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 ِواقعيت شـمشير  و  ِافسانه مھر
  ِ عـلم ِشمشير  و ِاسـطوره مھر

  »دين ِمردمی « 
  

  ميکند؟» جھان آرائی « را، » سياست« چگونه فرھنگ ايران ، 
  

  ايرج ، نخستين شاه ايران ،
  است» آرمان حکومت ايرانی« که نماد 

  يک تنه وبی س7ح وسپاه ،
  روياروی سپاه کينه خواه ومسلح ميايستد

  
يا ھمان سيمرغ باشد، » ِا ِ رز يا ارتا « درشاھنامه ، که » ايرج«

» ھخامن = وھومن =بھمن « نخستين پيدايش
ِبھمن ، خرد ضد. درگوھرھرانسانيست  خرد ضد « ، يعنی خشم ِ

 »قھرو درشتی وتجاوز و تھديد وجھاد و تحميل وکين ورزی
رو ُ، درفرھنگ ايران ، بن يا اصل پيدايش قھ» خشم « . است 

 ِخرد. درشتی وتجاوزو غلبه خواھی و جھاد و کين ورزيست 
بھمنی ، از انديشه ھای خود ، ابزارجنگ وکينه ورزی و تجاوز 

 «به » انديشه ای  «کاھش ِھر. وستيزندگی وبيم انگيزی نميسازد 
  .  ، نفی وطرد خود خرد ھست»  ابزارجنگ

 ، درواقع ، يک شخصيت داستانی نيست ، بلکه رجـايپس 
عبارت بندی « ، يا  سرانديشه حکومت درايرانپيکريابی 

حکومتی است که درساختارش ، برضد قھرو تھديد و تجاوز و 
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خرد، چشم  . تحميل دين وجھاد و آزردن جان وخرد مردمانست
اين سخن ، معنائی . و نگھبان زندگی است ) زندگی(= جان 

، دارای  اين سخن. گسترده وکلی دارد ، که زود ازآن ميگذرند 
اين محتواھست که خرد انسانھا ، اجتماع را سامان ميدھند واداره 

  . ميکنند 

« آزردن خرد انسان دربازداشتن آن از آزاد انديشی ، به معنای 
پس ايرج ، حکومتيست که پيکريابی اين  . است» آزردن جان 

گرانيگاه حکومت ايران را ، نيازردن زندگی  است ، وسرانديشه
اين مھم .  )نه رستگاری ازگناه ( رد مردمان ميداندو نيازردن خ

نيست که مردمان ، چه عقيده و ايمان ومسلک ودينی دارند و چه 
گرانيگاه .  جنسی ھستند و ازکدام نژاد و طبقه وقوم وملت ھستند 

، ) زندگی ( اولويت جان خوانده ميشود ، » دين مردمی « آنچه 
 نژادی و طبقاتی و قومیبر ايمان وعقيده و جنس وزبان وتعلق 

خويشکاری يا وظيفه حکومت ، نگھبانی زندگی مردم .  است 
است ، نه تZش برای ابقاء يک دين وائدئولوژی وعقيده با قدرت 

  . حکومتی 

از جانھای خود ِ مردمان ، خردی ميزھد و ميجوشد ، که ميتواند 
د  حکومت ، به خو.جامعه را نگھبانی و اداره کند وسامان بدھد 

حکومت ، سنتز يا ترکيب .  خردھای خود مردمانست  شکل دادن ِ
امروزه ، ھنگامی . وھمبستگی خردھای بھمنی ِخود مردمانست 

از فرھنگ ايران ، سخن به ميان ميآيد ، بسيار درباره کوروش و 
زرتشت ، ھياھو وغوغا به راه انداخته ميشود ، بی آنکه محتوا 

.   ، عبارت بندی بشودوفلسفه ومنش فرھنگ مردمی ايران
وغ ايرانی ، درشخصيت داستانی ايرج درشاھنامه ـبـندرحاليکه 

اين شخصيت داستانی که نبوغ ايرانی را  . زنده مانده است
عبارت بندی ميکند ، به کلی » دين مردمی « دربنياد گذاری 

، برانديشه ھای ھومانيسم  درغرب ، انسانيت. ناديده گرفته ميشود 



 

 

3 

3 

. داده ميشود که ازفرھنگ يونان تراويده است يونانی قرار
باشد ، دين مردمی ، شالوده » ارتا « درايران ، با ايرج که ھمان 

شخصيت ايرج ، متضاد با ھمه قدرتھا  . حکومت وجامعه ميشود
آرمان « وحکومتھائيست که درايران آمده است ، ودرست اين 

ت ، دربرابر نيرومند که ھميشه درضمير ايرانی ، زنده و جوشانس
اين قدرتھا ميايستد وسرپيچی ميکند و آنھارا متزلزل ميسازد وبه 

  .  آنھا حقانيت ميدھد و ازآنھا حقانيتشان را بازپس ميگيرد 

اين دين مردمی که آرمان وسرانديشه ونبوغ ايرانيست ، افسانه 
اين دين . ايست که ھمه اين واقعيت ھارا خدشه دارميسازد 

، آتشفشان شد ، ازھمه واقعيت ھای  مردميست که ھنگامی
 که خود را ابدی می انگارند ، حقانيت به موجوديت را ،سرسخت
 ، نادر و بی تصوير ايرج ِداستانیدرست چون اين . ميگيرد 

اين .  نظيرو استثنائيست ، انگيزنده ومعين سازنده منش ايرانيست 
رفرھنگ پديده بی نظيرو استثنائی ، که بنياد گذارحکومت ايران د

ايران ، شمرده ميشود ، سرنوشت ملت ايران را معين ميسازد ، 
نه آن خروارھا واقعيات تاريخی و علمی که پس ازآن ميآيند 

ھمه « اين دين مردميست که از. وروی ھم انباشته ميشوند 
، حق به موجوديت و اعتبار وارزششان را، »  واقعيات تاريخی

اين دين مردميست که يک تنه . ميگيرد و ھمه را توخالی ميسازد 
در مقابل قدرتھائی که واقعيات غلبه ناپذير درتاريخ شمرده 

 اين افسانه ، واقعی تر .ميشوند ، ميايستد و آنھارا ازپا درميآورد 
  .ازھمه آن واقعيت ھاست 

چرا ايرج ، يک تنه ، بی جنگ افزاروسپاه ، روياروی قدرت 
دميست که دل وروان سراپا مسلح ميايستد ؟ چون اين دين مر

، وبا تغيير دادن منش آنھا ،  ھمان سپاه مسلح  دشمن را می ربايد
آنھارا خلع سZح ميکند ، و با متزلزل ساختن اين بنياد قدرت ، 

، چون آنھا ناگھان ،  درھمان قدرتھای پرھيبت ، ايجاد ترس ميکند



 

 

4 

4 

درشاھنامه درباره . حقانيت خود را به قدرت از دست ميدھند 
  :ج ميآيدکهاير

  دليرو جوان وھشيوار بود    به گيتی ، جزاو را نبايد ستود

دين مردمی ، . است » دليری بر جايگاه وبه ھنگام  «، » ھنر« و
اين ھنگام وجايگاه ، کی . دليری درھنگام را به خوبی ميشناسد 

  وکجاست؟

ھنگامی که فريدون ، برای اجرای داد ، جھان را ميان سه 
ُکند ، سلم وتور، از سھمی که برده اند ، ناراضی پسرش، تقسيم مي

ھستند و آن را کمتر ازسزای خود ميدانند و بدين سان ، داد 
آنھا، ايران را ھم ميخواھند . فريدون را به کرداربيداد درمی يابند 

آنگاه فريدون ، محتوای انديشه داد . و ايرج را به مبارزه ميطلبند 
  : ميکند را برای ايرج چنين عبارت بندی

  برادرت ، چندان برادر بود    کجا مرترا برسر افسر بود

  تا تو قدرتمندی ، آنھا برادرتو ھستند

  چوپژمرده شد ، روی رنگين تو     نگردد کسی گرد بالين تو

  تو گر پيش شمشير، مھرآوری    سرت گردد آزرده ، از داوری
  ند بارـگرت سربکاراست ، بپسيج کار    درگنج بگشا وبرب

  تو گرچاشت را دست يازی به جام

  وگرنه ، خورند ای پسر برتو شام

را که » شمشيردربرابرشميشر« فلسفه پس ازاين فريدون ، 
 است ميآورد ، و اينکه دربرابر شمشير، انديشه قصاصھمان 

نبايد مھرآورد را برای ايرج بيان ميکند ، و ازواقعيت جھان 
، سرانديشه  و استواریسياسی سخن ميگويد ، ولی ايرج با نرمی 
  :دين مردمی را به فريدون ياد آوری مينمايد 

  چنين داد پاسخ که ای شھريار     نگه کن برين گردش روزگار

  خداوند شمشيرو گاه ونگين   چو ما ، ديد و بسيار بيند زمين

  آن تاجور شھرياران پيشکه 
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  نديدند کين ، اندر آئين خويش
دين را بدون « تو ميگوئی ، فرھنگ کھن ايران، وارونه آنچه 

اين دين مردميست ، ودر دين مردمی ، کين . ميدانستند  » کين
دردين مردمی ، خشم ، يعنی قھرودرشتی وتجاوزخواھی .  نيست 

 دينی که که درآن، .وغلبه طلبی و تھديد و وحشت انگيزی نيست 
اصل کين ورزی وستيزندگی و پيکارو قھرووحشت انگيزی باشد 

وبينش سياسی ايران و حکومت ايران، استوار . ت ، دين نيس
، با دين مردمی  اين سخن را که تو ميگوئی. برچنين دينی است 

  . که گوھر انسانست ، سازگارنيست

  چو دستور باشد مرا ، شھريار     ھمان نگذرانم به بد ، روزگار

  نبايد مرا تاج و تخت و ک7ه     شوم پيش ايشان دوان، بی سپاه
بگذرانم و من چنين » بدی « خواھم روزگارم را با من نمي

حکومتی را که برپايه قھروتھديد باشد نميخواھم ، بلکه من، اين 
ابتکاررا به خرج ميدھم وبجای آنکه بنا برانديشه تو ، پيش ازآنکه 
آنھا دست بکارشوند به آنھا بتازم  ، برعکس ، من بی سپاه و تنھا 

، انگيزنده است ، آذرفروز » ھر م« . به سوی آنھا دوان ميشوم 
»  اوسانه «افسانه که  .  است ، آتش زنه است ، افسانه است

ارتا و بھمن ، آذرفروزيا . است» آتش زنه « باشد ، به معنای 
آذرفروزکه افسانه باشد، به معنای  . آتش زنه يا افسانه بودند

» افسانه « پس چرا ، واژه  . مبدع ومبتکرونوآفرين بوده است
، پيوند ميدھند ؟  چرا افسانه را ، دروغ » دروغ « را با واژه 

چون خدای خالق و شيوه خ7قيتش، متضاد با فلسفه ساخته اند ؟  
اoھان خالق ، آذرفروزان  . بود» آذرفروزی « آفرينش از راه 

را تبعيد وطرد کرده اند و برشيوه آفرينندگيشان، مھر باطل 
  . ودروغ زده اند 

ولی . بود » پيوند ،يا اصل جفتی يا مھر  «آذرفروزی ، پيآيند 
ازاين . خلق کردن ، پيآيند امر و ھمه آگاھی يک قدرتمند است 
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وبھمن که آذرفروز ، يعنی گوھر پيدايش ) سيمرغ ( رو ، ارتا 
« ، برضد اصل  )آذرفروز ( ازراه پيوند، درھرجانی بودند

 آتش زنه بودن= آذرفروزی ه اينست ک. بودند » خZقيت با اراده 
پيوند ( ِو مھرکه پيوند باشد .  ، دروغ ساخته شده است افسانه =

ونوآورو انگيزنده وافسانه ) بھرام وارتا باھم ، مھرخوانده ميشد 
  .است، ازآفرينندگی افتاد 

ايرج ، يقين از آذرفروز بودن و انگيزنده بودن و آفريننده بودن ِ 
تنھا دلير به ھنگامست ، بلکه او پيکريابی ايرج ، نه  . مھر، دارد

برای فريدون ، اين اقدام ايرج ، نه تنھا . است » ھنردليربودن « 
، که يکی بی سپاه وجنگ افزار، به پيش  دليری بلکه ديوانگيست

ولی ايرج ميگويد که من، تنھا، بی سپاه پيش آنھا . دشمن بشتابد 
دربرابر تجاوزطلبی و من ابتکارعمل را درآشتی و مھر، . ميدوم 

   . کينه خواھی آنھا نشان ميدھم

. آشتی طلبی ومھر، نشان نيرومنديست ، نه نشان گريزوتسليم 
مھر، ازقدرت وزور وقھروتھديد ، نمی ترسد ، چون اصل 

.   بود پيروز، ) ارتا = سيمرغ ( آفريننده است ، ازاين رو نام ھما 
درش ، که بنياد گذار دربرابر مرجعيت پايرج ، اين دليريست که 

او اين خطر را با . انديشه داد است ، اصل داد را نابسا ميداند
مھرورزيدن ، در . اين نيروی جوانيست . نھايت دليری ميکند 

مقابل تھديد وتجاوز خواھی و کين ورزی وتھديد ، وبی سZح 
او ميداند . وسپاه پيش دشمن رفتن ، بزرگترين خطر را کردنست 

با ھمين گامست که بايد چنين خطری کرد، وکه دراين ھن
خطرکردن ودليريست که حقانيت به قدرت وحکومت را از سلم 

من با شمشير، : ايرج به پدرش ميگويد .  وازتور ، ميگيرد 
دين مردمی ، استوار براينست که روبرو با شمشيرنميشوم ، بلکه 

را من ، روان وفکر آنھارا تحول بدھم و دگرگونه سازم ، کينه 
انديشه  . دردل وروان آنھا ، تبديل به دين مردمی ، به مھر، بدھم
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اين ازھرکينی ، دربرابر کين ، شايسته تر و . آنھا را تحول بدھم 
  .نيرومند تراست 

  آورم) مردمی ( دل کينه ورشان ، به دين 

  ، چه کين آورم ؟   سزاوار تر زآن 

شود و آن را فريدون، ناگھان متوجه اين فلسفه بزرگ مردمی مي
  .ميستايد و لی ميداند که چنين کاری ، ريسک بزرگيست 

  بدو گفت شاه ، ای خردمند پور

  !برادر، ھمی رزم جويد، تو، سور

  مرا اين سخن ، ياد بايد گرفت

  َزمـه ، روشنائی  نباشد   شگفت

اين روشنائی وانديشه بلند ، از طبيعت وگوھرتو تراويده است ، 
  . وجای شگفتی نيست 

  تو، پرھنر، پاسخ ايدون سزيدز

  دلت ، مھر وپيوند ايشان گزيد

 برکين بدانھا ، او  ،تو، دارای اين ھنر بزرگی که مھربه آنھا را
ھنر، نزد « اين ھنريست که فردوسی در. لويت ميدھی 

   .  ارج مينھد» ايرانيانست وبس

  وليکن ، چو جان وسر بی بھا     نھد بخرد، اندر دم اژدھا

  دش ؟   جز گزاينده زھرچه پيش آي

  که از آفرينش چنين است بھر

  ترا ای پسر، گرچنينست رای

  برآرای کارو ، بپرداز جای

، بسوی برادرانش که اکنون بزرگترين  وايرج ، بی سZح وسپاه
دشمنان اوشده اند ، به سوی قدرتمندان بزرگ آن روزگار ميشتابد 

زرفتاروسخنان او ھيچ و آنھا اورا با بدبينی فراوان می پذيرند، و ا
سر درنمياورند وگيج ميشوند، چون با روابط واقعی جھان سياست 

ھمين ابتکار مھر در برابر شمشير، سازگاری ندارد ، ولی 
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 . حقانيت آن قدرتمندان را نزد سپاھيانشان ، به کلی از بين ميبرد
ھنگامی به ديدار دو برادرسرتاپا مجھز و آماده به جنگ ميشتابد ، 

زھای آنھا ، دراثرھمين ديدن وسنجيدن مھر باشمشير، واين سربا
دليری و ابتکارمھر، ھمه پشت به حکومت وپيشوايان خود ، يعنی 

قدرت استوار برقھرودرشتی و تجاوزطلبی و وحشت « پشت به 
در ضمير سپاھيان دشمن نيز ھمان خرد بھمنی، . انگيزی ميکنند 

ن گوھر مردمی را سپاھيان دشمن نيز، ھما . خرد ضدخشم ھست
  .  درخود دارند و تخمھای افشانده ازخوشه سيمرغ ھستند 

. آنھا ، بنا برطبيعت انسانی خود، مھر را برشمشير برميگزينند 
آنھا ھستند که فقط ايرج را سزاوارشاھی می يابند و اورا دردل ، 
به شاھی می پذيرند ، وسلم وتور، بدينسان حقانيت خود را به 

 ميدھند و برپايه ھمين ترس ، ازگيرائی وکشش قدرت ، از دست
لی  و ، نابود ميسازند ،مھر درايرج ، اصل مھر را که ايرج باشد

نميدانند که سيمرغ ھميشه ازخاکسترش ، زنده برميخيزد، چون 
 .اصل فرشگرد است 

  دو دل ، پر زکينه ، يکی دل، بجای

  برفتند ھر سه به پرده سرای

  اهبه ايرج ، نگه کرد يکسر سپ

  ُکه او بـد سزاوار  تخت وکZه

  بی آرامشان شد ، دل ازمھر اوی

  دل ازمھر و ، دو ديده از چھر اوی

  سپاه پراکنده ، شد جفت جفت

  ُھمه نام ايرج بـد اندر نھفت

  ...که اين را سزاوار شاھنشھی   جزاين را مبادا کZه مھی 

  به لشگر، نگه کرد سلم از کران

  انسرش گشت ازآن کار لشگر، گر

  به خرگه درآمد ، دلی پر زکين
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  جگر پر زخون ، ابروان ، پر زچين

  سراپرده پرداخت از انجمن    خود وتور، بنشست با رايزن

  سخن شد پژوھيده ازھردری     زشاھی وازتاج ھرکشوری

  :به تور، ازميان سخن، سلم گفت 

  که يک يک سپاه ، ازچه گشتند جفت ؟

  نا نکردی به لشگرنگاهبه ھنگامه بازگشتن زراه      ھما

  که چندان کجا راه بگذاشتند     يکی چشم از ايرج ، نه برداشتند

  سپاه دوشاه ، ازپذيره شدن     دگربود و ديگر، زبازآمدن

  ازايرج ، دل من ، ھمی تيره شد

  برانديشه ، انديشه ھا برفزود

  سپاه دوکشور، چوکردم نگاه
  ازاين پس ، جزاورا نخواھند شاه

   نگسZنی زجایاگر بيخ او

  زتخت بلندی ، فتی زيرپای

مردم ، حتا دشمن ، مھر يا دين مردمی را سزاوار حکومتگری 
مردمان . ، دينی وشيوه حکومتی نمی خواھند  ميدانند، و غير ازآن

البته اين . ، حتا دشمنان ، چنين اصلی را شالوده حکومت ميدانند 
ھست که ) مرغ ايرج وارتا يا سي( گوھر خدای ايران اشاره به 

وخدای ايران ، » برميگزينند « مردم ازته دلشان اورا به خدائی، 
نياز به قھرو تحميل وتھديد ندارد ، و فقط اين مھر پرجاذبه اش 

اين دليری مھربه ھنگام .  ھست که دل ھرانسانی را می ربايد
حتا . ودرجايگاه ، اين خطرکردن به ھنگام ، ورق را برميگرداند 

  . د ميگذار » اصل مھر يا دين مردمی«نيز ارج به سپاه دشمن 

است ، » واقعيت « قدرت ، ھميشه به مردم ، تلقين ميکند که او 
است ، و واقعيت را بدين وسيله » زورمند ووحشت انگيز« چون 

. اين ديوار واقعيت است . ، در اذھان مردم ، تغييرناپيرميکند 
 واقعيت ھای تاريخ ولی اين. دست زدن به واقعيت ، خطرناکست 



 

 

10 

10 

، با يک تلنگر به  وقدرت ، که استوار و تغييرپذير می نمايند
 و مانند بادکنک ازيک سوزن، مچاله  ،ھنگام ، ازھم می پاشند

  .ميشوند

با انداختن يک نگاه دريک لحظه به دين مردمی درچھره ايرج ، 
، سراسر قدرت دشمن فروميريزد ، چون  که پيکريابی مھراست

را بر » دين مردمی «  ن ھمان قدرت ، مھر را برشمشير،پشتيبانا
 در دل ھمه سپاھيان و . ترجيح ميدھند» دين شمشير=  سيفِدين«

پشتيبانان دشمن نيز، فطرت مھری يا خرد بھمنی ھست و با يک 
  . تلنگر، بسيج ساخته ميشود 

» واقعيت تزلزل ناپذير« اينست که ھمه قدرتھا ، برغم آنکه 
واقعيت را، .  ، سست وناپايدارومتزلزلند لی درباطن مينمايند ، و

آنھا در روان وافکارمردم ، بسيار بزرگ ساخته اند ، بسيار 
يا ، نقش » شيرعلم « پرھيبت نقش کرده اند ، درحاليکه ھمه 

ھمه اين قدرتھا ، بادکنکھای توخالی . شيرند که برافراشته شده اند
سوزن ، با تماس با ھستند، و دريک ھنگام تاريخی با يک سر

ھمان سوزن مھر، که دراصل ھمه چيزھارا به ھم ميدوزد ، ولی 
ازواقعيت ھای . بادکنک ھای پرھيبت را ، مچاله و پوچ ميکند 

  .ھولناک ، جزيک مچاله ِ مضحک، چيزی باقی نمی ماند 
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