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منوچھر جمالی

جشن مھرگان

فـرانک ،زنـی که
ضحاک راسـرنگون کرد
جشن مھرگان  ،جشن فرانک است ،نه جشن فريدون

جشن مھرگان،
برضد»عيد قربان« است
جشنی
ِ
جشن مھرگان  ،استوار براين محتواھست که

ھيچکس  ،حق ندارد که :
» کشتن وآزردن جان وخردانسان « رامقدس سازد
کاوه وفريدون وضحاک را ھمه ميشناسند  ،ولی» فرانک « را که
بزرگترين جنبش ضد ستم را درايران  ،به راه انداخته وسامان داده و به
پيروزی رسانده  ،کسی نميشناسد  ،و ازاو ھم ھيچگاه ،حتا زنان آزادی
خواه ايران  ،يادی نميکنند .
چرا ؟ برای اينکه نقش بزرگ زن را  ،درتاريخ ِآزاديخواھی ودادخواھی
 ،تاريک ومجھول ساخته اند  .در روايت شاھنامه ازکاوه وفريدون ،
درست موبدان زرتشتی  ،فرانک را که نخستين وبرترين نقش را دراين
خيزش جامعه داشته  ،کمرنگ ساخته وازديد  ،افکنده اند  .فرانک که
فقط درشاھنامه  ،درنقش مادری فريدون  ،به مادری دلسوز کاسته
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ميشود  ،زنيست که دراوج بزرگترين فاجعه ھا دراجتماع ايران  ،بنياد
گذارومبدع وسازمان دھنده بزرگترين جنبش دادخواھی درفرھنگ ايران
ميگردد  .او درحقيقت وبه معنای بسيار گسترده  ،مادر ،يا سرچشمه
پيدايش فرزندانی ميشود که خطررا به خود ميخرند و با سرپيچی
وطغيان  ،ضحاک زمانه را سرنگون ميسازند .او بنياد گذار ِ»حق
سرکشی وسرپيچی درفرھنگ ايران  ،دربرابرھرقدرتی ميشود که جان
وخرد انسانھا را بيازارد  ،و طبعا گزندی به قداست جان وخرد انسان
بزند «  .ھرچند نيزکه اين قدرت  ،خدا باشد  ،يا آنکه به خدائی نسبت
داده شود  .اين فاجعه ِ درد آور ِ بزرگ که ھميشه درتاريخ ،
تکرارميشود  ،آنست که » ترس و وحشت انگيزی و شکنجه دادن جان
و آزردن وخفه کردن خرد ،و سلب آزادی درانديشيدن  ،مقدس ساخته
ميشود « .
فرانک ُ ،مبدع وبنياد گذار ِخيزش ،برضد اين مستبد يا آن ديکتاتور،
نبود ه است که جان وخرد انسانھارا ميآزارند  .او با دليری بی نظير
خود  ،حق خيزش و استقامت وطغيان را ،برضد ھرگونه »آزارنده جان
وخرد انسانی که خود را به نام خدائی  ،مقدس ميسازد «  ،درفرھنگ
ايران تاءسيس و پايدارساخته است  .وقتی » ترساندن جان وخرد
انسانی «  ،کاری خدائی شد  ،عملی مقدس ميشود  ،وطبعا بسياری را
سحروافسون ميکند  .ھنگامی که خدا  ،چنين کاری را دوست ميدارد و
انسان را برای کشتن وعذاب دادن به امرخود  ،امتيازميدھد  ،پس بايد
کارھای خدائی کرد و به ذبح مقدس انسانھا شتافت  .با اين جاذبه
وافسونست که مردمان  ،در کشتاروشکنجه دھی و آزردن جان وخرد
ھمديگر ،غرق شادی ميشوند  ،و کشتن وعذاب دادن و شکنجه کردن
جانھا وخردھا را  ،به کردار» بزرگترين جشن « در زندگی خود درمی
يابند .
آنھا  ،انسانھا را برای خدايشان وبه امرخدايشان ميکشند  ،وبه اصطالح
خودشان  ،آنھارا برای خدايشان  » ،قربانی ميکنند « ُ .کشتن وآزردن و
شکنجه کردن  ،يا » طرد اصل قداست جان وخرد «  ،مقدس ساخته
ميشود  .آنھا درعذاب دادن وشکنجه دادن جانھا و خفه کردن خردھا ،
ھرروز  » ،عيد قربان« دارند  .عيد قربان،عيد ھميشگی آنھا ميشود .
آنھا ھرروز وھرساعت وھرآن ،با آزردن وکشتن وخدعه ومکر کردن
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ودروغ گفتن و ريا کردن و امرونھی کردن و تحقيرکردن  ،غرق
درشادی ھستند  ،چون نه تنھا ھمه  ،بلکه خودرا نيز قربانی خدا
ميکنند  .درآزردن  ،قربانی ميکنند  .خودآزاری که ھمان عداوت با نفس
اماره وطرد خوشيھا درزندگی اين دنيا باشد ،ھمان عيدقربان ميشود .
درخود آزاری ھم  ،جشن دارند !
اکنون اين فرانک است که برضد چنين گونه شاديھا وجشن ھا که با
عذاب اليم انسانھا  ،درتاريخ فراھم ميشود  ،بپا ميخيزد  ،و بنياد چنين
گونه جشنی را ازريشه ميکند  ،و مفھوم ومحتوای جشن وشادی را
انقالب بزرگ  ،درمفھوم ومحتوای جشن وشادی
تحول ميدھد  .اين يک
ِ
انسان است  .جشن وشادی  »،مردمی« ساخته ميشود  .اين جانفزائی
واين موسيقی واين رقص واين زندگی درگيتی ھست که انسان را شاد
ميسازد  ،نه » جان آزاری وخرد آزاری « به امر خدائی مقتدريا قدرتی
مقدس .
مھرگان  ،درست جشنی ھست که برضد » عيد قربان « بنياد نھاده شده
است  .اين جشنی است که ازشاد ساختن و پروردن وپرستاری 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 مردمکشان و
آزارندگان  ،به بھشتی درآخرت وفراسوی زمان .
چه شد که اين فرانک  ،دراين داستان  ،شخصيتی ناپيدا وگمنام درسايه
مانده است ؟ چرا اين جشن ِرام ) بغ رام = َبگرام = َبيرام (  ،يا جشن
زنخدا ميترا )مھرگان= ميترا +گانا = دوشيزه ميترا (  ،يا جشن فرانک
 ،به فريدون نسبت داده شده است ؟ فرانک و رام وميترا ،چنانچه ديده
خواھد شد  ،ھرسه نام يک شخص ھستند  .آنچه درشاھنامه،
دراثردستکاريھا وتحريفات موبدان زرتشتی در دوره ساسانيان  ،ازجلوه
انداخته شده است  ،ھمين شحصيت فرانک  ،مادرفريدون است  ،که
درواقع برخيزاننده و آفريننده و آراينده جنبش مردمی برضد ضحاک يا
برضد » ھرگونه جان آزاری وخرد ُکشی « ھست .
يزدانشناسی زرتشتی با سه خدايا ن مھم ايران که » -1ارتافرورد که
سيمرغ است  ،و - 2بھرام  ،و -3رام « باشند  ،درگيری شديد داشتند ،
چون درست اين سه خدا  »،سه تايکتائی بودند  ،که درفرھنگ ايران ،
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ُبن پيدايش ِ جھان آفرينش شمرده ميشدند «  ،و به کلی درتضاد با
تصويراھورامزدای زرتشت بودند که خود را آفريننده جھان ميدانست ،
واين سه را از اصالت ميانداخت .
اين سه باھم  ،پيکريابی ِ ھمان » اصل جفتی يا ھمزادی يا جفت گوھری
بودند « که زرتشت برضد آن برخاسته بود  .درشاھنامه ) دراثر
دستکاری موبدان زرتشتی ( چنين وانمود ميشود که جشن مھرگان ،
جشن فريدون است  ،وکوشيده ميشود که شخصيت فرانک  ،محو و
فرعی وحاشيه ای ساخته شود .درحاليکه فرانک  ،نه تنھا
مبتکروبرانگيزنده بلکه سامان دھنده جنبش ملت برضد ضحاک
ھست  .بھترين گواه نيز درخود شاھنامه موجود ھست  .چون جشن
پيروزی برضحاک را  ،فرانک مادرفريدون ميگيرد  ،و درواقع ،
اوھست که بنياد اين جشن را ميگذارد .
اين فرانک ھست که » جشن ساز« ھست  .ازاين رو نيز اين جشن
 ،مھرگان ناميده ميشود  ،چون » مھر«  ،نام ديگراوھست  .اين خدای
ايران ھست که درجشن سازی  ،غايت زندگی در گيتی ودرزمان را
معين ميسازد.
جشن مھرگان  ،درواقع ھفته سوم ماه مھر است ) از 16مھر تا ( 21
روز  21ماه مھر است که روز » رام « ميباشد  .درآثارالباقيه ميآيد که :
» روزبيست ويکم  ،رام روز است که مھرگان بزرگ باشد «  .و
مھرگان که » ميترا گانا يا ميترا کانا« باشد ،به معنای » دوشيزه ميترا «
ھست  .گانا  ،گانيا  ،کانا  ،کانيا  ،ھم به معنای » نی « وھم به معنای »
دوشيزه « ھستند و رام ،رام جيت ) رام نی نواز ،جيت= شيت= نی(
ميباشد که زنخدای زمان وزندگی ) زندگی = جی  ،يکی ازنامھای رام (
وموسيقی ورقص وشناخت است  .بنا برابوريحان  ،مغان خوارزم  ،رام
روزرا  » ،جی روز« ميناميده اند » .جی=ژی« که ھم به معنای زندگی
وھم به معنای يوغ وھم به معنای شاھين ترازو ھست  ،نام رام ميباشد .
او خودش ھست  ،اصل زندگی ) جی = ژی ( درھمه زندگانست .
درسغدی نيز ،مھرگان » بغه کنيز= kaanichنی » دوشيزه خدا =
ُ
زنخدا« ناميده ميشود ودرواقع ميتراگانا  ،به معنای » دوشيزه ميترا «
ھست  .پس فرانک وميترا  ،ھردو نامھای ديگر رام ھستند  .بستن
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کمربند ) کستی يا زنار( که يک رسم بسيارکھن ايرانست  ،دراين روز،
به ميان بسته ميشد .
» بستن کمربند «  ،درست قبول تعھد برای طغيان وسرپيچی دربرابر
ھرقدرتيست که جان وخرد مردمان را بيازارد يا به به عبارت ديگر،
تعھد ھرايرانی برای گزند ناپذيری ) قداست ( جان وخرد انسانھا ،
بدون ھيچ تبعيضی بود .
ھمين کمربند را جوانمردان به کمرمی بستند  .اين کمربند ) کستی ،
زنار ( دارای سی وسه رشته بود که» خدايان زمان« در ايران باشند ،
پيشوند نام انسان ) مردم
که » َمـر = امر « نيزناميده ميشوند  ،و درست
ِ
= مر +تخم ( ھستند  .انسان  ،تخم يا فرزند سی وسه خدای زمان است.
اھميت فوق العاده جشن مھرگان  ،به معنای ويژه ای ايست که
درفرھنگ ايران  ،بدان داده ميشد  .اين ھفته سوم  ،گاھنباراست و پنج
روز از آن  » ،تخمی « ھست که انسان  ،ازآن ،درھفتاد روز ،پيدايش
می يابد  .به عبارت ديگر،اھورامزدای زرتشت  ،مردم را نمی آفريند ،
بلکه مردم  ،ازاين تخم ميرويد  .اين تخم يا اصل انسان  ،عبارت از پنج
خداھستند  .به عبارت ديگر ،اين پنج خدا باھم  ،در فطرت وطبيعت
ھرانسانی ھستند  .اين پنج خدا  ،عبارتند از سروش ) روز( 17
 ،رشـن ) روز ( 18وفـروردين ) سيمرغ  ،روز  ( 19وبھرام )روز20
( ورام ) روز  ( 21و رام  ،نقطه آغاز پيدايش انسان ) مردم ( ھست .
به عبارت ديگر ،با چيرگی برضحاک  ،يعنی براصل خشم وآزارو
تھديد وتعدی ھست که انسان  ،شروع به پيدايش ميکند  .انسان ،
ھنگامی درجھان ،بھروز)بھرام( وپيروز) سيمرغ( است که درجھان ،
آزارنده و قھرورزو پرخاشگرو وحشت انگيزو بيم کننده نباشد  .اين تخم
انسان  ،درواقع  ،مرکب از » اصل جفتی يا ھمزادی يا يوغی « ھست
که  -1فروردين ) سيمرغ ( و -2بھرام و -3رام باشند ،وسروش ورشن
 ،نقش ماما وپديدارسازنده اين تخم را دارند  .ازاينجا بود که نماد
مھرگان  ،يا نماد اين »سه تای يکتا«  ،يکی تـرنـج بود ،و ديگری زمرد
يا زبـرجد » .زمرد« که به نظرمن  ،ميبايسی » َزم  +روت « باشد به
معنای » فرزند رام « ھست  .زمرد وزبرجدکه درواقع ھردو به قول
بيرونی درالجماھر ،دونامند برای يک معنی «  ،نماد » سبزی «
ھستند که دراصل » سا پيزه «  ،يا » سه اصل وسه ُبن « باشد و
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درست نام اين سه خدا باھم بوده است  » .سبز= ساپيزه « نام اين اصل
انسان وجھان بوده است  .معنای ژرف سبز ،ازاين انديشه کھن
برميخيزد که فراموش ساخته شده است .
اين سه خدا که گوھر وفطرت ھرانسانی ھستند  » ،سبز« ميباشند .
گوھر وفطرت ھرانسانی  ،سبز ھست  .سبز ،درفرھنگ ايران برآينده
ھای گوناگون دارد ويک معنای مھم »سبز« درفرھنگ ايران ،
دربن ھستی انسان
مھروعشق ھست  .چون بيان عشق خدايان به ھم ُ ،
وگيتی ھست .
نماد ديگر ،تـرنـج ھست که به معنای » دورنگ جفت باھم = توی
رنگ « باھمست  .ازاين رو ترنج  ،که نماد سه تايکتائی ) سيمرغ +
بھرام  +رام ( واصل پيدايش انسان وجھان مياشد ،نقش فوق العاده مھم
درايران داشته است  .اين رستمست که دربرابر اسفنديار ،ترنج را
دردست ميگيرد  ،يعنی ما ھستيم که تاج بخشيم  ،وشاھی شما  ،ازما
تضمين واستوار ميگردد .
بدينسان ديده ميشود رام يا فرانک يا ميترا يا جی که در داستان ،
مادرفريدون شمرده ميشود  ،ھمان مادرھمه انسانھاست  .فريدون  ،نقش
نمادين ھمه انسانھا يا اجتماع وملت را بازی ميکند  ،چون رام يا جی )
بغ رام = بيرام ( اصل زندگی و تخم ھمه انسانھا ميباشد  .فرانک ،
ھنگاميکه زندگی وخرد انسانھا  ،در زيروحشت انگيزی ضحاکی  ،به
اوج اضطرار وپريشانی رسيده  ،با دليری  ،جنبش تازه ای را برای
آفريدن زندگی شاد سازمان ميدھد و ضحاک را با استقامت  ،سرنگون
ميسازد .

چگونه وحشت انگيزی  ،جاذبه پيدا ميکند ؟
چرا مردم  ،مسحور ِ»انگيزنده وحشت« ميگردند ؟
تفاوت ميان آموزه زرتشت وروايت شاھنامه
پس ازبه دونيمه ّ
اره کردن جمشيد به وسيله ضحاک  ،که عملی فوق
العاده وحشتناکست  ،ديده ميشود که درايران  ،اغتشاش وآشوب
ميشود،ودراين اثناء  ،ھمه سپاھيان از » ضحاک « که پيکريابی ِاژدھا
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مسحور اصل وحشت
ی ھولناکست  ،دل ازمھرجمشيد می برند و
ِ
انگيزنده وترور ميشوند  .اين سپاھيان که دنبال شاھی ورھبری بودند،
درست شيفته اين پيکرھولناک ميگردند  .به عبارت ديگر ،وحشت
انگيزی وترور ،برای آنھا  ،کاری بسيارپسنديده ودوست داشتنی
ميگردد .سپاھيانی که ازجمشيد روبرتافته بودند  ،جمشيد که با خرد
مھرورزش  ،جھان را بھشت برين ساخته بود  ،فقط برای آنکه ادعای
خدائی کرده بود ) بايد درپيش چشم داشت که درآن روزگار ،ھمه
مردمان  ،فرزندان خدا يا سيمرغ شمرده ميشدند  ،و اين ادعا  ،يکی از
بديھيات روزمره ھرانسانی بود (  ،روبرتافته  ،و به » اصل وحشت
ِ
انگيز ،که اصل خشم وقھرو تھديد و کشتاروآزردن « است روی
ميآورند و درست اورا به عنوان شاه خود می پذيرند  .ھمه آنان  ،عاشق
اصل وحشت انگيزی  ،يعنی قھروتعدی وتجاوزوتھديد ميشوند  .اين »
اژدھا پيکری که پرازھول « ھست  ،بايد جاذبه ای داشته باشد که آنھا
ازسازنده بھشت با خردمھرورز ميگزيزند  ،ودل ،به پيکرھولناکی که
ھرانسانی بايد ازآن بگريزد  ،ميدھند  .بنا برشاھنامه ،پس ازجمشيد :
پديد آمد ازھرسوئی خسروی يکی نامداری زھرپھلوی
سپه کرده و جنگ را ساخته دل ،ازمھرجمشيد ،پرداخته
يکايک ازايران برآمد سپاه سوی تازيان برگرفتند راه
شنيدند کانجا يکی مھتراست پرازھول شاه  ،اژدھاپيکراست
بشاھی برو آفرين خواندند ورا شاه ايران زمين خواندند
با آنکه ھمه ميدانند که ضحاک ھولناکست  ،ھمه سپاھيان يا نگھبانان
ايران ) که بايد ايران را با خرد بھمنی  ،نگھبانی کنند (  ،به او روی
ميآوردند و چنين شاھی را ميجويند که درواقع بايد ازاو ترسيد وگريخت
.
با پيدايش اين فاجعه بزرگ که چيرگی ضحاک باشد  ،وحشت انگيزی ،
وشکنجه دادن جان وآزردن خرد ،نزدمردم ،سحرانگيزو مقدس ساخته
ميشود  ،و درست فرانک  ،برضد اين پديده تازه است  ،که با دليری
ميايستد  .ضحاک که » اژی  +دھاک « باشد ومتضاد با » ژی =
زندگی « ميباشد  ،پيکريابی ھمان » اژی = ضد زندگی  ،نازندگی «
است که بنياد آموزه زرتشت است .
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با سنجش انديشه زرتشت درگاتا و روايت ضحاک يا » اژی «
درشاھنامه  ،وتفاوت شگفت انگيزآن دو ،به نکات بسيارارزشمند
درفرھنگ ايران راه می يابيم  .ميان » اژی « درآموزه زرتشت و»
اژی« درشاھنامه  ،تفاوت بسيارژرفی ھست  .درگاتا  » ،ژی « و »
دربن  ،ازھم جدا و بريده و متضاد باھم و»تحول ناپذير به
اژی « ُ ،
ھمند «  ،ولی درشاھنامه »،اژی « که ضحاک باشد  ،درآغاز » ،ژی،
يا اصل زندگی « است  ،ودر روند زندگی  ،به » اژی «  ،تحول می يابد
 .اين اصل زندگی ھست که خودش  ،تحول به اصل ضد زندگی می
يابد  .ودرست مسئله حقيقی  ،اين انديشه بنيادی درفرھنگ ايران بوده
است  ،که ژی واژی باھم رابطه پيچيده تری دارند که زرتشت ترسيم
کرده است .
ضحاک  ،که دراصل گياھخواراست ) يعنی ھيچ جانی را نمی آزارد و
ازکشتن می پرھيزد  ،وبه عبارت ديگر ،زندگی را مقدس ميداند وبدان
مھر ميورزد (  ،فرزند پدريست که »نقش دايه مھربان « را بازی ميکند
 .البته پدرضحاک مرداس درشاھنامه که ھمان ميتراس باشد ،
دراصل مادراوست  ،نه پدراو  ،ولی دراين داستان  ،بنا برضرورت
مردساالری  ،نرينه ساخته شده است  ،وازآنجا که پدر ،شيردھنده نيست
 ،مرداس  ،دارنده گله ھای گاوان شيرده شمرده شده است که به رايگان
به نيازمندان شيرمی بخشد .
بدينسان مادينه  ،نرينه ساخته ميشود .ھرچند که نرينه است ،ولی نقش
دايه ومادر را بازی ميکند  .مرداس نيز ھمان نقش دايه مھربان را حفظ
ضحاک « درپھلوی  ،به معنای فرزند ھست  .اکنو ن چه
ميکند  .البته » ُ
روی ميدھد که اين ژی  ،تبديل به اژی  ،يا به اصل کام بردن
آزاروکشتارميشود ) زدارکامه= اھريمن ميشود (  .کشتن وخونريختن
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
ولی آنھا را » ھمزاد « يعنی » جفت « ھم ميداند  .به عبارت ديگر ،اين
دواصل متضاد ،برغم ازھم بريدگی  ،به شيوه ای ديگر به ھم بسته
گـميخته اند «  .درواقع اين دو ،دراثرھمان
ميمانند ،و ھميشه باھم » ُ
ھمزاديا جفت بودن  ،ازھم بريده ولی ھميشه به ھم زنجيرشده اند » .
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اژی « که درواقع تاريک است  ،در درون » ژی « که روشن است ،
پنھان ونھفته است  .ازسوئی با اژی درتاريکی نميتوان جنگيد و ازسوی
وارونه انديشه زرتشت  ،با اصل آفرينندگی کار داشته
ديگر ،تاريکی
ِ
است  .تاريکی  ،آبستن به راز است وازاين رو  ،آنچه اھريمن خوانده
ميشود  ،درتاريکی ميکشد وجذب ميکند  .اھريمن  ،ھميشه ماسک خوبی
وزيبائی وروشنی ومھر به خود ميزند وطبعا فريبنده وگمراه کننده ميماند
و نميتوان آنرا نابودساخت  .چون با ھرشکلی ازاو که بجنگند  ،فوری
اوبه شکل ديگر درمی آيد .
درشاھنامه  ،پدرضحاک که مرداس ) ميتراس = ميترا +آس = ميترای
جفت گوھر( نام دارد ھمان » مھر« است  ،ھرچنداورا نرينه ساخته اند
و گاوان شيرده بيشمار به او داده اند تا نقش دايگی ومھررا بازی کند .
ضحاک( پيداميکند که دراصل گياھخوارھست
اين اصل مھر ،فرزندی ) ُ
وجانی را نمی آزارد  .اين داستان درشاھنامه  ،درچھارچوبه
تفکرزرتشتی  ،بازسازی شده است  .تحول » ژی به اژی « درخود
ضحاک روی نميدھد  ،بلکه » اھريمن « که پيکری ،ساخته دين
زرتشتی است  ،نقش فريبنده وگمراه کننده را بازی ميکند و ضحاک
گياھخواررا بافريب  ،ضحاک خونخوارميسازد که از آزردن جان وخرد
 ،کام ببرد  .ولی انديشه تحول ژی به اژی  ،برغم اين دست کاری به
جای باقی ميماند ،درحاليکه چنين تحولی برضد آموزه زرتشت ھست .
يزدانشناسی زرتشتی نيز ملغمه يا گميخته ای از فرھنگ ارتائی
سيمرغی و آموزه زرتشت ميباشد.
درفرھنگ ارتائی  ،ژی = جی  ،خودش » يوغ = ھمزاد= جفت «
ھست و نيازی به » اژی « ندارد  .با اختالل واغتشاش وناھم آھنگ
شدن  ،اين ژی ) يوغ (  ، ،اژی پيدايش می يابد که ميتوان ازسر ،با
ايجاد ھمآھنگی درزندگی  ،اژی را برطرف ساخت واژی  ،موجوديتی
شر وجود ندارد
فراسوی » ژی « ندارد  .درفرھنگ اصيل ايران ،اصل ّ
 ،بلکه فقط نوعی اختالل درخود اصل زندگيست و قابل رفع کردنست .
ژی که اصل توافق وآشتی ومھرھم ھست  ،دراثراختالل  ،بی مھری
وکين ورزی وترس انگيزی وخشم ميشود  .ازآنجا که خود اين ژی ،
تحول به اژی می يابد  ،اين گوھرمھراست که کين وترس وخشم
وقھرشده است  .پس  ،مھروزندگی  ،درکين وترس وخشم ،
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بطورپوشيده ميماند و ھمين نکته است که درخشم وقھروترس انگيزی
 ،مھرنيزھست  ،واين معجون است که وحشت انگيزی وخشم را مقدس
وجذاب ميسازد  .در نقوش ميتراس درغرب ،نيز ديده ميشود که وقتی
ميتراس  ،تيغ به شاھرگ گاو ميزند و اين عمل وحشت آميزرا ميکند ،
سرش را برميگرداند تا خودش آن را نبيند  .به عبارت ديگر ،مھر
درضدش ،بطورپوشيده آميخته است  .بدين ترتيب » دروغ مقدس  ،يا
حکمت « پيدايش می يابد  .وحشت انگيزی و کين ورزی و کشتار،
فريبنده ميشود وسحرميکند .دروحشت انگيختن وتھديد وخشم کردن ،
تجربه مھر ميگردد  .درگفتن دروغ ومکرکردن و دوروئی  ،حقيقت،
ّ
شر کرد .
تجربه ميگردد  .برای رسيدن به خير ،ميتوان عمل
ّ
شرکردن  ،ھمان تحول تجربه خيرکردنست .
اين ترکيب -1مھر) کشش( و -2ترس باھم  ،گوھر تجربه قداست دينی
درھمه اديان ابراھيمی است  .درحاليکه تجربه قداست درفرھنگ ايران
 ،ديدن زيبائی خدا ومست شدن ،وجذبه وحال پيدا کردن ازاين زيبائيست
 .خدا  ،در آھنگھا ی شادی آور ِارکستری نموارميشود و انسانھارا به
شورورقص ميانگيزد واين تجربه قداست خدا ھست  .تجربه قداست ،
تجربه خدا درجشن سازی برای زندگی کردن درگيتی ھست  .فرانک
درست برای ازنو زنده و پايدارساختن اين تجربه قداست دينی ھست که
برضد » تجربه قداست درآميغ مھروترس باھمست «  .درفرانک  ،يک
تجربه قداست دينی  ،رويارو با تجربه ديگرقداست دينی ميايستند .

فرانک  ،مادرفريدون  ،کيست؟
فرانک »،جی « يا» زندگی« است
که دربرابرضحاک )اژی +دھا (
که» ضدزندگيست« ،می ايستد
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تراگفتم و ،بيش گويم ھمی
که از راستی  ،دل نشويم ھمی
 ،که آزاد مـرد
ميازار کس را
سراندرنيارد  ،به آزارو درد
رستم به اسفنديار -درشاھنامه
درفرھنگ ايران  ،آزادی وراستی وسرفرازی  ،رويه ھای گوناگون يک
اصل ھستند  .انسان ِآزاد و راست  ،ازآزار ودردی که به او ميدھند،
نميترسد و بيمی ندارد  ،و ھرگز ،تابع و مطيع و تسليم ِ قھروتھديد
نميگردد  .اين فلسفه بسياری ژرفيست که بنياد فرھنگ ايران است  ،و
در ھمان خيزش فرانک  ،مادرفريدون روياروی ضحاک  ،پيکريافته
است  .فرانک که » جی« يا »اصل زندگی شاد« و» مھرو خواست «
 ،درزمان ھست  ،برغم آزارھا ئی که ازاصل آزارودرد ) ضحاک (
ميبرد  ،سرتسليم فرود نميآورد و مطيع ِ»خشم يا قھروتھديد « نميشود ،و
فرانـک ؛ از واژه » فرن
برای رستاخيز راستی و آزادی  ،برميخيزد .
َ
= پران درسانسکريت « برآمده است و » فرن افتار«  ،ھمان جان يا
آتش جانست که به انسان ،تشخص می يابد  .ازاين رو ھرانسانی »
فرندات يا فرنداد « ھست و نام ديگر اين خدا » فرن +بغ « بوده است .
فرنبغ  ،وارونه آنچه درواژه نامه ھا آمده  » ،فره  +بغ « نيست  ،بلکه
» فرن بغ « است  .و »افتار« يا »او -تار« که پسوند آتش
جان درانسانست )فرن افتار( به  ،معنای » فرود آمدن خدا وتشخص
يابی او درانسان«است  .البته يزدانشناسی زرتشتی  ،مجبوراست که اين
محتوا را بپوشاند .چون » فرن= پران«  ،آتش جانست که دربرافروختن
 ،فراز) فراس = فرانک ( می يابد و درست نام ارتا ) ارديبھشت (
 ،سرفراز ھست  .وارتا  ،نام ديگر ،ھمين» عنصرنخستين« ،يا آتش
جانست  .پس آتش خدائی  ،دربرافروختن  ،راست به بلندی می بالد و
سرفراز ميشود  .درخت سرو نيز ،مانند انسان  ،تخم ارتا ھست  ،ازاين
رو » اردوج = ارتا وج = تخم ارتا « ناميده ميشود ودرختيست که
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صفتش » راستی « و » آزادی « است .مفھوم راست بودن را ،
درفرھنگ ايران  ،ازھمان سرو ھميشه سبزی که راست است
وھمسرشت انسانست ميتوان شناخت .
چوزين بگذری مردم آمد پديد شد اين بندھارا سراسر کليد
سرش راست برشد چوسرو بلند
به گفتارخوب و  ،خرد  ،کاربند
راست بودن  ،باليدن به فراز ،وسرفرازيست  .سرفرازی » ،آزادی و
استقالل برپايه خرد خود« ميباشد  ،که طبعا برضد ھرگونه تابعيت
وبندگی وعبوديت است .قدرتمندان  ،با آزردن جانھا و توليد درد برای
انسانھا )آزارو درد  ،از خشم  ،يعنی قھروتھديد  ،برميخيزد.
ما،
امروزه
و آزار وارونه مفھوم
ھمانمعنای Gewaltيا  Violenceرا داشته است(  ،برآنند که گوھر ِ
آزادی واستقالل را درانسان نابود يا مقھورسازند  ،تا مردمان را مطيع
وعبد وبنده خود سازند  .ولی انسان ِسرفراز که آزادی واستقالل  ،گوھر
وفطرتش ھست  » ،سر درنمی آورد «  ،و تن به اطاعت وتابعيت نمی
سپارد » .سرفراز ،نام ارتا ھست که » آتش جان يا جان  ،يا نخستين
عنصر« درھرانسانيست  .آزادی واستقالل  ،فطرت انسانست که
درسرفرازی  ،شکل به خود ميگيرد  » .فراز« در اصل اوستائی »
فرانک=  «frankميباشد ) باسکون حرف نون (  .اين واژه در آلمانی
ھنوز به معنای »بازو گشوده وآزاد« ھست .
»راستی وسرفرازی «  ،ھويت آزادی واستقالل فطری انسان را بيان
ميکند  .راستی  ،تنھا  ،گفتن گفتار راست نيست  .انسان  ،راست است ،
چون از قھروتھديد قدرت حاکم نمی شکـنـد  .نی  ،با وزش بادھای شديد
ھرچند با زور  ،خميده ميشود ،ولی نميشکند  ،و آن نيرورا درگوھر
خود دارد که با پايان يافتن باد  ،باز ازسر ،راست وسرفراز شود وبايستد
.
درفرھنگ ايران  ،جان ) آتش جان = ارتا يا جی (  ،اصل سرافرازی
است  .گوھرانسان سرافرازی است  .يکی ازنامھای » ارتا «  ،که ھمين
تخم آتش يا جان ھست  » ،سرافراز« ميباشد  .انسان  ،با تھديد شدن وبا
آزرده شدن وعذاب ديدن ) قھروتھديد وارھاب ووحشت انگيزی (  ،نمی
نالد و خود را رھا نميکند  ،بلکه براين اضطرابات  ،چيره ميگردد  ،و
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از فطرت آزاد و مستقل خود  ،دفاع می کند  .زندگی برای او در
سرفرازيست .
اين انديشه که بنياد فرھنگ ايرانست  ،متضاد با انديشه ايست که
اساس دين اسالم وھمه اديان ابراھيمی است  .درفرھنگ ايران ،
زندگی يا ژی  ،برترين ارزش است  .اينست که خرد انسان که درفراز
درخت وجودش پديدارشده است  ،نگھبان زندگی  ،برضد خشمست  ،که
قھروتھديد واصل آزارودرد وزدارکامگی ) ضحاک ( ميباشد .
درشريعت اسالم واديان ابراھيمی ِ » ،کبر يا تکبر«  ،ھمان نقش را
بازی ميکند که » خشم « درفرھنگ ايران  .درواقع » ،کبـر« يا »
ابرمنشی «  ،جانشين » خشم = قھروتھديد « ميگردد .اينست که ھم
اسالم وھم آئين زرتشتی » ،سرفرازی انسان« را بنام » کبروتکبر«
زشت ساخته  ،وآن را برترين گناه انسان ساخته اند  ».سرفرازی« با
کبر)= ابرمنشی ( ،مشتبه ساخته ميشود  .ولی وارونه اين ادعا  ،انسان
سرفراز ،به ھيچ روی »کـبـر« ندارد  ،ونميخواھد خود را برتر از
ديگران بسازد وبه چشم خواری به ھيچکس نمی نگرد  ،بلکه خودش
درانديشيدن  ،تابع ومطيع وعبد ِ ديگران و يا ديگری نميشود  .ھدف
اين اديان  ،درست با کاربرد ِمفھوم »کبر وتکبر«  ،ازبين بردن ھمين
آزادی واستقالل و » ايستادن برپای خود « ھست که سرفرازی ) فرانک
( باشد  .به نام » کبر= ابرمنشی« ھست که ھزاره ھا کوشيده اند ،
ريشه » آزادی «  ،که ھمان سرافرازی وراستی درگوھرانسانھاست ،
ريشه کن کنند .
درواقع  ،آنھا  ،گناه اوليه انسان را  ،کبرو تکبرميدانند  ،و خشم )
قھروتھديد ( را تابع وپيآيند آن ميسازند  .درحاليکه درفرھنگ ايران ،
برترين گناه  ،خشم ) قھروتھديد( است  ،وسرفرازی  ،درست پيدايش
گوھر انسان است که دربرابرقھروتھديد  ،سر فرود نميآورد  .انسان ،
حق به سرافرازی وراستی  ،يعنی آزادی واستقالل « دارد  .ولی
ھرمقتدری ) يھوه وپدرآسمانی وﷲ مقتدروقاھر( نميتواند سرافرازی را
 ،که اصل آزادی  ،و طبعا برضد تابعيت وعبوديت وبندگيست  ،تحمل
کند  ،چون اين خدايان  ،نخست ازانسان ،تابعيت وبندگی وعبوديت
واطاعت ميخواھند  ،و سرفرازی را  ،که انديشيدن آزاد ومستقل )
منيدن = منی کردن = انديشيدن ( ھست  ،و ضد اين تابعيت واطاعتست
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 ،بنام » کبرونخوت « می نکوھند وبرترين گناه ميشمارند و نفرين ) لعن
( ميکنند  .مولوی درراستای تفکر اسالمی  ،خشم را پيايند » کبر«
ميکند ولی درپايان » خشم وکبر« را باھم  ،ھمان دومار بردوش
ضحاک ميداند  .البته اين خود ﷲ ھست که فقط حق به کبروکبريائی
و»اکبر بودن« دارد ) ﷲ اکبر ،درست برترين نام خود ﷲ ميشود ( و
طبعا  ،خشم يا غضبش  ،پيآيند ھمين کبراست  .ولی »ھم کبروھم خشم «
وحسن اوشمرده ميشود  ،ھرچند درمورد
درمورد ﷲ  ،پسنديده است ُ ،
انسان  ،ناپسند وزشت ونکوھيدنی وگناه ميباشد .
جمله خشم ازکبرخيزد  ،ازتکبر ،پاک شو
گرنخواھی کبررا  ،رو بی تکبر ،خاک شو
خشم ھرگز برنخيزد  ،جز زکبرما و من
ھردو را چون نردبان زير آر و  ،بر افالک شو
ھرکجا  ،تو خشم ديدی  ،کبر را درخشم جو
گرخوشی با اين دو مارت  ،خود برو ضحاک شو
درست  ،زرتشت ويزدانشناسی زرتشتی  ،ھمين ضديت را با تصوير
نخستين انسان در فرھنگ ايران که » جمشيد « بود  ،داشتند  .جمشيد ،
تصوير »انسان سرافراز ،برپايه خرد وخواست خود « ھست  ،و
سرافرازی وراستی او  ،که باھم اينھمانی داشتند  ،با سرفرود آوردن در
برابر اھورامزدا و مطيع او شدن  ،امکان پذير نبود  .دربندھش ديده
خرد مشی ومشيانه  ،اينست که فقط اھورامزدا
ميشود که نخستين انديشه
ِ
 ،خرد آبادسازنده ومدنيت سازاست  ،وانسان بايد درانديشيدن ،
ازاھورامزدا پيروی واطاعت کند  .به عبارت ديگر ،خرد انسان ،
ازخودش  ،سلب اعتماد ميکند ،وحق انديشيدن به آباد کردن و مدنيت را
ازخود ميگيرد  .بدين سان  ،سرفرازی جمشيد که نتيجه راستی او بود )
آتش جان = ارتا  ،سرفرازاست ( بايستی زشت ونکوھيده شود ،
وبرترين گناه انسان شمرده شود  .منيدن )= منی کردن ( جمشيد که
انديشيدن باشد  ،منی کردن ميشود که کبروتکبروابرمنشی است ) نه
سرفرازی وراستی ونه آزادی ( .
جمشيد با انديشيدن وآباد ساختن جھان وتوليد مدنيت  ،خود پسند وگمراه
وھمکار اھريمن ميشود  ،وبا اھريمن  ،به فراز پرواز ميکند )
سرفرازی  ،اھرمنی است ( و ھمه را کوچک ميشمرد و خود را بزرگتر
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وبھتر ازھمه ميداند  ،و اين خرد جمشيدی علت گردنکشی او ازخدای
تازه ) اھورامزدای زرتشت ( ميگردد  ،چون حاضر به اطاعت و
تابعيت ازدانش وروشنی وھمه آگاھی اھورامزدای زرتشت نيست .
ازاين پسّ »،
شر بنيادی« ،کبر) (apar-menishnاست نه خشم ».
منيدن «  » ،اپـرمنيدن  ،برمنشی « ميگردد .انديشيدن ) منيدن ( ،
کبرونخوت وغرور) منيدن ( ميگردد  .انديشيدن با خرد انسانی  ،کبر)
ابرمنشی ،اپرمنيدن ( ميزايد  .انسان که با خردش ميانديشد و
درانديشيدن  ،آزاد ومستقل ميشود  ،ازتابعيت وعبوديت سربازميزند
 » ،کبر« يا » ابرمنشی « خوانده ميشود  ،و ديگر چنين خردی که
اصل سرفرازی وراستی است و برضدھرگونه تابعيتی است  ،مطرود
وملعون ميگردد و اصل ھمه گناھان شمرده ميشود که بايد ازگوھر
انسان  ،ريشه کن گردد  .ارتا که اصل سرفرازی است ومعربش » ارس
= حارث درعربی «  ،ھمان » ابليس « درقرآن ميگر دد  .نامھای ديگر
ابليس ،ابوحارث وابو مـره است  .و » مر« ھمان پيشوند » مر +تخم «
نام انسانست  .انسان ،تخم ارتا يعنی ،فرزند » مر« ھست  .آزادی
وسرافرازی و استقالل  ،بنام ابليس بايد ازفطرت انسان  ،ريشه کن
ساخته شود وبزرگترين دشمن انسان  ،شمرده شود  .انسان بايد ھميشه
برضد آزادی واستقالل وسرفرازی خود بجنگد  .انسان با انديشيدن
باخرد خود  ،در سرفرازی ) آزاد ومستقل (  ،ھمگوھربا اھريمن وابليس
ميگردد .سرفرازی درانديشيدن  ،کبروابرمنشی ميآورد  .خرد جمشيد،
سرچشمه ھمه گناھان ميگردد وبرای آنکه او را تابع ومطيع اھورامزدا
و ﷲ وپدرآسمانی ويھوه  ...ساخت  ،بايد اورا به دونيمه اره کرد .خرد
انسانی که فراروئيده از آتش جانست  ،به پرتگاه نيستی برده ميشود و
اينجاست که فرانک  ،يا آتش جان  ،با ھمان گفته رستم  ،دربرابر
خدايان مقتدر ميايستد :
تراگفتم و ،بيش گويم ھمی
که از راستی  ،دل نشويم ھمی
 ،که » آزاد مـرد «
مـيـآ زار کس را
سراندرنيارد  ،به آزارو درد
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فرانک،زنی که ضحاک راسرنگون کرد

،وانقالب اودربينـش
فرانک
ِ
فرانک ،مادرفريدون  ،برای
دگرگونه ساختن ِ» بينش ضحاکی« برميخيزد
........................................

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

انقالب دربينش،با انقالب درچشش،آغازميشود
گربرفلکم دسـت ُبـدی چون يـزدان
برداشتمی  ،من اين فلک را زميان
ازنــو  ...........،فلکی دگر ،چنان ساختمی
کآزاده  ،به کام دل رسيدی  ،آسان – خيام
» به کام رسيدن وکام بردن و کامکاری «  ،مسئله »چشيدن ومزيدن
«است  ،وازچشيدن ومزيدن است که درفرھنگ ايران  » ،بينش بنيادی
«  ،پيدايش می يافته است  .بينش بنيادی ،بينشی است که واقعيت داده
ميشود  ،کاربند است  .فرانک  ،درشاھنامه  ،ميداند که ضحاک ،
دراثرتغييرچشش ھست که تغيير بينش داده است  .ضحاک درعذاب
دادن وکشتن و» ّ
اره کردن انسانھا به دونيمه ھست که کام می برد ،
چون دردی را که ديگری ميچشد ،شادی ميشود که او ميتواند بچشد  .تا
ديگری درد نبرد و شکنجه نشود  ،او نميتواند شاد بشود  .بينش ضحاک
 ،بينشی است که از» چشش شيره گياه « به » چشش گوشت  ،در دريدن
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جانھا ازھمديگر « دگرگون شده است  .اين تغييرچشش  ،علت تغيير
بينش ،وتغيير شيوه حکومتگری گرديده است  .قدرت او برپايه اين بينش
قرارداردکه تا ديگری  ،درد را نچشد ،او نميتواند شادی ازقدرت خود را
بچشد  .ھنگامی که مردمان از آزاراو ،درد ميبرند  ،او کام ميبرد  .درد
وعذاب ديگران  ،تبديل به » شادی در بينش قدرت وحکومت « او
دربن وجودشان نچشند ،
ميشود  .اينست که تا مردمان  ،عذاب ھای اورا ُ
او نميتواند  ،قدرت و سلطه خود را برديگران بچشد وازآن کام ببرد
 .شادی ديگران از زندگی  ،بينش اورا ازقدرت به ھم ميزند  .اينست
که درقرآن نيز واژه » ذوق «  ،فقط در»اظھارغضب ﷲ « بکار برده
ميشود  .تا کفار ،عذاب ﷲ را نچشند  ،ﷲ  ،نميتواند قدرت وقھاريت
وسلطه خود را بچشد  .درحاليکه درفرھنگ ايران  ،ذوق ھرگز دراين
رابطه بکار برده نميشود و ھميشه با عشق و مستی ِوصال کار دارد :
عشق  ،آدميت است  ،گر اين ذوق درتو نيست
ھمشرکتی  ،به خوردن وخفتن  ،دواب را
اشتر به شعر عرب  ،درحالت است وطرب
گر » ذوق « نيست تورا  ،کژ طبع جانوری ) سعدی(
ذوقی چنان ندارد  ،بی دوست  ،زندگانی
دودم به سر برآمد  ،زين آتش نھانی ) سعدی (
ومولوی » ذوق « را که » عشق ورزی دوجفت « است  ،دروازه
زندگی حقيقی ميخواند .ولی وارونه چنين مفھومی از » ذوق «  ،ﷲ در
قرآن ،ھميشه به فکرچشانيدن حريق وعذاب وسعيربه کفاراست  ،تا
حکمت الھی  ،دراو پيدايش يابد  » .ولنذيقيھم من عذاب غليظ « و » ُنذقه
من عذاب اليم « و » ذوقوا عذاب النار« و » فذوقوا لعذاب بما کنتم
تکفرون «  .با اين چشانيدن عذاب وشکنجه دادن و به آتش سوزاندن
 ...است که ﷲ  ،به» حکمت خود درحکومت« کردن ميرسد و ازآن کام
ميبرد و قدرتش را درعمق وجودش ميچشد  .حکومت الھی ،برپايه
دربن جان ،
داشتن اين » حکمت « است  .قدرت وسلطه وغلبه  ،تا ُ
چشيده نشود  ،به پشيزی ھم نمی ارزد  .ھمه ميخواھند به قدرت برسند ،
تا مستی ازشادی آن را درجان خود بچشند  .اين چشش قدرت وقھاريت
وغضب وسخط و ارھاب خودش  ،ھنگامی امکان پذيراست که مردمان
 ،عذاب او را در ُبن و کل وجودشان بچشند  .فلسفه مجازات وکيفرو
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جھنم وجھاد وامر به معروف ونھی ازمنکر ،ھمه ازاين حکمت ،
گسترده شده است .حکمت او ،زاده ازاين ھمين رابطه دوچشش ) چشش
شادی او ،درچشش عذاب ديگران ( باھمست  .تا انسانھا عذاب را درکل
وجودشان نچشند  ،دراو  ،چشش قدرت وسلطنت وقھاريت پديدار
نميشود .
اين حکمت ) بينش ( اوست که تبديل به » حکومت « ميشود  .وفرانک
 ،ميداند که حکومت ضحاکی  ،بر بينشی گذارده شده است که از »
چشش خونخواری ودرندگی وسختدلی وتجاوز وارھاب « پيدايش يافته
است  .حکومت ضحاکی يا حکومت اسالمی  ،بايد درعذاب دادن
وشکنجه کردن وترساندن  ،به تجربه درستی واعتبار ِ بينش وحکمت
خود برسند  .مسئله تغيير قدرت وحکومت ضحاکی  ،تغيير دادن چشش
درھردوسو ھست  .مسئله تغيير قدرت  ،ھنگامی حل ميشود که وقتی
دربن زندگيش ميچشد  ،اين شادی  ،تبديل به
ملت  ،شادی را
ُ
شادی ِحکومت گردد  .مذاق و ذوق  ،با گوھر انسان وتحول يابی گوھر
انسان وخدا کار دارد  .ھم تصوير انسان وھم تصوير خدا  ،ھردو بايد
عوض شوند .
ذوق ومذاق  ،دراصل  ،معنای » سليقه ھنری « را که امروزه دارد ،
نداشته است  .ذوق ومذاق ) درپھلوی  ،ميزاگ ( با »جفت شوی
وانبازشوی وجودی يا گوھری« با ھم کار داشته است  .ميزاگ ،که
معربش » مذاق « است  ،وھمان واژه » مزه « ماست  ،دراصل به
معنای » آميختن وجفت شدن ومھررزيدن« است  .گوھرﷲ درچشانيدن
عذاب به مردمان است که قدرت وسلطه وبينش خود را ميچشد  .اين
را درفرھنگ ايران » زدارکامگی « ميگفتند ) از زدن  ،کام بردن
وجشن گرفتن ،عيد قربان (  .اينست که برای تغيير گوھرحاکميت
وحکومت  ،بايد شيوه چشش  ،تغيير بايد  .خيام  ،در رباعی که در باال
آمد  ،درپی آنست که انسان آزاد  ،بتواند درگيتی کام ببرد  ،وشادی
زندگی را درھمين گيتی  ،نقد وبيواسطه بچشد وبرای اين کار ،درمی
يابد که بايد کل جھان واجتماع وقوانين موجود را ويران ساخت  ،چون
اين جھان واجتماع وقانون  ،به » غايتی ديگر« خلق شده است که
متضاد با غايت ِچشيدن شھد زندگی وآزادی درگيتی ھست .
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خيام  ،بدان گونه که ﷲ اين جھان را آفريده است  ،اعتراض ميکند ،
ودرانديشه آنست که خودش خدائی ديگربشود وجھانی ديگربسازد  ،تا
درآن  ،انسان آزاده  ،به آسانی  ،به کام دلش برسد  .او اعتماد به توانائی
خود ،درآفريدن چنين جھانی دارد  .او ميداند که جھان وتاريخ وحکومت
وقانون و بينش  ،بايد آنگونه بشود که انسان درآزادی  ،شيرينی زندگی
را درھمين گيتی بچشد  .چشيدن  ،مسئله نقد بودنست  » .کام يافتن وبه
کام رسيدن «  ،مسئله چشيدن ھستند  .مراد و مقصود و آرزوو مطلوب
و آرمان وآرامش وامنيت وموفقيت و زندگی کردن به دلخواه و شادی ،
چشيدنی و رسيدنی ھستند  .اين ھا  ،حواله به آخرت داده نميشوند » .
رسيدن « ھم چنانچه ديده خواھد شد  ،ھمان چشيدن شيرابه و
گوھرچيزھا درگيتی ھست  » .کام « ،دھان وسقف دھان و درويس
ورامين نيز » ،اندام زايشی انسان « ھست  .آرمان بھزيستی
وديرزيستی نيز که درفرھنگ ايران  ،خرداد وامرداد ) ھاروت وماروت
( بوده اند  ،خدايان دھان ودستگاه گوارش  ،يا به عبارت ديگر ،اصل
مزه ھستند  .بھزيستی وديرزيستی  ،بايد چشيده ومزيده شوند  .ازاين رو
با اين خدايان  ،اين آرمانھای بزرگ ايران  ،طرد شدند  .طرد ھاروت
وماروت  ،طرد آرمان چشيدن مزه بھزيستی درگيتی بود  .رام نيز ،که
ھمان فرانک باشد ،وخدای زمان وزندگيست  ،خدای مزه نيزھست .
زندگی درگيتی ودرزمان  ،مزيدنيست  ،نقد است  .به عبارت ديگر،
درفرھنگ ايران  ،زندگی در زمان درگيتی  ،بايد خوشمزه باشد  ،چون
خدا که درزندگی  ،پيکرمی يابد  ،خوش مزه است  .رام يا فرانک  ،که
خدای زمان وزندگی ومزه ھست  ،وخدای زندگی وموسيقی ورقص
وشعر وشناخت است  ،اصل مزيدن وچشيدن است  ».خدا « را ھم
درمزيدن وچشيدن  ،يعنی دررابطه مستقيم زندگی کردن ميتوان شناخت
 ،چون ميتوان اورا مانند آب وشيروباده درخون خود  ،ھنجيد )= کشيد
(  .انسان ازنوشيدن خدا که شيرابه وجان درھرچيزی درگيتی است ،
ازشادی  ،مست ميشود .
شناختی که ازچشيدن  ،پيدايش نيافته  ،شناختی است که بار بردوش
انسانست  .شناختی که ازچشيدن پيدايش نيافته  ،برضد خدا وبرضد جان
وبھزيستی ھست ،و آزادی را ازانسان  ،سلب ميکند ،وخدا را ازانسان ،
تبعيد ميکند  .آزادی را بايد چشيد تا شاد شد  .چشيدن  ،پيوند مستقيم
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يافتن با ُبن وحقيقت چيزھاست  .چشيدن  ،بينش بيواسطه با جھان
است .انسان آزاد  ،نيروئی درخود سراغ دارد که ميتواند جھانی نوين
بيافريند که به کلی با جھان موجودی که ﷲ آفريده  ،فرق دارد .
خيام ،جھانی وقوانينی را که ﷲ  ،خلق کرده نمی پسندد و رد ميکند  .او
برضد غايتی است که برای زندگی انسان دراين جھان گذارده شده  .در
اين جھانی که ﷲ آفريده  ،آزادی نيست  .جھانی  ،جھان آزاد است که
انسانھای آزاد  ،ميتوانند آن جھان را به کام دل خود بسازند .
خيام دراين چھارپاره  ،غايت آفرينش جھان نوين را » زيستن شاد وآزاد
انسان « ميداند  ،وارخدائی روبرميگرداند که درجھانش نميتوان
درآزادی  ،شادی را درگيتی چشيد و ازآن کام برد  .خيام به دنبال شادی
که فقط » تسکين دھنده دردھا دراين گيتی « است نميرود  .خيام ،
نميخواھد با ميگساری  ،دردھای اين گيتی را فراموش سازد  .اساسا
فلسفه نوشيدن باده درايران  ،برشالوده » تسکين دادن درد وغم واندوه
وفراموش ساختن زورکی آنھا « نھاده نشده بود  » .باده نوشين «  ،نام
خود » رام = خدای زندگی وشادی= فرانک « بود  .خيام  ،وارونه
آنچه به او نسبت ميدھند  ،چاره نھائی کاررا  ،دراين ميداند که اين
جھان واين قوانين واين غايت را بايد به کلی ويران ساخت .
به عبارت ديگر ،خيام  ،اين خدا واين شيوه آفرينش و»غايتی را که
ازبن قبول ندارد  ،وازسوی ديگر ،درخود نيز،
درآفرينش دارد « ُ ،
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 ايران
 ،ديده ميشود که » بينشی که ازچشيدن « برميخيزد  ،بينشی است
نيرومند که به خود واقعيت می بخشد  .آنچه را انسان با کل ھستی اش
ازشيرابه جھان  ،می چشد  ،تبديل به بينشی ميشود که توانا به واقعيت
دادن خود ھست  .بينشی نيست که فرسخھا ازواقعيت دوروبيگانه است .
بينشی نيست که انسان درھرعمل وفکری که ميکند  ،ازآن ميگريزد و
پشت به آن ميکند  ،و ھميشه نيزگرفتارتقصيروگناه وريا ھست  .بينش
چششی  ،بالفاصله درانديشه وگفتار وکردار ،سرازيرميشود و تحول به
انديشه وگفتاروعمل می يابد .
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ازاين رو » خرد « درفرھنگ ايران  » ،کاربند وکارگزار « ھست
که با پديده ھای جھان  ،جفت وانبازميشود و آنھارا ميچشد  .بينش ِ
»خرد ِ کاربند «  ،خردی که آنچه ميانديشد  ،واقعيت نيز ميدھد ،
ازچشيدن مستقيم و بی واسطه انسان پيدايش می يابد  .بينشی  ،کارگزار
يا کاربند ) موءثر( است که ازچشش گوھرچيزھا درگيتی  ،زاده ميشود
 .خرد کاربند  ،خردی که آنچه ميانديشد  ،واقعيت ميدھد  » ،بينش
چششی « است  .بينشی که ازچشش برخاسته است  ،بينشی است که
ميآفريند و به خود واقعيت می بخشد  .با شناخت اين پيوند » بينش با
چشش « درفرھنگ ايران ھست که ميتوان دريافت چرا خدايان ايران )
کرمائيل درشاھنامه که سيمرغ ،خدای آسمانست  ،و ارمائيل = ارمئتی
که خدای زمينست ( ھردو  ،آشپز وخواليگرند  .خواليگر ،ھمان واژه »
خوال = خوار= خور= « xvarاست  .بنا برناظم االطباء معنای خواليدن
 ،چشيدن است  .معنای ديگرآن  ،خوردن است  .ولی دراصل » خور=
خوار« معنای» نوشيدن « داشته است  .ارتا وآرمئتی ) آسمان وزمين (
که با ھم درھروجودی  ،يک تخم ھستند  ،خواليگرند  ،اصل چشش
ھستند  .حقيقت خود را ميچشانند  .خودشان درھرجانی  ،چشيده
ومزيده ميشوند .
انسان درنوشيدنست که ميمزد وميچشد  .انسان درشناکردن
ودرشستشوی خود  ،آب را ميچشد  .انسان درنوشيدن ازجام جم ،
معرفت را ميچشد  .درتورات  ،انسان ميوه درخت معرفت را»
ميخورد« وبه بينش ميرسد  .درفرھنگ ايران ،خوردن که با » جويدن
دندان« کار داشته باشد  ،تداعی » درندگی « ميکرده است ،که پيکريابی
» اصل خشم يا قھروتھديد « است  .ازاين رو ھمان واژه » نوشيدن « را
برای » عمل خوردن « بکار ميبرند  .ايرانی درخوردن ھم  ،می نوشد .
واژه » خوردن «  ،به معنای » نوشيدن« است  .انسان مانند درندگان
نميخورد  ،بلکه می نوشد  .انسانيت  ،با نوشيدن  ،وبا بينشی که پيآيند
نوشيدن شير ازپستان مادراست  ،پيدايش می يابد  .گياھان روی زمين
گـش ئوروان يا گاو طاوس رنگ « ھستند و ازنوشيدن
 ،پستانھای » ُ
شير اين گاوزمينست که بينش مھری درانسان پيدايش می يابد  .انسان
درزندگی درگيتی  ،شيرابه جھان ھستی را می نوشد وميچشد تا با جھان
جفت وانبازشود  ،تا با جھان مھربورزد  .درفرھنگ ايران  ،انسان ،
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ازرود خانه شيرابه ھستی ميگذرد و آبياری ميشود ) شنا ميکند  ،شسته
ميشود ( و بينش وروشنی وشادی  ،ازاو ميرويد  .بينش حقيقت وخدا ،
با نوشيدن وچشيدن ومزيدن کاردارد  .انسان  ،بايد خدا يا حقيقت يا ُبن
گيتی را بايد بچشد وبمزد  ،تا خدا وحقيقت واصل را بشناسد  .فرھنگ
ايران دراثر اين مفھوم » چشيدن «  ،برضد مفھوم » واسطه وپيامبرو
فرستاده « بود .
درفرھنگ ايران  ،به آموزگار ،چشيتار گفته ميشد .آموزگار ،کسی
نيست که معلوماتی را به ما درس بدھد  ،بلکه کسی است که شيوه
چشيدن گوھر چيزھارا درگيتی به ما ياد ميدھد  .به ما ياد ميدھد چگونه
با آزمايش ميتوان  ،درونمايه گيتی را چشيد  .پديده ھای جھان  ،چشمک
)  ، (chashmakسرچشمه ) اصل ( وغنی وتوانگروباشکوه و
درخشانند  » .چشم « انسان  ،پس ازآنکه شيرابه پديده را چشيد،
روشن ميشود ومی بيند و ازاين رو چشم ناميده ميشود .
تا »چشم «  ،نچشد ،پيوند مستقيم با گيتی ندارد  .انسان درچشيدن اندکی
ازچيزھا ) چاشنی ( ميتواند کيفيت وماھيت آنرا تميزوتشخيص بدھد .
اين رابطه مستقيم وبی واسطه با گوھر چيزھا  ،اصل شناخت شمرده
ميشد  .چشتک  ،حکم وعقيده و تفسيروراءی وفتوی ھست  .چشيشن ،
آموزه و تعليم وموعظه وياد دادن است  .انسان بايد برای ياد گرفتن و
آموختن وبرگزيدن  ،بچشد  .انسان  ،چيزی را فھميده وشناخته  ،که
شيرابه آنرا خودش مستقيما چشيده است  .معلومات ومفھومات
واصطالحاتی که من از ديگری وام ميکنم وياد ميگيرم  ،ھمه مرا از »
چشيدن « ،دور وبيگانه ميکنند  .معلومات ترجمه ای ،ھمه معلومات
ناچشيده ھستند .
اين شيوه تفکر ازکجا ميآيد ؟ ازآنجا که خدا درايران  ،دايه ومادرانسان
بشمارميرفت و بينش انسان  ،پيآيند نوشيدن شيرازپستان مادراست .
انسان  ،تخميست که با مزيدن شيرمادر ،که جان اوست  ،وھنجيدن آن ،
ميرويد و سبزوروشن ميشود  ،يعنی به بينش ميرسد  .بينش  ،رويش ِ
شيرخود مادر يا خدا ھست .
آميزش تخم انسان با
ِ
خدا ی ايران که دايه ومام ھرانسانی ھست  ،با شيری که تحول
يابی جان خود اوست  ،تخم انسان ) مردم= مر +تخم ( را آبياری
ميکند و ازھنجيدن اين شيراست  ،که خرد ،درانسان پيدايش می يابد .
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اينکه با مزيدن انگشت کوچک يا انگشت  ،خرد وجان وارد درتن انسان
ميشوند و درھمه تن  ،مانند پا درکفش ،ميگسترند  ،مکيدن شيرازپستان
مادر ،عبارت بندی ميشود  .انگشت کوچگ يا انگشت  ،نماد نوک پستان
مادراست .ھم واژه »کام « وھم واژه » رسيدن « در رباعی خيام  ،با
چشيدن کار دارند  .برای ساختن جھانی نوين که انسان درآزادی  ،شادی
را درگيتی با جانش بچشد  ،بايد » بينشی که درجھان ،چيره است «  ،و
» بينش ضحاکی « است  ،دگرگونه ساخت  .ودرست فرانک  ،برای
دگرگونه ساختن » بينش ضحاکی « برميخيزد  .بينش ضحاکی  ،چيست
؟ ھنگاميکه ما امروزه بحث از» بينش « ميکنيم  ،فرسخھا از» فلسفه
بينش « درفرھنگ ايران  ،دوروبيگانه ايم  .بينش ما  ،بی آنکه آگاه
باشيم  » ،بينش نوری « ھست  ،بينش با واسطه نور ھست ،
درحاليکه بينش ھزاره ھا درفرھنگ ايران  » ،بينش چششی « بوده
است  .بينشی  ،که مستقيما ازچشيدن ومزيدن ومکيدن شيرابه گيتی ،
ازجان انسان پيدايش می يابد  .بينشی که ھرگونه » واسطه ای « را رد
وطرد ميکرده است  .حتا انسان درفرھنگ ايران  ،با چشم  ،درآغاز،
ميچشد و ازاين چشش ِ چشمست که چشم  ،می بيند  .بينش چشم ھم
ازچشش است وبرای اين خاطر ،چشم ناميده ميشود  .درفرھنگ ايران ،
با چشيدن ومزيدن است که ازکل تن انسان  ،بينشی پيدايش می يابد که
سراسر ھستی او را فراميگيرد و تحول ميدھد  .اين چشيدن شور وتلخ
رويدادھا ھست که گوھر » آزمايش « است  .چيزی را انسان آزموده
که جانش  ،آنرا چشيده است  .بينش وھنر بايد ازاين چشيدنھای جان در
آزمايشھا  ،ازانسان  ،فرارويد و ببالد  .ازاين چشيدن در آزمايشھاست که
ھنرھای انسانی پديدار ميشوند :
غم وشادمانی ببايد کشيد زھرشور وتلخی ببايد چشيد
نگيرند بی آزمايش ھنر
جوانان داننده با گھر
اين انديشه که با» چشيدن«،سراسروجود انسان تحول می يابددرعرفان
ايران باقی ميماند،ھرچند رابطه نقدی آن دررابطه با گيتی،به کنار نھاده
ميشود
از بد ونيک  ،برکران آمد
تامی عشق تو ،چشيد دلم
ازسرنام ونيک وروی وريا با سر درد جاودان آمد ) عطار(
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با چشيدن است که درانسان  ،بينشی پيدايش می يابد که ھمه توبه ھای
دينی را ميشکند وبه فراسوی مفاھيم بد ونيک شريعت گام می نھد  .با
اين رابطه مستقيم با حقيقت درچشيدن است که انسان پشت به شريعت
ميکند .
ازباده عشق تو  ،يکی جرعه چشيديم
صد توبه  ،به يک جرعه  ،شکستيم دگر بار ) عطار(
اين رابطه مستقيم وبيواسطه انسان با حقيقت وخدا واصل  ،که درنوشيدن
وچشيدن و ذوق عبارت بندی شده  ،و سرمايه آزادی دينی واجتماعی
وحقوقی وسياسی است  ،اساسا ازروشنفکران درک نميگردد .ارزش
افکار شعرا وعرفای ايران  ،درتاءسيس آزادی انديشه وبينش ناشناخته
مانده است  ،چون رابطه ای که درفرھنگ ايران  ،ميان » چشيدن « با
» بينش « و» تحول کلی انسان وتحول درکليه ارزشھا « بود  ،فراموش
ساخته شده است .

