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منوچھرجمالی

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 10 -

بنياد آزادی ِمذاھب وديگرانديشی را
درايران  ،لنبک)َلـن بغ(،
خدای خوان و َلـنگـَـر
)خوان گاه=خانقاه(
نھاده است
نده ،کسی نبيـند
درلنگـری که مائيم ،اَ ُ
عبيد زاکان
من  ،ازآن روز که دريافتم » گنج ناگنجايم «  ،ھستی يافتم  .من
ازآنروز که درخود  ،سرچشمه جوشان بينش ومھروشادی وروشنی
رايافتم  ،ھست شدم  .من ازآنروزی که جانم  ،جوان وبـُرنا ) پورنای(
شد ،پـُ رولبريزشد  ،جانبخش وشادی بخش شد ،ھستی يافتم  .با شاد
کرد ن و مھـربخشيدن  ،آفريده شدم  ،درک »ھست بودن خود « را
کردم  .انسان  ،در» خود -بخشی «  ،با تبديل جان خود  ،به چشمه
جوشان ِشادکردن ومھربخشيدن به ديگران  ،درک ِ خود بودن کردن ،
پيدايش وھستی يافت.
انسان دريافت که کاريزيست که از ژرفای جانش  ،آب حياتی ميجوشد
که ازدھانه ھای گفتاروکرداروانديشه و عواطفش  ،فوران ميکند و
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ّ
وخرمی ميآفريند  .من ھستم  ،چون » گنجی ھستم که
درگيتی  ،آبادی
درخود نمی گنجد «  .نام گنج  » ،جی بون = « ji+bunاست  .من
ّ
وخرمی جھان ميشوم .
ھستم  ،چون تبديل به آبادی
انسان  ،زھدان وسرچشمه وچاه ِ)= بون (  ،زندگی) جی( است .انسان
سرچشمه جوشان مھروعشق )جی ( ھست  ،انسان  ،اصل آفريننده
ھمآھنگی وتوافق وسنجيدن) جی ( ھست  .انسان  ،اصل آفرينندگی
) جی= يوغ ( ھست  .انسان ،آتشکده )آتش جان= جی +يان ( است ،
وباالخره انسان  » ،جی ،يا زنخدای ّ
خرم  ،اصل شادی ورامشگری و
شناخت وعشق و پستان شير ،يا دايه « ھست  .ھستی يافتن  ،با يافتن
درخود  » ،گنج ناگنجا « را  ،و يافتن در خود  ،پُری وسرشاری
ولبريزی وجوشندگی را  ،آغازميشود  .انسان  ،آنگاه انسان شد  ،که
کردارچشمه جوشان  ،يا گنج ناگنجا شناخت واحساس کرد .
خود را به
ِ
انسان ،ازکسی نپرسيد که من کيستم وچيستم  ،تاديگری به او بياموزد
که او کيست وچيست  .اين » جی=ژی«  ،يا جان ھست 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 .
 -1سرفرازی و -2نياز) نی +ياز(= مھر ،و  -3خواست ) خوا +ياز(
و -4آزادی  ،ھرچھار ،درفرھنگ ايران  ،شعله ھای آتش جان) جی(
 ،يا يازيدن جان ھستند .اينھا  ،روند ِلبريزی و افشانندگی طبيعت
انسانند  .اينھا ھمه  ،گوھر افشانندگی و دھشی ورادی دارند .
اين کشش ھای افشاننده  ،ھنگامی ھمه  ،سوی وارونه می يابند  ،که
انسان  ،خودرا » ضعيف وعاجزو ناتوان وناقص وجاھل وگناھکار«
در يابد  .ھيچ قدرتی  ،سرسازگاری و ھمآھنگی 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 ميخواھد ،
معين کند  .به انسان ميگويد که او چيست وکيست  ،و او چه وکه »
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بايد باشد«  .اوست که به انسان ميگويد که تو جاھل و ضعيف و
عاجزو محتاج ھستی  ،چون از من  ،اطاعت نميکنی  .اطاعت نکردن
ازمن وسرفرازی دربرابر من  ،برترين گناه است .
اين جھل ونقص انسانيست که ترا از اطاعت من بازميدارد وترا
گناھکارميکند  .قدرت  ،ازانسان ميخواھد که انسان  ،ازخودش ،
نخواھد  .ازخودش  ،سربرنيفرازد  .ازخودش  ،روشن نکند
وازخودش نبيند  .ازخودش  ،به ھرچه خواست ،مھرنورزد  .و آزادی
را  ،که سرکشی مداوم عليه قدرتست  ،برترين گناه بداند  .ولی اينھا
درست  ،وارونه سازی » کشش گوھری جان به افشانندگی ازپـ ُری
وسرشاريست «  .بدينسان  ،گوھرانسان بايد فوران وخودجوشی و
احساس ِ» ازخود بودن « را ازدست بدھد  .به عبارت ديگر ،بايد
مرتبا اين اصل جوشندگی وسرفرازی و يازندگی  ،دراو کوفته و
زدوده و بازدارنده وباالخره  ،سترون ساخته شوند .
ولی انسان  ،بدينسان  ،وجودی تھی نميشود  ،بلکه ازاين پس  ،تبديل
به » اصل ھميشه خالی شونده « ميگردد  » .يازش ِ دھشی ازپـُری «
 ،تبديل به » آز ِ اوبارنده يا بلعنده « ميشود  .او ھميشه بايد ازنو ،خود
را پـُ رکند  .او ديگربجويدن آنچه ميخورد نميرسد  ،بلکه اين » ِحس
تھی شوی « اورا مجبوربه ناجويده فروبلعيدن ) اوباريدن =ava-
 ( paritanميکند .ازاين پس  ،انسان  ،ھيچگاه نميتواند پروسيرشود .
برغم » خود پُرکنی «  ،ھميشه احساس تھی شوی و گرسنگی وجوع
دارد  .آنگاھست که قدرت ميکوشد که با اوامرونواھی شديد  ،اورا
ازناجويده فرو بلعيدن باز دارد  ،و ھميشه به انسان  ،وعظ قناعت
وصبرو رضا ميکند  .ولی ھمه اين اوامرونواھی ومجازاتھا وکيفرھا
 ،اين » سائقه بلعيدن « را نميتوانند ارضاء کنند وازکاربيندازند  .تا
انسان  ،خود را به کردار »ضعيف وناقص و جاھل وعاجزوکمبود«
درمی يابد  ،اين سائقه  ،که » گرسنگی وجودی « يا » قحطی وجودی
« باشد  ،دراو زبانه خواھدکشيد.
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ازاينگذشته  ،خود ﷲ نيز  ،دچارھمين آزبلعنده يا قحطی گوھری
ھست  .او نيز ميکوشد که ھمه جھان را فروبلعد ،ھمه ملل را مغلوب
وعبد خود سازد  .ھمه موجودات نيز با او  ،گرفتار» جوع
ومخلوق
ِ
بقر= گرسنگی دائمی « ھستند  .اين » شھوت فروبلعيدن «  ،به آنھا »
احساس بودن « ميدھد  .ھرکسی آنگاه احساس ھستی ميکند  ،که می
بلعد  .وزمانی که نتواند ببلعد  ،احساس » نابودی وعدم «  ،اورا
شکنجه ميدھد.
ھمانسان که انسان ناگنجا درخود  ،شادی از فراريزی و جوانمردی
ودھش دارد  ،ھمانسان  ،انسان ناقص وجاھل وگناھکاروعاجز،
ھنگامی شاد ميشود که بگيرد وبستاند و قھربورزد و پرخاش کند
وتھديد کند و به ديگران  ،چيره شود  .عقل درچنين وجودی  ،دھان يا
زفر ِبلعندگيست  .وعرفان  ،درست برضد چنين عقلی وانديشيدنش
بود  .شادی ِوجودی جوانمرد  ،درست بزرگترين دوزخ وعذاب ِ
موءمن به ﷲ است .
مسائل امروز جھان نيز با اين دوگونه انسان کاردارد  .انسانی که
ھستی خودرا به عنوان » سرچشمه جوشان « درمی يابد و انسانی که
ھستی خود را به عنوان » اصل تھی سازنده « درمی يابد  .انسانی که
خود را »سرچشمه خالی شونده « ميداند و ھميشه درفکرپـُرکردن
) اوباريدن ( آنست  ،مسئله بنيادی اقتصادی وسياسی وحقوقی ِ جھان
ماست  .اينست که برای حل مسائل بنيادی جھان  ،بايد انسان ،
درخود  ،باز سرچشمه جوشندگی را دريابد  .ھمين 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  .فرھنگ  ،ھميشه جنبشی است که به معنی  ،جمعست ولی
به صورت  ،پراکنده  .عرفان ايران مانند فرھنگ ايران ،
»جگرودل« را ميانه انسان ميدانست  ،نه » عقل« را  .دل که نام
ديگرش  » ،ارد « ميباشد  ،ھمان » ارتا « ھست که نخستين
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عنصروجود انسانست  ،که طبعا » مرکزھستی « انسان شمرده ميشده
است  .جگر نيز که » جی  +گر=  «ji +garewباشد  ،به معنای
زھدان يا سرچشمه » جی= زندگی وعشق « است ،که باز با دل ،
ميان ھستی انسان شمرده ميشود  .تفکر فلسفی  ،امروزه رابطه با »
دل « يا مفھوم » ميان ھستی « ندارد  .درحاليکه » ميان ھستی «
درفرھنگ ايران  ،نقش بنيادی درزندگی انسان داشت  ،چون»
سرچشمه مھر« شمرده ميشد » .خرد « درفرھنگ ايران  ،درسراسر
تن پخش است و دل وجگر ،ميان ھستی اوست  .اينست که مولوی به
» دل = ميان ھستی « خود  ،ميگويد :
غافل ُبدم ازآنکه تو  » ،مجموع ھسـتـئی «
مشغول بود » فکـر«  ،به ايمان وکافـری
ايمان به عقايد گوناگون  ،فکرمرا ازآن بازميداشت که ترابشناسم که
تو ميان ھستی ميباشی وکل ھستی ازتو معين ميشود .
ای دل  ،تو » کل کونی «  ،بيرون زھردوکون
ای جمله چيزھا تو  ،وز چيزھا  ،بـَری
دل  ،اينھمانی با » ارتا « وجگر» ،جی  +گرّ ،
خرم = جی « داشتند
آفريننده پـ ُری وسرشاری ھستند  .ارتا  ،ھمان » لـما =
که سرچشمه
ِ
گل بستان افروز« است که اصل » لمالمی= لبالبی « است  .احساس
اين سرچشمه لبالی درخود ھست که روزنه ھای جوشندگی را
درسراسروجود انسان  ،در انديشه وگفتاروکردار ،ميگشايد .
درفرھنگ ايران  ،انسان  ،ترکيب جسم وروح نبود  ،بلکه  ،فرھنگ
ايران  ،انسان را دارای سه اليه ميدانست  .درونی ترين ھسته  »،جان
جان« يا جانان بود  ،که ھمان » فـرن « و » فری « و يا » ارتا «
باشد  .اليه دوم فرازآن  ،جان است  ،وباالخره  ،اليه فرازين که ديدنی
وگرفتنی است  ،جسم است  .جان جان يا جانان ) فـری= ارتا =
سيمرغ ( ھمان » گنج نھفته وناگنجا « درھرانسانيست که اصل
ومھروپُری وسرشاريست » .ارتا واھيشت= ارديبھشتد «
زيبائی ِ
خدای ايران  ،انسان را خلق نميکند  ،بلکه وجودش  ،خوشه ای از
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تخمھاست که تخمش درھرانسانی  ،افشانده ميشود و اين ھمان
چيزيست که عرفا  ،سپس » جان جان يا جانان « ناميدند .
جان جان مائی  ،خوشتر ازحلـوائی
چرخ را » ُپـر کردی «  ،زينت و زيبائی
دايه ھستی ھا  ،چشمه مستی ھا
َسرده مستانی  ،و آفت سرھائی
با درک اين اصل غنا درخودھست که انسان  ،وجودی خندان ميشود ،
چون خنده وشادی  ،بيان » ناگنجائی گنج « است .
چگونه خنده بپوشم ؟  .......انار خندانم
سـماقی )ُسماق بودن(
نبات وقـند  ،نتاند نمود ّ ،
خرسندی  ،اين شادی ونشاط » وجودی « است که بيان گنج نھفته ولی
ناگنجا درھرخودی است  .خرسندی  ،شادی ازچيزی وبرای رسيدن
به چيزی نيست  ،بلکه نماد پيدايش غنای نھفته در وجود خود
انسانست  .رسيدن به اين درک ازغنای وجود خود ھست  ،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 ھستی،دردرون جان خود ھست که بايد ُجست :
گدا رو مباش و مزن ھر دری را
که ھرچيز را که بجوئی  ،تو  ،آنی
تو آن چيزی  ،که ميجوئی ُ .جستن  ،روند پيدايش چيزيست که درتو ،
نھفته است و درخود نميگنجد و درجستن ،راه پيدايش خود را ميگشايد
دال خيمه خود براين آسمان زن
مگو که نـتـانـم  .... ،بلی ميتوانی
حتا نياز به جستجوی اين سرچشمه غنا درخودت نيز نيست  ،چون
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ھرروز 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
ورکاھلی  ،چنان شوی ازمن  ،که برپری
اين پـری )= فری  ،فريان = آتش جان ( ھرروز بامداد ،با گشودن
چشم  ،می يازد و فوران ميکند .

دين مردميست
در» مردم« ِ ،

چرا انسان  » ،مردم=َمـر +توم « ناميده شده است ؟
چرا گوھر » مردم «  » ،مردمی وجوانمردی « است؟
چرا  ،مردمک چشم » ،مردم « ناميده شده است ؟
انسان  ،تخم » َمـر« ھست
»َمـر« ،ارتا يا ھمان» ايرج «،يا ھمان » رند« است
انسان به خود ،نام » مردم = مر +تخم « داده است  ،چون خود را
سرچشمه مھر و دوستی وافشانندگی وجوانمردی ) مر +دی =
درکردی  :مر +دايتی ( ميدانسته است  .انسان  ،خود را » تخم َمر،
امـر« ميدانسته است  .انسان  ،خود را دارای » بينش مردمی «
تخم َ َ
ميدانسته است  .مردم ِچشمش  ،سرچشمه بينش مردمی و جوانمردی
) مر +دی = مر +دايتی = دھش ِ دوستی ومھر( است  .نگاه مردم
چشم که بھور ناميده ميشود ّ ،
خرم يا زنخدای عشق وزندگی بخشی و
رامشگريست  .با نگاه مھرو جوانمردد ومردمی  ،به گيتی وبه
مردمان می نگرد  .انسان و چشم  » ،تخم َمـر« ھست  .اين » مـر=
امـر« کيست ؟ اين » مريا امر«  ،ھمان » ارتا « ھست که در» ّ
خرم
= زنخدای عشق = جی = پگ = بام «  ،ديدنی ميشود  .اين » مر يا
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امـر« ھمان » مردوک يا َامـرئوتی « است که کورش درخطاب به او
ََ
 ،منشورخود را نوشته است  .انسان  ،فرزند يا ازگوھراين خدا
وھمگوھر اين خدا ھست  .گل ارديبھشت ) ارتا واھيشت ( ،
مرزنگوش ) ارگانوم مايوران ( است که به آويشن کوھی يا شيرازی
نيزگفته ميشود  .نام التين ويونانی اين گياه  ،اصل ايرانی آن را
بھترحفظ کرده اند  .چون درالتين ودريونانی اين گياه =amaar-cus
 amaarakosناميده ميشود  .که به معنای » زھدان يا خوشه امـر«
ميباشد  ،ومرزنگوش  ،درواقع » مرز +گوش « بوده است و
مرزيدن  ،ازھمان ريشه » مر= مار« ساخته شده است که درانگليسی
»  «to marryزناشوئی کردن ودرکردی » ماره « به معنای
ازدواج است  ،و درسانسکريت به معنای » جفتی « ھست ومرزيدن ،
به معنای مقاربت وتماس وھمخوابگی است و درسغدی  maraazبه
امر «  ،به سی
معنای ھمکارودستياراست  .درسانسکريت » مـر= َ
وسه خدا و به » اندروای « که رام = ّ
خرم باشد گفته ميشود .
ّ
زمرد  ،مره کته =  mara +kataگفته ميشود که به
درسانسکريت به
معنای » ِمھرکده = خانه عشق « است  ،چون سبز ،رنگ عشق
ومھر) نيازی( بوده است  ،و زمرد  ،سنگيست که با مھرگان
) ميتراگانا = زنخدا مھر( اينھمانی داده ميشود  .ازسوی ديگر
درکردی به » ياس «  » ،مرانی « گفته ميشود که دارای پيشوند»
مر« است  ،که گل نخستين روز ماه  ،زنخدا ّ
خرم) خدای مھروزندگی
= جی ( ميباشد  .و روز بيست ونھم ھرماھی  » ،مرسپنتا = مار
اسفند « گفته ميشود که خدای مھروعشق ودوستی است  ،که ميان »
رام = ّ
خرم = روز بيست وھشتم « و بھرام ) روزسی ام ( پيوند
ميدھد و ازاين پيوند  ،زمان وجھان ازنو آفريده ميشود  ،و نام ديگر
گياه اين خدا  » ،سنگ = رند « است  » .رند « اصل مھرودوستی
است که درپيوند دادن  ،ھمه چيزھارا آفريننده وجوشان ميسازد .
گل ديگرروز خرم ) نخستين روز ھرماه (  ،مورد است که نام
ديگرش ) مر +سين ( و » امـر= امار= عمار« و » اس مـر = اس
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مار ( و رند است  ) .اس +مر( به معنای » بزرگ مھر « است چون،
ھم اس که سنگست  ،وھم » مـر«  ،اصل جفتی وانبازی ھستند ) مھر ِ
مھر = مھربزرگ (  .و نام دانشمند وفرزانه ايرانی درزمان
انوشيروان ،بزرگمھر  ،نام اين زنخدا ّ
خرم بوده است .
زرتشت  ،برضد اين اصل » مـَر يا سنگ يا جفتی=يوغ ،يا ييما=
ھمراد  ،يا ديو= دوتا باھم « بوده است  ،ازين رو يزدانشناسی
زرتشتی کوشيده است تا ميتواند  ،اين اصطالح را يا حذف کند يا
تغيير معنابدھد  .ولی درست ھمين » مـر« که پيشوند » مردم « و »
مردمی « و » مردی  ،جوان مردی « و » مر +دايتی = درکردی =
جوانمردی «  ،و مردم يا مردمک چشم  ،تصوير انسان وفطرت اورا
درفرھنگ ايران  ،معين ميسازد  .مردم )= انسان (  ،درفرھنگ
خرم «
ايران  ،فطرت وطبيعت جوانمردی ومردمی  ،يعنی » ارتا و ِ
را دارد  ،ودرست درشاھنامه اين فطرت مردمی انسان  ،درتصوير »
ايرج « ،نخستين شاه ايران  ،باقی مانده است  » .ايرج يا اِ ِرز« ،
ھمان ارتا ھست که پيکريابی » اصل مھرو دين مردمی  ،واصل ضد
قھر« درگستره سياست وحکومتگری ميباشد .
ايرج درشاھنامه با چنين آرمان بزرگی ازانسانيت و » دين مردمی «
اش  ،بنياد گذار» حکومت ايران « ميگردد  .ايرج  ،نشان ميدھد که »
داد = نظام وقانون وعدالت «  ،که استوار بر خرد ھم باشد  ،بدون »
ِمھر اجتماعی و بين المللی وبين الطبقاتی وبين المذاھب « که ازنھاد
انسانھا ميجوشد  ،واقعيت نخواھد پذيرفت  .اينکه ايرج )= ارتا ( ،
پديده » مھر« را  -1با رابطه ميان ملل واقوام و  -2درگستره جھانی ،
و - 3در رابطه با داد ) نظام وقانون وعدالت ( طرح ميکند  ،ماھيت
مفھوم » مھر« را درفرھنگ ايران مشخص ميسازد .
ازھمين مفھوم ويژه » مھر « ھست که ميتوان تفاوت ژرف آنرا با
مفاھيم عشق ومحبت و  Erosو Agapeدريونانی دريافت  .ايرج يا
ارتا  ،ميگويد که » نباشد بجزمردمی  ،دين من « » جز ازکھتری
نيست آئين من «  .مقصود از کھتری  ،کوچک تربودن
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وصغيرتربودن نيست  .بلکه » کھی « به معنای » جوانی « نيست .
جوانی  ،آئين ) آ -دين ( من ھست  .دين من  ،جوانيست  .جوانی
)  ( jva-vana =jvanaبه معنای » يوغ  +پری وسرشاری  +اصل
به ھم بافی وبه ھم دوزی « است  .جوانی ) برنائی= پورنائی =
پری (  ،به معنای ِاصل آفريننده سرشاری و مھر است  .دين من که
ارتا باشم  » ،مردمی = مر+توميه « است  .اصطالحالت ِ مردم و
مردمی ومردی) مر+دی( درفارسی  ،و » مر +دايتی = جوانمردی
« درکردی  ،ازھمين ويژگی » َمـر« دراين خدا که نام ديگرش »
اَمـرو = افشاننده « و » لـن = لـم = الم = الن « است مشخص
ميگردد نام اين خدا  ،درنوشته ھای سفالين ھخامنشی نيزپيش ميآيد .
اين » َمـر= مار «  ،در» مرسپنتا = ماراسفند = رند « نيزپيش ميآيد
 ،که اصل پيوند دادن دوبن آفريننده گيتی ) ّ
خرم وبھرام ( در
روزبيست ونھم ھرماھيست و خدای دوستی ومھروزناشوئی است .
اين » مـَر«  ،ھمان » ّ
خرم « يا زنخدای مھر) ميتراگانا ( و ھمان »
ارتا واھيشت = ارتای خوشه ھست « که با افشاندن تخمھايش درزمين
 ،نخستين عنصرھمه زندگان و آتش ھمه جانھا ميشود  .محوريا
ّ
وخرمدينی ايران  ،درھمان چند عبارتی که
َوردينک فرھنگ ارتائی
فردوسی در داستان ايرج آورده است عبارت بندی شده است .
ميازارموری که دانه کش است
که جان دارد وجان شيرين خوشست
پسندی وھمداستانی 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 ) قھروتھديد وپرخاشگری ( و ازکين ورزی
می پرھيزد  .کين ورزيدن  ،شايسته دين نيست  .دين  ،شيوه ضد خشم
) قھروتھديد وتجاوزگری ( و شيوه ضد کين ورزی وکين توزيست .
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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 آنھا را تحول به مھر بدھم و
شايسته من نيست که دربرابر کين ورزی آنھا  ،به آنھا کين بورزم
وواکنشی رفتارکنم  .واکنش کين ورزی در برابر کنش کين ورزی را
بکلی درھمه گستره ھا رد ميکند  .ھمين چند انديشه که از ايرج يا
ارتا درشاھنامه آمده  ،بنياد انسانيت ايرانی را دراجتماع وسياست
واخالق واقتصاد ميگذارد  ،و دين را فقط به کردار اصل آفريننده مھر
ومردمی و دوستی وجوانمردی و ضدخشم وکين وتھديد دراجتماع
ودرميان ملل وطبقات واقوام ونژادھا می پذيرد  .دينی را که ايجاد
خشم وقھروبيم وعذاب وتبعيض بکند  ،ضد دين ميشمارد  .محتوای
اين چند سخن  ،درتاريخ فرھنگی وفلسفی ودينی درجھان  ،بی
نظيراست .

انسان ِ خـرمنی  ،خـرمن انسان
مروت بود  ،آخرنکنيد
دانه چيدن ،چه ّ
که اميران دوصد خرمن وصد انباريد –
ما ھمچوخرمن ،ريخته ،گندم به کاه آميخته
باد جان ،که را زگندم کن جدا -مولوی
ھين ازنسيم ِ
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
ھستند  ،درست يکی با پيشوند » مـر= امـر« است و ديگری با پيشوند
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» ھره = « haurvaاست ھنوز درتبری ومازندرانی به خرداد  ،ھـره
ما = خره ما گفته ميشود .امرتات ) امر +تات ( يا مرداد) مر +تات (
 ،ھمان 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
= ھره  +مان « است  ،و » خره = ھره « به معنای بسياری وپری
است  .خرمن  ،خانه ومان پری وفراوانی ميباشد  .البته اين » ھره «
 ،ھم پيشوند » ھره ما = خرداد « وھم پسوند » گندھرب = Gand-
 «harvaد رسانسکريت است که خدای ماه است وازاو ،نخستين جفت
انسان) جم وجما ( پيدايش می يابند  .به عبارت ديگر ،انسان،
ھمگوھرخدای ماه است  .اين واژه » ھـره = خره «  ،که معنای پری
وبسياری وسرشاری دارد  ،فطرت ھرانسانی را مشخص ميسازد .
انسان  ،خرمن ) خره  +مان = ھره  +مان ( است  .اين واژه درشکل
» خارا  ،خاره « درفارسی باقی مانده است که دارای معانی  -1ماه
پـ ُر -2 ،زن  -3 ،سنگ ) امتزاج واتصال ( ميباشد  .دربندھش نيز »
خـرسه پا « درميان دريای فراخکرت  ،ھمين » ماه ُپـر« ھست که
ھمآغوشی سه خدا باھمست  ،که نيازبه بررسی گسترده درفرصتی
ديگر دارد .
» خردجال = خرُ +دژ +آل « دراسالم نيز ،ھمين زنخدا ماه ،اصل
پری وسرشاری است که فطرت جوانمردی ورادی ھر انسانی
ميگردد  ،و ازاديان نوری  ،زشت وبدنام ساخته شده است  ،واين واژه
» خر«  ،ھيچ ربطی به حيوانی ندارد که امروزه برغم واقعيتش ،
پيکريابی مفھوم حماقت ونفھمی شده است  .اصطالح » خرمن ماه «
ازھمين زمينه پيدايش يافته است  ،چون » ماه «  ،و خرداد )ھره=
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خره ( وامرداد ) مـر +امر( و ّ
خرم  ،خدايان روزی ھمه آفريدگان
) دامان ( ميباشد  .درسانسکريت نيز» ھـری=  «hariنام خدای
ويشنو  ،خدای پرورنده وابقاءجانداران است  .خود ماه  ،مان يا
خانه ِ» خره = ھره = خاره = پری وبسياری ومھر « ھست  ،انسان
يا مردم  ،تخمی ازاين خرمن ماھست که درافشانده شدن درزمين
ودرتن  ،خوشه وخرمن ميشود  .خرمن ماه  ،خرگر ناميده ميشود که
به معنای » زھدان پری وسرشاری « است  .درست رابطه خرمن را
با ماه  ،درچند اصطالح که درزبان کردی مانده است ميتوان بخوبی
شناخت  .لوخن  ،يکی ازنامھای ماھست که به معنای » نای بزرگ =
نفير« است  .البته به معنای زھدان بزرگ آفرينش بوده است  ،و»
ھری وھره « نيز دراصل ھمين معنارا دارد  .و زھدان  ،ھميشه
متالزم بامفھوم پری وسرشاری ويا خره = ھره بوده است  ،وزايش
اززھدان  ،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 ھاله يا خرمن ماه نيز ھست .خرمان ) خره
 +مان (  ،اينھمانی با » ماه = ھره = خاره « دارد  .درستايش سی
روزه ) اساطير ،دکترعفيفی( درباره خرداد ) ھره ما ( ميآيد که » :
تورا آبادانی خوانند درجھان  ،ھرکجا که توھستی  ،آنجا آبادانی است
« و درستايش سی روزه درباره امرداد ) مر= امر( ميآيد که » :
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 وگوھر جوانمردی دارد  .يکی »
مـر«وديگری » ھر« است و اين دو زنخدا  ،در متون اسالمی  ،بنام
ھاروت وماروت  ،برای عشقشان به زھره ) ّ
خرم= خدای مھربه
زندگی (درچاه بابل سرنگون آويخته شده اند وازلبشان تا آب  ،يک
انگشت فاصله است و درتاب تشنگی وگرسنگی ھميشه ميسوزند وعذ
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اب می بينند  .اين ماه ) ھره = خاره = خره ( و اين خرداد ) ھره (
که شيرابه حيات جھانيست با امرداد  ،در ّ
خرم  ،که » غله = ُپـر+
يورتاک ) اورتا = ارتا  ،اورته = آرد  ،دک ،پسوند يورتاک =
درپشتو به معنای ُپـر و َدکه  ،به معنای حامله وآبستن است = ارتای
آبستن ( پيکرمی يابند .
نام ديگر اين ّ
خرم  » ،دروای « است که درزبان عربی ودرزبان
درکردی َ » ،بی در « شده است  .دراين زبانھا  ،به خرمن وخرمنگاه
َ » ،بـيدر« گفته ميشود و پيش ازپيدايش ِ محمد واسالم  ،کعبه  ،بنام »
بيدر= خرمنگاه « مشھور بوده است  .اينست که عالء 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 ھنگام لخت دور کعبه ميرقصيدند تا ازبزاق يا
مينوی ) تخم ( ماه که درمھتاب افشانده ميشود  ،يا نطفه بيابند يا آبستن
گردند  .چنانکه آمد ،درکردی نيز به خرمن  » ،بيده ر« گفته ميشود
که دراصل » وای  +در« است که ھمان » در +وای = اندروای «
باشد  » .دروای « و » اندروای « نام رام يا خرم ) زھره ( ميباشد .
مثال » اندرماه =  « andar-maahبه معنای » ھالل ماه « است که
به معنای » زھدان ماه « باشد  ،چنانچه به ايجاد نطفه درزھدان ،
اندرداتن »  «andar-daatanگفته ميشود  .اندروای يا دروای = بی
در ،به معنای » وای آبستن « است  .خرمن ) ھره  +مان (  ،زھدان
پروسرشاريا آبستن شمرده ميشده است  .چنانچه درگويش کرينگان
) ذکاء(  ،به خرمن  » ،گين = زھدان « ميگويند و درخوری )فره
وشی ( به خرمن گندم » جوفون « گفته ميشود  .دراوستا جو= yava
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به معنای گندم است وفون يا پون  ،ھم به معنای پری وھم به معنای
زھدان است .
بنابراين جوفون درخوری  ،به معنای » زھدان 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 که ھزوارش » ھـر= ھـره «  ،نيز»
 «kena =kenاست  .زھره يا ّ
خرم  ،جنين يافرزند » وای يا ارتا «
بود  ،ازاين رو » بی در = دروای « خوانده ميشد  .چنانچه نام
ديگرش » َبی دخت « است  .درلغت نامه ھا  ،بيدخت را ناھيد ميدانند
ولی غلط است و بيدخت نام زھره يا ّ
خرم ميباشد که ھمان » پکند=
نانی « و باده ايست که ھمه ميخورند ومينوشند  .ابونواس که ايرانی
بوده است  ،دقيقا اين دورا که ناھيد و بيدخت ) زھره = ّ
خرم ( باشند ،
ازھم بازميشناخته  .چنانچه ميسرايد :
اذوجھت ناھيد نجديه وحان من بيذخت  ،اغوا ر
ناھيد ازسوی نجد برآمد و بيدخت  ،نزديک فرورفتن است » .بيدخت«
که دختروای باشد  ،ھمان » بی +در« است که نام ديگرش » بيلھفت
= بی  +لھفت= لعبت « ميباشد  .وای  ،مھترپريان ،که دربانوگشسپ
نامش »غين « است  ،برفرازسرش،درگيسوھايش)=خوشه(،
درزيبائيش پديدارميشود  .درواقع  ،زھره يا ّ
خرم  ،ديدنی شدن يا
پيدايش ِ ارتا يا وای بوده است  .ازاين رو ھست که واژه » دروا « که
ھمين دروای است  ،و درخوشه  ،پديدارميشود ،درلغت نامه ھا 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
اصطالح » دربايست « دزبان فارسی بکاربرده ميشود ،وما فراموش
ميکنيم که اين نام » ّ
خرم « ايران بوده است  .نام ديگرخرمن ماه ،
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خرگر است که » ھره  +گر ِو « = زھدان ) گرو= (garewa
وسرچشمه پری وسرشاری است .

پـر) خرمن ماه (
خرد انسان و ماه ُ
خرد افـشاننده
ِ
خـردی که جوانمـردانه ميانديشد
درفرھنگ ايران  ،خرد انسان ،فطرت يا نھاد » افشانندگی ورادی
ودھشی « دارد  ،چون خرد انسان  ،ھمگوھربا » ماه پُـر « ميباشد .
خرد  ،درانديشيدن  ،گوھررادی وجوانمردی خود را پديدارميسازد .
اين پيوند را ازسوئی درگزيده ھای زاد اسپرم ) بخش  (30می يابيم
که مغز ،اينھمانی با » ماه « داده ميشود  .واژه » دماغ = دم  +ماخ =
ماه« ھم ھمين رد پا را نگاھداشته است  .ولی رد پای دقيق آن ،
درتصوير انسان درشاھنامه باقی مانده است  ،که » انسان  ،سرويست
درخت سرو
که برفرازش  ،ماه ِگرد يعنی ماه پر « است  .انسان ،
ِ
است  ،که » اردوج = ارتا +وج = تخم ارتا « ناميده ميشود  ،وخوشه
ای برفرازش دارد که » ماه پر« ميباشد  .ازسوی ديگر ،سرو کوھی
 ،پيرو ناميده ميشود که نام خوشه پروين است  .سرانسان  ،اينھمانی
با » ماه پر« داده ميشود  ،که چنانچه آمد  ،خاره = خره = ھره نيز
ناميده ميشود  .ازاين پيش داده ھا  ،به خوبی ميتوان ديد که خود واژه
خرد ،ھمين تصوير را درخود ،نگاه داشته است  .خرد دراوستا  ،ھم
»  ، « khraوھم »  «khratuاست  » .خره « که خرد باشد  ،ھمان
» ھـره « است  ،که به معنای زھدان پری وسرشاری و به معنای »
ماه پر« ھست  .بايد درنظر داشت که ماه پر ،پـ ُر ازخوشه پروين
) تخم ھمه گيتی ( ھست و تخم  ،درفرھنگ ايران  ،سرچشمه روشنی
است  .ازاين رو ماه  ،بينا ناميده ميشود  .بنا براين خرد که ھمان ماه
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پُراست  ،سرچشمه روشنی است  ،و نام ديگر مھتاب  » ،زنگ «
است که ھمان واژه » سنگ « باشد ومعنای » مھر« را دارد .
ازاينگذشته  ،زنگارھم که سبزباشد  ،معنای مھر دارد  .بدينسان خرد
 ،ھم سرچشمه روشنی وھم سرچشمه مھر وھم سرچشمه پری و
لبريزی و افشانندگيست .بدين علت است که مولوی » عقل را
درعربی که ھميشه دربُردن واکل کردن ميانديشد « نمی پذيرفت ،
چون » خرد « درفرھنگ ايران  ،سرچشمه رادی وجوانمردی
وافشانندگيست .
» تفکر«  ،از برای » ُبـرد « باشد
تو سرتاسر ،ھمه ايثار گشتی
اين معنای » خرد « را درفرھنگ ايران  ،که برای بردن وستاندن
وگرفتن وغلبه کردن نيست  ،عرفان  ،فراموش کرده بود  .عقل و
خرد  ،دومفھوم کامال جداگانه ومتفاوت ومتضادباھمند  .واژه
ديگرخرد  ،که »  «Khratuباشد  ،مرکب ازدوبخش » + ratu
 « khraميباشد  .پيشوند » خره = ھره «  ،ھمان پری وسرشاری
وھمان ماه وھمان سيمرغ است  ،وپسوند ِ » رتو « به معنای » ھدايت
کننده وپيشوا « و» فرمانروا و قانون « و » دارنده « است  .اين
دارنده » خره = ماه = خرد « است که پيشرو وفرمانروا وھدايت
کننده ورھنماست  .خود ماه نيز سيمرغ است که که پيدايش بھمن
است ) اساطير ،دکترعفيفی (  ،درسرھرانسانی ھست و اصل
فرماندھی و پيشرو و قانونگذاراست  .ولی اين واژه » رتو «  ،از
اصل »  raati = raitiسانسکريت = radiفارسی « برآمده است که
معنای  -1دھشی  -2رادی و -3دوست را دارد  .واين معانی درمفھوم
» خرد « با زتابيده ميشوند  ،که در» خره « نيزنھفته و پوشيده است .
وازآنجا که ماه با چشم انسان اينھمانی داده ميشد  ،خرد ھم  ،چشم
شمرده ميشد وھم چشم خرد خوانده ميشد )، ( khratu+doithra
چون چشم  ،نخستين پيدايش آتش جان دررحم شمرده ميشد )گزيده
ھای زاد اسپرم 30 -پاره.(23
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اکنون چنين انسانی  ،با چنين شناختی ازخود و چنين خردی و چنين
چشم خردی  ،وچنين رابطه ای با خدايش  ،نياز دارد که درشاديھا
وکامھايش  ،انبازبا ديگران باشد  .کام بردن وشادبودن ھمانند آفريدن
که ھم آفرينی ) ھمبغی( است  ،ھمکامی است  .اينست که باھم
خوردن وباھم نوشيدن  ،برای او يک دربايست ) دروا ( ھست  .براين
پايه اصطالح ِ » مھمان « و» سپنج « و» لنگر« و » خوان « پيدايش
يافته است  .امروزه ما مھمان را ازميزبان  ،جدا ميکنيم  .ولی »
مھمان «  ،معنای » جمعی وباھم « را دارد  .ھمانگونه » سپنج « ،
دراصل  ،معنای » يوغ « و » چراگاه « را دارد  .يوغ ھمان »جفتی
وباھمی درآفرينندگی وشادی « است  .وچراگاه  ،جائيست که ھمه
باھم درآن ميچرند  » .چر« معنای پری و فراوانی داشته است .
چراگاه  ،خوانيست ازفراوانی وانبوھی که ھمه درآن ميچرند .
چرتـک  ،پاشيدن
درتبری » چرچر« به معنای سوروعيش است .
ُ
وپاشيده شدنست  .به درخت  » ،چر « گفته ميشود  .درسيستانی،
چری  ،انبوھی جنگل است  .چره  ،ازدحام وشلوغيست  .چر ،جنگل
وانبوه است  .درکردی به زھدان » ،چاروکه « گفته ميشود که
سرچشمه پری شمرده ميشده است  .چرچر ،گردش زندگی
وامورروزمره است  .بنا براين » سپنج « و » مھمانی « و » خوان «
و» لنگر« ،بھره مندی باھم ازسفره پرخدای مھر بوده است  .ھمه
باھم مھمان برسريک خوان ھستند و ھيچکس مھمان ديگری نيست
وکسی ديگرنيز ،ميزبان او نيست  » .لنگر« که دراصل » لن +
گرو=  « garewaبوده است  ،به معنای » سرچشمه وزھدان
افشانندگی وسرشاری = اصل پری وسرشاری وافشانندگی و نيکی «
ھست  .ھمين واژه » لـن = الن « که » لم = الم « ھم تلفظ ميشود ،
درعربی » ،الم« 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 «
ھرانسانی است » ارتا الن = اردالن « گفته است  .ھرانسانی ،
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ارتاالن ) اردالن (  ،ارتای افشاننده ولبريزاست  .ونام سيمرغ يا
ارتافرورد که اينھمانی با گل بوستان افروز) تاج ريزی ( دارد  » ،لما
« ناميده ميشده است  .افشانندگی وريزندگی درخت  ،ايمان مذھبی
وقوميت ونژاد و ماده ونرواختالف زبانی وطبقاتی وجنسی نميشناسد .
اينست که جوانمردی ورادی و » ھره مان = خرمن « و » خرمن ماه
«  ،درخوان خود  ،تبعيض عقيدتی ونژادی وطبقاتی وقومی و
جنسی ...را نمی پذيرفته است  .اين است که کمربند و کاله نمدی و
ژنده ای که درويشان ميپوشيدند  » ،الم « ناميده ميشدند  ،تا بستگی
خود را بدين اصل بنمايند .

ھديه خدا ) ھـِديه = دايتی = دھش(
مھمان ،
ِ

مھمانخانه = المه ردو= لـن َ +مر +دايتی ( درکردی
َمردايتی = جوانمردی ودھش ورادی
الن = بدون خبردادن ) کردی (
لـنـدو= گندم ) سيستانی (
لنبک = لـن  +بغ = خدای جوانمردی) خدای ايران(
چرا خدا  ،سگی را به کردار»مھمان= ھديه «خود ،ميفرستد ؟

فريدالدين عطار ،داستانی از» رھبری که رھنمای مردم « ھست
ميآورد که ازخدا  ،ميھمانی ميخواھد  .اين خواستن مھمان  ،درست
پيايند اين تصوير انسان پروسرشار ) مر +توم ( ھست که خرد
مردمی ) ھـره  +راتو= خرتو ( دارد  ،و با نگاه ِچنين »چشم خردی
«  ،مردمان وطبيعت وجانوران را می بيند .او نيازگوھری به »
ھمخوان و ھم جام « دارد  .دراين داستان ،عطار ،درست يکراست به
سراغ رد ونفی انديشه » تمايزکافرازموءمن « دراسالم 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
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که به ھرکه آمد نان دھيد وازايمانش مپرسيد ،گرانيگاه اخالق
جوانمردی ) مر +دايتی = مر +دی ( است  .دراين داستان  ،سگ را
که اسالم  ،نجس ميداند  ،خدا  ،به کردار دوست وخويش وھديه حق ،
به عنوان » مھمان « برای رھبرخلق ميفرستد .درست اين
رھبرخلق ! سگی را که ازديد اسالم  ،نجس است  ،بايد به مھمانی بپذ
يرد وھمخوان اوشود  .با آنچه ازديد شريعت اسالم  ،ناپاکست  ،بايد
بياميزد ،وبا آن يگانه شود  .معنای مھمان )  ( maethmanھمين باھم
آميختن وباھم يگانه شدن است  .درست اصل نجسی درشريعت اسالم
را بايد ھمسفره خود کند  ،تا با او نان وآبی را بخورد وبياشامد که
پيکريابی خود خداھستند  .ولی » سگ = سپه « درفرھنگ ايران ،
پيکريابی اصل مھرووفا و نگھبان جان ازگزند است که مانند انسان
،ھمگوھر با خدای ايرانست .درست شريعت اسالم  ،اين » اصل
عشق ومھروفا « را که درسرشت » سگ = سپه « ھست ،نجس
وناپاک کرده است  .اکنون اين رھبرخلق  ،بايد ازسر » ،ديده خود «
و» بينش شريعتی خود« را عوض کند تا بتواند اصل مھرووفا را
درمھمانش که سگست وازديد شريعتی اش نجس شمرد ه ميشود ،
بازببيند  .با چشم شريعتی اش  ،توانا بديدن اصل مھرووفا ودوستی
درسگ نيست  .مھمان  ،بدون خبرو ناشناس ميآيد  .مھمان  ،مطرود
وگمشده و غيرمنتظره است  .درمھمان برسرخوان  ،مسئله » شيوه
کلی برخورد با ھرچه بيگانه ونو «  ،طرح ميشود  .خواستن مھمان ،
برای گستردن و واقعيت دادن ِ » اصل مھر« است که بالقوه در
فطرت انسانست ) آتش جان = فريان = فری +يان (  .مھری که
درسرشت انسان ھست  ،بايد ھرروز ،بيفزايد و بيشترواقعيت بيابد ،
وگرنه  ،سترون ميگردد  .درست اين سگ ھست که درخوردن نان با
کسی  ،مھربه اورا ھيچگاه فراموش نميکند  .حتا سعدی که ھميشه
ازنجس بودن فطری سگ  ،سخن ميگويد بياد دارد که :
بدان را نوازش کن ای نيکمرد
که سگ پاس دارد ،چونان توخورد
20

21

بدھا  ،سگ ھستند ولی با خوردن نان  ،مانندسگ  ،تبديل به نيک
ميشوند.
برآن مردُ ،کندست دندان يوز
که مالد زبان بر پنيرش دوروز
گرانصاف خواھی  ،سگ حقشناس
به سيرت  ،به ازمردم ناسپاس
ولی ھمين سعدی  ،چنان غرق درشريعت اسالم ميشود که پيشينه
فرھنگی ايران را درباره سگ  ،بکلی فراموش ميکند واورا اصل
ناپاکی ميداند ».ھمه دانند که ازسگ نتوان شست پليدی« :
سگ ھم ازکوچکی پليد بود اصل ناپاک ازاو بديد بود
اگربرکه ای پرکنند از گالب سگی دروی افتد کند منجالب
با نجس کردن سگ  ،که اينھمانی با خدای مھروجوانمردی ايران
داشته است  ،يکجا نا آگاھانه » مھروجوانمردی وراستی وخرد «
ملعون و مطرود ميشود  .درروان عطار ،برعکس سعدی  ،ھنوز اين
انديشه که سگ  ،اصل مھرووفا ويارسروش ھست  ،زنده باقی مانده
است .
رھبری بوده است الحق رھنمای
ميھمانی خواست  ،يکروز از خدای
ّ
درسرش  ،خداوند جھان
گفت
کآيدت فردا » پگه « يک ميھمان
روزديگر ،مرد  ،کار آغاز کرد ھرچه بايد ميھمان راسازکرد
بعدازآن  ،ميکرد ھرسوئی » نگاه «
پيش درآمد  » ،سگی عاجز« ز راه
مرد ،آن سگ را براند ازپيش  ،خوار
ھمچنين می بود دل درانتظار
تا مگر ،آن ميھمان  ،ظاھرشود
» ھديه حق «  ،زود تر ،ظاھرشود
کس نگشت البته ازراه آشکار
21

22

ميزوان  ،درخواب شد از اضطرار
حق  ،خطابش کرد  :کای حيران خويش
چون فرستادم » سگی را زان خويش «
تا تو مھمان داريش  ،کرديش دور
تا گرسنه رفت  ،از پيشت  ،نفور
مرد  ،چون بيدارشد  ،سرگشته شد
درميان اشک وخون  ،آغشته شد
ميدويد ازھرسوئی و ميشتافت
عاقبت درگوشه ای سگ را بيافت
پيش او رفت و بسی زاريش کرد
عذرخواست و عزم دلداريش کرد
سگ  ،زبان بگشاد و گفت  :ای مرد راه
ميھمان ميخواھی ازحق  ،ديده خواه
اينکه ازحق  ،ميھمان می بايدت
ديده درخورترازآن می بايدت
گرنداری ديده  ،ازحق  ،ديده خواه
زانکه نتوانی شدن  ،بی ديده راه
چرا اين سگ ھست که به » راھبرخلق« سفارش ميکند که تو بايد »
ديده ديگر« پيداکنی تا بتوانی » مھمان شناس « بشوی ؟ چرا
رھبرخلق  ،خواستارميھمانست ؟ چرا درھمان » پگاه = بامداد=
اوشبام «  ،سگ که مھمانست ميآيد ؟ چرا ،سگ  ،مھمان وھديه حق
ھست ؟ طرح اين پرسش ھا  ،راه مارا به شناخت فرھنگ ايران
ميکشاند  .دربندھش  ،بخش نھم ) پاره  ( 157ميآيد که » خروس  ،به
دشمنی ديوان وجادوان آفريده شد  ،با سگ  ،ھمکاراست  .سگ
وخروس  ،به ازميان بردن دروج با سروش  ،يارند  ... .خانه سامان
نمی يابد اگرنميآفريدم سگ شبان و نگھبان خانه را  ....سگ درپائيدن
ھستی مردم  ....ازميان برنده دروج ودرد است  ...سگ به چشم ،
ھمه ناپاکی را ازميان برد . « ...
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سگ  ،يارسروش درازبين بردن دروج و درد و سامان دھنده خانه و
نگاھبان ) پائيدن ( ھستی 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 جھان وروزتازه کاردارد  ،با سه
خدای ايران کاردارد  ،که ھرسه  ،جزو فطرت يا گوھرخود ھرانسانی
نيزھستند  .بام )= وام ( پستان و زنخدای عشق ) ّ
خرم = ُزھره =
بيدخت ( است  ،و » اوشين گاه «  ،گاه خدايان سروش ورشن
ّ
وخرم باشد  ،درب چشم و
ميباشد  .اين سه خدا که سروش ورشن
خرم يا زھره  ،روج وبھروج نام دارد ّ .
روز را ميگشايندّ .
خرم که
ھمان » پک = پگ « درپگاه است  ،ازپستانش ،ھربامدادی  ،شيربه
ھمه جھانيان ميدھد و دھنده نان ) پکند= پگ +اند ( است  .ورشن ،
خدای چرخش و شيرابه ھمه گياھان وباده است .وصبوحی) نوشيدن
شيروشراب(  ،آئين ھمراھی اين دوخدا دربامداد بوده است  .سگ
درنگھبانی جان مردم  ،انبازوھمکارسروش ھست  .و سروش که »
سروش خجسته يا سروش نيکخواه « خوانده ميشود  ،به معنای »
سروش ِ ارتا  ،سروش ِ سيمرغ « است  ،چون خجسته ) ھو +جد (
نام گل سيمرغ است  ،و » جد «  ،که ھمان » جدی « باشد  ،نام ّ
خرم
يا دی نيزھست  .سگ وخروس و سروش ورشن  ،نه تنھا روز را
افتتاح ميکنند  ،بلکه » چشمھا= خردھا« را که نگھبان جانھاست
ميگشايند  .و نگھبانی که » پاسبانی « باشد  ،درفرھنگ ايران  ،با »
جفتی وانبازی = پات = پاس « کاردارد  .اين جفت ھا وانبازھا باھم
ھستند که پاسدارو پشتيبان وحامی ھمديگر ھستند  .ازاين رو سگ که
خود واژه
پاسبان ) نگھبان ( ھستی انسانست  ،جفت انسان ھست .
ِ
سگ که درفارسی باستان sakaھست ودراوستا  spaودرزبان مادھا
» سپه+که= « spa+kaودرتالشی si+paaاست ) يوستی (  .و » سه
په « و» سی +پا «  ،ھمان » سه  +پا « يا » اس +پا « است وسه پا
ھمان معنای »پا « را دارد .سکانن درکردی به معنای چسبانيدن
است  .درکرينگان  » ،سپه« را که سگ باشد  »،پا « نيزمينامند و »
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پا « که ھمان » پات « باشد  ،به ھمان معنای » سکه درفارسی
باستان« است  ،که جفتی وباھمی باشد  paatan .به معنای پائيدن و
نگھداری کردن وحمايت کردن است  .و  patبه معنای » باھم « است
و paataarبه معنای محافظ و نگاھبان وحامی وپشتيبانست
و patishihبه معنای ھمراه بودگی ،تواءم بودگی ،معيت  +اتحاد
است  .و درست » پات= پا « ھست که اساسا معنای جفتی وعشق
دارد  .درپھلوی  ،واژه سگ ،ھيچگاه به شکل اسپه  ،سپه  ،اسپک
ديده نشده است  .واين حافظه عامه ھست که معنای اصلی » سگ «
را که ھمان » سکه = سنگ = اتحاد ومھرودوستی وجفتی « باشد
نگاه داشته است  .واينکه ياروھمکارسروشی ھست که جامه
سبز،يعنی » مھر« ميپوشد  ،بھترين گواه براين معناست  .درالھی
نامه  ،عطاردرست اين پيوند سروش سبزپوش با سگ نگاه داشته شده
است .
مگرمعشوق طوسی  ،گرمگاھی
چوبيخويشی برون ميشد به راھی
يکی سگ پيش او آمد درآن راه
ز» بيخويشی «  ،بزد سنگيش ناگاه
معشوق طوسی  ،بدون قصد وعمد و نا خود آگاھانه 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 ھان ای بيخبرھی
نميدانی که برکه ميزنی سنگ
» تو با او بوده ای دراصل  ،ھمرنگ «
نه ازيک قالبی با او به ھم تو چرا ازخويش ميداريش کم تو
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سگان درپرده  ،پنھانند ای دوست
ببين  ،گرپاک مغزی ،بيش ازپوست
که سگ  ،گرچه به صورت ناپسند است
وليکن در» صفت «  ،جايش بلند است
ودرست صفت سگ  ،ھمان » سگ=سک = مھرووفا وصميميت
وراستی و پاکی وصفا است و سنگ زدن وراندن و » خوارشمردن او
«  ،تحقيرکردن وخوارشمردن ِ اصل وفا وصميميت وراستی و صفا
ومھراست  .اينکه سروش  ،سبزپوشست  ،بيان آنست که خويش »
زنخدای مھر= ميتراگانا= کنيزبغ  ،درسغدی « ھست  ،چون نماد
زمرد سبزميباشد  .ومردمک چشم
ميترا ،زنخدای عشق ،
ِ
ھرانسانی) تخم مـر يا امر ،زنخدای افشاننده  ،ھره يا لن بک (  ،ھمان
» بيبک = وای بغ «  ،ارتا ھست و نگاه يا ديد چشم  ،زنخدای عشق
) بھور( است  ،وھمين ديد يا نگاھست که سروش ورشن  ،درچشم
ميگشايند تا نگاھبان وپاسدارزندگی درگيتی باشد .
درداستان عطار ،ميتوان ديد که » سگ «  » ،ھديه حق « است .
ھـديـه  ،ھمان » دائيتی « است که به معنای » دھش وجوانمردی «
است  .درکردی به جوانمردی » مـَر +دايتی « گفته ميشود که
درفارسی  ،سبک و» مر +دی « شده است  .مر دائيتی  ،ھمان »
دھش ّ
خرم يا اندروای « يا دھش امر ،ودھش سيمرغ « است  .ای که
خود را رھبرورھنمای خلق مينامی  ،اين » سگ نجس « است که »
ھديه حق « است  .ھديه حق  ،ھميشه » ناشناس وبيگانه و غريب «
است  ،وتو در ست آن را ناپاک ونجس وخوار ميدانی  ،که » اصل
مھرووفا وراستی « است  ،که »انبازوياروھمکارسروش خجسته «
است که درتاريکيھای شب نميخوابد و ميتواند درھمان تاريکيھا ،
اصل آزار وخشم ) دروج ( را ببيند  ،و مردم را با مھری که دارد ،
ازآن آزاروخشم  ،نگھبانی کند  ،و اوست که » کليد شناخت نيک وبد
را به ھرانسانی ميدھد ،تا درھای بسته را بگشايد .
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اين سروش  ،برای آن خجسته ) ھو +جد ( خوانده ميشود  ،چون
سروش ِ ارتا ) خجسته  ،گل ارتا ھست (  ،سروش سيمرغ ھست .
ھرکه به تو وارد ميشود  ،بيگانه ناشناس است  ،وجوديست تاريک ،
ولی اصل مھرووفا وصميمت وراستی  ،ھميشه پوشيده است .
ھرانسانی که به تو وارد ميشود  ،آبستن به مھرووفا وراستی است ،
ودرست در روند باھم خوردن ازيک خوان و يک نان ) پکند = تخم
خدای عشق = نان  ،المان  ،لما= ارتا( ونوشيدن بگمر وباده ازيک
دوستگانی است که اين اصل مھرووفا وصميميت  ،پديدارميشود و
واقعيت می يابد  .کارتو درمھمانی وسپنج  ،مھرگستری به ھمه
بيگانگان ومطرودان وگمشدگان وغريبان وديگرانديشان
ھست .درست با راندن اين ميھمان  ،اين سگ  ،اين انسان نجس  ،و
نداشتن ديده برای شناختن مھرووفا وراستی درآنچه نجس ميشماری ،
بنياد ناجوانمردی گذاشته ميشود  ،وريشه مھرووفا و گسترش
مھرووفا ازبن کنده ميشود .مھری که درطبيعت توبالقوه ھست  ،بايد
ھميشه ازنو بشکوفد وبگسترد و ازنو واقعيت يابد  .درنجس ديدن اين
سگ  ،اين انسان ديگرانديش وکافر ،اين مھرووفا وراستی
وجوانمرديست که ناپاک ساخته ميشود .
ھزاره ھا درفرھنگ ايران  ،برای ايرانيان  ،سگ با صفت مھرووفا
ودوستی و نيکخواه ) خجسته وھمکارسروش سبزپوش  ،نگھبان جان
انسانھا ( گره خورده بوده است  .برای ايرانيان  ،اين سگ بود که
پيکريابی صفت برجسته » مھرووفا ودوستی وراستی « بود  .ھميشه
صفات آرمانی را که درجانوری می پسنديدند  ،آن جانور را  ،بنام
پيکريابی آن صفت آرمانی ميستودند  ،وصفات مطلوب و آرمانی
خودرا با ترکيب چند جانور باھم  ،نشان ميدادند و اين ترکيب
چندجانور) چند صفت (  ،پيکريابی » خدای آنھا « بود  .مثال
درشاھنامه  ،سيمرغ خدای ايران  ،ترکيبی از» ميش کوھی و دم
طاوس وبال سيمرغ « باھمست  .نجس شدن يا منحوس شدن اين
جانوران  ،انکارکردن ونفی کردن آن آرمانھا بود که ويژگی خدائی
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داشت » .جغد« که دراصل » يوغ  +دای = جغتا « باشد  ،با بھمن ،
خدای خرد وبزم  ،اصل ساماندھی اجتماع و معمارمدنيت اينھمانی
داشت ) درآتن  ،جغد با آتنا خدای شھر آتن  ،اينھمانی داشت (  .سپس
با منحوس شدن جغد  ،خرد سامانده وسازنده شھر واجتماع درانسانھا
 ،به » ويرانه ھا « تبعيد شد .
سروش  ،که آورنده پيام خرد بھمنی ازطبيعت انسان  ،و نگھبان جان
انسانھا وآورنده کليد شناخت خوب وبد و گشاينده چشم خرد انسان
دربامدادان بود  ،درسگ  ،که جفتش بود  ،نجس ساخته شد  .اينکه
سگ ) ھمکارسروش ( به رھبرخلق ميگويد که تو » ديده « الزم
داری  ،علت  ،ھمينست که رھبرخلق  » ،مھرووفا را درتاريکی که
نحس ونجس بودن آن را پوشيده ونھفته «  ،نميشناسد  .چون دراين
فرھنگ  ،بينش حقيقی  ،بينش درتاريکی شب است  .بينش حقيقی
آنست که انسان بتواند درتاريکی  ،آنچه نھفته است با روشنائی چشم
خودش ببيند  .يعنی ديده اش  ،ھم چشم وھم چراغ  ،ھردوتا باھم
باشند  .سروش درتاريکی بيدارست و درتاريکی می بيند  .به ھمين
علت است که کليد برای بازکردن درھای بسته ) فضای تاريک ( را
به انسان ميدھد  ،تا بتواند درتاريکيھا  ،خوب وبد را بشناسد  .کسی ،
نيک وبد را ميتواند بشناسد که کليد گشودن » ضميرھا وروانھا و نا
آگاھيھا « را داشته باشد  .نيکيھا  ،روپوش و»سطح پيش پا افتاده «
نيستند که بالفاصله به چشم بخورند  .نيکيھارا بايد زايانيد و رويانيد و
کشف کرد .
اينست که ) درگزيده ھای زاد اسپرم :بخش دھم ازپاره  9تا -1 ( 13
بھمن و -2سروش و » -3ميش گروشه « درشب تاريک به کنام گرگ
که درفرھنگ ايران برعکس سگ  ،اصل آزارودرندگيست ميآيند تا
زرتشت کودک را ازگرند وآزار برھانند  .اينھا ھرسه  ،ازاو نگھبانی
ميکنند وزرتشت مانند سايرانسانھا 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
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شيرپستانشّ ،
خرم زنخدای مھروشاديست  .بھمن با جغد  ،اينھمانی
داده ميشده است  .سروش  ،با سگ وخروس وبلبل اينھمانی داده
ميشده است  .و ميش گروشه که ارتا باشد با خفاش وھدھد وميش
کوھی) غرم ( اينھمانی داده ميشده است  .خفاش  ،پرنده ايست که
پستان دارد وبچه ھايش را شيرميدھد ) دايه است ( ودرتاريکی شب
می بيند  .خفاش ،دراثر ھمين دو ويژگی  ،ھم نقش دايگی
وشيردھندگی وھم ويژگی بينش درتاريکی  ،نقش بزرگی را در
فرھنگ ايران بازی ميکرده است  .ازاين رو  ،اينھمانی با » روح
القدس « داده ميشد  .اينکه اورا مرغ عيسی مينامند  ،بدين علت بود ،
نه به علت آنکه عيسی اورا خلق کرده باشد  .درفرھنگ کھن چين
) سين = سئنا ( نيز خفاش به ھمين علت  ،رتبه بسيار واالئی داشته
است  .ھدھد نيزکه » ھوتوتک = نای به « باشد  ،ھمان ارتاھست
) گل مرزنگوش که گل ارتا ھست  ،عين الھدھد نيز ناميده ميشود ( ،
و ھدھد نيز که درواقع  ،نماد فطرت ھرانسانيست ) ارتا (  ،چشمی
دارد که ميتواند درتاريکی ِزمين  ،سرچشمه آب را ببيند و بيابد  .چشم
ھدھد  ،چشميست که ميتواند درتاريکی زيرزمين  ،سرچشمه آب را
کشف کند  .اگرچه اين ھدھد نحس ونجس ساخته نشده است  ،ولی
مرغ سليمان ساخته شده است  .خفاش وجغد وھدھد وسگ ،
درتاريکی يا می بينند يا می بويند وميشناسند  .مسئله اين فرھنگ » ،
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 بربندھش بخش سيزدھم) پاره  ، ( 196ازآن » ارتا
« ھست  ،و درسغدی  ،نام خورشيد  » ،خور +ارتا « ھست  .به
عبارت ديگر ،چشم خود انسان نيز ،خورشيد ھست که سرچشمه
روشنيست .اين بی اندازه خواھی وآز ھست که خورشيد چشم را کور
ميکند  .انسانی  ،نيک وبد را ميشناسد که بتواند با » چشم ارتائی خود
« ببيند  ،يعنی با چشم خورشيد گونه اش .
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چشم که ارتا باشد  ،درواقع ميتواند  ،خودش ھم سرچشمه روشنی وھم
سرچشمه بينش باشد  .وسروش وبھمن ھستند که برضد خشم وآز،
يعنی برضد » کوری « ھستند  .خورشيد چشم يا خرد  ،نمی تابد
ونمی بيند  ،چون آزو بی اندازه خواھی  ،خورشيد چشم را تاريک
ميسازد  .ولی با آمدن اديان نوری ) ھمچنين فلسفه افالطون ( 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 دردست ديگرچنگ دارد نيست  ،بلکه خدائيست
که درچنگالش  ،تيغ برنده است وبا شيردرنده اينھمانی داده ميشود .
اينست که ازاين پس  ،ھمه حيواناتی که » نماد بينائی وروشنی
ازگوھرخود بودند «  ،منحوس ونجس  ،يا ضد حقيقت شدند  .جغد که
بھمن خدای خرد و خدای بزم وھمپرسی وگفتگواست  ،وسامانده جھان
ومعمارجھانست  ،جانورمنحوسی ميشود که به ويرانه ھا تبعيد شده
است و ضد آبادی ) مدنيت ( است .وسگ که جفت وانبازسروش ،
نگھبان جانھا 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 ھمان »
روح القدس « شمرده ميشده است که درتاريکيھا ،حقيقت را می بيند و
دايه مھربانست .اينست که سگی که ھديه حق ھست  ،به » رھبرخلق
« ميگويد که آنچه تو نداری  ،چشميست که ھم چراغ روشنی دھنده و
ھم نيروی بينندگی با آن روشنيست .
چشم تو ،ارتا نيست که نگاھش ّ ،
خرم يا زھره ) جی= عشق
وزندگی ( است .تو درسگ  ،که اصل مھرووفاست و نگھبان جان
مردمست  ،سروش ارتائی) خجسته ( وھميشه بيداررا نميشناسی ،
چون نوربينشت ) دينت (  ،عاريتی است  .با نوری می بينی که
ازآتش جان خودت ) ھوفريان ( نتابيده است  .درناشناس و بيگانه و
تازه  ،نميتوانی گوھرپوشيده اش را ببينی  .اين ديده و اين بينش ،
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ھمان ديده ايست که مولوی درباره آن ميسرايد که » ديده ای خواھم
که باشد شه شناس تا شناسد شاه را درھرلباس«
اين ھمان ديده است که لباس وچھره ورنگ وشکل ظاھری را فقط
پوششی ميداند که شناخت گوھررا دشوار ميسازد  .ازاين رو ھست که
درفرھنگ ايران  ،اين » بھرام  ،خدای دوبن جفت ايران « ھست ،
که جھانگرد ) بابک = پابغ = خدای پا  :حرکت وعشق ( ميباشد  ،و
ھميشه درچھره ديگر ،به طور ناشناس وگمنام وغريب  ،بی خبردادن
 ،درب خانه ھرکسی را ميکوبد وسپنج ) مھمانی وجشن ( ميطلبد .
شاھيست ناشناس که خواستارخوان ونان وباده وجشن ازھرکسی
ميشود  .دربھرام يشت نيز ميتوان ديد که بھرام که جفت ارتا ھست
وازاو جدا ناپذيراست  ،نخست به وای ) اصل پيوند ومھرميان
اضداد ( تحول می يابد  ،وسپس پی درپی  ،به ھمه جانوران بی آزار
) گئوسپنتا = گوسفند ( تحول می يابد  .خدای ايران  ،تحول به ھمه
جانوران بی آزار می يابد ) نه شيروگرگ وپلنگ درنده (  .ازاين رو
نيزھست که رستم ھميشه » ببربيان = بيوربغان = سگ آبی « ميپوشد
 ،نه مانند ھراکلس يونانی پوست شير درنده  .ازسوی ديگر ،ھمين
بھرام که جفت ارتا ھست  ،با ارتا با ھمديگر » ،چشم « ھستند .
دربندھش بخش سيزدھم ديده ميشود که چشم که » پيه « باشد  ،ارتا
ميباشد  .ولی پيه  ،رگ وپی) عصب( باھمست که درسغدی  ،سنگ =
سگ ناميده ميشود و رگ  ،ارتا ھست وپی يا عصب  ،بھرامست  .اين
دو باھم  ،جفت جداناپذيرازھمند  .نام ھرکدام  ،بيان جفتش نيزھست .
ّ
وخرم نيزھست  .ھرجا نام ارتا يا
ھرجا نام بھرام برده ميشود  ،ارتا
ّ
خرم  ،برده ميشود  ،بھرام نيزھست  ،ازاين رو باھم » پادشاه «
ھستند ) پاد = جفت (  .ازاين رو نيز ھست که دربھرام يشت  ،ديده
ميشود که بھرام ) که جفتش ارتاّ -
خرم است (  » ،نيروی بنيائی « به
ھمه می بخشد  .اين بھرام ھست که » نيروی بينائی به زرتشت « ھم
می بخشد .
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اين نيروی بينائی يا چشم  ،چيست ؟ درفرھنگ ايران  ،اين نيروی
بينائی ) اين چشم وديد (  » ،دين « خوانده ميشود  .دين  ،درفرھنگ
ايران  ،نيروی بينائيست که ميتواند درتاريکی  ،ازدور ،آنچه به
سختی به چشم می آيد  ،می بيند  .بھرام وارتا که » چشم « ھستند ،
باھم درھمه چشم ھا  ،چنين گونه نيروی بينائی ھستند  » .ماھی کر،
که دلفين باشد « و » اسب « و » کرکس = کرک  +کاز= مرغ
درخانه فرازکوه «  ،چنين نيروی بينائی  ،ھديه از بھرام وارتا
دارند  .چنين چشمی که پيکريابی » عشق نخستين ميان دوجفت بن
آفريننده جھان « است  ،و نگاھش ّ ،
خرم ) بھور  ،بھی ( است که
ھربامدادی وپگاھی ) اوش +بام ( سروش ورشن ميزايانند  ،دين
خوانده ميشود  .دين  ،معنای شريعت وآموزه و وحی الھی
واوامرونواھی ندارد  .اين چشم يا نيروی بينندگی يا » دين « ھنگامی
پيدايش می يابد که  ،ارتائی که » لن = لما « است وخوان ونان وشير
وباده است  ،با » بھرام « که اصل تحول وجھانگريست ،به ھم
بپيوندند وھمآغوش گردند .
» دين « يا » چشم روشنگروديده ور«  ،ھنگامی پيدايش می يابد که »
لنبک = لنبغ= لما « با » بھرام  ،بابک يا پابغ «  ،باھم بياميزند » .
لن بغ « وبھرام « با ھم  ،دين  ،يا چشم خورشيد گونه ميشوند  .اين
انديشه » باھمی درچشم و دربينش ودر روشنی «  ،اصل
دين ِجوانمردی ميگردد  .معرفت حقيقت  ،ازمھر ميان انسانھا ،
ازمھرميان انسان وطبيعت ) گيتی ( پيدايش می يابد  .ھرانسانی ،
درخودش  ،لنبغ ) ارتا ( را درمی يابد  .اينست که ھرکسی درخانه
اش  ،مھمانخانه ای دارد .
نام مھمانخانه درکردی » المه ر دو « ھست که سبکشده » الم +مر+
دايتی « باشد  .الم  ،ھمان الن ولن است  .درکردی به گھواره ،
الندک والنکه گفته ميشود  .ھرخانه ای  » ،النه « ھست  .ھرانسانی ،
» اردالن = ارتا  +الن « ھست ،النه ارتا ھست ،چون فطرتش  ،تخم
ارتا ميباشد َ » .مر +دايتی « ھنوز درکردی به معنای » جوانمردی
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« است که دراصل به معنای » دھش مـر « است  » .المه ر دو « به
معنای » النه جوانمردی  ،خوان پرجوانمردی « است .
منشور کورش  ،خطاب به » مردوک « است  » .مردوک =
مر+دوخ «  ،که دراصل » امر -ئوتی « است  ،ھمان سيمرغ يا ارتا
بوده است  .ئوتی  ،ھمان 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  .ھمين واژه » ئوتی « تبديل به »
دوخ = دوک « شده است که به معنای » نی « است  .به گياھان نيز»
ئوتی « گفته ميشود  ،چنانچه به گياھی که با بھمن اينھمانی دارد »
حسن بک ئوتی « گفته ميشود که » آسن بغ ئوئی « باشد  .چوب ونی
)= َون ( اينھمانی با مھروعشق داشته اند  » .امر= امر= امرو « ،
درسانسکريت به مفھوم » جفتی = عشق « است  ،وبه » اندروای =
ّ
خرم « وبه سی وسه خدا گفته ميشود ) خدايان ايران که باھم يک
درخت سه شاخه بودند  ،سی وسه تا ھستند .تخم درخت  ،سه تای
يکتاست (  .ھنوزھم 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 مھرودوستی وزناشوئی دارد  .اينست که » مردوک = مردوخ
« کورش  ،نام خدای ايران  ،سيمرغ نيزبوده است  ،وبه معنای » نای
يا زھدان وسرچشمه يا اصل ِ مھرودوستی « است  ،که با پيوند دادن
» رام جيد = روزبيست وھشتم « با » بھرام = روزسی ام ماه « ،
وايجاد مھروعشق ميان دوبن جفت جھان  ،جھان وزمان را ازنو
ميآفريند  .نام ديگر ھمين خدا  » ،مرسپنتا «  ،يا » رند « است  ،که
در ادبيات ايران دراصطالح » رند پاکباز«  ،اوج جوانمردی بيان
کرده ميشود .
ازجاه عشق ودولت » رندان پاکباز«
پيوسته  ،صدر مصطبه ھا بود  ،مسکنم  -حافظ
غالم ھمت رندان وپاکبازانم
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که ازمحبت با دوست  ،دشمن خويشند – سعدی
سعدی به پاکبازی و رندی  ،مثل نشد
تنھا دراين مدينه نه  ،که درھرمدينه ای – سعدی
درمصطبه  ،عورپاکبازيم
درميکده  ،رند ُدرد خواريم  -عطار
اساسا پديده جوانمردی  -1 ،پاکبازی و -2جود و  -3دھش و -4رادی
است  .جود  ،معرب ھمان واژه » جوت = يوغ « است که ھم معنای
» سپنج « ميباشد  .سخا و احسان  ،جوانمردی و پاکبازی نيستند .
پس مھمانخانه که نامش » المه ر دو = لن  +مردايتی «  ،النه
جوانمرديست  ،معبد ونيايشگاه اين خدا لنبغ است  ،و ھرانسانی بايد
دراين بخش خانه والنه اش  ،نقش اين خدا را به عھده بگيرد .
درھرخانه ای  ،مھمانخانه يا » خانه سپنج = خانه يوغ وجود و انبازی
« است  .مھمانخانه درھرخانه ای  ،نيايشگاه خدای ايرانست  .جائيست
که درش بروی ھربيگانه ای  ،پيروھرمدھبی و قومی و طبقه ای و
مطرودی ورانده ای وگمشده ای باز است  .درھرخانه ای  » ،لنگر«
ھست  .لنگر) لن  +گر( چيست ؟ پسوند » گر« ازيکسو به واژه »
گرو» در گروتمان « garo-demaana=gardmanباز ميگردد ،
وازسوی ديگر به واژه »  «garewaکه زھدان باشد بازميگردد و
دراصل ،ھردو باھم اينھمانی داشته اند  garo .به معنای نی است و
به معنای زھدانست  .واين دو که نای وزھدان باشد باھم اينھمانی
داشته اند  .گرودمان درھزوارش به معنای شکم است که مقصود
زھدان بوده است  .گرو +دمان  ،به معنای » نائيست که ميدمد  ،با
وای يا دمش  ،ميآفريند و ميسرايد  .ازاين رو يک معنای » گر« ،
آوازخواندن است  .بطورکلی » لن  +گر«  ،به معنای » زھدان
وسرچشمه واصل پری وسرشاری ونيکی و جوانمردی « است  .اين
به معنای آنست که لنگر يا مھمانخانه  ،آغوش باز برای بيگانگان و
ناشناسان وگمراھان ورانده شدگان ومحرومان دارد .اين پيشينه
فرھنگی ايران  ،در خوانقاه ) خوان  +گاه ( که » لنگر« ھم ناميده
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ميشود  ،باقی ماند  ،و خوانی بود که به ھرکسی نان ميدادند و ازايمان
وعقيده ومذھبش نمی پرسيدند.
وجود مھمانخانه نيز درھرخانه ای  ،پيکريابی اين انديشه گشودگی به
ھمه عقايد ومذاھب و طبقات واقوام  ...بوده است  .دردوانی به » ميله
اس که دو دررا باھم جفت ميکند «  ،لنگرميگويند  .و لنگر درکشتی
نيز ،کشتی را با کرانه  ،جفت ميکند  .سفره وخوان ھرکسی  ،خوان
لنبغ است  ،تا » پکند وکاک والمان و بگمز« باھم 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 وھالل
ماھست و المان  ،نام ارتا ھست که نام » آرد « نيزميباشد  .و بگمز
که باده باشد نام » زنخدا ماه = بغ  +مز« است  .خدا ی عشق را باھم
خوردن ونوشيدن  ،ھمگوھر شدن باھمست .
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