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آفريدن ِملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش ِمردمی «
========================================================================

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

رنـدی = آئين ِمھـر
» حافظ ِ مھر آئيـن «

»نخستين عنصر آفريننده «  ،درھمه چيزھا،
مھرودوستی وعشق است
گـرد سـتم ھـاست  ،خـدايـا مپـسـنـد
بردلـمِ َ ،
مکـدرشـود  ،آئـيـنـِه » مھـر آئـيـنـم «
که
ّ
حافظ
=====================================================================

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

قصه سکـندر ودارا  ،نخوانده ايم
ما
ِ
حکايت مھرو وفا مپرس
ازمـا  ،به جـز
ِ

چرا درفرھنگ ايران
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خدا »،جام باده « ايست که
خودرافروميريزد ،و
با مردم )= مر +تخم ( ميآميزد ،وبا اين
مھـر ،جان مردم ميشود؟
********************************************

د وســت ِحافـط کيست؟
ايرانيان ،خدای خود را
زوش= دوسـت = محبوبه « خود ميناميدند
» ُ
انسان وخدا  » ،دوست « ھـمديگـرند
وسايه طـوبی وقـصروحـور
باغ بھشت
ِ
با خاک کوی » دوست « برابرنميکنيم
حافظ شيرازی  ،درھمان راستای ِ فرھنگ ايران  ،قدرت و» ترس
گرانيگاه دين واجتماع و تاريخ نميداند  ،بلکه » مھر «
ازقدرت « را
ِ
را  ،بنياد آفرينش وخرد ورزی و پيوند ميان انسان با خدا )= اجتماع
وطبيعت وگيتی ( ميداند  .خدا به انسان مھرميورزد  ،چون اين تخم ِ
خوشه وجودخودش » ارتا = ھوفـری= مھروزيبائی ِبـه « ھست که
ِ
درھرانسانی کاشته شده است  ،و آتش جان يا فطرت وگوھراو) اخو=
خوی ( ھست  .ازاين رو ،نه درخدا  ،قدرت می بيند  ،ونه با ترس
ازامراو ،نيکی ميکند وبا ترس ازنھی او  ،ازبدی ميپرھيزد  ،و نه
درحکومت  ،قدرت ميخواھد  ،و نه عالقه ای به خواندن تاريخ
قدرتمندان دارد  ،بلکه او فقط » بينش مھری « دارد .
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اينست که بينشی که از گوھراو ميزايد  » ،داته = داد «  ،نظام
وآرايشی ھست که گوھر مھری دارد  .او ،از دادی که برقدرت
وقھـروخشم ودرشتی وکين استواراست  ،روبرميگرداند  .ازاين رو
وکشمکش سخت  ،ميان »
ازھمان آغازپيدايش اين فرھنگ  ،تنش
ِ
عدل استوار برقدرت « و » مھر « پديدارميشود .
جھان آرائی  ،برپايه » داد = قانون ونظام وعدالتی را که استوار بر
قدرت « است رد ميکند  ،و فقط به نظامی وحکومتی  ،حقانيت ميدھد
که » داد « را با » مھر« پيوند ميدھد  ،و داد) قانون وعدالت ونظم (
را برپايه مھر می نھد  ، ،چون » داد بدون مھر «  ،به خشم
) قھروکين ورزی و درشتی وتھديد ( کشيده ميشود  .ميان داد  ،و مھر
اجتماعی ومھربه گيتی که ھمان مھر به خداست ) خدا که جانانست ،
درگيتی وطبيعت واجتماع پيکر يافته است (  ،نبايستی کشمکش و
تضاد باشد  .اين مسئله بنيادی اجتماع وتاريخ وسياست  ،درست در
آغازشاھنامه  ،در تراژدی » فريدون وايرج « طرح ميگردد  .وھمين
انديشه بنيادی درشاھنامه  ،که بنياد فلسفه سياسی ايرانست ،
درغزل ِحافظ نيز بازتابيده ميشود که خطاب به شاه ميگويد  ،ھنگامی
که آزمودی که با عدل شمشيری )قھری (  ،کامروا نميشوی  ،ميتوانی
با » بوی ِ خـ ُلق ِخوش « مانند ايرج  ،اجتماع را تحول بدھی :
جوبيار ملک را آب روان  ،شمشير تست
تو درخت عدل بنشان  ،بيخ بد کاران بکن
بعد ازاين  ،نشگفت اگر .... ،با نکھت خلق خوشت
خيزد از صحرای » ايذج = ايدع «  ،نافه مشک ختن
سپس دربررسی ديده خواھد شد که اين ايذج يا ايدع  ،ھمان »
مـرسپنتا «  ،يا » رند افريس«  ،يا ھمان » ايرج « ميباشد که اصل
مھرودوستی وآشتيست که جھان وزمان را ازنو با مھرميآفريند.
وايرج در داستان شاھنامه  ،ھمان ارتا ) اِ ر ِ ز ( يا خدا يا اصل مھر
است) چون تخم درگوھر ھرانسانی است ( که نخستين شاه اسطوره
ای ايران ميگردد  .يعنی حکومت درايران  ،برپايه دادی استوارباشد
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که دراجتماع  ،مھر بيافريند  ،نه دادی که برادران ) اعضای اجتماع (
را دشمن ھم سازد  ،و به قھروکين وتھديد بيانگيـزد  .ھمين ارتا که
درايرج  ،اصل مھراست  ،دربرابر دادی که برپايه » معامله به مثل
= قصاص « استواراست برميخيزد  ،ازسوی ديگرنيز  ،ھمين ارتا ،
داد بدون
» اصل سرفرازی يا سرکشی « درھرانسانيست که برضد ِ
مھر) برضد شريعت ونظام بدون مھر وعشق ( برميخيزد  .يا به
عبارت ديگر ،ھرجا که داد ،برپايه مھراجتماعی استوارنباشد ،
انسانھا  ،سرکشی ميکنند وحق به سرکشی نيز دارند .
ساقی به جام عدل  ،بده باده  ،تا گدا
غيرت نياورد که جھان پر بال کند  -حافظ
مھراجتماعی و مھر به گيتی وطبيعت  ،درفرھنگ ايران  ،ھمان
مھربه خدا يا جانانست که درگيتی واجتماع وطبيعت پيکريافته است و
» تنکرد = جسمانی « شده است  » .باده« در»جام عدل « دادن ،
چنين سنتزو آميزش داد با مھريست  .جام وباده  ،جفت ھم ھستند .
ساقی درجام عدل  ،باده راستی ومھر را به مردمان بپيمای تا
برنحيزند و انقالب برپا نکنند ) باده ازريشه باد است= پاتک= پاد+
باد دونده ( که وای نيکو باشد که ھم آذرفروزاست وھم اصل
تک = ِ
مھروپيوند است ) بندھش (.
عقاب تيزچنگال بيداد وآزار) قھری که عذاب ميدھد ( ،
ھنگامی که
ِ
بال و پرخودرا برفرازآسمان اجتماع  ،ميگشايد  ،و ھيچکسی توان و
جسارت آن را ندارد که تيرآه وناله و شکايتی ازخود بدو بنيدازد ،
چه ميتوان کرد ؟
عقاب جور  ،گشاده ست بال  ،بر ھمه شھر
کمان گوشه نشينی و تـيـر آھـی نيست
اجتماع حافظ  ،درزمان اميرمبارزالدين که ميخواست و ميبايست
شريعت اسالم را موبه مو ،با نھايت قساوت وبی مھری
وخونخونخواری دراجتماع ) مانند امروز( پباده کند  ،زير چنين ستم
وآزاری  ،کوبيده ودرھم فشرده ميشد  .مسئله حافظ  ،روياروئی با
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شخص اميرمبارزالدين نبود  ،بلکه با پيدايش ناگھانی فرصتی
درتاريخ بود که شريعت اسالم  ،امکان واقعيت يابی خود را درتمام
اندازه اش يافت  ،وازدرد بردن ازاين آزاروبيداد است که درحافظ ،
آتش رندی ومھر  ،که درفرھنگ ايران  ،ھمان آتش جان يا فطرت
انسان باشد ،ازسرشعله ورميشود  .جان انسان ) جی +يان = گی +
يان ( ازيکسو  » ،آتش= تخم « در » آتشدان تن=مجمر= کانون =
سنبله زر« شمرده ميشد وازسوی ديگر » ،آب = شيرابه = مايه «
شمرده ميشد که در جام يا َمشک تن است  .تن  ،چنانکه ھنوز
درگويشھای گوناگون متداول است  ،معنای » زھدان يا آبگاه « را
داشت ودرپھلوی  ،تن به معنای آتشدان ومجمر آتش است  .انسان ،
جاميست که باده ) خور= ھور( يا شيرابه خدا ،دراو ريخته شده است
که آذرفروز) مھرآفرين ( است  .زھدان ِتن ھرانسانی ،به تخم يا نطفه
جانش )آتش جان «  ،آبستن است  .علت ھم  ،انديشه بنيادی ِ» دوبن
جفت = يوغ = ييما = جی « است  .تخم )= آتش ( وآب  ،درپيوستگی
باھم  ،اصل آفريننده روشنی وشادی وبينش ھستند .
اينست که جان انسان که گوھروفطرت انسان باشد  ،ھم در تصوير»
آتش بودنش « وھم درتصوير » آب = مايه « بودنش  ،گوھرمھربود .
به عبارت ديگر ،جان درتن ھرانسانی  ،يا » آتش درآتشکده تن «  ،يا
» باده = َزرمايه = مايه پيوند دھنده « در» جام تن « بود  .اين دو،
چسبيده پديده » مھريا زندگی « ھستـند .
دورويه به ھم
ِ
چون » جی «  ،ھم به معنای » زندگی «  ،وھم به معنای » مھر=
عشق ودوستی « است  .زندگی ،مھراست يا مھر ،زندگيست  .زندگی
 ،بی مھر ،نيستی ھست  .نام جم ) ييما ( که دراصل  ،نخستين انسان
بوده است و معموال به » ھمزاد= دوقلوی =جيمک « ترجمه ميشود ،
ولی دراصل به معنای دوقلوی به ھم چسبيده است  ،ھمان واژه » جی
« ھست که » مھر« باشد  ،که سپس » مھری  +مھريانه « ناميده شده
است  .به عبارت ديگر ،گوھروفطرت انسان با مھر ،اينھمانی دارد .
نام ديگر»آتش جان درانسان «  » ،ھو +فری  +يان « است » .
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ھوفـری «  ،به معنای دوستی وزيبائی است  .خود » آتش ،که
سرچشمه تابش وتف وپرتوو گرمی « است  ،معنای » عشق و مھر و
دوستی « را دارد  .جان درفرھنگ ايران  ،آتش ) گرمی = مھر(
است .

فرق خدای مھر) ارتا (  ،با اھورامزدای زرتشت
ارتا واھيشت ) ارديبھشت ( خدای ايران  ،مانند اھورامزدای زرتشت
 ،روشنی يا نوربيکران نيست  ،بلکه منقل وکانون زغالھای آتش
است  ،يعنی » مجمرعشق ودوستی ومھر« است که ازآن » روشنی
وبينش فرا می تابد «  .درفرھنگ ايران  ،روشنی وگرمی  ،که بينش
ومھربا ھم باشد  ،ازھم جدا ناپذيرند و » پرتو «  ،گرمائيست که
روشنی ميدھد  .اين مھراست که سرچشمه بينش وداد ) = داته (
ھست .
فرھنگ ايران ،انسان را،مرکب از گل الزب و روح امر ،نميدانست ،
بلکه انسان را مرکب از » آتش جان درآتشدان يا آتشکده تن «  ،يا »
ومشک وخـ ُنب تن « تصوير
شيرابه ومايه وآب وباده  ،درجام َ
ميکرد  .جان خود انسان  ،گوھر مھرودوستی  ،به جان يا به زندگی
دراين گيتی بود  .انسان  » ،جام جم «  ،يا » آتشکده مھر« بود .
اين بود که حافظ در زير اين بيداد وآزارکلی جان انسان  ،اعتراض به
شخصی که آلت ومجری ستمگريست ) اميرمبارزالدين ( نميکند ،
وتيرآه وناله وشکايتش را بدو نمياندازد  ،بلکه به سراغ اصل ستم
وآزارميرود  ،ومحتوای آئين مھرورندی را  ،دربرابرشريعتی که تھی
از اصل مھروعشقست  ،ودين وحکومت واخالق را برپايه ترس
ازقدرت ﷲ ميگذارد  ،ازسرزنده ميکند و ميگويد :
مباش درپی آزار وھرچه خواھی کن
که درشريعت ما  ،غيرازاين گناھی نيست
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او ،نه تنھا تيرآه وناله وشکايتی به شريعت آزارنده  ،نمياندازد  ،بلکه
ميکوشد که برغم ھمه اين ستمھا وآزارھا ازستمگـرو شريعت
ستمگروآزارنده اش  ،جان مھرآئينش  ،به کينه ورزی و پرخاش
ودشمنی و انتقام جوئی با چنين شريعتی برنخيزد و ازکينه ودرشتی
وستيزندگی  ،تيره ومکدرنگردد  .ازآزار وستم آزارنده که می بيند
وديده است  ،مھرش  ،تحول به کين وقھرو پرخاش ودرشتی  ،نيابد .
اگر ازسوئی درآئين او  ،آزردن ديگری  ،گناھست  ،از سوی ديگر ،
نبايستی آزار وبيداد ديگـری  ،مھرگوھری جان خود اورا  ،تحول به
کين و انتقام ودرشتی بدھد  ،و بدينسان  ،آتش مھررا که گوھرجانش
ھست  ،نابودسازد .
بر دلم  ،گرد ستمھاست  ،خدايا مپسند
که مکدر شود  ،آئـيـنــِه » مھـر آئـيـنــم «
برغم ھمه ستمھا وآزارھا که برانسان شده است و ميشود وخواھد شد
 ،آئين مھر درآئينه وجود انسان  ،تيره وآلوده وآشفته وپريشان وآزرده
و رنجيده وگرفته نخواھد شد .
برترين ستم ھا وآزارھا  ،درفرھنگ ايران  ،دروغ وتزويروريا ھست
که با » ترس ازقھروخشم وتھديد ِ قدرت « پيدايش می يابد  ،و راه
پيدايش حقيقت را که ھمان مھر درگوھر انسان باشد  ،می بندد  ،و
حقيقت را که مھر درانسان باشد  ،تيره و تارو گرفته ميسازد .
انسان  ،ھيچگاه  ،برغم ترسانيده شدن ازقدرت قھار ،ازفطرتش که
مھر است  ،دست نميکشـد و نميتواند دست بکشد :
شيخم به طيره ) خشم ( گفت برو ترک عشق کن
محتاج جنگ نيست برادر  ،نمی کنم – حافظ
دورشو ازبرم  ،ای واعظ و بيھوده مگوی
من نه آنم که دگر  ،گوش به تزوير کنم  -حافظ
آنچه که »آئينه » يا ژرفای ھستی انسان را مکدر ميسازد  ،دروغ
وريا وتزوير است که در» ُزھـد « پيکرمی يابد  ،و صفا وپاکی

7

8

وراستی ) صداقت = حقيقت  ،پيدايش فطرت انسان را که – ھوفری=
مھر وزيبائی -است ( ازبين می برد .
مکدر است دل  ،آتش به خرقه خواھم زد
بيا ببين که که را ميکند  ،تماشائی – حافظ
آتش زھد وريا  ،خرمن دين  ،خواھد سوخت
حافظ  ،اين خرقه پشمينه  ،بينداز وبرو
زھد وريا  ،که بحسب ظاھر  ،گواه بر اطاعت ازامرونھی ،درترس
ازغضب ﷲ ھستند  ،وبيان ايمان به دين يا شريعت اسالمـنـد  ،خرمن
خود اين دين را به کلی ميسوزانند  .اين شريعت نھی وامری و
وبن ھمه
اطاعتی  ،بزرگترين ستم برانسانست و آدم  ،که نخستين ُ
انسانھا دراديان ابراھيميست  ،از ديدگاه حافظ  ،ازﷲ ويھوه طرد نشد
وھبوط نکرد  ،بلکه باغ بھشت را درست برای ھمين سرکشی
رغبت خودش برای رسيدن به
ازامرونھی و سرکشی از اطاعت  ،به
ِ
آزادی ،رھا کرده:
پدرم  ،روضه رضوان  ،به دو گندم بفروخت
نا خلف باشم اگر من  ،به جوی نفروشم
من بھشت ﷲ وپدرآسمانی را به يک جو  ،يعنی مفت ورايگان ،
ميفروشم  ،چون بودن دربھشت  ،با اطاعت ازقدرت و ترس
وانذاروارھاب از ﷲ  ،برترين ستم وآزاربه جان انسان است که آتش
مھر ودوستيست .

آئـيـنـه چيسـت ؟
وجلوه ( گوھر من ھست  » .آئينه
آئين مھر  ،آئينه ) صورت وچھره
ِ
انسان « چيست که گوھرش » آئين مھر« است ؟ تصويرامروزه ما از
» آئينه «  ،مارا از شناخت اين شعر حافظ بازميدارد  .آئينه ،
درفرھنگ ايران  » ،آنچيزی نيست که وقتی فقط چيزی روبروی او
نھاده شود ،منعکس سازد  ،و اگرچيزی دربرابرش نھاده نشود  ،تھی
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است وھيچ نمی نمايد «  .بلکه درفرھنگ ايران  » ،آئينه «  ،حقيقت
نھفته درخود ھرچيزيست که ازدرون آن چيز  ،آشکار ميشود  .مثال ،
چشم  ،آئينه ھست  ،چون آتش جان  ،درچشم  ،تبديل به روشنائی نگاه
ميشود  ،وبه جھان می تابد  .روشنائی چشم که » بھور« باشد ) به +
اوور= آتش ُ ،زھريا ّ
خر م  ،که تابش از آتش
اوور  ،به = ُزھره ُ ،
جانست ( پيدايش » ھوفری = مھروزيبائی «  ،و تابش وروشنيش ،
زيبائی ومھررا در ھمه چيزھا می بيند .
مثال به ماه يا خورشيد  ،آئينه ميگويند  .چون ماه  ،کليچه سيم = کليد
مھراست  ،و پيکريابی عشق سه خدا باھمست وبا نگاھش  ،به ھمه
چيز عشق ورزد  .ھمينسان مھرکه آفتاب باشد  ،زنخدای دوستی
ومھروزيبائيست و صنميست که دريکدست چنگ ودردست
ديگرپيمانه دارد ،تا جھان را به طرب آورد و ساقی جھانيان باشد .
واژه آئينه  ،دراصل » آ -دينه = آ -دين « بوده است  .چنانچه درپارتی
به آن  aa-denakميگفته اند و ھنوز دربلوچی به آن aa-den=aa-
 denaghميگويند  .روز آدينه  ،روز جمعه = روز ُزھره  ،خدای
عشق وزيبائی ونی نواز وچنگ وبربط نواز است  .و » دين «
درھادخت نسک ) اوستا ( ،زنخدای زيبائی يا » اصل زيبائی «
است  .دين  ،درکردی  ،به معنای » آبستن « و » ديدن « است  .به
عبارت ديگر ،دين  ،بينش زايشی ازجان خود انسان است  .دين ) آ-
دين = آدينه = آئينه ( زيبائی ومھرجوشيده از نھاد انسان است .
اينست که ھمه اشياء جھان ھستی  ،آئينه ھستند  ،يعنی زيبائی نھفته
در درون خود را آشکار ميسازند  .اين به کلی با مفھوم ما از آئينه ،
فرق دارد  .دراين آئينه  ،درست  ،بحث  ،انعکاس نيست  ،بلکه روند
» زھش وجھش ازدرون ونھاد ھرچيزی « است  .ھمه جھان بدين
معنی  ،آئينه ھست  ،نه آنکه عکسی را درخود بنمايانند و اگر چيزی
دربرابرش نباشد  ،ھيچ برای نمايش نداشته باشند  .بلکه برعکس ،
گنجی را که درون خود دارند  ،آشکارميسازند  .دين که زھدان زاينده
باشد  ،اينھمانی با خنديدن وپيدايش روشنی وبينش وشناخت  ،يعنی
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آئينه = آ +دين  ،داده ميشد  .زائيدن  ،خنديدن وروشن شدن ) ديدن =
بينا شدن  ،بينش يافتن ( بود .
دراين بررسی ديده خواھد شد که » جام « يا » ساتگين « اينھمانی با
زھدان زاينده داشت که » آبگاه « باشد  ،و درواقع با نوشيدن ازاين
آبست که تخم يا نطفه  ،پرورده وبھم بافته ميشود وھستی می يابد
ودرزادن ميخندد ) خنده جام (  .دراوستا به بافته  ub-daena ،گفته
ميشود  .به معنای » باھم « است  .دين يا زھدان  ،اصل به ھم بافتن
= اصل مھروھستی است  .زھدان  ،کودک را به ھم ميبافد = ھستی
ميدھد .مھر ،ھستی است .
سا تگين که به جام نيز گفته ميشود از دو واژه » ساتی يا سات  +گين
« ساخته شده است  .ساتی وستی درسانسکريت به زن وبانوی
ارجمند و زمين خوشبوی گفته ميشود ودراصل به معنای به ھم پيوند
دادن است  ،و » گين = غين «  ،ھمان زھدان است که به » ابـر« ھم
گفته ميشود  .شاه پريان = خدای مھر ،ابر بارنده است  .بنا براين
ساتگين که جام باده باشد  ،به ھم به معنای » زھدان زن « وھم به
معنای » پستان زن « است  ،وطبعا به کاسه سفالينی که ازآن شراب
مينوشيده اند  ،گفته ميشده است  .نوشيدن باده ) آب = مايه =
زرمايه ( ازجام  ،معنای ازنوھستی يافتن  ،و ازنو زاده وخندان شدن
 ،و ازنو روشن شدن وبينش يافتن را داشته است  .به ھمين علت نام
ديگرجام  ،آبگينه ) آب  +گين ( بوده است و گوھرچشم که دربندھش
 ،آبگينه است و ازسوی ديگر ،چشم با » آئينه « اينھمانی دارد  ،گواه
براين تصوير است .
دربانوگشسپ نامه ديده ميشود که شاه پريان ) فری +يان= خانه
وجايگاه دوستی ومھرو زيبائی ( خود را » غين = گين « می نامد .
نام ِابـر) َاپه  +ور(  ،نيز درسغدی » پريکا « ھست  .سيمرغ ،
ابرسياه بارنده ايست که باد آنرا به جنيش می آورد  .گوھر باد يا وای
) ، ( vaay = viآنست که به ھم می بافد و جامه ميشود و شکل
وصورت ميدھد  .اينست که » وای به «  ،که گوھر بافنده ) =vi
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بافتن ( وعشق ومھراست  ،به ھم بافنده وھستی دھنده است  ،وجامه
وپرنيان وکرباس وصورت وجام ميشود  vi .ھم جامه است وھم
بافتن وھم عشق است  .اينست که درسانسکريت  ،جم وجما ،
فرزندان  vayu-kesaھستند  vayu-kesa.به معنای » نای وای=
زھدان وای به « ھستند  .نام ديگر اين وايوکسا )= کاز( که
مادرنخستين جفت انسانيست  = Gandgharvaگندھرب ميباشد
مطرب يا موسيقدانيست که برای فرشتگان آوازميخواند و به معنای ِ
سرود خوان و نغمه سرا و به » آھوی مشک « ميباشد  ،و خدای ماه
است  .به عبارت ديگر ،جم  ،ازنای يا زھدان يا جام وای ) اصل
مھروبه ھم بافنده وصورت دھنده ( پيدايش می يابد يا زاده ميشود .
ھمين واژه »  «kasa =kesaھمان واژه » کاسه «  ،مانند جام است،
که معنای ديگرش  ،پديدارو ظھور وظاھراست  .وای يا باد  ،به ھم
می بافد و ھستی = چيز بھم بافته  ،يعنی عشق ومھر است  .زھدان يا
آبگاه  ،دربافتن به ھم  ،صورت وشکل ميدھد  .اينست که باد ) وای به
= شاه پريان = غين=گين ( ،پرنيان ) پرن  +نيکان = باد ِ نھفته
درنقش ھا ورنگھا وپوشش( ويا جامه ويا جام وکرباس وپـرندوپيراھن
ميشود  ،وگوھرآنست  .ھمين باد يا وای ) = واز= وازيشت  ،فـرن =
پران ( که ازخود ،می جنبد  ،آذرفروزاست  ،ھمان » آتش جان =
فـرن افتار= ھوفری = ھوپری « يا تخم آتش يا گوھرانسانست که به
انسان  ،صورت وچھره وشکل ميدھد .

» آئينه و جام وصورت وجامه «
شناخت ِبنياد » آزادی «  ،درفرھنگ ايران
صداقت = حقيقت ) راستی درفرھنگ ايران(
ژرفای کشمکش انديشه ھای حافظ و عرفای ايران  ،با شريعت اسالم
 ،ھنگامی درک ميشود که ورطه ژرف ميان فرھنگ ايران و شريعت
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اسالم ) وساير اديان ابراھيمی ( شناخته گردد  .دراسالم ومسيحيت
ويھوديت  ،اين ﷲ وپدرآسمانی ويھوه است که » به انسان  ،صورت
ميدھند «  ،ولی درست وارونه اين  ،درفرھنگ ايران  ،اين آتش
) وای = پران = فرن ( جان است که» اصل ِبه خود صورت دھنده «
است  .اصل صورت دھنده به انسان  ،درگوھر خود انسانست  .خدا،
ھمين اصل است  .ازاين رو ميان اين ُبن انسان ) چھره = چيتره ( و
صورتی وشکلی که به خود ميدھد  ،نه تنھا بريدگی نيست  ،بلکه
خودش  ،تاروپود ورنگ ونقش آن صورتست  .ازاين رو درفرھنگ
ايران درمفھوم ِ» راستی «  ،صداقت  ،اينھمانی با حقيقت دارد .
ازخود گوھرانسان  ،ھستی می يابد  .حقيقت ،
درصداقت  ،حقيقت
ِ
جوشش وزھش وجھش ازمنش خود انسانست  ،نه تعليمی وقرضی .
يا به اصطالحی ديگر ،چھره )= تخم ومنشاء (  ،خودش  ،می
چھـرد) صورت وشکل وجامه ميشود (  .اين اصل بسيار مھم است که
فرھنگ ايران را ازشريعت اسالم  ،ازھم ميشکافد  ،و ھيچگاه نميتوان
آن دو را باھم آشتی داد  ،يا ميان آنھا پلی زد  ،و اين اصل است که
سراسر گستره سياسی و اجتماعی ودينی واخالقی وھنری را
درھردو ،معين ميسازد  .ازاين رو ھست که گوھر ھرانسانی و
ھرچيزی  ،درصورتش که آئينه وجام وجامه باشد  ،جلوه ميکند  ،يا به
عبارت ديگر ،گوھر خود او ) چيتره (  ،چھره وصورت يا آئينه وجام
يا جامه ميشود  .حقيقت ومھرو داد و دين  ،درگوھرخود ِاوست  ،که
آئينه وجام وچھره وصورت ميشود  .چھره  ،می چھرد  .اين ھمان
مفھوم » فـنـومن « درفلسفه ِغربست  .ولی دراديان ابراھيمی  ،اين
قدرت خارجيست که به انسان صورت ميدھد  .آدم  ،گليست که يھوه
وﷲ  ،بدان شکل ميدھند .
کشمکش ميان حقيقت زايشی )دين به مفھوم ايرانی (
با
حقيقت ِ آموزشی وتحميلی )شريعت ودين به مفھوم اسالمی(
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ولی گوھر وبُن انسان  ،که خودش کشش به پيدايش وصورت دھی به
خود دارد  ،درکشمکش و تضاد ،با گرفتن اين صورت اجباری از
قدرت خارجی دارد  .دين واخالق وحکومت و شرع وارشاد وتربيت
وتعليم  ... ،بايد به انسان  ،صورت بدھند  .درحاليکه درفرھنگ
ايران  ،اين گوھرخود انسانست که دردين واخالق وقانون وآموزش
وپرورش و حکومت  ،صورت ميشود  .اخالق وقانون )= داد( وھنرو
بينش وسياست )جھان آرائی(  ،صورت وآئينه اوھستند  .انسان،
گوھر ِصورت دھنده است  ،نه گل صورت پذير  .ازاين رو قدرت
خارجی  ،با تھديد و عذ اب دھی و قھر ،ميکوشد که گوھر انسان را
از صورت دھی به خود ش  ،باز دارد  ،و بدين سان  ،دروغ
ودوروئی وتزوير ومکرو ريا و زھد ريائی پبدايش می يابد ،که کامال
برضد اخالق حقيقی وبينش حقيقی وداد حقيقی است .
و در مفھوم » آئينه = جام « دراشعار حافظ اين دو اصل
) درفرھنگ ايران با شريعت اسالم (  ،با ھم تالقی ميکنند  .انسان ،
آئينه يا گلی نيست که دين وقانون ) داد ( وشرع و آموزه و ...را
درخود ،منعکس سازد  .يا به سخنی ديگر ،انسان را نميتوان به آئينه
منعکس کننده و گل صورت پذ ير ،کاست .
ما در آئينه  ،انعکاس تصوير موجودی خارجی را درآن می فھميم ،
ولی درفرھنگ ايران  ،اين گوھر درون و ُبن ھرچيزی است که در»
آئينه«  ،صورتش  ،پديدارميشود  .داد)= قانون ،عدالت  ،نظام ( و
اخالق وبينش  ، ......صورت ِ گوھردرون انسان ھستند  .گوھر انسان
 ،بايد در داد واخالق وھنر و دين وبينش وھنر ،صورت بخود بگيرد .
با شناخت اين تفاوت وتضاد است که ما به بنياد آزادی درفرھنگ
ايران پی ميبريم  ،و درمی يابيم که چرا انديشه ھای حافظ مارا نا
آگاھانه به خود ميکشد  .با شناخت اين انديشه است که اينھمانی » آئينه
« با » جام « و با » جامه « و با » صورت « را درفرھنگ ايران
درمی يابيم .
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ابـر ،جـام ِبـا د ه است
خـدا = جام با د ه=ھم جام وھم باده
سيمرغ ) ُمرغ= وای ( درشاھنامه  ،ابرسياه بارنده ) ابر= آب +ور(
جفت باد ھست  .دراين تصوير ،بال  ،اينھمانی با باد ) اصل
است که
ِ
جنبش( دارد  .اينست که دراوستا  ،ابر dva-nara ،دوجنسه ) جفت
نروماده ( خوانده ميشود  .ابر ،ھم حامله به آب وھم به آتش ) آذرخش
= سنجيل = ال بيس = ابليس ( است .
اساسا درفرھنگ ايران  ،آسمان  ،آسمان ابری بوده است وابروآسمان
 ،باھم اينھمانی داشتند  .درآغازسال  ،ھم » آسمان ابری = ابر +باد «
پيدايش می يابد ) نخستين فصل ايرانی(  .ابرَ ،مشک يا خـ ُنب يا جام يا
پيمانه ايست که درخود » باد = وای = دوای= دوتای به ھم چسبيده «
را دارد  .اين انديشه دربندھش بدين شکل عبارت بندی ميشود .
دربخش نھم پاره  131ميآيد که » آن باد نيکو  .....درگذرچنان دلپذير
=  garmogاست که چون برمردمان آمد  ،آنگاه ايشان را چنان
خوش آيد که به تن جان آيد  ....تا جام می را که ابر است بوزاند ....
سرچشمه ارنگ رود ،بر بلندی گذر او پيدا شد  . « ...ديده ميشود
به
ِ
که ابر ،با » جام باده « اينھمانی داده ميشود  .وباد اين جام باده را
ھست که ميوزاند و ميافشاند ومی پراکند » .گرمک« که در عبارت
باال  ،دلپذير ،ترجمه شده ) مھرداد بھار(  ،ھمان گرمی وآتش يا
آذرخش )= ابليس = شاه پريان ( است  .باده که » پاتک « باشد  ،پات
 +تک است که به معنای » باد دونده وجنبنده « است  ،وبادی که می
جنبد  ،آذرفروزو اصل گرمی ) مھر( است  .بادی که جام باده را به
خود باد  ،دراين باده يا
جنبش ميآورد تا برمردمان وزمين بيافشاند ،
ِ
شيرابه گرم ) آب وآتش ( ھست که مردمان با نوشيدن آن  ،جان به
تنشان ميآيد .
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ھمين انديشه  ،در داستان بانوگشسپ نيز ،بازتاب ميشود  .شاه پريان ،
ھمان » غين = ابر« دونده است که سرپوشش  ،پرنيانی ) جامه (
ايست که دارای نقش اصل زيبائيست  ،و اين نقش زيبا که عکس
دختراوست ) ّ
خرم= بيخت = ُزھره = زوش ( فرامرزو با نوگشسپ
را شيفته خود ميسازد  .باد که وای ) = وی = ( viباشد  ،دارای
معانی  -1پوشاک وجامه  -2بافتن  -3عشق ومھر  ...است  .وای
) وا= ،( vaخودش اصل به ھم بافتن ومھراست) وی= « viودرپيوند
دادن  ،ھستی )  (va+vi=bavanih=bavihرا پديد ميآورد .
وای  ،درھرچه »ھست«  ،نھفته است واصل مھريست که آنرا به ھم
می بافد  .معنای پرنيان ) پرن  +نيکان (  ،فـرن يا وای پنھانی است .
سرپوش ) گيس ( شاه پريان که  ،نامش غين = ابر است  ،جامه
) پرنيان ( است  .جام وجامه وشکل وصورت  ،صورتيست که » باد
= وای « به خود ميدھد  .غين که ھمان » گين است  ،به معنای زھدان
وپستان است  .جام وجامه وصورت وشکل  ،زھدان ومشيمه ايست که
وای به = شاه پريان= خدا  ،ھست  ،و آزآن پيدايش يافته
درآن  ،باد يا ِ
است .
يکی ازنامھای جام  ،سا تگين ھست ) ساتی  +گين ( که به معنای
زھدان زن يا پستان ابر ميباشد  .جام وجامه وپيراھن ولباس و خرقه و
شکل وصورت  ،درفرھنگ ايران  ،ازتاروپود ی که آتش يا باد
درونی ميرشت ومی تنيد  ،ھستی می يافتند  .خدا  ،حقيقت  ،گوھر ِ
جام يا جامه يا پرنيان يا شکل وصورت بود  .اين بود که ھديه دادن
جامه خود يا جام خود  ،بيان اوج صميميت و خويشاوندی گوھری
بود  .کيخسرو  ،جامه ھای خود را به رستم ميدھد  .برزويه پزشک
برای پاداش آوردن کليله ودمنه ازھندوستان  ،ميخواھد که انوشيروان
به او جامه اش را بدھد  .ھمين آئين درتصوف در دادن خرقه  ،ادامه
می يابد  .حافظ ازشاه ميخواھد ازجام زری که باده مينوشد  ،جامش
را بدو ھديه بدھد .
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جام يا َمشک يا خنب يا ساتگين يا قدح يا پياله  ....زھدانی يا پستانی
شمرده ميشدند که درآن اصل به ھم بافنده ) وای آذرفروز= باده=
پاتک = باد وزنده ودونده ( بود  ،و تخم ) آذ رخش = آتش (
درتخمدان  ،آنرا مينوشيد) می ھنجيد (  ،وازآن پرورده و زائيده
ميشد ،و زاده شدن  ،اينھمانی با خنديدن داشت  .زايش ِروشنی وبينش
از» گين «  ،که ھستی يافتن درگيتی باشد  ،اينھمانی با شادشدن
وخنديدن داشت  .ھستی يافتن درگيتی  ،شاد شدنست .
با دل خونين لب خندان بياورھم چو جام
نی گرت زخمی رسد  ،آئی چو چنگ اندر خروش
خنده جام می و  ،زلف گره گير نگار
ای بسا توبه که چون توبه حافظ بشکست
مشيمه تحول يابی وتکوين يابی
جام يا زھدان يا شکل وصورت ،
ِ
ازنـو  ،و ازنو به ھم بافته شدن )= مھرورزی (  ،از شيرابه يا »خور
آوه « يا خدا بود  .چون ابـر که دربندھش  ،جام باده است  ،به معنای
آنست که  :خدا  ،جام باده است  ،خدا  ،شيرابه يا خورآوه ايست که
ساقی ِشادی بخش ِھمه جھانست  .خدا ،جام باده ايست که می جنبد وبه
تک ميدود) خودرا می تکاندوميافشاند= پاتک= باد +تک( وخودرا
فروميريزد تا ھمه را ازمايه ِخود بنوشاند ،تا ھمه را ازپستان خود
شيربدھد  ،تا ھمه ازخدا ،مست ) سرشارازشادی ( شوند و سبزو تازه
شوند  .باده که پاتک باشد  ،خودش به معنای » وای ِ نيکوئيست که
درخود جام باده ) پاتک
ميدود وميوزد ومی تکاند « .بادی که ميوزد ،
ِ
= پاد +تک ( درباده يا می يا نبيد يا َبگمـَز ،ھست  .باد ھمان وای و
وازاست  vaazitan .به معنای دويدن ورفتن وبـُ ردن وراندنست .
 vaazenitanبه معنای روشن کردن وافروختن و ھدايت کردن است
و وازيشت vaazishtکه آتش برای افروختن است  ،آتش درابراست .
وآتش در می ودرنبيد که آتش در افشره انگور ودرھرگياھبست
،اوروازيشت ناميده ميشود و urvaazenitanبه معنای شاد وخوشحال
وسعادتمند کردنست  .آتـش درباده  ،که افشره انگور و گياھست  ،شاد
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وسعادتمند ميسازد  .و» واز« دروازيشت واوروازيشت  ،تلفظ ديگر ِ
ھمان واژه ِ » وای = باد « ميباشد ) ھمان وای يا واز ،نام آتش
ميشود (  ،ووای به  ،ھمان سيمرغ  ،خدای ايرانست که اصل
مھر) وای = اصل پيوند دھنده ِسپنتا مينو وانگره مينو ھست ( ميباشد
 ،که » گوھر وعنصرنخستين ھرچيزی « ھست  .وای يا سيمرغ ،يا
غين ،يا شاه پريان  ،که » باد درابر= جنبش وآتش درآب « ھست ،
خودش  » ،جام باده « ھست .
خدا  ،آب يا » زرمايه = ،zare-mayaمايه به ھم پيوند دھنده يا
مھرآفرين « ميشود که درزمين ِ)= تن = زھدان ( انسان وگيتی
وطبيعت  ،ھنجيده ) فرو کشيده ( ميشود  .تخم انسان  ،با آب خدا ،
ھمآغوش ميشوند و باھم مھرميورزند  .و اين  » ،آئين مھر« ميباشد .

رابطه صورت وشکل  ،با گوھرانسان
رابطه جامه ولباس وپوشاک وخرقه ودلق ،
با گوھرانسان
اين بحث  ،برای شناختن فرھنگ ايران که دراشعارحافظ بازتاب شده
است  ،بنياديست  .تـن  ،ھم به معنای زھدان است  ،که آبگاه نيز
ناميده ميشود  .مشيمه )= ياور ه ( ايست که شيرابه يا گوھرخدا ،
درآن ھست  ،وھم به معنای اجاق وآتشدان و تنور) تن +ئور( است
)ئور= آتش (  .آتش جان يا فرن يا ارتا با اين منقل ومجمروکانون ،
جفت وانبازاست  .اکنون  ،شناخت رابطه اين دو باھم و شناخت رابطه
ھمه انديشه ھا وکارھا وگفتارھای انسان  ،که صورت وشکل و جامه
و فروغ ِ اين مايه يا آتش درآتشدان يا استخرتن است  ،مطرحست .
درک اين مسئله  ،مارا با درد جانسوز وعذاب اليم حافظ  ،از زھد
وريا وتزوير آشنا ميسازد  .درست با آشنائی با خوشه يک واژه بنيادی
 ،که آورده ميشود  ،ميتوان اين رابطه تنگاتنگ را يافت .
17

18

واژه  berz= brejبه معنای تنور واجاق است  .خود واژه » تنور«
که » تن  +ئور « باشد به معنای » آتش درتن = زھدان « است که
گواه بر ھمان پيوند جان با تن است  .اکنون می بينيم که درشکل brih
= brehيا درشکل brah= braahبه معنای فروغ و درخشندگی و
تشعشع است  .ودر شکل  braah= brehبه معنای پيراھن ولباس
وھيئت وشکل است .
ودرشکل  brehenitarبه معنای خالق وقالب ساز است  .و درشکل
 braahmبه معنای پيراھن وجامه وپوشاک و ھمچنين با تلفظ
brahmبه معنای روش وخوی وسيرت و طريقه است  .به آسانی
ميتوان شناخت که فروغ وتشعشع ودرخشش  ،ھمان شکل وصورت
وھيئت وھمان جامه وپوشاک ولباس  ،شناخته ميشود  .شعاع وتابش
ودرخشش آتش  ،شکل وصورت آتش است  ،يا جامه وپيراھن و
پوشاک و لباس آتش است  .درواقع جامه وپيراھن وشکل وصورت ،
از گوھرآتش  ،بريدنی و جداشدنی نيستند .

آئين مھـر و جام جم
رابطه » جا= مکان « با » جام وجامه«
چرا درفرھنگ ايران ،
خدا  » ،جـا « ھست  »،جام « ھست  » ،جامه « ھست ؟
جام وجامه وجامی،وجاماسپ،ازريشه » جا« ساخته شده اند

جـا = جام = جامه = صورت
اگردرنامھای » جام « دقت شود  ،ديده ميشود که جام  ،معنای »
زھدان و اندام زايش « را دارد  .جام  ،جامه ھم ناميده ميشود .
ازجمله نامھای جام  ،ساتگين  ،پياله  ،پالغ  ،ساغر ،کشتی ھست .
ساتگين  ،مرکب از» ساتی يا ستی  +گين « است  ،که به معنای »
زھدان بانو « ھست  .البته گين = غين  ،نام ھمين شاه پريان
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) دربانوگشپ نامه ( است  .ھمچنين قينه که به معنای داه سرود گوی
و کون و زن مشاطه ھست  ،ھمين گين است  .ابـرکه » پری کا « ھم
ناميده ميشود  ،ھمين جام است  .به عبارت ديگر ،خدا = ابرجنبان ) با
باد= آتش(  ،جام باده است  .درست واژه » جا«  ،دراصل » جيناک=
 « giyaak=jinaakبوده است که ھمين » گين +آک « باشد .به
عبارت ديگر » ،جا = مکان «  ،معنای » زھدان = سرچشمه
آفرينندگی وزھش « دارد  .مفھوم » جا= مکان « درفرھنگ ايران ،
فوق العاده مھم است  .جا  ،خالء نيست  .بلکه ھرجائی  ،سرچشمه
آفرينندگيست  .خدا نيز درفرھنگ ايران  » ،جا « دارد  .آنچه
دريزدانشناسی زرتشتی » پل جين واد « ناميده ميشود  ،ھمين
داستانست که تعبيرديگر ،ازآن کرده اند  ».جين +واد« يا » گين ِ باد
« يا » گين ِ وای « به معنای » زھدان خدا = زھدان يا سرچشمه
عشق ومھر« است  .يک معنای » واد = باد « چنانکه درپبش آمده ،
عشق است  .درفرھنگ ايران  ،ھمه جانھا بدون استثناء ،چه موءمن ،
چه کافر ،چه خوب  ،چه بد  ....ھمه درھمان آن مرگ  ،به جانان  ،يا
» ارتا فرورد = سيمرغ «  ،می پيوندند  ،ھمآغوش باخدا ميشوند  .نام
ديگر اين جينواد ،سرغين يا سرغينه است که به معنای » سرنا = نای
سوروجشن عروسی « است  .جان درآنچه مرگ  ،ناميده ميشود  ،با
سيمرغ  ،جشن عروسی دارد  .مرگ ھم  ،جشن عروسی با
خداھست  .مرگ  ،ماتم نيست  .بازگرديم به نام ديگرجام  ،که پياله
است  .پياله  ،دراصل  » ،پيغال  ،پيغاله « بوده است که مرکب از»
پيغ = بيغ = بوق « باشد  .پيغال درلغت نامه به معنای نيزه است که »
نی « باشد و کانيا که نی باشد  ،نام دوشيزه ھم ھست  .خدای ايران ،
نای ِبه = وای ِبه است  .اصل زايندگی وآفرينندگی که نای باشد ،
اينھمانی با » باد = وای  ،يا آھنگ ونوای طربی« دارد که ازآن
پيدايش می يابد .
و وای يا دوای  ،اصل وپيوند ومھرھمه چيزھا به ھمست  .پيشوند »
بيغ «  ،ھمان » بيقان « است که به معنای نی بزرگ است که نوازند
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وھمان بيق  ،بـوری يا بوريا )= نی ( وباالخره ھمان » بوق «
ميباشد  .درواقع  ،پياله يا » بيغ +آل « به معنای » نای آل «  » ،نای
سيمرغ = نای زنخدای زايمان « است که » زھدان خدا « باشد .
درلغت نامه ديده ميشود که پياله به » »ھالل ماه« و » کشتی « تشبيه
ميشود ،و نزد عرفا  ،به معنای » محبوب « است  .ماه نو  ،کشتی
زر  ،است  .پياله را به شکل کشتی ميساختند و آنرا ھالل ماه
ميدانستند  .ھالل ماه  ،که زھدان آسمان شمرده ميشد  ،درميترائيسم
نيز ،کشتی شمرده ميشود که ھمه تخمه جانھا ) خوشه پروين= اصل
پيدايش ھمه جھان يا ھمه جانھا ( درآن ھست  .اساسا نام ديگر باده ،
بگمـَزھست که » بغ  +مز« باشد که به معنای » ماه خدا  ،زنخدای
ماه « است  .باده  ،يا بگـمز ،خود خداھست .
به مردم شراب خوار ،کشتی کش  ،گفته ميشود  .اين کشتی که ھالل
ماه باشد  ،ھيچگاه غرق نميشود  .ازاينجاست که داستان » کشتی نوح
« بوجود آمده است  .درکشتی که ھالل ماه باشد و زھدان ھمه
جانھاست  ،ھمه ايمن از گزند ھستند  .والبته دراين کشتی  ،باده ای
ھست که ھمه ازآن مينوشند وسرشار ازشادی ميشوند  .نجات ،
درنشستن دراين کشتی ماه يا » جام « ھست .
دريای خضرفلک وکشتی ھالل
ھستند غرق نعمت حاجی قوام ما
مرا به کشتی باده  ،درافکن ای ساقی
که گفته اند  ،نکوئی کن و درآب انداز
بده کشتی می تا خوش برانم ازاين دريا ناپيدا کرانه
کشتی باده بياور ،که مرا بی رخ دوست
گشت ھرگوشه چشم  ،ازغم دل  ،دريائی
کشتی نشستگانيم  ،ای باد شرطه برخيز
باشد که باز بينيم  ،ديدار آشنا را – حافظ
که ھرآنچ مست گويد  ،ھمه باده گفته باشد ) باده= خدا=مھر(
نکند به کشتی جان  ،جز باده  ،باد بانی  -مولوی
20

21

اين باده = باد ،که وای ،واصل عشق است  ،ھمه را ميرھاند
طوفان بال ازچپ واز راست برآمد
در» باده « گريزيد که آن » کشتی نوح « است -سنائی
ونام ديگرجام  » ،پالـغ « است  ،که دراصل » پاد +لوغ = پاد +لوخ
« بوده است  .لوغ  ،به معنای دوشيدن وآشاميدنست  .اين باد) وای
نيکو( در نای يا زھدان = دين = تن است  ،ھستی ھرچيزی  ،ھست
ميشود وھستی می يابد  .تکوين يافتن وھست شدن درشکم مادررا ،
 hambavihitanميگفتند .وای که ھمان وی= viباشد
) درآلمانی + webenدرانگليسی  ،(to veaveبه معنای  -1عشق
و -2بافتن و -3پوشاک وجامه است  .و تکوين يافتن وھستی يافتن ،
بھم بافته شدن است  .وای  ،درتن = زھدان= دين  ،بھم می بافد
تکون می
وھست ميکند  .ھمه جھان  ،درتن= زھدان = دين = جام ّ ،
يابند .
دراينصورت  ،پالـغ  ،به معنای » باده نوشی  ،باده آشامی « است  .و
لی اين واژه لوغ  ،دراصل به » لوخ  ،لوک « بازميگردد .لوخ ،
ھمان نی است  .ماه ھم » لوخن = لوخ  +نای « ناميده ميشده است .
درتبری  ،لوکا ولوک  ،به معنای حفره وسوراخست  .دربرھان
قاطع  ،لوک به معنای عشقه است ) درکردی به عشقه که پيچه يا
داردوست باشد  ،باداک ميگويند ،وباد  ،به معنای پيچ است  .البته به
چيزی پيچيدن  ،معنای عشق دارد ( ودرکردی  ،لوکاندن  ،کنايه
ازھمخوابه شدن و لوخان  ،به معنای بزم وسرور گروھيست  .در
دوانی ھم به شترنرمست  ،لوک گفته ميشود  .البته شتری که مست
ازعشقست  .اينست که پالغ ) پاد +لوخ = باده ِ نی «  ،مستی وبزم
وشادی ازھمآغوشی است  .ولی چنانچه ديديم که وای ِبه  ،ھمان
نای) لوخ = لوک ( به است  .گستره ديگر اين انديشه  ،چشمگير
ميشود .
پالغ که » پاد +لوخ « بوده است  ،باد= وای نيکو= ھست که درنای
) = لوخ = زھدان = تن = دين ( ھست  .ولی باديست که درھمه نای
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ھا= تـن ھا = دين ھا ھست  .باد يا » ھوای ازخود جنبنده که اصل
حرکت وزندگی و آذرفروزاست « در ھرنائی است  .به عبارت
ديگر ،گستره آسمان = خدا = سيمرغ ،درھمه تـن ھا  ،ھست  .ازاين
رو بود که گفته ميشد که ھوا)  =hvaازخود ،قائم به ذات خود (
نخستين چيزواصل ھمه چيزھاست  .به عبارت اسدی توسی :
ھوا  ،ھست آرميده باد  ،از نھاد چو جنبدھوا  ،نام گرددش ،باد
ھرآن جانورکش دمست ،ازھواست
به دم  ،جان وتن  ،زنده وبا نواست
ھمه تخم  ،درکشت ھا  ،گونه گون
که ناراست افتد  ،بود سرنگون
ھوا درھمه  ،زور و سازآورد سرھرنگون ،زی فرازآورد
وباالخره ازاين » ھوای جنبان= باد= وای = وی « درتن ھا ) لوخ
ھا= نای ھا= جا ھا = جام ھا( ھمه چيزھا بوجود ميآيند .ازاين
باد) وای (  ،ھمه چيزھا درجھان پيدايش می يابد  .اين » باد درنی « ،
ھمان » باده درنی = باده درلوخ = پالغ = باده درجام « است  ،چون
» باده که پاتک = پات+تک « باشد  ،ھمان باد جنبان وجنبنده است که
ھمه جھان را در»به ھم بافتن«  ،ھستی) ( vi+vaمی بخشد .
اينست که درجام  ،ھمه گيتی پيدايش می يابد ،وطبعا درجام  ،ھمه
جھان را ميتوان ديد  .ازاين روھست که درسانسکريت واژه » لوک =
 «lokaکه دراصل به معنای » جا +جای باز« است  ،معنای آسمان
وجھان وگستره پھن و منطقه وسيع را يافته است  .لوک  ،به فضا ،
فضای آزاد و جا و زندگی عادی  ،وجامعه و حيطه وحرکت آزاد ،
فضای پھناور ،جھان  ،آزادی بخشيدن  ،مملکت گفته ميشود  .لوکايت
=  Lokaayataبه معنای مادی ،شخص مادی ،مکتب فلسفی مادی
گفته ميشود  .لوکاين  Lokayana ،معتقد به جھان مادی است  .لوک
کارا  ،Loka-karaخالق جھانست  .لوک کاميا، Loka-kamya
عشق خلق وعشق مردم است  .لوک گورو،Loka-guru
آموزگارخلق است .
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جام  ،رابطه اش با واژه » جا «
خدا درايران ،جا دارد
دراين بررسی ديده شد که نامھای گوناگون جام  ،ھمه با » زھدان =
تن = دين = نای « کاردارند و تصويرپيدايش جھان وروشنی = بينش
 ،از وای يا باد در نای وتن وزھدان  ،روشن گرديد  .درپھلوی واوستا
ديده ميشود که جيناک =  jinaakو giyaakبه معنای » جا «
ھستند .گی ياک  ،به معنای » مادرزندگی = اصل سيمرغ = گی =
اصل جی = رام  ،مادرزندگی وموسيقی ورامشگری « است ) ياک ،
درکردی به معنای مادر است (  .وازپيشوند جيناک که ھمان » گين
= غين « ھست  ،ميتوان دريافت که جا  ،سرچشمه آفرينندگی وزايش
وپيدايش بوده است  .اينست که خدای ايران  ،جا وخانه وآشيانه دارد ،
چون ھمه جاھا ) زھدانھا = تن ھا (  ،وای = باد نيکو= اصل
آذرفروزی وابداع وابتکارھست .
اينست که درسانکريت  ،جا =  Jaaبه معنای زاده  ،پيدايش يافته ،
Jaamaaبه معنای
دودمان وخويشاوند ونسل است .
دخترھست  Jaami.جامی به معنای عروس و خويشاوند ،و نام يک
زنخدا  ،و به معنای ھمخونی و ھمشکلی ويکنواختی  ،و باالخره نام »
آب «ھم ھست .اين واژه درسانسکريت به » َجه = «jaباز ميگردد ،
که به معنای » زاده از«  » ،معلول از«  » ،روئيده از «  »،زيستن
از « » وابسته ومتعلق به « و » ايجاد شده از« و باالخره به معنای »
پسر ،پدرو تولد و دختر « است  » .جامه = « jaamaدراوستا
) يوستی ( به معنای » خويشاوند « است  .خويشاوندی ونسل
جـه
وتبارودود مان وخانواده  ،از» زھدان زاينده = زنخدا = جامی = ِ
« معين ميشود که درمتون پھلوی  ،اين زنخدا که اصل » جھان «
است  ،بسيارزشته وفاحشه ساخته شده است .
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جاماسپ= Jaamaspaنيزکه نقش بزرگی درداستانھای ايران بازی
ميکند وفرزانه بزرگ شمرده ميشود  ،درست به ھمين زمينه
بازميگردد  .اسب)  ، (asv=asuچنانچه خيام نيز گفته  ،به معنای »
باد جان = اصل زندگی « بوده است که ھمان » وای نيکو= وای به =
نای به « باشد  .جام +اسپ به معنای » خويشاوند ،يا پسر ِ وای =
فرزند ِ سيمرغ  ،يا پيدايش يافته وزاده شده ازخدا ھست «  .جام اسپ
 ،درست ھمان معنای » جام باده « را دارد که جام جم باشد و درآن ،
ھمه چيزھا پديدارند  ،چون اين وای ) اسو=  =asvباد جان= اصل
حرکت درھمه چيزھا ( ھست که ھمه چيزھارا درمھر به ھم می پيوند
وميآفريند و به ھم می بافد و آشکاروروشن ميسازد .

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

ھوردين
جام باده =
ِ
چنانچه آمد  ،عنصرنخستين جھان » ،ھوای جنبنده « يا »باد« يا »
وای= وی«  ،يا پرن = فرن يا »اسو= « asvيا اخو axvدانسته
ميشد  .اين وای يا ھوا يا باد  ،اصل عشق ومھرودوستی ھستند  .برای
ما ھوا وباد  ،پديده ھای فيزيکی وجسمانی شيميائی شده اند  .برای ما
 ،که » ھوا« را که درفضا ھست وتنفس ميکنيم  ،با » ھوی « که
معنای » ھوس و ھوای نفس و عشق « ميدھد  ،دوچيز متفاوت وجدا
ازھم شده اند .ولی درست ھمين » ھوا « وھمين » باد ودم « وھمين
» وای «  ،اينھمانی با » عشق ومھر ودوستی « داشته اند  ،وسپس با
چيرگی اديان نوری بر اذھان  ،ازھم جدا وپاره ساخته شده اند .
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ھوا و باد و وای= وی  ،اصل عشق ومھرودوستی وپيوند بودند
وازاين رو معنای » ازخود بودن = قائم به ذات خود بودن « را
داشتند  .ازعشق ومھرودوستی است که ھرچيزی  ،آفريده ميشود و
درست اين اصل  ،ھمان » خدا« ھست  .وای که دوای باشد  ،به
معنای دوتای به ھم چسبيده است  .آنچه دوتا را به ھم ميچسباند ،اصل
سوم است که مھروعشق ودوستی باشد .ازاين رو  ،عشق
ومھرودوستی  » ،سه تای يکتا « بود  .سه  ،مساوی با يک است .سه
تا نای  ،نای است  .سه تخم  ،تخم ھست  .سه چشم  ،چشم ھست  .سه
يان  ،يان ھست  .سه تا پا ) سه پا = (  ،پا ھست) يوستی ( .واژه صبا
 ،ھمين سه پا ھست  ،چون باد که پاد باشد  ،دوپای به ھم چسبيده
است  .دوپای به ھم چسبيده  ،مفھوم جنبش وحرکت را داشت  .باد
واسو=  ،asvاصل حرکت ازخود بودند  .ازاين رو اسب  ،معنای »
باد جان = بادی که منشاء جنبش است « را دارد  .بدينسان  ،اسب =
اسو  ،گوھرعشق بود  .گشتاسپ وتھماسپ ،جاماسپ ولھراسپ .....
چنانچه که درترجمه ھا گفته ميشود  ،چندان معنای خشک وخالی »
اسب = جانورچھارپا « را ندارد  ،بلکه خود اسپ ھم  ،جانور محبوب
شمرده ميشده است  ،که با خدای باد  ،اينھمانی داشته است ،وازاين
رو اسپ= asvناميده ميشده است  .تھماسپ يعنی  ،تخم مھر= تخم
خدای باد که اصل عشق است .
پرنده ھم که » پرن  +انده « است که به معنای » تخم خدای باد  ،تخم
خدای دوستی « است  .پرنيان ھم که » پرن  +نيکان « باشد به معنای
» خدای باد يا عشق است که نھفته= نھان= nikanدر نقش ونگارو
رنگھا شده است «  .فرنبع  ،که » فرن  +بغ « باشد ،چنانچه گفته شده
است  ،فره بغ نيست  ،بلکه زنخدای باد = زنخدای مھرودوستی
است  .آتش جان انسان ھم که » فـرن  +افتار « است  ،ھمين خدای
عشق است که فرود آمده و به آتش جان يا جان انسان  ،تحول
وتشخص يافته است ) او +تار درسانسکريت ( .
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اينھمانی » ھوا که تنفس کرده ميشود واصل زندگی درگيتی است «
با » ھوی که عشق ومھرودوستی « باشد  ،بنياد  ،جھاندوستی و »
خواستارزندگی درگيتی بودن « است  .ما ازھوا ،يعنی ازعشق
ومھرودوستی  ،زنده ايم  .ھمه  ،ھمدم ) ھم  +دم= باد (ھستند  ،چون
يک ھوا ) يک عشق= خدای عشق ومھرودوستی ( را تنفس ميکنند .
اين  ،آئين مھر است .
بدين علت » باده = پاتک – پاد+تک « با » باد = ھوا = وی «
اينھمانی داشت  .درجام  » ،باده = باد= اصل عشق ومھرودوستی =
ھـوی = خدای مھر« ھست  .با شناخت اينھمانی » ھوا « با » ھوی =
مھرودوستی « ھست که ميتوان ژرف انديشه ھای حافط را دريافت .
اينھمانی ھوا= ھوی ) مھرودوستی ( ھست که جان به پديده
خواستاريا ھوادار ِ زندگی درگيتی بودن ) سکوالريسم ( ميدھد  .مھر،
درھوائيست که طبيعت وانسان وجانورھمه می ھنجند  ،وزندگی ھمه
 ،زندگی ازمھرودوستی وعشق ميشود  .ھوا  ،ھوی ميشود.
باد = باده  ،عشق ومھردرزندگی ميشود  .اينست که حافظ دم ازچنين
ھوائی= عشقی = مھری= دوستی ميزند :
ما در درون سينه  ،ھوائی نھفته ايم
برباد اگر رود دل ما  ،زآن ھـوا رود
عالم از ناله عشاق  ،مبادا خالی
که خوش آھنگ و فرح بخش ھوائی دارد
ھوا  ،مسيح ) نماد محبت ( نفس گشت و ،باد  ،نافه گشای) بو(
درخت سبزشد و مرغ درخروش آمد
فرخ ) بيدخت = ّ
دل من درھوای روی ّ
خرم = زنخدای عشق (
بود آشفـته  ،ھمچون موی ّ
فرخ
زکارما ودل غنچه  ،صد گره بگشود
نسيم گل  ،چو دل اندر ھوای تو بست
ازآن به دير مغانم  ،عزير ميدارند
که آتشی که نميرد  ،ھميشه دردل ماست
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باد آ ذرفروز  ،درفرھنگ ايران  ،دردل است (
) منشاء ِ
چه سازبود که درپرده ميزد آن مطرب
که رفت عمروھنوزم  ،دماغ » پر زھـواست «
من از ورع  ،می ومطرب  ،نديدمی زين پيش
ھـوای مغلبچگانم  ،دراين وآن  ،انداخت
سپيده دم که صبا ) باد(  ،بوی لطف جان گيرد
چمن زلطف ھوا  ،نکته برجنان گيرد
مفلسانيم وھوای می ومطرب داريم
آه اگر ،خرقه پشمين  ،به گرو نستانند
گفتم  ،ھوای ميکده  ،غم می برد زدل
گفتا  » :خوش آن کسان  ،که دلی شادمان کنند «
با نوشيدن درچنان ميکده ای ھست که انسان مھرميورزد و به انديشه
شادمان کردن ديگران ميافتد .
ھمچنين » باد«  ،اصل ِ » مھروعشق ودوستی«  ،وبه معنای »
مھروعشق ودوستی « بوده است  .دربرھان قاطع ديده ميشود که »
باد « که روز  22ام ھرماھيست  ،موکل برتزويج ونکاح يا خدای زنا
شوئی است  ،و به معنای اسب ) = بادجان = ( asvو به معنای باده
است  .درپھلوی vaaditanواديتن  ،به معنای زناشوئی کردنست .
مردم به خدای روز  22باد  ،ميگفتند » دوست بين «  .پسوند » بين «
بايد » وين « باشد  .وين دراصل به نای وانگور) باده ( و قنات
) وينالود ،ويناوات = گناباد ( گفته ميشده است  .درکردی ويناو ،خون
قاعدگيست ) وين  +آب (  ،چون مجرای زايش ،نای است  .ازاين رو
» دوست بين « به معنای » نای دوست « است  .به گل بستان افروز
که گل روز نوزدھم ) ارتا فرورد= فروردين = سيمرغ ( است  ،باد
روج گفته ميشود  .بادرنگ که ترنج باشد اينھمانی با » دی به آذر«
روزھشتم ھرماھی دارد ) بندھش  . ( 119/9 ،اين روز درگاه
شماری قديم ارمنی  ،روز مھـر خوانده ميشده است ) برھان قاطع
حاشيه  ،ابراھاميان (  .مردم اين روز را  ،غم زدای ميخواندند .
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اساسا دی  ،يعنی زنخدا ّ
خرم  ،اينھمانی با » آذر= مھر= دين «
دارد  .و تــ ُرنج  ،نماد حقانيت به حکومت بوده است  .کسی حقانيت به
ّ
مھروخرمی وبينش زاده ازنھاد مردمان را بيافريند .
حکومت دارد که
رستم که تاجبخش است  ،دربرابراسفنديارکه به جنگ او آمده است ،
ترنج را دردست ميگيرد  ،يعنی ما ھستيم که شاھی را به شما بخشيده
ايم ) ترنج = بالنگ= اترج = سيب آبی = .( citrus medica
گياه روز ِباد  ،بادرنگ بويه ) پلنگ مشک = ترنجان= قرنفل بستانی
= ّ
مفرح القلب= ( Melissa= balmاست  » .بوی رنگ «  ،نام گل
است  ،و باد رنگ بويه به معنای » گل عشق «  ،گل خدای عشق
است  .به پيله ابريشم  ،بادامه نيز گفته ميشود  ،چون پيله ابريشم ،
پيکريابی عشق است  .پيله به دورکرمی که پروانه شده  ،پيچيده
است  .ازاين رو درويشھا نيز به خرقه مرقع ) رنگارنگ( خود ،
بادامه ميگفتند .
چون » بادام وبادامه «  » ،باد +دام = «vaataamکه »وات+دام =
 «vaat +daamباشد به معنای « آفريده خدای عشق يا آفريده عشق «
است  .ازاين رو » بادامه « برکاله کودکان ميدوزند که چشم
ماننديست که اززروسيم ساخته شده است  .اين چشم خدای باد وعشق
ومھراست که کودک را ازگزند چشم زخم  ،ايمن ميسازد  .اساسا »
باد « که » پاد« باشد  ،به معنای » جفت به ھم پيوسته « يعنی عشق
ھست  » .باد ووای « دربندھش  ،با پا وکفش چوبين ) زرين (
ھستند  .چون يک جفت پا باھمست که معنای » اصل جنبش « را
داشته است  .اين مھر است که اصل جنبش است  .دوپـر،
وچھارپـر،وھشت پر ،وشانزده پـر نيزھمين معنارا داشته اند .
کوروش دريک نقش برجسته  ،دارای چھارپراست  .اين افاده معنای
آنست که او اصل مھراست وتخم فرن ) فرنبغ ( است .
درکردی  ،اساسا » باد « به معنای » پيچ « است و عشق پديده ايست
که انسان را فراميگيرو احاطه ميکند ) پيچيدن=pechitan
درپھلوی (  .ازاينرو درکردی  ،به گياه پيچک  ،باداک ميگويند .
28

29

نامھای گوناگون گياه پيچک ،بھترين گواه براين است که » به چيزی
پيچيدن « معنای عشق ورزی داشته است  .گياه پيچه = داردوست =
عشق پيچان = عشقه = تـوی = لبالب ) الوالو( = بـلـو ناميده ميشود
و درست نام مھرگياه نيز  ،بال دانه و درخت بلوط ) بل  +ئوت =
بل +عود ( است که درخت عشق باشد  .ازآنجا که باد  ،ھمان » پاد «
ميباشد که » پا « باشد  ،دراصل به معنای » جفت به ھم پيوسته «
يعنی  » ،مھر« است  .باد يا وای ) دوای = دوتای باھم ( دربندھش ،
با پا وکفش چوبينه است .
باد  ،با مرغ يا پرنده  ،اينھمانی داده ميشود ) مانند سيمرغ (  ،چون
مرغ  ،دوبال بھم پيوسته دارد  ،و ازاين رو ميتواند پروازکند  .اين
مھراست که اصل جنبش وپرواز ،اصل به جنبش آوردن و ازنـو،
زنده کردنست .زرتشت  ،انديشه » جفتی = يوغ = سنگ = َمـر=
وای = دوای = ديو « را  ،که معنای » مھر« داشت  ،و ھمان انديشه
سه گانه يگانه بود )در دوتای به ھم چسبيده  ،اصلی که دوتا را به ھم
ميچسباند يعنی مھر  ،اصل سوم شمرده ميشود (  .مھروعشق  ،ھميشه
 ،درسه تای يکتا نشان داده ميشد  .مثال سه برگ  ،مثلث  ،سه تخم ،
سه پا  ،سه جفت پا يابال ،سه چشم  ،سه رنگ  ،سه بوی  ،سه گوھر،
سه خوشه  ،سه دندانه شانه  ...نماد عشق ومھرودوستی ھستند  .ازاين
رو نيزجام باده ) = باد = وای ( ھم جامش  ،مرکب ازسه
گوھر) زر +آبگينه  +ياقوت ( است  ،و ھم نوشابه درونش مرکب از
آب  +شيرگاو +شيرابه گياھی مانند نی يا انار ...ميباشد  .جام جم  ،ھم
» سه گانه« و ھم »ساغری« ناميده ميشود  .ساغری به تھيگاه اسب
وخرو  ..گفته ميشود  .علتش نيزآنست که » سه  +غره « به معنای ،
سه نای = سه زھدان « است  .بھارَ ،ون غره ناميده ميشود) يوستی (
که به معنای » نای به « است .
» جام جم « نيز بدان علت نيز» جم « ناميده نميشود  ،چون منسوب
به جم است و پادشاه افسانه ای  ،چنين جامی داشته است  .بلکه » جم
= ييما = جيمک «  ،درفرھنگ زنخدائی= ارتائی ُ ،بن وتخم ھمه
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انسانھا بوده است  .فطرت يا ُبن و گوھرھرانسانی  » ،جم « است .
جام جم  ،بيان » اصل بينش گوھری يا ھمان آسن خرد درھرانسانی «
بوده است  .نام ديگر باده  ،بگمزيا بگمازاست که » بغ +مـز« باشد .
زنخدای ماه  ،باده است  .ماه  ،که کليچه سيم ) = اسيم = يوغ =
جفت (  ،يا کليد مھر ناميده ميشد  ،مرکب ازسه خدا باھمست  .ماه ،
پيوند رام وبھرام وسيمرغ است  .بھرام  ،زراست ورام  ،آبگينه است
وسيمرغ  ،ياقوت است که سه گوھرجام ميباشند  .ھم باده  ،ھم جام ،
اصل مھرھستند.
برای اين » جام باده «  » ،جام جم « ناميده ميشد  ،چون جم يا ييما که
ُبن ھمه انسانھاست  ،به معنای » ھمزاد يا جفت به ھم پيوسته «
ھست  .جم وريواس وھوم و مريزاد و ا ُرمک ،و ويد ،ھمه يک معنا
داشتند  ،و چھره ھای گوناگون يک اصل بودند  » .جم « درواقع » ،
مھرميان زن ومرد « است که آن دورا به ھم می پيوندد  .فرھنگ
ايران  ،با آفرينش شخصی بنام آدم شروع نميکند  ،وجم نيز چنانچه
مشھورشده است  ،مرد ونرينه نيست  ،بلکه درآغاز » ،مھرميان زن
ومرد «  ،اصل انسان است  .جم  ،چنين معنائی داشته است .
جھان وانسان وجانور مانند گياه  ،با دانه يا بذريا تخم  ،شروع ميشود .
ازاين رو واژه آغازونخست  fra-tom ،است  ، tom=tum،تخم
است  .دانه  ،دراصل » دوانه = جفت به ھم چسبيده « است  .بذر
دراصل » باز +راک «  ،دواصل بھم بافته « است  ،تخم دراصل »
تئوخمان = تواءمان « است  .توم که تخم باشد ،درعبری به معنای »
دوقلو = ھمزاد « ھست و نام » توماس « ھمين معنی را دارد  .اينکه
نخستين جفت انسان دربندھش  ،مشی ومشيانه  ،ريواس ھستند  ،به
علت آنست که ريواس  ،گياھيست که نروماده را درخود دارد و نام
ديگرش » زرنيله = زرنيره « است که به معنای » جفت باھم يگانه
شده « است  » .زر=  «zaraبه معنای باھم يگانه شدنست  .زن ومرد
نخستين باھم سه تای يکتا  ،اصل مھرھستند .ازاينرو » مھـری « و »
مھريانه « ناميده ميشدند  .ويزدانشناسی زرتشتی  ،دراين باره که
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چگونه اين دو  ،ازھم جداشدند ،مسئله دارد  .ھمين » ريواس « را
درافغانی  » ،ھوم « مينامند  .ھوم  ،تنھا نام گياھی نيست که زرتشتی
ھا آنرا برگزيده اند بلکه » ھوم «  ،مريزاد نيز ناميده ميشود که »
مھر ايزد « باشد  .ازاين رو مشخص ميشود که » ھوم «  » ،ھو+
مای « بوده است که » مای به « باشد که ھم به معنای » مادربه «
وھم به معنای » مايه به « است و چنانچه آمد  ،به وبھی نام ّ
خرم يا
ُزھره بوده است  .ھوم  » ،ويد « نيز ناميده ميشود که ھمان » بيد=
بيت « باشد و دراردو  ،اين بيد وبيت  ،به معنای » نی « ھستند .
ودرست نی به علت گره يا بند يا قـَفی که دوبخش را به ھم پيوند
) پات +وند ( ميدھد  ،گياه سه گانه يگانه  ،يا » گياه مھر« بوده است .
و درگويشھای گوناگون به حلق وگلو ) گرد= غرو( که نای است ،
ھوم گفته ميشود  .ودرتبری به قنات  »،سوما « که ھمان » ھوم« گفته
ميشود  ،چون قنات ھم نای وزھدان زاينده آب شمرده ميشده است  .به
قنات درپھلوی  «kaana-kin » ،ميگويند که » کانا  +گين « باشد و
به معنای زھدان زن ) کانا = کانيا ( يا پستان زن است  .ودرست
گـن = « genگفته ميشود که ھمان » گين
درپھلوی به آئينه و شيشه » ِ
« باشد  .به عبارت ديگرجام يا » آئينه = آ -دين = زھدان « ،ھمان »
گين « است .
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