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مﻨوچهﺮ ﺟﻤاﻟﯽ

پيـدايش ِ ﺟهان ِ دوﺳــتﯽ 9 -

چر ا » نـا ن « ،
مفهوم ِ» نيکی« را ُمعـيّـن ميساخت؟
***********************
تناقـض جـوانمـردی
با » ايمان به هـر مذهـﺒی «
------------------------------------------------------------------------------

ايمان به هرمذهﺒی و ايدئولوژی وشريعـتی،
نابود سازنده » جوانمردی « دراجتماعست

اسﻼم  ،نابود کننده اصل جوانمری
*********************
تـفاوت مفهوم » نياز« ﺑا مفهوم » اﺣتياج «
---------------------------------------»نياز« درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،معﻨای » اﺣتياج وﺣاﺟﺖ « درعﺮﺑﯽ را ندارد  ،ﺑلﮑه
معﻨای » مهﺮوعﺸق « را دارد  .ﺑه عاشق  » ،نيازی« ميگفتﻨد  .ورنگ » ﺳﺒز«
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 ،رنگ » نيازی ومهﺮورزی « هﺴﺖ  .ازايﻦ رو زمﺮد وزﺑﺮﺟد  ،که ﺳﺒزند،
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » مهﺮگان = ميتﺮا کانا = کﻨيزﺑﻎ «  ،زنخدای مهﺮداشتﻨد  .نياز ،کﺸش
مهﺮی ﺑه هﻤديگﺮاﺳﺖ  .واژه » نياز« که از» يازيدن « ﺑﺮآمده معﻨای » افﺮاﺧتﻦ
= ﺑه فﺮازرفتﻦ « وﺑلﻨدی يافتﻦ ونيﺮوگﺮفتﻦ دارد  » .ﺧواز« هم که » ﺧواﺳتﻦ «
ﺑاشد  ،يازيدن هﺴﺖ  .گوهﺮ انﺴان  ،که آتش ﺟان ) فﺮی= اصل دوﺳتﯽ وزيﺒائﯽ
« هﺴﺖ  ،مﯽ يازد  ،مﯽ افﺮازد که ﺑيان » فﺮاافﺸانﯽ  ،فوران ،فﺮازروئﯽ وﺑاﻟيدن
گوهﺮی « هﺴﺖ  .آتش ﺟان  ،آتش مهﺮ) فﺮی  +يان ( هﺴﺖ  .آتش ﺟان انﺴان ،
درمهﺮهﺴﺖ که مﯽ يازد  .ايﻦ گوهﺮﺧود ﺧداهﺴﺖ که درﺟان انﺴان  ،تﺸ ّخﺺ
وصورت يافته اﺳﺖ ) افتاريدن  ،آتش ﺟان = َوه فـﺮن افتار(  .ايﻨﺴﺖ که راﺑطه
ﺧدا ﺑا انﺴان  ،راﺑطه » نيازی « اﺳﺖ و چون ﺧدا  ،آتش ﺟان ونهاد هﻤه چيزها
ﺳﺖ  ،ﺑﻨا ﺑﺮايﻦ ،هﻤه ﺑاهم » راﺑطه نيازی = مهﺮی « دارند  .يعﻨﯽ ميخواهﻨد ﺑا
ديگﺮان  ،ﺑياميزند و ﺑا آنها يگانه شوند .واژه »  « maethaکه اصل واژه مهﺮ
اﺳﺖ ﺑه معﻨای  -1ﺟفﺖ و  -2ﺑاهم يگانه شدن اﺳﺖ .
وﻟﯽ  » ،اﺣتياج داشتﻦ «  ،راﺑطه » قدرتﯽ « اﺳﺖ  .آنﮑه محتاج ديگﺮی اﺳﺖ .
تاﺑع ديگﺮی هﺴﺖ وديگﺮی ﺑﺮاوﺣاکﻤيﺖ مﯽ ياﺑد .
آنﮑه شيﺮان را کﻨد روﺑه مزاج
اﺣتياﺟﺴﺖ ،اﺣتياﺟﺴﺖ ،اﺣتياج

آيا انسانها  ،محتاج همديگرند ؟
آيا انسان ،احتياج به » اِﻻهـی « دارد ؟
انديﺸيدن ﺑا مفهوم » اﺣتياج « دررواﺑط اﺟتﻤاعﯽ وﺳياﺳﯽ واقتصادی  ،ايﻦ رواﺑط
را ﺑه عﺮصه ِ گﻼويزی وکﺸﻤﮑش قدرت ميﮑاهد  .هﺮکﺴﯽ ازيﮑﺴو ﺣاکم وازﺳوی
ديگﺮ ،محﮑومﺴﺖ  .ازآنجا که هﻤگﯽ ﺧودرا محتاج هﻤديگﺮ ،ميانديﺸﻨد  ،راﺑطه
ميان هﻤه  ،راﺑطه » گﻼويزی وﺳتيزندگﯽ هﻤه ﺑﺮﺳﺮ ﺣاکﻤيﺖ وتاﺑعيﺖ « ميﺸود
 .ايﻨﮑه يﮑﯽ محتاج ديگﺮيﺴﺖ  ،ديگﺮی ﺑايد تاﺑع اوﺑﺸود  .ﺑديﻨﺴان ،
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ﺳﺮاﺳﺮاﺣتياﺟات اﺟتﻤاعﯽ  ،ميدان گﻼويزی قدرتخواهﯽ هﻤه ميگﺮدد  .هﺮچﻨد نيز
شخصﯽ درظاهﺮ ،ﺣاکم ﺑﺮهﻤه ﺑاشد  ،درﺑاطﻦ  ،محﮑوم وتاﺑع هﻤه اﺳﺖ و چون
ايﻦ محﮑوميﺖ وتاﺑعيﺖ ،دردناک وعذاب آوراﺳﺖ  ،ميﮑوشد  ،ﺑﺮﺣاکﻤيﺖ ﺧود
وﺑﺮ محﮑوميﺖ ديگﺮان ﺑيفزايد  .ويا اﺣتياج ديگﺮان را ﺑه ﺧود  ،ﺑﯽ ارزش
وﺧوارﺳازد وﺧود را ﺑه عﻨوان » ﺑﯽ نياز ازهﻤه « قلﻤداد کﻨد  .وﻟﯽ ﺧاﻟقﯽ نيز که
دنيائﯽ  ،محتاج ﺧود  ،ﺧلق ميﮑﻨد  ،محتاج ِ ﺧلقش هﺴﺖ  .قدرت وتﺮس  ،دورويه
ﺟداناپذيﺮ ازهﻤﻨد  .آنﮑه قدرت ميخواهد  ،ميتﺮﺳاند ،تا ازاو اطاعﺖ شود  ،وﻟﯽ
هﻤچﻨيﻦ ميتﺮﺳد از ايﻨﮑه تاﺑعان  ،ازقدرت او ﺳﺮکﺸﯽ کﻨﻨد  ،ازايﻦ رو ﺳﺮکﺸﯽ
ازقدرتش را » گﻨاه « ميداند  .يهوه نيز که ميﮑوشد » آدمﯽ« مطيع ومحتاج ﺧودش
ﺧلق کﻨد ،ازآن ميتﺮﺳد که آدم  ،ﺧدائﯽ مانﻨد او ﺑﺸود .مفهوم گﻨاه دراديان  ،ﺑيان »
تﺮس ﺧدا ازتاﺑعانش « هﺴﺖ  .آنﮑه نيز درتﺮس ازقدرت  ،اطاعﺖ ميﮑﻨد  ،قدرت
را دراطاعﺖ کﺮدن  ،ميفﺮيﺒد و ريا ميﮑﻨد  ،تا فﺮصﺖ گﺮيزاز تﺮس را ﺑياﺑد .
واژه » تﺮس « درپهلوی  ،ايﻦ رويه های گوناگون را نﺸان ميدهد .
» «tarsihهم ﺑه معﻨای » تﺮس داشتﻦ « وهم ﺑه معﻨای » ﺧﺸﮏ شدن « اﺳﺖ .
انﺴان درتﺮس  ،ﺧﺸﮏ ميﺸود و تﺮوتازگﯽ و زندگﯽ را ازدﺳﺖ ميدهد  .آنانﮑه
دراﺟتﻤاع ﺑﻨام پﺮهيزکار ،ﺳتوده ميﺸوند  ،آنانﯽ هﺴتﻨد که ميتﺮﺳﻨد  .ازﺧدا تﺮﺳيدن
 ،ﺑﻨياد گذاردروغ وريا هﺴﺖ  .واژه »  «tars-kasهم ﺑه معﻨای » تﺮﺳﻨده « و
هم ﺑه معﻨای » پﺮهيزکار« اﺳﺖ  .پﺮهيزکاری او ،پيايﻨد » تﺮس « اﺳﺖ  ،پﺲ
پﺮهيزکار ،رياکاراﺳﺖ  .اﺣتﺮام واطاعﺖ کﺮدن  ،پيايﻨد تﺮس اﺳﺖ چﻨانچه واژه
» «tarskasihaaﺑه معﻨای فﺮمانﺒﺮانه ومحتﺮمانه هﺴﺖ  .انديﺸيدن درمقوﻟه »
اﺣتياج «  ،متﻼزم ﺑا گﻼويزی ايﻦ دورويه » قدرت وتﺮس ﺑاهم « اﺳﺖ .
ﺑا اندکﯽ دقﺖ ميتوان ديد که ايﻦ ﺣاکم وﺣﮑومﺖ نيﺴﺖ که پاﺳداری از محتاﺟان
ميﮑﻨد  ،ﺑلﮑه درﺳﺖ هﻤانان را که محتاﺟان ميﻨامد  ،ﺑيخ و پايه ﺣاکﻤيﺖ اوهﺴتﻨد
وﺑدون ياری آنها  ،ﺑُﻦ قدرتش ازﺟا کﻨده ميﺸود  .تﺮس ازمقتدر ،ازﺣقانيﺖ او ﺑه
ﺣاکﻤيﺖ ميﮑاهد .ﺳعدی در نصحيﺖ ﺑا شاه ميگويد :
ﺑﺮو پاس درويش محتاج دار

که شاه  ،ازرعيﺖ ﺑود تاﺟدار

رعيﺖ چو ﺑيخﻨد وﺳلطان  ،درﺧﺖ
5
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درﺧﺖ ای پﺴﺮ ﺑاشد ازﺑيخ  ،ﺳخﺖ
مﮑﻦ تاتوانﯽ دل ﺧلق ريش
وگﺮميﮑـُﻨﯽ  ،مﯽ کـَﻨﯽ ﺑيخ ﺧويش
ﺑزرگﯽ رﺳاند ﺑه محتاج ،ﺧيﺮ
که تﺮﺳد که محتاج گﺮدد ﺑه ﻏيﺮ
ﺣتﯽ انﺴان ﺑزرگ  ،کارﺧيﺮی را که ميﮑﻨد  ،ازتﺮس آنﺴﺖ که روزی ﺧودش
محتاج ديگﺮی شود .هﻨگامﯽ هﻤه دراﺟتﻤاع  ،رواﺑط ﺧودرا درمقوﻟه » اﺣتياج «
درمﯽ ياﺑﻨد  ،آکﻨده از» تﺮس « از محتاج ﺑودن ومحتاج شدن  ،ميگﺮدند که زندگﯽ
اﺟتﻤاعﯽ را زهﺮآگيﻦ ميﮑﻨد  .درﺳﺖ ﺑه شاهﯽ که اندرز ميدهد که پاس درويش
محتاج را ﺑدار ،ﺑه او نيز ياد آوری ميﮑﻨد که تو تاﺟﺖ را ازآنها داری و هﻤان
رعيﺖ محتاج  ،ﺑيخ ﺣﮑومﺖ توهﺴﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،تو محتاج تﺮاز رعايايﺖ
هﺴتﯽ  .تا هﻤه درمقوﻟه » اﺣتياج « و طﺒيعا » ﺣاکﻤيﺖ وتاﺑعيﺖ « يعﻨﯽ » قدرت
وتﺮس « ميانديﺸﻨد  ،ايﻦ ﺟﻨگ ميان ﺣﮑومﺖ وملﺖ  ،ادامه دارد  .ﺑﺮای ﺣذف ايﻦ
» تﺮس « درهﻤه  ،و تﺒديل ﺟﻨگ قدرت ﺧواهﯽ دراﺟتﻤاع  ،و تﻼش ﺑﺮای ديگﺮان
را تاﺑع ﺧود ﺳاﺧتﻦ  ،راهﯽ ﺟز » انديﺸيدن « درمقوﻟه » انﺒازی = هﻤﺒغﯽ «
وهﻤﮑاری و» نيازمهﺮی « نيﺴﺖ  .ﺣافظ ميﮑوشد که دﺳتگيﺮی ازمحتاﺟان را،
تﺒديل ﺑه راﺑطه » دوﺳتﯽ « ﺑﮑﻨد :
ﺑه دﺳتگيﺮی افتادگان و محتاﺟان
چﻨانﮑه دوﺳﺖ  ،ﺑه ديدار دوﺳﺖ  ،مﺴتعجل
ﺳايه معﺸوق اگﺮافتاد ﺑﺮ عاشق چه شد
ما ﺑه او محتاج ﺑوديم  ،او ﺑه ما مﺸتاق ﺑود
فﺮهﻨگ ايﺮان  ،ريﺸه مفهوم » اﺣتياج « را درهﻤان تصويﺮﺧدايش  ،ميزدايد  .در
فﺮهﻨگ ايﺮان  ،انﺴان ،محتاج ﷲ نيﺴﺖ  ،ومحتاج ﺧدای ﺧود نيز نيﺴﺖ  ،تا ﺑا
ﺑﺮآوردن اﺣتياﺟات او  ،تاﺑع وتﺴليم و محتاج او شود  ،ﺑلﮑه » دوﺳﺖ وﺟفﺖ
وانﺒازﺧداﺳﺖ « .آنها ﺑاهم راﺑطه ﺟفتﯽ = هﻤﺒغﯽ = دوﺳتﯽ = نيازی د ارند .
راﺑطه » نيازی « ﺑاهم دارند  .هﻤﺒﻎ وانﺒازند .
6
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ايﻨﺴﺖ که مفهوم » اﺣتياج ﺑه رهﺒﺮوپيﺸوا و معلم « و طﺒعا » اﺣتياج ﺑه آﺧوند
ومﻼ وپيامﺒﺮ« را نيز نﻤﯽ پذيﺮد  .اﺳاﺳا درفﺮهﻨگ ايﺮان » ،انتقال دادن ِ ﺑيﻨش
ﺑه ديگﺮی «  ،عﻤل » رادی = ﺟوانﻤﺮدی = مهﺮی « اﺳﺖ  .اﺣتياج ﺑه کﺴﯽ
داشتﻦ  ،ايجاب راﺑطه » ﺣاکم ومحﮑوم « يا » ﺣاکﻤيﺖ وتاﺑعيﺖ « ميﮑﻨد  .مﺴئله
ﺑﻨيادی دراﺟتﻤاع  ،ازﺑيﻦ ﺑﺮدن » رواﺑط اﺣتياﺟﯽ « اﺳﺖ .انﺴان نﺒايد  ،محتاج
طﺒقه ﺳﺮمايه دار ،محتاج قﺸﺮآﺧوند و دانﺸﻤﻨد و موﺑد وکﺸيش  ،محتاج شاه وﺣاکم
وﺣﮑومﺖ وارتش محتاج ﺣزب  ،محتاج ﺳازمانها ی گوناگون ﺑاشد  .وﺟود
رواﺑط ِ» اﺣتياﺟﯽ «  ،ناﺑود ﺳازنده » آزادی « انﺴان اﺳﺖ  .از» نيازمﻨدی انﺴانها
«  ،کﺴﯽ ﺣق ندارد  » ،اﺣتياج « ﺑﺴازد  ،و امﮑان قدرت ورزی وﺳلطه گﺮی
وتﺮس وهﺮاس ووﺣﺸﺖ پديد آورد  .چون انﺴان  ،نيازمﻨد اﺳﺖ  ،پﺲ مﻦ يا ديگﺮی
ﺣق نداريم نياز اورا ﺑه شﺮطﯽ ارضاء کﻨيم که او تاﺑع ومحﮑوم مﻦ وديگﺮی ﺑﺸود
 .از» نياز يعﻨﯽ مهﺮاو «  ،وﺳيله قدرت ورزی ﺳاﺧتﻦ  ،ناﺑود ﺳاﺧتﻦ ﺳﺮچﺸﻤه
مهﺮ درانﺴانﺴﺖ .

طرد » انديشيدن درمقوله احتياج «
ازفرهنگ ايران
ايﻨﺴﺖ که ﺧدای ايﺮان  ،افﺸانﻨده ) ﻟـَﻦ ﺑﻎ = ﻟﻨﺒﮏ درشاهﻨامه = Deva Lan
درآثارهخامﻨﺸﯽ ( اﺳﺖ  » .نان « هم که يﮑﯽ ازنامهايش  » ،ﻻمان « ميﺒاشد ،که
گوهﺮهﻤيﻦ ﺧداﺳﺖ  .چﻨانچه ديده ﺧواهد شد  ،ﻻم وﻟـَم  ،هﻤان » ﻻن وﻟـﻦ « يا
افﺸانﻨدگﯽ وﻟﺒﺮيزی وﺟوانﻤﺮديﺴﺖ .او که ﻟﻤا  ،يا ﻟﻦ يا ﻻن هﺴﺖ ،ميافﺸاند  .نان
 ،گوهﺮﺧود ﺧداهﺴﺖ که ﺑﺮای هﻤه ﺑدون تﺒعيض  ،ميافﺸاند  .نان  ،گوهﺮافﺸانﻨدگﯽ
 ،يعﻨﯽ مهﺮﺧود ﺧداهﺴﺖ .
ﺑﺲ ﺧلق هﺴتﻨد  ،کز » دوﺳﺖ «  ،مﺴتﻨد
هﺮگز ندانﻨد که » نان « چه ﺑاشد  -موﻟوی
7
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درنان  ،دوﺳﺖ را مﯽ ياﺑﻨد  .مهﺮ ،معﻨای » ﺧود افﺸانﯽ « دارد  .او اصل مهﺮاﺳﺖ
 ،چون ﺧود را درﺳﺮاﺳﺮﺟهان  ،ﺑﺮای » هﻤه « ميافﺸاند وﺧود را ﺑه هﻤه  ،هديه
ميدهد) دهش (  ،و ﺑا اراده اش  ،ﺑه هﺮکه ﺧواﺳﺖ يا ﺑه هﺮکه نخواﺳﺖ  ،نﻤيدهد
.
درشاهﻨامه ميآيد که ﻟﻨﺒﮏ که » ﻟﻦ ﺑﻎ« ،ﺧدای نان ) ﻻمان( وﺧوان ﺑاشد ،
ﺳقائيﺴﺖ ايﻦ ﻟﻨﺒﮏ آﺑﮑش
ﺟوانﻤﺮد وﺑا » ﺧوان« و گفتارﺧوش
ﺑه يﮏ نيﻤﺮوز ،آب دارد نگاه
دگﺮنيﻤه  » ،مهﻤان ﺑجويد ز راه «
ﻟﻨﺒﮏ  ،آﺑﮑش اﺳﺖ  .چون ﻟـَﻦ ﺑﻎ  » ،اﺑﺮ افﺸانﻨده « اﺳﺖ  .اﺑﺮ ،که » آب +ور«
ﺑاشد  ،ﺑه معﻨای » آﺑﮑش « هﺴﺖ  » .کش «  ،مانﻨد » ور«  ،ﺑه معﻨای » زهدان
« اﺳﺖ  .ازايﻦ رو ﺳپﺲ ديده ميﺸود که ﻟﻨﺒﮏ  » ،مﺸﮏ « دارد  .اﺑﺮدرﺑﻨدهش،
ﺑا مﺸﮏ يا ﺧﻨب يا ﺟام يا پيﻤانه  ،آب را مﯽ ﺑَﺮد ) ﺣﻤل ميﮑﻨد = ميﮑﺸد ( و
ميافﺸاند .ازآنجا که نام ديگﺮ اﺑﺮ ،ﺑﻨاﺑﺮ ﺑﻨدهش » ﺳﻨگ = ﺳگ «  ،هﺴﺖ که ﺑه
معﻨای » امتزاج واتحادو دوﺳتﯽ « اﺳﺖ  ،و واژه » ﺳقا « و» ﺳقـّا و ﺳاقﯽ «
معﺮب هﻤيﻦ واژه » ﺳگ = ﺳﻨگ « ميﺒاشد .ازايﻦ رو هﺴﺖ که » ﺳقا وآﺑﮑش
وﺳاقﯽ « در ادﺑيات ايﺮان  ،نﻤاد ايﻦ ﺧدای ﺟوانﻤﺮدی و مهﺮودوﺳتﯽ اﺳﺖ  .درايﻦ
چﻨد ﺑيﺖ ميتوان ديد که ﻟﻨﺒﮏ  ،پﺲ ازاتﻤام کارش که آب رﺳانيدن ﺑه مﺮدم ﺑاشد ،
نيﻤﯽ ديگﺮ از روز را » ﺑه دنﺒال مهﻤان ميﺮود «  .آنﮑه » پﺮوﺳﺮشار« اﺳﺖ ،
نياز ﺑه » مهﻤان « دارد  ،تا ﻟﺒﺮيزشود  .درکﺮدی ﺑه » مهﻤانخانه «  » ،ﻻمه ردو«
يا » ﻻمه رده « ميگويﻨد که مﺮکب از» ﻻم  +مﺮ +تﯽ « اﺳﺖ  » .مه ردايتﯽ «
کﺮدی که » مﺮدی « فارﺳﯽ ﺑاشد ،ﺑه معﻨای ﺟوانﻤﺮدی اﺳﺖ  ،چون » َمـﺮ +دا
يتتﯽ « ﺑه معﻨای دهش مهﺮی +دهش ِاصل ﺟفتﯽ  +دهش ِهﻤه ﺧدايان زمان=
مﺮ= امﺮ « اﺳﺖ  » .ﻻم  +مﺮ+دايتﯽ «  » ،ﻻن +مﺮ +دايتﯽ «  ،ﺟوانﻤﺮدی و
افﺸانﻨدگﯽ ﺳيﻤﺮغ ) = امﺮو(  » ،ﻻنه ِ« مهﺮاﺳﺖ  ».ﻻنه « هم  ،هﻤيﻦ » ﻻن «
اﺳﺖ که ﺟايگاه پﺮی ومهﺮوشادی ﺑاشد  .ارتا  ،ارتا ﻻن ) اردﻻن ( اﺳﺖ  .فطﺮت
هﺮانﺴانﯽ که ارتا هﺴﺖ  » ،ارتا ﻻن = اردﻻن « اﺳﺖ  .هﺮانﺴانﯽ تخم پﺮی
8
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وﻟﺒﺮيزی و ﻏﻨاهﺴﺖ و ﺟﺴتﻦ مهﻤان ﺑﺮای دهش ايﻦ ﻟﺒﺮيزی  ،ضﺮورت گوهﺮی
اوﺳﺖ  .ايﻦ ﺧدا  ،هﻤان » لـَنگـر= لـن  +ﮔـر« يا » زهدان وﺳﺮچﺸﻤه پُﺮی
وﻟﺒﺮيزی واتصال واتحاد ويگانگﯽ عقايد گوناگون « اﺳﺖ که انجﻤﻦ های آزادی
درﺳﺮاﺳﺮ دوره
وشادی ودوﺳتﯽ مﺮدمان ﺑا عقايد گوناگون ﺑﺮﺳﺮيﮏ ﺧوان ،
ِ
چيﺮگﯽ اﺳﻼم  ،ﺑﺮﻏم شﺮيعﺖ اﺳﻼم  ،ﺑوده اﺳﺖ ) ﺳپﺲ ﺑطورگﺴتﺮده ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧواهدشد ( .
افﺸاندنش  ،مﺸﺮوط ﺑه ﺧواﺳﺖ وناﺧواﺳﺖ ايﻦ ﺧدا نيﺴﺖ  .دادن  ،طﺒق اراده
وندادن طﺒق اراده  ،ﺑﻨياد گذ ار ِقدرت وﺳلطه وﺣاکﻤيﺖ  ،و توﻟيد تﺮس و ُرعب و
وﺣﺸﺖ اﺳﺖ  .او ﺑه کﺴﯽ نﻤيدهد که تاﺑع ﺧواﺳﺖ واراده يا قدرت او نيﺴﺖ .
دراﺳﻼم  ،آدم )انﺴان(  ،چون ميخواهد ازگﻨدم ) اصل نان ( ﺑﺮضد اﺟازه ﷲ ،
ﺑخورد  ،ﺑه ﷲ عاصﯽ ميﺸود  .ﺑﺮای عدم اطاعﺖ ازقدرت ﷲ  ،ازﺑهﺸﺖ محﺮوم
ميگﺮدد  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ  ،انﺴان ميتواند فقط رزق ومعيﺸﺖ ﺧود را در ازاء
اطاعﺖ ازقدرت ﷲ  ،در گيتﯽ داشته ﺑاشد  .اوﺣق ندارد ازگﻨدم  ،ﺑﯽ اﺟازه ﷲ ،
ﺑخورد  .ﺑديﻨﺴان راﺑطه انﺴان ﺑا ﷲ  ،راﺑطه ِ»اﺣتياﺟﯽ «هﺴﺖ  .ﺑديﻨﺴان » اصل
ﺟوانﻤﺮدی « دراﺳﻼم  ،ناﺑود ﺳاﺧته ميﺸود  .او هﻨگامﯽ ﺣق ﺑه رزق ومعيﺸﺖ
ﺧود درزندگﯽ درگيتﯽ دارد که از ﷲ ،اطاعﺖ کﻨد وازاو ﺑتﺮﺳد  ،ومقهور قدرت
اوﺑاشد  .اﺣتياج  ،ﺟانﺸيﻦ » راﺑطه نيازی = انﺒازی = هﻤﺒغﯽ = مهﺮی « ميﺸود
.
درقﺮآن  ،ايﻦ انديﺸه که ﷲ طﺒق مﺸيتش  ،ﺑه آنﮑه رزق ميدهد وﺑه آنﮑه نﻤيخواهد
نﻤيدهد  .رزق  ،درﺑﺮاﺑﺮ ايﻤان ِﺑه او واطاعﺖ ازاو وتﺮس ازاو  ،مﻤﮑﻦ ميگﺮدد .
» ان ﷲ يﺮزق مﻦ يﺸاء= آل عﻤﺮان «  » ،ﷲ يﺮزق مﻦ يﺸاء= ﺑقﺮه «  » .وهو
يطعم و ﻻ يطعم = انعام «  » ،ﻻ يطعﻤها اﻻ مﻦ تﺸاء – انعام «.
» دهش وﺟوانﻤﺮدی «  ،تاﺑع اراده ﷲ  ،و اطاعﺖ ازقدرت او ميگﺮدد  ،وﺑه
عﺒارت ديگﺮ ،اصل دهش وﺟوانﻤﺮدی  ،ﺑه کلﯽ مﻨتفﯽ ميگﺮدد .چون طﺒق ﺧواﺳﺖ
و اطاعﺖ دادن ازاو  ،وطﺒق ﺧواﺳﺖ وعصيان کﺮدن ازامﺮ او  ،ندادن  ،نفﯽ
وانﮑار» اصل مهﺮ« اﺳﺖ .
عﺒيد زاکان که ريﺸه در فﺮهﻨگ ايﺮان داشﺖ ،متوﺟه تﻨاقض ايﻦ انديﺸه قﺮآنﯽ ﺑا
ﺟوانﻤﺮدی ميﺸود  .و اﺧﻼق اﻻشﺮافش که درﺑاب رﺣﻤﺖ وشفقﺖ اﺳﺖ  ،درﺑاره
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مذهب مﻨﺴوخ ومذهب مختار ،ﺑا زيﺮکﯽ ويژه اش  ،درﺳﺖ هﻤيﻦ گفتارهای محﻤد
را نافﯽ اصل رﺣﻤﺖ وشفقﺖ ) ﺟوانﻤﺮدی ( ميداند که مذهب ﺟوانﻤﺮدی را مﻨﺴوخ
 ،ومذهب ناﺟوانﻤﺮدی را مذهب مختارميﮑﻨد  .کفارعﺮب  ،پای ﺑﻨد مذهب
ﺟوانﻤﺮدی ) فتوت ( ﺑودند  ،و ﺑاشﻨيدن چﻨيﻦ گفتارهائﯽ ازمحﻤد  ،که ﺑﺮضد آئيﻦ
فتوتﺴﺖ  ،محﻤد را دﺳﺖ انداﺧتﻨد و مﺴخﺮه ميﮑﺮدند  .عﺒيدزاکان چﻨيﻦ ميﻨويﺴد »
درزمان مﺒارک ﺣضﺮت رﺳول  ،کفاررا ميگفتﻨد که  :درويﺸانﺮا طعام دهيد .
ايﺸان ميگفتﻨد که درويﺸان ﺑﻨدگان ﺧدايﻨد) عﺒد ﷲ ( هﺴتﻨد  ،اگﺮﺧدا ) ﷲ (
ﺧواﺳتﯽ ،ايﺸانﺮا طعام دادی  ،چون او نﻤيدهد  ،ما چﺮا ﺑدهيم  .چﻨانﮏ درقﺮآن
مجيد آمده انطعم مﻦ ﻟويﺸاء ﷲ اطعﻤه  .ان انتم اﻻفﯽ ضﻼل مﺒيﻦ « اعﺮاب ،
پيايﻨد ايﻦ ﺳخﻨان قﺮآن را ،ﺑخوﺑﯽ ميدانﺴتﻨد چيﺴﺖ  .وقتﯽ ﷲ طعام ومعيﺸﺖ ايﻨان
را نﻤيدهد  ،پﺲ انﺴانهای ديگﺮ چﺮا ﺑدهﻨد ؟ ﺑديﻨﺴان  ،ﺳﺮاﺳﺮ اﺟتﻤاع ،
ازﺟوانﻤﺮدی دﺳﺖ ميﮑﺸد  .وقتﯽ ﺧدای مهﺮ ،مادری ﺑود که شيﺮش را ) طعام (
را ﺑه هﻤه ميداد و آﻏوش مهﺮش ﺑﺮای هﻤه فﺮزندانش ﺑازﺑود  ،هﺮانﺴانﯽ ،
ميخواﺳﺖ فﺮزند وهﻤگوهﺮمادرش ﺑاشد  .وﻟﯽ ﺑا چﻨيﻦ ﷲ ای  ،که رزق ومعيﺸﺖ
را فقط ﺑﺮای موءمﻨانش و ازميان موءمﻨانش نيز ،فقط ﺑﺮای آنانﮑه ﺑﺮميگزيﻨد ،
روا ميدارد  ،پﺲ انﺴان ﺑايد دنﺒاﻟه رو هﻤيﻦ شيوه رفتار ﺑاشد  ،و تاميتواند
ناﺟوانﻤﺮدی کﻨد  .چﻨانچه ﺟﻤله ﺑعدی ﺳخﻦ عﺒيد زاکان ايﻨﺴﺖ که » پﺲ واﺟب
ﺑاشد که ﺑﺮهيچ آفﺮيده ای رﺣﻤﺖ نﮑﻨﻨد و ﺑجای هيچ مظلومﯽ ومجﺮمﯽ و محتاﺟﯽ
و مﺒتﻼئﯽ و گﺮفتاری و مجﺮوﺣﯽ و يتيﻤﯽ و معيلﯽ ) دارای عائله ( و درويﺸﯽ و
ﺧدمتﮑاری که ﺑﺮدرﺧانه پيﺮيا زميﻦ گيﺮشده ﺑاشد  ،اﻟتفات نﻨﻤايﻨد  ،ﺑلﮑه ﺣﺴﺒة ﷲ
تعاﻟﯽ ﺑدانقدر که توانﻨد  ،اذيتﯽ ﺑديﺸان رﺳانﻨد  ،تاموﺟب دفع درﺟات وﺧيﺮات
ﺑاشد ودرقيامﺖ در يوم – يوم ﻻيﻨفع مال وﻻﺑﻨون – دﺳتگيﺮاوشود«  .عﺒيد درمﯽ
ياﺑد و ﺑﺮآن گواهﯽ ميدهد که ﷲ واﺳﻼمش  ،مذهب ﺟوانﻤﺮدی را درﺟهان  ،مﻨﺴوخ
کﺮده اﺳﺖ .درﺳﺖ عﺒيد زاکان پيايﻨد مﺴتقيم ايﻦ آيات قﺮآنﯽ را درايﻦ نوشته ،
ميگﺸايد که اﺳاس اﺧﻼق ناﺟوانﻤﺮدانه اﺳﻼمﯽ درهﻤه اعصار ﺑوده اﺳﺖ وﺧواهد
ماند  .ﺑﺮاﺳاس هﻤيﻦ انتقاد ﺑﺴيارشديد ﺑه قﺮآن وﷲ اﺳﺖ که عﺒيد زاکان  ،نيﮑﯽ
را پديده ای فﺮاﺳوی ايﻤان ﺑه مذ اهب  ،ميداند :
ﺑه هﺮمذهب که ﺑاشﯽ  ،ﺑاش » نيﮑوکار وﺑخﺸﻨده «
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که » کفﺮ ونيﮑخوئﯽ «  ،ﺑه  ،ز » اﺳﻼم و ﺑد اﺧﻼقﯽ «
مﺴئله ﺑﻨيادی  ،هﻤان تصويﺮ » ﷲ « اﺳﺖ که » اصل قدرت « اﺳﺖ که ﺟانﺸيﻦ
تصويﺮ » ﺧدای مهﺮ« شده اﺳﺖ که » اصل ﺟوانﻤﺮدی« اﺳﺖ.
ﺧدای مهﺮايﺮان  ،افﺸانﻨده اﺳﺖ و ﺑﺮای اﺑقاء قدرتش ﺑه کﺴﯽ نﻤيدهد که تاﺑع قدرت
او ميﺸود و ديگﺮان را از رزق محﺮوم نﻤيﺴازد  .ﺧدای ايﺮان که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا نان
وگﻨدم دارد  ،ﺧدای مهﺮوافﺸانﻨدگيﺴﺖ ) ﻟﻦ +ﺑﻎ = ﻟﻨﺒﮏ (  ،و درفﮑﺮآن نيﺴﺖ که
ﺑا دادن نان وندادن نان  ،قدرتش را مﺴتقﺮکﻨد و آنﮑه ازاو اطاعﺖ نﻤيﮑﻨد  ،ﺑا
محﺮوم ﺳاﺧتﻦ از رزق و نعﻤﺖ های زندگﯽ  ،و عذاب وشﮑﻨجه دادن  ،مجﺒور ﺑه
اطاعﺖ کﻨد  .مهﺮاو  ،تاﺑع ايﻤان آوردن يا ايﻤان نياوردن ﺑه او نيﺴﺖ .
نيﮑﯽ درفﺮهﻨگ ايﺮان » ،عﻤل کﺮدن طﺒق ايﻤان ﺑه آموزه ای وشﺮيعتﯽ
وايدئوﻟوژئﯽ « يا » اطاعﺖ ازاﻟهﯽ ورﺳوﻟش « نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه » رادی يا ﺟوانﻤﺮدی
يا دهﺸﯽ« اﺳﺖ  .آن کﺮدار وگفتارو انديﺸه ای که از پـ ُﺮی وﺳﺮشاری وﻏﻨای ِ
گوهﺮ وطﺒيعﺖ ﺧود ِ انﺴان  ،پيدايش ياﺑد  ،آن  ،نيﮑيﺴﺖ  .ﺟوانﯽ وﺑـ ُﺮنائﯽ ،
درﺳﺖ انديﺸه » زندگﯽ ﺑخﺸﯽ و زنده کﻨﻨدگﯽ « اﺳﺖ .فطﺮت يا گوهﺮانﺴان ،
ﺟوانيﺴﺖ ) ( jvana= jva-vanaازايﻨﺮو در ﺳغدی ﺑه
نيﮑوکار purnyaan.kare،گفته ميﺸده اﺳﺖ purnayana .اﺣﺴان وپارﺳائيﺴﺖ
 .ايﻨﺴﺖ که واژه پُﺮی دراوﺳتا=  parenuمعﻨای » کﻤال « راهم دارد  .مثﻼ آنﮑه
ﺑه کﻤال مﯽ ﺑيﻨد  pouru.darsteﺧوانده ميﺸود  .درگزيده های زاداﺳپﺮم ) – 34
 (29ديده ميﺸود که تخم ونطفه  ،کﻤال پايانﯽ را درﺧود دارند  .نيﮑﯽ  ،ازﺳﺮشاری
طﺒيعﺖ وﻏﻨای گوهﺮنهفته درانﺴان  ،ميزايد  .واورنه فﺮهﻨگ ايﺮان  ،انﺴان
دراديان اﺑﺮاهيﻤﯽ ،ﺑا نقﺺ وکﻤﺒود و ﺟهل وگﻨاه  ،آﻏازميﺸود و ﺧودش  ،ﺳﺮچﺸﻤه
نيﮑﯽ نيﺴﺖ  .ازايﻦ رو نيز ،محتاج رهﺒﺮی و راهﻨﻤائﯽ هﺴﺖ  .ﺳيﻤﺮغ که ايﻨهﻤانﯽ
ﺑا » ﺧوشه زندگان = ﺟانان « دارد  ،وارتای ﺧوشه ناميده ميﺸود  ،تخﻤﯽ ) ارتا
= گﻦ  ،پيﺸوند گﻨدم ( اﺳﺖ که نخﺴتيﻦ عﻨصﺮهﺮانﺴانيﺴﺖ و ايﻦ تخم ) ارتا ( ،
درﺧود  ،ﺧوشه را دارد  ،يا ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،اصل ﻏﻨا ) گﻨا ( هﺴﺖ  .ايﻨﺴﺖ که
درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺟﺴتجوی نيﮑﯽ درﺧود  ،اﺳاس اﺧﻼق وديﻦ اﺳﺖ  ،نه » عﻤل
 ،طﺒق اطاعﺖ از رهﺒﺮو پيﺸوا و رﺳول وآﺧوند و کﺸيش . « ...ﺳيﻤﺮغ  ،ﺑﺮای
آفﺮيدن زندگﯽ درگيتﯽ  ،ﺧود را ميافﺸاند ومﯽ پﺮاکﻨد  .آفﺮيﻨش ﺟهان  ،ﺑا امﺮ»
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کـ ُﻦ فـيﮑـ ُون « يا » ﺑگوﺑاش « و » ميﺸود «  ،ﺧلق نﻤيﺸود  .ﺑلﮑه ﺑا ﺟوانﻤﺮدی
يا رادی  ،شﺮوع ميﺸود  .ﺧدا  ،ﺳﺮچﺸﻤه ﺳﺮشاری وﻏﻨا و دوﺳتﯽ ومهﺮ اﺳﺖ و
ازﺧود ش  ،ﻟﺒﺮيز ميﺸود  .مهﺮ،آنﺴﺖ که ﺧود را درگيتﯽ ﺑيفﺸاند و ﺑپﺮاکﻨد .
ﺟوانﻤﺮدی  ،ايﻨﺴﺖ که انﺴان  ،هﺴتﯽ ﺧود را درگفتار وکﺮدار وانديﺸه  ،ﺑيفﺸاند
 ،و مﺮدمان وﺟهان را ازمهﺮ ،زنده کﻨد  .آفﺮيﻨﻨدگﯽ  ،ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ ،ﺑﺮنانﯽ »
پورن  +نائﯽ « اﺳﺖ  .ايﻦ ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ که ميآفﺮيﻨد و هﺴتﯽ ﺧود را درﺟهان
پخش ميﮑﻨد  .طﺒعا تخم اونيز که آتش ﺟان هﺮچيزيﺴﺖ  ،هﻤيﻦ ويژگﯽ افﺸانﻨد
گﯽ وپﺮاگﻨدگﯽ را دارد .
» نيﮑﯽ « درهﺮانﺴانﯽ  ،ايﻦ ﺧود افﺸانﯽ درکﺮداروگفتارو انديﺸه اﺳﺖ  .ايﻦ
دورويه کﺮدار ﺳيﻤﺮغ  ،ﺳپﺲ ﺑه دومﺮغ ﺟداگانه  ،نﺴﺒﺖ داده شده اﺳﺖ که يﮑﯽ
»  «amruناميده ميﺸود وکارش » افﺸاندن « ﺑود و ديگﺮی  » ،چﻤﺮو=chamru
ناميده ميﺸود که کارش » پﺮاکﻨدن درهﻤه گيتﯽ « ﺑود  .ﺧدای مهﺮودوﺳتﯽ  ،ﺧودرا
هم ميافﺸاند وهم مﯽ پﺮاکﻨد  .او ﺑا » امﺮوقدرت «  ،گيتﯽ وانﺴان را ﺧلق نﻤيﮑﻨد
 ،ﺑلﮑه ﺧودش را درگيتﯽ  ،مانﻨد ﺧوشه ميافﺸاند وميپﺮاکﻨد  .ايﻦ واژه » پﺮاکﻨدن
« دراصل »  «par-agandanﺑوده اﺳﺖ  » .پـَﺮ« هم ﺑه معﻨای » پيﺮامون« ،
وهم ﺑه معﻨای » پـ ُﺮ « اﺳﺖ  » .آگﻨدن « که از واژه » آگ « ﺳاﺧته شده ﺑه معﻨای
» گﻨدم وﺧوشه گﻨدم « اﺳﺖ  .او هﻤه چيزها را ازﺧوشه وﺟود ﺧود ،پـ ُﺮميﮑﻨد .
آگﻨدن  ،ﺑه معﻨای پﺮکﺮدن وانﺒاشتﻦ اﺳﺖ  .او گيتﯽ را پﺮازﺧودش ميﮑﻨد  .تحول
ﺑه ﺟان هﺮتخﻤﯽ مﯽ ياﺑد  .ايﻦ واژه » چﻤﺮو« ﺳپﺲ تﺒديل ﺑه » شاه شﻤيﺮان « و
» شﻤيﺮان وچﻤﺮان « و در عﺮﺑﯽ تﺒديل ﺑه واژه » َﺟﻤﺮه « يافته اﺳﺖ  .نام ايﻦ
ﺧدا  ،نزد هخامﻨﺸﯽ ها »  «deva lanﺑوده اﺳﺖ  ،و درشاهﻨامه در داﺳتان »
ﻟﻨﺒﮏ = ﻟﻦ  +ﺑﻎ «  ،پيﮑﺮياﺑﯽ اصل ﺟوانﻤﺮدی شده اﺳﺖ  .هﻤيﻦ واژه  ،ﺳپﺲ »
ﻟم  ،ﻟﻤا « شده اﺳﺖ  .ﻟﻤاﻟم  ،ﺑه معﻨای ﻟﺒاﻟب وماﻻمال اﺳﺖ  .و » ﻟم «  ،ﺑه معﻨای
» رﺣﻤﺖ وﺑخﺸايش وآﺳايش » اﺳﺖ  .و » ﻟـﻤا « ﺑه تاج ريزی اﺳﺖ ،که گل
ﺑوﺳتان افﺮوز ﺑاشد  ،و ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » روزنوزدهم = ارتا فﺮورد= ﺳيﻤﺮغ « دارد
 .وﻟـَﻦ وﻻندن  ،ﺑه معﻨای » ﺟﻨﺒاندن وافﺸانيدن « اﺳﺖ  .ودرﺳﺖ نام نان » ،
ﻻمان =  «laamaanاﺳﺖ که ايﻨهﻤانيش را ﺑا ارتا ميتوان ديد  ،که ﺳپﺲ درعﺒﺮی
واژه » ﻟحم = نان « شده اﺳﺖ  .ودرکﺮدی » ﻟه م« پﺴتان ﺣيوان شيﺮدهﻨده اﺳﺖ
 .ودرتﺒﺮی » ﻟم ﺑاره« ﺑه معﻨای زياد و فﺮاوان وانﺒاشته و » ﻟﻤاﻟم « ﺑه معﻨای »
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ﻟﺒاﻟب « اﺳﺖ  .او نان ﺑه کﺴﯽ طﺒق ﺧواﺳتش نﻤيدهد  ،ﺑلﮑه او ﺧودش  ،نان هﻤه
هﺴﺖ  .ﺑه » ﻟم ﺑاره «  » ،اﻟﻤﺒاره « نيزگفته ميﺸود که » ال  +ﻟم  +ﺑاره « ﺑاشد
که مجدد هويﺖ ايﻦ زنخدا  ،که » ال « ﺑاشد  ،پديدار ميگﺮدد .

نيکیِ ،مهـر است
کﺮدارنيﮏ وگفتارنيﮏ وانديﺸه نيﮏ  ،آنﺴﺖ که مهﺮﺑيافﺮيﻨد  .کﺮدارو گفتارو
انديﺸه ای که دشﻤﻨﯽ وکيﻨه توزی و اﺧتﻼف و ﺳتيزندگﯽ ونفﺮت وقهﺮو تهديد
ﺑيافﺮيﻨد  ،نيﮏ نيﺴﺖ  .ايﻦ » مهﺮ« اﺳﺖ که نيﮑﯽ را معيﻦ ميﺴازد  ،نه عﻤل ،
طﺒق ﺧواﺳﺖ ِ ﺧدای هﺮ مذهﺒﯽ که دردنيا هﺴﺖ .
نان وﺑاده  ،محتوای مفهوم » نيﮑﯽ« را معيﻦ ميﺴازند .ﺑاده  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان ،
ﺑﺮای ايﻦ اهﻤيﺖ فوق اﻟعاده دارد که انگيزنده ﺟوانﻤﺮدی ومادرﺟوانﻤﺮديﺴﺖ :
موﻟوی ميگويد
که ﺑاده  ،دﺧتﺮکﺮم ) انگور( اﺳﺖ و ﺧاندان کﺮم
دهان کيﺴه  ،گﺸاده اﺳﺖ و از کﺮم گويد
نان ،که » پﮑﻨد « و » کاک « و » نان =  «naganناميده ميﺸوند وﺑاده )=
ﺑگﻤز= ﺑﻎ  +مز= ماه ﺧدا( اصل مهﺮهﺴتﻨد  .پﮑﻨد ) پگ +اند(  ،ﺑه معﻨای » تخم
يا زاده زنخدای عﺸق و پﺴتان « اﺳﺖ  .يه عﺒارت ديگﺮﺑُﻦ ويذرمهﺮو دوﺳتﯽ اﺳﺖ
 .پﺴوند واژه نان ) ( naganکه » گﻦ « ﺑاشد ،ﺑه شﺒدريا ﺣﻨدقوقا يا رطﺒه گفته
ميﺸود  .ﺣﻨد قوقا که » اند +کوکا « ﺑاشد ﺑه معﻨای » تخم ماه « اﺳﺖ ،وماه  ،اصل
مهﺮاﺳﺖ  .ازايﻦ رو » کليچه ﺳيم = کليد دوﺳتﯽ وعﺸق « ناميده ميﺸود  .رطﺒه ،
ارتای ﺑه اﺳﺖ و شﺒدر) شب +در( ،تخم شب اﺳﺖ که » آل « ﺑاشد که نام کوه
اﻟﺒﺮز) ال +ﺑﺮزه = ال ﺑلﻨد ومتعاﻟﯽ ( اﺳﺖ  .هﻤچﻨيﻦ کاک  ،نام ماه اﺳﺖ که اصل
مهﺮاﺳﺖ  .ﺑديﻨﺴان  ،نان  ،تخم وﺑُﻦ مهﺮورزی ميﺒاشد  .هﻤانگونه ﺑاده ) پاتﮏ( ،
که هﻤان » ﺑاد « ﺑاشد  ،اصل مهﺮورزيﺴﺖ  .نان  ،تخم مهﺮاﺳﺖ و ﺑه عﺒارتﯽ
ديگﺮ ،ﺑا کاشتﻦ تخم مهﺮ  ،نان درانﺴان  ،مهﺮميآفﺮيﻨد .ازايﻦ رو نان وﺑاده را
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ﺑايد ﺑا ديگﺮان ﺧورد ونوشيد تا اﺣﺴاس ﺑيگانگﯽ ودوری را ﺑزدايد  .ازايﻦ رو،
ﺧوردن نان ونوشيدن ﺑاده ﺑا» ديگﺮان  ،ﺑا ﺑيگانگان « ضﺮوريﺴﺖ تا مهﺮآفﺮيده
شود  ،وﺑا مهﺮآفﺮيدن هﺴﺖ که » نيﮑوئﯽ « پيدايش مﯽ ياﺑد  .ومهﺮورزی ،
ﺣدودی را که ايﻤان ﺑه هﺮمذهﺒﯽ و عقيده ای ميگذارد ،يا ﺣدود های نژادی ،
وطﺒقاتﯽ و ﺟﻨﺴﯽ وقومﯽ و زﺑانﯽ  ...را نﻤيﺸاﺳد  .درﺳﺖ مهﺮ ،ميخواهد  ،ايﻦ
دوری ها وﺑﺮيدگيها و ﺑيگانگﯽ هارا ﺑزدايد .
نان ،ﺧود ﺧداﺳﺖ  ،نه رﺳول ﺧدا  .ايﻦ نانﺴﺖ که ارزش نيﮑﯽ را مﺸخﺺ ميﺴازد.
گوهﺮنان  ،مهﺮرزيﺴﺖ و ﺑﺮضد هﺮگونه مفهوم نيﮑﯽ اﺳﺖ  ،که ﺣد
وديوارميگـذارد  .نان  ،ايجاب پديده » ﺧوان و هﻤخوانﯽ « ميﮑﻨد  .ايﻨﺴﺖ که
ﺟوانﻤﺮدی  ،درﺳﺖ ازهﻤيﻦ انديﺸه نان وﺑاده  ،که گوهﺮ مهﺮآفﺮيﻦ هﺴتﻨد  ،شﺮوع
ميﺸد  .ﺟوانﻤﺮد  ،کﺴيﺴﺖ که ﺑﺮﺧوانﯽ که ميگﺴتﺮد  ،که ﺑيگانه ای و ،ﻏﺮيﺒﯽ ،
وآواره ای  ،و نا آشﻨائﯽ  ،و پيﺮو مذهب وعقيده ديگﺮی ،انﺴانﯽ ازقومﯽ و ملتﯽ
و نژادی ديگﺮ ،ﺑﻨﺸيﻨد  .ﺑا ايﻦ انديﺸه  ،ﺑﻨياد ﺟوانﻤﺮدی نهاده ميﺸود  .ﺟوانﻤﺮدی
 ،درگوهﺮش  ،فﺮاﺳوی هﺮگونه ايﻤانﯽ ﺑه مذهﺒﯽ وعقيده و ايدئوﻟوژی هﺴﺖ  .ﺑا
ﺧوراک » ﺣﻼل «
ايﻤان ﺑه هﺮگونه مذهﺒﯽ  ،نﻤيتوان ديگﺮ ،ﺟوانﻤﺮد ﺑود  .ايجاد
ِ
 ،درمذاهب  ،ﺑﺮضد مفهوم ﺟوانﻤﺮدی ومهﺮ ،پيدايش يافته اﺳﺖ  ،تا ﺑﻨياد مهﺮو
ﺟوانﻤﺮدی را متزل ﺳازد  .نيﮑﯽ درﺟوانﻤﺮدی  ،تاﺑع مﺮزايﻤان مذهﺒﯽ و تاﺑع
اﺧتﻼف زﺑانﯽ وقومﯽ وملﯽ و ﺟﻨﺴﯽ وطﺒقاتﯽ  ..نﻤيگﺮدد  .ﺑه هﺮکﺴﯽ ﺑايد نيﮑﯽ
کﺮد  .نيﮑﯽ کﺮدن ﺑه هم مذهﺒﯽ ها وهﻤفﮑﺮها وهم ﺣزﺑيها  ،وﺑدی کﺮدن ﺑه ﻏيﺮهم
مذهﺒﯽ ها  ،اﺣزاب ديگﺮ ،طﺒقات ديگﺮ ،ناقض اصل ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ .
ﺳﺮاﺳﺮ داﺳتان ﺑﺮﺧورد زرتﺸتﯽ ها ) گﺸتاﺳپ واﺳفﻨديارو پﺴﺮش ﺑهﻤﻦ ( چه
درشاهﻨامه وچه درﺑهﻤﻦ نامه  ،ﺑيان پيدايش» ناﺟوانﻤﺮدی  ،ﺑﺮپايه ايﻤان ﺑه آئيﻦ
زرتﺸتﯽ  ،درﺑﺮاﺑﺮ ﺟوانﻤﺮديهای ﺧانواده زال ورﺳتم وفﺮامﺮزاﺳﺖ  .درايﻦ
داﺳتانها نﺸان داده ميﺸود که چگونه ايﻤان مذهﺒﯽ  ،ﺑه » اوج رفتارهای
ناﺟوانﻤﺮدانه « کﺸيده ميﺸود  .ايﻦ ﺑخش شاهﻨامه وﺑهﻤﻦ نامه  ،درﺳﺖ  ،تضاد
وﺣﺸتﻨاک » ايﻤان ﺑه آئيﻦ زرتﺸتﯽ « و » آئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی ﺧانواده زال ورﺳتم
وفﺮامﺮز« را نﺸان ميدهد  .درهﻤان رفتﻦ اﺳفﻨديار ﺑه ﺳيﺴتان  ،ﺑﺮای ﺑه
ﺑﻨدکﺸيدن رﺳتم که ازپذيﺮش ديﻦ زرتﺸتﯽ  ،ﺳﺮپيجيده  ،پديدارميﺸود که رﺳتم
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اورا ﺑه » ﺧوان ﺧود «  ،فﺮاميخواند واﺳفﻨديارايﻦ دعوت ﺑه مهﻤانﯽ را ﺑه کلﯽ رد
ميﮑﻨد ،وميداند که ﺑﺮﺳﺮﺧوان ﺑارﺳتم نﺸﺴتﻦ  ،ﺑه معﻨای » آشتﯽ يافتﻦ ميان ديﻦ
ﺳيﻤﺮﻏﯽ« ﺑا » ديﻦ زرتﺸتﯽ « اﺳﺖ  .چون ﺑﺮﻏم ايﻤان تازه اش ﺑه زرتﺸﺖ ،
هﻨوز ريﺸه آئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی پيﺸيﻦ  ،دراوﺑﺴيارنيﺮومﻨد اﺳﺖ  .او درميان دوقطب»
ﺟوانﻤﺮدی« و » ايﻤان ﺑه ديﻦ زرتﺸتﯽ دراطاعﺖ ازپدرﺧود« ﺑديﻨﺴو وﺑدانﺴو
کﺸيده ميﺸود و گﺮفتارکﺸﻤﮑش روانيﺴﺖ «  .رﺳتم درنخﺴتيﻦ ديدارﺑا او ميگويد
:
يﮑﯽ آرزودارم ازشهﺮيار

که ﺑاشم ﺑﺮآن آرزو کامﮑار

ﺧﺮامان ﺑيائﯽ ﺳوی ﺧان مﻦ

ﺑه ديدار،روشﻦ کﻨﯽ ﺟان مﻦ

ﺳزای تو گﺮنيﺴﺖ چيزی که هﺴﺖ
ﺑﮑوشيم وﺑا آن ﺑﺴائيم دﺳﺖ
وﻟﯽ گﺸتاﺳپ اورا پيﺸاپيش ازهﺮگونه پذيﺮش آشتﯽ  ،مﻨع کﺮده اﺳﺖ وطﺒعا
نﻤيتواند دعوت ﺑه مهﻤانﯽ که دعوت ﺑه آشتﯽ دو عقيده  ،تلقﯽ ميﺸود  ،ﺑپذيﺮد .
مﺴئله اﺳاﺳﯽ گﺸتاﺳپ آنﺴﺖ که رﺳتم  ،ايﻤان ﺑه آئيﻦ زرتﺸﺖ ﺑياورد که زال
ورﺳتم هﺮدو در نخﺴتيﻦ مﻼقات دراز ِ ﺧود گﺸتاﺳپ ﺑه ﺳيﺴتان  ،رد کﺮده ﺑودند
واکﻨون ميخواهد ﺑا زور ،آﺑﺮوی ِدرازايﻦ ﺧانواده را درتاريخ ايﺮان ﺑﺒﺮد .
اﺳفﻨدياردرايﻦ آويختگﯽ ميان » آئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی « و » اطاعﺖ ازشاه ،که تﻨفيذديﻦ
زرتﺸتﯽ ﺑه هﺮقيﻤتﯽ اﺳﺖ « ﺑه رﺳتم ميگويد :
وﻟيﮑﻦ پﺸوتﻦ شﻨاﺳد که شاه چه فﺮمود تامﻦ ﺑﺮفتم ﺑﺮاه
گﺮاکﻨون ﺑيايم ﺳوی ﺧان تو

ﺑوم شاد و پيﺮوز ،مهﻤان تو

تو ،گﺮدن ﺑه پيچﯽ زفﺮمان شاه مﺮا تاﺑش روزگﺮدد ﺳياه
فﺮامش کﻨم مهﺮ نان ونﻤﮏ
ﺑه مﻦ ﺑﺮ ،دگﺮگونه گﺮدد فلﮏ
درهﻨدوﺳتانﯽ ﺑه نﻤﮏ  » ،ﻟـﻦ « ميگويﻨد .
وگﺮﺳﺮﺑپيچم زفﺮمان شاه
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ايﻦ زرتﺸﺖ اﺳﺖ که مفهوم پاداش در ﺑهﺸﺖ وتﺮس از مجازات دردوزخ را که
درآئيﻨش هﺴﺖ  ،ﺑه ﺧانواده گﺸتاﺳپ تعليم داده اﺳﺖ .ﺑاهم ﺑﺮﺳﺮيﮏ ﺧوان نﺸﺴتﻦ
وﺧوردن ونوشيدن ِ پيﺮو دوآئيﻦ گوناگون ومتضاد ) رﺳتم ﺳيﻤﺮﻏﯽ و
اﺳفﻨديارزرتﺸتﯽ (  ،درآئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی  ،ﺑه معﻨای » آشتﯽ کﺮدن ميان پيﺮوان آن
دو آئيﻦ « اﺳﺖ  .ﺧوان که» اﺧوان = اَﺧو +وان « ﺑاشد ﺑه معﻨای » دوﺳتﯽ ياﺑﯽ
وﺑه هم ﺑافتگﯽ وﺑه هم دوﺧتگﯽ ِ گوهﺮهای هﺴتﯽ « اﺳﺖ  .ﺧوان  ،مهﺮرا ﺑﺮ
هﺮايﻤانﯽ اوﻟويﺖ ميدهد  ،چون  ،ﺧو ِد گوهﺮﺧدا که مهﺮو» ﺑه هم ﺑافتﻦ« ودوﺳتﯽ
اﺳﺖ درهﻤان نان وﺑاده هﺴﺖ که هﺮدو ﺑاهم ازآن ﺑهﺮه مﻨد ميﺸوند  ،وايﻦ پيوند
ياﺑﯽ ﺑﻼواﺳطه درنان وﺑاده ﺑا ﺧدا  ،ايﻤان ﺑه هﺮمذهﺒﯽ  ،فﺮﻏﯽ ميﺸود  ،چون
پيوند ﻏيﺮمﺴتقيم ﺑا ﺧدا هﺴﺖ .
ايﻤان ﺑه مذاهب  ،پا روی هﺮگونه ﺟوانﻤﺮدی ميگذارد  .موءمﻦ ﺑه هﺮمذهﺒﯽ و
ايدئوﻟوژئﯽ  ،نﻤيتواند ﺟوانﻤﺮد ﺑاشد  ،مگﺮآنﮑه ازهﻤه اعﻤال وافﮑاری که آن
مذهب يا آن کتاب مقدس  ،در رفتار ﺟدا گانه ﺑا » نا ﺧوديها = نا هﻤگﺮوهيها «
ميخواهد  ،ناديده ﺑگيﺮد  .ايﻤان ﺑه مذهب و ايدئوﻟوژی را نﻤيتوان ﺑا آئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی
ﺑا هم ﺟﻤع کﺮد  ،چون اﺳاس ﺟوانﻤﺮدی ايﻨﺴﺖ که » نيﮑﯽ  ،مهﺮوزريدن ﺑه هﻤه
اﺳﺖ «  ،ومحدويﺖ های ايﻤان ﺑه مذاهب را نﻤيﺸﻨاﺳد  ،و درﺳﺖ  ،ﺧوانش را
ﺑﺮای » ﺑيگانگان وناﺧوديها و نا هم مذهﺒﯽ ها « ميگﺸايد .
ﺧوان ونان  ،تﻨها » نان ﺧﺸﮏ وﺧاﻟﯽ « نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه » ﺑهﺮه مﻨد ﺳاﺧتﻦ از کل
نعﻤﺖ ها و امﮑانات ﺧوشﯽ درزندگﯽ « اﺳﺖ  .نان دادن  ،يا ﺑهﺮه ورﺳاﺧتﻦ هﻤه
 ،ﺑدو تﺒعيض  ،ازرفاه ونعﻤﺖ و آﺑادی و ﺧوشزيتﯽ و ﺣقوق  ،عﻤل ايﻤانﯽ نيﺴﺖ
 ،ﺑلﮑه عﻤل مهﺮی اﺳﺖ .
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نان = » ﻻمان «
ﻻم = لَم = ﻻن و لـ َن
لَما = ارتافرورد= سيمرغ
ﻻمه ردو= مهمانخانه)کردی(=ﻻم+مرتی)مردی(

اردﻻن = ارتا +ﻻن
لـنـد و= لـن +اندو)سيستانی(= ﮔندم
لنﺒﮏ= لـ َن  +بﻎ
لنگر= لـن  +ﮔـر= خانقاه
جوانمردی  ،بنياد » آزاد انديشی «
نظامﯽ داﺳتانﯽ ازاﺳﮑﻨدرآورده که ﺣاوی ردپاهائﯽ روشﻦ از فﺮهﻨگ ﺟوانﻤﺮدی
ايﺮانﺴﺖ  .ﺑﻨا ﺑﺮايﻦ داﺳتان  ،اﺳﮑﻨدر:
درآمد درآن شهﺮ ميﻨوﺳﺮشﺖ
که تﺮکانش ،ﺧوانﻨد» ﻟﻨگﺮﺑهﺸﺖ«
ﺑهاری دراو ديد  ،چون نوﺑهار
پﺮﺳتﺸگهﯽ نام او» قﻨدهار«
عﺮوﺳان ﺑُﺖ روی  ،دروی ﺑﺴﯽ
پﺮﺳتﻨده ﺑُﺖ شده هﺮکﺴﯽ
ايﻦ شهﺮميﻨوئﯽ  ،نزد تﺮکان  » ،ﻟﻨگﺮﺑهﺸﺖ « نام دارد ودرايﻦ شهﺮ،
پﺮﺳتﺸگاهﯽ) ﺑهار=  (vihraچون » نوﺑهار« هﺴﺖ که نامش » قندهار« اﺳﺖ .
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نوﺑهار ،نام ماه اريﺒهﺸﺖ ) ارتا واهيﺸﺖ ( اﺳﺖ .قﻨدهار ،دراصل هﻤان » گﻨدرو«
 ،يا » گﻨدهﺮب« درﺳانﺴﮑﺮيﺖ اﺳﺖ که » گﻨد -هﺮو=« gand-harva
ﺑاشد،وهﻤيﻦ واژه  ،تحول ﺑه واژه » ﺧﻨدروس « يونانﯽ  ،يافته اﺳﺖ که
درنوشتارهای پيﺸيﻦ ﺑﺮرﺳﯽ شد » .قﻨدهار« يا گﻨدهﺮو ،مطﺮب وموﺳيقﯽ دان
آﺳﻤانﯽ و نغﻤه ﺳﺮای ﺑهﺸتﯽ اﺳﺖ که ﺑاماه وگياه هوم ) نای ( ايﻨهﻤانﯽ دارد و
اﺳﺮارآﺳﻤانﯽ راميداند و اوﻟيﻦ زوج ﺑﺸﺮ ،يعﻨﯽ ﺟم  yamaوﺟﻤﯽ yamiازاو
ﺑوﺟود آمده اند) يعﻨﯽ اصل پيدايش انﺴان وفطﺮت انﺴانﺴﺖ ( ودرمﺮاﺳم عﺮوﺳﯽ
اورا ﺳتايش ميﮑﻨﻨد  .نام ايﻦ شهﺮکه » ﺑهﺸﺖ ﻟﻨگﺮ« اﺳﺖ  ،گواه ﺑﺮ آنﺴﺖ که »
ﻟـﻨگﺮ«  ،که ﺳپﺲ نام ﺧانقاه درويﺸان شده اﺳﺖ  ،هﻤان » قﻨدهار= گﻨدرو «
هﺴﺖ  .وايﻨﮑه تﺮکان  ،چﻨيﻦ نامﯽ ﺑدان ميدهﻨد  ،ﺑيان ميﮑﻨد که تﺮکان نيز پيﺮوان
ايﻦ ﺧدا وشيوه زندگيش ﺑوده اند  .اﺳﮑﻨدرﺑه ديدن ايﻦ ﺑُﺖ ميﺮود و درﺣفﺮه
دوچﺸﻤش ،دوﺳﻨگ قيﻤتﯽ مﯽ ﺑيﻨد وﺑه طﻤع ميافتد که آنهارا ﺑﺮگيﺮد  .اﻟﺒته چﺸم
ومﺮدمﮏ چﺸم ) ﺑيﺒﮏ = کچه (  ،ﺧود ارتا هﺴﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،اﺳﮑﻨدرﺑا
طﻤعش ميخواهد ﺧدای ﺟوانﻤﺮدی را کور کﻨد  .درايﻦ زمان کﺴﯽ ميآيد و ﺑﺮای
اﺳﮑﻨدر ،داﺳتان ايﻦ دوﺳﻨگ را که نگيﻦ چﺸﻤان ايﻦ ﺧداهﺴتﻨد  ،چﻨيﻦ ميگويد :
دومﺮغ آمدند از ﺑياﺑان نخﺴﺖ

گﺮفته دوگوهﺮ ،ﺑه مﻨقارچﺴﺖ

وفﺮﺧﯽ  ،چون هﻤای
نﺸﺴتﻨدﺑﺮگﻨﺒد ايﻦ ﺳﺮای زفيﺮوزی ّ
د ُری کان ره آورد مﺮغ هواﺳﺖ
گﺮش آﺳﻤان ﺑﺮنگيﺮد ،رواﺳﺖ
ﺧﺮم  ،زنخدای عﺸق ( ،
فﺮح = ّ
ايﻦ دومﺮغ که مانﻨد هﻤا هﺴتﻨد ) فيﺮوز= هﻤا ّ ،
ايﻦ دوآﺑگيﻨه ) گيﻦ = گـَﻦ ( را ميآورند  .ﺑخوﺑﯽ ديده ميﺸود که ﻟﻦ وﻻن در نام
وﺧﺮم « وﻟﻨگﺮو
» ﻟﻨگﺮ« و ايﻨهﻤﻤانﯽ ﻟﻨگﺮﺑا » قﻨدهار«  ،گواه ﺑﺮآنﺴﺖ که » ارتا
ّ
ﻟﻨﺒﻎ وقﻨدهار ،نامهای يﮏ ﺧدا هﺴتﻨد  .هﺮچﻨد نظامﯽ  ،اﺳﮑﻨدررا ﺑه عﻨوان » ﺑﺖ
شﮑﻦ « درﺟاهای ديگﺮميﺴتايد  ،وﻟﯽ درايﻦ ﺟا ايﻦ گويﻨده ﺑه او ميگويد که » دُر
« يا تخﻤﯽ را که هﻤا آورده ودرچﺸم ايﻦ ﺑﺖ گذارده  ،کﺴﯽ ﺣق ندارد آنﺮا ﺑﺮگيﺮد.
و وقتﯽ ﺧود ﺳيﻤﺮغ ) آﺳﻤان ( آنﺮا ﺑﺮنگيﺮد  ،رواﺳﺖ که ﺑﻤاند وکﺴﯽ ديگﺮنيزآنﺮا
ﺑﺮنگيﺮد  .اﺳﮑﻨدر ،ﺳخﻦ را مﯽ پذيﺮد و ازﺑﺖ شﮑﻨﯽ و چپاول دﺳﺖ ميﮑﺸد و
18

Jg. 1 (2020), Heft 6

رفتارﺟوانﻤﺮدانه ميﮑﻨد  .دﺳﺖ کﺸيدن يﮏ ﻏارتگﺮ ،ازﻏارت چيزی گﺮانﺒها  ،و
ازﺑﺖ شﮑﻨﯽ  ،نﺸﮑﺴتﻦ ﺑﺖ ) توهيﻦ نﮑﺮدن ﺑه ﺧدای ديگﺮان  ،ﺑه ويژه ﺑتﯽ که
ﺧدای ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ ( ارزش ﺟوانﻤﺮدی دارد  .درايﻨجا ميتوان ايﻨهﻤانﯽ » ﻟـﻦ+
ﺑﻎ « ﺑا » گﻨدرو« و ﺑا » ماه -ﺧدا = اصل عﺸق « و ﺑا » اصل طﺮب « دريافﺖ
که ﺑﻨﻤايه گوهﺮ هﺮانﺴانﯽ ) ﺑُﻦ وطﺒيعﺖ وگوهﺮوﺳﺮشﺖ هﺮانﺴانﯽ( اﺳﺖ شﻨاﺧﺖ
 .درﺳﺖ ايﻦ ﺧداهﺴﺖ که نه تﻨها ﺑه هﺮانﺴانﯽ ) ﺑدون اﺳتثﻨاء( تحول مﯽ ياﺑد ،
وتخم وﺑذرو دانه وچهﺮه ) چيتﺮه ( هﺮانﺴانﯽ ميﺸود ) يعﻨﯽ درهﻤه انﺴانها ﺑدون
تﺒعيض هﺴﺖ ( ﺑلﮑه هﻤيﻦ ﺧدای عﺸق  ،تحول ﺑه گﻨدم وﺟوو ارزن و کﻨجد وﺧﺮما
) مگ= مﻎ ( ونيﺸﮑﺮ) مﮏ( ....مﯽ ياﺑد .درﺳﺖ ايﻦ واژه دريونانﯽ ،شﮑل
ﺧﻨدروس پيداکﺮده که هﻤان » گﻨدرو « ﺑاشد و ﺑه گﻨدم رومﯽ  ،يعﻨﯽ » گﻨدم
هﺮومﯽ= گﻨدم زنخدا « گفته ميﺸود که دراصل ﺑه » ﺟوگﻨدم  ،ﺟوی که هﻤﺮنگ
گﻨدمﺴﺖ « وﺳپﺲ ﺑه گﻨدم مﮑه که ذرت ﺑاشد ) مﮏ = ﺑه نﯽ گفته ميﺸود و ايﻦ
نام زنخدا ﺑوده اﺳﺖ  .شهﺮ مﮑه نيز ﺑه هﻤيﻦ علﺖ مﮑه ناميده ميﺸود  ،چون نام
ديگﺮش » ﺑيدر« اﺳﺖ که ﺑه معﻨای ﺧﺮمﻦ اﺳﺖ ودراصل » وی +در= دروای =
ﺧﺮم « اﺳﺖ ( .
ّ
ﺑﻼفاصله هﻤيﻦ ﺧدا ،تحول ﺑه ﺧوان وﺳفﺮه مﯽ ياﺑد ،تاهﻤه فﺮزندان ﺧود را ) هﻤه
انﺴانها ( را شيﺮ ﺑدهد وتغذيه کﻨد وﺑپﺮورد  .اﺳاﺳا » پﺮوردگار« ﺑه معﻨای »
دهﻨده ﻏذا ،دهﻨده ﻏـَد= گد= ﺟد= ژد = شيﺮ« و ايﻦ نام » زنخدا ومادرﺧدا ،
وﺧدای عﺸق وپﺴتان « ﺑوده اﺳﺖ  .چﻨانچه هﻤيﻦ » قﻨدهار= گﻨد-هﺮو = گﻨدرو
«  ،تحول ﺑه واژه » کﻨدوره و کﻨدوری « يافته که ﺑه معﻨای ﺳفﺮه ودﺳتارﺧوان
چﺮميﻦ اﺳﺖ و ﺳپﺲ ﺑه پيش اندازپارچه ای که درپيش ﺳفﺮه ؛ ﺑﺮروی زانو ی
مﺮدم ميگﺴتﺮند اطﻼق گﺮديده  .وﺧود واژه ﺳفﺮه نيزکه » ﺳوفﺮه « ﺑاشد ،
ودرگيلﮑﯽ » ﻟﯽ -ﺳفﺮه ﺑه معﻨای ﺳفﺮه ازنﯽ « گفته ميﺸود  ،دراصل ﺑافته ای
ازاﻟياف نﯽ ﺑوده اﺳﺖ  .ﺳوفﺮام که يﮑﯽ ازﺑزرگان دوره قﺒاد اﺳﺖ ،
وازتﺒارﺧﺮمديﻨان وﺟوانﻤﺮدان ﺑزرگ ايﺮانﺴﺖ و ازشيوه ﺑزرگوارانه ِرفتاراو
وپﺴﺮش ﺑه آﺳانﯽ ميتوان ايﻦ ﺟهان ﺑيﻨﯽ اورا شﻨاﺧﺖ .
نام هﻤيﻦ ﺧدای » ﻟـﻦ « که ﺑه معﻨای » ﺑﺴياری وپﺮی و انﺒوهﯽ وتوده « اﺳﺖ
درهﻨدی » ﻟﻨﮏ « اﺳﺖ و نام ايﻦ شهﺮﺑهﺸتﯽ ) ارتا ﺑهﺸتﯽ ( » ﻟﻨگﺮ= ﻟﻦ +گﺮ=
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ﻟﻨﮏ +گﺮ« شده اﺳﺖ  ،شهﺮيﺴﺖ که زنخدای » قﻨدهار= گﻨدهﺮو= کﻨدوره =
گﻨدرو« ،
ارتا وﺧﺮم  ،ﺧوان ﺑﺮای هﻤه ميگﺴتﺮند ) ﺧوان ارتا = ﺧوان+رته = ﺧونيﺮوس
(  .مﺴئله آنﺴﺖ که هﻤه ايﻦ انﺴانها ،ﺧودرا فﺮزند ارتا ميدانﻨد  .چﻨانچه نام ديگﺮ ِ»
ﺣﻨطه يا گﻨدم رومﯽ يا هﺮومﯽ «  ،ﺧاﻻ ون اﺳﺖ که » ﺧارا +ون « ميﺒاشد وﺧارا
هم ﺑه معﻨای زن وهم ﺑه معﻨای ماه پُﺮ ،و هم ﺑه معﻨای ﺳﻨگ ) امتزاج
واتحادواتصال و ﺟﻤع پيﺮوان ( ميﺒاشد َ » .ون » ﺑه معﻨای پﺮی وﺳﺮشاری و هم
ﺑه معﻨای ﺑهم دوﺧتﻦ وﺑه هم ﺑافتﻦ  ،يعﻨﯽ يﮏ ﺟامه وﺳفﺮه شدن ويﮏ ﺧوان
شدنﺴﺖ .
گﻨدم زنخدا ) هﺮوم = روم  ،درياچه اوروميه (  ،اصل ﻟﺒﺮيزی وﻏﻨا وﺳﺮشاری
وﺳﺮچﺸﻤه عﺸق وپيوند ياﺑيﺴﺖ  .ودرﺳﺖ مﺮدم ﺳيﺴتان )ﺳجﺴتان(ﺳﮏ+اﺳتان
 ،که ميهﻦ ِ مهﺮوپيوند اﺳﺖ ورﺳتم ﺳﮑزی ازآن ﺑﺮﺧاﺳته ) ﺳﮑانيدن ﺑه هم
چﺴﺒانيدن وپيوند دادن (  ،ﺑه گﻨدم  » ،ﻟـﻨدو =  landuميگويﻨد که مﺮکب از» ﻟﻦ
 +انـدو « ميﺒاشد .و درﺳانﺴﮑﺮيﺖ » اندو «  ،ﺑه معﻨای» ﺑه هم ﺑﺴتﻦ « اﺳﺖ .
پﺲ» ﻟﻨدو« يا گﻨدم  ،ﺑه معﻨای پﺮی وﺳﺮشاريﺴﺖ که هﻤه انﺴانها را ﺑه هم مﯽ
ﺑﻨدد و پيوند ميدهد  .درﺳجﺴتان ،ﻟﻨدو  ،هم ﺑه گﻨدم گفته ميﺸود و هم ﺑه » گﻨدم
وکﻨجد ﺑوداده وﺑا ﺧﺮما آﻏﺸته ﺑطورگلوﻟه گفته ميﺸود که درزمﺴتان مانﻨد نان کﻨجد
ميخورند  .هم گﻨدم وهم کﻨجد وهم ﺧﺮما) هﺮه +ما= مگ (  ،هﺮﺳه ايﻨها  ،تخﻤهای
ﺧدای ماه يا ﺧدای دوﺳتﯽ وعﺸقﻨد .
ايﻦ زنخدا » ﻟـﻦ « که هخامﻨﺸﯽ ها » دوا ﻟﻦ =  = dva lanزنخدا ﻟﻦ « ميﻨاميدند
 ،هﻤيﺸه اﺧﻼق عامه را درايﺮان  ،معيﻦ ميﺴاﺧته اﺳﺖ  ،و درشاهﻨامه داﺳتانهانش
 ،ازﺟﻤله » داﺳتانهای ﺑهﺮام گور « شده اﺳﺖ  .ازآنجا که هخامﻨﺸﯽ ها اورا » دوا
ﻟﻦ « ميﻨامﻨد  ،ﺑهتﺮيﻦ دﻟيل ﺑﺮآنﺴﺖ آنها مانﻨد زرتﺸﺖ  ،مفهوم » ديو « را
ﺧواروزشﺖ نﺴاﺧته ﺑودند ،ﺑلﮑه نام ﺧدا وزنخدايﺸان ﺑوده اﺳﺖ  ،وازايﻨگذشته ،
آنها اصل » ﺟفتﯽ « را ﺑاور داشته اند  ،چون واژه » ديو که دوا = دوای = وای
= ﺳيﻤﺮغ « ﺑاشد  ،ﺑه مفهوم » دوتا ی ﺑه هم چﺴﺒيده اﺳﺖ .
ازﺳوی ديگﺮ ،علتهای گوناگون  ،ﺳﺒب اﻟحاق داﺳتانهای ﻟﻨﺒﮏ وﺳايﺮ داﺳتانهای
ﺳيﻤﺮﻏﯽ ﺑه داﺳتان ﺑهﺮام گورﺳاﺳانﯽ شده اﺳﺖ  .يﮑﯽ آنﮑه » ارتا وﺑهﺮام « ،
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دوﺑﻦ ﺟفﺖ آفﺮيﻨش واصل هﺮچيزهﺴتﻨد  ،ﺑوده اﺳﺖ .ديگﺮآنﮑه ﺑهﺮام گور ،
ﺑﺮعﮑﺲ ﺳايﺮشاهان ﺳاﺳانﯽ  ،اهل موﺳيقﯽ وطﺮب ﺑوده اﺳﺖ که نزد موﺑدان
زرتﺸتﯽ که نفوذ فوق اﻟعاده دردﺳتگاه ﺣﮑومﺖ ﺳاﺳانﯽ داشتﻨد  ،چﻨدان مطلوب
نﺒوده اﺳﺖ  .ديگﺮآنﮑه  ،ﻟقب » ﺑهﺮام گور«  ،که » گور« ﺑاشد  ،چﻨانچه پﻨداشته
ميﺸود  ،چﻨدان ﺑه شﮑارگور ﺑﺴتگﯽ نداشته اﺳﺖ  ،ﺑلﮑه ﺳيﻤﺮغ يا مﺮغ » ،
تﻨگوريا = تﻦ گور= تﻨگﺮ« ﺧوانده ميﺸده اﺳﺖ  ،که ﺑه معﻨای »زهدان يا ﺳﺮچﺸﻤه ِ
ازنو تﮑون ياﺑﯽ « اﺳﺖ  .ﺑهﺮام گور ﺑه معﻨای آنﺴﺖ که ايﻦ ﺑهﺮاميﺴﺖ که ﺑا آن
ازنو رﺳتاﺧيزشده اﺳﺖ  .دردوره ﺳاﺳانيان  ،اکثﺮيﺖ مﺮدم ايﺮان  ،که
ﺧﺮمديﻨﯽ ﺑودند  ،که ﺑﻨيادش  ،دوﺑﻦ
هﻨوزﺧﺮمديﻨان ﺑودند ،مﻨتظﺮ ِ تجديد ﺣيات ّ
ّ
ﺧﺮم « اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که ﺑﺴياری ازشاهان ﺳاﺳانﯽ نام ﺑهﺮام
ﺟفﺖ ﺑهﺮام و» ارتاّ -
وﺧﺮم
را ﺑﺮميداشته اند که ﺧودرا ﺑه عﻨوان رﺳتاﺧيز ﺑهﺮام) ﺧدائﯽ که ﺟفﺖ ارتا
ّ
اﺳﺖ ( نﺸان دهﻨد  .و چون نام ديگﺮ ﺑهﺮام  ،پاﺑﻎ اﺳﺖ که » ﺑاﺑﮏ « شده اﺳﺖ ،
ﺑه معﻨای » ﺧدای ﺟهانگﺮدی وﺳيﺮدرآفاق « اﺳﺖ  .ﺧدای ﺑهﺮام  ،هﻤيﺸه درﺳيﺮ
ﺧﺮم « هﺴﺖ  ،هﻤيﺸه ازنو ميجويد
اﺳﺖ  ،چون معﺸوقه ﺧود را که » ارتا= ّ
وهﻤيﺸه ازنو مﯽ ياﺑد  ،وﻟﯽ هﻤيﺸه نيزپﺲ ازوصال  ،گم ميﮑﻨد وميﮑوشدهﻤيﺸه
اورا ازنو ﺑياﺑد  .انديﺸه ﺑزرگﯽ که درايﻦ تصويﺮ ﺑيان شده اﺳﺖ آنﺴﺖ که عﺸق
 ،پديده ايﺴﺖ که هﻤيﺸه ﺑايد ازنو آنﺮا ﺟﺴﺖ  .او»ارتا-ﺧﺮم« را که محﺒوﺑه اش
هﺴﺖ پﺲ ازوصال ،هﻤيﺸه گم ميﮑﻨد  ،وﻟﯽ هﻤيﺸه نيز ايﻦ گﻤﺸده ﺧود را ازنو
ميجويد تا ﺑه وصاﻟش ﺑﺮﺳد .درﺳﺖ دروصال ،چيزی را که مﯽ ياﺑد  ،گم ميﮑﻨد .
ﺑه عﺒارت امﺮوزه ما  ،رﺳيدن ﺑه ﺣقيقﺖ  ،متﻼزم ﺑا گم کﺮدن ﺣقيقتﺴﺖ  ،واﺣﺴاس
گم کﺮدن  ،توﻟيد کﺸش ﺟﺴتجوی ازنو اﺳﺖ  .ايﻦ انديﺸه درادﺑيات عﺮفانﯽ دردوره
اﺳﻼم  ،کﻤتﺮ دنﺒال شده اﺳﺖ  .درزندگﯽ روزانه نيز ،هﻤيﻦ اصل  ،انﺴان را
هﺮروز ﺑه » ﺟﺸﻦ تازه «  ،ﺑه » ﺳپﻨج تازه «  ،ﺑه » پذيﺮفته شدن درمهﻤانﯽ تازه
« ميﮑﺸاند  ،و درﺳﺖ ﺑهﺮام گور ،پﯽ درپﯽ ﺑدنﺒال » ﺳپﻨج ياﺑﯽ تازه « اﺳﺖ .
اوهﻤيﺸه ﺑه شﮑل ﺑيگانه پديدارميﺸود و از مﺮدم ،ﺳپﻨج ميطلﺒد تا مﺮدمان را
ﺑيازمايد  .و آنانﮑه ايﻦ ﺧدارا نﻤيﺸﻨاﺳﻨد  ،از درميﺮانﻨد .وﻟﯽ ﻟﻨﺒﮏ ﺑا آنﮑه اورا
نﻤيﺸﻨاﺳد  ،وﻟﯽ ميداند که عاشقش  ،هﻤيﺸه ﺑه شﮑل ناشﻨاس ميآيد .
***
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پيـدايش ِ ﺟهان ِ دوﺳــتﯽ 10 -

بنياد آزادی ِمذاهب وديگرانديشی را
درايران  ،لنﺒﮏ)لـَن بﻎ(،
خدای خوان و لـَنگـ َـر
)خوان ﮔاه=خانقاه(
نهاده است
درلنگـری که مائيم ،ا َندُه ،کسی نﺒيـند
عﺒيد زاکان
مﻦ  ،ازآن روز که دريافتم » گﻨج ناگﻨجايم «  ،هﺴتﯽ يافتم  .مﻦ ازآنﺮوز که درﺧود
 ،ﺳﺮچﺸﻤه ﺟوشان ﺑيﻨش ومهﺮوشادی وروشﻨﯽ رايافتم  ،هﺴﺖ شدم  .مﻦ
ازآنﺮوزی که ﺟانم  ،ﺟوان وﺑـ ُﺮنا ) پورنای( شد ،پُـﺮوﻟﺒﺮيزشد  ،ﺟانﺒخش وشادی
ﺑخش شد ،هﺴتﯽ يافتم  .ﺑا شاد کﺮد ن و مهـﺮﺑخﺸيدن  ،آفﺮيده شدم  ،درک »هﺴﺖ
ﺑودن ﺧود « را کﺮدم  .انﺴان  ،در» ﺧود -ﺑخﺸﯽ «  ،ﺑا تﺒديل ﺟان ﺧود  ،ﺑه چﺸﻤه
ﺟوشان ِشادکﺮدن ومهﺮﺑخﺸيدن ﺑه ديگﺮان  ،درک ِ ﺧود ﺑودن کﺮدن  ،پيدايش
وهﺴتﯽ يافﺖ.
انﺴان دريافﺖ که کاريزيﺴﺖ که از ژرفای ﺟانش  ،آب ﺣياتﯽ ميجوشد که ازدهانه
وﺧﺮمﯽ
های گفتاروکﺮداروانديﺸه و عواطفش  ،فوران ميﮑﻨد و درگيتﯽ  ،آﺑادی
ّ
ميآفﺮيﻨد  .مﻦ هﺴتم  ،چون » گﻨجﯽ هﺴتم که درﺧود نﻤﯽ گﻨجد «  .نام گﻨج » ،
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وﺧﺮمﯽ ﺟهان ميﺸوم
ﺟﯽ ﺑون = « ji+bunاﺳﺖ  .مﻦ هﺴتم  ،چون تﺒديل ﺑه آﺑادی
ّ
.
انﺴان  ،زهدان وﺳﺮچﺸﻤه وچاه ِ)= ﺑون (  ،زندگﯽ) ﺟﯽ( اﺳﺖ .انﺴان ﺳﺮچﺸﻤه
ﺟوشان مهﺮوعﺸق )ﺟﯽ ( هﺴﺖ  ،انﺴان  ،اصل آفﺮيﻨﻨده هﻤآهﻨگﯽ وتوافق
وﺳﻨجيدن) ﺟﯽ ( هﺴﺖ  .انﺴان  ،اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ ) ﺟﯽ= يوغ ( هﺴﺖ  .انﺴان،
ﺧﺮم
آتﺸﮑده )آتش ﺟان= ﺟﯽ +يان ( اﺳﺖ  ،وﺑاﻻﺧﺮه انﺴان  » ،ﺟﯽ ،يا زنخدای ّ
 ،اصل شادی ورامﺸگﺮی و شﻨاﺧﺖ وعﺸق و پﺴتان شيﺮ ،يا دايه « هﺴﺖ  .هﺴتﯽ
يافتﻦ  ،ﺑا يافتﻦ درﺧود  » ،گﻨج ناگﻨجا « را  ،و يافتﻦ در ﺧود  ،پُﺮی وﺳﺮشاری
وﻟﺒﺮيزی وﺟوشﻨدگﯽ را  ،آﻏازميﺸود  .انﺴان  ،آنگاه انﺴان شد  ،که ﺧود را ﺑه
کﺮدارچﺸﻤ ِه ﺟوشان  ،يا گﻨج ناگﻨجا شﻨاﺧﺖ واﺣﺴاس کﺮد  .انﺴان ،ازکﺴﯽ نپﺮﺳيد
که مﻦ کيﺴتم وچيﺴتم  ،تاديگﺮی ﺑه او ﺑياموزد که او کيﺴﺖ وچيﺴﺖ  .ايﻦ »
ﺟﯽ=ژی«  ،يا ﺟان هﺴﺖ که » آتش يازنده « اﺳﺖ  ،که درشعله ورشدن  ،ايﻦ
ناگﻨجائﯽ را ﺑيان ميﮑﻨد وروش وگﺮم ميﺸود  .ﺟان  ،يا » ﺟﯽ +يان «  ،آتﺸﮑده
اﺳﺖ  ،و ﺟان انﺴان  ،آتش اﺳﺖ  ،تخﻤيﺴﺖ از» کانون يا مﻨقل ِارتا«  .ﺟان يا »
ﺟﯽ «  ،که ﺳﺮچﺸﻤه آتش افﺮوزيﺴﺖ  ،ﺳﺮچﺸﻤه» يازيدن « اﺳﺖ  -1 .ﺳﺮفﺮازی
و -2نياز) نﯽ +ياز(= مهﺮ ،و  -3ﺧواﺳﺖ ) ﺧوا +ياز( و -4آزادی  ،هﺮچهار،
درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،شعله های آتش ﺟان) ﺟﯽ(  ،يا يازيدن ﺟان هﺴتﻨد .ايﻨها ،
روند ِﻟﺒﺮيزی و افﺸانﻨدگﯽ طﺒيعﺖ انﺴانﻨد  .ايﻨها هﻤه  ،گوهﺮ افﺸانﻨدگﯽ و دهﺸﯽ
ورادی دارند .
ايﻦ کﺸش های افﺸانﻨده  ،هﻨگامﯽ هﻤه  ،ﺳوی وارونه مﯽ ياﺑﻨد  ،که انﺴان ،
ﺧودرا » ضعيف وعاﺟزو ناتوان وناقﺺ وﺟاهل وگﻨاهﮑار« در ياﺑد  .هيچ قدرتﯽ
 ،ﺳﺮﺳازگاری و هﻤآهﻨگﯽ وموافقﺖ ﺑا » انﺴان ﻏﻨﯽ وﺳﺮشار و گﻨج ناگﻨجا و
آذرشعله ور ،و چﺸﻤه ﺟوشان « ندارد  .ازايﻦ رو ميﮑوشد که چيﺴتﯽ وکيﺴتﯽ
انﺴان را آنگونه که ميخواهد  ،معيﻦ کﻨد  .ﺑه انﺴان ميگويد که او چيﺴﺖ وکيﺴﺖ
 ،و او چه وکه » ﺑايد ﺑاشد«  .اوﺳﺖ که ﺑه انﺴان ميگويد که تو ﺟاهل و ضعيف
و عاﺟزو محتاج هﺴتﯽ  ،چون از مﻦ  ،اطاعﺖ نﻤيﮑﻨﯽ  .اطاعﺖ نﮑﺮدن ازمﻦ
وﺳﺮفﺮازی درﺑﺮاﺑﺮ مﻦ  ،ﺑﺮتﺮيﻦ گﻨاه اﺳﺖ .
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ايﻦ ﺟهل ونقﺺ انﺴانيﺴﺖ که تﺮا از اطاعﺖ مﻦ ﺑازميدارد وتﺮا گﻨاهﮑارميﮑﻨد .
قدرت  ،ازانﺴان ميخواهد که انﺴان  ،ازﺧودش  ،نخواهد  .ازﺧودش  ،ﺳﺮﺑﺮنيفﺮازد
 .ازﺧودش  ،روشﻦ نﮑﻨد وازﺧودش نﺒيﻨد  .ازﺧودش  ،ﺑه هﺮچه ﺧواﺳﺖ،
مهﺮنورزد  .و آزادی را  ،که ﺳﺮکﺸﯽ مداوم عليه قدرتﺴﺖ  ،ﺑﺮتﺮيﻦ گﻨاه ﺑداند .
وﻟﯽ ايﻨها درﺳﺖ  ،وارونه ﺳازی » کﺸش گوهﺮی ﺟان ﺑه افﺸانﻨدگﯽ ازپـ ُﺮی
وﺳﺮشاريﺴﺖ «  .ﺑديﻨﺴان  ،گوهﺮانﺴان ﺑايد فوران وﺧودﺟوشﯽ و اﺣﺴاس ِ»
ازﺧود ﺑودن « را ازدﺳﺖ ﺑدهد  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،ﺑايد مﺮتﺒا ايﻦ اصل ﺟوشﻨدگﯽ
وﺳﺮفﺮازی و يازندگﯽ  ،دراو کوفته و زدوده و ﺑازدارنده وﺑاﻻﺧﺮه  ،ﺳتﺮون
ﺳاﺧته شوند .
وﻟﯽ انﺴان  ،ﺑديﻨﺴان  ،وﺟودی تهﯽ نﻤيﺸود  ،ﺑلﮑه ازايﻦ پﺲ  ،تﺒديل ﺑه » اصل
هﻤيﺸه ﺧاﻟﯽ شونده « ميگﺮدد  » .يازش ِ دهﺸﯽ ازپـ ُﺮی «  ،تﺒديل ﺑه » آز ِ اوﺑارنده
يا ﺑلعﻨده « ميﺸود  .او هﻤيﺸه ﺑايد ازنو ،ﺧود را پُـﺮکﻨد  .او ديگﺮﺑجويدن آنچه
ميخورد نﻤيﺮﺳد  ،ﺑلﮑه ايﻦ » ِﺣﺲ تهﯽ شوی « اورا مجﺒورﺑه ناﺟويده فﺮوﺑلعيدن
) اوﺑاريدن = ( ava-paritanميﮑﻨد .ازايﻦ پﺲ  ،انﺴان  ،هيچگاه نﻤيتواند
پﺮوﺳيﺮشود  .ﺑﺮﻏم » ﺧود پُﺮکﻨﯽ «  ،هﻤيﺸه اﺣﺴاس تهﯽ شوی و گﺮﺳﻨگﯽ وﺟوع
دارد  .آنگاهﺴﺖ که قدرت ميﮑوشد که ﺑا اوامﺮونواهﯽ شديد  ،اورا ازناﺟويده فﺮو
ﺑلعيدن ﺑاز دارد  ،و هﻤيﺸه ﺑه انﺴان  ،وعظ قﻨاعﺖ وصﺒﺮو رضا ميﮑﻨد  .وﻟﯽ هﻤه
ايﻦ اوامﺮونواهﯽ ومجازاتها وکيفﺮها  ،ايﻦ » ﺳائقه ﺑلعيدن « را نﻤيتوانﻨد ارضاء
کﻨﻨد وازکارﺑيﻨدازند  .تا انﺴان  ،ﺧود را ﺑه کﺮدار »ضعيف وناقﺺ و ﺟاهل
وعاﺟزوکﻤﺒود« درمﯽ ياﺑد  ،ايﻦ ﺳائقه  ،که » گﺮﺳﻨگﯽ وﺟودی « يا » قحطﯽ
وﺟودی « ﺑاشد  ،دراو زﺑانه ﺧواهدکﺸيد.
ازايﻨگذشته  ،ﺧود ﷲ نيز  ،دچارهﻤيﻦ آزﺑلعﻨده يا قحطﯽ گوهﺮی هﺴﺖ  .او نيز
ميﮑوشد که هﻤه ﺟهان را فﺮوﺑلعد ،هﻤه ملل را مغلوب ومخلوق وعﺒ ِد ﺧود ﺳازد
 .هﻤه موﺟودات نيز ﺑا او  ،گﺮفتار» ﺟوع ﺑقﺮ= گﺮﺳﻨگﯽ دائﻤﯽ « هﺴتﻨد  .ايﻦ »
شهوت فﺮوﺑلعيدن «  ،ﺑه آنها » اﺣﺴاس ﺑودن « ميدهد  .هﺮکﺴﯽ آنگاه اﺣﺴاس
هﺴتﯽ ميﮑﻨد  ،که مﯽ ﺑلعد  .وزمانﯽ که نتواند ﺑﺒلعد  ،اﺣﺴاس » ناﺑودی وعدم « ،
اورا شﮑﻨجه ميدهد.

24

Jg. 1 (2020), Heft 6

هﻤانﺴان که انﺴان ناگﻨجا درﺧود  ،شادی از فﺮاريزی و ﺟوانﻤﺮدی ودهش دارد ،
هﻤانﺴان  ،انﺴان ناقﺺ وﺟاهل وگﻨاهﮑاروعاﺟز ،هﻨگامﯽ شاد ميﺸود که ﺑگيﺮد
وﺑﺴتاند و قهﺮﺑورزد و پﺮﺧاش کﻨد وتهديد کﻨد و ﺑه ديگﺮان  ،چيﺮه شود  .عقل
درچﻨيﻦ وﺟودی  ،دهان يا زفﺮ ِﺑلعﻨدگيﺴﺖ  .وعﺮفان  ،درﺳﺖ ﺑﺮضد چﻨيﻦ عقلﯽ
وانديﺸيدنش ﺑود  .شادی ِوﺟودی ﺟوانﻤﺮد  ،درﺳﺖ ﺑزرگتﺮيﻦ دوزخ وعذاب ِ
موءمﻦ ﺑه ﷲ اﺳﺖ .
مﺴائل امﺮوز ﺟهان نيز ﺑا ايﻦ دوگونه انﺴان کاردارد  .انﺴانﯽ که هﺴتﯽ ﺧودرا ﺑه
عﻨوان » ﺳﺮچﺸﻤه ﺟوشان « درمﯽ ياﺑد و انﺴانﯽ که هﺴتﯽ ﺧود را ﺑه عﻨوان »
اصل تهﯽ ﺳازنده « درمﯽ ياﺑد  .انﺴانﯽ که ﺧود را »ﺳﺮچﺸﻤه ﺧاﻟﯽ شونده «
ميداند و هﻤيﺸه درفﮑﺮپـ ُﺮکﺮدن ) اوﺑاريدن ( آنﺴﺖ  ،مﺴئله ﺑﻨيادی اقتصادی
وﺳياﺳﯽ وﺣقوقﯽ ِ ﺟهان ماﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که ﺑﺮای ﺣل مﺴائل ﺑﻨيادی ﺟهان  ،ﺑايد
انﺴان  ،درﺧود  ،ﺑاز ﺳﺮچﺸﻤه ﺟوشﻨدگﯽ را درياﺑد  .هﻤيﻦ مﺴئله نيز  ،ﺑﻨياد
ﺟﻨﺒش عﺮفان درايﺮان ﺑوده اﺳﺖ .
ﺑه قول ﺳعدی  ،عﺮفان  ،دراصل  ،ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑود ﺑه صورت  ،پﺮاکﻨده وﻟﯽ ﺑه معﻨﯽ
 ،ﺟﻤع  .وﺳپﺲ ﺑه صورت  ،ﺟﻤع شد  ،وﻟﯽ درمعﻨﯽ  ،پـﺮاکﻨده  .فﺮهﻨگ  ،هﻤيﺸه
ﺟﻨﺒﺸﯽ اﺳﺖ که ﺑه معﻨﯽ  ،ﺟﻤعﺴﺖ وﻟﯽ ﺑه صورت  ،پﺮاکﻨده  .عﺮفان ايﺮان مانﻨد
فﺮهﻨگ ايﺮان » ،ﺟگﺮودل« را ميانه انﺴان ميدانﺴﺖ  ،نه » عقل« را  .دل که
نام ديگﺮش  » ،ارد « ميﺒاشد  ،هﻤان » ارتا « هﺴﺖ که نخﺴتيﻦ عﻨصﺮوﺟود
انﺴانﺴﺖ  ،که طﺒعا » مﺮکزهﺴتﯽ « انﺴان شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ  .ﺟگﺮ نيز که »
ﺟﯽ  +گﺮ=  «ji +garewﺑاشد  ،ﺑه معﻨای زهدان يا ﺳﺮچﺸﻤه » ﺟﯽ= زندگﯽ
وعﺸق « اﺳﺖ ،که ﺑاز ﺑا دل  ،ميان هﺴتﯽ انﺴان شﻤﺮده ميﺸود  .تفﮑﺮ فلﺴفﯽ ،
امﺮوزه راﺑطه ﺑا » دل « يا مفهوم » ميان هﺴتﯽ « ندارد  .درﺣاﻟيﮑه » ميان هﺴتﯽ
« درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،نقش ﺑﻨيادی درزندگﯽ انﺴان داشﺖ  ،چون» ﺳﺮچﺸﻤه مهﺮ«
شﻤﺮده ميﺸد » .ﺧﺮد « درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،درﺳﺮاﺳﺮ تﻦ پخش اﺳﺖ و دل وﺟگﺮ،
ميان هﺴتﯽ اوﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که موﻟوی ﺑه » دل = ميان هﺴتﯽ « ﺧود  ،ميگويد :
ﻏافل ﺑُدم ازآنﮑه تو  » ،مجﻤوع هﺴـتـئﯽ «
مﺸغول ﺑود » فﮑـﺮ«  ،ﺑه ايﻤان وکافـﺮی
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ايﻤان ﺑه عقايد گوناگون  ،فﮑﺮمﺮا ازآن ﺑازميداشﺖ که تﺮاﺑﺸﻨاﺳم که تو ميان هﺴتﯽ
ميﺒاشﯽ وکل هﺴتﯽ ازتو معيﻦ ميﺸود .
ای دل  ،تو » کل کونﯽ «  ،ﺑيﺮون زهﺮدوکون
ای ﺟﻤله چيزها تو  ،وز چيزها  ،ﺑـَﺮی
ﺧﺮم = ﺟﯽ « داشتﻨد که ﺳﺮچﺸﻤه
دل  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ارتا « وﺟگﺮ» ،ﺟﯽ  +گﺮّ ،
آفﺮيﻨﻨد ِه پـ ُﺮی وﺳﺮشاری هﺴتﻨد  .ارتا  ،هﻤان » ﻟـﻤا = گل ﺑﺴتان افﺮوز« اﺳﺖ که
اصل » ﻟﻤاﻟﻤﯽ= ﻟﺒاﻟﺒﯽ « اﺳﺖ  .اﺣﺴاس ايﻦ ﺳﺮچﺸﻤه ﻟﺒاﻟﯽ درﺧود هﺴﺖ که
روزنه های ﺟوشﻨدگﯽ را درﺳﺮاﺳﺮوﺟود انﺴان  ،در انديﺸه وگفتاروکﺮدار،
ميگﺸايد .
درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،انﺴان  ،تﺮکيب ﺟﺴم وروح نﺒود  ،ﺑلﮑه  ،فﺮهﻨگ ايﺮان  ،انﺴان
را دارای ﺳه ﻻيه ميدانﺴﺖ  .درونﯽ تﺮيﻦ هﺴته  »،ﺟان ﺟان« يا ﺟانان ﺑود  ،که
هﻤان » فـﺮن « و » فﺮی « و يا » ارتا « ﺑاشد  .ﻻيه دوم فﺮازآن  ،ﺟان اﺳﺖ ،
وﺑاﻻﺧﺮه  ،ﻻيه فﺮازيﻦ که ديدنﯽ وگﺮفتﻨﯽ اﺳﺖ  ،ﺟﺴم اﺳﺖ  .ﺟان ﺟان يا ﺟانان
) فـﺮی= ارتا = ﺳيﻤﺮغ ( هﻤان » گﻨج نهفته وناگﻨجا « درهﺮانﺴانيﺴﺖ که اصل
ومهﺮوپُﺮی وﺳﺮشاريﺴﺖ » .ارتا واهيﺸﺖ= ارديﺒهﺸتد « ﺧدای ايﺮان ،
زيﺒائﯽ ِ
انﺴان را ﺧلق نﻤيﮑﻨد  ،ﺑلﮑه وﺟودش  ،ﺧوشه ای از تخﻤهاﺳﺖ که تخﻤش
درهﺮانﺴانﯽ  ،افﺸانده ميﺸود و ايﻦ هﻤان چيزيﺴﺖ که عﺮفا  ،ﺳپﺲ » ﺟان ﺟان يا
ﺟانان « ناميدند .
ﺟان ﺟان مائﯽ  ،ﺧوشتﺮ ازﺣلـوائﯽ
چﺮخ را » پـُﺮ کﺮدی «  ،زيﻨﺖ و زيﺒائﯽ
دايه هﺴتﯽ ها  ،چﺸﻤه مﺴتﯽ ها
ﺳﺮده مﺴتانﯽ  ،و آفﺖ ﺳﺮهائﯽ
َ
ﺑا درک ايﻦ اصل ﻏﻨا درﺧودهﺴﺖ که انﺴان  ،وﺟودی ﺧﻨدان ميﺸود  ،چون ﺧﻨده
وشادی  ،ﺑيان » ناگﻨجائﯽ گﻨج « اﺳﺖ .
چگونه ﺧﻨده ﺑپوشم ؟  .......انار ﺧﻨدانم
26

Jg. 1 (2020), Heft 6

ﺳﻤاق ﺑودن(
نﺒات وقـﻨد  ،نتاند نﻤود  ،ﺳـ ّﻤاقﯽ ) ُ
ﺧﺮﺳﻨدی  ،ايﻦ شادی ونﺸاط » وﺟودی « اﺳﺖ که ﺑيان گﻨج نهفته وﻟﯽ ناگﻨجا
درهﺮﺧودی اﺳﺖ  .ﺧﺮﺳﻨدی  ،شادی ازچيزی وﺑﺮای رﺳيدن ﺑه چيزی نيﺴﺖ ،
ﺑلﮑه نﻤاد پيدايش ﻏﻨای نهفته در وﺟود ﺧود انﺴانﺴﺖ  .رﺳيدن ﺑه ايﻦ درک ازﻏﻨای
وﺟود ﺧود هﺴﺖ  ،که اصل پيدايش نيﮑﯽ وشاديﺴﺖ .
تو ﺧويش  ،درد  ،گﻤان ﺑﺮده ای و  ..... ،درمانﯽ
تو ﺧويش  ،قفل  ،گﻤان ﺑﺮده ای  ،کليدﺳتﯽ
دريﻎ ودرد که در آرزوی ﻏيﺮی تو
ﺟﻤال ﺧويش نديدی  ،که ﺑﯽ نديدﺳتﯽ
مﺴئله  ،شﻨاﺧﺖ ودرک واﺣﺴاس ايﻦ ﺟانان  ،ايﻦ ارتا  ،ايﻦ » فـﺮی « درميان
هﺴتﯽ،دردرون ﺟان ﺧود هﺴﺖ که ﺑايد ُﺟﺴﺖ :
گدا رو مﺒاش و مزن هﺮ دری را
که هﺮچيز را که ﺑجوئﯽ  ،تو  ،آنﯽ
تو آن چيزی  ،که ميجوئﯽ ُ .ﺟﺴتﻦ  ،روند پيدايش چيزيﺴﺖ که درتو  ،نهفته اﺳﺖ
و درﺧود نﻤيگﻨجد و درﺟﺴتﻦ ،راه پيدايش ﺧود را ميگﺸايد
دﻻ ﺧيﻤه ﺧود ﺑﺮايﻦ آﺳﻤان زن
مگو که نـتـانـم  .... ،ﺑلﯽ ميتوانﯽ
ﺣتا نياز ﺑه ﺟﺴتجوی ايﻦ ﺳﺮچﺸﻤه ﻏﻨا درﺧودت نيز نيﺴﺖ  ،چون
هﺮروز ﺑامداد  ،درآيد يﮑﯽ » پـَﺮی «
ﺑيﺮون کﺸد مﺮا  ،که زمﻦ  ،ﺟان کجا ﺑﺮی
گﺮعاشقﯽ  ،نياﺑﯽ مانﻨد مﻦ ﺑـ ُتﯽ
ور تاﺟﺮی  ،کجاﺳﺖ چومﻦ  ،گﺮم مﺸتﺮی
ورعارفﯽ  ،ﺣقيقﺖ معﺮوف ﺟان  ،مﻨم
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ورکاهلﯽ  ،چﻨان شوی ازمﻦ  ،که ﺑﺮپﺮی
ايﻦ پـﺮی )= فﺮی  ،فﺮيان = آتش ﺟان ( هﺮروز ﺑامداد ،ﺑا گﺸودن چﺸم  ،مﯽ
يازد و فوران ميﮑﻨد .

دين مردميست
در» مردم« ِ ،
چرا انسان  » ،مردم= َمـر +توم « ناميده شده است ؟
چرا ﮔوهر » مردم «  » ،مردمی وجوانمردی « است؟
چرا  ،مردمﮏ چشم » ،مردم « ناميده شده است ؟
انسان  ،تخم » َمـر« هست
» َمـر« ،ارتا يا همان» ايرج «،يا همان » رند« است
انﺴان ﺑه ﺧود ،نام » مﺮدم = مﺮ +تخم « داده اﺳﺖ  ،چون ﺧود را ﺳﺮچﺸﻤه مهﺮ
و دوﺳتﯽ وافﺸانﻨدگﯽ وﺟوانﻤﺮدی ) مﺮ +دی = درکﺮدی  :مﺮ +دايتﯽ ( ميدانﺴته
اﺳﺖ  .انﺴان  ،ﺧود را » تخم َمﺮ ،تخم ا َ َمـﺮ« ميدانﺴته اﺳﺖ  .انﺴان  ،ﺧود را
دارای » ﺑيﻨش مﺮدمﯽ « ميدانﺴته اﺳﺖ  .مﺮدم ِچﺸﻤش  ،ﺳﺮچﺸﻤه ﺑيﻨش مﺮدمﯽ
و ﺟوانﻤﺮدی ) مﺮ +دی = مﺮ +دايتﯽ = دهش ِ دوﺳتﯽ ومهﺮ( اﺳﺖ  .نگاه مﺮدم
ﺧﺮم يا زنخدای عﺸق وزندگﯽ ﺑخﺸﯽ و رامﺸگﺮيﺴﺖ
چﺸم که ﺑهور ناميده ميﺸود ّ ،
 .ﺑا نگاه مهﺮو ﺟوانﻤﺮدد ومﺮدمﯽ  ،ﺑه گيتﯽ وﺑه مﺮدمان مﯽ نگﺮد  .انﺴان و چﺸم
 » ،تخم َمـﺮ« هﺴﺖ  .ايﻦ » مـﺮ= امـﺮ« کيﺴﺖ ؟ ايﻦ » مﺮيا امﺮ«  ،هﻤان » ارتا
ﺧﺮم = زنخدای عﺸق = ﺟﯽ = پگ = ﺑام «  ،ديدنﯽ ميﺸود  .ايﻦ
« هﺴﺖ که در» ّ
» مﺮ يا اَ َمـﺮ« هﻤان » مﺮدوک يا اَمـﺮئوتﯽ « اﺳﺖ که کورش درﺧطاب ﺑه او ،
مﻨﺸورﺧود را نوشته اﺳﺖ  .انﺴان  ،فﺮزند يا ازگوهﺮايﻦ ﺧدا وهﻤگوهﺮ ايﻦ ﺧدا
هﺴﺖ  .گل ارديﺒهﺸﺖ ) ارتا واهيﺸﺖ (  ،مﺮزنگوش ) ارگانوم مايوران ( اﺳﺖ
که ﺑه آويﺸﻦ کوهﯽ يا شيﺮازی نيزگفته ميﺸود  .نام ﻻتيﻦ ويونانﯽ ايﻦ گياه  ،اصل
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ايﺮانﯽ آن را ﺑهتﺮﺣفظ کﺮده اند  .چون درﻻتيﻦ ودريونانﯽ ايﻦ گياه =amaar-cus
 amaarakosناميده ميﺸود  .که ﺑه معﻨای » زهدان يا ﺧوشه امـﺮ« ميﺒاشد ،
ومﺮزنگوش  ،درواقع » مﺮز +گوش « ﺑوده اﺳﺖ و مﺮزيدن  ،ازهﻤان ريﺸه »
مﺮ= مار« ﺳاﺧته شده اﺳﺖ که درانگليﺴﯽ »  «to marryزناشوئﯽ کﺮدن
ودرکﺮدی » ماره « ﺑه معﻨای ازدواج اﺳﺖ  ،و درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه معﻨای » ﺟفتﯽ
« هﺴﺖ ومﺮزيدن  ،ﺑه معﻨای مقارﺑﺖ وتﻤاس وهﻤخواﺑگﯽ اﺳﺖ و درﺳغدی
 maraazﺑه معﻨای هﻤﮑارودﺳتياراﺳﺖ  .درﺳانﺴﮑﺮيﺖ » مـﺮ= ا َمﺮ «  ،ﺑه ﺳﯽ
=ﺧﺮم ﺑاشد گفته ميﺸود  .درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه
وﺳه ﺧدا و ﺑه » اندروای « که رام
ّ
زمﺮد  ،مﺮه کته =  mara +kataگفته ميﺸود که ﺑه معﻨای » ِمهﺮکده = ﺧانه
ّ
عﺸق « اﺳﺖ  ،چون ﺳﺒز ،رنگ عﺸق ومهﺮ) نيازی( ﺑوده اﺳﺖ  ،و زمﺮد ،
ﺳﻨگيﺴﺖ که ﺑا مهﺮگان ) ميتﺮاگانا = زنخدا مهﺮ( ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸود  .ازﺳوی
ديگﺮ درکﺮدی ﺑه » ياس «  » ،مﺮانﯽ « گفته ميﺸود که دارای پيﺸوند» مﺮ« اﺳﺖ
ﺧﺮم) ﺧدای مهﺮوزندگﯽ = ﺟﯽ ( ميﺒاشد  .و
 ،که گل نخﺴتيﻦ روز ماه  ،زنخدا ّ
روز ﺑيﺴﺖ ونهم هﺮماهﯽ  » ،مﺮﺳپﻨتا = مار اﺳفﻨد « گفته ميﺸود که ﺧدای
ﺧﺮم = روز ﺑيﺴﺖ وهﺸتم « و ﺑهﺮام
مهﺮوعﺸق ودوﺳتﯽ اﺳﺖ  ،که ميان » رام = ّ
) روزﺳﯽ ام ( پيوند ميدهد و ازايﻦ پيوند  ،زمان وﺟهان ازنو آفﺮيده ميﺸود  ،و
نام ديگﺮ گياه ايﻦ ﺧدا  » ،ﺳﻨگ = رند « اﺳﺖ  » .رند « اصل مهﺮودوﺳتﯽ اﺳﺖ
که درپيوند دادن  ،هﻤه چيزهارا آفﺮيﻨﻨده وﺟوشان ميﺴازد .
گل ديگﺮروز ﺧﺮم ) نخﺴتيﻦ روز هﺮماه (  ،مورد اﺳﺖ که نام ديگﺮش ) مﺮ+
ﺳيﻦ ( و » امـﺮ= امار= عﻤار« و » اس مـﺮ = اس مار ( و رند اﺳﺖ  ) .اس+
مﺮ( ﺑه معﻨای » ﺑزرگ مهﺮ « اﺳﺖ چون ،هم اس که ﺳﻨگﺴﺖ  ،وهم » مـﺮ« ،
اصل ﺟفتﯽ وانﺒازی هﺴتﻨد ) مهﺮ ِ مهﺮ = مهﺮﺑزرگ (  .و نام دانﺸﻤﻨد وفﺮزانه
ﺧﺮم ﺑوده اﺳﺖ .
ايﺮانﯽ درزمان انوشيﺮوان ،ﺑزرگﻤهﺮ  ،نام ايﻦ زنخدا ّ
زرتﺸﺖ  ،ﺑﺮضد ايﻦ اصل » مـَﺮ يا ﺳﻨگ يا ﺟفتﯽ=يوغ ،يا ييﻤا= هﻤﺮاد  ،يا ديو=
دوتا ﺑاهم « ﺑوده اﺳﺖ  ،ازيﻦ رو يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ کوشيده اﺳﺖ تا ميتواند ،
ايﻦ اصطﻼح را يا ﺣذف کﻨد يا تغييﺮ معﻨاﺑدهد  .وﻟﯽ درﺳﺖ هﻤيﻦ » مـﺮ« که
پيﺸوند » مﺮدم « و » مﺮدمﯽ « و » مﺮدی  ،ﺟوان مﺮدی « و » مﺮ +دايتﯽ =
درکﺮدی = ﺟوانﻤﺮدی «  ،و مﺮدم يا مﺮدمﮏ چﺸم  ،تصويﺮ انﺴان وفطﺮت اورا
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درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،معيﻦ ميﺴازد  .مﺮدم )= انﺴان (  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،فطﺮت
ﺧﺮم « را دارد  ،ودرﺳﺖ درشاهﻨامه
وطﺒيعﺖ ﺟوانﻤﺮدی ومﺮدمﯽ  ،يعﻨﯽ » ارتا و ِ
ايﻦ فطﺮت مﺮدمﯽ انﺴان  ،درتصويﺮ » ايﺮج « ،نخﺴتيﻦ شاه ايﺮان  ،ﺑاقﯽ مانده
اﺳﺖ  » .ايﺮج يا اِ ِرز«  ،هﻤان ارتا هﺴﺖ که پيﮑﺮياﺑﯽ » اصل مهﺮو ديﻦ مﺮدمﯽ
 ،واصل ضد قهﺮ« درگﺴتﺮه ﺳياﺳﺖ وﺣﮑومتگﺮی ميﺒاشد .
ايﺮج درشاهﻨامه ﺑا چﻨيﻦ آرمان ﺑزرگﯽ ازانﺴانيﺖ و » ديﻦ مﺮدمﯽ « اش  ،ﺑﻨياد
گذار» ﺣﮑومﺖ ايﺮان « ميگﺮدد  .ايﺮج  ،نﺸان ميدهد که » داد = نظام وقانون
وعداﻟﺖ «  ،که اﺳتوار ﺑﺮ ﺧﺮد هم ﺑاشد  ،ﺑدون » ِمهﺮ اﺟتﻤاعﯽ و ﺑيﻦ اﻟﻤللﯽ وﺑيﻦ
اﻟطﺒقاتﯽ وﺑيﻦ اﻟﻤذاهب « که ازنهاد انﺴانها ميجوشد  ،واقعيﺖ نخواهد پذيﺮفﺖ .
ايﻨﮑه ايﺮج )= ارتا (  ،پديده » مهﺮ« را  -1ﺑا راﺑطه ميان ملل واقوام و -2
درگﺴتﺮه ﺟهانﯽ  ،و - 3در راﺑطه ﺑا داد ) نظام وقانون وعداﻟﺖ ( طﺮح ميﮑﻨد ،
ماهيﺖ مفهوم » مهﺮ« را درفﺮهﻨگ ايﺮان مﺸخﺺ ميﺴازد .
ازهﻤيﻦ مفهوم ويژه » مهﺮ « هﺴﺖ که ميتوان تفاوت ژرف آنﺮا ﺑا مفاهيم عﺸق
ومحﺒﺖ و  Erosو Agapeدريونانﯽ دريافﺖ  .ايﺮج يا ارتا  ،ميگويد که » نﺒاشد
ﺑجزمﺮدمﯽ  ،ديﻦ مﻦ « » ﺟز ازکهتﺮی نيﺴﺖ آئيﻦ مﻦ «  .مقصود از کهتﺮی ،
کوچﮏ تﺮﺑودن وصغيﺮتﺮﺑودن نيﺴﺖ  .ﺑلﮑه » کهﯽ « ﺑه معﻨای » ﺟوانﯽ « نيﺴﺖ
 .ﺟوانﯽ  ،آئيﻦ ) آ -ديﻦ ( مﻦ هﺴﺖ  .ديﻦ مﻦ  ،ﺟوانيﺴﺖ  .ﺟوانﯽ ) =jvana
 ( jva-vanaﺑه معﻨای » يوغ  +پﺮی وﺳﺮشاری  +اصل ﺑه هم ﺑافﯽ وﺑه هم دوزی
« اﺳﺖ  .ﺟوانﯽ ) ﺑﺮنائﯽ= پورنائﯽ = پﺮی (  ،ﺑه معﻨای ِاصل آفﺮيﻨﻨده ﺳﺮشاری
و مهﺮ اﺳﺖ  .ديﻦ مﻦ که ارتا ﺑاشم  » ،مﺮدمﯽ = مﺮ+توميه « اﺳﺖ  .اصطﻼﺣﻼت ِ
مﺮدم و مﺮدمﯽ ومﺮدی) مﺮ+دی( درفارﺳﯽ  ،و » مﺮ +دايتﯽ = ﺟوانﻤﺮدی «
درکﺮدی  ،ازهﻤيﻦ ويژگﯽ » َمـﺮ« درايﻦ ﺧدا که نام ديگﺮش » اَمـﺮو = افﺸانﻨده
« و » ﻟـﻦ = ﻟـم = ﻻم = ﻻن « اﺳﺖ مﺸخﺺ ميگﺮدد نام ايﻦ ﺧدا  ،درنوشته های
ﺳفاﻟيﻦ هخامﻨﺸﯽ نيزپيش ميآيد  .ايﻦ » َمـﺮ= مار «  ،در» مﺮﺳپﻨتا = ماراﺳفﻨد =
ﺧﺮم وﺑهﺮام ( در
رند « نيزپيش ميآيد  ،که اصل پيوند دادن دوﺑﻦ آفﺮيﻨﻨده گيتﯽ ) ّ
روزﺑيﺴﺖ ونهم هﺮماهيﺴﺖ و ﺧدای دوﺳتﯽ ومهﺮوزناشوئﯽ اﺳﺖ  .ايﻦ » مـَﺮ« ،
ﺧﺮم « يا زنخدای مهﺮ) ميتﺮاگانا ( و هﻤان » ارتا واهيﺸﺖ = ارتای
هﻤان » ّ
ﺧوشه هﺴﺖ « که ﺑا افﺸاندن تخﻤهايش درزميﻦ  ،نخﺴتيﻦ عﻨصﺮهﻤه زندگان و
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وﺧﺮمديﻨﯽ ايﺮان ،
آتش هﻤه ﺟانها ميﺸود  .محوريا َورديﻨﮏ فﺮهﻨگ ارتائﯽ
ّ
درهﻤان چﻨد عﺒارتﯽ که فﺮدوﺳﯽ در داﺳتان ايﺮج آورده اﺳﺖ عﺒارت ﺑﻨدی شده
اﺳﺖ .
ميازارموری که دانه کش اﺳﺖ
که ﺟان دارد وﺟان شيﺮيﻦ ﺧوشﺴﺖ
پﺴﻨدی وهﻤداﺳتانﯽ کﻨﯽ ؟ که ﺟان داری وﺟانﺴتانﯽ کﻨﯽ
وارتا ﺑه ﺑﺮادران ) ملل ﺳتيزنده وپﺮﺧاشگﺮ( اش ميگويد :
مگيﺮيد ﺧﺸم ومداريد کيﻦ
نه زيﺒاﺳﺖ کيﻦ  ،ازﺧداوند ديﻦ
کﺴﯽ ديﻦ دارد که ازﺧﺸم ) قهﺮوتهديد وپﺮﺧاشگﺮی ( و ازکيﻦ ورزی مﯽ پﺮهيزد
 .کيﻦ ورزيدن  ،شايﺴته ديﻦ نيﺴﺖ  .ديﻦ  ،شيوه ضد ﺧﺸم ) قهﺮوتهديد وتجاوزگﺮی
( و شيوه ضد کيﻦ ورزی وکيﻦ توزيﺴﺖ  .و ﺑه پدرش فﺮيدون ،درﺑاره ﺑﺮادران
کيﻦ ورزو پﺮﺧاشگﺮش ميگويد :
دل کيﻨه ورشان  ،ﺑه ديﻦ آورم
ﺳزاوارتﺮ زآن که کيﻦ آورم
ﺧويﺸﮑاری مﻦ آنﺴﺖ که دل پﺮازکيﻨه آنها را تحول ﺑه مهﺮ ﺑدهم و شايﺴته مﻦ
نيﺴﺖ که درﺑﺮاﺑﺮ کيﻦ ورزی آنها  ،ﺑه آنها کيﻦ ﺑورزم وواکﻨﺸﯽ رفتارکﻨم  .واکﻨش
کيﻦ ورزی در ﺑﺮاﺑﺮ کﻨش کيﻦ ورزی را ﺑﮑلﯽ درهﻤه گﺴتﺮه ها رد ميﮑﻨد  .هﻤيﻦ
چﻨد انديﺸه که از ايﺮج يا ارتا درشاهﻨامه آمده  ،ﺑﻨياد انﺴانيﺖ ايﺮانﯽ را دراﺟتﻤاع
وﺳياﺳﺖ واﺧﻼق واقتصاد ميگذارد  ،و ديﻦ را فقط ﺑه کﺮدار اصل آفﺮيﻨﻨده مهﺮ
ومﺮدمﯽ و دوﺳتﯽ وﺟوانﻤﺮدی و ضدﺧﺸم وکيﻦ وتهديد دراﺟتﻤاع ودرميان ملل
وطﺒقات واقوام ونژادها مﯽ پذيﺮد  .ديﻨﯽ را که ايجاد ﺧﺸم وقهﺮوﺑيم وعذاب
وتﺒعيض ﺑﮑﻨد  ،ضد ديﻦ ميﺸﻤارد  .محتوای ايﻦ چﻨد ﺳخﻦ  ،درتاريخ فﺮهﻨگﯽ
وفلﺴفﯽ وديﻨﯽ درﺟهان  ،ﺑﯽ نظيﺮاﺳﺖ .
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انسان ِ خـرمنی  ،خـرمن انسان
مروت بود  ،آخرنکنيد
دانه چيدن ،چه ّ
که اميران دوصد خرمن وصد انﺒاريد –
ما همچوخرمن ،ريخته ،ﮔندم به کاه آميخته
هين ازنسيم با ِد جان ،که را زﮔندم کن جدا -مولوی
انﺴان )= مﺮ +توم ( درشﻨاﺧﺖ ودرک ﻏﻨای ﺧود  ،شﻨاﺧﺖ ودرک ﺧود  ،ﺧودرا
» ﺧـﺮمﻦ « مﯽ ياﺑد  .ﺧﺮمﻦ  ،پيﮑﺮياﺑﯽ انديﺸه پﺮی وﺳﺮشاريﺴﺖ  .امﺮتات )
امﺮ +تات ( درﺑﺴياری ازنقاط ايﺮان  ،زمان پيدايش » ﺧﺮمﻦ « ﺑود  ،و امﺮتات
وﺧﺮ داد که ازﺧدايان روزی وﻏله هﺴتﻨد  ،درﺳﺖ يﮑﯽ ﺑا پيﺸوند » مـﺮ= امـﺮ«
اﺳﺖ و ديگﺮی ﺑا پيﺸوند » هﺮه = « haurvaاﺳﺖ هﻨوز درتﺒﺮی ومازندرانﯽ ﺑه
ﺧﺮداد  ،هـﺮه ما = ﺧﺮه ما گفته ميﺸود .امﺮتات ) امﺮ +تات ( يا مﺮداد) مﺮ +تات
(  ،هﻤان پيﺸوند » مﺮ +توم = انﺴان « رادارد .
يﮑﯽ ﻏله  ،مﺮدادمه  ،توده کﺮد
زتيﻤاردی ،ﺧاطﺮآﺳوده کﺮد
اگﺮکﺴﯽ ﺑه ﺳپﻨدارمذ نپاشد تخم
گدای ﺧﺮمﻦ ديگﺮ کﺴان ﺑود مﺮداد -ﺳعدی
درﺳﺖ » امﺮ +تات « که ﺑه معﻨای اصل امﺮ) افﺸانﻨدگﯽ( اﺳﺖ در» ﺧﺮمﻦ « ،
ﺑازتاﺑيده ميﺸود  .واژه » ﺧﺮمﻦ «  ،دراصل » ﺧﺮه – مان = هﺮه  +مان « اﺳﺖ
 ،و » ﺧﺮه = هﺮه « ﺑه معﻨای ﺑﺴياری وپﺮی اﺳﺖ  .ﺧﺮمﻦ  ،ﺧانه ومان پﺮی
وفﺮاوانﯽ ميﺒاشد  .اﻟﺒته ايﻦ » هﺮه «  ،هم پيﺸوند » هﺮه ما = ﺧﺮداد « وهم پﺴوند
» گﻨدهﺮب =  «Gand-harvaد رﺳانﺴﮑﺮيﺖ اﺳﺖ که ﺧدای ماه اﺳﺖ وازاو،
نخﺴتيﻦ ﺟفﺖ انﺴان) ﺟم وﺟﻤا ( پيدايش مﯽ ياﺑﻨد  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،انﺴان،
هﻤگوهﺮﺧدای ماه اﺳﺖ  .ايﻦ واژه » هـﺮه = ﺧﺮه «  ،که معﻨای پﺮی وﺑﺴياری
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وﺳﺮشاری دارد  ،فطﺮت هﺮانﺴانﯽ را مﺸخﺺ ميﺴازد  .انﺴان  ،ﺧﺮمﻦ ) ﺧﺮه +
مان = هﺮه  +مان ( اﺳﺖ  .ايﻦ واژه درشﮑل » ﺧارا  ،ﺧاره « درفارﺳﯽ ﺑاقﯽ
مانده اﺳﺖ که دارای معانﯽ  -1ماه پـ ُﺮ -2 ،زن  -3 ،ﺳﻨگ ) امتزاج واتصال (
ميﺒاشد  .درﺑﻨدهش نيز » ﺧـﺮﺳه پا « درميان دريای فﺮاﺧﮑﺮت  ،هﻤيﻦ » ماه پُـﺮ«
هﺴﺖ که هﻤآﻏوشﯽ ﺳه ﺧدا ﺑاهﻤﺴﺖ  ،که نيازﺑه ﺑﺮرﺳﯽ گﺴتﺮده درفﺮصتﯽ ديگﺮ
دارد .
» ﺧﺮدﺟال = ﺧﺮ +د ُژ +آل « دراﺳﻼم نيز ،هﻤيﻦ زنخدا ماه ،اصل پﺮی
وﺳﺮشاری اﺳﺖ که فطﺮت ﺟوانﻤﺮدی ورادی هﺮ انﺴانﯽ ميگﺮدد  ،و ازاديان
نوری  ،زشﺖ وﺑدنام ﺳاﺧته شده اﺳﺖ  ،وايﻦ واژه » ﺧﺮ«  ،هيچ رﺑطﯽ ﺑه ﺣيوانﯽ
ندارد که امﺮوزه ﺑﺮﻏم واقعيتش  ،پيﮑﺮياﺑﯽ مفهوم ﺣﻤاقﺖ ونفهﻤﯽ شده اﺳﺖ .
اصطﻼح » ﺧﺮمﻦ ماه « ازهﻤيﻦ زميﻨه پيدايش يافته اﺳﺖ  ،چون » ماه «  ،و
ﺧﺮم  ،ﺧدايان روزی هﻤه آفﺮيدگان
ﺧﺮداد )هﺮه= ﺧﺮه ( وامﺮداد ) مـﺮ +امﺮ( و ّ
) دامان ( ميﺒاشد  .درﺳانﺴﮑﺮيﺖ نيز» هـﺮی=  «hariنام ﺧدای ويﺸﻨو  ،ﺧدای
پﺮورنده واﺑقاءﺟانداران اﺳﺖ  .ﺧود ماه  ،مان يا ﺧانه ِ» ﺧﺮه = هﺮه = ﺧاره =
پﺮی وﺑﺴياری ومهﺮ « هﺴﺖ  ،انﺴان يا مﺮدم  ،تخﻤﯽ ازايﻦ ﺧﺮمﻦ ماهﺴﺖ که
درافﺸانده شدن درزميﻦ ودرتﻦ  ،ﺧوشه وﺧﺮمﻦ ميﺸود  .ﺧﺮمﻦ ماه  ،ﺧﺮگﺮ ناميده
ميﺸود که ﺑه معﻨای » زهدان پﺮی وﺳﺮشاری « اﺳﺖ  .درﺳﺖ راﺑطه ﺧﺮمﻦ را
ﺑا ماه  ،درچﻨد اصطﻼح که درزﺑان کﺮدی مانده اﺳﺖ ميتوان ﺑخوﺑﯽ شﻨاﺧﺖ .
ﻟوﺧﻦ  ،يﮑﯽ ازنامهای ماهﺴﺖ که ﺑه معﻨای » نای ﺑزرگ = نفيﺮ« اﺳﺖ  .اﻟﺒته ﺑه
معﻨای زهدان ﺑزرگ آفﺮيﻨش ﺑوده اﺳﺖ  ،و» هﺮی وهﺮه « نيز دراصل هﻤيﻦ
معﻨارا دارد  .و زهدان  ،هﻤيﺸه متﻼزم ﺑامفهوم پﺮی وﺳﺮشاری ويا ﺧﺮه = هﺮه
ﺑوده اﺳﺖ  ،وزايش اززهدان  ،ﺣﺸﻦ تﮑويﻦ ياﺑﯽ ﺑوده اﺳﺖ  .ازايﻦ رو درکﺮدی
ﺑه موﺳم ﺑﺮداشﺖ محصول  » ،ﺧه رمانان « يا » ﺧه رمان ﺳور« ميگويﻨد و ﺑه
ﺳوروﺟﺸﻦ آماده شدن ﺧﺮمﻦ  » ،ﺧه رمان ﻟوﺧانه« يا » ﺧه رمان ﺳورانه« يا
»ﺧه رمان ﻟوﻏانه « ميگويﻨد  ،وﺧود واژه » ﺧه رمان « و» ﺧه رمانه « ﺑه معﻨای
هاﻟه يا ﺧﺮمﻦ ماه نيز هﺴﺖ .ﺧﺮمان ) ﺧﺮه  +مان (  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ماه = هﺮه =
ﺧاره « دارد  .درﺳتايش ﺳﯽ روزه ) اﺳاطيﺮ ،دکتﺮعفيفﯽ( درﺑاره ﺧﺮداد ) هﺮه
ما ( ميآيد که  » :تورا آﺑادانﯽ ﺧوانﻨد درﺟهان  ،هﺮکجا که توهﺴتﯽ  ،آنجا آﺑادانﯽ
اﺳﺖ « و درﺳتايش ﺳﯽ روزه درﺑاره امﺮداد ) مﺮ= امﺮ( ميآيد که » :
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انﺒارفﺮارونﯽ يا نيﮑﯽ که آن تو امﺮداد اﺳﺖ  ...آنگاه ميﻨوی رادی اورا يارﺑود .
آنگونه که فﺮاﺧﯽ و فﺮاوانﯽ ﺑود  ،انﺒارکﻨد  . . « ...ﺑه عﺒارت ديگﺮامﺮداد انﺒار
نيﮑﯽ اﺳﺖ وگوهﺮ ﺟوانﻤﺮدی دارد  .يﮑﯽ » مـﺮ«وديگﺮی » هﺮ« اﺳﺖ و ايﻦ دو
زنخدا  ،در متون اﺳﻼمﯽ  ،ﺑﻨام هاروت وماروت  ،ﺑﺮای عﺸقﺸان ﺑه زهﺮه )
ﺧﺮم= ﺧدای مهﺮﺑه زندگﯽ (درچاه ﺑاﺑل ﺳﺮنگون آويخته شده اند وازﻟﺒﺸان تا آب
ّ
 ،يﮏ انگﺸﺖ فاصله اﺳﺖ و درتاب تﺸﻨگﯽ وگﺮﺳﻨگﯽ هﻤيﺸه ميﺴوزند وعذ اب
مﯽ ﺑيﻨﻨد  .ايﻦ ماه ) هﺮه = ﺧاره = ﺧﺮه ( و ايﻦ ﺧﺮداد ) هﺮه ( که شيﺮاﺑه ﺣيات
ﺧﺮم  ،که » ﻏله = پـُﺮ +يورتاک ) اورتا = ارتا  ،اورته
ﺟهانيﺴﺖ ﺑا امﺮداد  ،در ّ
= آرد  ،دک ،پﺴوند يورتاک = درپﺸتو ﺑه معﻨای پـُﺮ و دَکه  ،ﺑه معﻨای ﺣامله
وآﺑﺴتﻦ اﺳﺖ = ارتای آﺑﺴتﻦ ( پيﮑﺮمﯽ ياﺑﻨد .
ﺧﺮم  » ،دروای « اﺳﺖ که درزﺑان عﺮﺑﯽ ودرزﺑان درکﺮدی » ،
نام ديگﺮ ايﻦ ّ
ﺑَﯽ در « شده اﺳﺖ  .درايﻦ زﺑانها  ،ﺑه ﺧﺮمﻦ وﺧﺮمﻨگاه  » ،ﺑَـيدر« گفته ميﺸود و
پيش ازپيدايش ِ محﻤد واﺳﻼم  ،کعﺒه  ،ﺑﻨام » ﺑيدر= ﺧﺮمﻨگاه « مﺸهور ﺑوده اﺳﺖ
 .ايﻨﺴﺖ که عﻼء ﺣداد  ،شاعﺮعﺮب  ،ازيزدان  ،پﺴﺮﺑاذان  ،که دﺑيﺮ يقطيﻦ ﺑوده
اﺳﺖ ﺧﺸﻤگيﻦ ميگﺮدد واورا کافﺮ ميخواند  ،چون ﺑاز ياد ازايﻦ پيﺸيﻨه مﮑه ميﮑﻨد
و ميگويد :
ماذا تﺮی فﯽ رﺟل کافﺮ

يﺸﺒه اﻟﮑعﺒه ﺑاﻟﺒيدر

چه گوئﯽ درﺑاره مﺮد کافﺮی که کعﺒه را ﺑه ﺧﺮمﻨگاه ) ﺑيدر( تﺸﺒيه ميﮑﻨد  .اﻟﺒته
درايﻦ تﺸﺒيه  ،يزدان پﺴﺮﺑادان ميخواﺳته اﺳﺖ  ،پيﺸيﻨه کعﺒه وﺧدايان درآن را ياد
آوری کﻨد  .علﺖ نيز ايﻦ ﺑود که درزمان محﻤد نيز اعﺮاب  ،شب هﻨگام ﻟخﺖ دور
کعﺒه ميﺮقصيدند تا ازﺑزاق يا ميﻨوی ) تخم ( ماه که درمهتاب افﺸانده ميﺸود  ،يا
نطفه ﺑياﺑﻨد يا آﺑﺴتﻦ گﺮدند  .چﻨانﮑه آمد ،درکﺮدی نيز ﺑه ﺧﺮمﻦ  » ،ﺑيده ر« گفته
ميﺸود که دراصل » وای  +در« اﺳﺖ که هﻤان » در +وای = اندروای « ﺑاشد .
» دروای « و » اندروای « نام رام يا ﺧﺮم ) زهﺮه ( ميﺒاشد  .مثﻼ » اندرماه =
 « andar-maahﺑه معﻨای » هﻼل ماه « اﺳﺖ که ﺑه معﻨای » زهدان ماه « ﺑاشد
 ،چﻨانچه ﺑه ايجاد نطفه درزهدان  ،اندرداتﻦ »  «andar-daatanگفته ميﺸود .
اندروای يا دروای = ﺑﯽ در ،ﺑه معﻨای » وای آﺑﺴتﻦ « اﺳﺖ  .ﺧﺮمﻦ ) هﺮه  +مان
(  ،زهدان پﺮوﺳﺮشاريا آﺑﺴتﻦ شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ  .چﻨانچه درگويش کﺮيﻨگان )
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ذکاء(  ،ﺑه ﺧﺮمﻦ  » ،گيﻦ = زهدان « ميگويﻨد و درﺧوری )فﺮه وشﯽ ( ﺑه ﺧﺮمﻦ
گﻨدم » ﺟوفون « گفته ميﺸود  .دراوﺳتا ﺟو=  yavaﺑه معﻨای گﻨدم اﺳﺖ وفون يا
پون  ،هم ﺑه معﻨای پﺮی وهم ﺑه معﻨای زهدان اﺳﺖ .
ﺑﻨاﺑﺮايﻦ ﺟوفون درﺧوری  ،ﺑه معﻨای » زهدان پﺮوانﺒاشته ازگﻨدم « اﺳﺖ .
درکﺮدی نيز ﺑه ﺧﺮمﻦ گﻨدم » ﺟوﺧيﻦ « گفته ميﺸود  .پﺴوند » ﺧيﻦ «  ،معﻨای »
ﺧيﻨﯽ = ﺧانه « ندارد  ،ﺑلﮑه تلفظﯽ از» قيﻦ= گيﻦ = کيﻦ « اﺳﺖ و ديده ميﺸود
ﺧﺮم  ،ﺟﻨيﻦ
که هزوارش » هـﺮ= هـﺮه «  ،نيز»  «kena =kenاﺳﺖ  .زهﺮه يا ّ
يافﺮزند » وای يا ارتا « ﺑود  ،ازايﻦ رو » ﺑﯽ در = دروای « ﺧوانده ميﺸد .
چﻨانچه نام ديگﺮش » ﺑَﯽ دﺧﺖ « اﺳﺖ  .درﻟغﺖ نامه ها  ،ﺑيدﺧﺖ را ناهيد ميدانﻨد
ﺧﺮم ميﺒاشد که هﻤان » پﮑﻨد= نانﯽ « و ﺑاده
وﻟﯽ ﻏلط اﺳﺖ و ﺑيدﺧﺖ نام زهﺮه يا ّ
ايﺴﺖ که هﻤه ميخورند وميﻨوشﻨد  .اﺑونواس که ايﺮانﯽ ﺑوده اﺳﺖ  ،دقيقا ايﻦ دورا
ﺧﺮم ( ﺑاشﻨد  ،ازهم ﺑازميﺸﻨاﺧته  .چﻨانچه ميﺴﺮايد :
که ناهيد و ﺑيدﺧﺖ ) زهﺮه = ّ
اذوﺟهﺖ ناهيد نجديه

وﺣان مﻦ ﺑيذﺧﺖ  ،اﻏوا ر

ناهيد ازﺳوی نجد ﺑﺮآمد و ﺑيدﺧﺖ  ،نزديﮏ فﺮورفتﻦ اﺳﺖ » .ﺑيدﺧﺖ« که
دﺧتﺮوای ﺑاشد  ،هﻤان » ﺑﯽ +در« اﺳﺖ که نام ديگﺮش » ﺑيلهفﺖ = ﺑﯽ  +ﻟهفﺖ=
ﻟعﺒﺖ « ميﺒاشد  .وای  ،مهتﺮپﺮيان ،که درﺑانوگﺸﺴپ نامش »ﻏيﻦ « اﺳﺖ ،
ﺑﺮفﺮازﺳﺮش،درگيﺴوهايش)=ﺧوشه( ،درزيﺒائيش پديدارميﺸود  .درواقع  ،زهﺮه
ﺧﺮم  ،ديدنﯽ شدن يا پيدايش ِ ارتا يا وای ﺑوده اﺳﺖ  .ازايﻦ رو هﺴﺖ که واژه
يا ّ
» دروا « که هﻤيﻦ دروای اﺳﺖ  ،و درﺧوشه  ،پديدارميﺸود ،درﻟغﺖ نامه ها ﺑه
معﻨای » ﺳﺮنگون آويخته ونگون ﺑاژگونه « اﺳﺖ  .ﺧوشه که ﺑا رﺳيدن وپخته
شدن ،ازشاﺧه  ،آويخته ميﺸود  ،وﺳپﺲ نانﯽ وﺑاده ای ميﺸودکه ﺑﺮای زيﺴتﻦ
ضﺮوريﺴﺖ  .ازايﻦ رو معﻨای ديگﺮ» دروا «  ،چيزی ضﺮوری و ﺣاﺟﺖ
ومايحتاج اﺳﺖ ،و امﺮوزه  ،ﺑه شﮑل اصطﻼح » درﺑايﺴﺖ « دزﺑان فارﺳﯽ
ﺧﺮم « ايﺮان ﺑوده اﺳﺖ  .نام
ﺑﮑارﺑﺮده ميﺸود ،وما فﺮاموش ميﮑﻨيم که ايﻦ نام » ّ
ديگﺮﺧﺮمﻦ ماه  ،ﺧﺮگﺮ اﺳﺖ که » هﺮه  +گﺮ ِو « = زهدان ) گﺮو= (garewa
وﺳﺮچﺸﻤه پﺮی وﺳﺮشاری اﺳﺖ .
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خرد انسان و ماه ﭘـُر) خرمن ماه (
خر ِد افـشاننده
خـردی که جوانمـردانه ميانديشد
درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺧﺮد انﺴان ،فطﺮت يا نهاد » افﺸانﻨدگﯽ ورادی ودهﺸﯽ « دارد
 ،چون ﺧﺮد انﺴان  ،هﻤگوهﺮﺑا » ماه پـُﺮ « ميﺒاشد  .ﺧﺮد  ،درانديﺸيدن ،
گوهﺮرادی وﺟوانﻤﺮدی ﺧود را پديدارميﺴازد  .ايﻦ پيوند را ازﺳوئﯽ درگزيده
های زاد اﺳپﺮم ) ﺑخش  (30مﯽ ياﺑيم که مغز ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ماه « داده ميﺸود .
واژه » دماغ = دم  +ماخ = ماه« هم هﻤيﻦ رد پا را نگاهداشته اﺳﺖ  .وﻟﯽ رد پای
دقيق آن  ،درتصويﺮ انﺴان درشاهﻨامه ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ  ،که » انﺴان  ،ﺳﺮويﺴﺖ
ﺖ ﺳﺮو اﺳﺖ  ،که »
که ﺑﺮفﺮازش  ،ماه ِگﺮد يعﻨﯽ ماه پﺮ « اﺳﺖ  .انﺴان  ،درﺧ ِ
اردوج = ارتا +وج = تخم ارتا « ناميده ميﺸود  ،وﺧوشه ای ﺑﺮفﺮازش دارد که »
ماه پﺮ« ميﺒاشد  .ازﺳوی ديگﺮ ،ﺳﺮو کوهﯽ  ،پيﺮو ناميده ميﺸود که نام ﺧوشه
پﺮويﻦ اﺳﺖ  .ﺳﺮانﺴان  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ماه پﺮ« داده ميﺸود  ،که چﻨانچه آمد  ،ﺧاره
= ﺧﺮه = هﺮه نيز ناميده ميﺸود  .ازايﻦ پيش داده ها  ،ﺑه ﺧوﺑﯽ ميتوان ديد که ﺧود
واژه ﺧﺮد ،هﻤيﻦ تصويﺮ را درﺧود ،نگاه داشته اﺳﺖ  .ﺧﺮد دراوﺳتا  ،هم »
 ، « khraوهم »  «khratuاﺳﺖ  » .ﺧﺮه « که ﺧﺮد ﺑاشد  ،هﻤان » هـﺮه « اﺳﺖ
 ،که ﺑه معﻨای زهدان پﺮی وﺳﺮشاری و ﺑه معﻨای » ماه پﺮ« هﺴﺖ  .ﺑايد درنظﺮ
داشﺖ که ماه پﺮ ،پـ ُﺮ ازﺧوشه پﺮويﻦ ) تخم هﻤه گيتﯽ ( هﺴﺖ و تخم  ،درفﺮهﻨگ
ايﺮان  ،ﺳﺮچﺸﻤه روشﻨﯽ اﺳﺖ  .ازايﻦ رو ماه  ،ﺑيﻨا ناميده ميﺸود  .ﺑﻨا ﺑﺮايﻦ ﺧﺮد
که هﻤان ماه پُﺮاﺳﺖ  ،ﺳﺮچﺸﻤه روشﻨﯽ اﺳﺖ  ،و نام ديگﺮ مهتاب  » ،زنگ «
اﺳﺖ که هﻤان واژه » ﺳﻨگ « ﺑاشد ومعﻨای » مهﺮ« را دارد  .ازايﻨگذشته ،
زنگارهم که ﺳﺒزﺑاشد  ،معﻨای مهﺮ دارد  .ﺑديﻨﺴان ﺧﺮد  ،هم ﺳﺮچﺸﻤه روشﻨﯽ
وهم ﺳﺮچﺸﻤه مهﺮ وهم ﺳﺮچﺸﻤه پﺮی و ﻟﺒﺮيزی و افﺸانﻨدگيﺴﺖ .ﺑديﻦ علﺖ اﺳﺖ
که موﻟوی » عقل را درعﺮﺑﯽ که هﻤيﺸه درﺑُﺮدن واکل کﺮدن ميانديﺸد « نﻤﯽ
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پذيﺮفﺖ  ،چون » ﺧﺮد « درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺳﺮچﺸﻤه رادی وﺟوانﻤﺮدی
وافﺸانﻨدگيﺴﺖ .
» تفﮑﺮ«  ،از ﺑﺮای » ﺑـُﺮد « ﺑاشد
تو ﺳﺮتاﺳﺮ ،هﻤه ايثار گﺸتﯽ
ايﻦ معﻨای » ﺧﺮد « را درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،که ﺑﺮای ﺑﺮدن وﺳتاندن وگﺮفتﻦ وﻏلﺒه
کﺮدن نيﺴﺖ  ،عﺮفان  ،فﺮاموش کﺮده ﺑود  .عقل و ﺧﺮد  ،دومفهوم کامﻼ ﺟداگانه
ومتفاوت ومتضادﺑاهﻤﻨد  .واژه ديگﺮﺧﺮد  ،که »  «Khratuﺑاشد  ،مﺮکب
ازدوﺑخش »  « khra + ratuميﺒاشد  .پيﺸوند » ﺧﺮه = هﺮه «  ،هﻤان پﺮی
وﺳﺮشاری وهﻤان ماه وهﻤان ﺳيﻤﺮغ اﺳﺖ  ،وپﺴوند ِ » رتو « ﺑه معﻨای » هدايﺖ
کﻨﻨده وپيﺸوا « و» فﺮمانﺮوا و قانون « و » دارنده « اﺳﺖ  .ايﻦ دارنده » ﺧﺮه =
ماه = ﺧﺮد « اﺳﺖ که پيﺸﺮو وفﺮمانﺮوا وهدايﺖ کﻨﻨده ورهﻨﻤاﺳﺖ  .ﺧود ماه نيز
ﺳيﻤﺮغ اﺳﺖ که که پيدايش ﺑهﻤﻦ اﺳﺖ ) اﺳاطيﺮ ،دکتﺮعفيفﯽ (  ،درﺳﺮهﺮانﺴانﯽ
هﺴﺖ و اصل فﺮماندهﯽ و پيﺸﺮو و قانونگذاراﺳﺖ  .وﻟﯽ ايﻦ واژه » رتو «  ،از
اصل »  raati = raitiﺳانﺴﮑﺮيﺖ = radiفارﺳﯽ « ﺑﺮآمده اﺳﺖ که معﻨای -1
دهﺸﯽ  -2رادی و -3دوﺳﺖ را دارد  .وايﻦ معانﯽ درمفهوم » ﺧﺮد « ﺑا زتاﺑيده
ميﺸوند  ،که در» ﺧﺮه « نيزنهفته و پوشيده اﺳﺖ  .وازآنجا که ماه ﺑا چﺸم انﺴان
ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸد  ،ﺧﺮد هم  ،چﺸم شﻤﺮده ميﺸد وهم چﺸم ﺧﺮد ﺧوانده ميﺸد
) ، ( khratu+doithraچون چﺸم  ،نخﺴتيﻦ پيدايش آتش ﺟان دررﺣم شﻤﺮده
ميﺸد )گزيده های زاد اﺳپﺮم 30 -پاره.(23
اکﻨون چﻨيﻦ انﺴانﯽ  ،ﺑا چﻨيﻦ شﻨاﺧتﯽ ازﺧود و چﻨيﻦ ﺧﺮدی و چﻨيﻦ چﺸم ﺧﺮدی
 ،وچﻨيﻦ راﺑطه ای ﺑا ﺧدايش  ،نياز دارد که درشاديها وکامهايش  ،انﺒازﺑا ديگﺮان
ﺑاشد  .کام ﺑﺮدن وشادﺑودن هﻤانﻨد آفﺮيدن که هم آفﺮيﻨﯽ ) هﻤﺒغﯽ( اﺳﺖ  ،هﻤﮑامﯽ
اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که ﺑاهم ﺧوردن وﺑاهم نوشيدن  ،ﺑﺮای او يﮏ درﺑايﺴﺖ ) دروا (
هﺴﺖ  .ﺑﺮايﻦ پايه اصطﻼح ِ » مهﻤان « و» ﺳپﻨج « و» ﻟﻨگﺮ« و » ﺧوان «
پيدايش يافته اﺳﺖ  .امﺮوزه ما مهﻤان را ازميزﺑان  ،ﺟدا ميﮑﻨيم  .وﻟﯽ » مهﻤان «
 ،معﻨای » ﺟﻤعﯽ وﺑاهم « را دارد  .هﻤانگونه » ﺳپﻨج «  ،دراصل  ،معﻨای »
يوغ « و » چﺮاگاه « را دارد  .يوغ هﻤان »ﺟفتﯽ وﺑاهﻤﯽ درآفﺮيﻨﻨدگﯽ وشادی «
اﺳﺖ  .وچﺮاگاه  ،ﺟائيﺴﺖ که هﻤه ﺑاهم درآن ميچﺮند  » .چﺮ« معﻨای پﺮی و
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فﺮاوانﯽ داشته اﺳﺖ  .چﺮاگاه  ،ﺧوانيﺴﺖ ازفﺮاوانﯽ وانﺒوهﯽ که هﻤه درآن ميچﺮند
 .درتﺒﺮی » چﺮچﺮ« ﺑه معﻨای ﺳوروعيش اﺳﺖ  .چﺮتـُﮏ  ،پاشيدن وپاشيده
شدنﺴﺖ  .ﺑه درﺧﺖ  » ،چﺮ « گفته ميﺸود  .درﺳيﺴتانﯽ ،چﺮی  ،انﺒوهﯽ ﺟﻨگل
اﺳﺖ  .چﺮه  ،ازدﺣام وشلوﻏيﺴﺖ  .چﺮ ،ﺟﻨگل وانﺒوه اﺳﺖ  .درکﺮدی ﺑه زهدان ،
»چاروکه « گفته ميﺸود که ﺳﺮچﺸﻤه پﺮی شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ  .چﺮچﺮ ،گﺮدش
زندگﯽ وامورروزمﺮه اﺳﺖ  .ﺑﻨا ﺑﺮايﻦ » ﺳپﻨج « و » مهﻤانﯽ « و » ﺧوان « و»
ﻟﻨگﺮ« ،ﺑهﺮه مﻨدی ﺑاهم ازﺳفﺮه پﺮﺧدای مهﺮ ﺑوده اﺳﺖ  .هﻤه ﺑاهم مهﻤان
ﺑﺮﺳﺮيﮏ ﺧوان هﺴتﻨد و هيچﮑﺲ مهﻤان ديگﺮی نيﺴﺖ وکﺴﯽ ديگﺮنيز ،ميزﺑان
او نيﺴﺖ  » .ﻟﻨگﺮ« که دراصل » ﻟﻦ  +گﺮو=  « garewaﺑوده اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای
» ﺳﺮچﺸﻤه وزهدان افﺸانﻨدگﯽ وﺳﺮشاری = اصل پﺮی وﺳﺮشاری وافﺸانﻨدگﯽ
و نيﮑﯽ « هﺴﺖ  .هﻤيﻦ واژه » ﻟـﻦ = ﻻن « که » ﻟم = ﻻم « هم تلفظ ميﺸود ،
درعﺮﺑﯽ » ،ﻻم« ﺑه درﺧﺖ ميوه دار و ﺑه کاﻟﺒد مﺮدم وشخﺺ گفته ميﺸود  .چون
درﺧﺖ ميوه دار ،نﻤاد افﺸانﻨدگﯽ ورادی ﺑوده اﺳﺖ  .وازايﻦ رو ﺑه ارتا که ﺧدای
ﺧوشه اﺳﺖ و تخم يا » آتش ﺟان « هﺮانﺴانﯽ اﺳﺖ » ارتا ﻻن = اردﻻن « گفته
اﺳﺖ  .هﺮانﺴانﯽ  ،ارتاﻻن ) اردﻻن (  ،ارتای افﺸانﻨده وﻟﺒﺮيزاﺳﺖ  .ونام ﺳيﻤﺮغ
يا ارتافﺮورد که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا گل ﺑوﺳتان افﺮوز) تاج ريزی ( دارد  » ،ﻟﻤا « ناميده
ميﺸده اﺳﺖ  .افﺸانﻨدگﯽ وريزندگﯽ درﺧﺖ  ،ايﻤان مذهﺒﯽ وقوميﺖ ونژاد و ماده
ونﺮواﺧتﻼف زﺑانﯽ وطﺒقاتﯽ وﺟﻨﺴﯽ نﻤيﺸﻨاﺳد  .ايﻨﺴﺖ که ﺟوانﻤﺮدی ورادی و »
هﺮه مان = ﺧﺮمﻦ « و » ﺧﺮمﻦ ماه «  ،درﺧوان ﺧود  ،تﺒعيض عقيدتﯽ ونژادی
وطﺒقاتﯽ وقومﯽ و ﺟﻨﺴﯽ ...را نﻤﯽ پذيﺮفته اﺳﺖ  .ايﻦ اﺳﺖ که کﻤﺮﺑﻨد و کﻼه
نﻤدی و ژنده ای که درويﺸان ميپوشيدند  » ،ﻻم « ناميده ميﺸدند  ،تا ﺑﺴتگﯽ ﺧود
را ﺑديﻦ اصل ﺑﻨﻤايﻨد .

مهمان  ،هدي ِه خدا ) هـِديه = دايتی = دهﺶ(
مهمانخانه = ﻻمه ردو= لـن َ +مر +دايتی ( درکردی
َمردايتی = جوانمردی ودهﺶ ورادی
ﻻن = بدون خﺒردادن ) کردی (
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لـنـدو= ﮔندم ) سيستانی (
لنﺒﮏ = لـن  +بﻎ = خدای جوانمردی) خدای ايران(
چرا خدا  ،سگی را به کردار »مهمان= هديه « خود ،ميفرستد ؟
فﺮيداﻟديﻦ عطار ،داﺳتانﯽ از» رهﺒﺮی که رهﻨﻤای مﺮدم « هﺴﺖ ميآورد که ازﺧدا
 ،ميهﻤانﯽ ميخواهد  .ايﻦ ﺧواﺳتﻦ مهﻤان  ،درﺳﺖ پيايﻨد ايﻦ تصويﺮ انﺴان
پﺮوﺳﺮشار ) مﺮ +توم ( هﺴﺖ که ﺧﺮد مﺮدمﯽ ) هـﺮه  +راتو= ﺧﺮتو ( دارد  ،و
ﺑا نگاه ِچﻨيﻦ »چﺸم ﺧﺮدی «  ،مﺮدمان وطﺒيعﺖ وﺟانوران را مﯽ ﺑيﻨد .او
نيازگوهﺮی ﺑه » هﻤخوان و هم ﺟام « دارد  .درايﻦ داﺳتان ،عطار ،درﺳﺖ
يﮑﺮاﺳﺖ ﺑه ﺳﺮاغ رد ونفﯽ انديﺸه » تﻤايزکافﺮازموءمﻦ « دراﺳﻼم ميﺮود  .چون
کافﺮ) موءمﻦ ﺑه آموزه ای ديگﺮ( ،نجﺲ اﺳﺖ  ،ودرﺳﺖ نجﺲ ﺑودن  ،ازﺑيﻦ ﺑﺮنده
اصل ﺟوانﻤﺮدی اﺳﺖ  ،که تﻤايز ميان موءمﻦ وکافﺮ ،ﺧودی وناﺧودی  ،دوﺳﺖ
وﺑيگانه را نﻤيﺸﻨاﺳد  .ﺟﻤله ﺧﺮقانﯽ که ﺑه هﺮکه آمد نان دهيد وازايﻤانش مپﺮﺳيد،
گﺮانيگاه اﺧﻼق ﺟوانﻤﺮدی ) مﺮ +دايتﯽ = مﺮ +دی ( اﺳﺖ  .درايﻦ داﺳتان  ،ﺳگ
را که اﺳﻼم  ،نجﺲ ميداند  ،ﺧدا  ،ﺑه کﺮدار دوﺳﺖ وﺧويش وهديه ﺣق  ،ﺑه عﻨوان
» مهﻤان « ﺑﺮای رهﺒﺮﺧلق ميفﺮﺳتد .درﺳﺖ ايﻦ رهﺒﺮﺧلق ! ﺳگﯽ را که ازديد
اﺳﻼم  ،نجﺲ اﺳﺖ  ،ﺑايد ﺑه مهﻤانﯽ ﺑپذ يﺮد وهﻤخوان اوشود  .ﺑا آنچه ازديد
شﺮيعﺖ اﺳﻼم  ،ناپاکﺴﺖ  ،ﺑايد ﺑياميزد ،وﺑا آن يگانه شود  .معﻨای مهﻤان )
 ( maethmanهﻤيﻦ ﺑاهم آميختﻦ وﺑاهم يگانه شدن اﺳﺖ  .درﺳﺖ اصل نجﺴﯽ
درشﺮيعﺖ اﺳﻼم را ﺑايد هﻤﺴفﺮه ﺧود کﻨد  ،تا ﺑا او نان وآﺑﯽ را ﺑخورد وﺑياشامد
که پيﮑﺮياﺑﯽ ﺧود ﺧداهﺴتﻨد  .وﻟﯽ » ﺳگ = ﺳپه « درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،پيﮑﺮياﺑﯽ
اصل مهﺮووفا و نگهﺒان ﺟان ازگزند اﺳﺖ که مانﻨد انﺴان ،هﻤگوهﺮ ﺑا ﺧدای
ايﺮانﺴﺖ .درﺳﺖ شﺮيعﺖ اﺳﻼم  ،ايﻦ » اصل عﺸق ومهﺮوفا « را که درﺳﺮشﺖ
» ﺳگ = ﺳپه « هﺴﺖ ،نجﺲ وناپاک کﺮده اﺳﺖ  .اکﻨون ايﻦ رهﺒﺮﺧلق  ،ﺑايد
ازﺳﺮ » ،ديده ﺧود « و» ﺑيﻨش شﺮيعتﯽ ﺧود« را عوض کﻨد تا ﺑتواند اصل
مهﺮووفا را درمهﻤانش که ﺳگﺴﺖ وازديد شﺮيعتﯽ اش نجﺲ شﻤﺮد ه ميﺸود ،
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ﺑازﺑﺒيﻨد  .ﺑا چﺸم شﺮيعتﯽ اش  ،توانا ﺑديدن اصل مهﺮووفا ودوﺳتﯽ درﺳگ نيﺴﺖ
 .مهﻤان  ،ﺑدون ﺧﺒﺮو ناشﻨاس ميآيد  .مهﻤان  ،مطﺮود وگﻤﺸده و ﻏيﺮمﻨتظﺮه اﺳﺖ
 .درمهﻤان ﺑﺮﺳﺮﺧوان  ،مﺴئله » شيوه کلﯽ ﺑﺮﺧورد ﺑا هﺮچه ﺑيگانه ونو «  ،طﺮح
ميﺸود  .ﺧواﺳتﻦ مهﻤان  ،ﺑﺮای گﺴتﺮدن و واقعيﺖ دادن ِ » اصل مهﺮ« اﺳﺖ که
ﺑاﻟقوه در فطﺮت انﺴانﺴﺖ ) آتش ﺟان = فﺮيان = فﺮی +يان (  .مهﺮی که
درﺳﺮشﺖ انﺴان هﺴﺖ  ،ﺑايد هﺮروز ،ﺑيفزايد و ﺑيﺸتﺮواقعيﺖ ﺑياﺑد  ،وگﺮنه ،
ﺳتﺮون ميگﺮدد  .درﺳﺖ ايﻦ ﺳگ هﺴﺖ که درﺧوردن نان ﺑا کﺴﯽ  ،مهﺮﺑه اورا
هيچگاه فﺮاموش نﻤيﮑﻨد  .ﺣتا ﺳعدی که هﻤيﺸه ازنجﺲ ﺑودن فطﺮی ﺳگ  ،ﺳخﻦ
ميگويد ﺑياد دارد که :
ﺑدان را نوازش کﻦ ای نيﮑﻤﺮد
که ﺳگ پاس دارد ،چونان توﺧورد
ﺑدها  ،ﺳگ هﺴتﻨد وﻟﯽ ﺑا ﺧوردن نان  ،مانﻨدﺳگ  ،تﺒديل ﺑه نيﮏ ميﺸوند.
ﺑﺮآن مﺮدُ ،کﻨدﺳﺖ دندان يوز
که ماﻟد زﺑان ﺑﺮ پﻨيﺮش دوروز
گﺮانصاف ﺧواهﯽ  ،ﺳگ ﺣقﺸﻨاس
ﺑه ﺳيﺮت  ،ﺑه ازمﺮدم ناﺳپاس
وﻟﯽ هﻤيﻦ ﺳعدی  ،چﻨان ﻏﺮق درشﺮيعﺖ اﺳﻼم ميﺸود که پيﺸيﻨه فﺮهﻨگﯽ ايﺮان
را درﺑاره ﺳگ  ،ﺑﮑلﯽ فﺮاموش ميﮑﻨد واورا اصل ناپاکﯽ ميداند ».هﻤه دانﻨد که
ازﺳگ نتوان شﺴﺖ پليدی« :
ﺳگ هم ازکوچﮑﯽ پليد ﺑود اصل ناپاک ازاو ﺑديد ﺑود
اگﺮﺑﺮکه ای پﺮکﻨﻨد از گﻼب ﺳگﯽ دروی افتد کﻨد مﻨجﻼب
ﺑا نجﺲ کﺮدن ﺳگ  ،که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا ﺧدای مهﺮوﺟوانﻤﺮدی ايﺮان داشته اﺳﺖ ،
يﮑجا نا آگاهانه » مهﺮوﺟوانﻤﺮدی وراﺳتﯽ وﺧﺮد « ملعون و مطﺮود ميﺸود .
درروان عطار ،ﺑﺮعﮑﺲ ﺳعدی  ،هﻨوز ايﻦ انديﺸه که ﺳگ  ،اصل مهﺮووفا
ويارﺳﺮوش هﺴﺖ  ،زنده ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ .
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رهﺒﺮی ﺑوده اﺳﺖ اﻟحق رهﻨﻤای
ميهمانی خواست  ،يﮑﺮوز از ﺧدای
درﺳﺮش  ،ﺧداوند ﺟهان
گفﺖ
ّ
کآيدت فردا » ﭘگه « يﮏ ميهمان
روزديگﺮ ،مﺮد  ،کار آﻏاز کﺮد

هﺮچه ﺑايد ميهﻤان راﺳازکﺮد

ﺑعدازآن  ،ميﮑﺮد هﺮﺳوئﯽ » نگاه «
پيش درآمد  » ،ﺳگﯽ عاﺟز« ز راه
مﺮد ،آن سگ را براند ازﭘيﺶ  ،خوار
هﻤچﻨيﻦ مﯽ ﺑود دل درانتظار
تا مگﺮ ،آن ميهﻤان  ،ظاهﺮشود
» هديه حق «  ،زود تﺮ ،ظاهﺮشود
کﺲ نگﺸﺖ اﻟﺒته ازراه آشﮑار
ميزوان  ،درﺧواب شد از اضطﺮار
ﺣق  ،ﺧطاﺑش کﺮد  :کای حيران خويﺶ
چون فرستادم » سگی را زان خويﺶ «
تا تو مهمان داريﺶ  ،کرديﺶ دور
تا گﺮﺳﻨه رفﺖ  ،از پيﺸﺖ  ،نفور
مﺮد  ،چون ﺑيدارشد  ،ﺳﺮگﺸته شد
درميان اشﮏ وﺧون  ،آﻏﺸته شد
ميدويد ازهﺮﺳوئﯽ و ميﺸتافﺖ
عاقﺒﺖ درگوشه ای ﺳگ را ﺑيافﺖ
پيش او رفﺖ و ﺑﺴﯽ زاريش کﺮد
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عذرﺧواﺳﺖ و عزم دﻟداريش کﺮد
سگ  ،زبان بگشاد و ﮔفت  :ای مرد راه
ميهمان ميخواهی ازحق  ،ديده خواه
ايﻨﮑه ازﺣق  ،ميهﻤان مﯽ ﺑايدت
ديده درﺧورتﺮازآن مﯽ ﺑايدت
ﮔرنداری ديده  ،ازحق  ،ديده خواه
زانکه نتوانی شدن  ،بی ديده راه
چﺮا ايﻦ ﺳگ هﺴﺖ که ﺑه » راهﺒﺮﺧلق« ﺳفارش ميﮑﻨد که تو ﺑايد » ديده ديگﺮ«
پيداکﻨﯽ تا ﺑتوانﯽ » مهﻤان شﻨاس « ﺑﺸوی ؟ چﺮا رهﺒﺮﺧلق  ،ﺧواﺳتارميهﻤانﺴﺖ
؟ چﺮا درهﻤان » پگاه = ﺑامداد= اوشﺒام «  ،ﺳگ که مهﻤانﺴﺖ ميآيد ؟ چﺮا ،ﺳگ
 ،مهﻤان وهديه ﺣق هﺴﺖ ؟ طﺮح ايﻦ پﺮﺳش ها  ،راه مارا ﺑه شﻨاﺧﺖ فﺮهﻨگ
ايﺮان ميﮑﺸاند  .درﺑﻨدهش  ،ﺑخش نهم ) پاره  ( 157ميآيد که » ﺧﺮوس  ،ﺑه دشﻤﻨﯽ
ديوان وﺟادوان آفﺮيده شد  ،ﺑا ﺳگ  ،هﻤﮑاراﺳﺖ  .سگ وخروس  ،به ازميان
بردن دروج با سروش  ،يارند  ... .ﺧانه ﺳامان نﻤﯽ ياﺑد اگﺮنﻤيآفﺮيدم ﺳگ شﺒان
و نگهﺒان ﺧانه را  ....سگ درﭘائيدن هستی مردم  ....ازميان برنده دروج ودرد
است  ...سگ به چشم  ،همه ناﭘاکی را ازميان برد . « ...
ﺳگ  ،يارﺳﺮوش درازﺑيﻦ ﺑﺮدن دروج و درد و ﺳامان دهﻨده ﺧانه و نگاهﺒان )
پائيدن ( هﺴتﯽ مﺮدم اﺳﺖ و نگاه چﺸﻤانش  ،ناپاکﯽ را ازﺑيﻦ مﯽ ﺑﺮد «  .نام پگاه
يا ﺑامداد يا اوشﺒام ) اوش +ﺑام (  ،که ﺑا ﺑيدارشدن وچﺸم گﺸودن و آفﺮيﻨش ﺟهان
وروزتازه کاردارد  ،ﺑا ﺳه ﺧدای ايﺮان کاردارد  ،که هﺮﺳه  ،ﺟزو فطﺮت يا
ﺧﺮم =
گوهﺮﺧود هﺮانﺴانﯽ نيزهﺴتﻨد  .ﺑام )= وام ( پﺴتان و زنخدای عﺸق ) ّ
ُزهﺮه = ﺑيدﺧﺖ ( اﺳﺖ  ،و » اوشيﻦ گاه «  ،گاه ﺧدايان ﺳﺮوش ورشﻦ ميﺒاشد .
ﺧﺮم
ايﻦ ﺳه ﺧدا که ﺳﺮوش ورشﻦ
وﺧﺮم ﺑاشد  ،درب چﺸم و روز را ميگﺸايﻨدّ .
ّ
ﺧﺮم که هﻤان » پﮏ = پگ « درپگاه اﺳﺖ ،
يا زهﺮه  ،روج وﺑهﺮوج نام دارد ّ .
ازپﺴتانش ،هﺮﺑامدادی  ،شيﺮﺑه هﻤه ﺟهانيان ميدهد و دهﻨده نان ) پﮑﻨد= پگ +اند
( اﺳﺖ  .ورشﻦ  ،ﺧدای چﺮﺧش و شيﺮاﺑه هﻤه گياهان وﺑاده اﺳﺖ .وصﺒوﺣﯽ)
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نوشيدن شيﺮوشﺮاب(  ،آئيﻦ هﻤﺮاهﯽ ايﻦ دوﺧدا درﺑامداد ﺑوده اﺳﺖ  .ﺳگ
درنگهﺒانﯽ ﺟان مﺮدم  ،انﺒازوهﻤﮑارﺳﺮوش هﺴﺖ  .و ﺳﺮوش که » ﺳﺮوش
ﺧجﺴته يا ﺳﺮوش نيﮑخواه « ﺧوانده ميﺸود  ،ﺑه معﻨای » ﺳﺮوش ِ ارتا  ،ﺳﺮوش ِ
ﺳيﻤﺮغ « اﺳﺖ  ،چون ﺧجﺴته ) هو +ﺟد ( نام گل ﺳيﻤﺮغ اﺳﺖ  ،و » ﺟد «  ،که
ﺧﺮم يا دی نيزهﺴﺖ  .ﺳگ وﺧﺮوس و ﺳﺮوش ورشﻦ
هﻤان » ﺟدی « ﺑاشد  ،نام ّ
 ،نه تﻨها روز را افتتاح ميﮑﻨﻨد  ،ﺑلﮑه » چﺸﻤها= ﺧﺮدها« را که نگهﺒان ﺟانهاﺳﺖ
ميگﺸايﻨد  .و نگهﺒانﯽ که » پاﺳﺒانﯽ « ﺑاشد  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺑا » ﺟفتﯽ
وانﺒازی = پات = پاس « کاردارد  .ايﻦ ﺟفﺖ ها وانﺒازها ﺑاهم هﺴتﻨد که پاﺳدارو
پﺸتيﺒان وﺣامﯽ هﻤديگﺮ هﺴتﻨد  .ازايﻦ رو ﺳگ که پاﺳﺒان ) نگهﺒان ( هﺴتﯽ
انﺴانﺴﺖ  ،ﺟفﺖ انﺴان هﺴﺖ  .ﺧو ِد واژه ﺳگ که درفارﺳﯽ ﺑاﺳتان sakaهﺴﺖ
ودراوﺳتا  spaودرزﺑان مادها » ﺳپه+که= « spa+kaودرتاﻟﺸﯽ si+paaاﺳﺖ
) يوﺳتﯽ (  .و » ﺳه په « و» ﺳﯽ +پا «  ،هﻤان » ﺳه  +پا « يا » اس +پا « اﺳﺖ
وﺳه پا هﻤان معﻨای »پا « را دارد .ﺳﮑانﻦ درکﺮدی ﺑه معﻨای چﺴﺒانيدن اﺳﺖ .
درکﺮيﻨگان  » ،ﺳپه« را که ﺳگ ﺑاشد  »،پا « نيزميﻨامﻨد و » پا « که هﻤان »
پات « ﺑاشد  ،ﺑه هﻤان معﻨای » ﺳﮑه درفارﺳﯽ ﺑاﺳتان« اﺳﺖ  ،که ﺟفتﯽ وﺑاهﻤﯽ
ﺑاشد  paatan .ﺑه معﻨای پائيدن و نگهداری کﺮدن وﺣﻤايﺖ کﺮدن اﺳﺖ  .و pat
ﺑه معﻨای » ﺑاهم « اﺳﺖ و paataarﺑه معﻨای محافظ و نگاهﺒان وﺣامﯽ
وپﺸتيﺒانﺴﺖ و patishihﺑه معﻨای هﻤﺮاه ﺑودگﯽ ،تواءم ﺑودگﯽ ،معيﺖ  +اتحاد
اﺳﺖ  .و درﺳﺖ » پات= پا « هﺴﺖ که اﺳاﺳا معﻨای ﺟفتﯽ وعﺸق دارد  .درپهلوی
 ،واژه ﺳگ ،هيچگاه ﺑه شﮑل اﺳپه  ،ﺳپه  ،اﺳپﮏ ديده نﺸده اﺳﺖ  .وايﻦ ﺣافظه
عامه هﺴﺖ که معﻨای اصلﯽ » ﺳگ « را که هﻤان » ﺳﮑه = ﺳﻨگ = اتحاد
ومهﺮودوﺳتﯽ وﺟفتﯽ « ﺑاشد نگاه داشته اﺳﺖ  .وايﻨﮑه ياروهﻤﮑارﺳﺮوشﯽ هﺴﺖ
که ﺟامه ﺳﺒز،يعﻨﯽ » مهﺮ« ميپوشد  ،ﺑهتﺮيﻦ گواه ﺑﺮايﻦ معﻨاﺳﺖ  .دراﻟهﯽ نامه ،
عطاردرﺳﺖ ايﻦ پيوند ﺳﺮوش ﺳﺒزپوش ﺑا ﺳگ نگاه داشته شده اﺳﺖ .
مگﺮمعﺸوق طوﺳﯽ  ،گﺮمگاهﯽ
چوﺑيخويﺸﯽ ﺑﺮون ميﺸد ﺑه راهﯽ
يﮑﯽ ﺳگ پيش او آمد درآن راه
ز» ﺑيخويﺸﯽ «  ،ﺑزد ﺳﻨگيش ناگاه
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معﺸوق طوﺳﯽ  ،ﺑدون قصد وعﻤد و نا ﺧود آگاهانه ﺳﻨگﯽ ﺑه ﺳگ ميزند وﻟﯽ
ﺑﺮﻏم ايﻦ زدن ﺳﻨگ ﺑه ﺳگ وراندن آن درونديداد  ،مجازا تﯽ ﺑﺴيارﺳﻨگيﻦ دارد)
که ﺑحث گﺴتﺮده اش نياز ﺑه فﺮصتﯽ ديگﺮ دارد ( .
» سواری سﺒزجامه «  ،ديد از دور
درآمد ازپﺴش  » ،ﺑا روی پﺮنور «
ﺑزد يﮏ تازيانه  ،ﺳخﺖ ﺑﺮوی
ﺑدوگفتا که هان ای ﺑيخﺒﺮهﯽ
نﻤيدانﯽ که ﺑﺮکه ميزنﯽ ﺳﻨگ
» تو با او بوده ای دراصل  ،همرنگ «
نه ازيﮏ قاﻟﺒﯽ ﺑا او ﺑه هم تو

چﺮا ازﺧويش ميداريش کم تو

سگان درﭘرده  ،ﭘنهانند ای دوست
ﺑﺒيﻦ  ،گﺮپاک مغزی ،ﺑيش ازپوﺳﺖ
که سگ  ،ﮔرچه به صورت ناﭘسند است
وليکن در» صفت «  ،جايﺶ بلند است
ودرﺳﺖ صفﺖ ﺳگ  ،هﻤان » ﺳگ=ﺳﮏ = مهﺮووفا وصﻤيﻤيﺖ وراﺳتﯽ و پاکﯽ
وصفا اﺳﺖ و ﺳﻨگ زدن وراندن و » ﺧوارشﻤﺮدن او «  ،تحقيﺮکﺮدن
وﺧوارشﻤﺮدن ِ اصل وفا وصﻤيﻤيﺖ وراﺳتﯽ و صفا ومهﺮاﺳﺖ  .ايﻨﮑه ﺳﺮوش ،
ﺳﺒزپوشﺴﺖ  ،ﺑيان آنﺴﺖ که ﺧويش » زنخدای مهﺮ= ميتﺮاگانا= کﻨيزﺑﻎ  ،درﺳغدی
« هﺴﺖ  ،چون نﻤاد ميتﺮا ،زنخدای عﺸق  ،زمﺮ ِد ﺳﺒزميﺒاشد  .ومﺮدمﮏ چﺸم
هﺮانﺴانﯽ) تخم مـﺮ يا امﺮ ،زنخدای افﺸانﻨده  ،هﺮه يا ﻟﻦ ﺑﮏ (  ،هﻤان » ﺑيﺒﮏ =
وای ﺑﻎ «  ،ارتا هﺴﺖ و نگاه يا ديد چﺸم  ،زنخدای عﺸق ) ﺑهور( اﺳﺖ  ،وهﻤيﻦ
ديد يا نگاهﺴﺖ که ﺳﺮوش ورشﻦ  ،درچﺸم ميگﺸايﻨد تا نگاهﺒان وپاﺳدارزندگﯽ
درگيتﯽ ﺑاشد .
درداﺳتان عطار ،ميتوان ديد که » ﺳگ «  » ،هديه ﺣق « اﺳﺖ  .هـديـه  ،هﻤان
» دائيتﯽ « اﺳﺖ که ﺑه معﻨای » دهش وﺟوانﻤﺮدی « اﺳﺖ  .درکﺮدی ﺑه ﺟوانﻤﺮدی
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» مـَﺮ +دايتﯽ « گفته ميﺸود که درفارﺳﯽ  ،ﺳﺒﮏ و» مﺮ +دی « شده اﺳﺖ  .مﺮ
ﺧﺮم يا اندروای « يا دهش امﺮ ،ودهش ﺳيﻤﺮغ « اﺳﺖ .
دائيتﯽ  ،هﻤان » دهش ّ
ای که ﺧود را رهﺒﺮورهﻨﻤای ﺧلق ميﻨامﯽ  ،ايﻦ » ﺳگ نجﺲ « اﺳﺖ که » هديه
ﺣق « اﺳﺖ  .هديه ﺣق  ،هﻤيﺸه » ناشﻨاس وﺑيگانه و ﻏﺮيب « اﺳﺖ  ،وتو در ﺳﺖ
آن را ناپاک ونجﺲ وﺧوار ميدانﯽ  ،که » اصل مهﺮووفا وراﺳتﯽ « اﺳﺖ  ،که
»انﺒازوياروهﻤﮑارﺳﺮوش ﺧجﺴته « اﺳﺖ که درتاريﮑيهای شب نﻤيخواﺑد و ميتواند
درهﻤان تاريﮑيها  ،اصل آزار وﺧﺸم ) دروج ( را ﺑﺒيﻨد  ،و مﺮدم را ﺑا مهﺮی که
دارد  ،ازآن آزاروﺧﺸم  ،نگهﺒانﯽ کﻨد  ،و اوﺳﺖ که » کليد شﻨاﺧﺖ نيﮏ وﺑد را ﺑه
هﺮانﺴانﯽ ميدهد ،تا درهای ﺑﺴته را ﺑگﺸايد .
ايﻦ ﺳﺮوش  ،ﺑﺮای آن ﺧجﺴته ) هو +ﺟد ( ﺧوانده ميﺸود  ،چون ﺳﺮوش ِ ارتا )
ﺧجﺴته  ،گل ارتا هﺴﺖ (  ،ﺳﺮوش ﺳيﻤﺮغ هﺴﺖ  .هﺮکه ﺑه تو وارد ميﺸود ،
ﺑيگانه ناشﻨاس اﺳﺖ  ،وﺟوديﺴﺖ تاريﮏ  ،وﻟﯽ اصل مهﺮووفا وصﻤيﻤﺖ وراﺳتﯽ
 ،هﻤيﺸه پوشيده اﺳﺖ  .هﺮانﺴانﯽ که ﺑه تو وارد ميﺸود  ،آﺑﺴتﻦ ﺑه مهﺮووفا وراﺳتﯽ
اﺳﺖ  ،ودرﺳﺖ در روند ﺑاهم ﺧوردن ازيﮏ ﺧوان و يﮏ نان ) پﮑﻨد = تخم ﺧدای
عﺸق = نان  ،ﻻمان  ،ﻟﻤا= ارتا( ونوشيدن ﺑگﻤﺮ وﺑاده ازيﮏ دوﺳتگانﯽ اﺳﺖ
که ايﻦ اصل مهﺮووفا وصﻤيﻤيﺖ  ،پديدارميﺸود و واقعيﺖ مﯽ ياﺑد  .کارتو
درمهﻤانﯽ وﺳپﻨج  ،مهﺮگﺴتﺮی ﺑه هﻤه ﺑيگانگان ومطﺮودان وگﻤﺸدگان وﻏﺮيﺒان
وديگﺮانديﺸان هﺴﺖ .درﺳﺖ ﺑا راندن ايﻦ ميهﻤان  ،ايﻦ ﺳگ  ،ايﻦ انﺴان نجﺲ ،
و نداشتﻦ ديده ﺑﺮای شﻨاﺧتﻦ مهﺮووفا وراﺳتﯽ درآنچه نجﺲ ميﺸﻤاری  ،ﺑﻨياد
ناﺟوانﻤﺮدی گذاشته ميﺸود  ،وريﺸه مهﺮووفا و گﺴتﺮش مهﺮووفا ازﺑﻦ کﻨده
ميﺸود .مهﺮی که درطﺒيعﺖ توﺑاﻟقوه هﺴﺖ  ،ﺑايد هﻤيﺸه ازنو ﺑﺸﮑوفد وﺑگﺴتﺮد و
ازنو واقعيﺖ ياﺑد  .درنجﺲ ديدن ايﻦ ﺳگ  ،ايﻦ انﺴان ديگﺮانديش وکافﺮ ،ايﻦ
مهﺮووفا وراﺳتﯽ وﺟوانﻤﺮديﺴﺖ که ناپاک ﺳاﺧته ميﺸود .
هزاره ها درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺑﺮای ايﺮانيان  ،ﺳگ ﺑا صفﺖ مهﺮووفا ودوﺳتﯽ و
نيﮑخواه ) ﺧجﺴته وهﻤﮑارﺳﺮوش ﺳﺒزپوش  ،نگهﺒان ﺟان انﺴانها ( گﺮه ﺧورده
ﺑوده اﺳﺖ  .ﺑﺮای ايﺮانيان  ،ايﻦ ﺳگ ﺑود که پيﮑﺮياﺑﯽ صفﺖ ﺑﺮﺟﺴته » مهﺮووفا
ودوﺳتﯽ وراﺳتﯽ « ﺑود  .هﻤيﺸه صفات آرمانﯽ را که درﺟانوری مﯽ پﺴﻨديدند ،
آن ﺟانور را  ،ﺑﻨام پيﮑﺮياﺑﯽ آن صفﺖ آرمانﯽ ميﺴتودند  ،وصفات مطلوب و
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آرمانﯽ ﺧودرا ﺑا تﺮکيب چﻨد ﺟانور ﺑاهم  ،نﺸان ميدادند و ايﻦ تﺮکيب چﻨدﺟانور)
چﻨد صفﺖ (  ،پيﮑﺮياﺑﯽ » ﺧدای آنها « ﺑود  .مثﻼ درشاهﻨامه  ،ﺳيﻤﺮغ ﺧدای
ايﺮان  ،تﺮکيﺒﯽ از» ميش کوهﯽ و دم طاوس وﺑال ﺳيﻤﺮغ « ﺑاهﻤﺴﺖ  .نجﺲ شدن
يا مﻨحوس شدن ايﻦ ﺟانوران  ،انﮑارکﺮدن ونفﯽ کﺮدن آن آرمانها ﺑود که ويژگﯽ
ﺧدائﯽ داشﺖ » .ﺟغد« که دراصل » يوغ  +دای = ﺟغتا « ﺑاشد  ،ﺑا ﺑهﻤﻦ  ،ﺧدای
ﺧﺮد وﺑزم  ،اصل ﺳاماندهﯽ اﺟتﻤاع و معﻤارمدنيﺖ ايﻨهﻤانﯽ داشﺖ ) درآتﻦ  ،ﺟغد
ﺑا آتﻨا ﺧدای شهﺮ آتﻦ  ،ايﻨهﻤانﯽ داشﺖ (  .ﺳپﺲ ﺑا مﻨحوس شدن ﺟغد  ،ﺧﺮد ﺳامانده
وﺳازنده شهﺮ واﺟتﻤاع درانﺴانها  ،ﺑه » ويﺮانه ها « تﺒعيد شد .
ﺳﺮوش  ،که آورنده پيام ﺧﺮد ﺑهﻤﻨﯽ ازطﺒيعﺖ انﺴان  ،و نگهﺒان ﺟان انﺴانها
وآورنده کليد شﻨاﺧﺖ ﺧوب وﺑد و گﺸايﻨده چﺸم ﺧﺮد انﺴان درﺑامدادان ﺑود ،
درﺳگ  ،که ﺟفتش ﺑود  ،نجﺲ ﺳاﺧته شد  .ايﻨﮑه ﺳگ ) هﻤﮑارﺳﺮوش ( ﺑه
رهﺒﺮﺧلق ميگويد که تو » ديده « ﻻزم داری  ،علﺖ  ،هﻤيﻨﺴﺖ که رهﺒﺮﺧلق » ،
مهﺮووفا را درتاريﮑﯽ که نحﺲ ونجﺲ ﺑودن آن را پوشيده ونهفته «  ،نﻤيﺸﻨاﺳد
 .چون درايﻦ فﺮهﻨگ  ،ﺑيﻨش ﺣقيقﯽ  ،ﺑيﻨش درتاريﮑﯽ شب اﺳﺖ  .ﺑيﻨش ﺣقيقﯽ
آنﺴﺖ که انﺴان ﺑتواند درتاريﮑﯽ  ،آنچه نهفته اﺳﺖ ﺑا روشﻨائﯽ چﺸم ﺧودش ﺑﺒيﻨد
 .يعﻨﯽ ديده اش  ،هم چﺸم وهم چﺮاغ  ،هﺮدوتا ﺑاهم ﺑاشﻨد  .ﺳﺮوش درتاريﮑﯽ
ﺑيدارﺳﺖ و درتاريﮑﯽ مﯽ ﺑيﻨد  .ﺑه هﻤيﻦ علﺖ اﺳﺖ که کليد ﺑﺮای ﺑازکﺮدن درهای
ﺑﺴته ) فضای تاريﮏ ( را ﺑه انﺴان ميدهد  ،تا ﺑتواند درتاريﮑيها  ،ﺧوب وﺑد را
ﺑﺸﻨاﺳد  .کﺴﯽ  ،نيﮏ وﺑد را ميتواند ﺑﺸﻨاﺳد که کليد گﺸودن » ضﻤيﺮها وروانها
و نا آگاهيها « را داشته ﺑاشد  .نيﮑيها  ،روپوش و»ﺳطح پيش پا افتاده « نيﺴتﻨد که
ﺑﻼفاصله ﺑه چﺸم ﺑخورند  .نيﮑيهارا ﺑايد زايانيد و رويانيد و کﺸف کﺮد .
ايﻨﺴﺖ که ) درگزيده های زاد اﺳپﺮم :ﺑخش دهم ازپاره  9تا  -1 ( 13ﺑهﻤﻦ و-2
ﺳﺮوش و » -3ميش گﺮوشه « درشب تاريﮏ ﺑه کﻨام گﺮگ که درفﺮهﻨگ ايﺮان
ﺑﺮعﮑﺲ ﺳگ  ،اصل آزارودرندگيﺴﺖ ميآيﻨد تا زرتﺸﺖ کودک را ازگﺮند وآزار
ﺑﺮهانﻨد  .ايﻨها هﺮﺳه  ،ازاو نگهﺒانﯽ ميﮑﻨﻨد وزرتﺸﺖ مانﻨد ﺳايﺮانﺴانها ازشيﺮايﻦ
ميش گﺮوشه ميﻨوشﻨد  .ميش گﺮوشه کيﺴﺖ ؟ » گﺮو +شه « ﺑه معﻨای » ﺳه نای،
گﺮو= نای +شه=ﺳه « اﺳﺖ که » ﺳئﻨا« ﺳيﻤﺮغ يا ارتا ﺑاشد  ،و شيﺮپﺴتانش،
ﺧﺮم زنخدای مهﺮوشاديﺴﺖ  .ﺑهﻤﻦ ﺑا ﺟغد  ،ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸده اﺳﺖ  .ﺳﺮوش ،
ّ
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ﺑا ﺳگ وﺧﺮوس وﺑلﺒل ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸده اﺳﺖ  .و ميش گﺮوشه که ارتا ﺑاشد ﺑا
ﺧفاش وهدهد وميش کوهﯽ) ﻏﺮم ( ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸده اﺳﺖ  .ﺧفاش  ،پﺮنده
ايﺴﺖ که پﺴتان دارد وﺑچه هايش را شيﺮميدهد ) دايه اﺳﺖ ( ودرتاريﮑﯽ شب مﯽ
ﺑيﻨد  .ﺧفاش ،دراثﺮ هﻤيﻦ دو ويژگﯽ  ،هم نقش دايگﯽ وشيﺮدهﻨدگﯽ وهم ويژگﯽ
ﺑيﻨش درتاريﮑﯽ  ،نقش ﺑزرگﯽ را در فﺮهﻨگ ايﺮان ﺑازی ميﮑﺮده اﺳﺖ  .ازايﻦ
رو  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » روح اﻟقدس « داده ميﺸد  .ايﻨﮑه اورا مﺮغ عيﺴﯽ ميﻨامﻨد  ،ﺑديﻦ
علﺖ ﺑود  ،نه ﺑه علﺖ آنﮑه عيﺴﯽ اورا ﺧلق کﺮده ﺑاشد  .درفﺮهﻨگ کهﻦ چيﻦ )
ﺳيﻦ = ﺳئﻨا ( نيز ﺧفاش ﺑه هﻤيﻦ علﺖ  ،رتﺒه ﺑﺴيار واﻻئﯽ داشته اﺳﺖ  .هدهد
نيزکه » هوتوتﮏ = نای ﺑه « ﺑاشد  ،هﻤان ارتاهﺴﺖ ) گل مﺮزنگوش که گل ارتا
هﺴﺖ  ،عيﻦ اﻟهدهد نيز ناميده ميﺸود (  ،و هدهد نيز که درواقع  ،نﻤاد فطﺮت
هﺮانﺴانيﺴﺖ ) ارتا (  ،چﺸﻤﯽ دارد که ميتواند درتاريﮑﯽ ِزميﻦ  ،ﺳﺮچﺸﻤه آب را
ﺑﺒيﻨد و ﺑياﺑد  .چﺸم هدهد  ،چﺸﻤيﺴﺖ که ميتواند درتاريﮑﯽ زيﺮزميﻦ  ،ﺳﺮچﺸﻤه
آب را کﺸف کﻨد  .اگﺮچه ايﻦ هدهد نحﺲ ونجﺲ ﺳاﺧته نﺸده اﺳﺖ  ،وﻟﯽ مﺮغ
ﺳليﻤان ﺳاﺧته شده اﺳﺖ  .ﺧفاش وﺟغد وهدهد وﺳگ  ،درتاريﮑﯽ يا مﯽ ﺑيﻨﻨد يا
مﯽ ﺑويﻨد وميﺸﻨاﺳﻨد  .مﺴئله ايﻦ فﺮهﻨگ  » ،ازﺧود روشﻦ کﺮدن و ازﺧود ديدن
وازﺧود شﻨاﺧتﻦ « ﺑوده اﺳﺖ  ،نه ﺑا روشﻨﯽ وامﯽ از ديگﺮی ديدن وشﻨاﺧتﻦ  .ﺑه
ايﻦ علﺖ  ،چﺸم انﺴان )= پيه ( نيز  ،ﺑﻨا ﺑﺮﺑﻨدهش ﺑخش ﺳيزدهم) پاره ، ( 196
ازآن » ارتا « هﺴﺖ  ،و درﺳغدی  ،نام ﺧورشيد  » ،ﺧور +ارتا « هﺴﺖ  .ﺑه
عﺒارت ديگﺮ ،چﺸم ﺧود انﺴان نيز ،ﺧورشيد هﺴﺖ که ﺳﺮچﺸﻤه روشﻨيﺴﺖ .ايﻦ
ﺑﯽ اندازه ﺧواهﯽ وآز هﺴﺖ که ﺧورشيد چﺸم را کور ميﮑﻨد  .انﺴانﯽ  ،نيﮏ وﺑد
را ميﺸﻨاﺳد که ﺑتواند ﺑا » چﺸم ارتائﯽ ﺧود « ﺑﺒيﻨد  ،يعﻨﯽ ﺑا چﺸم ﺧورشيد گونه
اش .
چﺸم که ارتا ﺑاشد  ،درواقع ميتواند  ،ﺧودش هم ﺳﺮچﺸﻤه روشﻨﯽ وهم ﺳﺮچﺸﻤه
ﺑيﻨش ﺑاشد  .وﺳﺮوش وﺑهﻤﻦ هﺴتﻨد که ﺑﺮضد ﺧﺸم وآز ،يعﻨﯽ ﺑﺮضد » کوری «
هﺴتﻨد  .ﺧورشيد چﺸم يا ﺧﺮد  ،نﻤﯽ تاﺑد ونﻤﯽ ﺑيﻨد  ،چون آزو ﺑﯽ اندازه ﺧواهﯽ
 ،ﺧورشيد چﺸم را تاريﮏ ميﺴازد  .وﻟﯽ ﺑا آمدن اديان نوری ) هﻤچﻨيﻦ فلﺴفه
افﻼطون ( انﺴان  ،ازﺧودش  ،نﻤيتواند روشﻦ کﻨد و چﺮاغ وﺧورشيد ﺑاشد  ،ﺑلﮑه
نياز ﺑه نورآفتاب  ،ﺑه نور عاريه ای دارد  .اﻟﺒته تصويﺮ ﺧورشيد نيز درايﻦ اديان
 ،عوض ميﺸود  .ﺧورشيد ديگﺮزنخدا ،ارتا = صﻨﻤﯽ که دريﮑدﺳﺖ ﺟام ﺑاده و
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دردﺳﺖ ديگﺮچﻨگ دارد نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه ﺧدائيﺴﺖ که درچﻨگاﻟش  ،تيﻎ ﺑﺮنده اﺳﺖ
وﺑا شيﺮدرنده ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸود  .ايﻨﺴﺖ که ازايﻦ پﺲ  ،هﻤه ﺣيواناتﯽ که » نﻤاد
ﺑيﻨائﯽ وروشﻨﯽ ازگوهﺮﺧود ﺑودند «  ،مﻨحوس ونجﺲ  ،يا ضد ﺣقيقﺖ شدند  .ﺟغد
که ﺑهﻤﻦ ﺧدای ﺧﺮد و ﺧدای ﺑزم وهﻤپﺮﺳﯽ وگفتگواﺳﺖ  ،وﺳامانده ﺟهان
ومعﻤارﺟهانﺴﺖ  ،ﺟانورمﻨحوﺳﯽ ميﺸود که ﺑه ويﺮانه ها تﺒعيد شده اﺳﺖ و ضد
آﺑادی ) مدنيﺖ ( اﺳﺖ .وﺳگ که ﺟفﺖ وانﺒازﺳﺮوش  ،نگهﺒان ﺟانها ازگزنداﺳﺖ
 ،نجﺲ ميﺸود و ﺧفاش ،ضد آفتاب ميگﺮدد که ﺑا تيﻎ شﻤﺸيﺮو دريدن  ،ﺣقيقﺖ را
ازﺑاطل  ،ﺟدا ميﺴازد .درﺣاﻟيﮑه او ﺑﺮای ايﻦ ﺧاطﺮ » ،مﺮغ عيﺴﯽ « ﺧوانده ميﺸد
 ،چون هﻤان » روح اﻟقدس « شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ که درتاريﮑيها ،ﺣقيقﺖ را مﯽ
ﺑيﻨد و دايه مهﺮﺑانﺴﺖ .ايﻨﺴﺖ که ﺳگﯽ که هديه ﺣق هﺴﺖ  ،ﺑه » رهﺒﺮﺧلق «
ميگويد که آنچه تو نداری  ،چﺸﻤيﺴﺖ که هم چﺮاغ روشﻨﯽ دهﻨده و هم نيﺮوی
ﺑيﻨﻨدگﯽ ﺑا آن روشﻨيﺴﺖ .
ﺧﺮم يا زهﺮه ) ﺟﯽ= عﺸق وزندگﯽ ( اﺳﺖ .تو
چﺸم تو ،ارتا نيﺴﺖ که نگاهش ّ ،
درﺳگ  ،که اصل مهﺮووفاﺳﺖ و نگهﺒان ﺟان مﺮدمﺴﺖ  ،ﺳﺮوش ارتائﯽ) ﺧجﺴته
( وهﻤيﺸه ﺑيداررا نﻤيﺸﻨاﺳﯽ  ،چون نورﺑيﻨﺸﺖ ) ديﻨﺖ (  ،عاريتﯽ اﺳﺖ  .ﺑا نوری
مﯽ ﺑيﻨﯽ که ازآتش ﺟان ﺧودت ) هوفﺮيان ( نتاﺑيده اﺳﺖ  .درناشﻨاس و ﺑيگانه و
تازه  ،نﻤيتوانﯽ گوهﺮپوشيده اش را ﺑﺒيﻨﯽ  .ايﻦ ديده و ايﻦ ﺑيﻨش  ،هﻤان ديده ايﺴﺖ
که موﻟوی درﺑاره آن ميﺴﺮايد که » ديده ای ﺧواهم که ﺑاشد شه شﻨاس تا شﻨاﺳد
شاه را درهﺮﻟﺒاس«
ايﻦ هﻤان ديده اﺳﺖ که ﻟﺒاس وچهﺮه ورنگ وشﮑل ظاهﺮی را فقط پوشﺸﯽ ميداند
که شﻨاﺧﺖ گوهﺮرا دشوار ميﺴازد  .ازايﻦ رو هﺴﺖ که درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ايﻦ »
ﺑهﺮام  ،ﺧدای دوﺑﻦ ﺟفﺖ ايﺮان « هﺴﺖ  ،که ﺟهانگﺮد ) ﺑاﺑﮏ = پاﺑﻎ = ﺧدای پا
 :ﺣﺮکﺖ وعﺸق ( ميﺒاشد  ،و هﻤيﺸه درچهﺮه ديگﺮ ،ﺑه طور ناشﻨاس وگﻤﻨام
وﻏﺮيب  ،ﺑﯽ ﺧﺒﺮدادن  ،درب ﺧانه هﺮکﺴﯽ را ميﮑوﺑد وﺳپﻨج ) مهﻤانﯽ وﺟﺸﻦ (
ميطلﺒد .
شاهيﺴﺖ ناشﻨاس که ﺧواﺳتارﺧوان ونان وﺑاده وﺟﺸﻦ ازهﺮکﺴﯽ ميﺸود  .درﺑهﺮام
يﺸﺖ نيز ميتوان ديد که ﺑهﺮام که ﺟفﺖ ارتا هﺴﺖ وازاو ﺟدا ناپذيﺮاﺳﺖ  ،نخﺴﺖ
ﺑه وای ) اصل پيوند ومهﺮميان اضداد ( تحول مﯽ ياﺑد  ،وﺳپﺲ پﯽ درپﯽ  ،ﺑه هﻤه
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ﺟانوران ﺑﯽ آزار ) گئوﺳپﻨتا = گوﺳفﻨد ( تحول مﯽ ياﺑد  .ﺧدای ايﺮان  ،تحول ﺑه
هﻤه ﺟانوران ﺑﯽ آزار مﯽ ياﺑد ) نه شيﺮوگﺮگ وپلﻨگ درنده (  .ازايﻦ رو نيزهﺴﺖ
که رﺳتم هﻤيﺸه » ﺑﺒﺮﺑيان = ﺑيورﺑغان = ﺳگ آﺑﯽ « ميپوشد  ،نه مانﻨد هﺮاکلﺲ
يونانﯽ پوﺳﺖ شيﺮ درنده  .ازﺳوی ديگﺮ ،هﻤيﻦ ﺑهﺮام که ﺟفﺖ ارتا هﺴﺖ  ،ﺑا
ارتا ﺑا هﻤديگﺮ » ،چﺸم « هﺴتﻨد  .درﺑﻨدهش ﺑخش ﺳيزدهم ديده ميﺸود که چﺸم
که » پيه « ﺑاشد  ،ارتا ميﺒاشد  .وﻟﯽ پيه  ،رگ وپﯽ) عصب( ﺑاهﻤﺴﺖ که درﺳغدی
 ،ﺳﻨگ = ﺳگ ناميده ميﺸود و رگ  ،ارتا هﺴﺖ وپﯽ يا عصب  ،ﺑهﺮامﺴﺖ  .ايﻦ
دو ﺑاهم  ،ﺟفﺖ ﺟداناپذيﺮازهﻤﻨد  .نام هﺮکدام  ،ﺑيان ﺟفتش نيزهﺴﺖ  .هﺮﺟا نام
ﺧﺮم  ،ﺑﺮده ميﺸود ،
ﺑهﺮام ﺑﺮده ميﺸود  ،ارتا
وﺧﺮم نيزهﺴﺖ  .هﺮﺟا نام ارتا يا ّ
ّ
ﺑهﺮام نيزهﺴﺖ  ،ازايﻦ رو ﺑاهم » پادشاه « هﺴتﻨد ) پاد = ﺟفﺖ (  .ازايﻦ رو نيز
ﺧﺮم اﺳﺖ ( » ،
هﺴﺖ که درﺑهﺮام يﺸﺖ  ،ديده ميﺸود که ﺑهﺮام ) که ﺟفتش ارتاّ -
نيﺮوی ﺑﻨيائﯽ « ﺑه هﻤه مﯽ ﺑخﺸد  .ايﻦ ﺑهﺮام هﺴﺖ که » نيﺮوی ﺑيﻨائﯽ ﺑه زرتﺸﺖ
« هم مﯽ ﺑخﺸد .
ايﻦ نيﺮوی ﺑيﻨائﯽ يا چﺸم  ،چيﺴﺖ ؟ درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ايﻦ نيﺮوی ﺑيﻨائﯽ ) ايﻦ
چﺸم وديد (  » ،ديﻦ « ﺧوانده ميﺸود  .ديﻦ  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،نيﺮوی ﺑيﻨائيﺴﺖ
که ميتواند درتاريﮑﯽ  ،ازدور ،آنچه ﺑه ﺳختﯽ ﺑه چﺸم مﯽ آيد  ،مﯽ ﺑيﻨد  .ﺑهﺮام
وارتا که » چﺸم « هﺴتﻨد  ،ﺑاهم درهﻤه چﺸم ها  ،چﻨيﻦ گونه نيﺮوی ﺑيﻨائﯽ هﺴتﻨد
 » .ماهﯽ کﺮ ،که دﻟفيﻦ ﺑاشد « و » اﺳب « و » کﺮکﺲ = کﺮک  +کاز= مﺮغ
درﺧانه فﺮازکوه «  ،چﻨيﻦ نيﺮوی ﺑيﻨائﯽ  ،هديه از ﺑهﺮام وارتا دارند  .چﻨيﻦ
چﺸﻤﯽ که پيﮑﺮياﺑﯽ » عﺸق نخﺴتيﻦ ميان دوﺟفﺖ ﺑﻦ آفﺮيﻨﻨده ﺟهان « اﺳﺖ  ،و
ﺧﺮم ) ﺑهور  ،ﺑهﯽ ( اﺳﺖ که هﺮﺑامدادی وپگاهﯽ ) اوش +ﺑام ( ﺳﺮوش
نگاهش ّ ،
ورشﻦ ميزايانﻨد  ،ديﻦ ﺧوانده ميﺸود  .ديﻦ  ،معﻨای شﺮيعﺖ وآموزه و وﺣﯽ اﻟهﯽ
واوامﺮونواهﯽ ندارد  .ايﻦ چﺸم يا نيﺮوی ﺑيﻨﻨدگﯽ يا » ديﻦ « هﻨگامﯽ پيدايش مﯽ
ياﺑد که  ،ارتائﯽ که » ﻟﻦ = ﻟﻤا « اﺳﺖ وﺧوان ونان وشيﺮ وﺑاده اﺳﺖ  ،ﺑا »
ﺑهﺮام « که اصل تحول وﺟهانگﺮيﺴﺖ ،ﺑه هم ﺑپيوندند وهﻤآﻏوش گﺮدند .
» ديﻦ « يا » چﺸم روشﻨگﺮوديده ور«  ،هﻨگامﯽ پيدايش مﯽ ياﺑد که » ﻟﻨﺒﮏ =
ﻟﻨﺒﻎ= ﻟﻤا « ﺑا » ﺑهﺮام  ،ﺑاﺑﮏ يا پاﺑﻎ «  ،ﺑاهم ﺑياميزند  » .ﻟﻦ ﺑﻎ « وﺑهﺮام « ﺑا
هم  ،ديﻦ  ،يا چﺸم ﺧورشيد گونه ميﺸوند  .ايﻦ انديﺸه » ﺑاهﻤﯽ درچﺸم و درﺑيﻨش
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ودر روشﻨﯽ «  ،اصل ديﻦ ِﺟوانﻤﺮدی ميگﺮدد  .معﺮفﺖ ﺣقيقﺖ  ،ازمهﺮ ميان
انﺴانها  ،ازمهﺮميان انﺴان وطﺒيعﺖ ) گيتﯽ ( پيدايش مﯽ ياﺑد  .هﺮانﺴانﯽ ،
درﺧودش  ،ﻟﻨﺒﻎ ) ارتا ( را درمﯽ ياﺑد  .ايﻨﺴﺖ که هﺮکﺴﯽ درﺧانه اش  ،مهﻤانخانه
ای دارد .
نام مهﻤانخانه درکﺮدی » ﻻمه ر دو « هﺴﺖ که ﺳﺒﮑﺸده » ﻻم +مﺮ +دايتﯽ «
ﺑاشد  .ﻻم  ،هﻤان ﻻن وﻟﻦ اﺳﺖ  .درکﺮدی ﺑه گهواره  ،ﻻندک وﻻنﮑه گفته ميﺸود
 .هﺮﺧانه ای  » ،ﻻنه « هﺴﺖ  .هﺮانﺴانﯽ  » ،اردﻻن = ارتا  +ﻻن « هﺴﺖ ،ﻻنه
ارتا هﺴﺖ ،چون فطﺮتش  ،تخم ارتا ميﺒاشد َ » .مﺮ +دايتﯽ « هﻨوز درکﺮدی ﺑه
معﻨای » ﺟوانﻤﺮدی « اﺳﺖ که دراصل ﺑه معﻨای » دهش مـﺮ « اﺳﺖ  » .ﻻمه ر
دو « ﺑه معﻨای » ﻻنه ﺟوانﻤﺮدی  ،ﺧوان پﺮﺟوانﻤﺮدی « اﺳﺖ .
مﻨﺸور کورش  ،ﺧطاب ﺑه » مﺮدوک « اﺳﺖ  » .مﺮدوک = مﺮ+دوخ «  ،که
دراصل » امﺮ -ئوتﯽ « اﺳﺖ  ،هﻤان ﺳيﻤﺮغ يا ارتا ﺑوده اﺳﺖ  .ئوتﯽ  ،هﻤان
واژه » عود « امﺮوزه اﺳﺖ که ﺑه معﻨای چوب وگياه ﺑوده اﺳﺖ  .نام ديگﺮ» عود«
 ،آق ﻟوﺧﻦ اﺳﺖ که ﺑه معﻨای » تخم يا ﺧوشه ماه « اﺳﺖ  .هﻤيﻦ واژه » ئوتﯽ «
تﺒديل ﺑه » دوخ = دوک « شده اﺳﺖ که ﺑه معﻨای » نﯽ « اﺳﺖ  .ﺑه گياهان نيز»
ئوتﯽ « گفته ميﺸود  ،چﻨانچه ﺑه گياهﯽ که ﺑا ﺑهﻤﻦ ايﻨهﻤانﯽ دارد » ﺣﺴﻦ ﺑﮏ ئوتﯽ
« گفته ميﺸود که » آﺳﻦ ﺑﻎ ئوئﯽ « ﺑاشد  .چوب ونﯽ )= َون ( ايﻨهﻤانﯽ ﺑا
مهﺮوعﺸق داشته اند  » .امﺮ= امﺮ= امﺮو «  ،درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه مفهوم » ﺟفتﯽ =
ﺧﺮم « وﺑه ﺳﯽ وﺳه ﺧدا گفته ميﺸود ) ﺧدايان
عﺸق « اﺳﺖ  ،وﺑه » اندروای = ّ
ايﺮان که ﺑاهم يﮏ درﺧﺖ ﺳه شاﺧه ﺑودند  ،ﺳﯽ وﺳه تا هﺴتﻨد .تخم درﺧﺖ  ،ﺳه
تای يﮑتاﺳﺖ (  .هﻨوزهم درگويش دوانﯽ ﺑه تﺴﺒيح ﺳﯽ وﺳه دانه  » ،مـﺮ« گفته
ميﺸود وﺑه تﺴﺒيح  99دانه » ﺳﻤﺮی = ﺳه مﺮی « گفته ميﺸود  » .مﺮ« چﻨانچه
درپيش آمد  ،درواژه » مﺮﺳپﻨتا = ماراﺳفﻨد «  ،معﻨای اصل مهﺮودوﺳتﯽ
وزناشوئﯽ دارد  .ايﻨﺴﺖ که » مﺮدوک = مﺮدوخ « کورش  ،نام ﺧدای ايﺮان ،
ﺳيﻤﺮغ نيزﺑوده اﺳﺖ  ،وﺑه معﻨای » نای يا زهدان وﺳﺮچﺸﻤه يا اصل ِ
مهﺮودوﺳتﯽ « اﺳﺖ  ،که ﺑا پيوند دادن » رام ﺟيد = روزﺑيﺴﺖ وهﺸتم « ﺑا »
ﺑهﺮام = روزﺳﯽ ام ماه «  ،وايجاد مهﺮوعﺸق ميان دوﺑﻦ ﺟفﺖ ﺟهان  ،ﺟهان
وزمان را ازنو ميآفﺮيﻨد  .نام ديگﺮ هﻤيﻦ ﺧدا  » ،مﺮﺳپﻨتا «  ،يا » رند « اﺳﺖ ،
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که در ادﺑيات ايﺮان دراصطﻼح » رند پاکﺒاز«  ،اوج ﺟوانﻤﺮدی ﺑيان کﺮده ميﺸود
.
ازﺟاه عﺸق ودوﻟﺖ » رندان پاکﺒاز«
پيوﺳته  ،صدر مصطﺒه ها ﺑود  ،مﺴﮑﻨم  -ﺣافظ
ﻏﻼم هﻤﺖ رندان وپاکﺒازانم
که ازمحﺒﺖ ﺑا دوﺳﺖ  ،دشﻤﻦ ﺧويﺸﻨد – ﺳعدی
ﺳعدی ﺑه پاکﺒازی و رندی  ،مثل نﺸد
تﻨها درايﻦ مديﻨه نه  ،که درهﺮمديﻨه ای – ﺳعدی
درمصطﺒه  ،عورپاکﺒازيم
درميﮑده  ،رند دُرد ﺧواريم  -عطار
اﺳاﺳا پديده ﺟوانﻤﺮدی  -1 ،پاکﺒازی و -2ﺟود و  -3دهش و -4رادی اﺳﺖ  .ﺟود
 ،معﺮب هﻤان واژه » ﺟوت = يوغ « اﺳﺖ که هم معﻨای » ﺳپﻨج « ميﺒاشد  .ﺳخا
و اﺣﺴان  ،ﺟوانﻤﺮدی و پاکﺒازی نيﺴتﻨد .
پﺲ مهﻤانخانه که نامش » ﻻمه ر دو = ﻟﻦ  +مﺮدايتﯽ «  ،ﻻنه ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ ،
معﺒد ونيايﺸگاه ايﻦ ﺧدا ﻟﻨﺒﻎ اﺳﺖ  ،و هﺮانﺴانﯽ ﺑايد درايﻦ ﺑخش ﺧانه وﻻنه اش ،
نقش ايﻦ ﺧدا را ﺑه عهده ﺑگيﺮد  .درهﺮﺧانه ای  ،مهﻤانخانه يا » ﺧانه ﺳپﻨج = ﺧانه
يوغ وﺟود و انﺒازی « اﺳﺖ  .مهﻤانخانه درهﺮﺧانه ای  ،نيايﺸگاه ﺧدای ايﺮانﺴﺖ
 .ﺟائيﺴﺖ که درش ﺑﺮوی هﺮﺑيگانه ای  ،پيﺮوهﺮمدهﺒﯽ و قومﯽ و طﺒقه ای و
مطﺮودی ورانده ای وگﻤﺸده ای ﺑاز اﺳﺖ  .درهﺮﺧانه ای  » ،ﻟﻨگﺮ« هﺴﺖ .
ﻟﻨگﺮ) ﻟﻦ  +گﺮ( چيﺴﺖ ؟ پﺴوند » گﺮ« ازيﮑﺴو ﺑه واژه » گﺮو» در
گﺮوتﻤان « garo-demaana=gardmanﺑاز ميگﺮدد  ،وازﺳوی ديگﺮ ﺑه واژه
»  «garewaکه زهدان ﺑاشد ﺑازميگﺮدد و دراصل ،هﺮدو ﺑاهم ايﻨهﻤانﯽ داشته اند
 garo .ﺑه معﻨای نﯽ اﺳﺖ و ﺑه معﻨای زهدانﺴﺖ  .وايﻦ دو که نای وزهدان ﺑاشد
ﺑاهم ايﻨهﻤانﯽ داشته اند  .گﺮودمان درهزوارش ﺑه معﻨای شﮑم اﺳﺖ که مقصود
زهدان ﺑوده اﺳﺖ  .گﺮو +دمان  ،ﺑه معﻨای » نائيﺴﺖ که ميدمد  ،ﺑا وای يا دمش ،
ميآفﺮيﻨد و ميﺴﺮايد  .ازايﻦ رو يﮏ معﻨای » گﺮ«  ،آوازﺧواندن اﺳﺖ  .ﺑطورکلﯽ
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» ﻟﻦ  +گﺮ«  ،ﺑه معﻨای » زهدان وﺳﺮچﺸﻤه واصل پﺮی وﺳﺮشاری ونيﮑﯽ و
ﺟوانﻤﺮدی « اﺳﺖ  .ايﻦ ﺑه معﻨای آنﺴﺖ که ﻟﻨگﺮ يا مهﻤانخانه  ،آﻏوش ﺑاز ﺑﺮای
ﺑيگانگان و ناشﻨاﺳان وگﻤﺮاهان ورانده شدگان ومحﺮومان دارد .ايﻦ پيﺸيﻨه
فﺮهﻨگﯽ ايﺮان  ،در ﺧوانقاه ) ﺧوان  +گاه ( که » ﻟﻨگﺮ« هم ناميده ميﺸود  ،ﺑاقﯽ
ماند  ،و ﺧوانﯽ ﺑود که ﺑه هﺮکﺴﯽ نان ميدادند و ازايﻤان وعقيده ومذهﺒش نﻤﯽ
پﺮﺳيدند.
وﺟود مهﻤانخانه نيز درهﺮﺧانه ای  ،پيﮑﺮياﺑﯽ ايﻦ انديﺸه گﺸودگﯽ ﺑه هﻤه عقايد
ومذاهب و طﺒقات واقوام  ...ﺑوده اﺳﺖ  .دردوانﯽ ﺑه » ميله اس که دو دررا ﺑاهم
ﺟفﺖ ميﮑﻨد «  ،ﻟﻨگﺮميگويﻨد  .و ﻟﻨگﺮ درکﺸتﯽ نيز ،کﺸتﯽ را ﺑا کﺮانه  ،ﺟفﺖ
ميﮑﻨد  .ﺳفﺮه وﺧوان هﺮکﺴﯽ  ،ﺧوان ﻟﻨﺒﻎ اﺳﺖ  ،تا » پﮑﻨد وکاک وﻻمان و ﺑگﻤز«
ﺑاهم ﺑخورند وﺑﻨوشﻨد  .پﮑﻨد که نان ﺑاشد  ،ﺑه معﻨای فﺮزند وتخم زنخدای عﺸق
اﺳﺖ  .کاک که نان ﺑاشد  ،نام ماه پﺮاﺳﺖ که اصل عﺸق ميان ﺧوشه پﺮويﻦ وهﻼل
ماهﺴﺖ و ﻻمان  ،نام ارتا هﺴﺖ که نام » آرد « نيزميﺒاشد  .و ﺑگﻤز که ﺑاده ﺑاشد
نام » زنخدا ماه = ﺑﻎ  +مز« اﺳﺖ  .ﺧدا ی عﺸق را ﺑاهم ﺧوردن ونوشيدن ،
هﻤگوهﺮ شدن ﺑاهﻤﺴﺖ .
***
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پيـدايش ِ ﺟهان ِ دوﺳــتﯽ 11 -

ارتا خشتـره = زنخدای ِمهـر
ارتاخشتره = اردشير= سيمرغ
جمشيد،که بُن هرانسانيست ،فرزند»ارتاخشتره=
سيمرغ« ميﺒاشد
آرمان حکومت ياشاهی)خشتره( ،درفرهنگ ايران
نه تﻨها متفﮑﺮان  ،درﺑاره فلﺴفه ﺣﮑومﺖ انديﺸيده اند  ،ﺑلﮑه درهﺮفﺮهﻨگﯽ  ،ﺑه
ويژه درفﺮهﻨگ ايﺮان ،ملﺖ نيز درﺑاره » ﺣﮑومﺖ آرمانﯽ ﺧود « انديﺸيده اﺳﺖ
 .درفﺮهﻨگ زنخدائﯽ -ارتائﯽ ايﺮان  ،ﺟﻤيﺸد يا ييﻤا  ،فﺮزند » ارتاﺧﺸتﺮه =
اردشيﺮ« اﺳﺖ ،که يﮑﯽ ازنامهای ﺳيﻤﺮغ ﺑوده اﺳﺖ .ﺟﻤﺸيد ،دراوﺳتا » ﺟﻤﺸيد
ﺳﺮيﺮه « ﺧوانده ميﺸود  ،و معﻤوﻻ ﺑه » ﺟﻤﺸيد زيﺒا «  ،ﺑﺮگﺮدانيده ميﺸود  .وﻟﯽ
» ﺳﺮيﺮه « صفﺖ ﺑﺮﺟﺴته ونام ارتا ) ارديﺒهﺸﺖ  +ارتای فﺮورد= ﺳيﻤﺮغ ( هﺴﺖ
 .ﺟﻤﺸيد ﺳﺮيﺮه  ،ﺑه معﻨای » ﺟﻤﺸيد ،فﺮزند ارتا« هﺴﺖ .پﺲ هﺮانﺴانﯽ  ،درﺧود،
گوهﺮ ارتائﯽ يا ﺳيﻤﺮﻏﯽ را دارد  .ارتا چه درنام » ارتاﺧوشتش= ارتای ﺧوشه
« و چه درنام » ارتافﺮورد ش «  ،مجﻤوعه ﺟانهای انﺴانها درپيون ِد ﺑاهﻤﺴﺖ  .ﺑا
ياد آوری ايﻦ نﮑته مهم درآﻏاز  ،راه ﺑه شﻨاﺧﺖ انديﺸه ﺣﮑومتﯽ ملﺖ ايﺮان گﺸوده
ميﺸود  .چون درفﺮهﻨگ ايﺮان  » ،ﺣﮑومتگﺮی= شاهﯽ = ﺣاکﻤيﺖ « که »
ﺧـﺸتﺮه « ﺑاشد  ،صفﺖ يا فﺮوزه ﺑﺮﺟﺴت ِه » ارتا « هﺴﺖ  ،ودرايﻦ راﺳتا هﺴﺖ
که ﺧدای ايﺮان  ،ﺳيﻤﺮغ  » ،ارتا ﺧﺸتﺮه = اردشيﺮ« ناميده ميﺸود  .اﻟﺒته درﻟغﺖ
نامه هائﯽ که ﺑﺮپايه متون زرتﺸتﯽ ،فﺮاهم آمده اﺳﺖ وعلﻤﯽ شﻤﺮده ميﺸوند ،
نﻤيتوان ﺑه آﺳانﯽ ردپای ايﻦ فﺮهﻨگ را يافﺖ ،چون يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ کامﻼ
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ﺑﺮضد ايﻦ انديﺸه ﺣﮑومتﯽ ﺑوده اﺳﺖ  ،ﺑﺮﻏم آنﮑه ازآن  ،ﺑﺮای ﺟا انداﺧتﻦ ﺣﮑومﺖ
ﺧود ميان ايﺮانيان  ،ﺑهﺮه ﺑﺴيارﺑﺮده اﺳﺖ .
رد پای نام » ارتاﺧﺸتﺮه « را ميتوان در نامهای » گل ﺑوﺳتان افﺮوز« يافﺖ  ،که
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ارتافﺮورد = روز نوزدهم « هﺮماهﯽ دارد ونام ﺳيﻤﺮغ ﺑوده اﺳﺖ
 .يﮑﯽ ازنامهای ايﻦ گل  » ،اردشيﺮﺟان « وديگﺮی » صﺮيﺮه « اﺳﺖ  ،که معﺮب
واژ ِه » ﺳﺮيﺮه « ﺑاشد  .از» ﺳﺮيﺮه « ميتوان ايﻨهﻤانيش را ﺑا » ارتا « شﻨاﺧﺖ .
اردشيﺮﺟان  » ،ارتا ﺧﺸتﺮه گانا « ﺑوده اﺳﺖ  ،که ﺑه معﻨای » دوشيزه اردشيﺮ«
يا » زنخدا ارتاﺧﺸتﺮه« اﺳﺖ  ،چون پﺴوند گانا وکانا وکانيا  ،هم ﺑه نﯽ وهم ﺑه
دوشيزه ) زن( گفته ميﺸود .چﻨانچه » مهﺮگان « نيز که » ميتﺮاگانا يا ميتﺮاکانا
« ﺑاشد ودرﺳغدی » کﻨيزﺑﻎ « اﺳﺖ  ،وﺑه معﻨای » زنخدا ميتﺮا = زنخدا مهﺮ«
ميﺒاشد  .و» ﺳﺮيﺮه «  ،درﺳﺖ نام ايﻦ زنخدای اردشيﺮيا ارتاﺧﺸتﺮه هﺴﺖ  ،که
هﺮانﺴانﯽ  ،فﺮزند اوﺳﺖ .
ﺳغدی درشﮑل »  = shirشيﺮ « ﺳﺒﮏ شده اﺳﺖ  ،ودارای معانﯽ
واژه  sriraدر ُ
» ﺧوب وعاﻟﯽ وﺑﺴياروزياد و زيﺒا و نيﮏ « هﺴﺖ  shir-astya .ﺑه معﻨای »
ﺧوشﺒختﯽ ورفاه « اﺳﺖ  shiraak.ﺑه معﻨای مال وثﺮوتﺴﺖ  .ايﻦ معانﯽ  ،گواه
ﺑﺮآنﻨد که » ﺧوﺑﯽ ونيﮑﯽ وزيﺒائﯽ وکﻤال «  ،پيآيﻨد » ﺳﺮشاری وپﺮی ِ گوهﺮی
« شﻤﺮده ميﺸده اند  .ﺑه نﯽ نهاوندی که نﯽ ﺧوشﺒوهﺴﺖ  ،زريﺮه يا » شيﺮاﺳتا =
شيﺮاتا « گفته ميﺸود که گواه ﺑﺮآنﺴﺖ که ﺑه ايﻨهﻤانﯽ ﺑا ايﻦ زنخداداده ميﺸود .
ازﺳوی ديگﺮ ،اﺑوريحان درصيدنه  ،نامهای ديگﺮ گل ﺑوﺳتان افﺮوز را  » ،داح
فﺮخ « نيز ميداند  ،و داح را نام آفتاب نيز ميﺸﻤارد  .داح  ،معﺮب » داه
« ،و » ّ
« اﺳﺖ که زن ﺑاشد و نام ﺧدای پارتها ﺑوده اﺳﺖ .و درﺳغدی  ،ﺑه آفتاب  » ،ﺧور-
ارتا « گفته ميﺸود که ﺑخوﺑﯽ ميتوان ديد که آفتاب يا مهﺮ  ،هﻤيﻦ داه  ،يا زنخداهﺴﺖ
 .اﻟﺒته دراصل  ،ميتﺮا = مهﺮ ،نام ﺳپهﺮچهارم و آفتاب ﺑوده و نام ايﻦ زنخدا ارتا
اﺳﺖ  .ﺳپهﺮچهارم که ميان هفﺖ ﺳپهﺮميﺒاشد  ،دراثﺮ» ميان ﺑودن « ايﻨهﻤانﯽ ﺑا
اصل مهﺮ داشته اﺳﺖ  .ايﻦ هﻤان تصويﺮ صﻨﻤيﺴﺖ که عﺒيد زاکان ايﻨهﻤانﯽ ﺑا
ﺳپهﺮچهارم ميدهد  ،و درﺳﺖ آرمان فﺮهﻨگ ايﺮان را  ،ازﺣﮑومﺖ نﺸان ميدهد
:
ﺳﺮيﺮگاه چهارم  ،که ﺟای پادشه اﺳﺖ
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فزون زقيصﺮو فغفور و هﺮمز و دارا
تهﯽ زواﻟﯽ و ﺧاﻟﯽ ز پادشه ديدم
وﻟيﮏ ﻟﺸگﺮش ازپيش تخﺖ او ﺑﺮپا
فﺮازآن صﻨﻤﯽ  ،ﺑا هزار ﻏﻨج ودﻻل
چو دﻟﺒﺮان دﻻويز و  ،ﻟعﺒتان ﺧتا
گهﯽ ززﺧﻤه ﺳحﺮآفﺮيﻦ  ،زدی رگ چﻨگ
گهﺮگﺮفته ﺑﺮ دﺳﺖ  ،ﺳاﻏﺮ صهﺒا
ايﻦ عﺒارت ﺑﻨدی عﺒيد  ،درﺳﺖ ﺑهتﺮيﻦ ﺑيان ﺑﺮای آرمان ﺣﮑومﺖ درملﺖ ايﺮان
ﺑوده اﺳﺖ  .ﺣﮑومتﯽ که ﺣﮑومﺖ نﺒاشد .ﺣﮑومتﯽ که درآن ﺧﺸم وقهﺮوپﺮﺧاشگﺮی
وکيﻨه توزی وتهديد وزور نﺒاشد  ،ﺑلﮑه ﺑﺮپايه کﺸش مهﺮی ﺑﻨا شده ﺑاشد  .ايﻦ معﻨا
ومحتوای » ﺧـﺸتﺮه « اﺳﺖ که صفﺖ » ارتا « اﺳﺖ  » .تهﯽ ازواﻟﯽ وپادشاه،
وﺧاﻟﯽ ازفغفوروقيصﺮو اهورامزدا وداريوش «  ،وﻟﯽ ارتای مهﺮی که ﺑا نواﺧتﻦ
موﺳيقﯽ وپيﻤودن دوﺳتگانﯽ دل هﻤه را ميﺮﺑايد  .ايﻦ  ،ﺧﺸتﺮه  ،در » ارتا ﺧﺸتﺮه
شاهﯽ ﺑيﺸاهﯽ  ،ﺣﮑومﺖ ﺑﯽ ﺣﮑومﺖ «  ،درﺳﺖ » ارتا ﺧﺸتﺮه « ايﺴﺖ
«  ،يا »
ِ
که فﺮدوﺳﯽ در داﺳتان » ايﺮج= اِ ر ِ ز= ارتا « که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا هﻤيﻦ ﺳپهﺮچهارم
دارد  ،نخﺴتيﻦ شاه ايﺮان ﺧوانده اﺳﺖ  .شاهان پيش ازاو ،شاهان هفﺖ کﺸورند ،
وﺑا ايﺮج که ارتاﺧﺸتﺮه ﺑاشد  ،ﺣﮑومﺖ آرمانﯽ ايﺮان  ،آرمان متعاﻟﯽ ملﺖ ايﺮان
ازﺣﮑومﺖ ) ﺧﺸتﺮه = شاهﯽ ( دراصوﻟش عﺒارت ﺑﻨدی ميﺸود  .ايﻦ ايﺮج يا
ارتاﺧﺸتﺮه هﺴﺖ که ديﻦ او » ،مﺮدمﯽ «  ،هﺴﺖ  ،و ﺑه کيﻦ ورزان  ،کيﻨه نﻤﯽ
ورزد  ،ﺑلﮑه ميﮑوشد که کيﻨه درروان ودل آنهارا ﺑه مهﺮ ،تحول ﺑدهد و هﻤداﺳتان
وهﻤعقيد ِه کﺴانﯽ نﻤيﺸود که ﺟان شيﺮيﻦ انﺴانها را ﺑا توﺟيهات گوناگون  ،ميﺴتانﻨد
ومﯽ آزارند  .ايﻦ » ﺧﺸتﺮه « اﺳﺖ  .ايﻦ ﺧورشيد ﺧانم يا دوشيزه مهﺮ ،ﺳپﺲ
درميتﺮائيﺴم  ،تﺒدﺑل ﺑه ﺧدائﯽ نﺮيﻨه درمهﺮيﺸﺖ ميﺸود ،و آفتاب  ،نﺮيﻨه ميگﺮدد
و شيﺮدرنده ای ميگﺮدد که ﺑا چﻨگاﻟش  ،تيﻎ وشﻤﺸيﺮﺑﺮنده دارد  ،که ﺑﮑلﯽ ﺑﺮضد
فﺮهﻨگ ايﺮان ميﺒاشد  .وايﻦ ميتﺮای قلﺒﯽ  » ،ﺧورشيد ﺧانم يا زنخدای مهﺮ ،ارتﯽ
ﺧﺸتﺮه « را تﺒعيد و مﺴخ ميﺴازد  ،ودرﻟغﺖ نامه های ﺑيش ازﺣدعلﻤﯽ  ،هﻤيﻦ
معانﯽ مﺴخ شده اﺳﺖ  » .ﺧﺸتﺮه « که ﺑيان شيوه ﺣﮑومتگﺮی ضد قهﺮی وضد
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پﺮﺧاشگﺮی وضد تجاوزطلﺒﯽ وضددهﺸﺖ انگيزی  ،فلﺴفه ﺑﻨيادی ﺳياﺳﯽ ) ﺟهان
آرائﯽ ( ايﺮانﯽ ميﺒاشد .
ايﻦ » ارتا ﺧﺸتﺮه «  ،تﻨها » آفتاب مهﺮ درﺳپهﺮچهارم «  ،فﺮاﺳوی وﺟود انﺴان
نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه نام دل هﺮانﺴانﯽ  » ،ارد = ارتا « ميﺒاشد  ،که مﺮکز» ﺑاد وﺧون «
اﺳﺖ  .ﺑاد  ،يا » وای «  ،اصل پيوند ومهﺮدرگيتﯽ شﻤﺮده ميﺸود  ،وايﻦ دل ) ديل
ﺧﺮم  ،دﺧتﺮ ال (  ،ﺑا چﻨيﻦ ﺑادی  ،ﺧون را
= دی  +ال = زنخدای عﺸق يعﻨﯽ ّ
دررگها که هﻤه » ارتا « هﺴتﻨد  ،ﺑه هﻤه تﻦ هﺮانﺴانﯽ ميﺮﺳاند  .گذشته ازايﻦ ،
ايﻦ ارتا ) چﻨانچه درﺑﻨدهش ﺑخش ﺳيزدهم ( ميآيد  ،پيه  ،يعﻨﯽ » چﺸم «
هﺮانﺴانيﺴﺖ  ،که نگهﺒان ﺟان ازگزند ميﺒاشد  .ايﻦ ارتا  ،تخم يا عﻨصﺮنخﺴتيﻦ
درهﺮانﺴانيﺴﺖ که درهﻤه انﺴانها  ،پاشيده شده و در ﺟﺴتجو هايﺸان دراﺟتﻤاع ،
هﻤه ﺑاهم » ﺟانان يا ارتا ﺧﺸتﺮه يا اردشيﺮﺟان « ميﺸوند  .وايﻦ هﻤان انديﺸه ايﺴﺖ
که عطار ،درمﻨطق اﻟطيﺮ ازنو ،عﺒارت ﺑﻨدی کﺮده که هﻤه مﺮﻏان  » ،شاه ﺧود
« را که ﺳيﻤﺮﻏﺴﺖ ميجويﻨد  ،و درپايان ﺟﺴتجوی او  ،درمﯽ ياﺑﻨد که هﻤه ﺑا هم،
هﻤان » ارتا ﺧﺸتﺮه « يا ﺳيﻤﺮغ هﺴتﻨد  .هﻤه ﺑاهم درﺟﺴتجوی ارتاﺧﺸتﺮه  ،ارتا
ﺧﺸتﺮه ميﺸوند.
درپارﺳﯽ ﺑاﺳتان =arta-xsha-thra
درپهلوی =arta-xshir
***
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پيـدايش ِ ﺟهان ِ دوﺳــتﯽ 12 -

فـلسفـ ِه » جـانـفـشـانی « و
مفهوم » نـيـکـی «
درفـرهنگ ايـران
-------------------------------------------------

»شادشدن ازافشاندن ِغنای جان ِخود«
» نيکی « هست
******************************************

ﺟان هﺮانﺴانﯽ  ،ﺳﺮچﺸﻤه ﻏﻨا وﺳﺮشاريﺴﺖ و هﻨگاميﮑه ايﻦ ﻏﻨای ِ آفﺮيﻨﻨده ِ ﺟان
 ،درانديﺸه ودرکﺮدارو گفتارو عواطف  ،ﻟﺒﺮيزميﺸود  ،انﺴان  ،شاد ميگﺮدد  ،و
» نيﮑﯽ «  ،نام چﻨيﻦ شادی هﺴﺖ  .ﺟانفﺸانﯽ  ،ﺳﺮشاری وﻟﺒﺮيزی ﻏﻨای ﺟان
درکﺮدارو گفتارو انديﺸه اﺳﺖ  ،نه » قﺮﺑانﯽ کﺮدن و آزردن و ناﺑود ﺳاﺧتﻦ ﺟان
 ،که ﺳﺮچﺸﻤه پيدايش ايﻦ ﻏﻨاهﺴﺖ «  .ﺑﮑار ﺑﺮدن واژه »ﺟانفﺸانﯽ «  ،ﺑه معﻨای
» قﺮﺑانﯽ کﺮدن ﺟان وآزردن ِزندگﯽ ﺧود يا ديگﺮی «  ،يﮑﯽ ازﺑزرگتﺮيﻦ ﺳوء
تفاهﻤاتﺴﺖ که ﺑه کلﯽ  ،انﺴان را ازشﻨاﺧﺖ فﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺑاز ميدارد  .تﻦ  ،کده ِ
يا آتﺸﮑده » آتش ﺟان « اﺳﺖ ) يﮏ معﻨای تﻦ  ،آتﺸگاه هﺴﺖ (  ،وﺑﺮافﺮاﺧتﻦ
ويازش آتش ﺟان ازتﻦ ) =آتﺸﮑده (  ،آتﺸفﺸانيﺴﺖ  .تاﺑش آتش ِ ﺟان  ،روشﻨﯽ
وگﺮمﯽ يا » ﺑيﻨش ومهﺮ« اﺳﺖ  .مقصود از ﺑﺮرﺳﯽ واژه ها وريﺸه های آنها ،
درايﻦ ﺑﺮرﺳيها  ،يافتﻦ ِ» مفاهيﻤﯽ « اﺳﺖ که ازآنها ميتوان  ،گام ﺑه گام  ،فﺮهﻨگ
ايﺮان را ﺑازﺳاﺧﺖ وﺑازشﻨاﺧﺖ  ،و ﺑه » تجﺮﺑيات مايه ای فﺮهﻨگ ايﺮان « دﺳﺖ
يافﺖ  ،وﺑديﻨﺴان  ،شاﻟوده تفﮑﺮفلﺴفﯽ نويﻦ را گذاشﺖ  » .ﺑاززائﯽ فﺮهﻨگﯽ،
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نوزائﯽ فﺮهﻨگيﺴﺖ « ،وايﻦ ﺑا » فلﺴفه نگﺮش تاريخﯽ «  ،که ﻏايتش آنﺴﺖ که
در ياﺑد چه درگذشته مﺮدمان ميانديﺸيده اند ،فﺮق دارد .
انﺴان ،مﺸيا ) mashyaهزوارش= ( meshiaيا َمﺸياکه=  mashyaakaﺧوانده
ميﺸود) ( Justiکه ﺑه معﻨای » پُﺮوﻟﺒاﻟب و ﻟﺒﺮيز« اﺳﺖ ،ازايﻦ رو ﺑه روﻏﻦ
وچﺮﺑﯽ  ،مﺸيا ومﺸﮑيا ومﺸيه=  mashyaa= mashkyaa = mashyaنيزگفته
ميﺸود ،چون روﻏﻦ وچﺮﺑﯽ  ،ازپيﮑﺮياﺑيهای پـ ُﺮی وﺳﺮشاری وفﺮاوانﯽ هﺴتﻨد .
درتﺒﺮی َ ،مﺸﺖ =  mashtﺑه معﻨای انﺒوه وﻟﺒاﻟب ) اﻟﻤﺒاره=  -1ﻟﻦ – ﺑار( و
درکﺮدی َ ،مﺸﺖ = mashtﺑه معﻨای ﻟﺒاﻟب اﺳﺖ  .درکﺮدی َ » ،مﺸه «  ،ﺑه معﻨای
ﺑﺴيارو ُمفﺖ اﺳﺖ و » َمش کﺮن = َمﺸﺖ کﺮدن « ﺑه معﻨای پﺮومﻤلوکﺮدنﺴﺖ  .ﺑه
ماه شهﺮيور)= ﺧﺸتﺮه وئيﺮه ( که ما ِه ﺧﺮمﻦ ﺑﺮداشتﻦ اﺳﺖ » َمﺸتاﺧان = موﺳم
پُﺮی « گفته ميﺸود  ،و » مه شﮏ « ﺑه ﺧيﮏ واشﮑﻤﺒه گفته ميﺸود  .و » مه
شﮑوی « ﺑه زن شﮑم گﻨده گفته ميﺸود  .اﺳاﺳا واژه » مﺸﮏ « و» مﺸﮑوی «
ﺑيان » ﺣاملگﯽ وآﺑﺴتﻨﯽ زن « ﺑوده اﺳﺖ  .ايﻦ اﺳﺖ که » اﺑﺮ« نيز که » پﺮی کا
يا ﻏيﻦ « نيز ناميده ميﺸود  ،د رﺑﻨدهش ،ﺑا » مﺸﮏ «  ،آب را ﺣﻤل ميﮑﻨد
وميافﺸاند  .اﺑﺮ) آب +وار(  ،درمﺸﮑش  ،ﺣامله ﺑه آب هﺴﺖ  .ﺑديﻦ ﺧاطﺮ نيز »
ﻟﻨﺒﮏ = ﻟﻦ ﺑﻎ « درشاهﻨامه » ،آﺑﮑش « يا ﺳقای ِ ﺑا » مﺸﮏ « اﺳﺖ  .اﺑﺮدرادﺑيات،
نﻤاد ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ  .آﺑﺴتﻨﯽ  ،پُﺮی وﺳﺮشاری وﻟﺒاﻟﺒﯽ اﺳﺖ  .ازايﻦ رو نيزﺑه »
چيدن ﻏله وﺧوشه های گﻨدم وﺟو« درهزوارش ،مﺸﺮونيتﻦ= mash-ronitan
گفته ميﺸده اﺳﺖ ) که ﺑه معﻨای ﺧوشه چيﻨﯽ ميﺒاشد (  ،چون » ﺧوشه = شﻨگله =
شﻨلﮏ «  ،پيﮑﺮياﺑﯽ انديﺸه پُﺮی وﺳﺮشاری وانﺒوهيﺴﺖ  .چﻨانچه » شﻨگ «  ،ﺑه
ﺧيار تخﻤﯽ ونوعﯽ ﻏله گفته ميﺸود ،و»شﻨج« ﺑه کفل وﺳﺮيﻦ) زهدان ( مﺮدم
وﺣيوانات ،و» شﻨگه « ﺑه آﻟﺖ تﻨاﺳل  »،گفته ميﺸود .و » ارتا واهيﺸﺖ « نيز که
دراصل » ارتا ﺧوشه = ارتای ﺧوشه « اﺳﺖ  ،طﺒعا ﺳﺮچﺸﻤه پُﺮی وﻟﺒﺮيزی
وانﺒوهﯽ اﺳﺖ  .ازايﻦ رو ﺑه گياه اﺳﮑﻦ ﺑيل ) آﻟﻤانﯽ = + Hachenkopfانگليﺴﯽ=
 (Calligonumکه نام ديگﺮش » آرته = ارته = ارتﯽ = فـَق = فگ = پگا «
اﺳﺖ  ،مﺸاکﺲ  mashaksگفته ميﺸود که هﻤان » مﺸاک « ﺑاشد  .ازنامهای »
آرته = ارته = ارتﯽ « و هﻤچﻨيﻦ ازنامهای » فق= فﻎ= ﺑﻎ  ،فگ = پگ و پگا که
هﻤان ﺑﻎ ميﺒاشد « ميتوان ايﻨهﻤانﯽ ايﻦ گياه را ﺑا » ارتا « شﻨاﺧﺖ  .و ازايﻦ رو
نيز درکﺮدی ﺑه عصای دراويش » ،مه شاک « گفته ميﺸود  ،که ﺑه معﻨای » ارتا
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« هﺴﺖ ) َمش +آگ= پـ ُﺮ ازتخم گﻨدم ( .چون پﺮی وﺳﺮشاری  ،ﺑيان اوج شادی
و اوج امتيازوعلويﺖ ونيﮑﯽ ﺑود  .پﺮی وﺳﺮشاری  ،ﺳﺮچﺸﻤه آفﺮيﻨﻨدگيﺴﺖ .
درايﻦ فﺮهﻨگ  ،ﺑا اراده  ،ﺧلق کﺮده نﻤيﺸود  ،ﺑلﮑه آنچه پﺮوﺳﺮشاراﺳﺖ ،
درافﺸاندن  ،ميآفﺮيﻨد .
هﻨوز در دوانﯽ َ » ،مﺸﺖ « ﺑه معﻨای » عاﻟﯽ ومﻤتازﺑودن « هﺴﺖ و درشوشتﺮی
» َمﺸتﯽ « ﺑه معﻨای ﺧوشﯽ و ﺑهﺒود زندگيﺴﺖ  .ازواژه » مش +رونيتﻦ « که
چيدن ﺧوشه های گﻨدم وﺟو ﺑوده اﺳﺖ  ،ميتوان ﺑخوﺑﯽ شﻨاﺧﺖ که » مش « ،
معﻨای » ﺧوشه « را داشته اﺳﺖ  ،که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » پﺮی « دارد  ،چﻨانچه واژه
» واس « نيز که ﺑه ﺧوشه گﻨدم ) ﺑﺮهان قاطع ( گفته ميﺸود  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا واژه »
َوس = ﺑﺴيار« دارد ) َوس = َوش = فش = پش = پژ ( َ » .ون َوس تخﻤﮏ «
درميان دريای وروکﺸا  ،که درﺧﺖ هﻤه تخﻤه هﺴﺖ  ،و ﺳيﻤﺮغ ﺑﺮفﺮازش نﺸﺴته
 ،ﺑيانگﺮهﻤيﻦ » ﺧوشه ﺑودن وﺳﺮشاروﻟﺒﺮيز ﺑودن ﺳيﻤﺮغ « اﺳﺖ  .درﺳﺖ ارتای
ﺧوشه  ،که ﺑاافﺸاندن تخﻤهايش ) ارتا ( در کل ﺟهان  ،زندگﯽ پيدايش مﯽ ياﺑد » ،
َمش « و » وشﯽ = ﺧوشه « و» پﺸه =پش« ﺑوده اﺳﺖ  .چﻨانچه نام ارديﺒهﺸﺖ
ﺳغد » ،اردوشﺖ« ﺑوده اﺳﺖ
درفارس ﺑﻨا ﺑﺮاﺑوريحان  ،ارداﺧوشﺖ و درﺧوارزم و ُ
 ،که ﺑا پﺴوند ِ » وشﯽ « ميﺒاشد وهﻤان معﻨای ﺧوشه را  ،هﻨوز درزﺑان کﺮدی
نيز دارد  .چﻨانچه ديده ﺧواهد شد َ ،وش و َفش و پَش و پـَژ ،ﺣاوی يﮏ معﻨا  ،ﺑا
تلفظ های گوناگونﻨد .
»خوشه «  ،چند ويژﮔی چشمگير دارد که تصاوير خدا وانسان را درفرهنگ
ايران  ،مشخص ساخته اند  .يﮑﯽ آنﮑه ﺧوشه  ،مﺮکب ازتخﻤهای فﺮاوان و کثيﺮو
متعدد اﺳﺖ  ،که ﺑيان تﻨوع وفﺮديﺖ اﺳﺖ .ﺑه ويژه که ايﻦ تﻨوع وگوناگونﯽ وفﺮديﺖ
 ،آگاهانه درداﺳتان ﺳيﻤﺮغ درﺑﻨدهش نﺸان داده ميﺸود و ﺑواﺳطه هﻤيﻦ کثﺮت
تﻨوع تخم ها  » ،هﻤه پزشﮏ « ﺧوانده ميﺸود  ،چون هﺮتخﻤﯽ  ،داروی دردی
ديگﺮهﺴﺖ  .تخﻤهای درﺧﺖ هﻤه تخﻤه  ،هﺮکدام  ،تخم گياه ) يا ﺟان ( ديگﺮيﺴﺖ
 .دوم آنﮑه ايﻦ تخﻤها ﺑه هم پيوﺳته وﺑﺴته اند که ﺑيان مهﺮو يگانگﯽ وﺧويﺸاوندی
اﺳﺖ  ،و ﺳه ديگﺮآنﮑه درگوهﺮهﺮتخﻤه  ،ﺑازنيﺮوی ﺧوشه شوی و نيﺮوی
آفﺮيﻨﻨدگﯽ ازﺧودش هﺴﺖ که ﺑه تخﻤهای ديگﺮ نيز که پياپﯽ ميآيﻨد  ،مﻨتقل ميﺴازد
) تخم  ،اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ را درﺧود دارد و ﺑه آنچه ميآفﺮيﻨد  ،انتقال ميدهد .ازايﻦ
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رو نيز درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آفﺮيﻨﻨده  ،ﺑﺮاﺑﺮ ﺑا آفﺮيده اﺳﺖ .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،ﺧدا ،
ﺑﺮاﺑﺮ ﺑا انﺴان اﺳﺖ ( ،وچهارم آنﮑه درهﺮدانه ای» ،اصل تحول = vartanوشتﻦ
= گﺸتﻦ« هﺴﺖ  ،و درتحول هﺴﺖ که ﺧوشه ودرﺧﺖ ميﺸود ) تحول ياﺑﯽ  ،روند
آفﺮيﻨﻨدگﯽ ميﺒاشد (  .ازايﻦ رو» ﺧوشه«  ،تصويﺮ » ﺧدای ايﺮان « ﺑوده اﺳﺖ .
گيتﯽ ،ﺧوشه ﺧدا هﺴﺖ  .ﺧدای ايﺮان  ،ﺧوشه را ﺧلق نﻤيﮑﻨد  ،ﺑلﮑه ﺧودش ايﻦ
ﺧوشه هﺴتﯽ اﺳﺖ  ،وﺧودش کثﺮتيﺴﺖ که وﺣدت دارد و تﻨوع ويگانﮑﯽ  ،دورويه
متﻤم اوهﺴتﻨد  ،و تحوﻟش در» زمان « هﺴﺖ  .ﺧدای ايﺮان  ،فﺮاﺳوی زمان وگيتﯽ
نيﺴﺖ .
ايﻦ اهورامزدای زرتﺸﺖ اﺳﺖ که  ،مﻨﮑﺮ» ﺧوشه ﺑودن « ﺧود ،شد و » آفﺮيﻨﻨده
ﺧوشه = آفﺮيﻨﻨده فﺮه وشﯽ « گﺮديد و ازايﻨجاﺳﺖ که تﻨاقض کلﯽ ﺑا تصويﺮ » ارتا
«  ،ﺧدای زنخدائﯽ ايﺮان يافﺖ  .ازايﻨجاﺳﺖ که يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،مجﺒور
اردوشﺖ  ،وارتا فﺮورد وارتا فﺮوشﯽ «
ﺑود معانﯽ » ارتاﺧوشﺖ = ارديﺒهﺸﺖ =
َ
را چﻨان وچﻨدان تغييﺮﺑدهد  ،تا انطﺒاق ﺑا آموزه زرتﺸﺖ و تصويﺮ تازه
ازاهورامزدايش ﺑياﺑد  .ايﻨﺴﺖ که دراصل  ،ارتا  ،ﺧدای ايﺮان  ،ﺧوشه ايﺴﺖ که
دانه هايش  » ،ارتا « ناميده ميﺸوند  ،و ايﻦ تخﻤها  ،نخﺴتيﻦ »عﻨصﺮ ﺟهان هﺴتﯽ
« ميﺒاشﻨد  .وايﻦ ﺑا آموزه زرتﺸﺖ  ،هﻤاهﻨگ نﺒود  .ازايﻦ رو  ،مفهوم اصلﯽ آن،
در زﺑان ﺳغدی ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ .
درﺳغدی »  « artaaw-fravartiﺑه معﻨای » نخﺴتيﻦ عﻨصﺮ« هﺴﺖ artaaw، .
ارتای ِﺑه )ارتا ِوه ( اﺳﺖ  .وفﺮورتﯽ ، fravartiاصل تحول ياﺑﯽ) =vartan
گﺸتﻦ( اﺳﺖ  .درﺣاﻟيﮑه فﺮه وشﯽ ، fravashiﺑيان » ﺧوشه نخﺴتيﻦ و پيﺸيﻦ
واصلﯽ وپـُﺮ هﺴﺖ که دانه هايش» ارتای ﺑه « ميﺒاشﻨد  .ارتای ﺑه  ،تخﻤيﺴﺖ که
ازنخﺴتيﻦ ﺧوشه  ،که گوهﺮتحول ياﺑﯽ ) متامورفوز( و آفﺮيﻨﻨدگﯽ وافﺸانﻨدگﯽ
دارد  .ازايﻦ رو  ،افﺸاندن  ،معﻨای » ﺧود آفﺮيﻨﯽ « دارد  .انﺴان  ،درﺧود افﺸاندن
 ،ﺧود را ميآفﺮيﻨد  ،ﺧود  ،ازﺧود  ،روشﻦ و افﺮوﺧته وروئيده ميﺸود  .ازآنجا که
» ارتا «  ،هم ﺧوشه تخﻤها وهم کانون ﺣﺒه های آتش اﺳﺖ ) تخم = آتش (  ،واژه
واﺧﺸيدن = vaxshitanهم معﻨای رويدن وﺑاﻟيدن گياهﯽ وهم معﻨای شعله وزﺑانه
کﺸيدن آتش را دارد  .درک ايﻦ نﮑته درايﻦ فﺮهﻨگ ﺑﺴيارمهﻤﺴﺖ که روئيدن
وﺑاﻟيدن درﺧﺖ يا گياه  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا شعله ورشدن وزﺑانه کﺸيدن آتش دارد  .اﻟﺒته
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مفهوم آتش گياهﯽ آنها  ،آتش ناﺳوزﺑوده اﺳﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،نيﺮوی ﺑاﻟقوه
فﺮازﺑاﻟﻨده و ازﺧود ،رويﻨده تخم گياه ودرﺧﺖ را  » ،آتش « ميﻨاميدند که هﻤيﻦ »
ارتا « يا نخﺴتيﻦ عﻨصﺮﺑاشد .
کﺮداروانديﺸه وگفتاراو  ،ﺧود افﺸانﯽ  ،آتﺸفﺸانﯽ اوهﺴتﻨد  .کﺮداروانديﺸه وگفتار،
تحﻤيلﯽ واﺟﺒاری وﺳختگيﺮی ﺑاﺧود و رياضﺖ و » ازﺧود گذشتگﯽ « و اطاعتﯽ
وتاﺑعيتﯽ نيﺴتﻨد ،ﺑلﮑه روند افﺸاندن ﻏﻨای هﺮ ﺟانيﺴﺖ .
ازايﻦ رو  ،نام اين نيروی غنای جان  » ، ،فره وشی = «fra-vashiميﺒاشد ،
که درپارﺳﯽ ﺑاﺳتانﯽ » فﺮوهﺮ= « fra-vartiنيزناميده ميﺸود  .هﻨگامﯽ که ايﻦ
ﻏﻨای ﺟان يا » فﺮه وشﯽ «  ،درکﺮداروگفتاروانديﺸه انﺴان  ،فﺮاميزيزد ودرآنها
ﻟﺒﺮيزميﺸود  ،انﺴان  ،شاد ميﺸود  ،و ايﻦ » شادی ازدهش ﺟان ﺧود ﺑه ديگﺮان
وگيتﯽ «  ،نيﮑوئﯽ اﺳﺖ  .اﺳاﺳا درارمﻨﯽ َ ،وشﺖ =  ،vashtﺑه معﻨای نيﮏ هﺴﺖ
 .پُﺮی وﺳﺮشاری  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا کﻤال ونيﮑﯽ وشادی وعلو داشﺖ  ،چون ﺳﺮچﺸﻤه
آفﺮيﻨﻨدگﯽ و اصاﻟﺖ انﺴان شﻤﺮده ميﺸد  » .فﺮه +وشﯽ « که ﺑه معﻨای » نخﺴتيﻦ
ﺧوشه «  ،يا » اصل هﻤه ﺧوشه ها « هﺴﺖ  ،ﺳپﺲ در يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ ،
معﻨای ماوراء اﻟطﺒيعﯽ ) متافيزيﮑﯽ( پيدا کﺮده اﺳﺖ که معﻨای اصلﯽ زنخدائيش
را ﺑه کلﯽ ناپيدا وتاريﮏ ﺳاﺧته اﺳﺖ ) ﺳپﺲ ﺑﺮرﺳﯽ ميﺸود (  .ايﻦ نخﺴتيﻦ ﺧوشه
که که ﺑُﻦ ِآکﻨدگﯽ وپﺮی وﺳﺮشاری وﻏﻨا هﺴﺖ  ،اصل وﺑﻦ هﻤه » تخم ها ی
ﺟانهای انﺴانهاﺳﺖ «  ،وطﺒعا ﺳﺮچﺸﻤه » افﺸاندن = َوش +شاندن= فش +شاندن
« درگوهﺮهﺮانﺴانيﺴﺖ .ايﻦ انديﺸه  ،دوﺟهان ﺟدا ازهم وﻏيﺮازهم را ﺑه کلﯽ رد
ميﮑﺮد  ،درﺣاﻟيﮑه آموزه زرتﺸﺖ  ،دوﺟهانه ﺑود.
ﺟوشش ضﻤيﺮانﺴان  ،يا طﺒيعﺖ وگوهﺮيا
فﺮه وشﯽ  ،نيﺮوی افﺸانﻨدگﯽ وفوران و
ِ
» فطﺮت « هﺮانﺴانيﺴﺖ .آتش ﺟان  ،عﻨصﺮ نخﺴتيﻦ يا تخم ﺧوشه ﺧدا اﺳﺖ که
» افتاريده « شده اﺳﺖ  .ازايﻦ رو » فﺮن ِ -وه افـتار« ناميده ميﺸود و واژه »
فطﺮت « عﺮﺑﯽ ) افتﺮی  ،فتﺮه = فطﺮة ( ازايﻦ اصل ﺑﺮآمده اﺳﺖ .
پيش ازآنﮑه ﺑه طورگﺴتﺮده ﺑه ايﻦ ﺑﺮرﺳﯽ پﺮداﺧته شود  ،اندکﯽ ﺑا مفهوم »
افﺸاندن « که گوهﺮ» آئيﻦ ﺟوانﻤﺮدی « اﺳﺖ  ،ودرادﺑيات ايﺮان دردوره اﺳﻼم ،
ﺑازتاﺑيده شده  ،آشﻨائﯽ پيدا ميﮑﻨيم  .درايﻦ شعﺮ فﺮدوﺳﯽ  ،ﺑه ﺧوﺑﯽ ماهيﺖ
افﺸانﻨدگﯽ  ،که فوران ازﻏﻨای آفﺮيﻨﻨده ِ گوهﺮيﺴﺖ ،پديدارميﺸود :
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اگﺮچﻨد ﺑخﺸﯽ ،زگﻨج ﺳخﻦ
ﺑﺮافﺸان ........ ،که دانش نيايد ﺑه ﺑُﻦ
چون ﺟان درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،چﻨانچه آمد  ،هم تخم وهم )ﺣﺒه( آتش ) تخم= آتش(
ﺟان ﺑوده اﺳﺖ  ،يﮑﺮويه اش  ،رويش وﺑاﻟيدن اﺳﺖ ورويه ديگﺮش ،افﺮوﺧتﻦ
وشعله کﺸيدن وتاﺑيدن و افﺮوﺧتﻦ و روشﻦ شدن اﺳﺖ  .ارتا  ،هم » ﺧوشه تخم ها
« وهم » کانون ومجﻤﺮومﻨقل ﺣﺒه های آتش « هﺴﺖ  .کانون آتش ،ﺳﻨﺒله زر ،
يعﻨﯽ ﺧوشه آذر ناميده ميﺸود .ازايﻦ رو  » ،روشﻨﯽ =ﺑيﻨش« ﺑا »گﺮمﯽ= مهﺮ«
 ،ﺑاهم ازﺟان » فﺮاافﺸانده « ميﺸوند  .ﺳخﻦ ودانش وروشﻨﯽ  ،آتﺸفﺸان ِ چﻨيﻦ
ﺟان آتﺸيﻨﯽ  ،و رويش وﺑاﻟش چﻨيﻦ تخﻤﯽ هﺴتﻨد که پياپﯽ  » ،ﺧوشه وﺧﺮمﻦ «
وﺑارور ميﺸوند  .ازايﻦ ﺟاﺳﺖ که ديده ميﺸود که » «ardefaaدرﺳغدی ﺑه معﻨای
» درﺧﺸش وپﺮتو « اﺳﺖ  .و درمتون مانوی  ،ﺧدای پﺮتو افﺸانﯽ ) ardefi
 (baghiناميده ميﺸود  .ازايﻦ رو نيز ،تخم درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،اصل روشﻨﯽ)
وطﺒعا  ،ﺑيﻨش ( اﺳﺖ .ازايﻦ رو شاه ﺑودﻟف وﺑﺮادرش  ،از اﺳدی توﺳﯽ ميخواهﻨد
که نامه ای ﺑاﺳتانﯽ مانﻨد فﺮدوﺳﯽ ﺑﺴﺮايد :
ﺧﺮم  ،نهﯽ که ازميوه ،هﺮگزنگﺮدد تهﯽ
زدانش يﮑﯽ ﺑاغ ّ
وموﻟوی ﺑلخﯽ  ،ازتفاوت » ﺳخا « ﺑا » افﺸانﻨدگﯽ که پاکﺒازی « اﺳﺖ  ،ﺑه ﺧوﺑﯽ
آگاه ميﺒاشد :
صﺮفه مﮑﻦ ،صﺮفه مﮑﻦ  ،صﺮفه » ،گداروئﯽ « ﺑود
در» پاکﺒازان « ای پﺴﺮ ،فيض » ﺧدا ﺧوئﯽ « ﺑود
ﺧدا ،درانديﺸه موﻟوی ،پاکﺒاز ،يعﻨﯽ افﺸانﻨده اﺳﺖ ،نه ﺧاﻟق.
ﺧود عاقﺒﺖ اندر» َوﻻ«  ،نﯽ ﺑخل ماند نه ﺳخا
اندر»ﺳخا« هم ﺑﯽ شﮑﯽ  ،پﻨهان  » ،عوض ﺟوئﯽ « ﺑود
هﺴﺖ ايﻦ ﺳخا  ،چون ﺳيﺮره  ،ويﻦ ﺑخل  » ،مﻨزل کﺮدن« اﺳﺖ
درکﺸتﯽ نوح آمدی  ،کﯽ » وقف وره پوئﯽ « ﺑود
»ﺧودرا ﺑيفﺸان چون شجﺮ«  ،ازﺑﺮگ ﺧﺸﮏ وﺑﺮگ تﺮ
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ﺑﯽ رنگ نيﮏ ورنگ ﺑد ،توﺣيد ويﮑتوئﯽ ﺑود
درﺧﺖ که » َون « ناميده ميﺸود  ،درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه معﻨای » ﺟﻨگل ودرﺧتﺴتان«
و » فﺮوانﯽ « واﺑﺮوچﺸﻤه وآب اﺳﺖ و » وان=  «vaanهم ﺑه معﻨای » چوب«
وهم ﺑه معﻨای » عﺸق « و ﺑه هم دوﺧتﻦ وﺑه هم ﺑافتﻦ اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که درﺧﺖ )=
َون (  ،گوهﺮپﺮی وﺳﺮشاری و افﺸانﻨدگيﺴﺖ  .شجﺮودرﺧﺖ ﺑودن  ،هﻤيﺸه
افﺸانﻨده ﺑودنﺴﺖ  .ﺑديﻦ علﺖ درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،هم ﺧدا وهم انﺴان  ،ﺑا درﺧﺖ
ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸدند  .ﺟوانﻤﺮدی وپاکﺒازی ودهش  ،گوهﺮ ) فطﺮت ( ﺧدا وانﺴان
هﺴﺖ  .انﺴان ،تخﻤيﺴﺖ که از زميﻦ ميﺮويد .
درﺧتان وگياهان  ،چﻨانچه ديده ﺧواهد شد  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  » ،پﺴتان زميﻦ « ،
شﻤﺮده ميﺸدند و آنها مانﻨد پﺴتان اﺑﺮ) درﺳغدی  ،پﺮی کا ناميده ميﺸود و
درﺑانوگﺸﺴب نامه  ،ﻏيﻦ = ﻏيم = گيﻦ اﺳﺖ ( و مانﻨد پﺴتان زنخدای عﺸق ) پگاه
= ﺑامداد= وام +داته = اوش  +ﺑام ( اصل افﺸانﻨدگﯽ ﺑه هﻤه مﺮدمان  ،ﺑﯽ تﺒعيض
رنگ ومذهب وطﺒقه و ﺟﻨﺲ  ...هﺴتﻨد  .توﺣيد ،ﺑﺮای عﺮفان  ،چﻨيﻦ معﻨائﯽ دارد
 .درکﺮدی  » ،چل «  ،هم ﺑه شاﺧه های درﺧﺖ وﺳاقه گياه و هم ﺑه » نﮏ پﺴتان
«  ،گفته ميﺸود  .چون » شيﺮاﺑه گياهان = اَنگ يا َرس «  ،هﻤان شيﺮ ازپﺴتان
زنخدای زميﻦ شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ .
افﺸانﻨد گﯽ  ،ﺑا » اراده  ،ﺑه کﺴﯽ طﺒق شﺮائطﯽ وداشتﻦ ويژگيهائﯽ دادن  ،ويا ﺑه
کﺴﯽ طﺒق شﺮائطﯽ و ويژگيهائﯽ داشتﻦ  ،ندادن « نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه ﻏﻨای ﺟان انﺴان
 ،ﺑه هﻤه ﺑدون درنظﺮگﺮفتﻦ تﺒعيض واﺳتثﻨاء  ،فوران ميﮑﻨد  ،و ازايﻦ فوران
ﺟان ﺧودش هﺴﺖ که شادی دراو پيدايش مﯽ ياﺑد  ،وايﻦ شادی هﺴﺖ که » نيﮑﯽ
« شﻤﺮده ميﺸود .
ايﻦ ﺑود که ﺧدايان ايﺮان که هﻤه ﺧدايان زمان )ﺳﮑوﻻر( ﺑودند ،ﺑه شﮑل »درﺧﺖ
ﺳﯽ شاﺧه « تصويﺮميﺸدند که درفﺮازش  ،ﺳه شاﺧه هﺴﺖ که ﺑاز» ﺑُﻦ وتخم ِ
رويش درﺧﺖ تازه زمان وﺟهان زندگﯽ « ميگﺮدد  ،و هﻤه ايﻦ ﺧدايان ﺳﯽ گانه ،
ﺑا گلها وگياهان گوناگون  ،ايﻨهﻤانﯽ دارند و ﺧود را ميافﺸانﻨد و درافﺸاندنﺴﺖ که
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » دﺳتانهای موﺳيقﯽ « مﯽ ياﺑﻨد و درافﺸاندن  ،ميﺮقصﻨد وشادی ميﮑﻨﻨد
 .ايﻦ ﺑدان معﻨاﺳﺖ که ﺧدا  ،فﺮاﺳوی زمان وگيتﯽ نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه اصل ﺟﻨﺒش وتحول
وآفﺮيﻨﻨدگﯽ درگيتﯽ ودرزمانﺴﺖ ) ايﻦ مفهوم ﺳﮑوﻻريﺴم هﺴﺖ ( .
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ﺧدايان  ،گلها وميوهای ايﻦ درﺧﺖ هﺴتﻨد که ﺧودرا ﺑﺮهﻤه ميافﺸانﻨد و درافﺸاندن
» واق واق = واک واک = وا -کا وا -کا « ﺑانگ شادی ﺑﺮميآورند  .هﻤه ﺧدايان
ايﺮان که ﺑاهم شاﺧه های گوناگون يﮏ درﺧﺖ هﺴتﻨد که ازيﮏ مﺒدء ميﺮويﻨد ،
ﺑﺮگ وﺑار ،افﺸانﻨده ﺑه هﻤه هﺴتﻨد  ،و هﻤه مﺮدمان وﺟانوران  ،ميهﻤان آنها هﺴتﻨد
 .ايﻦ ﺧدايان  ،گلهای افﺸانﻨده اند  ،ميوه های افﺸانﻨده اند  ،ﺧوشه های ) وشﯽ (
افﺸانﻨده هﺴتﻨد  .افﺸاندن  ،روند آفﺮيﻨﻨدگﯽ ايﻦ ﺧدايان ازﻏﻨای هﻤيﺸگﯽ آنهاﺳﺖ .
ازايﻦ رو » امﺸا ﺳپﻨدان = افزايﻨدگان ازپﺮی وﻏﻨا « ﺧوانده ميﺸدند  ،چون » َمﺸا
و اَمﺸا « چﻨانﮑه درپيش آمد  ،دراصل ﺑه معﻨای پﺮی وﺳﺮشاری هﺴﺖ ) نه ﺑه
معﻨای ناميﺮا (  .انﺴان نيز ﺑه هﻤيﻦ علﺖ » َمﺸﯽ « و » مﺸﯽ  +يانه « ﺧوانده
ميﺸد  .يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ معﻨای ايﻦ واژه را ﺑه کلﯽ مﺴخ وتحﺮيف ميﮑﻨد .
واژه » مﺴيح درعﺮﺑﯽ  ،و ماشيه درعﺒﺮی « درﺳﺖ ازهﻤيﻦ ريﺸه ﺑﺮآمده اند .
ﺑديﻦ علﺖ نيز انﺴان  ،درﺧﺖ شﻤﺮده ميﺸد  » .اصل پﺮی وﺳﺮشاری
درگوهﺮهﺮتخﻤﯽ « ﺳﺮچﺸﻤه نيﮑوئﯽ و شادی وزيﺒائﯽ و ﺑيﻨش وروشﻨﯽ اﺳﺖ ..
واژه »  «fraa =fraayaaoکه ﺑه معﻨای » ﺑﺴياری « اﺳﺖ  ،مﺴتقيﻤا معﻨای نيﮑﯽ
دارد  » .فﺮا« درواژه  fraa-raaitiمعﻨای ﺟوانﻤﺮدی دارد  .ايﻦ گوهﺮﻏﻨﯽ
درانﺴانﺴﺖ که اصل ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ .کﺮدارنيﮏ وگفتارنيﮏ وانديﺸه نيﮏ  ،هﻤه
پيايﻨد ﻏﻨای گوهﺮی وطﺒيعﯽ ) هﻤان ارتا  ،يافﺮيان  ،ﺑا فﺮه وشﯽ ( نهفته در
انﺴانﺴﺖ که ﺑايد زايانده شود .هﺮانديﺸه وگفتاروکﺮدار انﺴان  ،ﺟوانﻤﺮديﺴﺖ ،
چون فﺮاافﺸانﯽ ﻏﻨای ﺟانﺴﺖ  .ﺟوانﻤﺮدی  ،معﻨای تﻨگ امﺮوزی را نداشته اﺳﺖ
 ،ﺑلﮑه شامل ﺳﺮاﺳﺮ افﮑار واقوال واعﻤال انﺴان ميﺸده اﺳﺖ که ازﻏﻨای ﺟانش
ﺳﺮچﺸﻤه ميگيﺮد .
ازايﻦ رو  fraayo-hvarstaکﺮدارﺑﺴيارنيﮏ اﺳﺖ fraayo-hukhta،
گفتارﺑﺴيار نيﮑﺴﺖ  ،و  fraayo-humataانديﺸه ﺑﺴيارنيﮏ اﺳﺖ  .که درپهلوی
چﻨيﻦ نوشته ميﺸوند  . freh-humat +freh-hukht +freh-huvarst:نيﮑﯽ،
انديﺸيدن وگفتﻦ وکﺮدن  ،دراطاعﺖ کﺮدن از امﺮونهﯽ ای نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه » پيدايش
ﻏﻨای نهفته درونيﺴﺖ « و طﺒعا  ،نيﮑﯽ کﺮدن که پيآيﻨد ايﻦ افﺸانﻨدگﯽ گوهﺮيﺴﺖ
 ،نياز ﺑه پاداش ازکﺴﯽ ندارد  .چﻨانچه عطار درمصيﺒﺖ نامه ميگويد :
ﺑاز پﺮﺳيدند از» نيﮑﯽ« ﺳخﻦ
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گفﺖ  :نيﮑﯽ هﺴﺖ  ،مغزﺟان ﺟان
وآنگهﯽ درمغﺮﺟان ،ﺟانان  ،نهان
چون زنيﮑﯽ  ،تو ﺑه ﺟانان ميﺮﺳﯽ
پﺲ ﺑﮑﻦ نيﮑﯽ ﺑه هﺮکﺲ که رﺳﯽ
نيﮑﯽ که ايﻦ پيدايش » ﺟانان«  ،درافﺸانﻨدگﯽ ازنيﮑيها ﺳﺖ  ،رﺳيدن ﺑه ﺟانانﺴﺖ
که درمغزﺟان  ،نهفته وپوشيده اﺳﺖ  .ﺑديﻦ علﺖ  ،آئيﻦ زرتﺸتﯽ وﺳايﺮ اديان نوری
 ،ﺑﺮضد مفهوم » پُﺮی وﺳﺮشاری « و » مﺸيا « و » وشﯽ = ﺧوشه « ﺑودن انﺴان
 ،ﺑوده اند ،ومعانﯽ ايﻦ واژه ها واصطﻼﺣات را که درﻟغﺖ نامه ها علﻤﯽ ) که
ﺑﺮپايه يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،فﺮاهم آمده (مﯽ ياﺑيم  ،مﺴخ وتحﺮيف کﺮده اند .کﺴﯽ
 ،ﺑﺮای کﺸف نيﮑﯽ ورﺳيدن ﺑه نيﮑﯽ  ،نيازﺑه رﺳول ونﺒﯽ ومظهﺮو راهﺒﺮ نداشته
اﺳﺖ  ،ﺑلﮑه يا نياز ﺑه ماما) دايه ( داشته اﺳﺖ تا نيﮑﯽ نهفته دراورا ﺑزاياند يا نياز
ﺑه ﺟﺴتجوی وآزمودن ﺧويﺸتﻦ داشته که ايﻦ گﻨج را درﺧود ﺑﮑاود وﺑياﺑد وايﻦ
چﺸﻤه را درﺧود ﺑازکﻨد .
ايﻦ آگﻨدگﯽ درﺟان انﺴانﺴﺖ که ﺑا درک زيﺒائﯽ و موﺳيقﯽ ومهﺮ  ،انگيخته ميﺸود
 ،وآتﺸفﺸانيش دررقﺺ ) وشتﻦ  ،پای ﺑازی ودﺳﺖ افﺸانﯽ ( پديدارميﺸود  .اﺑوﺳعيد
اﺑواﻟخيﺮميگويد :
ﺳﻤاع  ،دﺳﺖ ازآن افﺸاند
صوفﯽ ﺑه َ
تا » آتش دل « ﺑه ﺣيلتﯽ ﺑﻨﺸاند
عاقل داند که دايه  ،گهواره طفل
ازﺑهﺮﺳﮑون طفل  ،مﯽ ﺟﻨﺒاند
ايﻦ آگﻨدگﯽ وانﺒاشتگﯽ ﺟان  ،درمهﺮورزی  ،ﺑه تﻼطم وتﻤوج ميآيد و درقاﻟﺒهای
تﻨگ » ايﻤان ها « نﻤيگﻨجد  .درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،گيﺴووزﻟف و کاکل  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا
ﺧوشه )= وشﯽ ( داده ميﺸدند  .مثﻼ درشاهﻨامه  ،ﺳﺮوش ﺧجﺴته ) نيﮑخواه =
هو+ﺟد(  ،گيﺴوهای مﺸﮑيﻦ ) مهﺮآميز( دارد واوﺳﺖ که کليد شﻨاﺧﺖ نيﮏ وﺑد
را ﺑﺮای هﺮانﺴانﯽ ميآورد  ،و مهﺮ ﺑه هﺮﺟانﯽ دارد تا نگذارد ﺑه آن  ،گزندی
ﺑﺮﺳد  ،وگيﺴوهای ﺳﺮوش که ﺧوشه های وﺟود او هﺴتﻨد  ،تا ﺑزميﻦ فﺮوهﺸته
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شده اند  .ايﻨﺴﺖ که ﺑا انگيخته شدن مهﺮ ِ ناگﻨجا درﺟان انﺴان  ،ازقاﻟب وشﮑل
وصورت ايﻤانها ومعاﺑد واﺣزاب ومذ اهب فﺮاميﺮيزد .
ﺑا کوی تو ،هﺮکه را ﺳﺮوکارافتد
از مﺴجد و ديﺮ وکعﺒه  ،ﺑيزار افتد
گﺮزﻟف تو در کعﺒه  ،فﺸاند دامﻦ
اﺳﻼم  ،ﺑه دﺳﺖ وپای زنـار افتد
درگﺮشاﺳپ نامه مﺮدم ﺑا درک نواهای انگيزنده دﺳتانهای ﺳيﻤﺮغ که ﺧدای ايﺮان
ميﺒاشد) تجﺮﺑه ﺧدا ،درموﺳيقﯽ( و
ﺑهم صد هزارش ﺧﺮوش ازدهﻦ
هﻤﯽ ﺧاﺳﺖ هﺮيﮏ ﺑديگﺮشﮑﻦ
تو گفتﯽ ،دوصد ﺑﺮﺑط و چﻨگ ونای
ﺑه يﮏ ره شدﺳتﻨد  ،دﺳتان ﺳﺮای
فﺮاوان کﺲ ازﺧوشﯽ آن ﺧﺮوش
فتادند وزيﺸان رمان گﺸﺖ  ،هوش
يﮑﯽ زو هﻤه نعﺮه و ﺧﻨده داشﺖ
يﮑﯽ  ،گﺮيه زاندازه اندر گذاشﺖ
ﺟان مﺮدم درشادی ازشﻨيدن ﺑانگ ﺧدا درموﺳيقﯽ  ،رقصان ميﺸود وازشادی
فﺮاوان مﺴﺖ ومدهوش ميﺸود ) ﺳﻤاع (  .رقصيدن  ،دﺳﺖ افﺸاندن وپا ﺑازی اﺳﺖ
 .هﻤيﻨﺴان فﺮامﺮز پﺴﺮ رﺳتم  ،ﺑا ديدن نقش زيﺒای دﺧتﺮشاه پﺮيان ) ﺳيﻤﺮغ ( ،
دريﮏ نگاه  ،دل ﺑدو ميﺒازد و ﺑا نوگﺸﺴب ﺑا ايﻦ تجﺮﺑه زيﺒائﯽ دريﮏ نگاه ،
ﺳﺮاﺳﺮعﻤﺮ ،نقش ﺧدا را ميﮑﺸد وآن زيﺒائﯽ را درﺧود  ،پيﮑﺮميدهد  .زيﺒائﯽ ﺧدا
را درﺧود  ،نقش ميﮑﻨد  .شادی ازنقش کﺮدن زيﺒائﯽ ﺧدا در انديﺸه وگفتاروکﺮدار
ﺧود  ،يا شادی از نقش کﺮدن زيﺒائﯽ ﺧدا  ،ﺑﺮهﺮچيزی  ،نيﮑﯽ اﺳﺖ  .زيﺒائﯽ ﺧدا
را درزندگﯽ ﺧود  ،نقش ميﮑﻨد  .ايﻦ شاه پﺮيان ) فﺮيان = فﺮی  +يان (  ،درﺳﺖ
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هﻤان آتش ﺟان هﺮانﺴانيﺴﺖ که » هو فﺮيان « ناميده ميﺸود  .ايﻨﺴﺖ که »
ﺟانفﺸانﯽ «  ،ﺑه هيچ روی معﻨای » قﺮﺑانﯽ کﺮدن ﺧود « را ندارد  ،ﺑلﮑه ﺑه معﻨای
آنﺴﺖ که ايﻦ ﻏﻨائﯽ که درﺟان هﺮانﺴانﯽ نهفته اﺳﺖ  ،ايﻦ » فﺮه وشﯽ « را ﺑه
ﺟوش وفوران آورد  ،تا هﻤه ازايﻦ ﻏﻨا ،ﺑهﺮه ﺑﺒﺮند و شادی درهﻤه ﺑيافﺮيﻨد  .نيﮑﯽ
 ،ﺟوشان ﺳاﺧتﻦ ايﻦ ﻏﻨای نهفته درﺟانﺴﺖ  .ﺑﺮتﺮيﻦ پاداش نيﮑﯽ کﺮدن  ،هﻤيﻦ
شاديﺴﺖ که انﺴان ازفوران ﺟان  ،افﺸاندن ﺟان ﺧود دارد  .نيﮑﯽ  ،درشادکﺮدن ،
درشاد شدنﺴﺖ  .آنﮑه ميافﺸاند ،ﺑانگ شادی ازافﺸاندن ﺑﺮميآورد .
اودرشادکﺮدنﺴﺖ که شاد ميﺸود  .ازايﻦ رو نيﮑﯽ  ،چﻨانچه ديده ﺧواهد شد  ،ايﻦ
شاديﺴﺖ که انﺴان ازافﺸاندن ﻏﻨای ﺟان ﺧود )فﺮه وشﯽ ( مﯽ ﺑﺮد  .ايﻦ معﻨای
افﺸاندن درشاهﻨامه و ادﺑيات ايﺮان ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ  .افﺸاندن  ،تجﺮﺑه ِ » آفﺮيدن
شادی  ،درشادشدن « ﺑوده اﺳﺖ  .درعﺮوﺳﯽ زال ﺑا روداﺑه :
که گفتﯽ هﻤه ﺟان ﺑﺮافﺸاندند زهﺮﺟای رامﺸگﺮان ﺧواﺳتﻨد
يا فﺮدوﺳﯽ درﺳتايش ﺧدا ،
ﺳتودن مﺮاورا ندانم هﻤﯽ ازانديﺸه  ،ﺟان ﺑﺮفﺸانم هﻤﯽ
تجﺮﺑه ﺧدا دراو  ،ﺟانش را آگﻨده ازانديﺸه وشادی ميﮑﻨد و ﺑجای ﺳتايش يا گواهﯽ
ﺑﺮﺑود يا نﺒود او  ،ازشادی  ،ﺟانفﺸانﯽ ميﮑﻨد .
ﺳپهﺒد  ،نويﺴﻨده را پيش ﺧواند دل ،آگﻨده ﺑودش ،هﻤﯽ ﺑﺮفﺸاند
ﺟان افﺸاندن  ،تجﺮﺑه ﻏﻨای ﺧود را درگيتﯽ ودراﺟتﻤاع آفﺮيدن ﺑوده اﺳﺖ  .ﺑﺮای
آفﺮيدن ﺟهان وﺟامعه وﺣﮑومتﯽ نويﻦ و مﺮدمﯽ نيز ،ﺑايد افﺸانﻨده شد  .ازايﻦ رو
ﺣافظ ميگويد :
ﺑيا تا گل ﺑﺮافﺸانيم ومﯽ درﺳاﻏﺮاندازيم
فلﮏ را ﺳقف ﺑﺸﮑافيم و طﺮﺣﯽ نو ،دراندازيم

خدا،خوشه = َوشی )ﭘَﺶ= فَﺶ( است
و روند آفريدن  » ،فﺶ +شاندن = افشاندن « ميﺒاشد
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افشاندن= فتاليدن = افتارديدن= او+تاريدن
آنکه ﭘُروغنی هست ،ميافشاند وميآفريند
خلق کردن با اراده،برضد افشاندن خويﺶ،ازغناهست
گﺮانيگاه زندگﯽ واﺟتﻤاع  ،مﺴئل ِه ايﻤان ﺑه »ﺑودن يا نﺒودن يﮏ ﺧدا يا ﺧدايان«
گوناگون نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه گﺮانيگاه زندگﯽ واﺟتﻤاع  ،ﺑﺴتگﯽ ﺑه تصويﺮيا تصاويﺮيﺴﺖ
که انﺴانها  ،ازﺧدا ويا ﺧدايان  ،وراﺑطه آنها ﺑا انﺴان وﺑا گيتﯽ  ،دارند  .ﺑه عﺒارت
ديگﺮ ،گﺮانيگاه مﺴئله » انﺴان وﺧدا « که » ﺑاهم طﺮح ميﺸوند « ،طﺮح مﺴئله »
دوﺳتﯽ « وپاﺳخ ﺑه آنﺴﺖ  .نه ﺧدا ،پيش ازانﺴانﺴﺖ ونه انﺴان  ،پﺲ ازﺧدا  ،ﺑلﮑه
ازهﻤان آﻏاز ،هﺮدوﺑاهﻤﻨد  .انﺴان ،شادی ميطلﺒد وشادی  ،درﺑاهم شاد ﺑودنﺴﺖ
 .شادی  ،نياز ﺑه ﺳﺮايﺖ دارد  .مﻦ هﻨگامﯽ شادم که شاديم ﺑه پيﺮامونم  ،ﺳﺮايﺖ
کﻨد  ،ﺟﺮيان کﻨد  ،آنهارا نيز ﺑﺸادی ﺑﮑﺸد  ،شاديم ﺑا آنها ﺑياميزد  .ايﻨﺴﺖ که شادی،
هﻨگامﯽ اصيلﺴﺖ که ﺟﺸﻦ آفﺮيﻦ اﺳﺖ  .ازايﻦ رو انﺴان  ،نياز ﺑه دوﺳﺖ دارد تا
در شادی ﺑا هم شﺮيﮏ ﺑاشﻨد  .انﺴان درشادی کﺮدن ﺑاديگﺮی  ،دوﺳﺖ ديگﺮی
ميﺸود  .ﺧدا ايﻦ ديگﺮيﺴﺖ که انﺴان ﺑا آن شاديش را تقﺴيم ميﮑﻨد و طﺒعا نخﺴتيﻦ
دوﺳﺖ اﺳﺖ  .هﺮﺟا دوﺳتﯽ  ،ﺑﺮای شادی شدن ﺑااوهﺴﺖ  ،ﺧدا پيدايش مﯽ ياﺑد .
وهﺮﺟا که تﺮس اﺳﺖ که ناﺑود ﺳازنده شاديﺴﺖ ،ﺧدا هم گم ميﺸود  .انﺴان  ،دنيای
شاد ميخواهد وازايﻦ رو تصويﺮ» ﺧداوانﺴان ﺑاهم «  ،ﺑﻨياد گذار» اصل دوﺳتﯽ
دنيای شاد ميخواهد و ازيﻦ رو
ميان او ودنيا واﺟتﻤاع وﺑﺸﺮيﺖ « اﺳﺖ  .انﺴان،
ِ
تصويﺮ » ﺧدا ﺑا انﺴان « اصل دوﺳتﯽ و»ﺟﺸﻦ ﺑاهم ِدنيا واﺟتﻤاع « را ﺑﻨياد
ميگذارد .در» ﺑاهم شاد شدن ﺧدا ﺑا انﺴان  ،درﺟﺸﻦ ﺧدا ﺑا انﺴان «  ،ﺟهان
دوﺳتﯽ  ،ﺑﻨياد شود  ،و ايﻦ دوﺳتﯽ نخﺴتيﻦ  ،درتصويﺮ» ﺧودوﺧدا ﺑاهم « پيﮑﺮمﯽ
ياﺑد که ﺧدا وانﺴان  ،ﺑاهم » ميدوﺳﻨد وميآميزند «  .گﺮانيگاه زندگﯽ انﺴانﯽ » ،
دوﺳتﯽ « اﺳﺖ  ،و دوﺳتﯽ  ،دوﺳيدن ﺧود ﺑا » آنچه درهﺮچيزی نهفته و ناشﻨاﺧته
اﺳﺖ « ميﺒاشد  ،يا ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،دوﺳيدن ﺧود  ،ﺑا » گﻨج نهفته وتاريﮏ
درچيزها وانﺴانها و ﺟهانﺴﺖ « .
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ايﻦ ﺑود که مﺮدمان درايﺮان  ،ﺧدا را » ﺧوشه ای ازتخﻤهای متﻨوع و گوناگون «
 ،مﯽ انگاشتﻨد که ﺑه هم پيوﺳته اند  .ﺑه هم ﺑﺴته شدن دانه های گوناگون  ،ايجاب
»شﻨاﺧتﻦ هﻤديگﺮ«را درروند »دوﺳيدن ﺑاهﻤديگﺮ« ميﮑﻨد  .تصويﺮﺧدا ﺑا انﺴان
) ﺧود(  ،يﮏ آرمان مﺮدمﯽ ِ اﺧﻼقﯽ  ،ﺳياﺳﯽ  ،اقتصادی  ،ﺣقوقﯽ ازتﺮکيب افﺮاد
اشياءگوناگون دراﺟتﻤاع واﺣد ،يا درﺟهان واﺣد ﺑود  .مفهوم » ﺧدا وانﺴان در
و
ِ
ﺑاهﻤﯽ « پيدايش يافﺖ و درآن  ،گﺮانيگاه زيﺴتﻦ که » دوﺳتﯽ « اﺳﺖ  ،طﺮح شد
 .ﺧدا وانﺴان دردوﺳتﯽ ،ﺑاهم هﺴتﻨد و دردشﻤﻨﯽ ﺑاهم ودرتﺮﺳيدن ازهم  ،نيﺴتﻨد .
انﺴانﯽ که ازﺧدايش ميتﺮﺳد  ،وﺧدائﯽ که انﺴان را محارب ﺑا ﺧود ميداند  ،ناﺑود
ﺳازنده اصل دوﺳتﯽ درﺟهانﻨد  » .پاره گﯽ يا شﮑافتگﯽ يا ﺟدائﯽ ايﻦ دوازهم « ،
زﻟزﻟه دراصل دوﺳتﯽ مياندازد  ،چون ايﻦ دو  ،فقط در» دوﺳتﯽ «  » ،هﺴتﻨد «
و پارگﯽ وشﮑافتگﯽ ودرتضادآنهاﺑاهم  ،ﺑه پيدايش ﺟهان يااﺟتﻤاع ِدشﻤﻨﯽ
وتجاوزگﺮی ودهﺸﺖ انگيزی وقهﺮکﺸيده ميﺸود  .ﺧدا  ،درهﻤه ﺑذرها  ،آميخته
وگم شده و نهفته وتاريﮑﺴﺖ  ،و در» ﺧوشه شدن « ﺑاهم  ،پديدارميﺸود .ايﻦ
ﺧوشه  ،افﺸانده )ا +فش +شاندن ( ميﺸود  ،و درهﻤه دنيا » ﻏﺮس « ميﺸود و
هﻤه ازاو » آگﻨده « ميﺸوند و درهﻤه  » ،گم « ميﺸود  .ازايﻨجاﺳﺖ که ﺑايد ايﻦ »
گﻤﺸدگان درتاريﮑﯽ «  ،هﻤديگﺮرا ﺑياﺑﻨد وﺑاهم ازﺳﺮ » ﺑدوﺳﻨد «  ،تا ﺑاز » ﺧدا=
ﺧوشه « پيدايش ياﺑد .
***
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پيـدايش ِ ﺟهان ِ دوﺳــتﯽ 13 -

چراخـداوانـسان ،درفرهنگ ايران
با » درخـت « اينهمانی دارند ؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

فـروهر :نيروی » صورت دهنده به خود« درنهاد انسان
درفرهنگ ارتائی
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

» فـروهـر«
در»فرهنگ ارتائی« ودر»دين زرتشتی«
دو مفهوم متضاد باهم هستند
---------------------------------

سـﺒـز= =axv+saena =Ax-saenaتخم ِ سيمرغ

اخو= اهـو= اخـو -را= اهـو -را
اخو= = axvاصل حيات ووجود+آصل آﮔاهی واراده +جهان
سﺒزکه تخم سيمرغست ،اصل هستی وآﮔاهی درهرانسانيست
**********************

از » تصوير درخت «
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امﺮوزه  ،زندگﯽ  ،آگاهانه گﺮد محور» تعﺮيف « ميگﺮدد  .انﺴان ميخواهد
زندگيش را  ،در راﺳتای تعاريف ،ﺳامان ﺑدهد  .آزادی چيﺴﺖ ؟ عداﻟﺖ چيﺴﺖ ؟
ﺧوﺑﯽ چيﺴﺖ ؟ آب  ،چيﺴﺖ ؟ درﺧﺖ چيﺴﺖ ؟ انﺴان ،چيﺴﺖ ؟ ﺧدا چيﺴﺖ ؟
ﺳﺒزچيﺴﺖ؟ ودريﮏ » مفهوم« نيز ،پاﺳخ ﺧودرا ميخواهد  .وﻟﯽ نا آگاهﺒودانه ،
زندگﯽ انﺴان  ،گﺮد محور» تصويﺮی که ازپديده ها وواقعيﺖ ها دارد  ،يا ﺑايد
ﺴﯽ ) طﺒيعﺖ واﺟتﻤاع(
داشته ﺑاشد «  ،ميچﺮﺧد  .انﺴان ،هﻤه پديدها ورويدادهای ﺣ ّ
را درتاءويلﯽ که ازآنها درتصويﺮی يا مفهومﯽ ميﮑﻨد ،ميﺸﻨاﺳد » .ﺑهار« را،
درتصويﺮی که ازآن ميﮑﻨد ،درک ميﮑﻨد  .ﺟﺸﻦ نوروز را فقط درداﺳتان ﺟﻤﺸيد،
ميفهﻤد نه تﻨها ﺑه عﻨوان يﮏ پديده طﺒيعﺖ  .پيدايش » ﺧﺮ ِد گوهﺮی آفﺮيﻨﻨده انﺴان
« را ميتواند در» گذروشﻨای انﺴان  ،دررود آب « ميتواند ﺑفهﻤد .ومعﻤوﻻ »
هﺮتصويﺮی « نيز  ،شامل ﺧوشه ای ازمفاهيم )= پاﺳخ ِ روشﻦ قاطع ﺑه چيﺴﺖ
ها ( هﺴﺖ که هﻨوز ،روشﻦ وﺑازنﺸده اند  .زندگﯽ انﺴانها نيز درآﻏاز ،ﺑا هﻤيﻦ »
تصويﺮها که ازپديده ها ميﮑﺮده « اﺳﺖ  ،آﻏازشده اﺳﺖ  .ازايﻦ رو هﻤه مفاهيم
امﺮوزه ما نيزﺑدون اﺳتثﻨاء  ،در»تصويﺮ= صورت =  ، «desakﺑيخ ﺧود را
دارند  ،و»ﺑيخ « هﺮچيزی  ،هﻤيﺸه  ،درتاريﮑيﺴﺖ  .هﻤه مفاهيم آگاهﺒودانه ما ،
نا آگاهﺒودانه  ،ﺑه ﺧوشه ای متصل ميﺸوند ،و طﺒعا پاﺳخ هﺮ» چيﺴﺖ ؟ «  ،ﺑﺮﻏم
آنﮑه درﻟحظه ای  » ،مفهوم روشﻨﯽ« ميﺸود  ،وﻟﯽ ﺑﻼفاصله  ،تﺒديل ﺑه مجﻤوعه
ای از» چيﺴﺖ های تاريﮑﯽ « ميﺸود  ،که پﺮﺳﺸﻨد  ،نه پاﺳخ  .ﺑيخ هﻤه مفاهيم
روشﻦ ،درتاريﮑﯽ ،وطﺒعا  ،انگيزه ﺑه ﺟﺴتجوگﺮی تازه اﺳﺖ .
آنگونه که درفلﺴفه  ،پﻨداشته ميﺸود که » مفهوم ِيﮏ معﻨايه « را ميتوان از»
تصويﺮچﻨد معﻨايه « ﺟداﺳاﺧﺖ  ،وﺑه » مفهوم روشﻨﯽ کامل « دﺳﺖ يافﺖ  ،زندگﯽ
نﻤﯽ چﺮﺧد  .ايﺮانيان نيز نخﺴﺖ  ،تصويﺮهای گوناگونﯽ از» درﺧﺖ « داشتﻨد ،
و هيچگاه  ،درﺧﺖ را تعﺮيف نﻤيﮑﺮدند  ) ،دنﺒال چيﺴتﯽ ومفهوم درﺧﺖ نﻤﯽ
رفتﻨد ( ﺑلﮑه درﺧﺖ را تصويﺮ ميﮑﺮدند  ،و درتصويﺮهائﯽ که از درﺧﺖ ميﮑﺮدند
 ،ﺧدا وانﺴان را مﯽ يافتﻨد  .آنها ﺑا » تعﺮيفﯽ که امﺮوزه درعلم گياهﺸﻨاﺳﯽ از
درﺧﺖ « ميﺸود  ،ﺧود را وﺧدا را  ،نﻤﯽ فهﻤيدند  ،ﺑلﮑه ﺑا تصويﺮی که از درﺧﺖ
ميﮑﺮدند » ،آرمان ِ ﺧدا وﺧود«را درآن مﯽ يافتﻨد .
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تصويری از درخت  ،درﮔرشاسپ نامه
درخت »،دايه مهربان» است
» کيومرث « کيست ؟
ازﺟﻤله ايﻦ تصويﺮها  ،تصويﺮيﺴﺖ ﺑﺴيار کهﻦ که درگﺮشاﺳپ نامه  ،ﺑيادگارﺑاقﯽ
مانده اﺳﺖ  .گﺮشاﺳپ  ،درگﺮشاﺳپ نامه اﺳدی توﺳﯽ  ،تﻨها  » ،پهلوان « ﺑه
معﻨای امﺮوزه نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه انﺴانﯽ نيز هﺴﺖ که » نخﺴتيﻦ تجﺮﺑيات ديﻨﯽ « را
درفﺮهﻨگ ايﺮان ميﮑﻨد  .نيﺮومﻨدی وﺑيﻨش ،دورويه يﮏ ﺳﮑه ﺑودند  .چﻨانﮑه
دراوﺳتا  ،زرتﺸﺖ نيزادامه دهﻨده هﻤيﻦ پهلوانهای فﺮزانه هﺴﺖ  ،نه ادامه دهﻨده
» ﺳﻨﺖ پيامﺒﺮی «  .در داﺳتانﯽ ازگﺮشاﺳپ که درﺳيﺮوﺳلوکش درﺟزايﺮ ،از
ﺳيامﮏ ودﺧﻤه اش مﯽ آيد  ،دوگونه  ،تصويﺮاز» درﺧﺖ « عﺒارت ﺑﻨدی ميﺸود.
هم درشاهﻨامه وهم درﺑﻨدهش  ،ديده ميﺸود که کيومﺮث  ،زنﯽ ندارد .
دريزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ ،کيومﺮث  ،تصويﺮ اصل نﺮيﻨه را دارد  ،وﻟﯽ درفﺮهﻨگ
ايﺮان  ،چﻨيﻦ نﺒوده اﺳﺖ  .درشاهﻨامه  ،ﺳيامﮏ  ،پﺴﺮوفﺮزن ِد کيومﺮث شﻤﺮده
ميﺸود  .وقتﯽ کيومﺮث  ،زنﯽ ندارد  .پﺲ ايﻦ فﺮزند  ،ازکجا  ،پيدايش ياﺑد ؟
کيومﺮث که دراصل  » ،گيا مﺮتﻦ = گيا  +مـَﺮ +تـﻦ « ﺑاشد  ،مانﻨد آدم درتورات
 ،نخﺴتيﻦ انﺴان نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه » ﺧوشه ای ازتخﻤهای هﻤه انﺴانها«ﺳﺖ که » ﺑـ ُﻦ
انﺴانها« ﺳﺖ  .درهﺮتخم وﺑذر ودانه ويوشﻤﯽ  ،نﺮوماده )  ، (maraاصل ﺟفتﯽ
هﺮدوتا ﺑاهﻤﺴﺖ  ،ودر روئيدنﺴﺖ که ايﻦ دوتا  ،نخﺴﺖ ازهم ﺑازشﻨاﺧته ميﺸوند ،
ﺑا آنﮑه هﻨوزنيز ازهم » ﺟدا « نيﺴتﻨد  .ايﻨﮑه انﺴان درﺑﻨدهش ازتخم يا نطفه
کيومﺮث  ،ﺑه شﮑل» ريواس « ميﺮويد  ،درﺳﺖ گوهﺮ » مﺮ +تﻦ « را درکيومﺮث
 ،نﺸان ميدهد  .چﻨانﮑه تصويﺮ» ريواس = زرنيله = زر +نيﺮه = ﺟفﺖ ﺑه هم
پيوﺳته « نيز  ،و » گياه ِ نﺮماده « هﺴﺖ  ،هﻤيﻦ انديﺸه  ،را شﮑل ميدهد  .اﺳاﺳا
گوهﺮ هﺮانﺴانﯽ درفﺮهﻨگ ايﺮان » ،نﺮماده « اﺳﺖ  .هم نﺮهم ماده ﺑودن ،
دراصل  ،ﺑه معﻨای اصل آفﺮيﻨﻨده ﺟﻨﺒش وروشﻨﯽ ومهﺮﺑوده اﺳﺖ ومعﻨای مﻨفﯽ »
مخﻨث « را نداشته اﺳﺖ که امﺮوزه دارد  .درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آفﺮيﻨش هﻤه چيزها
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 ،هﻤيﺸه ﺑا » تخم= ﺑذر= دانه « شﺮوع ميﺸود  ،ودرتخم وﺑذ ر ودانه ) = دوانه
(  ،ماده ونﺮ ،ﺑاهم ﺟفتﻨد  .ماده ونﺮ درتخم  ،هيچﮑدام ﺑﺮديگﺮی ،اوﻟويﺖ ندارد ،
ﺑلﮑه هﺮدو ﺑاهم  ،اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ و گﺮدونه آفﺮيﻨش ) يوغ = َرته = ارتا = ﻻد=
ﻻت ( شﻤﺮده ميﺸوند  .اص ِل مهﺮوانﺒازی ) هﻤﺒغﯽ ( درﺧو ِد تخم ونطفه هﺴﺖ .
آفﺮيﻨش ﺟهان هم  ،ﺑا » تخم « شﺮوع ميﺸود  .ايﻨﺴﺖ که » ﺳيامﮏ «  ،درواقع ،
نخﺴتيﻦ انﺴانيﺴﺖ که ازتخﻤﯽ که ازﺧوشه » گيا +مـﺮ +تﻦ « ﺑاشد ،ميﺮويد  ،و
» َمـﺮ« درايﻦ نام کيومﺮث  ،ﺑيان هﻤيﻦ » اصل ﺟفتﯽ = اصل مهﺮ « اﺳﺖ  .ﺑديﻦ
علﺖ نيزهﺴﺖ که نخﺴتيﻦ مﺴئله کيومﺮث  » ،مهﺮ« اﺳﺖ و اهﺮيﻤﻦ  ،درﺳﺖ
ازهﻤيﻦ نيازکيومﺮث ﺑه مهﺮ ،ﺑهﺮه ميﺒﺮد تا اورا ازﺑيﻦ ﺑﺒﺮد  .درپايان ايﻦ داﺳتان
 ،که تجﺮﺑيات گﺮشاﺳپ ازدرﺧتيﺴﺖ که در» ﺣصارﺳيامﮏ ودﺧﻤه اش « مﯽ ﺑيﻨد
 ،ميآيد که ﺳيامﮏ ﺑه گﺮشاﺳپ ميگويد :
مﻦ  ،ايﻦ هﺮدو دارم که ايزد زﺑخﺖ
يﮑﯽ » مهربان دايه « کﺮد ايﻦ درخت
گه ِ» تﺸﻨگﯽ «  ،ﺑخﺸد از » ﺑيخم آب «
ﺑه گﺮما کﻨد ،ﺳايه ام  ،زآفتاب
ﺧورم زيﻦ » ﺑـَﺮ« او  ،وپوشم ز » ﺑـﺮگ «
مﺮا ايﻦ پﺴﻨد اﺳﺖ تا روز مﺮگ
درﺧﺖ  ،دايه مهﺮﺑان اﺳﺖ که هﻤه نيازهای مﺮا درزندگﯽ ﺑﺮآورده ميﮑﻨد .
ازﺑيخش  ،وقتﯽ تﺸﻨه ام  ،آب ﺑه مﻦ ميدهد و درگﺮمای تاﺑﺴتان  ،زيﺮﺳايه اش
ميآﺳايم  ،و از» ﺑاروﺑﺮوميوه اش « که ميافﺸاند  ،ﺧوراک ﺧود را دارم  ،و از
ﺑﺮگش که فﺮوميﺮيزد  ،ﺟامه وپوشاکم را فﺮاهم ميآورم  .درﺧﺖ  ،تصويﺮتﻤام
عيار» دايه مهﺮﺑان « اﺳﺖ  ،که هﺮآنچه زندگﯽ ﺑدان نيازمﻨداﺳﺖ  ،ميﺮيزد
وميافﺸاند وميتﺮاود  .درايﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺳپﺲ ديده ﺧواهد شد که چﺮا » درﺧﺖ
ازﺑيخش ،آب ميدهد « و ريﺸه درﺟهان ﺑيﻨﯽ فﺮهﻨگ ايﺮان  ،يا » ﺑيخ درﺧﺖ «
چه راﺑطه ای ﺑا » آب « دارد  .ﺑيخ وريﺸه درﺧﺖ که » کوک = کوکا « نيزناميده
ميﺸود  » ،ما ِه پـُﺮ«هﺴﺖ که درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺳﺮچﺸﻤه » آﺑها= شيﺮاﺑه ها=
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ميﻨو« اﺳﺖ  .درﺳﺖ  ،ايﺮانﯽ ﺑا داشتﻦ چﻨيﻦ تصويﺮی از» درﺧﺖ «  ،هم ﺧدا
وهم انﺴان را ﺑا درﺧﺖ ايﻨهﻤانﯽ ميداد .
او ميخواﺳﺖ که ﺧدايش وﺧودش  ،درزندگﯽ  » ،دايه مهﺮﺑان « ﺑﺮای هﻤه ﺑاشﻨد
 ،وﺟودی افﺸانﻨده ﺑﺮای ديگﺮان ﺑاشﻨد  .ايﻦ ﺑﻨياد فلﺴفه ايﺮانﯽ ازاﺧﻼق در اﺟتﻤاع
ﺑود  .ايﻦ ﺧوشه که » گيا +مﺮ +تﻦ « ﺑاشد  ،چه ويژگﯽ ای دارد ؟ » مـﺮ +تﻦ «
 ،ﺑه معﻨای » زهدانيﺴﺖ که اصل ﺟفتﯽ ودوﺳتﯽ ومهﺮ= َمـﺮ= اَ َمﺮ « درآنﺴﺖ .
ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،تخم ارتا يا ﺳيﻤﺮغ ) امرو= افﺸانﻨده تخم های زندگﯽ َ ،مـرسين=
ﺧﺮم ژدا(  ،امر +تات = اصل رزق  ،ﺧدای درو وﻏله ونوزائﯽ ونوروئﯽ
مورد) ّ
 ،مـَرسﭙنتا = اصل پيوند دهﻨده ودوﺳتﯽ  ،که ﺳﺮچﺸﻤه آفﺮيﻨش ﺟهان وزمانﺴﺖ ،
درايﻦ زهدان ) = تﻦ ( هﺴﺖ  ،وازايﻦ ﺟفﺖ ﺑودن » مﺮ« و» تﻦ «  ، ،ميﺮويد،
وزندگﯽ ) گيا ( پيدايش مﯽ ياﺑد  .ايﻦ نام کيومﺮث را يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ » ﺑه
زنده ميﺮنده « تﺮﺟﻤه ميﮑﻨد  ،تا درﺳﺖ ايﻦ ﻏﻨا واصاﻟﺖ را ازانﺴان ﺳلب کﻨد .
ﺳﻦ ويوغ =ﺟفﺖ = ﺟوت ، ( ..ﺑه
زرتﺸﺖ ﺑﺮضد اصل ﺟفﺖ ) مـَﺮ و ﺳﻨگ= آ َ
مثاﺑه» اصل آفﺮيﻨﻨده در نهاد ﺟانها« ﺑوده اﺳﺖ  .هﻤيﻦ تصويﺮ » تخم = تخﻤان =
تواءمان  ،ﺑذر= ﺑاز +راک = دواصل ﺑه هم ﺑافته شده = دانه = دوانه = ﺟفﺖ ﺑه
هم پيوﺳته «  ،اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ وصورت دهﯽ هﺮﺟانﯽ وهﺮگياهﯽ را » در ﺧو ِد
تخم  ،درگوهﺮتخم  ،درفطﺮت تخم « ميداند .
تفاوت ژرف ميان » فﺮهﻨگ ارتائﯽ ايﺮان« و » اديان نوری« هﻤيﻨﺴﺖ که درتخم
)= فطﺮت = گوهﺮ= اﺧو= فـَ َﺮن = ارتا ( انﺴان ) مﺮدم= مﺮ +تخم (  » ،اصل
يا نيﺮوی ﺑه ﺧودصورت دهﻨده « هﺴﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،ﺧدائﯽ وقدرتﯽ انﺴان
را ﺑه صورتﯽ ﺧلق نﻤيﮑﻨد که ميخواهد  ،و هيچ قدرتﻤﻨدی نيز ﺑه انﺴان  ،صورت
نﻤيدهد وﺣق ندارد صورت ﺑدهد  .ﺑلﮑه ايﻦ نيﺮوی صورت دهﻨده ) دﺳاک(
درفطﺮت يا گوهﺮانﺴان) اﺧو= فﺮن = ارتا ( هﺴﺖ  .ﺑه » متﺸﮑل شدن درزهدن
مادر hambavi-hend ،گفته ميﺸود و پﺴوند » hendيا  «handزهدان اﺳﺖ،
و » تﻦ « هﺮانﺴانﯽ  ،ﺑه معﻨای زهدانﺴﺖ  ،وهﻤيﻦ واژه » هﻨد«  ،پيﺸون ِد واژه »
انديﺸيدن = هﻨد  +ديﺴيدن « ميﺒاشد  .درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،اهورامزدای زرتﺸﺖ و
يهوه و پدرآﺳﻤانﯽ وﷲ  ،هيچﮑدام  ،ﺑه انﺴان  ،صورت نﻤيدهﻨد  ،و انﺴان را ﺑه
» اندازه ﺧود = قـدر « ﺧلق نﻤيﮑﻨﻨد  .کﺴﯽ» قدرت « دارد که ﺑه انﺴان  ،صورت
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) اندازه = قدر( ميدهد  .ﺑديﻨﺴان ،فﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺧدای مقتدر ) مقتدر :آنﮑه قدر=
اندازه ميدهد ( را درهﻤان نامش که » مﺮدم = مﺮ +تخم = انﺴان« اﺳﺖ  ،رد
وطﺮد ميﮑﻨد .

فروهر ،اصل صورت دهنده به خود درانسان
ايﻦ نيﺮو و اصل صورت دهﻨده که اصاﻟﺖ وارج انﺴان را معيﻦ ميﺴازد ،
درفﺮهﻨگ ارتائﯽ= زنخدای  ،فﺮوهﺮ)  ( fravartiناميده ميﺸود  .نخﺴتيﻦ عﻨصﺮ
درانﺴان  ،ارتا ِوه فﺮورتﯽ ، artaw fravartiارتای ﺑ ِه فﺮوهﺮ هﺴﺖ  ».ارتا «
که ايﻦ نخﺴتيﻦ عﻨصﺮاﺳﺖ  ،ويژگﯽ » فﺮوهﺮ« دارد  .چﻨانچه درايﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ديده
ﺧواهدشد  ،يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،هﺮچﻨد که ايﻦ اصطﻼح » فﺮوهﺮ« را نگاه
ميدارد وﺑه کارميﺒﺮد  ،وﻟﯽ اصاﻟﺖ را که » ﺑه ﺧودصورت دهﻨدگﯽ « ﺑاشد  ،و
ﺑﻨياد آزادی انديﺸه و اندازه گذاريﺴﺖ  ،ازگوهﺮانﺴان  ،ميگيﺮد .
» فﺮه وشﯽ  ،وفﺮوهﺮ« در يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،معﻨائﯽ متضاد ﺑا معﻨای
اصليﺸان درفﺮهﻨگ ارتائﯽ مﯽ ياﺑﻨد  .درﺳﺖ معانﯽ که آئيﻦ زرتﺸتﯽ ﺑه »
فﺮوهﺮوفﺮه وشﯽ« ميدهد  ،مارا ازشﻨاﺧﺖ فﺮهﻨگ اصيل ايﺮان که فﺮهﻨگِ
زنخدائﯽ-ارتائﯽ اﺳﺖ ﺑازميدارد  .وﻟﯽ چﻨانچه گفته شد  ،تصاويﺮ ما از» تخم
ودرﺧﺖ « ﺑا تصاويﺮآنها از» تخم ودرﺧﺖ « ﺑﺴيار ،فﺮق دارد و درﺳﺖ نﺸﻨاﺧتﻦ
ايﻦ فﺮقها  ،ﺳﺒب نﺸﻨاﺧتﻦ ايﻦ فﺮهﻨگ ميگﺮدد .

کشيدن آتﺶ
اينهمانی دادن زائيدن با روئيدن وبا شعله
ِ
تصاويﺮ ﺧدا وانﺴان ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺑﺮپايه يﮏ انديﺸه انتزاعﯽ پيدايش يافته
اند ودرﺳﺖ  » ،انديﺸيدن«  ،ﺑا انديﺸه ِ ايﻦ » ايﻨهﻤانﯽ « ﺑﻨياد گذاشته شده اﺳﺖ .
فﺮهﻨگ ايﺮان  -1 ،زائيدن و -2روئيدن و -3شعله ورشدن را ﺑاهم ﺑﺮاﺑﺮمﯽ نهد .
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ﺑا چﻨيﻦ کاری ،يﮏ انديﺸه انتزاعﯽ پيدايش مﯽ ياﺑد که ﺑا آن ﺟهان وانﺴان وزمان
را ميفهﻤد  .ﺑا ايﻨهﻤانﯽ يافتﻦ زائيدن وروئيدن وافﺮوﺧته شدن  ،مقوﻟه ﺧدا وانﺴان
وآتش  » ،ﺳه ﺑُعدی= ﺳه ﺑﺮآيﻨدی « ميﺸوند  ،و درواقع نﻤيتوان ﺧدا وانﺴان را نه
ﺑه تخم ودرﺧﺖ ﺧاﻟﯽ وروئيدن  ،ونه ﺑه آتش وشعله ورشدن وﺑﺮافﺮوﺧتﻦ آتش تﻨها
 ،و نه ﺑه زائيدن از زهدان ﺑه تﻨهائﯽ  ،کاﺳﺖ  ،ﺑلﮑه هﻤيﺸه ﺑﺮای درک ﺧدا وانﺴان
 ،ﺑايد ايﻦ » ﺳه ﺑﺮآيﻨد=ﺳه ﺑُعد « را ﺑاهم آميخﺖ و متم هﻤديگﺮﺳاﺧﺖ  .ﺧدا وانﺴان
 ،هم » کانون ومجمر آتﺶ يا آتشکده « اند وهم »خوشه وخرمن «  ،وهم »
زهدان ﭘرازنطفه « ميﺒاشﻨد .
کاشتﻦ تخم يا نهال درزميﻦ  ،و ِهﺸتﻦ نطفه درزهدان  ،و نهادن ﺣﺒه آتش يا
زهدان زنخدای
زگال)زگ +آل( درکانون ) مﻨقل = مانگ  +ال = هﻼل ماه ،
ِ
زايﻤان ( ﺑاهم ﺑﺮاﺑﺮ نهاده ميﺸوند  .وايﻦ هﺮﺳه در روند ِ» واهﺸتﻦ وافﺸاندن
وافﮑﻨدن «  ،ﺑيانگﺮ» مهﺮورزی « هﺴتﻨد .

بدويت دوره جاهليت  ،و تعالی دوره تﮏ خدائی !
ايﻨﮑه پﻨداشته ميﺸود که مﺮدمان درگذشته  ،ﺑﺴيارﺑدوی وﺧام وﺳاده ميانديﺸيده اند
 ،ﺑه کلﯽ ﻏلط اﺳﺖ  .درﺳﺖ ايﻦ مائيم که نﻤيتوانيم ايﻦ پيچيدگيهای فﮑﺮی آنها را
دنﺒال کﻨيم  ،و ايﻦ ضعف ﺧود را  ،ﺑا اتهام وزشﺖ ﺳازی ايﻨﮑه هﻤه ايﻨها » ﺧﺮافه
واﺳطوره « اند  ،ﺟﺒﺮان ميﮑﻨيم  ،وپﺸﺖ پا ﺑه انديﺸه های مﺮدمﯽ ومتعاﻟﯽ آنها
ميزنيم  .انﺴان وﺧدا  ،وﺟودی هﺴتﻨد که هم درزمان ميﺮويﻨد وهم درزمان زائيده
ميﺸوند وﺑه هم پيوﺳته ميﺸوند وﺑه هﻤديگﺮتحول مﯽ ياﺑﻨد  ،وهم درآﺳﻤان  ،شعله
ورميﺸوند وﺟامه شعله ميپوشﻨد  .هﻤانگاه که درﺧﺖ ميﺸوند ،شعله آتش نيز
ميﺸوند که ﺑه فﺮازمﯽ يازند ) ﺳﺮفﺮازميﺸود ( و هم انﺴانﯽ ميﺸوند که قد ميﮑﺸﻨد
 .ايﻨﺴﺖ که تخم  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا ﺣﺒه آتش و هﻤچﻨيﻦ ﺑا نطفه و هﻤچﻨيﻦ ﺑا نای) =تﺒا
= =tum = tvaتخم( دارد که آتﺸگيﺮه اﺳﺖ  ،وﺧود واژه » آتش « که درکﺮدی
» تﺸه « اﺳﺖ ﺑه معﻨای » دوک = دوخ = نﯽ « هم هﺴﺖ .
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پﺸﺖ کﺮدن ﺑه فﺮهﻨگ چﻨد ﺧدائﯽ  ،وپيدايش اديان توﺣيدی ،ورويﮑﺮد ﺑه اديان
توﺣيدی  ،درﺳﺖ ﺑﺮای » ﺑدوی ﺑودن « اديان توﺣيدی ﺑوده  ،چون ازﻏﻨا وپيچيدگﯽ
چﻨد ﺧدائﯽ ميگﺮيختﻨد  .درواقع  ،اديان توﺣيدی هﺴتﻨد که  ،هﻤه پديده هارا ﺑﯽ
نهايﺖ ﺑدوی وﺳاده ميﺴازند  ،چون هﻤه چيزها ووقايع را  ،تﻨها ﺑه يﮏ اراده نﺴﺒﺖ
ميدهﻨد  ،ويﮏ رنگﯽ ويﮏ انديﺸگﯽ ويﮏ معياری ووﺣدت کلﻤه و راه مﺴتقيم
واﺣد  ،و ايﻤان انحصاری ﺑه يﮏ ﺧدا ومعيار  ،ﺟانﺸيﻦ ِ طيف رنگارنگ زندگﯽ
ميﺸود  ،وطﺒعا گﻼويزی » زندگﯽ رنگ کﻤانﯽ« ﺑا فلﺴفه » يﮑﺮنگِ ﺑيﺮنگ «
ديﻦ توﺣيدی  ،فاﺟعه تاريخ انﺴانﯽ ميگﺮدد  .ازايﻦ رو نيز ﺑﺮضد » صورت
داشتﻦ يهوه وﷲ « ورنگارنگ ﺑودن ﺧدا هﺴتﻨد  .ﺑا اديان نوری  ،ﺑدويﺖ فﮑﺮی
درتاريخ  ،آﻏازميگﺮدد  .چﻨانچه  ،کاﺳتﻦ هﻤه پديده ها دريﮏ ﺳيﺴتم فلﺴفﯽ
يافﮑﺮی نيز  ،اوج ﺑدويﺖ فﮑﺮی اﺳﺖ  .هﺮچﻨدهﻤه چيزها درايﻦ اديان وﺳيﺴتم
های فلﺴفﯽ ومﮑتﺒﯽ  ،ﺑﯽ نهايﺖ روشﻦ ميﺸوند  ،وﻟﯽ هﻤزمان ﺑا آن  ،زندگﯽ
واﺧﻼق  ،ﺑﯽ نهايﺖ ﺑدوی وﺧﺸﻦ ميﺸوند  .ﺣقيقﺖ  ،در» روشﻦ شدن = يﮏ
معﻨايه شدن = مفهوم شدن «  ،ﻏﻨايش را ازدﺳﺖ ميدهد  ،وچﻨيﻦ ﺣقيقتﯽ  ،زندگﯽ
را فقيﺮو تﻨگ و ﺑيﺮنگ وﺑﯽ عﻤق ميﺴازد  .تصويﺮ» تخم که ﺟدا ناپذيﺮازﺧوشه
« اﺳﺖ  ،ﺑﺮضد ﺑدويﺖ » ﺳاده ﺳازی ﺟهان « و ﺑﺮضد » ﺑيﺮنگ ﺳازی رنگيﻦ
کﻤان زندگﯽ و اﺟتﻤاع وتاريخ « اﺳﺖ که ﺑا اديان توﺣيدی ميآيﻨد.

نيروی به خود صورت دهنده درطﺒيعت انسان
اکﻨون ﺑه اصل مطلب ﺑازگﺸته ميﺸود  .نيﺮوی ﺑه ﺧود صورت دهﻨده )
 (desaak = Formgebende =Gestaltendeکه فروهر  ،ناميده ميﺸود ،
درتخم هﺮانﺴانﯽ هﺴﺖ  ،که ازﺧدای ايﺮان که » ارتای ﺧوشه ) ، fra-vashi
َوشﯽ = ويﺸﯽ= ﺧوشه ( درتﻦ ) زميﻦ ( انﺴان  ،افﺸانده وهﺸته و » واهﺸته «
ميﺸود ) ارتا واهيﺸﺖ (  .يا تخم  ،ﺣﺒه آتﺸﯽ هﺴﺖ که درآتﺸگاه يا کانون تﻦ ،
هﺸته ميﺸود  .پﺲ ازايﻨﮑه ايﻦ تخم  ،که ﺣامل فﺮوهﺮ ،يا اصل صورتگﺮو معﻤارو
اندازه گذاراﺳﺖ  ،درزهدان )= ﺟای = گاه = گاس = نای ( واهﺸته شد ) ارتا
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واهيﺸﺖ ( ،شﺮوع ﺑه روئيدن وافزودن و شعله کﺸيدن وافﺮوﺧتﻦ و ﺑه هم ﺑافتﻦ
وشﮑل يافتﻦ)  (hambaviميﮑﻨد  .ايﻨﺴﺖ که پيدايش انﺴان  ،درزهدان مادر،
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا پيدايش گياه ونهال در تخﻤدان  ،در» نهاﻟﺴتان = داردان « دارد .درواقع
 ،زهدان  ،نهاﻟﺴتان يا داردان اﺳﺖ وزايش و پيدايش درگيتﯽ  ،انتقال گياه ،
ازنهاﻟﺴتان  ،ﺑه ﺑاغ ودشﺖ گيتﯽ اﺳﺖ .
درﺳﺖ هﻼل ماه  ،هﻤان نقش زهدان را درآفﺮيﻨش گيتﯽ وزميﻦ ﺑازی ميﮑﺮد ،که
» ﺧوشه ارتا= ارتاﺧوشﺖ = ﺧوشه پﺮويﻦ = پيﺮو« درآن قﺮاردارد ) ماه پـ ُﺮ=
کوکا ( وتخم هﺮانﺴانﯽ ازدار دان ماه  ،ﺑه زميﻦ ) تﻦ انﺴان = زهدان( انتقال داده
ميﺸود ) واهﺸته ميﺸود (  ،ومعﻨای تﻦ  ،درگويﺸها وزﺑانها هﻨوز هﻤان زهدانﺴﺖ
 .زميﻦ  ،مجﻤوعه يا ﺧوشه تﻦ ها = زهدان هاﺳﺖ .تﻦ هﺮانﺴانﯽ  ،چه مﺮد وچه
زن  ،ﺟزوی اززميﻦ ﺑﺸﻤارميﺮود  .يﮑﯽ ازنامهای ﺑيخ درﺧﺖ  » ،کوک « اﺳﺖ
که گواه ﺑﺮآنﺴﺖ که » تخم ماه پـ ُﺮ ،يا کوکا « اﺳﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،ماه پﺮ که
» ارتای ﺧوشه يا ارتا ﺑا آب ﺑاشد  ،ﺑيخ هﺮ درﺧتﯽ وﺑيخ هﺮانﺴانﯽ« هﺴﺖ .
ﺧوشه ﺧدا که » ارتا  +وشﯽ  ،فﺮه وشﯽ = ﺧوشه نخﺴتيﻦ « ﺑاشد ،دارای تخﻤﯽ
) = ارتائﯽ ( اﺳﺖ که اصل تحول يا متامورفوز) َورتﻦ = گﺸتﻦ werden ،آﻟﻤانﯽ
( و » نيﺮوی ﺑه ﺧود صورت دهﻨده « اﺳﺖ  .يا ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،اصل » ديﺴﻨده
= ديﺸﻨده « اﺳﺖ  .ارتا که » اند = هﻨد « ﺑاشد  ،ديﺸﻨده= ديﺴﻨده اﺳﺖ  ،وﺑه ﺧود
 ،صورت ميدهد  .اند ) تخم = ارتا (  ،ميانديﺸد  ،مﯽ ديﺴد  .ارتا يا » اند « که
دروﺟود انﺴان  ،شﮑل ﺑه ﺧود ميدهد  ،ميانديﺸد) اند +ديﺴيدن (  » .اند« ﺑه معﻨای
تخﻤﺴﺖ ) درﺳانﺴﮑﺮيﺖ  :ﺑﺮهﻤا اند = تخم ﺑﺮهﻤا ( و هﻨد  ،ﺑه معﻨای زهدانﺴﺖ )
درکﺮدی(  .ايﻦ » تخم درزهدان يا آﺑگاه «  ،ايﻦ ارتا درتﻦ اﺳﺖ که  ،ﺑه ﺧود
وشخصش ) شخﺺ = ديﺴه ( صورت ميدهد .ﺧﺮد درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آميختﻦ
ﺟان ) آتش ﺟان = تخم ﺟان که درآن فﺮوهﺮاﺳﺖ ( ﺑا کل تﻦ کاردارد  ،چون کل
تﻦ وشخﺺ را صورت ميدهد  ،ميديﺴد  ،مﯽ ديﺸد  .ارتای فﺮوهﺮ ،که نيﺮوی ﺑه
ﺧود صورت دهﻨده درفطﺮت انﺴانﺴﺖ  ،درشﮑل دادن ﺑه تﻦ وﺑه شخﺺ  ،پديدار
ميﺸود  .درگزيده های زاد اﺳپﺮم )  ، ( 35—30ايﻦ نقش صورت دهﻨده فﺮوهﺮ،
عﺒارت ﺑﻨدی ميﺸود  .فﺮوهﺮکه درتخم اﺳﺖ  ،ﺑا تخم درزهدان ) ﺟای = گاس =
نای ( هﺸته ميﺸود و هﻤه تﻦ را صورت ميدهد .
78

Jg. 1 (2020), Heft 6

» فﺮوهﺮ ﺑاﻻنﻨده  ،ﺑا تخم  ،درﺟای )= گاس( رود  ،ودرهﻤان گام ازتخﻤﯽ –
ﺣاﻟﺖ تخم ﺑودن – ﺑه آميزندگﯽ ) اتحاد وکوميختﻦ نﺮﺑاماده (  ،و ازآميزگﯽ  ،ﺑه
پﺮﺧونﯽ گﺮدانيده شود  ،وپﺲ  ،چﺸم و ديگﺮ اندامها نگارده شود ) شﮑل ياﺑد( .
ﺳپﺲ دارای تيﺮه پﺸﺖ شود  .ازپﺸﺖ – ﺳتون فقﺮات -پهلوی) دنده( فﺮاروياند ،
مانﻨد رويش ﺟوانه ها از درﺧﺖ  ،و پﺲ اندامهای درونﯽ شﮑم  ....را ﺑﺮای وظيفه
اشان آشﮑارگﺮداند  ،وپﺲ دﺳﺖ وپای وانگﺸتان ﺑﺮوياند  ،ومغز ،ازﺳﺮ تا ﺑه
انگﺸتان  ،روان شوند  ،مانﻨد ﺑﺮف يخ زده که روان شود  .پﺲ مژه  ،اﺑﺮو و روی
نگارد) شﮑل دهد (  .کاراو -فﺮوهﺮ -اﺳاﺳا ﺳه اﺳﺖ  :رويا نيدن  ،افزودن  ،پائيدن
) نگهداری کﺮدن (  .رويانيدن  ،چﻨانﺴﺖ که دﺳﺖ وپای وديگﺮ اندامهای ﺣﺮکتﯽ
را ﺑوﺳيله رويش پديد آورد  .افزودن  ،آنﺴﺖ که آن اندازه هﻤﯽ افزايد تا ﺑه ﺣد
کﻤال رﺳد  .پائيدن آنﺴﺖ که اندامها را ﺑه اﺳتواری درﺣد وﺟای ﺧويش نگاهدارد
) يعﻨﯽ وقتﯽ ﺑه اندازه ﺧود رﺳيد  ،درهﻤان اندازه پايدار نگاه ميدارد  .اندازه
دهﻨدگﯽ درفﺮوهﺮهﺴﺖ ( « پايان .
ايﻦ تخم ) ارتا ( که فﺮوهﺮدرآنﺴﺖ  ،ازﺧوشه » ارتا فﺮه وشﯽ = ارتاﺧوشﺖ =
ارد َوشﺖ «  ،افﺸانده شده اﺳﺖ  .يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ که » ﺧوشه ﺑودن ﺧدا =
ارتای ﺧوشه = ارتا فﺮه وشﯽ « را نﻤﯽ پذيﺮفﺖ  ،و آفﺮيدن  ،افﺸاندن ﺧوشه ﺧدا
نﺒود  ،درﺳﺖ ايﻦ » ارتا فﺮه وشﯽ « و ايﻦ » ﺧوشه ﺑودن ﺧدا « را  ،تغييﺮشﮑل
ومعﻨا داد  ،وماوراءاﻟطﺒيعﯽ ) متافيزيﮑﯽ( ميﺴازد .اهورا مزدا ﺑا هﻤه آگاهﯽ،
آفﺮيدگانش را – ﺑه ﺟای آن تخﻤهای ﺧوشه  -در ﺟهان ميﻨوئﯽ ميآفﺮيﻨد » ﺳه
هزارﺳال آفﺮيدگان  ،ﺑه ميﻨوئﯽ ايﺴتادند که ﺑﯽ انديﺸه  ،ﺑﯽ ﺣﺮکﺖ وناملﻤوس
ﺑودند« ) ﺑﻨدهش ﺑخش نخﺴﺖ ،پاره  . (4آفﺮيدگان درايﻦ ﺟهان ميﻨوئﯽ ) آﺳﻤانﯽ،
روﺣانﯽ ،متافيزيﮑﯽ (  ،ﺑﯽ گﺮدش ) فاقدگﺸتﻦ = ورتﻦ ( هﺴتﻨد  .ﺑه عﺒارت
ﺑﻨدهش » آن ميﻨو که آنچه هﺮمز راﺳﺖ  ،ازآنچه ﺑه آﻏاز آفﺮيﻨش داده شده ،
دگﺮگون نﺸود  .ازميﻨوی ﺑيگﺮدشﯽ  ،کﻤال مقصود هﺮمزد درآفﺮيﻨش مادی
آشﮑارشد  ،هﻤداﺳتانﯽ ﺑا آفﺮيﻨش نيﮑو « ) ﺑﻨدهش ﺑخش نخﺴﺖ . ( 9 ،آفﺮيدن
اهورامزدا  ،ناگذرا  ،هﺴتﻨد  .نخﺴتيﻦ گامﯽ را که اهورامزدای زرتﺸﺖ درآفﺮيﻨش
ﺑﺮميدارد  ،آفﺮيدن » ﺟهان ناگذرا  ،يعﻨﯽ ضد ورتﻦ = گﺸتﻦ « اﺳﺖ که درﺳﺖ
وارونه » ارتای فﺮورت « اﺳﺖ که در تخم های ﺧوشه اش هﺴﺖ .
79

Jg. 1 (2020), Heft 6

ايﻦ تقﺮيﺒا هﻤان تصويﺮيﺴﺖ که ﺳپﺲ افﻼتون در تصويﺮ » ايده « اش عﺒارت
ﺑﻨدی کﺮد  .ﺧدای ﺧوشه  ،ﺑا تخﻤهائﯽ که درﺧود اصل تحول ياﺑﯽ وﺑه ﺧود صورت
دهﯽ دارند  ،طﺮد ميﺸود و مجﻤوعه ای از آفﺮيدگان ﺟانﺸيﻨش ميگﺮدد که ناگذرا
 ،وهﻤيﺸه درصورتﺸان ثاﺑﺖ وﺳفﺖ و ﺑﯽ ﺣﺮکﺖ وﺑﯽ انديﺸه وناملﻤوس هﺴتﻨد ،
ودرﺳﺖ» نيﮑﯽ« و» ﺣقيقﺖ= راﺳتﯽ « درآنچيزيﺴﺖ که ناگذرا و ﺑيحﺮکﺖ وﺑﯽ
انديﺸه وناملﻤوس هﺴﺖ.
ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،پيش ازآفﺮيﻨش عاﻟم مادی  ،اهورامزدا  ،عاﻟم فﺮوشﯽ را ميآفﺮيﻨد
وﺑه هﻤه  ،صورتهای ثاﺑﺖ وپايدارو ناگذرا ميدهد  ،و طﺒعا آنچه ﺳپﺲ در دنيا
صورت ﺑياﺑد  ،پيش ازآن  ،صورت معﻨوی يا ميﻨوئيش درﺟهان ميﻨوئﯽ
ازاهورامزدا  ،آفﺮيده شده اﺳﺖ  .ﺑديﻨﺴان  ،اهورا مزدا  ،معﻨای » فﺮوهﺮ« را که
» نيﺮو وﺳﺮچﺸﻤه صورت دهﻨده درفطﺮت انﺴانها « اﺳﺖ  ،ﺑه کلﯽ تغييﺮ ميدهد
 ،و فﺮوهﺮها  ،فقط ﺑﺮای نگاهداری ومحافظﺖ صورتهای ﺟﺴﻤانﯽ آفﺮيدگان
ازآﺳﻤان فﺮود ميآيﻨد و موظفﻨد که ازوقتﯽ که نطفه انﺴان ﺑﺴته ميﺸود تام دم مﺮگ
 ،ايﻦ صورت را دراو نگاهدارند ) محافظﺖ کﻨﻨد (  .ﺑديﻨﺴان  ،اصاﻟﺖ که »
نيﺮوی صورت دهﯽ وتحول دهﯽ درانﺴان « ﺑاشد و اصل آزادی انﺴانﺴﺖ ،
ازانﺴان  ،ﺳلب ميگﺮدد .

» جهان مينوئی « زرتشت
فـر َوشی « ميشود
جانشين» ارتای خوشه = َ
ِ
» ﺟهان ميﻨوئﯽ زرتﺸﺖ « که هﻤه آفﺮيدگان اهورامزدا درآن ،
»ﺑه ميﻨوئﯽ بی انديشه  ،بی حرکت وناملموس ونامحسوس ميايستند «  ،نخﺴتيﻦ
وزهش گوهﺮﺧود اهورامزدای زرتشت اﺳﺖ  .اهورامزدای
فﺮوزش وتﺮاوش
ِ
هخامنشيها  ،ﺑه کلﯽ ﺑا اهورامزدای زرتﺸﺖ  ،فﺮق کلﯽ دارد  .هﺮچيزی
درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،درنخﺴتيﻦ تاﺑش  ،گوهﺮ ونهاد ﺧود را پديدارميﺴازد  .نهاد
اهورامزدای زرتﺸﺖ  ،ﺑديﻦ ﺳان » ﺑﯽ انديﺸگﯽ =  «a-minitaarو » ﺑﯽ
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ﺟﻨﺒﺸﯽ= « a-rubaaو» ناگﺮفتﻨﯽ وﺣﺲ ناشدنﯽ و مفهوم ناشدنﯽ =a-gareptaar
« اﺳﺖ  .گﺮفتﻦ،فهﻤيدن وﻟﻤﺲ وﺣﺲ کﺮدن ،يعﻨﯽ ﺟﺴﻤانﯽ ) تﻨﮑﺮدی( اﺳﺖ .
ﺑديﻨﺴان ايﻦ آفﺮيدگان ميﻨوئﯽ  ،ناگﺮفتﻨﯽ  ،يعﻨﯽ ﺟﺴﻤانﯽ وﺣﺲ کﺮدنﯽ ﺑا ﺣواس
نيﺴتﻨد  .اهورا مزدا  ،نخﺴﺖ گوهﺮهای » ﺑﯽ ﺟﻨﺒش « ميآفﺮيﻨد  .آنچه بی جنﺒﺶ
وبی تغيير وبی تحول است  ،ﮔوهرخدائی واهورامزدائی دارد  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ،
» هﺴتﯽ ﺣقيقﯽ «  ،تغييﺮپذيﺮوگذرا نيﺴﺖ  ،وايﻦ درﺳﺖ ﺑﺮضد فﺮهﻨگ ارتائﯽ
اﺳﺖ که ارتا وه – فﺮاورتﯽ  ،گوهﺮ ﺣقيقﯽ ﺟهان هﺴتﯽ را »  =vartanگﺸتﻦ يا
شدن «  ،گﺸتﻦ وتحول وتازه شدن ) تاچيتﻦ = تازيدن ( ميداند  ،و شدن وگﺸتﻦ را
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » شادی « ميدهد  .چﻨانچه » آب روان « را » «srut-taachishn
ميﻨامد که » ﺳﺮود« ﺑا » روان ﺑودن وتازه شدن « ﺟفﺖ هم هﺴتﻨد  .درﺳﺖ »
َوشتﻦ « ﺑه معﻨای رقصيدن هم هﺴﺖ  .درتﺒﺮی َ ،وشﺖ  ،ﺑه معﻨای » ﺟهش «
اﺳﺖ .
ميﻨو يا ﺑهﺸﺖ  ،صفﺖ ﺟداناپذيﺮ از» ارتا = عﻨصﺮنخﺴتيﻦ درﺟان انﺴان « ﺑود .
ارتا  ،ارتای واهيﺸﺖ » ،ارتای ِﺑه «  ،ﺑا هﺸتﻦ شدن  ،کاشته شدن و آﺑﺴتﻦ شدن
 ،ﺑود که » ﺑهﺸﺖ پديد ميﺸد «  .ﺑا» ﺑـِه  +هﺸته شدن ارتا« درزميﻦ هﺴﺖ که ،
ی ﺑه ،عﻨصﺮنخﺴتيﻦ ﺑود که در» هﺸتﻦ = واهﺸتﻦ «
زميﻦ  ،ﺑهﺸﺖ ميﺸود  .ارتا ِ
در» تﻦ = زميﻦ = زهدان «  »، ،ﺑه – هﺸته «  ،ﺑهﺸﺖ  ،پيدايش مﯽ يافﺖ  .تخم
ﺧﺮم ﺑاشد  ،هﺮﺟا کاشته وهﺸته شود ،آنجا  ،امﮑان »
ﺧدای ﺧوشه  ،تخم ِ ﺑه که ّ
ﺑهﺸﺖ شدن « هﺴﺖ  ،آنجا امﮑان هﻤيﺸه ﺳﺒزوتﺮوتازه شوی هﺴﺖ  ،آنجا تخم ﺧدا
 » ،مﯽ َوﺧﺸد = شعله ميﮑﺸد  ،روشﻦ ميﺸود  ،ميافزايد  ،مﯽ ﺑاﻟد  ،ميدرﺧﺸد ،
ﺟان ميﺸود  ،نﻤوميﮑﻨد  ،مﺸتعل ميﺸود  ،پيﺸﺮفﺖ ميﮑﻨد  ،کلﻤه ايزدی يا کلﻤه
ميﺸود  ،آفتاب طلوع ميﮑﻨد ) ، (hu-vaxshﺑزرگ ميﺸود  ،ميگﺴتﺮد  .ايﻨها معانﯽ
» وﺧش ووﺧﺸيدن « هﺴتﻨد .ﺑهﺸﺖ  ،ﺑا واهﺸتﻦ وهﺸتﻦ ِارتا که نخﺴتيﻦ
عﻨصﺮدرزميﻦ  ،يا درتﻦ ) ﺟﺴم ( اﺳﺖ  ،کاردارد  ،و ايﻨها ﺑا ﺣواس » گﺮفتﻨﯽ
«هﺴتﻨد  .آنچه تﻨﮑﺮديﺴﺖ ) ﺟﺴﻤانﯽ ومادی اﺳﺖ (  ،ديدنﯽ وگﺮفتﻨﯽ اﺳﺖ  .ﺑا
هﺸته شدن ارتا درتﻦ  ،ارتا  ،تحول مﯽ ياﺑد وﺑه ﺧويﺸتﻦ ،شﮑل ميدهد  ،وايﻦ »
ارتای فﺮوهﺮ« اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که » ﺟهان ميﻨوئﯽ زرتﺸﺖ «  ،ﺑه کلﯽ ﺑا » ميﻨو
اهورامزدای هخامﻨﺸﯽ ) اﺧو -را +مز -داه = تخﻤهای
يا ﺑهﺸﺖ ارتائﯽ «  ،و ﺑا »
ِ
زنخدا ماه ( که هﻤان ارتا هﺴﺖ  ،فﺮق کلﯽ دارد  .بهشت يا مينو  ،جدا ناﭘذير از»
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ارتا « هست  .ﺑهﺸﺖ را نﻤيتوان ﺑدون ارتا ) نخﺴتيﻦ عﻨصﺮ درتﻦ وﺟﺴم ( داشﺖ
 .ﺑهﺸﺖ  ،درگيتﯽ ودرزمانﺴﺖ  .ﺑهﺸﺖ  ،پيدايش ارتا از تخم درزهدان اﺳﺖ ،
چﻨانچه درﺑاﻟيدن وشﮑل دادن » فﺮوهﺮ« درﺑاﻻ  ،آمد  .دريزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ ،
» ﺑهﺸﺖ «  ،از» ارتا « ﺟدا ﺳاﺧته ميﺸود  ،چون ميﻨو يا ﺑهﺸﺖ زرتﺸﺖ  ،ﺑا ميﻨو
وﺑهﺸﺖ ارتا  ،يعﻨﯽ فﺮهﻨگ زنخدائﯽ ايﺮان  ،فﺮق کلﯽ دارد .
ميﻨو يا ﺑهﺸﺖ زرتﺸﺖ  ،ازگيتﯽ ودرگيتﯽ نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه فﺮازوفﺮاﺳوی گيتﯽ  ،و
فﺮاﺳوی زمان) تحوﻻت  ،گﺸتﻦ و تغييﺮيافتﻦ ( اﺳﺖ  .ميﻨوی زرتﺸﺖ  ،ﺑﯽ ﺣﺮکتﯽ
وﺑﯽ تحول وتغييﺮ ،وﺑﯽ انديﺸگﯽ و » فﺮاﺳوی ﺣواس « اﺳﺖ  .درﺑﻨدهش ﺑخوﺑﯽ
ميتوان ديد که نخﺴﺖ  ،ﺑا تاﺧتﻦ اهﺮيﻤﻦ ﺑه گيتﯽ وآميختﻦ ﺑا گيتﯽ هﺴﺖ  ،که
ﺣﺮکﺖ وتحول وتغييﺮ ،پيدايش مﯽ ياﺑد  ،و هﻨگاميﮑه اهﺮيﻤﻦ شﮑﺴﺖ ﺑخورد
وناﺑود شود  ،آنگاه هﻤه چيزها ﺑاز» ميﻨوئﯽ « ميﺸوند  .جنﺒﺶ وتحول وتغيير،
ﮔوهر اهريمنی ميشود  .اهﺮيﻤﻦ  ،درهﻤه چيزدرگيتﯽ آميخته اﺳﺖ و ازايﻦ رو
دراثﺮايﻦ آميختگيﺴﺖ که هﻤه چيزها تحول مﯽ ياﺑﻨد و تغييﺮميﮑﻨﻨد  .ﺑه عﺒارت
ديگﺮ ،دادن هﺮتغييﺮی وتحوﻟﯽ وپيدايش تازگﯽ )= تاﺧتﻦ = تاچيتﻦ ( ونوشوی ،
اهﺮيﻤﻨيﺴﺖ که ﺑايد ﺑا آن ﺟﻨگيد و آن را ازتحول وتغييﺮو ﺟﻨﺒش ﺑاز داشﺖ  .ايﻦ
انديﺸه زرتﺸﺖ  ،هﺮگونه پيﺸﺮفﺖ و تجدد و» فﺮشگﺮد « را ﺑاز ميدارد  .فﺮشگﺮد
که انديﺸه تازه شوی وتحول هﻤيﺸگﯽ ﺑود  ،ﺑه پايان زمان ) آﺧﺮاﻟزمان ( انداﺧته
و تﺒعيد ميﺸود که هﻤيﻦ انديﺸه ﺑه اﺳﻼم نيز انتقال مﯽ ياﺑد .
ﺣقيقﺖ) کﻼم اﻟهﯽ= ﺳخﻨان زرتﺸﺖ يا قﺮآن يا انجيل (  ،تغييﺮناپذيﺮوﺑيحﺮکﺖ و
فﺮاﺳوی زمان وفﺮاﺳوی انديﺸه ميﺸود  .ﺑديﻨﺴان ايﻦ انديﺸه ﺑيﻤار ِ ﺧطﺮناک ،
پيدايش مﯽ ياﺑد و ﺑه هﻤه اديان نوری ﺳﺮايﺖ ميﮑﻨد  .ﺑهﺸﺖ ارتا  ،که دراﺣﺴاس
شادی  ،درهﻤيﺸه تازه شوی ) تاچيتﻦ( ﺑود  ،ازﺑيﻦ ﺑﺮده ميﺸود  .درﺧﺖ ِﺳﺮو )
پيﺮو= ﺳور= اردوج ( و نارون و ﻏار) ﺑﺮگ ﺑو= رند = نﺮد ( ﺑﺮای آن ﺑه ارتا
نﺴﺒﺖ داده ميﺸدند  ،چون هﻤيﺸه درﺣال تازه شدن و ﺳﺒزشدن هﺴتﻨد  .درﺳﺖ هﻤيﻦ
تازه شدن هﻤيﺸگﯽ  ،فﺮشگﺮد ﺧوانده ميﺸد  ،نه فﺮشگﺮد تﺒعيد شده ﺑه آﺧﺮاﻟزمان
زرتﺸﺖ  .رنگ » ﺳﺒز«  ،معﻨای عﺸق و هﻤيﺸه تﺮوتازه شدن داشﺖ  .ﺳﺮوناز
که » ناژ= ناچ « ﺑاشد و نارون که » نازﺑﻦ « ناميده ميﺸود در ﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه
معﻨای » رقصيدن« اﺳﺖ ،ورقصيدن ﺑيان ﺟدا ناپذيﺮی ﺟﻨﺒش ازشادی اﺳﺖ .
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چرا مينو ،زمرد وزبرجد است ؟
زمرد = حامله به عشق
ّ
درﺳﺖ » ميﻨو «  ،نزد عامه  ،ﺑه » زمﺮد وز ﺑﺮﺟد « گفته ميﺸود  .ﺑه عﺒارت
ديگﺮ ،زمﺮد وزﺑﺮﺟد که ﺳﺒزند  ،گوهﺮميﻨو يا ﺑهﺸﺖ را ﺑيان ميﮑﻨﻨد  .زمﺮد
وزﺑﺮﺟد  ،نﻤاد رنگ هﻤيﺸه ﺳﺒز هﺴتـﻨد  .وارونه آنچه ايﺮانﺸﻨاﺳان مﯽ پﻨدارند
که معانﯽ اصيل را  ،فقط درمتون زرتﺸتﯽ ميتوان يافﺖ  ،معﻨای اصيل ﺑﺴياری
از واژه ها  ،نزد عوام ﺑاقيﻤانده اﺳﺖ  .درﺳﺖ معانﯽ اصيل واژه ها را درنقاطﯽ
ميتوان يافﺖ که زيﺮچيﺮگﯽ دﺳتگاه موﺑدی ويزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ نﺒوده اند  .هﻤيﻦ
معﻨای زمﺮد وزﺑﺮﺟد  ،گوهﺮﺣقيقﯽ واصلﯽ » ﺑهﺸﺖ يا ميﻨو « را نزد ايﺮانيان
ميﻨﻤايد  .زمﺮد را درپهلوی » « uzum-burtميﻨامﻨد که ﺑه معﻨای » آﺑﺴتﻦ ﺑه
عﺸق « اﺳﺖ و درﺳانﺴﮑﺮيﺖ  (mara+kata) marakataناميده ميﺸود که ﺑه
معﻨای » مهﺮکده « يا » ﺧانه عﺸق = ﺧانه ﺟفتﯽ = ﺧانه اندروای = ﺧانه ﺳﯽ
وﺳه ﺧدا « هﺴﺖ  .زﺑﺮﺟد که » زَ َورَ +ﺟد « ﺑاشد ﺑه معﻨای » نيﺮو زور عﺸق و
اصل آميختﻦ « اﺳﺖ .

سﺒز= ساﭘيزه = همآغوشی بهرام با ارتا
ﺧود واژه » ﺳﺒز« دراصل » ﺳاپيزه = ﺳاپيزج « اﺳﺖ که ﺑه » شاه +ﺑاﺑﮏ =
ﺳيﻤﺮغ يا ارتا  +ﺑهﺮام « گفته ميﺸود که » دوﺑﻦ ﺟفﺖ ِ « اصل نوآفﺮيﻨﯽ وفﺮشگﺮد
هﻤيﺸگﯽ ﺟهان هﺴتﻨد .درﺳﺖ گل روز شانزدهم که روز مهﺮ اﺳﺖ  » ،مهﺮگياه
ِ
« ﺑوده اﺳﺖ که » ﺑهﺮوج اﻟصﻨم « ﺑاشد ،که هﻤيﻦ » عﺸق نخﺴتيﻦ دوﺑﻦ ﺟفﺖ ِ
آفﺮيﻨﻨدگﯽ « هﺴﺖ  .ﺑه هﻤيﻦ علﺖ  ،زمﺮد  ،مﻨﺴوب ﺑه مهﺮگان = ميتﺮاگانا =
زنخدا ميتﺮا هﺴﺖ که درﺳغدی » کﻨيزﺑﻎ « ناميده ميﺸده اﺳﺖ  ،و از روز ﺑيﺴﺖ
ويﮑم که روز اصلﯽ ﺟﺸﻦ مهﺮگانﺴﺖ ميتوان شﻨاﺧﺖ که زنخدای مهﺮ ،هﻤان »
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ﺧﺮم = هو -رام « ﺑوده اﺳﺖ  ،که نام ديگﺮش » ﺑـِه « اﺳﺖ و » ﺑهزيﺴتﯽ « ،
ّ
ﺧﺮم ) ﺧدای مهﺮوشادی ورامﺸگﺮی و زندگﯽ ( اﺳﺖ .
زيﺴتﻦ ﺑا ﺧدای مهﺮّ ،

فـرش ) قالی(  ،ﭘيکريابی انديشه » فرشگرد «
ميﻨو يا ﺑهﺸﺖ  ،ﺑا » فﺮشﮑﺮد= فﺮش +کﺮد= « frash-kartﺑا » اصل تازه کﻨﻨده
وتازشونده و تازه ﺳازنده« ﺳﺮوکاردارد  .تاﺧتﻦ که تاچيتﻦ ﺑاشد  ،ﺟاری شدن آب
 ،روان کﺮدن  ،دوانيدن  ،ﺑه ﺣﺮکﺖ آوردن و ﻟﺒﺮيزی و تﻤوج اﺳﺖ  .آنچه ازايﻦ
واژه درزﺑان فارﺳﯽ زنده ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ  ،هﻤان » فـرش « اﺳﺖ که ﺑﺮروی
زميﻦ درﺧانه ها ميگﺴتﺮند  ،ودرﺳﺖ » فﺮش « ﺑديﻦ علﺖ فﺮش  ،ناميده شده اﺳﺖ
 ،چون رويه زميﻦ را دررنگارنگﯽ و تغييﺮفصل ها و ﻏﻨای طﺒيعيش نﺸان ميدهد
 ،ودرزﺑانهای انگليﺴﯽ وآﻟﻤانﯽ  ،معﻨای » تازگﯽ « اش را نگاه داشته اﺳﺖ  .تازه
 ،چﻨانﮑه ازﺧود واژه ميتوان ديد  ،ﺑا ﺟﻨﺒش وتغييﺮکاردارد ) تاچيتﻦ ( که ديده شد
ﺑه آب روان  » ،ﺳﺮوت – تاچيﺸﻦ « گفته ميﺸود  .ودرﺳﺖ يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ
در راﺳتای آموزه زرتﺸﺖ ،ايﻦ پديده زندگﯽ درگيتﯽ و آرمان ﺑهزيﺴتﯽ را  ،از
زندگﯽ درگيتﯽ ودرتاريخ  ،تﺒعيد ميﮑﻨد ،و آنﺮا » تحوﻟﯽ ماوراء اﻟطﺒيعه « و وﺑﺮ
آﺧﺮاﻟزمان و رﺳتاﺧيزﺳوشيانﺖ مياندازد  .هﻤيﻦ انديﺸه  ،ﺳپﺲ ﺑه شﮑلهای
گوناگون  ،دراديان مﺴيحيﺖ ويهوديﺖ واﺳﻼم ميﻤاند  .فﺮشﮑﺮد ،ﺑه معﻨای ضدی
که در فﺮهﻨگ ارتائﯽ ايﺮان داشته  ،مﺴخ کﺮده ميﺸود  .درايﻦ فﺮهﻨگ  » ،زيﺴتﻦ
=  » ، « zivistanﺧوشزيﺴتﻦ =  «hi-zivishnihاﺳﺖ  .چون » زی = ژی =
ﺧﺮم اﺳﺖ  ،که نام ديگﺮش » ﺑه  ،ﺑهﯽ « اﺳﺖ که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا
ﺟﯽ «  ،نام زنخدا ّ
ﺧﺮم دارد  .ايﻦ انديﺸه درگويش هﺮزندی  ،درﺧود واژه زيﺴتﻦ ،
ماه دی يا ماه ّ
ﺑازتاﺑيده شده و نام زيﺴتﻦ  » ،ﺧوشﯽ کﺮده =  «xoshi korteاﺳﺖ ونام زندگﯽ،
وﺧﺮمﯽ) ﺑهﯽ( و مهﺮوشادی ازهم ﺟدا ناپذيﺮند .
ﺧوش=  xoshاﺳﺖ  .زندگﯽ
ّ
انﺴان نﻤيخواهد فقط ﺧﺸﮏ وﺧاﻟﯽ زندگﯽ کﻨد ) فقط وﺟود داشته ﺑاشد (  ،ﺑلﮑه
درزيﺴتﻦ  » ،ﺑهزيﺴتﻦ « را ميخواهد  .ﺑهﺸﺖ که ﺑه » ﺑهتﺮيﻦ « تﺮﺟﻤه ميﺸود ،
درﺳﺖ هﻤيﻦ » ﺑهتﺮزيﺴتﻦ درگيتﯽ « اﺳﺖ  .ﺑهﺸﺖ  ،ويژگﯽ » زندگﯽ درگيتﯽ
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« اﺳﺖ  .ايﻦ ﺑُﻦ يا تخم انﺴان که ارتا ﺑاشد  ،درروئيدن گياهيش ) ئوروازيتﻦ ( ،
ﺑه » ﺑهزيﺴتﯽ « ميگﺮايد  .آتش درتخم گياه  ،ئوروازيﺸﺖ اﺳﺖ  ،که نيﺮوی
وﺧﺸيدن وﺑاﻟيدن او ميگﺮدد .گياهان ودرﺧتان که ميﺮويﻨد  ،شادی و ﺧوشحاﻟﯽ
وﺳعادت پيدايش مﯽ ياﺑد  .مﺮدم  ،هم گياه شﻤﺮده ميﺸد .درﺳﺖ »
 «urvaazenishnﺑه معﻨای » شادی +ﺧوشحاﻟﯽ +ﺳعادت « اﺳﺖ  .آتش گياهﯽ
درشﮑل دادن ﺑه ﺧود  «urvaazenitan » ،ﺧوشحال ميﮑﻨد  ،شاد ميﮑﻨد ،
عزيزميﮑﻨد  ،ﺳعادتﻤﻨد ميﮑﻨد  .ﺑه ﺧوﺑﯽ ديده ميﺸود  ،که » ارتا = نخﺴتيﻦ عﻨصﺮ=
آتش ﺟان « دررويش وشﮑل دهﯽ ﺑه ﺧود  ،ﺑه ﺳعادت وشادی و ﺧوشﯽ ميﺮﺳد .
ايﻦ هﻤان ﺑهﺸﺖ وﺳعادت) (hu-axvihاﺳﺖ  .چﻨانچه اگﺮنتواند ﺑه ﺧود شﮑل ﺑدهد
 ،دردوزخ ) ( duz-axvاﺳﺖ  .دوزخ وﺑهﺸﺖ ) ﺑهزيﺴتﯽ(  ،دورويه زندگﯽ
درهﻤيﻦ گيتﯽ هﺴتﻨد  .دوزخ  ،هﻨگاميﺴﺖ که نگذارند ايﻦ تخم ﺧدا درانﺴان ) آتش
ﺖ
ﺑﺮويد وﺑﺒاﻟـد .زندگﯽ کﺮدن در گيتﯽ  »،ﺧواﺳ ِ
ﺟان = ارتا = فﺮن = اﺧو( ُ
ﺑهتﺮزندگﯽ کﺮدن« يا ﺑهزيﺴتﯽ اﺳﺖ  .انديﺸيدن  ،شﮑل دادن ارتا يا اﺧو= axvکه
گوهﺮانﺴان ميﺒاشد  ،ﺑه ﺧودش هﺴﺖ  » .ﺑه « و » ﺑهﯽ « ناميﺴﺖ که فﺮهﻨگ
ايﺮان ﺑه » ﺧﺮم= ُزهﺮه « ،زنخدای شادی وعﺸق وزندگﯽ ورامﺸگﺮی داده اﺳﺖ
ﺧﺮم ،
 .ﺑهزيﺴتﯽ  ،ﺑه معﻨای زيﺴتﻦ ﺧداگونه درشادی وعﺸق ورامﺸگﺮی اﺳﺖ ّ .
هم ﺧدای زندگﯽ  ،هم ﺧدای زيﺒائﯽ ) هوچهﺮه = هژيﺮ= هجيﺮ( و هم ﺧدای عﺸق
وهم ﺧدای شادی وهم ﺧدای رامﺸگﺮی وموﺳيقﯽ و هم ﺧدای زمان ) تحول ( اﺳﺖ
ﺧﺮم  ،دوﺳﺖ » ﺣواس
 .ايﻨها  ،ويژگيهای » ﺑهﺸﺖ يا ميﻨو « هﺴتﻨد  .ايﻨﺴﺖ که ّ
« هﺴﺖ  ،چون ايﻦ ﺣواس هﺴتﻨد که انﺴان را ﺑه گيتﯽ وزمان ﺟفﺖ ميﮑﻨد ومﯽ
ﺧﺮمﯽ
پيوندد  .ايﻦ ﺣواس هﺴتﻨد که تﻨوع و تازگﯽ را درگيتﯽ درمﯽ ياﺑﻨد .
ّ
وﺣواس  ،که اﺳاس آرمان آفﺮيﻨش ميﻨو يا ﺑهﺸﺖ درگيتﯽ وزندگﯽ درفﺮهﻨگ ايﺮان
ﺑوده اﺳﺖ  ،ﺑا زرتﺸﺖ ﺑه کلﯽ ناﺑود ﺳاﺧته ميﺸود  ،وزندگﯽ ﺧﺸﮏ پارﺳائﯽ که
گوهﺮش » پﺮهيزکاری=  parhextanوتﺮس=ﺧﺸﮏ شدن  ،وتﺮس آگاهﯽ=
اﺣتﺮام « اﺳﺖ معياراﺧﻼقﯽ ميگﺮدد  .ميﻨوی زرتﺸﺖ  ،نياز ﺑه » ﺑﯽ ﺣﺲ ﺳازی
= فقدان ﺣواس « و » ﺑﯽ انديﺸگﯽ= عدم توانائﯽ ﺑﺮای شﮑل دادن ﺑه ﺧود « و »
عدم تﺮی وتازگﯽ هﻤيﺸگﯽ و عدم تحول دوﺳتﯽ = ضديﺖ ﺑا فﺮشگﺮددرزندگﯽ
درگيتﯽ « دارد .
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» َوخشيدن و َوخشائی « چيست ؟
درفﺮهﻨگ ايﺮان  » ،روﺣانيﺖ ومعﻨويﺖ «  » ،وﺧﺸائﯽ « ناميده ميﺸود که نه
آﺳﻤانيﺴﺖ ونه فﺮاﺳوئﯽ  ،و نه تاﺑﺸﯽ ووﺣﯽ ای ازفﺮاﺳو ،ﺑلﮑه » روئيدن و شعله
ورشدن و پيﺸﺮفﺖ و اعتﻼء يافتﻦ ازﺣواس « اﺳﺖ ،تلطيف و اعتﻼء و طيف ياﺑﯽ
ﺑيﻨﺸهای ﺣواس تﻦ اﺳﺖ  .معﻨويﺖ وروﺣانيﺖ  ،درآتش ﺟان  ،ﺑاﻟقوه هﺴﺖ که
درﺣواس ،ﺳﺮشاری و رنگارنگﯽ و شﮑوفائﯽ ﺧودرا مﯽ ياﺑد  .ﺑا ناملﻤوس و
ناگﺮفتﻨﯽ ﺳاﺧتﻦ ميﻨو وﺑهﺸﺖ  ،ﺣواس درگيتﯽ  ،ﺑﯽ ارزش وﺧوار ﺳاﺧته ميﺸوند
 .شﻨاﺧﺖ ميﻨو وﺑهﺸﺖ دريزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،شﻨاﺧتﯽ اﺳﺖ که ريﺸه درﺣواس
ندارد ،وازهﻤيﻦ ﺟاﺳﺖ که » ايﻤان ﺑه ﻏيب « پيدايش يافته اﺳﺖ  .ميﻨو وﺑهﺸﺖ ،
ﻏايب اﺳﺖ  .درﺣاﻟيﮑه درفﺮهﻨگ ارتائﯽ -زنخدائﯽ ايﺮان ،درآﺑاد کﺮدن گيتﯽ ،
ی ﺑه« که کاشته
ميﻨو وﺑهﺸﺖ  ،گﺮفتﻨﯽ وملﻤوس ومحﺴوس هﺴﺖ  » .ارتا ِ
و»هﺸته= واهﺸته= ﺑه  +هﺸته « ميﺸود ،ﺑهﯽ وﺑهﺸﺖ  ،پيدايش مﯽ ياﺑد =
ﺳﺒزميﺸود  .ﺳﺒزشدن  ،پديدارشدن دررنگارنﮑﯽ ودرطيف ودرتﺮی وتازگﯽ ونوی
اﺳﺖ  .ﺳﺒزشدن را نﻤيتوان درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،از» تازه ونوشدن ورنگارنگ
شدن « ﺟدا ﺳاﺧﺖ  .ايﻨﮑه » ميﻨو« ،ﺑه معﻨای » ﺳﻨگ زمﺮد وﺳﻨگ زﺑﺮﺟد «
هﺴﺖ  ،ﺑﺮای آنﺴﺖ که ﺳﻨگ ﺳﺒز ،هم ﺑﺮآيﻨد عﺸق وپيوند را که اصل آفﺮيﻨﻨده
اﺳﺖ دارد ،و هم » ﺳﺒز«  ،گوهﺮ عﺸق وتﺮی وتازگﯽ و پيدايش و روشﻨﯽ
دررنگارنگﯽ اﺳﺖ .

سﺒز=  =axv+saena =axsaenaاخو +سئنا

تخم سيمرغ = اخـو= سـﺒـز
نام اصلﯽ » ﺳﺒز« دراوﺳتا » اخ +ﺳئﻨا« هﺴﺖ که » اﺧو+ﺳئﻨا« ﺑاشد ،و ﺑه معﻨای
» تخم ﺳيﻤﺮغ يا ﺳئﻨا « هﺴﺖ  .ﺑخش دويم ايﻦ واژه » ﺳئﻨا « درپﺸتو ،تﺒديل ﺑه »
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شيﻦ « شده اﺳﺖ و ﺑه معﻨای » ﺳﺒز« اﺳﺖ  .درفارﺳﯽ تﺒديل ﺑه » َشـﻦ = َشﻨه «
شده اﺳﺖ که هﻤان » نای « اﺳﺖ که گياهيﺴﺖ که ازآن ريﺴﻤان ورشته فﺮاهم
ميآورند  .و درفارﺳﯽ  ،ﺑه شﮑل » شﻦ «  ،ﺳﺒﮑﺸده و نام روزهای هفته )شفوده
و بهينه  ،نامهای هفته ﺑوده اند ( گﺮديده اﺳﺖ  » .شﻨه « ﺑه معﻨای » آوازنای
وﺳورنا « هﺴﺖ  .شنﺒه = شن  +به  ،ﺑه معﻨای » نای ﺑه = وای ﺑه « اﺳﺖ که
» ﺳورنا « ميﺒاشد که ﺑا آوا وﺑانگ و آوازعﺮوﺳﯽ ﺳازش  ،ﺟﺸﻦ ) ﺳور(
ﺑﺮپاميﮑﻨد .ايﻨﮑه نيﺮوهای » ميﻨوئﯽ مﺮدم «  ،پﻨج تا هﺴتﻨد  -1 :اﺧو -2 ،ﺑوی -3
روان  -4ديﻦ  -5فـﺮوهﺮ  ،و» اﺧو «  ،يﮑﯽ ازايﻦ پﻨج نيﺮوی » ميﻨوئﯽ=
زمﺮدی« شﻤﺮده ميﺸود  ،درواقع » ،اﺧو=  «axvکه هﻤان » ﺧوی« درفارﺳﯽ
کﻨونيﺴﺖ  » ،تخم يا اصل وﺟود وزندگﯽ و اصل آگاهﯽ واراده ودرک « اﺳﺖ که
چهارنيﺮوی ديگﺮ ،ازآن » ميﺮويﻨد « وچهار ﺑال » تخم ﺳيﻤﺮغ « ميﺸوند  .ايﻨﮑه
ايﻦ نيﺮوها  » ،ميﻨوئﯽ « هﺴتﻨد  ،هﻨگامﯽ معﻨای اصلﯽ ﺧود را ﺑاز مﯽ ياﺑﻨد که
معﻨای اصلﯽ » ميﻨو که زمﺮد و ﺳﺒز وعﺸق و فﺮشگﺮد که روند ِ هﻤيﺸه تازه
کﻨﻨدگﯽ ﺑاشد « شﻨاﺧته گﺮدد ﺑه عﺒارت ديگﺮ » ،ميﻨو «  ،ازچهارچوﺑه »
يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ « ﺑيﺮون آورده شود  .درﺳﺖ ايﻦ اﺧو) که امﺮوزه  ،ﺧوی
= فطﺮت وﺳﺮشﺖ انﺴان شده اﺳﺖ (  ،تخم ﺳيﻤﺮغ يا چﻨانچه ديده ﺧواهدشد  ،تخم
ماه هﺴﺖ  .مايه هﺴتﯽ انﺴان  ،مايه زندگﯽ مادی ومعﻨوی انﺴان  » ،ﺳﺒز= ميﻨو«
اﺳﺖ  ،چون » اﺧو«  » ،اﺧوی ﺳئﻨا  ،يا اﺧو  ،تخم ﺳئﻨا « هﺴﺖ و معﻨای آن » ،
ﺳﺒز« ميﺒاشد  .ازايﻦ رو ايﻦ چهارنيﺮوکه ازآن مﯽ ﺑاﻟﻨد وميگﺴتﺮند و ميافﺮوزند
 ،ميﻨوئﯽ هﺴتﻨد ،ونخﺴتيﻦ روند ﺳﺒزشوی يا پديدارشوی از» اﺧو= ﺧوی « هﺴتﻨد
 » .ﺑوی وروان وفﺮوهﺮوديﻦ « چهارنيﺮوی ضﻤيﺮند که از» تخم ﺳيﻤﺮغ = ﺳﺒز«
 ،ﺳﺒزميﺸوند  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،اصل نوآوری وتازه ﺳازندگﯽ و شادی درگيتﯽ
فﺮخ « و » گﺴتاخ « و » دوزخ « درﺳﺖ  ،ﺑا هﻤيﻦ »
هﺴتﻨد  .اصطﻼﺣات » ّ
فرخ وﮔستاخ وفراخ ،
اﺧو« که فطﺮت وگوهﺮ ميﻨوئﯽ انﺴان هﺴتﻨد کار دارند ّ .
ﺑيان گﺴتﺮش و رويش يا ﺳﺒزشوی ايﻦ » اﺧو « هﺴتﻨد  ،و » دوزخ = دژ +اﺧو«
 ،ﺑيان تﻨگﯽ و ﺑازدارندگﯽ ازشﮑوفائﯽ وگﺴتﺮش ايﻦ » تخم زندگﯽ وآگاهﯽ واراده
ﺖ ژرفا وگﺴتﺮه و ﺑُﻦ ِ ايﻦ
و تازه شوی ونوشوی « درايﻦ گيتﯽ اﺳﺖ  .شﻨاﺧ ِ
اصطﻼﺣات  ،شناخت فلسفه ايرانيان از زندﮔی درﮔيتی بوده است و بازشناخت
اين اصطﻼحات  ،راه مارا به بنيان ﮔذاری تفکرفلسفی نوينی ميگشايد .
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رابطه مفهوم » سـﺒـز«
با » خدا « و» انسان« و»جهان مادی«
فرهنگ ايران ،درمفهوم » خدا «
 » ،اصل آزادی واستقﻼل ِهمه انسانها« را کشف کرد

خدا ،اصل آزادی واستقﻼل درﮔوهرهرانسانيست
» ﺧدا«  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  » ،اصل ازﺧود پيدايش يافتﻦ  ،اصل ازﺧود ُﺟﻨﺒﯽ ،
روئﯽ وازﺧود ،ﺳﺒزشوی  ،اصل ﺧود زائﯽ  ،اصل ﺧود آفﺮيﻨﯽ ،
اصل ازﺧود ُ
اصل ﺑه ﺧود شﮑل دهﯽ  ،اصل ﺧود ﺟوشﯽ ) اﺳپونتانيته (  ،اصل ﺧود آفﺮيﻨﯽ ،
اصل ﺧود کاری  ،اصل ازﺧود روشﻦ شوی  ،اصل ﺧود افﺮوزی هﺮانﺴانﯽ«
اﺳﺖ  .ايﻦ واژه » اﺧو=  «ahv =axvکه درواژه » اخ -ﺳئﻨا « ﺑه معﻨای »ﺳﺒز«
هﺴﺖ  ،معﻤوﻻ ﺑه » ﺳﺮور« تﺮﺟﻤه ميگﺮدد  .هﻤچﻨيﻦ ازﺳوی ديگﺮ » اهورا«
در نام » اهورامزدا « نيز ﺑه » ﺳﺮور« تﺮﺟﻤه ميگﺮدد  ،که درواقع » اهو+را=
اﺧو +را« ميﺒاشد ،وهﻤان واژه » اﺧو« هﺴﺖ  .ازﺧود ميپﺮﺳيم که » ﺳﺒزشدن «
ﺑا » ﺳﺮوری « چه راﺑطه ای دارد ؟ چﺮا » تخم ِ ﺳﻨا يا ﺳيﻤﺮغ «  » ،درﺳﺒزشدن
«  » ،ﺳﺮور« ميﺸود ؟
ﺮورو ﺳﺮوری « آنﺴﺖ که وﺟوديﺴﺖ که ازﺧود  ،مﯽ ﺟﻨﺒد ،
معﻨای واقعﯽ » َ
ﺳ َ
ازﺧود ميﺮويد  ،ازﺧود  ،ميجوشد  ،ﺧود زاهﺴﺖ  ،ﺧودرا ميآفﺮيﻨد  ،ازﺧودش،
ﺑه ﺧودش ،صورت ميدهد  ،ازﺧودش  ،شادی ميآفﺮيﻨد  ،ازﺧودش ،ميافﺮوزد ،
وازﺧودش  ،روشﻦ ميﺸود «  .واژه » تخم « در» مﺮدم= مﺮ +تخم « چﻨيﻦ معﻨائﯽ
ميدهد  ،چون » آتش ﺟان هﺮانﺴانﯽ «  ،هﻤيﻦ » ارتا = اﺧو= xv-= ahv =axv
 «hv-a = aميﺒاشد.
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رﺳيدن ﺑه مفاهيم » ﺧود=  «xva-tو» ﺧدا= « xva-dayيا » «xvaو ﺑه مفهوم
» آزادی واﺳتقﻼل « اﺳﺖ  ،و ﺟهان مادی=  ،astuتخم= « ﺑديﻨﺴان پيدايش يافﺖ
که » تخم وآب « يا » آتش وآب «  ،اصل نﺮيﻨه واصل ماديﻨه ِ پيوﺳته ﺑه هم شدند
وﺑا پيوﺳته شدن  ،ﺑﻼفاصله » اصل تﮑون ياﺑﯽ نو= ﺳﺒز« ميﺸوند  .تخم ) آتﺶ(
 ،نرينه است و آب ) که شيرابه يا انگ يا رنگ يا رس ِ همه چيزها باشد ( ،
مادينه است  .ﺑايد درپيش چﺸم داشﺖ که » رنگ = ارنگ= ار +انگ « ﺑه معﻨای
» شيﺮاﺑه روان « گياهان و طﺒعا ﺑه معﻨای » گوهﺮوﺣقيقﺖ « چيزهاﺳﺖ  ،وﺑه
کلﯽ ﺑه رنگ ﺑه معﻨای ظاهﺮورويه ﺳطحﯽ فﺮق دارد  .رنگ هﺮچيزی ،ﺣقيقﺖ
ﺖ اﺧو) فطﺮت انﺴان ( يا تخم ﺳيﻤﺮﻏﺴﺖ  .وهﻨگامﯽ
آن چيز اﺳﺖ  .ﺳﺒز ،ﺣقيق ِ
تخم وآب  ،يا آتش وآب  ،دريﮑجا ﺑه هم پيوﺳته اند ) هم ﺑﻎ هﺴتﻨد= ﺟفﺖ هﺴتﻨد (
 ،طﺒعا » ﺧود آفﺮيﻦ و ﺧود ُﺟﻨب  ،وﺧود ﺟوش و ﺧودرو « هﺴتﻨد  .ايﻦ انديﺸه
انتزاعﯽ را که درديدن تجﺮﺑيات طﺒيعﯽ ﺑدان انگيخته شده ﺑودند ،درهﻤه ﺟهان
گﺴتﺮدند .
» ﺧوا  ،ﺧدا «  ،پيوند ﺟداناپذ يﺮ» تخم ﺑا آب = نﺮيﻨه ﺑا ماديﻨه « درذات وگوهﺮ
هﻤه چيزهاﺳﺖ  ،طﺒعا هﻤه ﺟهان هﺴتﯽ  » ،ﺧود آفﺮيﻦ « هﺴتﻨد  .ازايﻦ انديﺸه
انتزاﻏﯽ » پيوند ياﺑﯽ تخم ﺑاآب= يا آتش ﺑا آب  ،چون تخم ايﻨهﻤانﯽ ﺑا آتش دارد «
 ،انديﺸه » عﺸق يامهﺮ« ﺑه مثاﺑه » اصل آفﺮيﻨﻨده ﺟهان « پيدايش يافﺖ  .آب گﺮم
) نﻤﯽ وگﺮمﯽ (  ،هﻤان معﻨای » آب وآتش ﺑاهم را دارد  .شيﺮاﺑه درون هﺮتخﻤﯽ
 ،هﻤان آتش » اوروازيﺸﺖ = آتش ناﺳوز« هﺴﺖ  ،يعﻨﯽ » اصل گﺮمﯽ « اﺳﺖ .
ﺳﻦ
درگوهﺮ هﺮﺟانﯽ  ،ايﻦ عﺸق ) اصل ﺟفتﯽ = يوغ = مـَﺮ= ﺳﻨگ = اﺳﻨگ = آ َ
= هﻤﺒغﯽ = انﺒازی= هﻤانديﺸﯽ = هﻤﮑاری « اﺳﺖ که اصل آفﺮيﻨﻨده اﺳﺖ  .ايﻦ
» پيوند يا عﺸق « اﺳﺖ که ﺟهان  ،که اﺟتﻤاع  ،که » انديﺸه «  ،که فﺮهﻨگ )
فﺮ+ﺳﻨگ ( را ميآفﺮيﻨد  .ايﻦ اصطﻼﺣﺴﺖ که ﺑا تلفظ »  ، « aasnﺑه ﻏﺮيزی،
فطﺮی ،ذاتﯽ « تﺮﺟﻤه ميگﺮدد  ،وﻟﯽ راﺑطه اش  ،ﺑا معﻨای اصليش که » عﺸق
نخﺴتيﻦ  ،ﺑُﻦ عﺸق  ،اصل پيوند گوناگونيها « ﺑاشد  ،ﺣذف وفﺮاموش گﺮديده اﺳﺖ
 .آنچه ذات وفطﺮت اﺳﺖ  ،اصل ﺟفتﯽ و ِمهﺮو پيوند اﺳﺖ که اصل ازﺧود آفﺮيﻨﯽ
و ﺑه ﺧود  ،شﮑل دهﯽ  ،قائم ﺑه ذات ﺧود ﺑودن اﺳﺖ  .مثﻼ ﺑه ازﺧود روئﯽ يا
رويﻨده نخﺴتيﻦ »  «aasn-royگفته ميﺸده اﺳﺖ  .مثﻼ » aasnutak=aasnitak
« ﺑه ملهم و ذاتﯽ وفطﺮی تﺮﺟﻤه ميگﺮدد  ،وﻟﯽ معﻨای اصليش ﺣذف ميگﺮدد .
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مثﻼ ﺧﺮد آفﺮيﻨﻨده هﺮانﺴانﯽ که گوهﺮش » پيوند دادن= ﺟفﺖ کﺮدن « اﺳﺖ و »
 «aasn-xratناميده ميﺸده اﺳﺖ  ،ﺑه ﺧﺮد ذاتﯽ وفطﺮی و » ﻏﺮيزی « تﺮﺟﻤه
ميگﺮدد  » .ﺧﺮد ،ﻏﺮيزه ميﺸود ! «  ،و رابطه مفهوم » خرد « درفرهنگ ايران
 ،هم از»مهر« ،قطع ميگردد و هم » ازخود آفرينی و مﺒداء ومنشاء بودن « .
ﮔوهر» آسن خرد«  ،هم مهر و هم » خود آفرينی وخود ،آغازﮔری « است  .و
انديﺸه » آﺳﻨائﯽ « ياaasnitak-menishnکه انديﺸه ايﺴﺖ که ازگوهﺮﺧود ﺧﺮد
انﺴان  ،فﺮاﺟوشيده  ،ميﺸود ،معﻨای مﺴخ شده » انديﺸه اﻟهام شده از آﺳﻤان
وازﻏيب « ميگﺮدد  .ودرﺳﺖ شﻨا کﺮدن که » اشﻨا شدن « ﺑا پديده های گيتﯽ ﺑاشد
 ،و معﻨای » ﺟفﺖ شدن ﺑا گوهﺮچيزها و آميختﻦ ﺑا شيﺮاﺑه چيز که شﻨا کﺮدن
درآنها ﺑاشد« و هﻤان » شناختن « اﺳﺖ  ،ازمفهوم » شﻨاﺧتﻦ و شﻨاﺧتاری « ﺑه
کلﯽ ﺟدا وﺑيگانه ﺳاﺧته ميﺸود  .درﺣاﻟيﮑه » شناختن « درفرهنگ ايران  ،همان
» شنا کردن  ،شستشوکردن= غسل « با شيرابه يا اسانس ﭘديده های ﮔيتی بوده
است .
ﺑا تﺒعيد اصل ﺟفتﯽ ) = مـَﺮ= اﺳﻨگ = اﺳﻦ = آﺳﻦ (  ،هﻤه ايﻦ ريﺸه های ﺑﻨيادی
فﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺣذف وطﺮد گﺮديده اند  ،و امﺮوزه روشﻨفﮑﺮان نﻤيتوانﻨد ﺑاورکﻨﻨد
که ايﺮان  ،دارای چﻨيﻦ فﺮهﻨگﯽ ﺑوده اﺳﺖ  .ﺑﺮای تحﺮيف ومﺴخ ايﻦ ﺑيخ وﺑُﻦ
فﺮهﻨگﯽ  ،يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ  ،واژه » آهﻦ « را ﺟانﺸيﻦ » آﺳﻦ « کﺮده اﺳﺖ
 .آﺳﻤان  ،از » ﺧـ ُﻤاهﻦ « اﺳﺖ ! هوشﻨگ نخﺴﺖ از» آهﻦ « تيﺸه واره ميﺴازد
و ﺟﻤﺸيد  ،ﺑجای ﺑه کارانداﺧتﻦ » آﺳﻦ ﺧﺮدش «  ،نخﺴﺖ ﺑه ﺳاﺧتﻦ اﺑزارﺟﻨگ
از » آهﻦ « ميپﺮدازد ! کاوه  ،که اصل ﺧيزش ﺑﺮضد » آزارنده ﺟانها وضد مهﺮﺑه
ﺟانهاﺳﺖ «  ،آهﻨگﺮ ميﺸود ! » آهﻦ « که ﺳپﺲ ﺑه نﻤاد » قهﺮوﺳتيزندگﯽ وﺟﻨگ
« شده اﺳﺖ  ،ﺟانﺸيﻦ مفهوم » آﺳﻦ= آهﻦ « ميگﺮدد که معﻨای » اصل ﺑه هم ﺑﺴتﻦ
و پيوند يافتﻦ ومهﺮ« را داشته اﺳﺖ  » .شهﺮيور« که نﻤاد ﺣﮑومﺖ آرمانيﺴﺖ ،
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » آهﻦ= آﺳﻦ « داده ميﺸود  ،و ﺑديﻨﺴان ﺑا يﮏ ضﺮﺑه  » ،مهﺮوپيوند
«  » ،قهﺮو پﺮﺧاشگﺮی وﺧﺸم « ميگﺮدد .شهﺮيور که ﺣﮑومﺖ ) ﺧﺸتﺮه(
قهﺮوﺑﺮندگﯽ
ﺑﺮشاﻟوده » مهﺮ= آﺳﻦ « اﺳﺖ  ،تﺒديل ﺑه » ﺧﺸتﺮه « ﺑﺮشاﻟوده »
ّ
وپﺮﺧاشگﺮی ودرشتﯽ « ميگﺮدد  » .ﺧﺸتﺮه دﻟخواه « که » ﺣﮑومﺖ ﺑﺮشاﻟوده
مهﺮ« اﺳﺖ  ،ﺣﮑومﺖ ﺑﺮپايه قهﺮميگﺮدد .
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ﺑا هﻤه ايﻦ تحﺮيفات  » ،اصل ازﺧود ﺟﻨﺒيدن  ،وازﺧود ﺟوشيدن و ازﺧود آفﺮيدن
و ﺑه ﺧود شﮑل دادن «  ،يا تﺒديل ﺑه ﺧﺮافات ميگﺮدد  ،يا ﺣذف وفﺮاموش ﺳاﺧته
ميﺸود  .ﺑا انگيخته شدن از آزمون » پيوند آب ﺑا تخم «  ،ﺧدا  ،ﺑه عﻨوان » اصل
ازﺧود روئﯽ  ،ازﺧود ﺳﺒزشوی « کﺸف شد  .ﺧدا  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،وﺟودی
فﺮاﺳوی گيتﯽ و متافيزيﮑﯽ نﺒود که » ﺧاﻟق « ﺟهان اﺳﺖ  ،ﺑلﮑه » اصل ﺧودﺟﻨﺒﯽ
وﺧود آفﺮيﻨﯽ «  ،يا » اصل عﺸق وپيوند « درهﺮچيزی ﺑود  .آفﺮيدن ﺟهان
واﺟتﻤاع  ،ﺑه معﻨای ﺑاهم آفﺮيدن اﺟتﻤاع وﺟهان ﺑود .
ﺑديﻨﺴان  ،ﺧدا  ،اصل ﺧود ﺟﻨﺒﯽ  ،ﺧود روئﯽ  » ،ازﺧود ﺳﺒزشوی = ازﺧود
پيدايش ياﺑﯽ وازﺧود تازه ونويﻦ شوی «  ،اصل ﺑه ﺧود شﮑل دهﯽ « درهﺮانﺴانﯽ
ودرهﺮﺟانﯽ ودرهﺮگياهيﺴﺖ  .ﺧدا ،ايﻦ اصل ازﺧود روئيﺴﺖ ) فﺮوهﺮ( که
درهﻤه انﺴانها  ،ﺳﺒز ،يا پديدارميﺸود  .ايﻦ انديﺸه  ،ﺑﻨياد آزادی واﺳتقﻼل انﺴانﯽ
را درفﺮهﻨگ ايﺮان گذ اشﺖ  .ﺑه هﻤيﻦ ﺳان  ،مفهوم » يﮏ ﺟهان هﺴتﯽ « را
پديدآورد که ﺧودش  ،ﺧودش را ميآفﺮيﻨد  ،ونياز ﺑه » ﺧاﻟق « ندارد .
ايﻨﺴﺖ که ديده ميﺸود که نه تﻨها » اخ -ﺳئﻨا= اﺧو -ﺳئﻨا «  ،ﺑه معﻨای ﺳﺒز اﺳﺖ ،
ﺑلﮑه  ،هم »  =zaremayaزرمايه « ﺑه معﻨای » ﺳﺒز« اﺳﺖ و هم » ميﻨو « که
ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » زمﺮد « داده شده  ،ﺳﺒزاﺳﺖ  .هم » اﺧو= تخم « ﺳيﻤﺮغ  ،ﺳﺒزاﺳﺖ
وهم » آب « که » زرمايه « و» ميﻨو« ﺑاشد  ،ﺳﺒزاﺳﺖ  .چون » اﺧو « که تخم
ﺑاشد  ،ﺑا » زرمايه « ويا » ميﻨو« درآميخته شدن ﺑاهم وانﺒازشدن ﺑاهم ﺳﺒزميﺸوند
 ،و ﺳيﻤﺮغ يا ارتا  ،هم آن تخﻤﺴﺖ وهم ايﻦ آب ) زرمايه  +ميﻨو (  ،هم » آتﺸﺴﺖ
وهم آﺑﺴﺖ «  ،هم پدراﺳﺖ وهم مادر .هم پدر ،ﺳﺒزاﺳﺖ  ،وهم مادر ،ﺳﺒزاﺳﺖ ،
چون هﻨگامﯽ هﺮدو ﺑاهم درعﺸق  ،يگانه شدند ) ﺳﺒز= ﺳاپيزه = شاه  +ﺑاﺑﮏ =
ارتا  +ﺑهﺮام = ﺳـﺒز(  ،ﺟهان ازنوﺳﺒزميﺸود ) فﺮش+کﺮت (  ،درتازگﯽ  ،پيدايش
مﯽ ياﺑد  .اصل ﺳﺒزشدن  ،ازﺧود  ،تازه ونوشدن  ،ﺑه ﺧود شﮑل دادن  ،ازﺧود ،
روئيدن هﺴﺖ  .هﺮانﺴانﯽ نيز ،ﺟم = ييﻤه = دوقلوی ﺑه هم چﺴﺒيده = نﺮماده =
پدرومادرﺑاهﻤﺴﺖ  » .ﺟم « که » ﺑُﻦ هﺮانﺴانﯽ « اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای آنﺴﺖ که
هﺮانﺴانﯽ » اصل نﺮماده «  ،يعﻨﯽ » اصل ﺧودﺟوش وﺧودآفﺮيﻦ و ﺧود ،ﺑه ﺧود
شﮑل دهﻨده  ،وازﺧود ﺟﻨﺒﻨده و ازﺧود ،انديﺸﻨده  ،وازﺧود ،روشﻦ شونده و ﺑيﻨش
ياﺑﻨده « هﺴﺖ .
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کﺴيﮑه مفهوم » ﺧدا « را درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،رد ونفﯽ وانﮑارکﻨد  ،اصل آزادی و
اﺳتقﻼل انﺴان  ،و تﮏ ﺟهانﯽ ﺑودن هﺴتﯽ ) اصل ﺳﮑوﻻريته ( را ازﺑيﻦ ميﺒﺮد .
» ﺧدا «  ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،ﺧاﻟق نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه اصل ﺧود آفﺮيﻨﯽ واصل ﺧود
ﺟوشﯽ و اصل ﺑه ﺣﺮکﺖ آمدن ازﺧود  ،اصل ﺧود ﺟوشﯽ درگوهﺮ وفطﺮت
هﺮﺟانيﺴﺖ  .زشﺖ ﺳازی يا عدم درک ايﻦ انديﺸه انتزاعﯽ » نﺮمادگﯽ  ،ﺑه عﻨوان
تصويﺮی ﺳودمﻨد ﺑﺮای اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ ازﺧود «  ،راه را ﺑﺮای ناﺑود ﺳازی آزادی
واﺳتقﻼل انﺴان و يگانگﯽ ﺟهان هﺴتﯽ  ،گﺸود  .درﺳﺖ زرتﺸﺖ ﺑﺮضد ايﻦ مفهوم
ﺧدا درفﺮهﻨگ ايﺮان ﺑﺮﺧاﺳﺖ  ،و معانﯽ هﻤه اصطﻼﺣات ﺑﻨيادی را که گواه ﺑﺮ
آزادی انﺴان و » تﮑجهانﯽ « ﺑود  ،مﺴخ وتحﺮيف ﺳاﺧﺖ و ما ناچاريم که ايﻦ
تحﺮيفات معانﯽ اصطﻼﺣات را نﺸان دهيم  ،تا راه را ﺑﺮای آزادی واﺳتقﻼل انﺴان
و درک » يگانگﯽ ﺟهان هﺴتﯽ « ﺑازﺑگﺸائيم .

َزرمايه = سـﺒـز = zare-maya
ﺧﺮم و -2ﺳيﻤﺮغ و  -3ﺑهﺮام
ماه  ،پيﮑﺮياﺑﯽ ﺳه ﺧدا ﺑاهم شﻤﺮده ميﺸد که ّ -1
ﺑاشﻨد  .ﺑهﺮام  ،درايﻨجا ﺑا » ارتای ﺧوشه = ﺧوشه پﺮويﻦ « ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸد .
ﺧﺮم  ،هﻼل ماه  ،يا زهدان يا » آﺑگاه « آﺳﻤان ﺑود  .ﺳيﻤﺮغ  ،اصل ﺳوم  ،يعﻨﯽ
ّ
زر= =zaraيا ﺑيخ = پيخ = قاف = کاب = کاو= کعب« نای شﻤﺮده
» گـﺮه = َ
ميﺸود  ،که آن دو را ﺑاهم يگانه ميﺴازد  » .زره «  ،ﺑه معﻨای » ﺑاهم يگانه
ومتحدﺳاﺧتﻦ « اﺳﺖ  .اﺳاﺳا » نای « هم پيﮑﺮياﺑﯽ ايﻦ انديﺸه اﺳﺖ  ،چون درنای
 ،دوﺑخش  ،دريﮏ گﺮه )قاف = کاب = کعﺒه ( ﺑه هم پيوند مﯽ ياﺑﻨد  .درپايان
هﺮماهﯽ نيز رام ﺟيد)روز  ( 28ﺑا ﺑهﺮام )روز  ( 30ﺑا ايﻦ » مﺮﺳپﻨتا = روز=29
رند = دَهﻤا « که نام ديگﺮﺳيﻤﺮﻏﺴﺖ  ،و اصل عﺸق ومهﺮودوﺳتﯽ ﺑيﻦ ايﻦ دوﺑﻦ ِ
آفﺮيﻨﻨدگﯽ ﺟهان وزمانﺴﺖ ،پيوند مﯽ ياﺑﻨد وﺟهان وزمان ازايﻦ » ﺳﺒز« ،
ﺳﺒزميﺸوند  .هﻼل ماه  ،نقش زهدان را دارد که » آﺑگاه « ﺑاشد و ﺑا آب ايﻦ زهدان
 ،تخﻤهای ﺧوشه ارتا يا پﺮويﻦ که ايﻨجا ﺑا ﺑهﺮام ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸود  ،شﺮوع ﺑه
» ﺳﺒزشدن = پيدايش يافتﻦ = تازه شدن « ميﮑﻨﻨد  ،و ماه پـُﺮ ،درواقع » نهاﻟﺴتان
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يا داردان « گيتﯽ اﺳﺖ  .ماه  ،درپهلوی » مای « ناميده ميﺸود  .ايﻦ نام که » مای
« ﺑاشد ،دارای طيفﯽ ازمعانيﺴﺖ که هﻤه چهﺮه های گوناگون ماه را نﺸان ميدهﻨد
 .ازيﮑﺴو » مای «  ،چﻨانچه درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑاقيﻤانده اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای » مادر« و
ﺑه معﻨای » مادرﺧدا« هﺴﺖ  .ازﺳوی ديگﺮ » ،مای = ماه «  ،هﻤان » مايه = آب
= شيﺮاﺑه و َرس وانگ ورنگ و ﺟديا ژد و مان ِ کل ﺟهانﺴﺖ « که » هائوما=
مای ﺑه « درهوم يﺸﺖ  ،ويژگيهای آن ﺑﺮشﻤﺮده ميﺸود  .ازﺳوی ديگﺮ ،هﻤان »
هومای= هﻤا « اﺳﺖ که مﺮغ افﺴانه ای ﺧوانده ميﺸود  » .درفﺮهﻨگ ايﺮان» ،
آب = آپه = آوه «  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » زن « دارد  .اﻟﺒته » آب « درفﺮهﻨگ ايﺮان ،ﺑه
معﻨای » شيﺮاﺑه واﺳانﺲ ﺟهان هﺴتﯽ « اﺳﺖ  ،چﻨانچه درﺑﻨدهش » هفده گونه
مايعات وشﺮاﺑه ها " را آب ميخواند  .اﻟﺒته »  ، « 17روز» ﺳﺮوش « اﺳﺖ و
وﺧﺮم = زَ هﺮه « دارد » .
ﺳﺮوش  ،راﺑطه تﻨگاتﻨگ ﺑا پيدايش » شيﺮاﺑه ﺟهان
ّ
آﺑگاه «  ،ﺑه » تهيگاه « که مقصود » زهدان « ﺑاشد  ،گفته ميﺸود  .وﻟﯽ آﺑگاه ،
ﺑه » َورد = گل ﺳﺮخ « و » ُمورد « نيز گفته ميﺸده اﺳﺖ ) زمخﺸﺮی  +ﻟغﺖ
نامه (  .گل ﺳﺮخ که گل ﺳوری و گل صد ﺑﺮگ و گل آتش ﺑاشد  ،گل ارتا فﺮورد
) ﺳيﻤﺮغ = روز نوزدهم هﺮماه ( اﺳﺖ  .اﺳاﺳا » گول « هﻨوز درزﺑان کﺮدی ،
ﺑه معﻨای » ﺧوشه « اﺳﺖ و نام ماه ارديﺒهﺸﺖ) ارتای ﺧوشه ( درکﺮدی » ،گوﻻن
« ميﺒاشد  .ﺳﺮخ نيزکه دراصل » ﺳوخ -را « ﺑاشد  ،از واژه » ﺳوخ = ﺳوگ
« پديدآمده که هم ﺑه معﻨای ﺧوشه وهم ﺑه معﻨای » شعله آتش « اﺳﺖ  .و»ارتا ی
ﺧوشه« ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » تخم = آتش « ها دارد  .ازايﻦ رو نام ديگﺮگل ﺳﺮخ  ،گل
آتش اﺳﺖ  .گل ﺳﺮخ وﺣﺸﯽ که » نﺴتﺮن « ﺑاشد  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » رشﻦ « دارد که
ﺧﺮم « و »
ﺑا ﺳﺮوش ﺑاهم  ،مامای پيدايش » شيﺮازپﺴتان = زنخدای عﺸق = ّ
شيﺮاﺑه ازانگوروﺳايﺮدانه ها « هﺴتﻨد که ﺟزو » آب « قلﻤداد ميﺸوند .
و» ُمورد « که آﺑگاه ﺧوانده ميﺸود  ،ﺑه علﺖ آنﺴﺖ که » مورد وياس « ايﻨهﻤانﯽ
ﺧﺮم هم
ﺧﺮم ژدا « دارند که » شيﺮاﺑه چﺴﺒان ﺧﺮم « اﺳﺖ و ﺧود ّ
ﺑا زنخدا » ّ
درکﺮدی » رگﺒارﺑاران « اﺳﺖ  .وﺑﺮگ مورد در» دوانﯽ « ﺑا ﺟوشاند  ،ﺑﺮای
ضد عفونﯽ اندام آميزشﯽ زن ﺑﮑارﺑﺮده ميﺸود و در ﺳﺮوﺳتان  ،ﺣجله عﺮوﺳﯽ
ﺑا» ﺑﺮگهای مورد« آراﺳته ميگﺮدد  .ايﻦ رد پاهای مانده ازمعانﯽ گوناگون » آﺑگاه
« که رويه های يﮏ پديده اند ،مطلب را روشﻦ تﺮميﮑﻨد  .ﺑه ويژه که » گاه « در»
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آﺑگاه « نيز دراصل » گاس=گات = کاز« يعﻨﯽ » نای « ﺑوده اﺳﺖ  ،که ايﻨهﻤانﯽ
ﺑا زهدان و اصل پيدايش دارد .
هﻼل ماه نيز  ،نقش » زهدان زايﻨده هﻤه گيتﯽ « را درآﺳﻤان دارد که » آﺑگاه «
ﺑاشد  ،و ﺑا آب ايﻦ زهدان  ،تخﻤهای ﺧوشه ارتا يا پﺮويﻦ که ايﻨجا ﺑا ﺑهﺮام ايﻨهﻤانﯽ
داده ميﺸود  ،شﺮوع ﺑه » ﺳﺒزشدن = پيدايش يافتﻦ = تازه شدن « ميﮑﻨﻨد  ،و ماه
پـُﺮ ،درواقع » نهاﻟﺴتان يا داردان « گيتﯽ اﺳﺖ  .چﻨانچه آمد  ،ماه  ،درپهلوی »
مای « ناميده ميﺸود  .ايﻦ هﻤان واژه اﺳﺖ که درعﺮﺑﯽ » ماء= آب « شده اﺳﺖ
ودرفارﺳﯽ » مﯽ = ﺑاده « شده اﺳﺖ  ،و دراوﺳتا  ،گياه » هوما« شده اﺳﺖ که »
هو +مای « ﺑاشد و هﻤان مﺮغ » هﻤا درفارﺳﯽ ،وهوما « درکﺮدی اﺳﺖ  ،و
هﻨوزدرکﺮدی  ،معﻨای » ﺧدا « را دارد  ،ودرﺳانﺴﮑﺮيﺖ معﻨای » مادر« را دارد
 .ايﻨها هﻤه چهﺮه های گوناگون يﮏ تصويﺮند  .ﺑاده يا مﯽ که » ﺑگﻤز= ﺑﻎ +
مـَز« ﺑاشد  ،ﺑه معﻨای » زنخدای ماه « اﺳﺖ  .مادر ،ﺑا » آب که معﻨای شيﺮاﺑه
هﻤه گياهان « رادارد  ،ايﻨهﻤانﯽ دارد  » .آب زندگﯽ= « maatro jitayoدراوﺳتا
» مادرزندگﯽ « اﺳﺖ  .و» هوم «  ،ﺑه گياهان گوناگون اطﻼق ميﺸود  .درافغانﯽ
ﺑه ريواس که گياه نﺮماده اﺳﺖ  ،هوم گفته ميﺸود  ،وﻟﯽ دراصلش  ،ﺑه » نای «
گفته ميﺸده اﺳﺖ  ،چﻨانچه هﻨوز نيز درگويﺸهای مختلف ﺑه گلو يا ﺣلق که » نای
« اﺳﺖ  ،هوم گفته ميﺸود  .نام ﺧود ماه نيز» ﻟوﺧﻦ = ﻟوخ  +نای «  ،نای ﺑزرگ
ﺑوده اﺳﺖ که هﻤان » زهدان « يا دوشيزه ﺧدا = ﺑﻎ ﺑاشد  .هﻤانﺴان که نای ،
شيﺮاﺑه دارد  ،زهدان ماه نيز ،آﺑگاه اﺳﺖ  .درﺳانﺴﮑﺮيﺖ  ،ﺳوما  ،شيﺮاﺑه هﻤه
گلها وگياهانﺴﺖ  .درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه ماه  ،ﺳومﻨات گفته ميﺸود که » soma-
 «naathaﺑاشد  ».ﺳوما « که هﻤان » هائوما«ﺑاشد  ،ﺑه معﻨای » شيﺮه وﺟوهﺮ
وزﺑده و عصاره و آب ﺣيات و گياه زندگﯽ « اﺳﺖ  .وناتا= ، naathaaﺑه معﻨای
» دارنده و نگاهدارنده و محافط « اﺳﺖ  .ماه  ،ماﻟﮏ ِ آب ﺣيات وشيﺮاﺑه و
ﺟوهﺮهﻤه زندگيﺴﺖ  » .مايه « نيز که آب ﺑاشد  ،وايﻨهﻤانﯽ ﺑا » مادر« دارد ،
واصل تخﻤيﺮکﻨﻨده وتحول دهﻨده وتﺒدل دهﻨده اﺳﺖ  ،دارای چﻨيﻦ معﻨائﯽ گﺴتﺮده
از» آب « هﺴﺖ و آن را نﺒايد ﺑا معﻨای ويژه و تﻨگ امﺮوزه از» آب « يﮑﯽ گﺮفﺖ
 .مثﻼ ﺧﺮداد ) هاروت ( که زنخدای آب شﻤﺮده ميﺸد  ،ﺧدای شيﺮه کل زندگﯽ
شﻤﺮده ميﺸده اﺳﺖ که ﺣقيقﺖ دنيا ﺑاشد ،ازايﻦ رو » رس و رﺳا « ناميده ميﺸود .
هﻤچﻨيﻦ » تيﺮ= تيﺸتﺮ«  ،يا » آپم نپات «  ،ﺑا چﻨيﻦ مفهومﯽ از » آب « کارداشته
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اند  .درهوم يﺸﺖ  ،گفتگو از» شيﺮاﺑه زندگﯽ يا ﺣقيقﺖ ﺟهان مادی « اﺳﺖ  ،و
ﺧواندن آن در راﺳتای يزدانﺸﻨاﺳﯽ زرتﺸتﯽ و کاﺳتﻦ » هوم «  ،ﺑه گياهﯽ ويژه
که درﺑدر درکوه وصحﺮا درﺟﺴتجوی يافتﻦ آن هﺴتﻨد  ،نفﯽ وﺣذ ف کل فﺮهﻨگ
ژرف ايﺮانﺴﺖ  .درهوم يﺸﺖ  ،ﺑﺮﻏم هﻤه دﺳتﮑاريهای موﺑدان زرتﺸتﯽ  ،ميتوان
ﺑا مفهوم » ﺣقيقﺖ « درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آشﻨاشد و آن را گﺴتﺮد .
ايﻨﺴﺖ که واژه » مايه =  «mayaدرواژه » زرمايه «  ،هم معﻨای » آب « وهم
معﻨای » مادر« دارد  ،و مقصود از» آب«  ،اﺳانﺲ هﻤه چيزهاﺳﺖ  .زنخدا و زن
 ،آب يا شيﺮاﺑه ﺟهانﺴﺖ  .دريا ورود وﺟوی وچﺸﻤه  ،هﻤه » زن « هﺴتﻨد  .ﺑه
عﺒارت ديگﺮ ،ﺣقيقﺖ که شيﺮاﺑه واﺳانﺲ ﺟهانﺴﺖ  ،زن اﺳﺖ  .ﺧون هﺮانﺴانﯽ
که ازآن زنده اﺳﺖ نيز ،زن اﺳﺖ  .ازﺳوی ديگﺮ ،تخم ) های ﺧوشه ( که معﻨای
نطفه هم دارند  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » مﺮد= ﺟﻨﺒﺲ نﺮيﻨه « داده ميﺸده اﺳﺖ  .چﻨانچه واژه
» شوی يا شوهﺮ«  ،دراصل » « khshudraيوده اﺳﺖ که تﺒديل ﺑه » شوﺳﺮ «
وﺳپﺲ تﺒديل ﺑه » شوهﺮوشوی « شده اﺳﺖ  ،ودراصل ﺑه معﻨای » تخم « اﺳﺖ .
واژه »  « khedhraنيز که درعﺮﺑﯽ تﺒديل ﺑه » ﺧضﺮ« شده اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای »
تخم= ﺧايه « اﺳﺖ  .ازايﻨﺮو نيز ﺧضﺮ ،در شاهﻨامه مهﺮه يا گوهﺮی دارد که
وقتﯽ درتاريﮑﯽ آب مﯽ ﺑيﻨد  ،روشﻦ ميﺸود ) وﺟود ﺧود او ،چﻨيﻦ مهﺮه
وگوهﺮيﺴﺖ (  .ايﻦ انديﺸه ﺟﺴتجوی » آب زندگﯽ « درتاريﮑﯽ  ،ﺑوﺳيله انﺴان
که تخم اﺳﺖ ) مﺮدم = مﺮ +تخم ( ﺳپﺲ تﺒديل ﺑه انديﺸه » ﺟﺴتجوی ﺣقيقﺖ «
شده اﺳﺖ  .اصطﻼح » زرمايه « که ﺑه ﺳﺒزو زرد طﻼئﯽ رنگ گفته ميﺸود  ،و
دراصل ﺑه معﻨای » آب يا شيﺮاﺑه پيوند دهﻨده « اﺳﺖ که مفهوم » نوشاﺑه يا اﺳانﺲ ِ
آفﺮيﻨﻨده « دارد ،نام » نخﺴتيﻦ گاهﻨﺒار=  « midhyoi zaremayaاﺳﺖ  .چهل
روزآﻏازﺳال  ،هﻨگام پيدايش » آﺳﻤان اﺑﺮی « هﺴﺖ  .درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آﺳﻤان
 ،هﻤيﺸه آﺳﻤان اﺑﺮيﺴﺖ  ،چون هم آﺳﻤان ) آس = آﺳﻦ = ﺳﻨگ ( وهم »
اﺑﺮ= ، «dva-nara =miznia= meghaپيﮑﺮياﺑﯽ اصل ﺟفتﯽ هﺴتﻨد  .درپايان
ازآﺳﻤان اﺑﺮی  » ،تخم آب « که هﻤيﻦ » ميديو زرمايه « ﺑاشد  ،پيدايش مﯽ ياﺑد
و ازايﻦ تخم آب  ،ﺳپﺲ در 55روز ،آب ميﺮويد  .درواقع ايﻦ » زرمايه «  ،تخم
هﻤه آﺑهاﺳﺖ که ازآنها هﻤه شيﺮاﺑه ها و ﺳپﺲ زميﻦ وگياه وﺟانور وانﺴان ميﺮويﻨد
وپيدايش مﯽ ياﺑﻨد و طﺒعا شيﺮاﺑه وﺣقيقﺖ کل هﺴتﯽ ميگﺮدد  .ايﻨﺴﺖ که صفﺖ »
ميديوزرم « » شيﺮدهﻨده « اﺳﺖ  .ﺑايد درنظﺮ داشﺖ که درگزيده های زاداﺳپﺮم ،
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درﺳﺖ زرتﺸﺖ  ،ازهﻤيﻦ آب) وه دايتﯽ = ﺧﺮداد( ميگذرد و اصل ﺑيﻨش وﺑزم که
ﺑهﻤﻦ ﺑاشد  ،دراثﺮهﻨجش ايﻦ آب درتخم وﺟودش  ،پيدايش مﯽ ياﺑد ) ﺳﺒزميﺸود (
.
اﻟﺒته انديﺸه » پيدايش ﺑيﻨش ازهﻨجيدن آب دراصل هﺴتﯽ ﺧود «  ،ﺑﺮﺧﻼف انديﺸه
زرتﺸﺖ اﺳﺖ  ،وايﻦ داﺳتان دراصل  ،داﺳتان » ﺟﻤﺸيد «  ،نخﺴتيﻦ انﺴان فﺮهﻨگ
ارتائﯽ ﺑوده اﺳﺖ که ﺳپﺲ ﺑه » زرتﺸﺖ « نﺴﺒﺖ داده اند .

زنگ = زنگار= سـﺒـز
َزنگ = ماهتاب ) اسـدی(
خرم+سيمرغ+بهرام= سئنا
ماه = ّ
ماه = هوم= قـنـدهار= ﮔندهرو
اﺳدی توﺳﯽ  » ،زنگ « را نام ماهتاب ميداند و زنگ وزنگار ،دراصل ﺑه معﻨای
» ﺳﺒز« هﺴتﻨد  .ﺑﺮهان قاطع نيز رنگ ماه را » زنگاری « ميداند  .چﻨانچه درپيش
ﺧﺮم وﺳيﻤﺮغ
نيزآمد  ،ماه ،درفﺮهﻨگ ايﺮان  ،آميزش ﺳه ﺧدا ﺑاهﻤﺴﺖ که » ّ
ﺧﺮم وﺑهﺮام  ،گﺮه
وﺑهﺮام « ﺑاشﻨد  .درواقع ﺳيﻤﺮغ که اصل پيوند اﺳﺖ  ،ميان ّ
ميزند ) قاف= کعﺒه ( ازايﻦ رو ﺑاهم » ﺳﻨگ = آميخته = زنگ « ميﺸوند  .واژه
» ﺳﺒز« نيزکه ﺳﺒﮑﺸده » ﺳاپيزه = ﺳه اصل « اﺳﺖ و هﻤآﻏوشﯽ» شاه ﺑاﺑﮏ =
ﺳيﻤﺮغ وﺑهﺮام « اﺳﺖ ،هﻤيﻦ معﻨا رادارد  .ﺳﺒز ،ﺑه معﻨای » مهﺮ« اﺳﺖ که
ﺑﻼفاصله آفﺮيﻨش ازآن پديدارميﺸود يا ﺳﺒز ميﺸود  .عﺸق ورنگ ﺳﺒز ،دورويه
يﮏ واژه هﺴتﻨد  .چﻨانچه درﺳغدی » رگ وپﯽ « که » ارتا وﺑهﺮام « هﺴتﻨد ،
نيز» ﺳﻨگ « ﺧوانده ميﺸود ».ﺳﻨگ « و» زنگ « و» زنج « و» ﺳﻨج «  ،تلفظ
های گوناگون »اصل ﺟفتﯽ وهﻤﺒغﯽ وانﺒازی «  ،يا » ﺳه تای يﮑتا « هﺴتﻨد که
هﻤان » ﺳئﻨا = ﺳه تا نای = يﮏ نای « ﺑاشد  ،و پيﺸوند نام » ﺳيﻤﺮغ « که » ﺳﯽ
« هﺴﺖ  ،نيز ﺑه معﻨای » ﺳﻨگ = کوه « نيزهﺴﺖ  ،هﻤانطورکه ﺑه معﻨای » ﺳه
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« هﺴﺖ .ﺳﻨگ يا اَﺳﻨگ که دراصل ﺑه معﻨای » امتزاج وهﻤآﻏوشﯽ واتصال «
هﺴﺖ  ،هﻤان ﺳه تای يﮑتاﺳﺖ  ،و پيﮑﺮياﺑﯽ مفهوم » مهﺮ« ﺑوده اﺳﺖ  .ازايﻨﺮو
پيﮑﺮ ِﺑُﺖ های ﺧدايان را از» ﺳﻨگ « فﺮاهم ميآوردند  .دومﺮغ که ﺑاهم پيوند ﺑياﺑﻨد
 ،دراثﺮپيوند ومهﺮ ،ﺳيﻤﺮﻏﻨد  .دوﺑال يا دوپﺮنيز که ﺑاهم ﺟفﺖ ويوغ يا ﺳﻨگ و »
مﺮ« شوند ) مﺮغ = مـﺮ +ﻏه ( ميﺸوند ،و پﺮوازوﺟﻨﺒش  ،پيدايش مﯽ ياﺑد .
چﻨانﮑه وقتﯽ اﺳفﻨديارزرتﺸتﯽ  ،ﺳيﻤﺮغ را درهفتخوانش ميﮑـ ُﺸد  ،دو مﺮغ که
ﺑچه هايش هﺴتﻨد  ،ﺑاهم پﺮوازميﮑﻨﻨد وميﺮوند  .يعﻨﯽ  ،ﺳيﻤﺮغ  ،ازنو ،ﺑپا ﺧاﺳته
اﺳﺖ وﺳيﻤﺮغ  ،ازنو پيدايش يافته اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که درﺳﺖ ﺳاپيزه که ﺑيان پيوند
وعﺸق اﺳﺖ  » ،ﺳﺒز« اﺳﺖ  ،ﺳﺒزشدنﺴﺖ  ،پيدايش يافتﻨﺴﺖ  ،رنگارنگ شدنﺴﺖ
 ،روشﻦ شدنﺴﺖ  ،تﺮوتازه ونو شدنﺴﺖ  . .ماه  ،درﺳﺖ پيﮑﺮياﺑﯽ ايﻦ اصل ﺟفتﯽ
 ،يا هﻤﺒغﯽ ومهﺮ اﺳﺖ که هم » ﺳﻨگ « وهم » اَﺳيم = ﺳيم = يوغ « ميﺒاشد  ،و
اﻟﺒته » زنگ« نه تﻨها » رنگ ﺳﺒز« اﺳﺖ  ،ﺑلﮑه » ﺟﺮس ودرای يا زنگ وزنگوﻟه
« نيزميﺒاشد  ،چون زنگ وﺟﺮس وناقوس ودرای نيز  ،ازدوﺑخش ﺑه هم پيوﺳته
ﺳاﺧته شده اند که آزآنها آهﻨگ وموﺳيقﯽ ونوا پيدايش مﯽ ياﺑد  .درﺳﺖ ايﻦ پيوند
دوﺑخش ﺑاهم يا ايﻦ عﺸق وﺳﺒزی وزنگﺴﺖ که » آهﻨگ وﺑانگ ونوا « ميآفﺮيﻨد ،
هﻤانﺴان که نوای » ﺳﻨج « نيز ازپيوند يافتﻦ دوقطعه فلزی ﺑاهﻤﺴﺖ  ،يا هﻤانﺴان
که ازپيوند يافتﻦ دوکف ﺑاهم  ،يا کف ودف ﺑاهم  ،يا دﺳﺖ ونای  ،يا دﺳﺖ وچﻨگ
 ،يا ﻟب ونای  ،آهﻨگ ونوا پيدايش مﯽ ياﺑد .
چﻨانچه موﺳيقﯽ نيز از» واژه » موﺳه = مو +ﺳه = نای  +ﺳه = ﺳئﻨا « ﺳاﺧته
شده اﺳﺖ  .موﺳيقﯽ  ،زاده ﺟفتﯽ ومهﺮاﺳﺖ .هﻤه ايﻨها ﺑيان آنﺴﺖ که موﺳيقﯽ
وآهﻨگ طﺮب و ﺑانگ  ،از» مهﺮ= پيوند ياﺑﯽ دو چيزﺑاهم « پيدايش مﯽ ياﺑﻨد .
ﺧﺮم وﺑهﺮام «ﺑاهم پيدايش مﯽ
چﻨانچه » رنگ ها « نيز  ،از» آميزش دوﺧدا ی ّ
ياﺑﻨد  » ،زنگ = موﺳيقﯽ وآهﻨگ ونوا « نيزاز» مهﺮوپيوند « پيدايش مﯽ ياﺑد .
چﻨانچه دﺳﺖ انﺴان ازپيوند پﻨج انگﺸﺖ پيدايش مﯽ ياﺑد و کاردﺳﺖ  ،پيايﻨد
مهﺮانگﺸتان ﺑاهم ومهﺮدودﺳﺖ ﺑاهﻤﺴﺖ .
ازايﻦ رو نيز ،ماه که ﺧانه ) ﺳﺮچﺸﻤه ( هﻤآﻏوشﯽ ﺧﺮم وﺑهﺮام يا اصل ماديﻨه
ونﺮيﻨه ﺟهانﺴﺖ  ،ﺧانه موﺳيقﯽ وطﺮب و تﺮانه اﺳﺖ  .گيتﯽ وانﺴان  ،از» ماه
پـ ُﺮ« پيدايش مﯽ ياﺑﻨد که » ﺧانه موﺳيقﯽ وﺳﺮود وطﺮب « اﺳﺖ  .ايﻨﺴﺖ که
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درﺳانﺴﮑﺮيﺖ  ،ماه  »،قﻨدهار« يا » گﻨد هﺮو =  « Gand-haraناميده ميﺸد که
درداﺳتان ضحاک درشاهﻨامه » گﻨدرو « شده اﺳﺖ  .گﻨدهﺮو درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ،
مطﺮب وموﺳيقﯽ دان آﺳﻤانﯽ و نغﻤه ﺳﺮای ﺑهﺸتﯽ اﺳﺖ که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا ماه و ﺳوما
) هوم = نای ( دارد و اﺳﺮارآﺳﻤانﯽ را ميداند و نخﺴتيﻦ زوج ﺑﺸﺮ ،يعﻨﯽ yama
ﺧﺮم
و yamiازاو ﺑه وﺟود آمده اند  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،ﺟم  ،فﺮزند ماه  ،يا عﺸق ّ
ـﺮ +ﻏه «  ،هﻤان » ﺳيﻤﺮغ « ميﺒاشد  .ازايﻦ
وﺑهﺮام اﺳﺖ  ،وعﺸق ،يا » مـَﺮ= َم َ
رو ﺑود که ماه  » ،شهﺮميﻨو يا ﺑهﺸﺖ ﻟﻨگﺮ يا ﺑهﺸﺖ گﻨگ « ﺧوانده ميﺸد  .ﺑهﺸﺖ
گﻨگ يا ﺑهﺸﺖ ﻟﻨگﺮ ،يا ميﻨو ،ﺟائيﺴﺖ که هﻤيﺸه ازنوﺳﺒزوتﺮوتازه ميﺸود و هﻤيﺸه
موﺳيقﯽ اﺳﺖ  .و ردپای ايﻦ تصويﺮﺑهﺸﺖ ارتائﯽ ،درﻏزل موﻟوی ﺑازتاب شده
اﺳﺖ :
ايﻦ » ﺧانه « که پيوﺳته دراو ﺑا نگ چغانه اﺳﺖ .
از» ﺧواﺟه « ﺑپﺮﺳيد که ايﻦ ﺧانه  ،چه ﺧانه اﺳﺖ
» ﺧواﺟه = ﺧوا +ﺟه «  ،نام ﺳيﻤﺮغ ﺑوده اﺳﺖ) ﺧوا= تخم  ،ﺟه = زن يا اصل
ماديﻨه (  .آباديان که درنيﻤه شب  ،ﺧانه عﺸق ارتا وﺑهﺮامﺴﺖ  ،ﺧانه ﺳﺮود نای
 ) aiwi-sruth-rimaﺟﺸﻦ عﺮوﺳﯽ = شاده(ﺧوانده ميﺸود  .آﺑاد  ،که » آب +
پاد « اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای » آميختﻦ شدن دوآب ﺑاهﻤﺴﺖ «  .آﺑاديان  ،ﺧانه وﺳﺮچﺸﻤه
ايﺴﺖ که نطفه نﺮيﻨه که آﺑﺴﺖ  ،ﺑا آب زهدان ﺑاهم ميآميزند و » مايه « يا »
ميﻨوی« تﺒديل وتخﻤيﺮو تحول ميگﺮدند  .درﺑﻨدهش ) ﺑخش نهم  ( 90 ،ديده ميﺸود
که » آﺑﯽ که درزهدان گوﺳفﻨدان ومﺮدمان اﺳﺖ  ،آب اﺳﺖ « و» مﻨﯽ گوﺳفﻨدان
ومﺮدمان  ،آﺑﺴﺖ « و » آﺑﯽ که درگياهان  ،آميخته اﺳﺖ که آن را آب -تﻦ ﺧوانﻨد
 ،آﺑﺴﺖ « ﺑه عﺒارت ديگﺮ» درتخﻤه ياﺑذرگياه  ،آب « هﺴﺖ  .وﺧوشه پﺮويﻦ يا
ارتای ﺧوشه درماه  ،تخم هﻤه ﺟانها وگياهان وانﺴانهاﺳﺖ  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،آب
يا شيﺮاﺑه ومان يا مﻦ يا انگم ) انگ( يا زنج درهﻤه تخﻤه ها ونطفه های ﺟانها
هﺴﺖ  .هﻤچﻨيﻦ درهﻼل ماه  ،شيﺮاﺑه هﻤه زهدانها هﺴﺖ که درآميختﻦ ﺑاهم –
زنگ – ﺳﺒزميﺸوند و آهﻨگ ونوا وطﺮب وشادی و روشﻨﯽ ميﺸوند .
ايﻦ صورت ﺑُﺖ چيﺴﺖ ؟ اگﺮﺧانه کعﺒه اﺳﺖ ؟
ويﻦ نورﺧداچيﺴﺖ ؟ اگﺮ ديﺮ مغانﺴﺖ
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گﻨجيﺴﺖ درايﻦ ﺧانه  ،که درکـَون نگﻨجد
ايﻦ ﺧانه و ايﻦ ﺧواﺟه ،
هﻤه فعل وﺑهانه )ﺑه معﻨای علﺖ اﺳﺖ( اﺳﺖ
ﺑﺮﺧانه مﻨه دﺳﺖ  ،که ايﻦ ﺧانه طلﺴﻤﺴﺖ
ﺑا ﺧواﺟه مگوئيد  ،که او » مﺴﺖ شﺒانه « اﺳﺖ
ﺧاک وﺧﺲ ايﻦ ﺧانه  ،هﻤه » عﻨﺒﺮومﺸﮏ « اﺳﺖ
ﺑانگ درايﻦ ﺧانه  ،هﻤه ﺑيﺖ وتﺮانه اﺳﺖ
فﯽ اﻟجﻤله هﺮآنﮑﺲ که درايﻦ ﺧانه رهﯽ يافﺖ
ﺳلطان زميﻨﺴﺖ و ﺳليﻤانه زمانه اﺳﺖ
ای ﺧواﺟه  ،يﮑﯽ ﺳﺮتو ازايﻦ » ﺑام « فﺮوکﻦ
کاندر رخ ﺧوب تو  ،زاقﺒال نﺸانه اﺳﺖ
ﺳوگﻨد ﺑه ﺟان تو که ﺟز ديدن رويﺖ
گﺮملﮏ زميﻦ اﺳﺖ  ،فﺴونﺴﺖ وفﺴانﺴﺖ
ﺣيﺮان شده ﺑُﺴتان  ،که چه ﺑﺮگ وچه شﮑوفه اﺳﺖ
واﻟه شده مﺮﻏان  ،که چه دامﺴﺖ وچه دانه اﺳﺖ
اين خواجه چرخست  ،که چون زهره وماه است
وين خانه عشق است که بی حد وکرانه است ...
ايﻦ ﻏزل موﻟوی  ،يﮑﯽ از شفافتﺮيﻦ ﻏزﻟيات او درراﺑطه پيﺸيﻨه فﺮهﻨگﯽ اوهﺴﺖ
 ،که ازشهﺮﺑلخ که زادگاهش ﺑوده و ازﺧانواده اش که ازيﻦ فﺮهﻨگ ﺑﺮآمده اند،
هﺴﺖ .
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بلخ  ،زادﮔاه مولوی و تهمورس
خرم  ،خدای مهر ،ميﺒاشد
تهورس  ،نام زنخدا ّ
ﺧﺮم =
بلخ که دراصل  baakhdhiناميده ميﺸده اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای » ﺑﻎ دی = ﺑﻎ ّ
زنخدا ﺧﺮم « اﺳﺖ  .درپارﺳﯽ ﺑاﺳتانﯽ ايﻦ شهﺮ baak=trisناميده ميﺸده که
مخففش  ) Baktraﺑﻎ  +تﺮه ( ميﺒاشد  ،و ﺑه معﻨای » ﺑﻎ  ،ﺳه تای ﺑه هم پيوﺳته
« ميﺒاشد  .ﺑلخ  ،ﺑﻨام » ﺑلخ شيﺮ ﺑامﯽ«  ،مﺸهوراﺳﺖ  .ﺑام يا وام درﺳﻨﺴﮑﺮيﺖ ،
ﺑيدﺧﺖ=ﺧﺮم ( ميﺒاشد  ،و شيﺮﺑامﯽ  ،ﺑه معﻨای
ﺑه معﻨای پﺴتان و زنخدای عﺸق )
ّ
» زنخدای عﺸق هﺴﺖ که هﻤه شيﺮﺧواره ازپﺴتان اوهﺴتﻨد که ﺳپﺲ » شيﺮوانﯽ=
شﺮوان « شده اﺳﺖ  .ايﻦ شهﺮ ،ازتهمورس که Takhma urupaaﺑاشد ﺳاﺧته
شده اﺳﺖ  ،که درشاهﻨامه پدرﺟﻤﺸيد اﺳﺖ  .وﻟﯽ تهﻤورث  ،وارونه آنﮑه ﺳپﺲ
نﺮيﻨه ﺳاﺧته شده  ،مﺮد نﺒوده اﺳﺖ  ،ﺑلﮑه هﻤيﻦ » زنخدای عﺸق ﺑا پﺴتان شيﺮدهﻨده
اش « ﺑوده اﺳﺖ  » .تَـَخم وتُخم « يﮏ واژه اند  ،و ﺑه معﻨای » اصل ومﻨﺸاء «
هﺴتﻨد که معﻨای » شخﺺ مﺴتقل وآزاد « را ميدهﻨد  » .اورو +ﭘا « ،مﺮکب
ازدوﺑخش اﺳﺖ  :ﺑخش نخﺴﺖ که »  « ureﺑاشد ﺑه معﻨای » ﺳيﻨه وپﺴتان « اﺳﺖ
و»  «paaﺑه معﻨای  -1مﮑيدن و -2نوشيدن اﺳﺖ  .ﺑﻨا ﺑﺮايﻦ » اوروپا «  ،ﺑه
معﻨای» پﺴتان شيﺮدهﻨده اﺳﺖ که هﻤه ازآن شيﺮميﻤﮑﻨد وميﻨوشﻨد « .اﻟﺒته » پﺴتان
شيﺮدهﻨده ﺑه معﻨای » ﺳﺮچﺸﻤه عﺸق « اﺳﺖ  .نام » اروپا « نيزهﻤيﻦ نامﺴﺖ که
ﺑه هﻤيﻦ علﺖ نيز ﺑه تصويﺮزنﯽ که ﺳوارگاوﺳﺖ نﺸان داده ميﺸود  .ايﻦ » اوروپا
ﺧﺮم « و هﻤان » ﺑﻎ شيﺮﺑامﯽ « و هﻤان » ﺑﻎ  +دی « هﺴﺖ که نام
«  ،هﻤان » ّ
ديگﺮش » شاده وشاد « ونام ديگﺮش » ﺑيدُﺧﺖ= وی دﺧﺖ = دﺧتﺮوای يا شاه
پﺮيان « اﺳﺖ  ،و درﺳﺖ » شاد ونوشاد« نام نيايﺸگاهش درﺑلخ ﺑوده اﺳﺖ )
وﺑﺮمﮑﯽ ها  ،ﺳدانش يا يعﻨﯽ توﻟيتش را داشته اند (  ،و درنوروز ،ﺟﺸﻦ گل ﺳﺮخ
) کل ﺳوری = َورد= آﺑگاه ( هﻨوز درﺑلخ يادگاراوﺳﺖ  .هﻤچﻨيﻦ مزارشﺮيف ،
هﻤان نيايﺸگاه اوهﺴﺖ و» شﺮيف = شﺮف « دراصل ﺑه معﻨای » رفيع وﺑلﻨدی «
اﺳﺖ که تﺮﺟﻤه واژه ِ » ﺑﺮزه  ،ال +ﺑﺮز« ﺑاشد  ،نام مادراو= ﺧواﺟه = ﺳيﻤﺮغ
= ارتا هﺴﺖ  .درتوضيح ﻏزل موﻟوی وپيﺸيﻨه اش  ،ازمطلب دورشديم .
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ﺧﺮم +ارتا  +ﺑهﺮام ( که هﻤان » ماه « وهﻤان
ﺳخﻦ درﺑاره آن ﺑود که ﺳيﻤﺮغ ) ّ
» نای « وهﻤان » مطﺮب آﺳﻤانﯽ« اﺳﺖ  ،وماه  ،درﺳﺖ » ،شهﺮميﻨو يا ﺑهﺸﺖ
وﺧﺮم
ﻟﻨگﺮ يا ﺑهﺸﺖ گﻨگ « ﺧوانده ميﺸد  .ازايﻦ رو  ،هﺮشهﺮآﺑاد ومﺮفه و زيﺒا
ّ
را که پيﮑﺮياﺑﯽ ايﻦ ايده آل ميدانﺴتﻨد  ،ماه  ،يا ﺑهﺸﺖ ﻟﻨگﺮيا ﺑهﺸﺖ گﻨگ يا »
دژهوخ گﻨگ « يا ميﻨو ميﻨاميدند  .ﺑهﺸﺖ گﻨگ يا ﺑهﺸﺖ ﻟﻨگﺮيا ميﻨو ،ﺟائيﺴﺖ که
هﻤيﺸه ازنوﺳﺒزوتﺮوتازه ميﺸود و هﻤيﺸه موﺳيقﯽ وشادی اﺳﺖ .هﻤچﻨﻦ
دراقﺒاﻟﻨامه  ،نطامﯽ هﻤيﻦ تصويﺮ ﺑهﺸﺖ را درداﺳتانﯽ از اﺳﮑﻨدر ميآورد :
درآمد ﺑه آن شهﺮ » ميﻨوﺳﺮشﺖ «
که تﺮکانش ﺧوانﻨد » ﻟﻨگﺮﺑهﺸﺖ «
درﺑﺮﺧﯽ ازنﺴخه ها » گﻨگ ﺑهﺸﺖ « اﺳﺖ وهﺮدو درﺳتﺴﺖ .
ﺑهاری دراو ديد ،چون نوﺑهار
نوﺑهار ،نام » اريﺒهﺸﺖ = ارتای ﺧوشه « اﺳﺖ.
پﺮﺳتﺸگهﯽ نام او » قـنـد هــار «
عﺮوﺳان ﺑﺖ روی  ،دروی ﺑﺴﯽ
پﺮﺳتﻨده ﺑﺖ شده هﺮکﺴﯽ
واﺳﮑﻨدر که ﺑه ديدن ايﻦ ﺑُﺖ ميﺮود و ميخواهد  ،دوگوهﺮ گﺮانﺒها را که
دردوچﺸﻤش مﯽ ﺑيﻨد  ،ﺑﺮگيﺮد  ،کﺴﯽ ميآيد و داﺳتان ايﻦ دو » ﺳﻨگ « را ﺑﺮايش
ميگويد :
دو مﺮغ آمدند ز ﺑياﺑان نخﺴﺖ گﺮفته دوگوهﺮ ،ﺑه مﻨقارچﺴﺖ
»مﺮغ « که هزوارشش  » ،تﻦ+گوری « هﺴﺖ ،ﺑه معﻨای » زهدان ازﺳﺮنو
وتﺮوتازه وﺳﺒﺮشوی « اﺳﺖ.
فﺮﺧﯽ ،چون همای
نﺸﺴتﻨد ﺑﺮگﻨﺒد ايﻦ ﺳﺮای زفيﺮوزی و ّ
دُری  ،کان رهاورد مﺮغ هواﺳﺖ
گﺮش آﺳﻤان ﺑﺮنگيﺮد  ،رواﺳﺖ
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ودرايﻨجا ردپای » اصل ﺟفتﯽ « و» هو +مای « که هﻤان » ماه « ودوﺟفﺖ در
اوﺳﺖ  ،ﺑخوﺑﯽ ﺑازتاﺑيده شده اﺳﺖ .
ازايﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ميتوان شﻨاﺧﺖ که چﺮا پﺮتوماه وﺧود ماه  » ،زنگ « و » زنگار=
ﺳﺒز« هﺴﺖ  .درما ِه پـ ُﺮ ،هم هﻼل ماه  ،آﺑگاه هﺴﺖ و هم تخم ) ﺧوشه پﺮويﻦ=
ارتای ﺧوشه ( ﺑاهم هﺴﺖ و طﺒعا ﺑاايﻦ پيوند ومهﺮ ،درزمان ،تخم ،ﺳﺒزميﺸود ،
مﯽ وﺧﺸد  .آب  ،درﺑﻨدهش  ،هم تﻨﮑﺮدی) ﺟﺴﻤانﯽ( وهم » وﺧﺸا«  ،فﺮارويﻨده ،
فﺮاگﺴتﺮنده و پيﺸﺮونده وافﺮوزنده اﺳﺖ  .زنگ که ﺟفتﯽ وانﺒازی ومهﺮوشاديﺴﺖ
 ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » ﺳﺒز« دارد .ﺳﺒزهم که » ﺳاپيزج « ﺑاشد ،هﻤيﻦ معﻨای » ﺳه اصل
آفﺮيﻨﻨده وزايﻨده ورويﻨده اﺳﺖ که ﺑاهم  ،پيوند يافته اند و روند آفﺮيﻨﻨدگﯽ ﺑديﻨﺴان
 ،آﻏازشده اﺳﺖ « .
واژه » زنگ « و واژه » ﺳﺒز« يا » اخ ﺳئﻨا « يا » زرگون«  ،معﻨای » ﺧﺸﮏ
وﺧاﻟﯽ »رنگ ﺳﺒز« ﺑه معﻨای امﺮوزه را ندارند  .ﺑلﮑه ﺑيان » اصل آفﺮيﻨﻨدگﯽ «
هﺴتﻨد که ازآن » روشﻨﯽ = اﻟوان و شادی و هﺴتﯽ « پيدايش مﯽ ياﺑﻨد  .ﺑا پيوند
ﺳه اصل ﺑه هم  ،آنچه ﺑاﻟقوه هﺴﺖ  ،تحول ﺑه » صورت وﺟﺴم « مﯽ ياﺑد .هم آب
وهم تخم درماه  ،چون ازهم ﺟدناپذيﺮند ،ﺳﺒزند  ،يعﻨﯽ ﺳﺮچﺸﻤه پيدايش و روند
پيدايش ) ازﺑيصورتﯽ وناگﺮفتﻨﯽ ﺑودن  ،ﺑه صورت يافتﻦ وگﺮفتﻨﯽ شدن ( هﺴتﻨد
 .ايﻨﺴﺖ که ﺧود واژه » ميﻨو = « mainyavaﺑه معﻨای » آب ِ نای ماه = آب
زهدان ماه « اﺳﺖ  may .ﺑه معﻨای » ماه « اﺳﺖ و» «nyaمعﻨای نای اﺳﺖ و »
 « avﺑه معﻨای » آب « ميﺒاشد  .اﻟﺒته هم » نطفه = مﻨﯽ = ميﻨو «  ،آﺑﺴﺖ و هم
زهدان  ،آﺑگاه اﺳﺖ  .تخم ) نطفه ( نيز ،دارای شيﺮاﺑه وآﺑﺴﺖ  .ميﻨو ،پيوند نطفه
و آب در زهدان ماهﺴﺖ که تحول ﺑه رنگ وشﮑل مﯽ ياﺑد  .ايﻨﺴﺖ که ميﻨو ايﻨهﻤانﯽ
ﺑا زمﺮد وزﺑﺮﺟد داده ميﺸود که هم ﺳﻨگ هﺴتﻨد وهم رنگ ) روشﻨﯽ= پيدايش
رنگها ﺑاهم ( هﺴتﻨد  ،هم معﻨای » عﺸق « دارند  ،وزهدان ماه  ،ﺟايگاه » تﺮی
وتازگﯽ ونوی هﻤيﺸگﯽ « هﺴﺖ  ،چون ﺟايگاه » تحول =  «vartanاﺳﺖ .
رنگ که دراصل » ار +انگ « ميﺒاشد  ،ﺑه معﻨای » شيﺮاﺑه روان گياهان « اﺳﺖ
 .ايﻨﺴﺖ که » زنگ «  ،طيفﯽ ازمعانﯽ پيوﺳته ﺑاهم داشته اﺳﺖ که ﺑﺮای ما
امﺮوزه ازهم ﺟدا وﺑيگانه هﺴتﻨد  .زنگ  ،ﺟﺮس ودرای وناقوس اﺳﺖ  .درﺑهﻤﻦ
نامه که تصويﺮی از» زوش « ﺧدای ايﺮان ميآيد ميتوان ديد که ﺑه ﺧود » زنگ
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= ﺟﺮس « مﯽ ﺑﻨدد و آهﻨگ ايﻦ زنگها هﻤه را ﺑه ﺟوش وﺧﺮوش ميآورند  .ﺑﺴتﻦ
زنگ وزنگوﻟه ها ﺑه ﺧود  ،پيﮑﺮياﺑﯽ گوهﺮ موﺳيقائﯽ ايﻦ زنخداهﺴﺖ  ،چون
گوهﺮ ايﻦ زنخدا  ،اصل ﺟفتﯽ هﺴﺖ .
ﺑه ﺧوشه کوچﮏ انگور ،زنگله گفته ميﺸود  .پيﺸوند » زنجيﺮ« که ﺳلﺴله ﺑه هم
پيوﺳته ﺑاشد  ،زنج اﺳﺖ  .ﺑه هﻤه صﻤغها ) ژد=ﺟد (  ،زنج گفته ميﺸود  ،ودرﺳﺖ
معﻨای ديگﺮزنج  ،ﻻغ ومﺴخﺮگيﺴﺖ .هﻤچﻨيﻦ » زنگﯽ مزاج « ﺑه معﻨای »
پيوﺳته ﺧوشحال « اﺳﺖ  .ﺑهار وفﺮوديﻦ ونوﺑهار) ارديﺒهﺸﺖ (  ،ﺳﺒزو ز نگاری
هﺴتﻨد :
نه چون کافورشود کوه ﺑه ﺑهﻤﻦ ماه
نه شود دشﺖ چو زنگار ﺑه فﺮورديﻦ – ناصﺮﺧﺴﺮو
هوا  ،فﺮش زنگاری افﺮاﺧتﯽ
ﺳﻤﻦ  ،ﺑﺮگ وﺑلﺒل  ،نواﺳاﺧتﯽ  -ﺳلﻤان ﺳاوﺟﯽ
چو مﻦ وصل ﺟﻤال دوﺳﺖ ﺟويم
مﺮا ديده ،پﺮ از زنگار ﺑايد – ﺳﻨائﯽ
اﻟﺒته مقصود ازﺳﻨائﯽ شايد آن ﺑوده اﺳﺖ که ديده مﻦ پﺮاز» زنگ زدگﯽ « ﺑﺸود
تا چﻨيﻦ آرزوئﯽ را نﮑﻨم  ،وﻟﯽ دراصل معﻨای کامﻼ مثﺒﺖ داشته اﺳﺖ .
ای ﺧوشا  ،ﺧلعﺖ نوروزی ِ » ﺑﺴتان افﺮوز «
ﺟامه از » اطلﺲ زنگاری « و تاج از» مخﻤل «  -وﺣﺸﯽ
اﻟﺒته » ﺳﺒزشدن «  ،چون ﺑه معﻨای » هﻤيﺸه ازنوپيدايش يافتﻦ « اﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای
ﺳوزقﺒا « گفته
» رنگارنگ شدن « اﺳﺖ  .مثﻼ درشوشتﺮی ﺑه رنگيﻦ کﻤان َ » ،
ميﺸود  .يا درفارﺳﯽ ﺑه هدهد که رنگيﻦ اﺳﺖ  ،ﺳﺒزقﺒا يا ﺳﺒزک گفته ميﺸود  .يا
» وای نيﮏ « درﺑﻨدهش  ،دريﮏ ﺟا ،ازﺟامه ﺳﺒزاو ودرﺟای ديگﺮ ازﺟامه
فﺮخ پﯽ اﺳﺖ  ،هﻤه ﺟا
رنگارنگ او ﺳخﻦ ميﺮود  .واو هﺮکجا گام ميگذارد چون ّ
 ،ﺳﺒزيعﻨﯽ رنگارنگ ميﺸود  .ﺳﺒزکه ﺑيان عﺸق ورزی » شاه  +ﺑاﺑﮏ = ﺳيﻤﺮغ
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 +ﺑهﺮام « اﺳﺖ  ،اصل پيدايش رنگارنگﯽ وروشﻨيﺴﺖ و چيزی روشﻦ ميﺸود که
رنگارنگ ﺑﺸود .

مـاه و آب
ديده شد که درﺳانﺴﮑﺮيﺖ ﺑه » ماه «  » ،ﺳومﻨات = ﺳوما +ناته « گفته ميﺸود
که ﺑه معﻨای » ﺧدا يا دارنده ونگهﺒان شيﺮاﺑه وزﺑده « يا » مايه = مای « اﺳﺖ .
ماه  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » آب= شيﺮاﺑه ورس وﺟوهﺮﺟهان « داده ميﺸود  .ﺑه عﺒارت
ديگﺮ ،ماه  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » هائوما = هوم = هومای « داده ميﺸود  .ايﻦ شيﺮاﺑه
ومايه اﺳﺖ که » آب زندگﯽ « درهﻤه چيزهاﺳﺖ  .ازايﻦ روﺑيخ درﺧﺖ  » ،کوک
« ناميده ميﺸود که » کوکا « ﺑاشد وﺑه معﻨای » ماه « اﺳﺖ  .علﺖ نيز آن ﺑوده
اﺳﺖ که آنها ماه را اصل تﺮی وآﺑادی وﺑهﯽ ميدانﺴتﻨد  .درﺑخش يازدهم ﺑﻨدهش )
 ( 165ميآيد » از آنجا که آب ﺑا ماه پيوند دارد  .ﺑدان يﮏ پﻨجه هﻤه آﺑها ﺑﺮافزايﻨد
و هﻤانگونه که ﺑه چﺸﻤديد پيداﺳﺖ  ،درﺧتان نيز ﺑدان هﻨگام ﺑهتﺮﺑﺮويﻨد وميوه ها
ﺑيﺸتﺮرﺳﻨد  .... .ماه  ...ﺳودمﻨد اﺳﺖ زيﺮا هﺮچه را تﺮدارد  ،نيﮑو آﺑادی اومﻨد
اﺳﺖ  .زيﺮا هﻤه آﺑادی وﺑهﯽ را دهد  ...ﺑه افزارگﺸﻨان هﻤانﻨد اﺳﺖ که چون
ﺑﺮفﺮازد  ،تخم ﺑه مادگان دهد  ...پانزده روزکاهش ياﺑد که کارکﺮفه ازﺟهانيان پذ
يﺮد و ﺑه گﻨج ايزدان ﺳپارد  . « ..ماه پـ ُﺮ ،نﺮيﻨه شﻤﺮده ميﺸود که هﻤه مادگان را
آﺑﺴتﻦ ميﮑﻨد و هﻼل ماه  ،اصل ماديﻨگﯽ ﺟهان ﺑود و هﻤه تخم ها » نطفه ها =
مﻨﯽ ها = ميﻨوها« ﺑه هﻼل ماه مﯽ پيوﺳتﻨد  ،که اﻟﺒته نويﺴﻨده ﺑﻨدهش  ،ﺑجايش »
کارکﺮفه « گذاشته اﺳﺖ  .آنها درتصويﺮماه  ،هم زن وهم شوهﺮ ،وهم پدر ومادر
ﺧود را ميديدند  .ﺑديﻦ تﺮيب  ،انديﺸه ايﻨﮑه هﻤه انﺴانها فﺮزند مﺴتقيم ﺧدايﻨد ،و
هﻤه ﺑﺸﺮ ،ﺧواهﺮان وﺑﺮادران وﺧانواده هم هﺴتﻨد  ،پيدايش يافته اﺳﺖ  .ازﺳوئﯽ
ﺑيخ وريﺸه هﻤه درﺧتان وگياهان  ،هﻤيﻦ » کوک = کوکا= تخم ماه « ﺑود که
ﺳﺮچﺸﻤه تﺮی وآﺑاديﺴﺖ  .ماه  ،که هم » نطفه وهم آب زهدان « هﻤه ﺟانها
ّ
ومـﻦ ومﻦ و زنج و ﺟد و ژد و انگم وانگ )
وگياهان را داشﺖ  ،شيﺮاﺑه و مان
رنگ= اَر +انگ = شيﺮاﺑه روان ( يا اﺳانﺲ هﻤه ﺟهان هﺴتﯽ را درﺧود داشﺖ،
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واصطﻼح » ميﻨو« که » مﯽ  +نيا +آو « ﺑاشد وﺑه معﻨای » آب نای ماه « اﺳﺖ
 ،چﻨيﻦ معﻨائﯽ داشته اﺳﺖ  .درواقع  ،ﺳﺮچﺸﻤه » اﺳانﺲ وشيﺮاﺑه ومان کل ﺟهان
هﺴتﯽ « يا » ﺣقيقﺖ درگوهﺮهﻤه ﺟانها « ﺑود .ايﻦ انديﺸه ﺑﺴيارﺑزرگ ازتجﺮﺑه
هائﯽ چﻨد درزندگﯽ که انﺴانها داشته اند  ،انگيخته شده ﺑود  .يﮏ تجﺮﺑه ﺑزرگ ،
» راﺑطه ماه ﺑا عادت ماهانه يا قاعدگﯽ زن « اﺳﺖ  .درکﺮدی ﺑه گاوميش  ،مانگ
گفته ميﺸد وزميﻦ  ،چون ﺧوشه زندگان ﺑود  ،هﻤيﻦ مانگ ﺑود  .ﺑه ماه آﺳﻤان نيز
مانگ گفته ميﺸود  .مانگه ومانگا  ،گاوماده اﺳﺖ  .ﺑه ماه تازه يا هﻼل ماه  ،مانگيله
) مانگ +ايل يا آل ( گفته ميﺸود  .وﺑه عادت ماهانه زن  ،مانگانه گفته ميﺸود .
ايﻦ واژه » قاعدگﯽ «  ،ﺑيانگﺮ ريﺸه مفهوم » قاعده واندازه « درتجﺮﺑيات انﺴانها
ﺑوده اﺳﺖ  .چﻨانچه انديﺸه ﺑزرگ ﭘروتاﮔوراس که انﺴان  ،اندازه هﺮچيزيﺴﺖ
 homo mensuraميﺒاشد  ،وﺑﻨياد ﺣقوق ﺑﺸﺮ شده اﺳﺖ  ،درﺳﺖ واژه »
 « mensuraازهﻤان » « mensturationميآيد  .ﺑه ايﻦ قاعدگﯽ يا ﺣيض
 xunomandيا  vohunavantگفته ميﺸود که ﺑه معﻨای » دارنده ﺧون « اﺳﺖ و
ﺧوب ديده ميﺸود که واژه » ﺧون =  «vohuniدراصل ﺑه هﻤيﻦ » ﺧونﺮيزی
ماهيانه زن درراﺑطه ﺑا ماه « گفتته ميﺸود ،و ﺧون »  «vohu -niﺑه معﻨای »
نای ﺑه « اﺳﺖ که نام ايﻦ ﺧداهﺴﺖ  .افزوده ﺑﺮايﻦ » رگ= راهو «  ،نام ارتا
هﺴﺖ  .درکﺮدی ﺑه ﺣيض » ﺑيﻦ مائﯽ « گفته ميﺸود که ﺑه معﻨای » آب نﯽ « ﺑوده
اﺳﺖ  .ﺑايد درپيش چﺸم داشﺖ که واژه » حی « که درعﺮﺑﯽ ﺑه معﻨای » زنده «
ﺑﮑارﺑﺮده ميﺸود) ﺣﯽ علﯽ ﺧيﺮاﻟعﻤل (  ،دراصل ﺑه معﻨای » فﺮج زن= اندام زن
« اﺳﺖ  ،وواژه » ﺣيات = زندگﯽ « ازآن ﺳاﺧته شده اﺳﺖ  .وواژه » ﺣيا = شﺮم
« نيز ﺑه هﻤيﻦ اصل ﺑازميگﺮدد  » .ﺣﯽ = اندام زايش زن « ،اصل زندگﯽ واصل
پيدايش زندگﯽ ﺑوده اﺳﺖ  .ازايﻦ رو نيز  ،ﷲ  ،هو الحی الذ ی ﻻيموت  .او
زهدانيﺴﺖ که هيچگاه نﻤﯽ ميﻤﺮد وهﻤيﺸه ازنو ميزايد  .اصل ايﻦ واژه » ﺣﯽ «
 ،ﺑه » هه يو «= ماه درکﺮدی و » هه يوک «= هﻼل ماه درکﺮدی ﺑازميگﺮدد ،
که ايﻨهﻤانﯽ ﺑا » زهدان « داده ميﺸد و دراوﺳتا »  « aiwiﺑوده اﺳﺖ .
تجﺮﺑه ديگﺮی که انﺴان  ،ماه را ﺑا آب پيوند داده  ،تجﺮﺑه ﺟزر ومد دريا اﺳﺖ که
درفارﺳﯽ » آب ﺟـَﺮ« و » آب ﺧيز« ناميده ميﺸوند  .ايﻦ انديﺸه » تحول وتغييﺮﺧود
ماه درهﺮماهﯽ « که ﺑﻨياد تفﮑﺮ ايﻦ فﺮهﻨگ در درک ﺟهان هﺴتﯽ ﺑود  ،ﺑا ﺟزرومد
دريا  ،ﺳﺒب ميﺸد که ﺟزرومد دريا را ﺑﺴيارمثﺒﺖ درمﯽ يافتﻨد  .ايﻦ انديﺸه در
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داﺳتان » ﺧﺮﺳه پا « درﺑﻨدهش  ،که ميان دريای فﺮاﺧﮑﺮت ) وروکﺴا ،کﺴا
درﺳانﺴﮑﺮيﺖ نام ﺧدای آﺑﺴﺖ ( ايﺴتاده  ،ﺑخوﺑﯽ ﺑازتاب شده اﺳﺖ  .ﺧـﺮ ،ﺑا اﻻغ
رﺑطﯽ ندارد  ،ﺑﮑه هﻤان » ﺧار= ﺧاره « ودراصل » هـﺮه « ﺑوده که  ،هﻤان »
ماه « اﺳﺖ و» ﺳه پا « که ﺑه معﻨای » پا « هﺴﺖ و ﺑه معﻨای اصل ﺟفتﯽ واصل
ﺣﺮکﺖ اﺳﺖ  ،ويژگﯽ ماهﺴﺖ که درپيش آمد  .ازﺟﻤله ويژگيهای ايﻦ » ﺧﺮﺳه پا
« درﺑﻨدهش آنﺴﺖ که » چون ﺑانگ کﻨد  ،هﻤه آفﺮيدگان آﺑزی  ،آﺑﺴتﻦ شوند  ،چون
درآب ميزد  ،هﻤه آب دريا مطهﺮشود «  .که هﻤان ويژگيهای ماه هﺴﺖ  .ماه که
ﻟوﺧﻦ ) نای ﺑزرگ ( يا نای ﺑه اﺳﺖ  ،وای ﺑه  ،ﺑاد يا ﺑانگ ونوای ﺑه نيزهﺴﺖ که
آﺑهارا ﺑه موج مياندازد و ماهيان را آﺑﺴتﻦ ميﮑﻨد  .وﻟﯽ مفهوم » دريا «  ،چﻨانچه
پﻨداشته ميﺸود ،درﺟائﯽ ازگيتﯽ نيﺴﺖ  ،ﺑلﮑه » چﻨانچه اشاره شد ،شيﺮاﺑه ومان
ومﻦ وميﻨووآب و انگ ورنگ ) ار +انگ = ارنگ رود ( ﺟاری وروان
درﺳﺮاﺳﺮﺟهان ودريای محيط ميﺒاشد .هﻤيﻦ مفهوم نيز درآﻏاز شاهﻨامه ميآيد که
:
ﺣﮑيم اين جهان را چو دريا نهاد
ﺑﺮانگيخته موج ازاو  ،تﻨد ﺑاد
ايﻦ تصويﺮ دريا  ،ﺑه کلﯽ ﺑا مفهوم »دريا« درداﺳتان نوح فﺮق دارد  .ايﻨجا ،
»هﻤه ﺟهان  ،درياﺳﺖ و ﺳاﺣلﯽ وکﻨاره ای ندارد«  ،چون ﺣقيقﺖ يا » مان ومﻦ
ورﺳا «
ورس َ
ورنگ= ارنگ= ار +انگ = شيﺮاﺑه روان هﻤه ﺟانها َ
ﺟوهﺮواﺳانﺲ هﻤه ﺟهانﺴﺖ و ﺟائﯽ که ايﻦ ﺟوهﺮ نﺒاشد  ،ﺑه معﻨای آنﺴﺖ که آنجا
ﺣقيقﺖ وﺧدا نيﺴﺖ  .ﺣقيقﺖ  ،درهﻤه چيزها نهفته اﺳﺖ وموج ميزند وروانﺴﺖ
ومﯽ تازد  .ﺣقيقﺖ  ،گﻨج درهﺮچيزيﺴﺖ  ،تخﻤﯽ)= چهﺮه درتاريﮑﯽ( ميﺒاشد که
» مﯽ چهﺮد = ﺑه ﺧود شﮑل وچهﺮه ميدهد تا ديدنﯽ شود «  .ماه يا کوک يا کوکا
 ،ﺑيخ هﺮدرﺧتﯽ و گياهﯽ وانﺴانﯽ ) مﺮدم = مﺮ +تخم ( اﺳﺖ و هﻤه ازايﻦ ميﻨوی
ماه ) آب زهدان ماه= مای يا مايه يا مﯽ ( يا مان ومﻦ ورنگ و» وه دايتﯽ = دهش
ﺑه « ميﻨوشﻨد ومﯽ » وﺧﺸﻨد « » ميﻨو« ميﺸوند .
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آب ،تنکردی ووخشائيست ،يعنی:
» آب «،هم مادّه وهم روحست
هم،اصل تاريﮏ وهم چهره ﭘيداست
آب و جهان انديشی ايرانی
انديﺸه های ژرف ومﺮدمﯽ انﺴان ،از زميﻨه های تصاويﺮی روئيده و پيدايش يافته
که ما امﺮوزه  ،آنهارا ﺧﺮافه وﺟهل واشتﺒاه ميدانيم  .انﺴانها ،فجﺮانديﺸه هائﯽ را
که درتجﺮﺑيات ﺧود  ،گﻤان ميزدند  ،ﺑه شﮑل » تاءويل هائﯽ ازمحﺴوﺳات ﺧود «
درتصاويﺮ محﺴوس ﺧود  ،ﺑازمﯽ تاﺑيدند  .ماه درآﺳﻤان  ،دراثﺮتحول ازهﻼل )
کﻤان ( ﺑه چﺮخ ) گﺮدی  ،شﮑل تخم ودانه ( وتغييﺮوارونه اش  ،پديده ای
ﺑﺴيارشگفﺖ انگيزو » انديﺸه زا « ﺑود  .ماه  ،هم نﻤاد اندام زايش زن وهم نﻤاد
اندام تﻨاﺳلﯽ مﺮد  ،هم مﺮد وهم زن) اصل آفﺮيﻨﻨده وزايﻨده ازﺧود ( و هم تحول
ياﺑﻨده نﺮی ﺑه ماديﻨگﯽ وماديﻨگﯽ ﺑه نﺮی ﺑود  .وازايﻦ رو نام ماه که دراصل »
مای = ماده « و» مز« و» ماخ « و » مج « ﺑوده اﺳﺖ  ،گواه ﺑﺮايﻨهﻤانﯽ داشتﻦ
آن  ،ﺑا » آب= شيﺮاﺑه = ميﻨو= مان = مﻦ « يا شيﺮاﺑه واﺳانﺲ= رس کل ﺟهان
اﺳﺖ .درﺳﺖ گيتﯽ ازايﻦ آب ماه » ميﻨو « که نطفه ماه ﺑاشد و درتﻦ وزهدان زنان
 ،هﺸته وافﺸانده ميﺸود  ،پيدايش مﯽ ياﺑد  ،ونطفه يا تخم نﺮيﻨگان هﻤه ﺑه زهدان
ماه ميﺮوند و تﺒديل ﺑه » پﺮويﻦ = ارتای ﺧوشه « ميﺸوند  .ايﻦ تصويﺮ ،هﺮچﻨد
ﺑﺮای ما ﺟزﺧياﻻت وموهومات چيزی نيﺴﺖ  ،زميﻨه پيدايش انديﺸه های متعاﻟﯽ
وژرف ومﺮدمﯽ شده اﺳﺖ که ﺑﺮﻏم ِ دﺳﺖ کﺸيدن ازايﻦ ﺧياﻻت ﺧام نجومﯽ و
ﺑيوﻟوژيﮑﯽ  ،آن انديﺸه ها  ،ارزش ﺧود را نگاه داشته اند و ميدارند  .ﺑه هﻤيﻦ
علﺖ  ،ايﻦ تصاويﺮ  ،ﺑه علﺖ آنﮑه » زادگاه ايﻦ انديﺸه های متعاﻟﯽ ومﺮدمﯽ و
ژرف « ﺑوده اند  ،ارزش ياد آوری دارند  .امﺮوزه نيز ،ﺑﺴياری ازانديﺸه ها ی
نيﮏ ومﺮدمﯽ  ،ﺑه هﻤيﻦ روال پيدايش مﯽ ياﺑﻨد وپيدايش ﺧواهﻨد يافﺖ  .انﺴان ،
ﺟﻨيﻦ انديﺸه های تازه ﺧود را درگهواره اصطﻼﺣات و قواﻟب کهﻦ و يا ﻏلط مﯽ
نهد تا درزهدان آنها  ،ﺑﺮويﻨد  .هﻤيﻦ کار را عﺮفان  ،درايﺮان کﺮده اﺳﺖ و ﺟﻨيﻦ
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انديﺸه های مﺮدمﯽ و مهﺮی و ﺑلﻨد ﺧودرا در » قواﻟب اﺳﻼمﯽ وقﺮآنﯽ « نهاده ،
تا از» درون کود اﺳﻼمﯽ  ،ازنو ﺑﺮويﻨد « .
درﺑﻨدهش ايﻦ انديﺸه ﺑﻨيادی فﺮهﻨگ ايﺮان ﺑاقﯽ مانده اﺳﺖ که آب  ،هم » تنکردی=
جسمانی ومادی « و هم » وخشائی = معنوی وروحانی ومينوی « هست  .درآب
 ،ايﻦ دو رويه  ،ﺑاهم آميخته و انﺒاز ،وازهم ﺟدا ناپذيﺮند  .هﻨگاميﮑه معﻨای اصل
آب ) مايه = مای  ،شيﺮاﺑه واﺳانﺲ هﻤه ﺟانها ( را درنظﺮ داشته ﺑاشيم  ،درمﯽ
ياﺑيم که » آب «  ،مقوﻟه ای ﺑﺴيارمهم وژرف درفﺮهﻨگ ايﺮان ودرتفﮑﺮ ايﺮانﯽ
پيدايش يافته اﺳﺖ  .چون » آب « که شيﺮاﺑه ومان ومﻦ ) = ميﻨو و مايه ( هﻤه
زندگان وگياهانﺴﺖ  ،مانع ازآن ميﺸد که انديﺸه » دوﺟهان ﺟدا وﺑﺮيده ازهم و
درگوهﺮ متفاوت ﺑاهم « پيدايش ياﺑد  .ﺑه عﺒارت ديگﺮ ،روح وﺟﺴم  ،ﺧدا وانﺴان
 ،آﺳﻤان وزميﻦ  ،ﺟان وتﻦ  ،پيوﺳته و آميخته ﺑه هم و متﻤم وانﺒازهم ﺑودند  .ﺑه
عﺒارت ديﻨﯽ درمﺴيحيﺖ واﺳﻼم  ،معﻨويﺖ وروﺣانيﺖ و انديﺸيدن  ،پديده های
پيوﺳته ﺑا تﻦ وﺟﺴم  ،و فﺮاروئيده از تﻦ وﺟﺴم ) شيﺮاﺑه و مﻦ نهفته درآن ( ﺑودند
.
مفهوم » آب « درفﺮهﻨگ ايﺮان ،ﻏيﺮازمفهوم آب درذهﻦ ما ميﺒاشد  .آب  ،که
اﺳانﺲ و » ميﻨو= مان = مﻦ= ژد= انگ « ﺟهان هﺴتﯽ شﻤﺮده ميﺸد هﻤانقدر
مادی وﺟﺴﻤانيﺴﺖ که روﺣانﯽ ومعﻨوی و انديﺸگﯽ  ،هﻤانقدر اﺳتومﻨد اﺳﺖ که
ميﻨوئيﺴﺖ  .چﻨيﻦ مفهومﯽ از» آب «  ،روح وﺟﺴم  ،انديﺸه وتﻦ  ،صورت ومعﻨا
 ،صورت وﺑيصورت  ،ﺣقيقﺖ وظاهﺮ ،ﺧدا وگيتﯽ را ﺑه هم ميآميخﺖ وﺑه هم مﯽ
پيوﺳﺖ  .ﺟهان ميﻨوئﯽ  ،نيﺮوهای ميﻨوئﯽ ) ضﻤيﺮ(  ،ﺑهﺸﺖ ميﻨوئﯽ ) گﻨگ ( ،
پديده هائﯽ ﺟدا گوهﺮ وﺑيگانه وﺑﺮيده از » گيتﯽ وﺟﺴم « وﺑﺮتﺮازﺟﺴم وتﻦ وماده
نﺒود  .ﺑهﺸﺖ وميﻨو ،ﺑاﻟيدن وشعله ورشدن و گﺴتﺮش يافتﻦ ِ شيﺮاﺑه ومان ) ميﻨو(
ورﺳﯽ اﺳﺖ که درميان وگوهﺮهﺮتخﻤﯽ ) اَﺳﺖ = اﺳتو = هﺴته = ﺟﺴم ( هﺴﺖ .
َ
ﺳپﺲ درعﺮفان ايﺮان  ،اصطﻼح » مﯽ = ﺑاده « که معﻨای ديگﺮماه ) ماء= مای
= مﯽ (  ،ﺟانﺸيﻦ مفهوم » آب = مايه  ،درعﺮﺑﯽ ماء « شد ،که اﺳاﺳا دراصل
ﺑاهم يﮏ واژه ﺑوده اند .پﺲ ازآنﮑه » آب «  ،معﻨای ﺑﺴيارتﻨگش را يافﺖ ،
ويژگيهای مثﺒتﯽ که فﺮهﻨگ ايﺮان ﺑه ﺑاده يا مﯽ ومايه ميداد  ،رﺳاتﺮ ،معانﯽ گﻤﺸده
آب را نگاه ميداشتﻨد  ،چون مايه  ،اصل تحول دهﯽ را درﺧود نگاه ميداشﺖ .
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ﺣقيقﺖ نهفته وروان) تازنده  ،روان ورونده ﺑا ﺳﺮود ( درهﺮماده ای ) ﺟهان
ﺟﺴﻤانﯽ چون زايﻨده اﺳﺖ  ،ايﻨهﻤانﯽ ﺑا زن داده ميﺸود  .نام ماه هم ماده = مای
ﺑود (  ،آن تخم را ميافﺮوزد و ميﻨوی نهفته وﺑاﻟقوه  ،ميﻨوی آشﮑارميﺸود .
ماه  » ،مای = درپهلوی « و» ماده =  «madaناميده ميﺸد  .ازمعانﯽ گوناگونﯽ
که در زﺑانها وگويﺸها از» مای ،ماده  ،ماخ  ،مج « که ماه هﺴتﻨد و ﺑاقﯽ مانده
ميتوان ﺑايﮏ نظﺮ ﺑازشﻨاﺧﺖ که ﺑا چه چيزهائﯽ ماه  ،ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸد  .يﮑﯽ
آنﮑه ماه يا مای  ،ﺑا » مادر«  ،زايﻨده ودايه ) ماما وشيﺮدهﻨده ( ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸد
) هو +مای = هﻤای (  .ديگﺮآنﮑه مای ) مادر( ﺑا آب يا مايه ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸد .
زرمايه  ،که معﻨای » ﺳﺒز« دارد  ،هﻤيﻦ شيﺮاﺑه ماه اﺳﺖ که ﺑهﺸتيان ميﻨوشﻨد .
درتﺒﺮی  ،مايه هم ﺑه » اصل هﺮچيز« وهم ﺑه » هﺮنوع مخﻤﺮيا تخﻤيﺮکﻨﻨده «
گفته ميﺸود  .ايﻨﮑه مايه اصل هﺮچيزاﺳﺖ  ،ﺑه معﻨای آنﺴﺖ که » ماه « ميان
هﺮچيزيﺴﺖ  .وايﻨﮑه مايه  ،اصل تخﻤيﺮکﻨﻨده وتحول دهﻨده و کيﻤياگﺮاﺳﺖ )مﯽ+
نيا = ميﻨا= ، ( mainyaنقش ﺑزرگﯽ درﺟهان ﺑيﻨﯽ ايﺮانﯽ داشﺖ  ،ﺑه ويژه که ايﻦ
اصل تخﻤيﺮگﺮيا کيﻤيائﯽ در ميان هﺮچيزيﺴﺖ .ازايﻦ رو » مﯽ « که ﺑاده ﺑاشد ،
هﻤان ماه اﺳﺖ که گوهﺮانﺴان را تخﻤيﺮميﮑﻨد و پديدارميﺴازد  .ﺑه هﻤيﻦ علﺖ نيز
نام ديگﺮمﯽ  » ،ﺑگﻤز« اﺳﺖ که » ﺑﻎ  +مز= ماه ﺧدا « ميﺒاشد  » .مﯽ « ،
ويژگيهای ﺧدای ماه را دارد  .اﻟﺒته تﻤاس ﺑا ماه ونگﺮيﺴتﻦ ماه نيز ،هﻤيﻦ ويژگيهای
تخﻤيﺮگﺮوکيﻤيا گﺮرا دروﺟود انﺴان دارد  .هﻤچﻨيﻦ درتﺒﺮی ميا ) =mia
 (miya =miyaaﺑه اﺑﺮﻏليظ هﻤﺮاه ﺑا ﺑاران گفته ميﺸود  .وازايﻦ تصويﺮميتوان
راﺑطه تﻨگاتﻨگ ماه ﺑا اﺑﺮرا ديد  .درﺑﻨدهش  ،ماه  » ،اﺑﺮ +ومﻨد « دارنده اﺑﺮ
ناميده ميﺸود  .طﺒعا واژه عﺮﺑﯽ » ماء= آب « هﻤيﻦ » مايه ومای وماه « اﺳﺖ .
هﻤچﻨيﻦ درتﺒﺮی » « ﺑه معﻨای » مغزيا مادهّ ی وﺳط هﺮچيز« اﺳﺖ ودرﺳﺖ واژه
» ميان « که نقش فوق اﻟعاده مهﻤﯽ درتفﮑﺮايﺮانﯽ دارد  ،ازهﻤيﻦ مفهوم » ماه «
ﺳاﺧته شده اﺳﺖ » .ماهﯽ« در دريا نيز هﻤيﻦ ماه = ماس = ماص اﺳﺖ  .چﻨانﮑه
نام ديگﺮ ماهﯽ  ،ﺳئﻨا وﺳﻤﮏ ) ﺳه  +مﮏ = ﺳه نﯽ = ﺳئﻨا ( اﺳﺖ  ،چون ماه
 ،مﺮکب ازﺳه ﺧدا هﺴﺖ که ﺑاهم اصل عﺸق هﺴتﻨد  .درﺑﺮهان قاطع ديده ميﺸود
که » مـه «  ،هم ﺑه قلم وکلﮏ گفته ميﺸود که » نای« ﺑاشد و هم ﺑه » ميﻎ « گفته
ميﺸود  .درﺧﺮاﺳان مايه  ،ﺑه ﺧايه انﺴان وﺣيوان و مخﻤﺮ) ماده تحول دهﻨده ( و
ماييدن ﺑه ﺧواﺳتﻦ گفته ميﺸود  .درپﺸتو مايه ﺧﻤيﺮمايه اﺳﺖ وﺑه آن  ،تومه وتومﻨه
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نيزگفته ميﺸود  .در واقع » تخم « ﺑا » مايه « ايﻨهﻤانﯽ داده ميﺸود و تومه وتومﻨه
که درپﺸتو  ،مايه اﺳﺖ  ،دارای معانﯽ ريﺸه واصل وﺟوهﺮو ﺑﻨياد هم هﺴﺖ .
ودرضﻤﻦ ﺑه شتﺮدوکوهانه نيز مايه گفته ميﺸود  ،چون ﺟﻤع دوکوهان  ،نﻤاد انديﺸه
ﺟفتﯽ وانﺒازيﺴﺖ  .ودرپهلوی  maayishnﺑه معﻨای آميزش ومقارﺑﺖ اﺳﺖ و
 maayutمايوت ﺑه معﻨای ﺟفﺖ گيﺮی و آﺑﺴتﻨﯽ اﺳﺖ و  maayomandکه هﻤان
» ميﻤﻨد « ﺑاشد ،ﺑه معﻨای » دارای مﯽ ومحتوای شﺮاب « اﺳﺖ  .وواژه »
 « mayazdﺟﺸﻦ نوشيدن مﯽ ﺑﺮای ﺑاهم آميختﻦ ودوﺳتﯽ ﺑوده اﺳﺖ  ،وواژه »
ميزﺑان  «mayazd-paanازهﻤيﻦ ريﺸه ﺑﺮﺧاﺳته اﺳﺖ  .ازﺧوشه معانﯽ گوناگون
وﻟﯽ ﺑه هم پيوﺳته » ماه = مای « ميتوان نقش مهﻤﯽ را که تصويﺮماه درتفﮑﺮ
واﺟتﻤاع ايﺮانﯽ ﺑازی کﺮده ﺑازشﻨاﺧﺖ  .ﺑه هﻤيﻦ علﺖ ايﻦ اصل کيﻤياگﺮوتحول
دهﻨده و شادی آورو » آذرفﺮوز= پديدارﺳازنده تخم «  » ،ميان=mai-dhyana
« هﺮچيزی و » اصل ميان درهﺮچيزی « اﺳﺖ  .ميان هﺮچيزی وهﺮانﺴانﯽ ،
ﺟای وﺧانه » زنخدا ماه « اﺳﺖ  ،چون » مﯽ  +دی  +يان =mai+ dhy + yana
«  ،يان +ﺧدا +ماه « ميﺒاشد  » .ميان «  ،ﺟايگاه وﺧانه ماه يا ﺧدای عﺸق وطﺮب
و آب يعﻨﯽ ﺣقيقﺖ هﺴﺖ  ،و آنچه ازايﻦ آب) ميﻨو= مان = مﻦ = انگ ( درميان
هﺮچيزی  ،مﯽ وﺧﺸد  ،موﺟود ميﻨوئﯽ اﺳﺖ  .ﺑديﻦ علﺖ معﻨای واژه »
 ، «vaaxshikموﺟود ميﻨوئﯽ اﺳﺖ .
***
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