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آفريدن ِملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش ِمردمی «

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

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

حافظ شيرازی
مذاھب دراجتماع  ،باھم ميجنگند ،چون
ھمه  ،حقيقت را » نمی بينند «
شھر)= ملت +حکومت(،
برپايه »آشـتی مردمان « که
»ھمپسندی درھمداستانی « باشد،
ايجادميشود،نه برپايه»حقيقت دانی«
------------------------------------------------------------------

جنگ ھفتاد ودوملـت  ،ھمه را عـذر بنه
چون نديدند حقيقت  ،ره افـسانه زدند – حافظ
پارگی ِھفتادودوملت=نابودشدن ِمھـروراستی)حقيقت(
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حافظ ميگويد  ،که ھمه مذاھب وعقايد  ، ،برغم ادعای آنکه » خود ،
تنھا دارنده منحصربه فرد حقيقت واحد ھستند « باھم درجنگند  ،به
علت آنکه ھيچکدام ازآنھا حقيقت را نمی بيند  .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 اَرتا يا » آتش ِجان = ھـوفـری «
انديشه دوستی «
از » بھمن = َھخامن =
ِ
درفرھنگ ايران  » ،نخستين عنصرھستی ھر انسانی « که » ارتا=
ھوفری = 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  ،تباه ونابود ميشود  .بنا
براين گوھرحقيقت درفرھنگ ايران  » ،آشتی= «aaxstiاست  .جنگ
وخشم )= 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
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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 ُجست و ازانسانھا  ،ھميشه ازنو زايانيد
وپديدارساخت  .مالک حقيقت بودن  ،يعنی  ،مالک انسانھابودن  ،و
ازانسانھا بـَرده واسير ساختن  ،و حقيقت را درانسانھا َ ،مسخ
وتحريف وسرکوب کردن  .اين گنج نھفته درانسان را نميتوان ،
يکباربرای ھميشه زايانيد ودانست وتصرف کرد  ،بلکه اين گنجيست
که ھميشه بايد ازنو آنرا ُجست وکاويد و زايانيد .
انسان  ،اصل زاينده حقيقت وزيبائی ونيکی ومھرو آشتی است  ،و اين
نيروی آفرينندگی را نميتوان با ادعای داشتن حقيقت واحد  ،ازانسان ،
ّ
وشر ساخت  .ادعای داشتن حقيقت
سلب  ،ودرانسان  ،باطل وزشت
انحصاری  ،نفی سرچشمه مردمی بودن  ،ازگوھر) فطرت (
مردمست .
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درفرھنگ ايران  ،خدا نيز
فقط » دايه = مامای« حقيقت ازانسانست
حقيقت را ميتوان فقط درزايانيدن ازانسانھا » ديد «  .حقيقت  ،تجلی
اصل ِآشتی درنھاد) فطرت ( انسانست  .اينست که غايت حکومت
) خشتره  ،آراينده اجتماع ( وساماندھی و جھان آرائی  ،مامائی
مامای
حقيقت ازانسانھاست  .ازاين رو بود که خدای ايران  » ،دايه=
ِ
« حقيقت وآشتی ونيکی وزيبائی از ھمه انسانھا بود  .او  ،زاياننده
حقيقت ازھمه انسانھا شمرده ميشد  ،وازاين رو نيز  » ،آذرفروز«
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 بزاياند  ،نه آنکه حقيقت منحصر به فردی را برھمه
تحميل کند وبا آن حقيقت  ،اصالت را ازھمه انسانھا  ،سلب کند ،
بکـشد ونابود سازد  .حکومت
وحقيقت ھرانسانی را درگوھرش
ُ
بايددايه ای باشد که حقيقت وشادی وآشتی  ،ازخود ِانسانھا
پديدارشوند  .ازاين رو  ،انسان  ،شخصی يا 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 ،
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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 ھفتادودوازھمديگر ،به معنای آنست که
» مھـر« درگيتی  ،نابودساخته ميشود
وراستی وصداقت ازبين ميرود
ھفتاد 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 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 » مھر= گرمی وروشنی = تابش «
دارد  ،پيوستگی ھفتادودوتخم باھمست  .پيوستگی ھفتاد ودوتخم)=
آتش( باھم  ،نماد مھر ھست  .درفرھنگ ايران  ،سال 360 ،
روزدارد  ،و پنج روز آخرسال جزو سال  ،شمرده نميشود  ،اين پنج
روز  ،تخميست که ازآن  ،اين  360روز ،پيدايش می يابند 360 .
روز  72 ،بار  5تا ھست  .و » پنج «  »،آتش جان « يا ھمان » ارتا
« ھست که نام خورشيد ھم ھست  .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
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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 ) 17
سرود زرتشت را به  55يسنا ی زنخدايان ملحق ساخت وازآن 72
سرود 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 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 ست  ،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 وحشتناکتربود .
نکته بنيادی آنست که اين تصاويربازتاب ِ انديشه يک اصل در ھفتاد
ودوشکل گوناگون وپيوسته به ھم بود  .چه شد که ناگھان اين ھفتاد
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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 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
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درست ازاين سرانديشه برآمده است  .ھخامنشی ) بھمنشی (  ،به
معنای » اصل دوستی ورفاقت بودن « درگيتی است .
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=axv
خوا «xva=uvaھست  .اخو مانند اھورا  ،درمتون اوستائی وپھلوی ،
به » سرور« ترجمه ميگردد  ،چون اخو) تخم (  ،اصل قائم بالذاتست،
ماه پـ ُر« ھست که
و مزداه ) مز +داه (  ،به معنای ِ » زنخدای ِ
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 گرانيگاه آئين خود
ميکند  ،نه » بھمن « را که » اصل پيوند ومھر 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 ،
اصل ترکيب کننده وسنتزکننده است  ،که روشنی ازاين
سنتزومھروپيوند و آشتی ،پيدايش می يابد  .ھمچنين درھرانسانی ،
آتش جانش ھمان ارتائی ھست که تجلی بھمن يا ھخامن است .
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دريزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن  ،از درون انسان  ،حذف ميگردد
) بندھش بخش چھارم  . ( 34،ولی گـ ُل بھمن 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 ،گوھر روشنی) رخش(
وبينش  ،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 daeman
به معنای چھره وصورت است  .پس مردمک چشم که اتحاد واقتران
ارتا وبھرامست  ،بھمن ميباشد و 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 .
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ازسنگ ) اتصال وامتزاج واقتران ( ھست که جھان  ،روشن ميشود .
البته » ھم = ھاو= ھائو« و » اند = 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
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
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درپھلوی  » ،اَرد « 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 ميربايد  ،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  .اومجھول فرزند
مجھولست  .چون بھمن ّ ،
سر نھفته بود  .اصل اقتران ومھروآشتی
ودوستی ) ھخامنش (  ،که روشنی وبينش و جوانمردی و نيکی
ميآفريد  ،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 دوشقه اره ميکنند  .به عبارت ديگرُ ،بن
انسانھا  ،اصل جنگ 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
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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 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 وتمايز دادن دوچيز،
آنھارا ازھم نمی ّ
برد وازھم اره نميکند  ،و 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
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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 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 .

تبديل مفھوم ِ » روشنی ِپيوند دھنده «
به
مفھوم ِ» روشنی بـ ُّرنده وجداسازنده =تيغ ِروشنی «
خامـن « درفرھنگ ايران
» بھمن= َھ َ
و تضاد آن با» بھمـن «  ،در آئين 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 ،
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روشنی  ،يا » جامه نابريده بھمن يا معرفت « پيدايش می يابد .
روشنی که » رخش = رخشان= « raoxshnaباشد  ،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  .ولی درآموزه زرتشت  ،مفھوم روشنی  ،وارونه
برنده ميگردد  .حتا
ساخته شد  .در آموزه زرتشت  ،روشنی  ،تيغ ُ
خود واژه ِ » تيغ = اصل برندگی «  ،به معنای » روشنی « است .
چيزی روشن ميشود که ازچيزديگر ،بريده ودريده وپاره وشکافته
ّ
واره شود  .ازاين روھست که دريزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن ،
برنده ( ميگردد .ازاين پس ،
نخستين پيدايش اھورامزدا ) روشنی ُ
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 » َا -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 .
ّ
وشر  ،يا اھريمن درگيتی  ،وجود ندارد ،
» ا -ژی «  ،ضد زندگی
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 درمذ اھب 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 .
ّ
نوربرنده است  ،اصل جنگ ميان مذاھب اسالمی باھم
اين حقيقتی که
واديان يھودی ومسيحی و ...ميگردد  ».دين اوليه « دراسالم  ،ازبين
ميرود و مذاھب گوناگون جای آن را ميگيرند که دراثرھمان گوھر
برنده حقيقت يانور  ،ھمه باھم دشمن ھستند  ،وھرکدام ميکوشد که
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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 جنگجودی  ،آشکارا نيز نباشد .
ّ
نوربرنده ) تيغ روشنی = قاطع ( ،طيف وگوناگونی
تفکر با
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 وضد 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 ّ
برنده (  ،به
کلی برضد فرھنگ ارتائی ّ -
خرمدينی ايران 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 بريد  ،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
برنده  ،برترين عذاب وشکنجه وجودی برای ايرانی بود  .برای
فرھنگ ايران  » ،تابيدن وپرتو انداختن « که 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  » .مھر« 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
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که اصل عشق وزيبائيست  ،درحواس وخردش  ،جھان را روشن
ميکند  ،يعنی به ھم پيوند ميدھد  .اينست که مھر ) آفتاب = ھور-
اَرت ( 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  .ھمه باھم  ،دروغند  .ھمه
دراثرھمين ادعای داشتن کل حقيقت  ،بيمارند  .چنين ايمانی به حقيقت
) روشنی برنده ( که درواقع اختالل درھستی خود ھرانسانی است
) تبعيد بھمن وارتا ازگوھرخود ( بزرگترين علت 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 « 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
ازسر ،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
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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
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 » مھر« 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
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ازآنھا حقيقت را که » مھرو آشتی وآسايش ودرود « است  ،نمی
بينند  .آنھا بينش برای ديدن حقيقت ندارند  ،چون روشنيشان  ،ازھم
می ّ
برد و از» مھر ،نتابيده است « .
جنگ ھفتاد ودوملت  ،ھمه را  ،عذر بنه
چو ن نديدند حقيقت  ،ره افسانه زدند
اين انديشه حافظ  ،پاسخی است رندانه  ،به انديشه عھد وميثاق قرآنی
 ،که درتصوير » دادن امانت به آدم « بيان شده است.
دراين غزل کوتاه  ،حافظ خود را » آدم = ُبن ھمه انسانھا « درمقابل
» آدم توراتی – قرآنی « ميداند  ،و پارگی درھفتاد ودو ملت را که
نابودشدن » مھروراستی= حقيقت « باشد  ،پيايند ھمان 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 = ھوفری = زيبائی وعشق نيکو (
 ،خدا ی خوشه است که خود را درھرچيزی » می افشاند «  .اين
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افشاندن گوھر زيبائی وعشق ِ خود درنھاد ھرچيزی را  » ،دايتی =
وه دايتی «  ،يا » دھش نيک « ميگويند  ،و درکردی به جوانمردی ،
» َمـر دايه تی « گفته ميشود  ،وواژه » مـَردی = مر +دی «
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
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 .
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عشق به زيبائی
بنياد تجربه دينی ايرانيان بوده است
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 ) وشتن ( 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 ( ھرانسانی  ،درھرچيزی درگيتی است .
دين ،درھادخت نسک ودر داستان شيخ عطار ازسرتاپک  ،ھمان
تجربه زيبائی ھوفری 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 ،
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پسرودختر رستم  ،درديدن چھره زيبای شاه پريان برروی پرنيان
گيسويش ميکنند  .اينھا تجربه اصيل دين ) ديوانه شدن از ديدن زيبائی
ارتا درھرچيزی ( ھستند  .اينه ھا 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
منعم کنی زعشق وی  ،ای مفتی زمان
معذور دارمت  ،که تو اورا نديده ای
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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 » ھوفری =
عشق وزيبائی به « ھستند  .درشاھنامه  ،انسان  ،کليد 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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