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 منوچھرجمالی

 

  انديشه ھای روز به روز

)9(  

  

  ھمه چيز را ھمگان دانند

 »ھنوز زاده نشده اند«،وھمگان 
  مھرـبزرگ

................  

  »ھمگانیِبينش «دموکراسی برپايه 

  نقش ِآيندگان،درتاسيس حکومت 
................  

درفرھنگ ايران، آموزگارانسان، 
   درزمانست کردنآزمايش

...............  

  ما بينشی را نمی پذيريم

  که حق آزمودن 

  وتصحيح کردن آنرا نداريم
  

  »بخش يکم گفتار«
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به ) که ھمان ارتا وخدای ايرانست ( درشاھنامه ، سيمرغ 
 ، یدينيا آموزه شريعت ويا  بجای دادن يک کتاب و،زال

يکی آزمايش کن از «  وآن اينست که  ،يک رسالت ميدھد
بينش تو ، آزمايش کردن در  تنھا آموزگار .» روزگار

، برای رسيدن به بينش حقيقت، تنھا معيارتو. روزگاراست 
. ، بيازمائی درگيتی  در روند زمان،اينست که با خرد خودت

کانات تاريک وناشناخته ، ھميشه رويارو با اموآزمايش
ست که  ھ امکان آن ، درھرآزمايشی ، طبعا.ومجھولست 

  ازکج بودنلی درکج روی ، انسان اشتباه کند و کژ برود و
 که درد زا وناخوش  ،ازکژیين آگاھی  ، وھم می يابدآگاھی

توانائی  .، خودش، راه را به تصحيح آن ميگشايد آيند است 
روشنی ،  .ُژی ، بن کشف راستی ودرستی است ـدريافت ک

 ، چون تاريکی ، آبستنی  زائيده ميشود ،ھميشه از تاريکی
 آبستن به  که ،کی آفريننده است تاري ،ھراشتباھی . است

   . اشتباه نيز، ارزش دارد .بينش به درست ھست

» پس انديشی =  مان –پس « دراصل » پشيمان « واژه 
پشيمانی ، اين نيست که انسان خود را سرزنش کند و . است 

 کند ، ، ناله وشکايتخود را بنکوھد و ازنقص وعجزخود
پس ازآنچه  . است» انديشی + پس « بلکه پشيمانی ، 

 ميانديشد ، تا چه رويداده ، ، انسان به آن و آزمودهرويداده
 با اتکاء به نيرومندی نھفته درخود  ،راه تصحيح کردن آنرا

  . ازتاريکی اشتباھات است ،پيدايش روشنی وبينش .بيابد 
کسيکه ھيچ . ما درگذر از اشتباھات ، به بينش ميرسيم 

درد   اشتباه ،. نيز نميرسد اشتباھی نميکند، به ھيچ بينشی
 . آفريننده است  يا درد زادن يا دردِمياورد و درد ، درد زه

اين سخنی را که سيمرغ به زال گفت ، اين رسالتيست که 
آزمايش درزمان  . خدای ايران ، به ھمه انسانھا داده است
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  »تنھا مرجع رسيدن به بينش حقيقی«و »  تنھا آموزگار «،
ل را که فرزند وجفتش ھست ، به عنوان سيمرغ ، زا. است 

 تا اوامرو نواھی ، نزد مردم نميفرستدوفرستنده ،، پيامبر
ھمه آگاھی ودانش بيکران وخطا « اورا که زاده از

به مردم برساند ، بلکه ميگويد که ای انسان ، » ناپذيراوست 
تو فقط يک مرجعيت برای رسيدن به بينش حقيقت داری 

 ھربينشی را ،تو ازاين ببعد . ھستوآن آزمودن در زمان 
، و ببين تا چقدربا  بيازما ،ھم که به تو عرضه ميشود

، ميخواند و چقدر بايد آنرا تصحيح کرد و آزمايش خودت 
  ،اگر اساسا با آزمايشھای تو نميخواند ،  بدون آنکه آنرا

آن تا باز بار ديگر بخوانی ، کناربگذارو دروغ باطل وکفر
 چرا سيمرغ ، دم از مرجعيت پيامبرانش . یبيازمائرا ازسر 

چون درفرھنگ ايران ، بينش . يا فرستادگانش نميزند 
) سيمرغی = ارتائی ( ھرانسانی ، بينش مستقيم خدائی 

 » ارديبھشت= ارتای خوشه«  که »خدا« .ھست 
  » تخم آتش«ھست، ھمان)  تخم خوب = ھوچيتره ( وھژير
باشد، و روشنی مي) ا ارت(  که آتش جان ھرانسانی  ،ھست

 يا  ،وبينش ودانائی ، روشنی است که ازاين آتش جان
ھمه انسانھا ، بينش خدائی داشتنه اند و  .زندگی می تابد 

خدای ايران ، کانون آتشی است که  . دارند و خواھند داشت
و . ھراخگری ازاين کانون ، تبديل به جان ھرانسانی ميشود 

 ، درحواسش وخردش ، روشنی که ازآتش جان ھرانسانی
خدا ، درھربينشی . فرامی تابد ، بينش مستقيم خود خداست 

ولی خدای ايران ، خدای ھمه دان وھمه آگاه . ھست 
 نه ارتا يا  اھورامزدای زرتشت ، چنين خدائی بود ، .نيست

خدای ايران . خدای زال وسام ورستم بوده است   کهسيمرغ
 تحول ن ميشود ، و درتن ھرانسا، تخم آتش، خدائيست که
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  يا دانش،روشنی.  می يابد » درگيتی زندگی درزمان«به
. ازآتش خدا درجانھا ، ھميشه درروند زمان ، زاده ميشود 

=  مردم =( وانسان  ،روشنی درفرھنگ ايران ، ازتخم است
 درروند زمان ، درتنوع ،اصليست که اين بينش) تخم + مر

 و اين بينش ھا  ،بد پيدايش می يا درانسانھاوگوناگونی ،
  . د ندرتاريخ ، رنگين کمانی از بينش ھا ميگرد

اين بيش ھای متنوع ورنگارنگ ، برضد ھمديگرنيستند و 
. درآينده ، تنگ نميسازند ونمی بندند  را جای پيدايش ديگری

بلکه بينش پيشين ، راه پيدايش تازه بعدی را که به کلی با 
 آنچه را .، بلکه ميگشايد بينش پيشين تفاوت دارد ، نمی بندد 

بينش انسان ميدانند اديان نوری ، خطاپذيری انسان ونقص ِ
غنای گوھری . ، سيمرغ ، به گونه ای ديگر درمی يابد 

 ) خدا= سيمرغ= آتش جان (  ارتا ِانسان که ھمان خود
  گستره ِ ، به ھمه روند زمان به، يا ھست ، نياز به زمان

ربرخورد با رويدادھا تازه ، با  ، دآينده دارد ، تا بتدريج
 درھزاران ازنوتجربيات تازه ، خود را جفت وانبازشدن با 

.   يابد ی ديگر پيدايشدرھرجائی وزمانی ،بگسترد و شکل ،
بينش وروشنی ، در روند زايش ِ) اخو( ُفطرت يا  بن انسان 

فطرت من ، . درزمان ، درتجربيات تازه ، خود را ميگسترد 
و اين ضعف بينش من ، ی من ، نمی گنجد در بينش امروز

اين ناگنجائی در بينشھای خود . ، ونقص فطرت من نيست 
 که نياز  ،، از غنای نھفته وآفريننده او سرچشمه ميگيرد

 پيدايش تدريجی غنای  اشتباه کردن ، پيآيند.به آينده دارد 
ھمه بينش ، يکجا  .  ھستفطرت انسان در بينش ھايش

 ازھيچ انسانی ولو برگزيده  ،يک فوراندريک زمان ، با 
خود خدای ايران ، گوھريست که . خدا ھم باشد، نميجوشد 

خدا ، نياز به .  پيدايش در زمان ، خود را ميگسترد ِدر روند
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 خدای ايران ، درآغاز، خدا نيست . خدا بشود آينده دارد ، تا 
  پايانی اگر زمان ،.بلکه در سير درزمان، خدا ميشود 

 درپايان زمان ، خدا ميشد ، ولی  نيزشت ، خداميدا
 درفرھنگ ايران ، زمان ، ھميشه ازنو آينده را ميزايد، وخدا

 و بينش خدا ، ھميشه ازنو تازه  ، ، ھيچگاه خدا نميشودنيز
 خدا  .ميشود و دراين تازگيھايش ، شگفت انگيزاست

درايران ، ھيچگاه خدا نميشود ، چون ھيچگاه پيدايشش ، 
يشود و اين درپايانی که ھيچگاه نمی آيد ھست که منتمام 

يک « بينش ودانائی نيزھيچگاه ،. خدا ، ميتواند خدا بشود 
«  و ، نميشود بستهو دستگاه، نميشود  »  وتماميتکل

  . نميگردد » صندوق معلومات 

خدای ايران ، مانند هللا يا اھورامزدای زرتشت نيست که 
 علومات ثابت ومعين يا م»شنی بيکران رو«درالست ،

يک « ،  يا جفريا صندوق يا کامپيوتری،دريک لوح محفوظ
 یخدای ايران ، ھميشه درحال بينش.  باشد »کل درتماميتش 

 نه کسيکه ھمه  ،تازه شونده و ھميشه جوينده است
 و برپايه اين معلومات ، که نامش  ،چيزھارا ازپيش ميداند

اين . آفريند  ميگذارد ، جھان وشريعت را مي»علم«را 
مفھوم حقيقتی را يا تصوير خدا و معلومات ازپيش آماده ، و 

 بايد دورانداخت تا فرھنگ  ،که ازاين تصوير پيدايش يافته
خدای ايران، زندگيست که درروند  .ايران را درست فھميد 

زمان درگوناگونی وتنوع ، پيدايش می يابد و درزمانھای 
، فراخواھد گسترد ونو آينده ، طيف روشنی وبينش ھای او 

 خدا ، انسانھا ميشود .ھا خواھد آورد که درگذشته نبوده است
  .و در بينش انسانھا درزمان ، ميافروزد وتنوع می يابد 

داده شده ) سيمرغ ( اين درھمان تصويرخدای ايران ، ارتا 
انسان که .  ھست »وشی«ارتا ، ارتای خوشه يا . است 
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» تخم ارتا «  معنای آنست که باشد ، به) تخم + مر( مردم 
 و اين ،ھست ، جان ھرانسانی ، آتش جانش ، تخم ارتا ھست

خدا، کانون اخگرھای آتش است ، نه روشنی ( آتش خدائی
 درھرانسانی ھست که سرچشمه روشنی ودانش )بيکران 

وبينش در تنوعش ھست ، چون تخمھای ارتا ، گوناگون 
 دارد که سرچشمه ھرانسانی، استعداد آنرا.  ومتنوعست 

   . بينش ودانش وشناخت وروشنی ديگری باشد

  

  چگونه اھورامزدای زرتشت ،

  داخت ؟ـ را از خدائی ان »ارتا«

  » انداخته شدن ارتا ازخدائی«چگونه با

  تصوير انسان وبينش، واژگونه شد ؟

  

، نخستين امشاسپند است » ارتا «  ديده ميشود که ،در بندھش
 خود به عنوان آفريننده، را  » اھورامزدای زرتشت« که 

 درواقع اين صحنه تئاتر،.  می پذيرد وديگرامشاسپندان
 خدای اصلی ايران ، ازخدائی و کناره صحنه استعفا دادن ِ

 خدا، خودش را  به عبارت ديگر،.گيريش ازخدائيست 
 درچھارچوبه فرھنگ ايران ، کاری !ازخدابودن مياندازد 

خدای تازه  . ميشد انجام داد که محمد وموسی کردند ، نرا
  يکباره پيشين را ازنيايشگاه ، ، ھمه خدايانوارد نميتوانست

 بلکه دراين کار،. د کنطرد وتکفيرآنھا را  وبيرون اندازد
خدای .  نشان داده ميشد  وفرھنگ لطافت،بحسب ظاھر

 از آفرينندگی ، ! خودشان با رغبتپيشين يا خدايان پيشين ،
به عنوان آفريننده ،  را  وارد خدای تازه و،استعفا ميدادند

 خدای تازه وارد، لطف ميکرد  می پذيرفتند ، آنگاه!خود
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 . وآنھارا گماشته وماءمور ھمان کارھای سابقشان ميکرد
آفريننده پيشين ، تبديل به گماشته وماءمور کنونی 

 ، اھورامزدا را به عنوان آفريننده  » ارتا «ھمينکه.ميشد 
عنا را داشت که ھمه خدايان ايران که ازاو شناخت ، اين م

ميروئيدند، يکجا اھورامزدای زرتشت را آفريننده خود 
 وازاين پس ، فقط گماشته وماءمور اھورامزدای ،ميدانند

بدينسان ، ارتا ، با دست خود ، خود را . زرتشت ھستند 
اين باشيوه .  را می پذيرد اوازخدائی مياندازد و تابعيت

 خدايان را ازکعبه بيرون انداخت و درھم اسmم که ھمه
   .شکست وطرد کرد ، فرق کلی دارد 

 قداست .علت پيدايش اين شيوه ، اصل قداست جان بود 
جان، دست خدای تازه وارد را از تجاوز وقھر وتھديد به 

تنھا راھی که برای آنکه خدائی ، . خدايان پيشين می بست 
ه خود خدای پيشين ، جانشين خدای پيشين بشود ، اين بود ک

 وبه دلخواه ، گماشته ودست نشانده ،ازخدائيش دست بکشد
راه ديگربرای طرد خدايان پيشين آن بود . خدای تازه بشود

 بودند ، با دست ی پيشينکه پھلوانانی که موءمن بدان خدا
ند ، تا تُکش، دست به جنايت ميزدند و خدايشان را ميخود

ُری کشی َـپ« . ه کشتن نشود دست خدای تازه وارد ، آلوده ب
، ھمه برپايه  »  که ھمان کشتن زنخدا ، سيمرغستدراوستا

ھمچنين . روايت شده است اين منطق ازموبدان زرتشتی ، 
خوان ميانی درھفت خوان ، که  ( درشاھنامه درخوان چھارم

 ، رستم ، خدای خود را ! )درست نماد پيدايش ِ مھرميباشد 
ديدارسيمرغ  .دست خودش ميکشد  با ،که ھمان پـری است

درخوان چھارم ، تبديل به صحنه کشتارسيمرغ ، که دايه 
رستم است ، به دست خود رستم ميگردد که بزرگترين 

  . جنايت است 
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«  را نيز دربندھش ، درمورد هھمين شيوموبدان زرتشتی 
جفت ( انسان  نخستين کاری که.بکاربرده اند » خرد انسان 

 . » ميانديشد« آنست که ميکند ،درآفرينش ، ) مشی ومشيانه 
خرد « اين کار، به معنای آنست که گوھروفطرت انسان ، 

نخستين انديشه ای را که اين خرد ولی . است » انديشنده 
  او ميانديشد که اھورامزدای انسانی ميکند، چيست ؟
 انسان .است » آبادسازنده گيتی «زرتشت ، آفريننده جھان و

. ورمزدا ھست که مبدع مدنيت انسانيست ميانديشدکه اھ
يعنی اينکه خرد انسانی خودش ، توانائی وحق ساختن 

 وارونه اين درست .  نداردشمدنيت را با خرد خود
 تصويرانسان درفرھنگ ارتائی بود که تصويرزرتشتی ،

باخرد خود، ) نخستين انسان فرھنگ ارتائی = ييما( جمشيد 
لی دريزدانشناسی زرتشتی ، و. مدنيت را درگيتی ميآفريند 

خرد نخستين جفت انسانی ، ھمين ويژگی بنيادی خرد 
انسانی را ازخرد خود، سلب ميکند، وآن را ويژه 

خرد را ، « خرد ، ازآنچه . اھورامزدای زرتشت ميسازد 
 و بنام نخستين عمل گوھری ،، دست ميکشد» خرد ميکند 

به يمان آوردن  ا و  ،ميآورد» ايمان به اھورامزدا « خرد ، 
 می ، نامرا ، خرد ورزی وانديشيدن بنيادی خوداھورامزدا 

 بدينسان ويژگی !خرد ، خودش تبديل به ايمان ميشود  . نھد
بنيادی خرد درانديشيدن ، تا بعيت از انديشه ھای اھورا مزدا 

« خرد ، دريک ضربه ، انديشيدن را تحول به . ميشود 
خرد ورزی «  را ، ميدھد ، ولی ھنوز ايمان» ايمان 

، » خرد« ازاين پس ،  .  مينامد وميشناسد» وانديشيدن 
   . ميشود» ضد خرد ، ضد انديشيدن « نامی برای 

خرد ، خودش ، دست از آفرينندگی و ابداع مدنيت وآراستن 
خود زنی ، «  و اين ،گيتی وآفرينش شادی در زندگی ميکشد
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رد، حق ابداع خ.  گوھر انديشيدن ميداند  ،را» ُخودکـشی 
 ازخود  ، وساماندھی و جھان آرائی راوآفرينندگی و نوآوری

 خرد.  او ميشود »نخستين انديشه خرد«ميگيرد و اين کار، 
ميانديشد که خود، نميتواند بينديشد و اين خداست که بايد 

و اگرچنانچه خود بينديشد، اھريمن ، برای او بينديشد
له به دوزخ انداخته ميشود وکاری اھريمنی ميکند وب]فاص

   .  ميشود

 »خردی که بنام خرد ، برضد خرد برميخيزد« اين گونه 
 ولی درتاريخ  ، با يزدانشناسی زرتشتی آغازشدھرچند

» خرد ضدخرد  « .تفکرانسانی، کاری متداول ورايج گرديد 
 درست خرد ، با .، درھمه ايدئولوژيھا وعقايد ، وطن دارد 

مکتب ومذھب وفلسفه وآموزه اعتقاد به آن ايدئولوژی و
 » خود انديشی وخود آفرينی و نو آفرينی «ِ ، ضدعلمی

به عبارت ديگر با نخستين انديشه بنيادی خود، . ميشود 
 ،ُاين خودکـشی مداوم خود راکشی ميکند ، ولی خود ُ

 خرد ورزی  «درايمان به آن مکتب ومذھب وعقيده ،
انديشيدنيست که ن چنيچنين خرد و.  مينامد  نيز »وانديشيدن

 . بزرگترين دشمن آزادی وانديشيدن و اصالت انسانست
خرديست که درانديشيدن، تبديل به ايمان شده است ، ولی 

  .خودرا ميفريبد که ھنوز خرد مند وروشنفکراست 

اين عملی را که بندھش به نخستين جفت انسانی  هالبت
 عملیدرواقع ، درکردن نخستين انديشه نسبت ميدھد ، 

 ،خرد« دھد ، بلکه نيست که يکبار برای ھميشه روی ب
 برضد خودش برنميخيزد ، ويکبار ،يکبار برای ھميشه

 خودش را  و،  خودش را ازاصالت نمياندازد ،برای ھميشه
، بلکه » ھميشه از انديشيدن منع نميکند وبازنميدارد 

 اين تنش وکشمکش وکشاکش ونوسان ، ھميشه
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يک موءمن ومعتقد به ھردين يا  خرد   .خرد ، ھستگوھردر
 ،مکتب فلسفی ياايدئولوژی ، ھميشه بايد خردش را ازنو

  ازنو، و درھرکاری ، حق ابداع وابتکاررا ،سرکوبی کند
خرد، در ھرگونه  ِ ومکرراين کار ھميشگی. ازاو بگيرد 

ايمان واعتقاد به ھر دينی وايدئولوژی و مکتبی ومسلکی 
ک حسی ، ادرھرابه ای وخرد ، بايد درھرتجر. ميشود 

وسلب حق وتوانائی  . سلب آفرينندگی کند  ازخود ،ازنو،
آفريدن  ، چيزی جر  کند که»ُبن زندگی=اخو« آفرينندگی از

 خرد، . نيست  خودِدرزندگی ودرخرد) اخو+ دژ( دوزخ 
درانديشيدن ھرانديشه ای ، ازخود ، حق وتوانائی 

ولی .  ميسازد اززندگی خود ، دوزخنوانديشی را ميگيرد و
 چنين  ، ھيچ موءمن ومعتقدی ، درھرآنی وھميشهِخرد

 وگاه گاه و ناگاه و ناخود آگاه ، خودش را ،رفتارنميکند
  به خود ميآيد و لحظه ای و،ازاين قيد تابعيت رھا ميکند

 و دراين آنات ، ) ميکند ھای آنیسرکشی( خودش ميانديشد
 خود انديشیاو ھميشه مانع . آزادی خود را درمی يابد

 انديشه ھائی که حتا درواانديشيدن ِ. شود نميونوانديشی خود
قدرت ازاو ميخواھد ، آنگونه وآن شيوه نميانديشد که 

چنانچه دربندھش ديده ميشود که ھنوز . ازاوخواسته ميشود 
 اعتراف »مدنيتايجاد ھمه آگاھی اھورامزدا در«خرد ، به 

  انديشه وارونه اش بهنکرده ، انديشه وارونه اش را ميکند ،
. »  موج ميزند  درخرد اوجاری ميشود،= ميتازد «  او خرد

خرد ، برغم ايمان واعتقادش ، درزی وشکافی ورخنه ای 
. برای گريزناخود آگاھانه از تابعيت واسارت خود می يابد

حاکميت واستيmی ھای  ھميشه در دوره ،اينست که خرد
 دينی  ومفاھيمmحاتطاديان و ايدئولوژيھا ، درھمان اص

 و  ،چيز ديگری ميانديشدومذھبی ومسلکی وايدئولوژيکی ، 
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 ، چيز  متداول ايمانی واعتقادیازھمان اصطmح ومفھوم
، تاءويل گوناگون ھراصطmحی را ميتوان . ديگری ميفھمد 

 خرد به آسانی ازتفسيرخشک وتنگ . ودريافت ،وتفسيرکرد
کی از راھھای گسستن  ي. ميرود  وفراخگشوده، به تاويل ِ

 به  ،از ھرايمان وعقيده ای ، سرازيرشدن ازتقسيرکلمات
 فقھا وعلمای دين ، قرآن را .تاءويل گشوده آنھاست 

تفسيرميکنند تا پای بند ايمان بمانند ، وعرفا ، قرآن را 
 . بروند» کفروايمان « تاءويل ميکنند ، تا فراسوی 

 وايمان بماند ، ، درآن عقيده ميکوشد درظاھر،انسانِخرد
 ھراصطmحی، . واقع ، ازآن عقيده وايمان ، بگسلد ولی تا

 و  ، ازھمه سو مرزبندی شده دقيق ،که درآغاز با تعريف
 رازسوراخُـ ، ناگھان مانند غربالی پجزو محکمات است

 ميشود به  ، وازھزاران سوراخ آن،  ميشودورخنه ومنفذ
درآن اصطmح  که  ورفت، رسيدو فراتر ديگر ھایانديشه

  . ومفھوم ، ھيچگاه نبوده است 

قرآن ، که در» يندکفرو«  ھمان اصطmح برای نمونه
عرفان ، روی وموئی ميشوند که جنبش درتضاد باھمند ، در

  را ميآفرينند» واحد  ِ حقيقتاصل زيبائی«  ،باھمدرآميزش 
 را درست در فراسوی کفرھا ودين ھا می  واحد و حقيقت،

ه ھا وشکافھا ، اين آذرخش ھا اين درزھا ورخن. يابند 
ودرشعرای بزرگ ماست .... ثارمولوی وعطاروحافظ و درآ
 وشناخت در برخورد با آنھا . مارا دوستدار آنھا ميسازندکه 

نکته دان ، نکته سنج ،  «  بايد ،بزرگی وآزاد انديشی آنھا
بود ، تا » نکته شناس ، نکته جو، نکته ياب ، نکته فھم 

ولی امروزه دراثرآنکه . اوبزرگی وشکوه آنھارا شناخت غن
 عوض شده  ، در ذھن وروان ما»مفھوم روشنائی ودانش«

» شيوه نکته يابی و نکته شناسی ونکته سنجی « است ، با 
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مفھوم .  ايم  شدهنه تنھا آشنا نيستيم ، بلکه به کلی ازآن بيگانه
ته فھمی نکته يابی ونک« ، توانائی » دانش وروشنی ما « 

  .ما سلب کرده است خرد را بکلی از» ونکته شناسی 

  

   برپايه نکته شناسی ،دانائی

  )پيوسته به تاريکی روشنائی ِ( 

  دانائی برپايه روشنائی ناب

  )روشنائی، برضد تاريکی، وبريده ازتاريکی(
  

  

گره » روشنی ناب « امروزه مفھوم دانائی ما ، نا آگاھانه با 
می درباره چيزی، دانا ھستيم که ما ھنگا. خورده است 

 چيزيست  برای ما، دانش ،.را روشن ببينيم چيزتماميت آن
 اش ، يکدست هکه درآن تاريکی ومجھولی نباشد ، وھم

 اين گونه مفاھيم دانائی ، به آموزه .ديدنی ومعلوم باشد 
 « ولی مفھوم. بازميگردند   »روشنی و دانائی«اززرتشت 

 –فلسفه ارتائی « يات ايران، دردرادب» ھولک= لک= نکته 
، چنانچه ديده خواھد شد  »هــتـکـ ن«.ريشه دارد  »زنخدائی

برگزيده » جفتی درتخم اصل « ، اصطmحيست که برای 
 ارتائی ، روشنی را از -در فرھنگ زنخدائی. شده است 

 تاريکی، .برضد آن ساخت جداکرد وتاريکی نميشد، بريد و
دانائی ( روشنی وتاريکی  .د  مثبت وآفريننده بوِپديده

 دانائی وجستجو  يا ، و مجھول ورمزورازوپوشيدهونادانی
اصل، (  تخم .ازھم جدا ناپذيروجفت وانبازھمند) درتاريکی

 است )دانش  ( اصل روشنی  کهھرچند، )چيتره = چھره



 13 

درتخم ، تاريکی، روشنائی را می . تاريکست ، ولی خودش 
.  آن چسبيده و متصل است ولی به،پوشاند وپنھان ميکند

يماج  باشد، به چرم وپوست و ت)نکته ( که ھمان لک»لکا «
= خوشه«  درکردی گفته ميشود ودرست نام ديگرپوست،

ّ خرم ، خدای ايران ، که ھمان .است  » مجموعه تخمه ھا
 واين مقام را سپس ،مشتری است ، پوست جھانست

. بت دادند به خود نس)زاوش در ايران ( اھورامزدا وزئوس 
 محمد درآيات شيطانی ، غرانيق مينامد ،سه زنخدای مکه را

 ، خدازن.  است »لک لک« و غرنيق ، نام ) غرانيق العلی ( 
) يعنی سيمرغ= دوتا لک به ھم چسبيده ( لک لک مرغ 
. ھنوز در|ھيجان به دختر، لکو يا |کو ميگويند .  است

و درمعنای لکات ، به صورت زن دراوراق بازی ميگويند 
لک ، . به زن بی حيا وبدکاره گفته ميشود ) لکاته ( زشتش 

پديده ھا اطmق ميشده ھمان اصل جفتی است که به بسياری 
مثm به شتالنک يا .  گراين انديشه بوده اند است که نمايش

« که ھمان ، گفته ميشود ، لک ) قوره = گواز( قوزک پا 
مانند ( يزرا  که دوچ ،است» گره نی = کعبه = کعب 

ودرست ھمين . به ھم متصل ميسازد... ) تاريکی وروشنی 
) فرورد = دگرديسی( گره نی ، بيان آن بود که جای تحول

تخم که اصل پيدايش روشنی بود ، . يکی به ديگری است 
درآن ، روشنی  . بود»  نکته = لکه =لک « درست چنين 

  .فتند وتاريکی به ھم پيوسته بودند وبه ھم تحول می يا

 . که به معنای تاريکيست ، ھمان واژه تخم ھست  » توم«
 یگياھھر درفراز .تخم تاريک ، اصل روشنی ودانش است

 ھست ی نماد اوج روشنائی است ، تخمکه اوج رويش وطبعا
.  است تازهُ، بن روشنائی ، ولی اين تاريکی که تاريکست

ين درا.  روشن ميشود ازنو ، سبزشد، ازنو،تخم تاريک که
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جفت وھمزاد وانبازو «، »  روشنائی و تاريکی  «تجربه ،
 درتفکر زرتشت ، روشنائی درتخم  .  »به ھم پيوسته اند

 ازروشنی بيکران )تخم + مر= انسان(  تخم نيست ، بلکه
 ، آفريننده تاريکی. مزدا ، روشن ساخته ميشود اھورا

درتفکر زنخدائی، ھيچگاه نميتوان، دانائی . روشنی نيست 
ھربينشی  . را ازجويندگی وپژوھش درتاريکی، جدا ساخت

ست اين تاريکيدرست  و ،، حامل رمزورازوطلسم نيزھست
ھيچگاه به دانشی نميتوان رسيد .  بجويد که اورا ميانگيزد تا

دانا، ھميشه جوينده . که ديگرنيازبه جستجو پژوھش ندارد 
 دانش وروشنی را نميتوان از تاريکی مجھوkت. ميماند 

ھر دانشی ،با خودش تاريکی آفريننده . ورموزواسرار بريد
زمانی که ھميشه ازنو .  خرد، بينش زمانی دارد  . ميآورد

زاده ميشود وبينش وروشنائی تازه ای ميآورد ، تنھا 
  :ازاين رو فردوسی ميگويد . آموزگارانسانست 

  چو گوئی که وام خرد توختم   ھمه برچه بايستم آموختم

  ی کند روزگار    که بنشاندت ، پيش آموزگاريکی نغزباز

 در گسترش )روزگار( واين آموزگار، خود روند زمان
» جی «  رام که خدای زمانست ، نام ديگرش .زندگيست 

زمان ، . را ھم دارد » يوغ وھمزاد « است که معنای 
را ميزايد و ) روز( است که روشنی) شب ( تاريکی 

مجھول دراين فرھنگ ،. د روشنی است که تاريکی را ميزاي
وسوال ورمزورازوطلسم وگنج نھفته ، دوست داشتنی 

دراين جھان بينی ، اکراھی ازتاريکی ورفتن . است 
درفرھنگ زنخدائی ايران ، خدا ، ھمه . درتاريکيھا نيست 

« ناب نيست ، بلکه بيکران ِدان وازھمه چيزآگاه و روشنی ِ
 يا خوشه  ،عهخدا ، مجمو . »ابرسياه وآذرخش باھمست 

خوشه « ھست، يعنی ) اصل ھا ، ھو چيتره ( تخم ھا 
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» وروشنائی ھای تاريکی زا + تاريکيھای روشنی زا 
لک « يا  )  ، سيلک سالکسه لک ،( خدا ، سيالک  .  ھست

لک ، گره است . باشد» نکته «  که ھمان ،ھست» ھولک = 
زاد انبازوجفت وھم« که به ھم پيوند ميدھد که ھمان معنای 

چرا چون نقطه . خدا ، لکه ھست ، خال ھست . را دارد » 
دراين جھان ، . است ) اتصال سياه باسفيد( سياھی برسپيدی 

لک ( و باھم جفتند ) لک ( روشنی وتاريکی به ھم چسبيده 
خرد درتن ، پا . چون کفش ، جفت با پاست،  استکفش= 

 ی انسان چون جفت با پا ، زمين، لکست. درکفش است 
 دانش .» لک بزوئن ، يعنی جماع « درتبری ) . ھست 

مجھول ، جستجو، رمز ( و تاريکی ) روشنی ( 
دانشی که مطلق وبيکران . ازھم جداناپذيرند ) ورازوطلسم 

  باشد، دراين فرھنگ،)روشنی بيکران مانند اھورامزدا( 
جھل ومجھوkت .درھردانشی ، تاريکی بلکه . وجود ندارد 

ھرروشنائی با تاريکی، جفت  .  نده ھستوسئواkت آفرين
تاريکی ، اھريمنی نيست ، بلکه سرچشمه . است 

 اين است که دراصل بھمن ، اکوان يا اکومن ھم .زايندگيست
است و چنين » اصل پرسش « بوده است واکومن به معنای 

بھمنی ، با روشنی بيکران اھورامزدا نزد زرتشت ، 
رتشت ، تصويری از ازاين رو، ز. ناسازگاربوده است 

. بھمن آفريده که با بھمن درفرھنگ ايران ، درتضاد است 
بھمن درفرھنگ ايران ، خرديست که اصل شگفت وسئوال 

دانشی تھی «  ، ميتواند  اين فکر که انسان. وشک است 
درھر .   داشته باشد، به کلی مردود ھست » ازتاريکی 

ّازو سر و  ھست که رمزو ر نيزدانشی وروشنائی ، تاريکی
نکته ھست ، که انسان را به جويندگی ھميشگی = لک 

 ھست ، تخم ھست،  »هـتـ نک «ھردانش حقيقی ،. ميکشاند
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 ھم نھفته لک ھست ، روشنائيست که درخود، تاريکی را
  . آبستن به روشنائيست ازنو، که ھست تاريکیدارد ، واين

خدای ھمه دان . ھردانشی ، آبستن به پرسش ومجھولست 
 ونميتوانست حکومتی  . درفرھنگ ايران ، وجود نداشت،

برپايه خدائی ھمه دان که واسطه ای دارد که درکتابش کل 
الک  خداھم جوينده وس.حقيقت وروشنی ھست ، بناشود 

کل ( اوی کل حقيقت کتابی که ح. بود ) لک + سه ( 
دستگاه فکری وعلمی که . باشد، وجود نداشت ) روشنائی 

  . ئل را روشن کند ، وجود نداشت ھمه دنيا ومسا

 ازوجود تاريکی درآن ، ما با مفھوم دانائی خود ھست که
  .نادانی وجھل را بد ميشماريم وتحقير ميکنيم . ميترسيم 
 گفت که سقراط ، داناترين  دريونان  درمعبد دلفی ،وقتی خدا

است ، سقراط درست درآتن بدان پرداخت که نشان انسان 
 وديگران ، دانا ترازاو ،باه کرده استبدھد، خدا ، اشت

. برای ما ، درراسيوناليسم نبايد ايراسيوناليسم باشد . ھستند 
 باھم  وعواطف وسوائق ،برای ما عقل ودل و عشق جنسی

درونسوگرائی با برونسوگرائی درتضادند ، . ناسازگارند
 . ، ازھم شکافته است object از برونسوsubjectودرونسو

 .در فرھنگ ايران ، جمع اينھا باھمست  ، » خرد«ولی
 دردانش ما نبايد .تن ھست ) لک( خرد، پائيست که درکفش 

ماخجالت ميکشيم که بگوئيم در . ّرمزو رازوسر باشد
دانائيھای ما ، درکتاب مقدس يا مرجع ما، خيلی ازناشناخته 

دانش مجھول آبستن به « . ھا ونادانيھا ومجھو|ت ھست 
. ولی فرھنگ زنخدائی چنين نبود  .  ، ننگ است» بودن 

دانش من ، روشنی من ، در اثرتاريکيھايش ، اشتباه ميکند ، 
 دانائيھای انسانی . آزمودن ، راه جستجو است . د کژميرو

درھرروشنائی . مانند دانائی خدا، آبستن به مجھوkت است 
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 ورفتن ،، تاريکی ای ھست که آبستن به روشنائی تازه ھست
 با خود  ای که ھردانائی ،يکی مجھو|تستدراين تار

روشنائی را به » لک = نکته  «  کهاين است. ميآورد 
وبا آن جفت   ،تاريکی و تاريکی را به روشنائی ، متصل

اينست که دراين فرھنگ ، درھربينشی ، ناديده ای  .ميسازد 
دانائی  . درھرگفته ای ، بسياری ناگفته ھا ھست. ھست 

به قول ابوسعيد  .  ه استائی داشتودانش ، چنين معن
  :ابوالخير

  اسراروجود ، خام وناپخته بماند

  وآن گوھر بس شريف ، نا سخته بماند

  ھرکس به دليل عقل ، چيزی گفتند

  ، نا گفته بماند» آن نکته که اصل بود « 

دانش « ن درھرگفته ای ، ھويت وگوھر ماندناگفته اين 
 ،گفته ماندن اصل اين نا .را معين ميساخت» ودانائی 

داننده ، باز جوينده . درگفته است که انسان را جوينده ميکند 
ھربينشی ، پوست و . است ) لک( ھربينشی ، نکته  . ميشود

 ، رگ وپی  » سطح روشن  وزيبا بودن«|کيست که درعين
وخون واستخوان وگوشت ومغز را ميپوشاند ورازورمز 

  .ّوسر ميکند 

نيست که » حسنی« ـشد ، تنھا زيبائی که انسان را ميک
   .درمحسوسات حواس ماآشکاروروشن ومعلوم ھستند 

  بس نکته ، غيرحسن ببايد که تاکسی

  )حافظ ( مقبول طبع مردم صاحب نظر شود 

دريک مشت استد||ت عقلی وروشن وواضح ، آن نکته 
  در يک ناله ناقوس ترسايان  ، وازاصلی ناگفته ميماند ، که

  ميتوان شنيد، فريک مغ ِ کاسخن 

  »زمزمه ناله ناقوس « روگوش کن از 
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  آن نکته ، که ارباب خرد ، واله ازآننند

  ازمغبچگان ، ميشنوم نکته توحيد

  )خواجوی کرمانی ( وارباب خرد ، معنی اين نکته ندانند

. مغی که برايش سه وسه خدا ، درخت واحد خداھستاز(
  ) . شنيد را» نکته توحيد«  ، ميتوان شرک ، توحيد است

 واين شب درميان ،نکته درست درشبيست که روشن است
  :شبستری ميگويد . روزيست که تاريکست 

  که ھست اين نکته باريک: چه ميگويم 

  شب روشن ، ميان روز تاريک

نکته « درست مولوی ، گوھروفطرت اصلی انسان را ھمين 
  :ميداند » غرانيق العلی = اصل جفتی = لک = 

  ضميرم ، که فزونتر ازجھانیتو کئيی دراين 

  ، زچه نکته ، می جھانی» نکته جھانی « تو که 

  :اينست که مولوی ميگويد 

  ازما مجوی جانا ، اسرار اين حقيقت

   »نکته مجازی« زيرا که غرق غرقيم ، در 

چرا ؟ چون مجاز دراصل به معنای راه . نکته ، مجاز است 
 . زايش باشدمجرای « وبوغازاست که ) نای ( گذروگلوگاه 

 ، بدين معنی ، راه گذر و مجرای » ودانشی بينشی« ھر
 ھر دانشی ، اينست که. زايش از تاريکی به روشنی است 

اينست که . مجازيست ، گشتگاه تاريکی به روشنائيست 
. دارد » ضد حقيقت « مجازی ، به غلط برای ما ، معنای 

به حقيقت ، مجاز، پل » المجاز، قنطرة الحقيقة « درحاليکه 
) بغاز( رای زايش وھمان بوغازاين پل ھمان مج. است 
   . نکته ھا ميگذريم ازما ھميشه از پلھای بينش يا. است 

 درفرھگ ايران ، گستردن و صورت  نيز ،»انديشيدن«
نھفته است ) اند ( آنچه دريک تجربه يا تخم ) ديسيدن (دادن 
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غنای نھفته  ھرانديشه ای ، دردرون تاريک خود ، .، ميباشد 
انديشه ، دارنده ِ يک مشت معلومات موجود درخود . دارد 

 .  نيست ، که ما آنرا بفھميم وبياموزيم وبپذيريم يا رد کنيم 
 نھفته ، درآن بالقوه ميکوشد آنچه ،خرد به ھرچه برخورد

 .  است بيرون آورد وبگسترد و غنای آنرا فاش سازد
ا بخواند و بدان اکتفا انديشيدن اين نيست که انسان ، چيزی ر

، »آنچه درآنجا حی وحاضروموجود وروشن است  « کند که
 انديشيدن، فھميدن وآموختن آن .  دريابد و بپذيرد ويارد کند

 وبيادسپردن آن نيست ، بلکه معلومات موجود وروشن ،
  وناشناخته وتازهکوشش برای گستردن غنای نھفته

  نيتچه وقmتون وا حافط و زرتشت ودرخواندن ما. درآنست 

که اينجا وآنجا ،  » ميانديشيم « ھگل و مولوی ، ھنگامی 
ئی ھستند تجربه ھا يا بينشھای آذرخشی  را بيابيم که تخم ھا

 وسرشارھستند و آبستن به آينده و تازگی ، غنیکه بالقوه 
   .انديشيدن ، فھميدن وتکرار معلومات گذشته نيست.  ھستند 

ايده ھائی « ، آنست که درآنھا يشيدن اند. اين انديشيدن نيست 
 ھستند که  ناشناس و تازهکه آبستن به افکاری» را بيابيم 
معلومات « انديشيدنی که فقط . زايانيد وگسترد ميتوان 

را درآنھا ميفھمد وميآموزد وتکرار ميکند » موجود وروشن 
، به ناتوانی وفقرخود ، به بی اصالت بودن خود گواھی 

يدن ، اصالت خود را درسرچشمه تازه شدن ، انديش. ميدھد 
ھرانديشه ای برای آنکه ميانديشد، تخميست تاريک . می يابد

که ازآن ميتوان ، انديشه ھای نوين وتازه ، گسترد و بدان 
انديشيدن درافکاروتجربيات کھن ، دادن . صورت داد 

ما در . خود ھست ) سرچشمگی ( امکانات به بروز اصالت 
... وافmتون وزرتشت وفردوسی و نيتچه حافظ ومولوی 

اين . بسراغ معلومات موجود وحی وحاضروروشن نميرويم 
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 «  ،انديشيدن ، ھرفکری ازگذشته را. انديشيدن نيست 
غنای نھفته ايست و   آبستن بهميداند که» اندی = تخمی

درآن واقعيت ) سرچشمگی ( ميخواھد اصالت خود را 
ما . را ما ديگر نداريم » دن انديشي« اين تجربه از. بدھد 

يادگرفتن آنچه درآن روشن « درخواندن ، فقط به فکر
علت نيزآنست که درانديشيدن ، . ميباشد ھستيم » وموجود 
ميرويم تا درانبار » خوشه چينی « ما فقط دنبال . ناتوانيم 

اين عمل ، ازخردورزی . فکروحافظه خود ، گردآوريم 
ين بيان ناتوانی انديشيدن ا. وانديشيدن ، فاصله دارد 

انديشيدن ، فوران اصالت ولی . ست ا» فقروجودی«و
وسرچشمگی خود در برخورد به انديشه ھا وتجربه 

درھرتجربه ای و انديشه ای ، تخمھای آبستن به غنا  . ھاست
دراثر اين ناتوانی وبی . می يابد ، نه صندوق معلومات 

اده است که بايد  درمغزما جافت،اصالتی است که اين فکرغلط
کل افکارخوب ونوين را يکجا دريک کتاب يا دريک شخص 

 فرھنگی داشته  ،درگذشته ايران ، بيابيم ، تا بگوئيم ايران
البته اين فکرغلط ، ريشه درقرآن وساير کتب مقدسه .  است 

. ھستند » بينش کل حقيقت « ادعا ميکنند که حاوی دارد که 
نين ادعائی بوده است  درست برضد چ،ولی فرھنگ ايران

فکرخوب سياسی واجتماعی وافتصادی وحقوقی .  وھست 
اگر . وارزشھاس لطيف اخmقی، در روند تاريخ ميرويند 

درعبارت بزرگمھر، با ديده ژرف بين انديشيده شود ، 
کسی وکتابی وشخصی « ميتوان به اين بينش راه يافت که 

 ونبوده باشد نيست» کل حقيقت « که حاوی » وآموزه ای 
ھمه چيز را ، ھمگان دانند و ھمگان « . است ونخواھد بود 

اين انديشه ريشه درفرھنگ ارتائی .  » ھنوز زاده نشده اند 
، ) تخم + مر= مردم ( ھرانسانی . کھن ايران داشته است 
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تخمی يا اصليست که سرچشمه بينش وروشنائی 
ھمگان ، سرچشمه بينش ھستند ، نه . ديگروگوناگونست 

ک کتاب ، نه يک آموزه ، نه يک دستگاه فلسفی وعلمی ، ي
ما نبايد انتظارآن را داشته باشيم که درزرتشت . نه يک خدا 

  ومارکس ومولوی وحافظ وافmتون وارسطو ومحمد ونيتچه
ھمه افکارخوب وھمه ارزشھای .... وموسی و عيسی 

اين انديشه غلطيست . اخmقی يا اجتماعی ومردمی را بيابيم 
 مانند معلومات ، يکجا بسته بندی شده ،ه بخواھيم حقايق راک

 درتاريخ نزد متفکری يا پيامبری يا شخصی يا ملتی ،روشن
افکارو ارزشھا ، دراين مغزودرآن روان ، . وقومی بيابيم 

دررنگارنگی وتنوع روئيده اند و ھميشه بطور تازه ونوين 
زآنھا نيز ھمگان ھنوز زاده انشده اند و ا. خواھند روئيد 

اين روند رويش . بينشھا وروشنی ھای تازه خواھد روئيد 
تازه به تازه و بازگذاشتن امکانات تازه روئی بينش به 

اگر چنانچه موءمنان  . آيندگانست که بايد به آن ارج گذاشت
به اديان، به کتابھای مقدسه خود نيز به ھمين ديد، بنگرند ، 

«  ندانند ، بلکه »جامع کل حقيقت وروشنی « وآنھارا 
بدانند ، » جايگاه رويش افکاروارزشھا دربرھه ای ازتاريخ 

ھمه مشکmت اجتماعی وسياسی وحقوقی واقتصادی جھان 
  .حل ميشوند


