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افـسـانه چـيسـت ؟
جنگ ھفتاد ودوملت ،ھمه راعذر بنه
چون نديدندحقيقت ،ره افسانه زدند – حافظ
==================================

بدانستم آمد ،زمان سخن
کنون نـوشود ،روزگار کـھـن
تواين) شاھنامه( را  ،دروغ وفسانه مدان
به يک سان ،روش ،درزمانه مدان
ازاوھرچه اندرخورد با خـرد
وگر برره  ،رمز ،معنی برد – فردوسی

ادامه مطلب .....
حافظ شيرازی ميگويد  ،اينکه ھمه عقايد ومذاھب وايدئولوژيھا باھم
درجنگ وستيزند  ،معذورند  ،چون ھيچکدام حقيقت را نمی بيند ،
وھمه بدون استثناء » راه افسانه را ميزنند «  .اين البته چنانچه پنداشته
ميشود  ،لطيفه وجوک وخوشمزگی و نکته پردازی نيست  ،بلکه
جھاد عقايد ومذاھب واديان
بنمايه فلسفه ايرانيست  .جنگ ودعوا يا
ِ
وايدئولوژيھا باھم  ،برای حقيقت نيست  ،بلکه درست برای آنست که
حقيقت را نمی بينند وھيچکدام ازآنھا حقيقت را ندارد  .حقيقت ،داشتنی
وتصرف پذيرنيست  .و ازآنجا که ھيچکدام حقيقت را نمی بينند و
طبعا نميتوانند آن را داشته باشند  ،راه افسانه = دروغ ميروند  .اين
انديشه  ،ھمان انديشه خرمدينانست که فردوسی در داستان » مھران
« وپاره کردن کرباس ازچھارپيامبر) زرتشت +عيسی +موسی+
محمد ( آورده است  .ھمه اين پيامبران  ،ميخواھند حقيقت را که ِمھـر
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لک ِطلق
وم ِ
است  ،و ازھم پاره ناشدنيست ،با زور ازھم پاره کنند ُ ،
وانحصادی خود سازند  .ھمينکه عقايد ومذاھب واديان وايدئولوژيھا
باھم  ،سرمالکيت انحصاری حقيقت درجھادند ،بھترين گواه بر آنست
که حقيقت را نمی بينند .واين مذاھب وعقايد واديان وايدئولوژيھا
ھستند که برھمه جامعه ھا چيره شده اند وعلت العلل ھمه جنگھا
وپارگيھا ودشمينھا وکين توزيھا ھستند .
فردوسی  ،رسالت خود را » نوکردن روزگارکھن « ميداند و
ميخواھد ايران را به مفھوم » مردمی وفرھنگی وسياسی که استوار
برخرد انسانی است « ازسر ،زنده کند  .ازاينرو ھست که درھمان
آغازشاھنامه ميگويد که مبادا اين شاھنامه را » افسانه = دروغ «
بدانيد  .روند زمانه  ،اقتضاء نميکند که مطالب  ،آشکارا گفته شود .
اين داستانھا  ،رموزی پرمعنا ھستند که انسان با خردش  ،ميتواند به
آنھا پی ببرد و آنھا را ازتاريکی  ،بيرون آورد ويا معنارا ازدرون اين
داستانھا  ،بزاياند  » .داستان= داته  +ستان « دراصل  ،به معنای »
دين « ھست  ،و» دين « درفرھنگ ايران  ،به معنای » بينشی است
که از ژرفای جان خود انسانھا زائيده ميشود «  ،وبه کلی برضد
معنائيست که اسالم و زرتشيگری به آن ميدھند .
ھم فردوسی وھم حافظ  ،اصطالح » افسانه « را ھمرديف » دروغ «
ميدانند  .اين معنای رايج درآن زمان بوده است  .ولی » افسانه =
اوسانه «  ،ھرگز ،چنين معنائی نداشته است  .اين اديان ومذاھب
ومکاتب فلسفی وايدئولوژيھا  ،اين معنارا به » افسانه « چسبانيده ند ،
چون اصطالح » افسانه «  ،برضد ادعای آنھاست که اصل نور يا
روشنائی  ،يا روشنی بيکران ،يا نور زمين وآسمانھا ھستند  .افسانه
که » اوسانه « باشد  ،به معنای » آتش زنه = آذرفروز « ھست .
خدايان ايران که  -1عنقا= سيمرغ = ارتای خوشه و -2بھمن  ،اصل
خرد وبزم درھرانسانی ميباشند  » ،آذرفروز« ھستند  ،نه خالق و نه
» قرض دھنده روشنی «  .آنھا روشنی ) معرفت حقيقت ( را به
عاريت وامانت به مردمان وبه چيزھا نميدھند  .ھمه انسانھا  ،تخمھای
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خوشه او) ارتای خوشه = سيمرغ = جانان ( ھستند  .تخم )= توم =
تاريکی (  ،گنج وغنای نھفته درتاريکست  .واين تخم ھا را » آتش «
 » ،تخم آتش « نيز مينامند  .درواقع  ،اين تخم ھا يا آتش جان انسانھا
 ،بالقوه  ،آتش يا زغالند  .اکنون نياز به يک آتش زنه يا آتش افروز،
يا » افسانه « دارند  ،وخدايان ايران  ،درست ھمين آتش افروز يا
ھمين » اوسانه = افسانه « ھستند  ،که اين تخم ھا را می افروختند .
آتش درتخم ھا را روشن ميکردند  .آنھا  ،روشن کننده آتش ِ درون
تخم وجود انسانھا ) مردم = مر +تخم ( بودند  .خدايان  ،اوسانه يا
افسانه بودند  .انسانھا  ،نياز به قرض کردن روشنی ) معرفت
حقيقت ( نداشتند ،بلکه نياز به انگيزنده  ،نياز به آتش افروز داشتند ،
تا آتش موجود دروجود خودشان  ،روشن بشود ،تا ازخودشان ،
روشن بشوند  .خدای ايران  ،افسانه  ،يا آذرفروزبود  ،نه اصل نور
و نه نور زمين وآسمانھا .
افسانه  » ،اوسانه = او +سانه = « sna + aiwiميباشد « aiwi » .
ھمان » اوا= ابا = با = باھم = اف« است  .و »  ، «snaھم به سنگ
) اتحاد واتصال وامتزاح ( و ھم به معنای پيه ) پی ورگ باھم ( و ھم
به معنای » ز ِه کمان = کشش  ziehen،آلمانی « وھم به معنای »
سنا = شنا  ،آشنا  ،شناختن « است .اوسانه يا افسانه  ،به معنای »
روشنی ازآتشی « است که ازسائيده شده وجفت شدن دوچيزباھم
پيدايش می يابد  .ازاين رو ازجفت شدن آب با تخم ) = آتش (  ،تخم
ميرويد = می وخشد ) وخشيدن  ،ھم به معنای روئيدن وھم به معنای
زبانه کشيدن وشعله ورشدنست (  .ازاين رو معرفت درفرھنگ ايران
 ،انتقال دادن يک روشنی ازسرچشمه روشنی  ،به ديگران نبود .
معرفت حقيقت  ،بيان يک آموزه روشن يا روشنی نبود که ازسرچشمه
روشنائی به چيزھای تاريک  ،انتقال داده شود  .بلکه معرفت ،
گفتاری بود که » آتش بالقوه موجود دروجود ھرانسانی « را
بيافروزد= روشن کند  ،تا انسان  ،ازخودش  ،روشن شود  .بدين علت
بود ک ھمه االھان نوری ومکاتب فلسفی وايدئولوژيھا که خودرا
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آموزنده حقيقت ميدانستند  ،برضد چنين معرفتی وخدای آتش
افروز) افسانه ( بودند .
اينھا ھمه برضد چنين معرفتی بودند که ازخود انسانھا سرچشمه
ميگيرد  ،وبرای زشت وتباه سازی  ،برای توھين وتحقيروشوم سازی
چنين معرفتی  ،به » افسانه «  ،معنای » دروغ « دادند  .انسان ،
درخودش حقيقت ندارد تا با تلنگر ،افروخته شود  ،بلکه عقيم وجاھل
وصغيروکنود ھست  ،و بايد روشنی را ازاين االھان وازاين
ايدئولوژيھا وفلسفه ھا  ،قرض کند وتابع آنھا باشد  .بدينسان ،
اصطالحی که برپايه » اصالت انسان  ،وسرچشمه حقيقت وداد
وقانون بودن انسان « پيدايش يافته بود  » ،دروغ « ساخته شد  .با
دروغ ساختن » افسانه «  ،اصالت انسان که » سرچشمه قانون
وحکومت ونظام وآزادی بودن انسانست « به غارت برده شد .
اينست که درست ما بايد باز به » معرفت افسانه ای « بازگرديم .
دينی يا فلسفه ای که حقيقت را به ما ياد نميدھد  ،بلکه مارا با تلنگری
ميانگيزد  ،تا از آتش وجود خودمان  ،روشن شويم  ،تا ازنو  ،اصل
آزادی و قانونگذاری وجھان آرائی و پيوند بشويم .
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