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آفريدن ملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش مردمی «

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

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

وزاھدان،سازندگان
رياکاران
ِ
دوزخ درگيتی ھستند
چاک خواھم زد اين دلـق ريـا ئی  ،چکنم
روح را صحبت نا جنس  ،عذابيست اليم
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 .
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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 شکفتن 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 ؟
چون » خو يا اخو «  ،تخمی از» خوشه = اخوشه « ارديبھشت بود ،
که دراصل  » ،خدای ايران « بوده است  .ارديبھشت  ،درفارس
وسغد  » ،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 پرن يا ھو فری « ميباشد » .ھـوفری = ھـوپری « به معنای
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» عشق ودوستی نيکو ،زيبائی نيکو « است  .گوھرانسان  ،خوی ،
عشق وزيبائيست  .گوھرانسان  ،آتش جان است که اصل عشق
وزيبائيست  .اين آتش جان  ،نه تنھا به فراز 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
 » ،حق « 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
افرازش ّ ،
فرخ وگستاخ و » اوستان اخو=  « ustan axvناميده
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 قدرتھا 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
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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 اين براين سرکوبی
وخوارسازی و زشت سازی وعذاب دھی آن افزود  ،ھميشه زنده
ماند  ،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 ( 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 .

باززائی فرھنگ ايران در اشعار حافظ شيرازی
خرمدينان ھمان تصويرپيشين ازرابطه خدای خوشه با انسان را
ولی ّ
نگاه داشتند  ،و اين پيشينه فرھنگی درادبيات ايران ازسر ،چھره
نمود  .نمونه برجسته رستاخيزاين انديشه  ،اشعارحافظ شيرازی است.
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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
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 ) تنکرد( دارد  .جان انسان که جمال جانان
ھست  ،چھره ) = تخمی ( ايست که عالقه به چھريدن
)  (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 (  ،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
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ثواب روزه و حج قبول  ،آن کس بـُرد
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 +اخو «  ،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 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 «  ،ميخواستند اورا
عبد وبرده وبنده  ،يا سربازفداکارخود سازند  .دوزخ  ،درفرھنگ
ايران  ،ھيچ رابطه ای با » فراسوی گيتی و قيامت درآخرت «
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سروکار نداشته است  ،بلکه مسئله عذاب گوھرانسان درھمين گيتی
بوده است  .ھنگاميکه گوھر انسان  ،حق وامکان گسترش و رويش
وپيدايش خود را دراين گيتی 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 ،امرونھی  ،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 اراده
ميکند  .ازاين پس ،
ِ
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 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 » خود « واين » عقل وآگاھبود «  ،ديگر ،خود وخردی نيستند که
ازجان ) اخو= ھوفری = ارتا ( جوشيده باشند و گوھرشان  ،ضد »
راستی = حقيقت « ميباشد .
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» 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 ) درشتی(
» 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
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
ميکشد  .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 ) ( kyaana
طبع يا طبيعت يا » اصل وبنياد ھرچيزی« است  » .اخو= خوی=
ھوفری= زيبائی وعشق نيکو « درست ھمان اصل وبنياد
8
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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
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 کنند
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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 بالد  .آتش ھم درشعله کشيدن  ،به فرازمی
يازد  .سر يازنده  ،سرفرازنده ھست  .واژه » ياسه = اياسه « 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 .
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 ُبن
 ،بسوی زيبائی ھا ھستند  .کاربـ ُرد واژه رغبت درعربی  ،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 .
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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  ،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  ،نيرو خود گسترو راست رونده « است .
البته اين سائقه  ،در يزدانشناسی 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 »
َوَرن = 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 .
11

12

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 .

ُ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 وبرترين 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
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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  » ،ھوفری = زيبائی
وعشق به « نيست  .آتش جان انسان  ،ارتا ) راستی وحقيقت وبلندی (
نيست  .چون اخو که تخم ارتا ھست  ،سرافرازنده است  .صفت ارتای
خوشه ) ارديبھشت ( سرفراز 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 ) چتره ( 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  ،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 انگشت 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
وکرداد واحساساتش  ،چھره آشکار پيدا ميکند  .خدای ايران  ،ارتا ،
پيکريابی اين اصل بزرگ اجتماعی وسياسی واخالقی ودينيست .

بھشت راستی  ،و دوزخ ِريا
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 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
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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 وکشش وعشق وروشنی
ُ
ديگرکشی و » جان آزاری بطورکلی و زدارکامگی =
ازجان خود ( ،
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 «  ،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 ) ھوفری = 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 کثيف «
است  .درست واژه » پرھيزکردن « که ھمان معنای » زھد « را
دارد  ،گواه براين تجربه است  .واژه پرھيزکردن که » parhextan
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« باشد ازدو بخش »  « par-hextanساخته شده است .پرھيزگار ،
 parhextaarميباشد  .پسوند » ھختن  «hextanاز واژه » = hexar
 «hixraبرآمده است که به معنای کثافت ومدفوع وآلودگی وگند ونا
پاکی = نجس بودن « است  .پرھيختن  ،دورجستن از گند وناپاکی
ومدفوع وکثافتست  .اين ھمان نفس لئيم واماره يا ھوی ھست  .ھوی
)  ( xv =ahv =huva =hvaدراصل 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 خوبيھا وروشنی ھا
وخيرھا از اراده وامر ونھی آن االه ميآيد .
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 » ريا = دوروئی = زرق
« پيدايش می يابد  ،چون آرزو وکشش ويازش واشتياق و خواست
ونيازوعشق برخاسته ازجان ) اخو(  ،کشتنی وحذف کردنی و نابود
کردنی نيستند  ،بلکه ھمه امرونھی ھای اين االھان وقدرتمندان را ،
پنھانی  ،دور ميزنند  ،و آنھارا وسيله وآلت وماسک بروز وظھور
خود ميسازند  .اينست که » زھد « را از » ريا وزرق وتلبيس و
دوروئی « نميشود ازھم جدا ساخت .اين دو باھم پيدايش می يابند و با
ھم ميزيند .
اين خودکشی 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
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جشن ) زدارکامگی ( ميگردد  .کشتار ديگران وخشونت با ديگران و
به وحشت انداختن ديگران  ،عيد 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 ستمگر و
عجزستمديده دارد  .ھرستمديده ای برغم اين ستم  ،عاجزاست که
دربرابر ستمگربايستد 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  .علت
ھم اينست که » ديگران «  ،با او  ،درمقابل ستمگر  ،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
وعيبگيری از مردمان وسختگيری از آنھا  ،جبران ھمان تحميل امر
ونھی از االه 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
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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 ساختن خود « عذاب 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» خود را ھميشه مخفی کردن « 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 ابست  .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
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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 .
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 ) 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  ،بنياد
فطرت ھرانسانی بود ّ .
خرمی  ،کشش گوھر انسان وضمير انسان به
تجلی  ،به آشکار) اشه  +کار (  ،برای انبازساختن ديگران در
ّ
خرمی است  .با زھد واحتساب ) که امروزه نام 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 به
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 :
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از لذت حيات ندارد تمتعی  ،امروز
 ،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 جان که پنھان
باشد ،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 حق 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 چشمم ،
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 ) ھوفری = آتش جان (
ازسرھرچيزی ) ّ
ّ
سر= سريره = زيبائی ،صفت ارتا ( درجھانست » ،
ھوچھره = ھجير= 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
با زيبائی ِ) ھوچھره = سريره = سری ( ارتا  ،که » آذرفروز« است
 ،اين عشق را درھمه جا ميافروزد  .داستان آفرينش ايران  ،جھان را
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پيدايش اين زيبائی و افروزندگی مھر درسراسرگيتی ميدانست که
شيفته ازديدن اين زيبائی ميشود .
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