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انديشيدن با خنديدن آغاز ميشود
ھستی يافتن ِدرگيتی ،خنديدنست
پيون ِد شناخت وشادی درگوھرانسان
آدم وحوا درتورات  ،با خوردن از درخت بينش  ،بھشت ) باغ عدن(
را که نماد شادی وجشن است  ،برای ھميشه از دست ميدھند .بينش
و شادی با ھم متضادند  .با بينش  ،نميتوان دربھشت ) شاد( زيست.
انسان با بينشش ،بھشت وشادی را نابود ميسازد  .با بينش ِ
سرچشمه گرفته ازخود  ،نميتوان با خدا و با حقيقت بود .
ت بينش و ُخلد) که ھمان ناميرائی و تازه
دراين بھشت  ،دودرخ ِ
شوی ھميشه ازنو است  ،که سرچشمه شاديست ( ازھم جدا ھستند .
ِ
اين به معنای آنست که بينش وشادی باھم نميآميزند .بينش  ،انسان را
نووتازه وسرسبز نميکند  .بينش  ،انسان را نوزا نميکند ،چون
ناميرائی يا بيمرگی يا فـَ َرشگـَرد در» ھميشه ازنو ،سبزوتازه شوی
يا نوزائی ھميشه « است  .فقط در وجود يھوه است که اين دو باھم
آميخته اند  ،ولی درھستی انسان ،اين دو ،درتضاد باھمند .
دراسطوره ھای يونان  ،پرومتئوس  ،آتش را که سرچشمه روشنی
و بينش ھست ازبارگاه زئوس برای انسانھا ميدزدد و دچارعذاب
وشکنجه ميشود  .ھمچنين تانتالوس  ،Tantalusکه دربارگاه زئوس
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 ،رازھای خدا را ميداند  ،چون اين رازھا را برای مردم افشا ميکند،
دچارعذاب ھميشگی ميگردد  .اين تضاد شادی با شناخت ،
سراسرساختار تورات وانجيل وقرآن و تفکريونانی را مشخص
ميسازد  .ولی فرھنگ ايران  ،درست برسرانديشه » ھمبستگی
ت خود انسان  ،استوار شده است که
شادی وشناخت « درفطر ِ
درتضاد با فرھنگ يونان و اديان ابراھيمی است .
با چيرگی انديشه ھای اين اديان وفرھنگ يونانی دراذھانست که ما
نميتوانيم بنياد فرھنگ ايران را ازنو بشناسيم و باز يابيم  ،و آنرا
خنده آورو خرافی نيزميشماريم  .يزدانشناسی زرتشتی  ،خنديدن
زرتشت را ھنگام زاده شدن که بھمن  ،خدای خرد وبزم  ،درآن
ھنگام با او ميآميزد  ،به معجزه ای استثنائی ،کاسته و تحريف کرده
است .درحاليکه آميختن خدای بھمن )ھم خدای خرد وھم اصل بزم
وشادی ( با انسان  ،ھنگام زاده شدن  ،درست بيان ھمبستگی شادی
وشناخت درگوھر ) فطرت ( انسان است .
مردم ايران  ،بھمن را که بُن خرد درھرانسانی ) آسن خرد= پيش
خرد( وفطرت ھرانسانی شمرده ميشد  » ،بزمونه « نيز می
ناميدند » .بزمونه «  ،پيوند دوواژه » بز« و » مونه « باھم است ،
که به معنای اصل وسرچشمه بزم است  » .مونه « به معنای اصل
وبنياد ومرکزاست  » .بـز« که واژه » بزم « ازآن ساخته شده است
 ،ھنوز درکردی  ،معنای اصلی خود را نگاه داشته است  » .بـز«
به معنای زھدان و انگولک ) تلنگر( ھست  ».بزاو«  ،به معنای
جنبش است بزاوتن  ،جنبانيدنست  .ازسوی ديگر» بزان « به
معنای دانا ھست  .دانائی و اصل جنبش وزندگی در بزم وجشن ،
باھم زاده ميشوند  » .درزادن  ،خنديدن «  ،درفرھنگ ايران  ،يک
اصل ھمگانی وکلی بوده  ،و يک رويداد استثنائی و ويژه درزاده
شدن زرتشت نبوده است .
ِ
البته عموميت داشتن چنين پديده ای  ،نفی برگزيدگی زرتشت  ،وبی
نيازی مردم ازرھبروپيشوا وپيامبر بود  .ولی فرھنگ ِ اصيل ايران
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 ،زاده شدن ھمه انسانھا را ،اينھمانی با خنديدن وروشن شدن
ودارای خرد بنيادی شدن )خردبھمنی = آسن خرد= پيش خرد=
خردقائم بالذات( ميدھد  .و اين نکته ِ » خندان زاده شدن « برای ما
که از فرھنگ خود ،بيگانه شده ايم  ،خرافه  ،يا ضد طبيعی وباورنا
کردنی و غيرعلمی به نظر ميرسد  .کودک درزاده شدن درگيتی ،
درشادی فراوان که می يابد چنان خندان ميشود که ميگريد
خنده درفرھنگ ايران  ،شکفته شدن ِ ھستی ِ خود ِ انسان  ،يا گسترده
شدن بُن ژرف خود ِانسان ازشادی است  .شادی  ،سراسر ھستی
وتن انسان را ميگشايد و ازھم بازميکند و اين خنده است  .ھستی ِ
انسان  ،درزاده شدن درگيتی  ،ميخندد  .درفرھنگ ايران  ،به کسی
ويا به چيزی که خنده داراست  ،خنديدن ،خنده نيست  .انسان  ،از
کاريا » گفتار ِتھی ازخرد ِ« ديگران نمی خنددد  ،بلکه شادی
ازشکوفه کردن خرد  ،درسراپای وجود خود انسان  ،خنده ميشود .
انسان  ،نياز بدان ندارد که چيزی يا کسی را بيابد که خنده داراست،
تا بدان بخندد  .انسان  ،به خودش ھم نمی خندد  .بلکه  ،خنده ،
شادی ِ ژرف  ،ازھستی يافتن درگيتی  ،و از»خود ،سرچشمه زايا
شدن « است  .ھستی انسان  ،دربازو گشوده وروشن شدنست که
خندانست .
درفرھنگ ايران  » ،درگيتی  ،ھستی يافتن  ،يا زاده شدن « ،
خنديدن است  .خنده  ،روند ِ پيدايش ِ ھستی درگيتی است  .خود ِ به
وجود آمدن ِانسان درگيتی  ،خنديدن است  .ھرچيزی درگيتی به
وجود آيد  ،ميخندد  .خنده  ،شکفته شدن ھستی  ،شکفته شدن جان ،
شکفته شدن خرد درانديشه و شناخت وکردارو گفتار است  .پيدايش
ھرانسانی درگيتی  ،خنديدن است  .بدنبال خنديدن به ديگری يا
چيزی خنده دار رفتن  ،نشان آنست که ھستی ِ خود ما بی گشايش
است و ازخود  ،باز نميگردد  .ما بايد از مفاھيم تنگ وسطحی و
منفی که ازخنديدن به ما آموخته اند ،بگسليم تا دريابيم که فرھنگ
ايران  ،چه ديدی از» خنديدن « داشته است  .به ما آموخته اند که
5

6

آنچه جدی است  ،عبوس و ترشرو وتھی ازخنده و» گرفته « است .
ازاين رو خود را » عباس « می نامند  .ما کسی را جد ميگيريم وبه
او احترام ميگذاريم که نه تنھا نمی خندد  ،بلکه عبوس وگرفته ھم
ھست  .به ما آموخته اند که به عيب و نقص ديگران بايد خنديد  ،و با
خنديدن  ،آن کار را خواروزشت ساخت ونکوھيد  .ما درخنديدن به
ديگری  ،ناتوانی وسستی خـرد او را رسوا ميسازيم و ارج اورا
پايمال ميکنيم  ،و ازاين آزردن ،کام می بريم  .به ما آموخته اند که
گاھی لبخند برلب بگذاريم و بطور ساختگی بخنديم ولی دردرون ،
عبوس وگرفته وجد بمانيم  .به ما آموخته اند که خدا  ،نمی خندد .
قدرت نبايد بخندد تا ازآن حساب ببرند  .به ما آموخته اند که انسان ،
گريان زائيده ميشود  ،چون ازدرد می نالد  ،وبا درد زاده شدن ،
بنياد ِ زندگی ِ سراسر درد گذارده ميشود .درد درھنگام زاده شدن
 ،ب ُِن ِزيستن با درد  ،در سراسر عمر است .
ولی فرھنگ ايران  ،بر شالوده ِ تجربه ای کامال متفاوت ازخنده
وشادی نھاده ميشود  .فرھنگ ايران براين تجربه استوار است که
زادن او  ،روند
اگرکودک  ،ھنگام زادن  ،ميگريد و لی خو ِد روند
ِ
خنديدن است  .وکودک  ،از فرط شادی که به گيتی ميآيد  ،ميگريد .
اين گريه ايست که نماد اوج شادی است  .فرط شادی ،گريه ميشود.
شاخصه بی نظير فرھنگ ايران  » ،پيوند شادی وشناخت باھم در
ت انسان  ،شناخت خدائی
گوھر ،يا فطرت انسان « است  .فطر ِ
مقتدر ،وبستن عھ ِد تابعيت ازاونيست  ،بلکه  ،توانائی خود در
شناختن ِ شادی زندگی است .
درانسان ،نيروئی نھفته است که درپيدايش  ،ميتواند با شناختن
پديده ھا  ،شادی و جشن درگيتی ،بيافريند  .دربـذر ِانسان ،نيروئی
نھفته است که درروند ِ شناختن درجستجوکردن  ،شاد وخندان
ميشود  .خرد ،وخنده که پيدايش شادی سراسری ھستی است  ،باھم
درانسان  ،پيدايش می يابند  .روند ِ زايش  ،ھم رون ِد خنديدن وھم
روند روشن شدن است  .روشن شدن و خنديدن  ،دو روند
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ناگسستنی ازھمند  .روشن شدن يا افروختن  ،درفرھنگ ايران  ،با
انديشيدن و » رسيدن به بينش  ،وشناختن «  ،اينھمانی داشت .
ھستی يافتن در گيتی  ،ھمزاد خندان شدن و انديشيدن ) خـرتيدن (
است  .اين تجربه که ايرانيان  -1 ،شادی و  -2شناخت و -3
زندگی درگيتی را  ،به کردار پيوند نا گسستنی ازھم  ،درفطرت يا
بُن انسان درمی يافتند  ،به کلی با تجربه ھای يھوديان و يونانيان و
بودائيان واسالم  ،فرقی ژرف دارد و اين تجربه استثنائيست که
سراسرگستره فرھنگ ايران را معين ميسازد .
چنانکه ديده خواھد شد  ،خو ِد واژه » خنديدن «  ،درست به معنای »
زائيدن « است ) مانند واژه بزم وبز درباال (  .آفريدن  ،خنديدن
است  .اين تجربه ژرف ،که درست دراينھمانی دادن » خنديدن با
نشان جھش نيروی
زائيدن « صورت به خود گرفته است ،
ِ
سرشارزندگيست که درخود نمی گنجد و ميخواھد ازخود فرا ريزد و
درلبريزشدن  ،گشودگی خود را می يابد  .اين تجربه فراخی يافتن ِ
نيروھای سرشارو آکنده ودرھم فشرده اند که » درد گذر« را
درروند زايش  ،نه تنھا ناديده ميگيرد ،بلکه احساس ھم نميکند .
ھمين تجربه را ايرانی نيزسپس درھمه حواس وطبعا خرد خود
ميکرده است  .در بسودن وشنيدن و ديدن وبوئيدن ومزيدن ،
زندگی ازروزنه ھای تن  ،لبريز ميشود  .او درحس کردن و شناختن
وانديشيدن  ،اين تجربه را داشت که شعله ھای آتش فروزنده جان ،
از روزنه ھای تنگ حواسش که سراسر تنش را احاطه کرده اند ،
ميگذرند و در گذر ازاين تنگناھا  ،تبديل به روشنی ميشوند وبه ھمه
پيرامون  ،پرتو مياندازند  .اين فوران زبانه ھای آتش ،و دگرديسی
آن به روشنائی ازتنگنای حواس  ،درکی از تنگنای حواس نداشت .
شعله ھای آتش جان  ،از روزنه ھای حواس درتن  ،زاده ميشوند
وپيدايش می يابند .
شناخت وانديشه  ،تحول  ،يا دگرديسی گرمای سرشار زندگی  ،از
روزنه ھای تنگ حواس به روشنی گرم است که چون بادرک »
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فراخ يا گسترده شوی « ھمراھست  ،شادی آوراست  .انسان ،
درحس کردن ،که جداناپذير ازانديشيدن وشناختن است  ،گسترده
وشاد وخندان ميشود .
اين سرانديشه  ،که اصل ِ پيوند  ،يا جفتی يا يوغی يا سنگی
) =اتصال وامتزاج نيروھا باھم ( باشد  ،و رون ِد آفريدن ِ  -1جنبش
و -2روشنی و -3شادی باھم است  ،مفھوم » آفـريـدن « را مشخص
ميساخت  .ما امروزه مفھوم ِوارونه و بسياردورازاصل ،ازکلمه »
آفـريدن= « aa-fri-danداريم  .شريعت اسالم  ،ﷲ را خالق واحد
ميداند  ،وغالبا واژه » خالق « را به غلط به » آفريننده «
برميگردانند  .ميگويند  ،اھورا مزدای زرتشت  ،جھان را آفريد .
طبعا ما به ھمين روال  ،يک فرد يا شخص را آفريننده فالن کار و
فالن چيز ميشماريم  .ولی درست  ،اين واژه برضد معنا ومحتوای
اصلی اش  ،به کار برده ميشود .
»آ -فری– دن=  «aa-fri-danيعنی  ،درجفت شدن باھم  ،دراتصال
و آميزش و دوستی وپيوند و انبازی )= ھم -بغی= نر -سنگی (
سرچشم ِه  -1جنبش و -2شادی و  -3روشنی ) افروختن( شدنست ،
چون »  =friفـری« که معنای دوست داشتن  ،دردوستی برافراختن
 ،برکت دادن وبرکت يافتن دارد ھمان واژه » پـری « است که
دراصل ) پـر ،پـری pair ،درانگليسی Paar ،درآلمانی ( به معنای
» جفت باھم  ،جفت شدن باھم « است  .اينکه سيمرغ به زال ،پرش
را ميدھد  ،به معنای آنست که نيروی اتصال وامتزاج يا دوستی
وانبازی وھمبغی را که گوھرخدائيش ھست  ،به زال انتقال ميدھد،
تا ھميشه زال )يا انسان بطورکلی ( بتواند مستقيم با خدا ) سيمرغ=
ارتا ی خوشه ( پيوند بيابد  ،وبا او بياميزد  .او امر ونھی  ،يا درسی
و علمی به زال نميدھد  .او کتابی وشريعتی يا پيامی به زال نميدھد ،
بلکه سيمرغ ) وای=  » ، (vaayپـرخودش « را که » اصل
پروازوجنبش=  «vaayenitanھستی خو ِد خدا ) وای به ( است ،
به زال يا ھرانسانی ميدھد  .ضميرانسان  ،ازاين پس  ،پرنده يا
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بالدارميشود  .به عبارت اسالمی  ،ضمير انسان  ،معراجی است .
ھرانسانی ،توانائی پرواز به اصل يا معراج را دارد .
چھارنيروی ضمير انسان که ازتخم آتش ) اخو=  ( axvدراو ،
ميرويند  ،چھارپری ھستند که انسان را توانائی می بخشند که ھميشه
با سيمرغ ) ارتا (  ،پيوند بيابند  .دادن پـر ،دادن » نيروی پيوند
آفرينی  ،يا اصل اتصال وامتزاج = مـر«« يا نھادن گوھرخدائی
خود،درھرانسانی ) مر +تخم ( است  .ازاين رو انسان  » ،مردم =
مر +تخم « خوانده ميشود  » .وای= واز= باز « درvaayentitan
که اصل پروازوجنبش وھمگوھر با خدا بودن است  ،دراصل »
دوای=  «dvaayaيا » دوتای به ھم چسبيده « است  .باد يا
وای  vaayکه دم وجان وخدا)سيمرغ ( ھست  ،اينھمانی با پرنده
وپرواز دارد  .خدای باد وھوا  ،اينھمای با پرنده يا مرغ داشت .
گوھر انسان ) اخو ، axvکه چھارنيروی ضميرازآن ميرويند که
ھمان چھارپرباشد( ازاين رو » دالمن =  « Daalmanخوانده ميشد
چون دالمن  ،ھم به معنای  -1گوھر ،وھم  -2باز) عقاب(  ،وھم -3
بوم « ) مراجعه شود به يونکر( است  .گوھرانسان که نيروھای
ضميرش باشند ،وای ) باز= رام ( و جُ غـد ) بھمن ( ھستند .
گوھرانسان  ،پرنده يا اصل پروازوجنبش است .گوھر انسان  ،جغد
 ،است  ،به سخنی ديگر ،مرغ بھمن  ،يا خدای خرد ِ سامانده و اصل
شادی ھست  .جغـد را که اينھمانی با خدای خرد ،بھمن داشته
است ،برای آن منحوس وشوم ساخته اند  ،تا خرد بھمنی ) آسن
خرد ( را درفطرت يا گوھر انسان  ،زشت ومنحوس سازند .
گوھرانسان  ،باز)=وای= پرنده ( است  ،و باز که ھمان » وای ،
وای به « باشد  ،نام رام ميباشد که گوھرجفتی )(jut gohrدارد  ،و
مبدء زندگی و خدای زمان و اصل پيوند وميان  ،واصل جستجو
ھست  .گوھرانسان دراثرپرنده بودن  ،دراثر » وای« يا جغد بودن ،
اصل جفتی ھست  .دوپر ،يا چھارپر ،يا شش پر ،يا ھشت پر ،ھمه
نماد اصل جفتی بودن گوھرانسانند  .داشن چنين پری  ،نماد
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معراجی بودن گوھرھرانسانی است  .رفتن به معراج  ،نه ويژه
محمد است نه ويژه زرتشت  .ھرانسانی  ،رابطه بيواسطه با خدا
دارد  .خو ِد واژه » جغد « که مرغ بھمن  ،خدای خرد است،
دراصل » جوغ  +تای « يا » يوغ  +دای « است که به معنای »
جفت  +مادريا اصل « است  .جغد ،به معنای اصل جفتی است
وچون اصل جفتی است  ،سرچشمه روشنی وجنبش وشادی است .
دوستی و اتصال و پيون ِد دواصل يا دونيرو يا دوکس يا دوگروه
باھمست که جنبش وروشنی وشادی ميآفريند  .اين بود که واژه »
فريت= « fritaکه به معنای دوست ومحبوب است ) برشکافته از
واژه فری = پری ( وسپس تبديل به واژه » فـريد « گرديده است ،
دراصل به معنای » جفت وانبازوسنگ و يوغ و مر« است .
اين بود که نام اين خدا » ،فريت = فريد = آفريت« يا » رند آفريت
= رند آفريس « بوده است  .اين واژه درشکل » عفريته « زشت
ساخته شده است  .ولی به ميانه قالده  ،نيز فريد ميگويند  ،چون »
ميان« ھميشه دوبخش را به ھم پيوند ميدھد ،و نام دجال ) دژ +آل =
سيمرغ ِ تباھکار= زنخدای زايمان که سپس تبديل به قاتل کودکان
شده است ( ھمين » فريد « بود  .فريد که دوست و محبوب و اصل
دوستی و پيوند و ھمآفرينی ِ شادی و روشنی و جنبش  ،بود ،
ازسوئی نام » دجال « گرديد که ھمه ازپيدايش او ميترسند،و
ازسوئی معنای» بی نظير« پيدا کرد ) نام فريد الدين عطار( .
ھرچند تا اندازه ای از موضوع خود که بررسی معنای آفريدن باشد،
دورافتاديم  ،ولی اين نکته را يافتيم که گوھرانسان يا فرد ھم
دراثرھمين اصل جفتی  ،سرچشمه جنبش و روشنی ) شناخت(
وشادی ھرسه باھمست  .اينست که گياه وجانوروانسان ،ازپيوند
آسمان با زمين  » ،آفريده « ميشوند .تخم زندگی که ازآسمان افشانده
وپراکنده ميشد و درتن قرارميگرفت  » ،آتش « خوانده ميشد  ،که
دراصل معنای » گرمی « داشت  .اين رون ِد » ھبوط « نبود  ،بلکه
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روند ھمبستگی دوقرين يا دوبال يا دوپا به ھم بود  .درفرھنگ
اصيل ايران ،داستان ھبوط انسان نيست .
» تـن «  ،سه معنا داشت ودر سه تصوير گوناگون مجسم ساخته
ميشد  .ھم  -1زھدان يا تخمدان  ،تن بود  -2 .ھم » اتشدان ومجمرو
آتشگاه «  ،تن بود و ھم » زمين وھرچه زمينی بود «  ،تن بود .
به جھان جسمانی وماده  » ،تـنکرد = تن  +کرد « گفته ميشد و اين
به معنای » آنچه که از زھدان زاده ميشود « ميباشد  .چنانکه »
دينکرد = دين  +کرد « نيز به ھمين معناھست  ،چون » دين «  ،ھم
معنای » زھدان واصل آبستنی و بينش « ھردو ھست  .بينش
حقيقتی ،روند ِ پيدايش از تاريکی زھدان ) گوھرفردانسان( است .
» اخـو« يا اصل زندگی نيز ،دربرابر اين سه تصوير تن  ،سه
تصوير گوناگون داشت  .اخو ،يا  -1آتش واصل زندگی متناظر با
زھدان  ،يعنی نطفه بود ،ويا -متناظربا آتشدان ومجمر ،حبه آتش يا
زغال واخگربود ،و -3ويا متناظربا زمين  ،بذرو دانه وتخم بود .
» تن و آتش ِجان « ،مانند دوپا يا دوبال يا دوچرخ يک گردونه باھم
رابطه قرينی ويوغی يا سنگی وانبازی داشتند  ،نه رابطه حاکم
برتابع  .پيوند يا اقتران نطفه با زھدان  ،باھم ميآفرينند  .پيوند
زغال با آتشدان  ،باھم ميآفريند  .پيوند تخم با زمين ،باھم ميآفريند .
اين را ھمآفرينی يا » ھمبغی « يا » نرسنگی « می ناميدند .ھيچ
آفرينشی ،تک نميشد  ،بلکه ھرآفرينشی ،برشالوده ھمبستگی
دواصل باھم بود  .به عبارت ديگر ،پيوند يا مھر ،اصل آفريننده
روشنی وجنبش وبينش وشادی است  .خدا ھم  ،ھنگامی ميتوانست
بيافريند که درگوھرش  ،جفت باشد  .اين بود که اقتران نام روزھا
با ماھھا  ،بيان جفتی و اصل آفريننده بودن آن خدا بود  .ازاين رو ،
فروردين روز از فروردين ماه  ،يا دی روز از دی ماه  ،يا مھرروز
از مھرماه را  ...جشن ميگرفتند ،چون فروردين که ارتافرورد باشد
يا دی  ،گوھرجفت دارد  ،و دراين روز ،اين گوھردرشادی وجشن ،
صورت به خود ميگيرد  » .مھر« نيز ،خدائيست که درگوھرش ،
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جفت است  .واژه » مھر« که از ريشه » « maethaساخته شده
است  ،به معنای » جفت « و» يگانه ومتحد شدن« و » جايگاه
ومسکن « است .مھر ،مکان اقتران دوجفت باھمست  .ازاين رو
گيا ِه روز مھر  »،مھرگياه « يا » بھروز وصنم  ،بھروزو سيمرغ «
بود  .مھر ،اصل جفتی واقتران بود ،و چون اصل جفتی بود ،
سرچشمه جنبش وشادی وروشنی بود  .ازمھر اقتران وپيوستگی
است که جنبش وشادی و روشنی پيدايش می يابد .
نام ديگرمھرگياه  ،مردم گياه ھست  .درکردی به مھرگياه  » ،حسن
بگی « گفته ميشود که ھمان » اسن – بغ  ،يا خدای سنگ= يا اصل
اتصال وپيوند« گفته ميشود  .انسان يا مردم  ،ازتخم ِ» مھـر« ،که
پيوند دوخدای بھرام و ارتا ) سيمرغ ( باشد  ،ميرويد  ،زائيده
ميشود  ،ھستی می يابد ،ميخندد ،روشن ميشود  .طبيعت انسان،
زاينده شناخت وشادی وجنبش باھمست  .فطرت انسان  ،دگرديسی
تخم عشق دو خدا به ھمست که اصل پيدايش خورشيد و زمان وگيتی
ھستند  .انسان  ،مخلوق ِ ﷲ نيست  .انسان عبد ﷲ نيست  .انسان،
درختيست که ازريشه » عشق خدايان باھم « روئيده است  .بھشت
وشادی و معرفت در ذات انسانست  ،و نميتوان انسان را از بھشت
تبعيد کرد ،و نياز به روشنی و شناخت ازکسی ندارد .
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جمھـوری ايرانی
بر چگونه بينشی ازانسان
پيدايش می يابد ؟
ت » ھنگام « درتاريخ
شناخ ِ
برترين شناخت  ،شناخت دگرگونه شدنيھاست
برترين شناخت  ،شناخت ِ چيزھائيست که تغييرمی يابند
ھرزمانی ،ھنگام تحول دادن گذشه به آينده است
ميگويند چون ھمه چيزھا درگيتی ،فانی ) گذرا( ھستند  ،پس بی
ارزش يا کم ارزشند  ،ويا به خودی خود  ،ارزشی ندارند  ،بلکه فقط
وسـيله برای رسيدن به » آنچه نميگذرد « ميباشند  .اصل زندگی و
زندگی حقيقی  ،ناگذراھست  ،که فراسوی جھان گذرا ورون ِد گذر
وتغييرميباشد  .آن شادی که ھيچگاه نميگذرد وتغيير نميکند  ،شادی
حقيقی است و شادی که نيامده  ،ميگذرد  ،وتغييرميکند  ،ارزشی
ندارد  .شادی که نميگذرد و به طور ابدی باقيست  ،غايت زندگی
وبرترين ارزش درگيتی ميباشد  .پس بايد آنچه را گذراھست ،
وسيله برای رسيدن به » آنچه ھرگز نميگذرد « ساخت  ،چون
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شادی که ميگذرد  ،به خودی خودش  ،ارزشی ندارد  .پس بايد
زندگی گذرا درگيتی را  ،تابع ِ غايت رسيدن به شادی ناگذرا
درفراسوی زمان کرد  .گستره ای ناپيدا درفراسوی زمان گذرا
ھست  ،که درآنجا بطور ابدی  ،شادی بيکران است.
ھرعملی وفکری و گفتاری درزندگی گذرا ،بايد وسيله رسيدن به
اين غايت  ،يا شادی ناگذرا گردد  .آنچه را ميگذرد  ،بايد تابع و
محکوم » آنچه نميگذرد « کرد  .اين انديشه ،تنھا زندگی فرد را
معين نميسازد ،بلکه ھمه جامعه  ،مانند فرد  ،بايد زندگی گذرای
خود را درگيتی  ،تابع شاديھای ناگذرا کنند که پس از زندگی بدان
خواھند رسيد  .سراسر اجتماع بايد تابع اين غايت و اين ارزشھا
گردند  ،و حکومت  ،مکلف است اجتماع را برای رسيدن به چنين
سعادتی ،رھبری کند .
اين انديشه  ،فقط دوجھان ِازھم بريده ) دنيا و آخرت ( را دراديان
پديد نميآورد  ،بلکه پيآيندھای ديگری نيز درخود ِ ھمين گيتی ھم
دارد  .برپايه اين انديشه  » ،اجتماع و قوم و ملت وامت وحزب «
 » ،ھستيھای ناگذرا « بشمار ميآيند  ،و » فرد« درآنھا  ،به کردار
» ھستی گذرا وفانی «  ،تابع اين » کل ھا ی ناگذرا« ميگردد  ،و
اين کل ھا  ،غايت اصلی ميگردند  ،و » فرد« دراجتماع و قوم
وملت وامت وحزب  ،به کلی از» اصالت وغايت « انداخته ميشود ،
چون فرد را ميتوان برای بقای اجتماع و قوم وملت وامت وحزب
وطبقه  ،قربانی کرد وازآن گذشت  » .فرد «  ،موجودی گذرا ھست
ولی اجتماع  ،موجودی ناگذرا ميباشد.ارجحيت دادن ھرشکلی
ازاجتماع )چه شھرباشدوچه قوم باشد وچه ملت وامت باشد وچه
حزب وطبقه باشد و (...به فرد  ،آزادی فردی را ،قربانی آزادی يک
کل ميکند  ،واين با تصوير انسان درفرھنگ ايران ،درتضاد است .
جدا کردن دوگونه پديده » گذرا « از » ناگذرا« و ايجاد دوگستره
متضاد ھستی ،درفرھنگِ اصيل ايران نبوده است  ،و نخست در دين
زرتشت  ،پيدايش يافته است .
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درفرھنگ ايران  ،درست  » ،دگـرديسی« و » دگرگونه شوی « و»
تازه شوی « و » تحول و تغيير«  ،گوھر خدا ھست  .ازاين رو ،
خدا  ،خودش زمانست  ،خودش درگذشتن  ،ميگردد) دگرديس
ميشود( .درست دگرگونه شوی و دگرديسی وتازه شوی  ،برترين
ارزش است  ،چون خدائيست .وارونه آنچه دراين اديان براذھان
چيره گرديده است  ،چيزی که ناگذرا وابدی و » ھميشه ھمان ميماند
که ھست وتغيير نميکند «  ،خدائی )يا الھی( نبود .
فروزه اصلی خدا )= ارتا ( بقا و جاودانی دراين راستا نيست  .خدا
 ،اينھمانی با ابديت وبقای بی جنبش ندارد  .بلکه خدا درفرھنگ
ايران  » ،ھستی ھميشه تازه شونده  ،ھميشه تازنده  ،ھميشه
روان  ،ھميشه دگرديس شونده  ،ھميشه شونده  ،ھميشه درگشتن
« است  .زندگی) جان( و زمان  ،ھردو يک خدا ھستند که » رام «
باشد  .جان وزمان باھمند ،وباھم ميگردند  ،تحول می يابند  ،و چون
ھميشه ،چيز ديگرميشوند  ،ھميشه درجنبش است که » ھستند « .
ھستی درجنبش است  .ھستی ،روانست .آنچه روان ھست  ،به ھم
پيوسته است و فانی نيست  ،بلکه تغييرصورت به خود ميدھد و »
جامه اش را ميگرداند «  .خدا  ،اصل ھميشه » ديگرشونده « » ،
پيوسته تازه ونوشونده « است  .رود يا جوئی که از ديدگاه امروزه
ما ميگذرد ،آبيست که پيوسته ميرود ،و صورت ديگربه خود
ميگيرد ،ولی فانی نميشود  .رويندگی و زندگی  ،فراروئی و بالندگی
و گشتن وشدن و تحول يابی است  .درپيش رفتن  ،درفراتر رفتن ،
درفراز رفتن  ،دگرديسی به خود ميدھد  .زندگی وجان  ،نميگذرد،
بلکه  ،دگرديسی می يابد .
خدا ھم در روند دگرديس شدن  ،جھان جان را ميآفريند  .دراين »
گشتن «  ،درھرآنی  ،تازه ونو ميشود و به خود  ،صورت ديگر
ميدھد  .ھميشه ازيک صورت به صورت ديگر ،روان است  .چيزی
تازه ميشود که » می تازد ،می جنبد  ،ميشود «  .خدا  ،اصل ھميشه
تازه شونده است  ،معنای واژه ُمـرغ ) درھزوارش :تنگوری= تن+
15

16

گوری= زھدان ِھميشه تکون يابی ازنو( ،ھميشه تازه شوی است.
ازاين رو خدا ،سيمرغ ناميده ميشد  .زندگی ،اصل ھميشه تازه
شونده است  .اين برترين ارزش درفرھنگ ايرانست  .ازاين رو نام
سيمرغ  » ،ارتا فرورد « بود  » .فرا +ورد « که امروزه به شکل
» فروھر« درآمده است  ،ازواژه » ورتن = وردن = گرد -يدن «
برآمده است و بيان ھمين » ديگرگشتن « است  ».ارتا « که تخم و»
آتش جان « و بيخ زندگی ھرانسانيست  ،اصل دگرديس شونده ،
فرارونده  ،پيش رونده  ،پيوسته تازنده وتازه شونده ھست .
زندگی » ،ميگردد «  .گشتن ) تحول يافتن  ،دگرديسی يافتن  ،غير
ازگذرابودنست  ،غير از ،دست دادن گوھر ھستی خود است  .آنچه
ھست ،ديگرگونه ميشود  ،ولی از دست داده نميشود وفانی نيست و
از دست داده نميشود و ازميان نمی رود  .زندگی ،زنجيره به ھم
پيوسته » گشت گاه ھا « است  .درھرگشتنی ،چھره ای از سرشاری
و غنای زندگی ،پديدارميشود  .ھرآنی  ،چھره ای ديگر ،از غنای
نھفته زندگی  ،به خود شکل ميگيرد  .زندگی  ،نميگذرد و فانی
نميشود  ،بلکه ھرآنی  »،ھنگام ِ« پيدايش ِ برآيند ديگری ازفروھر
يا تخم خدا درانسانست  .زندگانی  ،مجموعه وطيف » ھنگام ھا «
تکرار يک عمل درھمه جا و
است  .درفرھنگ ايران  ،نيکی نيز
ِ
درھمه زمانھا نيست بلکه  ،عمليست که به » ھنگام « کرده شود .
ت واقعی ،شناخت » ھنگام و ھنگامھا « است  .يک کار
شناخ ِ
تاريخی يا يک کار سياسی يا يک کار اخالقی  ،کار به » ھنگام «
است  .حفظ کردن معلومات وتئوريھا وقرآن وتورات وگاتا ،
انديشيدن زنده نيست  ،بلکه انديشيدن انسان در ھنگام  ،و شناخت
ويژگی بی نظيرومنحصر به فرد آن ھنگام  ،و به کاربستن چنين
شناختی ،شناخت حقيقی است  .انديشيدن  ،انديشيدن به ھنگام
ھست  .ھنگام  ،گشتگاھی از زمانست که روند نوکردن گذشته به
آينده است  .درھنگام  ،گوھرگذشته  ،به گوھری که ميآيد  ،به آينده ،
تحول داده ميشود .آينده  ،ھمان گذشته نمی ماند که اندکی از
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اصالتش کاسته ميشود  » .ھنگام «  ،که » گره زمان « است  ،بی
نظيرو تکرارناشدنی است  .انسان  ،درھنگام  ،شاھد از دست دادن
گوھر زندگی خود نيست  ،بلکه دست درکار تحول دادن آنچه بوده
است  ،به آنچه خواھد آمد  ،ميباشد .
ياد گرفتن يک مشت معلومات و بکاربستن آنھا  ،بدون شناخت »
ھنگام « دراجتماع  ،زادگاه ھمه خطرھا درزندگی اجتماعی وفردی
است  .واقعيت بخشی اين گونه معلومات وآموزه ھا در زندگی فردی
و اجتماعی ،مسخسازنده » واقعيت « ھستند  ،و درست آنھا ھستند
که ازگيتی  ،دوزخ ميسازند  .زمان در زندگی  ،مجموعه ھنگام ھا
است  .ھرھنگامی  ،فرصت تازه برای افشاندن سرشاری زندگی
است که پيشتر نمی شناخته ايم و در نمی يافته ايم  ،واکنون آن را
می يابيم که زندگی را می افزايد .
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جمھـوری ايرانی
برشـالـود ِه » خـرد شـاد «

خـر ِد شاد  ،خـر ِد نيرومند ھست
خرد ِ خود جوش درانسان ،بُن حکومت
خردی که ازآن شادی وروشنی ميجوشد
خرد ِخود جوش انسان ،يا » آسن خرد «
بھمن ،که » شھرايـزد -خرد « است
ھم معمار ِشھر)شھرساز( و
ھم موءسس حکومت) شھرآرا( ھست

پس  :خردبھمنی درھرانسانی
ھم اجتماعسازوھم» شھرآرا«ھست
آنچه ازمتون پھلوی زدوده شده است اين انديشه ِ بنيادی فرھنگ
ايران است که بھمن  ،سرچشمه خرد يست که ھم » شھررا بنا
ميکند «  ،وھم خرديست که » شھررا می آرايد «  ،يا به عبارت
ديگر،خرديست که تاءسيس حکومت ونظام و داد) قانون وعدالت(
18
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را ميکند .ازاين رو بھمن  » ،شھر ايزد خرد « ناميده ميشد  .اين
انديشه  ،سازگار با تئوری حکومتی زرتشتی نبود که اين
دوخويشکاری را،ازآن اھورامزدای زرتشت ميدانستند که سپس اين
مرجعيت به موبدان زرتشتی انتقال داده ميشد  .بدينسان اين خر ِد
بھمنی » ،اجتماعـساز« و»شھرآرا= آراينده شھر«  ،که طبيعت
ھرانسانی شمرده ميشد  ،و گرانيگاه تفکراجتماعی وسياسی ايرانيان
بود ،درتضاد با آموزه زرتشت و يزدانشناسی زرتشتی بود .
درفرھنگ ايران  ،وارونه تفکر ارسطو  ،گرانيگاه انديشه ھای
اجتماعی  »،حکومت « نيست  ،بلکه » پيش – خرد « يا » آسن
خرد « يا » خرد بھمنی « يا » خرد خودجوش « يا » خردشاد«
درفرد انسانی است  » .آ َسن خرد « درھرفردی که ھمان خرد بھمنی
باشد  ،به معنای »خرد ِ سنگی « است  .واژه ِ » سنگ «  ،واژه
ايست که دراصل  ،به معنای » پيوند و آميزش دواصل يا دونيرو
بوده است  ،که سرچشمه روشنی و شادی و سامان يا نظم «
ميگردد  ،چنانچه در واژه ھای » ھنجيدن ،وھنجاروسنجيدن ،وسنج،
وھنگ  ،وزنگ و سنگام وسنگاروسنجر« که تلفظ ھای گوناگون
ھمان واژه سنگ ھستند  ،اين معنا را ميتوان به آسانی باز يافت .
» سنگ« دراصل  ،اصطالحی متناظر با » يوج = يوش= يوژ «
بوده است که ھمان يوغ شدن ،يا جفت شدن ويا » سنتز « و يا
اقترانست  ،و ازاقتران يا سنتز نيروھا وحواس با پديده ھا ھست ،
که » نو«  ،فرا می » جوشد «  .ھمين واژ ِه » جوش « يا » خود
جوش « نيز  ،يکی ازشکلھای تلفظ ِ واژه ِ» جفت= يوغ = يوج =
يوگا = يوش « ميباشد .سنگ و يوغ و سپنج ) ھم که ھمين معنا را
دارد ( و» مـر«  ،اصطالحاتی ھستند که بيان » خود جوشی  ،از
سنتزواقتران وآميغ ِ دواصل باھمند « .
» جھان سپنجی يا سپنجی سرای« دراصل به معنای » جھان ِتازه
شونده وشاد « بوده است  ،که انسان آن را با برپا کردن جشن  ،می
پذيرد  .با تغيير مفھوم زمان و تحول به گذر  ،سپنجی سرای ،سپس
19

20

 ،معنای » جھان فانی « گرفته و زشت ساخته شده است  .سپنجی
سرای  ،دراصل به معنای » سرای جشن وتازگی « بوده است
وسپس تبديل به » سراس گذرا وفانی « شده است  ،و اين درست
ھمان اصطالح » سکوالر« ايرانيست .
سپنج ِ جشنی  ،سپنج ِگذروفنا شده است ،و اکنون ھنگام آنست که
درک اصلی» سپنج ِجشنی «  ،جانشين» درک فنا از گذر« گردد.
سنگ و يوغ و سپنج و مـر،پيوند يست که ،سرچشمه
خودجوشی ِشادی و روشنی و نظام ھست  .مثال » تخم « ھم
دراوستا  » ،يوشم = يوش – م « خوانده ميشود  .به عبارت ديگر،
ھر تخمی وبذری  ،چون درگوھرش  ،اصل پيوند ھست  ،سرچشم ِه
خود جوش است  .ازاين رو نيز انسان ھم  ،که مردم ) مر +تخم (
ناميده ميشد ،اصل خودجوش ميباشد  .انسان  ،درفرھنگ ايران
ھستی ِخود جوش  ،وبه سخنی ديگر  ،سرچشمه ابتکارو نوآوری و
ابداع شمرده ميشد واين بيان اصالت و » ارجمندی =« dignity
انسانست  .ازاين رو طبيعت يا فطرت انسان نيز درفرھنگ ايران ،
» خرد خودجوش « بود  ،که » پيش خرد ،يا خرد مينوی ،يا آسن
خرد= خردسنگی « خوانده ميشد  .درفرھنگ ايران  ،انسان ،
برشالوده» يقين از نيرومندی خود«  ،با بينش شاد  ،جھان
واجتماع را می آراست و نظام سياسی و اجتماعی و اقتصادی
وحقوقی را پديد ميآورد .چنين يقين واطمينان به نيرومندی خود
) باور ،ور(  ،برضد ھرگونه » اديان ايمانی « است  .اصطالح »
باور ،ور « درفرھنگ ايران  ،که امروزه به غلط به معنای » ايمان
« بکاربرده ميشود  ،چنين معنائی را ندارد  .سرشاری و لبريزی
زندگی درخـرد ش  ،يقين وشادی ازنيرومندی و توانائی خود
ميآورد  .انسان درانديشيدن  ،سرشاری ولبريزی ،يعنی توانائی
ھستی و خرد خود را در می يابد  .انسان درمی يابد که اين نيروھای
ناگنجا درگوھرش  ،درانديشه ھا  ،ميشکوفند ،ميگسترند  ،فراخی
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می يابند .سراسرھستی انسان درانديشه  ،مانند انار يا گل يا پسته ،
ميخندد و اين خنده  ،بيان شادی ِ وجودی است.
» شادی ِھمه تن وجان« درخرد  ،خنده است  .درطبيعت انسان ،
اطمينان ازنيرومندی خرد خودجوشش ھست  ،نه احساس محکوميت
 ،و نه احتياج به تابعيت از قدرتی فراسوی خود  ،که بايد اورا معين
سازدوبه او ايمان آورد  .طبيعت يافطرت ) گوھر ،بن  ،چھره (
انسان مانند بسياری از تئوريھای طبيعت يا فطرت انسان دراديان و
مکاتب فلسفی وسياسی  ،ثبوت در يک عقيده و آموزه يا شيوه
نيست  .فطرت ھر انسانی  ،خرديست که دريک راه راست و دريک
جھان بينی و دريک سيستم قدرت ،پابست ومقيد نشده است  ،بلکه
سرچشمه امکانات است  .خرد بھمنی  ،دراثر اين خود جوشی ،
پيکريابی آزادی و ابداع و نوآوری است  .آزادی  ،داشتن امکانات و
توانائی برگزيدن ميان امکانات و دگرگونه ساختن واقعياتست .
درھرواقعيت يابی  ،يک امکان  ،ساير امکانات را بکنار ميزند
وتاريک ميسازد و می پوشاند و يا نابود ميسازد ،و يا برآنھا چيره
ميگردد وآنھا را مھار ميکند .ولی درھرواقعيتی  ،امکانات  ،نھفته
است  ،ولو آنکه آن امکانات ،از ديد ودسترس ،خارج ساخته شده
باشند  .خرد  ،ھيچگاه اسيرو گرفتار» تنگشدگی امکان درواقعيت «
نمی ماند  ،و درزيرھر واقعيتی  ،امکانات نھفته را می بيند وکشف
ميکند و ميگشايد  .فطرت دراسالم  ،تثبيت شدگی ابدی در تعھد به
عبوديت و تابعيت و اطاعت است  .درحاليکه خر ِد خودجوش ِ شاد
بھمنی درانسان  ،ھيچگونه تابعيت واطاعت وعبوديتی را نمی
پذيرد .ھمچنين  ،چنانچه ديده خواھد شد  ،دردين ويزدانشناسی
زرتشتی  ،خرد درانديشيدن  ،محکوم به پذيرش خواست اھورامزدا
به کردار معيارخوب وبد  ،وگرانيگاه شھر) اجتماع  +حکومت (
ميگردد .زرتشت و يزدانشناسی زرتشی  » ،خودجوشی و ابداع و
نوآوری و ابتکارو حق تاءسيس « درھمان تصوير » بھمن « و
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سپس ھمچنين ازآسن خرد درھمان تصوير فطرت جفت نخستين
انسان ) مشی ومشيانه ( سلب وطرد ميکنند ) بندھش ( .
چون درفرھنگ سيمرغی -ارتائی ايران  ،حکومت وجامعه ) =
شھر= خشتره( ھردو باھم از ھمين آسن خرد يا خرد شاد بھمنی
)خرد ھوشنگی( درانسانھا  ،پيدايش می يابند  .مفھوم شھر) خشتره (
 ،اينھمانی ِ» جامعه« با »حکومت« است  .ولی اھورامزدای
زرتشت  ،اين را درست خويشکاری خودش ميداند  .خرد شاد بھمنی
که ھمان خرد ھوشنگی است  ،ھمانسان که » پيش خرد « است » ،
پيشداد « است  .ھوشنگ که ھمان خرد بھمنيست ،پيشداد ) َپ َره +
داته ( است .پيش ) َپ َره ( در پيشداد  ،به معنای » بُن و گوھر«
است  » .داته « که » داد« شده است  ،به معنای ِ بينش ژرفيست
که ازخرد بھمنی انسانھا  ،به شکل » قانون وحق وعدالت و نظم «
ميجوشد » .داته يا داد «  ،تنھا » عدالت وحق وقانون « نيست ،
بلکه عدالت وحق وقانون ونظاميست که استوار بر انديشه ھائيست
که از» خرد شاد بھمنی « فراميجوشد  .اينست که » بيداد «  ،تنھا
به معنای آن نيست که عدالت وقانون وحق  ،پايمال ميشود  ،بلکه
به معنای آن نيز ھست که » خرد ھای انسانھا « که سرچشمه
عدالت وقانون و حق و نظم ھستند  ،پايمال و فرو کوفته ميشوند .
دراصطالح » داد يا داته «  ،اين دو معنا  ،ازھم جدا ناپذيرند  .داد ،
عدالت و قانون وحق و نظميست که بايد جوشيده از » خرد شاد
بھمنی انسانھا « باشد  ،تا » داد « باشد  .شھر که خشتره باشد  ،و
ھم جامعه و ھم حکومت است ،بايد بر چنين دادی يا چنين »
پيشدادی «  ،چنين دادی که ازخرد بھمنی انسانھا ميجوشد  ،بنا
شود .
» ارتاخشتره = اردشير«  ،ارتای شھری) مدنی( است  .به سخنی
ديگر ،ھم ارتای اجتماعی وھم ارتای سياسی است  ،چون خشتره
) شھر( ھم اجتماع وھم حکومت باھمست وازھم جداناپذيراست .
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خرد بھمنی  ،ھم نگھبان زندگی است و ھم سامانده و اداره کننده و
آراينده ) نظام دھنده ( اجتماعست .
اين خرد شاد بھمنی که آسن خرد يا مينوی خرد درفطرت يا طبيعت
ھمه انسانھاست  ،چھارچوبه ھر نظامی وھرقانونی وھراقتصادی
را معين و محدود و مشروط ميسازد  .ھرنظمی و قانونی و دادی ،
مشروط به پذيرفته شدن از اين خر ِد شادی آفريننده درگيتی ،
درانسانھاست  .اين خرد است که گيتی را اداره ميکند  .خود
ت ازھر قدرتی است  .در
جوشی ِخرد شاد بھمنی  ،برضد تابعي ِ
آموزه زرتشت و يزدانشناسی زرتشت  ،اين خرد بھمنی ،تابع
روشنائی و بينش اھورامزدا ميگردد و بدين سان  ،خود جوشی و
ابتکار ازآن سلب ميگردد و زدوده ميشود  .خر ِد مشی ومشيانه  ،در
ھمان آغازپيدايش ،بايستی خواست اھورامزدا را معيار نيک وبد
وسرچشمه آبادانی ) مدنيت وشھريگری ( بدانند ،و گرنه گناھکارند
و اھريمنی شمرده شده اند و يکراست  ،روانه دوزخ ميگردند .
درآموزه زرتشت  ،بھمن  ،ديگر ،بھمن اصلی درفرھنگ ايران
نيست  ،بلکه  ،خود جوشی اش را از دست ميدھد  .بدينسان
زرتشت  ،حق موءسس بودن نظام و داد ) قانون وعدالت وحق (
را ازخرد انسانھا  ،حذف وطرد ميکند .
اينست که » بھمن « نيز در يزدانشناسی زرتشتی  ،بنام » بزمونه «
خوانده نميشود  .درحاليکه مردم يا عوام  ،بھمن را » بزمونه «
ميخواندند  .بزمونه  ،يعنی  ،اصل بزم  ،يعنی شادی در زايش و
پيدايش  ،چون » بز« به معنای زھدانست  .بھمن  ،خرد يست که
درانجمن پيدايش می يابد  .خرد بھمنی يا آسن خرد  ،اصل
انديشيدن با شادی درانجمن است  .اساسا » بزم «  ،انجمن بھمنی
بوده است  .بزم  ،انجمنيست که درشادی باھم ميسگالند ومشورت
ميکنند  .سر زمينی  ،شاد خوانده ميشد که اين خرد بھمنی مردمان
درانجمن ھا  ،جامعه و حکومت را ميآراستند  .ولی درست مفھوم
شادی در يزدانشناسی زرتشتی عوض ميشود .
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درمينوی خرد  ،سر زمينی شاد شمرده ميشود که سرزمين موءمنان
به دين زرتشتی و آتشکده ھا ی آنھاست و مالکيت درآنجاازآن نيکان
يعنی موءمنانست  .جای خرد بھمنی خودجوش وشاد درگوھر
انسانھا را  ،ايمان به ھمه آگاھی اھورامزدا گرفته است  .اين يقين که
نخستين بار درنخستين آدم ايرانی ،درجمشيد  ،عبارت بندی ميشد که
» نديد ازھنر ،برخرد بسته چيز«  ،ازانسانھا زدوده ميشود  .انسان
جمشيدی راه رسيدن به ھر ھنری را به خرد انسانی ،باز ميدانست .
برپايه اين اصل بود که گفته ميشد  » :ھميشه خرد بادت آموزگار« .
تنھا مرجع حقيقی آموزش انسانی ،خرد انسانی است  .ازاين رو ،
باربد ،نام لحن دومش را که برای روزبھمن ساخته است  »،آيين
جمشيد« ناميد  .خرد بھمنی درجمشيد ،آيين اوھست  .دين جمشيد،
ھمان خردشادش ھست که با بافتن جامه ھای زيبا و با ساختن خانه
وگرمابه وشھر و با کشف بوھای خوش و سنگھای قيمی و يافتن
گياھان و داروھای پزشگی  ،شيوه خوشزيستی و دير زيستی را
برپايه خر ِد انسانی خودش  ،ميگشايد  ،ودرست اين خرد شاد،
خرديست که خدای تازه وارد نمی پسندد و ھنگام اوج پيشرفت اين
خرد را که جشن نوروز باشد  ،اينھمانی با روزی ميدھد که خرد
انسانی ،ھمکار اھريمن ميگردد ،و روزجشن پيدايش جھان  ،تبديل
به روز » ھبوط انسان و به دونيمه شدن انسان « ميگردد  .خردی
که خودش ميتواند با بينشش ،شادی را درگيتی بيافريند  ،سرکشی از
خدای تازه است و کيفرچنين خردی  ،اره شدن ھستی انسان به دو
نيمه است .
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جمھـوری ايـرانی
برپايه » خر ِد شاد ِانسان «
با جداساختن خرد،ازشادی
ت انسان بـرانسان
حکوم ِ
ازبين برده ميشود
چوشادی بکاھد  ،بکاھد روان
خرد گردد اندرميان  ،ناتوان
فردوسی
درفرھنگ ايران ،جفتی يا پيوند  ،اصل آفريدن بود  .کسی  ،جفت را
نمی آفريند  .خود ِ واژه » آفريدن « که از ريشه » فری= پری «
ساخته شده است ) آ -فری– دن ( درحقيقت ،به معنای جفت شدن و
انبازشدن و يارشدنست  .تنھا پيوند ،يا دوستی ومھرو انبازی ھست
25

26

که ميآفريند  .بر اين انديشه ،فلسفه اجتماعی وسياسی و اقتصادی
ساخته ميشد  .اين را » ھمبغی= ھمخدائی= نرسنگی= نرسی «
ميگفتند  .اين اصل ،ھمه ھستان را  ،ازخدا گرفته تا زمين وجانور و
گياه  ،فراميگرفت  .خدا ھم ازآن استثناء نبود  .اين اجتماعست که
درپيوند دادن خردھای انسانھا باھم  ،ميآفريند  .اين ھمانديشی و
ھمپرسی و ھمروشی و ھمآھنگی ِ افراد و گروھھا واجتماعات
باھمست که ميآفريند  .خدايان ايران نيز ھم باھم ميآفرينند .
با ھمآفرينی خدايان ايران  ،بنياد فلسفه اجتماعی و سياسی
وحقوقی و اخالقی ايران گذاشته ميشود  .اينکه خدائی  ،درآغاز،
جفت وجفتی را آفريد  ،متضاد با خود انديشه » آفريدن « است .
خدائی نيز که ميآفريند  ،درگوھر ِ خودش  ،اصل جفتی ) پيوند،
مھر( را دارد  .به عبارت ديگر ،خدا  ،بدون داشتن ِ گوھر عشق يا
مھر ،نميتواند بيافريند  » .روشنی و بينش و نيکی « نيزباھمديگر
از» پيوند «  ،پيدايش می يابند  ،نه از» امرونھی «  .اينست که
درشاھنامه  ،ھميشه خواھان جفت شدن خرد با جان يا با پديده ھای
ديگر است  » .که با جان پاکت  ،خرد باد جفت «  ،يا » که با تو
ھميشه خرد باد جفت «  ،يا آنکه رستم  » ،بزرگيش با مردمی بود ،
جفت «  .اين کارفوق العاده مھمست که بزرگی را با مردمی باھم
انبازکنند  .جفت شدن بزرگی انسان با مردمی انسانست که آفريننده
است.
برای طرد و نفی اين انديشه  » ،جفت آفرينی « را آفريده يک خدا
ساختند  .گفتند که خدائی ھست که باقدرتش و علمش  ،چيزھا را
جفت آفريد  ،تا باھم بيافرينند  .معنای اين انديشه آن بود که  ،پيوند
 ،به خودی خودش  ،اصالت ندارد  .عشق ومھر ،نميآفريند  .بلکه
» اراده وعلم يک مقتدر ،پيوند )جفتی( را خلق ميکند تا بتوانند خود
را بيفزايند «  .به عبارت ديگر » ،پيوند ميان انسانھا و ساختن
اجتماع وآراستن اجتماع « کارانسانھا نيست  ،بلکه فقط کارآن
خداست  .بدينسان ،اصالت مھروعشق وپيوند ،ازبين ميرود ،و »
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قدرت«  ،جانشين آن ميگردد  .اين انديشه  ،تنھا محدود به پيوند
جنسی زن ومرد نبود  ،بلکه سراسر پيوند ھا را درجھان
ودرگستره اجتماع دربرميگرفت  .اين انديشه ھست که » پيدايش
حکومت و قانون و معيار اخالقی « را پيآيند » پيوند مردمان
دراجتماع « ميداند .
» مھر اجتماعی «  ،شادی )= بھزيستی ( و روشنی )= بينش ( و
جنبش )= آباد سازی گيتی( را ميآفريند  .مھر يا پيوند  ،قرين
ت شادی و بينش وجنبش است  .دراين گستره ھست که آفريننده
وجف ِ
 ،جفت ِ آفريده  ،و برابر با آفريده ھست .
بھمن يا » خرد بنيادی جھان « که درفرھنگ ايران  ،بُن وگوھر
ھرانسانی ھست  ،اصل جفت کننده ) ژيم دال ،آسن بغ ( وپيوند
دھنده است  .بھمن  » ،آ َسن خرد« درھرانسانی است  .خرد بھمنی ،
چون اين گوھرجفتی ) پيوند دھنده= آسن= سنگی ( را دارد ،
درھرانسانی ،اصل آفريننده ) خودجوشی ( و ابتکار و ابداع ونو
آوريست  .اين خرد  ،خرديست درھرانسانی  ،که شادی و روشنی
وجنبش ازآن  ،باھم فرا ميجوشند  .بھمن  ،خرد شاد وخندانست .
بھمن که نگھبان جامعه و سامانده حکومتست  ،اصل خرد شاد
درھرانسانی ھست  .دربھمن  ،انديشه يا بينش  ،ازشادی و جنبش
جدا ناپذير است  .طبعا ازجفت شدن اين خر ِد بھمنی يا خردشاد با
جان ) زندگی( انسانھاست که معيارنيک وبد  ،و قانون ونظام
) حکومت ( پيدايش می يابد  .بھمن  ،اصل شھر سازی و شھر
آرائی) = سياست ( درھرانسانی است .
اين خر ِد صاحب قـران) آسن= اصل پيوند دھنده  ،آشتی دھنده،
ھمآھنگ سازنده = قران ( درافراد اجتماعست که در» ھمپرسی =
ديالوگ «  ،معيار نيک وبد را پديد ميآورد  ،قانون وعدالت ) داد (
را ايجاد ميکند ،نظام ) حکومت ( را می آرايد ) نه کتابی مقدس و نه
پيامبری و نه پيشوائی و نه شريعتی (  .اين اصل ِ» آفرينش در قران
يا قرين شدن « يا » جفت آفرينی «  ،که درآن » شادی و بينش «
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باھم پيدايش می يابند  ،برغم گذشت ھزاره ھا درانديشه ھای مولوی
نيز بازتابيده شده است :
چون قران مردو زن ،زايد بشر وز قران سنگ وآھن ،شد شرر
وزقران خاک با باران ھا ميوه ھا وسبزه و ريحانھا
وزقران سبزه ھا با آدمی دلخوشی و بی غمی وخ ّرمی
خرمی با جان ما می بزايد خوبی واحسان ما
وز قران ّ
از قران يا پيوند سبزی  ،که خرّمی وشادابی باشد  ،با جان انسان ،
خوبی ھا وزيبائی ھا و بينش ھای نيک پيدايش می يابند  .اخالق
ومعيارش  ،پيآيند امر ونھی قدرتی ازمافوق نيست  ،بلکه از
طبيعت خود انسان  ،درآميزش با شادی وخ ّرمی  ،پيدايش می يابد .
اينست که خرد بھمنی که خرد آشتی دھنده و پيوند دھنده
درھرانسانی ھست  ،خرديست که شادی وبينش و جنبش را باھم
ميآفريند  .ازاين رو ،اين خرد شاد درفرھنگ ايرانست که
شھرسازو شھرآرای ھست .
فرھنگ ايران  » ،خرد گرا« نيست  ،بلکه » خر ِد شاد گرا «ھست.
گرانيگاه فرھنگ ايران  »،خرد « به تنھائی نيست  ،بلکه »
خردشاد« يا »خرد خندان « است  .خردی که شاد نيست  ،ناتوانست
و خرد ناتوان  ،سرچشمه ھمه کژی ھا و تباھيھا و کوتاھيھاست .
خردی که آلوده به قھر و تھديد شد  ،بيخردی نيست  ،بلکه » اصل
ضد زندگی « است .
خردی که شادی را با بينشش باھم نمی آفريند  ،دوزخ را درجھان
خلق ميکند  .خرد ناشاد وگرفته و سرد وعبوس  ،که ناتوانست  ،در
برابر پيشآمدھای نو و ناشناس  ،نيازبه ياری ازقدرتی ديگر دارد که
به فرياد او برسد  .اونياز دارد که » حقيقت را داشته باشد «  ،تا
ايمان به آن حقيقت  ،جانشين خر ِد ناتوان او گردد.
بھمن ) وھومن ( اصل ِخرد شاد بود  .درخودجوشی  ،که بيان
زھش ازچشمه ھستی خود انسان است  ،شادی و» نوآوری وابداع«
ھردو به ھم پيوسته اند .گرانيگاه فرھنگ ايران  ،اولويت » خردشاد
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« بر » داشتن حقيقت « بوده است  .حکومت وجامعه برشالوده »
خردشاد « انسانھا گذارده ميشود  ،نه بر » حقيقت «  .خردشاد
وخودجوش ،نيرومند است  ،و ھيچگونه بيمی از روياروشدن با
آنچه پيش ميآيد ،ندارد وازآنچه نوھست  ،نميترسد و درنو  ،دشمن
وبيگانه را نمی بيند .
کسی نياز به داشتن حقيقت دارد که خود را دربرخورد با پيشآمدھای
نوين در زمان  ،با ھنگام ھا  ،ناتوان می يابد  .با ايجاد جامعه
وحکومت  ،بربنياد » ايمان به حقيقت واحد «  ،خرد خودجوش
شاد درانسانھا  ،بايستی ھرروز سرکوب شود .برای انجام دادن
چنين کارست که » خرد« از» شادی «  ،درطبيعت يا فطرت
انسان ،ازھم جدا ساخته ميشود  .ازاين پس  ،خرد  ،ھنگامی شناخته
ميشود که درشادی نخندد  .خرد  ،از خنده  ،که گشودگی وشکفتگی
يا شادی جان درخرد است  ،باز داشته ميشود  .جان وزندگی
درخرد ،نميشکوفد.
ازاين رو جامه وحکومت ) شھر= خشتره ( درفرھنگ ايران ،
برشالوده » شناخت حقيقت واحد  ،و ايمان به آن « نھاده نميشود ،
بلکه برپايه » خرد خودجوش ِ شاد و نيرومند خود ِ انسان « نھاده
درجستن و آزمودن ميتواند به بينش برسد «  .اين
ميشود که »
ُ
خرد شاد وخودجوش يا » آسن خرد « است که برتر از » داد=
قانون وعدالت ونظام « است  .بينشی که قانون وعدالت وحق را می
يابد  ،بايد ھميشه بطور مداوم  ،ازچنين خردی بتراود .
اين خرد شاد خودجوش ھست که اولويت بر » داد « دارد  .زرتشت
و يزدانشناسی زرتشتی  ،به » اھورامزدا که در روشنی بيکران
است«  ،بر» بھمن که خرد خودجوش است «  ،اولويت دادند ،
واين  ،فاجعه ای بزرگ درتاريخ ايران ودرفرھنگ سياسی ايران
بوده است  .درآموزه زرتشت  ،اين بھمن است که از روشنی
بيکران پيدايش می يابد که درھمه آگاھی ،حقيقت واحد ومنحصر را
پديد ميآورد  .به سخنی ديگر » ،آسن خرد ،يا پيش خرد «  ،تابع
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روشنی بيکران ،يا » حقيقت واحد منحصربه فرد يا راه راست «
ميگردد  .بدينسان » خرد شاد و خودجوش «  ،شادی و خود جوشی
خود را از دست ميدھد ،و ديگر توانائی برای جُستن و آزمودن
وشک کردن و چون وچرا کردن ندارد  ،و طبعا از برخورد با نو و
» ھنگام « ،ميترسد  ،و ازنوآوری و ابداع  ،نازا ميگردد .
تصوير ِ بھمن درآموزه زرتشت  ،تفاوت کلی با تصوير بھمن در
خرمدين
فرھنگ ارتائی ) خانواده زال وسام  ،ھخامنشی ھا ّ ،
ھا ( ...دارد که فرھنگ اصيل ايرانست  .خر ِد زرتشت  ،گونه ای از
ھمان » عقل تابع « است که ھمه اديان ابراھيمی آنرا پذيرفته اند .
آنچه امروزه » مدرنيته و تجددخواھی وسکوالريته « خوانده ميشود
 ،چيزی جز بسيج شدن اين انديشه ازنو نيست  .بنياد مدرنيته
ت » خرد خودجوش وشاد و
وتجدد وسکوالريته  ،ھمين اولوي ِ
آزماينده و جوينده انسان « بر » داشتن حقيقت واحد و ايمان به
آنست «  .مدرنيته اينست که  ،جامعه وحکومت  ،بر » داشتن
حقيقت ،و ايمان به حقيقت منحصر به فرد خود « بنا نميشود  ،بلکه
از» نيروی انديشيدن درگوھر خود انسان درجستن وآزمودن برای
يافتن بينش ھائی که برشادی زندگی نو به نو بيفزايند « فراميجوشد .
مدرنيته يا تجددخواھی  ،ھمان »خرد خودجوش وشاد انسان را
شالوده جامعه وحکومت ميکند « که فرھنگ ايران  ،درخرد بھمنی
 ،کشف کرده بود  ،نه » شناخت حقيقت واحدی « را که گوھر اديان
نوری ھست .
خردی که ازشادی جداساخته شود  ،خردی ناتوان وسست ميگردد.
خردی ميشود که ديگر ،خودجوش نيست وناتوان ازنوآوری است ،
و دربرخورد با » ھنگام « ھا در زمان  ،خود نميتواند بينديشد  ،و
طبعا نميتواند از زندگی ،نگاھبانی کند  ،و اجتماع را بيارايد
وتاءسيس نظام و عدالت وقانون بکند .ھمه اعمال انسان
ومعيارھايش دراجتماع وسياست و حقوق و اقتصاد  ،از» خر ِد شاد
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انسانی درباره زندگی« مشخص ميشوند که نيرومند است  ،نه از
معيارھائی فراسوی خر ِد شاد انسان .
با جداساختن» شادی « از» خرد«  ،خرد انسانھا  ،توانائی خود را
در اداره کردن گيتی و نگاھبانی وپرورش زندگی درگيتی از دست
ميدھند  .بھمن  ،خرد شھرساز وشھرآرای ھست  ،چون » اصل ِ
خرد شاد « درھمه انسانھاست .بھمن  ،خرد بزمی ھست  ،دربزم
) انجمن شاد ( ميسگالد ورای ميزند ،و دراين ھمپرسی  ،سنجه نيک
وبد ،و قواع ِد ساماندھی اجتماع نھاده ميشود  .نام بھمن » آسن بغ «
يا » سنگ خدا « بوده است  » .آسن بغ « که اصل » آسن خرد «
درھرانسانيست  ،چه معنائی دارد؟ » آسن = سنگ « که به معنای »
اصل پيوند ،اصل اتصال « است  ،ھمان پديده » جامعه « است .
به جامعه بودائيھا نيز» سنگ « گفته ميشود .با زرتشت  ،معانی
اصطالح » سنگ «  ،خواروزشت و تنگ ساخته شد  ،چون او
برضد » اصل آفرينش ازپيوند « بود  .انديشه آفرينش ازپيوند ،
محصور در پديده ِ» پيوند زن ومرد و رابطه جنسی « نبود  ،بلکه
شامل » آفرينش انجمنی و اجتماعی « ھم بود .
مفھوم » خـوشـه « نيزبيان ھمين پيوند افرا ِد گوناگون دراجتماع
است  .ارتا  ،خوشه ايست که ازبھمن ) اصل پيوندو آشتی ( پيدايش
ش شا ِد
يافته است  » .آسن خرد « به معنای » خر ِد خودجو ِ
اجتماعی « است که سرچشمه روشنائی ) بينش( است  .اصل پيوند
و اتصال وامتزاج ) سنگ (  ،سرچشمه  -1روشنی ) بينش ( و-2
شادی و -3جنبش است  .اين بود که بھمن  ،که اصل خرد خندان
وشاد وبزمی است  ،وھمه را باھم آشتی ميدھد  ،بنـّا ومعمار اجتماع
و آراينده وسامانده اجتماع ) حکومت ( شمرده ميشد  .ازاصل اقتران
)سنتز( که سنگ= آسن ناميده ميشد  ،ھم روشنی وھم شادی پيدايش
می يابد .بھمن که چنين خرديست  ،با ھرچه که ميآميزد  ،آن چيز،
از شادی لبريزميشود و ميخندد  .اصل پيوند دھی  ،سرچشمه
نيرومنديست  .از» نيرو« که پيوند واقتران باشد  ،ھم روشنی وھم
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شادی باھم پيدايش می يابند .اينکه دربندھش گفته ميشد که فطرت و
طبيعت انسان  ،از» سبزی وروشنی آسمان « سرشته شده است ،
بيان ھمين مطلب است ،چون » آسمان يا آس « ھمان سنگ است .نه
اينکه آسمان ازسنگ به معنای امروز ساخته شده باشد  ،بلکه آسمان
 ،چون ھوا است ) چون وای ھست (  ،اصل جفتی وپيوند و اقتران
است  ».وای= « vaayکه به معنای -1ھوا وباد) دم ( و -2خدا و-3
پرنده است  ،ازواژه » دوای  =dvaayaدوتائی و جفت ( برآمده
ت پر ،بريک تن
است  .وای يا دوای (2=) ،جفت است  ،چون جف ِ
وياجفت پا دريک تن  ،اصل جنبش وپروازند .ھوای جنبان ) باد( و
خدا و پرنده  ،مبدء ومنشاء جنبش درھرچيزی ھستند  .سبزی
) شادابی( و روشنی ) بينش( که درآسمان ) اصل آفريننده پيوند=
آس= سنگ ( ھست  ،طبيعت وگوھر انسانست  .اين انديشه جفت
شوی يا اقتران  ،که مھر و سنگ و » مر= امر« و يوغ ) يوش=
جوش ( و ييما) جم (  ...ناميده ميشد  ،کل روابط جھانی و اجتماعی
را مشخص ميساخت  .ھمه روابط  ،روابط انبازی ھستند .
درھمکاری وھمروشی وھمزيستی و ھمفکری افراد دراجتماعست
که شادی و بينش) روشنی ( باھم آفريده ميشود .اين سرانديشه
بزرگ  ،سپس بسيارتنگ فھميده شد و به کردار خرافه و افسانه ،
مورد تمسخر قرار گرفت  .ازاين سرانديشه جھانشمول  ،فقط »
اقتران زن ومرد يا شھوت جنسی « و » اقتران ستارگان « فھميده
شد که سرنوشت انسانھا را معين ميسازند .
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شھـر ُِخـ ّرم يا جـ ُمھوری

Res-publica
Ram= Publica
ُخ ّرم )  ،(hu-ramبه معنای جامعه ايست که شادی
وبينش ،ازخر ِدبھمنی ھمه مردم ،پيدايش يافته است

جشن دموکراسی درايران = جشن خ ّرم
» َرم « به معنای » ھمگانی وعموم ِمردم =  « publicaاست
معنای»  «res - publicaجمھوری ھست
خرم يا »ھو+رم« ،به
ّ
ِ
نخستين خيزش ملت ايران برضد اردشيربابکان ،برای طرد
حکومت موبدی -آخوندی ِزرتشتی درايران  ،جنبشی بوده است که
بانام » ھفت واد« جزو افسانه ھای نامفھوم ساخته شده است  ،تا اين
واقعيت بزرگ تاريخی ،وانديشه ای که برضد حکومت موبديست ،
فراموش ساخته شود » .ھفت واد«،دراصل »ھفت بوختان=
 «haftaan-buxtنام خدای شھر» خ ّرم نھاد « بوده است .
درشاھنامه ميآيد که :
بدان شھر بی چيز و خ ّرم نھاد يکی مرد بد نام او ھفت واد
» شھری که نھادش خرّم « است  ،چه شھريست ؟
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درشاھنامه بارھا به اصطالح » شھرخ ّرم « برخورد ميکنيم و چنين
می انگاريم که اين يک اصطالح شاعرانه،برای شھری آباد است.
ولی»خـ ّرم« واژه بسيارمھميست که ريشه درفرھنگ سياسی و
خرم  ،مردم  ،نه شاه ونه سپاه
اجتماعی ودينی ايران دارد .درشھر ّ
دارند  .درشاھنامه به اسکندر نسبت داده ميشود که به شھری ميرسد
که ھمه مردم ،از شادی بھره مندند
درمردم از خرّمی  ،شاد بود
ھمه بوم وبر ،باغ آباد بود
ِ
بدين شھر ،ھرگزنيامد سپاه نه ھرگزشنيدست کس نام شاه
پديده ھای فرھنگ ايران ،که ناسازگار با شريعت اسالم يا دين
زرتشتی بود ند  ،يا به ھند وبرھمنان نسبت داده ميشوند  ،يا آنکه
درسرگذشتھای افسانه ای اسکندرميآيند  ،يا آنکه در داستانھای بھرام
گور ،چھره می يابند .
اين شھر آبادی که ھرگز سپاه نداشته اند و ھرگز نام شاه ھم را
نشنيده اند  ،درست شھرخ ّرم بوده است که پس ازھزاره ھا
درغرب بدان نام » شھرجمھوری=  « res-publicaداده اند.
شاخصه شھرخرّم  » ،درخت دو ُبن جفت « ھست که روز ،اصل
نرينه اش  ،و شب  ،اصل مادينه اش  ،گويا ميشوند و ميانديشند .
ازاين بُن جفت  ،شب و روز »،بينش « پيدايش می يابد  .درخت
دوبُن جفت  ،ھمان درخت » مھرگياه « است که بيان ھمآغوشی ِ
بھروز) بھرام ( و صنم ) سن= سيمرغ = ارتا (  ،يا » اورنگ « و
» گلچھره « دراشعارحافظ وخواجوی کرمانی وعبيد زاکانست ،که
ازآن » تخم انسان بطورکلی « پديد ميآيد .
انسان ،تخم ِ ھمآغوشی دوخداست که بُن پيدايش ھمه جانھا
وانسانھا ھستند  .دراين شھر ،ھمه ) = َرم (  ،باھم ميجويند وباھم،
سيمرغ يا شاه يا خدای ِخودشان ميشوند  ،چون درھمه آنھا ،
تخميست که ازخوشه خدا افشانده شده است  .اين » درخت که درآن
دوبن باھم جفت ھستند « و شاخصه شھريست که مردمش ھيچگاه
شاه وسپاه نديده اند  ،ودرست به علت آنکه درآن نه شاه ونه سپاه
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ھست ) نياز به قدرت وتجاوزو قھرو تھديد نيست (  ،ھمه مردم
درآن شادکام ھستند ،بيان انديشه بنيادی در فرھنگ ايران بوده ھست
که فروکوبيده وتاريک و افسانه ای ساخته شده است .اين انديشه
خرمدينان يا سيمرغيان و خانواده سام وزال و رستم بوده است .
چرا اين شھرھا» ،خ ّرم« نام دارند ،يا » خ ّرم نھاد« ھستند ؟
خ ّرم که »  « hu-raam + hu-ramباشد ،به معنای » جامع ِه به ،
جامعه نيک « ميباشد  .ولی پبشون ِد » ھو= « huدراصل به معنای
» زائيدن وآفريدن وآماده کردن « ھست)کتاب يوستی (  .ھو -رم ،
به معنای »جامعه ِايست که ازخود ،بينش ميزايد  ،وازخود ،شادی
وجنبش ميآفريند  ،جامعه ايست که درآن  ،کارھا وانديشه ھا و بينش
،ازھمگان ) رم =  =ramجمھور= (publicaپيدايش می يابند .
امروزه مفھومی بسيار غلط ازاصطالح» شبان ورمه « دراذھان
روشنفکران  ،جا ا فتاده است  ،ومی انگارند که » شبان « به معنای
چوپان است  ،و» رمه « به معنای » گله « است  .و طبعا ،
ھيچکسی نميخواھد درگله گوسفندان باشد و گوسفند شمرده شود ،
ھرچند که » گوسفند = گئوسپنتا «  ،به » جان مقدس وجان بی
آزار« گفته ميشده است  ،و نام حيوانی که ما امروز گوسفند بطور
اخص می ناميم  ،نبوده است .جان انسان ھم مقدس است وجان
سپنتائی ) گوسپند ( ميباشد .
مانی درکتاب شاپورگان  ،واژه » َرم « را به معنای » جامعه «
بکار می برد  .چرا جامعه وھمگان ) َ ، (publicرم ناميده ميشده
است ؟ واژه » رمه « دراصل نام » خوشه پروين « بوده است .
ازآنجا که ايرانيان » خوشه پروين « را » تخمھای کل گيتی «
ميدانسته اند که با اقتران با ھالل ماه  » ،ماه پُر« ميشده است و
ازاين اقتران ھالل ماه ) تخمدان( با خوشه پروين ) نطفه ھا (  ،تخم
ھای کل گيتی پراکنده وافشانده ميشدند  ،و ازاين تخمھا  ،گيتی
پيدايش می يافته است  ،نام » رم «  ،بيان مجموعه به ھم پيوسته
جانھا است  .بشريت وجامعه  » ،خوش ِه خدا « ھست .
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» خدا «  ،درفرھنگ ايران  » ،شخص « نبوده است  ،بلکه » اصل
پيوندی بوده است که ازآن ،شادی وروشنی وجنبش  ،پيدايش می
يافته است  .خدا  » ،آنچه درخود ،دوبن ِجفت  ،دارد « ھست  ،يا به
سخنی ديگر  ،اصل پيوند يابی درھمه انسانھا وھمه جانھا بوده
است  .اين تخم  ،تخميست که آبستن به خوشه است وخوشه ميشود.
بدين علت  »،رمه به معنای » ھمه ومجموع « بوده است  ،وبه
جمعيت مردم و سپاه گفته ميشده است  ».سپاه « نيز  ،معنای »
جمعيت متفق وبه ھم پيوسته « را داشته است  ،وفقط معنای نظامی
وارتشتی نداشته است  .واژه » آرمی  a-rmyدرانگليسی و آرمه
 Armeeدرآلمانی « نيز ازھمين ريشه » رمه « برآمده اند .
جھان و جامعه و زمان و تاريخ ،در جھان بينی ايرانی » ،مجموعه
ھای به ھم پيوسته  ،يا خوشه « بوده اند  .جامعه يا زمان يا جھان
 ،کيفيت خوشه ای دارند .جامعه  ،يک خوشه است ،نه » دانه ھای
ازھم جدا و توده روی ھمريخته شده «  .افراد گوناگون دريک
خوشه  ،جامعه است  .ھمانگونه »جھان« يا » شھر« يا» زمان« و
»تاريخ«  ،به رغم ديگرگونگی ملت ھا واقوام و افراد يا برھه ھا و
ھنگامھای متفاوت  ،مجموعه به ھم پيوسته  ،يعنی خوشه اند .
نام اين خوشه  ،رم يا رمه است  ،و اين خوشه سپس در درازای
زمان  ،صورت » شخص « يافته  ،و نام خدای ايران » رام « شده
است  » .رام «  ،اصل دگرديسی ازسيمرغ ) ارتا =آسمان (  ،به
زمين) ارد= ارض= ( earthاست  .درآسمان  ،ماه پـُر ،يا » شاد
ئوروان « است و تبديل به زمين يا » آ-رمه ئی تی« يا » گـُش
ئوروان « ميشود  .رم يا رمه ،ازسقف آسمان  ،تبديل به » آ -رمه –
ئيتی = زمين « ميشود .
» رام شدن که شھرگانی يا مدنی شدن باشد «  ،معنای مطيع شدن
نداشته است  ،بلکه معنای ھمين » شھرگان شدن «  ،و» با داشتن
فرديت خود  ،ھمخوشه شدن « بوده است  .کسيکه » شھرگان=
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مدنی= شھری= رام شد «  ،خرم ميشود  .خوشه  ،خوشی است .
درھرزندی  ،به زنده ميگويند  ،خوش  .خوشی ،زندگی است .
مفھوم » جامعه شدن  ،شھرگان شدن َ ،رم يا رام شدن « معنای »
خدا شدن «  » ،خدای رام شدن « داشت  ،که خدای موسيقی
وخنياگری و شادی ورامشگری بينش درجستجو ھست .
نھادی بھمن ) ھومن  ،وھومن ( آشتی دادن يا » سنگيدن
ويژگی
ِ
وجفت کردن ومقترن کردن « جانھا وانسانھاست ،و ازاين رو ھمه
) رم ( را  ،خوشه يا مجموعه به ھم پيوسته ميکند  .ھمين انديشه
درخوشه پروين که ششک نيز ناميده ميشود  ،بازتابيده ميشود .
ستاره ناپيدا  ،اينھمانی بابھمن دارد ،و ازاين بُن است که شش ستاره
پيدا و ديدنی ميشود  ،که نما ِد) ارتای خوشه ويا رام ( است که به ھم
پيوسته و آراسته اند .
اين » ھومنی = = humanihخوش انديشی و » ازخود انديشی «
و خوش منشی است )  (humat menishnاست که ازآن »
خرمی ،
خ ّرمی =  « huramih,huraamihپيدايش می يابد ّ .
شادی ھمگانی اجتماعی  ،تراوش ِمستقيم ِبھمنی انديشيدن است .
پيشوند » ھـو « در » ھو -منيدن «  ،دراصل » ھوا= خوا == xva
 «axv=hvaبوده است که درسانسکريت سوا )  (svaھست و به
معنای » ازخود « ميباشد .چيزی » بـِه « است که » ازخو ِد انسان ،
ازخودی خو ِد انسان « سرچشمه ميگيرد وزائيده ميشود .
خ ّرمی  ،شادی تراويده ِازخود انسان است  ،چون تراويده از »
خود -انديشی « است  ،و از » آ َسن خرد انسانھا « تراويده است .
بھمن که خر ِد شاد وبزمونه است  ،درھمگان وعموم
وجمھور) رم ( ھمه را باھم خوشه و باھم خوش وشاد ميکند.
اينست که حکومت وجامعه )= شھر= خشتره ( درفرھنگ ايران
برپايه » بھمن = خرد شاد = خرد بزمی وانجمنی «  ،بنا ساخته
ميشود ،که درارتا ) داد و راستی و قانون وعدالت وحق و بينش (
پديدارميشود  .ارتا خشتره يا اردشير ،پيکريابی اين اصل ميباشد.
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بھمن  »،پيش خرد  ،خرد ِپيشين « يا »خردی که بُن آفريننده
ھستی« است  » ،آسن بغ « يا اصل انبازی)ھنبازی يا  ،ھم -بغی ،
يا ھم يوختی( و اقتران است  ،و انسان  ،چون ازاين اصل که »
مھرگياه ،يا َھه سن بگی درکردی« ناميده ميشود  ،پيدايش می يابد
) ھسن بگی درکردی ھمان اسن بغی است که ميتوان ديد بھمن =
مھرگياه = بھروز وارتا است (  ،خردش  ،دارای اين گوھر بھمنی
است  ،وخردش  ،آسن خرد  » ،ھمخردی « است  .خويشکاری
خر ِد بنيادی درھرانسانی  » ،ھم آفرينی « است  .خرد  ،دربه ھم
پيوند دادن درھمه گستره ھا در اجتماع  ،روشنی وشادی و جنبش
ميآفريند .
آسن يا سنگ  ،که به معنای» متصل شدن به ھم « ميباشد ،ھمان
پيشوند » سام  ،يا سم = ھم «  ،وھمچنين ھمان پيشوند » اند = ھند
« ميشود  .آسن خرد  ،به معنای » ھم خردی « است  .ھر خردی ،
ھم دراثر گوھر پيوند يابی جانش  ،و ھم دراثر » ھمانديشی
وھمپرسی با خردھای ديگر«  -1،روشنی و  -2شادابی و-3
جنبش ِ فردی و اجتماعی ميافريند .
ھرانسانی  ،دراثر اين ھمزوری ) ھم نيروئی( چھارنيروی ضميرش
 ،خرد شاد ميشود  ،و توانا ميگردد  ،و ھم دراثر ھمپرسی
) =باھمديگرجستجو کردن وآزمودن ( با ديگران  ،به بينش وشادی
و جنبش ميرسد .
ازاقتران ) قران يا قرين شدن  ،پيوند يافتن باھم (  -1 ،روشنی و
 -2شادابی ) سبزی ( و -3جنبش ) عمل ( پيدايش می يابد  ،و با
گسستن وپارگی اين پيوند ازھم ،درجان ِ فرد  ،و با گسستن وپارگی
اين پيوند دراجتماع ) وقتی ھرکسی فقط برای خودش ميانديشد ( ،
»روشنی « از » شادی وجنبش « جداساخته ميشود .
خرد ،که گوھرش  ،پيوند ) آسن خرد  xratu ،خرد==xra ratu
خره +راتو= رته  ،ارتا ( ھست  ،آفرينندگی را ازدست ميدھد  ،ودر
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روشن کردن  ،ديگر شاد نميکند  ،ديگر نمی انگيزد و به جنبش نمی
آورد  ،چون گوھرش  ،ازميان ،شکافته شده است .
نام بھمن  ،ا ُزگلی که به او نسبت ميدھند و » حسن بک اوتی « نام
دارد  ،بازشناخته ميشود  .ھمچنين » مھرگياه « که ازآن  » ،مردم
گياه « ميرويد  ،درکردی » َھ َسن بگی « نام دارد که » اسن بغ «
باشد و ھم درفارسی  ،مھرگياه » ست الحس  ،سيد حسنا يا جمشيد
کـُش« ناميده ميشود که دراصل » زاينده و روياننده جمشيد ،
نخستين انسان « بوده ،و سيد حسنا  ،تحريفی از واژه » اسنا «
است  .انسان  ،ازتخم ِمھرگياه  ،يا » اسن بغ= بھمن «  ،ميرويد ،
وطبعا خردش ،گوھر اسن بغی  »،سم -بغی ،ھم بغی « دارد که
تبديل به واژه امروزی » انبازی « شده است  » .آسن و آس « تبديل
به » سم = ھم « شده است  .و آسن بغ ھمان » نريو سنگ « است .
نام ديگر بھمن  ،نريوسنگ = نرسنگ = نرسی بوده است  .اين
»اصل اقتران يا پيوند« که » اصل آفرينندگی ِروشنی وشادی
وجنبش « شمرده ميشده است  ،درھرجانی وھرانسانی به طور
زھشی ) انبثاقی = ( imanenntموجود است .
اين اصل آفرينندگی » ھم – بغی = ھمآفرينی « درانسانھا  ،درھمه
گستره ھای گوناگون زندگی اجتماعيش پيدايش می يابد  .پيش
ازآنکه به اين طيف گستره ھای پيدايش » ھمآفرينی « پرداخته شود
 ،رد پای اين انديشه را در گرشاسپ نامه اسدی بررسی ميکنيم .
بھمن که اصل ھمبغی است در» ھم نوائی و ھمآھنگی « سيمرغ
) ارتا ( پيدايش می يابد  .گرشاسپ  ،نيای زال ورستم  ،در جزيره
» اسکونه «  ،تجربه بزرگ دينی را ميکند  ،که ديدار » پيدايش
سيمرغ  ،خدای ايران « باشد .
اين تجربه  ،ھمانند تجربه موسی درکوه سينائی برای يھوديان ،برای
ايرانيان فوق العاده مھم بوده است  ،چون بيان » تجربه بنيادی
ايرانيان ازخدا و رابطه انسان با خدا « ھست  .انسان ،خدا يا حقيقت
يا اصل را،درھمآھنگی نواھا وآھنگھای موسيقی وطيف رنگھا ،
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مستقيما درمی يابد  ،نه در روشنائی  .خدا  ،به کردار اصل
رامشگری پيدايش می يابد  .بھمن  ،درسيمرغ شدن  ،اصل رامش
جھانيان ميگردد .
چرا درجزير ِه » اسکونه « اين تجربه روی ميدھد ؟
درتحفه حکيم موءمن می يابيم که نام گل بھمن ِسفيد » ،اسکن «
ھست  .اسکونه  ،اينھمانی با بھمن دارد  .پيشوند » اس « مانند »
اسن «  ،بيان اصل پيوند و اقترانست  .آسمان نيز دارای ھمين
پيشوند ميباشد  .پسوند » کون « درسانسکريت به معنای » بنياد «
ميباشد  .و کونه  ،به معنای گوشه و زاويه است ) البته گوشه ،محل
پيوند دوخط است ( درپشتو،به آدم مخنث  ،کونه گفته ميشود که
البته دراصل مانند واژه » خنثی « درعربی  ،معنای » ھم زن وھم
مرد « را داشته است.کونی به آرنج گفته ميشود که محل اتصالست .
پس اسکونه  ،به معنای » بنياد واصل اقتران وپيوند « ميباشد ،
و»جا ومکان « درفرھنک ايران  ،محل زايش وپيدايش است .
ازاين رو  ،جايگاه و آشيانه سيمرغ  ،بھمن است .
شاخصه فرھنگ ايران ،ھمين تجربه ايست که گرشاسپ  ،در»
اسکونه « ميکند  .درآن کوه :
زناگاه ديدند مرغی شگرف که از َشخ ّ ِآن ُکه  ،نوا برگرفت...
زسوراخ چون نای منقاراوی فتاده درآن بانگ بسيار اوی
برآن سان که باد آمدش پيشباز ھمی زد نواھا  ،به ھرگونه ساز
بھم ،صد ھزارس خروش ازدھن
ھمی خاست ھريک به ديگرشکن
تو گفتی دوصد بربط و چنگ و نای
به يکره شدستند  ،دستان سرای
فراوان کس از خوشی آن خروش
فتادند و زيشان  ،رمان گشت ھوش
خدا  ،درصورت » رامشگری « تجربه ميشود که » جمع
رامشگرانست که باھم به يک راه  ،دستان ميسرايند«  .خدا ،
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درھمنوائی و ھمآھنگی صدھا ابزارموسيقی باھم تجربه ميشود که
مردمان از شنيدن آن  ،چنان خوشحال وبانشاط ميشوند که ھوش
ازآنھا ميرمد .
بھمن ) اسکونه (  ،يا خرد سامانده وھمآفرين  ،درجمع
ابزارموسيقی که باھم نوازنده يک سمفونی ميشوند  ،پديدارميشود
خرم = « hu-ran , hu-raam
و ھمه جمع مردمان را » ّ
ميکند  .خرد بنيادی ،سرود ی ميشود که ھوش ھمه را ازخوشی
وشادی می ربايد  .بھمن ،خرد بنيادی و ھمآفرين  » ،خ ّرم « ميشود
 » ،جشن خرّ م « ميشود.
چنانچه آمد ،امروزه واژه » رمه «  ،به معنای » گله گوسفندان «
کاسته شده است  .ولی مانی درکتاب شاپورگان  ،به جامعه  » ،رم «
ميگويد  .شـبان ) خشه پان ( ھمان معنای » شب « را دارد ونام
سيمرغ ) آل  ،ال ( است  ،که اينھمانی با » ماه « داشته است .
شبان يا ماه  ،بنيا ناميده ميشود ،چون نماد آرمان بينش ايرانيست که
» بينش درشب وتاريکی « ميباشد  .بينش حقيقی  ،بينش درتاريکی
 ،يعنی بينشی است که از تجربه وجستجو وآزمايش بدست ميآيد.
چنانچه پيشترآمد  » ،رمه « دراصل ،به معنای » ھمه ومجموع «
بوده است و نام » خوشه پروين « است  .خوشه پروين  ،خوشه
ايست که از دانه ھايش  ،جھان ميرويند وپيداش می يابند  .ستاره
ناپيدايش ،نماد بھمن است که ازآن شش ستاره يا خوشه پيدايش يافته
اند ) ششک = پروين ( که » ارتای خوشه يا سيمرغ « است  .شبان
ھم که واژه » خشه پان « باشد  ،ربطی به چوپان نداشته است  ،بلکه
نام ماه  ،وھمان واژه » شب « است که نام سيمرغ بوده است .
خرد بنيادی بھمنی  ،درخوشه ) جامعه = سيمرغ = ارتای خوشه (
پيدايش می يابد و جامعه  ،خ ّرم ميشود .

جشن دموکراسی درايران= جشن خ ّرم
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اين بود که » جشن دموکراسی = که جشن حاکميت ملت « باشد ،
جشن خ ّرم ناميده ميشد ) . ( hu-ram , hu-raamدی که »
دادارجشن  ،يا خدای جشن ساز« باشد  ،نيز خرّم ناميده ميشد  .نام
ِ
خرم نيز ناميده ميشد  .نام روزھشتم
ماه دھم که دی باشد  ،ماه ّ
ھرماھی نيز که روز دی باشد  ،خرّم ناميده ميشده است .
نام روز نخست ھرماھی نيزدراصل » خ ّرم « بوده است  ،و سپس
زرتشتيان  ،اين روز را روز اھورامزدا ساخته اند  .ايرانيان ،درماه
دی ) خرم  ،ماه دسامبر ( روز دی ) روز اول  +روزھشتم ( جشن
خ ّرم برپا ميکرده اند  .اين روز  ،روز جشن حاکميت ملت بوده
است  .بنا بر ابوريحان بيرونی  » :دراين روز عادت ايرانيان چنين
بود که پادشاه ازتخت شاھی بزيرميآمد و جامه سپيد می پوشيد و
دربيابان برفرشھای سپيد می نشست ،و دربانھا و يساوالن و
قراوالن را که ھيبت ملک بدانھا ھست به کنارميراندو درامور دنيا
فارغ البال نظرمينمود  ،و ھرکس که نيازمند ميشد که با پادشاه سخن
بگويد خواه که گدا باشد ويا دارا وشريف باشد يا وضيع  ،بدون ھيچ
حاجب ودربانی به نزد پادشاه ميرفت و بدون ھيچ مانعی با او
گفتکو ميکرد و دراين روز پادشاه با دھقانان وبرزيگران مجالست
ميکرد و دريک سفره  ،با ايشان غذا ميخورد و ميگفت من امروز
مانند يکی ازشما ھستم ومن باشما برادرھستم  ،زيرا قوام دنيا  ،به
کارھائيست که بدست شما ميشود  ،و قوام عمارت آن ھم به پادشاه
است  ،ونه پادشاه را از رعيت ،گريزی است و نه رعيت را
ازپادشاه  ،وچون حقيقت امرچنين شد ،پس من که پادشاه ھستم با
شما برزيگران برادرخواھم بود و مانند دو برادر مھربان خواھيم
بود  ،به خصوص که دوبرادرمھربان  ،ھوشنگ وويکرد چنين
بودند -آثارالباقيه ابو ريحان بيرونی «  .ھوشنگ  ،نام بھمن است و
ويکرد ،نام سيمرغ ) ارتا( ھست .موبدان زرتشتی برای برانداختن
اين جشن دموکراسی  ،و کندن ريشه حکومت دموکراسی ازفرھنگ
ايران  ،اين روز را روز شھادت زرتشت قرار دادند .
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با برپا ساختن سوگواری وماتم برای ازدست دادن زرتشت  ،که
نخستين موبد دربارگشتاسپ ميشود و بنياد گذار قدرت موبدانست
که حق تاج بخشی دارند و » خرد ِ اداره کننده ِ شاه وحکومت «
بشمارميآيند  ،جشن دموکراسی را خاموش و تيره ساختند  .جشن
حاکميت ملت و جشن اولويت اراده ملت درحکومتگری طرد ورانده
شد و ماتم زرتشت  ،که بنياد حاکميت موبدان ) يا واليت فقيه
امروزی است ( است  ،جايش را غصب کرد .
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خامـوشی و ھـنگام
ھنگام ،دھان ِه آتشفشان ِسيمرغ ِآزادی
ھنگام ِازسرسبزوتازه شدن يافرشگرد
چرا » فيروزه «
نشان پيروزی وفرشگرداست ؟
نيروھای آفريننده و چرخش دھنده درتاريخ ،با » ھنگام « کاردارند.
جنبش ازسرسبزوتازه شدن ِمنش ِيک جامعه ،در» ھنگام « ھای
ِ
تاريخی روی ميدھد  .سيمرغ يا » ُمرغ « به معنای » اصل
ازسرسبزو تازه شدن « در ھنگام است ُ .مرغ  ،ھمان واژه »
َم َرغه « است که به چمن وفريس ) فريش  ،فرش ( نيز گفته ميشده
است  ،ومرغ مانند چمن  ،پيکريابی اصل ازنوسبزوتازه شونده
بوده است  .فرھنگ ايران  ،بُن آفريينده سراسرھستی را » فريسه
غول « ميناميد ،که به معنای » پيون ِد ھميشه ازنوسبزوتازه شونده «
است  ،چون » غول ،دراصل به معنای ھمزاد وجفت « است  ،و »
فريسه « ھمان چمن ھميشه تازه شونده است  .اين اصل  ،درھمه
جانھا افشانده وپراکنده شده بود  » .ارتا « که ھمان سيمرغ
) َم َرغـَه ( باشد  ،تخم آتشی بود که بُن جان ھرانسانی است  .ازاين
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رو گفته ميشد که سيمرغ  ،خاکسترميشود  ،ولی خودش
بازازخاکسترش برميخيزد  .اين عبارت بندی ھمان انديشه »
ازسرسبزوتازه شدن تخم خدا درھرانسانی « است .
چگونه آنچه خاکسترشده است  ،ازسر زنده ميشود و درآسمان
پروازميکند و بالھای خود را ميگسترد ؟ اين انديشه » ازسرسبزو
تازه شوی  ،که فـَ َرشگـَرد ناميده ميشود « درست فھميده نميشود ،
چون معنای اصلی » خاکستر« فراموش ساخته شده است  .فرشگرد
 ،با ازسر سبزوتازه شدن در زمان و درتاريخ کار داشته است  ،ولی
سپس اين سبزوتازه شدن  ،به » آخرالزمان « انداخته ميشود تا کسی
در درازای زمان  ،توقع سبزو تازه شدن ِ ھميشگی ِ زندگی را
درگيتی نداشته باشد  .فرشگرد  ،برضد فرھنگ ايران  ،در دين
زرتشت  ،آخرالزمانی ساخته ميشود .
چرا سيمرغ  ،خاکسترميشود ؟ خاکسترشدن  ،به معنای » حبه ھای
آتش زير خاکه شدن است «  .خاکستر ،حبه ھای آتش يا زغالی
ھستند که خاکه ای آن را می پوشاند ولی اين خاکه که آن را
ميپوشاند  ،آن را نگاه ميدارد  .پيشوند » خاک «  ،ھنوز درخاکينه ،
معنای » تخم « را نگاه داشته است .خاک ھمان ھاگ و آک است .
آک ،درتحفه حکيم موءمن ،به معنای آتش است  .ھاک ھمان تخم و
آگ  ،خوشه گندم است  .پسوند » استر« درخاکستر ،به معنای
پراکندن وافشاندن است .استر ،ھمچنين معنای » پوشانيدن ،يا
پوشيده شدن « ھم داشته است و واژه » آستر« ازھمين ريشه برآمده
است  .پس خاکستر به معنای پراکندن تخم ھا برزمين و پوشانيدن
آنھابا خاکه  ،برای ازنو سبزشدنست  .آتش را نيزدرزمانھای پيشين
 ،زيرخاکستر نگاه ميداشتند  ،تا باز بتوانند ازسر ،آتش تازه ای
بيفروزند  .اينست که سيمرغ يا ارتا ) خدای ايران که تخم = آتش
درھرجانی ھست ( عنصر نخستينی است که درجوھر ھرانسانی
پوشيده است  ،وازاين رو بھمن و سيمرغ » ،آذرفروز« خوانده
ميشدند .
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تخم خدا) آگ= ھاگ= حق ( در جان ھرانسانی  ،گنج نھفته يا آتش
نھفته است ،که سپس درعرفان  ،نام » کنزمخفی « بدان دادند  .اين
آتش نھفته  ،برای آذرفروزی ازنو ھست  .گوھر آفريننده
وسرفرازنده و ازنو سبزشونده  ،يا خرد بھمنی ،دروجود ھرانسانی،
نھفته وخاموش است.
خرد بھمنی که درسيمرغ ) ارتا ( پديدارميشود ) بھمن  ،دگرديسی
به سيمرغ می يابد (  ،در اندرون ھرانسانی  ،خاموش است  ،آتشی
است درزيرخاکه خاکستر ،که منتظر ھنگاميست که ازنو ،آتش تازه
را بيفروزد  .ھاگ يا آگ که معربش » حق وحقيقت « است ،
درجان ھرانسانی نھفته است ،و ھيچگاه نميتوان آن را ازبين برد،
ويا نابود ساخت  .درفرھنگ ايران  ،حقيقت را ميشود شکست داد
وبرآن غلبه کرد  ،ولی اين آتش  ،برغم خاموش ساختن در زيرخاکه
زنده باقی ميماند و اين آتش زنه وافروزه ای ھست که با آن ميتوان
آتشی نوين برفروخت  .حق  ،خاموش ميشود ولی نابود نميشود .
اين تخم ،زيرخاک تيره ميماند  ،تا باد بھاری بوزد وناگھان ازنو
سبزشود  .اين را» فرشگرد« ميگفتند  .فريس  ،فـَ َرش  ،به معنای
ھميشه ازنو سبزشونده است  .و واژه » فرش = قالی « امروزه ،
نيز تلفظی ازھمين واژه است که فراموش ساخته شده است .
» فرش« به معنای ازنوسبزشدن است و درسبزشدن گياھان  ،زمين
رنگارنگ ميشود .سيمرغ  ،ھنگامی درآسمان پيدايش می يابد ،
فرش رنگارنگ و رنگين کمان يا شادروان ميشود ،و ھنگامی تبديل
به زمين ميشود » ،طاوس رنگارنگ« ميشود  ،و طاوس را » فرش
مورو « ميناميدند ،که به معنای » مرغ رستاخيزی  ،مرغ
ازسرسبزو تازه شونده « است .طـاوس  ،مانند ھُدھُد ) ھوتوتک =
نای به ( يکی ازچھره ھای سيمرغست .
تخم خدا يا ارتا ) فرن= پرن ( يا سيمرغ ،که درانسانھا نيز افشانده
شده  ،حق وحقيقتی است که درانسان گنج مخفی شده است  ،ھمين
ويژگی را درزمان ھای تاريخی دارد  .قدرتھای سرکوبگرگوناگون
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 ،اين آتش خدائی را  ،با خاکه ھايشان ميپوشانند  ،و خاموش و
تاريک ميسازند  .ھرچند درپی کشتن آن ھستند  ،ولی اين آتش يا
تخم را نميتوان ُکشت  .سيمرغ  ،کـُشتنی نيست  .سيمرغی را نيز که
اسفنديار درھفت خوان کشت  ،دوفرزند داشت که نتوانست بکشد .
سيمرغ  ،سه مرغ بود ويکی را که کشت  ،دوتا ی ديگر ،جفتی
ھستند که باز  ،سيمرغ ميشوند  .تخم خدا درانسان درسيرتاريخ ،
خاموش ميشود  .بھار درسال ،زمانی معين بازميگردد ،ولی رسيدن
» ھنگام تاريخی که بھارتاريخی باشد «  ،مجھول و غيرمنتظره
است .بھارھای اجتماعی وسياسی ودينی  ،زمان ھای معين وثابت
ندارند  .ھنگام  ،يا زمان  ،گوھر مجھول وتعيين ناپذيردرخود دارد.
درفرھنگ ايران ،اصطالح » خاموشی«  ،برپايه درکی که
ازخدايش داشته  ،معنای ويژه ای دراجتماع وسياست ودين داشته
است  .خاموشی  ،پوشيده ماندن خردبھمنی درتاريکی درونست که
کشش گوھری به صورت يابی درسيمرغ ھفت رنگ دارد .
بھمن  ،اصل ناديدنی و ناگرفتنی يا بی صورتيست که درخود
نميگنجد ،وميخواھد به صورتھا به رنگھا به انديشه ھا به
کارھاوکردارھا  ،دگرديسی يابد  .خر ِد بھمنی  ،اصل ھميشه آبستن
است وازاين رو گنج است  .گنج آنچيزيست که درخود نميگنجدو
ازخود لبريزوافشانده ميشود ،ازخود گشوده ميشود و ميخواھد به
خود صورتھای گوناگون بدھد .اين رون ِد آزاد شدنست  .اين گسترش
يابی گوھرانسان  ،آزاديست  .ولی قدرتھای موجود در اجتماع  ،آنرا
ميکوبند و ميکوشند آن را نابود سازند و ازبين ببرند  ،ولی
خردبھمنی که درسيمرغ به خود صورت ميدھد ،نابود کردنی نيست
 ،بلکه خاموش شدنيست  .اين آتش زيرخاکستر ،افروزنده است ،اين
باده در زيرسرپوش خم  ،جوشنده است  ،ھرچند درنظر ،خاموش
است .
خرد بھمنی  ،که خدای سنگ) آسـن بغ( ھست  ،اصل جفتی  ،يعنی
» يوغ = يوش«  ،يعنی » جوش« است  ،ازخود ودرخود ميجوشد،
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فوران ميکند  » ،به ھم جوش ميدھد «  .قدرتمندان  ،ميتوانند خرد
بھمنی را که درسيمرغ فوران ميکند  ،خاموش بکنند  ،ميتوانند
شکست بدھند  ،ولی نميتوانند نابود سازند  .او ،اصل فرشگرد ،
اصل ھميشه سبزو تازه شونده است  .او فريس= پريس= فريش=
فرش  ،ازخود  ،ھميشه سبزو تازه شونده است  .ازاين رويکی از
نامھای سيمرغ  » ،پيروز« ويکی از نامھای بھرام  ،بھروز بود .
اين ھا ھمان درخت » دوبُن جفت « ھستند که انسان وگيتی ازآن
ميرويد  .سيمرغ  ،درشکست ھم پيروز است  .حقيقت وراستی
درشکست ودرخاموش شدن ھم  ،پيروز است  .اين بود که سنگ
فيروزه را که سبزاست  ،به نام او ناميدند و نماد او دانستند .
درپھلوی به پيروزه  ،پرناک ) ( parenaakگفته ميشود  .پرن يا
فرن ) فرنبغ ( مبدء واصل ھمه جانھا و نخستين عنصرھمه انسانھا ،
ھمان » ارتا « يا سيمرغ است  .پرناک  ،به معنای » تخم سيمرغ «
ميباشد  .تخم سيمرغ  ،فيروزه است  ،چون نشان آنست که ھميشه
ازخود ،سبزوتازه ميشود .بُن انسان وجھان  ،جفت جداناپذير ِ بھرام
وسيمرغ  ،يا بھروز وپيروز  ،بودند .ازاين رو  ،ايرانيھا برای ھم »
فيروزی و بھروزی « ميخواستند  .حافظ ميگويد :
چو امکان خلود ای دل  ،دراين فيروزه ايوان نيست
مجال عيش  ،فرصت دان  ،به فيروزی وبھروزی
» چون آسمان ھمان سيمرغ بود  ،فيروزه گنبد« خوانده ميشد .
زندگی که تخم فيروز وبھروز )= فيروز بھرام ( است  ،بايد ھميشه
بھروز و سبزباشد  .اين تخم خاموش  ،بايد درزمان بشکوفد .
خاموشی ،بيان آنست که گوھرخدائی انسان  ،حق شکفتن ندارد .
خاموشی  ،نداشتن حق ِ پيدايش ِخرد سامانده  ،خرد آفريننده  ،خرد
به ھم جوش دھنده است  .خاموشی  ،فقط سرپوشی است که برروی
ديگِ درون انسان ھا نھاده ميشود که درحال جوشيدنند.
جوشيدن و ازخود جوشيدن  ،ويژگی گوھر خدائی انسان )فرن  ،ارتا
 ،مرغ چھارپر( ھست  .گوھرانسان  ،خود جوشی  ،فوران ،
48

49

ولبريزشوندگيست  .حقيقت يا راستی  ،مستقيما ازگوھرخود او
فراميجوشد  .قدرتھا  ،اين حق را ازاو ميگيرند ،و خاک سياه روی
آن ميريزند و اورا به خيال خود ،دفن ميکنند و به خاک ميسپارند .
ولی خاموشی وخودجوشی  ،گوھر جداناپذيرازھمند  .خاموشی ،
سرپوشی روی ديگ جوشان ضميرانسان ميباشد .
مسئله انسان درتاريخ  ،تنش وکشمکش  ،ميان » سرپوش« و
»جوشش ھميشگی درون«است  .بھمن  ،خرد بنيادی انسانست که
ھميشه ميجوشد  .خرد بھمنی  ،بی صورتيست که کشش به
صورتشدن  ،به رنگين شدن  ،به چھره شدن  ،به انديشه شدن  ،به
رقصيدن وخنديدن دارد  ،وسرپوش  ،اورا ازخويشکاريش ،
ازلبريزشدن و افشانشدنش بازميدارد  .اين فشار بخار ،مانند
آتشفشان  ،باالخره درجائی نامعلوم  ،ناگھان ،دھانه بازميکند و آنرا
ازھم ميشکافد  ،اين را » ھنگام « می ناميدند  .ھنگامه  ،ھرچند به
» خلق الساعه « گفته ميشود  ،ولی دراصل به معنای » آفرينش
ناگھانی چيزی نوين که کسی آنرا نميشناسد « بوده است  .زمان ،
ھنگامست  .ھرزمانی  ،جايگاه » ھنگامه « ايست  ،جايگاه پيدايش
رويدادھا وپديده ھای تازه ايست که کسی نميتواند ازپيش ببيند
وبشناسد  .خرد انسان  ،ھميشه تاريکی ھفت خوان را می پيمايد و
با گستاخی  ،ازنو درھرھنگامی ميانديشد  .ھنگام وھنگامه  ،درک
جنبش زمان  ،درفوران نوآوريھای مجھول  ،ازپيوند يابی رويدادھا
و نيروھااست .
قدرتھا  ،برضد اين ويژگی زمان  ،ميجنگند تا خودرا ابقاء کنند .
ولی اين ويژگی گوھری را از زمان نميتوان گرفت  .زمان  ،ھميشه
» زنجيره ھنگام ھا و ھنگامه ھا « ميماند  .تا آنکه اين ويژگی
ھنگام ِ زمان  ،باالخره  ،پديدار ميشود  .درآنجاست که » آزادی و
خودجوشی « پرده ھا و پوشه ھا ئی که گوھر انسانھا را زندانی
ساخته اند  ،ازھم ميشکافد و دھانه بازميکند  .اين قدرتھا » ،ھنگام
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ھا« را ازانسان وازخردش  ،چپاول ميکنند ،وخر ِد آفريننده اورا
ازبرخورد گام به گام با ھنگام  ،محروم ميسازند .
خرد خودجوش بھمنی انسان  ،برغم عقلی که دراين پوشه ای که »
آگاھبود « ناميده ميشود  ،دراين ھنگام  ،روزی منفجرميشود و
ازخود  ،افشانده ميشود  » .ھنگام «  ،گا ِه پيدايش ناگھانی اين »
خرد خود انديش « است که در» قفس آگاھبود « زندانی شده
است .
ھنگام  ،زادگاه آزادی است که قدرتھا تا توانسته اند سرکوب کرده
اند  .خاموشی  ،حکايت ازخود جوشی ميکند که دنبال يافتن »
ھنگام « است  .اين ھنگام را قدرتھا نميتوانند پيش بينی کنند  ،و با
پيش بينی  ،راھش را ببندند  .سازمانھای گوناگون قدرتی ،چه
سياسی  ،چه اقتصادی  ،چه دينی  ،نميتوانند اين » ھنگام « را پيش
بينی کنند و با اين پيش بينی  ،مانع انفجارخودجوشی انسان گردند .
آزادی خودجوش  ،خرد خود جوش بھمنی  ،در» ھنگام ھای
تاريخی « پيدايش می يابند  .اين تجربه ژرف خاموشی را که با
خودجوشی گره خورده است  ،حافظ درغزلياتش چنين عبارت بندی
کرده است .
شد آن که اھل نظر برکناره ميرفتند
ھزارگونه سخن دردھان و  ،لب  ،خاموش
به صوت چنگ بگوئيم آن حکايت ھا
که ازنھفتن آن  ،ديگ سينه ميزد جوش
يا درغزلی ديگر ميگويد :
من که ازآتش دل  ،چون خم می  ،درجوشم
مـُھر برلب زده  ،خون ميخورم وخاموشم
يا
حافظ اين حال عجب  ،با که توان گفت که ما
بلبالنيم که درموسم گل  ،خاموشيم
يا آنکه
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دراندرون من خسته دل  ،ندانم کيست
که من  ،خموشم و  ،او  ،درفغان و درغوغاست
حافظ ميداند که درروان و ضمير آزرده وبيمارش  ،اصلی يا خردی
يا نيروئيست که ھرچند برايش مجھول وتاريکست  ،ولی برغم آنکه
او درگفتارش درباره مسائل اجتماعی و دينی وسياسی  ،خاموش
است  ،غوغا وفغان ميکند  ،مينالد وميخروشد  .اين خرد اندرونی ،
نه تنھا آھسته زمزمه ميکند ،بلکه بدنبال يافتن فرصتيست تا خود را
بيفشاند و غلغله درافالک بياندازد .
آنچه حافظ دراين بيت گفته است  ،درد دل ھمه ايرانيان در
ھزاروھشت صدسال گذشته بوده است وھست  .ھم در دوره
ساسانيھا و ھم در دوره اسالم  ،ھمه مردمان  ،برغم اين جوشش
وخروش درونشان  ،مجبور به خاموشی بوده اند  .خرد بھمنی و
سيمرغيشان درجگرودلشان  ،فغان وغوغا ميکرده  ،ميجوشيده
وميخروشيده است .
خرد خودجوش  ،که ھمان »آسن خرد بھمنی« باشد  ،درزير
سرپوش ِ»آگاھبود و عقل ِ حکيم و مصلحت بين «  ،مجبور به
خاموشی بوده است  .آگاھبود )  consiousnesدرانگليسی = در
آلمانی ( Bewusstseinو عقل اجتماعی که تابع ضروريات
اجتماعی وسياسی و دينی است  ،دورويه يک سکه ھستند .
آگاھبود ،با روشنی چنين عقل مصلحت بينی  ،پيدايش می يابد و
امتدا ِد چنين عقليست  .اين عقل  ،با روشنائی بـُرنده قدرتھای حاکم
براجتماع ،پيدايش می يابد و گستره آگاھبود ھرانسانی  ،جايگاه
جوالن اين عقلست  .اين آگاھبود و اين » خود آگاھی «  ،درست
ھمان پرده وپوشه برسر ديگ ضمير جوشان انسانست که
خودجوشی را دچارخاموشی ميسازد .
اين » عقل « ھست که » آگاھبود انسان موءمن  ،يا انسان ِ
سازشکار دراجتماع وھمرنگ با اجتماع « را تصرف ميکند .
قدرتھای سياسی و اجتماعی و دينی  ،خودشان مستقيما اين » خرد
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خودجوش انسانی « را خاموش نميکنند  ،بلکه با توليد چنين »
آگاھبود و عقلی « که درھمه توليد وخلق ميکنند  ،نيروی خاموش
سازنده  ،خرد جوشان انسان را پديد ميآورند .
اين عقل ِ خلق شده از شريعت و قدرتھای حاکم درآگاھبود انسان ،
اين وظيفه را به عھده دارد که ھمه پديده ھا و رويدادھا را » معقول
« سازد  .عقل درآگاھبود  ،قدرت معقول سازی ھمه پديده و
رويدادھا ئی را دارد که با آن قدرتھای دينی و سياسی و اقتصادی،
ناھم آھنگ و ناسازگارند  .او ،آنچه را ضد اين قدرتھای حاکم
ھست  ،تا آنجا که ميتواند » معقول  ،عقلی « ميسازد  ،و جائيکه
نتوانست آنھا را با زور عقل تابع وابزاريش  ،عقلی سازد  ،بدانھا
ُمھر» بی عقلی وضد عقلی وخالف عقل وخالف ايمان و ضد
اجتماع وضد اکثريت « ميزند  .اين »عقل مونتاژ شده در آگاھبود
موءمن «  ،دستگاه معقول ساختن ِ نامعقوالت اجتماعی وسياسی و
دينی و اقتصادی وحقوقيست  .آنچه خالف اين عقلست اورا به
انديشيدن تازه نمی انگيزد  ،بلکه آن را با زورعقلش  ،معقول
ميسازد  ،و ارزش » نا ھمخوانی اش « را ازبين می برد  .کار اين
عقل آنست که » آنچه برضد آگاھبود و اين عقل  ،ميداند « به گونه
ای عقلی سازد که خود آن عقل  ،آنرا به نام معقول ،باورکند .
چيزی را که نميتواند با اين عقل درآگاھبودش  ،معقول سازد و
درآگاھبودش جزو آگاھيھايش جای دھد  ،آنھارا طرد و تبعيد و »
خاموش « ميسازد  .بدينسان ،ھرانسانی  ،يک » خرد تبعيدی و
رانده شده ازخود وازآگاھبود خود و ازعقل خود ،و بوسيله خود «
دارد  .انسان با عقل وآگاھبود خودش  ،خرد خودجوش خودش را
ازخود غريب وبيگانه ومطرود ميسازد وفروميکوبد ،ولی اين
خرد ،دراو ،درزير ھمين پوشه آگاھبود وعقل  ،خاموش ميماند .
عقلی که ﷲ يا قدرتھای حاکم سياسی واقتصادی و دينی در آگاھبود
انسانھا ساخته اند  ،ھيچ فضای خالی در آگاھبود و درعقل  ،باقی
نميگذارند ،و بساط روشنی خود را  » ،روی « ھمه پديده ھا و
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رويداد ھا ميگسترانند و آنھا را ميپوشانند وخاموش ميسازند.
درآگاھبود و عقل  ،ھمه روزنه ھا برای فوران ِ» خرد خود جوش
انسان « بسته ميشوند  .ھمه رويداد ھا وپديده ھا  ،خاموش ساخته
ميشوند  .و خرد خود جوش بھمنی را  ،بنام شيطان وابليس وخناس
و وسوسه اندازو نفس اماره  ،لعن ورجم ميکند  ،ودروغگووضد
حقيقت ميشمارد  .اين عقل ايمانيست که سرپوش ديگ خودجوش
ھستی ميشود و خاموشی را ميآفريند  ،وخود جوشی  ،کفروشرک
و وسوسه ابليس و طغيان و عصيان ميشود .
اين عقل ايمانی  ،خرد آفريننده و سامانده و » اجتماعساز« و »
جشن ساز« در خود انسان را  ،بنام کفرو الحاد وشرک  ،سرکوب
ميکند و نامعقول وضد عقل و ديوانگی ميشمارد وخوارميشمارد .
درست عقيم بودن گوھر انسان را  ،معقول و اوج عقل و کرامت ِ
ﷲ ميسازد  .چنين عقلی با روشن کردن آگاھبود ،خرد خودجوش
وآفريننده انسان را تاريک وخاموش ميسازد .آنگاھست که انسان
فغان ميکند و ميخروشد که :
دراندرون دل خسته ام  ،ندانم کيست
که من خموشم واو  ،درفغان و درغوغاست
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جمھوری ايرانی،برشالوده ِخرد ِھنگام انـديـش

خر ِد ھنگام انديش
خر ِد خودجـوش است که
برض ِد » خر ِد پيشدان« ميباشد
ويژگی خرد ،درفرھنگ ايران  ،ھنگام انديشی است  .خردبنيادی
انسان  ،ھنگام انديش است  .جنبش زمان  ،ھميشه نو وتازه ميشود
وآنچه نو وتازه است  ،مھمان ِ ناشناس ومجھول است  ،و خرد
بنيادی انسان  ،نيروئيست که به پيشواز ِ» مھمان ناشناس و
مجھول ونامعلوم ِ تازه « ميرود ،و آن را با آغوش باز می پذيرد،
وبا آن قرين ميشود  ،ودر قرين شدن با آن  ،آن را ميشناسد .
اين خويشکاری ِ» خردبھمنی « يا » آ َسن خرد « است  .خر ِد ھنگام
خرمی و نشاط درھرزمانی  ،درانتظارتحول وتازگی
انديش  ،با ّ
وشگفتی است  ،و نيروی آن را ھم دارد که درھرھنگامی
) زمانی (  ،با نوی که روی ميدھد  ،خود را بيازمايد ،و درباره
خرمی ديگرگونه کند.
ناشناخته ،بينديشد ،و آنرا به شادی و ّ
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درھرھنگامی  ،کاری ويژه آن ھنگام ِبی نظيرو تکرارناشدنی بايد
کرد ،و بايد آن کار ويژه را در ھمان ھنگام کرد ،و آن کار را
نميتوان به ھنگام ديگر انداخت .
چو کاھل شود مرد ،ھنگام کار ازآن پس نيايد چنان روزگار
زمان  ،زنجير ِه بُرھه ھای يکنواخت و مکرر از زمان نيست  ،بلکه
زنجيره به ھم پيوست ِه » برھه ھای بی نظيرو يکباره « از زمانست
 ،واين فوران غنای زندگی درزمانست  .ازاين رو درھرھنگامی بايد
کاری منحصر به ھمان ھنگام  ،کرد و آن ھنگام با آن ويژگی ،
ھرگز باز نميگردد که بتوان انجام آن کار را به ھنگام ديگر
انداخت .
از امروز کاری به فردا ممان که داند ؟ که فردا چه گردد زمان
گلستان که امروز باشد به بار تو فردا چنی ! گل نيايد به کار
ھنگاميکه کاوس ،برغم رای زال  ،دربی اندازه خواھيش  ،به ھوای
جھانگيری بسوی مازندران راه ميافتد  ،درآنجا با سپاه ايران
دچارشکست شده و ھمه سپاھيان  ،گرفتارو کورميشوند  .دراين
ھنگامست که زال به فرزند جوانش رستم ميگويد  ،که من ترا برای
روبروشدن با چنين ھنگامھائی پرورده ام  .انسان برای روبروشدن
با ھنگامھا  ،پرورده ميشود .ترا پرورده ام تا ھنگامی که ھمه
دربالھستند ،به ياری آنھا بشتابی  ،و برای ياری دادن  ،بايد خرد
خود را درھفت خوان آزمايش  ،بيازمائی تا خردت  ،مستقل شود :
که شاه جھان در دم اژدھاست برايرانيان بر ،چه مايه بالست
ھمانا که ازبھر اين روزگار ھمی پرورانيدمت برکنار
مراين کارھا را  ،تو زيبی کنون مراسال شد ازدوصدبرفزون
که آسايش آری  ،دگر دم زنی
نشايد برين کار اھريمنی
ھنرپھلوان  ،دليری درھنگامش ھست  .ھرکاری وسخنی ،
نيکوست که به ھنگام کرده وگفته شود  .درست اين » دليری
درجايگاه « صفت ايرج  ،نخستين شاه ِ داستانی ايرانست  .بدون
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سپاه وسالح  ،خود به تنھائی ،روياروی دشمن ميايستد ،وآنھارا به
آشتی وبرادری ميخواند  .درمورد ايرج درشاھنامه ميآيد که :
ھنر ،خود دليريست برجايگاه که بد دل نباشد ،خداوند گاه
دلير وجوان وھشيواربود به گيتی  ،جزاورا نبايد ستود
بدان کو به آغاز ،خوشی نمود به گاه درشتی ،دليری نمود
ھميشه با خوشی ونرمی و دوستی آغاز ميکند ،ولی اگرطرف ،
دست به درشتی زد ،درآن گاه  ،با دليری ميتواند پاسخ بدھد  .با
ھشياری  ،گا ِه اين کار وگا ِه آن کار را ميشناسد  .خرد  ،ھوشيار
است  ،وگاه يا ھنگام ) تحول زمان ( را ميتواند بشناسد ،و کار ويژه
آن ھنگام را بيارايد .
زمان  ،ھميشه درتحول و نوآوريست  ،ونورا ھيچکس نمی شناسد.
ولی انسان ،خردی دارد که از ازغـنای جان ) زندگی ( اش
لبريزميشود ،و » توانائی در نوانديشيدن درباره رويدادھای نوين و
پيش آمدھای تازه « را دارد .
زمان  ،تکرار آنات يا بـُرھه ھای يکنواخت ومکررنيست که انسان
يک کار را ھرگاه که خواست  ،بکند  » .رام « که » زم « ھم ناميده
ميشد ) زم  ،پيشوند زمان ( ھم خدای زمان وھم خدای زندگی ) =
جی= ژی= زی( است  .زندگی وزمان ازھم جداناپذيرند  .ازاين رو
» زندگی  ،ميگردد ،تحول می يابد ،ھميشه می تازد ،تازه ميشود « .
»جی= ژی « که نام خدای زمان وزندگيست  ،به يوغ ) که گردونه
آفرينندگی باشد ( نيزگفته ميشود  ،که دوپا يا دوبال يا دواسب يا
دوچرخ ِجفت  ،يا دواصل ونيروی به ھم پيوسته دريک راستا باھم،
درتوافق باھم  ،جنبش وتحول ميآورند .
مفھوم جنبش  ،تنھا يک حرکت مکانيکی جسمی به پيش نبود  ،بلکه
ت مکانيکی به پيش  ،باتحول يابی آن جسم و دگرديسی آن
» حرک ِ
جسم باھم « بودند  .زندگی  ،جسمی نيست که تنھا  ،درزمان  ،يا
ازکنارزمان  ،ميگذرد ورد ميشود  ،بلکه درحرکت  » ،ميشود و
دگرديسی می يابد  ،ديگرگونه ميشود «  .زمان  ،درزندگی ،يا
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زندگی در زمانست  .زندگی درزمان يا زمان از زندگی نميگذرد،
بلکه زندگی وزمان باھم  ،درتحول ،دگرديسی می يابند  .ولی آنچه
ازاين » جنبش و دگرديسی « ،پيدايش می يابد  ،تازه وناشناس
ومجھول است  .زندگی ،تنھا نمی جنبد و نميگذرد  ،که بتوان آن را
درھمه مسيرحرکت  ،بازشناخت  ،چون ھويتش پايدار ميماند .
ازاين رو ،نياز به »خرد ھنگام انديش « است  ،تا ھميشه ازنو،
ت نوھا  ،ابتکار داشته باشد  .خرد ھنگام انديش
بينديشد و درشناخ ِ
 ،خر ِد کاربند ھم ھست  .آن » رويدا ِد ھنگامی « که غيرمنتظره
است  ،ايجاد انديشيدن درکاری تازه  ،برای اقتران يافتن با آن
رويداد ميکند.
خرد بايد با اين رويداد تازه  ،جفت وقرين شود ،وبا آن بياميزد  ،تا
آن را بشناسد وھمآھنگ با آن  ،کاربکند  .خر ِد ھنگام انديش ،خرد
سامانده و اداره کننده گيتی نيزھست  .خردی نيست که فقط
درگستره انديشه ھا بجنبد و بچرخد و بماند  ،بلکه خرديست که آنچه
ميانديشد  ،ھميشه جفت با محسوسات ) با پديده ھا و ماديات =
تنکرد (  ،يعنی مقترن با گيتی  ،مقترن با جامعه و با رويداد است .
اينست که »خرد ھنگام انديش«  ،خرد سامانده و اداره کننده گيتی
نيزھست  .ازاين رو » خرد کاربند « يا » گيتی خرد « است .
خرديست که آنچه ميانديشد  ،به گونه ای ميانديشد که ميتواند به
کارببندد ،چون خرد  ،جفت با رويداد يا پديده ميشود  .خرد
درھرھنگامی ،با انديشه تازه  ،کاری تازه بايد بکند .اوھميشه درحال
بسيجيدن کار است  .ازاين ر و ھرکاری را بايد با انديشه ای تازه ،
به ھنگام تازه کرد  .نيکوئی وداد  ،درست اين ھمآھنگی و اقتران
انديشه وکار با ھنگامست  .در خرد بھمنی  ،انديشيدن باکرداروکار،
به ھم پيوسته اند  .فردوسی ميگويد :
به ھنگام  ،ھرکارجستن نکوست زدن رای با مردھشياردوست
ھنگام کار را با رای زدن با مرد دوستی که ھشياراست بجوی .
دليری درجايگاه  ،نياز به خرد ھنگام انديش دارد  .زمان  ،زنخيره
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اين ھنگام ھاست  .درخرد بھمنی  ،انديشيدن و کارکردن  ،به ھم
پيوسته اند .ھرھنگامی  ،کرداروکاری تازه ميطلبد و خرد نيرومند ،
در اقتران با اين ھنگامھا  ،نوبه نو ميانديشد  .انديشيدن نو ،با زمان
نو ) ھنگام ( گره خورده است  .زمان نو ،نيازمند کاروکردار نو
است که ايجاب ِ » خرد ھميشه بيدار و ھميشه نوانديش« ميکند ،که
دشمن خود نمی داند .
از» نو« نميگريزد و نو را
ِ
درست » بيدا د « کاريست نا بھنگام  .کاريست که ھمخوان
وھمآھنگ ھنگام نيست  .ما ئيم که ھنگام را از زمان  ،ميزدائيم  .ما
ئيم که زمان را بی ھنگام ميکنيم  ،نو را درزمان  ،درنمی يابيم و آن
را کھنه ميسازيم  .بيداد  ،ناھم آھنگی و آشفتگی ميان خرد انديشنده
و ھنگام ) زمان تازه ومجھول ( است  » .بيداد « آنست که در
روياروئی با رويداد تازه  ،انسان ،انديشه وبينشی را درباره آن
رويداد به کار ببرد  ،که خود ،درباره آن  ،بطور زنده نکرده است .
با چنين کاری  ،خرد ھنگام انديش ِ خود را  ،ازکار انداخته است  ،و
خود را به آن نمی سپارد و بدان اطمينان ندارد ،و فقط با آموخته ھا
ومعلوماتی که ازپيشينيان يا ازديگران به عاريت گرفته  ،با اين
رويداد تازه  ،روبرو ميشود و ميکوشد که درآن ھنگام ) رويدادنو(
ت ھميشه
طبق آن معلومات و آموخته ھا ی پيشين ،که بنام حقيق ِ
ثابت ،يا قوانين تغييرناپذير علمی ياد گرفته  ،کاربکند  .ھميشه ،از
ھر ھنگامی  » ،نو وتازه بودنش را « ميزدايد ،تا يک اتفاق
تکراری و کليشه ای شود ،تا بتواند آن معلومات را بکار ببرد .
بدينسان  ،زمان با چنين حقيقتی  ،بی ھنگام  ،بيگاه ميشود  .او با
ھنگام با خرد ھنگام انديشش  ،جفت نميشود ،و نو وتازگی را
درھنگام  ،ارج نمی نھد ،و باعنصر نو ،درھنگام ،دشمن است  ،و
به نودرھنگام  ،پشت ميکند  ،و منکروجود نو درھنگام ميشود  ،تا
رويداد ،درقالب معلومات وحقايق تغييرناپذيرش  ،جا بگيرد .
اينست که ميکوشد اجتماع وتاريخ و آينده را به عنف وقھر ،خالی
ازتازگی کند  .او ميکوشد که با معلومات و آموزه ھائی که دارد با
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» زمانی تھی از ھنگامه ھا «  ،روبروشود  .درزمان ،نبايد
چيزنوی باشد .درزمان  ،ھمان رويدادھا گذشته يا ھمانند گذشته
تکرارميشود و با معلومات آموخته ازپيش  ،ميتوان به رويدادھا ،
پرداخت  .بايد ھميشه شباھت ھررويدادی را با رويدادھای گذشته
يافت  ،تا معلومات انباشته درحافظه  ،آسان به کار بسته شود .
او خرد ھنگام انديشش را به کار نمياندازد که ميتواند نو به نو با
رويداد نو روبروشود و از اقتران بانو ،شادميشود  .او ميترسد که
خرد ھنگام انديشش را به کاراندازد و بيازمايد تا مبادا اشتباه کند .
اينست که کارھايش  ،گرفتار تيرگی ميشوند  .او درھرکارش  ،بيداد
ميکند.
نبود اين خرد ھنگام انديش  ،ھمه رويدادھا را به ھم ميزند و درھمه
جامعه و طبيعت  ،ايجاد ناھم آھنگی ميکند  .اينست که پريشانی
وآشفتگی که به يک رويداد داد  ،به ھمه رويدادھا درزمان  ،سرايت
ميکند  .ايرانيان براين باور بودند که ھرکار بيدادی  ،سراسرجھان
طبيعت واجتماع وتاريخ را به ھم ميزند و ھمه رويدادھای منظم
جھان واجتماع وتاريخ نيز  » ،ھنگام طبيعی خود « را از دست
ميدھند .فردوسی ميگويد :
زبيدادی شھريارجھان ھمه نيکوئی باشد اندر نھان
نزايد به ھنگام دردشت گور شود بچه ی باز را ديده کور
نپرد زپستان نخجير شير شود آب درچشمه ی خويش  ،قير
شود درجھان چشمه آب خشک نگيرد به نافه درون  ،بوی مشگ
زکژی  ،گريزان شودراستی پديد آيد ازھرسوی  ،کاستی
ازبيداد ،نيکوئی  ،که بايد درھنگام  ،آشکارشود درنھان ميماند و
گور به ھنگام نميزايد ،و بچه بازکه زاده ميشود ،وبايد با چشم ببيند،
کورميشود و پستان بزکوھی  ،در زادن ،شيرنميدھد ،و به جای آب ،
قيرازچشمه ميجوشد ،و آب چشمه ھا خشک ميگردند و درناف ِه آھو ،
مشگ نميگيرد  ،و راستی دراثرچيرگی کژی  ،ازاجتماع و انسانھا
ميگريزد ،و ھمه پديده ھا دراجتماع وطبيعت  ،روبه کاھش می نھند.
59

60

اينست که حکومت بايد نو بودن ِ» ھنگام « را با خرد بھمنی اش
بشناسد ،و کاری را که آن ھنگام نوين ميطلبد  ،بکند .
ولی ھنگام برغم تازگی اش  ،نھفته ومجھول وتاريکست .
ھرتخمی ،درپيدائی ،نھفته ومجھولست  .خرد بھمنی ِھنگام انديش ،
خرد بيننده در تاريکيست .درتاريکی ِآزمايش وجستجو ،ھدفھای
ت نھائی فرا
محدود ودسترسی پذير را دردورھا می بيند  ،نه غاي ِ
زمانی  ،چون زمان  ،ھميشه  ،نو آور است وپايانی ندارد که غايتی
روشن ومشخص  ،فراسوی آن باشد  .ھيچگاه نميتوان زمان را
ازنو آوردن انداخت  ،تا پس ازآن يا درپايان آن  » ،غايت « باشد.
گذاشتن » غايت « ،به جای » ھدف «  ،ازکار انداختن » خرد
ھنگام انديش « است  .تاريخ  ،غايت ندارد  .تثبيت غايت نھائی  ،و
آخرالزمان  ،درست متناقض با جنبش ھميشه نوآورزمانست .
خردبھمنی نميخواھد » جامعه يا حکومت برای رسيدن به غايتی «
بسازد  ،بلکه باھدفھای محدو ِد دسترسی پذير ،کار دارد .
خرد بھمنی  ،خرد بيننده درتاريکی است  .واژه » مغز« که دراصل
» مز +گه= «maz + gaميباشد به معنای جايگاه ماه است  .ماه
درفرھنگ اصيل ايران  ،اصل روشنائی و بينائی درشب يا تاريکی
بود  ،ازاين رو » بينا « خوانده ميشد )ھزوارشھا :يونکر( .
تصوير انسان نيز ،درخت سرو ِسرافراز وھميشه سبزی بود که
فرازش ماه پر ميباشد  .به عبارت ديگر ،خرد درانسان  ،ھمان تخم
ماھست که ميتواند درتاريکی زمان ورويدادھا و مجھوالت » وآنچه
تازه پديد ميآيد «  ،ببيند .
اساسا واژه ديـن  ،درفرھنگ ايران اين بينش درتاريکی است
) بھرام يشت ،دين يشت (  ،که نياز به جستجوو دليری وآزمايش
دارد .دين درفرھنگ ايران  ،بينش چشم درروشنائی نبود  .اين
بينش درتاريکی بود که بينش در روشنائی را ميزائيد  .اين ماه بود
که آبستن به خورشيد بود ،و خورشيد را ھرروز ارتاريکی ميزائيد .
بينش در روشنائی  ،پيآيند بينش درتاريکيست  .به عبارت ديگر،
60

61

بينش اصيل  ،ازخردی پيدا ميشود که در ھنگامھای تازه  ،ميجويد
وميآزمايد  .خرد انسانی ،توانائی آن را دارد که درتاريکی زمان ،
ببيند ،و برای رسيدن به ھدف محدود ومعين ودسترسی پذيری ،
تالش کند  ،وبرضد » غايت نھائی  ،يا آخرالزمانی يا فراسوی
جھانی و ماوراء الطبيعی « ھست .
کيست که درتاريکی می بيند ؟ اين اسب رستم  ،رخش است که
تاريک آزمايش  ،می بيند  .واژه رخش  ،سبکشده واژه
درھفتخوان
ِ
رخشان است که ھمان واژه » روشنی « است  .رخش ،دورنگ
است  ،سپيد وسرخست  .بھمن  ،خرد بنيادی ھرانسانی  ،دورنگه
است  ،ھم سپيد وھم سرخست  .به عبارت ديگر رستم  ،سوار
برخرد بھمنی است ) آنچه رستم را به حرکت ميآورد  ،خرد
بھمنيست (  .درست ھمين واژه » رخش «  ،رنگين کمان يا کمان
بھمن ھم ھست  .بھمن درفرھنگ ايران  ،دارای دورنگ سپيد
وسرخست  .بھمن  ،روشن است  ،چون آميغ دورنگست  .در
يزدانشناسی زرتشتی  ،بھمن  ،برآمده از روشنی اھورامزداست که
»سپيد« برضد »سياه« است و برضد جفت دورنگ بودنست .
دورنگ بھمن  ،بالفاصله تحول به » رنگين کمان = کمان بھمن «
می يابد  .روشنی بھمنی  ،ھفت رنگست  .درھرانسانی خردبھمنی ،
يعنی روشنی  ،يا رخش رستمی ھست که در تاريکی ھفتخوان ،راه
را برای او ميگشايد واورا راه ميبرد  .ھمچنين جغد ) يوغ +تای(
که مرغ بھمن ) دريونان  ،آتنا  ،زنخدای بينش ،اينھمانی با جغد
داشت (  ،خدای خرد است که آسن خرد ھرانسانيست ،درشب
ودرتاريکی می بيند  .درتاريکی ديدن  ،درشب ديدن  ،زيرزمين را
ديدن  ،ھرچه پوشيده و گنج مخفيست ديدن  ،راز پوشيده را ديدن ،
آرمان بينش بود  » .شبان « نام شب وھمان شب است و شب،
سيمرغ يا زنخدای زايمان ) آل  ،ال ( يا ماه است  .ماه يا سيمرغ يا
مغز ،بدين علت شبان خوانده ميشود چون آنچه نھفته وپوشيده است،
ميتواند ببيند  .زمان  ،نيزھرآن  ،ازنو ميزايد ،و ھميشه مجھول
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وناشناسست وباخود شب ميآورد  ،ولی انسان ھم » ،خرد ِ ھنگام
انديش « دارد که ميتواند به پيشوازاين ناشناس ھا برود وآنھا را
بشناسد  .برای زيستن در زمانی که ھميشه نو ميزايد  ،نياز به خرد ِ
ھنگام انديش ھست .

» دوبھمن ِمتضاد باھم درتاريخ ايران «
بھمن  ،درفرھنگِ اصيل ارتائی -خرمدينی ايران
خر ِد ھنگام انديش وخودجوش،
درتاريکيھای ِ» ناگھان درزمان « است
ولی اھورامزدای زرتشت  ،درروشنی بيکران جای داشت
وپيشدان وھمه آگاه بود  .ازاين رو بھمن دردين زرتشت ،
چون نخستين پيدايش اين روشنی ِ ھمه دانست
ھمه چيزھارا درزمان  ،ازپيش  ،ميداند
وديگر نياز به ھنگام انديشی ندارد
زمان وتاريخ  ،برايش تا به پايان ،روشن بود
ھمانسان که » ھنگام «  ،خلق الساعه است  ،و ناگھان  ،بی آنکه
کسی بداند و منتظرش باشد ،پيدايش می يابد  ،خرد ھنگام انديش
نيز» خودجوش « است .اين  ،خر ِد اصيل بھمنی درفرھنگ ايران
بود .روياروی با آن  ،تصوير اھورامزدای زرتشت بود که
درروشنی بيکران ،جای داشت و » ھمه آگاه « و » پيشدان « بود .
روشنی بيکران  ،ھرچيزی را که در زمان پيش آيد ازپيش ميداند و
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آينده برايش مجھول ونامعلوم نيست  ،بلکه ازھمه پيش آمدھا ،ازپيش
آگاھست  .بھمن ِ زرتشت  ،نخستين پيدايش اين » پيشدانی و ھمه
آگاھی « است ،و درتضاد کامل با تصوير بھمن درفرھنگ خ ّرمدينی
است ،که خودجوش و ھنگام انديش است.
ازاين رو خرد بھمنی ،درفرھنگ ارتائی -خرمدينی  ،نقش
کامالمتضاد با خرد بھمنی دردين زرتشت  ،درگستره ھای اجتماع و
سياست و دين و تاريخ بازی ميکرد.
خرد بھمنی که » نگھبان زندگی « درگيتی است  ،درھرھنگامی ،
ازنو  ،ازخودش فراميجوشد  ،ولی خرد بھمنی در دين زرتشت ،
خرديست که » پيشدانی وھمه آگاھی  ،يعنی آموزه زرتشت « را
درسياست واجتماع وتاريخ  ،واقعيت ميدھد  .در زمان  ،نوآوری و
ابداع نيست  .رويدادھا درزمان  ،زايش مجھوالت ناشناخته و تازه
نيست  .درحاليکه درفرھنگ ايران ،زمان را نميشد پيش بينی کرد و
از پيش دانست  ،چون زمان ) ھنگام ( ھميشه نوآوروشگفتی
زاھست  ،ولی انسان ھم  ،خردی ھنگام انديش وخود جوش دارد که
ميتواند ازآن شگفتی ،انگيخته بشود و ازخود  ،ازنو بيدنيشد و
درست آن عنصرنو را بيابد .
درحاليکه خرد در دين زرتشت  ،نياز به اين نوآوری ندارد ،
ت ھميشه معتبرش را درھرپيش آمدی  ،به کار ببندد .
وميتواند حقيق ِ
اينست که موبدان زرتشتی مجبور بودند » وھومن يسن « را که متن
ارتائی – خرمدينی بود  ،به کلی دگرگونه سازند ،و اين خود جوشی
و ھنگام انديشی را ازبھمن وخردش  ،بزدايند  .زند وھومن يسن
) تفسير يسنای بھمن (  ،پيآيند اين تالش ھزاره ھای موبدان
زرتشتی است که خرد ھنگام انديش وخود جوش ِوھومنی را تبديل
به خرد ازپيش دان اھورامزدائی کرده اند  .ولی برای اين کار،
ھمان تصاوير ارتائی را به کار برده اند ،و ازآن تصاوير ،انديشه
ھای » پيشدانی « را بيرون کشانيده اند  .از تناقضی که درکاربرد
اين تصاوير پيدايش يافته  ،ميتوان پی به ماھيت خرد اصيل بھمنی
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برد  .در زند وھومن يسن  ،ديده ميشود که اھورا مزدا  ،خرد خود
را به شکل آب  ،درمشتھای زرتشت ميريزد  ،و زرتشت آن خرد
آبگونه را می نوشد و به خواب ميرود و ھمه آينده را درتاريخ
ازپيش می بيند و ازپيش ميداند  .اين تصويريست که ازخرد بھمنی
ارتائی -خرمدينی  ،به عاريت گرفته شده است  .انسان تخميست که
با آميختن با شيرابه جھان که خداست  ،سبزوروشن ميشود  ،وخر ِد
شاد بھمنی ازاو ميروبد )فطرت روشن وسبزانسان ( .
درگزيده ھای زاداسپرم  ،کوشيده شده است که ھمين تصوير را به
گونه ای ديگربرای پيش بينی آينده بکار برند  .زرتشت از رود وه
دائينی ميگذرد  ،و چھارمفصل تنش ) قوزک پا  ،زانو  ،ميان ،
گردن ( با آب آميخته ميشوند و ازاين آميزش زرتشت ) به کردار
تخم ( با آب دائيتی  ،چھار رويداد مھم جھانی درتاريخ برايش روشن
ميگردد  .اين سبزشدن تخم  ،و روشن شدن از تاريکی
درگوھرانسان  ،روند زايش بينش از تاريکی است که به کلی برضد
گوھر روشنی دراھورامزداست که روشنی بيکرانست  .اين بيان
روشنی زايشی وپيدايشی ازتاريکی است  ،و با روشنی ) ان +اگرا
= بی زھدان ( اھورامزدا  ،که » نا زاده « است  ،فرق کلی دارد .
اين » روشنی بيکران که نياز به زاده شدن از تاريکی ندارد« ،
ازتخم ) ازوجود زرتشت ( پيدايش نمی يابد  .يزدانشناسی زرتشتی
 ،تصاوير ارتائی – خرمدينی را به کار ميرد  ،ولی ازآن تصاوير،
انديشه ھائی بيرون ميکشاند که برضد اين تصاويرند  .اين تصاوير
 ،بيان چگونگی رسيدن به بينش از راه رويش و زايش است که »
آرمان بينش درتاريکی « است  .و بينش درتاريکی  ،با اين مجھول
بودن آنچه پيدايش می يابد  ،کار دارد  .اين خرد ھنگام انديش وخود
جوش بھمنی ھست که قرين اين ھنگام نو وناشناخته ومجھول
ميشود ،تا آنرا بگشايد  .درحاليکه روشنی بيکران اھورامزدای
زرتشت  ،بيان » پيشدانی ھمه رويدادھا« است  ،و ديگر به » روند
روئيدن و زائيدن از تاريکی « کارندارد .
64

65

آنکه روشنی بيکرانست  ،ھمه چيزھارا ازپيش ميداند و نياز به
انديشيدن در ھنگام ھا ندارد  ،بلکه ازپيش  ،ھرچه پيش آيد ،
ميداند  .پيش آمدھا  ،تازه ونو نيستند  ،بلکه ھمه معلوم ھستند .بھمنی
که نخستين صادره ازاھورامزداست ،به کلی با ايده بھمن درفرھنگ
اصيل ايران  ،فرق دارد  .اين خرد  ،آنچه را پيش ميآيد  ،تحمل
ميکند وتاب ميآورد  .درحاليکه خرد بھمنی  ،در فرھنگ ارتائی-
خرمدينی  ،خرد کاربند است  ،و خرديست که رويدادھای مجھول را
فقط تاب نمی آورد و تنھا تحمل نميکند ،بلکه درانديشيدن ،
ميخواھد به بينشی برسد که آنرا به کارببندد  ،و رويداد را
ديگرگونه سازد  .با انديشيدن  ،به فکرشاد ساختن اجتماع وزندگی
ازآن رويدادھست  .ھرپيشآمدی درھنگام  ،اورا به نو انديشی
ميانگيزد ،تا آنچه نو وتازه و ازپيش ناشناخته است ،بشناسد  ،و
دردگرگونه ساختنش ،آن را بپذيرد  ،تا نگھبان زندگی باشد  ،و
زندگی را از گزن ِد رويداد  ،دور دارد  .اين بھمن ھنگام انديش ِ
خودجوش بھمنی  ،در جھان بينی خرمدينی -ارتائی  ،به کلی
متفاوت ومتضاد با خرد پيشدان بھمنی دردين زرتشتی است  ،که
دربرخورد با ھنگام ھا درتاريخ  ،نميتواند نو را درآنھا دريابد و به
نو انديشی ازآنھا  ،انگيخته نميشود و درھرھنگامی  ،انديشه ای نو،
ازآن زاده نميشود .
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» ديـن ِ مـردمـی «
» ھومانيسم ِايرانی «
فرھنگ ايران
بنيادگذا ِر» دين ِمردمی «است
» نباشد به جز مردمی  ،دين ما «
درباختر ،ھومنيسم  ،بنياد گذار ِ فرھنگ انسان گرائی و حقوق
بشرشد  ،ولی درايران نيز متناظر با آن  ،وزمانھا پيش ازآن ،
جنبشی بر اصل » ھومن  = hu-manوھومن = ھخامن « که به
معنای » نيک انديشيدن = در دوستی ورفاقت انديشيدن« است ،
پديد آمده است و برشالوده آن شيوه انديشيدن  ،بنياد ِ » دين مردمی
« را گذاشته است  ».دين مردمی «  ،بينشی است که از خرد ِ
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ھومنی ) يا بھمنی ( خود ِ مردمان  ،پيدايش يافته است  .دراين
گفتارکوتاه ،کوشيده ميشود که بخشی از محتويات اين دين مردمی ،
بررسی گردد .
درفرھنگ ايران به انسان »،مردم« گفته ميشود و » مردم « مرکب
از دوواژه » مر  +توم = تخم « است  .انسان  ،تخم ِ » مـر«
ھست  » .مر«  ،کيست ؟ »مر= امر «  ،نام خدای ايران  ،خ ّرم
است  ،که نامھای مشھور ديگرش  ،ارتا و ف ّرخ و سيمرغ
ميباشند  .انسان  ،تخم سيمرغ  ،يا تخم ارتا ھست  .ارتا ،خوشه
جانھا )= جانان( بود ،وازاين رو » ارتا خوشت« يا » ارد +وشت «
ناميده ميشد ،که امروزه بنام » ارديبھشت « شناخته شده است .
ھرانسانی  ،تخمی ازخوش ِه ارتا  ،يا ازخوشه سيمرغ است .
درکردی » وشی « به معنای » خوشه « است ،ودرتبری » وشی «
به معنای » باز« ھست  .خوشه ،قوش )پرنده ( است » .خدا « ،
درفرھنگ ايران  ،به مفھوم » اصل پيوند ِ ھمه جانھا وھمه
انسانھا« و» اصل ھميشه ازنو ،سبزشوی « بوده است ،نه بيان »
شخص « .
خوشه  ،پيکريابی انديشه پيوند ومھرو نظم بود .پس انسان )=
مردم (  ،گوھر وفطرت سيمرغی يا ارتائی داشت  ،چون خدا
تخميست که در زمين تن او  ،پوشيده است  ،و بايد آنرا رويانيد
ودرخود ،سبزو روشن کرد  .سبزشدن ،اينھمانی با روشن شدن
ت خود ِ انسانی ،
داشت  .بنا براين ،بينشی که ازاين گوھر يا طبيع ِ
ميزھد وميجھد  ،دين ارتائی  ،يا دين مردمی ھست  ،چون » دين «
 ،درفرھنگ اصيل ايران  ،به معنای » بينش زايشی و رويشی،
ازبُن يا طبيعت يا تخم ِ خو ِدانسان « ھست  .دين مردمی را،
پيامبری و فرستاده ای و رسولی ازخدا ،برای مردمان نميآورد ،
بلکه زايش بينش ازگوھر ِ خود انسانھاست  .خدا يا ارتا » ،نخستين
عنصر« يا اصل  ،در فطرت وگوھرانسانست ،وانسان  ،نيازی به
واسطه ندارد ،تا با خدا رابطه پيدا کند  .دراين فرھنگ خدايان
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وانسانھا وجانوران و ...سرشت گياھی دارند  .ازاين رو خدايان ،
اينھمانی با گياھان وگل ھا ودرختان دارند  .مثال ،سرو ،مانند انسان
 ،تخم ارتا يا خدا ھست ) اردوج = ارد+وج (  .ھمانسان  ،گيا ِه
»مورد« ،که ھميشه سبزو بسيارخوش بوھست  ،اينھمانی با روز
نخستين ھرماه دارد .اھل فارس ،بنا برابوريحان اين روز نخست را
» ،خ ّرم=« hu+ ramميناميده اند ،چون » َرم يا رام « نام خدای
ايران است ،که » خوشه ھمه جانھا« است  .اين گياه مورد را به
صورت تاج ) بساک (  ،ايرانيھا درجشن ھا برسرميگذاشته اند .
از نامھای اين گياه  ،که نام اين خدا است  ،ميتوان معنای اصطالح
» َمر= ا َمر= مار« را بازشناخت  .ازجمله نامھای مورد َ -1مـر -2
ا َمـر  -2اسمر) اس +مر(  -3آس و – 4مرسين ) مر +سين = مر+
سئنا يا سيمرغ ( است  .آس  ،که دراصل » اسنگ=« athanga
باشد  ،به معنای» جفت به ھم متصل وقرين « ھست  ،که يکی
ازمعانی » مر« درسانسکريت نيزھست  .به سی وسه خدای زمان
نيز » ،مر« گفته ميشد  .ازاينگذشته به گل ياس که باز ،گل ھمين
روزنخست  ،و اينھمانی با خدای ِخرّم دارد  ،درکردی وفارسی »
مرانی= مره  +نی « گفته ميشود  .مران ومرانيه و مرانی  ،نام نی
نيز بوده است که ازآن نيزه ميساخته اند و نام اين خدا » سن= سان=
سئنا = سه  +نای  ،يعنی نی  ،و نای به « ميباشد ) يارسان= جفت
سيمرغ = يارخدا ( .ودرعربی نيز به گلو  ،مری گفته ميشود که
مانند واژه » گلو= گرو= قره « ھمين نی است  .واژه » مردی=
مر -دی و جوان – مر -دی « درفرھنگ ايرانی نيز  ،از ھمين
واژه ِ » مر« ساخته شده است  ،و درکردی به جوانمردی » مر+
دايتی « گفته ميشود  ،وپسوند » دايتی «  ،به معنای » ھديه وبخشش
« است  .جوانمردی يا » مر +دی « به معنای » ھديه و بخشش
سيمرغی « است  ،چون سيمرغ  ،خودش را که خوشه است
ميافشاند و با » جانفشانی اش«  ،گيتی  ،پيدايش می يابد  .سيمرغ ،
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درخود افشانی ِوجودخود  ،ميآفريند  .گيتی ) جھان مادی وجسمانی(
 ،تحول خود ِ خدا ھست  .خدا  ،جسم وماده ميشود ) تنکرد( .
ارتا درجوانمردی  ،جھان را ميآفريند  ،و واژه » راد« نيز که به
معنای جوانمرد است  ،ھمين واژه » رته = ا -رته= راد « است .
راد  ،يا جوانمرد ،ھمان ارتا  ،يا خدا و نخستين عنصر دروجود
ھرانسانی ھست  .بنا براين خو ِد واژه » مردمی «  ،ھمين معنای »
خود افشانی و جوانمردی ورادی « را ھم دارد  .مردم  ،جوانمرد
است .مردمی ،جوانمردی است .ايــرج درشاھنامه ،يکی ازپيکريابی
ھای ھمين ارتا ھست که نامش دراصل » ا ِ ر ِ ز « ميباشد .
بخش ميانی گيتی » ،خونيروس« خوانده ميشد که ايران امروزه ،
نيزبخشی ازآن بوده است ،و چون دراين سرزمين ھا  ،فرھنگ
مردم  ،فرھنگ ارتائی يا خرّمدينی بوده است  ،خونيروس = ratha
 xvan + ras = xvane +ناميده ميشد ) خوان  +رته يا ارتا ( .
خونيروس ،به معنای » گستره ارتا  ،سرزمين ارتائی ،
ارتاشھراست  .ارتا  ،ازآنجا که خوشه ھمه بشريت بود  ،خواه
ناخواه  ،واژه » مردم « و » مردمی «  ،ھمه ملل واقوام و ايلھا را،
چه فارس وچه تورانی و چه بلوچ وچه کرد وچه ديلم وچه تبری
چه عرب و چه يھودی وچه  ...را دربرميگرفت  .مردم  ،به معنای
» تخم خدای خوشه ارتا « ھست  ،که تلفظ سبکشده اش ارتا  ،اِ ِرز ،
يا ايرج ميباشد و اين ايرج است که درشاھنامه به برادرانش ) سلم
وتور ( ھنگام کشته شدن به دست آنھا ميگويد :
جز از کھتری نيست  ،آئين من
نـبـاشد بجــز مــردمــی  ،ديـــن مـــن
دين من  ،دين مردمی است .دينی که ازگوھر ِ خوشگی ِ بشريت
پيدايش می يابد  .دينی )= بينشی ( که خوشه بودن بشررا پيکرميدھد
 ،دين مردمی است  .ايرج که نخستين شاه ايرانست  ،وبيان »
گوھر ِحکومت ايران « است  ،ميگويد که دين من  ،دين مردمی
است  .يا به عبارت ديگر ،طبيعت وگوھر نھفته درمن  ،تحول به
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بينشی يافته است که ھمه بشر را برادران وخويشاوند و ھمخوشه
خود ميداند  .بينشی که ازفطرت وگوھر ھرانسانی ،مستقيما پيدايش
يابد  ،پيدايش گوھر اين خدای مھر خواھد بود  ،واين دين حقيقی
ھرانسانيست  .آنچه درشعرباال » کھتری « ناميده شده است ،
دراصل  ،بيان » جوان بودن ايرج يا ارتا « ھست .
ايرج  ،جوا نترين برادر ،ميان برادرانش ھست » .جوانی«
درفرھنگ زنخدائی  ،معنائی ديگر داشته است که سپس درفرھنگ
» نرخدائی « يافته است  .دراين فرھنگ ،اين جوانيست که
سرچشمه ابتکارونوآوری و دليری در آزمايش کردن
وخطرکردنست .اين جوانيست که بنياد گذارو آغازگراست .ضحاک
 ،مغز جوانان را ميخورد  ،يا به عبارت ديگر ،اصل بنيادگذاری و
آغازگری ونوآوری را درانديشيدن نابود ميساخت  .فريدون  ،بنياد
گذار ِداد) حق ونظم وعدالت وقانون (ھم ،درجوانيست که بنياد داد
را ميگذارد.
خدای ِزمان وزندگی ) جی=ژی ( ھم که رام) خ ّرم = (hu +ram
باشد  ،ھميشه جوان وھميشه پانزده ساله است  .رستم ھم درجوانی
به ھفت خوان آزمايش ميرود ،وتوتيای چشمھارا می يابد وبا آن ،
چشم سپاھيان وشاه ايران را خورشيد گونه ميسازد .اين بيان آنست
که در دين مردمی  ،نيروی جوانی  ،يا به عبارت ديگر  » ،نيروی
جان بخشی ،نيروی تاءسيس کننده  ،نيروی جوينده وآزماينده
وبنياد گذار بينش « ھست  .بدينسان  ،ايرج  ،که پيکريابی آرمان
حکومت ايرانست  ،پيکريابی » دين مردمی « است  .با ايرج  ،دين
مردمی  ،بنياد حکومت وجامعه ايران ميشود  .اين گفته به معنای
آنست که » دين ايران «  » ،دين مردمی « ھست  ،چون ايرج  ،در
داستان  ،نخستين شاه ايران ميباشد .
درگزيده ھای زاد اسپرم ،بخش  35ديده ميشود که ايرج  » ،ايرج ِ
َون جـُد بيش=  « wan-i-jud-beshخوانده ميشود  .اين  ،درختی
) َون ( که » دوردانده غم « خوانده ميشود  ،ھمان درخت ھمه تخمه
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 ،يا » خوشه جانھا« است که فرازش سيمرغ نشسته است  .سيمرغ
) ارتای خوشه = ارديبھشت (  ،ھمين خوشه جانھا  ،يا جانان است
که » اصل ھمه جانھا « باشد .سيمرغ ) ارتا = ايرج (  ،خوشه
ايست که دارای تخمه جان ھمه انسانھاست  .يعنی  ،بُن وطبيعت
وفطرت ھمه انسانھا  ،تخميست که خوشه ميشود  .ايرج سيمرغی ،
ھمان خود سيمرغ ) ارتای خوشه = اھل فارس اورا ارتا خوشت و
سغديھا وخوارزميھا اورا اردوشت ميناميدند( يا ھمان جانان  ،يا »
خوشه بشريت « است .
اين خوشه  ،خوشه ھمه مردمانست  ،نه خوشه فارس ،نه خوشه
ترک  ،نه خوش بلوچ  ،نه خوشه عرب  ،نه خوشه يھودی  ،نه
خوشه ھندی يا بودائی  .... ،بلکه خوشه ھمه جانھا و نام ديگرش
ھمان » جانان « است  ،ومردم  ،يعنی » تخم خوشه سيمرغ  ،تخم
ارتا  ،تخم ارديبھشت  ،تخم سرافـرازی«  .سرافراز) فرانک (  ،نام
ارتا ھست  .دين ِ ايرج ) ارتا ( چيست؟
دين  ،به معنای بينشی است که ازگوھر فرد فرد مردم  ،زائيده و
روئيده ميشود  .ازگوھر تخمھای اين خوشه چه ميرويد ؟ »
مردمی« ! از» مردم «  ،ازتخم ارتا )= مر( يا ايرج  ،مردمی
پديدار ميشود  .ويژگی نھادی اين تخم ارتا  ،که پيکريابی بھمن
) اصل خرد (  ،يعنی » خر ِد ضدخشم  ،ضد آزارو ضد تجاوزگری
وضد تھديد « است  .اينست که دربُن مردم  ،قھروتجاوزو تھديد
وجھاد وکين وجان آزاری نيست .انسان  ،جانيست ازجانان ،
ازخوشه جانان  ،که پيدايش خرد بھمنيست  ،و درگوھرش برضد
جان آزاری وخرد آزاريست  .اينست که بينشی که از گوھر » مردم
« زائيده ميشود  ،نيازردن جان ھا وخردھاست .
دين مردمی  ،اينست که جان وخرد ھيچ فردی را نمی آزارد.
ھنگامی که برادران ايرج  ،ميخواھند اورا بکشند  ،به اين دين
مردمی گواھی ميدھد که گوھر فرھنگ ايرانست :
پسندی وھمداستانی کنی که جان داری و  ،جانستانی کنی
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ميآزار موری که دانه کش است
که جان دارد و  ،جان شيرين خوش است
آنکه جان دارد  ،نميتواند جان ديگران را بستاند  .چون ايرج يا ارتا
 ،جانان ) ھمه جانی  ،ھمجانی ( است  .ھرجانی  ،دربُنش  ،خوشه
جانھاست  ،درگوھرش وطبيعتش وفطرتش به ھمه جانھا پيوسته
است  .شادی و درد ھمه جانھا را درجان خود  ،مزه ميکند
وميچشد  .ھرانسانی  ،تخم اين » ھمجانی « است  .گوھر ھرانسانی
 ،آنست که آزردن ھيچ جان وھيچ خردی را نمی پسندد  ،چون مزه
تلخش  ،شيرينی جان خودش را نيز تلخ ميکند .
ازاينگذشته  ،خرد ،چشم جان  ،يا به عبارت ديگر » ،نگھبان
وپاسدار« جان ھست  .اينکه خرد  ،چشميست که ازخو ِد جان
) زندگی ( پيدايش می يابد  ،بدين معناھست که خرد  ،اصل اداره
ت جان ،
کننده وسامانده و آراينده ِ زندگيست  .بدين سان  ،خر ِد جف ِ
و اصل حکومت ) ساماندھی اجتماع  ،آراينده اجتماع (
درھرفرديست .به عبارت ديگر ،خرد ) آسن خرد = پيش خرد (
نقش سياسی و اجتماعی و اخالقی دارد  .آزردن جان را از آزردن
خرد که جفت و نگھبان آنست  ،نميتوان جدا ساخت  .برای آزردن
جان )زندگی ( بايد درآغاز ،خرد را که نگھبان جانست ،
ازکارانداخت ،يا آن را تيره وخواروسست ساخت  ،يا مانند ضحاک
 ،فرو بلعيد ونابود ساخت  .گوھر ھرانسانی ) مردم ( آنست که
آزردن ھيچ جانی وخردی را نمی پسندد .
گرانيگاه دين مردمی  » ،جان = زندگی « ،ھست که اولويت
برايمان دينی و تعلقات طبقاتی ونژادی وقومی وملی دارد  .اين
گونه تعلقات  ،ھمه دربرابر » جان « ،فرعی و حاشيه ای ھستند .
ھيچگاه  ،با آوردن ھيچ بھانه و دليلی و با ھيچ امری و حکمی ،
نميتوان درجان ستاندن مردم  ،ھمداستان با ديگران شد  .اين
زندگيست که مقدس است  ،نه يک شخصی وشريعتی ورھبری و
خدائی و امامی  .آزردن  ،از واژه » زر=  «zarدراوستا برآمده
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است که به معنای خشم کردن و عذاب دادن است  » .خشـم «  ،بُن
قھروتجاوزگری وتھديد وکين ورزی و از دست دادن بينش
وجوانمردی ومھر شمرده ميشد  .زندگی و نگھبانش که خرد باشد ،
مقدس است  ،و نبايد بدانھا گزند وارد ساخت  ،و اين معنای ِ »
قداست « بود ) قداست = گزند ناپذيری (  .اين جان  ،ترک وبلوچ
وفارس وکرد و ژاپنی وعرب و يھودی و چينی و مسيحی و
آمريکائی را نميشناسد  .ھمه  ،چون جان دارند و جان  ،شيرين
است  ،حق به آزردن آنھا نيست  .ھرکسی  ،ھرعقيده ای وھر دين
ومذھبی ميخواھد داشته باشد  ،ازھرنژادی و طبقه ای و جنسی
ميخواھد باشد  .اينھا مطرح نيستند  ،بلکه اين جان ،که تخم سيمرغ ،
تخم ارتا  ،تخم خداھست  ،و پيدايش بھمن ) خر ِد ضد قھروتھديد
وکين ( است  ،گرانيگاه ميباشد  ،و دين گوھری ھمه  ،يعنی بينش
فطری و نھادی و زايشی ھمه مردمان  » ،دين مردمی « ميباشد .
آزردن ھر جان وھرخردی  ،برترين گناه است  .اين دين است که »
دين جمھوری ايران « ميباشد .
مباش در پی آزار و ھرچه خواھی کن
که درشريعت ما  ،غير ازاين گناھی نيست ) حافظ (
اين »شريعت ما« که حافظ ازآن نام ميبرد  ،به ھيچ روی نميتواند
شريعت اسالم باشد ،که تفاوت ميان جان و حقوق کافروموءمن
وملحد ومشرک ميگذارد ،و آزردن کافروملحد ومشرک و آزردن
کسی را که اطاعت از امر ونھی نميکند ،واجب والزم وحتا عملی
مقدس ميداند .دراسالم  ،ايمان انسانھا  ،گرانيگاه حقوقشان ھست،
و تبعيض حقوق  ،که آزردن خرد وجان غيرموءمنانست  ،بنياد
شريعت اسالمست  ،وھيچ اسالم راستينی  ،نميتواند ريشه آنرا
درقرآن ببُ ّر َد  .گناه دراسالم  ،عصيان دربرابرحکم ﷲ است  .اگر
ﷲ  ،امرکشتن وآزردن بدھد  ،کشتن وآزردن مقدس ميشود .
دراسالم  ،ايمان  ،اولويت برجان دارد  .ولی درفرھنگ خرّ مدينی-
ارتائی ايران  ،اين جان وخردانسانيست که مقدس است  ،واگر
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خدائی  ،حکم به قتل وآزردن بدھد  ،ديگر ،آن خدا  ،خدا شمرده
نميشود  ،بلکه » اھريمن « خوانده ميشود .
اين درفرھنگ ايرجی ھست که آزردن  ،يعنی با قھرو تجاوز و
وحشت انگيزی با جان وخردمردمان روبروشدن  ،برترين وتنھا
گناھست  .اينست که فردوسی ميگويد :
مگرھرچه درمردمی درخورد مرآن را پذيرنده باشد ،خرد
خرد  ،فقط » آنچه مردمی « است  ،می پذيرد  .منش مردم  ،مردمی
ھست  .خرد ) بھمنی (  ،جفت مردمی و راستی است :
به فرھنگ يازد ،کسی کش خرد بود روشن و ،مردمی پرورد
سرمايه مردمی  ،راستی است زتازی وکژی ببايد گريست
در باره سياوش ميآيد که :
ھمه مردمی  ،جُ ستی و راستی جھان را به دانش بياراستی
با مردمی وراستی  ،جھان را بايد آراست  .چرا راستی با مردمی
باھم ميآيند ؟ چون راستی  ،پيدايش گوھر ونھاد انسان در گفتارو
کردار وانديشه است  .راستی  ،گسترش ھمان عنصر نخستين که
ارتا ) = ايرج ( باشد ،درگفتار وکردار وانديشه انسان ھست  ،واين
ھمان پديده ايست که امروزه » آزادی « ناميده ميشود .
» راستی« درفرھنگ ايران ھمان معنای » حق وحقيقت « را دارد
 ،چون  ،حق  ،ھمان » گوھر ايرجی انسان« است و راستی  ،روند
پيدايش آنست  .ھرکه  ،به ھر دليل و بھانه و امری و قانونی  ،جان
وخرد مردمان را بيازارد  ،دروغ ھست  .دروغ  ،شامل گفتنی ھا
نيست  ،بلکه دروغ  ،به پديده آزردن جان وخرد اطالق ميشد  .دور
داشتن دروغ از جامعه يا ملت  ،دور داشتن از آزار وستم و تجاوز
وتھديد ازجامعه يا ملت است  .ھمه اين عبارات که ازديد ما به
صورت وعظ واندرز ميآيند  ،وعظ واندرز اخالقی نيستند  ،بلکه
درآنھا » دين مردمی ايرج « عبارت بندی ميشوند  ،و اين بينشی
است که ازگوھرژرف مردم به طور کلی  ،پيدايش يافته است .
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آزردن جان وخرد انسانھارا  ،بنام ﷲ ويھوه و پدرآسمانی و
اھورامزدا مقدس ساختن و آنھارا کافرومشرک و دروند واھريمن
ناميدن  ،اينھا برضد » دين مردمی « است .
دينی که حکم به آزردن جان وخرد انسانھا ميکند  ،چون به اين
خدا واين شريعت ايمان نمی آورند  ،با » دين مردمی « درتضاد
ھستند  .دين مردمی  ،ديوار ،بين دوگونه جان ،بين خودی و
ناخودی ،بين موءمنان وکفار ،بين اشون ودروند  ،نميکشد .
ناخودی و کافرو ملحد ومشرک ودروند ھم جان دارد که ھمان ارج
جان خودی وموءمن و اشون را دارد.
اين انديشه را فردوسی درميان داستانھائی که به اسکندر نسبت داده
ميشود  ،ازھم ميگشايد  ،و به فرزانه ای ھندی به نام » مھران «
نسبت ميدھد  .با دقت ميتوان ديد که آنچه فردوسی دراين داستان
ميگويد  ،ربطی به جھان ھند و اديان ھندی ندارد  ،بلکه بيان
سرنوشت تاريخی فراسوی ھند وباالخص  ،ايران است .
فردوسی  ،چنين انديشه ژرف و گستاخ ولی خطرناک را درھمين
گوشه  ،ميتوانست بياورد  ،وگرنه بيان چنين انديشه آزاديخواھانه ای
که از ژرفای فرھنگ خرّمدينی -ارتائی برخاسته  ،و گسترش ھمان
» دين مردمی « است که ايرج گفته  ،به شيوه ای ديگر ،ممکن
نبود  .بنا براين داستان  ،کيد ،شاه ھند  ،خوابی می بيند و » مھران«
اين روءيا را ميگزارد و تفسير ميکند :
يکی نامداراست » مھران« بنام به گيتی زدانش رسيده به کام
ديدن درخواب  ،بينش درتاريکيست و به معنای » بينش دينی «
است  ،چون بينش از ژرفای ضمير تاريکست  .مھران ميگويد:
دگر آنکه ديدی تو کرپاس نغر گرفته ورا چھارپاکيزه مغز
تو درخواب ،جامه يا پارچه سپيد يا کرباسی با چھارگوشه ديدی ،
که اين چھارگوشه را چھارنفر گرفته اند  .اين چھارنفر -1،محمد
و -2عيسی و -3موسی و -4زرتشت ھستند  .اين کرباس ،دين
ھست  ،و آنھا اين کرباس را ازچھارسو ميکشند ،تا بدرّ ند وازھم
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پاره کنند ،برغم آنکه ھيچگاه ازاين کار ،دست نميکشند وبه ستوه
نمی آيند  ،ولی ازعھده دريدن آن کرباس برنمی آيند  .به کرباس که
پارچه سفيد باشد » ،بـز« ھم ميگويند  .کرپاس ھم دراصل » کر+
واز« بوده است  » .کر«  ،درکردی  ،ريسمان تنيده و رشته شده
است  ،و » بز= واز= باز«  ،اصل جفت شدن است ،که دراين
مورد تاروپودشدن رشته ھا باھمست  » .واز«  ،مانند واژه » بازو،
بازه « است  .بازه درکردی  ،به معنای دورنگه است وبازو  ،پيوند
دوبخش دست باھمست  .اين جفت ھمديگرشدن ) بز(  ،پيکريابی
بھمن و خردبھمنی است  ،که گوھر دين  ،يابينش زايشی در
ھرانسانيست  .نام ديگربھمن ،نزد مردم » بزمونه « يعنی  ،اصل
جفت شدن يا جفت کردن يا پيوند دادن  ،اصل آشتی دادن و پيوند
دادنست  .خرد بھمنی  ،اضداد را به ھم پيوند ميدھد وسنتز ميکند،
ودرآشتی دادن ،آنھا را باھم آفريننده ميسازد.
بھمن  ،اصل ھمخردی  ،ھمروشی  ،ھم پرسی  ،ھمانديشی و ھم
کامی است  .نماد بھمن  ،جامه بی درز وبی شکافست  .خردبھمنی
 ،بريدن ودريدن را در» شناختن يا بينش « نمی پذيرد .درشناختن
وبينش  ،بايد به گونه ای چيزھا وپديده ھا و انسانھا را ازھم مشخص
ساخت  ،که ازھم بريده و مج ّزا نشوند  .درشناخت  ،نبايد انسانھا،
ازھم پاره شوند ،و ميان آنھا شکاف  ،پيدايش يابد  .معرفت ،نبايد
به جداسازی انسانھا ومردمان ازھمديگر بيانجامد .خودی ازناخودی
 ،مومن ازکافروملحدومشرک ومرتد  ،اشون از دروند  ،مرد از زن
 ... ،را ازھم پاره کند  .اين کرپاس ،که خرد بھمنی درھرانسانی
است  ،پيکريابی » ديـن « است  .اکنون چنين دينی و چنين خر ِد
آشتی دھنده گوھری را که پارچه ای چھارسو ھست  ،چھارموءسس
دين درتاريخ گرفته اند ،و ميکشند تا آن را بدرند ،و يا آنکه آن را
ازديگری به قاپند و بربايند و ازآن خود کنند و ُملک انحصاری خود
سازند .
نه کرباس نغز ،ازکشيدن  ،دريد نه آمد ستوه  ،آنکه اورا کشيد
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تو کرپاس را دين يزدان شناس کشنده  ،چھارآمد ،ازبھرپاس
اين چھارنفرکه آنرا ازھم ميکشند تا آن را ازھم بدرند  ،وازاين کار
ھيچگاه به ستوه نمی آيند  ،کی ھستند ؟ اينھا محمد وعيسی
وموسی و زرتشت ھستند.
فردوسی با دليری تمام وگستاخی  ،حقيقت را ميگويد  ،ھرچند نيز
اين انتقاد  ،درمورد يک ايرانی باشد  .ميگويد  ،حقيقت  ،مالکيت
پذيرنيست  .فارس وترک و آلمانی و چينی و ھندی و يھودی ،
ھيچکدام  ،مالک حقيقت نيستند و حقيقت را ھيچکس نميتواند
درانحصار خود درآورد .حقيقت درھمه انسانھا ھست  .درآغاز ،نام
زرتشت را بدينسان ميبرد:
يکی دين دھقان آتش پرست که بی باژَ ،بر َسم نگيرد به دست
دگر دين موسی که خوانی جھود که گويد جزاين را نشايدستود
چھارم ز تازی ،يکی دين پاک سرھوشمندان برآرد زخاک
واين محمد  ،پيامبراسالم ميباشد  .اکنون اين چھاربنيادگذار چھار
دين تاريخی ) محمد وموسی وعيسی وزرتشت ( چه ميکنند :
ھمی برکشند  ،اين ازآن  ،آن از اين
شوند آن زمان  ،دشمن ازبھر دين
اين چھار پيامير ،ميخواھند اين دين  ،اين اصل مھر را که در خرد
بھمنی ھرانسانی ھست  ،اين کرباس را تصرف کنند  ،وازھم پاره
کنند  .دريدن  ،درست اصل » درد و دروغ يعنی آزار و دشمنی «
است  .دريدن ِاصل مھر ،که ريشه درخرد بھمنی مردم دارد  ،ايجاد
دشمنی و کينه وستيزو جھاد ميان مردمست .
اين چھارنفر ،در دريدن حقيقت  ،و خواست تصرف حقيقت ،
وبدست آوردن مالکيت انحصاری حقيقت که دين مردمی باشد ،
بنياد دشمنی را درجھان ميگذارند  .ولی اين دين مردمی ،برغم
کشيدن ازاين چھار مدعی دين  ،پاره شدنی نيست  .حقيقت و مھر،
نه تقسيم پذيراست و نه مالکيت پذير ،و ھيچکدام ازآنھا نميتوانند اين
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دين مردمی را که » اصل نيازردن جان وخرد انسانی بدون تبعيض
« باشد ،پاره کنند .
مھر به برادران دينی ،و کين با کفارو مشرکين  ،پاره کردن دين
مردميست  .مھر به يک جنس  ،و کين به جنس ديگر ،که
درخوارشمردن حقوق آنھا واقعيت می يابد  ،پاره کردن دين
مردميست  .مھر به يک نژاد و امت وملت  ،و کين به نژاد و امت
وملت ديگر ،پاره کردن دين مردميست  .اين کوشش برای دريدن
اين کرپاس  ،که به خودی خود  ،قھرو تجاوز است  ،عمل ضد دينی
وضد خرد انسانی وضد مھری است  .آنھا برضد دين مردمی
وبرضد مھر وبرضد خرد ھستند .
ايرج  ،يا اِ ر ِ ز ،يا »ارتا= ارس « که بنياد گذار انديشه بنيادی
حکومت ايرانست  » ،دين مردمی « را بنياد ميگذارد  .به عبارت
ديگر ،ميگويد که درگوھر ھمه مردم درجھان  ،اين دين مردمی
ھست  ،ولی اديان ومذاھب ومسالک واحزاب  ،ميکوشند اين دين
نھادی درخرد انسانی را با آموزه ھای خودشان ،ازھم پاره کنند .
گوھر خرد انسانی را واژگونه ميسازند  .اين دين  ،دين مردميست ،
و آنچه جز اين دين است  ،ھرچند نيز دين ناميده شود  ،فقط موجب
دشمنی و ستيز انسانھا باھم ميگردد  .ولی اين دين مردمی که ريشه
درخرد خود مردم دارد  ،فراسوی اين کوشش ھا و قھرآموزيھا  ،نا
دريدنی باقی ميماند  .ھمه اديان  ،به دين مردمی نھادی درطبيعت
انسانھا  ،تجاوز ميکنند ،و ميخواھند آن را نابود سازند  .ولی
ميتوان به گوھر وطبيعت انسانی  ،يقين داشت  ،و اين دين
مردميست که بنياد حقوق بشر است تا ھمه جانھا وخردھا را گزند
ناپذير سازد  .اين ارج انسانيست .
دين مردمی ميداند که » َسر ِمردمی  ،بردباری بود «  .ازاين رو ،
اين دين مردمی و خرد بھمنی درانسانھا  ،بردباراست  ،و ميگذارد
که اسالم و يھوديت ومسيحيت و زرتشتيگری و ايدئولوژيھا  ،بی
آنکه به ستوه بيايند  ،به دريدن اين فطرت انسانی وخرد بھمنی
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درانسان بپردارند  ،چون يقين دارد که آنھا برغم ھمه تالشھای
ھزاران ساله اشان  ،نخواھند توانست  ،اين اصل مھر  ،اين خرد
مھرانديش  ،اين کرپاس را ازھم پاره کنند  .دين مردمی ،
نيرومندی خرد بھمنی را درھمه انسانھا  ،به خوبی ميشناسد و
ميداند که اين نيروی پيوند دھنده درخرد انسانھا  ،درھمبسته کردن
بشريت  ،پيروزخواھد شد .
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فرھنگ ايران
بنياد گذار» دين مردمی «
خرد بھمنی  ،درھرانسانی  ،واکنشی ،رفتارنميکند
 ،بلکه خودش ،سرچشمه ِ نيکی ميشود
انسان ،ساخته واکنشھا يش نيست
بلکه از»آزادی درابتکاراتش« ،پيدايش می يابد
آنچه در داستان فريدون وايرج درشاھنامه  ،چشمگيرنيست ،اينست
که ايرج  ،که » نخستين شاه ِ داستانی ايران « ميباشد  ،بنياد گذار
» دين مردمی « است  .اين بدان معناھست که نخستين شاه ايران
در » داستان «  ،ايرجست که درواقع  ،ھمان » اِ ِرز ،ارتا  ،سئنا،
سان ،يا سيمرغ وخرّم « است  ،وبااو ھست که حکومت وجامعه
ايران  ،برشالوده » دين مردمی « نھاده ميشود .
ھنوز درلغت نامه ھا اين ردپا به جای مانده است که » ايرج  ،نفس
فلک آفتاب « است  ،به مناسبت خوبروئی وخوش پيکری  ،اين نام
را براو نھادندی که ھرکس اورا ديدی  ،مھراو ورزيدی
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) آنندراج (  .علت ھم اينست که ھم ميترائيسم وھم دين زرتشتی ،
برضد اين فرھنگ بوده اند  ،و ھزاره ھا کوشيده اند که آثاراين دين
را بپوشانند ويا محو وتاريک سازند ،ولی برغم اين دشمنی ھا ،
بخشھائی بزرگ ازآن را نيز با دگرگونه سازی  ،به آموزه ھای
دينی خود  ،افزوده اند  .درست از اينھمانی دادن ايرج با »
سپھرچھارم « ميتوان اين نکته گمشده را بازشناخت  .معموال اين
سپھر چھارم را با عيسی ،اينھمانی ميدھند  ،چون اورا اصل محبت
ميدانسته اند  .با ميترائيسم و يزدانشناسی ِزرتشتی  ،آفتاب  ،نرينه
ساخته ميشود  ،و از » مھر « جداساخته ميشود .
درحاليکه درآغاز ،مھرو خورشيد باھم اينھمانی داشته اند  ،چنانچه
ردپايش را نيز ھنوز درادبيات ايران ميتوان يافت  .خورشيد،
ھمانسان که ھنوز در اذھان مردم  ،باقی مانده است  ،خورشيد خانم
و زن ھست  .ودر ايران وافغانستان وتاجيکستان ھنوز نيز  ،نام »
ميترا = مھر« را به دختران ميدھند .
» مھرگان « نيز که دراصل » ميترا +گانا يا ميترا +کانا « ميباشد
به معنای » ميترا  ،زن جوان يا دوشيزه ميترا « ھست .
اينھمانی سپھر چھارم با خورشيد وبا مھر از کجا ميآيد ؟
سپھرچھارن  ،نماد » اصل ميان « درھفت سپھراست  ،و» ميان «
درفرھنگ ايران  ،نقش پيوند دادن و مھرورزی و آشتی  ،ونقش
خرد بھمنی را داشته است ،که در» ارتا= ايرج «  ،نخستين
پيدايش خود را می يابد و ديدنی ميشود.
اين سپھراست که شش سپھر ديگررا دردوپھلويش باھم يکی
ميسازد ،و بدينسان رنگين کمان جھانی پيدايش می يابد ،وھفت
سپھر ،بيان ھمان اصل ِ سه تا يکتائی يا » مھر« ميشود .
خرد بھمنی  ،آسن خرد ) خرد سنگی (  ،يعنی » خرد به ھم پيوند
دھنده ومتصل سازنده و اصل عشق و شادی « است  ،و خرديست
که ازآن مھر وشادی ) بزم ( در ارتا  ،يا ايرج  ،يا درآفتاب ،
ميجوشد  .اگر نگاھی نيز به مصيبت نامه عطار و تصوير
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خورشيدش بکنيم  ،می بينيم که خورشيد  ،چون اصل گرمی است ،
اصل آفرينش مھرو عشق ،درھمه ذرات گيتی ودرھمه جانھاست .
درراستای ھمين شيوه تقکراست که در اشعارمولوی  ،ذرات ،
درپرتو خورشيد ،درشادی ميرقصند .
درجنبش ميترائيسم  ،مھر ازخورشيد ،جدا ساخته ميشود  ،وخورشيد
ھم نرينه ساخته ميشود  ،و ھم اينھمانی با » شير درنده « و » تيغ
برنده يا شمشير« داده ميشود  ،وھمين انديشه ميترائی  ،در پرچم
ايران  ،بازتابيده شده است  ،که به کلی برضد » دين مردمی «
ايران بوده است  ،که نشانش  » ،اخترکاويان« يا » درفش گـُش «
بوده است  .اين اصل ميان بودن  ،که اصل پيوند و مھراست
درسپھرچھارم  ،دراذھان مردم  ،باقی ميماند  .عوام  ،بھتر ازمتون
دينی که دست ساخته موبدانست  ،فرھنگِ اصيل ايران را نگاه
داشته اند  .باز بھترين رد پای اين انديشه ِ فوق العاده مھم را،
درقصيده ای که ازعبيد زاکانی باقی مانده است می يابيم  ،که
درباره سپھرچھارم  ،فلک آفتاب سروده است  ،و پيوند اين سپھر
چھارم را با » آرمان حکومتی درفرھنگ ايران « به بھترين
صورتی  ،عبارت بندی کرده است :
سرير گاه چھارم  ،که جای پادشه است
فزون زقيصر و فغفور وھر مز و دا را
تھی  ،ز والی و  ،خالی  ،ز پادشه ديدم
وليک ،لشگرش  ،از پيش تخت او پيدا
فراز آن  ،صنمی  ،با ھزار غنج و دالل
چو دلبران ِ دالويز و لعبتان خـتـا
گھی به زخمه سحر آفرين  ،زدی رگ چنگ
گھی  ،گرفته بر دست  ،سا غر صھبا
درست اين سپھر چھارم  ،که صنم ) سن  +م = سئنا = سيمرغ (
باشد ،آرمان فرھنگ سياسی و اجتماعی و دينی و حکومتی مردمان
درايران بوده است  .دراين سپھر ،تختی است که ھرچند جايگاه شاه
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و حکومتگری ھست که به مراتب ارجی فزونتر از قيصرو فغفور و
ھرمز و دارا ) ھخامنشی ھا ( دارد  ،ولی فرازاين تخت  ،تھی از
اصل قدرت ميباشد  ،ولی برآن  ،صنمی بسيار زيبا نشسته است که
دل ھمه مردمان را ميربايد  ،و اين صنم  ،گاھی رگ چنگ را با
زخمه سحرآفرين برای ھمه بشر ميزند و گاھی  ،ساقی ميشود و جام
باده را به ھمه می پيمايد .
اين تصويريست که مردم ايران يعنی ھمان عوامش  ،ازحکومت
کردن وشاھی و مديريت وساماندھی اجتماع داشته اند  .اين تصوير
خرد بھمنی است که ضدخشم ) قھروتھديد وکين ( واصل پيوند دادن
و ھمپرسی و ھمانديشی و اصل بزم ) بزمونه ( است که درارتا
) ايرج = فلک آفتاب ( ديدنی ميشود و پيدايش می يابد  .اين عبارت
بندی » حکومت  ،بی قدرت « است که مطلوب مردم ايران بوده
است .
اين اصل ضد خشم ) ضدقھروتجاوزو درشتی وضد تھديد و وحشت
انگيزی ( که درست برضد تصوير ھمه حکومتھائيست که پيکريابی
اصل قدرت )  ( Potentiaھستند ،ايرج  ،شاه ايرانست .ويژگی
نخستين شاه ايران  ،ھمين شيوه مديريت وساماندھيست که دل
مردمان را ميربايد  ،و بی آنکه لشگری برای تنفيذ قدرت يا حکم
ازباال  ،بسازد  ،ھمه مردم به دلخواه  ،سپاه او ھستند  .ھمه مردم
اورا می پسندند  .اين ايرج  ،تجسم » دين مردمی « ھست  .دينی که
قھرودرشتی و تھديد و وحشت انگيزی را درساماندھی جامعه و
جھان آرائی  ،طرد ونفی ورد ميکند .
اين دين  ،که ازخرد بھمنی ھمه انسانھا ميتراود  ،برای محوکردن
قھروتجاوز و تھديد وکين درجھان ميباشد  .خرد بھمنی که خرد
خودجوش و ُمـبــ ِدع ) آذرفروز( است  ،ھيچگاه واکنشی
رفتارنميکند  .در عمل واکنشی  ،انسان  ،تابع و عبد و محکوم
واسير عمل وابتکار ديگری ميگردد  .ديگری  ،قھروتجاوز ميکند ،
منھم در پاسخش به اوقھرو تجاوز ميکنم  .درست است که اين بيان ِ
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برابر بودن کنش  ،و واکنش است  ،ولی دراين برابری  ،يک
نابرابری مھمتر نيز ھست  ،که اين برابری را بی ارزش و بی
اعتبار ميسازد  .دراين عمل واکنشی  ،واکنش کننده  ،ناخواسته ،
تابع و عبد و پابند واسير ديگری ميگردد  ،و ابتکار خود را درعمل
وانديشه از دست ميدھد  .اوخودجوش نيست  ،بلکه از ديگران ،
درواکنش ھای ھميشگی  ،ساخته ميشود  .ديگری  ،اژدھا ميشود .
پس من نيز بايد اژدھا بشوم تا با او روياروشوم  .خوب  ،بعد من
خودم که اژدھا شده ام  ،اژدھائی ديگر بايد درجامعه پيدايش يابد  ،تا
رفع من را که اژدھای تازه شده ام بکند  .و کسی که اژدھا شد ،
سپس به آسانی نميتواند دوباره  ،اسب وآھو و شتر و گاو بشود ،
بلکه اژدھا ميماند  ،و عادات اژدھائيش ازاو محو نميگردد .
اينست که خرد بھمنی  ،که گوھر خرد درايرانست  ،وفرھنگ ايران
 ،اين خرد را  ،فطرت و نھاد و طبيعت ھمه انسانھا ميداند  ،واکنش
دربرابر کنش را رد ميکند  .انسان بايد مبتکر درعمل باشد  ،تا در
آزادی بشکوفد  .خوبی بايد ازمن آغازشود  .با اين ابتکارات خرد
بھمنی است که بايد ابتکار بدی و قھرو تجاوزطلبی و درشتی را
گرفت  .اين انديشه را مولوی بسيار زيبا پرورده است :
گير که خارست جھان  ،کژدم ومارست  ،جھان
ای طرب و شادی جان  ،گلشن و گلزار تو گو ؟
گير دھانی نبود  ،گفت و زبانی نبود
تا دم اسرار زند  ،جوشش اسرار تو کو ؟
گير که خورشيد و قمر  ،ھردو فروشد به سقـر) دوزخ (
ای مـدد سمع وبصر  ،شعله و انوار تو کو ؟
اين خرد بھمنی که گوھر وفطرت ھرانسانيست  ،آذرفروز يا  ،قباد
) کواد ( يعنی  ،مبدع و نو آورو مبتکر است  .ديگری  ،روشنی به
او نمی تابد  .او با روشنی ومعرفت ديگری  ،و با چشم وعينک
ديگری نمی بيند  ،بلکه او با افروختن آتش جان وخردش  ،روشنی
ميآفريند و با چشم خودش می بيند  .انسان را نبايد به » وجود
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واکنشی  ،به تارو پودی ازواکنشھای اجتماعی وسياسی و
اقتصادی وحقوقی « کاست  .اينست که دين مردمی  ،برضد انديشه
قصاص است  .کسيکه مرا ميآزارد  ،اين آزاراو به من حقانيت
نميدھد که من ھم اورا بيازارم  ،يا آنکه جامعه وحکومت يا سازمان
دينی  ،به جای من  ،او را بيازارد  .اين سلسله و زنجيره کين توزی
و انتقام گيری و رفتارھای واکنشی  ،جامعه وحکومت را تباه
ميسازد  ،و آنھارا ادامه دھنده ِ قھروتجاوز و تھديد ميکند .

اين دين مردمی،کی وکجا پيدايش يافت ؟
اين انديشه  ،نخستين بار با تجربه دينی ژرف و تکان دھنده ومنقلب
سازنده سام درروياروئی با سيمرغ ) ارتا = ايرج ( شکل به خود
گرفت  .سام  ،زيرفشاروتھديد و سرزنش اجتماع و دين حاکم برآن
اجتماع  ،مجبور شد که فرزندش زال را  ،چون » دورنگه  ،يعنی
بھمنی وارتائی است «  ،دوربيندازد  ،تا در گرسنگی و تشنگی و
بيکسی و سوزش آفتاب و سرما و فرياد ازعذاب  ،جان بسپارد  .اين
را دين حاکم برآن اجتماع  ،ومردم آن اجتماع که فرمانھای دينی
خود را اجراء ميکنند  ،ازاو ميخواھند ،و او آن را به اکراه می
پذيرد و تسليم خواست دين ومردمان ميگردد .
فرھنگ ايران  ،درست چنين تسليم شدن و پذيرشی را برضد
انسانيت وخرد بھمنی انسان ميداند  .اگر دين جامعه و جامعه ،
ازمن با تھديد بخواھد که جانی را بيازارم  ،من نبايد آن را بپذيرم .
آنچه او ازمن ميخواھد  ،استبداد است  .جامعه  ،وقتی برپايه خرد
بھمنی اش رفتار نميکند  ،و فقط بر شالوده ايمانش به يک شريعت و
ايدئو لوژی رفتار ميکند  ،جامعه مستبد است  ،چون اکثريت بر پايه
خرد خود جوش بھمنی اش رفتار نميکند .
سام اين را برغم ناراحتی وجدانش  ،می پذيرد و فرزندش را به
اکراه دور مياندازد  .از ديد فرھنگ ايران  ،اين قتل شمرده ميشود
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و برترين گناھست  ،ھرچند دين حاکم  ،ازاو اين قتل را خواسته
باشد  .با امر اجتماع و دين حاکم  ،کشتن  ،عمل مقدس و پاک
نميشود  .خداھم که بگويد بکـُش نبايد کشت و آزرد ،بلکه بايد
ازآن خدا ودين  ،روبرگردانيد  .وسام طبق تھديد دين حاکم  ،برغم
عذاب وجدانش  ،فرزندش را به مرگ می سپارد  .سالھا ميگذرد و
اين عذاب وجدانی ازکشتن پسرش اورا آرام نميگذارد  .ناگھان
باخبرميشود که فرزندش را سيمرغ  ،ھمان ارتا  ،ھمان خوشه جانھا
وجانان  ،آن فررند به مرگ سپرده را  ،ازمرگ نجات داده و با شير
ازپستان خود ،پرورده و اکنون فرزند وجفت خدا شده است  .سام
ميرود تا ازسيمرغ  ،پوزش بخواھد بلکه گناه اورا ببخشد  .سام به
سيمرغ ميگويد :
يکی بنده ام با دلی پر گناه به نزد خداوند خورشيد وماه
) سيمرغ  ،ھم ماه درشب و ھم خورشيد در روز= ايرج است (
اميدم به بخشايش تست وبس به چيزی دگر ،نيستم دسترس
به بد مھری من  ،روانم بسوز به من بازبخش ودلم برفروز
قاتل آمده است تا طلب مغفرت ازگناھانش بکند  ،بلکه خدا گناه اورا
به بخشد و فرزندش را به او بازپس بدھد  ،ولی آنچه روی ميدھد به
کلی برضد انتظارو منطق سام ھست  .خدا  ،ھيچ سخنی از گناه او
وکيفر سخت آن گناه نميزند  ،بلکه اين مسئله را بکلی ناديده ميگيرد
و درعوض مجازات و توبيخ او :
بپ ّر يد سيمرغ و برشد به ابر ھمی َحلق زد  ،بر سرمرد کبر
گرفته  ،تن زال را درکنار
زکوه اندر آمد  ،چو ابربھار
زبويش  ،جھانی پراز ُمشک شد
دو ديده مرا با دولب ،خشک شد
زسھم وی و بويه پور خويش خرد درسرم  ،جای نگرفت پيش
به پيش من آورد چون دايه ای که ازمھر باشد ورا مايه ای
زبانم بروبر  ،ستايش گرفت به سيمرغ بردم نماز ،ای شگفت
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برغم آنکه اين داستان ازموبدان زرتشتی دست کاری شده است  ،تا
اصالت سيمرغ درمھر ،سلب گردد و جانوری گزنده و خون آشام
نشان داده شود  ،ولی دراين جا » تجربه ژرف قداست دينی درشکل
ايرانی اش « باقی مانده است  .درمقابل گناه خود که جان آزاری
باشد  ،سام با خدائی روبرو ميشود که منتقم و کيفردھنده و گناه بخش
نيست  ،بلکه ابری بھاريست که درباريدن  ،جان را تازه و سرسبز
ميکند ُ .مشک ،بوی ويژه سيمرغست که نماد مھر است  .ھميشه
سيمرغ با بوی مشک  ،پديدارميشود  .او ابربھاريست که انقالب
بھاری ميآورد  .مھر سيمرغی  ،به گناه سام نمی نگرد ،تا ازاو
پوزش از گناھانش را بطلبد  .اين جاست که سام نخستين بار،
تجربه دين مردمی را ميکند  .خدا  ،بحثی از گناه و مجازات نميکند
و مھر او  ،بی نياز ازمغفرت است  .با مھرش  ،زال را که ديگر
فرزند خود خدا و جفت خدا شده است  ،به سام که قاتلش ھست ،
ھديه ميدھد  .اين مھر است که سام را منقلب ميسازد و » خرد ،
ديگر در سرش جای نميگيرد « و ديده ولبانش خشک ميگردد  .اين
با منطقی که سام از گناه و کيفر و استغفار داشته است  ،باھم
سازگار نيست  .اين چه خدائيست که ھيچگاه دم از گناه نمی زند و
به قاتل نيزمھرميورزد  .با اين مھر است که دين مردمی  ،درايران
بنياد گذاشته ميشود .
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درجمھـوری ايـرانی
انسان » ،حق  ،ھست «
آزادی  ،پيدايش ِ» حق « ازانسان
و زدودن » تکليف « ازاوست
درفرھنگ ايران
حق ،چگونه ازانسان ،پيدايش مييابد
حق درانسان » ھست «  ،و اين حق ھست که ميتواند ازانسان،
پيدايش يابد  .گوھرخرد درفرھنگ ايران  ،ھمآفرينی يا ھمبغی
) انبازی= سنگی( است  .حق انسان ،درھمآفرينی  ،ھمروشی،
وھمپرسی و ھمکاری يا درانبازی  ،پيدايش می يابد  .گوھر خرد ،
جفت جوئی ھست  ،تا با پيوند يابی با ديگری  ،با ھمديگر ،شادی
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وروشنی ) بينش( و جنبش را بيافرينند  .اساسا  ،قانون ) داد(
دراجتماع  ،برای آنست که افراد را باھم  ،آفريننده سازد .با قانون
) داد ( ھست که انسانھا با ھم ميتوانند کارھائی را انجام دھند  ،که
تک تک آنھا نميتوانند آن را انجام دھند .
پس قانون ،برای واقعيت دادن به ھمآفرينی اجتماعی است  » .داد
« که قانون وحق وعدالت ھست  ،برای اين نيست که  ،فقط تکاليف
و وظايف برای انسانھا  ،معين سازد و آنھا را مجبور به کردن آن
تکاليف بکند  ،بلکه داد برای آنست که افراد دراجتماع دريابند که
درھمآفرينی  ،درباھم انديشی  ،در باھم ُپرسی  ،درباھم روشی  ،در
ارزشگذاری باھم  ،ميتوانند آفريننده شوند  .داد  ،برای آنھا ،
تکليف نيست  ،اکراه آور نيست  ،اجباری نيست  .داد ،برای اين
نيست که امر بکردن اين کار و نھی کردن ازآن کار بکند  ،بلکه
برای آنست که » فضای ھمکاری و ھمفکری و ھمجوئی و ھم
آزمائی « را بگشايد  ،تا افراد بتوانند درآن  ،افزايش نيروی
آفرينندگی خود را دريابند  .دراين فضای داد دراجتماع ھست که
ھزفردی  ،ناگھان درمی يابد که بر آفرينندگيش افزوده ميشود .
اينست که شاد ترو آزاد ترميشود  .درست ھمين تفاوت فضای داد،
درآلمان وسوئد و آمريکا ھست که تفاوت يک ايرانی را درفضای
آزادی ُکش ايران  ،مشخص ميسازد  ،چون يک ايرانی ،درفضای
شريعت اسالمی  ،فقط ازاو اجرای تکاليف اکراه آور شرعی
خواسته ميشود  ،و او  ،به عنوان سرچشمه حق  ،ناديده گرفته و
آزادی دراو پايمال ميشود .
اين تکليف  ،که معنايش عمل به اکراه  ،عمل برضد » خود  ،به
عنوان سرچشمه حق « است  ،خودی خود انسان را سرکوب ميکند
 ،چون » حق« که ھمان » ھاگ وآگ « ميـباشد  ،ھمان » تخم
ياطبيعت وفطرت يا گوھر انسان «  ،يعنی » اصل انسانی ومردمی
« است  .درطبيعت وگوھرانسان  ،حق ھست  ،و آزادی  ،فقط
امکان پيدايش اين حق ھست  .حق درانسان ) مردم = مر +تخم =
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ھاگ ( ھنگامی درک آفرينندگی ميکند که بتواند با شيرابه اجتماع ،
بياميزد وجفت وقرين بشود  .آنگاھست که انسان ،آزادی خود را
درروند پيدايش گوھرش  ،درمی يابد  .اصطالح » گستاخ « و »
فرخ « درفرھنگ ايران  ،بيان ھمين » گسترش حق يا طبيعت انسان
ّ
 ،دراجتماع وحکومت « بوده است .گستاخ که » «vista +axv
باشد ،به معنای گستردن طبيعت وگوھر اصلی خدائی درانسان )=
فرخ )=farr + axv
اخو= اھو= ھو= خو ( ھست وھمچنين ّ
 (farna+hvaaبه معنای پر درآوردن ) ھم سبزشدن وبرگ
درآوردن  ،ھم پروبال درآوردن ِ گوھر خدائی درانسان  ،اھو(
ھست  .اين تخم وبذر ،که گوھر خدائی درانسانست  ،ھمان ارتا  ،يا
ھمان ايرج  ،بنياد گذار حکومت ايران برپايه » دين مردمی « است
که جان وخرد انسانی را گزند ناپذيرميداند  .اين اصل انسان  ،که
حق ) ھاگ = خاک = تخمست  ،مانند ِ خاکينه ( باشد ،درخود
گستری  ،گستاخ وف ّرخ ميشود  ،و آزادی خود را درمی يابد ،و »
حق ميشود « .
انسان  ،حق ندارد  ،بلکه  ،حق ھست  .به سخنی ديگر ،تخم يا
اصل آفريننده  ،و اخو) اخو= اھو= خوی = ھو = ھاگ ( ھست .
حق بودن  ،ھويتش ھست .
انسان درجفت و قرين شدن  ،درانبازشدن و پيوند يافتن  ،درھمبغ
شدن با ديگران وبا طبيعت وبا خدا  ،حق را درخودش می يابد ،و
ميتواند حق باشد  .درحق شدن ،آفريننده ميشود  ،ف ّرخ وگستاخ
ميشود  .اين تخم يا ھاگ يا اخو=خو= ھو ) اھو ،اھورا( ،
درگستردن حق  ،ازخود ميشود  ،خود ميشود  .چيزی  ،حق
وحقيقت است  ،که ازخودش  ،ميشود  ،ازخودش  ،حرکت ميکند ،
به خودش  ،صورت ميدھد  ،ازخودش  ،ميانديشد  ،ازخودش ،
ميجويد  .فرھنگ  ،صورت دان خود انسان به خودش ھست .
حق  ،درھمآفرينی  ،درانبازی  ،درپيوند اجتماعی وسياسی
واقتصادی  ،پيدايش می يابد  .اين پيوند يابی  ،وامکان ِجفت
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وانبازو قرين شوی را  » ،پيمان « ميگويند  .حق  ،دربستن پيمان
با ديگران  ،پيدايش می يابد  .ولی اين حـق ) اين اصالت  ،اين
ازخود بودن ( ھنگامی پيدايش می يابد که ميان » دو برابر « بسته
شود.
چون اصالت و ازخود بودن به يک اندازه  ،درھمآفرينی آن دو باھم
 ،بجای وپايدارميماند  .ھنگامی دواسب  ،ھم نيرو وھمزور وھمگام
 ،به يک گردونه بسته اند  ،آنھا باھم  ،انباز در آفريدن ،
درشيارکردن  ،دربه جنبش آوردن  ،ميشوند  .اين تصوير ،بيان
اصل آفرينندگی جھان واجتماع درفرھنگ ايران بوده است  .جھان
واجتماع  ،با چنين اصل پيوند وپيمانی  ،پيدايش می يابد  .انسان ھا
در پيوند يافتن باھم  ،آفريننده ميشوند  ،و حق برابری درھمه ،
پيدايش می يابد  .پيمان و پيوند  ،بايد ميان دواصل ،يا دونيروی
برابر ،روی دھد  ،تافضای آفرينندگی روشنی وشادی وجنبش ،
گشوده شود  .ازاين رو ،ماداميکه انسان  ،حق ِ برابر ،دربستن
پيمان دراجتماع با افراد ديگر دارد  ،آزاد است  ،يعنی حقش  ،يا
ازخود بودنش  ،يا تخم واصل بودنش  ،دست نخورده ميماند ،
وفضای تازه  ،برای آفرينندگيش بازميشود .
آزادی  ،درست گسترش اين حق به آفرينندگی دراجتماع است  .ولی
ھنگامی که اين » برابری درپيمان « ازبين رفت  ،آنگاه » ،حق «
،ازبين ميرود و پايمال ميگردد  .آنگاه داد  ،بيداد ميشود  .ازآن به
بعد  ،نام » پيمان » برده ميشود ،تا ازآن سوء استفاده گردد  .آنگاه
 » ،پيمان« واژگونه ميگردد و  » ،قرارداد ِ حاکميت با تابعيت«،
جانشينش ميگردد  .فرد  ،حق خود را به آزادی از دست ميدھد .
داستان آفرينش قرآن  ،درست استوار برای نھادن چنين عھدوميثاقی
است  .اسالم  ،يعنی نگاھداشتن انسان  ،دراسارت  .ھمه اديان نوری
 ،برشالوده اين » عھد وميثاق « بنا شده اند  .گرانيگاه آنھا  ،عھد
تابعيت انسان از حاکميت ﷲ ويھوه و پدرآسمانی يا اھورامزدای
زرتشت است  .ﷲ ويھوه و پدرآسمانی و اھورامزدای زرتشت ،
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ديگر » ،خوشه « نيستند  .آنھا »خوشه اجتماع  ،خوشه بشريت «
نيستند  ،که دانه ھا وبذرھايشان  ،انسانھا باشند  ،که خدا وانسان ،
ھمگوھر باشند  ،که خدا درانسان  ،حق ) ھاگ  ،ھو= اھو= اخو(
باشد .
با »عھد تابعيت « که » برابری « را ناديده ميگيرد  ،انسان  ،ديگر
حق نيست و حق ھم ندارد  ،بلکه فقط  ،وظيفه و تکليف دارد .
حقی که داده ميشود  ،ميتوان آن را بازپس گرفت  .چنين حقی  ،فقط
وديعه وامانت است که به انسان  ،برای مدت کوتاھی با شرائطی
سپرده شده است .ھيچکسی وھيچ قدرتی  ،به انسان  ،حق نميدھد ،تا
بتواند ازاو بازپس بگيرد .
انسان  ،حق ھست  .اين را » ارج انسانی=« human dignity
مينامند  .با عھد وميثاق اديان نوری  ،انسان ديگر ،حق نيست ،
بلکه مکلف به عبوديت واطاعت است .ھرکه تجسم اطاعت
وعبوديت شد  ،او ﷲ ويھوه و پدرآسمانی را دوست ميدارد  .محبت
 ،پيکريابی اصل بردگی و اطاعت وتابعيت ميشود  .محبت دراين
اديان  ،چنين گوھری دارد  .او ازھمان آن ِخلقت  ،مجبور است که
آنچه امر ميدھند  ،بکند و اگر نکند  ،مجرم وگمراه ومقصرو
گناھکاراست  ،وبايد بسختی عذاب بکشد  .وظيفه وتکليف ،
درگوھرش  ،واقعيت يابی مداوم عھد تابعيت از حاکميت  ،يعنی »
حق زدائی ازگوھر و طبيعت خود انسان « است  ،به ھمين علت ،
ھميشه اکراه آور است  ،چون ھيچ عملی وانديشه ای و گفتاری
ديگر،ازخود ) ھاگ  ،ھو= اخو= خوی ( نميزھد .ھيچ عملی ،
ازخود ) ھاگ = حق ( نمی تراود  .انسان  ،ھميشه دروغست .
ھيچ عملی  ،از ارزشی که خو ِد جان وخرد انسان به آن ميدھد ،
ارزش ندارد  .اينست که درھرعملی ودرھرانديشه ای و گفتاری ،
انسان  ،خود را قربانی ميکند  ،ھرعملی  » ،ازخود گذشتگی «
ميشود  .او درھرعملی  ،حق خود را پايمال ميکند  .او فقط چيزی
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را ميکند که ﷲ يا پدرآسمانی يا يھوه يا اھورامزدای زرتشت ،ازاو
ميخواھند.
ھرعملی  ،سربريدن و سرکوفتن » خود « است  .ھرعملی وانديشه
ای  ،جھاد برضد خود  ،برضد » ازخود بودن « و ازخود شکفتن و
ازخود  ،آفريننده شدنست  .ھرعملی وانديشه  ،نابود کردن حق
درگوھر خود ھست .
اين عھد و ميثاق  ،با آن » پيمان انبازبودن  ،پيوند ھمآفرين و
ھمبغ بودن «  ،که برشالوده برابری است  ،فرق دارد  ،ھرچند نيز
ھمان نام را دارد ،ولی درست وارونه آنست  .ازھمان واژه »
وظيفه « درفرھنگ ايران  ،ميتوان  ،تفاوت اين دوگونه عمل را
ديد  .ايرانيان به » وظيفه «  » ،خويشکاری « ميگفتند  ،به
عبارتی ديگر  ،خويشکاری  ،کاروکرداريست که از گوھر خود
انسان  ،ازھمان اخو) اھو= خوا= ( xvaروئيده و زھيده و
تراويده  .کاری وکرداری انسان را شاد ميکند وخوشی ميآورد که
ازگوھر وفطرت خو ِد انسان ) ھاگ  ،اخو  ،ارتا = ايرج ( برآمده
باشد  ،و قدرتی براو ،با » عھد تابعيت ازحاکميت « تحميل نکرده
باشد  ،که با امر ونھی  ،با ترس از دوزخ و اميد به پاداش دربھشت
ھمراھست  .درفرھنگ ايران  » ،ارتا « که پيدايش بھمن
درانسانست  ،اين گوھر وطبيعت وفطرت انسانست  .خويشکاری ،
پديدارساختن اين اصل  ،ازخود ھست  .اگرکار نيک بکند  ،شادی
از جفت شدن وانبازشدن وھمبغ شدن با اصلش ) با ارتا = ايرج =
سيمرغ = جانان ( را دارد  ،واگر کاری برضد گوھرش وفطرتش
بکند  ،ازاين اصلش  ،دورميشود ،و طبعا درد می برد ،ھرچند که
اين درد  ،درآگاھبودش  ،نيز راه نيابد  .اين دردھا درضمير انباشته
ميشود و ناگھان مانند ضحاک  ،از کتفھايش ميرويند  .درست شيخ
عطار ،ھمين مفھوم نيکی را درشعرش بازمی تابد :
باز پرسيدند از » نيکی « سخن از جھان ديده يکی پيرکھن
مغزجان جان
گفت  :نيکی  ،ھست ،
ِ
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و آنگھای در مغزجان  ،جانان  ،نھان
چون زنيکی  ،تو به جانان ميرسی
پس بکن نيکی به ھرکس  ،گر رسی
درنيکی کردن  ،اين برترين پاداش وشاديست که انسان  ،به جانان ،
به سيمرغ درگوھرش ميرسد  ،ونياز به بھشت درفراسوی زمان و
نياز به شفاعت انبياء وبخشيدن گناه از عيسی ندارد  .اين نيک وبد ،
امر ونھی نيست  ،تکليف واجبار ِقدرت خارجی نيست  ،بلکه درک
اصالت خود  ،و حق خود ھست  .درکردن کارنيک  ،جان انسان ،
شيرين ميشود و درکردن کاربد  ،جان انسان  ،ترش و تلخ ميشود .
زندگی  ،ھنگامی شيرين ميشود که انسان با خويشکاری  ،خدا را ،
حقيقت را  ،اصل خود را  ،درخود و درجانھای ديگر ،مزه ميکند.
زندگی ھنگامی شيرين ميشود که کسی ،اورا با امر ونھی وبا
تکليف کردن و با مجبورکردن و ترساندن دراجتماع ) امربه
معروف ( و ترساندن از دوزخ  ،نيازارد .
جان ِ ) زندگی = ژی ( انسان  ،با خر ِد پيدايش يافته ازخودش ،
درھمه کارھايش  ،نيکی وبد ی را مـزه ميکند  .خرد ازجان ،
درھمه حواس ِ تن  ،با گيتی  ،پيوند می يابد  ،وبا گيتی ومردمان
متصل ميشود ،وباھم  ،ھمآفرين ميگردند  .بنا براين انسان
ازشيرينی و تلخی خرد ِ جانی اش  ،به ارزشھای خوبی وبـدی
ميرسد و خودش سنجه خوبی وبدی ميشود  .اينست که شادی
واندوه  ،جفت خود ِ ھرعمليست و سرچشمه يافتن معيارھای نيک
وبد با خرد ِ خود انسانست  .اين حق ) ھاگ = ارتا = اھو= ھو،
ھويت ( او ھست که درگسترش  ،مشخص ميکند که خوبی وبدی
چيست  ،و تابعيت از امر ونھی يک حاکم  ،و تکاليف او نميکند ،
چون اين تکاليف اکراه آور ،برضد اصالت انسانست  .مولوی اين
انديشه را که خود جان ھرانسانی  ،سرچشمه شناخت نيکی وبدی
ھست  ،درغزليات خود نگاه داشته است :
پاشناسد کفش خويش  ،ازچه که تاريکی بود
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دل زراه ذوق ) مزه = ميزاگ= مذاق( داند ،کاين کدامين منزلست
واژه » ذوق « درعربی  ،از ريشه » مذاق « گرفته شده است که
ھمان » ميزاگ « درپھلوی باشد که به معنای » مزه « است ،
وميزاگ  ،آميختن و جفت شدن ومتصل شدن گوھری باھمست.
جان  ،چون نداند نقش خود  ،يا عالم جانبخش خود
پا می نداند کفش خود ؟ کان اليقست وبابتی
پارا زکفش ديگری  ،ھر لحظه  ،تنگی وشری
وزکفش خود  ،شد بھتری  .پارا درآن جا  ،راحتی
جان نيز داند جفت خود  ،وزغيب داند نيک وبد
کزغيب  ،ھر جان را بود  ،درخورد ھرجان  ،ساحتی ) گستره ای(
اين انديشه  ،که جان  ،پا  ،يا اصل جنبشی است که درکفش تن
قرارميگيرد وباآن جفت ميشود در مينوی خرد ) ترجمه تفضلی (
آمده است که خرد  ،درکالبد تن  ،مانند پا در کفش جا ميگيرد .خرد
که تراوش جانست درفرھنگ ايران  ،درسراسر تن  ،پخش است
وتنھا درکله وسر انسان نيست .
انسان با سراسر تنش  ،با سراسرحواسش درتن  ،ميانديشد  .پا ،
اصل اندازه است  .خرد ِ زاده ازجان  ،اصل حرکت و اصل اندازه
ھست ،ودر سراسر تن انسان با انسان  ،جفت وقرين ميگردد  ،و
دراين جفت شدن و دراين پيمان  ،کليد يافتن خوب وبد ميگردد .
خرد  ،آتش يا گرمای جانست که ازھمه روزنه ھای حواس درتن ،
با پديده ھای جھان جفت وھم پيمان ميشود  ،و آنھارا می مزد ومی
بسايد  ،وازتلخی وشيرينی آنھا که درمی يابد  ،خودش  ،رنگين
کمان ارزشھارا معين ميکند  ،و زير بار تکليف و اکراه امر ونھی
ديگران نمی رود .
»حـق « ازگوھر خود او ،درخرد ورزی و ھمآفرينی با گيتی و با
مردمان  ،پيدايش می يابد ،و چنين گفتاری وکرداری و انديشه ايست
که نيک ھست  .شعار » گفتارنيک ،وکردار نيک ،وانديشه نيک «
که بيان سه تا يکتائيست  ،ھنگامی دارای محتوای آزادی و مردمی
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ميشود که » نيکی  ،تعريف بشود وگوھر ِاندازه گذار نيکی ،
مشخص بشود «  .وگرنه ھمه مستبدان وضحاکان جھان  ،ميگويند
که ھرکس طبق خواست ما بنيديشد و بکند وبگويد  ،نيکست ،
وھرکس  ،برضد خواست ما بينديشد وبکند و بگويد  ،بد وگناھکار
ومجرمست وبايد کيفر ببيند و به دوزخ انداخته شود  .ولی چنين
نيک وبدی  ،سلب حق وسلب آزادی  ،از گوھر ِ خرد ِ انسان
ميباشد .
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خود جوشی وبه ھم جوشی
دربه ھم جوشی  ،جامعه  ،خود جوش ميشود
وروشنی )=بينش (  ،ازخود ِجامعه ميجوشد
وجامعه  ،خودش  ،راه ِ خودش را ميگشايد
ودرمی يابد که نيازی به رھبری ندارد
» بازگشت مرجعيت وحاکميت ،به خود ِ جامعه «
در» خـود جـوشـی «
خرد انسانی  ،راھگشا ھست  .خرد درھرھنگامی  ،راھی تازه ،
افتتاح ميکند  .خرد  ،گام به گام و ھنگام به ھنگام  ،را ِه تازه ِ خود
را ميگشايد .خرد انسانی  ،توانائی گشودن راه  ،در بيراه دارد .
راھی ازپيش نيست  ،که درآن » را ِه معين شده و ساخته شده « ،
انسان برود  ،يا راھبری شود  ،بلکه درھرگامی  ،خرد ،راه تازه ای
را برای زندگی  ،ميگشايد  .خرد انسان چنين توانائی را دارد  .خرد
 ،اين روشنی را که در» تاريکی آينده « و در» آينده ناشناخته « ،
ميتواند راه تازه بگشايد  ،ازکجا ميآورد ؟ چرا  ،آموزه ھا ی حاکم
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بر اجتماع و دين و سياست  ،منکر اين توانائی خرد انسانی
دراجتماع ميشوند ؟
برای شناخت خرد انسانی ازنو ،و رستاخيز اين خرد انسانی ازنو ،
بايد با دوگونه برداشت از » روشنی « درتاريخ  ،آشنا شد  .آيا اين
خرد انسانھاست که سرچشمه روشنی است وخودش  ،ھم چشم وھم
چراغست  ،يا اين خرد انسانيست که روشنگران  ،آن را روشن
ميسازند  ،يا به عبارت ديگر ،چشم وچراغ او ميشوند و  ،ازخودش
 »،روشنی و بينش باھمديگر= چشم وچراغ « نميجوشد ؟
از » روشنی «  ،دو برداشت گوناگون و متضاد با ھم درتاريخ شده
است  .يکی روشنائی ايست که دراثر » بريدن دوچيزازھم  ،و
متضاد ساختن آن دوچيز باھم «  ،پيدايش می يابد  .اين برداشت
برنده  ،قاطع « است  .اين مفھوم از روشنی ،
از روشـنی ّ » ،
درطبيعتش با » تيغ و دشنه وشمشير« متالزمست  .ازاين رو
اصطالح » تيغ خورشيد يا خنجرودشنه وشمشيرخورشيد « پيدايش
يافته است  .روشنی آنست که بـبـُ ّرد  .تاريکی ،از روشنائی ،
وسياھی  ،از سپيدی  ،بريده ميشود  .يکی باطل و دروغ ميشود و
ديگری حق و راست ميگردد  .يکی ايمان ودين ميشود و ديگری ،
ُروند  .يکی » ژی=
کفروشرک  .يکی اَ َشون ميشود و ديگری د َ
زندگی « ميشود  ،و ديگری » اژی= ضد زندگی « ميشود .يکی
خودی و ديگری  ،ناخودی  .يکی دوست ميشود و ديگری  ،دشمن
ميشود  .يکی ﷲ و ديگری ابليس ميگردد .
البته اين ھا به تنھائی  ،پيکريابی اين روشنی نيستند ،بلکه اين
مفھوم روشنی  ،انسانھا را نيز ازھم می برد و انسانھا را » فرد ،
فرد « ميسازد  .ازاين پس  ،بايد با » فرد انسانی « سروکار داشت .
چرا ؟ چون انسان ،فقط در » فرديت «  ،دربريدگی ازديگران
وازاجتماع  ،روشـن ميشود  .اورا ازاين پس  ،ميتوان مجازات
کرد يا به او  ،پاداش ومزد داد  ،وباالتر ازاينھا  ،فقط با فرد است
که قرارداد يا عھد و ميثاق بسته ميشود  ،و با اين عھد وميثاق با
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فرد بريده ازھمه است که ميتوان اورا » تابع ومطيع وعبد «
ساخت  .چون فرد به تنھائی  ،نيرومند نيست و از پيوند با ديگران ،
جدا ساخته وبريده شده است  .او تنھاست  .با اين روشنی  ،درآغاز،
ھمه افراد و چيزھا و امور ،از ھم بريده ميشوند .
يھوه وﷲ  ،ھر روز ،جدا از روز ديگر ،چيز ديگر ،ميآفرينند ،
بدينسان  ،جھانی به وجود ميآيد که ھمه چيز ازھم بريده شده است .
دراين جھان  ،يکی از ديگری  ،نمی رويد وپيدايش نمی يابد  .فقط »
آنکه ھمه را روشن ميکند  ،يعنی ازھم می بـ ُ ّرد  ،حق مجتمع
سازی آنھا را دارد  .اوست که فقط حق اجتماعسازی  ،انجمن
سازی  ،سازمان سازی  ،حکومت سازی  ،لشگرسازی دارد .
مردمان  ،ازخودشان به طور خود جوش  ،نميتوانند با ھم دوست
بشوند  ،باھم سازمان بسازند و به خود ،سامان بدھند  ،و قانون
برای روابط خودشان بگذارند  .اينست که درچنين اجتماعی  ،فرد
بايد ھميشه پاره وبريده از ديگران بماند  .او حق ندارد که
خودجوش  ،با انسانھای ديگر ،ھمخردی وھمروشی  ،ھمپرسی
بکند و سازمان بدھد و ايجاد نظم بکند  .اين خود جوشی در به ھم
جوشی  ،ازاو سلب ميگردد .
فقط سرچشمه اين روشنی يا اين روشنی  ،که تيغ برنده در دست
دارد  ،حق اجتماعسازی  ،سازمان سازی  ،قانونسازی دارد  ،چون
ھرکه درون اين اجتماع پذيرفته ميشود  ،دوست است  ،وھرکه
بيرون ازاين اجتماع وسازمانست  ،دشمن است و با آن روشنی ،
بريده از اين اجتماعست  .دوست ودشمن  ،بايد ازھم بريده باشند و
اين کار ِ چنين روشنی ) معرفت  ،آموزه  ،شريعت ( است .
فرد دراين اجتماع  ،حق خود جوشی دربه ھم جوشی با ديگران
ندارد  .فرد  ،ھميشه روشن است  ،يعنی ھميشه تحت کنترل ) ضبط
 ،ضوابط ( است که مبادا » خود جوش در به ھم جوشی با ديگران
« بشود  ،و معيار ِ روشنی ميان دوستی و دشمنی را به ھم بزند .
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خود جوشی  ،تنھا فوران نيروھای روان ِخود ،به طور مستقيم
نيست ،بلکه در خود جوشی  ،عنصر بسيارخطرناکی ھست  ،و آن
به ھم جوش خوردن و به ھم جوش داده شدنست  .گوھر خرد انسان
که ازجانش ) زندگيش ( پيدايش می يابد  ،جفت جو ،يعنی پيوند جو
ھست  .گوھر خردانسان  ،اصل ابتکار دوستی وپيوند و اتصالست .
درجوشيدن  ،دنبال به ھم جوشی ھست  .گوھر انسان ھا ،
درجوشيدن  ،به ھم جوش ميخورند  ،باھم بسته ميشوند  ،شاد
ميشوند  ،نيرو ميشوند  ،جنبش ميشوند  .واژه » جوش «  ،ھمان
واژه » يوغ = جفت = يوش = يوج= يوز= جوی « است  .انسان
ميجويد  ،يعنی انسان  ،جفت  ،يا پيوند ميجويد  ،چون واژه » جُستن
= جويش «  ،ھمان واژه » جوی= جوغ = يوغ= جفت « است .
» جوی آب« ھم  ،جايگاه جفت شدن خاک با آبست  .ازاين رو اين
اصطالح درفرھنگ ايران  ،اصل آفرينندگی جھان و اجتماع و
حکومت و اقتصاد وحقوق ) داد ( ميباشد  .اساسا » زندگی که ژی
= جی « باشد  ،به معنای جفت ويوغ واتصال است  .زندگی ،
جوشانست  .زندگی ھنگامی  ،زندگيست که ميجوشد  ،که
جوشانست  ،که کاريز جوشانست  ،که خود جوش است  .فرھنگ
ايران  ،براين اصل استوار است که » از به ھم جوشيدن  ،به ھم
لحيم شدن  ،به ھم جوش خوردن «  -1 ،نيرومندی  -2شادی -3
روشنی  -4جنبش ميجوشد  .خود جوشی  ،دربه ھم جوشيدن و باھم
جوشيدنست  .دربه ھم جوشيدن  ،روشنی وانديشه وبينش تازه ای
 ،از انسان  ،شروع به جوشيدن ميکند  ،که درست برضد آن
روشنائيست که دراجتماع  ،قدرت را دردست دارد .
با اين » بينش ِ ازخودجوشيده اجتماع « ھست که مرجعيت به
جامعه بازميگردد و خر ِد خود جامعه  ،راھگشايش ميشود .
وقدرت  ،با پراکندن خاک تيره درچشمھای مردمان  ،ميکوشد که
ھرچه زودتر جامعه اين » آذرخش بينش نوين را  ،که اورا اصل
مرجعيت ميکند « فراموش سازد .
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اينجا  ،دو گونه روشنی  ،باھم رويارو ميشوند  .يک روشنی است
که از به ھم جوش دادن مردمان و ازخودجوش شدن مردمان ،
پيدايش می يابد و مردمان با اين بينش جوشيده ازخود  ،باھم جامعه
را سامان ميدھند و باھم نظم وقانون وحکومت ميسازند .
درخودجوشی  ،مردمان با ھم ،شادی در زندگی درگيتی را
ميآفرينند  .يک روشنی ديگر ،روشنائيست که از افراد درآن
اجتماع  ،حق خودجوشی و ازخود  ،به ھم جوشی با ديگران
) تعيين دوست و دشمن با خردخودش ( گرفته شده است  .آن
روشنائيست که معلوم و معين ميکند که  :با که بايد دوست وخودی
بشود و با که بايد دشمن وناخودی وبيگانه بشود  .با که بايد سازمان
بسازد و با که بايد بستيزد  .روشنگر دينی و ايدئولوژيکی  ،دارای
چنين گونه روشنی ھستند .آنھا ھم با چنين روشنی برنده ای ،
روشن ميسازند .
اينست که » خود جوشی« و» به ھم جوشی «  ،دو برآيند جدا
ناپذير ازھم و متمم ھمند  .اين خود جوشی وبه ھم جوشی ) به
ت
ابتکار خرد خود (  ،کشف نيرومندی خردانسانھا در آفريدن معرف ِ
راھگشا  ،درآفريدن شادی با ھمديگر ،و تقسيم شادی ميان ھم ،
درآفرينش جنبش وپيشرفت  ،درآفريدن نظم وسامان وشھرگانی
) مدنيت ( ھست  .با اين خودجوشی و به ھم جوشی است که
فرھنگ اصيل ايران  ،در دلھا و روانھا انگيخته ميشود  ،چون
فرھنگ ايران  ،درست اصل آفريننده جھان وتاريخ و اجتماع و
زندگی ) ژی= جی = جفت وپيوند= جوش ( ھمين جوش يا خود
جوشی انسان  ،خود جوشی زندگی درانسان ميداند  .به ھم جوشيدن
 ،جوشيدن وفوران کردن و لبريزی آفرينندگی ابتکاروابداع و
نوآوری و بينش ازخود ِ زندگی درانسانست .
انسان  ،درگوھرش ) طبيعتش (  ،برضد روشن شدگی درازھم
بريده شدن و ھميشه درد کشيدنست  ،وبرای ِ روشن شدن  ،دربه
ھم جوش خوردن و باھم شاد شدن است .
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با روشنی ﷲ  ،با روشنی خدايان نوری  ،انسانھا  » ،فرد «
ميشوند  ،ازھم پاره ميشوند  ،واين سرچشمه در ِد گوھری است ،
برنده و ازھم د ّرنده است  .فرديت دراين اديان
چون چنين نـوری ّ ،
نوری  ،مالزم با اين درد  ،باھم پيدايش می يابد  .واژه » درد«  ،از
ريشه ِ » ازھم دريده شدن « است  .با چنين گونه فرد شدنست که
انسانھا » توده « ميشوند  .ازاين پس  ،درد چنين فرديتی را  ،فقط
آن خدای نور ،تسکين ميدھد  ،چون اين گونه فرديت وپارگی  ،بايد
پايداربماند  ،تا عھد تابعيت ازحاکميت او استوار بماند  » .در ِد مداوم
فرديت «  ،نياز به مرھم تسکين دھنده ِ درھرروز دارد  .اين
روشنی فرد  ،اين معرفت  ،متالزم با دردکشيدن و اکراه و ناخوش و
ناشاد بودنست  .اين معرفتيست که با عذاب وشکنجه و دوزخ
واکراه  ،پشت وروی يک سکه ھستند  .با روشنی که ازباھم
جوشيدن  ،از به ھم جوش خوردن  ،پيدايش می يابد  ،شادی و بينش
 ،متالزم ھمند  ،دوروی يک سکه اند  .بينش برای جشن ساختن
زندگی درھمين گيتی ھست  .با اين به ھم جوشی وخودجوشی است
که انسانھا ازسر ،درخود ،سرچشمه نيرومندی را می يابند .
آن روشنی  ،افراد را ازآن باز ميدارد که دريابند و احساس کنند که
دردشان  ،درد فردی خودشان نيست  ،بلکه درداجتماعی و ھمگانی
است  .اين درد  ،اين دريدگی  ،دراثر آ ن ايجاد شده است که انسانھا
»ابتکار به ھم جوشی درزندگی « را از دست داده اند  ،و ازھم
دريده شده اند  ،و روشن شده اند  ،تا قدرت  ،ھرکدام را جداگانه
بتواند مجازات کند  ،بتواند از ھريکی جداگانه حساب پس بگيرد ،
بتواند صبح وشب به او امرونھی کند  ،به او قدرت بورزد و اورا به
اندازه ومعيارخوش  ،صورت بدھد  ،و درقالبی که ميخواھد بريزد.
فرد  ،روشن است  ،قابل کنترل است  ،ازخودش حق ندارد  ،ابتکار
در يافتن دوست و پيوند داشته باشد  ،ازخودش ابتکار سازش با
ديگران را داشته باشد  ،ازخودش ابتکار انجمن سازی و سازمان
دھی داشته باشد  .او نبايد ازخودش  ،ابتکار ھمانديشی با ديگران
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را داشته باشد  .فقط موقعی که قدرت  ،با تيغ روشنائيش  ،آنھا را
ازھم جدا و روشن کرد  ،اجازه دارد  ،با ساير » روشنان « باھم به
جھاد بروند  ،وباھم کاری را بکنند که آن قدرت ميخواھد  .ولی به
محضی که افراد ،دريابند که اين دردشان  ،درست دراثرھمان
روشنگر ،شمشيرکش وچاقوکش است  ،و ازھمان روشنی ِ برنده
ميان حق وباطل وتاريکی پديد آمده است  ،می فھمند که  :دردشان ،
روزی پايان می يابد که خودشان با ابتکارمستقيم خودشان به ھم
جوش بخورند  ،وخود جوش بشوند  ،و روشنی ازپيوند خودشان
باھم پديد آيد  .در به ھم جوش خوردن به ابتکار» زندگی درخودشان
«  ،درمی يابند که نه تنھا دردو عذاب شان در اجتماع وسياست و
قانون  ،پايان می يابد  ،بلکه درمی يابند که خودشان دراين به ھم
جوشی از گوھر زندگی  ،سرچشمه نيرومندی و شادی وجنبش
ميشوند.
با اين احساس ناگھانی در ِد مشترک ) انباز بودن دريک درد ( ،
انسانھا کشف » سرچشمه نيرومندی بطورکلی درانبازشدن « را
ميکنند  .با احساس درد مشترک  ،کشف » آفرينندگی درانبازشدن
« را به طورکلی را ميکنند  .از به ھم جوش خوردن آنھا  ،نه تنھا
» درد مشترک آنھا « پايان می يابد  ،بلکه » عھد تابعيت
ازحاکميت « ازقدرت دراجتماع  ،متزلزل ميگردد  ،و فراتر ازآن ،
نيروی آفرينندگی قانون و حاکميت و مرجعيت درخود  ،شروغ به
جوشيدن ميکند.
» نيرو« دراصل  ،به معنای » پيوند يافتن « ازبه ھم جوشی است.
دربه ھم جوش خوردن  ،نيرو پيدايش می يابد  ،وراستی وروشنی
و جنبش ميجوشد  .اينست که قدرتمندان  ،نميگذارند که مردمان ،
دراحساس دردھايشان  ،باھم مشترک وانبازشوند  ،چون انبازشدن
 ،اگرچه با » انبازشدن دردرد « آغازميشود و لی از » درد زدائی
« گام فراترمی نھد  ،وکشف نيروھای تازه درانبازشدن به طور کلی
ميکند  » .انبازشدن افراد در دردشان «  ،نه تنھا پايان يافتن آن
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درد  ،بلکه پايان دادن به آن روشنی و آن معرفت و آن خدای
روشنگرو دست نشاندگانش ھست .
واژه » فرد «  ،اساسا از ريشه » پرتيدن = پرت وپاره شدن و
جزءشدن « ميآيد و ھمريشه با واژه »  « part ,partyانگليسی
است  .واين فرديت  ،درھمه اديان نوری  ،بنياد ميثاق وعھد
وپيمان الھی است .انسانھا را ازھم پاره و پرت ومجزا ميکنند و
سپس با فردفرد انسانی  ،عھد تابعيت و تسليم شدگی و اطاعت می
بندد .تا پاره نشده است  ،تا فرد نشده است  ،برای اين خدايان ،
ھنوز » روشن « نشده است و رابطه اش با آن خدا  ،روشن نيست .
آن خدا  ،نميتواند دفترحساب جداگانه برای او بازکند و نميتواند ھمه
اعمال وافکاراورا در دفتر ويژه بنويسد وبشمارد و نگاه دارد تا
درپايان  ،رسيد گی به حسابھايش بکند  .اوبايد درپايان  ،حساب
گناھانی را که درسراسرعمر کرده ) اطاعت ازآن خدا نکرده ( پس
بدھد  .دراين فرديت  ،آنچه نبايد باشد  » ،خود جوشی« و »
خودجوشی در به ھم جوشی « است .
» ازخود جوشيدن «  ،يعنی  ،اصل آفريننده شدن  .ازخود جوشيدن
 ،يعنی ابتکارو اختيار و آزادی ِ پيوند يافتن با ديگران را دارد .
خودش  ،با ھرکسی خواست  ،دوست ميشود و با ھرکسی خواست ،
زناشوئی ميکند  ،وبا ھرکسی خواست  ،انجمن وسازمان درست
ميکند و با ھرکسی خواست با او ميانديشد  .ولی درفرديتی که با
روشنی برنده پيدايش می يابد  ،ديگر خودجوشی نيست  .خود
جوشی  ،برضد اطاعت و تسليم شدن و تقليد کردن و تابعيت است .
خطر ِخود جوشی  ،برای اين خدايان روشنی  » ،ابتکار پيوند يابی
« است  .ابتکار ِدر لحيم شدن با کسانيست که او ،با خرد خودش
ميخواھد  .و اين آزادی درانجمن سازی  ،آزادی در سازمان سازی ،
آزادی در ديالوگ وھمخردی و ھمپرسی و ھمروشی است  .اينھا با
» فرديتی « که خدايان نوری يا روشنی ميسازند ،بسيار فرق
بسياردارد  .اين دونوع متضاد برداشت از روشنی است .
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يکی درخودجوشی  ،روشن ميشود  ،درباھم جوشيدن دراجتماع ،
روشن ميشود  .ديگری در بريده شدن ازھمه  ،از سرچشمه روشنی
که قدرت ھست  ،روشن ميشود تا اطاعت کند  ،تا سراپا خودش
تسليم آن شود ،تا درتماميتش ،تابع ومحکوم وعبد ومخلوق او گردد .
دريکی  ،خرد بھمنی ھست که اصل يوغ کردن  ،جفت کردن ،
جوش دادن  ،و ازخودجوشيدنست  .خرد بھمنی  ،درخودش  ،ابتکار
جوش دادن ھست  .اين گوھر و نھاد وفطرت ھرانسانيست  .در
يوغ شدن  ،درجفت شدن يا جوش خوردن  ،جوشان ميشود  ،و
نيروھای ضميرش  ،فوران ميکند و بدان کشيده ميشود که با ديگران
 ،باھم قرين شود تا باھم بجوشند  ،تا باھم روشنی و شادی بيافرينند .
اين بھمن که اصل خرد درھرانسانيست  ،روشن است  .چرا ؟
چون بھمن  ،درگوھرش  ،دورنگست که به ھم جوش داده
ميشوند  .بھمن » روشن « است  ،چون » ترکيب وسنتز ِ سرخ
وسپيد « است  .درفرھنگ ايران  ،اساسا  ،روشنی  ،پيآيند به ھم
جوش يافتن دورنگ بوده است  .از ترکيب رنگھاباھمست که
روشنی پيدايش می يابد  .مثال رخش رستم  ،سرخ وسپيد بود  .به
عبارت ديگر ،رستم  ،سوار بر» روشنی وبينش « بود  .اساسا واژه
» رخش« که سبکشده واژه » رخشان « است  ،ھمان واژه اوستائی
 = raoxshenaروشن است  .رخش ،به رنگين کمان نيزکه »
کمان بھمن « ناميده ميشود  ،گفته ميشود  ،چون از به ھم جوش
داده شدن ھفت رنگ  ،روشنی پيدايش می يابد  .روشنی خرد  ،از
به ھم جوش داده شدن رنگھا پيدايش می يابد .
روشنی خرد  ،دراثر ھمآھنگی کثرت وتنوعست  .مثال  ،زال ،
دورنگه  ،زاده ميشود  .او دارای روی سرخ و موی سپيد است .
يعنی او  ،دارای اصالت است و درگوھرش  ،روشن است  .اين
بھمن يا خرد بھمنی که درفطرت ھرانسانی ھست  ،ميجوشد وسبز
ميشود  .به عبارت ديگر ،خرد بھمنی نھفته درضمير انسان  ،تبديل
به خرد سروشی ميشود  .بھمن  ،سروش ميشود  .ازسرخ وسپيد
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بھمن که روشنی است ،سروش ،يا خرد فردی انسان  ،سبزميشود،
و پيدايش می يابد  .ازاين رو  ،سروش  ،جامه سبز ميپوشيد .
بدينسان فرديت  ،به مفھوم ايرانی پيدايش می يافت  .ازاين رو بود
که فطرت يا طبيعت ھرانسانی درفرھنگ ايران  ،روشنی وسبزی
آسمان بود  .فطرت ويا گوھر ھرانسانی  » ،بھمن وسروش « ،
يعنی » خرد « است .
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جنبش ِ » ھميشه ازنـو ،سـبزشـوی «
جامعه وحکومت )خشتره = شھر( درفرھنگ ايران  ،برشالوده »
شناخت حقيقت واحد ،وايمان به چنين آموزه وشريعت يا ايدئولوژی
« نھاده نميشود  ،بلکه بر پايه » خـرد ِ شاد ِ خود جوش ِ خود
انسانھا « نھاده ميشود  ،که در » جُستن و آزمودن ِ تازه به تازه  ،به
بينش ھای نوين « ميرسد  .گرانيگاه ِ جامعه وحکومت  ،يک حقيقت
ثابت نيست  ،بلکه » خرد ِ انديشنده انسان « ھست که درھرھنگامی
 ،تازه به تازه ميانديشد .
» تازه « چيزيست که می تازد  ،رونده است  .آنچه درجنبش و
دگرگونيست  ،تازه ميشود  ،و ھميشه ازنوسبزميگردد  .اين پديده ،
ھمان پديده ايست که مـدرنيته يا تجـدد خوانده ميشود .
درفرھنگ ايران  ،چيزی » خدائی « است که » ھميشه تازه ميشود
«  .بدين علت  ،سيمرغ يا ارتا  ،و ھمچنين انسان ) مردم ( اينھمانی
ت سـرو « دارند  ،چون گوھر ھميشه تازه شونده و ھميشه
با » درخ ِ
ازنوسبزشونده دارند  .چيزی  » ،خدائی « است  ،که روانست ،
ھميشه ميرود  ،جاريست  .تـازگی  ،درفرھنگ ايران  ،برترين
ارزش را دارد  .به سخنی ديگر ،تغـيير که » دگرگونی « باشد ،
برترين ارزش مثبت را دارد  ،نه » ثبوت جاودانگی و آنچه ھميشه
ھمان ميماند که ھست وبوده است «  .خود واژه دگرگونی )= تغيير(
دارای ويژگی ِشادی درسرشاری است  .ديگر گونه شدن  ،يعنی به
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» رنگ ديگر درآمدن «  ،و رنگيدن  ،به معنای » سبزشدن و
روئيدن است  ،و رنگ  ،که خون باشد  ،گوھر زندگيست  .معنای
ديگر » گون = ، «gaonaغنا وسرشاريست  .ديگرگونه شدن يا
ِ
تغيير يافتن  ،به معنای » غنای خود را در طيف  ،آشکار ساختن
« ميباشد  » .گـذر«  ،فنا نيست  ،بلکه » گشتن = تحول يافتن «
است  .ھيچ چيزی در تغييريافتن  ،نمی گذرد  ،بلکه ھرچيزی ،
درتغييريافتن  ،ميگردد  ،دگرديسی می يابد  ،وبا اين دگر ديسی،
غنای نھفته خود را پديدار ميسازد .
ت ھميشگی «  ،کمال نبود  .جائيکه ثبوت
درفرھنگ ايران  » ،ثبو ِ
ھميشگی  ،روشنی بيکران  ،قدرت مطلق  ،علم مطلق  ،کمال
ھست  ،حرکت وجنبش و تازگی را » بدعت « ميدانند  ،و فانی و
گذرا و ناقص ميشمارند  ،و اين » کمال « است که ھميشه بايد
برناقص ) بر تغييرات ( حکومت کند  .ناقص  ،چيست ؟ ناقص ،
تغيير است  .ھرچه تازه ميشود و تغييرمی يابد  ،ناقص است .
درست درفرھنگ ايران  ،خدا  ،صندوق کل معلومات ) روشنی
بيکران و کامل و علم کل( نيست  ،بلکه » اصل جستجو « ھست .
خدای ايران ميگويد که  » :نام من  ،جوينده است «  .کسی  ،ھميشه
ميجويد که درھيچ بينشی  ،حقيقت نھائی نمی يابد  .کسيکه حقيقت
نھانی را يافت  ،ديگر نمی جويد .
درفرھنگ ايران  ،چيزی خدائيست که » خود جوش « است .
زندگی  ،درھرانسانی  ،خود جوش است  .ازخودش  ،بيواسطه ،
معرفت و شادی و جنبش را ميجوشد  ،وھميشه ازنو ميجوشد و
فوران ميکند  ،ونياز به واسطه ای و راھبری ندارد  .خـود جوشی ،
برض ِد نياز ِبه راھبری است  .ھررھبری ،برضد خودجوشيست .
اين » اصل ھميشه ازنو تازه وسبزشوی « را درھرانسانی و
درھرجانی  » ،خدا « ميدانستند و سيمرغ يا » ارتا = ايرج «
ميناميدند .
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اين » اصل ِھميشه ازنو تازه وسبزشوی «  ،خرد بھمنی است که »
روشنی نھفته درتخم  ،يا گوھر ھرانسانی « است  ،يعنی » فطرت يا
طبيعت ھرانسانی « است  ،که در » سروش «  ،سبزميشود  ،و
بينش را در » پيش آگاھی انسان «  ،زمزمه ميکند  .وسروش بدين
علت  ،سبزپوش است  .سروش  ،برعکس جيرئيل وروح القدس ،
ويژه پيامبران و برگزيدگان نيست  ،بلکه ويژه ھرانسانيست ،
ونما ِد » خرد فردی ھرانسانی « است  .خرد بنيادی نھفته درطبيعت
انسان  ،روشنی است که درسروش  ،سبزو آشکارميشود  ،و از
گوھريا بُن انسان ميرويد و ميجوشد  .به عبارت ديگر ،خرد
ھرانسانی  ،ھميشه تازه ميشود  ،و نو به نو ميانديشد ) می
خـرتــَد (  .سروش  ،خرد ويژه ھرانسانيست که ميزان شناخت
َ
خوب وبد او درگيتيست .
پس خدا  ،انقالب ھميشگی بھاريست  ،واين را » فـَ َرش گـَرد«
ميناميدند ،که به معنای » ھميشه ازنو سبز وتازه شوی « ھست .
خدا يا سيمرغ  ،اصل انقالب ھميشگی بھاری درگوھرھرانسانی
ودرگوھرھرجانيست  » .بھار«  ،درفرھنگ ايران  ،پيکر يابی
مفھوم » انقالب = گشتگاه « است .
بھار ،چيست يا کيست ؟ بھار ،سيمرغست که تحول به رام ) مادر
زندگی و زمان ( می يابد  .بھار که دراصل  van-ghra ،يا vi-
 hraاست  ،به معنای » نای به « است  ،که ھمان » سيمرغ
دردگرديسی به رام « باشد  .خدا با دميدن درنای  ،با سرود وجشن
 ،جھان را ازنو ميآفريند  .خدا  ،در گوھر ھرانسانی  ،ميوزد ،
وزانست  ،باد بھاريست  ،سرو ِد جشن آفرين اززندگيست  ،و جان ،
دگرديسی به خرد درتن ھا می يابد  .ازجان  ،خرد سبزميشود  .اين
انقالب بھاريست که فرھنگ ايران  ،دراجتماع و درتاريخ و
درسياست و دراقتصاد وقانون ميخواھد  ،تا خرد ھمه انسانھا
ازجان ِ خودشان  ،تازه به تازه بشکوفند  ،و به خود گستری ،
انگيخته شوند تا » ازخود  ،شوند  ،ازخود  ،بپا خيزند  ،ازخود ،
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باشند «  .ايران  ،اين انقالب را ميخواھد و در انتظار چنين
انقالبيست  .رام که نخستين پيدايش سيمرغ يا » نای به « ھست ،
ھم خدای زمان وھم خدای زندگی است  ،و اوست که با نفخه بھاری
و با » سرود و آھنگ جشن سازنده اش «  ،چنين انقالبی را
ميآورد  .اين » خدای زمان وزندگی  ،که خدای جشن ورقص
وشعرو موسيقی و شناخت « است  ،با آن » امام زمان « که به
جايش نشانده اند  ،يک دنيا فرق دارد  .رام يا خدای زمان  ،با
آمدنش  ،انقالب ميکند تا خردھای مستقل و آزاد  ،ازجان ھمه
انسانھا سبزشود  ،تا گيتی را با انديشه ھای خود  ،بھشت سازند  .آن
امام زمان با آمدنش  ،خون ِھمه خردھای دگر انديش را بنام دشمن
حقيقت و عدالت ميزيزد  .آن خدای زمان  ،خردھای خود جوش را
ازجانھا برميانگيزاند  ،تاخود  ،راه خود را بگشايند  .آن خدای زمان
 ،درھرجانی ھست و موءمن وکافرومشرک وملحد نميشناسد .
انقالبی که رھبر دارد و رھبری ميشود  ،ازخرد ِ ھمه انسانھا  ،که
اصل راھگشای زندگی ھستند  ،خود جوشی را ميگيرد  ،غصب
ميکند  ،به چپاول ميبرد  .انقالب  ،بدينسان رھبری ميشود  .چنين
انقالبی  ،تخم خرد انسانھا را درجانشان ميسوزاند  .توانائی ِ ازخود
جوشيدن و ازخود شدن را از انسانھا ميگيرد  .ھمه انسانھا در
جامعه  ،تخم ھای سوخته ميشوند  .به گفتارصائب :
چو تخم سوخته  ،کز ابـر  ،تازه شد داغش
زباده شد  ،غم و اندوه  ،بيشتر مارا
انقالب ميآيد ومردم چون تخم سوخته اند  ،نميتوانند ازنو برويند .
رھبر ،درانقالب  ،تخم زندگی را درھمه  ،پيش ازسبزشدن ،
سوزانده است.
چو تخم سوخته  ،خاکستر است  ،حاصل من
اميد تربيت از نوبھار ،نيست مرا
ولی اين درد ودريغ  ،درتخم ھای سوخته انسانی  ،باقی ميماند که:
از دل برون نميرود  ،اميد بخت سبز
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ھرچند تخم سوخته را  ،نو بھار نيست
اين اميد بخت سبز ،حتا برای ھمان تخم سوخته نيزبجای ميماند .
انقالب بارھبر ،تخم ھای يک نسل را درايران سوزاند  ،و حتا اميد
بخت سبز را ازآنھا گرفت  .ولی درفرھنگ ايران  ،بھمن يا خرد
بھمنی  ،که تخمی درون تخم  ،ومينوئی درون مينو  ،وارکی درون
ارک ھست  ،گزند ناپذير است  .آنچه سوخته وخاکسترشده  ،آن
پوسته و پوشه بوده است  ،و بھمن يا خر ِد اصيل انسانی  ،تخم
درون پوسته ايست که گزند ناپذير ميماند  .اين ھسته گزند ناپذير
انسان است که باز در به ھم جوشی  ،شروع به خود جوشی و
فوران کرده است  ،و » اندر بالی سخت « است که بزرگی انسان ،
و دموکراسی و آزادی  ،پديد ميآيد .درسوختن است که سيمرغ ،
ازخاکسترش بر ميخيزد .
اين » توانائی به تصميم گيری مشترک مردم با خرد کاربندشان «
در بحران واضطرابست  ،که جمھوری ايرانی را پديد ميآورد .
اين ھمخردی و ھمپرسی خرد ھای خودجوش انسان برای سامان
دادن اجتماعست  ،که بنياد گذار جمھوری ايرانيست .
خرد مردم در بحران و دراضطراب و دراضطرار  ،در » ھنگام
خطر« ھست که بيدارميشود  .اين خر ِد رستم است که وقتی از
زمين کنده شد و معلق ميان زمين و آسمان  ،ازاکوان ديو  ،آويخته
شد  ،بيدارشد  ،و او حق داشت درميان دوبديل خطرناک  ،يکی
ازدوخطر را برگزيند  .رستم انداخته شدن به دريا را برگزيد و با
يکدست  ،شنا کرد تا به ساحل نجات برسد و با دست ديگر با نھنگان
دريا جنگيد تا اورا نبلعند  .البته شنای در دريا  ،به معنای » رويش
وسبزشدن معرفت ازاو درحين خطراست  .خرد ھای انسانھا در
بحران  ،به ھم ميجوشند و ازاين ھمانديشی و انبازی درانديشيدن ،
دراين ھنگامه  ،جمھوری پيدايش می يابد .
جوشيدن انديشه نو  ،در به ھم جوشيدن  ،اصل پيدايش حکومت ،
برپايه ھمپرسی خردھای خود ِ انسانھا و مرجعيت يابی خرد خود
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جامعه است  .و گرنه  ،آنکه رھبری ميکند  ،بندرت خردھا را به
تفکر ،به ازخود بودن  ،به مستقل انديشی برمی انگيزد  ،بلکه خرد
ھارا مھار ميکند  ،وافسار برسرآنھا ميزند  ،تا آنھارا به جائی که
دلش ميخواھد  ،بکشد و بکشاند  .غايت او نميتواند آزادی باشد  ،ولو
ھميشه نيز وعده آزادی بدھد  .او ،فقط در د ُرکشتن و خفه کردن
خردھاست که ميتواند انسانھا را راه ببرد  .راھبر ،دزد وقاتل
خردھاست  .اوبايد نخست انسانھا را کور بکند  ،تابتواند دست آنھارا
بگيرد و راه ببرد يا بتواند به دست آنھا  ،عصائی بدھد  .به قول
صائب  ،اين رھبريا » سرگله « است که شريک ابليس
درراھزنيست
ابليس کند راھزنی  ،راھبران را
اين گرگ  ،نظر از رمه  ،بر » سرگله « دارد
اکنون قوزباال قوزميشود  ،اگر اين رھبر ،خودش » عقل عصائی «
داشته باشد  ،يا به سخنی ديگر ،عقلی داشته باشد که ازخودش
نميانديشد  ،بلکه با » عصای شريعت يا با عصای يک ايدئولوژی يا
با عصای يک تئوری علمی که دارای قوانين تغييرناپذير ومقدس
است  ،راه ميرود  .اين ميشود  :کوری  ،عصا کش کور دگرشود .
اين ميشود  ،انقالبی که ما درايران داشتيم  .انقالبی که يک کور با
عصای شريعتش  ،يک ملت را تبديل به کورانی کرد که با ھمان
عصا راه رفتند  .بجای انقالب خردھا  ،و نوزائی خرد در استقالل ،
انقالب کوران درراه رفتن با عصا راه افتاد  .ولی در جوانان
ايران  ،اين عقل عصائی  ،که آن رھبربه آنھا داده بود  ،و با آن عقل
 ،سراسرگستره زندگی درارض  ،فساد شده بود  ،با نوشيدن يک
جرعه از فرھنگ ِ ھميشه ازنو سبزشونده ايران  ،از سر تبديل به »
خرد بھمنی « شده است  .اين عقل عصائی که ھرکجا ميرسيد  ،بنام
مفسده  ،ميشکست ُ
وخرد ميکرد و مي ُکشت  ،ھمان عقليست که
مولوی درغزلی درباره تحول ناگھانيش ميسرايد :
دی  ،عقل درافتاد و  ،به کف کرده عصائی ) عقل شريعتمدار(
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درحلقه رندان شده  .......،کاين مفـسده تا کی !
چون ساقی ما ) سيمرغ  :لنبک آبکش( ريخت براو جام شرابی
بشکست در ِصومعه  ،کاين معبده تا کی
تسبيح بينداخت و  ،زسالوس  ،بپرداخت
کاين نوبت شاديست ! غم بيھده تا کی
اين نوشيدن يکباره از شيرابه ) خور +آوه = خرابه ( زندگی  ،خرد
انسان را خود جوش ميکند  .آنگاھست که در ِ صومعه و مسجد و
کليسا ومعبد را درھم ميشکند و سنت وتفليد را فرو ميکوبد  ،چون
خدا و حقيقت و نيايشگاه ِخود را  ،در جان وخرد خودش می يابد.
اينست که خردھای جوان  ،به طور خودجوش  ،سبزميشوند و دربه
ھمجوشی ،ھمانديش ميشوند  ،و گوھر خرد خود را که توانائی
سامان دادن جامعه و اداره کردن جامعه است  ،درمی يابند  ،و
درمی يابند که خردھا  ،با ھمجوئی وھمپرسی  ،سيمرغ وشاه خود
و حکومت وخدای خود ميشوند .
اينجاست که انقالب بھاری ميشود و جانھا  ،درخردھايشان ازنو
سبزميشوند و ازخود ميجوشند و ھمه واسطه ھا ومرجعيت ھا را
فروميريزند  ،واين با تفکر فلسفی آن اجتماع کار دارد  .گرانيگاه
تفکر فلسفی  ،خر ِد انديشنده است ،نه داشتن حقيقت  .آموزه ای به
نام حقيقت  ،روند انديشيدن وروند به ھرھنگامی ازنو انديشيدن را
باز نميدارد  .تا کنون ھمه اديان ومکاتب فلسفی ،می انگاشتند که
حقيقت را دارند  .ازاين رو با گوھر مدرنيته آشنائی نداشتند  .ولی
خرد بھمنی درفرھنگ ايران  ،خرديست که گوھرش  ،جويندگی
ازجستن ،فراسوی آن
وخودجوشی است  ،و ھيچ حقيقتی  ،اورا ُ
حقيقت بازنميدارد ،وازاين رو ميتواند سرچشمه مدرنيته باشد.
اين انديشيدن  ،با دگرديسی  ،با تازه وازنو انديشی ھميشگی کار
دارد  ،و حقيقتی را نميشناسد که به جستجو وانديشيدن  ،پايان
ميدھد.
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» عـلـم «  ،به معنای علوم مثبته  ،مانند فيزيک وشيمی و بيولوژی
و زمين شناسی ورياضيات  ،درھمه دنيا  ،يکی ھست  ،و اينھارا
ميشود به آسانی به ايران نيز وارد کرد  .ھواپيما را ميشود و بايد
وارد کرد  .تفنگ و مسلسل وزره پوش و کارخانه ھای گوناگون را
ميشود وبايد وارد کرد  ،ولی فلسفه  ،که تفکرفلسفی زنده باشد بايد
ازخرد خو ِد ايرانی بزايد که فروزش آتش زندگی يا جان ِ خودش
زايش جان وزندگی خود را در انديشه ھا که فلسفه باشد ،
ِھست .
ِ
نميتوان ازخارج وارد کرد  .کسی نميتواند مارا ازنو بزايد .رنسانس
ھرجامعه ای  ،خود -زائی آن جامعه درفلسفه اش ھست ) نه خود
زدائی او! درغرق شدن درترجمه ھا (  .تفکرفلسفی ،روند نوزائی
زندگی و تجربيات بنيادی يک جامعه وملت  ،در مفاھيم ِ خودش
ھست  ،واين با زبان وتحوالت زبانش کار دارد .
چنين فلسفه زنده ای  ،درھرملتی  ،رنگ وشيوه وسبک خودش را
دارد  .تفکرفلسفی آلمان  ،غيرازتفکر فلسفی درفرانسه  ،يا تفکر
فلسفی در انگليس يا تفکر فلسفی در آمريکاست  .علوم انسانی
واخالقی واجتماعی آنھا  ،ھميشه ريشه ژرف دراين تفکر فلسفی آنھا
دارد  .با ترجمه چند کتاب ازچند فيلسوف آلمانی وفرانسوی و
انگليسی وآمريکا  ،تفکرفلسفی ايرانی  ،ازنو زاده نميشود  .برای
رسيدن به تفکر فلسفی خود  ،درآغاز  ،نياز به انقالب ژرف در
خرد خود داريم  .عقل عصائی خود را بايد بشکنيم ودور بريزيم تا
خر ِد خود جوش ما از جان وزندگی خود ما بجوشد  .خرد ما بايد
ازچيزھائی که آن را اسيرو عبد وتابع و مقھور ومأمور خود ساخته
اند  ،آزاد سازيم .
خرد ما تا جفت جان  ،يعنی زندگی ماست  ،يعنی مستقيما تجربيات
خودرا يکراست وبدون واسطه مفاھيم ومقوالت ديگران  ،از
زندگی خود ميکند  ،آزاد وشاد است  .خردی که شادی زندگی وجان
خودرا به طور مستقيم ميجويد  ،آزاد است  .حقيقت  ،درخو ِد
زندگيست  .حقيقت  ،خود زندگيست  .ھنگامی حقيقت زندگی را در
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فراسوی زندگی خود ميجوئيم  ،مطيع وعبد ومخلوق و برده وبنده
ھستيم  ،وتابع حقايقی ميشويم که زندگی مارا ازاولويت مياندازند .
وقتی  ،انسان ،خادم حقيقتی بيرون از زندگی خود درگيتی شد ،
ديگر ،خرد  ،ھويت خود را از دست ميدھد .
وقتی خرد  ،درمحسوسات ِ حواس خود  ،که مستقيما از زندگی
ميکند  ،فقط » مواد خامی « می بيند که او حق دارد  ،با معيارھای
ازپيش آموخته در دين و ايدئولوژی  ،تاءويل وتوجيه کند  ،وآنھارا
با اين مقوالت ومفاھيم  ،مرتب ودسته بندی نمايد  ،آنگاه  ،اصالت
را از حواس ومحسوساتش  ،يعنی ازخرد وازجانش ) زندگيش (
سلب کرده است  ،و خرد وجان خود را تابع ومحکوم ومغلوب
افکاری کرده است  ،که ازجان خودش نتراويده است  .خرد ،دراين
صورت  ،حق انبازشدن مستقيم خود را در محسوسات  ،با گيتی ،
ازخود ميگيرد  ،واستقالل خود را بدست خود  ،ازخود سلب ميکند.
اين را » خـودکـ ُشـی ِخــرد « مينامند  .ھمه موءمنان  ،به حقايق
دينی وايدئولوژيکی  ،يا ھرگونه آموزه ای  » ،خـرد ِخـودکـ ُ ُ◌ش «
دارند  .ودرسراسرعمر خود  ،با خرد خود  ،خرد خود را با لذت
وشادکامی ميکشند  ،واين را » قربانی مقدس« ميشمارند  .خرد ِ
خود کش  ،خرديست که ازجان ِ خود  ،زائيده نشده است .
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مقاومت وسرپيچی ِملت
برشالود ِه خـردش
» چرا  ،کاوه  ،ھـمه ملـ ّت ميباشد ؟ «
اين خرد انسانست
که حقانيت به سرپيچی ازھرقدرتی را ميدھد .
سرپيچی ازقدرت  ،برپايه مشروعيت دينی،
نابود سازنده ِ اصالت خرد درانسانست.
انسانھا برپايه خر ِد خود ،حق مقاومت وسرپيچی دربرابر حکومت
بيداد  ،يا ھرحکومتی که براصل » قھروتھديد « بنا شده باشد و
زندگی وخرد مردمان را ميآزارد  ،دارند  .اين حق  ،درشخصيت
داستانی » کاوه « درشاھنامه پيکريافته است  .بسياری می انگارند
که » کاوه «  ،يک پھلوان ويک شخص بوده است  .درحاليکه اگر
به دقت بررسی شود  ،کاوه  ،نماد » خر ِد بھمنی ھمه انسانھا
درجامعه است « که حق نگھبانی زندگی وخرد را به عھده دارند ،
و اين درواقع ،کل جامعه است که به فرمان خرد ِ خودشان  ،برضد
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حکومت بيداد وستم برميخيزند ،و آن حکومت را سرنگون ميکنند .
اين خر ِد خو ِد انسانھاست که حقانيت به سرپيچی ومقاومت ميدھد .
کاوه درفرھنگ ايران  ،نماد اصل سرپيچی و ايستادگی دربرابر»
اصل قھرو ترس انگيزی « است  ،ودربرابر اين قدرتھا که » جان
وخرد مردمان « را ميآزارند  ،ميايستد .خرد بھمنی که
گوھروطبيعت ھمه انسانھاست  ،برضد » حکومت وقدرتی « است
که » زندگی وخرد مردمان « با قھروتھديد بيازارد  .بھمن که خر ِد
گوھری درانسان است  ،درفرھنگ ايران  » ،ضد ِ خشم « است  ،و
خشم  » ،بُن ِ قھرو ترس انگيزی وکين ورزی« شمرده ميشده
است .
ھرحکومتی وقدرتی وحزبی و طبقه ای و آموزه ای  ،که درجامعه
 ،برپايه قھروتھديد برضد جانھا وخردھا پيدايش يابد  ،برای
ايرانيان ھيچگونه » حقانيتی « ندارد  .خرد بھمی درانسانھا  ،فقط
به حکومتی و قدرتی  ،حقانيت ميدھد  ،که از تجاوز وخشونت
وقھرو وحشت انگيزی  ،برای حکومت وقدرت  ،استفاده نکند  .و به
محضی که حکومت يا قدرت درجامعه  ،از قھرو تھديد  ،برای بقای
خود  ،استفاده کرد  ،بالفاصله  ،حقانيت خود را به حکومت وقدرت
) نگھبانی وپاسداری جامعه ( از دست ميدھد .
» مشروعيت « که استنتاج ِ » داشتن حق به حکومت وقدرت
برپايه يک شـريعـت باشد «  ،درفرھنگ ايران  ،فاقد اعتبار
وارزش ھست  .درفرھنگ ايران  ،حقانيت به حکومت بايد فقط
وفقط از خر ِد بھمنی ) خرد ضد ِخشم ( ھمه مردمان  ،سرچشمه
بگيرد  .درفرھنگ ايران  ،اصطالح » خشم «  ،چنين معنائی داشته
است  .اين خرد بھمنی  ،که سامانده وآراينده اجتماع و اداره کننده
جامعه ومعمار شھرگانی ) مدنيت ( و بنياد گذار حکومتست ،
درھرانسانی ھست  .يا به عبارت ديگر ،تنھا جمھورمردم  ،حقانيت
به حکومت و تاءسيس داد ) قانون و نظم وعدالت ( دارند  .اين
خرد بھمنی را  ،آ َسن خرد  ،خرد مينوئی  ،پيش  -خرد ) يعنی خرد
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گوھری درفطرت انسان ( ميناميدند .درفرھنگ ايران  ،بھمن وخرد
بھمنی  ،ناديدنی و ناگرفتنی است  ،يعنی  ،ھيچ قدرتی نميتواند و
حق آنرا نيز ندارد که به آن دست يابد و آن را تصرف کند و تابع
خود سازد .
اين بھمن وخرد بھمنی  ،در» ارتـا « که » قانون وحق وعدالت
ونظم« باشد  ،ديدنی وآشکار ميشود  ،وبه خود صورت ميدھد
) ارتا خشتره = اردشير (  .اين ارتا ) = ايرج = ارس (  ،اصل
ھميشه ازنو ،سبزوتازه شونده درتاريخ و درزمان ميباشد  ،وچون
اصل ھميشه ازنو  ،سبزوتازه شونده است  » ،مرغ« يا» سيمرغ «
ناميده ميشود  .مرغ و سيمرغ  ،پيکريابی اين اصل و به معنای »
اصل ھميشه ازنو ،سبزشونده « است ُ » .مـرغ  «mareghaو »
مـَرغ  «mareghaaھردو دراصل  ،يک واژه اند .
چرا ھـم به » پرنده «  ،و ھم به » چـمـن « يک نام داده شده است،
ولو آنکه سپس دوگونه تلفظ شده است تا پرنده از چمن ،ازھم
بازشناخته شوند ؟ چمن )= مـَرغ ( يعنی آنچه ھميشه به غايت
سبزوخرّ م و درھم روئيده است  .چـمـن که مـَرغ ) مرغزار،
مرغاب ( و فـريس ) فريش= فرش ( ھم خوانده ميشده است  ،نماد
اصل » فـَ َرش گرد  ،باززائی « بوده است  .آنچه را ما امروزه »
مـُرغ « ميناميم ولی دراصل » مرغ = « mareghaاست  ،درست
به معنای » اصل ھميشه ازنو سبزشونده « است .سيمرغ که خدای
ايران بوده است  ،اصل ھميشه ازنوسبزشونده درھرجانی ودرھر
انسانی  ،شمرده ميشد  ،نه يک شخص ِ جدا ازجانھا  ،وفراسوی
جانھا وجھان .
» ارتا «  ،يعنی حق وعدالت ونظم که ازخر ِد بھمنی انسانھا پيدايش
می يابد  ،ھميشه ازنو  ،ازاين خرد نھفته و دسترسی ناپذيرو تصرف
ناپذير ازقدرتھا درگوھر انسانھا  ،سبزو تازه ميشود .
ھمين ارتا ھست که در داسـتان فريدون ،و سرکشی دربرابر
ضحاک  ،صورت » کاوه « به خود ميگيرد ،و کاوه ناميده ميشود .
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کاوه  ،ھمان ارتا ھست که جامه خود را گردانيده  ،و دراينجا ،
چھره سرکشی خرد انسان را دربرابر حکومتھای بيداد به خود
گرفته است  .چرا ؟
درسانسکريت ديده ميشود که  kaviکه درفارسی ھمان» کاوه« باشد
 ،دارای معانی گوناگون ھست واين معانی چھره ھای يک اصل
ھستند و ما بدينسان ميتوانيم بيابيم که مقصود ازاين نام  ،چه بوده
است  -1 kavi .به معنای فرزانه ھست وفرزانه به کسی اطالق
ميشد که بينش زاده ازگوھرخود داشت  -2سرود خوان ) دستان
سرا (  -3به معنای ُجـغـد است  -4به معنای ونوس ) ُزھره( در
التين است  ،که درفرھنگ ايران  » ،رام «  ،خدای شعرو موسيقی
و رقص وشناخت  ،و پيکريابی سيمرغ يا ارتا ھست ) نخستين
عنصر درگوھرانسان (  .جـ ُغـد که سبکشده واژه » جوغ  +تای =
يوغ  +دای ( است  ،در دوره چيرگی اسالم  ،پرنده ای منحوس
وشوم شده است و جايگاه اورا درويرانه ھا کرده اند .
چرا ؟ جـغـد  ،اينھمانی با بھمن وخرد بھمنی انسان داشته است که
درتاريکی نيز می بيند  .اين خرد بھمنی است که » خرد شھرساز و
بنياد گذارحکومت « ميباشد  ،واوست که مسئول آباد کردن وايجاد
مدنيت ) شھرگانی ( است  .دريونان ھم  ،جغتد  ،نماد حکمت ومرغ
زنخدا» آتـنـا «  ،خدای شھر آتن شمرده ميشد  ،و برروی سکه ھا
آتن نيز  ،به گونه ای برجسته  ،نقش ميشده است  .با شوم و
منحوس ساختن جغـد  ،اين خرد سامانده اجتماع و خرد قانون گذار
و بنياد گذارحکومت درانسانھاھست که به عمد  ،تبعيد به » ويرانه
ھا « ساخته شده است  .ديگر حکومتگران وشريعتمداران  ،چنين
خردی را درانسانھا  ،به ويرانه ھا تبعيد ميکنند وطرد کرده اند
ومنحوس وشوم ميشمارند  .با نحس وشوم ساختن جغـد ،خرد
سامانده وآباد سازنده وحکومت ساز انسانھا  ،مطرود گرديده و در
ويرانه جای داده شده است .
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اين خرد ی که درانسان  ،اصل آباد سازنده گيتی و بنياد گذارنده
حکومت است  ،شوم و نحس ساخته شده است  .ازاين معانی kavi
درسانسکريت  ،ميتوان دريافت که کاوه ھمان بھمن  ،ھمان خرد
سامانده و قانونگذار انسانيست  ،واين خرد است که در ُزھره
) رام ( يعنی » مبدءزندگی «  ،درشناخت ،شکل به خود ميگيرد  .و
درست در شاھنامه نيز رد پای اين ھويت کاوه  ،باقی مانده است .
ھنگامی که کاوه  ،برای دادخواھی ،روياری ضحاک  ،اصل
آزارنده جان وخرد ميايستد  ،خود را با يک اشاره  ،معرفی ميکند .
روز نوزدھم ھرماھی که روز » ارتافرورد = ارتای فروھر« باشد،
روز سيمرغست  ،چون ارتای فروھر »،جانان «  ،يا سيمرغست ،
و چنانکه زرتشتيان ترجمه ميکنند » فروھرھای پارسايان
وپرھيزکاران وموءمنان « نيست .
روز  19روزسيمرغ  ،و روز بيستم  ،روز رام  ،و روز بيست
ويکم  ،روز بھرامست  ،واين سه  ،سه تا يکتای فرھنگ ارتائی ،
ت ھرانسانی « ھستند .
در» تخم يا طبيع ِ
مرا بود ھژده پسر درجھان ازايشان يکی مانده است اين زمان
اين ھيجده پسربا کاوه  ،ھمان نوزده ھستند
ببخشای برمن يکی را ،نگر که سوزان شود ھرزمانم جگر
سپھبد ) ضحاک( بگفتاراوبنگريد شگفت آمدش ،کان شگفتی بديد
بدو باز دادند فرزند اوی به خوبی بجستند پيوند اوی
پس کاوه که باپسرانش ،نوزده تا ھستند ،ھمان ارتا يا سيمرغ
ھست  ،و اين  -1ارتای فروھر و -2رام و -3بھرام  ،باھم  ،گوھر
وطبيعت ھرانسانی را تشکيل ميدھند.
فروھر ،که » فرا +ورتن « باشد  ،اصل گرديدن ) ورتن=
 werdenآلمانی( و گشتن وتحول و دگرديسی ) متامورفوز( ھست .
ارتا فرورد  ،ارتا  ،حق و عدالتيست که ھميشه دگرديسی می يابد ،و
تازه ميشود ،و ھميشه ازنو برميخيزد  ،ھميشه ازخاکسترش بر
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ميخيزد ،ھميشه ازنو سبزميشود  ،ھميشه به پا ميخيزد و مقاومت
وسرپيچی ميکند .
ضحاک  ،که اصل آزارنده جان وخرد است  ،برای استحکام
حکومت ھزارساله اش  ،ميگويد  ،سـندی ) محضری ( بنويسيد و
زير آن  ،ھمه بزرگان و مراجع و روءسای دين وحکومت  ،شھادت
يا گواھی بدھند و امضاء کنند که اين حکومت  ،حکومت عدل
وحقيقت است  ،و ھيچگاه حکومت جبرواستبداد و جان آزاری وخرد
آزاری نبوده است .
يکی محضر اکنون ببايد نوشت
که جزتخم نيکی ،سپھبد) ضحاک ( نکشت
نگويد سخن  ،جز ھمه راستی
نخواھد به داد اندرون  ،کاستی
»محضر« ،سنديست که برای اثبات حقی  ،به مھر وگواھی جميع
رجال و مراجع ميرسانند وفتوی وشھادت ميدھند که اين حکومت ،
جزتخم نيکی نميکارد و غيرازحقيقت  ،ھيچ نميگويد و درعدالت ،
ھيچ کم وکاستی ندارد  .اين حکومت ُ ،مجری کامل عدالت
وحقيقتست  .و وقتی کاوه  ,يعنی ارتا  ،يعنی ھمان خردی که اصل
قانون وعدالت در نھاد ھمه مردم ھست  ،آنجا برای دادخواھی
حضور می يابد  ،و آخرين پسرش را پس ميگيرد ،ضحاک ازاو نيز
ميخواھد که اين سند را امضاء کند و صحت اين ادعاھارا بپذيرد :
بفرمود پس کاوه را پادشا که باشد بدان محضر اندر گوا
چو برخواند کاه ھمه محضرش سبک سوی پيران آن کشورش
خروشيد  ،که ای پايمردان ديو بريده دل از ترس کيھان خديو
ھمه سوی دوزخ نھاديد روی سپرديد دلھا ،به گفتاراوی
نه ھرگز برانديشم ازپادشا
نباشم بدين محضراندر گوا
خروشيد وبرجست لرزان زجای
بدر يد و بسپرد  ،محضر به پای
ّ
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کاوه  ،خرد بھمنی انسانھا  ،که اصل پيدايش حق و عدالت ھستند ،
اين سند و کتاب يا قانون اساسی  ،اين حقيقت نامه را ميدرّد  ،و
درپيش ضحاک و ھمه قدرتمندان ومالزمان و ھمکارانش زير لگد
ميکويد  .اين کتاب وسند ،واين امضاھا وگواھيھا  ،ھيچ ارزشی
ندارند  .قانون و حق وعدالت  ،آنچيزيست که ازخرد بھمنی انسانھا
سرچشمه ميگيرد .
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چرا

رنگ ســبـز
ناگھان
آتشفشانی ازانديشه ھای مردمی را برانگيخت ؟

با » جمھوری ايرانی «
فرھنگ ايرانی
جانشين ِ» شريعت اسالمی « ميشود
»ايرانی« ،فرھنگِ جھانی ِمردمی ھست
نه » ناسيوناليسم «
چگونه مسئله سکوالريته ،
سه ھزارسال پيش  ،درايران طرح شد
وچه فاجعه بزرگی را درايران به وجود آورد ؟

123

124

يک مفھوم ِ انتزاعی فلسفی  ،با » رنگ « ،که پيوسته به حواس
ومحسوساتست  ،تفاوت بسيار دارد  ،و رنگھا ،درھرفرھنگی،
پيشينه روانی و تاريخی ودينی و داستانی ديگری دارند .
اين» رنگ سبز« نيز در ايران  ،تلنگری به زخم سه ھزارساله
درفرھنگ ايران زد  ،که درضميرھرايرانی  ،نا آگاھانه درد ميکرده
است  ،و ديگر پشت به داروھای ُتسکين دھنده آن ميکند  ،و
ميخواھد که اين زخم  ،باالخره چاره بشود  » .رنگ سبز« ،
درايران مستقيما به انديشه » زندگی ھميشه سبز درگيتی « گره
خورده است .
درفرھنگ ايران  ،بُن آفريننده سراسرجھان  » ،سا پيـزه « ناميده
ميشده است که امروزه  ،سبک شده  ،وھمان واژه » سـبـز« ما
گرديده است  .اصل ِآفريننده سراسرجھان  ،سبز) ساپيزه ( است !
به عبارت ديگر ،جھان  ،از بُن » ھميشه سبزشونده « ميرويد .
اين معنا  ،کل زندگی انسان واجتماع وحکومت و دين واخالق و
اقتصاد را معين ميساخته است  .زندگی در گيتی بايد ھميشه »
سبزو روشن « باشد يا به عبارتی ديگر ،ھميشه از بينشی برويد که
از طبيعت جان خود انسان  ،پيدايش می يابد و زندگی را شاداب
ميکند .
اين » ھميشه درگيتی سبزبودن «  ،به معنای آن بود که انسان ،
ريشه درخاک دارد و خاکيست  ،ولی ازخاک ،فراميرويد و ھميشه
درتحول يابی  ،ازنو ،سبزميشود ،و سربه آسمان ميسايد  .درانسان
 ،زمين به آسمان می پيوندد  .اين ھميشه سبزشدن درگيتی را
دراصطالحات گوناگون  ،بيان ميکرده اند.
يکی آنکه انسان و خدا  ،درخت سروی ھستند که سربرميافرازند و
به ماه می پيوندند  .خدا وانسان  ،ھمگوھرند  .ازاين رو  ،يکی از
ت سرو » ،مای مرز« است  ،يعنی » آنچه ھمآغوش
نام ھای درخ ِ
ماه ميشود «  ،به ماه می پيوندد  .ھم  ،ريشه درخاک دارد وھم
پيوسته به آسمانست  .البته نام ماه ) درھزوارش (  » ،بينا « ھست ،
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چون ماه  » ،مجموعه ھمه تخم ھای زندگان « شمرده ميشد و تخم ،
اصل سـبز و روشن شدن بود  .بنابراين  ،ماه  ،اصل روشنی شمرده
ميشد  .ماه  ،ھم چشم وھم چراغ بود  .يعنی ھم خودش روشن
ميکند  ،وھم با روشنی خودش  ،ھمه چيزھارا می بيند .
اين » چشم وچراغ بودن «  ،ھنوزنا خود آگاھانه  ،بيانگر آرمان
ايرانی از بينش است  .بينشی  ،حقيقی است که انسان با روشنائی
ت
برخاسته از جان وزندگی خودش ببيند  .بنا براين انسان  ،درخ ِ
سرو ھميشه سبزيست که خوشه فرازش  ،ماھست که اصل روشنی
و بينش است  .اين تصوير فرھنگ ايران از انسان بود  ،که
درشاھنامه بارھا ميآيد ،و ھيچ ربطی به تصويری پرداخته ازخيال
ھنرمندانه ندارد که فردوسی يا شاعری ديگر  ،ساخته باشد .
ھمين تصوير ،درگرشاسپ نامه اسدی  ،چھره ای روشنتروبرجسته
تر پيدا کرده است  .انسان  ،سرويست که ريشه اش  » ،کيميا « و
بـَ َرش » ،تو تـيـا « است  .به عبارت ديگر  ،ريشه اش  ،ھميشه
تحول يابی به بھتروعاليتر و اصل ھميشه ازنو ،زنده شويست ،
وبـَ َرش  ،توتيای چشمست  .ھمان توتيائی که رستم درچشم شاه
وسپاھيان ايران ريخت  ،و چشمان ھمه را » چشم خورشيد گونه «
ساخت  .يعنی  ،ھمه را » چشم وچراع « ساخت  ،تا ھمه با روشنی ِ
جوشيده ازجان خود  ،ببينند  .با آن توتيا  ،چشمھا  ،تحول يافتند و
ميتوانستند ازآن پس ازجان خودشان  ،روشنی درجھان بيفکنند و ھم
خودشان با آن روشنی  ،پديده ھارا ببينند .
ت » سرو« ميتوان به خوبی ھمه صفانی
از نامھای گوناگون درخ ِ
را که درگوھر انسان ميشناختند وآرمان ايرانی بود  ،بازشناخت .
يکی از نامھای سرو  » ،سـور«  ،يعنی » ھميشه جشن عروسی «
است  .به جامعه ھای زنخدائی  » ،سور و سورستان « ميگفتند .
قاتل يزدگرد  ،يک خرمدين بنام » ماھوی سوری « بود  ،چون
حکومت زرتشتی  ،خرمدينان را درايران  ،بسختی ميآزرد  .نام
ديگرسرو » ،شجرة الحيات « است که به معنای » درخت زندگی «
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باشد  .يکی ازنامھای سرو » ،نـوش « ميباشد  .نام » رام «  ،خدای
زمان وزندگی  » ،نوشين با ده « يا » باده نوشين « بوده است  ،و
نام آرمئتی ،که زنخدای زمين است و تن ھرانسانی ميباشد » ،
نـوش خـور« ناميده ميشده است  .اين تن انسانيست که باده نوشين
زندگی را که » رام  ،خدای رقص وموسيقی وشعروشناخت « باشد،
مينوشد  .به عبارت ديگر ،اين رام  ،خدای زمان ھست که جفت
آرمئتی يا زمين ميگردد  .از نامھای ديگر سرو  » ،اردوج = ارتا
وج « است که به معنای » تخم ارتا « ميباشد  .ارتا  ،ھمان
ارديبھشت است  ،که اھل فارس وسغد وخوارزم  ،اورا » ارتا
خوشت = اردوشت « ميناميدند  .ارتا  ،خدای ايران  ،خوشه ای بود
که دانه ھا يا بزرھايش را ميافشاند  ،وبا افشاندن اين بزرھا ،جھان
وانسان ،پيدايش می يافت  ،و اين تخم خدا يا سيمرغ بود که
دگرديسی به » انسان « و به » سرو « می يافت  .خدا  ،که » ارتا
« باشد  ،عنصر نخستين ،يا گوھر وفطرت ھرانسان  ،يا اصل جان
) جان ِ جان ( ھرانسانيست .
اين تخم يا فطرت انسان  ،ويژگيھائی را که داشت  ،درتصوير
درخت ِ » سرو « بيان ميشد  ،چون درخت ِسروھم مانند انسان ،تخم
ارتا و جفت انسان است  .تخم ارتا يا خدا  ،ھميشه سبزميشود  .خدا
درسرو  ،ھميشه ازنو سبزميشود  .خدا دردرخت ِسرو ،ھميشه »
نوش « و » سور« ميشود  .خدا  ،ھميشه » سھی « ميشود  ،سر
برميافــرازد و سـرفراز و سـرکش است  ،ونمی خمد  ،آزاد است
وتا بع ومطيع وعبد نميشود ،ودرھميشه ازخود  ،سبزشدن  ،ھميشه
نيز ازخود  ،روشن ميشود .درجھان بينی ايرانی  »،سبزی و
روشنی « ازھم جدا ناپذيرند  » .شادابی و بينش « باھم ومتالزم با
ھمند  .خرد انسان  ،در روشن شدن  ،زندگی را شاداب وسبزو
تروتازه ميکند  .خرد بھمنی انسان  ،خرد شاد وخندان است .
درفرھنگ ايرانی  » ،روشنی «  ،که ھمان واژه » raoxshna
رئوخشنه « باشد  -1 ،ھم تبديل به واژه » روشنی « شده است و ھم
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 -2تبديل به واژه » رخشان « شده است که به شکل » رخش «
سبک ) مخفف( ميگردد  .درمعانی » رخش « که به خوبی نگاه
داشته شده است  ،ميتوان برداشت آنھا را از پديده » روشنی=
رخشان=رخش « دريا فت  .روشنی يا رخشان ورخش ،جمع
وآميزش دورنگ سرخ وسپيد ميباشد  .آميزش دو رنگ باھم  ،اصل
آفريننده ھستند  .اين انديشه » ھمآفرينی درجفت شدن وپيون ِد
دورنگ باھم « ھست  ،که سرچشمه روشنی ھست  .چيزی روشن
ميشود که ائتالف دورنگ يا چند رنگ باھم باشد  .رنگين کمان
) روشن کمان درشاھنامه (  ،روشن يا رخشان ورخش ھست  ،چون
پيوند رنگھا باھمست  .ھفت سپھر ،روشنند  ،چون رنگھان به ھم
پيوسته اند  .سرخ  ،درفرھنگ ايران  ،مادينه است و سپيد  ،نرينه
است ) فصل نھم بندھش( .
اينست که روشنی  ،پيآيند ھمآغوشی اصل نرينه با اصل مادينه
است  .وسبزھم  ،پيوند زرد وآبی است  ،که باز درفرھنگ ايران ،
مادينه ونرينه ھستند  .زرد  ،رام ھست  .سرخ  ،ارتافرورد يا
سيمرغست و آبی وسپيد  ،بھرام است  .درسبزشدن  ،که پديدار و
روشن شدنست  ،انسان  ،ترکيبی يا آميغی از رنگھای زرد وآبی
وسرخ وسپيد ميشود  .به عبارت ديگر ،او  ،پيدايش » سيمرغ ورام
وبھرام باھم دريک تخم « ھست  .انسان  ،در رنگين کمان ) =
رخش = روشنی( شدن  ،سبزوپديدارميشود  .اين بود که سبزی و
روشنی  ،ھردو » نھا ِد مھری يا عشقی « داشتند ،و ھردو نھاد
شادی داشتند  ،چون ھمآغوشی دورنگ ) رام  +بھرام ( و) سيمرغ
وبھرام ( باھمند  .دربندھش ميآيد که تخم انسان  ،از » سبزی
وروشنی آسمان « سرشته شده است  .اين » ارتا «  ،خدای
خانواده سام وزال ورستم بود  ،چنانکه خدای ھخامنشی ھا
واشکانيان ھم بود .
اينکه سخن از زخم ھزاره ای درضمير ايرانی رفت  ،پرسيده ميشود
که اين » زخم « کی زده شد ؟ اين زخم سه ھزاره ای درضمير
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ايرانی را ،در داستان کيخسرو می يابيم  ،که ناگھان به گونه
بسيارشگفت انگيز ،به انديشه ترک دنيا ميافـتـد و خواھان مرگِ خود
ميشود  .اين انديشه واقدام  ،يک زلزله روانی واجتماعی ودينی
درجامعه ايران بود  ،چون درفرھنگ ايران  ،مھر به زندگی ،
برترين ارج را داشت  ،وخودکشی را روا نميداشت  .ھيچکس حق
ندارد  ،جان خودرا ازخود بگيرد  .اين انديشه برضد زندگی درگيتی
و شادی درگيتی بود  .با اين زلزله ،مسئله سکوالريسم درفرھنگ
وتاريخ ايران  ،پيدا وچشمگيروبرجسته شد  ،و زال زر را که
جفت وفرزند سيمرغ ) ارتا ( بود ،بسيار ھراسان کرد  ،چون او
خاک را مقدس وارجمند ميشمرد  .واژه زمين ) درپھلوی  :ارد ( و
درآلمانی  ،اِرده ) (Erdeو درانگليسی ، «earth » ،و درعربی ،
ارض ،و درعبری  ،اِ ر ِ ز  ،بيان اين تحول خدای آسمان  )،ارتا(
سيمرغ  ،به زمين) ارد ( ھست .
اين خو ِد خداست ،که دگرديسی به زمين مييابد وخاک ميشود ،
چون خاک  ،اساسا به معنای تخم ) ھاگ( ھست ) خاکينه(  .ازاين
رو ،خاک برای زال  ،پيکريابی خدای ايران بود  .ازاين رو بود که
ارتائيان  » ،خاک « را ميبوسيدند ،نه برای اينکه به قدرتی  ،سجده
بکنند  .مزيدن خاک با انگشت نيز ھمين معنا را داشت  .اين خدا ،
خدای خاکی وزمينی  ،يعنی سکوالر بود  .کيخسرو  ،بزرگترين شا ِه
داستانی درشاھنامه  ،زيرنفوذ افکار لھراسب ) پدرگشتاسپ
وپدربزرگ اسفنديار ونيای بھمن  ،مبلغان وپشتيبانان دين زرتشت (
دراين » انديشه ھميشه سبزشدن درگيتی « شک کرد  ،وزندگی
درگيتی را خوارشمرد  ،و دراوج قدرت  ،دست ازشاھی خود کشيد
 ،و يکراست به سراغ مرگ رفت  ،واين درواقع نخستين خود
کشی درفرھنگ ايرانست  .اين واقعه  ،يکی از تحوالت بزرگ
روانی ودينی و سياسی در تاريخ ايران بوده است  .دراثرھمين
کار ،زال زر ،روياروی اين شاه ايستاد و درانجمنی که ھمه بزرگان
ايران گردھم آمده بودند  ،رو بدين شاه کرد وبا دليری گفت که :
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چنين گفت با شھريار بلند
سـزد گر کنی » خـاک « را ارجـمـنـد
سربخت آنکس پرازخاک باد دھان ورا زھر ،ترياک باد
که لھراسب را شاه خواند به داد
ز » بـيـداد «  ،ھـرگـز نگـيـريـم يـــاد
توشاه بيدادی  ،چون خاک را ارجمند نميدانی  ،تو توھين به برترين
ارزش در فرھنگ ايران ميکنی  ،که زندگی را درگيتی  ،ھميشه
سبزوشاد ميداند  ،تو زندگی کردن برروی خاک را گناه ميدانی  ،تو
از زندگی وشادی زندگی  ،روی برميگردانی و تو کسی را به شاھی
برميگزينی ) لھراسب ( که نماينده اين آموزه دينی واين جھان بينی
ھست که برضد فرھنگ ايران ميباشد  .اين بيداد ھست وما ھرگز از
بيداد  ،ھرچند آنرا بزرگترين شاه ايران نيز بکند  ،ياد نميگيريم .
بيداد ،سرمشق نميشود  .اين بزرگترين سرکشی درفرھنگ ايران
ھمانند سرکشی کاوه ) سيمرغ ( ھست که بايد ھميشه ازآن يادکرد .
با اين واقعه  ،بزرگترين شکافھا در تاريخ ايران روی داد  ،چون
خانواده زال  ،تاج بخش کيانيان وضامن بقای آن بودند  ،و حکومت
زرتشتی ِگشتاسب و فرزندانش  ،حقانيت سيمرغی قدرت خود را از
دست دادند  ،ونتوانستند برپايه دين زرتشتی  ،برای خود  ،کسب
حقانيت درايران بکنند  ،وبدين ترتيب بيش ازھزارسال ازتاريخ
ايران محوشدند.
اين زخمی ناسور بود که ضميروفرھنگ وحکومت ايران ،
برداشت  ،چون » اصل فـَ َرشگـَرد «  ،که » اصل ھميشه ازنو
سبزشوی و شاد زيستی درگيتی و درزمان بود  ،ازکيخسرو  ،زير
نفوذ لھراسب  ،متز لزل شد  ،و زال وخانواده اش که رستم
وفرامرزو دودختررستم باشند در برابرخانواده لھراسب و دين
زرتشت  ،قرارگرفتند  .جنگھای خونين بھمن ِ زرتشتی  ،فرزند
اسفنديار ،که با نھايت قساوتمندی برای نابود ساختن خانواده زال
وکوبيدن انديشه » ارجمند بودن زندگی خاکی او « برخاست  ،بيان
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بزرگترين فاجعه ھای تاريخ ايرانست و از داستان به صليب
کشيدن عيسی ،پرمعنا تروانگيزنده ترست .
فرشگرد ،که اصلی درباره » آفريدن زندگی خرم در گيتی « بود ،
به وسيله زرتشت  ،اصلی » فرا -زمانی « شد ،وبه فرشگرد  ،که
ھميشه ازنو  ،سبزوشاداب شوی زندگی دراين گيتی بود  ،معنای
آخرالزمانی داد  .واين درست ھمان مسئله سکوالريته ھست .
در زمان پسر لھراسب  ،گشتاسپ  ،زرتشت آمد ،وانديشه ای را که
در زمان کيخسرو ،پيدايش يافته بود درآموزه دينی اش  ،عبارت
بندی کرد  .اوست که انديشه » ھميشه ازنو سبزشوی درگيتی
ودرزمان « را ،که بيان اصالت انسان واصالت گيتی است ،
واژگونه ساخت  .با آموزه زرتشت  ،فرشگرد  ،آخرالزمانی شد .
فرشگرد ،که تروتازه وسبزوخرّم شدن درگيتی باشد ،حواله به زمان
آخر ،يعنی فراسوی زمان داده شد .وبراين اصل  ،بنياد حکومت
وسياست دردوره ساسانی گذارده شد  .ازنو ھميشه سبزشوی  ،از
زندگی درگيتی ،سترده شد .
چنانکه دريزدانشناسی زرتشتی ) دربندھش ( ديده ميشود  ،که شادی
دردين زرتشتی  ،فقط مسئله تسکين دردھائيست که اھريمن در
گيتی به جانھا وارد ميسازد  .سياست وحکومت  ،فقط ميکوشد تا
آنجا که ممکنست  ،مرھم روی دردھائی که اھريمن در زمان
ميآورد ،بگذارند  .شادی واقعی درزندگی  ،ممکن نيست  .زندگی
درگيتی  ،جايگاه شادی حقيقی نيست .
» سـبز« درفرھنگ ايران  ،تنھا يک رنگ خشک وخالی فيزيکی
وشيميائی نبود  .سبز ،چنانکه درکتاب رحيم عفيفی ) اساطير
درفرھنگ ايران ( ميتوان ديد  ،به معنای  -1رفاه وفراوانی
درزندگيست  -2سبز ،به معنای عشق ومھراست ) نيازی ( -3
سبز ،جنباننده و به حرکت آورنده يا انگيزنده منش انسان است -4
سبزمسئله قداست ) گزند ناپذيری ( جانست  – 5سبز ،مسئله
شادی در زندگی درگيتی ھست  ،چون تخمی که جھان ازآن ميرويد
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 ،ساپيزه ) سبزی ( است  .سبز ،گوھر خدا ئی در زندگی در گيتی
ھست  .ھمه اينھا  ،در دين زرتشتی وسپس دراسالم  ،به آخرالزمان
افتاد  .درھمه اديان توحيدی ونوری  ،ھمين فاجعه رويداده است .
داستان ھاروت وماروت دراسالم نيز که خرداد ومرداد باشد و
آرمانھای خوشزيستی وديرزيستی درايران بوده اند  ،ھمه طرد و
نفی ميگردند  .ھمه اين آرمانھا  ،آرزوھای بيجا وھوی وھوس
ولعب ميشوند  .واقعيت دادن اين آرزوھا واميدھا  ،خويشکاری
حکومت نيست  .خويشکاری حکومت  ،رستگارساختن مردم از
گناھانش درآن جھان  ،درفراسوی زمانست  .پروردن اين آرزوھا ،
برضد » خرد « ميشود .
خوب ديده ميشود که مسئله » سبزشدن «  ،يک مسئله حياتی
وفرھنگی وسياسی و دينی واقتصادی درايرانست  .ازاين رو
نيزھست که » مھدی «  ،درايران » صاحب الزمان « خوانده شد ،
چون مردمان در دلشان  ،آرزوی بازگشت »خدای زمان« را
ميکردند  ،که خدای زندگی  ،و مادر زندگی ِشاداب درروند ِ
زمانست  ،که بُن وفطرت درگوھر زندگی خود انسانست .
مردم ھميشه بياد اين خدای زندگی درزمان  »،رام «ھستند که
نخستين پيدايش ِ ) ارتا ( سيمرغست  .بدين علت بود که شاھان
متعدد در دوره ساسانی نام » بھرام « به خود ميدادند  ،چون
ايرانيان آرزوميکردند که » رام  ،خدای زمان  ،وبھرام که صاحب
ويارخدای زمان ھست « باھم بازگردند  ،وزندگی را درگيتی ازسر،
جشنگاه وخ ّرم سازند .
اکنون به اين زخم ِ نھفته ِسه ھزارساله در روان ايرانيان  ،تلنگر
زده شده است  .مردم  ،بياد انديشه ای افتاده اند که گرانيگاه »
خرمدين
خرمدينی « بود  ،گرانيگاه افکارمزدک خ ّرمدين و بابک ّ
بود  .آنھا ،زندگی سبز و خرّم در ھمين گيتی را در روند زمان
ميخواستند  ،که امروزه روشنفکران ؛ نام سکوالريته را ازخارج به
وام گرفته وبدان داده اند  ،ومی پندارند که اين انديشه ای بسيارجديد
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ھست که بايد ازخارج به ايران  ،وارد کرد  .حتا فيلسوف قالبی
اسالمی ،ادعا ميکند که ايرانيان  ،ھيچ اصطالحی نيز برای اين
پديده ندارند .خرمدينان  ،زندگی سبزوخرم  ،درھمين گيتی
ودرھمين روند زمان ونقد ميخواستند .ايرانيان برشالوده فرھنگ
خودشان  ،ميخواھند که زندگيشان  ،در روند زمان سبزشود  ،نه
آنکه دراکراه ھميشگی از تکاليف شريعت  ،بخشکـدو بيفسرد و
بپژمرد تا درآخرالزمان  ،اما م زمان  ،باشمشيرخونريزش بيايد
،وجھان را تا زانويش برسوار اسب پرازخون کند  .آنگاه با اين
ازگوھر مھر ِخدايشان
خونھا  ،باغھارا آبياری و سبزکند ! سبزآنھا ،
ِ
ميجوشـد .آنھا خودشان  ،تخم خدای ھميشه سبزشونده ) ارتا =
سيمرغ ( ھستند  .آنھا خودشان تخم اين خدا ھسند که سرو ) ارد+
وج = تخم ارتا ( آزاد وسرافراز باشد .
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ت شـمشير
افسان ِه مھر و واقعي ِ
اسـطور ِه مھر و ِعـلم ِشمشير

» دين ِمردمی «

چگونه فرھنگ ايران  » ،سياست« را » ،جھان آرائی « ميکند؟
ايرج  ،نخستين شاه ايران ،
که نماد » آرمان حکومت ايرانی« است
يک تنه وبی سالح وسپاه ،
روياروی سپاه کينه خواه ومسلح ميايستد
»ايرج« درشاھنامه  ،که » ا ِ ِرز يا ارتا « يا ھمان سيمرغ باشد،
نخستين پيدايش» بھمن =وھومن = ھخامن « درگوھرھرانسانيست .
بھمن  ،خر ِد ض ِد خشم  ،يعنی »خرد ضد قھرو درشتی وتجاوز و
تھديد وجھاد و تحميل وکين ورزی« است  » .خشم «  ،درفرھنگ
ايران  ،بُن يا اصل پيدايش قھرو درشتی وتجاوزو غلبه خواھی و
جھاد و کين ورزيست  .خر ِد بھمنی  ،از انديشه ھای خود ،
ابزارجنگ وکينه ورزی و تجاوز وستيزندگی وبيم انگيزی
نميسازد  .کاھش ِھر» انديشه ای « به » ابزارجنگ «  ،نفی وطرد
خود خرد ھست .
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پس ايـرج  ،درواقع  ،يک شخصيت داستانی نيست  ،بلکه پيکريابی
سرانديشه حکومت درايران  ،يا » عبارت بندی حکومتی است که
درساختارش  ،برضد قھرو تھديد و تجاوز و تحميل دين وجھاد و
آزردن جان وخرد مردمانست  .خرد ،چشم جان )= زندگی( و
نگھبان زندگی است  .اين سخن  ،معنائی گسترده وکلی دارد  ،که
زود ازآن ميگذرند  .اين سخن  ،دارای اين محتواھست که خرد
انسانھا  ،اجتماع را سامان ميدھند واداره ميکنند .
آزردن خرد انسان دربازداشتن آن از آزاد انديشی  ،به معنای »
آزردن جان « است  .پس ايرج  ،حکومتيست که پيکريابی اين
سرانديشه است  ،وگرانيگاه حکومت ايران را  ،نيازردن زندگی و
نيازردن خرد مردمان ميداند) نه رستگاری ازگناه (  .اين مھم نيست
که مردمان  ،چه عقيده و ايمان ومسلک ودينی دارند و چه جنسی
ھستند و ازکدام نژاد و طبقه وقوم وملت ھستند  .گرانيگاه آنچه »
دين مردمی « خوانده ميشود  ،اولويت جان ) زندگی (  ،بر ايمان
وعقيده و جنس وزبان وتعلق نژادی و طبقاتی و قومی است .
خويشکاری يا وظيفه حکومت  ،نگھبانی زندگی مردم است  ،نه
تالش برای ابقاء يک دين وائدئولوژی وعقيده با قدرت حکومتی .
از جانھای خود ِ مردمان  ،خردی ميزھد و ميجوشد  ،که ميتواند
جامعه را نگھبانی و اداره کند وسامان بدھد  .حکومت  ،به خود
شکل دادن ِ خردھای خود مردمانست  .حکومت  ،سنتز يا ترکيب
وھمبستگی خردھای بھمنی ِخود مردمانست  .امروزه  ،ھنگامی از
فرھنگ ايران  ،سخن به ميان ميآيد  ،بسيار درباره کوروش و
زرتشت  ،ھياھو وغوغا به راه انداخته ميشود  ،بی آنکه محتوا
وفلسفه ومنش فرھنگ مردمی ايران  ،عبارت بندی بشود .
درحاليکه نـبـوغ ايرانی  ،درشخصيت داستانی ايرج درشاھنامه
زنده مانده است  .اين شخصيت داستانی که نبوغ ايرانی را دربنياد
گذاری » دين مردمی « عبارت بندی ميکند  ،به کلی ناديده گرفته
ميشود  .درغرب  ،انسانيت  ،برانديشه ھای ھومانيسم يونانی
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قرارداده ميشود که ازفرھنگ يونان تراويده است  .درايران  ،با
ايرج که ھمان » ارتا « باشد  ،دين مردمی  ،شالوده حکومت
وجامعه ميشود  .شخصيت ايرج  ،متضاد با ھمه قدرتھا
وحکومتھائيست که درايران آمده است  ،ودرست اين » آرمان
نيرومند که ھميشه درضمير ايرانی  ،زنده و جوشانست  ،دربرابر
اين قدرتھا ميايستد وسرپيچی ميکند و آنھارا متزلزل ميسازد وبه آنھا
حقانيت ميدھد و ازآنھا حقانيتشان را بازپس ميگيرد .
اين دين مردمی که آرمان وسرانديشه ونبوغ ايرانيست  ،افسانه
ايست که ھمه اين واقعيت ھارا خدشه دارميسازد  .اين دين
مردميست که ھنگامی  ،آتشفشان شد  ،ازھمه واقعيت ھای
سرسخت ،که خود را ابدی می انگارند  ،حقانيت به موجوديت را
ميگيرد  .درست چون اين تصوير ايرج ِداستانی  ،نادر و بی نظيرو
استثنائيست  ،انگيزنده ومعين سازنده منش ايرانيست  .اين پديده بی
نظيرو استثنائی  ،که بنياد گذارحکومت ايران درفرھنگ ايران ،
شمرده ميشود  ،سرنوشت ملت ايران را معين ميسازد  ،نه آن
خروارھا واقعيات تاريخی و علمی که پس ازآن ميآيند وروی ھم
انباشته ميشوند  .اين دين مردميست که از» ھمه واقعيات تاريخی «
 ،حق به موجوديت و اعتبار وارزششان را ،ميگيرد و ھمه را
توخالی ميسازد  .اين دين مردميست که يک تنه در مقابل قدرتھائی
که واقعيات غلبه ناپذير درتاريخ شمرده ميشوند  ،ميايستد و آنھارا
ازپا درميآورد  .اين افسانه  ،واقعی تر ازھمه آن واقعيت ھاست .
چرا ايرج  ،يک تنه  ،بی جنگ افزاروسپاه  ،روياروی قدرت سراپا
مسلح ميايستد ؟ چون اين دين مردميست که دل وروان ھمان سپاه
مسلح دشمن را می ربايد  ،وبا تغيير دادن منش آنھا  ،آنھارا خلع
سالح ميکند  ،و با متزلزل ساختن اين بنياد قدرت  ،درھمان
قدرتھای پرھيبت  ،ايجاد ترس ميکند  ،چون آنھا ناگھان  ،حقانيت
خود را به قدرت از دست ميدھند  .درشاھنامه درباره ايرج ميآيدکه:
دليرو جوان وھشيوار بود به گيتی  ،جزاو را نبايد ستود
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و» ھنر«  » ،دليری بر جايگاه وبه ھنگام « است  .دين مردمی ،
دليری درھنگام را به خوبی ميشناسد  .اين ھنگام وجايگاه  ،کی
وکجاست؟
ھنگامی که فريدون  ،برای اجرای داد  ،جھان را ميان سه پسرش،
تقسيم ميکند  ،سلم وتور ،از سھمی که بُرده اند  ،ناراضی ھستند و
آن را کمتر ازسزای خود ميدانند و بدين سان  ،داد فريدون را به
کرداربيداد درمی يابند  .آنھا ،ايران را ھم ميخواھند و ايرج را به
مبارزه ميطلبند  .آنگاه فريدون  ،محتوای انديشه داد را برای ايرج
چنين عبارت بندی ميکند :
برادرت  ،چندان برادر بود کجا مرترا برسر افسر بود
تا تو قدرتمندی  ،آنھا برادرتو ھستند
چوپژمرده شد  ،روی رنگين تو نگردد کسی گرد بالين تو
تو گر پيش شمشير ،مھرآوری سرت گردد آزرده  ،از داوری
گرت سربکاراست  ،بپسيج کار درگنج بگشا وبربـند بار
تو گرچاشت را دست يازی به جام
وگرنه  ،خورند ای پسر برتو شام
پس ازاين فريدون  ،فلسفه » شمشيردربرابرشميشر« را که ھمان
انديشه قصاص است ميآورد  ،و اينکه دربرابر شمشير ،نبايد
مھرآورد را برای ايرج بيان ميکند  ،و ازواقعيت جھان سياسی سخن
ميگويد  ،ولی ايرج با نرمی و استواری  ،سرانديشه دين مردمی را
به فريدون ياد آوری مينمايد :
چنين داد پاسخ که ای شھريار نگه کن برين گردش روزگار
خداوند شمشيرو گاه ونگين چو ما  ،ديد و بسيار بيند زمين
که آن تاجور شھرياران پيش
نديدند کين  ،اندر آئين خويش
فرھنگ کھن ايران ،وارونه آنچه تو ميگوئی  » ،دين را بدون کين
« ميدانستند  .اين دين مردميست  ،ودر دين مردمی  ،کين نيست .
دردين مردمی  ،خشم  ،يعنی قھرودرشتی وتجاوزخواھی وغلبه
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طلبی و تھديد و وحشت انگيزی نيست  .دينی که که درآن ،اصل کين
ورزی وستيزندگی و پيکارو قھرووحشت انگيزی باشد  ،دين
نيست  .وبينش سياسی ايران و حکومت ايران ،استوار برچنين دينی
است  .اين سخن را که تو ميگوئی  ،با دين مردمی که گوھر
انسانست  ،سازگارنيست.
چو دستور باشد مرا  ،شھريار ھمان نگذرانم به بد  ،روزگار
نبايد مرا تاج و تخت و کاله شوم پيش ايشان دوان ،بی سپاه
من نميخواھم روزگارم را با » بدی « بگذرانم و من چنين حکومتی
را که برپايه قھروتھديد باشد نميخواھم  ،بلکه من ،اين ابتکاررا به
خرج ميدھم وبجای آنکه بنا برانديشه تو  ،پيش ازآنکه آنھا دست
بکارشوند به آنھا بتازم  ،برعکس  ،من بی سپاه و تنھا به سوی آنھا
دوان ميشوم  » .مھر «  ،انگيزنده است  ،آذرفروز است  ،آتش زنه
است  ،افسانه است  .افسانه که » اوسانه « باشد  ،به معنای » آتش
زنه « است .ارتا و بھمن  ،آذرفروزيا آتش زنه يا افسانه بودند .
آذرفروزکه افسانه باشد ،به معنای مبدع ومبتکرونوآفرين بوده
است  .پس چرا  ،واژه » افسانه « را با واژه » دروغ «  ،پيوند
ميدھند ؟ چرا افسانه را  ،دروغ ساخته اند ؟ چون خدای خالق و
شيوه خالقيتش ،متضاد با فلسفه آفرينش از راه » آذرفروزی «
بود  .االھان خالق  ،آذرفروزان را تبعيد وطرد کرده اند و برشيوه
آفرينندگيشان ،مھر باطل ودروغ زده اند .
آذرفروزی  ،پيآيند » پيوند ،يا اصل جفتی يا مھر « بود  .ولی خلق
کردن  ،پيآيند امر و ھمه آگاھی يک قدرتمند است  .ازاين رو  ،ارتا
) سيمرغ ( وبھمن که آذرفروز  ،يعنی گوھر پيدايش ازراه پيوند،
درھرجانی بودند ) آذرفروز(  ،برضد اصل » خالقيت با اراده «
بودند  .اينست که آذرفروزی = آتش زنه بودن = افسانه  ،دروغ
ساخته شده است  .و ِمھرکه پيوند باشد ) پيوند بھرام وارتا باھم ،
مھرخوانده ميشد ( ونوآورو انگيزنده وافسانه است ،ازآفرينندگی
افتاد .
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ايرج  ،يقين از آذرفروز بودن و انگيزنده بودن و آفريننده بودن ِ
مھر ،دارد  .ايرج  ،نه تنھا دلير به ھنگامست  ،بلکه او پيکريابی »
ھنردليربودن « است  .برای فريدون  ،اين اقدام ايرج  ،نه تنھا
دليری بلکه ديوانگيست  ،که يکی بی سپاه وجنگ افزار ،به پيش
دشمن بشتابد  .ولی ايرج ميگويد که من ،تنھا ،بی سپاه پيش آنھا
ميدوم  .من ابتکارعمل را درآشتی و مھر ،دربرابر تجاوزطلبی و
کينه خواھی آنھا نشان ميدھم .
آشتی طلبی ومھر ،نشان نيرومنديست  ،نه نشان گريزوتسليم  .مھر،
ازقدرت وزور وقھروتھديد  ،نمی ترسد  ،چون اصل آفريننده است ،
ازاين رو نام ھما ) سيمرغ = ارتا (  ،پيروز بود  .اين دليريست که
ايرج  ،دربرابر مرجعيت پدرش  ،که بنياد گذار انديشه داد است ،
اصل داد را نابسا ميداند .او اين خطر را با نھايت دليری ميکند  .اين
نيروی جوانيست  .مھرورزيدن  ،در مقابل تھديد وتجاوز خواھی و
کين ورزی وتھديد  ،وبی سالح وسپاه پيش دشمن رفتن  ،بزرگترين
خطر را کردنست  .او ميداند که دراين ھنگامست که بايد چنين
خطری کرد ،وبا ھمين خطرکردن ودليريست که حقانيت به قدرت
وحکومت را از سلم وازتور  ،ميگيرد  .ايرج به پدرش ميگويد :
من با شمشير ،روبرو با شمشيرنميشوم  ،بلکه دين مردمی  ،استوار
براينست که من  ،روان وفکر آنھارا تحول بدھم و دگرگونه سازم ،
کينه را دردل وروان آنھا  ،تبديل به دين مردمی  ،به مھر ،بدھم .
انديشه آنھا را تحول بدھم  .اين ازھرکينی  ،دربرابر کين  ،شايسته
تر و نيرومند تراست .
دل کينه ورشان  ،به دين ) مردمی ( آورم
سزاوار تر زآن  ،چه کين آورم ؟
فريدون ،ناگھان متوجه اين فلسفه بزرگ مردمی ميشود و آن را
ميستايد و لی ميداند که چنين کاری  ،ريسک بزرگيست .
بدو گفت شاه  ،ای خردمند پور
برادر ،ھمی رزم جويد ،تو ،سور!
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مرا اين سخن  ،ياد بايد گرفت
ز َمـه  ،روشنائی نباشد شگفت
اين روشنائی وانديشه بلند  ،از طبيعت وگوھرتو تراويده است ،
وجای شگفتی نيست .
زتو ،پرھنر ،پاسخ ايدون سزيد
دلت  ،مھر وپيوند ايشان گزيد
تو ،دارای اين ھنر بزرگی که مھربه آنھا را  ،برکين بدانھا  ،او
لويت ميدھی  .اين ھنريست که فردوسی در» ھنر ،نزد ايرانيانست
وبس« ارج مينھد .
وليکن  ،چو جان وسر بی بھا نھد بخرد ،اندر دم اژدھا
چه پيش آيدش ؟ جز گزاينده زھر
که از آفرينش چنين است بھر
ترا ای پسر ،گرچنينست رای
برآرای کارو  ،بپرداز جای
وايرج  ،بی سالح وسپاه  ،بسوی برادرانش که اکنون بزرگترين
دشمنان اوشده اند  ،به سوی قدرتمندان بزرگ آن روزگار ميشتابد و
آنھا اورا با بدبينی فراوان می پذيرند ،و ازرفتاروسخنان او ھيچ سر
درنمياورند وگيج ميشوند ،چون با روابط واقعی جھان سياست
سازگاری ندارد  ،ولی ھمين ابتکار مھر در برابر شمشير ،حقانيت
آن قدرتمندان را نزد سپاھيانشان  ،به کلی از بين ميبرد  .ھنگامی
به ديدار دو برادرسرتاپا مجھز و آماده به جنگ ميشتابد  ،سربازھای
آنھا  ،دراثرھمين ديدن وسنجيدن مھر باشمشير ،واين دليری و
ابتکارمھر ،ھمه پشت به حکومت وپيشوايان خود  ،يعنی پشت به »
قدرت استوار برقھرودرشتی و تجاوزطلبی و وحشت انگيزی
ميکنند  .در ضمير سپاھيان دشمن نيز ھمان خرد بھمنی ،خرد
ضدخشم ھست  .سپاھيان دشمن نيز ،ھمان گوھر مردمی را درخود
دارند و تخمھای افشانده ازخوشه سيمرغ ھستند .
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آنھا  ،بنا برطبيعت انسانی خود ،مھر را برشمشير برميگزينند  .آنھا
ھستند که فقط ايرج را سزاوارشاھی می يابند و اورا دردل  ،به
شاھی می پذيرند  ،وسلم وتور ،بدينسان حقانيت خود را به قدرت ،
از دست ميدھند و برپايه ھمين ترس  ،ازگيرائی وکشش مھر
درايرج  ،اصل مھر را که ايرج باشد  ،نابود ميسازند  ،ولی نميدانند
که سيمرغ ھميشه ازخاکسترش  ،زنده برميخيزد ،چون اصل
فرشگرد است .
دو دل  ،پر زکينه  ،يکی دل ،بجای
برفتند ھر سه به پرده سرای
به ايرج  ،نگه کرد يکسر سپاه
که او بـُد سزاوار تخت وکاله
بی آرامشان شد  ،دل ازمھر اوی
دل ازمھر و  ،دو ديده از چھر اوی
سپاه پراکنده  ،شد جفت جفت
ھمه نام ايرج بـُد اندر نھفت
که اين را سزاوار شاھنشھی جزاين را مبادا کاله مھی ...
به لشگر ،نگه کرد سلم از کران
سرش گشت ازآن کار لشگر ،گران
به خرگه درآمد  ،دلی پر زکين
جگر پر زخون  ،ابروان  ،پر زچين
سراپرده پرداخت از انجمن خود وتور ،بنشست با رايزن
سخن شد پژوھيده ازھردری زشاھی وازتاج ھرکشوری
به تور ،ازميان سخن ،سلم گفت :
که يک يک سپاه  ،ازچه گشتند جفت ؟
ھمانا نکردی به لشگرنگاه
به ھنگامه بازگشتن زراه
که چندان کجا راه بگذاشتند يکی چشم از ايرج  ،نه برداشتند
سپاه دوشاه  ،ازپذيره شدن دگربود و ديگر ،زبازآمدن
ازايرج  ،دل من  ،ھمی تيره شد
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برانديشه  ،انديشه ھا برفزود
سپاه دوکشور ،چوکردم نگاه
ازاين پس  ،جزاورا نخواھند شاه
اگر بيخ او نگسالنی زجای
زتخت بلندی  ،فتی زيرپای
مردم  ،حتا دشمن  ،مھر يا دين مردمی را سزاوار حکومتگری
ميدانند ،و غير ازآن  ،دينی وشيوه حکومتی نمی خواھند  .مردمان ،
حتا دشمنان  ،چنين اصلی را شالوده حکومت ميدانند  .البته اين
اشاره به گوھر خدای ايران ) ايرج وارتا يا سيمرغ ( ھست که مردم
ازته دلشان اورا به خدائی » ،برميگزينند « وخدای ايران  ،نياز به
قھرو تحميل وتھديد ندارد  ،و فقط اين مھر پرجاذبه اش ھست که
دل ھرانسانی را می ربايد  .اين دليری مھربه ھنگام ودرجايگاه ،
اين خطرکردن به ھنگام  ،ورق را برميگرداند  .حتا سپاه دشمن نيز
ارج به »اصل مھر يا دين مردمی « ميگذارد .
قدرت  ،ھميشه به مردم  ،تلقين ميکند که او » واقعيت « است ،
چون » زورمند ووحشت انگيز« است  ،و واقعيت را بدين وسيله ،
در اذھان مردم  ،تغييرناپيرميکند  .اين ديوار واقعيت است  .دست
زدن به واقعيت  ،خطرناکست  .ولی اين واقعيت ھای تاريخ وقدرت
 ،که استوار و تغييرپذير می نمايند  ،با يک تلنگر به ھنگام  ،ازھم
می پاشند  ،و مانند بادکنک ازيک سوزن ،مچاله ميشوند.
با انداختن يک نگاه دريک لحظه به دين مردمی درچھره ايرج  ،که
پيکريابی مھراست  ،سراسر قدرت دشمن فروميريزد  ،چون
پشتيبانان ھمان قدرت  ،مھر را برشمشير » ،دين مردمی « را بر
دين سيف= دين شمشير« ترجيح ميدھند .در دل ھمه سپاھيان و
» ِ
پشتيبانان دشمن نيز ،فطرت مھری يا خرد بھمنی ھست و با يک
تلنگر ،بسيج ساخته ميشود .
اينست که ھمه قدرتھا  ،برغم آنکه » واقعيت تزلزل ناپذير« مينمايند
 ،ولی درباطن  ،سست وناپايدارومتزلزلند  .واقعيت را ،آنھا در
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روان وافکارمردم  ،بسيار بزرگ ساخته اند  ،بسيار پرھيبت نقش
کرده اند  ،درحاليکه ھمه » شيرعلم « يا  ،نقش شيرند که برافراشته
شده اند .ھمه اين قدرتھا  ،بادکنکھای توخالی ھستند ،و دريک ھنگام
تاريخی با يک سرسوزن  ،با تماس با ھمان سوزن مھر ،که دراصل
ھمه چيزھارا به ھم ميدوزد  ،ولی بادکنک ھای پرھيبت را  ،مچاله
و پوچ ميکند  .ازواقعيت ھای ھولناک  ،جزيک مچاله ِ مضحک،
چيزی باقی نمی ماند .
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جمھوری ايرانی
و» مسـئله ضحاک «
ضحاک  ،وجود ِجاندوستی که
برای دست يافتن ِبه قدرت،جان آزار شد

چگونه خدا،اھريمن ميشود ؟
چگونه» خوبی «  ،دگرديسی به» بدی« می يابد ؟
چگونه ِمھر ،خـَشم )قھرودرشتی وتھديد( ميشود؟
چگونه زندگی) ژی(  ،ضد زندگی ) اژی ،اژدھا( ميشود؟

ت مھر«
چگونه »حکوم ِ
تبديل به»حکومت قھروتھديد« ميشود؟
چراھرقدرتی،خودرا»فراسوی تغيير«
قرارميدھد؟
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آنچه درشناخت انقالبات  ،ناديده گرفته ميشود آنست که انقالب
فرانسه  ،جوشيده از» يقين به طبيعت نيک و توانای انسان « بود
که ازرنسانس ) دوره باززائی ( به ارث برده بود  .انقالب فرانسه
برشالوده ايمان جامعه بدان بود که انسان ،تواناست  ،چون خردش ،
کليد ھمه بندھا و ترازوی سنجش ھمه چيزھاست  .خردانسان  ،ھم
کليد وھم ميزان ھمه چيزھا است  .به عبارت ديگر ،ازاين يقين
انسان به خود ،خردی ميجوشيد که راھگشای زندگی و حکومت و
اقتصاد و اخالق وحقوقست  .تا انسان  ،چنين يقينی ازخود نداشته
باشد که چنين کليد وميزانيست  ،ھنوز قطب يا محور و گرانيکاه
وسرچشمه ِ تغييراتی نيست که درانقالب بازتابيده ميشود  .ولی
انقالب ايران  ،ازيکسو ،برپايه » ايمان به ايدئولوژی « وازسوی
ديگر ،برپايه » ايمان به مذھب « نھاده شد ،که ھردو يکراست به
» رھبری شدن « ميانجامند وھردو بنيا ِد سائقه » رھبری شدن
درانسانھا ھستند وبرضد خر ِد کليدی وميزانی ميباشند « .
طبعا چنين انقالبی ،گوھروارونه انقالب فرانسه را داشت  .رھبرو
پيشوا و پيامبرو امام و ولی  ،ھنگامی مردم را راه ميبرد  ،که يا
خود  ،خرد آنھا را بزدايـد  ،يا خرد آنھا  ،ديگرمستقيما اززندگيشان
)جانشان ( نجوشد  .اين بود که انقالب ايران ،ازھمان آغاز ،برپايه
» خرد زدائی سيستماتيک « نھاده شد و روز به روز ،گامی فراتر
درزدود ن خرد ازجانھا  ،برداشته شده و اکنون خواھان زدودن
بيشترو ژرفتر خرد  ،با درشتی ھا وسختدليھا وبيشرميھا و
خونخواريھای ھست  .دوام رھبری  ،فقط با زدودن فزونترخرد ،
وباز داشتن جوشيدن ِخرد اززندگی خود مردم ممکنست  .اين روند
» خرد زدائی اززندگی انسان ،يا از جانش «  ،پيشينه درآزمونھای
بسيارکھن درايران دارد ،که ميتوان آنرا بازخوانی کرد وبه يافتن
شيوه خيزش دوباره خرد اززندگی  ،انگيخته شد .
وارونه جمشيد  ،ضحاک  ،يقين به سرچشمه بودن خر ِد خود ندارد
و يـقـين به توانائی خرد خود را از دست داده است  .خرد ،ديگر
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ازجان خود او نميجوشد  .او ديگر ،خر ِد خود را  ،به عنوان کليد
ھمه بندھا و ترازوی ھمه سنجش ھا  ،درنمی يابد  .اينست که نياز
به آموزگارو راھبرو پيشوا دارد  ،وبا اين عجزو احتياج ھست که
روزگارشوم  ،درايران آغازميشود  .ھمين عدم يقين به سرچشمه
بودن جان خود  ،اورا تابع وعبد ومطيع اھريمن ميسازد.

چرا ايرانيان  ،به » چشم «  » ،چشم « ميگويند ؟
برای شناخت اين آزمون بسيارژرف  ،بايد شناخت که چرا ايرانيھا ،
چشم را که با خرد ،اينھمانی ميدادند  » ،چشم « ناميده اند  .درھمين
نامگذاری  ،شيو ِه انديشيدن ِ فلسفی ايرانيان  ،مشخص ميگردد .
درفرھنگ ايران  » ،آموختن  ،راھنمائی  ،يافتن ِانديشه وعقيده ،
روشن شوی ،آگاه ومطلع وبا خبرشوی  ،صاحب رای شوی « بـا
» چشيدن « کار داشت  ،چون » چشيدن «  ،مستقيما پيوند يافتن ِ با
زندگی )= جان ( انسان ھست  .انسان با جان  ،يا با خود زندگيش
ھست که يک چيزی را می چشد  .ازکسی ديگر و با يا دگرفتن
تئوری و مفاھيم ومقوالت ازاو  ،نميتوان  ،عشق يا مھر)= پيوستگی
با ھرچه درزندگيست ( را چشيد  .ھرنيازی )= احتياجی ( درايران
 ،رون ِد عشق ورزی ) نيازی ( است  ،يعنی بايد آنرا چشيد  .زندگی
را بايد چشيد  ،چون سراسرش » نـياز= ِمھر « است .نياز ،معنای
» احتياج « درعربی را ندارد  ،بلکه پيکريابی اصل » مھر« است.
اين درک مستقيم وبالواسطه پديده ھا با جان خود ،يعنی با زندگی
خود » ،خرد« ناميده ميشد  » .خرتيدن « که انديشيدن جوشيده
اززندگی باشد  ،با جان ِ خودچشيدن  ،کار داشت.
کسيکه با جان خود  ،چيزھارا ميچشد ) مزه ميکند(  ،خرد ميورزد ،
آگاھست  ،روشن است  ،دارای راءی است  .اين انديشه نازک
وژرف ،در ھمه اصطالحات مربوط به » چشيتن « درپھلوی باقی
مانده است  .درچشيدن  ،ھويت خرد  ،که ارتباط وپيون ِد مستقيم
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يافتن با محسوسات و پديده ھا  ،يا با زندگی باشد  ،مشخص
ميشد  .چشيتن  ،آميزش جان انسان را با پديده ھا و رويدادھا ،
مشخص ميکند  .خرد ،روند انتزاع جان خود ) زندگی ( ،
ازمحسوسات نيست  ،بلکه روند آميختن جان با محسوسات وگيتی
است  .ازاين روی  ،به چشم  ،چشم ميگفتند چون درچشم يا خرد ،
بايد جان  ،مستقيما چيزھارا بمزد و بچشـد  ،وبا چيزھا درگيتی ،
آميخته وقرين شود  .اين بود که به آموختن وتعليم دادن و به
راھنمائی کردن يا به راءی دادن واظھارعقيده کردن » ،چشتن «
ميگفتند  .به سخنی ديگر ،آنکه را ياد ميدھد وميآموزد  ،يا رائی را
که ميدھد و عقيده ای را که ميگويد با جانش ) با زندگيش( مستقيما
چشيده است ،يا آموزگار ،يا چشيـتار ميگفتند .
چشيتار) = آموزگار(  ،مزه ای را که با جانش ازپديده ھا تجربه
کرده و چشيده است ،به شاگردانش » ميچشاند «  .فقط انتقال يک
مشت مفاھيم انتزاعی و مقوالت منطقی خشک وسرد  ،آموزگار را
مشخص نميسازد  ،بلکه اين شيوه چشش  ،و تجربه جانی ونھادی و
وجودی خود را به ديگران  ،برای چشيدن ميدھد  .حاال اگر اين
آموزگار ،اھريمن ِ» زدارکامه « باشد  ،بسيارخطرناک ميشود ،
چون رابطه جان مارا  ،با خردمان  ،يعنی با چشممان که ھمه
چيزھارا درديدن ميچشد  ،به ھم ميزند و تغييرميدھد .
با اين شناخت است که ميتوان به سراغ درک داستان ضحاک
درشاھنامه رفت  .ضحاک  ،برعکس جمشيد  ،خودش مستقيما
ازچشيدن چيزھا  ،آگاه وباخبرنميشود و نمی آموزد .اينست که
خردی که جوشيده ازجانش باشد  ،نگاھبان او وجھان وجامعه
نيست  .او محتاج آموزگاراست  ،چون خردش  ،مستقيما نميتواند
بچشد وبا چيزھا جفت شود  .اھريمن به او »،کام « يا شيوه مزيدن
و چشيدن خود را ميدھد و ھمکام خودش ميکند  .خردضحاک ،
خرديست که رابطه مستقيم با جان خودش ندارد  ،و با جان خودش
 ،چيزھا را نميچشد و ازآن نمی آموزد  .ازاين پس  ،خردش ،
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اھريمنی ميشود  .ازجان اھريمن  ،ازشيوه چشيدن وکام بردن ،
ميچشد وميانديشد وميآموزد  .تغيير ذائقه وذوق ومذاق )= ميزاگ
درپھلوی= مزه ( ميدھد  .او مانند اھريمن  ،از زدن ) آزردن ( است
که کام می برد  .درکام اھريمن  ،زدن وآزردن وخونريختن و
شکنجه دادن و ايجاد درد ودروغ کردن  ،خوشمزه است .
او وقتی عذاب ودرد وشکنجه مردمان را چشيد ،شاد وخوشحال
ميشود ،وجشن ميگيرد ) عيد قربان ميگيرد (  .باخشکيدن سرچشمه
جان درخرد ضحاک  ،ضحاک مجبور است که » خرد و کام
اھريمنی را کسب کند و جانشين خردی سازد  ،که ديگر ازجانش
نمی جوشد  .او ،آموزه اھريمن را حفظ نميکند وياد نميگيرد  ،بلکه
» کام يا ذوق ،حس چشائی او « ھمان کام وذوق اھريمن ميشود .
ازاين پس ،خرد او ازاين چشش ومزه ويا ذوق اھريمنی  ،فرا
ميجوشد  .جانی ) زندگی ای ( که خرد  ،مستقيما ازآن نميجوشد ،
نياز به » کسب خرد = کسب شيوه چشيدن « ازاھريمن می يابد .
با آموختن  ،ماتنھا يک مشت معلومات انتزاعی و تئوريکی از
ديگری کسب نميکنيم  ،بلکه  » ،شيوه ای از چشيدن تجربه ھا را،
جايگزين چشش جانی خود ميکنيم ،که خشکانيده شده است  .ازآن
پس  ،ما طبق جان خود  ،عمل نميکنيم  ،بلکه طبق » کام ديگری =
شيوه چشش ديگری « عمل ميکنيم  .پيون ِد خرد ما از جان ما
) زندگی ما( بريده شده است  .مـا  » ،خـرد وامـی « داريم  ،چـون
» کام يا ذوق وشيوه چشـش وامی « داريم  .يک انديشه را با
انديشه ديگر ،ميتوان رد ونفی کرد  ،ولی يک ذوق و شيوه چشش را
به آسانی وسادگی نميتوان تغيير داد .
جان ما  ،ديگر درخرد ما حضور ندارد  .ازاين پس ھست که ما
ناتوان وسست وتابع ومطيع وعبد ميشويم  .با چنين پيش -بينش
است که روشن ميگردد که داستان ضحاک  ،يکی از ژرفترين
داستانھای شاھنامه است  ،و درآن يکی ازمھمترين انديشه ھای
فلسفه سياسی ودينی واخالقی بشری  ،درفرھنگ ايران طرح
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ميگردد  » .داستان «  ،که به معنای » جايگاه پيدايش بينش از
ژرف جان جامعه « است  ،و دراصل معنای » دين « را داشته
است ) مراجعه شود به يونکر(  ،دربرگيرنده انديشه ھای بنيادی
انسانيست  ،که ژرفای تاريک رويدادھای اجتماعی وتاريخی و
سياسی ودينی را روشن وبرجسته ميسازد .
داستان ضحاک  ،بدين مسئله بنيادی می پردازد که چگونه جان
) زندگی= ژی=  =zhiگی= گی يان (  ،ضد جان يا ضد
زندگی)  (azhiميشود ؟ بايد درپيش چشم داشت که » شيرنوشيدنی«
ازمادر  ،نيز » جيوام يا ژيوام= ژی +فام « خوانده ميشود و
درسانسکريت به خون ھم » جيو« گفته ميشود  .جان  ،اينھمانی
باشيرو شيرابه گياھان وروغن واسانس داده ميشده است  .و خرد
 ،از آميزش ِشيرمادر ،بــا انسان که تخم باشد) مر +تخم (
فراميرويد  .ازاين رو خرد نھادی انسان  ،با چشيدن شيرمادر،
پيوند ژرف دارد  .اينست که داستان ضحاک  ،بدين مسئله می
پردازد که چگونه در اثرتغيير مزه وچشش ،خرد  ،ضد خرد ميشود
؟ جان  ،ضد جان ميشود ؟چگونه يک خدا ،ضد خدا ميشود ؟
چگونه » قداست «  » ،ضد قداست « ميشود ؟ چگونه اھورامزدای
زرتشت  ،استحاله به اھريمن می يابد ؟ چگونه »اصل جان ومھر«
 ،استحاله به اژدھا) ( azhi-dahaakaو اصل ضد زندگی
وقھرووحشت انگيزی می يابد ؟
جامعه انسانی بايد ھميشه بيدارو ھوشيارباشد  ،ودرانتظار اين
گونه دگرديسی ھا باشد  ،تا اين گونه تحوالت خطرناک را
درگستره ھای دين وسياست ) قدرت ( زود بشناسد و بتواند در
سياست واجتماع  ،آنھارامھارکند  .به ھيچ گونه »خوبی و قداستی«
درگيتی ،نميتوان اعتماد کامل داشت که ھميشه ھمان ميماند که بوده
است ،چون ھرگونه خوبی وقداستی  ،امکان دگرديسی به بدی وضد
قداست را دارد  .به سخنی ديگر ،وجود معصوم وتھی ازگناه ،
درجھان وجود ندارد  .با قداست  ،برضد جان که مقدس است
148

149

برميخيزد  .ھر» شرّ ی « برای عمل  ،بايد خود را » مقدس «
سازد  .کشتن ھم بايد مقدس ساخته شود  ،تا بتوان بنام کارنيک
وخدائی ،کشت .
اين انديشه را درفرھنگِ اصيل ايران  ،بربنياد » به ھم خوردن
اندازه درگوھر ِخودانسان يا خود ِ خدا « درک ميکردند  » .اندازه
ھرجانی که به ھم خورد «  ،آن جان  ،اصل خشم
وتجاوزوخونريزی و وحشت انگيزی ميشود  .خدايان ھم ازاين
دگرديسی  ،استثناء نميشدند  .درواقع » ضحاک که سھاک يا
زھاک « باشد ،درپھلوی به معنای » فرزند « است ،و او درشاھنامه
 ،فرزند » مرداس « است که » مھراس وميتراس « باشد که »
اصل شير ،يعنی دايه « بوده است  .يک تلفظ » خدا «  » ،ھودای=
ھودئو= «huday = hudaoاست که به معنای » دايه خوب=
شيردھنده خوب « است ،و واژه ھومای ) =ھما ( نيز به معنای
مادرخوب ) ھو +مای( است  ،و درکردی ھنوز به خدا  ،ھوما گفته
ميشود  .به عبارت ديگر ،ضحاک  ،فرزند ِ » خدای دايه  ،زنخدای
ايران ومادرواصل زندگی « بوده است  .ضحاک ،که گوھرخدا را
دارد  ،که جانانست  ،تحول به ضدجان )= اژی  ،اژی دھاک ( می
يابد  .ولی در آموزه زرتشت و يزدانشناسی زرتشتی  ،ناگھان
مفھوم » اھريمن « پيدايش يافت  ،که درفرھنگ اصيل ايران ،
نبود  .اين اھريمنست که کام انسان را با فريب و اغوا ،دگرگون
ميسازد  ،و اورا به » بدی وشرّ يا ضد زندگی  ،ميفريبد واغوا
ميکند «  .فريب واغوای اھريمن  ،جانشين انديشه ِ » تحول
گوھری ودگرديسی وجودی « ميگردد  .انسان دربدی کردن  ،که
آزردن جان وخرد مردمان باشد  ،کام می برد  .مفھوم » اندازه «
درفرھنگ اصيل ايران  ،اصل آفريننده زندگی وشادی ومھراست،
چون خود واژه » ژی = جی «  ،به معنای يوغ ) گردونه ( يا اصل
توافق و ھمکاری و ھمآفرينی است  .ژی يا زندگی  ،درتوافق باھم ،
آفريننده شدنست  .اين اندازه که به ھم بخورد  ،جان  ،اصل ِ
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آفريننده ِ تجاوز وقھرودرشتی ونابخردی و ووحشت انگيزی يا خشم
ميگردد  .در داستان رستم وسھراب ديده ميشود که به محضی که
زور رستم  ،به تصميم وتقاضای خودش ،برای غلبه خواھی
برسھراب ) پيروزی به ھربھائی (  » ،بی اندازه « ميشود ،
ناجوانمرد وبی مھر وبی خرد ميشود  ،و پسرش را ميکشد .
اين مفھوم ِ» اندازه  ،به کردار ِ اصل آفريننده «  ،با تصوير »
خدای آفريننده يا خالق  ،وبا آموزه زرتشت  ،سازگار و ھمخوان
نيست « .
داستان ضحاک  ،پديده ای را طرح ميکند که آنرا درآموزه زرتشت
 ،نميتوان يافت  .برپايه مفھوم ِ» اندازه «  ،اگرخدا ھم »
کارقھرآميزيا ترس آور ،برای چيره شدن بخواھد ويا بپسندد« ،
بالفاصله  ،دچارھمان دگرديسی ضحاک ميشود  ،و از خدائی ميافتد
و» ضد خدا « ميشود  .انديشه بنيادی زرتشت  ،اينست که » ژی=
زندگی « و » اژی = ضدزندگی «  ،بريده و جدا ازھم و متضاد
باھم ھستند  ،وغيرقابل تحول به ھمند ) اھريمن نميتواند اھورامزدا
بشود و اھورامزدا نميتواند اھريمن بشود ( و به آسانی قابل تشخيص
ازھمند  .اگر ،چنين امکان دگرديسی از » ژی به اژی « باشد ،
مسئله » برگزيدن ميان خوب وبد «  ،بسيارپيچيده وخطرناک
ميگردد  ،چون نياز به برگزيدن تازه به تازه در» ھنگام « ھای تازه
به تازه و طبعا  ،نيازبه انديشيدن و جستن وآزمودن ازنو دارد  ،وبا
يکبار برگزيدن  ،نميتوان مسئله زندگی وسياست را برای ھميشه
روشن وساده ساخت .
درست مفھوم » خر ِد ھنگام انديش «  ،برای برخورد با چنين پديده
ھای متحول دراجتماع وسياست واخالق و دين است .
درجھان ِھميشه متحول  ،نيازبه خر ِد مستقل قائم بالذات ِ ھنگام
انديش است  .ولی درآموزه زرتشت  ،خرد  ،به آسانی ميان » ژی
« و » اژی «  ،يکبار برای ھميشه برميگزيند  ،واطمينان دارد که
آنھا غيرقابل تحول بھمند ،وھميشه ھمان ميمانند که بوده اند  .درک
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اين داستان  ،نشان ميدھد که فرھنگ ايران  ،مسائل انسانی را درچه
ژرفائی درک کرده است  ،که آموزه زرتشت و شريعت اسالم
وسايراديان نوری دربرابرآن  ،افکاری بسيارسطحی وبدوی وساده
ميباشند  .به ويژه که فرھنگ ايران  ،خدايان را نيز ازاين دگرديسی
 ،استثناء نميکند .
فرھنگ ايران که برجوشيده از ژرفای مردم ايرانست  ،اين نکته را
درمی يابد که نيکی وبدی ،خيروشر ،نيک وبد  ،قابل تحول به
ھمند ،و تنھا با يک مشت اوامر و نواھی  ،برای کارھای مشخصی
که خوب خوانده ميشوند ،و يک مشت احکام برای احتراز
ازکارھای مشخص که بد شمرده ميشوند  ،نميتوان بھزيستی جامعه
وجھان را تاءمين کرد  .به ويژه  ،انديشيدن درباره حکومت
وحکومتگر ،بايد تابع » خرد ھنگام انديش « بشود  ،تا با پيش آمدن
چنين تحولی  ،خرد اجتماعی بتواند به آسانی  ،حکومت وحکومتگر
را تغيير بدھد  .خوب  ،ميتواند دريک لحظه به بد  ،تحول يابد  .اين
مسئله  ،نشان ميدھد که » قدرت «  ،چون خودش را اينھمانی با »
خوبی« ميدھد  ،بسيارخطرناکست .
آيا ميتوان قدرت را به کسی سپرد که امروز  » ،خوب « است ،
وفردا ميتواند » بد « بشود ؟ چه ضمانتی ھست که آن » قدرت
خوب وزندگی پرورامروز «  ،به ھمين خوبی نيز در فردا خواھد
بود ؟عادل  ،ميتواند دريک لحظه  ،تبديل به ظالم شود .عدل و داد
ميتواند دريک لحظه  ،تحول به ظلم وبيداد بيابد  .آزاديخواه ميتواند
دريک لحظه  ،تبديل به مستبد گردد  .آزادی ميتواند دريک چشم به
ھم زدن  ،استبداد شود  .خر ِد قدرتمند ،ميتواند دريک لحظه ،تحول
به بيخردی بيابد  .راسيوناليسم درقدرت  ،ميتواند به راحتی تبديل
به ايراسيوناليسم  Irrationalismبشود  .مھرو احسان قدرت ،
دريک لحظه ميتواند قھـرو درشـتی گردد .
فرّخ ) ( farr + axvميتواند دريک لحظه ،دوزخ )( duzh+ axv
شود  .ﷲ رحيم  ،دريک لحظه  ،تبديل به ابليس قھارو غصب آلود
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ميشود  ،با آنکه ھنوز خود را نيز ھمان ﷲ ميداند  .جمع ِ» رحم
وغضب دروجود يک خدا «  ،برای گريز ازاين مخمصه است  .ﷲ
 ،فراز اين تحول خيربه شر ،نھاده شده  ،و خوب ومقدس ساخته
ميشود  .ھرچه او ميکند  ،خيراست  ،فقط ما حکمتش را نميدانيم .
اين را اوج قدرت ميشمريم که او ھردو را باھم ميتواند بکند .
با مقدس ساختن » اصل قدرت « ،خدای مقتدر ،خود را فراسوی
خيروشر ) ژی واژی (  ،نيک وبد  ،داد وبيداد ،می نھد  .با مقدس
ّ
ساختن خدايان مقتدر » ،اصل قدرت بطورکلی « درگيتی  ،اصلی
فراسوی خيروش ّر ميگردد  ،و ھمه ارزشھا وآرمانھا  ،فقط به »
وسيله واسباب او« ميکاھند .
قدرت  ،آنست که خيروشرّ  ،نيک وبد  ،خوبی وبدی  ،داد وبيداد ،
برايش فقط » وسيله وآلت « برای ابقاء و غالب سازی
خود ِاوھست  .ازآن پس  ،کوشيده ميشود که اين » قدرت که
خيروشری است «  ،با موعظه واندرز ونصيحت
گوھرش فراسوی
ّ
ومشاورورايزن  ،اندکی مھارشود .
خيروش ّر  ،خوبی وبدی  ،ازاين قدرت  ،ازاين خدای مقتدر ،معين
کرده ميشود که چيست؟ .ازاين پس ،اين » درک مستقيم خرد انسان
از خوشی زندگی نيست  ،که خوبی را معين ميکند « .خدای مقتدر
 ،در عمل خيريا ش ّر کردن  ،درداد يا بيداد کردن  ،فقط وسيله می
بيند برای غايتی که اودارد  .قدرت  ،فراسوی » خيروشرّ  ،بيداد و
داد  ،زندگی وضد زندگی « قرار دارد  ،وازاينھا آلوده نميشود .
بدينسان  ،قدرت  ،اصلی بسيارخطرناک ميگردد .
قدرتمند  ،ھرکارش ّری ميتواند بکند  ،چون نه تنھا برای او ،بلکه
درحقيقت  ،خيراست  ،ولی مردمان  ،حکمتش را ،دراثرنقص
وعجز خردشان نمی توانند بفھمند  .بدينسان  ،قدرت  ،نه تنھا درخدا
خيروشر ،
 ،بلکه به طورکلی  ،پديده ای  ،فراسوی خوب وبد ،
ّ
عدل وظلم  ،قھرومھر ،قرارميگيرد .قدرت  ،برترين ارزش ميشود
 ،و ديگر در چھارچوبه کنترل قرارنميگيرد که خرد شکاک ،
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ھميشه مواظب اين تحول يابی او ،ازخير به ش ّر  ،از زندگی  ،به
ضد زندگی باشد  .درفرھنگ زنخدائی-ارتائی  ،سراسرگستره
ھستی ) که خدا يا خدايان را ھم دربرميگرفت (  ،به ھم پيوسته بود
 ،وخدا يا خدايان  ،گوھروطبيعت استثنائی نداشتند  .خدايان ِ قدرت
) روشنی (  ،راھی جزاين نداشتند که خود را فراسوی اين » تحول
يابی « بگذارند  .اھورامزدای زرتشت  ،با بودن در روشنی بيکران
 ،ناگذرا و تحول ناپذيرميشود  ،ولی ازسوی ديگر ،در تبعيت
ازفرھنگ ايران  ،گوھرخود را سپنتائی ميداند ،درحاليکه خودرا
ديگر ،جفت وھمبغ » انگره مينو« نميداند.
درمورد زرتشت  ،ھنوز تصويرتازه ای که او ازاھورامزدا کرده
بود  ،فراسوی خيروشرّ ،زندگی وضد زندگی  ،قرارنداشت  ،بلکه
خودرا نزديک به » سپنتا مينو « ميدانست  .درفرھنگ ايران ،
سپنتا مينو و انگره مينو  ،ھمان دوھمزادی بودند که ھم آھنگی
وپيوندشان باھم  » ،ژی «  ،زندگی ميشد  .درفرھنگ ايران ،
چيزی بنام » اژی « وجود خارجی و مداوم  ،وجود نداشت  ،که
زرتشت درگاتا آورده است ،وازآن وجودی مستقل ومداوم ساخته
است  .اين انديشه  ،بنياد » ستيزوجھاد و دشمنی ھميشگی درجھان
وتاريخ « شد که فرھنگ ايران  ،کامال برضد آن بود .
خشم يا قھريا تھديد و بدی وش ّر درفرھنگ ايران  ،فقط » به ھم
خوردگی اندازه= ناھم آھنگی موقتی ،ميان سپنتامينو وانگره مينو «
درھرجانی بود ،که يک رويداد عارضی ِ زندگی درھرکسی ميباشد،
شر،
و باخرد بھمنی ميشد ازسر ،اين عارضه رابرطرف ساخت ّ » .
يعنی اژی  ،يعنی اھريمن « درفرھنگ ايران يا شيطان  ،درجھان،
» وجـود نـدارد«  ،بلکه فقط » يک به ھم خوردگی  ،درژی =
زندگی = يوغ « ھست که ميتوان آن را بازھم آھنگ ساخت  .دشمن
شر نيست ) بدينسان مفھوم کين توزی و
درفرھنگ ارتائی ايران ّ ،
انتفام ماوراء الطبيعی يا ثارﷲ  ،وجود ندارد ( .
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انسان  ،با اھريمنی وابليسی و» اصل شرّ « نمی جنگد  ،بلکه »
دشمنی= دژ +مـَنيـدن «  ،چيزی جز» اختالل درمنيدن  ،يا
درانديشيدن انسانھا « نيست  ،که ميتوان آنرا رفع کرد  .با پيدايش
تصويراھريمن با آموزه زرتشت  ،شرّ درجھان  ،موجوديت
ھميشگی پيداکرد ،که بايستی بشردرتاريخ ودرجامعه  ،ھميشه با آن
بجنگد  ،تا آن را نابود سازد  ،ولی اين اھريمن  ،چون »
ھمزادسپنتامبنوو جفت اوست و خودش به تنھائی دريزدانشناسی
زرتشتی  ،اصل آفريننده ساخته شده است «  ،قابل ازبين بردن
نيست » .ضحاک« ھميشه درفرازکوه البرز ،زندانی ولی زنده است
وامکان بازگشتن به قدرت جھانی را دارد  .بدينسان اصل زندگی
) ژی= يوغ = جفت (  ،اصل جدائی وجنگ وجھا ِد متافيزيکی
ميشود  ) .درفرھنگ ايران  ،سپنتامينووانگره مينو ،به تنھائی ،
نميتوانستند بيافرينند  .اندازه  ،فقط ميآفريند ( .
اين داستان  ،با بينش بسيارژرف اجتماعی وسياسی و دينی و
اخالقی و تاريخی کار دارد  .چگونه ضحاک  ،انسانی که ازکشتن
جانوران  ،وآزردن انسانھا  ،می پرھيزد ،و ازپدری بنام » مرداس
= ميتراس = مھراس « ھست  ،که پرورنده اجتماع با
شير) درپھلوی= جيو= ژيو ،که اينھمانی با ژی و ژيو= زندگی
دارد« است  ،تحول به شخصی قدرتمند می يابد که با خونخواری و
مردمکشی و خرد آزاری  ،حاکم برجھان و » بنياد قدرت « ميگردد
؟ و اينکه زرتشت  ،اين دو ) ژی واژی ( را چنان ازھم بريده وجدا
و متضاد و تحول ناپذير به ھم ميدانست  ،يک آرمان عالی ،ولی
پوچ و خالی از واقعيت درجھانست .
مسئله ضحاک ،تنھا بيان » دگرديسی ژی به اژی  ،زندگی به ضد
زندگی= خشم= قھروکين وتھديد « نيست ،بلکه بيان آن نيزھست
که» قھررا  ،با پوشه ونقاب مھر«  ،يا » ضد زندگی را با نقاب
زندگی « عرضه ميدارد  .ستم ودروغيست که ھمه بزرگان ورجال
کشوردر سند ومحضری گواھی ميدھند که جز راستی وداد او کاری
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نميکند واصل راستی و داد است  .با آنکه ضد زندگی وخشم وتھديد
وآزار است ،ولی خودرا نيز» خدای مھر« ميخواند  » .ژی « را ،
روپوش » اژی « ميسازد  .ازاينگذشته اين داستان  ،مسئله » ژی
واژی « را در رابطه با » قدرت طلبی برجھان« بيان ميکند .
ھرقدرتی  ،بايد » آزارجان وخرد مردمان را که دروغ باشد  ،با
پوشه ھای راستی و مھر به جان وخرد « بفروشد .او بايد به نام
مھرورزی  ،قھر بورزد  .به نام نگھبانی جان وخرد ،دوزخ برای
جان وخرد بسازد  .بنام موءمن به حقيقت  ،درواقع  ،کافربه حقيقت
ميشود  ،و زندگی خود وديگران را ،بنام بھشت سازی  ،دوزخ
ميسازد  .به اصطالح زرتشتی ،چگونه اشون  ،ھمان دروند ميشود
 ،ولی ھنوز بنام اشون  ،دوزخ زندگان ميشود وجانھا وخردھا را
ميآزارد  .اين استحاله  ،درپيروان ھمه عقايد واديان ومسالک و
ايدئولوژيھا ومذاھب  ،که خود را » اينھمانی با حقيقت روشن «
ميدھند ،روی ميدھد  .درست به وارونه آن آرمانی که ميگويند ،
تحول يافته اند  ،ولی با نقاب ھمان آرمان  ،ضد آن آرمان را
ميکنند .
اين دورويه شدن  ،درنقوش برجسته ميتراس درباختر ،بدينسان
نشان داده ميشود که  :ميتراس درھنگام بريدن شاھرگ گاو) ھالل
ماه = دارنده ھمه تخمه زندگان = جانان  ،رگ = ارتا = راھو( ،
روی خود را ازکاری که با دستش ميکند  ،برميگرداند  ،تا آنچه را
ميکند  ،نبيند  .درحينی که او عمل خودرا که بريدن باشد) قربانی
کردن وکشتن وآزردن باشد(  ،اصل آفريدن ميداند  ،ولی نميخواھد
عذاب ودردی را که دراثربريدن ايجاد ميکند  ،ببيند  .آزاری را که
دستش ميدھد  ،چشمش ) خردش( ناديده ميگيرد ) نمی چشد ( .
در داستان ضحاک  ،اين دورويگی ،چنين نشان داده ميشود که
ضحاک برای رسيدن به قدرت جھانی  ،بايد پدرش مرداس ) که
البته ھمان ميتراس يا مھريا مادرش ميباشد ( را بکشد  ،ولی خودش
حاضرنيست که اين کار را انجام دھد  ،ولی می پسندد که اين کار
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را اھريمن بکند واورا درچاه بيندازد  .رسيدن به قدرت درآزردن
جانھا وخردھا ممکنست  ،ولی مھر بدانھا  ،مانع ازآزردن آنھا
ھستند  ،وبرای اين کارُ » ،مجری « بايد از » آمر= خواھنده « جدا
ساخته شود  ،يا بايد دروجو ِد خود انسان  ،شکاف انداخته شود  ،تا
يک بخش ازوجود  ،مجری باشد وآلت  ،وبخش ديگرازوجود ،
آمرو سرچشمه معرفت  .اين اھريمنست که ھر آزاری را که
ضحاک برای ابقاءقدرتش نيازدارد  ،وکردنش را مخالف مھرميداند،
بجای او انجام ميدھد  .اھورامزدای زرتشت نيزدرست طبق ھمين
مدل  ،رفتارميکند .

تحول ناگھانی و ناپيدا
چرا انديشه اھريمنی درپی ِانديشه اھورامزدائی ميتازد؟
تاختن يا تاجيتن ،دراصل به معنای »جاری شدن وروان شدنست «
اين تحول  ،که ناگھانی ونا آگاھبودانه در معتقدين ھمه مذاھب و
ايدئولوژيھا  ،روی ميدھد  ،در بندھش ) بخش نھم ( دريزدانشناسی
زرتشتی در مورد نخستين جفت انسانی  ،که مشی ومشيانه باشند،
عبارت بندی شده است .اين داستان دربندھش  ،تصوير يزدانشناسی
زرتشتی از مسئله کلی وعمومی درھمه اين اديان نوری
وايدئولوژيھا است که فھم آن برای درک بھتر داستان ضحاک،
ضروريست .اينکه برخی ميانديشند که گاتا ) سرودھای( زرتشت
راميتوان بدون بندھش وگزيده ھای زاد اسپرم وشاھنامه فھميد ،
يک انديشه سست وبی بنياد ھست  .داستانھای آفرينش دراين دو
نوشته  ،برغم ھمه دستکاريھا  ،درھسته اصليش  ،بسيار
کھنسالتر از آموزه زرتشت درگاتا است  ».نخستين نوشته« ،
ھيچگاه  » ،کھن ترين انديشه « نيست .
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واژه» پشيمان «  ،دراصل » پسه +من= « pase+ manاست و
ازآنجا که » منيدن « به معنای انديشيدنست  » ،پسه من « به معنای
» انديشه ای است که درپس آن انديشه  ،يا بدنبال آن انديشه ميآيد« .
يک انديشه  ،ھميشه انديشه ای ديگررا بدنبال خود ميکشد که متضاد
با انديشه پيشين است  .اين اصطالح درواقع  ،گوھروطبيعت انديشه
رابه طورکلی مينمايد  .به عبارت ديگر ،ھرانديشه ای با انديشه
ضدش ،به ھم پيوسته است وباھم  ،ھمزاد وجفتند  .ھرانديشه ای،
بالفاصله با پيدايش انديشه ضدش  ،رد ميشود  .اگريکی درآغازآمد
 ،به يقين ديگری ھم  ،بالقاصله بدنبالش کشيده وروان واجاری
خواھد شد،و مانع ازپيدايش آن نميتوان شد .اين ھمان پيدايش » اصل
جفتی « در » پيوستگی ِ زمانی « است  .دوچيزکه باھم جفتند  ،حتما
کنارھم  ،موازی باھم نيستند  ،بلکه ميتوانند » به دنبال ھم نيز بيايند
«  .ھرجنبشی  ،جنبش ضدش را درپی خودش  ،ميکشد  ،چون آن
دوجنبش باھم جفت ھستند  .ھرانديشه ای  ،انديشه جفتش را درپس
خود ميکشد  .تاختن ،تنھا به معنای دويدن نيست بلکه به معنای
جاری وروان شدن ھم ھست  .ھرعملی ،پاداشش را درپی خود
وچسبيده به خودش  ،ميکشد .
در داستان نخستين جفت انسانی دربندھش  ،ازاين اصل جفتی در
راستای تفکر زرتشت ،بھره برده ميشود  ،و جفت يا ھمزاد ،ازھم
بريده و با ھم متضاد ساخته ميشوند  .انديشه نخستين که انديشه ای
نيکست  ،بدنبالش انديشه ای را ميکشد که انديشه بد و گناه است .
يک انديشه  ،انديشه ديگر ومتنوع با خود را بدنبال نميکشد  ،بلکه
انديشه ضدش را بدنبال خودش ميکشد  .درست اين » درپی ديگری
کشيده شدن «  ،درآغاز ،نشان جفت بودن آن دو باھم بوده است .
انديشيدن درتنوع و طيف آفرينی  ،در رنگارنگ شوی  ،به کنار
نھاده ميشود وطرد ميگردد  .انديشيدن دراصل  ،پيدايش انديشه
ديگر ،بدنبال نخستين انديشه است  .انديشيدن  ،سلسه تنوع يابی
انديشه است  .يک حقيقت  ،رنگی پس ازرنگی ميشود  .يک
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انديشه درتنوع يافتن ورنگارنگ شدن  ،روشن ميشود  .ولی اين
مفھوم جفتی  ،دردين زرتشتی  ،به کلی طرد ميشود  .ھرانديشه ای
 ،درپی خود  ،ديگرگونه نميشود  ،بلکه تبديل به ضدش ميشود
وضدش را بدنبال خود ميکشد  .انديشه نيک  ،انديشه بد را بدنبال
خود ميکشد .ھرانديشه ای  ،فقط ضدش را درپی خود ميکشد و
ميآفريند  .انديشيدن  ،کاری خطرناک ميگردد  .درواقع انديشيدن،
روند جنگ مداوم خرد با خودش ميشود  .اول  ،حق را ميانديشد ،
بعد بالفاصله باطل انديشيده ميشود  ،و آن انديشه اول ،بايد برضد
اين دنباله اش برخيزد ،وآن را تبعيد به دوزخ بکند .
دربندھش ) بخش نھم ( ميآيد که مشی ومشيانه  ،که نخستين جفت
انسانی دريزدانشناسی زرتشتی ھستند  ،نخست  ،انديشيدند  ،ونخست
بيکديگر انديشيدند که او ،مردم است  .اينکه انسان با انديشيدن،
آغازميکند و درديگری » مردم « را می بيند  ،وبه نام مردم درباره
او ميانديشد  ،ارج بسياربلندی به انسان و انديشيدن به کردار گوھر
انسان داده است  .گوھر وفطرت انسان  ،انديشيدنست  .سپس به
طور پنھانی  ،فطری بودن ايمان  ،با » نخستين انديشه « اينھمانی
داده ميشود  .انديشه نخستين  ،ھمان حقيقتست که بايد به آن ايمان
آورد و درآن ماند  .سپس ميآيد که مشی ومشيانه با انديشيدن ،
نخستين سخنی که گفتند  ،اين بود که اھورامزدا  ،ھمه چيزھا و
آبادانی ) مدنيت = شھرگانی ( را آفريد  .به عبارت ديگر ،انسان
درنخستين انديشه  ،اھورا مزدا را به کردار آفريننده و به
کرداربنياد گذارمدنيت وحکومت شناخت  .البته با پيدايش اين
انديشه  ،خرد انسانی  ،خود را تابع اھورامزدا ميسازد  ،که اصل
آبادانی جھانست ،وديگر ،اصالت ازخرد انسانی  ،بکلی گرفته
ميشود  .خرد درنخستين انديشه ای که ميکند  ،حق وتوانائی
انديشيدن را ازخود سلب ميکند .
پس از اين عبارت  ،ميآيد که » پس  ،اھريمن به انديشه ايشان –
مشی ومشيانه – برتاخت  ،وانديشه ايشان را پليد ساخت  ،وايشان
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گفتند که اھريمن  ،آفريد آب وزمين وگياه وديگر چيزھا را «  ،واين
را » نخستين دروغ نخستين جفت انسان ميداند و با اين دروغ » ،
ھردو دروند شد  ،و روانشان تا تن پسين ،در دوزخ است « .
در تورات وقرآن  ،انسان با نخستين گناھش به گيتی که نوعی دوزخ
است  ،تبعيد ميشود  ،ولی دراينحا با نخستين گناھش که اين دروغ
ت
باشد يکراست به دوزخ فرستاده ميشود  .پس از انديشه نخس ِ
نخستين جفت انسانی که اھورامزدا ،آفريننده جھان ومدنيت
وحکومتست  ،ناگھان  ،اھريمن به انديشه ) خرد ( آنھا ميتازد  ،و
در يک آن  ،انديشه نخست را که راست وحقيقت ميباشد  ،واژگونه
ميسازد  .با آنکه در واقع  ،اھريمن چنين تحول را درخرد انسانی
داده است  ،ولی اين انسانست که گناھکارميشود  ،و ازھمان آن » ،
دروند = کافر« ميگردد ،و تا رستاخيز به دوزخ ميافتد .
انسان ِاھورا مزدائی ،با يک تاخت ناگھانی اھريمن به خرد ،بدون
تقصيرخودش  ،انسان اھريمنی ميشود  ،و اھورامزدا نيزگناه اورا
نمی بخشد واورا به دوزخ محکوم ميکند  .پس اين دوزخ ،
دوزخيست که برای کسانی که به اھورامزدا گناه کرده اند ،ساخته
شده است  .پرسيده ميشود که دراين دوزخ  ،چه کسی  ،زندگی
آنھارا با آزار ،دوزخ ميسازد ؟
درست ھمين انديشه در داستان جمشيد درشاھنامه و در داستان
کيومرث نيز بازتابيده شده است که درھردو مورد  ،نفوذ
يزدانشناسی زرتشتی را  ،در دو داستان شاھنامه ميتوان يافت  .ھم
خرد کيومرث  ،ناتوان ازشناخت اھريمن است  ،وھم خرد جمشيد ،
درپايان ،ھمکار اھريمن ميشود  » .منيدن که انديشيدن « باشد ،
ميشود » منی کردن  ،وخود را خدا پنداشتن و طرد ونفی خدا را
کردن «  .واژه » منيدن يا منی کردن « که به معنای انديشيدنست ،
بيان » سستی خرد انسانی و ناتوانيش در آباد ساختن گيتی و اداره
کردن گيتی ونشناختن دوست زندگی از دشمن زندگی « ميشود» .
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خرد انسانی «  ،بدون تابعيت ازاھورامزدا ،مطرود و ملعون است و
بايد ازحکومت کردن  ،رانده شود .

علت اين تحول چيست ؟
چرا اھريمن درپس اھورامزدا  » ،می تازد « ؟
اھورامزدا واھريمن که دريزدانشناسی زرتشتی  ،جايگزين » سپنتا
مينو وانگره مينو « شده اند  ،دراصل فرھنگ ايران  » ،جفت
درھمان ژی = اصل زندگی = يوغ « يا در گردونه آفرينش بودند .
آنھا فقط درتوافق وھمداستانی با ھم » ميآفريندند «  ،نه جدا وپاره
ازھم  ،ونه ھرکدام به تنھائی  .زرتشت  ،اين دو را ازھم جدا و پاره
 ،و درگوھرشان متضاد باھم ساخته است .
ولی وارونه انديشه زرتشت  ،اين جفت که به زور ازھم پاره شده
اند  ،ھمديگر را رھا نميکنند  ،وھميشه برغم پارگی  ،درپی
يکديگر ،کشيده ميشوند  .دوارزشی که باھم جفت ھستند ) مانند داد
ومھر( وازھم در آگاھبود  ،پاره ساخته شوند  ،ولی در نا آگاھبود و
ضمير ودرون  ،به ھم پيوسته باقی ميمانند  .دو نيروئی که بايد باھم
در» اندازه بودن = جفت بودن «  ،جی= زندگی بشوند  ،اکنون  ،در
آگاھبود  ،به متضاد باھم کاسته شده اند  ،ويکی بايد با ديگری در
گستره روشن زندگی  ،بجنگد  .ولی برغم اين تضاد وجھاد آشکار،
در باطن و نا آگاھبود و درتاريکی  ،باھم جفت ميشوند .
اھورا مزدا  ،درباطن  ،جفت اھريمن ميماند  ،و اھريمن  ،ھميشه
قيافه سپنتا مينو يا اھورامزدا را به خود ميدھد  .اضداد کفروايمان ،
حق وباطل  ،ابليس وﷲ  ...و ساير جفت ھای ازھم پاره شده ،
ھميشه دچار ھمين سرنوشت ھستند و درپی ھمديگرروانند و،
ھمديگررا ميکشند  ،و ناگھان نيز به ھمديگر ،تحول می يابند .
علت ھم آنست که اصل اندازه  ،يا ھمآھنگ کردن نيروھا وسوائق
وانديشه ھا وارزشھا ی گوناگون تا باھم آفريننده شوند  ،طرد
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وحذف ميگردد  ،و جھاد ،يا ستيز يک نيرويا سائقه وارزش  ،با
نيروھا وسوائق وارزشھای ديگر ،جانشينش ميگردد  .ازاين پس ،
ھريکی ميخواھد ديگری را سرکوب ونابود کند  ،ولی وارونه
دلخواھش  ،آنچه را سرکوب ميکند  ،ھميشه بدنبال خود ميکشد و
می بـرد .
اين » تضاد دوجفت «  ،اين » جداساختگی دونيرو ،که ھنوز
درتاريکی ،به ھم پيوسته و جفتند «  ،يا شـ ّری ميشود که با
تظاھربه خير ،ميخواھد به مقصد خود برسد  ،يا خيری ميشود که
ش ّر را وسيله و آلت رسيدن به خيرخود ميداند  .ھر دو درواقع ،
بيان آنند که برغم جدائی وپارگی آشکارا  ،درنھان  ،به ھم پيوسته
وجفت ھستند  .ناصرخسرو اين جدائی وپيوستگی را درھرموءمنی
چنين به عبارت ميآورد :
ازفعل  ،منافقی وبی باک وزقول  ،حکيمی وخردمند
اين موءمنان  ،اين عمل را در ديگران  ،بنام منافق پيشگی و
دوروئی وريا يا چنگ وارونه زدن می نکوھند  ،ولی درخود ،
ھمان عمل را  ،بنام حکمت ومصلحت  ،ميستايند  .ولی ھردو عمل
 ،دورويه يک پديده اند  .اين تحول  ،تالزم گوھری و ذاتی با ھمه
حقايق نوری و اديان نوری و فلسفه ھای نوری دارد  .آنھا  ،ديگران
را دورو ومنافق ميسازند ،و خودرا اھل حکمت ومصلحت  ،وبی
خبرند که اين ھردوکار ،نموداريک پديده اند .
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جمھوری ايرانی و مسئله» امام زمان «

»امام زمان« و»سکوالريته«
پشت وروی ِ يک سکه
اصطالحات گوناگون درفرھنگ ايران برای »سکوالر«

سکوالر= زمانی  ،زمانيان
سکوالر= اَوامی  ،اَواميگان ) عامی  ،عوامی (
سکوالر= سپنجی

درايران  ،زرتشتيان) بھـديـنان(
برض ِد » خ ّرمدينان ِسکوالر« بودند
ھنگامی سخن از» زمان « ميرود ،غالبا صحبت از نام » زروان «
ميرود ،ولی ھيچگاه ازريش ِه خود ِ واژه » زمان « بحثی نميشود .
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علت آنست که درست روی اين پديده ،تنش وکشمکش سخت  ،ميان
خرمدينان وزرتشتيان ) بھدينان ( بوده است  .ستيز ِخونين ِھزاره ھا
ی اين دو عقيده متضاد باھم دراين باره  ،درفرھنگ ايران  ،سبب
بسياری از تحريفات دراين اصطالح شده است  .ريشه واژه » زمان
«  » ،زم « است و» زم «  ،نام روز  28ھرماھی بوده است که
خرمدينان ) اھل فارس  ،بنا بر ابوريحان ( آنرا » رام جيد « ،و
زرتشتيان آنرا » زامياد= آرمئتی = خدای زمين « ميخوانند  .چرا
اين دو باھم دراين نام  ،چنين اختالف بزرگی را دارند ؟
چون خرمدينان  »،رام جـيـد« را که » سقف زمان = سه روز پايان
ھرماھی ،سقف زمان بود « ميشمردند  ،ھم خدای زمان وھم خدای
زندگی )= جی = ژی = گی ( باھم بود ) نام ديگر رام ،جی بوده
است (  .زمان وزندگی  ،درجھان بينی آنھا ازھم جداناپذيرند  .خدا،
خودش  ،در زمان  ،ميزيد  ،و ميگردد ) گشتن = ورتن = شدن ( ،
يا به سخنی ديگر ،دگرديسی می يابد  .زمان  ،ميگردد ،يا به سخنی
ديگر ،تحول يابی ھميشگی خدا درجھان ھستی است  ،نه گذر وفنا.
زمان  ،دگرگونه شوی گوھرخدا درچھره ھای گوناگون جسم وماده
ھست  .ھرماھی )که واحد زمان بود (  ،چيزی  ،جزتحول ِخو ِد خدا
درسی چھره گوناگونش نيست .
خدايان ايران  ،ھمه خدايان زمانی بودند  .به عبارت ديگر ،خدا ،
چيزی جز تحول يک اصل  ،درروند حرکت نيست .زمان  ،جنبش يا
حرکت است  ،وبرای آنھا  ،آنچه می جنبيد  ،تحول ھم می يافت
) حرکت مکانيکی جسم ،تحول گوھری آن جسم ھم بود (  .حرکت ،
فقط جابجاشدن خالی نبود  ،بلکه تحول درگوھرھم بود  .خدا  ،اصل
ھميشه تازه شوی در تغييرات ماده وجسم درگيتی است  .اين انديشه
به کلی برضد تصوير زرتشتيان ازاھورامزدا بود ،که ناگذرا و
تحول ناپذيرميباشد  .اين» زم ،که رام  ،که » جی « باشد  ،وخدای
رقص وموسيقی وشعر وشناخت وشادی باشد  ،درسقف زمانست ،
با فرو آمدن ازفراز  ،جامه خودرا ميگرداند و زمينی و زمين )زم (
163

164

 ،يا آرمئتی = خدای زمين ) تن وجسم وماده= تنکرد ( ميشود .
رام  » ،ف ّرخ« ھست و آرمئتی يا خدای زمين  »،ف ّرخ زاد « ھست .
خدا که اصل رقص وموسيقی وشعروشناخت وشاديست  ،گيتی و
جسم ميشود ) تنکرد (  .برای يزدانشناسی زرتشتی  ،گيتی  ،جايگاه
گذر) فنا ( ھست  ،و اھورامزدا  ،ناگذرا ) فراسوی گذر و گشتن و
تحول يافتن ( است  » .شـاده « که نام ديگر» رام « است  ،درتن
شدن و تغييريافتن درزمان  ،پيکرمی يابد  .اصل وسرچشمه شادی ،
جسم ميشود ،گيتی وزمين ميشود  .شادی  ،رقص ) وشتن = گشتن ،
وشت =وجد ( ميشود  .دريزدانشناسی زرتشتی  ،گيتی  ،گستره
ايست که اھريمن به آفريدگان اھورامزدا ميتازد ) تاختن= روان
وجاری شدن (  ،وھمه را آلوده وزخمگين ميکند  ،و درد ودروغ
ميآفريند  ،و اھورامزدا  ،برای تسکين اين درد ،مرھمی روی
دردھائی که اھريمن درزندگی ميآفريند  ،می نھد ،واين مرھم
مسکـّن درد را  ،شادی مينامد  .اين مفھوم شادی  ،بکلی با مفھوم »
شادی خرّ مدينان « که » تجسم يابی اصل شاد ی يا گوھرخود ِ خدا
درجسم وتن وماده « ھست  ،فرق کلی دارد .
اين است که با چيره شدن آموزه زرتشت در دوره ساسانيان  ،جھان
خرمدينی  ،که ھمان آئين ارتائی کھن است « سرکوب
بينی » ّ
ميگردد وتاريک ومسخ ساخته ميشود .ولی اکثريت مردم ايران که
خرّمدين بودند  ،مھرخود را به اين » خدای زمان= رام = شاده =
زم « که خودش  ،زمين ) آ -رمه تی= آرمئتی ( ميشد  ،و شادی
مجسم ميگرديد  ،و غايت زندگی درگيتی را جشن ميدانست ،
فراموش نکردند  .خرمدينان که ھمان سيمرغيان بودند  ،رستاخيز
ت واقعی زندگی ازدرد ودروغ
اين خدای زمان را به زمين  ،نجا ِ
ميدانستند  ،و » در داروی تسکين درد « حکومت ساسانی  ،شادی
را نمی يافتند  ،اين بود که با چيرگی اسالم  ،نام » امام زمان « را
به » مھدی « دادند  .آنھا  ،منتظر تجسم يابی خدای زمان درگستره
ھای زندگی اجتماعی وسياسی و اخالقی بودند .
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اين تحول » زم = خدای زمان وزندگی= رام نی نواز= رمه « ،به
» زمين يا آرمئتی= آ -رمه – تی «  ،يا متامورفوز خدا به جسم
وما ّده  ،و گشتن )= شدن (  ،با تصوير آفريدن جھان با خواست
اھورامزدای زرتشت  ،ھمخوان وسازگار نبود .
اينست که زرتشتيان درمتون خود  ،دمی از اين » تحول رام )=
رم ( به » ا -رمه تی ( نميزنند  ،و با جامه گردانی و دگرديسی يا
متامورفوز خدای زمان  ،به گيتی وجسمانيات  ،مخالف ھستند .
اينست که زمان را تبديل به دوگونه زمان ميکنند که بزودی ،
بررسی خواھد شد .
برای خرّمدينان  ،زندگی درزمان  ،پيکريابی خدای زندگی ) جی=
ژی = گی ( دردگرديسی ھايش ھست  .زندگی  ،درتحول  ،غنا
وسرشاری خود را ميافزايد وميگشايد  .زندگی درزمان  ،واقعيت
يابی جشن وشاديست  .رام ) رامشگری ( که خدای زمان که
موسيقی و رقص ) وشتن = گشتن ( و شعرو شناخت وشاديست ،
خودش  ،زندگی وتن و» زمينی « وخاکی و» زمانی « ميشود،
خودش درگشتن در زمين  ،می وشتند) ميرقصد (  .دگرگونه شدن
) تغييروتحول (  ،رقص ) وشتن  ،وجد ( است  ».وجود « درگيتی
 ،تجسم » وجد = وشت « ميباشد ،وجود ،پيکريابی وجد) وشت(
است  .شناخت اين دوتجربه از» زمان « و» تحول وتغيير«
درايران  ،ما را با مسئله » آخرالزمان وامام زمان « آشنا ميسازد .
با شناخت اين پيکار ِھزاره ھا درايران  ،ميان خرمدينان وزرتشتيان
) که خود را بھدينان ميخوانند ( است که ميتوان دريافت که »
تصوير امام زمان « ريشه ژرفی درتاريخ وفرھنگ ايران دارد  ،و
بازگشت به » سرانديشه سکوالريته « درايران  ،راھی جز بسيج
خرمدينی ِايران ندارد .
ساختن فرھنگ ّ

زمان بيکران و زمان کرانمند
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زمان به ھم پيوسته و زمان ازھم بريده
چگونه ميتوان» شـ ّر« را نابودکرد؟
با زرتشت  ،تصوير» اھريمن = اصل شرّ « پيدايش يافت  ،و شـ ّر،
دربُن جھان ھستی  ،موجوديت يافت  ،که برضد فرھنگ ايران
) خرّ مدينی ( بود  .با موجوديت يافتن اصل ش ّر درگوھرجھان ھستی
و درتاريخ  ،اين مسئله بنيادی در يزدانشناسی زرتشتی طرح شد که
چگونه ميتوان از دست » شـ ّر= اھريمن « درجھان ھستی وتاريخ
 ،رھائی يافت ؟ راه حل اين مسئله از ديدگاه دين زرتشتی  ،اين بود
که » وقتی زمان به پايان برسد «  ،اھريمن يا اصل ش ّر  ،به خودی
خود ،محو ونابودميشود  .تا زمانی که زمان به آخرش نرسيده  ،بايد
با اھريمن  ،که اصل شرّھست جنگيد وجھاد کرد ) زندگی  ،جھاد
ھميشگی با اھريمن يا اصل ش ّر است (  ،ولی برغم اين مبارزه ،
شر را ازبين برد  .وقتی زمان  ،به انتھايش برسد  ،آنگاه
نميتوان ّ
اھريمن که فقط موجوديت در زمان دارد  ،ازبين ميرود  .ولی
درزمان که پيوسته بود  ،انتھائی نبود  .تنھا راه چاره آن بود که
زمان  ،درپايان  ،بريده شود  ،وبدين ترتيب انديشه » زمان
کرانمند« پيدايش يافت  .برای يافتن راه حل نجات ازشر بود که آنھا
قائل به دو گونه » زمان « شدند  .يک زمان را » زمان بيکرانه «
ناميدند ،ويک زمان را » کرانمند «  » .بيکرانه « يا » کرانمند «
يعنی چه ؟ ما ازبيکرانه ،معنای بی حد وبی نھايت را داريم  .ولی »
کرانيدن « درپھلوی )  (karenitanبه معنای پاره کردن وشکافتن
وازھم گسستن وازھم بريدنست  .زمان بيکرانه  ،به معنای زمان به
ھم پيوسته است  ،که نميتوان ھيچ جائی از آنرا ازھم بريد  .خيرو
نيکی و اھورامزدا  ،دراين زمان بيکرانه ھستند  .زمان کرانمند ،
زمانيست که » ازھم بريده شده است « .
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اينست که اھورامزدا  ،به اھريمن ميگويد که پھلوانان  ،ھنگام
مبارزه باھم  ،قرارداد ميگذارند که چقدر باھم خواھند جنگيد  .به
عبارت ديگر سر وت ِه زمان نبرد را معين ميسازند  .به سخنی ديگر،
زمان را می برند  ،ويک برھه از زمان را برای نبرد باھم
برميگزينند  .خوبست که ما ھم درتاريخ  ،اين گونه باھم به نبرد
بپردازيم  .ماھم وقتی اين زمان تمام شد  ،دست ازجنگ باھم
ميکشيم  .واھريمن آن را می پذيرد  ،وبا اھورامزدا ،پيمان می بندد
وبرسر اين پيمانش  ،به رسم ايرانيان باقی ميماند .
ولی فلسفه وجودی اھريمن با اين قرارداد ھمخوان نيست  ،چون
اھريمن تا زمانی زنده وموجود است که بيازارد و بجنگد وبستيزد ،
چون اصل ش ّر ھست  .جنگ وستيزوآزار ،ھستی اوھست  .واگر
دست ازاين عملش بکشد  ،فوری نابود ميشود  .وجودش  ،اينھمانی
با ورزيدن ش ّر در زمان دارد  .وقتی دست ازورزيدن شرّ بردارد ،
ديگر اھريمن يا شرّ نيست  .بااين خدعه ) حکمت ( ،اھورامزدا ،
ميخواھد کلک اھريمن وشرّ را اززندگی بکـند  .اھورامزدا  ،ميداند
که خودش درجنگ وجھاد با اھريمن  ،امکان و توانائی نابود کردن
ش ّر را ندارد  .ولی با اين خدعه ،که » بريدن زمان « و اختراع »
زمان آخـر= زمان کرانمند « باشد  ،مسئله » نجات ازش ّر « را
درجھان وتاريخ  ،حل ميکند  .اينست که ھمه زرتشتيان  ،منتظر
رسيدن اين » آخرالزمان « ھستند  ،چون خودشان وخدايشان ازعھده
» دفع شـرّ « برنميآيند .
درفرھنگ خرّمدينی  ،وارونه دين زرتشت  » ،ژی = زندگی«
بريده از» اژی = اھريمن « و متضاد با » اژی « نيست  ،بلکه »
ژی= جی « که » زندگی « باشد  ،در گوھرش  -1گردونه يا يوغ
واصل آفرينندگيست و -2خودش به معنای » شاھين ترازو« و
خودش به معنای  -3اصل توافق وھمداستانی وآشتی است  .به
عبارت ديگر ،خرّمدينان  ،بُن وطبيعت وفطرت جھان ھستی را ،
جانی ميدانستند که اصل آفرينندگی و خرد سنجنده با ترازو و
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سرچشم ِه وفق دادن اختالفاتست  .از» ژی «  ،چنين خردی پيدايش
می يابد که با آشتی دادن وھمآھنگسازی  ،ھمه را باھم آفريننده
ميسازد  .درفرھنگ خ ّرمدينی  ،جنگ وجھاد وستيز ،گوھرجھان
شر ،درجھان و درتاريخ واجتماع  ،وجود
واجتماع نيست  ،و اصل ّ
ندارد  » .ژی = زندگی «  ،خودش چون يوغ ھست ) يوغ =
جوغ= جوش = يوش (  ،اصل ھمجوشی با ھمست .
شر
خ ّرمدين  ،نميکوشد  ،با جھاد با ش ّر وکفروضاللت  ،اصل ّ
وتباھی و کفر را نابود سازد  .آنچه » شـرّ « ناميده ميشود  ،تنھا ،
يک اختالل که دراندازه ) ژی = شاھين = گردونه ( ھست که
عارض ميشود  ،وسبب پيدايش ِ عارضی ِ خشم وقھروآزار وتھديد
وکين ميشود  ،ولی خردی که ازجان ) ژی ( ميجوشد  ،ميتواند
ازسراين عارضه را رفع کند وانسان را سرچشمه مھروجوانمردی
وبينش نمايد  .بنابراين نيازی به » آخرالزمان « زرتشتی ندارد ،
تا اھريمن ) اژی= زدارکامه = ش ّر ( دراثربريده شدن زمان
) کرانمندشدن زمان ( خود به خود ،محو ونابودشود  .اين ھمداستانی
و توافقی که خرد ِ جوشيده ازجان ) زندگی = ژی ( ميآفريند ،
ميتواند آنچه را دراثر بی اندازه شدن  ،موجب پيدايش » تباھی
وفساد واختالل شده ھست « منتقی سازد و بزدايد .
انـتـظـار» آخرالزمان « دردين زرتشتی پيدايش يافت  ،و علت آن ،
نـبـو ِد خردی دراجتماع بود که بايستی ازجان وزندگی خود ِ مردم ،
فراجوشد  ،تا مستقيما نگھبان زندگی آنھا باشد  .مسئله حقيقی
آنست که بايد ازسر ،خرد ی که مستقيما اززندگی مردمان ميافروزد
 ،برانگيخته شود ،تا با بکار بستن آن خرد ،اين اختالالت عارضی
که ھميشه درجامعه روی ميدھد  ،رفع گردد  .اصل ماوراء الطبيعی
 ،شـ ّر = اھريمن يا ابليس « درجھان ھستی نيست که نياز به
انتظار بريدن زمان درآخرالزمان باشد  .اين احساس نزديک شدن به
آخرالزمان  ،چگونه درجامعه پيدايش می يابد ؟ قدرتھای حکومتی
و دينی دراجتماع  ،ازسوئی راه بسيج شدن خردھای مردمان را
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ازتجربيات مستقيم زندگيشان می بندند ) تا خودشان نگھبانی اجتماع
را به عھده بگيرند (  ،ولی ادعا ميکنند که خرد انسانی بطورکلی
عاجروناقص وضعيف است  ،وازسوی ديگر ،خودشان بجای حل
مسائل  ،برپيدايش مسائل تازه و دردھای گزنده ميافرايند  .بدينسان ،
مردمان  ،احساس عجزخود را در برابرانبوه شدن مسائل الينحل
درمی يابند و ازآن عذاب ميبرند و ھم ازقدرتمندان و ھم ازخود ،
نوميد ميشوند  ،و دراين حالت اضطرار ،نياز شديد به » آخرالزمان
« سبزميشود  .درھمين آخرالزمانست که با » بـُرش ناگھانی زمان
شر وتباھی وفساد يکجا ازتاريخ واجتماع  ،محو خواھد شد .
«ّ ،
ولی » آخرالزمان «  ،يک نقطه پايانی در تاريخ نيست که بتوان
معين ومشخص ساخت  .چرا ؟ چون » کرانيدن زمان «  ،فقط در
يک نقطه از زمان در پايان نيست  ،بلکه ھر نقطه ای را اززمان که
ببريد  ،سراسر زمان يکـبـاره ازھم بريده ميشود  .ھرنقطه ای از
زمان  ،پاره وگسسته و بريده ميشود  .با بريدن زمان  ،ھرآنی از
زمان  ،ازھم بريده ميشود  .ھرزمانی  ،آخرالزمان ميشود .
ھرزمانی  ،انباشته از اضطراب و آشفتگی ودرد ميگردد .
زمان  ،درتجربه نخستينش  ،جنبش به ھم پيوسته بوده است  .به
عبارت ديگر ،زمان  ،بيکران ) يعنی نابريده ازھم ( است  .ھرنقطه
ازآن را که بخواھيد ببريد وبشکافيد  ،سراسر زمان درھمه نقطه
ھايش  ،ازھم بريده و ازھم پاره ميشود  .زمان که » ھنگام = اوام «
باشد  ،دوپای باھم جفتست )ھنگ  +گام  ،ھنجارشدن دوپا باھم( .
حرکت درفرھنگ ايران  ،با پيوند دوپا ) دوگام ( ی جفت ،
تصويرميشد  .ازبين بردن جنبش دريک نقطه  ،ازبين بردن اصل
جفتی حرکت است  .بدينسان  ،زندگی ) = جی ،که خودش ھمين
يوغ يا اصل جفت ھست (  ،در ھرلحظه ای از زمان ،ازھم پاره و
گسسته ودريده ميشود  .ازاين رو  ،سـراسـرزندگی در زمان
) درگيتی ( ،درد ميشود  .ازآن پس ،ھرآنی  ،پاره ای از زندگی او
با » داس برنده «  ،ازجان او بريده ،و دورانداخته ميشود .
169

170

اينست که » گذر« درگوھرش » احساس درد کشيدن آن به آن ِجان
ھست «  .به اين » داس زمان برنده «  » ،دھـر« ميگفتند  .دھر،
زمان را آن به آن درجان انسان ،می کراند  .درحاليکه درتجربه
خرّمدينان از زمان  ،زمان  ،درخت ھميشه روينده وافزاينده وبالنده
است  .ھرروز ،شاخه ای تازه بردرخت زندگی ميرويد وافزوده
ميشود  .خدايان  ،شاخه ھای افزاينده درخت زمان ھستند که ازسوئی
اينھمانی با گلی ورنگی تازه  ،و ازسوی ديگر اينھمانی با آھنگ
ودستانی تازه از موسيقی دارند  .زندگی در رون ِد زمان ،روند جشن
است  .اين دو تجربه متضاد از زمان  ،ھزاره ھا ميان
سيمرغيان) خرمدينان = ارتائيان ( و زرتشتيان ) بھدينان ( ،
ميدان ستيـز و پيکارسخت بوده است  ،که امروزه با اصطالح »
سکوالريته «  ،ازسر ،چشمگيرشده است  .اين دو تجربه از زمان
 ،سراسرگستره ھای زندگی  ،از دين واخالق گرفته تا سياست
واقتصاد وحقوق را معين ميسازد  .فرھنگ ايران  ،با ديدی که
اسيرالھيات اسالمی و يزدانشناسی زرتشتی نيست  ،نياز به »
بازخوانی وبازانديشی « دارد  ،تا شناخته شود که مسئله سکوالريته
 ،ازھمان داستان کيخسرو داستانی ) بزرگترين شاه داستانی ايران (
جامعه وتاريخ ايران را آشفته وبحرانی ومضطرب ساخته است  ،و
جنگ ميان خانواده گشتاسپ زرتشتی  ،با خانواده زال ) رستم
وفرامرزو با نوگشسپ ( سيمرغی ،برسرھمين موضوع بوده است ،
و چيرگی ساسانيان براشکانيان  ،چيزی جزغلبه يزدانشاسی
زرتشتی برفلسفه سکوالريته خرّمدينان نبوده است و خيزشھای
ھفت واد  ،سوفرا و بھرام چوبينه و مزدک و بابک  ،ھمه برای
رستاخيز ِ سکوالريته خرّمدينی عليه يزدانشناسی زرتشتی وشريعت
اسالم بوده است .
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جمھـوری ايـرانی
و
عـوام ِ سـکـوالر !
روستائی احمق و شھری عاقـل
عــوام وبينش ِزمانی -حسی)سکوالر(
ھنگامی » خرد ،برپايه حواس انسان « ميانديشد ،
به » بينش زمانی ،يا سکوالر ،يا اَوامی « ميرسد
سی « باشد
چرا» بينش زمانی« را که » بينش ح ّ
به »عوام  ،يا به روستائيان ودھقانان « نسبت دادند؟
زرتشتيان به خ ّرمدينان ،اواميگان)عوامی( ميگفتند
با تحقير» عـوام «  »،خرد انسان « ،تحقيرميشد
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که از» بينشھای حسی –زمانی ،يا سکوالر «
پيدايش می يابد
حاشا که خلق ،کار برای خدا کنند
تعظيم مصحف) قران(  ،ازپی ِنقش طالکنند
اين جامه حريرکه مخصوص کعبه است
پوشند اگر به ديـر ،به او اقتدا کنند
مصحف ) قران( به زيرپای گذارند ازغرور
دستارعقل  ،ازسر جبريل  ،واکنند
صائب
نخستين بار درشاھنامه  ،درداستان اردشيربابکان  ،بنيادگذار
حکومت زرتشتی ساسانی  ،با پديده واصطالح ِ » عوام و عامه و
عاميان « روبرو ميشويم  .اردشيربابکان  ،برای نخستين بار
درايران  ،حکومتی برپايه » دين زرتشتی « بنا می نھد  ،و شاھی
ودين زرتشتی را  ،دوبنياد به ھم بافته وازھم جدا ناپذير ميشمارد
که درفرھنگ ايران  ،بی پيشينه بود  .بدينسان با ساسانيان ،
درايران  » ،حکومت دينی « به وجود ميآيد  .درھمان پيدايش
زرتشت  ،گشتاسپ وپسرش اسفنديار ،برای گسترش دين زرتشت ،
دست به جھاد و بت شکنی درنيايشگاھھا زدند و بنا برگزارش
شاھنامه :
کسی باشد اندرجھان سربسر
کشيدند شمشيرو گفتند اگر
سراندرنيارد  ،به فرمانبری
نيايد به درگاه فرخنده شاه ) گشتاسپ (
نبندد ميان  ،پيش رخشنده گاه
نگيرد ازو راه و دين بھی مرين » دين به « را نباشد رھی
به شمشير،جان از َبرش برکنيم سرش را بداربرين ،برزنيم
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حتا ھنگاميکه ارجاسب ازاسفنديار ،شکست ميخورد
ھمه مھترانشان پياده شدند به پيش گواسفنديارآمدند
به زاريش گفتند کای شھريار دھی بندگان را به جان زينھار
به دين ) زرتشتی ( اندرآئيم و پرسش کنيم
ھمه آذران را پرستش کنيم
ولی سپاه زرتشتی زيرفرمان اسفنديار)آزادگان(  ،برغم
زينھارخواستن مھتران سپاه دشمن  ،وبرغم آنکه آماده پذيرفتن دين
زرتشتی به اجبارشدند  ،تا توانستند کشتند  .البته اين شيوه تفکر
دينی  ،ھيچگونه سازشی با شيوه تفکرکوروش ندارد ،که درست
به ھمان بت پرستان آن روزگار ،آزادی دينی داد وبرضد بت شکنی
بود  .کوروش و زرتشت  ،دو جھان بينی کامال متضاد باھم
داشتند  .اھورامزدای کوروش  ،ھمان سيمرغ بود که زرتشت با او
بنام بت پرستی ميجنگيد  .زرتشت درزيرنام اھورامزدا  ،تصويری
ديگر ازخدا وزندگی کرده بود  .سپاه زرتشتی اسفنديار برغم آنکه
سپاه دشمن زنھارخواستند و حاضربه پذيرش دين زرتشتی شدند :
پس  ،آزادگان  ... ،آن سخن ) زنھارخواھی( را به نيز
نه برداشتند ايچ گونه به چيز
زدند تيغ و کشتند ازايشان ھمی جھان شدزخونشان درخشان ھمی
چوآوازبشنيد اسفنديار به جان وبه تن داد شان زينھار
وپس ازاين کشتارفراوان  ،اسفنديار بدينسان بدانھا زينھاربدھيد
که بس زارو خوارند و بيچاره وار
دھيد اين سگان را به جان  ،زينھار
يا آنگاه که اسفنديار به پدرش ميگويد :
ھمی خوردم اين سخت سوگندھا چوپيمودم اين ايزدی بندھا
که ھرکس که آرد به دين ) زرتشتی( در ،شکست
دلش تاب گيرد سوی بت پرست
نباشد مرا ازکسی ترس وبيم
ميانش به خنجرکنم بر دونيم
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اين شيوه تفکرجھادی که زيرنفوذ مستقيم وحضور زرتشت
آغازشد  ،وبرضد » دين مردمی ِارتائی – سيمرغی -خ ّرمدينی «
بود  ،ازنو با اردشيربابکان وتنسر ،شاھی را پس ازگذشت
ھزارسال ،تصرف کرد ،و دين ِنامدارای زرتشتی را که خود را تنھا
راه راست ) حقيقت منحصربه فرد( ميداند  ،مدارومحورشاھی
ساخت .
نه بی تخت شاھی بود دين بپای نه بی دين بود ،شھرياری بپای
دو بنياد  ،يک بردگربافته برآورده پيش خرد  ،تافته
چنين پاسبانان يکديگرند تو گوئی که درزيريک چادرند
خواه ناخواه چنين حکومتی نميتوانست به خرّ مدينان و ارتائيان يا
سيمرغيان  ،کوچکترين اعتمادی داشته باشد  ،چون با شيوه برخورد
کين توزانه وناجوانمردانه ِ گشتاسپ واسفنديار وبھمن زرتشتی  ،با
زال وخانواده رستم سيمرغی ) خرّ م = ارتا ( وبه صليب کشيدن
فرامرز ،فرزند رستم  ،و زندانی کردن زال  ،فرزند سيمرغ را
درقفس آھنين  ،آشنائی کامل داشتند .
خدای آنھا  ،ھم اصل زمان وھم اصل زندگی ) جان( بود  ،وبه
عبارت ديگر ،خوشی وشادی زندگی را درزمان ) زندگی درگيتی(
ميجستند  .اين بود که زرتشتيان آنھارا » اواميگان « ميناميدند ،
ومعـرب واژه » اوام «  ،ھمان » عـوام « است .
اينھا  ،ھمان » عوام وعاميان « بودند که اردشير ،ھنگام سپردن
شاھی به پسرش  ،اورا ازھمکاری با آنھا برحذرميدارد .
مجو از دل عاميان راستی کزآن جست وجوی ،آيدت کاستی
وزايشان  ،ترا گر َبد آيد خبر تو مشنو زبد بوی و انده مخور
نه خسرو پرست و نه يزدان پرست
اگر پای گيـری  ،سـرآيد بـدسـت
چنين باشد اندازه » عــام شھــر «
ترا جاودان ازخرد باد بھـر
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اينھا  ،نه اعتماد به شاه دارند و نه خدای مارا می پرستند ،و ھرچه
ميگويند  ،تھی از راستی ميباشد  .ازاينھا جويای حقيقت مشو .خرد
اينست که خود را ازاين» عوام « دور داری  ،وبدانھا اعتماد نکنی .
ولی چرا آنھارا »عــوام « ميخواندند ؟
» اوام =  « aawaaamبه معنای » فصل وموسم « است  .اين
واژه ھمان واژه » ھنگام « امروزه است  ،و درخوارزمی اين واژه
» ھنگام که دراصل اوستائيش «ogaam = aiwigaamaاست» ،
آغام « شده است  ،ودرپھلوی » اوام = ايام « گرديده است  .وبرای
خوارزميھا وسغديھا  ،بنا بر ابوريحان  ،آغام ھا  ،برترين جشن
ھاھستند  » .اوام =ھنگام = ايام« که » زمان ووقت « باشد و از
ديدگاه زرتشتيان » گذر وجايگاه درد« است ،چون ھميشه اھريمن
درجھان گذر ،زندگی را ميآزارد «  ،برای آنھا  ،درست اينھمانی
با » جشن « وشادی داشت  .زمان  ،جشن وجشنگاه است .
اين انديشه البته برضد يزدانشناسی زرتشتی بود که گذر را جايگاه
درد ميدانست  .ازخو ِد ھمين اصطالح  ،ميتوان تضاد دوجھان بينی
زرتشتی وخرّ مدينی ) سيمرغی ( را به آسانی باز شناخت .اوام که
اصل اوستائيش  aiwi-gaamaميباشد مرکب از دوواژه » « aiwi
و » گام « است  «aiwi » .ھمان واژه » باھم  ،ھم « است که
درپھلوی » ھنگ « شده است که ھمان » سنگ = دو چيزمتصل به
ھم « باشد  .ازاين رو به » زمان « » ،ھنگام« ھم ميگفتند  .چرا به
زمان  ،ھنگام گفته ميشد ،چون » ھنگ  +گام « به معنای » دوگام
يا دوپای به ھم پيوسته است = ھمگام = ھنجارباھم «  ،رفتن
وجنبش وروش است  .ھنگ وھنج  ،ھمان واژه » سنگ = اصل
اتصال دوچيزباھم ميباشد » .زمان «  ،دوگام يا دوپای است که باھم
ميروند ) يعنی روند حرکت وتحول است (  .ھمين واژه » گام «
درانگليسی  ،دو واژه » آمدن=+ comeو  = becomeشدن « شده
است  .جنبش وتحول  ،برآمده از» اصل جفتی = ھمزاد = سنگ «
است  .چنانچه زندگی يا » جی «  ،ھم که نام ھمين » رام « ھست ،
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يوغ يعنی اصل جفتی است .البته برای آنھا زمان  ،تنھا حرکت
جسمی ومکانيکی نبود  ،بلکه چنانچه از واژه شدن= become
انگليسی ديده ميشود  ،معنای » تحول ودگرديسی « ھم داشت.
خدای زمان  ،دگرديسی می يابد  ،درتحول وشدن  ،ازخود ،چيز
ديگری ميشود  .اين روش ِآفريدن ِخدای زمان وزندگی بود .
اينستکه ھميشه زمان وزندگی  » ،ميگردد ،جامه ميگرداند،
ھرلحظه به شکلی بت عيار درآيد « .
» اصل جفتی «  ،ھم درگوھر زمان ) جنبش = دوپای ھمگام ( وھم
درجان ) جی = يوغ (  ،سرچشمه آفرينندگی و شادی و حرکت
است  .اين انديشه جفتی يا ھمزادی که گوھر زمان و جان باھمست ،
درست برضد آموزه زرتشت است  ،که آنھارا جدا ازھم ومتضاد
باھم ميداند  ،و درست » ستيزميان دواصل= دومينو « را جانشين
» توافق وھمآھنگی دوبُن « قرارميدھد .
ازاين رو برای زرتشتيان  ،زمان وجان  ،جايگاه رزم وتصادم اين
دونيرو ودواصل ھست  ،نه جايگاه توافق وآشتی و ھمآھنگی
وشادی وجشن آنھا باھمديگر  .دراثراين تضاد دو تجربه متضاد
است که واژه ھای » زمان  +اوام  +سپنج «  ،دومعنای متضاد باھم
دارند  ،چون خرمدينان وزرتشتيان  ،ازھمان واژه  ،دو ديد متضاد
باھم داشتند  ،وھرکدام معنای خود را به ھمان اصطالح ميدادند .
مثال » سـپـنـج «  ،که به معنای يوغ )ھمزاد= جفت ( است  ،برای
خرمدينان  ،به معنای » دادن جشن به ميھمان تازه وارد« است
وبرای زرتشتيان » سپنجی به معنی گذروفنا  ،وسپنجی سرای به
معنای جھان گذروعاريتی « است  .يکی درزمان  ،نو ،می بيند
وبرای آن جشن ميگيرد  ،و ديگری درآن گذر ،می بيند وازآن درد
ميبرد .ھمين تضاد است که پژوھشگران را دچارگيجی وپريشانی
ميکند  .مثال احمد تفضلی  ،درکتاب مينوی خرد  ،واژه » اواميگان
« را به » مردم روزگارو زمانيان « ترجمه ميکند ،و مکنزی،
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پژوھشگر انگليسی  ،آن را به » کارھای مربوط به آسايش «
برميگرداند و » اواميه=  «aawaamihرا به » آسايش « .
اين دو تجربه متضاد از زمان که خرّمدينان وزرتشتيان داشتند ،
بالفاصله در شيوه تفکر آنھا درباره سرچشمه بينش  ،بازتابيده
سی  ،بينشی است که ماھيت زمانی دارد و درآن
ميشود  .بينش ح ّ
انديشيدن وبينشش  ،ازروند زمان ) ھنگام = اوام ( جدا
ناپذيراست  .به سخنی ديگر ،خردی که فقط برشالوده حواس
انسانی ميانديشد  ،سکوال ر) زمانی( يا »اوامی« است  ،و » عوام
«  ،انسانيست که ازراه بينش مستقيم حواسش  ،ميانديشد .
با تحقير» عوام «  ،درواقع  ،اين » بينش حسی  ،يا بينشی که
استوار برمحسوسات حواس ھست « تحقيرميشود  ،و دروغ
وفريب و گمراه کننده شمرده ميشود  .وبرای خرّ مدينان يا
سيمرغيان  ،جان انسان  ،آتشی است ) ارتا= تخم آتش= تخم
سيمرغ ( که درتن ) اتشگاه = زھدان ( جا ميگيرد ،و شعله ھای اين
آتش  ،از روزنه ھای حواس درتن  ،روشنی وبينش را ميزايد  ،يا
روشنی و بينش ازبُن اين جان ) ارتا ( ميرويد .
برای زرتشتيان  ،اھورامزدا  ،روشنی بيکران است  ،و تخم آتش يا
جان  ،ازخودش ،روشنی وبينش نميجوشد  ،بلکه اين اھورامزداست
که روشنی خود را به آتش يا تخم آتش ) جان ( می تابد و روشنی
آتش جان ) زندگی ( ازخودش نيست  ،بلکه ازاھورامزداست .

سی  ،بينش ِزمانی )= اوامی ( ھست
بينش ح ّ
خردی که بينش زاده ازحواس است ،سکوالراست
عوامی = اوامی = سکوالر
درھزوارش  ،ديده ميشود که»اوام= ايام=«aiwigaam=eyaam
که زمان باشد  ،اينھمانی با » کمريا = قمريا ماه=« kamrya
177

178

دارد) مراجعه شود به يونکر(  .به عبارت ديگر ،تجربه زمان ،
پيوند با تجربه » گردش ماه « دارد  .ماه  ،زمانست  .خود اين
برابری  ،بسياری نکات را روشن ميسازد  ،چون ماه  ،که ھمان »
مات = ماد يا مای « ميباشد  ،به معنای » مادر« است  .پس زمان،
مادرو اصل زايش ھست  .چوان زايش  ،اينھمانی با پيدايش و
روشن شدن و بينش داشت  ،ماه  » ،بينا « و » اصل روشنی «
خوانده ميشد.
ولی اين تجربه از زمان  ،به کردار » پيکريابی اصل زايش وبينش
درجنبش ماه «  ،يکسوی تجربه بود  .سوی ديگر تجربه زمان ،
روند » روئيدن = َوخشيدن « گياھان بود  .گياه  ،برای ما  ،فقط
بخشی ازگستره ِ ھستی وزندگی ھست  ،ولی برای آنھا
سراسرگستره ھای ھستی که شامل خدايان نيزميشود ،سرشت
گياھی داشتند  ،و اين درست ازھمان پيشوند » گی « درگياه
ودرجان ) گی  +يان ( ھم آشکار ميگردد  .سراسر گستره ھستی
وخدايان  ،گياھی بودند و زمان  ،به کردار » روند ِ روئيدن =
رنگيدن « زندگی تجربه ميشد  .اينھمانی دادن » ماه « با » درختی
که سی شاخه ازآن ميرويد « درشاھنامه  ،سنتز ،يا آميغ دو تجربه
» روند ِ زائيدن و روئيدن « با ھمديگراست  .اينست که زمان يا
گردش ماه  ،اينھمانی با درختی دارد که سی شاخه ازآن ميرويد .
اين تجربه زمان ،در پژوھش کردن موبدان از زال درشاھنامه مياِيد
که ديدم ده ودودرخت سھی که رستست شاداب با فرّھی
ازآن برزده ھريکی شاخ سی نگردد کم وبيش درپارسی
گردش ماه که اقتران ماه با برجھای گوناگون است  ،اينھمانی  ،با
سربرافراختن مستقيم درخت) فرا باليدن ( ،و رويش شاخه ھا ازآن
ميگردد  .ھمين پيوند يا اقتران ) سنگ شوی ( دو تجربه را  ،درنام
خود زمان » زر +ون =  (zar+vanنيز می يابيم  .چون ازھمان
پيشوند » زر« که » تخم « باشد درشکل زرھونيتن ، zarhonitan
به معنای زائيدن است  ،و درشکل زريتونيتن  zaritonitanبه
178

179

معنای کاشتن و کشت وکار کردنست  .روند زائيدن و روند روئيدن
 ،دوچھره خدای زمان وزندگيست .
ھمين انديشه  ،مستقيما پيدايش ِ بينش وروشنی ازحواس را
مشخص ميکند  .آتش يا » تخم جان «  ،از روزنه ھای حواس ،
شعله ميکشند وميرويند و خرد ميشوند  .واژه » َوخشيدن «  ،ھم
معنای زبانه کشيدن وافروختن را دارد و ھم معنای روئيدن وباليدن .
خرد  ،که رويش بينش وروشنی ازروزنه ھای حواس باشد  ،روند ِ
رويش تخم جان  ،يا آتش جانست  ،وتخم وآتش باھم اينھمانی داده
ميشدند  .ودرھمان دو بيت باال ديده ميشود که » رستن شاداب
وسرفرازانه «  ،ماھيت  ،بينش وروشنی را نيز معين ميکند .
» وخشيدن «  ،که رُستن باشد  ،ميدانی گسترده ازمعانی داشت .
وخشيدن دارای معانی  » -1بزرگ شدن « و -2افزون شدن و -3
باليدن ) سربرافراختن ( و -4درخشيدن و  -5شعله ورشدن و-7
رشد وپيشرفت کردن و - 8بسط ) فراخ شوی  ،گسترده شدن (-9
شکوفه کرد ن داشت َ .وخش  ،ھم جان  ،وھم درخشش بود .
به وحی يزدانی  ،نيز وخش گفته ميشد  .درواقع  ،وحی  ،چيزی بود
که ازگوھر خودانسان فراميروئيد وشعله ورميشد وميدرخشيد .
زايش ورويش  ،که معنای » آفرينندگی « دارد  ،شادی وجشن
وروشنی را باھم ميآفريند  .در تاريخ و داستان وکتاب  » ،اصل
مادری = سرچشمه زايش بينش وروشنائی« ديده ميشد ،چنانکه »
ماتيکان=  «maatikaanبه معنای تاريخ و داستان وکتابست  .ماه
که مات ومای يا مادر است  ،بينش و روشنی را ميزائيد وماه ،
درست اينھمانی با » اوام = زمان « داشت .
اينھمانی درخت وماه  ،اينھمانی زمان با زندگی ) گی= جی( وبا
بينش وروشنی است  .اکنون اين نکته بررسی ميشود که » معرفت
حسی « چه رابطه ای با » ماه « دارد  ،و چرا معرفت حسی  ،بيان
پيدايش روشنی ازتاريکی است  .به عبارت ديگر ،چرامعرفت
حسی  ،معرفتيست برپايه جستجووپژوھش درتاريکی  ،وآزمايش .
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سی  ،ازتـن  ،زائيده ميشود
معرفت ح ّ
حس کردن  ،زائيدن است
تـ َن  ،به معنای زھـدانست
واژه ھا  ،حافظه ای خدشه ناپذيردارند  .درپھلوی به معرفت حسی
 ، sahishnگفته ميشود  » .سھيدن «  ،درست تلفظ ديگری ازھمان
واژه » زھيدن  zahidanو زھيتن « zahitanاست  .زھيدن  ،ھم
به معنای زائيدن ومتولدکردن است  ،وھم به معنای جاری شدن
وچکيدن و افتادن است .وزھيتن =  zahitanبه معنای جستجوکردن
است  .بينش وروشنی درفرھنگ زنخدائی  ،روند زايش و رويش
) سبزشدن ( بود  .ھنوز ھم » ز ِه « به معنای زائيدن است  ،و »
َزه « به معنای نطفه وبچه وفرزند است  .فرزند  ،زه زاد است و
رحم  ،زھدان است  .به شير ِزنان َ ،زھَک گفته ميشود  ،و به اندام
تناسلی زنان  ،زھگير  .به آبی که ازچشمه ميجوشد  ،ز ِھش
ميگويند  .به بينشی که ازگوھرخود انسان ميزھد immanent ،
بينش زھشی يا انبثاقی ميگويند  .معرفت حسی  ،معرفت انسان را
» بينش زھشی « يا » بينش انبثاقی « ميداند که مستقيم وبی
واسطه  ،ازگوھرخود او ميافروزد و درست اين انديشه است که
برضد ھمه اديان نوريست  ،و ھمچنين برضد فلسفه افالطونيست که
در» مفھوم معرفت  ،درتصوير غارش « بيان ميکند  .اين انديشه ،
درزبان کردی باقيمانده است  .چنانچه به احساس کردن  ،سه ح
) َسـح ( و حواس  ،سه حکه ران ميگويند ،و ازآنجا که چنين بينشی
 ،برزايش ازخود و»اعتماد براصالت خود« استواراست  ،درکردی
به انسان خودرای  » ،سه ھنده « ميگويند  .و » زھی« درکردی ،
ھنگام زائيدن و » زه ھا« به معنای زادن ،وشرمگاه زن است .
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اکنون ميپرسيم که چرا به حس کردن و بينشی که ازحواس پيدايش
می يابد  ،زادن گفته اند ؟ وحس کردن وبينش ھای حسی ) خرد (
چه رابطه با ماه دارد  ،که » بينش درتاريکی = بينش برپايه
جويندگی وپژوھندگی و کورمالی « است.
آنھا  ،آفرينش انسان را عبارت از» افشاندن تخم ھا= نطفه ھای ماه
« که اينھمانی با » تخم آتش = آتش جان « ازماه ِ پُر ،در تن ھای
انسانھا ميدانستند  » .تن «  ،ھم معنای » زھدان «  ،و ھم معنای »
آتشگاه  ،کوره = داش «را دارد .اين تخم يا آتش جان که افشانده
ازخوشه خدا وھمگوھرخداست  ،درتن  ،ازھمه سوراخھای حواس
درتن  ،زبانه ميکشيد وزائيده ميشد  ،و تحول به روشنی وبينش می
يافت  » .سوراخ « که ھمان واژه » سوخر= سوفرا « ھست به
معنای » نای = اندام زايش « ميباشد  .تخم جان که گرمای جان
) مھر( باشد  ،تبديل به خرد ميشود  .به اين بينش ھای حواس ،
خرد گفته ميشود .بنابراين  ،روشنی وبينشی ،زھشیimmanent
از زندگی ِ خود انسان بود  .خرد ،بينشھا وروشنی ھائی است که
ازگرمی جان ) مھر( فراميجوشد و زائيده ميشود  .واژه تخم  ،توم
ھم تلفظ ميشود و به معنای » تاريک « ھم ھست  .ازتخم تاريک ،
روشنی وبينش سبزميشود  .اين انديشه  ،اينھمانی با ھمان روشنی
وبينش ماه درتاريکی داشت  .بينش زايشی  ،پيدايش روشنی از
تاريکی ) زھدان  ،تخم ( است .
ولی اھورامزدای زرتشت که تصوير تازه ای ازاھورا مزدای کھن
بود ،در» روشنی بيکران « جای داشت  .روشنی بيکران  ،دراصل
» روشنی اَن  +اگرا « ناميده ميشده است  .اگرا را به نخست
ترجمه ميکنند  ،ولی به معنای » زھدان و آتش « ھردوھست .
روشنی ان اگرا  ،به معنای » روشنی ايست که از زھدان ،زاده
نشده است «  ،يعنی ازتاريکی برنيامده .
به عبارت ديگر ،روشنی  ،ازخود روشنی است ،وتابع روند زادن
وروند روئيدن  ،يا تابع روند زمان وگـذرنيست .ازاين رو
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درالھيات زرتشتی  ،تخم ) اصل جان ( يا آتش جان  ،ازخود ،
روشنی ندارد ،بلکه اين روشنی بيکران اھورامزداست که به تخم ،
يا به آتش ) به جان انسان( می تابد  ،وروشنی خودش را
ازاھورامزدا وام ميگيرد  .به عبارت ديگر ،گوھرانسان  ،ظلوم
وجھول وکـنـود است و ازآتش خودش  ،روشنی وبينش پديد نميايد .
بدينسان  ،تن ) زھدان ( وحواسش  ،تاريک است ،و ازتاريکی ،
روشنی زاده نميشود  .بدينسان » بينش حسی – زمانی « که بينش »
اوامی « باشد ،خواروزشت شمرده شد .
اين عوام ھستند که تنھا به بينش حسی وزمانيشان  ،اعتماد دارند .
درالھيات زرتشتی  ،اھورامزدا  ،راستی )=حقيقت ( را ازروشنی
خود ،ميآفريند  ،درحاليکه برای خ ّرمدينان  ،راستی  ،روند ِ پيدايش
آتش جان خود انسان است .

روشــنـی  ،در فراسوی غــارھست
درغار) تن = زھدان ،حواس= کانال زايش (
آنچه انسان می بيند
فريب ودروغ و ناراستی و گمراھيست
آموزه بينش افالطون که در تصوير ِ » غار« ش بيان کرده ميشود،
نفوذگسترده وژرفی درفلسفه باختروخاوروتفکردينی به طورکلی
داشته است  .اين تصوير ،بدون شک ازميترائيان گرفته شده است که
نيايشگاھھايشان را به شکل غارميساخته اند و درآن  ،سراسرروند
آفرينش جھان را نقش ميکرده اند .
انسان درغارتاريک  ،با زنجيربه جای خود بسته شده است  ،و فقط
سايه ھای واقعيات را برديوارروبرويش می بيند  ،و روشنائی
ازپشت سرش به واقعيات تابيده شده است  .چشم وخرد او ،فقط با »
سايه بينی وسايه انديشی « خوگرفته است  .اکنون نياز به کسی
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ھست که بيايد ،واين » انسان زنجيری « را اززنجيرھايش آزاد
سازد ،و به فراسوی غارتاريک ببرد تا با روشنی  ،آشناسازد  ،ولی
انسانی که ھيچ چيزی را با روشنائی ودر روشنائی نديده است ،
درآغاز ،با روبروشدن با روشنائی  ،دردسرفراوان دارد .
روشنائی ،درغارنيست و فراسوی غارھست  ،و انسان  ،نياز به يک
رھائی بخشنده ازغار دارد تا ازديدن سايه واقعيات ومجازی ،
رھائی يابد  .اين تجربه  ،به کلی با تجربه بينش و تصويرآن در»
غار« ،درفرھنگ ايران که در داستان ھفتخوان رستم آمده  ،فرق
دارد  ،و اين دوتصوير ازغار ،بيان دوگونه بينش متضاد ھست که
درباال بررسی شد  .ديو سپيد  ،که » دورنگه = سياه وسپيد« ھست ،
درغاراست  ،و رستم بايد با اين ديو دورنگه  ،پيکارکند  ،ولی با
ورود درغار ،اورا نميتواند با چشمش ببيند  .او برای آنکه درغار
ببيند ،نيازبه شکستن زنجيرويا رھبری ندارد  ،بلکه  ،چشم خودرا
ميمالد وبا آب چشمش  ،چشمش) تخم ( را ميشويد و بدينسان تخم
چشمش ،روشن و بينا ميشود .
زمانی ھمی بود درچنگ ،تيغ نبـُد جای پيکاروجای گريغ
چو مژگان بماليدو ديده بشست درآن غارتاريک ،چندی بجست
به تاريکی اندر ،يکی کوه ديد سراسرشده غار ،ازاو ناپديد
به رنگ شبه  ،روی و چون شيرموی
جھان  ،پـُر زباال و پھنای اوی
شستن تخم چشم خود با آب چشم خود  ،ھمان انديشه » پيدايش
بينش ازگوھرخود ھست «  .شناختن  ،شنا کردن درآب يا آبياری
تخم است  .انسان  ،تخميست که با شنای درشيرابه جان ِ جھان که
خداھست  ،ميرويد  .بينش  ،پيآيند رويش تخم وجود خود ،در
ھنجيدن ِاسانس جھان درتخم وجود خود ھست  .بينش وروشنی ،
رويش تخم ) مردم= مر +تخم ( خود انسان است  .رستم  ،در
تاريکی  ،با روشنی چشم خودش  ،که پيآيند ماليدن مژگانش و
شستن تخم چشم با آن آب ھست  ،روشن کننده وبيننده ميشود  .اين
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تجربه  ،به کلی با انديشه افالطون درباره » چشم = خرد « انسان
فرق دارد  .چون چشم » انسان دربن ِد « افالطونی درغار ،ازخودش
 ،روشنی نميآفريند  .چشمش می بيند ولی ازخودش روشن نميکند ،
بلکه با نورعاريتی که ازپشت سرش می تابد  ،فقط سايه چيزھارا
می بيند » .ديده حسی او«  ،ازخودش  ،ازجانش  ،روشن نميکند .
به عبارت ديگر ،تخم جان يا » آتش جان انسان «  ،ازخودش ،
نميافروزد تا روشنی وبينش را باھم بيافريند و با روشنائی جان
خودش  ،چيزھارا مستقيم ھم روشن کند وھم ببيند  .اين سخن
افالطون را پيشتر ،زرتشت به شيوه ديگرگفته بود  .تخم آتش يا
آتش جان ،روشنی خودرا ازروشنی بيکران اھورامزدا ميگيرند .
از روزنه چشم که » کانال زايش حسی « ھست ،روشنی زاده
نميشود .
اينھمانی دادن چشم با خرد  ،به معنای آنست که خرد  ،بينش ِ زاده
شده ،يا برآمده ازحواس ھست  ،چون چشم  ،نخستين حسی ھست که
در زھدان ،درجسم پيدايش می يابد  .وحـس  ،روزنه ايست که آتش
جان ازآن زبانه ميکشد و تبديل به روشنی ميشود  ،يا به عبارت
ديگر ،کانال زايش يا » غـار« يا » گـَشتگاه = يا جايگاه تحول
ازحالتی به حالتی « است  » .مجرای زايش زن «  ،بند نای يا غره
) شادغر= نی  ،قره نی ( يا گره ميان دوپاره نی است .کانال زايش
زن  » ،تن َور=  «uterusيا » تن « گفته ميشود  .جسم يا ماده » ،
تن = غر ،يا غاريا غال = سوراخ « يا » قاف يا کھف= کاف «
است .تن يا حس  ،کانال تحول آتش جان  ،به روشنی بينش
ھست .در تن  ،آتش  ،تحول به روشنی می يابد  .اينست که » غاريا
غر« ھمان معنای » سنگ = اصل اتصال وپيوند وامتزاج « را
دارد .
درغارافالطون ودرآموزه زرتشت  ،حواس ) تن ( ديگر ،کانال
تحول يابی » آتش جان به روشنی « نيست  » .غار«  ،ھمين پيوند
دورنگ باھمست  .گيتی وجھان مادی  ،ازاين رو » ،غار= غـر« ،
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کانال تحول ِ» آتش زندگی « به » روشنی يا رويش وسبزشوی «
است  .اين تحول يک رنگ به رنگ ديگر ،که ھمان واژه »
ديگرگونه شدن = تغييرو تحول يافتن « است  ،يکی ازپيکريابيھای
اصل ھمزاد يا جفتی يا يوغ ) يوش( است که زرتشت نمی پذيرد .
دورنگه بودن ديو  ،دراصل  ،معنای » اصل آفريننده « بوده است .
دراين داستان  ،دورنگه بودن درآغاز ،به ستيزيدن رستم با ديو)=
دوا  = dvaاصل دوتای به ھم چسبيده = خدا( ميانگيزد ،ولی
درپايان  ،ديده ميشود که درست درخود ھمين ديو دورنگ ،
سرچشمه بينش و توتيای چشم ھست .
دراينکه اين ديــو  ،سراسر غاردنيا را گرفته است  ،بيان آنست که
گيتی  ،ماھيت » ديوی = دورنگی= جفتی= ھمزادی « دارد و
برغم بودن درتاريکی  ،سرچشمه روشن کننده خردھاست  .دست
وپای ديو  ،که آھنين وفوالدين ھستند  ،ضد زندگی) اژی ( ميباشند ،
ولی  -1جگر) بنکده گرما( و -2دل ) پخش کننده خون يا آتش( و-3
مغز) رساننده آتش جان به روزنه ھا حواس ( او ،باھم،سرچشمه
پيدايش روشنی ھستند  ،چون سرچشمه خونی ھستند که ازآن،
ميتوان تخم چشمھارا آبياری کرد و خورشيد گونه ساخت .
دريک وجو ِد ديو  ،ھم اصل ضد زندگی وھم اصل زندگی به ھم
پيوسته اند  ،ومسئله رستم  ،چنانچه زرتشت ميانديشد  ،چندان
آسان نيست چون به آسانی نميتواند ميان » ژی و اژی « که
درآموزه زرتشت دراصل ازھم جدا ھستند  ،برگزيند .
درھرموجودی  ،اين دو باھم آميخته وبه ھم چسبيده اند  .مسئله
شناخت درآغاز  ،جدا کردن اين دو ازھمست  ،که اصل انديشيدن
ميباشد  .چگونه ميتوان  ،خوب وبد را که باھم يک وحدت ميسازند،
ازھم جدا ساخت ؟ درست رستم درغارتاريک و درپيکار در درون
ھمين غار گيتی  ،درپيکار با ديو دورنگه  ،توتيائی را می يابد که با
آن ميتوان ھمه چشمھارا روشنگروبينده ساخت  .دردرون غار
تاريک ) درھرجسمی (  ،اصل روشنی وبينش ھست  .اين دو
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تجربه غار) افالطونی ورستمی(  ،بيان دوتجربه گوناگون ومتضاد ،
از برخورد ِ حواس با محسوسات گيتی ،وزايش بينش ازآن ھست .
درفلسفه افالطون ودر آموزه زرتشت  ،آتش جان  ،ازکانال يا غاريا
سوراخ وروزنه ھای حواس  ،زائيده نميشوند  .روشنی  ،ازجان
خود انسان ،مستقيما زائيده نميشود  .روشنی  ،بيرون ازغار) حواس
سغدی  ،به غـارو خلل وفرج،
وتن ( وفراسوی تن وحواس است  .در ُ
بونه  Bunaaگفته ميشود  .ودرفارسی بون  ،به معنای زھدان
وبچه دان است  .به پايان وبن و انتھای ھرچيزی نيز » ،بون « گفته
ميشود  .درست زمان ھم  ،درھمين » بند يا گره نی « دريافته
ميشد  .زن درھنگام زايش  ،ميان دونی ھست  .يعنی امکان رفتن
ازاين دنيا به دنيای ديگر رادارد  .ھمانطور ،ھرتحولی وگشتی ،
درھمين بند يا گره ) قاف = کاف= کھف = کاو ( ... ،که دوبخش
ت نی ،
نی را به ھم پيوند ميدھد  ،دريافته ميشد .ازاين رو  » ،درخ ِ
خيزران  ،زريره  « ... ،ھم تجربه زمان را درپيوستگی نشان ميداد
 ،وھم » نی «  ،بيان زھدان وزايش بود ،و زن با نی اينھمانی
داشت .اينست که حواس که سوراخھای زايش بودند  ،بيان ِ گوھر
زمانی  ،وتحول زمانی آنھا بود .

غار ،بـُون ھست

بون ،اصل نخستين ،منشاء ،سرچشمه وعلت ھست
چنانچه درسغدی  ،باقی مانده  ،غار) سوراخ وحفره وروزنه ( ،
بون =  Bunaaھست  .به عبارت ديگر» غـار«  ،ريشه ومنشاء و
اصل اوليه وسرچشمه و بنياد و َپی و مايه و علت شمرده ميشده
است .برای ميترائيان  ،درغارتاريک است که جھان وروشنی ،
پيدايش می يابد  .بون يا تخم يا چيتره يا يوشم ) جوش= خودجوشی (
 ،پيوند روشنی وتاريکی باھمست  .دربون ھست که تاريکی ،تحول
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به روشنی می يابد  ،و سياھی ،سپيد ميشود .آفرينش  ،تحول
ومتامورفوز) دگرديسی ( بود  ،نه خلق با خواست .تخم تاريک ،
تحول به سبزی يا به روشنی می يافت  .تاريکی از روشنی  ،يا
سياھی ازسپيدی  ،بريده و جدا نبود ،بلکه دوحالت به ھم چسبيده
تحول بودند  .ازاين رو به آفرينش جھان  ،بندھش ) Bun-
 ( dahishnميگفتند .بون دھشن  ،به معنای » زايش ازغار= بن «
بوده است  » .بنياد « که ھمان » بون +داته « باشد  ،به معنای
تحول و دگرديسی ازيک رنگ به رنگ ديگر ،ازيک حالت به
حالت ديگراست  .چيزی بنياديست که ازغار ،زاده شده باشد  .بدين
علت به داستان ) اسطوره (  ،بُنداده ) بنيادی (  ،بينشی که ازگوھر
زاده ميشود ،ميگفتند .
معنای » منشاء ماوراء الطبيعه « که سپس به » بندھشن « داده اند
 ،دراصل نداشته است  ،بلکه آفرينش جھان را پـيآيند  ،دگرديسی
وتغييرو تحول ميدانسته است  .غار ،نه تنھا زھدان  ،بلکه کانال
زايش نيز ھست  .ازغارتاريک  ،روشنی  ،زاده ميشود  .اين انديشه
به کلی درتضاد با انديشه افالطون و آموزه زرتشت ميباشد  .برای
افالطون ،روشنی  ،درغار)تن = جسم ( نيست  ،بلکه بيرون
ازغاراست  .درغار) تن وجسم ( ،انسان  ،بسته وزنجيری و
زندانی و درقفس است  .تن وحواس  ،غارتحول ودگرديسی آتش
جان  ،به روشنی وبينش نيست  .بايد انسان را ازتن وازحواس
تاريک وتنگ  ،نجات داد ،و بندھايش را شکست  .درحواس وجھان
مادی  ،انسان گرفتار» سـايه « و دور از» حقيقت « است  .انسان
نياز به بريدن وشکستن و آزادشدن ازجسم وحواس وازتن دارد .
روشنی  ،درغار) درحواس وتن ( پيدايش نمی يابد  .خردی که
روشنی وبينش ھای زاده ازحواس ھست  ،ھمه توھمات واوھام
وخرافات و» نمود بی بود ومجازی « ھست  » .اوام « يا زمان ،
که » ھنگ  +گام « يا » ايوی  +گام « باشد  ،دراصل بيان » شدن
وگشتن ازيک حالت به حالت ديگربوده است .
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اصل پيوستگی در زمان  ،اصل پيوستگی درجان ھم ھست  .به
عبارت ديگر ،آتش جان ) تخم زندگی (  ،درتن وحواس ،دگرديسی
به روشنی وبينش می يابد  ،روشنی وبينش ،زائيده و روئيده ميشود .
در داستان رستم درھفتخوان نيز ،انديش ِه » بريدن روشنی از
تاريکی«  ،با انديشه » پيوستگی يا دگرديسی تاريکی به روشنی «
آميخته شده است  ،و بيان دوره ای ازتفکراتست که اين دوجھان
بينی باھم گالويزبوده اند و نميتوانسته اند  ،به آسانی يکی را رھا
کنند و ديگری را جانشين آن سازند .
الھيات زرتشتی  ،نيزگرفتار اين آميختگی دوتجربه متضاد باھم
ھست .با چيرگی انديشه روشنی که می بـُرّ د و خودرا متضاد وجدا
از تاريکی ميسازد  ،حواس وتن وزمان  ،جايگاه تنگ وزندان
وزنجيری بودن ميشود که دوزخ ِ اکراه است .اين انديشه
درسراسر ادبيات ايران  ،بازتابيده ميشود .ازجمله مولوی ميگويد :
چيست آن » کوزه «  » ،تن محصور« ما
اندرو  ،آب حواس شور ما
اندکی جنبش بکن  ،ھمچون جنين
تا ببخشندت  ،حواس نوربين
پيش شھرعقل کلی اين حواس
چون خران چشم بسته  ،درخراس
يا آنکه
ت ظلمت  ،ميخورد
حس ابدان  ،قـُو ِ
حس جان  ،از آفتابی ) خارج ازغار( ميچـرد
حس درون غار ،تاريکی را ميخورد  ،وحس آسمانی ،از نورآفتاب
خارج غار ،پرورده ميشود
راه حس  ،راه خرانست ای سوار
ای خران را تو مزاحم  ،شرم دار
پنج حسی ھست  ،جزاين پنج حس
آن چوزرسرخ و اين حس ھا چو مس
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اندرآن بازار ،که اھل محشرند
حس مس را چون حس زر کی خرند
قوای ضمير) مينوئی ( که پيدايش » تخم جان = اھو « درانسان
باشد  ،بکلی ازحواس تن  ،جدا وبريده ساخته ميشوند  .درحاليکه ،
برای خرّ مدينان ،ھمان» تخم  ،يا آتش جان« ھست که ھم دردرونسو
 ،تبديل به نيروھای ضمير وھم درحواس  ،تبديل به روشنی و بينش
بيرونسو ميگردد  .ھردوگونه حواس  ،دگرديسی يک بون شمرده
ميشدند  .ھردو ،ازيک گرما يا ِمھر  ،افروخته ميشوند .
حواس  ،که » غارآفرينندگی « و » گشتگاه گرمی درتاريکی به
روشنی « و » اصل دگرديسی « و» بـنـد زمان « بودند  ،با يک
ضربه  ،اصل تاريکشوی  ،سترون شوی  ،زندانی شوی  ،سايه
ومجازوفريب بينی ميشوند  .اين تواءمان بودن حواس با زمان ،
ازآنجا که زمان را  ،گوھردرک حسی ميداند ،جايگاه اکراه و تنگی
و عذاب ميشود .
اينست که » خـرد« که تاکـنون » پيدايش روشنی وبينش  ،از
تجربيات حسی بود «  ،و اين خرد  ،درزندگی دھقان و روستا و
کشاورز ،به کاربسته ميشود ،مورد تحقير قرارميگيرد ،و دھقان
وروستا وکشاورز ،بنام عوام ) اوامی =زمانی = مردم روزگار(
برای چنين خردحسی که دارد  ،بيخرد وکم خرد ،به حساب ميآيد.
روستائيان ودھقانھا ودھاتيھا  ،عوام خوانده ميشوند ،چون بينش
حسی دارند وزندگانی شاد را درزندگی درگيتی خواھانند .
دوگونه بينش ،ازھم بريده ميشوند  ،و با خواروزشت شمردن يک
بينش ،بينش ديگر ،بزرگ و حقيقی و متعالی ساخته ميشود  .اين
خاص وخواصند ،که اين بينش حقيقی را دارند  ،وبه قول مولوی »
ازبينش آفتاب – درخارج غار -ميچـرند «  .چنين بينشی که بينش
متعالی است در دسترس عوام نيست که در»غارحس زمانی «
ھستند  .عوام  ،آنان که زنجيری ادراکات حسی زمانی درغارتاريک
ھستند  ،که جھان » گذر= فنا « ھست  ،ھيچ حقيقتی درگذروازگذر
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نمی يابند  .آنکه زمانی ) عوام ( ھست  ،بی حقيقت است  ،و در
دنيای فريب ومجازو خرافات زندگی ميکند و درغار ،زندانی وبند
است  .ميان اين غارو » فراسوی غارکه آفتاب ميتابد «  ،بريدگی
است  ،و دريکسوی اين بُرش  ،حقيقت است  ،ودرسوی ديگر ،باطل
ودروغ ومجازو سايه وخرافات و توھمات  ،واين دو غيرقابل تحول
به ھمديگرند .
بينش حسی  ،امکان دگرديسی به » معرفت فرازمانی= يا انتزاعی
يا متافيزيکی « ندارد  .برای رھائی اين بنديان وزندانيان از بينش
حسی وعالم حسی وزمانی  ،يا بايد  ،زوروعنف بکاربرد و
زنجيروقفس آنھارا شکست  ،يابايد آنھارا فريفت .
با چنين نگرشی ھست که موبد زرتشتی ِخسروپرويز ،خر ِد موجود
در جھان را چھاربخش ميکند که نيمی ازآن ،ازآن شاه
وحکومتگراست  ،وبخش مھم ديگراين خرد ،ازآن موبدان
وپارسايان ) موءمنان ( و» مالزمان شاه وحکومت « است  ،و»
خرد پاره ناچيزی « ازخرد که باقيمانده ازآن دھقانان يا عوام است :
بدوگفت موبد ،انوشه بدی ھمه مغزرا  ،ف ّر وتوشه بدی
چوپيداشد اين رازگردنده دھر خرد را ببخشيد برچھاربھر
فر وخرد ،پادشا را سزاست
چونيمی ازاو ،بھره پادشاست که ّ
دگر ،بھره » مردم پارسا « سه ديگر » پرستنده پادشا «
چونزديک باشد به شاه جھان خرد خويشتن را زوندارد نھان
اين مالزمان نيز ،فقط دراثرنزديکی بشاھست که خر ِد شاه يا
حکومت  ،بدانھا سرايت ميکند
کنون ازخرد ،پاره ای ماند ُخرد که دانا ورا » بھردھقان«شمرد
ولی اگر درھمان شاھنامه ژرف بنگريم  ،ديده ميشود که ميان
ايرانيان  ،انديشه ديگرونيرومند ترازاين انديشه رايج بوده است که
موبدان زرتشتی چندان بدان اعتقاد نداشته اند .
فردوسی مرتبا » داستانھای شاھنامه « را » داستانھای دھقانی «
ميداند وبا اين سخن  ،بدانھاارج واعتبار ميدھد  ،وژرفا ودرستی
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آنھارا  ،بديھی ميداند .علت اين ارج واعتبارومرجعيت داستانھای
دھقانی  ،آنست که اين داستانھا چنانچه از نام داستان ) داته  +ستان
 ،بون  +داته ( آشکاراست  ،خرديست که ازغارحواس درزمانھا ،
زاده شده است  .اين داستانھا ،بينش ژرف ازچنين خرديست .
فردوسی با اين داستانھای کھن است که ميکوشد ايران را ازنو زنده
کند :
زدھقان  ،کنون بشنو اين داستان که برخواند ازگفته باستان
چو گفتاردھقان بياراستم بدين  ،خويشتن را نشان خواستم
که ماند زمن ،يادگاری چنين بدان آفرين  .. ،کوکند آفرين
پس ازمرگ  ،برمن که گوينده ام بدين  ،نام جاويد ،جوينده ام
با چنين بينش عوامی -دھقانيست که فردوسی نام جاويد ميجويد
زگفتاردھقان  ،کنون داستان توبرخوان وبرگوی با راستان
کھن گشته اين داستانھا ،زمن ھمی نوشود  ،برسر انجمن
اگرزندگانی بود ديرباز برين » دين خ ّرم « بمانم دراز
به گفتار دھقان  ،کنون بازگرد بگوتا چه گويد سراينده مرد
ولی اين خرد دھقانی -اوامی ) زمانی  ،مردم روزگار= عوام « که
بينش ھای زاده ازحس ھست  ،وتنوع وطيف زندگی را درمی يابد ،
ازعطار ،سرچشمه » شرک « خوانده ميشود  ،و گلخن نجاست
دانسته ميشود .
ھمه شرکت  ،حواس تست درراه ھمه ديوان وغوالنند بدخواه
ھمه طبعت ،حواس ناخوش تست ھمه کبرت به دوزخ آتش تست
تواءمان بودن بينش حسی )خرد( با زمان  ،نه تنھا سبب بدبينی
وبی اعتمادی به خرد  ،بلکه به » زمان = زمانه= روزگار«
نيزميگردد.
عدم اعتماد ) گستاخی ،دراصل به معنای اعتماد وصميميت است (
به زمان  ،درواقع عدم اعتماد به خدا ھست  .نيرومندی ھراجتماعی
 ،پيآين ِد مستقيم ِ اعتماديست که مردم به ھمديگر) به جامعه اشان (
و به حکومتشان دارند  .اعتماد  ،فقط استوار بر » راست بودن
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ديگری « است و راستی  ،فقط درآزادی ممکنست  .راستی يا
حقيقت درفرھنگ ايران  ،پيدايش گوھرھرانسانيست ) به صدق
کوش  ،که خورشيد زايد ازنفست ،حافظ ( .
عدم اعتماد به زمانه ) دھر(  ،عدم اعتماد به خدا  ،وبه عبارت
ديگر ،عدم اعتماد به حکومت واجتماعست  .اين خدا  ،ديگر خدائی
نيست که اينھمانی با جانھای مردمان دارد که درخردشان  ،نگھبان
زندگيست .
خدائی که جانان باشد ) سيمرغ ( از زندگی وخرد مردمان  ،تبعيد
شده است  .خدائی که درجان مردم  ،وآتش جان مردم نيست
ودرخردشان  ،پيدايش نمی يابد  ،خدائی است که نميتوان به آن
اعتماد کرد  ،وھرلحظه ای بيخردانه رفتارميکند  ،و آنرا حکمت
ومصلحت ميخواند  .نمايندگان چنين خدائی که نورآسمان وزمين
ھستند ،و حقيقتشان از روشنی بيکران سرشته شده است  » ،بينش ِ
حسی روستائی يا عوام « را جھل وظلمت ميدانند  ،وآنرا به نام »
صغيروکم خرد وکنود وجاھل « خوارميشمارند ،و تابع ومطيع خود
ميداند  .تئوری حاکميت آنھا براين شالوده نھاده شده است.
ولی ھمين بينش حسی روستائی وعوام  ،درسرکوب شدن  » ،دغل
« ميشود  ،و با » دغل شدن «  ،درست ھمان » عقل متعالی و
خاص « را که نقش پاسدارونگھبان اجتماع را به عھده گرفته
است ،گيج وپريشان ميسازد  .ھمان بينش ِحسی عوام  ،در » دغل
شوی «  ،کل ارزشھای اخالقی واجتماعی را متزلزل ميسازد  ،و
بيان عدم اعتما ِد کامل او به » خواص = نخبگان دينی وحکومتی «
و سازمانھای حکومتی است .

چرا بينش حسی وزمانی  ،دغلکارميشوند ؟
بينش حسی) خرد(= روستائی= دغـل=ھـوا
عقل روشن ازآفتاب بيرون غارياحس= شھری
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حواس وزمانه  ،دغلند  .مردم چنين روزگار) زمانيان( ھم ،بالطبع ،
دغل ھستند  .دغل  ،چيست ؟
واژه » دغل يا داغول يا داغل «  ،از واژه » غول يا گول « ساخته
شده اند .ديده ميشود که واژه » غول « ،ھم به معنای » ھمزاد=
تواءمان « است و ھم به معنای » غار« است  .واين دو ،دراصل ،
معنای » اصل تحول و دگرديسی « داشته اند که سپس خوارو زشت
ومنفی ساخته شده اند  .ازاين رو ،اصل گمراه کننده را  ،غول ناميده
اند  .چون ھرچيزی که خودرا تغييروتحول ميدھد  ،نميتوان اورا به
آسانی شناخت  .برای عقل آفتابی فراسوی غار  ،چيزی روشن است
 ،که ھميشه ھمان ميماند که بوده است  .ھميشه باخود ،اينھمانی
دارد .عـقـل ِفراغـاری  ،عـقـل انتزاعی  ،ازتحـول  ،اکراه دارد .
ھرچيزی  ،بايد ھمان بماند که ھست تا معقول باشد  .حکومت
وجامعه ) = شھر( نيازبدان دارد که ھمه انسانھا را ثابت وسفت
ومحکم بسازد تا بتواند ھمه را تحت ضابطه درآورد  .ديده ميشود که
واژه ِ» گول « ھم  ،دارای معانی  -1جغد  -2لوچ  -3فريب ) ريو(
است  .جغد يا بيغوش ) يوغ  +تای  ،وی  +قوش ( ،نماد » بينش
خرد بھمنی « است که درايران  ،اصل خرد درھرانسانی شمرده
ميشد  .جغد ،بيان آرمان بينش درتاريکيست .
بينش درتاريکی  ،بينشی است که درروند ھر تحول وتغييری که
تاريک
تاريکست  ،ميتواند روشن کند  ،و ببيند .ازاين رو » زمان
ِ
آينده« را ميتواند ببيند  .خرد بھمنی که زاده از بينش ھای حسی در
تغييرات زمان ھست  ،اينھمانی با جغـد دارد  .ھمچنين »لوچ«
دراصل به معنای » دوبين « ھست  .لوچ  ،چشميست که ھردوتا
) پيش ازتحول وپس ازتحول ( را به صورت جفت به ھم پيوسته
ميتواند ببيند  ».فريب « ھم که از واژه » ريو= ريب « ساخته شده
است  ،به معنای ھمزاد وجفت است  .ازاين رو انسان را دراصل »
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ريواس « ميدانستند ) بندھشن  ،بخش نھم (  ،چون ريواس درخودش
 ،اصل نرينه ومادينه را باھم دارد ،يعنی انسان  ،اصل آفرينندگی در
تحول است  .انسان  ،ريو ود غل است  ،اصل تحول ودگرديسی
است  .زمان  ،ريوو دغل است  .با طرد ونفی وانکار ،اصل ھمزاد
وجفتی ) يوغ = جوش ( به عنوان اصل آفريننده ) غار(  ،اصل
تحول در زمان  ،بد نام و خوارساخته شده است .
اينست که » دغل بودن «  ،اصل مشتبه سازی و گمراه کنندگی
وفريبائی گرديده است  .ھرچيزی که تغيير يابد و دگرديس شود،
گمراه ميکند  ،ميفريبد  ،گول ميزند  ،غول است  ،دغل است.
روستائی ودھقانی که بينش ھايش دراثرکشاورزی  ،زمانی وحسی
ھست  ،دغل است  ،ولی محتسب ) آنکه به حسابھای ھمه رسيدگی
ميکند تا امرونھی عقل آفتابی  ،مو به مو اجرا گردد (  ،وھمان »
عقل بھره مند ازآفتاب فراغاری ھست  »،شھری« است  .مدنيت
که » شھرگانی « باشد  ،اينھمانی با » عقل فراغاری « داده ميشود
و » خردی که ازحواس وزمان پيدايش می يابد و » دھقانی
وروستائی « است  ،اينھمانی با » توحش وجاھليت وظلمت « داده
ميشود  .ردپای اين انديشه به خوبی درآثارمولوی باقی مانده است .
در مثنوی  ،داستان بسيارزيبائی از» يک روستائی ويک شھری «
ميآورد  ،و درپايان  ،بدين نتيجه ميرسد که :
قول پيغامبر شنو ای مجتبی » گورعقل « آمد ،وطن درروستا«
ھرکه اندرروستا  ،يک روزوشام
تا به ماھی  ،عقل او نبود تمام
تا به ماھی  ،احمقی با او بود
ازحشيش ده  ،جزاينھا چه درود
وانکه ماھی باشد اندر روستا روزگاری باشدش جھل وعمی
پيش شھرعقل کلی اين حواس چون خران چشم بسته درخراس
برشالوده ھمين تفکرات  ،محمد درقرآن  ،کافررا  ،کافر ناميده
است  ».کافــر« درعربی به معنای » کشاورز وبرزيگر است که
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تخم را درزمين غرس ميکند و ميپوشاند تا برويد وسبزشود « .
محمد  ،اين بخش ازکارکشاورز را که » پوشيدن تخم در زمين
تاريک وسياه « باشد ،به معنای کسی ميگيرد که » حقيقت يعنی
نور سماوات وارض را ،که اسالم باشد « ميپوشاند وتاريک
ميسازد  ،و بخش ديگراين کارکشاورز را که روئيدن وسبزشدن و
بارآور و بينش شدن باشد  ،بکلی فراموش ميسازد  .کشاورز
وروستائی يعنی کافر) افشاننده بذروغرس کننده تخم= ھاگ = حق (
 ،ميشود اصل » ضد حقيقت « ،که بايد نابود ساخته شود  .کشاوزو
دھقان که کافرباشد  ،اصل پوشنده حقيقت واصل جھل وظلمست .
ولی » دغل « نيز مانند ھمين » کافر«  ،آنچه را درزمين تاريک
ميپوشاند ،بدان غايت می پوشاند تا درغارتاريک  ،تحول ودگرديسی
يابد و سبزو روشن شود  .باالخره اين روستائی ) بينش حسی
وزمانی(  ،اينھمانی با » نفس پليد و مکار« و » ھوی « می يابد .
ھوا =  hvaنيز ،دراصل به معنای » ازخود بودن  ،قائم بالذات
بودن « است  .آن تخمی ) ھاگ = خاک( که درتاريکی کاشته
ميشود  » ،ازخودش «  ،دگرديسی به سبزی وروشنی ) حق =
ھاگ ( می يابد  .و نياز به روشن شوی از ديگری ندارد  .ازاين رو
ھست که ازکشاورز وروستا  ،تنھا بخش » کافرش = پوشاننده « ،
درذھن محمد ،کل عمل شد  .ولی آنچه فروکوبيده ميشود ودر»
غارميرود «  ،ازبين نميرود  ،بلکه به خود ،شکل ديگرميدھد .
آنچه رانده و طرد و تبعيد ميشود  ،با تغييردادن صورت  ،ازسرپيدا
ميشود  .او  ،اعتما ِد خودرا به جامعه وحکومت  ،درخود گستری
ازدست داده است  .دراجتماع ودرحکومت  ،آزادی نيست که فقط
درآن  ،ميتوان راست بود و گوھرخودرا گسترد  .او ازاين پس ،
دست از » راستی « ميکشد  .راستی چيست  ،راستی  ،نمودن گوھر
خود ھست  ،واين با اعتماد به محيط وآزادی  ،ممکنست  .به محضی
که راه پيدايش گوھر خود انسان  ،درھمان تکفيروتحقير ،بسته
شد ،نابود نميشود  ،بلکه به خود صورتی ميدھد تا اصلش ،
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ناشناخته بماند  .اين را دغل ميگويند  .خرد که بينش زاده ازحواس
زمانی وسکوالرھست  ،درمقابل » عقل فراغاری وانتزاعی «
روستائی دغل ومکارميشود  ،وعقل محتسب ) پاسدار( باھمه قدرت
وقھروتھديدش  ،ازعھده مقابله با آن برنميآيد .اين انديشه درغزل
رومی استادانه گسترده شده است .
روستائی بچه ای ھست درون بازار
دغلی  ،الفزنی  ،سخره کنی  ،بس عيار
که ازاو » محتسب ومھتر« بازار ،به درد
درفغانند از او  ،از فقعی ) آبجو فروش( تا عطار
چون بگويند  ،چراميکنی اين ويرانی
دست کوته کن و ،درم درکش و ،شرمی ميدار
او ،دوصد عھد کند  ،گويد  :من بس کردم
توبه کردم  ،نتراشم زشما  ،چون نجار
بعد ازاين بد نکنم  ،عاقل وھشيارشدم
که مرا زخم رسيد از بد و ،گشتم بيدار
باز درحين  ،ببرد از بر ھمسايه  ،گرو
بخورد با می وچنگی  ،ھمه با خمر وخمار
..........به گھی
ھمه مھروکرم و خاکی و عشق انگيز
که بجوشد دل تو  ،وز تو رود  ،جمله قرار
وگھی  :ازسر فضل و ھنر آغاز کند
که بگوئی تو  :که لقمان زمانست بکار
روزی از » معرفت وفقه « بسوزد مارا
که بگوئيم که  :جنيد است و زشيخان کبار
ھيچ کاری نه ازاو ،جمله شکم خواری و بس
پس ازآن گشت به ھرمصطبه او ،اشکم خوار
محتسب کو زکفايت چو نظام الملک است
کرد از مکر چنين کس ،رخ خود در ديوار
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اين » خرد ،که بينش حسی زمانی باشد که درروستا زاده « نماد
خود را می يابد  ،روياروی » عقل فراغاری که با روشنی از نور
بيکران يا نورالسماوات واالرض « که شھری و محتسب ومھتر
بازار باشد » ،درھرانسانی درجامعه « ميايستد  ،و پيکاروتنش
وکشمکش سختی بنام » سکوالريته « درميگيرد  .درضمير
وروان ِھرفردی درجامه  ،چه خاص ) نخبگان وروشنفکران
وروحانيون ( باشد  ،وچه عوام  ،اين ستيزو جنگ ميان » بينش
حسی زمانی = که خرّمدينان ،خرد ميناميدند « با » عقلی که
فراسوی غار ،خورشش ازآفتاب حقيقت ھست « درميگيرد .
خرد حسی وزمانی  ،خوشی وشادی را درزمان ميجويد و عقل ِ
روشن ازآفتاب فراسوی حواس  ،خوشی وشادی را فراسوی زمان
وگيتی ميجويد  .ضميرھرانسانی درجامعه  ،ميدان نبرد اين
روستائی با شھری  ،ميان حس با عقل  ،ميان نفس اماره و ايمان
ھست  .دوگونه تجربه از زمان  ،گستره زندگی را تبديل به ميدان
مبارزه وپيکارميکند  .سکوالريته  ،ھمين ميدان جنگ درزندگيست
 ،که دو گونه تجربه از زمان  ،باھم گالويزند .
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گـُسـتـاخـی

يا
اعـتماد  ،به »جان وخرد ِ خود«
درتحوالت زمـان ) روزگار(
از خدای ِزمان وزندگی ) رام ( درايران
تا صاحب الزمان  ،و اعتماد به او
ومح ِواعتمادازخود)زشت شدن گستاخی(
درعربی  ،معنای اصلی » اعتماد « بنا برمنتھی االرب » به شب،
سيرکردن است «  .چرا  ،اعتماد  ،گشتن و گردش يا سفروسياحت ،
درتاريکی شب است ؟ البته  ،چنانچه درواژه » گشتن « نيز به
خوبی ميتوان ديد  »،سـير« نيز ،ھم حرکت کردن وھم تحول
کردنست  .چگونه درحرکت درتاريکی که ھمه خطرھای ناديدنی
وناگھانی را ميپوشاند وچشم آنرا نمی بيند  ،اعتماد ،ھست ؟
دراين تجربه نيز ھمان مسئله » غـار « ،نھفته درميان ھست  .پاسخ
نھائی به اين سئوال که ميتوان دربررسی ھا يافت آنست که جان ِ
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خود ِ چنين انسانی که درتاريکی  ،سيروسياحت ميکند  ،سرچشمه
ايست که » می تابد  ،يا تابان است «  ،و آنکه سرچشمه زايش
روشنی وگرميست  ،ازخودش و به خودش  ،اعتماد دارد  ،يا
پيکريابی اعتماد ھست  .اعتماد  ،بيان ِ سرچشمه آفرينندگی بودن
خود است  .جان خود او  ،آتش وگرمائيست که درچشم وحواسش
درتاريکی نيزميافروزد و ھمه ناديدنی ھا را ديدنی ميسازد .
چگونه ميتوان به اين پاسخ رسيد ؟ اين چه تجربه ای که در
اصطالح » اعتماد « درعربی  ،پيکر به خود گرفته است ؟ شب
وتاريکی )= قار( چيست وکجاست ؟ چرا انسان  ،وارونه آنچه می
انگارد  ،ھميشه از درون ِ تاريکی ميگذرد ؟ » غـار«  ،روند ِ
گشتن وتحول است  ،و زندگی درزمان  ،ھميشه ميگردد  ،وما
ھميشه ازاين غارميگذريم  ،با وجود آنکه اين غار را نمی بينيم .
علت آنکه اين غـارتاريک را نمی بينيم  ،آنست که به آفتابی
درفراسوی غار) حقيقتی  ،آموزه ای  ( ... ،اعتماد کرده ايم ،
وھميشه خود را » فراسوی غار« ميانگاريم  ،چون ازبودن در
درون غار ،می ترسيم و به طبيعت غنی ای ِ خود اعتماد نداريم ،
چون جان وخرد ما  ،ديگرازخود » نمی تابد «.
زمان  ،رون ِد تغييروتحول است  ،و تحول  ،ھميشه ،درروشن
وآشکارشدن  » ،نـو« ميآورد  ،ولی ھرنـوی  ،ھميشه درآغاز،
بيگانه وناشناخته وتاريکست  .روشنی ِپيدايش ،مارا ازديدن
تاريکی گوھريش  ،بازميدارد  .سيـر درزمـان  ،سيرھميشگی
درتاريکيست  .زمان  ،ھميشه » غار« است  ،چون ھميشه تحول
می يابد ) ميگردد  ،درگشت و گشتن است ( .
ما اين تاريکی تحول زمانی را ديگربا چشم خود نمی بينيم  .ولی
زمان  ،ھميشه آبستن است  ،چون ھميشه » روز از شب « ميزايد .
شب  ،نام آل ياسيمرغ بوده است  .درشاھنامه نيزسيمرغ  ،ھميشه
برقيست که در » ابرسياه وتاريک « ميآيد  ،وابر سياه وتاريک ،
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آبستن ھم به باران  ،وھم به آذرخش وبرقست  .زمان  ،درھرلحظه
ای ،اصل تحول از تاريکی به روشنائی وازروشنائی به تاريکيست .
مسئله بنيادی آنست که آيا انسان  ،ازبرخورد به تحول و تنوع
وکثرت  ،شاد ميشود و به پيشوازآن ميرود  ،يا ازبرخورد با تحول
وتنوع وکثرت  ،نفرت واکراه دارد وميترسد وازآن ميگريزد ؟ به
قول صائب:
ازنسيمی دفتر ايام برھم می خورد
از ورق برگردانی ِ ليل ونھار ،انديشه کن
چرا » انديشه کردن «  ،بيمناک شدنست ؟ چرا ما ھميشه ازبيم
پيدايش ِخطرھای ناگھانی ميترسيم ومغزانديشيدن ما  ،ترسيدنست ؟
انسان نيرومند  ،ازبرخورد به تحول وتنوع وکثرت  ،شاد ميشود ،
وانسان ِسستی که اندامش خشک وفالج شده است  ،ازکثرت وتنوع
وتحول  ،نفرت واکراه دارد وميترسد وازآن ميگريزد  .اين شادی
ويا آن نفرت واکراه  ،يا اين نيرومندی وآن سستی  ،چگونه درانسان
پيدايش می يابد؟ چراما به سوی روشنی فراسوی غار ،ميگريزيم ؟
ھنگاميکه بسياری از انسانھا يا اجتماع  ،از» تحول وتنوع وکثرت
«  ،اکراه وترس داشته باشند  ،خواه ناخواه  ،آنھا درجستجوی »
روشنی= بينشی « ھستند که تحول وتنوع وکثرت را به کلی بزدايد ،
تا با آن  ،خود را ازاين اکراه و ترس  ،رھائی بخشند .
زمان نبايد  ،بگردد ) تغييربکند ( تا اکراه وترس آنھا ،پايان يابد .
چنين زمانی  ،روشن است  .دراين روشنی  ،انسان  ،ازپيش  ،ھمه
رويدادھای آينده را می بيند و فارغ ازترس ووحشت  ،گام دراين راه
راست می نھد  .روند زمان  ،ھنگامی روشن ميشود  ،که تغيير و
تحول و ابداع و کثرت  ،ازآن زدوده شود  .در پھلوی  ،ديده ميشود
که واژه » گشتيه =  «gashtihکه ھمان واژه » گشتن « است ،
معنای » دشمنی وضديت « را يافته است  .ازخود ميپرسيم که چه
شد که تحول وتغيير) گشتن( ،به خودی خودش  » ،دشمن وضد
زندگی « شمرده ميشود ؟
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باآمدن زرتشت  ،يزدانشناسی زرتشتی  ،درگشتن  ،ديگر تحول
نميديد  ،بلکه » گذروفنا « ميديد  ،که مکان اھريمنست  ،واھريمن
 ،ضد زندگيست و ھميشه اززدن کام می برد  ،و درد ودروغ
وتباھی ميآفريند  .به عبارت ديگر ،خدا ی زمان ديگر  ،خودش ،
در زندگی پيکرنمی يابد  .زمان )= زم= رام ( ديگر خودش » ،
زمين = زم  +داته = زمياد « نميشود  .اينست که تجربه » روشنی
« زرتشت  ،برضد » گشتن درزمان « بود  .بدينسان  ،زرتشتيان
درآنچه ميگشت  ،دشمن وض ِد روشنی وراستی ) حقيقت ( خود را
ميديدند  .حواس وتن نيز ،که غار ،و روند گشتن و تنوع يافتن
است ،دشمن وضد زندگی ميشد  .زن نيزکه پيکريابی اصل زايندگی
) تن = غار( بود  ،دشمن وضد حقيقت ميشد .
درغار ،حواس  ،ازدرک تنوع وکثرت درتحول  ،شاد ميشود  ،بدين
علت  ،عطار ،حواس را اصل » شرک « ميداند .برای روشن کردن
زمان درتاريخ  ،بايد جلو ھمه تحوالت و تغييرات را دراجتماع
گرفت  ،چون حقيقت يا راستی را که از روشنائی بيکران اھورامزدا
 ،ساخته شده وبايد تغييرناپذير بماند  ،فاسد وتباه ميسازد .
اين حقايق روشن ِ » فراغاری «  ،اين انديشه ھای روشن که با اين
اديان وايدئولوژيھا ،حاکم برروانھا وانديشه ھا دراجتماع ميشوند  ،و
زمان را نه تنھا درگذشته وتاريخ بلکه درآينده نيز روشن ميسازند ،
وبدينسان  ،تاريکی زمان  ،يعنی تحول زمان را برای ھمه ناديدنی
وناگرفتنی ميسازند .
آنھا نميتوانند  ،تحول را درواقع  ،از زمان بزدايند  ،بلکه ميتوانند
 ،تحول را درزمان  ،برای باورمندان به آن بينش ) روشنی ( ،
ناديدنی و نامحسـوس سـازند  .آنھا » غار زمان« را برای خود ،
ناديدنی ميسازند  » .گـشتن «  ،در زير پوشه ِيا پرده ِ» ثبوت و
ھميشه ھمان مانی «  ،ناديدنی و ناگرفتنی ميشود  .انسان ،ثبوت
و»ھميشه اينھمانباشی« را می بيند  ،ولی تحولی را که روی ميدھد
 ،ديگر نمی بيند  .آنھا تحول زمانی )= گشتيه ( را که دشمن وضد
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است  ،با زوروقھر ِروشنی حقيقت خود  ،ازپيش چشم  ،ميرانند
وفروميکوبند  .روشن ساختن زمان چه درگذشته وچه درآيـنـده ،
به معنای » سترون ساختن زندگی « ھست  .تا زمان وزندگی
باھمند ،و زندگی درزمان تحول می يابد  ،زندگی  ،ھميشه آبستن
است  ،و ھميشه شبيست ) تحول وگشتی است ( که روزوروشنی
وگرمی را ازخودش ،ميزايد  ،تاريکی است که خودش ،تحول به
روشنی مييابد .
زمان  ،با روشن کردن  ،تاريکی خودرا از دست نميدھد  ،بلکه
تاريکی زمان  ،ناديدنی وناگرفتنی ميشود  .خرد  ،زمان را
درتحولش نمی بيند و درنمی يابد  .ما در روز روشن راه ميرويم ،
ولی اين روشنائی حقيقت ما ) که از آفتاب برون غاراست (  ،چشم
خرد مارا  ،ازديدن تحول که روی ميدھد ،بازميدارد وميپوشاند .
ما غار زمان را در روشنائی که با حقايقمان  ،از رويدادھا وپديده ھا
می بينيم  ،نمی بينيم  .زندگی  ،رفتن درآن » راه مستقيم روشن
وھموار« نيست  ،بلکه زندگی سپردن راه درآن دگرگونه شوی ،
درآن غار ،درجنگل انبوه است .
انسان بايد نيرومند شود ،و اکراه ونفرت وترس خود را  ،ازتحول
) گشتن ( وغنای درآزادی  ،بزدايد) درغار ،تحول يابد ،بگردد ( ،
نه آنکه زمان را ازگشتن وتـنـوع وغنا  ،تھی سازد  .انسان ،
درزمان ) روزگار( ميگردد  .تا انسان  ،اکراه ونفرت وترس از
تحول در زمان دارد  ،خواھد کوشيد که حقيقتی بيابد وبجويد که با
آن ميتواند زمان را روشن ) بی تحول وتھی ازسرشاری ( سازد .
روشنی آفتاب فـراسوی غار) برعکس روشنی که تحول ِ خو ِد
برنده است  .روشن کردن زمان ،
تاريکی وپيوسته بدان است ( ،تيغ ّ
به معنای » بريدن زمان « است  .زمان بايد ازھم گسسته شود و
ديگر ،پيوسته نباشد  .زمان ازاين پس  ،شمردنی ميشود  .آنچه
شمردنی شد  ،وميتوان روی آن حساب کرد  ،روشن است  ،وچيزی
را ميشود شمرد که ازھم بريده است .
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اينکه درفرھنگ ايران  ،رام ) زم  ،پيشوند زمان ( خدای زمان بود
 ،خدای زندگی ) جی ( ھم بود  .بی زمان نميشد زيست  ،زندگی
) جی= يوغ ( وزمان ) ھنگام ( ھردو پيکريابی » اصل پيوستگی =
يوغ « ھـستد  .زيستن  ،گشتن وتنوع يافتن در روند زمان است .
گشتن  ،تحول يابی اصليست که صورتھای گوناگون پيداميکند ولی
ھميشه پيوسته است  .خدا  ،برای آفرينش ،تحول به گيتی می يابد .
خدای زمان ) زم  ،رام ( تحول به زمين ) زم  +داته = زامياد ( می
يابد  .روشن کردن زمان  ،به معنای » بريدن وگسستن زمان از
زندگی « است  .با اين بريدنست که ازآن پس ،زندگی ) جان =
جی +يان ( در زمان  ،تحول نمی يابد .

جان انسان  ،اصل تابندگی ) روشنی وگرمی ( است
که غارتاريک را ميتواند روشن کند

» انسان  ،گستاخ است «
» انسـان  ،گوھـر ِســروری است «
درفرھنگ ايران ،زندگی کردن  ،با حرکت کردن وتحول
در»غارزمان « کار دارد  ،ودراين تاريکی  ،زندگی  ،ھيچگونه
ترسی ونفرتی ھم ندارد  ،بلکه باغارزمان  ،صميميت ھم دارد .
چون جان خودش درتاريکی غار ،سرچشمه روشنی وگرميست ،
واز حواس خودش  ،به غار ،پرتـو ميانـدازد .
درفرھنگ ايران  » ،منشاء زندگی يا جان«  ،دردرون انسان » ،
اخو=  «hv-a =a-hv =axvھست  ،و » =hv-aھوا« به معنای »
ازخود ،يا قائم به ذات خود بودن « ميباشد  .انسان  ،دربُن وجودش
» اخو « را می يابد که » خود را ميگسترد « .طبيعت يا گوھر
انسان که اخو باشد  ،اصل ازخود گستريست  .خود را گستردن،
تحول دادن به خود ) اخو=  (axvدر زمان پيوسته به ھم ھست .
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حرکت درغار زمان  ،تحول يابی  ،در نوشوی ھای متنوع ومتعدد
وفروان است  .اين را گستاخی »  «vista - axvميناميدند .
تخم آتش  ،که » آتش يا گرمای جان « باشد  ،و درآتشگا ِه تن انسان
 ،شعله ورميشود  ،ھمين » اخو=  «axvھست که تحول به
چھارنيروی ِ ديگر ضمير انسانی  ،و پنج حواس درتن انسان می
يابد  .تابش اين آتش )  axvيا  arthaيا فرنفتار(  ،ازدرون
روزنه ھا ،يا غارھای حواس  ،تحول به » بنيش وروشنی « می
يابند که درپيوند يابی باھم  » ،خـرد « ناميده ميشود .
منشاء جان يا » تخم آتش درتن انسان «  ،ازخود  ،گسترنده  ،يعنی
گستاخ است  » .گستاخ «  ،دراصل  ،دومعنی بنيادی دارد -1 :
اعـتماد و  -2صميميت  .سرچشمه زندگی درانسان  ،درخود
گستردن  ،ھم اصل اعتماد و ھم اصل صمييت است  .جان انسانی ،
پيکريابی اعتماد وصميميت )= پاکدلی +يگانگی  +يگانه منشی+
سادگی ( است  .اين تصوير انسان درفرھنگ ايران  ،به کلی برضد
» تصوير انسان ِفروبسته و زنجيری وزندانی درغار افالطون «
است  .اين انسان  ،اصل گستاخی  ،ھم اعتماد به خود  ،وھم
صميميت با غارتاريک يا با محسوسات وتحول ميباشد .

اخـو ) خوی  ،خو( = اَھـو= اَھـورا
گوھرجان انسان درفرھنگ ايران » ،اخو« ناميده ميشده است که
امروزه به شکل » خـوی« و» خـو « ،معنای سرشت وطينت دارد،
ولی درمعنای بسيارتنگی بکار برده ميشود ،که ازاصلش ،بسياردور
افتاده است  .ھمچنين شکلھای ديگرش  » ،اھو=  «ahvو » اھورا=
 «ahuraھست ،که چون در » اھورامزداه «نام خدای ايران شمرده
ميشود ،رابطه اش از گوھرانسان  ،بريده انگاشته ميشود  .درحاليکه
خدای ايران  ،ازجان انسان  ،گسسته وبريده نبود  ،بلکه بدان ،تحول
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می يافت .درفرھنگ ايران  ،انسان ) مردم = مر +تخم (  ،تخم خدا
) فرزند خدا ( شمرده ميشد ،و درست اين » اخو،يا اھو ،يا اھورا،
يا خو «  ،بيان ھمان تخم خدا است  ،که ازخوشه خدا ) مز +داه =
زنخدا ماه  ،ماه دربرگيرنده ھمه تخمھای زندگان وانسان بود ( درتن
ھا افشانده شده است .
يکی از معانی بنيادی ِ » اخو= اھو «  ،سروروخدايگان است و
درست »اھورا« نيز ،ھمين معنی را ميدھد  .گوھروفطرت انسان ،
سروری ھست  .اين تصويرانسان  ،بکلی برضد تصوير انسان در
اديان ابراھيميست که گوھر انسان  ،مطيع بودن وبنده وتابع وعبد
ومخلوق وتسليم بودنست  .درفرھنگ ايران  ،انسان  ،تخم خدا
) اخو= اھو= اھورا ( ھست  ،نه مخلوق او ،نه عبد او ،نه بنده او ،
نه تابع ومطيع او  .اين خدا  ،به انسانی ويژه وبرگزيده نيز ،به طور
استثنائی  ،سروری نميدھد  ،بلکه سروری خدا  ،درھرانسانی،
سروری انسان ميشود .
سروری چيست ؟ سروری  ،ازخود و به خود بودنست  ،قائم به
ذات خود بودن ) ايستاده برپای خود = راست  ،سرش راست برشد
چوسرو بلند ( است  ،و آنکه ازخود ھست  ،به خودش اعتماد
دارد  .برپايه اين پيشينه فرھنگی است که » مانی « » ،نخسين
انسان« را  ،که مقصود فطرت وبُن ھمه انسانھا باشد » ،
اھورامزداه « مينامد  .اين تصوير» اھورا « و » اھورامزداه « که
اينھمانی با » ارتای خوشه = ارتا خوشت « داشت  ،با تصويری که
زرتشت ازاھورامزداه داشت  ،فرق کلی دارد  .اھورامزدای
زرتشت  ،مانند ارتا  » ،خوشه تخمھای جانان « نبود .
وواژه » خـوشه «  ،دراصل » اخـو +شـه « بوده است ،که به
معنای » سه تخمه «  » ،سه ُجفت  ،تخمه « است  ،چون » شه
وشی « ھردو ،به معنای » سه « ھست  » .اخو« در ھرجانی ،
تخمی ازاين » اخو +شه = خوشه « ميباشد  .جان ھرانسانی ) اخو(
 ،سرشت وطينت سروری ) ازخود بودن = اصل بودن ( دارد که
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بايد دراو برويد وبشکوفد وببالد  .گوھرانسان ،سروری  ،اھورائی
ھست .
تاريخ ،که ميدان پيدايش وچيرگی قدرتھای دينی وحکومتی است ،
سروری فطری ازانسانھا« بوده است .
ھميشه رون ِد » غصب اين
ِ
اينکه اھورامزدای زرتشت  ،خود و ارتا را ديگر به نام » خوشه «
نمی پذيرد  ،به معنای آنست که » منکرسروربودن ،وقائم به ذات
بودن انسان به طورکلی « ميگردد  .با سلب سروری از گوھرو
طبيعت انسان  ،وبرابری انسانھا درسروری  ،بخشيدن سروری به
برگزيدگان و حکومتگران ومھتران  ،کار ِ خدائی ميشود که ديگر،
جدا ازانسان ) زندگی ( ميباشد  ،و آفتابی فراسوی غار ) روشنی
بيکران ،روشنی که ازتحول پيدايش نمی يابد( ھست  .بدينسان ،
بنياد ِ » سروری جامعه = حاکـميت ملت « وحکومت دموکراسی
شھرخرم ( درفطرت وطبيعت انسانھا  ،نابود ساخته
وجمھوری)
ّ
ميشود .
ھمه حقايق وآموزه ھای آنھا  ،شيوه » سلب اين اعتماد انسانھا به
خودشان = اين سروری « است  .روشن شدن درفراسوی غار از
ب حقيقت يا آموزه ای وشريعتی  ،سلب ويژگی گوھرجان خود
آفتا ِ
انسان ازاوست که ازخود ،روشنی وگرمی می تابد و زندگی را
درپيوستگی خود درتحولھا  ،روشن وگرم ميکند  ،ودرغارتحول ،
احساس شادی ونشاط ميکند  ،چون درھرآنی  ،نيرومندی خود را
دراعتماد به خود درمی يابد .
اخو ، axvدرسانسکريت » اسو=  «asuناميده ميشود و معانی
نزديک به »اخو= خو« را درفرھنگ ايران دارد  .درسانسکريت ،
»اسو«  ،اصل حرکت ) حرکت دھنده ھمه ( و » زندگی ،حيات ،دم
ونفس«  ،و « پنج بادی که حرکت دھنده بدن ھستند « و » روان
وروح « ميباشد .درفرھنگ ايران نيز اخو  -1 :به شعور و وجدان
واراده ودل و به  -2حيات و وجود و زندگی و اصل حيات و  -3به
سرور وخدايگان گفته ميشود  .ازتطبيق اين دو باھم ميتوان ديد که
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»اخو«  ،ھم  -1اصل حرکت  ،و ھم  -2اصل حيات) زندگی (  ،وھم
 -3اصل انديشه و آگاھی و اراده و وجدان وفھم است  .به عبارت
ديگر ،اخو ) خو ،اھو ،اھورا ( را اصل کلی آفريننده وسرچشمه
زندگی وانديشه ) منيدن( وجنبش ميداند  .اعتماد ،پيآيند درک اين
اصالتھا باھم درخود ھست » .اخو«  ،تخمی از» اخوشه = خوشه
ارتا « ھست  ،طبعا اينھمانی با » تخم آتش = آتش جان = وھو
فرنفتار= فرن -او -تاره « دارد  .درفرھنگ ايران  ،باد ،آتش را
ميافروزد و آتش افروز ،به معنای نوآور ومبدع و آفريننده ھست .
بھمن وسيمرغ ) عنقا (  ،ھردو آتش افروزند ) برھان قاطع ( .
اينھا ھردو ،گوھر ِھرانسانی ھستند  .اخو ،ھمان تخم آتش
) منشاءزندگی وجنبش وانديشيدن ( است که درتن ) غار( جای
ميگيرد و می تابد  .تابيدن چيست ؟ پرتو چيست ؟ چرا آفتاب »،
مھر« ناميده ميشد ؟ چون » روشنی ازگرما= تب يا تف يا تاب «
پيدايش می يابد  ،ومھر) محبت(  ،گرميست  .پيدايش روشنی از
آتش ياتـف  » ،زايش بينش ِ گرم « شمرده ميشد  .به ھمين علت »
آگر« درفارسی به معنای زھدان و درکردی به معنای » آتش «
است  .روشنی  ،ازغارتاريک )حواس +زمان ( ميزايد  .اصل
زندگی درانسان  ،ھم روشنی می تابد ) ھم اصل بينش است ( وھم
گرم ميکند ) اصل صميمت ويکدلی ويک منشی ويگانگی ( است.
ازاين رو ديده ميشود که » ھخا منش  ،ھخامنيدن « که درآن ھخا،
تلفظی از» اخو« ھست  ،به معنای ِ » انديشيدن در دوستی و رفاقت
وبرادری « است  .منشاء زندگی درجان انسان  ،ھم با روشنائی وھم
با گرما کار دارد  ،و» روشنی بدون گرمی نيست «.
اگر به ھمان تصويرغار افالطون نگاھی ازنو بيندازيم  ،فرق ميان
رستم درغار ،و انسان دربند وزنجيری افالطون درغاررا می بينيم.
درانسان زنجيری درغارافالطون  ،نه تنھا روشنی از جان خود
انسان  ،پيدايش نمی يابد  ،بلکه افزوده براين  ،روشنی که
درغارازپشت سر انسان زنجيری ميآيد  ،فاقد گرما نيز ھست  ،يعنی
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روشنی است که ازآتش )گرما( زائيده نشده است  .مانند روشنی
بيکران ) ان  +اگرا( اھورامزدای زرتشت .
درفرھنگ ايران  ،روشنی را نميشود از گرما ) آتش ( بريد .
روشنی ،پرتوی ھست که » می تابد « .ھم واژه » پرتو= پر +تاو«
وھم واژه » تابيدن «  ،بيان » شعاع ِ گرما = تب وتف « ھستند .اگر
روشنی درغارافالطون  ،گرم بود  ،پشت انسان زنجيری ،گرم ميشد
و کسيکه پشتش گرمست  ،اعتماد به خود دارد ،و اگرچنانچه چشمان
او تنھا سايه ھارا می بيند  ،حواس بسائی تنش  ،گرمی را نيز درمی
يابد ،وطبعا خرد  ،که »ائتالف وسنتزيا ھمآفرينی ِ ھمه محسوسات ِ
حواس درتن با ھم است  ،درمی يابد که آنچه اورا ازپشت گرم کرده
است  ،روشنائيست که سايه اشياء را نيزتوليد کرده است ،
وروشنائی است که زاده ازآتش)= تخم = تاريک = توم ( است .
خرد ،پيوند يافتن بينشھای گوناگون ازحواس مختلفست  .گرمی
پشت وبينش حسی  ،ھمديگررا تصحيح ميکنند  .وبا اين بينش
خردش  ،درمی يافت که او سايه ھا را  ،با روشنی چشمش می بيند
که از آتش ) گرمای جانش = خونش ( پيدايش يافته اندو بی چنين
گرمائی  ،او نميتوانست زنده باشد.

چـشــم درغــار
ِ
يا
خرد ،درگشتگاه ِ حواس وزمان
درشاھنامه ديده ميشود که رستم  ،با ورود درغار ،نميتواند ببيند.
برای ديدن  ،او محتاج رھبروپيشوائی نيست که زنجيرھای اورا
بگسلد  ،بلکه چشم خودش را می مالد  ،و تخم چشمش ازآب خود
چشمش آبياری ميشود و -1روشنی و -2بينش )چراغ وچشم ( ھردو
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ازاين جفت شوی واقتران ميرويند  .کسی نبايد رستم را درغار،
بيدارکند وازغاربيرون ببرد تا روشنی رابيابد  ،بلکه او خودش با
تحول دادن به خودش  ،ميتواند ھم سرچشمه بينائی وھم سرچشمه
بينش شود .روشنی که ھميشه با ديدن اينھمانی داده ميشود ،
درفرھنگ ايران  ،از دوگونه » آتش= گرما « می تابد و ميرويد.
اينکه درادبيات ايران  ،روشنی ازچشم ميرويد  ،يک استعاره
شاعرانه نيست  :مولوی ميگويد
چون به صورت بنگری  ،چشم تو دواست ) دوتا ھست (
تو به نورش درنگر ،کزچشم » رُ ست «
ھرچند چشمان انسان دوتا ھستند ،ولی ازاين دوتا  ،فقط يک
روشنائی  » ،ميرويد «  .اين انديشه البته به اصل ِ » ھمبغی=
انبازی = ھمآفرينی « بازميگردد  .يک آتش است که درھردوچشم ،
ميافروزد وزبانه ميکشد و تحول نيز به يک روشنی می يابد .
» وخشيدن « يا ُرستن نور ازچشم ،ازسوئی به پيدايش روشنی
وبينش از» آتـش گياھی « کار دارد که » ئور وازيشت= « خوانده
ميشد  .انسان ) مر +تخم ( ھم  ،سرشت گياھی دارد  .وروئيدن که »
وخشيدن « باشد  ،ھم  -1معنای روئيدن وافزودن دارد  ،و ھم -2
معنای » شعله ورشدن « و ھم  -3معنای » درخشيدن « دارد .
اينست که » تخم = اصل «  ،سرچشمه افزايش ودرخشش و گرم
کردنست  .ازسوئی ديگر با » تخم آتش يا آتش جان « کار دارد که
» وھو فرنفتار« خوانده ميشود  .درگزيده ھای زاد اسپرم ) (79/3
ميآيد که » بـِه فرنفتار ،آنکه درمردمان وگوسپندانست  ،گوارش
خوردنی  ،گرم کردن تن  ،روشن کردن چشمان  ،وظيفه اوست « .
به قول مولوی
نور ِنورچشم  ،خود  ،نور دل است
نورچشم  ،ازنور دلھا حاصلست
دل که درپھلوی » ا َرد « ناميده ميشود  ،ھمان » ارتا = سيمرغ «
است که خونی را که ازجگر) بنکده گرما وخون = بھمن ( ميگيرد ،
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پخش ميکند  ،وھمان گرمای دل ) سيمرغ (  ،روشنی چشم ميشود .
به عبارت ديگر ،با آذرفروزی بھمن وسيمرغ  ،درجگر) ميان
انسان ( و دل  ،وشعله ورشدن  ،اين شعله درگذراز غارچشم ،
تحول به روشنی می يابد  .روشنی چشم ) خرد ( ھرانسانی ،
مستقيما ازآتش بھمن وسيمرغ ) ارتا ( تابانست .
چشم حس  ،اسب است و  ،نور حق  ،سوار
بی سواره  ،اسپ خود نايد به کار
درگزيده ھای زاداسپرم ميآيد که جان  ،روشن وگرم وھمسرشت
آتش است وبا تخم درجای )= زھدان ( رود  ،و نخست ) درزھدان (
چشمان نگاشته شود ،و روشنی آتشين آن  ،خود به وسيله چشمان ،
پديد آورده شود «  .اين روشنی آتشين چشمان که ازآتش جان
برخاسته  ،روشنی است جدا ناپذير ازگرمی ) مھر(  .اينست که
درفرھنگ ايران  »،بينش خرد « و» مھر«  ،ازھم جدا ناپذيرند .
انسان با ديده مھربه غار) به محسوسات وتحول( مينگرد  .و تابيدن
گرما به ھرچيزی  ،آن را تحول ميدھد  .اينست که مولوی از رقص
ذره ھا در روشنی آفتاب سخن ميگويد  ،و اينکه روشنی چشم  ،به
ھرچه بتابد  ،آن را آبستن ميکند  .روشنائی چشم در بينش  ،با
محسوسات  ،جفت ويوغ و ھمآفرين ميشود  ،وازاين جفت شوی
) که مولوی  ،ذوق = مزه = ميزاگ مينامد ( خرد انسان  ،آبستن
ميگردد  .ازاين رو ھست که ديدن با چشم  ،چشيدن چيزھاست .
بھترين آموزگار)= چشتيتار( انسان ،چشمان اوھستند که درديدن ،
ھمه چيزھارا می چشـنـد  .ديدن  ،روشن کردن با گرمای زاده
ازدرون جان خود است و خويشکاريش  ،جفت شوی = انبازشدن
با محسوساتست  ،تا ازاين پيوند  ،ھمآفرينی پيدايش يابد  » .تفاھم
يا يگانه منشی يا صمبميت «  ،دراين » انبازشدن خرد يا حواس با
پديده ھا ورويدادھا وانسانھا « پيدايش می يابد.
چنين چشمی  ،وارونه چشم انسان افالطونی درغار ،سايه نمی بيند ،
بلکه درھرچه می بيند  ،جفت خود وانبازخود را ميجويد  ،تا با آن
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ھمآغوش شود  ،تا با آن صميمی شود  ،تا با آن تفاھم پيداکند تا
ھمبوسی کنند  .چنين چشمی  ،نميتواند با سايه ) دنيای مجازوتوھم
ونقش « ھمآغوش گردد ،و باھم  ،بزايند  » .بينش چشم انسان
درغارافالطونی «  ،با بينش اين چشم درفرھنگ ايران  ،بسيار
فرق دارد .
بينش افالطونی  ،فقط روند ِ » نقش پذيری « است  .اين چشم  ،نه
ازخود  ،روشن ميکند ) نه چراغ است ( و نه توانائی گرم کردن
) مھرورزی = جفت شوی = تفاھم = ھمآفرينی ( را دارد  ،بلکه
درديدن  ،فقط » پذيرنده « است  .از» حواسی که فقط پذيرنده اند «
 » ،خر ِد پذيرا= خرد تابع= خردی که نميتواند به خود صورت
بدھد ،بلکه خردی که به او صورت داده ميشود « پيدايش می
يابد .

از غار ِتحول وتـنـوع ) رنگارنگی(
ت « بی تح ّول وبی رنگی
به » راه راس ِ
که آن را يکرنگی ) توحيدی ( مينامند

تصويرما از» تاريکی غار«  ،تصويريست  ،برای زشت ساختن »
غار«  ،چون » تاريکی «  ،آن چيزی نيست که ما تصورميکنيم » .
تاريکی « چيست ؟ کثرت وتنوع وتعدد وغنا وسرشاری  ،که
آزادی باشد  ،تاريکی است  ،چون جايگاه آفريننده شدن ھمه
است  .ترس ازتاريکی  ،ترس از آفرينندگی وترس ازآزاديست.
تاريکی  ،جنگليست که ھردرختی  ،منظره درخت ديگررا
ميپوشاند  .دربيابان ِ خشک وخالی  ،يک سنگ نيمه بزرگ  ،يا
يک درخت نيم قد  ،مانند کوھی سربرميافرازد و روشن وبرجسته
و واضح ونمايانست  .جائی که تنوع وکثرت وامکانات ھست  ،بايد
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ھميشه » جُست و آزمود«  .جستن وآزمودن  ،نيرومندی خرد را
درقرارگرفتن دراين غنای تنوع وتعدد  ،بسيج ميسازد .
خرد برای برگزيدن درميان امکانات فراوان بايد ھميشه ازنو بجويد
وبيازمايد  .اينست که خرد  ،نيرومندی خود رادر تاريکی غنا
وکثرت و تنوع وآزادی و آفرينندگی ھا  ،کشف ميکند ومی پرورد .
درتنوع تفکرو کثرت وغنای افکار مردمان دراجتماع  ،ما
درغارتاريکيم  .دموکراسی ،زندگی کردن درغار است  .برای
رسيدن از» تاريکی کثرت « به » روشنی « ،بايد باھم » تفاھم «
پيداکنيم  ،يعنی باھمديگر بيانديشيم .
تفاھم  ،پيآيند » ھمانديشی  ،ھمپرسی  ،ھمجوئی « است  ».فھم « ،
انديشه ايست که از» ھمجوئی انسانھا باھم « آفريده ميشود .
ھيچکس  ،نميتواند فکروآموزه خود را به ديگری بفھماند  .فھم ،
ازھمآفرينی دونفريا چند نفر باھم پيدايش ميآيد  ،وھردو دراين تفاھم
به يک انديشه ميرسند  .اجتماع درھمآفرينی يک انديشه باھم  ،باھم
تفاھم پيدا ميکنند  .اين به کلی با پديده » ايمان به حقيقت « فرق
دارد  .کثرت وتعدد  ،تا پراکنده و پريشانست  ،تاريکست  ،ولی
درھمآھنگ ساختن آنھا بوسيله خود ِ مردمان  ،روشن ميشوند .
درروشن شدن  ،ھمآفرينی وھمجوئی خرد خود مردمان به کاربسته
ميشود  .انسانھا ھميشه متفاو ت وگوناگون ميانديشند و دراثراين
آزادی درآفرينندگی  ،درست تاريکی را ميآفرينند  .انسان درحس
کردن ھرچيزی با حواس گوناگونش  ،در تاريکی بينش ھای
گوناگون ) چشائی وبويائی وبسائی وشنوائی وبينائی که باھم
ت
مختلفند ( قرارميگيرد  .مسئله نابود ساختن کثرت محسوسا ِ
حواس گوناگون نيست  ،بلکه ھمآھنگساختن اين محسوسات
گوناگون ،درخرد باھم است .
ھچنين مسئله نابود ساختن نيروی آفرينندگی جان وخرد مردمان
گوناگون نيست  ،که جنگل تاريک افکار را پديد ميآورند  .اين تعدد
وکثرت و تاريکی  ،بيان آفرينندگی درآزاديـست  .بلکه مسئله تبديل
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رويش جنگلی  ،به رويش گلستانی وبوستانی است  .جنگل انبوه
وتاريک  ،گلستان متنوع و رنگارنگ  ،ولی روشن ميشود .
ھمآھنگی گلھا ودرختھا وگياھان  ،ھمآھنگی رنگھا  » ،روشنی «
ھستند  .اين روشنی  ،روشنی ِ فراسوی غار ،از آفتاب حقيقتی
نيست  .بلکه روشنی  ،ازخود غار ِتعدد وکثرت و انبوھی وغنا
پيدايش می يابد .
ھمين تجربه را نيزانسانھا درآغاز ،از» تاريک وتار« داشته اند که
درتاريخ افکار ،محوونابود ساخته شده اند  .تاريک وتار ،برای آنھا
» سياھی خشک وخالی « نبوده است  .سياھی  ،ھمين تجربه تحول
وتعدد بوده است  .نگاھی به معانی ِ واژه » تار« مياندازيم  .دراين
واژه رد پای اين تجربه  ،به خوبی باقيمانده است  .تار وتال  ،يک
واژه اند  » .تال« به دو پياله کوچک برنجين ) سنج (  ،گفته
ميشود  .سنج ) که ھمان سنگ ( است  ،دراتصال باھم  ،يک آھنگ
موسيقی ميشوند  .البته به خود برنز) برنج ( که اختالط فلزات است
نيز» تال « گفته ميشود  .به رشته نخ  ،نيز » تار« گفته ميشود ،
چون تاريا رشته يا نخ  ،دوچيز را به ھم پيوند ميدھد ومی بندد .
مانند سيم ھم که دراصل » اسيم « باشد به معنای » يوغ = جفت به
ھم متصل « است  .سيم نيزبه ھم می بندد ) سيمان (  .تار ،بيان
پيوستگی دو چيزباھمست که نخست  ،اصل آفريننده شمرده ميشده
است  ،ولی با تغييرمفھوم روشنی  ،معنای منفی ومتضادش را پيدا
کرده است  ،وھمان معنای تاريکی را پيدا کرده که در اذھان ما جا
افتاده است  .درکردی  ،ھم به ھوای بارانی  ،و ھم به » سياه مايل
به زرد «  ،تال گفته ميشود  .تاريکی ابروباران  ،پيوند انديشه
آفرينندگی با ابروبرق وسياھيست  .ترکيب دورنگ نيز ،اصل
آفريننده روشنی دانسته ميشد  » .تاله « درکردی  ،سياه مايل به
خاکستريست  .درکردی  ،دوروز آخرسال وسه روز آغاز بھارباھم
 » ،تار« ناميده ميشوند  .اين پيوند سالی ) زمانی ( که ميرود با
سالی ) زمانی( که ميآيد ) گذشته وآينده (  ،پيوند زمان باھم ھست .
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زمان  ،تار است  ،تاريک است  ،تاريخ است  ،وبه سخنی ديگر،
دورنگ به ھم آميخته ) شب وروز ،سياھی وسپيدی (  ،تحول و
تعدد وآفرينندگی است  .واژه » تاريخ «  ،بايد ازھمين پيشينه
فرھنگی برآمده باشد  .زمان  ،تارو تاريک است  ،گشتگاه و آبستن
و آفريننده نو ھست  .اين بود که » جامه « که آميغ ِ تار يا رشته
وريسمان ونخ دردوسوی مختلف به ھم  ،به طورکلی است
) تاروپود  ،ھردو رشته واصل پيوند ھستند (  ،پيکريابی ھمين
انديشه » ھمآھنگسازی تنوع ورنگارنگی درپيوند « بود  .سيمرغ
وزال ) خدا وانسان ( درشاھنامه باھم تاروپود ميشوند » .جشن«
درشاھنامه  ،اصل تاروپود شدن مردمان ازھمه طبقات واقوام و
وضيع وشريف است .به عبارت ديگر ،جشن  ،اصل اجتماعساز
است وھمه را باھم برابر ميکند  .تن وجان ) آرمئتی وارتا يا
سيمرغ ( نيز باھم تاروپودند .
تن چو تاراست  ،جانت  ،پود  ،تو  ،جامه
جامه نماند  ،چوپود  ،دور شد از تار) ناصرخسرو(
به ھمين علت گفته ميشد که جان وتن  ،به ھم طلسم ميشوند ،و واژه
» طلسم «  ،ازھمين واژه » تله= تاله « ساخته شده است  .ھمچنين
واژه » طالع « که معرب » تاله « ھست  ،بيان ھمين اقتران و جفت
شوی ھست  .جفت شدن دورنگ وچند رنگ و دوبرھه  ،دويا چند
رويداد  ... ،ھم تاريک وھم باھم آفريننده چيزی نوين ھست  .آنچه
دراين ھمآفرينی ِچيزی نوين  ،آشکار وروشن ميشود  ،و لی
روشنی ِ تازه نيز  ،درگوھرش  ،باز » تار= دورنگ يا چند رنگ به
ب
ھم چسبيده « ھست  » .روشنی «  ،درگوھرخويش  ،باز ،ترکي ِ
چندگانگی است  .اين مفھوم روشنی  ،به کلی با مفھوم » روشنی
فراسوی غار« افالطون  ،فرق دارد  .اين روشنی تازه  ،عقيم
وسترون نيست  ،بلکه باز درگوھرش  ،سياھی وسپيدی يا ترکيب
وسنتز رنگھاست  .مفھوم زرتشت از» روشنی « نيز  ،چنين
مفھومی نيست  .دربندھش ،درست اين انديشه زرتشت از روشنی ،
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گسترده ترو برجسته ترگرديده است  .روشنی زرتشت  ،اينھمانی با
سپيدی داده ميشود  .ولی اين سپيدی  ،متضاد با سياھی است وسياھی
يک رنگست  .تضاد با سياھی  ،معنای متضاد بودن با ھمه رنگھا
ھست  .ھمه رنگھای رنگين کمان  ،رويش ) واخش( اھريمنی ھستند
و فقط » سپيدی «  ،واخش ايزديست که درست برضد سياھی
وتاريکيست  ،و اين سپيدی  ،ميخواھد سياھی وھمه رنگھا را
نابود سازد  .اينست که دريزدانشناسی زرتشتی  » ،بھمن «  ،اصل
خرد وبينش  ،يک رنگه ) سپيد ( است  .درحاليکه درفرھنگ اصيل
ايران  ،به رنگين کمان  ،کمان بھمن گفته ميشود  .بھمن  ،روشنی
است که ازپيوند رنگھا باھم پيدايش می يابد  .گياھی که مردم به
بھمن  ،نسبت ميدھند  ،دارای دورنگ سپيد وسرخ ھست و درست
درفرھنگ ايران ،روشنی  ،ترکيب دورنگ سپيد وسرخست  .به
عبارت ديگر ،روشنی  ،غار ھست  .آنچه تحول می يابد  ،آنچه
رنگارنگ ميشود  ،روشن ميشود .
نماد بھمن  ،خدای خرد و بينش درفرھنگ ايران  ،داشتن فرق سر،
يا » تارک = تار« است  .روشنی بينش وخرد  ،جدا کردن موھای
سر به دوسو ھستند که درتارک ) تار( اين دوبخش به ھم پيوند می
يابند  .اين تارک در ميان آنھارا به ھم می پيوندد  .بينش وروشنی ،
ازھم نمی برد  ،بلکه ازھم شانه ميکند  .ودرست اين واژه » تارک
« که فرق سر ،ميان سر ،باشد  ،بيان » چکاد « ھست  .بينش
وروشنی تارک سرھست  .آسمان  ،سقف زمان  ،تارک زمان ،
تارک غار ،پيوند رنگھا ودورنگی وچند رنگيست  ،تار است  .يا به
سخنی ديگر ،آسمان ) آس = سنگ (  ،اصل اتصال وپيوند ِ رنگھا،
و طبعا سرچشمه آفرينندگی وروشنی است  .روشنی آسمان يا سقف
زمان ھم  ،ازپيوند تنوع وکثرت باھم پيدايش يافته است  .روشنی
آسمان  ،پيوند تنوع رنگھا باھمست .
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در جمھـوری ايـرانی
زندگی  ،عـاريـتی نيست
» خرد « درفرھنگ ايران
ننگ ازروشـنی ِعـاريـتی دارد
ولی
» ﷲ «  ،جھانی واجتماعی خلق ميکند
که ھمه چيزش ،عاريتی است
زندگی وعقل وروشنی وبينش انسان،
ھمه  ،عاريتی است
انسان ،دراسالم  ،چون وجودی
عاريتی است  ،حق به خودش و
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بينش ازخودش وشادی ازخودش ندارد

ودراين اجتماع ،آنکه ،به ح ِد کمال ،
روشنی وبينش ِعاريتی دارد
مرجع ِاجتماع وحکومت ميگردد
خرد ،درشگفتی ازتحوالتست) زمان( که ميانديشد
خـردمـند،درزمان )روزگار،غار(تنھا آموزگارو يار ِخود را می يابد

چه نيکو بود گردش روزگار خـرد يافته  » ،يار ِآمـوزگار«
فردوسی
خرد  ،ازتحوالت وتغييرات يا روزگاروزمانست  ،که به شگفتی
ت زمان ،
انگيخته ميشود و ميانديشد  » .دريافتن ِتغييرات « يا شناخ ِ
خويشکاری ِخرداست  .اين حواس ھستند که دربرابر تغييرات ،
حساسند  .برای زيستن  ،بايد ھميشه درتغييرو آنچه تغييرميکند،
انديشيد  .خردی که فقط برای يافتن » راه گريزاز تغييرات «
ميانديشد  ،خودرا ميخشکاند و فالج ميسازد  .زندگی  ،با خردی که
ت زمان  ،آبياری و سبزو روشن وبينا نميشود،
حواسش از تغييرا ِ
تروتازه وشاد نيست .
صائب ز زاھدان  ،مطلب وجد صوفيان
شاخی که خشک گشت  ،کجا رقص ميکند !
خرد در درون غار ِتحوالتست که زنده و پويا ميباشد  ،و به خود ،
اعتماد دارد  ،چون ميتواند تغييرات تاريک را پی درپی  ،روشن
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کند  .خرد  ،کليد ِ گشودن » درھای بسته « و» روشن ساختن تا
ريکی « ھست  .درخرد ی که » زمان انديش « است  ،ھميشه »
روءيائی از آيـنـده  ،و روءيائی ازگذشته ،حضور دارند  .خرد،
درھرزمانی  ،بی روءيای آينده وبی روءيای گذشته نيست  .ھميشه
روءيائی ازآينده و روءيائی ازگذشته  ،در» کـنون = حال « ،
حضور دارند  .اين دو » تاريکی -روشنی= سايه «  ،در تالش
خرد برای روشن ساختن » حـال « انبازند  » .کنون «  ،برای آن
حال خوانده ميشود  ،چون روند تحول است  .وحال که » کنون «
خوانده ميشود  ،برای آن » کنون « خوانده ميشود  ،چون خمره ای
انباشته از» تخم ھای امکانات تازه « است .
تاءثير اين دوگونه روءيا  ،درانديشه درباره » حال= کنون « ،
بستگی به آن دارند که آنھا  ،از»سستی وضعف انسان «  ،يا از»
نيرومندی و توانائی انسان «  ،برخاسته اند  .چنانچه پنداشته ميشود
 ،اين آگاھبو ِد گذشته ) آگاھبود تاريخی ،خود آگاھی تاريخی (  ،يا
آگاھبود آينده نيست که ھمرا ِه » خرد انديشنده اند «  ،بلکه اين
روءيای آينده و روءيای گذشته اند  ،که روشنی ِ انديشه درباره
حال را معين ميسازند  .اگر ،روءيای گذشته وآينده  ،ازسستی انسان
 ،برخاسته باشند  ،قفسی تنگ برای خرد درانديشيدن خواھند شد  ،و
اگر روءيای گذشته وآينده  ،از نيرومندی برخاسته باشند  ،فضای
بازو آزاد ،برای گسترش خرد خواھند شد .
کارانديشيدن  ،تحول دادن ھميشگی ِ تاريکی به روشنی درزمان
است  ،نه روشن ساختن ِيکباره ويکدست ھمه تاريکيھا وھمه
تغييرات برای ھميشه  ،و ستردن گوھرتغيير وتحول از زمان .
ميدرخشد دولت ازبال ھما  ،چون آفتاب
درجـبـيـن جغـد  ،انوار حقيقت را ببين  -صائب
خرد تا ھنگامی که درجستجوی فھم تغييرات ميانديشد  ،زنده است
وخود را می يابد و تاريکی را روشن ميکند وبينا ميشود  ،ولی به
محضی که روی به » آنچه باقييست « آورد  ،وبا » روشنائی ھميشه
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ثابت ديدن «  ،برترين معيارمعرفت اوشد  ،ميميرد وتيره ميشود
واعتماد به خود را از دست ميدھد ،و بايد روشنی را ازآن پس  ،وام
بگيرد وزندگی او ،درپايان ،زندگی عاريتی ميشود  ،چون اين گونه
روشنائی  ،ازجان او پيدايش نمی يابد .
» عقلی « که در ادبيات ايران به ويژه درعرفان  ،نکوھيده ميشود
 ،ھمين » عقل عصائی يا خرد وامی « است که ھميشه با »
روشنی وامی = با عصای روشنی عاريتی « می بيند ،و پيکريابی
» بی اعتمادی کامل به خود « ھست .
جمعی که راه عقل به پايان رسانده اند
جزماندگی زآبـلـه پا چه ديده اند
ما پيش پای خويش نديديم ھمچو شمع
تا ديگران  ،زديده بينا چه ديده اند
عاشق کجا و پيروی کاروان عقل
ھرگز ،دليل  ،بر» اثرنقش پا « نشد  -صائب
ھم روشنفکری که از»آفتاب حقيقت در دينش «  ،روشنی وام کرده
است  ،وھم روشنفکری که ازسرچشم ِه مکتبی در غرب  ،روشنی
به عاريت گرفته است  ،ھردو با ھمين » عقل عصائی « است که
ميخواھند عامه را نيز » روشن کنند «  ،يا به عبارت ديگر ،به
دست ھمه يک عصا  ،يا يک روشنی وامی  ،به جای چشم
خورشيدگونه « بدھند .
چرا رستم درپايان را ِه پرازتيرگی وشگفتی ِ» خود آزمائی «  ،به
سپاھيان ايران  ،روشنائی وامی و عاريه ای نداد  ،بلکه چشم ھمه
آنھا را » خورشيد گونه « ساخت  ،تا ھمه آنھا  ،اعتماد به خود
داشته باشند که چشمشان ) خردشان (  ،سرچشمه روشن کننده و بينا
ھست .
درشاھنامه ديده ميشود که ھم خرد وھم روزگار) تحول درزمان (،
ھردو باھم آموزگارانسان خوانده ميشوند .
نگه کن بدين گردش روزگار جز اورا مکن بردل آموزگار
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بدوگفت رستم که ای نامدار ھميشه خرد بادت آموزگار
درواقع خرد و روزگار ،که زمان باشد  ،درياری و ھمکاری باھم ،
تنھا آموز گارانسان ھستند  .وحتا
اگرايدونک بدبينی از روزگار به نيکی ھمی باشد آموزگار
وپند ودرس ھرآموزگاری نيز  ،دربرابر آنچه انسان از روزگار
مياموزد  ،بی ارج وبی اعتبار است .
نبايد مرا پند آموزگار
چو پيش آيدم گردش روزگار
تنھا آموزگارحقيقی انسان  ،ھمان ھمکاری وياری خرد انسان
وزمان ) روند تغييرات ( ھردو باھمند  .خرد وزمان بايد برای
انديشيدن  ،يا » يافتن خرد «  ،باھم جفت شوند  .به عبارت ديگر،
خرد بايد درتحوالت بينديشد ،تا به روشنی برسد  .آنچه تغييرميکند
 ،خرد را به انديشيدن ميانگيزد و ازچنين انديشيدنيست که روشنی
وبينش حقيقی پيدايش می يابد .
چه نيکو بود گردش روزگار
خـرد يافته  » ،يار ِآمـوزگار«
خردمند ،يا »خـرديافـته«  ،يار ِزمان ھست که تنھا آموزگارش
ھست .اين انديشه ،بارھا درشاھنامه ميآيد ولی خواننده زود ازآن
ميگذرد  .اينکه » گردش روزگاريا زمان يا غار«  ،بايد ھم يارو
ھم آموزگارانسان باشد  ،انديشه ای بسيار ژرفست  ،که مانند صخره
ای بزرگ دربيابانی ھموار وخالی افتاده باشد .چرا زمان يا غار،
تنھا آموزگار ِ» مردم ِخرد يافته « است ؟ چرا پيامبران وفيلسوفان
ودانشمندان  ،آموزگار ومرجع نھائی ِ انسان نيستند ؟ وپند ودرس
ھمه اين آموزگاران  ،درکنار اين آموزگار ،بی ارزش واعتبارند،
وانسان بايد تنھا به اين دو آموزگار که با ھم قرين ميشوند  ،گوش
بدھد  .اين انديشه  ،بی آنکه به ژرفای آن  ،روی آورده شود ،
درادبيات ما تکرارميشود وزود نيز ازآن ميگذرند .
حتا انوشيروان زرتشتی نيز ،بنا برقابوس نامه چنين پند ميدھد که :
» ھرکه روزگار اورا دانا نکند  ،درآموزش او ،ھيچکس را رنج
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نبايد برد که رنج او ضايع باشد «  .نخستين پندانوشيروان درقابوس
نامه اينست که » تا روزوشب  ،آينده است و رونده  ،ازگردش
سالھا  ،شگفت مـدار «  .اين سخن چه پيامی به ما ميدھد ؟ آيا اين
معنارا ميدھد که اين تغيروتحوالت ھميشه ھست  ،وتو نسبت به آنھا
بی اعتنا وبی تفاوت باش .
نه ھمين موج زآمد وشد خود بيخبر است
ھيچکس را خبر از آمدن و رفتن نيست
اينھا ھمه گذرا ھستند و انسان بايد به آنچه باقی ھست روی بياورد.
عالم ديگر به دست آور که در زيرفلک
گرھزاران سال ميمانی  ،ھمين روز وشب است
آيا اين پند انوشيروان  ،به معنای آنست که زمان  ،ھميشه
تغييرميکند  ،ولی تو زياد ازاين تغييرات دلواپس نباش ومضطرب
مشووشکيبا وبردبارباش ! يا اين معنا را ميدھد که گردش زمان ،
ھميشه نوھای ناشناخته وبيگانه ميآورد ،که انسان را به شگفت
ميانگيزند و با اين شگفت ھست که  ،خرد به انديشيدن ميآغازد .
آيا انوشيروان درنخستين پندش ازانسان ميخواھد که از» آنچه
شگفت انگيزاست «  ،شگفت نکـنـد ؟
اگر گردش وتحول زمان ) غار(  ،تنھا آموزگارمن بايد باشد ،
درست دراين شگفتی ھايش ھست که مرا به انديشيدن ميانگيزد و
من دراين شگفت ھا ھست که  » ،خـرد خود را می يابم « .
انسان  ،خرد خود را ھم » می يابد «  .خرد ،با برخورد با شگفتی
ھای تحوالت و دگرگونيھا  ،انگيخته و بسيج ميشود و» يافته
ميشود «  .باگردش يا دگرگونيھای شگفت انگيز زمان ھست که
انسان  ،خرد ش را ميتواند » بيابد «  .ھنگامی زمان  ،که ھرآن
شگفتی تازه ميآورد و خرد من  ،برغم او  ،شگفت نمی کند  ،و
خودرا ازشگفت کردن  ،دور ميدارد وبازميدارد  ،خود را با اين »
شگفت نکردن ھا « ،با بی اعتنائی وبی تفاوتی به اين شگفتی ھا ،
ازکار مياندازد  .انديشيدن با شگفت کردن  ،آغازميشود  ،ولی
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باشگفت نکردن و خود را ازشگفت کردن باز داشتن وبی اعتناء به
شگفتی ھابودن  ،خرد ،تيره وسست ميشود .
خرد درشگفت کردن  ،انسان را به انديشيدن ميکشاند ،وانديشيدن،
آرامش را ازانسان ميگيرد  ،و با پشت کردن به شگفت کردنھا ،
آسوده در زمان زندگی ميکند  .شگفت کردن  ،که مارا به سئوال
کردن ميکشاند  ،درزندگی  ،اختالل ميآورد  ،چون دادن پاسخ به اين
سئوالھا  ،قدرتھای حاکم براجتماع را که برترين ارزش را  ،بقا
) بی تغييری( ميدانند  ،متزلزل ميسازد  .گفتن سئوالی که
از»شگـفـتی درتغـيير« زائيده ميشود  ،بقای قدرتھای اجتماعی را
متزلزل ميسازد  ،چون با اين سئوال  ،شناخته ميشود که » تغيير
دادن « ميتواند راه به بھتری را بگشايد :
زبان  ،تا بود گويا  ،تيغ می باريد برفرقم
جھان  ،داراالمان شد  ،تا زبان درکام دزديدم
ولی خرد انسانی که نيرومند نيست  ،فراسوی اين رويدادھا ،
درتالش آنست که ازشگفت کردن بپرھيزد  ،چون شگفتی برای
خود او  ،با» تجربه تيرگی « کاردارد  .ھنگامی زال  ،پسرجوانش
رستم را بياری سپاھيان ايران که ھمه » کورشده بودند = خر دشان
 ،دراثربی اندازه خواھی نابينا شده بود « ميفرستد  ،تا چشم آنھارا
ازسرروشن سازد  ،به او سفارش ميکند که برای انجام چنين
رسالتی  ،بايد به ھفت خوان » خود آزمائی « بروی تا نخست
خودت ،خـرد خودت را بيابی  .تا نخست  ،خودت بتوانی با روشنی
جوشيده ازچشم وخرد خودت ببينی  ،و برای رسيدن به چنين خردی
 ،تو بايد راھی را برگزينی که
پرازشيرو ديو است وپرتيرگی بماند برو چشمت ازخيرگی
توکوتاه بگزين  ،شگفتی ببين که يارتو باشد جھان آفرين
اگرچه به رنجست ،ھم بگذرد پی رخش رستم  ،ورابسپرد
راه ِ » يافتن ِ خرد خود«  ،آنست که تو راھی بروی که پرازتيرگی
وخطرھست  ،که چشم تو از ديدن آن شگفتی ھا  ،خيره شود  ،ولی
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اعتماد داشته باش که خدای زمان که اصل زندگی نيزھست  ،دراين
غارآزمايشھا  ،يارو جفت توھست  .ھرچند که اين راه پرازرنجست
ولی رخش تو ،اين راه را خواھد سپرد  .رخش رستم  ،کيست که
ميتواند به رغم تاريکی  ،راه را ببيند وبپيمايد ؟ » رخش رستم « ،
ھمان » خرد بھمنی « اش ھست  .چرا اسب او ،خرد بھمنی اش
ھست ؟ »رخش «  ،که سبکشده واژه » رخشان= «raoxshna
ھست  ،ھمان واژه » روشن « است  .روشنی درفرھنگ ايران ،
پيدايش ِجفت شدن دورنگ يا اقتران ِ رنگھا با ھمست .
واژه » رخش «  ،به دورنگ سپيد وسرخ که باھم آميخته باشند ،
وھمچنين به » رنگين کمان « گفته ميشود  ،و اين ھردو  ،بھمن
ھستند  .آنچه متنوع است وطيفی است  ،روشن است  .درتنوع است
 ،که حقيقت  ،روشن ميشود .خرد بھمنی که اصل روشنی است ،
اقتران دورنگ سرخ وسپيد  ،يا اقتران رنگھا باھم است  .رنگين
کمان  ،روشن کمان  ،کمان بھمن است  .خرد ،به حقيقت ھرچيزی
پی ميبرد که رنگين کمان چھره ھای آن را برافروزد  .ای فرزند من
 ،آنچه ترا دراين ھفت خوان آزمايش می برد  ،و اين راه تاريک
واين ھفت غار را می سپرد  ،خرد بھمنی تست  .خرد فطری انسان
 ،خرد جوينده وآزماينده ھست و درشگفتی ھا ئی که چشم را خيره
ميکنند  ،خود را می تواند بيابد .
اين انديشه زال  ،درست ھمان رسالتی است که خدای ايران سيمرغ
به خود او  ،درھنگام فرود آمدن ازالبرز ،داده بود .
سيمرغ  ،به ھمه انسانھا  ،فقط يک رسالت را ميدھد ،و آن اينست
که برويد ودرروزگار،خود رابيازمائيد  ،وباخردخودتان از
روزگار) دگرگونيھا وديگر گشتھا ( ،بياموزيد  .خدای ايران  ،زال
را به زمين نميفرستند تا به عنوان رسول و فرستاده خدا  ،به مردم
ويا به شاھان ،امرونھی کند  ،بلکه به ھرانسانی  ،اين رسالت
راميدھد که خودت را در روزگار بيازما  .نزد خدا بودن  ،خوبست
ولی در روزگار ،خرد خودرا آزمودن ،بھتراست :
223

224

مگر کين نشيمت نيايد به کار يکی آزمايش کن از روزگار
ترا بودن ايدر) نزدمن (  ،مرا درخور است
وليکن  ،ترا  ،آن ازاين  ،بھتر است
ابا خويشتن بر ،يکی پرّ من ھمی باش درسايه فرّ من
گرت ھيچ سختی به روی آورند زنيک وزبد گفت وگوی آورند
برآتش برافکن يکی پـ ّر من ببينی ھم اندر زمان ف ّر من
ھميشه درگيتی  ،پرمن با تو ھست  ،و ھرگاه درسختی ،نيازبه
رھائی ازگزندھا داشته باشی  ،فقط بايد اين پـر را بيفروزی  .ارتا
که ھمان » اخو= ، « axvيا » بون= ، Bunaوطبيعت جان
ھرانسانی است «  ،ازخود  ،چھارنيروی ضمير را پديد ميآورد  ،که
چھارپراو ھستند  .اين خرد بھمنی درھرانسانی ھست که نگھبان
زندگی ازگزند است  .جنبش ِپر) پروبال زدن ( ،اينھمانی با » باد «
داده ميشد  ،که ازخود  ،آتش را ميافروزد  .به عبارت ديگر ،تخم
سيمرغ درھرانسانی ) اخو= ارتا= فرن (  ،آذرفروز است  ،مبدع و
مبتکرو نو آوراست  .بھمن وسيمرغ ) عنقا= سمندر( درفرھنگ
ايران  ،آذرفـروزند  ،يعنی ازخود  ،آفريننده اند .
سيمرغ به زال ميگويد که من  ،پرخودم را که اصل وجود منست
) اصل پرواز وجنبش وتحول ،اصل آذرفروزی وازخودن بودن
ھست ( به تو ميدھم  .تو ازاين پس  ،در گوھر ِوجودت  ،پرھای مرا
داری که » باد= روح = اصل پيدايش ھمه حرکات وتحوالت «
ھست  .تو ازھيچ گزندی و گزند رساننده ای نترس  ،و به
خرد ِخودت اعتماد داشته باش .

» گسـتاخ «  ،آنکه ازخود ،خود را ميگسترد
» فـ ّرخ « آنکه ازخود  ،پرتو ميافکند ومی تابد
اين » اخو« که تخم من  ،که ارتای خوشه ام ) ارتاخوشت (  ،درتن
خودت نھفته است  ،که » تخم آتش يا آتش جان = وھوفرنفتار«
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ميباشد  .تو بايد گستاخ باشی و اين »اخو« را درخود وازخود
بگسترانی) vist-aaxvدرپھلوی= vista-huvaدرپارسی باستان(
تو بايد ف ّرخ باشی  ،ازخود پرتو بيافکنی وازخود ،تابان بشوی) فرّخ
درپھلوی farra-hvaa =farr-axvدرايرانی باستان farna- ،
 .( hvantبه خوبی ازسنجش اين واژه ھا ميتوان ديد که اخو  ،ھمان
ھوا hvaaمانند سوا  svaدرسانسکريت ھست  ،که درواقع به معنای
» ازخود بودن  ،قائم به ذات خود بودن « است  .تخم آتش  ،که اخو
درانسان باشد ،بيان آنست که گوھر انسان  » ،ازخود بودن ،يا قائم
به ذات خود بودن « است .
اين » اخو ،يا تخم آتش ِ جان« درتن انسان ازکجا ميآيد ؟ خدای
ايران  ،ھم »خـ ّرم «  ،وھم » فــ ّرخ « ناميده ميشده است .
روزآغازھرماھی  ،خرّ م يا فرّخ بوده است  ،ولی زرتشتيھا آنرا
اھورامزدا ميخوانند  .و فرزند اين فرّخ  ،آرمئتی  ،خدای زمين ،
يعنی » تن ھمه انسانھا « ھست  ،که » ف ّرخ زاد « خوانده ميشود .
تن انسان  ،آتشگاھيست که » آتش جان  ،يا  =axvاخو« ازفرّخ
» « farr-axvدراوھست  ،که ازخود  ،پرتو ميافکند وازخود ،می
تابد  ،ازاين رو ،انسان  ،گوھرسروری وخدائی دارد  .انسان،
سرور ھست  .انسان  ،سرچشمه روشنی وبينش وشادی وجنبش
ھست  .ردپای اين انديشه درغزليات صائب درعبارت بنديھای
گوناگون ھنوز چھره نمائی ميکند :
آسمان نيلگون را سبزکرد انديشه ام
بيستون  ،کان زمرد شد  ،زآب تيشه ام
اگرصد بار برخيزد  ،ھمان برخاک بنشيند
به بال ديگران  ،ھرکس  ،بود چون تير ،پروازش
شد زخورشيد قيامت  ،ميوه ما خام تر
آفتابی ازدل خود  ،گرمتر ميخواستيم
انسان با چنين گوھريا طبيعتی ) بون  ،چھره  ،اخو= خو(  ،حاضر
به وام کردن روشنی يا بينش يا جنبش وشادی ازديگری نيست  .او
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نياز به وام کردن و يا به عاريت گرفتن روشنی را  » ،عاروننگ
خود « ميداند  .نياز به وام کردن وعاريه کردن ويا به امانت گرفتن
را  ،اوج بی اعتمادی به گوھر) بون = غار( خود ميداند  .او به
چشم وحواس خود  ،اعتماد ميکند و نيازی به رھبر ،ويا نياز به »
روشنی وامی  ،بينش وامی= خرد وامی = عقل عصائی « ندارد .
ھرخار اين گلستان  ،انگشت رھنمائيست
ھرشبنمی دراين باغ  ،جام جھان نمائيست
او اعتماد به » عقل وامی يا عقل عصائی « ندارد  .اعتماد به عقل
يا روشنی وامی وعاريه ای  ،بيان بی اعتمادی به خود و نفی
اصالت ازخود وازخرد خود ھست  .روشنی وبينش را  ،نبايد انسان
وام بگيرد  .با روشنائی وبينش ِوامی زندگی کردن  ،بيان کوری
چشم وسستی خرد خود ھست .
کوری نميرود  ،به عصاکـش  ،برون زچشم
خود  ،خوب شو  ... ،چه درپی خوبان فتاده ای !
آنکه » روشنی را وام ميکند «  ،وجود و زندگی وگوھرخودرا نيز،
» وامی وعاريتی وامانتی « درمی يابد  .وانسانی که زندگی وھستی
خودرا عاريتی ميداند  ،نه به خودش » حقی « دارد  ،نه به بينش
ازخودش  ،حقی دارد  ،ونه به شادی ازخودش  ،حقی دارد  .آنچه
درجامعه اسالمی  ،روی داده است آنست که  » ،احساس ننگ
وعار« را از» زندگی عاريتی  ،خرد عاريتی  ،شادی عاريتی ،
بينش عاريتی ازﷲ ونمايندگانش « دور وجدا ونامحسوس ساخته
اند  .مردم  ،از زندگانی عاريتی  ،وخرد عاريتی و شادی عاريتی و
بينش عاريتی  ،نه تنھا ديگر احساس » عـار« و» بی عـاری «
نميکنند  ،بلکه احساس افتخارو امتيازو فضيلت ھم ميکنند .
اينست که » وام کردن روشنی ازغرب « ھم  ،بيان احساس فضيلت
وافتخارشده است  .عاريه گرفتن  ،تبديل به فخرو امتياز اجتماعی
شده است  .آنکه آموزه ھای فلسفی را ازغرب به عاريت ميگيرد ،
متفکرو خردمند و فيلسوف شمرده ميشود  ،نه آنکه ازخود
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ميانديشـد  .ازخود انديشيدن  » ،منی کردن « است  .انسان دراين
اجتماع نبايد » من = يعنی اصل انديشنده « باشد  ،چون » من « از
واژه » منيدن « برآمده است  ،که به معنای انديشدنست .
کسی » من « ھست که » ازخودش  ،ميانديشد «  » ،ازخودش ،
روشن ميشود = ف ّرخ « و » ازخودش  ،خودرا ميگسترد و به خود
 ،صورت ميدھد = گستاخ «  .ولی دراين اجتماع  ،منيدن
) انديشيدن (  » ،منی کردن « است  ،و منی کردن  ،بداست  ،چون
انسان فقط حق دارد  ،عبد باشد  ،و انديشه وروشنی را به عاريت و
وام بگيرد .

زنجيری غارافالطون ،
روشنی را از آفتاب فراسوی غار ،وام ميگيرد
برای رستم  ،اين روشنی وامی ،عاروننگ ھست
مـيـزنم بال به ھم  ،تا فـتــد آتـش درمن
ازدل سنگ  ،اميد شرری نيست مرا  -صائب
بانک قرض دھنده يا به امانت دھنده
دراديان ابراھيمی  ،خدا » ،
ِ
وعاريت دھنده ِ ھستی و زندگی « است  .خدا  ،ھمه چيزھارا وام
ميدھد  ،تا بازستاند .درفرھنگ ايران  ،خدا  » ،بغ «  ،يعنی »ھستی
پخش شونده « است .او خوشه ايست که با پخش شدن دانه ھايش ،
جھان وانسان پيدايش می يابد  .او  ،زندگی را وام و به عاريت به
کسی نميدھد  .روشنی و بينش نيز درانسان  ،عاريتی نيست ،
وازآفتابی  ،وام نميگيرد  ،بلکه تابش آتش اخو ،يا گوھرجان ) غار=
بون ( خود اوھست  .درقابوس نامه ميآيد که  » :اگربه تو کسی
امانتی نھد ،به ھيچ حال مپذير ...ازآنچ امانت پذيرفتن  ،بال بود .
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طريق جوانمردی ومردی آنست که امانت نپذيری و چون پذيرفتی ،
نگاه داری تا بسالمت به خداوند بازرسانی « .
اين اکراه از امانت ستاندن  ،درھمه گستره ھا  ،به ويژه در روشنی
وبينش وخرد وجنبش  ،ازھمين سرانديشه » اخو= تخم آتش جان «
سرچشمه ميگيرد  .درفرھنگ ايران  ،وارونه آنچه سعدی ميگويد
که ھمه بزرگيھا جزبزرگی خدا عاريتی است  ،بزرگی انسان را
عاريتی ووامی نميداند :
خدای راست بزرگی وملک  ،بی انباز
به ديگران که تو بينی  ،به عاريت داده است
خدای ايرانی  ،زندگی وبزرگی وروشنی وزيبائی وبينش را به
انسان  ،به عاريت نميدھد بلکه اين بزرگی وزندگی وزيبائی و
روشنی ِ خود خداست که درانسان  ،امکان ِ پيدايش می يابد  .اين
تخم خود خدای خوشه است که درتن انسان  ،سبزو روشن ميشود.
خرد بھمنی درھرانسانی ،سرچشمه روشنی وبينش است  ،و انسان ،
نياز به وام کردن ندارد  .ازديـد ِ فرھنگ ايران  ،وام کردن روشنی
از آفـتاب ھـم  ،برپايه ھمين تصوير» اخـو « درجان انسان
،عاروننگ شمرده ميشد  .برای او ﷲ  ،که ھمه چيزھا را به امانت
به انسان ميدھد و زندگی انسان  ،عاريتی  ،ميشود  ،زيستن
وانديشيدن و شادبودن  ،عاروننگ ميگردد  ،که البته درباره اين »
تنش وکشمکش « دم فروبسته ميشود  ،ولی درآثارشعرای ايران اين
تنش وکشمکش وشکافتکی را ميتوان به خوبی ديد  .خاقانی گويد:
جان را که توراست ازفلک عاريتی
منت مپذير و  ،عاريت  ،بازش ده
برتو » زوجود عاريت «  ،نام کسی است
چون عاريه بازدادی  ،آنگه  ،تو که ای ؟
چگونه انسان با جان وعقل عاريتی  ،ميتواند بدون عاروننگ
زندگی کند وشاد باشد ؟ اين ھستی عاريتی و لی بيعاربودن  ،فاجعه
تسکين ناپذيری برای انسانی است که درفرھنگ ايران ،پرورده شده
228

229

باشد  » .وحی « برای ايرانی  ،که بيان » عاريتی بودن کامل
بينش  ،ازخود ميباشد «  ،امتيازو فخروبرتری وبرگزيدگی نيست ،
بلکه ننگ وعارشمرده ميشود ،ودرست نفی مرجعيت را ميکند.
ايرانی به آنچه دراسالم  » ،وحی « گفته ميشود  » ،وخش « ميگويد
 ،يعنی آنچه ازتخم جان خودانسان  ،می بالد وشعله ميکشد
وميافروزد.
در داستان ھوشنگ درشاھنامه ديده ميشود که روشنی  ،نخست
درجھان  ،ازسنگ پيدايش می يابد  .ما درشگفت ميمانيم که او به
شکارميرود ودر زدن سنگی به سنگی  ،نخستين بار ،درجھان
روشنی وفروغ پديدارميشود ! اين چه سخن غيرمنطقی ھست ؟
اودر روز روشن به شکارميرود  ،و لی روشنائی آفتاب را نمی بيند
ولی درزدن سنگ به سنگ  ،روشنی وفروغ را نخستين بار
درجھان  ،پديد ميآورد ؟ اين تناقض ازکجا ميآيد  .اين تناقض ،
پيآيند دستکاری موبدان زرتشتی درانديشه اصيل فرھنگ ايرانست .
انديشه اصيل فرھنگ ايران اين بود که  ،روشنی  ،پيآيند » اصل
پيوند و اقتران وجفت شوی ويوغ = يوش= جوش « درجان خود
انسان است  .بُن يا تخم يا اخو ،درگوھرش  ،جفت يا اصل پيوند
واتصال ) = سنگ ( ھست  .ازاين رو  ،روشنی و شادی وجنبش
ازاين اصل اتصال وپيوند  ،برافروخته ميشود .
زرتشت برضد اين انديشه بود  .برای او روشنی  ،پيايند جدائی و
تضاد دو چيز ،وستيز ِدو چيزباھم بـود .اينست که اين داستان ،
دراثر دستکاری موبدان زرتشتی  ،تحريف شده است  .نخستين
تحريف  ،زدن سنگ به سنگ وتصادم دوسنگ با ھم است  .انديشه
اصلی اين بوده است که » روشنی وشادی «  ،از پيوند واتصال
وھمپرسی باھم که سنگ خوانده ميشد ) آ َسن خرد= خرد سنگی ( ،
پيدايش می يابد  .مثال ازپيوند دورنگ سپيد وسرخ  ،روشنی پيدايش
می يابد  .روشنی وشادی وجنبش  ،پيآيند » ھمآفرينی = انبازی=
ھمبغی « است  .ھوشنگ  ،ھمان بھمن است که درھرانسانی ،
229

230

اصل آذرفروزيست  .جشن سـده  ،ھمان جشن بھمنگانست و
ھوشنگ آذرفروز  ،ھمان بھمن آذرفروز  ،يا گوھر آذرفروز
درھرانسانی است  .اساسا نام بھمن  » ،آسن بغ « بوده است ،
چانچه گل بھمن  ،ھنوزنيز » ،حسن بغ اوتی « ناميده ميشود  .اين
ھوشنگ ،که اصل خرد بھمنی درھرانسانی ھست  ،برشالوده اين
خردش  » ،پيشداد « است  .يعنی » سرچشمه گذارنده داد  ،يا به
سخنی ديگر »،بنياد گذار ِ عدالت وقانون وحقوق و نظام « است .
ھوشنگ  ،ھمان » خرد سنگی = آ َسن خرد = خردی که روشنی
ازآن سرچشمه ميگيرد « درھرانسانيست .
ھوشنگ نيازبه زدن يک سنگ به سنگ ديگر ندارد  ،بلکه خودش
» آسن بغ = درکردی َ :ح َسن بغی « ھست  ،اصل ونيروی به ھم
پيوند دادن وسنتزکردن است  ،که روشنی ميآفريند .
خرد بھمنی  ،پيدايش روشنی از» سنگ = آسن خرد«  ،ازپيوند
دھندگی  ،ازآشتی دھندگی  ،ازھمآھنگ سازی  ،ازاندازه کردن ) با
ھم – تاختن ( است .چنين خردی  ،اصل ھنجيدن ) ھنج = ھنگ =
سنگ ( يا کشش وجوشش ) جوش= يوش = يوغ (ھست  .او پديده
ھارا به خود می ھنجد ) به نيروی جاذبه  (zor i ahanak ،ميگويند
و آھنک  ،ھمان واژه آسن است (  .انسان  ،روشنی آفتاب را
نميگيرد  ،چون چنين گرفتنی  ،برای او » روشنی وامی « است .
روشنی ازخرد خود انسان که تخم ) مر +تخم ( است درھنجيدن آب
يا شيرابه جھان  ،پيدايش می يابد  .آفتاب ھم از ديدگان آنھا  » ،تابش
از آب = آوه  +تاو= آف +تاب « بود  ،چنانکه امروزه نيز » آفتابه
« ھنوز ،ريزنده وپاشنده آب است  .برای ايرانی ،تخم انسان نيز با
ب آفتاب می ھنجد  ،و ازاين آميغ تخم انسان با آن شيرابه
تابش آ ِ
است که  ،روشنی وبينش  ،ازخود ِانسان می رويد  .آفتاب  ،به
انسان  ،روشنی وام نميدھد  ،بلکه از» ھمروشی وجفت شدن تخم
انسان وآفتاب « باھم  ،روشنی وبينش ازوجو ِد خود ِ انسان  ،پيدايش
می يابد  .روشنی  ،پيآيند ھمآفرينی وھمبغی يا انبازيست .
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رابطه پديد ِه»عاريت« با پديده» مالکيت«
خدای ايران که » بغ=خودافشان « است
متضاد با ﷲ است که » مالک « است
اين مفھوم » زندگی عاريتی ،بينش وروشنی ِعاريتی  ،شادی
عاريتی  ،جنبش عاريتی « ،ھمه ازتصوير » ﷲ « سرچشمه
ميگيرد  ،چون » ﷲ «  ،مالک جھان وروشنی و شادی وداوری و
حکومت است  .اللھم مالک الملک ) آل عمران(  » .من بيده ملکوت
کلی شيئی – موءمنون «  » .له ملک السموات واالرض – الفتح
«  » .ولم يکن له شريک فی الملک – اسراء وفرقان «  » .توءتی
الملک من تشاء – آل عمران «  » .مالک يوم الدين «  .ﷲ مالک
جھان وخلقت بطورکلی است  ،وھيچ شريکی دراين مالکيت ندارد و
به ھرکه اراده کند  ،اين امالک را ميدھد  ،و ھرگاه اراده کند  ،آنھا
رابازمی ستاند  .به عبارت ديگر ،کاپيتاليست مطلق ومنحصربه فرد
است  ،و دراين مالکيت  ،ھيچ شريکی ندارد  .بدين سان  ،ھرپديده
ای درجھان  ،ملک اوست  ،واو  ،حق مطلق درتصرف واستعمال
وبھره برداری و انتقال به ھرصورتی را دارد  .ﷲ  ،دارنده است .
به عبارت ديگر ،وجود وھستی و زندگی انسان ُ ،ملک اوست ،و
تنھا به امانت به انسان ميدھد  .بينش وروشنی وعقل  ،ملک اوست
که به عاريت به انسانھا ميدھد  .شادی وخوشی  ،ملک منحصربه
فرداوست و ھرکسی را بخواھد شادميسازد  .داوری و قضاوت
) مالک يوم دين ( و قانون ونظم و حکومت  ،درانحصارمالکيت
اوست  .بدينسان ھمه چيزھا  ،عاريتی وامانتی و وامی ميشود .
ولی تصوير خدای ايران ) بغ = لن بغ = آسن بغ (  ،بغيست  ،يعنی
» خود افشانی « است .
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خدای ايران  ،مالک ھيچ چيزی درگيتی نيست  .خدای ايران ،
رابطه مالکيت با جھان ندارد  .خدای ايران  ،روشنی به کسی نمی
تابد وجھان را روشن نميکند ) اين کار را البته اھورامزدای زرتشت
ميکند  ،نه خدای ايران  ،که بغ والن بغ و آسن بغ است .
خدای ايران  ،خوشه ايست که خودرا ميافشاند  ،و اين تخمھای
خوشه خدا ھست که » اخو= تخم آتش « درھرتنی ميگردد  .او
برعکس اھورامزدای زرتشت  ،به ھيچ انسانی ) تخمی= آتشی ( ،
روشنی نمی تابد  ،بلکه او آتشفشانيست که آتش ) گرمای جان =
تخم جان ( را ميافشاند  ،و ازاين آذرخش ِ آتش ) اخو ( ھست که
روشنی و نيروھای حسی وضميری درھرانسانی  ،ميرويد ومی بالد
وميافروزد  .اين سرانديشه  ،زندگی عاريتی  ،شادی عاريتی  ،بينش
عاريتی  ،قانون ونظام عاريتی و حاکم عاريتی را نمی پذيرد .
درچنين فرھنگی  ،ﷲ درواسطه ھايش نميتواند وحق ندارد ،
حکومت وقانون و نظام اجتماع را درمالکيت انحصاری خود
درآورد  .درفرھنگ ايران  ،وحی پيامبران ) قرآن و ، ( ...يک
بينش عاريتی است  ،وھيج ارزش واعتبار ومرجعيتی ندارد  .خدای
ايران  ،برگزيده ای ) مصطفی ( ندارد  ،تخمھايش درھمه انسانھا ،
افشانده ميشود  .رابطه انسان با زندگی اش  ،رابطه با يک چيزی
عاريتی نيست  .ھيچ قدرتی به عنوان » مالک «  ،حق تصرف
ومالکيت درزندگی انسان را ندارد  .ھيچ قدرتی  ،حق ندارد که
بينش و روشنی را که ازجان وخرد او ميجوشد  ،ملغی سازد .
اين جان وخرد انسان ھست که سرچشمه قانون ونظم وسامان
وآرايش جھان است  ،و غصب اين حق ازاو ،برترين جرم است .
فرھنگ ايران  ،ھيچ خدائی را به کردار » مالک « نمی پذيرد .
چنين خدائی  ،غاصب ھمه حقوق بشری واصالت انسان و اصالت
خرد انسان ھست  .درايران  ،حق مالکيت ازھمه خدايان  ،بازپس
گرفته ميشود  .ھيچ حکومتی درايران  ،بنام ھيچ خدائی نميتواند
مالک ايران و حکومت وقانون وآزادی بشود  .انسان ُ ،ملک ھيچ
232

233

خدائی نيست  .وھيچ خدائی حق ندارد  ،جان انسان را بنام محاربه با
ﷲ  ،بگيرد  .انسان  ،مالکيت پذير نيست  .ايران  » ،مملکت «
نيست  .ازاين رو بود که ايرانيان را » آزادگان « ميناميدند  ،چون »
آزاده «  ،به معنای » کسيست که مالکيت پذيرنيست «  ،آزاده ،
ملک کسی نميشود که اورا تصرف کند و براو حکم براند .
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جمھـوری ايـرانی
بـرتـصـويـ ِر
» انـسـان ِ کـلـيـدی «
بـنيـاد ميشود
انسان ،کلي ِدھمه بندھا ست
ھميشه » انديشه ھای آزاد وتازه «  ،درزمان پيدايش خود » ،
جامه ھای کھن « ميپوشند تا پذيرفته شوند .ولی آنھا برای اين ،
فراسوی زمان خود ،زنده ميمانند  ،چون آبستن به انديشه ھای نوين
وآزادنـد ،وچـون بيـش ازجامه ای ھسـتــند که به آنھاپـوشـانيـده اند،
درانتظارآنـند که روزی » زايانيده « شوند  .آنھا درانتظار،
ماماھستند .
آنھا ،چون » جامه کھنه تاريخی « به تن دارند  ،تن بدان نميدھند
که فقط درموزه تاريخ  ،وفرھنگستان  ،جمع آوری شوند  .شناخت
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اين تضاد » مغزنوين « و » پوسته کھن «  ،يا » ھسته آزاد ولی
زمان گذران «  ،راه ِ گويا ساختن ِ » آزادی
خاموش« و » پوست ِه
ِ
ھائی ھستند که درفرھنگ  ،زنده  ،ولی خاموشند « .
ميتوان يافت ز » عنوان جبين «  ،مضمون را
ھيچ علمی  ،چو » زبان دانی خاموشی « نيست
درھرزمانی  ،بينشی که قدرتمند شد  »،احترام « را برترين ارزش
دراجتماع ميکند  .چرا درپھلوی به » احترام «  » ،ترس-آگاھی «
گفته ميشود  .چون» ترس ازقدرت «  ،خود را در » ترس ازيک
بينش «  ،تبديل به » يک فضيلت اخالقی« دراجتماع ميکند  .آن ،
بينش  ،محترم ميشود  ،ولی درباطن  ،آن قدرت  ،پايدارميگردد ،
چون ھيچکس ديگر ،جرئت دست زدن به آن قدرت را ندارد .تا
»احترام اين بينش « ازبين نرود  ،آن قدرت  ،استوار ميماند .
انسان  ،ازآن آگاھی ميترسد  ،ولی اين ترس را زيباو دوست داشتنی
ميسازد  .اين » ترس آگاھی يا احترام «  ،ازسوئی  ،گوينده را بدان
ميکشاند که برافکارخود  ،جامه ھای آن بينش را بپوشاند  ،وازسوی
ديگر ،انسانھارا به » شنونده گان بی چشم « ميکاھد و پنبه احترام
را  ،درگوش آنھا ميکند .
فروغ گوھر بينش  ،گرفته است غبار
تـمـيـز مـردم اين روزگار ،درگــوش است
زما سالم به دارالسالم » داد « رسان
که در زمانه ما  ،خلق  ،پنبه درگوشند
ازاين رو انديشه ھای آزاد ونوين  ،درواژه ھا وعبارات  » ،جامه
خاموشی « به تن ميکنند  .ما دراين گفتارھا  ،با » خاموشان ِ گويا «
و »با گويندگان خاموش « کار داريم  .آنھا دراين تضاد  ،سده ھا
وھزاره ھا عذاب کشيده اند  ،ولی روزی که ما احساس اين درد را
درگفتارشان بکنيم  ،بيدار ساخته خواھيم شد :
ميزنم من نعره ھا  ،درخامشی
آمدم  » ،خاموش گويان «  ،ای پسر
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خاموش باش تا دل  ،بی اين زبان  ،بگويد
چون گفت ِ دل نيوشم  .... ،زين گفت  ،عار دارم  .مولوی
شد آن که اھل نظر ،برکناره ميرفتند
ھزارگونه سخن در دھان و ،لب خاموش  .حافظ
پاره کردن جامه ھای کھن ازاين انديشه ھا  ،فروريختن احترام
وفروريختن ترس ازقدرھای حاکم در اجتماع است  .خوانش ِ نو،
ازاين آثار ،يا » بازيابی منش آزادی «  ،ھنگامی ممکنست که آن
بينشھای محترم  ،ديگر نزد ما احترام خودرا ازدست بدھند .
ت » بينشھای حاکم
خوانش نو ازاين آثار ،با فروريزی ترس ازقدر ِ
براجتماع «است  ،که درباطن  ،حقانيت به حکومت ميدھند.
دراين آثارفرھنگی  ،و خوانش ِتازه ازآنھا  ،راز رستاخيزو نوزائی
يک ملت نھفته است  .ما درخواندن اين آثار ،به پوشش کھنه آنھا
نمی چسبيم  ،بلکه اين پوشش کھنه را پاره کرده  ،دور ميريزيم  ،و
به مغزھای آزاد و نوينشان که سده ھا در خاموشی به سربرده اند ،
می پردازيم  .بازخوانی  ،بازيابی است  .بازخوانی  ،ھنرمامائيست،
ھنرزايانيدن ِ انديشه ھای جنينی است  .ھنگامی که فردوسی اين
بينش بزرگ فرھنگ ايران را آذرخش وار ،ناگھان به عبارت
ميآورد که
چو زين بگذری  ،مـردم آمـد پـديـد
شــد اين بـنـدھارا سـراسـرکلـيـــد
تصوير انسان را در تاريخ گذشته وسپری شده ِ ايران  ،برای ما
نميکشد  ،بلکه تصويری نوين و آزاد  ،از انسانی ميکشد که آينده
را ميآفريند ،و اجتماع وسياست واقتصاد وحقوق را ميآفريند .
او تصوير انسان نوين وآزاد را ميکشد که وجودش  ،کليد ھمه
بندھاست  .برای چنين انسانی  ،ديگر کليد حل مسائل ِ اجتماع
وحکومت واقتصاد وقانون  ،نزد ﷲ نيست که درقرآن آمده
است .چرا درمتون زرتشتی خبری از» انسان کليدی « نيست ؟ چرا
قرآن  ،ﷲ را دارنده کليدھای آسمانھا وزمين ميداند ؟ چون اينھا ،
236

237

ھزاره ھا وسده ھا کوشيده اند که گوھرکليدی را ازانسان  ،غصب
ب » خود آگاھی تاريخی« از گذشته نيست .
کنند  .اينجا بحث ازکس ِ
اين سرانديشه  ،اصل آفريننده ِتجدد يا مدرنيته ھست  ،وما نياز به
گدائی اين سرانديشه از فلسفه غرب ندارم  .ما بايد فقط آن را
درفرھنگ خود مان  ،درخودمان » بازيابيم «  .مسئله اينست که
گوھرکليدی درما  ،گم و پوشيده وسرکوفته شده است  .چرا ھمه ،
دنبال دريوزگی ميروند ؟ اين برآمدن انسان کليدی ھست که
مدرنيته را ميافريند  .وگرنه وارد کردن تکنيک ھای تازه وفنون
گوناگون سودمند وپيشرفته  ،انسان را  ،وجود کليدی نميکند  .اين
کار ،نواختن سُرنا ازسرگشادش ھست .
چرادرجنبش مشروطه  ،ھيچ انديشمندی دست به گسترش اين
سرانديشه بزرگ نزد و آن را بازنيافت ،ومامای زايش تازه آن نشد،
وبه ميان مردم  ،نـبـُرد  ،تا انسان را موءسس قانون اساسی کند ؟
اين ھمان » ترس آگاھی  ،ازقرآن واز آخوند « بود  .چرا دراين
انقالب ارتجاعی ِ اسالمی  ،ھيچ روشنفکری  ،بياد نياورد که
فرھنگ ايران  ،ھزاره ھا کشف کرده است که انسان  ،کليد ھمه
بندھاست  ،وبا ناديده گرفتن گوھر کليدی انسان  ،ريشه خود را ازجا
خواھد کند وخود را به باد فنا خواھد داد ؟ چرا اکنون ھيچ
روشنفکری نميانديشد که انسانی که کليد ھمه بندھاست  ،گوش به
اين يا آن مرجع مذھبی نميدھد  ،و منتظر فتوای اين يا آن آخوند
نمی نشيند  .وجود اين گوھر کليدی درانسانست که از اين
روشنفکران کذائی  ،که اين يا آن آخوند را درستايش به عرش
اعلی ميرسانند  ،عرق شرم ازپيشانی ميريزد  .اينھا برغم ادعای
آزاد فکری وتجدد خواھی ،نا آگاھانه درعمل  ،منکر» گوھر کليدی
انسان « ميشوند  .اينھمه عربده از تجدد ومدرنيته ميزنند  ،و لی
جای بی نھايت شگفتست که درنمی يابند که اين انديش ِه بلند فرھنگ
ايران در گفته ِ فردوسی که انسان  ،کليدھمه بندھاست  ،زادگاه ِ ھمه
مدرنيته ھا ھست .
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اينکه اين انديشه  ،زادگاه مدرنيته درايران نشده است  ،علتش
ناتوانی ھمين روشنفکرانست که ازعھده آن برنيامده اند ،آن را در
روان ھمه ايرانيان ازنو بيافروزند وبسيج سازند ،ودرگستره ھای
حقوق وقانون و سياست واقتصاد وھنروشناخت و فلسفه
بگسترانند  .تفکرفلسفی  ،توانائی برای گستردن يک » آذرخش يا
بُنمايه زندگی يا يک سرانديشه يا يک آزمون بنيادی انسان « در
مفاھيم است  ،نه آموختن وفھميدن سراسرمکاتب فلسفی غرب .
انديشنده ِ حقيقی کسی است که از » يک انديشه آذرخشی « ،
افروخته  ،وحريق آتش ميشود  ،و کسی نيست که خروارھا انديشه
را ازاين وآن  ،وام ميگيرد  ،و به ھيچ فکری ازخود  ،انگيخته
نميشود  .کوری که صد عصا درخانه گرد ھم ميآورد  ،ھرگز ،چشم
بينا وروشن پيدا نميکند .
فکرزنده  ،دراين سرانديشه  ،آتش زنه ای می يابد که با آن  ،ھمه
گستره ھای زندگی را روشن ميکند  ،و آنگاھست که » روشنفکرو
روشنگر« ميشود  .تفکرفلسفی  ،گستاخی است  .گستاخ که
) ( vist+axvھست گسترند ِه » اخو= بُن مايه زندگی وآگاھی «
درمفاھيمست  .توانائی تفکر فلسفی درآنست که بتواند اين تجربيات
مايه ای را که ھزاره ھا خاموش زيرخاکستر مانده اند  ،بيرون آورد
و اين لباسھای وامی وعاريه را که بدانھا پوشانيده اند بکند  ،وآنھارا
برھنه وآشکار سازد و از اين » آتش زن ِه نھفته در زيرخاکستر« ،
ھمه افکاررا دراجتماع بيفروزد  .خرد  ،آتش افروز است ،
وديگران را با نوری روشن نميکند وبه آنھا ازنور خود وام نميدھد ،
بلکه آتشی را که در گوھر خود انسانھا ھست ميافروزد  ،تا آنھا
کليدی بودن گوھر خود را بازيابند .
دراين روشنفکران  ،ازانديشه ِ» انسانی که کليد ھمه بندھاست « ،
چه مانده است ؟ چرا اين روشنفکران  ،دچار قحط خودی ھستند که
کليد گشايش ھمه مشکالتست  ،ولی عربده کشان  ،خودرا » خردگرا
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« مينامند ويک روز بدنبال لنين واستالين و مائو وخوجه ميدوند
وروزديگر ،در زير عبای آخوند  ،پناھگاه خودرا می يابند.
» انسان کلـيـدی «  ،ھمان » رستم درغار« است  .انسان کليدی ،
جھان سراپا روشن  ،زندگی سراسر روشن  ،راه سراسر راست
رانميخواھد  .او نشاط در تحول دادن ِ ھميشگی ِ تاريکی به روشنی
دارد  .او حقيقت جھان وزندگی و چيزھا را نميخواھد بداند  ،و
نميخواھد که ھمه چيزھا برايش يکجا دريک آموزه  ،برای ھميشه
روشن ومعلوم ومشخص باشند  .درچنين جھان وحقيقتی  ،انسان ،
آزاديش را از دست ميدھد  .او نشاط ھميشگی در روشن کردن
تاريکی دارد  .ازاين رو او غار )= بُن ( را دوست دارد  .او
درجستجوکردن ھست که شاد زندگی ميکند  .او بينش زمانی  ،بينش
درغاررا ميخواھد  .او حقيقتی را نميجويد که ھمه چيزھارا برايش
يکجا  ،روشن ومعلوم ومشخص سازد واورا ازجستجو کردن ،
رھائی می بخشد  .او يک آموزه نميخواھد که ھمه دنيا را برايش
تبيين کند  .او راه راست وروشن برای سراسر زندگيش نميجويد .
بلکه او ميخواھد ھميشه » کليد « باشد  .خوب وبد ،ھميشه جستنی
است و بايد با کليد آن را گشود  .ھميشه کليد بودن  ،گوھر
آزاديست  .جھانی که سراسرش روشن است  ،قفس آزادی است .
حقيقتی که ھمه جھان وھمه خوب وبدھا و ھمه اعمال را معين
ميسازد  ،زندانست .
»کمال بينش «  ،بينشی است که درجستجووآزمايش تکامل نمی
يابد  ،و خود را فراسوی  ،تحول می نھد ،و بزرگترين دشمن
آزاديست  .جائی آزادی ھست که بينش انسان  ،تحول بيابد  ،و »
بينشی کامل « بر روانھا وانديشه ھا ،حکومت نکـند.
جائی آزاديست که بينش  ،برشالوده تحول درزمان گذارده شود  ،و»
آموزه ھائی را که کمال بينش شمرده ميشوند « دوربريزد :
اگر برون کنی از دل  ،ھوای آزادی
بھشت  ............. ،درقفس تنگ  ،مينمايندت  .صائب
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خر ِد سروشی انسان  ،ھميشه کليد برای گشودن خوب وبد درھمه
ھنگام ھاست  .انسان  ،وجود کليدی ھست  .انسان  ،کليدی نيست
که فقط يکبار ،دری را با آن بگشايد وسپس آن را ) يعنی خودش
را( دور بيندازد  .دور انداختن کليد  ،دور انداختن و گم کردن خود
ھست  .درھرھنگامی  ،ما با تاريکی نوينی کارداريم که بايد آنرا
روشن سازيم  .زيستن  ،جويندگی است  .انسان ِکليدی دنبال کسی
نميگردد که حقيقت را به او بگويد و راه راست را به او بنمايد .
اين وجود کليدی او  ،اورا ازراھنما و پيامبروحقيقت  ،بی نياز
ميسازد .
اسدی توسی  ،اين گوھر آزاد و مستقل انسان را  ،نا گھان درانديشه
ای آذرخشی بيان ميکند :
چرا اين پيام ونشان از خدای چه بايست چندين ره رھنمای
اينھمه پيام وپيام آور ازخدا  ،چه معنائی دارد ! اينقدر راه ھای
راست گوناگون و راھنماھای گوناگون  ،به چه درد ميخورد !
» ھمه با تو است «  ،ار به جوئيش باز
نبايد کسی  ،تا گشـايــدت راز
ازاين پيش  ،چيزی نيارمت گفت
بس اين  ..... ،گر دلت با خرد ھست جفت
ھمه آنچه از رھبرھا و راھھا و پيامھا وپيامبرھا ميجوئی  » ،ھمه
با تو ودرگوھر تو ھست «  .به شرط آنکه آنرا خودت  ،با خرد
ودلت به جوئی  .و تو نيازبه کسی نداری که رازھارا برايت
بگشايد  .ولی من جرئت نميکنم که سخنی بيشتر ازاين به تو بگويم
وھمين سخن کوتاه  ،برايت بس ميباشد  ،به شرط آنکه تو خردت را
با دلت جفت بکنی  ،کليد ھمه رازھا ميشوی .
دل درفرھنگ ايران  ،گرمای جگررا درتن پخش ميکرد و چشم
وخردرا با اين گرمای زندگی ،روشن ميکرد  .جفت شدن دل وخرد
 ،به معنای آنست که انسان براصل » مھر به زندگی « بايد بينديشد .
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ولی اسدی توسی  ،به حق  ،از گفتن وفاش ساختن بيش ازاين ،
ميترسد.
» ھمه با تو ھست « چه معنائی دارد ؟ اگر ھمه چيزھا درمن
ھست ،من گنج ھستم  ،من سرچشمه ام  ،من اصلم  .اين انديشه
درفرھنگ ايران چه معنائی داشت ؟ فرھنگ ايران  ،گوھر انسان
وخدا وزمان را سرشاری وغنا وپری ميدانست  .اين سرشاری
وپری ولبريز ی گوھرانسان است که در » اخو « پيکر يافته است
وازاين روھست که انسان ،گستاخ ) ( vist+axvھست  ،سرچشمه
اعتماد ويقين درتاريکيھای تحوالت ميباشد  .ازاين رو ھست که
فرخ ھست  ،يعنی » ازخود  ،پرتو ميافکند ومی تابد « .
انسان ّ ،
انديشه » انسان ِ سرشار وغنی وپــُر « درفرھنگ ايران  ،درست
روياروی انديشه » انسان گناھکارو ناقص وجاھل « دراديان
ابراھيمی و دين زرتشتی قراردارد  » .اخـو « که »بون= بُن«
انسانست  ،اصل پـ ُری وسرشاری ولبريزی و نيرومنديست .
اخو ) اھو ،اھورا  ،يا فطرت انسان (  ،به خود  ،صورت ميدھد .
اين ﷲ يا يھوه نيست که به انسان  ،صورت بدھد  .انسان
درگوھرش ھميشه جوان وبـُرنا است  .ھمه خدايان ايران که خدايان
زمان ھستند  ،ھمه بدون استثناء جوان وجوانمرد ھستند  .چرا ؟
چون ھمه » پـُروسرشارند «  ،ھمه » امشا = مشيا  ،مشی«
پروغنی ھستند ) ھمه خدايان ايران  ،امشا سپنتا ھستند (  .جوان ،
برنا ) ( pur+ naayيعنی پروسرشارو غنی ازنيرو ھست ،
فوران ميکند ) جوشان ھست ( ،دارای تنوع ھست  ،ازخود
ميافشاند  .جوانمردی  ،افشانندگی  ،پخش شوندگی  ،وسعت
وگشودگی است  .گشودگی  ،شادی ازغنا  ،داشتن امکانات فراوان
) شايد بودی ھا (  ،راھھا  ،پيکر يابی غنای فطرت انسان است .
اين پری وسرشاری فطری انسانست که ايجاب آزادی درجامعه
وحکومت ميکند  .البته پـ ُری وسرشاری يا آزادی  ،تيرگی و
پراکندگی و پريشانی و گيج شوی وحيرت نيز ميآورد  ،و انسان را
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ميان امکانات آويزان ميکند  ،وبه ترديد وشک ميآورد  ،واينھا ھمه
تيرگی وتاری ھست  ،اينھا ھمه غاراست .
جامعه آزاد  ،دراثر کثرت وانبوھی افراد واقوام وافکار ،تاريک
ميشود  ،ولی ھمين تاريکيست که درآن خرد  ،خود را می يابد .
اين خرد نيرومند ھست که اين کثرت وانبوھی وپراکندگی وپريشانی
را  ،تبديل به » رنگين کمان « و » ھمبسته به ھم « و » روشن «
ميکند .ازآراستن وھمآھنگ سازی رنگھای گوناگون  ،روشنی
وزيبائی را پديد ميآورد .
فرھنگ ايران  ،خرد را درسراسرتن ميدانست  .تن  ،مجموعه
حواس است  .اين فوران يا جوشش وخودجوشی آتش جان ) اخو(
ازروزنه ھای حواس  ،ميمزند  ،می بويند  ،می بينند  ،ميشنوند ،
می بسايند  ،واين کثرت وتنوع محسوسات حواس  ،تيرگی ميآورند .
حواس  ،درغنا وتنوعشان  ،ما را پرت وپريشان وپراکنده ميکنند.
آنھا با خود  ،تيرگی ميزايند  .ولی خرد  ،اصل آراينده وھمآھنگ
سازنده وھمبسته سازنده ) سنگيدن ،ھنجيدن ( ھمين حواس
پراکنده  ،وتبديل تيرگی به روشنی ھست  .ازتيرگی حواس  ،بينش
وانديشه روشن را ميآفريند  .خرد  ،درھمآھنگ سازی  ،درجمع
حواس  ،پيدايش می يابد  ،بيدارميشود  ،خود را می يابد .
ما ھميشه درغارحواس ھستيم  ،و ماداميکه خرد ما سست ھست ،
ترس ازاين کثرت و پراکندگی و فراوانی حواس داريم وغنا
وسرشاری و تنوع حواس را می نکوھيم  ،وآنھارا اصل تعدد
وشرک ميدانيم  .ولی ازاين شرکست که روشنی واحد زائيده ميشود.
شرک وتوحيد درفرھنگ ايران  ،پشت وروی يک سکه ھستند  .غنا
وسرشاری وجود  ،شرک وکفر ميشود  .اين تنوع حواس  ،غنا
وسرشاری ھست
درفرھنگ ايران  ،خدا  ،رنگ يا گون )  ( gaonaھست ؟ خدای
ايران  ،خ ّرم ژدا ناميده ميشده است )اھل فارس بنا برابوريحان ،
خدای روز نخست را خرّم ژدا ميناميدند (  ،خدا  ،شيره وصمغ
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) چسب= ژد ( و گونه ) که انگوم و گوم شده است  ،درآلمانی =
Kaugummiسقز(  ،چون رنگ  ،از شيرابه گياھان فراھم آورده
ميشده است  .خدا ،جان يا شيرابه يا آوخون يا » خور« جھان
جانست  .خدا ،شخص نيست  ،بلکه دريای شيرابه ھای گوناگون
ورنگارنگست  .گياھان  ،پستان زمين ) آرمئتی = فرّخ زاد ( ھستند
وشيرابه آنھا  ،که رنگارنگ ومتفاوتست  ،اسانس خدا ) فرّخ =
خرّم ( ھست  » .گونه « دراوستا  ،ھم به معنای رنگ وھم به معنای
غنا وسرشاريست  .ديگرگون شدن  ،تنھا به معنای » تغييرکردن «
نيست  ،بلکه ھمچنين به معنای » پديدارساختن غنا وسرشاری «
است  .زمان در ديگرگونه شدن  ،غنای خودرا پديدارميسازد .
زمان  ،به کردار » ،گذرنده= فانی « درک نميشود بلکه به کردار،
»جوشش وفوران سرشاری « درک ميشود  .اين بود که خدايان
ايران  ،خدايان زمان بودند  ،چون » امشا  ،مشيا « بودند  .انسان »
مشا ومشی  +يانه « بودند  .زرتشتی ھا اين واژه را به مردنی بودن
برميگردانند  .زن  » ،مشی +يانه « است  ،يعنی سرچشمه
سرشاری وغنا ھست  .مرد که » مشی « باشد  ،غنا وسرشاريست .
بی مرگی  ،فقط دراثر سرشاری است  .آنکه سرشاروغنی است ،
نمی ميرد  .مفھوم » کمال « که » اصل ناگذرا وتغيير ناپذير «
باشد ،ازفرھنگ ايران  ،پذيرفته نميشد  .اھورامزدای زرتشت که
ناگـذرا بود و روشنی بيکران ) حقيقت ثابت وتغييرناپذير« شمرده
ميشد  ،برضد خدايان زمان و برضد مفھوم خدا  ،نزد ايرانيان بود .
چنين تصويری ازخدا ) خدائی که پيکريابی کماالت باشد ( ،
سرشاری وغنا ) اخو ( را درگوھرانسان  ،نابود ميسازد .
کليدی بودن انسان ،پيکريابی ھمين انديشه غنا وسرشاری وپری
انسان است  .کليد وقفل  ،اساسا بيان آفرينندگی درجفتی واقترانست .
کليد  ،پيکريابی اصل نرينه  ،وقفل  ،پيکريابی اصل مادينه است ،
ودرجفتی باھمند که آفريننده اند  .انسان وپديده ھا ) رويدادھا ،
تغييرات ( با ھم کليد و قفل  ،يا به عبارت ديگر،اصل جفتی وپيوندی
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ھستند  .باھم  ،راه تازه را ميگشايند  ،باھم زايا وآفريننده ميشود .
خرد بايد با پديده ھا وتغييرات  ،جفت شود  ،تا بينش تازه  ،پيدايش
يابد  .اين معنای کليد  ،درغزلی ازمولوی  ،بسيار برجسته ساخته
شده است  .انسان  ،شاخ گل درباغ ھست  ،و باد  ،که اصل حرکت
وتغيير وعشق ھست  ،بايد با گل باھم برقصند تا باقی وپايدارشوند
شاخ گلی  ،باغ زتو سبزوشاد
ھست حريف تو دراين رقص ،باد
باد چوجبريل و تو چون مريمی
عيسی گلروی  ،ازاين ھردو زاد
رقص شما ھردو  ،کليد بقاست
رحمت بسيار ،براين رقص باد
مولوی وپدرش  ،جبريل را اينھمانی با ھما يا سيمرغ ميدھند که باد
باشد  ،وباد چون می پيچد  ،اصل عشقست  ،و اين جفت شدن خدا
) اصل حرکت وعشق= سيمرغ ( با انسان ھست که کليد بقا
ميباشد  .تخم يا بذريا دانه يا » يوشم= يوش = جوش  ،خودجوشی
وفوران «  ،چون درگوھرش جفت ھست  ،کليد وقفل است  ،و ازاين
رو  ،اصل آبستنی وسرشاری وپری ھستند .
درفرھنگ ايران  ،انسانھا  ،پديده ھا  ،رويدادھا  ،زمانھا  ،ھمه »
پروسرشاروغنی « ھستند  .دراين فرھنگ جھان وگيتی  ،به
کردار ،جايگاه غنا وپـُری دريافته ميشود .به عبارت ديگر  ،ھمه »
ناگنجا درخود « ھستند  .فوران وجوشش  ،بيان ناگنجا بودن آنھا
درخود شان ھست  .نيروھا دائما درحال فراجوشيدنند .
طوفان چه دست وپا ی زند در دل تنور
بيرون زخويشتن  ،دو سه جوالنم آرزوست  -صائب
اين کشش پری وسرشاری که به بيرون رفتن ازخود ميانجامد ،
اصل آفرينندگی شمرده ميشد  .بھمن  ،که ناديدنی وناگرفتنی است ،
کشش فوق العاده به بيرونشدن ازخود را دارد  ،تا رنگين کمان
) سيمرغ يا ھما ( گردد  ،و درسيمرغ ھمين کشش است که اورا
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تحول به جانان يا به جسم شوی ) تنکرد (  ،يا به گيتی ميدھد.
درفرھنگ ايران  ،دنيای مجاز و دودنيای جدا ازھم نيست  .اين بود
که يک اصل تاريک  ،تحول به چندگانگی ورنگارنگی يا روشنی
می يافت  ،و اين احساس آزادی دروسعت وگشودگی بود  .حقيقت ،
در تنوع وکثرت و در راھھا و انديشه ھای گوناگون وفرھنگھای
گوناگون  ،روشن ميشود ،نه دريک آموزه ودريک شريعت .
کعبه وبتخانه ای درعالم توحيدنيست
عاشق يکرنگ  ،دارد قبله گاه از شش جھت
ازکثرت روزن نشود  ،،مھر  ،مکرر
ای کج نظران  ،کعبه وبتخانه کدامست
به ھررھی که روی  ،ميرود به خانه حق
زھر دری که درآئی  ،زمعرفت بابيست
اين تحول  ،شگفته شدن گوھر انسان درروشن شوی  ،يا درتنوع و
رنگارنگی ھست  ،که با تنگسازی خود دريکرنگه ويکراھه شدن
در شريعت يا ايدئولوژی يا فرومانی دريک مکتب فلسفی وجھان
بينی ،فرق کلی دارد :
شگفته باش که قصر وجود انسان را
به از گشادگی جبھه  ،پيشگاھی نيست
درفرھنگ ايران  ،بينش انسان  ،درکليد وقفل شدن خدا با انسان ،
آفريده ميشود  .البته  ،خدا ،از ديدگاه اين فرھنگ  ،يک شخص
نبود ،بلکه شيرابه ) خورآوه = خرابه = آوخون = خور= ژد =
َرس= اسانس ( به ھم آميخته جھان ِ کثرت است  ،و انسان تخميست
که در درون اين رودخانه يا دريا  ،شنا ميکند  ،و اين شيرابه ھستی
را درخود می ھنجد  .خدا  ،شيرابه و» َرس= َرز «
وجوھرھرچيزی ھست  .آميختن يا کاليدن انسان با خدا  ،آميختن
وکاليدن = کليد وقفل شدن با اسانس ھرچيزی درگيتی ھست  .خدا ،
زھشی)  (immanentاست  ،نه متعالی وفراسوی گيتی ) ماوراء
طبيعت (  .واژه کليد  ،چنانچه پنداشته ميشود ،ازيونانی نيامده ،
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بلکه از واژه » کله وکاليدن « ساخته شده است  .کله  ،به بند پا
) کعب= کاب( وجماع و بخيه زدن گفته ميشود  .چوبی که پشت
درانداخته ميشد و دولنگه ) بر( درب را باھم جفت ميکرد ومی بست
 » ،کلندر« ناميده ميشد  ،و درست خدای روزبيست ونھم ) مراسپنتا
 ،دھما ( که پيوند دھنده » رام = روز بيست وھشتم « و بھرام
) روزسی ام ( بود و آنھا دراثر پيوند يافتن وکاليدن باھم  ،اصل
آفريننده زمان نوين ميشدند  »،کلندر« يا » رند« خوانده ميشد .
واژه » قلندر« درعرفان  ،ازاين زمينه پيدايش يافته است  ،چون
اين خدا  ،دراثراصل پيوند دادن وآميختن وکاليدن ) خدای زناشوئی
ودوستی ( بودن  ،اصل آفريننده جھان وزمان خوانده ميشد .
واژه »کالبد « ھم که » کال +پاد = ( kal+ padhباشد به معنای »
جفت به ھم آميخته وپيوسته « ھست ) پاد = جفت  ،کل = به ھم
بسته ( که درپھلوی به معنای شکل وصورت است  .جفت شدن
واقتران وھمزادی ويوغ وانبازی  ،اصل آفرينندگی شمرده ميشد .
ازاين رو درشاھنامه  ،خرد بايد با اين وآن جفت شود  ،تا بينش
وروشنی  ،پيدايش يابد  .خدا ھم  ،تنھا روشنی وبينش را نمی آفريد
 ،بلکه درجفت شدن واقتران وھمپرسی با انسان  ،باھمديگر،
روشنی وبينش را ميآفريدند .انسان وخدا باھم ميرقصند و قفل وکليد
يا تاروپود ميشوند و ازاين رقص خدابا انسان :
يک دست دست دلبر ويک دست زلف يار
رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست ) مولوی (
انسان به بينش ،آبستن ميشود و روشنی را ميزايد  .اين انديشه
کاليدن وکليد وقفل شدن را که ھمان سرانديشه » ھمزاد يا يوغ «
باشد ،زرتشت طرد ورد ميکرد  .ازاين رو ھست که تصوير انسان
کليدی درمتون زرتشتی يافت نميشود  .اين اھورامزدا ھست که
روشنی بيکرانش را به تخم ھا ) انسان = مر +تخم ( می تاباند .
روشنی  ،ازجفت شدن وکاليدن انسان با اھورامزدای زرتشت ،
پيدايش نمی يابد  ،بلکه روشنی انسان ) مر +تخم (  ،وامی وعاريه
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ايست  .ولی انسان کليدی  ،از وام گرفتن روشنی از » روشنی
بيکران « ،ننگ وعار دارد  .او ،روشنی بيکران و راه راست را
نميخواھد  ،بلکه وجود او کليد يست که ھميشه ازنو ،درھای بسته را
که درھرھنگامی پيش ميآيند ،ميگشايد  ،و آن تاريکی را روشن
ميکند  .انسان کليدی  ،سازگار با انديشه راه راست يا صراط
مستقيم که سراسر روشن وھموار است  ،نيست  ،بلکه
بيشترھمانند » کاويدن قنات يا کاريز« در زيرزمين است که ھميشه
فراترميکاود  ،تا برجوشش آب بيفزايد  .يا آنکه انسان کليدی  ،مانند
کسی است که اليه به اليه برگ کاھو يا پيازيا کلم را ازھم جدا
ميکند  .او درجھان وزمانيست که پـ ُرازصندوقھای بسته وقفل شده
است و او کليديست که صندوقی را پس ازصندوقی ميگشايد و اين
شادی که چيزی را درگشودن يک صندوق يافته بر ميانگيزد که
صندوق ديگررا بگشايد  .انسان کليدی  ،به ھفتخوان آزمايشھا
ميرود  .ھمه چيزھا وانسانھا ورويدادھا وپديده ھا ،صندوقھا يا گنج
ھای غنی ولی متفاوتند که بايد با کليد آنھارا گشود .
برپايه اين تصوير انسان کليدی و » پـ ُری وسرشاری وتنوع
انسانھا « ھست که وقتی از» بزرگمھر« پرسيده ميشود که » چه
کسی  ،ھمه چيز را ميداند «  ،پاسخ ميدھد که  » :ھمه چيز را
ھمگان دانند  ،وھمگان  ،ھنوز زائيده نشده اند «  .اين سخن
درست برضد آموزه زرتشت واھورامزدا  ،وبرضد محمد وﷲ اش
ھست  .اھورامزدای زرتشت  ،ھمه آگاه ) ھرويسپ آگاه ( است
ودرروشنی بيکران ) نازاده ( جای دارد  .ﷲ  ،دارنده ھمه
علومست  .بزرگمھر ،برپايه آنکه بينش وروشنی ازاقتران شيرابه
ھای رويدادھا وپديده ھا با گوھر انسان پيدايش می يابد ،
اھورامزدای زرتشت يا ﷲ اسالم را » ھمه دان « نميداند ،بلکه اين
ھمه انسانھا ھستند که ھمه چيزھارا ميدانند  .ھمگان ازديد او ،
بشريت درگذشته و درحال و درآينده است  .مسئله ھمآھنگ ساختن
بينش ھای متنوع در زمانھای و ازتجربه ھای گوناگونست .
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دانش  ،غنای ھميشه ازنو پديد آينده ازانسان درتجربيات تازه است ،
و رابطه با تنوع افراد و پيشرفت زمان دارد  .اين انديشه بزرگمھر،
شالوده حکومت آزاد و جمھوری است  .دانش  ،در زمان و درتنوع
وکثرت انسانھا  ،پيشرفت ميکند و وسعت می يابد  .حقيقت ،
درگذشته نيست  .دانش  ،پخش وپراکنده در ميان انسانھاست  ،و
دريکجا ويک شخص  ،جمع شدنی نيست ونميتوان آنرا منحصربه
يک يا چند فرد ساخت  .تنوع دانش درھمه افراد  ،و تنوع دانش
درزمانھا وانسانھای آينده  ،بيان » دوام آفرينندگی بينش « را می
پذيرد که برضد مرجعيت دادن به يک آموزه دينی ميباشد که
ازگذشته آمده است  .معرفت حقيقت  ،درنقطه ای از تاريخ گذشته ،
و درشخصی ويژه  ،پيدايش نيافته است  .اين انديشه بزرگمھر» ،
مرجعيت دادن به اين گونه معرفت ھا« را رد ميکند  ،و درآن
اصرار ميورزد که بينش ھای گوناگون ومتنوع افراد  ،درآرايش
وساماندھی جامعه  ،سھيم وانباز ھستند و بايد به حساب آورده شوند.
بينش حقيقت  ،مجموعه بينشھای انسانھا ازتجربياتشان ھست .
ھرنسلی ميتواند ازنسل آينده وجوان ياد بگيرد  ،چون نسل جوان
باخود  ،بينش تازه ميآورد  .خدا ئی که حقيقت را به انسان بياموزد
وجود ندارد  ،بلکه انسانی که گوھرغنی دارد  ،در اقتران با
تجربياتش در زمان  ،روشنی وبينش ميآفريد .
آموزش  ،نميتواند دراختيارنمايندگان خدا ئی باشد که حقيقت را به
کسی که برگزيده است  ،آموخته است .در دريای خدا  ،ھمه
شناورند .انسان نبايد در تنگنای بينش گذشته بماند  ،چون ھمگانی
که ھنوز زاده نشده اند  ،آن را خواھند گسترد  .اين سخن  ،بيان ِ
يقين به طبيعت يافطرت سرشارو پـُر انسانھا درھمه زمانھاست.
ھمه زمانھا ،اصالت در بينش تازه دارند  .بينش که ازپيوند »
جستجو و تغيير « پيدايش می يابد  ،در ادامه جويندگی و
درروياروئی با تغييرات تازه  ،متنوع ترو افزونترو پبشرفته تر و
گسترده ترميشود  .انسان نبايد  ،آينده را تابع بينش گذشته سازد .
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معرفت حقيقت  ،دريک برھه ويژه از زمان  ،پيدايش نيافته است ،
بلکه درروند تغييرات زمان و با پيدايش انسانھا تازه  ،متنوع ترو
گسترده ترميشود وپيشرفت ميکند .
حقيقت  ،بينشی است که ھميشه متنوع ترو غنی تر و رنگارنگ
ترميشود  ،چون انسان  ،سرچشمه غنا ھست  .غنا ھميشه درپيدايش،
شگفت آور است  .خدا وانسان  ،بينش وروشنی را ھرروز باھم
ازنو ميآفرينند  .چنين بينشی  ،بينش مدفون درکتابی نيست که
چندتا متحصص وخبره  ،آن بينش را درآن کتاب خوانده وفھميده
باشند  .بينش زنده ومعتبرو مرجع  ،بينشی است که از انسانھا ،
درنوشيدن شيرابه ) خور آوه ( جھان ھستی که گيتی باشد  ،سبز
وروشن ميشود  .جمھوری ايرانی  ،سازمانيست که بر بنياد چنين
برداشتی از بينش درانسانھا  ،پيدايش می يابد .
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جمھـوری ايـرانی
برپـايـه
انسان ِگستاخ وف ّرخ وفراخ
وطـر ِد
انسان ِھبوطی وکـنود ومطيع
درفرھنگ ايران
طبيعت انسان ،گستاخ وف ّرخ وفراخست
طبيعت يا گوھريا فطرت ِانسان ) مردم ( درفرھنگ ايران  ،گستاخ
وفرّخ وفراخ ھست  .گوھرجان انسان ،که » اخو= = axvخوی=
اھو= اھورا« ميباشد ،و»اصل سرشاری ولبريزی و غنا « ھست ،
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درچھره ھای گستاخی )  (vist-axvو ف ّرخی )  (farr+axvو
فراخی )  ( fra+axvخودرا مشخص ميسازد .
َپت اخو) (pat+axv= patexvبه معنای فراون وسرشاروآبادان
است .
اين گوھر انسان که » اخو= خوی « باشد  ،تخمی ازخوشه ارتا که
»ارتا خوشت « يا ارديبھشت ) اخـو +شـه = خـوشه ( که ھمان
سيمرغ ميباشد  .اين » اخو= خوی « ھست که مانند اصلش ،سيمرغ
يا ارتا  ،ازخود ،خود را ميگسترد )= گستاخ (  ،وازخود  ،پرتو
ميافکند و می تابد )= فرّخ ( و ازخود  ،سرشاروغنی ھست وازخود
 ،فراخ ) گشوده ( يا گسترده ميشود  ،و فراخ بين ھست و فراخی
ميجويد و فراخ ميانديشد و فراخ دلست و جھان فراخ ميطلبد .
درفراخی  ،عرصه آن پاک جان تنگ آمد ،عرصه ھفت آسمان
واين تصويرانسان درفرھنگ ايران  ،به کلی متضاد با انسان
ھـبـوطی  ،و انسان کـنـود  ،وانسان مطيع و انسان مخلوق وعبد
دراسالم  ،وھمچنين درساير اديان نوری ھست  .درقرآن ميآيد که
انسان  ،کـنـود است )سوره عاديات (  ،و » کنود « به معنای زمينی
است که ھرگز دراو گياه نمی رويد و شوره زار و بی آب وسترون
است  ،ودرپيشينه زنخدائی آن روزگار ،بدين معنا ھست که انسان ،
سرچشمه روشنی وشادی و بينش نيست .
بر پايه اين دو تصوير از انسان  ،دو گونه زندگی و دوگونه اجتماع
ت متصاد باھـم  ،درتاريخ پيدايش می يابند  .دين
ودوگونه حکوم ِ
زرتشتی نيز ،برضد اين تصويرانسان درخرّمدينی  ،برخاست و
انسان را  » ،انسان ھبوطی « و » انسان وامی « ساخت  ،ولی اين
تصوير انسان غنی وسرشار  ،به رغم سرکوبی سخت در دوره
ساسانيان  ،در ضمير ايرانيان وخرّ مدينان  ،پايدار و زنده ماند .
اين تصوير انسان درجنبش ِعرفان  ،ازسر ،نيرو گرفت و از رخنه
ھا ودرزھای شريعت اسالم که دراصل برضد چنين تصويری
ارانسان  ،برخاسته بود  ،فـراجوشـيد  .درست » ابليس « درقرآن
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 ،تصوير ھمين »خدای خوش ِه ايران « است که تخم آتش ) اخو( او،
جان ھرانسانی است  ،که گوھر» سرافرازی « دارد  ،و عبوديت و
اطاعت و تابعيت را نمی پذيرد و گستاخ وفرّخ وفراخست .
نام ديگر ِ اين ارتای خوشه  » ،سرفـراز« بوده است ) برھان
قاطع (  .درھرتخمی ازاين خوشه خدا  ،اصل سرفرازی  ،يا باليدن
و شعله ورشدن ودرخشيدن و افراختن وسرکشی ھست  .ازآنجا که
انسان ) مردم=مر+تخم( تخمی ازخوشه خدا ھست  ،پس درھرتخمی
 ،خوشه يا کل جھان  ،بالقوه ھست  .درھرفردی  ،کل که خود خدا
باشد  ،ھست  .به عبارت ديگر ،ھرانسانی  ،سرچشمه سرشاری و
پری و غنا و تنوع ميباشد  .خو ِد ارتا ) سيمرغ (  ،ھم تخم ) ھژير=
ھو +چيتره ( و ھم خوشه ) ارتا خوشت = ارديبھشت  ،اخو  +شه (
ناميده ميشود  .به عبارت ديگر ،ھم تخم وھم خوشه است  .ازاين رو
خو ِد خدا يا سيمرغ  ،نخستين عنصريست ) ارتا= فرن= اخـو ( که
درھرجانی ھست  .ارتا که نخستين عنصرجان ھرانسانی ھست ،
سرچشمه ِ جھان ھستی شدن است  .تصوير » جام جم « که بينش
جمشيديست  ،ازھمين انديشه پيدايش يافته است  .درانسان ،کل
جھان بالقوه ھست و اين تخم  ،دراثرآبياری شدن  ،درخود  ،جھان
ميشود  ،و ميتوان ھمه جھان را درخود  ،ديد .
» انسان ِکليدی « فردوسی که درآغازشاھنامه آمده  ،آذرخشی
ازھمين تصوير» خدائی است که خوشه انسانھاست «  .ھمين سان
سرانديشه » انسان سرشارو غنی ِ« مولوی  ،جوشش دوباره
ھمين تصويرانسان درفرھنگ خ ّرمدينی است .
اين تصويرانسان را که عرفان  ،عرضه ميکند  ،غالبا  ،تشبيھی و
تمثيلی فھميده ميشود  ،و معنای اصلی آن  ،که گواه براصالت انسان
است  ،به کلی تاريک ساخته و ناشناختنی ميشود  .درعرفان  ،بارھا
ميآيد که انسان  ،وجوديست آبستن  .يا آنکه انسان  » ،کان= معدن
« يا» گنج «  ،يا » سرچشمه « است.اين اصطالحات  ،به ھيچ
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روی تشبيھات شاعرانه نيستند ،وھمه ازيک سرانديشه درفرھنگ
ايران  ،پيدايش يافته اند .
» کان « را ما به معنای » معدن « ميشناسيم  ،ولی درکردی » کانی
« به معنای » چشمه « ھست  ،و به آباديھا  ،کانی گفته ميشود .
اينکه به سيمرغ » ،ھمای خانی « گفته ميشود  ،ھمين معنا را دارد.
او  ،جان ِسرچشمه ای و » ازخود آفرين يا  ،خود جوش « درھمه
انسانھا ھست  .ھمينسان  ،واژه » گـنـج « دراصل که » گين +زه «
ميباشد ،و به معنای » زھدان زاينده= اصل آفرينندگی « است  .گينا
وکينا وکانا  ،ھم به » زن جوان « ،وھم به » نی « گفته ميشده
است  .اينھمانی دادن » زن جوان « و » نای «  ،اينھمانی دادن ،
»پيدايش و زايش ازسرشاری «  ،با » نوا وآوازخوش وشاد « بود .
اين اينھمانی  ،فلسفه بنيادی زندگی ايران را دربرداشت  .زائيده
شدن اززھدان ) کانا = غنا = قـنا ( که اصل سرشاريست  ،درگيتی
که جھان جسمانيست  ،شادی وخوشی و جشن است  .اين بود که »
کان « و » زھدان « و » چشمه « اين پديده ھارا باھم تداعی
ميکردند  .سرشاری و پيدايش و جشن  ،ازھم جداناپذيربودند .واژه
» غنی وغناء « نيز درعربی  ،معرب ھمين واژه » کانا ،گانا ،کنيا
« ھست  .چنانچه »غناء « ھم به معنای توانگريست و ھم به معنای
سرود و آوازخوش وطرب انگيزاست  .ان الموسيقی ھی الغناء ،
والغناء ھوالحان موءتلفه  .اين تصوير انسان  ،ازفرھنگ زنخدائی
ميآمـد  ،که درآن  » ،آفـريـده «  ،برابربا » آفـريننده « وھمسرشت
اوست  ،و انسان نيز  ،ھمان اصالت خدا )خوشه ( را دارد که
ھميشه » سرچشمه وکان وگنج وزھدان آبستن « است  ،يا به
عبارت ديگرھميشه » تخم يا نطفه درتخمدان « است .
طبعا اين تصويرانسان  ،با» خدای خالق «  ،مانند ﷲ ويھوه
وپدرآسمانی  ،سازگاروھمخوان نيست  .خدا » کنزمخفی « ھست ،
دراصل به معنای آنست که خدا » زھدان آبستن « است  .ودرست
ﷲ لم يلد ولم يولد درقرآن  ،برضد اين مفھومست  .ھمچينين انديشه
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» بيکران بودن روشنی « اھورامزدای زرتشت که درواقع به معنای
» روشنی ِ بی زھدان = ان +آگرا « ھست  ،برضد اين تصوير خدا
وتصوير انسان ھست .
» ھميشه آبستن بودن = ھميشه تخم درتخمدان بودن «  ،بيان
انديشه » افريندگی پايان ناپذير« ميباشد  .طبعا اين تصوير انسان ،
متضاد با تصوير انسانيست که خدايان نوری  ،خلق ميکنند .
خدايان نوری  ،خالقيت خود را به انسان  ،انتقال نميدھند  .بلکه
درست انسانی را که بريده وجدا ازخود خلق ميکنند  ،اين ويژگی
بنيادی را که خالقيت ونوآوری و ابداع باشد ،ندارد  .ﷲ يا يھوه يا
پدرآسمانی  ،وانسان  ،ھمگوھروھمسرشت نيستند  .انسان دراين
جھان بينی ھا  ،نميتواند خلق کند ،و نميتواند اصل روشنی وبينش
باشد  ،چون » زاده شدن «  ،ھمان معنای » پيدا وروشن شدن « را
داشت  .انسان ،نميتواند روشنی وبينش را ازخود بزايد  .ولی
درفرھنگ ايران  » ،بـودن = ھستی « به طورکلی  » ،غنی
وسرشار و گنج وکان بودن « است  .آنچه ھست  ،غنی
وسرشاروپـ ُرھست  » .اَست «  ،ھم به معنای » تخم « وھم به
معنای » تخمدان « است  .آنچه » ھست «  » ،نطفه درزھدان «
يعنی ھميشه درحال زايندگی وآفرينندگيست .
انسان دراين اديان  ،درگوھرش  ،بی بود و کمبود و ناقص است  ،و
» نقص را نميتوان از گناه جدا ساخت «  .ھرچه ناقص است ،
بالقوه سرچشمه گناه وخطا وجرم ميباشد  .ھمان نخستين عمل
وانديشه انسان دراين اديان  ،پيکريابی اين کمبود ونقص و گناه
است  .انسان  ،درطبيعتش  ،ھميشه گرفتار» کمبودی  ،بی بودی ،
تقصيروگناه « ميماند  ،ومسئله بنيادی انسان در زندگی فردی و
اجتماعی  ،مرھم گذاشتن روی اين زخم ناسورھست که معالجه
شدنی نيست .

درشريعت اسالم  ،انسان  » ،نقص گوھری « دارد
254

255

درفرھنگ ايران ودرعرفان،گوھرسرشاروغنی ِانسان
درتاريکی وجو ِدخودش
يا در غارش) بُن = فطرت ( ميباشد
نقص ِگوھری درشريعت  ،با»اطاعت « ،جبران ميشود
ولی گوھ ِردرتاريکی را  ،بايد » ُجست ويافت «
درعرفان  ،معنای تصاوير» کان يا گنج بودن انسان  ،يا وجود
ھميشه آبستن بودن او «  ،ھنگامی روشن وبرجسته ومشخص
ميگردد که ديده شود  ،اين انديشه چه پيآيندی دارد  .اين پيآيند است
که ورطه عظيم ميان عرفان وشريعت اسالم را آشکارميسازد .
ھنگامی انسان  ،وجود کانی يا گنجی است  ،برترين خويشکاری
) وظيفه ( انسان  ،کاويد ن وجستجو کردن و يافتن ِسرشاری
وغنی نھفته درخود ھست  .انسان  ،غاريست که درآن » گنج
فراوانی « نھاده شده است  ،که ھمان » اخو= خوی = اھورا «
باشد  .ويافتن اين » اخو«  ،ھست که انسان را سرور ) قائم به ذات
 ،ازخود بودن  ،سرفراز ( ميکند  .دراين غاروجو ِد خود ) بُن خود (
ھست که اوبايد سرشاری وغنای خود را بجوشاند  ،و به فوران
درآورد  .درحاليکه درشريعت اسالم وساير اديان ابراھيمی و دين
زرتشتی  ،نقص را درانسان  ،گوھری ميدانند .
دردين زرتشت  ،انسان  ،تخميست که ازخود  ،روشن وسبزنميشود،
واين اھورامزداھست که به او روشنی  ،وام ميدھد  .دربندھش ،
انسان درھمان نخستين باری که درزندگی ميانديشد  ،اھريمنی و
دوزخی ميشود  ،واين  ،درست ھمان انديشه » انسان کنود وظلوم «
درقرآن ميباشد  .اين نقص را انسان  ،نميتواند ازخودش  ،برطرف
کند و رفع سازد  ،بلکه بايد » کمال «  ،ازخارج براو ،حکومت کند
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 ،و آفتاب راستی يا حقيقت  ،درخارج ِغار براو بـتابـد ،و اورا
رھبری وراھنمائی کند  .انسان  ،فقط درتابعيت و اطاعت ازاين
کمال يا ازآفتاب حقيقت دربيرون غاروجودش ھست که ميتواند ،
ھرروز ازنو  ،جبران اين نقص وضعف گوھری يا وجودی را
بکند .
ولی درعرفان ھمانند فرھنگ ايران  ،اين خو ِد انسان ھست که درپی
جستن ويافتن اين گوھرھای ناديدنی و ناگرفتنی در خود انسان
ھست  .گنج درخود اوھست  .کمال درخود اوھست  .انسان  ،نقصی
درگوھرش ندارد  ،فقط کمالش را بايد درخودش بجويد وبيابد .
گوھرش  ،درست درتاريکی وجودش  ،پرورده ميشود وبايد فقط
آنرا زايانـيـد  ،يا بايد آنرا درھستی خود  ،جُ ست و يافت .
انسان  » ،کاو= غار«  ،جايگاه کاويدن ھست  .واژه » فـقـر« ھم ،
چنانچه پنداشته ميشود معنای » کمبودی وبی چيزی « را ندارد ،
بلکه به معنای » کاويدن کاريزو چـاه « است  .انسان فقير ،به
معنای » انسان کاونده « ھست  .کسيکه کاريزوقنات را درخود ،
حفرميکند تا دريای حقيقت ازاو موج بزند  ،فقير است  .با
جستجوی ھميشگی اين گنج درغاروجود  ،انسان چيز ديگری دراين
غاروجود = زھدان وجود = بُن ) بون = غار( می يابد .
مسئله انسان  ،تابعيت و اطاعت از» افتاب حقيقت « يا » پيکريابی
اصل کمال دريک شخص « درفراسوی خود ،نيست  ،بلکه مسئله
بنيادی انسان  » ،خود يابی درآزمونھا درزمان « ھست  ،نه
اطـاعـت وتابـعـيـت  .انسان  ،دنبال رھبروپيشوا وپيامبرو امام
نميگردد  ،وبی نياز آزآنھاست  ،واوھست که خودرا در تجربيات در
زمان می يابد  .انسان  ،دروجودش  ،نقصی ندارد که بخواھد رفع
کند و دنبال يافتن » حاکميت کمال برخود « دراجتماع برود  ،بلکه
ميتواند کمال و روشنی وبينش وشادی را در خودش بجويد وبکاود
وبيابد .
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دريھوديت ومسيحيت واسالم وزرتشتيگری  ،انسان ناقص  ،طبعا
بالقوه  ،گناھکاراست  .عمل دراين اديان  ،آزمونی نيست که او
اشتباه ميکند  ،بلکه سرکشی ازامرﷲ يا از خدائی يا ازاصل کمالی و
آفتاب حقيقتی ھست .درحاليکه در آثار عرفانی  ،ديده ميشود که
چندان خبری ازمقوله گناه نيست  ،وگرانيگاه ِعمل وفکر ،گناه
نيست  .بزرگترين مسئله انسان در زندگی  ،گناه زدائی يا اجنتاب
ازگناه نيست  ،بلکه » خوديابی در درون آزمايشھا و اشتباھات
درآزمايشھاست «  .با ھر اشتباھی در آزمايش  ،انسان ميتواند
بيشترخود را بيابد  .خود ،اصل سرشاری وغنا ھست  .ھرعمل
وفکری که تنگی آورد و فراخی را ازانسان گرفت  ،اشتباه و دوزخ
) ُدژ +اخو ( ھست  .اشتباه  ،اخورا ازگسترش باز ميدارد و اورا
تنگ ميسازد  .انسان  ،درمفھوم ِ» گناه «  ،به خدا  ،عصيان ميکند
 ،و اين نقص وجودی خود را به شدت درمی يابد  ،ولی دراشتباه ،
متوجه دورشدن ازغنا وسرشاری و پـُری وجود خود ميگردد  ،و
دچار ِ تنگ شدن ِ وجود خود) دوزخ ( ميگردد و ازآن رنج ودرد
ميبرد  .دوزخ  ،جھانی درفراسوی زمان وگيتی نيست  ،بلکه تلخ
شدن زندگی درھمين گيتی وھمين زمان است  .وقتی بُن انسان
نتواند خودرا بگسترد و آزادی خود را درفراخی دريابد  ،دردوزخ
است  .ھمچنان وقتی قدرتھای اجتماع برپايه قھروتھديد
وتجاوزخواھی وخشونت استوارند  ،دوزخ ) دژ +اخو ( ھستند .
خدائی که ھمه اعمال وافکار انسان را درفضای تنگ » گناه ونقص
« ميگذارد  ،وکارش  ،امر ونھی کردنست  ،خودش  ،بزرگترين
دوزخست  .و انسان  ،ميتواند دوزخ را دراين گيتی ويران سازد و
درب ِ دوزخ را درھمين گيتی ببندد  .ھراشتباھی نيز ازخودش ،
کاريست برضد پيدايش سرشاری وغنای خود که انسان دوست
ميدارد  .ھراشتباھی برضد فراخ طبعی ) فرا +اخو(  ،برضد
گوھرجان خود ھست .

257

258

مولوی  ،به محمد وموسی وعيسی و ابراھيم ويوسف وعلی و.....
به عنوان سرمشق ونمونه و انگيزنده دربرخی از ويژگيھا می نگرد
 ،نه به عنوان » مرجع اطاعت وتابعيت «  ،وبه انسان  ،ميگويد که
توھم ميتوانی مانند محمد وعيسی وموسی وابراھيم وخضرو يوسف
و اسفندياروعلی  ،درآن ويژگی مھم بشوی  ،يا حتا ميتوانی ازآنھا
درھمان ويژگی  ،فراتربروی واگرمحمد  ،فقط يکباردرعمرش شق
القمرکرد  ،تو ميتوانی ھرساعت پنجاه بارشق القمرکنی .
مولوی  ،اطاعت و تابعيت ازآنھا وازھرکسی را » گدائی « و »
خود به مفت فروشی « ميداند  ،وبه ھمان تصوير » تخم آتش =
اخو= فرن= ارتا « که گوھر انسانی شمرده ميشد روی ميآورد :
گرمی مجوی االّ  ،از سـوزش درونی
زيرا نگشت روشن  ،دل  ،ز آتش برونی
ودرست انديشه متضاد با » گدائی وخود فروشی « را  ،ھمان »
اصل جستجوی گوھرخود « ميداند  .آنچه را که تو بجوئی  ،درست
آن چيزيست که درتو ھست  ،و ترا به جستجو انگيخته است  ،تا ترا
آن را ازخود بزائی يا درگوھر خود بيابی  .نقص ترا به
جستجوميانگيزد و با جستجو ،کمالی را که درھمه جا ميجوئی ،
درخودت می يابی .
گدا رومباش و  ،مزن ھر دری را
که ھرچيز را بجوئی  ...... ،تو آنی
دال خيمه خود  ،براين آسمان زن
مگو که  :نتانم  ..........،بلی ميتوانی
» سيمرغ « يا » ارتا « يا صنم ) سن= سئنا (  ،ھمان» تخم اخو«
ھست که درجان ما  ،ھست :
صنما چگونه گويم که  :تو نور جان مائی
که چه طاقتست جان را  ......،چو تو  ،نور خود نمائی
تو چنان » ھمائی ای جان «  ،که بزير سايه تو
به کف آورند زاغان  ،ھمه  ،خلقت ھمائی
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ھمان آتش جان  ،ھمان » فرن= پران درسانسکريت (  ،ھمان ارتا
يا نخستين عنصر ،درضميرمن ھست
تو کئيی درين ضميرم  ،که فزونتر از جھانی
تو که نکته جھانی  ،زچه نکته  ،می جھانی ) پديد ميآئی(
تو قـلـم بدسـت داری و  ،جھان  ،چو نقش  ،پيشت
صفتيش می نگاری  ،صفتيشش ميستانی
به گدايان منگرو ازآنھا پيروی مکن و خودرا ارزان نفروش:
منگر به ھرگدائی  ،که تو خاص ازآن مائی
مفروش خويش ارزان  ،که تو بس گرانبھائی
به عصا شکاف دريا  ،که تو موسی زمانی
بدران قبای مه را  ،که زنور مصطفائی
بشکن سبوی خوبان  ،که تو » يوسف جمالی «
چو مسيح  ،دم روان کن  ،که تو نيز ازآن ھوائی
به صف اندرآی تنھا  ،که سفنديار وقتی
درخيبرست  ،بـرکن  ،که علی مرتضائی
بستان زديو  ،خاتم  ،که توئی به جان  ،سليمان
بشکن سپاه اختر ،که تو  ،آفتاب رائی
چوخليل رو درآتش  ،که تو خالصی و دلخوش
چو خضر ،خور آب حيوان  ،که تو جـوھر بقائی..
تو ھنوز ناپديدی  ،زجـمال خود  ،چه ديـدی ؟
سحری چو آفتابی  ،ز درون خود درآئی
تو چنان نھان  ،دريغی  ،که مھی بزير ميغی
بدران تو ميغ تن را  ،که مھی وخوش لقائی ...
تو چو بــاز ِپای بسته  ،تن تو  ،چو کنده برپا
تو به چنگ خويش بايد که گره زپا گشائی ..
تو زخاک سر برآور  ،که درخت سربلندی
تو بپر به قاف قربت  ،که شريفتر ھمائی
زغالف خود برون آ  ،که تو تيغ آبداری
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زکمين کان برون آ  ،که تو نقد بس روانی
ھرچند انديشه مولوی درباره » تن «  ،پيروی ازجھان بينی اسالمی
ميکند ولی تن ) غار= زھدان = بون ( درفرھنگ ايرانی  ،زندان
جان نيست  ،بلکه آشيانه سيمرغ  ،و جفت جان ميباشد  ،که با جان
با ھم ميآفرينند  ،ولی به خوبی ميتوان ديد که گوھرانسان را به ھيچ
روی  ،ناقص نميداند  ،بلکه آفتابی درتاريکی شب  ،يا ماھی نھفته
درزير ابـر ،دروجود خود انسان ميداند  .مسئله انسان  ،اطاعت
وتابعيت ازکمالی و آفتاب حقيقتی  ،فراسوی خود نيست  ،بلکه
يافتن خود  ،در زايش ھميشگی خود در آزمونھای تاريک زمان
ھست .
تصوير ِ» انسان ِکمبود يا بی بود يا ناقص يا فرودمند «  ،گرانيگاه
اديان ابراھيمی ودين زرتشتی است  ،که درتضاد کامل با
تصويرانسان سرشارو غنی درفرھنگ ايران ) خ ّرمدينی ،سيمرغی
 ،ارتائی ( ميباشد  .ادبيات ما آغشته با اين مفاھيمست  .اين تصوير»
انسان ِکمبود يا بی بود وناقص « ازمسيحيت ويھوديت  ،سپس
دراغلب مکاتب فلسفی درغرب نيز رخنه کرده است و سپس
گرانيگاه شناخت انسان گرديده و علوم اجتماعی نيز برپايه چنين
تصويری بنياد گرديده است .
دراين اديان  ،خدا  ،جان انسان را به انسان  ،وام ميدھد  ،به عبارت
ديگر ،انسان  ،دچار» نقص گوھری « ھست ) خود ِ وامگيری،
بزرگترين نقص است (  .خدا  ،روشنی را به انسان وام ميدھد  ،به
عبارت ديگر ،انسان  ،ھستی بدون روشنی است  .انسان  ،ناقص
است  ،وخدا اين نقص را رفع ميکند .
جان ،وام خدايست درتن تو يکروز ،زتو بازخواھد اين وام
گربازدھی وام او به خوشی ورنی بستاند به کام و ناکام
اندر طلب وام  ،تازيانست ھمواره چنين سال وماه وايام
جان عزيزتو برتو وام خدای است
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وام خدای است برتو  ،کار تو زار است  -ناصرخسرو
اين وام بودن جان و روشنی وشادی  ،ھمه پيآيند مستقيم » گوھر
ناقص يا کمبود انسان « ھستند  .درفرھنگ ايران  ،چنين رابطه
ای ميان خدا وانسان نبود  .خدا  ،يا اصل جان ) زندگی (  ،جان را
به انسان  ،وام نميداد که ازاو بازپس بخواھد  .انسان  ،خود را »
وجود عاريتی « نمی يافت  .خدا  » ،الن – بغ « يا » بغ « بود .
واژه » پخش و اَپخش )  (apaxshکه تلفظی ازھمين واژه » بغ «
است به معنای » سرشاری و لبريزی « است  .الن والندن  ،به
معنای افشاندن ازپری وفراوانی است  ».لنبک آبکش « درشاھنامه
) که ھمان الن -بغ باشد ( ،تصويريست از خدای ايران  ،که برغم
ھمه سرکوبيھای اين جھان بينی ،دراين داستان ،باقی مانده است.
گوھراين خدا ،يا اين بُن ھستی  » ،خود  ،پخشيدن « ھست  .اخو يا
» آتش وه فرنفتار« يا » تخم آتش « که درتن انسان ،شعله ورميشود
 ،اخگری ازگوھر ِ خدای پخش شونده ھست  .خدا  ،خود را به تن
انسان  ،وام يا امانت نميدھد  ،بلکه » فرن  +اوا  +تاره = فرنفتار«
 ،عنصرنخست که » فرن = پرانه « باشد ،خودرا تحول و تشخص
ميدھد ) =اوا تاره (  .اين واژه تبديل به » افتار ،افتال  ،ا -فتری ،
فتره ) فطرت ( و ابدال ) درعرفان ( شده است  .خو ِد خدا  ،آتشيست
که جان انسان شده است  ،واين اخو ،يا فرن ) فرن بغ ( ،يا ارتا ،
ھمان ويژگی » سرشاری وغنا وپری « را دارد  .اينست که روشنی
وشادی وجنبش ازجان خود انسان ميجوشد .
علم او  ،ازجان او جوشد مدام پيش او نه مستعارآمد ،نه وام
گرمی عاريتی ،ندھد اثر گرمی خاصيتی دارد ھنر
انسان  ،تن وجان خود را عاريتی و وامی درنمی يابد  .انسان ،
سرچشمه بينش وروشنی را  ،سرشاری و جوششی ازاقتران جان
وتن خود درمی يابد .
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درجمھـوری ايـرانی
ھرانسانیَ » ،مرجع « ھست
انسان ِفراخ وگستاخ وف ّرخ
يا
انسان خودافروز=ف ّرخ
انسان ِمرجع=
ِ
چگونه خدايان ِروشنی
زندگی را درھمين گيتی ،دوزخ ميسازند
دوزخ،باز داشتن ِھسته ِزندگی)اخو(
از»مرجع شدن= خودافروزشدن«ھست
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چراخدا ئيکه روشنائی به انسان وام ميھد،
وجود انسان را  ،دوزخ ميسازد؟

درفرھنگ ايران  ،ھسته زندگی درانسان که » اخو ،يا ارتا « باشد
 ،خـودافـروز ھست  .به عبارت ديگر ،ازآتشی که خود  ،ازوجود
خويشتن برميافروزد ،روشنی وبينش را ميآفريند  ،و به خود،
صورت ميدھد ) اندازه وارزش ميگذارد(  .اين انديشه به کلی برضد
تصوير انسان دراديان ابراھيمی ھست که يھوه وﷲ به انسان ،
صورت ميدھند  » .صورت دادن «  ،چيزی جز » انسان را به
اندازه وارزشھای خود ساختن « وباالخره  ،نفی خود افروزی
انسان نيست  .اين انديشه به شکل افسانه ) اوسان= آتش زنه ( باقی
مانده است که سيمرغ  ،به خود آتش ميزند  ،تاخاکسترشود  ،و ازآن
خاکستر ،برميخيزد و ازنو زندگی می يابد  .البته خاکستر ،به معنای
» پوشيدن آتش با خاکه « است  ،نه خاکه شدن سراسرآتش.
خاکسترکه » ھاگ +استر« باشد به معنای » پراکندن وپوشاندن ِ
تخمھا« ھست.
اين انديشه  ،چيزی جز» خود افروزی ِھسته زندگی  ،درخود انسان
« نبوده است  ،وبه ھمين علت دشمنان مرجعيت انسان  ،کوشيده اند
 ،اين حقيقت را ،افسانه ِدروغ وتھی ازحقيقت بسازند  ،تا سلب
اصالت ومرجعيت ازانسان بکنند .
اين تصوير» سيمـرغ خـودافـروز«  ،انديش ِه » خود افروزی ِ ھست ِه
زندگی يا ارتا يا اخو « درھرانسانی ھست  .تخم سيمرغ ) ارتای
خوشه ( که درھرانسانی افشانده شده است  » ،خود افروز= روشنی
و بينش ازآتش زندگی خودش برميخيزد = مرجع « ھست .به قول
مولوی :
ُشکر که ما سوختيم  ،سوختن آموختيم
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وزجگر ) بُنکده گرما=بھمن ( افروختيم  ،شيوه سامندری
مولوی  ،درخطاب به » ضميرانسان « که ھمان » اخو= خو=
اھوره « باشد  ،اصل » مرجعيت انسان را درارزشگذاری
وقانونگذاری « که درفرھنگ خرمدينی يا ارتائی بود  ،باز زنده و
برجسته ميسازد  ،و به اين » ھست ِه زندگی و آگاھی= اخو«
درھرانسانی ميگويد که :
تو قلم به دست داری و جھان  ،چون نقش  ،پيشت
صفتيش می نگاری  ،صفتيش ميستانی
توای ضميرانسانی  ،نيروی صورت دادن به جھان را داری .
صورت ونقش دادن  ،يا صورت و نقش را ستاندن  ،ھمان » انداز ِه
ھمه چيزبودن = يا ارزش دادن « و » بی ارزش ساختن يک ارزش
پيشين« است  .به رغم »مرجعيت گوھری انسان« که در» اخو«
ھست  ،و دراصطالحات » فراخ وگستاخ وفرّخ « ،عبارت بندی
شده است  ،ناگھان اھوره مزدای زرتشت  ،ازانسان  ،خواستار ِ»
پيروی ازروشنی بيکران خود « ميگردد  ،يا به عبارت ديگر،
ب » خود افروزی « را ميکند .
ازگوھرانسان  ،سل ِ
درفرھنگ ايران  ،به » اصل مرجعيت درانسان «  ،خود افروزی
) ازخود ،روشن شدن =  (hvaa-raoxchnaميگفتند  .سيـمرغ ،
وارونه اھوره مزدا  » ،خود افروز « بـود  ،نه » روشنگـر« .
تفاوت » آذرفروز « و » روشنگر« چيست ؟ شناختن اين تفاوتست
که مارا با فرھنگ خرّمدينی -ارتائی  ،آشنا ميسازد  .سيمرغ » ،
آذری « را که در فطرت يا طبيعت ھرانسانی ھست  ،فقط با آتش
زنه ) افسان(  ،آتش ميزند  ،تا » انسان  ،ازگوھر ِخودش  ،شعله
ور و روشن شود «  .اين آتش يا آذر ِ جان خود انسانست  ،که
درشعله ورشدن  ،روشنی وفروغ ميدھد  ،وبينش ميگردد  .دراينجا
 ،يقين به توانائی زايش بينش وروشنی  ،درجان ِھرانسانی ھست .
اين توانائی بالقوه درجان انسان  ،فقط درافروختن  ،بالفعل ميشود .
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انسان ،نياز به وام کردن روشنی وبينشی و اندازه ازکسی ورجوع
به مرجعی ندارد .
رُ ستم ھم درغار ،نياز بدان نمی بيند که به بيرون ازغار برود
وروشنی ازآفتاب  ،قرض کند  ،بلکه چشم خودش را ميمالد وبا آب
آن  ،تخم چشمش را آبياری ميکند  ،و چشمش ،ازجان خودش ،
روشن ميشود  .درحاليکه » روشنگری اھوره مزدای زرتشت « که
با اھوره مزدای ھخامنشيھا متفاوت است ) اھوره مزدای
ھخامنشی ھا  ،ھمان سيمرغ  ،يا ارتای خوشه ھست (  ،برپايه »
يقين به سترون بودن انسان «  ،بنا نھاده شده است  .انسان  ،ھيچگاه
نميتواند ازخود ،روشن شود  .پس بايد روشنی را به او  ،عاريه و
وام داد  .حقانيت ِ ھمه قدرتھای سياسی ودينی  ،ھزاره ھا ازاين
انديشه برميخاسته است  .کشف اين خود افروزی يا مرجعيت
درانسانست که ھمه اين قدرتھای دينی وسياسی را متزلزل ميسازد
وازھم فرومی پاشد .
اھوره مزدای زرتشت نيز ،روشنی خود را به ھرانسانی  ،وام
ميدھد و اورا نميافروزد  ،وبر پايه اين آموزه ھست که حکومت
ساسانی درايران  ،يقين را ازخرد انسانی سلب ميکند  ،و ايران را
به ناتوانی وعجزبنيادی ميکشد  .سيمرغ که » ارتای خوشه « يا »
فـرخ « نيز
نخستين عنصر يا اخو « درجان ھرانسانی باشد ّ » ،
خوانده ميشود  ،چون » ف ّرخ =  ،« farr+axvبه معنای » اصل
ازخود پرتو کندن  ،اصل ازخود تابيدن «  ،يعنی » خود افروز«
ھست  .درايرانی باستان ھمين واژه »  « farnaa-hvaaنوشته
ميشود که ميتوان ديد که » اخو« ھمان » ھوا= « hvaaيعنی
»ازخود« و قائم به ذاتست .سيمرغ در» پرتو= پر +تاو « » ،
جرقه يا شراره آتش يا تف « را به تن انسان  ،انتقال ميدھد  ،واين با
روشنگری اھورا مزدا  ،فرق کلی دارد  ،که » روشنی بی اخگر«
ھست  .بدينسان ،انسان  ،ازاين آذ ِرجانش ،خود افروز است .
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» خودافروزی = مرجعيت ارزش وقانون گذاری « درھرانسانی
ھست  .طبعا اين گوھرانسانی  ،برضد اطاعت وتابعيت  ،و برضد »
پذيرش مرجعيتی فراسوی خود « ميباشد  .استقالل انسان وآزادی
انسان  ،پيآيند ھمين » خود افروزی = ف ّرخ بودن انسان « است .
ولی با اھورامزدای زرتشت  ،ورق برگردانيده ميشود ،و مسئله »
مرجعيت منحصربه فر ِد اھورامزدا « گرانيگاه زندگی ميگردد  ،که
ھمان ادعای » روشنی بيکران بودن « اوھست .
طبعا  ،اھريمن  ،کسی است که روياروی اھوره مزدا ميايستد ،و
مدعی ھمين مقام مرجعيت  ،ورقيب اھوره مزدا گردد  .بدينسان ،
انديشه بنيادی فرھنگ ايران که » مرجعيت خود ِانسان= اخو=
اھو= ازخود ،سروربودن « خاموش گذاره ميشود  ،و تنھا گرانيگاه
ت
زندگی وسياست و دين وقانون  ،مسئله انتخاب ميان دومرجعي ِ
فراسوی انسان  ،و تابعيت واطاعت ازآنھا ساخته ميشود .
خردانسان  ،درزندگی ،فقط بايد گر ِد محور » گزينش ِ مرجعيت
درفراسوی خود « بگردد وبيانديشد  ،چون خودش  ،فاقد » گوھر
مرجع = خود افروز = فرّخ يا فراخ يا گستاخ « ھست .
» ھمپرسی با جھان «  ،که سرچشمه » خود افروزی ِھسته
زندگی و آگاھی انسان و اصل مرجعيت انسان « است  ،کنارنھاده
ميشود  ،و انسان بدنبال آن ميرود که در» پرسش «  ،فقط »
مرجعی « بيابد که ازاو پيروی کند  .خر ِد خود افروز  ،جايش را به
» خرد ِ مرجع جو درپرسيدن وجستجو کردن « ميدھد  .انسان،
ديگر به فکر» ازخود ،افروخته شدن « نيست  ،بلکه ھميشه
درفکريافتن » رھبرومرجع واندازه گذارو حاکم برخود « ھست.
دربخش دوازدھم بندھش  ،اھريمن به مردم ميگويد  » :مرا مپرسيد،
مرامشناسيد ،چه اگرمراپرسيد ،بشناسيد  ،ازپس من نيائيد « .
اھريمن با اھوره مزدا  ،فقط برسر » مرجعيت « است که باھم
ميجنگند  ،و ا ز» پرسيدن «  ،فقط حل مسئله مرجعيت را
ميخواھند  .انسان  ،برای آن ميپرسد وميجويد  ،برای آنکه »
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مرجعی « بيابد تا ازآن تبعيت واطاعت کند  .انسان درجستن ھم ، ،
حقيقت را که درخودش نھفته است  ،نميجويد  ،بلکه کوريست که
عصا يا رھبرومرجع وپيشوا را ميجويد .
خرد ھمپرس مبتکرونوآور  ،ديگر نقش » خود افروزی « خود را
به کلی از ياد برده است .اھريمن ازاينکه مردم ازاو بپرسند،
ميترسد  .اھريمن ،چرا ازپرسش مردم ميترسد ؟ او که ميتواند
ھميشه چنگ وارونه بزند  ،وبا »مصلحت وحکمتی « که ويژگی
گوھراوست  ،پاسخی بدان پرسش بدھد ،نمی بايست ازپرسش بترسد
 ،چون گوھراوبرغم ھمه پاسخھا يش  ،ھميشه بسته ميماند  .ولی
اھريمن ميداند که خرد انسان درپرسيدن  ،نميخواھد فقط پاسخی
ازاو دريافت کند ،بلکه با پرسيدن  ،ميخواھد  ،وجود پاسخ دھنده
را » ،بگشايد «  ،و» گوھرھستی ِ پاسخ دھنده « را دريابد .
پرسيدن ،کليد خرد انسان برای گشادن ِ » گوھرھا وبُن مايه ھا «
ھست  .انسان با پرسش  ،نميخواھد فقط پاسخی از» پرسش شونده
تاريک پرسش شونده « را بگشايد
« بگيرد  ،بلکه ميخواھد » وجود
ِ
و گوھراورا بشناسد .
خردی که ازجان ) اخو=ھسته زندگی وآگای ( ميزھد  ،با گشودن
پديده ھا ھست که خويشتن ) اخو( را فراخ ميکند  .انسان با چنين
پرسشھاھست که گوھر ِ خودش ،ازھم گشوده وگسترده وازخود،
روشن ميشود  .پرسش درھروجودی  ،درھرآموزه ای  ،درھر
انديشه ای  ،رخنه ميافکند  ،تا گوھر نھفته آن را بازکند وبگشايد  .و
برعکس سفارش صائب که ميگويد :
در ُملک خويش  ،رخنه فکندن زعقل نيست
زنھار بسته دار ،زبان سئوال را
انسان ازخودش ھم ميپرسد ،تا خودش را ھم بگشايد و شکوفا سازد .
او درگوھر خود نيزرخنه مياندازد  ،تا خود را بگشايد  ،وخود را
فراخ کند  .اھريمن ميگويد که اگرازمن بپرسی  ،من را خواھی
شناخت  ،وديگر ازپس من نخواھی آمد  ،وپيرو من نخواھی شد .
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اھريمن  ،ازآن ميترسد که پيروانش را از دست بدھد  .تا گوھراورا
نميشناسند  ،دنبال او ميافتند  .پس در پرسيده شدن  ،خطراز دست
دادن مطيعان وتابعانست  .با شناختن و گشودن تاريکيھاست که
خرد کليدی ،ازپيرويھا  ،دست برميدارد  ،وبی نيازی خودرا
ازپيروی درمی يابد  .با شناختن مستقيم گوھرچيزھاست که انسان
 »،خود افروزی = مرجعيت « را درخود باز می يابد .
تا درپرسيدن  ،خرد کليدی انسان  ،به کار بسته نميشود  ،و انسان
فقط از» پاسخھائی که پرسيده شدگان به او ميدھند « خرسند است ،
گوھرزندگی دراو ،فراخی نميجويد  .خر ِد زھيده ازجان ) اخو=
ھسته زندگی وآگاھی (  ،به پاسخی که ازکسی ميشنود  ،بس نميکند
 ،بلکه درپی » گشودن گوھراو « ھست  .درگشودن
گوھرھرچيزيست که گوھر خودش ،گشوده وفراخ ميشود .انسان
نمی پرسد تا بدنبال کسی برود  ،بلکه ميپرسد ،چون ميخواھد
گوھرآن کس را بشناسد .
او درقناعت کردن به چنين پاسخھائی که گوھروجود ديگری را
ميپوشاند  ،گوھرخود ) اخو( را ازفراخ شدن بازميدارد .اين گونه
پرسشھا  ،پرسشھای عاريه ای و وامی ھستند  .گوھرزندگی انسان
 ،درخردش  ،فراخی ميجويد  ،واگر خردش  ،چنين فراخی نجويد ،
خرد او  ،عاريه ای وواميست .

»پرسيدن از ديگری « يا » ھمپرسی با ديگری «
ولی خرد  ،با » پرسيدن از ديگری «  ،نميتواند » گوھرديگری «
را بشناسد  ،بلکه با » ھمپرسی با ديگری « ھست که ميتواند
ديگری وخود را » ،باھم بشناسد «  .من  ،ديگری را ھنگامی
ميشناسم که درشناخت ديگری  ،خودم را ھم بشناسم  .شناختن،
ھميشه » ھمشناسی= ھمديگررا شناختن « است  .درفرھنگ ايران
 ،انسان برای آنکه خدا را بشناسد ،با خدا  ،ھمپرسی ميکند .انسان
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درھمپرسی با خدا ) سراسرھستی ( ھم خدا ) جھان ( وھم خود را
باھم ميشناسد  .خردانسان  ،طبيعت ويا ھرانسانی ويا جامعه را
درھمپرسی ميشناسد  .پرسيدن  ،جستجو کردنست  .ولی در آموزه
زرتشت  ،اھورامزدا و اھريمن  ،نميتوانند با ھمديگر ،ھمپرسی کنند
 ،نميتوانند باھم بجويند ،وچون نميتوانند باھم بجويند  ،نميتوانند نيز
گوھرھمديگر را بيابند  .آنھا درستيزندگی باھم  ،ازھم جدا ،
وازھمديگرنيز » روشن « ھستند  .آنچيزی که آنھا را ازھم جدا
وپاره ميکند  ،آن چيز ،روشنی وبينش است .
» روشنی « برای آنھا  ،درک ازھم جدا وبريده بودن و » ناتوانی
درباھم آميختن « است  .آنھا ازھمديگر ،چيزھائی را ميشناسند که
آنھارا ازھم جدا وپاره ميسازد  .ولی اين با مفھوم » روشنی «
درفرھنگ ايران متفاوتست  .در فرھنگ ايران  ،دو چيزيا دوکس يا
دوگروه  ،ھنگامی که بتوانند امکانات پيوند يابی باھم را کشف کنند
 ،آنگاه  ،آنھا سرچشمه روشنی وبينش ھستند  .توانائی پيوند يابی با
ديگری  ،شناختن ِ خود وديگری باھمست  .ھرشناختی  ،درجستن
امکانات پيوند يافتن با ديگران  ،پيدايش می يابد  .ازاين توانائی
پيوند يابی دوگوھرباھمست که روشنی و بينش آفريده ميشود  ،نه از
قدرت بريدن ازھم و متضادشدن باھم و» روشن شدن
درمتضادساختن خود ازديگری « .
به عبارت ديگر » ،توانائی ساختن اجتماع باھم «  ،سرچشمه
روشنی وبينش انسان ھست  .انسانھائی که نميتوانند باھم اجتماع
بسازند ،بی روشنی وبی بينش ھستند  .مردمانی که ميتوانند با ھم
يک جامعه بشوند  ،روشن وبينا ھستند  .پرسش » از« ديگری ،
جداساختن وبريده ساختن خود » ،از « ديگريست  .درپرسش از
ديگری  ،ما از» ھمپرسی بااو « ميگريزيم  .ما روشنی وبينش را ،
پيآيند ھمآفرينی نميدانيم بلکه پيآيند » جداشدن ازھم « ميدانيم .
وتابعيت واطاعت  ،پيآيند جدائی ازھم بودن  ،و نفی » توانائی
ھمآفرينی باھم « ھست  .تا بينش وروشنی  ،پيآيند » ھمپرسی «
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باھمست  ،کسی به فکر تابعيت يا پيروی واطاعت از ديگری نميافتد
 ،بلکه بينش وروشنی را پيايند » ھمآفرينی خود وديگری باھم «
ميداند  .درپرسش از ديگری  ،يا ما ميخواھيم  ،برديگری قدرت
بورزيم و اورا داوری وتفتيش کنيم  ،يا محتاج راھبری و راھنمائی
ازاو ھستيم .
ولی ھمانقدر که با پرسش از اھريمن  ،کسی بدنبال اھريمن نميرود ،
با پرسش ازاھورامزدا نيز دنبال اھورامزدا نميرود  .چون اھورا
مزدا نير » ازپرسيده شدن «  ،ھيچگاه گشوده نميشود  .اھريمن ھم
ازپرسيده شدن  ،خود را نميگشايد و ھميشه بسته ميماند  .وجوديکه
ھميشه چنگ وارونه ميزند ) ھميشه با حکمت ،سخن ميگويد ( ،
ھيچگاه خود را نميگشايد  .خرد درپرسيدن  ،درپی » زايانيدن=
مامائی « است  .درپرسش ازاھورامزدا نيز ،اھورامزدا  ،از زائيده
شدن امتناع ميورزد  .اھورا مزدا  ،در روشنی بيکرانست  ،يعنی
در روشنائيست که ھرگز زائيده نميشود  .خرد نميتواند ،اھورامزدا
را روشن کند  .روشنی او  ،زايشی نيست  .او درروشنی
بيکرانست  ،ونه تنھا » بی نياز ازپرسش است «  ،بلکه » برضد
پرسشی است که ھدفش زايانيدنست «  .روشنی بيکران  ،پرسش
ازخود وھمپرسی با خود) آميخته شدن با خود ( را نمی پذيرد  ،چون
تاريک وبسته ) زھدان يا تخم ( نيست که خود را بگشايد.
اھورامزدای زرتشت  ،جفت شدن وانبازشدن را که گوھر کليد
) خرد کليدی( ھست  ،رد ميکند  .اھورامزدا  ،قفلی نميشود که خرد
انسان  ،کليدش بشود  .روشنی بيکران  ،درواقع  » ،روشنی کراننده
وبرنده « ھست .

روشنی اھورامزدا = تيغ ب ّرنده = خشم ) قھروتھديد(
ھمه خدايان نوری  ،باروشـنی ِخـود
ت انسان را  ،دوزخ ميسازند
فطر ِ
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روشنی اھورامزدای زرتشت  ،تيغ برّ نده و کراننده است  ،ھرچند
که زرتشت وموبدان زرتشتی  ،به طور آشکار ،ازگفتن اين نکته ،
برنده و جداسازنده  ،برترين نماد خشم
ميپرھيزند  .چون تيغ ّ
) قھروتجاوزو تھديد ( است  .روشنی يا نور ھمه خدايان نوری ،
ازھمين گوھراست ) تيغ ودشنه وشمشيراست(  .روشنيشان  ،حقيقت
را ازباطل  ،راستی را از دروغ  ،موءمن را ازکافر ،می ب ّرد .
خود ِ نور يا روشنی ،اصل خشم ) قھروتھديد وتجاوز( است  .اين
ويژگی ِ گوھری روشنی خود را ميپوشانند  ،تا ھم به » روشنگری
« خود افتخارکنند  ،وھم روشن شدن ازنور خود را برای ھمه
پذيرفتنی سازند ؟ ولی روشنائی آنھا  ،قاطعست  ،می برد  ،و
بريدن  ،ھم » درد « ميآورد ،وھم » آنچه را ازديگران بريده است
«  ،درخودش ،محدود و تنگ ميسازد  .درواقع خو ِد روشنی
اھورامزدا  ،اصل خشم ) قھروتجاوز وتھديد ودوزخ ( ھست .
اوکه با روشن کردن جھان ھستی  ،ھمه چيزھارا ازھم می برد ،
ھمه چيزھا را نيز تنگ  ،وھمه چيزھا را نيز دوزخ ميسازد .
درآغاز ،او با نورخودش  ،خودش را ازجھان ھستی وانسانی می
برد  .بدينسان اوخودش دوزخ  ،اصل قھر وتھديد وتجاوز) خشم (
ميشود  .او با اين بريدگی ازاين پس  ،ھمگوھروھمسرشت انسان
ومخلوقاتش نيست  .وسپس ھمه انسانھا وچيزھارا نيزازھم می
برد  .اين بريده بودن از ديگری  ،درھمه چيز و درانسان  ،ايجاد »
تنگی « ميکند  .تنگی آنست که گوھرھر چيزی ازگشوده شدن  ،باز
داشته شود  » .اخو= ھسته زندگی وآگاھی « که فراخ وف ّرخ
وگستاخست  ،با اين روشنی  » ،دوزخ = دژ +اخو« ميشود.
انسان ،تنگ انديش ،تنگ نظر ،تنگ بين ،تنگ عيش ،تنگ گير،
تنگدل ،تنگ زندگی ،تنگدست ،تنگ چشم  » ،تنگ خو« ميگردد .
پيشوند دوزخ ) دژ +اخو(  ،که » دُژ= دُش « باشد  ،به معنای ،
خشم وقھروغضب وتھديد و نفرت است  » .اخو= ھسته زندگی
وآگاھی «  ،ازاين پس  ،حق وتوانائی فراخ شدن وگستاخ وفرّخ شدن
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را ندارد  .اين روشنی بيکرانست که با روشن کردن ھمه چيزھا » ،
ت تنگ ،معرفت تنگ= تعصب « را ميآفريند  » ،انسان تنگ
حقيق ِ
تنگسازی
« راخلق ميکند  ،ھرجانی را تنگ ميکند و اين »
ِ
گوھرھرجانی دربريده شدن « ھست  ،که اصل تجاوزگری و و
ترس وخشونت درھرانسانی ميشود  .با اين تنگيست که ھمه ازھم
ميترسند وبه ھم بدبين ميشوند  ،وھمه باھم ميجنگند.
با تابيدن اين روشنی ھست که جھان  ،جھان جنگ وستيزو اختالف
ودشمنی ونفرت و رشک وآزميشود  .روشنی  ،دوزخ را ميافريند ،
درحاليکه ازمحبت ورحم واحسان وبرادری  ،وعظ ميکند  ،تا
دوزخی را که ميسازد ،بپوشـانـد .
خرد درگوھرش  ،گوھر خوشگی را از دست ميدھد  .ازاين پس ،
انسان با خدا ) يعنی با کل طبيعت که خوشه اوست ( درھمپرسی ،
به بينش و روشنی نميرسد  .بلکه از اين پس انسان  ،امکان
وتوانائی »ھمپرسی « با خدا را ندارد  ،و فقط » ازخدا  ،روشن
ميگردد «  .ازاين پس انسان ) مر +تخم ( که تخم است  ،با
جذب) ھنجيدن ( شيرابه خدا درخود  ،سبزوروشن وبينا نميشود ،
بلکه درگوھرخودش  ،بی روشنی يا  ،نا روئيدنی ونازاھست) کنود
است( .
اين انديشه است که درست دربندھش  ،درمورد نخستين جفت
انسان) مشی ومشيانه ( تصويربرجسته وچشمگير ِ خودرا يافته
است  .اين اھورامزداست که نخست  ،راستی ) حقيقت ( را از
روشنی ) بـُ ّرنده ( خودش ميآفيريند  ،و سپس اھريمن  ،درپی آن
ميتازد تا آنچه رااھورامزدا آفريده  ،آلوده وتاريک ميسازد .ھرچند
زرتشت اصل جفت آفرينی را رد وطرد کرد  ،ولی برای
تفسيرانديشه او درفضای فرھنگ ايران  ،راھی جزآن نبود که اصل
تاريکی ) اھريمن (  ،درست بالفاصله پس ازاصل روشنائی  ،بتازد
 ،و پيدايش يابد  .بجای ھمآفرينی  ،يکی درآغاز ،روشن ميکند
وديگری سپس  ،ميکوشد آنرا تاريک سازد  ،وطبعا ھميشه باھم
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ت ھمآفرين درپيوند ومھر«  ،تبديل به » جفت باھم
ميجنگند ُ » .جف ِ
ستيزنده « ميشوند  ،ولی نا آگاھانه  ،جفت ميمانند  .البته ھمين
انديشه دريھوديت ومسيحيت واسالم نيز موجودھست  .دراين اديان
پس ازآنکه خداوند » آدم وحوای مطيع وسربفرمان « را که
ازنظراو روشن است  ،خلق ميکند  ،بالفاصله شيطان  ،اين روشنی
را تاريک ومغشوش ميسازد  ،و انسان را اغواونافرمان ميکند .
دريزدانشناسی زرتشتی نيز ،نخستين انديشه ای که به خر ِد انسان
) مشی ومشيانه ( ميآيد آنست که  :اھورامزدا ھمه چيزرا ميآفريند
و اوست که اصل مدنيت وپيدايش آبادی درگيتيست  .درواقع
نخستين انديشه انسان ،سلب انديشيدن ازخرد خودش ھست  .او با
خر ِد خودش نميتواند مدنيت را ايجاد کند ،وجھان را آباد سازد .
البته اين انديشه درست  ،ضديت بنيادی با فرھنگ زنخدائی دارد که
جمشيد) که نخستين انسان زنخدائی است ( با خرد وخواست
خودش  ،اصل پيدايش آبادانی ومدنيت است  .بدينسان  ،خرد
ت انسان  ،ازابتکاروابداع درايجاد وپيشرفت مدنيت ،
وخواس ِ
بازداشته ميشود  ،واين ھمان دوزخ ) دژ +اخو( ھست  .اينکه
نخستين انسان ،نخست  ،چنين انديشه ای را ميانديشد  ،ھمان انديشه
است که تخم انسانھا  ،ازخودش  ،روشن نميشود  ،بلکه اين روشنی
بيکران )برنده ( اھورامزداست که به انسان می تابد  ،و نخستين
انديشه انسان ميشود ،و با اين انديشه است که گوھر) اخو= ھسته
زندگی( انسان ،که کشش طبيعی به فراخ شدن وگستاخ شدن وفرّخ
شدن دارد  ،از» خودگستری  ،خود روشن شوی وروشن کنی وخود
افشانی « بازداشته ميشود  ،يا به سخنی ديگر » ،فر +اخو «  ،تبديل
به » دژ +اخو= دوزخ « ميشود  ،چون بينش وروشنی انسان ،
ازھمپرسی او بااھورامزدا  ،پيدايش نمی يابد  ،بلکه روشنی برّ نده
اھورامزدا  » ،اخوی سترون « را » روشن ميسازد «  .اخو) ھسته
زندگی وآگاھی (  ،خودرا نميگسترد  ،ازخود  ،نمی تابد وپرتو
نميافکند  ،و ازخود  ،درروشنی  ،فراخ نميشود  » .اخو= ھسته
273

274

زندگی وآگاھی « بايد سترون شود  ،و ازخود ،گسترده شدن
وازخود ،تابيدن  ،باز داشته شود ،و به عبارتی ديگر ،بايد از» اصل
سرشارولبريزو پربودن « بيفتد  ،وگرنه اين » کشش به خود
گستری وخود گشائی «  ،ازآن » تيغ برنده روشنائی که پيکريابی
خشم ھست « به درون رانده خواھد شد .
اين کشش گوھری خودگستری به فراسو ،آن رانش به درون با
روشنی اھورامزدا ) فراغاری (  ،ھمان دوزخ تنگست  ،و دوزخ
درزندگی درگيتی با ھمين روشنی  ،پيدايش می يابد  .دوزخ
درفراسوی زمان وجھان نيست  ،بلکه دوزخ  ،ھمان گرفتن
مرجعيت انسان ازانسان  ،با تيغ برنده نور) بينش ( خداھست .
خدای ِروشنی درھمه اين اديان  ،به رغم وعظ محبت ورحمان و
رحيم بودنشان  ،با ھمان » نورحقيقتشان «  » ،دوزخ خشم وقھرو
تھديد « را خلق ميکنند  .وخوب دراين داستان بندھش  ،ميتوان آن
را آشکارا ديد  .ھنوز انديشه اھورامزدا ،به عنوان اصل آبادانی
ومدنيت نيامده  ،که اھريمن به خرد انسان ميتازد و آن را ميآاليد و
انسان اورا » اصل آبادانی ومدنيت « ميشمرد  .با آنکه اين تاختن
اھريمن  ،بدون خواست انسان ھست  ،ولی مشی ومشيانه  ،متھم به
» نخستين دروغ « ميشوند وبا اين گناه يکراست ،به دوزخ فرستاده
ميشوند .
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جان ِ خرد افروز ِانسان
فراسوی ُکفروايمانست
درفرھنگ ايران ) درديـن مردمی (
ت انسان ،فراسوی کفروايمانست
فطر ِ
در» دين مردمی «
آتش جان  ،که خود را درخر ِد ھرانسانی ميافروزد
اولويت برھرگونه » ايمانی = کفروايمان « دارد
در» دين مردمی «  ،آتش جان ) اخو= خوی= ارتا = فرن ( ،که
خود را در» خرد ھرانسانی « ميافروزد  ،وازگرمی زندگی،
روشنی وبينش  ،پيدايش می يابد  ،اولويت برھرگونه » ايمانی «
دارد  .آنچه را اسالم  ،کفر ميخواند  ،ايمان به آموزه و عقيده
وشخص وخدای ديگری جز اسالمست که برای اسالم  ،ناپذيرفتنی
است .
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درفرھنگ ايران  ،دين مردمی  ،نياز به » ايـمـان « ندارد  ،چون
بينشيست که ازگوھر ِخود انسان  ،درھرفردی ميتراود  .ايمان ،
ھميشه بستگی پايدارو محکم به » بينش وروشنی وامی « ھست .
درفرھنگ ايران  » ،اخو = خوی « که گوھرزندگی و آگاھی
درھرانسانی است و گستاخ وفراخ وفرّخ ميشود  ،اولويت بر روشنی
و بيشی دارد که از اھورامزدای زرتشت يا از ﷲ ويھوه و
پدرآسمانی می پذيرد  .بدينسان  ،دين مردمی  ،فراسوی کفر وايمان
وناخودی ساير
اسالم  ،و ُدروند واشون زرتشتی  ،وخودی
ِ
ايدئولوژيھاست .
کردار آتش جان = تخم آتش = اخو=
خدائی که خودش را به »
ِ
خوی «  ،درانسانھا ميافشاند  ،وسرشت خودش  ،درھرانسانی ،
پيکروشخصيت می يابد  ،ديگر ايمان به خود را نميخواھد  .او
خودش درگوھرھرانسانی  ،ھست  .روشنی وبينشی که درخرد
انسان ميافروزد  ،سرچشمه مستقيم درگوھرخدائی انسان دارد ،و
اين سرچشمه يقين است  .اين خدا  »،راد « يا لـَن بغ ) لنبک (
ھست  .معنای » راد= رته = ارتا « ھمين آفرينش به شيوه
جوانمردی ) خويشتن را درگيتی  ،پخش کردن = بغ ( ھست  .چنين
خدائی  ،روشنی وبينش وگرمی را  ،وام يا امانت به انسانی نميدھد
که ھروقت خواست  ،ازاو پس بگيرد  ،بلکه او خودش  ،تحول و
تبديل يا دگرديسی به ھرانسانی می يابد  .او روشنی نيست که انسانھا
) مر +تخم ( را روشن کند  .انسان  ،دگرديسی ِ خدا درتنوعش
است  .درانسانھا  ،غنای ھستی خدا درتنوعش  ،پيدايش می يابد .
در ھرانسانی  ،ازاين آتش ِجان ) اخو= خوی (  ،خرد او  ،بر
افروخته ميشود .طبعا  ،اين » خرد ِ برافروخته ازجان ھرانسانی «
 ،برتری بر ھرگونه » اعتقاد وايمانی « دارد  .اين اولويت جان
وخرد ھرانسانی  ،برھرگونه کـفروايمانی  ،گرانيگاه » دين مردمی
« است  .دين  ،اين روشنی و بينشی است که مستقيما ازگوھر ِ خود
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ھر فرد انسانی ،فراميجوشد  ،و وام کردنی از مرجعی و منبعی
ديگر نيست .
دردين مردمی  ،گرانيگا ِه پيوند انسان با ديگران  ،محتويات عقايد و
ايمان و ايدئولوژيھای آنھا نيست  .او بدان نمی نگرد که ديگران  ،به
چه آموزه ھا واشخاصی ايمان دارند يا ندارند  .او نه ميخواھد
ديگری را روشن کند  ،نه ميخواھد از ديگری  ،روشنی وام کند .
بلکه خرد خود افروز ،گوھرھمآفرينی واقتران وجفت شوی دارد .
روشنی وبينش  ،ھنگامی روشنی وبينش است که براصل ِ» انبازی
و ھمآفرينی و ھمپرسی « با خرد ِديگری  ،يا با خرد ديگران ،
پيدايش يابد  .چيزی روشنی وبينائی است که براصل » انبازی
خردھا با ھمديگر ،ھمآفرينی خردھا با ھمديگر ،ھمپرسی با
ھمديگر« پيدايش يابد  .من  ،از ديگری  ،خردی را به ھمپرسی و
ھمآفرينی ميطلبم که ازجان خود او مستقيما ميزھد وميجوشد .
ھرانسانی  ،موقعی  ،روشن ميشود و بينش می يابد  ،که درپيدايش
آن روشنی و بينش  ،مستقيما ھمآفرين باشد  .ھنگامی خرد من که
ازجانم افروخته ميشود  ،وخرد ديگری که ازجانش افروخته ميشود
 ،آن روشنی و بينش را باھم بيابند و بيافرينند  ،آنگاه  ،باھم روشن
وبينا ميشوند .
»ھميابی= ھم يابی « که » تـفـاھم « باشد  ،گرانيگاه ِ » خود
افروزی « انسانھاست  ،نه از » مرجعی « جزمن وجز ديگری ،
روشن شدن و وام گرفتن  .انسان ،درھمپرسی با خدا ) با طبيعت ،
با جامعه  ،با ديگری ( ..باھم آن روشنی و بينش را ميآفرينند و »
می يابند «  ،وباھم روشن وبينا ميشوند  .دراين » باھميابی « ھست
که گوھر» خودافروزھرانسانی درجامعه « گسترده ) گستاخ =vist-
 ( axvو فراخ )  ( fraa-uvaو فرّخ )= farr-axvازخود تابنده
وپرتو افکننده ( ميشود  .ھمه درآفرينش وپيدايش روشنی و بينش ،
ھمآفرين و انباز) ھمبغ ( ھستند  .اجتماع و حکومت وقانون و
اقتصاد  ،برپايه » ھميابی = تفاھم = ھمآفرينی دربينش وروشنی «
277

278

قرار دارد  ،نه برپايه » ايمان به آموزه ای و شريعتی و
ايدئولوژئی « که مرجعی جزما  ،به ما بدھد .
انسانی که » اخو = خوی « سرشارو لبريز را از دست داده است و
» تنگ خو = دژخو= دوزخ « ھست  ،ازھمپرسی و » ھمآفرينی و
ھميابی وھمجوئی « ميترسد  ،و ھميشه درحال دفاع ازخود است و
ھميشه تجاوزخواه است  .تنگی ) دوزخ = دژ -اخو ( ايجاد
تجاوزطلبی وقھروتھديد ميکند .
آنرا که نيست وسعت مشرب دراين سرا
در زندگی  ،به تنگی قبر است مبتال
ھنگامی ھرانسانی  ،دوزخ تنگ ميشود  ،که قدرتی ) روشنگری (
به او صورت بدھد  ،اورا ماده خامی ) ھيوالئی = اصل صورت
پذيری( بکند و آنگاه درقالب ارزشھا واندازه خود بريزد  .با ماده
خام  ،يا ماده پذيرنده ساختن انسان ) با خاک يا گل يا موم يا لوح بی
نقش شدن ( است که  ،اصل صورت دھنده  ،از » اخو= ارتا = فرن
«  ،توانائی وحق ِ صورت دھی به خود  ،و خود افروزی را ميگيرد
و غصب ميکند .
 » .اخو= خوی « که » ھسته زندگی و آگاھی « درجان ھرانسانی
ھست  ،به خود شکل )= ديس ( ميدھد  ،خود را ميسازد و اين
صورت دھی  ،يک رون ِد ھميشگيست  .او ،صورت دھنده ھميشگی
به خود ھست  ،نه آنکه يکبار برای ھميشه يک صورت به خود
بدھد  .صورت به خود دادن  ،چھره به خود دادن  ،اصل آفريندگی
در» اخو= خوی = يا ھسته زندگی و آگاھی « است  .روشن ساختن
ت سفت به انسان دادنست  .آنکه به انسان  ،صورت
انسان  ،صور ِ
ميدھد و روشنی ميتابد  ،انسان را به انداز ِه دلخواه خود درميآورد .
انسان که گوھرش اخوی )خوی= ھسته زندگی وآگاھی( ،
خودافروز وخودگسترو » خود ديسنده = به خود صورت دھنده «
است  ،با ريخته شدن درقالب روشنگر ،تبديل به دوزخ ) دژ+
اخو ( ميشود  .اينست که با خدايان نوری ) روشنگر ،وام دھندگان
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روشنی وبينش( انسان ) موءمن (  ،دوزخ ميشود  .دوزخ ) دژ+
اخو ( از» دژ +منيدن = دشمنی = تفکر درقھرو تھديد « پيدايش می
يابد .آنکه درقھرو تھديد ميانديشد ) خشم انديش است (  ،سرچشمه
ھمه دوزخ ھاست .

ت او ميشود ؟
چگونه دوزخ ِموءمن  ،تبديل به بھش ِ
واژه » خو يا خوی «  ،ھرچند معنای سرشت وطينت ميدھد  ،ولی
امروز معنائی بسيار تنگ يافته است  ،و گاه به معنای عادت و رسم
اجتماعی ) خلق وخوی ايرانيان ( وگاه به معنای نازابودن
ازنوآوری درانديشه ) دينخو ( بکاربرده ميشود  ،ولی درست ھمين
اصطالح » اخو= ا -خو « بوده است  ،که درروند زمان  ،دچاراين
کج فھمی ھا وفقرو تنگی شده است  .اين اصطالح فوق العاده
مھميست که روزگاری دراز ،بنياد فرھنگ ايران  ،و بيان غنا
وسرشاری و فوران آفرينندگی و قائم به ذات بودن انسان وخردش
بوده است .
اين کشش ِاخو ) خوی  ،آتش جان = گوھرھستی و آگاھی( به
خودگستردن  ،وازخود  ،پرتو افکندن وخودافروزی  ،وخودافشانی ،
بيان يقين انسان به خود و سرچشمه آزادی بودن انسان ھست .
آزادی  ،کشش اين ھست ِه زندگی و آگاھی درطبيعت انسان  ،به
خودافروزی و ازخود  ،روشن شدن و بينيش يافتن است  .اين
فوران آزاديست که درخودگستری  ،و ازخود به خود بودن  ،در
روشن کردن و بينش يافتن  ،شادی ِگوھر انسانست .
با روشنگری خدايان نوری ھست که انسان بايستی ازخودگستری ،
و ازخود بودن  ،وازخود افروختن  ،با زداشته شود  ،و نه تنھا
شادی ازآن نداشته باشد  ،بلکه ازآن  ،درد نيز ببرد و بترسد و
بگريزد وپشت بدان نيز کرده وآن را نفرين بکند .
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برای روشن کردن گوھرانسان ) مر +تخم ( بايد اين کشش گوھری
به آزادی ) خودگستری ( ،گرانيگاه زندگی وطبيعت او نباشد .
اينست که کشش ِ به سوی » امنيت  ،يا ايمن بودن ازبيم وگزند « ،
بايد جانشين » کشش آزادی « گردد  .برای فراموش ساختن يا
کوبيدن کشش آزادی  ،بايد او ،ازخودگستری وخودافروزی بترسد .
به انسان  ،تلقين ميشود که انسان در خود گستری و خود آزمائی،
پريشان وپراکنده وسرگشته و آويخته وگم ميشود  .آزمودن  ،خود را
به خطرانداختن است  .آزمودن  ،بی اشتباه کردن وبی تصحيح ِ
اشتباه کردن نميشود و با اشتباه کردن  ،زندگی دچارخطر ميگردد .
پس بايد فقط از پيران جھانديده وجھان آزموده  ،يادگرفت وخود،
ازآزمودن دست برداشت  .ولی بھينه راه  ،آنست که او ازکسانی
روشنی وبينش را بگيرد و وام کند که سرچشمه حقيقت وآفتاب
بينش و بی نياز ازآزمودن درتاريکيھا و جستجوھستند  .او درايمان
به اين » آموزه وشريعت ومعرفت «  ،نه تنھا درفکر ِ يافتن »
پناھگاه و جای ايمنی « ھست که درآن بخزد  ،بلکه چيزی فراتر
ازآن نيز ميطلبد  .اين آموزه و بينش و معرفت  ،نبايد تنھا ديوار و
خفتان وزره او باشند که سالحی بدان کارگرنيست  ،بلکه ديوارھای
اين معرفت وآموزه  ،بايد تيغ برنده وتيزی باشند  ،تا ھرکه به او
روی کند  ،زخمگين وآزرده شود  ،و ازروی آوردن به او بترسد .
اين روشنی ھا که درآموزه ھای ايمانی  ،پيکربه خود گرفته اند ،
ھمه » تيغ ودشنه وکارد برنده و کراننده و قاطع « ھستند ،اين
بريدگی ھا و مرزبنديھای محيطش  ،معرف اوھستند ) اورا تعريف
ميکنند = محدده واضح اورا دربريدن  ،معين ميسازند(  .طبعا
ھرکس به موءمن به اين » آموزه ھای ايمانی « نزديک ميشود ،
دربيم ازگزند يابی  ،به خود ميلرزد  .آموزه ھای ايمان پذير ،مانند »
خرد «  ،تنھا خفتان وزره وسپر نيستند که گزند را ازجان
) زندگی ( بازميدارند  ،بلکه اينھمانی با تيغ ) خشم = قھروتھديد
وکين وآزردن ( دارندو دوزخسازند  .خدای روشنگر ،چون
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روشنيش  ،تيزوب ّرا ھست  ،خشم انديش است و آنکه با خشم
)=قھروتھديد = ُد ژ ( ميانديشد ) دژ -منيدن (  ،دوزخ ) دژ -اخو =
دژخوی يا دژخيم ( ھست .
بھترين نمونه اين انديشه  ،ھمان داستان اسفنديار ،مبلغ دين زرتشت
ھست که درھفت خوانش  ،به سراغ سيمرغ ميرود  ،تا سيمرغ
) خدای مھر( را بکشد  .سنجش برخورد ِ سام و اسفنديار ،باسيمرغ
درشاھنامه  ،بسيارروشنگرپديده » ايمان « است  .سام درديدار با
سيمرغ  ،ازمھر بی نھايت او منقلب ميشود  .او برای بخشايش
گناھش که » قتل جان « باشد ،و ازديد سيمرغ ) جانان ( برترين
گناھست  ،ميرود تا آمرزش بطلبد  .ولی سيمرغ  ،که اصل مھراست
 ،ھرگز دم از گناه او نميزند  ،وآن را ناديده ميگيرد  ،و ھمان
فرزندی را که سام به مرگ فاجعه بار محکوم ساخته بود  ،باز به
نام » فرزند خدا « به او ميسپارد  ،ونامی ھم از بخشيدن وآمرزش
گناه  ،نمی برد  .مھرسيمرغ  ،به گناه انسان نمی نگرد  ،واين
نخستين تجربه اصيل دينی درفرھنگ ايران بشمار ميآيد  ،و اين »
مھر ِشگفت آور ِ سيمرغ «  ،خردسام را  ،واژگونه ميسازد .
اين سيمرغ ھست که زال  ،درشاھنامه  ،اورا » خدای مھر «
خطاب ميکند ) ھنگاميکه رستم ورخش درنبرد با اسفنديار ،سخت
زخمگين شده اند و زال سيمرغ را به ياری فراميخواند (  .اکنون
اسفنديار ،موءمن به آموزه زرتشت ) که ازاھورامزدا  ،خدای
روشنی بيکران پذيرفته ( درانديشه کـُشتن » خدای مھر« است .
چرا » ايمان به روشنی وامی «  ،ايجاب » نابود کردن ِاصل مھر«
را ميکند ؟
اين روشنی وام کرده است که ازاين پس  »،محدوده مھر « يا »
نوع پيوند ھا « را معين ميسازد  ،و ھمه مھروپيوند ھا را تابع
روشنی خود ميسازد  .جان که درخرد افروخته ميشود  ،ازاين پس ،
حق ابتکار درپيوند يابی ) جفت شوی  ،اقتران ( ندارد  .اين
اسفندياری که برای غالب ساختن اھورامزدا  ،به جنگ سيمرغ رفته
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 ،خود را در» صندوق = قفس آھنی « جای ميدھد  .اين صندوق يا
قفس آھنين ،درست بھترين پيکريابی » آموزه ودينی است که بدان
ايمان دارد «  .ھمه سوی اين قفس  ،پـُر از تيغ برنده وآزارنده
ھست  .اسفنديار ،دراين قفس ِ تنگ خودرا جای ميدھد  ،و سيمرغ ،
خدای مھر را  ،به عنوان خدای متجاوزواصل خشم ميشناسد.
خدای مھر يا اصل مھر درجھان ) سرچشمه ھمه پيوند ھا  ،يا
جانان  ،يا وای به که اصل ميان درجھان ھستی ميباشد(  ،برای او
تبديل به » اصل جنگ وستيز« ميشود  .درواقع او خودش  ،با
سيمرغ نميجنگد  ،بلکه تيغ ھای برنده آموزه ای که او بدان ايمان
دارد  ،خدای مھر را ميکشند  .ايمان  ،حتا مھروپيوند جوئی
ديگران را به خود نيز  ،به عنوان » تھاجم وتجاوز« درمی يابد.
ازمھرديگران به خود  ،ميترسد و به » قفس ايمان « پناه ميبرد  .اين
ايمان به دين زرتشتی قادراست که به تنھائی  ،خدای مھر واصل
مھر را درجھان نابود سازد  .ايمان  ،درمھر ھم  ،برترين دشمن
خونخوارو تجاوزطلب را درمی يابد  » .ايمان به اين بينش ھا يا
آموزه ھای روشن «  ،حتا دراصل مھر نيز ،تجاوزگری وتھديد می
بيند  .درست اين صندوق يا قفس آھنين که ھمان دوزخ است ،
برای موءمن  ،بھشت ميشود .
درخوان پنج اسفنديار ديده ميشود که سيمرغ  ،برغم ديدن لشگرکالن
اسفنديار ،برا ی شکارکردن اسفندياربه او ھجوم ميآورد  ،وپھلوان
ھفتخوان ،البته در» صندوق = قفس آھنين « درانتظارروبروشدن
با اوست وجرئت نميکند مستقيما بدون واسطه ديواره قفس  ،با او
روبروشود  .اوبا سيمرغ نميجنگد  ،بلکه تيغھای برّ نده صندوق ،
سيمرغ مھاجم وخونخواررا ازپا در ِميآورند .
اين پھلوان ِايمانی  ،جرئت آن را ندارد که خودش مستقيما با سيمرغ
 ،خدای مھر ،روبروشود  .او درصندوق ايمان ميتواند با خدای مھر
روبروشود  .تنھا راه موءمن برای روبروشدن با ديگر انديشه ھا  ،و
حتا با آنکه مھروپيوند با اورا نيز ميجويد  ،خزيدن درقفس شريعت
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و ايدئولوژی و آموزه روشن خود ھست  .او ديگر ،خرد خودافروز
جفت جو را ندارد که مبتکر مھرورزيست .
چوسيمرغ ازکوه  ،صندوق ديد پسش لشکروناله بوق ديد
زکوه اندرآمد چو ابرسياه نه خورشد بُد مانده پيدا نه ماه
بدان بُد که گردون بگيرد بچنگ برآنسان که نخجيرگيرد پلنگ
برآن تيغ ھا زد  ،دو بال و دوپر
نماند ايچ سيمرغ را  ،زور وفـرّ
چوسيمرغ ازآن زخم ھا گشت سست
به خون  ،اسپ وصندوق و گردون بشست
زصندوق  ،بيرون شد اسفنديار
بغـريد با آلـت کارزار
ھمی زد برو تيغ  ،تا پاره گشت
چنان چاره گرمرغ  ،بيچاره گشت
انسانی که دراو» اخو= خو «  ،سرشاری ولبريزی و يقين به خود
وخودافروزی را از دست داده است و » تنگ خو« و » تنگ زيست
وتنگ بين وتنگ انديش و دژ +خو« شده است  ،از» ھمپرسی « ،
ازپيوند يابی واقتران ) جفت ساختن يا بستگی خرد خود با ھمه
چيزھا = خدا ( ميترسد  ،وھميشه درحال » دفاع مقدس ازآموزه
خود « است  ،وھميشه ازبی اعتمادی به خود ) =avistaaxvاَ-
گستاخی( ميلرزد .او ديگريقين به خود ) اخو= خو( ندارد  ،بلکه »
ايمان به آموز ِه روشن که به او وام داده شده «  ،جانشين » يقين
ازخودش « ميشود  .اين » او« نيست که » روشنی را وام گرفته
است «  ،بلکه اين » روشنی وام گرفته است« که » او« را درقبضه
خود گرفته است ودرقفس انداخته است  .او درقفس تنگ ايمان خود
 ،احساس تنگی نميکند  ،بلکه احساس ايمنی ميکند  .دراين
صندوق يا دراين قفس آھنی ايمان  ،يا درزندان است که » احساس
ايمنی واطمينان =  abe-wizandيا  « a-bimبرای او برترين
مطلوب وغايت است .
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وجود » کشش آزادی  ،دراخوی گسترنده وخودافروز« ھست  ،که
دراثر داشتن اولويت بر» ايمنی خواھی «  » ،ايمان به يک آموزه
« را  ،زندان وقفس يا دوزخ ميکند .
و لی با اولويت يابی » ايمنی خواھی « بر» کشش خودگستری
وخود افروزی يا آزادی « ھست که انسان از» فراخ شدن  ،فرّخ
بودن  ،گستاخ بودن « ميترسد  .او ازآزادی و نوآوری وابداع
ميترسد  .او دوزخ خود را  ،بھشت خود ميداند .ازاين پس وجود او
دراجتماع ھست که خلق دوزخ ميکند  .چون سيمرغ  ،که ارتای
خوشه يا » اصل مھراجتماع به ھم « است  ،و پيکريابی »ھمه
پيوندھای انسانی دراجتماع « است  ،بايد کـُشته شود  ،وابتکار پيوند
ومھر ازھمه انسانھا گرفته شود  .او که با ديوارھای ايمانش ،
روشن ومشخص ميشود  ،با اين روشنی تيزوبرنده  ،ھمه را ميآزارد
و به ھمه گزند ميزند  ،وھمه را زخمگين ميکند  .او ھميشه »
درامر به معروف ونھی ازمنکرکردن «  ،اجتماع را برای ھمگی
انسانھا  ،دوزخ ميسازد  .اينست که اجتماع وحکومت و سياست ،
ازخود ِ موءمنان به اديان و موءمنان به ايدئولوژيھا و ھمچنين
موءمنان به تئوريھای علمی  ،تبديل به دوزخ ساخته ميشود .
البته خو ِد موءمن  ،دراين کار ،بھشت خود را می يابد  .موءمنان
در دوزخسازی اجتماع  ،بھشت يا زندان وقفس خود را نگاه ميدارند
که درآن احساس ايمنی ميکنند  .ايمان  ،ايمنی ميآورد  .ما دراجتماع
با چنين انسانھائی کار داريم که برای توليد بھشت خود ) ايمنی (
ناچارند توليد دوزخ اجتماعی وحکومتی و اقتصادی و قانونی
بکنند .

چرا جمشيد  ،در ب دوزخ را بست ؟
دراوستا نخستين انسان درفرھنگ زنخدائی ايران  ،که جمشيد بوده
است ،جھان را با خردش  » ،بی بيم « ميسازد ،يا به عبارتی ديگر،
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درروز خرداد  ،درب دوزخ را درجھان می بندد  .بی بيم ساختن
جھانيان و درب دوزخ را بستن  ،بيان يک انديشه دردوصورت
گوناگون ھستند  .بھمن  ،که » خرد ِ شھرساز وشھرآرا « در
ھرانسانی ھست  ،درجمشيد  ،که ِبـُن يا طبيعت ھمه انسانھا ھست ،
پيکرمی يابد  .خر ِد بھمنی  ،برضد خشم ) قھرو تجاوز وتھديد
وزشتی ( ھست  ،به عبارتی ديگر ،برضد » بيم انگيزی « است ،
چون قھروتجاوزوتھديد است که بيم ميانگيزد  ،و ھمه را مضطرب
ميسازد و ميلرزاند  .بھمن که خر ِد شھرساز و شھرآرا ) سامانده و
آراينده اجتماع درھرانسانی (ھست  ،سرچشمه بنای جامعه
وحکومت و قوانينی ھست که برضد اصل » خشم و بيم « ميباشد .
اينکه جمشيد  ،باخرد خودش  ،جھان را بی بيم ميسازد  ،بيان ِ بنياد ِ
فرھنگ سياسی و اجتماعی و حقوقی ايرانست  .آرمان فرھنگ
ايران  ،آن بوده است که انسانھا با خرد خودشان  ،چنين جامعه
وحکومت وحقوقی وقوانينی بسازند  .اين انديشه  ،درشکل ديگرش
آنست که جمشيد درروز» نوروز بزرگ « که روز ششم فروردين
ماه است  ،درب دوزخ را می بندد  .خرداد وامرداد  ،آرمان جفت ِ
»خوشزيستی « و »دير زيستی« درگيتی  ،درفرھنگ ايران بوده
اند  ،و با روزھای ششم وھفتم ھرماھی اينھمانی دارند  .به عبارت
ديگر ،جمشيد با خردبھمنی اش  ،اين دوآرمان انسانی را درگيتی
واقعيت می بخشد  ،وردپای اين را ميتوان درشاھنامه يافت .
خر ِد بھمنی انسان يا جمشيدی  ،توانائی آنرا دارد که خوشزيستی
) خرداد ( و دير زيستی ) بی مرگی ( را درھمين گيتی واقعيت
ت بھشتی ِ جمشيدی درگيتی  ،تھی از
بدھد  .به عبارت ديگر ،مدني ِ
خشم وبيم ھست  .اين انديشه به کلی برض ِد آموزه زرتشت ھست که
درست بربيم از دوزخ و اميد به بھشت  ،بنا شده است .پذيرفتن دين
زرتشت ازگشتاسپ  ،که فرزند لھراسبی ميباشد که ھمان انديشه
ھای » گريز از زندگی را به کيخسرو تلقين کرده بود «  ،با ھمين
ترساندن او از دوزخ و اميدوارساختن او به بھشت  ،بوده است.
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ارجاسب  ،شا ه توران درست با شنيدن تغيير دين گشتاسب  ،اين
نکته را بسيار آشکاروبرجسته ميسازد :
بيامد يکی پيرمھتر فريب) زرتشت( ترا دل پر ازبيم کرد ونھيب
سخن گفت از دوزخ و ازبھشت بدلت اندرون  ،ھيچ شادی نھشت
تو اورا پذيرفتی و دينش را بياراستی راه و آئينش را
تبه کردی آن پھلوی کيش را چرا ننگريدی پس وپيش را
ھمچنين رابطه انسان با ﷲ دراسالم برشالوده اين » ترس انگيزی
وخشم الھی « استوار ميگردد ،و نخستين رسالت يابی او ازﷲ ،بااين
عبارت آغازميشود که » قم فانذر«  » ،برخيزوبترسان ومردم را به
وحشت بيانگيز«  .دعوت مردم به اسالم  ،با ترساندن مردم از ﷲ
امکان پذيرھست  .خدا ترسی  ،بنياد ايمان اسالمست  .روشنی ) نور
ﷲ (  ،تيغ تيزيست که بايد ببرد و بدرد  .اين خشم است که توليد بيم
وترس ميکند  .دعوت مردم به دين اسالم  ،بربنياد » بيم ووحشت
انداختن « درجان آنان  ،پيآيند تصوير ويژه ای ازانسان ھست .
بھره بردن ازترس برای پذيرش آموزه ) حقيقت = روشنی ( خود ،
استوار برتصويرانسانيست که نه استعداد تفاھم وھمانديشی
وھمپرسی دارد ،ونه خودافروز) ازخود روشن شونده = فرّخ (
ھست .البته اين تصويرانسان دراسالم با تصوير انسان درفرھنگ
ايران که ھسته زندگی وآ گاھی وخودافروزوھمپرس  ،که » اخو=
خو « درھرانسانی باشد  ،درتضاد ھست .
گرانيگاه شريعت واخالق ِ ا سالم که ھمين وحشت انگيزی درمردم
و ارھابست  ،به رغم رحمان ورحيم خواندن مداوم او برفرازسوره
ھا  ،دست ناخورده بجای ميماند  .ولی فرھنگ ايران که درست
درتصوير برخورد گرشاسپ با سيمرغ درگرشاسپ نامه اسدی ،
نخستين تجربه دينی ايرانيان عبارت بندی ميشود  ،آنست که سيمرغ
) ارتا  ،نخستين پيدايش بھمن ( يا خدای ايران  ،اصل موسيقی
وشادی وخرّميست  ،وبا نواھای وآھنگھای متنوع شادی آورش ،
ھمه مردمان را رقصان وخندان ميکند  .يا به سخنی ديگر ،خدا ،
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سرچشمه » جشن سازی « مردمان ھست  .خدای ايران  ،اصل
جشن وشاديست  ،نه اصل خشم وبيم  .اين سيمرغ يا ارتا  ،يا اصل
جوانمردی ) لن  +بغ ( که خود رابرای آفريدن جھان ،ميافشاند ،
درست ھمان » تخم آتش  ،يا آتش جان = فرن = ارتا  ،يا اخويا خو
« درھرانسانی ميشود  ،که کشش به خود گستری وخود افروزی
دارد و دراين خود افروزی  ،شاد ميشود  .اينست که ايمان که » اخو
= خو= خودافروزی « را در » روشنی که وام ميکند «
زيرخاکسترميکند  ،و دوزخ زندگی ميشود .
درفرھنگ ايران  » ،ايمنی« و » آزادی «  ،دو اصل جفت باھم
ھستند  ،و آنھا را نميتوان ازھم جداساخت  .درفرھنگ ايران ،
ايمنی بدون آزادی  ،بی معنا ھست  .درفرھنگ ايران  ،به ايمنی ،
 abimبی بيم ويا  =abe-wizandبی گزند گفته ميشود  .ايمنی
در» بی بيم بودن و دربی گزندی است  .ھنگامی که اخو ) جان
وخرد ( آزرده نشود وگزند نبيند  ،ايمن است  .به عبارت ديگر،
انسان ،ھنگامی ايمن است که جانش بتواند ازخود بگسترد و
بيفروزد و ازخود باشد و فوران کند و اينھا واقعيت دادن به
آزاديست .
دنبال آنگونه ايمنی رفتن که برای کسب آن بايد از آزادی دست
کشيده شود  ،با تصوير انسان درايران ) فرخ  +گستاخ  +فراخ ،
اخو ( سازگارنيست  .انسان در فراخ وگستاخ وفرّ خ شدنست که
درک آزادی وايمنی باھم ميکند  .برای نبودن بيم وترس  ،بايد خشم
) قھرو تجاوز وتھديد ( نباشد  .خردی بايدجامعه رابيارايد وسامان
بدھد ) حکومت بشود = نگھبان جامعه بشود ( که تھی
ازقھروتھديد و تجاوز است  .درايمان به آموزه ای ) دينی وشريعتی
 ،روشنائی وامی ( تنھا کشش ايمنی خواھی  ،گرانيگاه زندگی
انسان ميگردد و ازکشش آزادی جدا ساخته ميشود  .چون کشش
آزادی  ،در خودافروزی ) ف ّرخی( وخود گستری و ازخود باشی
ممکنست  .انسان برای داشتن ايمنی ،ازآزادی صرفنظر ميکند .
287

288

گسترش چنين ايمانی درجامعه  ،به معنای آنست که جامعه  ،برای
داشتن ايمنی  ،از آزاديھای خود دست ميکشد  .حکومت  ،اصل
امنيت ميگردد  .خرد انسانھا  ،ازخود افروزی وخود انديشی و
ھمپرسی دست ميکشند  ،تا امنيت اجتماعی و اقتصادی و قانونی را
نگاھبانی کنند  .ولی » ھسته زندگی و آگاھی که اخو باشد « ،
ھيچگاه » آزادی خود را از ايمنی خود « جدا نميسازد  .خردی که
برای رسيدن به ايمنی  ،به کلی دست ازآزادی بکشد  ،خرديست که
ديگرازگوھرجان انسانی  ،نميزھد ونمی جوشد  .اين خرد يست که
تبديل به عقل خشک انتزاعی و افسرده شده است .
اين مسئله » ايمنی خواھی «  ،ھزاره ھا به قيمت » نفی وسرکوبی
آزاديخواھی « درايرانی که ازھمه سو درتاريخ  ،مورد تھاجم
قرارميگرفته است  ،بنياد حکومتھا ی ايران گرديده است ،
درحاليکه در فرھنگ ايران  ،آزادی خواھی  ،از ايمنی خواھی ،
جدا ناپذير مانده است .
مثال در داستانی که بھمن نامه از سه فرزانه ميآورد که نشان بدھد
ميان درد و تنگی و بيم  ،کداميک ازھمه سھمناکتر وبدتراست ،
نبودن » بيم «  ،اصل ايمنی شمرده ميشود  .برای
ميتوان ديد که
ِ
روشن ساختن اين حقيقت  ،دست به آزمايش ميزنند وسه ميش را
بکار ميبرند وپای يکی را ميشکنند و ديگری را درتنگی وگرسنگی
ميگذارند و سومی را در پيش يک گرگ می بندند که ھميشه گرگ
را پيش چشم خود داشته باشد  .ميش يکم ودوم  ، ،زنده ميمانند ولی
اين ميش سوم  ،ازبيم ) ديدن ھميشگی گرگ درنده = اصل خشم(
ميميرد  .به درندگان درفرھنگ ايران » گرگ سردگان « ميگفتند .
گرگ  ،نماد اصل درندگی است و ريشه واژه » خشم « » ئيش «،
نام دندانھای نيش يا ناب درندگان بوده است که اصل ازھم دريدن
باشد  .ھميشه پيش چشم خود داشتن اصل خشم  ،اژی ) ضد
زندگی ( ھست  .البته » تيغ روشنی «  ،نيز چنين » اصل خشمی «
است که ازآن نام برده نميشود  .دراين داستان ميآيد که :
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به خانه درون کرد ،ميشی بزرگ ببست ازبرابرش ،گرگی سترگ
سه ديگر ،زبيم گزاينده گرگ بمرده چنان گوسفند بزرگ...
درست آنکه بيم ازھمه بدتراست به ھردو جھان ايمنی بھتراست
ندانم بد از» بيم «  ،باھول تر که بيم آورد زندگانی به سر
بجوشد ھمی زھره از ترس وبيم دل ازچه دليرست  ،گردد دونيم
اين داستان در ھنگامی آورده ميشود که زال درسخت ترين مرحله
فاجعه بار زندگی خود ھيچ راه گريزی ندارد .بھمن زرتشتی  ،پسر
اسفنديار ،که رسالت خود را گسترش دين زرتشتی ميداند ،
بارديگرسيستان را ماھھا محاصره کرده ومردم شھر دسته دسته
ازگرسنگی ميمير ند ودرپايان بھمن با لشگرش ميتواند که وارد
شھرشود  ،و زال مدتی خود را پنھان ميسازد  .بھمن زرتشتی
درصدد نابود ساختن خانواده سيمرغی زال است که اکنون به درون
آخرين پناھگاه خود خزيده است و ھمه اين سه گونه مصيبت ھا را
که درد و تنگی و بيم باشد  ،دراوج پيری تاب آورده است  ،و سپس
بھمن اورا که فرزند وجفت سيمرغ ) خدای مھر( است  ،برضد
سوگندش به اوستا وزند و زرتشت  ،ناجوانمردانه درقفس تنگ آھنی
زندانی ميکند  .بھان ِه آوردن اين داستان سه فرزانه در اين ھنگامه
فجيع  ،آنست که ھمين تضاد ايمان با » انسان سيمرغی – ارتائی
که گوھر اخو دارد « نشان داده شود  .درست اين بھمن است که
دراثر ايمانش به دين زرتشتی  ،علت توليد  -1درد و -2تنگی و -3
بيم ھست  ،و درست اين زال  ،پيکريابی آرمان آزادگی و دليری
وفراخ منشی و جفت سيمرغ ) ارتا ( ھست که اين تنگی ودرد و بيم
زاده ازتعصب دينی را  ،بی ھيچ احساس کينه توزی و انتقام
خواھی  ،تاب ميآورد  .البته بھمن زرتشتی  ،پس از دھه ھا پيگيری
انتقام جويانه برای دستگيری دختران رستم  ،درصدد آنست که قبر
رستم را آتش بزند  ،ولی دراوج اين تعصب دينی وقساوتمنديھا يش
 ،ناگھان با ديدن درجام جم ) بينش بھمنی ( که رستم برای او
دردخمه اش به ارث ھديه گذارده  ،به کلی منقلب ميشود  ،و دست
289

290

از تعصبات زرتشتيگری ِ خود ميکشد ،و با بينشی ديگر به آئين
سيمرغی وخانواده سيمرغيان مينگرد  .اين داستان سه فرزانه ،
درست دراين ھنگامه جانسوز ،نشان ميدھد که ايمان دينی به »
روشنی بيکران ِ« بھمن زرتشتی  ،ھم دوزخ خو ِد بھمن  ،وھم دوزخ
خانواده زال ورستمست .
برای بستن درب دوزخ ) ُدژ -اخو ( بايد از » دژ -انديشی = دژ-
منيدن « دست کشيد و شيوه خرد بھمنی را پيش گرفت که ھسته
زندگی و آگاھی درھرانسانيست و نام ديگرش  ،جام جم ميباشد  .اين
شيوه انديشيدن ِبی قھروبی تھديد را بايد درخود  ،ازنو برانگيخت ،
تا خرد خود افروز انسان  ،جانشين ايمان گردد .
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» خــرد ِگـُسـتـاخ «
چگونه با گستاخی  ،درفرھنگ ايران
» مھـر«  ،بر» ايمان «،اول ّويت يافت
درفرھنگ ايران  ،حکومت وجامعه
برپـايـه ِ
»اولويت مھربرايمان «  ،بنا ميشود
دربرابر فرھنگ ايران ،که جان انسان را  ،بر افروزنده خرد
ميدانست  ،و ارج واعتبار ِ خرد  ،ازاين جوشش وزھش مستقيم
ازجان ِ) از اخو= خوی( خو ِد فرد ِ انسان ،مشخص ميشد » ،
روشنی عاريه ای و وامی « ايستاد  ،و گفت فقط آن خردی  ،خرد
شمرده ميشود و اعتبار وارج ِ» خرد « را دارد  ،که اين آفتاب
حقيقت  ،که روشنی را به ھمه وام ميدھد  ،آن را به عنوان » خرد
« بشناسـد  .ازاين پس  ،خرد  ،به » ماده روشنی پذير« کاسته شد
گستری « پيشين خود  ،افتاد .
 ،واز » اصل خودافروزی وخود
ِ
291

292

ازاين پس  ،خردی که ازجان ) ھسته زندگی و آگاھی= اخو=
خوی ( انسان  ،مستقيما ميافروخت وخود را ميگسترد و » گستاخ
وفراخ « ميشد  ،مطرود ونفرين گرديد .
درجامعه  ،فقط » خردی « به رسميت ومعتبرشناخته ميشود که اين
روشنائی را بپذيرد و » خرد ِ پذيرنده روشنی « باشد  .اين خردی
که دراجتماع وشرع يا دين حاکم  ،به رسميت شناخته ميشود ) ونام
آن عقل  ،يا عقل ايمانی  ،يا عقل جزوی  ،يا عقل با عقال است ( ،
گوھرخرد را مشخص ميسازد  ،و ھر انديشه ای که با آن ھمخوان
نباشد  ،ضدحقيقت )کافر= پوشاننده حقيقت ( يا وسواس وضدعقل ،
يا آنکه » بيماری روانی « و» اختالل مغزی « است .
ھرکه ھمخوان با اين نور نميانديشد  ،بی عقل ) نابخرد ( است و »
اسيرھوای خودش ھست « و طبعا پوشنده حقيقت ميباشد  ،ويا »
دچار اختالل مغزو بيماری روانی « است و طبعا انديشه ھايش ،
ارج واعتبار وارزشی نزد عقل و عاقالن وقدرت دينی وسياسی
ندارد.
» گستاخی«  ،سرکشی و نافرمانی وجرم و گناه از آفتاب حقيقت ،
يا از خدائيست که سرچشمه روشنائيست  .بدينسان ،خودجوشی ِ
ھسته زندگی ) اخو= خوی ( در انسان  ،مطرود ومغضوب ونفرين
شده است ) ھيچکس دراجتماع به آن آفرين نميگويد  ،وآن را عقل
نميشناسد ( .
در ايران  ،جنبش عرفانی  ،به » گستاخی « که » خود افروزی
جان درخـرد باشد «  ،نام » ديوانگی « داد  .بدين سان  ،راه باريکه
ای برای » آزادی انسان  ،و زھش ِخرد از جان خو ِد انسان «
گشوده شد  .ازآنجاکه شريعت اسالم  ،ديوانه يا مجنون را » مکلف
« نميداند  ،نميتواند خردگستاخ را بنام شرع  ،تعقيب کند و ازبين
گستاخی  ،با » ديوانه خواندن شدن دراجتماع اسالمی « ،
ببرد .
ِ
روزنه ای تنگ وباريک برای » افروختن خرد ازجان انسان «
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گشـود  .اين ديوانه است که باخردش  ،حقيقت را ميگويد  ،ولی اين
حقيقت  ،دراجتماع ونزد شرع  ،بی ارج وبی اعتباراست .
آنکه گستاخ است  ،ديوانه است  .ولی » خرد گستاخ «  ،ميبايست
سراسر عمر ،زندگی را درذلت و خواری وتحقيرو بی ارجی وبی
اعتباری دراجتماع  ،با تلخی وعذاب و تحقير ،تاب بياورد  .خر ِد
گستاخ و آزاد  ،دراجتماع  ،حق داشت که فقط به نام » ديوانه =
مجنون « بسرببرد  .عاقل کسيست که تکاليف شريعت اسالم را به
عنوان » ميزان عقل «  ،می پذيرد  .وعرفان  ،درست اين عقل را
بود که » عقال و قفس « ميدانست  ،و ديوانگی را ميستود  ،چون در
ديوانگی بود که انسان ميتوانست » گستاخ « باشد  ،و خرد ِ خود
را ازجانش بيفروزد  .اين بود که عرفان  ،در ديوانه ومست ،
پيکريابی » گستاخی « را ميديد  ،و ميگفت که از ديوانگان ومستان
ھست که ميتوان  ،حقيقت را شنيد  .و اين عقلی را که شرع يا قدرت
حاکم براجتماع  ،به رسميت ميشناسد  ،بايد به دور انداخت  ،چون
ھميشه طبق مصلحت وحکمت رفتارميکند  ،يا به عبارت ديگر،
ھميشه مکروتزوير ميکند وميفريبد  .عقل مصلحتگر ،درتضاد با »
خرديست که ازجان خود انسان  ،برافروخته ميشود «  .اينست که
درمصيبت نامه عطاردر بحث ھمين گستاخی و ديوانگی و عقل
ميآيد که :
چون به گستاخی رود زايشان ) ديوانگان( سخن
مرد چون ديوانه باشد  ،در مکن
ليک اگر ديوانه آئی درشمار) اگرديوانه بشماربيائی(
ھيچکس ) ھمه اھل شريعت ( را با تو نبود ھيچ کار
بود مجنونی عجب  ،نه سر نه بـ ُن
کزجنون  ،گستاخ ميگفتی سخن  ،زاھدی ..
گفتش که ای » گستاخ مرد « اين مگوی وگردگستاخی مگرد
ھيچ عاقل را نباشد يارگی کو بپردازد دلش يکبارگی
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ھيچ عاقلی جرئت وجسارت آن را ندارد که آنچه دردلش نھانست ،
يکباره بگويد
با جنون ازبھر او درساختم تا دلم  ،يکبارگی پرداختم
من حاضرشدم که بنام ديوانه زندگی بکنم تا بتوان آنچه دردلم دارم
بدون مصلحت وحکمت و تقيه وتزوير بگويم
عاقالن را  ،شرع تکليف آمدست
بيدالن را  ،عشق  ،تشريف آمدست
اين » گستاخی «ھست که عشق وبيدلی ومستی خوانده ميشود .
من نميخواھم چنين عقلی داشته باشم که تکاليف شريعت را به عنوان
معيار زندگی و رفتار واخالق خود ميشمارد .
تو برو ای زاھد وکم گوی تو مردنفسی  ،زرطلب ،زنجوی تو
بيدالن را بازر وبا زن چکار شرع را و عقل را با من چکار
اين اشتياق بی اندازه برای » ازجان خود درخرد ،افروخته شدن و
روشنی وبينش يافتن «  ،که ھمان فراخ شدن وگستاخ وف ّرخ شدن
باشد  ،روزنه ای دراين » ديوانه شدن و مستی « می يابد  ،تا
گوھرھستی خود را بگشايد  .مولوی ميگويد  :حيلت رھا کن عاشقا
ديوانه شو ديوانه شو  .دراشعار عطار ومولوی » ديوانه شدن « ،
بی عقل شدن به معنای ما نيست  ،بلکه به معنای » دست ازعقلی
کشيدنست که خودرا اينھمانی با شريعت يا ايدئولوژی حاکم
براجتماع ميدھد «  .ديوانه شدن  ،به معنای » گستاخ شدن « و
رھائی از» عقليست که عقال « است .

خرد  ،گوھر ِ گستاخ و فراخ شدنست
خرد درفرھنگ ايران  ،روند ِ گستاخ شدن ) خود گستری اخو( ،
فراخ شدن ) سرشاری اخو  (axvو فرّخ شدن ِ) ازخود تابيدن ( آتش
جان يا » اخو = axvخوی « ھست  .اين خرد گستاخ  ،با مفھوم »
خرد« زرتشت فرق دارد  ،که آن را نيروی برگزيننده ميان ژی و
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اژی  ،يا خيروشرّ از ديدگان خود ميداند  .ھمچنين با مفھوم » عقل
« در زبان عربی فرق کلی دارد  ،و» خرد « را ترجمه » عقل ،
درعربی « دانستن  ،يکی از بزرگترين فاجعه ھای فرھنگ ايران
در دوره چيرگی اسالم را ببار آورد  ،وضربه ای بسيارمھلک به
انديشيدن درايران زد  .نخستين معنای » عقل « درعربی  ،داروی
جلوشکم روش را ميگيرد  .به
ضد اسھالست  .عقل  ،داروئيست که ِ
عبارت ديگر ،آنچه ازگوھرانسان  ،برون ميتراود  ،مواد ھضم
ناشده ايست که بی اختيارفروميريزد و عقل  ،داروئيست که آن را
بند ميکند  .معنای دوم عقل  » ،بستن وظيف وساق ) زانوی ( شتر
است  .عقل  ،بنديست که يا انسان را ازحرکت مياندازد  ،وبدينسان
انسان را درضابطه خود درميآورد  ،يا بنديست ) وتـَد ( که مانند
رشته  ،برپای حيوان بسته ميشود تا فقط بتواند درمحدوده تنگی ،
بجنبد ) عقال است  .عقل درست ھمان معنای عقال را دارد (  .چنين
عقلی به کلی برضد مفھوم خرد ايرانيست که بيان سرشاری وفوران
وگسترش جان انسان است .
آتش جان که » اخو« باشد  ،درفراخ شدن  ،روشنی ھای ميشود که
از روزنه ھای حواس  ،فرامی تابند و نام اين روشنی ھا  ،خرد
ھست  .فراخ ) (fraa + axv=fraaxvبه معنای  :وسيع  ،گشاد ،
فراوان  ،خوشبخت  ،عالی ،راحت است  .و فراخی) ( fraaxvihبه
معنای  :فراخی و انبساط و گسترش و خوشی و فراوانی و
خوشبختی و راحتی است .و فعل آن )  (fraaxvenitanدارای
معانی فراخ کردن وگشاد کردن و موجب پيشرفت شدن وسودمند
گرديدن و موجب رفاه شدنست  .بنا براين » اخو « درگسترده شدن
ازخود  ،با خوشی و فراوانی وسرشاری وسودرسانی و پيشروی
مالزمست .
اين اصطالح fraaxvسپس در »  «freh = fraayخالصه وسبک
ميشود ،و پيشوند واژه ھای ديگر ميگردد  .عمل  ،ھنگامی خوبست
که فراخ باشد )  ، ( freh-huvarshtگفتار ،ھنگامی خوبست)
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(freh-huxtکه فراخ باشد  ،انديشه  ،ھنگامی خوبست) (humat
که فراخ باشد .بدينسان  ،ازعمل وگفتاروانديشه  ،فراخی خواسته
ميشود تا » خوب يا نيک « شناخته شود  .فراخ شدن گوھرانسان،
بيان تجربه اصيل » آزادی « ھست  .اين »ھسته زندگی« در انسان
 ،سبب ميشود که انسان  ،فراخ منش » « =fraxv-menishn
ھست و از زندگی  ،فراخی و رفاه و راختی ) =fraxv-zivishn
فراخ زی ( و از چھره خود  ،گشاده روئی)(fraxv-anik
ميخواھد  .سيمرغ  ،دريای فراخ ) فراخکرت ( يا چراگاه وچمن
فراخ ھست .
» بودن «  ،احساس غنا وسرشاری وپـُری کردن و» ازخود ،
فراجوشيدن و فوران کردن « است  .انسان  ،ھستی ناگنجا درخود
ھست که ازھمه سو ،به فراسويش ميريزد  .وجود انسان  ،شکمی
نيست که ھميشه اسھال يا شکم روش داشته باشد و » عقل « داروئی
رای بستن اين شکم روش وجودی انسان باشد .

خر ِد گستاخ
يا خردی که با جامعه  ،صميمی ھست وبدان اعتماد دارد
» گستاخی « که امروزه معنای » جسارت وبی پروائی و بی باکی
بيش ازحد « بدان داده ميشود  ،دراصل معنائی ديگر داشته است .
گستاخ  ،به معنای » مورد اطمينان وصميمی « ھست  .کسيکه به
گيتی وبه مردم  ،اعتماد کند وبا آنھا صميمی باشد  ،وخودش مورد
اعتماد وباھمه صميميست  ،گستاخ است  ،خرد گستاخ دارد .
چرا ناگھان گستاخ بودن  ،معنای جسارت داشتن و خود را به
خطرانداحتن يافته است ؟ گستاخ  ،کسيست که به آنچه ديگری
ميگويد وميکند وميانديشد  ،اعتماد دارد  .اواعتماد دارد که
گفتاروکردار وانديشه واحساس ديگری  ،ازگوھرجانش ميتراود  .او
دراثرصميميتش با ھمه  ،چنين اعتمادی به ھمه دارد  .خرد گستاخ ،
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چنين خرديست  .البته چنين کسی را امروزه وھزاره ھا » ساده دل
وخوش باور« مينامند وميناميدند  .کسيکه دارای چنين خرديست ،
اورا نادان وبی انديشه و ابله وصاف صادق و بی حيله پيله و بی
مکروتزوير وساده لوح ميشمارند  .چنين کسی  ،آنچه دردل دارد ،
بی مالحظه ورعايت  ،به ھمه ميگويد  .گستردن اخو axvيا جان ،
به معنای آنست که ھسته زندگی  ،گوھرخود را چنانچه ھست به
ھمه مينمايند  .خدا ھم ساده است  .اين ھمان معنای » راستی «
است  .عوام  ،ساده است  .عوام  ،چنانچه پنداشته ميشود  ،خر ِد
ناقص وضعيف ندارد  ،بلکه راست وساده ھست  ،و ازاين راستی
و سادگی اوست که ھمه اھل قدرت ،چه دينی وچه سياسی  ،ازاو
سوء استفاده ميکنند  ،و درفکر به دام انداختن او ھستند .
خطرعوام  ،درست ھمين ساده دلی يا ھمان » خرد گستاخشان «
ھست که زود فريب ميخورند و زود ھم بدبين و دغل ميشوند .
کسيکه خرد گستاخ دارد  ،ساده دل وصميمی ھست  .انسان ،
گستاخ است  ،به معنای آنست که رابطه صميمی با جامعه و
حکومت دارد و بدانھا اعتماد دارد  .انسان ،چون اعتماد به ھمه
دارد با ھمه صميميست و خود را به روی ھمه ميگشايد  » ،وجودی
درون نماو شفاف « يا » صاف وباصفا « ھست  ،و اعتماد نيز دارد
که ھمه درون نماد وشفاف ھستند  .بقا و پيشرفت جامعه برپايه اين
صميميت و اعتماد يا ساده دلی استوارميباشد  .چند وچون اين
اعتماد وصميميت درجامعه ھست که توانائی وپيشرفت وبقای آن
جامعه و حکومت را معين ميسازد  » .خرد «  ،پيکريابی اين
اعتماد وصميميت ھست  .اين را سپس » ساده دلی  ،يگانگی ،
يکدلی « خوانده اند  .ساده دلی  ،دو رويه متضاد باھم پيدا کرده
است  .يکی آنکه انسان نبايد ساده دل باشد  ،چون زود فريب
ميخورد و ھميشه در دام اين وآن ميافتد  .رويه ديگر آنست که ھمه
درته دل  ،آرزوی آنرا دارند که اين رابطه ساده دلی را باز بيابند ،
که درجامعه  ،ديگر نميتوان يافت  .انسان  ،ھم ساده دلی را ابلھی
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ميداند  ،وھم آرزوی آنرا دارد که باز خودش  ،ساده باشد وھمه با
ھم ساده باشند .
» عـقـل « درست نيروئيست که بربنياد ھمين سوء استفاده ھا از»
ساده دلی  ،يا سوء استفاده ھا از خرد گستاخ  ،خرد صميمی و با
اعتماد «  ،پيدايش می يابد  .درآغاز ،عقل ميخواھد که چنان
بينديشد که خود  ،فريب نخورد وبه دام کسی نيفتند  ،ولی به زودی
اين ھدف را ترک ميکند وراه وارونه اش را ميرود و ھدفش آن
ميشود که ھمه را تاميتواند » فريب بدھد و گول بزند و
مکروتزويربکند و ديگران را به دام خود بيندازد تا برآنھا قدرت
بورزد «  .عـقـل  ،درواقع برضد » گستاخی خرد « برميخيزد و
صفای خرد را ازبين می برد  .عـقـل  ،برضد » خرد « ميشود .
درگستاخی  ،اعتماد ،جداناپذير ازصميميت ) يگانگی  ،يگانه منشی
 ،يکدلی  ،راستی= آنچه درگوھر خود ھست  ،نمودن ( است .
اعتماد وصميميت  ،دورويه متمم ھم وقرين ھم ھستند  .درجامعه
ای اين اعتماد ھست که اخو =  = axvخوی  ،يا گوھرھستی
درانسان که به معنای سرشاری وفراوانی ھست  ،خود را آنچنانکه
ھست بنمايد وبجوشد  .جامعه  ،ھنگامی محکم وتواناھست که
انسانھا  ،خود را آنچنانکه ھستند  ،مينمايند  .اين مفھوم مثبت آزادی
ھست  .ھرکسی ميتواند به ديگری اعتماد کند  ،چون راست
وصميمی ويکدل ھست و ديگران ھم ميتوانند به او اعتماد کنند  .اين
خوی ) اخو ( ھست که اصل جنبش وزندگی وخرد ھست  ،و ازخود
 ،به خود  ،صورت ميدھد )ماده نقش پذيرنيست  ،بلکه نيروی به
خود صورت دھنده ھست (  .واژه » سـاده «  ،چگونه پيدايش
يافته است ؟ اين را درسانسکريت sat-tva -3 sat -2 satya -1
)ستو( ميناميدند که درفارسی  ،واژه ِ » ساده « شده است .
»  «satyaبه معنای  -1حق  -2اصل  -3صميمی  -4غيرقابل
ترديد  -5مطمئن  -6به راستی  -7درحقيقت و -8نام کريشنا خدای
ھند است  .و »  « satبه معنای  -1وجود واقعی  -2وجود حقيقی
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 -3امين  -4روح کيھانی ) برھم که درايران برم= ، Brmبرمايون
باشد( و »  « sat-tvaيا » ستو«  ،به معنای  -1جوھرحقيقی -2
طبيعت  -3جوھرروحانی  -4استقامت وپا برجائی  -5ماده اوليه -6
نطفه  -7جنين  -8مايه اوليه حيات .
معنای واژه » صميم وصميمی « نيز درعربی  ،معنای صميميت را
دقيقتر روشن ميسازد  .صميم درعربی به » استخوان = ast-axv-
 « aanگفته ميشود  .چنانچه ديده ميشود »استخو ان« به معنای ِ
دارنده »اَست  +astاخو =axvدارنده تخم ھستی  ،يا ھستی اوليه
زندگی است  .چيزی با ما صميميست که استخوان ما بشود  .صميم
 ،چون استخوان است  ،قوام اعضاء بدانست ) منتھی االرب(  ،اصل
چيزی و خالص وخالصه آنست  ،ميان ھرچيزيست ) غياث اللغات (
لولوء چقدر دارد اندرميان بحر
گوھر چه قيمت آرد اندر صميم کان – رشيد وطواط
درواقع  ،ساده  ،ماده اوليه ،به معنای ھمان » ھسته= است« و»
نطفه « و » جنين « و » اخـو« ھست  .ساده  ،آن اصليست که
درخود ،بالـقـوه  ،صورت واندازه اش را دارد که سپس بالفعل
ميشود  .ولی در دادن معنای » ھيولی « بدان  ،آنرا ماده خامی
مانند گل وموم وخاک ميسازند که فقط نقش پذيراست  .آنچه را
قدرتھا  ،درتصورو ذھن خود  ،به » ماده نقش پذير« ميکاھند  ،تا
ھرصورتی و اندازه ای که ميخواھند بدان بدھند  ،ھرچند ھم
درظاھر ،نقشی وصورتی به خود بپذيرد  ،ولی درميانش  » ،اخو=
ھسته = اصل سرشاری که ازخود به خود صورت ميدھد ،باقی
ميماند  ،و درتنش وکشمکش وستيز با صورتی که بدان داده شده،
ھست  .ازسوئی اين ھمان داستان » روستا يا عوام ساده لوح
است که دراثرصورت پذيربودن به آسانی  ،تبديل به انسان دغلی
ميشود که دوزخ برای ھمه اجتماع ميسازد  .ازسوی ديگر ،اين
ھمان عاقليست که درسادگی  ،نادانی وابلھی وخامی می بيند وآن
راخوارميشمارد  ،ولی ھميشه نيز درآرزوی » ساده بودن « است :
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ازبند ريا وزرق برخير با ساده نشين وباده نوشان عبيد
آن به که دراين قفس چوعطار ازھستی خويش ،ساده باشيم
عطاراگر دگرره  ،درراه دين درآئی
دل بايدت که گردد ازھرچه ھست  ،ساده
انديشه را رھاکن و دل ساده شو ،تمام
چون روی آينه  ،که به نقش ونگار نيست ) مولوی (
» انديشيدن با چنين عقلی «  ،طبعا سادگی را ازبين می برد  .و
انديشه ھای چنين عقلی  ،دوزخ پرازعذاب انسان ميشوند و انسان
ميکوشد که از اين انديشه وازاين عقل  ،ساده شود .
مولوی وعطار بامفھوم » آيـنه «  ،اين سادگی ) يافتن اصل
درخود ( را درخود ميخواستند تصوير کنند  ،درحاليکه » آينه « ،
تصوير دقيق سادگی نيست .
جانيست ترا ساده  ،نقش تو ازآن زاده
در ساده جان بنگر ،کان ساده  ،چه تن دارد ) مولوی (
صورت بخش جھان  ،ساده وبی صورتست
آن سروپای ھمه  ،بی سروپا ميرود
اين انديشه مولوی  ،ازمفھوم » بھمن « برخاسته است که خودش ،
ناديدنی وناگرفتنی است  ،ولی ھميشه کشش به صورت شدن  ،به
خود صورت دادن دارد  .او  ،به ديگری  ،صورت نميدھد ) خلق
نميکند ( بلکه بھمن  ،بيصورت ونامحسوسيست که خودش ،
دگرديسی به صورتھا ورنگھا ومحسوسات می يابد.
اين صورتھا جمله ازپرتو) گرما = آتش ( او باشد
وآن روح قـ ُدُس  ،پاکست  ،از صورتھا  ،ساده
اين بھمن يا اخوھست که » ساده « است  .البته اين سرانديشه  ،با
خدای خالقی که به ھمه چيزصورت ميدھد  ،فرق کلی دارد  .خدای
خالق ِ مقتدروقدير  ،ھيولی يا ماده اوليه صورت پذير ،الزم دارد  ،تا
بدان صورت بدھد  .بھمن يا اخـو ،يا ساده ) سـده ؟ (  ،از بی
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صورتی ونامحسوسی  ،دگرديسی به صورتھا ومحسوسات می
يابد  .اينست که بيان » ساده « درچھارچوبه جھان ِ مخلوق ،
ازخدائی خالق  ،دچار تناقضات وپيچيدگی وناھمخوانی ميگردد .
دراين جھان ھست که ساده  ،ماده بسيارآسان صورت پذيرھست
وھميشه دچارخطرھست :
پنبه ھا درگوش کن تا نشنوی ھرنکته ای
زانک روح ساده تو  ،رنگھا را قابلست ) مولوی (
اين دل من  ،ساده وبی مکربود
ديد دغل ھاش  ،بد آموزشد ) مولوی (
ای بس دغل فروشان  ،دربزم باده نوشان
ھشدار تا نيفتی  ،ای مرد ِ نـرم وساده
خر ِد گستاخ  ،خرد ساده وصميمی است که جھان وجامعه ای قابل
اعتماد ميخواھد و ميسازد  .با آمدن » روشنی وامی ِ ب ّرنده وتيغ
دار« که » خودفروزی درخود گستری ) گستاخی وفرخی وپيدايش
گوھری يا راستی ( را نمی پذيرد  ،اين پيوند صمميت واعتماد با
جھان وجامعه و حکومت  ،به ھم ميخورد  .روشنی وامی با دادن
روشنی  ،ديگران را روشن ميسازد  ،يا به عبارت ديگر  ،ھرانسانی
آن موقع  ،روشن ميشود که ازھمه  ،بريده وطبعا » محدودشود«  ،و
حق ِ فوران وسرشاری گوھرھستی را نداشته باشد  ،درحاليکه ھسته
گوھری  ،حد را درخود گستری ) گستاخی ( نمی پذيرد .
عقل گويد شش جھت » حد « است و بيرون  ،راه نيست
عشق گويد  ،راه ھست و رفته ام من بارھا  -مولوی
ھرچيزی  ،ھنگامی روشن ميشود که محدود بشود و دراين
محدوده  ،سفت وسخت بماند  .عقل درانديشيدن  ،ھمه چيزھارا
تعريف ميکند  ،يعنی محدود ميسازد  .چيزی را ميشناسد که محدود
ساخته باشد  .خودش را نيز ھنگامی ميشناسد که آن را محدود سازد.
اصل ِ روشنگر ،نميگذارد که ھيچکس ازگوھرخودش  ،به خودش
صورت بدھد  .دراين صورت  ،روشنيش را ازدست ميدھد  .خدا ،
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ازاين پس  » ،قدرت صورت دھنده ديگران  ،ومعلوم ومعين سازند ِه
اندازه ديگران « ميشود  .اصل ِواژه » قدرت «  ،به معنای » اندازه
دھنده واندازه گذار« ھست  .عقل  ،درشناختن چيزی  ،برآن چيز،
قدرت وچيرگی می يابد  .شناخته شدن  ،عاجزوضعيف شدنست.
انسان از شناخته شدن  ،ميترسد وميگريزد .
ھنگامی ميشود قدرت يافت  ،که انسانھا را به اندازه خود وصورت
خود ساخت  ،يا به عبارت ديگر ،با حقيقت خود  ،آنھارا روشن
ساخت  .چيزی صورت دارد  ،که اندازه دارد  .با چنين قدرتھا
دراجتماع ھست که » اخو = ھسته = تخم = يوشم «  ،خود جوشی
وخود افروزی را از دست ميدھند  .ولی » اخو ،وھسته وتخم « ،
ھيچگاه به » ھيولی = ماده خام وبی نقش وبی رنگ « نمی کاھد .
غارزمان وآزمايش  ،ازآفتاب
با چيرگی روشنی وامی  ،ازفراسوی
ِ
ھميشه حقيقت  ،ازمعرفت معتبردراجتماع  ،بايستی خردی را خرد
شمرد که درچھارچوب آن معرفت معتبرو مقتدردراجتماع  ،بينديشد.
اين خرد  ،ديگر» خرد گستاخ وفرّخ وفراخ « نيست  ،بلکه » عقل
« است  .عقل  ،خرد گستاخ را  ،سادگی و ابلھی و خامی و فريب
خورنده ای که زود بدام ميافتد  ،و پخمه وچلمن و ساده لوح  ،يا
ديوانه وبی عقل و» ضد عقل = نابخرد « ميخواند  ،ويا آن را بنام
ھوای نفسانی و وسواس شيطانی واھريمنی  ،نفرين ميکند و طرد
ونفی ميکند و ميکويد وبرترين دشمن خود ميشمارد .
با خرد گستاخ است که » راستی يا حقيقت «  ،پديده ِ» خود
افروزی وخودجوشی « خود ِ انسان است  ،ولی با روشنی وامی از
روشنی بيکران  ،ازآفتاب ھميشه حقيقت  ،راستی يا حقيقت  ،از آن
روشنی وام کردنی  ،ساخته شده است  ،و آنچه ازگوھر ھستی انسان
) اخو ،ارتا ( با اين روشنی وامی  ،موافق باشد  ،حقيقت وراست
است  ،وگرنه آنچه ازھسته زندگی  ،فوران کند و بجوشد  ،عصيان
وگناه ولغزش و جـرم و وسواس ابليسی است .
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ازاين پس  ،دراجتماع و درانسان  ،دوگونه راستی يا حقيقت  ،باھم
گالويرميشوند  .با چيرگی روشنی وامی ازروشنی بيکران  ،که
حقيقت وراستی را معين ميسازد  ،خرد گستاخ وراستی اش  ،با
خطری ھولناک روبروميشود  .خر ِد گستاخ درانديشيدن  ،بايد
جسارت و تھور داشته باشد تا دربرابر » حقيقتی که اينھمانی با
قدرت يافته است « بايستد  .ازاين پس ،انديشه وبينش خرد گستاخ ،
ھتک احترام وقداست ِ روشنی وامی که تنھا حقيقت وراستی شده
است  ،شمرده ميشود .
ولی گالويزی اين دوگونه راستی وحقيقت ) ازگوھرخود  ،افروخته
وروشن شدن وروشن کردن  +از آفتاب حقيقت  ،روشنی وام کردن
و با آن ديدن ( ھميشه بجای باقی ميماند.
» منی کردن «  ،که دراصل منيدن يا انديشيدن ازگوھرخود )اخو(
و گستاخی ھست  » ،منی کردن = تکبروخودبينی وخود پرستی
وضديت با خدا وحقيقت « خوانده ميشود  ،وبدين نام  ،طرد
وتبعيد وسرنگون ميشود  .جمشيدی که باخردش ميانديشد) منيدن (
 ،ھمکاراھريمن ميشود وبرضد خدا برميخيزد .منيدن ) انديشيدن( ،
عمل ضد خدائی وضد حقيقت ميشود .
انسان ) که منو  =manuمن ( ھست  ،در » من بودن «  ،ملعون
ومطرود و اھريمن ميشود که برضد حقيقت وخداست  » .من=
انسان « که ھست  ،چون می مند  ،در منيدن ) منی کردن =
انديشيدن با خرد گستاخ (  ،ھمکاراھريمن ميگردد  .انسان  ،حق
ندارد » من = انديشنده « باشد  ،و بايد » من « را درخود ريشه
کن کند ) يعنی نينديشد ( ! انديشيدن ازگوھرخود  ،که گستاخی باشد
 ،کارابليسی واھريمنی ميگردد  ،و بايست با آن جنگيد و آنرا با
سختدلی نابود ساخت  .کسيکه ازگوھرزندگی خود ) اخو ،ارتا ،
فرن ( ميانديشد  ،و راستی را در گوھر زندگی خود می يابد ،
ميبايستی گالويزبا قدرتھا بشود که با روشنی خود ،حقيقت را
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ميسازند  .ما درشاھنامه و بھمن نامه  ،با گستاخيھائی آشنا ميشويم
که گرانيگاه ِ فرھنگِ اصيل ايران ھستند .

زال درزناشوئی گستاخانه اش با رودابه
ت » مھـر بر ايمان « را گذاشت
بنيا ِد
اولوي ِ
ّ
سيندخت ،زنی که بنيا ِدآشتی وصلح را ميگذارد
داستان مھرورزی زال زربا رودابه درشاھنامه  ،داستانيست که
ت مھر برايمان « بنياد گذارده ميشود  .رودابه ،
درآن » اولوي ِ
ازخانواده ايست که پيرو دين ضحاکی ھستند  .دين ِ ضحاکی ،
دينيست که قربانی خونی را مانند يھوديت ومسحيت واسالم  ،بنياد ِ
عھد وميثاق ميکند  ،و درست جنبشی است برضد » دين مردمی
سيمرغی «  ،که جان را مقدس  ،يا گزند ناپذير ميداند.
زال زر ،فرزند وجفت سيمرغست  .اکنون زال زر ِ سيمرغی،
عاشق رودابه ضحاکی ميشود  ،و ميخواھد با او زناشوئی کند  .او
ميخواھد زنی بگيرد که ضد دين اورا دارد  .گرانيگاه داستان زال
زرو رودابه  ،که يکی از درازترين ومھيج ترين وژرفترين
داستانھای فرھنگ ايران درشاھنامه است  ،حاوی ھمين انديشه ِ »
اولويت دادن مھر بر ايمان « است .
دراين داستان  ،نشان داده ميشود که ميان دو پديده که » مھر« و»
ايمان « باشد  ،تنش وکشمکش وستيزسختی ھست  .دراين داستان
که اھميت بی نظيردرفرھنگ ايران دارد  ،دوشخصيت برجسته
ھستند که با گستاخی خود  ،راه را برای پايه گذاری ) تاءسيس (
اصل اولويت مھر بر ايمان  ،ھموار ميسازند .
ازيکسوشخصيت زال زر است که اجرای پيمانی را ازسام ميخواھد
که پدرش با سيمرغ بسته است  ،و آن پيمان اينست که زال  ،حق
دارد طبق کام گوھريش با ھرکس خواست  ،زناشوئی کند  ،و او
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طبق اين پيمان  ،درزناشوئی با رودابه  ،اولويت مھرخودرا برايمان
ميخواھد  ،که سبب فتنه بسياربزرگ ميان دو جامعه ودوحکومت
ميگردد  ،و موبدان برضدچنين زناشوئی بر ميخيزند .
ازسوی ديگر ،شخصيت برجسته » سيندخت « ھست که » زن
مھراب کابلی « است  .او با گستاخی بی نظيری که دارد و با منش
آشتی خواھيش  ،جنگ ميان » دوامت ودو حکومت « را که
برسراين موضوع درحال برافروخته شدنست  ،خاموش ميکند  ،و
آن را تحول به آشتی ميدھد ،و سام را با زنا شوئی با رودابه ،
موافق ميسازد  » .زن «  ،موءسس صلح ميشود  .سيندخت  ،که
نامش به معنای » دخترسيمرغ « ھست  ،پيکريابی بينش ِ بنياد
گذار آشتی ومھر ميان ملل است که ازگوھرزن وفرھنگ زنخدائيش
ميجوشد  .نقشی را که سيندخت دراين داستان دارد  ،بيانگر نقش
زنان وفرھنگ زنخدائی  ،در ايجاد آشتی ومھرميان ِ عقايد ومذاھب
ميباشد  ،و جای بسی دريغست که تاکنون  ،جای اين زن  ،درادبيات
کنونی که درآن بانگ آزادی زنان بلند شده است ،خالی مانده است .
با گستاخی زال زر و سيندخت ھست که اصل » اولويت مھر بر
ايمان « درفرھنگ ايران  ،واقعيت می يابد  .در فرھنگ ايران يا در
» دين مردمی «  ،مھر ،تابع ايمان نيست  ،بلکه اين ايمان است که
بايد تابع مھر باشد  .اين مغز دين مردمی است  .درداستان ابراھيم
 ،که معين سازنده ماھيت اديان يھوديت ومسيحيت واسالم ھست ،
اين انديشه  ،بنياد گذارده ميشود که مھر ،تابع ايمان است  .به
ايمان  ،معنای » مھريا عشق « رادادن  ،سفسطه ومغلطه ھست .
ابراھيم  ،بايد ميان ِ » مھربه فرزند « که نماد » مھر« به طورکلی
ھست  ،و » ايمان به امريھوه يا ﷲ «  ،يکی را برگزيند واصل
نخست وبرترسازد  .با قربانی کردن اسحاق يا اسمعيل  ،بايد نشان
دھد که آماده است  ،از مھر به فرزند  ،دست بکشد و اورا با دست
خود بکشد  ،و ھنگامی اين آمادگی را نشان داد  ،آنگاه خدا  ،کشتن
حيوانی را جانشين کشتن فرزندش ميکند .
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با اين داستان  ،اصل » اولويت ايمان برمھر « درھمه اين اديان
گذارده ميشود  .با اين قربانی  ،مھرورزی ودلبستگی درھمه
اشکالش  ،تابع ايمان ميگردد  .انسان  ،حق دارد فقط به کسی
مھربورزد وبا کسی دوست بشود وبا کسی زناشونی کند ،که ايمان ،
آن رامی پذيرد  .مھر بايد ھميشه درچھارچوبه ايمان به شريعتی
باشد  .اينجاست که » مھر«  ،فوق العاده خطرناک ميشود .
ولی فرھنگ ايران  ،وارونه اديان ابراھيمی  ،برشالوده » اولويت
مھربر ايمان « نھاده ميشود  .ايمان به ھيچ خدائی ) که روشنی ،
وام ميدھد وبا آن حقيقت را ميسازد (  ،نميتواند بر» مھر« ترجيح
داده شود  .اين سرانديشه  ،ھمه گستره ھای سياسی و حقوقی و
اجتماعی را معين ميسازد  .چنانچه ايرج که نخستين شاه ايران
ميباشد  ،مھر را بر داد ترجيح ميدھد  .اين مھراجتماعيست که داد
) قانون ونظام حکومتی واقتصادی و عدالت ( بايد تابع آن باشد .
ايمان به عقايد واديان و ايدئولوژيھای گوناگون  ،بايستی تابع »
مھراجتماعی « بشوند  ،نه آنکه پيوند ھای اجتماعی وسياسی
واقتصادی  ،تابع ايمانی خاص گردد .
خوانندگان شاھنامه به آسانی از اين داستان ميگذرند و به ژرفای
اجتماعی وسياسی واقتصادی وحقوقی آن  ،ديده نمی افکنند  .با اين
داستانست که پايه دين مردمی  ،دراولويت دادن مھر برھرايمانی ،
نھاده شده است  .اين داستان  ،محتوای ِ دين مردمی ھست .
اولويت مھر بر ايمان  ،به ھرانسانی اين حق را ميدھد که ھرکجا
دين يا شريعت يا مکتب ومسلک و ايدئولوژيش  ،عملی يا انديشه
وگفتاری ازاو بخواھد که مھر اجتماعی را برھم ميزند  ،آن را ناديده
بگيرد  ،و ازاجرای آن عمل  ،سرباززند و باالخره ترک آن دين
وشريعت ومکتب وايدئولوژی را بگويد  .اين اولويت مھر
برايمانست که بنياد جنبش ھای جوانمردی و عرفان و عياری
درايران بوده است  .اصل » فراسوی کفروايمان « بودن نيز ،
عبارت بندی منفی ھمين اصل است  .برپايه اصل اولويت
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مھراجتماعی بر ايمانھای گوناگون مردمانست که حکومت  ،بنياد
گذارده ميشود  .نگھبانی ودوام پيوند سراسر اعضاء گوناگون
اجتماع با ھمست که برتر از عقايد ومذاھب و مکاتب واديانست .
درحکومت  ،ايمان به ھمه جھان بينی ھا واديان وشرايع ومذاھب ،
تابع اصل مھر) پيون ِد ھمه اعضاء اجتماع باھم ( ميگردد.
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