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آفريدن ِملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش ِمردمی «

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

چرا حافظ شيرازی
از» اخالق ودين ِ قضائی-احتسابی« رو
بـرمی گـردانـد ؟
بکن ُ
اخالق ودين برپايه » ُ
ونکن «
ايجاد ِ حکومت استبدادی ميکند
آزادی  ،برپايه پسنديدن
ونا پسنديدن ِ انسان ھـست
------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------

محتسب،حکومت محتسب
ِ
ﷲِ
بکن ُ
اخالق ودين برپايه ُ
نکن
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» 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 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 ھزاره ھا درفرھنگ ايران » ھوفری +يان = ھُوفـريان « بوده
است ) فـَری= پـ َری = عشق ودوستی وزيبائی (  .جان انسان ،
خود خدا ) پـَری = اصل عشق وزيبائی ( در» اخو= خوی
پيکريابی
ِ
= ارتا = نخستين عنصر« ميباشد  » .جان « نيز که » جی +يان «
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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
طينت وفطرت يا گوھر انسان را در» ميخانه عشق « با » می عشق
باده آتش افروزاست ؟ درخانه
«  ،می سرشتند  .چرا  ،عشق  ،می يا ِ
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+
است « 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
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اساس ھستی من  ،زين خراب ) خور +آوه ( آباد است
آتش جان انسان  ،که آتش عشق وزيبائی ) ھوفـری = جی ( است ،
نبايد بيازد و شعله ورشود  ،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 .

خودانسانست
دين درفرھنگ ايران  ،اصل زيبائی دروجود
ِ
اساسا  » ،دين « که » زنخدای دين « است  ،درفرھنگ ايران ،
»اصل زيبائی ونيکی وبزرگی در گوھرانسان « ھست .اين دوشيزه
زيبا که درواقع ھمان » پری = فری « ھست و اصل زيبائی
وعشقست  ،گوھرنھفته درھرانسانيست  ،و به کلی با مفھوم » دين «
در زرتشتيگری واسالم  ،فرق دارد  ،وبرضد مفھوم » دين « در
زرتشتيگری واسالمست .درھادخت نسک  ،موبدان زرتشتی کوشيده
اند که اين دين = 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
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وقھروتفتيش با انسان 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 » امرونھی « ،
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 ،
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 .
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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 .
ھُمای که درداستان خيام ازپيدايش می درنوروزنامه  ،تخم َرز را
مايه ) آب= باده(
ميآورد  ،ھمين » ھو +مای = ماه نيکو= مادر به = ِ
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 پُر ،کليچه سيم  ،يعنی کليد
مھروپيوندوعشق( بود  .درکتاب ويس ورامين  ،ماه آباد ،شھرعشق
ورزيست  .ماه پـُ ر ،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 ِ نھان= زادن روشنی ازتاريکی
« بود  ،چون » اخو= گوھرانسان = خوی «  ،تخمی ازاين ماه
پـ ُر) خوشه پروين = ارتا  +بھمن « شمرده ميشد .
بدين علت تصوير انسان ،نزد ايرانيان » ،درخت سروھميشه
سبزشونده ای« شمرده ميشد که فرازش » ماه پـُر« 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
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وجوانمردی ومھر است  .اخالق ودين وبينش وشادی وروشنی  ،از »
امر به معروف ونھی ازمنکر« خارجی  ،معين نميگردد  ،که به آن
حساب گفتاروکردار وانديشه اش را پس بدھد .پاکی ،
قدرت خارجی ،
ِ
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  .عبد ،برده
روشر شريعتی  ،بزرگترين گام در
ّ
اخالقی است  .آزادی از مفاھيم خي
راه رسيدن به اخالق ودين حقيقی است که از» منش مردمی خود
انسان « ميجوشد و فوران ميکند .
اخالق برپايه امرونھی  ،خود کـ ُشی ِمداوم منش مردمی انسان ،
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 » ھوفريان «
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 .
7

8

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 = xva
= = axvخوی( 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 ھست  ،خودش را
ھميشه به عنوان ماءمور ﷲ  ،تفتيش ميکند تا امرونھی ﷲ اجراء
گردد روح انسان  ،ھمين پيکريابی » امرﷲ « است) روح ،من
امرربی ( که متضاد با مفھوم » اخو= خوا = خوی = ارتا = ھوفری
« درفرھنگ ايران ميباشد  .روح انسان درقرآن  ،ازھمين » امر«
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 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 چيزنيکست 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 ،
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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 و
ّ
وشر  ،باز داشت .
تعزيروحد زدن  ،اورا از بدی

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 و 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
بردن (  ،پيدايش می يابد که به
وانسان سود خواه ووسودپرست ) اھل ُ
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
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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 ميکند) به حساب ﷲ ميگذارد تا سپس ازاو بستاند (
وفقط درھرکاری ،روی بـ ُردن 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
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» 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  ،و
درد وشادی ھرجانی ،درد وشادی ھمه جانھاست  .آزردن ھيچ جانی ،
» حق « نيست  .آزردن ھرجانی  ،ناحق است  ،ولو 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 «  ،جرم وگناه کرده ميشود  .ھمه کسانيکه بنام ﷲ يا
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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
گرانيگاه آرمان حکومت وسياست ) =جھان آرائی ( درايران ،
در»فرھنگ زنخدائی « پيدايش يافت و ھميشه درروان وضمير مردم
 ،استوار باقی ماند  ،ھرچند نيز که حکومتھا ومقتدرين ازاين آرمان ،
سوء استفاده کردند و برضد محتوای آن رفتارکردند .
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
ھرانسانی  ،بھره ای از بھرامست  .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
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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 ھيچکس  ،حکم نميکند
وسپھبد ِ فرمانده نيست  ،بلکه ھمه دراثراين 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
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 ُحکم وامر ونھی و درشتی ) خشونت ( دردستگاه
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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 ( و بی لشگروسالح
ھست و تنھا کسيست که دل 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 برند  .درست شھريور) روزچھارم ازھرھفته ای = روز ميان
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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
امر ِ کـ ُن  ،فيکـ ُو ن «  .آفريدن  ،با کشش متقابله وبا پسنديدن وتوافق
ھمديگراست  ،نه با » امربه – شدن  -واز امر واراده  - ،وجود يافتن
 « که اصل » قدرت « است  ،و به کلی با » خشتره و شھريور«فرق دارد  .ابوريحان بيرونی ،شھريوررا مانند ُسغديان » 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  ( xshaeta) xshethوھخامنشی ھا  ،ارتا
خشتره= = arta-ksatraاردشير ميگفتند  .شھريور که درپھلوی
ميباشد =  shatar -varبه معنای دارنده نيروی جاذبه ھست  .اين
وسلطه وفرمانروائی و
اصطالحات را سپس به غلط به قدرت ُ
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
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« 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  ،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
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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  .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  . ( ziehenازاين رو عرفا  ،جھان
را جھان عشق يا جھان کشش به زيبائی درھرچيزی ميدانستند.
ھرجانی ،آئينه خدای يا اصل زيبائيست و درآن ميتوان اصل زيبائی
را که ّ
سر ) سريره= ارتا ( ھست  ،جست 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 ) وازملحقات زائد ،
برای ممانعت ازتکفيرميباشد(  .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
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خانم وزنخداست  ،به کلی با آنکه زرتشتيان دراوستا » مھر« مينامند،
فرق دارد  .زرتشتيان با اين زنخدائی که اصل کشش 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 = اَسنگ = اَسن  ،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 وقاطع،فرق
داشت  .ازاين رو  ،خدايان نوری  » ،کشش وعشق « 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  .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«
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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 » رس ِ« ھمه جھان بود ،
مزه جھان بود .
اينست که خدای ايران ِ ،

خدا ياحقيقت بايد برای ھرانسانی مزيدنی باشد
خدايا حقيقت  ،باده نوشين ھست که بايد چشيد
نگاھی به سخنرانيھای بھاءالدين ولد بيندازيد تا ببينيد که او ميخواھد
خدا 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
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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 )  » ( 43 – 5او 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  .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
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آسن باشد  ،ازسنگ برميآيد وھمان گوھر را دارد  .با تغيير دادن
معنای آھن  ،و آنرا تصويربرندگی وخشونت واسلحه ساختن  ،ھمه
خدايانی که اصل پيوند بودند ،آھنگريا 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 ازريشه » =a-yojيوغ = جفت « ساخته
شده است  ،ودارای معانی » متحدشدن  ،ملحق شدن  ،تماس حاصل
کردن « ميباشد  .پسوند واژه » ايوکشوست «  ،واژه » « shusr
ميباشد که دارای معنای » نطفه  ،منی  ،تخم  +سيال « ميباشد  .اين
واژه دراصل  « khshudra » ،بوده است که سپس درواژه »
 «shusrو » شوھر =  «shoharسبکشده است  .پس ايوکشوست  ،به
معنای » بدزيا تخم پيوند يابی و اتحادو الصاق است  .و اين گوھرھای
کانی  ،از آرمئتی = سپندارمذ زائيده ميشوند  .چنانچه در زند وھومن
يسن ) 57ترجمه 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 فلزو آھن  ،با يک ضربه  ،فلسفه عشق وشادی
وآشتی  ،تبديل به فلسفه جنگ وخشونت و تھديد ميگردد  .مثال
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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 ازسربست  ،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 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
باھم ھستند که جاويد ھستند  .اين عشق ميان اندامھاست که آنھارا
پايدارميسازد  .اين عشق ميان خدايانست که آنھا را جاويد ميسازد .
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 ازھورا مزدا ،
موءمن ازکافر  ،اشون از دروند  ،خودی از ناخودی  ،دوست از
دشمن « گرانيگاه آئين زرتشتی وميترائيسم وسپس يھوديت ومسيحيت
واسالم ميگردد  .با بريده 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 .
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پيدايش االھان قاضی ومحتسب
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 . ( 82-36
بخوبی 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 - zaya
ھمان » زائيده شدن = پديد آمدن « است  .به عبارت ديگر ،انسان
درروند خواستھايش ) خواز= خوا +آز=  (xvaa-zayaوجود پيدا
ميکند = a-xv= xv-a » .خوی= تخم «  .درسغدی به » ُمراد
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« xwezگفته ميشود .غايت ومراد درگوھر) تخم = خوا = اخو=
خوی ( ھست  .انسان درروند خواستن  ،غايت نھادن  ،وجود
پيداميکند  .او وجود دارد ،چون ميخواھد  ،می يازد  ،می افرازد ،
مراد خودش ھست  .آنچه اراده ميکند وميخواھد  ،ميشود  .زيستن
ِ
ازبن ھستی وفطرت خود يا خوی – يازيدن ،
وبودن  ،خواستن ) ُ
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 پيدا کرد ؟
واکنش فرھنگی ايرانيان دربرابر اين اصل بنيادی وجود ﷲ که با
اراده  ،کن فيکون ميکند  ،نيست را ھست ميکند  ،چيست ؟ درست
ايرانيان  ،دراثرھمان مفھوم بنيادی » خواست = پيدايش ازگوھرخود
« را که داشتند  ،دراين معين شدگی از » اراده ﷲ «  ،معنای وارونه
وبن ويران وزير وزبرگشتن « درمی يافتند  .ﷲ
اش را که » ازبيخ ُ
درکن فيکون  ،برخالف آنچه ﷲ می پندارد  ،ھستی نميدھد  ،بلکه
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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 بوھريره  ،چيزی جز » نای سيمرغ يا ارتا « نيست  .چون »
ھر +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 = -zaya
ازبن گوھر خود خواستن ،
 «xvaآزادی انسان بيان ميشود  .چون ُ
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
اينست که يازيدن  ،خود گسترانيدن  ،ھوفری ) اصل زيبائی ومھر( را
ازتخم ) اخو= خوی ( خود گسترانيدن است  .يک معنای » ياز« » ،
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
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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
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 .
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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
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
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 ،مھری ومھريانه خوانده ميشدند  .مرد  ،مھری  mitreبود وزن
مھريانه  mitro-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 ) ھوفری = 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 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 درکشش ،
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
 ،چيزی جز حيله
ومھارشوند ».عقل« ،زمانھای دراز
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
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مھرورزی ) انبازشوی ( با گيتی وجھان ھستی است  .خرد ،
نميخواھد برجان ) ھوفری = خوی = اخو( چيره شود  .بقول مولوی
برو زعشق نبردی تو بوی در ھمه عمر
نه عشق داری  ،عقليست اين بخود خرسند
اين جان انسان ) ھوپری ( ھست که درخرد وحواس پديدارميشود تا به
حسن وزيبائی درھمه چيزھا انبازشود ومھربورزد  .جان انسان  ،تابع
مذاھب واديان نميشود :
درغمت  ،بوالحسنان  ،مذھب ودين  ،گم کردند
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

حافظ ،چه را می پسندد ؟
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 = فرن =
ارتا ( ھست  .دين واخالق برای انسان  ،معامله بده بستان با ﷲ نيست
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 ،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 ازﷲ نميکند تا درآن
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 ،واز 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
حافظ آنرا می پسندد که مردم بتوانند از » درد وعذاب ريا کردن
ودروغ گفتن وتزوير « که دوزخ وجود انسان  ،رھائی بيابند
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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
وبت ميگسارھم
وازمی جھان پـُراست ُ
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 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
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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 کارھمه 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 بدھد وگرنه 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 با
وبد قدرت ) ﷲ مقتدر ،امر ونھی او( سازش ندارد ،
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  ،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 ،
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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 است که بايد کاويد وجست .
انسان بامردمک چشمش که » ارتا « ھست  ،نگاه به جھان مياندازد
ّ
ياخرم « و » َرشن = خدای راستی وقضاوت و
که مرکب از » ُزھره
ُ
چرخشت « است  .در ديدن  ،با چرخشت  ،شيرابه حقيقت 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
که اعتراض بر اسرار علم غيب کند
» کمال ّ
سر محبت « به بين  ،نه » نقص گناه «
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
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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 بزی 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 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
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اينان  ،اصل زيبا بينی و بسيج سازی زيبائيھا درانسان را که عشق به
» ّ
سرمحبت درگوھر انسانھا « است  ،با عيب بينی وسرزنش کردن
و مالمت کردن و احتساب ازبين می برند
ولی اين حافظ ) اين حافظ درھرايرانی (  ،اعتقادی به شيخ وقاضی
ومفتی ومحتسب وواعظ که کارشان عيب جوئی وعيب بينی وخرده
گيری و احتساب خلق و مردم آزاری ھستند  ،وھمه بدون استثناء خود
پسند ھستند  ،ندارند
گرطيره می نمائی و گرطعنه ميزنی
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 ( 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
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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
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
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پای آزادی چه بندی  ،گر به جائی رفت  ،رفت
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