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منوچھرجمالی

پيـدايش ِ جھان ِ دوســتی 12 -

فـلسفـه » جـانـفـشـانی « و
ِ
مفھوم » نـيـکـی «
درفـرھنگ ايـران
-------------------------------------------------

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

جان ھرانسانی  ،سرچشمه غنا وسرشاريست و ھنگاميکه اين غنای ِ
آفريننده ِ جان  ،درانديشه ودرکردارو گفتارو عواطف  ،لبريزميشود ،
انسان  ،شاد ميگردد  ،و » نيکی «  ،نام چنين شادی ھست  .جانفشانی
 ،سرشاری ولبريزی غنای جان درکردارو گفتارو انديشه است  ،نه »
قربانی کردن و آزردن و نابود ساختن جان  ،که سرچشمه پيدايش اين
غناھست «  .بکار بردن واژه »جانفشانی «  ،به معنای » قربانی
کردن جان وآزردن ِزندگی خود يا ديگری «  ،يکی ازبزرگترين سوء
تفاھماتست که به کلی  ،انسان را ازشناخت فرھنگ ايران  ،باز
ميدارد  .تن  ،کده ِ يا آتشکده » آتش جان « است ) يک معنای تن ،
آتشگاه ھست (  ،وبرافراختن ويازش آتش جان ازتن ) =آتشکده ( ،
آتشفشانيست  .تابش آتش ِ جان  ،روشنی وگرمی يا » بينش ومھر«
است  .مقصود از بررسی واژه ھا وريشه ھای آنھا  ،دراين بررسيھا
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 ،يافتن ِ» مفاھيمی « است که ازآنھا ميتوان  ،گام به گام  ،فرھنگ
ايران را بازساخت وبازشناخت  ،و به » تجربيات مايه ای فرھنگ
ايران « دست يافت  ،وبدينسان  ،شالوده تفکرفلسفی نوين را گذاشت .
» باززائی فرھنگی ،نوزائی فرھنگيست « ،واين با » فلسفه نگرش
تاريخی «  ،که غايتش آنست که در يابد چه درگذشته مردمان
ميانديشيده اند ،فرق دارد .
) ھزوارش= ( meshiaيا َمشياکه=
انسان ،مشياmashya
 mashyaakaخوانده ميشود) ( Justiکه به معنای » پُرولبالب و
لبريز« است ،ازاين رو به روغن وچربی  ،مشيا ومشکيا ومشيه=
 mashyaa= mashkyaa =mashyaنيزگفته ميشود ،چون روغن
وچربی  ،ازپيکريابيھای پـ ُری وسرشاری وفراوانی ھستند  .درتبری ،
َمشت =  mashtبه معنای انبوه ولبالب ) المباره=  -1لن – بار( و
درکردی َ ،مشت = mashtبه معنای لبالب است  .درکردی َ » ،مشه
بسيارومفت است و » َمش کرن = َمشت کردن « به
«  ،به معنای
ُ
ماه
معنای پرومملوکردنست  .به ماه شھريور)= خشتره وئيره ( که ِ
خرمن برداشتن است » َمشتاخان = موسم ُپری « 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 ربندھش ،با » مشک «  ،آب
را حمل ميکند وميافشاند  .ابر) آب +وار(  ،درمشکش  ،حامله به آب
ھست  .بدين خاطر نيز » لنبک = لن بغ « درشاھنامه » ،آبکش « يا
سقای ِ با » مشک « است  .ابردرادبيات ،نماد جوانمرديست  .آبستنی
 ،پُری وسرشاری ولبالبی است  .ازاين رو نيزبه » چيدن غله وخوشه
ھای گندم وجو« درھزوارش ،مشرونيتن=  mash-ronitanگفته
ميشده است ) که به معنای خوشه چينی ميباشد (  ،چون » خوشه =
شنگله = شنلک «  ،پيکريابی انديشه پُری وسرشاری وانبوھيست .
چنانچه » شنگ «  ،به خيار تخمی ونوعی غله گفته ميشود ،و»شنج«
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به کفل وسرين) زھدان ( مردم وحيوانات ،و» شنگه « به آلت تناسل
 »،گفته ميشود .و » ارتا واھيشت « نيز که دراصل » ارتا خوشه =
ارتای خوشه « است  ،طبعا سرچشمه پُری ولبريزی وانبوھی است .
ازاين رو به گياه اسکن بيل ) آلمانی = + Hachenkopfانگليسی=
 (Calligonumکه نام ديگرش » آرته = ارته = ارتی = فـَق = فگ
= پگا « است  ،مشاکس  mashaksگفته ميشود که ھمان » مشاک «
باشد  .ازنامھای » آرته = ارته = ارتی « و ھمچنين ازنامھای » فق=
فغ= بغ  ،فگ = پگ و پگا که ھمان بغ ميباشد « ميتوان اينھمانی اين
گياه را با » ارتا « شناخت  .و ازاين رو نيز درکردی به عصای
دراويش » ،مه شاک « گفته ميشود  ،که به معنای » ارتا « ھست
) َمش +آگ= پـ ُر ازتخم گندم ( .چون پری وسرشاری  ،بيان اوج
شادی و اوج امتيازوعلويت ونيکی بود  .پری وسرشاری  ،سرچشمه
آفرينندگيست  .دراين فرھنگ  ،با اراده  ،خلق کرده نميشود  ،بلکه
آنچه پروسرشاراست  ،درافشاندن  ،ميآفريند .
ھنوز در دوانی َ » ،مشت « به معنای » عالی وممتازبودن « ھست و
درشوشتری » َمشتی « به معنای خوشی و بھبود زندگيست  .ازواژه
» مش +رونيتن « که چيدن خوشه ھای گندم وجو بوده است  ،ميتوان
بخوبی شناخت که » مش «  ،معنای » خوشه « را داشته است  ،که
اينھمانی با » پری « دارد  ،چنانچه واژه » واس « نيز که به خوشه
گندم ) برھان قاطع ( گفته ميشود  ،اينھمانی با واژه » َوس = بسيار«
دارد ) َوس = َوش = فش = پش = پژ ( َ » .ون َوس تخمک «
درميان دريای وروکشا  ،که درخت ھمه تخمه ھست  ،و سيمرغ
برفرازش نشسته  ،بيانگرھمين » خوشه بودن وسرشارولبريز بودن
سيمرغ « است  .درست ارتای خوشه  ،که باافشاندن تخمھايش
) ارتا ( در کل جھان  ،زندگی پيدايش می يابد َ » ،مش « و » وشی =
خوشه « و» پشه =پش« بوده است  .چنانچه نام ارديبھشت درفارس
وسغد » ،اردوشت« بوده
بنا برابوريحان  ،ارداخوشت و درخوارزم ُ
است  ،که با پسوند ِ » وشی « ميباشد وھمان معنای خوشه را  ،ھنوز
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درزبان کردی نيز دارد  .چنانچه ديده خواھد شد َ ،وش و َفش و َپش
و َپـژ ،حاوی يک معنا  ،با تلفظ ھای گوناگونند .
»خوشه «  ،چند ويژگی چشمگير دارد که تصاوير خدا وانسان را
درفرھنگ ايران  ،مشخص ساخته اند  .يکی آنکه خوشه  ،مرکب
ازتخمھای فراوان و کثيرو متعدد است  ،که بيان تنوع وفرديت
است .به ويژه که اين تنوع وگوناگونی وفرديت  ،آگاھانه درداستان
سيمرغ دربندھش نشان داده ميشود و بواسطه ھمين کثرت تنوع تخم
ھا  » ،ھمه پزشک « خوانده ميشود  ،چون ھرتخمی  ،داروی دردی
ديگرھست  .تخمھای درخت ھمه تخمه  ،ھرکدام  ،تخم گياه ) يا
جان ( ديگريست  .دوم آنکه اين تخمھا به ھم پيوسته وبسته اند که بيان
مھرو يگانگی وخويشاوندی است  ،و سه ديگرآنکه درگوھرھرتخمه ،
بازنيروی خوشه شوی و نيروی آفرينندگی ازخودش ھست که به
تخمھای ديگر نيز که پياپی ميآيند  ،منتقل ميسازد ) تخم  ،اصل
آفرينندگی را درخود دارد و به آنچه ميآفريند  ،انتقال ميدھد .ازاين رو
نيز درفرھنگ ايران  ،آفريننده  ،برابر با آفريده است .به عبارت
ديگر ،خدا  ،برابر با انسان است ( ،وچھارم آنکه درھردانه ای،
»اصل تحول = vartanوشتن = گشتن« ھست  ،و درتحول ھست که
خوشه ودرخت ميشود ) تحول يابی  ،روند آفرينندگی ميباشد ( .
ازاين رو» خوشه«  ،تصوير » خدای ايران « بوده است  .گيتی،
خوشه خدا ھست  .خدای ايران  ،خوشه را خلق نميکند  ،بلکه خودش
اين خوشه ھستی است  ،وخودش کثرتيست که وحدت دارد و تنوع
ويگانکی  ،دورويه متمم اوھستند  ،و تحولش در» زمان « ھست .
خدای ايران  ،فراسوی زمان وگيتی نيست .
اين اھورامزدای 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 بود معانی » ارتاخوشت
اردوشت  ،وارتا فرورد وارتا فروشی « را چنان
= ارديبھشت =
َ
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وچندان تغييربدھد  ،تا انطباق با آموزه زرتشت و تصوير تازه
ازاھورامزدايش بيابد  .اينست که دراصل  ،ارتا  ،خدای ايران ،
خوشه ايست که دانه ھايش  » ،ارتا « ناميده ميشوند  ،و اين تخمھا ،
نخستين »عنصر جھان ھستی « ميباشند  .واين با آموزه زرتشت ،
ھماھنگ نبود  .ازاين رو  ،مفھوم اصلی آن ،در زبان سغدی باقی
مانده است .
درسغدی »  « artaaw-fravartiبه معنای » نخستين عنصر«
ھست  artaaw، .ارتای ِبه )ارتا ِوه ( است  .وفرورتی، fravarti
اصل تحول يابی)  =vartanگشتن( است  .درحاليکه فره
وپـر ھست
وشی ، fravashiبيان » خوشه نخستين و پيشين واصلی ُ
که دانه ھايش» ارتای به « ميباشند  .ارتای به  ،تخميست که
ازنخستين خوشه  ،که گوھرتحول 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 «  ،ھم خوشه
تخمھا وھم کانون حبه ھای آتش است ) تخم = آتش (  ،واژه واخشيدن
= vaxshitanھم معنای رويدن وباليدن گياھی وھم معنای شعله
وزبانه کشيدن آتش را دارد  .درک اين نکته دراين فرھنگ
بسيارمھمست که روئيدن وباليدن درخت يا گياه  ،اينھمانی با شعله
ورشدن وزبانه کشيدن آتش دارد  .البته مفھوم آتش گياھی آنھا  ،آتش
ناسوزبوده است  .به عبارت ديگر ،نيروی بالقوه فرازبالنده و
ازخود ،روينده تخم گياه ودرخت را  » ،آتش « ميناميدند که ھمين »
ارتا « يا نخستين عنصرباشد .
کرداروانديشه وگفتاراو  ،خود افشانی  ،آتشفشانی اوھستند .
کرداروانديشه وگفتار ،تحميلی واجباری وسختگيری باخود و رياضت
و » ازخود گذشتگی « و اطاعتی وتابعيتی نيستند ،بلکه روند افشاندن
غنای ھر جانيست .
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ازاين رو  ،نام اين نيروی غنای جان  » ، ،فره وشی =«fra-vashi
ميباشد  ،که درپارسی باستانی » فروھر= « fra-vartiنيزناميده
ميشود  .ھنگامی که اين غنای جان يا » فره وشی « ،
درکرداروگفتاروانديشه انسان  ،فراميزيزد ودرآنھا لبريزميشود ،
انسان  ،شاد ميشود  ،و اين » شادی ازدھش جان خود به ديگران
وگيتی «  ،نيکوئی است  .اساسا درارمنی َ ،وشت =  ،vashtبه
معنای نيک ھست  .پُری وسرشاری  ،اينھمانی با کمال ونيکی وشادی
وعلو داشت  ،چون سرچشمه آفرينندگی و اصالت انسان شمرده
ميشد  » .فره +وشی « که به معنای » نخستين خوشه «  ،يا » اصل
ھمه خوشه ھا « ھست  ،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 ُبن ِآکندگی وپری وسرشاری وغنا
ھست  ،اصل وبن ھمه » تخم ھا ی جانھای انسانھاست «  ،وطبعا
سرچشمه » افشاندن = َوش +شاندن= فش +شاندن «
درگوھرھرانسانيست .اين انديشه  ،دوجھان جدا ازھم وغيرازھم را به
کلی رد ميکرد  ،درحاليکه آموزه زرتشت  ،دوجھانه بود.
جوشش ضميرانسان  ،يا
فره وشی  ،نيروی افشانندگی وفوران و
ِ
طبيعت وگوھريا » فطرت « ھرانسانيست .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
مفھوم » افشاندن « که گوھر» آئين جوانمردی « است  ،ودرادبيات
ايران دردوره اسالم  ،بازتابيده شده  ،آشنائی پيدا ميکنيم  .دراين شعر
فردوسی  ،به خوبی ماھيت افشانندگی  ،که فوران ازغنای آفريننده ِ
گوھريست ،پديدارميشود :
اگرچند بخشی ،زگنج سخن
6

7

برافشان ........ ،که دانش نيايد به ُبن
چون جان درفرھنگ ايران  ،چنانچه آمد  ،ھم تخم وھم )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  ،ھم » خوشه تخم ھا « وھم » کانون ومجمرومنقل
حبه ھای آتش « ھست  .کانون آتش ،سنبله زر  ،يعنی خوشه آذر
ناميده ميشود .ازاين رو  » ،روشنی =بينش« با »گرمی= مھر« ،
باھم ازجان » فراافشانده « ميشوند  .سخن ودانش وروشنی ،
آتشفشان ِ چنين جان آتشينی  ،و رويش وبالش چنين تخمی ھستند 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 درفرھنگ ايران  ،اصل روشنی) وطبعا ،
بينش ( است .ازاين رو شاه بودلف وبرادرش  ،از اسدی توسی
ميخواھند که نامه ای باستانی مانند فردوسی بسرايد :
زدانش يکی باغ ّ
خرم  ،نھی که ازميوه ،ھرگزنگردد تھی
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» َوال«  ،نی بخل ماند نه سخا
اندر»سخا« ھم بی شکی  ،پنھان  » ،عوض جوئی « بود
ھست 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
بی رنگ نيک ورنگ بد ،توحيد ويکتوئی بود
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درخت که » َون « ناميده ميشود  ،درسانسکريت به معنای » جنگل
ودرختستان« و » فروانی « وابروچشمه وآب است و » وان=
 «vaanھم به معنای » چوب« وھم به معنای » عشق « و به ھم
دوختن وبه ھم بافتن است  .اينست که درخت )= َون (  ،گوھرپری
وسرشاری و افشانندگيست  .شجرودرخت بودن  ،ھميشه افشاننده
بودنست  .بدين علت درفرھنگ ايران  ،ھم خدا وھم انسان  ،با درخت
اينھمانی داده ميشدند  .جوانمردی وپاکبازی ودھش  ،گوھر
) فطرت ( خدا وانسان ھست  .انسان ،تخميست که از زمين ميرويد .
درختان وگياھان  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،درفرھنگ ايران » ،
پستان زمين «  ،شمرده ميشدند و آنھا 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 ھمه مردمان  ،بی تبعيض رنگ ومذھب
وطبقه و جنس  ...ھستند  .توحيد ،برای عرفان  ،چنين معنائی دارد .
درکردی  » ،چل «  ،ھم به شاخه ھای درخت وساقه گياه و ھم به »
نک پستان «  ،گفته ميشود  .چون » شيرابه گياھان = َانگ يا َرس «
 ،ھمان شير ازپستان زنخدای زمين شمرده ميشده است .
افشانند گی  ،با » اراده  ،به کسی طبق شرائطی وداشتن ويژگيھائی
دادن  ،ويا به کسی طبق شرائطی و ويژگيھائی داشتن  ،ندادن « نيست
 ،بلکه غنای جان انسان  ،به ھمه بدون درنظرگرفتن تبعيض واستثناء
 ،فوران ميکند  ،و ازاين فوران جان خودش ھست که شادی دراو
پيدايش می يابد  ،واين شادی ھست که » نيکی « شمرده ميشود .
اين بود که خدايان ايران که ھمه خدايان زمان )سکوالر( بودند ،به
شکل »درخت سی شاخه « تصويرميشدند که درفرازش  ،سه شاخه
ھست که باز» ُبن وتخم ِ رويش درخت تازه زمان وجھان زندگی «
ميگردد  ،و ھمه اين خدايان سی گانه  ،با گلھا وگياھان گوناگون ،
اينھمانی دارند و خود را ميافشانند و درافشاندنست که اينھمانی با »
دستانھای موسيقی « می يابند و درافشاندن  ،ميرقصند وشادی
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ميکنند  .اين بدان معناست که خدا  ،فراسوی زمان وگيتی نيست ،
بلکه اصل جنبش وتحول وآفرينندگی درگيتی ودرزمانست ) اين مفھوم
سکوالريسم ھست ( .
خدايان  ،گلھا وميوھای اين درخت ھستند که خودرا برھمه ميافشانند
و درافشاندن » واق واق = واک واک = وا -کا وا -کا « بانگ شادی
برميآورند  .ھمه خدايان ايران که باھم شاخه ھای گوناگون يک
درخت ھستند که ازيک مبدء ميرويند  ،برگ وبار ،افشاننده به ھمه
ھستند  ،و ھمه مردمان وجانوران  ،ميھمان آنھا ھستند  .اين خدايان ،
گلھای افشاننده اند  ،ميوه ھای افشاننده اند  ،خوشه ھای ) وشی (
افشاننده ھستند  .افشاندن  ،روند آفرينندگی اين خدايان ازغنای
ھميشگی آنھاست  .ازاين رو » امشا سپندان = افزايندگان ازپری وغنا
« خوانده ميشدند  ،چون » َمشا و َامشا « چنانکه درپيش آمد  ،دراصل
به معنای پری وسرشاری ھست ) نه به معنای ناميرا (  .انسان نيز به
ھمين 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 ازھمين ريشه برآمده
اند  .بدين علت نيز انسان  ،درخت شمرده ميشد  » .اصل پری
وسرشاری درگوھرھرتخمی « 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 گوھرغنی درانسانست که اصل
جوانمرديست .کردارنيک وگفتارنيک وانديشه نيک  ،ھمه پيايند غنای
گوھری وطبيعی ) ھمان ارتا  ،يافريان  ،با فره وشی ( نھفته در
انسانست که بايد زايانده شود .ھرانديشه 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 .
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ازاين رو  fraayo-hvarstaکرداربسيارنيک است fraayo-،
گفتاربسيار نيکست  ،و  fraayo-humataانديشه
hukhta
بسيارنيک است  .که درپھلوی چنين نوشته ميشوند +freh-huvarst:
 . freh-humat +freh-hukhtنيکی ،انديشيدن وگفتن وکردن ،
دراطاعت کردن از امرونھی ای نيست  ،بلکه » پيدايش غنای نھفته
درونيست « و طبعا  ،نيکی کردن که پيآيند اين افشانندگی گوھريست
 ،نياز به پاداش ازکسی ندارد  .چنانچه عطار درمصيبت نامه
ميگويد :
باز پرسيدند از» نيکی« سخن ازجھان ديده يکی پير کھن
گفت  :نيکی ھست  ،مغزجان جان
وآنگھی درمغرجان ،جانان  ،نھان
چون زنيکی  ،تو به جانان ميرسی
پس بکن نيکی به ھرکس که رسی
نيکی که اين پيدايش » جانان«  ،درافشانندگی ازنيکيھا ست  ،رسيدن
به جانانست که درمغزجان  ،نھفته وپوشيده است  .بدين علت  ،آئين
زرتشتی وساير اديان نوری  ،برضد مفھوم » پُری وسرشاری « و »
مشيا « و » وشی = خوشه « بودن انسان  ،بوده اند ،ومعانی اين واژه
ھا واصطالحات را که درلغت نامه ھا علمی ) که برپايه يزدانشناسی
زرتشتی  ،فراھم آمده (می يابيم  ،مسخ وتحريف کرده اند .کسی ،
برای کشف نيکی ورسيدن به نيکی  ،نيازبه رسول ونبی ومظھرو
راھبر نداشته است  ،بلکه يا نياز به ماما) دايه ( داشته است تا نيکی
نھفته 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 ومھر ،
انگيخته ميشود  ،وآتشفشانيش دررقص ) وشتن  ،پای بازی ودست
افشانی ( پديدارميشود  .ابوسعيد ابوالخيرميگويد :
صوفی به َسماع  ،دست ازآن افشاند
تا » آتش دل « به حيلتی بنشاند
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عاقل داند که دايه  ،گھواره طفل
ازبھرسکون طفل  ،می جنباند
اين آگندگی وانباشتگی جان  ،درمھرورزی  ،به تالطم وتموج ميآيد
و درقالبھای تنگ » ايمان ھا « نميگنجد  .درفرھنگ ايران ،
گيسووزلف و کاکل  ،اينھمانی با خوشه )= وشی ( داده ميشدند  .مثال
درشاھنامه  ،سروش خجسته ) نيکخواه = ھو+جد(  ،گيسوھای
مشکين ) مھرآميز( دارد واوست که کليد شناخت نيک وبد را برای
ھرانسانی ميآورد  ،و مھر به ھرجانی دارد تا نگذارد به آن  ،گزندی
برسد  ،وگيسوھای سروش که خوشه ھای وجود او ھستند  ،تا بزمين
فروھشته شده اند  .اينست که با انگيخته شدن مھر ِ ناگنجا درجان
انسان  ،ازقالب وشکل وصورت ايمانھا ومعابد واحزاب ومذ اھب
فراميريزد .
با کوی تو ،ھرکه را سروکارافتد
از مسجد و دير وکعبه  ،بيزار افتد
گرزلف تو در کعبه  ،فشاند دامن
اسالم  ،به دست وپای زنـار افتد
درگرشاسپ نامه مردم با درک نواھای انگيزنده دستانھای سيمرغ که
خدای ايران ميباشد) تجربه خدا ،درموسيقی( و
بھم صد ھزارش خروش ازدھن
ھمی خاست ھريک بديگرشکن
تو گفتی ،دوصد بربط و چنگ ونای
به يک ره شدستند  ،دستان سرای
فراوان کس ازخوشی آن خروش
فتادند وزيشان رمان گشت  ،ھوش
يکی زو ھمه نعره و خنده داشت
يکی  ،گريه زاندازه اندر گذاشت
جان مردم درشادی ازشنيدن بانگ خدا درموسيقی  ،رقصان ميشود
وازشادی فراوان مست ومدھوش ميشود ) سماع (  .رقصيدن  ،دست
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افشاندن وپا بازی است  .ھمينسان 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  ،پيکرميدھد  .زيبائی خدا را درخود ،
نقش ميکند  .شادی ازنقش کردن زيبائی خدا در انديشه وگفتاروکردار
خود  ،يا شادی از نقش کردن زيبائی خدا  ،برھرچيزی  ،نيکی است .
زيبائی خدا را درزندگی خود  ،نقش ميکند  .اين شاه پريان ) فريان =
فری  +يان (  ،درست ھمان آتش جان ھرانسانيست که » ھو فريان «
ناميده ميشود  .اينست که » جانفشانی «  ،به ھيچ روی معنای »
قربانی کردن خود « را ندارد  ،بلکه به معنای آنست که اين غنائی که
درجان ھرانسانی نھفته است  ،اين » فره وشی « را به جوش وفوران
آورد  ،تا ھمه ازاين غنا ،بھره ببرند و شادی درھمه بيافريند  .نيکی ،
جوشان ساختن اين غنای نھفته درجانست  .برترين پاداش نيکی کردن
 ،ھمين 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 خواھد شد  ،اين شاديست که انسان ازافشاندن
غنای جان خود )فره وشی ( می برد  .اين معنای افشاندن درشاھنامه
و ادبيات ايران باقی مانده است  .افشاندن  ،تجربه ِ » آفريدن شادی ،
درشادشدن « بوده است  .درعروسی زال با رودابه :
که گفتی ھمه جان برافشاندند زھرجای رامشگران خواستند
يا فردوسی درستايش خدا ،
ستودن مراورا ندانم ھمی ازانديشه  ،جان برفشانم ھمی
تجربه خدا دراو  ،جانش را آگنده ازانديشه وشادی ميکند و بجای
ستايش يا گواھی بربود يا نبود او  ،ازشادی  ،جانفشانی ميکند .
سپھبد  ،نويسنده را پيش خواند دل ،آگنده بودش ،ھمی برفشاند
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جان افشاندن  ،تجربه غنای خود را درگيتی ودراجتماع آفريدن بوده
است  .برای آفريدن جھان 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
افشاندن= فتاليدن = افتارديدن= او+تاريدن
آنکه ُپروغنی ھست ،ميافشاند وميآفريند
خلق کردن با اراده،برضد افشاندن خويش،ازغناھست
مسئله ايمان به »بودن يا نبودن يک خدا يا
گرانيگاه زندگی واجتماع ،
ِ
خدايان« گوناگون نيست  ،بلکه گرانيگاه زندگی واجتماع  ،بستگی به
تصويريا تصاويريست که انسانھا  ،ازخدا ويا خدايان  ،ورابطه آنھا با
انسان وبا گيتی  ،دارند  .به عبارت ديگر ،گرانيگاه مسئله » انسان
وخدا « که » باھم طرح ميشوند « ،طرح مسئله » دوستی « وپاسخ به
آنست  .نه خدا ،پيش ازانسانست ونه انسان  ،پس ازخدا  ،بلکه ازھمان
آغاز ،ھردوباھمند  .انسان ،شادی ميطلبد وشادی  ،درباھم شاد
بودنست  .شادی  ،نياز به سرايت دارد  .من ھنگامی شادم که شاديم به
پيرامونم  ،سرايت کند  ،جريان کند  ،آنھارا نيز بشادی بکشد  ،شاديم
با آنھا بياميزد  .اينست که شادی ،ھنگامی اصيلست که جشن آفرين
است  .ازاين رو انسان  ،نياز به دوست دارد تا در شادی با ھم 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  .ھرجا دوستی  ،برای شادی شدن بااوھست  ،خدا
پيدايش می يابد  .وھرجا که ترس است که نابود سازنده شاديست ،خدا
13

14

ھم گم ميشود  .انسان  ،دنيای شاد ميخواھد وازاين رو تصوير»
خداوانسان باھم «  ،بنياد گذار» اصل دوستی ميان او ودنيا واجتماع
دنيای شاد ميخواھد و ازين رو تصوير »
وبشريت « است  .انسان،
ِ
خدا با انسان « اصل دوستی و»جشن باھم ِدنيا واجتماع « را بنياد
ميگذارد .در» باھم شاد شدن خدا با انسان  ،درجشن خدا با انسان «
 ،جھان دوستی  ،بنياد شود  ،و اين دوستی نخستين  ،درتصوير»
خودوخدا باھم « پيکرمی يابد که خدا وانسان  ،باھم » ميدوسند
وميآميزند «  .گرانيگاه زندگی انسانی  » ،دوستی « است  ،و دوستی
 ،دوسيدن خود با » آنچه درھرچيزی نھفته و ناشناخته است « ميباشد
 ،يا به عبارت ديگر ،دوسيدن خود  ،با » گنج نھفته وتاريک
درچيزھا وانسانھا و جھانست « .
اين بود که مردمان درايران  ،خدا را » خوشه ای ازتخمھای متنوع و
گوناگون «  ،می انگاشتند که به ھم پيوسته اند  .به ھم بسته شدن دانه
ھای گوناگون  ،ايجاب »شناختن ھمديگر«را درروند »دوسيدن
باھمديگر« ميکند  .تصويرخدا با انسان ) خود(  ،يک آرمان مردمی ِ
اشياءگوناگون
اخالقی  ،سياسی  ،اقتصادی  ،حقوقی ازترکيب افراد و
ِ
دراجتماع واحد ،يا درجھان واحد بود  .مفھوم » خدا وانسان در باھمی
« پيدايش يافت و درآن  ،گرانيگاه زيستن که » دوستی « است  ،طرح
شد  .خدا وانسان دردوستی ،باھم ھستند و دردشمنی باھم ودرترسيدن
ازھم  ،نيستند  .انسانی که ازخدايش ميترسد  ،وخدائی که انسان را
محارب با خود ميداند  ،نابود سازنده اصل دوستی درجھانند  » .پاره
گی يا شکافتگی يا جدائی اين دوازھم «  ،زلزله دراصل دوستی
مياندازد  ،چون اين دو  ،فقط در» دوستی «  » ،ھستند « و پارگی
وشکافتگی ودرتضادآنھاباھم  ،به پيدايش جھان يااجتماع ِدشمنی
وتجاوزگری ودھشت انگيزی وقھرکشيده ميشود  .خدا  ،درھمه بذرھا
 ،آميخته وگم شده و نھفته وتاريکست  ،و در» خوشه شدن « باھم ،
پديدارميشود .اين خوشه  ،افشانده )ا +فش +شاندن ( ميشود  ،و
درھمه دنيا » غرس « ميشود و ھمه ازاو » آگنده « ميشوند و درھمه
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 » ،گم « ميشود  .ازاينجاست که بايد اين » گمشدگان درتاريکی « ،
ھمديگررا بيابند وباھم ازسر » بدوسند «  ،تا باز » خدا= خوشه «
پيدايش يابد .
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