت  ،دوسر دارد
 ،يﺎ به ﻋﺒﺎرت ديگر » ،يوغ = همزاد = ويس يﺎ بيس «  ،يﺎ اصل ﻋشق ودوستی
وهمسری است  ،چون برفرازش » خوشه وتخم همه جﺎنهﺎست « ودربـُنﺶ که
دريﺎست  ،ريشه هﺎيﺶ  ،کﺎنﺎﻟهﺎ ونﺎوهﺎ يﺎ قنﺎتهﺎئی هستند که به همه دنيﺎ کشيده
ﻣيشوند و تخمهﺎئی را که سيمرغ ) اﻣرو= افشﺎننده  +چمرو = پراکنده ( ﻣيﺎفشﺎند
ودرگيتی ﻣيپراکند  ،آبيﺎری ﻣيکند  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،هم تخم وهم آب  ،بﺎهم
دراصل هست  ،و درسراسرگيتی  ،همه تخمهﺎی او ،بﺎزبﺎ آب او ﻣتصلند وهمه »
يوج ويوغ وجفت « هستند .
ازاين رو صفت اين » َون ِهمه تخمه «  » ،هو -بيس=  «hu-bis hubisهست .
چنﺎنچه آﻣد  ،يکی ازنﺎم هﺎی اين درخت زندگی  ،که اصل آفريننده زندگی
درگيتيست َ » ،ون جود بيﺶ « است  .يزدانشنﺎسی زرتشتی اين نﺎم را چنين ترجمه
ﻣيکند که » درخت دور دارنده غم يﺎ گزند «  .ازآنجﺎ که آﻣوزه زرتشت  ،هم
برضد واژه » جوت= جود « بود و هم برضد واژه » بيس= ويس = ويﺶ= بيﺶ
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« ﻣيﺒﺎشد  ،چون اين هردو واژه  ،به ﻣعنﺎی جفت وهمزاد ودوسر) دوبن جفت (
ﻣيﺒﺎشند  ،ﻣيکوشد اين دواژه را به گونه هﺎی ﻣختلف تحريف کند وتغيير ﻣعنﺎ بدهد
 ،ودرست همين ﻣعﺎنی تحريفی  ،درکتﺎبهﺎی ﻟغت ﻋلمی  ،ضﺒط شده اند  .درست
همﺎن » جوت « را که دراصلﺶ  ،جفت ويوغ هست ،تحول به واژه » جـُدا « داده
اند  .آنچه وصل ودوستی وﻋشق است  ،تﺒديل به » جدائی و دوری وغير« شده
است  .اين واژه بدين ﻣعنﺎ درکتﺎبهﺎی ﻟغت جﺎ افتﺎده و کتﺎبهﺎی » اهل ﻋلم « شده
»ون جوت بيﺶ « به ﻣعنﺎی درخت دوبن جفت هميشه جوان وهميشه بهﺎر«
است َ .
است  .چنﺎنچه در برهﺎن قﺎطع ديده ﻣيشود که گلی که » بيﺶ بهﺎر« نﺎﻣيده ﻣيشود
 ،درگيﻼن  ،هميشه جوان و درﻋربی » حی اﻟعﺎﻟم « نﺎﻣيده ﻣيشود  .اين گل در »
ﻣفﺎتيح اﻟعلوم « همﺎن گل بستﺎن افروز است که گل » ارتﺎ فرورد = فروردين =
سيمرغ « بﺎشد وگلهﺎی هميشه بهﺎر به چند گل اطﻼق ﻣيشود :هميشه جوان  ،کحﻼء
 ،خيری زرد  ،ﻣرجون  ،اقحوان  ،آذريون ،دائم اﻟحيﺎت  .کحﻼء  ،به ﻣرزنگوش
نيز گفته ﻣيشود که گل ارتﺎی خوشه ) ارديﺒهشت ( است ،و نﺎم ديگرش » ﻋين
اﻟهدهد= چشم هدهد= چشم هوتوتک يﺎ نﺎی به = ارتﺎ « هست  ،و خيری زرد ،
خرم  ،خدای ﻋشق و دختر ارتﺎ هست  .همه جﺎنهﺎ وزندگﺎن درگيتی » ،
گل ّ
همآغوشی و آﻣيزش تخمهﺎ وآبهﺎی اين َون « هستند  ،ازاين رو نيزهست که
درسﺎنسکريت » وانه « ﻣعنﺎی » آب « هم دارد ،چون » َون «  ،ﻋشق تخم بﺎ آب
است  ،يوج ويوس و يوغ ودوسرو ،دوبن بﺎ همست  ،ازاين رو نيز اصل آفريننده
وهميشه پـُروسرشﺎر و هميشه راد وجوانمرد و اصل دهﺶ  ،وهميشه بهﺎرو هميشه
جوان و » جﺎودان « هستند  .واژه » جﺎو= « jvaaکه پيشوند واژه » جﺎودان «
ﻣيﺒﺎشد  ،درسﺎنسکريت به ﻣعنﺎی » يوغ= جفت= انﺒﺎز « هست  .درگزيده هﺎی
زاداسپرم  ،بخﺶ  ، 35سخن از» ايرج ِ ون جد بيﺶ « ﻣيرود که نشﺎن ﻣيدهد ،
ايرج همﺎن ارتﺎ وهمﺎن » درخت ِهمه تخمه يﺎ ون هست« وسپس کوشيده ﻣيشود
که اصل جفتی که از زرتشت رد شده بود  ،به شکل ديگری ﻋﺒﺎرت بندی شود و
ازسربه گونه ای ديگر ،پذيرفته شود  .ازاين رو هفت اﻣشﺎسپند ،دوازده بخﺶ
ﻣيشوند  .ﻣفهوم » دوبخشی «  ،جﺎنشين ﻣفهوم » جفت = يوغ « ﻣيشود  .اهوراﻣزدا
وبهمن و ارديﺒهشت و شهريورو آرﻣئتی  ،گوهر دوبخشی دارند  ،يعنی »
گوهرجفتی ويوغی « دارند  .دراينجﺎ دوبخشی  ،دو ويژگی ﻣتمم هم ﻣيگردند تﺎ
جﺎنشين اصل يوغ بشوند  .ﻣثﻼ بهمن  ،هم نيکی وهم انديشه يﺎ » نيک انديشی«
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است  .ﻣثﻼ آرﻣئتی -1افزونی و -2درست انديشی است  .اينهﺎ تحول سرانديشه »
جفتی يﺎ يوغی«  ،دريزدانشنﺎسی زرتشتی است  ،وﻟی دربﺎره » خردادو اﻣرداد «
که بﺎهم يوغند  ،اين ﻣفهوم جفتی  ،به ﻣعنﺎی اصليﺶ ،چهره ﻣيگشﺎيد وﻣيآيد که »
خرداد واﻣرداد  ،که برای بيمرگی  ،جفتی هستند – »جﺎودانگی« و » زورفرشگرد
کرداری«  ،به اين دو آفريده شده است « .ودرروايﺎت فﺎرسی ديده ﻣيشود که خرداد
 ،خدای غله ) يورتﺎک ( هست و ﻣﺎه خرداد  ،ﻣﺎه درو ِ» جو « هست  .يورتﺎک
 ،که غله بﺎشد  ،ﻣرکب از دوبخﺶ » يورت  +آگ « هست  .نﺎم ارديﺒهشت urt- ،
 vahishtودرهزوارش » اندوهشت « نيزهست  .يورت  +آگ به ﻣعنﺎی تخم
وخوشه ارتﺎ  .غﻼت  ،همگوهربﺎ خدای ايرانند .ازاين جﺎ ﻣيتوان ريشه واژه »
جﺎودانه= « javi-taanakرا شنﺎخت که اسﺎسﺎ به ﻣعنﺎی » ازنو روئيدن تخم جو
وسﺎيرغﻼت « کﺎر داشته است  .درخرداد واﻣرداد  ،آب وتخم بﺎهم جفت هستند.
اين ﻋشق ﻣيﺎن خرداد واﻣرداد هست که فرشگرد وجﺎودانگی ) ازنو روئيدن
وجوانه زدن ِجو ( و » هميشه جوانی « را ﻣيآفريند  .بدين ﻋلت بود که » سﺒزه
جو ،يﺎ جو جوانه زده  ،در ﻣراسم جشن نوروزی  ،اهميت فراوان داشت  ،وشﺎه
درﻣقﺎبل آن بيشترﻣيﺎيستﺎد ) اين بحث  ،درگفتﺎربعدی که دربﺎره » ﻣه ردايتی =
جوانمردی  ،و نﺎن وﻋشق « هست  ،دنﺒﺎل خواهد شد (.
ازآنچه درپيﺶ آﻣد  ،ﻣيتوان ريشه آئين ِ » جوانمردی يﺎ رادی « رادرهمﺎن تجربه
ای که ايرانيﺎن از » زندگی = جی يﺎ جی +وندک « و از » جوانی « داشتند ،
يﺎفت  .درﻣفهوم » زندگی که زی وندک = جی +وندک = « zi-vandakبﺎشد و
درﻣفهوم » جوان « که در پهلوی »  «yu-vanو دراوستﺎ »  «jvanاست و
درهزوارش » جوتﺎن=  «jutanاست  ،ﻣيتوان بخوبی بﺎزيﺎفت که »  «yu=juو
» جوت = يوغ « و »  « jvaدر »  «jva +van=jvanاست ديد که هرسه دارای
پيشوند » يوغ = جو= يو « هستند  .هنوز درکردی به » ُجوی «  » ،جوگه «
ﻣيگويد که همﺎن » يوغ = جوغ « بﺎشد .ﻣعرب واژه » جوت«  ،همﺎن واژه »
جود « هست  ،که همﺎن سرشﺎری و ﻟﺒريزی وجود است که به » دهﺶ وبخشﺶ
وسخﺎ وکرم « ﻣيﺎنجﺎﻣد  .ودرسﺎنسکريت »  «jvaaبه ﻣعنﺎی يوغ ﻣيﺒﺎشد  .اينست
که هم واژه » جی  +وانه « و هم واژ» جی  +وندک  ،وندک = که درﻟغت نﺎﻣه
هﺎ  ،به ﻣعنﺎی پُر وکﺎﻣل است « و هم واژه » جوان = « ju + vanدارای گستره
ای پهنﺎور ازﻣعنﺎ هستند که در» ﻣعنﺎی يکسويه وتنگ « که به اين واژه داده ﻣيشده
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است  ،يﺎفت نميشود  .ﻣعنﺎی » سرچشمه آفرينندگی از بﺎهمی وجفتی ودوستی «
از» جی = يو= جو « حذف ﻣيشود  .هرچند که دربﺎﻻ برخی ازﻣعﺎنی » ون ،
وانه  ،وان « درسﺎنسکريت ودراوستﺎ شمرده شد  ،وﻟی آنهﺎ حﺎوی چند ﻣعنﺎی
ديگرنيزهستند که به شنﺎخت اين فرهنگ و آئين جوانمردی يﺎری ﻣيدهند .
» وانه = « vaanaدرسﺎنسکريت هم به ﻣعنﺎی » حصيربﺎفته « و هم به ﻣعنﺎی »
بﺎفتن وﻋمل دوختن « و هم به ﻣعنﺎی » دستگﺎه بﺎفندگی « است  .بﺎيد درنظرداشت
که » هستی= « bavihدرفرهنگ ايران  ،ﻣعنﺎی به هم بﺎفته ) يعنی ﻋشق ( را
دارد  » .به هم بﺎفتن «  ،ويﺎ تﺎروپود شدن  ،ﻣعنﺎی » ﻋشق و دوستی « را دارد ،
ودرست شير ِپستﺎن ﻣﺎدر  ،و آب زهدان ) آبگﺎه ( ﻣﺎدر ،شيرابه هﺎئی هستند که
تﺒديل به رشته هﺎ وتﺎروپود شده و » هستی « را ﻣﺎنند جﺎﻣه به هم ﻣی بﺎفند .
»  «ubdaکه از واژه »  =ubبﺎهم نگﺎهداشتن « ﻣيﺒﺎشد ،و» » «uba
 «duye=uye=dvaبه ﻣعنﺎی » دوتﺎ بﺎهم « سﺎخته شده  ،وهمﺎن واژه » يو=
 «yuهست به ﻣعنﺎی » بﺎفته « است و همچنين به » بﺎفته « «ub-daena » ،
گفته ﻣيشده است و » دين=  «daenaهم زهدان است وهم به ﻣعنﺎی » خود ،يﺎ
خودی خو ِد هرانسﺎنی « است  .يکی ازپنج نيروی ضمير انسﺎن که » دين « نﺎم
دارد  ،و خودی خود انسﺎن ﻣيﺒﺎشد ،اصل بهم بﺎفنده  ،يﺎ بﺎهم ترکيب کننده « و
آفريننده ِ» ﻣهروﻋشق ودوستی « است  .واين ﻣفهوم دين  ،هيچ ربطی بﺎ ﻣفهوم »
دين  ،به ﻣعنﺎی آﻣوزه يﺎدگرفتنی « نزد زرتشت  ،وهيچ ربطی بﺎ ﻣفهوم » دين «
در اسﻼم ندارد  ،بلکه بيﺎن خودی خود انسﺎنست که سرچشمه واصل زاينده ای
هست که ﻣيتواند درگيتی واجتمﺎع  ،ﻋشق وﻣهر ودوستی بيﺎفريند  .ازاين رو پسوند
» وانه = « vaanaدرواژه » جوان «  ،ودر واژه » زندگی = جی  +ونه « ،
کﺎرگﺎه بﺎفندگی و به هم دوختن پديده هﺎ وتجربه هﺎ و انسﺎنهﺎ و انديشه هﺎست .
ازاين رو نيزبود که درسﺎنسکريت  ،نﺎم جمشيد )  ، (yamaکه نخستين انسﺎن و
بُن همه انسﺎنهﺎ درفرهنگ ارتﺎئيست  » ،وانه =  «vaanaبود  ،چون » جم =
ييمه « به ﻣعنﺎی » تواءﻣﺎن يﺎ جفت يﺎ يوغ « يعنی » سرجشمه آفريننده ازﻋشق «
هست  .بﺎ اين ﻋشقست که جمشيد  ،ﻣدنيت و خوشزيستی وديرزيستی را درگيتی
ﻣيآفريند و گيتی را بی رشک وبی بيم ﻣيکند و درب دوزخ ) دُژ – ا ُخو = زندگی
درﻋذاب وتنگی و درد « را ﻣی بندد  .زندگی انسﺎن جمشيدی  ،ازﻋشق به گيتی
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و ازذوق به آفريدن ﻣدنيت و خوشزيستی درگيتی  ،جوشﺎنست  .جوانی وجوانمردی
وزندگی و جﺎودانگی  ،همه ازکشف سرچشمه بودن ِ هستی انسﺎن  ،آغﺎزﻣيشود .
به خدا  ،جمﺎل خود را  ،چو در آينه بﺒينی
بت خويﺶ  ،هم توبﺎشی  ،به کسی گذر نداری
شده ای غﻼم صورت  ،به ﻣثﺎل بت پرستﺎن
تو چو يوسفی  ،وﻟيکن  ،به درون نظر نداری
***

پيـدايﺶ ِ جهﺎن ِ دوســتی 7 -

درفرهنگ ايران،
خدا،نان وباده)آب وشيروروغن(است
آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
**************************************************

خرم ُ
)زهره( است
نام آرد،کام است وکام ،نام زنخدای عشقّ ،
نام ديگرنان ،پَﮑَنداست .پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق
---------------------------------------

خـُدای مهـر ِ ايـران ،
تخم )خوشه( وشيرابه ايست که
تحـول به » نـان« و » بـاده « می يابد
ّ
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تا انسان ،آنها را بخورد وبنوشـد
و با انسان  ،بياميزد  .مهر ،آميختنست .
********************************

چرا ،خدای ايران
جو و گندم وآردو خميرو نان
وآب ِجو)= فقاع( وبـاد ِه انسانها ميشود ؟
********************************

خدا ،اصلی هست که ماده وجسم وتن وگيتی» ميشود «
هرجﺎ سخن ازشﺎدی ﻣيرود  ،سخن دربﺎره شﺎدی ِخود هست واگرنيزﻣردﻣی
بينديشند  ،دربﺎره شﺎدی انسﺎن بطورکلی ﻣيﺎنديشند  ،وﻟی فراتر ازاين داﻣنه  ،پديده
شﺎدی را طرح نميکنند  .گويﺎ شﺎدی  ،فقط اﻣتيﺎز انسﺎنهﺎست  .وﻟی درفرهنگ
ايران  » ،شﺎد کردن زﻣين « نيز  ،ﻣسئله بنيﺎديست  .برای خوشزيستی وديرزيستی
 ،شﺎد بودن وشﺎدکردن » زﻣين «  ،ﻣسئله بنيﺎديست  .اسﺎسﺎ  ،واژه » شﺎد کردن
وشﺎد شدن« که » شﺎدونيتن « ﻣيﺒﺎشد  ،به ﻣعنﺎی » پرستيدن = پرستﺎری کردن «
است  .پرستيدن  ،درفرهنگ ايران  ،تجليل وتعظيم کردن نيست  .پرستيدن ،
پرستﺎری کردن ازچيزی برای شﺎد کردنست  .خدا يﺎن  ،درفرهنگ ايران نيز ،
تعظيم کردنی نيستند  ،بلکه شﺎد کردنی هستند .درهرتعظيم واحتراﻣی ،ترس
ازقدرت نهفته است  .چرا انسﺎن بﺎيد درفرهنگ ايران  ،خدايﺎن را شﺎدسﺎزد ؟ چون
خدايﺎن  ،جفت انسﺎن هستند ،و شﺎدی  ،فقط دربﺎهم شﺎدشدن خدايﺎن وانسﺎن ،
ﻣمکنست  .شﺎدی  ،فقط بﺎهم شﺎد شدن طﺒيعت وگيتی وجﺎﻣعه و انسﺎن  ،بﺎهم اﻣکﺎن
پذيراست  .اين اصلست که گرانيگﺎه » فلسفه اجتمﺎﻋی وسيﺎسی واخﻼقی«
درفرهنگ ايرانست .
شﺎدی  ،اسﺎسﺎ به » جشن ﻋروسی « گفته ﻣيشده است و » شﺎده «  ،نﺎم » زنخدای
خرم= بيدخت= جی= بگرام =
ﻋشق وزيﺒﺎئی و ﻣوسيقی وزندگی « ﻣيﺒﺎشد که » ّ
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فرخ « بﺎشد  .چگونه ﻣيتوان خدا يﺎن را که جفت ﻣﺎهستند  ،بدينسﺎن پرستيد وشﺎد
ّ
کرد ؟ خدای ايران  ،که » ارتا واهيشت ،يﺎ اشا واهيشت « بﺎشد  ،خوشه تخم
هﺎی زندگﺎن وانسﺎن ) ارتﺎ = اشه = ashaيورت  =urtاند  (andaست  ،و
پرستﺎری کردن ازتخمهﺎ  ،کﺎشتن ) هشتن ( آنهﺎ درزﻣين وپروردن آنهﺎست  .خدا
که ارتﺎ واهيشت است  ،همچنين نطفه هﺎئيست که درزهدان هﺎ » هشته = واهشته
« ﻣيشوند  ،که بﺎيد ازآن پرستﺎری کرد وآنهﺎراپرورد  .درفرهنگ ايران  » ،تن
هرانسﺎنی « نيز  ،بخشی از » زﻣين وجزو زﻣين« است  .شﺎد کردن زﻣين ،
فرخ زاد « هم نﺎﻣيده ﻣيشد،
شﺎدکردن تن و شﺎدکردن زنخدا آرﻣئتی است که » ّ
خرم « بود  .شﺎد کردن » تن «  ،که به ﻣعنﺎی
فرخ = زنخدای ﻋشق ّ ،
چون زاده » ّ
» زهدان يﺎ اصل آفريننده « است  ،نﺎگزير ،بحث شﺎد کردن زﻣين  ،به طور کلی
را طرح ﻣيکند .
درفرهنگ ايران  ،شﺎدی  ،ﻣقوﻟه » هم کﺎﻣی « يﺎ » بﺎهم شﺎد بودن  ،وبﺎهم شﺎدشدن
« يﺎ به ﻋﺒﺎرت ديگر ،همديگررا پرستيدن ) ازهم ديگر پرستﺎری کردن ( بوده
است  » .زﻣين «  ،زن يﺎ همسروجفت ِ جمشيد  ،و بﺎ جمشيد  ،يوغ وانﺒﺎز) همآفرين
( هست  ،ازاين رو نيز ،زﻣين  » ،جمﺎ « خوانده ﻣيشود  .آنهﺎ بﺎهم ،دوقلووهمزاد
» ييمه = جم « هستند  ،وجمشيد نيز ،وارونه ادﻋﺎی يزدانشنﺎسی زرتشتی  ،نخستين
انسﺎن  ،يﺎ به ﻋﺒﺎرت ديگر  ،بُن هرانسﺎنيست  .جمشيد  ،ﻣرکب از» اتﺶ جﺎن=
ارتﺎ = اخو= فـری« و» تن « است  .آتﺶ جﺎن  ،ارتﺎ  ،دانه ای ازخوشه
فرخ زاد است و زهدانيست که اين ارتﺎ يﺎ فـرن يﺎ
سيمرغست  ،و تن  ،آرﻣئتی يﺎ ّ
فری  ،درآن هشته شده است وبﺎهم » يک تخم «هستند  .هرانسﺎن  ،همآغوشی ،
سيمرغ وآرﻣئتی ،آسمﺎن وزﻣين است  .آسمﺎن  ،جفت وانﺒﺎزويوغ زﻣين است  ،نه
حﺎکم بر زﻣين .
بﺎ چنين تصويری  ،انسﺎن درفرهنگ ايران  ،درآن ﻣيﺎنديشيد که چگونه بﺎيد »
زﻣين را شﺎد کند «  ،يﺎ به ﻋﺒﺎرتی ديگر ،تن خود وتن ديگران و زﻣين را شﺎد کند
 ،تﺎ خودش هم شﺎد شود  .زﻣين) تن هﺎ ( وانسﺎن  ،همديگر را شﺎد ﻣيکنند  .ﻣسئله
 ،حﺎکميت وچيره شدن  ،برزﻣين وغلﺒه برتن هﺎ وتن خود غلﺒه و طﺒيعت نيست ،
بلکه ﻣسئله پرستﺎری کردن وشﺎد کردن گيتی وطﺒيعت وجﺎنوران وانسﺎنهﺎی
ديگراست  .هرانسﺎنی بﺎيد همه انسﺎنهﺎ را  ،بدون تﺒعيض ﻋقيدتی ونژادی وطﺒقﺎتی
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وزبﺎنی وجنسی  ...چون تن يﺎ زﻣين هستند  ،شﺎد کند  ،و ازآنهﺎ پرستﺎری کند .
شﺎد کردن همه تن هﺎ  ،که همه انسﺎنهﺎ و همه جﺎنداران وهمه طﺒيعت وگيتی بﺎشند
 ،نخستين خويشکﺎری انسﺎنست  .پرستيدن خدايﺎن  ،چنين شﺎد کردنيست  .پس
شﺎدی  ،بﺎ پرستﺎری از تن هﺎ  ،يﺎ ازشﺎدکردن چنين زﻣينی  ،آغﺎزﻣيشود  .اينست
که در ونديداد  ،شﺎد کنندگﺎن زﻣين را برﻣيشمﺎرد  .در فرگرد سوم بخﺶ  3پرسيده
ﻣيشود » کيست چهﺎرﻣين کسی که زﻣين را بيشتر ازهمه شﺎد ﻣيکند ؟ « و پﺎسخﺶ
اينست که » کسی است که هرچه بيشتر گندم و گيﺎه ودرختﺎن ﻣيوه بکﺎرد  .کسی
است که زﻣينهﺎی خشک را آبيﺎری و زﻣينﺎی تررا زه کشی کند  .زﻣينی که دير
زﻣﺎنی کشت نشده بمﺎند و بذری برآن نيفشﺎنند  ،نﺎشﺎدکﺎم است  .برزيگری را آرزو
کند  .همچون دوشيزه ای خوش اندام  ،که دير زﻣﺎنی بی فرزند ﻣﺎنده بﺎشد و
شوهرخوب آرزو کند – ازترجمه جليل دوستخواه « .
زﻣين دوشيزه است  ،وبرزيگر ،شوهر  .واژه شوهر دراوستﺎ  ،دراصل »
 « khshudraکه دراصل به ﻣعنﺎی » تخم « است تﺒديل به واژه شوی) =shusr
 ( shoi=shoharشده است  .انسﺎن وزﻣين  ،همسرهم وبﺎهم انﺒﺎز) همﺒغ =
همآفرين ( ويوغ و جفت و بﺎهم صميمی ودوستند و بﺎهم ﻣيآفرينند.
وسپس درهمين بخﺶ ﻣيآيد که » کدام است خوراکی که دين ﻣزدا را سير کند ؟ :
کشت گندم است  ،ديگر بﺎره و ديگربﺎره  .کدام است کﺎرهﺎی نيکی که دين ﻣزدا
را روائی بخشدو آن را چون خوراکی بپرورد ؟ «  .کﺎشتن گندم  ،اينهمﺎنی بﺎ »
کﺎرنيک« داده ﻣيشود که دين ﻣزدا را پخﺶ ﻣيکند » .کﺎرنيک « چيست ؟ کﺎرنيک
 ،همآغوشی وﻣهرورزی گندم وزﻣين بﺎهمند  » .نيکی « درفرهنگ ايران ،چنين
ﻣعنﺎئی داشته است  .انداختن نطفه درزهدان وکﺎشتن تخم درزﻣين  ،که انﺒﺎزشدن
بﺎشد ،ﻣعنﺎی » کﺎرنيک « را ﻣعين ﻣيسﺎخت  .نيکی  ،ﻣهرورزيدن بﺎ ديگران ،
برای آفريدن بﺎهمديگراست  .ازاين رو  ،کﺎری نيک هست  ،که ﻣﺎنند گندم درتن
هﺎ  ،کﺎشته شود تﺎ ازآنهﺎ خوشه برويد و آرد ونﺎن وخوراک » همه ﻣردم « يشود
 ،وهمه بدون تﺒعيض ازآن بهره ﻣند شوند  .چنين کﺎری که نيکيست  ،دين را پخﺶ
ﻣيکند  .اﻟﺒته چنﺎنچه سپس ديده خواهد شد  ،ربط دادن کﺎرنيک بﺎ » تﺒليغ دين
ﻣزدائی به ﻣعنﺎی دين زرتشتی «  ،همخوانی ندارد  .آنچه سپس دراين بخﺶ ، 3
فرگرد سوم ونديدار ﻣيآيد  ،ﻣسئله بنيﺎدی را طرح ﻣيکند  .درپﺎره  33ﻣيآيد که »
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کسيکه غله بکﺎرد  ،اشـه ﻣيکﺎرد «  .غله بﺎ » اشه « اينهمﺎنی داده ﻣيشود .غله
 yurtaakﻣيﺒﺎشد ) » . ( urt+aagآگ وآک « به ﻣعنﺎی » گندم « ) ﻟغت نﺎﻣه (
هستند ،و درسﺎنسکريت به ﻣعنﺎی » آتﺶ« هست .ﻋلتتﺶ نيز اينست که خوشه ارتﺎ
سنﺒله زر= ﻣنقل = ﻣﺎنگ +ال = ﻣﺎه
 ،اينهمﺎنی بﺎ » کﺎنون آتﺶ يﺎ ﻣجمرآتﺶ = ُ
پـُر ،ﻣﺎهی بود که خوشه ارتﺎ درآن بود « داشت  .آگ وآک  ،همﺎن » آتﺶ جﺎن ،
يﺎ فری يﺎن = خﺎنه ﻋشق ودوستی « است .
» ارتﺎ واهيشت «  ،همچنين » اشه واهيشت « و »  «urt-vahishtو همچنين
درهزوارش » انــد – وهشت « نﺎﻣيده ﻣيشود  ،ونزداهل فﺎرس » ارتﺎ -وه –
خوشت «  ،ونزد اهل سغد » ارد -وشت « نﺎﻣيده ﻣيشده است که » خوشت و وشی
« به ﻣعنﺎی خوشه گندم وجوهستند  .خدا  ،اينهمﺎنی بﺎ » خوشه همه تخم هﺎ= همه
جﺎنهﺎ = همه هستی هﺎ « دارد  ،و همه تخم هﺎرا درخود) دريک خوشه ( به هم
ﻣی پيوندد  » .اشه « و »ئورت که همﺎن يورت است« و »ارتﺎ« و »اند =anda
« ،همه به ﻣعنﺎی » تخم « ،وبه ويژه به ﻣعنﺎی  ،گندم هستند  .درپشتو » ،انـد «
به ﻣعنﺎی  -1تخم ﻣرغ و -2ايده وفکروخيﺎل هست  .و پسوند » واهشت «  ،همﺎن
واژه » هشتن « است که هم به ﻣعنﺎی انداختن نطفه درزهدان  ،وهم به ﻣعنﺎی
کﺎشتن تخم در زﻣين است ُ .ﻣعرب واژه اند= انده « که گندم وتخم بﺎشد  » ،حنطه
« است  .درسﺎنسکريت خدای آفرينﺶ وپيدايﺶ  » ،بـرهمﺎ اند = brahmaanda
« است که به ﻣعنﺎی » تخم برهمﺎ« است  ،که کل ﻋﺎﻟم و جهﺎن وﻋنﺎصروحواس
است  ،انَدَه =  andaبه ﻣعنﺎی تخم است  ،وبرهمن  brahmanدراصل به ﻣعنﺎی
» نمو وگسترش واتسﺎع « است  .او ازتخم جهﺎن بوجود ﻣيآِيد و خدای آفرينﺶ
وايزد پيدايﺶ است  .اﻟﺒته » انـد « درسﺎنسکريت به ﻣعنﺎی » به هم پيوستن «
نيزهست  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،اند  ،تخم ﻋشق  ،اصل پيوند دادن هست  .درانگليسی
واژه » اند=  «andهمﺎن » وا ِو « پيوند دهنده است  .يورتﺎک yurtakکه به بزر
و غله گفته ﻣيشود  ،بﺎيد ﻣرکب از  urta-aagبﺎشد که به ﻣعنﺎی » تخم يﺎ
گندم ِيورت = تخم ارتﺎ واهيشت = يﺎ خوشه ئورت « ﻣيﺒﺎشد .چون » آگ = آق
« بﺎ يد هم به ﻣعنﺎی » خوشه گندم « وهم به ﻣعنﺎی » تخم گندم « بﺎشد  ،وچون
بيشتر به ﻣعنﺎی » خوشه  ،يعنی پُری « بکﺎر برده شده است  .ﻣثﻼ واژه » آگندن
« که پيشوند آگ وآک را دارد  ،به ﻣعنﺎی پرکردن وانﺒﺎشتن بکﺎر ﻣيرود  .همچنين
» آقـطی = آق +تی « که » پلم وپله « نيز نﺎﻣيده ﻣيشود ) ( holunderﻣيوهﺎی
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خوشه ای دادر  ،و نﺎم خوشه پروين نيز » پلم « است  .ويورت  ،همﺎن واژه »
 «u-ruthاست که » ُرستن « و فرازبﺎﻟيدن است  .کﺎشتن تخم يﺎ هشتن نطفه )
خشودرا = شوی ( درزهدان  ،ﻣعنﺎی » ﻋشق ورزی « داشته است  .اين خدا
،ارتﺎی خوشه نيز » ارتﺎ « نﺎﻣيده ﻣيشود  ،يعنی هم خوشه هست  ،وهم تخم هست.
چون او تخميست که هميشه تحول به خوشه ﻣی يﺎبد وخوشه ﻣيشود  .ازاين رو هم
تخم وهم خوشه است  .تخميست که بﺎﻟقوه  ،خوشه هست  .انسﺎن نيزچنين تخميست
.
تخم اين خدای خوشه نيز ،ارتﺎ  ،نﺎم ﻋنصرنخستين = فرن  ،يﺎ »اشه« يﺎ »اند« يﺎ
»ارتﺎ « درهرتنی هست  .انسﺎن هم که ﻣردم ) ﻣـر +تخم ( بﺎشد  ،تخم ﻣر  ،يعنی
تخم  ،گندم و غله وبذر همين خدا) ﻣـر= اﻣـر( ،فرزند وزاده وهمگوهربﺎ اين
خداست  .اين گندﻣست که تحول به » آرد = آرت « و » نﺎن « ﻣی يﺎبد و درخوردن
بﺎ هرانسﺎنی  ،ﻣيآﻣيزد  ،و خون وجﺎن او ﻣيشود  .آرد يﺎ آرت  ،نﺎم همين تخم خدا
 ،ارتﺎ هست  .يونﺎنيهﺎ نيز به نﺎن  ،ارتوس =  artosﻣيگفتند .و يکی ازنﺎﻣهﺎی نﺎن
 » ،پکند « است که » پگ  +اند « بﺎشد  ،وبه ﻣعنﺎی » گندم يﺎ بذر ،يﺎ زاده
خرم « است  .اينست که ﻣوﻟوی ﻣيگويد :
اززنخدای ﻋشق و زيﺒﺎئی ّ ،
زخﺎک ﻣن  ،اگرگندم برويد
خمير ونﺎنﺒﺎ  ،ديوانه گردند

ازآن گرنﺎن پزی ،ﻣستی فزايد
تنورش  ،بيت ﻣستﺎنه سرايد

ﻣيآ بی دف ،به گورﻣن برادر که دربزم خدا ،غمگين نشﺎيد
اگربرگورﻣن آئی زيﺎرت

ترا خرپشته ام  ،رقصﺎن نمﺎيد

ﻣرا حق  ،ازﻣی ﻋشق آفريده است
همﺎن ﻋشقم اگر ﻣرگم بسﺎيد
ﻣنم ﻣستی و  ،اصل ﻣن » ﻣی ﻋشق «
بگو ،از ﻣی  ،به جز ﻣستی چه آيد ؟
»خﺎک « هم  ،همﺎن » هﺎگ وآگ « است که تخم وگندم بﺎشد و » حق « نيز،
ﻣعرب واژه » هﺎگ « است  ،چون ارتﺎ  ،خدای ايران  ،همين » آگ « و همﺎن »
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گـن« در گندم = گن  +توم = تخم گن « است  .انسﺎن يﺎ ﻣردم ) ﻣر +تخم = تخم
ﻋشق (  ،تخم اين خدای ﻋشق وزيﺒﺎئی وﻣوسيقی وشنﺎخت ورقص است .
اينست که دراسﻼم  ،آدم وحوا دربهشت  ،نﺒﺎيستی از» گندم « بخورند  ،وبﺎ خوردن
گندﻣست که گنﺎه کﺎرﻣيشوند .خوردن گندم  ،ﻋصيﺎن برضد ﷲ  ،بشمﺎر ﻣيآيد .
چون خوردن » گندم «  ،خوردن تخم خدای ايران )ﻣر= همﺎن ابليس = ابو ﻣره
= ﻋمرو= اﻣرو = حﺎرث = ارس= ارتﺎ= سيمرغ ( است که بﺎ غرس شدن اين
گندم ونﺎن )  (ni-kaanدرتن يﺎ زﻣين انسﺎن  ،انسﺎن  ،خدا ﻣيشود ،که » سرفرازيﺎ
سرکﺶ « واصل بينﺶ حقيقت است  ».سرفراز«  ،صفت ارتﺎ هست  .ﻣنع خوردن
گندم  ،بﺎزداشتن انسﺎن از بﺎﻟيدن ونمو فطرت ِخدائی درانسﺎن وپيدايﺶ حس
سرفرازيست  .ازاين رو حﺎفظ در راستﺎی همين فرهنگ ﻣيگويد :
پدرم  ،روضه رضوان بدو گندم بفروخت
نﺎ خلف بﺎشم اگر ﻣن به جوی نفروشم
يﺎ ﻋطﺎر ﻣيگويد :
بهشت  ،آدم  ،به دو گندم بداده است
توهم بفروش  ،اگر کﺎرت فتﺎده است
يﺎ ﻣيگويد بهتراست از خلد ﷲ که بﺎ تﺎبعيت ازاﻣراو ﻣيتوان خريد  ،سربکشی و
ﻋشق را برگزينی :
زهی آدم که پيک ﻋشق دريﺎفت
بيک گندم  ،زﻣلک خلد سرتﺎفت
دفن کردن انسﺎن ) ﻣـر +تخم ( درزﻣين ودرگور ) که ﻣعنﺎی زهدان دارد ( نيز ،
همﺎن غرس کردن تخم درزﻣين است که ازنو زائيده وروئيده ﻣيشود ،و فرشگرد)
نوزائی( ﻣی يﺎبد  .اين غرس کردن تخم در زﻣين  ،همﺎن واژه » نﺎن = ni-
 «kanاست  .نﺎن درکردی هم ﻣعنﺎی غرس کردن دارد .اﻟﺒته واژه » نﺎن درتلفظ
هﺎی ديگر،وهمچنين درهمين تلفظ نيز ،ﻣعﺎنی ديگرهم دارند  .غرس کردن تخم
گندم درزﻣين ) زنخدا آرﻣئتی= جمﺎ (  ،که همسﺎن انداختن نطفه درزهدان
ﻣﺎدراست ،ﻋشق ورزيست  .چنﺎنچه به برزيگران » ،واستريوش « ﻣيگفتند که
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ﻣرکب از» واس  +واسترنيتن  +يوش « هست  » .واس «  ،خوشه گندم است )
برهﺎن قﺎطع (  ،واسترنيتن  ،زراﻋت کردنست  .استريتن  ،شﺎيع کردن
وپراکندنست  ،و» يوش « که همﺎن » يوج = يوغ = يوگ « بﺎشد  ،ﻣعنﺎی ﻋشق
دارد  ،وجفت شدن وانﺒﺎزشدنست  .کﺎشتن گندم  ،درزﻣين  ،که هشتن وواهشتن ِ
تخم ارتﺎ  ،خدای ﻋشق ودوستی درزهدان زنخدای زﻣين هست  ،سﺒب
رستﺎخيزﻋشق ودوستی ﻣيشود .
انسﺎن ) ﻣر +تخم = تخم ﻋشق = تخم ارتﺎ (  ،هيچگﺎه نمی ﻣيرد  ،بلکه هميشه
تخميست که پس ازﻣرگ  ،تﺒديل به خوشه ﻣيشود  .انسﺎن  ،درکﺎرهﺎ وگفتﺎرهﺎ
وانديشه هﺎ وﻋواطفﺶ ،درواقع  ،تخم خوشه هستی خود را ﻣی پراگند  ،و اين
تخمهﺎ دراجتمﺎع  ،هميشه ازنو  ،بی او نيز ،ﻣيرويند يﺎ سﺒزخواهند شد  .اين انديشه
» جﺎودانی شدن انسﺎن درکرداروگفتﺎروانديشه اش « درفرهنگ ايران  ،در قصيده
نﺎصرخسرو نيز بﺎقی ﻣﺎنده است :
وگرچند ﻣﺎئيم ﻣغز جهﺎن

گيﺎ چون نکو بنگری ،ﻣغزﻣﺎست

گوهر هستی انسﺎن  ،گيﺎهيست .....
وﻟيکن چو زنده است درﻣﺎ گيﺎ پس ازﻣرگ ﻣﺎرااﻣيدبقﺎست
گيﺎ ،پيشکﺎرخداوند ﻣﺎست

که برپﺎدشﺎهﺎن همه پﺎدشﺎست
.....

به يک دانه گندم در  ،ای هوشيﺎر
» مسيحيت « بسيﺎر وبی ﻣنتهﺎست
نه ﻣرده است هرگز ،نه ﻣيرد  ،گيﺎ
که ﻣـر زندگی را  ،گيﺎ  ،کيميﺎست
ﻣيﺎن دوﻋﺎﻟم گيﺎ  ،ﻣنزﻟيست
که بوی وﻣزه و رنگ را ﻣﺒتداست
بسيﺎرجﺎﻟﺒست که نﺎصرخسرو ،دراشعﺎرش  ،ﻣيکوشد که بسيﺎری از انديشه هﺎ
وتصﺎوير کهن فرهنگ ايران را نﺎ خود آگﺎه  ،شکل اسﻼﻣی بدهد .وﻟی اين
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اشعﺎروافکﺎر ،هنگﺎﻣی درژرفﺎيﺶ درک ﻣيشوند که ريشه فرهنگ ايرانيشﺎن ،
برجسته سﺎخته شود  .نﺎصرخسرو ،توجه کﺎﻣل به اين نيروی خودروئی در گندم
دارد ،که اصل بﺎززائيست
آنکه همی گندم سﺎزد زخﺎک
آن  ،نه خدا ی است  ،که » روح نمﺎ « ست .
روح ِنمﺎ  ،همﺎن » نيروی خود روئی « درتخم گندم هست  .هرچند نﺎصرخسرو
که که درگندم » ﻣسيح بسيﺎر= جﺎندهنده بسيﺎری « ﻣيشنﺎخت  ،وﻟی آنچه
نﺎصرخسرو بدان توجه ويژه نميکند  ،رابطه ﻋشق وﻣسيح است که در رابطه گندم
بﺎ ﻋشق ﻣوجوداست .بﺎز زائی  ،نو زائی  ،فرشگرد  ،برای رفتن به ﻣحکمه
قضﺎوت و بﺎزرسی نهﺎئی اﻋمﺎل و يﺎفن پﺎداش وﻣجﺎزات وکيفرنيست  ،بلکه »
بﺎززائی ﻋشق « است که ﻣوﻟوی آنرا به خوبی  ،بﺎزگو ﻣيکند :
گرچه دردانه به هﺎون کوفتند
گندﻣی را زيرخﺎک انداختند

نورچشم ودل شد وبيند بلند
پس زخﺎکﺶ ،خوشه هﺎ برسﺎختند

بﺎرديگر ،کوفتند ازآسيﺎ قيمتﺶ افزود  ،نﺎن شد جﺎنفزا
بﺎز نﺎن را زير دندان کوفتند گشت ﻋقل وجﺎن وفهم هوشمند
بﺎز آن جﺎن ،چونکه ﻣحوﻋشق گشت
يعجب اﻟـزراع آﻣد  ،بع ِد کشت
درست همﺎن گندم وبﺎﻻخره نﺎنی که ازآن سﺎخته ﻣيشود ،ودراسﻼم  ،ﻋلت خروج
وتﺒعيد آدم ازبهشت ﻣيگردد  ،درفرهنگ ايران  ،ﻋلت پيدايﺶ بهشت  ،پيدايﺶ »
ارتﺎ واهيشت « درگوهر خود انسﺎن ﻣيشود  .تخم ارتﺎ که گندﻣست  ،درانسﺎن
»واهشته « يﺎ درخوردن  ،غرس ) نﺎن ( ﻣيشود ،و او » خوشه ارتﺎی بهشت «
ﻣيگردد  .ازاين رو نيزهست که ﻋطﺎرﻣيگويد :
نﺎن،برون راند آدﻣی راازبهشت )بهشت يهوه وﷲ وپدرآسمﺎنی(
نﺎن  ،ﻣرا  ،اند بهشتی درسرشت
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درست همﺎن گندﻣی که آدم وحوا ،حق نداشتند بخورند واصل همه گنﺎههﺎ شمرده
ﻣيشود  ،برﻋکس درفرهنگ ايران  ،جﺎن انسﺎن بشمﺎر ﻣيرود :
همه صﺎخﺒدﻻ ن  ،گندم  ،که ﻣغزند و بﺎ ﻟذت
همه جسمﺎنيﺎن  ،چون َکـه  ،که بی ﻣغزند درﻣطحن)آسيﺎ(
ای تو چوخوشه  ،جﺎن تو  ،گندم و کﺎه  ،قﺎﻟﺒت
گرنه خری  ،چه کـَه خوری؟ روی به ﻣغزودانه کن
ﻋجب نﺒود اگر ﻣﺎرا بخﺎيند که آتﺶ ديده وپخته چونﺎنيم
دکﺎن نﺎنﺒﺎ ديدم  ،که قرصﺶ  ،قرص ﻣﺎه آﻣد
ﻣن اين نﺎن و ترازو را  ،نميدانم نميدانم
به قرص ﻣﺎه نيز ،نﺎن ﻣيگويند) چون حﺎوی خوشه ارتﺎ درخود يود (  .به خورشيد
هم نﺎن گفته ﻣيشود ،چون اصل ﻣهراست.
اسﺎسﺎ درﻣراسم »درون « که در آئين زرتشتی ،بﺎقی ﻣﺎنده است  ،ديده ﻣيشود که
» نﺎن «  ،اينهمﺎنی بﺎ » گيتی « دارد  ،به ﻋﺒﺎرت ديگرپيکريﺎبی اصل دوستی
وﻋشقست ،وگيتی ،پيکريﺎبی ﻋشق است .
ﻣﺎه وخورشيد نيز ،چنﺎنچه سپس ديده خواهد شد ،نگن= نﺎن= نغن = زنخدای
خرم  ،پيکريﺎبی اصل ﻣهرهستند.
ﻣهر= زنخدا ّ
خوردن گندم ونﺎن که » آﻣيختن ﻣستقيم خدای ﻣهر« بﺎ انسﺎن بود  ،دراسﻼم ،
برضد تصوير ﷲ ﻣقتدر وخﺎﻟق وحﺎکم بود که ازانسﺎن  ،بريده است  .خوردن »
تخم  ،يﺎ دانه خوش ِه خداون ِد ﻣهر«  ،به » خدای ﻋشق شدن « ﻣيﺎنجﺎﻣيد  .اين رو
ﻋطﺎرﻣيگويد :
بهشت ) ﷲ (  ،آدم  ،به دو گندم بداد است
توهم بفروش اگر کﺎرت فتﺎده است
زهی آدم  ،که پيک ﻋشق دريﺎفت
به يک گندم  ،زﻣلک خلد سرتﺎفت
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اگرخواهی که يﺎبی ﻣلک جﺎويد
ترا قرصی زﻋﺎﻟم بس  ،چو خورشيد
قرص خورشيد که » نﺎن خورشيد « بﺎشد  » ،نﺎن ﻣهروﻋشق ودوستی « است .
اين نﺎنيست که ازگندم ) ارتﺎی به ( ،فراهم شده است  .درسغدی  ،به ﻣهر ،خور-
ارتﺎ گفته ﻣيشود
گندم = گن +توم = تخم ِ گن= تخم ارتا = تخم عشق ودوستی
نان= =na-ganدَهـش ارتا )دوست(=خودبخشی خدای عشق
انسان يا مردم ) مر +تخم ( = تخم ِخدای عشق
به غزل ﻣوﻟوی بﺎزﻣيگرديم که ﻣيگويد ازخﺎک گورﻣن  ،گندﻣی خواهد روئيد که
خميرونﺎنﺶ همه را ﻣست وديوانه ازﻋشق وشﺎدی ﻣيکند  .درتوضيح اين شعر،
ﻣعموﻻ بﺎ کﺎربرد » تشﺒيه « بهره ﻣيﺒرند وبدين شيوه انديشه اورا ازريشه
فرهنگيﺶ  ،پﺎره ﻣيکنند  .درحﺎﻟيکه هرسه اصطﻼح » ﻣردم = انسﺎن « و » گندم
« و » نﺎن «  ،همه چهره هﺎی گونﺎگون خدای ايران هستند که هم » ﻣـر= اَﻣـَر=
دوستی وﻋشق « و هم » گن = ارتﺎی به « است  .درواقع انسﺎن » تخم گندم =
تخم ﻣهرودوستی وﻋشق « هست  ،و در بﺎز روئی  ،آرد ونﺎن ﻣيشود که همﺎن »
ارتﺎ و نگن = نﺎن « هستند  .به آرد  » ،کﺎم « هم گفته ﻣيشود که زنخدای ﻋشق و
همکﺎر» بهﺎر= يعنی فرشگرد « هست.
خرم =
آرد  ،بيﺎن آنست که اين » ارتﺎی خوشه « هست که تحول به » کﺎم = ّ
ُزهره « يﺎفته است  .ارتﺎ  ،ﻋشق شده است  ،تﺎ کﺎم را شيرين کند  .درست به سقف
دهﺎن نيز» نگ « ﻣيگويند که پيشوندواژه نﺎن ) نگن = . ( naganدراين واژه هﺎ
 ،فلسفه وجهﺎن بينی ژرفﺎی ايرانی به ﻋﺒﺎرت آﻣده است که همگوهری خدابﺎ گيتی
و بﺎ انسﺎن را نشﺎن ﻣيدهد .
خدای انسﺎن  ،وجودی فراسوی گيتی نيست که انسﺎن وگيتی را خلق بکند  ،بلکه
اوخودش  ،به انسﺎن وبه گندم وبه آرد وبه نﺎن و به جﺎو و کنجد وهمه دانه هﺎ وتخم
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هﺎ  ،تحول ﻣی يﺎبد  ،و اصل آفريننده ﻋشق ودوستی درهمه آنهﺎ ﻣيﺒﺎشد  ،وهمه را
ازشﺎدی  ،ﻣست ﻣيکند  .تفکر فلسفی  ،دراروپﺎ برای نجﺎت يﺎبی از» اﻻهﺎن
ﻣقتدروخﺎﻟق  ،درﻣسيحيت ودريهوديت « راه چﺎره ای جزآن نداشت که خدا را به
طورکلی  ،نفی وانکﺎرکند  .نفی خدا ) اتئيسم = (Atheismو بی خدائی  ،نفی
قدرتهﺎی ﻣستﺒد ,و تمرکزوانحصﺎرقدرت و خول کﺎﻣگی بود که درهمه گستره
هﺎی زندگی و فراسوی زندگی  ،بر انسﺎن حکوﻣت ﻣيکردند  .وﻟی در فرهنگ
ايران  ،خدا  ،خوشه تخم هﺎی ﻋشق ودوستی و دهﺶ ) خود -بخشی = جوانمردی
( بود که درهمه پراکنده واصل آفريننده و اصل » تنوع « هست  .ﻣهرورزی ،
روند خودبخشی ) دهﺶ= رادی ( يﺎ جوانمرديست  .فرديت و اجتمﺎع  ،جزء وکل
را درهرچيزی به هم ﻣی پيوست  .خدا ،پيوند کثرت وتنوع به همديگربود  .خدا ،
خوشه همه ﻣوجودات وجﺎنهﺎ بﺎهم بود  ،وﻟی برغم اين همگوهری  ،همه نيز
فرديت وتنوع خود را دارند  .اين سرانديشه ای بسيﺎرژرف وﻣردﻣی بود که هميشه
در فرهنگ ايران  ،نﺒضﺎن ﻣيکرد  .خدائی که برجهﺎن يﺎ انسﺎن يﺎ جﺎنوران ويﺎ
طﺒيعت  ،حکوﻣت کند  ،وجود نداشت .
جنﺒﺶ اتئيسم درغرب  ،نخستين گﺎم درجنﺒﺶ آزاديخواهی  ،برضد همه خدايﺎن
ﻣقتدرو حﺎکم بود وهست  ،که گرانيگﺎه حکوﻣت هﺎ و آخوندهﺎی اديﺎن يهوديت
وﻣسحيت واسﻼم ﻣيﺒﺎشد  .ﻣسئله اتئيسم  ،به کنﺎر انداختن ِ تصوير چنين خدايﺎن
ﻣقتدر  ،ازاذهﺎن وافکﺎر وضمﺎئر  ،وهمچنين ازگستره سيﺎست واقتصﺎد واخﻼق
هست  .بﺎ نفی وطرد تصوير اين خدايﺎن هست که سکوﻻريسم ﻣيتواند واقعيت
بيﺎبد  .وﻟی فرهنگ ايران  ،چنين خدائی را نميشنﺎخت و برضد چنين خدايﺎنی بود
.
اينست که برای فهم فرهنگ ايران و فلسفه آزادی درآن  ،بﺎيد همه ﻣفﺎهيمی را که
زائيده از» خدايﺎن خﺎﻟق وﻣقتدروحکوﻣتگر« هست  ،دور انداخت  .فرهنگ ايران
 ،بدين ﻣعنی  ،ازبُن  ،اتئيست هست  ،و برضد هرگونه تصويری ازخدائی حﺎکم
وﻣقتدرهست که درگوهرش ،هﺎدم آزادی وابتکﺎروتنوع وآفرينندگی ﻣيﺒﺎشد  .ﻣسئله
پيشرفت درايران  ،رسيدن به آزادی از راه » اتئيسم غرب « نيست  ،بلکه رسيدن
خرم ( هست .
به آزادی از راه تغيير ﻣفهوم ﷲ د ر اذهﺎن  ،به سيمرغ ) ارتﺎ ّ +
ﻋرفﺎن درايران  ،سده هﺎ کوشيد که تصوير » ﷲ « را دراذ هﺎن وافکﺎر  ،نﺎخود
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آگﺎهﺎنه  ،تﺒديل به » خدای ﻋشق = اصل ﻋشق « کند  ،که » گوهری فراسوی
ﻣذاهب وﻋقﺎيد « دارد  .ﻋشق درﻋرفﺎن  ،فراسوی هرگونه ايمﺎن به ﻣذهﺒی وﻋقيده
ای و ايدئوﻟوژيئی است  .درﻋرفﺎن  ،ﻋشق  ،فراسوی » ﻣقوﻟه ايمﺎن « است .
ﻣشتﺒه سﺎزی ﻋشق بﺎ ايمﺎن ويکی دانستن آن دو بﺎهم  ،سفسطه گريست  .به ﻋﺒﺎرت
ديگر ،ﻋرفﺎن کوشيد که جﺎﻣه وﻟﺒﺎس ﷲ را بر» خدای ﻋشق ودوستی ايران ،
سيمرغ وبيدخت يﺎخرم « بپوشﺎند و ﷲ را  ،ﻣنزوی سﺎزد  .وﻟی اين درهم آﻣيختگی
 ،سﺒب گيجی وپريشﺎنی وگمگشتگی شديد ِ ايرانيﺎن شده است  ،چون آنهﺎ  ،ﷲ را
هميشه بﺎ خدای ﻋشق ايران  ،ﻣشتﺒه ﻣيسﺎزند و نميتوانند اسﻼم وﷲ را درواقعيتﺶ
بشﺎسند .
اتئيسم غرب  ،نفی وانکﺎرخدای قدرت را ﻣيکند  ،وﻟی » ﻋشق ودوستی ،که پديده
ای فراسوی همه ﻋقﺎيد وﻣذاهب وايدئوﻟوژی هﺎ « است  ،واوﻟويت بر» ايمﺎن به
همه ﻣذ اهب وﻋقﺎيد وايدئوﻟوژيهﺎ وﻣکﺎتب دارد «  ،جﺎنشين آن نميگردد  ،بلکه ،
فقط اصل قدرت  ،ازخدای گذشته  ،سلب ﻣيشود  ،وﻟی درشکلهﺎی ديگر ،ازنو ،
ﻣقدس سﺎخته ﻣيشود  .اصل قدرت  ،بﺎز ،درگستره » اقتصﺎد « و» سيﺎست « و»
راسيونﺎﻟيسم « تجسم تﺎزه ﻣی يﺎبد  .گوهر» راسيو= ratioيﺎ ﻋقل «  » ،روشنی
برندگی وجداسﺎزی «
برنده « است که درتصوير» تيغ وشمشير« يﺎ » اصل ّ
ّ
پيکرﻣی يﺎبد که گستره ستيزوجنگ وکشمکﺶ و غلﺒه يﺎبی وقدرتجوئيست  .ﻋقل
ُبرد.
برای روشن سﺎختن  ،ﻣی ّ

چگونه » تيـشـه وتبـروتـيـغ «
جانشين ِ
» نان وباده وگندم « ميشود
آزادی انسﺎن  ،درنفی وانکﺎر ِ» خدای ﻣقتدروحﺎکم « ﻣمکن نميشود  ،بلکه بﺎيد »
خدای آﻣيزنده بﺎ انسﺎن وگيتی «  ،جﺎنشين » خدای حﺎکم وﻣقتدرگردد «  .بخشيدن
گنﺎهﺎن نيز ،ازﻣحﺒت وﻋشق سرچشمه نميگيرد  ،بلکه گواه بر داشتن حق به
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برترين قدرت است  .به ﻋﺒﺎرت ديگر » اصل اﻣيزنده «  ،بﺎيد جﺎنشين » اصل
برنده وشکﺎفنده و جدا سﺎزنده « شود  .بﺎ خدای حﺎکم وﻣقتدر ،اصل برنده وشکﺎفنده
ّ
 ،جهﺎن را فراﻣيگيرد  .تيغ  ،که ﻣی برد  ،ﻣعنﺎی » روشنی « را دارد  .خدايﺎن
ﻣقتدر ،بﺎ تيغ و بﺎ تﺒروتيشه  ،بﺎ آﻻتی که ﻣی برد وﻣيشکﺎفد و ازهم جدا ﻣيکند » ،
روشن « ﻣيسﺎزند  ،وهيچکدام دم ازآن نميزنند که بريدن جﺎن ازهمديگر ،ﻣﻼزم
» درد وﻋذاب و آزار« است  .روشنفکری  ،ﻋذاب آور است  .خدای حﺎکم درخلق
کردن جهﺎن وانسﺎن  ،انسﺎن وجهﺎن را  ،هم ازخودش ﻣی برد  ،و هم ازديگران )
ازانسﺎنهﺎ وازطﺒيعت و ازجﺎنوران ( ﻣی برد وﻣيشکﺎفد  .بدينسﺎن  ،کل هستی ،
گستره دشمنی وجنگ وستيزوجهﺎدو خونخواری وکﺎم بردن از آزردن ﻣيگردد .
هرچيزی برای او روشن است  ،وقتی از همه بريده وشکﺎفته است .
اين خدايﺎن  ،بﺎ بريدن وشکﺎفتن وبه قﺎﻟب ريختن هريک جداگﺎنه  ،همه خلقت » ،
وسيله وآﻟت او « ﻣيشوند  .همه  ،بدون اراده او  ،حق پيوستن به همديگررا ندارند
 .همين صفت  ،سپس به » ﻋقل= « ratioانتقﺎل ﻣی يﺎبد  .اين خدايﺎن  ،تنوع
ورنگﺎرنکی را نمی پذيرند  ،چون تنوع ورنگﺎرنگی  ،آﻣيختگی بﺎهم هستند .
نخست  ،خودش را درخلق کردن  ،ازﻣخلوقﺎت  ،جدا ﻣيسﺎزد  .اين واژه » ُجدا «
دراصل  ،واژه » ُجوت « بوده است که » جفت ويوغ وانﺒﺎز« بﺎشد  .به ﻋﺒﺎرت
ديگر ،ﻋشق را برﻣيﺎندازد  ،و در» جداشدگی وغيرشدگی وضد شدگی «  ،روشنی
را درک ﻣيکند  .فرد ،ﻣوقعی روشن است که ازاو وازديگران  ،بريده وشکﺎفته
شده بﺎشد .
يهوه  ،نخست روشنی را خلق ﻣيکند وسپس  ،درهرروزی ،چيزديگررا جداگﺎنه
از روزپيﺶ وپسﺶ  ،خلق ﻣيکند  .به بريدن وشکﺎفتن  ،تﺎشيدن و
تﺎشيتن= tashitanوتﺎسيدن ﻣيگفتند که ازواژه »تـَﺶ= « tashسﺎخته شده  ،که
همﺎن » تيشه=  «tashaبﺎشد  .درست همين واژه ﻣعنﺎی  -1خلق کردن وايجﺎد
کردن و -2شکل دادن وقﺎﻟب کردن وقﺎﻟب زدن را هم دارد  .به ﻋﺒﺎرت ديگر،
خلق کردن وقﺎﻟب زدن  ،همﺎن » ازهم بريدن وازهم شکﺎفتن « است  .يهوه وﷲ
وپدرآسمﺎنی بدين سﺎن به انسﺎن  » ،صورت « ﻣيدهند وانسﺎن » قﺎﻟﺒی « را خلق
ﻣيکنند .درفرهنگ ايران درست » ،هستی «  ،جﺎﻣه يﺎ بهم بﺎفتگيست  .ازﻋشق ،
ازبه هم آﻣيختگی » ،هستی=  «bavanihپيدايﺶ ﻣی يﺎبد  .درست همين واژه
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تﺎشيدن نيز ،ﻣﺎهيت روشنی و حقيقت را ﻣشخص ﻣيسﺎزد  ،چون تﺎشت = به
ﻣعنﺎی ﻣسلم وقطعی ) بريده ( و روشن و آشکﺎر را دارد  .اهورا ﻣزدای زرتشت
 geus tashaa ،آفريننده گـُﺶ و تﺎشتيتﺎر= خﺎﻟق= taashitaarﻣيگردد  .بدينسﺎن
 ،اصل بريدن وشکﺎفتن  ،دردرک گيتی وانسﺎن وحقيقت وﻣعرفت  ،جﺎنشين اصل
آﻣيختن ﻣيگردد  .همﺎنسﺎن که اﻻه حﺎکم وﻣقتدر ،درانسﺎن ودرگيتی  ،وسيله تحکيم
وبقﺎی قدرت وحکوﻣت خود را ﻣی بيند  ،و همه چيز تﺎبع اراده وﻣشيت او ﻣيگردند
 ،اين رابطه  ،درتصوير ﷲ ويهوه وپدرآسمﺎنی  ،بطورکلی  ،برای انسﺎن  ،ﻣقدس
سﺎخته ﻣيشود وﻣحور زندگی او ﻣيگردد  .ازاين پس انسﺎن نيزدرشنﺎختن و
درانديشيدن بﺎﻋقل خود  ،بﺎيد به فکرجداکردن وشکﺎفتن ووسيله سﺎختن ازهمه چيز
بﺎشد  .ﻋقل درانديشه هﺎيﺶ نيز ،فقط وسيله ﻣی بيند  .بدينسﺎن  ،ﻋقل هرچه را
بخواهد اثﺒﺎ ت ﻣيکند  ،يعنی اصل سفسطه ﻣيگردد  .احکﺎم ونواهی که سپس برای
جلوگيری ازخطراين شيوه انديشيدن انسﺎن  ،وضع وجعل ﻣيگردند  ،فقط » وسﺎئل
تﺎزه برای انسﺎن ﻣيگردند « که بتواند آنهﺎرا دور بزند  .همه احکﺎم ونواهی ﻣذهﺒی
وﻋقيدتی  ،دربرابر اين » اصل بنيﺎدی «  ،نميتوانند سدی بگذ ارند .
انسﺎن درطﺒيعتﺶ  ،تجﺎوزطلب و قدرتخواه به هرقيمتی ﻣيگردد  .خود دين وﻣذهب
نيز ،بﺎ همه اين احکﺎم ونواهيﺶ  » ،وسيله « ﻣيشوند .خود اين » اﻻه « نيز ،وسيل ِه
انسﺎن ووسيله آخوندهﺎ وکشيﺶ هﺎ وﻣوبدان دين  ،ﻣيگردد  .درست انسﺎنهﺎ ی
ﻣوءﻣن  ،حﺎضر بدست کشيدن ازاين اﻻهﺎن نيستند  ،چون اين اﻻهﺎن  ،بهترين »
وسيله « برای رسيدن به ﻣقﺎصد واغراض خود شﺎن ﻣيﺒﺎشند که » قدرت يﺎفتن «
هست  ،وﻟی پنهﺎن سﺎخته ﻣيشود  .وقتی همه قدرتهﺎ ازآن ﷲ است  ،پس بﺎ وسيله
وآﻟت سﺎختن تصوير ﷲ  ،ﻣيتوان به قدرت رسيد  .ﻣن  ،هيچ قدرتی ندارم وهمه
قدرتهﺎ از ﷲ است  ،بزرگترين دروغ رايج ﻣيشود  .بﺎ وسيله شدن ﷲ دراجتمﺎع
ازهرکسی  ،اصل فسﺎد وتﺒﺎهی ودروغ وﻣکروخدﻋه وبی اﻋتمﺎدی گذارده ﻣيشود
.
درست ﻣسئله خوردن سيب ازدرخت درﻣسيحيت ويهوديت و ﻣسئله خوردن ازگندم
دراسﻼم  ،ﻣسئله ﻣنع از» آﻣيختن بﺎ خدای ﻋشق ودوستی « است  .بدينسﺎن  ،رابطه
بﺎ خدای آﻣيزنده وبﺎ اصل ﻋشق  ،بريده وپﺎره وقطع ﻣيشود  .خطر ،فقط » خداشدن
انسﺎن « دراثر اين آﻣيختن نيست  ،بلکه خطردرخود همﺎن اصل آﻣيختن هست که
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برضد اصل بريدن وشکﺎفتن است  .دراسﻼم » خوردن گندم « بيﺎن سرپيچی
کردن از اﻣر ﷲ ﻣيگردد که دراقع ﻣعنﺎيﺶ آنست که انسﺎن نﺒﺎيد ازآن بخورد تﺎ »
وخرم « نگردد  .انسﺎن نﺒﺎيد » سرچشمه ﻋشق ودوستی «
خدای ﻋشق = ارتﺎ
ّ
بشود  ،بلکه بﺎيد تﺎبع اﻣرﷲ بمﺎند ،وﻣخلوق وﻋﺒد بريده وشکﺎفته از ﷲ بﺎشد .
خوردن گندم يﺎ سيب ) = ﻋشق (  ،غرس کردن و کﺎشتن تخم خدای ﻋشق درخود
هست  .بدينسﺎن  ،درگندم ودرسيب  ،خود خدا بﺎ انسﺎن ﻣيآﻣيزد .

گندم=gantum
gan-tum = gant-tum
گـن  +توم = تخم ارتا = تخم ارتا=تخم سيمرغ
برفراز درخت همه تخمه در دريﺎی فراخکند)= وروکشﺎ (  ،سيمرغ که » خوشه
تخم هﺎی همه جهﺎن هستی است «  ،نشسته است وخودرا ﻣيﺎفشﺎند وﻣی پراگـند و
اين خود افشﺎنی خدا  ،نﺎﻣﺶ » دهﺶ يﺎ دايتی يﺎ » ﻣـر دايتی = ﻣردی « يﺎ
جوانمرديست  .آفريدن  ،جوانمردی يﺎ » خود افشﺎندن وخويشتن را پراکندن «
است  .خدا ،درگيتی  ،پخﺶ ﻣيشود  .هرچند يزدانشنﺎسی زرتشتی اين خوشه را
فقط خوشه بسيﺎری از گيﺎهﺎن ﻣيشمﺎرد  ،وﻟی دراصل  ،خوشه همه گيﺎهﺎن
وجﺎنوران وانسﺎنهﺎ بوده است  .او » جﺎنﺎن « است  ،و ﻣجموﻋه به هم پيوسته همه
جﺎنهﺎ وزندگﺎنست  .پيوند يﺎبی تنوع وکثرتو رنگﺎرنگی بﺎهمست  .و درست »
گندم «  ،به ﻣعنﺎی » تخم ارتﺎ « يﺎ » تخم ﻣﺎه « است  ،چون ﻣﺎه پُر ،هم هﻼل
ﻣﺎهست وهم » خوشه ارتﺎ يﺎ خوشه پروين « درآنست  .اين نﺎم » گـن « که پيشوند
» گندم « است  ،از جمله به » يونجه « نيزداده ﻣيشد  .ازنﺎﻣهﺎی ديگر يونجه )
گن (  ،به آسﺎنی ﻣيتوان شنﺎخت که اين » گن «  ،کيست .
يکی ازنﺎﻣهﺎی يونجه  ،حند قوقﺎ است که دراصل » اَنده +کوکﺎ « بوده است » .
کوکﺎ = قوقﺎ « درهزوارش  ،به ﻣعنﺎی »ﻣﺎه « است  .پس انده کوکﺎ به ﻣعنﺎی تخم
ﻣﺎه ) تخم ِ خوشه ارتﺎ يﺎ خوشه پروين ( است  .وﻣﺎه  ،ترکيب سه خدابﺎهمست که
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خرم  -2بهرام  -3سيمرغ بﺎشند  ،واين سه تﺎبﺎهم  ،اصل ﻋشق ودوستی و يوج
ّ -1
هستند که اصل همه زندگﺎن هستند .
نﺎم ديگريونجه  » ،رطﺒه « است که » ارتﺎی به = رته به « بﺎشد که ارتﺎی خوشه
بﺎشد  ،که اينهمﺎنی بﺎ » فـری = ﻋشق ودوستی « دارد  .نﺎم ديگر يونجه  »،شﺒدر«
است که » شب  +در« بﺎشد و به ﻣعنﺎی تخم شب ﻣيﺒﺎشد ،و شب) شه و= درکردی
(  ،نﺎﻣی ازآل = سيمرغ بوده است  ،چون سيمرغ بﺎ ﻣﺎه که خدای شب وچشم شب
است  ،اينهمﺎنی داشت  .نﺎم ديگر يونجه  ،آقطی)= قت ( که » آگ  +تی « بﺎشد
وبه ﻣعنﺎی تخم يﺎ گندم ﻣﺎه )= تی ( هست  .ونﺎم ديگريونجه » برسيم « است » .
بر« نﺎم گندم است و » سيم = اسيم « ﻣعنﺎی يوغ وﻋشق دارد ،که به نقره هم گفته
ّ
شده است و نﺎم ﻣﺎه بوده است  .برسيم  ،به ﻣعنﺎی تخم يﺎ گندم ﻋشق است  .بﺎﻻخره
خود واژه » يونجه « نيز » ،يون  +جه « است  .جه  ،نﺎم اين زنخدا بوده است و
» يهوه « نيز » ،جـِه +وه « بوده است که » زنخدای به « بﺎشد  .واژه » گن «
ﻣخفف واژه » گنيﺎ =  =ganyaaکنيﺎ= « kanyaaاست که هم به ﻣعنﺎی » نی «
وهم به ﻣعنﺎی » زن « است که سپس به شکل » « ghenaدراوستﺎ و » «g-na
درسﺎنسکريت درآﻣده است  ،که به ﻣعنﺎی زن ﻣيﺒﺎشد .درسﺎنسکريت  gannaaبه
ﻣعنﺎی نيشکراست  .نﺎم » ﻣهرگﺎن « نيز که » ﻣيترا گﺎنﺎ يﺎ ﻣيترا کﺎنﺎ « بﺎشد به
سغدی اين زنخدا  » ،کنيزبغ
ﻣعنﺎی » زنخدا ی ﻣهر يﺎزنخدای ﻣيترا « هست  ،ودر ُ
« خوانده ﻣيشود  .سپس رابطه اين خدا را بﺎ » خمير« و » خوان يغمﺎ « خواهيم
ديد  .ازسوی ديگر» گـند « و» کنـد= کـنت « که همﺎن » قند « بﺎشد ،نﺎم نيشکرو
نی بوده است  .ازاين رو درﻋربی اربﺎب » غنه « به ﻣعنﺎی آوازخوانﺎن ﻣيﺒﺎشد ،
و تغنی ازهمين ريشه سﺎخته شده  .همﺎنسﺎن که درغرب واژه » کﺎنتﺎته «  ،همين
ﻣعنی را دارد  .و درﻋربستﺎن هم  ،بت يﺎ خدائی بنﺎم » غنم « بوده است ) تﺎج
اﻟعروس  ،ﻋﺒد غنم (  .اﻟﺒته » غنم « نﺎم گندم درپشتو وخوری نيز هست .
ﻣجلس زپری رويﺎن  ،چون بزم سليمﺎنی
بﺎ » غنه « داودی  ،ﻣرغﺎن خوش اﻟحﺎنی – خﺎقﺎنی
به خيزران که بﺎﻣﺒوس بﺎشد نيز» قـنﺎ « گفته ﻣيشود که درست همين واژه است )
ق=غ (  .بﺎﻣﺒوس که » بﺎم  +بوس « بﺎشد  ،به ﻣعنﺎی » نﺎی زنخدای ﻋشق وپستﺎن
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= وام  ،بوس = نﺎی « است  .اينست که واژه » گن = قن =غن«  ،همﺎن واژه »
گند= قند= غند « ﻣيﺒﺎشد)(gant-tum = gan-tum= gantum
ازاين رو به گندم رسمی و گندم روﻣی ) حنطه روﻣيه (  ،خندروس گفته ﻣيشود
که همﺎن » گندرو= گند هره «بﺎشد و نﺎم شهر» قندهﺎر« نيزهست که سﺎکنﺎنﺶ
پيرو اين زنخدا بوده اند  .درخوری به شيره گيﺎهﺎن ،گﺎندرو ﻣيگويند .
درسﺎنسکريت اين واژه درشکل »  «gand-harvaﻣﺎرا به گستره پهنﺎوری
راهگشﺎئی ﻣيکند.
اين واژه درشﺎهنﺎﻣه در داستﺎن پيروزی فريدون برضحﺎک  » ،کندرو= گندرو «
شده است که پيشکﺎرونگهﺒﺎن وبزم آراو برپﺎ کننده جشن و راﻣشگری ِ ضحﺎک
ﻣيﺒﺎشد  .درسﺎنسکريت » ،گندهرب« که همين گندرو بﺎشد  ،به ﻣعنﺎی ﻣطرب
بهشتی و فرشتگﺎن نغمه خوان همچنين به ﻣعنﺎی نغمه سرا هست  ،و ازسوئی
گندهروو= گندرو» ،خدای ﻣﺎه « شمرده ﻣيشود و ازسوی ديگر » گندهرب=
گندرو « دريکی از ﻋﺒﺎرت ريگ ودا  ،اينهمﺎنی بﺎ سوم ) هوم ( داده ﻣيشود  ،و
هوم دراصل  ،نی و ﻣجموﻋه گلهﺎ وگيﺎهﺎن بوده است  .و بﺎﻻخره درسﺎنسکريت
 ،جم وجمه ) ( yami + yamaنخستين جفت انسﺎن ازاين » گندرو= گندهرب «
بوجود ﻣيآيند  .بﺎ اين دانسته هﺎ ﻣيتوان به خوبی ﻣعنﺎی واژه » «gand +harva
را بﺎزشنﺎخت  .هروا  ،همﺎن واژه » هرو = غرو= غره « است که به ﻣعنﺎی »
نی « ﻣيﺒﺎشد  ،که واژه » هروم = روم « ازآن سﺎخته شده  ،که به جﺎﻣعه هﺎی
زنخدائی گفته ﻣيشده است  ،ونﺎم ويژه » سيمرغ « بوده است  ،چنﺎنچه » اﻟﺒرز=
ال +برزه = هره  +برزه « به ﻣعنﺎی زنخدای بلند وﻣتعﺎﻟيست  .به بزرکتﺎن )
بزرقطونﺎ ( نيز ،هرو توم  ،تخم هرو ،گفته ﻣيشود  .جم وجمه  ،فرزند سيمرغ =
گندرو  ،ﻣطرب ونغمه سرای آسمﺎنی  ،فرزند نی  ،فرزند گن هرو = گند هرب=
فرزند هوم هستند که خدای ﻣﺎهست .
به ﻋﺒﺎرت ديگر ،انسﺎنهﺎ فرزند ِ اصل نغمه سرائی و اصل ﻋشق )ﻣﺎه (  ،فرزند
کسی هستند که » اسرار خدائی را ﻣيداند و حقيقت خدائی را آشکﺎرﻣيسﺎزد « .
در تصوير» کندرو= گندرو « درشﺎهنﺎﻣه  ،اين نکﺎت  ،آشکﺎروبرجسته سﺎخته
ﻣيشود  .اکنون  ،ﻣيدان را برای پهن کردن ِ گفتﺎرشﺎهنﺎﻣه ﻣيگشﺎئيم :
چوکشورزضحﺎک بودی تهی يکی ﻣﺎيه وربُد بسﺎن رهی
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که او داشتی تخت وگنج وسرای
شکفتی ،به دﻟسوزگی  ،کدخدای
ورا » کندرو « خواندندی بنﺎم به کندی زدی پيﺶ بيداد ،گﺎم
به کﺎخ اندرآﻣد روان کندرو
درايوان يکی تﺎجور) فريدون( ديد رو
نشسته به آرام درپيشگﺎه چوسروی بلند ،ازبرشِ ،گرد ﻣﺎه
نه آسيمه گشت ونه پرسيدراز
نيﺎيﺶ کنﺎن رفت وبردش نمﺎز
برو آفرين کرد که ای شهريﺎر
هميشه بزی تﺎ بود روزگﺎر
بفرﻣود شﺎه دﻻور بدوی
که رو » آﻟت بزم شﺎهی « بجوی
نﺒيد آر و راﻣشگران را بخوان
به پيمﺎی جﺎم و بيﺎرای » خوان «
کسيکه به راﻣﺶ ،سزای ﻣن است
به بزم اندرون  ،دﻟگشﺎی ﻣن است
بيﺎر انجمن کن بر تخت ﻣن چنﺎن چون بود درخوربخت ﻣن
سخنهﺎ چو بشنيد ازو کندرو
ﻣی روشن آورد وراﻣشگران

بکرآنچه گفتﺶ ،جﺎندارنو
هم اندرخورش بﺎگهرﻣهتران

فريدون چو ﻣی خوردوراﻣﺶ گزيد
شﺒی کرد جشنی چنﺎن چون سزيد
چوشد بﺎﻣداد  ،آن روان کندرو
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درست بﺎ تهی شدن کشورازضحﺎک اين چهره ﻣﺎيه ورپديدارﻣيشود  ،تﺎ جشن
پيروزی داد ،برستم ) جﺎن وخرد آزاری ( را برای سﺎﻻرنو برپﺎکند  .اين خدای
جشن سﺎزايرانست که نﺎم ديگرش دراوستﺎ gandarevaودرسﺎنسکريت
 gandharvaوودرسغدی  gandaruاست  .اوکسی است که » آﻟت بزم « را
فراهم ﻣيآورد و بﺎده ﻣيآورد و را ﻣشگران را فراﻣيخواند و » خوان « ﻣيگسترد ،
وسﺎقی بﺎده پيمﺎست و کسﺎنی را که سزوارانجمن بزم هستند ،و گشﺎينده دل هستند
گرد ﻣيآورد وجشن آراست  .کسی است  ،برضد بيداد ودﻟسوز  .اين خدای ﻣﺎه ،
که خوشه همه جﺎنداران وانسﺎنهﺎ را درداﻣن خود دارد و به گيتی افشﺎنده است ،
ﻣيخواهد جشن پيروزی فريدون را که جهﺎن جﺎن وخرد را از ضحﺎک جﺎن وخرد
آزار ،تهی سﺎخته  ،فراهم آورد  ،چون اين جشن  ،درست جشن خود ِاوست  .در
» گند +هرو« ﻣيتوان به آسﺎنی  ،زنخدای ايران ) هـرو = آل = سيمرغ ( وهم
خداوند ﻣﺎه ) ﻣﺎه پر= هﻼل +ارتﺎی خوشه ( است وهم هوم=سوم = نی ) نيشکر(
و شيرابه همه گلهﺎ وگيﺎهﺎن ) گندرو( و اصل حقيقت و اسرارنهفته درهمه جﺎنهﺎ
) درهوم يشت  ،ﻣيتوان همه ويژگيهﺎی اين هوم را شنﺎخت ( را ﻣيداند  ،بﺎزشنﺎخت
.
او هوم = سوم  ،يﺎ نﺎی به است که شيرابه اش  ،نمﺎد همه شيرابه گيﺎهﺎن وطﺒعﺎ
بﺎده ونﺒيد است  .و او » نﺎئی « هست که بﺎ دﻣيدن  ،فرشگرد ﻣيشود  ،و جهﺎن ،
سﺒزوخرم ﻣيگردد .
ّ
نﺎم » بهﺎر« که دراصل َ » ،ون +هره = َون  +غره= وی+هره « به ﻣعنﺎی »
نﺎی به « است .نﺎی به  ،يﺎ شﺎدغر  ،نﺎئيست که وای به ازآن پيدايﺶ ﻣی يﺎبد ،که
نوا وآوازو اصل آراﻣﺶ وبزم  ،واصل پيوند دادن يﺎ دوستی وﻋشقست  .دﻟيل
پيدايﺶ گندرو درجلوس فريدون برتخت شﺎهی  ،آنست که نشﺎن داده شود که
انسﺎنيت تﺎزه درفريدون  ،دراصل وبنيﺎدگذار داد  ،ازکجﺎ سرچشمه گرفته است .
ازگندروست که انسﺎن تﺎزه  ،انسﺎنی که داد را در » نگﺎهﺒﺎنی جﺎنهﺎ وخردهﺎ از
آزار « ﻣيداند  ،پيدايﺶ يﺎفته است  .اين جشن  ،جشن پيدايﺶ » انسﺎن نوين « است
.
نﺎم اين خدا ) گندرو= خندرو(که خوشه تخمهﺎست  ،دريونﺎنی خندروس
xanderosشده است  .خندروس ازيکسو به گندم رسمی اطﻼق ﻣيشود وازسوی
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ديگر گندم روﻣی  ،خندروس نﺎﻣيده ﻣيشود  .اين گندم  ،ربطی به رم ويونﺎن ندارد
 ،بلکه » روﻣی «  ،ﻣخفف واژه » هروﻣی  ،هروم  ،هره يﺎ هرو« هست  .نﺎم
خﺎﻻون « است  .پيشوند » خﺎﻻ  +ون «  ،دراصل » خﺎرا«
ديگر اين گندم » ،
َ
بوده است  ،که هم به ﻣعنﺎی » زن « وهم به ﻣعنﺎی » ﻣﺎه پر« هست ،واين واژه
» خﺎرا « ،همﺎن واژه ِ » خره = هره « است که ﻣعنﺎی » نی « و» زن « را دارد
 ،و پسوند» گند+هرو« است  .درواقع چنﺎنچه درسﺎنسکريت ﻣيتوان ديد  ،گندهرب
 ،اينهمﺎنی بﺎ خدای ﻣﺎه دارد و نﺎم ديگر ﻣﺎه  » ،ﻟوخن « است که به ﻣعنﺎی » نﺎی
بزرگ = ﻟوخ  +نﺎی « يﺎ نفير است  .خندروس يﺎ گندم روﻣی به تخم هﺎی گونﺎگون
 ،اطﻼق ﻣيشده است ازجمله به » جوگندم «  ،جوی که همﺎنند گندﻣست » .خﺎرا
ون «  ،يﺎ » هره ون « به ﻣعنﺎی » بيشه وﻣرتع هره « هست  ،که سيمرغ يﺎ ارتﺎ
يﺎ آل بﺎشد .
رابطه گندم بﺎ سيمرغ را همچنين ﻣيتوان ازنﺎم ترکی سيمرغ يﺎهمﺎ  ،بﺎزشنﺎخت
 .درترکی  ،به سيمرغ يﺎهمﺎ  ،بوغدايتو گفته ﻣيشود که ترکيب دوبخﺶ بﺎهمست :
بوغ  +دايتی و بوغدای  +تی  .بوغ دايتی  ،خدای نﺎی و زايﺶ است  ،و بوغدای+
تی = خوشه گندم +ﻣﺎه  ،خدای ﻣﺎه است که اينهمﺎنی بﺎ خوشه گندم دارد  .به
ﻋﺒﺎرت ديگر ،گندم و انسﺎن ) ﻣر +تخم (  ،هردو همگوهر  ،و تخمی ازخوشه
سيمرغ ،يﺎ فرزند گندرو= گند هرب = هوم = خدای ﻣﺎه = خدای ﻣوسيقی وﻋشق
وجشن وکﺎم هستند  .بدين ﻋلتست که ﻣوﻟوی درغزﻟﺶ ﻣيسرايد که از خﺎک قﺒرﻣن
 ،گندم خواهد روئيد که خميرونﺎنﺶ همه را ازشﺎدی وﻋشق  ،ﻣست خواهد کرد ،
و به همين ﻋلتست که دراسﻼم  ،خوردن گندم دربهشت  ،برترين گنﺎه شمرده
ﻣيشود  .چون خوردن گندم  ،فرزند خدا شدن و اصل ﻋشق وﻣوسيقی وشﺎدی وپری
وسرشﺎری شدنست .درسﺎنسکريت ﻣيتوان ديد = ghanaaغنﺎ  ،به ﻣعنﺎی فراوان
وبسيﺎرو بزرگ وبﺎشکوه است  .و تلفظ ديگر ِ گندم  ،غنم = گنم است  .بدينسﺎن
انسﺎن نيز ﻣﺎنند گندم  ،نمﺎد فراوانی وپری وسرشﺎری و بزرگی وشکوه ﻣيشود و
درست همين واژه » غنم « را به گله گوسفندان نيز اطﻼق کرده اند ) جمع  :اغنﺎم
( چون گوسفندان هم ) گئوسپنتﺎ = جﺎن افزاينده = جﺎن ﻣقدس ( تخم اين خدا شمرده
ﻣيشدند .گوسپند برﻋکس تفکر اﻣروزه  ،درفرهنگ ايران  ،پيکريﺎبی اصل بی
آزاری  ،در برابر اصل آزار) گرک ( بوده است  .وغنم درپشتو وخوری نﺎم گندم
است .
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انسﺎن وگندم  ،تخم ِخوشه » گندرو= گندهرو «  ،ﻣطرب آسمﺎنی و سﺎقی يﺎ بﺎده
پيمﺎ و گسترنده خوان برای همه جهﺎن  ،واصل يﺎ شيرابه حقيقت و اصل آوازو
ﻣوسيقی ی ِ شﺎدی وبزم است و چنين گندﻣی  ،آرد وسپس بﺎ آب آﻣيخته ،
خميرونﺎن ﻣيشود  .چنين تصويری ازانسﺎن وگندم وخدا  ،بﺎ اسﻼم و تصويرش از
ﷲ وانسﺎن درتنﺎقض است  .آرد که خودش ) آرت = ارتﺎ ( همﺎن ارتﺎ هست  ،نﺎم
ديگرش  » ،کﺎم « هست و وکﺎم  ،به ﻣعنﺎی آرزو واشتيﺎق و ﻣهر وﻣحﺒت و ﻋشق
وﻟذت وخواسته  ،ونﺎم خدای ﻋشق است.
کﺎﻣه دوا =  = kaama devaخدای کﺎم  ،درسﺎنسکريت نﺎم دوخدای ويشنو و
شيوا هست  .درست اين نﺎم آرد که کﺎم بﺎشد  ،چهره ديگر ارتﺎ ) آرد= آرت ( را
خرم  ،دخترش هست که خدای زندگی
نشﺎن ﻣيدهد  .آرد  ،بيﺎن تحول ارتﺎ به ّ
خرم « بﺎ آب
وﻣوسيقی وﻋشق وزيﺒﺎئی وبﺎﻣداد است  .سپس همين » آرد يﺎ ارتﺎ ّ +
) آوه ( آﻣيخته وسرشته ﻣيشود ) سرشتن  ،ازواژه  tresﻣيآيد که به ﻣعنﺎی سه تﺎی
بﺎهمست که بيﺎن اصل ﻋشق است  .ودرست همين خميرکه نﺎن ﻣيشود ) چنﺎنچه
خرم ) دسﺎﻣﺒر ،روز
خرم = دی = ﻣهر « در ﻣﺎه ّ
خواهيم ديد ( اينهمﺎنی بﺎ » ّ
پﺎنزدهم ( دارد  .سپس اين خمير ،نﺎن ﻣيشود که نﺎم ديگر نﺎن  » ،پکند « است که
خرم و بﺎﻣداد است ،
» پگ  +اند « بﺎشد  ،و به ﻣعنﺎی تخم يﺎ گندم ِپگ  ،زنخدای ّ
که بﺎ شيرپستﺎن ﻋشق ،همه جﺎنهﺎرا درجهﺎن  ،درهربﺎﻣدادی  ،تغذيه ﻣيکند  .و اين
شير ،اصل همه غذاهﺎست وخود واژه » غذا « درﻋربی ﻣعرب همﺎن واژه » گد=
جد = ژد « است  ،و نﺎم ديگراين زنخدا  ،که نخستين روز سﺎل وهرﻣﺎهيست » ،
خرم ژدا « ﻣيﺒﺎشد  .خدا دراين فرهنگ ،خدا طﺒق خواست يﺎ اکراهﺶ نﺎن نميدهد
ّ
 ،بلکه او ﻣﺎدريﺎ خدای ﻋشقيست که خودش  ،نﺎن وبﺎده وشيروآبجووآب »همه
ﻣردﻣﺎن که فرزندانﺶ هستند« ﻣيشود  .او دهنده رزق نيست  ،بلکه خو ِد رزق است
که خودرا به همه ﻣيدهد ) دهﺶ = جوانمردی = ﻣر دايتی (  ،وچنين ﻣفهوﻣی از»
نﺎن «  ،بنيﺎد ﻣفهوم ديگری از » نيکی « را ﻣيگذ ارد که ﻣحدوده تنگ ايمﺎن به
هيچ ﻣذهﺒی ودينی وﻋقيده ای وايدئوﻟوژی را نمی پذيرد  .نيکی  ،درفرهنگ ايران
 ،پديده ای فراسوی اديﺎن وﻣذ اهب وﻋقﺎيد وﻣکﺎتب ﻣيﺒﺎشد .
***
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پيـدايﺶ ِ جهﺎن ِ دوســتی 8 -

 --هـم خـوان بودن ---بنمايه ِدموکراسی وسوسياليسم
بنﺎم ﻋيﺶ  ،بـريدنـد نﺎف ِ هستی ﻣﺎ
به روز ﻋيد بزاديم ﻣﺎ  ،ز » ﻣﺎدرﻋيﺶ «  -ﻣوﻟوی

از» خـوان اَرتـا = خوان سيمرغ «
تا
» خـوان عـيسی «
) گوشت ﻋيسی  ،نﺎن  ،وخونﺶ ،بﺎده است (
خدا ،اصلی هست که ﻣﺎده وجسم وتن وگيتی» ﻣيشود«
******************************************************

آرد = آرت = ارتا= سيمرغ
خرم ُ
)زهره( است
نام آرد،کام است وکام ،نام زنخدای عشقّ ،
نام ديگرنانَ ،پﮑَنداست .پگ+اند = تخم يا فرزند زنخدای عشق
---------------------------------------

خـُدای مهـر ِ ايـران ،
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تحـول به
تخم )خوشه( وشيرابه ايست که
ّ
» نـان« و » بـاده « می يابد
تا همه انسانها ،آنها را بخورند وبنوشـند
وبدينسان ،خدا  ،با انسان  ،ميآميزد
*************************************************

چراانسان ،تنها با نان زندگی ميﮑند؟
اﻣروزه همه دم از» اقتصﺎد « وگرانيگﺎه آن درزندگی ﻣيزنند و اين را کشفی نوين
ﻣيﺎنگﺎرند  .وﻟی درگذشته نيز هزاره هﺎ  ،گرانيگﺎه زندگی وشﺎدی وحقيقت  » ،نﺎن
=  = naganکﺎک = پکـنـد= ﻻﻣﺎن « بوده است  .وﻟی نﺎن  ،ﻣفهوﻣی فراگير،
برای کل نيﺎزهﺎی زندگی دراين گيتی است  » .ﻣعيشت وﻣعﺎش « درﻋربی نيزکه
که » اسﺒﺎب زندگﺎنی وهرچه بدان زندگﺎنی ﻣيکنند وﻣﺎيه زندگﺎنی ازخوردنی
وآشﺎﻣيدنی وپوشيدنی وجزآن « ﻣيﺒﺎشد  ،واژه ايست که از» ﻋيﺶ « سﺎخته شده
وخرﻣی و شﺎدﻣﺎنی ونشﺎط به خودی خود نيست  ،بلکه
است  .وﻋيﺶ  ،تنهﺎ خوشی
ّ
ﻋيﺶ  ،به ﻣعنﺎی خوردنی و آنچه بدان زيستن نمﺎيند ،هست  .ﻋيﺶ  ،بﺎ پديده ِ »
زيستن ازشير« رابطه داشته است  .ﻋيﺶ  ،به ﻣعنﺎی نﺎن است  .ﻋيﺶ  ،به ﻣعنﺎی
وخرﻣی است که از کشت وزرع
کشت وزرع است  .بنﺎ براين ﻋيﺶ  ،خوشی
ّ
جووگندم وغله وخوردن نﺎن آن بوده است  .اين اصطﻼح دراصل  ،به واژه »
ﻋيشه= ايشه« بﺎزﻣيگردد که به ﻣعنﺎی » نی « است و » ﻋيشﺎ = ايشﺎ« که
دربرهﺎن قﺎطع  ،به ﻣعنﺎی زهدان ورحم است  .ﻣﺎه  ،چنﺎنکه ديده خواهد شد » ،
نﺎن « شمرده ﻣيشد .ازاين رو به هﻼل ﻣﺎه  ،آيشم و » ايﺶ = ايشم = اوشم« يﺎ »
ايﺶ پر= نﺎی ﻣﺎه « ﻣيگفته اند  .نﺎم ديگر ﻣﺎه هم  ،ﻟوخن ) ﻟوخ  +نﺎی ( نﺎی بزرگ
هم بوده است  ،چون ﻣﺎه  ،زهدان کل هستی شمرده ﻣيشد  .زهدان  ،جﺎئيست که
کودک  ،ﻣستقيمﺎ از خون ﻣﺎدر ،تغذيه وپروده ﻣيشود  .اينست که همين واژه »
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ﻋيﺶ « ﻋربی  ،به واژه » آيﺶ« يﺎ » آيشم =  «ayshmايرانی بﺎزﻣيگردد که
دوﻣعنﺎی ) بنﺎ بريوستی(  -1بﺎم و -2ﻣﺎهتﺎب ) روشنی ﻣﺎه ( را دارد  .بﺎم ،
همﺎن » وام «  ،يﺎ » پستﺎن  +زنخدای ﻋشق وزندگی « ﻣيﺒﺎشد  ،که اصل شير)
گـَد= َجد= ژد = غـذ-ا( است که هربﺎﻣدادی ) بﺎم  +داته ( وهرپگﺎهی ) پگ +گﺎه
( بﺎ شيرازپستﺎن ﻋشقﺶ  ،همه جهﺎنيﺎن را ﻣی پرورد  .زنخدای شيروﻋشق و
پستﺎن  » ،تﺎبﺶ وپرتو ﻣﺎه « درپگﺎه است  .به شير ،که » جيوام = جی +وام =
جيو +وام = شيرازپستﺎن زنخدای ﻋشق « ﻣيگويند  )،درهزوارش( به ﻣعنﺎی »
خرم است
روچ = روج = روز« هست  ،و» روج و بهروج « نﺎم ُزهره يﺎ زنخدا ّ
 ،که اصل پرورنده وابقﺎء جهﺎنيﺎنست  .چون اين خدا) روج = روز(  ،روزی
هرکسيست .
به همين ﻋلت نيزدرفﺎرسی به » رزق و ﻣعيشت «  » ،روزی « ﻣيگويند ) سپس
اين اصطﻼح ،بيشتر ،گسترده خواهدشد (  .همين » آيﺶ = ايﺶ= اش«  ،در
اصطﻼحﺎت ديگرنيزهمين ﻣعنﺎرا تﺎئيد ﻣيکند  .چنﺎنچه بلوط  ،که درآﻟمﺎنی )ﻋﺎيشه
= = آيشه= ( Eicheنﺎﻣيده ﻣيشود درگيلکی ،همين درخت  ،ايﺶ بر= Ish-bar
يﺎ ايﺶ پر ،يﺎ اشﺒر نﺎﻣيده ﻣيشود  .اين درخت  ،نزد ژرﻣن هﺎ ﻣقدس بوده است.
ازﻣيوه خوراکی بلوط يﺎ » ايشـﺒر«  ،آرد ونﺎن تهيه ﻣيشود  ،وخود بلوط که » بل
 +ئوت « بﺎشد به ﻣعنﺎی » ﻣﺎدرﻋشق يﺎ گيﺎه ﻋشق « است  ،چنﺎنچه به ﻋشقه يﺎ
داردوست  » ،بلو « و به ﻣهرگيﺎه  ،بﻼ دانه = دانه ﻋشق  ،گفته ﻣيشود  .واژه
ديگرنيز که به شنﺎخت ِ رابطه ﻣﺎه بﺎ نﺎن  ،يﺎری ﻣيدهد  ،آويشن است که دراصل،
» آيشن و ُاوشمه « ﻣيﺒﺎشد  .که همين پيشوند را دارد و» اوشمﺎ« درگويﺶ کرنيگﺎن
و اوويشم = uveshimدرگويﺶ ﻟنکرانی  ،ﻣﺎه است  .آويﺶ يﺎ آويشن  »،سه سنﺒل
« نيز نﺎﻣيده ﻣيشود که به ﻣعنﺎی » سه خوشه « است  ،و نﺎم» آويشن وحشی« ،
» ﻣرزنگوش « ﻣيـﺒﺎشد  ،و ﻣرزنگوش  ،اينهمﺎنی بﺎ » ارتﺎی خوشه = ارديﺒهشت«
دارد) بندهﺶ( که » خوشه همه جﺎنهﺎ وگيﺎهﺎن« است  .نﺎم ديگرآويشن  ،کﺎکوتی
است که » کﺎک +ئوتی « بﺎشد  ،وبه ﻣعنﺎی » گيﺎه ﻣﺎه « است  » .کﺎک «  ،هم
به ﻣعنﺎی قرص ﻣﺎه است وهم به ﻣعنﺎی »ﻣردﻣک چشم « است  ،که نﺎم ديگرش
» بی بک = وی بغ « و يﺎ » کچه « است  ،وهردو ،نﺎم ارتﺎ ﻣيﺒﺎشند ،ونورچشم
يﺎ نگﺎه چشم  ،نيز» بهور« است وپيشوند » بـَه وبهی« دربهور  ،نﺎم زنخدای
خرم= ُزهره  ،خدای ﻋشق وزندگی وراﻣشگری وبﺎده است  .و» کﺎک «  ،به
ّ
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نﺎنهﺎی گونﺎگون گفته ﻣيشود ) نﺎن روغنی  ،نﺎن کمﺎج  ،نﺎن خشک ،نﺎن قﺎق ( ..
 .کﺎکل ) کﺎک +ال ( نﺎم حنطه روﻣی ) نوﻋی گندم ( است  .همين حنطه روﻣی
) بنﺎ برآنندراج ( شﺎه بﺎنک نيز نﺎﻣيده ﻣيشود که صحيحﺶ  ،شﺎه بﺎبک است  ،که
همآغوشی » سيمرغ = شﺎه « بﺎ » بهرام = بﺎبک « بﺎشد که همﺎن » ﻣﺎه « ﻣيﺒﺎشد
 .ﻣﺎه گـِرد يﺎ ﻣﺎه پـُر ،زهدان آبستن به » خوشه پروين يﺎ ارتﺎی خوشه= گن « است
 ،وبدين ﻋلت ﻣﺎه  ،نﺎن )  (nag + gan=naganخوانده ﻣيشود .
به ﻋﺒﺎرت ديگر ،نﺎن ) نگن =  ،nag+gan =naganگن ،يﺎ » رطﺒه = ارتﺎی به
هست ،و گندم= گن  +توم  ،تخم ارتﺎ ﻣيﺒﺎشد(  ،آرد )= آرت= ارتﺎ  ،آرد= کﺎم =
زنخدای ﻋشق ( ازخوشه ارتﺎ ) ارتﺎواهيشت ( درزهدان ﻣﺎه فراهم شده است  .نﺎن
 ،گوهرخود خداهست که تحول به »آرد« و»خمير« يﺎفته وپخته شده است  .و از
نهﺎن کردن وغرس کردن چنين نﺎن يﺎ خدائی درتن خود ) نگ= نغ= حفره دهﺎن
وخرﻣی وخوشی ﻣيرويد  .ﻋيﺶ ) آيﺶ= وام = زنخدای ﻋشق و پستﺎن
(  ،شﺎدی
ّ
پرازشير ،يﺎ آيﺶ = روشنی ﻣﺎه يﺎ ﻋشق بهرام ورام وسيمرغ (  ،نﺎن ﻣيشود  ،و
وخرﻣی انسﺎن ﻣيگردد  .بدينسﺎن ،نﺎن که سرچشمه زندگی
اصل زندگی وشﺎدی
ّ
کردن درگيتيست  ،بﺎ خدا که سرچشمه ﻋشق وشﺎدی وزندگی وروشنی ) بينﺶ (
است ،پيوند داده ﻣيشود  .اينست که ﻣوﻟوی ﻣيگويد :
بنﺎم ﻋيﺶ  ،بريدند نﺎف هستی ﻣﺎ
بروز ﻋيد بزاديم ﻣﺎ  ،ز » ﻣﺎدرﻋيﺶ «
بپرس  :ﻋيﺶ چه بﺎشد ؟ برون شدن زين ﻋيﺶ
که ﻋيﺶ ِصورت  ،چون» حلقه است بر درﻋيﺶ «
وجود ِ چون زر خود را به ﻋيﺶ ده  ،نه به غم
که خﺎک برسرآن زر  ،که نيست درخور ﻋيﺶ
بگويمت که چرا  ،چرخ ﻣيزند گردون
کيﺶ به چرخ درآورد ؟ ......تﺎب اختر ﻋيﺶ
بگويمت که چرا  ،بحر ،ﻣوج در ﻣوجست
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کيﺶ به رقص درآورد ؟  .......نور گوهر ﻋيﺶ
بگويمن که چرا خﺎک  ،حور و وﻟدان زاد
که داد بوی بهشتﺶ  ،نسيم ﻋنﺒر ﻋيﺶ
بگويمت که چرا بﺎد  ،حرف حرف شدست
که تﺎ ورق ورق آئی سﺒک زدفتر ﻋيﺶ
بگويمت که چرا شب  ،تتق فرو آويخت
که گردک است و ﻋروسی  ،بگير جﺎ درﻋيﺶ
جنيﺶ چرخ  ،و تموج آب دريﺎ و زاده شدن بهشت ازخﺎک  ،و ورق گردانی ازبﺎد
و ﻋروسی و گردک درشب  ،همه از» ﻋيﺶ « سرچشمه گرفته اند  .در»ﻋيﺶ=
آيﺶ «  ،نﺎن وخدا وﻋشق وانسﺎن وحقيقت ) هﺎگ= آگ = گندم ( به گونه ای
جدانﺎپذ ير ،به هم گره خورده اند  .اينست که » ﻋيﺶ«  ،به قول حﺎفظ شيرازی ،
کيميﺎی هستی است  .درﻋيﺶ ،آسمﺎن وزﻣين  ،خدا بﺎ »انسﺎن وگيتی «  ،بﺎهم
انﺒﺎزند.
درﻋيﺶ نقد کوش  ،که چون آبخور)= روزی ( نمﺎند
آدم  ،بِه ِهـشت ) ترک کرد(  ،روضه داراﻟسﻼم)بهشت( را
اينجﺎ حﺎفظ  ،ﻣعنﺎی قرآنی ازداستﺎن را کنﺎرﻣيگذارد که ﷲ انسﺎن را دراثرخوردن
گندم ازبهشت وﻋصيﺎن ازاﻣرش ،بيرون کرد  .بلکه او درست برغم قرآن ﻣيگويد
که آدم  ،بهشت را بﺎ اراده خودش ترک ورهﺎ کرد  ،چون حق نداشت که گندم )
تخم ارتﺎ .ارتﺎ  ،خدای ايران  ،نزد ﻣحمد  ،ابليس شده بود ( را که روزيﺶ هست
بخورد  .برغم آنکه ﻣحتسب ) پﺎسدارشريعت اسﻼم( نيزهميشه ﻣﺎنع ﻋيﺶ ﻣﺎ ﻣيشود
 ،وﻟی :
بﺎ ﻣحتسﺒم  ،ﻋيب ﻣگوئيد  ،که او نيز
پيوسته چوﻣﺎ  ،در طلب ﻋيﺶ ﻣدام است
آخوند وشيخ وفقيه وﻣفتی نيز ،بﺎ آنکه بﺎ اﻣر ونهيشﺎن برضد»ﻋيﺶ نقد« در زندگی
درگيتی هستند  ،وﻟی آنهﺎ هم درپنهﺎن ،پيوسته درطلب ﻋيﺶ ﻣدام درهمين گيتی
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هستند  .وﻟی آنهﺎ که بﺎ اين اﻣرونهی  ،ﻋيﺶ نقد درزندگی را پنهﺎنی ﻣيکنند و
ﻣردﻣﺎن را نيز به » ﻋيﺶ پنهﺎنی « ﻣيرانند  ،و ﻣردم وخود را بﺎزور ،ريﺎ کﺎرو
دروغگو ﻣيکنند  ،اصل شﺎدی را که جوشﺶ زندگی بطورآشکﺎردرهمين گيتی
است ازبين ﻣی برند :
شراب وﻋيﺶ نهﺎن چيست ؟ کﺎر بی بنيﺎد
زديم برصف رندان و  ،هرچه بﺎدا بﺎد
چو اﻣکﺎن خلود ای دل  ،دراين فيروزه ايوان نيست
ﻣجﺎل ﻋيﺶ فرصت دان  ،به فيروزی وبهروزی
پيروز ،نﺎم همﺎ يﺎ سيمرغست  ،وبهروز ،نﺎم بهراﻣست  ،و اين دو بﺎهم  ،اصل
شﺎدی وﻋيﺶ وﻣهرهستند  .ودراثرنﺒود اين ﻋيﺶ که آسمﺎن وزﻣين وخدا را بﺎ
انسﺎن وگيتی ﻣی پيوندد  ،هيچکس  ،دراجتمﺎع  ،درد دين ندارد و دردهﺎی دل همه
 ،بيدرﻣﺎنست :
نمی بينم نشﺎط ﻋيﺶ درکس
نه درﻣﺎن دﻟی  ،نه درد دينی
ودرست خيﺎم  ،اين ﻋيﺶ نقد را درزندگی  ،اوج آرﻣﺎن انسﺎن ﻣيداند :
گر دست دهد زﻣغز گندم ،نﺎنی
وزﻣی ،دوﻣنی ،زگوسفندی ،رانی
بﺎ ﻻﻟه رخی و گوشه بستﺎنی
ﻋيشی بود آن  ،به حد هرسلطﺎنی
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انسان  ،تنها با نان زندگی نميﮑند
ﻋيسی ﻣيگويد که » انسﺎن ،تنهﺎ بﺎ نﺎن  ،زندگی نميکند«  ،وبسيﺎری اين گفته ﻋيسی
را دراين راستﺎ ﻣيفهمند که انسﺎن تنهﺎ درجهﺎن جسمﺎنی نمی زيد  ،و تنهﺎ کوشﺶ
برای ارضﺎء زندگﺎنی جسمﺎنی وﻣﺎدی کﺎفی نيست  ،بلکه انسﺎن  ،نيﺎزبه گستره
ﻣعنوی وروحﺎنی وآسمﺎنی درزندگی خود نيز دارد  .وﻟی درانجيل ﻣتی وﻣرقس
) ﻣتی – فصل  ، 26پﺎره  ، 28 +27+26ﻣرقس فصل ، 14پﺎره ( 24 +23+22
بﺎ گفته ديگرﻋيسی آشنﺎ ﻣيشويم که نﺎنی را گرفته وپﺎره ﻣيکند و ﻣيﺎن شﺎگردانﺶ
پخﺶ ﻣيکند وﻣيگويد اين جسد وتن ﻣنست  ،و پيﺎﻟه ای ازبﺎده را گرفته وبشﺎگردانﺶ
ﻣيدهد تﺎ همه ازآن بنوشند و ﻣيگويد اين خون ﻣنست  .و در خونﺶ  ،انديشه » ﻋهد
جديد « را ﻣی بيند که برای آﻣرزش گنﺎهﺎن آنﺎنکه به او ايمﺎن ﻣيآورند  ،ريخته
خواهد شد .
چنﺎنچه ديده شد  ،پيوند » گوشت يﺎ تن« بﺎ » نﺎن « و » بﺎده بﺎ خون « انديشه
ايست بسيﺎرکهن که ﻋيسی  ،بﺎ حفظ بخشی از ﻣعنﺎی اصلی  ،ﻣعنﺎی ديگری
نيزبدان ﻣيدهد که اﻣروزه » رسم ﻋشﺎء ربﺎنی « ﻣسيحيت شده است  .سرانديشه »
سوسيﺎﻟيسم « نيز ،چنﺎنچه درکتﺎب جمهوری افﻼطون ﻣيتوان ديد  ،بﺎ » غذا وبﺎده
خوردن همه اجتمﺎع  ،برسريک سفره يﺎ خوان « يﺎفت ﻣيشود  .دراين گفت ِه ﻋيسی
 » ،نﺎن و بﺎده «  ،دو پديده ﻣتصل وانﺒﺎزبﺎهمند  ،وهردو نيز  ،تن وجﺎن خود
ﻋيسی هستند ودرپيوند بﺎهم  » ،زندگی « ﻣمکن ﻣيگردد  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،بﺎ
خوردن ِهمه ازيک نﺎن  ،و نوشيدن همه ازيک پيﺎﻟه  ،تن وجﺎن ِ ﻋيسی درآنهﺎ حل
وجذب ﻣيشود  .ﻋيسی  ،نﺎن وبﺎده برسريک ﻣيزخوردن را که سرانديشه » پيدايﺶ
اجتمﺎع دﻣوکرات وسوسيﺎل « بود  ،تﺒديل به » پيوند ايمﺎنی بﺎ ﻋيسی « و » جﺎﻣعه
ايمﺎنی « ﻣيکند  ،و از ﻣعنﺎی اصليﺶ که تﺒديل جﺎﻣعه به دﻣوکراسی وسوسيﺎﻟيسم
بﺎشد  ،دور ﻣيسﺎزد  .جﺎﻣعه ﻣوءﻣنﺎن به ﻋيسی يﺎ هرشخص ديگری  ،بﺎ جﺎﻣعه »
غيرﻣوءﻣنﺎن « رويﺎروﻣيشود  ،که برضد انديشه » خوردن نﺎن وبﺎده ازيک خوان
« است که همه بشرواجتمﺎع را بدون تﺒعيض دربرﻣيگيرد  ،و بﺎ ايمﺎن واﻋتقﺎد به
ﻣذهﺒی يﺎ آﻣوزه ای کﺎرندارد  .به قول سعدی :
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اديم زﻣين  ،سفره خوان اوست
چه دشمن براين » خوان يغمﺎ «  ،چه دوست
وﻟيکن خداوند بﺎﻻ وپست
به ﻋصيﺎن  ،در رزق برکس نيست
ﻋصيﺎن به ﷲ وبه يهوه وبه پدرآسمﺎنی  ،که ايمﺎن نيﺎورد ن به آنهﺎ بﺎشد  ،حق
برخورداری از » ﻋيﺶ « دراجتمﺎع را ازهيچکس  ،سلب نميکند  .چرا  ،چون
همه ﻣردﻣﺎن  ،بدون تﺒعيض  ،برسرخوان يغمﺎ يﺎ » خوان وصل « ﻣينشيند وخدائی
را ﻣيخورند وﻣينوشند و همه » همگوهرخدائی« ﻣيشوند ،که فراسوی همه ايمﺎنهﺎ
واﻋتقﺎداتست .
اين انديشه درفرهنگ ايران  ،به » خدای ﻣهر« بﺎزﻣيگردد که هم  » ،خوشه همه
تخم هﺎ « و هم  » ،آب يﺎ شيرابه همه چيزهﺎ « است  .اين خدای ﻣهر ،هم برفراز
درخت همه تخمه  ،تخمه هﺎی جﺎنهﺎست  ،وهم اين درخت ) َون= ﻋشق (
درختيست درﻣيﺎن دريﺎی فراخکند) وروکشﺎ ( که درزير ريشه هﺎيﺶ  ،کﺎنﺎﻟهﺎ
وقنﺎتهﺎ ونﺎوهﺎئی ﻣيﺒﺎشند  ،که درسراسر گيتی  ،به همﺎن تخمهﺎی پراکنده او
درزﻣين ﻣی پيوندند  ،تﺎ درهمه  ،اين آب  ،ازنو  ،بﺎ تخمهﺎ بپيوندند وبﺎهم بيﺎﻣيزند
و بﺎهم  ،برويند و فرشگرد) نوزائی( يﺎبند  .خدا که هم اين تخم وهم اين آبست ،
چنﺎنچه ديده خواهد شد  ،تﺒديل به » نﺎن « و» بﺎده يﺎ روغن وشيره وﻋسل وشيرابه
گيﺎهﺎن ﻣيگردد «  ،تﺎ بﺎزبﺎهمديگر ،آفريننده بشوند .
درفرهنگ ايران  ،خدا  ،ﻣﺎنند ﷲ ويهوه وپدرآسمﺎنی  ،درفراسوی گيتی نيست ،
وبﺎ اراده نيز  ،گيتی وانسﺎن را خلق نميکند  ،بلکه خودش به تخم ) گندم  ،يورتﺎک=
غله  ،جو= اَرپه = فغ گﺎن  ،وچﺎودار= جودوسر=  ،وارزن= جﺎورس  ،و تخم
کنجد وتخم پنﺒه و گندم = اند= حنطه و آگ وواس (  ،وبه آب ) ﻣجموﻋه همه
ﻣﺎيعﺎت (  ،تحول ﻣی يﺎبد  ،يﺎ به اصطﻼحی ديگر ،ﻣی » اَفـتﺎرد= اَفـتـَرد  ،فتريدن
 ،فترة = فطرت «  ،يﺎ بﺎز بسخنی ديگر ،ﻣی » َورتـَد  ،ورتن = گشتن « » ،
ﻣيشود «  ،تﺎ بﺎز ،بﺎ آب که تحول يﺎبی ديگر خود خداهست  ،بﺎ هم » بيﺎﻣيزند «
و » فرشگرد « يﺎبند  .پدرآسمﺎنی ﻋيسی  ،وﷲ ﻣحمد و يهوه ابراهيم  ،هيچکدام
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ديگر اين نقﺶ را بﺎزی نميکنند  .ازاين رو  ،ﻋيسی  ،دراين گفتﺎرهﺎ ،اين نقﺶ را
به شخص خودش نسب ﻣيدهد  ،نه به پدرآسمﺎنی يﺎ يهوه .
وﻟی درفرهنگ ايران  ،درست خورن نﺎن از» يک خوان= ازيک سفره = ازيک
ﻣيز « ونوشيدن بﺎده  ،پس ازآن  ،ازهمﺎن » خوان= ،« axv+van = xvan
درست ﻣعنﺎی آﻣيختن ﻣستقيم بﺎ خدای ﻣهر را داشته است ،وهمين انديشه درﻋرفﺎن
نيز ،زنده بﺎقی ﻣيمﺎند  .چنﺎنکه ﻣوﻟوی  ،بﺎ رﻋﺎيت احتيﺎط درفضﺎی اسﻼﻣی ،
درغزﻟی اين انديشه کهن را بسيﺎر زيﺒﺎ ﻣيسرايد :
ای آفتﺎب سرکشﺎن  ،بﺎ کهکشﺎن آﻣيختی
ﻣﺎنند شير وانگﺒين  ،بﺎ بندگﺎن آﻣيختی
يﺎ چون شراب جﺎنفزا  ،هر جـزو را دادی طرب
يﺎ همچو بﺎران کـرم  ،بﺎ خﺎکدان آﻣيختی
هردوجهﺎن  ،ﻣهمﺎن تو  ،بنشسته گـِرد ِ» خوان« تو
صد گونه نعمت ريختی  ،بﺎ ﻣيهمﺎن  ،آﻣيختی
آﻣيختی چندانک او  ،خود را نميداند زتو
آری کجﺎ داند ؟ چو تو  ،بﺎ تـن  ،چو جﺎن آﻣيختی
جﺎنهﺎ ب ُجستندت بسی  ،بوئی نﺒرد ازتو کسی
آيس ) نوﻣيد( شدند وخسته دل  ،خود ،نﺎگهﺎن آﻣيختی
» خوان = اخوان =  «axvaan= axv+vaanاسﺎسﺎ به ﻣعنﺎی دنيﺎ وجهﺎن است
.دنيﺎ وجهﺎن  » ،خوان ارتﺎ « هست  .ازاين رو ،ﻣمﺎﻟکی را که درﻣيﺎن جهﺎن بود
ند  ،و اين فرهنگ ارتﺎئی درآنهﺎ پيدايﺶ يﺎفته بود  » ،خونيروس = =xvan-ras
خوان ارتﺎ « » خوان خدای ارديﺒهشت = ارتﺎی خوشه وغله « ﻣينﺎﻣيدند  .اﻟﺒته »
ﻣيﺎن گيتی « بودن  ،به ﻣعنﺎی آنست که همه گيتی را به هم پيوند ﻣيدهد  .همه اين
ﻣردﻣﺎن وﻣلتهﺎ وجﺎﻣعه هﺎ  ،تخمه هﺎی »  « axv =xvaخوشه ) اخو+شه ( ارتﺎ
بودند .
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» َون يﺎ وانه « در» خوان «  ،چنﺎنچه درسﺎنسکريت ﻣيتوان ديد  ،ﻋشق و »
دستگﺎه بﺎفندگی « و »اصل بهم دوختن وبهم بﺎفتن « وپديدآرنده يک حصير وفرش
است  .اينست که به درخت بيد ﻣشک  ،همين نﺎم را که بﺎن ) = وان ( بﺎشد ﻣيدهند
خرم = ُزهره = بيدخت «  ،زنخدای ﻋشق
 ،که نﺎم ديگرش » بهراﻣه «  ،يعنی » ّ
= َپگ = وام يﺎ » بﺎم « است  ،ونﺎم ديگراين زنخدای ﻋشق ووصﺎل » ونند =
 «vanandاست  » .ون  +اند « که به ﻣعنﺎی » تخم يﺎ فرزند وزاده اصل ﻋشق
وبه هم بﺎفی و به هم دوزی است .
به همين ﻋلت  ،نﺎم سپهرهفتم که شﺶ سپهرديگررا دردرون خود  ،به هم ﻣی
پيوندد » ،کيوان = ُزحل= زوه – ال= زهدان ِ ال يﺎ سيمرغ « ﻣيگفتند  ،چون »
کيوان «  ،کيو ،يﺎ نﺎی وزهدانيست که آبستن به همه سپهرهﺎست  ،و همه سپهرهﺎرا
درخود نگﺎه ﻣيدارد  ،و به هم ﻣی بﺎفد و ازآنهﺎ  ،جهﺎن ﻋشق ﻣيسﺎزد  .ازاين رو
گوهر آسمﺎن که زﻣين را دربرﻣيگيرد  ،خمﺎهن =  xvan asanبود  .خوانی بود
که ﻣی سنگيد  ،يعنی  ،ﻣتحد وﻣتصل ﻣيکرد ،وبﺎهم ﻣيآﻣيخت ) ﻣعنﺎی سنگ =
اسنگ = اسن (  .جهﺎن  » ،خوان ِبﺎهمی « است  .چنﺎنکه از بﺎهم بودن » دف «
بﺎ » کف « است که » آوازشﺎدی« پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  :ﻣوﻟوی ﻣيگويد  » :همی زايد
زدف وکف  ،يک آواز«.
ازجفت بودن تن بﺎجﺎن  ،جنﺒﺶ وانديشه وروشنی وشﺎدی  ،پيدايﺶ ﻣی يﺎبد ،چنﺎنکه
از بﺎهم بودن » چنگ بﺎ دست « يﺎ » نی بﺎ ﻟب « است که آواز ،پيدايﺶ ﻣی يﺎبد
:
چنگ تن هﺎ را به دست روح هﺎ  ،زان داد حق
سـر حـق ﻻيـزاﻟی او کـند
تﺎ بيﺎن ّ
تﺎرهﺎی خشم وﻋشق وحقد وحﺎجت  ،ﻣيزند
تﺎ زهر يک  ،بﺎنگ ديگر ،درحوادث  ،روکند
شﺎد بﺎ  ،چنگ تنی  ،کزدست جﺎن  ،حق  ،بستدس
حق که جﺎنﺎن بﺎشد  ،هسته وﻣغزپوشيده درهرجﺎنيست
برکنﺎرخود نهﺎد و ،سﺎز آن را هو کند
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اوستﺎد چنگهﺎ  ،آن چنگ بﺎشد درجهﺎن
وای آن چنگی  ،که بﺎ آن چنگ حق  ،پهلو کند
اين» بﺎهمی ِ « خدا  ،که » آتﺶ جﺎن = پـری= فری « انسﺎن ﻣيشود  ،بﺎ تن ،
درهرتخمی  ،همﺎن يوغ يﺎ يوج  ،همﺎن آﻣيختگی » سيمرغ = آسمﺎن = جﺎن « بﺎ
» آرﻣئتی= زﻣين = تن « درهرتخمی )  = axv =xvaدوانه = دانه = يوشم (
است  .واژه » هـَم« يﺎ »سـَم = سﺎم « که به ﻣعنﺎی » بﺎهمی « است  ،اصل همه
تخم هﺎ وبذرهﺎ ودانه هﺎ وغله هﺎ هست .
» هم «  ،درکردی  » ،هﺎو= هه ف )ف  ،بﺎ سه نقطه ،که همﺎنند واو تلفظ ﻣيشود
( = هه ب « است  .درست اين واژه » هه ب = هه و « يﺎ » هـَب «  ،به دانه و
غله گفته ﻣيشود  ،و اين واژه است که درﻋربی ريشه واژه » ﻣحﺒت وحﺒيب و ُﻣ ِحب
« شده است  .چنﺎنچه درکردی » هه بﺎندن « به ﻣعنﺎی دوست داشتن است  .همين
واژه است که درکردی  » ،هه ويﺎن « شده ،وبه ﻣعنﺎی » خميرﻣﺎيه وﻣﺎيه « است
 ،چون بﺎهم ﻣيآﻣيزد و همين واژه است که خمير= هه وير« شده است .خميريﺎ »
هه وير« ،ﻣرکب از» هﺎو +اير « است که به ﻣعنﺎی » سه تﺎ بﺎهم « است که »
اصل ﻋشق بﺎشد «  .آب وآرد را که دوتﺎ هستند  ،اصل سوم که ﻋشق وﻣحﺒت
است بﺎهم ﻣيآﻣيزد ويگﺎنه ﻣيسﺎزد .سريﺶ وسرشک وسرشت  ،هرسه  ،از واژه
»  «tresپيدايﺶ يﺎفته اند که به ﻣعنﺎی » سه تﺎ بﺎهم = اصل ﻋشق و ُحب « است .
اينکه دربندهﺶ ﻣيآيد که جهﺎن از» يک سرشک « پيدايﺶ يﺎفت  ،به ﻣعنﺎی آنست
که جهﺎن ازاصل ﻣهروﻣحﺒت وﻋشق  ،پيدايﺶ يﺎفت .همچنين اين انديشه که جهﺎن
ازيک تخم = » حﺒه = هه و« پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  ،درست به ﻣعنﺎی آنست که جهﺎن
ازاصل بﺎهمی يﺎ هه و يﺎ ﻣحﺒت  ،پيدايﺶ يﺎفته است  ،که ﻣعربﺶ » حـُب « و
ازسوی ديگر» َحب وحﺒه « شده است ازاين رو  ،هه وين ) درفﺎرسی  ،اَوين (
 ،هم ﻣعنﺎی ﻣﺎيه ﻣﺎست وپنير دارد و هم به ﻣعنﺎی ﻋشق ودﻟدادگيست  .خوب ديده
ﻣيشود که » ﻣحﺒت « درﻋربی  ،از» اصل بﺎهمی« پيدايﺶ يﺎفته که
درهر»دانه ِغله= يورتﺎک =  « urt+aagهست که درخمير) هه وير(  ،نمﺎد »
ﻋشق ﻣحﺒت ودﻟدادگی « ﻣيشود  .اين بﺎهمی  ،ﻣﺎي ِه به هم پيوستگی ﻣيگردد  .سپس
ديده خواهد شد که ايرانيﺎن  ،ﻣجسمه خدای ﻣهريﺎ زنخدا خرم را درجشن پﺎنزدهم
ﻣﺎه دی ) دسﺎﻣﺒر( درهرخﺎنه ای  ،ازخمير ﻣيسﺎختند  .ﻣحﺒت و » ُحب «  ،دوتﺎی
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يوشم ﻣيشوند » .بزر«که
بﺎهمست که بﺎهم يک » حﺒه «  ،يک بذر ،يک تخم  ،يک ُ
دراصل » بز +راک « ﻣيﺒﺎشد وبه ﻣعنﺎی دوتﺎی به هم بﺎفته است  ،و »دانه« که
دراصل » دوانه « است وبه ﻣعنﺎی دوقلوی به هم چسﺒيده است ،ويوشم که
دراصل » يوش = يوج = يوغ « است  ،همه ﻣعنﺎی ﻣهروﻣحﺒت ودوستی وبﺎهمی
وانﺒﺎزی دارند  .اينست که حﺎقظ شيرازی ﻣيسرايد :
نﺒود نقﺶ دوﻋﺎﻟم که رنگ اﻟفت بود
زﻣﺎنه  ،طرح ﻣحﺒت  ،نه اين زﻣﺎن انداخت
يﺎ به تفکرقرآنی که پيدايﺶ انسﺎن را بﺎ يک گنﺎه  ،آغﺎزﻣيگردد و ﷲ  ،نخست نگﺎه
به گنﺎه آدم وحوا ﻣيﺎندازد  ،نه بﺎ اصل ﻣهروﻣحﺒت که فطرت انسﺎنست) ﻣردم=
ﻣرتخم = تخم ﻣهر(  ،اﻋتراض ﻣيکند وﻣيگويد که :
کمﺎل سر ﻣحﺒت بﺒين  ،نه نقص گنﺎه
که هرکه بی هنر افتد  ،نظر به ﻋيب کند
ويﺎدﻣيآورد که آذرخﺶ ابرسيﺎه که سيمرغ بﺎشد  ،آتﺶ ﻣحﺒت را درتخم وجود انسﺎن
افروخته است :
چراغ صﺎﻋقه آن سحﺎب  ،روشن بﺎد
که زد به خرﻣن ﻣﺎ  ،آتﺶ ﻣحﺒت او
وبﺎبﺎطﺎهرﻋريﺎن  ،فطرت انسﺎن را طﺎﻟب ﻣحﺒت وبﺎهمی ﻣيداند
دﻟی ديرم ) دارم(  ،خريدار ﻣحﺒت
کزاو گرم است  ،بﺎزار ﻣحﺒت
ﻟﺒﺎسی دوختم  ،برقﺎﻣت دل زپود ﻣحنت وتﺎر ﻣحﺒت
وبﺎﻻخره ابوسعيد ابواﻟخير ،به طور آشکﺎرگواهی ﻣيدهد که ايمﺎن  ،غيراز ﻋشق
وﻣحﺒت  ،و ضد ايمﺎن ِبه ﻣذاهب وايدئوﻟوژی هﺎست  ،و آنهﺎرا بﺎ گرﻣﺎی آتشﺶ
ﻣيسوزاند  ،و ازﻋجم ) ايرانی ( وﻋرب  ،کسی پيﺎﻣﺒر ﻣحﺒت نيست  .ﻣحﺒت،
فراسوی ﻣلت هﺎست .
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آن » اتﺶ سوزنده « که ﻋشقﺶ ،ﻟقب است
درپيکر کفر ودين  ،چو سوزنده تب است
ايمﺎن  ،دگر و  ،کيﺶ ﻣحﺒت  ،دگر است
پيغمﺒر ﻋشق  ،نه ﻋجم نه ﻋربست
» خوان « و» سفره « و» ﻣيز« و » ﻻون = ﻻو +ون « درتﺒری  » ،خوان يغمﺎ
 ،خوان وصل  ،خوان سپنج «  ،خو ِد خداهست  ،که گوهرش درنﺎن ودربﺎده ،
گوهر بﺎهمی وﻣحﺒت وﻣهر است » .سپنج «  ،به ﻣعنﺎی » يوغ = ﻣهر« است .
اينکه سرای سپنج  ،به ﻣعﺎی » سرای ﻋﺎريتی « برگردانيده شده  ،به سپنج ،
ﻣعنﺎئی برضد ﻣعنﺎی اصليﺶ داده شده است  .سپنج  ،به ﻣهمﺎنی پذ يرفتن هربيگﺎنه
وغريب وآواره ونﺎشنﺎس بوده است  .اسﺎسﺎ ﻣعنﺎی » ﻣهمﺎن «  ،کسی نيست که ﻣﺎ
اورا دﻋوت ﻣيکنيم بلکه به ﻣعنﺎی » بﺎهم يگﺎنه شدن « و» همديگررا آبستن کردن
« است  .سرای سپنج  ،سرای بﺎهم برسريک خوان دوستی وﻣحﺒت نشستن وبﺎهم
جشن گرفتن است  .هر بيگﺎنه وآواره وگمراهی و نﺎشنﺎسی که وارد ﻣيشود  ،حق
دارد از» خوانی که انداخته ﻣيشود «  ،بهره بﺒرد  .هرخوانی  ،خوان يغمﺎ هست
 .به »خوان يغمﺎ « نيز ﻣعنﺎئی غلط داده شده است .
ﻋﺒيد زاکﺎن  ،خدا  ،را » خوان يغمﺎ « ﻣی نﺎﻣد  .اﻟﺒته او ﻣيخواهد بﺎ اين طنز،
بگويد که ﷲ  ،وسيله اسﺎسی دردست آخوندهﺎ برای يغمﺎ گری جهﺎنست  .وﻟی
يغمﺎ  ،ﻣعنﺎی ديگری دراﻣتداد همﺎن » خوان « داشته است  .چنﺎنچه نﺎظم اﻻطﺒﺎء
» يغمﺎ « را چنين تعريف ﻣيکند که  » :خوان وسفره ايست که ﻣردﻣﺎن کريم
بگسترانند وصﻼی ﻋﺎم دردهند «  .در تﺒری به سفره پﺎرچه ) بهم بﺎفته ( ای » ،
ﻻون « ﻣيگويند که » ﻻو +ون « ﻣيﺒﺎشد  ،و از دوبخﺶ آن  ،که » ﻻو « و» َون
« بﺎشد  ،ﻣعنﺎی سفره يﺎ خوان را ﻣيتوان شنﺎخت  .چنﺎنچه يکی ازنﺎﻣهﺎی زنخدای
ايران  ،ﻻفيس ) ﻻو +ويس ( بوده است  .سپس ديده خواهد شد که اين ﻻفيس ،
اصل روزی ِهمه  ،درجوانمردی است  .نﺎم اﻟک دوﻟک نيز  ،ﻻوه است  ،چون
اين بﺎزی را  ،بﺎ آﻣيختن اين دوتﺎ بﺎهم ﻣيشود کرد  .چنﺎنچه نﺎم » ﻟوﻻی در« که
چهﺎرچوبه آستﺎنه دررا به ﻟنگه در ،جفت ﻣيکند  » ،ﻻوﻻو= ﻟوﻻ« است  ،چنﺎنچه
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به درخت ﻋشقه يﺎ پيچه  ،ﻟﺒﻼب ) ﻻوﻻو= ﻟوف = که همﺎن واژه loveانگليسی
است( ﻣيگويند  ،چنﺎنچه نﺎم دوﻟب هرانسﺎنی همين » ﻻو= ﻟب « است .
يغمﺎ  ،اﻣروزه  ،ﻣعنﺎی » چپﺎوﻟگری و غﺎرتگری « پيدا کرده است  ،وﻟی دراصل
 ،ﻣعنﺎی » يوغ = بﺎهمی = انﺒﺎزی = همآفرينی « داشته است  .چنﺎنچه دراسدی
توسی ديده ﻣيشود که » يغ «  ،که پيشوند واژه » يغمﺎ « هست  ،ﻣخفف واژه »
يوغ « است  ،که همﺎن واژه » جفت = جوت يﺎ ﻻو= ﻟوف = ﻋشق وﻣهر« ،
همﺒغی يﺎ انﺒﺎزی يﺎ سنگی بﺎشد که گوهر خدايﺎن ايرانست  .هرتخمی وتخمه ای
 ،آگ = هﺎگ ) = خﺎک (  ،يﺎگ = يﺎغ = يﺎق  ،يﺎ يوغ ويغ بود  .واژه » غـول «
هم همين ﻣعنی را داشته است  .ازاين رو ديده ﻣيشود که » غول بيﺎبﺎنی «  ،يغﺎم
و يغم و يﺎغمه نﺎﻣيده ﻣيشود  ،و » يغمﺎ « درست همين » غول « است که دراصل
ﻣعنﺎی » همزاد وجفت « را دارد  .بيﺎبﺎن  ،ﻣعنﺎی » گمشدگی « را داشته است .
دوتﺎی جفت  ،وقتی ازهم جدا سﺎخته شوند  ،انسﺎن ﻣيﺎن آن دوتﺎ ،گم و پريشﺎن
وسرگردان ﻣيشود » .ديو« هم که به ﻣعنﺎی » دوتﺎ بﺎهم«  ،واصل درخشﺶ هست
 ،وقتی ازهم جدا سﺎخته بشود  ،شک وترس وگمراهی ﻣيشود  .بﺎ زرتشت  ،ﻣفﺎهيم
جفت  ،ازهم جدا وبريده سﺎخته شدند .وﻟی در واژه » فريس غول « ديده ﻣيشود
که اصل هميشه ازنو تﺎزه شوی وفرشگرد ﻣيﺒﺎشد  .يغمﺎ  ،که همﺎن » اصل يوع
و بﺎهمی وﻋشق ودوستی وانﺒﺎزی وصميميت « است  ،نﺎگهﺎن ﻣعنﺎی » چپﺎول
وﻋﺎرتگری ﻣی يﺎبد  ،که ﻋمل تهﺎجم قهرآﻣيزدشمنيست وبکلی برضد دوستی و
انﺒﺎزی وصميميت و انﺒﺎزيست .
خدائی که » خوان ِانﺒﺎزی ودوستی و  -بﺎ هم پيوند يﺎبی -وخويشﺎونديست « ،
نﺎگهﺎن  ،خوان يغمﺎی آخوندهﺎ و کشيﺶ هﺎ وهﺎخﺎم هﺎ ﻣيگردد  .به ﻋﺒﺎرت ديگر،
خدا  ،اصل جهﺎد وانفﺎل وغنيمت گيری و غﺎرت کردن جهﺎن ﻣيگردد  .درست به
گيﺎهﺎنی که بربسترزﻣين خوابيده وچسﺒيده ) جفت شده ( ﻣيروئيدند ،ﻣﺎنند خربزه
وخيﺎرو کدو و  ...نﺎم  » ،يقطين = يغ  +تين « داده اند  ،چون به زﻣين چسﺒيده
اند .همچنين جفت بهم چسﺒيده انسﺎن ) ﻣشی وﻣشيﺎنه  ،جم هم همين گوهر را دارد
( را بﺎ ريواس که گيﺎه » نرﻣﺎده ايست « اينهمﺎنی ﻣيدادند که خودش هم نروهم
ﻣﺎده است  ،و نﺎم ديگر ريواس  » ،يغميصﺎ « است ) تحفه حکيم ﻣوءﻣن (  .و اين
نﺎم دراصل » يغ  +ﻣيز « بوده است و اين نﺎم  ،ازﻣصر نيز نيﺎﻣده است  ،وبه
72

Jg. 1 (2020), Heft 5

ﻣعنﺎی » يوغ يﺎ جفت به هم آﻣيخته « است  .به ﻋﺒﺎرت ديگر ،انسﺎن  ،يغ +ﻣيزا
هست  .زن وﻣرد بﺎهم  ،يک گيﺎهند که خود افزا وخود رو وخود آفرين هستند ،
وتخم يﺎ دانه يﺎ آگی) هﺎگ = خﺎک ( که اصل جفت است ) ﻣردم = ﻣر +تخم =
تخم جفتی = تخم ﻣهر ( طﺒعﺎ  ،چنين گيﺎهی ﻣيشود  .پس اينکه خدا  ،خوان يغمﺎ
هست  ،به ﻣعنﺎی آنست که خدا  ،هم ﻣهمﺎنست  ،و هم اسﺒﺎب ﻣهمﺎنی ،وهم ﻣﺎئده
و نﺎن وخورش  ،و هم ﻣيزطعﺎم يﺎ سفره طعﺎم يﺎ خوان است.
درفرهنگ ايران  ،اين گوهر ِخود خداست که تحول به جهﺎن ﻣﺎدی وجسمﺎنی ﻣی
يﺎبد  .خدا  ،هم خودش  ،تخم انسﺎن ﻣيشود و هم آبی ﻣيشود که بﺎ آن بيﺎﻣيزد تﺎ بﺎهم
به » وخشند «  .خدا  ،تحول به پديده هﺎی زﻣﺎنی وجسمﺎنی وﻣﺎدی ﻣی يﺎبد ،
ودراين پديده هﺎ  ،بﺎز آن ويژگی خدائی را که » آﻣيزنگی = بﺎهمی = همﺒغی=
همآفرينی « يﺎ » ﻋشق وﻣهر ودوستی وپيوند « بﺎشد  ،هست  .خدا  ،تحول به جسم
وﻣﺎده وصورت و گيتی ﻣی يﺎبد  ،ونيﺎز به هيچ » واسطه « ای نيز ندارد .
درگفتﺎرﻋيسی  ،خوردن همه ازيک نﺎن  ،ونوشيدن همه ازيک ازيک جﺎم )
دوستگﺎنی (  ،اين انديشه » بﺎهمی واجتمﺎع « را بيﺎن ﻣيکند و درفرهنگ ايران ،
خوردن ونوشيدن همه از » يک خوان = يک دستﺎرخوان = يک سفره = يک
سينی ويک کوزه يﺎ خنب يﺎ َﻣشک يﺎ جﺎم يﺎ دوستگﺎن « بيﺎن کرده ﻣيشوند  .خدا ،
» خوان يغمﺎ « هست ،وهمه ﻣيهمﺎن خدا هستند  .اين سرانديشه » بﺎهمی = انﺒﺎزی
= همﺒغی = هم نوشی وهم خوراکی «  ،برسريک خوان نشستن  ،گرانيگﺎه انديشه
خرم « بوده است که » جشن دﻣوکراسی
جشن به طورکلی  ،به خصوص  » ،جشن ّ
« درايران بوده است .
اين انديشه » بﺎهمی « دربﺎهم نوشيدن وبﺎهم خوردن برسريک خوان وازيک پيﺎﻟه
 ،ريشه انديشه » آزادی وسعﺎدت « درفرهنگ ايران بوده است  .همﺎن خوردن
ونوشيدن نﺎن بﺎ بﺎده  ،به خودی خودش پيکريﺎبی اصل » بﺎهمی « است  .آزادی
وسعﺎدت درفرهنگ ايران ازاين انديشه » بﺎهمی « استﺒﺎط ﻣيشد  .دربﺎهمی  ،کسی
 ،نه حﺎکمست نه ﻣحکوم  ،نه فﺎﻋلست نه ﻣفعول  ،نه ﻣعﺒوداست نه ﻋﺒد  ،نه آﻣر
است نه ﻣطيع وتﺎبع  .درست دراشعﺎر خيﺎم  ،اين ﻣفهوم ويژه آزادی وسعﺎدت
حقيقی انسﺎن را درپديده هﺎی » بﺎهمی « ﻣی يﺎبيم
گر دست دهد زﻣغز گندم نﺎنی
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وزﻣی  ،دوﻣنی  ،زگوسفندی رانی
بﺎ ﻻﻟه رخی و گوشه بستﺎنی
ﻋيشی بود آن  ،به حد هر سلطﺎنی
يﺎ درربﺎﻋی ديگر ﻣيگويد :
دردهر ،هرآن که نيم نﺎنی دارد
از بهرنشست  » ،آشيﺎنی « دارد
نه خﺎدم کس بود  ،نه ﻣخدوم کسی
گوشﺎد بزی  ،که خوش جهﺎنی دارد
افزوده بر بﺎهمی نﺎن وخﺎنه  ،خود » نﺎن « بنفسه  ،پيکريﺎبی انديشه بﺎهميست )
آرد  +آب (
ودرربﺎﻋی ديگر ﻣيگويد :
يک نﺎن به دوروز اگربود حﺎصل ﻣرد
ازکوزه شکسته ای  ،دﻣی » آبی سرد «
ﻣﺎءﻣور کم ازخودی چرا بﺎيد بود
يﺎ خدﻣت چون خودی  ،چرا بﺎيد کرد
اين » ترجيح دادن آزادی واستقﻼل فردی «  ،بر » تﺎبعيت و اطﺎﻋت ،به
خﺎطرتﺎءﻣين ﻣعيشت بهتروثروت  ،يﺎ ﻣقﺎم بﺎﻻتر «  ،بنيﺎديست که برآن  ،آزادی
تفکروداوری نهﺎده شده است  .برای رسيدن به قدرت و ﻣقﺎم و ثروت  ،دست
ازارجحيت استقﻼل وآزادی فردی کشيدن  ،قربﺎنی کردن آزادی تفکر خود هست
.
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نخستين روز ماه دی
خرم (
)دی = زنخدای عشق وزندگی ورامشگرّ ،
شاه وملت برسريک » خوان « می نشستند
» جشن دموکراسی «
ﻣحﺒت وﻣهروﻋشق  ،درفرهنگ ايران  ،رويکردن وکشﺶ به » خدای فراجهﺎنی
« وﻣﺎوراء اﻟطﺒيعی نﺒوده است ،بلکه همه انسﺎنهﺎ وطﺒيعت وگيتی بﺎهم درﻣحﺒت
وﻣهر ،درهم سرشته وخمير و بﺎهم يک نﺎن ) نﺎن درون ( ﻣيشوند .آنهﺎ درآﻣيخته
شدن بﺎهم  ،خدا يﺎسيمرغ) ارتﺎ = آرد= گندم = گن +توم( ﻣيشوند  .اينست که شﺶ
جشن گﺎهنﺒﺎردرسﺎل ) که جشن هﺎی آفرينﺶ آسمﺎن ِابری وآب وزﻣين وگيﺎه
وجﺎنور و انسﺎن (  ،جشن هﺎی » همخوانی وهمسفرگی « بودند  .اسﺎسﺎ جشن
درايران ،پيکريﺎبی انديشه » همخوان شدن « بود  .اصل جشن درايران برپﺎيه »
آفريدن ﻣهر ﻣيﺎن ِطﺒقﺎت واقوام وجواﻣع وﻣذاهب ونژادهﺎی گونﺎگون « بود  .جشن
سﺎزی  ،شيوه » جﺎﻣعه سﺎزی« بود  .ايمﺎن آوردن به يک آﻣوزه يﺎ يک ﻣذهب ،
ايجﺎد جﺎﻣعه نميکرد  ،بلکه درجشن گرفتن بﺎهم  ،طﺒقﺎت واقوام وﻣذاهب و نژادهﺎی
گونﺎگون  ،بﺎهم تحول به يک » جﺎﻣعه « ﻣی يﺎبند  .جشن هﺎی ايران  ،جشن هﺎی
ﻣذهﺒی و ﻋقيدتی نﺒوده اند ،که يک دين تﺎءسيس کرده بﺎشد که فقط ﻣوءﻣنﺎن آن
ﻣذهب وﻋقيده درآن شرکت ﻣيکنند  .جشن هﺎی ايران  ،درست جشن هﺎی »
فرادينی وفراﻣذهﺒی وفراﻋقيدتی وفرا طﺒقﺎنی وفراجنسی« بوده اند  .جشن که همﺎ
ن واژه » يسن ويسنﺎ ويز +نﺎ« بﺎشد  ،دراصل به ﻣعنﺎی » نواختن نﺎی «  ،يﺎ »
ﻣوسيقی « بوده است.هنوز هم درشوشتری  ،جﺎز که همﺎن » يﺎز= يز« بﺎشد  ،به
ﻣعنﺎی » نی « است  .ايزدان يﺎ يزتﺎن  ،خدايﺎن ﻣوسيقی ونی نوازی بوده اند ،نه
خداوندانی که ايمﺎن به خودرا ﻣيطلﺒندو قربﺎنی ﻣيکنند يﺎ ﻣيخواهند  .ازاين رو ،
خرم است  » ،جشن سﺎز« ﻣيخوانده اند ) برهﺎن
نخستين روز هرﻣﺎهی را که روز ّ
قﺎطع (  .اين ﻣوسيقيست که همه را به هم پيوند ﻣيدهد  ،نه ايمﺎن به يک کتﺎب يﺎ
يک شخص يﺎ يک شريعت .
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خرم که خدای راﻣشگری وزندگی وﻋشق است  ،خدای شير و غذا ) گد
زنخدا ّ ،
خرم ( يﺎ به ﻋﺒﺎرت ديگر » ،خوان وسفره وﻻون « است
= جد  ،جدی = دی = ّ
که همه بشر برسر اين خوان ﻣشترک ﻣی نشينند وبﺎهم نﺎنی را ﻣيخورند وآب وبﺎده
ای را ﻣينوشد که گوهر خود اين خداهست  .بدينسﺎن همه درجشن  ،بﺎهم تﺎروپود
ﻣيشوند  ،به هم بﺎفته ﻣيشوند  .در درک » همکﺎﻣی = بﺎهم کﺎم بردن ازنﺎن وبﺎده
«  ،جﺎﻣعه  ،سﺎخته ﻣيشود  .جﺎﻣعه برپﺎيه » همکﺎﻣی همه « بنﺎ ﻣيشود  ،نه برپﺎيه
» همدردی «  .درد وﻋذاب ﻣشترک  ،برای سﺎختن يک جﺎﻣعه  ،کفﺎيت نميکند .
آنچه بقﺎ ودوام وآسﺎيﺶ وآشتی جﺎﻣعه را تضمين ﻣيکند  » ،کﺎم بردن همه بدون
تﺒعيض ازيک خوان  ،يﺎ ازنعمت هﺎی اجتمﺎﻋی « است  .دﻣوکراسی ،
درسوسيﺎﻟيسم  ،تﺎءسيس ﻣيشود  .ازدرد ﻣشترک ازستم طﺒقﺎتی يﺎ قوﻣی يﺎ جنسی
يﺎ نژادی يﺎ ﻣذهﺒی  ،ﻣيتوان يک حزب سﺎخت  ،وﻟی نميتوان يک جﺎﻣعه سﺎخت .
خرﻣيهﺎی زندگی « است .اينست
دﻣوکراسی  ،انﺒﺎزشدن همه بدون تﺒعيض  ،در» ّ
خرم که ﻣﺎه » دی « بﺎشد  ،روز نخستﺶ تﺎ روزهشتمﺶ  ،که هردوروز
که درﻣﺎه ّ
خرم نﺎﻣيده ﻣيشوند  ،شﺎه وﻣلت برسريک خوان ﻣی نشستند وبﺎهم نﺎن وبﺎده
نيز ّ
خرﻣدينی هستند  ،و زرتشتی هﺎ
ﻣيخوردند  .اسﺎسﺎ همه جشن هﺎی ايران  ،جشن ّ
 ،ﻣراسم ظﺎهری اين جشن هﺎرا سپس ﻣجﺒورا پذ يرفته اند  ،وﻟی آنهﺎ را ازﻣحتوای
اصليﺶ  ،تهی سﺎخته اند  ،و ﻣحتوای بسيﺎرسطحی ديگری بدان داده اند که
ت بسيﺎر ﻋلمی! که ايرانشنﺎسﺎن نوشته ﻣيشوند  ،ﻣرتﺒﺎ تکرار ﻣيشوند .
درﻣقﺎﻻ ِ
بدين ﻋلت نيز ،زيربنﺎی اين جشن هﺎرا که اسﺎس ﻣردﻣی فرهنگ ايران بوده است
خرم « را که جشن دﻣوکراسی است و به
 ،ازبين برده اند  .ازجمله همين » جشن ّ
کلی بﺎ فلسفه حکوﻣتی وسيﺎسی سﺎسﺎنيﺎن زرتشتی سﺎزگﺎر نﺒوده است  ،ﻣحو ونﺎبود
سﺎخته اند  .وﻟی همﺎن رد پﺎئی که درخﺎطره هﺎ ازاين جشن بﺎقی ﻣﺎنده و ابوريحﺎن
بيرونی در آثﺎراﻟﺒﺎقيه آورده  ،انديشه بنيﺎدی اين جشن را حقظ کرده است .
خرم نﺎﻣيده ﻣيشود ،
خرم  ،که ّ
ابوريحﺎن در آثﺎراﻟﺒﺎقيه دربﺎره نخستين روز ﻣﺎه ّ
ﻣينويسد که :
» دراين روز ،ﻋﺎدت ايرانيﺎن چنين بود که پﺎدشﺎه از تخت شﺎهی بزيرﻣيآﻣد و
جﺎﻣه سپيد ﻣی پوشيد ودر بيﺎبﺎن برفرشهﺎی سپيد ﻣی نشست و دربﺎنهﺎ ويسﺎوﻻن
وقراوﻻن را که هيﺒت ﻣلک بدانهﺎست به کنﺎرﻣيراند ودراﻣور دنيﺎ ،فﺎرغ اﻟﺒﺎل
نظرﻣينمود وهرکس نيﺎزﻣند ﻣيشد که بﺎ پﺎدشﺎه سخن بگويد ،خواه که گدا بﺎشد يﺎ
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دارا و شريف بﺎشد ،بﺎ او گفتگو ﻣيکرد  ،ودراين روز ،پﺎدشﺎه  ،بﺎ دهقﺎنﺎن و
برزيگران ﻣجﺎﻟست ﻣی نمود و دريک سفره بﺎ ايشﺎن غذ ا ﻣيخورد  ،وﻣيگفت :
ﻣن اﻣروز ﻣﺎنند يکی ازشمﺎ هستم و ﻣن بﺎ شمﺎ برادرهستم  .زيرا قوان دنيﺎ به
کﺎرهﺎئيست که بدست شمﺎﻣيشود  ،و قوام ﻋمﺎرت آن هم به پﺎدشﺎه است  ،ونه
پﺎدشﺎه را از رﻋيت گريزی است  ،ونه رﻋيت را ازپﺎدشﺎه  ،وچون حقيقت اﻣرچنين
شد ،پس ﻣن که پﺎدشﺎه هستم  ،بﺎ شمﺎ برزيگران  ،برادرخواهم بود  ،و ﻣﺎنند
دوبرادرﻣهربﺎن خواهيم بود  ،به خصوص که دوبرادرﻣهربﺎن » هوشنگ « و »
ويکرد «  ،چنين بودند « .
اينکه شﺎه جﺎﻣه سپيد ﻣی پوشد و بﺎ کشﺎورزان بر روی فرش سپيد ﻣی نشيند ،
خرم ) زهره ( هست
برای آنست که » سپيد= سپيت «  ،نﺎم زنخدای ﻋشق وﻣهرّ ،
 .خﺎنواده زرتشت نيز به همين ﻋلت » سپيتمﺎن « خوانده ﻣيشده است  .درگستره
ﻣهر ،نﺒﺎيد هيﺒت وتعظيم وترس و جﻼل وابهت بﺎشد  » .فرش « نيز که پيکريﺎبی
خرﻣی وﻣهرو شﺎديست که زﻣينه
اصل » فرشگرد « است  ،سپيد است  .اين اصل ّ
نوشوی است .ازاين رو  ،شﺎه بﺎيد بی سپﺎهيﺎن وارتشيﺎن و نگهﺒﺎنﺎن بﺎشد تﺎ ﻣردم
بتوانند دراوج صميميت درد دل خودرا ازستمهﺎ ی کﺎرگذاران قدرت بﺎ اوبکنند .
ازاينگذشته درﻣحيط ترس و ارهﺎب  ،نميشود همپرسی ورايزنی کرد  .و شﺎه
درست برسرخوان  ،که همه بﺎهم ﻣيخورند وﻣينوشند  ،گواهی ﻣيدهد که ﻣن وشمﺎ
بﺎهم برادريم وهمگوهربﺎهميم  .بﺎ کﺎرهﺎی شمﺎ هست که گيتی وجﺎﻣعه  ،قوام ﻣی
يﺎبد و پﺎيدارﻣيشود  .و » قوام ﻋمﺎرت دنيﺎ «  ،وظيفه شﺎهيست  .ﻋمﺎرت گيتی که
آبﺎد کردن گيتی بﺎشد ،و سﺎختن خﺎنه درگيتی ،بيﺎن ﻣهرورزی انسﺎن به گيتی
ودنيﺎست  .نخستين کﺎری که جمشيد ) درونديداد( ﻣيکند آنست که به سﺎختن خﺎنه
ازخشت ﻣيﺎنديشد و بﺎ پﺎی خودش گل ﻣيمﺎﻟد وبﺎدست خودش خشت ﻣيسﺎزد  .خشت
سﺎزی  ،درفرهنگ ايران  ،نمﺎد سﺎختن ﻣدنيت و آبﺎد کردی گيتی است .خﺎنه
درفرهنگ ايران  ،به ﻣعنﺎی اصل وسرچشمه واسﺎس است  .خدانيز که سيمرغ
بﺎشد  ،خﺎنه دارد  .ﻣسجد هم که » ﻣز +گت « بﺎشد به ﻣعنﺎی » خﺎنه ﻣﺎه-خدا «
هست  .اسﺎسﺎ اصل آفريدن  ،ﻣعنﺎی » خﺎنه آبﺎد « دارد  .گﺎه ِﻣيﺎن شب که گﺎه »
آبﺎديﺎن « بﺎشد  ،بدان ﻋلت » خﺎنه آبﺎد « خوانده ﻣيشود  ،چون درآن جهﺎن هرروز
ازنو آفريده ﻣيشود .خدايﺎن بهرام وارتﺎ درﻋشق ورزی بﺎهم  ،گيتی را آبﺎد ﻣيکنند=
ﻣيآفرينند  .آبﺎد کردن گيتی  ،ﻣهرورزی وبﺎهم آفريدنست  .هرکشﺎورزی )
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واستريوشی ( درشخم زدن زﻣين وکﺎشتن تخم ) هرکه گندم ﻣيکﺎرد  ،اشه ﻣيکﺎرد
= ﻣعنﺎی اشﺎ واهيشت  ،خدای ايران  ،همين است (  ،بﺎ گيتی  ،ﻣهرﻣيورزد.
ﻋمﺎرت کردن گيتی  ،ﻣهرورزی بﺎ خداهست .ازاينگذشته  ،زﻣﺎن درتﺎريخ
درفرهنگ ايران  ،اينهمﺎنی بﺎ » سﺎختن خﺎنه « داده ﻣيشود  .نسلهﺎ پس ازهم  ،يک
خﺎنه را بﺎهم بنﺎ ﻣيکنند  .وطيفه نسلهﺎی پشت سرهم  ،اداﻣه دادن سﺎختن يک خﺎنه
است  .کﺎشتند  ،خوريم  .کﺎريم  ،خورند  .ﻣن کﺎری ﻣيکنم که آيندگﺎن ازآن  ،بهره
ﻣند شوند  .جﺎﻣعه بﺎ چنين گونه کﺎرهﺎئی  ،سﺎخته ﻣيشود  .درست اين انديشه »
همکﺎری نسلهﺎ « برای سﺎختن ﻋمﺎرت ﻣدنيت وفرهنگ  ،بﺎ آﻣدن اسﻼم درايران
ازبين ﻣيرود  .به ﻋﺒﺎرت سعدی :
ﻋمﺎرت بﺎ سرای ديگر انداز

که دنيﺎ را اسﺎسی نيست ﻣحکم

هرکه آﻣد ﻋمﺎرتی نوسﺎخت رفت وﻣنزل بديگری پرداخت
خوب ديده ﻣيشود که همکﺎری ﻣلت بﺎ حکوﻣت  ،گرد ﻣحور » ابﺎد کردن گيتی «
ﻣيچرخد  .گرانيکﺎه ِ کﺎرحکوﻣت نيز » قوام ﻋمﺎرت گيتی «  ،پيوستگی ودوام
بخشيدن به آبﺎدانی گيتی هست نه رواج دينی  ،ونه پرداختن به آخرت .
آنگﺎه درپﺎيﺎن  ،پيکريﺎبی پيوند ﻣيﺎن حکوﻣت وﻣلت را همﺎنند ِﻣهربﺎنی
دوبرادرﻣيداند که نﺎﻣشﺎن  ،هوشنگ وويکرد است  .هوشنگ وويکرد  ،همﺎن »
بهمن « و » ارتﺎ يﺎ سيمرغ وهمﺎ « هستند  .همﺎ وسيمرغ يﺎ ارتﺎ  ،نخستين پيکريﺎبی
بهمن  ،اصل خرد وبزم وآشتی و » آسن خرد « است  .درجﺎهﺎی ديگر ،بهمن ،
پدرهمﺎ ﻣيشود  .وﻟی دراصل ،بهمن که اصل نﺎديدنی ونﺎگرفتنی است  ،به » ارتﺎ
= سيمرغ « تحول ﻣی يﺎبد وديدنی ﻣيشود  ،و ارتﺎ  ،سپس به » خرم يﺎ زهره «
تحول ﻣی يﺎبد وديدنی وگرفتنی ﻣيشود ) واقعيت ﻣی يﺎبد وتن وجسم ﻣيشود (  .اين
انديشه تحول يﺎبی  ،سپس دررابطه هﺎی » برادری « و » پدر -دختری « و »
ﻣﺎدر -دختری « ﻋﺒﺎرت بندی شده است .
درشﺎهنﺎﻣه داستﺎن هوشنگ که » سرچشمه داد = قﺎنون وﻋداﻟت ونظم « است »
هﺎئوشيﺎن « نﺎﻣيده ﻣيشود ،که به ﻣعنﺎی سﺎزنده » آشيﺎنه وخﺎنه نيک « ﻣيﺒﺎشد .
بهمن  ،ﻣعمﺎرشهرسﺎزيعنی ﻣدنيت سﺎزاست  .هوشنگ پيشدادی به ﻣعنﺎی آنست
که بهمن  ،يﺎ آسن خرد انسﺎن  ،اصل پديد آرنده قﺎنون ونظم وﻋداﻟت است  .پيشداد
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 ،به ﻣعنﺎی نخستين قﺎنونگذار تﺎريخی نيست  » .ويکرد « درﻣتن بﺎﻻ  ،برادر
هوشنگ شمرد ﻣيشود  .هنوز درکردی » وی کردن « به ﻣعنﺎی افروختن آتﺶ
است  .و » ويکه ر« به ﻣعنﺎی آتﺶ افروز است  .بهمن و ﻋنقﺎ ) سيمرغ = همﺎ (
 ،هردو آذرفروزند  .درفرهنگ ايران  ،اصل ،روشنی نﺒوده است  ،بلکه اصل ،
آذرفروزاست و از آذری که ﻣيﺎفروز  ،پرتو ﻣی تﺎبد  .هوشنگ نيز درشﺎهنﺎﻣه ،
آذرفروز است و آتشی که ازسنگ ) ﻣهرواﻣتزاج واتحﺎد ( ﻣيﺎفروزد  ،نخستين
بﺎر ،روشنی وفروغ ) بينﺶ ( پيدايﺶ ﻣی يﺎبد  .شﺎه  ،اينهمﺎنی بﺎ » هوشنگ «
داده ﻣيشود و » کشﺎورزوﻣلت « اينهمﺎنی بﺎ » ارتﺎ = سيمرغ = همﺎ « داده ﻣيشود
 .درارتﺎ وهمﺎست  ،که خرد وبزم بهمنی  ،صورت به خود ﻣيگيرد .
خرم  ،ﻣيﺒﺎيستی هشت روز طول کشيده بﺎشد  ،چون هم نخستين روز
اين جشن ّ
خرم نﺎﻣيده ﻣيشود وهم روزهشتم آن  .دراين جشن ﻣيتوان
ﻣﺎه دی ) دسﺎﻣﺒر( ّ
خرﻣدينی
بخوبی بنيﺎد گذاری انديشه دﻣوکراسی وسوسيﺎﻟسم را ديد که جنﺒشهﺎی ّ
همه برآن استوار بودند و » شهری که درشﺎهنﺎﻣه  ،درآن درخت دوبن جفت «
شهرخرم است .
هست  ،وﻣردﻣﺎنﺶ  ،نه شﺎه ونه سپﺎه ﻣيشنﺎسد  ،همين
ّ
خرم است  ،روزپﺎنزدهم  ،روز » دی به
درﻣﺎه دی) دسﺎﻣﺒر( که نﺎم ديگرش ّ ،
ﻣهر« است  .روزهﺎی » دی به آذر= روز «8و » دی به ﻣهر «15و»دی به دين
 «23به ﻣعنﺎی آنست که دی  ،همﺎن آذر) ( 9و همﺎن ﻣهر)  ( 16و همﺎن دين )
 ( 24است  .آذرو ﻣهرو دی ودين  ،چهﺎرچهره يک خدايند  .بدين ترتيب  ،سه
روز » صفر« ايجﺎد ﻣيگرديد  ،چون هردوروزی ازآن يک خدا بودند .اينست که
خرم «  ،همﺎن » خدای ﻣهر« است .
روز » دی به ﻣهر« به ﻣعنﺎی آنست که » ّ
روز  15وروز  16بﺎهم اينهمﺎنی دارند .بنﺎ برآثﺎراﻟﺒﺎقيه ابوريحﺎن بيرونی »
روزپﺎنزدهم اين ﻣﺎه دی به ﻣهر است که آنرا ديﺒگﺎن گويند و ازخميريﺎ ازگل ،
شخصی را به هيکل انسﺎن ﻣيسﺎزند و در راهرو وداﻻن خﺎنه هﺎ ﻣيگذ ارند ....
ودرزﻣﺎن ﻣﺎ اينکﺎربرای آنکه ﻣﺎنند کﺎرهﺎی ﻣشرکﺎن واهل ضﻼل است ﻣتروک
شده « .
خرم بود .
درست اين » تنديس ازخميريﺎ ازگل «  ،تنديس خدای ﻣهر يﺎ زنخدا ّ
چون خمير)=هوير=سه تﺎيکتﺎ= ﻣهرودوستی( است که نﺎن ﻣيشود و د رست نﺎن
) که درون نﺎﻣيده ﻣيشد ( اينهمﺎنی بﺎ گيتی داشت  .در آثﺎراﻟﺒﺎقيه ﻣيتوان ديد که
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سغديهﺎ  ،ﻣهرﻣﺎه را » نغ کﺎن « ﻣينﺎﻣند و » نغ کﺎن «  ،همﺎن » نگن = نگ+
گن = نﺎن « است  .خوردن نﺎن  ،غرس کردن ) نيکن = = ni-kanنﺎن (ونهﺎن
خرم ) ﻻفيس
کردن وکﺎشتن ِ اصل ﻣهردرانسﺎن بود  .بﺎ خوردن نﺎن ازخوان زنخدا ّ
(  ،همه ﻣردم  ،ﻣتعلق به هرﻣذهب وﻋقيده وجنس ونژاد وقوم وﻣلتی بﺎشند ،
خرم  ،خدای ﻣهرو راﻣشگری وزندگی ﻣيشوند .
همگوهر زنخدا ّ
ﻣن نشکنم اين خمﺎرهرگز کزﻋشق  ،سرشته شد خميرم
درآب وگل ز» آدم خﺎکی « نشﺎن نﺒود
کآغشته شد به آب ﻣحﺒت  ،خميرﻣﺎ  -اوحدی
***
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