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  منوچھرجمالی

  

  »عـروس زمان « گفتگوبا 

  »سکو#ريسم وارداتی«وتفاوت آن با

  

  ، کابين توچيست ؟» دھرعروس ِ« گفتم به 

   عمرخيام-ّدل خـرم تو ، کابين منست :   گفتا 

  

  

  روشنگری وسلب مرجعيت ازگذشته

------------------------------------- 

روشنگری ميشود ؟ و چه چه ھنگامی درتاريخ ، جامعه ، نيازمند 
می  ميشوند ؟ ھنگاميکه جامعه در وروشنگرکسانی شيفته روشنگری

 انسان ،. را گم کرده است»   خودجوانی وشادبودن درزندگی«يابد که 
 لبريزاززندگی   جوان ميشود، که ازنو ،، کهھنگامی روشن ميشود

 بھار  ازنو،سبزميشود ،، چيزی روشن ميشود که ازنو. ميشود 
 تاريخ مانده اند، ميدانھمه چيزھائی که ازگذشته ، يا در .ود ميش

واورا ، بردوش اوميشوندسنگين  و بار،تنگ ميسازندحرکت را براو
 زيراين بار، تلف وخرج ميکنند ونيروھای اورا ، بيھودهخم ميکنند،

، نيروھای تاريکی   ازگذشته،مانده است،درھمه آنچهاو. وھرزميدھند
 و ازجنبش وشادی باز  ،ميافسرند وملول ميسازنددرمی يابد که اورا 

.  می بندند خودش ازگوھر زندگی را، و راه لبريزشدنميدارند
. ميزند  »کل مرجعيت گذشته وگذشتگان ِ« زير،اينجاست که ناگھان 

 مراجع  « پرچم طغيان برضد ھمه ھمين،درواقع خيام دراين رباعی
  : را ميافرازد»درگذشته

   اند ای ساقیآنان که زپيش رفته
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  خفته اند ای ساقی) فريب ( درخاک غرور

  ، حقيقت از من بشنورو باده خور و 

 باد است ھرآنچه گفته اند ای ساقی

آنچه .  ميشود  نيزاين عبارت ، شامل ھمه کتب مقدسه ومعتبرگذشته
اين نخستين .  است تھی و بيھوده وتوخالی ھمه پوچ و ،آنھا گفته اند

   آنچه گذشتگان گفته اند ونوشته اند،.شد انگيزه روشنگری ميبا
 زندگی را تاريک وسرد  بلکهزندگی را ازنو جوان وشاد نميکند ،

   .ميسازد وبايد ازآن گسست وملول 

  روشنگری وخطرآن

-------------------  

 ِاو روی ھمه. روشنگری ، ھميشه با چنين نفی وطرد  کلی آغازميشود
 ،  اين سخن خيام گفتن البته .، يکجا خط بطWن ميکشد  ھاگذشته

شته پيدايش آيا آنچه درگذ  ولی.اشته است دنيازبه جسارت فوق العاده 
ا آنچه درھرزمانی پيدايش می درگذشته ميماند ؟ آييافته، ميگذرد و

ا آينده ، ريشه ای درگذشته ندارد؟ آيا ، درھمان زمان ميماند ؟ آييابد
آيا انديشه ای را که ما نفی بذرآينده درگذشته ، کاشته نشده است ؟ 

 آيا آينده وطرد ميکنيم ، پدر انديشه ای نيست که آن را رد ميکند؟
آيا گذشته ، ارثی برای آينده باقی . » بريد« وحال را ميتوان ازگذشته 

آيا ما به محض پيدايش خود ، زبان خود را خودمان  نميگذارد؟
 ازاينجاست  ريم  ؟ به گور ميبمان نيز با خود آن راميآفرينيم وسپس

 ھمان گذشته ھای  حتمیبازگشت، دردسراين روشنگریکه 
دليل نميشود که  آنچه را ما دورمياندازيم ، .منفورومکروھش ھست

 ما دست ازسرگذشته ميکشيم، ولی . دست ازسرما بکشند  نيزآنھا
  .  دست ازسرما نميکشد ، به اين سادگيھاگذشته

  گسستن ازگذشته، در درون خود

 -------------------------------  

. گذشته ، دربيرون ما نيست که بتوان ازآن بريد وآنرا دورانداخت 
گذشته ، دردرون ماست که ما ميتوانيم آگاھانه ازآن ببريم ولی نا 
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» حضور نا آگاھانه اش « آگاھانه با ماھست وخطرگذشته ، ھمين 
 بريد، چون وگذشته ای را که دردرون ماست ، نميتوان ازخود. ھست 

 آنچه مارا بازميدارد، دراين گستره .چنين برشی درد آور است 

 . ھرروز، صورت نو به خود ميدھدلیتاريک نا آگاه ما ميماند و
 روشنگر، . خود را ميپوشاند و خود را نوميسازد ، درنو،ھرگذشه ای

ازھمه  و ، برميخيزد ،نيروھای زندگی درخود ِبرضد کاھندگان
 « . انتقاد ميکند ،ه عنوان بازدارنده وکاھنده زندگی ب،چيزھای گذشته

  وبزرگسازی ضعف » چشم ضعف بين « داشتن، برای او» انتقاد
 ، چشم او. او با ميکرسکوپ، ضعف ھا ونقص ھارا می بيند .است 

  ھرچيزی را چنان بزرگ ميکند که ھمه آن چيزرا پيدا وآشکارضعف
  .  می پوشاند  ، ِازآن ضعف

 به عنوان نقص  فقط ھمه گذشته را انتقاديست کهِ يا خردبا چنين چشم
 وضعف وبدويت وتنگی وکودکی وافسانه وخرافه وضدحقيقت می بيند

 بار بردوش خود او ھمه را ،. طرد ميکند  نفی و يکجا نيز و ھمه را،
او با . گذشته ميکند سراسر  دورمی اندازد و پشت به  ومی بيند ،

ولی مسئله  . را سبک وروشن می يابد خودانداختن گذشته است که
 گذشته  کل، پشت کردن به کل گذشته ودورانداختنبنيادی روشنگری

» سلب مرجعيت ازگذشتگان «  گذشته نيست ، بلکهکل ونابود کردن 
   .د، بی انکه مرجع وميزان ما باشند ن ميتوانند بمان، گذشته ھا.است 

  سلب مرجعيت ازگذشته  

----------------------  

» مرجعيت «  ھمان ادعای است ،سنگين آنچه درگذشته وسنت ، بار
 مرجع ، کسيست که نميگذارد ما ازخود باشيم ، وميخواھد .ست آنھا

 .خود ، تابع گذشته وازگذشته باشد .  ازگذشته باشيم. که ازاو باشيم 
 انسان وجامعه ِ، ھنگامی باراست که خودتاريخ و آنچه ازگذشته ميآيد

زمان ، ھميشه ازنو .  ، باز دارد )ازخود بودن  ( مه بودنرا ازسرچش
ازخود . جوان ميشود و ھميشه جوان ، ازنو، ميخواھد ازخود باشد 

گذشته وتاريخ ، راه جوان .  بودن» مرجع وميزان « بودن ، يعنی 
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ايرانيان آن را ( برای جوان شدن ازنو . می بندد شدن ازخود را 
ست برضد مرجعيت گذشتگان وپيشينه ھا بايد نخ) فرشگرد ميناميدند

   .برخاست ، وخط بطWن براين مرجعيت کشيد 

  برداشتن بايد با  نخستين گام را برميدارد ، ولی کار،روشنگری با اين
عيت را از جامعه ، ھنگامی مرج.   ديگر، اين جنبش را تمام کندیگام

  که خودش ،گذشتگان واز تاريخ وازکتب مقدسه سلب کرده است 
 ،  وازخود نشدهتا جامعه ، خودش نيرو نيافته. ميزان ومرجع بشود 

ب مرجعيت ازگذشته ومرجع وميزان نشده است ، سل
  اندکیگذشته با.دربرداردوگذشتگان،خطربازگشت گذشته را

 .، به عنوان مرجعی مقتدرتر بازخواھد گشت  درظاھرتغييرصورت
 وشيوه تنازع بقا دارد ،گذشته ای که پيشينه دوام سده ھا وھزاره ھا را 

 جامعه . به آسانی راه بازگشت را می يابدرا درتاريخ بارھا آزموده ،
 راه با جوان شدن خودش ،بايد با مرجع وميزان شدن خودش ، 

  . ببندد مرجعيت گذشته را بازگشت 

ھنگامی جامعه ، خود ميزان ومرجع شد ،  با آنچه گذشته وبا تاريخ 
عنوان تاريکی وخرافه ونقص وسنگينی و وبا مقدسات پيشين ، به 

او درگذشته ، انباری می يابد که به او .  بازدارندگی روبرو نميشود 
به ارث رسيده است و آنگاه يک به يک را ازآن انبار، بيرون ميآورد 

او ميخورد و می بيند که به درد او ميخورد و تا چه اندازه به درد 
 و آيا به  ،يستضروره اندازه تا چبرای شاد وجوان شدن زندگی او و

شنگری به شيوه ای ديگر بدينسان ، رو.   او ميآيد يا نه آيندهکار
خود او زندگی ھرچيزی را با روشنی آفتابی که ازگوھراو. آغازميشود

   .  ر رباعی خيام ، فوری چشمگير نيستاين د.  روشن ميکند   ،زاده

  وـ که باده نوشيده ، بشنیحقيقت را ازخيام

 --------------------------------------  

خيام اين حقيقت را ازکجا می يابد که انچه مراجع گذشته گفته اند، پوچ 
 ما باده را در چھارچوبه ذھن !وبی حقيقت است ؟  ازنوشيدن باده 

 چه ميکند ؟  باده انسان را  درفرھنگ ايران باده.اسWمی خود ميفھميم
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درشاھنامه چرا »  بھار «. ميکند  )رام+  ھور– يا –رم + ھور ( ّخرم
ّ بھار، خرم ميکند ، ازنو جوان ميکند ، ّھميشه خرم است ؟

نای = van-hra = van-ghra چون بھار،. کردارفرشگردی دارد 
به معنای van  ھستند، و  نایپيشوند ھای قره ، و ھره ، به معنای(به

 ازسرزنده ھمه طبيعت را  ، است که باد آھنگينش در وزيدن )به است
 درفرھنگ ايران ، نيرو يافتن وازنو  »ّخرم«.  ميکند وشاد وجوان

 کهآتش جان او. جوان شدن  از سرچشمه نھفته زندگی درخود است 
  . نياز به افروخته شدن دارد پنھان است ، در زيرخاکستر

  »وان ـج« معنای واژه 

---------------------  

است ، نه يکبار »  جوان شدن ازنو،« مسئله بنيادی درفرھنگ ايران، 
به . و اين نکته ، معنائی بسيارژرف دارد . برای ھميشه جوان ماندن 

  کودک- 3 و ھم  Kehِ کـه- 2 و ھم Juvan -1جوان درپھلوی ھم 

kodak جوان ، درسانسکريت .  فته ميشود گjivanaده است جيوان بو
عنای  ، ھم به م »جی«پيشوند. است  » جان بخش « که به معنای 

 jyaجيا. است » خواستن « و» عشق يا مھر« زندگی ، وھم به معنای 
درواقع ، جوان ، کسيست که . نيزدراوستا به معنای زندگی است 

اينکه ايرج .  است  وخواستروسرشار از زندگی وازعشقُـپ
ميداند، به معنای کوچکترنيست، بلکه به »  کھتر«درشاھنامه خود را

جوانی، .  فرق کلی دارد ،جوانی با کوچکی. است » جوانتر« معنای 
 درشاھنامه ، Erezاينکه ايرج. امتيازاتی دارد که کوچکی ندارد 

 ، اھميت »جوانی خدای ايران «، خدای ايران ھست ،» ارتا « ھمان 
بزرگترين خدای ايران ، جوان ھست و با چنين . فوق العاده دارد 

عنصرنخستين « يلبد و منشی ، جھان وزمان وزندگی ازاو پيدايش می 
دربندھش ديده ميشود که از خون گاوی که .است » جان ھرانسانی 

ميرويد که » کودک رز« ، » All-Leben  - کل جانھاست « نماد 
» بچه خردسال « برای ما کودک ، معنای .  ازآن باده ساخته ميشود

» کودک « ولی . را از دست داده است » جوان «  ومعنای ،پيدا کرده
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 - k=  ک - کواد« و .بوده است  » kawaadak=کوادک « اصل در 
kawaad«،  زیَکودک ر. است » غباد = قباد = کواد«  ھمان واژه 

چون .  که باده ميشود، معنای اصلی باده را روشن ميسازد)انگوری ( 
، وپديدآرنده راستی يا معنای آغازگرو نوآور، وبديع به » کواد « 

« ان بيرونی در آثارالباقيه ، سجستانيھا به بنا برابوريح. حقيقت است 
 به عبارت .ميگفته اند » کواد « باشد ، » فرودين که ارتا فرورد 

، نخستين عنصر جھان » ارتا « ديگر، ارتا ، کواد است و اين 
 با  فروردين ، جھان ازنو، پيدايش می يابد وفرشگرد ميشود .ميباشد 

کواد ، . ه آستانه درميگويند کواده ، ب. وجھان ازنو جوان ميگردد 
ميترائيست ھا ، سروش ورشن را که . افتتاح کننده جھان نو است 

 ) Cautes(بودند ، کواد » سپيده دم وسحروبامداد « خدايان 
 ، آفتاب را ازنو ميزاياندند و جھان ازنو، زاده اين دو باھم.  ميناميدند 

. است » وات + واکا« اين کواد دراوستا   ھست که مرکب از . ميشد 
به پژوھشھای گوناگون من ( کاوه ، درشاھنامه ھمان ارتا فرورد است

که رام (  ودرسانسکريت به ونوس )دراين زمينه مراجعه شود 
و به جغد گفته ميشود که مرغ بھمن ) بيدخت = درفرھنگ ايران بوده 

بنا براين کواد به . باشد )  جفت رام وبھرام يا جفت ارتا وبھرام (
 بدينسان ميتوان درھمان . است » باد رام « يا » باد ِارتا « عنای م
 که باده ميشود، پيوند مفاھيم باد وباده »جوان نوآور رز = کودک رز«

ھردو، اصل فرشگرد يا ازنو جوان سازنده ، و . را بخوبی بازشناخت 
ّباده ، باده خرم . ھستند) جانبخش ، جانفزا (لبريزکننده از زندگی

  ،)باده( که درمی ناميده شد، چونباده ، برای آن خاطر، باده .ھست 
  . می يافتند » باد« ديده ميشد که در) گشت آور( اصل تحول دھنده 

را تحول ميدھد وگوھرنھفته ... ھمانسان که بادصبا، دشت وگلستان و
پديدارميسازد وجھان، ازنوجوان ميشود،ھمانسان، باده،گوھرنھفته را

کارميسازد واورا ازنو، جوان وتازه و نيرومند وغنی انسان را آش
است » رم + ھور«  در ،»  ھور«ّخرمی ، پيايند ھمين. ّوخرم ميسازد

  .نوشابه تحول دھنده گوھر انسان وجوان سازنده انسانست « که 
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  »ّباده خرم « بيا ای ھمدل محرم، بگيراين 

  )مولوی( چنان سرمست شو اين دم ، که نشناسی مقامی را 

ودليرو ) مستی ( با نوشيدن اين باده ، چنان تحول می يابدن انسا
 يا  .گستاخ ميشود ، که به ھمه مقام ھا وقدرتھا ، ارزشی نميگذارد

  :حافظ درباره پيرمغان ميگويد 

  قدح باده بدست» ّخرم وخندان« ديدمش، 

  ، صد گونه تماشا ميکرد» آينه « واندرآن 

   کی داد حکيم ؟اين جام جھان بين ، به تو ،:  گفتم 

  گفت آن روز ، که اين گنبد ميکرد

 و ازنوشيدنش است » ح باده قد« اين جام جھان بين را که پير مغان 
)  تحول = مستی( ّ وميتواند دراثر اين خرمی ّخرم وخندان ميشود ،

 خدا ، درھمان لحظه آفرينش جھان مستقيما به بينش ھمه چيز برسد ،
 « ،) ان ، گيتی ُگـش ئورو( جھان جان ن ِاين خو  از.به او داده است 

سپس باده ميشود  ميرويد و» نوجوان رز= کوادک رز = کودک رز
رت ديگر، ازنو جوان  ، يا به عبا را خرم ميسازد، انسانبا نوشيدن 

 زندگی= جی « ، از) وان + جی (  ، و با جوان شدن نيرومند ميکند
ا اين جوانيست که ب. سرشارميگردد  » ابتکار+ خواستن+ عشق + 

 جوان ، .زندگی درگيتی ، برايش عروس زيبا روی ودل ربا ميگردد 
  .خواستار وخواستگار عروس است 

  خيام جوان ، به سراغ عروس جھان ميرود

 -----------------------------------------   

«  را  » زندگی درزمان « يا بھتربگوئيم ، ، »زمان«، چرا خيام 
؟ چون رابطه خيام  که با منش جوانی ميزيدوجوان عروس ميخواند 

ميانديشد، در زندگی درزمان ودرگيتی ، عروس خودرا می بيند و 
خيام به زندگی کردن درزمان ، . »پيوند مھری با اوھست « خواھان 

، امروزه ما زندگی را چيزی جدا از زمان می انگاريم  . مھرميورزد
مان ، يک خداھست ، يا به ولی درفرھنگ ايران ، خدای زندگی وز

 ما می .عبارت ديگر، خدای زمان ، با زيستن در زمان کار دارد 
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درحاليکه ، زندگی وزمان، . پنداريم که زندگی ، درزمان ميگذرد 
يک لحظه شادی ، ازمن . باھمند وتحول زندگی ، زمان ناميده ميشود 

گی زندسراسر ، تحولی پايدار در کوتاهنميگذرد ، بلکه آن شادی
 درخود،  ، خيام. خدای زمان ، فراسوی زندگی درگيتی نيست .ميدھد 

است ، و درزيستن » جفت جوئی« گوھرش جوانی را می يابد که 
« درھزوارش ، جوان ، به معنای . زمان ، عروس خود را می يابد در

گوھرجوانی ، جفت جوئيست ، . ھست » جفتان « يعنی » جوتان 
« درکردی به جوان ، . کشيده ميشود  اوجفت ميجويد چون به مھر

ميگويند که درسانسکريت به معنای ھمزاد وجفت است و » �و
ساخته شده که گياه عشق يا » �و�و= لبWب « ازھمين واژه ، واژه 

ازآن ساخته شده چون لبان ، ھميشه » لب « ھمچنين واژه . پيچه است 
  . رعشق است ، بيان اظھا) عشق = لب« جفت ھستند ، و بوسيدن با

، عروسی برای » سراسرگستره زندگی در زمان «  در خيام اينکه
اين . مھرورزی می يابد ، رابطه اورا با کل ھستی معين ميسازد 

 روئيده و  ،انديشه ، انديشه ايست که ازجامعه ای جوان ونيرومند
 ملت که به آسانی ازضمائر ،ھزاره ھا بنياد زندگی بوده است

  مذاھب ومکاتب دينی وفلسفی آمده اندھرچندمحوشدنی نيست ، 
ه اند و خواسته اند آنرا د جنگي وآگاھبود ھادرمغزھانيزوبرضد آن 

روزگاری دراز، در پی زندگی مھرورزانه با آنان  . ريشه کن کنند
آنھا درپی غلبه يا حاکميت برگيتی . عروسی جوان وزيبای گيتی بودند 

ا انبار خود را می يافتند که باھم بوده اند، بلکه درگيتی ، معشوقه ين
 » مجموعه جانھا «گيتی دراوستا به. ميتوانستند بيافرينند وشاد باشند 

 به عبارت ديگر، زندگی کردن درگيتی در درازای .اطWق ميشود 
  . آنھا بود ) ھمبغ = ھمآفرين (  وانباززمان ، محبوبه ومعشوقه

  گيتیتفاوت سکو#ريسم با انديشه عروسی انسان با 

------------------------------------------------  

پشت سرانداخته شده وفراموش ، اکنون آن آرمان پھناوروفراخ ومثبت 
 جانشين آن  بسيار تنگ و منفی بنام سکو�ريسم ،ی آرمان و،گرديده 
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 دين حاکم  ھم، ولی ھمين آرمان بسيارنحيف راآرمان شده است 
 ،سکو�ريسم ، آرمانی بسيارنحيف و�غر.    تاب نمی آوردبرايران ،

دردو برآيند شده است که يکی ، نفی تبعيض باشد و ديگری جدائی 
 قانعيم ولی آنرا ھم ازما دريغ ،ما با اين آرمان ناچيز. دين از حکومت 

 ھمان يافتن پيوند مھری با البته شکل مثبت سکو�ريسم ،.  ميدارند 
تغيير ماھيت پيوند انسان با طبيعت  « زندگی درگيتی است ، که طبعا

 سکو�ر، چيزی . »و گيتی وبا ھمه انسانھا و با اجتماع ونظامست 
فقط مسئله .  نيست »زندگی زمانی «  يا »زمانی « جز به معنای 

  .چه رابطه ای با زندگی درزمان ھست   خواھاناينست که انسان
ھان ھميشه گوھريا طبيعت انسان، چگونگی پيوند اورا با ج

، تصويری ازخدا ی فرھنگ ايران . پيرامونش، مشخص ميسازد 
وزندگی ومھرو که لبريزاز نيروجوان و ازانسان  جوان پديد آورد 

 ، ارتا يا فرن ، آتشی بود که شعله جان انسان. ند  ھستخواست وابتکار
) تابش( ميکشيد و ازروزنه ھای حواسش، تبديل به روشنی وگرمی 

اندام حسی برای او ، اندام جفت . ده جفت وانبازشود ميشد تا با ھمه پدي
 .  انسان درھرحس کردنی ، با جھان ، عروسی ميکند .جوئی بودند 

چنين انسانی که طبيعتش ، جوانست ، درجھان ، عروس خود را می 
«  وطن وخانه ،باشد» يان + يان يا جی+ گی« که » جان  « .يافت

 م او نيز بنا برابوريحانخدای زمان وزندگی ، رام بود چون نا
اين خدای زمان ، برغم آنکه درمتون . بود » جی « ، درالتفھيم 

خدای ھميشه نوجوان ، ھميشه « زرتشتی ، نرينه ساخته شده ، ولی 
درھرانسانی ، جی يا رام ، يا اصل ھميشه . ھست » پانزده ساله 

، » نش ھميشه جوان دارد  که م ،انسان« طبعا . جوانشوی ھست 
 . ھانش، عروس خودرا می يابد و به او مھرميورزد ميشه درجھ

فرھنگ ايران ، درخدای زمان که خدای زندگی ھم بود و فراسوی آن 
خدای موسيقی ورقص وشادی و شناخت ھم بود ، عروس جوان 

پيوند عروسی « بايد ،برای او، ھمه پيوند ھا . ومعشوقه خود را ميديد 
 نخستين عنصر درھرجانی ، ودر  ،او.  د نباش» پيوند مھری = 
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بدين ترتيب ، باھمه آنھا ميبايستی . ھرانسانی بدون تبعيض ھست 
 جداکردن  ھم تبعيض زيستن و بدونھم .  رابطه مھری داشته باشد 

تغيير « ، فقط پيآيند  ريسم خواسته ميشودحکومت از دين که درسکو�
. است  » اسرپديده ھا درگيتی انسان با سررابطه گوھری وطبيعی
 انسان با گيتی ،  بی  جان تغيير يابی رابطهخواستن اين دو ، بدون 

 و ، جوان شود، انسان ، بايد ازنو درمنش و درانديشه. ريشه است 
عروسی کردن با گيتی و .  بکند راازخوداحساس لبريزی غنای خود 

 وقتی که .با طبيعت وبا اجتماع وبا تاريخ ، عروسی کردن با خدا بود 
وسی کردن با خدا ، کفروشرکست ، طبعا خواسته ھای سکو�ر، عر

اين انديشه که عروسی کردن انسان با گيتی . ھمه لنگ درھوا ميمانند 
يا باخدا ، اگر بنام کفروشرک رد نشود ، يک سخن شاعرانه به حساب 

نيزآنست که منش ما ، پيروفرسوده چنين برداشتی علت .  ميآيد 
ائی را نه با منش جوان ، درگيتی زيبائی ھوگر. وافسرده شده است 

  . يم وبه انھا دل می بنديم می يابيم که شيفته آن ميشو

  

  چه کسی درفکرعروسی است ؟ آنکه جوانست

-------------------------------------------  

واين منش جوان . چه کسی درفکرعروسی است ؟ آنکه جوانست 
ميرود » عروس دھر«  به سراغ ولبريز اززندگی خيامست که مستقيما

 من ، به خواستگاری توامده ام و .و ميگويد که من عاشق توھستم 
 چگونه ميتوانم انبازتوشوم ، وعروس زمان ، اين ميخواھم بدانم که

» دل خرم « عشق را می پذيرد و ميگويد که تنھا کابين من ، داشتن 
  . ھست 

 چه بود ، که  محدود به» روسی عروسی وازپيوند ع« تصويرآنھا از
کل رابطه انسان «  نميشد ، بلکه  » يک واقعه چند روزه در زندگی«
معين »  با جھان وخدايان واجتماع وطبيعت و آينده  درروند پيوندرا

.  من ميخواھم ھرروز با تو ازنو جشن عروسی بگيرم . ميساخت 
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عارفردوسی دراشاين تصوير را . ھرروز درتو ، عروس تازه بيابم 
  .وشعرای ديگر ايران ميتوان رد يابی کرد 

اندام . بود » سرخی « و » آراستگی « عروس ، پيکريابی انديشه 
درفرھنگ ايران . عروس را با ھفت رنگ گوناگون آرايش ميکردند 

در آراستن ، ھم نظام . د نآرايش و آراستن ، دو رويه جفت باھم دار
 متمم وقرين ،زيبائی ونظام بايد. د داده ميشود و ھم زيباساخته ميشو

«  سياست ، نزد ايرانيان  . نظام بدون زيبائی ، طرد ميشد .ھم باشند 
» سياست « خوانده ميشد که به کلی برضد پديده » جھان آرائی 

آرائی ، شھرآرائی ، روستا  جھان آرائی ، کشور . درزبان عربيست 
آرايد ، کوی خودش ا ميکسيکه خانه خودش ر . آرائی ، خانه آرائيست 

 . جھان را ميآرايد را ميارايد ، شھرخود را ، کشور خود را ميآرايد ،
 . پيدايش می يابد  ،، نظم با شکنجه وتھديد وعذاب دادن» سياست «در

درغرب » پوليتيک « را نميتوان جانشين واژه » سياست « واژه 
    فردوسی ميگويد که.ساخت 

   بياراسته ، ھمچوچشم خروسيکی پھن کشتی، بسان عروس   

 سرخی ، درفرھنگ ايران، .کشتی مانند عروس ، آراسته وسرخ بود
رنگ مادينه است وسپيدی ، رنگ نرينه و روشنی ، ترکيب سرخی 

عروس «  چرا درشاھنامه عروس، سرخست ولی واژه .وسپيدديست 
در اوستا به معنای سپيد است ؟  درمقاله بعدی به اين مطلب » 

خدای ايران ، ارتا که با گل سوری اينھمانی دارد . خواھد شد پرداخته 
  .خدای ايران ، عروس جھانست . ، سرخست 

 رنگ  جوانی وجوش وخروش وبھار و،عروسديگر، درازسوئی 
  :ديده ميشود  ری ولبريزی،ُـ وپ)نگار( وبوی ونقش

  پراز غلغل ورعدشد کوھسار     زمين شد پرازرنگ وبوی ونگار

  وسی، رسيده جوانجھان چون عر

  پر از چشمه وبا غ وآب روان

  چومردم ندارد نھاد پلنگ   نگردد زمانه برو تار وتنگ

  : درھنگام گذرسياوش به ترمد و چاچ ميگويد فردوسی 
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  چو آمد به ترمد درون باغ وکوی     بسان بھاران پرازرنگ وبوی

  چنان بد ھمه شھرھا تا به چاچ   تو گفتی عروسيست با طوق وتاج

درداستان خاقان چين، عروسی را رويارو با جنگ ميگذارد که معنای 
  :آشتی و مھرپيدا ميکند 

  زمانی چو آھريمن آيد بجنگ   زمانی عروس پرازبوی ورنگ

  :درباره بھار ميگويد. مولوی نيز بھاروعروسی را ھم نھاد ميداند

  ھمه شاخه ھاش رقصان، ھمه گوشه ھاش خندان

   دستشان نگاریچو دودست نوعروسان ، ھمه

  ھمه مريمند گوئی ، به دم فرشته ، حامل

  ھمه حوريند زاده ، زميان خاک تاری

  چو بھشت، جمله خوبان ، شب وروز پای کوبان

  سرو آستين فشانان زنشاط وبيقراری

  چو گشاد رازھارا ، به بھار آشکارا

  چه کنی بدين نھانی؟  که تو نيک آشکاری

روس گونه خود را مانند بھار، مولوی ازانسان ميخواھد که گوھرع
درغزلی ديگر، به يکی از . آشکارسازد و ازخود ، لبريزشود 

تصاوير مھم درفرھنگ ايران ،که در متون زرتشتی ، گم شده است ، 
  . می پردازد و اين عروسی را به اصل پيدايش گيتی بازميگرداند

ی اارت= ارتا خوشت (  يا خوشه پروين  ، آنکه ثريابا يادآوری از
تخم =  » فرن«  ارتا که ھمان(  تخم جان ھمه انسانھاست  که)خوشه 

 اين غزل مولوی يادگاری ) ، عنصرنخستين ھرانسانی است آتش
بسيارچشمگير از فرھنگ ايرانست که غايت زندگی درگيتی ، 

  :است ) نشستن گردک ( عروسی 

   »زمين افتاديمه  زثريا ب «ساقيا ما

  ب بنھاديم بردم شش نای طر ،خودگوش 

سه ( د نخوشه يروين ، شش ستاره پيداست که اينھمانی با ارتا دار
خوشه  « و،  نيزناميده ميشود  »ششک« خوشه پروين ، ) . جفت 
 شيره اين انگور، بنياد انديشه خرابات  نيز شمرده ميشود، و»انگور
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 وھم دراينجا مولوی آنرا ، شش نای طرب  ،ومستی نخستين است
بوده است و ) تنبور(  يا شش تار » شش تا «د ، دراصلشاي. ميخواند 

اين اصل پيدايش جانھا و . شش تا زدن ، طنبور شش تار نواختن است 
وھم ،  » ارتا  = افشره خوشه پروين« ايست که گيتی ، ھم باده 

موسيقی ونوا و آھنگست که ھمان تصويرسيمرغست که با اھنگ نای 
به سخنی ديگر، . ا ميآفريند جھان جان ر) بادآھنگين ( منقارش 

  است  ) موسيقی = نوای نای ( فطرت ما ، مستی و جشن 

  ُبه خرابات بدستيم  ازآن رومستيم

  زاديم، کوی ديگرنشناسيم دراين کو

  ساقيا زين ھمه بگذر، بده آن جام شراب

  ھمه را جمله يکی کن ، که دراين افراديم

  ھمه را غرق کن وباز رھان زين اعداد

  » اعداديم ِبی مزه« خش که ما مزه ای ب

  ست انسانھا ھ آشتی خواھی فطری ھمه ، بياناين انديشه

  ب بوئیدل ما يافت از اين باده ، عجاي

  �جرم از دم اين باده ، لطيف اوراديم

  ھله خاموش ، بيارام ، عروسی داريم

  ھله گردک بنشينيم  که ما داماديم

  ميداند» گردک = عروسی با گيتی« زندگی درگيتی را 

  اگر تو عاشقی، غم را رھا کن

  و، ماتم را رھا کن» عروسی بين « 

  خدای ايران = گل سوری ، عروس چمن

--------------------------------------  

درگل ھای ، وبا�خره ، خواجوی کرمانی ، اين عروس را دربھار
می يابد که اينھمانی با سيمرغ » گل سوری « چمن وبه ويژه در 

وھم به » سرخ « ، ھم به معنای » سور وسوری « دارد و ) ارتا( 
  .است »  جشن عروسی « معنای 

  گل سوری که عروس چمنش ميخوانند
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  گو بده باده ، درين حجله ، که سوراست اينجا

  چون عروس بوستان ازچھره بگشايد نقاب

  بلبل ار وصف گل سوری نکند ، ھرزه گوست

  اکنون که درچمن گل سوری ، عروس گشت

  ازدست گلرخان ، می چون ارغوان بگير

  

  روسرشاراززندگی، چشمه زندگیُپ= جوان 

  --- جھان جوان  ---- 

  فرھنگی که جھان را باچشم جوانی می بيند

  

« و » پروسرشاراززندگی«  ، دراصل به معنای  »جوان«واژه 
 زندگی می  طبعاو آنچه لبريز از زندگيست ،.  است » چشمه زندگی 
به  »  jivana«اينست که درسانسکريت واژه . ميکند بخشد و زنده 

معنای زندگی بخش و حيات بخش و آنچه زنده کننده است مانند باد 
 که ميشوديا سخنی  گفته  »  ورد «ھمچنين به.  ميباشد وآفتاب وآب

 ، جوانمرد وراد است ، چون جوان ، درگوھرش.  جان می بخشد 
 جوانمردی نميکند، بلکه  او.زندگی او در ديگران روان ميشود 

 جوانی يا .زندگی درگفتاروکرداروانديشه واحساسات او لبريزميشود 
  وشادی ومھرجوانمردی ، بخشيدن پول نيست، بلکه بخشيدن زندگی

جوانمرد وجوان ، جھان وجامعه را ، با گفتارو . است به ديگران 
را آنچه جوانست ، پيرامون خود . انديشه وکردارش ، جوان ميکند 

انديشه « يک انديشه ، ھنگامی . جوان ميکند ، لبريز اززندگی ميکند 
. است ، که جامعه را پر از زندگی وشورزندگی بکند » جوان 

 بايد پيکريابی اصل جوانی وانديشه جوانی باشد، تا ملت را ، ،حکومت
  .تا جھان را سرشار ازمھربه زندگی کند 

» وان  « پسوند ِو» يا جيا جی  «  پيشوند اين واژه دراصل مرکب از
در سانسکر يت به معنای ) vaana( پسوند وان . بوده است 
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« پس . وفراوانی و ابرو آب وسرچشمه است ) درختستان( جنگل
پرومملو از زندگی و سرچشمه زندگی « به معنای » وانه + جيا= جی
خواستن « و » عشق = مھر«  دراوستا به معنای » جی«. است » 

پس جوان ، به معنای ، مملو ازعشق و . است » وطلبيدن 
» يوغ وھمزاد وجفت «  به معنای  ،»جی « ھمچنين . خواستھاست 

پس .  شمرده ميشد » روشنی وجنبش ومھر اصل آفرينندگی «است که
. شمرده ميشد » چشمه آفرينندگی و ابداع ونوآوری « جوان ، معنای 

متفق بودنست که در ازسوئی جی ، به معنای ھمداستانی وھمراھی و 
پس جوان ، سرچشمه ھمداستانی . راستای ھمان معنای مھراست 

«  به شاھين تزازو گفته ميشود که معنای  ،و ھمچنيت جی. است 
ازاين معانی ميتوان ديد که آنان .  دارد  را»ھمآھنگی و اندازه وداد 

و جھان جوان ، چه ، داشته اند » جوانی « چه تصويری از 
درست اين مجموعه .  و ھمراھان ومWزمانی داشته است برآيندھائی

ای که جھان جوانی را ميسازد ، پاسخگوی به اين سرشاری زندگی 
  : رستم جوان ،درشاھنامه در خوان چھارم. ازانسانست 

  چنان چون بود جای مرد جوان»    آب روان « درخت وگيا ديد و 

  رو بر نبيدچوچشم تذروان ، يکی چشمه ديد   يکی جام زرين ب

  ابا می ، يکی نيز طنبور يافت      بيابان چنان خانه سور يافت

  تھمتن مرآن را به بر در گرفت    بزد رود و گفتارھا برگرفت

ھميشه ( عروس و گل وباده وجشن و چمن  ، جھانی ازجوانی
رستم در راه يافتن قباد وفراخواندن . وآب روان می يابد ) سبزوتاره 

   : برگزيده شده بود  به شاھی ايرانکه از سپاھياناو

  ُيکی ميل ره تا به البرز کوه    يکی جايگه  ديد، بـرنا شکوه

  درختان بسيار  و آب روان   نشستنگه  مردم نو جوان

نشان پيوند » ھمنشينی عاشقی وجوانی ومستی و بھارو شادی « اين 
جائی شادی و سرفرازی و مھر . ضروری اين پديده ھا باھمست 

يکی . ھست که جوانی ھست » بينش برپايه آزمايش « انمردی و وجو
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مولوی .، نميتوان ، خلق يا فراھم کرد » بی ديگری « ازاين ھارا 
  ميشوندھم ميگويد که ھمه اين پديده ھا دربھاراست که ھمنشين 

  نس اينمستی وعاشقی و جوانی و ج

  ّآمد بھارخرم و ،  گشتند ھمنشين

   خوشصورت نداشتند ، مصور شند

  يعنی مخيWت ِ مصور شده ، ببين

  دھليز ديده است دل ، آنچه به دل رسيد

  در ديده اندر آيد ، صورت شود  يقين

  تبلی السرائر است و قيامت ، ميان باغ

  دل ھا ، ھمی نمايند ، آن دلبران چين

  يعنی تو نيز، دل بنما ، گر دليت ھست

  تا کی نھان بود ، دل تو ، درميان طين

قی وجوانی، نھفته درگوھرند و دربھار، آنھا به خود مستی وعاش
ديده ، دھليز دل است و آنچه در . صورت ميدھند و واقعيت ميشوند 

دل نھفته است ، ازکانال ديده ، بيرون ميآيد و تبديل به صورت 
ھمه صورت ّباغ ، اين سر نھان گلھا و درختان بھار دردر. ميشود 

توھم . شوده است تا ديده شود طبيعت ، دل خود را گ. يافته اند 
بھار، بيان . بھاربشوو آنچه درگوھر خود داری ، بنما وآشکارکن 

مستی وعاشقی وجوانی ، روند . روند  راستی يا پيدايش حقيقت است 
جوانی ، روند پيدايش  ِ سرشاری . پيدايش گوھرزندگی ھستند 

  .زندگيست که نيرومندی ناميده ميشود 

  ّزندگی ومھر، جھان را خرم ميکندجوان ، درسرشاری از 

  جنبش نوزائی درغرب، جنبش جوانشدن غرب بود

------------------------------------------------------  

نيست ، » نمودن آنچه درزندگی نھفته «   تنھا آنچه مولوی ميگويد 
 ودرطبيعت لبريزشدن سرچشمه زندگی ، در ديگران« بلکه 

ازاين لبريزی دل وگوھر واجتماع وتاريخ ان جھ. است  » وپيرامون
گفتاروانديشه وکردار، فروريزی اين . ّھر فردی ، خرم وجوان ميشود
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 ھمه جنبش ھای سازنده اجتماعی .غنای زندگی درديگرانست 
جوان منشی «  که ازاسی واقتصادی وحقوقی ، جنبشھائی ھستندوسي

نوزائی درغرب گرانيگاه جنبش . سرچشمه ميگيرند » وجوان انديشی 
برای آنکه اين جنبش را بھترشناخت بايد . بود » جوانشوی « ، ھمين 

مکاتب فلسفی  . نشوی خواند آنرا بجای جنبش نوزائی ، جنبش جوا
، جوامع غربی را جوان ساختند ، پراززندگی وپرازعشق به وھنری

زندگی وپر از ابتکارونوآوری و منش آزمايشگری ساختند که جوانی 
آموزه ھای ليبرال وسوسيال که درغرب پيدايش يافتند ، . ميشود ناميده 

ولی بزرگترين . ھمه غايت و محتوای جوان سازنده اجتماع را داشتند 
شفافيت يا دل نمائی يا راست منشی « خطر منش جوانی ، ھمان 

 مدنيت وفرھنگ وپيشرفت که اصل سازنده وآفريننده» گوھريست 
  و اعتماد،واھی وسادگیوشفافيت خراست خوئی « .  استوھمبستگی

 .ميشود » فريفته « ، زود » که گوھر جوانی يا سرشاری زندگيست 
 «.ھرجامعه ای ، آنقدر تواناست که مردمانش به ھم اعتماد دارند 

جوان ، .  است وصميميتدرپھلوی به معنای اعتماد» گستاخ 
وانشوی  ھمه انقWبات ، در راستای ج.گستاخست ، چون اعتماد دارد 

  .  ھستند  ھاملت

  چگونه جوانی ، مغلوب مکرو تزوير ِ عقل پيری ميگردد

-----------------------------------------------------  

است که با مکرو خدعه وتزوير، » سستی وضعف وعجز« ولی اين 
، »راستی وحقيقت درجوانمنشی و سرشاری که نيرومندی باشد« بر

يزگرفت ، چون ی مايگی و ضعف را نبايد ناچسستی وب.چيره ميگردد 
 خدعه گری  فوران ِزايشگاهضعف وناتوانی وسستی، 

» عجوزه دنيا « پيری و آنچه درادبيات ما بنام .  ومکروتزويراست 
 که جايگاه  ،مشھور است ، ھمين منش سستی وضعف وناتوانيست

ن فوران خدعه وتزويرو مکرو دوروئی و بدبينی  است ، که بزرگتري
جوان ، فريب ميخورد ، .  دراجتماعست » جوانی « دشمن خطرناک 

درون نما وشفاف « نه برای آنکه غافل وجاھل است ، بلکه برای آنکه 
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درست اين .   اعتماد ميکند که به اجتماع ، است» ويکدله وراست 
ويژگی سادگی و خوشباوری واعتماد و شفافيت ودرون نمائی  ، که 

، دی وفرھنگ ومھروھمبستگی اجتماعيست سازنده مدنيت و آزا
 فريب ميخورد ، به  ،جوان .  ومغلوب ميشود ومی بازدفريب ميخورد

معنای آنست که راستی وحقيقت ، درھرانقWبی وجنبشی ، 
« . مقھورخدعه وتزويروضعف وفرومايگی دراجتماع ميشود 

، دراجتماعی که ھمه دروغ ميگويند و خدعه » آزمودن 
رزند ، چيست ؟ من ديگری را باخدعه ميفريبم ويرميوومکروتز

ت وباوردارم که براو چيره شده ام ، ولی بيخبر ازآنم که سس
 آنست آزمودن دراين اجتماع برای . تروفرمايه تروضعيف ترشده ام 

. که ھر انسانی ، حقه بازتر ومزورترو دروغگوتر از ديگران بشود
 و ضعف ، منش پيری وسستی بدينسان ھرروز در اجتماع 

بر منش راستی وسرشاری وجوانمردی ومھر که منش ، وفرومايگی 
« آزمودن روزگارو جھان ، چيزی جز.  جوانيست ، چيره ترميشود 

انسان . نيست » جمع تجربه ھا در واکنش با حقه بازيھا وتزويرھا 
، در زرنگترشدن ، ھرروز سست ترو فرومايه  تر شدن درجھان ديده
درچنين جامعه ای ، جوان . ميشود نفس ترو ضعيف تر وناتوانتر

ميشود که » عجوزه ای « منشی درھمه جنبش ھا ، مغلوب منش ِ 
اصل ( جوان . نسبت ميدادند » روزگار ودنيا « درگذشته آنرا به 

از منش سستی وناتوانی ) سرشاری از زندگی ومھروابتکارو راستی 
 شکست ، از سستی ،ی نيرومند. وضعف فريفته ومقھور ميشود 

  . ميخورد ، چون راست وحقيقت است 

.  درست برای بالندگی اجتماع بايد اين رابطه را واژگونه ساخت 
»  يافته بود که اينھمانی با شريعتعقل « عرفان سده ھا درپيکار با 

  دراجتماع » عقل« ، چون ، تا رابطه را معکوس کند خواست بکند
 »عقل« .روئی نبود  ، چيزی ستودن خدعه ومکروتزويرودواسWمی

 خود مفھوم .با ھمان شھادت دادن اجباری به اسWم، پيدايش می يافت 
درگوھرش ، برضد جوانی ، برضد راستی وحقيقت » عقل « 
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اين عقل ، . ّومھرودوستی ، برضد بنای جامعه شاد و خرم بود 
 . پيری بود ِدرگوھرش ، اعتWی ارزش ِ سستی وناتوانی وضعف

  . گری وتزوير ، عقل خوانده ميشود مکرو حيله وخدعه

  

  

   بينش ميشودِخودش ميزان،با آزمودن انسان ست کهدرجوانشوي

-------------------------------------------------------------  

خود ، بلندی جوی ونامخواه و ابتکاربا يقين از نيروی سرشارجوانی،
را دليروگستاخ اين سرشاری از زندگی ، او.  و آزمايش طلب است 
ھست ، چون سرشار از ش انسان ، ازخود . در آزمودن ميسازد 

» سرشاربودن اززندگی « ، پيآيند » ازخود بودن « . زندگی است 
درجوانيست که با درک غنای زندگی ، ميتواند با کسب بينش . است 

 از .از راه آزمودن مستقيم ، دريابد که خودش ميزان ومرجع نھائيست 
 به او ،ن زال ازالبرز به گيتیديز سيمرغ ، ھنگام فروفرستااين رو ن
خدا به انسان ميگويد که . » يکی آزمايش کن از روزگار« : ميگويد 

.  تو درآزمودن، معياروميزان ھستی . تنھا آموزگارتو، آزمايش است 
خدا يا ھيچ قدرتی تورا نمی آزمايد، بلکه اين . توانسان آزماينده ھستی 

ھمه چيزرا درگيتی وزمان ميآزمائی، چون تو مرجع تو ھستی که 
  .وميزان نھائی ھستی 

آنچه را من . ميگذارد » خود آزمائی « جوان بينش خود را برپايه 
« رسيده ام ، بيان آن  آزموده ام و به بينش  با حواس وخرد خود،خود

 ھربينشی که  در.من ھست » ازخود بودن من ، ميزان ومعياربودن 
. می يابم ، ميزان ومعيار بودن خود را می يايم از آزمايش 

درھربينشی که وام ميکنم ، ديگر، ازخود نيستم و غنای زندگی خود 
سرچشمه زندگی ، دروام گرفتن بينش ھا ، کم کم . را درنمی يابم 

  .ميخشکد و ناتوان وسست وبينوا  ميشوم

جوان که سرچشمه زندگی ومھروابتکاراست ، درخود نمی ماند 
خود نميگنجد، بلکه درگفتاروکردار وانديشه اش درجامعه وجھان ودر
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. ميکند ) پراززندگی ومھر( ّلبريزميشود و جھان را جوان وخرم 
با ) نگھبان ايران ( و رستم ) اصل مھر( وايرج ) اصل داد ( فريدون 

ّخرم ساختن ، جوان ساختن . ّجوانی ، جھان را جوان وخرم ميسازند 
  .ھست 

   ازسخن، پھلوان    که با پيرسرشد، به نوی جوانچنان شاد شد

  ّبه فرخ پی نامور پھلوان    جھان سربه سرشد به نوی جوان

، ازگفتارجوان ، ازانديشه وکردارجوان  جامعه ، از رای جوان
نقش شاھی يا . ، جوان ميشود ) پراززندگی ومھرو نوآفرينی ( 

وزيبا  سازی ملت ، جوان سازی ) آرايش ، آرادنيتن ( حکومت ونظام 
به معنای زيبائی است و زيبا » جوانی «  خود واژه ،درکردی.  است

پری ولبريزی . است » زندگانی « باشد که » جيوا « بايد ھمان واژه 
ملت ، بايد سرشار از زندگی . از زندگی ومھرو نيرو، زيبا ميکند 

، شھريست که ھميشه ازنو جوان » ّشھرخرم « . درگيتی گردد 
اين بود که درآغاز، ھميشه جوانترين فرزند شاه ، شاه ميشد .  د ميشو

ارت البته انديشه ای که دراين گزينش ، عب .  فرزند، نه کھنسالترين
انديشه آن بود که حکومت  . بندی ميشد ، گسترده تر ازآن واقعيت بود

گذارده » اصل جوانسازی «  برپايه  ،)آراستن= آرايش( وساماندھی 
ل انتخابات و گزينش حکومت نو به نو ، گسترش ھمين اص. ميشود 

 جوان ،جامعه وحکومت بايد ھميشه ازنو. انديشه جوانسازيست 
ھنگامی که فقط حکومت .   شود )پراز زندگی ومھرونوآفرينی ( 
، » گزينش فرزند جوان «  در ، فقطی را ميشناختند ، انديشهارث

ه ، محدود به حکومت نديش اِ کاربرد ِ خودولی. عبارت بندی ميشد
يست که ازخود ، نش تازه به تازه فرد يا انجمن ، بلکه گزييستارثی ن

بدين علت بود که حکومت . نيرو ی جوانسازی ملت را داشته باشند 
. کوادک که قبادک باشد نام ديگر جوانست . باشد» قباد= کواد« بايد 

ه روی قباد، نوآور است ، بديع است ، موءسس تازه ھاست ، درب ب
  .نوھا ميگشايد 

  


