
 

  ايرانی و شير بالدار جهانی کوروش بزرگ فرهنگستان

 

از تاريخ   در دوره های گوناگونی  ما  نماد ها و نشانه هايی را که نياکان فرمند  بايد   بيخ و بن فرهنگ ايران،    برای شناخت  
در سنگ    اينهمه نخش و نگار  ،  کرد  بازنگری  به ژرفی   آن سرزمين فراخدامن از خود بر جای گذاشته اند  و در جای جای  ،

جمشيد ، آيا تنها برای اين است که چشم    تخت   های  سنگ نگاره   سيلک ، و در   و  در شوش   بجا مانده  و ستون های
  اند ؟ گذاشته   برجا ی    ما  برای  و تنديسها ، پيامی    در پشت هر يک از اين نگاره ها  يا   پديد آورند،   اندازهای دل انگيز

و     در دست شاهنشاه داريوش ،  گاه    سرو آزاده ،   گاه در کنار   گاه بتنهايی ،  که   اين گل نيلوفر آبی
  هر يک پيامی برای ما دارند؟  و يا  تنها برای آفرينش زيبايی است  می شود  ديده  مصری   پاپيروس   بدور  پيچيده    گاه

  

  

 

 
 گل نيلوفر آبی نماد ايزد بانو ارد ويسوره آناهيتا ، و سرو آزاده نماد مردم و فرهنگ ايران

 



 نيلوفر آبی در دست چپ شاهشاه داريوش و نی (نشان ايزد بانو سيمرغ) در دست راست او 

يوه بی م  را که    آزاده)  و (سرو  مرداب می رويد ،  که در   را  ، ( نيلوفر آبی )  رنگارنگ  چرا ايرانيان در ميان اينهمه گلهای
 فر و فرهنگ خود بر گزيده اند؟  دادن  نشان   برای  و بار است

 

  

  



 

 نمونه هايی از گل نيلوفر آبی

 دارد؟     دشت مرغاب  در  بالدار   مرد  ی سنگ نگاره  چه پيوندی با    جمشيد  فروهر در تخت  نگاره ی  

  

 

ر در تخت جمشيدنگاره ی فروه  

 

 گويای چه پيامی است؟  در تخت جمشيد  و تاج پادشاهی  با سر آدمی بالدار  شير  شکوهمند  تنديس   اين  و سرانجام



 

 شير بالدار ايرانی در تخت جمشيد

نگهداری   موزه ی لندن   که اکنون در  ( در نينيوا  بالدار آشوری   و گاو  در تخت جمشيد  شير بالدار ايرانی   چه پيوندی ميان
 هست ؟   می شوند )

  

  



 

 گاو بالدار آشوری

از      باستانشناس انگليسی   Austen  Henry  Layard     نيمه ی دوم سده ی نوزدهم بدست  که در   آشوری  بالدار   گاو
 ا در آشور بدست آمدزير خاک شهر با ستانی نينو

کار شناسان      همه ی   می داند و   خود  بايسته ترين خويشکار ی  را  اين نماد ها  جهانی کوروش بزرگ شناخت  فرهنگستان 
  خواهيم داشت .    شير بالدار ايرانی  به  در اين نوشتار نگاهی  خواند.  در اين زمينه فرا می  همپرسی    به   را

به آنچه      گامه ای   هيچ  در  و     پيموده    گامه های فراپويی را يکی پس از ديگری  از دوران شهر نشينی ،از همان آغ  آدمی
نبوده   او  دلخواه  و هيچ شادی ، آن شادی    هيچ خوشی ، آن خوشی بزرگ،   بسنده نکرده است ،   آورده  فراچنگ   که

بر دامنه ی   ،  کار   دستاوردهای   افزايش   با    که   است  شيدهکو ديگر  پی زادمان   در   زادمانی    هر  است،
و    افسوس گذشته  ،  در هر گامه ای که به پشت سر نگريسته   ولی  ،  فراخی دامنه ی غم بکاهد   از   و  بيفزايد   شادی

  آينده را داشته است .   ايکاش

راهی برای بهروزگاری   ، کوشيدند تا  در تاريخ انديشه فراز آمدند   فرزانگانی که  از  هر يک  از هزاران سال پيش تا کنون
بر      اندازه    همان    به  گرفت،   فزونی   مرد مان  کوشش   و  کار    دستاورد  که     اندازه هر     ولی  پيدا کنند،  مردم

  .    بود    (شادمانی ) همان      امدني     بدست     هرگز    آنچه  و    شد ،    افزوده     غم نيز  بار   سنگينی
، يک سو    ( شادی )    آرمانشهر  راهی برای رسيدن به   در پيدا کردن    آدمی  که ناتوانی   بگوييم  اگر  نيست  دور

ک کرانه  ي   تنها به    کرد،  پيشنهاد   مردم  برای بهروزگاری  راهی  که  بوده است . هر انديشمندی   همين فرزانگان    نگری
هستی   ( بن    را   که ( ماده )   گرفت، گروهی از فرهيختگان   نا ديده    را   کرانه ها  ديگر    و    چشم داشت   زندگی   از
گمان     ( خدا )  هستی را پديد آمده از خواست    را پديد آوردند ، و آنانکه     ماده گرايی   گوناگون   دبستان های    دانستند،    )

رستگاری بشمار     راه   يگانه   را   دين   فرمانهای   از  پيروی   و    به چشم خواری نگريسته   را  ماده )  (      دندبر
  آوردند.

و     که جهان هيچ نيست جز ( ماده)،   بود   باور براين     می دانست  زندگی  ( بن )    را   ماده)   (  ای که  فرزانه
با   و آميزش  که در زير يک نيروی فشاردهنده ، در پی برخورد   است  گوناگونی  باشندگان  از    ای  تنيده  بهم   پيکر     گيتی،

  است :    و ميرش بالش   و    پيوست و گسست و رويش   يکدگر ، در کار

                                                                                                                                                          
      بی خبر از نو شدن اندر بقا                   نو می شود دنيا و ما  هر زمان      

  بلخی  مولوی                 

و پياپی از چهره   استدگرگونی    شدستخو    رش،مي  و   زايش   در روند     ،  باشندگان  ديگر    مانند همه ی    آدمی نيز  
  آيد :  می  چهره ی ديگر در  ای به

  زدم  مردم زحيوان سر    نما و ز                     شدم   نامی  و  مردم    از جمادی                        
    کم شدم ز مردن  م، کی از چه ترس                     شدم    آدم و  از حيوانی  مردم        

  مولوی بلخی                           
  

پيکرآدمی بنام مغز است ، همان گونه    بخش شگفت انگيزی از   دگرگونيهای  روان زاد ه ی  که  می گويند  روان نيز  در باره ی
به     ماده  گرگشت، برای د  باشند  به نيرو ، سامه های ويژه ای بايد فراهم  ماده    دگرگشت برای که

  آيند.  فراهمهای ويژه ای   همبايست  بايد  نيز روان



در همه    فرآورده ها  اين  می شوند، ولی  فراهم    که از زمين  دارد  نياز   مايه هايی    کار  به   ديگر آدمی برای زيستن  از سويی
دانش   و  مردم  وششو دستاوردهای کار و ک   اک ،به اندازه ی بهره وری خ  بسته  آنها  کمی و بيشی  جا برابر نيستند ،

بايد    پس   بی بهره می مانند ،  و کارمايه  کاال  جهان از  مستمند  شمار بزرگی از مردم    از اين رو  است، فناوری  و
ان تا همگ   بر گزيد   برخورداری دادگرانه ی از آن ها  و شيوه ی فرآورده های زمينی،  افزايش    برای  راهی

بينش   دانش و   از راه  هره مند گردند ، و اين نمی شود مگر اينکه آدمیب   از داده های زمين   سانیبرابری و يک  در  بتوانند
پخش و گسارش    و راهی برای  داده  افزايش  را   فرآورده ها  باز دهی  ، در پی کار و کوشش را بشناسد ، و  ،سرشت چيزها
  برساند:  شادی  آرمانشهر  آدمی را به  انش)د  ( پرتو  در که می تواند    ( کار ) است  تنها  بد . پسبيا   دادگرانه ی آنها

                          
    است کار  که سرمايه ی جاودانی                        برو کار می کن مگو چيست کار              
  ملک الشعرای بهار                      

  
  کن   انديشه      اندر     نيکويی  همه                         کن  پيشه   کارها  از انمردیجو

  فردوسی                      
  

،     است   دويدن     باد    پی  در     و   کوبيدن  هاون   آب در      دانش،   بدون    کار   ولی
  دانش است :     دهد     می  ارزش    کار   به   آنچه

  
  تو جوش است  بر تن     بد ،  ز همه   و                    است   روشن  چراغ   دل  اندر دانش               

  سمرقندی   رودکی                      
  

دانش   و (  کار)    (آدم ) است و( نهات  خدا ) نيست، در اينجا  کارها بدست   يا سپردن (   ( توکل) جايی برای   بينی  در اين جهان
  گسترده است… آدمی   فرا روی فراخی  را به  خود ی    هسين  و (زمينی) که  … )

خويش   باور های  دل بسته ی   ، آنچنان نشسته است  تماشا  باورهای دينی به   از ديدگاه انديشمند ديگر که جهان را
جهان پديد آمده از خواست    نمی دهد . از ديد او  فناوری  و دستاوردهای  و (کار)  دانش)و (   به ( ماده )  بهايی  هيچ  که   است

  ( آنکه دندان دهد نان دهد) . ..   نخواهد گذاشت که بندگان خود را بی بهره از روزی  ، روزی رسان و بخشنده آفريننده ای است
همه   ندارد . چيره برآن فشار دهنده ی  نيروی و وگسست ماده پيوست آفرينش هيچ پيوندی با  در اين جهان بينی

پری    و ر يک چشم بهم زدن ، آسمان و زمين ،د  بخواهد او  و هر زمان که  آفريدگار پديد آمده  و آهنگ   استخو   برابر   چيز
و    ، پديد آورده  يچ ه  از      دانا و توانا  بخش  هستی   که  بهنجار ی است  يک دستگاه  هستی  از ميان خواهند رفت،  آنها

 ( نيرو) هست ، اين  ، اگر چيزی بنا م  ش برای آن بر نهاده استاز پي   است که و جنبش آن بسوی آماجی  جهش
ماده   سخن  و هستی را سامان بخشيده است. پس وارون او برخاسته  که از خرد  است  خداوندی)  نيروی  همان(
می گوييم ماده هم   ما ت)،اس  و اندازه اش همواره يکسان رود نه از ميان می  و آيد  می دپدي  نه  می گويند ( ماده    که   گرايان

  !.   دست خدا است در  اش هم  و زيادی و کمی  رود،   از ميان می  بخواهد   داکه خ   زمان  هر  و هم  می آيد  پديد
گاتهای                               ش هنجار هستی را آفريد ..و باخرد   با انديشه اش جهان را روشنايی بخشيد، او است که در آغاز،  

  سرود سی و يکم - زرتشت 
  

از    گروه  ديدگاه اين   بهره وری مردمان از زيستمايه های زمينی نيز   چگونگی   نا گفته پيدا است که در زمينه ی
 و   مادی ،   توانمنديهای  گسترش   نبنا براي   گرايان ندارد، ماده همانندی با ديدگاه  هيچ   انديشمندان

خور و  برای   آدمی  نيست ،  ره رستگاری   بهيچ روی   آنها  گرانه یداد   و گسارش و پخش    فراهمی  نيروهای  افزايش
ان اند باشد ، تنها گاوان و االغان و شتر  فراهمی  سازه های   کاال و  آفريده نشده است که در انديشه ی  و تن آميزی  خواب

  خور و خواب اند :   در پی   که
  

    خور با خر به خواب و خور چه شدی در              خواب و خور ای نادان  ر استکار خ                  
  ناصر خسرو                   

  
ست !!) . در آمدنش به ايران گفت: ( اقتصاد مال خر ا  که خمينی در نخستين روزهای در  در راستای همين جهان بينی بود

فی     ر آدمی جهاد، کا   است  پيروی از فرمانهای دين  در ميان است، کار آدمیواال تر از خور و خواب   کاری  آدمی را  اينجا
  اش   اماره  ( نفس  يا   فرماينده   روان   با    حق  داده های     برابر  تا     به اين جهان آمده است  آدمی   ،   است  هللا  سبيل

خور و      را ه    از  ، نه  به خان پيروزی خواهد رسيد  واهشهای تنتنها از راه ناديده گرفتن خ   جنگی   و چنين  ،  بجنگد  )
  :   شادی   و   مش   را   خواب و

                                                                                                                                                     
  ترک عشوه ی اجنبی و خويش کن             ود را خويش کنهمچو شيری صيد خ

  مکن   بيگانه  کار  کن خود  کا ر                     مکن  خانه مردمان  زمين  در      
  تو  غمناکی است او برای  کز                       تو  خاکی بيگانه ، تن کيست      
    فربهی  نيابی  را   خود   گوهر           را چرب و شيرين می دهی  تن  تو   تا     



  مثنوی معنوی                             
  

                                                                                                                                                  
جان خود انديشه مکنيد   شما می گويم از بهر ( … بنا براين ب  ه کوبيده تر بهتر !! :پس هر چ   !  دشمن جان است  تن بزرگترين

و نه برای بدن خود که چه بپوشيد ، آيا جان از خوراک و بدن از پوشاک بهتر   که چه خوريد يا چه آشاميد،
می   ذخيره     انبارها  در  نه  و  دروند   نه می  و  کارند  می   نه  هک  بنگريد   را   هوا  مرغان  نيست؟

آنها بهتر نيستيد ..   از   بمراتب   شما  آيا  می پروراند ،   را  آنها   شما   آسمانی   پدر   و   کنند
چگونه نمو می کنند   که  کنيد  تامل  در سوسنهای چمن  ،  انديشيد  می   چرا  لباس  برای  و
همه ی     با   می گويم که سليمان هم   ليکن بشماريسند ،      می  نه  و  کشند  می   محنت   نه   ،
  باب ششم  انجيل متی    -  مسيح    عيسی        آراسته نشد ..)  آنها  از  يکی  چون   خود  اللج
  

  شوی     زر     و     يابیب     عشق  کيميای       تا                بشوی  چو مردان ره  دست از مس وجود
  آنگه رسی بخويش که بی خواب و خور شوی             دور کرد ويش خواب و خورت ز مرتبه خ

  ديوان حافظ        
  

اين گروه از انديشمندان  ديگر ديد گاه در مثنوی معنوی روشن تر از هر سخن  بلخی  داستان اعرابی و زنش ، سروده ی مولوی
  الد:می ن   در اين داستان زن از تنگدستی و گرسنگی  ،می دهد  نشان   را
  
  اشک   ديده  از آبمان  نه،  کوزه مان                 رشک و   درد نی خور شمان   نانمان   
  داشته   بر  آسمان  سوی  دست                    پنداشته   نا ن  قرص مه را  قرص   

  ما  روزی انديشی  از  و شب  روز                             ما  درويشی  درويشی ز نگن
  کفتش : ویش 
  بگذرد  سيلی همچو  هر دو زانک                     عاقل اندر بيش و نقصان ننگرد   

  زبر   زير و  بی  خوش  زيند   می                       جانور   عالم هزاران  اندرين 
  دنبر  جان   پرستد   می  را   تن    که  هر                 هرکه او شيرين می زيد او تلخ مرد

  روی  تو چرا سوی شناعت می                         من روم سوی قناعت دل قوی
  پنـاه  سـازد ا و کز کله   بود کل                  کاله بود همچون را زر سر مال و 

  نظر  پوشيده  که   به برهنه  پس                         بصر  حق باشد بمانند  مرد
  سوی درويشی بمنگر سست سست                    است تو  فهم ورای  کار درويشی   

  دارنــد ژرف از ذوالجالل روزی                   زانک درويشان ورای ملک و مال
  جاه خوان و و و نان آب  يعنی                       خانقاه  يج حو زن هميخواهد

  سروری  جويد  گـاه  خـاکی گــاه                      رینفس همچون زن پی چاره گ   
   نيست  غم هللا جز در د ماغش                   خود زين فکرها آگاه نيست  عقل   

  مثنوی معنوی            
  

است   اين درست  ند:می گوي دبستان  پيروان اين يگانگی در گوهر هستی اند،  باورمند به  ديگر از انديشمندان،  گروهی
خواهيم   ولی اگر نيک بنگريم  دارد ،  ای  ويژه  رنگ و سيمای و هر باشنده ای  ون پديد آمدهاز آخشيج های گوناگ  جهان  که
ولی    هر يک نمودی جداگانه دارند،  اگرچه  گياه و جانور  برای نمونه،    اند،  ريشه  بن و  يک   همه برآمده از   که  ديد
انور، از اين ديدگاه آدمی و ج  اند  همين گونه  شود،  خاک می  ن افتاددرخت هنگامی که بر زمي  اين همان اند،   شان   ادبني  در

خاک     ولی خاک چيست؟ از جنس خاک اند و به خاک بر می گردند،   ، همه همه ی باشندگان از جاندار و بيجان
دارند ،   داگانهج  و سرشتی  گوهر  هر يک   نخست  نگاه  در   که  تگوناگونی اس  های  آخشيج  از  آمده  پديد   نيز
چيزی   هستی پس  و الکترون می رسند، پروتون  آنها به اتم و همگی  ولی

ای   هر دم از چهره  و گسست  در پی پيوست و بست که الکترون پروتون و  و نوترون گوناگون  همدايش از  نمودهايی  جز  نيست
  در می آيد :چهره ديگر   به
  

        بقا   اندر  شدن  نو  از   خبر  بی                ما   و   دنيا    هر زمان نو می شود
  مولوی بلخی                      

  
در    گونه کههمان پس دادگری ، همه برخاسته از يکديگرند،  و دليری   و  -  هوش   -  خرد   -روان    -ماده     ،   ديدگاه   اين  از

پنجگانه  ست ، سهش های فرمانروا  يگانگی   در جهان مينو هم  اين همانی هست، ميان چهره های گوناگون هستی  مادی  جهان
وابسته به جان اند. بنا براين همانگونه که در باره    پويايی و گويايی همه و  ياد  و وير  و مانند هوش  روان آدمی ی
، خرد و   گوناگون)  های  آخشيج   ، و همدايش  جهان هيچ نيست جز نيروی بهم فشرده   که(   شود گفته می  مادی   جهان  ی

و چير  يگانه از يک گوهر   پرتوها يی   هم چيزی نيستند جز  مهر گستری   و و دانش و توانش دهش و  داد  و و دليری  انديشه
  ت : راه نيس را به آن  و انديشه ی آدمی خرد  که بر هستی  ه



  مه   آن سر بديم پا  بی  و سر   بی                        همه   گوهر  يک   و  بوديم  منبسط      
  همچو آب  بوديم و صافی  بی گره                     يک گوهر بوديم همچون آفتاب    
  رهکنگ   سايه های  بر    عد د   شد                           چون به صورت آمد آن نور سره   

     تار ود فرق از ميان اين فريق                             منجنيق از   کنيد   ويران کنگره
  مولوی بلخی                       

  
   چاره ی ديگری  اين سخن پذيرفته شود ( که جز پذيرش  اگر
و بيرون از گيتی نبايد دنبال خدای   رفته استپذي پيکر گيتی  همان نيز  خدا که   پذيرفت  نيز  را  اين  بايد  آنگاه  نيست) ،  هم

دارد، در راستای اين جهان    همانی   هستی بخش اين  خود  با  پس هر تکه ای از جهان هستی   ديگری گشت!!
رسي  گفت: ک  ..    گفت: من پرسيد عرش چيست؟  او   : ( کسي از   نغمه ی من خدايی سر داد    بستامی  بايزيد  که  بود   بينی

خدا را    که   و منصور حالج و به همين سان درباره لوح و قلم چون سئوال کرد جواب داد: من…) .  چيست؟ گفت: من … 
  گفت :  ديد   در خدا می   را    و خود   درخود

  
  يا تو من ، يا من تو يی    من،  ام  با تو    من تو ام يا تو منی چند از دويی

  
همه در     مردمان است ،   گوهری  هم و  يگانگی  می کند،   خود نمايی   ديگری    نمود  ته تر از هربرجس  آنچه که در اين دبستان

فرو پايگی می نشاند  در و برخی را  می کند   را پا يه را  برخی    که   است  انديشه   ، تنها  گوهر برابرند
  :   او است   ی   نديشها  به  بسته آدمی  جايگاه    پس    ،

                                                                                                                                                           
  ريشه ای  و  استخوان تو  ما بقی           انديشه ای    همان   تو   برادر   یا

  تون گرمابه)   (گلخن =     خاری تو هيمه ی گلخنی    بود    و ر                گر گل است انديشه ی تو گلشنی           
    برونت افکنند  بولی  چون  تو  ور                    زنند   جيبت  و  کالبی بر سر  گر          

  مولوی بلخی                
  

و آنکه انديشه   واالتری بر خوردار می شود ، از پايگاه  د ،از آن برخيز و بوی گالب  گل باشد   رنگ   به  انديشه اش    هر که   پس
پديده     شود ..،  افکند ه   به آتشگاه گرمابه    بايد   هيزمی است که   ،  نداشته باشد  ی گالب گونه

مايه     انندنمی تو     دارايی، و پايگاه مردمی  و  ،   نژاد    تخمه ، و  و  ،   رخسار     رنگ     مانند   ديگر    های
  :  چرا که    باشند   ميان مردمان   در   يا کمتری   برتری     ی

                                                                                                                                                          
    که در آفرينش ز يک گوهر ند                      نی آدم اعضای يکديگرندب      

  سعدی                      
  
و سازه   و رنگ پوست   ناداری و دارايی و   فرهنگ  و   دين و زبان   مانند  نمودهايی   ،  جهان  اگر در همبودگاه های امروز  

از راه    شه و تنگی ميدان ديد است ، زمانی که آدمیاند ، نشان تاريکی اندي  جدا کرده    ، مردم را ازهم    های ديگر
پايان خواهند گرفت ، و همگان     انديشی ها  تاريک   آنگاه همه ی اين   ، فراز آمد       بايسته    پايگاه  به آن   دانش   و   خرد

  ديگری است …    آن   در گرو خوشی    هر کس  يافت که خوشی  در خواهند
که به ديگران    ،  از آن کسی است    که شادمانی     چنين برنهاده است،     نا ، مزدا اهورای همه توا

  سرود سی و چهارم  گاتهای زرتشت    … بخشد     شادمانی
  

را نا ديده می گيرد ،    انه هاديگر کر   و    می نگرد ،   کرانه های هستی  يکی از  به  تنها  انديشمندی  هر  ،  چنانچه ديديم
خود را به      دانش و توانش     می کوشد تا از راه  و  بن هستی می شمارد    را  ( ماده)   يکی

،       داند   رستگاری می   يگانه راه  را  نيرومندی )  (   که   چرا    بگرداند،   آراسته  )  نيرو  (
و (    کند   می  پيشنهاد      داد)  و (       )  مهر  (  پرتو  در   مردمان را  آشتی جويانه ی       همزيستی      ديگری

مهر    به (   و نه   دارد،   باور       نيرو )  و(   (ماده)  به    نه   سديگر  و  می شمارد ،     آماج   برترين    را   بودن  )  آدم
که       است    « دين »   تنها    او   يد، از د  مردمی اند  پديده های  که   فلسفه)  و (  هنر )   و (  دوستی)  (   و  و ( داد )  )

برآمده ا زمغز      ها همه  پديده    ديگر    ( آسمانی ) است ،  چرا که سرشتش   می رساند ،  رستگاری   هراه  به شا   آدمی را
را نشايد  ، آدمی   بيش نيست    )  (رنج سرايی  که سرشتی زمينی دارند ، و زمين   ( مردم ) اند   روان و انديشه ی  و

  باشد :      آخرت )  در انديشه (   شايسته تر آنکه  ،  بگذارد    اين سرای سپنجی   در گرو   دل  که
  

    و نردبان کجا  بام    ره  تو کجا و    و مرغ چهار پری تا بر آسمان پریت
  ديوان شمس  -لوی بلخی مو                   

  
بهم ريخته ی زندکی را بياموزيم ، برای اين     ردن در دريایشنا ک    که   اين نيست     برای   ( دانش)هم

  محو      معنويت )  (  دريای  در  که   است



  ( شويم) : 
  تر شوی  موی   يکب   دريا  که زآب هفت    گمان مبر شو  خدا  غريق بحر  يکدم        

  حافظ   ديوان                     
  

  در آب ران بی خطر   محوی  تو  گر             بدان   نحو اين جا نه  بايد می محو
  رهد  کی ز در يا  زنده  بود  ور                   بر سر نهد را  مرده  دريا  آب
    زمان  وين بين  اين جهان  فنای  نک                  در جهان  انیزم  عالمه  تو گر

  مولوی بلخی                 
  
نهفته در آن را در   پيام  و بکوشيم که  شير بالدار ايرانی داشته باشيم  پيکر     به   گاهی ژرفن   يکبار ديگر  اينک جا دارد که 

  يابيم:
و   آراسته کردند    شاهين و سر آدمی    با بالهای  پيکر تنومند شير را   اين   تنها برای آفرينش زيبايی   ما  نياکان فرمند  آيا

  تاجی از خرد بر سرش گذاشتند؟
  
پيکر تنومند شير چه می کند؟ چه پيوندی ميان تنه     بر   پس آن سر آدمی   هست ، اگر نيست ، پيامی در اين تنديس   يا
است   فرمانروای جنگل      شير   مگر نه اينکه    شاهين هست ؟   رو به آسمان گشوده ی   شير و بالهای تنومند     ی
خواهد   نا درست   آيا    ؟  (نيرو مندی ) بدست آورده است  راه    از     را  انروايیاين فرم   که     مگر نه اين است  باز  و   ،

که      خواهند بود  بر سختی ها چيره  زمانی    مردم يک سر زمين    که    بگويند  اند بما که نياکان ما خواسته  بگوييم  اگر  بود
  :  بگردانند    آراسته    توانش    و   دانش   خود را به

  
 

     کا ستی   و  زايد    کژی    ز سستی                 راستی     را    مرد   بود   ورنيز
  فردوسی                       

  
-   بازرگانی   -زی کشاور –فناوری     -دانشی    گسترش کانونهای     از راه  تنها   مردم يک سر زمين   و چنين نيرويی در ميان

چنين نيرويی      شير   تنومند    پيکر      آن  پديد خواهد آمد .    و ديگر آيين های کشور داری   -سپاهيگری   -پولی    سازمان  
ای   درنده     شيرهای    برای  آهوی خوش پيکری خواهند بود   به چنين نيرويی آراسته نباشند  مردمی که  نمايندگی می کند.   را

که    بايد  شکار شير نشوی      اگر می خواهی که  بنا براين  در کمين نشسته اند ،   هانجای جای ج  که در سراسر تاريخ و در
  .  خود شير شوی

  
واهد جهان را بتباهی خ   و جان و    افتاد    خواهد   سرانجام به بيراهه    نباشد  و داد   خرد  به    آراسته   اگر   نيرو  اين  ولی

هفتاد   تا  پنجاه   جهانی ،   جنگ  مرگبار ترين  در اين  کشانيد،  جهان را بتباهی  سوم رايش    همانگونه که نيروی  کشيد ،
  جان خود را از دست دادند .    بيکناه  از مردم    ميليون تن

  
چنين    یميان مردم   بهبود بخشيدن به پيوند هایدر    دانش را       نارسايی  ،  نامدار کتاب ( تاريخ علم)  جورج سارتن نويسنده

سياست   مثالً   های ديگر  انگيزی کرده است ، ولی در زمينه  و شگفت  عظيم    گزارش می کند: علم در بعضی زمينه ها ترقيات
بسياری معتقدند که همه    ندانشمندا  با يکديگر است هنوز خود را ريشخند می کند .  ملی يا بين المليی که مربوط به روابط انسانها

با سر انگشت علم گشوده خواهند شد ولی تجربه خالف آن را ثابت کرده است …علم گرايی محض و تربيت علمی  ی مشکالت بشر
خالص از ساختن انسان کامل نا توان است . تربيت علمی خالص نيمه انسان می سازد نه تمام انسان ، محصول تربيت علم خالص 

، انسان تک   و قدرتمند می سازد نه انسان با فضيلت  علم خالص انسان تواناان است نه انسان پخته و تکامل يافته ، ماده خام انس
  ساحتی می سازد نه انسان چند ساحتی ..).

  
و    –نيروی سروری  –توانمندی     -فرمانروايی  –در چم شهرياری   زرتشت   در گاتهای    Khshatra    خشترا  واژه ی

و  ويرانگر   نه نيروی  پيش برندگی است ، و    -  نوشوندگی     - نيروی سازندگی و نشان دهنده   ، بکار رفته وی هماهنگینير
  ورزی.  و کينه   منشی    دژ  نه   ، است بزرگواری  و    دهنده منش واال     نشان     نيز از ديدگاه روانشناسی  تباه کننده، 

  
تنها به دانش و توانش بسنده کند ،   که  بايد  آدمی نمی  اين است که  مردم جهان تنديس برای   ينا در  فرهنگ ايران  پيام

جنگ ابزار هراس آوری است که پيايندی   دانش بدون پارسايی  همراه سازد ،  فرامايگی  با  را   دانش  که  بکوشد   بايد  بلکه
بر پيکر شير جا گرفته است     شکوهند آدمی   سر   جهان بينی است کهتباهی و سيه روزگاری نخواهد داشت . در پی اين   جز
  چيرگی خرد را بر نيرو نشان دهد :  تا
  

  جهان نسپری  شادان بی چشم  تو                 خرد چشم جان است چون بنگری
  دلش گردد از کرده ی خويش ريش                  پيش   ز ندارد  را  خرد کو کسی

  ورا  بيگانه داند خويش  همان                      ور ا    خواند انههشيوار ديو



  بود  نامداران زيو ر  خرد       بود شهريان افسر خرد
  

پس    است ؟ اگر هست    شهرياران افسر  که خرد نيست  همان  آيا   است ، سر آدمی زينت بخش تنديس  در اين  کالهی که
 –عشق ورزيدن  –دوست داشتن    است … نشان پيوستن ( تو )  و به  بريدن  از ( من )  پارسايی است ، نشان آدمی نشان  سر

نشان دهنده ی   که بر سر آدم است    آن تاج پادشاهی   است …  پای کوبيدن   آنان   پا بپای شادمانيهای  -در غم مردم نشستن 
اين فرهنگ آدمی  ی از آب و خاک و گياه و جانور است ، درپاسدار   است ، واالترين اين خويشکاريها  آدمی  بايای  خويشکاريهای

جهان را جشنگاهی    و با کار و کوشش،   که بکوشد خدا گونه شود،   کار آدمی اين است  د ستيار خدا در کار آفرينش است ،
  و برای همه ی ديگر باشندگان روی آن .  بسازد برای خود ،

  
(   رسيدن به آرمانشهر   را برای   (خردمندی )  و  (نيرو مندی )  ی  فروزه   دو    ينا ولی فرهنگ پردازان خوش پرداز ايرانی،

فروزه ای   آدمی را  تا نشان دهند که   رويانده اند  بر پيکر تنومند شير شاهين  بسنده نمی دانند ، از همين رو دو بال   شادمانی )
و از همه    ما )،  (    و   ( او )   و  ( تو )  و   (من )که از  چيزی است  به  دلبستگی   و آن  بايد ،   ديگری

از زيباييهای  ( آنگونه زيبايی که دل را   بگفته ی جبران خليل جبران: بزرگتر است،   داريم   خود   پيرامون    در که  آنچه  ی 
دوستانه    پيوند    و بيکرانگيها يها به جاودانگ دلبستگی   اينگونه برد) .. .  سنگ و چوب بر کند و به بلندای کوه مقدس فرا

  جهان .   و  آدمی  است ميان  گونه ای هماهنگی  ديگر   به سخن  ،  و جهان پيرامون او  آدمی ميان  است   یا
  

چيره می  ی خود  فرماينده   خواسته های روان يورش  بر  که است   اين چنين دلبستگی   در پرتو   آدمی
، يک   اين خويشکاری  و ( نا خويشتن ) گردد .  مانده  نهبيگا  از خويشتن خود  که نمی گذارد  ستدلبستگی ا  همين    گردد،

با هنجار    خويشکاری ، هماهنگی  اينگونه با او همساز و يگانه است ،   ، بکه نيست و در برابر او  سرنوشت سنگدالنه
  د.استين و بهروزگاری او را پايندان می شوشادمانی ر که   جهان  پيمانی است ميان آدمی و   و   آفرينش 

نيستند . اما     نويسد : عقل و حکمت بتنهايی نور سردی بيش  در ( لذات فلسفه ) می   نويسنده ی نامدار تاريخ تمدن   ويل دورانت
  داری خارج از حد بيان دلها را گرم می کند ..  عشق و ايمان است که با دا

  
و   عظيم    ترقيات   بعضی زمينه ها  در  (… علم   می نويسد :  تاريخ علم)  ( دارنام   سارتن نويسنده   جورج
به روابط     مربوط  يا بين المليی که  ملی   سياست  مثالً    ديگر    های  زمينه  در   ولی  کرده است ،  انگيزی  شگفت
سر   با   بشر  تهمه ی مشکال  که   بسياری معتقدند  ندانکند . دانشم   می  ريشخند    را   خود  هنوز  با يکديگر است    انسانها

نمی    را    دانشمندی  ديگر   خالف آن را ثابت کرده است . امروز  تجربه  ولی  !   شد  انگشت علم گشوده خواهند
به نوعی ايمان ، ولو    را   آدمی  و تشنگی   نياز  که     يافت  توان
و تربيت علمی خالص از ساختن   محض  گرايی  علم  .  انکار کند    است   علم  ماوراء   مریا   حال  بهر   که  مذهبی     غير

تمام انسان       نه    نيمه انسان می سازد   نا توان است . تربيت علمی خالص،    کامل    انسان
يافته     تکاملو   نه انسان پخته   خام انسان است    ی    ماده      خالص    علم   تربيت   محصول  ،

نه        سازد   ساحتی می    ، انسان تک  با فضيلت     نه انسان      ،  سازد   می  و قدرتمند     توانا   انسان   خالص  علم ، 
  ساحتی..  چند   انسان

  
می گويد:     در همين زمينه  ما  روزگار   اريک فروم روانشناس و جامعه شناس بزرگ

و موضوعی برای دلبستگی خويش    يابی    جهت    برای    ودیو حد    نباشد    نيازمند   دينی     به  که    نيست  هيچکس  (..
به     را   خود    دلبستگی   و معنای     ندارد     دينی     هيچ    که    نخواهد ، او خود ممکن است برعکس فکر کند

و موافق     به امور علمی  عالقه  نشانه ی   يا کاميابی    و پول     قدرت    مانند     دينی      غير   ظاهراً     غاياتی
بلکه مسئله اين     يا ندارد ،     دارد    دين     که انسان    نيست  اين   بر سر   مسئله  بداند ،    مصلحت

  دارد ..   را   دين    کدام  که    است
  

اقتصا      وضع  اصالح   و   مددرآ   فقط  : کاری که  نو يسد  جنگيدمی  مسحيت    با   در سراسر زندگی   که خود برتراند راسل 
(ايمان   آن  در  که   کرد   کاری   بايد   آورد ،   نخواهد   بار    مفيدی   نتيجه ی  باشد    دی

  .  باشد   نهفته   غايت  يک      به    يا  ،  مرام   يا     فرد    يک     به    )
  

  :  پايان می برد  به  چنين  را  سخن     اين   وزگار واالی ايرانی، آن آم  و زرتشت
يکی نيکی را می نمايد و   ،    پديدار شدند  ، در انديشه و انگار  که در آغاز    ،    آن دو مينوی همزاد  اينک ،
  دان .نا    نه   ،   و درستی را بر می گزيند   راستی  دانا   و از اين دو،    ،  را   بدی  ديگری

پا يان هستی   و تا  پديد آوردند ،   را و نازندگی  به هم رسيدند ، زندگی   ، آن دو مينو  در آغاز آنگاه که 
  دروغ،  آن پيروان  از  منشها    بدترين    ، که    باشد    چنين

  راستی خواهد بود .  و بهترين منشها از آن پيروان 
  

به فروغ پايدار است   و آراسته  انديشه ها را دارد ،   نکردا ها را بر می گزيند، و آنکه پاکتريبدترين  دروغ  از اين دو مينو ، پيرو 
  خشنود می سازد ، راستی را .  را    اهورا    مزدا   و کردار درست  استوار   باور      با   ، و آنکه



به بد   فراز آيد ، و از اين رو، دروغ بر آنها از آن دو ، کژ انديشان راستی را بر نمی گزينند ، زيرا هنگامی که دو دلند ، 
  می کشانند.  می گرايند ، و بسوی خشم می شتابند، و زندگی مردمان را به تباهی  انديشه ها  ترين
زمانی که   باشد،  گردانند.   باشيم که جهان را تازه می   که از آن تو باشيم ، و از کسانی  باشد  ،    اهورا   مزدا  ای 
  بگرداند.  به هم نزديک را   ما آيد ، و انديشه ی ما   ياری    به   راستی  و نا استواری است،    تخوش سستیدس   خرد

نخش و نگار ها و نماد های فرهنگ    در زمينه ی شناخت   بيشتر    پژوهش های   باشد برای  بر رسی آغازی   که اين  بشود
  ايرانشهری

  
  
  

  هومر آبراميان  –پاينده ايران 
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