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منوچھرجمالی

ِگـسـتـاخ «
» خــرد ُ
چگونه با گستاخی  ،درفرھنگ ايران
اولويت يافت
» مھـر« ،بر» ايمان «،
ّ
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
خود فرد ِ انسان ،مشخص ميشد » ،
ازجان ِ) از اخو= خوی(
ِ
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«
گستری « پيشين خود
کاسته شد  ،واز » اصل خودافروزی وخود
ِ
 ،افتاد  .ازاين پس  ،خردی که ازجان ) ھسته زندگی و آگاھی=
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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» اختال 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
خود
باريکه ای برای » آزادی انسان  ،و زھش ِخرد از جان
ِ
انسان « گشوده شد  .ازآنجاکه شريعت اسالم  ،ديوانه يا مجنون
را » مکلف « نميداند  ،نميتواند خردگستاخ را بنام شرع  ،تعقيب
گستاخی  ،با » ديوانه خواندن شدن دراجتماع
کند و ازبين ببرد .
ِ
اسالمی «  ،روزنه ای تنگ وباريک برای » افروختن خرد
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ازجان انسان « گشود  .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
خرد
ارجی وبی اعتباری  ،با تلخی وعذاب و تحقير ،تاب بياورد .
ِ
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 بن
کزجنون  ،گستاخ ميگفتی سخن  ،زاھدی ..
گفتش که ای » گستاخ مرد « اين مگوی وگردگستاخی مگرد
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ھيچ عاقل را نباشد يارگی کو بپردازد دلش يکبارگی
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
وفرخ
و روشنی وبينش يافتن «  ،که ھمان فراخ شدن وگستاخ ّ
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 ّ
فرخ شدن ِ) ازخود تابيدن (
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آتش جان يا » اخو «axvھست  .اين خرد گستاخ  ،با مفھوم »
خرد« زرتشت فرق دارد  ،که آن را نيروی برگزيننده ميان ژی و
ّ
خيروشر از ديدگان خود ميداند  .ھمچنين با مفھوم »
اژی  ،يا
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 «
جلوشکم
درعربی  ،داروی ضد اسھالست  .عقل  ،داروئيست که ِ
روش را ميگيرد  .به 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 که مانند رشته  ،برپای حيوان بسته ميشود تا فقط
بتواند درمحدوده تنگی  ،بجنبد ) عقالست  .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
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سپس در »  «freh = fraayخالصه وسبک ميشود و پيشوند
واژه ھای ديگر ميگردد  .عمل  ،ھنگامی خوبست که فراخ باشد
)  ، ( freh-huvarshtگفتار ،ھنگامی خوبست) (freh-
huxtکه فراخ باشد  ،انديشه  ،ھنگامی خوبست)  (humatکه
فراخ باشد .بدينسان  ،ازعمل وگفتاروانديشه  ،فراخی خواسته
ميشود تا خوب شناخته شود  .فراخ شدن گوھرانسان ،بيان تجربه
اصيل » آزادی « ھست  .اين »ھسته زندگی« در انسان  ،سبب
ميشود که انسان  ،فراخ منش »  « =fraxv-menishnھست و
از زندگی  ،فراخی و رفاه و راختی )  =fraxv-zivishnفراخ
زی ( و از چھره خود  ،گشاده روئی) (fraxv-anikميخواھد .
سيمرغ  ،دريای فراخ ) فراخکرت ( يا چراگاه وچمن فراخ
ھست .
» بودن «  ،احساس غنا وسرشاری وپـ ُری کردن و» ازخود ،
فراجوشيدن و فوران کردن « است  .انسان  ،ھستی ناگنجا درخود
ھست که به ازھمه سو ،به فراسويش ميريزد .

خرد 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  ،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
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گفتاروکردار وانديشه واحساس ديگری  ،ازگوھرجانش ميتراود .
او دراثرصميميتش با ھمه  ،چنين اعتمادی به ھمه دارد  .خرد
گستاخ  ،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 ،
خرد ناقص وضعيف ندارد  ،بلکه راست
چنانچه پنداشته ميشود ،
ِ
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
برپايه اين صميميت و اعتماد يا ساده دلی
جامعه
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 ،
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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 ميداند  ،وھم آرزوی آنرا
دارد که باز خودش ساده باشد وھمه با ساده باشند .
» عقل « درست نيروئيست که بربنياد ھمين سوء استفاده ھا
از» ساده دلی  ،يا از 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 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 «  .عقل  ،درواقع برضد » گستاخی خرد « برميخيزد و
صفای خرد را ازبين می برد  .عقل  ،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 (  .اين را
8
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درسانسکريت ) sat-tva -3 sat -2 satya -1ستو( 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
 -3امين  -4روح کيھانی ) برھم که درايران برم=، Brm
برمايون باشد( و »  « sat-tvaيا » ستو«  ،به معنای -1
جوھرحقيقی  -2طبيعت  -3جوھرروحانی  -4استقامت وپا
برجائی  -5ماده اوليه  -6نطفه  -7جنين  -8مايه اوليه حيات .
معنای واژه » صميم وصميمی « درعربی  ،معنای صميميت را
دقيقتر روشن ميسازد  .صميم درعربی به » استخوان = ast-
 « axv-aanگفته ميشود  .چنانچه ديده ميشود »استخو ان« به
معنای ِ دارنده »است  +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 » اخو« ھست  .ساده  ،آن اصليست
که درخود ،بالقوه  ،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 » ،
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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
خوارميشمارد  ،ولی ھميشه نيز درآرزوی » ساده بودن « است :
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 » آينه «  ،اين سادگی ) يافتن اصل
درخود ( را درخود ميخواستند تصوير کنند  ،درحاليکه » آينه « ،
بيانگر 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
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) 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 ُُدس  ،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 اخويا ساده ) سده ؟ (  ،از
بی 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  ،نرم وساده
خرد گستاخ  ،خرد ساده وصميمی است که جھان وجامعه ای
ِ
برنده
قابل اعتماد ميخواھد و ميسازد  .با آمدن » روشنی وامی ِ ّ
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
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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  ،ازاين پس  » ،قدرت صورت دھنده ديگران ،
سازنده اندازه ديگران « ميشود  .اصل ِواژه »
ومعلوم ومعين
ِ
قدرت «  ،به معنای » اندازه دھنده واندازه گذار« ھست  .عقل ،
درشناختن چيزی  ،برآن چيزقدرت 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 ،ازحقيقت 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 »
اخووھسته وتخم «  ،ھيچگاه به » ھيولی = ماده خام وبی نقش
وبی رنگ « نمی کاھد .
غارزمان وآزمايش ،
با چيرگی روشنی وامی  ،ازفراسوی
ِ
ازآفتاب ھميشه حقيقت  ،ازمعرفت معتبردراجتماع  ،بايستی
خردی را خرد شمرد که درچھارچوب آن معرفت معتبرو
مقتدردراجتماع  ،بينديشد .اين خرد  ،ديگر» خرد گستاخ ّ
وفرخ
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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 « 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 حرم و وسواس ابليسی است .
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
خرد گستاخ درانديشيدن  ،بايد
خطری ھولناک روبروميشود .
ِ
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 ،
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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 ! 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 ميسازند  .ما
درشاھنامه و بھمن نامه  ،با گستاخيھائی آشنا ميشويم که گرانيگاه ِ
فرھنگِ اصيل ايران ھستند .

زال درزناشوئی گستاخانه اش با رودابه
يت » مھر بر ايمان « را گذاشت
بنياداولو ِ
ّ
بنيادآشتی وصلح را ميگذارد
سيندخت ،زنی که
ِ
داستان مھرورزی زال زربا رودابه درشاھنامه  ،داستانيست که
اولويت مھر برايمان « بنياد گذارده ميشود  .رودابه ،
درآن »
ِ
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.
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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 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 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  .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
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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 .
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
 ،می پذيرد .
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
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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 .
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
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
پيوند ھمه اعضاء اجتماع باھم (
ومذاھب  ،تابع اصل مھر)
ِ
ميگردد.
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