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افـسـانه چـيسـت ؟
جنگ ھفتاد ودوملت ،ھمه راعذر بنه
چون نديدندحقيقت  ،ره افسانه زدند – حافظ
==================================

بدانستم آمد ،زمان سخن
کنون نـوشود ،روزگار کـھـن
تواين) شاھنامه( را  ،دروغ وفسانـه مدان
به يک سان ،روش ،درزمانه مدان
ازاوھرچه اندرخورد با خـرد
رره  ،رمـز ،معـنی بـرد – فردوسی
وگر بـ ِ
حافظ شيرازی ميگويد  ،اينکه ھمه عقايد ومذاھب وايدئولوژيھا باھم
درجنگ وستيـزند  ،معذورند  ،چون ھيچکدام حقيقت را نمی بينند ،
وھمه بدون استثناء » راه افسانه را ميزنند «  .اين البته چنانچه
پنداشته ميشود  ،لطيفه وجوک وخوشمزگی و نکته پردازی نيست ،
جھاد عقايد ومذاھب
بلکه بُنمايه فـلسفه ايرانيـست  .جنگ ودعوا يا
ِ
واديان وايدئولوژيھا باھم  ،برای حقيقت نيست  ،بلکه درست برای
آنست که حقيقت را نمی بينند  ،وھيچکدام ازآنھا حقيقت را ندارند .
حقيقت ،داشتنی وتصرف پذيرنيست  .و ازآنجا که ھيچکدام حقيقت
را نمی بينند و طبعا نميتوانند آن را داشته باشند  ،راه افسانه =
دروغ ميروند  .اين انديشه  ،ھمان انديشه خرمدينانست که فردوسی
در داستان » مھـران « وپاره کردن کرباس ازچھارپيامبر)
3

زرتشت +عيسی +موسی +محمد ( آورده است  .ھمه اين پيامبران ،
ميخواھند حقيقت را که » ِمھـر« است  ،و ازھم پاره ناشدنيست  ،با
وملک ِطلق وانحصادی خود سازند  .ھمينکه
زور ازھم پاره کنند ِ ُ ،
عقايد ومذاھب واديان وايدئولوژيھا  ،سرمالکيت انحصاری حقيقت
باھم درجھادند  ،بھترين گواه بر آنست که حقيقت را نمی بينند.
واين مذاھب وعقايد واديان وايدئولوژيھا ھستند که برھمه جامعه ھا
چيره شده اند وعلت العلل ھمه جنگھا وپارگيھا ودشمينھا وکين
توزيھا ھستند .
فردوسی  ،رسالت خود را » نوکردن روزگارکھن « ميداند و
مفھوم » مردمی وفرھنگی وسياسی که
ميخواھد ايران را  ،به
ِ
استوار برخرد انسانی است « ازسـر ،زنده کند  .ازاينرو ھست که
درھمان آغازشاھنامه ميگويد که مبادا اين شاھنامه را » افسانه =
وروش زمانه  ،اقتضاء نميکند که مطالب ،
دروغ « بدانيد  .روند
ِ
آشکارا گفته شود  .اين داستانھا  ،رموزی پرمعنا ھستند که انسان با
خردش  ،ميتواند به آنھا پی ببرد  ،و آنھا را ازتاريکی  ،بيرون آورد
ويا معنارا ازدرون اين داستانھا  ،بـزاياند  » .داستان= داته  +ستان
« دراصل  ،به معنای » دين « ھست  ،و» دين « درفرھنگ ايران
 ،به معنای » بينشی است که از ژرفای جان خود انسانھا  ،زائيده
ميشود «  ،وبه کلی برضد معنائيست که اسالم و زرتشيگری و
سايراديان ابراھيمی به آن ميدھند .
ھم فردوسی وھم حافظ  ،اصطالح » افسانه « را ھمرديف » دروغ
« ميدانند  .اين معنای رايج درآن زمان بوده است  .ولی » افسانه =
اوسانه «  ،ھرگز ،چنين معنائی نداشته است  .اين اديان ومذاھب
ومکاتب فلسفی وايدئولوژيھا  ،اين معنارا به » افسانه « چسبانيده ند
 ،چون اصطالح » افسانه «  ،برضد ادعای آنھاست که اصل نور
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يا روشنائی  ،يا روشنی بيکران ،يا نور زمين وآسمانھا ھستند .
افسانه که » اوسانه « باشد  ،به معنای » آتش زنه = آذرفروز «
ھست  .خدايان ايران که  -1عنقا= سيمرغ = ارتای خوشه و-2
بھمن )وھومن (  ،اصل خرد وبزم درھـرانسانی ميباشند » ،
آذرفـروز« ھستند  ،نه خالق و نه » قرض دھنده روشنی «  .آنھا
روشنی ) معرفت حقيقت ( را به عاريت وامانت به مردمان وبه
تخمھای خوشه او) ارتای خوشه =
چيزھا نميدھند  .ھمه انسانھا ،
ِ
سيمرغ = جانان ( ھستند  .تخم )= تـوم = تاريکی (  ،گنج وغنای
نھفته درتاريکست  .واين تخم ھا را » آتش «  » ،تخم آتش « نيز
مينامند  .درواقع  ،اين تخم ھا يا آتش جان انسانھا  ،بالقوه  ،آتش
يا زغالـنـد  .اکنون نياز به يک آتش زنه يا آتش افروز ،يا » افسانه
« دارند  ،وخـدايان ايران  ،درست ھمين آتش افروز ،يا ھمين »
اوسانه = افسانه « ھستند  ،که اين تخم ھا را می افروختند .
آتش درتخم ھا را روشن ميکردند  .آنھا  ،روشن کننده آتش ِ درون
تخم وجود انسانھا ) مردم = مر +تخم ( بودند  .خدايان  ،اوسانه يا
افسانه بودند  .انسانھا  ،نياز به قرض کردن روشنی ) معرفت
حقيقت ( نداشتند  ،بلکه نياز به انگيزنده  ،نياز به آتش افروز ،نياز
به تلنگر داشتند  ،تا آتش موجود دروجود خودشان  ،روشن بشود ،تا
ازخودشان  ،روشن بشوند  .خدای ايران  ،افسانه  ،يا آذرفروزبود
 ،نه اصل نور و نه نور زمين وآسمانھا .
افسانه  » ،اوسانه = او +سانه = « sna + aiwiميباشد « aiwi » .
ھمان » اوا= ابا = با = باھم = اف« است  .و »  ، «snaھم به
سنگ ) اتحاد واتصال وامتزاح ( و ھم به معنای پيه ) پی ورگ باھم
( و ھم به معنای » ز ِه کمان = کشش  ziehen،آلمانی « وھم به
معنای » سنا = شنا  ،آشنا  ،شناختن « است .اوسانه يا افسانه  ،به
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معنای » روشنی ازآتشی « است که ازسائيده شده وجفت شدن
دوچيزباھم پيدايش می يابد  .ازاين رو ازجفت شدن آب با تخم ) =
آتش (  ،تخم ميرويد = می َوخـشد ) وخشيدن  ،ھم به معنای روئيدن
وھم به معنای زبانه کشيدن وشعله ورشدنست (  .ازاين رو معرفت
درفرھنگ ايران  ،انتقال دادن يک روشنی ازسرچشمه روشنی ،
به ديگران نبود  .معرفت حقيقت  ،بيان يک آموزه روشن يا
روشنی نبود که ازسرچشمه روشنائی به چيزھای تاريک  ،انتقال
داده شود .
بلکه معرفت  ،گفتاری بود که » آتش بالقوه موجود دروجود
ھرانسانی « را بيافروزد= روشن کند  ،تا انسان  ،ازخودش ،
روشن شود  .بدين علت بود که ھمه اِالھان نوری ومکاتب فلسفی
وايدئولوژيھا که خودرا آموزنده حقيقت) روشنگر( ميدانستند ،
برضد چنين معرفتی وخدای آتش افروز) افسانه ( بودند .
اينھا ھمه برضد چنين معرفتی بودند که ازخود انسانھا سرچشمه
ميگيرد  ،وبرای زشت وتباه سازی  ،برای توھين وتحقيروشوم
سازی چنين معرفتی  ،به » افسانه «  ،معنای » دروغ « دادند .
انسان  ،درخودش حقيقت ندارد تا با تلنگر ،افروخته شود  ،بلکه
عقيم وجاھل وصغيروکـنـود) درقرآن ( ھست  ،و بايد روشنی را
ازاين االھان وازاين ايدئولوژيھا وفلسفه ھا  ،قـرض کند وتابع آنھا
باشد  .بدينسان  ،اصطالحی که برپايه » اصالت انسان  ،وسرچشمه
حقيقت وداد وقانون بودن انسان « پيدايش يافته بود  » ،دروغ «
ساخته شد  .با دروغ ساختن » افسانه «  ،اصالت انسان که »
سرچشمه قانون وحکومت ونظام وآزادی بودن انسانست « به
غارت برده شد  .اينست که درست ما بايد باز به » معرفت افسانه
ای « بازگرديم  .دينی يا فلسفه ای که حقيقت را به ما ياد نميدھد ،
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بلکه مارا با تلنگری ميانگيزد  ،تا از آتش وجود خودمان  ،روشن
شويم  ،تا ازنو  ،اصل آزادی و قانونگذاری وجھان آرائی و پيوند
بشويم .

قـصه چيست ؟
گفتن آنچه نميتوان
دليری برای
ِ
رسـلطه اسالم  ،گفت
درزيـ ُ
=========================================

قصه چيست؟ :ازمشکلی،آشفتن است
» آنچه نتوان گفت ،ھرگز« ،گفتنست
فريدالدين عطار
==========================================

بنيادگذار فلسفه آزادی ايرانست
قصه ،
ِ
ما امروزه به » ّ
قصه « اھميتی نميدھيم وآنراگستره کودکان وعقل
کودکانه ميدانيم  .درحاليکه » ّ
قصه «  ،بنياد » فلسفه آزادی« را
درايران گذاشته است .انسان وقتی ازمشکلی درزندگی اجتماعی
آشـفـتـه شد  ،آن مشکل را بايد بگويد تا راست باشد .آشفتگی از
واژه »آ -شيفتن = « shiftanميآيد که درپھلوی به معنای »
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نابسامان شدن ،گرفتاردرھمی شدن ،دچاربرھمزدگی شدن « است .
مشکل انسان واجتماع  ،ھمين برھم خوردگی سامان ونظم وآرايش
گوھری يا ضميرانسانھاست  .آنگاه انسان  ،دنبال چيزی ميگردد که
چه چيز ،گوھروجود اورا برھـم زد ه  ،و توانائی اورا برای سامان
دادن خود واجتماع خود  ،ازبين برده است  ،تا آنرا بشناسد  .ولی
آنچه سامان گوھری اورا به ھم ميزند ،چـيـزيسـت که با
زوروارھاب وخشونت )= درشتی ( وشمشير  ،مسلـط
بـرگوھراوشـده است .ازاين رو انسان ،ھرگز نميتواند  ،اين
مشکل گوھری ووجودی خودرا بگويد ودرنگفتن نيز  ،وجودش ،
به ُکل ،تبديل به » دروغ « ميـشود  .اين سلطه شريعت اسالم
برروان وخرد وضميرايرانی است که » جان وخرد  ،خود آرايش
را به ھم زده « و درست اين مشکل اصلی اوست که نميتواند
ھيچگاه بگويد .ولی فرھنگ ايران  » ،ارتای خوشه = ارديبھشت «
را ،خدای ايران ميدانست ،که
خود نامش » ارتا= ا -رته «  ،به
ِ
معنای  -1راستی و -2داد) نطم وعدالت وقانون( است  ،درست اين
ارتا ،تخم آتش يا جان ھرانسانيست  .خدا ،راست است ،چون
خودش  ،تبديل به گيتی ميشود  .اين معنای راستی است .
ازاين رو ،راستی ،پيدايش گوھروضميرھرانسانی  ،درگيتی است .
انسان ،ھنگامی راست ھست  ،که دراجتماع بشکوفـد و قانون
وحقوق ونظام وحکومت بشود  .انسان ،ھنگامی راست است که
قانون بگـزارد ونظام وسامان اجتماع واقتصادو حقوق را بياـفريند .
آنچه را ايرانی  ،راستی ميگفت  ،امروزه  ،آزادی ميگويند .
وعرفای ما  ،درست ميخواستند که » آنچه را شريعت شمشيربدست
اسالم  ،نميگذارد گفته بشود«  ،در» قصه ھا « بگويند  .اين قصه
ھا  » ،فلسفه آزادی روان وخرد وضمير ايرانی ازشريعت اسالم «
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است  .چرا نميشود آنچه که درگوھرانسانست  ،گفت ؟ چون اسالم با
» ارشـاد«  ،ھمه انسانھارا دراجتماع  ،دشمن آزادی خودشان
ميسازد  .آنگاه  ،جامعه اسالمی  ،با دست خودش  ،دھان آزادی
وراستی ھرانسانی را درھم ميکوبد که بخواھد  ،مشکل بنيادی
اجتماع و خودش را بگويد  ،و » قصه « را ھم  » ،مشغله کودکان
صغير « ساخته است .

آفـريـنـنـدگــان ِ
منش مردمی ِ»ملت ايران «
ِ
فردوسی+عطار+مولوی+سعدی +حافظ +نظامی +خيام
منشی که » ايران فردا و نظامش « را خواھد آفريد
فردوسی وعطارومولوی وسعدی وحافظ ونظامی وخيام  ،با
اشعارشان ،ايرانی تازه ميآفرينند  ،ايرانی که گوھرش » مردمی و
جھانی « است  ،و اين » مردمی بودن بی مرز«  ،معنا وجان به »
فرد « و به » روستا« و» شھر« و» قوم « و» ملت « ميدھد ،بی
آنکه شخصيت را ازفرد يا از ده وازشھرو قوم وملت بگيرد وبزدايد
 ،چون اين » مردمی بودن بی مرز«  ،تنوع را ميطلبد ومی پسندد
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و می پرورد  .آنھا پس ازپاره شدن امپراطوری ايران ) ايرانشھـر(
 ،بجای » خلق دوباره ايران با زوروقھروتھديد « ازباال ،
ايرانشھری نوين  ،اززيـر واز عمق  ،ازکاشتـن بـذرفرھنگ مردمی
دردلھا وروانھا ميآفرينند  .آنھا ايرانی تازه  ،برپايه اصل مردمی
درمنش انسانھا  ،درزير ميآفرينند  ،که برضد ھمه تالشھائيست که
با قھروتھديد ومردمکشی وخونخواری  ،خواھان ساختن حکومتی
ازباال ھستند  ،که ھمه اقوام وشھرھا ومذاھب را تابع ومطيع
خودميخواھند بسازند  .اين » ملت آفرينی ازپائين «  ،برپايه منش
مردمی  ،دربرابر آن ملت سازی ازباال با قھروارعاب وزور  ،و
ترس وبی اعتمادی ازپائين  ،ميايستد  .با يک ديد ميتوان به آسانی
آفرينندگان منش مردمی می
شناخت که » جامه اسالمی « که بر اين
ِ
پوشانند  ،نه تنھا براندام آنان بسيارتنگست  ،بلکه درتضاد با آزادگی
وبزرگی و» مردمی بودن بی مرز« آنھاست .
ھيچکدام آنھا  ،در» چھارچوبه تنگ شريعت اسالم ودرمذاھب
گوناگون وستيزنده باھمش « نمی گنجنـد  ،و درست ھمين
ناگنجائيشان ھسـت  ،که » دوختن جامه اسالمی براندامشان «،
پـ ُرازپارگی وشکاف خوردگی ميشود  .خواندن آثاراين بزرگان ،
منش ناگنجاندی مردمی وآزادگی را درمردم  ،درتضاد با سلطه
شريعت اسالم ازنو آفريده است  .بذر ايران آينده ومليت تازه ايرانی
 ،وايرانی باز ،برپايه احساس مردمی  ،با اين اشعار ،درھـمه نا
آگاھانه  ،کاشته شده است  .اينان با آفريدن ادبيات فارسی  ،بی خبر
ازھمه » قدرت رُبايان و سازندگان وحدت اجتماعی با
قھروزوروارعاب وارشاد وھدايت ازباال «  » ،منش تازه ای از
مليت ايرانی « ميآفرينند  .آنھا مفھوم ملتی را که دارای منش بين
المللی وجھانيست ميآفرينند  .بذر ايرانی تازه  ،درھمه دلھا
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وروانھای مردم کاشته ميشود که با » حکومتھای قھرآميزاز فوق «
فرق دارد .
نخستين گام را دراين راه وراستا  ،فريدالدين عطار برميدارد .
درکتاب مصيبت نامه  » ،جان انسانی « را  ،تنھا رھبرانسان به
حقيقت ميشناسد  .بدينسان  ،خط بطالن بر روی ھمه حکومتھای
قھرآميزومستبد دينی ومذھبی وايدئولوژيکی وقومی وسلطنتی
راھرو فکـرميشناسد  .اين انسان ،اين
ميکشد  .انسان  ،را سالک يا
ِ
راھرو يا جوينده فکر ،به جستجوی ِ» راھبربه حقيقت « ميپردازد .
راھبر انسان به معرفت حقيقت چيست وکيست ؟ اين رھروفکر،
نزد ھمه نيروھای ماوراء الطبيعی ) ھم مالئکه مقرب ﷲ  ،که
واسطه ميان ﷲ ومردمند ( وھمه مظاھرطبيعت وھمه » انبيا ِی با
کتاب « ميرود  ،و با آنھا رابطه مستقيم وبيواسطه ميگيرد  ،تا
اورا به حقيقت  ،راھبری کنند  .ولی ھمه آنھا  ،يا خود را ناتوان
وعاجزازاين کار ميدانند  ،ويا به بھانه ای ازاين کار ،امتناع
ميورزند  .درپايان به » روح « که او ھمان » جان انسان « ميداند،
ميرسد و اين روح يا جانست که بسالک فکرميگويد
روح گفت ای سالک شوريده جان
گرچه گرديدی بسی گـرد جھان
صدجھان گشتی تو  ،درسودای من
تا رسيدی برلب » دريای من «
آنچه تو گم کرده ای  ،گـر کرده ای
ھست آن درتو  ،تو خود را پـ َرده ای
جانش ،چندان کزپس وازپيش  ،ديد
ھردوعالم  ،ظل ِ » ذات خويش « ديد
آنگاه رھرو فکر ،به جان ميگويد :
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چون تو بودی  ،ھر دوکـون) جھان ( معتبر
ازچه گردانيديم  ،چندين سر به سر
گفت تا قدرم بدانی اندکی
زانکه چون گنجی بدست آرد يکی
گردھد آن گنج  ،دستش رايگان
ذره ای ھرگزنداند قدرآن
گنج ) حقيقت  ،معيارخوبی وبدی  ،مردمی و بزرگی وزيبائی
وجوانمردی( درخود جان انسانست  ،ومسئله بنيادی انسان ،
جستجوی بيواسطه ومستقيم ِ حقيقت  ،درجان خود ودرجان
ديگرانست  .ھرحقيقتی ومعياری را بايد درخود جان  ،مستقيما
جست  ،تا دراثرجستجو ،ارزش حقيقت را شناخت .
اين راھروفکر ،مستقيما نزد ھمه اين ھا ميرود  -1 :جبرئيل -2
اسرافيل  -3ميکائيل  -4عزرائيل  -5مالئکه  -6عرش  -7کرسی -8
لوح  -9قلم  -10بھشت  -11دوزخ  -12آسمان  -13آفتاب  -14ماه
 – 15آتش  – 16باد  -17آب  -18خاک  -19کوه  – 20دريا -21
جماد  -22نبات  -23وحوش  -24طيور  -25حيوان  – 26شيطان
 -27جن  – 28آدمی  – 29آدم  -30ابراھيم  -31موسی  -32داود
 – 33عيسی  -34مصطفی) محمد(  -35حس  – 36خيال  -37عقل
 -38دل تا درپايان به » جان = روح « ميرسد  .ازاينھا ھمه ،
ميخواھد که اورا به حقيقت راھبری کنند  ،و ھمه  ،به علت
ناتوانی يا عذری ديگر ،ازراھبری او امتناع ميورزند  ،تا به »
جان خود « ميرسد  ،ودرجان خود وجان بطورکلی ھست که »
تنھا رھبر به حقيقت « را می يابد  ،چون جان  ،اصل ھمه چيزھا
ھست  .اين شناخت جان انسان به عنوان برترين معياروترازو
وسرچشمه ھمه خوبيھا  ،وکشيدن خط بطالن برھمه معيارھا
12

وراھبرھا که يکايک بر ميشمارد  ،با آنکه دراصل  ،گرانيگاه
فرھنگ ايران بوده است  ،ولی عطار ،اين گرانيگاه فراموش شده
را  ،درادبيات ايران ازسرزنده وبسيج ميسازد .
وبدينسان بنياد فرھنگ اجتماعی  ،سياسی وحقوقی را درمنش
انسانھا ميگذارد  .با اين جانی که ھميشه متصل به دريای جان  ،به
کل  ،به حقيقت  ،به خداھست ) ونيازبه واسطه ای ندارد (  ،نشان
ميدھد که » ايرانی بودن «  » ،جھانی بودن  ،بين المللی بودن ،
مردمی بودن « است  .نشان ميدھد که برای » ايرانی بودن « ،
انسان بايد به رھبری جان خود وجان ھرانسانی  ،مراجعه کند که
اصل مردمی بودنست  ،ونياز به راھبری ﷲ وپيامبران ندارد .
ايرانی کسيست که درجان خودش  ،ھمه انسانھا را می يابد .
بدينسان ملتی پيدايش می يابد ،که منش بين المللی دارد.
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آفـريدن ملـت و حکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

درجـرم است
قصاص  ،شريک شدن ُ
فريدالدين عطار

» واقعيت « و » انديشيدن درآرمان وآرزو«  ،دوپديده ھميشه به ھم
پيوسته  ،ولی متضاد باھمند  .درمقابل » حکومتی که قدرت را
ميربايد و باقھروارعاب درمجازاتھای سنگين «  ،واقعيت اجتماعی
وتاريخی ميشود ،ملتی نيزھست که در» آرزو وآرمان ميانديشد« ،
برای فردا و رھانيدن خود ازآن قدرت وازآن شيوه مجازات کردن .
درآرزوھا وآرمانھا وروءياھا وداستانھا وافسانه ھا ھست که ملت
 ،نھفته وپوشيده ازديد قدرت  ،ميانديشـد  .درھرآرزو و آرمانی ،
انديشه ای برای آفريدن فردائی درواقعيت ھست .آرمانھا
وآرزوھای نھفته وبه ظاھرکودکانه  ،نيروھائی در زھدان تاريک
اجتماع ھستند که فردا  ،ونظام حقوقی وسياسی فردا را ميآفرينند ،
ودرست برای آنکه اين روءياھا  ،ناچيزگرفته ميشوند  ،درتاريکی
 ،امکان نيرومند شدن دارند  .شعرای بزرگ ھرجامعه ای  ،ازاين
گونه روءياھا و»آرمانھای آينده ساز« ميسرايند  ،وبرای اين
خاطر نيز ،درميان ملت  ،زنده باقی ميمانند  ،چون درانديشه
ھايشان ،منش ملت وفردا ی ملت ھست .
اين انديشه ھای روءيا گونه  » ،منش نيرومند ملت برای پيدايش
فردا درميدان سياست « ميشوند  ،تا بجای » حکومت بی ملت ،ولی
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َبـرملت « درواقعيت  » ،ملتی بی حکومت « درآينده بگذارند  .ملتی
که با منش خودش حکومت ميشود  ،تا ريشه قھرومجازاتھای
دھشتناک وفلج کننده اجتماع را از ب ُن بکند .
» مجازات «  ،ھميشه دراين » حکومتھای بی ملت  ،ولی بـرملت
«  ،برفلسفـِه » پايـدارساختن قـدرت بـدون حقانيـت «  ،گذارده
شده است  .اين قدرتھا  ،درھرجرمی  ،آن جرم به خصوص را
درمورد خود آن فرد  ،مجازات نميکنند  ،بلکه درھرجرمی  ،قيامی
ازکل ملت برضد خود می بينند  .اينست که درمجازات ھرجرمی ،
کل اجتماع را بطورغيرمستقيم مجازات ميکنند  ،چون درمجازات
ھرجرمی  ،کل اجتماع را ميترسانند  .مجرم  ،بايد درکل اجتماع ،
ننگين ساخته شود  ،وازاو سلب حيثيت وشرافت گردد  ،واين
ترسانيدن کل اجتماعست  .ھمه اجتماع درھرجرمی  ،مجازات
ميشوند  .قصاص  ،برپايه چنين فلسفه ای به وجود آمده است .
ازاين رو نيزملت درآرزوھا وآرمانھايش درباره مجازات  ،بـرضد
مجازات يک جرم فردی  ،نبايد کل ملت
اين فلسفه برميخيزد  .برای
ِ
را مجازات کرد  .ازاين رو فريد الدين عطار ،بارھا درقصه ھايش
 ،برضد انديشه قصاص اسالمی ميانديشد و بدينسان » منش مردمی
ملت ايران « را درفلسفه مجازات  ،بسيج ميسازد .
او» قصاص کردن را  ،شريک شدن درجرم « ميداند  .ھرجرمی
که دراجتماع روی ميدھد  ،به ھيچ فردی حق نميدھد که برای
جبران آن جرم  ،ھمان جرم را درمورد مجرم  ،اجراء کند .
اجتماع ميخواھد  ،درمجازات کردن  ،پيدايش جرم را بکاھد وازبين
ببرد  .نه خود اجتماع ميخواھد باقانون  ،ھمان جرم را درمورد
مجرم  ،تکرارکند  ،ونه ميگذارد که جرم  ،علت انتقام گيری
شخصی  ،ازجرم گردد  .حکومتی که خودش درمجازات  » ،جرم
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بسياربزرگتر ميکند « تا پاسخ جرم کوچکتر را داده باشد  ،مجرم
بزرگتر ميگردد  .بدينسان  ،چنين حکومتی ودستگاه قضاوتش،
بتدريج  ،بزرگترين مجرم واصل جرم دراجتماع ميگردد .
عطاربا اين انديشه  ،فلسفه مجازات اسالمی را درقصاص  ،برضد
» فلسفه مردمی ِ بی مرز « ميداند  .با قصاص  ،با شريک شدن
درجرم  ،جرم دراجتماع  ،ابقاء ميگردد  .اين » واکنش بدکردن
دربرابر بدکردن «  ،ھرگز » ،داد را دراجتماع « نميآفريند  .چون
» داد «  ،درفرھنگ ايران  ،ھنگامی » داد « است که »
مھراجتماعی « بيافريند  .با اين انديشه مردمی و کاشتن اين
بذردرمنش ايرانی  ،عطار ،خط بطالن برقصاص  ،وبرفـقـه ،
وبرحکومت اسالمی ميکشد  .اين انديشه که قصاص  ،شريک شدن
درجرم است  ،منش نوين ملت ايران را بر پايه » فلسفه مردمی
بدون مرز « ميگذارد  .عطار درالھی نامه اين فلسفه را درست به
فرھنگ مردمی کھن ايران بازميگرداند .
حکيمی بود کامل  » ،مرزبان « نام
که نوشروان ازاو  ،بوديش آرام
پسربـودش يکی  ،چون آفتابی
به ھرعلمی  ،دلـش را فـتـح بابی
کـشـت ناگـه  ،آن پسر را
سفـيـھی ُ ،
خـست از درد  ،جان آن پدر را
به َ
مگرآن مرزبان را گفت  ،خاصی
که بايد کرد آن سگ را » قصاصی «
جوابی داد اورا  ،مرزبان زود
که الحق نيست  ،خونريزی چنان سود
که من شرکت کنم با او  ،درآن کار
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بريزم زنده ای را خون  ،چنان زار
نه آن بدفعل  ،کاری بس نکو کرد
که می بايد مرا ھم کار او کرد
بد وگفتند  ،پس بستان » ديت « را
نگيرم گفت ھرگر آن ديت را
نمی يارم پسر را با بھا کرد
که خون خوردن بود  ،ازخون  ،بھا خورد
خون بھا را خوردن  ،عين خون خوردنست  .اگراو کارنيکی ميکرد
 ،من اورا سرمشق خود قرارميدادم  .ولی کاربد ديگری را سرمشق
خود قرارنميدھم  .خون زنده ای را ريختن  ،ھرچند ھم مجرم باشد ،
خونريزيست و عمل شوميست .
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آفـريدن ملـت و حکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

درمجازات ،فقط اين حق،موجود است
که ازمجرم  ،چيزی گرفته شود
که ميتوان به او پـس داد
فريدالدين عطار
بی ھيچ شکی  ،اين انديشه فريدالدين عطار ،نه تنھا برضد قصاص
اسالميست  ،بلکه آنرا باطل نيز ميشمارد  ،واز منش ِ مردمی
ايرانی  ،طرد وحذف ميکند  .فريد الدين عطار ،درست ازانديشه
قصاص اسالمی بود که روان وفکرش  ،به شدت آشفته شده بود  ،و
ازاين رو درقصه » انوشيروان وبزرگمھر درالھی نامه « ميگويد
که قصاص اسالمی ،ضد ِمردميست  ،و درمجازات  ،قانون وجامعه
وحکومت ودين  ،فقط اين حق را دارند که چيزی را ازانسان بگيرند
 ،که ميتوانند باز به او درھمين زندگی  ،برگردانند  .اگردستش را
به خاطرجرم  ،می برند  ،بايد بتوانند سپس ھمان دستش را به او
برگردانند  ،اگرچشمش را کورميکنند  ،بايد بتوانند چشمش را بازبه
او برگردانند  .اگربرای مجازات  ،روان مجرم را شکنجه ميکنند ،
بايد روانش را بتوانند چنان درمان کنند که به حالت نخستينش
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بازگردد  .اگرامکانات اقتصادی اورا نابود ميسازند  ،بايد ازسر اين
امکانات را بدو بازگردانند  .اگر درمجازات  ،قدرت تفکر وخرد
انسانی را ميآزارند  ،بايد بازھمان قدرت تفکررا دراو بيافرينند.
اگراورا به گونه ای مجازات ميکند که درجامعه ننگين وبی آبرو
ميشود وحيثيت اجتماعی او صدمه می يابد  ،بايد باز ھمان احترام
وآبرو حيثيت اجتماعی را ابقاء کنند .
اين اصطالح » درمجازات چيزی را ازانسان گرفتن « معنائی
بسيارژرف دارد  .عطار معتقد است که » ھرمجازاتی  ،بطورکلی
چيزی را از جان انسان ميگيرد «  .ھرمجازاتی ،جان انسان را
ميآزارد  ،چون چيزی ازجان گرفتن  ،آزردن جان وخرد وروان
انسانست  .آزردن جان وخرد  ،درفرھنگ ايران  » ،دروغ «
خوانده ميشد  .دروغ آن چيزيست که جان وخرد انسان را ميآزارد ،
ازانسان جان وخرد را ميگيرد و به انسان  ،ستم ميکند  .دروغ ،
فقط زبانی نيست  .قدرت وحکومت وشريعت  ،درھرمجازاتی ،با
آزردن جان وخرد انسان  ،اصل دروغ ميشوند  ،وبدينسان ،
حقانيت خود را به کلی از دست ميدھند  .با چنين انديشه ای ،
عطار ،موجوديت اسالم را زيرسئوال می برد  ،چون انديشه
قصاص درھمان خود » خلقت انسان = خلقت آدم وحوا «  ،پوشيده
موجود است  .اين انديشه را که اسالم ازيھوديت ومسيحيت به ارث
برده است ) ھرچند نيز اندکی دستکاری شده باشد( استوار برآنست
معرفت ) خوشه گندم = گون دم =
که  :انسان حق ندارد از درخت
ِ
خوشه برفرازساقه = حنطه = اند= تخم ( خوب وبد بخورد  ،تا
نتواند ازخودش  ،اندازگذارخوب وبد بشود .
بدينسان ﷲ ويھوه وپدرآسمانی  ،ھرسه  » ،جان آزار« ميشوند ،
چون » خردی « را که برای معرفت خوب وبد ازجان خود ِ انسان
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ميرويد  ،ازجان انسان ،می ّ
برند  .درست اين غصب حق انسان
ازانسان ،ازيھوه وپدرآسمانی وﷲ  ،ميشود بزرگترين » نافرمانی و
ازجان
گناه انسان «  .به عبارت ديگر  ،ازاين پس حق ندارد  ،که
ِ
رويد وبشکوفد  ،و بايد درتابعيت
خود انسان  ،خرد اندازه گذار  ،بـ ُ
ِ
واطاعت ازاحکام واوامر ونواھی شريعت ودين  ،اين چنين خردی
ازجان انسان  ،گرفته وسلب شود  .واين درست برترين » آزار به
جان انسانی واصل ضد مردمی « است  .اين روند آزردن جان  ،که
دراطاعت ازھرحکمی وامری ونھی ای در اين اديان ھست ،
وظيفه مقدس اصلی ھمان شريعت ودين است .
شريعت بايد دراجرای احکامش  ،مانع پيدايش خرد مبتکرومبدع
خرد زاده
واندازه گذار ،از جان انسانی گردد تا انسان نتواند با
ِ
ازجان خودش  ،در آزمايش  ،خوب وبد را تشخيص بدھد  .بدين
ترتيب  ،شريعت اسالم درسراسرعمر ،مانع پيدايش » خرد اندازه
گذار ،ازجان خود انسان « ميشود  ،و آنـرا » ارشاد « مينامد .
شريعت  » ،اصل گرفتن خرد ازجان انسان « ميشود که درطبيعت
جرم ابدی ميشود  .انسان مجرم بالقوه
ازھم جدا ناپذيرند  .انسان ُ ،م ِ
ھميشگی ميشود  .چون حق خوردن ميوه درخت معرفت نيک وبد
خرد خودش  ،ھمان خوشه وميوه ايست که
را ندارد  .درحاليکه
ِ
ازدرخت جان خودش ميرويد  ،واين ميوه وخوشه  ،ازجان او
ھرروز بريده و ازاو گرفته ميشود و ھيچگاه به او باز داده نميشود .
اين ريشه انديشه قصاصست .
فريدالدين عطار ،اين انديشه واال را درقصه ای ازانوشيروان
وبزرگمھر بدين شکل  ،به عبارت ميآورد  .قيصرروم  ،معمائی نزد
انوشيروان ميفرستد که اگر دانشمندان او نتوانند آنرا حل کنند،
ايران بايد باج به قيصر روم بپردازد .انوشيروان ھمه موبدان
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ودانشمندان ايران را برای حل اين معما فراميخواند  ،ولی ھمه
ازحل اين معما برنمی آيند وواميمانند  .آنگاه بيادش ميآيد که اين
کار ،فقط ازعھده بزرگمھر برميآيد  .ولی اين بزرگمھررا که تنھا
مغزمتفکر ايرانست  ،اين شاه دادگر! کور کرده وبزندان انداخته
است ) کاری که موبدان زرتشتی وشاه دادگرش به اتفاق ھمديگر،
سده ھا ميکرده اند  ،وسپس ارث آنھا به حکومات اسالمی که
حکومت عدل علی و آخوندھا  ،رسيده است ( .بزرگمھر کور را از
زندان ميآورند واو اين معما را ميگشايد .
به غايت شادمان شد زان دل شاه
بدو گفتا که  » :ازمن حاجـتـی خـواه «
حکيمش ) بزرگمھر( گفت  ،چون آن روی ديدی !
که کـورم کردی و ميلم کـشيـدی
)حکومت دينی  ،اصل خرد را دراجتماع  ،کورميکند (
کنون آن خواھم ازتو  ،ای سرافـراز
که بس سرگشته ام  ،چشمم دھی باز
شھش ) شاه دادگر! عدل اسالمی !( که من اين کی تـوانـم
تو خود دانی که من اين می ندانم
حکيمش) بزرگمھر( گفت  :ای شاه سرافراز
چو نتوانی که چشم مـن دھی باز
زکـس چيـزی سـتـان تو
مکن تـ ُنـدی ،
که گر خواھی  ،تـوانی دادش آن تو
چرا می بستدی چيزی که از عـز
عوض نتوانی آنرا داد ھرگز
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آفـريدن ملـت و حکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «
عدل آنست که
خلق  ،مانند آنانکه حکومت ميکنند،خوش باشد

انديشه سوسياليسی عطار از» عـدل «
و ريشه اش درفرھنگ ايران
فريدالدين عطار
شعرای بزرگ در ادبيات ايران  » ،آرمانھای بدون مرز« را در
نھفته درضميراست
روان وضمير مردم کاشته اند  ،و اين آرمانھای
ِ
که احساس مليت نوين ايران را ميآفريند  .اين آرمانھای نھفته
وپوشيده که پيوند مردمی جامعه را پديد آورده  ،بايد پيش فرض
ھرگونه » قانون اساسی« باشد  ،تا به حکومت درايران  ،حقانيت
بدھد  .با بيدارساختن اين آرمانھای نھفته وخفته درضميرملت  ،و
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گستردن آن در پھنه ھای اجتماعی وسياسی واقتصادی وحقوقيست
که چھره سياسی ملت  ،پديدارميشود  .با بيدارساختن اين آرمانھا که
شعرای بزرگ  ،درضميرملت افشانده اند ميباشد که حکومتھای
دينی وقدرتمدار ،متزلزل ميشوند  .چون چنين ملتی که منششش
ازاين آرمانھای مردمی وبين المللی ساخته شده  ،فقط حکومتی را
می پذيرد که خود را مکلف بداند آن آرمانھای مردمی را واقعيت
ببخشد  .ملتی که از آرمانھای مردمی اين شعرا ،پيدايش يافته است
 ،با حکومتی که از واقعيت بخشی اين آرمانھای مردمی  ،سرمی
پيچد  ،سرسازگاری ندارد  ،و اين گونه حکومت ھا  ،طبعا ھميشه
متزلزل ھستند وخواھند بود .
اين آرمانھای مردمی بی مرز ِ ملت است که قفسھای تنگ مذھبی
ودينی وايدئولوژيکی را درھم ميشکند  .حکومتی ازاين پس ،
حکومت ملی است  ،که اين آرمانھای مردمی بی مـرز را واقعيت
ببخشد  .حکومت بايد تجسم اين آرمانھای ملت  ،در گستره ھای
اقتصاد وحقوق وسياست وھنر باشد  .اين آرمانھاست که بايد ازھمه
روزنه ھای زندگی حقوقی واقتصادی وسياسی واجتماعی ملت
بجوشد  .وظيفه اصلی تفکرفلسفی آنست که » آنچه درضمير ملت
ايران  ،سده ھا خفته ونھفته  ،تحول به » خود آگاھی  ،به آگاھبود
روشن  ،وخواستھای ِ واضح « بدھد .
ازجمله اين آرمانھای بزرگ مردمی  ،انديشه ژرف عطار درباره »
عـدل « است  .از ديدگاه او  ،عدل  ،خاص وعام نميشناسد  .ھمه ،
چه شاه  ،چه رھبر ،چه حاکم  ،وچه عام وخلق  ،درپيشگاه ِ عدل ،
برابرند و ھيچگونه امتيازی برھم ندارند  .ھمه دربرابر عدل ،
برابرند  .مسئله بنيای عـدل  ،بھره مندی ھمه ازشادی ورفاه
وبھزيستی و نعمت است  .خلق ) ھمه طبقات واقشاراجتماعی +
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سراسرکشور( و طبقه حاکمه  ،بايد مانند ھم از رفاه وشادی
وخوشزيستی اجتماعی بھره مند شوند  ،چون ھمه باھـم ھستند که
اجتماع وملت را ميآفرينند  ،ھمه انبازدرآفريدن اجتماع ملی ھستند .
حکومت  ،آنگاه حکومت عـدلست که ھمه افراد درھمه روستاھا و
شھرھا و ھمه اقوام درسراسرکشـور  ،از شاديھا وامکانات رفاھی
وحقوقی واقتصادی  ،بطورمساوی برخوردارشوند  .حکومت بايد
دربھره بردن ازشادی وبھزيستی و پيشرفت  ،درھمه جای کشور،
بطوريکسان  ،حاضر باشد وگرنه  ،حکومت  ،حکومت بيداد است .
اين انديشه که امروزه نام » سوسياليسم « به خود گرفته  ،ريشه
نيرومند وژرف درفرھنگ کھن ايران دارد  ،و پديده تازه ای نيست
 .درفرھنگ ايران  ،ھمه خدايان زمان وزندگی  » ،باھـم  ،گيتی را
ميافرينند «  .به عبارت ديگر ،آفريدن اجتماع وملت و سياست
واقتصاد و حقوق  ،پيايند ھمکاری و انبازی ھمه افراد اجتماع
باھمست  .درفرھنگ ايران  » ،داد «  ،دورويه جدا ناپذير ازھم
دارد  .داد  ،نخست  ،پيايند » شريک بودن ھمه افـراد درايجاد
اجتماع وملت « است  .ازاين رو ھمه افراد  ،بايستی بدون ھيچ
تبعيضی  ،درشاديھا ورفاه وخوشی ونعمت ھا و امکانات  ،شريک
باشند  .عطار ،درقصه ای که از» انوشيروان « ميآورد  ،ھمين
رويه نخست را گرانيگاه عدل ميداند  .ازين رو نيز انوشيروان ،
برای او دادگر نيست  .شاه ورھبروحاکم وطبقه حاکمه  ،بايد با
خلق  ،دررفاه وشادی وبھزيستی  ،شريک ھم باشند  ،چون اجتماع
وملت  ،پيايند انبازی ھمه شھروندان باھمست .
علت اين که عطاراين رويه داد را اولويت ميدھد  ،آنست که ميداند
که رويه ديگر » داد «  ،به آسانی بدون اين رويه  ،دچاربحران
وتباھی وورشکستگی ميشود  .رويه ديگر» داد «  ،آنست که
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ھرکسی به اندازه » سـزاواری خود «  ،حق بھره مندی از شاديھا
ونعمتھا و امکانات اجتماع را دارد  .عطار ميداند که درداستان »
فريدون وايرج «  ،اين مفھوم از داد به تنھائی  ،به پارگی اجتماع
وملت وملل ازھم ميکـشد  .اين مفھوم از داد را که فريدون )
درشاھنامه ( بنياد می نھد  ،به اختالف وجنگ ميان برادران ميکشد
 ،چون ھرکدام  ،خود را سزوارتر از بھره ای ميدانند که فريدون ،
درداد ورزی  ،به او داده است .
پخش کردن شاديھا وثروت ورفاه  ،تنھا طبق معيار» سزاواربودن
«  ،به دشمنی وپارگی وستيزندگی وکين توزی ميکشد  .درحاليکه
» داد «  ،ھنگامی داد ھست که درپخش کردن شاديھا وثروت
وامکانات اجتماعی وملی وحقوقی  ،مھروپيوند ودوستی وانبازی
اجتماعی  ،استوار باقی بماند  .ازاين رو عطار ،گرانيگاه داد را ،
برپايه برخورداری مساوی ھمه از رفاه وشاديھا  ،چه طبقه حاکمه ،
چه خلق ميگذارد  .وانتقاد او ازانوشيروان دراين قصه آنست که ،
انوشيروان  ،برغم آنکه » دادگر« خوانده ميشود  ،اين رويه از داد
را درحکومتش ايجاد نکرده است  .اين قصه  ،درھمان راستای
داستان » فريدون وايرج « ساخته وپرداخته شده است  .مسئله
بنيادی داد  ،حفظ وبقای » مھروپيونداجتماعی  ،مھروپيوند ملی ،
مھرو پيوند جھانی و آشتی « است  .البته پيوند دادن اين دورويه
داد به ھم  ،بايد محور تفکرات تازه به تازه قانونگذاری باشد ،
چون ازپيش نميتوان فقط با يک نسخه  ،حل ھميشگی آنرا برای ھمه
زمانھا وھمه اجتماعات پيچيد .
ھنگامی که عطار ،ازدستگاه عدالت اسالمی  ،آشفته ميشود  ،خواه
ناخواه به فکر» گفتن چيزی ميافتد که درچھارچوبه سلطه اسالمی ،
نميتوان گفت «  .او ھرگاه ميخواھد از» ﷲ « انتقاد کند  ،بسراغ
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انتقاد از » نوح « ميرود  ،چون ميداند که درجامعه اسالمی
نميشود مستقيما از ﷲ  ،انتقاد کرد  .ولی انتقاد ازنوحش  ،درست
انتقاد از ﷲ است  .ھمين کار را مولوی در داستان شبان وموسی
درمثنوی ميکند  .بجای انتقاد ازﷲ وشريعت اسالمش  ،انتقاد
ازموسی ميکند  .اينجا نيز عطار بجای انتقاد از اسالم و مفھوم عدل
اسالمی ودستگاه قضاوت اسالمی  ،از انوشيروان دادگر انتقاد
ميکند  ،تابگويد  ،ھمه آنھا ئيکه به دادگر وعادل مشھورند  ،دادگر
وعادل نيستند .
دراين قصه  ،انوشيروان  ،گذرش به ويرانه ای ميافتد ودرآنجا ،
ديوانه ای را می يابد  .ديوانه  ،نزد عطار ،کسيست که گستاخانه
حقيقت را برغم سلطه شريعت اسالم ميگويد  .ازآنجا که درشريعت
اسالم  ،ديوانه را نبايد جد گرفت ومجازات کرد  ،تنھا امکان آزادی
برای گفتن حقيقت آن بود که حقيقت دردھان ديوانگان گذاشته
شود  .آنھا ئيکه پای بند شريعت بودند ،اين حقايق برايشان  ،فقط
نکته ھای خنده آوربود که نبايد جد گرفت  .ديوانه که » عقل «
شمشير بـّرای شريعت را
ندارد  .آدم عاقل  ،کسيست که حساب
ِ
ميکند که ھرلحظه ميتواند برگردنش زده شود  .ھنوز ھم
روشنفکران دينی  ،چنين گونه عقالئی ھستند  .البته ھنوز
روشنفکران سکوالر ما نيز  ،ھمين اصطالح » عقل « را با
افتخاربکارميبرند  ،و با چنين عقلی  ،ميخواھند به تفکرآزاد فلسفی
بپردازند  ،و حتا با کاربرد چنين » عقلی «  ،به فکر روشنگری
مردم نيز ھستند  .ولی نميدانند که درست ھمه مردم  ،برپايه اين
ارھاب شريعت که تا مغزاستخوانشان فروميرود  » ،عاقل کامل «
ھستند  ،و بيشتر از اين روشنفکران سکوالر ،بدين معنا  » ،عقل«
دارند  .اين روشنفکران  ،سخنان عطاررا نيز مانند ھمان متشرعين
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 ،ھيچگاه به جد نميگيرند  ،چون کسی گوش به ترھات » ديوانگان
« نميدھد  .ولی اين ديوانه در اين قصه ھست که انديشه عطار را
با گستاخی ميگويد  .انوشيروان اين ديوانه را درويرانه می يابد
ناله ميکرد وچو نالی )= نائی( گشته بود
حال  ،گرديده  ،به حالی گشته بود
درميان خاک راه افتاده بود نيم خشتی زيرسربنھاده بود
ايستاده برزبر ،نوشين روان مانده حيران دررخ آن ناتوان
مـرد ديوانه  ،زشــور بـيـدلـی
گفت  .... :تو نوشين روان عادلی ؟
) انوشيروان (گفت  :ميگويند اين ھرجايگاه
) ديوانه ( گفت  :پر گردان دھانشان  ،خاک راه
تا نميگويند برتو اين دروغ زانکه درعدلت نمی بينم فروغ
عدل باشد ،اينکه سی سال تمام
من دراين ويرانه می باشم مدام
قوت خود ميسازم از برگ گياه
بالشم خشت است وخاکم  ،خوابگاه
گه بسوزم پای تا سر زآفتاب گاه افسرده شوم ازبرف وآب...
من چنين باشم که گفتم خود ببين
روزگارم  ،جمله نيک وبد ببين
تو ،چنان باشی که شب برتخت زر
خفته باشی  ،گرد تو صد سيمبر
شمع بربالين و پائين باشدت
درقدح  ،جالب ُمشکين باشدت
تو چنان خوش  ... ،من چنين بيحاصلی
وانگھی گوئی که ھسـتـم عـادلـی ؟ ....
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گرتوھستی  ،عادل وپيروزگر
ھمچومن  ،درغم  ،شبی با روز بر
گردرين سخـتـی وجـوع وبيدلی
طاقت آری  ....،پادشاه عادلی
با آنکه انوشيروان ميخواھد تدبيرکاراورا بکند ولی او آنرا
ازانوشيروان نمی پذيرد ،وميگويد کاررفته ) بيدادی که شده است (
را نميشود برگردانيد  .آنگاه عطارنتيجه ميگيرد که :
عادل آن باشد  ،که درملک جھان
داد بسـتاند ،زنفس خود ،نھان
نبودش درعدل کردن  ،خاص وعام
» خلق را چون خويشتن  ،خواھد مدام «
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آفـريدن ملـت وحکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

انسـان ِ سـرفـراز
سرفـرازی  » ،منش ِمـردمی « است
فريدالدين عطار
ادبيات ايران  ،آرمان » مردمی بودن « را درروانھا وضمائر مردم
کاشتند  .مردمی بودن  ،چيست ؟ مردمی بودن  ،سرفرازی است .
اين انديشه ِشکوھمند را که بنياد فرھنگ کھن درايران بود  ،از نو
عطار  ،درقصه ای بی مانند  ،دربرابرقصه » خلق آدم از ﷲ
درقرآن«  ،عبارت بندی کرد وسر آغاز ،جستجوی حقيقت ساخت .
درکتاب » منطق الطير«  ،نخستين مرحله  ،که مرحله جستجو)
طلب ( ھست  ،با اين قصه که ھرچه نميتوان ھرگز گفت  ،ميگويد ،
آغازميشود .اين کتاب  ،با خلق انسان از ﷲ  ،وبا تسليم شدن انسان
به اراده ﷲ و اطاعت از دست نشاندگانش  ،آغازنميشود  ،بلکه با »
جستجوی انسان « آغازميشود  .انسان ،وجوديست جوينده  .چرا
انسان درھمه جھان ميجويد ؟ چون انسان  ،آنچيزی را ميجويد که
درگوھرش نھفته  ،ھست  .در گوھرش  ،سرفرازی نھفته است .
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گوھرش  » ،آتش جان « است که » فرايازنده = افرازنده « است .
مسئله بنيادی انسان  ،جستجوی خدا ئی) سيمرغ = ارتای خوشه =
کانون آتشھا ( است که تخم آتشش  ،درجان اوست  .انسان  ،ميتواند
خدا را بيابد  .انسان  ،رابطه مستقيم وبيواسطه با خدا ميجويد  .و»
انسانھا باھم «  ،درجستجوی خدا وشاه ) حکومت ( درپايان  ،درمی
يابند که خودشان باھم  ،سيمرغ ) = ارتای خوشه = خدا ( ھستند ،
خودشان باھم  ،ھم حکومت وھم خدا ھستند  .عطار ،از » عمرو
بو عثمان « نقل ميکند  » .عمرو«  ،بو » عثمان «  » .عـمرو « ،
نام ابليس ميباشد  ،که معرب » امرو= مر= مار« باشد  .البته
عربھا به ابليس » ابومـره « ھم ميگويند  » .عثمان « کيست ؟
عثمان نيز به معنای » مـار« است  » .امرو +مار« که ھمان »
مار ِ مار « باشد به معنای » ماربزرگ « است .
ھم يزدانشناسی زرتشتی وھم تورات وھم اسالم  ،مار را با ابليس يا
شيطان اينھمانی ميدھند  .اينھا ھمه  ،با فرھنگ زنخدائی پيشين
مينجنگيدند و ازاين رو نام خدای پيشين را زشت ميساختند  .اين »
مار« که ھمان » مر يا مره يا امرو« باشد کيست ؟ سيمرغ  ،که
خوشه ای بود که خودرا ميافشاند و ميپراکند  ،به علت اين دوکارش
 ،دونام ودوچھره گوناگون داشت  » .امـرو «  ،نام چھره افشانندگی
) جوانمردی( اش بود  ،و» چمرو«  ،نام چھره پراکنندگيش درگيتی
بود که درفارسی  ،چمران وشميران شده است  ،و در عربی »
َجمره « شده است  .پس »خوشه تخم انسانھا« يا » کانون آتش جان
انسانھا «  ،ھمين ماربزرگ) مـر= امـر= امرو ( است  ،و اين »
تخم آتش يا آتش جان انسان «  ،ويژگيش  » ،سرفرازی « بود .
وانسان که » مردم « باشد  » ،مـر +تخم « است  ،يعنی  ،تخم
مـر= تخم ابليس = تخم سيمرغست  ،و گوھرجانش که » آتش «
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وفرزند خداست،
است  » ،افرازنده « است  .کسيکه تخم
ِ
سرفرازاست  .وسـرفرازی  ،سـرکشی از اطاعت ازھـرگونه
قدرتيست  .پس گوھرمردم )= انسان (  ،سرفرازی دربرابرھمه
قدرتھاست  .انسان وجوديست که نميخـمـد  ،سجده نميکند  ،عـبد
نميشود  ،اطاعت نميکند  ،پيـرو ومقلد نميشود  ،مخلوق کسی
نميشود  .سرفرازی  ،آزاديست .
عطار ،ازاين فرھنگ  ،لب فرومی بندد  ،با آنکه درھمان نام »
اشاره بسيارواضح گفته است .
عمروبو عثمان «  ،مطلب را به
ِ
اين گوھر وفطرت انسان  ،نه با آموزه زرتشت ميساخت  ،ونه با
شريعت اسالم  .انسانی که گوھر خودش را بجويد و بشناسد ،
حاضر به » مخلوق شدن « نيست  ،حاضر به عبد شدن نيست ،
حاضربه اطاعت کردن وتابعيت وسجود ورکوع وپذيرفتن امروحکم
 ،از ھيچ قدرتی نيست  .پس بايد راه شناخت گوھر سرفرازيش  ،به
خود انسان  ،بسته شود  .آنچه درجان تو ھست  ،ابليس ملعون
ومطرود است  .اين جان سرکش وآتشين  ،بايد بيرون انداخته وطرد
گردد و بجايش روحی نھاده شود که خاکی و تابع اوامـر است  .ﷲ ،
ازھمه انسانھا  ،اطاعت ازامـرخود را ميخواھد  ،واين برضد
سرفرازی گوھرانسان يا » آتش جان = ارتا= ھـوفريان = خانه
پـری به « ھست  .سرفرازی برضد ھرگونه اطاعتيست  .سرفرازی
 ،روابط » خالقيت -مخلوقيت «  » ،معبوديت – عبوديت « » ،
آمر +مطيع « را نميشناسد ونمی پذيرد  .گوھرآتشين انسان  ،اجرا
کننده اوامرونواھی نيست  .اينست که ابليس که ھمان » آتش جان =
مـر +تخم ( است  ،خط بطالن
امـرو= َمـر« درھرانسانی ) مردم = َ
برھمه اين گونه روابط ميکشد  .اين آتش جان  ،از تن انسان ،
بيرون انداخته و تبعيد وطرد ولعن ميشود  .به عبارت ديگر اصل »
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طغيانگری= سرفرازی « درانسان  ،بايستی از وجود انسان ،
حذف وطرد ولعن و رجم )سنگسار( گردد  .آتش جان انسان ) پری
به = ھوفری يان = مھترپريان (  ،ابليس ِﷲ ميگردد  ،و ازاين پس
 ،وجودی خارجی وبيگانه ودشمن با انسان ميگردد  .بدينسان ،
فطرت انسان  ،واژگونه ساخته ميشود  .ﷲ  ،برای خلق کردن
انسان  ،از ھمه روحانيان آسمان ميخواھد که خم شوند وسجده کنند
 ،تا » ّ
سر تازه ای را که درفطرت انسان بجای آتش جان « ميگذارد
 » ،نبينند «  .درست اين ابليسی ) امرو= عمرو( که خود جان
ھرانسانيست  ،واصل سرفرازست وفطرتا ھيچگاه نمی خمد  ،حق
ندارد  ،خودش را ببيند ! اين تنھا ابليس ) آتش جان انسان ( است
سر وجـود انسان « را ميدانـد  ،وميداند که ﷲ  ،ميخواھد ،
که » ّ
بجای فطرت اصلی او  ،فطـرت بردگی واسارت وعبوديت واطاعت
« بگذارد  » .سـّر « که » سريره « باشد  ،نام ديگر ھمين ارتا ست
که گوھر آتشين ھستی انسانست  .ابليس ) امـرو ( خودش ھمين »
ّ
سر نھفته « يا » گنج مخفی « يا سرافرازی درانسان ھست که
ازوجود انسان رانده ميشود و ھيچ کجا حق ندارد بگويد که من ،
فطرت سرفرازی انسانم  .اکنون نگاھی به اين »قصه ای که آنچه
نتوان گفت ھرگز ،گفته است « مياندازيم .
فريدالدين عطار در منطق الطير در » حکايت آدم وسجده نکردن
شيطان اورا « چنين ميگويد :
عمروبوعثمان مکی درحرم آوريد اين گنج نامه درقلم
گفت  :چون حق ميدميد اين جان پاک
درتن آدم  ،که آبی بود وخاک
خواست تا خيل ماليک سربه سر نی خبريابند از جان  ،نی اثر
گفت ای روحانيان آسمان پيش آدم  ،سجده آريد اين زمان
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سرنھادند آن ھمه برروی خاک
الجرم  ،يک تن نديد آن » س ّ
ـر پاک «
چون نبود ابليس را سـربر زميـن
سر بديد او «  ،زانکه بود اندر کمين
» ّ
حق تعالی گفت  :ای جاسوس راه
تو به سـّر دز ديده ای  ،اين جايگاه )کردی نگاه (
گنج چون ديدی که بنھادم نھان
بکشمت  ،تا سـّر نگوئی درجھان
مرد گنجی  ،گنج ديدی آشکار سربريدن بايدت کرد اختيار
ورنبرم سر زتن  ،ايندم ترا بی سخن باشد ھمه عالم ترا
گفت يارب ،مھل ده اين بنده را چاره ای کن ،اين زپا افکنده را
حق تعالی گفت مھلت بر منت طوق لعنت کردم اندرگردنت
بعد ازاين ابليس گفت اين گنج پاک
چون مرا شد روشن  ،از لعنت چه باک
شناختن حقيقت انسان  ،تابع ھيچ امری از ﷲ يا از قدرتی ديگر
نميشود  .انسان  ،ھرچند قدرت مقدسی نيز  ،حکم به نديدن
گوھرخودش کند  ،نبايد به سجده بيفتد  ،واز » شناخت حقيقت «
چشم بپوشد  .درشناخت حقيقت  ،ھيچ حکمی وقدرتی  ،حق بستن
چشم را ندارد  .ابليس که آتش جان انسان باشد  ،لعنت ابدی
برترين قدرت را می پذيرد و از شناختن حقيقت  ،چشم نمی پوشد .
شناخت حقيقت را براطاعت ازحکم ﷲ ترجيج ميدھد  .چرا آتش
جان انسان  ،نبايد از روحانيان آسمان ديده شود .چون ھيچکدام به
فکر سرفرازی نيفتند  .ولی درست اين خود انسانست که ميخواھد »
ّ
سر وجـود خودش « را که » امرو= عمرو= ابليس = آتش
سرفرازنده « باشد ببيند  .او ميخواھد گوھر ضد اطاعت وضد
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تابعيت و ضد عبوديت وضد مخلوقيت خود را ببيند وبشناسد .
شناختن گوھر سرفراز خود  ،زنده کردن منش مردمی درخود ھست
 .کشف گوھر سرفرازنده درخود  ،اصل مردميست .

آفـريدن ملـت وحکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

منش ِمردمی ،ديدن نيکی دردشمنست
فريدالدين عطار

ھـويت «
فـرق » منـش « با » ّ
» منش « با » ھويت «  ،نه تنھا فرق دارد ،بلکه پديده ای متضاد با
» ھويت « نيزھست  » .منش «  ،اصليست ) چيتره= چھره=
بذرومنشاء ( که » ازخود «  ،به خود  ،صورت ) چھره ( ميدھد ،
ھويت «  ،يا از »
وخود را ميآفريند  .چھره  ،می چھـرد ّ » .
اينھمانی يافتن با ديگری  ،يا با ضديت با ديگری «  » ،خود
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ميشود «  .ولی درروند ِاينھمانی يافتن با ديگری نيز  ،که خود شد
 ،درست » با آنچه اينھمانی يافته « ضد ميشود  ،چون دراو ،
ھميشه نفی وطرد اصالت خود را می بيند  .بنا براين  ،ھويت ،
ّ
تشخص ) شخصيت يافتن (  ،از» ضديت « با ديگريست  .او ،در
» آنچه  ،ديگری است «  » ،درھرگونه تنـوعی «  ،ضد می بيند
وازآن ضد ميسازد  ،تا به ازاين راه به خود شکل بدھد .
اينست که » منش ايرانی «  ،به کلی  ،پديده ای ضد » ھويت «
ھويت نيست  ،بلکه » منش « است » .
است  .ايرانی بودن ّ ،
آفرينندگان منش ايرانی «  ،شعرای بزرگی ھستند که » روند
پديدارسازی اصل نھفته ) چھره = چيتره (  ،درصورت ) چھره (
ھستند  .فرھنگ  ،به معنای » اصل چھره دھی به خود  ،ازخود
ھست «  .آنھا  ،دنبال » ھويت « نيستند  ،تا درضديت يا اينھمانی
يافتن با ديگری ) ھو= او (  ،خود بشوند  .اين گونه ھويت يافتن ،
سبب ميشود که بالفاصله با آنچه اينھمانی يافته اند  ،دشمن خونی
ميشوند  .با » غربی « که خود را با اشتياق  ،اينھمانی ميدھند ،
سپس درک » غرب زده بودن « ميکنند  .با » اسالمی « که در
اينھمانی يافتن  ،ھويت خود را می يابند  ،درک » عرب زدگی
ودشمنی ونفرت تلخ با عرب « ميکنند  .چون » منش مردمی ايرانی
«  ،برضد » ھويت يافتن « است  .او نيازی به » ضد ساختن از
دشمن  ،ضد ساختن از ديگری « ندارد  ،تا » ازخود « بشود .
اينست که برای او پديده دشمن ودشمنی معنائی ديگر دارد .
اصل مردمی  ،سرفرازی  ،يا به عبارت ديگر ،اصل ازخود
بودنست  .بدينسان ،برضد » اصل ّ
شر ساختن از دشمن است « .
مردمی  ،ھيچگاه  ،کل وجود دشمن را شوم يا جنايتکار نميسازد ،
فکر » نابود ساختن جسمانی واخالقی دشمن « نيست .
ودر
ِ
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ِخردمردمی  ،برای ايرانی شناختن دشمن از دوست  ،يا
گرانيگاه ِ
خودی ازغيرخودی يا موءمن ازکافر نيست  .دوست  ،خوب وخير
ّ
وشر نيست  .مردمی  ،سرفراز بودن  ،يعنی » ازخود
 ،ودشمن  ،بد
بودن است «  .او دردشمنی با ديگری ) با فرد ديگر ،با خانواده
ديگر ،با قوم ديگر ،با ملت ديگر ،با طبقه وحزب ديگربا نژاد
ديگر ،با جنس ديگر (  ،خـود نميشود .
دو واژه ِ» خود « و » خدا «  ،ھردو ،به معنای » ازخود بودن ،
قائم به ذات خود بودن  ،ازخود به فرازآختن است «  .خدای ايران
 ،با ضديت با خدايان ملل ديگر ،با ضديت با فرھنگ ملل واقوام
ديگر ،به وجود نيامده است  .او برای خود شدن  ،نياز به دشمنی
با ديگری  ،به ضديت با ديگری  ،به غلبه کردن برديگری ندارد .
چنين » خود شدنی «  ،پيکريابی اوج ضعف وسستی وناتوانيست .
چنين خودی  ،فقط در افزودن نفرت وکين توزی وپرخاشگری
وستيزندگی و انتقام گيری و تحقيرديگری  » ،خود « ميباشد .
» ھويت او « از» ضديت با ديگری « مشخص ميگردد  .چنين »
خودی« يا »خدائی « يا » ملتی « يا » مذھبی ودينی « يا »
شر
حزبی«  ،بايد ھميشه » دشمنی را برای خود  ،به عنوان اصل ّ
و فساد ودروغ « خلق کند  ،تا آتش نفرت وکين توزی وقھروتھديد
او را شعله ورسازد  .اوبه آسانی از ھرآنچه با او مختلفست  ،نه
تنھا دشمن  ،بلکه اصل ّ
شر ودروغ وبی اخالقی وضدحقيقت «
ميسازد  ،چون بدون اين کار ،نفرت وکين توزی وپرخاشگری اش
 ،خاموش ميشود وھويت خود را ازدست ميدھد وبی ھويت ميشود .
اوھميشه از » بی ھويت شدن « وحشت دارد وميگريزد .
مردمی  ،اصل ازخود ،سرافرازبودنست  ،وبرای خود بودن  ،نياز
به نفرت وکين توزی و تجاوزگری به دشمنی ندارد  » .نامردمی «
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ازآنجا شروع ميشود که فرد ،يا قـوم يا گروه يا ملت يا امت ،
نميتواند » ازخودش باشد «  .راه خودشدن وخودبودن و» ھويت
داشتن «  ،برای او آنست که خدائی يا آموزه ای يا ايدئولوژيئی خلق
کند که از ديگری  ،ازھمسايه  ،از ملت ديگر ،ازعقيده ديگر،
ازحزب وطبقه ديگر ،ازفرھنگ ديگر ،دشمنی بسازد که اصل کل
ّ
شر  ،اصل دروغ وگمراھی  ،اصل فساد وبی اخالقی است .
بدينسان شريعت اسالم  ،خدای ايران را  ،بزرگترين دشمن خود
ساخت  ،تا بتواند به خود » ھـويت « بدھد  .ابليس  ،که عدو ﷲ
است  ،خدای گبران ومجوسان  ،يا به عبارت ديگر ،خدای ايرانست
که پيکريابی گوھر فرھنگ ايرانست  .ابليس که معرب » ال+بيس«
باشد ،ھمان آذرخش وآتش است که درفرھنگ ايران  » ،آتش جان
ھرانسانی « است  .ابليس  ،ھمان » عمرو= بومره = امرو « ،
وھمان حارث ) ارس = ارتا= اِ ِرز ( ميباشد .
بزرگترين گناه دراسالم  ،پرستيدن خدای ايران بود  .اين خدا  ،که
اصل سرافرازی ومردمی وراستی ومھر درھرجانيست  ،که اصل
» به خود صورت دادن درھرجانيست «  ،که اصل » اندازه گذارنده
در ھرجانيست «  ،بيگانه وخارجی و » اعدا عدو « ﷲ ميشود .
دراين آتش جانست که کشش گوھری به ازخود روشن شدن  ،به
ازخود ،معيارخوب وبد شدنست  .دراين آتش جانست که کشش
گوھری به ھميشه ازخود نوشدن وازخود سبزشدنست  .دراين آتش
جانست که کشش به ازخود بودن  ،به اصل مھروپيوندشدن  ،به
مردمی وراستی ھست  .شريعت اسالم  ،ميگـويد که اين کشش ھا ی
فطـرت انسان  ،ھمه » اغوای خدای بيگانه وخارجی ودشمن «
است  .اين خدای دشمن است که اصل اغوا به ّ
شر وفساد وفتنه
وکفردرھرانسانيست که بايد » رجم = سنگسار« بشود .
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بدينسان  ،ﷲ دراسالم  ،ھويت خود را يافت  .ﷲ  ،درخدای ايران ،
دشمنی را يافت که با ابليس ساختن او  ،توانست اطاعت وتابعيت
وعبوديت وتسليم شدگی و خود خوارسازی را فضيلت ھای شريعت
خود سازد  .با اين تقواھا وفضيلت ھا ست که خدای دشمن که
خدای ايران  ،که فرھنگ ايران باشد  ،خواروزشت ساخته ميشود .
با ضديت بااين خداست که ميتواند اصل آزادی وجوانمردی ومھر
وراستی و استقالل خرد را درانسان  ،ازبُن  ،ريشه کن کند  .خدای
دشمن را با اين فضائل و اخالق اسالمی بايد کوبيد و شکست داد ،
تا ھويت اسالمی خود را يافت .
محمد با فرھنگ ايران  ،که در عربستان نفوذ فراوان داشت ،
آشنائی نداشت  ،ولی از اين خدای ايران ) ارتا = ارس = حارث (
که پيروان فراوان درعربستان داشت  ،باخبربود که » تخم آتش يا
آتش جان ھرانسانی « بود  .چنانکه پسرخاله اش که » نضربن
حارث « نام داشت  ،دراثرسفرھايش به ايران ازفرھنگ ايران
اطالع کامل داشت ازھمان نام پدرش  ،حارث ميتوان پيوند اورا
بااين خدای ايران بازشناخت  .نضر ابن حارث ازکتب فارسيان
اطالع داشت وکسيست که الحان فارسی را با عود مينواخت و
داستانھای کھن ايران را خوب ميدانست .
نضربن حارث درست دربرابر محمد درمکه قد برميافراشت و
معتقد بود که اعراب نبايد رو به يھوديت ومسيحيت بياورند  ،بلکه
بايد روی به فرھنگ ايران بياورند تا مدنيت پيدا کنند  .او با
سخنرانيھايش درمکه  ،بازار محمد را که فقط از قصص يھود سخن
ميگفت  ،به کلی کاسد کرده بود  .بدينسان محمد  ،دشمن سرسخت
پسرخاله خود بود و دراولين امکانی که درجنگ بدر دست داد  ،امر
به قتل او داد  .محمد دراثرسفرھايش به فلسطين و آشنائی با خانواده
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خديجه  ،اطالعات شفاھی از دين يھود داشت  ،طبعا راھی جزآن
نداشت که شريعت اسالم را بر زمينه اطالعات شفاھيش از دين
يھود با اندکی دستکاری  ،بسازد  .قبائل اوس وخزرج اورا به مدينه
بدين علت دعوت کردند  ،چون درمدينه  ،جامعه بزرگ يھودی
وجود داشت  .آنھا محمد را بدين علت به مدينه فراخواندند تا دين
عربی درمقابل دين يھودی بسازد  .و با قرض کردن شريعت
اسالم از يھوديت  ،اسالم وعرب  » ،ھويت خود را يافت « .
قرض کردن اصالت خود از ديگری  ،چنانکه درپيش آمد  ،درپايان
به دشمنی با ديگری ميانجامد  ،و سرانجام  ،منشاء اصالت خود را
 ،اعدا عـدو خود  ،وضد خود درمی يابد  ،و ھميشه درصدد آنست
که آنرا ازديد اخالقی وجسمانی نابود سازد  ،تا اين لکه ننگ را از
ھويت خود پاک سازد  ،تا بتواند خود را به نام اصل بودن  ،جا
بزند  .بدينسان  ،اسالم نخست درعربستان جنگ با يھوديان را
آغازکرد تا آنان را درعربستان نابود سازد  .وسپس بالفاصله پس
ازمرگ محمد به جنگ با ايران پرداخته شد  ،چون ھويت اسالم که
» تسليم شدن وعبوديت واطاعت ازامرو وسجود ورکوع يا نگون
ساختن سر « است  ،برضد » آتش فرا يازنده وسرفرازخدای ايران
« بود  ،وطبعا نيازمبرم  ،به » نابود ساختن خدای ايران وفرھنگ
ايران « داشت  .بدينسان دو تصوير از » دشمن «  ،که ابليس و
فرعون باشد » ،ھويت اسالم « را معين ميساخت  .دراينھمانی يافتن
با يھوديت  ،تصوير فرعون را به عنوان دشمن وضد  ،به ارث برد
 .فرعون درقرآن  ،ھمگوھر وھمسرشت ابليس ميباشد .
فرعون وار ،الف انا الحق ھمی زنی
وآنگاه  ،قرب موسی عمرانت  ،آرزوست – سعدی
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فريدالدين عطار ،درداستان ابليس و عصيانش ) که درپيش آمد (
برای شناخت حقيقت ولـو برضد حکم ﷲ باشد  » ،جستجو « را
گرانيگاه افکارش قرارميدھد  ،چون اين خدای ايران گوھر ،خود
را » جويندگی « ميدانست  ،نه » ھمه دانی «  .او درمصيبت نامه
نيز  ،درست  ،درھمان فرعون  ،که » نماد دشمن وابليس «
درقرآن است  ،بزرگترين نيکی ھا را می يابد «  .فرعون ابليسی ،
دھنده آزادی به ھمه جويندگان ميشود .
درکافرومشرک  ،جوانمردی و بزرگواری و نيکی می يابد  .فرعون
 ،معنای » داد « را چنان ميگسترد که ھمه االھان نوری ) يھوه و
پدرآسمانی وﷲ ( از دادن آن روبرميگردانند  .دراين قصه  ،درست
ازحقايقی سخن ميگويد که ھرگز نميتوانست آنھارا آشکارا بگويد .
فرعون  ،دررود خانه نيل صندوقی ) تابوتی ( را می بيند که
موسای کودک درآن نھاده شده است :
گفت  :چون تابوت موسی برشتاب
ديد فرعونش  ،که می آورد آب
چارصد زيبا کنيزک ھمچو ماه
ايستاده بود پيش او به راه
گفت با آن دلبران ِ دلنواز ھرکه آن تابوتم آرد پيش باز
من زملک خويش  ،آزادش کنم
بی غمش گردانم وشادش کنم
گرچه رفتند آن ھمه  ... ،يک دلنواز
شد به سبقت  ،پيش آن تابوت باز
برگرفت ازآب و در پيشش نھاد
پيش فرعون جفاکيشش ! نھاد
الجرم  ،فرعون  ،عزم » داد « کرد
40

چارصـد مـه روی را آزاد کـرد
سائلی گفـتا که ای عھدت درست
گفته بودی ھرکه تابوت از نخست
پيشم آرد باز ،دلشادش کنم
خلعتش درپوشم  ،آزادش کنم
کارچون زان يک کنيزک گشت راست
چارصد را دادن آزادی چراست ؟
گفت اگرچه جمله در نايافتند
نه به بوی يافتن  ،بشتافتند
جمله را چون بود اميد يافتن
برھمه بايد چو شمعی تافتن
گريکی زان جمله  ،ماندی نا اميد
شب شدی برچشم او روز سپيد
دراين قصه  ،تابوت يا صندوقی که کودک درآن ھست  ،نماد انديشه
» گنج مخفی = جی بون  = jibunزھدان خدای زندگی « است که
درھرانسانی  ،نھفته ميباشد  .فرعون نيز نميداند که دراين صندوق
چيست  .فرعون خودش ھم جوينده است  .درفرھنگ ايران  ،خدا ،
واسطه ای نداشت  ،بلکه » گنج نھفته در درون ھرانسانی « بود ،
و ھرفرد انسانيست که بايد درزندگی  ،اين خدای نھفته
درضميرخودرا بيابد  ،واين بنياد اخالق ودين وداد و زيبائی
وبھزيستی ومھربود .
درجستجوی گنج نھفته است که انسان  » ،خودش را می يابد « » ،
ازخودش  ،پيدايش می يابد  ،به خودش ميرسد «  .اين ھمان انديشه
» منش = چھره « است که طرح شد ،که کامال برضد » ھويت يابی
« است  .دراين قصه  ،درست فرعون ھست که ھمه را به جستن
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اين گنج نھفته برميانگيزد  .دراينجا  ،پديده » سبقت ورقابت « ،
برای رسيدن به » آزادی « طرح ميگردد  .فرعون ميگويد ھرکه
زودتر دراين جستجو  ،به اين ھدف برسد  ،او از تابعيت من  ،آزاد
ميشود  .ھدف حقيقی ھمه  ،رسيدن به آزادی خود ھست  .آنھا ھمه
ميخواھند به گنج نھفته زودتربرسند  ،تا » آزاد بشوند « .غايت ھمه
آزادی است  .اين گنج نھفته است که به آنھا آزادی ميدھد  .ولی
برغم آنکه فقط يکی برنده ميشود  ،فرعون  ،ھرچارصد بنده را آزاد
ميکند  .مسئله بنيادی  ،رسيدن به ھدف يا گنج نيست  ،بلکه مسئله
بنيادی » جستجوی گنج برای رسيدن به آزادی « ھست .
آزادی يا گنج  ،درخود ھمان جويندگيست  .برای فرعون  ،عدالت
آن نيست که کسی کاری را تمام کرده باشد تا پاداش بگيرد  ،بلکه
آنکه به جد برای يافتن گنج ميکوشد  ،او برنده » آزادی « است .
ازاين رو ھرچند که برنده  ،سزاوارپاداش است  ،ولی او به آنانيکه
مسابقه را نيز باخته اند ،ھمان پاداش را ميدھد  ،و اين را درست »
جـسته اند وکوشيده اند ،
داد « ميداند  .ھمه به اميد رسيدن به گنج ُ ،
با آنکه به گنج نرسيده اند  ،ولی درھمان » جويندگی «  ،گنج را
يافته اند  .او به ھمه جويندگان گنج  ،آزادی ميدھد  ،و اين را فضل
وعنايت ولطف نيز نميداند  ،بلکه آن را » داد « ميداند  .فريدالدين
عطار ،بدينسان دربزرگترين دشمن  ،چنين بزرگی و جوانمردی و
آزاديخواھی و دادی که گوھرش مھرورزيست می بيند .
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آفـريدن ملـت وحکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

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

ش مـردمی«
تضـ ِ
اد » منـ ِ
ھـويت جھـادی«
با » ّ
================================

منش مردمی و سيمرغ ِعـطار
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 .
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» َ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 » قـوش « 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 « باھم بود  .انسان که » مردم = مر+
تخم « باشد  ،بذر ِيک خوشه شمرده ميشد  .به 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
انسانھا 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 .
اولويت انسان  ،و »
بدينسان حکومت وزمان ) تاريخ (  ،تابع
ّ
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
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دھی انسانھا باھم  ،واقعيت می يافت  ،وخود ِانسان  ،سرچشمه اين
پيوند يابی وسازمان يابی شمرده 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 َ » ،امـرو
= 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
» 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 ِ
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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 مـرغان  ،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
بسيارگسترده وژرف دارد َ » .وخش «  ،به معنای افزايش  ،نمو ،
باليدن  ،سخن  ،کلمه  ،کلمه ايزدیَ ،دم  ،جان  ،درخشش است.
سخن وروشنی  ،ازوجود انسان ميرويد َ .وخشـيتـن  ،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 ِ
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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 ،
او خود را درفراسويش  ،درملت
مذھبی وايمانی گنجانيد .
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 » َمـر= مار
« در» مردم « به » مار« نيز اطالق شد  ،چون اين جانور  ،نماد
» پوست اندازی ونوشوی « است  .آنھا  ،درست برای اين صفت
ويـژه  ،به اين جانورخزنده  ،مار= مـر گفتند  .مار ،نام ويژه اين
جانورخزنده نبوده است  ،بلکه بيان صفتی کليست  ،که به اين
جانور نيز داده اند  .به عبارت ديگر ،مار ،معنای » مار= مر« را
مشخص نميسازد  .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 يا صورتی بر تن
انسان ميدوختند « تا ھميشه درآن پوست وصورت بماند  .ولی »
پوست اندازی « در» مار « را که نماد اين » نوشوی و افزايش
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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 (  .انسان  ،ضميری وروانی وخردی داشت که » پوست می
انداخت «  ،ھميشه خود را نو وتازه ميکرد  ،درخود  ،اصل
فرشگرد  ،اصل نوزائی ورستاخيزبود  .درھيچ پوستی نميگنجيد .
صورت
عقايد ومذاھب ومکاتب وايدئولوژيھا برای او پوست يا
ِ
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 ھر 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
محدود گوناگون است  ،که
آموزه
کفروايمان  ،دوگونه ايمان به دو
ِ
ِ
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،
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سيمرغ  ،درچھره » ارتای خوشه وارتای فرورد « تصويرميشود .
ارتای فرود  » ،جانان « است که ھمه جانھا  ،پس ازمرگ  ،به او
که » جانان = 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
ھـدھـد دراصل  ،واژه ِ » ھوتوتک
ھـد « را دارد ُ ُ .
ھـد ُ
عطار ،نام » ُ
« 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 .
ھـدھـد  » ،باد جان= اصل زندگـی «  ،يعنی ھـمان » آتش
درواقع ُ ُ
جان = ھـوفريان = فـرن « 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 .
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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 وبيانگيزند  .اين »
منش مردمی «  ،به کلی با » ھويت جھادی «  ،فرق دارد که
گوھرانسانی در اديان نوری ھست .
» ارتای خوشه = ارتاخوشت = ارديبھشت « که ھمان »
امرو= مـر« باشد  ،درواژه »
سيمرغ ِخودافشان=
 « 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  ،ارتای 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 .
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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 داستان درشاھنامه  ،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 وتماميتی گفته ميشده است  .و اصطالح » شبان ورمه « ھيچ
ارتباطی با » چوپان وگله « ندارد  .و» شبان= خشپان  ،مانند شب
«  ،نام » آل = شهَ و درکردی = زنخدای زايمان = دايه = ھومای
« بوده است  .نه » رمه « دراصل معنای » گله « داشته است  ،نه
» شبان «  ،معنای » چوپان = فشوپان «  .خدای ايران  ،چوپان
جان ھمه » = رمه = خوشه « ھست  .پيشوند واژه
گله نيست  ،بلکه ِ
» 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 «
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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
ملـ ّت  ،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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آفـريدن ملـت وحکـومـت
بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

ازھيچکسی نبايد پرسيد که
چه مذھب ودينی دارد
فريدالدين عطار
کوفئی ) يکی ازاھل کوفه( را گفت  ،مردی رازجوی
مذھب توچيست ؟ با من بازگوی
پـرسـد ! ای کاره لقا) خوبکار(
گفت اين  ،که ُ
با د پيوسته خـدايـم را بقا
===================

ھمپرسی ميکند
منش مردمی  ،درپُـرسيدن ُ ،
--------------------------------

پرسيدن ،جستجوکردن حقيقت زندگی با ديگريست
فريد الدين عطار ،انديشه ای را درمصيبت نامه درباره  » ،رابطه
انسان با عقايد ومذاھب « آورده است که با مسائل داغ اجتماع ما و
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» آزادی عقايد دراجتماع « بطورکلی نيز ،سروکاردارد  ،و برای
دريافتن آن  ،نياز به آشنائی بيشتر با فرھنگ ايرانست  .درپايان اين
انديشه  ،عطار بدين نتيجه ميرسد که » دراجتماع  ،نبايد ازمذھب
وعقيده افراد  ،پرسيده شود «  .اين انديشه واين نتيجه گيری عطار
 ،ريشه ژرف در» منش مردمی يا بھمنشی « دارد  .چنانکه ديده
کردن
خواھد شد  ،پرسيدن  ،با » منش مردمی «  ،جستجو
ِ
انبازوقـرين  ،برای » ھمآفرينی وھمپرسی « درديگری است  ،تا
باھمديگر ،حقيقيت ھمزيستی را بيابند  ،ولی پُرسيدن با » ھويت «
 ،به غايت تشخيص » دشمن وضد خود « درديگری ھست  ،تا
درروند ھميشگی ضديت ودشمنی  ،او  ،خود بشود  ،و » خودی
خود را درديوارکشی به دورخود درمقابل ديگری « دريابد .
انسان با» ھويت «  ،ھيچگاه ازخود نيست  ،وھيچگاه ازخود ،
خود نميشود  .او درجھاد و درضديت با دشمن است که ھم
اصالتش را از ديگری  ،وام ميگيرد  ،و ھم برضد وجود اوست ،
تا مرھون وجود ديگری نباشد  .اينست که » پرسيدن برای منش
مردمی «  ،جستجوی » گوھرخدائی يا ارتا « درديگريست  .ارتا ،
گنج نھفته درھرانسانيست  .درپرسش  ،ميخواھد آن گوھرنھفته
خدائی را درديگری  ،بسيج وآشکارساخته  ،وھمکاروھمآفرين
وانبازخود کند  .او ازايمان وعقيده ديگری  ،نمی پرسد که سطح
آگاھبود اوست  ،بلکه اوبسراغ » ارتا  ،گنج نھفته درگوھرھرانسانی
« ميرود  ،که در آگاھبود ديگری  ،حضورندارد  .اينست که ،
پرسيدن درمنش مردمی  ،جستجوی سرچشمه روشنی وراستی و
بينش ومردمی ونيکی وزيبائی درتاريکيھای وجود ديگريست  ،نه
ھويت « که درگوھرش  ،ھميشه
تفتيش يا جاسوسی عقيده او ّ » .
جھاديست  ،می پرسد تا امکان ضديت ودشمنی پيدا کند ،تا درجنگ
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وستيزوکينه وخشونت وتھديد ونفرت وپرخاش و حذف وطرد
برلبه خطرگاه ِ» درک
ديگری  » ،خود « را دريابد  ،چون ھميشه
ِ
بی خودشدن « ھست  .درک » ازخود نبودن «  ،ھميشه پس ِپرده
نازک ھر » ھويتی «  ،حضور دارد  .ھويت  ،ھميشه دراينھمانی
دادن خود با قدرتی است که درضديت با سايرقدرتھاست  .ھويت ،
با اينھمانی يابی با قدرتی  ،با آموزه ای  ،با گروھی  ،بالفاصله
دربرابر» دشمن وضدی « ميايستد و مجبور به جنگيدن با آنست .
اينست که » منش مردمی « و» ھويت «  ،سبب پيدايش دوگونه »
ملت واجتماع وحکومت «  ،که باھم متضادند  ،ميشوند .
» منش مردمی «  ،پديد آرنده » شھـر« است  .شھرکه دراصل »
خشتره = خشتری « بوده است  ،ھم به معنای » اجتماع وملت «
است  ،وھم به معنای » داد ،يا نظام وحکومت و قانون و حق
وعدالت « ميباشد  .ازاين رو به » مدنيت «  » ،شھرگانی «
ميگفتند  » .منش مردمی «  ،انديشيدن يا منـيـدن ِ افراد در رفاقت
ودوستی وآشتی است  .چنين انديشيدن يا منيدنی که اجتماع وملت
وحکومت  ،درآن ريشه دارد  » ،ھومنی يا ھخامنی يا بھمنی «
خوانده ميشد  .به عبارت ديگر » ،منيدن ِ تھی ازقھرودرشتی =
خشونت وتھديد « را که ايرانيان » منيدن بی خشم ياضدخشم «
ميناميدند  ،بھمنشی يا ھخامنشی يا » منش مردمی « ميناميدند و ،
بنياد گذار داد ) نظم وحقوق وقانون ( و مدنيت يا شھرگانی
ميدانستند .
آسـن
اين خرد بھمنی يا » پيش -خرد« يا » مينوئی خرد« يا » َ
خرد« درھرانسانی بود که درمنيدن يا انديشيدن  ،اجتماع وملت را
به ھم پيوند ميداد و با ھم ميآميخت وبه ھم متصل ميساخت  .ازاين
رو اين خرد بھمنی درھرانسانی که منيدن بی قھروخشونت بود » ،
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خرد سنگی « ناميده ميشد  .آسن که سنگ باشد به
آسن خرد« يا » ِ
معنای » اصل انبازسازنده وبه ھم پيوند دھنده و آميزنده« است .
ازاين رو اين خرد را » پيش -خرد «  ،يعنی » خرد بنيادگذار
وموءسس « ميناميدند  .اين خرد  » ،پيشداد = پيش +داد « بود ،
خردی بود که با منيدنش  ،نظم ) حکومت ( وحقوق وعدالت و
مدنيت را ميآفريد  .اين » پيش -خرد«  ،يا » منش مردمی =
بھمنشی يا ھخامنشی « درھرانسانی  ،بنياد گذار» شھر= خشتره «
 ،يعنی موءسس » اجتماع وملت « و » حکومت وعدالت وحقوق «
شمرده ميشد  .بدين سان  ،منش مردمی ) بھمنشی = ھخامنشی (
خرد
که منيدن وانديشيدن خالی ازقھرودرشتی وتھديد وکين باشد ،
ِ
اجتماعسازو حکومت آفرين درھرفردی بود  » .ھخمن= دوستی =
 «hakhmanاست و ھخی =  hakhiرفيق است و ھخامنيس=
hakaamanisبه معنای دوستی ورفاقت است که دراصل به معنای
» منيدن يا انديشيدن دردوستی ورفاقت « است  ،واساسا بھمن ازاين
رو » ضدخشم = ضد قھروخشونت وتھديد « است .
خرد بھمنی که » منش مردمی « است  ،موءسس » شھـر=
 =khshathraاجتـماع وملـت  ،و مـوءسس » حکومـت حقوقی
=  arta-khshtraھست « که خاطره آن درداستانھا  ،به شکل
» بھمن ِ اردشير« يا » اردشير دراز دست « باقی مانده است .
اردشير ازاين رو درازدست بود  ،چون دستش به زانويش ميرسيد .
زانو  ،اينھمانی با » بھمن « دارد  ،که » اصل اتصال ساق وران
پاھست )اردشيربھمنی  ،يعنی حکومت وقانون برپايه خردضدخشم
يا منش مردمی ( .
بنا براين شھرگانی وداد )= نظم وقانون وحقوق وعدالت (  ،ازخرد
اجتماعی ساز ،ازخرد وھومنی يا ھخامنی يا از» بھمنشی «
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پيدايش می يابد  ،نه از » ايمان به حقيقتی يا به آموزه ای يا به
مذھبی "  .چون دراين صورت  ،بايد برای ايجاد شھر) ملت +
حکومت ( ھمه افراد  ،به يک حقيقت منحصر به فرد  ،به يک
خرد
آموزه منحصربه فرد  ،ايمان بياورند  ،واين برضد گوھر »
ِ
اجتماعساز يا آسن خرد « است  ،که خودش سرچشمه ابتکار وابداع
وباز پيوند دھی ومتصلسازی است  ،نه حقيقتی وآموزه ای که
ِ
ھمگی بايد بدان ايمان آورند .
با چنين ايمانی  » ،ھويت سازی وھويت جھادی « پيدايش می يابد،
که برضد » منش مردمی = بھمنشی « ھست  .ازاين رو » منش
مردمی که ھمان ھخامنشی يا بھمنشی باشد ،درفرھنگ ايران ،
سرچشمه پيدايش ملت وحکومت وداد شمرده ميشد  .ملت وحکومت
را تراوش وجوشش ازچنين منيدنی ازخردھای مردمان ميدانستند
که تھی از خشم ) قھروتھديد وخشونت وکين ( ھستند .
خرد ضدخشم يا بھمنشی «
اولويت »
ملت وحکومت  ،برپايه
ِ
ّ
گذارده ميشود  ،و با » ايمان به حقيقت واحد « و اولويت دادن آن
ايمان بر » خرد ضد قھروکين وتھديد « درايجاد داد و
شھر)حکومت وملت (  ،ملت وحکومت  ،دچارتشتت وتزلزل
خود افراد  ،برای
واختالل ميگردد  ،چون ابتکار از انديشيدن
ِ
ھمکاری درھمزيستی گرفته وسلب ميشود .
حقيقت واحد ِمنحصربه فرد «
ھنگاميکه فردی  ،عقيده خود را »
ِ
ميداند  ،نبايد از» ديگری «  ،عقيده ومذھبش را » بپرسد «  ،چون
ھرعقيده ومذھبی ديگر ،برای او نفرت انگيزاست  ،چون برضد »
حقيقت منحصربه فرد « اوست  .درکنارحقيقت او  ،نميتواند حقيقت
ديگری باشد  .چنين پرسشی از ديگری  ،فقط برای سيراب ساختن
حس نفرت وکينه ورزی وخشونتگری خود ھست  .چنين پرسشی ،
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برای عذاب دادن ديگری  ،وتحقير او ،و نشان دادن برتری خود
برديگريست  .کسيکه فقط حقيقت خود و آرمانھای آنرا  ،ارج می
نھد  ،نميتواند عقيده ديگری و آرمانھای اورا ارج بنھد  .برای او
کسيکه حقيقت اورا ندارد  ،وجودی خوار وذليل وپست وفرومايه
ھست  .کسی حق دارد  ،عقيده ومذھب وايمان ديگری را بپرسد
که قائل به تنوع پيدايش حقيقت  ،درچھره ھای گوناگونست  .برای
او ھرمذھبی وعقيده ای وايدئولوژئيی  ،چھره ای ديگر از حقيقت
است  .با ايمان به داشتن حقيقت منحصربه فرد  ،ھرعقيده ومذھبی
جزاو  ،دشمن وضد است  ،وطبعا نجس  ،وبالقوه جنايتکارو
تباھکارو بدکاراست که حق به وجود ھم ندارد .
چون حقيقت انحصاری  ،تنھا حق به وجود دارد و ھرچه باطل
وناحقست  ،حق به موجوديت ندارد  .اينست که پرسش چنين فردی
ازھرکسی  ،يک اعالم خطروتھديد به ديگريست  .اين پرسش ،
نخستين گام برای پرداختن به اِعمال قساوتست  .وحکومتی که
بربنياد ايمان به چنين حقيقت واحدی  ،گذاشته شده  ،با چنين پرسشی
 ،درتالش شناسائی » دشمنان داخلی خود « ھست  ،تا امکانات
اقتصادی واجتماعی وسياسی و پرورشی وآموزشی غيرخوديھا را
با دقت  ،محدود وتنگ ساخته  ،وراه نفوذ آنھا را دراجتماع يا ببندد
يا خنثی سازد .
کار» عقل «  ،برای آنکه ايمان به چنين حقيقتی دارد  ،شناخت »
اشون « ،
دشمن از دوست «  » ،کـافـرازموءمن « ُ » ،دروند از َ َ
» غيرخودی ازخودی «  .... ،است  .عقل او فقط دراين راستا می
ومنيدن ،
انديشد ،و اين کار را درست » تعقل « ميداند  .انديشيدن َ
بحث جدا ساختن وبريدن دوست ازدشمن  ،کافرازموءمن ّ ،
شر
ازخير  ....است  .مسئله بنيادی چنين عقلی  ،آنست که در داخل
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اجتماع ) شھر ،ملت (  ،دارالحرب را که معتقدان به عقايد ومذاھب
وايدئولوژيھا ومکاتب فلسفی ديگرند  ،به ھروسيله ای که باشد  ،از
بين ببرد  ،و دشمن را کامال درضابطه خود درآورد .
خود اين پرسش که مذھب توچيست ؟ بيان اکراه وخشونت وتھديد
وکين است  .کار عقل  ،تعيين دشمن وضد  ،وتبعيد او به »
دارالحرب « است و کشيدن ديوارمحکم به دور موءمنان به حقيقت
خود  ،تا دشمن به آنھا ھيچگونه دسترسی نداشته باشد  .کار عقل او
 ،سلب ھمه حقوق از دشمن در درون اجتماعست  ،ولی بدينسان »
ناحق « آغازميشود  .اساسا واژه » دشمن «  ،ھمين » ُدش  +منيدن
« است ُ .دش منيدن  ،انديشيدن با خشم وخشونت وتھديد ونفرتست .
حکومت استوار برايمان به حقيقت منحصربه فرد  ،براساس »
سلب ھمه حقوق از دشمن  ،در درون اجتماع يا ملت « گذ ارده
ميشود  .ايمان به حقيقت منحصر به فرد  ،به او » حق ميدھد که
بنام عدالت  ،به ناخوديھا وکافران وبی ايمانان به حقيقت او  ،قساوت
بکند وشکنجه وعذاب بدھد و کشتار بکند «  .ھمه اين » ناحق
کارھا «  ،جزو قوانين مقدس او  ،نه تنھا حق  ،بلکه ثواب شمرده
ميشوند  .کسيکه اين قساوتھا را بکند  ،امتياز وافتخارمی يابد
وحق به مدارج عالی درحکومت می يابد  ،و درآخرت نيز  ،روانه
بھشت ميشود .
» ايمان به ھرحقيقت منحصربه فردی «  ،درگوھرش  ،به انديشيدن
و روشن ساختن دوست ازدشمن  ،يارازاغيار ،خودی ازغيرخودی
 ،حقيقت ازغيرحقيقيت )باطل (  ،ميکشد ،وويژگی پيوند دادن ھمه
را به ھم  ،چه دريک ملت  ،چه درميان ملل وطبقات واحزاب ..
ازدست ميدھد  .درحاليکه برای » منش مردمی = بھمنشی =
ھخامنشی «  ،منيدن وشناختن  ،درھمپرسی  ،ممکن ميشود .
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ھرپرسيدنی  ،پرسش يکی از ديگری نيست  ،بلکه ھمپرسی يا
جستجوی باھمست  .حقيقت را ميتوان با ھمپرسی ھمه انسانھا و
گروھھا واحزاب وجامعه ھا وملل باھم  ،شناخت  .حقيقت
درانحصارھيچکس وھيچ قوم وملت ومذھب ودين ومکتب فلسفی
نيست  .درفرھنگ ايران  ،شناختن  ،ھمپرسی » تخم ھرانسانی « با
» شيرابه جھان = بنمايه جھان ھستی = حقيقت وجوھرجھان ھستی
« وھنجيدن يا جذب کردن اين مايـه  ،مستقيما درخود است .
ھرانسانی  ،با گيتی  ،با خدا  ،ھمپرسی ميکند  .پرسيدن ،
جستجوکردن باھمست  .اينست که مقوله » ھمپرسی « اساسا به
معنای » باھم آميختن « است  .من از ديگری نميپرسم  ،بلکه من
وديگری باھم می پرسيم يا ميجوئيم تا باھم بشناسيم .
درفرھنگ ايران  » ،گفتن « و » سخن «  ،ازھمان ريشه  ،گفتگو
کردن و » سخن وپاسخ باھمند«  .سخن که » َسخ+ون « باشد
پيشوندش َ » ،سخ = َسک « است که ھمان » سنگ = آسن «
ميباشد » .سخن = َسخ َ +ون «  ،اصل اتصال وامتزاجست .
ھمانسان گفتن که از» گپ= کف = کب « ميآيد  ،کفيدن وکبيدن
وکبيتن است که » لحيم کردن وبه ھم چسبانيدن « باشد  .به ھمين
علت زال درفرازالبرز ،ازسيمرغ ) ارتا  ،خدای ايران (  ،ھـنـر»
گفتگو« را ميآموزد  .به عبارت ديگر ،خدا با او ھمپرسی ميکند ،
يعنی خداھم با انسان  ،گفتگوميکند  ،باھم لحيم ميشوند  .ازاين رو
ھرپرسشی ،برای ھمپرسی يا با ھم آميختن وباھم جستجوی »
ھمزيستی « کردنست  .اساسا  » ،منيدن «  ،انديشيدن درجستجو
کردن درپرسيدن بوده است  ،چنانچه » منی کرن « درکردی ،
ھنوز به معنای » پژوھيدن « است .
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» ھمپرسی «  ،ھرچند اصطالحی نظير» ديالوگ و ديالکتيک «
ھست  ،ولی ويژگی خاص فرھنگی خود را دارد = dialog » .
ديالوگ  ،به معنای گفتن =  logosباھمديگر« است logos .ھرچند
دريونانی به » معنا ومحتوائی که درصدا ھست « ميباشد  ،ولی اين
واژه را روميھا درالتين به » راسيو =  «ratioترجمه کرده اند ،
وما آنرا به » عقل « برميگردانيم  .و » راسيوناليسم « را » عقل
گرائی « ميناميم  .درحاليکه » راسيو« به معنای » حساب کردن
ومحاسبه « است  .درحساب کردن ومحاسبه  ،تمرکزفکری
وبيداری ويژه ای الزم ھست  .درواقع » تعقل «  ،درھرچيزی ،
دنبال ويژگيھای حساب کردنی آن چيز ھست  .راسيوناليسم  ،با
بـرد وباختی و » شمردنی کردن « ھرچيزی کاردارد که
تفکر ويژه ُ
به بريدن و روشن کردن دربريدن ميکشد  .اين ويژگی  ،ھميشه
منش ِ» راسيوناليسم « ميماند  .بايد درنظر داشت که اين گونه
بيداری درتمرکزحواس درمحاسبه  ،که دريونان وروم  ،فضيلت
شمرده ميشد واساس تعقل ) راسيوناليسم ( بود  ،درفرھنگ ايران ،
منفی شمرده ميشد  .چنانکه درشاھنامه ) دردوره ساسانيان به ويژه
که جنبش زروانی پيدايش يافت ( ديده ميشود که زمانه ) خدای
زمان (  ،خدای شمردن ومحاسبه ھست  ،ولی درست ھمين خدائی
که با دقت ميشمارد ومحاسبه ميکند  ،بی خرد است  .مھر وکينش ،
پاداش ومجازاتش  ،ھيچکدام  ،روی خردمندی نيست  .درواقع »
محاسبه گری وخـرد « درتضاد باھمند .
ھمين » عقل « درعربستان  ،استوار بر دوتجربه ديگربوده است .
يکی ويژگی » َاکل = خوردن وفروبلعيدن و جزو خود ساختن «
ميباشد  .معنای ا َکل  ،عقلست  .درتعقل  ،انسان  ،چيزھارا ميخورد
ودرخود  ،ھضم وجزو خودش ميسازد  .تجربه ديگری که عقل را
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درعربی مشخص ميسازد  » ،عقال « است  .بابستن زانوی شتر،
شترازحرکت باز داشته ميشود  .تعقل  ،برای محدود ساختن حرکت
فکری وروانی است  .عقل  ،دربيحرکت ساختن ) درسلب حرکت
وتحول (  ،ھرچيزی را معقول ميسازد  .عقل برای مھارکردن
وتصرف کردن قوای روانی وضميروتن وباز داشتن آنھا ازجنبش
وتحول است  .ولی درفرھنگ ايران  » ،خرد « که مجموعه
بينشھای حسی است  ،و درسراسر تن پخشست ) خرد با سراسرتن
 ،ميانديشد ( ويژگی » جفت شدن و آميختن ومتصل ساختن و باھم
آفريدن « دارد  ،و ازاين باھم انبازشدنھاست که جنبش و روشنی
وبينش و»شناخت حقيقت « آفريده ميشود .
اينست که » راسيو« و» لوگوس « و » عقل « و» خرد « با آنکه
اصطالحات مشابه ھم به نظرميرسند  ،منشھای متفاوت اين ملل را
معين ميسازند  .پس » ھمپرسی يا منيدن باھم «  ،انبازشدن انسان
با » مايه ژرف جھان وتخميرشدن ازاين مايه « وسپس ُرستن
وشاد شدن وروشن شدن و روشن کردن وشناختن کاردارد .
ھرپرسيدنی  ،که ھمپرسيست با ژرفای تاريک انسان ديگر کاردارد
 ،نه با ايمان واعتقاد ومذھب او ،که سطح وپوسته آگاھبود اجتماعی
اورا تشکيل ميدھد  ،واز قدرتھای گوناگون حاکم براجتماع او ساخته
وپرداخته شده است  ،وبيان حقيقت انسانی او نيست  ،و اين ايمان
واعتقاد وبستگی  ،ديواری محکم به دوراو) گوھريا گنج مخفی (
ميسازد  ،تا دسترسی به منش مردمی او امکان ناپذير باشد .
غايت حکومت مذھبی  ،گسترش قدرتش به ھرقيمتی ميباشد وچنين
تھاجمی  ،ديگران را به دشمنی برميانگيزاند  .غايت حکومت
مذھبی  ،درست درتضاد با » منش مردمی ھرانسانی « ھست که
درمقوله » دوست ودشمن  ،موءمن وکافر ،خودی وناخودی و
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ھمگروھی وبيرون گروھی  ،حقيقت وباطل « نميانديشد  ،بلکه
ھميشه درديگری  ،امکان انبازشدن وھمآفرين شدن و» ھمجوئی
حقيقت باھم « می بيند .
بدين ترتيب  ،حکومت مذھبی وايدئولوژيکی  ،کشش به ازبين بردن
قدرت مذاھب وعقايد وايدئولوژيھای ديگر دارد  ،ھرچند نيز
درآغاز ،آنرا آشکارا  ،ابرازندارد  .واين ھمان » ھويت جھادی «
است که حکومت مذھبی وايدئولوژيکی درھمه طرفداران وموءمنان
ومعتقدانش توليد ميکند  .با اينھمانی يافتن با چنين حکومتی وملتی
) امتی (  » ،ھويت جھادی « درھرفردی  ،آگاھبود وعقل او را
تصرف ميکند  ،و » منش مردمی « را  ،وسوسه ابليس وشيطان
وخناس ميسازد  .ھمان غايت حکومت مذھبی يا ايدئولوژيکی که
افزودن وگستردن قدرت وسلطه اش ميباشد  ،ھمه مذاھب وعقايد
واحزاب ديگر را به سوی داشتن چنين غايتی ميراند  ،و طبعا
فضای جامعه  ،فضای ميدان جنگ ميشود  ،ولو اين جنگ نيز ،
پوشيده و خاموش صورت بگيرد  .بدينسان  ،ھمه محتويات و
انديشه ھای مذ اھب وعقايد ومکاتب  ،تبديل به » ابزارواسلحه
جنگی « ميشوند  .ھمه محتويات مذاھب وعقايد ومکاتب  ،اسلحه
جنگی ميگردند  ،وماھيت اصليشان را از دست ميدھند .
درفرھنگ ايران  ،حکومت وملت بايد » غايتش رسيدن به منش
مردمی = بھمنشی = ھخامنشی « باشد  .اينست که برای پيدايش
حکومت مردمی  ،بايد » ھويت جھادی وھويت بطور کلی « ،
ازکار برکنارشود  .مسئله بنيادی پيدايش حکومت وملت نوين ،
مسئله تغيير دادن » غايت حکومت « است  .غايت حکومت ،
واقعيت دادن » منش مردمی «  ،يا شکوفا سازی وآفريننده سازی
منش مردمی درانسانھاست  ،نه گسترش قدرت وسلطه يک مذھب
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بخشی منش مردميست که ملـتی نوين
وايدئولوژی  .واقعيت
ِ
ميآفريند و حقانيت به حکومت مردمی ميدھد .
اين آب روان فرھنگ ايرانست که باز در انديشه ھای عطار که
درمصيبت نامه آمده و ھيچگاه کھنه نميگردد  ،جوشيده  ،وراه را
برای پيدايش ملت وحکومت برپايه » منش مردمی « ميگشايد .
ای تعصب بند بندت کرده بند
چند گوئی چند  ،از ھفتاد واند
ای آنانيکه ھمه وجود تان را تا رگ وريشه  ،تعصب  ،به
زنجيرکشيده و بـرده واسير ساخته است  ،وديگراز» خود تان « ،
توانا به ھيچ ابتکاری وعملی وانديشه ای نيستيد  ،چرا بسراغ يکی
ازاين ھمه مذاھب ميرويد  » .ايمان «  ،اينھمانی دادن خود ،
درپيمان ويا عھد بستن با » حقيقتی منحصربه فرد« ھست که خواه
ناخواه  ،انديشه » غيريت = ديگری ھا « را به کرداردشمن  ،ولو
نھفته  ،با خود ميآورد  .ايمان  ،تنھا محصور به مذ ھب ودين
نيست  .بلکه انسان  ،ميتواند به يک تئوری علمی يا يک مکتب
فلسفی ھم ايمان بياورد  ،برغم آنکه نميخواھد نام موءمن را
برخود بگذارد  .قبول يک تئوری علمی يا مکتب فلسفی بنام حقيقت
منحصربه فرد  ،ايمان ميباشد  ،و سلب ماھيت علمی وفلسفی
ازآنست  .در» ايمان «  ،ھنوز » خودی « ھست که پيمان می بندد
 ،و درپيمان  ،خود را با آن حقيقت ) آموزه  ،شريعت ،مذھب ،
حزب  ( ...اينھمانی ميدھد  ،ولی ھرايمانی  ،به خودی خود  ،به »
تعصب « کشيده ميشود .
بدين صورت که موءمن ومعتقد ومتعھد  ،به کلی درآن حقيقت
انحصاری  ،ذوب وگداخته وحل ميشود  ،و » ازخودش « اراده ای
وحرکتی وآرزوئی  ،باقی نمی ماند  .دراين صورت ،
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سراسروجـوداو  ،تجسم » غيريت « با آنچه غير ازآن » آموزه
ومذھب وايدئولوژی وحزب  « ...است  ،ميشود  .او مرد غـيور
ميشود و سراسر اعمال وافکاراو  ،غيرت است  .اين حل شدن کل
وجود دريک شريعت ومذھب ومکتب وحقيقت انحصاری  ،سبب
ميشود که کل وجودش در » غيرت با دشمنان وبا ديگران « خالصه
ميشود  .او خودش را درتعصب  ،بکلی بدان حقيقت وآموزه
وشريعت وحزب  ،می بـازد  ،وديگر » ،خودی  ،ازخود ندارد « و
» نميتواند ازخود وبه خود  ،باشد وبينديشد « و بدينسان » آلت
محض آن مذھب وحقيقت انحصاری و آموزه وحزب ميگردد .
اين » ذوب شدن خود درآن حقيقت انحصاری ومذ ھب « ،
بزرگترين وسھمگين ترين » بيماری انسان « است  .بيماری  ،به
معنای درخطربودنست  ».بيماری «  » ،درحالت بيم بودن ،
درخطربودن  ،برلب ورطه سقوط زندگی بودنست «  .چنين کسی ،
به کلی فاقد » منش مردمی = بھمنشی « است و خطرناک
وھراسناک برای ھمه است  .اين تعصب  ،بزرگترين » علت « ،
يعنی سخت ترين مرض وسستی وناتوانی وآفت ِ
سراسرضميروروان وخرد انسانيست  .اينست که به کلی »
سالمت وجود انسانی « را ازبين ميبرد  .ازاين روھست که عطار
بالفاصله ميسرايد :
در» سـالمـت «  ،ھفتصد ملت زتو
ليک ھفتاد و دو  ،پر عـلت زتو
ھمه اين مذاھب واديان وايدئولوژيھا  ،ازتو بيمارومعلول ھستند
ويا ازتو ،بيمارومعلول ميشوند .
تو ھرمذھب ودين ومکتبی که داشته باشی يا برگزينی  ،آن مذھب
ودين ومکتب ازھمان خوی تعصبت  ،معيوب وفاسد تباه ميشود .
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ولی اگر» سالمت « وجودی داشته باشی  ،حتا ھفت صد آموزه
ومذھب نيز  ،به روی تو گشوده اند  ،وسالمت تو به ھمه آنھا
سرايت ميکند  ،وآنھا را سالم ميسازی  .اين » سالمتی « که انسان
را نه تنھا با ھفتاد ودو ،بلکه حتا با ھفت صد مذھب وملت وعقيده
سلمی
سلم َ ،
سلمه َ ،
آشتی ميدھد چيست ؟ » سالمت «  ،به واژه » َ َ
« بازميگردد که يکی ازنامھای مھم » سيمرغ = ارتا « بوده است
» .سلمه « يا » سرمق « يا » سرمک«  ،به گل مرزنگوش ) عين
الھدھد = ھوتوتک = نای به ( گفته ميشود که گل » ارتا واھيشت =
ارتای خوشه « ميباشد که خوشه پروين وتخم ھمه جانھاست و
درھرجانی ھست  ،واين ارتا يا » سلمی «  ،پيدايش » ھومن =
ھخامن « واصل » منش مردمی « است  .نامھای ديگر اين سلمه =
سرمق  ،حسن المراء ) زيبائی زن ( و بقله روميه است  .واژه »
روم «  ،دراصل » ھروم = ھرو -م « بوده است که به جامعه ھای
زنخدائی گفته ميشده است  .و» ھرو= ھره« به معنای » نی =
دوشيزه « است  .چنانچه درياچه » اوروميه « نيزدراصل » ھروم
« بوده است  ،چنانچه نام ديگر درياچه اوروميه  » ،ريما « بوده
است  .و» سلم « که نام پادشاه روم ) ھروم ( درشاھنامه است =
 sai+rima = sairimaميباشد که به معنای » سئنا = سيمرغ = سه
نای = نای « است  .البته سلم شاه روم  ،به معنای شاه يونان
وامپراطوری روم نبوده است  ،بلکه شاه يکی ازکشورھای زنخدائی
درشمال ايران بوده است  .ودرشاھنامه  ،اخترسلم پسرفريدون را ،
» مشتری « ميداند که نام ديگرش » انھومای = ان +ھومای =
انھو +مای « است که به معنای » خدای مادرنيک « است که ھمان
» سعداکبر« باشد .
به سلم اندرون بود زاخترنشان
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نبودش مگر ،مشتری و کمان
ازآنجا که با نای  ،سررا ميتراشيدند وموھای سر را اصالح
ميکردند به آنھا سلمانی = موسی = نائی ) دربلوچی( ميگفتند
وميگويند  .ونام » سلمان فارسی « نيز،ھمين معنای » نائی « را
دارد  ،چنانچه نام ديگرش » ماھيار« است وماه  ،ھمان سيمرغ
وھومای است  .و » سلمی « که درلغت نامه به ھرمعشوقه يا زنی
معشوقه گفته شده است  ،نام اين زنخدای ايران بوده است  ،که
درعربستان ھم پرستيده ميشده است و محمد  ،نام دين خود را
ازھمين زنخدا  ،وام کرده است  .وحافظ بارھا عشق نھانی خود را
بدين زنخدای ايران که آتش مھر درھرجانيست  ،اظھارميکند :
ای صبا گربگذری برساحل رود ارس ) ارتا (
بوسه زند برخاک آن وادی ومشکين کن نفس
» منزل سلمی « که بادش ھردم ازما صد سالم
ُپـرصدای ساربانان بينی و بانگ جرس
وباالخره نام » مھرگياه= بھروج الصنم « که اصل پيدايش ھمه
انسانھا وجانھاست  » ،ابوسالم « ناميده ميشود  ،که درکردی » ،
ھه سن بگی = آسن بغ «  ،خدای سنگ يعنی خدای اتصال
وامتزاج وپيوند است  ،و درست معنای » سلمه « درعربی » ،
سنگ = آسن = آسنگ « ھم ھست  .با چنين منش مردمی درجان
خود ھرانسانی  ،سالمه = سالمت ھست  .اينست که عطارميگويد
» درسالمت  ،ھفت صد ملت زتو «  .چون گوھر ومنش ھمه جانھا
وانسانھا  ،ھمين ارتا  ،ھمين سالمه  ،ھمين سلمه ھست  .انسان
درھمه انسانھا  ،اين مذھب وقبله را می يابد .
ھست کيش وراه وملت  ،بيشمار
تا تو بشماری  ،نيابی روزگار
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ھر زمان  ،خوئی ديگر نتوان گرفت
با ھمه کس  ،تيغ برنتوان گرفت
تو يکی  ،پس دريکی رو  ،بی شکی
تا يکی اندر يکی باشد يکی
اين يکی که اصل ھرجانيست ھمين ارتا = سلمه = سالمه = سالم ،
ميباشد که تنھا » قبله « و تنھا » مذھب حقيقی « است.
بی تعصب گرد وبی تقليد شو شرک سوزو غرقه توحيد شو
ھمه اين مذ اھب واديان ومکاتب واحزاب  ،شرک ھستند  ،وتوحيد ،
ھمان » جستجوی گنج نھفته درجان خود انسان= سلمه = ارتا «
ھست  .وقتی اين عنصرنخستين انسانی  ،درايمان به ھرمذھبی
بجوشد  ،آن مذھب ،بی علت وبی تعصب و بی آفت ھست .
ھرکه او مشغول حق باشد مقيم
مذھبش باشد يکی  ،بی ترس وبيم
چون ترا يک قبله باشد درجھان
گر دگر جوئی  ،توئی از گمـرھان
تنھا قبله تو  ،ھمين ارتا  ،ھمين سلمه درجان تست  .مذھب حقيقی
ھمين يکيست  ،و آن زندگی کردن طبق جان خود ھست .
امر حق  ،داده » ميان جان « قرار
مذھبت اينست  ،مگذ ر زين ديار
چون ترا حق  ،بندگی فرمود وبس توچرا پرسی ھمی مذھب زکس
کوفئی را گفت  ،مردی رازجوی مذھب تو چيست ؟ با من بازگوی
گفت  :اين که پرسد! ای کاره لقا باد پيوسته خدايم را بقا
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آفريدن ملت وحکومت
برشالوده ِ» منش مردمی «

فـردوسی،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

فـردوسـی :
انسان،کليدھمه بندھاست«
»
ِ
بنيادحقوق بشرودموکراسی
پروتاگوراس با اين انديشه که » انسان ،اندازه ھمه چيزھاست « ،
بنياد حقوق بشر را درغرب گذاشت  .اين انسانست که اندازه
حکومت وقانون واخالقست  .و فردوسی با اين انديشه که » انسان،
کليد ھمه بند ھاست «  ،بنياد حقوق بشر و منش مردمی را ازنو
درفرھنگ ايران  ،زنده وتازه ساخت  ،که نفی ھمه قدرتھا
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وحکومتھا و رھبرھا را ميکند  .انسان )= مردم ( کليد ھم بندھاست
 ،به معنای آنست که ھيچ مشکلی نيست که انسان نتواند ازخودش آن
را بگشايد  .فردوسی که درشاھنامه  ،پس از پيدايش جھان ،
تصوير انسان را به عنوان » کليد ھمه بندھا « کشيده است  ،با اين
عبارت  ،ارج انسان ) ( dignity=Würdeرا مشخص و برجسته
ساخته است  .انسان  ،ارجمند است  ،چون کليد ھمه بندھاست  .اين
انسان ) = مردم (است که خود را درآغازپيدايشش  ،را به عنوان »
کليد ھمه بندھا « ميشناسد  ،وميگويد که من  ،کليد ھمه بندھا ھستم .
با اين شناخت خود است که انسان  ،مدنيت را ميآفريند .
جھان را به خوبی من آراستم
چنان گشت گيتی که من خواستم
اين انسانست که با چنين شناختی ازخود  ،اصل قدرت وحکومت
وقانون و اخالق وھنر ميشود  .انسانی که ھمه مشکالت ومسائل را
ميتواند با نيروی جوشيده ازجان خودش ،بگشايد  ،نيازی به راھبرو
قيم وحاکم وپيشوا و قانونگذارو اندازه گذار) ارزشگزار( ندارد .
فردوسی ميگويد که مردم ) انسان (  ،کليد ھمه بندھا درجھان
»ھست «  ،ولی نميگويد که انسان  ،کليد ھمه مشکالت ومسائل را
» دارد «  .مردم  ،کليد ھمه بند ھا و پيچيدگيھا وگرفتاريھا و» پيوند
« ھا را ندارد  .اوکليدی » ندارد « که از کسی گرفته باشد  ،يا
کسی نيز بتواند اين کليد را ازاو بگيرد  .بلکه وجود انسان
درتماميتش  ،اين کليد ھست  .ديده ميشود که » ميتراس « در نقوش
برجسته روم  ،دارنده کليد است  ،و سپس ﷲ نيز دراسالم  ،کليد
آسمانھا وزمين را نزد خود می يابد  » .وعنده مفاتيح الغيب = سوره
نور  ،له مقاليد السموات واالرض «  ،سوره زمر .ﷲ  ،کليد نيست ،
بلکه ادعا ميکند که اين کليدھا نزد اوھستند واين کليدھا ازآن
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اوھستند  .اينھا اين کليد ھا را ازکجا آوره اند ؟ اينھا  ،انسانھارا
ازکليد بودن  ،انداخته اند  .اينھا خواسته اند ارج انسان را
ازگوھرانسان  ،بزدايند  .اينھا  ،خواسته اند حق وتوانائی
قانونگذاری وارزشگذاری وحاکميت و اجتماعسازی را از وجود
انسان  ،حذف کنند  .ولی  ،فراموش کرده اند که انسان  ،کليدی
ندارد  ،که بتوان ازآن به » غنيمت « برد  ،بلکه وجود انسان ،
وملک خود
کليد ھست  ،و کليد را نميتوان ازاو به غارت گرفت ُ ،
ساخت .
انسان  ،کليد گشودن گنج ھارا که پنھانند  » ،ندارد «  ،بلکه »
وجودش  ،کليد ھست «  .اين » کليد بودن انسان « است که » ارج
=  «dignityاورا معين ميسازد  .اين کليد بودن انسانست که »
منش مردمی « است  .آنکه ميخواھد » منش مردمی « را از انسان
بگيرد  ،بايد وجود او يا منش او را  ،از » کليد بودن « بيندازد .
بايد سلب اصالت ازانسان بکند  .بايد اصالت انسان را از انسان ،
غصب کند  .انسان  ،کليد ندارد که بتوان سلب مالکيت ازاو کرد .
بلکه انسان  ،خودش  ،سراسروجودش  ،ھمين کليد ھست  .گرفتن
کليدی ازانسان که ھمه مشکالت را ميگشايد و ھمه رازھا را
ميگشايد وکشف ميکند  ،به معنای سلب انسانيت از انسان  ،سلب
منش مردمی از مردم ) انسان ( است .
بريدن ويژگی کليدی  ،با شمشيرامـر ازجان انسان  ،بريدن آزادی
وخرد جوشينده ازجان است  ،که بسيار دردناک و اکراه
وسرفرازی
ِ
آميزاست وبرترين بيداد ميباشد  .اين » بنده وعبد ومخلوق سازی
« از وجود » سرفراز انسان  ،که سرش راست برشد چو سرو بلند
«  ،برترين آزارجان وبرترين ستم است  .محروم کردن انسان  ،از
سرفرازی و آزادی واستقالل گوھريش ھست که ستمگريست .
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انسان  ،ھيچگاه اين » دردجانکاه « را که نابود کردن ارج ومنش
مردمی اوست نميتواند فراموش کند  ،و اين زخم ناسوروجوديست
که اورا ھميشه به سرکشی و طغيان دربرابر » کليد دزدان «
برميانگيزد .
ببـرد وجدا سازد و
انسان  ،نميتواند کليد بودنش را ،ازوجود خودش ُ
به ديگری بدھد  ،چون با اين کار ،ديگر  ،انسان نيست  ،وبدست
خودش  ،خودش را نابود ميسازد  .انسانی که کليد بودن خود را
درعھد وميثاقی  ،تسليم ديگری بکند  ،انسانيت را ازخود  ،حذف
ميکند وميزدايد و ارج خود را نابود ميسازد  .بنا براين فردوسی ،
کليد داشتنی « نميکند  ،بلکه بحث از » کليد بودن انسان
بحث از» ِ
« ميکند  .بنا براين ھمه عھد وميثاق ھائی که دراين راستا يکسويه ،
با انسان بسته شده اند و بسته بشوند  ،باطل وناحق ھستند  ،چون
سلب انسانيت ازانسانند  .پس ازعبارت بندی » پيدايش جھان «
درشاھنامه که يکی از ديگری  ،پديدارميشوند  ،انسان » مردم «
پديدارميشود :
چو زين بگذری  ،مردم آمد پديد
شد اين بندھارا سراسر کليد
سرش راست برشد  ،چو سروبلند
به گفتارخوب و  ،خرد  ،کاربند

انسان درفطرتش  ،کليد ھمه بندھاست
چرا  ،کل وجود انسان  ،کليد است ؟
درفرھنگ ايران  ،خرد  ،درھمه تن  ،جای دارد .در مينوی خرد )
ترجمه تفضلی( ميتوان ديد که خرد از انگشت وارد تن انسان ميشود
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ومانند پا  ،درکالبد کفش،جای ميگيرد ) اين به معنای آنست که خرد
درجان  ،اصل جنبش و پيوند يابی است (  .نوک پستان ،اينھمانی با
انگشت کوچک داده ميشده است  .به عبارت ديگر ،خرد  ،با مکيدن
شيرمادر ازپستان اوکه دگرديسی خون اوست  ،درسراسرتن پخش
ميگردد و اين شير تحول به خرد وروشنی ،می يابد  .به شير» ،
جيوام « گفته ميشده است  » .جی  +وام « يا » جيو  +وام « چند
معنا دريک راستا دارند  » .وام « که درفارسی » بام =
روشنی ِپگاه « شده است  ،درسانسکريت ،ھم به معنای » پستان«
وھم به معنای » زنخدای مھر « است  .جيوام  ،ھم به معنای »
زندگی وتوافق وآفرينندگی « اززنخدای مھر ميباشد  ،و ھم به
معنای » زندگی ازپستان خدای مھر «  ،و ھم به معنای » خون
ازپستان خدای مھر« است  .ولی معنای جيوام درھزوارش » ،
روج = روشنی= روز « نيز ھست  ،واين نام » ُزھره = ّ
خرم =
بيدخت = َپگ در پگاه « ميباشد  .شيرسپيد  ،درتن  ،دگرديسی به »
روشنی «  ،به » بھروج = بھروز « می يابد  » .روج « نام
ُ
مادرزھره يا ّ
خرم باشد .
ارتافرورد ) سيمرغ ( نيزھست که
اوشين گاه = گاه به
ازآنجا که ُزھره  ،ستاره روشن بامدادی يا » ُ
ھوش آمدن « است  ،شيرمادر درتن  ،دگرديسی به ھوشياری
وبيداری وروشنی و» بھروزی « می يابد  .خرد  ،درفرھنگ ايران
مجموعه شيرازه شده » بينشھای ھمه حواس باھم «  ،گفته
 ،به
ِ
ميشود  .اينست که ھمه اندام واجزاء تن  ،درخردمندی وانديشيدن ،
انبازو ھمکار شمرده ميشوند  .از ھمکاری پا ودست وشکم
وشش وزبان وگوش وچشم وپوست وموو
وجگرودل وسپرزوقلوه ُ
 ، ...خرد پيدايش می يافت  ،تا نگھبان جان باشد  .خرد  ،به آسمان
وفراسوی گيتی نميانديشيد  ،بلکه به فراھم آوردن خوشی وشادی
73

وبھروزی تن درگيتی ميانديشيد  .اين پديده را امروزه  ،سکوالريسم
مينامند .
خرد ،ازجان )= جی  +يان = جايگاه زندگی = جايگاه خدای عشق
وبھروزی و موسيقی وشادی وشناخت ( که » آتش جان « نيز
ناميده ميشد  ،پيدايش می يافت  ،وآتش جان  ،سربرميافرازد و
سرکش وياغی و خواھنده است  .خواست که » خوا +آز« باشد ،
ھمان » يازيدن وافراختن تخم يا اصل « ميباشد  .خواستن  ،يازيدن
گوھرجانست  .آتش جان  ،دگرديسی به » منيدن= انديشيدن « و »
خواست « و » سرفـرازی « می يابد .

نخستين انسان  ،جھان را آنگونه که
ميخواھد  ،تغييـرميدھد
اين » خرد که سرا سرتن را فراميگيرد «  ،در»نخستين انسان «
پيکرمی يابد  ،که يک نامش » منو= مانو«  ،ونام ديگرش »
جمشيد= ييما « ھست  » .منو= من« يعنی » انديشنده = آنکه می
مند «  ،آنکه » سرچشمه انديشيدن ومنيدن « ھست  .درفرھنگ
ارتائی = زنخدائی ايران  ،اين جمشيد بود که نخستين انسان
شمرده ميشد  ،و طبعا بيان » فطرت ھرانسانی « بود .
» کيومرث «  ،تصويرديگر از» تخم نخستين انسان « در
يزدانشناسی زرتشتی است که به کلی با تصويـرجمشيد  ،فرق دارد
 .تصوير» جمشيد= ييما «  ،به عنوان » فطرت يا طبيعت ھمه
انسانھا «  ،برضد » آموزه زرتشت « بوده است  .اين
تصويرجمشيد و ضديت يزدانشناسی زرتشت به آن  ،درھمان
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داستان شاھنامه ازجمشيد  ،بازتاب شده است  .فرھنگ زنخدائی يا
ارتائی  ،گوھروفطرت ھرانسانی را  ،گوھرجمشيدی ميدانست  .اين
انسان است که مدنيت ) شھرگانی( را درگيتی ميآفريند و بھشت
گيتی را با خردش ) با منيدن = انديشيدن ( ميآفريند  .اين انسان
جمشيديست که ميگويد :
» نديد از ھـنر  ،بر خـرد  ،بسته چيز «
» ھنر درجھان از من آمد پديد «
ھيچ ھنری درجھان نيست که درش به روی خرد مردمی  ،بسته
ب بسته به ھمه ھنرھارا ميگشايد  .اين
باشد  .خرد اين انسان  ،در ِ
جمشيد درھرانسانيست که با سرفرازی ميگويد :
جھان را به » خوبی «  ،من آراستم
چنان گشت گيتی  ،که من خواستم
درفرھنگ ايران  » ،جھان آرائی «  ،ھمان معنائی را دارد که ما
امروزه به » سياست= « politikميدھيم  .اين خرد انسان
جمشيديست که جھان را در زيبائی ونيکی آرايش ميدھد و گيتی را
طبق خواستش که ازخرد جانش جوشيده  ،تحول ميدھد  .حکومت ،
ازھمآفرينی وھمپرسی خرد انسانھا جمشيدی  ،پيدايش می يابد .
با چنين انسانی  ،ھيچکدام از اديان نوری  ،چه زرتشتی  ،چه
يھوديت وچه مسيحيت وچه اسالم  ،سرسازگاری ندارند و چنين
تصويری از انسان را که » اندازه ھمه چيزھاست « نميتوانند
تحمل کنند  .ازاين رو  ،دشمنی سرسخت با چنين خرد ی درانسان
که با » منيدن «  ،جھان را طبق خواست خود ميکند  ،آغاز ميشود
داستان جمشيد درشاھنامه بھترين نمونه اين دشمنی يزدانشناسی
زرتشتی با خرد جمشيديست که خرد ھرانسانی ميباشد .
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درست ھمين » منيدن = انديشيدن « است که معنای زشت ِ » منی
کردن « را پيدا کرده است  .منيدن يا انديشيدن  ،طغيان به يزدان
کردنست  .ازمنيدن ومن بودن بايد دست کشيد و خرد خود را
ھرروز بايد پايمال کرد .
منی کرد آن شاه يزدانشناس
زيزدان به پيچيد وشد ناسپاس
ھمين خردجمشيد يا فطری ھرانسانيست که پس ازآفرينش مدنيت
وزيبائيھا وشاديھای گيتی  ،درپايان  ،ھمکار» ديو يا اھريمن «
ساخته ميشود  ،تا درست درروز نوروز که نخستين روز آفرينش
است  ،به آسمان که گستره خدايانست پروازکند  ،و طغيان خود را
برضد يزدان آشکارسازد  .جشن آفرينندگی انسان  ،بزرگترين
سوگواری وماتم ميگردد  .اين انسان کليدی  ،که با منيدنيش ،
مدنيت و حکومت وقانون را ميآفريند  ،مبغوض ايزدان واالھان
نوری قرار ميگيرد و ازھمه طرد و لعن ونفرين ميگردد  ،و اين
گونه » منيدن = انديشيدن جھانساز«  » ،منی کردن = خودرا خدا
خود واژه » منی کردن «  ،که نام نخستين
پنداشتن « ميشود .
ِ
انسان) مانو= اصل انديشنده ( است  ،وھنوز نيز ھرانسانی  ،به
ھمان شيوه  ،خود را ھرروز بارھا » من « مينامد  ،بدترين نفرين
ميگردد  .با من گفتن  ،بايد خرد مدنيت ساز وحکومت آفرين را
بکـشـد  .با من گفتن  ،بايد خرد آفريننده خود را ھر روز
درخود ُ
ازنو سرکوب کند  .من )= انديشه ( بد است چون  ،منی ميکند .
انسانی که ميخواھد با منيدنش  ،قانون ومدنيت وبھروزی وحکومت
بيافريند  ،برضد ﷲ ويھوه وپدرآسمانی واھورامزدای زرتشت
ميگردد  .فردوسی با اشاره ای بسيارکوتاه و آذرخش گونه ،
درھمان آغازشاھنامه  ،اين تصوير انسان جمشيدی را که وجود
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خود را » کليد حل ھمه مسائل ومشکالت ميداند «  ،ازنو  ،زنده
ميکند  ،و خطربيان اين سخن را در آن روزگاربه خوبی ميشناسد .
اين » من « که درمنيدن  ،کليد گشاينده ھمه قفلھاست  ،شالوده حقوق
بشر  ،و حکومتيست که به اندازه انسان ميباشد  .با کشف وشناخت
چنين تصوير انسانی درخود است  ،که ملت وحکومت نوين ايران
پيدايش خواھد يافت .

آفريدن ملت و حکومت
برشالوده ِ» منش مردمی «

فـردوسی،آفريننده» منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

فـردوسـی :

انسان،کليدھمه بندھاست «
»
ِ
انسان سرفرازوسرکش وآزاد
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وژرف معرفتی و
اينکه وجود انسان ،وجود کليدی ھست  ،معنای گسترده
ِ
اجتماعی وحقوقی وسياسی دارد  ،ولی مفھوم ما از» کليد «  ،مارا از

شناخت مفھوم اصلی » کليد « درفرھنگ ايران باز ميدارد  .اين
ِ
مفھوم ازکليد درفرھنگ ايران  ،درآثارگوناگون  ،ازجمله در »
مصيبت نامه « عطار ،زنده وروشن  ،باقی مانده است  .عطار
درمصيت نامه  »،ميکائيل « را که ھمان » ميغ  +ايل = خدای
ابر« باشد  ،دارنده ھمه » مفاتيح « ميداند  .البته خدای ابروباد ،
باد نيکو در
ھمان » سيمرغ و وای « درفرھنگ ايران ميباشد ِ .
وزيدن  ،گوھرھمه چيزھا را باز وآشکارميسازد  .ھمينگونه ابر
درباريدن باران  ،با ھنجيدن آب در تخمھا  ،ھمه تخمھارا بازميکند
وميگشايد وگوھر آنھارا آشکار ميسازد  .ازين رو  » ،وای به « يا
کليد گشايش « يا آشکارسازی ھمه تخمھا ،
سيمرغ يا ميکائيل ِ » ،
درانبازشدن با تخمھا ھستند .
ای مفاتيح جھان دردست تو
حامل عرشی و ،کرسی ،پست تو
ابروباران  ،قطره عمان تست
رزق وروزی  ،ريزه خوارخوان تست
ھرشبی ازتو  ،دل افروزی رسد
بازھرروزی زنو  ،روزی رسد
ورعنان باد  ،پيچی يکدمی کی نسيم خوش جھد درعالمی
طفل بستان را چو از پستان ميغ
تازه گردانی زشير بی دريغ
کليد  ،شيردادن به کودکان بستان  ،و وزيدن نسيم خوش است که
گوھرھمه گياھان را آشکاروبازميسازد و نيروی آفريننده آنھارا
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ازتاريکی  ،برميافروزد و روشن ميسازد  .عطار ھمين انديشه را
دردنباله داستان آويزان ساختن ھاروت وماروت ) خرداد وامرداد (
درچاه بابل نيز ميآورد  ،که آب زندگی ) شيرابه جھان يا حقيقت (
به ھرانسانی نزديکست  ،ودرخانه وجود خود اوست  ،و فقط بايد
درخود  ،اندکی بکاود وبجويد  ،تا اين سرچشمه را دروجود خود
بگشايد  .تا کاريز حقيقت ازاو موج بزند  .آنگاه عطار درست ھمان
انديشه ای را درعبارت بندی عرفانی  ،ميگويد که فردوسی
درشاھنامه گفته است  ،و جان انسان را کليد ھردو عالم ميداند که
راه به حقيقت را پديدارميسازد :
چند داری روی خانه  ،پاک تو
کـن  ،برافکن خاک تو
خانه چاھی َ
تا چوخاک تيره برگيری ز راه
چشمه روشن  ،برون جوشد زچاه
آب نزديکست  ،چندينی متاب
چون فروبردی دوگزخاک  ،اينت آب
ای عجب  ،چندان ملک در درد ورنج
برسرگنجند و می جويند گنج
تا نيامد » جان آدم « آشکار ره ندانستند سوی کردگار
ره پديد آمد  ،چو آدم شد پديد زو کليد ھردوعالم شد پديد
آنچه جمله  » ،عرش « می پنداشتند
تا به توفيق خدا بر داشتند
آن  » ،دل پرنور آدم « بود و بس
زآنکه آدم  ،ھردوعالم بود وبس
آدم  ،کليد ھردوعالمست  ،چون خودش » ھردوعالم « ھست ،
وميتواند ھردو عالم را ازخود آشکارسازد  .عرفا  ،برای گفتن
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مطالب خود  ،راه گريزی جزاين نداشتند که آنھا را به قالب يک
اصطالح اسالمی  ،يا به چنگکی از يک آيه قرآنی يا حديثی ،
آويزان کنند  .با اين آويزان کردن به يکی ازاين تصاويريا
اصطالحات شريعتی  ،ميتوانستند » آنچه را ھرگز نميتوان گفت « ،
بگويند  .گفته خود را درست به آنچه دھان آنھا را به ھم ميدوخت،
ميآويختند.
تصوير عطار ازآدم ) انسان (  ،ھمان تصويريست که فردوسی
درآغازشاھنامه آورده  ،که با انسان  ،کليد ھردوعالم پديدارميشود ،
وبااين کليد  ،راه به سوی اصلی که در » گوھر چيزھا « نھفته است
گشوده ميشود  .درفرھنگ ايران  ،غيب ) آنچه نا ديدنی وناگرفتنی
است ( در درون چيزھا و اصل آفريننده چيزھاست  ،نه فراسوی
چيزھا وفراسوی گيتی وزمان  .عالم ديگر ،درون اين عالم ،
واصل پيدايش ھمين عالمست .
بنا براين کليد  ،وسيله ای نيست که درصندوقی را ميگشايد  ،تا
ھمه چيزھا قيمتی را که درآنست  ،وداشتنی ھستند  ،بردارد و مالک
آن شود و آنرا تصرف کند  ،بلکه روند جستجو کردن و
وبن آفريننده درچيزھا  ،با مھرورزی
آشکارساختن وزاياندن اصل ُ
بدانھاست  .ازسوی ديگر ،خدا يا حقيقت يا اصل  ،گنجی نيست که
ھمه اش دريک صندوق انبارشده باشد  ،بلکه » گنجی « است که
در درون » يک يک چيزھا «  ،افشانده شده است  .ھرانسانی  ،ھر
جانی  ،يک صندوق است که بخشی از گنج خدا يا حقيقت يا زندگی
درآن ھست  ،و مسئله معرفت  ،گشودن تک تک انسانھا وجانھا
وچيزھا و يافتن گنج نھفته درآنست  .اينست که ھمه چيزھا  ،گنج
نھفته و» راز ومعما « ميمانند  ،وانسان بايد وجود کليدی باشد چون
ھميشه با » رازومعما « کار دارد .
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با چنين کليد مھرآميزيست که اصل آفريننده نھفته درچيزھا ،
آشکارساخته ميشوند ومی بالند و سربرميافرازند  .انسان  ،کليد ،
يا ماما وانگيزنده ايست که بامھرورزی  ،چيزھا را ميگشايد تا
آنچه درگوھرچيزھا درگيتی نھفته است  ،زائيده بشوند يا برويند و
سربرافرازند وببالند .
اين مفھوم کليدی بودن انسان که در آغازشاھنامه آمده  ،درتصوير
جمشيد  ،گسترده ميشود  .خرد جمشيدی  ،کليديست که درگشادن
وبازکردن و آشکار ساختن ھمه پديده ھا  ،مدنيت و خوشی
وبھروزی را درگيتی پديد ميآورد و آشکارميسازد  .با کليد خردش ،
درجستجوی گنج نھفته درچيزھا  ،نيک وبد وزشتی وزيبائی و درد
ودرمان را ميشناسد  .با گشودن گنج نھفته درپديده ھا » ،
گوھروجود خودش « نيز  ،آشکار ميشود ومی بالد و سرفرازميشود
 .فرھنگ ايران  ،استوار برانديشه » آفرينش بر پايه جفتی
وانبازی« بود  .ازاين رو انسان درانبازی وآميرش با گيتی ،
روشنی وشادی ونيکی وزيبائی را با ھم ميآفرينند  .ازاين رو
جمشيد با گشودن ھمه پديده ھا با کليد خرد  ،طبعا  ،خودش را نيز
ميگشايد و خودش می بالد وخودش سربرميافـرازد .
سرفرازشدن  ،ھمان » سروشدن « است که تصوير اصلی
فرھنگ ايران ازانسانست  .درفرھنگ ايران  ،تصوير ديگر انسان
ماه ُپـر ھست  .اينست که درشاھنامه ،
 ،سرويست که برفرازش ِ
بالفاصله  ،پس از بيان » کليد ھمه مسائل بودن انسان « ميآيد که »
سرش راست برشد  ،چو سرو بلند «  .انسان  ،سروبلند ی ميشود
که برفرازش » ماه پـ ُر« است  .انسانی که با کليد وجودش  ،ھمه
پديده ھارا ميزاياند تا بازشوند و ببالند  ،خودش نيز دراين »
ھمآفرينی «  ،سربرميافرازد و باال بلند ميشود  ،سرو بلند ميگردد .
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سرفرازی،ھمان پديده » آزادی « است
فردوسی ميگويد که انسان با » گفتارزيبا وتروتازه « و با » خرد
عمل گرا « سر برکشيد  ،سربه باال وبه فراز کشيد  .افراختن که از
ريشه » افراز=  «afr+aaz =afraazھست به معنای » برآختن
= بريازيدن = بباال آختن = باال يازيدن « است  .نام ديگرسرو ،
اردوج ) ارتا  +وج = تخم ارتا = تخم ارتای خوشه  ،خدای ايران (
است  .انسان )= مردم = مر +تخم ( ھم به معنای » تخم ارتا «
ميباشد  .انسان مانند سرو  ،تخميست که می بالد و بلند ميشود
وسرش ،درست ھمان » ماه وخوشه ارتا « يعنی خدای ايرانست .
ھر درختی ) در +آختن (  ،تخميست که به باال وفرازکشيده ميشود .
علت ھم آنست که درھرتخمی  ،آتش » ئور وازيشت « ھست  ،که
» آتش ناسوز يا گرما « باشد  .و آتش درتخم  ،می يازد  ،به فراز
کشيده ميشود  .ازاين رو ھست که درفرھنگ ايران واژه »
َوخشيدن «  ،ھم به معنای روئيدن وپيشروی کردن بباال  ،وھم
معنای زبانه کشيدن وشعله ورشدن است .
ازاين رو آتش درتخم گياھی شعله ميکشد ) می يازد( و شادی
وسعادت ميآورد و انديشه شاد ميشود urwaaz .ھمان urwaxt
است  .وئوروازنيتن =  urwaazenitanبه معنای شادی کردن
وسعادت وعزيزشدنست و urvahman =urwaxmanبه معنای »
دارای انديشه شاد شدن « است .درست روند سربرافراختن تخم
ّ
وعزت  ،و ھمچنين
)مردم = مر+تخم (  ،رسيدن به شادی وسعادت
» رسيدن به انديشه ھای شاد « است .
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پديده بلندی يافتن درفرھنگ ايران  ،ازيکسو با روئيدن به معنای
باليدن وپيشرفت  ،وازسوی ديگر با شعله کشيدن آتش ) گرما =
مھر( کارداشت  .اين بود که » خواستن « نيز ،ھمين روند باليدن و
شعله ورشدن وتاختن به باال ،ازگوھر خود انسان شمرده ميشد .
»خواست« که ازريشه » خواز= =xvaazخوا +آز «xva-aazباشد
 ،به معنای » به فراز يازيدن ازگوھروتخم ومبداء « يعنی ازجان
است  .و ھمين واژه است که » ياسه = آرزو واشتياق « شده است .
و واژه آزاده =  aazaataنيز ھمين روند » يازيدن به بلندی «
است .آزادی  ،که به فرازيازيدن  ،بلندی يابی باشد  ،ويژگی » آتش
جان « انسانست  .آزادی را  ،ھيچکس به انسان نميدھد  ،چون
ويژگی گوھری و جدائی ناپذير ازجان وگوھرانسانست  .گرفتن
آزادی ازانسان  ،به معنای » آزردن جان وخرد « اوست که
برترين گناه و ستم است  .سرافرازی ) افراز= ابر +آز=
 (afr+aazھمان يازيدن به به بلنديست و ھمان پديده » آزادی «
است  .اين واژه » يازيدن = آزيدن « که روند گوھرآتش ناسوزجان
انسانيست  ،با پيدايش پديده خشم ) = آتش سوزنده (  ،معنای منفی »
آز= بيش ازحد خود خواستن  ،طمع « را گرفته است  .تا آتش جان
می يازد وبلندی ميطلبد  ،آز ،پديده ايست مثبت وآفريننده  ،و پديدار
» آزادی = خواست گوھری « ميباشد  ،ولی با تحول يابی آتش
ناسوزجان  ،به آتش سوزنده خشم ) قھروتجاوزطلبی وتھديد وکين
ورشک ( که اختال ل درجان باشد  ،ھمان نيروی آفريننده ومثبت ،
تبديل به ويژگيھای منفی وويرانگر ونابود سازنده ميگردد .
جمشيد ،انسان کليدی  ،درخرتيدن )= به کاربستن خرد= منيدن =
انديشيدن ( پديده ھا را ميگشايد و ھمه نيکيھا وزيبائيھا وسودمنديھا
را ازگوھر چيزھا درگيتی پديدارميسازد و ھمه چيزھا بارور
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ميشوند  ،وبدينسان خودش نيز  ،می يازد  ،بلندی می يابد ،
سربرميافرازد و جھان را آنگونه ميسازد که خواستش ) خواز ،آز يا
ياسه ِگوھريش ( ھست وآزاد ميشود .
اين سرافرازی وبلندی يابی درمنيدن درھرمرحله ای ازکارھايش
ھست  ،ولی اين » بلندی يابی وسرفرازی وبلند منشی « در داستان
جمشيد درشاھنامه  ،درپايان خرد ورزيھا ومنيدنھای او با » خرد
کاربند يا خرد عمل گرايش « نموده ميشود  .او خردی دارد که آنچه
می انديشد ،به کارمی بندد و جھان را تحول به خواستش ) خوار=
خوا  +آز ( ميدھد و اين برترين آزمون » آزادی وسرفرازی «
است .

سـرفـراز ،يا سری که برفـرازاست
درشاھنامه بارھا اين تصويرانسان تکرارميشود که سرويست )
اردوج= پيرو= سور= مای مرز( که برفرازش ماه پرھست  .البته
ھمه می انگارند که اين يک تشبيه شاعرانه ھست .ولی وارونه اين
انگاشت  ،اين تصويری بسيارمھم وبسيارپرمعنا ازانسانست که
شاخصه فرھنگ ايران ميباشد .
ماه ُپـر ،اقتران وھمآغوشی ھالل با خوشه پروين ) ارتای خوشه (
است  .ماه ُپـر ،زھدان آسمان ،ھالل ماھست که دردرون خود ،
حامله به خوشه پروين ) ارتای خوشه  +بھمن ( است  ،که تخمھای
ھمه زندگان درگيتی ميباشد .
درست ھمين ماه ُپـر يا ماه شب چھاردھم را » کليچه سيم «
نيزميخواندند .کليچه  ،ھمان » کليد « است  ».سيم =اسيم «  ،به
يوغ يا اصل پيوند ومھرگفته ميشـود  .ماه  ،که درگزيده ھای زاد
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اسپرم وبندھش  ،اينھمانی با » خرد ومغـزوچشم « داده ميشود » ،
کليد به ھم پيوند دھنده است «  ،چون خود ماه ُپـر  ،اصل
ِ
مھرواقتران وپيوند ھست  .ازاين رو فردوسی ميگويد که انسانی
که کليد ھمه بندھاست :
سرش  ،راست برشد چو سروبلند
به » گفتارخوب « و » خـرد  ،کاربند «
تصوير ماه پر ،برفرازسرو را که اصل سرفرازيست  ،به اصل »
گفتارخوب « و » خرد کاربند « برميگرداند  .خرد کاربند ،
خرديست که چنان می انديشد که با کاروعمل  ،جفت بشود  .خرد
کاربند  ،خرديست که عملگرا ميانديشد  .خرديست که چيزی را
ميانديشد که به کار به بندد و ميتواند آن انديشه ر ا به کار ببندد و
واقعيت بدھد  .به عبارت ديگر ،خرديست که گوھر راستی دارد .
انديشه اش  ،اينھمانی با کاروکردارش دارد  .با چنين خردی  ،ريا
ودوروئی و دروغ  ،پيدايش نمی يابد .
» گفتار «  ،که دراصل به » گپ = کب = کف « بازميگردد  ،به
معنای » آنچه به ھم لحيم ميکند وميچسباند ووصل ميکند « ھست .
» گفتن «  ،به غايت پيوند يافتن باھمديگراست  .گفتن  ،اساسا ،
به معنای ِ ديالوگ وھمپرسی است  .ازاين رو سيمرغ به زال ،
ھنر» گفتگو« را ميآموزد  .فردوسی  ،سرفرازی انسان را دراين
گونه » گفتار« و اين گونه » خرد که عملگراست « می شناسد .
البته  ،ماه ُپـر ،که آبستن به ھمه تخمه ھای زندگانست  » ،اصل
روشنائی « شمرده ميشده است  ،چون تخم  ،اصل روشنيست .
ھرتخمی درگشوده وآشکارشدن  ،روشن ميشود وميافروزد.
اينست که با سرفرازی  ،انسان  ،خودش سرچشمه روشنی وبينش
وپيوند دھی درتاريکی ميشود که بازتاب ھمان انديشه » کليد بودن
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« است  .کليد بودن  ،پيکريابی اصل جستجو کردن و آزمودنست ،
نه » ھمه چيز را دانستن «  .اينکه انسان  ،وجوديست کليد  ،به
معنای آنست که سرچشمه بينش درجستجو وآزمايش است  .انسان
 ،کليدی نيست که يکبار صندوق وگنجی را باز کند ومالک ھمه
گنجھای ) بينش ( شود و ازآن پس به کليد ) يعنی به خودش وبه
جسجو وگشودن ( کاری نداشته باشد  .بلکه انسان  ،ھميشه کليد
جوينده ميماند و ھيچگاه روبرو با صندوقی نميشود که » کل بينش
ھا درآن نھاده شده اند « واو با بازکردن آن صندوق  ،ديگر بی نياز
از کليد ) يعنی ازوجود خودش ( ميشود .به خوبی ديده ميشود که
چشم وخرد که ھمگوھربا ماھست  » ،کليچه سيم = کليد گشاينده
مھر« ھست  .گوھرکليدی جان  ،درچشم ودرخرد  ،پديدارميشود .

وسعت و تعالی
درفراخی يافتن  ،سرفرازشدن
خرد درمنيدن ،خود را ومدنيت را ميگسترد ) وسعت می يابد (
ودرروند ِفراخ شوی  ،فرازی می يابد وآزاد ميشود
اينکه انسان در» منيدن « يا به » کاربستن خرد جوشيده ازجان
خود «  ،ازيکسو » ،وسعت آگاھی ووجودی «  ،وازسوی ديگر »
تعالی  ،يا بلندی آگاھی ووجودی « می يابد  ،پيايند » کليدی بودن
« اوست  .اين دوگونه تجربه در داستان جمشيد در» ونديداد « و در
داستان ديگرازجمشيد در شاھنامه « عبارت بندی شده اند  .انديشه
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فراخ شوی آگاھبود انسان  ،با فراخ بينی مدنی وسياسی واجتماعی
گره خورده است  .آگاھبود وخرد انسان  ،آنقدر وسعت می يابد
وفراخ ميشود که در » مدنيت = شھرگانی « بگسترد  .اين ھمان
انديشه » خرد کاربند « است  .مثال به سياست درفرھنگ ايران » ،
جھان آرائی « گفته ميشود نه » کشور آرائی يا شھر آرائی يا
روستا آرائی «  .چونکه خرد  ،آن » منش مردمی را که جھانی
وعموميست «  ،ميتواند درزمان وجای محدودی  ،به کاربندد .
انسان درساختن خانه خود نيز جھان را ميآرايد  .انسان درآباد کردن
روستا وشھروکشورخود  ،جھان را ميآرايد  .اين اصطالحيست که
کامال با تجربه يونانی از » پوليتيک « فرق دارد  .پوليتيک ،
آراستن شھرخود بود  .درحاليکه درفرھنگ ايران  ،انسان در
آراستن شھرو کشور خود  ،جھان آراست .
بدين علت دورويه بودن » منش مردمی که منيدن دروسعت
جھانيست « و » خرد کاربند که کاربستن آن مردمی در زمان
ومکان ويژه « است  ،جدا ناپذيرازھمند  .اينست که » چشم فراخ
بين مردمی « که ھمان » خرد فراخ بين « ھست  ،با » کليد بودن
انسان «  ،واقعيت می يابد  .درونديداد  ،جمشيد با آرمئتی  ،مدنيت
را در زمين باھم ميگسترند  .انسان وتن که بخشی از زمين
وزنخدای زمين آرمئتی است با ھم مدنيت را درزمين ميگسترانند .
گسترش مدنيت با انديشيدن کاربند زمينی  ،باھمند  .خود آگاھی
انسان  ،درانديشيدن برای گستردن مدنيت  ،وسعت می يابد .
پھنای خود آگاھی ومنيدن  ،با پھنای شھريگری ) مدنيت ( باھم
گشوده ميشوند وفراخی می يابند  .ولی درشاھنامه  ،پس ازگسترش
خود آگاھی  ،درخانه سازی و يافتن دارو ودرمان وپزشکی و کشف
سنگھای زيبای قيمتی و دريانوردی که ھمان » پھنا يابی خرد
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درمنيدنست «  ،درپايان  ،خرد درمنيدن  ،فرازی وبلندا می يابد .
انسان درخرد ورزی در گستره ھای پھناور ِ افقی زندگی ،
درشناخت نيک وبد  ،زشتی وزيبائی ،تندرستی وبيماری  ،به بلندی
وتعالی کشيده ميشود  .منيدن خرد  ،ازسربرافراختن و تعالی يافتن
 ،جدا ناپذير است  ،چون آتش جان او که درخرد وچشم ،
پديدارميشود  ،يازنده به بلنديست  .آتش جان درمنيدن  ،سر
برميافرازد  .ولی دراين داستان جمشيد درشاھنامه  ،به خوبی ديده
ميشود که جمشيد با ساختن تخت روان باخردش  ،طبق خواستش به
فرازميرود و به فرود ميآيد  .فرازيابی و بلندی خواھی  ،ھمراه »
سقوط وھبوط « وفروافتادن يا فروافکنده شدن نيست  .بلکه
جمشيد  ،بنا برخواست خردش  ،به فراز ميرود  ،و طبق خواستش ،
با اطمينان فرود ميآيد  .پرواز جمشيد  ،مانند پرواز ايکاروس =
 Ikarusيونانی يا مانند پروازکاوس با » فريفتن عقابھا « نيست .
از ديد خرد جمشيدی  ،رفتن به آسمان وفراز ،رفتن به منطقه قدغن
وتحريم شده نيست  .سقوط وھبوط  ،ھنگامی روی ميدھد که انسان ،
بخواھد به فراسوی امکانات وجودی ومعرفتی خود برود  .جمشيد
در منيدن  ،به فراسوی خود  ،به فراسوی حد معرفتی خود نميرود و
يا ازاندازه خود خارج نميشود  ،وگرنه دچار سقوط وھبوط ميشد .
اين فراز روی  ،روند طبيعی تحول خرد او درمنيدن ھست  .خرد
او ميخواھد که ھم پھناور وھم متعالی وسرفراز باشد  .وسعت
وتعالی برای جمشيد باھمند  .خرد انسان در منيدن  ،ھم وسعت وھم
تعالی می يابد  .او تعالی يابی را به عنوان » فراسوی خود رفتن «
يا » بی خود شدن « درنمی يابد  .بلکه تعالی وسرفرازی  ،برآيند
ديگرمنيدن با خرد ھست  .خودشدن  ،وسيع شدن وتعالی يافتن است
 .آسمان وفراز ،جايگاه ويژه خدا يا خدايان نيست  ،بلکه انسان نيز
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سروی ھست که ھرچند از زمين ميرويد ودرزمين بيخ وريشه دارد
 ،ولی سرنيزبه آسمان ميافرازد و » ماه پروخوشه پروين يا ارتا ،
خدای ايران « ميشود  .انسان  ،درمنيدن زمين را ) آرمئتی ( را به
آسمان ) سيمرغ ( می پيوندد  .آسمان وزمين  ،خدا وانسان ،
دووجود ازھم بريده نيستند  ،بلکه دووجود به ھم تحول يابنده
ھستند  .انسان ،متعالی و» خدا = ارتا = سيمرغ « ميشود  ،و خدا ،
تحول به انسان می يابد  .ازاين رو » سرو «  » ،اردوج = ارتا +
وج = تخم ارتا « ناميده ميشود  .درست اين کشش به متعالی شوی
درمنيدن است که االھان نوری  ،ازجمله اھورامزدای زرتشت  ،آن
را » برترين گناه « ميدانند  .درحاليکه » ارتا « که » ھمان تخم
جان انسان « است  ،پيدايش » ھومن = بھمن « است  .اين ھومن
است که » منش مردمی = بھمنشی = ھومنی « انسانست وطبعا
در» ھو منيدن «  ،ازسر ،ارتا وبھمن ميشود .
ولی اين » کشش سرفرازشوی انسان درمنيدن «  ،در يزدانشناسی
زرتشتی  » ،گوھر ديوی واھريمنی « پيدا ميکند  .سرفرازی
درمنيدن  ،که جدا ناپذير از » منيدن درايجاد مدنيت « است ،
تجاوزطلب وطاغی شمرده ميشود  .تعالی يابی خود  ،درخرد
ورزی ومنيدن  ،دست يازی و تجاوز به ملک انحصاری اھورامزدا
ميگردد  .درحاليکه برای جمشيد  ،اين تعالی يابی درست درراستای
تحول يابی به خدا  ،وھمپرسی باخدا و انبازوجفت شوی باخدا ،
جدا ناپذ ير از » منيدن = ھومنی کردن = ھومن شدن « است .
و ھمين انبازشدن باخداھست که خويشکاری » خرد« است  .خرد
درشاھنامه » اصل جفت شونده « ھست  ،و اين جوھر کليدی اوست
 .کليد  ،اساسا معنای انبازشدن وجفت شدن وقرين شدن ومھرورزی

89

را دارد  .کليد بودن به معنای ھمپرسی با خدای زمين ) آرمئتی(
وبا خدای آسمان ) ارتا = سيمرغ ( است .
» منيدن = ھومنی کردن = بھمنشی «  ،درانديشيدن به گيتی
وگشودن راز پديده ھا  ،تعالی يافتن  ،سرفـرازشدن  ،شعله کشيدن
به اوج وپرواز به آسمانست  ،معراج است  .معراج  ،ويژه شخصی
برگزيده ازخدا نيست  ،بلکه ويژگی ضميرھرانسانيست.
اينست که درشاھنامه  ،خرد جمشيدی  ،انسان مدنيت سازو
شھرسازو جھان آرا  ،به وسيله موبدان زرتشتی دردوره ساسانيان ،
ديوی واھريمنی شده است  .خرد جمشيد درتعالی يابی  ،ھمکار ديو
ميشود  .ولی دراصل  ،ضميرانسان ) يا آتش جان ( دارای
چھارنيرو است که به شکل چھاربال تصويرميشده است  .واين
چھاربالی را که توانائی انسان درتعالی يابی خود است  ،االھان
نوری  ،مقراض کرده اند  .درھيچ انسانی نبايد توانائی سرفرازی
وتعالی و وصال باخدا باشد  .ھيچ انسانی  ،پيوند مستقيم با خدا ندارد
 .با تحريم خودگستری به فراز ،منيدن  ،منی کردن  ،انديشيدن به
تجاوز به گستره خدا ميشود  .رابطه مستقيم خرد انسانی با خدا  ،با
جانان  ،قطع ميگردد  .ولی با تحريم خودگستری به فرازوتعالی
يابی و ارتباط مستقيم با حقيقت  ،اين سائقه درانسان  ،به ھمان
اندازه که ازاين اديان بيشترکوبيده ميشود  ،درباطن انسان  ،نيرومند
ترميگردد  .وازاين پس  ،اين کشش به فرازيابی خود که تحريم شده
است  ،درجنبش عرفان  ،تبديل به » ازخود  ،بيخود شدن و به
فراسوی خود رفتن « ميشود  .انسان ازاين پس  ،تعالی يابی خود را
 ،دربيخود شدن  ،درازخود گريختن  ،خود را خوارشمردن درمی
يابد و منيدن  ،منی کردن ميشود .
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آفريدن ملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش مردمی «

فـردوسی،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

فـردوسـی :
انسان،کليدھمه بندھاست«
»
ِ
شالوده » داد «
انسان ِکليدی،
ِ
بنيادگـذار » داد «
انسان،
ِ

خالصه گفتار
-----------درفرھنگ ايران  » ،دادگری «  ،تنھا شرط جھانداريست  .تنھا »
داد« ھست که حقانيت به حکومتگری وشاھی ميدھد  ،و با » بيداد
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وستمکارشدن «  ،ھرحکومتی وشاھی  ،حقانيت به حکومتگری
وشاھی را به کلی ازدست ميدھد  ،و ازآن پس ازحکومتگـر وشاه ،
» معزول « است  .اين » داد « ھست که دادگر و داور بايد واقعيت
بدھد  .ازاين رو  ،اين » داد « ھست که » اصل حکومتگـری يا
نگھبانی« است  .حکومت درفرھنگ ايران  ،پيکريابی » نگھبانی
جان انسانھا ازآزار« و» آراستن اجتماع برپايه داد « است .
فرھنگ ايران  ،در » داد «  ،اصل » نگھبانی جان وروان «
مردمان را ،از گزند ودرد و آزار ميديـد  .داد)= داته ( ،بينشی
ھست که ازجان روان خود ِ مردمان  ،پديد ميآيد  ،تا جان )
زندگی درگيتی ( را  ،ازگزند ودرد و آزار  » ،نگھبانی « کند .
نگھبانی جان ازگزند  ،داد است که بينشيست که ازخود ِ» جان
انسان « ميافروزد  .ازاين رو ھست که درشاھنامه ميآيد که »
ستم  ،نامه عزل شاھان بود « .
اين مفھوم » داد « ھست که حقانيت به ھرشکل حکومتی ميدھد  ،و
نبودش  ،حقانيت را ازآن شکل حکومت و ازآن شخص يا ازآن
دستگاه  ،سلب ميکند  ،و فراسوی ھـرگونه » شريعت ومذھب
وايدئولوژی « ميباشد  » .داد «  ،تابع ھيچ گونه مذھب وشريعت
وايدئولوژئی نيست  ،بلکه زايش وپيدايش مستقيم  ،از جان خود
انسانھاست  .درست اين » جان فرد انسانی « در اجتماع ھست که
معياروسرچشمه نھائی وبيواسطه پيدايش داد ) داته = بيش زايشی
ازگوھرانسان ( دراجتماع  ،و معيارسنجش » بيداد وستم « ھست .
اين حساسيت وشناخت » بيداد وستم « دراجتماع ازفـرد است  ،که
» نامه عزل شاه يا حکومتگر « را مينويسد  .انسان با شناخت ھر
درد وآزاری به جانش که » بيداد« است  ،پديده » داد « را
دراجتماع ميگسترد  .انسان ھميشه با » بيدادھای تازه « دراجتماع ،
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کار دارد و ھميشه خردش برای نگھبانی جان  ،با شناخت » بيداد
تازه «  ،ازنـو ،به ھوش ميآيد وبيدارميشود و » داد را ازنو
ميگسترد «  .سوء استفاده از آنچه در اجتماع » داد « شمرده
ميشود  ،خرد را که نگھبان جانست  ،بيدارميسازد  ،و بينشش را
از داد ،تازه ميکند و ميگسترد .
فرھنگ ايرانی  ،شالوده فطرت يا گوھر انسان را » بھمن = پيش
خرد = آسن خرد « ميدانست  ،که » خـرد ضدخشم =
خـرد ِضدقھرودرشتی وتھديد به جان « باشد  ،و اين پيش خرد » ،
خود
سرچشمه ساماندھی اجتماع و پيدايش داد « شمرده ميشد .
ِ
واژه » شالوده = شال ئوته «  ،در اصل » شال بيته = شال بوته =
شال پيته « بوده است که نام گياه » بھمن احمر« است  .گياه بھمن
 centaurea behenناميده ميشود ) کنتاور ،دريونانی ترکيب نيمه
تنه انسان با تنه اسب است و معنای »سنگ = آسن = ترکيب
وسنتزدارد ( و نام ديگراين گياه  ،حسن بغ اودی ) آسن بغ – ئوته (
است  .يکی ازنامھای بھمن » سنگ خدا= آسن بغ « بوده است .
بھمن با اين گياه  ،اينھمانی داده ميشده است  .به عبارت ديگر،
بھمن  »،شالوده« جھان يا تخم وعنصر نخستين ھمه چيزھاست .
رد ضد خشم « در ھرانسانی ،
اين » پيش -خرد  ،يا تخم وبُن خـ ِ
بوسيله سروش که » گوش سرود -خرد « است  ،گشوده ميشود  ،تا
درشتی )= خشونت ( وقھروبيم را ازجان انسان  ،دور دارد .
اين » خرد گوھری « درافراد اجتماعست که در » ھمپرسی
وھمانديشی و انبازی « باھم  ،سرچشمه » داد« ھستند  ،و معيار
اصلی ِ تشخيص » بيداد« ھستند  .معيار» تشخيص بيداد وستم بودن
«  ،فوق العاده اھميت دارد  .درفرھنگ ايران  » ،آزردن جان
وخرد ھرانسانی «  » ،بيداد يا ستم « ھست  ،و پروردن و آفريدن
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خوشی وشادی برای ھمه انسانھا ) جانھا ( بدون تبعيض  ،داد است
 .اين اولويت » جان « بر » ايمان به مذھب وشريعت وآموزه دينی
خاص ويک ايدئولوژی «  ،پديده » داد « را درفرھنگ ايران
مشخص ميسازد .
» داد «  ،داد است  ،به شرط آنکه از » پيش -خرد يا آسن خرد
انسانھا « جوشيده شود  .اين » پيش خرد يا آسن خرد « ھمان »
بھمن = ھومن = ھخامن « است  ،که گوھر وفطرت ھرانسانيست ،
و » سـروش « که يکی از بخشھای ديگر گوھر خود ھرانسانيست ،
آنچه را اين پيش خرد  ،ميانديشد  ،ازگوھرانسان  ،ميزايانـد و » به
ھوش ميآورد «  ،وچنين بينشی » داد= داته « ميباشد  .بنا براين ،
ھرانسانی  ،شالوده » داد « ھست  .اين انديشه ژرف و پھناور ،
گرانيگاه مفھوم » داد «  ،فرديت و
شاخصه فرھنگ ايرانست .
ِ
آزادی انسان برپايه » خردش « ھست  .درفرھنگ ايران  ،داد را
نميتوان از» فرديت انسان و آزادی او « جداساخت  .اينکه
فردوسی ميگويد
خرد  ،بھترازھرچه ايزدت داد
ستايش » خرد « را به از » راه داد «
گواھی براولويت » خرد « بر» راه داد « ميدھد ،ازآنجا سرچشمه
ميگيرد که  » ،سروش « که زاياننده » انديشه وبينش «
درھرانسانی ھست  ،ويژگی گوھری ) فطری ( ھرانسانی ھست .
ھر انسانی  ،سروش خودش را دارد  .سروش  ،مانند جبرئيل و
مانند روح القدس دراسالم ومسيحيت نيست که فقط رابطه با
برگزيدگان دارند  ،بلکه » عنصرفطری ھرانسانی « است .
سروش ھرفردی  ،جنين انديشه ای را که درگوھر ھرانسانی پديد
آمده  ،ميزاياند  ،تا » آن انديشه و بينش چشم  ،نگھبان زندگی «
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باشد  .و اين » داد « است که نگھبان روان )جان و خرد ( و تن
انسانست  .سروش  ،ھيچگاه نميخوابد  ،به عبارت ديگر ،چشمش
ھميشه بازوگشوده است و نگھبان  ،چشميست که پيشاپيش نگاه
ميکند  ،تا خطر گزند به جان را به ھنگام بازدارد  .به عبارت ديگر
درھرانسانی  ،يک اصل ھميشه بيدارھست که به رغم غفلت او،
نگھبان جان اوست  .نقش بنيادی حکومت  ،نگھبانی جان وخرد
فرد فرد انسانھاست  ،نه نگھبانی » ايمان به عقيده ومذ ھب «
دراجتماع و دفاع از آن .
» داد « که » داته « باشد  ،بينش ژرفيست که ازگوھرخود انسان )
فـرن ( زائيده ميشود  .در اوستا ديده ميشود که واژه
ارتا = اخو = َ
» دين «  ،به معنای » خود « ھم ھست  .واژه » دين «  ،مانند »
داته «  ،از ريشه » دا « برآمده است  ،که معنای » آفريدن =
زائيدن « و» انديشيدن « ھردو را دارد  .درفرھنگ ايران  ،زادن ،
اينھمانی با » روشن شدن و شناختن « داشت  .چنانچه » زن « ،
ھم معنای زائيدن وھم معنای » شناختن « را دارد  .اينست که واژه
» دين « ھنوز نير درکردی  ،ھم به معنای » آبستن « وھم به معنای
» ديدن « است  ».بينش حقيقی« و» داد حقيقی «  ،ازگوھر
يافطرت فرد انسان  ،ميجوشد وميزايد .
ِ
بدينسان  ،فرد انسان  ،کليد گشودن ِ» بينش= دين « و» داد «
ميگردد  .داتستان که » داته  +استان « باشد  ،درھزوارش به
معنای » دين « است  .ازاين رو » داستان « معنای » دين « داشته
است  .داستانھای شاھنامه  ،ھمه » دين « بوده اند  .ازاين رونيز
شاھنامه درحقيقت  ،زنده نگاھدارنده دين اصلی مردم ايرانست که
ازکاريزوجدان خود مردم  ،جوشيده است) نه دين زرتشتی (  .و
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خوب ديده ميشود که » بينش زائيده ازخود يک فردانسان « ھم
معنای » دين « وھم معنای » داد « را معين ميساخته است .
ازاين رو ھست که جامعه ھائی که اين تصوير» سروش « ،
تصوير انسان را معين ميساخته است  ،جامعه ھای » بی +سر=
بی رھبروپيشوا « شمرده ميشدند  .اينست که يزدانشناسی زرتشتی
و ميترائيسم  ،اين چھره آزادی وسرکشی سروش را درفرد انسان ،
نمی پذيرفتند  ،و تصويری ديگر از سروش ميساختند  ،تا او را تابع
يا گماشته ِ خدايان خودگردانند  .اينست که تصوير سروش  ،ھم
درميترائيسم وھم دريزدانشناسی زرتشتی  ،مارا از شناخت »
سروش « درفرھنگ اصيل ايران باز ميدارد .
ولی رد پای تصوير نخستين سروش برغم ھمه تغييرشکل يابی ھا،
در آثار اين دو جنبش باقی مانده است  .ولی ويژه شاخصه اصلی
سروش در داستان فريدون درشاھنامه  »،بنياد گذار داد درجھان
« باقی مانده است .

رابطه » کليد « با » تاءسيس داد «
چنانکه آمد  ،سروش  ،درھرانسانی ھست و ھرانسانی سروش ويژه
خود را دارد  ،تا انديشه ھای خرد بھمنی اش ) خرد ضدخشم ( را
بزايانـد  .ازسوئی » بھمن  ،که اين پيش خرد يست که اصل
ساماندھی ونگھبانيست  ،بـزمـونه نيزھست يعنی اصل بزم  ،يا
انديشيدن انجمنی نيز ھست  .چون » آسن بغ= بھمن «  ،به معنای
» اصل پيوند دھنده « است  .پس ھمه انسانھا با روی آوردن به
خردبھمنيشان باھم درھمپرسی  ،ميتوانند موءسس » داد «
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دراجتماع گردند  .ولی ھرکسی ميتواند منفردا  ،وقتی داد اجتماعی ،
انطباق با شناخت کليدی او ازنيک وبد  ،نداشته باشد ،اعتراض
داد اجتماعی که
وسرکشی کند  .و اين راه سرکشی دربرابر » ِ
دراجراء  ،تبديل بيداد شده است « بازاست  ،و به ھرانسانی  ،چنين
حقی داده ميشود .
درشاھنامه نخستين بار ،اصطالح » کليد « دررابطه با سروش
بکاربرده ميشود  .معنای اصلی ِ » کليد « چه بوده است ؟ کليد ،
آنچيزی نيست که ما امروزه » کليد « ميناميم  .ديده ميشود که »
کليد « با اصطالح » افسون وافسونگری « پيوند می يابد  .کليد ،
افسون ميکند  ،و با افسون  ،آنچه را ناپديد وناديدنيست  ،ميگشايد .
سروش ِنيکخواه ) خجسته = ھوجسته ( است که نھانی  ،افسون
گشودن بندھا را به فريدون ميآموزد  ،وبا اين افسونست که فريدون
 ،کليد بندھا را ميداند.
سروشی بدو آمده از بھشت که تا بازگويد بدو ،خوب وزشت
سوی مھتر آمد بسان پری نھانی بياموختش افسونگری
که تا بندھا را بداند کليد گشاده به افسون کند  ،نا پديد
فريدون با اين افسون يا کليد ھست که داد را بنياد ميگذارد  ،يا
بينشی را می يابد که ميتواند جھان را سامان دھد  .نه تنھا دراينجا
واژه » افسون « و » کليـد« باھم ميآيند  ،بلکه در داستان جمشيد
نيز اين دواصطالح باھمند  .جمشيد  ،باخردش  ،سنگھای
گرانبھارا ازسنگ خارا بيرون ميآورد و با اين بيرون آوردن ،
خواستارروشنی ازسنگ ) اصل پيوند( ميشود
زخارا گھرجست يکروزگار ھمی کرد ازاو ،روشنی خواستار
به چنگ آمدش ،چندگونه گھر چوياقوت وبيجاده وسيم وزر
زخارا به افسون ،برون آوريد شد آن بندھا را سراسرکليد
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» بند« چيست ؟ جمشيد » سنگھای گرانبھارا «  ،از » خارا « که
به معنای » زن = سنگ = زھدان « باشد  ،ميزاياند  .سنگک
درسجستانی  ،ھنوز نيز به معنای » زھدان « است  .ازاينگذشته از
زمين که آرمئتی است  ،سنگھای کانی  ،زايانده ميشوند )
درزندوھومن يسن ( .
کليد ،درست به معنای ھمان » افسون « يا » لـ ِم وفندوفوت« و »
راز« يست که خبره وشناسا ی کار ،با آن آشناست  ،و اين » لم
وافسـون وراز« را برای گشودن  ،ھمه نميدانند  ،و او با بکاربردن
اين » لـم و فند وفوت « ھمه را به شگقت ميآورد  .در داستان زادن
رودابه رستم را  ،نيز ديده ميشود که بينادل  ،با افسون  ،بچه را با
شکافتن تھيگاه که صندوق باشد ،بيرون ميآورد  .سيمرغ که دايه يا
ماماست ) پزشکی = مامائی (  ،به زال  ،لـ ِم زايانيدن دشواررا
ميآموزد :
نخستين به می  ،ماه ) رودابه ( را مست کن
زدل  ،بيم و انديشه را پست کن
تو بنگر که بينادل افسون کند زصندوق تا شير ،بيرون کند
بگافد تھيگاه سروسھی نباشد مراورا زدرد آگھی
وزو بچه شيربيرون کند ھمه پھلوی ماه  ،درخون کند
افسون کردن  ،ھمان » کليد بند شدن « يا به عبارت ديگر ،دانستن
لم ورمز وراز » زايايندن « بوده است که اينھمانی با » روشن
کردن « و» بينش وشناخت « داشته است  .و واژه » افسون «  ،ھم
ميتواند مخفف »افزون = «af-zonو »= af-zaayitanافزائيدن «
باشد  ،وھم ميتواند از ريشه » فـز« ساخته باشد که » آلت تناسلی
بطورکلی « است  .درست به کلندر) کلون در= تخته چوبی که
دوور دررا به ھم می بندد(  » ،فز +وره = فژ +دره « ميگويند .
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وفژه  ،دندانه ھای کليدان يا کلندراست  .دراين راستا  ،افـزودن  ،به
معنای » جفت وانبازکردن نروماده وبارور ساختن است .
چون » افزائيدن وافزودن «  ،دراصل به معنای افزايش يافتن ازراه
زائيدن است  .ودرست روز 29ھرماھی که » منتراسپنتا « يا »
ماترا سپنتا « يا » مرسپنتا « باشد ،رابطه تنگاتنگ با اين موضوع
دارد  » .سپنتا «  ،اساسا به معنای » افزاينده « است ) يوستی ( ،
واينکه به مقدس ترجمه ميگردد  ،ترجمه ايست در راستای
يزدانشناسی زرتشتی  » .ماتـرا سپنتا « به معنای » مادرو اصل
افزاينده جھان ھستی « است  » ،مـ َر سپنتا = ماراسفند « به معنای
سنگ يا اصل جفتی است که ھميشه ازنو ميزايد وميآفريند  .و »
منترا سپنتا «  ،درست با ھمين » افسون يا لـم افزائيدن جھان ھستی
« کار دارد  .سروش  » ،تـنـو منتـره « است  ،که يزدانشناسی
زرتشی آنرا چنين ترجمه ميکند که سروش ،تن يا پيکريست که
کامال بفرمان سخنان ) منتره ( اھورامزداست  .درحاليکه سروش ،
» تنو منتره « است چون رھگشا است .
مردم سروش را » رھگشا « ميخواندند  ،چون ميداند چگونه بايد »
راه ودر زائيدن را با افسون = منتره « گشود  .اوست که لـم
وافسون وراز گشايش درب صندوق زھدان را ميداند  » .زائيدن«
و» روشن شدن وبينش يافتن« و» به ھوش آمدن «  ،باھم
اينھمانی داشتند  .ازاين رو  ،سروش ھمين خبره افسونگريا کليد
گشودن » تن = زھدان « بود  » .کليد « به معنای امروزه ما ،
اختراع ِ زمانھای بعداست .
درگذشته » دو ور ِدريا دولنگه در « را با » کلندر= کلون در «  ،با
چوبی که پشت درميانداختند  ،باھم جفت ميکردند ومی بستند .
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اين عالمت » يوغ = سنگ = مـر= مھر« بود  .ازاين رو زنخدای
روز  ، 29رام ) روز  ( 28و بھرام ) روز 30ماه ( را باھم جفت
وانباز ميکرد  ،و ازاين رو ،او خدای » زنا شوئی و دوستی « بود ،
و ازاين دوستی وانبازی رام وبھرام  ،جھان وزمان و خورشيد )
روز= روج( زائيده ميشدند  .اين بود که خدای روز بيست ونھم ،
ھم » کلندر= قلـنـدر« و ھم » ميتراس = مترس « و ھم » منتره «
وھم » رنــد « خوانده ميشد  .بازکردن کلندر  ،نيازبه دانستن لم يا
افسونی داشت که با دست کردن درسوراخ در ،و جابجا کردن دندانه
ھا کلندر ،ميشد در را باز کرد  .اين عمل  ،ھمان » کليد « شمرده
ميشد  .کليد ،دانستن راز ورمزو لم وفن وفوت ومنتره ِ مھرآميز،
با کلندرداشت  .منتره  ،ھم کلندر وھم اين رمزولم وافسون بود .
اين پديده  ،چون پيکريابی تصوير خدای ايران بود  ،فوق العاده
برای ايرانيان اھميت داشت  .خدا  ،با پيوند دادن ودوست کردن ،
اصل آفرينندگی ھمه چيزھا بود  .اينست که با آمدن اسالم نيز ،اين
دو اصطالح » قلندر « و » رند «  ،در اذھان زنده باقی ماندند .
قلندری ورندی  ،پيروی ازمنش دوستی و مھر و آزادی وراستی
اين زنخدا بود  .اينست که درسانسکريت » منتره = « mantraبه
معنای » آلت تفکر« و » سخن « و» مشورت « و » تصميم و »
راز« و » نصيحت «  ،ودرضمن نام دوخدای بزرگ ھند  ،ويشنو
و شيوا نيزھست  .و درترکی  ،منطل  ،که ھمان » منتره « است ،به
معنای » کلندر= مترس= ميتراس « ميباشد ) سنگالخ ( .
افسون وجادو  ،سپس شکلھای مسخ وتحريف شده پيدا کرده است ،
وامروزه اين اصطالحات  ،فقط درتنگنای اين معانی تحريف
ومسخشده بعدی  ،بکاربرده وفھميده ميشوند  .دراصل » پيوند دادن
يا سنتز دو چيز ،يا دو انديشه يا دو ماده باھم و توليد چيزسومی ،
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راز ولـم وافسون ويژه ای بوده است که خبرگان دانش  ،آن را ،
راز سربه مھر حرفه خود  ،نگاه ميداشتند  .سـّر ھرپيشه وراز
ھرصنعتی  ،لم ھرکاری  ،که پيوند دادن چند چيزيا ماده يا انديشه يا
روش باھم بود  ،نھان ومخفی داشته ميشد  ،و ازاين رو » ،ارزيز«
که » کفشير « باشد )کف  +شير= شيرابه به ھم کبيدن يا به ھم
چسباند ن ( به مشتری ) انھوما = ھمان زنخدای روز  ( 29نسبت
داده ميشد  .ھمچنين برنج که برنز باشد و نتيجه لحيم کردن
وترکيب ِ روی ومس باھمست بدونسبت داده ميشد  .ترکيب
وسنتزو» آفريدن درباھم آميختن « يا توليد مھرو دوستی  ،کاری
خدائی ومتعالی شمرده ميشد .
اينست که سروش منتره يا کليد يا افسون ِ گشودن راه انديشه ايست
که درگوھر انسان پرورده شده  ،و ھنگام زادش رسيده ھست و اين
بينش را نھانی وپـری وار ،به » پيش آگاھی انسان « ميرساند.
ازاين رو سروش  ،تنو منتره خوانده ميشد که اصالت گوھری
فردانسان را بيان ميکرد  ،و به ھيچ روی  ،پيکريابی فرمان واحکام
اھورامزدای زرتشت نبود  .سروش  ،ھنوز درتاريکی شبست .
ازاين رو نيز گيسوھای سياھش تا به زمين کشيده ميشود  ،و کسی
اورا نمی بيند ) پری وارونھانی است ( .
انديشه بھمنی ازآسن خرد  ،به نزديکيھای آگاھبود رسيده است ولی
ھنوز ،نيمه روشن ونيمه تاريک است ودر » َرشن « ھست که اين
بينش  ،کامال » روشن و پديدار« ميشود وطلوع ميکند  .ولی اھميت
فوق العاده سروش  ،ھمان » نگھبانی او درتاريکی شب « است .
خطر وگزند  ،ھميشه درتاريکی وسياھی خود را ميپوشاند
وناديدنی ميسازد  ،و انسان وجامعه را غافلگيرميسازد  .وسروش،
درست ھمين » خرديست که خطری که خود را درتاريکی پيچيده و
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نامعلوم وناديدنی ساخته « به ھنگام ميشناسد و انسان را به ھنگام ،
ھشيارميسازد  .دشمن وخطرزندگی وآزارنده خرد را در» روشنائی
«  ،ھرکسی می بيند  ،و خود را ازآن دور ميدارد يا ازخود دربرابر
آن دفاع ميکند  .ولی مسئله بيداربودن درخواب  ،و ھشياربودن در
غفلت است  .رستم درخوان اول  ،درخوابست که شير درنده به او
حمله ميکند  .ھمچنين درخوان سوم درخوابست که اژدھا به او حمله
ميکند  .ھمچنين درخوابست که اکوان ديو  ،اورا از زمين ميبرد و
درآسمان ميآويزد  .اينست که خرد سروشی  ،درتاريکيست که
آزارنده جان وخرد را ميشناسد  ،و ازاين رو » داد « با چنين خرد
ی کار دارد .
حکومت وشاه ونگھبان اجتماع  ،بايد خرد سروشی داشته باشند تا
بتوانند داد بکنـند  .بايد آزارندگان جان وخرد را که خود را در»
حقيقت ھا  ،در دوستی ھا  ،درخيرخواھی ھا «  ،در» ايده آل ھا «
 ،پوشانيده اند  ،بتوانند بشناسند  .ودرست داد فريدون با چنين
رويدادی آغازميشود .
پيدايش دانش کليدی درفريدون که با آن شالوده داد نھاده ميشود  ،با
پيدايش پـ َری وارسروش نيکخواه ) خجسته ( گره خورده است .
سروش  ،درواقع پديدارشدن خرد بھمنی ) آسن خرد= پيش خرد (
درانسانست  .سروش  ،گوش -سرود -خرد است و بھمن  ،آسن
خرد است  .يزدانشناسی زرتشتی  ،گوش سرود خرد را به »
منقوالت « تعبيرميکند  ،و اصالت شنيدن سرود )= منتره ( درونی
را از بھمن وارتا  ،بدينسان حذ ف ميکند  ،که خويشکاری سروش
ميباشد  .پيوند بھمن با سروش  ،در داستانھای زاده شدن زرتشت ،
باقی مانده است  .درگزيده ھای زاداسپرم ) بخش  ( 10داستان آمدن
زرتشت نوزاد که درآشيانه گرگ ) اصل
بھمن با سروش  ،به ياری
ِ
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جان آزاری ( افکنده شده و دادن شير به او از ميش سه شاخ )=
گروشه = ارتا = سيمرغ ( به اوھست  .بھمن وسروش  ،زرتشت
را درھمان آغازتولد  ،از» اصل آزار« رھائی ميدھند  .اين بيان
آنست که بھمن وسروش و ميش سه شاخ ) ارتا (  ،نگھبان جان
از گزند و پرورنده جان ازمھرھستند  .ھمچنين داستان آميختن بھمن
با انديشه زرتشت درحين زاد ) گزيده ھا بخش  ( 8وخنديدن او ،
دراقع آميختن بھمن با زرتشت  ،وفطری بودن بھمن در زرتشت
است  .بھمن ) آسن خرد= خرد سنگی ( وسروش ) گوش -سرود
خرد (  ،ھمان » خرد ضدخشم « درفطرت وطبيعت يا گوھر
ھرانسانی ھستند  ،و با اين خرد ضدخشم ) ضدقھرودرشتی وتھديد
وکين ( انسانيست که شالوده » داد = داته « درپھنای گيتی نھاده
ميشود  .داد درھمه گيتی  ،گسترده است  .اين ھمان نقطه آغازين »
حقوق بشر« است که درھيچ کجای دنيا  » ،فضای تھی از داد «
نيست  .جائی درگيتی نيست که فضای آزاد برای ِ » بيداد کردن =
خشونت ودرشتی وقھروکين ورزيدن « باشد  .درجھان  ،دوبخش
دارالسالم ودارالحرب نيست که بتوان در دارالحرب  ،دست به
درشتی وخشونت زد  .درھمه جا يک داد که » داد فريدونيان «
ناميده ميشد  ،ھست  .درھمه جا  ،داد برپايه » خرد ضدخشم
بھمنی-سروشی نھاده شده است«.

سپيده دم ِ» داد «  ،نخستين داد
نخستين عملی که از اين بينش ) داته = داد( پيدايش می يابد ،
درست شاخصه مفھوم » ضدخشم ِبھمنی -سروشی « ھست .
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نخستين داد  ،شيوه برخورد فريدون با برادرانش ھست که توطئه
قتل او را ميکنند  .فريدون در برابر نخستين خطرکه ھدفش آزردن
جان ونابود کردن جان اوست  ،چه ميکند ؟ فريدون با دوبرادرش
که مقدمات قتل اورا چيده اند و اقدام به چنين کاری کرده اند  ،بايد
چه کند تا داد باشد ؟ بايد ازآنھا انتقام بگيرد و با آنھا کين بورزد و
آنھارا به سختی مجازات کند ؟
برادرسبک ھردو برخاستند تبه کردنش را بياراستند
کـه برشده  ،آن دوبيدادگر وزيشان نبد ھيچکس را خبر
به ُ
آنھا به فرازکوه ميروند تا با افکندن سنگی ازکوه  ،فريدون را
درحال خواب  ،نابود سازند  .البته دراينجاست که سروش  ،خرد
ھميشه بيدار  ،که نگھبان جانست به ياری فريدون ميشتابد و سنگ
انديشه ناگفته ايست که پيامد
غلتان را ازجنيش باز ميدارد  .اين
ِ
محتويات پيشين درباره گوھر سروش ھست .
به فرمان يزدان سرخفته مرد خروشيدن سنگ بيدارکرد
به افسون ھمان سنگ برجای خويش
به بست ونغلطيد يک ذ ره بيش
برادربدانست کان ايزديست نه ازراه پيکارودست بديست
فريدون کمر بست واندرکشيد نکرد آن سخن را بديشان پديد
به رغم توطئه برادران که قصد نابود کردن او را داشته اند  ،آنھا را
مجازات نميکند و به محکمه نميکشد  .فريدون آن جفا وستم
ناراحت کننده را آنھم از نزديکان خود  ،تحمل ميکند و دم درميکشد
وحتا » آن سخن را به برادرانش ھم  ،پديد ارھم نميکند «  .اين
نخستين داد يست که بنيادگذار داد درھفت کشور يعنی درگيتی ميکند
.
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آفريدن ملت وحکومت
برشالوده ِ» منش مردمی «

حافـظ ،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

حافظ شيرازی:
با » آزادی ازريا وزھد « ھست
که » آزادی ازخشونت «  ،پيدايش مييابد

رياکاران وزاھدان ،سازندگان
دوزخ درگيتی ھستند
چاک خواھم زد اين دلـق ريـا ئی  ،چکنم
روح را صحبت نا جنس  ،عذابيست اليم
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درفرھنگ ايران ،پديده صداقـت » = راستی «  ،جدا ناپذير
ازحقيقت » = راستی « ميباشد  .گوھرانسان  ،که » حقيقت « است
 ،کشش به آشکارشدن دارد  ،و دراين آشکارشدن وشکفتن که »
راستی « باشد  » ،شـاد وخوش « ميگردد  ،واگر از آشکارشدن ،
باز داشته شود  ،دچار» عذاب وشکنجه « ميگردد و اين باز داشته
شدن گوھر انسان را از آشکارشدن  » ،دوزخ = ُدش +اخو=
ُدژ +اخو « ميناميده اند  .باز داشتن گوھر انسان ازآشکارشدن ،
باز داشتن حقيقت ازپيدايش  ،ونابود کردن شادی درانسان يا عذاب
درانسان ھست  .راستی وشادی) خوشی وسعادت ( وحقيقت  ،ازھم
جداناپذيرند.
بدينسان بازداشته شدن انسان ازپيدايش ِ گوھرش که » راستی=
حقيقت « باشد  ،توليد عذاب دردناکيست که » دوزخ « باشد .کسيکه
انسان را ازشکفتن وروئيدن وگستردن بازميدارد  ،نه تنھا ضد
حقيقت وضد خدا ھست  ،بلکه » سازنده دوزخ درھمين گيتی «
است  .چنين قدرتھائی  ،وجود انسان را درھمين گيتی  ،تحول به »
دوزخ « ميدھند  .چنين قدرتھاتی  ،راستی يعنی حقيقت يا خدا را
دراجتماع  ،برمياندازند ونابود ميسازند .

دوزخ ُ »،دژ  +اخـو « ھست ؟
» اخـو= خـوی « چيست ؟
» اخو «  ،امروزه به واژه » خو= خوی «  ،سبک شده است  .و»
خو« يا » خوی «  ،دراصل به معنای فطرت وسرشت انسانست ،
ھرچند امروزه بيشتر به معنای » عادت « بکاربرده ميشود  .چرا »
خـو« يا » اخـو« فطرت وسرشت وطبيعت انسان  ،شمرده ميشد ؟
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چون » خو يا اخو «  ،تخمی از» خوشه = اخوشه « ارديبھشت
بود  ،که دراصل  » ،خدای ايران « بوده است  .ارديبھشت ،
درفارس وسُغـد  » ،ارتا وه خوشت = ارتا خوشت « ناميده ميشده
است که به معنای » ارتای خوشه ِ نيک « باشد  .گوھرخدا برای
ايرانيان  » ،خوشه = اخوشه « بوده است و تخمھايش که ھمه »
ارتا « ناميده ميشدند  ،افشانده و در تن ھرانسان » ِھشته =
واھـشتـه «  ،ميشدند و با کاشته شدن بـذر) خو= اخو ( خدا در تن
انسان  » ،بھشت = واھيشت = ھشته « پيدايش می يافته است .
اين تخم خدا  ،که عنصرنخستين درانسان باشد  ،ھمان » آتش جان،
يا تخم آتش  ،يا اخو ،يا پـرن يا ھو فـری « ميباشد » .ھـوفری =
ھـوپری « به معنای » عشق ودوستی نيکو ،زيبائی نيکو « است .
گوھرانسان  ،يا خوی  ،عشق وزيبائيست  .گوھرانسان  ،آتش جان
است که اصل عشق وزيبائيست  .اين آتش جان  ،نه تنھا به فـراز
وبلندی می يازد وسرفرازميشود  ،بلکه روشنی و » گرمی را نيز
که مھر باشد«  ،ميآفريند  .به عبارت ديگر ،گوھر انسان يا » خوی
«  ،کشش به انبازويارشدن با ھمه زيبائيھا درجھان دارد  .پس
جان انسان  ،يا » خوی يا اخو« سرچشمه زيبائی ومھر وعشق و
روشنی ) بينش ( است  .البته نام ديگر تخم يا بذر » ،ھاگ يا آگ«
نيزھست که معربش  » ،حـق « شده است .
گوھر انسان  ،حق يا حقيقت و تخم خداست  ،که کشش گوھری به
افزايش ورويش وسرفرازی وگسترش وفراخی ) =fraa-uva
 (fraa-axvدارد تا درگيتی واجتماع  ،پخش شود  .بنا براين حقيقت
ومھر) عشق ( و زيبائی ،در تن خود انسان ھست  ،و »
راستی=صداقت «  ،فقط گسترش وپيدايش وفراخ شدن اين
گوھردرون يا تخم خدا ھست .اين راستی يا رويش وگسترش و
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فرخ وگستاخ و » اوستان اخو=  « ustan axvناميده
افرازش ّ ،
ميشد  .البته » گستاخ « دراصل به معنای » صميميت واعتماد «
است  .درانسان  ،گوھريست که صميميست وميتوان به آن اعتماد
کرد  .حقيقت و عشق وزيبائی و بينش وروشنی  ،فوران وجوشش
گوھر انسانند .

با بازداشتن طبيعت انسان ازگسترش ،
ضمير انسان  ،دوزخ ميشود
اکنون قـدرتھا وشرائط و علل وعوامل اجتماعی وسياسی و
اقتصادی ودينی که مانع اين گسترش شوند  ،ايجاد دوزخ ) ُدژ+
اخو ( دروجود انسان ميکنند  .به عبارت ديگر ،دوزخ  ،بازداشتن
تخم خدا ) اخو  ،ارتا  ،ھوفری ( درانسان  ،ازرويش وگسترشست
 ،و بھشت  ،گسترش و رويش اين اخو)خوی ( يا ارتا يا » ھوفری
« ھست که شادی و بھزيستی است .
منش مردمی  ،که حقيقت ومھروبينش وروشنی وشادی باشد ،
فطرت وطبيعت يا گوھر انسانيست  ،که دراثر نبودن بازدارندگا ن
 ،بھشت است  ،ودراثر علل وعوامل وشرائط وقدرتھای بازدارنده ،
دوزخ ميشود  .دوزخ  ،زندانی سازی و درقفس انداختن » خدا ،
حقيقت  ،اصل زيبائی وعشق « در درون انسان است  ،که برترين
عذاب وشکنجه ميباشد .
اين سرمايه فرھنگی  ،به رغم آنکه زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی
 ،برضدش برخاست و اسالم  ،درھمان راستا  ،براين سرکوبی
وخوارسازی و زشت سازی وعذاب دھی افزود  ،ھميشه زنده ماند
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 ،و ازسر ،به سبکھا ورنگھا وعبارتھای گونا گون  ،در ادبيات
ايران شکوفا شد .

برای زرتشت  ،خدای ايران ،خوشه انسانھا نبود
زرتشت  ،ارتا را به عنوان » خوشه « نپذ يرفت و اين بدان معنا
بود که دروجود ھيچ انسانی  » ،تخمی ازخوشه خدا « نيست  .به
عبارت ديگر ،درانسان  ،اصل حقيقت وزيبائی ومھروروشنی
وبينش نيست  .زرتشت  ،مجمرآتش ) تخم ( را ازبھشت آورد  .ارتا
واھيشت  ،تخمھای خودرا ) ارتا ( مستقيما درانسانھا نمی ھشـتـد ،
بلکه زرتشت واسطه آوردن اين آتشدان است و اھورامزدای
زرتشت ھست که اصل حقيقت ) روشنی وبينش ( ومھرو زيبائی و
شاديست وبه آتش ) تخم (  ،روشنی ميدھد ) تخم ،منشاء واصل
روشنی وگرمی وبينش ومھر نيست ( .

باززائی فرھنگ ايران در اشعار حافظ شيرازی
ولی ّ
خرمدينان ھمان تصويرپيشين ازرابطه خدای خوشه با انسان را
نگاه داشتند  ،و اين پيشينه فرھنگی درادبيات ايران ازسـر ،چھره
نمود  .نمونه برجسته رستاخيزاين انديشه  ،اشعارحافظ شيرازی
است .حافط اين » منش مردمی « را که انسان تخمی ازخوشه
خداھست  ،و اصل مھروزيبائی وروشنی دراوھشته شده است ،
ازسربه گونه ای که درفضای اسالمی  ،تحمل پذيرباشد ،عبارت
بندی کرد :
گنج عشق خود  ،نھادی در دل ويران ما
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سايه دولت )سعادت وکاميابی ( برين کنج خراب انداختی
جان  ،بی جمال جانان  ،ميـل جھان ندارد
ھرکس که اين ندارد  ،حقا که آن ندارد
ارتا که » ھوچھره = زيبا « است  ،و جانان ) خوشه ھمه جانھا(
است  ،جان ھرانسانيست  ،و اين تخمست که کشش وميل به
گستردن خود درگيتی و درتن شدن ) تنکـرد( دارد  .جان انسان که
جمال جانان ھست  ،چھره ) = تخمی ( ايست که عالقه به چھـريدن
)  (chihrinidanخود درگيتی دارد  .خدا  ،عالقه وميل وکشش به
گيتی شدن  ،وبه خود صورت وتن دادن دارد  .آنکه جمال خدا را
درخود ندارد ) اصل زيبائی (  ،عالقه وکشش ميل به آراستن گيتی
 ،به انبازشدن با گيتی را ندارد  .عالقه به زيستن درگيتی  ،يک
کشش خدائی درانسانست  .دل ،به قول حافظ  ،جام جھان بين را
داشت ولی نميدانست  ،و درھمه جا وازھمه کس آنرا ميجست  ،تا
باالخره درمی يابد که اين جام جھان بين  ،درفطرت خود او،
ازھمان آغازآفرينش بوده است :
گفتم اين جام جھان بين به تو  ،کی داد حکيم
گفت آن روز که اين گنبد مينا ميکرد
اين اولويت عشق وزيبائی وروشنی وشادی درجان ) اخو= آتش
جان = ھوفری = ارتا ( انسان  ،با ھيچکدام از اديان نوری  ،که
روشنی وبينش وشادی را ازاالھان خود ميدانند  ،سازگارنيست  .و
اين عشق ) آتش= گرمی= مھر( وزيبائی وروشنی وبينش ) جام جم
( است که گرانيگاه زندگی انسانست
عشقت رسد به فرياد  ،ارخود به سان حافظ
قرآن زبر بخوانی  ،در چھارده روايت
ثواب روزه و حج قبول  ،آن کس ُبـرد
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که خاک ميکده عشق را زيارت کرد
انجام ھمه طاعات دينی وشرعی  ،بدون » عشقی که سرچشمه اش
ھمان گوھرخدائی درجان خودانسان  ،ياھمان اخو يا ھوفری «
است  ،بی ارزش است  .عشق وايمان  ،دوپديده مختلفند  .عشق يا
مھر ،ازجان انسان که »ھوفری يا بذرخدا « ھست  ،سرچشمه
ميگيرد و يقين ازاصالت خود دارد  ،و نياز به تابعيت ازکسی يا
ايمان به کسی ندارد .

سلب يقين ازخود وتوانائی خردخود  ،دوزخست
اين آتش جان  ،می يازد  ،سربرميافرازد  ،ميخواھد  ،کشيده ميشود
 ،کشش به فراسوی خود رفتن وانبازشدن با گيتی را دارد  .خواستن
) خوا  +آز(  ،از اخو  ،ازگوھرخويشتن  ،آرزوکردن واشتياق
داشتن وميل کردن است  » .آز«  ،ھمان نيروی يازيدن  ،آھيختن
از» خوی = اخو « ھست  .دوزخ چيست ؟ » دژ +اخـو «  ،گرفتن
سرفرازی  ،سلب يقين ازخود  ،خود شکنی  ،سلب يقين ازتوانائی
خرد خود  ،به کليد ھمه مسائل شدنست  .اينھا نابود سازی منش
آزادی است  ،که دردناکترين قربانی است که انسان بايد با دست
خودش دم به دم  ،انجام بدھد  .با سرکوبی خرد خود ومطيع سازی
آن  ،باضديت با سوائق و خواستھای برخاسته ازگوھرش  ،بايد آن
به آن  ،با اکراه  ،ھمه آنھارا قربانی کند  .با خشونت ) درشتی ( ،
بايد گسترش حقيقت وعشق وزيبائی گوھرخود را ازپيدايش باز
دارد  .دين زرتشتی درايران  ،وسپس شريعت اسالم  ،جنبش ھای
قھرآميز برضد ھمه ارزشھای فرھنگی ايران بودند و با وا داشتن
وگماشتن انسان به خشونت ودرشتی » برگوھرغنی خود « ،
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ميخواستند اورا عبد وبـرده وبنده  ،يا سربازفداکارخود سازند .
دوزخ  ،درفرھنگ ايران  ،ھيچ رابطه ای با » فراسوی گيتی و
قيامت درآخرت « سروکار نداشته است  ،بلکه مسئله عذاب
گوھرانسان درھمين گيتی بوده است  .ھنگاميکه گوھر انسان  ،حق
وامکان گسترش و رويش وپيدايش خود را دراين گيتی دراجتماع
ندارد  ،گرفتارعذاب اليم و تنگی ميشود  ،که دوزخ ) دژ +اخو (
ناميده ميشده است و ھنگاميکه حق وامکان شکوفائی » اخو = ارتا
« را دارد ،بھشت ميشود  .دومفھوم » دوزخ « و» بھشت « که
پديده » ُدژ زيستی « و » بھزيستی « دراين گيتی بود  ،با زرتشت ،
ماوراء الطبيعی و فراسوی گيتی ساخته شد .

چـرا ھـر » ُزھـدی «  » ،ريـا « ھـست ؟
زھد ،امـرونھی  ،يا تحميل اراده خارجی را  ،که با انگيختن ترس )
ھيبت ( ممکن ميشود  ،به » جنگ درونی خود انسان « تبديل
خود انسان ) آگاھبود و عقلش (  ،گماشته آن
ميکند  .ازاين پس ،
ِ
اراده خارجی وقدرت ترس انگيز ميگردد  ،تا با کشش ھا وخواستھا
و نيازھای جوشيده از اخو) خوی = ھوفری= آتش جان ( که »
رغبت « ناميده ميشوند  ،بجنگد و آنھارا سرکوبی کند  .آگاھبود
وعقل  ،دست نشانده قدرت واراده خارجی ميگردد  ،وخود را با آن
عينيت ميدھد  .خود  ،ھويت ِ قدرتمندی را می يابد که اورا » عبد «
ساخته است  .انسان خودش ) آگاھبود وعقلش ( ازاين پس ،بايد
برضد کشش وخواست ونياز ِبرآمده ازجانش ) اخو= ھوفری= ارتا
( برخيزد  ،تا » بی رغبت وبی ميل  ،و بی آرزو  ،و بی خواست «
شود  ،و ازآنچه بدان عشق ميورزد  ،روی برتابد  ،وپشت به آنچه
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ارج مينھد بکند  ،تا ازآن دورشود  ،و آن را خوارشمارد  ،و خود
اين کشش ھا ونيازھا و خواستھا را که ازجانش ميجوشند ،
بزرگترين دشمن به حساب آورد  .اين » خـود « واين » عقل
وآگاھـبـود «  ،ديگر ،خود وخردی نيستند که ازجان ) اخو=
ھوفری = ارتا ( جوشيده باشند  ،و گوھرشان  ،ضد » راستی =
حقيقت « ميباشد .
» آگاھبود وعقل انسان «  ،ضد حقيقتی ميگردد که با » حقيقت
درجانش « ميجنگد  ،و آن را از » راستی = پيدايش « بازميدارد.
آگاھبود وعقل يا آنچه » خود « مينامند  ،دشمن جان ) اخو=
ھوفری= ارتا ( ميگردند  .اين پيايند » ُزھد «  ،و بنياد » ريا
ودوروئی ونفاق « است  ،واين دو ھيچگاه جدا پذيرازھم نيستند.
ھيچ زھدی  ،بدون ريا نيست .

درونی سـازی اراده خارجـی ،
سرچشمه خشـونـت ) درشـتی (
» رغـبـت «
درونی سازی اراده خارجی  ،درونی سازی ترس ) ھيبت (
نيزھست  ،و با اين درونی سازی ِترس ھست  ،که خشونت )
درشتی ( و کينه توزی درانسان  ،بنياد نھاده ميشود  .به عبارت
ديگر با درونی سازی ترس ھست که تعادل انسان به ھم ميخورد ،
و » خشم = قھروپرخاشگری وتجاوزطلبی « پيدايش می يابد .
درفرھنگ ايران  ،اخالق برپايه » رغبت « بنا شده است  ،نه برپايه
» ترس وانذاروھيبت وخوف « .
دل به رغبت می سپارد جان  ،به چشم مست يار
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گرچه ھشياران ندادند  ،اختيار خود به کس
ھشيار  ،اختيار خود را به ھيچکس وھيچ قدرتی نميدھد  .فقط اين
زيبائی )ھوچھره = فری= پری ( درھرچيزی است که او را
ميکشـد  .او از زيبائيھائی که گوھرچيزھاست ) ارتا= ھوفری( که
بدانھا کشيده ) يازيده ( ميشود  .او فقط دل را به رغبت به زيبائی )
ارتای ھوچھره وسريره = اصل زيبائی درھرجانی ( ميسپارد .
ناظم االطباء  ،رغبت را ھمان » کيانيدن « ميداند  .کيان )
 ( kyaanaطبع يا طبيعت يا » اصل وبنياد ھرچيزی« است .
» اخو= خوی= ھوفری= زيبائی وعشق نيکو « درست ھمان اصل
وبنياد درانسانست  .بعضی ھا ميگويند که رغبت  ،ميل وتوجه
وعالقه به محبوبست  .يا رغبت در ھرچيزی بعد ازحب بدان
حاصل ميشود «  .خواستن که » خواز= خو +آز « باشد ھمان »
يازيدن ازخوی يا يازيدن اخو « ميباشد  .اين آتش جان ) ھوفری=
اخو= خوی ( ھست که می يازد ،ميکشد  .جان انسان  ،به چه کشيده
ميشود ؟ به آنچه اورا ميکشد  ،به آنچه درگوھرچيزھا ) ارتا ( ،
اصل زيبائيست  .يازيدن اين کشش گوھری انسان ،به کشف زيبائی
گوھری درچيزھا و انسانھا وطبيعت است .
به فرھنگ يازد  ،کسی کش خرد
بود درسرو  ،مردمی پرورد
آنکسی که مردمی را باخردش می پرورد  ،به فرھنگ کشيده ميشود
 .اين رغبت است  .حافظ  ،رغبت  ،به قدرت وقدرتمندان وتاريخ
آنان ندارد  .حافظ رغبت  ،به جنگ آوران وجھادگران عقيدتی
ودينی ندارد  ،بلکه او  ،رغبت به داستانھای مھرووفا دارد :
ما قصه سکندرو دارا  ،نخوانده ايم
ازما  ،به جز حکايت ومھر ووفا مپرس
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حافظ رغبت به شنيدن وخواندن داستان وحشت انگيزعاد وثمود
قرآنی را ندارد که برای ايمان نياوردن به پيغمبرﷲ  ،ﷲ آنھارا
باطوفان سھمناک  ،ھالک ساخت .
زدست شاھد نازک عذار عيسی دم
شراب نوش و  ،رھا کن حديث عاد وثمود
او ازاين گونه عذاب دادنھابرای ايمان نياوردن ،روبرميگرداند.
چنانکه به تحقيرواکراه  ،به داستان طوفان نوح می نگرد که ﷲ ،
ھمه مردم جھان را که به نوح ايمان نياورده اند ) به جزعده
معدودی که ايمان آورده اند (  ،باطوفان نابود ميسازد :
پيش چشمم  ،کمتر است ازقطره ای
اين حکايت ھا که از طوفان ) نوح ( کنند
رغبت  ،يازيدن گوھرجان) اخو= ھوفری( است  .يازيدن  ،کشيدن
و خود را کشيدن و امتداد يافتن است  .يازيدن دارای معانی  -1اراده
وقصدکردن  -2آھنگ کردن ) آھنگ = کشش (  -3 ،کشيده شدن
بسوی چيزی  ».يازش«  ،قصد و آھنگ  ،تمايل وگرايش وتوجه ،
جنبش  ،نمو وبالندگی است  .درخت ) در +آختن  ،ياختن ( تخميست
که به فراز می يازد  ،می بالـد  .آتش ھم درشعله کشيدن  ،به
سر يازنده  ،سرفرازنده ھست  .واژه » ياسه = اياسه
فرازمی يازد ِ .
« ھم ھمين معنای خواھش واشتياق وآرزو را دارد  .دراوستا  ،ياس
)  (yaasبه معنای آرزوکردن وخواستن است  .واژه » اياز« نيز،
دراصل ھمين » اياسه « بوده است  .اينست که » خواستن =
خواز= اخو +آزيدن= يازيدن « و » نياز«  ،بيان ھمين پيدايش
کشش از طبيعت وفطرت يا گوھر) اخو= خوی = ھوفری = ارتا (
انسان است  .نيازی  ،به معنای » عاشق « است  ،چون اين يازش
ازگوھر) نی = نای = زھدان = سرچشمه آفرينندگی ( انسانست .
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نياز)  ( ni+yaazبه معنای  :ميل  ،خواسته  ،اظھارمحبت است .
ni-yaazenitanبه معنای آرزوکردن  ،اميدوارگردانيدن  ،اغوا
کردنست  .پيشوند » نی= ، « niکه نای باشد به معنای » اصل
زايش وآفريننده « است .
اين » خوی = اخو = ھوفری = آتش جان « است که نيازدارد  ،که
خواستگاراست که آرزومند است  .اين ھا ھمه  »،يازش ِ« طبع يا
کاربـرد واژه رغبت درعربی ،
بُن  ،بسوی زيبائی ھا ھستند .
ُ
ترجمه اين نيازوخواستگاری و آرزومندی » ھوفری يا آتش جان يا
خوی = طبع « انسان ھست  .البته ھنگامی که اين » يازيدن « ،
دراثر » ترس = ھيبت « ) درتحميل اراده ِ قدرت خارجی (  ،مختل
وآشفته شد  ،تحول به » آز « و » خشم « و » کين « می يابد .
گوھرانسان ) اخو= فرن = ارتا (  ،کشش به بلندی وفرازی
وگستردگی دارد و اين پديده » عشق واشتياق وآرزومندی « برای
جستجو وانبازشدن با » زيبائی ودوستی « بود .

آرزومند انسان
روان
ِ
» روان انسان « که با بوی ) حواس وخرد ( درتن انسانست  ،و
» « urva= urvanميباشد آرزومند و يازنده است  .روان که به
معنای » آذرفروز ،آتش زنه « است  ،آتش جان را ميافروزد
وبدينسان ،جان ) اخو(  ،ميخواھد ) خواز(  ،و آرزوميکند  ،و
خواستارو مشتاق ميشود  .اساسا واژه ِ آرزو  «erezura » ،بوده
است که مرکب از »  « erez +zuraميباشد  .و اين به معنای »
نيروی بلندی وعلويت خواه  ،نيروی اوج طلب  ،نيروی خود
گسترو راست رونده « است  .البته اين سائقه  ،در يزدانشناسی
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زرتشتی  ،شوم وتباه ساخته شده و » ديوی واھريمنی « گرديده
است  .واژه » آز« که امروزه برای ما  ،درراستای طمع
وفزونخواھی بکار برده ميشود  ،دراصل ھمان واژه » ياز= ياس«
بوده است  ،ومعنای مثبت داشته است  .با اختالل گوھرانسان،
دراثر» ھراس انگيزی قھر،و سلب اختياروخواست واصالت
ازانسان «  ،اين نيروی مثبت  ،تحول به » آز= به معنای طمع
وخشم « می يابد  .درگزيده ھای زاد اسپرم )  ( 36 – 34ديده
ميشود که اين » آز= ياز= ياسه « افروخته شده از» روان «  ،سه
گونه ميشود »  -1چھری و  -2بدون چھر و  -3بيرون ازچھر« .
 1آز ِچھـری  ،آن که اندرخوردن است که جان بدوست ) گرسنگی
وتشنگی ( و  -2آز ِبدون چھر ،آرزومنـد در آميزش است که خود »
ورن = شھوت جنسی« خوانده ميشود  -3آز ِ بيرون ازچھر،
َ َ
آرزوی برھرنيکی که بيند يا شنود  .ھمه اينھا ازروان که درواقع
نيروئی از» اخو= ارتا = ھوفری « يا اصل زندگی وجانست
برميخيزند  .گرسنگی وتشنگی و کشش آميزشی و نيکی وزيبائی
خواھی  ،ھمه کششھا ويازشھای روان وبه ھم پيوسته ھستند که از
» اخو= ھوفری= آتش جان « سرچشمه ميگيرند  .اينھا ھمه »
نياز=  «ni-yaazھستند .
سرفرازی و بلندی خواھی و نيکی و زيبائی خواھی  ،مانند
گرسنگی وتشنگی و آميزش خواھی و نيکی خواھی  ،ھمه ازروان
درتن فراميجوشند و ھمه خواستار آميزش با پديده ھای زندگی
درگيتی ھستند  ،تا گيتی را آباد کنند و کليد پيدايش گنجھای نھفته
زيبائی و خوبی ازجانھا شوند  .جمشيد ) تصوير بن انسان ،
درفرھنگ زنخدائی ايران ( درست با ھمين خواست ) خواز= خوا
 +آز( وياسه  ،خواستار بھشت ساختن ازگيتی است .
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ُزھد وريا  ،علت پيدايش ِخشونت ) درشتی (
خواست » نيکی و زيبائی و شادی « درگيتی را  ،نميتوان از»
ِ
يازيدن به بلندی = سرفرازی و آرزو )  ( erez+zuraجدا ساخت .
انسان درخواست  ،نه تنھا بسوی نيکی و خرسندی می يازد  ،بلکه
به بلندی وسرفرازی نيز می يازد  .اينھا انباز با ھمند  .انسان
درنيکی کردن وزيبائی آفريدن  ،سرفرازميشود وعلويت می يابد .
افراختن  ،ھمين فرا آختن يا فرا يازيدنست  .با نيکيست که انسان
سربلند ميشود ،گوھرخدائيش را می يابد.
سرش راست برشد چوسروبلند
به گفتارخوب وخرد کاربند
ھمانسان که جمشيد با خواستش  ،ھمه نيکوئيھا را درگيتی ميکند و
با کاربستن خرد درپديد آوردن نيکيھا  ،به آسمان پروازميکند  ،ولی
درست » خدای قدرتخواه تازه «  ،ھمين » بلندی گرائی « را گناه
ميداند  .منيدن )= انديشيدن ( بايستی ازسرفرازی خواھی ،جدا
ساخته شود وگرنه  ،منی کردن  ،برترين گناھست  .منيدن که
انديشيدن باشد ،گناه ونخوت وطغيان ميشود .
با گفتارخوب وکاربستن خرد برخاسته ازجان خود ،سرفرازميشود .
ولی درست اين بخش ِ سرفر ازی وعلويت يا گرايش گوھر به بلندی
 ،مورد پسند االھان قدرتخواه نمی باشد  .بنا براين ازاين پس ،
بايستی آنچه را اين خدای قدرتخواه امرميکند  ،کرد و آنچه را نھی
ميکند  ،نبايد کرد  ،تا فقط او » بلند وسرفراز« بماند  .فقط اوست که
آسمانھا وعرش  ،جای اوست  .کسيکه نيکی وبدی را معين ميسازد
 ،او حق به برتری و آسمان وعلو دارد  .آتش ِجان انسان » ،
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ھوفری = زيبائی وعشق « نيست  .آتش جان انسان  ،ارتا ) راستی
وحقيقت وبلندی ( نيست  .چون اخو که تخم ارتا ھست  ،سرافرازنده
است  .صفت ارتای خوشه )ارديبھشت (  ،سرفرازی است .
نام ارتا  ،دراصل » اشون =  asha-vanاست ) مانند اردوان =
ارته – وان (  .ارتا ) ارته (  ،ھمان » اشه « ھست  .ارتا  ،تخم
آتش يا آتش جان  ،تخم راستی است  .آنچه درتخم ) چيتره ( ھست ،
درچھره وصورت يا پيدائی نيزھست  .ازاين رو معنای اصلی »
اشه «  » ،درون نما = شفاف = صفا « است واين شفافيت است که
به پاکی ومقدس بودن ترجمه ميگردد  .پاک  ،آنچيزيست که نھانش
 ،آشکار است  .با نگاه درصورت وچھره اش  ،ميتوان نھانش را
ديد  .يه عبارت ديگر دراو » ريا « نيست  .دراو  »،خدعه و
وتزوير ومکرو زرق « نيست  .اين آتش جان است که درشعله شدن
 ،خودش روشنی وگرمی ميشود  .درپھلوی  ،درست به اين » اشون
«  » ،اھرو= ahruگويند که سپس » اھلوب « شده است  .البته در
زرتشتيگری  ،معنای اصلی » اشون « که نام » ارتا « ھست معنای
» پرھيزگار وعادل ومقدس « پيدا ميکند که برای موءمنين به آموزه
زرتشت به کار برده ميشود  .اينکه » اشه « ھمان » ارته «  ،تخم
آتش ) آتش جان « ھست  ،ميتوان در واژه ھای » اشتو « و »
اشپو« ردپای آنرا يافت  ،چون » اشتو « به معنای انگـ ِشت وزغال
است و » اشپو« به معنی » زغالدان « است  .درست اين ھمين
واژه اشو= اھرو= ahravکه درعرف زرتشتی به موءمن
پرھيزگارومقدس گفته ميشود ،بھترين گواه بر پيوند گسست ناپذير»
نيکی وراستی= اينھمانی نھان با آشکار « با » بلندی وصعود و
علو ھست  ،چون ahraamitanبه معنای بلند کردن وصعود و
باالرفتن است  .واژه مقدس = اشون  ،يا اشه را که اغلب
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روشنفکران با نفرت بدان می نگرند  ،واژه ايست که بنياد فرھنگ
سياسی واجتماعی ودينی واخالقی ايران بوده است  ،و به معنای »
اينھمانی نھان با آشکار= راستی = حقيقت « ميباشد  .مقدس وپاک
و صافی کسيست که آنچه درگوھر ونھانش ھست  ،در انديشه و
گفتار وکردار واحساساتش  ،چھره آشکار پيدا ميکند  .خدای ايران ،
ارتا  ،پيکريابی اين اصل بزرگ اجتماعی وسياسی واخالقی
ودينيست .

بھشت راستی  ،و دوزخ ِريـا
حافظ و
ِ
ھمين سرانديشه فرھنگ ايران درضمير حافظ است که ريا برايش ،
برترين عذاب و دوزخ زندگی ميگردد .می وميخانه وخرابات
وپيرميفروش و سرشته شدن گل انسان با می درآفرينش  ،ھمه بيان
خواست بنيادی اين فرھنگ درسرچشمه نيکی وزيبائی وحقيقت
وآزادی وبلندی بودن جان انسان و کشش يا يازش به چھره يابی اين
گوھر انسانيست  ،تا آشکار ونھانش باھم اينھمانی يابند  ،واين
پيدايش اوج شادی وطرب و سعادت ودولت است .
درونی سازی ھرامرونھی ای  ،از » کشش وخواست ويازش
وآرزوی وعشق وباالخره اختيارخود « گذشتن است .و اين يک
تجاوزوخشونت ) درشتی ( به خود است که نامش را » ذبح مقدس
يا قربانی « گذاشته اند  .رسم ِقربانی يک حيوان  ،چيزی جزرسم
قربانی پنھانی خود نيست  .انسان آن حيوان را به جای » عشق
وآرزوی و خواست ويازش وخواست خودش « ميکشد  .پذيرش
ھرامرونھی از اين االھان  ،چون » رغبت « نيست  ،تجاوز به خود
 ،تجاوز به ھمه کششھا ويازشھا ومھرھا وخواستھايست که مستقيم
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از جان خود انسان بر ميافروزند  .واين » ازخود واختيارخود
ونيازخود وخواست خود وآرزوی خود گذشتن «  ،بنام » قربانی
کردن « ھم مقدس ساخته ميشود وھم تبديل به » جشن وشادی «
ساخته ميشود  .انسان اين اوج قساوت وخشونت خود را که
درحيوان کشی  ،خود کشی ميکند  ،مقدس ميسازد  ،وعذاب را ،
تحول به جشن وشادی ميدھد  .انسان برای قساوت وخشونت در
آمادگی به خودکشی  ،جشن ميگيرد وشادی ميکند  .اين عذاب دھی
خود  ،برضد خود گستری و خود افرازی است که جوشش مستقيم
وبيواسطه جان ) اخو= خوی ( ھست  ،فضيلت وتقوای دينی و
مقدس وجشن  ،ساخته ميشود .
اين قربانی را درميترائيسم  » ،دروش « ميناميدند که دراصل »
درفش = سنان ونيزه « بوده است  .درميترائيسم که پدرھمه اديان
ابراھيمی است  » ،دروش « را به شاھرگ گاو قربانی ميزدند ،
واين ھمان واژه » درشتی « امروزه ماشده است  .خشونت ھم از
واژه » خشن « ساخته شده که » نی ونيزه « باشد که ازآن » سنان
= دروش « ميساخته اند .خشونت که ھمان » درشتی « باشد  ،ھمان
» قربانی « گاو) = جان (  ،برای » قبول خود کشی « انسان بوده
است  ،که يھوه وپدرآسمانی وﷲ ميخواسته اند و برترين فضيلت
ميدانسته اند  .با اين خود کشی ) قطع اصالت خواست وآرزو
ُ
ديگرکـشی و » جان
وکشش وعشق وروشنی ازجان خود ( ،
آزاری بطورکلی و زدارکامگی = کام گرفتن از قھرورزی ودرشتی
« آغازميشود  .آنکه حاضراست جان خود را درشادی برای قبول
امرااله ) اله ( خود  ،بيازارد  ،حاضراست ھرجان ديگری را برای
سلب اين اصالت  ،بيازارد  .بدين سان  ،درشتی يا خشونت يا
ديگرکشی و ديگر آزار ی و » کام بردن از آزردن ديگران « ،
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جانشين » قداست جان « ميگردد  ،که با آن  ،انسان  ،حق آزردن
ھيچ جانی را نداشت  ،چون خودش  ،بخشی ازجانان ) ھمه جانی (
بود  .ازسوائق و خواستھا وکششھا و عشق ھا ی شعله ورشده از
آتش جان ) ھوفـری = ارتا = اخو ( گذشتن  ،ازخود گذشتن
وخودرا کشتن است .
» خود= خوات= « xvatکه ھمان » اخو= خوا « ھست  ،تخم
خدای خوشه نيست  ،بلکه » کثافت ومدفوع وگند و آلودگی و کثافت
« است  .درست واژه » پرھيزکردن « که ھمان معنای » زھد « را
دارد  ،گواه براين تجربه است  .واژه پرھيزکردن که »
 « parhextanباشد ازدو بخش »  « par-hextanساخته شده
است .پرھيزگار  parhextaar ،ميباشد  .پسوند » ھختن «hextan
از واژه »  «hixra = hexarبرآمده است که به معنای کثافت
ومدفوع وآلودگی وگند ونا پاکی = نجس بودن « است  .پرھيختن ،
دورجستن از گند وناپاکی ومدفوع ونجاست وکثافتست  .اين ھمان
نفس لئيم واماره يا ھوی ھست  .ھوی ) xv =ahv =huva =hva
( دراصل به معنای » ازخود بودن = قائم به ذات خود بودن « است
 .درست سرفرازی  ،ھمان گند وناپاکيست  .ازخود  ،قائم به ذ ات
خود نبايد بود  .زھد  ،با روی برگرداندن ازاين خود و از کشش ھا
ويازش ھا وعشقھا وآرزوھای خود است  ،چون خود  ،گند ونجس
است  .ھمه خوبی ھا وروشنی ھا وخيرھا از اراده وامر ونھی آن
االه ميآيـد .
اينست که زھد که ترک آرزو وخواست وکشش ويازش وعشق
جوشيده ازجان ) اخو= ھوفری ( خود ھست  ،سازنده » دوزخ =
دژ +اخو « است  ،خود کشی است  .طبعا » ريـا = دوروئی =
زرق « پيدايش می يابد  ،چون آرزو وکشش ويازش واشتياق و
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خواست ونيازوعشق برخاسته ازجان ) اخو(  ،کـ ُشتـنی وحذف
کردنی و نابود کردنی نيستند  ،بلکه ھمه امرونھی ھای اين االھان
وقدرتمندان را  ،پنھانی  ،دور ميزنـنـد  ،و آنھارا وسيله وآلت
ونقاب بروز وظھور خود ميسازند  .اينست که » زھد « را
وماسک
ِ
از » ريا وزرق وتلبيس و دوروئی « نميشود ازھم جدا ساخت .اين
دو باھم پيدايش می يابند و با ھم ميزيند .
اين خودکـ ُشی درزھد ) سلب اختياروخواست وآرزو وميل وعشق
ازخود ( راه را برای » سلب اختيار وآرزو وخواست ونياز وعشق
از ديگران باز ميکند  .وقتی کشتن خودم  ،برايم مقدس وجشن شد
 ،کشتن خواست وآرزو واختيار وعشق ديگران  ،تکليف من
ميشود و شرم بکلی ازبين ميرود  ،وقساوت و تھديد وخشونتگری
 ،وعدم احساس ھمدردی  ،فضيلت ميگردد  .قساوت وخشونت ،
تبديل به جشن ) زدارکامگی ( ميگردد  .کشتار ديگران وخشونت با
ديگران و به وحشت انداختن ديگران  ،عـيـد ميگردد .
ھرعمل وانديشه وگفته ای که به ديگران  ،تحميل شود ) به
اجباروتھديد ،اطاعت کرده شود (  ،اصل تجاوزگری و درشتی )
خشونت ( ميشود  .ما ميانگاريم که ستم ِ ستمگر ،ستمديده را برضد
ستمگر ميسازد  .ولی امکان اين واکنش  ،بستگی به قدرت ستمگـر
و عجزستمديده دارد  .ھرستمديده ای برغم اين ستم  ،عاجزاست که
دربرابر ستمگر ،بايستد و پاسخ اورا بدھد  .بدينسان  ،تعادل روانی
ستمديده  ،به ھم ميخورد  .وازآنجا که نميتواند ) عاجزاست ( که
دادخواھی بکند  ،اين ستم را درجائی ديگر و به کسی ديگر که
ميتواند  ،جبران ميکند  .درتجاوز به ديگران که ميتواند  ،ترميم
تجاوزوخشونتی را ميکند که ستمگربدو کرده است  .بدينسان او ،
ازھمه کسانی که قادر باشد  ،انتقام آن ستم ازستمگررا ميگيرد .
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علت ھم اينست که » ديگران «  ،با او  ،درمقابل ستمگـر  ،ازحق
او دفاع نکرده اند و ھمه  ،اين ستم را ازستمگر ،پسنديده اند
ودرسکوت  ،روا داشته اند  .بدينسان  ،ھمه زاھدان ) با قبول آن
اوامرو نواھی تحميلی که درونی ساخته اند (  ،خشونتگرو
تجاوزطلب ميگردند .درخشونت وعيب گيری از مردمان
وسختگيری از آنھا  ،جبران ھمان تحميل امـر ونھی از اِاله را به
خود ميکنند .به ويژه که االھش را ھم عادل بداند و ستمش را  ،عدل
به خود بشمارد  .بدينسان  ،ھيچگاه نيز به فکر مقابله با االه نميافتد
ولی درقبول امرونھی اش  ،نا آگاھبودانه  ،اين تجاوز به جان او
کرده ميشود که روان را نا ترازمند ميسازد و او نا آگاھانه ،
سرچشمه خشونت ودرشتی وتجاوزخواھی و زدارکامگی ميگردد .

حافظ  ،شادی پنھانی را نميخواھد
شادی آشکار ،اوج پيدايش راستی وحقيقتست
ِ
آنچه درفرھنگ ايران  ،با ارزش وزنده ومردمی بود و دراثرسلطه
شريعت اسالم  ،سرکوبی شد و به ظاھرشکست خورد  ،ولی بزودی
پوست کھنش را انداخت  ،و درمقابل آموزه اسالمی درزھد گرائی
که درجامعه قدرت انحصاری را ربوده بود  ،ازنو عبارت بندی شد
و چھره ھای تازه به خود داد  .کاربرد تصاوير» خوشه بودن خدا
وتخم ھای خوشه بودن انسان «  ،درتضاد کامل با » توحيد اسالمی
« بود  ،و برای باززائی فرھنگ ايران  ،رفتن اين راه  ،محال شده
بود  .اين بود که باززائی با ھمان » تجربه عذاب انسانی ازريا يا
ناراستی « ممکن بود  .انسان  ،با سلطه يافتن شريعت ) امرونھی
با اجبارواکراه و احتساب (  ،از» پنھان ساخـتـن خود « عذاب
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ميکشيد  .انسانی که نميتواند نيازوعشق وآرزومندی وخواست
وکشش جوشيده از جان ) اخو= خوی ( خود را
درکرداروگفتاروانديشه آشکارکند  ،و امر ونھی با احتساب وزھد ،
ھمه راھھا را به اوبسته اند و خود اورا  ،پليس درونی  ،قاضی
درونی  ،جالد درونی  ،زندانبان درونی  ،شکنجه گر درونی ساخته
اند  ،ميخواھد ازاين » دوزخ = دژ +اخو « بگريزد .
او ،از اينکه » خود را بايد ھميشه مخفی کند «  ،خسته وملول و
آزرده ميشود  .درک واحساس اين اکراه وعذ اب تنگی  ،وشکوه
وشکايت ازآن  ،برداشتن نخستين گام بسوی آزادی وحقيقت است .
جانی که کشش ذاتی به آشکارشدن دارد  ،دربازداشته شدن درزھد
وريا وخود داری و احتساب مذھبی و امربه معروف ونھی
ازمنکرجامعه  ،مجبور به مخفی سازی وپنھان سازی خود ميشود
که بزرگترين عذ ابـست  .اين بزرگترين عذابست که جان ) اخو=
ھوفری ( انسان نميتواند آشکارشود ،و راست ) حقيقت ( باشد .
ودراين آشکارشدن است که شادی آفريده ميشود ،و شادی ،
درانبازشدن با ديگران  ،ممکن ميگردد  .شادی  ،درباھم ازشادی
بھره مند شدن  ،ممکنست  .باھم شاد شدن  ،اصل بنياد گذار
اجتماعست  .اجتماع  ،در اشتراک مردمان درشادی باھم  ،تاءسيس
ميشود .
شراب وعيش نھان چيست ؟  ....کار بی بنياد
زديم برصف رندان و ھرچه بادا باد
انفرادی کردن شادی  ،ازبين بردن اصل اجتماعسازاست  .اجتماع
 ،ھنگامی آفريننده واستوار ونيرومند است که زندگی برای ھمه ،
شرکت در جشن وشادی باشد  .درونی کردن وانفرادی کردن شادی
 ،بنياد اجتماع را ويران ميکند .
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فتوی پيرمغان دارم و  » ،قولی است قديم «
که حرام است می آنجا  ،که نه يار است و نديم
گرازآن آدميانی که بھشتت  ،ھوس است
عيش با آدمئی چند  ،پريزاده کنی
نوشيدن می  ،وجشن ھای چرخشت ) شيره انگورگيری و خم
اندازی آن ( و پائيزی ) در مھرگان (  ،درست اصل اجتماعساز
ايرانيان بود ه است  .روز دوم مھرکه روز بھمن  ،اصل خرد وبزم
) بزمونه ( است  ،جشن شراب نوشی بوده است .
چون دراين جشن ھا با نوشيدن می ) دوستگانی ( ھمه ميتوانستند
باھم احساسات و انديشه ھا وخواستھا وآرزوھای گوھری خود را با
ديگران درميان گذ ارند  .ازاين رو  ،بزرگترين خدای ايران ) ّ
خرم
(  ،که نام نخستين روز ماه بود » ،جشن ساز« ناميده ميشد  .جھان
واجتماع را به غايت شرکت ھمه درجشن ميساخت  .واين خدا ،
خرمی  ،کشش گوھر انسان وضمير
بنياد فطرت ھرانسانی بود ّ .
انسان به تجلی  ،به آشکار) اشه  +کار (  ،برای انبازساختن
خرمی است  .با زھد واحتساب ) که امروزه نام
ديگران در ّ
پاسداری به آن داده اند  ،و واژه پاسداشتن را متعفن ساخته اند ( ،
راه گشايش اين منش مردمی ) اخو= ارتا = ھوفرن ( به بيرون
بسته ميشود .
ضمير دل نگشايم به کس  ،مرا آن بـه
که روز گار  ،غيور است و ناگھان گيرد
راه شادی وجشن را درگيتی با زھد واحتساب به او می بندند و
ضميرش را دوزخ ) دژ +اخو ( ميسازند و لی وعده لذت اززندگی
را پس ازمرگ به او ميدھند :
از لذت حيات ندارد تمتعی  ،امروز
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 ،ھرکه وعده به فرداش ميدھند
ولی جان وضمير ،اين شادی را اکنون دراين گيتی ميخواھد
حاشا که من به موسم گل  ،ترک می کنم
من الف عقل ميزنم  ... ،اين کار کی کنم
شادی از راستی ) = حقيقت (  ،که پيدايش وآشکارشدن جانست ،
جدا ناپذيراست  .او ميداند که حقيقت را بايد آشکارساخت و به واعظ
وزاھد ومحتسب وقاضی ومفتی وشيخ آشکارا گفت  ،که آنھا » بوی
حق « را نشنيده اند.
واعظ ما  ،بوی حـق نشنيد  ،بشنو  ،کاين سخن
درحضورش نيز می گويم  ،نه غيبت ميکنم
اين ريا = زھد  ،که جامه ھميشگی انسان دراجتماع ميشود  ،چنان
زندگی را برای او عذاب آور ميسازد که ميخواھد آنرا چاک بزند :
چاک خواھم زد اين دلق ريائی  ،چکنم
روح را صحبت ناجنس  ،عذابيست اليم
چرا ؟ چون او درگيتی پيدايش يافته است  ،تا با مردم چشمش ،
رخ ِارتا = ھوفری ) زيبائی وعشق نيکو ( را درھرچيزی ببيند
مراد دل ز تماشای باغ عالم چيست ؟
به دست مردم چشم  ،از رخ تو گل چيدن
چون » اشه «  ،که آشکارشدن ارتا ) ھـوفری = آتش جان (
ازسرھرچيزی ) ّ
ّ
سر= سريره = زيبائی ،صفت ارتا ( درجھانست ،
» ھـوچھره = ھـ َجيـر= زيبائی « است  .و » ازل « که خوارزمی
درمقدمة االدب معنای آنرا دختر باريک ميان ميداند ،ھمين ارتا
ھست که اصل زيبائيست
در » ازل «  ،پرتو حسنت  ،ز تجلی  ،دم زد
عشق پيداشد و آتش به ھمه عالم زد
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با زيبائی ِ) ھوچھره = سريره = سری ( ارتا  ،که » آذرفروز«
است  ،اين عشق را درھمه جا ميافروزد  .داستان آفرينش ايران ،
جھان را پيدايش اين زيبائی و افروزندگی مھر درسراسرگيتی
ميدانست که شيفته ازديدن اين زيبائی ميشود .

آفريدن ِملت وحکومت
برشالوده ِ» منش ِمردمی «
،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
حافـظ
ِ
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

چرا حافظ شيرازی
از» اخالق ودين ِ قضائی-احتسابی«
رو بـرمی گـردانـد ؟
------------------------------------------------------------------

بکن ُ
اخالق ودين برپايه » ُ
ونکن «
ايجاد ِ حکومت استبدادی ميکند
-----------------------------------------------------------------------
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آزادی  ،برپايه پسنديدن
ونا پسنديدن ِ انسان ھـست

محتسب،حکومت محتسب
ِ
ﷲِ
بکن ُ
اخالق ودين برپايه ُ
نکن
» مـنـش ِمـردمـی= بھمنشی «
برضد » ُمحـتـسـب «
و حکومت محتسبان وﷲ ِمحتسب
دانی که چنگ وعود ،چه تقرير ميکنند
پنھان خوريد باده  ،که تعزير ميکنند
گويند َ ،رمز عشق  ،مگـوئيد ومشنويد
مشکل حکايتی است که تقـرير ميکنند  -حافظ
آھنگ موسيقی ميگويد که چون باده را که سرچشمه راستی )
پيدايش حقيقت ازگوھرانسان( وشادی وجوانمردی و بينش است ،
آشکارا ننوشيد وريا بکنـيد) نوشيدن می پنھانی  ،يعنی برضد ماھيت
راستی وجوانمردی وشادی  ،رفتارکردن (  ،چون طبق شريعت
اسالم ) امربه معروف ونھی ازمنکر( شمارا سياست وعقوبت
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خواھند کرد  ،وخواھند آزرد  ،و سخنی نيز ازرمز عشق  ،نه
بگوئيد ونه بشنويد  ،و درست اين بزرگترين مسئله مشکل  ،برای
گوھر انسانست .
ازخود ميپرسيم که رابطه » پوشيدن رمزعشق « با نوشيدن می
ونيوشيدن موسيقی چيست ؟ وچرا اين پوشيدن رمز عشق  ،برترين
عذاب وھادم راستی و شادی انسان وھمان » دوزخ = ُدژ+اخو=
عذاب فطرت انسان« است ؟ معنای رمز پوشيدن عشق چيست ؟
چونکه  » ،جان انسان « که درفرھنگ ايران  » ،آتش جان « ناميده
ميشود  » ، ،جايگاه و خانه يا سرچشمه ِ عشق وزيبائی « است  ،و
نامش ھـزاره ھا درفرھنگ ايران » ھوفری +يان = ُھوفـريان «
فـری= َپـری = عشق ودوستی وزيبائی (  .جان انسان
بوده است ) َ
خود خدا ) َپـری = اصل عشق وزيبائی ( در» اخو=
 ،پيکريابی
ِ
خوی = ارتا = نخستين عنصر« ميباشد  » .جان « نيز که » جی+
يان « باشد درست ھمين معنی را دارد  .جان  ،خانه وسرچشمه »
جی « ھست  » .جی = ژی = گی = زی «  ،ھم به معنای عشق
وتوافق وزندگی  ،وھم به معنای نيروی آفريننده گی  ،وھم نام
زنخدای زندگی وموسيقی وشناخت است  ،که اينھمانی با » باده
نوشين « دارد  .ھزاره ھا  ،اين تصوير فطرت وطبيعت
وگوھرانسانی درفرھنگ ايران بوده است  ،که به کلی برضد
تصوير شريعت اسالم ازفطرت انسان ميباشد  .حافظ  ،ھمين انديشه
را به گونه ای بيان ميکند که درفضای مفاھيم وتصاوير اسالمی ،
امکان گفته شدن داشته است .
بر در» ميخانه عشق «  ،ای ملک  ،تسبيح گوی
کاندر آنجا  » ،طينت آدم «  ،مخمر ميکنند
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طينت وفطرت يا گوھر انسان را در» ميخانه عشق « با » می عشق
باده آتش افروزاست ؟
«  ،می سرشتند  .چرا  ،عشق  ،می يا ِ
درخانه عشق  ،که » ماه آباد = خشتره = شھر« است  ،گوھرانسان
 ،از» می = باده نوشين = جی = رام = بيدخت = ُزھره = اصل
زندگی وزيبائی وعشق «  ،سرشته شده است .
نبود چنگ ورباب و گل ونبيد  ،که بود ....
ِگـل وجود من  ،آغشته از گالب ونـبـيـد
دوش ديدم که مالئک درميخانه زدند
گل آدم بسرشتند  ،وبه پيمانه زدند
فطرت انسان ،سرشته ازمی)راستی،شادی ورادی وبينش(است
ُ
وبردردکشان  ،خرده مگير
برو ای زاھد
که ندادند جز اين تحفه به ما  ،روز الست
) الست نيز که درقرآن به عھد ﷲ با آدم برای تابعيت ميباشد  ،الست
بربکم؟ = آيا من رب شما نيستم ؟  ،بازميگردد  ،درفارسی » ال+
اَست « به معنای » تخم سيمرغ « ميباشد (
آنچه او ريخت به پيمانه ما ) درجام ھستی ما (  ،نوشيديم
اگر ازخمربھشت است و ،گر از باده مست
اگرچه مستی عشقم  ،خراب کرد  ،ولی
اساس ھستی من  ،زين خراب ) خور +آوه ( آباد است
آتش جان انسان  ،که آتش عشق وزيبائی ) ھوفـری = جی ( است ،
نبايد بيازد و شعله ورشـود  ،و نبايد تبديل به روشنی وبينش نيکی
شود  ،ونبايد سرچشمه نيکی شود  ،تا انسان » خوبی = زيبائی
ونيکی « را ببيند وخوبی را بيافريند  ،تا با » پسنديدن «  ،سرچشمه
نيکيھا شود  ،وبا ناپسنديدن  ،سرچشمه نفی بديھا گردد .
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دين درفرھنگ ايران ،
خودانسانست
اصل زيبائی دروجود
ِ
اساسا  » ،دين « که » زنخدای دين « است  ،درفرھنگ ايران ،
»اصل زيبائی ونيکی وبزرگی در گوھرانسان « ھست .اين دوشيزه
زيبا که درواقع ھمان » پـری = فـری « ھست و اصل زيبائی
وعشقست  ،گوھرنھفته درھرانسانيست  ،و به کلی با مفھوم » دين «
در زرتشتيگری واسالم  ،فرق دارد  ،وبـرضد مفھوم » دين « در
زرتشتيگری واسالمست .درھادخت نسک  ،موبدان زرتشتی
کوشيده اند که اين ديـن = زنخدای زيبائی يا »اصل زيبائی « را ،
تقليل به » اعمال موءمن طبق اوامراھورامزدا « بدھند  ،ولی با
اندکی دقت درمتن  ،ميتوان تناقض اين تحريف را با انديشه اصلی ،
بازشناخت  » .اصل زيبائی «  ،به معنای آنست که  :تخم
وبذرزيبائی وعشق دردرون ھمه انسانھا وجانھاست ) يعنی
 immanentھست ( .
ھمين انديشه را عطار ،در داستان سرتاپک ھندی ميآورد )
سرتاپک  ،به معنای نخستين آتش ،يا اصل آتش است ( ودرآن ديده
ميشود که » دخترشاه پريان = بيدخت = زھره = رام درگوھر خود
انسان ھست «  .اين اصل زيبائی درگوھرانسانست که » دين «
خوانده ميشود  ،واين اصل  ،گوھريست که تحول به
کاروگفتاروانديشه نيک ازانسان می يابد  .نيکی  ،ازخارج ،
سرچشمه نميگيرد  ،بلکه ازگنج ) جی  +بون ( نھفته درجان انسان
 ،فراميجوشد  .ازاين رو ،سرچشمه نيکی وزيبائی درگوھر خود
انسانست  ،نه نھی وامروحکمی که با تھديد وقھروتفتيش با انسان
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به اکراه وتھديد وبکن ونکن  ،تحميل گردد  .و ھمين انديشه را
عطار چنين بيان ميکند :
باز پرسيدند از» نيکی« سخن
ازجھان ديده  ،يکی پير کھن
گفت  :نيکی ھست  ،مغز جان جان
و آنگھان درمغزجان  ،جانان نھان
چون زنيکی  ،تو به جانان ميرسی
پس بکن نيکی  ،به » ھرکس که رسی «

اخالق ودين وشريعت برپايه » امـرونھی « ،
برضد گوھرانسانست
اين انديشه بکلی برضد » ﷲ حساب گير ومحتسب وبرضد
کيفردردوزخ وپاداش دربھشت « است  .بنا برفرھنگ ايران ) نه
دردين زرتشتی ( گوھرانسان  ،اين » اصل عشق وزيبائی « است
که سرچشمه نيکی وبزرگی و زيبائی وھنر است  ،طبعا برضد
خوبی به کردار » ،امريا نھی ِ« اراده قدرتی فراسوی وجود او به
اوميباشد  .اخالق ودين وشريعت ِ » امرونھی « است که برضد
گوھرانسانست .
درفرھنگ ايران  ،برترين ھنر » ،راستی « است که به معنای »
پيدايش حقيقت وزيبائی وعشق  ،ازگوھرخود انسان ميباشد «  ،نه
کردن » آنچه بنام خوب  ،امر شده « و » آنچه بنام بد  ،نھی شده
است « و اخالقی ) خوب وبد ی ( را که قدرتی  ،با امر ونھی به
اکراه تحميل ميکند  ،می بايد برضد گوھرجان  ،کرده شود  ،و قابل
احتساب ) محاسبه پذير= کنترل پذير( باشد  .خوبی وبدی ،
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ازگوھرجان) ھوفری= جی( خود ِ انسان  ،پيدايش می يابد  ،و
درست برضد ھرنھی وامری وبرضد ھرقدرتيست که برای انسان ،
معيار نيکی وبدی را وضع ميکند  .اگرمن اين امرونھی رابکنم ،
برضد اصالت گوھرجانم رفتارکرده ام  ،وريا کارو دروغ شده ام .
درفرھنگ ايران  ،تزويرو دوروئی وريا  ،بدترين گناه وبدترين
عذاب ) دوزخ = دژ +اخو ( است  ،و درست اين پديده را نميشود »
احتساب کرد « .
» می وميکده وخرابات « نماد ھمين پيدايش حقيقت وعشق
وزيبائی وبينش وشادی  ،ازگوھرجان خود انسانست
برای ايرانی » می وميکده وخرابات «  ،نماد ھمين پيدايش حقيقت
وعشق وزيبائی وبينش وشادی ازگوھرجان خود انسان ) ھوفريان =
ارتا = اخو= وھوفـرنفتار( بود َ » .می = مای «  ،نام » ماه « است
ُ .ھمای که درداستان خيام ازپيدايش می درنوروزنامه  ،تخم َرز را
مايه ) آب=
ميآورد  ،ھمين » ھو +مای = ماه نيکو= مادر به =
ِ
باده( به « است که درشکمش  ،خوشه پروين است  ،که خوشه
انگور ،يا تخم ھمه درختان وجانھا ھست  .ھمچنين نام ديگرباده » ،
َبگمز= بگ ماز« است که به معنای » ماه -خدا « ھست  .ماه ،
اصل روشنائی درتاريکی  ،و اصل عشق )نام ماه ُپر ،کليچه سيم ،
يعنی کليد مھروپيوندوعشق( بود  .درکتاب ويس ورامين  ،ماه آباد،
شھرعشق ورزيست  .ماه پُـر ،اقتران ھالل ماه  ،با خوشه پروين )
ارتای خوشه  +بھمن ( بود که » نخستين عشق = قوناس = قوناخ
= قنق« ومنشاء پيدايش جھان شمرده ميشد  .ماه که » اصل
روشنائی درتاريکی « بود  ،بيان ھمين ھمی روند » آشکارشدن ِ
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نھان= زادن روشنی ازتاريکی « بود  ،چون » اخو= گوھرانسان =
خوی «  ،تخمی ازاين ماه ُپـر) خوشه پروين = ارتا  +بھمن «
شمرده ميشد .
بدين علت تصوير انسان ،نزد ايرانيان » ،درخت سروھميشه
سبزشونده ای « شمرده ميشد که فرازش » ماه ُپـر« ھست .
گوھرانسان يا خوی انسان ) اخو= خوی (  ،نطفه يا تخم خود خدا
ھست که اخالق ودين  ،روند پيدايش او ،ازتاريکی نھانش ھست .
تخم خدا ،گنج نھفته درانسانست که اصل پيدايش نيکی وزيبائی
وبينش وجوانمردی ومھر است  .اخالق ودين وبينش وشادی
وروشنی  ،از » امر به معروف ونھی ازمنکر« خارجی  ،معين
حساب گفتاروکردار وانديشه
نميگردد  ،که به آن قدرت خارجی ،
ِ
اش را پس بدھد .پاکی  ،نکردن اين امر شريعتی يا نکردن آن نھی
شريعتی نيست  ،بلکه پاکی ) شفافيت = اشه = صفا (  ،کردن آن
کاريست که درگوھر يا خوی ) اخو= ھوفريان ( خود انسان ھست .

استبداد سياسی با استبداد اخالق  ،آغاز ميشود
ھوفری  ،آنچه را می پسندد  ،خوب وزيباست  ،و آنچه را نمی
پسندد  ،زشت وبد است  .احتساب اينکه کارھای انسان مطابق
امرونھی قدرتی فراسوی گوھر اوست  ،استبداد اخالقی است  .با
احتساب ومحتسب ھست که  ،بردگان اخالقی ودينی  ،خلق ميشوند
خيروشر شريعتی ،
 .عـبـد ،برده اخالقی است  .آزادی از مفاھيم
ّ
بزرگترين گام در راه رسيدن به اخالق ودين حقيقی است که از»
منش مردمی خود انسان « ميجوشد و فوران ميکند .
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کـشی ِمداوم منش مردمی انسان ،
اخالق برپايه امرونھی  ،خود ُ
خودکشی مداوم جان وخرد انسان  ،وسلب مداوم يقين ازخود انسان
ّ
خيروشر شريعتی است که فرصت برای
است  .طرد ونفی مفاھيم
پيدايش اخالق ودين ازجان وخرد خود انسان  ،از » ھـوفريان «
انسانست  ،که اصل عشق وزيبائی است  .ازاين روھست که حافظ
ميگويد :
تو » نيک وبد خود «  ،ھم » ازخود بپرس «
چرا بايدت ديگری  ،محتسب !
ما نيک وبدخود را از» خودمان « ميپرسيم وميجوئيم و نيازی به
محتسب نداريم  .پرسيدن درفرھنگ ايران  ،جستجوکردنست  ،نه
سئوال کردن .

نيک وبد را ازگوھرخود ،که مرجع نھائيست ،بايد پرسيد
نيک وبد خود را » ازخود پرسيدن «  ،مسئله » خود= منش
مردمی= بھمنی = بھمنشی« را طرح ميکند  .خود ) =xva-tخوا =
 = axv= xvaخوی( که درفرھنگ ايران » آنچه ازخود ھست ،
اصل است «  ،ھمان » خوی = ھوفـری = جی = ارتا « ھست .
اين عشق وزيبائی ) عشق به زيبائی( و توافق وزندگی وآفرينندگی
است که » خود « ھست  ،واصل شناخت نيکی ازبدی و زيبائی
اززشتی  ،وشناخت خشم ازمھرميباشد  .مسئله انسان درفرھنگ
ايران  ،کاويدن و جستجوی اين سرچشمه زيبائی وعشق درگوھر
خود ھست  ،نه تابعيت از اوامر ونواھی اين قدرت يا آن قدرت .
درراستای اسالمی  ،اين سخن حافظ  » ،خود حساب « بودن ،
فھميده ميشود  .انسان گماشته وماءمورﷲ دررسيدن به حساب خود
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ھست  ،خودش را ھميشه به عنوان ماءمور ﷲ  ،تفتيش ميکند تا
امرونھی ﷲ اجراء گردد  .روح انسان  ،ھمين پيکريابی » امرﷲ «
است) روح ،من امرربی درقرآن ( که متضاد با مفھوم » اخو= خوا
= خوی = ارتا = ھوفری « درفرھنگ ايران ميباشد  .روح انسان
درقرآن  ،ازھمين » امـر« ساخته شده است  .روح درانسان ،
ماءمور ﷲ ھست تا حساب کارھا را بگيرد  ،و امربه نيکی ﷲ
ونھی از بدی ﷲ بکند  .درفرھنگ ايران  ،انسان به کسی حساب
نيک وبدش را نميدھد  .انسان ،وجودی نيست که بدھکاراالھی باشد
 .ما بدھکار به کسی نيستيم که آنچه را او ازما بنام نيکی  ،خواسته)
برای ابقای قدرتش (  ،تحويلش بدھيم تا مجازات وعقوبت نشويم .
مسئله بنيادی انسان  ،ھمين ازخود پرسيدن وجوياشدن  ،نيکيست که
در» عشق به زيبائيھا ی گوھرما « ھست .
اين عشق به زيبائی درجان واخو) خوی ( ما ھست که پاسخ اين را
ميدھد که چه چيز ،نيکست وچه چيزبد است  .گوھر جان انسان ،
کشش به زيبائی درگوھر نھفته در ھرپديده ای وانسانی دارد و اين
را » عشق « مينامند  .آنچه زيبائيست  ،عشق جان ما  ،مارا بدان
ميکشد  ،آنرا می پسنديم  ،و آنچه زشتی است  ،عشق ما ازآن
روبرميگرداند وآن را نمی پسنديم .
ما وقتی نياز به محتسب پيداميکنيم که » خودمان «  ،عقيم وخشک
شده است  ،و ديگر ،سرچشمه عشق به زيبائيھا ی زندگی نيست .
ازپسنديدنش  ،نيکی پيدايش نمی يابد  .جانش به زيبائی نيکی ھا
کشيده وجذب نميشود  ،و بايد اورا به زوروتھديدازعقوبت ودرشتی
) خشونت ( وجبروقھر ،به نيکی کشانيد و با زوروتھديد ازسياست
ّ
وشر  ،باز داشت .
و تعزيروحد زدن  ،اورا از بدی
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تبديل گوھرانسان  ،به بازرگان سود پرست
با اخالق ودين امرونھی ای  ،نيکی  ،تبديل به » سود خواھی «
ميشود  ،و مقوله » سود وزيان «  ،اساس زندگی اخالق ودينی
ميگردد  ،وبدينسان پديده » حساب و معامله با ﷲ « پيش ميآيد،
ولی  ،اخالق ودين درفرھنگ ايران  ،برپايه پسنديدن انسان ،نيکی ،
» ھـنـر« است  » ،آشکارشدن گوھر= اشه = صفا = شفافيت « و»
شادی « است  .انسان ازکردن نيکی  ،شاد ميشود و نياز به حساب
کردن روی پاداش گرفتن برای نيکی خود از ﷲ ندارد که چنين
عملی را بدوامرکرده است  .انسان با کردن چنين گونه نيکی امری
 ،ايجاد دوزخ درخود ميکند  .اينست که با اخالق امری ونھئی ،
نيکی  ،مسئله حساب روی سود وزيانی ميشود که ازقدرت بايد
بگيرد يا به اوپس بدھد وبدين گونه ﷲ  ،حسابگرميشود  .وﷲ
سريع الحساب ) نور(  ،ان ﷲ کان علی کل شيئی حسيبا ) نساء( .
البته اين سائقه  ،دردامنه تنگ محاسبات با ﷲ باقی نمی ماند  ،بلکه
ازاين گستره  ،تجاوزميکند وانسان سود خواه ووسودپرست ) اھل
بردن (  ،پيدايش می يابد که به کلی برضد انديشه فرھنگ ايرانست
ُ
 ،که گوھر ارتا را که درھرانسانی ھست  » ،افشانندگی =
جوانمردی = رادی « ميداند  ،و اخالق واجتماع را برپايه
جوانمردی ورادی ميگذ ارد  .جوانمردی يا رادی  » ،دين ايرانی «
بوده است  .انسان درکل وجودش  ،بازرگان و معامله چی ميشود .
ھرکاری را فقط  ،بده – بستانی ميداند  .درفرھنگ ايران ،گوھر
انسان  ،رادی وجوانمردی است که کامال برضد » سود پرستی
وسودخواھی « است  .با انسان سودپرست  ،که نيکی برايش فقط
کارسود آوراست وھمه کارھای رايگانی ومفتش را نيز » حسبة ﷲ
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ميکند) به حساب ﷲ ميگذارد تا سپس ازاو بستاند ( وفقط
درھرکاری ،روی ُبـردن از ديگران  ،حساب ميکند و نيکی ،
معامله با ﷲ است  ،ﷲ محتسب و حکومت وقدرت ِمحتسب پيدايش
می يابد .

اخالق برپايه پسند  ،بنياد آزادی است
تضاد اخالق برپايه پسند و اخالق برپايه بکن نکن
اينست که اخالق برپايه » پسند انسان « با اخالق برپايه » امرﷲ «
بکلی باھم درتضادند  .با رفتاربرپايه پسنديدن با گوھرخود  ،ما
خودمان را » گنج ارتا « ميدانيم  .گنج را درھزوارش  » ،جی بون
=  « ji-bunميگويند که به معنای  ،سرچشمه وزھدان زاينده
زندگی و عشق  ،و پيکريابی خدای زندگی « است  .درانسان  ،ارتا
واھيشت ) تخم خوشه خدا که درانسان ھشته شده (  ،گنج نھفته است
 .ھم » خواستن=  « xva-aazaوھم » پسنديدن « درفرھنگ
ايران  ،يازش وجوشش اين گوھرزيبائی وعشق ھستند  .اين »
پسنديدن ازجان = جی يان = ھوفريان «  ،يا آزيدن ازجان « ھست
که بنياد اخالق ودين است  .اين انديشه بنيادی دراين شعرکه از
دھان ايرج ) اِ ِرز = ارتا ( درشاھنامه گفته ميشود  ،درست مفھوم
دقيق وژرف » پسنديدن « را نگاه داشه است :
پسندی و ھمداستانی کنی
که جان داری و  ،جان ستانی کنی
» ھمداستانی «  ،ھمفکری وھم عقيده شدن است ) داته  +ستان ( .
جان تو ،جان ستاندن وجان آزردن را نمی پسندد  ،چون جان ) جی
 +يان (  ،بخشی جدا ناپذير ازجانان ) ارتا فرورد = سيمرغ ( است
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 ،و درد وشادی ھرجانی ،درد وشادی ھمه جانھاست  .آزردن ھيچ
جانی  » ،حق « نيست  .آزردن ھرجانی  ،ناحـق است  ،ولـو
خطاکارومجرم ودشمن باشد  .جان ھرانسانی  ،آزردن جان وخرد
ديگری را نمی پسندد  .اگر ديگری اين کاررا بکند  ،و انسان مانع
ازآزردن جان او نشود  ،او اين جان آزاری وجانستانی را پسنديده
است  .نا پسنديدن  ،ھرانسانی را متعھد ميسازد که ديگران را
ازآزردن جان وخرد باز دارد  .ناپسنديدن  ،خاموش وساکت ماندن
نيست که ستمکار را درحال ستمگری وجان آزاری رھا کند .
پسنديدن  ،متالزم با کردن آن کاروانديشه وگفته است  .کسيکه جان
دارد  ،نبايد با جان آزار ،ھمداستانی کند  .ضحاک  ،از کشتن
پدرش برای رسيدن به قدرت  ،سربازميزند  ،ولی درنھان  ،می
پسندد که اھريمن اين کار را بکند  ،و درست ھمين پسنديدن قتل
ازاھريمن  ،بيان شريک وانبازبودن او درقتل پدرش ھست  .ضحاک
 ،قاتل پدرش ھست  ،چون قتل اورا پسنديده است  .برای انسان ھر
بيدادی که دراجتماع بشود  ،ناپسند است  ،و به او حق دخالت
ميدھد تا مانع ستمگری وجان آزاری شود  .ﷲ قدرتمندی که به من
امر ميکند که برای اجرای امرونھی او  ،بيازارم  ،ازمن ميخواھد
که برضد » پسند وخواست خود « بيازارم  .قاضی که امر مجازات
ميدھد  ،درد جانکاه مجازات را درنمی يابد واحساس نميکند
ومحتسب که اطاعت امراورا کرده و اين عذاب را ميدھد  ،خود را
مسئول نميداند و با جدا کردن امردھنده از مجری امر ،اوج قساوت
درجھان ايجاد ميگردد  .ولی ھمان پسنديدن محتسب يا ماءمور ،
بيان مجرم بودن اوھست  .ھيچ ماءموری  ،معذور نيست  .مسئله
پشت کردن به » پسند جان خود «  ،و» ھمداستان شدن با آنکه امر
به جان آزاری ميدھد  ،خواه ﷲ باشد وخواه قاضی وحاکمش « ،
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جرم وگناه کرده ميشود  .ھمه کسانيکه بنام ﷲ يا ھرحکومتی
وقدرتی  ،جان وخرد انسانھا را عذاب ميدھند ،مجرم وجنايتکار
ھستند  .اين » پسند انسان « است که معيارجرم وجنايت ميباشد .
انسان  ،ماءمور ﷲ و ماءمور ھيچ قدرتی نيست  ،بلکه واقعيت
دھنده کشش گوھرعشق وزيبائی درجان وخرد خود ھست  .اين
جان انسانست که برترين مرجع شناختن نيکی و کردن آن است » .
داته = داد = بينش ژرف ازجان خود انسان « که بينش ژرف زاينده
از» خوی = اخو= ارتا = جان « ھست برضد » ھمداستانی = ھم
 +داته  +ستانی «  ،توافق با بينش قدرت درآزردن جانست .

درفرھنگ ايران  ،حکومتی  ،حقانيت دارد
وپسند مردم « بناشده باشد
که براصل » مھر= کشش
ِ
پسنديدن = برگزيدن و موافقت کردن
آرمان حکومت وسياست ) =جھان آرائی ( درايران  ،در»
گرانيگاه
ِ
فرھنگ زنخدائی « پيدايش يافت و ھميشه درروان وضمير مردم ،
استوار باقی ماند  ،ھرچند نيز که حکومتھا ومقتدرين ازاين آرمان ،
سوء استفاده کرده اند و برضد محتوای آن رفتارکرده اند .
اين آرمان بزرگ وژرف ومردمی که سرانديشه فرھنگ ايرانست ،
درقصيده عبيد زاکان  ،ازنو درساختارسپھرھا  ،عبارت بندی شده
است  .درفرھنگ ايران  ،ساختارسپھرھا  ،اينھمانی با ساختار
ھرانسانی دارند  .مغز ھرانسانی ،بھره ای ازماه است  ،استخوان
ھرانسانی  ،بھره ای ازتيراست  ،گوشت ھرانسانی  ،بھره ای از
آناھيتاست  .پی ِھرانسانی  ،بھره ای ازمھر) خورشيد( است  .رگ
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ھرانسانی  ،بھره ای از بھرام است  .پوست ھرانسانی بھره ای از »
انھوما = مشتری = سعد اکبر« است  .موی ھرانسانی  ،بھره ای
ازکيوانست  .به عبارت ديگر ،وجود انسان  ،مرکب ازخدايانست )
اين برداشت زاداسپرم درگزيده ھای زاد اسپرمست (  .ازمھر
وآميزش خدايان باھم  ،انسان سرشته شده است  .ھمه خدايان
درساخت وبافت وجود انسان  ،انبازند  .ازآميزش وعشق خدايان به
ھم  ،تن انسان به وجود آمده است  .درميان اين ھفت سپھر،
سپھرميانه که سپھرچھارمست  ،سپھريست که ھمه سپھرھارا
ميآرايد وبه ھم می پيوندد  .اصل ميان  ،اصل مھر است  .ھرچند
زاداسپرم سپھرچھارم را با پی )=عصب( اينھمانی داده  ،ولی
درواقع  ،اينھمانی با » رگ = راھو « دارد و رگ يا رھو بنا برنام
ماھھا درسيستان ) ابوريحان بيرونی (  ،اينھمانی با » ارديبھشت «
دارد  .ودراين سپھر ،که جای پادشاه ھست  ،پادشاھی وقيصری
وفغفوری)بغ پور( و کورشی وداريوشی نيست بلکه صنميست زيبا
) ارتای ھوچھره وسريره = ارتای زيبا ( که دل ھمه مردمان را
ميربايد وبا يکدست چنگ ميزند وبا دست ديگر ،ساقی ای ھست
که به ھمه جھانيان بدون تبعيض  ،باده می پيمايد .
موسيقی می نوازد تا ھمه برقصند وبخوانند و باده می پيمايد تا ھمه
راست و راد ومھربان وبينا باشند ) ازخود  ،روشن شوند (  .او به
بد فرمانده نيست  ،بلکه ھمه دراثراين
ھيچکس  ،حکم نميکند وسپھ ِ
کشش او وپسند شان  ،لشگراوميشوند .
سريرگاه چھارم  ،که جای پادشه است
فزون  ،زقيصرو فغفور و ھرمز و دارا
تھی زوالی و خالی ز پادشه ديدم
وليک لشگرش  ،از پيش تخت او برپا
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فرازآن صنمی  ،با ھزار غنج و دالل
چو دلبران دالويز و لعبتان ختا
گھی به زخمه سحرآفرين زدی رگ چنگ
گھی گرفته بر دست  ،ساغرصھبا
اين مفھوم » حکومت = خشتره « ولی بدون قدرت ) بدون حکم
وامر ونھی وقھرو تھديد ودرشتی (  ،که فقط برپايه » کشش و
پسنديدن مردم « باشد  ،اساس فرھنگ سياسی مردم ايران بوده
است  .اين نفی قدرت وخشم و حُکم وامر ونھی و درشتی ) خشونت
( دردستگاه حکومتی  ،ريشه درھمان تصوير انسان وخدا ) تخم
وخوشه ( و گوھر جان انسان که » ھوفری يان= جايگاه اصل
زيبائی ومھر« و » جی = مھر = زندگی « باشد ،دارد .ايرانيان
ھرگونه حکومتی را درضميرشان با اين معيارفرھنگی  ،ميسنجيده
اند  ،و طبعا ملت  ،با ھمه حکومتھا يشان که برپايه خشم
وقھروخشونت وامرونھی استوار شده بودند  ،اينھمانی نداشتند ،
وھمه را درضمير خود  ،آنھارا غاصب حق خود ميشمردند .
چرا حکومت ھا ئيکه با امر ونھی ،قدرت ميرانند ،غاصبند ؟
ھرحکومتی که برشالوده نيروی کشش خود  ،و پسند ) گزينش و
موافقت( مردم بنا نشده باشد  ،غاصب ومعزول است  ،ولو خودرا
جانشين امام زمان وخليفه ﷲ نيز بداند  ،يا خود را از تبارگشتاسپ
و مجری خواستھای اھورامزدای زرتشت بداند .
اين اصل  ،درھمان داستان ايرج ) که اِ ِر ز= ارتا ميباشد وبا
سپھرچھارم که مھرباشد  ،اينھمانی داده ميشود ( درشاھنامه  ،که
بی لشگروسالح با دشمن روبروميشود  ،و تنھا کسيست که دل
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لشگردشمن را ھم ميربايد و ھمه لشگردشمنان نيز  ،اورا شاه حقيقی
ميدانند  ،و سلم وتور دراثروحشت ازاينکه حتا لشگريانشان  ،اورا
به شاھی برميگزينند  ،اورا ميکشند  ،بيان شده است .
ايرج که سپھرچھارم ) اصل مھروعشق= ارتا= ھـوفری ( ھست ،
و » اصل حکومت ِ بدون قدرت وخشم وقھروکين وخشونت «
ميباشد  ،چون ھمه مردم  ،شيوه اورا می پسندند و » حکومت
حقيقی= شھريور= خشتره ور= خشی ور= آنکه اصل کشش
ھست« ميدانند  ،قدرتمندان ديگر ،که حکومتشان بر بنياد تجاوز
وخشم وقھرو درشتی وتھديد است  ،ايرج را که نخستين حکومت
آرمانی ايرانست  ،ازبين می بـرند  .درست شھريور) روزچھارم
ازھرھفته ای = روز ميان ھفته (  ،آرمان حکومتی ايرانيان ،
براصل » کشش يا جاذبه « بوده است  ،نه بر » اراده وامروحکم
ونھی وخشونت وتھديد وزور « .
مفھوم » آفـريدن « درفرھنگ ايران  ،با مفھوم » خلق کردن «
دراسالم  ،بسيار فرق دارد  .آنچه بسوی ھم کشيده و باھم
انبازميشوند ) ھمبغی = انبازشدن = ھمآفرين (  ،ميآفرينند  .اجتماع
انسانھا  ،برای باھم آفرينی است  .آفريدن درھمآفرينيست  .کشيده
شدن شدن به ھم  ،در پسنديدن ) برگزيدن وبا رغبت خواستارھم
شدن وباھم روئيدن وآميختن( ھمديگر ،بنياد ِ آفريندگيست  ،نه اراده
وامر ِ قدرتمندی .
آفرينش  ،پيايند کشش و ھمديگر را پسنديدنست  ،نه پيايند » اراه و
فيکـو ن «  .آفريدن  ،با کشش متقابله وبا پسنديدن
کـن ،
ُ
امر ِ ُ
وتوافق ھمديگراست  ،نه با » امربه –بودن  -واز امر واراده - ،
وجود يافتن  « -که اصل » قدرت « است  ،و به کلی با » خشتره و
شھريور« فرق دارد  .ابوريحان بيرونی ،شھريوررا مانند سُغديان »
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خشيور=  «xshe-warمينامد  .روز چھارم ھرماھی  ،روز
شھريور= خشی ور « است .خش = xashبه معنای » کشيدن «
است و ھمان واژه » کش « است .خشيور ،نيروی کشنده وجاذبه
است  .کسی حق به سروری و مديريت و جھان آرائی دارد که
بتواند مردم را با زيبائی  » ،بکشد = جذب کند «  .ازاين رو به
سرور و اداره کنند وآراينده وسامانده اجتماع  ،سغديھا
خشاون= ، xshaa.wanخشتره = ، xshathraخشت xsheth
) ( xshaetaوھخامنشی ھا  ،ارتا خشتره= = arta-ksatraاردشير
ميگفتند  .شھريور که درپھلوی  shatar -varميباشد  ،به معنای
دارنده نيروی جاذبه ھست  .اين اصطالحات را سپس به غلط به
قدرت وسُلطه وفرمانروائی و حکومت و رئيس وفرمانده  ،ترجمه
کرده اند  ،وبدينسان  ،معنای اصلی را مغشوش ومسخ ومعکوس
ساخته اند .
بھترين گواه براين موضوغ ھمان واژه » قشنگ = زيبا « ھست که
دراصل »  «xshangميباشد و به معنای » آنچه ميکشد وجذب
ميکند « ھست  .اين زيبائيست که ميکشد و اين ارتا ی ِھوچھره
)= زيبا (وسريره )= زيبا ( ھست که اصل زيبائيست  ،و حق به
مديريت وآرايندگی و ساماندھی اجتماع دارد  .و» شھريور« ،
ھمين چھره آرايش دھنده وسامانده واداره کننده اجتماع است .
چنانچه » ريحان شاھی « را که شاه اسپرم  ،شاه اسپرغم يا
شاھسفرم باشد  ،اينھمانی با شھريور ميدھند  .اسپرغم  ،گياھان
خوشبو ھستند که ازآن » بساک= تاج گل « ميساختند و درجشن ھا
زيب سرميکردند  ،يا تاج شاھان ميکردند  .اسپرغم ھا  ،اينھمانی با
» آرمئتی «  ،زنخدای زمين داشتند و شاه اسپرغم که ريحان باشد ،
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اينھمانی با شھريور داشت  .بوی  ،معنای محبت وخوی وطبيعت و
اميد وآرزو دارد :
چه جورھا که کشيدند بلبالن ازوی
به بوی آنکه دگر ،نو بھار باز آيد – حافظ
بويه  ،به معنای آرزومندی وعشق است  ،چنانچه سام  ،بويه
فرزندگمشده اش  ،زال را دارد :
مرابويه پورگم بوده خاست
به دلسوزگی ،جان ھمی رفت خواست
يا زال  ،بويه دخترمھراب ) رودابه ( را دارد
ترا بويه دخت مھراب خاست
دلت  ،خواھش سام نيرم کجاست
واين بوھست که ميکشد  .اميد  ،نيروی کشنده است .آنکه محبوبه
اش را ميجويد ،بويش  ،اوراميکشد و به او راھبری ميکند  .و
ھمبوئی  ،بيان اوج صميميت وجان دريک قالب شدنست  .شھريور،
اوج خوشبوئی ھست  .البته به ھدھد ھم  ،بويه ميگويند  ،چون
ھدھد) ھوتوتک ( ھمان » نای به « يا » وای به « ھست ،که
درھرانسانی  ،اصل کشش بسوی خدايا اصلش ) ارتا واھيشت (
ھست  .ولی در مفاتيح العلوم می بينيم که اين نام  ،نام ديگر گل
بستان افروز = اردشيرجان = حی العالم = ھميشک = ضيمران
نيزھست که گل ارتا فرورد است  .ھمين ارتای ِھوچھره و يا
ارتای ِسريره ) زيبا و ّ
سر ( ھست که نخستين عنصر ھمه
چيزھاست  ،چون اصل زيبائيست که اصل کشش درھرچيزی ھست
 .ازين رو عناصر اربعه را » آخشيج « ميناميدند .آخشيج ازھمان
واژه » ا -خشه = ا -کشه « ساخته شده است  ،چنانچه درسغدی به
آلت ووسيله کشيدن يا قالب =  aakeshak=aaxshichميگويند .
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آخشيج را که عنصر باشد ،به غلط به » ضد « ترجمه کرده اند  .نام
ديگر عنصر » ،ژھگان = زھکان « است که ھمين معنای » اصل
کشيدن ) زی = ژی ( را دارد ) درآلمانی . ( ziehen
ازاين رو عرفا  ،جھان را جھان عشق يا جھان کشش به زيبائی
درھرچيزی ميدانستند  .ھرجانی ،آئينه خدای يا اصل زيبائيست و
سر ) سريره= ارتا ( ھست  ،جست
درآن ميتوان اصل زيبائی را که ّ
ويافت .
ھرعنصری ،دوويژگی گوناگون ِ جفت باھم دارد و ازاين رو
عناصر  ،امکانات فراون در انبازشدن ميان ويژگيھای عناصر باھم
 ،و آفريننده شدن باھم دارند و ازاين کشش ھست که جھان پيدايش
می يابد ونياز به اراده وامری وحکم وحکمتی نيست .ازاين رو
سرانديشه » کشش = عشق « و » ذوق ومزه= ميزاگ « که »
کشش جفت شدن وانبازشدن باھم درذرات جھان باشد «  ،بنياد
عرفان شده است  ،نه اراده وامر ونھی و کن فيکون .

خدايان ايران  ،ھمه اصل کشش ھستند  ،نه امرونھی
درفرھنگ ايران ،گوھرخدايان  ،کششی = يازشی = ھنجشی)
آھنگی( است  .آنھا امرونھی وحکم نمی کنند  ،بلکه ميکشند ) جذب
ميکنند(  ،می يازند  .درقصيده عبيد زاکان نيز ،صنم درسپھرچھارم
) سپھريست که به ايرج = ارز= ارتا = مھر -نسبت داده ميشد و
بنيادگذار حکومت ايران درشاھنامه است( ھم زيباست وھم موسيقی
مينوازد وھم ساقی است که می می پيمايد  .اين » مھر« که خورشيد
خانم وزنخداست  ،به کلی با آنکه زرتشتيان دراوستا » مھر«
مينامند ،فرق دارد  .زرتشتيان با اين زنخدائی که اصل کشش
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وزيبائی و عشق بود  ،رابطه نداشتند  .برای آنھا  ،اھورامزدا  ،با »
خواستی که ھمان معنای اراده دراسالم را داشت «  ،خلق ميکرد .
اراده اھورامزدا  ،ھمان ويژگی » ّ
برندگی « را داشت که روشنائی
اھورا مزدای زرتشت داشت  .اين مفھوم ِ» اراده « به کلی برضد
پديده جاذبه وکشش وپسند بود  .در فرھنگ زنخدائی ارتائی ،
روشنائی نيز پيدايش از» انبازی ومھر= ھمبغی « بود که يک
نامش » سنگ يا َمـر « است  .سنگ = َاسنگ = َاسن ،
درسانسکريت معنای اتحاد واتصال وامتزاج دارد  .خرد گوھری
انسان ،اسن خرد  ،خرد کششی = خرد مھری ناميده ميشود .
خرديست که ميخواھد باھمه پديده ھا جفت وانبازبشود  ،تا ازانبازی
ومھرباھم  ،روشنی وشادی پديد آيد .
روشنائی ازسنگ پيدايش می يافت  ،نه از» به ھم خوردن دو سنگ
«  .بھمن که » اسن بغ = سنگ خدا « باشد  ،اصل روشنائی وخرد
وبزم وشاديست و جشن سده  ،جشن بھمن بود که درشاھنامه ،
جشن ِ » ھوشنگ « شده است  .چنين روشنائی ازعشق وکشش )
سنگ ( پيدايش می يافت و با روشنی وخواست ) اراده ( ّ
برنده
شش به
وقاطع  ،فرق داشت  .ازاين رو  ،خدايان نوری  » ،ک ِ
زيبائی = عشق « را بنام افسون وجادو وفريب و  ...زشت
ميکردند  .درحاليکه فريب ھم دراصل معنای معنای مثبت کشش به
زيبائی را داشته است ،وسپس معنای » گمراه کردن وگول زدن «
را پيدا کرده است  .اين ضديت ھنوزنيز درمفاھيم » راسيوناليسم «
و » ايراسيوناليسم « باقی مانده است .زيبائی و موسيقی و باده )
شيرابه وافشره جھان ھستی = خورآوه که خرابه شده است = َرس
= ھوم (  ،گوھرانسان را ميکشند  ،جذب ميکنند .
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ازاين رو به رھبری کردن ومديريت  ،نييدن ميگفتند که نی نواختن
و نيوشيدن موسيقی باشد  .با گفتارنرم وشيرين وخوب ولطيف ،
ميتوان مردمان را جذب کرد  .گفتار ،بايد ويژگی » شير« را درکام
داشته باشد  .سخن شيرين ،معانی شيرين  ،دھان شيرين  ،وشيرين
زبانی  ،شيرين گوئی  ،مطبوع مردمست  .به قول سعدی :
به شيرين زبانی ولطف وخوشی
توانی که پيلی به موئی  ،کشی
البته گفتاری شيرين است که مانند » شـير«  ،مايه جان افزائی
وجان پروری انسان ميباشد  .گفتاری شيرين نيست که درباطن ،
ضدحقيقت است و اغوا ميکند و گول ميزند  ،ولی جان وروان را
درپايان می آزارد وباطلی را که کشنده است  ،با رويه ای خوشمزه
به خورد مردم ميدھد وسپس دردستگاه گوارش  ،کار زھر را ميکند
 » .گفته« که ازدھان وزبانست  ،نيز بايد گوھرمزيدنی داشته باشد ،
با مزه باشد  .دھان وزبان  ،با زنخدايان خرداد وامرداد کار داشت
که خدايان مزه ھستند  .خواه ناخواه  ،گفته نيز بايد با مزه باشد .
مزه  ،ھنوز درپشتو به معنای خوشی وشادی ومطبوع برای تن
وروانست  .مزه آخستل= akhistalدرپشتو  ،لذت بردن و کامبردن
و تجربه کردن واحساس کردنست  .به شيرابه وافشره و اسانس
جھان ھستی  » ،آب = رس = ھوم = خورآوه « ميگفتند  .آب ،
معنای تنگ امروزه را نداشت  .خدا » ،آوه« بود ) مھراب +
سھراب ،رودابه  ، (....چون شيرابه وخورآوه و افشره و » َور« و
مزه جھان بود .
»
رس« ھمه جھان بود  ،اينست که خدای ايران ِ ،
ِ

خدا ياحقيقت بايد برای ھرانسانی مزيدنی باشد
خدايا حقيقت  ،باده نوشين ھست که بايد چشيد
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اگرنگاھی به سخنرانيھای بھاءالدين ولد انداخته شود ديده ميشود تا
که او ميخواھد خدا را بمزد  ،خدای بايد مزيدنی وچشيدنی باشد .
اين تشبيه وتمثيل شاعرانه نيست  ،بلکه اين فرھنگ ايرانست .
حقيقت برای ھرانسانی بايستی چشيدنی باشد .عشق را بايد چشيد.
انسان خدا را نخست درشيرمادر ،می مکد ومی مزد  .درست واژه
مکيدن ومزيدن  ،يک واژه ھستند ) . ( mizitanانسان  ،خدا را ،
حقيقت را  ،افشره جھان  ،شيرابه جھان  ،خورآوه را می مزيد  ،می
چشيد  .اينست که چشيدن  ،چشش  ،معانی بسيارژرف وگسترده
درفرھنگ ايران داشت  .خدايان امرداد وخرداد و رام جيد )
بيدخت = ُزھره ( و بھمن وارتا و شھريور  ،خدايان مزه بودند .
آنھا مزه ِ شيرابه جھان يعنی حقيقت بودند  .دربخش پنجم بندھش ،
ديده ميشود ھنگامی که اھريمن  ،آب را بدمزه ميکند ميآيد که ) – 5
 » ( 43او آب را بدمزگی فراز برد  ،مينوی آب گفت که دھش
بھمن و ارديبھشت و شھريور را که ايدون به من رسانيد  ،زيرا
اکنون که پتياره آمده است  ،آن مزه کجاست ؟ «
مزه آب ) آوه = شيرابه کل جھان ھستی= جوھرھستی وحقيقت ( ،
دھش ِ خدايان بھمن و ارتای خوشه و شھريور ھستند  .خوب ديده
ميشود که » شھريور = آرمان حکومت درايران که بدون
جبروقھروتھديد ودرشتی است «  ،مزه ِ شيرابه وافشره يا
جوھرجھان ھستی است  .جوھرجھان ھستی يا حقيقت يا خدا ،
درکام انسان بامزه وشيرين ودلنشين است وگوھرانسان را به خود
ميکشد  .ازاين رو باربد لحن چھارمش را که درباره شھريور
ساخته است  » ،باغ شيرين « ناميده است .
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درزرتشتيگری و ميترائيسم  ،که برضد خدايان کششی و
گوھرکششی انسان برخاسته بودند  ،طبعا کوشيدند که تصويرخدای
شھريور يا مھر) ميتراس ( را عوض کنند  .اينست که شھريور را
بيشتر با فلزات اينھمانی ميدھند  .البته تصوير» فلـز « يا »
گوھرکانی « را نيز به کلی تغيير ميدھند ،و حالت صلبی وسختی
وسفتی آنھا را که درتوليد ابزارجنگی  ،بکار برده ميشود  ،برجسته
ميسازند  .حکومت وقدرت بايد آھنی وپوالدين و ...باشد تا بتواند
اراده خود را با تھديد وخشونت ) درشتی ( جا بيندازد  .ولی
وارونه اين تصويريزدانشناسی زرتشتی  » ،آھن « که ھمان » آسن
= اسنگ = سنگ « باشد  ،اصال معنای » آرمان اتصال وامتزاج
وپيوند و دوستی وعشق « داشته است  .آھن در ويس ورامين ،
اصل اتصال وپيوند واقتران » روی= نرينه « و » مس= مادينه «
است  .آھن که آسن باشد  ،ازسنگ برميآيد وھمان گوھر را دارد .
تصويربرندگی وخشونت واسلحه
با تغيير دادن معنای آھن  ،و آنرا
ّ
ساختن  ،ھمه خدايانی که اصل پيوند بودند  ،آھنگر يا کاشف آھن
وتبروتيشه و شمشيرو ...ميشوند  .ھوشنگ که بھمن اصل خرد
آشتی دھنده است  ،آھنگر ميشود  .نخستين کشف جمشيد ،
نخستين انسان که نماد فطرت مھری انسانيست  ،آھن ميشود .
يعنی  ،فطرت انسان  ،اسلحه سازی وجنگجوئی است  .کاوه که
سيمرغ وزنخدای مھر است  ،آھنگرميشود  .کاوه با مھر برضد
ضحاک  ،خدای قربانی خونی ودرشتی  ،با اسلحه قيام ميکند .
مھر را کنار ميگذارد و اسلحه برنده را ميگيرد  .درحاليکه خود
واژه » فلزکه  « ayokshustباشد  ،درست مفھوم اصلی خود را
ھنوز نگاه داشته است  .فلزمانند آھن  ،اصل بستگی ويوغ شدن )
پيوند ومتحدشدن ( است  .اين واژه به»  «ayojitanباز ميگردد که
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ازريشه » =a-yojيوغ = جفت « ساخته شده است  ،ودارای معانی
» متحدشدن  ،ملحق شدن  ،تماس حاصل کردن « ميباشد  .پسوند
واژه » ايوکشوست «  ،واژه »  « shusrميباشد که دارای معنای »
نطفه  ،منی  ،تخم  +سيال « ميباشد  .اين واژه دراصل » ،
 « khshudraبوده است که سپس درواژه »  «shusrو » شوھر
=  «shoharسبکشده است  .پس ايوکشوست  ،به معنای » بـدز يا
تخم پيوند يابی و اتحادو الصاق « است  .و اين گوھرھای کانی  ،از
آرمئتی = سپندارمذ زائيده ميشوند  .چنانچه در زند وھومن يسن57
) ترجمه صادق ھدايت ( ميآيد که » سپندارمذ  ،زمين دھان
بازگشايد وھرگوھر ،وايوکشست پديدارشود  ،چون زروسيم و روی
و ارزيزو سرب «  .بنا براين فلزات و گوھرھای کانی که
ازسپندارمذ)  =spenta aarmaitiآرمئتی افزاينده (آرمئتی )= ّ
فرخ
زاد  ،يعنی فرزند ّ
فرخ است که رام جيد = ُزھره يا بيدخت باشد (
زاده ميشوند که دھنده صلح وسازش وآراينده بھشت است .
البته با اين تغييروتحريف معنای فلـزو آھن  ،با يک ضربه  ،فلسفه
عشق وشادی وآشتی  ،تبديل به فلسفه جنگ وخشونت و تھديد
ميگردد  .مثال دربندھش تصوير انسان که با تخم گياھی ودرخت
کار داشت  ،تحول به موجودی فلزی می يابد  .کيومرث که تخم
انسانھا درآئين زرتشتی است ) نه جمشيد ( موجوديست فلزی .
سرش از ُسربست  ،خونش از ارزير و مغزش ازسيم ) نقره( و پايش
ازآھن  ،و استخوانش از روی و چشمش از آبگينه و بازويش
ازپوالد وجانش از زر  .چنين انسانی با اين ويژگيھا  ،انسان
شھريوريست  .با تصوير چنين انسانی  ،نوع حکومت مشخص
ميشود  .اگر فلزات  ،کاربرد درابزارجنگی داشته باشد و شاخصه
اش سخنی وسفتی وبرندگی باشد  ،گوھر انسان  ،گوھر جنگی
152

ميشود و زندگی درگيتی  ،تبديل به ميدان جنگ ميگردد  .درآئين
زرتشتی نيز اھورامزدا  ،موءمنان را به غايت آن ميآفريند که »
ھمرزم او باشند «  .ﷲ ھم از موءمنان  ،مجاھد برای نصرت
وغلبه خودش ميسازد  .فطرت انسانی  ،جنگی وستيزه گرو
خشوننگر است  .کارموءمنان زرتشت  ،ازھمان روز آغاز آفرينش
جنگ درصف اھورا مزدا با اھريمن ميگردد  .ولی درست در
ھمين پاره باال  ،مفھوم اصلی فلزات نيزبجای باقی مانده است .
کيومرث ھنگامی ميميرد که اين فلزات ازاندام ھای او برون آيند  .و
درفرھنگ ايران  ،جاودانگی  ،و دوام  ،پيايند » پيوسته باھم
بودنست «  .امشاسپندان در باھم بودنست که جاويد ھستند  .اين
عشق ميان اندامھاست که آنھارا پايدارميسازد  .اين عشق ميان
خدايانست که آنھا را جاويد ميسازد  .براين پايه درايران است که
چند خدائی پيدايش يافته است.
اين پيوند » روشنی با ّ
برندگی « درتصوير » تيغ روشنی « ھمه جا
درمتون پھلوی نمودارند  .اينست که مفھوم » اراده قاطع با روشنی
= ايجاد فرق وفصل ِ کامل بينش خوبی ازبدی  ،اھريمن ازاھورا
مزدا  ،موءمن ازکافر  ،اشون از دروند  ،خودی از ناخودی ،
دوست از دشمن « گرانيگاه آئين زرتشتی وميترائيسم  ،وسپس
يھوديت ومسيحيت واسالم ميگردد  .با بـريده شدن ،خوبيھا وبديھا ،
شمردنی وحساب کردنی و کنترل پذيرميشوند  .حکومت وقدرت ،
گوھر اراده ّ
برنده ) اراده شمشيری و تيز(  ،بينش برنده درشريعت
وفقه و احکام واوامر ونواھی را دارد .

پيدايش االھان قاضی ومحتسب
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گرانيگاه ِحکومت اسالمی  » ،قضائی -احتسابی « است  .آنچه ﷲ ،
اراده وامرکرده است  ،بايست  ،موبه مو ،درست اجراءگردد  .واين
درست اجراء کردن موبه مو وبا قدرت  ،نيازبه » قاضی « و »
محتسب « دارد  .درحاليکه گرانيگاه حکومت )= خشتره (
درفرھنگ ايران  » ،آبادکردن گيتی= بھزيستی « ميباشد .
واردکردن اصطالحات » قوه مقننه  ،قوه قضائيه  ،قوه اجرائيه «
ازشناخت حقيقت ِ حکومت اسالمی
دراين فضا  ،به کلی نظر را
ِ
بازميدارد  .ملت  ،نه سرچشمه قانونگذاشتن است  ،نه سرچشمه
قضاوت کردنست  ،نه سرچشمه اجراء کردن  .دراسالم  ،فقط
چيزی ھستی می يابد  ،که ﷲ  ،آن را اراده کرده باشد  .اجتماع و
افراد درآن  ،موقعی به وجود ميآيند که سراپايشان  ،پيايند ِاراده يا
امر يا حکم ﷲ باشند  .انما امره اذا شيئا  ،ان يقول کن فيکون ) قرآن
 . ( 82-36بخوبی دراين آيه ديده ميشود که اراده به چيزی معدوم
تعلق ميگيرد که آنرا بوجود وحصول ميآورد  .تا ﷲ  ،اراده نکند
واين اراده  ،مو به مو اجراء نشود  ،انسان وملت  ،معدوم وھيچ
ھست چيزی را که ﷲ  ،اراده کند  ،درگفتن امر ميکند که » باش
«  ،پس » ھستی « می يابد  .ھرچيزی از اراده وامراو » ھست « .
واين درتضاد با فرھنگ ايرانست .
در شريعت اسالم  ،ھرچيزی از اراده وامر ﷲ  ،ھست  ،ولی
درفرھنگ ايران  ،ھرچيزی از » يازيدن = کشش « گوھرش ،
ھستی می يابد  .ھرچيزی ازخودش می يازد  ،زائيده ميشود ،
پيدايش می يابد  .واژه » آختن  ،يازيدن و آزيدن «  ،دراصل »
 « aa -zayaھمان » زائيده شدن = پديد آمدن « است  .به عبارت
ديگر ،انسان درروند خواستھايش ) خواز= خوا +آز= xvaa-
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 (zayaوجود پيدا ميکند = a-xv= xv-a » .خوی= تخم « .
درسغدی به » ُمـراد « xwezگفته ميشود .غايت ومراد درگوھر)
تخم = خوا = اخو= خوی ( ھست  .انسان درروند خواستن  ،غايت
نھادن  ،وجود پيداميکند  .او وجود دارد ،چون ميخواھد  ،می يازد ،
مراد خودش ھست  .آنچه اراده ميکند وميخواھد ،
می افرازد ،
ِ
ازبن ھستی وفطرت خود يا
ميشود  .زيستن وبودن  ،خواستن ) ُ
خوی – يازيدن  ،زائيدن – کشش وامتداد يافتن ( است  .زيستن
درخواستن ) يازيدن = پسنديدن ( پيدايش می يابد  .درباره اينکه
خواستن ازگوھرھستی خود  ،ھمان » پسنديدن « است  ،به طور
گسترده  ،سخن خواھد رفت  .خواستن  ،پيدايش ھستی از منشاء
زندگيست  .خواستن وپسنديدن و غايت خود را نھادن ) مراد ومقصد
(  ،زايش ھستی خود ھست  .اينست که با امرواراده ﷲ در» ُکن «
 ،انسان  » ،فيکون « ميشود  ،به وجود ميآيد  .ازاراده او  ،ھستی
می يابد  .اينست که مولوی ميگويد :
بستی تو» ھست مرا «  ،بر » نيستی مطلق «
بستی » مراد ما را «  ،بر شر ط » بی مرادی «
مراد وغايت انسان  ،آنچيزيست که ﷲ  ،اراده ميکند  .بقول عبيد
ازروزگار ،ھيچ مرادی نيافتيم
آزرده ايم الجرم از روزگار خويش

چرا کـن فيکـون ِقرآن  ،برای ايرانيان
معنای وارونه اش را پـيـدا کـرد ؟
واکنش فرھنگی ايرانيان دربرابر اين اصل بنيادی وجود ﷲ که با
اراده  ،کن فيکون ميکند  ،نيست را ھست ميکند  ،چيست ؟ درست
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ايرانيان  ،دراثرھمان مفھوم بنيادی » خواست = پيدايش
ازگوھرخود « را که داشتند  ،دراين معين شدگی ازـ » اراده ﷲ « ،
معنای وارونه اش را که » ازبيخ وبُن ويران وزير وزبرگشتن «
درمی يافتند  .ﷲ درکن فيکون  ،برخالف آنچه ﷲ می پندارد ،
ھستی نميدھد  ،بلکه آنچه را نيزھست  ،زيروزبروويران وبی
سامان ميکند  .اين دريافت ايرانی ازاراده ﷲ که نابود کننده است ،
به فرھنگش برميگردد که » ارتا « را نخستين عنصرھستی خود
ميدانست .
انبان بوھريره  ،وجود تو است وبس
ھرچه » مراد توست «  ،درانبان خويش  ،جوی
انبان بوھـريره  ،چيزی جز » نای سيمرغ يا ارتا « نيست  .چون »
ھـر +ايره « يعنی » نای  +سه = سئنا « و انبان به » نای انبان «
ميگفته اند  .سيمرغ با نواختن نايش ھمه چيزھا را ميآفريد و اين
ارتا  ،اصل وجود خودانسانست  .درکردی ھنوز نيز» ھه نبانه
گورينه = ھه نبانه بورينه « گفته ميشود  .بورينه  ،ھمان » بوريا =
نی « بوده است و » گورينه «  ،اصل تحول وتکون دھنده است .
انسان  ،نائيست که خواستش نوای نای آفريننده وجودش ھست ،
وھرچه را بخواھد  ،افسون ميکند .با ھمان » خواستن وآرزوکردن
ازبن گوھر خود
=  «xva -zayaآزادی انسان بيان ميشود  .چون ُ
خواستن  ،آزادی است  .به خواھنده =  = azathaآزاده ميگويند ،
چون آزادی  ،يازش)  (aazayaوافروختن ازگوھرخود وزايش
وپيدايش خود ) خوی = اخو = ھوفری = ارتا ( است.

نيکی  ،خود گسترانيدنست  ،نه اجرای امرﷲ
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اينست که يازيدن  ،خود گسترانيدن  ،ھوفـری ) اصل زيبائی ومھر(
ازتخم ) اخو= خوی ( خود گسترانيدن است  .يک معنای » ياز«
را
ِ
 » ،درختی که گستراند شاخه ھای خود را « ميباشد  ،ودرست
گستاخ ّ
وفرخ وفراخ  ،ھرسه  ،گسترانيدن وپروبرگ درآوردن وپھنا
يافتن » اخو = خوی = ھوفری « ھست .
به عبارت ديگر ،معياروسنجه نيکی وزيبائی و اندازه درگوھر خود
است و دريازيدن است که ازنھفتگی درتاريکی تخم  ،پديدارو
روشن ميشوند  .امر ونھی وحکم ازھرقدرتی فراسوی انسان ،
نيکی وزيبائی ومھروجوانمردی را ازپيدايش باز ميدارد .
درفرھنگ ايران  » ،فرمان «  ،معنای » امرونھی وحکم « را
ندارد  ،بلکه به معنای » انديشه ومشورت « است  .وسروش که
درھرانسانی  ،مامای انديشه ھست  ،اين انديشه را از» پيش -خرد يا
آسن خرد يا خرد مينوی وگوھری درانسان « که بھمن ) وھومن =
بھمنشی ( باشد ،به » پيش آگاھی « ميآورد تا نگھبانی ازجان بکند .
اين را » فرمان « ميگفتند  .فرمان  ،اين زايش ويازش ِ انديشه
نيک وزيبا از بھمن )پيش خرد( يا گوھر ھرانسانيست  ،نه
خواست اھورامزدای زرتشت  ،نه اراده وامر ﷲ اسالم .
شاخصه ھستی انسان ،ھمين » يازندگی « است که اصالت انسان را
به کردار » اندازه نيکی وزيبائی ومھر« واقعيت ميدھد  .اينست که
خدای بزرگ ايران که روز نخست ھرماھی باشد » ّ
خرم ژدا « و
روز دوم که » بھمن = ھومن = بھمنشی « باشد  ،ھردو با درخت
وگل » ياس « اينھمانی داده ميشوند  .اين بدان معناست که اصل
جھان ھستی وزمان  ،آرزومندی و اشتياق و کشش ومھرھست .
شاخه ھای جوان درختچه ياس  ،دارای مغزچوبی نرميست و
ممکنست که آنھارا توخالی کرد و ازآنھا فلوت برای نی نواختن
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ساخت  .ازاينرو ھست که درعربی  ،مرانی که يا س باشد ھوم
المجوس خوانده ميشود .ودرکردی نيز به ياس » مرانی « گفته
ميشود  » .ھوم « که ھمان » خوم « باشد  ،دراصل به » نی =
فلوت « گفته ميشده است  ،چنانچه دربعضی گويشھا نيزھنوز به
گلويا حلق ) نای (  ،ھوم گفته ميشود  .بوی گل ياس وآھنگ نای ،
ھردو پيکريابی آرزومندی وکشش و اشتياق به مھرورزی ھستند .
چنانچه  ،درمورد » عصب = پی « که اينھمانی با » بھرام « داده
ميشد ) رگ = ارتا و پی = بھرام  ،ھميشه جفت باھمند وبن پيدايش
جھان ھستند (  ،واژه يازيدن بکاربرده ميشود  .بھرام ھميشه کشش
واشتياق وآرزوی وصال ارتا را دارد  .به عبارت ديگر ،بن آفريننده
جھان  ،عشق به زيبائی ھست واصل عشق با زيبائی ھمآغوشند .
ازاين رو در ذخيره خوارزمشاھی ميآيد که » عصب ھای سينه
ودل بيازند و بندھای آن گشاده شود ازيازيدن اين عصب ھا ) ذخيره
خوارزمشاھی  ،دل در پھلوی  ،ارد يعنی ارتا ناميده ميشود و دل
دراصل ديل = دی  +ال = زنخدا ّ
خرم ميباشد (  .نه تنھا ياس  ،نام
گل ياس بوده است  ،بلکه درست نام خود نای ھم بوده است  ،چون
در شوشتری به نای  » ،جاز« ميگويند که تلفظ ديگرش » ياز«
است و ياسه واياسه  ،ھمان آرزومندی واشتياق و خواھش وتمناست
 .نای در آھنگش  ،آتشيست که دراشتياق وآرزو و ياسه می يازد .
باد نای  ،آتش افروز است  .مثنوی مولوی با ھمين آھنگ نای ،
يعنی با اشتياق وآرزومندی انسان برای مھرورزی آغازميشود و
شرح درد اشتياق انسان را ميسرايد.
آتش است اين با نگ نای و نيست باد
ھرکه اين آتش ندارد  ،نيست باد
آتش عشقست  ،کاندر نی فتاد
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جوشش عشقست کاندر می فتاد
نی حديث راه پرخون ميکند قصه ھای عشق مجنون ميکند
درنسخه اصلی مثنوی درقونيه ميآيد که :
» بشنو اين نی  ،چون حکايت ميکند «
اين نی  ،مولوی است  .اين نی  ،نه تنھا مولوی  ،بلکه
ھرانسانيست  .درجاھای گوناگون ،مولوی  ،انسان را » نی «
مينامد که به معنای » اصل زاينده وپديد آورنده عشق واشتياق
وآرزو به زيبائی « ھست  .انسان  ،نی ھست ) نای به = وای به ،
چون نای  ،با باد يا آھنگ وشيره ای که ازنای برون ميايد ،
اينھمانی داده ميشد  .وباد ازنی  ،مانند شيره نی که آتش فروزند ( ،
يعنی اصل مھراست  ،و ھميشه اين مھردر نيکی وزيبائی
وجوانمردی می يازد و عاشق زيبائيھا ونيکيھا درگوھر چيزھاست .
اينست که جفت نخستين انسان درفرھنگ ايران  ،مھری ومھريانه
خوانده ميشدند  .مرد  ،مھری  mitreبود وزن مھريانهmitro-
 yaaneيعنی » خانه وجايگاه مھر « بود  .مھر ،کشش گوھری به
جفت جوئی ويگانه شدن با اوست  .اينکه الھيات زرتشتی  ،مشی
ومشيانه را به » ُمردنی « ترجمه ميکند  ،برداشت ديگری
ازتصوير انسان داشته اند  ،که بکلی با تصويرفرھنگ ايران از
انسان ،فرق داشته است .
با دانستن چنين فطرتی ) ھوفـری = اصل عشق وزيبائی = آتش
جان (  ،اين کشش ويازش گوھرانسان به پيدايش است که نيکی
وراستی ومھر وجوانمردی و بينش را واقعيت می بخشد  .ولی با
چيره شدن شريعت ھا ومذاھبی که برپايه اراده ) تيغ روشنی ( بنا
شده اند  ،کشش ويازش گوھر ،طرد ميشود وشيطانی واھريمنی
وپليد وھوس و نفس اماره و ھوی شمرده ميشود  .گفته ميشود که
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درکشش  ،انسان اراده خود را برخود ازدست ميدھد  .انسان با اراده
که ميخواھد خويشتندار باشد ) گوھرخود را کنترل کند و برآن چيره
باشد ( نميگذارد کشيده شود  .کشش درونی وگوھر ی را پنھان
ميسازد و ازپيدايش باز ميدارد  .ديگر درگوھر خود  » ،ھوفری «
را نمی يابد  .کشش را برضد عقل خود ميداند  .عقل  ،خويشتن
داراست  ،يعنی برضد کشش ونياز ويازش وخودگستری است .
عقل دربرابر کشش  ،عجزخود را احساس ميکند  .او ھيچگاه اختيا
رخودرا به آتش جانش ) که دراسالم  ،ابليس = حارث = ارتا (
ميشود نميدھد  .ھمه اين يازش ھا وکشش ھا جان که مھرخوانده
ميشدند ،بايد با عقل ) حساب روی سود وزيان  ،بُرد وباخت (
پوشيده وسرکوب ومھارشوند ».عقل«  ،زمانھای دراز  ،چيزی
جز حيله ومکروتزويربرای چيره شدن نبوده است .
ولی درست درفرھنگ ايران »،خرد« پديده ايست که نخستين
پيدايش يا زايش جان) آتش جان = ھوفری ( ھست که اصل راستی
) اينھمانی چھره = تخم يا چھره = پيدايش وصورت ( است  .ازاين
رو ھست که خرد با يازش جان کار دارد  ،نه با ضديت با يازش
وکشش جان  .خرد  ،يازش جان به مھرورزی ) انبازشوی ( با
گيتی وجھان ھستی است  .خرد  ،نميخواھد برجان ) ھوفری =
خوی = اخو( چيره شود  .بقول مولوی
به رو زعشق نبردی تو بوی در ھمه عمر
نه عشق داری  ،عقليست اين بخود خرسند
اين جان انسان ) ھوپری ( ھست که درخرد وحواس پديدارميشود تا
با حسن وزيبائی درھمه چيزھا انبازشود وبه آنھا مھربورزد  .جان
انسان  ،تابع مذاھب واديان نميشود :
درغمت  ،بوالحسنان  ،مذھب ودين  ،گم کردند
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زان سبب که حسن  ،اندر حسن  ،اندرحسنی  -مولوی
برتو گر جلوه کند  ،شاھد ما  ،ای زاھد
از خدا  ،جز می ومعشوق تمنا نکنی – حافظ
ھرکس که ديد روی تو  ،بوسيد چشم من
کاری که کرد ديده من  ،بی نظر نکرد  -حافظ
اين کشش فطری وحقيقت ونيکی وزيبائی گوھری من ھست
من نخواھم کرد ترک لعل يارو جام می
زاھدان  ،معذور داريدم  ،که اينم مذھب است – حافظ

حافـظ  ،چه را می پـسنـدد ؟
جان من  » ،ھوفری « يا آتش جانم  ،اين را می پسندد  .من آن
چيزی را نيک ميدانم که گوھر جانم ) ارتا = ھوفری = اخو ( می
پسندد .
زجيب خرقه حافظ  ،چه طرف بتوان بست
که ما » صمد طلبيديم « و  ،او  » ،صنم « دارد
درکيسه زيرگريبان جامه حافظ يعنی دل وسينه اش  ،صنم ) ارتا (
ھست  ،نه » ﷲ صمد «  .واين صنم دردل ) ارد= ارتا  ،ديل = دی
 +ال ( ھست که می پسنددد  .پسنديدن  ،سليقه نيست  .پسنديدن ،
يازش وکشش مستقيم وبيواسطه ازاين آتش جان ) اخو = ھوفری =
معامله بده بستان
فرن = ارتا ( ھست  .دين واخالق برای انسان ،
ِ
با ﷲ نيست  ،بلکه راستی است  ،يعنی پيدايش ويازش وچھريدن ِ
چھره ) خوی= اخو= ھوفری ( يا گوھرانسانست  .ھرامرونھی ای
 ،برضد اصل » پسند جان « است  .انسان کار نيک ،بخاطر ترس
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ازﷲ نميکند تا با انجام دادن آن کار ،به دوزخ افکنده نشود و
دربھشت  ،پاداش بيابد  .او شادی نقد را برشادی نسيه ترجيح
ميدھد  .او عمل نيک ميکند تا جانش بشکوفد و شاد بشود  .اودر
عمل بدش  ،دوزخ ميشود  .انسان  ،امر ﷲ را برضد پسند جانش
اجراء نميکند  ،تا ﷲ بطور نسيه بدو شادی بدھد  ،بلکه عملی برای
انسان نيکست که درکردن  ،جان را شاد ميسازد  .انسان کار نيک
نميکند تا پاداشش را از ﷲ بستاند  ،چون آنکه پاداش ميدھد يا
کيفرميدھد  ،تعريف نيکی و معيارآن را معين ميسازد و حق
قضاوت وامتحان کردن و حسابگری ) احتساب ( دارد  ،وبدينسان
اصالت فردی واصالت جان انسان درتعيين نيکی وبدی ازبين
ميرود  .اين پسند جان انسان ) ھوفری ( است که نيکی وبدی را
معين ميسازد .آنچه را جان انسان می پسندد  ،نيکست وآنچه را نمی
پسندد  ،بد است .حافظ  ،باده ای را می پسندد که راستی وشادی
ورادی ودوستی ولطف ميآورد  ،نه روزه گيری امری با اکراه
دررمضان را
زان باده که درميکده عشق فروشند
مارا دو سه ساغربده و گو رمضان باش
حافظ آن را می پسندد که ھمه  ،چه مفتی وچه محتسب وچه قاضی،
ازسر ،راست ) بی زھدوريا( بشوند  ،و مھر به حقيقت درگوھرشان
بورزند  ،ودرگوھرشان  ،مرجع نھائی را بيابند
درعھد پادشاه خطا بخش  ،جرم پوش
حافظ  ،قرابه کش شد و مفتی  ،پياله نوش
صوفی  ،زکنج صومعه  ،با پای خم نشست
تا ديد محتسب که سبو ميکشد بدوش
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حافظ آنرا می پسندد که مردم بتوانند از » درد وعذاب ريا کردن
ودروغ گفتن وتزوير « که دوزخ وجود انسان ميباشد ،رھائی بيابند
به بانگ چنگ بگوئيم آن حکايت ھا
که درنھفتن آن  ،ديگ سينه ميزد جوش
شراب خانگی ِ ترس ِمحتسب خورده
به روی يار بنوشيم و با نگ نوشانوش
زکوی ميکده دوشش به دوش ميبردند
امام شھر  ،که سجاده ميکشيد به دوش
وباالخره حافظ اين را می پسندد که در اجتماع  ،محتسبی )حکومت
اسالمی برای زيبا وشريف ساختن اين شغل  ،آن را به » پاسدار« ،
ترجمه کرده است ( باقی نماند و ھمه ازراستی و ازشادی کام ببرند
ای دل بشارتی دھمت  ،محتسب نماند
وازمی جھان ُپـراست وبُت ميگسارھم
ازباده که » اصل راستی وشادی وجوانمردی ودوستی « است ،
جھان واجتماع  ،تباه نميشود  ،حتا شريعت اسالم ھم از رونق
نميافتد  .شريعت اسالم  ،اززھد که ھميشه گوھرش  ،رياست ،ھمه
را فاسد و تباه ميسازد
خدا را محتسب مارا  ،به فرياد دف ونی  ،بخش
که سازشرع  ،ازاين افسانه  ،بی قانون نخواھد شد
بيا که رونق اين کارخانه  ،کم نشود
به زھد ھمچو توئی  ،يا به فسق ھمچو منی – حافظ
حافظ ،زھد وريا ) که ھيچگاه ازھم جدا نيستند ( را نه تنھا برترين
عذ اب ودوزخ وجود انسا ن ميداند  ،بلکه اصل تباھی وفساد
واختالل وازھم پاشيدگی اجتماع ميداند  ،و نميخواھد ونمی پسندد که
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قاضی ومدرس ومحتسب وفقيه بشود  ،تا مردم را ازمی نوشيدن ،
که اصل راستی وشادی ورادی ودوستی است بازدارد
نه قاضيم  ،نه مدرس  ،نه محتسب  ،نه فقيه
مرا چه کار که منع شرابخواره کنم
ھيچکدام ازاين شغلھا را نمی پسندد  ،چون ھمه برضد راستی )
صداقت = حقيقت ( ھستند  .ازپرتو می است که رازنھان را ميتوان
دانست  ،و گوھر ھرانسانی را ميتوان ميشناخت :
صوفی از پرتو می  ،راز نھانی دانست
گوھر ھرکس  ،ازاين لعل  ،توانی دانست
اينکه کار محتسب وواعظ ومفتی وقاضی وشيخ را در» منع شراب
خوردن « خالصه ميکند  ،برای ھمين معنای ويژه است که می ،
درفرھنگ ايران داشته است  .آنچه درشريعت اسالم درواقع با
نوشيدن می ،حرام شده است ،راستی وشادی وجوانمردی
ومھرورزيست  .حتا ھمان فقيه نيز ھنگامی که می مينوشد  ،ميتواند
فتوی برمبنای راستی وحقيقت بدھدوگرنه ھمه فتواھايش ،دروغند .
فقيه مدرسه  ،دی مست بود و فتوی داد
که می  ،حرام  ،ولی به زمال اوقافست
درست برای حافظ  ،عيب بينی وخطا جوئی و سرزنش  ،عملی
ناپسند است  .چون عيب بينی  ،ديدن آن کاروگفتاروانديشه ايست که
وبد قدرت ) ﷲ مقتدر ،امر ونھی او( سازش ندارد ،
با معيارخوب ِ
وميخواھد آنھا را مالمت وسرزنش وبدنام وننگين ورسوا ومفتضح
کند  .ھمه پيدايشھای کشش ويازش گوھری را که » راستی =
صداقت  +حقيقت « است  ،بايد نکوھيد و زشت ساخت وکوبيد
وخوارشمرد  .بدينسان  ،با عيب وننگ شمردن ِ پيدايش اين کشش
ھا ويازشھا  ،ھرکسی نيز درخود آنھا را بجای حسن وھنر خود ،
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ضعف وعجزوتقصير وسستی خود می يابد و بدينسان به پيکاربا
گوھرخود) که خدا وحقيقت است ( وحسن وھنر ونيکی وزيبائی
برميخيزد  .بدينسان قدرت  ،با امرونھی اش  ،عيب بينی وعيب
گيری ميکند تا انسانھا را بشکند وبرکشش ھا ويازش ھای
گوھرجان آنھا که آزادی است  ،چيره گردد  .ازاين پس  ،عيب ھا)
آنچه ناھمخوان با امرونھی قدرت ھست ( را به آسانی ميتوان
درھمه ديد  ،ولی ھنرو راستی وجوانمردی و شادی ومھررا مشکل
ودشوار ميتوان ديد  ،چون آنھا را بايد درگوھر نھفته اشان با چشم
ُزھره گونه جست ويافت  .غزالی درکيميای سعادت مينويسد »
ھرکه بی عيب نباشد ،وی را مالمت نرسد  ،وھيچکس بی عيب
نباشد «  .بديت ترتيب  ،ھمه جھان ومردمش را بايد ازبام تا شام
مالمت کرد  ،چون ھمه عيبناکند  .ولی حافظ  ،درفارس که ّ
خرم )
ارتا ( خدايشان بوده است به گونه ای ديگر  ،جھان را ميديد .
درفرھنگ ايران  » ،تخم «  » ،کمال « است ) گزيده ھای
زاداسپرم  .( 29 -34در » اخو= خوی = ھوفری «  ،کمال ھست
.ارتای زيبا  ،گنج نھفته درھرانسانی ھست که بايد کاويد وجست .
انسان بامردمک چشمش که » ارتا « ھست  ،نگاه به جھان مياندازد
ّ
ياخرم « و » َرشن = خدای راستی وقضاوت
که مرکب از » ُزھره
ُ
چرخشت « است  .در ديدن  ،با چرخشت  ،شيرابه حقيقت
و
وزيبائی ونيکی را از چيزھا بيرون ميآورد  .ديدن عيب ونقص
درچيزھا وانسانھا  ،گواه بر» نقص يکسويه بينی « است  .چشمی
که ھمه تراشھای کريستال )=بھروج = ُزھره ( رانمی بيند وفقط
يک يا دوسو يا رويه را می بيند  ،ومی انگارد که ھمه رويه ھارا
ديده است  ،عيب بين وعيب جو ميگردد .
مرا به رندی وعشق آن فضول  ،عيب کند
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که اعتراض بر اسرار علم غيب کند
سر محبت « به بين  ،نه » نقص گناه «
» کمال ّ
که ھرکه بی ھنر افتد  ،نظر به عيب کند
رند  ،نام زنخدای روز بيست ونھم ھرماھی بود که » اصل
زناشوئی وعشق ودوستی وپيوند دادن « بود  .رندی  ،پيکريابی
چنين آرمانی بود  .کسيکه مرا بدين علت  ،عيب ميکند  ،محتسب
وقاضی ومفتی وواعظ نيست  ،بلکه » فضول« ھست  .اين ھا ھمه
فضولند  .کسانی ھستند که بدون داشتن حق  ،درکارمردم  ،مداخله
ميکنند  .ھرزه درايانی ھستند که درھمه جا وبدون کمترين توجھی
به گوھرانسان داشته باشند  ،اظھاروجود وقدرت ميکنند  .کسانيکه
درکارھائی دخالت ميکنند که حد وحقشان نيست  .آنھا بجای آنکه
گوھر جان انسان را که » ھوفری = کمال ّ
سر محبت « است
ببينند،فقط به نام آنکه انطباق باامر ونھی ندارد  ،گناه ميشمارند .
آنھا فقط ظاھررا می بينند وفقط ھمه کارھارا با امرونھی قدرت می
بينند ،وازحال واقعی انسانھا بيخبرند ولی ھمه جا فضولی ميکنند :
زاھد ظاھر پرست  ،ازحال ما آگاه نيست
درحق ما  ،ھرچه گويد  ،جای ھيچ اکراه نيست
ولی حافظ از ھيچکدام ازاين فضوليھای شريعتی  ،دربزرگواريش
،ازاين آزارجانکاه  ،اکراھی ندارد  .برای حافظ ھمه اين عيب
گيريھا  ،مردم آزاريست  ،واو به گونه ای ديگرميزيد
چنان بـزی که اگر خاک ره شوی کس را
غبار خاطری از رھگذار ما نرسد
ببين تفاوت ره از کجاست تا بکجا ! ای آنکه با امرونھی شريعت ،
ھمه را نصيحت ميکنی وازھمه عيب ميگيری  ،يکبار خودت را
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ميزان بينش قراربده و ببين که اين امرونھی ھا بدرد زندگی
نميخورند  .تجربه شخصی انسان برضد اين عيب بينيھاست.
برو معالجه خود کن ای نصحيت گو
شراب وشاھد شيرين  ،که را زيانی داد
عيب درويش وتوانگر ،به کم وبيش  ،بد است
کاربد  ،مصلحت آنست که مطلق نکنيم
با معيار قراردادن امر ونھی ھا ،عيب ونقص درمردمان جستن ،
کار بدی ھست وبھتراست که مطلقا ھرگز چنين کاری را نکنيم .
ولی اينان برضد بينشی که عاشق زيبائيھا درآئينه انسانھاست ) نگاه
چشم  ،زھره ايست که درآئينه انسانھا زيبائی را می بيند ( :
ناموس عشق ورونق عشاق می برند
عيب جوان وسرزنش پير ميکنند
اينان  ،اصل زيبا بينی و بسيج سازی زيبائيھا درانسان را که عشق
سرمحبت درگوھر انسانھا « است  ،با عيب بينی وسرزنش
به » ّ
کردن و مالمت کردن واحتساب ازبين می برند  .ولی اين حافظ )
اين حافظ درھرايرانی (  ،اعتقادی به شيخ وقاضی ومفتی ومحتسب
وواعظ که کارشان عيب جوئی وعيب بينی وخرده گيری واحتساب
خلق ومردم آزاری ھستند ،وھمه بدون استثناء خود پسندھستند ،
گرطيره می نمائی و گرطعنه ميزنی
ندارند :
ما نيستيم معتقد شيخ خود پسند
تو که با خشمت مردم را خجل ودلتنگ ميسازی و ميآزاری ) طيره
( وازھمه عيبجوی ميکنی وھمه را توبيخ وسرزنش ميکنی ) طعنه
( و با سپاه محتسبان که خودرا پاسداران شريعت ) امر ونھی =
بکن ونکن ( ميدانند  ،ميآزاری  ،سزاوار اعتقاد نيستی  .و آنانکه با
اطاعت ازاين امرھا وتقوا ) ترسيدن ازخطاکردن وسرکشی ازﷲ (
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زودتر فضيلت می يابند  ،بيشتر بفکر امتيازيافتن وبرتری يافتن
برديگران ھستند  .آنھا خواھان فزونی وچيرگی برديگرانند  ،نه
خواھان خود گستری و جانان را درجان خود شاد کردن  .با چنين
شيوه انديشيدنی  ،عيب بين ميشوند ،چون عيب ھرچيزی  ،ضعف
آن چيزاست و برای غالب شدن  ،بايد ضعف ھای مردمان را
شناخت .ولی با اين عيب بينی ھا وخرده گيريھا و
خواروحقيرشمردنھا  ،نميتوان از» عيب = سرباززدن ازامر ونھی
« مردم  ،کاست  .چون آنچه را قدرت  ،عيب ميداند  ،آن  ،راستی
وپيدايش گوھرجان است  .ازاين رو » پيربی خانقاه ِ آرمانی حافظ
«  ،عيب بين نيست و خدايش ھم  ،عيب نمی بيند  ،بلکه اصل
زيبائی وعشق درھمه انسانھاست .
پير دردی کش ما  ،گرچه ندارد زر و زور
خوش عطا بخش و خطا پوش خدائی دارد
او ميداند که ھمه  ،ھمين ويژگيھای انسانی را دارند که شريعت ،
عيب ميشمارد  :ميخواره و سرگشته و رنديم و نظر باز
وانکس که چو ما نيست دراين شھر ،کدامست ؟
با محتسبم  ،عيب مگوئيد  ،که او نيز
پيوسته چومن  ،درطلب عيش مدام است
محتسب وشيخ وقاضی وواعظ ومفتی  ،ھمه برغم ظاھر شريعت
مآبانه که پيدا کرده اند  ،گوھر » ھوفری« را دارند ،ھرچند نيز
فراموش کرده يا پنھان ساخته باشند  .ھمان زاھد که ازخامی،عيب
می نوشيدن ميکند  ،با نظری که ازگوھرجانش بکند  ،اين عيب
گيريھا را رھا ميکند :
زاھد خام که انکار می وجام کند
پخته گردد چونظربرمی خام اندازد
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راه نجات اجتماع ازتباھی ِريا ودروغ وتزويرکه زادگاھشان ھمان
بکن ُ
زھد وتقوا وفضيلت است  ،آنست که ازاين اخالق ُ
نکن ) امری
ونھی ای ( دست بکشند و ازسر می بنوشند  ،ازسرراه را برای
پيدايش گوھر انسانی ) ھوفری ( اشان بازکنند
به پير ميکده گفتم که چيست راه نجات
بخواست جام می و  ،گفت عيب پوشيدن
چنانچه پير بی خانقاه آرمانی حافظ  ،برغم آنکه درخلقت ﷲ  ،نقص
وعيبی ھم باشد  ،او درﷲ ھم حسن رامی بيند و ازاو عيب نميگيرد
و خطايش را نيز می پوشد
پيرما گفت  ،خطا برقلم صنع نرفت
آفرين برنظر پاک خطاپوشش باد
واعظا ،اين عيب نيست که حافظ از مسجد وخانقاه روبرگردانيده
است و تو آن را عيب ميدانی وزشت ميسازی  ،بلکه آنچه درنظرتو
 ،عيب انسانست  ،آن » آزادی « است
عيب حافظ گو مکن واعظ  ،که رفت از خانقاه
پای آزادی چه بندی  ،گر به جائی رفت  ،رفت
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آفريدن ِملت وحکومت
برشالوده ِ» منش ِمردمی «

،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
حافـظ
ِ
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

ِانديشه زيبا  ،نقاب را ميگشايد
حافظ  ،از رخ
ِ
=============================================

مذاھب دراجتماع  ،باھم ميجنگند ،
چون ھمه  ،حقيقت را » نمی بينند «
------------------------------------------------------------------

شھر)= ملت +حکومت(،
برپايه »آشـتی مردمان « که
»ھمپسندی درھمداستانی « باشد،
برپايه » حقـيقـت دانی «
ايجادميشود  ،نه
ِ

جنگ ھفتاد ودوملـت  ،ھمه را عـذر بنه
چون نديدند حقيقت  ،ره افـسانه زدند – حافظ
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پارگی ِھفتادودوملت=نابودشدن ِمھـروراستی)حقيقت(
حافظ ميگويد  ،که ھمه مذاھب وعقايد  ، ،به رغم ادعای آنکه »
خود  ،تنھا دارنده منحصربه فرد حقيقت واحد ھستند « باھم
درجنگند  ،به علت آنکه ھيچکدام ازآنھا حقيقت را نمی بينند .
اگرآنھا حقيقت را می ديديدند  ،ھيچگاه باھم نمی جنگيدند  ،چون
بينش حقيقت  ،آشتی وشادی وھمداستانی ميآفريند  .اين انديشه
ژرف ومتعالی ومردمی  ،نه تنھا گرانيگاه ھمه اشعارحافظ ميباشد ،
بلکه دراصل نيز گرانيگاه فرھنگ اصيل ايران بوده است  .فرھنگ
اصيل ايران  ،درانديشه ھای حافظ  ،رستاخيز خود را می يابد .
برشالوده اين سرانديشه است که ملت وحکومت )= شھر= خشتره ،
مدنيت= شھرگانی( بنا ميشود  ،و اين سرانديشه است که دريکايک
انديشه ھای حافظ  ،گسترده شده است .

پيدايش َارتا يا » آتش ِجان = ھـوفـری «
انديشه دوستی «
از » بھمن = َھخامن =
ِ
درفرھنگ ايران  » ،نخستين عنصرھستی ھر انسانی « که » ارتا=
ھـوفـری = اخو= خوی « باشد  ،نخستين پيدايش ِ» بھمن =
خردشاد= آسن خرد= خردی که سرچشمه مھراست « ميباشد .
بھمن  ،اصل آشتی است  ،و ارتا  ،که راستی ) صداقت = حقيقت (
است  ،از» اصل آشتی « ميجوشد وفوران ميکند  .اين مطلب دراين
مقاله  ،گسترده تر خواھد شد  » .اصل آشتی «  ،اصل » ھستی
يافتن جھان « است  .از» آشـتی« ھست که اجتماع وملت  ،بوجود
ميآيد  ،واز» کين وقھروتھديد = خشم « است که اجتماع وملت ،
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تباه ونابود ميشود  .بنا براين گوھرحقيقت درفرھنگ ايران » ،
آشتی= «aaxstiاست  .جنگ وخشـم )= کين وقھروخشونت
وتھديد (  ،برضد حقيقت است  .مذاھب وعقايد و مکاتب و
ايدئولوژيھا  ،که بنام داشتن حقيقت  ،باھم ميجنگند  ،درھمين
کردارشان  ،گواھی ميدھند که نه حقيقت دارند  ،و نه ازحقيقت ،
بوئی برده اند  ،و آنچه را حقيقت مينامند و ميدانند  ،دروغ است .
ايرج که ھمان» اِ ِر ز= ارتا = آتش جان ھرانسانی نيز « ھست ،
درشاھنامه ميگويد :
مگيريد خشم و مداريد کين
نه » زيباست «  ،کين  ..........،ازخداوند دين )=ديندار(

حقيقت  ،نھفته ِ درگوھر خود انسان است
امت است که به موءمنان يک
ھمه مذاھب ) ِملت  ،مفھومی مانند ّ
مذھب و يا شخص گفته ميشود ( ادعای داشتن حقيقت ودانستن
حقيقت را ميکنند  ،ولی ھمه آنھا دروغ ميگويند  ،چون حقيقت و
زيبائی و نيکی وآشتی  ،گنج نھفته درخود انسانھاست  ،ونميتوان
اين گنج را ازانسانھا  ،به غارت بُرد وتصرف کرد و انسانھارا
خالی ازحقيقتشان ساخت  ،و فقط بايد حقيقت وزيبائی ومھرو نيکی
نھفته در آنھا را ھميشه ازنو درخود انسانھا جُست و ازانسانھا ،
ھميشه ازنو زايانيد وپديدارساخت  .مالک حقيقت بودن  ،يعنی ،
مالک انسانھابودن  ،و ازانسانھا َ ،بـرده واسيـر وعـبـد ساختن  ،و
حقيقت را درگـوھـروضميرانسانھا َ ،مسخ وتحريف وسـرکـوب
کردن  .اين گنج نھفته درانسان را نميتوان  ،يکباربرای ھميشه
172

زايانيد ودانست وتصرف کرد  ،بلکه اين گنجيست که ھميشه بايد
ازنو آنرا جُست وکاويد و زايانيد .
انسان  ،اصل زاينده حقيقت وزيبائی ونيکی ومھرو آشتی است  ،و
اين نيروی آفرينندگی را نميتوان با ادعای داشتن حقيقت واحد ،
ّ
وشر ساخت  .ادعای
ازانسان  ،سلـب  ،ودرانسان  ،باطل وزشت
داشتن حقيقت انحصاری  ،نفی سـرچشمه مردمی بودن  ،ازگوھر)
فطرت ( مردمست .

درفـرھنگ ايران  ،خـدا نيز
فقط » دايه = مامای« حقيقت ازانسانست
حقيقت را ميتوان فقط درزايانيدن ازانسانھا » ديـد «  .حقيقت  ،تجلی
اصل ِآشتی درنھاد) فطرت ( انسانست  .اينست که غايت حکومت )
خشتره  ،آراينده اجتماع ( وساماندھی و جھان آرائی  ،مامائی
حقيقت ازانسانھاست  .ازاين رو بـود که خدای ايران  » ،دايه=
مامای « حقيقت وآشتی ونيکی وزيبائی از ھمه انسانھا بود  .او ،
ِ
زاياننده حقيقت ازھمه انسانھا شمرده ميشد  ،وازاين رو نيز » ،
آذرفـروز« خوانده ميشد ) نه روشنگر(  .آتشی را که درجان
انسانھاست ميافروخت  ،تا انسانھا ازخودشان  ،روشن شوند وگرمی
بدھند ) مھربورزند(  .حکومت  ،حق دارد که اين
گنج ِسرشاروغنی را ھميشه ازنو ازانسان بزاياند  ،نه آنکه حقيقت
منحصر به فردی را برھمه تحميل کند وبا آن حقيقت  ،اصالت را
ازھمه انسانھا  ،سلب کند  ،وحقيقت ھرانسانی را درگوھرش
بکـشد ونابود سازد  .حکومت بايددايه ای باشد که حقيقت وشادی
ُ
وآشتی  ،ازخود ِانسانھا پديدارشوند  .ازاين رو  ،انسان  ،شخصی يا
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قدرتی را که » ادعای دانستن حقيقت ومالکيت حقيقت « ميکند ،
نمی پذيرد ورد ميکند  .او  ،دايه ميخواھد  ،تا روشنی را ازآتش
خود بيابد  ،نه روشنگر ،که با روشنی اش  ،آتش جان اورا خاموش
سازد  .درفرھنگ ايران  ،جامعه  ،براساس » ايمان به معرفت
حقيقتی « که کسی داشته باشد  ،بنا نميشود  .وکسی يا قدرتی را که
ادعای داشتن حقيقت انحصاری ميکند  ،دروغگو ورياکارو نابود
سازنده اصالت انسان  ،و ازبين برنده » آشتی اجتماعی « ميداند .
» آشتی اجتماعی يا آرامش اجتماعی «  » ،گوھرھستی اجتماعی «
است  .حقيقت ) ارتا = راستی = صداقت  +حقيقت (  ،گنجی
درگوھر خود انسانھا ھست  .غايت حکومت آن نيست که معرفتی
ازحقيقت را که خود را تنھا حقيقت ميداند  ،برانسانھا تحميل کند ،
چون با چنين کاری  ،ميکوشد که اصل آشتی وراستی ) بھمن +
ارتا ( را درجان انسانھا نابود سازد  .ھفتاد ودوملت که ھرکدام ،
ادعای داشتن منحصربه فرد حقيقت را ميکنند  ،ھمه دروغ ھستند ،
و ازھم بريده شده اند  ،و جنگ وستيزکه پيآيند کين وخشم
)قھرودرشتی وپرخاشگری وتھديد( است  ،درست برضد نھاد
انسانيست ودرست آنھا اين نھاد انسانی را نمی بينند .

پارگی ھـفتادودو ازھمديگر ،به معنای آنست که
» مھـر« درگيتی  ،نابودساخته ميشود
وراستی وصداقت ازبين ميرود
ھفـتاد ودو پيوسته بھم = مھـر
اين اصطالح » ھفتاد ودو« ازکجا آمده است و چه معنائی دارد ؟
اين عدد ھفتاد ودوملت  ،ھيچ ربطی با واقعيات تاريخی وروند ايجاد
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فرقه ھا ومذاھب دراسالم ندارد  .بلکه ھفتاد ودو  ،درفرھنگ ايران
 ،نماد  ،پيوستگی کثرت دريک وحدت بوده است  » .سال« که بيان
جنبش خورشيد است  ،و اينھمانی با » مھـر= گرمی وروشنی =
تابش « دارد  ،پيوستگی ھفتادودوتخم باھمست  .پيوستگی ھفتاد
ودوتخم)= آتش( باھم  ،نماد مھر ھست  .درفرھنگ ايران  ،سال ،
 360روزدارد  ،و پنج روز آخرسال جزو سال  ،شمرده نميشود ،
اين پنج روز  ،تخميست که ازآن  ،اين  360روز ،پيدايش می يابند .
 360روز  72 ،بار  5تا ھست  .و » پنج «  »،آتش جان « يا
ھمان » ارتا « ھست که نام خورشيد ھم ھست )فنج به معنای خايه
است (  .به عبارت ديگرُ ،کل ) آتش= مھرو زيبائی واصل ( ،
درھمه اجزاء ھست .ارتا  ،که آتش جان درانسان باشد  ،مرکب
ازپنج بخش ) اخو +بوی +روان  +دين +فروھر( است  .ھمچنين
گاھنبارھا که تخمھای پيدايش ِ ابروآب وزمين وگياه
وجانوروانسان ھستند  ،ھمه پنج روزه اند  .بدينسان پنج  ،نماد
آتش= تخم= منشاء ومبدء واصل ھست  .اينست که زمان وھستی ِ
گيتی  ،پيوند  72ارتا ) تخم = اصل ( باھمند  .ھمه باھم  » ،مھر«
زنجيره
ھستند  .جھان ھستی  ،پيدايش اصل آشتی  ،درحلقه ھای
ِ
راستی است  .البته اين انديشه درکمربند ) کستی ( نيز که ايرانيان
به کمر می بستند بازتاب ميشده است  .کمربند ) زنار(  ،يا سی وسه
رشته به ھم پيوسته  ،يا ھفتاد ودورشته به ھم پيوسته بود .
يزدانشناسی زرتشتی  ،اين انديشه را به تعداد » يسنا ھا « منتقل
ساخت )  17سرود زرتشت را به  55يسنا ی زنخدايان ملحق
ساخت وازآن  72سرود ساخت (  .ازھم پاره شدن ھفتاد ودوتخم)
يا آتش(  ،به معنای آنست که » مھر = آفتاب « که می تابد )
روشن ميکند ،وگرم ميکند = مھرميآفريند ( ازبين ميرود  .معموال
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ما به آسانی از آنچه درزبان بديھيست  ،ميگذريم و متوجه ژرفای آن
نميشويم  ».مھر « که به معنای » عشق ودوستی « است ،جھان را
روشن ميکند  .به عبارت ديگر ،مھرودوستی  ،اصل پيدايش
روشنی است  .برای روشنگری  ،بايد مھرورزيد .
» مھرودوستی و آشتی «  ،روشنی ميآفريند  .اکنون با پارگی ھفتاد
ودو  ،مھر) آفتاب ( که اصل روشنی ) بينش ِحقيقت ( وگرميست ،
بينش حقيقت  ،و دوستی
ازبين ميرود  .پس با پارگی ھفتاد ودو ،
ِ
وآشتی  ،درگيتی نابود ميشود  .ازسوی ديگر ھمين خورشيد
درسغدی » خور -ارت « ناميده ميشود  .يعنی  ،خورشيد  ،ھمان
ارتا  ،خدای ايران ھست  .پس با پارگی ھفتاد ودو  ،خدا ) ارتا ( که
اصل نخستين ھمه چيزھانيزھست و جان درھمه انسانھا ميباشد ،
ازبين ميرود  .اصل مھرو آشتی دھنده رامش آورنده درفطرت
انسانھا  ،ازبين ميرود  .اين بزرگترين فاجعه جھانست  .اکنون
ازخود می پرسيم که اين ارتا  ،پيدايش چيست ؟ اينست که پارگی
ھفتاد ودوملت ازھم  ،ازتصوير قيامت وروزحساب دراسالم  ،برای
ايرانی وحشتناکـتـربـود .
نکته بنيادی آنست که اين تصاوير ،بازتاب ِ انديشه يک اصل در
ھفتاد ودوشکل گوناگون وپيوسته به ھم بود  .چه شد که ناگھان اين
ھفتاد ودوتای بھم پيوسته  ،ھفتاد ودوتای ستيزنده ودشمن باھم شد ؟
چه شد که ناگھان کل جھان ھستی  ،ميدان نبرد وپيکاروجنگ و
دشمنی شد ؟ چون » اصل آشتی = بھمن « که پديدآرنده وبه وجود
آورنده پيوند درجھان ھستی بود  ،ازگوھر) تخم = اخو= ارتا =
ھوفرن ( انسانھا تبعيد و بيگانه ساخته شد  .حقيقتی که اجتماع را با
ھم آشتی وھستی بدھد  ،ازوجود انسان  ،بريده وسلب شد و نزد
خدای روشنائی رفت  .حقيقت آشتی دھنده  ،نزد الھی  ،فراسوی
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جھانست که فقط درايمان پيدا کردن به اووبرگزيده اش ،فقط
موءمنان به خود را  ،باھم آشتی ميدھد  ،ودشمنان را ازھم پاره
ميکند .

بھمن  ،خرد پيوند دھنده و آشتی دھنده
دردرون ھرانسانيست ،
که ازآن ،راستی)= ارتا = اشه = حقيقت ( ،پديدارميشود

حقيقت  ،آنچيزيست که آشتی ميدھد
وبه وجود ميآورد
مذاھبی که باھم ميجنگند  ،ھمه بی حقيقت ھستند
بھمن يا وھومن يا » َھخامن «  ،اندرونی ترين ومحرم ترين
وصميمی ترين بخش انسان به انسانست  ،که خرديست که ھمه
چيزھا وانسانھا را باھم آشتی ميدھد  ،و درآشتی دادن باھم  ،گيتی
را به وجود ميآورد وپديدارميسازد  .اين خرد  ،که » پيش -خرد «
يا » آسن خرد « ناميده ميشود  ،خرد سنگيست ) آسن = اسنگ=
سنگ (  ،يعنی خرد باھم متصل سازنده و يگانه سازنده وآشتی
دھنده است  .ازاين رو آسن خرد وبھمن  ،اصل ضدخشم  ،يعنی
اصل ضد قھروغلبه خواھی ودرشتی ) خشونت ( وتھديد وکين
ورزی وجنگ وجھاد است  .نام ھخامنشيھا درست ازاين سرانديشه
برآمده است  .ھخامنشی ) بھمنشی (  ،به معنای » اصل دوستی
ورفاقت بودن « درگيتی است .
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اين سرانديشه بزرگ  ،گم وفراموش ساخته شده  ،چون اھورا
مزدای زرتشت  ،تصوير ديگری  ،غير از اھورا مزداه ھخامنشيھا
بود  .برای ھخامنشيھا  ،ھمان » ارتای خوشه= ارتا خوشت « ،
اھورا مزداه بود که نخستين تجلی وراستی واشه ِ » ھخامن =
وھومن « ميباشد  .اھورا= ahvraکه اخورا axvraباشد ھمان »
اخو =axvخوا «xva=uvaھست  .اخو مانند اھورا  ،درمتون
اوستائی وپھلوی  ،به » سرور« ترجمه ميگردد  ،چون اخو) تخم (
 ،اصل قائم بالذاتست  ،و مزداه ) مز +داه (  ،به معنای ِ » زنخدای
ماه ُپـر« ھست که درشکمش) زھدانش (  ،خوشه تخمھای ھمه
ِ
زندگان ھست  ،وازاين رو  ،اصل روشنائی وبينش است ) تخم ،
سرچشمه روشنی شمرده ميشد (  .ازاين رو زرتشتيان  ،مزدا رابه
» دانا « ترجمه ميکنند  ،و اصل آن را ميپوشانند .

چگونه زرتشت  ،اصل روشنی ) اھورامزدا ( را
جانشين اصل مھروآشتی ) بھمن ( ميکند ؟
زرتشت  ،اھورا مزدا ) دانائی = روشنی « را گـرانـيگاه آئين خود
ميکند  ،نه » بھمن « را که » اصل پيوند ومھـر واقتران وآشتی
است  ،وازآن  ،روشنی ودانائی  ،پيدايش می يابد  .اينست که
دريزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن  ،ھميشه درحضور اھورا مزداست
 ،ونخستين پيدايش روشنی اھورا مزدا ميگردد  .بدينسان  ،معنای
اصلی خود را که درفرھنگ ايران داشته است  ،به کلی از دست
ميدھد  .بھمن  ،ازاھورامزدا ی زرتشت ھست  ،درحاليکه
درفرھنگ ايران  ،بھمن  ،اصـل ترکيب کننده وسنتزکننده است ،
که روشنی ازاين سنتزومھروپيوند و آشتی ،پيدايش می يابد .
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ھمچنين درھرانسانی  ،آتش جانش ھمان ارتائی ھست که تجلی
بھمن يا ھخامن است  .دريزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن  ،از درون
گـل بھمن
انسان  ،حذف ميگردد ) بندھش بخش چھارم  . ( 34،ولی ُ
نزد مردم  ،ھميشه بھمن سرخ و بھمن سپيد می ماند  ،نه ياس
سپيد نزد يزدانشناسی زرتشتی  .به عبارت ديگر ،روشنی ) رخش
= رخشان=  ، ( raoxshnaسنتزيا انبازی واقتران سپيدی با
سرخيست  .ھنوز نيز در لغت فارسی  ،رخش  ،پيوند سرخ وسپيد
باھمست  .ازاين رو نيز رستم  ،سوار بر» رخش « بود  ،يعنی اين
بھمن= خرد آشتی دھنده ومھر بود که اورا ميکشيد ورھبری
ميکرد  .به عبارت ديگر ،گـوھر روشنی)= رخش( وبينـش ،
مھراست  .با آشتی دادن سرخ ) مادينه = ارتا فرورد( باسپيد )
بھرام = نرينه (  ،روشنی ودرخشش  ،پيدايش می يابد .
درحاليکه درآئين زرتشتی  ،روشنی  ،سپيديست  ،وسپيدی  ،ترکيب
رنگھا نيست که ھمه اھريمنی ھستند  .مردمک چشم که » پيه «
خوانده ميشود  ،مرکب از» ارتا وبھرام « بود  ،ودرسغدی به پيه ،
» سنگ « ميگويند که به معنای جفت ومتصل ومتحد باشد  .بھمن ،
» آسن بغ « است و گل بھمن  ،حسن بک ئوتی ) اسن بغ گياه =
گياه ِ آسن بغ ( ناميده ميشود  .ھمچنين » مھرگياه « درکردی »
حسن بگی « خوانده ميشود که اقتران ھمين دوخداست  .ازمھرگياه
 ،انسان ميرويد  .يعنی گوھرانسان  ،مھر) خدايان باھم ( است
ازاين رو نيز نام مردمک چشم وچشم درسغدی  daemanخوانده
ميشود  ،که معنای صورت وچھره را ھم دارد  .چون درفرھنگ
ايران » روشنی وبينش باھمند «  .آنچه روشن شد ،ديده ميشود .
ازاين رو دراوستا  daemanبه معنای چھره وصورت است  .پس
مردمک چشم که اتحاد واقتران ارتا وبھرامست  ،بھمن ميباشد و
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ازاين رو ،بھمن  » ،ھنديمان =  han-demaanناميده ميشود ،
چون ازمردمک چشم يا چشم که بھمنست  ،روشنی ونگاه وبينش
پيدايش می يابد که » ُزھره = بيدخت = رام « باشد  .ازمھروآشتی
وپيوند) آسن خرد ( ھست که روشنی نگاه  ،درجھان پديدار ميشود .
نگاه ھرانسانی  ،خدای عشق وزيبائيست که به ھمه زيبائی ھا
درگيتی مھرميورزد .
ازسـنگ ) اتصال وامتزاج واقتران ( ھست که جھان  ،روشـن
ميشود  .البته » ھم = ھاو= ھائو« و » انـد = andدرسانسکريت به
معنای بھم پيوسته « است که درانگليسی  andشده است  ،گوھر
بھمن است  .بھمن که ابوريحان نام اورا » ژيمده = جيم  +دا «
نيزمينامد  ،اصل آفرينندگی ازپيوند ومھروآشتی وسنتزوآميزش
است  ،واين اصل ناديدنی ونا گرفتنی درھرجانی است  ،و » ارتا «
مانند » چشم= خرد= دين که به معنای ديدنست «  ،نخستين پيدايش
اين بھمن  ،يا اصل ناديدنی وناگرفتنی ھست  ،که حقيقت آفريننده
جھان ھستی واصل دين است .
بھمن  ،که انديمان = ھنديمان خوانده ميشد ومعنای آنرا داشت که
دردرون ھرانسانيست  ،در آئين زرتشتی  ،معنای » حضور و
درپيش رو= دوچھره روبرو باھم « را پيدا کرد  .بھمن  ،پيشاپيش
ودرحضور اھورامزدا قرارميگيرد که صادره ازروشنی
اھورامزداست  .به عبارت ديگر ،آشتی ومھروپيوند وآميزش
وعشق  ،به عنوان سرچشمه ِروشنائی وبينش ودين ومذھب  ،منتفی
وانکار ميشود  .واين بھمن  ،از درون ھمه انسانھا  ،حذف گرديد ،
و تنھا مشاور اھورا مزدا ميشود  .ولی برغم اين تحريف در
يزدانشناسی زرتشتی  ،حافظ ھنوز بياد ميآورد که :
دراندرون من خسته دل  ،ندانم کيست
180

که من خموشم و  ،او درفغان ودرغوغاست – حافظ
اينجا ،کسيست پنھان ،ھمچون خيال دردل
اما فروغ رويش  ،ارکان من گرفته
اينجا کسيست پنھان  ،مانند قند درنی
شيرين شکرفروشی  ،دکان من گرفته
چون گلشکر ،من واو  ،درھمدگرسرشته
من  ،خوی او گرفته  ،او آن من گرفته  -مولوی
وھنوز عرفای ايران نيز ،بياد ميآورند که » دل «  ،سرچشمه
روشنی وبينش حقيقی ھست  ،چون اصل گرمی ) آتش = مھر(
است  .دل درپھلوی َ » ،ارد « ناميده ميشود که ھمان » ارتا «
باشد .فراموش نبايد کرد که نام آفتاب در سغدی » خور +ارت =
خورشيد ارتا « ھست  .اين ارتا  ،ھمان صنم يا زنخدائيست که عبيد
زاکان درسپھرچھارم ) = مھر( با چنگ وجام باده می يابد که دل
ھمه جھانيان را بامھر ميربايـد  ،که اينھمانی با » ايرج « نيز داده
ميشود  .وخود واژه دل درپھلوی » ديل « است که مرکب از» دی
 +ال « است و» دی يا دای يا دايه «  ،زنخدا ّ
خرم ) ھور +رام (
نام ماه دھم ) دسامبر( ميباشد  ،که نام ديگرش  ،شب افروز ونام
ديگرش » جی = ژی « ھست که درجان ھرانسانيست ) جان = جی
 +يان = گی  +يان (  ،ومعنای اصليش » عشق « است  .واين خون
گرم دل ھست که با رسيدن درمغز)= مز +گا = خانه ماه ( تبديل
به روشنائی درحواس وخرد ميشود .
اين بھمن  ،ھمان واژه » فالن وبھمان « امروزی شده است .
ھنگامی که مرده ای ناشناس می يافتند  ،و ميخواستند نيايشی
درسوگواری اوبکنند  ،اورا » بھمن  ،فرزند بھمن « ميناميدند .
سـر نھفته بود .
اومجھول فرزند مجھولست  .چون بھمن ّ ،
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اصل اقتران ومھروآشتی ودوستی ) ھخامنش (  ،که روشنی وبينش
و جوانمردی و نيکی ميآفريند  ،درھرانسانی  ،ناديدنی وناگرفتنی
است  ،ولی کشش نيرومند به پيدايش دارد تا ديدنی بشود  .آنچه
دردرونست  ،آشکارميشود ) اشه = شفافيت = درون نمائی = پاکی
= راستی (  .ازاين رو اورا » اصل ضد خشم «  ،يعنی ضد
قھرودرشتی ) خشونت ( وتھديد وکين ميناميدند  .بھمن  ،اصل
آشتی و دوستی  ،و طبعا اصل ضد قھروتجاوزوکين وتھديد بود .
نماد ِکين وخشم وقھر » ،بريدن ودريدن وازھم پاره کردن « بود .
مثال بريدن درخت  ،نماد توليد خشم وکين وستيزبود  .جمشيد را به
اره ميکنند  .به عبارت ديگرُ ،بن انسانھا  ،اصل جنگ
دوشقه ّ
وجھاد وخشم وستيز ميگردد  .پاره کردن پارچه يا جامه نيز ھمين
معنی را داشت  .اينکه در داستان شاھنامه  ،زرتشت ومحمدوعيسی
وموسی  ،پارچه ) کرباس ( را ميکوشند ازھم پاره کنند  ،بيان آنست
که آنچه را اينان دين ميخوانند  ،برضد دين حقيقی ) بھمن = اصل
مھروآشتی ( است که ھمان کرباس ازھم نابريدنی است  .دين ،
مھراست  ،و نميتوان ازھم بريد ودريد وپاره کرد  .اين دينھا  ،ھمه
ضد دين ) حقيقت = آشتی ( ھستند  .درست اين کرباس ازھم پاره
ناشدنی  ،جامه بھمن است  .نماد بھمن  ،جامه بی درزاست .
جامه يا کرباس يا پرنيانيست که نابريده است و نميتوان ازھم بريد .
البته جامه = کرباس = پارچه  ،که پيوند تارباپود است  ،يکی
ازبرترين نمادھای پيوند ومھروآشتی است  .بدين علت ايرانيھا » ،
جامه بھمن « را ميپوشيدند وھمين جامه بی درز ،اينھمانی با
روشنی داشت  ،چون ازآشتی ومھراست که روشنی  ،پيدايش می
يابد  .بدين علت  ،نماد ديگربھمن  ،که اصل بينش حقيقتست  ،موی

182

گزيمه بود  .موھارا باشانه کردن بدوسو ،ميشود ازھم جدا ساخت و
نيازی برای تمايزآنھا ازھمديگر ،به قطع سر به دوقسمت نيست .
به عبارت ديگر ،معرفتی با حقيقت سروکاردارد که در تشخيص
برد وازھم اره نميکند  ،و
وتمايز دادن دوچيز ،آنھارا ازھم نمی ّ
آنھارا ضد ھم و دشمن ھمديگرو نابود سازنده ھمديگر نميسازد .
جدائی  ،مانند تاشدگی يک چيزبه دوبخش ھست .

سرچشمه منشورحقوق بشر کوروش
ِ
يک جامه را ميتوان چين داد  ،ولی به رغم جداشدن پارچه دراين
چين ھا  ،يک جامه ھنوز باقی ميماند  .اين شيوه شناخت بھمنی  ،يا
» آسن خرد « که درونی ترين بخش ھرانسانيست  ،و ساماندھنده
وآراينده جھانست  ،استوار بردرک عقايد ومذاھب ومکاتب وافکار،
به عنوان ) به کردار( درک گوناگونی وتنوع وطيف رنگھا ست .
اين شناخت بھمنی يا ھخامنشی بود  ،که سرچشمه پيدايش منشور
کوروش شد  .عقايد ومذاھب واديان و افکار ،گوناگون ومتنوع
ھستند  ،نه متضاد باھم  .برای ايرانيان  ،درک تفاوت عقايد
ومذاھب  ،درمقوله » متضاد = حقيقت وباطل «  ،به کلی برضد
فرھنگ » بھمنی – ارتائی = بھمنی – ھمائی « بود  .گوھر انسان
که » آسن خرد = خردبھمنی = خرد آشتی دھنده = خرد ضد خشم
وبريدن « ميباشد  ،با ايمان به يک عقيده ومذھب  ،نميتواند
فکروعقيده ومذھب ديگری  ،را باطل وضد حقيقت بداند  .ايمان به
مذھب خود  ،کينه وعداوت وقھر نسبت به عقايد ومذاھب ديگر
ايجاد نميکند  .دلبستگی به عقيده ومذھب وفلسفه خود  ،انسان را به
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درشتی وکينه و ستيزندگی با عقايد ومذاھب ديگرنميانگيزد  .درست
خرد بھمنی که اصل دين ) بينش زايشی ازخرد بھمنی درانسانست (
است  ،درتمايز ،ھميشه دوچيزرا ازھمديگر شانه ميکند  ،ولی ازھم
پاره نميکند و ازھم نمی برد و آنھارا ضد ھم نميکند .

روشنی ِپيوند دھنده «
مفھوم »
تبديل
ِ
ِ
بـه
بـرنده وجداسازنده =تيغ ِروشنی «
مفھوم ِ» روشنی ُ ّ
ھخامـن « درفرھنگ ايران
» بھمن= َ َ
و تضاد آن با» بھمـن «  ،در آئيـن زرتـشـت
يکی ازبزرگترين انقالبات جھان  ،ھمين تحول مفھوم » روشنی «
است  .درفرھنگ ايران  » ،آسن خرد « يا بھمن  ،که اصل آفريننده
روشنی وجھان ھستی بود  ،نيروی پيوند دھنده بود  .آسن خرد که »
خردسنگی « باشد  ،به معنای خرد آشتی دھنده است  ،ودرست خود
ھمين واژه » آشتی «  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،به معنای » ھستی
يابنده وبه وجود آينده « است  .اصل آفريننده ھستی وروشنی ،
نيروی پيوند دھنده وآشتی دھنده و يگانه سازنده است  .ازپيوند
تاروپود باھم  ،روشنی  ،يا » جامه نابريده بھمن يا معرفت «
پيدايش می يابد  .روشنی که » رخش = رخشان=« raoxshna
باشد  ،ازترکيب سرخ وسپيد  ،باھم يا از ترکيب ھفت رنگ باھم =
کمان بھمن= رنگين کمان « پيدايش می يابد  .اين مفھوم روشنی ،
بنياد مدارائی وتسامح فرھنگ ايران بود .
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ولی درآموزه زرتشت  ،مفھوم روشنی  ،وارونه ساخته شد  .در
برنده ميگردد  .حتا خود واژه ِ » تيغ
آموزه زرتشت  ،روشنی  ،تيغ ُ
= اصل برندگی «  ،به معنای » روشنی « است  .چيزی روشن
واره شود .
ميشود که ازچيزديگر ،بريده ودريده وپاره وشکافته ّ
ازاين روھست که دريزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن  ،نخستين پيدايش
اھورامزدا ) روشنی برُنده ( ميگردد  .ازاين پس  ،روشنی برنده ،
مفھوم آشتی ومھررا معين خواھد ساخت  ،نه بالعکس  .به عبارت
ديگر ،بھمن ) ھخامنش (  ،درفرھنگ ايران  ،معنای اصليش را که
اصل مدارائی وتسامح و اصل منشورکوروش بود  ،ازدست ميدھد .
درفرھنگ ايران  ،روشنی به ھم می پيوست  ،چون گوھرش  ،پيوند
و انبازی و سنگی ) آسن = نريوسنگی = زيبائی ( بود  .جائی
روشنيست که ھمه رنگھا  ،ديدنی باشند .درآموزه زرتشت  ،روشنی
وبينش ،ازھم جدا ميسازد ومی برد و باھم متضاد ميسازد.
درفرھنگ ايران  » ،ژی= جی «  » ،زندگی« برابر با » عشق=
مھر« بود  .جی  ،ھم معنای زندگی وھم معنای عشق را داشت .
درفرھنگ ايران  ،جی يا ژی  ،يوغ يا دواصل گوناگون وپيوسته به
ھم بود  .انسان که جم = ييما باشد  ،به معنای » دوقلوی به ھم
چسبيده « است  .يک معنای واژه » مردم = مر +تخم « که انسان
باشد  ،تخم مھرودوستی = اصل مھرودوستی است  .معنای
ديگرمردم  ،تخم يا فرزند ارتا ) خدای مھر( است  .منش مردمی ،
منش مھری ودوستی ميباشد .
آموزه زرتشت  ،با جدا بودن » ژی= زندگی « از » اَ -ژی = ضد
زندگی « آغازميشود  .ژی  ،نه تنھا جدا از » ا -ژی « است  ،بلکه
ضد آن نيزھست  ،و وظيفه انسان آنست که يکی را برگزيند وبرضد
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ديگری برزمد وبجنگد  .به عبارت ديگر » ،ژی«  ،معنای » عشق
ومھر« را از دست ميدھد .
ولی درفرھنگ ايران از » ژی = زندگی= عشق = توافق = چسب
ياصمغ « ،روشنی ومھرو جوانمردی پديدارميشود  ،و » ا -ژی « ،
فقط اختالل وناھم آھنگ شوی در » ژی « ھست .
وشـر  ،يا اھريمن
درفرھنگ ايران  » ،ا -ژی «  ،ضد زندگی
ّ
درگيتی  ،وجود ندارد  ،بلکه از » اختالل  ،يعنی  :بريدگی وپارگی
وشکاف خوردگی ودريدگی « پيدايش می يابد  .با » بريدن « ،
خشم وکين وپرخاش وتھديد وجنگ پيدايش می يابد  .روشنی که
ببرد  ،اصل خشم ) جنگ وجھاد وکين وخشونت وتھديد ( ميگردد .
جنگ ھفتاد ودوملت  ،دراثر» روشنی ّ
برنده = تيغ روشنی « که ھم
می برد وھم متضاد با ھمديگر ميسازد  ،پيدايش می يابد  .ھمين
مفھوم روشنی يا نور ،دريھوديت ومسيحيت واسالم نيز  ،گوھر دين
يا شريعت را مشخص ميسازد  .ما از تاريخ ِپيدايش مذاھب
گوناگون وسرنوشت آنھا در آئين زرتشتی به کلی بيخبريم چون
تاريخ آن  ،ازبين رفته است  .ولی دين اسالم  ،پس ازدرگذشت
محمد  ،بسرعت درمذاھب گوناگون ازھم شکافته شد  .درواقع  ،دين
اسالم  ،ديگروجود خارجی ندارد  ،بلکه » مذاھب گوناگون اسالمی
وجود دارند « و چون ھمه آنھا  ،خود را با » حقيقتی که نوربرنده
است « اينھمانی ميدھند  ،ھمه  ،خود را به کردار) عنوان ( حقيقت
ومذاھب ديگراسالمی را  ،به کردار باطل وکفردرمی يابند  ،واين »
کشنده ترين بيماری يا علت « ھمگانيست  .ھرکدام  ،تنھا خودرا ،
حقيقت ودين اسالم ميداند  ،وساير مذ اھب اسالمی را باطل
وکفروشرک ودروغ ميشمارد .
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نوربرنده است  ،اصل جنگ ميان مذاھب اسالمی
اين حقيقتی که
ّ
باھم واديان يھودی ومسيحی و ...ميگردد  ».دين اوليه « دراسالم
 ،ازبين ميرود و مذاھب گوناگون جای آن را ميگيرند که
دراثرھمان گوھر برنده حقيقت يانـور  ،ھمه باھم دشمن ھستند ،
وھرکدام ميکوشد که فرصتی بيابد تا برديگران غلبه کند و برھمه
آنھا قدرت يابد  .به عبارت ديگر  ،گوھر» حقيقت نوری «  ،زاينده
خشم وقھروتھديد ودرشتی ) خشونت ( وکين ھست  ،ھرچند اين
ّ
نوربرنده ) تيغ روشنی =
جنگجودی  ،آشکارا نيز نباشد  .تفکر با
قاطع ( ،طيف وگوناگونی ورنگارنگی را نمی پذيرد  ،بلکه فقط
درمقوله » حق وباطل  ،ايمان وکفر= دوست ودشمن « ميانديشد .
آنکه ھمعقيده وھم مذھب وھمفکر ِ من نيست  » ،ديگری « نيست ،
بلکه ظلمت وتاريکی و» ضد حقيقت و پوشاننده حقيقت « است ،
وبايد ازبين برده شود  .فقط تا آنگاه وجودش تحمل ميشود که انسان
 ،ھنوز قدرت برای محو کردن اورا ندارد  .مدارائی  ،فقط بدين
غايتست که فرصتی درتاريخ بدست آيد  ،که ميتوان اورا با نھايت
قساوت نابود ساخت  .اين شيوه انديشه وشيوه برداشت ازحقيقت )
= روشنی ّ
خرمدينی ايران
برنده (  ،به کلی برضد فرھنگ ارتائی ّ -
بود  ،که ھزاره ھا ازضميرايرانی جوشيده  ،وبرغم چيرگی
يزدانشناسی زرتشتی  ،درجانھا استوار مانده بود .
اين شيوه شناخت که برضد » شناخت بھمنی « است که درتشخيص
وتمايزوشناخت  ،ھيچگاه نمی بـريد  ،بلکه درآشتی دادن وپيوند
دادن آنھا باھم  ،روشنی وبينش حقيقت را ميافريند  ،ضمير
ھرايرانی را مشخص ميساخت  .ازاين رو شناخت مذاھب واديان با
روشنی وبينش بـرنـده  ،برترين عذاب وشکنجه وجـودی  ،برای
ايرانی بود  .برای فرھنگ ايران  » ،تابيدن وپرتو انداختن « که
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روشن کردن باشد  ،معنای » به ھم بافتن = تافتن « و » با ھم ذوب
کردن و گداختن = مھرورزيدن « داشت  .روشن کردن  ،گوھر
پيوند دادن ومھروزيدن « داشت  .امروز فراموش شده است که
معنای » مھر ،روشن ميکند « دقيقا چيست  » .مھـر« که آفتاب
است  ،روشنگراست  .به عبارت ديگر » ،مھر وآشتی ودوستی
وپيوند «  ،روشنی ميآفريند  .اين به انديشه » آتش  ،سرچشمه
روشنی است « بازميگردد .
جان ھم درفرھنگ ايران  ،آتش جان ) ھوفرن = ارتا ( است  ،واين
آتش جان که اصل عشق وزيبائيست  ،درحواس وخردش  ،جھان را
روشن ميکند  ،يعنی به ھم پيوند ميدھد  .اينست که مھـر ) آفتاب =
ھورَ -ارت ( که خوشه اش ھفتاد ودوتخم ) ارتا ( است  ،اگر ازھم
پاره وبريده شود  ،به کلی مھروحقيقت درگيتی ازبين ميرود  .اين
انديشه برای ايرانی  ،برترين درد )درد  ،از ريشه دريدن ( و
شکنجه وعذاب وبيم بود  .برای ايرانی  ،ھيچکدام ازاين ھفتاد ودوی
ازھم بريده  ،حقيقت وروشنی نبود ند  .ھمه باھم  ،دروغند  .ھمه
دراثرھمين ادعای داشتن کل حقيقت  ،بيمارنـد  .چنين ايمانی به
حقيقت ) روشنی برنده ( که درواقع اختالل درھستی خود ھرانسانی
است ) تبعيد بھمن وارتا ازگوھرخود ( بزرگترين عـلت يا بيماری
مھلک است که آشتی وآسايش را درگيتی نابود ميسازد  .واژه »
آسايش =  «aa-sayishnکه ھمان معنای » آشتی « را ميدھد
ازواژه »آ -سودن = سودن « ميآيد که به معنای » عشق ورزی «
است  .آسايش گيتی  ،ھنگاميست که مھرورزی به ھمديگر،
روشنی وبينش حقيقت ر ا پديد ميآورد  .اينست که بريدگی ھفتاد
ودو  ،که پاره شدن مھر ونابود شدن مھروراستی) حقيقت =
صداقت ( باشد  ،در فرھنگ ايران بزرگترين » علت = بيماری «
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ھمه موءمنان به مذاھب شمرده ميشد  .ھمه پيروان اين مذاھب ،
گرفتارمھلک ترين علت يا بيماری ھستند  ،و نياز به باده ) = باد يا
وای = اصل پيوند دھنده است ( دارند  ،تا ازسـر ،حقيقت ) بھمئ+
ارتا ( را درگوھرجان آنھا برافروزد  ،وازاين بيماری برھاند  .خيام
ميگويد :
می خور که زدل  ،کثرت وقلت ببرد
وانديشه ھفتاد و دوملت ببرد
پرھيز مکن زکيميائی که از او
يک جرعه خوری  ،ھزار علت ببرد
اين مھرکه ھفتاد ودوتاست درتو ،ازھم بريده شده ) نابود شده ( و با
آن ھرچه را روشن ميکنی  ،پاره ميکنی ومتضاد ودشمن با ھم
ميسازی  ،و آتش جنگ را با بينش خودت برميافروزی
جمله ھفتاد و دوملت درتو ھست
َوه که روزی  ،آن برآرد از تو دست – مولوی
اين بينش که با عقيده ومذھب خود  ،عقيده ومذھب ديگررا باطل
ودروغ وضد حقيقت ميداند و خود را مکلف به نابود ساختن آن
ميشمارد ،تعصب است  ،که شناخت ضد بھمنی و خشمی )
قھرورزانه وخشونت گرو ارھابی وکين ورزانه ( است که بيان
اختالل وجودی ومھلک ترين بيماری ) علت ( انسانست .
ای تعصب  ،بند بندت کرده بند
چند گوئی چند  ،از ھفتاد وانـد
در » سالمت «  ،ھفتصد ملت زتو
ليک ھفتاد و دو  ،پرعلت زتو  -عطار
با سالمت ضميرت ) ارتا  +بھمن (  ،ھمه مذاھب وعقايد را طيف
رنگارنگ حقيقت می بينی  ،ولی با اختالل وعلت ضميرت که
189

روشنيش ھمه جھان را ازھم می برد و تبديل به اضداد ستيزنده باھم
ميکند  ،رو به ھرمذھبی وعقيده ای بياوری  ،آنرا ھم بيمار ومختل
ومھلک ميسازی  .اينست که عرفان از» ھفتاد ودوملت بريده ازھم
روبرميگردانيد « و روی به » مھـر« ميآورد که ھفتاد دوی به ھم
پيوسته است  .به قول باباطاھر
اگر جزمھرتو اندر دلم بود
به ھفتاد و دو ملت  ،کافرستم

ازعھدبستن ﷲ با آدم ظلوم وجھول وبارکشی امانت
تا انسان عاشق ) حافظ ( که برضد بارکشی امانت ھست

ِانديشه زيبا  ،نقاب را ميگشايد
حافظ ،ازرخ
ِ
و حافظ شيرازی  ،ازاين جنگ عقايد ومذاھب ) ھفتاد ودوملت (
نفرت دارد و درھيچکدام ازآنھا حقيقت را نمی بيند و علت جنگ
وکين وقھروخشونت ) درشتی ( وتھديد ِ ميان آنھا را آن ميداند که
ھيچکدام ازآنھا حقيقت را که » مھرو آشتی وآسايش ودرود « است
 ،نمی بينند  .آنھا بينش برای ديدن حقيقت ندارند  ،چون
برد و از» مھر ،نتابيده است « .
روشنيشان  ،ازھم می ّ
جنگ ھفتاد ودوملت  ،ھمه را  ،عذر بنه
چو ن نديدند حقيقت  ،ره افسانه زدند
اين انديشه حافظ  ،پاسخی است رندانه  ،به انديشه عھد وميثاق
قـرآنی  ،که درتصوير » دادن امانت به آدم « بيان شده است.
دراين غزل کوتاه  ،حافظ خود را » آدم = بُن ھمه انسانھا «
درمقابل » آدم توراتی – قرآنی « ميداند  ،و پارگی درھفتاد ودو
ملت را که نابودشدن » مھروراستی= حقيقت « باشد  ،پيايند ھمان
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انديشه بستن عھدوميثاق ﷲ يا يھوه يا پدرآسمانی ميداند  ،که برپايه
» بريدن « گذاشته شده است  .ابراھيم بايد حاضربه قطع مھر با
فرزندش و ذبح او باشد  ،تا يھوه وﷲ  ،با او عھد وميثاق ببندد .
پيش فرض ھرعھد وميثاق وقراردادی  ،دو فرد ازھم بريده وجدا
ھستند که با آن  ،عھد را با » اراده خود « می بندند  .يھوه وﷲ بايد
ازانسان  ،بريده باشند  ،تا باھم قرارداد ببندند  .عھد وميثاق ميان
انسان وﷲ  ،جانشين مھروعشق ميگردد  .مھروعشق  ،نياز به
عھد وميثاق وقرارداد ندارد .
آسمان بارامانت نتوانست کشيد
قرعه کار ،به نام من ديوانه زدند
جنگ ھفتاد ودوملت  ،ھمه را عذر بنه
چون نديدند حقيقت  ،ره افسانه زدند
کس چو حافظ  ،نگشاد از رخ انديشه  ،نقاب
به سر زلف عروسان سخن  ،شانه زدند
برای حافظ يا انسان ايرانی  ،آفرينش جھان  ،پيدايش زيبائی ) ارتای
ھوچھره  ،ارتای سريره ( و مھرورزی بدانست  .اين آتش جان که
عنصرنخستين ھرچيزيست ) ارتا = ھوفـری = زيبائی وعشق نيکو
(  ،خدا ی خوشه است که خود را درھرچيزی » می افشاند «  .اين
افشاندن گوھر زيبائی وعشق ِ خود درنھاد ھرچيزی را  » ،دايتی =
وه دايتی «  ،يا » دھش نيک « ميگويند  ،و درکردی به جوانمردی
مـردی = مر +دی «
َ » ،مـر دايه تی « گفته ميشود  ،وواژه » َ
درفارسی  ،مخفف ھمين » مر دايتی « ميباشد که به معنای »
دھش عشق ودوستی= دھش گوھرخدا « است  .ازاين رو حافظ
ميگويد :
در ازل  ،پرتو حسنت زتجلی  ،دم زد
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عشق پيداشد و  ،آتش به ھمه عالم زد
وھمين انديشه را حافظ درپيدايش انسان  ،بدينسان بيان ميکند که
بردرميخانه عشق  ،ای ملک تسبيح گوی
کاندرآنجا  ،طينت آدم  ،مخمرميکنند
آدم ) که بن انسانھاست (  ،ازعشق يا مھر ،سرشته شده است  .بنا
براين خدای ايران  ،ھستی ومھر و بينش وروشنی را به انسان » ،
امانت « نميدھد  ،بلکه خود را » دردھش = درمھر«  ،تحول به
گوھر انسان ميدھد  .مھرورزی خدا  ،تحول يافتن خود به گوھر
انسانھا وگيتی است  .انسان  ،امانت دارخدا نيست  ،بلکه »
دھش ِگوھرخود خدا « ھست  .خدا  ،گوھرزيبائی وعشق وآتش
خود را درانسان  ،ميافشاند  .انسان نياز به ھستی وروشنی وبينش و
مھر) آتش ( ندارد که آنرا ازکسی به امانت بگيرد  .انسان ايرانی ،
که عاشق است  ،زير بار عھد بستن برای تابعيت وعبوديت
واطاعت کردن وتسليم شدن ازﷲ نميرود  .درقرآن  ،آدم  ،امانتی
را که آسمان ھم زير بارکشی وحمل آن نميرود  ،ميگيرد  ،چون
ازخود  ،ھستی وروشنی وبينش ندارد  ،ازاين رو امانت را ميگيرد
 ،چون » ظلوم وجھول « است  .ولی » حافظ = آدم ايرانی « ،
ديوانه است  ،نه ظلوم وجھول  .ديوانه  ،برای حافظ به معنای »
عاشق « است  .ديوانه درديوان حافظ معنای » ديوانه شيخ عطار«
را ندارد  ،بلکه به » عاشق « گفته ميشود وھمين معنا را درفرھنگ
اصيل ايران نيز داشته است .

عشق به زيبائی
دينی « ايرانيان بوده است
بنياد » تجربه
ِ
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بزرگترين تجربه دينی درفرھنگ ايران  ،ديوانه ومست شدن از
ديدن مستقيم زيبائی خدا ) ارتا ( درآئينه ھرچيزی بود  .دين  ،در
کردی ھنوز به معنای » ديدن « و » ديوانه « است  .چون تجربه
دينی برای ايرانی  ،ديدن زيبائی ھای خدا  ،و ديوانه ومست
ورقصان شدن ازاين زيبائی ھا بوده است  .دين  ،ديوانه شدن
وعاشق شدن ازديدن زيبا ئی خدا وبه رقص آمدن ازشادی
درھرچيزی بود  ،نه بستن عھد وميثاق تابعيت وعبوديت واطاعت
از خدا وکشيدن بارامانت به اکراه  .انسان  ،عاشق زيبائی است  ،نه
ظلوم وجھول  .خدا ،برای ايرانی  ،زيباست  ،نه اطاعت خواھنده و
نه امر دھنده و نه قرارداد گذ ار  .ميان سبکباری رقص ) َوشـتن (
و حمالی بارسنگين عبوديت  ،فرق بسيارھست .
پيدايش انسان درفرھنگ ايران  ،با » امانت دادن « آغاز نميشود .
دين  ،تعھد يا بستن قرارداد تا بعيت واطاعت وعبوديت ازﷲ نيست
 .دين با بستن قرارداد يک جانبه تخم انسانھا که درمنی درپشت آدم
درآغازخلقت بوده اند  ،آغازنميشود  .بلکه دين  ،درفرھنگ ايران ،
تجربه ديوانه يا عاشق شدن ازديدن مستقيم وبالواسطه زيبائيھای
خدا ) ارتا ی ھوچھر ه يا سريره ( از ھرانسانی  ،درھرچيزی
درگيتی است  .دين ،درھادخت نسک ودر داستان شيخ عطار
ازسرتاپک  ،ھمان تجربه زيبائی ھوفـری يان ) ديو +يانه ( ،
درگوھرخود انسانست  .ھرانسانی با ديدن اين » پری = زيبائی «
در» يانه= خانه وجا « درجان خود  ،اززيبائيش ديوانه ) دين (
ميشود .
ھمين تجربه را گرشاسپ ) نيای رستم ( درشنيدن آھنگھای زيبای
موسيقی درديدارسيمرغ ميکند .ھمين تجربه را فرامرزو بانوگشسپ
 ،پسرودختر رستم  ،درديدن چھره زيبای شاه پريان برروی پرنيان
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گيسويش ميکنند  .اينھا تجربه اصيل دين ) ديوانه شدن از ديدن
زيبائی ارتا درھرچيزی ( ھستند  .اينھا تجربه دين درايران بوده اند
 ،نه بستن قرارداد تابعيت ازامرونھی ﷲ) بکن نکن (  ،و ايمان
آوردن به چنين امانتی  .اينجا که حافظ خودرا » آدم ايرانی =
نخستين تصوير انسان درايران « درمی يابد  ،ھمين » ديوانه =
عاشق زيبائی « است که چنين امانتی را نمی پذ يرد  ،بلکه باقرعه ،
به تصادف بارکشی اش به دوش او انداخته ميشود  .در ونديداد ،
نخستين کارجمشيد) نخستين انسان ايرانی درفرھنگ ارتائی ( ،
ساختن خشت است  .با خشت ھست که مدنيت وحکومت  ،تاءسيس
ميشود  .وخشت  ،که دراصل واژه » ايشتی=  «ishtiميباشد ،
ازريشه » ياز ،يازيدن « ساخته شده که به معنای مھروزری است .
خشت  ،آنچيزيست که ھمه را به ھم پيوندد  .در برھان قاطع ميآيد
که » خشت  ،نوعی ازحلوا ھم ھست که درمشکھا وجاھا ريزند تا
يک پارچه وقرص شود « .
زيرا که به آميزش  ،يک خشت شود قصری
زيرا که شود جامه  ،يک تار  ،به آميزش – مولوی بلخی
نزد حافظ  ،خرد برضد عشق ومھر نيست  .بلکه خردنيزباتجربه
زيبائی  ،تحول می يابد  .تجربه زيبائی  ،خرد را منقلب ميسازد  ،و
بدينسان خرد به حقيقت زندگی ،پی می برد
عقل اگر داند که دل دربند زلفش چون خوش است
عاقالن  ،ديوانه گردند از پی زنجير مـا
درخرمن صد زاھد عاقل  ،زند آتش
اين داغ که ما بر دل ديوانه نھاديم
خرد که قيد مجانين عشق ميفرمود
به بوی سنبل زلف تو گشت ديوانه
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منعم کنی زعشق وی  ،ای مفتی زمان
معذور دارمت  ،که تو اورا نديده ای
خردی  ،برضد عشقست که ھنوز تجربه مستقيم وبيواسطه زيبائی
را نکرده است  .عقل ھم  ،تحول به عشق می يابد واين علت تباھی
عقل نيست  ،بلکه اين تحول  ،خرد را با خويشکاری گوھريش آشنا
ميسازد  .خرد بايد مھربورزد  ،تا حقيقت را بشناسد  .خرد
درشاھنامه  ،جفت جوی است  .ھرچيزی که با خرد  ،جفت
وانبازشد  ،خرد را روشن وشاد ميکند  .اندامھای گوناگون حواس
که بينش خرد را پديدارميسازند  ،ھمه زبانه ھای آتش جان يا ھمان
وزيبائی به « ھستند  .درشاھنامه  ،انسان  ،کليد
» ھوفـری = عشق
ِ
ھمه بند ھا شمرده ميشود  ،چون کليد شدن  ،به معنای عشق
ورزيست  .خرد نيز تا روزی که زيبائی ھای نھفته درھرچيزی را
نيافته و دل بدان نباخته است  ،ھنوز درست نميانديشد و نميتواند آنھا
را بگشايد و آنھارا بشناسد .
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آفريدن ِملت وحکومت
برشالوده ِ» منش ِمردمی «

،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
حافـظ
ِ
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

ِآزارجان انسانھا ،
پسنديدن
ِ
تنھا » گـ ُنـاه «  ،درفرھـنگ ايرانست

» فـرھـنگ ِ رنـدی «
فرھنگ ايران،فرھنگ رنديست

کــن
مباش درپی آزار و  ،ھرچـه خـواھـی ُ
که در» شريعـت ما «  ،غيرازاين  ،گناھی نيست  -حافظ

مـرد سـنگ وخـرد
سر ِمايه ِ
ِ
زگيتی  ،بی آزاری اندر خورد  -فردوسی

=====================================================================
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نيازردن جان ِانسان
بنيادفرھنگ ايرانست
»جان انسان « درفرھنگ ايران،
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 «
است  .چرا  » ،شـيـوه رنـدی «  ،فرھنگِ جوشيده ازکاريز گوھر
مردم ايران بوده است وھست وخواھد بود ؟
درحافظ رند  ،اين» منش مردمی « يا » ِبـه منشی=بھمنشی ِ«
ِ
فرھنگ ايرانيست  ،که بھترين عبارات خود را می يابد ِ » .بـه يا
خرم= ُ
ِبھی «  ،نام زنخدای بزرگ ايران ّ
بيدخت= دی است )زھره
= خدای زيبائی وعشق وشادی و فجر ِروشنی ( است  » .بھمنشی
خرم يا ُزھره بودن«
«  ،به معنای » ھمگوھروھم منش خدای ّ
است .
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فرھنگ ايران  ،فرھنگ رندی ھست  .نام خدای بزرگ ايران  ،که
نخستين عنصر يا فطرت ھرانسانی ھست  » ،رنـد « بوده است .
عمرخيام  ،شيوه تفکر رند ی را دريکی از رباعيات خود  ،بسيار
دقيق وبرجسته  ،عبارت بندی کرده است :
رنـدی 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 ؟
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  » ،رنـد 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
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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 مـبـنـد  -فردوسی
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  ،به او 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
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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 « استواراسـت  ،نه
بـرپايه » امـرونھی خـدای قدرتمند وعـالم  ،و اطاعت وتابعيت
وتسليم انسان جاھل وظالم وکـنـود ،ازآن دراثـر بيـم ازخـشم
آزارنده او «.
جان  ،که » جی  +يان « باشد  ،به معنای » خانه ومنشاء زندگی«
خانه خدای زندگی وزمان وموسيقی ورقص
و» 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 وکافـروملحـد و مشـرک و
انديشه آزردن جانست .
ِ
مجرم وجنايتکارھم  ،جانـست  ،وھـمان ارج جان مـوءمـن 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
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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 ای « 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 مستقيما ازگوھريا فطرت خود انسان ،
يقين گوھريست و آموزه يا بينشی نيست که بدان ايمان
ميجوشد و
ِ
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 فـرد انسان با خدا ،
آزردن جان اوست .ايمان به اين عقيده يا آن مذھب  ،ھيچ گزندی به
اولويت جان نميزند .
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ازسوئی انديشيدن با خرد  ،که نگھبان جانست ) نفی حکومت
ديگری برانسان ( برتری بر ايمان وعقيده به ھرمذھبی وشريعتی
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 وشريعتی و فلسفه ای و تئوری علمی  ،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
عنوان ) به کردار ِ( برترين
خواھان شناخت » ارج جان انسان « به
ِ
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ارزش است که 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 »
ھدھد« است که سپس مرغ سليمانش کرده اند ،و فطرت
ُ َ
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
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ميشود  .درفطرت انسان » چشم ھدھد « ھست که ميتواند درتاريکی
ھای آزمايش 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 ترساندن  ،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
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» درون نمائی يا شفافيت يا پاکی « يا به عبارت ديگر ،اينھمانی
گوھرانسان با پيدايش آن درکرداروانديشه وگفتاراست  ،که
درفرھنگ ايران » اشـه « ناميده ميشد  .بوی خوشی که گل ھا
سوده مشک وعود و
وگياھان ) اسپرغم ھا ( ميدھند  ،بوئی که
ِ
مورد وصندل وعنبربا ريختن بر آتش ميدھند  ،پيدايش راستی ،
اور وازيشت ( و
يعنی حقيقت آنھاست  .آتش در درون گياھان ) ُ
دردرون جان انسان ) آتش جان = ھوفری يان = زيبائی وعشق ،
آتش جان( است  .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 ،عنـبر( و -2عود قماری و-3
صندل ) غار= نـرد= رند ( باھمست  .سيمرغ  ،سه بوی سه درخت
مھر است که باھم آميخته اند  .بـوی  ،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
جلو بوی دادن از طبيعت را نميتوان
تصرف کرد وبازداشت .
ِ
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
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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
اين » سودن = جفت شدن وآميختن « با زمان ) تغييرات گيتی (
ھست که برترين مرجع است .
بوئيدن  ،شناختن مستقيم  ،با »ھـمه حـواس 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
ھنجـنـد) می کشند (  .دوسوراخ بينی  ،بھرام ورام ) دوبن ٍ حفت
باھم ( بودند  ،و شش يا ريه َ » ،پـری « بود ) تحفه حکيم موءمن (
 .اين » وای نيکو « ھست که دروزيدن  ،بوی را که
شـش انسان )
گوھرچيزھاست آشکارميسازد  ،و باخود  ،به ُ
جگرسفيد (  ،انتقال ميدھد  ،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 )
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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 .
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 بانا ی
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
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فراوان کسی  ،ازخوشی آن خروش
فتادند وزيشان  ،رمان گشت ھوش
اين ھمآھنگی وھـمنوائی نواھا  ،ھـمه را رقـصان ومدھـوش
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 ورنگھاست ازاين رو » فـرش « 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 دختـرش ) بيدخت = ّ
خرم = ِزھره (
است  .سرپوش چيست ؟ آنچه سررا ميپوشاند  ،ھمان مـو
وگيسووزلف وطره وجعـد 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
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روی زمين وسرکوھسار ،پرنيان منقش ميپوشاند  .چنانچه اين
انديشه نزد شعرای ايران باقيمانده است :
باز 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  ،فـّرخ ) رام = بيدخت = زھره ( بود و
زمين که آرمئتی باشد  ،فرخ زاد خوانده ميشد  .به عبارت ديگر،
خرم را ميزايد  .و برای ھمين ّ
فرخ است که حافظ
آسمان  ،زمين ّ
ميسرايد :
نسيم مشک تاتاری خجل کرد شميم زلف عنبربوی ّ
فرخ
اگرميل دل ھرکس بجائيـست
بود ميل دل من  ،سـوی فـّرخ
فرخ
غالم ھمت آنم که باشد چوحافظ  ،بنده وھندوی ّ
درمجلس ما عطرميآميز که مارا
ھرلحظه زگيسوی تو ،خوشبوی ،مشام است
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
 -2کيوان ) زحل ( و -3ارتا ) درروايات فارسی (  .درواقع  ،گيسو
که درسه رشته بھم بافته ميشوند ،اينھمانی با ھمين مھروپيوستگی
وھمآھنگی سروکاردارد  .چنانکه عبيد زاکانُ ،زحل را درقصيد اش
 ،خداوند » خرقه وزنار= کستی « ميداند وھردو  ،نماد مھروپيوند
ھستند  .ازاين رو ھميشه گيسو وزلف ومو  ،بوی مھر ميدھند :
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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  ،گـو 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

چـرا گـوھـرسيمرغ  ،درشاھنامه
اصل آشتی ومھرودوستی وعشق است؟
باالخره اين انديشه که گوھرسيمرغ ) که ُبـن ھرانسانی نيزھست ( ،
آشتی ومھروپيوند وعشق است  ،در تصويری که درشاھنامه
ازسيمرغ شده  ،نيزبازتاب ميشود  .درشاھنامه  ،سيمرغ ،
بـوھای خوش ) خوشبويه ھا ( است که اوج
ھمآھنگی و آميختگی ُ
پيکريابی سرانديشه » مھروآشتی « است  .به عبارت ديگر،
در مھر = ديـرمھر=
سيمرغ  ،پيکريابی » رنـدی « است که در» ِ
آتشکده «  ،ميسوزاندند تا فضای مھر سيمرغ را  ،ازمھرو دوستی
 ،پرکنند  .حافظ اصطالح » ديـررند سوز « را ازاين زمينه گرفته ،
چون در دير) آتشکده ،درمھر= ديرمھر خوانده ميشد ،چون آتش
210

درمرحله نخست  ،تابش يا گرما يعنی مھربود  ،وسپس روشنی( و
درآتشدان يا » سنبـله زر «  ،رنـد  ،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 = نـرد= صندل( و
 -2شيز) دراصل  ،سروکوھی = اردوج يا پيرو بوده است ( و-3
عـود 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= مـد +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
بدل شادی آورد  ،از ياد اوی
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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 ،به او 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 فـرمان 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 = رنـد (  ،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 «
نگاريده بر برگھا  ،چھر او
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ھمی بوی مشک آمد از مھر او
ازخون سياوش  ،درختی رُست 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 -2
عطرآگين ساختن  -3بوبردن وآگاه شدن  -4بيدارکردن وبيدارشدن
و – 5برانگيختن 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
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برسرتربت من  ،بی می ومطرب  ،منشين
تا به بويت  ،زلحد رقص کنان برخيزم
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
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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 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 گيسويت
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

215

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 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 وگداختن  ،ودنبه وپيه گداخته است  .رند
رنديده اين درختان خوشبوی است  ،درآتش
که برگھا وچوبھای
ِ
گدازان افشانده ميشد و بوی مھر از آنھا برميخاست  ،که اينھمانی 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

216

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 ،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  ،نخست خودش
شر را وسيله رسيدن به خير ميداند  .بنا
کارشر ميکند  ،و اين ّ
ّ
براين شريعت رندی  ،درتضاد با شريعت اسالمست  ،و اين شريعت
وطريقت ومذھب حافظ است .
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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 درکفـر) ايمان نياوردن به شريعت او (  ،دچار عذاب
وشکنجه ونابودی خواھندشد  ،چنانکه 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
بکـن
که استوار برترسيدنست ) امر به معروف ونھی ازمنکر( و ُ
نکـن 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 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
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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
حـسن = خوبی « و »
که ويژگی فطريش  » ،ھوچھره = زيبائی= ُ
سريره = زيبائی = حُسن = خوبی« 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
درگيتی  ،درھمين جھان مادی ھست  ،که بيخ وبُن شادی ميباشد ،
واين تجلی يا پيدايش  ،ھمان مفھوم » راستی يا َاشــه « 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
« است.باده يا می يا بگمزيا نبيد  ،درفرھنگ ايران،نيروی انگيزنده
» آشکارشدن گوھرزيبای انسان درراستی وشادی « است .
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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  » .رنـد « 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 » شـيـوه «  ،نسپريم

مفھوم » رند ورندی « ازکجا آمده است ؟
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رندی  ،شيوه زندگی و منش مردمی ايرانيست که ريشه درفرھنگ
کـ ُھنش دارد .اين مفھوم » رند ورندی « ازکجا آمده است ؟ خدايان
ايران  ،ھمگی  ،اينھمانی با گياھان وگلھا ودرختان وخوشه ھا داشته
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= gunنيز  ،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
خرم ( وھم نام بھرام
بھروج ) بھروز( ھم نام ُزھره ) بيدخت = ّ
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.
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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
خرمی وشادی بوده است .
 ،مھر وآشتی ودوستی و ّ
» رند « به laurier = Lorbeerbaumدرخت برگ بوی گفته
ميشود که نامھای گوناگون ديگرھم دارد  .ازجمله نامھای آن غار و
» نـرد « و ماه 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 .
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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  » .مـرسپنتا « به معنای » اصل
افزاينده مھروپيوند « است ) سپنتا  ،به معنای افزاينده است ،
مراجعه شود به يوستی (  .مـريا مار يا َامر  ،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  » ،ابـومره «
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 = بھرام « است  .يزدانشناسی زرتشتی
ميکوشد که نامھای اين سه روز پايان ھرماھی را 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 ،
دوبن « ميرويند  .به عبارت
بلکه از» تخم عشق ودوستی ميان ُ
ديگر سيمرغ که ھمان » رند « باشد  ،اصل پيوند ميان رام وبھرام
 ،ميان زھره ) بيدخت ( وبھرام ھست و ازاين » جفت شدن دوبُن
باھم «  ،که ھمان عشق ورزی » گلچھره واورنگ « حافظ باھم
باشد  ،جھان زندگی وزمان ازسرپيدايش می يابد  .اينھا باھم»،
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چکاد درخت زمان « يا » چيترآکات = چھرآزاد = تخم برفراز «
ميباشند ،و ازاين بُن  ،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 َ .مـر 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
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
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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=ُبن ِمھردرجھان=اقتران ماه با پروين
رند ،بوی خوش سه درخت بويا ھست که پيکريابی اصل
مھرودوستی در بُن زمان و دربُن آفرينش گيتی ھستند  ،که با ھم
ميآميزند و زندگی 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
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
ميگفته اند  ،چون ھرکدام ازآنھا نماد يکی ازاين » مھربويا « دربُن
آفرينش ميباشند  .نخستين روز ھرماه  ،نزد اھل فارس ّ » ،
خرم ژدا
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« 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 (  ،بُن زمان وزندگيست  .اين خدا با »
مورد= « myrtusاينھمانی داده ميشد که نام ديگرش ھمان » رند «
است  .اين درخت بويای ھميشه سبز ) سبز ،درفرھنگ ايران معنای
مھروعشقی را دارد که بُن جھانست  ،مخفف ساپيزه (  ،نامھای
گوناگون دارد که کامال ھويت آنرا برجسته وچشمگيرميسازند .
ازجمله نامھای آن  -1مـرسين ) 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 ،
خرم وجشن ساز و رامشگردارند َ » .مر=
اينھمانی با اين زنخدا ّ
امر= امار«  ،ھمان پيشوند زنخدای روز بيست ونھم  ،خدای
َ
دوستی وعشق دربُن زمان ھست  ،که ھم به 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 « است که کورش به نام او منشورش را مينويسد  ،چون
» مر+دوخ « که دراصل » امر +ئوتی « باشد  ،ھمان سيمرغ يا »
مرسئنا « ھست  ،چون ئوتی که به طورکلی ھرگياھيست ) ئوت =
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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 خّرم 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 ( روز28
و بھرام ) بابک = پابغ = خدای جنبش وسيروسلوک وديناميک (
است و ازاين عشق است که نخستين روزماه آينده ّ ،
خرم ) شادی
وسازنده جشن ( پيدايش می يابد  .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 «
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دارد  .انسان  ،نيازبه 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 .

جھان خواستاری يا سکوالريسم
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 «
ّ
وخرمی درگيتی  ،نابود کردن و »
ھستند  .بازداشتن مردم ازشادی
آزردن جان « است  .خدای ايران  ،خدای خندان است  .اين انديشه
درھمان گياه » زعفران « پيکر می يابد  .دربندھش  ،زعفـران ،
کرکم ناميده ميشود که درسانسکريت  ،کورکوم = kur-kuma
باشد  .پيشوند » کور« به معنای » بچه وکودک « است و» کوم «
به معنای زھدان است  .زعفران يا کرکم  ،پيوند وانبازی » تخم
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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 :
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 مـ ُرده 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 وزعفران «
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سپس دراصالتش فھميده نميشود  ،چون می پنداشتند که انسان فقط به
سببی  ،ميخندد .به عبارت ديگر ،فرھنگ ايران راکه » 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
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 « است و آتش جان  ،تخمه وجنين
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
ّ
وخرمی دراين گيتی دارد  ،تا ھستی بيابد  .ھستی وخنده )
وطرب
شادی وطرب (  ،دورويه يک سکه ھستند

انديشه نقد بودن شادی با ھستی درگيتی
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شادی وخوشی وسعادت بايد نقد باشد  ،تا احساس ھستی درگيتی
باشد  .اطاعت ازامرونھی  ،برای رسيدن به شادی وسعادت
درآخرت يا جنت  ،ريا ودروغ وتزوير و مکر ،خلق ميکند .
درست اين بزرگترين ورطه وشکافتگی پُل 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 ِھـشت  ،روضه دارالسالم را
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
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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

خرم  ،زنخدای نخستين روزماه ،رنـد است
ّ
زندگی درجھان با روز» خـّرم « که نخستين پيدايش » عشق = رنـد
= ھمآغوشی رام وبھرام = دوبُن  ،جفت باھم « است  ،بنياد گذ ارده
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
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ِاسانس شادی روان درگوھر ھمه چيزھا بود که انسان را »
سرشاری ازشادی « ميکرد  ،و نام اين » سرشاربودن ازشادی =
مد = « madaبود که تبديل به واژه ِ» مست « درزبان فارسی شده
است  .مـد = 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
دھش نيکو «
دارد  .اين » خور آوه «  ،ھمان رود » وه دايتی =
ِ
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 بانوگشسپ  ،دربانوگشسپ نامه  ،ھردو از ديدن
زيبائی دخترشاه پريان ) ّ
خرم = بيدخت = زھره= توش (  ،به
دوگونه شيفته ومست ميشوند  .مستی بانوگشسپ ازديدار زيبائی خدا
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 ،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 ورقص  ،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 رُفت
برسرتربت من بی می ومطرب منشين
تا به بويت زلحد  ،رقص کنان برخيزم
موسيقی ومستی ورقص وديوانگی ) خورآوه = خرابه (  ،تجربه
مستقيم دينی از » خدای ايران « بود که خودش آب وباده ومايعيست
که در زندگی روان است وميتوان اورا 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
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= رھائی ( انسان دراين گيتی  ،ھميشه از شادی وخوشی و ّ
خرمی ،
محروم ميمانند .
اين دوزنخدا ) خرداد وامرداد = ھاروت وماروت ( ،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
وطرد 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 با آنکه يک
انگشت با آن فاصله دارند و از ديدنش  ،تشنه ترميشوند وبه رغم
افزايش تشنگی  ،قادربه رسيدن به آن نيستند  .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
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»عـود « 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= انگ = َرس ( که ھوم
يا اسانس جھان باشند » ،رنگ وبوی« ازھم جداناپذ يرند ودرست
ھمين » مھرودوستی « ھستند  .خدا ،رنگ) ارنگ = ار +انگ =
شيرابه روان گياھان ( است  .و» رنگ=  «rangaدرسانسکريت به
معنای رنگ وگوناگونی وشادی وعشق است  .نام ديگر درخت » ،
نارون = سـده = شجرة البق = درخت
َون= « vanاست  ،مانند »
َ
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 » بُن= بُون « شده است مانند گلبن .
درواقع  ،بُن  ،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-afshakعشقيست که خود را ميافشاند  .وعشق
ومھر ودوستی  ،چيزيست که درپايان برھمه چيزھا » پيروز«
ميشود  .ازاين رو معنای ديگر» َون « پيروز شدن است  .نام
236

سيمرغ ) ابرسياه بارنده (  ،پيروزه بود ) حاجی فيروزه درنوروز=
ابرسياه = سيمرغ (  ،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
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 ( نيز  ،ھمان تخميست که
افشانده ميشود ودرخت زمان وھستی ازآن ازسرميرويد  .درخت ِ
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شاخه به ھم پيوسته و روئيده ازيک بن  ،بيان پيکريابی
سی
ِ
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 ) وبدينسان اصل مھرنيستند ( .
پذيرفتن خدايان گوناگون  ،درفرھنگ ايران  ،بيان قبول مھر ميان
خدايان بود  ،نه بيان تضاد وجنگ ونزاع ودشمنی ودرشتی ميان
آنھا  .منشـور کـوروش  ،برپايه اين شيـوه بـرداشت ازھمآھنگی
خـدايان باھم  ،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  .اين انديشه درداستان نخستين جفت انسان)
مشی ومشيانه ( دريزدانشناسی زرتشتی چنين باقی مانده است .
دربندھش ) بخش نھم ( 104 ،ميآيد که مشی ومشيانه » ازآھن ،
تيغی ساختند  ،درخت را بدان بريدند  ،آن پدشخور) ظرف ( چوبين
را آراستند  .ازآن ناسپاسی که کردند  ،ديوان بدان ستنبه شدند .
رشک َبـد فرازبردند  ،بسوی
ايشان – مشی ومشيانه – خود به خود
ِ
يکديگرفراز رفتند  ،ھم را زدند  ،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 )
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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
اره کرده ميشود  ،به معنای آنست
است (  ،درشاھنامه به دوشقه ّ
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 بُن 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 ) 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
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=عود «  ،چوب مھر) َون = ونسه درسانسکريت ( است  .نای ،
قـف ) که سپس کوه قاف شده است ( يا بندی
بواسطه داشتن گره يا َ
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 -9پوشيده 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 .

چـوپـان = نی نـواز
چـوب ِ چـوپان يا شبان
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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
درباره موسيقار ميآيد که  -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 ُ ُ
ھدھد = 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  +نُس ( 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
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ميشود از تصوير نی برخاسته  ،چون رقص کردن درحلقه که دست
به دست ھم داده ميشود  ،ھمان انديشه گره = بند = قـف = کاب ِ نی
است که ھمه را به ھم می پيوندد  .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
ِ
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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
بُن سريره = ارتا واھيشت « است  ،چون » سريره «  ،درزبان
سغدی به 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 بُن 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
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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
گرد نخل نرينه را به نخل مادينه ) درخت
به ھمين علت پاشيدن
ِ
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 » = andو « 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= « ranھمان » َرم = ramيا
رام « است  .و» َرم « ھمانند رام  ،به معنای شادی وفرح
وخرسندی و ارضاء و خوشحالی ونشاط « است  .بنا براين با پيوند
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دان ) ھمبوئی ( رام ) روز  ( 28با بھرام ) روز » ، ( 30رند = بُن
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 = نای «
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 داشت که عاشق ومعشوق دربُن جھان
خود بينی انسان ) بينی = وين = نی (  ،اصل مھرشمرده
ھستند .
ِ
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
پـراست که
عود  ،پيکريابی ماه ُ
اقتران ھالل ماه با خوشه پروين ) ھمبوئی (
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بـن مھـری ھست « که
يا » ُ
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  ،عـود 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 »
آخ= آق « که » آگ « باشد  ) ،خوشه ( گندم است  .به عبارت
ديگر ،خوشه پروين ) ارتای خوشه = پيرو= سروکوھی ھميشه
پـر ،پيکريابی اقتران ماه با
سبز ( درشکم ھالل ماه قرار دارد  .ماه ُ
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-busaناميده 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
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 .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  ،پـوچ 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 عـود 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 .

رنـد =عود +صندل +کندر)بھروج (
وکـرد = عـود
ھـ ُ َ
کـنـدر
وھـوگـون = صندل ُ +

248

دراوستا به عود  ،وھوکرت =  =vohu-keretaودرپھلوی hukart
گفته ميشود که به معنای » کرداريا عمل به  ،آنچه ِبه ميکند «
ميباشد ،و به صندل وکندر ،وھوگون==vohu-gaona
hugonگفته ميشود  .کندر که درفارسی به آن » بھروج « گفته
ميشود  ،صمغيست ازدرختان سرو وکاج وصنوبرکه برای بوی
خوشش  ،برآتش ريـزند  .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
خرم است  .به عبارت ديگر ،اين ّ
ونام 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
خرم = بيدخت = رام ميسازد  ،چون رام را نرينه
 ،جانشين ّ
وارتشتارساخته است  .وھو گون که به دو درخت خوشبو گفته
ميشود  ،معنای خوشرنگ ھم دارد  ،چون پسوند ِ » گون « به
معنای » رنگ « و » تنوع وکثرت وغنا « نيز ھست  .افزوده
براين » رنگ =  «rangaدرسانسکريت به معنای  -1رنگ و-2
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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 بوی ُ ،زھره يا ّ
خرم ميشود که »به وبھی«
ِبـه
خرم=
باشد .زندگی ،
ميشود  ،جھان ،
ّ
بھروزميشود.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 «  .ھمانسان که درادبيات باقی مانده است که » خانه
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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 بُن 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 .
دری +غوش = سه خوشه ( برای اظھار مھرش  ،برگ
درويش )= ِ
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
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گوھری که درتن ھرانسانی ھست  ،ھمين » عود= رنـد « ميباشد .
اسدی گويد :
گـھـر
چوبيد است و چون عود  ،تن را ُ
می  ،آتش  .که پيدا کند شان ھنر
بيد دراين جا بايستی ھمان » بيدگياه « باشد  .گوھری که درتن
انسان ھست  ،عود) مھرنخستين ميان ماه وخوشه پروين= رند (
ميباشد و چنانکه آتش  ،بـوی عود ) اصل مھر(  ،را آشکارميسازد
 ،ھمچنين نوشيدن باده ونبيد ومی  ،انسان را » ّ
خرم = ُزھره = ِبـه
= 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
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آفريدن ِملت وحکومت
برشالوده ِ» منش ِمردمی «
========================================================================

،آفريننده »منش ِمردمی ِ«
حافـظ
ِ
وحکومت نـوين ِايران
مـلـت
ِ
ّ
================ ===================

رنـدی = آئين ِمھـر
» حافظ ِ مھر آئيـن «
»نخستين عنصر آفريننده «  ،درھمه چيزھا،
مھرودوستی وعشق است

گـرد سـتم ھـاست  ،خـدايـا مپـسـنـد
بردلـمِ َ ،
آئـيـنـه » مھـر آئـيـنـم «
مکـدرشـود ،
که
ّ
ِ
حافظ
=====================================================================

ھمه ستم ھا وآزارھا،نميتوانند »آئين ِمھر«
يا » منش ِمردمی« راازگوھرانسان،بـزداينـد
==================================================

قصه» سکـندر« و» دارا«  ،نخوانده ايم
ما
ِ
حکايت مھرو وفا مپرس
ازمـا  ،به جـز
ِ
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چرا درفرھنگ ايران
خدا »،جام باده « ايست که
خودرافـروميـريـزد ،و
با مردم )= مر +تخم ( ميآميزد ،وبا اين
مھـر ،جان مردم ميشود؟
********************************************

د وســت ِحافـط کيست؟
ايرانيان ،خدای خود را
زوش= دوسـت = محبوبه « خود ميناميدند
» ُ
انسان وخدا  » ،دوست « ھـمديگـرند

وسايه طـوبی وقـصروحـور
باغ بھشت
ِ
با خاک کوی » دوست « برابرنميکنيم
حافظ شيرازی  ،درھمان راستای ِ فرھنگ ايران  ،قدرت و» ترس
گرانيگاه دين واجتماع و تاريخ نميداند  ،بلکه » مھر
ازقدرت « را
ِ
« را  ،بنياد آفرينش وخرد ورزی و پيوند ميان انسان با خدا )=
اجتماع وطبيعت وگيتی ( ميداند  .خدا به انسان مھرميورزد  ،چون
خوشه وجودخودش » ارتا = ھوفـری= مھروزيبائی ِبـه «
اين تخم ِ
ِ
ھست که درھرانسانی کاشته شده است  ،و آتش جان يا فطرت
وگوھراو) اخو= خوی ( ھست  .ازاين رو ،نه درخدا  ،قدرت می
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بيند  ،ونه با ترس ازامراو ،نيکی ميکند وبا ترس ازنھی او ،
ازبدی ميپرھيزد  ،و نه درحکومت  ،قدرت ميخواھد  ،و نه عالقه
ای به خواندن تاريخ قدرتمندان دارد  ،بلکه او فقط » بينش مھری
« دارد .
اينست که بينشی که از گوھراو ميـزايد  » ،داته = داد «  ،نظام
وآرايشی ھست که گوھر مھری دارد  .او ،از دادی که برقدرت
وقھـروخشم ودرشتی وکين استواراست  ،روبرميگرداند  .ازاين
وکشمکش سخت  ،ميان
رو ازھمان آغازپيدايش اين فرھنگ  ،تنش
ِ
» عدل استوار برقدرت « و » مھر « پديدارميشود .
جھان آرائی  ،برپايه » داد = قانون ونظام وعدالتی را که استوار بر
قدرت « است رد ميکند  ،و فقط به نظامی وحکومتی  ،حقانيت
ميدھد که » داد « را با » مھر« پيوند ميدھد  ،و داد) قانون وعدالت
ونظم ( را برپايه مھر می نھد  ، ،چون » داد بدون مھر «  ،به خشم
) قھروکين ورزی و درشتی وتھديد ( کشيده ميشود  .ميان داد  ،و
مھر اجتماعی ومھربه گيتی که ھمان مھر به خداست ) خدا که
جانانست  ،درگيتی وطبيعت واجتماع پيکر يافته است (  ،نبايستی
کشمکش و تضاد باشد  .اين مسئله بنيادی اجتماع وتاريخ وسياست
 ،درست در آغازشاھنامه  ،در تراژدی » فريدون وايرج « طرح
ميگردد  .وھمين انديشه بنيادی درشاھنامه  ،که بنياد فلسفه سياسی
ايرانست  ،درغزل ِحافظ نيز بازتابيده ميشود که خطاب به شاه
ميگويد  ،ھنگامی که آزمودی که با عدل شمشيری )قھری ( ،
خـلق ِخوش « مانند ايرج ،
کامروا نميشوی  ،ميتوانی با » بوی ِ ُ
اجتماع را تحول بدھی :
جوبيار ملک را آب روان  ،شمشير تست
تو درخت عدل بنشان  ،بيخ بد کاران بکن
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بعد ازاين  ،نشگفت اگر .... ،با نکھت خلق خوشت
خيزد از صحرای » ايذج = ايدع «  ،نافه مشک ختن
سپس دربررسی ديده خواھد شد که اين ايذج يا ايدع  ،ھمان »
مـرسپنتا «  ،يا » رند افريس«  ،يا ھمان » ايرج « ميباشد که
اصل مھرودوستی وآشتيست که جھان وزمان را ازنو با
مھرميآفريند.
وايرج در داستان شاھنامه  ،ھمان ارتا ) اِ ر ِ ز ( يا خدا يا اصل
مھر است) چون تخم درگوھر ھرانسانی است ( که نخستين شاه
اسطوره ای ايران ميگردد  .يعنی حکومت درايران  ،برپايه دادی
استوارباشد که دراجتماع  ،مھر بيافريند  ،نه دادی که برادران )
اعضای اجتماع ( را دشمن ھم سازد  ،و به قھروکين وتھديد
بيانگيـزد  .ھمين ارتا که درايرج  ،اصل مھراست  ،دربرابر دادی
که برپايه » معامله به مثل = قصاص « استواراست برميخيزد ،
ازسوی ديگرنيز  ،ھمين ارتا  » ،اصل سرفرازی يا سرکشی «
داد بدون مھر) برضد شريعت ونظام
درھرانسانيست که برضد ِ
بدون مھر وعشق ( برميخيزد  .يا به عبارت ديگر ،ھرجا که داد،
برپايه مھراجتماعی استوارنباشد  ،انسانھا  ،سرکشی ميکنند وحق به
سرکشی نيز دارند .
ساقی به جام عدل  ،بده باده  ،تا گدا
غيرت نياورد که جھان پر بال کند  -حافظ
مھراجتماعی و مھر به گيتی وطبيعت  ،درفرھنگ ايران  ،ھمان
مھربه خدا يا جانانست که درگيتی واجتماع وطبيعت  ،پيکريافته
است و » تنکرد = جسمانی « شده است  » .باده« در»جام عدل «
دادن  ،چنين سنتزو آميزش داد با مھريست  .جام وباده  ،جفت ھم
ھستند  .ساقی درجام عدل  ،باده راستی ومھر را به مردمان بپيمای
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تا برنحيزند و انقالب برپا نکنند ) باده ازريشه باد است= پاتک=
باد دونده  ،باد جاری شونده ( که وای نيکو باشد که ھم
پاد +تک = ِ
آذرفروزاست وھم اصل مھروپيوند است ) بندھش ( ) تک ،دارای
معانی  ،شتاب کردن،دويدن وجريان يافتن وروان شدنست (.
عقاب تيزچنگال بيداد وآزار) قھری که عذاب ميدھد ( ،
ھنگامی که
ِ
بال و پرخودرا برفرازآسمان اجتماع  ،ميگشايد  ،و ھيچکسی توان
و جسارت آن را ندارد که تيرآه وناله و شکايتی ازخود بدو بنيدازد
 ،چه ميتوان کرد ؟
عقاب جور  ،گشاده ست بال  ،بر ھمه شھر
کمان گوشه نشينی و تـيـر آھـی نيست
اجتماع حافظ  ،درزمان اميرمبارزالدين که ميخواست و ميبايست
شريعت اسالم را موبه مو ،با نھايت قساوت وبی مھری
وخونخونخواری دراجتماع ) مانند امروز( پباده کند  ،زير چنين ستم
وآزاری  ،کوبيده ودرھم فشرده ميشد  .مسئله حافظ  ،روياروئی با
شخص اميرمبارزالدين نبود  ،بلکه با پيدايش ناگھانی فرصتی
درتاريخ بود که شريعت اسالم  ،امکان واقعيت يابی خود را درتمام
اندازه اش يافت  ،وازدرد بردن ازاين آزاروبيداد است که درحافظ ،
آتش رندی ومھر  ،که درفرھنگ ايران  ،ھمان آتش جان يا فطرت
انسان باشد ،ازسرشعله ورميشود .
جان انسان ) جی +يان = گی  +يان ( ازيکسو  » ،آتش= تخم « در
» آتشدان تن=مجمر= کانون = سنبله زر« شمرده ميشد وازسوی
ديگر » ،آب = شيرابه = مايه « شمرده ميشد که در جام يا َمشک
تن است  .تن  ،چنانکه ھنوز درگويشھای گوناگون متداول است ،
معنای » زھدان يا آبگاه « را داشت ودرپھلوی  ،تن به معنای
آتشدان ومجمر آتش است  .انسان  ،جاميست که باده ) خور= ھور(
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يا شيرابه خدا ،دراو ريخته شده است که آذرفروز) مھرآفرين ( است
 .زھدان ِتن ھرانسانی  ،به تخم يا نطفه جانش )آتش جان (  ،آبستن
است  .علت ھم  ،انديشه بنيادی ِ» دوبن جفت = يوغ = ييما = جی
« است  .تخم )= آتش ( وآب  ،درپيوستگی باھم  ،اصل آفريننده
روشنی وشادی وبينش ھستند  .اينست که جان انسان که
گوھروفطرت انسان باشد  ،ھم در تصوير» آتش بودنش « وھم
درتصوير » آب = مايه « بودنش  ،گوھرمھربود درسانسکريت ،
نيره  ،نام آبست ودرايرانی  ،نام آتش است  .چون آميزش گرمی
وخويدی ) آتش وآب ( است که اصل آفريننده است  .درآب ،آتش ،
يعنی گرمی ھست  .به ويژه که » می  ،آب آتشين « ناميده ميشود.
به عبارت ديگر ،جان درتن ھرانسانی  ،يا » آتش درآتشکده تن « ،
يا » باده = َزرمايه = مايه پيوند دھنده « در» جام تن « بود .
چسبيده پديده » مھريا زندگی « ھستـند  .چون
اين دو ،دورويه به ھم
ِ
» جی «  ،ھم به معنای » زندگی «  ،وھم به معنای » مھر= عشق
ودوستی « وھم به معنای يوغ ) جفتی( است  .زندگی ،مھراست يا
مھر ،زندگيست  .زندگی  ،بی مھر ،نيستی ھست  .نام جم ) ييما (
که دراصل  ،نخستين انسان بوده است و معموال به » ھمزاد=
دوقلوی =جيمک « ترجمه ميشود  ،ولی دراصل به معنای دوقلوی
به ھم چسبيده است  ،ھمان واژه » جی « ھست که » مھر« باشد ،
که سپس » مھری  +مھريانه « ناميده شده است  .به عبارت ديگر،
گوھروفطرت انسان با مھر ،اينھمانی دارد  .نام ديگر»آتش جان
درانسان «  » ،ھو +فری  +يان « است  » .ھوفـری «  ،به معنای
خود » آتش  ،که سرچشمه تابش وتف
دوستی وزيبائی است .
ِ
وپرتوو گرمی « است  ،معنای » عشق و مھر و دوستی « را دارد
 .جان درفرھنگ ايران  ،آتش ) گرمی = مھر( است .
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فرق خدای مھر) ارتا (
اھورامزدای زرتـشت
با
ِ
ارتا واھيشت ) ارديبھشت ( خدای ايران  ،مانند اھورامزدای
زرتشت  ،روشنی يا نوربيکران نيست  ،بلکه منقل وکانون
زغالھای آتش است  ،يعنی » مجمرعشق ودوستی ومھر« است که
ازآن » روشنی وبينش فرا می تابد «  .درفرھنگ ايران  ،روشنی
وگرمی  ،که بينش ومھربا ھم باشد  ،ازھم جدا ناپذيرند  ،و »
پـرتو «  ،گرمائيست که روشنی ميدھد  .اين مھراست که سرچشمه
بينش وداد ) = داته ( ھست  .فرھنگ ايران ،انسان را ،مرکب از
گل الزب و روح امر ،نميدانست  ،بلکه انسان را مرکب از » آتش
جان درآتشدان يا آتشکده تن «  ،يا » شيرابه ومايه وآب وباده ،
ومشک
وخـنب تن « تصوير ميکرد  .جان خود انسان ،
ُ
درجام َ
گوھر مھرودوستی  ،به جان يا به زندگی دراين گيتی بود  .انسان ،
» جام جم «  ،يا » آتشکده مھر« بود .
اين بود که حافظ در زير اين بيداد وآزارکلی جان انسان  ،اعتراض
به شخصی که آلت ومجری ستمگريست ) اميرمبارزالدين ( نميکند
 ،وتيرآه وناله وشکايتش را بدو نمياندازد  ،بلکه به سراغ اصل
ستم وآزارميرود  ،ومحتوای » آئين مھرورندی « را  ،دربرابر»
شريعتی که تھی از اصل مھروعشق«ا ست  ،ودين وحکومت
واخالق را برپايه ترس ازقدرت ﷲ ميگذارد  ،ازسرزنده ميکند و
ميگويد :
مباش درپی آزار وھرچه خواھی کن
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که درشريعت ما  ،غيرازاين گناھی نيست
او ،نه تنھا تيرآه وناله وشکايتی به شريعت آزارنده  ،نمياندازد ،
بلکه ميکوشد که برغم ھمه اين ستمھا وآزارھا ازستمگـرو شريعت
ستمگروآزارنده اش  ،جان مھرآئينش  ،به کينه ورزی و پرخاش
ودشمنی و انتقام جوئی با چنين شريعتی  ،برنخيزد و ازکينه
ودرشتی وستيزندگی  ،تيره ومکدرنگردد  .ازآزار وستم آزارنده که
می بيند وديده است  ،مھرش  ،تحول به کين وقھرو پرخاش
ودرشتی  ،نيابد  .اگر ازسوئی درآئين او  ،آزردن ديگری  ،گناھست
 ،از سوی ديگر  ،نبايستی آزار وبيداد ديگـری  ،مھرگوھری جان
خود اورا  ،تحول به کين و انتقام ودرشتی بدھد  ،و بدينسان  ،آتش
مھررا که گوھرجانش ھست  ،نابودسازد .
بر دلم  ،گرد ستمھاست  ،خدايا مپسند
آئـيـنــه » مھـر آئـيـنــم «
که مکدر شود ،
ِ
برغم ھمه ستمھا وآزارھا که برانسان شده است و ميشود وخواھد
شد  ،آئين مھر درآئينه وجود انسان  ،تيره وآلوده وآشفته وپريشان
وآزرده و رنجيده وگرفته نخواھد شد  .برترين ستم ھا وآزارھا ،
درفرھنگ ايران  ،دروغ وتزويروريا ھست که با » ترس
ازقھروخشم وتھديد ِ قدرت « پيدايش می يابد  ،و راه پيدايش
حقيقت را که ھمان مھر درگوھر انسان باشد  ،می بندد  ،و حقيقت
را که مھر درانسان باشد  ،تيره و تارو گرفته ميسازد  .انسان ،
ھيچگاه  ،برغم ترسانيده شدن ازقدرت قھار ،ازفطرتش که مھر
است  ،دست نميکشـد و نميتواند دست بکشد :
شيخم به طيره ) خشم ( گفت برو ترک عشق کن
محتاج جنگ نيست برادر  ،نمی کنم – حافظ
دورشو ازبرم  ،ای واعظ و بيھوده مگوی
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من نه آنم که دگر  ،گوش به تزوير کنم  -حافظ
آنچه که »آئينه » يا ژرفای ھستی انسان را مکدر ميسازد  ،دروغ
وريا وتزوير« است که در» ُزھـد « پيکرمی يابد  ،و صفا وپاکی
وراستی ) صداقت = حقيقت  ،پيدايش فطرت انسان را که –
ھوفری= مھر وزيبائی -است ( ازبين می برد .
مکدر است دل  ،آتش به خرقه خواھم زد
بيا ببين که که را ميکند  ،تماشائی – حافظ
آتش زھد وريا  ،خرمن دين  ،خواھد سوخت
حافظ  ،اين خرقه پشمينه  ،بينداز وبرو
زھد وريا  ،که بحسب ظاھر  ،گواه بر اطاعت ازامرونھی ،درترس
ازغضب ﷲ ھستند  ،وبيان ايمان به دين يا شريعت اسالمـنـد ،
خرمن خود اين دين را به کلی ميسوزانند  .اين شريعت نھی وامری
و اطاعتی  ،بزرگترين ستم برانسانست و آدم  ،که نخستين وبُن ھمه
انسانھا دراديان ابراھيميست  ،از ديدگاه حافظ  ،ازﷲ ويھوه  ،طرد
نشد وھبوط نکرد  ،بلکه باغ بھشت را درست برای ھمين سرکشی
رغبت خودش برای رسيدن
ازامرونھی و سرکشی از اطاعت  ،به
ِ
به آزادی ،رھا کرده :
پدرم  ،روضه رضوان  ،به دو گندم بفروخت
نا خلف باشم اگر من  ،به جوی نفروشم
من بھشت ﷲ وپدرآسمانی را به يک جو  ،يعنی مفت ورايگان ،
ميفروشم  ،چون بودن دربھشت  ،با اطاعت ازقدرت و ترس
وانذاروارھاب از ﷲ  ،برترين ستم وآزاربه جان انسان است که
آتش مھر ودوستيست .
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آئـيـنـه چيسـت ؟
وجلوه ( گوھر من ھست  » .آئينه
آئين مھر  ،آئينه ) صورت وچھره
ِ
انسان « چيست که گوھرش » آئين مھر« است ؟ تصويرامروزه ما
از » آئينه «  ،مارا از شناخت اين شعر حافظ بازميدارد  .آئينه ،
درفرھنگ ايران  » ،آنچيزی نيست که وقتی فقط چيزی روبروی
او نھاده شود ،منعکس سازد  ،و اگرچيزی دربرابرش نھاده نشود ،
تھی است وھيچ نمی نمايد «  .بلکه درفرھنگ ايران  » ،آئينه « ،
حقيقت نھفته درخود ھرچيزيست که ازدرون آن چيز  ،آشکار
ميشود .
مثال  ،چشم  ،آئينه ھست  ،چون آتش جان  ،درچشم  ،تبديل به
روشنائی نگاه ميشود  ،وبه جھان می تابد  .روشنائی چشم که »
اوور= آتش ُ ،زھريا ّ
خر م
بھور« باشد ) به  +اوور  ،به = ُزھره ُ ،
 ،که تابش از آتش جانست ( پيدايش » ھوفری = مھروزيبائی «  ،و
تابش وروشنيش  ،زيبائی ومھررا در ھمه چيزھا می بيند .
مثال به ماه يا خورشيد  ،آئينه ميگويند  .چون ماه  ،کليچه سيم = کليد
مھراست  ،و پيکريابی عشق سه خدا باھمست وبا نگاھش  ،به ھمه
چيز عشق ورزد  .ھمينسان مھرکه آفتاب باشد  ،زنخدای دوستی
ومھروزيبائيست و صنميست که دريکدست چنگ ودردست
ديگرپيمانه دارد ،تا جھان را به طرب آورد و ساقی جھانيان باشد .
واژه آئينه  ،دراصل » آ -دينه = آ -دين « بوده است  .چنانچه
درپارتی به آن  aa-denakميگفته اند و ھنوز دربلوچی به آن aa-
 den=aa-denaghميگويند  .روز آدينه  ،روز جمعه = روز ُزھره
 ،خدای عشق وزيبائی ونی نواز وچنگ وبربط نواز است  .و »
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دين « درھادخت نسک ) اوستا ( ،زنخدای زيبائی يا » اصل زيبائی
« است  .دين  ،درکردی  ،به معنای » آبستن « و » ديدن « است .
به عبارت ديگر ،دين  ،بينش زايشی ازجان خود انسان است  .دين
) آ -دين = آدينه = آئينه ( زيبائی ومھرجوشيده از نھاد انسان
است ،آنچه درنھانست ،آشکارا ،چھره ديدنی ميشود وآنچه
ازدرون ،چھره يافت ،روشنيست .
اينست که ھمه اشياء جھان ھستی  ،آئينه ھستند  ،يعنی زيبائی نھفته
در درون خود را آشکار ميسازند  .اين به کلی با مفھوم ما از آئينه ،
فرق دارد  .دراين آئينه  ،درست  ،بحث  ،انعکاس نيست  ،بلکه
روند » زھش وجھش ازدرون ونھاد ھرچيزی « است  .ھمه جھان
بدين معنی  ،آئينه ھست  ،نه آنکه عکسی را درخود بنمايانند و اگر
چيزی دربرابرش نباشد  ،ھيچ برای نمايش نداشته باشند  .بلکه
برعکس  ،گنجی را که درون خود دارند  ،آشکارميسازند وچھره
ديدنی پيدا ميکنند  .دين که زھدان زاينده باشد  ،اينھمانی با خنديدن
وپيدايش روشنی وبينش وشناخت  ،يعنی آئينه = آ +دين  ،داده ميشد
 .زائيدن  ،خنديدن وروشن شدن ) ديدن = بينا شدن  ،بينش يافتن (
بود .
دراين بررسی ديده خواھد شد که » جام « يا » ساتگين « اينھمانی
با زھدان زاينده داشت که » آبگاه « باشد  ،و درواقع با نوشيدن
ازاين آبست که تخم يا نطفه  ،پرورده وبھم بافته ميشود وھستی می
يابد ودرزادن ميخندد ) خنده جام (  .دراوستا به بافته ub- ،
 daenaگفته ميشود  .به معنای » باھم « است  .دين يا زھدان ،
اصل به ھم بافتن = اصل مھروھستی است  .زھدان  ،کودک را به
ھم ميبافد = ھستی ميدھد .مھر ،ھستی است .
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سا تگين که به جام نيز گفته ميشود از دو واژه » ساتی يا سات +
گين « ساخته شده است  .ساتی وستی درسانسکريت به زن وبانوی
ارجمند و زمين خوشبوی گفته ميشود ودراصل به معنای به ھم
پيوند دادن است  ،و » گين = غين «  ،ھمان زھدان است که به »
ابـر« ھم گفته ميشود  .شاه پريان = خدای مھر ،ابر بارنده است .
بنا براين ساتگين که جام باده باشد  ،به ھم به معنای » زھدان زن
« وھم به معنای » پستان زن « است  ،وطبعا به کاسه سفالينی که
ازآن شراب مينوشيده اند  ،گفته ميشده است  .نوشيدن باده ) آب =
مايه = زرمايه ( ازجام  ،معنای ازنوھستی يافتن  ،و ازنو زاده
وخندان شدن  ،و ازنو روشن شدن وبينش يافتن را داشته است  .به
ھمين علت نام ديگرجام  ،آبگينه ) آب  +گين ( بوده است و
گوھرچشم که دربندھش  ،آبگينه است و ازسوی ديگر ،چشم با »
آئينه « اينھمانی دارد  ،گواه براين تصوير است .
دربانوگشسپ نامه ديده ميشود که شاه پريان ) فری +يان= خانه
وجايگاه دوستی ومھرو زيبائی ( خود را » غين = گين « می نامد .
نام ِابـر) َاپه  +ور(  ،نيز درسغدی » پريکا « ھست  .سيمرغ ،
ابرسياه بارنده ايست که باد آنرا به جنبش می آورد  .گوھر باد يا
وای ) ، ( vaay = viآنست که به ھم می بافد و جامه ميشود و
شکل وصورت ميدھد .
اينست که » وای به «  ،که گوھر بافنده )  =viبافتن ( وعشق
ومھراست  ،به ھم بافنده وھستی دھنده است  ،وجامه وپرنيان
وکرباس وصورت وجام ميشود  vi .ھم جامه است وھم بافتن وھم
عشق است  .اينست که درسانسکريت  ،جم وجما  ،فرزندان
 vayu-kesaھستند  vayu-kesa.به معنای » نای وای= زھدان
وای به « ھستند  .نام ديگر اين وايوکسا )= کاز( که مادرنخستين
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جفت انسانيست  = Gandgharvaگندھرب ميباشد مطرب يا
موسيقدانيست که برای فرشتگان آوازميخواند و به معنای ِ سرود
خوان و نغمه سرا و و خدای ماه است  .به عبارت ديگر ،جم ،
ازنای يا زھدان يا جام وای ) اصل مھروبه ھم بافنده وصورت
دھنده ( پيدايش می يابد يا زاده ميشود .
ھمين واژه »  «kasa =kesaھمان واژه » کاسه «  ،مانند جام است
 ،که معنای ديگرش  ،پديدارو ظھور وظاھراست  .وای يا باد  ،به
ھم می بافد و ھستی = چيز بھم بافته  ،يعنی عشق ومھر است .
زھدان يا آبگاه  ،دربافتن به ھم  ،صورت وشکل ميدھد  .اينست که
باد ) وای به = شاه پريان = غين=گين ( ،پرنيان ) پرن  +نيکان =
باد ِ نھفته درنقش ھا ورنگھا وپوشش( ويا جامه ويا جام وکرباس
وپـرندوپيراھن ميشود  ،وگوھرآنست  .ھمين باد يا وای ) = واز=
وازيشت  ،فـرن = پران ( که ازخود ،می جنبد  ،آذرفروزاست ،
ھمان » آتش جان = فـرن افتار= ھوفری = ھوپری « يا تخم آتش يا
گوھرانسانست که به انسان  ،صورت وچھره وشکل ميدھد .

» آئينه و جام وصورت وجامه «
شناخت ِبنياد » آزادی «  ،درفرھنگ ايران
صداقت = حقيقت ) راستی درفرھنگ ايران(
ژرفای کشمکش انديشه ھای حافظ و عرفای ايران  ،با شريعت
اسالم  ،ھنگامی درک ميشود که ورطه ژرف ميان فرھنگ ايران و
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شريعت اسالم ) وساير اديان ابراھيمی ( شناخته گردد  .دراسالم
ومسيحيت ويھوديت  ،اين ﷲ وپدرآسمانی ويھوه است که » به
انسان  ،صورت ميدھند «  ،ولی درست وارونه اين  ،درفرھنگ
اصل به
ايران  ،اين آتش ) وای = پران = فرن ( جان است که »
ِ
خود صورت دھنده « است  .اصل صورت دھنده به انسان ،
درگوھر خود انسانست  .خدا ،ھمين اصل است  .ازاين رو ميان اين
بُن انسان ) چھره = چيتره ( و صورتی وشکلی که به خود ميدھد ،
نه تنھا بريدگی نيست  ،بلکه خودش  ،تاروپود ورنگ ونقش آن
صورتست  .ازاين رو درفرھنگ ايران درمفھوم ِ» راستی « ،
ازخود
صداقت  ،اينھمانی با حقيقت دارد  .درصداقت  ،حقيقت
ِ
گوھرانسان  ،ھستی می يابد  .حقيقت  ،جوشش وزھش وجھش
ازمنش خود انسانست  ،نه تعليمی وقرضی  .يا به اصطالحی
ديگر ،چھره )= تخم ومنشاء (  ،خودش  ،می چھـرد) صورت
وشکل وجامه ميشود ( .
اين اصل بسيار مھم است که فرھنگ ايران را ازشريعت اسالم ،
ازھم ميشکافد  ،و ھيچگاه نميتوان آن دو را باھم آشتی داد  ،يا ميان
آنھا پلی زد  ،و اين اصل است که سراسر گستره سياسی و
اجتماعی ودينی واخالقی وھنری را درھردو ،معين ميسازد .
ازاين رو ھست که گوھر ھرانسانی و ھرچيزی  ،درصورتش که
آئينه وجام وجامه باشد  ،جلوه ميکند  ،يا به عبارت ديگر ،گوھر
خود او ) چيتره (  ،چھره وصورت يا آئينه وجام يا جامه ميشود .
حقيقت ومھرو داد و دين  ،درگوھرخود ِاوست  ،که آئينه وجام
وچھره وصورت ميشود  .چھره  ،می چھرد  .اين ھمان مفھوم »
فـنـومن « درفلسفه ِغربست  .ولی دراديان ابراھيمی  ،اين قدرت
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خارجيست که به انسان صورت ميدھد  .آدم  ،گليست که يھوه وﷲ ،
بدان شکل ميدھند .
کشمکش ميان حقيقت زايشی )دين به مفھوم ايرانی (
با
حقيقت ِ آموزشی وتحميلی )شريعت ودين به مفھوم اسالمی(
ولی گوھر وبُن انسان  ،که خودش کشش به پيدايش وصورت دھی
به خود دارد  ،درکشمکش و تضاد  ،با گرفتن اين صورت اجباری
از قدرت خارجی دارد  .دين واخالق وحکومت و شرع وارشاد
وتربيت وتعليم  ... ،بايد به انسان  ،صورت بدھند  .درحاليکه
درفرھنگ ايران  ،اين گوھرخود انسانست که دردين واخالق
وقانون وآموزش وپرورش و حکومت  ،صورت ميشود  .اخالق
وقانون )= داد( وھنرو بينش وسياست )جھان آرائی(  ،صورت
وآئينه اوھستند  .انسان ،گوھر ِصورت دھنده است  ،نه ِگل
صورت پذير  .ازاين رو قدرت خارجی  ،با تھديد و عذ اب دھی و
قھر ،ميکوشد که گوھر انسان را از صورت دھی به خود ش  ،باز
دارد  ،و بدين سان  ،دروغ ودوروئی وتزوير ومکـرو ريا و زھد
ريائی پبدايش می يابد  ،که کامال برضد اخالق حقيقی وبينش حقيقی
وداد حقيقی است .
و در مفھوم » آئينه = جام « دراشعار حافظ اين دو اصل )
درفرھنگ ايران با شريعت اسالم (  ،با ھم تالقی ميکنند  .انسان ،
آئينه يا گلی نيست که دين وقانون ) داد ( وشرع و آموزه و ...را
درخود ،منعکس سازد  .يا به سخنی ديگر ،انسان را نميتوان به
آئينه منعکس کننده و گل صورت پذ ير ،کاست .
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ما در آئينه  ،انعکاس تصوير موجودی خارجی را درآن می فھميم ،
ولی درفرھنگ ايران  ،اين گوھر درون و ُبن ھرچيزی است که
در» آئينه«  ،صورتش  ،پديدارميشود  .داد)= قانون ،عدالت  ،نظام
( و اخالق وبينش  ، ......صورت ِ گوھردرون انسان ھستند .
گوھر انسان  ،بايد در داد واخالق وھنر و دين وبينش وھنر،
صورت بخود بگيرد  .با شناخت اين تفاوت وتضاد است که ما به
بنياد آزادی درفرھنگ ايران پی ميبريم  ،و درمی يابيم که چرا
انديشه ھای حافظ مارا نا آگاھانه به خود ميکشد  .با شناخت اين
انديشه است که اينھمانی » آئينه « با » جام « و با » جامه « و با »
صورت « را درفرھنگ ايران درمی يابيم .

ابـر ،جـام ِبـا د ه است
خـدا = جام با د ه =ھم جام وھم باده
سيمرغ ) ُمرغ= وای ( درشاھنامه  ،ابرسياه بارنده ) ابر= آب+
جفت باد ھست  .دراين تصوير ،بال  ،اينھمانی با باد )
ور( است که
ِ
اصل جنبش( دارد  .اينست که دراوستا  ،ابر dva-nara ،دوجنسه )
جفت نروماده ( خوانده ميشود  .ابر ،ھم حامله به آب وھم به آتش )
آذرخش = سنجيل )خدای سنگ ( = ال بيس = ابليس ( است .
اساسا درفرھنگ ايران  ،آسمان  ،آسمان ابری بوده است
وابروآسمان  ،باھم اينھمانی داشتند  .درآغازسال  ،ھم » آسمان
ابری = ابر +باد « پيدايش می يابد ) نخستين فصل ايرانی(  .ابـر،
خـنب يا جام يا پيمانه ايست که درخود  » ،باد = وای =
َمشک يا ُ
دوای= دوتای به ھم چسبيده « را دارد  .اين انديشه دربندھش بدين
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شکل عبارت بندی ميشود  .دربخش نھم پاره  131ميآيد که » آن باد
نيکو  .....درگذرچنان دلپذير =  garmogاست که چون برمردمان
آمد  ،آنگاه ايشان را چنان خوش آيد که به تن جان آيد  ....تا جام می
سرچشمه ارنگ رود ،بر بلندی گذر
را که ابر است بوزاند  ....به
ِ
او پيدا شد  . « ...ديده ميشود که ابر ،با » جام باده « اينھمانی داده
ميشود  .وباد  ،اين جام باده را ھست که ميوزاند و ميافشاند ومی
پراکند » .گرمک« که در عبارت باال  ،دلپذير ،ترجمه شده )
مھرداد بھار(  ،ھمان گرمی وآتش يا آذرخش )= ابليس = شاه پريان
( است  .باده که » پاتک « باشد  ،پات  +تک است که به معنای »
باد دونده وجنبنده وروان شونده « است  ،وبادی که می جنبد ،
آذرفروزو اصل گرمی ) مھر( است  .بادی که جام باده را به جنبش
خود باد  ،دراين باده يا
ميآورد تا برمردمان وزمين بيافشاند ،
ِ
شيرابه گرم ) آب وآتش ( ھست که مردمان با نوشيدن آن  ،جان به
تنشان ميآيد ) ابروبرق  ،سنگ ھستند ،يعنی آب وآتش باھمند(.
ھمين انديشه  ،در داستان بانوگشسپ نيز ،بازتاب ميشود  .شاه پريان
 ،ھمان » غين = ابر« دونده است که سرپوشش  ،پرنيانی ) جامه (
ايست که دارای نقش اصل زيبائيست  ،و اين نقش زيبـا که عکس
دختـراوست ) ّ
خرم= بيخت = ُزھـره = زوش= تـوش ( فرامـرزو
با نوگشسپ را شيفته خود ميسازد  .باد که وای ) = وی = ( viباشد
 ،دارای معانی  -1پوشاک وجامه  -2بافتن  -3عشق ومھر ...
است  .وای ) وا= ،( vaخودش اصل به ھم بافتن ومھراست)
وی= « viودرپيوند دادن  ،ھستی ) (va+vi=bavanih=bavih
را پديد ميآورد .
وای  ،درھرچه »ھست«  ،نھفته است واصل مھريست که آنرا به
ھم می بافد  .معنای پرنيان ) پرن  +نيکان (  ،فـرن يا وای پنھانی
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است  .سرپوش )= گيس ( شاه پريان که  ،نامش غين = ابر است ،
جامه ) پرنيان ( است  .جام وجامه وشکل وصورت  ،صورتيست
که » باد = وای « به خود ميدھد  .غين که ھمان » گين است  ،به
معنای زھدان وپستان است  .جام وجامه وصورت وشکل  ،زھدان
وای به = شاه پريان= خدا  ،ھست ،
ومشيمه ايست که درآن  ،باد يا ِ
و آزآن پيدايش يافته است .
يکی ازنامھای جام  ،سا تگين ھست ) ساتی  +گين ( که به معنای
زھدان زن يا پستان ابر ميباشد  .جام وجامه وپيراھن ولباس و
خرقه و شکل وصورت  ،درفرھنگ ايران  ،ازتاروپود ی که آتش
يا باد درونی ونھفته  ،ميرشت ومی تنيد  ،ھستی می يافتند  .خدا ،
گوھر جام يا جامه يا پرنيان يا شکل وصورت بود  .اين
يا حقيقت ،
ِ
بود که ھديه دادن جامه خود يا جام خود  ،بيان اوج صميميت و
خويشاوندی گوھری بود  .کيخسرو  ،جامه ھای خود را به رستم
ميدھد  .برزويه پزشک برای پاداش آوردن کليله ودمنه ازھندوستان
 ،ميخواھد که انوشيروان به او جامه اش را بدھد  .ھمين آئين
درتصوف در دادن خرقه  ،ادامه می يابد  .حافظ ازشاه ميخواھد
ازجام زری که باده مينوشد  ،جامش را بدو ھديه بدھد .
جام يا َمشک يا خنب يا ساتگين يا قدح يا پياله  ....زھدانی يا پستانی
شمرده ميشدند که درآن اصل به ھم بافنده ) وای آذرفروز= باده=
پاتک = باد وزنده ودونده ( بود  ،و تخم ) آذ رخش = آتش (
درتخمدان  ،آنرا مينوشيد) می ھنجيد (  ،وازآن پرورده و زائيده
ميشد ،و زاده شدن  ،اينھمانی با خنديدن داشت  .زايش ِروشنی
وبينش از» گين «  ،که ھستی يافتن درگيتی باشد  ،اينھمانی با
شادشدن وخنديدن داشت  .ھستی يافتن درگيتی  ،شاد شدنست .
با دل خونين لب خندان بياورھم چو جام
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نی گرت زخمی رسد  ،آئی چو چنگ اندر خروش
خنده جام می و  ،زلف گره گير نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
مشيمه تحول يابی وتکوين يابی
جام يا زھدان يا شکل وصورت ،
ِ
ازنـو  ،و ازنو به ھم بافته شدن )= مھرورزی (  ،از شيرابه يا
»خور آوه « يا خدا بود  .چون ابـر که دربندھش  ،جام باده است ،
به معنای آنست که  :خدا  ،جام باده است  ،خدا  ،شيرابه يا
خورآوه ايست که ساقی ِشادی بخش ِھمه جھانست  .خدا ،جام باده
ايست که می جنبد وبه تک ميدود) خودرا می تکاندوميافشاند=
پاتک= باد +تک( وخودرا فروميريزد تا ھمه را ازمايه ِخود
بنوشاند  ،تا ھمه را ازپستان خود شيربدھد  ،تا ھمه ازخدا ،مست )
سرشارازشادی ( شوند و سبزو تازه شوند  .باده که پاتک باشد ،
خودش به معنای » وای ِ نيکوئيست که ميدود وميوزد وميريزدو می
درخود جام باده ) پاتک = پاد +تک (
تکاند « .بادی که ميوزد ،
ِ
بگمـز ،ھست  .باد ھمان وای و وازاست .
درباده يا می يا نبيد يا َ َ
 vaazitanبه معنای دويدن ورفتن وبُـردن وراندنست .
 vaazenitanبه معنای روشن کردن وافروختن و ھدايت کردن
است و وازيشت vaazishtکه آتش برای افروختن است  ،آتش
درابراست  .وآتش در می ودرنبيد  ،که آتش در افشره انگور
اور وازيشت ناميده ميشود و urvaazenitanبه
ودرھرگياھبست ُ ،
معنای شاد وخوشحال وسعادتمند کردنست  .آتـش درباده  ،که
افشره انگور و گياھست  ،شاد وسعادتمند ميسازد  .و» واز«
دروازيشت واوروازيشت  ،تلفظ ديگر ِ ھمان واژه ِ » وای = باد «
ميباشد ) ھمان وای يا واز ،نام آتش ميشود (  ،ووای به  ،ھمان
سيمرغ  ،خدای ايرانست که اصل مھر) وای = اصل پيوند
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دھنده ِسپنتا مينو وانگره مينو ھست ( ميباشد  ،که » گوھر
وعنصرنخستين ھرچيزی « ھست  .وای يا سيمرغ  ،يا غين ،يا شاه
پريان  ،که » باد درابر= جنبش وآتش درآب « ھست  ،خودش » ،
جام باده « ھست  .خدا  ،آب يا » زرمايه = ،zare-mayaمايه به
ھم پيوند دھنده يا مھرآفرين « ميشود که درزمين ِ)= تن = زھدان (
انسان وگيتی وطبيعت  ،ھنجيده ) فرو کشيده ( ميشود  .تخم انسان ،
با آب خدا  ،ھمآغوش ميشوند و باھم مھرميورزند  .و اين  » ،آئين
مھر« ميباشد .

رابطه صورت وشکل  ،با گوھرانسان
رابطه جامه ولباس وپوشاک وخرقه ودلق ،
با گوھرانسان
اين بحث  ،برای شناختن فرھنگ ايران که دراشعارحافظ بازتاب
شده است  ،بنياديست  .تـن  ،ھم به معنای زھدان است  ،که آبگاه
نيز ناميده ميشود  .مشيمه )= ياوره ( ايست که شيرابه يا گوھرخدا ،
درآن ھست  ،وھم به معنای اجاق وآتشدان و تنور) تن +ئور( است
)ئور= آتش (  .آتش جان يا فرن يا ارتا با اين منقل ومجمروکانون ،
جفت وانبازاست  .اکنون  ،شناخت رابطه اين دو باھم و شناخت
رابطه ھمه انديشه ھا وکارھا وگفتارھای انسان  ،که صورت وشکل
و جامه و فروغ ِ اين مايه يا آتش درآتشدان يا استخرتن است ،
مطرحست  .درک اين مسئله  ،مارا با درد جانسوز وعذاب اليم
حافظ  ،از زھد وريا وتزوير آشنا ميسازد .
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درست با آشنائی با خوشه يک واژه بنيادی  ،که آورده ميشود ،
ميتوان اين رابطه تنگاتنگ را يافت .
واژه  berz= brejبه معنای تنور واجاق است  .خود واژه » تنور«
که » تن  +اُور « باشد به معنای » آتش درتن = زھدان « است که
گواه بر ھمان پيوند جان با تن است  .اکنون می بينيم که ھمين واژه
به معنای
 ،درشکل  breh= brihيا درشکلbrah= braah
فروغ و درخشندگی و تشعشع است  .ودر شکل  braah= brehبه
معنای پيراھن ولباس وھيئت وشکل است .
ودرشکل  brehenitarبه معنای خالق وقالب ساز است  .و درشکل
 braahmبه معنای پيراھن وجامه وپوشاک و ھمچنين با تلفظ
brahmبه معنای روش وخوی وسيرت و طريقه است  .به آسانی
ميتوان شناخت که فروغ وتشعشع ودرخشش  ،ھمان شکل
وصورت وھيئت وھمان جامه وپوشاک ولباس آتش يا اجاق ،
شناخته ميشود  .شعاع وتابش ودرخشش آتش  ،شکل وصورت
آتش است  ،يا جامه وپيراھن و پوشاک و لباس آتش است  .درواقع
جامه وپيراھن وشکل وصورت  ،از گوھرآتش  ،بريدنی و
جداشدنی نيستند .

آئين مھـر و جام جم
رابطه » جا= مکان « با » جام وجامه«
چرا درفرھنگ ايران ،
خدا  » ،جـا « ھست  »،جام « ھست  » ،جامه « ھست ؟
جام وجامه وجامی،وجاماسپ،ازريشه » جا« ساخته شده اند
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جـا = جام = جامه = صورت
اگردرنامھای » جام « دقت شود  ،ديده ميشود که جام  ،معنای »
زھدان و اندام زايش « را دارد  .جام  ،جامه ھم ناميده ميشود .
ازجمله نامھای جام  ،ساتگين  ،پياله  ،پالغ  ،ساغر ،کشتی ھست .
ساتگين  ،مرکب از» ساتی يا ستی  +گين « است  ،که به معنای »
زھدان بانو « ھست  .البته گين = غين  ،نام ھمين شاه پريان )
داه سرود گوی
دربانوگشپ نامه ( است  .ھمچنين قينه که به معنای ِ
و کون و زن مشاطه ھست  ،ھمين گين است  .ابـرکه » پری کا «
ھم ناميده ميشود  ،ھمين جام است  .به عبارت ديگر ،خدا =
ابرجنبان ) با باد= آتش(  ،جام باده است  .درست واژه » جا« ،
دراصل » جيناک=  « giyaak=jinaakبوده است که ھمين »
گين +آک « باشد .به عبارت ديگر » ،جا = مکان «  ،معنای »
زھدان = سرچشمه آفرينندگی وزھش « دارد  .مفھوم » جا= مکان
« درفرھنگ ايران  ،فوق العاده مھم است  .جا  ،خالء نيست .
بلکه ھرجائی  ،سرچشمه آفرينندگيست  .خدا نيز درفرھنگ ايران
 » ،جا « دارد  .آنچه دريزدانشناسی زرتشتی » پل جين واد «
ناميده ميشود  ،ھمين داستانست که تعبيرديگر ،ازآن کرده اند .
» جين +واد« يا » گين ِ باد « يا » گين ِ وای « به معنای » زھدان
خدا = زھدان يا سرچشمه عشق ومھر« است  .يک معنای » واد =
باد « چنانکه درپبش آمده  ،عشق است  .درفرھنگ ايران  ،ھمه
جانھا بدون استثناء ،چه موءمن  ،چه کافر ،چه خوب  ،چه بد ....
ھمه درھمان آن مرگ  ،به جانان  ،يا » ارتا فرورد = سيمرغ « ،
می پيوندند  ،ھمآغوش باخدا ميشوند  .نام ديگر اين جينواد،
سرغين يا سرغينه است که به معنای » سرنا = نای سوروجشن
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عروسی « است  .جان درآنچه مرگ  ،ناميده ميشود  ،با سيمرغ ،
جشن عروسی دارد  .مرگ ھم  ،جشن عروسی با خداھست  .مرگ
 ،ماتم نيست .
بازگرديم به نام ديگرجام  ،که پياله است  .پياله  ،دراصل  » ،پيغال
 ،پيغاله « بوده است که مرکب از» پيغ = بيغ = بوق « باشد .
پيغال درلغت نامه به معنای نيزه است که » نی « باشد و کانيا که
نی باشد  ،نام دوشيزه ھم ھست  .بيغ ھمان بوق يا نی است  .خدای
ايران  ،نای ِبه = وای ِبه است  .اصل زايندگی وآفرينندگی که نای
باشد  ،اينھمانی با » باد = وای  ،يا آھنگ ونوای طربی« دارد که
ازآن پيدايش می يابد .
و وای يا دوای  ،اصل وپيوند ومھرھمه چيزھا به ھمست  .پيشوند »
بيغ «  ،ھمان » بيقان « است که به معنای نی بزرگ است که
نوازند وھمان بيق  ،بـوری يا بوريا )= نی ( وباالخره ھمان » بوق
« ميباشد  .درواقع  ،پياله يا » بيغ +آل « به معنای » نای آل « » ،
نای سيمرغ = نای زنخدای زايمان « است که » زھدان خدا « باشد
 .درلغت نامه ديده ميشود که پياله به » »ھالل ماه« و » کشتی «
تشبيه ميشود  ،و نزد عرفا  ،به معنای » محبوب « است  .ماه نو ،
کشتی زر  ،است  .پياله را به شکل کشتی ميساختند  ،و آنرا ھالل
ماه ميدانستند  .ھالل ماه  ،که زھدان آسمان شمرده ميشد ،
درميترائيسم نيز ،کشتی شمرده ميشود که ھمه تخمه جانھا ) خوشه
پروين= اصل پيدايش ھمه جھان يا ھمه جانھا ( درآن ھست  .اساسا
بگمـزھست که » بغ  +مز« باشد که به معنای » ماه
نام ديگر باده ،
َ
خدا  ،زنخدای ماه « است  .باده  ،يا بگـمز ،خود خداھست .
به مردم شراب خوار ،کشتی کش  ،گفته ميشود  .اين کشتی که
ھالل ماه باشد  ،ھيچگاه غرق نميشود  .ازاينجاست که داستان »
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کشتی نوح « بوجود آمده است  .درکشتی که ھالل ماه باشد و
زھدان ھمه جانھاست  ،ھمه ايمن از گزند ھستند  .والبته دراين
کشتی  ،باده ای ھست که ھمه ازآن مينوشند وسرشار ازشادی
ميشوند  .نجات  ،درنشستن دراين کشتی ماه يا » جام « ھست .
دريای خضرفلک وکشتی ھالل
ھستند غرق نعمت حاجی قوام ما
مرا به کشتی باده  ،درافکن ای ساقی
که گفته اند  ،نکوئی کن و درآب انداز
بده کشتی می تا خوش برانم ازاين دريا ناپيدا کرانه
کشتی باده بياور ،که مرا بی رخ دوست
گشت ھرگوشه چشم  ،ازغم دل  ،دريائی
کشتی نشستگانيم  ،ای باد شرطه برخيز
باشد که باز بينيم  ،ديدار آشنا را – حافظ
که ھرآنچ مست گويد  ،ھمه باده گفته باشد ) باده= خدا=مھر(
نکند به کشتی جان  ،جز باده  ،باد بانی  -مولوی
اين باده = باد ،که وای ،واصل عشق است  ،ھمه را ميرھاند
طوفان بال ازچپ واز راست برآمد
در» باده « گريزيد که آن » کشتی نوح « است -سنائی
ونام ديگرجام  » ،پالـغ « است  ،که دراصل » پاد +لوغ = پاد+
لوخ « بوده است  .لوغ  ،به معنای دوشيدن وآشاميدنست  .اين باد)
وای نيکو( در نای يا زھدان = دين = تن است  ،ھستی ھرچيزی ،
ھست ميشود وھستی می يابد  .تکوين يافتن وھست شدن درشکم
مادررا  hambavihitan ،ميگفتند .وای که ھمان وی= viباشد )
درآلمانی + webenدرانگليسی  ،(to veaveبه معنای  -1عشق
و -2بافتن و -3پوشاک وجامه است  .و تکوين يافتن وھستی يافتن
276

 ،بھم بافته شدن است  .وای  ،درتن = زھدان= دين  ،بھم می بافد
تکون
وھست ميکند  .ھمه جھان  ،درتن= زھدان = دين = جام ّ ،
می يابند  .دراينصورت  ،پالـغ  ،به معنای » باده نوشی  ،باده
آشامی « است  .و لی اين واژه لوغ  ،دراصل به » لوخ  ،لوک «
بازميگردد .لوخ  ،ھمان نی است  .ماه ھم » لوخن = لوخ  +نای «
ناميده ميشده است  .درتبری  ،لوکا ولوک  ،به معنای حفره
وسوراخست  .دربرھان قاطع  ،لوک به معنای عشقه است )
درکردی به عشقه که پيچه يا داردوست باشد  ،باداک ميگويند ،وباد
 ،به معنای پيچ است  .البته به چيزی پيچيدن  ،معنای عشق دارد (
ودرکردی  ،لوکاندن  ،کنايه ازھمخوابه شدن و لوخان  ،به معنای
بزم وسرور گروھيست  .در دوانی ھم به شترنرمست  ،لوک گفته
ميشود  .البته شتری که مست ازعشقست  .اينست که پالغ ) پاد+
لوخ = باده ِ نی «  ،مستی وبزم وشادی ازھمآغوشی است  .ولی
چنانچه ديديم که وای ِبه  ،ھمان نای) لوخ = لوک ( به است  .گستره
ديگر اين انديشه  ،چشمگير ميشود .پالغ که » پاد +لوخ « بوده است
 ،باد= وای نيکو= ھست که درنای ) = لوخ = زھدان = تن = دين
( ھست  .ولی باديست که درھمه نای ھا= تـن ھا = دين ھا ھست .
باد يا » ھوای ازخود جنبنده که اصل حرکت وزندگی و
آذرفروزاست « در ھرنائی است  .به عبارت ديگر ،گستره آسمان
= خدا = سيمرغ ،درھمه تـن ھا  ،ھست  .ازاين رو بود که گفته
ميشد که ھوا)  =hvaازخود ،قائم به ذات خود( نخستين چيزواصل
ھمه چيزھاست به عبارت اسدی توسی :
ھوا  ،ھست آرميده باد  ،از نھاد چو جنبدھوا  ،نام گرددش ،باد
ھرآن جانورکش دمست ،ازھواست
به دم  ،جان وتن  ،زنده وبا نواست
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ھمه تخم  ،درکشت ھا  ،گونه گون
که ناراست افتد  ،بود سرنگون
ھوا درھمه  ،زور و سازآورد سرھرنگون ،زی فرازآورد
وباالخره ازاين » ھوای جنبان= باد= وای = وی « درتن ھا ) لوخ
ھا= نای ھا= جا ھا = جام ھا( ھمه چيزھا بوجود ميآيند .ازاين باد)
باد درنای « ،
وای (  ،ھمه چيزھا درجھان پيدايش می يابد  .اين » ِ
ھمان » باده درنای = باده درلوخ = پالغ = باده درجام « است ،
چون » باده که پاتک = پات+تک « باشد  ،ھمان باد جنبان وجنبنده
است که ھمه جھان را در»به ھم بافتن«  ،ھستی) ( vi+vaمی بخشد
 .اينست که درجام  ،ھمه گيتی پيدايش می يابد ،وطبعا درجام  ،ھمه
جھان را ميتوان ديد  .ازاين روھست که درسانسکريت واژه » لوک
=  «lokaکه دراصل به معنای » جا +جای باز« است  ،معنای
آسمان وجھان وگستره پھن و منطقه وسيع را يافته است  .لوک  ،به
فضا  ،فضای آزاد و جا و زندگی عادی  ،وجامعه و حيطه وحرکت
آزاد  ،فضای پھناور ،جھان  ،آزادی بخشيدن  ،مملکت گفته ميشود
 .لوکايت =  Lokaayataبه معنای مادی ،شخص مادی ،مکتب
فلسفی مادی گفته ميشود  .لوکاين  Lokayana ،معتقد به جھان
مادی است  .لوک کارا  ،Loka-karaخالق جھانست  .لوک
کاميا ، Loka-kamyaعشق خلق وعشق مردم است  .لوک
گورو ،Loka-guruآموزگارخلق است .

جام  ،رابطه اش با واژه » جا «
خدا درايران ،جا دارد
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دراين بررسی ديده شد که نامھای گوناگون جام  ،ھمه با » زھدان
= تن = دين = نای « کاردارند  ،و تصويرپيدايش جھان وروشنی
= بينش  ،از وای يا باد در نای وتن وزھدان  ،روشن گرديد .
درپھلوی واوستا ديده ميشود که جيناک =  jinaakو giyaakبه
معنای » جا « ھستند .گی ياک  ،به معنای » مادرزندگی = اصل
سيمرغ = گی = اصل جی = رام  ،مادرزندگی وموسيقی
ورامشگری « است ) ياک  ،درکردی به معنای مادر است ( .
وازپيشوند جيناک که ھمان » گين = غين « ھست  ،ميتوان دريافت
که جا  ،سرچشمه آفرينندگی وزايش وپيدايش بوده است  .اينست
که خدای ايران  ،جا وخانه وآشيانه دارد  ،چون ھمه جاھا )
زھدانھا = تن ھا (  ،وای = باد نيکو= اصل آذرفروزی وابداع
وابتکارھست .
معنای زاده  ،پيدايش يافته ،
اينست که درسانکريت  ،جا =  Jaaبه
ِ
دودمان وخويشاوند ونسل است Jaamaa .به معنای دخترھست
 Jaami.جامی به معنای عروس و خويشاوند ،و نام يک زنخدا ،
و به معنای ھمخونی و ھمشکلی ويکنواختی  ،و باالخره نام » آب
«ھم ھست .اين واژه درسانسکريت به » َجه =  «jaباز ميگردد ،
که به معنای » زاده از«  » ،معلول از«  » ،روئيده از «  »،زيستن
از « » وابسته ومتعلق به « و » ايجاد شده از« و باالخره به معنای
» پسر ،پدرو تولد و دختر « است  » .جامه = « jaamaدراوستا )
يوستی ( به معنای » خويشاوند « است  .خويشاوندی ونسل
وتبارودود مان وخانواده  ،از» زھدان زاينده = زنخدا = جامی =
جـه « معين ميشود که درمتون پھلوی  ،اين زنخدا که اصل » جھان
ِ
« است  ،بسيارزشت وفاحشه ساخته شده است .
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جاماسپ= Jaamaspaنيزکه نقش بزرگی درداستانھای ايران بازی
ميکند وفرزانه بزرگ شمرده ميشود  ،درست به ھمين زمينه
بازميگردد  .اسب)  ، (asv=asuچنانچه خيام نيز گفته  ،به معنای
» باد جان = اصل زندگی « بوده است که ھمان » وای نيکو= وای
به = نای به « باشد  .جام +اسپ به معنای » خويشاوند ،يا پسر ِ
وای = فرزند ِ سيمرغ  ،يا پيدايش يافته وزاده شده ازخدا ھست «
 .جام اسپ  ،درست ھمان معنای » جام باده « را دارد که جام جم
باشد و درآن  ،ھمه چيزھا پديدارند  ،چون اين وای ) اسو= =asv
باد جان=اصل حرکت درھمه چيزھا(ھست که ھمه چيزھارا درمھر
به ھم می پيوند وميآفريند وبه ھم می بافد وآشکاروروشن ميسازد .

نخستين عنصر آفريننده درھرچيزی درگيتی،
»مھرودوستی وعشق« است
نخستين عنصر،
» باد= وای يا وی = ھوا= اسو= اخو= فرن ،يا پرن« است

ھوردين
جام باده =
ِ
چنانچه آمد  ،عنصرنخستين جھان » ،ھوای جنبنده « يا »باد« يا »
وای= وی«  ،يا پرن = فرن يا »اسو= « asvيا اخو axvدانسته
ميشد ) فرنبغ  ،آتش وه فرنـفتار= آتش جان انسان(  .اين وای يا ھوا
يا باد  ،اصل عشق ومھرودوستی ھستند  .برای ما ھوا وباد  ،پديده
ھای فيزيکی وجسمانی شيميائی شده اند  .برای ما  ،که » ھوا« را
که درفضا ھست وتنفس ميکنيم  ،با » ھوی « که معنای » ھوس و
ھوای نفس و عشق « ميدھد  ،دوچيز متفاوت وجدا ازھم شده اند.
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ولی درست ھمين » ھوا « وھمين » باد ودم « وھمين » وای « ،
اينھمانی با » عشق ومھر ودوستی « داشته اند  ،وسپس با چيرگی
اديان نوری بر اذھان  ،ازھم جدا وپاره ساخته شده اند .
ھوا و باد و وای= وی  ،اصل عشق ومھرودوستی وپيوند بودند
وازاين رو معنای » ازخود بودن = قائم به ذات خود بودن « را
داشتند  .ازعشق ومھرودوستی است که ھرچيزی  ،آفريده ميشود
و درست اين اصل  ،ھمان » خدا« ھست  .وای که دوای باشد  ،به
معنای دوتای به ھم چسبيده است  .آنچه دوتا را به ھم ميچسباند،
اصل سوم است که مھروعشق ودوستی باشد .ازاين رو  ،عشق
ومھرودوستی  » ،سه تای يکتا « بود  .سه  ،مساوی با يک است.
سه تا نای  ،نای است  .سه تخم  ،تخم ھست  .سه چشم  ،چشم ھست
 .سه يان  ،يان ھست  .سه تا پا ) سه پا = (  ،پا ھست) يوستی (.
واژه صبا  ،ھمين سه پا ھست  ،چون باد که پاد باشد  ،دوپای به ھم
چسبيده است  .دوپای به ھم چسبيده  ،مفھوم جنبش وحرکت را
داشت  .باد و اسو=  ،asvاصل حرکت ازخود بودند  .ازاين رو اسب
 ،معنای » باد جان = بادی که منشاء جنبش است « را دارد .
بدينسان  ،اسب = اسو  ،گوھرعشق بود  .گشتاسپ وتھماسپ،
جاماسپ ولھراسپ  .....چنانچه که درترجمه ھا گفته ميشود  ،چندان
معنای خشک وخالی » اسب = جانورچھارپا « را ندارد  ،بلکه خود
اسپ ھم  ،جانور محبوب شمرده ميشده است  ،که با خدای باد ،
اينھمانی داشته است ،وازاين رو اسپ= asvناميده ميشده است .
تھماسپ يعنی  ،تخم مھر= تخم خدای باد که اصل عشق است .
پرنـده ھم که » پرن  +انده « است که به معنای » تخم خدای باد ،
تخم خدای دوستی « است  .پرنيان ھم که » پرن  +نيکان « باشد به
معنای » خدای باد يا عشق است که نھفته= نھان= nikanدر نقش
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ونگارو رنگھا شده است «  .فرنبع  ،که » فرن  +بغ « باشد،
چنانچه گفته شده است  ،فره بغ نيست  ،بلکه زنخدای باد = زنخدای
مھرودوستی است  .آتش جان انسان ھم که » فـرن  +افتار « است ،
ھمين خدای عشق است که فرود آمده و به آتش جان يا جان انسان ،
تحول وتشخص يافته است )افتار= او +تار درسانسکريت ( .
اينھمانی » ھوا که تنفس کرده ميشود واصل زندگی درگيتی است «
با » ھوی که عشق ومھرودوستی « باشد  ،بنياد  ،جھاندوستی و
» خواستارزندگی درگيتی بودن « است  .ما ازھوا ،يعنی ازعشق
ومھرودوستی  ،زنده ايم  .ھمه  ،ھمدم ) ھم  +دم= باد (ھستند ،
چون يک ھوا ) يک عشق= خدای عشق ومھرودوستی ( را تنفس
ميکنند  .اين  ،آئين مھر است .
بدين علت » باده = پاتک – پاد+تک « با » باد = ھوا = وی «
اينھمانی داشت  .درجام  » ،باده = باد= اصل عشق ومھرودوستی
= ھـوی = خدای مھر« ھست  .با شناخت اينھمانی » ھوا « با »
ھوی = مھرودوستی « ھست که ميتوان ژرف انديشه ھای حافط را
دريافت .اينھمانی ھوا= ھوی )مھرودوستی( ھست که جان به پديده
خواستاريا ھـوادار ِ زندگی درگيتی بودن )سکوالريسم(ميدھد.
مھر ،درھوائيست که طبيعت وانسان وجانورھمه می ھنجند،
وزندگی ھمه  ،زندگی ازمھرودوستی وعشق ميشود  .ھوا ،ھوی
ميشود .باد = باده  ،عشق ومھردرزندگی ميشود  .اينست که حافظ
دم ازچنين ھوائی= عشقی = مھری= دوستی ميزند :
ما در درون سينه  ،ھوائی نھفته ايم
برباد اگر رود دل ما  ،زآن ھـوا رود
عالم از ناله عشاق  ،مبادا خالی
که خوش آھنگ و فرح بخش ھوائی دارد
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ھوا  ،مسيح ) نماد محبت ( نفس گشت و ،باد  ،نافه گشای) بو(
درخت سبزشد و مرغ درخروش آمد
خرم = زنخدای عشق (
فرخ ) بيدخت = ّ
دل من درھوای روی ّ
فرخ
بود آشفـته  ،ھمچون موی ّ
زکارما ودل غنچه  ،صد گره بگشود
نسيم گل  ،چو دل اندر ھوای تو بست
ازآن به دير مغانم  ،عزير ميدارند
که آتشی که نميرد  ،ھميشه دردل ماست
باد آ ذرفروز  ،درفرھنگ ايران  ،دردل است (
) منشاء ِ
چه سازبود که درپرده ميزد آن مطرب
که رفت عمروھنوزم  ،دماغ » پر زھـواست «
من از ورع  ،می ومطرب  ،نديدمی زين پيش
ھـوای مغلبچگانم  ،دراين وآن  ،انداخت
سپيده دم که صبا ) باد(  ،بوی لطف جان گيرد
چمن زلطف ھوا  ،نکته برجنان گيرد
مفلسانيم وھوای می ومطرب داريم
آه اگر ،خرقه پشمين  ،به گرو نستانند
گفتم  ،ھوای ميکده  ،غم می برد زدل
گفتا  » :خوش آن کسان  ،که دلی شادمان کنند «
با نوشيدن درچنان ميکده ای ھست که انسان مھرميورزد و به
انديشه شادمان کردن ديگران ميافتد .
ھمچنين » باد«  ،اصل ِ » مھروعشق ودوستی«  ،وبه معنای »
مھروعشق ودوستی « بوده است  .دربرھان قاطع ديده ميشود که »
باد « که روز  22ام ھرماھيست  ،موکل برتزويج ونکاح يا خدای
زنا شوئی است  ،و به معنای اسب ) = بادجان = ( asvو به معنای
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باده است  .درپھلوی vaaditanواديتن  ،به معنای زناشوئی
کردنست  .مردم به خدای روز  22باد  » ،دوست بين « ميگفتند .
پسوند » بين « بايد » وين « باشد  .وين دراصل به نای وانگور)
باده ( و قنات ) وينالود ،ويناوات = گناباد ( گفته ميشده است .
درکردی ويناو ،خون قاعدگيست ) وين  +آب (  ،چون مجرای
زايش ،نای است  .ازاين رو » دوست بين « به معنای » نای دوست
« است که اينھمانی با » وای به « دارد  .به گل بستان افروز که
گل روز نوزدھم ) ارتا فرورد= فروردين = سيمرغ ( است  ،باد
روج گفته ميشود  .بادرنگ که ترنج باشد اينھمانی با » دی به آذر«
روزھشتم ھرماھی دارد ) بندھش  . ( 119/9 ،اين روز درگاه
شماری قديم ارمنی  ،روز مھـر خوانده ميشده است ) برھان قاطع
حاشيه  ،ابراھاميان (  .مردم اين روز را  ،غم زدای ميخواندند .
اساسا دی  ،يعنی زنخدا ّ
خرم  ،اينھمانی با » آذر= مھر= دين «
تــرنج  ،نماد حقانيت به حکومت بوده است  .کسی
دارد  .و ُ
مھروخرمی وبينش زاده ازنھاد
حقانيت به حکومت دارد که
ّ
مردمان را بيافريند  .رستم که تاجبخش است  ،دربرابراسفنديارکه
به جنگ او آمده است  ،ترنج را دردست ميگيرد  ،يعنی ما ھستيم
که شاھی را به شما بخشيده ايم ) ترنج = بالنگ= اترج = سيب آبی
= .( citrus medica
گياه روز ِباد  ،بادرنگ بويه ) پلنگ مشک = ترنجان= قرنفل
بستانی = ّ
مفرح القلب= ( Melissa= balmاست  » .بوی رنگ «
باد رنگ بويه به معنای » گل عشق «  ،گل خدای
 ،نام گل است  ،و ِ
عشق است  .به پيله ابريشم  ،بادامه نيز گفته ميشود  ،چون پيله
ابريشم  ،پيکريابی عشق است  .پيله به دورکرمی که پروانه شده ،
پيچيده است  .ازاين رو درويشھا نيز به خرقه مرقع ) رنگارنگ(
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خود  ،بادامه ميگفتند  .چون » بادام وبادامه «  » ،باد +دام
= «vaataamکه »وات+دام =  «vaat +daamباشد به معنای
« آفريده خدای عشق يا آفريده عشق « است  .ازاين رو » بادامه «
برکاله کودکان ميدوزند که چشم ماننديست که اززروسيم ساخته شده
است  .اين چشم خدای باد وعشق ومھراست که کودک را ازگزند
چشم زخم  ،ايمن ميسازد  .اساسا » باد « که » پاد« باشد  ،به معنای
» جفت به ھم پيوسته « يعنی عشق ھست  » .باد ووای « دربندھش
 ،با پا وکفش چوبين ) زرين ( ھست  .چون يک جفت پا باھمست که
معنای » اصل جنبش « را داشته است  .اين مھر است که اصل
جنبش است  .دوپـر ،وچھارپـر،وھشت پر ،وشانزده پـر نيزھمين
معنارا داشته اند  .کوروش دريک نقش برجسته  ،دارای
چھارپراست  .اين افاده معنای آنست که او اصل مھراست وتخم فرن
) فرنبغ ( است  .درکردی  ،اساسا » باد « به معنای » پيچ « است و
عشق پديده ايست که انسان را فراميگيرو احاطه ميکند )
پيچيدن= pechitanدرپھلوی (  .ازاينرو درکردی  ،به گياه پيچک ،
باداک ميگويند  .نامھای گوناگون گياه پيچک  ،بھترين گواه براين
است که » به چيزی پيچيدن « معنای عشق ورزی داشته است .
گياه پيچه = داردوست = عشق پيچان = عشقه = تـوی = لبالب )
الوالو( = بـلـو ناميده ميشود  ،و درست نام مھرگياه نيز  ،بال دانه ،
و درخت بلوط ) بل  +ئوت = بل +عود ( است که درخت عشق
باشد  .ازآنجا که باد  ،ھمان » پاد « ميباشد که » پا « باشد ،
دراصل به معنای » جفت به ھم پيوسته « يعنی  » ،مھر« است  .باد
يا وای ) دوای = دوتای باھم ( دربندھش  ،با پا وکفش چوبينه است
.
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باد  ،با مرغ يا پرنده  ،اينھمانی داده ميشود ) مانند سيمرغ (  ،چون
مرغ  ،دوبال بھم پيوسته دارد  ،و ازاين رو ميتواند پروازکند  .اين
مھراست که اصل جنبش وپرواز ،اصل به جنبش آوردن و ازنـو،
زنده کردنست .زرتشت  ،انديشه » جفتی = يوغ = سنگ = َمـر=
وای = دوای = ديو « را  ،که معنای » مھر« داشت  ،و ھمان
انديشه سه گانه يگانه بود )در دوتای به ھم چسبيده  ،اصلی که دوتا
را به ھم ميچسباند يعنی مھر  ،اصل سوم شمرده ميشود ( رد ونفی
کرد  .مھروعشق  ،ھميشه  ،درسه تای يکتا نشان داده ميشد .
مثال سه برگ  ،مثلث  ،سه تخم  ،سه پا  ،سه جفت پا يابال ،سه
چشم  ،سه رنگ  ،سه بوی  ،سه گوھر ،سه خوشه  ،سه دندانه
شانه  ...نماد عشق ومھرودوستی ھستند  .ازاين رو نيزجام باده )
= باد = وای ( ھم جامش  ،مرکب ازسه گوھر) زر +آبگينه +
ياقوت ( است  ،و ھم نوشابه درونش مرکب از آب  +شيرگاو+
شيرابه گياھی مانند نی يا انار ...ميباشد  .جام جم  ،ھم » سه گانه«
و ھم »ساغری« ناميده ميشود  .ساغری به تھيگاه اسب وخرو ..
گفته ميشود  .علتش نيزآنست که » سه  +غره « به معنای  ،سه
نای = سه زھدان « است  .بھارَ ،ون غره ناميده ميشود) يوستی (
که به معنای » نای به « است  » .جام جم « نيز بدان علت نيز» جم
« ناميده نميشود  ،چون منسوب به جم است و پادشاه افسانه ای ،
چنين جامی داشته است  .بلکه » جم = ييما = جيمک «  ،درفرھنگ
زنخدائی= ارتائی  ،بُن وتخم ھمه انسانھا بوده است  .فطرت يا ُبن و
گوھرھرانسانی  » ،جم « است  .جام جم  ،بيان » اصل بينش
گوھری يا ھمان آسن خرد درھرانسانی « بوده است  .نام ديگر باده
 ،بگمزيا بگمازاست که » بغ +مـز« باشد  .زنخدای ماه  ،باده است
 .ماه  ،که کليچه سيم ) = اسيم = يوغ = جفت (  ،يا کليد مھر ناميده
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ميشد  ،مرکب ازسه خدا باھمست  .ماه  ،پيوند رام وبھرام وسيمرغ
است  .بھرام  ،زراست ورام  ،آبگينه است  ،وسيمرغ  ،ياقوت
است که سه گوھرجام ميباشند  .ھم باده  ،ھم جام  ،اصل
مھرھستند.
برای اين » جام باده «  » ،جام جم « ناميده ميشد  ،چون جم يا ييما
که بُن ھمه انسانھاست  ،به معنای » ھمزاد يا جفت به ھم پيوسته «
ھست  .جم وريواس وھوم و مريزاد و ا ُرمک  ،و ويد ،ھمه يک
معنا داشتند  ،و چھره ھای گوناگون يک اصل بودند  » .جم «
درواقع  » ،مھرميان زن ومرد « است که آن دورا به ھم می پيوندد
 .فرھنگ ايران  ،با آفرينش شخصی بنام » آدم « شروع نميکند ،
وجم نيز چنانچه مشھورشده است  ،مرد ونرينه نيست  ،بلکه
درآغاز » ،مھرميان زن ومرد «  ،اصل انسان است  .جم  ،چنين
معنائی داشته است  .جھان وانسان وجانور مانند گياه  ،با دانه يا
بذريا تخم  ،شروع ميشود  .ازاين رو واژه آغازونخست fra- ،
tomاست  ، tom=tum،تخم است  .دانه  ،دراصل » دوانه = جفت
به ھم چسبيده « است  .بذر دراصل » باز +راک «  ،دواصل بھم
بافته « است  ،تخم دراصل » تئوخمان = تواءمان « است  .توم که
تخم باشد  ،درعبری به معنای » دوقلو = ھمزاد « ھست و نام »
توماس « نيز ھمين معنی را دارد  .اينکه نخستين جفت انسان
دربندھش  ،مشی ومشيانه  ،ريواس ھستند  ،به علت آنست که
ريواس  ،گياھيست که نروماده را درخود دارد و نام ديگرش »
زرنيله = زرنيره « است که به معنای » جفت باھم يگانه شده «
است  » .زر=  «zaraبه معنای باھم يگانه شدنست  .زن ومرد
نخستين باھم سه تای يکتا  ،اصل مھرھستند .ازاينرو » مھـری « و
» مھريانه « ناميده ميشدند  .ويزدانشناسی زرتشتی  ،دراين باره که
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چگونه اين دو  ،ازھم جداشدند ،مسئله دارد  .ھمين » ريواس « را
درافغانی  » ،ھوم « مينامند  .ھوم  ،تنھا نام گياھی نيست که
زرتشتی ھا آنرا برگزيده اند بلکه » ھوم «  ،مريزاد نيز ناميده
ميشود که » مھر ايزد « باشد  .ازاين رو مشخص ميشود که » ھوم
«  » ،ھو +مای « بوده است که » مای به « باشد که ھم به معنای
» مادربه « وھم به معنای » مايه به « است و چنانچه آمد  ،به وبھی
نام ّ
خرم يا ُزھره بوده است  .ھوم  » ،ويد « نيز ناميده ميشود که
ھمان » بيد= بيت « باشد و دراردو  ،اين بيد وبيت  ،به معنای » نی
قـفی که دوبخش را به
« ھستند  .ودرست نی به علت گره يا بند يا َ
ھم پيوند ) پات +وند ( ميدھد  ،گياه سه گانه يگانه  ،يا » گياه مھر«
بوده است  .و درگويشھای گوناگون به حلق وگلو ) گرد= غرو( که
نای است  ،ھوم گفته ميشود  .ودرتبری به قنات  »،سوما « که
ھمان » ھوم « گفته ميشود  ،چون قنات ھم نای وزھدان زاينده آب
شمرده ميشده است  .به قنات درپھلوی  «kaana-kin » ،ميگويند
که » کانا  +گين « باشد و به معنای زھدان زن ) کانا = کانيا ( يا
گـن =« gen
پستان زن است  .ودرست درپھلوی به آئينه و شيشه » ِ
گفته ميشود که ھمان » گين « باشد  .به عبارت ديگرجام يا » آئينه
= آ -دين = زھدان « ،ھمان » گين « است .
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