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  منوچھرجمالی

  

 )3(فرانک،زنی که ضحاک راسرنگون کرد

 شـدربين اوِوانق�بفرانک ،
  فرانک، مادرفريدون ، برای

  برميخيزد» بينش ضحاکی« دگرگونه ساختنِ 
........................................ 

  ، » بينش ضحاک«  و»حکمت هللا«
  ميرويند» ِذوق، ياچشش عذاب دادن« از

................. 

  انق�ب درچشش،آغازميشودبا انق�ب دربينش،
………………….. 

  
  زدانـدی چون يـُت بـگربرفلکم دس

  برداشتمی ، من اين فلک را زميان
   فلکی دگر، چنان ساختمی...........و ،ــازن

   خيام– آسان  ،یکآزاده ، به کام دل رسيد
  

 ومزيدن چشيدن«مسئله ، » به کام رسيدن وکام بردن و کامکاری « 
بينش   « درفرھنگ ايران ،چشيدن ومزيدن  است کهست ، وازا»

 بينش بنيادی، بينشی است که . ، پيدايش می يافته است »بنيادی 
   .واقعيت داده ميشود ، کاربند است 

  ھست که ميداند که ضحاک ، دراثرتغييرچشش درشاھنامه ،فرانک ،
ه کردن ّرا« ضحاک درعذاب دادن وکشتن و.  تغيير بينش داده است 

 ، چون دردی را که ديگری  کام می بردانسانھا به دونيمه ھست که
 تا ديگری درد نبرد و . ميچشد، شادی ميشود که او ميتواند بچشد
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 بينش ضحاک ، بينشی است که . شکنجه نشود ، او نميتواند شاد بشود
 جانھا  در دريدن،چشش گوشت« به » چشش شيره گياه « از

 اين تغييرچشش ، علت تغيير بينش .شده است دگرگون  » ازھمديگر
قدرت او برپايه اين بينش  .وتغيير شيوه حکومتگری گرديده است 

قرارداردکه تا ديگری ، درد را نچشد، او نميتواند شادی ازقدرت خود 
. ھنگامی که مردمان از آزاراو، درد ميبرند ، او کام ميبرد . را بچشد 

»  شادی در بينش قدرت وحکومت  «درد وعذاب ديگران ، تبديل به 
ُ دربن وجودشان را او ھایاينست که تا مردمان ، عذاب. او ميشود 

 بچشد وازآن  برديگران خود راو سلطه نچشند ، او نميتواند ، قدرت 
  . شادی ديگران از زندگی ، بينش اورا ازقدرت به ھم ميزند .کام ببرد 

  »اظھارغضب هللا«در، فقط » ذوق « اينست که درقرآن نيز واژه 
تا کفار، عذاب هللا را نچشند ، هللا ، نميتواند  قدرت . بکار برده ميشود 

درحاليکه درفرھنگ ايران ، ذوق . وقھاريت وسلطه خود را بچشد 
ھرگز دراين رابطه بکار برده نميشود و ھميشه با عشق مستی وصال 

  :کار دارد 

  عشق ، آدميت است ، گر اين ذوق درتو نيست

   دواب را ،مشرکتی ، به خوردن وخفتنھ

  اشتر به شعر عرب ، درحالت است وطرب

  )سعدی( نيست توردا ، کژ طبع جانوری » ذوق « گر 

  ذوقی چنان ندارد ، بی دوست ، زندگانی

  )سعدی ( دودم به سر برآمد ، زين آتش نھانی 

 ، دروازه است» عشق ورزی دوجفت «  که را» ذوق « ومولوی 
 هللا، » ذوق « ولی وارونه چنين مفھومی از . ميخواند  حقيقیزندگی

به کفاراست ، ھميشه به فکرچشانيدن حريق وعذاب وسعير، در قرآن
« و » ولنذيقيھم من عذاب غليظ « .  پيدايش يابد  دراوتا حکمت الھی ،

فذوقوا لعذاب بما « و » ذوقوا عذاب النار« و » ُنذقه من عذاب اليم 
ا اين چشانيدن عذاب وشکنجه دادن و به آتش ب.  » کنتم تکفرون 

 کردن ميرسد » حکمت خود درحکومت«است که هللا ، به... سوزاندن 
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 حکومت .و ازآن کام ميبرد و قدرتش را درعمق وجودش ميچشد 
  .است » حکمت « الھی، برپايه داشتن اين 

 چشيده نشود ، به پشيزی ھم ُ دربن جان ،قدرت وسلطه وغلبه ، تا 
 ھمه ميخواھند به قدرت برسند ، تا مستی ازشادی آن را .رزد نمی ا

اين چشش قدرت وقھاريت وغضب وسخط و .  بچشند درجان خود
عذاب او را ، ارھاب  خودش ، ھنگامی امکان پذيراست که مردمان 

 فلسفه مجازات وکيفرو جھنم وجھاد .ُدر بن و کل وجودشان بچشند 
زاين حکمت ، گسترده شده وامر به معروف ونھی ازمنکر، ھمه ا

 ،چشش شادی او (  زاده ازاين ھمين رابطه دوچشش، حکمت او. است
نھا عذاب را درکل تا انسا.  باھمست )درچشش عذاب ديگران 

 دراو ، چشش قدرت وسلطنت وقھاريت پديدار وجودشان نچشند ،
  .  نميشود 

.  ميشود » حکومت « اوست که تبديل به ) بينش ( اين حکمت 
انک ، ميداند که حکومت ضحاکی ، بر بينشی گذارده شده است وفر

» اوز وارھاب چشش خونخواری ودرندگی وسختدلی وتج« که  از 
حکومت ضحاکی يا حکومت اسcمی ، بايد . پيدايش يافته است 

تجربه درستی واعتبار ِ درعذاب دادن وشکنجه کردن وترساندن ، به 
  . د نبينش وحکمت خود برس

درھردوسو ر قدرت وحکومت ضحاکی ، تغيير دادن چشش مسئله تغيي
که وقتی ملت ،  ھنگامی  حل ميشود  مسئله تغيير قدرت ،.ھست 

ين شادی ، تبديل به شادیِ حکومت  ميچشد ، اُ دربن زندگيششادی را
  وخدا با گوھر انسان وتحول يابی گوھر انسان مذاق و ذوق ،.گردد 

وير خدا ، ھردو بايد عوض تصوير انسان وھم تص  ھم.کار دارد 
  .شوند 

 را که امروزه دارد ،  » سليقه ھنری « معنای دراصل ،ذوق ومذاق ،
 با جفت شوی )درپھلوی ، ميزاگ  ( ذوق ومذاق. نداشته است 

 ميزاگ، که . کار داشته است  با ھموانبازشوی وجودی يا گوھری
به ماست ، دراصل » مزه « است ، وھمان واژه » مذاق « معربش 
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 گوھرهللا .است » آميختن وجفت شدن ومھررزيدن« معنای 
  به مردمان  است که قدرت وسلطه وبينش خود را  عذابدرچشانيدن

از زدن ،  ( ميگفتند» زدارکامگی « اين را درفرھنگ ايران . ميچشد 
اينست که برای تغيير گوھرحاکميت وحکومت ، بايد  . )کام بردن 

درپی آمد ،  باh  که در در رباعی ،يامخ. شيوه چشش ، تغيير بايد 
  را وشادی زندگی ، کام ببرد درگيتیآنست که انسان آزاد ، بتواند

بايد که  وبرای اين کار، درمی يابد بچشدنقد وبيواسطه ، گيتی ھمين در
 اين جھان را ويران ساخت  ، چونوقوانين موجود کل جھان واجتماع 
 خلق شده است که متضاد با »غايتی ديگر«  به واجتماع وقانون ،

    .غايت ِچشيدن شھد زندگی وآزادی درگيتی ھست

 ين جھان را آفريده است ، اعتراض ميکند ، اگونه که هللابدان خيام ، 
  خدائی ديگربشود وجھانی ديگربسازد ، تا خودشودرانديشه آنست که

 او اعتماد به . انسان آزاده ، به آسانی ، به کام دلش برسد درآن ،
 جھان وتاريخ او ميداند که. ن جھانی دارد  درآفريدن چني،توانائی خود

آنگونه بشود که انسان درآزادی ، بايد   ، و بينشوحکومت وقانون
چشيدن ، مسئله نقد .  بچشد  را درھمين گيتی شيرينی زندگی

مراد . ، مسئله چشيدن ھستند » کام يافتن وبه کام رسيدن « . بودنست 
و مطلوب و آرمان وآرامش وامنيت وموفقيت و و مقصود و آرزو

 اين ھا ، . و شادی ، چشيدنی و رسيدنی ھستند  به دلخواهزندگی کردن
چنانچه ديده خواھد شد  ھم  »رسيدن « .حواله به آخرت داده نميشوند 

، دھان  » کام«  .ست درگيتی ھ، ھمان چشيدن شيرابه و گوھرچيزھا
 .ھست »  اندام زايشی انسان  « نيز،و درويس ورامينوسقف دھان 

 که درفرھنگ ايران ، خرداد وامرداد  نيزآرمان بھزيستی وديرزيستی
بوده اند ، خدايان دھان ودستگاه گوارش ، يا به ) ھاروت وماروت ( 

بھزيستی وديرزيستی ، بايد چشيده  . عبارت ديگر، اصل مزه ھستند
نھای بزرگ ايران ، ازاين رو با اين خدايان ، اين آرما. ومزيده شوند 

طرد ھاروت وماروت ، طرد آرمان چشيدن مزه بھزيستی .طرد شدند 
، که ھمان فرانک باشد، وخدای زمان نيز رام . درگيتی بود 
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 ،  ودرزمان درگيتی زندگی.ھست  نيزوزندگيست ، خدای مزه 
زندگی در  به عبارت ديگر، درفرھنگ ايران ، .مزيدنيست ، نقد است 

خوشمزه باشد ، چون خدا که درزندگی ، پيکرمی  بايد زمان درگيتی ،
 که خدای زمان وزندگی ومزه ، رام يا فرانک.يابد ، خوش مزه است 

ھست ، وخدای زندگی وموسيقی ورقص وشعر وشناخت است ، اصل 
 را ھم درمزيدن وچشيدن ، يعنی  » خدا«.مزيدن وچشيدن است 

چون ميتوان اورا  ميتوان شناخت،  زندگی کردن دررابطه مستقيم
 انسان )  .کشيد (= مانند آب وشيروباده درخون خود ، ھنجيد 

ازنوشيدن خدا که شيرابه وجان درھرچيزی  درگيتی است ، ازشادی ، 
   .مست ميشود 

شناختی که ازچشيدن ، پيدايش نيافته ، شناختی است که بار بردوش 
ا وبرضد شناختی که ازچشيدن پيدايش نيافته ، برضد خد. انسانست 

 وخدا را ، و آزادی را ازانسان ، سلب ميکند،جان وبھزيستی ھست
 چشيدن ، .آزادی را بايد چشيد تا شاد شد .  ازانسان ، تبعيد ميکند 

چشيدن ، بينش بيواسطه . ُپيوند مستقيم يافتن با بن وحقيقت چيزھاست 
  که ميتواند انسان آزاد ، نيروئی درخود سراغ دارد.ن است با جھا

 فرق ی که هللا آفريده ،با جھان موجودکه به کلی بيافريند ھانی نوين ج
  . دارد 

  . نمی پسندد و رد ميکند  جھانی وقوانينی را که هللا ، خلق کردهخيام
او برضد غايتی است که برای زندگی  انسان  دراين جھان گذارده 

ان آزاد جھانی ، جھ.  آفريده ، آزادی نيست در اين جھانی که هللا. شده 
  .است که انسانھای آزاد ، ميتوانند آن جھان را به کام دل خود بسازند 

زيستن شاد « خيام دراين چھارپاره ، غايت آفرينش جھان نوين را 
ميداند ، وارخدائی روبرميگرداند که درجھانش نميتوان » وآزاد انسان 

ل خيام به دنبا. درآزادی ، شادی را درگيتی چشيد و ازآن کام برد 
.  است نميرود »تسکين دھنده دردھا  دراين گيتی « شادی که فقط 

. خيام ، نميخواھد با ميگساری ، دردھای اين گيتی را فراموش سازد 
تسکين دادن درد وغم « اساسا فلسفه نوشيدن باده درايران ، برشالوده 
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  باده نوشين «.نھاده نشده بود  »  وفراموش ساختن زورکی آنھاواندوه
خيام ،  . بود » فرانک = خدای زندگی وشادی= رام «  ، نام خود »

 دراين ميداند که  ،چاره نھائی کارراوارونه آنچه به او نسبت ميدھند ، 
   . ن ساخت به کلی ويرا بايداين جھان واين قوانين واين غايت را

غايتی را که « اين خدا واين شيوه آفرينش و خيام ،به عبارت ديگر،
،  نيزُ ، ازبن قبول ندارد ، وازسوی ديگر، درخود »دارددرآفرينش 

نيروئی می يابد که ميتواند جھانی ديگر بيافريند که درآن ، انسان آزاد 
ميتواند به آسانی ، شھد خوشی را که درگوھر اين گيتی ھست ، 

  . بچشد 

چرا آزادی وغايت ومراد و مقصود، چشيدنی است ؟  درفرھنگ 
برميخيزد ، بينشی » بينشی که ازچشيدن « ه  ايران ، ديده ميشود ک

آنچه را انسان با کل .  که به خود واقعيت می بخشد نيرومند است 
ھستی اش ازشيرابه جھان ، می چشد ، تبديل به بينشی ميشود که توانا 

 بينشی نيست که فرسخھا ازواقعيت .به واقعيت دادن خود ھست 
درھرعمل وفکری که ميکند بينشی نيست که انسان . دوروبيگانه است 

، ازآن ميگريزد و پشت به آن ميکند ، و ھميشه نيزگرفتارتقصيروگناه 
بينش چششی ، بcفاصله درانديشه وگفتار وکردار، . وريا ھست 

    .سرازيرميشود و تحول به انديشه وگفتاروعمل می يابد 

ھست » کاربند وکارگزار «  ، درفرھنگ ايران» خرد « ازاين رو 
 بينش ِ. ا پديده ھای جھان ، جفت وانبازميشود و آنھارا ميچشد  بکه 

 ميدھد ،  نيز، خردی که آنچه ميانديشد ، واقعيت» خرد ِ کاربند «
بينشی ، . ازچشيدن مستقيم و بی واسطه انسان پيدايش می يابد 

است که ازچشش گوھرچيزھا درگيتی ، ) موءثر( کارگزار يا کاربند 
بند ، خردی که آنچه ميانديشد ، واقعيت ميدھد ، خرد کار. زاده ميشود 

 یبينشی که ازچشش برخاسته است ، بينش. است » بينش چششی « 
« با شناخت اين پيوند .  است که ميآفريند و به خود واقعيت می بخشد 

افت چرا ست که ميتوان دري ھدرفرھنگ ايران» شش بينش با چ
 ، و سترغ، خدای آسمان سيمکرمائيل درشاھنامه که( خدايان ايران 
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. ھردو ، آشپز وخواليگرند  ) ست خدای زمينارمئتی که= ئيل ارما
بنا . است  » xvar=خور= خوار= خوال « واژه خواليگر، ھمان 

معنای ديگرآن ، خور . برناظم اhطباء معنای خواليدن ، چشيدن است 
 داشته  » نوشيدن«معنای» خوار= خور« ولی دراصل . دن است 

که با ھم درھروجودی ، يک ) آسمان وزمين (  ارتا وآرمئتی .است 
حقيقت خود را . تخم ھستند ، خواليگرند ، اصل چشش ھستند 

  .خودشان درھرجانی ، چشيده ومزيده ميشوند . ميچشانند 

انسان درشناکردن .  ميمزد وميچشد ست که انسان درنوشيدن
زجام جم ، انسان درنوشيدن ا. ودرشستشوی خود ، آب را ميچشد 

 « درتورات ، انسان ميوه درخت معرفت را.معرفت را ميچشد 
 جويدن  « خوردن که با ايران،درفرھنگ.  وبه بينش ميرسد »ميخورد

 که ،ميکرده است» درندگی «  ، تداعی کار داشته باشد» دندان
« ازاين رو ھمان واژه . است » اصل خشم يا قھروتھديد « پيکريابی 

 ايرانی درخوردن .بکار ميبرند » عمل خوردن  « را برای» نوشيدن 
 .است » نوشيدن« ، به معنای » خوردن « واژه . ھم ، می نوشد 

 انسانيت ، با نوشيدن .انسان مانند درندگان نميخورد ، بلکه می نوشد 
، وبا بينشی که پيآيند نوشيدن شير ازپستان مادراست ، پيدايش می 

ُگـش ئوروان يا گاو طاوس « نھای گياھان روی زمين ، پستا. يابد 
ھستند و ازنوشيدن شير اين گاوزمينست که بينش مھری » رنگ 

 ، شيرابه جھان  درزندگی درگيتی انسان.  درانسان پيدايش می يابد 
ھستی را می نوشد وميچشد تا با جھان جفت وانبازشود ، تا با جھان 

رابه ھستی شيدرفرھنگ ايران ، انسان ، ازرود خانه . مھربورزد 
 و بينش) شنا ميکند ، شسته ميشود ( ميگذرد و آبياری ميشود 

 ، با نوشيدن  حقيقت وخدابينش.  ازاو ميرويد وروشنی وشادی ،
 را  گيتیُانسان ، بايد خدا يا حقيقت يا بن. وچشيدن ومزيدن کاردارد 

فرھنگ ايران . بايد بچشد وبمزد ، تا خدا وحقيقت واصل را بشناسد 
واسطه وپيامبرو « ، برضد مفھوم » چشيدن « ين مفھوم دراثر ا
  .  بود » فرستاده 
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آموزگار، کسی . درفرھنگ ايران ، به آموزگار، چشيتار گفته ميشد
نيست که معلوماتی را به ما درس بدھد ، بلکه کسی است که شيوه 

به ما ياد ميدھد . چشيدن گوھر چيزھارا درگيتی به ما ياد ميدھد 
پديده ھای جھان . ايش ميتوان ، درونمايه گيتی را چشيد چگونه با آزم
وغنی ) اصل ( ، سرچشمه ) chashmak(  ، چشمک 

 انسان ، پس ازآنکه شيرابه » چشم« .وتوانگروباشکوه و درخشانند 
پديده را چشيد، روشن ميشود ومی بيند و ازاين رو چشم ناميده 

   .ميشود 

 انسان درچشيدن .تی ندارد  ، نچشد، پيوند مستقيم با گي »چشم«تا 
ميتواند کيفيت وماھيت آنرا تميزوتشخيص ) چاشنی ( اندکی ازچيزھا 

 اين رابطه مستقيم وبی واسطه با گوھر چيزھا ، اصل شناخت .بدھد 
.  چشتک ، حکم وعقيده و تفسيروراءی وفتوی ھست .شمرده ميشد 

د برای ياد انسان باي. چشيشن ، آموزه و تعليم وموعظه وياد دادن است 
انسان ، چيزی را فھميده . گرفتن و آموختن وبرگزيدن ، بچشد 

 معلومات . چشيده است  خودش مستقيما وشناخته ، که شيرابه آنرا
ومفھومات واصطcحاتی که من از ديگری وام ميکنم وياد ميگيرم ، 

  . دور وبيگانه ميکنند » چشيدن « ھمه مرا از 

 ازآنجا که خدا درايران ، دايه اين شيوه تفکر ازکجا ميآيد ؟ 
ومادرانسان بشمارميرفت و بينش انسان ، پيآيند نوشيدن شيرازپستان 

که جان اوست ، ، انسان ، تخميست که با مزيدن شيرمادر. مادراست 
. وھنجيدن آن ، ميرويد و سبزوروشن ميشود ، يعنی به بينش ميرسد 

  .  يا خدا ھست بينش ، رويش ِ آميزش تخم انسان با شيرخود مادر

خدا ی ايران که دايه ومام ھرانسانی ھست ، با شيری که تحول يابی  
را آبياری ميکند و ) تخم + مر= مردم( جان خود اوست ، تخم  انسان 

اينکه با . ازھنجيدن اين شيراست ، که خرد، درانسان پيدايش می يابد 
مزيدن انگشت کوچک يا انگشت ، خرد وجان وارد درتن انسان 

مکيدن ميشوند و درھمه تن ، مانند پا درکفش، ميگسترند ، 
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انگشت کوچگ يا انگشت ، . شيرازپستان مادر، عبارت بندی ميشود 
  .نماد نوک پستان مادراست 

 ، با چشيدن  در رباعی خيام»رسيدن « واژه وھم » کام «واژه ھم 
 برای ساختن جھانی نوين که انسان درآزادی ، شادی را .د نکار دار

، و » بينشی که درجھان، چيره است « درگيتی با جانش بچشد ، بايد 
ودرست فرانک ، برای . است ، دگرگونه ساخت » بينش ضحاکی « 

بينش ضحاکی ، .  برميخيزد » بينش ضحاکی « دگرگونه ساختن 
  چيست ؟

فلسفه « ميکنيم ، فرسخھا از» بينش « ھنگاميکه ما امروزه بحث از
بينش ما ، بی آنکه آگاه .  ن ، دوروبيگانه ايم درفرھنگ ايرا» بينش 

 ،  ، بينش با واسطه نور ھستھست» بينش نوری « باشيم ، 
بوده » بينش چششی « درحاليکه بينش ھزاره ھا درفرھنگ ايران ، 

بينشی ، که مستقيما ازچشيدن ومزيدن ومکيدن شيرابه گيتی ، . است 
 را  » واسطه ای «گونهبينشی که ھر. ازجان انسان پيدايش می يابد 

حتا انسان درفرھنگ ايران ، با چشم ،  .رد وطرد ميکرده است 
بينش . درآغاز، ميچشد و ازاين چششِ  چشمست که چشم ، می بيند 

. چشم ھم ازچشش است وبرای اين خاطر، چشم ناميده ميشود 
درفرھنگ ايران ، با چشيدن ومزيدن است که ازکل تن انسان ، بينشی 

اين . ی يابد که سراسر ھستی او را فراميگيرد و تحول ميدھد پيدايش م
.  است » آزمايش « چشيدن شور وتلخ رويدادھا ھست که گوھر 

بينش وھنر بايد . چيزی را انسان آزموده که جانش ، آنرا چشيده است 
ازاين . ازاين چشيدنھای جان در آزمايشھا ، ازانسان ، فرارويد و ببالد 

  :است که ھنرھای انسانی پديدار ميشوند چشيدن در آزمايشھ

  غم وشادمانی ببايد کشيد    زھرشور وتلخی ببايد چشيد

  جوانان داننده با گھر       نگيرند بی آزمايش ھنر

انديشه که با چشيدن ، سراسروجود انسان تحول می يابد درعرفان اين 
به کنار ايران باقی ميماند ، ھرچند رابطه نقدی آن در رابطه با گيتی ، 

  نھاده ميشود 
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  تامی عشق تو، چشيد دلم      از بد ونيک ، برکران آمد

  )عطار( ازسرنام ونيک وروی وريا    با سر درد جاودان آمد 

با چشيدن است که درانسان ، بينشی پيدايش می يابد که ھمه توبه ھای 
 با .وبه فراسوی مفاھيم بد ونيک شريعت گام می نھد دينی را ميشکند 

 رابطه مستقيم با حقيقت درچشيدن است که انسان پشت به شريعت اين
   .ميکند 

  ازباده عشق تو ، يکی جرعه چشيديم

  )عطار( صد توبه ، به يک جرعه ، شکستيم دگر بار 

اين رابطه مستقيم وبيواسطه انسان با حقيقت وخدا واصل ، که 
نی درنوشيدن وچشيدن و ذوق عبارت بندی شده ، و سرمايه آزادی دي

واجتماعی وحقوقی وسياسی است ، اساسا ازروشنفکران درک 
  .نميگردد 

درتاءسيس آزادی  انديشه وبينش  افکار شعرا وعرفای ايران ، ارزش 
« ، چون رابطه ای که درفرھنگ ايران ، ميان ناشناخته مانده است 

» تحول کلی انسان وتحول درکليه ارزشھا « و» بينش « با » چشيدن 
  . ش ساخته شده است بود ، فرامو

  

  


