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  منوچھرجمالی

 

  

  ی که ـزن رانک،ـف

  رنگون کردـضحاک راس

  جشن مھرگان ، جشن فرانک است، نه جشن فريدون

  

  جشن مھرگان، 

   است» قربانعيد«ِ برضدجشنی

  

  جشن مھرگان ، استوار براين محتواھست که

  :ھيچکس ، حق ندارد که 

  مقدس سازدرا»انسان جان وخردنکشتن وآزرد«

  

 

 را که » فرانک« ھمه ميشناسند ، ولیکاوه وفريدون وضحاک را
بزرگترين جنبش ضد ستم را درايران ، به راه انداخته وسامان داده و 

، حتا زنان  ھيچگاهھم و ازاو  ،به پيروزی رسانده ، کسی نميشناسد
 . د نيادی نميکن آزادی خواه ايران ،

آزاديخواھی  درتاريخ ِ ، راچرا ؟ برای اينکه نقش بزرگ زن
 در روايت شاھنامه ازکاوه  .تاريک ومجھول ساخته اند  ،ودادخواھی

وفريدون ، درست موبدان زرتشتی ،  فرانک را که نخستين وبرترين 
 داشته ، کمرنگ ساخته وازديد ، افکنده دراين خيزش جامعه   رانقش
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ی فرانک  که فقط درشاھنامه ، درنقش مادری فريدون ، به مادر.  اند 
 ی نيست که دراوج بزرگترين فاجعه ھا کاسته ميشود ، زدلسوز

دراجتماع ايران ، بنياد گذارومبدع وسازمان دھنده بزرگترين جنبش 
 وبه معنای بسيار او درحقيقت. دادخواھی درفرھنگ ايران ميگردد 

 ميشود که خطررا به  يا سرچشمه پيدايش فرزندانی،  ، مادرگسترده
ون  را سرنگ ضحاک زمانه با سرپيچی وطغيان ،خود ميخرند و

حق سرکشی وسرپيچی درفرھنگ ايران ، « ِ او بنياد گذار.ميسازند
 طبعا دربرابرھرقدرتی ميشود که جان وخرد انسانھا را بيازارد ، و

ھرچند نيزکه اين قدرت ، . » گزندی به قداست جان وخرد انسان بزند 
  ِ درد آور ِاين فاجعه  .به خدائی نسبت داده شودآنکه  يا  ،خدا باشد

ترس و « بزرگ که ھميشه درتاريخ ، تکرارميشود ، آنست که 
 و  خرد،وحشت انگيزی و شکنجه دادن جان و آزردن وخفه کردن

   . »سلب آزادی درانديشيدن ، مقدس ساخته ميشود 

،  برضد اين مستبد يا آن ديکتاتور،خيزش ِمبدع وبنياد گذارفرانک ، ُ
 دليری بی نظير او با. رند  که جان وخرد انسانھارا ميآزا ه استنبود

آزارنده «، برضد ھرگونه  راحق خيزش و استقامت وطغيانخود ، 
، » جان وخرد انسانی را که خود را به نام خدائی ، مقدس ميسازد 

     .ه است  پايدارساخت تاءسيس ودرفرھنگ ايران

 ، کاری خدائی شد ، عملی  » ترساندن جان وخرد انسانی «وقتی
 ھنگامی که .بسياری را سحروافسون ميکند طبعا  و ،مقدس ميشود

 چنين کاری را دوست ميدارد و انسان را برای کشتن وعذاب  ،خدا
 به ذبح  کارھای خدائی کرد ودادن به امرخود ، امتيازميدھد ، پس بايد

  درمردمان ،با اين جاذبه وافسونست که  .مقدس انسانھا شتافت 
، غرق شادی ھمديگر کشتاروشکنجه دھی و آزردن جان وخرد

 به ،را  و کشتن وعذاب دادن و شکنجه کردن جانھا وخردھا  ،ميشوند
   .  در زندگی خود درمی يابند »بزرگترين جشن «کردار

 ميکشند ، وبه  وبه امرخدايشان انسانھا را برای خدايشان ،آنھا
.  »  قربانی ميکنند« ، شاني برای خدا ، آنھارا خودشاناصط_ح
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» طرد اصل قداست جان وخرد « ن و شکنجه کردن ، يا ُکشتن وآزرد
آنھا درعذاب دادن وشکنجه دادن جانھا و  . ، مقدس ساخته ميشود 

عيد عيد قربان،. رند دا» عيد قربان « خفه کردن خردھا ، ھرروز ، 
 آزردن ، باآنھا ھرروز وھرساعت وھرآن. ھميشگی آنھا ميشود 

 ريا کردن و امرونھی دروغ گفتن وخدعه ومکر کردن ووکشتن و
 ، بلکه  ھمه نه تنھا ، چونھستندغرق درشادی کردن و تحقيرکردن ، 

 خودآزاری .درآزردن ، قربانی ميکنند  .  قربانی خدا ميکنندخودرا نيز
 باشد،  وطرد خوشيھا درزندگی اين دنيا با نفس امارهکه ھمان عداوت

    !درخود آزاری ھم ، جشن دارند. عيدقربان ميشود ھمان 

اکنون اين فرانک است که برضد چنين گونه شاديھا وجشن ھا که با 
 و بنياد ،  بپا ميخيزد ،عذاب اليم انسانھا ، درتاريخ  فراھم ميشود

چنين گونه جشنی را ازريشه ميکند ، و مفھوم ومحتوای جشن 
 درمفھوم ومحتوای  بزرگ ،ِ اين يک انق_ب .وشادی را تحول ميدھد

 . ساخته ميشود » مردمی« جشن وشادی ،.است   انسانجشن وشادی
اين جانفزائی واين موسيقی واين رقص واين زندگی درگيتی ھست که 

 به امر »جان آزاری وخرد آزاری « انسان را شاد ميسازد ، نه 
   .  خدائی مقتدريا قدرتی مقدس

بنياد نھاده » عيد قربان « مھرگان ، درست جشنی ھست که برضد 
جشنی است که ازشاد ساختن و پروردن وپرستاری اين  . شده است

جانھا، از نواختن موسيقی برای ھمه ، از به رقص آوردن انسانھا ، از 
 آزادی انديشيدن پيدايش می يابد ، نه ازکشتاروجھاد ، نه ازدوزخ
ساختن گيتی و زندگی در دنيا برای مردمان ، و دلخوش کردن 

   .رت وفراسوی زمان مردمکشان و آزارندگان ، به بھشتی درآخ

اين داستان ، شخصيتی ناپيدا وگمنام درسايه ، در چه شد که اين فرانک
 جشن  يا،) َبيرام = َبگرام = بغ رام ( رام مانده است ؟ چرا اين جشن ِ

 جشن فرانک ، به  يا،) دوشيزه ميترا = گانا + ميترا( زنخدا ميترا 
، چنانچه ديده ترافرانک و رام وميفريدون نسبت داده شده است ؟  

  .خواھد شد ، ھرسه نام يک شخص ھستند 
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، دراثردستکاريھا وتحريفات موبدان زرتشتی در ه درشاھنامهآنچ
دوره ساسانيان ، ازجلوه انداخته شده است ، ھمين شحصيت فرانک ، 

 که درواقع برخيزاننده و آفريننده و آراينده جنبش  ،مادرفريدون است
» ُھرگونه جان آزاری وخرد کشی  « مردمی برضد ضحاک يا برضد

  . ھست 

 ارتافرود که -1«يزدانشناسی زرتشتی با سه خدايا ن مھم ايران که 
باشند ، درگيری شديد داشتند »  رام - 3 و ، بھرام- 2 و ،سيمرغ است

ه درفرھنگ  ک ، سه تايکتائی بودند«، چون درست اين سه خدا ،
 ، و به کلی »ميشدند ُايران ، بن پيدايش ِ جھان آفرينش شمرده 

درتضاد با تصويراھورامزدای زرتشت بودند که خود را آفريننده 
   .  ، واين سه را از اصالت ميانداختجھان ميدانست

اصل جفتی يا ھمزادی يا جفت  « اين سه باھم ، پيکريابی ِ ھمان
 درشاھنامه . که زرتشت برضد آن برخاسته بود » دگوھری بودن

 چنين وانمود ميشود که جشن )دان زرتشتی دراثر دستکاری موب( 
 مھرگان ، جشن فريدون است ، وکوشيده ميشود که شخصيت فرانک ،

 نه تنھا  ، درحاليکه  فرانک.محو و فرعی وحاشيه ای ساخته شود
مبتکروبرانگيزنده بلکه سامان دھنده جنبش ملت برضد ضحاک 

 جشن چون . بھترين گواه نيز درخود شاھنامه موجود ھست .  ھست 
 درواقع ،  فرانک مادرفريدون ميگيرد ، و ،پيروزی برضحاک را

  . بنياد اين جشن را ميگذارد اوھست که 

ازاين رو نيز اين جشن ، .  ھست» جشن ساز« اين فرانک ھست که 
اين خدای  .، نام ديگراوھست » مھر« مھرگان ناميده ميشود ، چون 

 را ر گيتی ودرزمانغايت زندگی دايران ھست که درجشن سازی ، 
  . معين ميسازد

  )21 مھر تا 16از( ھفته سوم ماه مھر است درواقع جشن مھرگان ، 
 درآثارالباقيه ميآيد .ميباشد » رام «  روز  ماه مھر است که21روز 

 .  »روزبيست ويکم ، رام روز است که مھرگان بزرگ باشد « : که 
دوشيزه «  به معنای ،شدبا» ميترا گانا يا ميترا کانا« و مھرگان که 
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وھم به » نی « گانا ، گانيا ، کانا ، کانيا ، ھم به معنای . ھست » ميترا 
 ميباشد که )رام نی نواز( ھستند و رام، رام جيت » دوشيزه « معنای 

) جی ، يکی ازنامھای رام = زندگی ( زنخدای زمان وزندگی 
خوارزم ،  بنا برابوريحان ، مغان .وموسيقی ورقص وشناخت است 

جی که ھم به معنای زندگی .  ميناميده اند »جی روز« ، را رام روز
وھم به معنای يوغ وھم به معنای شاھين ترازو ھست ، نام رام 

درھمه ) ژی = جی (  او خودش ھست ، اصل زندگی .ميباشد 
« نی kaanich= بغه کنيز«  مھرگان غدی نيز،ُ درس.زندگانست 

  » زنخدا= دوشيزه خدا 

» دوشيزه ميترا «  به معنای  ميده ميشود ودرواقع ميتراگانا ، نا
 بستن .پس فرانک وميترا ، ھردو نامھای ديگر رام ھستند . ھست 

که يک رسم بسيارکھن ايرانست ، دراين ) کستی يا زنار( کمربند 
  . به ميان بسته ميشد ،روز

بستن کمربند ، درست قبول تعھد برای طغيان وسرپيچی دربرابر 
رقدرتيست که جان وخرد مردمان را بيازارد يا به به عبارت ديگر، ھ

جان وخرد انسانھا ، ) قداست ( تعھد ھرايرانی برای گزند ناپذيری 
   . بدون ھيچ تبعيضی بود

  . ھمين کمربند را جوانمردان به کمرمی بستند 

دارای سی وسه رشته بود که خدايان ) کستی ، زنار ( اين کمربند 
نيزناميده ميشوند ، و درست » امر = ـر َم«  باشند ، که زمان ايران

انسان ، تخم يا فرزند . ھستند ) تخم + مر= مردم (  نام انسان ِپيشوند
اھميت فوق العاده جشن مھرگان ، به . سی وسه خدای زمان است

اين ھفته . معنای ويژه ای ايست که درفرھنگ ايران ، بدان داده ميشد 
   از آن پنج روزسوم ، گاھنباراست و

 درھفتاد رور ، پيدايش می  ،ھست که انسان ، ازآن» تخمی «  ، 
اھورامزدای زرتشت ، مردم را نمی آفريند ، به عبارت ديگر، . يابد

اين تخم يا اصل انسان ، عبارت از .  بلکه مردم ، ازاين تخم ميرويد 
به عبارت ديگر، اين پنج خدا باھم ، در فطرت . پنج خداھستند 
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 سروشاين پنج خدا ، عبارتند از .  طبيعت ھرانسانی ھستند و
 ) 19سيمرغ ، روز  ( فروردينو ) 18روز ( رشن،  ) 17روز( 
و  رام ، نقطه آغاز پيدايش  ) 21روز  ( رامو ) 20روز (رامبھو

  . ھست ) مردم ( انسان 

ی براصل خشم وآزارو يعنبه عبارت ديگر،با چيرگی برضحاک ،
انسان ، . ت که انسان ، شروع به پيدايش ميکند  ھستھديد وتعدی 

بھروز وپيروز است که درجھان ، آزارنده و ،ھنگامی درجھان
تخم انسان اين . قھرورزو پرخاشگرو وحشت انگيزو بيم کننده نباشد 

ھست که » اصل جفتی يا ھمزادی يا يوغی « ، درواقع ، مرکب از 
سروش ورشن ، ،و شند رام با- 3 بھرام و- 2و) سيمرغ (  فروردين - 1

ازاينجا بود که نماد . نقش ماما وپديدارسازنده  اين تخم را دارند 
زمرد يا  بود و ديگری ترنجمھرگان ، يا نماد اين سه تای يکتا ، يکی 

باشد به » روت + َزم « که به نظرمن ، ميبايسی » زمرد« . زبرجد
به قول زمرد وزبرجدکه درواقع ھردو . ھست » فرزند رام « معنای 

» سبزی « نماد ، » بيرونی درالجماھر، دونامند برای يک معنی 
باشد و » ُسه اصل وسه بن « ، يا  » سا پيزه« که  دراصل ھستند 

نام اين »  ساپيزه = سبز«  .درست نام اين سه خدا باھم بوده است 
معنای ژرف سبز، ازاين انديشه کھن  . اصل انسان وجھان بوده است

  .راموش ساخته شده است برميخيزد که ف

. ميباشند » سبز« اين سه خدا که گوھر وفطرت ھرانسانی ھستند ، 
 سبز، درفرھنگ ايران برآينده .گوھر وفطرت ھرانسانی ، سبز ھست 

   مھم  يک معنایھای گوناگون دارد و

 چون بيان عشق خدايان . سبز درفرھنگ ايران ، مھروعشق ھست 
  .تی ھست ُبه ھم ، دربن ھستی انسان وگي

توی = دورنگ جفت باھم «  ھست که به معنای  ترنج نماد ديگر،
+ سيمرغ ( ازاين رو ترنج ، که نماد سه تايکتائی . باھمست » رنگ 
واصل پيدايش انسان وجھان مياشد، نقش فوق العاده ) رام + بھرام 

اين رستمست که دربرابر اسفنديار ترنج را . مھم درايران داشته است 
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د ، يعنی ما ھستيم که تاج بخشيم ، وشاھی شما ، ازما يگيردردست م
  .تضمين واستوار ميگردد 

بدينسان ديده ميشود رام يا فرانک يا ميترا يا جی که در داستان ، 
فريدون ، . مادرفريدون شمرده ميشود ، ھمان مادرھمه انسانھاست 

رام يا نقش نمادين ھمه انسانھا يا اجتماع وملت را بازی ميکند ، چون 
. و تخم ھمه انسانھا ميباشد اصل زندگی ) بيرام = بغ رام ( جی 

فرانک ، ھنگاميکه زندگی وخرد انسانھا ، در زيروحشت انگيزی 
ضحاکی ، به اوج اضطراب وپريشانی رسيده ، با دليری ، جنبش تازه 
ای را برای آفريدن زندگی شاد سازمان ميدھد و ضحاک را با 

  .ازد استقامت ، سرنگون ميس

  

  چگونه وحشت انگيزی ، جاذبه پيدا ميکند ؟

   ميگردند ؟»انگيزنده وحشت«چرا مردم ، مسحور ِ

   شاھنامهروايتتفاوت ميان آموزه زرتشت و

  

ّپس ازبه دونيمه اره کردن جمشيد به وسيله ضحاک ، که عملی فوق 
العاده وحشتناکست ، ديده ميشود که درايران ، اغتشاش وآشوب 

 ،که پيکريابی »  ضحاک « ھمه سپاھيان از ،  اثناء ودراين،ميشود
ِ ، دل ازمھرجمشيد می برند و مسحور اصل اژدھا ی ھولناکست

اين سپاھيان که دنبال شاھی  . وحشت انگيزنده وترور ميشوند
 به عبارت .ورھبری بودند درست شيفته اين پيکرھولناک ميگردند 

  بسيارپسنديده ديگر، وحشت انگيزی وترور، برای آنھا ، کاری
ی که ازجمشيد روبرتافته بودند ،  سپاھيان.ودوست داشتنی ميگردد 

مشيد که با خرد مھرورزش ، جھان را بھشت برين ساخته بود ، فقط ج
درآن  بايد درپيش چشم داشت که  (برای آنکه ادعای خدائی کرده بود

 فرزندان خدا يا سيمرغ شمرده ميشدند ، و  مردمان ،روزگار، ھمه
 ، روبرتافته ، و  ) ِين ادعا ، يکی از بديھيات روزمره ھرانسانی بودا

که اصل خشم وقھرو تھديد و کشتاروآزردن ، اصل وحشت انگيز« به 
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 .است روی ميآورند و درست اورا به عنوان شاه خود می پذيرند » 
عاشق اصل وحشت انگيزی ، يعنی قھروتعدی  آنان ، ھمه

ھست ، » اژدھا پيکری که پرازھول « اين  .وتجاوزوتھديد ميشوند 
بايد جاذبه ای داشته باشد که آنھا ازسازنده بھشت 

 به پيکرھولناکی که ھرانسانی بايد ،ودل،باخردمھرورزميگزيزند
  : پس ازجمشيد  بنا برشاھنامه،.ازآن بگريزد ، ميدھند 

  پديد آمد ازھرسوئی خسروی    يکی نامداری زھرپھلوی

  خته   دل، ازمھرچمشيد، پرداختهسپه کرده و جنگ را سا

  يکايک ازايران برآمد سپاه    سوی تازيان برگرفتند راه

  شنيدند کانجا يکی مھتراست    پرازھول شاه ، اژدھاپيکراست

  بشاھی برو آفرين خواندند     ورا شاه ايران زمين خواندند

 ميدانند که ضحاک ھولناکست ، ھمه سپاھيان يا نگھبانان  ھمهبا آنکه
، به او روی ميآوردند و چنين ) که بايد با خرد ، نگھبانی کنند ( يران ا

   . وگريخت بايد ازاو ترسيد درواقعشاھی را ميجويند که

 ضحاک باشد ، وحشت انگيزی چيرگیبا پيدايش اين فاجعه بزرگ که 
 سحرانگيزو مقدس  نزدمردم،، وشکنجه دادن جان و آزردن خرد ،

 با  که ،نک ، برضد اين پديده تازه است و درست فرا ،ساخته ميشود
ژی « باشد ومتضاد با » دھاک + اژی «  ضحاک که .ميايستد  دليری

ضد زندگی ، نازندگی = اژی « ميباشد  ، پيکريابی ھمان » زندگی = 
  . است  که بنياد آموزه زرتشت است » 

» اژی « ضحاک يا روايت با سنجش انديشه زرتشت درگاتا و 
به نکات بسيارارزشمند وتفاوت شگفت انگيزآن دو ،درشاھنامه ، 

 «درآموزه زرتشت و» اژی « ميان .  درفرھنگ ايران راه می يابيم 
« و » ژی « درگاتا ، .   درشاھنامه ، تفاوت بسيارژرفی ھست »اژی

تحول ناپذير به «ُ، دربن ، ازھم جدا و بريده و متضاد باھم و» اژی 
ژی « درآغاز، که ضحاک باشد ،  » اژی« ، ، ولی درشاھنامه »ھمند

 تحول می  ،»اژی «  به در روند زندگی ، و ، است»يا اصل زندگی 
 تحول به اصل ضد زندگی  ،اين اصل زندگی ھست که خودش. يابد 
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 بنيادی درفرھنگ ايران  اين انديشه مسئله حقيقی ،ودرست. می يابد 
د که زرتشت بوده است ، که ژی واژی باھم رابطه پيچيده تری دارن

   .ترسيم کرده است 

يعنی ھيچ جانی را نمی آزارد (  که دراصل گياھخواراست  ،ضحاک
 ، وبه عبارت ديگر، زندگی را مقدس ميداند و ازکشتن می پرھيزد

 را  »نقش دايه مھربان«، فرزند پدريست که  ) وبدان مھر ميورزد
يتراس  که ھمان م درشاھنامه مرداسپدرضحاک البته . بازی ميکند 

 ، بنا  نه پدراو ، ولی دراين داستان ، مادراوست دراصل باشد ،
 وازآنجا که پدر،  ، نرينه ساخته شده استبرضرورت مردسا�ری ،

است که به شمرده شده شيردھنده نيست ، دارنده گله ھای گاوان شيرده 
  . رايگان به نيازمندان شيرمی بخشد 

نرينه است ولی نقش دايه ومادر . بدينسان مادينه ، نرينه ساخته ميشود
.  نقش دايه مھربان را حفظ ميکند مرداس نيز ھمان. را بازی ميکند 

اکنو ن چه روی . عنای فرزند ھست درپھلوی ، به م» حاک ُض« البته 
کام بردن  به اصل  ياکه  اين ژی ، تبديل به اژی ، ميدھد

خونريختن  کشتن و) . ميشود اھريمن= زدارکامه( آزاروکشتارميشود 
  .برای او جشن ميگردد 

. درآموزه زرتشت ، ژی به اژی ، تحول ناپذير، وباھم پيوند ناپذيرند 
ھرچند زرتشت ، ژی واژی را ازھم بريده وجدا ومتضاد باھم ميداند 

به عبارت ديگر، . ھم ميداند » جفت « يعنی » ھمزاد « ولی آنھا را 
يوه ای ديگر به ھم اين دواصل متضاد، برغم ازھم بريدگی ، به ش

درواقع اين دو، . » ُگـميخته اند « بسته ميمانند و ھميشه باھم 
دراثرھمان ھمزاديا جفت بودن ، ازھم بريده ولی ھميشه به ھم 

» ژی « که درواقع تاريک است ، در درون » اژی « . زنجيرشده اند 
ازسوئی با اژی درتاريکی . که روشن است ، پنھان ونھفته است 

ن جنگيد و ازسوی ديگر، تاريکی برعکس انديشه زرتشت ، با نميتوا
تاريکی ، آبستن به راز است  . ه است اصل آفرينندگی کار داشت

وازاين رو ، آنچه اھريمن خوانده ميشود ، درتاريکی ميکشد وجذب 
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 اھريمن ، ھميشه ماسک خوبی وزيبائی وروشنی ومھر به .ميکند 
کننده ميماند و نميتوان آنرا خود ميزند وطبعا فريبنده وگمراه 

به شکل چون با ھرشکلی ازاو که بجنگند ، فوری او. نابودساخت 
  .ديگر درمی آيد 

= آس + ميترا= ميتراس ( درشاھنامه ، پدرضحاک که مرداس 
اورا نرينه داست ، ھرچن» مھر« نام دارد ھمان ) ميترای جفت گوھر

ند تا نقش دايگی ومھررا ساخته اند و گاوان شيرده بيشمار به او داده ا
پيداميکند که دراصل ) ُضحاک( اين اصل مھر، فرزندی . بازی کند 

اين داستان  درشاھنامه ، . گياھخوارھست وجانی را نمی آزارد 
ژی به « تحول . درچھارچوبه تفکرزرتشتی ، بازسازی شده است 

که پيکری » اھريمن « درخود ضحاک روی نميدھد ، بلکه » اژی 
ين زرتشتی است ، نقش فريبنده وگمراه کننده را بازی ميکند ساخته د

و ضحاک گياھخواررا بافريب ، ضحاک خونخوارميسازد که از 
ولی انديشه تحول ژی به اژی ، برغم . آزردن جان وخرد ، کام ببرد 

برضد ی اين دست کاری به جای باقی ميماند، درحاليکه چنين تحول
رتشتی نيز ملغمه يا گميخته ای يزدانشناسی ز. آموزه زرتشت ھست 

  .از فرھنگ ارتائی سيمرغی و آموزه زرتشت ميباشد

» جفت = ھمزاد= يوغ « جی ، خودش = درفرھنگ ارتائی ، ژی 
با اخت_ل واغتشاش وناھم آھنگ . ندارد » اژی « ھست و نيازی به 

، ، اژی پيدايش می يابد که ميتوان ازسر، با ) يوغ (  اين ژی دن ،ش
ھمآھنگی درزندگی ، اژی را برطرف ساخت واژی ، ايجاد 

 درفرھنگ اصيل ايران، اصل . ندارد » ژی « موجوديتی فراسوی 
ّشر وجود ندارد ، بلکه فقط نوعی اخت_ل درخود اصل زندگيست و 

  .قابل رفع کردنست 

ژی که اصل توافق وآشتی ومھرھم ھست ، دراثراخت_ل ، بی مھری 
 ازآنجا که خود اين ژی ، .شم ميشود وکين ورزی وترس انگيزی وخ

تحول به اژی می يابد ، اين گوھرمھراست که کين وترس وخشم 
پس ، مھروزندگی ، درکين وترس وخشم ، . وقھرشده است 
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بطورپوشيده ميماند و ھمين نکته است که درخشم وقھروترس 
انگيزی ، مھرنيزھست ، واين معجون است که وحشت انگيزی 

در نقوش ميتراس درغرب نيز .  اب ميسازد وخشم را مقدس وجذ
ديده ميشود که وقتی ميتراس ، تيغ به شاھرگ گاو ميزند و اين عمل 

به . وحشت آميزرا ميکند ، سرش را برميگرداند تا خودش آن را نبيند 
بدين ترتيب . عبارت ديگر، مھر درضدش، بطورپوشيده آميخته است 

وحشت انگيزی و کين  . پيدايش می يابد» دروغ مقدس يا حکمت « 
دروحشت انگيختن . ورزی و کشتار، فريبنده ميشود وسحرميکند 

 درگفتن دروغ   .وتھديد وخشم کردن  ، تجربه مھر  ميگردد
برای رسيدن به  .تجربه ميگردد ،ومکرکردن و دوروئی ، حقيقت

ّشرکردن  ، ھمان تحول تجربه  . ّخير، ميتوان عمل شر کرد 
  . خيرکردنست 

وترس باھم ، گوھر تجربه قداست دينی ) کشش( رکيب مھراين ت
درحاليکه تجربه قداست درفرھنگ  . درھمه اديان ابراھيمی است

وجذبه وحال پيدا کردن ازاين  ،ايران ، ديدن زيبائی خدا ومست شدن
ارکستری نموارميشود و خدا ، در آھنگھا ی شادی آور ِ. زيبائيست 

. واين تجربه قداست خدا ھست شورورقص ميانگيزد انسانھارا به 
تجربه قداست ، تجربه خدا درجشن سازی برای زندگی کردن درگيتی 

  .ھست 

فرانک درست برای ازنو زنده و پايدارساختن اين تجربه قداست دينی  
. » تجربه قداست درآميغ مھروترس باھمست « ھست که برضد 

رقداست درفرانک ، يک تجربه قداست دينی ، رويارو با تجربه ديگ
  . دينی ميايستند 

  فرانک ،« مقاله ِپايان بخش نخست 

  »زنی که ضحاک را سرنگون ساخت 

  

  

  


