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  منوچهرجمالی

  

  رانی ـوری ايـجمه
 »ئله ضحاک ـمس« و

    که وجودِ جاندوستی، ضحاک
   شدجان آزارقدرت،برای دست يافتنِ به 

  اهريمن ميشود ؟چگونه خدا،
   می يابد ؟» بدی« ، دگرديسی به » خوبی«چگونه

  ميشود؟) قهرودرشتی وتهديد(ـَشم هر، خچگونه ِم
 ميشود؟)  اژدهااژی،( ، ضد زندگی ) ژی( چگونه زندگی

  »حکومِت مهر«چگونه 
 ميشود؟» وتهديدحکومت قهر«تبديل به

» فراسوی تغيير«چراهرقدرتی،خودرا
  قرارميدهد؟

  
انقالب آنچه درشناخت انقالبات ، ناديده گرفته ميشود آنست که 

» يقين به طبيعت نيک و توانای انسان « جوشيده از، فرانسه 
انقالب .  بود به ارث برده) دوره باززائی (  که ازرنسانس بود
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 بود که انسان، تواناست ، چون فرانسه برشالوده ايمان جامعه بدان
. خردش ، کليد همه بندها و ترازوی سنجش همه چيزهاست 

به عبارت .  است  همه چيزهاخردانسان ، هم کليد وهم ميزان
 ميجوشيد که  راهگشای ، خردیازاين يقين انسان به خودديگر، 

تا انسان ، چنين . ومت و اقتصاد و اخالق وحقوقستزندگی و حک
يقينی ازخود نداشته باشد که چنين کليد وميزانيست ، هنوز قطب يا 

ِ  تغييرات  نيست که درانقالب یمحورو گرانيکاه وسرچشمه
ايمان به «  برپايه  ازيکسو،الب ايران ،انقولی . بازتابيده ميشود 

نهاده » يمان به مذهب ا«  برپايه ازسوی ديگر،و» دئولوژی اي
هردو د ونميانجام» رهبری شدن «  يکراست به  هردو که،شد

رهبری شدن درانسانها هستند وبرضد خرِد کليدی « بنياد سائقه 
   .  »وميزانی هستند

 . چنين انقالبی، گوهروارونه انقالب فرانسه را داشتطبعا 
 ميبرد ، رهبرو پيشوا و پيامبرو امام و ولی ، هنگامی مردم را راه

مستقيما  ديگر ،که يا خود ، خرد آنها را بزدايد ، يا خرد آنها
انقالب ايران، ازهمان اين بود که .  نجوشد )جانشان (اززندگيشان 

نهاده شد و روز به » خرد زدائی سيستماتيک « آغاز، برپايه 
شده و اکنون روز، گامی فراتر درزدودن خرد ازجانها ، برداشته 

دليها  ، با درشتی ها وسختيشترو ژرفتر خردخواهان زدودن ب
دوام رهبری ، فقط با زدودن . وبيشرميها و خونخواريهای هست 

 ِ خرد اززندگی خود مردم فزونترخرد ، وباز داشتن جوشيدن
»  يا از جانش ،خرد زدائی اززندگی انسان« اين روند . ممکنست 

ان آنرا  که ميتو،، پيشينه درآزمونهای بسيارکهن درايران دارد
 اززندگی ،  شيوه خيزش دوباره خردبه يافتنبازخوانی کرد و

  .انگيخته شد 
 خود وارونه جمشيد ، ضحاک ، يقين به سرچشمه بودن خرِد
خرد،  . ندارد و يقين به توانائی خرد خود را از دست داده است



 

 

3

3

به عنوان ،  خود را او ديگر، خرِد. ديگر ازجان خود او نميجوشد 
اينست که .  درنمی يابد ،ها و ترازوی همه سنجش هاکليد همه بند

نياز به آموزگارو راهبرو پيشوا دارد ، وبا اين عجزو احتياج 
عدم يقين به همين .  درايران آغازميشود  ،هست که روزگارشوم

سرچشمه بودن جان خود ، اورا تابع وعبد ومطيع اهريمن 
  .ميسازد

  
  يگويند ؟م» چشم « ، » چشم « چرا ايرانيان ، به 

  
 بايد شناخت که چرا ايرانيها ،برای شناخت اين آزمون بسيارژرف

. ناميده اند » چشم «  اينهمانی ميدادند ، ،، چشم را که با خرد
 ايرانيان، مشخص ِ  فلسفی انديشيدندرهمين نامگذاری ، شيوِه

انديشه ِآموختن ، راهنمائی، يافتن « درفرهنگ ايران ، . ميگردد 
ن شوی، آگاه ومطلع وبا خبرشوی ، صاحب رای وعقيده ، روش

 ، مستقيما» چشيدن «  ، چون کار داشت» چشيدن « با » شوی 
با  يا ،انسان با جان. انسان هست)  جان =( با زندگی پيوند يافتنِ 

کسی ديگر و با با. خود زندگيش هست که يک چيزی را می چشد
 يا ن ، عشق، نميتوا ازاو يا دگرفتن تئوری و مفاهيم ومقوالت

 =(هرنيازی .  را چشيد )زندگيست در پيوستگی با هرچه =(مهر
است ، يعنی ) نيازی (  عشق ورزی درايران ، رونِد) احتياجی 

= نياز« زندگی را بايد چشيد ، چون سراسرش  . بايد آنرا چشيد
  . است» مهر 

 يعنی با زندگی  خود،اين درک مستقيم وبالواسطه پديده ها با جان
که انديشيدن جوشيده » خرتيدن « .  ناميده ميشد »خرد« خود ،

  . کار داشتچشيدن ،خود با جانِ ززندگی باشد ، ا
، خرد ) مزه ميکند( کسيکه با جان خود ، چيزهارا ميچشد 

اين انديشه . ی است د ، آگاهست ، روشن است ، دارای راءميورز
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 »چشيتن « در همه اصطالحات مربوط به  ،نازک وژرف
 که ارتباط ،درچشيدن ، هويت خرد. وی باقی مانده است درپهل

 با زندگی باشد ، مشخص ،وپيوند مستقيم محسوسات و پديده ها
 ن را با پديده ها و رويدادها ،چشيتن ، آميزش جان انسا. ميشد 

 ، )زندگی (  خود خرد، يک روند انتزاع جان. دمشخص ميکن
محسوسات وگيتی  آميختن جان با  بلکه روندازمحسوسات نيست،

ازاين روی ، به چشم ، چشم ميگفتند چون درچشم يا خرد ،  . است
،  وبا چيزها درگيتی  ،بايد جان ، مستقيما چيزهارا بمزد و بچشد

 اين بود که به آموختن وتعليم دادن و به .آميخته وقرين شود 
» تن چش« راهنمائی کردن يا به راءی دادن واظهارعقيده کردن، 

ه را ياد ميدهد وميآموزد، يا رائی را به سخنی ديگر، آنک. ميگفتند 
مستقيما ) با زندگيش( که ميدهد و عقيده ای را که ميگويد با جانش 

   . ميگفتند تارـيچش  يا آموزگار،يا چشيده است 
، مزه ای را که با جانش ازپديده ها تجربه ) آموزگار( = چشيتار

فقط انتقال  . »ند ميچشا« کرده و چشيده است، به شاگردانش 
يک مشت مفاهيم انتزاعی و مقوالت منطقی خشک وسرد ، 
آموزگار را مشخص نميسازد ، بلکه اين شيوه چشش ، و تجربه 
جانی ونهادی و وجودی خود را به ديگران ، برای چشيدن 

باشد ، » زدارکامه « حاال اگر اين آموزگار، اهريمن . ميدهد 
  ، با خردمان ، جان مارارابطهبسيارخطرناک ميشود ، چون 

 با چشممان که همه چيزهارا درديدن ميچشد، به هم ميزند و يعنی
با اين شناخت است که ميتوان به سراغ درک  .  تغييرميدهد

ضحاک ، برعکس جمشيد، . داستان ضحاک درشاهنامه رفت 
خودش مستقيما ازچشيدن چيزها ، آگاه وباخبرنميشود و نمی 

  که جوشيده ازجانش باشد، نگاهبان اوکه خردیاينست . آموزد
او محتاج آموزگاراست ، چون خردش ، .  نيست وجهان وجامعه 

 «اهريمن به او،.  مستقيما نميتواند بچشد وبا چيزها جفت شود 
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 يا شيوه مزيدن و چشيدن خود را ميدهد و همکام خودش »کام
خردضحاک، خرديست که رابطه مستقيم با جان خودش . ميکند 
.  و با جان خودش ، چيزها را نميچشد و ازآن نمی آموزد ، د ندار

ازجان اهريمن ، ازشيوه . ازاين پس ، خردش ، اهريمنی ميشود 
تغيير ذائقه . ميانديشد وميآموزد ميچشد وچشيدن وکام بردن ، 

او مانند . ميدهد ) مزه =  درپهلویميزاگ =(وذوق ومذاق 
درکام .  م می برد است که کا) آزردن ( اهريمن ، از زدن 

 داهريمن ، زدن وآزردن وخونريختن و شکنجه دادن و ايجاد در
او وقتی عذاب ودرد وشکنجه .  ، خوشمزه است  کردنودروغ

عيد (  وجشن ميگيرد ،مردمان را چشيد، شاد وخوشحال ميشود
 باخشکيدن سرچشمه جان درخرد ضحاک،) . قربان ميگيرد 

اهريمنی را کسب کند و خرد و کام «  مجبور است که ضحاک
 او، آموزه . که ديگر ازجانش نمی جوشد ،جانشين خردی سازد

کام يا ذوق، حس « اهريمن را حفظ نميکند وياد نميگيرد ، بلکه 
ازاين پس، خرداو  . همان کام وذوق اهريمن ميشود» چشائی او 

 جانی . فرا ميجوشد  اهريمنی ،ازاين چشش ومزه ويا ذوق
کسب « خرد، مستقيما ازآن نميجوشد ، نياز به که ) زندگی ای ( 

 با آموختن ، . ازاهريمن می يابد » کسب شيوه چشيدن = خرد 
 يک مشت معلومات انتزاعی و تئوريکی از ديگری کسب تنهاما

شيوه ای از چشيدن تجربه ها را، جايگزين « نميکنيم ، بلکه ، 
س ، ما ازآن پ. که خشکانيده شده است ،چشش جانی خود ميکنيم 

شيوه = کام ديگری « طبق جان خود ، عمل نميکنيم ، بلکه طبق 
زندگی (  خرد ما از جان ما پيونِد. عمل ميکنيم » چشش ديگری 

 يا کام« داريم، چون » خرد وامی «  ، ما. بريده شده است ) ما
يک انديشه را با انديشه  . داريم»  وامی ذوق وشيوه چشش

 ولی يک ذوق و شيوه چشش را به ديگر، ميتوان رد ونفی کرد ،
ديگر درخرد ما ، جان ما . آسانی وسادگی نميتوان تغيير داد 
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 ما ناتوان وسست وتابع  هست کهازاين پس . حضور ندارد
 است که روشن  بينش- پيشبا چنين  . ومطيع وعبد ميشويم

يکی از ژرفترين داستانهای  ميگردد که داستان ضحاک ، 
انديشه های فلسفه سياسی يکی ازمهمترين  درآن است ، وشاهنامه 
داستان « . طرح ميگردد  درفرهنگ ايرانبشری ،القی ودينی واخ

 » ف جان جامعهجايگاه پيدايش بينش از ژر« ، که به معنای » 
مراجعه شود به  ( را داشته است» دين «  و دراصل معنای ،است
ژرفای  که ، ، دربرگيرنده انديشه های بنيادی انسانيست)يونکر

ی را روشن های اجتماعی وتاريخی و سياسی ودينرويدادتاريک 
  .  وبرجسته ميسازد 

داستان ضحاک ، بدين مسئله بنيادی می پردازد که چگونه جان 
، ضد جان يا ضد  ) گی يان= گی=  zhi=ژی= زندگی( 

« بايد درپيش چشم داشت که ميشود ؟  )azhi (زندگی
 » فام+ ژی= ام يا ژيوامجيو«  ازمادر ، نيز »شيرنوشيدنی

. گفته ميشود » جيو« خوانده ميشود و درسانسکريت به خون هم 
ه جان ، اينهمانی باشيرو شيرابه گياهان وروغن واسانس داده ميشد

+ مر(  با انسان که تخم باشد،و خرد ، از آميزش شيرمادر . است
خرد نهادی انسان ، با چشيدن ازاين رو . فراميروئيد ) تخم 
 بدين ،اينست که داستان ضحاک . پيوند ژرف داشت، ادرشيرم

مسئله می پردازد که چگونه در اثرتغيير مزه وچشش، خرد ، ضد 
چگونه يک خدا، ضد خدا خرد ميشود ؟ جان ، ضد جان ميشود ؟

چگونه ميشود ؟ » ضد قداست « ، » قداست « چگونه  ميشود ؟
؟ چگونه اهورامزدای زرتشت ، استحاله به اهريمن می يابد 

 و  )azhi-dahaaka(، استحاله به اژدها» اصل جان ومهر«
انسانی جامعه   اصل ضد زندگی وقهرووحشت انگيزی می يابد ؟ 

 ودرانتظار اين گونه دگرديسی باشد،و هوشياربايد هميشه بيدار
 درگستره های دين  تا اين گونه تحوالت خطرناک راها باشد ، 
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تواند در سياست واجتماع ،  ب وزود بشناسد) قدرت ( وسياست
 نميتوان  درگيتی،» و قداستیخوبی«گونه  به هيچ  .مهارکند آنهارا
، چون که هميشه همان ميماند که بوده است داشت  کاملاعتماد
 را  وضد قداست ، امکان دگرديسی به بدی وقداستیخوبیگونه هر

 وجود معصوم وتهی ازگناه ، درجهان به سخنی ديگر،. دارد 
  . دارد وجود ن

به هم خوردن « اين انديشه را درفرهنِگ اصيل ايران ، بربنياد 
ِ خودانسان يا ِ اندازه درگوهر « . درک ميکردند »  خدا  خود

، آن جان ، اصل خشم » اندازه هرجانی که به هم خورد 
 خدايان هم ازاين .وتجاوزوخونريزی و وحشت انگيزی ميشود 

ضحاک که سهاک يا « ع  درواق.دگرديسی ، استثناء نميشدند 
 و او ،است» فرزند «  به معنای درپهلویباشد ،» زهاک 

» مهراس وميتراس « است که » مرداس « درشاهنامه ، فرزند 
» خدا «  يک تلفظ .بوده است » اصل شير، يعنی دايه « باشد که 

« است که به معنای » hudao=  huday=هودئو= هودای« ، 
نيز ) هما =(  و واژه هومای ،است» شيردهنده خوب = دايه خوب

 به خدا ،  هنوزو درکردی، است ) مای+هو( به معنای مادرخوب 
خدای « ، ضحاک ، فرزندِ   به عبارت ديگر. هوما گفته ميشود 

 ضحاک، .بوده است » دايه ، زنخدای ايران ومادرواصل زندگی 
 ،  اژی=(که گوهرخدا را دارد ، که جانانست ، تحول به ضدجان 

در آموزه زرتشت و يزدانشناسی  ولی .می يابد  ) ژی دهاکا
 که  ،پيدايش يافت» اهريمن «  مفهوم  ناگهانزرتشتی ،

 با اين اهريمنست که کام انسان را . درفرهنگ اصيل ايران ، نبود
بدی وشّر يا ضد «  دگرگون ميسازد، و اورا به ،فريب و اغوا

وای اهريمن ، جانشين فريب واغ. »زندگی ، ميفريبد واغوا ميکند 
انسان دربدی .ميگردد » تحول گوهری ودگرديسی وجودی « 

 مفهوم   . که آزردن جان وخرد مردمان باشد، کام می برد ،کردن
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درفرهنگ اصيل ايران ، اصل آفريننده زندگی وشادی » اندازه « 
، به معنای يوغ » جی = ژی « ومهراست، چون خود واژه 

ژی يا . ق و همکاری و همآفرينی است يا اصل تواف) گردونه ( 
م اين اندازه که به ه. زندگی ، درتوافق باهم ، آفريننده شدنست 

 تجاوز وقهرودرشتی ونابخردی و بخورد ، جان ، اصلِ  آفرينندهِ 
 در داستان رستم وسهراب  .ووحشت انگيزی يا خشم ميگردد 

ی  ، به تصميم وتقاضاديده ميشود که به محضی که زور رستم
  ،)پيروزی به هربهائی  (  برای غلبه خواهی برسهراب،خودش

 و ،ميشود ، ناجوانمرد وبی مهر وبی خرد ميشود» بی اندازه « 
 اصل آفريننده  ، به کردارِ اندازه« اين مفهومِ . پسرش را ميکشد 

  وبا آموزه زرتشت ،خدای آفريننده يا خالق ،« ، با تصوير » 
  .» سازگارو همخوان نيست 

 درآموزه  آنرا ، پديده ای را طرح ميکند که ضحاکداستان
« ، اگرخدا هم » اندازه «  برپايه مفهومِ .نميتوان يافت زرتشت ، 

، »  ويا بپسندد بخواهدبرای چيره شدن ، کارقهرآميزيا ترس آور
 و از خدائی ،بالفاصله ، دچارهمان دگرديسی ضحاک ميشود

 اينست که ،شه بنيادی زرتشت   اندي.ميشود » ضد خدا « ميافتد و
، بريده و جدا ازهم و » ضدزندگی = اژی « و » زندگی = ژی« 

اهريمن نميتواند ( غيرقابل تحول به همند متضاد باهم هستند ، و
و به آسانی ) اهورامزدا بشود و اهورامزدا نميتواند اهريمن بشود 

 ژی به« اگر، چنين امکان دگرديسی از .  قابل تشخيص ازهمند 
، بسيارپيچيده » برگزيدن ميان خوب وبد « باشد ، مسئله » اژی 

« ، چون نياز به برگزيدن تازه به تازه دروخطرناک ميگردد
انديشيدن و جستن نيازبه ،  های تازه به تازه و طبعا»هنگام 

 دارد ، وبا يکبار برگزيدن ، نميتوان مسئله زندگی  ازنووآزمودن
 .اده ساخت وسياست را برای هميشه روشن وس
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، برای برخورد با چنين  »  هنگام انديشخرِد« درست مفهوم 
.  است  دراجتماع وسياست واخالق و دينتحولمپديده های 

 مستقل قائم بالذاتِ  هنگام تحول ، نيازبه خرِدمهميشه ِ درجهان
« ولی درآموزه زرتشت ، خرد ، به آسانی ميان  . انديش است

 برميگزيند ، واطمينان دارد هميشه يکبار برای »اژی « و » ژی 
. وهميشه همان ميمانند که بوده اند ،که آنها غيرقابل تحول بهمند

درک اين داستان ، نشان ميدهد که فرهنگ ايران ، مسائل انسانی 
را درچه ژرفائی درک کرده است ، که آموزه زرتشت و شريعت 
اسالم وسايراديان نوری دربرابرآن ، افکاری بسيارسطحی 

به ويژه که فرهنگ ايران ، خدايان را نيز . بدوی وساده ميباشند و
  .ازاين دگرديسی ، استثناء نميکند 

 ايرانست ، اين نکته گ ايران که برجوشيده از ژرفای مردمفرهن
را درمی يابد که نيکی وبدی، خيروشر، نيک وبد ، قابل تحول به 

ای  و تنها با يک مشت اوامر و نواهی ، برای کاره،همند
 و يک مشت احکام برای ،مشخصی که خوب خوانده ميشوند

احتراز ازکارهای مشخص که بد شمرده ميشوند ، نميتوان 
 به ويژه ، انديشيدن .بهزيستی جامعه وجهان را تاءمين کرد 

» خرد هنگام انديش « درباره حکومت وحکومتگر، بايد تابع 
 بتواند به بشود ، تا  با پيش آمدن چنين تحولی ، خرد اجتماعی

 خوب ، ميتواند .آسانی ، حکومت وحکومتگر را تغيير بدهد 
« نشان ميدهد که اين مسئله ، . دريک لحظه به بد ، تحول يابد 

 ميدهد ،» یخوب«  خودش را اينهمانی با ، چون» قدرت 
آيا ميتوان قدرت را به کسی سپرد که امروز  . بسيارخطرناکست

چه ضمانتی   بشود ؟» بد  « است ، وفردا ميتواند» خوب « ، 
 همينبه  ،  »امروز قدرت خوب وزندگی پرور « آنهست که

عادل ، ميتواند دريک لحظه ،  ؟ نيز در فردا خواهد بود خوبی 
عدل ميتواند دريک لحظه ، تحول به ظلم . شودتبديل به ظالم 
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. آزاديخواه ميتواند دريک لحظه ، تبديل به مستبد گردد  . بيابد
 خرِد. تواند دريک چشم به هم زدن ، استبداد شود آزادی مي
 . بيخردی بيابد به تحول ، دريک لحظه، ميتواندقدرتمند

ميتواند به راحتی تبديل به ايراسيوناليسم درقدرت ، راسيوناليسم 
 Irrationalism دريک لحظه  قدرتمهرو احسان. بشود ، 

  .درشتی گردد ميتواند قهرو 
 )  axv+ duzh(اند دريک لحظه دوزخ ميتو ) axv + farr(فّرخ 
و غصب آلود  دريک لحظه ، تبديل به ابليس قهار ،اهللا رحيم .شود 

رحم « جمع .  همان اهللا ميداند  نيزميشود ، با آنکه هنوز خود را
. ، برای گريز ازاين مخمصه است» وغضب دروجود يک خدا 

س  خوب ومقد نهاده شده ، و اين تحول خيربه شر، فرازخدا ،
هرچه او ميکند ، خيراست ، فقط ما حکمتش را . ساخته ميشود 

اين را اوج قدرت ميشمريم که او هردو را باهم ميتواند . نميدانيم 
 ، خود را خدای مقتدر،»اصل قدرت «  با مقدس ساختن .بکند 

می ، نيک وبد ، داد وبيداد ،) ژی واژی ( خيروشّر فراسوی 
» اصل قدرت بطورکلی « تدر، با مقدس ساختن خدايان مق .نهد 

  و همه ارزشها ،درگيتی ، اصلی فراسوی خيروشّر ميگردد
    . ميکاهند» اووسيله واسباب «  ، فقط به وآرمانها

قدرت ، آنست که خيروشّر ، نيک وبد ، خوبی وبدی ، داد وبيداد 
برای ابقاء و غالب سازی خود » وسيله وآلت« ، برايش فقط 

قدرت که گوهرش « کوشيده ميشود که اين ازآن پس ،  .ِاوهست 
، با موعظه واندرز ونصيحت »  خيروشّری است سویفرا

   .ومشاورورايزن ، اندکی مهارشود
 معين ،خيروشّر ، خوبی وبدی ، ازاين قدرت ، ازاين خدای مقتدر 

درک مستقيم خرد « ازاين پس، اين . ميشود که چيست؟کرده 
ت ، که خوبی را معين انسان از خوشی زندگی  نيس

، در عمل خيريا شّر کردن ، درداد يا بيداد خدای مقتدر  .»ميکند
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قدرت ، . کردن ، فقط وسيله می بيند برای غايتی که اودارد 
قرار » خيروشّر ، بيداد و داد ، زندگی وضد زندگی « فراسوی 

بدينسان ، قدرت ، اصلی .  وازاينها آلوده نميشود  ،دارد
قدرتمند ، هرکارشّری ميتواند بکند ، .  ميگرددبسيارخطرناک 

چون نه تنها برای او، بلکه درحقيقت ، خيراست ، ولی مردمان ، 
 .فهمند توانند ب نمی شان خرد وعجز دراثرنقص، راحکمتش

بدينسان ، قدرت ، نه تنها درخدا ، بلکه به طورکلی ، پديده ای ، 
مهر، فراسوی خوب وبد ، خيروشّر ، عدل وظلم ، قهرو

 قدرت ، برترين ارزش ميشود ، و ديگر در .قرارميگيرد
چهارچوبه کنترل قرارنميگيرد که خرد شکاک ، هميشه مواظب 

زندگی اين تحول يابی او، ازخير به شّر ، از زندگی ، به ضد 
که (  ارتائی ، سراسرگستره هستی -درفرهنگ زنخدائی. باشد 

م پيوسته بود ، وخدا ، به ه) خدا يا خدايان را هم دربرميگرفت 
ِ . ت استثنائی نداشتند يا خدايان ، گوهروطبيع   قدرتخدايان

«  ، راهی جزاين نداشتند که خود را فراسوی اين )روشنی ( 
 اهورامزدای زرتشت ، با بودن در .بگذارند » تحول يابی 

  ازسوی ديگر،روشنی بيکران ، ناگذرا و تحول ناپذيرميشود، ولی
 ايران ، گوهرخود را سپنتائی ميداند، در تبعيت ازفرهنگ

 .نميداند» انگره مينو« جفت وهمبغ ، درحاليکه خودرا ديگر
درمورد زرتشت ، هنوز تصويرتازه ای که او ازاهورامزدا کرده 
بود ، فراسوی خيروشّر، زندگی وضد زندگی ، قرارنداشت ، 

 درفرهنگ ايران. ميدانست » سپنتا مينو « بلکه خودرا نزديک به 
، سپنتا مينو و انگره مينو ، همان دوهمزادی بودند که هم 

درفرهنگ  . ، زندگی ميشد» ژی « آهنگی وپيوندشان باهم ، 
وجود ، وجود خارجی و مداوم » اژی « ايران ، چيزی بنام 

 وازآن وجودی مستقل ، ، که زرتشت درگاتا آورده استنداشت
زوجهاد و دشمنی ستي«  اين انديشه ، بنياد  .ومداوم ساخته است
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شد که فرهنگ ايران ، کامال برضد » هميشگی درجهان وتاريخ 
«  ، فقط  درفرهنگ ايران خشم يا قهريا تهديد و بدی وشّر.آن بود 

 ميان سپنتامينو ، موقتیناهم آهنگی= اندازهبه هم خوردگی 
ِ  زندگی رويداد عارضی که يک ،درهرجانی بود » وانگره مينو
 ميشد ازسر، اين عارضه  بهمنی باخرد و، ميباشددرهرکسی

» شّر، يعنی اژی ، يعنی اهريمن « . رابرطرف ساخت 
 ، بلکه فقط »وجود ندارد« درفرهنگ ايران يا شيطان ، درجهان، 

هست که » يوغ = زندگی = ژی  در،يک به هم خوردگی« 
 دشمن درفرهنگ ارتائی ايران .ميتوان آن را بازهم آهنگ ساخت 

  . ، شّر نيست 
 «  نمی جنگد ، بلکه»اصل شّر «  و با اهريمنی وابليسی ، انسان
 يا  ،اختالل درمنيدن« ، چيزی جز» دن ـنيـَم+ دژ= دشمنی

با .  که ميتوان آنرا رفع کرد  ،نيست» درانديشيدن انسانها 
پيدايش تصويراهريمن با آموزه زرتشت ، شّر درجهان ، 

  ودرجامعه ،رتاريخ که بايستی بشرد،موجوديت هميشگی پيداکرد
 تا آن را نابود سازد ، ولی اين اهريمن ، چون ،هميشه با آن بجنگد

خودش به تنهائی همزادسپنتامبنوو جفت آنست و « 
، قابل  »دريزدانشناسی زرتشتی ، اصل آفريننده ساخته شده است

 هميشه درفرازکوه البرز، زندانی »ضحاک«. ازبين بردن نيست 
 .بازگشتن به قدرت جهانی را دارد  وامکان ولی زنده است

اصل جدائی وجنگ ) جفت = يوغ = ژی( بدينسان اصل زندگی 
درفرهنگ ايران ، سپنتامينووانگره  ( . متافيزيکی ميشود وجهاِد

    ) .اندازه ، فقط ميآفريند. مينو، به تنهائی ، نميتوانستند بيافرينند
 دينی و اين داستان ، با بينش بسيارژرف اجتماعی وسياسی و

چگونه ضحاک ، انسانی که ازکشتن . اخالقی و تاريخی کار دارد 
«  و ازپدری بنام ،جانوران ، وآزردن انسانها ، می پرهيزد

هست ، که پرورنده اجتماع با » مهراس = ميتراس = مرداس 
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زندگی = ژيو، که اينهمانی با ژی و ژيو= جيو= درپهلوی( شير
ند می يابد که با خونخواری است ، تحول به شخصی قدرتم» دارد

» بنياد قدرت « و مردمکشی و خرد آزاری ، حاکم برجهان و 
را چنان ازهم ) ژی واژی ( ميگردد ؟ و اينکه زرتشت ، اين دو 

بريده وجدا و متضاد و تحول ناپذير به هم ميدانست ، يک آرمان 
  .عالی، ولی پوچ و خالی از واقعيت درجهانست 

دگرديسی ژی به اژی ، زندگی به « ن مسئله ضحاک، تنها بيا
نيست،  بلکه بيان آن » قهروکين وتهديد = خشم= ضد زندگی
ضد زندگی را « ، يا » قهررا ، با پوشه ونقاب مهر« نيزهست که

ستم ودروغيست که همه . عرضه ميدارد» با نقاب زندگی 
بزرگان ورجال کشوردر سند ومحضری گواهی ميدهندکه جز 

با آنکه  .  ری نميکند واصل راستی و داد استاو کاراستی وداد 
خدای « نيزضد زندگی وخشم وتهديد وآزار است، ولی خودرا 

.  ميسازد » اژی« را ، روپوش » ژی « . ميخواند » مهر
  «را در رابطه با» ژی واژی «  مسئله  اين داستان ،ازاينگذشته

ان آزارج«  بايد  ،هرقدرتی.  بيان ميکند »قدرت طلبی برجهان
وخرد مردمان را که دروغ باشد ، با پوشه های راستی و مهر به 

به . او بايد به نام مهرورزی ، قهر بورزد . بفروشد» جان وخرد 
بنام . نامه نگهبانی جان وخرد، دوزخ برای جان وخرد بسازد 

شود ، و زندگی مي کافربه حقيقت  ،موءمن به حقيقت ، درواقع
به اصطالح .  دوزخ ميسازد ازی،، بنام بهشت سخود وديگران را

زرتشتی، چگونه اشون ، همان دروند ميشود ، ولی هنوز بنام 
اين  .  وجانها وخردها را ميآزارداشون ، دوزخ زندگان ميشود

استحاله ، درپيروان همه عقايد واديان ومسالک و ايدئولوژيها 
ميدهند، روی » اينهمانی با حقيقت روشن « ومذاهب که خود را 

 وارونه آن آرمانی که ميگويند ،  تحول يافته درست به. د ميده
 . اند، ولی با  نقاب همان آرمان ، ضد آن آرمان را ميکنند 
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اين دورويه شدن ، درنقوش برجسته ميتراس درباختر، بدينسان 
هالل ( ميتراس درهنگام بريدن شاهرگ گاو: نشان داده ميشود که 

، ) راهو= ارتا = نان ، رگ جا= دارنده همه تخمه زندگان = ماه 
 برميگرداند ، تا آنچه  ازکاری که با دستش ميکند ،روی خود را

درحينی که او عمل خودرا که بريدن . را ميکند ، نبيند 
، اصل آفريدن ميداند، ) قربانی کردن وکشتن وآزردن باشد( باشد

ولی نميخواهد عذاب ودردی را که دراثربريدن ايجاد ميکند، 
ناديده ) خردش( زاری را که دستش ميدهد ، چشمش  آ .ببيند

 چنين ، در داستان ضحاک ، اين دورويگی .)نمی چشد  ( ميگيرد
 بايد ،نشان داده ميشود که ضحاک برای رسيدن به قدرت جهانی

) ميباشد  مادرش  البته همان ميتراس يا مهرياکه( پدرش مرداس 
انجام دهد،  اين کار را  نيست کهرا بکشد ، ولی خودش حاضر

. ه بيندازد ولی می پسندد که اين کار را اهريمن بکند واورا درچا
رسيدن به قدرت درآزردن جانها وخردها ممکنست، ولی مهر 

« بايد از » ُمجری  « ،وبرای اين کار، بدانها ، مانع ازآزردنند 
 انسان ،  خود يا بايد دروجوِد،جدا ساخته شود» خواهنده = آمر

جری باشد وآلت ، و ديگری آمرو  تا يکی م،ودشکاف انداخته ش
ضحاک که  را اين اهريمنست که هر آزاری  . معرفتسرچشمه 

بجای  مخالف مهرميداند، برای ابقاءقدرتش نيازداردوکردنش را
 ،طبق همين مدلدرست اهورامزدای زرتشت نيز. او انجام ميدهد 

  .رفتارميکند 
  

 تحول ناگهانی و ناپيدا
انديشه اهورامزدائی ِمنی درپی چرا انديشه اهري

  ميتازد؟
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جاری شدن وروان شدنست «، دراصل به معنای يا تاجيتنتاختن 
«  
  
  

اين تحول ، که ناگهانی ونا آگاهبودانه در معتقدين همه مذاهب و 
) بخش نهم ( ايدئولوژيها ،  روی ميدهد ، در بندهش 

ی دريزدانشناسی زرتشتی در مورد نخستين جفت انسانی ، که مش
 اين داستان دربندهش ، .انه باشند، عبارت بندی شده است ومشي

کلی وعمومی درهمه اين تصوير يزدانشناسی زرتشتی از مسئله 
 برای درک بهتر داستان  فهم آن است کهاديان نوری وايدئولوژيها
اينکه برخی ميانديشند که گاتا . ضحاک، ضروريست

يده های زاد زرتشت راميتوان بدون بندهش وگز) سرودهای( 
. اسپرم وشاهنامه فهميد ، يک انديشه سست وبی بنياد هست 

داستانهای آفرينش دراين دو نوشته ، برغم همه دستکاريها ، 
  درگاتادرهسته اصليش ، بسيار کهنسالتر از آموزه زرتشت

   .نخستين نوشته ، کهن ترين انديشه نيست. است 
 و است »  man+pase =من+ هپس« ، دراصل » پشيمان « واژه

 به » من ه پس« به معنای انديشيدنست ، » منيدن « ازآنجا که 
که درپس آن انديشه ، يا بدنبال آن انديشه  است انديشه ای « معنای 
يک انديشه ، هميشه انديشه ای ديگررا بدنبال خود ميکشد . » ميآيد

اين اصطالح درواقع ، . که متضاد با انديشه پيشين است 
به عبارت ديگر،  . مينمايد به طورکلینديشه راگوهروطبيعت ا

باهم ، همزاد  به هم پيوسته است و،هرانديشه ای با انديشه ضدش
 بالقاصله ،اگريکی درآغازآمد ، به يقين ديگری هم. ند وجفت

و مانع ازپيدايش آن ، خواهد شد وروان واجاریبدنبالش کشيده
 پيوستگیِ  «در » اصل جفتی « اين همان پيدايش . نميتوان شد

دوچيزکه باهم جفتند ، حتما کنارهم ، موازی باهم . است » زمانی 
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هرجنبشی ، . »  بيايند  نيزبه دنبال هم« نيستند ، بلکه ميتوانند 
جنبش ضدش را درپی خودش، ميکشد ، چون آن دوجنبش باهم 

 .هرانديشه ای ، انديشه جفتش را درپس خود ميکشد . جفت هستند 
معنای دويدن نيست بلکه به معنای جاری وروان تاختن، تنها به 
 هرعملی، پاداشش را درپی خود وچسبيده به . شدن هم هست 

در داستان نخستين جفت انسانی دربندهش ، . خودش ، ميکشد 
و ، ازاين اصل جفتی در راستای تفکر زرتشت، بهره برده ميشود 

انديشه . ميشوند ساخته جفت يا همزاد، ازهم بريده و با هم متضاد 
نخستين که انديشه ای نيکست ، بدنبالش انديشه ای را ميکشد که 

يک انديشه ، انديشه ديگر ومتنوع با خود  . انديشه بد و گناه است
درست  . را بدنبال نميکشد بلکه ضدش را بدنبال خودش ميکشد

 درآغاز، نشان جفت بودن آن ،» درپی ديگری کشيده شدن « اين 
انديشيدن درتنوع و طيف آفرينی ، در  . دو باهم بوده است

 .  وطرد ميگرددرنگارنگ شوی ، به کنار نهاده ميشود
 .هرانديشه ای ، فقط ضدش را درپی خود ميکشد و ميآفريند 

اول  . درواقع انديشيدن، روند جنگ مداوم خرد با خودش ميشود
 و آن ،، حق را ميانديشد ، بعد بالفاصله باطل انديشيده ميشود

 وآن را تبعيد به ، بايد برضد اين دنباله اش برخيزد، اولانديشه
  .دوزخ بکند 
ميآيد که مشی ومشيانه ، که نخستين جفت ) بخش نهم ( دربندهش 

انسانی دريزدانشناسی زرتشتی هستند ، نخست ، انديشيدند ، 
اينکه انسان با . ونخست بيکديگر انديشيدند  که او، مردم است 

را می بيند ، وبه نام » مردم «  درديگری انديشيدن، آغازميکند و
مردم درباره او ميانديشد ، ارج بسياربلندی به انسان و انديشيدن 

گوهر وفطرت انسان ، . به کردار گوهر انسان داده است 
« فطری بودن ايمان ، با ،  سپس به طور پنهانی .انديشيدنست 

ن ، همان  انديشه نخستي.اينهمانی داده ميشود » نخستين انديشه 
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 ميآيد که سپس .  و درآن ماندحقيقتست که بايد به آن ايمان آورد
مشی ومشيانه با انديشيدن ، نخستين سخنی که گفتند ، اين بود که 

را ) شهرگانی = مدنيت ( اهورامزدا ، همه چيزها و آبادانی 
 به عبارت ديگر، انسان درنخستين انديشه ، اهورا مزدا . آفريد 

رمدنيت وحکومت فريننده و به کرداربنياد گذارا به کردار آ
ين انديشه ، خرد انسانی ، خود را تابع االبته با پيدايش . شناخت 

 وديگر، اصالت ، که اصل آبادانی جهانست ،اهورامزدا ميسازد
  .  ، بکلی گرفته ميشود  انسانیازخرد

 – اهريمن به انديشه ايشان  ،پس«  ميآيد که ،پس از اين عبارت
 ، وانديشه ايشان را پليد ساخت ، وايشان برتاخت –مشيانه مشی و

، » را ها گفتند که اهريمن ، آفريد آب وزمين وگياه وديگر چيز
نخستين دروغ نخستين جفت انسان ميداند و با اين « اين را و

هردو دروند شد ، و روانشان تا تن پسين، در دوزخ « دروغ ، 
  . » است 

 نخستين گناهش به گيتی تبعيد ميشود در تورات وقرآن ، انسان با
، ولی دراينحا با نخستين گناهش که اين دروغ باشد يکراست به 

 نخستين جفت انسانی پس از انديشه نخسِت .دوزخ فرستاده ميشود 
ناگهان ، ،  که اهورامزدا، آفريننده جهان ومدنيت وحکومتست 

 انديشه  در يک آن ،، وآنها ميتازد ) خرد ( ه انديشه اهريمن ب
با آنکه .  باشد، واژگونه ميسازد مينخست را که راست وحقيقت 

در واقع ، اهريمن چنين تحول را درخرد انسانی داده است، ولی 
» کافر= دروند « اين انسانست که گناهکارميشود و ازهمان آن ، 

انسان اهورا مزدائی ، با .  ميگردد و تا رستاخيز به دوزخ ميافتد 
ی به خرد، بدون تقصيرخودش ، انسان اهريمنی يک تاخت ناگهان

ميشود و اهورامزدا نيزگناه اورا نمی بخشد واورا به دوزخ 
 برای کسانی که به  کهپس اين دوزخ ، دوزخيست. محکوم ميکند 

پرسيده ميشود که  . ، ساخته شده استاهورامزدا گناه کرده اند
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 ميسازد ؟  دراين دوزخ ، چه کسی ، زندگی آنهارا با آزار، دوزخ
درست همين انديشه در داستان جمشيد درشاهنامه و در داستان 

 بازتابيده شده است که درهردو مورد ، نفوذ  نيزکيومرث
هم .  ميتوان يافت يزدانشناسی زرتشتی را در دو داستان شاهنامه

خرد کيومرث ، ناتوان ازشناخت اهريمن است وهم خرد جمشيد ، 
باشد ، » منيدن که انديشيدن «  . ود همکار اهريمن ميش،درپايان
منی کردن ، وخود را خدا پنداشتن و طرد ونفی خدا را « ميشود 
که به معنای انديشيدنست » منيدن يا منی کردن « واژه . » کردن 

سستی خرد انسانی و ناتوانيش در آباد ساختن گيتی و « ، بيان 
 » اداره کردن گيتی ونشناختن دوست زندگی از دشمن زندگی

، بدون تابعيت ازاهورامزدا، مطرود و » خرد انسانی « . ميشود
  . رانده شود  کردن ،ملعون است و بايد ازحکومت

  

  علت اين تحول چيست ؟
  ؟» می تازد « چرا اهريمن درپس اهورامزدا ، 

  
« اهورامزدا واهريمن که دريزدانشناسی زرتشتی ، جايگزين 

« دراصل فرهنگ ايران ، شده اند ، » سپنتا مينو وانگره مينو 
يا در گردونه آفرينش » يوغ = اصل زندگی = جفت درهمان ژی 

، نه » ميآفريندند « آنها فقط درتوافق وهمداستانی با هم . بودند 
 و رازرتشت ، اين د.   ونه هرکدام به تنهائی ،جدا وپاره ازهم

  .ازهم جدا و پاره ، وباهم متضاد درگوهرشان ساخته است 
نه انديشه زرتشت ، اين جفت که به زور ازهم پاره ولی وارو

شده اند ، همديگر را رها نميکنند، وهميشه برغم پارگی ، درپی 
مانند ( دوارزشی که باهم جفت هستند  . يکديگر، کشيده ميشوند

وازهم در آگاهبود ، پاره ساخته شوند ، ولی در نا ) داد ومهر
دو . اقی ميمانند آگاهبود و ضمير ودرون ،  به هم پيوسته ب
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= ، جی» جفت بودن= اندازه بودن « نيروئی که بايد باهم در
زندگی بشوند ، اکنون ، در آگاهبود ، به متضاد باهم کاسته شده 

ولی .  بجنگد گستره روشن زندگی ،اند ، ويکی بايد با ديگری در 
برغم اين تضاد وجهاد آشکار، در باطن و نا آگاهبود و درتاريکی 

اهورا مزدا ، درباطن ، جفت اهريمن  . فت ميشوند، باهم ج
ميماند ، و اهريمن ، هميشه قيافه سپنتا مينو يا اهورامزدا را به 

و ... اضداد کفروايمان ، حق وباطل ، ابليس واهللا . خود ميدهد 
ساير جفت های ازهم پاره شده ، هميشه دچار همين سرنوشت 

ميکشند و ناگهان به ، همديگررا روانند وهستند و درپی همديگر
  .همديگر، تحول می يابند 

اصل اندازه ، يا همآهنگ کردن نيروها علت هم آنست که 
گوناگون تا باهم آفريننده شوند وانديشه ها وارزشها ی وسوائق 

  سائقهيا يا ستيز يک نيرو، جهاد و ،، طرد وحذف ميگردد
. دجانشينش ميگرد ديگر،  وارزشهای با نيروها وسوائقوارزش ،

هريکی ميخواهد ديگری را سرکوب ونابود کند ، ازاين پس ، 
ولی وارونه دلخواهش ، آنچه را سرکوب ميکند ، هميشه بدنبال 

  . خود ميکشد و ميآورد
جداساختگی دونيرو، که هنوز « ، اين » وجفت تضاد د« اين 

شّری ميشود که با ، يا  »  و جفتند به هم پيوستهدرتاريکی،
خيری ميشود ، يا يخواهد به مقصد خود برسد تظاهربه خير، م

هر دو .   ک شّر را وسيله و آلت رسيدن به خيرخود ميداند
درواقع ، بيان آنند که برغم جدائی وپارگی آشکارا ، درنهان ، به 

ناصرخسرو اين جدائی وپيوستگی را . هم پيوسته وجفت هستند 
  :درهرموءمنی چنين به عبارت ميآورد 

   وبی باک    وزقول، حکيمی وخردمندازفعل ، منافقی
اين موءمنان ، اين عمل را در ديگران ، بنام منافق پيشگی و 

 می نکوهند ، ولی درخود  يا چنگ وارونه زدن دوروئی وريا
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ولی هردو .  همان عمل را ، بنام حکمت ومصلحت ، ميستايند 
 اين تحول ، تالزم گوهری و ذاتی با. عمل ، دورويه يک پديده اند 

 ، آنها. همه حقايق نوری و اديان نوری و فلسفه های نوری دارد 
 و خودرا اهل حکمت ،ديگران را دورو ومنافق ميسازند

  .  پديده اند يکومصلحت ، وبی خبرند که اين هردوکار، نمودار
  
  


