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آفريدن ِملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش ِمردمی «

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

آزارجان انسانھا ،
پسنديدن ِ ِ
تنھا گناه  ،درفرھـنگ ايرانست

» فـرھـنگ ِ رنـدی «
فرھنگ ايران،فرھنگ رنديست
مباش درپی آزار و  ،ھرچـه خـواھـی کــ ُن
که در» شريعـت ما «  ،غيرازاين  ،گناھی نيست
حافظ
مـرد سـنگ وخـرد
سر ِمايه ِ
ِ
زگيتی  ،بی آزاری اندر خورد
فردوسی
=====================================================================

نيازردن جان ِانسان
بنيادفرھنگ ايرانست
»جان انسان « درفرھنگ ايران،
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اولـويـت بــر
» ايمان به ھرشريعت وايدئولوژی ومذھبی« دارد
==================================================

انسان  ،ھرمذھبی وعقيده ای نيزکه داشته باشد
جان وخردش  ،نبايد آزرده شود
جان = جی+يان = خانه زندگی = خانه عشق = خانه خدا
فرھنگ ايران  ،فرھنگ رندی ھست
--------------------------------نيازردن جان وخرد  ،شالوده فرھنگ ايران يا » فرھنگ رندی «
گ جوشيده ازکاريز گوھر مردم
است  .چرا  » ،شيوه رندی «  ،فرھن ِ
ايران بوده است وھست وخواھد بود ؟
درحافظ رند  ،اين» منش مردمی « يا » بـِه منشی=بھمنشی ِ« فرھنگ
ِ
ايرانيست  ،که بھترين عبارات خود را می يابد ِ » .بـه يا ِبھی «  ،نام
خرم= ُ
زنخدای بزرگ ايران ّ
بيدخت= دی است )زھره = خدای
زيبائی وعشق وشادی و فجر ِروشنی ( است  » .بھمنشی «  ،به
خرم يا زھره بودن« است .
معنای » ھمگوھروھم منش خدای ّ
فرھنگ ايران  ،فرھنگ رندی ھست  .نام خدايان بزرگ ايران  ،که
نخستين عنصر يا فطرت ھرانسانی ھستند  » ،رنـد « بوده است .
عمرخيام  ،شيوه تفکر رند ی را دريکی از رباعيات خود  ،بسيار
دقيق وبرجسته  ،عبارت بندی کرده است :
رندی ديدم  ،نشسته برخنگ ) اسب( زمين
نه کفر و نه اسالم و نه دنيا و نه دين
نه حق  ،نه حقيقت  ،نه شريعت  ،نه يقين
اندر دو جھان  ،کـرا بود َ ،زھـره اين ؟
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کيست که چنين گستاخی وجسارتی داشته باشد که پشت به ايمان به
ھمه مذاھب وعقايد  ،و به آنچه ھمه آنھا حق وحقيقت ويقين ميدانند
بکند ؟ چنين انسانی  » ،رند « ھست .
چون  ،ھيچکدام ازاين » ايمان ھا «  » ،دين او = بينش زائيده
وجوشيده ازجان فردی ِخود او « نيستند که اصل زيبائی ومھراست .
چنين انسانی  ،ھمگوھرخدای ايران  » ،رند آفـريس « ھست  ،خدائی
که اصل مھروآشتی ودوستی وعشق درھرجانی درجھانست  ،و اصل
ھميشه ازنو شوی وباززائی زندگی  ،وشاد شوی  ،واصل آفريننده
جشن درگيتی ھست .
اين چھره تابناک خدای ايران  ،درانديشه ھای حافظ ھست که
ميدرخشد و ازاين رو  ،ھرايرانی ميتواند دراين آئينه  ،باز ،چھره
زيبائی خود را ببيند  ،و مست از ديدارخدايش ) رند ( شود  .وانسان
باديدن اين چھره زيبای خدائی که رند نام دارد  ،درگوھريا فطرت
خود ھست که نميتواند آزار ھيچ جانی را  ،چه کافروملحد ومشرک
وبت پرست و چه عرب وچه ترک وچه  ....باشد بپسندد .

آزردن ھرجانی  ،آزردن ِ خود خدا ھست
کشتن وآزردن ِبه» حـق «،
کشـتـن وآزردن خود ِحـق ھست
کشتن وآزردن به حق  ،وجود ندارد
اخالق درفرھنگ ايران ،برشالوده »پسنديدن« است
انسان  ،ھنگامی درپی آزردن نخواھد بود  ،که آزردن را » نپسندد
«  .کشش ويازش ازگوھرمھر ،به زيبائی درجان  » ،پسند « ميباشد .
ھرآن چيز ،کانت ) که آنت ( نيايد پسند
دل ودست دشمن  ،بدان در مبند  -فردوسی
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ھنگامی از » مغزجان انسان «  ،مھربه زيبائی درپديده ھا بجوشد ،
آن را می پسندد  ،نه خشمی را که سھمناک وآزارنده است  .نپسنديدن
 ،با گزند رسيدن به جان  ،کار دارد :
ھرآن چيز ،کان دورگشت از گزند
بدان چيز ،نزديک باشد پسند – فردوسی
کيخسرو ميگويد که ھرچند که دلم کينه کسی را بجويد  ،ولی آن کاربد
 ،برضد پسندم باشد  ،باو آن بدی را نخواھم کرد  .پسند  ،اين کشش
ژرف جان ) بھمنشی ( است :
چنين گفت کيخسرو ھوشمند که ھرچيز ،کان نيست ماراپسند
نيارم کسی را ھمان بد بروی اگرچند باشد ،دلم کينه جوی
درشاھنامه بيشتراز آنچه پسند جھان آفرين  ،و آنچه نا پسند جھان
آفرينست  ،سخن ميرود  ،نه ازامر ونھی او  .خدا  ،امر به نيکی ونھی
ازبدی نميکند  ،بلکه گوھرش  ،نيکی ) مھربه جان ( را می پسندد  ،و
بدی ) آزار وگزند به جان ( را نمی پسندد  .چون خدا نيزکه » جانان
واصل ضدخشم است «  ،ھمان کششی ويازشيست که درجان
ھرانسانی ھست  ،وانسان با داشتن ھمان گوھر  ،می پسندد ونمی
پسندد
نباشد پسند جھان آفرين که بيداد جويد جھانداروکين
» پسند وناپسند « که فرھنگ اخالقی ايران برآن بنا شده است،
برتصوير » ھمگوھری خدا با انسان درجان « استواراست  ،نه برپايه
» امرونھی خدای قدرتمند وعالم  ،و اطاعت وتابعيت وتسليم انسان
جاھل وظالم وکنود ،ازآن دراثر بيم ازخشم آزارنده او «.
جان  ،که » جی  +يان « باشد  ،به معنای » خانه ومنشاء زندگی« و»
خانه خدای زندگی وزمان وموسيقی ورقص
خانه عشق « و »
ِ
وشناخت « است  .زندگی وعشق  ،گوھر خود خدا درانسانست .
آزردن ھر جانی  ،آزردن خود ِ خدا ست  .درفرھنگ ايران  ،کشتن
وآزردن ھيچ جانی  » ،به حق « نيست  .کشتن به حق  ،برضد
جان دشمن وکافروملحد و مشرک و مجرم
انديشه آزردن جانست .
ِ
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وجنايتکارھم  ،جانست  ،وھمان ارج جان موءمن ودوست را دارد .
جان دشمن ھم  ،جان خدای ايرانست  » .آزردن « درفرھنگ ايران ،
به معنای» آزردن جان« است  .درفرھنگ ايران  » ،رھائی ازگزند
وآزارو درد «  ،گرانيگاه اخالق ودين بود  ،نه رھائی ازگناھی که
ازعدم اطاعت به ﷲ پيدايش می يابد  » .مباش درپی آزار«  ،به
معنای آنست که درانديشه آزردن جان ھيچ انسانی نبايد بود  .اين ،
تنھا ميزان کردار وانديشه وگفتاردرفرھنگ ايران است و آزادی
برپايه پذيرش اين اصل  ،نھاده ميشود  ،و انسان  ،ازآن پس  ،آزاد
است که ھرچه ميخواھد بکند .
به عبارت ديگر  ،انسان  ،آزاداست  ،به شرط آنکه درکردار وگفتار
وانديشه اش  ،جان وخرد ديگران را نيازارد  .جان ھرانسانی ،
ھرچند عقيده وايدئولوژی ومذھبی ديگر داشته باشد  ،گزند ناپذير
است  .بدينسان  ،انسان  ،ديگر نيازی به امر ونھی ازھيچ مرجعی
وقدرتی ندارد  ،چون جان انسان  » ،ھوفريان = ھو +فری +يان « ،
خانه زيبائی وعشق نيکوئی ھست  ،خانه » عشق به زيبائی « ھست .
انسان  ،درعشق به زيبائی ھا  ،نيکی وبدی را کم کم کشف ميکند .

فرق نيازردن ِجان درفرھنگ ايران
با
مدارائی با دشمن )معتقتدان به مذاھب ديگر( دراسالم
درفرھنگ ايران  ،جان  ،اولويت بر» ايمان واعتقاد به مذھبی يا
ايدئولوژی « دارد  .جان  ،مفھوميست فراگير ،که درچھارچھره يا
نيروپديدارميشود  -1 :بوی ) خرد(  -2روان  -3دين  -4فروھر.
نيازردن جان  ،به معنای نيازردن ِ خرد وروان ودين ) بينش زايشی
ازنھاد خود انسان ( وفروھر) پيوند مستقيم وبيواسطه باخدا يا جانان (
است  .دين درفرھنگ ايران  ،ربطی به پديده »ايمان « ندارد  ،چون
بينشی ھست که مستقيم ازگوھريا فطرت خود انسان  ،ميجوشد و يقين
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گوھريست و آموزه يا بينشی نيست که بدان ايمان آورده ميشود وبا آن
عھد وميثاق بسته ميشود  .به دين نبايد ايمان آورد  ،بلکه دين  ،نيروی
زايندگی بينش درخود ھرانسانيست  .مثال بازداشتن جان ) فروھر(
ازپيوند مستقيم فرد انسان با خدا  ،آزردن جان اوست .ايمان به اين
عقيده يا آن مذھب  ،ھيچ گزندی به اولويت جان نميزند .
ازسوئی انديشيدن با خرد  ،که نگھبان جانست ) نفی حکومت ديگری
برانسان ( برتری  ،بر ايمان به ھرمذھبی يا عقيده ای دارد  .و پذيرش
ھرمذھبی وعقيده ای  ،تابع » انديشيدن خرد و تغييرانديشه اوست « .
ايمان به ھيچ مذ ھبی  ،حق سلب گزينش ازخرد انسان را ندارد  .اين
خرد ھست که ايمان به اين مذھب يا آن عقيده را برميگزيند وحق دارد
آن را تغيير بدھد  .ايمان به ھرمذھبی  ،جای » دين « را که بينش
زايشی ازخود فرد انسانست نميگيرد  .بدينسان  ،فرھنگ ايران ،
حکومت يک مذھب وعقيده يا آموزه ای که خود را تنھا حقيقت
منحصربه فرد ميداند  ،نمی پذ يرد .
فرھنگ سياسی ايران  ،استوار برمفھوم » مدارا بودن يک حکومت
مذھبی وعقيدتی نيست  ،که خودرا دربرگيرنده حقيقت ميداند  .بلکه
استوار برآنست که تخم خود خدا که اصل وبن حقيقت است  ،درھمه
انسانھا  ،ھمان » آتش جان او« ھست که درخردش  ،حق به گزينش
درآزمايش دارد  ،و دين بطور کلی  ،آموزه آموختنی نيست  ،بلکه
سرچشمه حقيقت نيک وبد وزشت وزيبائی وداد وبيداد  ،درخود
اوھست  .فرھنگ ايران  ،نه مدارائی حکومتی  ،نه مدارائی فردی را
ميخواھد  ،و اساسا داشتن مذھب وعقيده ديگر ،جزو مقوله » دشمنی
« نيست تا با آن مدارا باشد .ھيچ عقيده ومذھبی  ،دين من نميشود .
ايمان به مذھب وعقيده وايدئولوژی ھای گوناگون  ،از ديد فرھنگ
ايران  ،ھميشه تابع » ارج ِ جان انسان « است  .دادن اولويت به »
ايمان به يک مذھب ويا ايدئولوژی يا عقيده «  ،نابود کردن » ارج
جان انسانی « است که گرانيگاه فرھنگ ايرانست  .فرھنگ ايران،
خواھان » مدارائی مذھبی وعقيدتی « نيست  ،بلکه خواھان شناخت »
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عنوان ) به کردار ِ( برترين ارزش است که
ارج جان انسان « به
ِ
ايمان به مذاھب وعقايد وآموزه ھارا فرع ِ » ارج ِ جان « ميسازد .
ازاين رو ھست که » نيازردن جان «  ،فقط نيازردن » زندگی
بيولوژيکی « نيست.

اين خشم ) ترس ازقھرودرشتی وتجاوزگری(است
که جان را ميآزارد
آزردن  ،از ريشه » زر=  «zarبرآمده که به معنای » خشمگين شدن
و عذاب دادن « است .اصطالح » خشم « درفرھنگ ايران  ،به
معنای » اصل قھرورزيدن وپرخاش کردن ودرشتی ) خشونت ( و
ترسانيدن وکين ورزی است «  .کسيکه ميآزارد  ،گوھرخشم
) قھروخشونت وپرخاشگری وتھديد ( دارد  .ولی گوھر ھرانسانی ،
» بھمن= خرد ضدخشم « است که در » ارتای زيبا = ھوچھره +
وسرفراز +و اصل راستی « پيدايش می يابد  » .ارتا «  ،ھمان »
دھد« است که سپس مرغ سليمانش کرده اند ،و فطرت
ھُ َ
وگوھرھرانسانيست.
سالھا پيروی ِ » مذ ھب رندان « کردم
تا به » فتوای خرد «  ،حرص به زندان کردم
من به سرمنزل عنقا ) سيمرغ ( نه به خود ُ ،بـردم راه
قطع اين مرحله  ،با » مرغ سليمان « کردم
ھدھد که » ھوتوتک« باشد  ،و به معنای » نای به = وای به « است
 ،ھمان » ارتا « ھست که آتش جان ھرانسانيست و چشمانش
درتاريکی  ،آب زندگی ) آوه ( را می بيند  ،و ھرانسانی را مستقيما به
نيکی وبی آزاری و آشتی و زيبائی وسيمرغ  ،راھبری ميکند ُ .گل
ارتا  ،که مرزنگوش باشد  ،عين الھدھد خوانده ميشود  .درفطرت
انسان » چشم ھدھد « ھست که ميتواند درتاريکی ھای آزمايش
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وتجربه  ،اصل نيکی وزيبائی وبی آزاری را که » سيمرغ « باشد
بشناسد وبدان راھبری کند .
جمشيد که درفرھنگ زنخدائی – ارتائی ايران  ،نخستين انسان  ،يعنی
بن ھمه انسانھا شمرده ميشده است  ،نخستين کاری را که ميکند ،
آنست که جھان را بی بيم ميکند  ،چون گوھر بھمنی ) بھمنشی =
ھخامنشی = مينوی دوستی ( دارد  ،يا به عبارت ديگر ،چون چشم
ھدھدی دارد  .يعنی فطرتش  ،ھيچگاه به خشم  ،روی نميآورد تا
بترساند  .ھمه انسانھا  ،اين فطرت را دارند که با قھرودرشتی
وپرخاش وکين  ،نميترسانند  ،چون ترس  ،بدترين » آزار وجودی
انسان « است .
انسان بايد نترسد  ،تا راست باشد  .آنکه ميترساند  ،دروغ وريا
وخدعه وتزوير ومکر و چنگ وارونه زدن را  ،درجھان  ،خلق
وعظ صداقت کردن  ،به پشيزی نمی ارزد  .جائی که مردم
ميکند .
ِ
ميترسند  ،حقيقت وراستی نيست  ،ھرچند نيزکه ھميشه درآنجا  ،وعظ
راستی وحقيقت شود  .خدائی که بترساند ،صداقت را درانسانھا ،
ريشه کن ميکند  .کسيکه ميترساند  ،خالق دروغ وريا وخدعه ومکر
ونفاق است  .راستی ) صداقت = حقيقت ( ھنگامی واقعيت می يابد که
دراجتماع  ،ترس ازقھرودرشتی وپرخاش نباشد .
خشم است که مردم را ميترساند و انسان درترس وبيم  ،به ناچار،
دروغ ميگويد و ريا و خدعه وتزويرميکند  .و چون درفرھنگ ايران
 ،حقيقت ) ارتا = بنياد راستی ( درفطرت خود انسانست  ،ھنگامی
حقيقت  ،می چھرد ) ازگوھرانسان( پديدارميشود که ترس ازقدرت
قھرآميزو خشن وپرخاشگری نداشته باشد  .راستی  ،ھمين » درون
نمائی يا شفافيت يا پاکی « يا به عبارت ديگر ،اينھمانی گوھرانسان با
پيدايش آن درکرداروانديشه وگفتار -است  ،که درفرھنگ ايران » اشه
« ناميده ميشد  .بوی خوشی که گل ھا وگياھان ) اسپرغم ھا ( ميدھند
سوده مشک وعود و مورد وصندل وعنبربا ريختن بر
 ،بوئی که
ِ
آتش ميدھند  ،پيدايش راستی  ،يعنی حقيقت آنھاست  .آتش در درون
8
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گياھان ) اُور وازيشت ( و دردرون جان انسان ) آتش جان = ھوفری
يان = زيبائی وعشق  ،آتش جان( انسانست  .ازاين رو ھمه آنھا  ،بوی
آشتی وعشق وزيبائی ميدھند  .ھمه خدايان ايران  ،اينھمانی با گلھا
وگياھان ودرختان خوشبو دارند  ،يعنی راست ھستند و مھرميورزند .
سيمرغ درشاھنامه  ،برفرازسه درخت خوشبو خانه دارد  ،يعنی بوی
سه درخت  -1سروکوھی ) شيز ،عنبر( و -2عود قماری و -3صندل
) غار= نـرد= رند ( باھمست  .سيمرغ  ،سه بوی سه درخت مھر
است که باھم آميخته اند  .بوی  ،که » مھرو آشتی و ھمآھنگی « باشد
 ،گوھر سيمرغ يا » وای = مرغ  +باد نيکو +خدا « ميباشد که اصل
پيوند دھنده درھرچيزيست  .گوھرھرچيزی وھرانسانی که حقيقتش
ھست  ،بوی » ميدھد« و اين بوی را نميشود تسخيرو تصرف کرد
وبازداشت  .جلو ِبوی دادن از طبيعت را نميتوان گرفت .وازاين
روھست که بوی ھرچيزی  ،نشان حقيقت ) مھروآشتی ( است  .ازاين
رونيزھست که حافظ ميگويد:
واعظ ما  ،بوی حق نشنيد  ،بشنو  ،کاين سخن
درحضورش نيز ميگويم  ،نه غيبت ميکنم
واعظ  ،از امر ونھی وشريعت ) امرونھی  ،پيدايش خشم ھستند که
ميترسانند (  ،ھميشه وعظ ميکند و طبعا ھمه مردمان را ملول ميسازد
 ،چون » بوی حق « را نشنيده است  .نه واعظی در دوره ومحله
سکنای حافظ  ،بلکه وعاظ درھمه دوره ھا ودرھمه جا  ،بوی حق را
نشنيده اند  ،چون حقيقت را که مھراست  ،مستقيما ازگوھر جانھا ،
نبوئيده است وبا آنھا آميخته نشده است  .شناختن حقيقت  ،مسئله
آموختن حقيقت نيست  ،بلکه  ،مسئله » بوئيدن مستقيم گوھر ھر
چيزبا حواس خود« ھست  ،نه حفظ کردن وآموختن وانتقال دادن اين
آموخته ھا به ديگران  .به قول فردوسی :
بـود » سـوده روزگار«
کسی که َ
نيابد به ھرکارش  ،آموزگار
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اين » سودن = جفت شدن وآميختن « با زمان ) تغييرات گيتی ( ھست
که برترين مرجع است .
بوئيدن  ،شناختن مستقيم باھمه حواس انسانست
درفرھنگ ايران  ،به » حس کردن بطورکلی «  ،بوئيدن ميگفتند .
چون حس کردن  ،درفرھنگ ايران  ،جفت شدن يا آميختن با گوھر ِ
نھفته در پديده ھا بود  .ھمه حواس  ،مانند بينی  ،پديده ھارا مانند
ھوا) باد= وای = اصل زندگی و عشق ( به درون جان خود  ،می
ھنجند) می کشند (  .دوسوراخ بينی  ،بھرام ورام ) دوبن ٍ حفت باھم (
بودند  ،و شش يا ريه  » ،پـَری « بود ) تحفه حکيم موءمن (  .اين »
وای نيکو« ھست که دروزيدن  ،بوی را که گوھرچيزھاست
شـش انسان ) جگرسفيد (  ،انتقال ميدھد
آشکارميسازد  ،و باخود ،به ُ
 ،تا تبديل به آتش جان ) ھو -فری -يان ( بشود .اينست که » بودادن «
 ،معنای » جفت شدن وآميختن ومھرورزی « داشته است  .ھنوزنيز
به عمل گردافشانی درخت نرينه به خوشه درخت مادينه  » ،بودادن ،
بو داده « گفته ميشود ) دشتستانی ،الری  ،لکی  . ( ...مھر ،که
آميختن و ھمآھنگی وآشتی باھم باشد  ،گوھرسيمرغ ) = وای نيکو =
فـرن = پران = ارتا ( و طبعا فطرت ھرانسانيست که آتش جانش » ،
َوه  +فـرن  +افتار« است  .اصل آفرينندگی درھرجانی  » ،نريوسنگ
« خوانده ميشود که نام ديگرش » ھم بغی « يا » انبازی وھم آفرينی
« است  .درگزيده ھای زاداسپرم )  ( 43 -30ميتوان ديد که
نريوسنگ ) ھمبغ = اصل انبازی= باھم آفريدن= ھمخدائی( جان
وبوی وفروھرو روان را که قوای ِ نھفته دربن انسان ھستند  ،به ھم
می پيوندد وازنو زنده ميکند  .ازاين رو ھست که درفرھنگ ايران ،
جوھراصلی وجوھرذاتی ھرچيزی را » ھم بونی = « hambunih
ميگويند .
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چھاربُن ) ھمان چھارنيرو يا چھارپر( درانسان بايد با ھم
ھمکاروانبازشوند تا زندگی را ازنو بيافرنيند  .مثال گاھنبازششم که
تخميست که جھان ازنو ازآن آفريده ميشود » ھمسپاھی = hamspa-
 « maidyaناميده ميشود که به معنای آنست » ھمه باھم دريک گروه
باھمند « .سيمرغ که ھمان ارتا ) يا فرن  ،يا وای نيکو (  ،خدای
ايرانست وخوشه ايست که تخم ھمه انسانھا وزندگانست  ،درھمه
پيدايش وتجلياتش  ،بيانگر اين اصل آشتی ومھروھمآھنگی وپيوستگی
وھمآفرينی است  .درگرشاسپ نامه  ،سيمرغ با نای منقارش  ،نماد
ھمآھنگی نواھای ابزارگوناگون موسيقيست  .نای منقارش ،
سوراخھائی دارند که باھم يک ارکستر ھستند .
بھم صدھزارش خروش ازدھن
ھمی خاست  ،ھريک به ديگرشکن
تو گفتی  ،دوصد بربط وچنگ ونای
بيک ره شدستند  ،دستان سرای
فراوان کسی  ،ازخوشی آن خروش
فتادند وزيشان  ،رمان گشت ھوش
اين ھمآھنگی وھمنوائی نواھا  ،ھمه را رقصان ومدھوش ميکند.
سيمرغ درتجلی ديگر به گرشاسپ  ،ھمآھنگی و پيوستگی رنگارنگی
و گوناگونی گلھا ست .
پديد آمد آن مرغ ھم درزمان
ازوشد  ،چو صد رنگ فرش  ،آسمان
چو باغی روان درھوا  ،سرنگون
شکفته درختان درو  ،گونه گون
کـھی  ،پر گل والله زار
چو تازان ُ
ز باالش  ،قوس قزح  ،صد ھزار
سيمرغ  ،گوھر رنگين کمان دارد  ،چون » کمان بھمن = اصل آشتی
« است و فرش پرنقش است  .فرش که نماد ھمآھنگی نقشھا
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ورنگھاست ازاين رو » فرش « ناميده ميشود  ،چون مانند سيمرغ ،
بيان » فرشگرد = نو وتازه شوی « ھست .
و در داستان بانو گشسپ ) بانوگشسپ نامه (  ،شاه پريان ) غين =
ابرسياه وباد= وای  ،که ھمان سيمرغست (  ،سرپوشی ازپرنيان دارد
که حاوی نقش زيبای دخترش ) بيدخت = ّ
خرم = ِزھره ( است .
سرپوش چيست ؟ آنچه سررا ميپوشاند  ،ھمان مو وگيسووزلف وطره
وجعد است  .درمتون پھلوی ديده ميشود که مو  ،اينھمانی با گياھان
داده ميشود  .دراصل خود واژه » موی « نيز  ،ھمان نای بوده است
) موئيدن = ناليدن ھردو با نی ھستند ( که دراصل رد ھمه گياھان
شمرده ميشده است  .گيسو  ،معنای » مجموعه گياھان و گلھا
ودرختان ) باغ  ،گلستان وچمن  (..را دارد  ،وخوشه است که
ابربھاری درباريدن وباد) وای ( در وزيدن ،به روی زمين
وسرکوھسار ،پرنيان منقش ميپوشاند  .چنانچه اين انديشه نزد شعرای
ايران باقيمانده است :
آمد آن بھار توبه شکن
پرنيان گشت باغ وبرزن وکوی -رودکی
چون پرند بيدگون  ،برروی پوشد مرغزار
پرنيان ھفت رنگ اندرسر آرد کوھسارّ -
فرخی
نخستين بخش سقف آسمان ّ ،
فرخ ) رام = بيدخت = زھره ( بود و
زمين که آرمئتی باشد  ،فرخ زاد خوانده ميشد  .به عبارت ديگر،
خرم را ميزايد  .و برای ھمين ّ
آسمان  ،زمين ّ
فرخ است که حافظ
ميسرايد :
نسيم مشک تاتاری خجل کرد شميم زلف عنبربوی ّ
فرخ
اگرميل دل ھرکس بجائيست
بود ميل دل من  ،سوی ّ
فرخ
غالم ھمت آنم که باشد چوحافظ  ،بنده وھندوی ّ
فرخ
درمجلس ما عطرميآميز که مارا
ھرلحظه زگيسوی تو ،خوشبوی ،مشام است
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به ھمين علت نيز ،گيسو ،خوشه ) سنبل ( خوانده ميشود و در ُمھره
ای که ازکرمان بدست آمده ) ھزاره چھارم پيش ازميالد (  ،گيسوی
زنخدا ،با سه خوشه اينھمانی داده ميشود  .درمتون پھلوی  ،گيسو با
سه خدای گوناگون اينھمانی داده شده اند که عبارتند از  -1امرداد -2
کيوان ) زحل ( و -3ارتا ) درروايات فارسی (  .درواقع  ،گيسو که
درسه رشته بھم بافته ميشوند ،اينھمانی با ھمين مھروپيوستگی
وھمآھنگی سروکاردارد  .چنانکه عبيد زاکان،زحل را درقصيد اش ،
خداوند » خرقه وزنار= کستی « ميداند وھردو  ،نماد مھروپيوند
ھستند  .ازاين رو ھميشه گيسو وزلف ومو  ،بوی مھر ميدھند :
به بوی نافه ای ای کاخر ،صبا زان طره بگشايد
زتاب جعد مشکينش چه خون افتاده در دلھا – حافظ
عمريست تا ززلف تو ،بوئی شنيده ام
زان بوی  ،درمشام دل من ھنوزست  ،بو – حافظ
من ازافسون چشمت مست واو ازبوی گيسويت
زھی ھمت که حافظ راست از دنيی وازعقبی
آن را که بوی عنبر زلف تو آرزوست
چون عود  ،گو برآتش سودا  ،بسوز وساز
خرد که قيد مجانين عشق ميفرمود
به بوی سنبل ) خوشه ( زلف تو گشت  ،ديوانه
به بوی زلف ورخت  ،ميروند ومی آيند
صبا  ،به غاليه سائی و  ،گل به جلوه گری

چرا گوھرسيمرغ  ،درشاھنامه
اصل آشتی ومھرودوستی وعشق است؟
باالخره اين انديشه که گوھرسيمرغ ) که بـ ُن ھرانسانی نيزھست ( ،
آشتی ومھروپيوند وعشق است  ،در تصويری که درشاھنامه
ازسيمرغ شده  ،نيزبازتاب ميشود  .درشاھنامه  ،سيمرغ  ،ھمآھنگی و
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آميختگی بـُوھای خوش ) خوشبويه ھا ( است که اوج پيکريابی
سرانديشه » مھروآشتی « است  .به عبارت ديگر ،سيمرغ  ،پيکريابی
در مھر = ديرمھر= آتشکده « ،
» رنـدی « است که در» ِ
ميسوزاندند تا فضای مھر سيمرغ را  ،ازمھرو دوستی  ،پرکنند .
حافظ اصطالح » ديررند سوز « را ازاين زمينه گرفته  ،چون در
دير) آتشکده ،درمھر= ديرمھر خوانده ميشد ،چون آتش درمرحله
نخست ،تابش يا گرما يعنی مھربود وسپس روشنی( و درآتشدان يا »
سنبله زر «  ،رند= که مورد و صندل و برگ بو ،و عود باشد
ميسوزاندند .درشاھنامه انديشه مھروآشتی ِسيمرغ  ،در آميزش بويھای
خوش  ،که ازسه  -1درخت برگ بوی )غار= دھمست = نرد=
صندل( و  -2شيز) دراصل  ،سروکوھی = اردوج يا پيرو بوده
است ( و -3عود قماری برميخيزد  ،پيدايش می يابد .
وای ِبه ) سيمرغ ( که آذرفروز است دروزيدن به چيزھا  ،گوھر
آنھارا که » ارتا يا پـرن يا ھوفـری « ھست  ،آشکارميسازد وباھم
ميآرايد  .ازاين رو » بـوی « و » روان «  ،دوبخش يا دونيروی به
ھم پيوسته در بن انسان ھستند  ،چون روان )  (ur+vaکه آتش
افروخته )  (urازوای )  (vaayاست  ،بوی مھر را ازگوھر انسانھا ،
آشکار) اشه ( وپديدارميسازد  .اينست که درشاھنامه ديده ميشود که
سيمرغ  ،اصل پراکنده کننده بوی مھرو آشتی است  ،که خرد را
درشادی فراوان غرق ميکند ) مدھوش= مد +ھوش = ھوشی که
سرشارازشادی ميشود (  .ايرانی  ،خدا را  ،دربوی مھری او که
جھان را فراميگيرد و استشمام ميکند و ازفروھنجيدن آن ھميشه
ازنو ،زنده ميشود و به شناخت مستقيم حقيقت ميرسد  ،درمی يابد .
ھنگامی که سام به آشيانه سيمرغ نزديک ميشود  ،که زال وبچه
سيمرغ درآنجا باھم وھمال ھمند ) ھمال درسغدی  ،ھم ارتا ham-
arthaميباشد ( بوی مھر به او ميوزد :
بدو اندرو ،بچه مرغ وزال تو گفتی که ھستند ھردوھمال
ھمی بوی مھرآمد ازباد اوی
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بدل شادی آورد  ،از ياد اوی
و ھنگامی سيمرغ  ،زال را برای پدرش که درآغاز ،اورا دورافکنده
وبه دست مرگ سپرده بود  ،باز ميآورد :
بپريد سيمرغ و برشد به ابر
ھمی حلقه زد برسر مرد کبر
زکوه اندر آمد چو ابر بھار گرفته تن زال را درکنار
زبويش  ،جھانی پرازمشک شد
دوديده مرا با دولب خشک شد
اينکه فرزندی را که سام به مرگ سپرده است  ،اکنون خداوند بجای
کيفردادن به سام  ،با مھر ،باز ميدھد  ،واين تجربه تکان دھنده ،
برای سام  ،تجربه اوج مھرورزيست  ،چون او چنين انتظاری را
نداشته است .
زمھر وی و  ،بـويه پـور خويش
خرد درسرم  ،جای نگرفت بيش
به پيش من آورد  ،چون دايه ای
که ازمھر باشد ورا مايه ای
سيمرغ درمقابل قاتل  ،بجای قصاص او وخشم ورزيدن با او ،
مھرميورزد  .ھمينسان  ،ھنگامی سياوش که يکی ازپيکريابی ھای
خود سيمرغست  ،به فرمان افراسياب کشته ميشود وخونش برزمين
ريخته ميشود  ،ازخون سياوش  ،کين ورزی وکين توزی و انتقام
خواھی و قصاص نمی رويد  ،بلکه درخت نرد ) صندل = برگ بوی
= ماه بھشتان = رند (  ،درخت مھرودوستی وعشق ورندی ميرويد ،
که يکی ازسه درخت مھراست که آشيانه سيمرغ ميباشد  .با ريختن
خون سياوش :
ھمه خاک آن شارسان  ،شاد شد
گيا برچمن  ،سرو آزاد شد
زخاکی که خون سياوش بخورد
به ابراندر آمد  ،درختی ز» نرد = صندل= برگ بوی «
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نگاريده بر برگھا  ،چھر او
ھمی بوی مشک آمد از مھر او
ازخون سياوش  ،درختی ُرست که ھمه برگھايش ھمان فرشگرد و باز
زائی سياوش)سيور +شان ( = سيمرغ بودند .اين ھمان انديشه
برخاستن سيمرغ ازخاکسترش ھست .سيمرغ  ،اصل باززائی مھر
وآشتی ودوستی وعشق است  .سيمرغ  ،سوخته وکشته ميشود  ،ولی
قصاص وعذ اب دوزخ وکيفروکين توزی نمی آورد  ،بلکه ازنو ،
مھرودوستی وعشق او ھزاران برابر ميشود  .به اين پديده » پيروزی
« گفته ميشد .
اين » بـو که گوھرمھراست «  ،انسان ھارا برميانگيزد و
بيدارميکند  .نام » بودا «  ،که ھمين واژه » بوی « ھست  ،به معنای
» بيدار« است «but » .دراوستا  ،به معنای  -1بوئيدن  -2عطرآگين
ساختن  -3بوبردن وآگاه شدن  -4بيدارکردن وبيدارشدن و– 5
برانگيختن و  -5بخور دادن را دارد ) يوستی (  .با افروختن بوی
گوھرچيزھا که » ارتا = ھوفری = عشق ودوستی نيکو« ھست ،
انسانھا ازحقيقت  ،برانگيخته ميشوند  ،ازحقيقت آگاه ميشوند ،
درحقيقت وخدا  ،بيدارميشوند ،يا به عبارت بھتر » ،بود « می يابند .
اين بوی مھر که گوھر خدای ايران سيمرغ ) وای به  ،ارتا  ،فرن
= ( ھست  ،ھرانسانی را منقلب و بيدارميکند  .اينست سيمرغ  ،جھان
را پرازبوی مشک ميکند  .مشک دراصل به بوی ھمه گياھان گفته
ميشده است  .مشک  ،بوی ويژه سيمرغست  .چون با وزيدن ،
گوھرھمه گياھان را ميافروزد و آشکارميسازد و طبيعت را
بيدارميسازد  .ومشک دراصل به معنای بوی خوش ھمه گياھان بوده
است .
چون کائنات ،جمله به بوی تو زنده اند
ای آفتاب ) آفتات ھم ارتا ھست ( سايه زما برمدارھم
برسرتربت من  ،بی می ومطرب  ،منشين
تا به بويت  ،زلحد رقص کنان برخيزم
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راه طلب) جستجوی حقيقت وسيمرغ ( خاکيست که بوی عنبرميدھد و
اين بويست که به » بھروزی « ميکشد
غبار راه طلب  ،کيميای بھروزيست
غالم دولت ) به معنای سعادت ( آن خاک عنبرين بويم
وبو که اينھمانی با مھرنھفته درگوھرجان دارد ُ ،
درزھد،نيست
ززھد خشک ملولم  ،کجاست باده ناب
)باده  ،آتشيست که بوی مھروراستی را درانسان ميافروزد (
که بوی باده  ،مدامم  ،دماغ تر دارد
مـشکين  ،دلم کشد  ،شايد
اگربه باده ُ
که بوی خير ،ززھد وريا نمی آيد
اين بوی گل )ارتا = گلچھره( است که مھررا دردل برميانگيزد
برخاست بوی گل  ،از درآشتی درآی
ای نوبھار ما  ،رخ فرخنده فال تو
با اين بوی مھر است  ،که جانھا وخردھا ،بيدارميشوند  .چرا سروش
که آورنده انديشه )= فرمان ( بھمن يا آسن خرد از ژرفای تاريک
ضميرانسانست  ،انسان را بيداروھشيار) اوشين گاه ( ميسازد ؟
چونکه سراسر وجودش بوی مھر ميدھد  .درشاھنامه درباره سروش
ميآيد که
چوشب تيره ترگشت از آنجايگاه
خرامان بيامد يکی » نيک خواه «
فروھشته ازمشک  ،تا پای موی
به کردار حور بھشتيش  ،روی
سروشی  ،بدو آمده از بھشت که تا بازگويد بدو ،خوب وزشت
که تا بندھا را بداند کليد گشاده  ،به افسون کند  ،ناپديد
نيکخواه  ،ترجمه » خجسته « است که گل ھميشه بھارميباشد .
سروش دارای مويا گيسوی مشکين ھست که ازسرش فروھشته وتا
پايش را پوشيده است  .سروش  ،سراسروجودش ،بوی مشک ميدھد .
ازاين رو ھست که ھميشه بيداراست و ھميشه انباشته ازمھربه
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جانھاست و ھرجانی را ازخطرآزرده شدن  ،آگاه ميسازد و بر
ميانگيزد و برای ھرانسان با ھمين بوئيدن » کليد شناخت خوب وبد «
را ميآورد  .ھرانسانی  ،ازبوی سروش که ازنزد بھمن ) اصل آشتی
وھمآھنگی درگوھرانسان ( ميآيد  ،کليد شناخت خوب وبد را می يابد .
گفتم که بوی زلفت  ،گمراه عالمم کرد
گفتا اگر بدانی  ،ھم اوت  ،رھبر آيد
مدامم مست ميدارد نسيم جعد گبسويت
خرابم ميکند ھردم فريب چشم جادويت
من وبادصبا مسکين دوسرگردان بی حاصل
من ازافسون چشم مست و او ازبوی گيسويت
اين مستی  ،انقالب وجودی انسان در بيدارشدن ازمھراست  .اين بوی
ھست که گوھرھمه انسانھا را بسوی سيمرغ ميکشد  .افروختن اين بو
درگوھرانسانھا نيزھست که سيمرغ را بسوی انسانھا ميکشد.

حـافـظ و رنـد الحمی
انت روائح رند الحمی و زاد غرامی
فدای خاک در دوست باد جان گرامی  -حافظ
حافظ ميگويد که ای دوست  ،تو بوھای خوش » رند درآتش گداخته «
ريخته شده ای  ،که عشق را درمن ميافزائی  » .رند « که شريعت
وطريقت » رندی « شده است  ،بوھای خوش درختان برگ
بو) صندل ( ومورد و عود ھستند که ھرسه » رند « ناميده ميشده اند
و آنان را سوده يا رنديده  ،در آتشدان يا آتش ميريخته اند تا بوی
مھر ،جھان را پرکند  .اين درختان اينھمانی با خدايان مھرو دوستی
وعشق داشته اند  .خود سيمرغ درشاھنامه برفراز ،ھمين سه درخت ،
آشيانه دارد .اينست که رندی  ،طريقت وشريعت ومذھب اين
خدايانست که اصل مھری وعشق ودوستی بوده اند که جھان وزمان
وزندگی را ميآفرينند  » .رند الحمی « درشعر حافظ  ،اشاره به اين
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خداھست که محبوبه ومعشوقه اوست  .چون اين درختان خوشبو که »
رند« ناميده ميشدند اينھمانی با اين خدايان داشته اند  » .حمی « ،
گرمای آفتابست  » .حم « به معنای گرم کرده  ،تافتن به تنورآتش
رنديده
وگداختن  ،ودنبه وپيه گداخته است  .رند که برگھا وچوبھای
ِ
اين درختان خوشبوی است ،درآتش گدازان افشانده ميشد و بوی مھر
از آنھا برميخاست  ،که اينمھانی با مھرودوستی وعشق داشت  .با
ھمين بوی ازريختن رند درآتشدان ) مجمر( بود که خدا ) سيمرغ ،
ارتا ّ ،
خرم ( را فراميخواندند  .سوختن پرسيمرغ نيزھمين »
فراخوانی سيمرغ با بوی پر خودش « ھست ) پر= برگ ( که برگھايا
چوب درختان خوشبو ميباشد که اينھمانی با سيمرغ دارند  .و »
حمی « درعربی به » محل اقامت معشوقه که دست ھيچکس بدان
نميرسد ميباشد «  .و زال  ،ھنگاميکه رستم ورخش درنبرد با
اسفنديار بسختی خسته وآزرده شده اند ،با ريختن ھمين رند ھا درسه
مجمر ،سيمرغ را به ياری ميخواند تا با مھرش  ،جان آزرده رستم
ورخش را از درد رھائی بدھد  .زال درفرازکوه :
به پيشش سه مجمرپرازبوی کرد
زخون جگر ،بر دو رخ  ،جوی کرد
بدو گفت سيمرغ  ،شاھا چه بود
که آمد ازين سان  ،نيازت به دود
سيمرغ  ،مھربه ھمه جانھا ميورزد  ،چون خودش » جانان = خوشه
ھمه جانھا« است  ،وھردردی وآزاری به ھرجانی  ،درد
وآزاراوھست  .اينست که برضد ھرگونه آزاری ھست و اصل آزار ،
درفرھنگ ايران  »،خشم « ناميده ميشود که به معنای » قھرو
پرخاش وپرخاشگری وترساندن وکين ورزی « است  .اينست که »
بھمن وارتا وسروش «  ،ضدخشم  ،يعنی ضد آزاربه ھرجانی ) ولو
دشمن وکافرو مجرم وملحد  ...باشند ( ھستند  .درفرھنگ ايران  ،اين
سروش ) آورنده انديشه ازبھمن  ،اصل آشتی وشادی ( که فرمان
ميآورد  ،خودش سراپای بوی مشک ميدھد  ،يا بسخنی ديگر،
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گوھرمھراست ) نيکخواه = خجسته = ارتا ( و واژه » فرمان «  ،به
معنای » امروحکم ازقدرتی « نيست  ،بلکه به معنای » انديشه
ازخردبھمنی خود انسان « است  .ازآنجا که » ترس « درفرھنگ
ايران  ،تجلی يا پيدايش خشم) قھروپرخاش ودرشتی ( است  ،جان
وخرد ) اخو ،ارتا وبھمن = فطرت ( انسان را می آزارد  .پس قدرتی
يا الھی که با ترساندن  ،ازانسان  ،عمل وانديشه وگفتارنيکو ميخواھد
کارشر ميکند  ،و اين ّ
ّ
شر را وسيله رسيدن به خير
 ،نخست خودش
ميداند  .بنا براين شريعت رندی  ،درتضاد با شريعت اسالمست  ،و
اين شريعت وطريقت ومذھب حافظ است .

برپايه ترساندن )آزردن( نھاده شده
شريعتی که
ِ
اکنون نخستين پيام ﷲ به رسولش محمد اينست که » قم فانذر =
برخيز ومردم را بترسان «  .با انذ اروارھاب و ترساندن وبيم
کردنست که مردمان  ،ايمان به شريعت اسالم ميآورند  .و فقط با
ايمان آوردنست که ﷲ نسبت به آنھا » رحمان ورحيم « است  ،وگرنه
درکفر) ايمان نياوردن به شريعت او (  ،دچار عذاب وشکنجه
ونابودی خواھندشد  ،چانکه سراسر بشربی ايمان  ،با طوفان نوح ،
نابود گشتند  .ﷲ مقتدر » ،رحيم « است  ،رحم ميکند و رحم  ،به کلی
با » مھر« فرق دارد  .رحم  ،پديده ايست که با قدرتمند کاردارد .
رحم  ،ويژگی قدرتست  ،نه عشق  .نيک وبدی که استوار
برترسيدنست ) امر به معروف ونھی ازمنکر( و بکـُن نکُـن است ،
ضرورتا به » ريا وتزويرو مکروخدعه وتظاھر دراطاعت « ميکشد
 ،که برضد فرھنگ ايرانست که برپايه » راستی = حقيقت « بناشده
است .
بنا براين  ،شريعتی که حافظ ازآن درغزلش صحبت ميکند  ،شريعت
اسالم نيست  .او رندی را نيز مذھب وطريقت وکيش وشيوه می نامد .
شريعت اسالم  ،با ھمين نخستين رسالتی که محمد دارد  ،درپی
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ترساندن وآزار رسانيدن است  .جائيکه بيم وترس ھست  ،خشم
) قھروپرخاش وخشونت وتھديد ( ھست  ،وجائيکه ترس ازخشم ھست
 ،دروغ وتزويروخدعه وريا ) بی حقيقتی وضد حقيقتی ( ھست  .ولی
فرھنگ ايران  ،برترس از خشم ) غضب ورحم ( ﷲ بنياد نشده است
 ،بلکه بر عشق به اصل زيبائی در ھرجانی درگيتی بنا شده است.
تقوا  ،عمل وانديشه ايست که پيايند ھمين ترس وخوف ازغضب ﷲ
است  .فرھنگ ايران  ،برکشش ويازيدن به زيبائی ھا  ،دربُن ھمه
چيزھا درگيتی بناشده است  .نيکی  ،انچيزيست که درگوھرچيزھا
وانسانھا ھست وميکشد .نخستين عنصرھرچيزی  ،يا آتش جان
ھرانسانی  » ،ارتا « ھست که ويژگی فطريش  » ،ھوچھره =
حـسن = خوبی « و » سريره = زيبائی = ُحسن = خوبی«
زيبائی= ُ
است  .ارتا  ،ھوچھره وسريره ھست  .اين » عشق يا کشش يا يازش
به زيبائی ِ گوھرخدائی ھرچيزی « است که انسان را »
خواستارجھان يا گيتی « ميکند  .انسان  ،خواستار جھان وزندگی
درجھانست  ،به عبارت ديگربه زيبائی ھا درگوھر ھمه چيزھا
درگيتی  ،مھرميورزد وآنھارا ميکاود و ميزايد وپديدار ميسازد  .اين
عشق به زيبائی در درون چيزھا درگيتی  » ،خواستارجھان بودن « ،
خوانده ميشد که امروزه بدان » سکوالريسم « ميگويند  .به عبارت
ديگر ،انسان  ،زيبائی خدا يا اصل جھان را در » آينه گيتی « ميديد و
انسان  ،ازھمه آنھا  ،خواستگاری وخواستاری ميکرد  .اين کشش
ويازش به زيبائی اصل خدائی درھرچيزی درگيتی  ،وپديدار ساختن
زيبائيھا ازگوھر انسانھا وطبيعت  » ،رندی « خوانده ميشد .
» رنـد «  ،عاشق تجلی يا پيدايش ِ اصل زيبائی ازگوھر ھرچيزی
وبن شادی ميباشد ،
درگيتی  ،درھمين جھان مادی ھست  ،که بيخ ُ
واين تجلی يا پيدايش  ،ھمان مفھوم » راستی يا اَشــه « ھست  » .ريا
وتزويرو خدعه  ،که جدا ناپذ ير از ايمان به ﷲ ترساننده وانذار
وارھاب کننده « است  ،درست درمقابل اين » راستی « ميايستد  ،که
استوار بر » رندی = عشق ودوستی به زيبائی درطبيت چيزھا «
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است  .باده يا می يا بگمزيا نبيد  ،درفرھنگ ايران  ،نيروی انگيزنده
» آشکارشدن گوھرزيبای انسان درراستی وشادی « است .
ريا  ،حالل شمارند و جام باده  ،حرام
زھی طريقت وملت  ،زھی شريعت وکيش
شريعت مای حافظ «  ،چنين شريعتی نيست  .درست ،
پس اين »
ِ
جان ِرنـد که » اصل عشق ودوستی ويازش به زيبائی « ھست  ،ازاين
ريا درھرزھدی  ،به سختی فرسوده و ملول وآزرده ميشود  ،که باز
آتش اشتياق به راستی ) صداقت = حقيقت ( را درو شعله ورميسازد :
ريای زاھد سالوس  ،جان من فرسود
قدح بيارو  ،بنه مرھمی براين دل ريش
با سلطه شريعت اسالم با شمشير و قساوت بی نھايتی که نشان دادند ،
کسی ديگر جرئت آن را نداشت که نام » خرم دين « را بکار ببرد  ،و
بنا چار ازنامھائی بھره مند ميشد ند که فقط آشنايان با فرھنگ ايران
آن را ھنوز ميشناختند  » .رند « يکی از اين اصطالحات بود » .رند
« کيست و » رندی «  ،چه مذ ھب وطريقت و شريعت وکيش وشيوه
است ؟ رند  ،ازيکسو ،نام اصل عشق ودوستی درفرھنگ ايرانست
که ُبن آفريننده جھان وزمانست .
وايرانی از اين » رندی که اصل عشق ودوستی ومھرو آشتی « است
 ،ھيچگاه دست نکشيده است ودست نخواھد کشيد :
از دم صبح ازل  ،تا آخرشام ابد
دوستی ومھر ،بريک عھد ويک ميثاق بود
روز نخست  ،چون دم رندی زديم وعشق
شرط آن بود که جز اين » شيوه «  ،نسپريم

مفھوم » رند ورندی « ازکجا آمده است ؟
رندی  ،شيوه زندگی و منش مردمی ايرانيست که ريشه درفرھنگ
کھنش دارد .اين مفھوم » رند ورندی « ازکجا آمده است ؟ خدايان
ايران  ،ھمگی  ،اينھمانی با گياھان وگلھا ودرختان وخوشه ھا داشته
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اند  .ازاين رو گوھر و نھاد ھمه اين خدايان  » ،رنگ وبوی « بوده
است  .رنگ  ،شيرابه ھمه گياھان بوده است و ھمه  » ،بوی مھرو
آشتی ودوستی وعشق « ميداده اند  .اين رنگ وبوی  ،ازھم جدا
ناپذيربودند  .چنانکه معنای خود واژه » بوی «  ،درترکی  ،به معنای
رنگ است  .ودرترکی به شنبليد ) حلبه= ال +به ( بوی يا بوی ئوتی
گفته ميشود وشنبليد  ،اينھمانی با خدای روز 23دارد که » دی به دين
« باشد ومردم اين خدا را » جانفزا « ميخواندند  .دی به دين ودی به
آذر و دی به مھر ،ھرسه  ،سه چھره دی = آذر +دين +مھر را نشان
ميدادند  ،و دی که ھمان مھر وھمان ّ
خرم وھمان » بـه = بھی «
است  ،خوشبو ھست  .ازاينگذشته  ،واژه » گون=« gaona= gun
نيز  ،ھم معنای رنگ وھم معنای بوی راداشته است  .ھوگون
)  (vohugaona =hugunکه به رنگ زيبا و چوب خوشبو گفته
ميشود  ،نام درخت صندل ) برگ بوی = غار ( و نام » کندرھندی«
است که » بھروج « باشد .صندل درخت خوشبوئيست که برفرازش
آشيانه وخانه سيمرغست  .و بھروج ) بھروز( ھم نام ُزھره ) بيدخت
= ّ
خرم ( وھم نام بھرام است  .بوی کندر ،پيکريابی عشق بھرام
ورام) زھره ( باھمست  .کندر)بھروج (  ،درايران به صمغی ) ژد(
گفته ميشد که ازدرختان تيره سرو فراھم ميشد  .ودودرخت برگ بو
وسرو  ،درختان » ھميشه سبز« ھستند  .ازاين رو » وھوگون =
ھوگون «  ،ھم خوشبو وھم خوشرنگند.
ھرروزی درتقويم ايران  ،اينھمانی با خدائی ورنگی وبوی خوشی
وآھنگ موسيقائی ويژه ای داشته است  » .رند «  ،نام درختان
وگياھان خدايان آفريننده گيتی درايران بوده اند  ،که اصل عشق
ّ
ومھروخرمی وجشن وشادی بوده اند  ،که با آن ،
ودوستی وآشتی
گوھرجھان را سرشته اند  .اينست که بوی برگ وچوب اين درختان ،
مھر وآشتی ودوستی و ّ
خرمی وشادی بوده است .
» رند « به laurier = Lorbeerbaumدرخت برگ بوی گفته ميشود
که نامھای گوناگون ديگرھم دارد  .ازجمله نامھای آن غار و » نـرد «
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وماه بھشتان و » دھمست = َدھما  +ا ُست « است  .دھما  ،يکی
ازنامھای خدای روز بيست ونھمست که نامش » مرسپنتا = ماراسفند
« ميباشد) درعربی  ،معنای دھما باقی مانده است  ،ولی در
يزدانشناسی زرتشتی  ،اين معنا  ،حذف شده است  .يزدانشناسی
زرتشتی با خدای روزبيست ونھم  ،دردسرفراوان داشته است (
دھمست )ربطی به ده تا َمست ندارد ( بلکه به معنای » تخم خدای
مھرودوستی وعشق«است  .درشاھنامه ،ھنگامی خون سياوش را به
زمين ميريزند  ،ازآن درخت نرد که ھمين درخت ھميشه به غايت
سبزوخوشبويست ،ميرويد که تا بآسمان ميبالد  .نام ديگردرخت برگ
بوی » سندل = سند +ال « است  .النه سيمرغ برفرازکوه البرز ،
روی سه درخت ِ  -1شيز) سروکوھی = پيرو= اردوج (  ،و -2سندل
 ،و -3عود قماری بنا شده است  .ودربررسيھای گسترده  ،ديده خواھد
شد که درست » سندل «  ،به معنای » زنخدای عشق ودوستی «
ھست و واژه » پسند « و» خرسند « نيز  ،ازھمين پيشوند » سند «
ساخته شده است  .درخت برگ بو يا رند  ،اينھمانی با روز بيست
ونھم درھرماھی دارد  .خدا ی اين روز  ،مرسپنتا = ماراسفند ناميده
ميشود  .يزدانشناسی زرتشتی  ،بجای آن » مانترا سپنتا « ميگذارد و
آنرا کالم مقدس اھورا مزدا تعبيروترجمه ميکند .البته روزھای ماه ،
ھمه اينھمانی با خدايان ايران داشته اند و نادرست بودن اين ادعا
وترجمه  ،ازھمين نکته فاش وآشکاراست  » .مرسپنتا « به معنای »
اصل افزاينده مھروپيوند « است ) سپنتا  ،به معنای افزاينده است ،
مراجعه شود به يوستی (  .مـريا مار يا اَمر  ،ھمان پيشوند » مردم =
مرتخم «  » ،مرسين = مرسئنا = مورد « و » امرداد = امر +تات «
ميباشد  .درعربی يکی ازنامھای ابليس  ،شاه پريان= ارتا ) ھوفری ،
آتش جان = ھوفری يان (  ،خدای مجوس  » ،ابومره « و » عمرو «
ھست که ھمان » امرو « باشد  ،که يکی ازنامھای سيمرغ است .
خدای روز بيست ونھم  ،سيمرغ است که اصل پيوند وعشق ودوستی
وزناشوئی ميان » رام جيد = روز بيست وھشتم « و » روزسی ام ماه
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= بھرام « است  .يزدانشناسی زرتشتی ميکوشد که نامھای اين سه
روزرا تا ميتواند تحريف ومسخ کند  ،تا تصوير نخستين پيدايش زمان
وجھان را درفرھنگ ايران  ،تاريک سازد  .چون اين سه روز
آخرھرماھی  ،باھم  ،اصل پيدايش جھان وزمان وزندگی ازنو ھستند .
جھان وزمان  ،ازاين سه تخم  ،فرشگرد می يابد .
جھان وزمان  ،ازخواست اھورامزدای زرتشت  ،خلق نميشوند  ،بلکه
دوبن « ميرويند  .به عبارت ديگر
از» تخم عشق ودوستی ميان ُ
سيمرغ که ھمان » رند « باشد  ،اصل پيوند ميان رام وبھرام  ،ميان
دوبن باھم « ،که
زھره ) بيدخت ( وبھرام ھست و ازاين » جفت شدن ُ
ھمان عشق ورزی » گلچھره واورنگ « حافظ باھم باشد  ،جھان
زندگی وزمان ازسرپيدايش می يابد  .اينھا باھم »،چکاد درخت زمان
« يا » چيترآکات = چھرآزاد = تخم برفراز « ميباشند،و ازاين ُبن ،که
عشق ِرام) زھره = بيدخت ( وبھرام باھمست  ،جھان وزمان  ،آفريده
ميشود .
اين اصل پيوند ومھر ودوستی ميان ُزھره وبھرام  ،ھمان » رند « يا
ھمان » سيمرغ = مرسپنتا = ماراسفند « است َ .مر يا مار  ،دراينجا ،
معنای » مھروعشق ودوستی « دارد که سپنتا ) = افزاينده = اف +
زاييدن= ( af+zaayitanميباشد  .يزدانشناسی زرتشتی اين واژه را
به » مقدس « تعبير ميکند  .اين زنخدا  ،رند افريس ھم ناميده ميشده
است  .دربرھان قاطع درباره واژه » رند افريس « ميآيد که اين واژه
به معنای » پادشاه پادشاھان و کنايه ازپروردگار« است و سپس ميآيد
که » درختی است که بارآن درخت  ،مرغ است «  .اينھا اشاره وکنايه
از» سيمرغ « است .

رند  ،نام سه درخت خوشبويست که اينھمانی
با خدايانی دارند که اصل مھروشادی ھستند
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رند  ،ناميست که به سه درخت بويا گفته ميشود که نقش بزرگی
درزندگی ايرانيان داشته اند  .يکی به درخت صندل گفته ميشود که
درآنچه رفت  ،توضيح داده شد  .ديگر ،به درختچه » مورد«
گفته ميشود که درخت نخستين روز ھرماھيست وبوی خدای اين روز
را ميدھد ،وسه ديگر ،نام درخت عود است که بوی نخستين عشق
آفريننده جھان را ميدھد،و آن اقتران ھالل ماه با خوشه پروين است .
ودرست سرھرانسانی که ماه پُر برفراز سروھميشه سبزاست  ،ھمين
» عود « ميباشد که برفراز آن و صندل وسروکوھی  ،آشيانه سيمرغ
است  .شناخت اين سه درخت رند که بويشان  ،زمان وجھان وزندگی
را ميانگيزد وبيدار ميسازد  ،گوھر» شيوه يا کيش رندی « را
مشخص ميسازد .

رنـد = صندل  +مورد  +عـود
مھرازبن ھستی
بوی
رنـد=
ُ
عطرمثلث= ِ
ُ
رند=صندل= َمرسئنا=اصل دوستی ومھردرزمان
خرم= اصل آفريننده جشن درجھان
رند= مورد= ّ
رند=عود=بُن ِمھردرجھان=اقتران ماه با پروين
رند ،بوی خوش سه درخت بويا ھست که پيکريابی اصل مھرودوستی
دربن آفرينش گيتی ھستند  ،که با ھم ميآميزند و زندگی
در ُبن زمان و ُ
را ازنو بيدارو تازه ميکنند ) فرشگرد = تازه شدن زندگی ازنو ( .
اين انديشه آميزش سه بوی خوش که جھان ھستی را ميانگيزند
وبيدارميسازند وازنو ،ھستی می بخشند  ،سپس در فرھنگ ايران بنام
» عطرمثلث « باقی ميماند .
روحانيان ،مثلث عطری بسوخته
وزعطرھا  ،مسدس عالم )عالم شش سو( شده َمال – خاقانی
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ازدم ُخلق تو درمسدس گيتی
بوی مثلث  ،به ھرمشام برآمد – خاقانی
دست صبح ازعنبروکافور و مشک
صد مثلث  ،رايگان آميخته  ...خاقانی
رند ،ھم به درخت مورد وھم به درخت صندل وھم به درخت عود
دربن
ميگفته اند  ،چون ھرکدام ازآنھا نماد يکی ازاين » مھربويا « ُ
آفرينش ميباشند  .نخستين روز ھرماه  ،نزد اھل فارس ّ » ،
خرم ژدا «
بود  ،نه اھورامزدای زرتشت  .ازاين رو مردم اين روز را » جشن
ساز« يعنی آفريننده جشن وسوروشادی ميخواندند  .اين روز آغازين ،
غايت زندگی درگيتی وزمان رامشخص ميساخت ّ .
خرمی ) ھو +رم
 ،ھور +رم ( ُ ،بن زمان وزندگيست  .اين خدا با » مورد=myrtus
« اينھمانی داده ميشد که نام ديگرش ھمان » رند « است  .اين درخت
بويای ھميشه سبز ) سبز ،درفرھنگ ايران معنای مھروعشقی را
دارد که ُبن جھانست  ،مخفف ساپيزه (  ،نامھای گوناگون دارد که
کامال ھويت آنرا برجسته وچشمگيرميسازند  .ازجمله نامھای آن -1
مـرسين ) مر +سئنا (  -2 ،ياس ) ياز= آرزومندی واشتياق وعشق (
 -3رند  -4زند  -5آس ) سنگ  ،اتحاد واتصال وآميزش (  -5اسمر=
اس +مر  -6امر = امار  -7جمبالس ) چنبلی  +آس  ،چنبلی= گل
ياس سفيد (  .ياس ومورد ھردو  ،اينھمانی با اين زنخدا ّ
خرم وجشن
امر= امار«  ،ھمان پيشوند زنخدای
ساز و رامشگردارند َ » .مر= َ َ
دربن زمان ھست  ،که ھم به
روز بيست ونھم  ،خدای دوستی وعشق ُ
معنای » جفتی = دوستی ومھروانبازی « وھم به معنای » سی وسه
خدای ايران= مھرخدايان به ھم « ھست و اين خدای افشانند ه تخم
ھای خوشه درخت ھستی است که درعربی » عمرو « و » ابومره «
 ،نام ابليس  ،شاه پريان شده است .
» مر«  ،ھمان پيشوند واژه » مردم = مر +تخم = انسان « ھست ) نه
چنانکه يزدانشناسی زرتشتی  ،به مرت  +تخم = تخم يااصل مرده ،
تجزيه ميکند ( َ » .مر« ھمان پيشوند خدای » مردوک = مردوخ «
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است که کورش به نام او منشورش را مينويسد  ،چون » مردوخ « که
دراصل » امر +ئوتی « باشد  ،ھمان سيمرغ يا » مرسئنا « ھست ،
چون ئوتی که به طورکلی ھرگياھيست ) ئوت = عود ( اينھمانی با
نای ) دوک = دوخ ( داده ميشود که » سيمرغ = سئنا = سه نای =
نای « باشد  .انسان يا » َمر +تخم «  ،تخم وتباروفرزند اين خدا
ھست  .دراين خدا  ،که ّ
خرم باشد  ،ويژگی شادی وخوشی وجشنی »
شيوه يا کيش رندی « مشخص ميگردد .
ّ
خرم  ،نخستين پيدايش » روز = 28رام جيد  +روزبيست ونھم=
مرسئنا  +روزسی ام = بھرام «  ،سه روز يا سه تخم وشاخه
آخرھرماھيست  ،ودرست ديده ميشود که اين نخستين روز زمان،چه
درسال چه درماه  ،ھمان » مـرسپنتا = ماراسفند «  ،اصل دوستی
وعشق ومھرو پيوند  ،درشادی وجشن ھست که روز  29پايان
ماھست  .مرسپنتا  ،يا » رند آفريس« اصل عشق ودوستی
ومھروآشتی ميان رام )= شاده = جی = بيدخت = ُزھره ( روز 28و
بھرام ) بابک = پابغ = خدای جنبش وسيروسلوک وديناميک ( است و
ازاين عشق است که نخستين روزماه آينده ّ ،
خرم ) شادی وسازنده
جشن ( است  .رند افريس که » رند ا -فريس« باشد به معنای مھريا
بوی مھريست که جھان را ھميشه ازنوسبزوتازه ) فريز= فريش =
فرش  ،فرشگرد ( ميکند .
عشق ودوستی ومھر ،زندگی شاد را ازنو ميآفريند .اين را فرشگرد
ميناميدند  .ماراسفند ،خدای روز بيست ونھم  ،نه تنھا با » برگ بو=
نرد= صندل = غار« اينھمانی داده ميشد  ،بلکه ھمچنين اينھمانی با
» زعفران = کرکم « داده ميشد ) بندھش ،بخش نھم ( که گوھرانسان
را » خنده « ميداند  .بنياد فرھنگ ايران اين انديشه بوده است که »
زائيده شدن  ،خنديدن است «  .ھستی يافتن  ،خنديدن است  .درست
واژه » خنده «  ،ھمان واژه » زائيدن « است که من بارھا بررسی
کرده ام  .خنده  ،اينھمانی با » ھستی يافتن « دارد  .انسان  ،نيازبه
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سببی ندارد تا بدان بخندد  ،بلکه انسان،ھست  ،چون ھستی  ،خنده
است .
به عبارت دکارتی  ،من ھستم  ،چون ميخندم  .من ميخندم ،پس ھستم .
ھستی  ،خندانست  .خود اين انديشه  ،کل فرھنگ سياسی واجتماعی و
اقتصادی را معين ميسازد  .پرتوی ازاين انديشه  ،آنچيزيست که
امروزه بنام » سکوالريسم « آرزو کرده ميشود ،
وازھمه دريغ داشته ميشود  .درشاھنامه سکوالريسم ازجمله » ،
جھان -خواستاری « خوانده ميشود  .جمشيد که بُن ھمه انسانھاست ،
» جھان -خواستار« است  .اين انديشه  ،برضد انديشه بودا وھمه
اديان ابراھيمی و آموزه زرتشت وفرھنگ يونان است  .آنکه درگيتی
نميخندد  » ،نيست «  .اين فلسفه بنيادی زندگی ايرانيست  ،نه نکته
پرانی ادبی و لطيفه وجوک که نبايد به جد گرفته شود  .انسان به
چيزی نميخندد  ،و به سبب وعلت خارجی  ،به خنده انگيخته نميشود ،
بلکه ھستی او با خنده وشادی اينھمانی دارند  .شادی وھستی ھردو
پشت وروی نقد ھستند .
ّ
وخرمی درگيتی  ،نابود کردن و » آزردن
بازداشتن مردم ازشادی
جان « است  .خدای ايران  ،خدای خندان است  .اين انديشه درھمان
گياه » زعفران « پيکر می يابد  .دربندھش  ،زعفران  ،کرکم ناميده
ميشود که درسانسکريت  ،کورکوم =  kur-kumaباشد  .پيشوند »
کور« به معنای » بچه وکودک « است و» کوم « به معنای زھدان
است  .زعفران يا کرکم  ،پيوند وانبازی » تخم وتخمدان = جنين
وزھدان « را بيان ميکند که اصل » پيدايش وزايش وآفرينندگی وشاده
« شمرده ميشد  .زنخدای بيست ونھم ) مر +سپنتا (  ،بيان نخستين
پيدايش نطفه ھستی ازعشق ورزی ميان اصل مادينه ) رام ( واصل
نرينه جھانست که درروز يکم ماه زائيده ميشود ّ .
خرم  ،دختريست که
ازعشق درقله درخت زمان  ،زاده ميشود  .اين انديشه درشاھنامه
درداستان زادن » فرود « که فرزند سياوش وجريره ) دخترپيران
ويسه ( است  ،بازتابيده ميشود :
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ھمان مادرکودک ارجمند
جريره  ،سر بانوان بلند
بفرمود  ،يکسربه فرمانبران
زدن دست آن ُخرد) نوزا(  ،بر زعفران
نھادند برپشت اين نامه بر که پيش سياووش خودکامه بر
زعفران  ،ويژگی باززائی ونوزائی و رستاخيزرا بيان ميکند  .ازاين
رو بود که زعفران درمراسم دفن يا سوختن مردگان بکار برده ميشد ،
چون مرده ازآن ازنو  ،زاده ميشد  .انسان  ،گوھر زعفرانی دارد ،
چون ھميشه ازنو،فرشگردمی يابد  ،ازنو درشادی زاده ميشود  ،ازنو
 ،شناخت تازه می يابد  .عطار درخسرو نامه ميگويد :
دل ھرمز  ،ازآن شادی چنان شد
که گوئی مغزاو  ،چون زعفران شد
دين که ويژگی » آبستنی وزايندگی بينش درھرانسانی « است  ،با
ھمين زعفران ) کورکوم ( بيان ميشود  .کاربرد مفھوم » رنگ زرد
زعفران «  ،با » گوھر ومغززعفران داشتن « فرق دارد  .رنگ زرد
زعفران برای بيان غم واندوه ودرد  ،دراثر فراموش کردن معنای
اصلی زعفران بوده است .اين انديشه » خنده ورعفران « سپس
دراصالتش فھميده نميشود  ،چون می پنداشتند که انسان فقط به سببی ،
ميخندد  .به عبارت ديگر  ،فرھنگ ايران را که » گوھرھستی « را
بطورکلی  ،شادی و خندان ميدانست  ،به کلی فراموش کرده بودند.
مثال نظامی درشرفنامه  ،در داستان مربوط به شاه بردع ) ھروم =
زنخدا ی ايران ( ميآورد که گوئی در ُملک او :
زمينش به آب زرآغشته اند تو گوئی درآن زعفران کشته اند
خرامنده برسبزی آن زمی خيالی نيابد  ،بجز ّ
خرمی
وليکن اين معنی فراموش ساخته ميشود وسپس ميآيد که :
نمودند کين زعفران  ،گرنه خاک
کند مرد را  » ،بی سبب «  ،خنده ناک
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برای خنديدن  ،بايد حتما سببی داشت  .خنده  ،پديده ای عارضی
ھست ،نه وجودی وگوھری  .درھمين راستا نيز عطارميانديشد
چون نيم درسبب ،چرا گويم شادی اززعفران  ،ھمی يابم
انسان  » ،تن = زھدان « و آتش جان  ،که تخمه درآنست  .به عبارت
ديگر ھمان » کورکوم = زعفران « ھست  .خنده انسان  ،سببی نيست
و انسان  ،بی سبب ميخندد  ،چون ھنگامی ھست که خندان يا زاينده
بينش وشادی وروشنی حقيقت ازخود ھست.
انديشه بنيادی فرھنگ ايران که شادی وخنده  ،جدا ناپذيرازھستی است
 ،فراموش ساخته شده است  .انسان  ،نياز به شادی وخوشی وطرب
ّ
وخرمی دراين گيتی دارد  ،تا ھستی بيابد  .ھستی وخنده ) شادی
وطرب (  ،دورويه يک سکه ھستند

انديشه نقد بودن شادی و ھستی درگيتی
شادی وخوشی وسعادت بايد نقد باشد  ،تا احساس ھستی درگيتی
باشد  .اطاعت ازامرونھی  ،برای رسيدن به شادی وسعادت درآخرت
 ،ريا ودروغ وتزوير و مکرخلق ميکند .درست اين بزرگترين ورطه
وشکافتگی پل ناپذير ،ميان » زھد « و » رندی « ھست .
اينھمانی » ھستی وزندگی « با » خنده وشادی «  ،که ھستی وزندگی
را با شادی به ھم پيوسته ميداند،برضد مفھوم آخرت  ،و ايمان به
آخرت برای دريافت پاداش کارنيک ) اطاعت ازامرﷲ ( و
کيفردردوزخ )برای عدم اطاعت ازامرﷲ ( است  .البته فرھنگ
ايران  ،ھمين تضاد را با آموزه زرتشت و آئين مزديسنا نيز داشته
است  .اينست که حافظ ميگويد :
چو طفالن  ،تا کی ای زاھد فريبی
به سيب بوستان و شھد وشيرم
با ايمان به آخرت  ،انسانھا را کودک صغيرميکنند وميفريبند .
درعيش نقد کوش  ،که چون آبخور نماند
آدم  ،به ِھشت  ،روضه دارالسالم را
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آدم نيزبرای نبود ھمين بھشت نقد درھمان بھشت کذائی بود  ،که
خودش بھشت را به ھشته ) ول کرده ( است  .ﷲ ويھوه اورا ازبھشت
 ،طرد وتبعيد نکرده اند  ،بلکه چون شادی دربھشت  ،نقد نبود ،
بھشت را با خواست خود ترک کرده است .
چمن حکايت ارديبھشت ميگويد
نه عاقل است که نسيه خريد و ،نقد  ،بھشت
البته مفھوم » بھشت « درفرھنگ ايران ازنام خدای ايران ،ھمين
ارديبھشت ) ارتا واھيشت ( پيدايش يافته است و آئين زرتشتی  ،آنرا
مسخ وتحريف کرده است  .چون ارتا  ،خدای ايران خوشه تخم انسانھا
بوده است،و اين تخمھا ) ارتا = اند = اخو= فرن ( درتن انسانھا »
ھشته = واھشته « ميشده است  ،وبدينسان دراقتران خدا با انسان ،
درانسان  ،بھشت به وجود ميآمده است  .و با آزردن جانھا ازقدرتھائی
که اخالق رابرپايه امر ونھی می نھند  ،دوزخ ) دوژ +اخو ( درھمين
گيتی  ،خلق کرده ميشود .
آمرزش نقد است  ،کسی را که دراينجا
ياريست چو حوری و  ،سرائی چوبھشتی
زيستن با زنی زيبا ونيک درخانه ای مطبوع درھمين گيتی  ،بھشت
نقديست که ھيچ نسيه ای جايش را نميگيرد  ،و تا کنون تاريخ
مسلمانی به خوبی نشان داده است که برای رسيدن به ھمين زندگی
نقد درگيتی  ،ھمه مردم را ھمين وعاظ وزھاد وامامان وفقھاء
وقضات و و شيخان با خواستن ايمان به آخرت واطاعت ازامر ﷲ
ازمردمان  ،ھمه را فريفته اند وباھمه تزويرکرده اند و ھميشه زھدی
را که جز ريا نيست  ،فروخته اند وخون مردمان را ريخته اند ومال
مردمان را به غنيمت گرفته و غارت کرده اند وھميشه اسالمی
راستين ازنوساخته اند :
گرمسلمانی ازاين است که حافظ دارد
وای اگر از پس امروز  ،بود فردائی
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خرم ،زنخدای نخستين روزماه ،رند است
ّ
خرم « که نخستين پيدايش » عشق = رنـد =
زندگی درجھان با روز» ّ
دوبن  ،جفت باھم « است  ،بنياد گذ ارده
ھمآغوشی رام وبھرام = ُ
ميشود  .و انسان » باده نوشين « را که خدا = ّ
خرم = ھور +رام باشد
 ،مينوشد و ازآن ھميشه ّ
خرم ) راست وشاد ( ميزيد  .خدا ،
درفرھنگ ايران  » ،نوش  +آوه « يا » خور +آوه = خرابه « يا
اِسانس شادی روان درگوھر ھمه چيزھا بود که انسان را » سرشاری
ازشادی « ميکرد و نام اين » سرشاربودن ازشادی = مد =« mada
بود که تبديل به واژه ِ» مست « درزبان فارسی شده است  .مد= که
مستی شده است به معنای لبريزی از :سرور و شادی وھيجان و الھام
وشوق وشھوت وميل جنسی و شراب و عسل ورودخانه وھوم ) شيره
ھمه گياھان ( و چيز زيبا ھست ) سانسکريت ( .
مستی وديوانگی  ،نام اين تجربه مستقيم انسان ازخدا يا حقيقت بوده
است که زھشی )  (immanentدرھرانسانی وھرچيزی درگيتی
ھست  .واژه ِ »خرم «  ،ھم ترکيب » ھو +رم يا ھو +رام « است
وھم ترکيب » ھور +رام « » .ھور« ،که دراصل » خور« بوده است
وواژه ھای » خرابه = ھور +آوه « وخرابات ازآن ساخته شده ،
معنای » ماده سکرآور= شراب« را دارد  .اين » خور آوه «  ،ھمان
رود » وه دايتی = دھشت نيکو « است  .خدا يا سيمرغ ) ابرسياه
بارنده ( تبديل به دورود باھم جفت » ارنگ « و » وه دايتی = خور
آوه « ميشود  .درخرابات  ،انسان  ،خور آوه  ،خدارا مينوشد .
ّ
خرم = ھور رام  ،به معنای » رام مست کننده « است  .رام که ھمان
بيدخت ُ
وزھره باشد ) ولی دريزدانشناسی زرتشتی  ،نرينه ساخته
شده (  ،اصل زيبائی ورامشگريست که ديدارزيبائيش وشنيدن موسيقی
اش  ،ھمه را رقصان ومست ) سرشارازشادی وعشق ( ميکند  .واژه
» َمد =  «madaکه درفارسی » مست « شده است  ،به معنای »
سرشاری ولبريزی ازشادی وازعشق « ھست  .چنانچه فرامرزو
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بانوگشسپ  ،دربانوگشسپ نامه  ،ھردو از ديدن زيبائی دخترشاه
پريان ) ّ
خرم = بيدخت = زھره (  ،به دوگونه شيفته ومست ميشوند .
مستی بانوگشسپ ازديدار زيبائی خدا  ،در آفريدن نقش زيبا
پديدارميشود  .نقاشی  ،تجربه زيبائی خدا ھست .

انسان با ديدن زيبائی خدا  ،مست وديوانه ميشود
باربد  ،لحن روز بيست وھشتم را که اين زنخدا باشد  ،باده نوشين يا
نوشين باده خوانده است  .مستی وديوانگی  ،درفرھنگ ايران  ،بيان
تجربه مستقيم دينی ھرانسانی  ،ازگوھرخدا که شيرابه روان
درجھانست  ،بوده است  .به اين مستی انسان ازخدا وحقيقت » ،
ّ
خرمی « ميگفته اند .
تا ابد بوی محبت به مشامش نرسد
ھرکه خاک درميخانه  ،به رخساره نه ُرفت
برسرتربت من بی می ومطرب منشين
تا به بويت زلحد  ،رقص کنان برخيزم
موسيقی ومستی وديوانگی ) خورآوه = خرابه (  ،تجربه مستقيم دينی
از » خدای ايران « بود که خودش آب وباده ومايعيست که در زندگی
روان است وميتوان مزيد وچشيد  .ازاين رو نام زنخدا » خرداد « که
» خدای آب به معنای گسترده اش ھست = ھمه شيرابه ھا «  ،واصل
» خوشباشی درگيتی « است  » ،مد =  « madaبوده است  .به ھمين
علت نام روزششم ماه فروردين » بوخت = رھائی ونجات = خرداد «
بوده است  .ھمين خرداد  ،ھمان » ھاروت « است که با ماروت
) امرتات ( ھمزادش  ،درچاه بابل آويخته ميشوند وبا آنکه زبانشان ،
يک انگشت ازآب فاصله دارد  ،ھيچگاه نميتوانند آب را بنوشند  .اين
خدايان سعادت ) ھوخت = رھائی ( انسان دراين گيتی  ،ھميشه از
شادی وخوشی و ّ
خرمی  ،محروم ميمانند .
34

35

اين دوزنخدا  ،درھردھانی  ،اصل مزه وچشش و درھر معده ای ،
اصل گوارش و افروختن آتش زندگی بودند  .اين خدايان که اصل
وجود ) دھان ومعده ( درھرانسانی بودند  ،يعنی درگوھر جان
ھرانسانی بودند ازانسان تبعيد وحذف ساخته ودر چاه بابل آويخته
ميشوند .
درست اينھا که اصل سعادت نقد درگيتی ھستند  ،رد وتبعيد ونفی
ميگردند و گرفتاربدترين عذاب درگيتی ميشوند  .اين عذاب
وآزاروشکنجه آنست که درگيتی ،تا شھد وشيرابه لذ يذ زندگی  ،يک
انگشت فاصله دارند وآن را ھميشه می بينند و می بويند وخواستارند
 ،ولی ھرگز نميتوانند آن را بچشند وبمزند وازآن بھره ببرند  .ھميشه
ازحقيقت وازخدا وشادی  ،بريده شده اند  .اين ھمان » ُزھدی « ميشود
که » ريا وتزويرو مکرو دروغ « ميگردد  .مفھوم وتصوير باده
وشراب ومستی درفرھنگ ايران  ،به کلی با مفھوم باده وشراب
ومستی دراسالم فرق داشت  .وشريعت اسالم با شمشيربُرنده اش ،
نميتوانست  ،چنين فرھنگ ھزاران ساله ای را که ازکاريزجان ملت
ايران جوشيده بود  ،قطع وحذ ف کند .

رنـد = ُعـود
»عود « که ھمان » ئوتی « باشد  ،نام ھمه گياھان ودرختان وھمه
چوبھاست  .وھمان واژه » ُوود =  «woodدرانگليسی و ھمان واژه
» ُود = عشق ومھردوستی « درعربيست  .درخت وچوب و گياه ،
پيکريابی اصل » مھرودوستی « بود .جھان ھستی  ،درخت زندگی
بود  .در شيرابه درختان ) ُژد= مان ( که ھوم يا اسانس جھان باشند ،
»رنگ وبوی« ازھم جداناپذ يرند ودرست ھمين » مھرودوستی «
ھستند  .خدا ،رنگ) ارنگ = ار +انگ = شيرابه روان گياھان (
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است  .و» رنگ=  «rangaدرسانسکريت به معنای رنگ وگوناگونی
وشادی وعشق است  .نام ديگر درخت َ » ،ون= « vanاست  ،مانند
نارون = سده = شجرة البق = درخت بغ = بو قيسا « که با خدای
»
َ
ايران  ،اينھمانی داشت  .درشاھنامه  ،رستم ورخش را درتابوت
ساخته ازچوب » نارون « به خاک ميسپارند  ،چون ھردو را زنخدای
) نار= نئيره = زن ( عشق ومھردرآغوش ميگيرد  ،ازاين رورستم
ورخش باز ازسرزنده ميشوند  .ھمين واژه » َون = « vanکه درخت
باشد ،به معنای » عشق ورزيدن و نگھبانی کردن« نيز ھست  .اين
واژه ،درھزوارش » ُون =  «vunاست که » ُبن= ُبون « شده است
مانند گلبن  .درواقع ُ ،بن  ،بطورکلی  ،اينھمانی با » عشق ومھر
ودوستی « داده ميشود .
درخت وچوب  ،اينھمانی با » مھرودوستی وعشق « دارد  .درپھلوی
 vanditanبه معنای دوست داشتن و پرستيدن ومراقبت کردن
است.عشق ومھر ،خود را ميافشاند  .ازاين رو  vandgarبه معنای »
عالی ھمت وبذ ل کننده « است  .وگل بنفشه = van-afshak
عشقيست که خود را ميافشاند  .وعشق ومھر ودوستی  ،چيزيست که
درپايان برھمه چيزھا » پيروز« ميشود  .ازاين رو معنای ديگر» َون
« پيروز شدن است  .نام سيمرغ ) ابرسياه بارنده (  ،پيروزه بود
) حاجی فيروزه درنوروز (  ،چون اصل مھروعشق ودوستی است
که اصل پيروزيست  .درسانسکريت  van-seبه معنای نی +چوب
نی  +چوب است  vaan .به معنای چوب  ،ظرف چوبين  ،عشق ،
پرستش ھست  .و  vaanaبه معنای جنگل  ،چوب  ،فراوانی  ،چشمه
 ،خواھان ومشتاق است  van .به معنای رغبت  ،ميل  ،عشق ،
دوست داشتن است  .بخوبی ديده ميشود که » چوب« و»عشق« و»
نی « باھم اينھمانی داشته اند  .ازاين جا ميتوان بخوبی رابطه » عود=
ابزارموسيقی « را با » عود = چوب خوشبو « تا اندازه ای
بازشناخت .
ُزھره سازی خوش نميسازد  ،مگر عودش بسوخت
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کس ندارد ذوق مستی  ،ميگساران را چه شد ؟ -حافظ
دانی که چنگ وعود  ،چه تقرير ميکنند
پنھان خوريد باده  ،که تعزير ميکنند
چنگ بنوازو بساز ،ارنبود عود چه باک
آتشم  ،عشق و ،دلم  ،عود و  ،تنم  ،مجمرگير
تن درپھلوی به معنای » آتشدان« ھست  ،وجان  ،آتشيست ) ھوفريان
= عود ( درآتشدان تن .درلغت نامه ميآيد که » اسب چوبين «  ،به
معنای » نی است که کودکان  ،بجای مرکب گيرند « .
اين تصويرچوب ودرخت ونی واينھمانيش با » مھرودوستی وعشق
وآشتی «  ،گرانيگاه فرھنگ ايران بوده است  .خدايان ايران که سی
وسه تا باشند  ،با ھم يک درخت سی شاخه بودند  .سه تا  ،تخميست
که ازآن اين درخت ميرويد و سه شاخ فرازين ) چيترآکات = چکاد=
سه +کات (  ،ھمان تخميست که افشانده ميشود ودرخت زمان وھستی
شاخه به ھم پيوسته و روئيده ازيک
ازآن ازسرميرويد  .درخت ِ سی
ِ
بن  ،بيان پيکريابی مھرودوستی وعشق  ،درخدايان است  .خدايان
ايران  ،شاخه ھای درخت عشق ومھرودوستی ھستند ،که درھمه يک
شيرابه » رنگ وبوی « روانست  .اين مفھوم خدا  ،به کلی با مفھوم
» ﷲ يا يھوه « فرق دارد که االھان واحد قدرت ھستند  ،وکثرت
خدايان را به نام شرک  ،رد ميکنند  .ﷲ ويھوه واحد ،ھيچ شريک
وھمکاری را نمی پذيرند ) اصل مھرنيستند (  .پذيرفتن خدايان ديگر،
درفرھنگ ايران  ،بيان قبول مھر ميان خدايان بود  ،نه بيان تضاد
وجنگ ونزاع ودشمنی ودرشتی ميان آنھا  .منشور کوروش  ،برپايه
اين شيوه برداشت از خدايان گذ اشته شده بود  .ازاين رو ھست که »
بريدن يا اره کردن درخت يا چوب « درفرھنگ ايران  ،به معنای
توليد افتراق ونزاع وستيزو درشت خوئی و جنگ بود  .بريدن واره
کردن چوب  ،تحول » مھرودوستی «  ،به » خشم وکين ودرشتی
وپرخاشگری « بود .
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اين انديشه درداستان نخستين جفت انسان) مشی ومشيانه (
دريزدانشناسی زرتشتی چنين باقی مانده است  .دربندھش ) بخش نھم،
 ( 104ميآيد که مشی ومشيانه » ازآھن  ،تيغی ساختند  ،درخت را
بدان بريدند  ،آن پدشخور) ظرف ( چوبين را آراستند  .ازآن ناسپاسی
که کردند  ،ديوان بدان ستنبه شدند .ايشان – مشی ومشيانه – خود به
رشک بـَد فرازبردند  ،بسوی يکديگرفراز رفتند  ،ھم را زدند ،
خود
ِ
دريدند وموی رودند «  .با اره کردن درخت يا چوب  ،ايجاد ستيزه
وکين و خشونت ) درشتخوئی ( ميشود  .بدين علت خدايان ) َمـر=
سی وسه ( و زمان  ،درخت = مھر  ،به ھم پيوسته بودند  .وقتی زمان
 ،کرانه مند شد ) کرانيدن = ازھم گسستن وبريدن وپاره کردن ( ،
جھان  ،جھان کينه وخشم وقھرو درشتخوئی وستيزندگی ميگردد .
اينکه جمشيد ) که ييما = که دراصل به معنای ھمزاد به ھم چسبيده
است (  ،به دوشقه ّ
اره کرده ميشود  ،به معنای آنست که فطرت مھری
ودوستی وآشتی  ،درھمه انسانھا ازبين برده ميشود  .آموزه زرتشت
که بربنياد » ھمزاد جدا ازھم بريده ومتضاد باھم « بنا شده است  ،به
معنای آنست که ُبن ھستی  ،نزاع ودرشتی وخشونت وجھاد
وستيزندگی است  ،که به کلی برضد مفھوم ايرانی از » جی = ژی «
ھست که به معنای » عشق وصمغ= ژد= اصل چسبندگی ومھر «
است که جفت نابريدنی ازھمند .
ازاين رو انسان  ،گياھيست که از» مھرگياه = بھروج الصنم «
ميرويد که بال دانه ) تخم مھر( نيز خوانده ميشود  .گياه بھمن ) ھخامن
= بھمنشی = منش دوستی ورفاقت (  ،حسن بک ئوتی ناميده ميشود
که » آسن بغ عود « باشد  .درکردی  ،مھرگياه  » ،حسن بگی = آسن
بغی « ناميده ميشود که به معنای » خدای اتصال وامتزاج ويگانگی
ومھر« است  .ازاين رو روز شانزدھم ھرماھی که روز مھراست ،
اينھمانی با » مھرگياه « داشته است  ،وازاين مھرگياه است که تخم
انسان پديد ميآيد  .چون پنج روز پس ازاين روزشانزدھم که اصل
مھرباشد  ،پنج خدا ميآيند ) ميرويند ( که باھم » تخم انسان « ھستند
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) روزھای سروش +رشن +ارتافرورد=سيمرغ  +رام  +بھرام ( .
بھمن  ،عود) ئوتی ( يا چوب يا گياه » آسن = اتحاد وامتزاج واتصال
ويگانگی « است.
ازاين رو نيز خدای آشور ،مردوک )= مـر +دوخ = مـر +نای(
ناميده ميشد که دراصل » امـر +ئوتی = عود يا چوب مھر= جفتی =
پيوستگی سی وسه خدا باھم « ميباشد  .دوک = ئوئی ،يا » نای =عود
«  ،چوب مھر) َون = ونسه درسانسکريت ( است  .نای  ،بواسطه
داشتن گره يا َقـف ) که سپس کوه قاف شده است ( يا بندی که دوبخش
را به ھم متصل ميسازد  ،اصل جفتی ) مر= سنگ = آسن (
ومھرشمرده ميشد  .ازاين رو عود) ئوتی ( و نای  ،اصل مھربودند .
شيره ھمه گياھان ) عود ،ھوم ( بوی مھرودوستی و يگانگی ميدھند .
بطورکلی  ،گوھر» چوب «  » ،بوی مھر« است که ھمه را به
مھرورزی ميانگيزد وھمه را درمھرشان  ،بيدارميکند  .ازاين
رونيزھست که باد نيکو ) وای به ( که دروزيدن  ،گوھرھمه چيزھارا
ميزاياند وپديدارميسازد  ،جامه سبزو موزه چوبين ) بندھش ( 131 -9
پوشيده است  .با وزيدن نسيم ) نس(  ،ھمه چيزھا سبزورنگارنگ
ميشوند ) درجای ديگر ازبندھش  ،وای به جامه رنگارنگ ميپوشد (
و ھمه چيزھا می بويند .
اين کفش چوبين  ،ھمان کفش زرين است که رام دررام يشت پوشيده
است  .کفش زرين  ،به معنای کفش طالئی نيست  ،بلکه به معنای
سبزيست که به رنگ زرد ميزند  .به عبارت ديگر ،خدای ايران »
کفش عشق ومھر ودوستی « ميپوشد و ھرگامی که روی زمين می
نھد با زمين وگياه وتخم و ...ھمآغوش ميشود وازاين ھمآغوشيست که
بوی ورنگ نھفته درگوھر گياھان پديدارميشود  .اين ھمان »
ّ
خضرفرخ پای « است که درادبيات مشھوراست  .ازاين رو پوشيدن
کفش زرين  ،اھميت فوق العاده دراجتماع ايران داشته است .
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چـوپـان = نی نواز
چـوب ِ چـوپان يا شبان
با شناخت اينھمانی چوب با نی وبا مھراست که ميتوان تصوير»
چوپان « و » شبان « را درفرھنگ ايران باز شناخت  .درزبان
فارسی  ،واژه ھای گوناگون از» نای « موجود ھست که ھميشه به »
شبانان « نسبت داده ميشود  .اگرچنين رابطه تنگاتنگی ميان شبان ونی
نوازی ونی ھست  ،بايد پرسيد که چرا اين رابطه درخود نام شبان يا
چوپان  ،بازتاب نشده است ؟
ازجمله اين واژه ھا  ،يکی » موسيقار« است  .دربرھان قاطع ميآيد
 -1سازيست معروف که آنرا از نيھای بزرگ وکوچک  ،باندام مثلث
بھم وصل کرده اند و  -2بعضی گويند ،سازيست که درويشان دارند ،
و -3بعضی گويند نام پرنده ايست که درمنقاراوسوراخ بسياری ھست
وازآن سوراخھا  ،آوازھای گوناگون برميايد وموسيقی ماءخوذ
ازآنست  .نام ديگرنای شبانان  ،توتک است و درست نام ھُدھُد =
ھوتوتک است که به معنای » نای به = وای به « ميباشد  .دربرھان
قاطع ميآيد که » توتک  ،قسمی ازنی باشد که شبانان نوازند « و البته
نام طوطی) توتی ( نيزميباشد  ،و درگذشته چون کشتی را از نی
ميساختند به کشتی ،توته ميگفتند  .چنانکه کشتی نوح درعبری » توا
« ناميده ميشود و » توا = تبا « نام نی است  .ھمچنين » پيشه « به
معنای شغل وکاروکسب  ،وھمچنين به معنای « قسمی ازنی باشد که
شبانان ھم نوازند و آنرا توتک خوانند «  .پرنده ای که منقارش
نائيست پرازسوراخ  ،ھمان سيمرغ درگشتاسپ نامه وھمان ققنس
) کوخ  +نس ( درمصيبت نامه و منطق الطيراست  » .شبان « که
دراصل » خشه پان « باشد  ،به معنای » دارنده خشه است که نای
ميباشد «  .خشه وخسه ) َخس ( دراصل به نای گفته ميشده اند .
چنانچه دريونانی » پان فلوت = فلوت شبان « مشھوراست .ھمان
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سيمرغ يا ققنس  ،يا خدای ايران  ،شبان = نوازنده نای بوده است .
خدای ايران  ،اصل موسيقی بوده است  .وآنچه امروزه » َرمه «
خوانده ميشود و فقط » رمه گوسفندان « ازآن فھميده ميشود ،
درسغدی به معنای » جمع ومردمان =  « ramakan +ramاست .
و » رمه « اساسا به خوشه پروين گفته ميشود که ھمان » ارتای
خوشه = خدای ايران « ميباشد) اينھمانی ملت وجامعه با خدا  ،يا
بشريت با خدا (  .دريزدانشناسی زرتشتی کوشيده ميشود که واژه
شبان  ،به » فشوپان= « fshupaanakaکاسته شود و نظراز اصل ،
منحرف ساخته شود .
خدای ايران برای مردمان  ،موسيقی مينواخت تا ھمه به رقص آيند
وجشن برپا کنند  .واين ربطی به » گله اغنام وانعام بودن انسانھا «
نداشت  .اين رابطه جشنی ِ خدای ايران  ،بنام » خشه پان « با »
جھان = رمه = کل گيتی و بشريت وجمھور « بوده است  .ھمين
انديشه درواژه چوپان وشبان نيز  ،بازتاب شده است  .درجغتائی به
چوپان  ،کوپان ميگويند  .و » کوپ « درفارسی به معنای » نی «
است  .در سغدی به چوپان  ،سوپانکه = گفته ميشود و » سوب =
سوپ « درگيلی به معنای » نی « است  ،وھمان واژه » صوف «
است که نی ميباشد وصوفی ھم  ،به معنای نی نواز است .
ازاين رو نيزموسيقار ،نای درويشان شمرده ميشد  .نام ديگر چوپان
درسغدی » خوش پانه =  «xush-paaneاست که تلفظی ديگراز»
خشه « ميباشد  .چنانکه واژه  axushedبه معنای برانگيختن و
تشويق کردنست که بايد کار نوای نی باشد .بدينسان خود پيشوند »
چوپان « که » چوب « باشد بايد ماند » کوپ « و » سوب «  ،ھمان
نای باشد  .چنانچه درگويش خوری به چوب ذ رت  ،نی ِ آلو) =
ذرت ( ميگويند  .و رقص چوپی  ،که نوعی رقص ميباشد که دستبند
وپنجگان ھم ناميده ميشود از تصوير نی برخاسته  ،چون رقص کردن
درحلقه که دست به دست ھم داده ميشود  ،ھمان انديشه گره = بند =
قف = کاب ِ نی است که ھمه را به ھم می پيوندد .
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ھمينگونه درپشتو به چوپان  ،شپه گفته ميشود  .و شپيلی  ،به معنای
فلوت ونی است  .شپيلی مار ،نی نواز است  .شپيلی َوھل  ،نی نواختن
است  .و » شبان فريب « به معنای نی نوازيست که نوای نايش ھمه
را ميفريبد  .البته چوپانان  ،عصای ) آس ( خود را ازھمين » نای «
برميگزيدند  ،و به علت نی بودن  ،معنای » پيوند ومھروبستگی «
داشته است  .بدينسان ديده شد که گوھرچوب ودرخت وگياه يا »
عود= ئوتی = دوخ = نی «  ،مھرودوستی وپيوند است  .وبايستی
درنظر داشت که نام جفت نخستين دراصل » ميتره  = mitreمھری=
نرينه « و » ميتره  +يان= زن=  « mitryaaneبوده است .وبھرام
چوبينه که نام ديگرش » مھران « است  ،تنھا برای آنکه الغراندام
ودرازبوده است  ،چوبينه خوانده نميشده است  ،بلکه برای آنکه
محبوب سپاھيان ومردم ايران بوده است .

چرا چوبھای بويا
) مانند عودقماری +صندل +مورد+کندر(
اصل مھرودوستی وعشق ھستند؟
چرا ،خدای مھر ،بوی خوشست که انسان را ميکشد ؟
چرا چوبھای خوشبوو خدای مھر  » ،رند « ناميده ميشدند ؟

واژه»رنـد«چيست ؟
معنای
ِ
چوبھای بويا ) نی ھای بويا که زريره يا سريره ھم ناميده ميشدند ( ،
اصل عشق ورزی و انگيختن به مھرودوستی ھستند  .ازبررسی خود
واژه » چوب = ئوتی = َون = نی = عشق « درباال ديده شد  .نی ھای
نھاوندی که نی ھای خوشبو ھستند  ،زريره يا » شيراستا« ناميده
ميشوند  .شيراستا که » شير +استا« باشد  ،به معنای » تخم يا ُبن
سريره = ارتا واھيشت « است  ،چون » سريره «  ،درزبان سغدی به
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واژه » شير« سبک ميشد  ،و اصل کمال وخوبی و نيکی وجوانمردی
شمرده ميشد  .و » است« ھم به معنای تخم وھم به معنای تخمدان يا
زھدان ھست  .و دراصل جمشيد که ُبن ھمه انسانھا بود  ،جمشيد
سريره خوانده ميشد  ،که ھم به معنای » جمشيد زيبا « و ھم به معنای
» جمشيد ،فرزند ارتا ی ھوچھره = زيبا و سرفراز« ھست وطبعا به
معنای » وجود خوشبو« ھست  .ازاين نکته معلوم ميشود که » تخت
شاھی= سرير« را ازنی خوشبو ميساخته اند که اينھمانی با خدای
ايران داشته است .
دراينجا ديده ميشود که » سريره «  ،معنای » خوشبوئی « را ھم
داشته است  .ارتا ) سيمرغ (  ،خدای ايران ھم زيباست وھم سرفراز
وھم خوشبو و طبعا ھمه فرزندانش که انسانھا باشند  ،ھمان گوھر»
خوشبويگی « رادارند  .و ازاين رو  ،ھمه  ،اصل مھرھستند  .ازاين
رو » ھمبوئی « درفرھنگ ايران  ،به معنای باھم دوست شدن وبه ھم
مھرورزيدن و با ھم جان دريک کالبد شدن بوده است  .چنانکه در
داستان باربد درشاھنامه ديده ميشود که باربد برای آنکه دسترسی با
شاه پيداکند وبه اوھنرخود را بنمايد با باغبان شاه دوست ميشود .
سبک باربد ،نزد ھمبوی شد ھم آنروز با مرد ،ھمبوی شد
چنين گفت با باغبان باربد که گوئی تو جانی ومن کالبد
البته » گستاخ « نيزدراصل ھمين معنای » اوج صميميت « را داشته
است  .اخو ،يا خوی يا گوھرانسان  ،با گيتی  ،گستاخ است) گستاخ =
ويستا +اخو (  ،با گيتی  ،ھمآغوشی دوجفت ھستند  .وسپس اين
صميميت ميان گيتی وانسان  ،که گستاخی باشد ) وامروزه
سکوالريسم می نامند (  ،معنای جسارت وفراتررفتن ازحد خود
پيداکرده است  .انسان با دنيا نبايد  ،گستاخ = صميمی باشد  .بدينگونه
فرھنگ اصيل ايران  ،فراموش ساخته شده است .

معنای اصلی واژه رند = رن  +اند = رم  +اند
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به ھمين علت پاشيدن گرد نخل نرينه را به نخل مادينه ) درخت خرما
 ،اينھمانی با انسان داده ميشد (  ،بودادن ميناميدند  .بودادن  ،بھم
پيوستن و به ھم عشق ورزيدن ودوست شدن بود  .و درست واژه »
اند=  «andدر سانسکريت به معنای » به ھم پيوستگی « و ھمچنين
به معنای » تخم = بن = اصل « ھست  ،ودرانگليسی  ،واژه »= and
و « شده است  .دراوستا نيز واژه » ئوت =  «utaکه ھمان عود باشد
 ،به معنای » و « و » ھم « شده است .اکنون ھمين واژه » اند « ،
پسوند واژه » رند = چوب بويا = اصل مھر ودوستی « ھست  .چون
واژه » رند «  ،مرکب از دو بخش » َرن  +اند = رند « ميباشد ،و به
ھمين علت خدای روز بيست ونھم » رند افريس « ناميده ميشده است .
» ا -فريس « که فريزوفريس وفرش باشد  ،به معنای اصل ازنوزنده
وسبزوتازه کننده است  .درسانسکريت ميتوان ديد که » رن=« ran
ھمان » َرم = ramيا رام « است  .و» َرم « ھمانند رام  ،به معنای
شادی وفرح وخرسندی و ارضاء و خوشحالی ونشاط « است  .بنا
براين با پيوند دان ) ھمبوئی ( رام ) روز  ( 28با بھرام ) روز، ( 30
» رند = ُبن واصل شادی و اوج صميميت ودوستی ومھر « پيدايش
می يابد ،که روزنخست ماه ّ ،
خرم ژدا باشد ) ھو +رم = ھور+
رام ( .
به عبارت ديگر دوبخش نی که درگره ) قف = بند= کاب= کعبه (
باھم جفت ميشوند  » ،مـر سئنا = سه نای به ھم پيوسته « ميشوند ،
که درست نام ھمين روز بيست ونھم است  ،ونام ديگرش » دھما «
است  ،و ازاين رو  ،برگ بوی  ،دھمست ) دھما ُ +است = تخم يا
زھدان دھما « يا » سنگ « ناميده ميشود  .با شناخت اين زمينه
ھست که ميتوان دريافت چرا خدای ايران  ،بوی خوش در گوھر ھمه
انسانھا و اصل » ھمبوئی « ميان آنھا بود  .درپھلوی اساسا به نيروی
بويائی ) شامه (  ،ھمبوی ميگويند  .بايد درنظرداشت که دوسوراخ
بينی ھرانسانی نيز  ،يکی اينھمانی با رام وديگری اينھمانی با بھرام
خود بينی انسان ) بينی
دربن جھان ھستند .
داشت که عاشق ومعشوق ُ
ِ
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= وين = نی (  ،اصل مھرشمرده ميشد  .اين رام وبھرام باھمند که
درھرانسانی  ،می بويند  .خدای ايران  ،بوی مھر درگوھر ھمه
انسانھاست که نيروی جاذ به دارد  ،وازاين رو نياز به ترساندن
وانذاروارھاب وتخويف و کشيدن شمشيرو امرونھی کردن ندارد .

رنـد = عـود
عود  ،دراصل ئوتی = نی = دوخ بوده است
عود  ،پيکريابی ماه پـُراست که
اقتران ھالل ماه با خوشه پروين ) ھمبوئی (
يا » بـُن مھـری ھست « که
جھان ازآن پيدايش می يابد
درشاھنامه ديده ميشود که آشيانه سيمرغ برفراز البرز )سيمرغ= ال ،
البرز = ال +برزه ( برفراز سه درخت سروکوھی ) شيز( و صندل
) برگ بوی ( و عود ھست و اين عود ھست که شيزو صندل را به ھم
می پيوندد
فروبرده ازشيزوصندل عمود
يک اندردگربافته  ،چوب عود
درتبری به چوب  ،الوار) ال +وار( گفته ميشود که اينھمانی خدارا
بخوبی با چوب نشان ميدھد  .ولی معنای عود دراينجا  ،ھرچوب
خوشبوئی نيست بلکه به اين عود  ،عود قماری يا » آغالوخن = آخ
اگـر « ناميده
لوخن= « agaalochuاست که درھندی » آگور = ُ
ميشود  .ازھمين نامھايش ميتوان معنای شعرفردوسی را دقيقتر
دريافت  .چون » لوخن = لوخ نای = نای بزرگ «  ،به ماه،
ودقيقتربه ھالل ماه که زھدان جھان شمرده ميشد ،گفته ميشود  ،و »
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آخ= آق « که » آگ « باشد  ) ،خوشه ( گندم است  .به عبارت ديگر،
خوشه پروين ) ارتای خوشه = پيرو= سروکوھی ھميشه سبز (
درشکم ھالل ماه قرار دارد  .ماه پُـر ،پيکريابی اقتران ماه با ارتای
خوشه وآبستنی است  .آبستن  ،که » آ +پوس  +تن « باشد به معنای »
فرج زھدان « است  .وواژه ِ پوس = بوس = بوج = بوش  ،دراصل
به معنای » نای « ميباشد  .چنانچه خيزران  ،بامبوس=bam-busa
ناميده ميباشد که تباشيرباشد  .تباشير که » توا  +شير« است  ،به
معنای » شير ِ نی « است و واژه بامبوس =  bam+busکه خيزران
باشد مرکب ازدواژه » بام  +بوس « است  .بوس  ،نام نی است و بام
يا وام  ،دراصل به معنای پستان و زنخدای عشق ) زھره = ّ
خرم (
است  .پس خيزران = بامبو  ،پستان زنخدای عشقست که تباشير ازآن
مکيده ميشود  .و دراوستا به ديدن عشقبازی درخواب) روءيا ( بوش
ياستا bush-yaastaگفته ميشود که يازش يا عشق به اندام مھرورزی
زن بوده باشد  .البته واژه ِ خربزه ھم  ،دارای پسوند ھمين » بوچ «
ھست  ،و واژه » پوچ « امروزه ما ھم که معنای » تھی وخالی« دارد
 ،درست ھمين » اندام مھروزريست «  .اندام مھرورزی وزايش ،
پوچ وبی معنا شده است  .اينھا روند نفی وطرد سکوالريسم بوده
است  .درست سکوالريسم با ارزش واال دادن به ھمين پيوند زن با
مرد بنياد نھاده ميشود .
اين عود يا آخ لوخن يا عود قماری ) عود قمری ( درست بيان ھمين
» بوی= مھر « است  .اساسا معنای واژه بوی  ،در برھان قاطع ،
محبت وآرزو وخواھش وآز ھست  .مقصود ازنشان دادن اين پيوند ھا
 ،ملموس ومحسوس کردن ريشه انديشه محبت ومھرو رابطه گوھری
آن با بوی وبويه است  .ونام ديگرھمين عود  ،که اصل ھمه گونه
مھرھا درجھانست  » ،رند « ميباشد  .ھمآغوشی خدايان باھم  ،رندی
است .
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رنـد =عود +صندل +کندر)بھروج (
ھـ ُوکـ َرد = عـود
وھـوگـون = صندل  +کـ ُنـدر
دراوستا به عود  ،وھوکرت =  =vohu-keretaودرپھلوی hukart
گفته ميشود که به معنای » کرداريا عمل به  ،آنچه ِبه ميکند « ميباشد،
و به صندل وکندر ،وھوگون=hugon =vohu-gaonaگفته ميشود .
کندر که درفارسی به آن » بھروج « گفته ميشود  ،صمغيست
ازدرختان سرو وکاج وصنوبرکه برای بوی خوشش  ،برآتش ريزند.
درست اين سه  -1 :عود ) وھوکرت ( و  -2صندل و  -3سروکوھی
 ،ھمان درختانی ھستند که سيمرغ برفرازش آشيانه دارد و پيکريابی
بوئيست که ازاين سه برخاسته وطبعا پيکريابی اصل مھر درجھان
ميباشد ُ .کندر را درفارسی  ،بھروج ) بھروز( ميگويند  ،و درتبری
ھنوز نيز» روج«  ،نام زھره است که ّ
خرم يا بيدخت باشد  .و نزد
ابوريحان » روجن «  ،ارتافروردين= سيمرغ ميباشد.و نام مھرگياه ،
بھروج الصنم بوده است ) بھروج  ،فرزند سيمرغ ( است  ،که
نخستين تابش وپيدايش سيمرغ باشد واصل زيبائی وعشق است .
اساسا واژه » بـه « درسانسکريت  ،نام زھره يا خدای عشق و »بھـی
« درفرھنگ ايران نام برج دھم است که دی ) دسامبر( باشد ونام
خرم است  .به عبارت ديگر ،اين ّ
ديگرش ّ ،
خرم يا بيدخت بوده است
که دراصل اينھمانی با » زھره = ونوس = افروديت = زنخدای
مھر« داده ميشده است  .ولی يزدانشناسی زرتشتی  ،ناھيد را که »
دختروزن رسيده « باشد  ،جانشين ّ
خرم = بيدخت = رام ميسازد ،
چون رام را نرينه وارتشتارساخته است  .وھو گون که به دو درخت
خوشبو گفته ميشود  ،معنای خوشرنگ ھم دارد  ،چون پسوند ِ » گون
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« به معنای » رنگ « و » تنوع وکثرت وغنا « نيز ھست  .افزوده
براين » رنگ =  «rangaدرسانسکريت به معنای  -1رنگ و-2
تنوع و گوناگونی و -3شادی و  -4عشق است  .ازاين جا ميتوان
شناخت که » نيرنگ = نی  +رنگ «  ،به معنای » عشق وشادی «
بوده است که نوای نی يا موسيقی وسرود برميانگخته است  .نيايشھا ،
سرودھا وآھنگھا ھای » با ر ِ نگ « بوده اند که مردمان را به رقص
وشادی وعشق ميانگيخته اند وخود واژه » ر ِنگ «  ،ھمان واژه »
رنگ « است .
بوی صمغ سرو و صندل وعود  ،چه ميکنند ؟ » به = وھو = ھو «
ميکنند ّ » .
خرم «  » ،اصل عشق وزيبائی « ميکنند  .زندگی ازاين
خرم ميشود که » به وبھی « باشد .زندگی ّ ،
بوی  ،زھره يا ّ
خرم= ِبـه
ميشود  ،جھان  ،بھروز ميشود  .کرداروانديشه وگفتار ،زيبا و بويا
) خوشبو( ميشود .
چو امکان خلود ای دل  ،درين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش  ،فرصت دان  ،به فيروزی وبھروزی  -حافظ
فيروز ،نام سيمرغ يا ھما ) ھو +مای = ھوم = شيرابه ھمه گلھا (
ھست و بھروز  ،نام رام وبھرام است ) ھمآغوشی رام وبھرام (
ميباشد .
ولی عود  ،چنانکه درشاھنامه آمده  ،گوھرمھراست  ،چون درخت
صندل ) برگ بوی ( و درخت سروکوھی ) شيز ،کندروعنبر( را به
ھم پيوند ميدھد  .آنگاه در يکی از داستانھائی که به اسکندر نسبت داده
شده  ،ويژگی عود  ،چشمگيرترميشود:
سکندر سوی روشنائی رسيد
يکی برشده کوه رخشنده ديد
به خوشه پروين  ،چنانکه ھنوز درزبان کردی نيز باقی مانده » ،
کوھـ « گفته ميشد  .چنانکه باربد  ،لحن بيست ويکم را که منسوب به
» رام جيت = رام نی نواز« ھست  » ،ماه برکوھان « ميامد که ھمان
انديشه » اقتران ھالل ماه ميباشد که خوشه پروين را دربرگرفته « .
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ھمانسان که درادبيات باقی مانده است که » خانه سيمرغ  ،درکوه قاف
« ) قف= کاب= کعب= بند وگره نی = اصل مھر( ميباشد  .سپس
فردوسی ميگويد :
زده برسرکوه خارا  ،عمود سرش تا به ابراندر ،چوب عود
بروھرعمودی  ،کنامی بزرگ
نشسته برو » سبزمرغی « سترگ
برفرازچوب بويای عود ) آخ لوخن ( مرغی سبزمی نشيند  .اين
سرانديشه » ھميشه ازنوسبزو تروتازه شوی يا فرش گرد « است .
مـرغ = « mereghaو واژه » َمرغ =
اساسا خود واژه » ُ
 ، mare+gha= mareghaaمانند »مرغزار« که به چمن ھميشه به
غايت سبز « گفته ميشود  ،يک واژه اند  ،وھردو به معنای  ،اصل
ھميشه ازنوتازه شوی ھستند  .چنانکه درھزوارش  ،معنای ُمـرغ » ،
تن گوريا « ھست که به معنای » زھدان ازنو تکوين يابی = فرشگرد
« است  » .چمن « که بيدگياه  ،و َمرغ  ،وفريز= فريس = فريش  ،و
نجم ) خوشه پروين ( و تخم ناميده ميشود  ،به معنای » ھميشه
ازنوسبزشوی « است  .ازاين رو » سبز« که مخفف واژه » ساپيزه «
ھست  ،درست به معنای » سه  +پيزه = سه ُبن واصل آفريننده به ھم
پيوسته « است  ،وازاين رو نخستين معنای » سبز« درفرھنگ ايران
 ،عشق ومھر ودوستی بوده است  ،و ھديه دادن » برگ سبز«  ،بيان
مھرورزی بوده است نه بيان ناچيزی وبينوائی ھديه دھنده  .درويش
دری +غوش = سه خوشه ( برای اظھار مھرش  ،برگ سبزرا ھديه
) ِ
ميدھد  ،چون برگ سبز ،چھره نخستين عشق ميباشد که اقتران ماه با
پروين باشد ،و بوی عود  ،بوی اين مھرنخستين است که جھان را
ميآفريند و نام اين اقتران  » ،رند « است  .ودرست گوھری که درتن
ھرانسانی ھست  ،ھمين » عود= رنـد « ميباشد :
چوبيد است و چون عود  ،تن را گـُھـر
می  ،آتش  .که پيدا کند شان ھنر -اسدی
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بيد دراين جا بايستی ھمان » بيدگياه « باشد  .گوھری که درتن انسان
ھست  ،عود) مھرنخستين ميان ماه وخوشه پروين= رند ( ميباشد و
چنانکه آتش  ،بوی عود ) اصل مھر(  ،را آشکارميسازد  ،ھمچنين
نوشيدن باده ونبيد ومی  ،انسان را » ّ
خرم = ُزھره = بـ ِه = بھی «
ميکند  ،يا به عبارت ديگر ،گوھرانسان را که مھروجوانمردی و
زيبائی است ،پديدار ميسازد .
بيا ساقی  ،آن » آتش تابناک «
که زردشت ميجويدش زير خاک
به من ده  ،که درکيش رندان مست
چه آتش پرست و چه دنيا پرست  -حافظ

50

