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  منوچهر جمالی

  

  رانی ـوری ايـجمه
  و

   !والرـکـوامِ  سـع
  

  روستائی احمق وشهری عاقل
  )سکوالر(حسی -ِزمانیبينش ووام ــع

  
  ميانديشد ،»  برپايه حواس انسان،خرد« هنگامی 

  ميرسد» وامی َا يا ، يا سکوالر،بينش زمانی« به 
  

   باشد »ی بينش حّس«  را که» بينش زمانی«چرا
 ؟نسبت دادند» يا به روستائيان ودهقانان عوام ، «به 

 
  ميگفتند) عوامی(زرتشتيان به خّرمدينان، اواميگان

  
   تحقيرميشد، » خرد انسان« ،»وام ـع« با تحقير
  » ، يا سکوالر زمانی–حسی بينشهای « که از

  می يابدپيدايش 
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  حاشا که خلق، کار برای خدا کنند

  نقش طالکنند، ازپیِ ) قران( تعظيم مصحف
  اين جامه حريرکه مخصوص کعبه است

  به او اقتدا کنند    ر، ـپوشند اگر به دي
  به زيرپای گذارند ازغرور) قران( مصحف 

   واکنند، ، ازسر جبريل  دستارعقل
   صائب

  
 
 
 

درداستان اردشيربابکان ، بنيادگذار ، نخستين بار درشاهنامه 
و عامه و عوام  «  واصطالحِ حکومت زرتشتی ساسانی، با پديده

اردشيربابکان ، برای نخستين بار .  روبرو ميشويم» عاميان
 و شاهی ، بنا می نهد » دين زرتشتی «درايران ، حکومتی برپايه

 ميشمارد دوبنياد به هم بافته وازهم جدا ناپذير  ،ودين زرتشتی را
با ساسانيان ،  بدينسان .که درفرهنگ ايران ، بی پيشينه بود 

 درهمان پيدايش .  به وجود ميآيد » دينی حکومت «درايران،
 برای گسترش دين زرتشت ،زرتشت ، گشتاسپ وپسرش اسفنديار

بنا برگزارش  بت شکنی درنيايشگاهها زدند و  جهاد و، دست به
  :شاهنامه 

  کشيدند شمشيرو گفتند اگر      کسی باشد اندرجهان سربسر
  سراندرنيارد، به فرمانبری

  )گشتاسپ ( شاه نيايد به درگاه فرخنده 
   پيش رخشنده گاه ،نبندد ميان

   را نباشد رهی» دين به «نگيرد ازو راه و دين بهی     مرين
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   برزنيم،سرش را بداربرينرش برکنيم   به شمشير، جان ازَب
  شکست ميخورد ، حتا هنگاميکه ارجاسب ازاسفنديار

  همه مهترانشان پياده شدند      به پيش گواسفنديارآمدند
  جان زينهاره ريش گفتند کای شهريار    دهی بندگان را ببه زا

  اندرآئيم و پرسش کنيم) زرتشتی ( به دين 
  همه آذران را پرستش کنيم
برغم ، )آزادگان(ولی سپاه زرتشتی زيرفرمان اسفنديار

 وبرغم آنکه آماده پذيرفتن  مهتران سپاه دشمن ،زينهارخواستن
اين شيوه البته . ند کشتند  تا توانستدين زرتشتی به اجبارشدند ،

  که،تفکر دينی ، هيچگونه سازشی با شيوه تفکرکوروش ندارد
 وبرضد همان بت پرستان آن روزگار، آزادی دينی داد به درست

 کوروش و زرتشت ، دو جهان بينی کامال متضاد . بت شکنی بود
اهورامزدای کوروش ، همان سيمرغ بود که . باهم داشتند 

زرتشت درزيرنام . م بت پرستی ميجنگيد زرتشت با او بنا
سپاه . اهورامزدا ، تصويری ديگر ازخدا وزندگی کرده بود 

زرتشتی اسفنديار برغم آنکه سپاه دشمن زنهارخواستند و 
  :حاضربه پذيرش دين زرتشتی شدند 

   را به نيز)زنهارخواهی ( آن سخن... پس ، آزادگان ، 
  نه برداشتند ايچ گونه به چيز

غ و کشتند ازايشان همی   جهان شد زخونشان درخشان زدند تي
  همی

  چوآوازبشنيد اسفنديار    به جان وبه تن داد شان زينهار
   بدانها زينهاربدهيدپس ازاين کشتارفراوان ، اسفنديار بدينسانو

  بس زاروخوارند و بيچاره وارکه 
   را به جان زينهاراين سگاندهيد 

  :گويد  اسفنديار به پدرش مي آنگاه کهيا
  همی خوردم اين سخت سوگندها    چوپيمودم اين ايزدی بندها
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  شکست،  در)زرتشتی ( که هرکس که آرد به دين
  دلش تاب گيرد سوی بت پرست

        نباشد مرا ازکسی ترس وبيمميانش به خنجرکنم بر دونيم
 زرتشت  وحضوراين شيوه تفکرجهادی که زيرنفوذ مستقيم

»  خّرمدينی - سيمرغی–ارتائی ِمی دين مرد« آغازشد ، وبرضد 
بود ، ازنو با اردشيربابکان وتنسر، شاهی را پس ازگذشت 

که خود را  زرتشتی را ِ نامدارای و دين،هزارسال، تصرف کرد
 ميداند ، )حقيقت منحصربه فرد ( تنها راه راست

   .مدارومحورشاهی ساخت
  ی بپاینه بی تخت شاهی بود دين بپای    نه بی دين بود، شهريار

  ه پيش خرد ، تافتهددو بنياد ، يک بردگربافته     برآور
  چنين پاسبان يکديگرند      تو گوئی که درزيريک چادرند

خواه ناخواه چنين حکومتی نميتوانست به خّرمدينان و ارتائيان يا 
سيمرغيان ، کوچکترين اعتمادی داشته باشد ، چون با شيوه 

ِ  گشتاسپ واسفنديار وبهمن برخورد کين توزانه وناجوانمردان ه
 وبه ) ارتا = خّرم ( زرتشتی ، با زال وخانواده رستم سيمرغی 

صليب کشيدن فرامرز، فرزند رستم ، و زندانی کردن زال ، 
  .آشنائی کامل داشتند فرزند سيمرغ را درقفس آهنين ، 

بود ، وبه ) جان( خدای آنها ، هم اصل زمان وهم اصل زندگی 
 )زندگی درگيتی ( شی وشادی زندگی را درزمانعبارت ديگر، خو

ميناميدند ، » اواميگان « اين بود که زرتشتيان آنهارا . ميجستند 
   .است» عوام « ، همان » اوام « ومعرب واژه 

بودند که اردشيرهنگام سپردن » عوام وعاميان «  اينها ، همان 
  . اورا ازهمکاری با آنها برحذرميدارد  ،شاهی به پسرش

  و از دل عاميان راستی     کزآن جست وجوی، آيدت کاستیمج
  وزايشان ، ترا گربد آيد خبر     تو مشنو زبد بوی و انده مخور

  نه خسرو پرست و نه يزدان پرست
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  اگر پای گيری ، سرآيد بدست
  »عام شهر « چنين باشد اندازه 

  ترا جاودان ازخرد باد بهر
 و ،دای مارا می پرستندنه اعتماد به شاه دارند و نه خ، اينها 

ازاينها جويای حقيقت . هرچه ميگويند ، تهی از راستی ميباشد 
 وبدانها ، دور داری » عوام«خرد اينست که خود را ازاين. مشو

    ؟ند ميخواند »وامــع«چرا آنهارا ولی  .اعتماد نکنی 
 اين .است » فصل وموسم « به معنای  »  aawaaam= اوام « 

درخوارزمی اين  امروزه است ، و» هنگام « واژه همان واژه 
» aiwigaama = ogaamهنگام که دراصل اوستائيش« واژه 

گرديده  » ايام = اوام«  شده است ، ودرپهلوی »آغام«است، 
 ، آغام ها بنا بر ابوريحان ،  ،وبرای خوارزميها وسغديها. است 

»   زمان ووقت « که»ايام= هنگام=اوام « . برترين جشن هاست 
است، چون »  وجايگاه دردگذر« ه زرتشتيان گا از ديدباشد و

،  برای آنها ،»   گذر، زندگی را ميآزاردجهان هميشه اهريمن در
زمان ، جشن .  داشت وشادی»جشن «  اينهمانی با درست

اين انديشه البته برضد يزدانشناسی زرتشتی بود  . وجشنگاه است
 همين اصطالح ، ميتوان ِدازخو. که گذر را جايگاه درد ميدانست 

را به آسانی ) سيمرغی ( تضاد دوجهان بينی زرتشتی وخّرمدينی 
 ميباشد aiwi-gaamaاوام که اصل اوستائيش .  باز شناخت

همان » aiwi«  . است » گام « و  » aiwi« مرکب از دوواژه 
شده است که » هنگ « است که درپهلوی » باهم ، هم « واژه 
  «ازاين رو به .باشد » يزمتصل به هم دو چ= سنگ « همان 
چرا به زمان ، هنگام گفته ميشد، . هم ميگفتند » هنگام« ،  »زمان
پای به هم پيوسته  دودوگام يا« به معنای » گام + هنگ « چون 
. ، رفتن وجنبش وروش است  » هنجارباهم = همگام= است 

اصل اتصال دوچيزباهم = سنگ« هنگ وهنج ، همان واژه 
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يعنی  ( ، دوگام يا دوپای است که باهم ميروند» زمان «. شدميبا
درانگليسی ، دو » گام « همين واژه  . )روند حرکت وتحول است 

 جنبش .شده است » شدن = become و   +come=آمدن«واژه 
. است » سنگ = همزاد = اصل جفتی « وتحول ، برآمده از

 هست ، يوغ  »مرا«  هم که نام همين  ،»جی « چنانچه زندگی يا 
البته برای آنها زمان ، تنها حرکت جسمی  .يعنی اصل جفتی است

 انگليسی become=بود ، بلکه چنانچه از واژه شدننومکانيکی 
  . هم داشت» تحول ودگرديسی « ديده ميشود ، معنای 

خدای زمان ، دگرديسی می يابد ، درتحول وشدن، ازخود، چيز 
. خدای زمان وزندگی بود ِ ِآفريدناين روش . ديگری ميشود 

ميگردد، جامه ميگرداند، « اينستکه هميشه زمان وزندگی ،
   .»هرلحظه به شکلی بت عيار درآيد 

هم و) دوپای همگام = جنبش (  درگوهر زمان ، هم»اصل جفتی«
، سرچشمه آفرينندگی و شادی و حرکت ) يوغ = جی ( درجان 
زمان و جان اين انديشه جفتی يا همزادی که گوهر . است 

 که آنهارا جدا ازهم ،باهمست ، درست برضد آموزه زرتشت است
  »دومينو= ستيزميان دواصل « و درست، ومتضاد باهم ميداند 

  . قرارميدهد » توافق وهمآهنگی دوُبن « را جانشين 
برای زرتشتيان ، زمان وجان ، جايگاه رزم وتصادم ازاين رو 

ه توافق وآشتی و اين دونيرو ودواصل هست ، نه جايگا
دراثراين تضاد دو .  همآهنگی وشادی وجشن آنها باهمديگر

، » سپنج + اوام + زمان « تجربه متضاد است که واژه های 
دومعنای متضاد باهم دارند ، چون خرمدينان وزرتشتيان ، 

 ، وهرکدام معنای خود ازهمان واژه ، دو ديد متضاد باهم داشتند
، که به معنای  يوغ » سپنج «  مثال  .درا به همان اصطالح ميدادن

 دادن جشن  «است ، برای خرمدينان ، به معنای) جفت = همزاد(
سپنجی به معنی «  است وبرای زرتشتيان »به ميهمان تازه وارد
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 .است »  وسپنجی سرای به معنای جهان گذروعاريتی  ،گذروفنا
 يکی درزمان ، نومی بيند وبرای آن جشن ميگيرد ، و ديگری

 همين تضاد است که   .درآن گذر می بيند وازآن درد ميبرد
مثال احمد تفضلی ، .  پژوهشگران را دچارگيجی وپريشانی ميکند 

مردم روزگارو « را به » اواميگان « درکتاب مينوی خرد ، واژه 
 آن را ، پژوهشگر انگليسی ، و مکنزی،ترجمه ميکند» زمانيان 

= اواميه« رميگرداند و ب» کارهای مربوط به آسايش « به 
aawaamih « آسايش « را به «.  

، داشتند خّرمدينان وزرتشتيان که اين دو تجربه متضاد از زمان 
سرچشمه بينش ، بازتابيده باره  شيوه تفکر آنها در دربالفاصله

بينش حّسی ، بينشی است که ماهيت زمانی دارد و درآن . ميشود 
جدا ) اوام = نگام ه(  ازروند زمان ،انديشيدن وبينشش

خردی که فقط برشالوده حواس به سخنی ديگر،  . ناپذيراست
«  و ، است» اوامی«يا ) زمانی( رال انسانی ميانديشد ، سکو

  . ، انسانيست که ازراه بينش مستقيم حواسش ، ميانديشد » عوام 
بينش حسی ، يا بينشی که « ، درواقع ، اين » عوام « با تحقير

 و دروغ ،تحقيرميشود» ت حواس هست استوار برمحسوسا
 خّرمدينان يا برایو. وفريب و گمراه کننده شمرده ميشود 

تخم = تخم آتش= ارتا( جان انسان ، آتشی است سيمرغيان ، 
 و شعله های ،جا ميگيرد) زهدان = اتشگاه ( که درتن ) سيمرغ 

اين آتش ، از روزنه های حواس درتن ، روشنی وبينش را ميزايد 
  . ميرويد ) ارتا (  روشنی و بينش ازُبن اين جان ، يا

 و تخم آتش  ،برای زرتشتيان ، اهورامزدا ، روشنی بيکران است
يا جان ، ازخودش، روشنی وبينش نميجوشد ، بلکه اين 

می ) جان ( ه آتش يا تخم آتش اهورامزداست که روشنی خود را ب
که ازخودش نيست ، بل) زندگی ( د و روشنی آتش جان تاب

  .ازاهورامزداست 
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  هست)  اوامی =(زمانی ِی ، بينش بينش حّس
  خردی که بينش زاده ازحواس است، سکوالراست

  سکوالر= اوامی = عوامی 
 

» =aiwigaam=eyaamايام= اوام«ديده ميشود که،درهزوارش
 » kamrya=قمريا ماه= کمريا « که زمان باشد ، اينهمانی با 

ان ، تجربه زمبه عبارت ديگر، .  )مراجعه شود به يونکر( دارد
خود اين  . ماه ، زمانست. دارد » گردش ماه « ربه پيوند با تج

«  بسياری نکات را روشن ميسازد ، چون ماه ، که همان ،برابری
پس . است  » مادر« ميباشد ، به معنای » ماد يا مای = مات 

چوان زايش ، اينهمانی با . زمان، مادرو اصل زايش هست 
اصل « و » بينا « ش و روشن شدن و بينش داشت ، ماه ، پيداي

  . خوانده ميشد» روشنی 
پيکريابی اصل زايش «  به کردار ،ولی اين تجربه از زمان

سوی ديگر تجربه . ، يکسوی تجربه بود » وبينش درجنبش ماه 
گياه ، برای ما  . گياهان بود» وخشيدن = رويش « زمان ، روند 

 ِ برای آنها  هستی وزندگی هست ، ولی ، فقط بخشی ازگستره
سراسرگستره های هستی که شامل خدايان نيزميشود، سرشت 

هم درگياه » گی « و اين درست ازهمان پيشوند   ،گياهی داشتند
سراسر گستره هستی وخدايان ، گياهی بودند و .  ميگردد آشکار

ِ  روئيدن « زمان ، به کردار  زندگی تجربه » رنگيدن = روند
درختی که سی شاخه ازآن « با » ماه «اينهمانی دادن. ميشد 
روندِ  زائيدن و « يا آميغ دو تجربه ، سنتز ، درشاهنامه» ميرويد

اينست که زمان يا گردش ماه ، . با همديگراست » روئيدن 
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اين تجربه  . اينهمانی با درختی دارد که سی شاخه ازآن ميرويد
  شاهنامه ميِايد موبدان از زال درزمان، در پژوهش کردن

    که رستست شاداب با فّرهی  که ديدم ده ودودرخت سهی 
   نگردد کم وبيش درپارسی ازآن برزده هريکی شاخ سی  

گردش ماه که اقتران ماه با برجهای گوناگونست ، اينهمانی ، با 
 و رويش شاخه ها ،)فرا باليدن ( سربرافراختن مستقيم درخت

 دو تجربه را) سنگ شوی ( اقتران همين پيوند يا . ازآن ميگردد 
چون .  می يابيم  نيز)van+zar=  ون + زر«  درنام خود زمان ،

درشکل زرهونيتن  باشد » تخم « که » زر« ازهمان پيشوند 
zarhonitanو درشکل زريتونيتن، ، به معنای زائيدن است  

zaritonitan  روند . به معنای کاشتن و کشت وکار کردنست 
همين . ند روئيدن ، دوچهره خدای زمان وزندگيست زائيدن و رو

انديشه ، مستقيما پيدايشِ  بينش وروشنی ازحواس را مشخص 
آتش يا تخم جان ، از روزنه های حواس ، شعله ميکشند  . ميکند

، هم معنای زبانه » خشيدن َو« واژه . وميرويند و خرد ميشوند 
خرد ، که . اليدن کشيدن وافروختن را دارد و هم معنای روئيدن وب

رويش بينش وروشنی ازروزنه های حواس باشد ، روندِ  رويش 
 وتخم وآتش باهم اينهمانی داده  ،تخم جان ، يا آتش جانست

رستن شاداب «  ديده ميشود که  باال دو بيت درودرهمان. ميشدند 
 . ، ماهيت ، بينش وروشنی را نيز معين ميکند » وسرفرازانه 

.  ستن باشد ، ميدانی گسترده ازمعانی داشت ، که ُر» وخشيدن « 
 -3 افزون شدن و -2و» بزرگ شدن  « -1وخشبدن دارای معانی 

 -7 شعله ورشدن و-5 درخشيدن و -4و) سربرافراختن ( باليدن 
 -9)فراخ شوی ، گسترده شدن (   بسط- 8رشد وپيشرفت کردن و

  .  وهم درخشش بود  ،وخش ، هم جان. شکوفه کرد ن داشت 
درواقع ، وحی ، چيزی .  وخش گفته ميشد  نيزبه وحی يزدانی ،

بود که ازگوهر خودانسان فراميروئيد وشعله ورميشد 
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داشت ، » آفرينندگی « زايش ورويش که معنای . وميدرخشيد 
  در تاريخ و داستان وکتاب .شادی وجشن وروشنی باهم ميآفريد 

ديده » سرچشمه زايش بينش وروشنائی= اصل مادری « ، 
به معنای تاريخ و » maatikaan= ماتيکان« ، چنانکه ميشد

ماه که مات ومای يا مادر است ، بينش و . داستان وکتابست 
» زمان = اوام « روشنی را ميزائيد وماه ، درست اينهمانی با 

   .داشت 
وبا ) جی= گی( اينهمانی درخت وماه ، اينهمانی زمان با زندگی 

« ن اين نکته بررسی ميشود که  اکنو.بينش وروشنی است 
 چرا معرفت  و ،دارد» ماه « چه رابطه ای با » معرفت حسی 

به عبارت ديگر، . حسی ، بيان پيدايش روشنی ازتاريکی است 
چرامعرفت حسی ، معرفتيست برپايه جستجووپژوهش درتاريکی 

  .، وآزمايش 
  

  ن ، زائيده ميشودـی ، ازتمعرفت حّس
   است زائيدنحس کردن ،

  تـن ، به معنای زهدانست
  

درپهلوی به معرفت .  واژه ها ، حافظه ای خدشه ناپذيردارند 
، درست تلفظ ديگری » سهيدن « . ، گفته ميشود sahishnحسی 

.   است  » zahitanو زهيتنzahidan زهيدن « ازهمان واژه 
وهم به معنای ، زهيدن ، هم به معنای زائيدن ومتولدکردن است 

 به zahitan= وزهيتن . يدن و افتادن استجاری شدن وچک
بينش وروشنی درفرهنگ  زنخدائی ،  .معنای جستجوکردن است 

به » زِ ه « هنوز هم  .  بود) سبزشدن ( روند زايش و رويش 
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ند به معنای نطفه وبچه وفرز» َزه «  و ،معنای زائيدن است
 ، به شيرزنان.  م ، زهدان است فرزند ، زه زاد است و رح. است 
به آبی که . و به اندام تناسلی زنان ، زهگير ،ک گفته ميشود َزَه

بينشی که ازگوهرخود  به. ازچشمه ميجوشد ، زِ هش ميگويند 
. بينش زهشی يا انبثاقی ميگويند  immanentانسان ميزهد ،  

بينش « يا » بينش زهشی « معرفت حسی ، معرفت انسان را 
 ازگوهرخود او  ،اسطهميداند که مستقيم وبی و» انبثاقی 
 و درست اين انديشه است که برضد همه اديان نوريست ميافروزد

  ، معرفتمفهوم « رضد فلسفه افالطونيست که در همچنين ب و،
اين انديشه ، درزبان کردی . بيان ميکند » درتصوير غارش 

و ) َسـح ( چنانچه به احساس کردن ، سه ح . باقيمانده است 
 و ازآنجا که چنين بينشی ، ، ميگويندحواس ، سه حکه ران

به برزايش ازخود واعتماد براصالت خود استواراست ، درکردی 
درکردی ، » زهی« و . ميگويند » سه هنده « انسان خودرای ، 
. به معنای زادن، وشرمگاه زن است » زه ها« هنگام زائيدن و 

ميپرسيم که چرا به حس کردن و بينشی که ازحواس اکنون 
 وحس کردن وبينش های حسی ش می يابد ، زادن گفته اند ؟پيداي

بينش = بينش درتاريکی «  که  ،چه رابطه با ماه دارد) خرد ( 
  .است» برپايه جويندگی وپژوهندگی و کورمالی 

نطفه های = افشاندن تخم ها« آنها ، آفرينش انسان را عبارت از
در تن ، ِ  ُپرازماه» آتش جان = تخم آتش « که اينهمانی با » ماه 

 و هم  ،»زهدان «  ، هم معنای  » تن «.های انسانها ميدانستند 
اين تخم يا آتش جان که .  دارد» داش = آتشگاه ، کوره « معنای 

افشانده ازخوشه خدا وهمگوهرخداست ، درتن ، ازهمه 
سوراخهای حواس درتن ، زبانه ميکشيد وزائيده ميشد ، و تحول 

=  سوخر«سوراخ که همان واژه .  ت به روشنی وبينش می ياف
تخم جان . ميباشد » اندام زايش = نای « هست به معنای » سوفرا 
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 به اين بينش .باشد ، تبديل به خرد ميشد ) مهر( که گرمای جان 
 روشنی وبينشی ، بنابراين ،. های حواس ، خرد گفته ميشد 

ِ immanentزهشی خرد، .  خود انسان بود  زندگی
  ی هائی بود که ازگرمی جانبينشهاوروشن

واژه تخم ، توم هم تلفظ . فراميجوشيد و زائيده ميشد ) مهر ( 
 ازتخم تاريک ، روشنی .هم هست » تاريک« ميشود و به معنای 
ينهمانی با همان روشنی وبينش  ،اين انديشه. وبينش سبزميشد 

بينش زايشی ، پيدايش روشنی از تاريکی . ماه درتاريکی داشت 
ولی اهورامزدای زرتشت که تصوير  . است) ن ، تخم زهدا( 

جای » روشنی بيکران «تازه  ای ازاهورا مزدای کهن بود، در
ناميده »  اگرا  + نروشنی َا« روشنی بيکران ، دراصل . داشت 

« اگرا را به نخست ترجمه ميکنند ولی به معنای . ميشده است 
« معنای روشنی ان اگرا ، به . هردوهست » زهدان و آتش 

، يعنی ازتاريکی  »روشنی ايست که از زهدان، زاده نشده است 
   .برنيامده 

 وتابع روند زادن،روشنی ازخود روشنی استبه عبارت ديگر، 
ازاين رو .  يا  تابع روند زمان وگذرنيست ، وروند روئيدن

يا آتش جان ، ازخود ، ) اصل جان ( درالهيات زرتشتی ، تخم 
ين روشنی بيکران اهورامزداست که به تخم ، بلکه ا،روشنی ندارد
می تابد وروشنی خودش را ) به جان انسان( يا به آتش 

به عبارت ديگر، گوهرانسان ، ظلوم . ازاهورامزدا ميگيرد 
 و ازآتش خودش ، روشنی وبينش پديد وجهول وکنود است

و ،وحواسش ، تاريک است) زهدان (  بدينسان ، تن .نميايد 
 –بينش حسی « بدينسان . شنی زاده نميشود ازتاريکی ، رو

اين . باشد، خواروزشت شمرده شد » اوامی « که بينش » زمانی 
. عوام هستند که تنها به بينش حسی وزمانيشان ، اعتما دارند 

را ازروشنی ) حقيقت =(درالهيات زرتشتی ، اهورامزدا ، راستی 
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ِ  خود، ميآفريند ، درحاليکه برای خّرمدينان ، راستی  ، روند
  . بود  انسانپيدايش آتش جان خود

  

  هست غــار، فراسویــنـی روش
  )کانال زايش = ، حواسزهدان= تن ( درغار

  آنچه انسان می بيند
 ناراستی و گمراهيستفريب ودروغ و 

 
  ِ  بيان کرده  ش»غار« آموزه  بينش افالطون که در تصوير

 به فکردينیوتميشود، نفوذگسترده وژرفی درفلسفه باختروخاور
اين تصوير، بدون شک ازميترائيان گرفته . داشته است طورکلی 

شده است که نيايشگاههايشان را به شکل غارميساخته اند و درآن 
  .، سراسرروند آفرينش جهان را نقش ميکرده اند 

 و  ،با زنجيربه جای خود بسته شده است، انسان درغازتاريک
 بيند و روشنائی برويش میفقط سايه های واقعيات را برديواررو

 با ، فقطچشم وخرد او.  واقعيات تابيده شده است ازپشت سرش به
 نياز به اکنون. خوگرفته است » وسايه انديشی سايه بينی « 

را اززنجيرهايش » انسان زنجيری «  واين ،کسی هست که بيايد
 تا با روشنی ،  و به فراسوی غارتاريک ببرد،آزاد سازد

 که هيچ چيزی را با روشنائی ودر ی  انسانآشناسازد، ولی
 درآغاز، با روبروشدن با روشنائی ، روشنائی نديده است ،

  . دردسرفراوان دارد 
نياز به ،  و انسان  ، درغارنيست و فراسوی غارهست،روشنائی

، ديدن سايه واقعيات ومجازی  تا ازداردرهائی بخشنده ازغاريک 
« بينش و تصويرآن در با تجربه اين تجربه ، به کلی . رهائی يابد

 درفرهنگ ايران که در داستان هفتخوان رستم آمده ، فرق ،»غار
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 بيان دوگونه بينش متضاد هست  اين دوتصوير ازغار، و ،دارد
» سياه وسپيد= دورنگه « ديو سپيد ، که . که درباال بررسی شد 

 ، و رستم بايد با اين ديو دورنگه ، پيکارکند، هست ، درغاراست 
 او برای . ولی با ورود درغار، اورا نميتواند با چشمش ببيند 

 ، چشم آنکه ببيند، نيازبه شکستن زنجيرويا رهبری ندارد بلکه 
را ميشويد و ) تخم ( خودرا ميمالد وبا آب چشمش ، چشمش

  .  بينا ميشود  روشن وچشمش،تخم بدينسان 
  ريغرچنگ، تيغ    نبد جای پيکاروجای گزمانی همی بود د

  چو مژگان بماليدو ديده بشست    درآن غارتاريک، چندی بجست
  به تاريکی اندر، يکی کوه ديد     سراسرشده غار، ازاو ناپديد

  به رنگ شبه ،روی و چون شيرموی
  جهان پر زباال و پهنای اوی

پيدايش « شستن تخم چشم خود با آب چشم خود ، همان انديشه 
، شنا کردن درآب يا آبياری شناختن  . »بينش ازگوهرخود هست 

انسان ، تخميست که با شنای درشيرابه جانِ  جهان که . تخم است 
 در  تخم وجود خود،بينش ، پيآيند رويش. خداهست ، ميرويد 

 بينش وروشنی، .خود هست هنجيدنِ اسانس جهان درتخم وجود 
 رستم ، در  . است  خود انسان)تخم + مر= مردم( رويش تخم 
ا روشنی چشم خودش ، که پيآيند ماليدن مژگانش و تاريکی ، ب

. شستن تخم چشم با آن آب هست ، روشن کننده وبيننده ميشود 
» خرد = چشم « اين تجربه ، به کلی با انديشه افالطون درباره 

افالطونی درغار، »انسان دربند  « چون چشم. انسان فرق دارد 
 ازخودش یمی بيند ول چشمش .ازخودش ، روشنی نميآفريند 

روشن نميکند ، بلکه با نورعاريتی که ازپشت سرش می تابد ، 
، ازخودش ، » ديده حسی او«  .فقط سايه چيزهارا می بيند
به عبارت ديگر، تخم جان يا آتش جان  . ازجانش ، روشن نميکند

انسان، ازخودش ، نميافروزد تا روشنی وبينش را باهم بيافريند و 
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يزهارا مستقيم هم روشن کند وهم با روشنائی جان خودش ، چ
اين سخن افالطون را پيشترزرتشت به شيوه ديگرگفته . ببيند 
تخم آتش يا آتش جان، روشنی خودرا ازروشنی بيکران . بود 

» کانال زايش حسی « از روزنه چشم که .  اهورامزدا ميگيرند 
  .هست، روشنی زاده نميشود 

نست که خرد ، بينشِ  زاده اينهمانی دادن چشم با خرد ، به معنای آ
 يا برآمده ازحواس هست ، چون چشم ، نخستين حسی هست ،شده

 ، روزنه ايست که حس و.که در زهدان، درجسم پيدايش می يابد 
آتش جان ازآن زبانه ميکشد و تبديل به روشنی ميشود ، يا به 

 جايگاه  يا=گشتگاه « يا » غار« کانال زايش يا عبارت ديگر، 
، بند » مجرای زايش زن  «   .است» لتی به حالتی تحول ازحا
. يا گره ميان دوپاره نی است) نی ، قره نی = شادغر( نای يا غره 

. گفته ميشود» تن « يا » uterus= تن َور« کانال زايش زن ، 
قاف يا « يا » سوراخ = غريا غاريا غال = تن « جسم يا ماده ، 

  .است» کاف = کهف
در  .ال تحول آتش جان ، به روشنی بينش هستتن يا حس ، کان

» غارياغر« اينست که . تن، آتش ، تحول به روشنی می يابد 
  .  را دارد » اصل اتصال وپيوند وامتزاج = سنگ « همان معنای 

ديگر، کانال ) تن ( درغارافالطون ودرآموزه زرتشت ، حواس 
ن ، همي» غار « .نيست » آتش جان به روشنی « تحول يابی 

= غار« گيتی وجهان مادی ، ازاين رو، . پيوند دورنگ باهمست 
ِ » غر روشنی يا رويش « به » آتش زندگی « ، کانال تحول

اين تحول يک رنگ به رنگ ديگر، که همان  .است» وسبزشوی 
است ، يکی » تغييرو تحول يافتن = ديگرگونه شدن « واژه 

است که ) شيو( ازپيکريابيهای اصل همزاد يا جفتی يا يوغ 
  .زرتشت نمی پذيرد 
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بوده » اصل آفريننده «  دورنگه بودن ديو ، دراصل ، معنای 
 رستم دراين داستان ، دورنگه بودن درآغاز، به ستيزيدن. است 
 ميانگيزد ولی )خدا= اصل دوتای به هم چسبيده = دوا (= با ديو

درپايان ، ديده ميشود که درست درخود همين ديو دورنگ ، 
  . بينش و توتيای چشم هست سرچشمه

دراينکه اين ديو ، سراسر غاردنيا را گرفته است ، بيان آنست 
و دارد » همزادی = جفتی= دورنگی= ديوی « که گيتی ، ماهيت 

دست  . روشن کننده خردهاستبرغم بودن درتاريکی ، سرچشمه 
 )اژی (  ، که آهنين وفوالدين هستند ، ضد زندگیوپای ديو

پخش کننده خون يا  ( و دل)بنکده گرما (  جگرميباشند ، ولی
، او) رساننده آتش جان به روزنه ها حواس (  ومغز)آتش
 سرچشمه خونی سرچشمه پيدايش روشنی هستند ، چون،باهم

 ميتوان تخم چشمهارا آبياری کرد و خورشيد گونه ،هستند که ازآن
   .ساخت 

ه هم ل ضد زندگی وهم اصل زندگی ب ، هم اص ديودريک وجوِد
چندان  ، ومسئله رستم ، چنانچه زرتشت ميانديشد ،پيوسته اند

 که »ژی و اژی «  به آسانی نميتواند ميان آسان نيست چون 
 . ازهم جدا هستند، برگزينددرآموزه زرتشت دراصل 

 مسئله.  وبه هم چسبيده اند  اين دو باهم آميخته ،درهرموجودی
 که اصل انديشيدن  ، ، جدا کردن اين دو ازهمستشناخت درآغاز

چگونه ميتوان ، خوب وبد را که باهم يک وحدت . ميباشد 
 درست رستم درغارتاريک و ميسازند، ازهم جدا ساخت ؟

 با ديو دورنگه ،  درپيکاردرپيکار در درون همين غار گيتی ،
توتيائی را می يابد که با آن ميتوان همه چشمهارا روشنگروبينده 

، اصل روشنی )درهرجسمی  ( کدردرون غار تاري. ساخت 
، بيان ) افالطونی ورستمی( اين دو تجربه غار. وبينش هست 

ِ  حواس با محسوسات  دوتجربه گوناگون ومتضاد ، از برخورد
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رفلسفه افالطون ودر آموزه د. گيتی، وزايش بينش ازآن هست 
زرتشت ، آتش جان ، ازکانال يا غاريا سوراخ وروزنه های 

روشنی ، ازجان خود انسان ، مستقيما . شوندحواس ، زائيده نمي
وفراسوی ) حواس وتن ( روشنی ، بيرون ازغار. زائيده نميشود 

 Bunaa درسغدی به غارو خلل وفرج، بونه .تن وحواس است 
. ودرفارسی بون ، به معنای زهدان وبچه دان است . گفته ميشود 

 .د گفته ميشو» بون « به پايان وبن و انتهای هرچيزی نيز، 
زن . دريافته ميشد » بند يا گره نی « درست زمان هم ، درهمين 

يعنی امکان رفتن ازاين دنيا . درهنگام زايش ، ميان دونی هست 
همانطور، هرتحولی وگشتی ، درهمين بند . به دنيای ديگر رادارد 

که دوبخش نی را به هم ... ) کاو، = کهف = کاف= قاف ( يا گره 
درخت نی ، خيزران ، « ازاين رو ، .  ته ميشدپيوند ميدهد ، درياف

« هم تجربه زمان را درپيوستگی نشان ميداد ، وهم » ... زريره ، 
  .و زن با نی اينهمانی داشت،، بيان زهدان وزايش بود» نی 

ِ  گوهر اينست که  حواس که سوراخهای زايش بودند ، بيان
  .زمانی وتحول زمانی آنها بود

 

  ون هستـُغار، ب
   هست،اصل نخستين، منشاء، سرچشمه وعلتبون 

  
، ) سوراخ وحفره وروزنه ( چنانچه درسغدی ، باقی مانده ، غار

 ، ريشه ومنشاء »ارـغ« به عبارت ديگر.  هست Bunaa= بون 
و اصل اوليه وسرچشمه و بنياد و پی و مايه و علت شمرده 

برای ميترائيان ، درغارتاريک است که جهان . ميشده است
= جوش(  يا يوشم بون يا تخم يا چيتره.  ، پيدايش می يابدوروشنی

دربون هست که .  ، پيوند روشنی وتاريکی باهمست )خودجوشی 
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. سياهی، سپيد ميشودو تاريکی، تحول به روشنی می يابد، 
بود ، نه خلق با ) دگرديسی ( آفرينش ، تحول ومتامورفوز

. می يافت تخم تاريک ، تحول به سبزی يا به روشنی . خواست
، بلکه تاريکی از روشنی ، يا سياهی ازسپيدی ، بريده و جدا نبود

آفرينش جهان ، ازاين رو به  . دوحالت به هم چسبيده تحول بودند
« بون دهشن ، به معنای . ميگفتند ) Bun-dahishn( بندهش 

داته + بون«  که همان » بنياد « .بوده است» بن = زايش ازغار
 تحول و دگرديسی ازيک رنگ به رنگ ديگر، باشد ، به معنای» 

 چيزی بنياديست که ازغار، .ازيک حالت به حالت ديگراست 
، ُبنداده ) اسطوره ( بدين علت به داستان . زاده شده باشد 

  .، بينشی که ازگوهر زاده شده ميگفتند ) بنيادی ( 
که سپس به او » منشاء ماوراء الطبيعه «  اين اصطالح ، معنای 

 آفرينش جهان را پيآيند ، دگرديسی  اند ، نداشته است ، بلکهداده
غار، نه تنها زهدان ، بلکه کانال . وتغييرو تحول ميدانسته است 

اين انديشه به . ازغارتاريک ، روشنی ، زاده ميشود . زايش است 
برای . وزه زرتشت ميباشد کلی درتضاد با انديشه افالطون و آم

نيست ، بلکه بيرون ) جسم =تن(، روشنی ، درغارافالطون
 بسته وزنجيری و  ،، انسان)تن وجسم ( درغار. ازغاراست 

تن وحواس، غارتحول ودگرديسی آتش . زندانی و درقفس است 
 بايد انسان را ازتن وازحواس . نيست  وبينشجان ، به روشنی

درحواس . تاريک وتنگ ، نجات داد و بندهايش را شکست 
» حقيقت « و دور از» سايه « فتاروجهان مادی ، انسان گر

  ازجسم وحواس وازتننياز به بريدن وشکستن و آزادشدن. است 
. پيدايش نمی يابد ) درحواس وتن ( روشنی ، درغار.  دارد 

خردی که روشنی وبينش های زاده ازحواس هست ، همه توهمات 
يا » اوام  « .هست  »  ومجازینمود بی بود« واوهام وخرافات و

باشد ، دراصل » گام + ايوی « يا » گام + هنگ «  که زمان ،
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اصل .  شدن وگشتن ازيک حالت به حالت ديگربوده است « بيان 
به عبارت . پيوستگی در زمان ، اصل پيوستگی درجان هم هست 

، درتن وحواس، دگرديسی به ) تخم زندگی ( ديگر، آتش جان 
  . وئيده ميشود روشنی وبينش می يابد ، روشنی وبينش، زائيده و ر

بريدن روشنی از « در داستان رستم درهفتخوان نيز، انديشه 
پيوستگی يا دگرديسی تاريکی به روشنی « ، با انديشه » تاريکی

 و بيان دوره ای ازتفکراتست که اين دوجهان ،آميخته شده است» 
بينی باهم گالويزبوده اند و نميتوانسته اند ، به آسانی يکی را رها 

  . يگری را جانشين آن سازند کنند و د
گرفتار اين آميختگی دوتجربه متضاد باهم الهيات زرتشتی، نيز

با چيرگی انديشه روشنی که می برد و خودرا متضاد وجدا . هست
از تاريکی ميسازد، حواس وتن وزمان ، جايگاه تنگ وزندان 

ِ  اکراه استوزنجيری بودن اين انديشه  . ميشود که  دوزخ
مولوی ازجمل .  ، بازتابيده ميشود ايراناتدرسراسر ادبي

  :ميگويد 
  ما»  تن محصور «،» کوزه « چيست آن 

  اندرو ، آب حواس شور ما
  اندکی جنبش بکن ، همچون جنين
  تا ببخشندت ، حواس نوربين
  پيش شهرعقل کلی اين حواس

  چون خران چشم بسته ، درخراس
  يا آنکه 

   ميخورد ، ظلمتوِتـُحس ابدان ، ق
  ميچرد) خارج ازغار( ن ، از آفتابی حس جا

حس درون غار، تاريکی را ميخورد ، وحس آسمانی،از نورآفتاب 
  خارج غار، پرورده ميشود

  راه حس ، راه خرانست ای سوار
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  ای خران را تو مزاحم ، شرم دار
  پنج حسی هست ، جزاين پنج حس
  آن چوزرسرخ و اين حس ها چو مس
  اندرآن بازار، که اهل محشرند

   مس را چون حس زر کی خرندحس
درانسان » اهو = تخم جان « که پيدايش ) مينوئی ( قوای ضمير

درحاليکه . باشد ، بکلی ازحواس تن ، جدا وبريده ساخته ميشوند 
  هم هست که» تخم يا آتش جان« همان برای خّرمدينان ،،

رحواس ، تبديل به  دهم ، تبديل به نيروهای ضمير وسودردرون
هردوگونه حواس ، دگرديسی .  ميگردد سوبيروننش روشنی و بي

 ، افروخته  يا مهرهردوازيک گرما .يک بون شمرده ميشدند 
  .ميشوند 
 به گشتگاه گرمی درتاريکی« و » غارآفرينندگی« ، که حواس 
بودند ، با يک  » بـنـد زمان« و » اصل دگرديسی« و » روشنی 

 شوی ، سايه ضربه ، اصل تاريکشوی ، سترون شوی ، زندانی
 اين تواءمان بودن حواس با زمان ، .د نومجازوفريب بينی ميشو
 گوهردرک حسی ميداند، جايگاه اکراه و ازآنجا که زمان را ،
پيدايش « که تاکنون » خرد« اينست که . تنگی و عذاب ميشود 

، و اين خرد ، درزندگی » روشنی وبينش از تجربيات حسی بود 
، به کاربسته ميشد، مورد تحقير دهقان و روستا و کشاورز

اوامی (  و دهقان وروستا وکشاورز، بنام عوام ،قرارميگيرد
برای چنين خردحسی ، بيخرد وکم ) مردم روزگار= زمانی =

 ، عوام روستائيان ودهقانها ودهاتيها.  ارزيابی ميگردد ،خرد
خوانده ميشوند، چون بينش حسی دارند وزندگانی شاد را 

 و  ،دندوگونه بينش، ازهم بريده ميشو .  خواهاننددرزندگی درگيتی
با خواروزشت شمردن يک بينش، بينش ديگر، بزرگ و حقيقی و 

اين خاص وخواصند، که اين بينش حقيقی . متعالی ساخته ميشود 
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 -  درخارج غار–ازبينش آفتاب « را دارند وبه قول مولوی 
س عوام چنين بينشی که بينش متعالی است در دستر.  »ميچرند 

ی عوام ، آنان که زنجير. هستند  » غارحس زمانی«نيست که در
فنا = گذر«  که جهان حسی زمانی درغارتاريک هستند ،ادراکات 

 آنکه زمانی  .، هيچ حقيقتی درگذروازگذر نمی يابندهست » 
 و در دنيای فريب ومجازو ،هست ، بی حقيقت است) عوام ( 

ميان اين . نی وبند است خرافات زندگی ميکند و درغار، زندا
 ، و ، بريدگی است »فراسوی غارکه آفتاب ميتابد«غارو 
 ودرسوی ديگر، باطل ، ، حقيقت استی اين ُبرشدريکسو

افات و توهمات ، واين دو غيرقابل ودروغ ومجازو سايه وخر
   . تحول به همديگرند

يا انتزاعی =  معرفت فرازمانی«بينش حسی ، امکان دگرديسی به
 بينش  ازبرای رهائی اين بنديان وزندانيان.  ندارد »فيزيکی يا متا

حسی وعالم حسی وزمانی ، يا بايد ، زوروعنف بکاربرد و 
   .زنجيروقفس آنهارا شکست يابايد آنهارا فريفت 
 ِ  خسروپرويز، خرِدبا چنين نگرشی هست که موبد زرتشتی

  ازآن شاه، جهان را چهاربخش ميکند که نيمی ازآنموجود در
وبخش مهم ديگراين خرد ازآن موبدان ، وحکومتگراست 

« و،  است  » وحکومتمالزمان شاه«  و)موءمنان ( وپارسايان 
  :که باقيمانده ازآن دهقانان يا عوام است » خرد پاره ناچيزی 

  بدوگفت موبد، انوشه بدی      همه مغزرا ، فّر وتوشه بدی
  يد برچهاربهرچوپيداشد اين رازگردنده دهر    خرد را ببخش

  چونيمی ازاو، بهره پادشاست     که فّر وخرد، پادشا را سزاست
   »پرستنده پادشا « سه ديگر »     مردم پارسا « دگر، بهره 

  چونزديک باشد به شاه جهان    خرد خويشتن را زوندارد نهان
 شاه يا  دراثرنزديکی بشاهست که خرِد، فقطاين مالزمان نيز

  ت ميکند، بدانها سرايحکومت 
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« که دانا ورا     ازخرد، پاره ای ماند ُخردکنون 
  شمرد»بهردهقان

ولی اگر درهمان شاهنامه ژرف بنگريم ، ديده ميشود که  ميان 
 رايج بوده است ، انديشه ديگرونيرومند ترازاين انديشهايرانيان 

  . داشته اند ن بدان اعتقاد  چندان که موبدان زرتشتی
داستانهای دهقانی « را » های شاهنامه داستان« فردوسی مرتبا 

وژرفا  ميدهد ، ارج واعتباربدانهاوبا اين سخن ،   ميداند»
 علت اين ارج واعتبارومرجعيت.   بديهی ميداند ،ودرستی آنهارا

 ، آنست که اين داستانها چنانچه از نام داستان داستانهای دهقانی
 که آشکاراست ، خرديست) داته + ستان ، بون + داته ( 

، بينش ژرف اين داستانها. ازغارحواس درزمانها ، زاده شده است
فردوسی با اين داستانهای کهن است که . ازچنين خرديست 

  :ميکوشد ايران را ازنو زنده کند 
      که برخواند ازگفته باستانزدهقان ، کنون بشنو اين داستان

  

  تم    بدين ، خويشتن را نشان خواسچو گفتاردهقان بياراستم
  کوکند آفرين.. که ماند زمن، يادگاری چنين   بدان آفرين ، 

  پس ازمرگ ، برمن که گوينده ام    بدين ، نام جاويد، جوينده ام
   دهقانيست که فردوسی نام جاويد ميجويد-با چنين بينش عوامی

   با راستان، کنون داستان    توبرخوان وبرگویزگفتاردهقان 
      همی نوشود ، برسر انجمنکهن گشته اين داستانها، زمن

  بمانم دراز» دين خّرم « برين  اگرزندگانی بود ديرباز    
  به گفتار دهقان ، کنون بازگرد    بگوتا چه گويد سراينده مرد

» عوام = زمانی ، مردم روزگار(  اوامی -ولی اين خرد دهقانی
که بينش های زاده ازحس هست ، وتنوع وطيف زندگی را درمی 

و گلخن ،خوانده ميشود » شرک « زعطار، سرچشمه يابد ،ا
  .نجاست دانسته ميشود 
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  واس تست درراه   همه ديوان وغوالنند بدخواههمه شرکت ، ح
  همه طبعت، حواس ناخوش تست   همه کبرت به دوزخ آتش تست

با زمان ، نه تنها سبب بدبينی ) خرد(تواءمان بودن بينش حسی 
» روزگار= زمانه= زمان « وبی اعتمادی به خرد ، بلکه به 

  .نيزميگردد
 دراصل به معنای اعتماد وصميميت ،گستاخی( عدم اعتماد 

نيرومندی . به زمان ، درواقع عدام اعتماد به خدا هست ) است 
به (  اعتماديست که مردم به همديگر مستقيمِ هراجتماعی ، پيآينِد

« ار بر اعتماد ، فقط استو. و به حکومتشان دارند ) جامعه اشان 
. و راستی ، فقط درآزادی ممکنستاست » راست بودن ديگری 

راستی يا حقيقت درفرهنگ ايران ، پيدايش گوهرهرانسانيست 
عدم ) . به صدق کوش ، که خورشيد زايد ازنفست، حافظ ( 

اعتماد به خدا ، وبه عبارت ديگر،  عدم  ،)دهر( اعتماد به زمانه 
 اين خدا ، ديگر خدائی  .عدم اعتماد به حکومت واجتماعست

نيست که اينهمانی با جانهای مردمان دارد که درخردشان ، 
   . نگهبان زندگيست

از زندگی وخرد مردمان ، تبعيد ) سيمرغ ( خدائی که جانان باشد 
 وآتش جان مردم نيست  ،خدائی که درجان مردم. شده است 

 آن ودرخردشان ، پيدايش نمی يابد ، خدائی است که نميتوان به
 و آنرا حکمت  ،وهرلحظه ای بيخردانه رفتارميکند، اعتماد کرد 

نمايندگان چنين خدائی که نورآسمان وزمين . ومصلحت ميخواند 
«  و حقيقتشان  از روشنی بيکران سرشته شده است ،  ،هستند

د ، وآنرا نرا جهل وظلمت ميدان» بينشِ  حسی روستائی يا عوام 
 و تابع ،دنخوارميشمار »  وجاهل وکنودصغيروکم خرد« به نام 

 تئوری حاکميت آنها براين شالوده نهاده شده .ومطيع خود ميداند 
  .است
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  «همين بينش حسی روستائی وعوام ، درسرکوب شدن ، ولی
عقل «  درست همان ،» دغل شدن «  با  و ، ميشود »دغل

نگهبان اجتماع را به عهده را که نقش پاسدارو» متعالی و خاص 
 عوام ، در یحسبينشِ همان . گيج وپريشان ميسازد ،  استگرفته

القی واجتماعی را متزلزل  کل ارزشهای اخ،» دغل شوی « 
نخبگان دينی = خواص « ميسازد ، و بيان عدم اعتماِد کامل او به 

  .  و سازمانهای حکومتی است » وحکومتی 
  

   ، دغلکارميشوند ؟چرا بينش حسی وزمانی
  واـه=لـدغ= وستائیر= )خرد( بينش حسی

  شهری= ياحسعقل روشن ازآفتاب بيرون غار
 
 

 بالطبع ،هم) زمانيان( مردم چنين روزگار. حواس وزمانه ، دغلند 
  دغل ، چيست ؟. ، دغل هستند 

» غول يا گول « ، از واژه » دغل يا داغول يا داغل « واژه 
 «ی  به معنا، هم»غول « ديده ميشود که واژه .  ساخته شده اند

 واين دو،. است » غار« است و هم به معنای » تواءمان = همزاد
 که سپس داشته اند» اصل تحول و دگرديسی « دراصل ، معنای 

 ازاين رو، اصل گمراه کننده . اند  شدهخوارو زشت ومنفی ساخته
 خودرا تغييروتحول  کهچون هرچيزی. را ، غول ناميده اند 

برای عقل آفتابی فراسوی . خت  شنا اورا به آسانیميدهد ، نميتوان
. غار ، چيزی روشن است ، که هميشه همان ميماند که بوده است 

ِ . هميشه باخود، اينهمانی دارد ، ، عقل انتزاعی فراغاری عقل
 تا  بايد همان بماند که هست،هرچيزی . ازتحول ، اکراه دارد

نيازبدان دارد که همه ) شهر( =حکومت وجامعه  . معقول باشد
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انها را ثابت وسفت ومحکم بسازد تا بتواند همه را تحت انس
 دارای معانی  ،هم» گول « واژهِ ديده ميشود که . ضابطه درآورد 

+ يوغ ( جغد يا بيغوش . است )  ريو(  فريب -3 لوچ -2 جغد -1
 که است» بينش خرد بهمنی « ، نماد )قوش + تای ،  وی 

 جغد، بيان آرمان  .ددرايران ، اصل خرد درهرانسانی شمرده ميش
  بينش درتاريکی ، بينشی است که درروند.بينش درتاريکيست 

.  و ببيند، که تاريکست ، ميتواند روشن کند وتغييری تحولهر
خرد بهمنی که .  را ميتواند ببيند »زمان تاريک آينده« ازاين رو 

زاده از بينش های حسی در تغييرات زمان هست ، اينهمانی با 
. هست » دوبين «  دراصل به معنای »لوچ« همچنين . جغد دارد

را به ) پيش ازتحول وپس ازتحول ( لوچ، چشميست که هردوتا 
 هم که از واژه » فريب«.صورت جفت به هم پيوسته ميتواند ببيند 

. ساخته شده است ، به معنای همزاد وجفت است » ريب = ريو« 
بندهشن ،  ( ميدانستند» ريواس « ازاين رو انسان را دراصل 

س درخودش ، اصل نرينه ومادينه را باهم ا، چون ريو) بخش نهم 
انسان ، ريو  .   تحول است آفرينندگی در، يعنی انسان ، اصلدارد

زمان ، ريوو دغل . ود غل است ، اصل تحول ودگرديسی است 
= يوغ ( با طرد ونفی وانکار، اصل همزاد وجفتی .  است 
، ، اصل تحول در زمان ) غار( نده به عنوان اصل آفرين) جوش 

 اصل ،» دغل بودن «  اينست که .بد نام و خوارساخته شده است 
هرچيزی . مشتبه سازی و گمراه کنندگی وفريبائی گرديده است 

که تغيير يابد و دگرديس شود، گمراه ميکند ، ميفريبد ، گول ميزند 
روستائی ودهقانی که بينش هايش . ، غول است ، دغل است

 محتسب لی و ،دراثرکشاورزی ، زمانی وحسی هست ، دغل است
  ،آنکه به حسابهای همه رسيدگی ميکند تا امرونهی عقل آفتابی( 

عقل بهره مند ازآفتاب فراغاری « ، وهمان ) مو به مو اجرا گردد 
باشد ، اينهمانی » شهرگانی «  مدنيت که .ست ا»  شهری«هست ،
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خردی که ازحواس وزمان «  و داده ميشود» عقل فراغاری « با 
« است ، اينهمانی با » دهقانی وروستائی « پيدايش می يابد و 

به  اين انديشه ردپای. داده ميشود » توحش وجاهليت وظلمت 
 داستان  ،در مثنوی. درآثارمولوی باقی مانده است خوبی 

 و  ،ميآورد» شهری يک روستائی ويک « بسيارزيبائی از
  :جه ميرسد که بدين نتيدرپايان ، 

آمد ، وطن » گورعقل « قول پيغامبر شنو ای مجتبی     
  »درروستا

  درروستا بودی روزوشامانهرکه 
  تا به ماهی ، عقل او نبود  تمام
  تا به ماهی ، احمقی با او بود
  ازحشيش ده ، جزاينها چه درود

  وانکه ماهی باشد اندر روستا  روزگاری باشدش جهل وعمی
  ين حواس    چون خران چشم بسته درخراسپيش شهرعقل کلی ا

، کافررا ، کافر ناميده درقرآن برشالوده همين تفکرات ، محمد 
کشاورز وبرزيگر است که « درعربی به معنای » رــ کاف«.است 

 . »تخم را درزمين غرس ميکند و ميپوشاند تا برويد وسبزشود 
ين پوشيدن تخم در زم« محمد ، اين بخش ازکارکشاورز را که 

يعنی حقيقت « باشد، به معنای کسی ميگيرد که » تاريک وسياه 
ميپوشاند وتاريک »  که اسالم باشد ،نور سماوات وارض را

اين کارکشاورز را که روئيدن وسبزشدن  ، و بخش ديگرميسازد
کشاورز .  بکلی فراموش ميسازد و بارآور و بينش شدن باشد ،

= هاگ =  کننده تخمافشاننده بذروغرس( کافريعنی وروستائی 
 . که بايد نابود ساخته شود ،»ت ضد حقيق« اصل ، ميشود ) حق 

کشاوزو دهقان که کافرباشد، اصل پوشنده حقيقت واصل جهل 
  .وظلمست 
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 آنچه را درزمين تاريک ،» کافر«  مانند همين  نيز»دغل « ولی 
 تحول ميپوشاند بدان غايت می پوشاند تا درغارتاريک ،

باالخره اين روستائی   .د و سبزو روشن شود ودگرديسی ياب
« و »  نفس پليد و مکار« ، اينهمانی با ) بينش حسی وزمانی ( 

ازخود « ، دراصل به معنای  نيزhva= هوا . می يابد » هوی 
که ) خاک= هاگ ( آن تخمی . است » بودن ، قائم بالذات بودن 

 سبزی ، دگرديسی به»  ازخودش  «درتاريکی کاشته ميشود  ،
 نياز به روشن شوی از  و.می يابد ) هاگ = حق ( وروشنی 

 تنها بخش ازاين رو هست که ازکشاورز وروستا ،. ديگری ندارد 
ولی آنچه .  ، درذهن محمد، کل عمل شد » پوشاننده = کافرش « 

 ، ازبين نميرود ، بلکه به »غارميرود «  ودرفروکوبيده ميشود
انده و طرد و تبعيد ميشود ، با آنچه ر.  شکل ديگرميدهد ،خود

 خودرا به او ، اعتماِد. تغييردادن صورت ، ازسرپيدا ميشود 
 دراجتماع .جامعه وحکومت ، درخود گستری ازدست داده است 

ودرحکومت ، آزادی نيست که فقط درآن ، ميتوان راست بود و 
. ميکشد » راستی «  او ازاين پس ، دست از .گوهرخودرا گسترد 

 واين با اعتماد ،چيست ، راستی ، نمودن گوهر خود هستراستی 
 به محضی که راه پيدايش گوهر . ممکنست  وآزادی ،به محيط

ود ،  ، درهمان تکفيروتحقير، بسته شد، نابود نميش انسانخود
اين را . اصلش ، ناشناخته بماند بلکه به خود صورتی ميدهد تا 

مانی خرد که بينش زاده ازحواس ز. دغل ميگويند 
روستائی  »  وانتزاعیعقل فراغاری« وسکوالرهست ، درمقابل 

 باهمه قدرت )پاسدار(  وعقل محتسب  ،دغل ومکارميشود
اين انديشه درغزل .  ، ازعهده مقابله با آن برنميآيدوقهروتهديدش

  .رومی گسترده شده است 
   هست درون بازارروستائی بچه ای

  دغلی ، الفزنی ، سخره کنی ، بس عيار
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  بازار، به درد»  ومهترمحتسب« که ازاو 
  تا عطار)  آبجو فروش( ،  از فقعی درفغانند از او 

  چون بگويند ، چراميکنی اين ويرانی
  دست کوته کن و، درم درکش و، شرمی ميدار

  من بس کردم: او، دوصد عهد کند ، گويد 
  توبه کردم ،  نتراشم زشما ، چون نجار

  شيارشدمبعد ازاين بد نکنم ، عاقل وه
  که مرا زخم رسيد از بد و، گشتم بيدار
  باز درحين ،  ببرد از بر همسايه ، گرو
  بخورد با می وچنگی ، همه با خمر وخمار

  به گهی ..........
  همه مهروکرم و خاکی و عشق انگيز

  که بجوشد دل تو ، وز تو رود ، جمله قرار
  ازسر فضل و هنر آغاز کند:  وگهی 

  قمان زمانست بکارکه ل: که بگوئی تو 
  بسوزد مارا» معرفت وفقه « روزی از 

  جنيد است و زشيخان کبار:  که بگوئيم که 
  هيچ کاری نه ازاو، جمله شکم خواری و بس
  پس ازآن گشت به هرمصطبه او، اشکم خوار
  محتسب کو زکفايت چو نظام الملک است
  کرد از مکر چنين کس، رخ خود در ديوار

نماد » ی زمانی باشد که درروستا زاده  که بينش حس،خرد« اين 
که با روشنی از نور عقل فراغاری « خود را می يابد ، روياروی 

که شهری و محتسب ومهتر » بيکران يا نورالسماوات واالرض 
پيکاروتنش  و  ،  ميايستد»درهرانسانی درجامعه « بازار باشد،  

درضمير  . درميگيرد» سکوالريته « وکشمکش سختی بنام 
ِ هرفردی درجامه ، چه خاص و نخبگان وروشنفکران ( روان
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بينش « باشد ، وچه عوام ، اين ستيزو جنگ ميان ) وروحانيون 
عقلی که « با »  خرد ميناميدند ،که خّرمدينان= حسی زمانی 

  . درميگيرد » فراسوی غار، خورشش ازآفتاب حقيقت هست 
 عقلِ  خرد حسی وزمانی ، خوشی وشادی را درزمان ميجويد و

 ، خوشی وشادی را فراسوی  فراسوی حواسروشن ازآفتاب
 ضميرهرانسانی درجامعه ، ميدان نبرد اين .زمان وگيتی ميجويد 

ايمان روستائی با شهری ، ميان حس با عقل ، ميان نفس اماره و 
دوگونه تجربه از زمان ، گستره زندگی را تبديل به ميدان . هست 

ريته ، همين ميدان جنگ سکوال. مبارزه وپيکارميکند 
    .درزندگيست ، که دو گونه تجربه از زمان ، باهم گالويزند

     
 
 
  
   


