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آفـريدن ملـت وحکـومـت بـرشـالـوده » منـش ِمـردمـی «

ازھيچکس نبايد مذھب ودينش ،پرسيده شود
فريدالدين عطار
کوفئی ) يکی ازاھل کوفه( را گفت  ،مردی رازجوی
مذھب توچيست ؟ با من بازگوی
گفت اين  ،که پـُرسـد ! ای کاره لقا) خوبکار(
با د پيوسته خـدايـم را بقا
===================

منش مردمی  ،درپُرسيدن  ،ھمپُرسی ميکند
--------------------------------

پرسيدن ،جستجوکردن حقيقت زندگی با ديگريست
فريد الدين عطار ،انديشه ای را درمصيبت نامه درباره  » ،رابطه
انسان با عقايد ومذاھب « آورده است که با مسائل داغ اجتماع ما و »
آزادی عقايد دراجتماع « بطورکلی نيز ،سروکاردارد  ،و برای
دريافتن آن  ،نياز به آشنائی بيشتر با فرھنگ ايرانست  .درپايان اين
انديشه  ،عطار بدين نتيجه ميرسد که » دراجتماع  ،نبايد ازمذھب
وعقيده افراد  ،پرسيده شود «  .اين انديشه واين نتيجه گيری عطار ،
ريشه ژرف در» منش مردمی يا بھمنشی « دارد  .چنانکه ديده
خواھد شد  ،پرسيدن  ،با » منش مردمی «  ،جستجو کردن
انبازوقرين برای » ھمآفرينی وھمپرسی « درديگری است تا
باھمديگر ،حقيقيت ھمزيستی را بيابند  ،ولی ُپرسيدن با » ھويت « ،
به غايت تشخيص » دشمن وضد خود « درديگری ھست  ،تا درروند
ھميشگی ضديت ودشمنی  ،او  ،خود بشود  ،و » خودی خود را
درديوارکشی به دورخود درمقابل ديگری « دريابد  .انسان باھويت ،
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ھيچگاه ازخود نيست  ،وھيچگاه ازخود  ،خود نميشود  .او درجھاد و
درضديت با دشمن است که ھم اصالتش را از ديگری  ،وام ميگيرد
و ھم برضد وجود اوست  ،تا مرھون وجود ديگری نباشد .
اينست که » پرسيدن برای منش مردمی «  ،جستجوی » گوھرخدائی
يا ارتا « درديگريست  .ارتا  ،گنج نھفته درھرانسانيست  .درپرسش ،
ميخواھد آن گوھرنھفته خدائی را درديگری  ،بسيج وآشکارساخته ،
وھمکاروھمآفرين وانبازخود کند  .او ازايمان وعقيده ديگری  ،نمی
پرسد که سطح آگاھبود اوست  ،بلکه او بسراغ » ارتا  ،گنج نھفته
درگوھرھرانسانی « ميرود که در آگاھبود ديگری  ،حضورندارد .
اينست که  ،پرسيدن درمنش مردمی  ،جستجوی سرچشمه روشنی
وراستی و بينش ومردمی ونيکی وزيبائی درتاريکيھای وجود
ديگريست  ،نه تفتيش يا جاسوسی عقيده او  » .ھويت « که
درگوھرش ھميشه جھاديست  ،می پرسد تا امکان ضديت ودشمنی پيدا
کند ،تا درجنگ وستيزوکينه وخشونت وتھديد ونفرت وپرخاش و
حذف وطرد ديگری  » ،خود « را دريابد  ،چون ھميشه برلبه
خطرگاه ِ» درک بی خودشدن « ھست  .درک » ازخود نبودن « ،
ھميشه پس ِپرده نازک ھر » ھويتی «  ،حضور دارد  .ھويت ،
ھميشه دراينھمانی دادن خود با قدرتی است که درضديت با
سايرقدرتھاست  .ھويت  ،با اينھمانی يابی با قدرتی  ،با آموزه ای  ،با
گروھی  ،بالفاصله دربرابر» دشمن وضدی « ميايستد و مجبور به
جنگيدن با آنست  .اينست که » منش مردمی « و» ھويت «  ،سبب
پيدايش دوگونه » ملت واجتماع وحکومت « که باھم متضادند
ميشوند .
» منش مردمی «  ،پديد آرنده » شھـر« است  .شھرکه دراصل »
خشتره = خشتری « بوده است  ،ھم به معنای » اجتماع وملت « است
 ،وھم به معنای » داد ،يا نظام وحکومت و قانون و حق وعدالت «
ميباشد  .ازاين رو به » مدنيت «  » ،شھرگانی « ميگفتند  » .منش
مردمی «  ،انديشيدن يا منـيـدن ِ افراد در رفاقت ودوستی وآشتی
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است  .چنين انديشيدن يا منيدنی که اجتماع وملت وحکومت  ،درآن
ريشه دارد  » ،ھومنی يا ھخامنی يا بھمنی « خوانده ميشد  .به
عبارت ديگر » ،منيدن ِ تھی ازقھرودرشتی = خشونت وتھديد « را
که ايرانيان » منيدن بی خشم ياضدخشم « ميناميدند  ،بھمنشی يا
ھخامنشی يا » منش مردمی « ميناميدند و  ،بنياد گذار داد ) نظم
وحقوق وقانون ( و مدنيت يا شھرگانی ميدانستند .
اين خرد بھمنی يا » پيش -خرد« يا » مينوئی خرد« درھرانسانی بود
که درمنيدن يا انديشيدن  ،اجتماع وملت را به ھم پيوند ميداد و با ھم
ميآميخت وبه ھم متصل ميساخت  .ازاين رو اين خرد بھمنی
درھرانسانی که منيدن بی قھروخشونت بود  » ،آسن خرد« يا »خرد
سنگی « ناميده ميشد  .آسن که سنگ باشد به معنای » اصل
انبازسازنده وبه ھم پيوند دھنده و آميزنده« است  .ازاين رو اين خرد
را » پيش -خرد «  ،يعنی » خرد بنيادگذار وموءسس « ميناميدند .
اين خرد  » ،پيشداد = پيش +داد « بود  ،خردی بود که با منيدنش ،
نظم ) حکومت ( وحقوق وعدالت و مدنيت را ميآفريد  .اين » پيش-
خرد«  ،يا » منش مردمی = بھمنشی يا ھخامنشی « درھرانسانی ،
بنياد گذار» شھر= خشتره «  ،يعنی موءسس » اجتماع وملت « و »
حکومت وعدالت وحقوق « شمرده ميشد  .بدين سان  ،منش مردمی
) بھمنشی = ھخامنشی ( که منيدن وانديشيدن خالی ازقھرودرشتی
خرد اجتماعسازو حکومت آفرين درھرفردی
وتھديد وکين باشد ،
ِ
بود  » .ھخمن= دوستی =  «hakhmanاست و ھخی = hakhi
رفيق است و ھخامنيس= hakaamanisبه معنای دوستی ورفاقت
است که دراصل به معنای » منيدن يا انديشيدن دردوستی ورفاقت «
است  ،واساسا بھمن ازاين رو » ضدخشم = ضد قھروخشونت وتھديد
« است .
خرد بھمنی که » منش مردمی « است  ،موءسس » شھر=
 =khshathraاجتماع وملت  ،و موءسس » حکومت حقوقی =
arta-khshtraھست « که خاطره آن درداستانھا به شکل » بھمن ِ
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اردشير« يا اردشير دراز دست باقی مانده است  .اردشير ازاين رو
درازدست بود  ،چون دستش به زانويش ميرسيد  .زانو  ،اينھمانی با »
بھمن « دارد  ،که » اصل اتصال ساق وران پاھست )اردشيربھمنی ،
يعنی حکومت وقانون برپايه خردضدخشم يا منش مردمی ( .
بنا براين شھرگانی وداد )= نظم وقانون وحقوق وعدالت (  ،ازخرد
اجتماعی ساز ،ازخرد وھومنی يا ھخامنی يا از» بھمنشی « پيدايش
می يابد  ،نه از » ايمان به حقيقتی يا به آموزه ای يا به مذھبی " .
چون دراين صورت  ،بايد برای ايجاد شھر) ملت  +حکومت ( ھمه
افراد  ،به يک حقيقت منحصر به فرد  ،به يک آموزه منحصربه فرد ،
خرد اجتماعساز يا آسن خرد «
ايمان بياورند  ،واين برضد گوھر »
ِ
از پيوند دھی ومتصلسازی است ،
است که خودش سرچشمه مبتکروب ِ
نه حقيقتی وآموزه ای که ھمگی بايد بدان ايمان آورند .
با چنين ايمانی  » ،ھويت سازی وھويت جھادی « پيدايش می يابد ،که
برضد » منش مردمی = بھمنشی « ھست  .ازاين رو » منش مردمی
که ھمان ھخامنشی .بھمنشی باشد ،درفرھنگ ايران  ،سرچشمه
پيدايش ملت وحکومت وداد شمرده ميشد  .ملت وحکومت را تراوش
وجوشش ازچنين منيدنی ازخردھای مردمان ميدانستند که تھی از خشم
) قھروتھديد وخشونت وکين ( ھستند .
ملت وحکومت  ،برپايه اولويت » خرد ضدخشم يا بھمنشی « گذارده
ميشود  ،و با » ايمان به حقيقت واحد « و اولويت دادن آن ايمان بر »
خرد ضد قھروکين وتھديد « درايجاد داد و شھر)حکومت وملت ( ،
ملت وحکومت  ،دچارتشتت وتزلزل واختالل ميگردد  ،چون ابتکار
خود افراد  ،برای ھمکاری درھمزيستی گرفته وسلب
از انديشيدن
ِ
ميشود .
حقيقت واحد ِمنحصربه فرد «
ھنگاميکه فردی  ،عقيده خود را »
ِ
ميداند  ،نبايد از» ديگری «  ،عقيده ومذھبش را » بپرسد «  ،چون
ھرعقيده ومذھبی ديگر ،برای او نفرت انگيزاست  ،چون برضد »
حقيقت منحصربه فرد « اوست  .درکنارحقيقت او  ،نميتواند حقيقت
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ديگری باشد  .چنين پرسشی از ديگری  ،فقط برای سيراب ساختن
حس نفرت وکينه ورزی وخشونتگری خود ھست  .چنين پرسشی ،
برای عذاب دادن ديگری  ،وتحقير او و نشان دادن برتری خود
برديگريست  .کسيکه فقط حقيقت خود و آرمانھای آنرا  ،ارج می نھد
 ،نميتواند عقيده ديگری و آرمانھای اورا ارج بنھد  .برای او کسيکه
حقيقت اورا ندارد  ،وجودی خوار وذليل وپست وفرومايه ھست .
کسی حق دارد  ،عقيده ومذھب وايمان ديگری را بپرسد که قائل به
تنوع پيدايش حقيقت درچھره ھای گوناگونست  .برای او ھرمذھبی
وعقيده ای وايدئولوژئيی  ،چھره ای ديگر از حقيقت است  .با ايمان
به داشتن حقيقت منحصربه فرد  ،ھرعقيده ومذھبی جزاو  ،دشمن
وضد است وطبعا نجس وبالقوه جنايتکارو تباھکارو بدکاراست که حق
به وجود ھم ندارد  .چون حقيقت انحصاری  ،تنھا حق به وجود دارد و
ھرچه باطل وناحقست  ،حق به موجوديت ندارد  .اينست که پرسش
چنين فردی ازھرکسی  ،يک اعالم خطروتھديد به ديگريست  .اين
پرسش  ،نخستين گام برای پرداختن به اعمال قساوتست  .وحکومتی
که بربنياد ايمان به چنين حقيقت واحدی  ،گذاشته شده  ،با چنين
پرسشی  ،درتالش شناسائی » دشمنان داخلی خود « ھست  ،تا
امکانات اقتصادی واجتماعی وسياسی و پرورشی وآموزشی
غيرخوديھا را با دقت  ،محدود وتنگ ساخته  ،وراه نفوذ آنھا را
دراجتماع يا ببندد يا خنثی سازد .
کار» عقل «  ،برای آنکه ايمان به چنين حقيقتی دارد  ،شناخت »
شون « » ،
دشمن از دوست «  » ،کافرازموءمن « ُ » ،دروند از اَ َ
غيرخودی ازخودی «  .... ،است  .عقل او فقط دراين راستا می
ومنيدن ،
انديشد ،و اين کار را درست » تعقل « ميداند  .انديشيدن َ
بحث جدا ساختن وبريدن دوست ازدشمن  ،کافرازموءمن ّ ،
شر
ازخير  ....است  .مسئله بنيادی چنين عقلی  ،آنست که در داخل
اجتماع ) شھر ،ملت (  ،دارالحرب را که معتقدان به عقايد ومذاھب
وايدئولوژيھا ومکاتب فلسفی ديگرند  ،به ھروسيله ای که باشد  ،از
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بين ببرد  ،و دشمن را کامال درضابطه خود درآورد  .خود اين پرسش
که مذھب توچيست ؟ بيان اکراه وخشونت وتھديد وکين است  .کار
عقل  ،تعيين دشمن وضد  ،وتبعيد او به » دارالحرب « است و کشيدن
ديوارمحکم به دور موءمنان به حقيقت خود  ،تا دشمن به آنھا
ھيچگونه دسترسی نداشته باشد .کار عقل او  ،سلب ھمه حقوق از
دشمن در درون اجتماعست  ،ولی بدينسان » ناحق « آغازميشود .
اساسا واژه » دشمن «  ،ھمين » ُدش  +منيدن « است ُ .دش منيدن ،
انديشيدن با خشم وخشونت وتھديد ونفرتست .
حکومت استوار برايمان به حقيقت منحصربه فرد  ،براساس » سلب
ھمه حقوق از دشمن  ،در درون اجتماع يا ملت « گذ ارده ميشود .
ايمان به حقيقت منحصر به فرد  ،به او » حق ميدھد که بنام عدالت ،
به ناخوديھا وکافران وبی ايمانان به حقيقت او  ،قساوت بکند وشکنجه
وعذاب بدھد و کشتار بکند «  .ھمه اين » ناحق کارھا «  ،جزو
قوانين مقدس او  ،نه تنھا حق بلکه ثواب شمرده ميشوند  .کسيکه اين
قساوتھا را بکند  ،امتياز وافتخارمی يابد وحق به مدارج عالی
درحکومت می يابد  ،و درآخرت نيز  ،روانه بھشت ميشود .
» ايمان به ھرحقيقت منحصربه فردی «  ،درگوھرش  ،به انديشيدن و
روشن ساختن دوست ازدشمن  ،يارازاغيار ،خودی ازغيرخودی ،
حقيقت ازغيرحقيقيت  ،ميکشد ،وويژگی پيوند دادن ھمه را به ھم ،
چه دريک ملت  ،چه درميان ملل وطبقات واحزاب  ..ازدست ميدھد .
درحاليکه برای » منش مردمی = بھمنشی = ھخامنشی «  ،منيدن
وشناختن  ،درھمپرسی  ،ممکن ميشود  .ھرپرسيدنی  ،پرسش يکی از
ديگری نيست  ،بلکه ھمپرسی يا جستجوی باھمست  .حقيقت را
ميتوان با ھمپرسی ھمه انسانھا و گروھھا واحزاب وجامعه ھا وملل
باھم  ،شناخت  .حقيقت درانحصارھيچکس وھيچ قوم وملت ومذھب
ودين ومکتب فلسفی نيست  .درفرھنگ ايران  ،شناختن  ،ھمپرسی »
تخم ھرانسانی « با » شيرابه جھان = بنمايه جھان ھستی = حقيقت
وجوھرجھان ھستی « وھنجيدن يا جذب کردن اين مايه مستقيما
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درخود است  .ھرانسانی  ،با گيتی  ،با خدا  ،ھمپرسی ميکند  .پرسيدن
 ،جستجوکردن باھمست  .اينست که مقوله » ھمپرسی « اساسا به
معنای » باھم آميختن « است  .من از ديگری نميپرسم  ،بلکه من
وديگری باھم می پرسيم يا ميجوئيم تا باھم بشناسيم .
درفرھنگ ايران  » ،گفتن « و » سخن «  ،ازھمان ريشه  ،گفتگو
کردن و » سخن وپاسخ باھمند«  .سخن که » َسخ+ون « باشد
پيشوندش َ » ،سخ = َسک « است که ھمان » سنگ = آسن « ميباشد.
» سخن = َسخ َ +ون «  ،اصل اتصال وامتزاجست  .ھمانسان گفتن
که از» گپ= کف = کب « ميآيد  ،کفيدن وکبيدن وکبيتن است که »
لحيم کردن وبه ھم چسبانيدن « باشد  .به ھمين علت زال
درفرازالبرز ،ازسيمرغ ) ارتا  ،خدای ايران (  ،ھنر» گفتگو« را
ميآموزد  .به عبارت ديگر ،خدا با او ھمپرسی ميکند  ،يعنی خداھم با
انسان  ،گفتگوميکند  ،باھم لحيم ميشوند  .ازاين رو ھرپرسشی ،برای
ھمپرسی يا با ھم آميختن وباھم جستجوی » ھمزيستی « کردنست .
اساسا  » ،منيدن «  ،انديشيدن درجستجو کردن درپرسيدن بوده است ،
چنانچه » منی کرن « درکردی  ،ھنوز به معنای » پژوھيدن « است .
» ھمپرسی «  ،ھرچند اصطالحی نظير» ديالوگ و ديالکتيک «
ھست  ،ولی ويژگی خاص فرھنگی خود را دارد = dialog » .
ديالوگ  ،به معنای گفتن =  logosباھمديگر« است logos .ھرچند
دريونانی به » معنا ومحتوائی که درصدا ھست «  ،ولی اين واژه را
روميھا درالتين به » راسيو =  «ratioترجمه کرده اند  ،وما آنرا به
» عقل « برميگردانيم  .و » راسيوناليسم « را » عقل گرائی «
ميناميم  .درحاليکه » راسيو« به معنای » حساب کردن ومحاسبه «
است  .درحساب کردن ومحاسبه  ،تمرکزفکری وبيداری ويژه ای
الزم ھست  .درواقع » تعقل «  ،درھرچيزی  ،دنبال ويژگيھای حساب
کردنی آن چيز ھست  .راسيوناليسم  ،با تفکر ويژه بـ ُرد وباختی و »
شمردنی کردن « ھرچيزی کاردارد که به بريدن و روشن کردن
دربريدن ميکشد  .اين ھميشه منش ِ» راسيوناليسم « ميماند  .بايد
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درنظر داشت که اين گونه بيداری درتمرکزحواس درمحاسبه  ،که
دريونان وروم  ،فضيلت شمرده ميشد واساس تعقل ) راسيوناليسم (
بود  ،درفرھنگ ايران  ،منفی شمرده ميشد  .چنانکه درشاھنامه
) دردوره ساسانيان به ويژه که جنبش زروانی پيدايش يافت ( ديده
ميشود که زمانه ) خدای زمان (  ،خدای شمردن ومحاسبه ھست ،
ولی درست ھمين خدائی که با دقت ميشمارد ومحاسبه ميکند  ،بی
خرد است  .مھر وکينش  ،پاداش ومجازاتش  ،ھيچکدام  ،روی
خردمندی نيست  .درواقع » محاسبه گری وخرد « درتضاد باھمند .
ھمين » عقل « درعربستان  ،استوار بر دوتجربه ديگربوده است .
يکی ويژگی » اَکل = خوردن وفروبلعيدن و جزو خود ساختن «
ميباشد  .معنای ا َکل  ،عقلست  .درتعقل  ،انسان  ،چيزھارا ميخورد
ودرخود ھضم وجزو خودش ميسازد  .تجربه ديگری که عقل را
درعربی مشخص ميسازد  » ،عقال « است  .بابستن زانوی شتر،
شترازحرکت باز داشته ميشود  .تعقل  ،برای محدود ساختن حرکت
فکری وروانی است  .عقل  ،دربيحرکت ساختن ) درسلب حرکت
وتحول (  ،ھرچيزی را معقول ميسازد  .عقل برای مھارکردن
وتصرف کردن قوای روانی وضميروتن وباز داشتن آنھا ازجنبش
وتحول است  .ولی درفرھنگ ايران  ،خرد که مجموعه بينشھای
حسی است  ،ويژگی » جفت شدن و آميختن ومتصل ساختن و باھم
آفريدن « دارد  ،و ازاين باھم انبازشدنھاست که جنبش و روشنی
وبينش و»شناخت حقيقت « آفريده ميشود  .اينست که » راسيو« و»
لوگوس « و » عقل « و» خرد « با آنکه اصطالحات مشابه ھم به
نظرميرسند  ،منشھای متفاوت اين ملل را معين ميسازند  .پس »
ھمپرسی يا منيدن باھم «  ،انبازشدن انسان با » مايه ژرف جھان
وتخميرشدن ازاين مايه « وسپس ُرستن وشاد شدن وروشن شدن و
روشن کردن وشناختن کاردارد  .ھرپرسيدنی  ،که ھمپرسيست با
ژرفای تاريک انسان ديگر کاردارد  ،نه با ايمان واعتقاد ومذھب او،
که سطح وپوسته آگاھبود اجتماعی اورا تشکيل ميدھد  ،واز قدرتھای
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گوناگون حاکم براجتماع او ساخته وپرداخته شده است  ،وبيان حقيقت
انسانی او نيست و اين ايمان واعتقاد وبستگی  ،ديواری محکم به
دوراو) گوھريا گنج مخفی ( ميسازد  ،تا دسترسی به منش مردمی او
امکان ناپذير باشد .
غايت حکومت مذھبی  ،گسترش قدرتش به ھرقيمتی ميباشد وچنين
تھاجمی  ،ديگران را به دشمنی برميانگيزاند .غايت حکومت مذھبی
 ،درست درتضاد با » منش مردمی ھرانسانی « ھست که درمقوله »
دوست ودشمن  ،موءمن وکافر ،خودی وناخودی و ھمگروھی
وبيرون گروھی  ،حقيقت وباطل « نميانديشد  ،بلکه ھميشه درديگری
 ،امکان انبازشدن وھمآفرين شدن و» ھمجوئی حقيقت باھم « می
بيند  .بدين ترتيب  ،حکومت مذھبی وايدئولوژيکی  ،کشش به ازبين
بردن قدرت مذاھب وعقايد وايدئولوژيھای ديگر دارد  ،ھرچند نيز
درآغاز ،آنرا آشکارا  ،ابرازندارد  .واين ھمان » ھويت جھادی «
است که حکومت مذھبی وايدئولوژيکی درھمه طرفداران وموءمنان
ومعتقدانش توليد ميکند  .با اينھمانی يافتن با چنين حکومتی وملتی
) امتی (  » ،ھويت جھادی « درھرفردی  ،آگاھبود وعقل او را
تصرف ميکند  ،و » منش مردمی « را  ،وسوسه ابليس وشيطان
وخناس ميسازد  .ھمان غايت حکومت مذھبی يا ايدئولوژيکی که
افزودن وگستردن قدرت وسلطه اش ميباشد  ،ھمه مذاھب وعقايد
واحزاب ديگر را به سوی داشتن چنين غايتی ميراند  ،و طبعا فضای
جامعه  ،فضای ميدان جنگ ميشود  ،ولو اين جنگ نيز  ،پوشيده و
خاموش صورت بگيرد  .بدينسان  ،ھمه محتويات و انديشه ھای مذ
اھب وعقايد ومکاتب  ،تبديل به » ابزارواسلحه جنگی « ميشوند  .ھمه
محتويات مذاھب وعقايد ومکاتب  ،اسلحه جنگی ميگردند  ،وماھيت
اصليشان را از دست ميدھند .
درفرھنگ ايران  ،حکومت وملت بايد » غايتش رسيدن به منش
مردمی = بھمنشی = ھخامنشی « باشد  .اينست که برای پيدايش
حکومت مردمی  ،بايد » ھويت جھادی وھويت بطور کلی «  ،ازکار
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برکنارشود  .مسئله بنيادی پيدايش حکومت وملت نوين  ،مسئله تغيير
دادن » غايت حکومت « است  .غايت حکومت  ،واقعيت دادن » منش
مردمی «  ،يا شکوفا سازی وآفريننده سازی منش مردمی
درانسانھاست  ،نه گسترش قدرت وسلطه يک مذھب وايدئولوژی .
واقعيت بخشی منش مردميست که ملتی نوين ميآفريند و حقانيت به
حکومت مردمی ميدھد .
اين آب روان فرھنگ ايرانست که باز در انديشه ھای عطار که
درمصيبت نامه آمده و ھيچگاه کھنه نميگردد  ،جوشيده  ،وراه را
برای پيدايش ملت وحکومت برپايه » منش مردمی « ميگشايد .
ای تعصب بند بندت کرده بند
چند گوئی چند  ،از ھفتاد واند
ای آنانيکه ھمه وجود تان را تا رگ وريشه  ،تعصب  ،به زنجيرکشيده
و برده واسير ساخته است وديگراز» خود تان «  ،توانا به ھيچ
ابتکاری وعملی وانديشه ای نيستيد  ،چرا بسراغ يکی ازاين ھمه
مذاھب ميرويد  » .ايمان «  ،اينھمانی دادن خود  ،درپيمان ويا عھد
بستن با » حقيقتی منحصربه فرد« ھست که خواه ناخواه  ،انديشه »
غيريت = ديگری ھا « را به کرداردشمن  ،ولو نھفته  ،با خود
ميآورد .ايمان  ،تنھا محصور به مذ ھب ودين نيست  .بلکه انسان ،
ميتواند به يک تئوری علمی يا يک مکتب فلسفی ھم ايمان بياورد ،
برغم آنکه نميخواھد نام موءمن را برخود بگذارد  .ولی قبول يک
تئوری علمی يا مکتب فلسفی بنام حقيقت منحصربه فرد  ،ايمان ميباشد
 ،و سلب ماھيت علمی وفلسفی ازآنست  .در» ايمان «  ،ھنوز »
خودی « ھست که پيمان می بندد  ،و درپيمان  ،خود را با آن حقيقت
) آموزه  ،شريعت ،مذھب  ،حزب  ( ...اينھمانی ميدھد  ،ولی
ھرايمانی  ،به خودی خود  ،به » تعصب « کشيده ميشود  .بدين
صورت که موءمن ومعتقد ومتعھد  ،به کلی درآن حقيقت انحصاری ،
ذوب وگداخته وحل ميشود  ،و » ازخودش « اراده ای وحرکتی
وآرزوئی  ،باقی نمی ماند  .دراين صورت  ،سراسروجوداو  ،تجسم »
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غيريت « با آنچه غير ازآن » آموزه ومذھب وايدئولوژی وحزب ...
« است  ،ميشود  .او مرد غيور ميشود و سراسر اعمال وافکاراو ،
غيرت است  .اين حل شدن کل وجود دريک شريعت ومذھب ومکتب
وحقيقت انحصاری  ،سبب ميشود که کل وجودش در » غيرت با
دشمنان وبا ديگران « خالصه ميشود  .او خودش را درتعصب  ،بکلی
بدان حقيقت وآموزه وشريعت وحزب  ،می بازد  ،وديگر » ،خودی
ازخود ندارد « و » نميتواند ازخود وبه خود باشد وبينديشد « و
بدينسان » آلت محض آن مذھب وحقيقت انحصاری و آموزه وحزب
ميگردد  .اين » ذوب شدن خود درآن حقيقت انحصاری ومذ ھب « ،
بزرگترين وسھمگين ترين » بيماری انسان « است  .بيماری  ،به
معنای درخطربودنست  ».بيماری «  » ،درحالت بيم بودن ،
درخطربودن  ،برلب ورطه سقوط زندگی بودنست «  .چنين کسی ،
به کلی فاقد » منش مردمی = بھمنشی « است و خطرناک
وھراسناک برای ھمه است  .اين تعصب  ،بزرگترين علت يعنی
سخت ترين مرض وسستی وناتوانی وآفت ِ سراسرضميروروان
وخرد انسانيست  .اينست که به کلی » سالمت وجود انسانی « را
ازبين ميبرد  .ازاين روھست که عطار بالفاصله ميسرايد :
در» سـالمـت «  ،ھفتصد ملت زتو
ليک ھفتاد و دو  ،پر علت زتو
ھمه اين مذاھب واديان وايدئولوژيھا  ،ازتو بيمارومعلول ھستند ويا
ازتو ،بيمارومعلول ميشوند  .تو ھرمذھب ودين ومکتبی که داشته
باشی يا برگزينی  ،آن مذھب ودين ومکتب ازھمان خوی تعصبت ،
معيوب وفاسد تباه ميشود  .ولی اگر» سالمت « وجودی داشته باشی ،
حتا ھفت صد آموزه ومذھب نيز  ،به روی تو گشوده اند وسالمت تو
به ھمه آنھا سرايت ميکند  ،وآنھا را سالم ميسازی  .اين » سالمتی «
که انسان را نه تنھا با ھفتاد ودو ،بلکه حتا با ھفت صد مذھب وملت
سلمه َ ،سلم ،
وعقيده آشتی ميدھد چيست ؟ » سالمت «  ،به واژه » َ َ
َسلمی « بازميگردد که يکی ازنامھای مھم » سيمرغ = ارتا « بوده
11

12

است  .سلمه يا سرمق يا سرمک  ،به گل مرزنگوش ) عين الھدھد =
ھوتوتک = نای به ( گفته ميشود که گل » ارتا واھيشت = ارتای
خوشه « ميباشد که خوشه پروين وتخم ھمه جانھاست و درھرجانی
ھست  ،واين ارتا يا سلمی  ،پيدايش » ھومن = ھخامن « واصل »
منش مردمی « است  .نامھای ديگر اين سلمه = سرمق  ،حسن
المراء ) زيبائی زن ( و بقله روميه است  .واژه » روم «  ،دراصل
» ھروم = ھرو -م « بوده است که به جامعه ھای زنخدائی گفته ميشده
است  .و» ھرو= ھره« به معنای » نی = دوشيزه « است  .چنانچه
درياچه » اوروميه « نيزدراصل » ھروم « بوده است  ،چنانچه نام
ديگر درياچه اوروميه  » ،ريما « بوده است  .و» سلم « که نام پادشاه
روم ) ھروم ( درشاھنامه است =  sai+rima = sairimaميباشد که
به معنای » سئنا = سيمرغ = سه نای = نای « است  .البته سلم شاه
روم  ،به معنای شاه يونان وامپراطوری روم نبوده است  ،بلکه شاه
يکی ازکشورھای زنخدائی بوده است  .ودرشاھنامه  ،اخترسلم
پسرفريدون را  » ،مشتری « ميداند که نام ديگرش » انھومای = ان+
ھومای = انھو +مای « است که به معنای » خدای مادرنيک « است
که ھمان » سعداکبر« باشد .
به سلم اندرون بود زاخترنشان
نبودش مگر ،مشتری و کمان
ازآنجا که با نای  ،سررا ميتراشيدند وموھای سر را اصالح ميکردند
به آنھا سلمانی = موسی = نائی ) دربلوچی( ميگفتند وميگويند  .ونام
» سلمان فارسی « نيز،ھمين معنای » نائی « را دارد  ،چنانچه نام
ديگرش » ماھيار« است وماه  ،ھمان سيمرغ وھومای است  .و »
سلمی « که درلغت نامه به ھرمعشوقه يا زنی معشوقه گفته شده است
 ،نام اين زنخدای ايران بوده است  ،که درعربستان ھم پرستيده ميشده
است و محمد نام دين خود را ازھمين زنخدا  ،وام کرده است  .وحافظ
بارھا عشق نھانی خود را بدين زنخدای ايران که آتش مھر
درھرجانيست  ،اظھارميکند :
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ای صبا گربگذری برساحل رود ارس ) ارتا (
بوسه زند برخاک آن وادی ومشکين کن نفس
»منزل سلمی « که بادش ھردم ازما صد سالم
پـ ُرصدای ساربانان بينی و بانگ جرس
وباالخره نام » مھرگياه= بھروج الصنم « که اصل پيدايش ھمه
انسانھا وجانھاست  » ،ابوسالم « ناميده ميشود  ،که درکردی  » ،ھه
سن بگی = آسن بغ «  ،خدای سنگ يعنی خدای اتصال وامتزاج
وپيوند است و درست معنای » سلمه « درعربی  » ،سنگ = آسن =
آسنگ « ھم ھست  .با چنين منش مردمی درجان خود ھرانسانی ،
سالمه = سالمت ھست  .اينست که عطارميگويد » درسالمت  ،ھفت
صد ملت زتو «  .چون گوھر ومنش ھمه جانھا وانسانھا  ،ھمين ارتا ،
ھمين سالمه  ،ھمين سلمه ھست  .انسان درھمه انسانھا  ،اين مذھب
وقبله را می يابد .
ھست کيش وراه وملت  ،بيشمار
تا تو بشماری  ،نيابی روزگار
ھر زمان  ،خوئی ديگر نتوان گرفت
با ھمه کس  ،تيغ برنتوان گرفت
تو يکی  ،پس دريکی روی بی شکی
تا يکی اندر يکی باشد يکی
اين يکی که اصل ھرجانيست ھمين ارتا = سلمه = سالمه = سالم ،
ميباشد که تنھا » قبله « و تنھا » مذھب حقيقی « است.
بی تعصب گرد وبی تقليد شو
شرک سوزو غرقه توحيد شو
ھمه اين مذ اھب واديان ومکاتب واحزاب  ،شرک ھستند  ،وتوحيد ،
ھمان » جستجوی گنج نھفته درجان خود انسان « ھست  .وقتی اين
عنصرنخستين انسانی  ،درايمان به ھرمذھبی بجوشد  ،آن مذھب ،بی
علت وبی تعصب و بی آفت ھست .
ھرکه او مشغول حق باشد مقيم
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مذھبش باشد يکی  ،بی ترس وبيم
چون ترا يک قبله باشد درجھان
گر دگر جوئی  ،توئی از گمـرھان
تنھا قبله تو  ،ھمين ارتا  ،ھمين سلمه درجان تست  .مذھب حقيقی
ھمين يکيست و آن زندگی کردن طبق جان خود ھست .
امر حق  ،داده » ميان جان « قرار
مذھبت اينست  ،مگذ ر زين ديار
چون ترا حق  ،بندگی فرمود وبس
توچرا پرسی ھمی مذھب زکس
کوفئی را گفت  ،مردی رازجوی
مذھب تو چيست ؟ با من بازگوی
گفت  :اين که پرسد! ای کاره لقا
باد پيوسته خدايم را بقا
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