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آفريدن ملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش مردمی «

فـردوسی،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِ◌ايران
مـلـ ّت
ِ
================ ===================

فـردوسـی :
کليدھمه بندھاست«
»انسانِ ،
انسان سرفرازوسرکش وآزاد

وژرف
اينکه وجود انسان ،وجود کليدی ھست  ،معنای گسترده
ِ
معرفتی و اجتماعی وحقوقی وسياسی دارد  ،ولی مفھوم ما از» کليد
شناخت مفھوم اصلی » کليد « درفرھنگ ايران باز
«  ،مارا از
ِ
ميدارد  .اين مفھوم ازکليد درفرھنگ ايران  ،درآثارگوناگون  ،ازجمله
در » مصيبت نامه « عطار ،زنده وروشن  ،باقی مانده است  .عطار
درمصيت نامه  »،ميکائيل « را که ھمان » ميغ  +ايل = خدای ابر«
باشد  ،دارنده ھمه » مفاتيح « ميداند  .البته خدای ابروباد  ،ھمان »
باد نيکو در وزيدن ،
سيمرغ و وای « درفرھنگ ايران ميباشد ِ .
گوھرھمه چيزھا را باز وآشکارميسازد  .ھمينگونه ابر درباريدن
باران  ،با ھنجيدن آب در تخمھا  ،ھمه تخمھارا بازميکند وميگشايد
وگوھر آنھارا آشکار ميسازد  .ازين رو  » ،وای به « يا سيمرغ يا
کليد گشايش « يا آشکارسازی ھمه تخمھا  ،درانبازشدن با
ميکائيل ِ » ،
تخمھا ھستند .
ای مفاتيح جھان دردست تو
حامل عرشی و ،کرسی ،پست تو
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ابروباران  ،قطره عمان تست
رزق وروزی  ،ريزه خوارخوان تست
ھرشبی ازتو  ،دل افروزی رسد
بازھرروزی زنو  ،روزی رسد
ورعنان باد  ،پيچی يکدمی کی نسيم خوش جھد درعالمی
طفل بستان را چو از پستان ميغ
تازه گردانی زشير بی دريغ
کليد  ،شيردادن به کودکان بستان  ،و وزيدن نسيم خوش است که
گوھرھمه گياھان را آشکاروبازميسازد و نيروی آفريننده آنھارا
ازتاريکی  ،برميافروزد و روشن ميسازد  .ھمين انديشه را دردنباله
داستان آويزان ساختن ھاروت وماروت ) خرداد وامرداد ( درچاه بابل
ميآورد  ،که آب زندگی ) شيرابه جھان يا حقيقت ( به ھرانسانی
نزديکست  ،ودرخانه وجود خود اوست  ،و فقط بايد درخود  ،اندکی
بکاود وبجويد  ،تا اين سرچشمه را دروجود خود بگشايد  .تا کاريز
حقيقت ازاو موج بزند  .آنگاه عطار درست ھمان انديشه ای را
درعبارت بندی عرفانی  ،ميگويد که فردوسی درشاھنامه گفته است ،
و جان انسان را کليد ھردو عالم ميداند که راه به حقيقت را
پديدارميسازد :
چند داری روی خانه  ،پاک تو
خانه چاھی کـَن  ،برافکن خاک تو
تا چوخاک تيره برگيری ز راه
چشمه روشن  ،برون جوشد زچاه
آب نزديکست  ،چندينی متاب
چون فروبردی دوگزخاک  ،اينت آب
ای عجب  ،چندان ملک در درد ورنج
برسرگنجند و می جويند گنج
تا نيامد » جان آدم « آشکار
ره ندانستند سوی کردگار
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ره پديد آمد  ،چو آدم شد پديد
زو کليد ھردوعالم شد پديد
آنچه جمله  » ،عرش « می پنداشتند
تا به توفيق خدا بر داشتند
آن  » ،دل پرنور آدم « بود و بس
زآنکه آدم  ،ھردوعالم بود وبس
آدم  ،کليد ھردوعالمست  ،چون خودش » ھردوعالم « ھست ،
وميتواند ھردو عالم را ازخود آشکارسازد  .عرفا  ،برای گفتن مطالب
خود  ،راه گريزی جزاين نداشتند که آنھا را به قالب يک اصطالح
اسالمی ،يا به چنگکی از يک آيه قرآنی يا حديثی  ،آويزان کنند  .با
اين آويزان کردن به يکی ازاين تصاويريا اصطالحات شريعتی ،
ميتوانستند » آنچه را ھرگز نميتوان گفت «  ،بگويند  .گفته خود را
درست به آنچه دھان آنھا را به ھم ميدوخت ،ميآويختند.
تصوير عطار ازآدم ) انسان (  ،ھمان تصويريست که فردوسی
درآغازشاھنامه آورده  ،که با انسان  ،کليد ھردوعالم پديدارميشود ،
وبااين کليد  ،راه به سوی اصلی که در » گوھر چيزھا « نھفته است
گشوده ميشود  .درفرھنگ ايران  ،غيب ) آنچه نا ديدنی وناگرفتنی
است ( در درون چيزھا و اصل آفريننده چيزھاست  ،نه فراسوی
چيزھا وفراسوی گيتی وزمان  .عالم ديگر ،درون اين عالم  ،واصل
پيدايش ھمين عالمست .
بنا براين کليد  ،وسيله ای نيست که درصندوقی را ميگشايد  ،تا ھمه
چيزھا قيمتی را که درآنست  ،وداشتنی ھستند  ،بردارد و مالک آن
شود و آنرا تصرف کند  ،بلکه روند جستجو کردن و آشکارساختن
وبن آفريننده درچيزھا  ،با مھرورزی بدانھاست .
وزاياندن اصل ُ
ازسوی ديگر ،خدا يا حقيقت يا اصل  ،گنجی نيست که ھمه اش دريک
صندوق انبارشده باشد  ،بلکه » گنجی « است که در درون » يک
يک چيزھا «  ،افشانده شده است  .ھرانسانی  ،ھر جانی  ،يک
صندوق است که بخشی از گنج خدا يا حقيقت يا زندگی درآن ھست ،
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و مسئله معرفت  ،گشودن تک تک انسانھا وجانھا وچيزھا و يافتن
گنج نھفته درآنست  .اينست که ھمه چيزھا  ،گنج نھفته و» راز ومعما
« ميمانند  ،وانسان بايد وجود کليدی باشد چون ھميشه با » رازومعما
« کار دارد .
با چنين کليد مھرآميزيست که اصل آفريننده نھفته درچيزھا ،
آشکارساخته ميشوند ومی بالند و سربرميافرازند  .انسان  ،کليد  ،يا
ماما وانگيزنده ايست که بامھرورزی  ،چيزھا را ميگشايد تا آنچه
درگوھرچيزھا درگيتی نھفته است  ،زائيده بشوند يا برويند و
سربرافرازند وببالند .
اين مفھوم کليدی بودن انسان که در آغازشاھنامه آمده  ،درتصوير
جمشيد  ،گسترده ميشود  .خرد جمشيدی  ،کليديست که درگشادن
وبازکردن و آشکار ساختن ھمه پديده ھا  ،مدنيت و خوشی وبھروزی
را درگيتی پديد ميآورد و آشکارميسازد  .با کليد خردش  ،درجستجوی
گنج نھفته درچيزھا  ،نيک وبد وزشتی وزيبائی و درد ودرمان را
ميشناسد  .با گشودن گنج نھفته درپديده ھا  » ،گوھروجود خودش «
نيز  ،آشکار ميشود ومی بالد و سرفرازميشود .فرھنگ ايران ،
استوار برانديشه » آفرينش بر پايه جفتی وانبازی« بود  .ازاين رو
انسان درانبازی وآميرش با گيتی  ،روشنی وشادی ونيکی وزيبائی را
با ھم ميآفرينند .ازاين رو جمشيد با گشودن ھمه پديده ھا با کليد خرد ،
طبعا  ،خودش را نيز ميگشايد و خودش می بالد وخودش
سربرميافرازد .
سرفرازشدن  ،ھمان » سروشدن « است که تصوير اصلی فرھنگ
ايران ازانسانست  .درفرھنگ ايران  ،تصوير ديگر انسان  ،سرويست
ماه پـ ُر ھست  .اينست که درشاھنامه  ،بالفاصله  ،پس
که برفرازش ِ
از بيان » کليد ھمه مسائل بودن انسان « ميآيد که » سرش راست
برشد  ،چو سرو بلند «  .انسان  ،سروبلند ی ميشود که برفرازش »
ماه پر« است  .انسانی که با کليد وجودش  ،ھمه پديده ھارا ميزاياند تا

4

5

بازشوند و ببالند  ،خودش نيز دراين » ھمآفرينی «  ،سربرميافرازد و
باال بلند ميشود  ،سرو بلند ميگردد .
سرفرازی  ،ھمان پديده » آزادی « است
فردوسی ميگويد که انسان با » گفتارزيبا وتروتازه « و با »خرد عمل
گرا « سر برکشيد  ،سربه باال وبه فراز کشيد  .افراختن که از ريشه
» افراز=  «afr+aaz =afraazھست به معنای » برآختن =
بريازيدن = بباال آختن = باال يازيدن « است  .نام ديگرسرو  ،اردوج
) ارتا  +وج = تخم ارتا = تخم ارتای خوشه  ،خدای ايران ( است .
انسان )= مردم = مر +تخم ( ھم به معنای » تخم ارتا « ميباشد .
انسان مانند سرو  ،تخميست که می بالد و بلند ميشود وسرش ،درست
ھمان » ماه وخوشه ارتا « يعنی خدای ايرانست  .ھر درختی ) در+
آختن (  ،تخميست که به باال وفرازکشيده ميشود  .علت ھم آنست که
درھرتخمی  ،آتش » ئور وازيشت « ھست  ،که » آتش ناسوز يا گرما
« باشد  .و آتش درتخم  ،می يازد  ،به فراز کشيده ميشود  .ازاين رو
ھست که درفرھنگ ايران واژه » َوخشيدن «  ،ھم به معنای روئيدن
وپيشروی کردن بباال  ،وھم معنای زبانه کشيدن وشعله ورشدن است .
ازاين رو آتش درتخم گياھی شعله ميکشد ) می يازد( و شادی
وسعادت ميآورد و انديشه شاد ميشود urwaaz .ھمان urwaxt
است  .وئوروازنيتن =  urwaazenitanبه معنای شادی کردن
وسعادت وعزيزشدنست و urvahman =urwaxmanبه معنای »
دارای انديشه شاد شدن « است .درست روند سربرافراختن تخم )مردم
ّ
وعزت  ،و ھمچنين »
= مر+تخم (  ،رسيدن به شادی وسعادت
رسيدن به انديشه ھای شاد « است .
پديده بلندی يافتن درفرھنگ ايران  ،ازيکسو با روئيدن به معنای
باليدن وپيشرفت  ،وازسوی ديگر با شعله کشيدن آتش ) گرما = مھر(
کارداشت  .اين بود که » خواستن « نيز ،ھمين روند باليدن و شعله
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ورشدن وتاختن به باال ،ازگوھر خود انسان شمرده ميشد » .خواست«
که ازريشه » خواز= =xvaazخوا +آز «xva-aazباشد  ،به معنای
» به فراز يازيدن ازگوھروتخم ومبداء « يعنی ازجان است  .و ھمين
واژه است که » ياسه = آرزو واشتياق « شده است  .و واژه آزاده =
 aazaataنيز ھمين روند » يازيدن به بلندی « است .آزادی  ،که به
فرازيازيدن  ،بلندی يابی باشد  ،ويژگی » آتش جان « انسانست .
آزادی را  ،ھيچکس به انسان نميدھد  ،چون ويژگی گوھری و جدائی
ناپذير ازجان وگوھرانسانست  .گرفتن آزادی ازانسان  ،به معنای »
آزردن جان وخرد « اوست که برترين گناه و ستم است  .سرافرازی
) افراز= ابر +آز=  (afr+aazھمان يازيدن به به بلنديست و ھمان
پديده » آزادی « است  .اين واژه » يازيدن = آزيدن « که روند
گوھرآتش ناسوزجان انسانيست  ،با پيدايش پديده خشم ) = آتش
سوزنده (  ،معنای منفی » آز= بيش ازحد خود خواستن  ،طمع « را
گرفته است  .تا آتش جان می يازد وبلندی ميطلبد  ،آز ،پديده ايست
مثبت وآفريننده  ،و پديدار » آزادی = خواست گوھری « ميباشد ،
ولی با تحول يابی آتش ناسوزجان  ،به آتش سوزنده خشم
) قھروتجاوزطلبی وتھديد وکين ورشک ( که اختال ل درجان باشد ،
ھمان نيروی آفريننده ومثبت  ،تبديل به ويژگيھای منفی وويرانگر
ونابود سازنده ميگردد .
جمشيد ،انسان کليدی  ،درخرتيدن )= به کاربستن خرد= منيدن =
انديشيدن ( پديده ھا را ميگشايد و ھمه نيکيھا وزيبائيھا وسودمنديھا را
ازگوھر چيزھا درگيتی پديدارميسازد و ھمه چيزھا بارور ميشوند ،
وبدينسان خودش نيز  ،می يازد  ،بلندی می يابد  ،سربرميافرازد و
جھان را آنگونه ميسازد که خواستش ) خواز ،آز يا ياسه ِگوھريش (
ھست وآزاد ميشود .
اين سرافرازی وبلندی يابی درمنيدن درھرمرحله ای ازکارھايش
ھست  ،ولی اين » بلندی يابی وسرفرازی وبلند منشی « در داستان
جمشيد درشاھنامه  ،درپايان خرد ورزيھا ومنيدنھای او با » خرد
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کاربند يا خرد عمل گرايش « نموده ميشود  .او خردی دارد که آنچه
می انديشد ،به کارمی بندد و جھان را تحول به خواستش ) خوار=
خوا  +آز ( ميدھد و اين برترين آزمون » آزادی وسرفرازی « است .
سـرفـراز ،يا سری که برفـرازاست
درشاھنامه بارھا اين تصويرانسان تکرارميشود که سرويست
) اردوج= پيرو= سور= مای مرز( که برفرازش ماه پرھست  .البته
ھمه می انگارند که اين يک تشبيه شاعرانه ھست .ولی وارونه اين
انگاشت  ،اين تصويری بسيارمھم وبسيارپرمعنا ازانسانست که
شاخصه فرھنگ ايران ميباشد .
ماه پـ ُر ،اقتران وھمآغوشی ھالل با خوشه پروين ) ارتای خوشه (
است  .ماه پـ ُر ،زھدان آسمان ،ھالل ماھست که دردرون خود  ،حامله
به خوشه پروين ) ارتای خوشه  +بھمن ( است  ،که تخمھای ھمه
زندگان درگيتی ميباشد .
درست ھمين ماه پـ ُر يا ماه شب چھاردھم را » کليچه سيم «
نيزميخواندند .کليچه  ،ھمان » کليد « است  ».سيم =اسيم «  ،به يوغ
يا اصل پيوند ومھرگفته ميشـود  .ماه  ،که درگزيده ھای زاد اسپرم
کليد به
وبندھش  ،اينھمانی با » خرد ومغزوچشم « داده ميشود ِ » ،
ھم پيوند دھنده است «  ،چون خود ماه پـ ُر  ،اصل مھرواقتران وپيوند
ھست  .ازاين رو فردوسی ميگويد که انسانی که کليد ھمه بندھاست :
سرش  ،راست برشد چو سروبلند
به » گفتارخوب « و » خرد ،کاربند «
تصوير ماه پر ،برفرازسرو را که اصل سرفرازيست  ،به اصل »
گفتارخوب « و » خرد کاربند « برميگرداند  .خرد کاربند  ،خرديست
که چنان می انديشد که با کاروعمل  ،جفت بشود  .خرد کاربند ،
خرديست که که عملگرا ميانديشد  .خرديست که چيزی را ميانديشد
که به کار به بندد و ميتواند آن انديشه ر ا به کار ببندد و واقعيت
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بدھد  .به عبارت ديگر ،خرديست که گوھر راستی دارد  .انديشه اش
 ،اينھمانی با کاروکردارش دارد  .با چنين خردی  ،ريا ودوروئی و
دروغ  ،پيدايش نمی يابد .
» گفتار «  ،که دراصل به » گپ = کب = کف « بازميگردد  ،به
معنای » آنچه به ھم لحيم ميکند وميچسباند ووصل ميکند « ھست » .
گفتن «  ،به غايت پيوند يافتن باھمديگراست  .گفتن  ،اساسا  ،به
معنای ِ ديالوگ وھمپرسی است  .ازاين رو سيمرغ به زال  ،ھنر»
گفتگو« را ميآموزد  .فردوسی  ،سرفرازی انسان را دراين گونه »
گفتار« و اين گونه » خرد که عملگراست « می شناسد  .البته  ،ماه
پـ ُر ،که آبستن به ھمه تخمه ھای زندگانست  » ،اصل روشنائی «
شمرده ميشده است  ،چون تخم  ،اصل روشنيست  .ھرتخمی درگشوده
وآشکارشدن  ،روشن ميشود وميافروزد .اينست که با سرفرازی ،
انسان  ،خودش سرچشمه روشنی وبينش وپيوند دھی درتاريکی
ميشود که بازتاب ھمان انديشه » کليد بودن « است  .کليد بودن ،
پيکريابی اصل جستجو کردن و آزمودنست نه » ھمه چيز را دانستن
«  .اينکه انسان  ،وجوديست کليد  ،به معنای آنست که سرچشمه بينش
درجستجو وآزمايش است  .انسان  ،کليدی نيست که يکبار صندوق
وگنجی را باز کند ومالک ھمه گنجھای ) بينش ( شود و ازآن پس به
کليد ) يعنی به خودش وبه جسجو وگشودن ( کاری نداشته باشد  .بلکه
انسان  ،ھميشه کليد جوينده ميماند و ھيچگاه روبرو با صندوقی
نميشود که » کل بينش ھا درآن نھاده شده اند « واو با بازکردن آن
صندوق  ،ديگر بی نياز از کليد ) يعنی ازوجود خودش ( ميشود .به
خوبی ديده ميشود که چشم وخرد که ھمگوھربا ماھست  » ،کليچه سيم
= کليد گشاينده مھر« ھست  .گوھرکليدی جان  ،درچشم ودرخرد ،
پديدارميشود .
وسعت و تعالی
درفراخی يافتن  ،سرفرازشدن
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خرد درمنيدن ،خود را ومدنيت را ميگسترد ) وسعت می يابد (
ودرروند ِفراخ شوی  ،فرازی می يابد وآزاد ميشود
اينکه انسان در» منيدن « يا به » کاربستن خرد جوشيده ازجان خود
«  ،ازيکسو » ،وسعت آگاھی ووجودی «  ،وازسوی ديگر » تعالی ،
يا بلندی آگاھی ووجودی « می يابد  ،پيايند » کليدی بودن « اوست .
اين دوگونه تجربه در داستان جمشيد در» ونديداد « و در داستان
ديگرازجمشيد در شاھنامه « عبارت بندی شده اند  .انديشه فراخ شوی
آگاھبود انسان  ،با فراخ بينی مدنی وسياسی واجتماعی گره خورده
است  .آگاھبود وخرد انسان  ،آنقدر وسعت می يابد وفراخ ميشود که
در » مدنيت = شھرگانی « بگسترد  .اين ھمان انديشه » خرد
کاربند « است  .مثال به سياست درفرھنگ ايران  » ،جھان آرائی «
گفته ميشود نه » کشور آرائی يا شھر آرائی يا روستا آرائی « .
چونکه خرد  ،آن » منش مردمی را که جھانی وعموميست « ،
ميتواند درزمان وجای محدودی  ،به کاربندد  .انسان درساختن خانه
خود نيز جھان را ميآرايد  .انسان درآباد کردن روستا
وشھروکشورخود  ،جھان را ميآرايد  .اين اصطالحيست که کامال با
تجربه يونانی از » پوليتيک « فرق دارد  .پوليتيک  ،آراستن شھرخود
بود  .درحاليکه درفرھنگ ايران  ،انسان در آراستن شھرو کشور خود
 ،جھان آراست .
بدين علت دورويه بودن » منش مردمی که منيدن دروسعت جھانيست
« و » خرد کاربند که کاربستن آن مردمی در زمان ومکان ويژه «
است  ،جدا ناپذيرازھمند  .اينست که » چشم فراخ بين مردمی « که
ھمان » خرد فراخ بين « ھست  ،با » کليد بودن انسان «  ،واقعيت
می يابد .درونديداد  ،جمشيد با آرمئتی  ،مدنيت را در زمين باھم
ميگسترند  .انسان وتن که بخشی از زمين وزنخدای زمين آرمئتی
است با ھم مدنيت را درزمين ميگسترانند  .گسترش مدنيت با انديشيدن
کاربند زمينی  ،باھمند  .خود آگاھی انسان  ،درانديشيدن برای
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گستردن مدنيت  ،وسعت می يابد  .پھنای خود آگاھی ومنيدن  ،با
پھنای شھريگری ) مدنيت ( باھم گشوده ميشوند وفراخی می يابند .
ولی درشاھنامه  ،پس ازگسترش خود آگاھی  ،درخانه سازی و يافتن
دارو ودرمان وپزشکی و کشف سنگھای زيبای قيمتی و دريانوردی
که ھمان » پھنا يابی خرد درمنيدنست «  ،درپايان  ،خرد درمنيدن ،
فرازی وبلندا می يابد  .انسان درخرد ورزی در گستره ھای پھناور ِ
افقی زندگی  ،درشناخت نيک وبد  ،زشتی وزيبائی ،تندرستی
وبيماری  ،به بلندی وتعالی کشيده ميشود  .منيدن خرد ،
ازسربرافراختن و تعالی يافتن  ،جدا ناپذير است  ،چون آتش جان او
که درخرد وچشم  ،پديدارميشود  ،يازنده به بلنديست  .آتش جان
درمنيدن  ،سر برميافرازد .ولی دراين داستان جمشيد درشاھنامه به
خوبی ديده ميشود که جمشيد با ساختن تخت روان باخردش  ،طبق
خواستش به فرازميرود و به فرود ميآيد  .فرازيابی و بلندی خواھی ،
ھمراه » سقوط وھبوط « وفروافتادن يا فروافکنده شدن نيست  .بلکه
جمشيد  ،بنا برخواست خردش  ،به فراز ميرود  ،و طبق خواستش  ،با
اطمينان فرود ميآيد  .پرواز جمشيد  ،مانند پرواز ايکاروس =
 Ikarusيونانی يا مانند پروازکاوس با » فريفتن عقابھا « نيست  .از
ديد خرد جمشيدی  ،رفتن به آسمان وفراز ،رفتن به منطقه قدغن
وتحريم شده نيست  .سقوط وھبوط  ،ھنگامی روی ميدھد که انسان ،
بخواھد به فراسوی امکانات وجودی ومعرفتی خود برود  .جمشيد در
منيدن  ،به فراسوی خود  ،به فراسوی حد معرفتی خود نميرود و يا
ازاندازه خود خارج نميشود  ،وگرنه دچار سقوط وھبوط ميشد  .اين
فراز روی  ،روند طبيعی تحول خرد او درمنيدن ھست  .خرد او
ميخواھد که ھم پھناو ر وھم متعالی وسرفراز باشد  .وسعت وتعالی
برای جمشيد باھمند  .خرد انسان در منيدن  ،ھم وسعت وھم تعالی می
يابد  .او تعالی يابی را به عنوان » فراسوی خود رفتن « يا » بی خود
شدن « درنمی يابد  .بلکه تعالی وسرفرازی  ،برآيند ديگرمنيدن با
خرد ھست  .خودشدن  ،وسيع شدن وتعالی يافتن است  .آسمان وفراز،
10

11

جايگاه ويژه خدا يا خدايان نيست  ،بلکه انسان نيز سروی ھست که
ھرچند از زمين ميرويد ودرزمين بيخ وريشه دارد  ،ولی سرنيزبه
آسمان ميافرازد و » ماه پروخوشه پروين يا ارتا  ،خدای ايران «
ميشود  .انسان  ،درمنيدن زمين را ) آرمئتی ( را به آسمان ) سيمرغ (
می پيوندد  .آسمان وزمين  ،خدا وانسان  ،دووجود ازھم بريده نيستند
 ،بلکه دووجود به ھم تحول يابنده ھستند  .انسان ،متعالی و» خدا =
ارتا = سيمرغ « ميشود  ،و خدا  ،تحول به انسان می يابد  .ازاين رو
» سرو «  » ،اردوج = ارتا  +وج = تخم ارتا « ناميده ميشود .
درست اين کشش به متعالی شوی درمنيدن است که االھان نوری ،
ازجمله اھورامزدای زرتشت  ،آن را » برترين گناه « ميدانند .
درحاليکه » ارتا « که » ھمان تخم جان انسان « است  ،پيدايش »
ھومن = بھمن « است  .اين ھومن است که » منش مردمی = بھمنشی
= ھومنی « انسانست وطبعا در» ھو منيدن «  ،ازسر ،ارتا وبھمن
ميشود .
ولی اين » کشش سرفرازشوی انسان درمنيدن «  ،در يزدانشناسی
زرتشتی  » ،گوھر ديوی واھريمنی « پيدا ميکند  .سرفرازی درمنيدن
 ،که جدا ناپذير از » منيدن درايجاد مدنيت « است  ،تجاوزطلب
وطاغی شمرده ميشود  .تعالی يابی خود درخرد ورزی ومنيدن ،
دست يازی و تجاوز به ملک انحصاری اھورامزدا ميگردد .
درحاليکه برای جمشيد  ،اين تعالی يابی درست درراستای تحول يابی
به خدا  ،وھمپرسی باخدا و انبازوجفت شوی باخدا  ،جدا ناپذ ير از »
منيدن = ھومنی کردن = ھومن شدن « است  .و ھمين انبازشدن
باخداھست که خويشکار» خرد« است  .خرد درشاھنامه » اصل جفت
شونده « ھست  ،و اين جوھر کليدی اوست  .کليد  ،اساسا معنای
انبازشدن وجفت شدن وقرين شدن ومھرورزی را دارد  .کليد بودن به
معنای ھمپرسی با خدای زمين ) آرمئتی( وبا خدای آسمان ) ارتا =
سيمرغ ( است .
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» منيدن = ھومنی کردن = بھمنشی «  ،درانديشيدن به گيتی وگشودن
راز پديده ھا  ،تعالی يافتن  ،سرفرازشدن  ،شعله کشيدن به اوج
وپرواز به آسمانست  ،معراج است  .معراج  ،ويژه شخصی برگزيده
ازخدا نيست  ،بلکه ويژگی ضميرھرانسانيست.
اينست که درشاھنامه  ،خرد جمشيدی  ،انسان مدنيت سازو شھرسازو
جھان آرا  ،به وسيله موبدان زرتشتی دردوره ساسانيان  ،ديوی
واھريمنی شده است  .خرد جمشيد درتعالی يابی  ،ھمکار ديو ميشود .
ولی دراصل  ،ضميرانسان ) يا آتش جان ( دارای چھارنيرو است که
به شکل چھاربال تصويرميشده است  .واين چھاربالی را که توانائی
انسان درتعالی يابی خود است  ،االھان نوری  ،مقراض کرده اند .
درھيچ انسانی نبايد توانائی سرفرازی وتعالی و وصال باخدا باشد .
ھيچ انسانی  ،پيوند مستقيم با خدا ندارد  .با تحريم خودگستری به
فراز ،منيدن  ،منی کردن  ،انديشيدن به تجاوز به گستره خدا ميشود .
رابطه مستقيم خرد انسانی با خدا  ،با جانان  ،قطع ميگردد  .ولی با
تحريم خودگستری به فرازوتعالی يابی و ارتباط مستقيم با حقيقت  ،اين
سائقه درانسان  ،به ھمان اندازه که ازاين اديان بيشترکوبيده ميشود ،
درباطن انسان  ،نيرومند ترميگردد  .وازاين پس  ،اين کشش به
فرازيابی خود که تحريم شده است  ،درجنبش عرفان  ،تبديل به »
ازخود  ،بيخود شدن و به فراسوی خود رفتن « ميشود  .انسان ازاين
پس  ،تعالی يابی خود را  ،دربيخود شدن  ،درازخود گريختن  ،خود
را خوارشمردن درمی يابد و منيدن  ،منی کردن ميشود .
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