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منوچھرجمالی

درجمھوری ايرانی
ھرانسانی ،مرجع ھست
وفرخ
انسان ِفراخ وگستاخ ّ
يا
فرخ
انسان ِمرجع=
انسان خودافروز= ّ
ِ
چگونه خدايان ِروشنی
زندگی را درھمين گيتی ،دوزخ ميسازند
دوزخ،باز داشتن ِھسته ِزندگی)اخو(
از»مرجع شدن= خودافروزشدن«ھست
چراخدا ئيکه روشنائی به انسان وام ميھد،
وجود انسان را  ،دوزخ ميسازد؟
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درفرھنگ ايران  ،ھسته زندگی درانسان که » اخو ،يا ارتا «
باشد  ،خودافروز ھست  .به عبارت ديگر ،ازآتشی که خود ،
ازوجود خويشتن برميافروزد ،روشنی وبينش را ميآفريند  ،و به
خود ،صورت ميدھد) اندازه وارزش ميگذارد(  .اين انديشه به
کلی برضد تصوير انسان دراديان ابراھيمی ھست که يھوه وﷲ
به انسان  ،صورت ميدھند » .صورت دادن «  ،چيزی جز »
انسان را به اندازه وارزشھای خود ساختن « وباالخره  ،نفی
خود افروزی انسان نيست .اين انديشه به شکل افسانه ) اوسان=
آتش زنه ( باقی مانده است که سيمرغ  ،به خود آتش ميزند ،
تاخاکسترشود  ،و ازآن خاکستر ،برميخيزد و ازنو زندگی می
يابد  .البته خاکستر ،به معنای » پوشيدن آتش با خاکه « است  ،نه
خاکه شدن سراسرآتش .خاکسترکه» ھاگ +استر« باشد به معنای
» پراکندن تخمھا« ھست.
اين انديشه  ،چيزی جز» خود افروزی ِھسته زندگی  ،درخود
انسان « نبوده است  ،وبه ھمين علت دشمنان مرجعيت انسان ،
کوشيده اند  ،اين حقيقت را ،افسانه ِدروغ وتھی ازحقيقت بسازند ،
تا سلب اصالت ومرجعيت ازانسان بکنند .
ھسته
انديشه » خود افروزی ِ
اين تصوير»سيمرغ خودافروز« ،
ِ
ِ
زندگی يا ارتا يا اخو « درھرانسانی ھست  .تخم سيمرغ ) ارتای
خوشه ( که درھرانسانی افشانده شده است  » ،خود افروز=
روشنی و بينش ازآتش زندگی خودش برميخيزد = مرجع «
ھست .به قول مولوی :
ُشکر که ما سوختيم  ،سوختن آموختيم
وزجگر ) بُنکده گرما=بھمن ( افروختيم  ،شيوه سامندری
2

3

مولوی  ،درخطاب به »ضميرانسان « که ھمان » اخو= خو=
اھوره « باشد  ،اصل » مرجعيت انسان را درارزشگذاری
وقانونگذاری« که درفرھنگ خرمدينی يا ارتائی بود  ،باز زنده
ھسته زندگی و آگاھی= اخو«
و برجسته ميسازد ،و به اين »
ِ
درھرانسانی ميگويد که :
تو قلم به دست داری و جھان  ،چون نقش  ،پيشت
صفتيش می نگاری  ،صفتيش ميستانی
توای ضميرانسانی،نيروی صورت دادن به جھان را
داری .صورت ونقش دادن  ،يا صورت و نقش را ستاندن  ،ھمان
اندازه ھمه چيزبودن = يا ارزش دادن « و » بی ارزش ساختن
»
ِ
يک ارزش پيشين« است  .برغم »مرجعيت گوھری انسان« که
در» اخو« ھست  ،و دراصطالحات » فراخ وگستاخ ّ
وفرخ «،
عبارت بندی شده است  ،ناگھان اھوره مزدای زرتشت  ،ازانسان
 ،خواستار ِ» پيروی ازروشنی بيکران خود « ميگردد  ،يا به
عبارت ديگر ،ازگوھرانسان  ،سلب » خود افروزی « را ميکند .
درفرھنگ ايران  ،به » اصل مرجعيت درانسان «  ،خود افروزی
) ازخود ،روشن شدن =  (hvaa-raoxchnaميگفتند  .سيمرغ
 ،وارونه اھوره مزدا  » ،خود افروز « بود  ،نه » روشنگر« .
تفاوت » آذرفروز « و » روشنگر« چيست  .شناختن اين
تفاوتست که مارا با فرھنگ ّ
خرمدينی -ارتائی  ،آشنا ميسازد .
سيمرغ  » ،آذری « را که در فطرت يا طبيعت ھرانسانی ھست ،
فقط با آتش زنه ) افسان(  ،آتش ميزند ،تا » انسان ،
ازگوھر ِخودش ،شعله ور و روشن شود «  .اين آتش يا آذر ِ جان
خود انسانست ،که درشعله ورشدن  ،روشنی وفروغ ميدھد وبيش
ميگردد  .دراينجا  ،يقين به توانائی زايش بينش وروشنی ،
درجان ِھرانسانی ھست  .اين توانائی بالقوه درجان انسان  ،فقط
درافروختن  ،بالفعل ميشود  .انسان ،نياز به وام کردن روشنی
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وبينشی و اندازه ازکسی ورجوع به مرجعی ندارد  .رستم ھم
درغار ،نياز بدان نمی بيند که به بيرون ازغار برود وروشنی
ازآفتاب ،قرض کند  ،بلکه چشم خودش را ميمالد وبا آب آن  ،تخم
چشمش را آبياری ميکند و چشمش ،ازجان خودش  ،روشن
ميشود  .درحاليکه » روشنگری اھوره مزدای زرتشت « که با
اھوره مزدای ھخامنشيھا متفاوت است ) اھوره مزدای ھخامنشی
ھا  ،ھمان سيمرغ ،يا ارتای خوشه ھست (  ،برپايه » يقين به
سترون بودن انسان«  ،بنا نھاده شده است  .انسان  ،ھيچگاه
نميتواند ازخود ،روشن شود  .پس بايد روشنی را به او  ،عاريه و
وام داد  .حقانيت ِ ھمه قدرتھای سياسی ودينی  ،ھزاره ھا ازاين
انديشه برميخاسته است  .کشف اين خود افروزی يا مرجعيت
درانسانست که ھمه اين قدرتھای دينی وسياسی را متزلزل
ميسازد وازھم فرومی پاشد  .اھوره مزدای زرتشت نيز ،روشنی
خود را به ھرانسانی  ،وام ميدھد و اورا نميافروزد  ،وبر پايه اين
آموزه ھست که حکومت ساسانی درايران  ،يقين را ازخرد انسانی
سلب ميکند و ايران را به ناتوانی وعجزبنيادی ميکشد  .سيمرغ
که » ارتای خوشه « يا » نخستين عنصر يا اخو « درجان
ھرانسانی باشد  » ،فـّرخ « نيز خوانده ميشود  ،چون » ّ
فرخ =
 ،« farr+axvبه معنای » اصل ازخود پرتو کندن  ،اصل ازخود
تابيدن «  ،يعنی » خود افروز« ھست  .درايرانی باستان ھمين
واژه »  « farnaa-hvaaنوشته ميشود که ميتوان ديد که » اخو«
ھمان » ھوا= « hvaaيعنی »ازخود« و قائم به ذاتست .سيمرغ
در» پرتو= پر +تاو «  » ،جرقه يا شراره آتش يا تف« را به تن
انسان  ،انتقال ميدھد  ،واين با روشنگری اھورا مزدا  ،فرق کلی
دارد ،که » روشنی بی اخگر« ھست  .بدينسان ،انسان  ،ازاين
آذرجانش ،خود افروز است .
ِ
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» خودافروزی = مرجعيت ارزش وقانون گذاری« درھرانسانی
ھست  .طبعا اين گوھرانسانی  ،برضد اطاعت وتابعيت  ،و
برضد » پذيرش مرجعيتی فراسوی خود « ميباشد  .استقالل
فرخ بودن
انسان وآزادی انسان  ،پيآيند ھمين » خود افروزی = ّ
انسان« است .
ولی با اھورامزدای زرتشت  ،ورق برگردانيده ميشود ،و مسئله »
فرد اھورامزدا « گرانيگاه زندگی ميگردد ،
مرجعيت منحصربه ِ
که ھمان ادعای » روشنی بيکران بودن « اوھست .
طبعا  ،اھريمن  ،کسی است که روياروی اھوره مزدا ميايستد ،و
مدعی ھمين مقام مرجعيت  ،ورقيب اھوره مزدا گردد  .بدينسان ،
انديشه بنيادی فرھنگ ايران که » مرجعيت خود ِانسان= اخو=
اھو= ازخود ،سروربودن « خاموش گذاره ميشود  ،و تنھا
گرانيگاه زندگی وسياست و دين وقانون  ،مسئله انتخاب ميان
دومرجعيت فراسوی انسان و تابعيت واطاعت ازآنھا ساخته
ِ
گرد محور » گزينش ِ
ميشود  .خردانسان  ،درزندگی ،فقط بايد
ِ
مرجعيت درفراسوی خود « بگردد وبيانديشد  ،چون خودش  ،فاقد
» گوھر مرجع = خود افروز = ّ
فرخ يا فراخ يا گستاخ « ھست .
» ھمپرسی با جھان «  ،که سرچشمه » خود افروزی ِھسته
زندگی و آگاھی انسان و اصل مرجعيت انسان « است  ،کنارنھاده
ميشود  ،و انسان بدنبال آن ميرود که در» پرسش «  ،فقط »
خرد خود افروز  ،جايش را
مرجعی « بيابد که ازاو پيروی کند .
ِ
به » خرد ِ مرجع جو درپرسيدن وجستجو کردن « ميدھد .
انسان ،ديگر به فکر» ازخود ،افروخته شدن « نيست  ،بلکه
ھميشه درفکريافتن » رھبرومرجع واندازه گذارو حاکم برخود «
ھست .دربخش دوازدھم بندھش ،اھريمن به مردم ميگويد  » :مرا
مپرسيد ،مرامشناسيد ،چه اگرمراپرسيد ،بشناسيد ،ازپس من
نيائيد «  .اھريمن با اھوره مزدا  ،فقط برسر » مرجعيت « است
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که باھم ميجنگند ،و ا»زپرسيدن «  ،فقط حل مسئله مرجعيت را
ميخواھند  .انسان  ،برای آن ميپرسد وميجويد  ،برای آنکه »
مرجعی « بيابد تا ازآن تبعيت واطاعت کند .
خرد ھمپرس مبتکرونوآور  ،ديگر نقش » خود افروزی « خود
را به کلی از ياد برده است .اھريمن ازاينکه مردم ازاو بپرسند،
ميترسد  .اھريمن ،چرا ازپرسش مردم ميترسد ؟ او که ميتواند
ھميشه چنگ وارونه بزند  ،وبا »مصلحت وحکمتی« که ويژگی
گوھراوست  ،پاسخی بدان پرسش بدھد ،نمی بايست ازپرسش
بترسد ،چون گوھراوبرغم ھمه پاسخھا يش  ،ھميشه بسته ميماند .
ولی اھريمن ميداند که خرد انسان درپرسيدن  ،نميخواھد فقط
پاسخی ازاو دريافت کند ،بلکه با پرسيدن  ،ميخواھد  ،وجود
پاسخ دھنده را » ،بگشايد «  ،و» گوھرھستی ِ پاسخ دھنده « را
وبن
دريابد  .پرسيدن ،کليد خرد انسان برای گشادن ِ » گوھرھا ُ
مايه ھا « ھست  .انسان با پرسش  ،نميخواھد فقط پاسخی از»
تاريک پرسش
پرسش شونده « بگيرد  ،بلکه ميخواھد » وجود
ِ
شونده « را بگشايد و گوھراورا بشناسد .
خردی که ازجان ) اخو=ھسته زندگی وآگای ( ميزھد  ،با گشودن
پديده ھا ھست که خويشتن ) اخو( را فراخ ميکند  .انسان با چنين
پرسشھاھست که گوھر ِ خودش ،ازھم گشوده وگسترده وازخود،
روشن ميشود .پرسش درھروجودی  ،درھرآموزه ای  ،درھر
انديشه ای  ،رخنه ميافکند تا گوھر نھفته آن را بازکند وبگشايد  .و
برعکس سفارش صائب که ميگويد :
درملک خويش  ،رخنه فکندن زعقل نيست
ُ
زنھار بسته دار ،زبان سئوال را
انسان ازخودش ھم ميپرسد ،تا خودش را ھم بگشايد و شکوفا
سازد .
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او درگوھر خود نيزرخنه مياندازد  ،تا خود را بگشايد  ،وخود را
فراخ کند  .اھريمن ميگويد که اگرازمن بپرسی  ،من را خواھی
شناخت  ،وديگر ازپس من نخواھی آمد  ،وپيرو من نخواھی شد .
اھريمن  ،ازآن ميترسد که پيروانش را از دست بدھد  .تا
گوھراورا نميشناسند  ،دنبال او ميافتند  .پس در پرسيده شدن ،
خطراز دست دادن مطيعان وتابعانست  .با شناختن و گشودن
تاريکيھاست که خرد کليدی ،ازپيرويھا ،دست برميدارد  ،وبی
نيازی خودرا ازپيروی درمی يابد  .با شناختن مستقيم
گوھرچيزھاست که انسان  »،خود افروزی = مرجعيت « را
درخود باز می يابد  .تا درپرسيدن  ،خرد کليدی انسان  ،به کار
بسته نميشود  ،و انسان فقط از» پاسخھائی که پرسيده شدگان به او
ميدھند « خرسند است  ،گوھرزندگی دراو ،فراخی نميجويد .
خرد زھيده ازجان ) اخو= ھسته زندگی وآگاھی (  ،به پاسخی که
ِ
ازکسی ميشنود  ،بس نميکند  ،بلکه درپی » گشودن گوھراو «
ھست  .درگشودن گوھرھرچيزيست که گوھر خودش ،گشوده
وفراخ ميشود.
او درقناعت کردن به چنين پاسخھائی که گوھروجود ديگری را
ميپوشاند  ،گوھرخود ) اخو( را ازفراخ شدن بازميدارد .اين گونه
پرسشھا  ،پرسشھای عاريه ای و وامی ھستند  .گوھرزندگی
انسان  ،درخردش  ،فراخی ميجويد  ،واگر خردش  ،چنين فراخی
نجويد  ،خرد او  ،عاريه ای وواميست .

»پرسيدن از ديگری « يا » ھمپرسی با ديگری «
ولی خرد  ،با » پرسيدن از ديگری «  ،نميتواند » گوھرديگری «
را بشناسد  ،بلکه با » ھمپرسی با ديگری « ھست که ميتواند
ديگری وخود را » ،باھم بشناسد «  .من  ،ديگری را ھنگامی
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ميشناسم که درشناخت ديگری  ،خودم را ھم بشناسم  .شناختن،
ھميشه » ھمشناسی= ھمديگررا شناختن « است  .درفرھنگ
ايران ،انسان برای آنکه خدا را بشناسد ،با خدا  ،ھمپرسی ميکند.
انسان درھمپرسی با خدا ) سراسرھستی ( ھم خدا ) جھان ( وھم
خود را باھم ميشناسد .خردانسان  ،طبيعت ويا ھرانسانی ويا
جامعه را درھمپرسی ميشناسد  .پرسيدن  ،جستجو کردنست  .ولی
در آموزه زرتشت  ،اھورامزدا و اھريمن  ،نميتوانند با ھمديگر،
ھمپرسی کنند  ،نميتوانند باھم بجويند ،وچون نميتوانند باھم بجويند
 ،نميتوانند نيز گوھرھمديگر را بيابند  .آنھا درستيزندگی باھم ،
ازھم جدا  ،وازھمديگرنيز » روشن « ھستند  .آنچيزی که آنھا را
ازھم جدا وپاره ميکند  ،آن چيز ،روشنی وبينش است  » .روشنی
« برای آنھا  ،درک ازھم جدا وبريده بودن و » ناتوانی درباھم
آميختن « است .آنھا ازھمديگر ،چيزھائی را ميشناسند که آنھارا
ازھم جدا وپاره ميسازد  .ولی اين با مفھوم » روشنی« درفرھنگ
ايران متفاوتست  .در فرھنگ ايران  ،دو چيزيا دوکس يا دوگروه
 ،ھنگامی که بتوانند امکانات پيوند يابی باھم را کشف کنند ،
آنگاه  ،آنھا سرچشمه روشنی وبينش ھستند  .توانائی پيوند يابی با
ديگری  ،شناختن ِ خود وديگری باھمست  .ھرشناختی  ،درجستن
امکانات پيوند يافتن با ديگران  ،پيدايش می يابد .ازاين توانائی
پيوند يابی دوگوھرباھمست که روشنی و بينش آفريده ميشود  ،نه
از قدرت بريدن ازھم و متضادشدن باھم و» روشن شدن
درمتضادشدن باھمديگر« .
به عبارت ديگر » ،توانائی ساختن اجتماع باھم «  ،سرچشمه
روشنی وبينش انسان ھست  .انسانھائی که نميتوانند باھم اجتماع
بسازند ،بی روشنی وبی بينش ھستند  .مردمانی که ميتوانند با ھم
يک جامعه بشوند  ،روشن وبينا ھستند  .پرسش» از« ديگری ،
جداساختن وبريده ساختن خود » ،از« ديگريست  .درپرسش از
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ديگری  ،ما از» ھمپرسی بااو « ميگريزيم  .ما روشنی وبينش را
 ،پيآيند ھمآفرينی نميدانيم بلکه پيآيند » جداشدن ازھم « ميدانيم .
وتابعيت واطاعت  ،پيآيند جدائی ازھم بودن  ،و نفی » توانائی
ھمآفرينی باھم « ھست  .تا بينش وروشنی  ،پيآيند » ھمپرسی «
باھمست  ،کسی به فکر تابعيت يا پيروی واطاعت از ديگری
نميافتد  ،بلکه بينش وروشنی را پيايند ھمآفرينی خود وديگری
باھم ميداند  .درپرسش از ديگری  ،يا ما ميخواھيم برديگری
قدرت بورزيم و اورا داوری وتفتيش کنيم  ،يا محتاج راھبری و
راھنمائی ازاو ھستيم .
ولی ھمانقدر که با پرسش از اھريمن  ،کسی بدنبال اھريمن
نميرود  ،با پرسش ازاھورامزدا نيز دنبال اھورامزدا نميرود .
چون اھورا مزدا نير » ازپرسيده شدن «  ،ھيچگاه گشوده
نميشود  .اھريمن ھم ازپرسيده شدن  ،خود را نميگشايد و ھميشه
بسته ميماند  .وجوديکه ھميشه چنگ وارونه ميزند ) ھميشه با
حکمت سخن ميگويد (  ،ھيچگاه خود را نميگشايد  .خرد
درپرسيدن  ،درپی » زايانيدن= مامائی « است  .درپرسش
ازاھورامزدا نيز ،اھورامزدا  ،از زائيده شدن امتناع ميورزد .
اھورا مزدا  ،در روشنی بيکرانست  ،يعنی در روشنائيست که
ھرگز زائيده نميشود  .خرد نميتواند ،اھورامزدا را روشن کند .
روشنی او  ،زايشی نيست  .او درروشنی بيکرانست  ،ونه تنھا »
بی نياز ازپرسش است «  ،بلکه » برضد پرسشی است که ھدفش
زايانيدنست «  .روشنی بيکران  ،پرسش ازخود وھمپرسی با
خود) آميخته شدن با خود ( را نمی پذيرد  ،چون تاريک وبسته
) زھدان يا تخم ( نيست که خود را بگشايد .اھورامزدای زرتشت
 ،جفت شدن وانبازشدن را که گوھر کليد ) خرد کليدی( ھست ،
رد ميکند  .اھورامزدا  ،قفلی نميشود که خرد انسان  ،کليدش
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بشود  .روشنی بيکران  ،درواقع  » ،روشنی کراننده وبرنده «
ھست .

برنده = خشم ) قھروتھديد(
روشنی اھورامزدا = تيغ ّ
ھمه خدايان نوری  ،باروشـنی ِخـود
فطرت انسان را  ،دوزخ ميسازند
ِ
برنده و کراننده است  ،ھرچند
روشنی اھورامزدای زرتشت  ،تيغ ّ
که زرتشت وموبدان زرتشتی  ،به طور آشکار ،ازگفتن اين نکته
برنده و جداسازنده  ،برترين نماد خشم
 ،ميپرھيزند  .چون تيغ ّ
) قھروتجاوزو تھديد ( است  .روشنی يا نور ھمه خدايان نوری ،
ازھمين گوھراست ) تيغ ودشنه وشمشيراست(  .روشنيشان ،
حقيقت را ازباطل  ،راستی را از دروغ  ،موءمن را ازکافر ،می
ّ
برد  .خود ِ نور يا روشنی ،اصل خشم ) قھروتھديد وتجاوز(
است  .اين ويژگی ِ گوھری روشنی خود را ميپوشانند  ،تا ھم به »
روشنگری « خود افتخارکنند  ،وھم روشن شدن ازنور خود را
برای ھمه پذيرفتنی سازند ؟ ولی روشنائی آنھا  ،قاطعست  ،می
برد  ،و بريدن  ،ھم » درد « ميآورد ،وھم » آنچه را ازديگران
خود
بريده است «  ،درخودش ،محدود و تنگ ميسازد  .درواقع
ِ
روشنی اھورامزدا  ،اصل خشم ) قھروتجاوز وتھديد ودوزخ (
ھست .
اوکه با روشن کردن جھان ھستی  ،ھمه چيزھارا ازھم می برد ،
ھمه چيزھا را نيز تنگ ،وھمه چيزھا را نيز دوزخ ميسازد .
درآغاز ،او با نورخودش  ،خودش را ازجھان ھستی وانسانی می
برد .بدينسان اوخودش دوزخ  ،اصل قھر وتھديد وتجاوز) خشم (
ميشود  .او با اين بريدگی ازاين پس  ،ھمگوھروھمسرشت انسان
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ومخلوقاتش نيست  .وسپس ھمه انسانھا وچيزھارا نيزازھم می
برد  .اين بريده بودن از ديگری  ،درھمه چيز و درانسان  ،ايجاد
» تنگی « ميکند  .تنگی آنست که گوھرچيزی ازگشوده شدن ،
وفرخ
باز داشته شود  » .اخو= ھسته زندگی وآگاھی « که فراخ ّ
وگستاخست  ،با اين روشنی  » ،دوزخ = دژ +اخو« ميشود.
انسان ،تنگ انديش ،تنگ نظر ،تنگ بين ،تنگ عيش ،تنگ گير،
تنگدل ،تنگ زندگی ،تنگدست ،تنگ چشم  » ،تنگ خو«
ميگردد  .پيشوند دوزخ) دژ +اخو(  ،که » ُدژ« باشد  ،به معنای
 ،خشم وقھروغضب وتھديد و نفرت است  ».اخو= ھسته زندگی
وآگاھی«  ،ازاين پس  ،حق وتوانائی فراخ شدن وگستاخ ّ
وفرخ
شدن را ندارد  .اين روشنی بيکرانست که با روشن کردن ھمه
حقيقت تنگ ،معرفت تنگ= تعصب« را ميآفريند »،
چيزھا » ،
ِ
انسان تنگ « راخلق ميکند  ،ھرجانی را تنگ ميکند و اين »
تنگسازی گوھرھرجانی دربريده شدن « ھست  ،که اصل
ِ
تجاوزگری و و ترس وخشونت درھرانسانی ميشود  .با اين
تنگيست که ھمه ازھم ميترسند وبه ھم بدبين ميشوند  ،وھمه باھم
ميجنگند.
با تابيدن اين روشنی ھست که جھان  ،جھان جنگ وستيزو
اختالف ودشمنی ونفرت و رشک وآزميشود  .روشنی  ،دوزخ را
ميافريند  ،درحاليکه ازمحبت ورحم واحسان وبرادری  ،وعظ
ميکند  ،تا دوزخی را که ميسازد ،بپوشاند .
خرد درگوھرش  ،گوھر خوشگی را از دست ميدھد  .ازاين پس
 ،انسان با خدا ) يعنی با کل طبيعت که خوشه اوست ( درھمپرسی
 ،به بينش و روشنی نميرسد  .بلکه از اين پس انسان  ،امکان
وتواائی ھمپرسی با خدا را ندارد  ،و فقط ازخدا  ،روشن
ميگردد  .ازاين پس انسان) مر +تخم ( که تخم است  ،با
جذب) ھنجيدن ( شيرابه خدا درخود ،سبزوروشن وبينا نميشود ،
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بلکه درگوھرخودش  ،بی روشنی يا  ،نا روئيدنی
ونازاھست) کنود است( .
اين انديشه است که درست دربندھش  ،درمورد نخستين جفت
انسان) مشی ومشيانه ( تصويربرجسته وچشمگير ِ خودرا يافته
است  .اين اھورامزداست که نخست  ،راستی ) حقيقت ( را از
روشنی ) برنده ( خودش ميآفيريند  ،و سپس اھريمن  ،درپی آن
ميتازد تا آنچه رااھورامزدا آفريده  ،آلوده وتاريک ميسازد.
ھرچند زرتشت اصل جفت آفرينی را رد وطرد کرد  ،ولی برای
تفسيرانديشه او درفضای فرھنگ ايران  ،راھی جزآن نبود که
اصل تاريکی ) اھريمن (  ،درست بالفاصله پس ازاصل روشنائی
 ،بتازد ،و پيدايش يابد  .بجای ھمآفرينی  ،يکی درآغاز ،روشن
ميکند وديگری سپس  ،ميکوشد آنرا تاريک سازد ،وطبعا ھميشه
فت ھمآفرين درپيوند ومھر«  ،تبديل به »
باھم ميجنگند ُ » .ج ِ
جفت باھم ستيزنده « ميشوند ،ولی نا آگاھانه  ،جفت ميمانند .
البته ھمين انديشه دريھوديت ومسيحيت واسالم نيز موجودھست .
دراين اديان پس ازآنکه خداوند » آدم وحوای مطيع وسربفرمان «
را که ازنظراو روشن است  ،خلق ميکند ،بالفاصله شيطان اين
روشنی را تاريک ومغشوش ميسازد  ،و انسان را اغواونافرمان
ميکند  .دريزدانشناسی زرتشتی نيز،نخستين انديشه ای که به
خرد انسان ) مشی ومشيانه ( ميآيد آنست که  :اھورامزدا ھمه
ِ
چيزرا ميآفريند و اوست که اصل مدنيت وپيدايش آبادی
درگيتيست  .درواقع نخستين انديشه انسان ،سلب انديشيدن ازخرد
خرد خودش نميتواند مدنيت را ايجاد کند،
خودش ھست  .او با
ِ
وجھان را آباد سازد .
البته اين انديشه درست  ،ضديت بنيادی با فرھنگ زنخدائی دارد
که جمشيد) که نخستين انسان زنخدائی است ( با خرد وخواست
خودش  ،اصل پيدايش آبادانی ومدنيت است  .بدينسان  ،خرد
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وخواست انسان  ،ازابتکاروابداع درايجاد وپيشرفت مدنيت ،
ِ
بازداشته ميشود  ،واين ھمان دوزخ ) دژ +اخو( ھست  .اينکه
نخستين انسان ،نخست  ،چنين انديشه ای را ميانديشد ،ھمان
انديشه است که تخم انسانھا  ،ازخودش  ،روشن نميشود  ،بلکه اين
روشنی بيکران )برنده ( اھورامزداست که به انسان می تابد ،و
نخستين انديشه انسان ميشود ،و با اين انديشه است که
گوھر) اخو= ھسته زندگی( انسان ،که کشش طبيعی به فراخ شدن
وگستاخ شدن ّ
وفرخ شدن دارد  ،از» خودگستری  ،خود روشن
شوی وروشن کنی وخود افشانی « بازداشته ميشود  ،يا به سخنی
ديگر » ،فر +اخو «  ،تبديل به » دژ +اخو= دوزخ « ميشود ،
چون بينش وروشنی انسان  ،ازھمپرسی او بااھورامزدا ،
پيدايش نمی يابد  ،بلکه روشنی ّ
برنده اھورامزدا  » ،اخوی
سترون « را » روشن ميسازد «  .اخو) ھسته زندگی وآگاھی ( ،
خودرا نميگسترد  ،ازخود  ،نمی تابد وپرتو نميافکند  ،و ازخود ،
درروشنی  ،فراخ نميشود  » .اخو= ھسته زندگی وآگاھی « بايد
سترون شود  ،و ازخود ،گسترده شدن وازخود ،تابيدن باز داشته
شود ،و به عبارتی ديگر ،بايد از» اصل سرشارولبريزو پربودن
« بيفتد  ،وگرنه اين» کشش به خود گستری وخود گشائی « ،
ازآن » تيغ برنده روشنائی که پيکريابی خشم ھست « به درون
رانده خواھد شد .
اين کشش گوھری خودگستری به فراسو ،آن رانش به درون با
روشنی اھورامزدا ) فراغاری (  ،ھمان دوزخ تنگست  ،و دوزخ
درزندگی درگيتی با ھمين روشنی  ،پيدايش می يابد  .دوزخ
درفراسوی زمان وجھان نيست  ،بلکه دوزخ  ،ھمان گرفتن
مرجعيت انسان ازانسان  ،با تيغ برنده نور) بينش ( خداھست .
خدای روشنی درھمه اين اديان  ،برغم وعظ محبت ورحمان و
رحيم بودنشان  ،با ھمان » نورحقيقتشان «  » ،دوزخ خشم
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وقھرو تھديد « را خلق ميکنند  .وخوب دراين داستان بندھش ،
ميتوان آن را آشکارا ديد  .ھنوز انديشه اھورامزدا ،به عنوان
اصل آبادانی ومدنيت نيامده  ،که اھريمن به خرد انسان ميتازد و
آن را ميآاليد و انسان اورا » اصل آبادانی ومدنيت « ميشمرد  .با
آنکه اين تاختن اھريمن  ،بدون خواست انسان ھست ،ولی مشی
ومشيانه  ،متھم به » نخستين دروغ « ميشوند وبا اين گناه
يکراست ،به دوزخ فرستاده ميشوند .
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