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انسان ،نميخواھد روشن بشود
بلکه ميخواھد ،خودش ،
سرچشمه روشنی وگرمی بشود
ِ
» حقيقت«  ،بـشنـو از » پـور فـريدون «
که شعـله  ،از تـنـورسـرد  ،نايو) نايد (
باباطاھر
اين اشاره لطيف باباطاھر ،که حقيقت را بايد از ايرج
پسرفريدون شنيد  ،چه رابطه ای با تنوروشعله اش دارد ؟
چرا حقيقت  ،شعله تنورگرم يا کانون گرم ھست ؟چرا ،اين
ايرج ھست که حقيقت را ميگويد ؟ و چرا ما بايد برای
شنيدن حقيقت ،بازبه سراع ايرج برويم ؟ چون ايرج که » اِ
ر ِ ز« باشد ھمان » ارتا  ،ارديبھشت  ،ارتای خوشه «
ميباشد .ارديبھشت ،ارتای خوشه بود  .خدای ايران ،خوشه
ھمه تخمھای انسانھا ،يا کانون» حبه زغالھا افروخته «
بود  .ھمانگونه که ارتا ،خوشه شمرده ميشد ،کانون آتش يا
منقل آتش ،يا آتشکده ھمه حبه ھای آتش نيز شمرده ميشد .
ارتا ،روشنی نبود  ،بلکه » آتش بود  ،که اصل ِ روشنی
است « .افزوده برآن  ،آتش  ،اصل روشنی وگرمی ھردو
بود  ،و جمع کردن» روشنی با گرمی « باھم  ،مسئله بنيادی
بود  .حقيقت  ،نميتوانست روشنائی باشد که گرم نيست  .تن

انسانھا  ،تنورھا  ،يا کانونھا يا منقلھائی بودند که تخم ارتا
که ھمان » آتش جان « باشد ،درآنھا افشانده شده بودند  ،تا
ھمه انسانھا  ،خودشان  ،سرچشمه حقيقت ) روشنی
وگرمی ( باشند  .خدا  ،به انسانھا  ،نور نمی افکند ،بلکه
آتش وجود خودرا دراجاق تن انسانھا ميافکند ،واين ھمان
جان انسان بود  .جان درتن انسان  ،آتشيست که جفت
تنورتن اوھست  ،وازاين تنوراست که شعله گرم وروشن که
حقيقت باشد ،زبانه ميکشد  .انسان  ،تنور گرميست  ،چون
آتش جان ) يا تخم سيمرغ = ارتای خوشه ( دراوھست  .اين
شعله که ازتنور ِ تن او زبانه ميکشد  ،وروشنی وگرمی می
بخشد ،حقيقت ھست  .انسان ،خودش  ،سرچشمه حقيقت
ميشود ،سرچشمه بينش ومھر) پيوندھا  ،انجمن سازی ،
دوستی ،اجتماعسازی( ميشود  .حقيقت  ،شعله روشنی
وگرمی است که ازآتش زندگی ھرانسانی که درتنش
افروخته  ،برميخيزد .درفرھنگ ايرانی ،درھرانسانی  ،اين
آتش جان ،يا » اخگروجود خدايا سيمرغ « ھست  ،و
فروزش اين آتش است که حقيقت ميباشد .انسان  ،خودش
سرچشمه روشنی وگرمی يا حقيقت ھست  ،ولی درست اين
تنور وجود انسان را اديان وعقايد ومکاتب فلسفی
وايدئولوژيھا  ،سرد کرده اند  .اين سرچشمه حقيقت  ،يا »
کانون آتش بودن انسان «  ،برترين گناه شده  ،چون اصل
سرکشی ازھمه قدرتھاست که خود را مالک انحصاری
حقيقت ميدانند  .ھمين » آتش جان که ارتا باشد درقرآن ،
ابليس  ،يعنی اعدا عدو انسان گرديده است  .درعربی نام
ديگرابليس  » ،حارث « است که معرب ھمين » ارتا =
ارس = ارز = ايرج « ميباشد  .اسالم  ،انسان را »
تنورسرد « ساخته است  ،تا شعله حقيقت ازتن او،

سرنکشد  .حقيقت  ،از اين انسان که » تنورسرد  ،يا ِگل
مـرده« ساخته شده  ،پيدايش نمی يابد  .جان انسان که »
ُ
ارتای آتشين« باشد  ،تبديل به ابليس ساخته شده وازاو بيگانه
ساخته شده است  .امروزه نيز انسان  ،به عنوان » کانون
آتش بودن «  ،ديگر آرمان کسی نيست  ،و ھمه ميکوشند که
فقط ازاين ويا آن  ،روشن بشوند  ،روشنفکربشوند و
آتش ِجان خود را  ،ازکانون تن خود ،دورساخته  ،وبنام
ابليس ملعون  ،آنراھميشه رجم ميکنند

