انديشه ھای روز به روز
) (3
زن وسکوالريته
چرا  »-1زن « و » -2تن = جسم= ماده « و -3
» دنيا « و  » -4زمان گذرا = جھان فانی « و -5
» بينش حسی «  ،باھم  ،ارج خود را درگذشته ،
از دست دادند ؟ وچرا آنھا فقط با ھمديگر،
ميتوانند  ،به » ارج واعتبارحقيقی خود « خود
بازگردند .
عالم جسمانی ) تنی = تنکردی ( و دنيا ) گيتی ( و » زمان
گذرايا فانی « و » انديشيدن برپايه حواس «  ،وخرد  ،ھمه
» زن « ھستند  .ھنوزھم درفارسی  » ،گيتی خانم «  ،نام
زن ھست  .درعربی نيزبه دنيا  :ام حباب ،ام حاجب ،ام
ختور ،ام سلمة  ،ام القا ،ام وافر گفته ميشود  .دراوستا
وپھلوی به جھان جسمانی » تنکردی = تن کرتی « گفته
ميشود  ،که درواقع به معنای » زاده شدن اززھدان « است .
ھرچه از زھدان زاده ميشود  ،دنيای جسمانيست  .ضديت با
دنيای جسمانی  ،ضديت مستقيم با زن است .خود واژه » تن
«  ،به معنای » زھدان ومجرای زايش « است  ،اين چه تن
مرد باشد وچه تن زن  .ھمه تن ھا  ،زن ھستند  .درفرھنگ
ايران  ،تن وجان ) = جی +يان (باھم جفت وھمزاد وانبازو

يوغ ھستند و با ھم دربرابری ميآفرينند  .جان که » جی «
باشد ،و آتش جان ميباشد  ،گوھر ِخود ِخداھست  .به عبارت
ديگر ،درکانون ِ تن ) جسم ( که ز ن است ،خدا ميباشد.
خود ِ » جی «  ،نام خدای زمان وزندگی وموسيقی وشناخت
است که تحول به گيتی ) دنيا وزمان ( می يابد  .خدا درگيتی
درتن ھا ودرزمان ميزيد .
بينش حواس  ،که ازآن » خرد « پيدايش می يابد  ،ازھمان
آتش جانی  ،يعنی گوھر خود خدا ست که از روزنه ھای تن
) سوراخ = سوخر= سوفر= نای = مجرای زايش ( زاده
ميشوند  .بينش ھای ھمه حواس  ،ھمه زايش خود گوھرخدا
 ،ازروزنه ھای گوناگون تن ) = زن ( ھستند  .زرتشت
برضد اين اصل جفتی وھمزادی برخاست .اين بدان معنا
ھست که تن وخدا  ،ديگرباھم جفت نيستند  .خدای زرتشت ،
خود واژه » زن «
ديگر ،خوشه ) کانون آتش ( نيست .
ِ
دراوستا  ،ھم به معنای »زادن « و ھم به معنای » شناختن
« است  .بدينسان  ،بينش ،يک پديده زايشی ازتن انسانست .
اين را زرتشت نپذيرفت  .اھورامزدايش  ،در » روشنی
بيکران «  ،جای دارد  .اين روشنی بيکران دراصل »
روشنی ِ اَن +ا َگرا « است  ،يعنی روشنی بی زھدان و
روشنی بی آتش ) تخم (  .بدينسان ديده ميشود که دنيا
وحواس و زن و تن و زمان گذرا ) فانی ( و تحول  ،ھمه
انسان را دراديان نوری  ،ازخدا  ،دورميدارند  .به قول
مولوی :
چيست دنيا  ،ازخدا  ،غافل شدن
نی قماش ونقره وفرزند وزن
برشالوده اين بينش مستقيم زايشی ازخود تن انسان که زن
ھست  ،ھمه اين گستره ھا  ،باھم ارج واعتبارخود را از

دست ميدھند ،ودرست سکوالريته  ،با زيافتن ارج ِ ھمه آنھا
باھمست  .زندگی درزمان گذرا و بينش مستقيم حسی و
زندگی درگيتی ودرتن  ،ارزش خود را  ،بدون باز گردانيدن
حقوق وارج زن به زن  ،ميسرنميگردد .
سکوالريته در ژرفايش  ،مسئله زن ھست  .ارج دادن به
ھريک ازاينھا  ،ايجاب دادن ارزش به ديگری را ميکند .
ارزش دادن به تن  ،ارزش دادن به زن است  .ارزش دادن
زمان فانی  ،ارزش دادن به زن است .ارزش دادن به
تفکرعلمی برپايه آزمايشھای حسی  ،باز ارزش دادن به زن
است .

