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منوچھرجمالی

جان ِ خرد افروز ِانسان
فراسوی ُکفروايمانست
درفرھنگ ايران )دردين مردمی (
فطرت انسان ،فراسوی کفروايمانست
ِ
در» دين مردمی «
آتش جان  ،که خود را درخرد ھرانسانی ميافروزد
اولويت برھرگونه » ايمانی = کفروايمان « دارد
در» دين مردمی «  ،آتش جان ) اخو= خوی= ارتا = فرن (،
که خود را در» خرد ھرانسانی « ميافروزد  ،وازگرمی زندگی،
روشنی وبينش  ،پيدايش می يابد  ،اولويت برھرگونه »ايمانی«
دارد  .آنچه را اسالم  ،کفر ميخواند  ،ايمان به آموزه و عقيده
وشخص وخدای ديگری جز اسالمست که برای اسالم ،
ناپذيرفتنی است .
درفرھنگ ايران  ،دين مردمی  ،نياز به » ايمان « ندارد  ،چون
بينشيست که ازگوھر ِخود انسان  ،درھرفردی ميتراود  .ايمان ،
ھميشه بستگی پايدارو محکم به » بينش وروشنی وامی « ھست .
درفرھنگ ايران  » ،اخو = خوی « که گوھرزندگی و آگاھی
ّ
وفرخ ميشود  ،اولويت بر
درھرانسانی است و گستاخ وفراخ
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روشنی و بيشی دارد که از اھورامزدای زرتشت يا از ﷲ ويھوه
و پدرآسمانی می پذيرد  .بدينسان  ،دين مردمی  ،فراسوی کفر
وناخودی ساير
وايمان اسالم و ُدروند واشون زرتشتی  ،وخودی
ِ
ايدئولوژيھاست .
کردار آتش جان = تخم آتش = اخو=
خدائی که خودش را به »
ِ
خوی «  ،درانسانھا ميافشاند  ،وسرشت خودش  ،درھرانسانی ،
پيکروشخصيت می يابد  ،ديگر ايمان به خود را نميخواھد  .او
خودش درگوھرھرانسانی  ،ھست  .روشنی وبينشی که درخرد
انسان ميافروزد  ،سرچشمه مستقيم درگوھرخدائی انسان دارد ،و
اين سرچشمه يقين است  .اين خدا  ،راد يا لـَن بغ ) لنبک (
ھست  .معنای » راد= رته = ارتا « ھمين آفرينش به شيوه
جوانمردی ) خويشتن را درگيتی  ،پخش کردن = بغ ( ھست .
چنين خدائی  ،روشنی وبينش وگرمی را  ،وام يا امانت به انسانی
نميدھد که ھروقت خواست  ،ازاو پس بگيرد  ،بلکه او خودش ،
تحول و تبديل يا دگرديسی به ھرانسانی می يابد  .او روشنی
نيست که انسانھا ) مر +تخم ( را روشن کند  .انسان  ،دگرديسی ِ
خدا درتنوعش است  .درانسانھا  ،غنای ھستی خدا درتنوعش ،
پيدايش می يابد  .در ھرانسانی  ،ازاين آتش ِجان ) اخو= خوی ( ،
خرد او  ،بر افروخته ميشود .طبعا  ،اين » خرد ِ برافروخته
ازجان ھرانسانی «  ،برتری بر ھرگونه » اعتقاد وايمانی «
دارد  .اين اولويت جان وخرد ھرانسانی  ،برھرگونه کفروايمانی
 ،گرانيگاه » دين مردمی « است  .دين  ،اين روشنی و بينشی
است که مستقيما ازگوھر ِ خود ھر فرد انسانی ،فراميجوشد  ،و
وام کردنی از مرجعی و منبعی ديگر نيست .
گرانيگاه پيوند انسان با ديگران  ،محتويات عقايد
دردين مردمی ،
ِ
و ايمان و ايدئولوژيھای آنھا نيست  .او بدان نمی نگرد که ديگران
 ،به چه آموزه ھا واشخاصی ايمان دارند يا ندارند  .او نه ميخواھد
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ديگری را روشن کند  ،نه ميخواھد از ديگری  ،روشنی وام کند .
بلکه خرد خود افروز ،گوھرھمآفرينی واقتران وجفت شوی
دارد  .روشنی وبينش  ،ھنگامی روشنی وبينش است که
براصل ِ» انبازی و ھمآفرينی و ھمپرسی « با خرد ِديگری  ،يا با
خرد ديگران  ،پيدايش يابد  .چيزی روشنی وبينائی است که
براصل » انبازی خردھا با ھمديگر ،ھمآفرينی خردھا با ھمديگر،
ھمپرسی با ھمديگر« پيدايش يابد  .من  ،از ديگری  ،خردی را به
ھمپرسی و ھمآفرينی ميطلبم که ازجان خود او مستقيما ميزھد
وميجوشد  .ھرانسانی  ،موقعی  ،روشن ميشود و بينش می يابد ،
که درپيدايش آن روشنی و بينش  ،مستقيما ھمآفرين باشد .
ھنگامی خرد من که ازجانم افروخته ميشود  ،وخرد ديگری که
ازجانش افروخته ميشود  ،آن روشنی و بينش را باھم بيابند و
بيافرينند  ،آنگاه  ،باھم روشن وبينا ميشوند .
»ھميابی= ھم يابی « که » تفاھم « باشد  ،گرانيگاه ِ » خود
افروزی « انسانھاست  ،نه از » مرجعی « جزمن وجز ديگری ،
روشن شدن و وام گرفتن  .انسان ،درھمپرسی با خدا ) با طبيعت
 ،با جامعه  ،با ديگری ( ..باھم آن روشنی و بينش را ميآفرينند و
» می يابند « ،وباھم روشن وبينا ميشوند  .دراين » باھميابی «
ھست که گوھر» خودافروزھرانسانی درجامعه « گسترده
) گستاخ = ( vist-axvو فراخ )  ( fraa-uvaو ّ
فرخ )farr-axv
=ازخود تابنده وپرتو افکننده ( ميشود  .ھمه درآفرينش وپيدايش
روشنی و بينش  ،ھمآفرين و انباز) ھمبغ ( ھستند  .اجتماع و
حکومت وقانون و اقتصاد  ،برپايه » ھميابی = تفاھم = ھمآفرينی
دربينش وروشنی « قرار دارد  ،نه برپايه » ايمان به آموزه ای و
شريعتی و ايدئولوژئی « که مرجعی جزما  ،به ما بدھد .
انسانی که » اخو = خوی « سرشارو لبريز را از دست داده است
و » تنگ خو = دژخو= دوزخ « ھست  ،ازھمپرسی و »
3

4

ھمآفرينی و ھميابی وھمجوئی « ميترسد و ھميشه درحال دفاع
ازخود است و ھميشه تجاوزخواه است  .تنگی ) دوزخ = دژ-
اخو ( ايجاد تجاوزطلبی وقھروتھديد ميکند .
آنرا که نيست وسعت مشرب دراين سرا
در زندگی  ،به تنگی قبر است مبتال
ھنگامی ھرانسانی  ،دوزخ تنگ ميشود  ،که قدرتی
) روشنگری ( به او صورت بدھد  ،اورا ماده خامی ) ھيوالئی =
اصل صورت پذيری( بکند و آنگاه درقالب ارزشھا واندازه خود
بريزد  .با ماده خام  ،يا ماده پذيرنده ساختن انسان ) با خاک يا
گل يا موم يا لوح بی نقش شدن ( است که  ،اصل صورت دھنده ،
از » اخو= ارتا = فرن «  ،توانائی وحق ِ صورت دھی به خود ،
و خود افروزی را ميگيرد و غصب ميکند .
 » .اخو= خوی « که » ھسته زندگی و آگاھی « درجان
ھرانسانی ھست  ،به خود شکل )= ديس ( ميدھد  ،خود را
روند ھميشگيست  .او ،صورت
ميسازد و اين صورت دھی  ،يک
ِ
دھنده ھميشگی به خود ھست  ،نه آنکه يکبار برای ھميشه يک
صورت به خود بدھد  .صورت به خود دادن  ،چھره به خود
دادن  ،اصل آفريندگی در» اخو= خوی = يا ھسته زندگی و
صورت سفت به انسان
آگاھی « است  .روشن ساختن انسان ،
ِ
دادنست  .آنکه به انسان  ،صورت ميدھد و روشنی ميتابد ،انسان
اندازه دلخواه خود درميآورد .
را به
ِ
انسان که گوھرش اخوی )خوی= ھسته زندگی وآگاھی( ،
خودافروز وخودگسترو » خود ديسنده = به خود صورت دھنده «
است  ،با ريخته شدن درقالب روشنگر ،تبديل به دوزخ ) دژ+
اخو ( ميشود .اينست که با خدايان نوری ) روشنگر ،وام دھندگان
روشنی وبينش( انسان ) موءمن (  ،دوزخ ميشود  .دوزخ ) دژ+
اخو ( از» دژ +منيدن = دشمنی = تفکر درقھرو تھديد « پيدايش
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می يابد .آنکه درقھرو تھديد ميانديشد ) خشم انديش است ( ،
سرچشمه ھمه دوزخ ھاست .

بھشت او ميشود
چگونه دوزخ ِموءمن  ،تبديل به
ِ
؟
واژه » خو يا خوی «  ،ھرچند معنای سرشت وطينت ميدھد ،
ولی امروز معنائی بسيار تنگ يافته است  ،و گاه به معنای عادت
و رسم اجتماعی ) خلق وخوی ايرانيان ( وگاه به معنای نازابودن
ازنوآوری درانديشه ) دينخو ( بکاربرده ميشود  ،ولی درست
ھمين اصطالح » اخو= ا -خو « بوده است  ،که درروند زمان ،
دچاراين کج فھمی ھا وفقرو تنگی شده است  .اين اصطالح فوق
العاده مھميست که روزگاری دراز ،بنياد فرھنگ ايران  ،و بيان
غنا وسرشاری و فوران آفرينندگی و قائم به ذات بودن انسان
وخردش بوده است .
اين کشش ِاخو ) خوی  ،آتش جان = گوھرھستی و آگاھی( به
خودگستردن  ،وازخود  ،پرتو افکندن وخودافروزی ،
وخودافشانی  ،بيان يقين انسان به خود و سرچشمه آزادی بودن
ھسته زندگی و آگاھی درطبيعت
انسان ھست  .آزادی  ،کشش اين
ِ
انسان  ،به خودافروزی و ازخود  ،روشن شدن و بينيش يافتن
است  .اين فوران آزاديست که درخودگستری  ،و ازخود به خود
بودن  ،در روشن کردن و بينش يافتن  ،شادی ِگوھر انسانست .
با روشنگری خدايان نوری ھست که انسان بايستی ازخودگستری
 ،و ازخود بودن  ،وازخود افروختن  ،با زداشته شود  ،و نه تنھا
شادی ازآن نداشته باشد  ،بلکه ازآن  ،درد نيز ببرد و بترسد و
بگريزد وپشت بدان نيز کرده وآن را نفرين بکند .
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برای روشن کردن گوھرانسان ) مر +تخم ( بايد اين کشش
گوھری به آزادی ) خودگستری ( ،گرانيگاه زندگی وطبيعت او
نباشد  .اينست که کشش ِ به سوی » امنيت  ،يا ايمن بودن ازبيم
وگزند «  ،بايد جانشين » کشش آزادی « گردد  .برای فراموش
ساختن يا کوبيدن کشش آزادی  ،بايد او ،ازخودگستری
وخودافروزی بترسد  .به انسان  ،تلقين ميشود که انسان در خود
گستری و خود آزمائی ،پريشان وپراکنده وسرگشته و آويخته وگم
ميشود  .آزمودن  ،خود را به خطرانداختن است .آزمودن  ،بی
اشتباه کردن وبی تصحيح اشتباه کردن نميشود و با اشتباه کردن ،
زندگی دچارخطر ميگردد  .پس بايد فقط از پيران جھانديده
وجھان آزموده  ،يادگرفت وخود ،ازآزمودن دست برداشت .
ولی بھينه راه  ،آنست که او ازکسانی روشنی وبينش را بگيرد و
وام کند که سرچشمه حقيقت وآفتاب بينش و بی نياز ازآزمودن
درتاريکيھا و جستجوھستند  .او درايمان به اين » آموزه وشريعت
ومعرفت «  ،نه تنھا درفکر ِ يافتن » پناھگاه و جای ايمنی «
ھست که درآن بخزد  ،بلکه چيزی فراتر ازآن نيز ميطلبد  .اين
آموزه و بينش و معرفت  ،نبايد تنھا ديوار و خفتان وزره او باشند
که سالحی بدان کارگرنيست  ،بلکه ديوارھای اين معرفت وآموزه
 ،بايد تيغ برنده وتيزی باشند  ،تا ھرکه به او روی کند  ،زخمگين
وآزرده شود  ،و ازروی آوردن به او بترسد .
اين روشنی ھا که درآموزه ھای ايمانی ،پيکربه خود گرفته اند ،
ھمه » تيغ ودشنه وکارد برنده و کراننده و قاطع « ھستند ،چون
نوری ھستند که می برند معرف اوھستند ) اورا تعريف ميکنند =
محدده واضح اورا دربريدن  ،معين ميسازند(  .طبعا ھرکس به
ايمان به اين » آموزه ھای ايمانی « نزديک ميشود  ،دربيم ازگزند
يابی  ،به خود ميلرزد  .آموزه ھای ايمان پذير ،مانند » خرد « ،
تنھا خفتان وزره وسپر نيستند که گزند را ازجان ) زندگی (
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بازميدارند  ،بلکه اينھمان با تيغ ) خشم = قھروتھديد وکين
وآزردن ( دارندو دوزخسازند  .خدای روشنگر ،چون روشنيش ،
ّ
تيزوبرا ھست  ،خشم انديش است و آنکه با خشم )=قھروتھديد =
ُد ژ ( ميانديشد ) دژ -منيدن (  ،دوزخ ) دژ -اخو = دژخوی يا
دژخيم ( ھست .
بھترين نمونه اين انديشه  ،ھمان داستان اسفنديار ،مبلغ دين
زرتشت ھست که درھفت خوانش  ،به سراغ سيمرغ ميرود  ،تا
سيمرغ ) خدای مھر( را بکشد  .سنجش برخورد ِ سام و اسفنديار،
باسيمرغ درشاھنامه  ،بسيارروشنگرپديده » ايمان « است  .سام
درديدار با سيمرغ  ،ازمھر بی نھايت او منقلب ميشود  .او برای
بخشايش گناھش که » قتل جان « باشد ،و ازديد سيمرغ ) جانان (
برترين گناھست  ،ميرود تا آمرزش بطلبد .ولی سيمرغ  ،که اصل
مھراست  ،ھرگز دم از گناه او نميزند ،وآن را ناديده ميگيرد  ،و
ھمان فرزندی را که سام به مرگ فاجعه بار محکوم ساخته بود ،
باز به نام » فرزند خدا « به او ميسپارد  ،ونامی ھم از بخشيدن
گناه  ،نمی برد  .مھرسيمرغ  ،به گناه انسان نمی نگرد  ،واين
نخستين تجربه اصيل دينی درفرھنگ ايران بشمار ميآيد  ،و اين
» مھر ِشگفت آور ِ سيمرغ «  ،خردسام را  ،واژگونه ميسازد .
اين سيمرغ ھست که زال  ،درشاھنامه  ،اورا » خدای مھر «
خطاب ميکند ) ھنگاميکه رستم ورخش درنبرد با اسفنديار ،سخت
زخمگين شده اند و زال سيمرغ را به ياری فراميخواند ( .
اکنون اسفنديار ،موءمن به آموزه زرتشت ) که ازاھورامزدا ،
خدای روشنی بيکران پذيرفته ( درانديشه کـ ُشتن » خدای مھر«
است  .چرا » ايمان به روشنی وامی «  ،ايجاب » نابود
کردن ِاصل مھر« را ميکند ؟
اين روشنی وام کرده است که ازاين پس  »،محدوده مھر« يا »
نوع پيوند ھا « را معين ميسازد ،و ھمه مھروپيوند ھا را تابع
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روشنی خود ميسازد  .جان که درخرد افروخته ميشود  ،ازاين پس
 ،حق ابتکار درپيوند يابی ) جفت شوی  ،اقتران ( ندارد  .اين
اسفندياری که برای غالب ساختن اھورامزدا  ،به جنگ سيمرغ
رفته  ،خود را در» صندوق = قفس آھنی « جای ميدھد  .اين
صندوق يا قفس آھنين ،درست بھترين پيکريابی » آموزه ودينی
است که بدان ايمان دارد «  .ھمه سوی اين قفس  ،پـُر از تيغ
برنده وآزارنده ھست  .اسفنديار ،دراين قفس ِ تنگ خودرا جای
ميدھد  ،و سيمرغ  ،خدای مھر را  ،به عنوان خدای
متجاوزواصل خشم ميشناسد .خدای مھر يا اصل مھر درجھان
) سرچشمه ھمه پيوند ھا  ،يا جانان  ،يا وای به که اصل ميان
درجھان ھستی ميباشد(  ،برای او تبديل به » اصل جنگ وستيز«
ميشود  .درواقع او خودش  ،با سيمرغ نميجنگد  ،بلکه تيغ ھای
برنده آموزه ای که او بدان ايمان دارد  ،خدای مھر را ميکشند .
ايمان  ،حتا مھروپيوند جوئی ديگران را به خود نيز  ،به عنوان »
تھاجم وتجاوز« درمی يابد .ازمھرديگران به خود  ،ميترسد و به
قفس ايمان پناه ميبرد  .اين ايمان به دين زرتشتی قادراست که به
تنھائی  ،خدای مھر واصل مھر را درجھان نابود سازد  .ايمان ،
درمھر ھم  ،برترين دشمن خونخوارو تجاوزطلب را درمی يابد .
»ايمان به اين بينش ھا يا آموزه ھای روشن «  ،حتا دراصل مھر
نيز ،تجاوزگری وتھديد می بيند  .درست اين صندوق يا قفس
آھنين که ھمان دوزخ است  ،برای موءمن  ،بھشت ميشود .
درخوان پنج اسفنديار ديده ميشود که سيمرغ  ،برغم ديدن
لشگرکالن اسفنديار ،برا ی شکارکردن اسفندياربه او ھجوم
ميآورد  ،وپھلوان ھفتخوان ،البته در» صندوق = قفس آھنين «
درانتظارروبروشدن با اوست وجرئت نميکند مستقيما بدون
واسطه ديواره قفس ،با او روبروشود  .اوبا سيمرغ نميجنگد ،
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بلکه تيغھای ّ
برنده صندوق  ،سيمرغ مھاجم وخونخواررا ازپا
درميآورد .
ِ
اين پھلوان ِايمانی  ،جرئت آن را ندارد که خودش مستقيما با
سيمرغ  ،خدای مھر ،روبروشود  .ا و درصندوق ايمان ميتواند با
او روبروشود  .تنھا راه موءمن برای روبروشدن با ديگر انديشه
ھا  ،و حتا با آنکه مھروپيوند با اورا نيز ميجويد  ،خزيدن درقفس
شريعت و ايدئولوژی و آموزه روشن خود ھست  .او ديگر ،خرد
خودافروز جفت جو را ندارد که مبتکر مھرورزيست .
چوسيمرغ ازکوه  ،صندوق ديد پسش لشکروناله بوق ديد
زکوه اندرآمد چو ابرسياه نه خورشد ُبد مانده پيدا نه ماه
بدان ُبد که گردون بگيرد بچنگ برآنسان که نخجيرگيرد پلنگ
برآن تيغ ھا زد  ،دو بال و دوپر
نماند ايچ سيمرغ را  ،زور وفـّر
چوسيمرغ ازآن زخم ھا گشت سست
به خون  ،اسپ وصندوق و گردون بشست
زصندوق  ،بيرون شد اسفنديار
بغـريد با آلـت کارزار
ھمی زد برو تيغ  ،تا پاره گشت
چنان چاره گرمرغ  ،بيچاره گشت
انسانی که دراو» اخو= خو «  ،سرشاری ولبريزی و يقين به خود
وخودافروزی را از دست داده است و » تنگ خو« و » تنگ
زيست وتنگ بين وتنگ انديش و دژ +خو« شده است  ،از»
ھمپرسی «  ،ازپيوند يابی واقتران ) جفت ساختن يا بستگی خرد
خود با ھمه چيزھا = خدا ( ميترسد  ،وھميشه درحال » دفاع
مقدس ازآموزه خود « است  ،وھميشه ازبی اعتمادی به خود
) =avistaaxvاَ -گستاخی( ميلرزد .او ديگريقين به خود ) اخو=
آموزه روشن که به او وام داده شده
خو( ندارد  ،بلکه » ايمان به
ِ
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«  ،جانشين » يقين ازخودش « ميشود  .اين » او« نيست که »
روشنی را وام گرفته است «  ،بلکه اين » روشنی وام گرفته
است« که » او« را درقبضه خود گرفته است ودرقفس انداخته
است  .او درقفس تنگ ايمان خود  ،احساس تنگی نميکند  ،بلکه
احساس ايمنی ميکند  .دراين صندوق يا دراين قفس آھنی ايمان ،يا
درزندان است که » احساس ايمنی واطمينان = abe-
 « a-bim+wizandبرای او برترين مطلوب وغايت است .
وجود» کشش آزادی  ،دراخوی گسترنده وخودافروز« ھست  ،که
دراثر داشتن اولويت بر» ايمنی خواھی «  » ،ايمان به يک
آموزه « را  ،زندان وقفس يا دوزخ ميکند .
و لی با اولويت يابی » ايمنی خواھی « بر» کشش خودگستری
وخود افروزی يا آزادی « ھست که انسان از» فراخ شدن ّ ،
فرخ
بودن  ،گستاخ بودن « ميترسد  .او ازآزادی و نوآوری وابداع
ميترسد  .او دوزخ خود ،را بھشت خود ميداند .ازاين پس وجود او
دراجتماع ھست که خلق دوزخ ميکند  .چون سيمرغ  ،که ارتای
خوشه يا » اصل مھراجتماع به ھم« است  ،و پيکريابی »ھمه
پيوندھای انسانی دراجتماع« است  ،بايد کـ ُشته شود  ،وابتکار
پيوند ومھر ازھمه انسانھا گرفته شود  .او که با ديوارھای ايمانش
 ،روشن ومشخص ميشود  ،با اين روشنی تيزوبرنده  ،ھمه را
ميآزارد و به ھمه گزند ميزند  ،وھمه را زخمگين ميکند  .او
ھميشه » درامر به معروف ونھی ازمنکرکردن «  ،اجتماع را
برای ھمگی انسانھا  ،دوزخ ميسازد  .اينست که اجتماع وحکومت
و سياست  ،ازخود ِ موءمنان به اديان و موءمنان به ايدئولوژيھا و
ھمچنين موءمنان به تئوريھای علمی  ،تبديل به دوزخ ساخته
خود موءمن  ،دراين کار ،بھشت خود را می يابد .
ميشود  .البته
ِ
موءمنان در دوزخسازی اجتماع  ،بھشت يا زندان وقفس خود را
نگاه ميدارند که درآن احساس ايمنی ميکنند  .ايمان  ،ايمنی
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ميآورد  .ما دراجتماع با چنين انسانھائی کار داريم که برای توليد
بھشت خود ) ايمنی ( ناچارند توليد دوزخ اجتماعی وحکومتی و
اقتصادی و قانونی بکنند .

چرا جمشيد  ،در ب دوزخ را بست ؟
دراوستا نخستين انسان درفرھنگ زنخدائی ايران  ،که جمشيد
بوده است ،جھان را با خردش  » ،بی بيم « ميسازد ،يا به عبارتی
ديگر ،درروز خرداد  ،درب دوزخ را درجھان می بندد  .بی بيم
ساختن جھانيان و درب دوزخ را بستن  ،بيان يک انديشه
دردوصورت گوناگون ھستند  .بھمن  ،که » خرد ِ شھرساز
وشھرآرا « در ھرانسانی ھست  ،درجمشيد  ،که ِبـ ُن يا طبيعت
خرد بھمنی  ،برضد خشم
ھمه انسانھا ھست  ،پيکرمی يابد .
ِ
) قھرو تجاوز وتھديد وزشتی ( ھست  ،به عبارتی ديگر ،برضد
» بيم انگيزی « است  ،چون قھروتجاوزوتھديد است که بيم
خرد
ميانگيزد  ،و ھمه را مضطرب ميسازد و ميلرزاند  .بھمن که
ِ
شھرساز و شھرآرا ) سامانده و آراينده اجتماع
درھرانسانی (ھست ،سرچشمه بنای جامعه وحکومت و قوانينی
ھست که براصل » خشم و بيم « ميباشد .
اينکه جمشيد  ،باخرد خودش  ،جھان را بی بيم ميسازد  ،بيان ِ
بنياد ِ فرھنگ سياسی و اجتماعی و حقوقی ايرانست  .آرمان
فرھنگ ايران  ،آن بوده است که انسانھا با خرد خودشان  ،چنين
جامعه وحکومت وحقوقی وقوانينی بسازند  .اين انديشه  ،درشکل
ديگرش آنست که جمشيد درروز» نوروز بزرگ« که روز ششم
فروردين ماه است  ،درب دوزخ می بندد  .خرداد وامرداد ،
آرمان جفت ِ »خوشزيستی « و »دير زيستی« درگيتی ،
درفرھنگ ايران بوده اند  ،و با روزھای ششم وھفتم ھرماھی
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اينھمانی دارند  .به عبارت ديگر ،جمشيد با خردبھمنی اش  ،اين
دوآرمان انسانی را درگيتی واقعيت می بخشد  ،وردپای اين را
ميتوان درشاھنامه يافت .
خرد بھمنی انسان يا جمشيدی  ،توانائی آنرا دارد که خوشزيستی
ِ
) خرداد ( و دير زيستی ) بی مرگی ( را درھمين گيتی واقعيت
مدنيت بھشتی ِ جمشيدی درگيتی  ،تھی از
بدھد  .به عبارت ديگر،
ِ
برضد آموزه زرتشت ھست
خشم وبيم ھست  .اين انديشه به کلی
ِ
که درست بربيم از دوزخ و اميد به بھشت  ،بنا شده است .پذيرفتن
دين زرتشت ازگشتاسپ  ،که فرزند لھراسبی ميباشد که ھمان
انديشه ھای » گريز از زندگی را به کيخسرو تلقين کرده بود « ،
با ھمين ترساندن او از دوزخ و اميدوارساختن او به بھشت  ،بوده
است .ارجاسب  ،شا ه توران درست با شنيدن تغيير دين گشتاسب
 ،اين نکته را بسيار آشکاروبرجسته ميسازد :
بيامد يکی پيرمھتر فريب ترا دل پر ازبيم کرد ونھيب
سخن گفت از دوزخ و ازبھشت بدلت اندرون  ،ھيچ شادی
نھشت
تو اورا پذيرفتی و دينش را بياراستی راه و آئينش را
تبه کردی آن پھلوی کيش را چرا ننگريدی پس وپيش را
ھمچنين رابطه انسان با ﷲ دراسالم برشالوده اين » ترس انگيزی
وخشم الھی « استوار ميگردد ،و نخستين رسالت يابی او ازﷲ،
بااين عبارت آغازميشود که » قم فانذر«  » ،برخيزوبترسان
ومردم را به وحشت بيانگيز«  .دعوت مردم به اسالم  ،با
ترساندن مردم از ﷲ امکان پذيرھست  .خدا ترسی  ،بنياد ايمان
اسالمست  .روشنی ) نور ﷲ (  ،تيغ تيزيست که بايد ببرد و
بدرد  .اين خشم است که توليد بيم وترس ميکند  .دعوت مردم به
دين اسالم  ،بربنياد » بيم ووحشت انداختن « درجان آنان  ،پيآيند
تصوير ويژه ای ازانسان ھست  .بھره بردن ازترس برای پذيرش
12

13

آموزه ) حقيقت = روشنی ( خود  ،استوار برتصويرانسانيست که
نه استعداد تفاھم وھمانديشی وھمپرسی دارد ،ونه
خودافروز) ازخود روشن شونده = ّ
فرخ ( ھست .البته اين
تصويرانسان دراسالم با تصوير انسان درفرھنگ ايران که ھسته
زندگی وآ گاھی وخودافروزوھمپرس  ،که » اخو= خو «
درھرانسانی باشد  ،درتضاد ھست .
گرانيگاه شريعت واخالق ِ ا سالم که ھمين وحشت انگيزی
درمردم و ارھابست  ،به رغم رحمان ورحيم خواندن مداوم او
برفرازسوره ھا  ،دست ناخورده بجای ميماند  .ولی فرھنگ ايران
که درست درتصوير برخورد گرشاسپ با سيمرغ درگرشاسپ
نامه اسدی  ،نخستين تجربه دينی ايرانان عبارت بندی ميشود ،
آنست که سيمرغ ) ارتا  ،نخستين پيدايش بھمن ( يا خدای ايران ،
وخرميست ،وبا نواھای وآھنگھای متنوع
ّ
اصل موسيقی وشادی
شادی آورش  ،ھمه مردمان را رقصان وخندان ميکند  .يا به
سخنی ديگر ،خدا  ،سرچشمه » جشن سازی « مردمان ھست .
خدای ايران  ،اصل جشن وشاديست نه اصل خشم وبيم  .اين
سيمرغ يا ارتا  ،يا اصل جوانمردی ) لن  +بغ ( که خود رابرای
آفريدن جھان ،ميافشاند  ،درست ھمان » تخم آتش  ،يا آتش جان =
فرن = ارتا  ،يا اخويا خو « درھرانسانی ميشود  ،که کشش به
خود گستری وخود افروزی دارد و دراين خود افروزی  ،شاد
ميشود  .اينست که ايمان که » اخو = خو= خودافروزی « را در
» روشنی که وام ميکند « زيرخاکسترميکند  ،و دوزخ زندگی
ميشود .
درفرھنگ ايران  ،ايمنی و آزادی  ،دو اصل جفت باھم ھستند و
آنھا را نميتوان ازھم جداساخت  .درفرھنگ ايران  ،ايمنی بدون
آزادی  ،بی معناھست  .درفرھنگ ايران  ،به ايمنی  abim ،بی
بيم ويا
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 =abewizandبی گزند گفته ميشود  .ايمنی در» بی بيم بودن و
دربی گزندی است  .ھنگامی که اخو ) جان وخرد ( آزرده نشود
وگزند نبيند  ،ايمن است  .به عبارت ديگر ،انسان ،ھنگامی ايمن
است که جانش بتواند ازخود بگسترد و بيفروزد و ازخود باشد و
فوران کند و اينھا واقعيت دادن به آزاديست .
دنبال آنگونه ايمنی رفتن که برای کسب آن بايد از آزادی دست
کشيده شود  ،با تصوير انسان درايران ) فرخ  +گستاخ  +فراخ ،
اخو ( سازگارنيست  .انسان در فراخ وگستاخ ّ
وفرخ شدنست که
درک آزادی وايمنی باھم ميکند  .برای نبودن بيم وترس  ،بايد
خشم ) قھرو تجاوز وتھديد ( نباشد  .خردی بايدجامعه رابيارايد
وسامان بدھد ) حکومت بشود = نگھبان جامعه بشود ( که تھی
ازقھروتھديد و تجاوز است  .درايمان به آموزه ای ) دينی
وشريعتی  ،روشنائی وامی ( تنھا کشش ايمنی خواھی  ،گرانيگاه
زندگی انسان ميگردد و ازکشش آزادی جدا ساخته ميشود  .چون
کشش آزادی  ،در خودافروزی ) ّ
فرخی( وخود گستری و ازخود
باشی ممکنست  .انسان برای داشتن ايمنی ،ازآزادی صرفنظر
ميکند  .گسترش چنين ايمانی درجامعه  ،به معنای آنست که
جامعه  ،برای داشتن ايمنی  ،از آزاديھای خود دست ميکشد .
حکومت  ،اصل امنيت ميگردد  .خرد انسانھا  ،ازخود افروزی
وخود انديشی و ھمپرسی دست ميکشند  ،تا امنيت اجتماعی و
اقتصادی و قانونی را نگاھبانی کنند  .ولی » ھسته زندگی و
آگاھی که اخو باشد «  ،ھيچگاه » آزادی خود را از ايمنی خود «
جدا نميسازد  .خردی که برای رسيدن به ايمنی  ،به کلی دست
ازآزادی بکشد  ،خرديست که ديگرازگوھرجان انسانی  ،نميزھد
ونمی جوشد  .اين خرد يست که تبديل به عقل خشک انتزاعی و
افسرده شده است .
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اين مسئله » ايمنی خواھی « ،ھزاره ھا به قيمت » نفی
وسرکوبی آزاديخواھی « درايرانی که ازھمه سو درتاريخ  ،مورد
تھاجم قرارميگرفته است ،بنياد حکومتھا ی ايران گرديده است ،
درحاليکه
در فرھنگ ايران  ،آزادی خواھی  ،از ايمنی خواھی  ،جدا ناپذير
مانده است .
مثال در داستانی که بھمن نامه از سه فرزانه ميآورد که نشان بدھد
ميان درد و تنگی و بيم  ،کداميک ازھمه سھمناکتر وبدتراست ،
ميتوان ديد که نبودِن» بيم «  ،اصل ايمنی شمرده ميشود  .برای
روشن ساختن اين حقيقت  ،دست به آزمايش ميزنند وسه ميش را
بکار ميبرند وپای يکی را ميشکنند و ديگری را درتنگی
وگرسنگی ميگذارند و سومی را در پيش يک گرگ می بندند که
ھميشه گرگ را پيش چشم خود داشته باشد  .ميش يکم ودوم ، ،
زنده ميمانند ولی
اين ميش سوم  ،ازبيم ) ديدن ھميشگی گرگ درنده ( ميميرد  .به
درندگان درفرھنگ ايران » گرگ سردگان « ميگفتند  .گرگ ،
نماد اصل درندگی است و ريشه واژه » خشم « » ئيش « ،نام
دندانھای نيش يا ناب درندگان بوده است که اصل ازھم دريدن
باشد  .ھميشه پيش چشم خود داشتن اصل خشم  ،اژی ) ضد
زندگی ( ھست  .البته » تيغ روشنی «  ،نيز چنين » اصل خشمی
« است که ازآن نام برده نميشود  .دراين داستان ميآيد که :
ببست ازبرابرش ،گرگی
به خانه درون کرد ،ميشی بزرگ
سترگ
سه ديگر ،زبيم گزاينده گرگ بمرده چنان گوسفند بزرگ...
به ھردو جھان ايمنی
درست آنکه بيم ازھمه بدتراست
بھتراست
ندانم بد از» بيم «  ،باھول تر که بيم آورد زندگانی به سر
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بجوشد ھمی زھره از ترس وبيم دل ازچه دليرست  ،گردد دونيم
اين داستان در ھنگامی آورده ميشود که زال درسخت ترين مرحله
فاجعه بار زندگی خود ھيچ راه گريزی ندارد .بھمن زرتشتی ،
پسر اسفنديار ،که رسالت خود را گسترش دين زرتشتی ميداند ،
بارديگرسيستان را ماھھا محاصره کرده ومردم شھر دسته دسته
ازگرسنگی ميمير ند ودرپايان ميتواند که وارد شھرشود و زال
مدتی پنھان ميشود  .بھمن زرتشتی درصدد نابود ساختن خانواده
سيمرغی زال است که اکنون به درون آخرين پناھگاه خود خزيده
است و ھمه اين سه گونه مصيبت ھا را که درد و تنگی و بيم باشد
 ،دراوج پيری تاب آورده است و سپس بھمن اورا که فرزند
وجفت سيمرغست  ،برضد سوگندش به اوستا وزند و زرتشت ،
بھانه آوردن اين
ناجوانمردانه درقفس تنگ آھنی زندانی ميکند.
ِ
داستان سه فرزانه در اين ھنگامه فجيع  ،آنست که ھمين تضاد
ايمان با » انسان سيمرغی – ارتائی که گوھر اخو دارد « نشان
داده شود  .درست اين بھمن است که دراثر ايمانش به دين
زرتشتی  ،علت توليد  -1درد و -2تنگی و  -3بيم ھست ،و درست
اين زال ،
پيکريابی آرمان آزادگی و دليری وفراخ منشی و جفت سيمرغ
) ارتا ( ھست که اين تنگی ودرد و بيم زاده ازتعصب دينی را ،
بی ھيچ احساس کينه توزی و انتقام خواھی  ،تاب ميآورد  .البته
بھمن زرتشتی ،پس از دھه ھا پيگيری انتقام جويانه برای
دستگيری دختران رستم  ،درصدد آنست که قبر رستم را آتش
بزند  ،ولی دراوج اين تعصب دينی وقساوتمنديھا يش  ،ناگھان با
ديدن درجام جم ) بينش بھمنی ( که رستم برای او دردخمه اش به
ارث ھديه گذارده  ،به کلی منقلب ميشود  ،و دست از تعصبات
زرتشتيگری ِ خود ميکشد،و با بينشی ديگر به آئين سيمرغی
وخانواده سيمرغيان مينگرد  .اين داستان سه فرزانه  ،درست
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دراين ھنگامه جانسوز ،نشان ميدھد که ايمان دينی به » روشنی
بيکران ِ« بھمن زرتشتی  ،ھم دوزخ خود بھمن وھم دوزخ
خانواده زال ورستمست .برای بستن درب دوزخ ) ُدژ -اخو ( بايد
از » دژ -انديشی = دژ -منيدن « دست کشيد و شيوه خرد بھمنی
را پيش گرفت که ھسته زندگی و آگاھی درھرانسانيست و نام
ديگرش  ،جام جم ميباشد  .اين شيوه انديشيدن بی قھروبی تھديد را
بايد درخود ازنو برانگيخت  ،تا خرد خود افروز انسان  ،جانشين
ايمان گردد .
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