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آفـريدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

پيدايش ملت وحکومت ازمنش ِمردمی
================================

تضاد» منش مردمی« با »ھـّويت جھادی«
ِ
================================

منش مردمی وسيمرغ ِعطار
فريدالدين عطار
از» منش مردمی « است که ملت وحکومت وحقوق واقتصاد وھنر،
پيدايش می يابد  » .منش مردمی «  ،بذريست که درشکل دھی به ملت
وحکومت )کشورآرائی= سياست ( و درحقوق واقتصاد وھنر،
ميشکوفد وپديدارميشود  .اين منش مردميست که زادگاه ملت
وحکومت حقوق واقصاد در فرديتش ھست  .انسان  ،درفرھنگ
ايران  » ،مردم = َمر +تخم = امـرو +تخم « ناميده ميشد  ،که به
خوشه ارتا « ھست  ،و » ارتای خوشه =
معنای » تخم يا بذرودانه
ِ
ارتاخوشت = ارديبھشت « نام ديگر ،سيمرغ = خدای ايران « است .
» َوشی « دربرخی زبانھای ايرانی به معنای » خوشه « ودربرخی
زبانھای ديگرايرانی به معنای » باز ،مرغ « است  .چنانکه » فره
وشی = فروھر « به شکل » انسان بالدار« نقش ميشود  .ھمانسان »
قوش « که به معنای مرغست  ،دراصل ھمان واژه » خوشه « است .
علت نيز اينست که فرھنگ  ،خدا را » شخصی « نميدانست که »
فراسوی گيتی واجتماع « ميباشد  ،بلکه » خدا «  ،بيان » پيوستگی
ملموس ومحسوس بذرھا ی متنوع يا جانھای گوناگون « بود  .انسان
که » مردم = مر +تخم « باشد  ،بذر ِيک خوشه شمرده ميشد  .به
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عبارت ديگر ،خدا  ،مجموعه به ھم پيوسته افراد بود که درھمآھنگی
وھمکاری وھمروشی ميتوانستند باھم شادی وجنبش وبينش وروشنی
بيافرينند .خدا ،اجتماع وحکومت وملت بود  .خدا را » مجموعه
انسانھا دانستن «  ،طبعا  ،دادن اولويت به » انسان واجتماع وحکومت
« بود  .خدا  ،چيزی جز» مجموعه انسان دراجتماع ودرملت
ودرحکومت « نبود  .از آنجا که اين تخم ھای خوشه را کامال متنوع
ميدانستند ،طبعا  ،پيوند » فرديت ھا در اجتماع «  ،نخستين ارج را
پيداميکرد  .خدا درفرھنگ ايران  ،موجوديت تئولوژيکی ومتافيزيکی
) ماوراءالطبيعی ( نداشت  ،بلکه موجوديت » انسانی واجتماعی
وحکومتی و حقوقی « داشت  .بدينسان حکومت وزمان ) تاريخ ( ،
تابع اولويت انسان  ،و » ھمآفرين شوی افراد باھم درخود جوشی شان
« بود  .خدا  » ،پيوستگی افراد به ھم  ،برای آفرينندگی شادی
وروشنی وبينش « بود  .خدا  ،پديده واقعيت يابی سازمان وھمآھنگی
افراد درملت وحکومت بود  .خدا  ،تارھا وپودھا ئی بود که افراد را
دراجتماع وملت به ھم پيوند ميداد  .خدا  ،دراين کارھای پيوند دھی
وسازمان دھی انسانھا باھم  ،واقعيت می يافت  ،وخود ِانسان ،
سرچشمه اين پيوند يابی وسازمان يابی شمردع ميشد  ،نه مفعول وتابع
اراده ای که آنھارا با امرونھی ،وحدت ميدھد .سيمرغ  ،پيکريابی
چنين سرانديشه ای بود  ،وھرانسانی ،چنين »منشی « داشت .
سيمرغ ) دراوستا  ،سئنامورو = ُمرغ سئنا  ،ناميده ميشود  .مرغ سه
نای= مرغ ِنی = مرغ نی نواز ،مرغی که با نوای نی وموسيقی ،
اجتماع وحکومت را درشادی ميآفريند (  ،درداستانھای ايران »،
خوشه ھمه جانھا= سيمرغ «  ،برفراز درختی درميان دريای
فراخکرت است که خودرا درگيتی ميافشاند وبدينسان  ،گيتی آفريده
ميشود ،ودراين شکل افشانندگی ِخود درگيتی ودرانسانھا  » ،اَمـرو =
عـمرو  ،ودرعربی  :ابو مـره « ناميده ميشود  .ازاين رو انسان يا »
مردم = َمـر +تخم = امرو +تخم « ھست  .بنا براين  ،جان ھر
انسانی يا مردم بطور کلی  ،تخم خدای ايران ھست که گوھرش »
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خوشه تخمھای ھمه جانھاست «  .و اين » تخم ِخوشه خدا بودن « » ،
منش مردمی « را مشخص ميسازد  .رابطه ھرانسانی با خدا  ،رابطه
» تخمھای خوشه « با » خوشه « است  .خدا  ،مجموعه به ھم پيوسته
تخمھای انسانھاست  .اين انديشه  ،رابطه انسان  ،با حکومت وملت
واجتماع را معين ميسازد  .خدا وملت وحکومت  ،ويژگيھای گوناگون
خوشه ھستند  .انسان  ،مخلوق ﷲ يا يھوه يا پدرآسمانی يا الھی ديگر
نيست  ،بلکه ھمان گوھر ومنش خود ِ خدارا درخود دارد  .درست
ازھمين جا ،تضاد » منش مردمی «  ،با » ھويت جھادی « مشخص
ميگردد  .انسان  ،مخلوق ﷲ ويھوه و ..نيست  ،بلکه » تخمی
ازخدائيست که گوھرش  ،خوشه ھمه انسانھا= اجتماع وحکومت
است«  .چيزی مخلوقست که به آن » صورت داده شود «  ،و»
ازخود  ،صورت نيابد «  .ﷲ  ،گوھر ِ بُريده ازمخلوقست وفقط ازراه
واسطه اش  ،ازانسانھا  ،اجتماع ) امت ( را خلق ميکند  ،تا برآنھا
حکومت ميکند  .ولی در » خدای خوشه گوھر« ايران  ،انسانھا
درپيوستن به ھم  ،خوشه ميشوند  ،ھم حکومت وھم ملت وھم خدا
ميشوند  .ملت ) مجموعه به ھم پيوسته انسانھا ( وحکومت ،
خداھست  .اينست که در درقصه عطار) درمنطق الطير (  ،ھمه
مرغان  ،شاه خود را ميجويند  ،و درجستجوی شاه ناپيدا  ،باھمديگر،
درمی يابند که خودشان باھم شاھند  .ملت  ،سيمرغ يا حکومت وشاه
ميشود  » .شاه «  ،نام ويژه » سيمرغ « بوده است ھمه انسانھا که
باھم پيوند بيابند و خوشه بشوند  ،سيمرغ  ،يا خدا وملت وحکومت
ھستند  .وقتی ھمه انسانھا با ھم پيوند بيابند وخوشه بشوند  ،ملت
ھستند  ،حکومت ھستند  ،خدا ھستند  .واين کشش گوھری به خوشه
شدن  ،درھرتخمی = درھرانسانی ھست  .اين نيروی جمع شوی
وملت شوی وحکومت شوی درھمه انسانھا ھست که ميبالد وميشکوفد
و » می وخشد «  .ازاين رو ايرانيھا به ملت– َپـت َرم= =patram
 =pat-ramپاد رام می گفتند .اينست که اصطالح » وخشيدن « که
گوھرتخم وبذررا که شامل ھرجانی وانسانی ھست  ،معنای
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بسيارگسترده وژرف دارد َ » .وخش «  ،به معنای افزايش  ،نمو ،
باليدن  ،سخن  ،کلمه  ،کلمه ايزدی ،دم  ،جان  ،درخشش است .سخن
وروشنی ازوجود انسان ميرويد َ .وخشـنی تـن  ،به معنای بزرگشدن،
نموکردن ،بزرگ گشتن  ،باليدن  ،افزون شدن  ،شعله ورشدن ،
پيشرفت کردن  ،ترقی  ،بسط يافتن  ،درخشيدن ھست  .اينکه انسان
تخم ) اصل = منشاء ( است ومی وخشد  ،معنائی بسيارفراگير
داشت  .حتا » وخش «  ،معنای » وحی « ھم دارد  .وحی  ،رويشی
از تخم وجود خود انسانست .
به عبارت ديگر ،تخم ِ خوشه خدا ) ارتا (  ،يا منش مردم ) انسان( ،
ازخود ،شکفتن  ،ازخود ،سرازيرشدن  ،ازخود ،باليدن  ،يا درخود
نگنجيدنست  .انسان  ،وجوديست که درخود نميگنجد  .انسان
وجوديست که ازخود لبريزميشود .ازخود  ،ميدرخشد  .ازخود ،
پيشرفت ميکند .ازخود  ،ميگسترد  .او ھميشه بيش ازخودی ميشود که
بوده است  .او ،آينده ميشود  ،آينده خود را ميآفريند  .او بيش
ازفکريست که داشته است و دارد  .او ھيچگاه » درخود نمی ماند « .
او وجوديست افزاينده  ،افزونخواه  .انسان را نميتوان درچيزی
وظرفی وقفسی وجائی  ،گنجانيد  .اورا نميتوان در آموزه ای  ،مکتبی
 ،عقيده ای  ،مذھبی وايمانی گنجانيد  .او خود را درفراسويش ،
درملت ودرحکومت و درحقوق ودراقتصاد و دراخالق ودربينش ،
ميگسترد و دراين خودگستريست  ،که به شادی وخوشی ميرسد  .او
ھيچگاه درپوست خود نميگنجد  .ازاين رو ھمين واژه » َمر= مار «
در» مردم « به » مار« نيز اطالق شد  ،چون اين جانور  ،نماد »
پوست اندازی ونوشوی « است  .آنھا  ،درست برای اين صفت ويژه ،
به اين جانورخزنده  ،مار= مر گفتند  .به ھمين علت  ،در يزدانشناسی
زرتشتی ودريھوديت ودراسالم  ،پوست اندازی و ناگنجائی انسان
درپوست خود را  ،نمی پسنديدند  ،و اھريمن وابليس وشيطان را
اينھمانی با » مار « ميدادند  .ايمان به آموزه وشريعت ودين آنھا ،
درست درقفس انداختن جان انسان بود  .آنھا » پوستی بر تن انسان
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ميدوختند « تا ھميشه درآن پوست بماند  .ولی » پوست اندازی « در»
مار « را که نماد اين » نوشوی و افزايش درخود وازخود « بود ،
ناگفته گذاشتند  ،و ويژگيھای زھر آگين ديگراورا  ،شاخصه او
ساختند  .درحاليکه واژه » مار«  ،درست بيان اين پوست اندازی
درخود افزائی اش بود  .وانسان ) مردم (  ،خود را چنين » مر=
مار« ی ميدانست ) مر +تخم (  .او ضميری وروانی وخردی داشت
که » پوست می انداخت «  ،ھميشه خود را نو وتازه ميکرد  ،درخود
 ،اصل فرشگرد  ،اصل نوزائی ورستاخيزبود  .درھيچ پوستی
نميگنجيد  .عقايد ومذاھب ومکاتب وايدئولوژيھا برای او پوست
انداختنی بودند و ازاين رو » محدود ساختن خود به ھرفکری يا
آموزه ای يا مکتبی يا ايدئولوژی يا مذھبی « ناسازگار با » ناگنجيدنی
بودن منش مردمی « بود  .ايمان به ھيچ آموزه ای ومذھبی ومکتبی
و ...با اين گوھر ناگنجا  ،درتضاد بود  .ھمين انديشه ناگنجائی منش
مردمی  ،در جنبش عرفان ايرانی بازتابيده شد  .چنانچه عطار
ميگويد :
نه کفرم ماند درعشقت  ،نه ايمان
که اينجا  ،کفر وايمان درنگنجد
کفروايمان  ،دوگونه ايمان به دو آموزه محدود گوناگون است  ،که
منش مردمی انسانی را محدود ميسازند  .انسان  ،درھيچ آموزه ای
وفکری و مکتبی و مذھبی ومکتب فلسفی ای  ،نميگنجد  .حقيقت
انسان ومنش او  ،درھيچ پوستی نميگنجد  .اين ناگنجائی درخود  ،که
منش مردميست  ،اصل جنبش وشادی وجستجو ھست .
فريدالدين عطار و فردوسی  ،دوچھره گوناگون ولی متمم اين خدا را
که سيمرغ باشد در منطق الطيرودرشاھنامه  ،نگاه داشته اند.
درشاھنامه  ،خدای دايه ومادر) ھومای = ھو +مای = مادر ِبه ( که
اصل مھربه ھر جانيست  ،تصويرميشود  ،ودر منطق الطير ،سيمرغ
درچھره » ارتای خوشه وارتای فرورد « تصويرميشود  .ارتای فرود
 » ،جانان« است که ھمه جانھا  ،پس ازمرگ  ،به او که » جانان =
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مجموعه ھمه جانھاست « می پيوندند  .ارتای خوشه ) ارديبھشت ( ،
چھره افشاننده ھمه جانھا است  ،که ھمه جانھا ازافشاندش  ،درگيتی
پيدايش می يابند  .البته ھرجانی که دارای چھاربالست ودرھرانسانی
ھست  ،ميتواند ھميشه درزندگی  ،بی ھيچ واسطه ای به سيمرغ
بپيوندد به معراج برود  ،وبازگردد  .اين جانی که درھرانسانی ھست
 ،در داستان عطار ،نام » ھـ ُد ھـ ُد « را دارد  .ھـ ُدھـ ُد دراصل  ،واژه ِ
» ھوتوتک « بوده است که » ھو +توتک « باشد  ،و » توتک « به
معنای » نائيست که شبانان مينوازند «  .ھوتوتک به معنای » نای به
« است که نام ديگرسيمرغ ) مرغ نای = مرغ نی نواز ( ميباشد » .
نای به «  ،ھمان » وای به = باد نيکو= باد جان = اصل زندگی «
است  .درواقع ھـ ُدھـ ُد  » ،باد جان= اصل زندگی «  ،يعنی ھمان »
آتش جان = ھوفريان = فرن « است که ھمان عنصرنخستين يا » ارتا
« باشد .
ھدھد  ،درداستان منطق الطير ،راھبر ھمه مرغان به سيمرغست ،
چون ھدھد  ،جان ھريکی از مرغانست  .ازاين رو نيز ھـد ھـد را با
» قرعه « به رھبری برميگزينند  » .برگزيدن در قرعه انداختن « ،
به معنای » برابری وھمگوھری ھمه مرغان يا ھمه انسانھا باھمست
«  .ھمه انسانھا ميتوانند رھبربشوند  .ھدھد نيزکه » نای به = ارتا =
سيمرغ « باشد درھمه ھست  ،چون ھمه آنھا  » ،تخمھای خوشه
سيمرغ « ھستند  .راه رسيدن به سيمرغ آنست که ھمه  ،درخود
ودرديگری  ،اين » گنج نھفته « را بجويند  .بدينسان  ،انسانھا
درجستجوی اصل  ،باھم  ،درمی يابند که خودشان باھم شاه وخدا
وحکومت وملت ھستند  .آنھا درايمان به يک آموزه  ،درتابعيت ازيک
شريعت  ،درقربانی کردن خواست خود و حل شدن درمشيت ﷲ  ،خدا
وملت وحکومت نميشوند  ،بلکه آنھا درجستجوی خدا يا اصل يا جان
) ارتا = فرن = پری= زيبائی وعشق ( درانسانھا وخودشان  ،به ھمه
خدائی  ،به ھمه شاھی  ،به » مردمساالری « ميرسند  .آنھا بايد اين »
منش مردمی « را درخود ودرديگران بجويند و بشناسند وبپرورند .
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اين » منش مردمی « به کلی با » ھويت جھادی «  ،فرق دارد که
گوھرانسانی در اديان نوری ھست .
» ارتای خوشه = ارتاخوشت = ارديبھشت « که ھمان » سيمرغ ِخود
افشان = امرو= مـر« باشد  ،درواژه »  « patram=pat+ramکه به
معنای » اجتماع وملت « ھست  ،موجود است  .پسوند » َرم = َرمه «
دراين واژه  ،دراصل به » خوشه پروين « گفته ميشود  .خوشه پروين
يا رمه  ،که مجموعه به ھم پيوسته تخم ھمه گيتی ھست  ،ھمان »
ارتای خوشه« ميباشد  .خوشه پروين  ،مرکب ازيک ستاره ناپيدا
وشش ستاره پيداوديدنيست  .اين شش ستاره  ،خوشه اند  .خود واژه »
خوشه « به معنای » شش =  =6شه  +شه =  « 3+3ھست  ،وخوشه
پروين  ،ششک نيزناميده ميشود  .ارتای خوشه  ،سه جفت تخم است ،
و » شش = شه  +شه = سه  +سه « و »خوشه = اخو +شه = سه
تخمه « گواه براينھمانی خوشه پروين با ارتای خوشه ) سيمرغ =
ھومای = ھما( ھستند .ھنوز درکردی به خدا  ،ھومای ميگويند .
ستاره ناپيدا درخوشه پروين  ،پيکريابی » بھمن = وھومن « است که
ناديدنی وناگرفتنی است  .بھمن که اصل خرد وبزم )= انجمن ،
ھمانديشی وھمپرسی درشادی (ھست  ،به سيمرغ ) ھما = ارتای
خوشه = به تخم ھمه انسانھا ( تحول می يابد  .ازاين رو درداستانھا ،
ھمای  ،دختربھمن شمرده ميشود  » .داراب «  ،فرزند زناشوئی ِ
بھمن با دخترش ھمای ھست  .اين زناشوئی  ،فقط معنای نمادين
دارد  .دراين گفتارنمادين  ،ميخواستند نشان دھند که ھخامنشيان
) دارا (  ،ازتبار» خدايان ايران « ھستند ) ھخامن = ھومن =
بھمن (  .زرتشتيان نيز ساسان را که نيای ساسانيان باشد  ،به ھمين
اصل بازميگردانند  .اين فقط برای دادن حقانيت به ھخامنشيان
وساسانيان بوده است  .آنھا با اين گفته  ،بيان ميکردند که حکومتشان
برپايه » خرد بھمنی « است .
ولی » رم = رمه = خوشه پروين = ارتای خوشه = سيمرغ «  ،چنين
معنائی نداشته است  .سپس » َرم = َرمه «  ،به ھرمجموعه وکل
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وتماميتی گفته ميشده است  .و اصطالح » شبان ورمه « ھيچ ارتباطی
با » چوپان وگله « ندارد  .و» شبان= خشپان  ،مانند شب «  ،نام » آل
شه و درکردی = زنخدای زايمان = دايه = ھومای « بوده است .
= َ
نه » رمه « دراصل معنای » گله « داشته است  ،نه » شبان « ،
معنای » چوپان = فشوپان «  .خدای ايران  ،چوپان گله نيست  ،بلکه
جان ھمه » رمه = خوشه « ھست  .پيشوند واژه » پت رم = pat-
 «ramکه » َپت = پات « باشد  ،دراصل مانند » مر« و » سنگ « و
» ييما «  ،به معنای » جفتی وانبازی « است  .باد) وای ( که ھمان
مرغ ) وای ( باشد  ،اصل جفتی وانبازی )وای= دوای = دوتای به ھم
پيوسته (  ،يا اصل آفريننده يا » آتش جان درھرانسانی « است که
منشاء جنبش وشادی وبينش وروشنی وجوانمردی ومھردرھرانسانی
است  .بنابراين » پاد +رم = ملت « به معنای جمع وکل به ھم
پيوسته است که باھمديگر ،جنبش وشادی وروشنی و بينش ميآفرينند .
انسانھائی که بتوانند با ھم  ،انبازوقرين وھمپرس وھمکارشوند و
منشاء آفرينندگی گردند  » ،يک ملت « ھستند  .اين مفھوم » ملت «
 ،براساس » وحدت دينی يا وحدت مذھبی يا وحدت زبانی  ،يا وحدت
نژادی وقومی وطبقاتی و ايدئولوژيکی « نيست  ،بلکه ملت  ،برپايه
» توانائی افراد برای ھمکاری وھمپرسی و ھمزيستی وخوشزيستی
وھمآفرينی وھميابی يا تفاھم « بنا نھاده ميشود  .ھمان انديشه ای که
عطاردر » جستجوی باھم ِمرغان « درمنطق الطير ،مفھوم وملموس
ساخته است  .انسانھا ھنگاميکه باھمديگر ،جستجوی حقيقت برای
بھترزيستی دراين گيتی بکنند  ،يک ملت ويک حکومت ويک خدا
ميشوند .
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