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   پیشگفتار                                                     
 

    بھ نام خداوند جان و خرد                                                

 درباره ی ُاُرد بزرگ، گفتھ ھا بسیارند و ناگفتھ ھا، بسیارتر

 شما را  دلسپس.  از آن دستھ اندیشمندان است کھ ریشھ ھای بالندگی میھنی خویش را بھ درستی میشناسد بزرگُاُرد
 ُاُرد شما را با آنچھ از آن برآمده اید آشنا میسازد، روانتان را با خاک میھن می . میزندھمانجانشانھ گرفتھ و درست بھ 

 . ن، عشق بھ ایران را در ھستی تان روان میسازدی با آسمان آآمیزد و در برآیند

 اسطوره او راھی را برگزیده کھ آمیختھ با. ُاُرد یگانھ است؛ این گفتھ را باور دارم، بھ سادگی، چون ُاُرد، دومی ندارد
 .، تردستی ھایی میکند کھ شعبده نیستزمینیفراتر میرود؛ و در این بی زمانی و بی  از زمان و زمین ھا

او بیش از ھمھ .  و بر دیوانساالران واپسگرا نفرین میفرستدجایگاه برین برمیکشاندُاُرد دالورانھ، ریش سفیدان را بھ 
 این را بھ تجربھ و با کار دریافتھ استو اما ھتر بودن یکی نیست، کھبودن با ب باختری بودن و خاوریی ما میداند کھ 

. در این پیش گفتار در اندیشھ آن نیستیم کھ دبستان ُاُردشناسی برپا کنیم؛ تاریخ ادبیات و فرھنگ ھم درس نخواھیم داد
ھ زیر تیغ تشریح، اندیشھ ھنوز ھست، با ما می ماند و خواھد ماند، شاید تا ھمیشھ؛ پس چھ لزومی دارد کبزرگ ُاُرد 

شاید بھتر باشد تا با او روان شویم . ای چنان تنومند چون اندیشھ ھای ُاُرد را واکاویم و از پی و رگ آن نمونھ برداریم
 ......از چشمھ ی زالل اندیشھ اش، نھال خویشتن خویشتن را آبیاری کنیم و 

بدست دھیم و خوانندگان را در بھتر خواندن "  ُاُرد بزرگمیھن نامھ ی"در آغاز بھتر است گزارشی از درون کتابچھ 
 . آن یاری کنیم

در برابر آن چیز کھ با شکوه است یا نباید چیزی گفت یا بھ بزرگی : " نیچھ کھ میگویدنخست آنکھ نویسنده پیرو گفتار
ن تازی و باختری، زبانی در تالش بوده تا ھنگام گفتگو از میھن خویش، با کمترین بھره برداری از واژگا" سخن گفت

پاک و بھ دور از آالیش واژگانی انیرانی بساختارد کھ افزون بر سره نویسی، معنی گزاره ھا فدای کالبد واژگان نشود؛ 
پیشاپیش در این راه، نگارنده خود بیش از ھمھ بھ آک ھا و لغزشھای گفتاری و ناگیرایی زبانی خویش آگاه است، کھ 

 .از آن پوزش میخواھد

چرا . نمی آمیزد و آمیغی نو نمی آفریندبزرگ و دگر آنکھ نگارنده، اندیشھ ھای خویش را با گفتار و اندیشھ ھای ُاُرد د
نویسنده در تالش است تا ُاُرد را بشناساند . نیستبزرگ کھ این کار با ھمھ ی نوآوری، ھرگز تراگمان اندیشھ ھای ُاُرد 

دی است میھنی، تفسیر اندیشھ ی او جز با چاشنی میھنی رنگ واقعیت بھ خود  مر بزرگو بھ گمان او از آنجا کھ ُاُرد
 .نمیگیرد

سھ دگر؛ آنکھ این کتابچھ در زمان یک ماه و اندی آماده شده است و مجموعھ ای از چھل مقالھ ی درباره ی گزاره 
 . شدھای گوناگون اندیشھ ی ُاُرد بزرگ است کھ در آینده با ویرایشی نو، بازنویسی خواھد

تابچھ بھ ؛ نگارنده، بر خود بایستھ میداند تا با سپاس از بانویی بزرگ، َاَشَون زنی اھورا کیش کھ این کاما در پایان
در تا پایان است کھ از آغاز " نگین آدمیت"سخن از بانو . ھمت بلند او فراھم گشتھ، گفتار خویش را بھ پایان برد

 .اینجانب اسپنتمان بوده استنوشتن دیدگاه نامھ ھا ھم اندیش و یاور 

                                                         با سپاس

                                                     مسعود اسپنتمان

  خورشیدی1388                                      جشن چھارشنبھ سوری سال 

 25/12/1388                           اصفھان                          
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 : ، مردی با سھ ُبعد و یک برآیند بزرگ ُاُرد .1
 

 
 ی راستین اندیشمندان از عالقھ مندی پژوھشگران اندیشھ، افزون بر پژوھش در ریشھ ھای اندیشھ، یکی شناخت چھره

ھ درون خویش دارند با آنچھ کھ اندیشھ ھا آنگاه کھ بھ نوشتار در می آیند، مرزی استوار میان آنچ. و بزرگان است
اما چھره بزرگاِن اندیشھ در جایی مگر پس پرده ی انگیزشھای مردمی پردازش نمیشود، . ، میکشندبستھ میشود بدانھا

نمونھ فردوسی . کھ بخت آن را داشتھ اند تا اندیشھ ھاشان راھی در دل ھمگان بیابدبھ ویژه آن دستھ از بزرگان، 
باشد ھمانگونھ  زاده ساختند، چھ فردوسی میباید  در پیشگاه محمود بندهبزرگ است کھ داستانھای بسیاری از دلیری او

 احساس تھی باشد و راھی جز اما پژوھشگر را از آنجا کھ با خویشتن پیمان بستھ تا از. کھ مردم خواستار آنند
مایھ  راھی کھ از خرده نگریھای دانشورانھ. شناسایی واقعیت نپوید، او را راھی جدای از شورمندی ھمگانی، میباید

 .میگیرد
 بزرگ پذیرش ھمگانی یافتھ، ُاُرد " ایران بزرگ"یکی از اندیشمندانی کھ گفتار او در میان رده ھای گوناگون مردم 

یکی از اندیشھ ورانی است کھ شناختن او در پس آن ھمھ ستایشی کھ بجا و نابجا از او میشود کار بسیار " ُاُرد. "است
از آن روی کھ گویی ُاُرد میباید بھ زور " نابجا"بدین شوند کھ او براستی ستایش برانگیز است و " بجا. "سختی است

 را در تارنمای جھانی جستجو کنید، و  بزرگتا نام ُاُردبسنده است . در آن کالبد فرو رود کھ دیگران از او چشم دارند
 ُاُرد. پیرامون او بھ جستجو بپردازید تا بدین باور برسید کھ پژوھش درباره ی او آنچنان کھ بھ دیده می آید آسان نیست

 وگلگ جستجوگر موتور ھای داده. است میانھ آسیای کشورھای مختلف ھای رده در بسیار ھواخواھان دارای بزرگ
 .ستایران ا زنده نخبھ طرفدارترین پر او دھد می نشان

او در جھان درونی خویش از ھنری بھره مند است کھ بیشتر با فردگرایی و گوشھ . ُاُرد، نگارگری ویژه مند است
س آن ھوشمندی است کھ توانستھ طبیعت گرایی و احسابزرگ اما ُاُرد . گیری در پیوند است تا با ھرگونھ آرمانخواھی

 . را در کالبد آرمانخواھی بھ چھره در آورد
قاره ی "و " کھکشان اندیشھ"، گفتارھای ویژه ای درباره ی جھان دارد کھ در کالبد دیدمانھای  بزرگھمچنین ُاُرد

 . گزیده گوییھای ُاُرد در پیوندی موازی با دیدمانھای ویژه ی اویند. نمود پیدا کرده است" کھن
 زندگی پایانی ھایسال در مسعود شاه احمدمشھور است کھ . سیم کھ ھمرزم احمد شاه مسعود استُاُرد دیگری نیز میشنا

میھن  رزمنده ی یک بھ مذھبی ویژه چریک یک از دیدن یکی از تابلوھای ُاُرد و پیرو خوابی کھ میبیند،ند َوَش بھ خود
 .میشود دگرگون دوست

آن افسانھ پردازیھای ھزار و یک شب قوم ایرانی یا یکی از در نگاه نخست خواھید پنداشت این ھم یکی دیگر از 
بدین ناباوران .... وای بر ملتی کھ نیازمند قھرمان باشد: ریشخندسازان ھم خواھند گفت. اسکندرنامھ ھای نوین است
د دانست ُاُرد  اما بای.ناشدنی استبھ دیده  در یک تن،بزرگ  ُاُرد سھاین گرفتن از  برآیند حقی نیز میتوان داد چرا کھ

آنگونھ کھ شایستھ ی یک ایرانی بزرگ میباشد، مردی است چند ُبعدی، ھمانند خیامی کھ باختریان ھرگز نتوانستند 
 . یگانگی ُبعد شاعرانھ و دانشمندانھ ی او را باور کنند

 تا شاید م را کنار بزنیدشاخ و برگھای پیرامون ُاُر و شده تا دست بھ کار میشویموادار بھ ناچار در این بازار پریشان 
 در این راه نادرستی ھا و شاخھ پردازیھا .م گمان ورزی ھای دیگران بھ ُاُردی یگانھ دست یابیفراتر از پندارھا و

 .بسیارند
دوران  الھوری اقبال را برخی کھ تفاوت اساسی میان جھان بینی اسالمی اقبال و میھن پرستی ناب ُاُرد را نمیفھمند او

 .آنھا یا ُاُرد را نمشناسند یا اقبال را. انندد می کنونی
تا با سنجش در تالشند گویا یا از فلسفھ چیزی نمیدانند، یا میپندارد،  فلسفھ در نیچھ فردریش او را ھمپاینیز  برخی

د تیشھ میان آن دو در آزمونی فلسفی، آشکارا دست نیچھ را بھ عنوان فرد پیروز باال برند و با این کار بر نامداری ُاُر
 . بر زنند
، انگار کھ با بستن او بھ آن بیگانھ، مدال افتخاری بھ است امروز جبران خلیل جبرانکھ ُاُرد،  بر این باورندنیز  کسانی

 .  انداختھ اند، یا چیزی بر داشتھ ھای او افزوده اند بزرگگردن ُاُرد
 

ایستھ است بھ برآیندی یگانھ و درست از برداشت ھای یکی آنکھ ب. در زمینھ ی شناخت ُاُرد باید بھ دو نکتھ توجھ کرد
برای برآیند گرفتن از دفتر اندیشھ ی ُاُرد میباید شیرازه ای جست کھ اندیشھ، گفتار و . گوناگون شخصیت او دست یافت

 . کردار ُاُرد پیرامون آن استوار گردد
 دوستی او با احمد شاه مسعود، رزمنده ی با بررسیدن گزیده گوییھای ِگردآوری شده ی ُاُرد و ھمچنین پیشینھ ی

تاجیک، و با نگرش در دیدمانھای ویژه ی ُاُرد درباره ی آینده جھان، میبینیم کھ برآیند اندیشھ ی ُاُرد در جایی جز 
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بھ جبران خیلی جبران و فردریش نیچھ رویکردی بزرگ پس نسبت دادن ُاُرد . ِگرد نخواھد آمد" میھن"پیرامون 
  )1(. واھد داشتدانشورانھ نخ

مگر نھ اینکھ او یک بار تا ھمیشھ عاشق . » میھن- میھن –میھن «: در سھ واژه گزیده میشودبزرگ خویشکاری ُاُرد 
ھم او بود . میھن خویش ایران شد؟ و مگر او نبود کھ عشق بھ میھن را ھمچون عشق بھ مادر دانست؟ آری ھم او بود

ست و ھم او است کھ با پیام آوران باورھای پست کھ بزرگترین دستاوردھای کھ ھنر برآزندگان را عشق بھ میھن دان
" خویشتن خویشتن"بھ بزرگ د  راه از ریشخندھا نمیترسد زیرا ارمردم ایران را بھ ریشخند میگیرند میستیزد و در این

است، از  وان شدهآزادی در او باور شده و آرمانی بزرگ ھمچون عشق بھ میھن در سرچشمھ ھستی اش ر. باور دارد
 . این رو، ھیچگاه پاسخگوی ناباوری دیگران نخواھد بود و برخورد بد واپسین آدمیان را پاسخ نخواھد داد

  )2(.اما در میان ھمھ ی بزرگان تاریخ ایران، ُاُرد بیش از ھمھ بھ بزرگمھر می ماند
 کھ ُاُرد در جھان صنعتی با ویژگیھای ویژه ی ھمانند بزرگمھر گزیده گوییھای زیبایی دارد، با این تفاوتبزرگ ُاُرد 

برای بزرگمھر مفاھیمی چون انتخابات، آینده ی یک سامانھ ی سیاسی، رسانھ، و جھان صنعت با . خود میزید
مشکالت ویژه اش ھرگز نمود پیدا نکرد تا بتواند در این زمینھ برای ما یادگاری از گزیده گوییھایش بھ ارمغان 

است کھ ُاُرد میتواند با روشن کردن چراغی برافروختھ از آگاھی کیھانی، روشنگر اندیشھ ی ما در بگذارد؛ در این ج
. است" رایزنی"را خوش می آید، بزرگ این واپسین عصر باشد، در این میان، بی گمان یکی از پیشھ ھایی کھ ُاُرد 

اورمند است کھ در آینده، فدراسیون بزرگی چھ او ب. آنھم رایزنی درباره ی امور فرھنگی میان کشورھای قاره ی کھن
 .از بیست و چند کشور قاره ی کھن بھ میانداری ایران پدید خواھد آمد

................................................................................................................................... 
عنا نیست کھ اندیشھ ھای ُاُرد با نیچھ ھمپوشانی ندارد، روشن است کھ ُاُرد برخی واژگان اش را از نیچھ البتھ این گفتھ بدان م )1(

ُاُرد فروتنی را مناسب . وام گرفتھ است؛ ولی بھ استواری آشکار است کھ خویشکاری این دو ھرگز با یکدیگر ھمسان نیست
است و نیچھ ھگلیسم فلسفھ ی تاریخ را در رویارویی با ابر انسان میداند و نیچھ، برتنی را؛ ُاُرد بھ روح قومی باورمند 
بودایی و آن اندیشھ ھایی کھ اخالق را نھ در روی زمین می یابند -خویش میبیند؛ و اما ھر دو از صوفی منشی مسیحی

 . بیزارند
 .یدانندبرخی از دانشمندان، بزرگمھر بختگان و برزویھ طبیب تراگمان گر کلیلھ و دمنھ را یک تن م )2(

 آنکھ ُبد نوشیروان را نام و ننگ / ایزد فرانگی بوزرِگِمھر      
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 چگونھ می اندیشد؟بزرگ ُاُرد  .2

 

ھمواره سخن استاد خویش را تکرار میکنند، ھیچگاه برای خود و ! شاگردانی کھ بدون نوآوری: ُاُرد بزرگ میگوید
میشھ آنکس کھ با شما ھم آوا میشود و سخن شما را بازگو میکند، ھ. استادشان فر و شکوھی بھ ارمغان نمی آورند

 .نقد و ارزیابی بی کینھ، پاداشی است کھ ارزش آن را باید دانست] از این رو. [نمیتواند ھم اندیش شما نیز باشد

 تفسیری بر دانش ھرمنوتیک بھ ما یادآوری میکند کھ بایستھ نیست ھربزرگ، در راه شناخت اندیشھ ھای حقیقی ُاُرد 
نوشتھ ای ھمان را بازگو کند کھ نویسنده ی آن نوشتھ در اندیشھ داشتھ است؛ زیرا نویسنده در نوشتن آنچھ در اندیشھ 
دارد تا اندازه ای توانایی دارد؛ و بھ ھمین شوند شدنی است کھ تفسیرگران یک نوشتھ گزارش ھای گوناگونی از آن 

تفسیر، ھرگز نمیتواند دشمنی تفسیرگران را با یکدیگر در پی داشتھ باشد؛ زیرا این چندگانگی . بر جای بگذارندنوشتھ 
 .آنجا کھ سخن از دانش بھ میان می آید، پی ورزی جای خود را بھ آسان نگری و تاب آوردن یکدیگر میدھد

 
ن تو در توی گفتار ناچاریم کھ از داالبزرگ اکنون برای کاستن از خطای اندیشھ و نزدیکی بھ ژرفای اندیشھ ی ُاُرد 

بایستھ است ُاُرد را آنگونھ کھ خود در گفتارش مینمایاند، باز یا بھ گفتھ ی آسان تر تا بھ روشنایی برسیم؛ او بگذریم 
 بایستھ است تا  بزرگخواندیم کھ برای شناخت ُاُرد" ُاُرد، مردی با سھ ُبعد و یک برآیند"در دیدگاه نامھ ی . شناسیم

 سخن گفتن از دیدمانھای گوناگون ،برای ُاُردواقعیت از این قرار است کھ . نی میھنی تفسیر کنیمگفتار او را با چاش
در پایھ ی نخست اھمیت و پژوھش درباره ی چندی و چونی پدیده ھا آنگونھ کھ فیلسوفان آن را خوش میدارند، ھستی 

ُاُرد آن د؛ ن کارُبرد داشتھ باشمیھن او کھ برای استبھ آن دستھ از دیدمان ھا عالقمند او بیش از ھر چیز . جای نمیگیرد
را در اندیشھ میپروراند از ریشخندھا و برچسب ھایی کھ در آن " بازآفرینی سنت ریش سفیدی"ھنگام کھ گزاره ی 

 . نوگرایان تیره پرست او را واپسگرا میخوانند نمیھراسد؛ زیرا او کارُبردھا را بر نویی ھا و کھنگیھا برتری میدھد
 

ُرد فیلسوف ُا.  است، کھ نشانگر بینش اشراقی او بھ ھستیبھ ھستی بر درکی شھودی استوار استبزرگ  ُاُرددیدمان 
 ، زیرا ُاُرد بر استر پایھ ی استدالل ھای عقلی بنا نکرده ب،بھ وارون فیلسوفان باختریرا  شاندیشھ ھای، و )1(نیست

بھ دیده ی او تنھا چیزی پایدار خواھد ماند کھ ریشھ ای سترگ در . عقل، قلبتان را نشانھ بگیردبیش از آن است تا 
 .  داشتھ باشد، و ُاُرد راه شناخت ھستی را گذشتن از گذرگاھی کھ از قلب آدمی آغازیده میداندژرفای ھستی 

ند و این آنانکھ پژوھش کرده اند تنھا کمی بھ داشتھ ھای درونی خویش و رازھای کیھانی آشنا شده ا"«:  میگویدُاُرد
رویکرد نمی تواند دستاویزی برای کوچک شمردن دیگر کسان گردد چرا کھ بسیاری بھ این رازھا پی می برند بی 

 بھ بسیاری از ناگفتھ ھا پی می "نگرش در نمایھ ھای ھستی" و ھمچنین "کار"کوچکترین بررسی و پژوھشی، آنھا با 
" تجربھ و کار" یابیم کھ برای شناخت واقعیت ھا، ُاُرد نخست بر  بھ آسانی در می بزرگاز این گفتھ ی ُاُرد. »"برند

، و آمیزش آنھا با تجربھ ھای شخصی اش، بھ بازگویی پرداختھ "نگرش در نمایھ ھای ھستی"او با . خویش تکیھ میکند
 از این رو ھرگز ایده آلیست نیست، او تنھا بھ چاره یابی ھای کارُبردی مینگرد،بزرگ ُاُرد . ھای خویش میپردازد

شاید از این دید، ھمسانی دیگری میان ُاُرد . او با تن و استخوان می اندیشد. اندیشھ ھای او با تجربیات اش ھمانی دارد
ُاُرد خود در یکی . و نیچھ بیابیم؛ چھ بسا ُاُرد ھمانند نیچھ، از شاخھ شاخھ شدن دانش، ناخرسند میباشد، چنین ھم ھست

 اش بھ دانش امروز کھ فر و شکوه بسیار در پی داشتھ اما توانایی بخشیدن آرامش را بھ ما از گفتارھای بھ یادماندنی
دانش امروز فر بسیاری در پی داشتھ است، اما نیروی جاری سازی آرامش بھ «: ارد بزرگ میگوید: ندارد میتازد

پرچم داران دانش نویِن سده ی ند آن و این بزرگان خردم. »روان ما را ندارد، امنیت را بزرگان خردمند بھ ما میبخشند
کھ ھمسو با اندیشھ ھای -خرد در اندیشھ ی ُاُرد زیرا .  نیستند19راسیونالیستھا و خردگرایان سده ی  و یا 18 و 17

توانایی پی گیری " گونھ ای ژرفا اندیشی شھودی است و نھ آنگونھ کھ باختریان می اندیشند -تا ھمیشھ ی ایرانی است
، خرده ریزھای دانشیکُاُرد از خرده نگری بیزار است، زیرا از دید او نگرایی بھ ". رسیدن بھ ھدفاستدالل تا 

ر و رویدادھای پرآکنده جھان ، وابستگی زیاد بھ دانستن اخبا«:  می گوید ارد. در پی می آوردرا پسرفت اندیشھ 
ویدادھای گوناگون است ھیچ گاه بھ آرمان و کسی کھ اندیشھ اش بازیچھ اخبار و ر. رفت ما را بھ ارمغان می آوردپس

 »ھدف زندگی خویش نمی رسد
 

، ساختارشکنی دالورانھ ی  را در میان اندیشمندان کنونی ایران ویژه میسازد بزرگیکی دیگر از ویژگیھایی کھ ُاُرد
 در راه اندیشھ گام درباره ی نیچھ نوشتھ است، ھمواره از خواستگاه ھای نو" استرن.پ.ج"ُاُرد ھمانگونھ کھ . اوست

در حالی کھ مارکس و فروید کمتر چیزی نوشتھ اند کھ . بر میدارد و در تالش برای دستیابی بھ آگاھی بیکران است
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ُاُرد در اندیشھ نیست تا گفتارش را ولو بھ زور چماق در مغزتان فرو کند، ھمچنین . نتیجھ ی ھوش و خرد آزاد باشد
او گویای درستی این تفسیر " کھکشان اندیشھ"نفرین نمیفرستد کھ دیدمان " )2(اندیشھقیچی "ھیچکس بھ اندازه ی او بر 

 بزرگ ُاُرد«. او بر این باور است کھ راستی ھر اندیشھ خود را مینمایاند چرا کھ ناراستی ھا خود رو بھ مرگند. است
او بر فرھمندی میبالد و از مصادره . »اگر پنداری توان پیش بردن ما را نداشتھ باشد ھمان بھ کھ زودتر رھایش کنیم: 

 . ی اندیشھ بھ سود گروھی ویژه خواه دیوانساالران و رسانھ ھا باشند، خواه ریش سفیدان بی اندیشھ، گریزان است
 » ریش سفیدی، داراترین بھ اندیشھ است«
 »کھ خوشایند ما باشدرسانھ تنھا میتواند پژواک ندای مردم باشد، نھ اینکھ بھ مردم بگوید، شما چھ بگویید «
وقتی ناگھان رخداد مھمی از درون دیوانساالری کشور بھ رسانھ ھا کشیده میشود، نکتھ ی بسیار مھمتری از دید «

او تفسیرھای گوناگون را بر میتابد، چرا کھ بر این باور است کھ میھن دوستی خواستی . »ھمگان پنھان میگردد
 ه شدنی نیست؛ ھمگانی است کھ از سوی ھیچ گروھی مصادر

با بزرگ اما برای ِگردآوری گفتارمان از آغاز تا کنون بھ بازگو کردن یکی دیگر از ھمانی ھای ابزار اندیشھ ی ُاُرد 
 و آغاز دوران )3(پایان دوران خردگرایی" چنین گفت زرتشت"نیچھ با نوشتن کتاب . نیچھ فیلسوف آلمانی میپردازیم

و با این کار خرده نگران را بر آن داشت تا فرآورده ھای اندیشھ ورانھ ی او را اشراق نگری خویش را فراخوان داد 
ُاُرد نیز اندیشھ ھایی را ارزش مینھد کھ برآیندی با آسمان . در این دوران، میوه ی زوال خرد فیلسوفانھ ی او بدانند

اندیشھ ھای . رزش آنچنانی نیز نداردبرای ُاُرد، اندیشیدن بھ صرف اندیشیدن البتھ کھ بد نیست، اما ا. داشتھ باشند
، میھن آن واالترین  بزرگ زیرا بھ دیده ی ُاُرد. ارزشمند از دید ُاُرد آنانند کھ توانایی برآزندگی میھن را داشتھ باشند

چکیده ی ھستی است کھ ھمھ ی ویژگیھای جغرافیایی، انسانی، اجتماعی و فرھنگی در آن یگانھ میشوند و خود را در 
کشوری کھ مرزھای .  جلوه گر میسازند؛ این فرآیند در ھیچ کجای گیتی بھ بوندگی ایران روی نداده استنام او

 . فرھنگی اش با مرزھای جغرافیایی کھن او یگانھ گشتھ است
خدا ما را نگاھبانی کند از اندیشھ ھایی کھ آدمیان تنھا بھ نیروی عقل می اندیشند؛ آنکس کھ ُسرودی جاودان «

 )4(»ز مغر استخوان می اندیشد، امیُسراید
 ................................................................................................................................................... 

 
 ای کھ برای ورزندگانش نامی نیک ،  پیشھ ای نیک بھ شمار میرفتھ؛ پیشھ"فیلسوفی"در اندیشھ ی ایرانیان از دیرباز  )1(

اما باید دانست، از روزی کھ فلسفھ در باختر زمین پھنھ گسترده، دستھ بندی دانشھا بھ ما این . بر جای گذاشتھ است
بھ گفتھ ی دیگر فلسفھ دانی، . پروانھ را نمیدھد کھ ھستی فلسفھ را بھ بیرون از آنچھ در درون خود دارد فرافکنیم

از این رو، نامیدن ُاُرد بھ عنوان . یل میکند کھ ھرچھ فراتر از این چارچوب است را خودی نمیداندچارچوبی را تحم
سالح او . برخوردار از حکمت و بینش است" حکیمی"بزرگ ُاُرد .  فیلسوف گونھ ای خطای دید و لغزش اندیشھ است

 خویشکاری ُاُرد.  اھمیت نیز جای نمیگیردحتا شایستھ است بدانیم، فلسفیدن برای او در پایھ ی نخست. فلسفھ نیست
 . در آن است تا با بھ کار بردن حکمت خویش، برای آینده ی میھن خود، راھکاری شایستھ بیاندیشدبزرگ

 .منظور سانسور اندیشھ ھای آزاد است )2(
.  دوگانھ داردخردگرایی در باختر زمین با آنچھ خردگرایی خاوری مینامیم و آمیزه ایست از اندیشھ و اشراق رویکرد )3(

   .عقل سرخ در اندیشھ ی سھروردی نماد خردگرایی اشراقی است
 ییتز.ب.گفتاری از شاعر نام آور ویلیام )4(
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 ھمبستگی فرھنگی .3

 

 .فرھنگ ھای ھمریشھ ، انگیزه ای توان مند است کھ موجب ھمبستگی کشورھا در آینده میگردد: ارد بزرگ میگوید
 
 

، بھ دو چشم دچار "از تنواره ای کھ پیش از باشندگی آدمواره ی خود در آن میزیست"انسان در روند فرگشت خویش 
گزاره ای کھ باید بدان نگرا نگاه کرد نیز ھمین است کھ آدمی بھ . او جھان بیرونی را میپایندآمد کھ بر فراز چکاد سر 

تن در میزند، زیرا نھ توانایی " نگاه بھ درون"است؛ و از " نگاه بھ بیرون"چشمی وابستھ است کھ خویشکاریش 
در نگاه نخست بدیھی مینماید کھ . نگرش بھ درون را دارد و نھ از اساس برای چنین کاری برنامھ ریزی شده است

میپندارد، اگر ھم چیزی ترس " خودی"برای آدمی ھرگز ھراسناک نباشد، چرا کھ وی درون خویش را " درون"جھان 
اما واقعیت بھ وارون آنچھ گمان ورزی میکنیم . ھای بیرون است" ناخودی"آور باشد، جھان پر از ناشناختھ ھا و 

ی گیتی، واکنشی دو سویھ بھ دو گونھ کنش، یکی ترس از نادیدنی بودن رخدادھای ھراس ما از ناشناختھ ھا. است
درونی، و دیگری ترس از پیش بینی ناپذیری رویدادھای بیرونی است؛ کھ روی ھم رفتھ شوند آن را فراھم میسازد تا 

 .انسان در جامعھ دیگر تنھا نیست. آدمیزاده ھستیوری ھاژمان دوست شود
ای گیتی، میتواند انسان را دچار سردرگمی ھای بسیار کند و یگانگی درونی او را بھ چندگانگی گوناگونی رویدادھ

دگردیسھ کند؛ اما ھاژمان چون اندامواره ای ھوشمند برای نگاھبانی از پیکره ی خویش در برابر چنین روان نژندی 
 . ھایی، ابزار ویژه ی خود را بھ کار بستھ است؛ ابزار فرھنگ

یتوان گرد آمده ای از ھمھ ی آیینھا و رسومھا و عادتھایی دانست، کھ با فراھم آوردن زمینھ ی تک فرھنگ را م
با یاری . گزینی و تکرار، ھمانندی واکنشھای آدمیان را در پی دارد؛ و با این کار روان آدمی را بھ آرامش فرامیخواند

ی خود را در برابر چندگونگی بیرونی نگاھبانی فرھنگ، انسان میتواند بھ کمک ھم گونھ ھای خویش، یگانگی درون
 . کند

توتمھا جانورانی یا . در جھان کھن ھر قبیلھ ی دارای توتم ویژه ی خود بود. نخستین فرھنگھا با توتم ھا پدید آمدند
ونھا و توتمھای ھر قبیلھ با بازگو کردن قان. چیزھایی بودند کھ در اندیشھ ی باشندگان قبیلھ اھمیت ویژه ای داشتند

ممنوعیت ھای ویژه ی خود، فردگرایی زیستندگان درون خود را در برابر قبیلھ ھای با توتم دیگر نشانھ دار ساختھ و 
با پیشرفت توتم گرایی آرام آرام فرھنگ ھا و آیینھای . بھ ھر قبیلھ در برابر با قبیلھ ی دیگر شخصیت میبخشد

 .گوناگون پدید آمدند
زان بارآوری سرزمین خود، و ھمچنین بھ نسبت نیرومندی ابزارش، میتواند تا اندازه ای ھر فرھنگ در پیوند با می

اما . بدیھی است کھ فرھنگ نیرومندتر در سرزمین بارورتر، پایدارتر خواھد ماند. گستردگی و ھمھ گیری داشتھ باشد
ھا، دو کارکنشی ھستند کھ چرخ گویال خاکی ما تا ھمیشھ بدین شیوه نخواھد چرخید؛ کشورگشاییھا و نیازمندی

برآیند چنین ھمیاری ھایی، پیدایش کشورھای بزرگ . فرھنگھای گوناگون را وادار بھ سازش و حتا ھمکاری مینمایند
گرد آمدن چند فرھنگ در کنار یکدیگر و در پی آن پیدایش تمدن، بدون از خود گذشتگی . با فرھنگھای گوناگون است

انسان نخستین کھ در گروه ھای کوچک میزیستھ، امکان و توانایی .  اش شدنی نیستانسان در سرکوبی غرایز نخستین
آن را داشتھ است کھ با آزادی فراوان، ھر آنچھ را مایل بوده انجام دھد؛ اما چنین توانایی با امنیت ھمراه نبوده، بھ 

ال است، کھ در آن مقداری آزادی را با ھمین شوند بایستھ است بدانیم، کھ ھاژمان پذیری، گونھ ای مبادلھ ی کاال بھ کا
از این رو جامعھ با . مقداری امنیت مبادلھ میکنیم؛ از ژرفای و چونِی لذت میکاھیم و بر چندی و مدت آن می افزاییم

در این راه، . وادار کردن انسان بھ سرکوبی غرایز ساده ی خویش، آنھا را در راه پیدایش فرھنگ بھ کار می اندازد
سرزمین بستھ بھ جغرافیایی کھ در آن زیست میکند، چارچوب ھا و محدودیتھای ویژه ای را بھ مردم آن فرھنگ ھر 

 . این چارچوب ھایی بستھ بھ آنچھ درون دارند، شوند یکپارچگی ھا و ھمبستگیھایی میشوند. سرزمین تحمیل میکند
 

 فرھنگ بھ گونھ ای است کھ با کمک دین و برای نمونھ در جھان باختری کھ دو ھزاره است با مسیحیت آمیختھ شده،
این . با آفریدن یک آرزو از تحمل ناپذیری برخی از جنبھ ھای زندگی میکاھد و آن رویا را بھ جای واقعیت جا میزند

روش، برای دستیابی انسانھا بھ خوشبختی راه خود را بھ گونھ ای یکسان بر آدمی تحمیل میکند و از باورمندانش چشم 
چنین باورمندی ھایی با . در برابر کنشھای پیرامونی، بر اساس آموزشھای آن دین، واکنشی یکسان نشان دھنددارد تا 

نگاه داشتن بی گزینشانھ ی انسانھا در یک افتھ ی روانی کودکانھ و سوی دادن آنان بھ یک توھم گروھی، در رھایی 
میگردد، اما سپس با شرطی کردن رفتار آدمی در بخشیدن بسیاری مردم از دچار شدن بھ روان نژندی فردی پیروز 
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برابر کنشھای خویش و سنجیده و پیش بینی پذیر کردن واکنشھای انسان، توده ھا را گلھ وار پیرامون خود گرد کرده، 
قانون "اینگونھ بود سرزمین روم کھ با تحمیل کردن . و سرزمینھا را یک بھ یک بھ چیرگی خویش در می آورد

اما . رھای پیرامونش، بی آنکھ زمینھ ھای فرھنگی آنھا را بھ دیده آورد، امپراتوری بزرگی پدید آوردبھ کشو" رومی
روم یک امپراتوری اشرافی بود و در چنین شھریاری ھایی بردگان کھ بخش بزرگی از ھاژمان را پدید می آورند 

ند، از این رو در آن روزگار آیینی بایستھ حقوقی نداشتند، پس بایا نبود کھ بردگان بھ فرھنگ اشرافی باورمند باش
مینمود تا بتواند با بھ زیر پرچم درآوردن نیروھای بزرگ مردمی، خواه اشرافی و خواه بندگان، جھان را بھ چیرگی 

 . خویش درآورد
وپا مسیحیت با مردود شماردن آیینھای کافرکیشی اقوام شمال و جنوب ار. اینگونھ بود کھ مسیحیت در روم رسمی شد

آیینھای کھن اروپا، از ساختن حکومتی یکپارچھ ناتوان بودند چرا کھ فرھنگ . آن را بھ زیر پرچم روم در آورد
یکسانی نداشتند، و چیز مشترکی آنھا را بھ ھم پیوند نمیداد؛ اما ھنگامی کھ مسیحیت جایگاھش را در اروپا استوار 

بی ارزش بودن جھان خاکی، ھمھ ی آن گروه ھایی را کھ کرد، با خوارداشت ارزشھای زمینی و با پافشاری در 
اما این یکپارچگی از آنجا کھ . روزی بر سر خاک خویش میجنگیدند، در زیر فرھنگ ویژه ی خود یکپارچھ کرد

دست و پاگیر بود و نیازھای غریزی آدمی را پاسخی شایستھ نمیداد، ناخشنودیھایی را نیز در پی داشت کھ نوشتن آن 
نکتھ ی شگفت آن کھ فرھنگ ایران در روزگار پیش از اسالم برای یکپارچھ سازی، ھرگز بھ . بی میخواھدخود کتا

در بیشتر دوران تاریخ، بھ روشنی . ابزار تحمیل باورھایش بھ شیوه ای کھ در اروپا ھمھ گیر بوده، دست نمی یازد
چگی سرزمینی آن ھمگام با یکپارچگی باورمندی سرزمینی یکپارچھ و بزرگ بوده است، اما یکپار" ایران"میبینیم کھ 

 . باشندگان آن نیست؛ و این ھمان فرھنگ ویژه ی ایران است
 

 :فرھنگی کھ از چشمان تیزبین ھگل پوشیده نمانده است
در . از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و بونده است کھ از پاره ھایی ناھمگن فراھم می آید«
جا نژادی یگانھ، مردمان بسیاری را در بر میگیرد اما این مردم فردیت خود را در پرتو شھریاری یگانھ نگاه این

این امپراتوری نھ ھمچون امپراتوری چین، پدرشاھی ناب، و نھ ھمچون امپراتوری ھند ایستا و بی جنبش، و . میدارند
بھ وارون، در اینجا . ترکان بنیادش بر ستمگری استنھ ھمچون امپراتوری مغول زودگذر، و نھ ھمچون امپراتوری 

ملتھای گوناگون افزون بر اینکھ استقالل خود را نگاه میدارند، بھ کانون یگانگی بخشی وابستھ اند کھ میتواند آنھا را 
از این رو امپراتوری ایران، روزگاری دراز و درخشان را پشت سر گذارده است و شیوه ی پیوستگی . خشنود کند

 »)1(خشھای آن چنان است کھ با مینھ ی راستین کشور، بیش از دیگر امپراتوریھا ھمسانی دارد ب
 

ھمانگونھ کھ میبینیم ایرانیان در امپراتوری خویشتن ھرگز در اندیشھ ی تحمیل آیینھا و باورھای خود بھ دیگران 
میگذارند؛ چیزی کھ امپراتوری ھخامنشی را نیستند، بلکھ بھ وارون، ھمگان را در انجام آیینھا و باورھای خود آزاد 

و حس وابستگی بھ کانون یگانھ بخش سیاسی بزرگ است کھ ھمگان خود را "  فرھنگ آزاد اندیشی"بھم پیوند میدھد 
حتا در روزگار پس از اسالم کھ دینی یکپارچھ در سراسر فالت ایران جای . از آن و در آن بھره مند می یابند

ھ نوشتھ ھای جھانگردان باختری میبینیم کھ چشم پوشی و آزادی و آسان نگری دینِی ایرانیان شوند میگیرد، با نگاھی ب
 . شگفت زدگی آنان شده است

تنھا با پیدایش دین ھای بزرگ پدید ) بھ جز ایران(باید دانست کھ یکپارچگی ھای بزرگ در دیگر گوشھ ھای گیتی 
ھ با آوردن قانونھای آسمانی یکسان و بایستھ گردانیدن سرزمینھا در مسیحیت و اسالم دو نمونھ ای ھستند ک. آمدند

در روزگار کنونی نیز، لیبرال دموکراسی . پیروی از آنھا توانستند سرزمینھای بزرگی را زیر فرمان خود ِگرد آورند
سازی سرزمینھا، خواھان آن است تا بھ شیوه ای نو، با تحمیل کردن خواستھای خود بھ کشورھای جھان و با یکپارچھ 

در چند دھھ گذشتھ نیز اندیشھ ی کمونستی توانست گوشھ ای از جھان را در خویشتن . دھکده ای جھانی پدید آورد
این دیدمانھا بر آنند تا جھان را بھ سوی یکپارچگی و . مینامند" دیدمانھای ھمگرا"اینگونھ نظریھ ھا، را . آمیختھ سازد

خوانده میشوند و از رده " دیدمانھای واگرا"دمانھای دیگری بودش دارند کھ با نام در برابر، دی. ھمسانی پیش ببرند
این دستھ از دیدمانھا باور دارند کھ جھان بھ تندی در حال قطبیده . بندی و جدایی کشورھا در جھان آینده خبر میدھند

 . شدن فرھنگھاست
بھ شمار میرود، چرا کھ در این دیدمان تالش شده تا نشان ُاُرد نیز از دستھ ی دیدمانھای واگرا " قاره ی کھن"دیدمان 

داده شود، فرھنگھای پیرامون گیتی ھرگز بھ سوی یکپارچگی پیش نخواھند رفت، آنھا ھمچنان بر تنواره ی اسطوره 
ھ ی دیدگاه ُاُرد در رویارویی با اندیشھ ھای خواستار تجزی. ای خود می تنند و خویشکاری خود را بازآفرینی میکنند

ُاُرد بر این باور است کھ اگرچھ ". فرھنگ"جنگ افزاری کارا چون . ایران بزرگ از جنگ افزاری نو بھره میگیرد
دیگر کارکنش ھا ھمچون اقتصاد نقش بسیار مھمی در آجرچینی ساختمان تاریخ دارند، اما دیواره ھای تاریخ بی 

شوند است کھ او مرزبندیھای کنونی جھان را کھ بھ بھ ھمین . چیزی مگر ستونھای لرزان نیستند" مالت فرھنگ"
دست باختریان کشیده شده، ناروشن و لرزان میداند و پافشاری میکند کھ این مرزھا تا بر پیکره ی مرزبندی ھای 

نمونھ ی چنین مرزبندیھایی بھ دست شوروی . فرھنگی گذشتھ سوار نشود، استواری خویش را بدست نخواھد آورد
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سردمداران کمونیست شوروی کھ از نگاھداری کشورھای قاره ی کھن .  با قزاقستان و ازبکستان استمرز تاجیکستان
، و با آینده نگری بسیاری از سرزمینھای فرھنگی وابستھ بھ زبان "پتر"ناتوان بودند ھم اندیشھ با یکی از نیاکان خود

در آینده ھمگرایی فرھنگی میان ایران و تاجیکستان فارسی را از تاجیکستان گرفتھ و بھ دو کشور دیگر دادند تا مبادا 
 )2(.شوند یکپارچگی ایران بزرگ را فراھم آورد

اما چشم پوشیدن و یا کاستن از آرمانھای فرھنگی ھر تمدن، موجب بازگشت بھ نقطھ ی آغاز آن تمدن یا کمینھ، 
 و پایستگی سرزمین آن پیوند زیرا میان پیوستگی فرھنگی یک تمدن. بونده ی آن فرھنگ خواھد شددگرگونی 

پس )". ُاُرد(اگر ارزشھای میھنی کمرنگ شود، یکپارچگی کشور بھ خطر می افتد "از این رو، . تنگاتنگی بودش دارد
فرھنگی را بداند ھرگز در اندیشھ ی آسیب زدن یا نابودی ریشھ ھای کسی کھ ارزشمندی و استواری پیوندھای 

گر آنکھ آدمیزاده ای ناآگاه از خویش و ریشھ ھایش، در اندیشھ ی چنین کاری بر فرھنگی کشور خویش بر نمی آید، م
 )3(.افتد
 

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

  ھگل-کتاب فلسفھ تاریخ  )1(
 .این فرھنگ است کھ تا ھمیشھ و بی گسست، میھن و ارزشھای وابستھ آن را واالیی میبخشد: یدُاُرد بزرگ میگو  )2(

 شالوده و زیربنای گسترش ھر کشور فرھنگ است"
 گفتاری کھ موجب گسستن یکپارچگی کشور شود، ریشھ در سخیفی اندیشھ ی گوینده ی آن دارد: ُاُرد بزرگ میگوید )3(
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 ھمگانیشادی  .4

 

 شادی کجاست؟ جایی کھ ھمھ ارزشمند ھستند: ارد بزرگ میگوید

 

 می و رود و رامشگران خواستند/ بزرگان بھ شادی بیاراستند 
 ببودند روشن دل و شادمان/ ز خنده نیاسود لب یک زمان 

 )1(بدان نامور پیشگاه آمدند/ ھمھ شادمان نزد شاه آمدند 
 
 

کھ خون را در رگھای آدمیان روان میکند، خنده بر لب آورده و تن انسان شادی و شادمانگی آن میل بھ شکفتن است 
از نمایندگی خود در ی طبیعت است کھ شادی، آن قھقھھ ی پیوستھ . میسازدُپر  ،)2(ا از تراوش مایھ ی خوشی آفرینر

اندامھ ھا خود را ھنگامی کھ شادی بر پیکره ای چیره میگردد، ھمھ ی . چھره بھ ھمھ ی تنواره ی آدمی گسیل میشود
آن بازگو کننده ی بزرگ اندیشھ "اشو زرتشت، . یکپارچھ میبینند و خویشتن را در یگانگی ھستی آن پیکره گم میکنند

زندگی پیشکشی است برای چرا کھ . ، شادی را ھمتای زندگی و ھستیوری و ھمپایھ با راستی و نیکی میداند"ی ایرانی
 )3(شاد زیستن

،احساس "شادی"برای یگانگی در نازیبایی و نازندگی خویش، مویھ و شیون را پیشنھاد میدھد، ھمانگونھ کھ اھریمن 
 .است" آن دانای ھستی بخش"یگانھ شدن در ھستی اھورامزدا 

شادی از اساس، گونھ ای پویایی است کھ . انسانی کھ در شادی غوطھ ور است، ھیچ بندی را بھ خود نخواھد پذیرفت
د بودن ھِمستار است، آن کس کھ در بند است از ُبن نمیتواند شاد باشد، چھ، بند، جنبش را از با گوشھ گیری و دربن

آنکس کھ شاد است، خویشتن را در پیکار با بدی آزاد میبیند و چنین آزاده ای دست بر بنِد چرِخ بلند . شادی دریغ میکند
 . ھم نخواھد داد

؛ و آنکھ ترانھ ی زاری کشت میکند، تباھیدن زندگیش را د کشیده استآنکھ شادی را پاک میکند، روان آدمیان را بھ بن
 )4(برداشت میکند

بھ وارون، پراکندِن غم و اندوه و مویھ، ابزاریست در چنگ شباناِن بدکردار، برای راندِن رمھ ھای انسانی بھ ھر 
 . رگان ِبھناکجا آبادی کھ خویشتن در اندیشھ ی آنند، چنین گوسفنداِن مویھ گری را حکومت گ

در کتاب مینوی خرد پیرو اندیشھ ھای اوستایی آمده است بدترین خانھ ھا جایگاه ھاییست کھ در آن مویھ گری میشود 
 .و برترین کاشانھ ھا، خانھ ھای ست کھ در آنھا آوای شادی و سور ھمیشھ شنیده میشود

 )5(سراپای تو خانھ ی سور باد/  باد ز تو دسِت آِھرمنان دور
 
نخست . در واپسین سالھای زندگی اش، بر این باور شده بود کھ آدمی را دو گونھ غریزه است" وند فرویدزیگم"

نخستین غریزه، آدمی را بھ زیستن در گیتی وادار میسازد، دومی انسان را بھ . غریزه ی زندگی و دوم غریزه ی مرگ
ند ھزاره پیش از وی، اشو زرتشت بازگو کرده چنین اندیشھ ای را چ. بازگشت سوی نیستی و سنگ مایگی فرامیخواند

از و زیستندگی شادی : فروید بر این باور بود کھ. است کھ دو مینوی نیکی و بدی با زندگی و نازندگی ھمسانند
 میباشد کھ با ھرگونھ انزوا خواھی صوفیانھ زاھدانھ و یا ھندی کھ زاده ی غریزه ی )6(ویژگیھای غریزه زندگی

 .ویارویی شدید استند در ر ا)7(مرگ
 ھرکدام ، بیرون و دومی گرایش خشم بھ درونکھ نخستین خشمی است رو بھل بھ تخریب یا میل بھ گوشھ گیری می

. نشانھ ھای از آز و نیاز را در خود میپرورند و بھ ھمین شوند با شادی کھ زاده ی عشق بھ زندگی است بیگانھ اند
 : فردوسی بزرگ بازگو کرده استنھصد سال پیش از فروید، چنین اندیشھ را

 مبادا بھ تو دسِت دشمن دراز/ ز تو دور باد آز و مرگ و نیاز 
 .آز و نیاز، ھر دو از غریزه ی مرگ شالوده میگیرند، آنھا دشمنان سوگند خورده ی زندگی اند

 
شادی ناب آن ی آدمی، در اندیشھ . بتواند ھستیور گردد، نیاز است تا بھ پیکره ی مادی در آید" شادی"برای آنکھ 

 زمان روی میدھد کھ ھر انسان، دیگران را چون خود، یاوری برای پیروزی نیکی بر بدی میداند و این یاوری برای
 در جایی کھ ھمھ ی آدمیان . دانستن ھمھ ی اندامواره ھای آن برای خود نمیشناسدبھ کردار رسیدن راھی جز ارزشمند
شادی در ژرفای روان انسانی کھ او . شخند و کردارھای اھریمنانھ پایگاھی ندارندارزشمند ھستند، مویھ و شیون و ری

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


چنین شادی ای را میتوان . میکندخوشی و لذت  پر از را  میشکفد و تن و روانچون غنچھ ایرا ارزشمند دانستھ اند 
 .در پایکوبی ھا، جشن ھا و بزم ھا بھ گستردگی دید

 )8(ا ارزش زیستن نیست، جھان راگر پایکوبی و شادی نباشد
آسمان جشن ھا . در فرھنگ ایران، شادخواری و سورچرانی، شادنوشی و می نوشی، شادمانی و جشن ھمراستا ھستند

پر است از راز و رمزھای شگفت، کھ جز برای کسانی کھ شادخوارگی آموختھ اند، پرده ی معنی خویش را از چھره 
 .بر نمیدارد

 )9(نکتھ ی فراموش شده ی جھان اندیشھ، تعریف درست این حالت ھاست.  آدمیان استرازھا در ھنگام شادی و بازی
از ُبن در کاخی کھ شادی ھست، زمزمھ ھای آسمانی را نیز . فزون بر جشنھا و بزمھا در بازیھا نیز شادی را میبینیم

سخنان را با گوش نمیتوان این . چرا کھ افالکیان جز بھ زبان شادی با ھیچ گویش دیگری سخن نمیگویند. بار ھست
 .شنود، بلکھ تنھا میتوان در آوایش غرقھ شد و آن را حس کرد

 
. پرده از سخن برداشتیم کھ ایرانیان چھ در بزم و چھ در رزم، از خویشتن، پویایی میتراوند" دیدگاه نامھ ی آرامش"در 

  نیز ایدون اند؟"رزم"شادند، در " بزم"اکنون پرسش این است، آیا چنین ھستیورانی کھ در 
. گرچھ ایرانیان در ھستی و زندگی میپویند اما از یاد نیز نمیبرند کھ چرخ دروگِر فلک را رایی دیگر در سر است

ھوشمندی ایرانی نیز از ھمینجاست کھ افزون بر تالشی کھ در  برخورداری از ھستی میکنند، واقعیت مرگ با ھمھ ی 
!!!) کھ جز مرگ را کس ز مادر نزاد / بدو گفت پردختھ کن سر ز باد (: نیستندگی آن را نیز فراموش نمیکنند

رزمیاران ایرانی کھ خویشکاری ایشان در رزم ھا ویژه تر است، بھ شوند آنکھ ھماره مرگ را پیش چشم دارند، یک 
 :آنان بر این باورند کھ. آن از شادخواری باز نمی ایستند

 م زن، سودِن ترگ را ستسِر رز/ بدان ای برادر کھ تن مرگ را ست 
 شکار است و مرگش ھمی ِبشَکَرد/ کسی زنده بر آسمان نگذرد 

 بدانگھ کھ آید دو لشگر بھ جوش/  ھوش ،یکی را برآید بھ شمشیر
  برنده را ستغسرش نیزه و تی/ شیِر درنده را ست کرگس و نشت

 ھمی رفت باید، ز ُبن، بی گمان/ یکی را بھ بستر برآید زمان
 

ری، ایرانیان را بر آن داشتھ تا پیش از پیکارھای بزرگ، ھمھ ی کوشش خویش را بر آن دارند تا این یک دم چنین باو
 عمر را غنیمت شمرند

 .سھمگین، شادی ھدیھ میدھندآدمھای نیرومند در ھنگاِم آوردھا و پیکارھای : ارد بزرگ میگوید
 !ایدون تر. ایدون باد. البتھ کھ ایدون است

در داستان جنگ . ھلوانان ایران پیش از جنگ، بھ نوشیدن ِمی می ایستند، کھ شاید زین پس نھ شاید ُبَدندر شاھنامھ، پ
افراسیاب با نوذر بیم آن میرود کھ شبستان شاه ایران بدست تورانیان بیفتد و چھ ننگی از این بیشتر برای ایرانیان 

 اما با ھمھ ی این تیزی. ی از شبستان رفتدرنگ روا نیست، ھر چھ زودتر باید بھ پشتیبان. ناموس پرست
 زمانی دل از غم بپیراستند/ ی خواستند نشستند بر خان و َم

بلکھ از احساس مسئولیتی بزرگ سخن میگوید، از . این َمی خوراگی با سستی و پلشتی و بی اندیشگی پیوندی ندارد
 ُوز اندیشھ آزاد داریم دل/  دل میک امشب بھ ِمی شاد داری: نیاز بھ پرداختن ذھن از اندیشھ ی مرگ

بی درنگ . یا ھنگامی کھ سھراِب گرد بھ ایران میتازد، کاووس را بیم آن میرود کھ تاج و تخت خویش از دست برود
 :گیو را بھ زابلستان ُگسیل میدارد، اما با ھمھ ی تیزی و تندی کھ رستم میباید از خویشتن نشان دھد

  ز یاد سپھبد بھ دستان شدند/بھ می دست بردند و مستان شدند 
 بیامد تھمتن بر آراست کار/ دگر روز شبگیر ھم بر خمار 

 دوم روز رفتن نیامدش یاد/ ز مستی ھم آن روز باز ایستاد 
 نیامد ز َمی یاد فرماِن َکی/ َمیسھ دیگر سحرگھ بیاورد 

 
. ران بھ شادخواری و بزم سرگرم اندرستم و پھلوانان ایرانی در مرز تو. در نبرد ھفت ُگردان نیز این چنین است

 :زواره پیام می آورد تورانیان با لشکری ُگشن در اندیشھ ی یورش اند
 کھ برخیز و از خرمی بازگرد/ چنین گفت با رستِم شیرمرد 

 ز لشکر بلندی و پستی یکیست/ کھ چندان سپاه است کاندازه نیست 
 آفتابھمی تابد از َگرد چون / درفِش جفا پیشھ افراسیاب 

 با ماست پیروز بخت: بدو گفت/ چو بشنید رستم بخندید سخت 
 ز َگرِد سواران توران زمین/ تو از شاِه ترکان چھ ترسی چنین؟
 عنان پیچ و برُگستوانَور سوار/ سپاھش فزون نیست از صدھزار 
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واره ی ایران زمین این چنین دلیری و بھ ھیچ انگاری مرگ، از جنگاوری ساختھ است کھ خویشتن، بزرگترین شادخ
نیروی شگفت رستم در نوشیدن، در یکی از . است، چنانچھ کسی را یارای َمی نوشی و شادخواری با وی نیست

 :زیباترین و شگفت ترین پرده ھای بزمی شاھنامھ، چنین بھ سخن در آمده است
 نخستین ز کاوس َکی برد نام / بھ کف بر نھاد آن درخشنده جام 

 ھمیشھ بر و تخمش آباد باد/ یاد باد کھ شاه زمانھ مرا 
 چنین گفت کاین باده بر یاِد توس/ بھ کف برگرفت و زمین داد بوس 

 بِر پھلوان خواھش اراستند/ سراِن سپھ پاک برخواستند 
 !بھ َمی با تو ابلیس را پای نیست/ ما را بدین جاِم َمی رای نیست : کھ

 ی را نیامد بھ چنگجز از تو کس/ َمی و گرز یک زخم و میدان جنگ 
 

 :ه گویی از ُاُردو در پایان چند گزید
 

ھی ھای بزرگتری از آب می آنکھ نگاه و سخنش لبریز از شادی ست در دوران سختی نیز ما: ارد بزرگ می گوید 
 گیرد

شادی و بھروزیمان را با ارزش بدانیم ، تن رنجور نیرویی برای ادب و برخورد درست : ارد بزرگ می گوید 
 ایی نمی گذارد برج

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

 
 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 ندورفینِا )2(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )3(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )4(
 شاھنامھ ی فردوسی )5(
 ِاروس )6(
 تاناتوس )7(
 د بزرگگفتاری از ُاُر )8(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )9(
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 رنگ ھای شاد .5

 

 رنگ ھای روشن بھ زندگی و شادی نزدیکترند: ارد بزرگ می گوید 

 

روشنایی و تاریکی، در آفرینش بھ پایکوبی . در آغاز تاریکی فرمانروا بود و از این تاریکی، روشنایی سر برآورد
 )1(ه شدند برخاستند و بدین گونھ رنگھای گوناگون زاد

 
ھر آن چیز کھ بخواھد پای بر جھان زندگان بگذارد بایستھ است کھ بر خود رنگی بپذیرد، رنگ ھا ُمُثل ھای ازلی اند؛ 
و تنھا زمانی پای بر ھستی میگذارند کھ بتوانند فراخور خویشکاری شان کالبدی برگزینند، اما نھ ھر کالبدی؛ چرا کھ 

در نزد مردمان کھن، رنگ با ھیچ واژه ای در پیوند نبود، . ن پیکره در پیوند استرنگ ھر پیکره با چیستی و ھستی آ
در اندیشھ . واژه ھا سپس تر آفریده شدند؛ ھیچ واژه ای نمیتوانست ھمھ ی آنچھ را کھ رنگ گویای آن بود، بازگو کنند

در نزد آنان رنگ با عرفان . دی مردمان نخستین، دیدن رنگ و بازتاب معنی آن در اندیشھ شان رویدادی ھمزمان بو
بازگو " عقل سرخ"سھروردی، آن فرزانھ ی کھن بین، کالبدینھ شدن رنگ سپید را در پیکر زال، در کتاب . آمیختھ بود

سپیدی وی از آن روی بود کھ او در . چون زال پای بر گیتی گذاشت رنگ و موی و روی سپید داشت: "میکند
 ". نگ وابستگی ھای گیتی را بھ خود نداشتسرزمین مینویی طوبی زاده شده و ر

آدمیان گذشتھ درباره ی ابزاروارگی جھان کمتر آگاھی داشتند، در حقیقت، سازش پذیری با نیروھای آسمانی برای 
این . آنان فرمان مرگ یا زندگی را داشت، پس روشن بود کھ از رنگھا برای نمادپردازی نیروھای آسمانی بھره ببرند

برای نمونھ در بسیاری از چامھ ھای ایرانی، آسمان بھ رنگ سبز . ر شعر ایران نمود شگرفی داردنمادپردازی د
 .چھره می آراید و نھ آبی

 یادم از کشتھ ی خویش آمد و ھنگام درو/ مزرع سبز فلک دیدم و داس مھ نو 
 یونانیان رنگ را با توازن گیتی .در تمدنھای باستانی، رنگ نماد روشنی بود و بھ ھمین شوند با خدایان در پیوند بود

آتنا دختر زئوس جامھ . زندگانی مصریان پر از نمادھای رنگی بود و زمان نزد آنھا سبزرنگ مینمود. ھمراه میدانستند
یکی از خاقانھای سلسلھ ی ھان . چینی ھا نیز از دیرباز نگارگران ورزیده ای بھ شمار میرفتند. ای زرین بھ تن داشت

از زایش مسیح، گنجینھ ای از نگارگری داشت کھ خود گرد آورده بود و گفتھ میشد کھ زیبایی رنگین  پیش 80درسال 
مصریان و یونانیان . در سازه ھای رنگی دوران گذشتھ، میتوان احساس مردم آن دوران را دید. و شگرفی داشتھ است

 تنگ -کازرون(ر کاخھای شھر بیشاپورد. و ایرانیان گذشتھ بھ فراندازی ھای رنگارنگ بسیار عالقھ مند بودند
، کاشی ھای کف در اندازه ھای بسیار کوچک بھ کار برده شده بود کھ از آمیزش آنھا با رنگھای گوناگون )چوگان

 . نگارگریھای زیبایی پدید آورده بودند
 گونھ ای افزایشی، یا از آنچھ گفتیم پیداست کھ رنگھا، کارمایھ ھای تابناکی ھستند کھ چھ بخواھیم و چھ نخواھیم بھ

 .کاھشی بر کشش ھای زندگی ما خلندگذار ھستند
 : از دیدگاه زیباشناسی رنگھا سھ نمود دارند

 )کانستراکسیون(نمادی.3) اکسپرسیون(احساسی.2) امپرسیون(بینایی.1
 کردن طبقات و برای نمونھ برای چھره مند. در میان مردمان گذشتھ گاھی تنھا نمود نمادین رنگھا اھمیت داشتھ است

. در ایران باستان نیز ھر طبقھ ای رنگ ویژه ی خود را داشت. کاست ھای اجتماعی در ھند از رنگ بھره میبردند
شاید بتوان گفت کھ در . از آن گرفتھ شده است" پوشش"در چم " رخت"است کھ واژه ی " رختن"از مصدر " رنگ"

 رنگ ویژه ای کھ برای صنف خود برگزیده بودند، خود را از گذشتھ ی این مرز و بوم، طبقات اجتماعی با پوشش و
یکی از کاربردھای رنگ در فرھنگھا، کاربرد نمادین آنھا در باورھای . رده ھای دیگر ھاژمان جداسر میساختند

 .مذھبی و اسطوره ای است
 : ستمگر فراخوانددر شاھنامھ و در اسطوره ی کاوه آھنگر میخوانیم کھ وی ھمھ ی طبقات را بھ جنگ با دھاک

 بپوشند ھنگام زخم درای/ از آن چرم کآھنگران پشت پای 
 ھمان گھ ز بازار برخاست گرد/ ھمان کاوه آن بر سر نیزه کرد 

 کھ ای نامداران یزدان پرست/ خروشان ھمی رفت، نیزه بھ دست 
 سر از بند ضحاک بیرون کند/ کسی کاو ھوای فریدون کند 
 ھمی خواندش کاویانی درفش/ و بنفش فروِھشت از او سرخ و زرد 
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سرخ و زرد و بنفشی کھ فردوسی در پاره ی پایانی از آن نام میبرد، نماد طبقات گوناگون ھاژمان آن دوران اند کھ 
در این اسطوره، سرخ نماد . کاوه در تالش بوده بھ فرمان فریدون، ھمھ ی آنھا را زیر پرچم خویش گرد آورد

. انروایان و موبدان، و بنفش نیز میتواند نمادینھ شدن طبقھ ی کشاورز و پیشھ ور باشدرزمیاران، زرد نماد فرم
ھمچنین در پرچم کنونی ایران زمین، کھ در زمان ناصر الدین شاه با الھام گرفتن از اندیشھ ھای کھن ایرانی پدید آمد، 

 .نیز نماد فرمانروایان کشور استسرخ نماد جانباختگان و جنگاوران، سبز نماد سبزینگی و کشاورزی، و سپید 
در چین رنگ زرد فروزان ترین رنگ، ویژه ی امپراتور فرزند خدا بود و ھیچکس دیگری مگر او حق نداشت 

از سوی دیگر شوند آنکھ چینیھا و ایرانیان بھ ھنگام . زرد نماد خرد واال و روشن بینی بود. پوشش زرد داشتھ باشد
رنگ سفید . د کھ در تالش بودند تا مرده را سوی قلمرو پاکی و بھشت راھنمایی کنندسوگواری سپید میپوشیدند آن بو

: گزنفون مینویسد. بازگو کننده ی غم فردی نیست بلکھ گونھ ای یاری بھ مرده برای رسیدن بھ بوندگی و مینو است
او . چنین قبایی را نداشتکوروش قبایی ارغوانی با راه راه ھای سپید بر تن داشت کھ بھ جز شاه کسی حق پوشیدن 

 .شلواری سرخ مخملی بھ پا و ردای ارغوانی یکدست بر دوش داشت
: در اوپانیشادھا آمده است کھ. در کیش برھمایی، زرد رنگ سپندی بھ شمار میرفت و جامھ ی بودا بھ رنگ زرد بود

 "بناک ھمھ ی روشنی ھااوست روشنایی تا. ھمچنان نادیدنی و ناب. برھما بر جایگاه تخت زرین جای دارد"
. رنگ سپندینھ در نزد مسلمانان، رنگ سبز است، در دین یھود نیز قرمز، آبی، ارغوانی و سفید رنگھای سپند ھستند
 .ھمچنین سران روحانی کاتولیک رم رنگھای نمادین ویژه ای دارند، ھمچون رنگ ارغوانی کاردینالھا و سفید پاپ

یختگی با نمادگرایی و احساس مندی، طبیعت گرایی تقلیدی بی ارزشی خواھد بود، ھمانگونھ کھ نمود بینایی بدون آم«
و ھمانگونھ کھ نمود احساسی، بدون ژرفای نمادین و نیروی بینایی تنھا بازگویی احساساتی میگردد؛ نمادگرایی بدون 

 )2(» نگرش بینایی و بدون نیروی احساس، تنھا یک چارچوب خشک و ناتوان خواھد بود
: ھای گوناگون یک دستاورد ھنری در ایران چنان با ابزارسازی ایرانیان آمیختھ است کھ ریچارد فرای مینویسدنمود

، ایرانیان از کھن ھنگام تا کنون نتوانستھ اند ھرگز میان بھره برداری ھنری و ابزاری از دست سازه ھای در صنعت"
 ". خویش جداسری نھند

روشنی و رنگ و شادی را در یابیم، نخست بایستھ است بدانیم کھ رنگھا نماد چھ اما برای آنکھ چگونگی پیوند میان 
میانھ روی، سرسبزی و بارآوری و نو زیستی، , رنگ سبز بھ شوند پیوندی کھ با طبیعت دارد، نماد پاکسازی. ھستند

 .درنگ سبز رنگی سرد است و نشانگر آرامش، خوشبختی، تندرستی میباش. استتراَزندگی و ھمدلی 
رنگ قرمز نماینده ی آتش است و نماد زندگی، دلیری، از خود گذشتگی، جنگاوری، قدرت، شادابی، بخشندگی، 

قرمز، . شود نمونھ ھای این کاربرد در پرچم ملی بسیاری از کشورھا یافت می. بلندپروازی، مھر و دلبستگی میباشد
رنگ . و نشانگر عشق، گرمی و دوستی نزدیک میباشدرنگی گرم است کھ برانگیزاننده انگیزش ھای قدرتمند میباشد 

در مسیحیت رنگ قرمز و گناه ھمپیوند ھستند، ھمچنین این رنگ در  .قرمز، پدید آورنده احساس شور و شادی است
 .رود مسحیت و اسالم چون نماد جانباختگی در راه باور دینی نیز بھ کار می

 . ھام است و نشانگر آشتی، امنیت و رایشمندی استرنگ آبی نماد از خودگذشتگی، آشتی، آرامش و ال
 .صورتی نیز، نشانگر عشق میباشد. رنگ زرد رنگی گرم وشاد و نماد خرد است

در شاھنامھ از رنگ سیاه برای نشان دادن اھریمنانی . سیاه نماد ترس یا اھریمن است اّما نشانگر قدرت نیز ھست
 : چون ضحاک و افراسیاب بھره برده میشود

 یک امروز با خویشتن ھوش دار/ ای پسر گوش دار : و گفت زالبد
 از آھنش ساعد وز آھن کاله/ درفشش سیاه است و خفتان سیاه 

 درفش سیھ بستھ بر خود، بر/ ھمھ روی آھن گرفتھ بھ زر 
 کھ مردی دلیر است و پیروز بخت/ از او خویشتن را نگھ دار سخت 

 .وانان و پادشاھان سیاه رنگ است، ھمانند اسب خسرو پرویز با نام شبدیزدر اسطوره ھای ایران، اسب برخی از پھل
اگر در جھان ھستی چیزی باشد کھ نیاز بھ گزارش آن نباشد، بایستھ : "سھروردی در کتاب حکمت االشراق میگوید

وشنایی این ر".  نیست- نور-است کھ خود بر بوِدش خویش آشکار باشد و در گیتی بوِدش چیزی آشکار تر از روشنی 
رنگھا فرزندان روشنایی اند؛ در . نخستین پدیده ی گیتی، از راه رنگھا، جان و روان گیتی را بر ما آشکار میسازد

 . ھمانگونھ کھ آتش روشنایی می آفریند، روشنایی نیز رنگ را میزاید. برابر، فرزندان تاریکی بدون رنگ اند
 در دیده ی او میان .را جھان بدون رنگ ھمچون جھان مردگان استرنگ ھمان زندگی است، زیدر اندیشھ ی ایرانی، 

نیکی و بدی، شادی و ناشادی، ھستی و نیستی، زندگی و نازندگی، روشنی و تاریکی و رنگ و تیرگی مرز نمایانی 
 بدین سان ایرانیان کھن پوشیدن جامھ.  ھستی و شادی و رنگ و روشنی ھمترازنددر چنین فلسفھ ای،. بوِدش دارد

. ھای تیره را ناخوش میداشتند، زیرا از دیده ی آنان تیرگی و ناروشنی، زاده ی تاریکی اند و تاریکی جوالنگھ اھریمن
اکنون بھ دیده آورید کھ در بزمگاھی کھن بر خوان نشستھ اید و می و رود و رامشگران در کارند تا درنگی را بھ 

منھای رنگ رنگ و دستمال ھای راه راه در پایکوبی و دست افشانی زنان با شلیتھ ھای چین چین و دا. شادی بگذرانید
زرد و قرمز یادآور آتش آن . آبی و سرخ و سفید و سبز و صورتی و زرد و ارغوانی پیوستھ در ھم می آمیزند. اند

ی آورد و آبی نیلگون بی کرانگی و آرامش را بھ دیده م. سبز پاکی آفرینش را نمایان میسازد. فروزه ی اھورایی اند
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این چنین بزمی، تنھا در زمین برپا نیست، رنگھایی کھ در بزم ما میرقصند، ھمزادھای . سفید نماد مینو و پاکی ست
آسمانی خود را نیز بھ بزم مان فراخوانده اند؛ آسمان آبی، طبیعت سبز، آتش سرخ، خرد زرین، مینوی سپید و ھمھ و 

پرسش این است . ی تندرستی گیتی پیاپی پیمانھ ھایشان را انوش جان میکنندھمھ بھ پایکوبی ایستاده اند و بھ شکرانھ 
. کھ آیا توانا بودیم با تیرگیھا چنین بزم و شادخواری برپا کنیم؟ ھرگز؛ زیرا تیرگیھا با غم و اندوه ھمزادند، نھ با شادی

 است، چھ رنگھای تیره بیش از آنکھ بھ ویژه آنکھ افزون بر سیاھی ھا، با رنگھای تیره نیز بھ شادی در ایستادن سخت
اگر ھم . گویای شادی باشند، از خود شدت و سختی میتراوند کھ با آسان نگری و شاد اندیشی جشنھا ھمراه نمیباشد

. جشنی از تاریکی و تیرگی برپا باشد، آن جشن مرگ است، کھ در آن قھقھھ ھای پیوستھ ی اھریمن بھ گوش میرسد
حال آنکھ روشنی . ن، پیام آور چیزی مگر سوگ نیست، و سوگ بھ نیستی در اوفتادن استچنین جشنی برای ھستیورا

کاربرد شیشھ ھای رنگارنگ در خانھ ھای کھن نیز از این . و رنگ بھ بار آورنده ی گونھ ای واالیش روان میباشد
میکشانند، و بدین ابزار، ) یتمعنو(شیشھ ھای رنگی با آفریدن آسمانی عرفانی، آدمی را بھ سوی مینوگرایی . روی اند

 .روان انسان را می پاالیند
 

............................................................................................................................. 
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 جشن آغازھا .6
 

 "زایندگیست"گرفت چرا کھ شیره جھان در رشد و " جشن"را باید " آغاز ھا"تنھا : ارد بزرگ می گوید 

 . را در شاھنامھ فردوسی بھ آشکارا میتوانیم ببینیم" آغازھا"جشن گرفتن 
 

 : یددر شاھنامھ بھ زمان ھوشنگ باز میگردد کھ آتش اھورایی نخستین بار پدید می آ] سده[برگزاری نخستین جشن 

 پرستید باید اگر بخردی / بگفتا فروغی است این ایزدی 
 نام آن جشن فرخنده کرد " سده/ "یکی جشن کرد آن شب و باده خورد 

 بسی باد چون او دگر شھریار/ ز ھوشنگ ماند این سده یادگار 
 

  .تدر زمان جمشید برپا میگردد و آن نخستین پرواز آدمی بر فراز زمین اس] نوروز[دومین جشن 
 نشستھ بر او شاِه فرمانروا / چو خورشید تابان میان ھوا 

 شگفتی فرومانده از بخِت اوی/ جھان انجمن شد بر آن تخت اوی 
 خواندند" روز نو"مر آن روز را / بخ جمشید بر گوھر افشاندند 

 
  ضحاک استدر زمان فریدون برپا میگردد کھ جشن پیروزی نیکی بر بدی، فریدون بر] مھرگان[سومین جشن 

 تن آسانی و خوردن آیین اوست/ دیِن اوست " مھرگان"پرستیدن 

برآیند این سھ مینھ را میتوانیم در واژه ی . شایستھ ی پژوھش است" زایندگی"و " جشن"و " آغازینگی"پیوند میان 
  جشن است، ھمھم. نوزادی یا نوزوتی نام جشن کستی بندی و سدره پوشی زرتشتیان است. ببینیم] نوزوت" [نوزاد"

آغازھا ھمواره با زایشھا ھمراھند و بھ یاد ماندنشان را وامدار . زایش، و ھم آغاز وینھ ای نو در زندگانی باورمندانش
در این میان، ھر چھ آن زایش . جشنی ھستند کھ تنھا و تنھا برای ماندگاری آن زایش، و آن آغاز برگزار میشود

برای .  و پیرو آن، جشن ھمتراز با آن نیز پرشکوه تر و بھ یاد ماندنی تر استبزرگتر باشد، آغازش آن نیز بزرگتر،
نمونھ جشن زایش میترا را میتوان نام برد کھ ھزاران سال است در شب چلھ برگزار میشود و جشنیست بزرگ برای 

 .زایش ایزدی بزرگ کھ آغازنده ی فلسفھ و فرزانی بزرگ است
 .، آغازینگی و جشن را پاک کنیم، بیگمان فلسفھ ی ھر سھ را از میان برده ایماکنون اگر یکی از سھ گوش زایندگی

 زایندگی، بی آغازینگی، تکرارست
 آغازینگی، بی زایندگی، ناباروریست

 زایندگی و آغازینگی بی جشن، محکوم بھ فراموشیست
 

روری نخستین خود را بھ زایایی زایش اندیشھ ای را میتوان برای ھمیشھ جشن گرفت کھ در آغاز بھ ھست در آمدن، با
اما روزی کھ نتواند پیوستگی خود در خودزایی . او پیوستھ می زاید چون ھمیشھ بارور است. ھمیشگی دگردیسھ کند

و مرگ، آغازی ندارد بلکھ پایان است و پایان را جشن . را با زایشی دوباره نمایان سازد، بھ مرگ آھستھ دچار میشود
و ھیچکس مرگ را نمیستاید، مگر ] یسنا و جشن در اوستا بھ معنی ستایش است[ستایش است زیرا جشن، . نمیگیرند

 . آخشیج مرگ زا، کھ در اندیشھ ی ایرانی کسی نیست جز اھریمن
 )شاھنامھ ی فردوسی(داد این ھمھ بانگ و فریاد چیست؟ ز / اگر مرگ داد است بیداد چیست؟ 

 
 .لسفھ ای نیرومند برسیمو این چرخھ تا بدانجاست کھ بھ ساختار ف

او ھستی آور . اھریمن ھمخانواده با مرگ و پایان و سوگواریست و در او، زایندگی و آغاز و جشن راھی ندارد
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 . ازین رو او را با شیره و شیرازه ی کار جھان میانھ ای نیست. نیست، بلکھ فرمانروای نیستی است
  آغازینگی، ھمھ آفریده اھورامزدا ھستندشیره و شیرازه ی گیتی بھ ھمراه جشن و زایندگی و

در اسطوره ھای ایرانی میخوانیم کھ اھریمن و پیروانش در ھر زمستان بھ جویدن شیرازه و بن جھان میآغازند اما (
درست در زمان نوروز کھ چشم دارند جھان از ھم بپاشد، میبینند کھ شیرازه ی استومند ھستی باز پیکرینھ و استوار 

 ).گشتھ است

 .....و اما گزیده ھایی از گفتار ُاُرد بزرگ درباره ی آغازھا 

 ست ، و زمانی برای پویایی بیشتر آغاز ھر روز، نو شدنی دوباره ا: میگویدُاُرد بزرگ 
 

 ما نیست ھر آن می تواند آغازی دوباره در زندگی ما باشد ، پس ھیچ وقت پایانی پیش روی : میگویدُاُرد بزرگ 

  زایندگیست تنھا آغاز ھا را باید جشن گرفت چرا کھ شیره جھان در رشد و: یدگو بزرگ میُاُرد
 
 واره در حال دگرگونی و رشد است ھیچ آغازی را مزاری نیست چرا کھ ھم: گوید می بزرگُاُرد

ایش باروری و پویایی آدمیان میگرددجشنھای بزرگ انگیزه ی افز: میگوید بزرگ ُاُرد  

تی را در بین مردم زیاد می کند ای پیاپی میھنی نرم خویی و دوسجشن ھ:  بزرگ میگویدُاُرد  
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 نوروز .7

 
 نوروز ایرانیان ، فرخنده جشن زمین و آدمیان است و چھ روزی زیباتر از این؟ : ارد بزرگ می گوید 

 شادی را بھ یکدیگر ھدیھ دادن شیره نوروز باستانی ایرانیان است
 

 خواندند" روز نو"مر آن روز را / ھر افشاندند بھ جمشید بر، گو
 بر آسود از رنج تن، دل ز کین/ سر سال نو ھرمز فرودین 
 می و جام و رامشگران خواستند/ بزرگان بھ شادی بیاراستند 

 )1(بھ ما ماند از آن خسروان یادگار / چنین جشن فرخ از آن روزگار 
 

 )2( و آفرینش آغاز گردید بھ باور پارسیان در این روز جھان ھستی یافت
گویند کھ در این روز بھ فرمان یزدان آفتاب از سر برج بره برفت و تاریکی از روشنایی جدا گشت و شب و روز 

  )3(پدیدار شد و آن آغازی شد بر تاریخ جھان را 
یداری تازه میکنند، در این روز آسمانیان با زمین و باشندگانش د. نوروز، فرخنده جشن زمین و آسمان و آدمیان است

چھ روزی از این روز برای ارمغان دادن شادی   خویشتن را نوزایی میکند، و، با آمدن مھمانان آسمانی ھمراهو زمین
از دیدگاه ستاره شناسی، این روز برابر . در جشن نوروز سھ نمود ستاره شناسی، آیینی و میھنی برجستھ اند بھتر؟

 مدار استوا جای میگیرد و روز و شب برابر است، روزی کھ طبیعت از خواب است با ھنگامی کھ خورشید بر روی
در نوروز است کھ پیروزی نیکی و روشنایی بر تاریکی و بدی در .  میشود و زندگی نو آغاز میکندزمستانی بیدار

ید تا با انسان کھن میکوش . روزی کھ آفرینش در زیباترین چھره خود آشکار میشود. چھره ی نمادین رخ میدھد
بازسازی آنچھ خدایان در آغاز آفرینش انجام داده بودند، خویشتن را با خدایان و پھلوانان و افسانھ ھای خویش یگانھ 

 داشت بھ ریشھ ی طبیعی نیروھای در برابر ترسی کھ از ناچیزی خود روبرویسازد و با بزرگ پنداری خویش 
)" جھان آدمیان(ِکھ جھان "رخ میداد، در )"  ھستی-گیتی(ِمھ جھان  "بھ گمان انسان کھن، آنچھ در .خدایی خود بازگردد

 او ھمھ ی پدیده ھای جھان را دارای جان و روان می انگاشت و آنچھ او را بھ ستایش و نیایش وا .نیز رخ میداد
ذیرفت کھ میپبازگشت روانی انسان بھ خدایی خویش ھمراه با آیینھای ویژه ای انجام . میداشت روان و جان جھان بود

 : انجام میشود، آیینھایی ھمچونبسیاری از آنھا در ایران کنونی ھنوز
 

 : رفتن بھ سر مزار مردگان پاکسازی خویشتن و پیرامون و .1
 روز آخر سال بھ زمین 5فروھرھای نیاکان بھ ھنگام گاھنبار َھَمسَپتَمَدم یعنی      بر اساس باور ایرانیان کھن، 

در این روزھا فرورھا . ن روست کھ گیاه میروید و شکوفھ و گل و برگ پدیدار میشودفرود می آیند و از ھمی
 . خوشی خانواده انباز میشوند و مدت ده روز مھمان خانواده خود ھستنددر شادی و 

 از آرامگاه ھای خویش بھ بیرون" َھَمسپتمدم"فَرَوشی ھای نیِک تواناِی پاِک َاَشونان را میستاییم کھ ھنگام     «
    )4( » آگاھی یافتن در زمین بھ سر برندشتابند و ده شب پیاپی برای

آنان ھیچگاه خانواده ی خود را فراموش نمیکنند و عالوه بر آنکھ ھرگاه فراخوانده شوند بھ یاری خانواده      
 و خاندان در خانھ. در این روزھا باید خانھ پاک باشد. میشتابند، سالی یکبار نیز گروھی بر زمین می آیند

آشتی پابرجا باشد و از این رو ھمھ افراد خانواده در ھنگام نوروز باید در آشتی و آرامش باشند، زیرا اگر 
چنین نباشد و خانھ پر از اندوه و غم باشد، مھمانان آسمانی دیری در آن خانھ نمیپایند و ناخشنود از خاندان 

 .میروند و برکت از خانواده بریده میشود
   
 :ه افتادن دستھ ھایی با سیماچھ ھای سیاه چون آیین حاجی فیروزبھ را .2

در این زایش ھر چھ شمار مردمان افزایش گیرد، نیروی اورمزدی . نوروز جشن گیھانی زایش انسان است
از این رو یاران اھریمن در پیکره ھای گوناگون، . بیشتر خواھد گشت و نیروی اھریمن شکست خواھد یافت

طبیعی و ترس آور خود برای جنگ و ستیز و برای جلوگیری از زایش مردمان بھ روی با چھره ھای نا
در این جنگ انسان از پشتیبانی اورمزد و فروھرھای پدران برخوردار است و در پسین . زمین می آیند

 روزھای سال در َھَمسَپتَمَدم گاه، نیروھای اھریمن بھ چھره ی جانوران شگفت آفریده، اژدھاھای بزرگ،
. دیوان شاخدار و غوالن پدیدار میشوند و در برابر آنھا فروھرھای پدران و قھرمانان میھنی پدیدار میشوند

 کھ ھنوز در برخی از شھرھا و روستاھای ایرانی روایی دارد بازمانده ی جشنھای )5("نیماسپ"جشنواره 
 .کھن ایرانیان درباره ی این نبرد کیھانی است
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 :وانانھ چون کشتی و بازیھایی چون خروس جنگیپدید آمدن نبردھای پھل .3
     ھایی است کھ در برخی   شھری و روستایی، از آیینگذرگاه ھای در  ھمگانی ورزشیھ ھایبرگزاری مسابق 

ھای   سرگرمیبازیھا ودر ترکمنستان، مردان و زنان ترکمن، . شود  نوروز برگزار میھنگاماز کشورھا 
برپایی . کنند  میشترنج برگزار، پرش برای گرفتن دستمال از بلندی و سوارکاری و کشتی چونای  ویژه

ھای  در استان. شود  است کھ در ترکمنستان برگزار میآیینھایی از دیگر قوچھا  شاخ زنی وخروس جنگی
  .شود  نوروز برگزار میزکشی درُب بازیشمالی افغانستان نیز 

چنین بھ دیده می آید کھ جشن فروردین . کردند  یعنی سال نو یاد می"اناوا سِرد"ایرانیان باستان از نوروز بھ عنوان 
جشن دینی ایرانیان شمالی بوده است کھ گاھواره ی آیین زرتشت است و آیینھای اوستایی در آنجا بیشتر روایی داشتھ 

.  فغکان مینامیدنداما ایرانیان جنوبی یعنی ھخامنشیان جشن نخستین روز سال را در مھرماه میگرفتند و آن را. است
 ایرانی کھن در چم سرد است و از این روز آغاز آن در آغاز فصل سرد saredaبرگرفتھ از واژه ی " سال"واژه ی 

" َنَوسرد"و در ارمنی " نوسرد"بھ ھمین َشَوند است کھ نوروز در گویشھای میانھ ی ایرانی . یعنی مھرماه بوده است
 کھ خود جنوبی ولی بھ سنتھای شمالی و اوستایی بیشتر عالقھ داشتند، جشن دیدنی گویا در زمان ساسانیان. گفتھ میشود

زمان سغدیان  مردمان ایرانی آسیای میانھ نیز در .فروردین در پاره ی جنوبی ایران زمین بزرگ روایی و شکوه یافت
  .نامیدند  بھ معنای سال نو می"نوسارجی" و "نوسارد"، نوروز را  خوارزمشاھیانو

دیگر شاھان ھخامنشی نیز در این . یھنی خواند، جشن مپیش از زایش مسیح ۵٣٨ نوروز را در سال وش بزرگ، کور
نمایندگان کشورھای خارجی، استادان، گروه ھای گوناگون، بھ پیشگاه شاه . روز در تاالر آپادانا بار ھمگانی میدادند

 بزرگ در نوروز ھر سال بھ پرستشگاه بابل میرفت و داریوش. بار می یافتند، پیشکش میدادند و ارمغان میگرفتند
این در برگزاری نوروز . نوروز را با شکوه فراوان جشن میگرفتندنیز شاھان ساسانی . دست ایزد بابلی را میگرفت
. شد  میبخش "نوروز بزرگ" و "نوروز کوچک" ی کشید و بھ دو دوره  میبھ درازادوران دست کم شش روز 

 شد و روز ششم فروردین  پنج روز بود و از یکم تا پنجم فروردین گرامی داشتھ میھمگانیروز نوروز کوچک یا نو
ای از  ، طبقھھمگانی در ھر یک از روزھای نوروز  .شد  برپا میویژگان جشن نوروز بزرگ یا نوروز -خردادروز –

آمدند و شاه بھ سخنان آنھا گوش  ه می بھ دیدار شا-نژادگانوران و  ، پیشھرزمیاران، موبداندھقانان،  -طبقات مردم 
. آمدند وی میپیشگاه در روز ششم، تنھا نزدیکان شاه بھ . گره آن چاره ای می اندیشید و دستوری میدادداد و برای  می

از آیینھای نوروز یکی این بود کھ پادشاه با جامھ ی ابریشمی در بارگاه مینشست و موبدان موبد با سینی بزرگی کھ در 
بود با اسب و باز بھ پیش شاه میرفت و شادباش ... ن و سبزی، شراب، انگشتر، شمشیر، دوات و خامھ و آن نا

شاھا بھ جشن فروردین بھ ماه فروردین، آزادی گزین بر داد و دین کیان، سروش آورد تو را دانایی و بینایی : "میگفت
ھ خور بھ جام جمشید و آیین نیاکان، در ھمت بلند و کاردانی، دیر زیوی با خوی ھژبر، شاد باش بھ تخت زرین، انوش

باش، نیکوکاری و داد و راستی نگاه دار، سرت سبز و جوان چون خوید، اسبت کامکار و پیروز بھ جنگ، تیغت 
 "روشن و کاری بھ دشمن، بازت گیرا و خجستھ بھ شکار، کارت راست چون تیر، سرایت آباد و زندگی بسیار باد

خواست تا نوروز را در  زایش مسیح از دولت روم 230بکان بنیان گذار سلسلھ ساسانیان، در سال اردشیر باھمچنین، 
 . معروف شدLupercalاین درخواست را سنای روم پذیرفت و نوروز در روم بھ .  بشناسندیاین کشور رسم

العزیز خلیفھ اموی و عمر بن عبد. پس از چیرگی تازیان نیز در برخی زمانھا جشن نوروز با شکوه برگزار میشد
با روی ھمچنان . معتضد عباسی در این روز بھ پیروی از سنت ساسانیان لباس زربفت میپوشیدند و بر تخت مینشستند

  نیزصفویھنوروز در زمان . شد  جشن نوروز با گستردگی بیشتری برگزار سامانیان و آل بویھھای  کار آمدن سلسلھ
اکبرشاه .  نوروز را در کاخ نقش جھان اصفھان برگزار نمودباس صفوی آیینشاه ع، 1597در سال . شد برگزار می

 نھ تنھا جشن نوروز و مھرگان را با شکوه ھرچھ بیشتر جشن گرفت و گاھنامھ ی 1584نیز در ھندوستان در سال 
روز را جشن پادشاھان عثمانی نیز نو. ایرانی با نام ھای فروردین، اردیبھشت را جانشین نام ماھھای اسالمی کرد

 .میگرفتند
 ، و از باختر تا مصر و ، بوتان، نپال، تبتمغولستان و ترکستان چین پاکستان، بنگالدش، جشن نوروز از خاور تا

امروزه . قزاقستان، تاتارستان، سراسر قفقاز تا آستراخان، آسیای کوچک و بالکان رفتزنگبار و سودان و از شمال تا 
، )1388 فروردین 10 (٢٠٠٩ مارس ٣٠در تاریخ . شود  چین و مصر برگزار میھایی مشابھ جشن نوروز در جشن

، جشن میھنی ایرانیان و )Nowruz Day(پارلمان فدرال کانادا، نخستین روز بھار ھر سال را با سرنام نوروز 
در جایگاه  سازمان ملل متحد با تصویب یک قطعنامھ 2010 فوریھ 24در تاریخ  .بسیاری اقوام دیگر نامگذاری کرد

 .رسمی کرد" روز بین المللي نوروز و فرھنگ آشتی در جھان"سازمان در نیویورک، جشن نوروز را با سرنام 
امام محمد غزالی . نوروز ستیزندگانی نیز دارد، آنان کھ اندیشھ ھای میھنی را ھمستار با سودمندیھای خود میپندارند

! جامھ ی نو نپوشند! چراغانی نکنند!   نوروز و سده را نگیرندایرانیان جشن: در کیمیای سعادت سفارش میکند کھ
برای سالھا تا زمان گورباچف از نیز حکومت کمونیستی شوروی  ! حتا سوگواری کنند تا آیین مجوس از میان برود

ر برگزاری نوروز در تاجیکستان، ترکمنستان و قرقیزستان جلوگیری میکرد؛ با این حال مردم این کشورھا با ھزا
 مردم حق برگزاری جشن نوروز ھمچنیندر زمان چیرگی طالبان بر افغانستان . ترفند آیین نوروز را برگزار میکردند

      .را نداشتند
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 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 ابوریحان بیرونی )2(
 کتاب نوروزنامھ منسوب بھ خیام )3(
  جلیل دوستخواه- فروردین یشت-49بند )4(
 سر و پای اسب داردجانوری اسطوره ای کھ بر و سینھ ی آدمی و  )5(
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 ستایشگری .8

 

ستایشگری ...  ، مادر و آموزگاران وھمسران باید یکدیگر را ستایش کنند و فرزندان ھم پدر: ارد بزرگ می گوید
 برای ھمھ ھست

 

است کھ از فرای سده ھا و ھزاره ھا بھ دست " ستایش گری"یکی از بازوھای نیرومند پیکر اندیشھ ی ایرانی، فرھنگ 
 .، از پرکاربردترین واژگان این کتاب سپند است"ستایش"در اوستا واژه ی . ھستومندان کنونی آن رسیده است

 )1(میکنیم ] ستایش[منتره ِی سخت رزم افزاِر اھورایی را -روش َاَشَون دلیر تنخشنودی س
 )2(] میستاییم[خورشید جاودانھ ی رایومند تیز است را 

بھ جای می آورم بھمن و اردیبھشت و شھریور و سپندارمذ و خرداد و امرداد و گئوش َتَشن و گوشورون و ] ستایش[
 )3( را –پندان تخشاترین امشاس_ آذر اھورامزدا 

 – در ھر کجا زاده شده اند –اینک روانھای َاَشَون مردان و َاَشَون زنان ] میستاییم[روانھای جانوران سودمند دشتی را 
  )4(. را میستاییم

 ......و 
چاپلوسی از ایمنی دوستی، سوداندیشی و مایھ . بایستھ ی گفتارست بدانیم، ستایشگری بنی جداسر با چاپلوسی دارد

کسی کھ ھمیشھ در پی ایمنی و سود خویش است، چگونھ بھ جھان : [گری ریشھ میگیرد اما ایرانیان برین باورندن
. ستایشگری، پراکندن شادی با ارزشمند انگاری بی مزد یکدیگر است. )5(]خرمی بخش مھر خواھد ورزید؟

 .یوند میزندستایشگری از ھمدلی برمیخیزد و با بھ گفتار رسیدن، دلھا را بھ بگدیگر پ

ازین رو بزرگ خانھ، کدخدا، شھردار، پادشاه کشور و پیوستگی آنان بھ یکدیگر چنان بود کھ در نماِز گاِه سپیده دم، « 
در نماز بامدادین بھ کدخدای راست کردار، در نماز نیمروز . بھ بزرِگ خانھ و کشاورز درود و ستایش فرستاده میشد

بھ وارون، شاھان نیز ھنگام نماِر بامدادین بھ . یوار یا غروبگاه بھ پادشاه کشوربھ شھردار مردم نواز و در نماز ِا
 )6(»"ھمھ بھ ھم" کدخدایان و شاھان و کشاورز درود و ستایش میفرستادند، چنان کھ کشاورزان نیز بھ شھرداران و

.  ھمزیستی با ھم، خرسندزمینش پر از ستایش، و روان مردمان از. در آن روزگار، آسمان ایران پر از شادی بود
مرد خانھ نیز، در برابر او زانو میزد و برایش زندگانی دراز آرزو . کدبانو بھ کدخدای خانھ ستایش و درود میفرستاد

فرزندان چنین خانواده ای پدر و مادرشان را میستودند و ھمھ باھم برای آموزگاران راستی آموز خویش . میکرد
 آفرین بھ جای آوردن، از  ھمچنین و)7(بوسی، پابوس، زمین ادب را بوسیدن دست .ستایش و درود خواستار بودند

برای نمونھ، ھنگامی کھ زال برای جلوگیری از یورش سام بھ کابل پیش وی . گونھ آیینھای ستایشگری در ایران است
 : میرود

وز آِب دو نرگس،ھمی /د با سام ُگردکر" آفرین"یکی /// و گسترد، بر" زمین را ببوسید/"چو زال اندر آمد بھ پیش پدر[
 ]گل سترد

 .و اینک گفتارھایی از ُاُرد بزرگ درباره ی ستایشگری کھ جای دارد در گفتاری ویژه بدان ھا پرداختھ شود

 ستایش ، ھنگام نو ُرستن را : میگویدُاُرد بزرگ 

  ن بسیاری از دردھای آدمیان استمھرورزی و ستایشگری درما: ُرد بزرگ میگویدُا

 آنکھ خودخواه است توان ستایشگری و مھرورزی ندارد او بسیار تنھاست :  بزرگ می گویدُاُرد
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او یاد می کند و دلدار برآورده می . ستایشگر ھمیشھ بر ستایش شونده در حال پیشی گرفتن است :  بزرگ می گویدُاُذد
 سازد 

 
 ن ناراست ترین آدمیان را ھم دلپسند نمود ستایشگری ھنر است ھنری کھ با آن می توا:  بزرگ می گویدُاُرد
 

ستایشگری آگاھانھ ، چاپلوسی نیست چرا کھ خیلی زود ریشھ ستاش شونده خاکی تازه را در دور :  بزرگ می گویدُاُرد
 بسیار بھتر از گذشتھ خواھد بود ریشھ خویش می یابد و در پس روزھا این کار بھ بار خواھد نشست ، میوه تازه آن 

 
 رھنگ را در پی دارد بزرگداشت آدمیان ، رشد ف: بزرگ می گوید ُاُرد
 
اگر دیگران را با زیباترین منشھا و صفات بخوانیم چیزی از ارزش ما نمی کاھد بلکھ او را :  بزرگ می گویدُاُرد

  آنگونھ باشد کھ ما می گویم  دلگرم ساختھ ایم
 
 یبانی از داشتھ خود ماست ن ، پشتپشتیبانی از داشتھ دیگرا:  بزرگ می گویدُاُرد

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

 ،سروش یشت َسِرشب57یسنا، ھات  -اوستای جلیل دوستخواه  )1(
 خرده اوستا، خورشید نیایش )2(
  1، دفتر دوم، ھات یسنا -اوستای جلیل دوستخواه  )3(
 2، بخش 39یسنا، ھفت ھات، ھات  -اوستای جلیل دوستخواه  )4(
 گزارش فریدون جنیدی. 2، بند 5گاتاھا ھات  )5(
 گزارش فریدن جنیدی )6(
 در کشتی و ورزش زورخانھ ھمچنان پابرجاستاین آیین  )7(
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 آرامش .9

 

 ی داردآرامش اگر ھمیشگی باشد، سستی و پلشتی در پ: ارد بزرگ میگوید

 . پھنھ ی گیتی جنگ ھا و آشتی ھای بسیاری بھ خود دیده است 

زیرا کمتر . در بسیاری از گوشھ ھای دیگر گیتی، جنگ پدیده ای نایاب یا کمیاب بھ شمار میرود" ایران"در مقایسھ با 
لی میان فرھنگھا و ِگرِد آنکھ پ" ایران. "سرزمینی بخت آن را داشتھ کھ گذرگاه آمد و شد فرھنگھای گوناگون باشد

پایی را در ھنر این -تمدنھای بزرگ بوده، ھمواره خویشتنِی خویش را نیز از یاد نبرده است، نمونھ ی چنین خویشتن
ھنری کھ از ھمھ ی جھان سرمشق گرفتھ، اما ھمواره نقش خود را بر کنگره ھستی . سرزمین بھ آشکارا میبینیم

 خویشتن مانی، و نپذیرفتن رنگ بیگانھ بر خود، او را بھ پرداختن بھایی پافشاری ایران و ایرانی در. نگاشتھ است
در این میان . جنگھای ھمیشگی ایران با خاور و باختر ناشی از چنین رویکردی می باشد. سنگین وادار کرده است

 .شدند" پیمان"ھوشمندان ایران، برای پرھیز از جنگ دست بھ دامان 

چھ بسیار پیمانھایی کھ پیام آور آشتی بوده، و چھ بسیارتر پیمان شکنی . یھا را میسازدمرز میان جنگھا و آشت" پیمان"
ایرانیان در پیمانھایی کھ با اقوام گوناگون میبستند در تالش بودند تا با . )1( کھ آغازگر جنگھای خونین شده استھایی

 .ثابت کردن مرزھا، یکپارچگی سرزمینی خویش را نگاھبانی کنند

 . از آنکھ جنگی پایان می یابد، با بستن دوباره ی پیمان ھا، مردم آشتی جو و آرامش خواه میشونداما پس  
آرامش، دمی از زندگانی است کھ آدمی . ، روان آدمی را پاالیش میدھد و ساز نوآفرینی را برای او کوک میکند"آرامش"چرا کھ 

 . یش، اندیشھ خود را در میدانھای دیگر ھستی پرداخت کندبا کمک آن میتواند فراتر از بایستگیھای زیستی ساده ی خو
، بر "آرامِش ویژه ِی جھاِن خاور و باختر و تازی"در برابر " آرامِش ویژه ِی جھان ایرانی"در این جا میتوانیم با جدا ساختن 
 . یگانگی فرھنگ خود پای بفشاریم

رامش ھمراه با سستی و پلشتی و خواب آلودگی کھ نشان دھنده ی نخست آ. از دیدگاه پویایی و سرزندگی، دو گونھ آرامش داریم
دو دگر آرامش جشن ساز کھ ویژه ی . گونھ ای حالت تکراری و سکرآور است و ویژه ی بسیاری از سرزمینھای انیران میباشد

 .ایران زمین است

اره در جبھھ ھای باختر و خاور و برای ایرانیان کھ ھمو. بدیھی است بھای آرامش را بی بھرگان از آن بھتر میدانند 
آرامش چنین مردمی از مایھ ی جنگ . نیمروز میجنگیده اند، آرامش چیزی بیش از سستی و پلشتی خواب آلوده میباشد

حماسھ ای سرازیر شده از سرچشمھ ھای آسمانی شادی کھ تا بھ زمین روان میشود و تن و روان آدمی . و حماسھ است
 کھ در جنگ سرشارند از حماسھ و رجز و پویایی و سرود آیا میتوانند آرامشی بدون پویایی مردمی. را سیراب میسازد

 و حماسھ و ُگردمنشی داشتھ باشند؟

 .ازین رو پویایِی ایرانی، یا در راه جنگ و رنج و کار و تالشندگی زیستی روان است یا در آرامشی جشن ساز

چھ جشنھای ماھانھ و چھ جشنھایی چون سده و . ر مایھ میگیردجشنی سرشار از زندگی کھ از زایشی نو و بی تکرا
ازین . نوروز و یلدا و چھ گاھانبارھا و جشنھای فصلی، ھمگی از رویدادھایی متفاوت و تکرارناشدنی زاییده میشوند

 در رو برای برپاکنندگان خویش، کارمایھ ای شگرف و ھنگفت از نیروھای گوناگون و بی تکرار بھ ھمراه دارند، و
 .پی پویایی و شادی و جنبش بھ ارمغان می آورند

نداشتند بلکھ در درازای ھر ماه، جشن ویژه ی آن ماه را، با شادی و پویایی برگزار " ھفتھ"ایرانیان، درازگاھی؛ 
 .میکردند
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رامش ھمراه از گونھ ی آ) آدینھ ھای سامی مسلمانان، یھودیان، مسیحیان(بھ وارون، جمعھ ھا و شنبھ ھا و یکشنبھ ھا 
در کشورھایی کھ چنین . میباشند"  روزه جھان را آفرید و روز ھفتم استراحت کرد6خدا "با پلشتی و سستی، ھمانند 

آدینھ ھایی دارند، ھر پنجاه آدینھ ی سال، با یکدیگر ھمسان ھستند، ازین رو آرامش باشنده در آن، کارمایھ ای سستی 
گرایش دارد تا با " رخوت"و " استراحت"روزھای رامش در باختر بیشتر بھ بھ ھمین شوند . زا و تکرارآفرین دارد

 . نوشدگِی و زایش دوباره ی ویژه ی جشنھای ایرانی

تا بدینجا آشکارست کھ روزگاِر ایرانی، چھ در آرامش سپری شود چھ در جنگ، پویایی خویش را ھیچگاه از دست  
 زمینِی ایرانیان و رویدادھای سرزمین ایران شالوده میگیرد، بھ ھمین جشنھا و جنگھای ایرانیان از کارمایھ ی. نمیدھد

خدا بندگان خویش (شوند پویا و جنبنده و کارآفرین و زاینده است و او را با سستی و پلشتِی ناشی از تقدیرباوری سامی 
زادگی و خواسِت ایرانی آرامش ایرانی ریشھ در آ. میانھ ای نیست) استراحت کنند" ِسبت"را مقدر ساختھ تا در روز 

 . آسمانی نیست دارد، و چون نسخھ ای

 )2( اِین است، نماد آفرینش شش وینھ روزه جھا6ایرانی کھ ریشھ ی اندیشھ ی یھود در آفرینش " شش گاھنبار"جشن 
 گیتی بھ دست اورمزد است، اما بھ وارون اندیشھ ی سامی، در درازای سال و در ماھھای متفاوت برگزار میشود،

، ھمچون باشندگان سرزمین خویش از )از آنجا کھ ھمسان و ھم اندیش با باشندگان ایران است(، "خدای ایران"گویا 
 .تکرار بیزار است

 .اما آرامش سامی تقدیرباور و اجباری آسمانی است

 آرامشی ھرگز بایستھ است بدانیم، آرامش اگر دیر زمانی بھ درازا بکشد پویایی خویش را از دست خواھد داد چنین 
زیرا رنگ تکرار بھ خود میپذیرد و نیروھای آدمی را با خیزش بھ سوی یکنواختی، . نمیتواند آرامشی سازنده باشد

 . پویایی، در دگرگون شدن رویدادھاست نھ در تکرار حالتی یکسان. میکاھد

 . از این رو آرامش اگر ھمیشگی باشد، سستی و پلشتی در پی دارد

آنان آزادی خویش . ران و در زمان تھمورث زینوند، دیوھا در جنگی بھ دست ایرانیان برده میشونددر اسطوره ی ای 
 :بدست می آورند" یکی نو ھنر"را در ازای آموختن 

 بھ جان خواستند آن زمان زینھار/ کشیدندشان، خستھ و بستھ، خوار 

 بیاموزنیمت کھ آید بھ بر/ کھ ما را مکش تا یکی نوھنر 

 .نجس ھا در ھند در می آیند" کاست"مان جمشید خوب رمھ، دیوھا در زمره ی طبقھ ای جداگانھ چون اما در ز 

 بھ آب اندر آمیختن خاک را/ را " ناپاک"بفرمود پس دیِو 

و مردم ایران از بخت بھره کشی از نیروی بردگان دیو روی تا سیصد سال مرگ و بیماری و رنج را بھ خود  
 .نمیبینند

 ندیدند مرگ، اندر آن روزگار/ سیصد، ھمی رفت کار چنین، سال 

 میان بستھ دیوان بسان رھی/ ز رنج و ز بدشان نبود آگھی 

 ز رامش، جھان پر ز آوای نوش/ بھ فرمان مردم نھاده دو گوش 

چنین آرامش پیوستھ ای کھ سھ سده بھ درازا میکشد، ھمراه با بھره کشی از نیروی دیوان بھ جای خویشتنکاری،  
از آنجا کھ شیرازه ی ھاژه در پویایی و . نیروی زایش مردم را میخشکاند، و ایرانیان را بھ سستی فرامیخواند

خویشتنکاری و پایبندی بھ پیمانھاست، بھ شوند سستی درازھنگام مردم، پایھ ھای بن مند ھاژه نیز بھ سستی میگراید و 
با نگاھی . میگردد، پلشتی و نارایشمندی و ھرج و مرج استچیزی کھ در این میان بھره ی باشندگان چنین سرزمینی 

ن، و با پذیرفتن پیوستگی کردار شاه و مردم در یک ]بھ گیتی جز از خویشتن را ندید[نو بھ اندیشھ ی جمشید در 
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ظمی بھ گفتھ ی دیگر، بھ شوند پلشتی و بی ن. کشور، میتوانیم شوند گسستگی ھاژمان ایرانی در زمان جمشید را بفھمیم
 )3(.دخواھی و خودکامگی دچار گشتھ اندناشی از سیصد سال آرامش پیوستھ، ھمھ ایرانیان چون جمشید بھ خو

را میکنند تا ھرج و مرج ناشی از سیصد سال " پر از ھول شاه اژدھا پیکری"در چنین کشوری، مردم آرزوِی  
. بھ رایشمندی و نظم دگرگون سازد) وتالیتردیکتاتوری ت(خوشی پیوستھ را با گزندگی و خودکامگِی ھمھ چیزخواه 

 )4(.حال آنکھ از دست دادن آزادی برای بھ نظم درآوردن ھرج و مرج، خود اشتباھیست بزرگتر

گنجور شاه بھ وی میگوید کھ تا . یا آنکھ در زمان ساسانیان، بھرام گور دستور میدھد تا دفترھای مالیات را آتش زنند
ند با خوشی و خرمی و آرامش بی آنکھ بکارند و بدروند و برنجند از گنج شاه بھره مندانھ بیست و سھ سال مردم میتوان

 :بخورند و بنوشند

 ھمانا نیازت نیاید بھ چیز/ بدو گفت تا بیست و سھ سال نیز 

 درمھای این لشکر نامدار/ ز خورد و ز بخشش گرفتم شمار 

........... 

 از کھان و مھاننخواھند نیز / بفرمود پس تا خراج جھان 

 .آرامشی ھمیشگی ھمانا و پلشتی و سستی ھمانا. اما دست برداشتن مردم از تالش و تخشایی ھمانا و جنگ ھمانا 

 پر آزار گشتند و پرخاشجوی/ ز بیشی بھ کژی نھادند روی 

 :بھ ھمین شوند از نو مردم را بھ کوشش و تالش و پرھیز از سستی و پلشتی فرامیخواند

 کھ باال کشد مھر گیتی فروز/ سخ کھ تا نیمروز چنین داد پا

 کسی کش کشاورزی او را ست ارز/ نباید برآسودن از کشت و ورز 

 و گر خوردن و کام و آرایشست/ دگر نیمھ را خواب و آسایش است 

ن رتش اشرافی و سنگیھمچنین در پایان دوره ی ساسانی، وضعیت رزمیاران و واسپوھرکان ایران، چنان است کھ ا 
 کھ چند سده لرزه بر تن لژیون ھای رومی افکنده است، آنچنان در رفاه و سستی ناشی از آرامش )5(افزار ساسانی

 .زیست میکند کھ در برابر لشکر ساده و باورمند تازیان پاپتی بھ آسانی شکست میخورد

ه است، آیا کوھنورد ھمیشھ بر آن باید گفت آرامش تختگاه نوک کو. میگویند رسیدن بھ آرامش، ھدف است: ُاُرد میگوید
ھیب دل، و خواھد ماند؟ بیشتر زمان زندگی او در کوھپایھ و دامنھ میگذرد بھ امید رسیدن بھ آرامشی اندک و دوباره ن

 دلدادگی بھ فرازی دیگر

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

 میدان پیمانھای گسستھ، ھمچون مردابی دھشتناک است کھ باید از آن گریخت: د بزرگ میگویدُرُا )1(
 مرحلھ )2(
 کھ جز خویشتن را ندانم جھان )3(
 آنانی کھ ھمیشھ در آرامش ھستند، الابالی ترین آدمھایند: ُاُرد بزرگ میگوید )4(
 ان کرمانشاهبا نگاھی بھ نگاره ھای تاق بست )5(
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 پیمان .10

 

 . با دستھا و کاغذھا بستھ نمی شود پیمانھا را با چشم ھا حک می کنند)1(پیمان: ارد بزرگ می گوید 
 استوارترین پیمان ھا آنھاییست کھ با اندیشھ مان پذیرفتھ ایم

 )2(گفت پرھیز کن از صحبت پیمان شکنان/ پیر پیمانھ کش ما کھ روانش خوش باد 

رچوب ھایی ھستند از ھمھ ی توتمھا و تابوھا و آداب و آیینھایی کھ آدمیان برای پاسبانی از عالقھ مندیھای پیمان ھا چا
پیمانھا قراردادھای نانوشتھ ای ھستند کھ بھ جای آوردن آنھا . خویش در برابر یکپارچھ سازیھای بیرونی، ساختارده اند
 .ھمنوایی و ھمبری و دادگری در ھاژه را موجب میشود

چنین قراردادی، میتواند میان آدمی با خویشتن بستھ . پیمان در ُخردترین بخش گیتی تا کالن ترین بخش آن کاربرد دارد
نکتھ ی آشکار این است کھ برای بستھ شدن . شود، یا در بخشی بزرگتر چون دو کشور یا میان ھمھ ی آدمیان گیتی

 . استپیمان، ھستِی کمینھ دو تنواره یا بیش از آن بایستھ

، ...میان دو ھمسر بیست، میان دو ھمکار سی، میان دو خویشاوند چھل، میان دو ھمسایھ پنجاه، ) ِمھر(پایگاه پیمان 
، میان پدر و مادر با پسر صد، میان مردم دو کشور ھزار، و میان پیروان .......میان دو شاگرد و آموزگار ھفتاد، 

 )3(ز استمھر اینچنین پیرو.دین مزدایی ده ھزار است

برای پاسداری از قراردادھای نوشتھ شده، نیروی فرادستی چون دولت نیاز است تا قراردادشکن را بر اساس قوانین 
چنین . جزای قراردادشکن بر اساس میل ھاژمان یا خواستھ ی دولت میتواند سخت یا آسان باشد. نوشتھ شده پادافره دھد

 .ون است، ھمچنین میتوان آن را با پول یا دارایی پرداخت کردپادافرھی بر اساس گونھ ی ِبِزھکاری گوناگ

پیمانھا در جایی جز روان و وجدان . ھا بر روح و چشم آدمی حک میشوند" پیمان"در برابر با قراردادھای نوشتھ، 
تھ ای، در چنین قرارداد نانوش. خویش مسئول میسازند" وجدان"آدمی جای ندارند، از این رو فرد را نخست در برابر 

 .خویشکاری ھر کسی، در پاسبانی از پیمان خویش است

از جزای کسی کھ شکننده ی قرارداد است سنگین تر میباشد، زیرا قراردادھا جلوی چشم آدمیان " پیمان شکن"پادافره 
نی او مایھ ھستند و نمیتوان مستقیم آنھا را انکار کرد، پادافره کسی کھ قراردادھا را زیِر پا میگذارد نیز از کارشک

اما چون پیمانھا ھمواره میاِن دو تنواره بستھ میشوند، چنانچھ کسی پیمان شکنی . میگیرد نھ از اثبات مستقیِم دروغ وی
ھمھ ی آنچھ گفتیم بدانجا باز میگردد کھ . کند، و ِبِزه او آشکار شود، داوری بر این خواھد بود کھ او دروغ گفتھ است

با این تفاوت کھ باِر پیوندِی قرارداد بر روی جزئیات نوشتھ شده . ھستند" پیوند" گونھ ای قراردادھا و پیمانھا ھر دو،
بھ گفتھ ی دیگر، قراردادھا آشکارا و بند بھ بند . در آن است، در حالی کھ باِر پیوندِی پیمان بر روی خود پیمان است

کند بر اساس ھمان بند و پادافره برابر با آن کھ ھمھ چیز را پوشش داده اند، و اگر کسی از کوچکترین بند آن سرپیچی 
گاھی در خود قرارداد نوشتھ شده جزا میبیند، اما در پیمانھا ھرکس از کوچکترین بنِد پیمان سرپیچی کند گویا از ھمھ 

ی پیمان سرپیچی کرده، چنین کسی چھ پیمان کوچک باشد و چھ بزرگ، دروغزن و شایستھ ی پادافرھی بزرگ 
 . وددانستھ میش

در " پیمان بانی. "، ریشھ در مینوی راستی داشت"پیمان"بھ ویژه در اندیشھ ی نیک و بد اخالقی ایرانیان کھن، کھ 
پیمان "ھمانگونھ .  یا راست اندیشی، راست گفتاری، راست کرداری اندیشھ ی ایرانیان کھن ھمسان بود با َاَشَونی

 .وغگوییھمسان بود با دُرَوندی یا بدکرداری و در" شکنی
در اوستا پیمان شکنی یکی از شاخھ ھای دروغ شمرده شده است و پیمان شکن را با دروغگو در یک رده جایگذاری 

 و گاھی میترو ائوجنگھ Mithro-zyaیا میترو زیا ) در پھلوی (Mithro-drujکرده آن را میترو دروج 
mithro-aujangha 4(.آمده است مینامند و ھر واژه در چم ناراست و پیمان شکن( 
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جوانان ایران بی اندازه بھ دروغ و ناسپاسی و نیرنگ نفرین گو ھستند و ھرگز پیمان شکنی از ایشان دیده نمیشود و 
 )5(این ویژگی آنھا شوندگر شده است تا یونانیان با شگفتی و ارزشمندی بھ آنان بنگرند 

ریشھ ی فلسفی این گفتارھا بھ  . ری پای گرفتھ است، گفتمانھای فلسفی بسیا"پیمان و قرارداد"بر سر تفاوت میان  
گالوکن بھ وارون سقراط برین باور است کھ آدمیان قانونھا و قراردادھا را . مناظره ھای سقراط نیز کشیده شده است

 نادیدنی اما او با. او چوپانی را نمونھ می آورد کھ ھمگان او را مردی نیک میدانند. بنیان مینھند تا آن را پایمال کنند
گشتن، بھ کوشک پادشاه رفتھ، با زنش ھمخوابھ میگردد، او را میکشد و جای وی را میگیرد، و از گفتن داستان ھوده 

نیچھ نیز قانونگذاری در . آدمیان بھ شوند آن قرارداد میبندند یا قانونگذاری میکنند تا آنھا را نقض کنند: میگیرد
 .ختھ شده بھ دست بردگان میدانددموکراسی ھا را از گونھ ی قانونھای سا

برای سبیل .سبیل گرو گذاشتن یکی از شیوه ھای برگزاری پیمان است. پیمانھا بھ گونھ ھای گوناگون برگزار میشوند
گرو گذاشتن، پیمان بند، چشم در چشم سوی دیگِر پیمان تکھ ای سبیل خود را بھ وی میدھد و بدین سان با وی عھد 

  )6(دنکنمیبندد تا پیمان شکنی 

 :شمار پیمانھای من شش است: اھورامزدا میگوید: وندیداد فرِگرد چھارم
  ششم کشتزار پیمان– پنجم مردم پیمان– چھارم گاو پیمان– سوم گوسفند پیمان– دوم دست پیمان–نخست گفتار پیمان

زه بھ نگاھبانی از پیمانھای آنان بی اندا. در میان پارتھا رسم است کھ در زمان بستن پیمان بھ یکدیگر دست میدھند 
در ایران ھنگامی کھ دو تن از دوستان بھ ھم میرسند بھ یکدیگر دست میدھند و با این کار بھ . )7(خویش عالقمندند

 .یکدیگر نشان میدھند آماده اند تا آنچھ شایستھ است برای نگاھبانی از پیمان دوستی خویش انجام دھند

 ی شاھنامھ، پس از آن شِب تیره ِی دیریاز کھ در دو دلداده در آغوش ھم میخوابند، یا آنکھ در داستان رستم و تھمینھ
فردا رستم از تھمینھ جدا میگردد، اگر تھمینھ در اندیشھ ی پیمانشکنی بھ رستم باشد، ھیچ قراردادی جلوی او را در 

 :شکنی نکننداین کار نخواھد گرفت، اما مردم دیرین ایران، آماده اند تا بمیرند ولی پیمان 

 )8(نبیند جز این مرغ و ماھی مرا/ تو را ام کنون گر بخواھی مرا 

 :آدمیانی کھ پیمانھا را پاس میدارند سھ دستھ ھستند 

 پیمان خویش را نگھ میدارند" پادافرِه زمینی" فرودستانی کھ از ترس        -

 گھ میدارندپیمان خویش را ن" پادافره آسمانی" دیندارانی کھ از ترس        -

 پیمان بانی میکنند" نام خویش" واالتبارانی کھ بر سر نگاھبانی از        -

پھلوانان و مردم در شاھنامھ، با . جایگاھی واال دارد" پیمان بانی"از آنجا کھ در اندیشھ ی ایرانی، بھ ویژه در شاھنامھ 
تامس ھابز در . اھداشت از پیمانھا و قانونھا ھستندزنجیره ی قانون بھ یکدیگر زنجیر نمیشوند، بلکھ خویشتن پاسبان نگ

کتاب لویاتان، پیمانبانی بر سر نامخواھی را ویژگی واالتباران و نھ توده فرودست میداند ازین رو در ایران، پیمان 
 .بانی را در میان پھلوانان، ویژه تر، می یابیم

کھ با ھزار چشم مردم را میپاید کھ مبادا " میترا" خدای آن پشتیبانی انجام پیمانھا در ایران کھن بر گردن، آیین مھر، و
آیین مھر کھ ردپای آن را حتا امروز در آیین زورخانھ و سنت سبیل گرو گذاشتن میبینیم، . پیمان شکنی کنند می باشد

 . گران باشندبھ مردمان می آموزد فراتر از ھر اجبار در پیروی از ھر قانونی، خود ضامن انجام پیمانھای خویش با دی

 )9 (فرشتھ ی مھر از خانھ ای کھ جایگاه پیمان شکنان؛مھر ُدروجان؛ است با نفرین روی برگرداند 

 )10(در ایران برای پیمان شکنان، پادافره سخت گذاشتھ شده است 

 .سرددر ایران باستان، برای آزمودن راستی در پیمان ، دو گونھ آزمون برگزار میشده است، َوِر گرم و َوِر  
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 . ور گرم شامل ریختن سرب گداختھ بر روی سینھ ی بزھکار برای شناسایی گناھکاری یا بیگناھی او است

 .ھمچنین گذشتن از آتش یکی دیگر از ورھای گرم است کھ نمونھ ی آن رادر داستان سیاوش در شاھنامھ میبینیم

 نشد تنگدل، جنِگ آتش بساخت/ سیاوش بر آن کوِه آتش بتاخت 
 کھ تا او ز آتش کی آید ُبرون/ ت با دیدگان پر ز خون یکی دس

 کھ آمد ز آتش ُبرون شاِه نو/ چو او را بدیدند برخاست غو 

  در قراردادھا اگر یک سوی آن یکی از. یکی دیگر از تفاوتھای پیمان و قرارداد در شکستھ ناشدنی بودن پیمانھاست 
 میشود اما در پیمان چنانچھ یکی از دو سوی پیمان بستھ، آن را بندھای قرارداد را زیر پا بگذارد قرارداد شکستھ

 :بشکند، برای سوی دیگر ھمچنان بایا است کھ پیمان بانی کند

مبادا کھ پیمان بشکنی؛ نھ آن پیمان کھ با یک پیمان شکن و ... پیمان شکن سراسر کشور را ویران میکند! ای سپیتمان 
" پیمان با ھر دوی آنان درست است"ا یک َاَشَون و راست کردار بستھ ای؛ چون دروغزن بستھ ای، و نھ آن پیمان کھ ب

 )11(خواه با َاَشَون  خواه با دُرَوند

زمانی یکی از سرکشان با پیمان شکنی بر شاه شوریده و برادر اردشیر را زخمی زده بود، خواھر شاه در اندیشھ ی 
 پادشاه و خواھر شاه را Megabyzesران ایرانی با نام مگابیزو در این زمان یکی از سردا. پادافره دادن او برآمد

زیرا در گذشتھ با او پیمان بستھ شده است و اگرچھ این پیمان نامھ با . خرسند گردانید تا سرکشی او را پادافره ندھند
 )12(د خودداری کردیک نفر سرکش و پیمان شکن بستھ شده است، اما برای نگاھبانی از جایگاه پیمان از پادافره او بای

خانھ ھای ھراس انگیز ویران گردد و از انسان تھی ماند، کاشانھ ھایی کھ پیمان شکنان و دروغ پرستان و کشندگان 
 )13(پاکدینان در آنھا بسر میبرند 

در سنگنبشتھ تاق بستان نزدیک کرمانشاه نگاره ی میترا دیده میشود کھ در زمان تاجگذاری اردشیر دوم ساسانی 
 .گواِه آیین است)  میالدی379-380(

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

 ، باشد"با منش"یا " با اندیشھ"است کھ میتواند در ِچِم ) مان+ پت (پیمان برگرفتھ شده از دو بخِش  )1(
 ظحاف )2(
 ؛ اوستای جلیل دوستخواه117 و116م بند 29مھریشت کرده ی  )3(
 ارزش پیمان شکن بھ اندازه ی کفن ھم نیست: ُاُرد بزرگ میگوید )4(
 Xenophonگزنفون  )5(
پیش از آنکھ با کسی پیمانی ببندید، دمی درباره ی توانایی خود در اجرای آن بیندیشید و سپس پاسخ : ُاُرد بزرگ میگوید )6(

 گویید
 Josephusجوزفس  )7(
 پیوند پاک ، پیوندی ابدی است: ُاُرد بزرگ میگوید )8(
 19-5مھر یشت  )9(
 Ammianامیان   )10(
 ؛ اوستای جلیل دوستخواه2مھریشت؛ کرده ی یکم بند   )11(
  تاریخ نگار یونانیCtesiasکتزیاس   )12(
 38-9مھر یشت   )13(
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 آزادی .11

 

 خواست ھمیشگی ایرانیان بوده استآزادی و آزادگی . آگاھی تنھا راه رسیدن بھ آزادی است: ارد بزرگ می گوید 

 

 )1(یکی بنده ی آفریننده ام / کھ آزاد، زادم، نھ من بنده ام 

از آن دستھ واژگان است کھ بھ َشَوند گستردگی مینھ ی آن، در دبستان ھای گوناگون اندیشھ، چم آوری ھای " آزادی"
سان بھ توانایی در انجام آنچھ اراده اش خواھان منتسکیو آزادی فلسفی را باورمندی ان .گوناگون بھ خود پذیرفتھ است

پیروی از میل یک فرد بردگی است، و فرمانبرداری از قانونی کھ خود برپا : "روسو نیز میگوید. آن است، میداند
زیرا پیروی از قانون برساختھ ی بھ دست بردگان، ابر . ؛ و نیچھ بر می آشوبد کھ نھ ھر قانونی"کرده ایم، آزادی است

ھا، " اصالت وجود گرا. "ھا آزادی را توانایی کنشگری بدون بوِدش دولت میدانند" آنارشیست". ان را برده میسازدانس
ھا نیز نابودی طبقات را پیام آور آزادی " مارکسیست. "آن را در توانایی بیکرانھ ی اندیشیدن و خودآفرینی میبینند

بھ دیده ی او روح قومی . قالنی شدن کارھای آدمی یکسان می انگارد آزادی را با فرآیند ع،در این میان، ھگل .میدانند
و روح جھانی از زمانی کھ از خاور و با امپراتوری ھخامنشی آغاز شد و سپس رو بھ باختر گذاشت فرآیند عقالنی 

 .  در باختر زمین آزادی را برای اروپاییان بھ ارمغان آوردکرد، چونانکھشدن خویش را َبَونده 
ھمسانی کھ میان دیدگاه ھای گوناگون اندیشمندان باختری درباره ی آزادی میتوان یافت؛ گزاره ی بھ بند کشیده یگانھ 

منتسکیو ھمچون ھگل جغرافیا را کارُکِنش ویژه ای در بھ بند کشیدن . شدن آزادی میباشد کھ ھمھ، آن را شدنی میدانند
 شان پرورشگاه مناسبی برای خوی آزادمنشی نیست کوچک آزادی میدانند و خاوریان را از این دید کھ زیستگاه

را دشمن آزادی " اراده ی ھمگانی بردگان"روسو ھمچون ارسطو خودکامگی را دشمن آزادی خوانده و نیچھ ! میشمارد
آنارشیست ھا دولت را، مارکسیستھا شیوه ھای طبقات را، و تامس ھابز ھرج و مرج را در بھ بند کشیدن . میداند

تاو یونگ، از دیدگاه روانشناسان تحلیلی چون گوسبھ وارون دیدمانھایی کھ برشمردیم،  اما. خلندگذار میداندآزادی 
یونگ آزادی و آزاد اندیشی را فرآورده ی ذھن خودآگاه آدمی میداند اما بر .  ھزاران سال فاصلھ داردانسان با آزادی

ن عقالنی در برابر صدھا ھزار سال زیست ناخودآگاه انسان این باور است کھ چندھزاره تالش خودآگاه آدمی در زیست
از این رو انسان ھمچنان در چیرگی ناخودآگاه خویش است و با گزینش آگاھانھ و آزادانھ، . در گیتی، رنگ میبازد
 .فاصلھ ای بسیار دارد

ا ھمانگونھ کھ از آنان چشم اما آزادی و آزادگی از دیدگاه ایرانیان با ھمھ ی آنچھ تا کنون گفتیم جداسر است؛ زیر
ھمانگونھ کھ پیش از این نیز گفتھ شد؛ در اندیشھ ی ایرانیان،  .درباره ی آزادی نیز اخالقی می اندیشندداریم، ایرانیان 

اشو زرتشت در یکی از جاودانھ ترین َسروده ھای خویش در گاتاھا . نیکی با آگاھی ھمتراز است و بدی با ناآگاھی
پیرو این گفتار . را" بدی"، "نادان"را بر میگزیند و " نیکی"، "دانا"راه نیکی و بدی، بیگمان میان دو : میگوید

ایرانیان، اندیشھ ای را آگاه و آزاد میدانند کھ توانایی آن را داشتھ باشد تا در یورش آلودگی ھای اھریمنی، خویشتن را 
نگونھ کھ تاریکی زاده ی اھریمن است؛ ھمانگونھ نیز ھما.  پالوده سازد و از این راه بھ آگاھی و آزادی ناب برسد

و این تاریکی اندیشھ کھ بھ گواه ایرانیان حالتی اھریمنی دارد، تنھا زمانی بھ . ناآگاھی با تاریکی نمادگذاری میشود
گزینش در این میان، تنھا کسانی توانایی . اھورایی میپیوندد، کھ نیکی را برگزیند )2("خردھرویسپ"روشنی و آگاھی 

چھ آنان کھ در چیرگی . نیکی را دارند کھ اندیشھ ای آزاد و آگاه داشتھ باشند و کسانی آزادند کھ نیکی را بر میگزینند
، چھ بسا حتا اگر در چیرگی )3(ناخودآگاه کھن خویش بھ سر میبرند، ناآزادانھ آنچھ را برمیگزینند کھ نیکی در آن نیست

م دھند، کنش نیک آنھا از آنجا کھ با آزادی و آگاھی گزیده نشده است، ارزش کھن الگوھای نیک، کنشی نیکو انجا
اند میستیزد؛ از این روست کھ زرتشت با آیینھای کھن و با سنتھایی کھ نامتناسب با روزگار . آنچنانی نخواھد داشت

ھوم خواری و ادرست خواندن زرتشت با ن. حتا بھ بھای دشمنی با َکَرَپن ھا و َکوی ھا، قدرتمندترین روحانیون زمانھ
نکتھ . نمی افزایند، میتازدو پیرو آن بر آگاھی و آزادی  ھمھ ی سنتھایی کھ بر نیکی خلسھ ی ھمگانی اش، بر

اینجاست کھ ایرانیان فلسفھ ی اندیشھ ی خویش را بر پایھ ی ساختار فردی آدمی برپا کرده اند و نھ ھمانند ھگل بر 
ایرانیان، میدانند کھ زیستگاه آدمی، قانون ھا و نیروھایش را بر او . ر پایھ ی اقتصادروح قومی و یا ھمچون مارکس ب

بر این نکتھ نیز آگاھند کھ اقتصاد، روح قومی، کھن الگوی گروھی و یا جغرافیا، آزادی گزینش آدمیان . تحمیل میکند
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در را سبب نمیشود کھ خویشکاری خویش اما دانستن این ھمھ . را از دستان او میستاند و او را برده ی خویش میکند
پس تا اینجا دانستیم، ھمانگونھ کھ ُاُرد میگوید آگاھی تنھا راه رسیدن بھ آزادی است؛ .  ھر دم نیکی از یاد ببرندگزینِش

 از آگاھی، حکمت و روشن بینی ایرانی است و نھ پر کردن مغز از ریز و  بزرگکھ البتھ روشن است منظور ُاُرد
ایی کھ از لذت اندیشھ فرآورده شده اما نیروی آرامش بخشیدن بھ آدمی را ندارد و چھ بسا بھ پسرفت درشت دانشھ

 .روانی او می انجامد
آزادی را  برھد، مزه ی شیرینھر آنکس کھ از دلبستگی ھا چھ . ایرانی، آزادی را در پیوستگی با منش انسان میبیند

 :فرزند خویش را میکشدپای بر دلبستگیھا میگذارد و میھن، آزادی  چنانچھ رستم در راه )4(.میچشد
 بکشتم دلیر خردمند را/ ھمان از پی شاه فرزند را 

 بھ جنگ و بھ مردی و رزم آزمود/ کھ ُگردی چو ُسھراب دیگر نبود 
 :سیاوش کھ در راه پیمان بانی و گزینش نیکی و آزادی، آگاھانھ از میھن خویش نیز میُبَردیا 

 کھ نامم ز کاووس گردد نھان/ اندر جھان شوم کشوری جویم 
 .و یا بھرام فرزند گودرز کھ در نامخواھی و آزادگی، خویشتن را فنا میسازد

در اندیشھ ی ایرانی، آزادی ناب و ایده آل، تنھا ھنگامی برپا خواھد شد کھ آگاھی ناب بوِدش داشتھ باشد؛ و آگاھی ناب 
. اما گزاره ھایی کھ تعریف کردیم ھمگی گزاره ھایی فردی بودند.  دادبی گزینش آزادانھ ی نیکی ناب روی نخواھد

بایستھ است تا . آزادی فردی، آگاھی فردی، نیکی فردی؛ اما انسان از آغاز باشندگی، ھستیوری گروه زی بوده است
اخالق "و " باراناخالق واالت"در این راه با وام گرفتن از مینھ ھای . این گزاره ھا را برای گروه نیز شناسا کنیم

 میکوشیم تا در )5("اخالق بدان"و " اخالق نیکان"از فلسفھ ی نیچھ و با دگرگون ساختن اخالقی این مفاھیم بھ " بندگان
 .رویارویی با فلسفھ ی تاریخ ھگلیستی، بھ روح قومی ایران کھ سرشار از آزادی ناب است دست یابیم

پندارد کھ فرآیند عقلی شدن و آزادی با فرگشت ھاژمان آدمیان بھ بر اساس فلسفھ ی ایرانی، ھگل بھ نادرستی می
بھ پستی " اخالق بدان"ھ و  رویارویی با بدیھای فرودستانشوندبھ باختر عقل و خرد از روزی کھ . بوندگی رسیده است

آیند عقالنی بھ گفتھ ی دیگر فر. جھان ھرگز روی آزادی بھ خود ندیده است.  است گرایش یافتھ پیِشگی ناخودآگاهو
شدن و آزادی جھان در فراُشد خویش ھنگامی فرگشت می یابد کھ روح قومی چیره بر جھان رویکردی اخالق مدارانھ 

جھان، آگاه تر و آزاد تر و نیک تر از نیاکان درگذشتھ ی خویش نیستند، و بھ برآیند مردمان کنونی  )6(.داشتھ باشد
چرا کھ .  اند؛ اما ھمچون گذشتھ نیز، توانایی بدی کردن را ندارندروشن تری از نیکی، آگاھی و آزادی نرسیده

مسیحیت بھ عنوان روح چیره بر جھان امروز، گرچھ بر ناتوانی خویش در واالیش اخالقی انسان آگاه است؛ اما برای 
روی گزینش نیرنگ مسیحیت بھ تحلیل بردن نی. پالودن جھان از بدی نیز بیکار ننشستھ و نیرنگی بھ کار برده است

از این رو بھتر نیست، کھ بھ وارون . انسان کنونی بھتر از نیاکان خویش نیست، اما بدتر ھم نیست. روانی آدمیان است
اما بدتر ھم نیست چرا کھ توانایی بدی . نیاکان، توانایی گزینش و انجام نیکی، آگاھی و آزادی و مسئولیت را ندارد

روزه گربھ ایست کھ چنگال و دندان ندارد، بھ ھمین شوند ھمگان میپندارند کھ این انسان ام. کردن را از او گرفتھ اند
گربھ ی مومن و دموکرات محض رضای خدا موش نمیگیرد؛ اما تاریخ سده ی کنونی نشان داد کھ او چنانچھ چنگال و 

 . بھ ھیتلرھا و استالین ھا دگردیسھ میشوددندان بیابد، مھربانی را کنار میگذارد و 
رانیان در تاریخ دراز خویش نھ ھمانند خاوریان در چیرگی طبیعت شگفت انگیز خاور گزینشگری شان را از کف ای

داده اند، و نھ ھمچون باختریان در چیرگی بر طبیعت اندیشھ ی خویش را بیمارگونھ بر تن و روان و طبیعت گسترانده 
اما آنان نھ . ز راه راستی بکیَبد، بندگی تن را در پی خواھد داشتایرانیان میانھ گزیده اند؛ آزادی از دید آنھا اگر ا. اند

در خاور و باختر، یکی . بلکھ آنچھ بھتر است آن را برگزیده اند. تن را برده وارانھ بھ کار گماشتھ اند و نھ اندیشھ را
 از دو گزینھ ی تن یا اندیشھ در بند است؛ 

 . ب جویی و گذر عمر را تماشا کردو شاید تنھا در ایران است کھ بتوان نشست بر ل
 ................................................................................................................................................... 

 
 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 خورشیدخرد ھمھ چیز دادن؛ آگاھی و روشنی مطلق؛ مینوی تمثیل شده بھ  )2(
در چیرگی کھن الگوھا نیز انسان میل . ھر دم شدنی است کھ انسان بھ خوی ددمنشانھ اش بازگردد:  میگوید بزرگُاُرد  )3(

گرچھ ھمآوایی با کھن الگوھای نیک ھمسان با آنچھ . خویش ھم بسامد شودکھن دارد با الگوھایی از دوران ددگونگی 
اما تنھا آن دستھ از انسانھا بھ بھترین کھن الگو دست . زینشی نیکو استدر اسطوره ھای ایرانی بسیار یافت میشود، گ

  خرد روشن و با آزادی گزینش کنندخواھند یافت کھ با
در روزگار پس از اسالم، عرفان ایرانی، پرچم ستز ھرچھ رنگ تعلق پذیرد آزاد ا/ غالم ھمت آنم کھ زیر چرخ کبود  )4(

پھلوانان ایرانی ھمگی . عرفان راستین ایران را میتوان در شاھنامھ یافتریشھ ی . دار آزاد اندیشی ایرانی میشود
در دوران پس از اسالم کھ . عارفانی آزاد اندیش ھستند کھ بھ تعلقات پشت پا زده اند اما جھان را نیز دوست میدارند

با نگاھی بھ ویرانھ ایران رنگ بزرگی بھ خود ندید، عرفان ایرانی در آمیزش با اندیشھ ھای مسیحی و بودایی و 
سرایی کھ از ایران برجای مانده بود، در رویکردی نو، وابستگی بھ گیتی را نیز از گونھ ی تعلقاتی کھ باید بدانھا پشت 

 پا زد میشمارد
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گرچھ منظور او اخالق مسیحی است کھ با .  اخالق را ابزاری در دست بردگان برای چیرگی بر واالتباران میداندنیچھ )5(
 .ق و ناب ایرانی ھمستار استاخالق مطل

تنھا گونھ ای از اخالق مداری میتواند آدمی را آزاد سازد کھ ابزار آگاھی را در شناخت ھستندگی و نیکمندی ھر روزه  )6(
در روند اندازد؛ وگرنھ سامانھ ھای اخالقی چون سامانھ ی مسیحیت نھ تنھا آزادی بھ ارمغان نمی آورد، بلکھ بندگی و 

 .زمینی را در پی خواھد آوردبردگی آسمانی و 
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 ھمرنگی .12

 

 ھمرنگ با دیگر کسان شدن، باور ھیچکدام از بزرگان نبوده است: ارد بزرگ میگوید
 

ھمرنگ شدن با جماعت از گونھ راھکارھایی است کھ فرھنگ نازای ایران در این چند سده، باشندگانش را بھ آن 
سش این است کھ ھمرنگ شدن با دیگران در برابر ناھمرنگی چھ سودی در پی دارد و نخستین پر. راھنمون میکند

چرا بدان راھنمایی میشود؟ پیوستگی و یکپارچگی و باشندگی ھمیشگی در تاریخ، آنھم در جایی کھ سخن از 
رینش ھمیشگی وزا و آفسرزمینھا، کشورھا، اقوام، گردھم نیروھای انسانی بزرگ، در میان است، نیازمند نیرویی ن

.  نوین دست بھ آفرینش نو بزند)3(و بیازماید و سرانجام با ھمنھادی ن)2(نابونده گذشتھ را با پادنھادی )1(است تا نھاد
حال اگر جامعھ ای بھ نازایی فرھنگی . ازین راه سنتھای گذشتھ گوشھ ای از پویایی خویش را بھ آیندگان میسپارند

 تاریخی اش پای بفشارد، ناچار است پایداری شیرازه ی خود را بر اندیشھ ی دچار آید ولی ھمچنان بر پیوستگی
بھ گفتھ ی دیگر، در سرزمین نازای فرھنگی، برای از ھم نپاشیدن شیرازه ی کارھا، باید بھ . آدمیان زنجیره سازد

گونھ ای عدم امنیت چرا کھ ناھمرنگی با اجتماع نازا، ". ھمرنگ جماعت شو/ خواھی نشوی رسوا"مردم بیاموزند کھ 
. ھمرنگ شدن با اجتماع، بھ فرونھشت روانی می انجامد. روانی بھ بار می آورد کھ دشمن پیوستگی اجتماعی است

، یا اعضای آن دستھ از گروه ھای میھنی یا نژادی کھ در )مردم طبقات پایین تر(یا پن ھستیان " نجس ھا"برای نمونھ 
چرا کھ نمیتوانند در ورای مرزھای . د را با پایگاه ھاژمانی خویش ھمسان میپندارندھاژه بدانھا کم بھا داده میشود، خو

آنھا از . آنھا با غرق شدن در شورمندی توده ھا قدرت را تجربھ میکنند. کرانھ مند شده بھ دست سنت، رشد یابند
نگیزه ی خویش را، با ھمرنگ ، ا]چھ بسا بیش از رھبرانشان[انگشت نما شدن میترسند و در حالی کھ تشنھ ی قدرتند 

این دستھ از آدمیان با غرق شدن در شورمندی جذبھ وار خویش با کمک مذھب و . شدن با اجتماع پنھان میسازند
. اینان بردگانند.  اخالق بزرگمنشان را با پستی خویش می آالیند اھرمھایی چون عذاب وجدان بھ جنگ بزرگان رفتھ، 

روم را بھ زانو زدند، با . بھ در آوردند" محبت"ودیان کھ کینھ ی خود را از آستین زیرک مردمانی فرودست، چون یھ
و ازینجاست کھ مسیحیت، سوسیالیسم و دموکراسی مسیحی، زاده میشوند و ] از دیدگاه نیچھ[بھ صلیب کشیدن مسیح 

 .در برابر پادشاھی و شھریاریھایی شالوده گرفتھ از واالتباری سنگر میگیرند
برای . ، واالتباران با بھ ارمغان آوردن اندیشھ ھای نو، پایستگی فرھنگی سرزمین خویش را پشتیبانی میکنندبھ وارون

ھنگامی کھ منوچھر و سام از خواست زال در بھ زنی گرفتن رودابھ آگاھانیده . نمونھ زال را میتوان الگو گرفت
مھراب از نژاد (پیوند چنین پھلوانی با چنان نژادی میشوند؛ رای بھ جنگ با مھراب و نابودی کابل میدھند شاید از 

دیوزاده ای نزاید کھ کام بر ایرانیان سیاه کند، اما میبینیم کھ زال با فرھیختگی و فرھمندی تن بھ خواست آنان ) ضحاک
 پھلوان از پیوند آن دو، بزرگترین. نمیساید، ھمرنگ با اندیشھ ی سام نمیشود و در پایان کام دل از رودابھ میگیرد

یکی از ایراداتی کھ پسامدرن گرایان بھ مدرن گرایان میگیرند این است کھ . تاریخ ایران، رستم، زاده میشود
دموکراسی، خواستار یکسانی و ھمرنگ شدن با دیگر کسان شدن است، او بزرگزادگی را تاب نمی آورد و برتنی و 

 ......دست شونداو میخواھد کھ ھمھ یک... فرادستی را بھ ریشخند میگیرد

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

 تز )1(
 آنتی تز )2(
                                       تزسن )3(
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 آب و ھوا .13

 

 آب و ھوا، بر جھان بینی، پیوندھای مردمی و اندیشھ ی ما تاثیرگذار است: ارد بزرگ میگوید

 

در بررسی و پژوھش میان فرھنگھا جدا از تالشندگی و ھوشمندی سرزمینی، محیط پیرامونی آن فرھنگ نیز میتواند 
بر ... کنشھای طبیعی و جغرافی، کدیوریی، نژادی و گزینھ ھای بسیاری ھمچون کار. در سرنوشت آن تاثیرگذار باشد
در این میان زیستگاه طبیعی ھر کشوری میتواند خلندی ژرف بر کردار مردم آن . آدمی و فرھنگ او چیرگی دارند

بھ گونھ ای کھ برای ھیچ . بین کارُکِنشھای طبیعی، آب و ھوا نقش بسیار مھم در کنشھای انسانی دارد. کشور بگذارد
 گروه و نژادی گریز از تاثرات شگرف و ژرف آب و ھوا شدنی نیست چرا کھ ھمواره در خشکی ھا و دریاھا، دستھ،

گاھی خشونت آب و . و در میان جلگھ ھا و کوھستان میان مردم ناآرام زی و بافرھنگ چیرگی ژرف و دیرپایی دارد
گیھای روانی و احساسات قلب انسانی در چیرگی ویژ. ھوا، ساعتھا تالش گروه ھا و دستھ ھای انسانی را نابود میکند

 .  آب و ھواھای گوناگون تفاوت دارند
باختریان در دانش برساختھ ی خویش با بھره گیری از دانش شناسایی آب و ھوا بر ویژگیھا و برتریھای قومی خویش 

 :برای نمونھ. نسبت بھ خاوریان ای فشرده اند
و در آن با گزیده گویی از تاثیرگذاری "  جایھا- ھواھا-آبھا"بی نوشت با نام بقراط در سده چھارم پیش از میالد کتا

نیز ) م.پ388-322(ارسطو . زیست بوم و آب و ھوای آن در ساختمان طبیعی اقوام و سازماندھی دولتھا سخن گفت
جھان اسالم نیز ابن در . را آب و ھوای میانھ ی یونان دانست!!) ؟(و برتری عقلی آنان!) ؟(شوند کامیابی یونانیان

اما در ایران کھن نیز نمونھ ھایی از چنین . پایھ گذار دانش جغرافیای انسانی گشتھ است) ق.ه808-732(خلدون
برای نمونھ در نامھ تنسر موبد بزرگ ساسانی بھ گشنسب فرمانفرمای . خودآگاھی را در اندیشھ ی ایرانیان میبینیم
انیان و تاثیر آن بر برتری ایرانیان بر دیگر کشورھا سخن رفتھ است اما بھ تبرستان از برتری ھای آب و ھوایی ایر

وارون باختریان در تالش برای تفسیر بھ رای ھمھ چیز حتا آب و ھوا بھ سود برتر نشان دادن خوی و منش خویش، 
وانی ایرانیان در سده ھای کنونی تاریخ ایران، جای پژوھشی ژرف در زمینھ ی تاثیرات آب و ھوا بر ویژگیھای ر

 . تھی مانده است
در این میان آنچھ از دستمان برمی آید اینست کھ ھمھ ی دیدمانھای گوناگون در زمینھ ی تاثیر آب و ھوا را بر زیست 

بھ طور کلی در جغرافیای انسانی در : بشر بھ کوتاھی برشمرده سپس بھ جایگاه ایران در پژوھشھای جھانی بپردازیم
 .ھوا بر آدمیان، دو دبستان داریم یکی دبستان جبرگرا و دیگری دبستان اختیار گرابخش تاثیرات آب و 

جبرگرایان بر این باورند کھ ھمھ ی کردارھای آدمی، سرشت ملتھا و روند تاریخ را چھره ی طبیعی آن سرزمین 
گفتارھایی . ی خود داردتاثیرات پیرامونی آدمیان آنھا را بدون داشتن ھیچگونھ اختیاری زیر چیرگ. مشخص کرده است

 :از دستھ گفتارھای جبرگرایانھ بھ شمار میرود" ھند را آب و ھوایش ویران کرده است: "چون
چشم انداز پرشکوه و طبیعت ھنگفت ھند، بر دالوری و اندیشھ ی ھندیان چیره شده و آنان را بھ خرافھ گرایی «

ا نھراسانده و آنھا را آماده کرده تا بر نیروھای طبیعی چیره اما چشم انداز ساده ی اروپا، اروپاییان ر. کشانیده است
 »)1(گردند 
 آرنولد توین بی تاریخنگار و پژوھشگر نام آور انگلیسی بر این باور است کھ آب و ھوای سخت شوند نابودی میوه«

بھ نبرد با سختیھای او بر این باور است کھ نیاز انسان . ھای ھرگونھ تالشی در بدست آوردن فرھنگ و تمدن میگردد
از این رو، شرایط آسان و سرزمینھای . طبیعی و کوشش برای زنده ماندن شوند پدیداری نخستین تمدن ھا بوده است

مناسب موجب پدید آمدن تمدن نمیگردد، چنانکھ در نواحی استوایی بھ شوند بوِدش مواد غذایی در جنگلھا و بی نیازی 
در چنین سرزمینھایی بومیان کھن ھنوز ھم اندیشھ ی . ھای درخشانی پدید نیامدندبھ پوشاک یا خانھ ی ھمیشگی، تمدن

 »خود را بھ کار نینداختھ اند و ھیچ کوششی برای بھبودی زندگی خود نمیکنند

دریاچھ ھای خشک شده از شوند مھاجرتھای بزرگ نشانھ . سرنوشت قومی میتواند با اندازه ی بارندگی ھمپیوند باشد«
بھترین دما برای زیست در بیشتر . بر این باور بود حساسیت انسان بھ دما بیش از دیگر کارُکِنشھاستاو . دارند

 »)2( درجھ سانتیگراد است 21 تا 5/15جاھای گیتی، در شبانھ روز میان 
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و یکی دیگر از دشواریھای زندگی در سرزمینھای استوایی افزون بر گرما، دھشتناکیھای طبیعی چون سیل و زلزلھ «
اما در سرزمینھای نیمھ استوایی گرما میانھ گراتر شده و منجر بھ زندگی . توفان و طاعون و جانوران آزاردھنده است

اما در سرزمینھای سرد شمالی . در ھوای آزاد و میل تند جنسی و ھوشمندی و میل بھ فرھنگ و ھنر گشتھ است
ر و کنشگری و بھ فرگشت دانش بیشتر کمک کرده تا گرایش مردم بھ صنعت و پیشھ وری و بازرگانی و شوق بھ کا

 »)3(بھ پیشرفت ھنر 

در سرزمینھای سردسیر آدمیان نیرومند ترند، خویشتن باوری و بیباکی و کنشگری و ویژگیھایی چون گذشت و بی «
د توانایی و این ویژگیھا براین. میلی بھ کینھ جویی و انقام و راستگویی و پیمان بانی و نداشتن نیرنگ و بدگمانی

تندرستی تن آنھاست اما در سرزمینھای گرمسیر مردمان ناتندرست و ترسو و روانشان در برابر کنشھا واکنشھای تند 
فوئھ قانونگزار ھند دستور داده . برای نمونھ ھندیھا سکوت و آرامش و نیستی را اساس ھمھ چیز میدانند. و تیز مینماید

کسانی کھ کار نمیکردند در . اساسی باور ھندیان بھ دوزخ، گرمای آنجاستشوند . است انسان بیکاری پیشھ کند
چرا . بسیاری از جاھا ناخن خود را نمیگرفتند تا ھر کھ بدیشان بنگرد بداند کھ کار نمیکنند و مردان بزرگی ھستند

مال نیروبخش اقوام جنوبی ھمیشھ یکی پس از دیگری در برابر اقوام شمالی شکست میخورند؟ زیرا آب و ھوای ش
 »)4(بردگان از جنوب می آمدند و سروران از شمال . است اما آب و ھوای جنوب بر اعصاب فشار می آورد

 »)5( درجھ سانتیگراد پدید آمده اند 21تمدنھای باستانی در خط ھمگرمای «

 تاثیری را فرآیندی دو اما اختیارگرایان بھ جای آنکھ بھ تاثیرات یکسویھ ی آب و ھوا بر آدمیان پای بفشارند چنین
یعنی آن چیزی کھ در اندیشھ ایرانیان کھن . سویھ و ناشی از بازخورد و پاسخ نیروھای طبیعی و کنشھای آدمی میدانند

ایرانیان بر پیوستگی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آدمی بر آسمان باور داشتھ اند، کھ البتھ با نگاھی بھ . بوِدش داشتھ است
رانیان بھ فراُشد ھستی، چنین بازخوردھایی میان آسمان و زمین بایستھ میباید فرآیندی اخالقی داشتھ دیدمان اخالقی ای

بھترین پژوھشی کھ در این زمینھ درباره ی ایران شده است، پژوھش ژرف فیلسوف بزرگ آلمانی ھگل است، . باشند
 را نداشتھ؛ از این رو بھ کوتاھی آن را بازگو کھ گرچھ انتقادھای بسیاری بر آن وارد است، اما تا کنون بھتر از خود

 .میکنیم

   :ھگل میپندارد، آسیا بھ ویژه ایران بزرگ، جایگاه برآمدن خورشید و پھنھ ی سرآغازھاست
  خور آسد خراسان آن بود کز وی/ زبان پھلوی ھر کاو شناسد 

 عراق و پارس را خور ز او بر آید/ خور آسد پھلوی باشد، خور آید 
 )6(کجا از وی خور آید سوی ایران / ان را بود معنی خورآیان خورآس

طبیعت . در جایی کھ ویژگیھای طبیعی در آفریقا ویژگی منفی دارد، اما چنین ویژگیھایی در آسیا چھره ای مثبت دارند
 :نگری آسیاییان از ھمینجاست

 تمدن یعنی دلبستگی بھ پیشھ ھا و سرگرمیھای آسیاییان بدان خو نداشتند کھ استقالل و آزادی و چابکی اندیشھ را با« 
این . دلیری جنگی نزد آنھا تنھا با درنده خویی سازگار است. گوناگون و برخورداری از ابزار آسایش زندگی بیامیزند

دلیری آن گونھ دلیری آرام و استوار بر رایشمندی نیست؛ و چون پذیرای دلبستگی ھای گوناگون فرھنگی شود، بھ 
 اما منطقھ ی. انگی آنان رو بھ سستی مینھد و نیروھایشان کاستی میپذیرد و مردانی بنده ی کامرانی میشوندزودی مرد

بھ آزادانھ ترین ) اضداد(در اینجا ھِمستارگان . کوھستانی آسیای مرکزی ویژگیھای جلگھ و بلندی ھر دو را داراست
جلگھ و بلندی، دشت . میباشد خود را نشان میدھدیژه ایران وکھ  پایگاه روشنایی و تاریکی و. شیوه چھره آرایی میکنند

 دگرگون گونھ ای از کوه نشینان چون قوم پارس کشش نیرومندی در. و کوه، بھ ھمستیزی کھ با ھم دارند متفاوتند
 شیوه ی دوم. کردن شیوه ی زیست و ھاژمان خود دارند بھ گونھ ای کھ سرآغاز تاریخ را در میان آنھا میتوان جست

کشاورزی کھ در میان مردم چنین جلگھ ھایی . زندگی ویژه ی جلگھ ھای فراز آمده از تھ نشین شدن رودخانھ ھاست
از این رو کشاورزی . روایی دارد، نیازمند پایبندی در شیوه ی زندگی و پیشبینی کردن و در اندیشھ ی آینده بودن است

اما ھنگامی کھ اقوام کوھستانی بر جلگھ . در یک سرزمین استبھ شوند گونھ ی طبیعت خود نیازمند ماندگاری اقوام 
ھا چیره میشوند ِگرد آنکھ از برتری ھای فرھنگ جلگھ نشینان برخوردار میشوند، شوند دگرگونیھای مثبتی در زندگی 

 بارورتر از این رو پارسیان این مردم کوھستانی و کوچ نشین آزاده، ھر چند بر سرزمینھای توانگرتر و. آنھا میشوند
ھمیشھ یک پایشان در سرزمین نیاکانی بوده و پای . فرمان رانده اند، ویژگیھای کھن زندگی خود را از دست نداده اند

شاه در سرزمین نیاکانی خویش، دوستی در میان دوستان بود تا جایی کھ . دیگر در سرزمینھای گشوده شده ی بیگانھ
ن سوغات می آورد؛ و در بیرون از ایران، خداوندگاری بود کھ ھمھ از او گاه از ھم میھنانش دیدن میکرد و برای آنا
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کوروش در میان قوم چوپان و کوھستانی زاده . فرمان میُبردند و با پرداخت باج وابستگی خود را بھ او نشان میدادند
 .اھمیت داشت" پدرساالری"در خانواده و در میان مردمش زندگی . شد

ھا "کاست"ت کشور در ھندوستان شوند پیوستگی حقوق اجتماعی بھ طبقھ بندیھای ھاژمانِی یگانگی روح قومی با طبیع
انسان در اینجا آزاد نیست و ھیچگونھ . این یگانگی در چین بھ چھره ی ھنداد پدر شاھی نمودار میشود. گشتھ است

میبرد و نھ بھ فرمان اندیشھ ی ویژگی اخالقی ندارد زیرا بھ فرمان طبیعت ناب ھمچو فرزندی کھ از پدر خود فرمان 
در آیین ایرانی، یگانگی روح قومی و طبیعت خود را بھ پایگاھی بر میکشد کھ در . پیرو فرمان بیرونی است خویش،

کھ ) چون فرمانبری فرزند از پدر درچین(بدین گونھ آن پیوند نیندیشیده . آن، جدایی روح از طبیعت ناب آشکار میشود
نیدن فرمان و بھ جای آوردن آن از روی خواست و آگاھی دستُبرد زند، در اندیشھ ی ایرانی مجال نمیدھد تا در ش
 . )7(ھرگز بوِدش ندارد

بھ گفتھ ی دیگر در اندیشھ ی ایرانی ھرکس آزاد است تا میان گزارش اندیشھ ی خود از نیکی و بدی با آنچھ در 
نمونھ چنین اندیشھ ای را در داستان زال و رودابھ در . طبیعت و پیرو آن در سنت پدرانھ روند دارد جداسری نھد

شاھنامھ میبینیم کھ زال از یگانگی اندیشھ ی خود در برابر سنتی کھ پیوند میان ایرانیان با نوادگان ضحاکیان را 
 .نادرست میشمارد می ایستد

دوم . ستانھای پارس و مادنخست کوھ. امپراتوری ایران در دوران ھخامنشی، سھ ویژگی جغرافیایی ارزشمند داشت«
سوم اقوامی کھ زیر پرچم . دره ھای دجلھ و فرات کھ زیستندگانش در سایھ ی تمدنی پیشرفتھ با ھم یگانھ شده بودند

 ....ھخامنشیان بھ پیشباز دریاھا میرفتند یعنی سوریان و فنیقیان و 
ره ھا، در آن مانند جاھای دیگر با ھم از دیدگاه جغرافیایی، ویژگی ایران در این است کھ اگرچھ بلندیھا و د
در چین و ھند رشد نیمھ آگاھانھ ی روح در جلگھ . ناسازگارند، اما پایھ ھای مینوی ھمپیوند با آنھا با ھم یگانھ شده اند

کوھستانیان چون جلگھ . ھای بارور روی داده است، و نھ در کوھستانھای بلند کھ نشیمنگاه قبیلھ ھای سرگردان است
ولی در .  بھ زیر فرمان خود درآوردند، روح جلگھ نشینان را دگرگون نکردند بلکھ خود خوی ایشان را گرفتندھا را

این دو بخش در . ایران، این دو پایھ، ھر چند گوناگون بودند اما با ھم یگانھ شدند و آیین مردم کوھستان فرمانروا گشت
 »)8(ن پشتھ نشینان درآمدند ایران، پشتھ ی ایران و دشتھایی است کھ بھ زیر فرما

 

و اما آنچھ خود میدانیم این است کھ، ایرانیان پس از سالھا زیست در ایرانویچ سرزمین بسیار سردی کھ ده ماه از سال 
. در آن یخبندان بوده است بھ شوند افزایش جمعیت و تنگناھای زیستی رو بھ سرزمینھای گرم تر جنوب می آوردند

او نخست برای نگاھبانی از مردم در برابر . یر ایرانی در کالبد داستان جمشید آمده استچنین مھاجرتی در اساط
اشتن در ایرانویچ میسازد، اما سپس با افزایش جمعیت با در دست د] کردمورج[ کوشکی استوار ،سرمای ملکوشان

زمین را میگستراند و ایرانیان را " اَاَشتر"و تازیانھ ای با نام )  با صور اسرافیلشاید ھمریشھ" (سورا"شیپوری بھ نام 
پس از جایگیر شدن ایرانیان در سرزمین کنونی ایران، میان باشندگان . سھ بار بھ کوچیدن سوی نیمروز فرامیخواند

بومی ایران کھ میگویند از نژادی آسیایی چون دراویدیھای ھند بودند، و آریاییان نبردھای پراکنده ای در میگیرد کھ 
پس از سالھا از آمیختن میان آریاییان و بومیان . ر اسطوره را در جنگ میان دیوان و جمشید میبینیمیادمان آن د

 .نخستین ایران، نژاد ھستیوران کنونی ایران پدید می آید
آب و ھوای ایران سالیان سال است کھ انسانھایی سختکوش و تالشگر پرورده؛ آنھا بھ یاد سرمای ایرانویچ، ھنوز آتش 

 میدارند و از آنجا کھ روشنایی و تاریکی، و سردی و گرمی ھوا، چھ در ایرانویچ و چھ در سرزمین گرمتر را پاس
ایران، بھ بیشترین اختالف میل دارند، بھ ھمین شوند ایرانیان از آغاز تاریخ، بینشوری و اخالق و فرزان خود را بر 

 .ی و روشنی، سردی و گرمی ساختارده اندپایھ ی تضادھایی ریشھ دار و ژرف چون ھستی و نیستی، تاریک
، بھ شوند خشکی زمین و کم آبی در آسیا و ایران، مازاد "شیوه ی فرآوردن آسیایی"بر پایھ دیدمان مارکسیستی 

فرآورده ھای کشاورزی مردمان بھ اندازه ای نیست کھ بتواند خویشتن پایی اقوام رو موجب گردد، از این رو، آسیا در 
کھ البتھ چنین .  بزرگ رزمی و دولتی کھ بر منابع کشاورزی چیرگی دارند، ھمیشھ سر فرود می آوردچنگال نیروھای

 .دیدمانی ھرچند گزاره ای اقتصادی و نھ جغرافیایی است، با آنچھ ما از کشور خویش میشناسیم ھمستار است
 ھای کدیوری شھرھا و روستاھای بھ وارون در ایران پیش از اسالم، ھیچگاه نیروھای بزرگتر در چاپیدن فرآورده

چنین . کوچک ھمداستان نگشتھ، حتا گونھ ای ھمدلی و ھمیاری نیز در بازسازی زیرساختارھای کشاورزی داشتھ اند
ھگل برگرفتھ نشده است، بلکھ از سالھا خودآگاھی " روح قومی"فھمی از تاریخ ایران شایان گفتن است کھ از دیدمان 

 در شناسایی راه خرد و روشنی و دادگری و کوشش ایرانیان در چیرگی بر تاریکی و روشن بینی نژاد ایرانی
بھ وارون اروپاییان، ایرانیان ھرگونھ کشش کور در چیره شدن بھ دست ابزار . نیروھای طبیعت سرچشمھ میگیرد
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 بھ نبرد با ھر آنچھ ایرانیان مایلند با روشن بینی و خودآگاھی. را گونھ ای کردار اھریمنی میدانند... طبیعی یا 
 در زمینھ ی آب و  بزرگگفتار ُاُرد. ھر چیزی کھ گویای تاریکی و نادانی باشد. آزادیشان را کرانھ مند میکند بپردازند

ھوا گویای ھمین نکتھ است کھ افزون بر خواست ایران و ایرانی بر زیستن یگانھ در میانھ ی جھان، آب و ھوای 
نھ ھمانند ھندیان تن پروری و بیکارگی بھ بار می آورد و نھ ھمچون باختریان، سرزمین او نیز، ھمیار با وی 

    .آزورزی و کوچک شماری سرزمینھای دیگر را
 

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

 م1861-1821 ھنری تامس باکل )1(
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 باران .14

 

 بارش باران تپش زندگی و مھربانیست: ارد بزرگ میگوید

 . ن است نھ بغض آن، ھمانند آدمیان مھرورزی کھ میبارند و کینھ توزانی کھ خشک و بی نشانندباران، مھر آسما

بارش باران از پستان گیتی فرزندان را در دل خاک جانی میدھد و زندگی را ھویدا میکند و چھ نیک مردان و زنانی 
 کھ میبارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان

  

در / و باید دوباره بھ زمین سرازیر شود/ بھ آسمان بازمیگردد/ آسمان جاری میشوداز / شبیھ آب است/ روح انسان
 )1(تغییری جاودانھ 

در نگاه بھ اسطوره ھا، ما تا کنون ھمواره در کرانھ ی بھره برداری از بازنمودھایی چون خورشید، ماه یا «
یش از ھر چیز، بازخوردھای روانی و نمودار این کھ اسطوره ھا پ. بازنمودھای برگرفتھ از روییدنیھا درجا زده ایم

انسان نخستین، آنچنان خود را با بھ گفتار درآوردن . گوھر روح ھستند، ھیچگاه ما را بھ خود درگیر نکرده است
روح ناآگاه او . چیزی کھ در پیرامونش بود مشغول نمیکرد، چراکھ او نیازی بایستھ تر و یا بھتر داشت] عینی[ھمانِی 
. ی شکست ناپذیر را حس میکرد کھ ھمھ تجربیات پیرامونش را با رخدادھای روحانی مرموز ھمانند میساختانگیزه ا

. زیرا این بینش بیرونی میبایست رخدادی روانی نیز باشد. برای او دیدن فرورفتن یا فراآمدن خورشید، بسنده نبود
 یک پھلوان باشد کھ در ھیچ کجا مگر در روح یعنی اینکھ خورشید در جنبش خود، بازنمودی از سرنوشت یک خدا یا

" باران"ھمھ ی رخدادھای طبیعی با چھره ی اسطوره ای، مانند تابستان، زمستان، گردش ماه ھا، . انسان نھفتھ نیست
 با میتوانند] آِیِنگی پدیده ھای طبیعی[تعبیرھایی نمادگونھ از نمایش درونی ناآگاه روح اند کھ از راه فرافکنی .... ھا و 

 )2(»کمک آگاھی انسان درک شوند

اما درک آدمی از نیروھای طبیعی و رویدادھا و چیزھای پیرامونش، بستھ بھ فلسفھ ی اندیشھ ی او و ھمچنین جایگاه  
برای نمونھ، سالھا زیستن ایرانیان در سرزمین سرد و یخبندان ایرانویچ کھ . زیست وی از درک دیگران جداسر است

" دوزخ"ھ و تابستانش دو ماه بوده، در اندیشھ ی ایرانیان آنچنان تاثیر پابرجایی گذاشتھ است کھ زمستان آن ده ماھ
اما بھ وارون تازیان کھ در زیر . ایرانی جایگاھی سرد و نمناک و تاریک است) در چم جایگاه زندگانِی بد: دش اخو(

این در . م و سوزان چون سرزمین خود میپندارندتیغ آفتاب روزگار میگذرانده اند، دوزخ را جایگاھی پر از آتش، گر
ھمچنین پاکی سگ در ایران و نجسی آن در . در اندیشھ ی ایرانی، سرور بھشت نامیده شده است" آتش"حالیست کھ 

 .سرزمین تازیان میتواند نمونھ ای برای دگرگونھ بودن اسطوره ھای دو سرزمین باشند

برخی باران را مھر و بخشش آسمان میدانند، برخی . ھ ھایی چھره گرفتھ استنیز چنین تفاوت اندیش" باران"پیرامون  
 .بغض او، برخی نیز نماد گریھ ی او

در سرزمینھای پرباران، در جایی کھ بارانھا سیالب میسازند، باران چون ابزاری برای بغض و قھر آسمانی بھ دیده 
 .می آید

 و خاور، روزگار پر باران را کمتر بھ چشم خود دیده است؛ باران اما در سرزمین اھورایی ایران کھ بھ نسبت باختر
چراکھ چشمان برزیگران کھن این سرزمین، ھماره بھ . ھرگز بغض آسمان نیست، بلکھ نماد تپش زندگی و مھربانیست

 این رو، بارش از. آسمان دوختھ میشده تا فرآورده ھای برآمده از آبیاری ِدیم خویش را با مھر آسمانی، پربارتر گرداند
 .باران در آسمان، بازتابی زمینی در درون روان ما نیز دارد

. شگرف است بدانیم، در اندیشھ ی ایرانی، میان واکنشھای آسمانی و زمینی، گونھ ای پیوند و آِیِنگی دیده میشود 
ینھ توزانھ با یکدیگر بھ ھنگامی کھ آدمیان مھرورزند، آسمان نیز از سر مھر و بخشش میبارد اما زمانی کھ آدمیان ک
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در تاریخ و اسطوره نمونھ ھای شگفتی . جنگ برمیخیزند و می آغالند، آسمان خشکی خود را بر آنھا فرو می آورد
 ازین ھمپیوندی رفتار آسمانی با کردار زمینی را میتوانیم بیابیم؛ 

 پیش 585داشت در روز ھفتم خرداد سال جنگ میان کیاکسار پادشاه ماد و آلیاتس پادشاه لیدی کھ پنج سال پیوستگی  
از میالد در اوج نبرد میان نیروھای درگیر بھ شوند خورشید گرفتگی کامل کنار گذاشتھ میشود چرا کھ ھر دو کشور، 

 )3(خورشیدگرفتگی را نشانھ ی خشم آسمانی میدانند

 :اما زیباترین نمونھ مھرانگیزی باران را در شاھنامھ ی فردوسی میبینیم

کھ در آن نھ افراسیاب بر ایرانیان . میان ایران و توران، از نوذر تا روزگار زو تھماسب بھ درازا میکشدجنگ 
 :بھ شوند چنین جنگ درازی میان دو کشور. چیرگی می یابد، نھ ایرانیان بر او

 شده خشک خاک و گیا را دھان/ ھمان ُبد کھ تنگی ُبد اندر جھان 
 ی برکشیدند نان با درمھم/ نیامد ھمی ز آسمان ھیچ نم 

 بھ روی اندر آورده روی سپاه/ دو لشکر بدان گونھ ُبد ھشت ماه 
 کھ روِز یالن بود و رزِم سران/ بکردند یک روز جنگی گران 

 ز لشکر، ھمی پود و تاره نماند/ ز تنگی، چنان شد کھ چاره نماند 
 "کھ از ماست بر ما َبِد آسمان/ "سخن رفتشان یک بھ یک ھمزبان 

 :دو لشکر خشکسالی آسمان را بر بازتاِب جنگ و کینھ توزی خود میدانند، ازین رو تصمیم میگیرند 

 سراییم بر یکدگر آفرین/ بیا تا ببخشیم روِی زمین 
 ز تنگی نُبد روزگار درنگ/ سر نامداران تھی شد شد ز جنگ 

 کھ در دل ندارند کیِن کھن/ بر آن برنھادند ھر دو سخن 
 ز کاِر گذشتھ نیارند یاد/ ھ رسم و بھ داد ببخشند گیتی ب

 :میبندند، آسمان نیز با ھر دو کشور آشتی میکند" پیمان"پس از آنکھ دو کشور بر سر مرزی پیوستھ ! و شگفتا 

 زمین شد پر از رنگ و بوی و نگار/ پر از ُغلُغِل رعد شد کوھسار 
 ان پر از چشمھ و باغ و آِب رو/ جھان چون عروسی رسیده، جوان 

دست کشیدن ایرانیان و تورانیان از جنگ، و بازگشتن خرد بھ اندیشھ ھا و کردارشان؛ ھمزمان است با بیداری و  
روان تشنھ ی گیتی باران میخواھد، روان تشنھ ی آدمی . کھ زمانی دراز میخواھد. باروری خاک گیتی بھ دست باران

 یک اندیشھ ور بزرگ نمیتواند ھمسانی و پیوند این دو را ھم خرد میخواھد، در این میان ھیچکسی مگر یک شاعر یا
 .درک کند

نم نم باران سبب بیداری خاک گشتھ و آن را شکوفا میکند، خرد ھم ناگھان پدید نمی آید، زمانی بس دراز میخواھد و 
 )4(روانی تشنھ ی باران

 :اندیشھ ی ایرانی بر این بوده و ھست کھ

 ردد زمانھ بر او تار و تنگنگ/ چو مردم ندارد نھاِد پلنگ 

اسطوره ای کھ از شاھنامھ برخواندیم، روایت اسطوره ای دیگری نیز دارد، و آن داستان آرش کمانگیر است کھ نشان  
در زمان منوچھر در جنگی کھ میان ایران و توران رخ میدھد، پیمان بر این . دھنده ی پیوستگی تیر و باران است

افراسیاب با وادار کردن ایرانیان بھ . با پرتابی تیری، مرز ایران و توران را مشخص کندمیگذارند کھ آرش شیواتبر، 
اما بھ وارون چشمداشت او، تیر آرش بر جای مرز . بستن چنین پیمان در اندیشھ دارد تا ایران زمین را خوار سازد

 .پیشین بھ زمین مینشیند

 . ز، آمدن دوباره ی باران را در این روز جشن میگیرندو مردم ایران پس از زمانی درا..آرش خود جان میبازد
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بارش باران از پستان گیتی فرزندان را در دل خاک جانی میدھد و زندگی را ھویدا میکند و چھ نیک مردان و زنانی 
 )5(کھ میبارند برای شکوفا شدن بستر آیندگان

 پاشیدن بھ یکدیگر، ھم یاد آرش کمانگیر را در جشن تیرگان کھ در این فرخنده روز برگزار میشود، ھمگان با آب
زنده نگھ میدارند، ھم آب و باران را ستایش میکنند، ِگرِد آن، بھ شوند آنکھ تیر یا تیشتر در اساطیر ایران، دبیر فلک 

با پرآبی آن ) تیگره یا تیر(پیوند نام دجلھ . . نیز است ، این روز را روز پاسداشت و ستایش نویسندگان میدانند
رودخانھ در میان رودان و ھمچنین سنت پرتاب تیر یا شلیک توپ بھ آسمان برای باران آوری از یادمانھای کھن 

 .اسطوره ای ایرانی آرش ھستند کھ ھنوز پابرجای میباشند

 جھان آفرین داشت آن را کلید/ فراخی کھ آمد ز تنگی پدید  

 اختنددل از کین و نفرین بپرد/ بھ ھر سو یکی جشنگھ ساختند 

شوندی دیگر کھ میتوان با استناد بھ آن باران را مھر آسمان دانست نھ بغض او، دیو وریتره است کھ خشکسالی بھ  
، ایزدی ست کھ با کشتن دیو خشکسالی، باران را ]ویگن ارمنی" [بھرام"یا " وریتره گن"بار میآورد و دشمن وی 

 .برای آدمیان بھ ارمغان میآورد

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

 شعری از گوتھ )1(
 روح و زندگی؛ گوستاو یونگکتاب  )2(
 دیده یونگ، باختریان نیز چون خاوریان کنشھای آسمانی را بازتاب کردار فردی خود میدیدند تا اینکھ بھ بھ )3(

 خاوریان، روحیھ ی بزرگ اندیشی خود را در سده ھای میانی گم کردندوارون 
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )4(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )5(
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 گردونگی گیتی .15

 

: بن و ریشھ ھستی مانند گردونھ ای دوار است کھ ھمھ چیز را گرد رسم کرده است برسان : ارد بزرگ می گوید 
ان ، چرخش آب بر روی زمین ، زایش و مرگ ، نیکی و بدی ، گردش گردش روزھا ، چرخش اختران و ستارگ

 …خون در بدن ، حرکت اتم و 

  

 " گنبدان"نھاد از بر آذران، / جھان موبدان " گرد"پراکند 
 )1(" گردش روزگار"بترسیدم از / بپرسیدم از ھر کسی بیشمار

 )2( نیلوفری را" چرخ"بھ زیر آوری / درخت تو گر بار دانش بگیرد 

 )3(بماند " گنبد دوار"یادگاری کھ در این / از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر 

  

یکی از تفاوتھای بنیادین اندیشھ ی آریایی با سامی، نگرش گردونھ ای آریاییان بھ ھستی و پدیده ھایش است کھ در 
ازیان، در باور سرسخت خویش ت. خاور میانھ در شکاف میان اندیشھ ی ایرانیان با نگرش تازیان نمونھ پیدا کرده است

پس از . بھ تقدیر، خویشتن را چون بردگانی بی اختیار میپندارند، اما ایرانیان بر آزادی گزینش سرنوشت باور دارند
چیرگی تازیان بر سرزمین اھورایی ایران، در آمیختگی اندیشھ ی ایرانی با تراوش ھای ذھن تازیان، پیکاری نو در 

نخستین گروه بر باور تازیان در جبر پای میفشارند، در .  جنگ میان اشعریان و معتزلھ استفلسفھ در میگیرد کھ آن
 .حالی کھ دومین دستھ، پیرو اندیشھ ھای ایرانی آزادی گزینش آدمی را پذیرفتھ اند

 )4(اختیار است اختیار است اختیار / گفت توبھ کردم از جبر ای عیار 

نمیرسند، ھر پایانی برای " آخر خط"نیز دارد چرا کھ ایرانیان ھرگز بھ " پس از مرگ"جھان اندیشھ ی ایرانی،  
 . ھندیان آریایی نیز بھ تناسخ، گردش ھمیشگی روانھا در تن، باور دارند. ایشان سرآغازی دیگر است

نخست زروانگرایان پھنھ ی ایران نیز در باورھای خویش، زمان را بھ چھار دوره سھ ھزار سالھ بخش میکردند دوره 
. دوره دوم یا بندھشن کھ اورمزد ھستی را می آفریند، بی آنکھ اھریمن را بدان راھی باشد. کھ آفرینش، مینوی است

دوره سوم یا گمیچشن کھ اھریمن ھستی را با بدی می آالید و در پایان، سھ ھزاره انجامین یا ویچارشن کھ در میان 
در " یاره"گواه این نگرش، واژه ی . ا ھمیشھ پایدار و پیوستھ استو این چرخھ ت..... نیکی و بدی جداسری می افتد

در زبان انگلیسی ھمریشھ اند و ھر دو بر اندیشھ ی " year"است کھ با واژه ی ) در چم دستبند، طوق(ادب پارسی 
 .آریاییان در گردونگی و گردی و بی پایانی گیتی داللت دارند

اھورامزدا ھمیشگی است و فروزه ھای . ت، ھمانگونھ کھ آغازی نداشتھ استبر اساس گاتھا، پایانی برای آفرینش نیس
 )5(، افزاینده"چندی"ذیرند و از دید ھم دگرگون ناپ" چونی"او از دید 

 .کھن بودن آفرینش، یکی دیگر از تفاوتھای آیین زرتشتی با دینھای سامی ابراھیمی است

را تراوش اندیشھ ی ایرانی ) سوشیانت" (رھایی بخش" بھ ھمچنین ادگار بلوشھ در کتاب خود، سرچشمھ ی باور 
شیعھ گری ایرانی کھ در سرتاسر زمین، از چین گرفتھ تا کناره ھای دوردستی کھ موجھای «: دانستھ است و مینویسد
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 پھناب اطلس روی آن خرد میشود، دگرگونیھا و انقالبھای بیشماری پدید آورده است، از واکنش باور ایرانی بھ آمدن
 ».میباشد پدید آمده است" رھایی بخش"، بر ضد باور سامیان کھ اساس آن در برانداختن "رھایی بخش"یک 

سامیان بر این باورند کھ . دارد) خطی(بھ وارون، در اندیشھ ی سامیان، ھستی و بھ ویژه زمان ساختاری راستھ ای  
 . از و پایان میدانندجھان روزی آغازیده است و روزی میمیرد، آنھا زمان را دارای آغ

کھ نخستین , پیرو گفتارمان بایستھ است بدانیم، یھودیان سامی نژاد بھ دو گروه بخش میشدند، صدوقیان و فریسیان
دستھ، بھ جھان پس از مرگ باور نداشتند اما گروه دوم در چیرگی ایرانیان بر بابل، اندبشھ ی آریایی گردونگی زمان 

این در حالیست کھ برخی از اوستاشناسان و خاورشناسان . مرگ را پذیرا شدندو پیرو آن نگرش چھان پس از 
باختری، پایَورزانھ بر این باورند کھ دین زرتشتی در برخورد با دین موسی، اندیشھ ی جھان پس از مرگ را پذیرفتھ 

 .است

ی است، گردشی است تا گردونگی گونھ ای پویای. گردونگی و گردش، رازھای بسیاری در درون خویش نھفتھ دارد 
ھر باشنده ی سامانھ، در ھر کجای اندامواره کھ میپوید، خود را آغاز و پایان نمیداند و نمی ایستید، او در . بھ ھمیشھ

سرنوشتی بی "کھ داللت بر " تقدیر"ازین روست کھ واژه ی منفعل و بیکنش . میرسد" شدن"بھ " بودن"ھر درنگ از 
بھ گفتار میرسد، کھ از " ُبِوش"دارد، در اندیشھ ی ایرانی با واژه ی کنشگر " دمیدگرگونی و کم و کاست برای آ

بھ آینده پیوند میخورد، ازین رو پویایی و جنبش از بودن " ِ ش-"کھ در گذشتھ و اکنون روی میدھد، با " بودن"مصدر 
 . بھ شدن را نشان میدھد

زیرا ھر جشن ایرانی با فرزاِن ویژه ی خویش، تنھا یک . این پویایی گردونھ ای، با شادی و جشن در ھمپیوندی است
 .بار در سال روی میدھد و تکرار جشن در سال پسین، آنھم تنھا با گردش سال روی میدھد

 )6(.نوروز کھ در آغاز ھر سال شکوه خود را بر پھنھ ی بھار میگستراند، یکی دیگر از گردونگی ھای طبیعت است 
 زمستان میمیرد، اما با آمدن بھار دوباره زنده میشود، و این گردش از آغاز تا پایان با طبیعت ھر سالھ در پاییز و

 .زمیت خواھد بود

از فراز کوه ھرابرزئیتی بھ جنبش در " گردونھ خورشید"ھر روز سوار بر " مھر فراخ چراگاه"در اوستا میخوانیم کھ 
  ........  می آید و سراسر گیتی را میپیماید

نگاری -ره نگاری ایرانی بھ ویژه دبیره ی نستعلیق و شکستھ نستعلیق، نیز گردی و گردونگی بر راستادر ھنر دبی
   .ایرانی است-میچربد کھ خود نمونھ ای از روان عرفانی

ھمچنین .  ای دیگر از گردونگیھا را میبینیمھای دارای تاق ھای چشمھ ای نمونھدر معماری بناھای ایران چون خانھ 
 . ای ایرانی کھ کھسازه ھایی ھمسان با نمونھ ی آسمانی خود ھستنددر مزگت ھ

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

 شاھنامھ ی فروسی )1(
 شعری از حکیم ناصرخسرو قبادیانی )2(
 شعری از دیوان حافظ )3(
 ری از مولویشع )4(
 دیدی نو از دینی کھن؛ دکتر فرھنگ مھرکتاب  )5(
تنی چند از پژوھشگران باختری و پیرو آنھا مھرداد بھار، آیین نوروز را دنبالھ رو آیین زنده گردی خدای شھید در  )6(

 میان رودان، و پیرو آن جشنی سامی میداند
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 شورش ھای آدمیان .16

 

  زود بھ سامانھ درست خویش باز بسامدھای پر توان کیھانی خیلیشورشھای آدمیان ، با: ارد بزرگ می گوید 
 .گرددمی

مسیحیان، ھندیان، ایرانیان و دیگر ملتھا بھ وجود چنین . ، بن مایھ ای جھانی دارد"فانون جھانی"اندیشھ ی وجود 
ت و عدالت و شریعت دارما در سنت ھندو نظام اخالقی و جھانی ست و مفھوم فضیل" برای نمونھ، . قانونی باور دارند

در میان کھن بومھایی کھ بھ ھستی چنین قانونی باور  ..... )1(."و حتی مذھب و دین را دربرداردو قانون و آیین 
 .دارند، چیستی و چگونگی این قانون بنا بر چندی و چونی دبستان فلسفی ای کھ از آن برآمده دگرگونھ است

راھی ھمسو با فلسفھ ی ھستی شناسی ایرانی بھ -نی دارد کھ گیتی را در ویژهیا قانو" داد"در اندیشھ ی ایرانی، جھان، 
آن نیروی مینوی است کھ مرز میان نیک و بد را " اشا. "است" اردیبھشت"یا " اشا"نام این قانون، . روند می اندازد

نگاھبان و ضامن " اشا. "پردازش میکند و کنش بدی را با واکنش بدی، کنش نیک را با واکنش نیک پاسخ میدھد
از پس ھزاره ھا بھ فرھنگ کنونی ایرانیان نیز راه پیدا کرده " اشا"مینھ ی . پایداری ھمیشگی نیکی در جھان است

 . است
 /سوی ما آید نداھا را صدا/ این جھان کوه است و فعل ما ندا ::: موالنا میگوید
 گندم ز گندم روید، جو ز جو::: ضرب المثل

را از اخالقیات خشایارشا " اینکھ بدی را بدی پاسخ دھیم، نیکی را با نیکی"اش با ثراماخوس، یا سقراط در مناظره 
 .دانستھ است

شورشھای آدمیان، چھ، نشانھ ای از آشوبش روانی مردم پس از دوره ای درونریزی و خودخوری ستم باشد و چھ 
تواند تاثیری بھ سزا در بھ ھم ریزی نظم یا ھرگونھ واکنشی در برابر کنشی آلوده بھ نیکی یا بدی، بھ ھر روی می

خواه از دید باختریان، بھ این شورش، چھره ای مادی عاری از اخالق بدھیم، خواه . نوآفرینی آرایشی نوین داشتھ باشد
 .بھ چھره بیاراییم" نیک و بد اندود"بر اساس فلسفھ ی اشایی، این آشویش را با نمایھ ای 

ش در ناشی از شورشھای آدمیان را میتوان بھ بھترین گزار" بسامد پرتوان کیھانی "در فلسفھ و ریاضیات باختر،
انی را در چین در اگر پروانھ ای در نقطھ ای بال بزند، کنش وی میتواند، توف"ید کھ  د )2("تاثیر پروانھ ای"نظریھ ی 

  "پی داشتھ باشد
ھرگز نمیتواند بی " تاثیر پروانھ ای"آمیختھ است، نظریھ ی اما از آنجا کھ اندیشھ ی ایرانی از ھمان آغاز با نیک و بد 

گوارده شدن در بزاق نیک و بد اخالقی، بھ گوارش اندیشھ و روان ایرانی برسد، آنھم در جایی کھ تنھا گفتگو از بال 
ت اگر این بی گمان در نزد فرد ایرانی پر بیراه نیس. زدن پروانھ ای نیست، بلکھ سخن از شورش آدمیان در میان است
شاید خون سیاوشی ریختھ شده باشد کھ بر اثر ... آشوبش بر اثر جنگ کیھانی یا زمینی میان نیک و بد درگرفتھ باشد

و ) جھانی ز خون من آید بھ جوش: گفتار سیاوش بھ پیران ویسھ کھ اگر کشتھ شوم. (آن جھانی بھ خروش آمده است
نمیگردد، مگر آنکھ رستم آبادبومی چون توران را ز بیخ و بن باز " بھ سامانھ درست خویش"این جوشش و شورش 

آن بزرگ قانون اخالقی گیتی دست بھ " اشا"اینجاست کھ . برکند و خون پسر بیگناه افراسیاب را، چون سیاوش بریزد
 : کار میشود و

 د] ان[از می گردخیلی زود بھ سامانھ درست خویش ب] اش[، با بسامدھای پر توان کیھانی ]را[شورشھای آدمیان 
ضامن " اشا"چرا کھ ] راه در جھان یکیست و آن راه راستیست::: [از ھمین روست کھ زرتشت با اقتدار میسراید

 پایداری ھمیشگی راستی است و ھمھ ی آشوبش ھا را ھرچند بد، بھ سوی نیکی، ھوده میبخشد

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

 ویکی پدیا )1(
)2( Butterfly effect 
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 فریاد .17

 

 پژواک آن آینده را میسازد. فریاد سیمای آغاز ھر شورش و رستاخیزیست: ارد بزرگ میگوید

 استخوان بندی فریاد پاسخیست بھ ھزاران ستم بی صدا

  

 دادخواه" خروشیدن"برآمد / اه ھم آنگھ یکایک ز درگاه ش
 بر نامدارانش بنشاندند/ را پیش او خواندند " ستمدیده"

 "ستم"کھ برگوی تا از کھ دید / بدو گفت مھتر بھ روی دژم 
 )1( کھ شاھا منم کاوه دادخواه/ و زد دست بر سر ز شاه " خروشید"

  

 :ھمھ، این شعر سعدی شاعر بزرگ ایران را شنیده اند کھ میگوید

 کھ در آفرینش ز یک گوھرند/ بنی آدم اعضای یک پیکرند 

 دگر عضوھا را نماند/ چو عضوی بھ درد آورد روزگار 

او میپندارد آدمیان در گیتی با یکدیگر پیکره ای بزرگ میسازند کھ دارای عصب و پی و احساس است و چناچھ در 
اما فراتر از گفتار شاعر . یقراری فراخواھد گرفتاین پیکره، بر کسی ستم رود، ھمھ ی اندامھ ھا را ناآرامی و ب

اندیشمندمان، پیکره ی ھستی، اندامواره ای یکپارچھ با ھمھ جانداران خود میسازد، در این میان نیز، آدمی، اندامھ ای 
 .جدا از پیکره ی ھستی نیست

 در پیوند با رگ و عصب بلکھ ھر رگ و عصب آدمی. زنجیره ی پی ھا و عصب ھای آدمی در تن او پایان نمیگیرد
 . گیتی، احساس خویش را بھ تنواره ی ھستی منتقل میکند

 .ترکھ ی ستم ھرگاه بر تن چنین ھستیوری فرود آید، گویی بر پیکره ی ھمھ ی ھستی فرود آمده است

، رگ ، پوست مردم بھ زمین"اندازه ھای گیتی و تن مردمان"در بندھش، چکیده ی بامدادنسک و در بخشی بھ نام « 
 )2(»ھمانند شده است.... آدمی بھ رود، استخوانھا بھ کوھھا، گیسوان بھ جنگل و 

ھمچون یک پیکر ) ِکھ جھان(روان انسان بھ اھورامزدا در جھان مانند میشود، بنابراین ھرآنچھ کھ در تن مردمان «  
گردآمده از اھمیت  یک پیکره و یک نیز بھ عنوان) ِمھ جھان(و یک گردآمده اھمیت دارد، ھمانند آن در جھان بیرونی

 )3(»برخوردار است

اما ھمسانی تن با زمین آن است کھ در زمین : در این باره نوشتھ است" شیخ محمود شبستری"فرزانھ ی نھاندان، « 
کوه ھاست کھ در تن استخوان مانند آن است؛ و در زمین درختان بزرگ است کھ در مردم موی و سر و ریش مانند 

ِگرد ھم گیتی ھفت سرزمین دارد و در تن .  در زمین گیاھان ُخرد بسیار است کھ مویھای اندام ھمانند آن استآن است؛
 بھ جان آن ھست آدمی نیز ھفت اندام است، یک سر و دو پا و دو دست و پشت و شکم؛ زمین را لرزه است کھ عطسھ

 )4(»....و 

 :بھ بھترین شیوه بازگفتھ استدر کتاب خویش، یگانگی جھان و انسان را " شبستری" 
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 از این پاکیزه تر َنبَود بیانی/ جھان انسان و انسان شد جھانی 

ازین رو، در اندیشھ ی ایرانیان باستان، ستمگری بر تک اندامھ ای چون انسان، ھمانند ستم بھ ھمھ ی ھستی بھ شمار  
 .میرود

در گاتاھای " گئوش اورون"یم آورد و آن، واژه ی تا بدینجا یک گواه زبان شناختی بر درستی گفتارمان میتوان 
 .زرتشت است

گفتار ازین روند است کھ گاو و ". رواِن گیتی"و دیگری " رواِن گاو"دو معنی برای این واژه بھ دیده آورده اند، یکی 
 میزند و از او "بانگ"یا گیتی، از ستمی کھ آدمیان بر او میکنند ناخرسند است و این ناخرسندی را بر سر اھورامزدا 

گونھ ای ) جانداران(این یگانگی واژگانی آیا بدان معنی نیست کھ ایرانیان میان روان گیتی و روان گاو . یاری میخواھد
 یکپارچگی میبینند؟

 اما فریاد چیست؟؟؟

ھمھ ! باشیدپس بر این باور ". ھر کنشی، واکنشی را در پی دارد"دل کیھان را اگر بگشاییم، این سخن را خواھیم شنید 
 )5 (ی کردارھای ما چھ خوب و چھ زشت، بی بازگشت نخواھد بود

بنابر اندیشھ ی ایرانی، انسان آزاد است تا . ابزاری برای جداسری نیکی از بدی. روبرو ھستیم" اشا"چرا کھ با قانون 
ن اخالقی گیتی، کنش آدمی را یا قانو" اشا"میان دو راه نیکی یا بدی یکی را برگزیند اما چنانچھ ھر کدام را برگزید 

 بھ ھمان اندازه کھ نیک است یا بد، با واکنشی بھ وی پس میدھد

سکوت؛ «یک واکنشی بیکنشانھ و بی آوا . از این رو، ھر ستمی کھ بر تن آدمی میرود با دو واکنش روبرو میشود
 )6(»یست کھ بھ شیوه دیگر انجام میشوداعتراض

 )7(ویش را بھتر نشان میدھی شاید ھم، گاھی با سکوت، نیروی خ

 ".فریاد"دوم واکنشی کنشگرانھ و ھمراه با خروش و  

تا جایی کھ ستمدیده، ستم را بر میتابد، جز گردآمدن تکانھ ھای ستم در جان و روان آدمی و پیرو آن در پیکره ھستی، 
 .رویدادی رخ نمیدھد

 ستم بھ جایی برسد کھ دیگر جایی برای  "چندِی"ھ ھنگامی ک. اما انباِرش ستم نیز تا جایی، شونده و شدنی است
 .میدھد" فریاد"آن دگرگونِی شگرفی روی میدھد، و ستم فروخورده جای خود را بھ " چونی"انبارش آن نماند، در 

 )8(فریادھای دردناک و ستمدیده، شمشیرھای است کھ ھر آن بھ گونھ ای انتقام میگیرند 

ی بھ "فریاد" در پاسخ بھ ستمگری میپرواند کھ با   در درون خود واکنشی رابر ھمین اساس، ھر کنش ستمگرانھ، 
در زنجیره ی میان ستمگری و شورش ناشی از آن، نقطھ ای در پایان ستمگری و آغاز " فریاد. "ھستی میرسد
ه، فریادی است بھ ھمین شوند، فریاد را نمیتوان تنھا لرزش چند تار آوایی دانست، چرا کھ فریاد ستمدید. رستخیز است

 . از سوی ھمھ اندامواره ھای ھستنده ی گیتی

 نالیده اند" مرد و زن"در نفیرم / از نیستان تا مرا ببریده اند 

اندازه . بھ ھمین شوند، فریادی کھ از ستمدیده ای برمیخیزد، در خود فلسفھ یا میل بھ دگرگونِی بزرگی را میپروراند
 .ده می آیند کھ رستاخیز پس از فریاد کنشگر گشتھ باشدھای چنین دگرگونی ای، ھنگامی بھ دی

 :کاوه را میشنود" فریاد"در اسطوره؛ ضحاک کھ ھفت کشور از شنیدن نامش بر خود میلرزند، ھنگامی کھ  

 دو گوش من آواز او را شنید/ کھ چون کاوه آمد ز درگھ پدید 
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  شکستمرا در دل آمد! شگفتی/ ھم ایدون چو او زد بھ سر بر دو دست 

 گرچھ یک ھزاره است کھ فرمانروایی کرده، آینده ی روشنی برای خود نمیبیند 

 کھ راز سپھری ندانست کس/ ندانم چھ شاید بدن زین سپس 

 .و پژواک آوای آن سختار آینده ی گیتی را سازماندھی میکند. ، آغازنده ی رستخیزی در برابر ستم است"فریاد" 

، ساختار حکومتی برپایھ پیروی از 57انقالبیون ایران در سال " فریادھای اهللا اکبر "شاید کمتر کسی پیشبینی میکرد،
 .اهللا اکبر را پایریزی کند

 .فریاد، حاوی، فلسفھ ای در رویایی داد و بیداد است 

 .را در ھم میشکند" بیداد"، "فریاد"با کمک " داد"در حقیقت، 

 خواند "  داد"سر سوی جھان را سرا/ خواند " فریاد" ھمی برخروشید و  

تفاوت دیدگاه ایرانیان باستان با ایرانیاِن ھزاره کنونی درباره . نکتھ ی پایانی کھ میتواند ما را در اندیشھ فروغلتاند 
در حالی کھ ایرانیان باستان امیدوارانھ در تالش برای گرفتن داد خویش از مھتِر ستمگر، فریاد . است" داد"گزاره ی 

 : ناامیدانھ میسراید " انوری. "رتری میدھندرا بر خاموشی ب

 خود از کھتر و مھتر بستانی" داد"تا / رو، مسخرگی پیشھ کن و مطربی آموز 

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

 وسیشاھنامھ فرد )1(
 19؛ رویھ کتاب حقوق بشر در جھان امروز ؛فریدون جنیدی )2(
 واکنش غرب در برابر زرتشت؛ ژاک دوشن گیمنکتاب  )3(
 کتاب رویا، حماسھ، اسطوره؛ میرجالل الدین کزازی )4(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )5(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )6(
 گفتاری از ارنستو چھ گوارا پارتیزان آرژانتینی )7(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )8(

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 ناراستی ھا .18

 

ناراستی ھا پیشاپیش رو بھ مرگ و نیستی اند مگر آنکھ ما آنھا را در اندیشھ و روان خویش : ارد بزرگ می گوید 
 !زنده نگاه داریم 

 بھ کوشش ھمھ دسِت نیکی بریم/ بیا تا جھان را بھ بد نسپریم 
   ھمان بھ کھ نیکی بود یادگار/ نباشد ھمی نیک و بد پایدار 

 )1( نماند بد و نیک بر ھیچکس/ ن سر بسر چون فسانھ ست و بسجھا

 )2(تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست، برساِن روشنایی 

در اندیشھ، گفتار و کردار، . آری؛ آن دو گوھر مینوی آغازین کھ با ھم در خواب و رویا بودند، پدیدار و آشکار شدند«
 )3(»و نیکوکاران ھستند کھ با شیوه ی درست برمیگزینند نھ نیکوکاراناز این د. است" بد"و دیگری " نیک"یکی 

روش و منش انسان میتواند یکی از . این دو گوھِر ھمزاد در بیکنشی و رویا با یکدیگر در سرشت آدمی بھ سر میبرند
 خویش یکی از آن دو انسان با آزادگزینی میتواند با داوری. آن دو را از بیکنشی و رویا مانندی بھ کنشگری فراخواند

ھر کدام کھ گزیده شدند، از بیکنشی بھ کنشگری درآمده و آنچھ درون خود دارند را نمایان  . را بگزیند و بپروراند
 . میسازند

 .گوھر نیکی از بیکنشی بھ ھستی درمیآید و گزیننده ی خویش و جھان پیرامون وی را بھ ھستومندی میرساند

 . در میآید و گزیننده ی خویش و جھان پیرامون وی را بھ نیستی میکشاندگوھر بدی از بیکنشی بھ نیستی

ھیچگاه " نیستی"زیرا . نیست" نیستی"در این میان . مایھ گرفتھ است" ھستی"بن گیتی و ھمھ ی آنچھ میبینیم از  
بر زبانمان " نیست "اگر ھم گاھی واژه ی. از این رو ما نیستی را ھرگز نمیتوانیم ببینیم. درآید" ھست"نمیتواند بھ 

در گوشھ ای پیرامون ماست؛ نھ اینکھ نیستی را بھ چشم دیده ایم، بھ گوش شنیده " ھستی"سراییده میشود، گویای کمبود 
 آیا بھتر نیست؟. را یکبار برای ھمیشھ بھ فراموشی بسپاریم" نیستی"شاید بھتر باشد . ایم یا با پوست َسھیستھ ایم

ا آنچھ در گیتی روی میدھد، ھماره ھِمستار با آنچھ گفتیم است؟ جنگ ھا و ویرانیھا، ھستی نیست، چر" نیست"اما اگر  
فرزانگان و . آدمیان ھمواره مینالند کھ ھستی ایشان نیست شده. ھا را فرو می بلعند و نیستی ھا را بھ ارمغان می آورند

 .اندیشمندان نیز از شونِد ناگھانِی نیستِی زمین سخن میگویند

چیره میسازد و زندگی را بھ نازندگی، " ھستی"چگونھ مینھ ی مرگ آورخود را بر " نیستی"در این است کھ پرسش 
 آبادی را بھ ویرانی دگرگون میکند؟

 .پاسخ را میتوانیم از دل اسطوره ھای سرزمین خویش بدست آوریم 

. در پدید آوردن اھورامزدا است) یکرانزمان ب(ایرانیان ُزروانگرا بر این باور بودند کھ اھریمن زاده ی شک زروان 
 . در زندگی آدمیزادگان نیز چنین شکی میتواند نیستی آور باشد

، آدمی بیراھھ ھا و کوتاھھ راه "راه در جھان یکیست است و آن راه راستیست"تا زمانی کھ انسان بر این باور باشد کھ 
 . پویدنمی" ھستی"ھا را بھ ناراستان فرومیھلد و خود مگر در راه 

 )4(بر روشنایی باشد و راستی، بدینگونھ راه ھای آینده، روشن است و ھموار] باید[پندار و دیدمان 
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 )5(چرا کھ، تنھا مبارزه با ناراستیھا بھ ما ارزش داده و ھمزیستی با تباھی، سرافکندگی در پی دارد 

تی را برگزیند، ناراستی و کژی بر ابزاِر ھستومنِد اما آنگاه کھ آدمی بر یگانگی راه راستی شک َبَرد و میانُبِر ناراس 
و نیرنگی کھ از آستین بدی بھ در آمده برای او . تِن او فرمانروا میگردد و آن بزرگترین نیرنِگ اھریمن کنشگر میشود

 . پیروزی آفرین میشود

 »ان ُبردمیتوان از می" ھستی"را تنھا با " ھستی"«: آن بزرگترین نیرنگ و پیام اھریمن این است

ھستی یک چیز عبارت است از رایومندی و نظم میان خردیزه ھای گوناگون آن چیز در رسیدن بھ ھدفی کھ برای آن 
" نیستی"را بھ " ھستی"حال اگر با کمک ابزاری، نظم میان خردیزه ھای ھماھنگ را از میان ببریم، . ساختھ شده است
 .است" ویرانگری"نمونھ ی چنین کاری، ویژگِی . دگرگون کرده ایم

 )6(آن کھ راستی نپوید، گرفتار آمیزش با اھرمن است، فرزند این آمیزش فتنھ است و شورش 

 .اھریمن آفریدگار نیست، اگر چیزی باشد ویران کننده است 

 برای انجام چنین کنشی، اھریمن بھ.  ویرانگری از اندیشھ بھ کردار درآید ھا، بایستھ است" ھستی"برای نابود کردن 
دستور میدھد کھ در اندیشھ ی آدمیان فرو رود تا بدین ابزار ) َاِئشَم در اوستا(یکی از فرزند زادگانش با نام دیو خشم 

 . بتوانند ھستی را ویران سازند

آدمی کھ خشم را در درون خود کنشگر سازد، بھ جای آنکھ شکیبایی کند تا شکفتھ شود، با نشکیفتگی، شکوفھ ھای 
 .میوه ی چنین کنشی بی میوگی خواھد بود. ویش را میچیندنشکفتھ ی عمر خ

بر " ھست پیکراِن نیست اندیشھ"در آن گاه و دوره کھ خشم بر گیتی چیره میگردد، بھ فرمان اھریمن، سپاھی از 
 :ھستیورِی آبادبومھا می یورشند

 ز دانایی و شرم بی بھرگان/ از این مارخوار اھرمن چھرگان 
 ھمی داد خواھند گیتی بھ باد/ ھ تخت و نژاد نھ گنج و نھ نام و ن

 نھ ھوش و نھ دانش نھ نام و نھ ننگ/ از این زاغساران بی آب و رنگ 
 شکم گرسنھ مرد دیھیم جوی/ بدین تخت شاھی نھادست روی 
 کزین تخت بپراکند رنگ و آب/ انوشیروان دیده ُبد این بھ خواب 
  گسستھ مھارھیونان مست و/ چنان دید کز تازیان صد ھزار 

 نماندی بر این بوم و بر تار و پود/ گذر یافتندی بھ اروند رود 
 شدی نور نوروز و جشن َسده/ ھم آتش ِبُمردی بھ آتشکده 

 بھ چرخ زحل بر شدی تیره دود/ ز ایران و باِبل ز کشت و ِدرود 
 پدید آید و زشت پتیاره ای/ بھ ھر کشوری در ستمکاره ای 

  ز ما بخت فرخ بخواھد پرید/ ید نشاِن شب تیره آید پد

زیرا ھنگام اندیشھ و گفتگو و پرسش و پاسخ، . از این دو گوھر مینوی، گمراھان شیوه ی درست را برنگزیدند«
دورویی و فریب بر ایشان چیره شد، چنانچھ بدترین منش را برگزیدند، بھ ھمین روی با خشم ھمراه شدند کھ جھاِن 

 )7(»ھستی را بھ تباھی میکشاَند

آنان از سوی . در آن ھنگام یازده ھزار و یکصد گونھ دیوان ژولیده موی از تخمھ خشم بھ ایران یورش میکنند« 
خراسان خواھند آمد و این سرزمین را ویران خواھند ساخت و روستاھا و شھرھا، دودمانی خواھند شد و از آن 

دوستی از میان خواھد رفت و از ھر ھزار کس، یک کس در آن ھنگام . دودمان نیز جز استخوانی برجای نخواھد ماند
چون خیونان، ترک، اتوروتوپیذ، اودرک، . در آن ھنگام پادشاھی بھ بندگان انیران رسد. بھ دین زرتشت خواھد گروید

 )8(»کوھیاران، چینیان و کابلیان و سغدیان و ارومیان و خیونان سپید سرخ پوش

 )ز کژی نھ سر بود پیدا نھ بن. (ی و تاریکی اند و ھمگی از تخمھ ی اھریمنناراستی ھا و کمانگی ھا ھمگنان بد 
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کژی ھا درچرخھ ای ناخودآگاه، ِبدان چیز دچار گشتھ کھ از . ازین رو ناگزیرانھ روی بھ سوی نیستی و مرگ دارند
ما آنگاه کھ اندیشھ ی بد ا. نیستی، نیستی میزاید و ناراستی، ناراستی و ھر دو مرگ را درود میفرستند. آن برآمده اند

در کالبد ھستیوران رخنھ کند، با جایگیری خود در میان اندیشھ و روان آدمیزادگان، خویش را زنده نگاه می دارد و نو 
 .بھ نو نیستی میزاید

امست در آن ھنگ. و با این ترفند، مرگی را کھ خویشتِن نیستیوِر وی دچاِر آن بوده، بھ ھستیورِی پیرامونش فرامیفکند 
 .کھ جداسرِی نیک و بد، ھستی و نیستی، زندگی و نازندگی، راسنی و ناراستی، از میان میرود

زیرا کسی را یارای آن نیست، . در این زمان آموزگاراِن ِبدروغ، آموزشھای نیستی آور خود را دُرَوندانھ میگسترانند
 . در گفتار اینان بدی را از نیکی گزارش و جداسری نھد

آنھا را . آنان در پوستین گوسفندان نزد شما می آیند، اما گرگان درنده ای ھستند. ران دروغین دوری گزینیداز پیامب«
آیا انگور را از بوتھ ی خار، و انجیر را از علف ھرز میچینند؟ بھ ھمین سان ھر . از میوه ھایشان خواھید شناخت

 )9(»درخت نیکو میوه ی نیکو میدھد، اما درخت بد، میوه ی بد

 او میتواند ناراستی را رھسپار نیستی و مرگ کند . آدمیزاده میتواند، نیستی را بھ نیستی بسپارد 

آنگاه یک بار برای ھمیشھ او را بدرود میگوید و چنین میھمان ناخجستھ ای را از روان و تن و اندیشھ ی خویش بھ 
 . بیرون می افکند

 .باید دست بھ کار شد

 ) چیزی در روبرو، مھر آریایی و در پشت، کینھ ی یھودی" (محبت" را در چھره ی کینھ ھا، کھ بدی و نفرین

 .چنین پیچیده ھای زاینده ی نفرت را باید بھ دور افکند. می آرایند

 انتقام ھا، قناعت ھا، غیرت ھا، تعصبات و ھرآنچھ با مھر پارسی میانھ ای ندارد را باید بھ دور اوژنید 

حتا ھمتا و ھم معنا ندارند، و اگر دارند فلسفھ ی اندیشھ شان ز بیخ و بن با این تازی مفاھیم چنین واژگانی در پارسی (
 )دگرگونھ است

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 ری از ُاُرد بزرگگفتا )2(
 3 بند 30یسنا؛ھات )3(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )4(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )5(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )6(
 6 بند 30یسنا؛ ھات  )7(
 زند وھومن یسن؛ دِر چھارم )8(
 27-15: 7انجیل متی  )9(
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 یازصوفی و ن .19

 

صوفی مسلکان برای آنکھ افکار اھریمنی خویش را گسترش دھند میگویند نیاز را باید از بین : ارد بزرگ میگوید
حال آنکھ ھدف آدمی از زیستن، و ! برد چون نیاز سبب دگرگونی میگردد و دگرگونی از دیدگاه آنان رنج آور است

 گیری باید با ابزار دانش سبب رشد میھن شد و امنیت بھ جای گوشھ نشینی و خرده. درک زوایای پنھان دانش است
  را برای خود و آیندگان بدست آورد

 بدین تاج و تخت سپنجی مناز/ ببخش و بخور ھر چھ آید فراز 

 کز آغاز رنج است و فرجام رنج/ چھ جویی ھمین زین سرای سپنج؟ 

 )1(زمین بستر و گور پیراھن است / چنان دان کھ گیتی تو را دشمن است 

  

، کھ رد پای آن را در تاریخ ایران بھ آسانی میتوانیم بیابیم، در باور )نھ آز= نیاز(کردارھای ھمراه با آز و نیاز 
انسان آزورز، با بھره گیری از ویژگیھای فرھمند نمایانھ ی، با . ایرانیان از گونھ کردارھای اھریمنانھ بھ شمار میروند

نیازورز نیز، . م اھریمنی خود را بر سر نیروھای کمینھ طبیعت فرو میریزدگردآوری نیرو، ناخویشتنداری و خش
ھمچون آزورز خشمی در درون خود دارد، اما از داشتن ویژگیھای برون گرایانھ محروم است، ازین رو بیکنشانھ، 

رد، زیرا چنانچھ او از زیستن در گیتی رنج میب. خشم را بھ درون خویش فرومیفکند تا بنیانھای درون را نابود سازد
و این . بخواھد پای در جایگاه ھستومندان و زندگی باوران بگذارد، وادار میشود بی کنشی گذشتھ را بھ کناری نھد

برابرست با زایایی در ھر درنگ و درگیر شدن در کوچک و بزرگ پیشامدھای زندگی کھ صوفی، نھ مرد آنست کھ 
 . با غمش برآید

، اندیشھ بر این است کھ "غنیمت شمار این یک دم عمر را"بھ او میگویند . است" نبھ وارو"او استاد تفسیرھای 
باید رویدادھای جھان را بھ کنار بنھیم و در خود : درنگی از زندگی را ھم در تالشندگی ھدر نده، و او تعبیر میکند

از بین " نیاز"م نگرداند، آنگاه او می اندیشد اگر غذا نخورد و کنش جنسی اش را با واکنشی بھ تناسب آرا. فرو رویم
 :درینجاست کھ فردوسی وخشور بھ زبان می آید و میگوید. میرود

 ز پرھیز ھم کس نجست از نیاز 

اگر نخوری و نخوابی و نزیوی، گرد اینکھ نیاز از . تو را ای صوفی پند میدھم کھ نیاز، ھمچو آز، از درون میجوشد[
" کانت"گفتھ ی فردوسی، ھفتصد سال پیش از پدید آمدن فلسفھ ی ]. ختھ ایمیان نرفتھ است، آن را ھم تشنھ تر سا

 . بازگو شده است، مینھ آن از درون فرھنگ ایران میجوشد

 )2(نھ چندان کز ضعف جانت بر آید / نھ چندان بخور کز دھانت برآید : نمونھ

تین تفسیر از نیاز گویای آنست کھ بدون یا نخس" نیازمندی. "را بھ دو گونھ میتوان گزارش داد و تفسیر کرد" نیاز"
ھمستاری میان خرسندی و نیازمندی، آن کشاکشی . چنین غریزه ای ، ھیچ کنشی بھ سوی فرگشت راھگشا نخواھد بود

از تضاد است کھ آدمی را از ھستی خویش آگاه میکند و او را بھ سوی پر کردن چالھ ھای نیازمندی و فرگشت 
یا دومین تفسیر از نیاز گویای رنج آور بودن این غریزه است، چرا کھ نیازمندی، " ینیازورز"اما . فرامیخواند

تکاپویی را در دگرگونی ساختن درون موجب میشود، کھ صوفی با تن ناتندرست و اندیشھ ی بیمار ھرگز نمیتواند بار 
 .آن را بھ دوش کشد
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ن تشنگی بھ وارون آنچھ کھ خواجھ نصیر میپندارد و ای. آزورزی و نیازورزی ھر دو زاده ی مرگند، ھر دو تشنھ اند
غریزه ای کھ با مرگ و . بلکھ باید غریزه ای دیگر را بھ کنش انداخت.تنھا با میانھ روی در این دو، سیراب نمیشود

 . و آن غریزه ی زندگیست کھ شادی از آن میتراود. نازندگی ھمستار باشد

 )3(ر شدند، یکی زندگیست و دیگری نازندگی از آن دو مینو کھ در آغاز در اندیشھ پدیدا

. ، با آمیختھ شدن نیکی و بدی است کھ آدمیان بھ باشندگی رسیدند)گمیزش(در سھ ھزارسالھ ی سوم آفرینش 
ازینروست کھ غریزه ی مرگ و زندگی تا رستخیز کھ باز این دو از ھم جدایی میگیرند؛ تا ھمیشھ بھ جنگ ایستاده 

زندگی و (نیکی و بدی ) جدایی،گزارش(از کیخسرو نام برده شده کھ توانست با ویچارشن اند، در اساطیر تنھا 
زیرا تنھا در مینو است کھ بدی و نیکی، زندگی و نازندگی، مینویی و جدا . ، بی رستخیز، زنده بھ مینو رود)نازندگی

 ..از ھم زیست میکنند

زیستن در گیتی و رنج کشیدن . د و روان را پاالیش میدھدغریزه ی زندگی، مرگ را میزداید، جان را استوار میگردان
غریزه ی زندگی، اھرمھای غریزه ی مرگ چون خشم و . در آن، پایستگی جان را در پی می آورد و تندرستی میبخشد

موسیقی، دبیره نگاری، . را پدید می آورد" ھنر"ویرانگری و میل جنسی را از چنگ او میستاند و با واالیش آن، 
ھمچنین ھنر زیستن، ھنر عشق ورزیدن، ھنر نیک اندیشی و نیک گفتاری و نیک کرداری و چھ بسا ..... گری و نگار

با این تفاوت کھ این بار . از دیدگاه حافظ، ھمھ و ھمھ واالیش ھمان غرایز ساده و نخستین آدمی اند" ھنر رندی"
 .ابزاری در دست غریزه ی زندگی اند

نھ اینکھ درد و رنج بھ خودی خود از تواِنِش او . است) حس(دگاه او سخت ترین سھش ھا و اما صوفی کھ رنج، از دی
فراتر باشد، درد و رنجی کھ او میکشد ھرگز از درد و رنج دیگران بیشی نمیگیرد و چھ بسا کمتر ھم ھست؛ اما، در 

و نگرفتھ است و عادت بھ درد زیرا ھرگز با رنج خ. وی، سامانھ ی پایداری و بھ سفت جان کشیدِن درد، ضعیف است
. زیرا بھ درد آمدن اندام و روان از آفرینش و کار و سختی زاده میشوند، کھ او با آن بیگانھ است. کشیدن ندارد

نیروی جان و روان خویش را میکاھد و ھرچھ درین روند پیش میرود، " نازندگی"صوفی، در حقیقت با گزیدن 
او در دگرگونیھا، کراِنگی . تحمل کند، اکنون برای وی گزنده تر و کشنده ترنددردھایی را کھ در گذشتھ میتوانست 

آنھا .... میگزیند، دگرگونیھا عبارتند از زایش و مرگ پدیده ھا، کھ بی ھر کدام دیگری معنای خود را از دست میدھد
 گرچھ امید نیست بھ آن جھان ھم برسند. زیستندگان در این جھان نیستند

پیش از «: ز کنفوسیوس پرسید کھ خویشکاری انسان درباره ی روح چیست؟ کنفوسیوس پاسخ دادروزی شاگردی ا
آنکھ خویشکاری خود را درباره ی زندگان انجام دھیم چگونھ میتوانیم خویشکاری خود را درباره ی روح مردگان 

ز آنکھ بدانیم زندگی چیست، پیش ا«: و زمانی شاگرد با پافشاری درباره ی مرگ پرسید؛ استاد گفت. »انجام دھیم؟
 »معنی مرگ را چگونھ خواھیم دانست؟

چرا کھ آنان، آنچھ را کھ . دور نیست، صوفیانی کھ زیستندگی این جھان را درنیافتند، بوِدش آن جھان را نیز درنیابند
 .در آن روانند در نمی یابند، خواه در این جھان غرقھ باشند، خواه در آن

جنگ، آدمی را از ھستی خویش می آگاھاند و او را بھ تواِنش سختیھا وادار . گ را میستایدبھ ھمین شوند نیچھ، جن
جنگ و سختی از پس خود ابرمردان را برجای . جنگ از پدید آمدن روان و جانی بیمار جلوگیری میکند. میسازد
یان تاریخ ایران، ھمستار صوف. در جنگھاست کھ صوفیان میانجیگری را بھ کرانجی خواھی دگرگون میکنند. میگذارد

، خشم روان شده در درونشان را چونان )جنگ ھفتاد و دو ملت ھمھ را عذر بنھ(با آنچھ در آغاز راه بدان باور داشتند 
صوفیان فارس بھ ویژه بھ پیشوایی ابواسحاق : برای نمونھ. آزورزان بھ بیرون فرافکندند و آزورزی پیشھ گرفتند

زندگی را چنان بر زرتشتیان تنگ میکنند کھ بھ راستی میتوان گفت با پایان یافتن )  ھجری426مرگ در (کازرونی 
 .سده ی چھارم ھجری موج کوچھای پی در پی زرتشتیان بھ ھند نیز فزونی میگیرد

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

 گفتارھای صوفیانھ در شاھنامھ )1(
 شعری از سعدی )2(
 گاتاھای اشو زرتشت )3(
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 خوبی صوفیانھ .20

فرمانروایان، اگر خوبی صوفیانھ داشتھ باشند، ھمواره دشمنان سرزمین خویش را افزون نموده : ارد بزرگ میگوید
 و گستاخ تر میکنند

 نگ است و ھم داد و مھرھمم خشم و ج/ منم گفت بر تخت، گردان سپھر  
 سر تاجداران شکار من است/ زمین بنده و چرخ یار من است 

 ھمم بخِت نیکی و دسِت بدی / ھمم دین و ھم فره ی ایزدی 
 )1(زمین را ز کین، رنِگ دیَبھ کنم/ بدان را ز بد دست، کوتھ کنم 

بھ . ندارند" نیکی"معنای یکسانی با " یخیر و خوب" در آغاز بایاست بدانیم کھ  خوبی چیست و خوبی صوفیانھ چھ؟ 
سخن میگوید ] ایده آل[از اخالق مطلق و مثالی " نیکی"گفتار دیگر، اگرچھ خوب و نیک ھر دو، بار اخالقی دارند، 

  )2(! از ھرآنچھ مردمان آن را نیک میدانند" خوبی"در حالی کھ 

] چھره مینوی ھر چیز" [مثالی" بھ نیک و بد واژگانی چون خیر و شر، گزارشی است از نگرش مردمان ھر سرزمین
نباید ما را بھ این پرسش وادارد » خوبی صوفیانھ«ازین رو، پرداختن ارد بزرگ، بھ گزاره ی . باشنده در اندیشھ شان

بھ شمار " بد"کھ اگر در اندیشھ ی ناب ایرانی و پیرو آن در اندیشھ ی ارد بزرگ، زندگانی نیازورزانھ ی صوفیان، 
 برای آن از چھ روی است؟ " خوب"د، بھ کار بردن قید می آی

چرا کھ در اندیشھ ی ھندیان و ایرانیان گنوستیک باور چون مانی، زندگانی صوفیانھ، خیر و خوبی است، گرچھ چنین 
 . از دیدگاه زرتشتی و دیدگاه ارد بزرگ نیست" نیک مثالی"زندگانی ای، 

اگر بر گونھ "یا این گفتھ مسیح کھ . ز گونھ ی اخالقیات صوفیانھ استنکشتن جانوران آزاردھنده و خرفسترگان ا 
 ":چپت سیلی زدند، گونھ ی راست را ھم سوی او کن

 بدانگھ کھ بگشاد راز از نھفت؟/ نبینی کھ عیسای مریم چھ گفت 
 میاویز با او بھ تندی بسی/ کھ پیراھنت گر ستاند کسی 

 زان زخم دیدار توشود تیره / و گر بر زند کف بھ رخسار تو 
 خردمند را نام بھتر ز کام/ مزن ھمچنان تا بماندت نام 

زاھدان و صوفیان، از ھرگونھ جنگ و پایداری و فرادستی بیزارند، ازین رو در درازای تاریخ، ھندیان، ھرگز 
نھ ھمانند باختریان، بھ وارون، ایرانیان کھ در دل زمین جای دارند، . نتوانستھ اند دولتی بزرگ و قدرتمند بساختارند

ایرج نھ . میانھ رو ھستند. آنان فرزندان ایرج اند. آزورز و درازدست بوده و نھ ھمچون ھندیان، نیازورز و زیردست
 )... خاوریان-ترکان(است و نھ ھمانند تور) باختریان-سرمتیان(ھمانند سلم

در ) ندان خویش بھ پیکر اژدھا در می آیدفریدون برای آزمودن فرز(در جنگی کھ میان سھ فرزند فریدون و اژدھا 
 میگیرد 

 / .....سبک پشت بنمود و بگریخت زوی : سلم بی اندیشھ میگریزد

 کمان را بزه کرد و اندر کشید/ میانین برادر چون او را بدید : تور بی اندیشھ یورش می برد

 :اما تنھا ایرج است کھ در آغاز می اندیشد و سپس می تازد

 کھ ھم با شتاب است و ھم با درنگ/ ِد با سنگ و چنگ دگر کھترین مر
 چنان کز ره ھوشیاری سزید/ ز خاک و ز آتش میانھ گزید 
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و اما ایرج، آنگاه کھ بھ فرمانروایی ایران می رسد، در برابر بیشی جویی برادران آزورزش، روی بھ منش صوفیانھ  
 :می آورد، فریدون بھ وی پند میدھد کھ

 برادر ھمھ رزم جوید، تو سور؟/ ردمند پور ای خ:بدو گفت شاه
 سرت گردد آشفتھ از داوری/ تو گر پیش شمشیر، مھر آوری

 بر تو شام! وگرنھ خورد، ای پسر/ تو گر چاشت را دست یازی بھ جام 

 :ایرج در پاسخ میگوید 

 سزاوارتر زآنکھ کین آورم / دل کینھ ورشان بھ دین آورم 

 در حالی کھ دو سپاه تور و سلم پیشوایی او را میپذیرند نیازورزانھ بھ درگاه تور رفتھ و و با برادران نمی آویزد، بلکھ
                                                                    :بھ او میگوید

 نھ شاھی نھ گسترده روی زمین/ من ایران نخواھم، نھ خاور، نھ چین 

 بر آن مھتری بر، بباید گریست/ بزرگی کھ فرجاِم او تیرگیست 
 سرانجام خشت است بالین تو/ سپھر بلند ار کشد زین تو 

 کنون گشتم از تاج و از تخت سیر/ مرا تخت ایران اگر بود زیر 
 دلت را نباید بدین رنجھ کرد/ مرا با شما نیست ننگ و نبرد

 و گر دور مانم ز دیدارتان/ زمانھ نخواھم بھ آزارتان 
 "مباد آز و گردنکشی دین من/ "یست آیین من جز از کھتری ن

 بھ زندگانی و دید صوفیانھ ی وی بھ فرمانروایی و نیازورزی بی اندازه او پیش برداران، تا جاییست کھ  بدبینی ایرج 
 حتا در برابر کشتھ شدن بھ دست تور، پایداری نمیکند بلکھ پیوستھ او را پند میدھد کھ 

  کز این پس نیابی خود از من نشان/مکن خویشتن را ز مردمکشان 

 : یا

 بپیچاند از خون من کردگار/ مکش مر مرا کت سرانجام کار 
 بھ کوشش فراز آورم توشھ ای/ بسنده کنم زین جھان گوشھ ای

 کھ او نیز جان دارد و جان خوش است / مکش مورکی را کھ روزی کش است
  دان ستیزمکن با جھاندار یز! / جھان خواستی؛ یافتی؛ خون مریز

و بدین گونھ، رفتار اوی، شوند گستاخ تر شدن دشمن بداندیش میشود تا جایی کھ صدھا سال جنگ ایران و توران را  
 . در پی می آورد

آنھایی کھ . فروتنی در برابر گردنکشان اشتباه بزرگی است، چرا کھ این کار آنھا را گستاخ تر و بی پرواتر مینماید
جنگ بد است و باید مھربان بود، درگیری کار : "بھ تجاوز دشمن را با گفتن این سخن کھآمادگی برای پاسخگویی 

  ) ُاُرد بزرگ(را رد میکنند، ساده لوحانی ھستند کھ خیلی زود در تنور دشمن خواھند سوخت " بدیست

 :اگر ایرج، پند فردوسی را میشنود کھ می نھیبد 

 شویی ھمیرخ تیغ ھندی ب/ کھ گر ناِم مردی بجویی ھمی 
 کھ پیش آیدت روز ننگ و نبرد/ ز بدھا نبایدت پرھیز کرد 

 ھم از تو نگردد بھ پرھیز باز/ زمانھ چو آمد بھ تنگی فراز 
 دلیرت ز جنگاوران نشمرد/ چو ھمره کنی جنگ را با خرد "

  "سخنھای نیکو بھ بند اندر است/ خرد را و دین را رھی دیگر است 
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 و در پیرو گفت پدر خردمند خویش، فریدون، بھ جنگ برمیخاست، تور، بیشی جویی را بھ کنار مینھاد، 

ازیرا درازدست، در برابر فرادستی ابرمرد، . چرا کھ آزورزی، گونھ ای ناباوری بھ خویشتن و ناخویشتنداری است 
خود باور نیست، او خشم زاده ی مرگ را بھ فرومیھلد و خویشتن را می بازد زیرا نیروی وی از درون نمیجوشد، او 

ببیند، ) خوبی صوفیانھ(اما بسنده است کھ این ناتندرست، در برابر خویش، نیازورزی . بیرون از خویش فرامیفکند
 . درنده خوتر گشتھ، آزورزی را دوچندان خواھد کرد

 نُبد راستی نزد او ارجمند/ نیامدش گفتار ایرج پسند 
 ھمان خشم بودش، ھمان سرد باد/ سخ نداد سخن چند بشنید و پا

 سراپای او چادِر خون کشید/ یکی خنجر از موزه بیرون کشید 

، کردار سیاوش شاھزاده و پھلوان ایرانی در برابر افراسیاب تورانی "خوبی صوفیانھ"نمونھ ای دیگر از  
 .خیزدسیاوش پھلوانی است ستبر بازو، اما در ھنگام کشتھ شدن، بھ جنگ برنمی.است

صوفیگری یکی از کھن الگوھای مردان این مرز و بوم است کھ بارھا و بارھا در تاریخ ایران اندیشھ ی خویش را بر 
 .ذھن ایرانیان بار گردانیده است

 .داشتھ باشند" نیکی مردانھ"چنگالی نیرومند از " خوبی صوفیانھ"چھ نیکوست کھ فرمانروایان بھ جای  

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 "نیک"بھ کار میرود نھ در چم " زیبا"در معنای " خوب"جدا از دیدگاه معنایی زبان فارسی کھ در آن،  )2(
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 صوفی گری و جوانان .21

 

 سرزمینی کھ جوانانش دارای افکاری صوفیانھ ھستند ، بزودی بردگی را نیز تجربھ میکنند: ید ارد بزرگ می گو
 

 )1(کھ آزاد را، کاھلی بنده کرد / چھ گفت آن سخنگوی آزاده مرد 

در آیین ایرانیان، ستایش شده است کاشتن درختان و آباد کردن زمین، بیوگانی، رنج کشیدن در کار و ھرگونھ تالشی  
ستن زمینی، تا آنجا کھ زرتشت با آیین مینویی برخِی گاو بھ دست میترا میستیھد، و آدمیان را بھ باور نداشتن در زی

خواه کرپن ھا و کویھا . او ستاینده زمین است و با خواردارندگان آن میانھ ای ندارد. اندیشھ ھای صوفیانھ پند میدھد
ان، برترین زمین آنجا شناسانده میشود کھ مردی بر روی آن بھ کشت در کتاب ھای آیینی ایر). بودا(باشند خواه گئوتم 

 . میپردازد و بدترین زمین جاییست کھ بی کشت و رنج بماند

آنان، نان، از بازوی خویش میخورند، و . ایرانیان نژاده با زاریستن و آه و نیازورزی سوی ایزد ھیچ میانھ ای ندارند
   .برسد" ملکوت"، شاید روزیشان از "ق نمیشونددر بحر مکاشفت مستغر"سر بھ گریبان 

 بھ گاه خورش سرزنش نشنوند/ بکارند و ورزند و خود بدروند 
 برآسوده از داور و گفتگوی/ تن آزاد و آباد، گیتی بدوی 

 )2( وز آواز پیغاره، آسوده گوش/ ز فرمان؛ تن آزاده و خورده نوش

 میوه ای بھ بار می آورد   نیز نمیکنند، چرا کھ میدانند ھر کشت، چھکاھلی و سستی در آنان راھی ندارد، ھرزه درایی
 . نمیکنند و اھل معجزه و کرامات نیز نیستند" طی االرض"و ھر تخشایی چند گام بھ جلو است، پس بھ گزافھ 

 شطح و طامات بھ بازار خرافات بریم/ خیز تا خرقھ ی صوفی بھ خرابات بریم 
 )3(دلق بسطامی و سجاده ی طامات بریم /  سفر سوی رندان قلندر بھ ره آورد

 ز سستی کژی آید و کاستی/  ز نیرو بود مرد را راستی :روزه گرفتن در باور ایرانی گناه است، زیرا آنھا میدانند 

 فرھنگ ایرانیان از ھمینجا سرچشمھ میگیرد کھ چگونھ )4(گفتار در آسیب شناسی یکی از مھمترین آک ھای 
.  بھ درویشان مرد خدا در پس از اسالم دگرگون جای شدند اھریمن در باور ایرانیان پیش از اسالم،دریوزگان یاور 

بھ " دریوش"و " دریوزه"تبدیل شدن (از دیدگاه تبارشناسی واژگان، این تنھا یک دگرگونی در واج ھای یک واژه نبود 
 البتھ، رخداد واالیش پایگاه درویشان از جایگاه .بلکھ جابجایی بنیادینی در اندیشھ ی یک ملت معنی میداد") درویش"

این فرآیند کمینھ، . پست پس از کاسِت بشکوھان، بھ باالترین جایگاه مینوی ھاژه، در زمان یورش تازیان نیاغازید
مسیحیان کھ چندی بود در روم، پایگاه رسمی دولتی برای پراکندن آیینشان یافتھ بودند .  سال دیرینگی داشت300
دین آنھا در رویارویی با اندیشھ ی ایرانی، گوشھ گیری، زن . ، آیینشان را بازگو میکنند)5(ھ ایران آورده روی ب

اخالقیات و میل بھ زیست در آنھا جایی نھ در روی زمین پاسخ داده میشود، و . نخواستن و روزه گرفتن را خیر میداند
ا انبارش اندیشھ ھای گنوستیکی، ھندی و مسیحی با مینھ ھای نیز ب" مانی. "اینھا ھمھ با اندیشھ ی ایرانی ھمستارند

اندیشھ ھای . زرتشتی، آیینی نو می آفریند کھ در آن زھد و صوفی گری، با نبرد روشنایی و تاریکی آمیختھ گشتھ است
 نبرد میان صوفیانھ، کھ در مغز ایرانی ھیچگاه مجال راه یافتن نداشت؛ این بار آمیختھ با خوراک فلسفھ ایرانی یعنی

دوازده «در فرگرد " دینَکرد"کتاب پھلوی . نیکی و بدی بھ خورد باشندگان ایران میرود و اثر خود را نیز میگذارد
 : برخی اندیشھ ھای مانی را چنین میشمارد» اندرز مانی گجست در برابر ده اندرز آتورپات ماراسپندان

  روان آدمی کنام کینھ و دروغان دیگر است    .1

  آدمی نباید کار کند و باید ھمھ منابع خوراک و زندگی را در این جھان نابود سازد    .2

  ھیچ خانھ ای نباید ساختھ شود    .3
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  ھیچکس نباید زن ستاند و فرزند آورد    .4

  ھرگونھ دادگاه و داد و داوری را باید برانداخت    .5

  باید کشاورزی را از میان ُبرد    .6

  گیتی پوست است بنیاد    .7

  دوست داشتن گیتی گناه است و آفریننده آن بدکار بوده است    .8

  سخن از مینوی نیک یاوه است و ھیچگونھ امید رھایی و نیکبختی در آن نیست    .9

 تن آدمی خود دروغ است. 10

 ایزدان نھ ساکن تن آدمی بلکھ زندانی آن ھستند. 11

   خواھد داشت بلکھ با آتشی کھ تا جاودان آن را میسوزاند نابود خواھد شدجھان ھرگز آراینده و فرگشتی ن. 12
بدینگونھ آیا نمیتوان پرسید چگونھ شاھی چون شاپور نخست، در جایگاه یک فرمانروا و بھ ویژه یک شاه ایرانی 

 !ان دھد؟؟ھمچون نماد زمینی اھورامزدا، میتواند بھ این اندیشھ ھا آزادی بخشد و یا روی خوش بھ آنھا نش

در این دوران، موبدان زرتشتی نیز بھ وارون نیاکان دینیار خویش توانایی نواندیشی و پیرایش دین از خرافات را  
گزارندگان اوستا در روزگار ساسانیان، معنای یک دستھ از واژه ھای اوستا را کھ دیگر در "تا جایی کھ حتا، . ندارند

 )6("دایران زمین روایی نداشت در نیافتھ ان

.  بھ اندیشھ ی ایرانی راه یافتھ و قربانی کردن چون دوران پیش از زرتشت، باز، انجام میشود)7("پتت"آیین ھای 
جوانانی کھ ھزاران سالست پھلوانانھ در آیین میترا، مردانھ زیستھ اند و دو ھزاره است بھ پویایی و تالش در راستای 

وفیان این خواردارندگان زمین، جنگ افزارھایشان را رھا کرده، زمین را آیین مزدیسنا خو گرفتند، در ھمنشینی با ص
آموزه ھای زرتشت آدمی آفریده شده است تا در پیکار با بدی ھا، یاور . آباد نساختھ، رزم و پادرزم را از یاد برده اند

بھ بدان بدی : "آمده استاین در حالیست کھ در اندرزھای آذرباذ مارسپندان ھیربد بزرگ شاپور دوم . اورمزد باشد
چگونھ میتوان چنین اندیشھ ای را کھ آمیزه ای ست از باورداشتھای ". مکنید، چھ بدی او، از کردار خویش بدو رسد

زروانی و عیسوی و بودایی، با اندیشھ ی بنیادی دین زرتشت سازگار نمود؟ ھمچنین در کتاب مینوی خرد نوزده نیکی 
بھ ھیچ نیکی گیتی نباید دل خوش "نیز پند میدھد کھ . با دیگران است" شمنی نکردند"بر میشمرد کھ یکی از آنھا 

این کیِبش از آیین ". کسی شایستھ تر است کھ گیتی را رھا کند و مینو را بگیرد"، "بسیار گیتی آرای نباید بود"، "کرد
ی مذھب بود و شاھی را از پدرش بھ تنسر، افالطون"بنیادین ایرانی تا بدانجا پیش میرود کھ موبدان موبد ساسانی، 
 )8("میراث یافتھ بود اما ترک آن گفتھ و گوشھ نشینی گزیده بود

 سال ریاضت کشیده و گوشھ نشینی گزیده و ھمسری نگرفتھ است و گیتی را زندان 50این مرد کھ بھ گفتھ ی خویش 
 شو زرتشت باشد؟و آدمی را زندانی آن میداند، چگونھ میتواند آموزگار باورھای راستین ا

نیکی و آراستگی و مالداری و قدرت و ھنر و شایستگی، بھ کام و کردار مردمان نیست، بلکھ بھ تقدیر سپھر و کام و 
 )9(خواست ایزدان است 

پرسید دانا از مینوی خرد کھ بھ خرد و دانایی با تقدیر میتوان ستیزه کرد یا نھ؟ مینوی خرد پاسخ داد کھ حتا با نیرو و 
کجایند ایرانیان کھنی کھ باور دارند خواست آسمانی قرینھ ی ! ندی خرد و دانایی ھم با تقدیر نمیتوان ستیز کردزورم

 : خواست زمینی آنھاست؟ رستم فرخزاد بھ وارون نیای خویش رستم دستان بسیار تقدیر باور است

 ستاره شمر بود و با داد و مھر/ بدانست رستم شمار سپھر 
 ز روز بال دست بر سر گرفت/ ختر گرفت بیاورد صالب و ا

 :نوشت و سخنھا ھمھ یاد کرد/ یکی نامھ سوی برادر بھ درد 
 نشاید گذشتن ز چرخ بلند/ ز بھرام و ُزھرست ما را گزند 
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 عطارد بھ برج دو پیکر شدست/ ھمان تیر و کیوان برابر شدست 
 وز آن خامشی بر گزینم ھمی/ ھمھ بودنیھا ببینم ھمی 

 ستاره نگردد مگر بر زیان/ شکست آید از تازیان کزین پس 

 :حال آنکھ رستم دستان بھ اسفندیار بنھیبد

 !!"نبندد مرا دست، چرخ بلند / "کھ گفتت برو دست رستم ببند 

آیا شکست ناپذیری رستم دستان، و شکست پذیری رستم فرخزاد بدین شوند نیست کھ تھمتن آماده است شاخ چرخ گیتی 
نشاید گذشتن ز چرخ بلند؟ آیا شکست ایران از تازیان : نی کند بشکند، اما فرخزاد بر این باور است کھرا اگر سرِگرا

 از این رو نیست کھ جوانان این مرز و بوم صوفی مسلک شده اند؟

ی مردمی نیز کھ چنین آیینی را بپذیرند دیر. )10("آیینی کھ آدمی را بھ گوشھ نشینی وادار کند دوامی نخواھد داشت"
 .نخواھند زیست

و گفتنی است کھ پس از فراگیری اسالم، اندازه ی ناتوانی و پس نشینی برخی از ایرانیان و بھ ویژه زرتشتیان تا 
بدانجا پیش میرود کھ نھ تنھا ریشھ ی نژادی شاھان باستانی خویش را بھ سامیان وامیبندند و بدین گونھ شالوده ی 

میسازند، بلکھ گاه خود زرتشت را با ابراھیم و یا دیگر پیامبران بنی اسرائیل آگاھی ملی و تاریخی خویش را ویران 
 )11(یکی میشمارند

آنان کھ در کنار ما زندگی میکنند، اما کنشی ندارند و وارستگی را در پشت کردن بھ جھان می دانند، گوشھ نشینی " 
از جھان حیوانی خود بھ دنیای آدمیان پا نگذاشتھ می کنند و ھمھ چیز را گذرا می دانند تکھ گوشتھای ھستند کھ ھنوز 

آنکھ ما را بھ این جھان آورد فر و خرد را مایھ رشد ما قرار داد ، باید بھ آنان گفت خرد و دانش را انکار کردن . اند 
 )12("با خوابیدن و مردن تمیزی ندارد 

جایگاه ما در :  کاری کنید؛ خواھند گفتاگر بھ صوفیان گفتھ شود جنگی در راه است، دشمن بھ میھن تاختھ است،
دو . المکان است، اینجا نشد، جای دیگر، اما جنگ بی جنگ کھ بیزاری ما از ھرگونھ کنشی آمیختھ بھ خون است

کھ در حملھ ترکان بھ میھن اھوراییمان، " ابوسعید ابوالخیر"نمونھ از صوفیان نام آشنا کھ اینگونھ کرداریده اند، یکی
. د و انباز کاروان، پولھای غارتیده شده ی مردم بھ دست ترکان را خرج خانقاھش کرده دم بر نمی آورددوسِت دزد بو

، زن و فرزند را در یورش مغوالن بھ جا "مرصادالعباد" نویسنده ی کتاب مھم عرفانی  "نجم الدین دایھ"ھمچنین 
ر درازای تاریخ، مدیون اندیشھ ی کنشگر و بھ ھر روی، ایرانیان کھ پیوستگی میھنشان د. میگذارد و فرار میکند

 . سر فرود آورند" تازیاِن مارخوار اھرمن چھره"کارایشان بود، در چنگال اندیشھ ی صوفیانھ، وادار شدند تا در برابر 

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 گزارش فردوسی از کشتورزان )2(
 حافظ )3(
 آھو، عیب )4(
 پیش از رسمی شدن مسیحیت در روم کنستانتین، ارمنیان مھرپریستار، مسیحی شده بودند )5(
 ابراھیم پورداود )6(
 توبھ )7(
 مجتبی مینوی )8(
 مینوی خردکتاب  )9(
  گفتاری از ُاُرد بزرگ )10(
  استاد مرتضی ثاقب فر-یخ ایرانکتاب شاھنامھ فردوسی و فلسفھ ی تار  )11(
  گفتاری از ُاُرد بزرگ )12(
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  ھمھ چیز خوب، ھمھ چیز بد .22

 

آنکھ میگوید ھمھ چیز خوب است و بدی وجود ندارد، با کسی کھ ھمھ چیز را اھریمنی میپندارد : ارد بزرگ میگوید
نی خوبی را خوب میبینند کھ بدی و تنھا کسا. برآیند چنین افکار سخیفی بھ چاه نیستی درافتادن است. تفاوتی ندارد

 اھریمن را باور داشتھ باشند و از آن پرھیز کنند

در گفتار گاتاھای اشو زرتشت، نیکی و بدی، دو مینوی ھمزادند کھ از ازل ھمراه یکدیگر در رویا بھ سر میبردند تا 
 .اینکھ در اندیشھ ی نخستین انسان بھ ھم آمیختند و بھ کنشگری رسیدند

بھ گفتھ ی دیگر، نیکی یا بدی در . شی بھ مینھ ھای نیکی و بدی، نگرشی ھمیشگی، مطلق و جزمی استچنین نگر
در . ھر اندیشھ ای کھ گیتی را ھستنده تر سازد اندیشھ ای نیک است. اندیشھ ی ایرانی ھرگز، مینھ ھایی نسبی نیستند

 در برابر چنین گزارش آشکارا، تفسیرناپذیر و یگانھ .برابر ھر اندیشھ کھ گیتی را بھ نیستی بکشاند، اندیشھ ای بد است
کھ در یکسو " صلح مسیحی"سکھ ای با نام . ای از اخالق، دو تفسیر دیگر نیز وجود دارند کھ دو روی یک سکھ اند

 . »ھمھ چیز خطاست«باور دارد ھمھ چیز خوب است، اما در سوی دیگر میپندارد 

ق را باور دارند، زندگی را محکوم میکنند، چرا کھ اخالقیات مسیحی در باورمندان مسیحیت بھ اندازه ای کھ اخال
 .قرار گرفتھ است) آسمان؛ ملکوت خدا(جایی فراتر از زمین 

 مردان خدا ھیچگاه زن نمیگیرند : عیسی فرمود

  مال سزار را بھ سزار دھید، مال خدا را بھ خدا        -

 .  پادشاھی آسمان از آِن ایشان است خوشا بھ حال فقیران در روح، زیرا       -

ازین رو بھترین گونھ ی زیستن از دیدگاه دینباوران مسیحی راھبھ گری و پرھیز از ھرگونھ بھره گیری مادی از  
آنھا تنھا، خدا و ملکوتش را خیر مطلق . گیتی است و ھمھ کوشش مسیحیان در فرا رفتن از کششھای زمینی است

 . را کرداری اخالقی میدانندنازیستن در گیتی. میبینند

اما ھنگامی کھ حس حقیقت جویی کھ مسیحیت آن را بھ واالیی گسترش داده است در اثر دروغ و ریاکاری ھمھ ی «
" خدا راستیست"تفسیرھای مسیحی از جھان و از تاریخ دچار دل بھم خوردگی میشود؛ این آغازیست بر بازگشت از 

 . )1(»یعنی بودایی گری در عمل"  خطاستھمھ چیز"بھ باورداشت پی ورزانھ ی 

نیازھای اندامی و روانی باورمندان بھ مسیحیت و ھمھ دبستانھای ھمانند آن، در زمین پاسخ داده نمیشود، چرا کھ در 
اندیشھ ی آنان، ارضای امیال زمینی، گونھ ای کردار شر و در راستای ھرج و مرج پس از ھبوط آدمی بھ شمار می 

  در ملکوت جای دارد آید، خیر تنھا

 چند روزی قفسی ساختھ اند از بدنم/ مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

 :ازینرو باورمندان بدین دبستان آرزو دارند کھ

 باز ھمانجا رویم، جملھ کھ آن شھر ماست.............. / 

و ھیچ انگارانھ میپندارند کھ ھمھ چیز اما ھنگامی کھ بازخورد نیازھای زمینیشان را در ملکوت ھم نمیبینند ناامیدانھ 
 "بھ چاه نیستی در اوفتادن است"پلید و اھریمنیست و این ھمان 
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ھمواره در اندیشھ ی کین خواھی و حملھ بھ جھان ..... آنانی کھ سامان و پویندگی در کیھان را دروغ میپندارند 
 سرانجام در برآیندی بزرگتر از ھستی ناپدید پیرامون خویش ھستند، زندگی خود و نزدیکانشان را تباه میسازند و

 )2(میشوند

در پیرو گفتارمان بھ اندیشھ ی آباء کلیسا بھ ویژه سنت اگوست قدیس برمیخوریم کھ برین باور بود، آدم پیش از گناه  
 نافرمانی نخستین، بھ شوند آنکھ اراده اش اراده ی خدا بود در رایشمندی و خوبی مطلق بھ سر میبرد اما پس از آنکھ
دیدمان . و گناه نخستین را انجام داد، محکوم شد تا در ھرج و مرج ناشی از ھبوط، بھ بردگی ھمنوعانش بپردازد

مسیحی بھ گستردگی در فلسفھ ی سیاسی کشورھای باورمند آن بھ چشم میخورد، بھ گونھ ای کھ میتوان اندیشید 
ک بھ گونھ ای بنیادین ھمان دو روی سکھ اندیشھ ی مسیحی تفاوتھای بنیادین فلسفھ ی سیاسی تامس ھابز و جان ال

در حالی کھ ) نمودار صلح مسیحی زیر پرچم خدا(جان الک، نیک کرداری آدمی را عقالنی، طبیعی میداند . است
 ،)نمودار ھرج و مرج آدمی پس از ھبوط(ھابز آدمیان را دسیسھ جو و خواستار سود بیشتر میداند 

بگرداند و نھ در " خیری مطلق"ر و شر مسیحی، نیک و بدی نیز یافت میشود کھ ما را نھ بایستھ و اما آیا فراسوی خی
 غرقھ مان سازد؟" ھمھ چیز شر است"گرداب ھیچ انگارِی 

از دیدگاه فلسفھ ی گاتاھای زرتشت، نیکی و بدی ھمچون دو گوھر . کمینھ از دیدگاه فرزان ایرانی راھی ھست
ی کھ از ازل بوده اند، دو برادر، کھ ھیچگاه یکدیگر را ندیده اند؛ آن دو بھ موازات ھمدیگر ھمزادند، دو افتھ ی مینو
 این دو گوھر ھمزاد   میباشد وkhvafnaواژه ی اوستایی کھ برای خواب بھ کار رفتھ است . در خواب بھ سر میبرند

 برھم آیی، گیتی، آبستِن جنگی تا ھمیشھ،  با یکدیگر گمیختند و ازین)3(اندیش-کھ در خواب بودند، در اندیشھ ی نخست
 .میان نیک و بد شد

 :از زبان افراسیاب میگوید" دیدن سیاوش افراسیاب را"دوصد شگفت آنکھ فردوسی پاکزاد در بخِش 

 "خواب " در جھان اندر آید بھ" بد "  کھ/ از آن پس چنین گفت افراسیاب 
 میش و پلنگبھ آبشخور آیند / ازین پس نھ آشوب خیزد نھ جنگ 

 )4(بر آساید از جنگ و از جوش خون/ بھ تو رام گردد زمانھ کنون 

. آن دو را درک کنیم" اختالف پتانسیل"در حقیقت، حس کردن واقعی نیک و بد تنھا زمانی روی میدھد کھ نایکسانی و 
 و زندگی و شادی و باشد مانند زمانی کھ نیکی و ھستیوری" گسستھ"بھ ویژه در جایی کھ مقیاس سنجش ما مقیاسی

 سپنتامینو در یکسو ھستند و بدی و نیستیوری و نازندگی وغم و اھریمن در سوی دیگر

 ::در این میان میتوانیم بھ دیدگاھی دیگر از ارد بزرگ پیوند بخوریم، ازین قرار 

" شر"وھستیوران خاوری اش ) مسیحیت(میدانند " خیر"در جھانی کھ باشندگان باختری آن ھمھ چیز را « 
 .»)زرتشتی گرایی(زد " خیر و شر"دل زمین میتوان سخن از جنگ میان " ایران " ، تنھا در)بوداییت(میپندارند

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

 چھ نی–کتاب ارداره ی قدرت  )1(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )2(
 صفت کیومرث نخستین آدمی )3(
 افراسیاب میگوید با آمدن سیاوش، بدی چون گذشتھ ی پیش از آفرینش بھ خواب مینوی خویش بازمیگردد )4(
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 دانش امروز  .23

ز فر بسیاری در پی داشتھ است، اما نیروی جاری سازی آرامش بھ روان ما را دانش امرو: ارد بزرگ میگوید
 ندارد، امنیت را بزرگان خردمند بھ ما میبخشند

انسان در درازای زندگی چند نسل کنونی در دانش طبیعی و کاربرد فناورانھ ی آن پیشرفتی شگفت آور داشتھ است،  
مردم بھ شوند این دستاوردھا بر خود میبالند و حق ھم دارند کھ . نی کندبھ گونھ ای کھ ھرگز نمیتوانست آن را ییش بی

اما چنین مینماید کھ آنان از قدرت نویی کھ بر نیروھای طبیعت لگام زده است، کھ برآورنده ی آرزویی . بر خود ببالند
باید پژوھید و . نیستندھزار سالھ بوده اما نتوانستھ بر میزان خرسندیشان بیفزاید و خوشبخت ترشان کند، خشنود 

 بررسید کھ چرا دانش امروز توانایی روان کردن آرامش را بھ درون ما ندارد؟ 

 )1(  »چیرگی بر طبیعت تنھا پیش شرط خوشبختی نیست«نخست باید دانست کھ، 
ھ کھ آنھا از ھر چ. دست یافتھ اند!" تمدن برتر"در جھان کنونی پرچم داری دانش بھ دست کشورھایی است کھ بھ 

میتوانستھ در رویارویی با نیروھای طبیعت یاریشان دھد بھره گرفتھ اند؛ اما بھ گواھی بسیاری، نتوانستھ اند خرسندی 
از دیدگاه آنان چیزی کھ مایھ ی خرسندی و آرامش ھمگان را فراھم میسازد، . بیشتری برای مردم خویش فراھم آورند

بودی کارکنش ھایی کھ در بیرون تن آدمی شوند رنج کشیدن او میشوند تن آسودگی و بی رنجی است، از این رو در نا
تالش برده اند؛ بیماریھا را ریشھ کن کرده اند، برای مردمشان ابزار آسایش را فراھم کرده، شگفت تر آنکھ تا اندازه 

د، و او را از زندگانی و ای نیز توانستھ اند رنج بیرونی را از میان ببرند، اما دردھا ھمچنان بر تن بشر فرود می آین
 . تمدن خویش ناخرسند میسازند

برخی بر این باورند، اگر سرمای بزرگی چون یخبندان سی ھزار سال پیش کھ آدمی نخستین توانست آن را بھ خوبی 
 بر پشت سر بگذراند، بر آدمیان کنونی فرود آید، نژاد آدمی نابود خواھد شد، چرا کھ انسان دوران نوین، بیش از آنچھ

تمدن نوین بھ جای آن کھ آدمی را در برابر . توانایی و ھنر خویش بر پای باشد بر ابزار برساختھ اش پشتگرم است
رنجی کھ میکشد تواناتر سازد، سامانھ احساس او را ضعیف تر ساختھ تا مگر بدین ابزار بتواند از رنج کشیدن او 

واپسین "کس بھ میزان توانایی حواس او بستگی دارد؛ کسی چون بکاھد؛ اما از آنجا کھ میزان احساس لذت و درد ھر 
رنج ناکشیدن برخوردار است، از احساس لذت بی اندازه " توفیق اجباری"دوره ی ما، بھ ھمان میزان کھ از " انسان

" احساس"زیرا در وی، چیزی کھ رنجور و ناتوان است، . ، بی بھره است)چنانکھ نیاکانش از آن بھره مند بودند(
احساس انسان متمدن رنجور شده چرا کھ او را ھرگز راھی در جنگ برای زنده ماندن نیست؛ جھان نوین با . است

محدود کردن فرد در چارچوبی کھ خود میخواھد، شوند بھ کاھش رفتن زیستی ترین غریزه ی او یعنی غریزه ی 
ش رنجور میشود، در رویارویی با سختی ھای خویشتن پایی میشود؛ چنین انسانی، ھمچون شیری کھ در قفس چنگالھای

 .طبیعت خویشتن را میبازد

از سوی دیگر ما آدمیان تجریھ ی ھزاران سال زیستن در طبیعت را داریم کھ یادمان آن در درون ضمیر 
 ُاُرد. ناخودآگاھمان بودش دارد؛ پس شگفت آور نمی نماید چنانچھ درونمان بسیار ھمسان با طبیعت پیرامون باشد

ویژه تر آنکھ روان مردم ھر سرزمین بسیار ". کوھستانھا و دره ھای بی انتھا در درون آدمیان میبینم: " میگویدبزرگ
ھمسان با طبیعت آن سرزمین است، و چھ بسا در درون ھر ایرانی، یک البرز کوه بودش داشتھ باشد کھ ایرانی را 

دمی برای چیره شدن بر طبیعت نیاز بھ آن داشتھ است کھ در گذشتھ آ. بایستھ ی آن است کھ بر چکاد آن چیره آید
نخست بر نیروھای درونی خویش پیروز شود؛ چرا کھ نیروھای بزرگ طبیعت در برابر انسان بدون ابزار گذشتھ، 
شکست ناپذیر می نموده اند، از این رو تنھا راه پیروزی بر نیروھای دیوآسای طبیعت، نخست بھ فرمان در آوردن 

 درونی و سپس تکیھ بر تن نیرومند خویش بوده است، کھ آن ھم برای ھر کس روی نمیداد؛ چھ این کس ھم نیروھای
بایستگی ھم بسامدی نیروھای درون و بیرون در اندیشھ ی . باید از تنی نیرومند بھره مند باشد و ھم از روانی بزرگ

نمونھ، . ا را در پیکره ی کوه ھا نمادینھ میکردندنیاکان ما، بھ اندازه ای نمود پیدا کرده است کھ ایرانیان دیوھ
ھمچنین داستان ھفت خان رستم نمونھ ی چنین باور . آمده است" ِارازورا"است کھ در اوستا با نام کوه " خرزوان دیو"

بسیاری از اسطوره شناسان گذشتن رستم از ھفت خان و ھفت کوه و سپس چیرگی او بر . در میان ایرانیان گذشتھ است
یو سپید را نماد گذشتن سالک از پلکان عرفانی آیین مھر میدانند، زیرا پیروزی بر نیروھای بزرگ طبیعت تنھا با د

ھمچنین ملک الشعرای بھار، دیو سپید را نماد کوه دماوند بلندترین چکاد البرز کوه . پیروزی بر خویشتن فراھم می آید
 )2(ای گنبد گیتی ای دماوند/ ای دیو سپید پای در بند : )برف ھمیشگی دماوند نماد سپیدی دیو است(میداند 
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زیرا انسان کنونی . اما در دوران کنونی، چیرگی بر نیروھای بیرونی، ھم تراز و ھم بسامد با نیرومندی درون نیست
ی تنھا با تکیھ بر نیروی اندیشھ و ابزار برساختھ اش توانستھ است بر نیروھای طبیعت پیروز شود و این گونھ ا

سختیھا و مشکالت انسان امروز ھمگی با زبان و . نیست بلکھ تنھا زبونی نسل ما را آشکار میسازد" خویشتن پایی"
او میتواند با این دو ابزار بھ ھر آنچھ میخواھد دست یابد ولی آیا زبان بازی انسان کنونی . اندیشھ گشایش می یابند

نیروھای بزرگ . سر فرود می آورند؟ البتھ کھ نھ" واپسین انسان"رابر میتواند کوه ھا را ھم خام کند؟ آیا کوھھا در ب
طبیعت تنھا در برابر ابر انسانی سر فرود می آورند کھ با اراده ی تنومندش نخست بر کوھستان درون خویش چیره 

ود می آورند، و بھ کوھستان می نگرم درونم سرشار از نیرو میشود، کوه ھا سر فر: "ُاُرد چھ زیبا میگوید. شده باشد
کھ از داشتن اراده و " واپسین انسان"حال پرسش در این است کھ آیا ."..... باز ما را در خواھی نورد: میگویند

 احساس نیرومند بی بھره است، میتواند از خویشتن رنجور خویش خرسند باشد؟

نخست باید دانست کھ آزادی فرد . است" آزادی"گزاره ی دیگری کھ میتواند شوند خرسندی و آرامش روان ما شود  
رھاورد تمدن نیست، این آزادی پیش از آنکھ تمدنی پدید آید با گستردگی بیشتری بودش داشتھ است؛ اما از آنجا کھ یک 

بالیدن تمدن، کرانمندیھایی را برای آزادی بھ . فرد بھ ندرت میتوانست از آن پاسداری کند، آنگونھ کھ باید ستایش نمیشد
 و )3(رد؛ شدنی است کھ آزادی با تمدن سازگار بماند، اما گاھی نیز آزادی میتواند از تھ نشست چھره مندیبار می آو

. کسینگی نخستیِن انسانھایی کھ تمدن ھنوز رامشان نکرده است سر برآورد و ھمین کنش شوند ستیز آنان با تمدن گردد
رای آن تالش و تکاپو کنند، کسانی کھ اراده ی برتر بھ گفتھ ی دیگر در گذشتھ آزادی شایستھ ی کسانی بوده کھ ب

کھ آزاد : داشتھ و با نیرومندی از داشتھ ھای خویش نگاھبانی می کنند و نھ رنجوران و بردگان و خوار دارندگان گیتی
 یکی بنده ی آفریننده ام/ زادم، نھ من بنده ام 

ھ ارث میرسد، از این رو ھمگان از آن بھره مندند، بھ اما در روزگار ما آزادی چون برماندی از خانواده بھ فرزند ب
این نکتھ شوند بدبینی . ھمین شوند کیفیت و چونی آزادی دیگر ھمچون گذشتھ باشکوه نیست و خرسندی در پی ندارد

نیچھ و پیرو او پسامدرن گرایان میپندارند کھ دموکراسی پیرو مسیحیت، . بسیاری را بھ دموکراسی موجب شده است
 .ق رنجوران را بر آدمیان توانا چیره میسازد و از وی آزادی گزینش را میگیرداخال

ھمچنین پس از دوران دین پیرایی، دولت خویشکاری پدرساالرانھ ی کلیسا را بھ دوش گرفت؛ در نتیجھ ی نفوذ 
ویشتن را بھ روشنگری، دستگاه اجرایی دولت خود را در کالبد یک دیوانساالری متمرکز پایدار ساخت، و دولت خ

سرنام یگانھ قانونگزار و تنھا داور اخالق جایگیر کرد، و آزادی فردی در گزینش اخالقی جای خویش را بھ داوری 
یونگ بر این باور است کھ، در اثر دگرگونیھای فرھنگی و ھاژمانی کھ انقالب صنعتی شوند آن . دولتی در اخالق داد

ھ نیازھای ھاژمانیش بھ گسترش دولت رفاه یا دولت سوسیالیستی راه ُبرد و بود، گونھ ای انسان توده ای سر برآورد ک
این دولت خودکامھ کھ فرد برای رھایی از بی چیزی . نیازھای روانشناختیش مایھ ی پیدایش دولتھای خودکامھ شد

این نابودسازی . اجتماعی و روانی بھ آن چشم دوختھ است، در واقع در نابود ساختن بازمانده ی فردیت او میکوشد
فردیت با ایجاد پاِیشبانی و کرانھ بند کردن دلسوزانھ ی اندیشھ و مایھ ی فرد می آغازد؛ بر این اساس، اندیشھ و 

فرد در چنین ھاژمانی کھ خود در چیرگی دولت است بھ . نگاھبانی از باال می آید، و برای ھر پرسشی پاسخی ھست
این در .  نقش او در زندگی خویش را بھ ناحق از چنگ او بدر می آوردفردی نیمھ جاندار دگردیسھ میشود و دولت

. حالی است کھ شادکامی، خرسندی، آرامش ذھن، و معناداری زندگی ھمگی دست آورد افرادند، نھ ره آورد گروه ھا
 پرسش این است کھ آیا چنین فردی در چنین ھاژمانی میتواند خویشتن را آزاد بداند؟

وارون بر رشد و شکوه دانش آدمی، ریشھ ی : " در میان گفتھ ھای خویش بازگو میکند بزرگُردسومین پاسخ را ُا 
ادب تازیان، مردم افرنگ و یا . ادب و منش آدمھا، ار دوران دیرین تا کنون بسیار اندک دگرگون شده است

است، اما ریشھ ی ھمان آنچھ دگرگون شده است دانش و خرد . خاورنشینان کمترین دگرگونی را در خود داشتھ است
میتوان چنین پنداشت کھ دانش امروزه از ھم زبانی با منش و فرھنگ و ادب ". دردھای دیرین خود را بر پشت دارد

شاید ھم بتوان گفت ادب و . دیرین ناتوان است؛ و نمیتواند چنین پدیده ھایی را ھمپا با پیشرفت خویش واالیش دھد
 و تالش آدمی در گیتی ھستند و دانشی دویست سیصد سالھ ھرگز بھ اندازه ای فرھنگ برآیند ھزاره ھا زیستندگی

از سویی دیگر، دانش امروز با بسیاری . نیرومند نیست کھ توانایی واالیش دادن فرھنگ چند ھزار سالھ را داشتھ باشد
 .ی آدمیان افزوده استاز دستاوردھای سنت گذشتھ میستیزد کھ این ستیھیستن خود کارکنش دیگری بر ناخرسندی کنون

نکتھ ی دیگری کھ نباید آن را فراموش کنیم در ناچیزی و کوچکی شگرفی است کھ باختریان خود را در آن غوطھ  
آدمیان : "چنین کوچک پنداری کھ از اندیشھ ی باختریان بھ دانش آنان نیز راه یافتھ است بازگو میکند کھ. ور میبینند

باختریان با نشان دادن کھکشان ھا و ھندادھا و با شمارش سالھای نوری ".  نیستندخردیزه ھای کوچکی در گیتی بیش
اما باید دانست کھ این برداشت، یگانھ . انسان کنونی را بدین باور رسانده اند کھ براستی چھ خوار و ناتوان است
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د، آنچھ او بر آن راه یافتھ آشکار است کھ انسان ھرگز نتوانستھ بھ ذات دانش دست پیدا کن. برداشت از دانش نیست
چھ بسا . گزارشی از دانش است کھ بسیار ھمسان است با آنچھ در درون وی میگذرد؛ یعنی آن خردپنداری خویشتن

اگر دانش از این پس بھ تکاپو بیفتد تا بزرگی انسان را بھ او یادآور کند نیازمند است تا جایگاه جغرافیایی اش را از 
بھ جایی کھ انسان خویش را با پیکره ی ھر چند بزرگ گیتی یکپارچھ میبیند و خود را خرد . ندباختر بھ خاور جابجا ک

آیا نیاکان ما در ایران کھن کھ خویشتن را یاوری بزرگ برای نیکی ھا در پیروزی با اھریمن میدیدند اگر پای . نمیداند
 زده و ناخرسند نمیشدند؟بر دوران ما میگذاشتند از ناچیزی بزرگی کھ گرفتار آن ھستیم شگفت 

این پاسخ پایانی ھمھ ی گزاره ھای .  در گزیده گویی ھای خویش داده است بزرگو اما انجامین پاسخ ما را نیز ُاُرد
ھیچ ارتشی . مھمتر از امنیت بیرونی ما، امنیت درونی ماست: " میگوید بزرگُاُرد. پیشین را در خود نھفتھ دارد
دانش امروز ". تنھا خود ما ھستم کھ میتوانیم آن را بھبود بخشیم. یختھ مان را بھبود بخشدنمیتواند نا امنی درون فرور

بیشتر در پا برجا ساختن امنیت بیرونی کوشش کرده و از ھر گونھ تالش در برپایی امنیت درونی بدین بھانھ کھ ابزار 
دانش امروز، . تن در زده است" علمی نیست "آن را در گزینش ندارد و یا با گفتن اینکھ پرداختن بھ چنین گزاره ھایی

روانشناسی را بھ شوخی میگیرد و بھ روان انسان در نیرومند شدن یاری نمیرساند، حتا گاه از ھر گونھ تالش فردی 
دانش کنونی باختر، با این نیاز و پیش انگاره کھ باید امنیت انسان را در برابر . آدمیان در این راه جلوگیری میکند

ونش نگاھبانی کند پای بھ ھستی گذاشت، اما بھ شوند بی توجھی بھ امنیت درونی، نتوانستھ است کھ فر و پیرام
 .شکوھش را بھ درون ما روان سازد

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

   فروید-تمدن و ناخوشی ھای آن کتاب  )1(
 گام نھادن بر نوک کوه وجود، بسیار سخت تر از ھر کار دیگریست :  ُاُرد بزرگ میگوید )2(
 شخصیت )3(
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  بی پناھی کودک امروز .24

 

 بی پناھی و سرگردانی کودک امروز بیش از ھر زمان دیگری ست: ارد بزرگ می گوید 

اندیشمندانی چون فروید و بیشتر . یشھای سھشناک و روان اندوختھ ی آدمی استسرگردانی و بی پناھی از گونھ گرا
یونگ، پیدایش فرھنگ و تمدن را زاده ناھمسانی سرشت ساده و ناخودآگاه آغازین آدمی با زندگانی دگرگونھ تر اوی 

ریشھ در نخستندگی بھ گفتھ ی دیگر آدمی با فروخوردن غریزه ھای نخستین خویش کھ . در دوران پسین تر میدانند
 . سرشت وی داشت، فرھنگ و تمدن را می آموزد

برای نمونھ میگوید، ھاژمانی گشتن رفتار آدمی از زمانی . فروید چنین نخستندگی را تنھا در غرایز زیستی آدمی میبیند
بھ ) عشقبرای پوشش میل جنسی و (می آغازد کھ وی وادار میشود بھ جای گذراندن زمانھ روزانھ در پیش ھمسرش 

  اما یونگ ِگرِد آنکھ گفتار فروید را میپذیرد، فراتر از او بر این باور است کھ،. ھمیاری با دیگران در شکار بپردازد
آدمی در دوران زندگانی طبیعی خویش پیش از آغار زیست ھاژمانی، ھرگز ھمچون جانوری طبیعی نیست، بلکھ 

او خوابھایی میبیند کھ ھرگز . طبیعی نمیگیرند-از غریزه ی ویژهچیزھایی میبیند و میشنود کھ بھ ھیچ روی ریشھ 
ھمچنین آدمی در خود، میان . آنھا از ھزارھا سال زندگی ناخودآگاھانھ سرچشمھ میگیرند. رویکردی خودآگاھانھ ندارند

ی ھایی کھ بر اما روند فرھنگیزگی با ھمھ ی برتر. ماده و روح دوگانگی میپندارد زیرا او دیگر میمون گذشتھ نیست
چنین پریشانیھایی، ھرگز زاده ی تمدن نوین . زیستندگی گلھ ای انسانھای نخستین دارد، ناخرسندیھایی نیز در پی دارد

گرایشھایی چون فردگرایی ھای ناشی از . ما نیستند، بلکھ در روند تمدن مند شدن، با آدمی پا بھ پا پیش آمدند
ناخودآگاه انسان . آزار روانی دیگری میتواند خلند بیشتری بر انسان بگذاردخودآگاھی تک تک آدمیان کھ از ھرگونھ 

 .در گذشتھ برای رویارویی با چنین روان نژندیھایی راھکارھایی ناخودآگاه چو خود پیش بینی کرده است

 کھ امروزه در ھا یا ھمان گونھ" َمَگھ"آدمیان در گذشتھ ھای دور با ِگرِد ھم آمدن در ھمایشھای پایکوبی گروھی در 
میان قبیلھ ھای نخست زیست آفریقایی میبینیم با ِگرد آمدن پیرامون آتش از بی پناھی بھ آغوش گروه پناه میبردند؛ 

سپس با خوردن یا بوییدن گیاھان مستی آور یا بوھای چندش زا در خلسھ ای ھمگانی فرومیرفتند تا بدین ابزار 
بھ دیده . ی پیرامون خویش را با فرونھشت روانی در گروه، یگانگی بخشندسرگردانی خویش در برخورد با گوناگونیھا

 . می آید سرافشانی ھا در رقص سماع میان درویشان ایرانی، بازمانده ی چنین آیینی از گذشتھ ی کھن ایران باشد

ا بتواند با را در دست ندارد ت... اما انسانھای پرورده ی فرھنگ و تمدن ابزاری چون پایکوبی ھای ھمگانی و 
بھ وارون، انسان متمدن در ویژه گرایی و فرد اندیشی غرق . خواستھای ھمسان گروه بزرگی از آدمیان روبرو شود

 .در زندگی انسان نوین است" دین"است و ھمین ناتوانی در یکسان پنداری با پیکره ی ھاژه، شوند گزینش 

ھنگامی . د کھ اساس آنھا بر پایھ ی پرھیزگاری سیاسی بودبیشتر ملتھای باستانی در شھریاری ھایی زندگی میکردن«
کھ پرھیزگاری آنھا بھ باالترین پایھ میرسید، چیزھایی می آفریدند کھ ما امروز نمیبینیم و روانھای کوچک ما را دچار 

 آنھا در .پرورش آنھا این برتری را بر ما داشت کھ ھیچگاه بر آن، ھمستارگویی و نقد فرو نمی آمد. شگفتی میکند
سالھای پایانی زندگی خود ھمان چیزھا را میگفتند و میشنیدند و میدیدند و میکردند کھ در سالھای آغاز پرورش در او 

 –پرورش پدران .  سھ پروش گوناگون و ھمستار با ھم ھستیم ما پرورده ی] م18سده ی [امروز . آغاز شده بود
ومی بھ ما میگویند ھمھ ی اندیشھ ھای ساختھ شده در پرورش چیزی کھ در پرورش س. استادان و پرورش ھاژمانی

بخشی از این پیشامد بھ شوند آن است کھ در میان ما خویشکاریھا ی دینی و . نخستین بھ دست پدران را بھم میزند
نمان را  ازین رو وی، زندگی نیاکا)1(»ھ پیشینیان ما از آن آگاه نبودندخویشکاریھا ھاژمانی دوگانھ ای بوِدش دارد ک

 .خوشبخت تر از زندگی ما میداند

درست بھ ھمین شوند است کھ سرگردانی و بی پناھی انسان امروز بیش از ھر زمان دیگرست، چرا کھ بیش از ھر 
. زمان دیگر بر اجتماعی شدن کودک پای میفشارند، و او بیش از ھر دوره دیگر زمان کمتری را با خانواده میگذراند

با آن بیگانھ ) پراگمات(میخواھد کھ ھاژماِن کارکردگرا ) ایده آل(یشھا و اخالقیات فرگشت گرایی خانواده از وی گرا
پدر خانواده در جایگاه روحانی، ھمنوا با آیین دینی خانواده، از او پایبندی بھ اساسمندی الگوھای فرھمندانھ و . است
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ی ھمکارانھ میخواھد و از او سود بیشتر را خواستار  را خواستار است اما جامعھ، کار گروھی در راستای ھدف اخالقی
 . خانواده ھمگرایی میخواھد؛ جامعھ ھمرنگی. است

. ایرانیان از دیرباز ساختمان دولت خویش را برپایھ قدرت پدرانھ ساختھ بودند، ساختاری بر پایھ اندیشھ ی کدخدایی
از .  و پادشاه و حتا خدا بھ کار رفتھ است-مدیر شھر - مدیر روستا-کدخدا در اوستا و شاھنامھ در معنای مدیر خانھ

این رو خویشکاری ھر کس در چنین سازمانی، از خانواده گرفتھ تا خویشکاری خدایی، تنیده در سازماندھی 
پدرساالری، ساختاری است بر پایھ ی سنت ھای کھن خاور کھ با اندیشھ ھای . پدرساالرانھ زنجیره ای یگانھ میسازند

در ایران زمین، تا " پدر. "ر زمین کھ خویشکاری پدر را تنھا تا زمان بالندگی فرزند میدانند، متفاوت استنوین باخت
 .زمان مرگ جایگاه خویش را در زنجیره ی کارکرد خانواده نگاھبانی میکند

ی سازماندھی اما یونانیان کھن ھمچون فرزندان کنونی باختر، پایگاه اخالق ھاژمانی را بر پایھ ی اخالق خانوادگ
آنھا برای بھره گیری از سود بیشتر، در رخدادھای اجتماعی میھن، اخالقیات خانوادگی را زیر پا . نمیکردند

میگذاشتند، نمونھ در جنگھای پلوپونزی میان اسپارت و آتن، دولت ایران توانست با رشوه دادن و خریدن سردمداران 
سازد، حال انکھ ھر یونانی در کودکی در خانواده می آموزد کھ نباید یونانی، سروری خویش را بر سر ایونیھ جایگیر 

اما بھ وارون، ایرانیان اخالقیات اجتماعی و دولتی را بر پایھ اخالقیات خانوادگی و فردی . بھ میھن خویش خیانت کند
از ھاژمان کھ باشد با زیرا از دید آنھا نیک و بد، بن پاره ای یگانھ و مطلق است کھ در ھر رده ای . استوار کردند

بھ گفتھ ی دیگر، در ایران، خواستھای خودآگاھانھ ی اجتماعی در . برداشتی یکسان از سوی ھمھ روبرو خواھد شد
پیوستگی با خواستھای طبیعی و ناخودآگاه خانواده قرار میگیرد، شاید اکنون بتوانیم شوندی برای پاسخ رندانھ کوروش 

کوروش با دیدن . ن از کشوری کھ مردم آن در بازارش بھ ھم دروغ میگویند نمیترسمم: بھ یونانیان بیابیم کھ گفت
بھ ھمین شوند، . اخالقیات فاسد یونانیان در ھاژمان بھ ناھمبستگی قومی آنھا پی میبرد و الفشان را نشنیده میگیرد

 میرفت چرا کھ آدمی را بازرگانی و پیشھ وری در ھاژمان گذشتھ ی ایران در نزد اشراف پیشھ ای پست بھ شمار
 .وادار میساخت با پشت پا زدن بھ اخالقیات خانوادگی دروغ بگوید

از یاوری کودک در خانواده خویش تا . در اندیشھ ی ایرانی، اورمزد برای پیروزی بر اھریمن بھ یاری آدمیان میبالد
در . ویشکاریھای ھاژمان گستردگی داردیاوری آدمیان در این نبرد در ھمھ ی آستانھ ھا و خ. یاوری پادشاه در کشور

. دارد) تخصص(مینھ ی فره ھم از آنجا پای میگیرد کھ جامعھ نیاز بھ ویژه گرایی . چنین کاری ھمھ ھمکار ھم ھستند
و ھر خانواده در طبقھ ای بھ خویشکاری میپردازد تا برسد بھ شاھی کھ خویشکاری اش در ایجاد دادگری و ھماھنگی 

در چنین ساختار اجتماعی، کودک ھمنوا با خواستھا و اخالقیات خانوادگی پای . ناگون ھاژمان استمیان رده ھای گو
در جامعھ ای میگذارد کھ او نیز ھمین چشمداشتھا را از او دارد، پس کودک احساس تنھایی و سرگردانی نخواھد کرد 

 .زیرا خود را در زیستنگاھی سراسر یکپارچھ و یگانھ، تنھا نمیبیند

در . نیز میبینیم] نھ در واگویھ ھای اخالقی بلکھ در گفتارھای ساختاری[ن شکافی را در اندیشھ ھای باختر زمین چنی
جایی کھ ھابز، خانواده ھای بزرگ و جداسر از دولتھا را نیز دولت میخواند، الک میان ایجاد ناخودآگاه نھاد سنتی 

الک سرشت طبیعی بشر را . انھ چھره میگیرد ناھمسانی میبیندخانواده و ایجاد دولت اجتماعی کھ صد در صد خودآگاھ
 .عقالنی میداند و پیرو آن خانواده ھا را دولتھایی کوچک نمیداند

بھ ھر روی، جامعھ باختر زمین، با ھمھ دستاوردھا و کامکاریھا و حتی کوتاھی ھای خویش، دولت را ھمچون خدای 
. اوست کھ میتواند کودک را با جدا ساختن از خانواده، راھبھ خویش سازدمسیحی، ناظر بر آدمیان میداند و این تنھا 

رویکرد غربیان در زمینھ آموزش در مدرسھ و جامعھ، کھ جدایی کودک از خانواده و در پی آن، شکاف میان 
کنونی ناخودآگاه سنتی و خودآگاه دیوانساالرانھ را در پی دارد سرچشمھ ی بی پناھی و سرگردانی کودک در دوران 

 .شده است

آیا میتوانیم بر پایھ آموزشھای کھن خویش، دولتی بنا کنیم کھ گرچھ در ژرفنای خود اجتماعی : اما پرسش اینجاست
است، اما ھرگز از پداران و مادران نخواھد کھ فرزندان خود را بی سرپناه و سرگردان در دامان اجتماع بی اخالق 

 انی، با دولت سکوالر اما در ژرفا مسیحِی باختر دگرگونھ تر نیست؟ رھا کند؟ آیا دولت فرھمند و نوین ایر

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

 230روح القوانین منتسکیو رویھ کتاب  )1(
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  ساختارھای نرم و خشک .25

 

 . ساختاری کھ با سرشت آدمی سازگار نباشد توان پایداری ندارد: ارد بزرگ می گوید 
 . نیرومندترین ساختارھا ، نرم ترین آنھاست ، ساختارھای خشک و سخت خیلی زود نابود می گردند 

 

 . اه نگرش بھ شالوده ی ساخت و بھره برداری، دو گونھ ساختار داریماز دیدگ 

 )ارگانیکی(، و ساختارھای اندامواره)مکانیکی(ساختارھای ابزارواره

چنین سازه ھایی، ماشینی ھستند کھ ما بر اساس بھره . ساختارھای ابزارواره ای، با اراده ی آدمی ساختھ میشوند 
برای نمونھ، دولِت ابزارواره، .  برای رسیدن بھ ھدفھای خود آن را اداره میکنیممندی و بھزیستی خود میسازیم و

 .ساختاریست برآیند قراردادی کھ برای نظم آفرینی و امنیت بھ بھای کراندار کردن کنشھای آدمی بستھ میشود
 . استدولتی چیزی را فراھم میکند کھ طبیعت پوشش نداده است و آن آشتی و امنیت و آزادی ھاژمانی

اینگونھ ساختارھا، تنواره ای زنده و دارای . ساختارھای اندامواره ای، بھ اندامواره ھای پیشرفتھ ای مانند میشوند 
برای نمونھ، دولِت اندامواره، ابزاری نیست کھ انسان برای رسیدن بھ ھدف ویژه ای آن را . گوناگونی و پیچیدگی اند

 .عھ، اندامواره ایست کھ خود دگردیسی و فرگشتگی یافتھ استساختھ باشد، بلکھ مانند خانواده و جام

البتھ بھ آسانی میتوانیم ایرانیان و ھندیان کھن . افالطون را نخستین و بزرگترین نماینده ی دیدماِن اندامواره ای میدانند
 نخستین بار بھ دیده ی را پیشرو افالطون بدانیم چرا کھ ھمسان دانستن ساختارھا و طبقات اجتماعی بھ اندامھای انسان

 . دو خواھِر آریایی ایران و ھند آمده است

 :ھاژمان آرمانی افالطون از سھ طبقھ پدید می آید«
 اند" سر"کھ در پیکر ھاژمان ھمانند " فرمانروایان"
 اند" سینھ"کھ در پیکر ھاژمان ھمانند " رزمیاران"
 )1(»اند" شکم"کھ در پیکر ھاژمان ھمانند " پیشھ وران"

 :در نوشتھ ھای پھلوی نیز ھمسانی ای میان طبقھ ھا ھاژمان و اندامھای انسانی چند بار آمده است 

) arteshtarih(، رزمیاری"سر"با ) asronih(در دینَکرت در گفتگو از برتری دینیاران بر سایر طبقھ ھا، دینیاری
نیز آمده " شکندگمانیک ویچار"ر کتاب این زنجیره د. با پا مقایسھ شده است) vastiyoshih(، کشاورزی"دست"با 

 .است

جداسری میان ساختارھای ابزارواره و اندامواره از آنجا می آغازد کھ ساختار ابزارواره را بر پیکره ی ھاژه سوار  
بھ گفتھ ی دیگر ھنگامی کھ ساختارھا ابزاری در دست ما باشند تا بھ کمک آنھا اھداف خویش را بر جامعھ . میکنند

) ساختار دولت(نیم چنین ساختاری، ابزارواره است چرا کھ میان خانواده و جامعھ با ساختار چیره بر آن دو ھموار ک
آنھا را ھرگز نساختھ اند، زیرا چنین . اما ساختارھای اندامواره، خود، برآمده از خانواده و جامعھ اند. جداسری مینھد

لتی کھ ساختار اندامواره دارد برآیند ھمھ ی نیروھای ھاژمان دو. ساختارھایی ریشھ در کھن دوران زیست آدمی دارند
 .چنین دولتی، ساختاری استوار و پویا دارد، زیرا بر خواست مردم ساختھ شده است. خویش است

خانواده و جامعھ، ساختاری را بر . دومین تفاوت میان ساختارھای اندامواره و ابزارواره در نرمی و خشکی آنھاست 
بھ گفتھ ی دیگر، دو نھاد خانواده و جامعھ، فرمانروایی . د کھ زیست خود را از آنچھ از آن برآمده بگیردخود میپذیرن

چنین ساختاری بسیار نیومند و پایدار خواھد بود، . دولتی را بر خود میپذیرند کھ ریشھ در سنتھای آنان داشتھ باشد
 وی بوده است، ساختار اندامواره، برآیند خانواده و جامعھ چونان ساختار خانواده و جامعھ کھ از آغاز تاریخ آدمی با

 .است ازین رو، بھ اندازه ی خانواده و جامعھ پایداری خواھد داشت
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میدانیم کھ ھیچ ساختاری بدون نوسازی نمیتواند . سومین تفاوت میان این دو گونھ ساختار، در فرآیند بازسازی آنھاست 
 . زمان درازی کارا بماند

ساختارھای بیمار از نادانی است، باھوش کسی است کھ ناراستی ھا از خویش دور کند و تن بھ راستی نگھداری 
 )2(دھد

چنین ساختارھایی . میگیرند" آنچھ از آن برآمده اند"نوسازی خود را از خواست و اراده ی " اندامواره"ساختارھای 
چنین نگرشی، . سازه ھایشان تندرست و نیرومند باشندھنگامی در بیشینھ ی تدرستی و نیرومندی بھ سر میبرند کھ زیر

چگونھ فرمانروایی خود را بر ] دیکتاتور[وی بھ جای آنکھ بپرسد، خودکامگان . بسیار ھمسان با دیدگاه افالطون است
ی مردم جایگیر میکنند؟ از خود میپرسد، چرا مردم فرمانروایی خودکامگان را بر خود میپذیرند؟ زیرا در اندیشھ ی و

 .دولت، گرایش خود را از مردم زیر دست خویش میگیرد

کھ ریشھ در خواسِت فرمایشی فرمانروا برای بھبودی در نتیجھ ی کارھا " ابزارواره"و اما بازسازی ساختارھای 
مردم ایران در دوران پھلوی، برای شاید نخستین . چنین دیدگاھی را در تاریخ کنونی ایران بھ روشنی میبینیم. دارد

رضاشاه و پسرش کھ با دید ابزارواره ای . ار، بھ معنی حقیقی، مزه ی ساختاِر دولِت ابزارواره ی مدرن را میچشندب
بھ ساختار دولت مینگرند، در تالشند تا جامعھ را بھ پذیرش پیشرفت وادار سازند و این در حالیست کھ جامعھ 

ولت، برای ارضای این خواستھا برنامھ ریزی نشده خواستھای مذھبی و احساسی ژرفی دارد کھ ساختاِر چیره ی د
 .است، ازین رو انقالب روی میدھد

دولت را ساختاری برآیند نھاِد خانواده با پادنھاِد . کھ یکی از بزرگترین اندیشمندان اندامواره اندیش است" ھگل" 
 .جامعھ میداند کھ با ھمنھادِی آن دو، میان آدمیان یکپارچگی میآفریند

کھ بازتابی راست " شاھنامھ"کتاب سترگ . والقاسم فردوسی نسبت بھ ساختار دولت دیدی انداموارانھ داردحکیم اب
گفتارانھ از روان ملی ایرانیان است، برای سرزمین اھورایی ایران، نرمترین و نیرومندترین ساختار دولتی را ساختار 

  اجتماع برآمده استخانواده و" سنت پدرانھ"شاھنشاھی میداند، چرا کھ شاھی، از 

پدرساالری مینھ ای . (ساختار انداموارانھ ی خانواده، ھاژه و دولت بر گرد مشروعیت پدرساالرانھ چرخ میخورد 
 )جداسر میباشد" این تنھا پدر است کھ حق سخن گفتن دارد"ساختاری دارد و با پدرساالری رنگ و رو رفتھ بھ معنی 

جایی کھ رھرو در باالترین پلکان سیر و سلوک بھ جایگاه پیری یا . ن مھر دارددر ایران ریشھ در آیی" پدر"مینھ ی 
 در اندیشھ ی ایرانی، خانواده، ِگرِد اینکھ برآورده کننده ی نیازھای نخستین آدمیست، نیازھای باالی )3(.پدری میرسد

 زنجیره ی اندیشھ اش را نیز برآورده میسازد، 

آنگونھ کھ جان الک با دید ابزاروارانھ اش می اندیشد " کودکان تا زمان بالندگیسرپرست "بھ معنی " پدر"از این رو 
ساختار پدرانھ گستره ای از . فرزندان ایران ھمیشھ حتا پس از بالندگی نیز با او پیوندی روحانی دارند. نیست

در ملت است، چرا کھ ھمچون شاه، پ. دارد" شاھی"تا باالترین پایگاه اجتماعی " خانواده"ُخردترین پایگاه اجتماعی، 
بھ وارون اندیشھ ی ماکس وبر؛ از دید ایرانیان چیرگی پدرانھ . پدر خانواده، با فرھمندی سلطنت میکند، نھ حکومت

 .ھمگام با چیرگی فرھمندانھ است، نھ در ھمستاری با آن

 )4(.دمینامیدن" سوداگر"و داریوش را " پدر"شاید بدین شوند است کھ ایرانیان، کوروش را 

او برای نخستین بار دیوانساالری را . داریوش نسبت بھ کوروش، دیدی خشکتر و ابزاروارانھ تر بھ دولت داشت 
، پس مزه ی )گرفتن مالیات یک نیاز بایستھ است(بنیان مینھد و بھ واروِن چشمداشِت مردم، از آنان مالیات میگیرد 

سِت ملتھای زیردست ھیچگاه از آنھا مالیات نگرفت و شگفت بھ وارون، کوروش بر اساس خوا. شورش را نیز میچشد
در مقایسھ با ساختار داریوش، ساختار کوروش نرم تر و پایدارتر و نیرومندتر . آنکھ ھیچگاه با شورش روبرو نشد

 .بود، گرچھ بدیھیست برای پاِیش چنان فرمانروایی بزرگی، بھ کار گرفتن دولت ابزارواره، بایستگی دارد

ھ پایان ھخامنشیان نزدیک میشویم، ساختار شاھنشاھی خشکتر میگردد و شاھنشاھان کھ از دیدگاه نرم و ھرچھ ب
اندامواره ِای نیای بزرگ خود کوروش دوری گزیده اند، پایداری ساختار خود را در برابر اسکندر ھرومی از دست 

 .میدھند
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  )5(تھ بخش کردساختارھای زیستی گیتی را میتوان از دیدی دیگر بھ ھفت دس

 )استاتیک(ساختارھای ایستا       .1

 )دینامیک(ساختارھای پویا       .2

 )سایبرنتیک(ساختارھای بازخوردی       .3

 ساختارھای تک یاختھ ای      .4

 ساختارھای گیاھی      .5

 ساختارھای انسانی      .6

 ساختارھای اجتماعی      .7

  

 .ال بھ پایین می آییم، ساختار نرم تر و زنده تر و پیش بینی ناپذیرتر میگردددر این بخش بندی، ھر چھ از با

پویایی و مرگ و زایایی در این زنجیره از باال بھ پایین افزایش می یابد تا جایی کھ در ساختارھای انسانی و اجتماعی 
 . بھ ذھن آوردن ھرگونھ اندیشھ ی جزم اندیشانھ شکست خواھد خورد

ارواره، در تالش است تا با بارنھِی ساختارھای ایستا، پویا و یا بازخوردی ای چون دیوانساالری، دیدگاه خشک ابز
 .ساختارھای انسانی و اجتماعی را بھ چیرگی خود درآورد

 .دیدگاه نرم اندامواره، کوشش میکند تا با ھر ساختار بھ تناسب پایگاه آن برخورد کند

نرم ترین آنھا نیز ھست، ساختاریست کھ بر اساس سرشت آدمی بنیان نھاده شده از این رو، نیرمندترین ساختارھا کھ  
چنین ساختاری را نمیتوان ساخت، بلکھ باید کشف کرد و شناخت یا اگر فراموش شده، آن را با نوسازی، دوباره . باشد

 .بر سر کار آورد

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

 کتاب شھر زیبای افالطون و شاھی آرمانی در ایران باستان؛ فتح اهللا مجتبایی )1(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )2(
 بنگرید بھ ھمسانی آیین مھر با پلکان پاپ کھ ریشھ در این آیین دارد )3(
 گفتاری از ھرودوت )4(
 ِنت بیلدینگدستھ بندی ِک )5(
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  فرھمندی .26

 

 ارد بزرگ میگوید آدمھای فرھمند بھ نیرو و توان خویش باور دارند

  

 چو ماه دو ھفتھ ز سرو سھی/ شاھنشھی " فر"ھمی تافت ز او 
 بر گردن برآورد گرز گران/ جھاندار بستش میان " فر"بھ 

 )1(جھان گشت سرتاسر او را رھی/ شھی شاھن" فر"کمر بست با 

  

نخستین بار در اوستا آشنا میشنویم و در سرچشمھ ھای پھلوی و نیکونبشتار فردوسی پاکزاد با آن " فره" واژه ی با 
از این رو در کوتاه نبشتھ ی روبرو نمیتوان بونده . گفتار درباره ی فره میتواند نھند کتابی سترگ باشد. خوی میگیریم

 . آن را پرداخت کرد

" فره. " در چم نیکبختی، شکوه و درخشش استFarrah در فارسی میانھ پھلوی ،Xvarrahفره در زبان پھلوی 
" ائیریاِنم خَورَنھ"یا " فر ایرانی"در اوستا از دو گونھ فره نام برده شده است؛ یکی . نیروی کیھانی و ایزدی نیز ھست

ده کھ فر ایرانی از ستور و رمھ و آم" اشتاد یشت"در بندھای یک و دو از ". کوائینِیم خَورَنھ"یا " فر کیانی"و دیگر 
نیز " زامیاد یشت"در . دارایی و شکوه برخوردار است و بخشنده ی خرد و دانش و در ھم شکننده ی ناایرانیھا است

آمده است کھ چگونھ فر ایرانی نوبنو، از آِن ناموران و پادشاھان و پارسایان گردید و آنان از پرتو آن رستگار و 
فر ھمیشھ از آِن ایرانیان بوده و تا پدیداری سوشیانت و دامنھ ی رستخیز از ایران روی برنخواھد این . کامروا شدند

 .بھ نادرستی یکی دانستھ اند" روان"ایرانیان پس از اسالم فره را با .. تافت

 .ن میسازدبھ ھر روی، فره از آغاز باشندگی انسان با وی بوده است، با او بھ شکار میرود و او را شاھنشاه رمگا 

آن نیروی مینوی است کھ فرد را توانا میسازد فراتر از ھستی و توانایی خویش دست بھ انجام َاَبرکارھا بزند و " فره"
 . با این کار خویشتن را در گروه خود ویژه سازد

ھگشای فرھمند در آغاز تاریخ، کسی بوده کھ در تنگناھای نخستین زندگی آدمی، با نیروی جان و روان خویش را 
 یا یک پزشک بوده کھ آدمی نخستین را از شر درندگان و خشکسالی و بیماری  او یک شکارچی،. سختیھا بوده است

 . رھانیده است

کیومرث و ھوشنگ و تھمورث زینوند . نیز سرگذشتی ھمسان با تاریخ آدمی دارد) بھ ویژه در شاھنامھ(فره در ایران 
آنھا ازین رو فرھمندند کھ نیازھای نخستین آدمی را توانستھ اند بھ خوبی . رندراھبری فرھمندانھ ای بر زیردستان دا

خوراک و پوشاک و خانمان و آتش را بھ ارمغان می ) در چِم سازنده خانھ خوب(کیومرث و ھوشنگ . برآورده کنند
آنھا فرھمندند ازین . تھمورث نیز در جنگ با دیوان، رامش و امنیت ھمچنین دبیره و نوشتن را ارمغان میدھد. آورند

خود " من"ای بھ چھره میزنند و ) ماسک(آنھا ھمانند نیاکان نخستینشان سیماچھ" بھ نیروی خویش باور دارند"رو کھ 
 . را برای یاوری قوم خویش گسترش میدھند

ار گونھ ای دیگر از فرھمندان، شکارچیان و جادوگران قبیلھ بودند کھ با زدن سیماچھ شیر بھ چھره، بھ شک
 .آنھا نخستین خودآگاھانند. میپرداختند، نھ اینکھ بھ شیر بودن وانمود کنند، آنھا واقعا باور داشتند کھ شیر ھستند

فرھمندی جنگاوران، ھمیشگی نبوده است، چرا کھ در روزگار آشتی نیازی بھ جنگجویان نبوده است، بھ ھمین شوند 
ھی در ایران از زمانی رسمی و روزمره میگردد کھ آریاییان بر شاید فرھمندی پادشاه و پیرو آن سامانھ ی شاھنشا
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دیوان جنگجو چیره میگردند و بھ ھمین شوند کشور نیاز بھ جنگجویانی ھمیشگی پیدا میکند تا رایش و نظم را در 
 ..یعنی در زمان جمشید. جامعھ برقرار سازند 

و ھمین . د دارند، فره، ارمغانی ایزدی بھ شمار می آیدالبتھ فراموش نکنیم در سرزمینھایی کھ چھره روشنی از خداون 
آنھا میپندارند فرھمند با زور بر مردمان چیره . نکتھ موجب گمراھی بسیاری از پژوھشگران نوین ایران گشتھ است

 و بھ نادرستی... گشتھ و از برای نگاھبانی از جایگاھش، باشندگی خود در پایگاه رھبری را بھ خداوند نسبت میدھد
فرھمند از آن روی فرھمند است کھ برترین . نمونھ ھایی می آورند در حالی کھ حقیقت بھ وارون اندیشھ ی آنھاست

قوم خویش در راھبری است، گرچھ فرمانروایی او بر مردمان از حق حاکمیت مردم زیردست وی چنانکھ در الگوی 
 در برآوردن آرزوھا و خواستھ ھای مردم را بھ باختریان است شالوده نمیگیرد اما او اگر نتواند خویشکاری اش

ھمچون جمشید . ھمچنین فرھمند اگر بیدادگری کند، فره اش از وی جدا میگردد. سرانجام برساند، دیگر فرھمند نیست
 )2(.یا نوذر کھ راه بیدادگری میپوید و مردم بر وی میشورند. و کاووس کھ فر از آنھا سھ بار میگسلد

در حالی کھ در . میگویند تفاوت بزرگی دارد" کاریزما" اندیشھ ی ایرانی با آنچھ در باختر بدان فره و فرھمندی در 
را چونان نیرویی شگفت آور اما بی ھیچ باِر اخالقی نیک و بد میشناسند، در ایران، فرھمندی باِر " فره"باختر زمین 

ر حتا دزدان دریایی را گونھ ای از فرھمندان بھ گفتھ ی دیگر؛ در فلسفھ ی باختر، ماکس ِوِب. اخالقِی نیک دارد
اما . میشمارد چرا کھ آنھا توانستھ اند فراتر از پیروی از سنت و دیوانساالری، دست بھ انجام کارھای قھرمانی بزنند

گریخت، ضحاک و ) واَرغَن(در اسطوره ھای ایران آمده است ھنگامی کھ فره سھ بار از جمشید بھ پیکره ی مرغی 
 .اب بدکردار ھر چھ تالش کردند نتوانستند آن را بدست آورندافراسی

یا این کھ در فرھنگ باختر، نمونھ فره را در افرادی میتوان دید کھ با جذبھ ی سخنان خویش گروھی را ِگرد آورد بر 
ن نژاد کیانی و با این در حالی است کھ در ایران فره تنھا از آِن کسانی خواھد بود کھ با داشت. آنھا فرمانروایی میکنند

 .انجام کردارھاِی بسیار نیک از سوی مردم و ایزد فره بدو داده شود

". فرھمندی بھ توش و توان آدمی بستگی دارد"ُاُرد بزرگ ھمنوا با اندیشھ ی ایرانی بھ درستی بر این باور است کھ  
روعیت دیوانساالرانھ یا سنتی کھ بھ وارون مش. زیرا فرھمندی فرمانروا، نھادی برای مشروعیت ھمیشگی وی نیست

آدمی را برای ھمیشھ در یک جایگاه نگھ میدارند، انسان فرھمند برای آنکھ جایگاه خویش را از دست ندھد، نیاز بھ 
اثبات ھر روزه و ھمیشگی خود دارد، و ھنگامی کھ یک بار نتواند خویشتن را اثبات کند، از دید مردم او دیگر 

 : شوندبھ ھمین . فرھمند نیست

زیرا " )3(آدمھای فرھمند و خودباور بھ دنبال کف زدن مردم نیستند، آنھا بھ شکوه و ارزش کار خود باور دارند"
 .نیروی آنھا برآمده از خویشتِن خویشتن است نھ در کف زدنھا و انگیزشھای آنِی فرودستان

.  ھرکس، میزان َبَوندگی وجود اوستفره ی. در ایران کھن، فره با خویشکاری ھر کس نسبت نزدیکی داشتھ است 
این برای دینیاران برتریھای دینی، برای رزمیاران برترین ھنرھای جنگی و برای کشاورزان بارور کردن زمین بوده 

در این راستا خویشکاری فرمانروای کشور در این ھماھنگی و دادگری میان رزمیاران و دینیاران و کشاورزان . است
کھ فرمانروایی کھ دروغ میگوید، نمیتواند دادگری و ھماھنگی میان طبقھ ھای یاد شده را بھ وجود از آنجایی . میباشد

 "فرمانروایی کھ دروغ گفت فره و شکوه خویش را بھ خاک سپرد: "آورد، ارد بزرگ بر این باور است کھ

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 دیدگاه خوب مردم بزرگترین پشتیبان برگزیدگان است : ُاُرد بزرگ میگوید )2(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )3(
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  دیوانساالری .27

 

 زندگی خویش را مردم بھ دنبال گزارش روزانھ فرمانروایان نیستند، آنان دگرگونی و بھروزی: ارد بزرگ میگوید
 خواستارند

 . ھر چیز، ابزار ویژه ای بایستھ است)2( و چونِی)1(برای اندازه گیری چندی 

 ابزارھای چندِی پیوستھ و چندِی گسستھ. ھا دو گونھ ابزار شناخت داریم" چندی"برای اندازه گیرِی 

 .جشگر خود نشان میدھد، پیوستھ وار بھ سن)4( ھا را با خردیزه)3(ابزارھای چندِی پیوستھ، آماره 

 5 – 4 – 3 – 2 – 1چون . ابزارھای چندِی گسستھ، آماره ھا را گسستھ وار بی خردیزه نمایش میدھد

: ھا از صفت ھای کیفی بھره برداری میشود ھمچون نشان دادن چونِی چیزھا با نشانھ ی" چونی"برای اندازه گیری  
  بد؛– میانھ –خوب 

 .  از آنکھ بھ دام دیوانساالری بیفتند، سخت در پی خرسندگردانی مردم خویشندفرمانروایان فرھمند تا پیش 

 بھ داد و دھش تنگ بستم کمر/ بھ فرمان یزداِن پیروزگر 

نگر، افزایش " چونی"در این وینھ، آنان با دید . چراکھ فره ی آنھا از میزان خرسندی زیردستانشان سرچشمھ میگیرد
چنین سنجشی برآیند سالھا نیک کرداری یا بدکنشی را . م و کاستی آن را میسنجندمیزان بھروزی مردم خویش، یا ک

 .آشکار میسازد

با پیشرفت و فرگشتگی زیست کدیوری و ابزار آن، ھاژمان و در پی آن شھریاری، نیازمند میشود تا پای  
ک بایستگی است و راھیست دیوانساالری ی. دیوانساالری را بھ زندگی روزمره ی باشندگان سرزمین خویش باز کند

زیرا نیاز . رایشمند و عقالنی" کار ھاژمانِی"بھ " کار گروھی"دیوانساالری ابزاریست برای دگردیسی . برگشت ناپذیر
 .است تا ھمھ ی تخشاییھای گروھی، در راستای ھدفھای دیوانی بھ کار بیفتد

الدستان و برخورِد آماری آنھا با واقعیت ھای یکی از خویشکاری ادارِی دیوانیان، دادن گزارشھای روزمره بھ با
دیوانیان بلند پایھ با گردآوری و چکیده برداری از چنین گزارشھای روزمره ای، با پردازش آنھا . روزمره است

 .میتوانند راھگشای بسیاری از گره ھای دولت شوند

در زنجیره سنتی دیوانساالری در . )5( استدر پیشرفتھ ترین الیھ ھای مدیریتی نوین جھان، چنین زنجیره ای اساس مند
از " رازھای اداری"مینھ ی . ایران، بلندترین پایگاه مدیریتی دیوانی در دستان وزیر بزرگ یا رایزن شاه است

و نگاھبانی دیوانساالری از ھیچ چیز بھ اندازه ی نگاھبانی از پنھانکاری، . نوآوریھای ویژه ی دیوانساالریست
نمونھ ی چنین نگرایی در نگاھبانی از رازھای دیوانی را در دستگاه دیوانی داریوش ھخامنشی و . پایورزانھ نیست

ھمچنین دیوانساالران در شاھنشاھی ساسانی دبیره ای ویژه ی خود داشتند کھ تنھا دیوانیان . شاھان پس از وی میبینیم
 .میتوانستند آن را بخوانند، یا با آن بنویسند

 نیاز دارند تا )6(شانکاریدانشمندان، بھ شوند ویژه . دانشیک، برای دانشوران و خرده بینان ھستندآمارھا، ابزارھایی  
آنھا آمارھا را بھ . با مغز خویش بھ بررسیدن داده ھای پیوستھ یا گسستھ بپردازند و افزایش یا کاھش آنھا را بسنجند

 .یپژوھندنمودارھا میکشند و درباره ی فراز و فرود آن روزھا و سالھا م

 . بھ کمک چنین ابزاریست کھ دانشمندان میتوانند اساسمندی یا بی اساسی دیدمانھای خود را محک بزنند
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اما مردم با آمارھا ھرگز سر و کار ندارند، گاھی حتا بدانھا عالقھ ای نیز ندارند، چراکھ آنھا با پوست و گوشت و  
آنھا دگرگونیھا . ایی و گردش ھاژه بر روی دوش آنھا سنگینی میکندپوی. . استخوان خود می اندیشند نھ تنھا با مغز سر

را با ھمھ ی ھستی خویش درک میکنند، چراکھ در رده نخست تالشندگی در ھاژه، با خود واقعیت ھا سر و کار دارند، 
ی ھستند کھ از ھای بزرگ" چندی"از دیدگاه آنان دگرگونیھا، . نھ با گزیده ای از نشانھ ھای بھ نمودار درآمده ی آن

 ازین رو آنھا . در این میان برای چرتکھ زدنھای خرده نگرانھ جایی نمیماند. سویی بھ سوی دیگر جابجا میشوند

 .عالقھ مندند تا دگرگونیھا را با گزاره ھای آسانتِر خوب است؛ یا بد است بھ گفتار درآورند

ھای آدمی تنھا توانایی فھمیدن )7( این است کھ َسِھششوند دیگر بیعالقگی مردم بھ گزارش ھای روزانھ یا آمارھا، 
حتا دانشمنداِن ویژه مند نیز تنھا . دگرگونیھای بزرگ را دارد و از فھمیدن دگرگونیھای کوچک و پیوستھ ناتوان است

 زیرا َسِھشھای آدمی متغیرھای گسستھ یا بھتر. با کمک ابزارھای شناخت، میتوانند دگرگونیھای کوچک را بنگارند
در یکی ھست و در " روشنایی"او تفاوت روز و شب را از آن رو میداند، کھ . بگوییم وجھ تفاوتھا را بھتر میفھمد

 .میسنجد" میانھ است"یا " بد است"، "خوب است"چنین انسانی بھروزی زندگانی خویش را با گزاره ی . دیگری نیست

 نیست/فرمانروایمان فرھمند است: ینگونھ بھ دیده می آورداو بستھ بھ میزان بھروزی زندگانی خویش،فرمانروایش را ا
 

 : برای نمونھ در اساطیر ایران، در اندیشھ ی مردم، پادشاھان تنھا با کارھای نمایانشان چھره پردازی میشوند
 ....... انوشیروان دادگر و – نوذر بی دادگر – ضحاک ماردوش - تھمورث دیوبند  -فریدون فرخ 

ه ضحاک بھ شوند خرده نیکیھایی کھ در روز و ماه و ساِل فالن کرده، مردی دادگر است یا بھ و ھرگز گفتھ نشد
 .چھره پردازی فرمانروا در اندیشھ ی مردم، برآیند سالھا رویھ ی او در زمینھ بھروزی یا بدکنشی است. وارون

نخست "ژه، یکی از آن دو باید جایگاه و اما در فرآیند آمیزش دیوانساالری با شاھنشاھی فرھمنِد سر تا پا اختیار وی
این فرآیند در کشورھایی کھ فرمانروایی خودکامھ دارند نسبت بھ کشورھایی کھ . خویش را بھ دیگری واگذارد" زادگی

 .سامانھ ی پادشاھی مشروطھ دارند، دگرگونھ روی میدھد
)  مھمی در تصمیم گیری برخوردارندکھ از جایگاه(در سامانھ ی پادشاھی مشروطھ، اگر پادشاه با بزرگان کشور 

او از راه انتقاد . دیدگاھی یکسان داشتھ باشد، میتواند بیش از یک خودکامھ بر انجام کارھای کشوری تاثیر بگذارد
 . آشکار یا دست کم تا اندازه ای آشکار، میتواند اختیاراِت ویژه مندان دیوانی را پاِیش یا کرانمند سازد

چنین . از دگرگون ساختن زندگی زیردستانش ناتوان است) بی گمان یک خودکامھ(رمانروا گاھی پیش می آید کھ ف
 بھ گفتھ ی دیگر او از ھر رھبر  .خودکامھ ای در برابر داده ھا و آگاھیھای برتر ویژه مندان دیوانساالری ناتوان است

. فره او کاستی دارد. نساالری خواھد بودسیاسی دیگری ناتوانتر است، زیرا برای ھمھ ی داده ھای خود وابستھ بھ دیوا
چنین شاھی برای پوشاندن کاستیھای فرھمندی خویش در سکانداری کشتی بھروزی آدمیان، دست بھ دامان 

دیوانساالران میشود یا چھ بھتر است بگوییم ابزار دست آنھا میشود، دیوانساالران نیز برای وی آمارھای ریز و 
واند با پشت گرمی بھ آنھا، در برابر اندیشھ ی پرسشگر مردم، از کارایی و فرھمندی درشت آماده میکنند تا او بت

فرمانروای نافرھمندی چون او، با درگیر کردن ذھن مردم در ریز و درشت سیاھھ ی کارھای . خویش نگاھبانی کند
 خود را با فریب دولت، و با دادن گزارشھای روزمره ی گواھی دھنده ی پیشرفت ھر روزه، میکوشد کاستی فره

خواست مردم از فرمانروایشان، بھروزی در . اما مردم در پی گزارشھای روزمره ی او نیستند. زیردستان بپوشاند
 .زندگانی خویش است

 داده ھا و واقعیتھا )8(از دیدی دیگر، کشوری کھ فرمانروای آن بھ جای پذیرش کاستیھا و نوساختاری، دست بھ کیِبش 
. آشکارست کھ سرچشمھ ھای زایایی و بالندگی، با گفتارھای دور از واقعیت، خروشان نمیشوند. لدبزند، ھرگز نمیبا

 .ساختارھای چنین کشوری بھ جای بالندگی باد میکنند و در پایان در خود فرو می ُرمَبند

 )9(از این رو، وقتی دیوانساالران از نزدیکان فرمانروایان شدند دیگر امیدی بھ رشد کشور نیست

یکی از ھوشمندیھای فرھنگ ایران در این است کھ میزان کارایی و فرھمندی فرمانروا بستھ بھ میزان روشنایی فره  
در اندیشھ ی ایرانی، . فرو میرود] ھمی کاست آن فر گیتی فروز[تا کاستن ] ھمی تافت زو فر شاھنشھی[ تافتن  وی از

بھ ھمین شوند، فرمانروا ھر اندازه در . ھمپوشانی دارد" بدینیکی تا "با گستره ی " روشنایی تا تاریکی"گستره ی 
کشورداری کوشاتر باشد، از دید مردم، روشن فره تر خواھد بود و ھر اندازه بدکنش تر باشد تاریک فره تر خواھد 
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) ریکینیکی و روشنایی یا بدی و تا(ای، با پیوند زدن اندیشھ ی مردم با مینھ ھای بدیھی ) شاخص(چنین نشانھ. گشت
جلوگیری ) داده ھایی بی ھیچ معنی روشن و نیک یا تاریک و بد(از اوفتادن اندیشھ در چاه آمارھای دیوانی بی معنا 

 . میکند

از آنجا کھ فرھمندی فرمانروا بستگی نزدیکی با بھروزی زیردستان دارد، فرمانروایی کھ برای زیردستان بھروزی بھ 
بھ . نام نھاد" فرمانروای بد" چنین کسی را از دیدگاه فرھنگ ایرانی، میبایست ارمغان نیاورد، فره اش کاستھ میشود

گفتھ دیگر، در ذھن مردمانی کھ در اندیشھ شان نیکی بھ روشنایی و بدی بھ تاریکی مانند است، نیازی نیست برای 
 بھروزی خویش و مانند بھروزی یا بدروزی آدمیان، آمار آورد، چراکھ ھر کس میتواند بھ تنھایی با سنجیدن میزان

کردن آن بھ نیکی و سپس روشنایی با ھمھ ی ھستی خویش، بھ ھمان آشکاری و بی پردگی کھ روشنایی را میفھمد، 
را میتوان چون جنگ افزاری در برابر " فره"از این رو . میزان کارایی فرمانروای فرای خویش را نیز بفھمد

آمار و ارقام نمیشناسد؛ او را تنھا با بھروزی مردمان " فره"چرا کھ . ر بردبھ کا" فرمانروایی آمیختھ با دروغ دیوانی"
 .سر و کار است

کسی کھ میکوشد . در اسطوره نیز شاید بتوانیم خودکامھ ای گرفتار در چنگال دیوساالری و دیوانساالری را بیابیم 
 تاریکی فره ی خویش را با دروغ نوشتار دیوانی پاالیش دھد

س از سالھا بیدادگری ھنگامی کھ زمزمھ ی سرنگونی خویش را میشنود تالش میکند تا با نوشتن ضحاک ماردوش پ
 .گواھینامھ ای بھ دست بزرگان، فره اش را در اندیشھ ی مردم روشنایی بخشد

 جز تخم نیکی سپھبد َنِکشت«کھ / یکی محضر اکنون بباید نوشت 
 »کاستینخواھد بھ داد اندرون / نگوید سخن جز ھمھ راستی 

 :و ھمگان ناچار از ترس وی بھ پذیرش آن تن در میدھند 
 بدان کار گشتند ھمداستان/ ز بیم سپھبد ھمھ راستان  

 گواھی نوشتند برنا و پیر/ در آن محضِر اژدھا ناگزیر 

تھ و اما کاوه با کمک ابزار فرھنگ ایرانی بھ روشنی در می یابد کھ ضحاک ھرگز گامی در بھروزی آدمیان برنداش 
 :ازین رو. این گواھینامھ چیزی مگر فریب نیست و ھرگز با واقعیت ھمپوشانی نمیکند

 بدرید و بسپرد محضر بھ پای/ خروشید و برجست لرزان ز جای 

اما بھ وارون آنچھ گفتھ شد، در فرھنگ ایران، شاھانی با فرھمندی ناب، چنانچھ کارھای بزرگی نیز کرده باشند،  
 .گو نکردن آن، ھمگان را بر خود بدگمان نسازندمیکوشند تا با باز

آن در این نبشتھ، نوشتھ نشده ] کھ[دیگر کرده شد ] چیزھای[بھ خواست اھورامزدا و خودم بسیار : داریوش شاه گوید«
بھ آن جھت نوشتھ نشد، مبادا آنکس کھ از این پس نوشتھ را بخواند آنچھ بھ دست من کرده شد، در دیده ی او . است
 )10(»این او را باور نیاید، دروغ بپندارد] و[ر آید بسیا

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

 کمی )1(
 کیفی )2(
 رقم )3(
 اعشار )4(
 .. و MIS TPS DSS KWSھمچون سامانھ ھای مدیریتی )5(
 تخصص=  ویژه مندی -ویژه کاری )6(
 حس )7(
 انحراف )8(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )9(
  سنگنبشتھ ی داریوش در بیستون4 از ستون 8بند   )10(
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 ریش سفیدی و دیوانساالری .28

 

ِگره ھایی کھ بھ ھزار نامھ دادگستری باز نمی شود ، بھ یک نگاه و یا ندای ریش سفیدی : ارد بزرگ می گوید 
 .گشاده می گردد 

 
، در گزاره ی باال بھ ]گره ھایی کھ بھ ھزار نامھ دادگستری باز نمیشوند[انساالری مرکزگرا درد ارد بزرگ از دیو

از آغاز تاریخ، ایرانیان، گره سختی ھای زندگی .... راه میگشاید] باز شدن گره با ندای ریش سفید[پیشنھادی گره گشا 
 کھ بر اساس فرھمندی و کارایی و نھ سنت ریش سفیدان خردمندان قوم بودند. را بھ دست ریش سفیدان باز میکردند

بھ گفتھ ھرودوت، دیااکو، نخستین تن از زنجیره ی ریش سفیدان گره . برگزیده میشدند" برتری بر پایھ سن بیشتر"
ھنداد . ایران است کھ داستان برگزیده شدن وی بھ داوری و سپس شاھی را ھمگان میدانند] نگاشتھ شده[گشای تاریخ 

بزرگترین نمونھ زنده آن در . یژه ایران نیست و در جای جای زمین نشانھ ھایی از آن را میبینیمریش سفیدگری و
ھمچنین نشست ھای . تا دھھ ی پیش پابرجا بود" لویی جرگھ"با نام نشست ] افغانستان کنونی[خاور ایران بزرگ 

 ...... ھمسان دیگر چون ریش سفیدان اسپارت و 
در جایی کھ دیوانساالری . نھ ی ریش سفیدگری را نخستین بار در زمان ھخامنشی میبینیمنمونھ گزینش آگاه و خردمندا

مرکزگرای ھخامنشی میتواند برای ھمھ جھان نسخھ ای یگانھ بنویسد و بر بایدھای و نبایدھای اخالقی، دیوانی، 
 گانھ 28یبرد و ساتراپھای  بھره م)1("چندگانھ گرا" شاھنشاه از نگرشی مدیریتی یکسان برای ھمگان پای بفشارد،

... ایران را در انجام آیینھای دیوانی؛ اخالقی، مدیریتی آزاد میگذارد، بھ شرط پیروی سیاسی از قدرت مرکزی
انجامین نمونھ رویارویی ریش سفیدی با دیوانساالری بھ روزگار آغازین ذوره پھلوی باز میگردد کھ دولت برای پر 

ان، با زنجیره کارھایی موازی کشور را بھ سوی مرکزگرایی بیش از اندازه کردن پسرفتھای چند صدسالھ ایر
برای نمونھ در دادگستری، بھ جای آنکھ از ھمیاری و ھم اندیشی و یاری بی مزد و منت ریش سفیدان ھر . میکشاند

 استانھا و ریش آب و خاک در گشودن اختالفات میان مردمی بھره بگیرد و دولتی فدراتیو پایھ بگذارد بر سرسپردگی
 .سفیدان آن، از قانون دادگستری مرکزی، پای میفشارد

ریشھ ی فلسفی این گفتار . اما از دید دیگر، ریش سفیدی در برابر با دادگستری دیوانساالر، راھکاری پیمان گرا دارد
یان قانون را بنیان او بھ وارون سقراط برین باور پافشاری میکند کھ آدم. بھ مناظره سقراط با گالوکن بر میگردد

اما او با نادیدنی . مینھند تا آن را نقض کنند و سپس چوپانی را نمونھ می آورد کھ ھمگان او را مردی نیک میدانند
گشتن، بھ کوشک پادشاه رفتھ، با زنش ھمخوابھ میگردد، او را میکشد و جای وی را میگیرد، و از گفتن داستان نتیجھ 

" پیمان بانی"اما در اندیشھ ی ایرانی، بھ ویژه در شاھنامھ . د نقض قانون ھستندمیگیرد آدمیان ھمواره در صد
پھلوانان و مردم در شاھنامھ، با زنجیره ی قانون بھ یکدیگر زنجیر نمیشوند، آنھا از ھیچ قانون . جایگاھی واال دارد

" انجام پیمان"یان ھمگانی است و آن دولتی پیروی نمیکنند، مگر داد یا قانونی کھ در میان ھمھ ایرانیان و گاه جھان
) میترایی کھ با ھزار چشم مردم را میپاید کھ مبادا پیمان شکنی کنند(است و پشتیبانی انجام آن بر گردن، آیین مھر، 

آیین مھر کھ ردپای آن را حتا امروز در آیین زورخانھ و سنت ریش سفیدگری میبینیم، بھ مردمان می آموزد . می باشد
ھر اجبار در پیروی از ھر قانونی، خود ضامن انجام پیمانھای خویش با دیگران باشند، در اندیشھ ایرانی، فراتر از 

بھ وارون اندیشھ ی ھگل [ضمانت اجرای قوانین و ضامن اخالق، دستگاه دولت و ترس مردمان از پادافره او نیست، 
 پایگاه وجدان فردی در برابر دولت را ناپذیرا کھ دولت را بھ وجود آورنده ی اخالق میداند و سنگرگیری مردم در

تامس ھابز در کتاب لویاتان، پیمانبانی را ویژگی . بلکھ آدمی خود ضامن پایستگی اخالق و پیوندھاست] میداند
 افراسیاب. واالتباران و نھ توده فرودست میداند ازین رو در ایران، پیمان بانی را در میان پھلوانان، ویژه تر، می یابیم

سیاوش بدین شوند رو بھ . شوند پیمان شکنی نفرین میشود و ایرانیان آزادگانند، از آنجا کھ بزرگترین پیمان بانھا ھستند
 .انیران میگذارد تا بھ فرمان کیکاوس وادار نشود گروگانھای تورانی را کھ با آنھا پیمان بستھ بکشد
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ید کلید دل مردمان را در دست دارد، او میتواند از یکی از سودمندیھای سنت ریش سفیدگری این است کھ ریش سف
بیشی جویی ھای دو سوی درگیری بکاھد، چرا کھ ھمھ احترام او را نگاه داشتھ، فراتر از سخن او ھرزه درایی 

نمیکنند برای ھمین در جایی کھ مردم در دادگستری برای گرفتن بیشترین حقوق می آیند، ریش سفید کار را با 
 .دارد" قدرت پدرانھ"ریش سفیدی ریشھ در سنت . ھم پذیری و آشتی میکشاندمیانداری بھ 

او پیونددھنده ... قرار میگیرد " قانون دولتی"و " پیمانبانی فردی"از دیدی دیگر، ریش سفیدگری جایی در میانھ ی راه 
و در پادنھادی با نھاد ا. ریش سفیدی اندامواره ای مھم در ھاژه است. آرمانگرایی فردی و دوراندیشی دولتی است

مردم در پیمان ھای فردی ای کھ بھ درگیری می انجامد، رو بھ داوری ریش سفید می . فردی، ھمنھاد دولت را میسازد
دولت با مردم روبرو نیست، او دوراندیشی و سیاستھای خود را برای ریش سفید گوارده میسازد و اریش سفید . آورند

بھره گیری از آیین ریش سفیدی، راھی سودمند برای جلوگیری از روبرو شدن . دآنھا را برای مردم گزارش میدھ
 .مردم با خشونت لخت ابزاری دولت است

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

  تکثر گرا– پلورال )1(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

  رایزن و فرمانروا .29

 

 فرمانروایان نیرومند، رایزنانی باھوش و کارآمد در کنار خود دارند: ارد بزرگ میگوید

  

. ناھمسانی نھاد دیوانساالری با فرھمندی ھمواره موجب دوگانگیھایی در دستگاه فرمانروایی دولتھای جھان بوده است
ایرانیان در بیشتر دوران فرمانروایی خود بر گستره ی . میختھ بوده اندبھ ویژه در ایران کھ این دو ھمیشھ با ھم آ

 . بزرگی از گیتی فرمان میرانده اند کھ موجب پدیدار شدن دیوانساالری بزرگی درون ایران شده است

 . شوندگِر بر سر کار آمدن شاھی فرھمند در سر ھرم دیوانساالری شده است" فره"ھمچنین باورمندی ژرف ایرانی بھ 

این تضاد، جدا از دوگانگی میان مینھ ھای . در این میان باور بھ فرھمندی میتواند، ھِمستار با نھاد دیوانساالری باشد
 .  دیوانساالری و فرھمندی ناشی میشود)1(آن دو، از دوگانگی ساختار کدیوری

 در خانواده را بھ الگوی کار دیوانساالری، تالش میکند با دگرگون ساختن ساختار کار مردم، الگوی کار گروھی 
شاھی . چنین الگویی بر باالترین جایگاه قدرت کشور یعنی بر قدرت شاه تاثیری ژرف میگذارد. ھاژمانی دگرگون کند

کھ با مشروعیت فرھمندانھ بر سر کار باشد، با قدرت افزون خویش میتواند کشور خویش را بھ ھر سو کھ میتواند 
یشھ ی او در پایگاه دوم و یا سوم اھمیت جای دارد، زیرا فرھمند، بی توجھ بھ اندیشھ ھای اقتصاد در اند. راھبری کند
اما شاھی کھ بر سر ھرم دیوانساالری نشستھ و یا مشروعیت خود را از دیوانساالری میگیرد، قدرت . مادی است

ی کشور نیست، بھ جای او، این دیگر او تنھا تصمیم گیرنده . گزینش بسیار کمتری نسبت بھ شاِه فرھمنِد ناب دارد
 !شاه در جایگاه دیوانساالری سلطنت میکند، نھ حکومت. دیوانساالران ھستند کھ راھبران نخست کشور ھستند

از آنجا کھ ایرانیان برای ھر گرھی راھکاری متناسب با فرھنگشان دارند، دوگانگِی میان دیوانساالری دست و پاگیر  
 .مند را با سر کار آوردن رایزنان باھوش و کارآمد، بھ یگانگی دگرگون کردندی شاه فرھ" اختیار ویژه"با 

 در 1913(بھ شوند ویژگیھای فرھمندانھ ی ژرف در اندیشھ ی خاوریان است، کھ فرمانروایانشان حتی امروزه « 
بر دوش بکشد تا مبادا بھ نھادی فردی نیاز دارند تا مسئولیت کارھای دولت بھ ویژه شکستھا را ) پایان دوران قاجاریھ

در چنین کشورھایی از ھمین واقعیت " وزیر بزرگ"جایگاه سنتی .بھ فرھمندی شاه در اندیشھ مردم گزندی برسد
تالش برای جایگزین سازی جایگاه وزیر بزرگ با وزارتخاتھ ھایی کھ در زیر دید وزیران و بھ . سرچشمھ میگیرد

این دگرگونی موجب میشود شاه در .  گذشتھ با شکست روبرو شده استفرماندھی شاه اداره شوند در ایران طی نسل
قرار بگیرد و شخصا مسئولیت ھمھ بد بھرگیریھا و مشکالت مردم را بھ دوش بکشد، این " رئیس قوه مجریھ"جایگاه 

 دار نقش نھ تنھا باعث ناخرسندی و دردسر ھمیشگی او خواھد شد، بلکھ باور بھ مشروعیت فرھمندانھ او را خدشھ
 )2(»خواھد ساخت

گفتار ماکس وبر گرچھ باورپذیر بھ دیده میآید، اما گزاره ی او تنھا شوند گزینش وزیر بزرگ در دستگاه دیوانی  
چرا کھ گفتار درباره ھمکاری وزیر بزرگ یا بزرگ فرمادار، با شاھنشاه، شالوده در گفتاری فلسفی . ایران نیست

 .  را در گفتار افالطون نیز میبینیمدارد کھ سوای اندیشھ ی ایرانی، آن

فیلسوفی کھ جوانی را . فیلسوف میتواند بھترین گزینھ برای فرمانروایی باشد-افالطون برین باور بود کھ تنھا یک شاه
ریشھ ی فلسفھ . در دانش فلسفھ گذرانده و اکنون کھ او را بھ شاھی گزیده اند با ناخرسندی شاھی را بر دوش میگیرد

افالطون در رسالھ ی الکیبیادِس نخست، آموزشھایی را برمیخواند کھ .  بیگمان بھ ایران باستان بازمیگرددی افالطون
 .بھ شاھان و شاھزادگان ایرانی بھ دست مغان داده میشد این آموزشھا را در سنگنبشتھ ھای داریوش نیز میتوانیم ببینیم
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ایران از کھنترین زمانھ ھا را درون دارد میبینیم کھ گزینش در شاھنامھ فردوسی کھ گنجینھ ای از آداب و آیینھای  
 از آغاز تاریخ ایرانیان انجام میشده است" دستور"رایزن باھوش و کارآمد با برنام 

  داشت" دستور"کھ نزد نیا جای / سیامک خجستھ یکی پور داشت  : دوران کیومرث 

 یش ز کردار بد دور بودکھ را/ بود " دستور"مر او را یکی پاک : دوران تھمورث 

 نزد جز بھ نیکی بھ ھر جای گام/ نام " شھرسپ" خنیده بھ ھر جای و                    

 کھ بدخواه را گر نشانی بھ گاه/ ایران بپرسید شاه " دستور" ز  :اردشیر نخست 

 نیمدانا را ببی" بزرگمھر"در دوران انوشیروان دادگر نیز میتوانیم حضور پرتوان و پررنگ  
 آنکھ بد نوشیروان را نام و ننگ/ ایزد فرزانگی، بوزرگمھر 

مردی کھ ھرباره خطاھای نوشیروان را بھ وی گوشزد میکند اما در پایان خود قربانِی دستگاه دیوانساالری میشود، 
 »)3(دیوانساالری میل دارد روشنفکر ھاژه را بھ خدمتکاری خویش وا دارد «: چرا کھ

 اسطوره ای شاھنامھ، ھرگاه پادشاھان سخن رایزن را نشنوده اند گرفتار پیامدھای آن نیز شده ھمچنین در دورانھای
 .برای نمونھ کاووس کھ سھ بار گرفتار و بندی شد، یا نوذر کھ راه بیدادگری پویید. اند

 .د را میکشدحتا افراسیاب دشمن ایران، ھنگامی دچار بیشی خواھی میشود کھ اغریرث رایزن و خرد ناپیوستھ ی خو
 خبر شد سوی زاِل ساِم سوار/ چو از کاِر اغریرث نامدار 

 شود تار و ِبیران شود تخِت اوی/ کھ اکنون سر بخت اوی : چنین گفت
 وزیر خردمند خود را از دست میدھد" پیران ویسھ"و سپستر ھنگامی برای ھمیشھ نابود میشود کھ 

ن و پاسبان آنان بود و توانا و شکوھمند و ارجمند بھ شمار میرفت، و شاھنشاه در ایران باستان نماینده ی ایرانیا« 
از این رو شاھنشاه . مھان خردمند و کاردیده و نژادگاِن آزاده ی ھوشیار او را در کارھا یاوری و راھنمایی میکردند

 از آنان راھنمایی با داوران شاھی و نیز با نژادگان ایرانی رای زند و" میبایست"پیش از دستیازی بھ کاری مھم 
داوران شاھی، ھفت تن آزاده نژاد بودند کھ برای کمک بھ شاھنشاه و بازداشتن او از کارھای زیانبار و . خواھد

 )4(»خطرناک برگزیده میشدند و تا ھنگامی کھ لغزش و گناھی از ایشان سرنزده بود، بر جایگاه خود پابرجا بودند

کھ قانون گذاری فرآیندی ھمیشگی نبوده است، قدرت اجرایی بھ ] ایران کھنچون [در برخی از تنواره ھای سیاسی « 
 )5(»دستان کسی سپرده میشده کھ سھمی نیز در قانون گذاری داشتھ است

در ایران کھن، در دوره ی فرھمندی ناب شاھان، رایزن شاه، تنھا در جایگاه مشورتی قرار دارد زیرا این شاه است 
. م اجراکننده ی آن، اما پس از درون آمدن دیوانساالری، رایزنان، جایگاه اجرایی نیز یافتندکھ ھم قانونگذار است و ھ

 .اما زنجیره ی فرھنگی، اشرافی، دینی کشور بدانھا پروانھ ی سودآوری برای خویش را نمیداد

یی میکند، قابل اعتماد رایزنی کھ کار اجرا..... چرا کھ، رایزن نباید سود روشنی در راھی کھ نشان میدھد داشتھ باشد
زیرا خویشکاری و فلسفھ ی پیدایش رایزنان، در نشان دادن راه سودمند و روشن بھ فرمانرواست، نھ ھر . )6(نیست

 )7(»رایزنان دولت در حکم حافظھ و یادمان پیکره سیاسی ھستند«. راھی کھ بھ سودمندی وی پایان میگیرد

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

 اقتصاد= کدیور  )1(
 ماکس وبر -دین،قدرت،جامعھ کتاب  )2(
 گفتاری از فرانتس نویمان )3(
 413روانشاد شاپور شھبازی؛ رویھ نوشتھ ی کتاب کوروش بزرگ  )4(
 رسالھ ای درباره ی حکومت؛ جان الککتاب  )5(
 ُاُرد بزرگگفتاری از  )6(
  تامس ھابز–کتاب لوایاتان  )7(
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  سامانھ ھای سیاسی از اوج تا قھقرا .30

 

 :شواھدی کھ نمایشگر ماندگاری و جوانی نظام سیاسی ھستند) الف
 
 :  ھمبستگی و از خود گذشتگی ملی بین توده-1

انھ ای انباز و ھمراه یکدیگر ھمبستگی ملی زمانی آشکار میشود کھ ھمھ ی مردم کشور، خویشتن را در سرنوشت یگ
ھمبستگی از احساسی یگانھ . در چنین کشوری، ھمگان ھدفی یگانھ دارند و آن باِلش و سربلندی کشور است. بدانند

 : شالوده میگیرد کھ در در آن، منی کردن ھا جای خود را بھ ھم پیکری میدھد؛ تا جایی کھ
 ند قرار دگر عضوھا را نما/ چو عضوی بھ درد آورد روزگار 

آشکار است کھ ھمبستگی بدون از خود گذشتگی پایدار نخواھد ماند، زیرا در کشوری کھ ھمھ بھره ی بیشتری برای 
 . خود خواستارند ھمبستگی جای خود را بھ ھرج و مرج خواھد داد

 
 :اییھمراھی مردم با نخبگان دستگاه فرمانرو و  ھمراھی اھل فرھنگ و اندیشھ با دستگاه اداره کشور-2

شور با ابزار ویژه ی خود کھ ھمان فرھنگ است و با دمیدن روح زندگی در سامانھ ی سیاسی یک فرھنگیان یک ک
ھنگامی کھ روسیھ در جنگ جھانی دومی در چند خط . کشور میتوانند َشَوند پایستگی دستگاه اداره ی کشور گردند

مستار با مرام نامھ ی مارکسیستی شوروی، کلیساھا بار پیشرزم از آلمان نازی شکست خورد، استالین دستور داد تا ھ
دیگر باز شوند و آیینھای فرھنگی قدغن شده باز اجرا گردند، زیرا فرھنگ و ابزارمندان آن یعنی فرھنگیان، در 

 .پیوستگی سامانھ ی سیاسی ھر کشور جایگاه مھمی دارند
 
 : بالندگی و پیدایش اھل خرد-3

می اندیشد چنانچھ یک بزرگ ُاُرد . ھ ی سیاسی در آینده بھ پویایی کنونی آن بستگی داردبی گمان ماندگاری یک سامان
سامانھ ی سیاسی از خردمندان بھره نگیرد و یا اندیشھ وران یک کشور از ھمیاری با دستگاه اداری آن کشور تن در 

راه ھای آینده ایتدا "خواھد داد زیرا زنند، دیر یا زود سامانھ ی سیاسی ماندگاری، پیوستگی و نوزایی اش را از دست 
این نو اندیشان ھستند ". در اندیشھ ی خردمندان رسم میگردد سپس مردم با کوششی بسیار آن راه ھا را خواھند ساخت

 .کھ پایستگی یک سامانھ ی سیاسی را موجب میگردند
یگر برای اداره کشور بر اساس بھا دادن بھ ھم د و  گردش نخبگان در اداره کشور بدون چالش گسترده داخلی-4

 :تواناییھا
 

در سامانھ ی سیاسی ای کھ حکومت بدست برخی گروه ھا غصب نشده باشد، و ھمگان از تصمیم گیری در آن بھره 
مند باشند، جایگاه ھای سیاسی از گروھی بھ گروھی دیگر و از فردی بھ دست فرد دیگری سپرده میشود؛ بی آنکھ این 

روه و فردی بھ چالش کشیده شود زیرا از یکسو ھمگان از این سامانھ ی ماندگار و جوان بھره گردش از سوی ھیچ گ
مند اند و در سوی دیگر ھدف یکسانی چون بالندگی کشور را در سر میپرورانند کھ مھم تر از ھر سودمندی شخصی 

 .است
 
 : مھم بودن رخدادھای درونی کشور برای مردم-5

، مردم کشور را ھمچون خانھ ی خود میدانند؛ از این رو رخدادھای درونی کشور ھمچون در سامانھ ھای سیاسی پویا
زیرا ھمگان بھ درستی، سود و زیان ھر رویداد کشوری را سود و زیان . رخدادھای درون خانھ برای مردم مھم است

 . خود میپندارند
 
 :پرھیز جوانان از گوشھ نشینی و انزواو آن  و پیرد زنده و در زمان حال ھستن، قھرمانانجوانانی  در اندیشھ -6

ایشان ھمواره خود را با برترینھا، ھمذات پنداری میکنند و آماده اند . جوانان، قھرمانان حال و آینده یک کشور ھستند
از این رو گوشھ نشینی و انزواخواھی جوانان تنھا و تنھا زایده ناھمواری و . تا در راه کوشش میھنی جانبازی کنند

جوانان گوشھ نشین خویشتن را تنھا در دنیای . ابسامانی سیاسی و اجتماعی کشور در میدان دادن بھ آنان استن
 .صوفیگری قھرمان میبینند زیرا شرایط نشان دادن شایستگی برای آنان فراھم نیست

 
 :وردلگرمی ھمگانی نسبت بھ گذشتن از چالش ھای پیش روی کش و  امید بھ آینده نزد توده مردم-7
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امید بھ آینده ھنگامی کھ نزد توده ی مردم کشور بارور میشود، پشتوانھ ی بزرگی از یک اراده ی ملی میسازد کھ 
از آنجا کھ ساختمان یک کشور، از توده ی مردم ساختھ شده است، آینده . برای اداره ی آن کشور، در حکم زندگیست

 .شور نسبت بھ آینده شان داردی آن کشور نیز پیوستگی تنگاتنگی با امید مردم آن ک
 
 : مردم اداره کنندگان کشور را پیشرو و پاک می بینند-8

ھنگامی کھ مردم مدیران کشور راه بھ دور از ھر گونھ آالیش ببینند انگیزه شان در پویایی و وفاداری بھ سامانھ ی 
 .ھم می آوردحکومتی بیشتر میشود و ھمین اندیشھ َشَوند ماندگاری سامانھ ی سیاسی را فرا

 
 : رشد سرودھای حماسی و ملی-9

مردم ھنگام . آن حس را بھ بھترین شیوه بیان میکندسرود میھنی، آوای برآمده از حس ھمبستگی میھنی است کھ 
خواندن سرودھای حماسی و میھنی خویشتن را نھ تنھا با یکدیگر، بلکھ با روح قومی و حتا با احساس نیکان درگذشتھ 

بستھ بھ روح قومی ایرانیان، سامانھ ی سیاسی کھ بر ایران فرمانروا است، را بزرگ ُاُرد . یبینندشان یکپارچھ م
ھنگامی پویا، ماندگار و جوان میداند کھ ھمھ ی ھدف ھا و اندیشھ ھای آن سامانھ پیرامون بالندگی میھن ِگرد آیند، و 

را ھنگامی آشکارتر بزرگ ژرفابینی ُاُرد . میدھنددر این میان، این حس زیبا را سرودھای میھنی ایران بھتر نشان 
دیدگاه اندامواره . بھ سامانھ ی سیاسی کشور، دیدگاھی اندامواره ای استبزرگ میتوان فھمید کھ بدانیم دیدگاه ُاُرد 

ھ گزارش دادیم، بر آن است کھ ماندگاری و پایستگی یک سامان" ساختار"ھمانگونھ کھ پیش از این در دیدگاه نامھ ی 
 ھرگز نمیگوید برای پایندگی و  بزرگُاُرد. ی سیاسی بھ پویایی و پایستگی اندامواره ھای آن یعنی مردم بستگی دارد

نیز ھرگز بر آن . ماندگاری یک سامانھ ی سیاسی باید چھ پیشبینی ھا و پیش اندیشی ھای امنیتی و دولتی انجام گردد
ُاُرد را با چارچوب . اش ساختاری پوالدین و یا چارچوبی نو برگزیندنیست تا برای پایداری سامانھ ی سیاسی آرمانی 

بزرگ حتا در این چند بند ھیچ کجا ندیدیم کھ ُاُرد . او نمیخواھد مردم را بھ بند بکشد. و مرام و ایدئولوژی کاری نیست
 پایدار ماندن سامانھ ی ھمانند فیلسوفان سیاسی چند سده کنونی باختر، از بایدھا و نبایدھای خویشکاری دولت برای

 . سیاسی سخن بگوید
ھمانند افالطون و ھمسو با اندیشھ ی ایرانی، سامانھ ھای سیاسی را از زیرالیھ ھای آن بررسی میکند؛ و بزرگ ُاُرد 

 بھ سامانھ ھای سیاسی  بزرگَشَوند نگرش اینگونھ ی ُاُرد. گواھی ھای ماندگاری اش را در درون آن جستجو میکند
فرھنگ مایھ ای سیال .  مردی است فرھنگی و فرھنگ ھیچ چارچوبی بھ خویش نمیپذیرد بزرگاست کھ ُاُرددر این 

 نیز مردی است سیال اندیشھ و  بزرگاز این رو ُاُرد. است کھ از مرزھا در میگذرد و خود را بھ ریشھ ھا میرساند
 . شما سخن بگوید تا بھ ریشھ ی خویش برسیداو خود را بھ ریشھ ھا میرساند و آگاه است کھ چگونھ با. روان پیکر

 کھ بھ ریشھ ھای درونی فروپاشی یک سامانھ  اما نشانھ ھای فروپاشی یک سامانھ ی سیاسی در زیر آمده استو
 .سیاسی اشاره دارد

 
 
 
 :شواھدی کھ نمایشگر فروپاشی و پیری نظام سیاسی ھستند ) ب
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  رشد طایفھ گری در درون سیستمھای اداری و خصوصی کشور-9

  پناه بردن جوانان بھ ابرمردان تاریخ برای پوشش ضعفھای زمان خودشان-10
  نگاه شک آلود و تیره مردم بھ رخدادھای کشور-11
 د گسترده صوفی منشی رش-12
  سیر قھقرایی و دشمنی بین نخبگان مورد تایید ساختار سیاسی و توده مردم-13
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  آموزگاران میھن .31

 

آمیزند و ریشھ دانش آموزان، جوانھ ھای برخواستھ از وجود آموزگاران اند کھ با آسمانھا می : ارد بزرگ میگوید
  .گاھشان ھمان خاک پر ارزش است

 یک آموزگار میتواند با رفتار و گفتارش کشوری را دگرگون کند
 
 ز دانش میافکن دل اندر گمان/ میآسای ز آموختن یک زمان  

 "ھمھ ھرچھ بایستم آموختم/ فاِم خرد توختم : "چو گویی کھ
 )1( ارکھ بنشاندت پیش آموزگ/ یکی نغز بازی کند روزگار 

 .بارورشوندگی از زمین است، و از پیوند میان این دو است کھ انسان زاده میشود. بارورگری از آسمانھاست 

در تاریخ دین، پیوند میان آسمان و زمین بھ عنوان نخستین اروسی سپند کھ خدایان نیز از آن پیروی میکنند ستوده «
 )2(»شده است

 )3(»گواھی میدھند) اورانوس و گایا(مان و زمین اساطیر یونان و روم نیز بر ھمسری آس«

بھ ھستی ) مادینھ؛زمین(و یین) نرینھ؛اسمان(بر اساس اسطوره ی چینی آفرینش آسمانھا و زمین از دو بن پاِر یانگ«
 )4(»درآمده است و در پی این آمیزش انسان پدید میآید

 .ر گفتار شاعران و اندیشھ وران گیتی راه یافتھ استپیوند اسطوره ای میان آسمان و زمین بھ گونھ ای استعاره ای د

 )5(ھمی آسمان بر زمین داد بوس/ بزد نای رویین و بربست کوس  

. از پیوند میان خاک اھورایی ایران، با اندیشھ ھای آسمانی فرزانگانش، فرزندان این مرز و بوم زاده میشوند 
د از آن رو، کھ باران اندیشھ ی ایرانی، یگانھ، بر گیاه آنان کھ ریشھ در خاک مام میھن دارند و بارورن فرزندانی 

نژادگانی از تباِر ایران زمین . در این میان، بارورتریِن فرزندان، گیاھانی اند کھ آگاھانھ رازی با آسمان دارند. میبارد
 تا بدست ایشان، پایستگی کھ تخمھ ی اھورایِی اندیشھ ی ایرانی را در زھدان خود میپرورند و از آن گلھایی میرویانند

 .کشور خویش را بر گیتی ُمھر زنند

 .این گیاھان، آموزگارانند کھ با گفتارشان، کشوری را دگرگونھ میسازند

خاکی کھ ھمیشھ بر . جوانھ ھای برخاستھ از ساقھ ی آموزگاران، زایایی خاک مادر خویش، ایران را نمایان میسازند
ساقھ ھای آموزگارش را درو .  جوانھ ھایش با آسمان اندیشھ اش نیز ستیزیده اندوی رشک برده اند، و برای نابودِی
 .اما ھمیشھ و ھمیشھ، ایران چون سروھای روییده در خاکش پابرجا میماند. کرده و بر خاکش نمک پاشیده اند

ند، یک بار برای من بھ کسانی کھ تالش دارند بھ این سرزمین یورش آورده و نابودش ساز: کنت دو گوبینو میگوید 
ھمیشھ ھشدار میدھم کھ ایران چون سنگی خارا، ھمھ ی جنگھا و تجزیھ ھا و گردنکشی ھای بیگانگان را پشت سر 

 .ایران ایرانست. بیھوده کوشش نکنید. میگذارد و باز بر جا میماند

 .ر میان خاک بپرورندآیینھایی نیز ھستند کھ کوشش میکنند گیاھان را با جوانھ ھایشان، بر فراز خاک و نھ د 
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میدانند و بر این باورند کھ رویش را میتوان در آسمانھا، تنھا با سوشِر نرینھ ) دنی؛دنیا(گیتی را جایگاھی پست و تیره 
کھ زاینده نیستند، چرا کھ ریشھ در . از این دستھ اند، صوفیان و گیتی ناباوران. و بی پیوند با زمیِن مادینھ بارور کرد

 کھ خاک چون مادر است و بی زھدان مادر، کدامین زایندگی، درنِگ آبستنی می یابد؟خاک ندارند، 

پس بدانید و باور داشتھ باشید، آموزگارانی کھ اندیشھ شان ریشھ در خاک این مرز و بوم ندارد، یا ریشھ در مرداب و  
 . نخواھند یافتلجنزار دارند کھ گیاھان مردابی میپرورند و یا بر سنگالخ میرویند کھ بار و بر

. چون بذر میپاشید، برخی در راه افتاد و پرندگان آمدند و خوردند. روزی برزیگری برای بذرافشانی بیرون رفت«
اما چون . برخی دیگر بر زمین سنگالخ افتاد کھ خاک چندانی نداشت؛ پس زود سبز شد، چراکھ خاک کم عمق بود

اما . برخی میان خارھا افتاد، خارھا نمو کرده آنھا را خفھ کردند. خورشید برآمد، سوخت و خشکید، زیرا ریشھ نداشت
 )6(»... باقی بذرھا بر زمین نیکو افتاد و بار آورد؛ برخی صدھا برابر، برخی شصت برابر و 

 :از این روست کھ 

 :در این میان سھ گونھ آموزگار داریم 

  آموزگار نیک       -

  آموزگار خام       -

 گار بد آموز       -

  

، ریشھ ھایی کھ از آن برآمده را نیک میفھمد، بھ ھمین شوند جوانھ ھایی کھ از وی میرویند، "آموزگار نیک "    .1
ین آموزگارانی، ھمانگونھ کھ چن. دانش آموزانی خواھند بود کھ سرافرازی میھن خویش در آینده را تضمین میکنند

سمانی اند کھ با روشنی خویش، برای آیندگان شکوه بھ ارمغان می بھ درستی می اندیشد، فرشتگانی آ"  بزرگدار"
 :آورند

اگر روشنی باشد، دودمانھای آینده " فرا"آن . آموزگار بالھای بزرگیست کھ دانش آموز را بھ فرای آنچھ میداند، میبرد 
 )7(را شکوھی شگفت انگیز فراخواھد گرفت

ود، برای دانایی کھ پیام راستین خوشبختی را بازگو کند، پیام بھترین خوشبختی برای او خواھد ب«آموزگار نیک، 
 )8(»زندگی رسایی و راستی و جاودانگی را

. چنین آموزگاری در پھنھ ی ارزشھای جاودان و بی زمان، چون اورمزد دست بھ آفرینشی تا ھمیشھ می زند
 .ستین، کسی را سزاوار نیستپروراندن دانش آموزانی از جنس راستی، کاریست سترگ کھ مگر آموزگاران را

  

او با دانش . ، آموزگاریست پیوند ناخورده و ناآشنا با اندیشھ ھا و ریشھ ھای بر و بوم خویش"آموزگاِر خام "    .2
" زایندگی"گاھی ھم شوربختانھ پیش می آید کھ او از بن . اندک خویش نمیتواند بھ باروری فرھنگ خویش یاری رساند

ھای وی، دانش آموزانی خواھند بود، کھ بی ریشگی و سرگردانی را از آموزنده ی خویش بھ جوانھ . را نمیفھمد
 :و صد افسوس بھ کشوری با چنین آموزگاران و دانش آموزان ناباروری. برماند میگیرند

 )9(یک آموزگار خام میتواند شاگردان خویش را برای ھمھ ی زندگی سرگردان کند 

میان نیک و بد فرھنگ خویش را نمیشناسد، آموزه ھای خود را آمیختھ با نوش و نیش و چنین آموزگاری از آنجا مرز 
 .آموزھایی کھ پیام آور نیستی و مرگ فرھنگند. نیک و بد بھ خورد شنوندگان خواھد سپرد
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را ، پیام راستین را برمیگرداند، با گفتارش شیوه ی درست و خرد زندگی )دوش سس تیش(، "آموزگار بد" «    .3
بدین وسیلھ با گفتارم کھ سرچشمھ مینویی و . تباه میسازد و نیروی گران بھای نبِک اندیشھ را از آدمی دور میکند

 )10(»اخالقی دارد، ای مزدا و ای اشا از رفتار آموزگار بد دادخواھی میکنم

 )11(»چنین راھنمای ھرزه گو و ویرانگری ھرگز از یاد مردم بھره مند نخواھد شد«

 .با فرھنگ خود میستیزد از یکھزار دشمن جنگ افزار بدست، ویرانگرتر است کھ آگاھانھ" واپسین آموزگار"این  

را نابود میسازد، چنین بد اندیشی، ریشھ ھا را از درون ویران " آشکاره ھا"اگر دشمن از بیرون یورش می آورد و 
 )12(درست است بزرگترین کارخانھ ی نابودی توانمندیھا، آیین آموزش نا. میکند

 )13 (چنین جایگاھی بدست غیر مباد. آموزگاری، عشق است

 :چھ اگر نادانستھ، پایگاه آموزش را بھ دستان اھریمنی چنین آموزگارانی نھیم، آنگاه است کھ 

ھم اوست کھ کشتزارھا را ]. تحریف میکند[این مرد بد نھاد آموزشھا و سخنان درست را بر میگرداند و میکیبد « 
 )14(»ان میکند و بر روی مرد پارسا جنگ افزار میکشدویر

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

 شاھنامھ فردوسی )1(
 237میرچاالیاده؛ رسالھ در تاریخ ادیان؛رویھ  )2(
 17د فاطمی؛رویھ اساطیر یونان و روم؛سعی )3(
 76 تا 73اساطیر چین؛آنتونی کریستی رویھ  )4(
 شاھنامھ فردوسی )5(
 14-1: 13انجیل متی  )6(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )7(
 6 بند 31یسنا؛ ھات  )8(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )9(
 9 بند 32ھات : یسنا؛ گاتاھای دکتر آبتین ساسانفر  )10(
 10 بند 31یسنا؛ ھات   )11(
  گفتاری از ُاُرد بزرگ )12(
 د بزرگ گفتاری از ُاُر )13(
 10 بند 32یسنا؛ ھات   )14(
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   پیام آوران باورھای پست .32

 

 پیام آوران باورھای پست، بزرگترین پیروزیھای تاریخ مردم خویش را بھ ریشخند گرفتھ اند: ارد بزرگ میگوید

 نژادی پدید آید اندر میان/ ز دیھگان و از ترک و از تازیان 
 خنھا بھ کرداِر بازی بودس/ نھ دیھگان، نھ ترک و نھ تازی بود 

  )1(بجویند و دین اندر آرند پیش/ زیان کسان از پی سود خویش 

پیروزیھا را پاس داشتھ و . ھر کشوری در فراز و نشیب تاریخ خویش پیروزیھا و شکست ھایی را تجربھ کرده است 
گوشھ کنار جھان، گاھی حتا شکست در این میان خودباوری ملی تا بدانجا مھم است کھ در . از شکستھا پند گرفتھ است

برای نمونھ، باختریان شکست ماراتون را در تاریخ ملی و در تاریخ ورزش . ھا را چونان پیروزی وانمود کرده اند
اما در دل جھان، یعنی ایران، سخن بھ گونھ ی دیگر . جھان ھمانند پیروزی یونان بر ایران بھ رخ ھمگان کشیده اند

نخستین گروه یا روشن . ، دستاوردھای میھنی خویش را بھ دو گونھ ای متفاوت سنجیده اندروشنفکران ایران. است
 :اندیشان، بر پیروزیھا میبالند و بر شکستھا آگاھند اما در تالشند تا چرایِی آن را در یابند

 بیاورد و این نامھ را ِگرد کرد/ ز ھر کشوری موبدی سالخورد 
 نامداران و فرخ مھانوز آن / بپرسیدشان از کیان جھان 

 کھ ایدون بھ ما خوار بگذاشتند؟/ گیتی بھ آغاز چون داشتند "کھ 
 "بر ایشان ھمھ روز ُگندآوری؟/ چگونھ سرآمد بھ نیک اختری 

اما دومین دستھ، آنانی ھستند کھ دستاوردھای بزرگ ایران را بھ ریشخند گرفتھ اند و از شکستھای آن، چون ابزاری  
ابلھان با روان نازک و نرم و رمانتیک، دشمنانھ دستاوردھا و پیروزیھای . "گرایی بھره برده اندبرای سرکوب میھن 

 . )2("میھن خویش را بھ چالش گرفتھ اند

چھ بسیار فرھنگھایی کھ . در تاریخ جھان، جابجایی مرزھا و نابود شدن تمدنھا گردشی بسیار ساده و باورپذیر دارد
چھ بسیاری دیگر کھ در مرزھایی نو، با . یخ پاک شدند و از آنھا نامی ھم نمانده استبرای ھمیشھ از آستانھ ی تار

ھرگز بھ چنین فرسایشی تن در " ایران"در این میان، . سرزمینھای دیگر آمیختھ و خویشتن خویش را از یاد برده اند
اما سخن اینجاست؛ در روزگاری کھ . ردایران از آغاز با تاریخ بوده و تا پایان نیز با آن ھمراھی خواھد ک. نداده است

سخنی باورپذیر مینمود، اما در چند سده " ھمراھی با تاریخ"فرمانروایان ایران برای جھان نسخھ مینوشتند دم زدن از 
پاسداری از "ی کنونی کھ کشورمان از ھر زمانی در گذشتھ تنگدست تر و ناتندرست تر بوده آیا باز شدنی است در 

داد سخن راند؟ در اندیشھ ی نو اندیشان کنونی ایران، پدید آمدن چنین پرسشی، بھ ھمراه پاسخی " خویشتن میھن
 . نادرست، موجب شده تا ایشان برای کشور خویش نسخھ ھایی بی پیوند با آنچھ نیاز دارد بپیچند

 . ھا بھ ھر سو روان ھستندسیر اندیشھ ھا و داده . یکی از ویژگیھای جھان نوین، مرزناشناسی داده ھا و اندیشھ ھاست

 )3("سخن گفتن از آنھا زندگیمان را تباه میسازد] کھ[خواھند رسید، ] نیز[جریان ھای آلوده بھ مرداب "در میان آنھا 
             .برخی، این جریان ھا را با آغوش باز پذیرا میشوند، و چون سمی بر پیکره ی میھن خویش تزریق میکنند

آنھا ھمان گونھ کھ از داشتھ . )4("ھای سست بنیاد، ھمانند درختاِن ریشھ در مرداب، لرزان استریشھ ی آدم"چرا کھ 
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گاھی نیز ھمچون دوا فروشان دوره گرد نسخھ ی دیگر . ھای میھنی خویش آگاه نیستند، دوای درد آن را نیز نمیدانند
 .را برای دیگری میپیچند

بر اساس .  شھریاری در کشورھای دیگر برای کشور خود استیکی از زھرآیینھا، رونوشت برداری از شیوه ی«
 و زیردستان بھ این )5(خواندن کتابھای یونانیان و رومیان، مردم زیر فرمان پادشاھی میگویند، کشتن شاه قانونی است

ر با ھوده میرسند کھ در دولت مردم ساالر از آزادی برخوردارند، اما در حکومت پادشاھی ھمگی برده اند؛ این زھ
 )6(.گازگرفتگی سگ ھار ھمسانی دارد

این فرد پیوستھ از تشنگی رنج میبرد، با این حال از آب بیزار است و در چنان حالتی، گویی زھر میخواھد وی را بھ 
بھ ھمین سان زمانی کھ حکومت پادشاھی بھ دست چنان نویسندگان طرفدار شھریاری مردم . سگ دگردیسھ کند

ون سگ بدان چنگ و دندان نشان میدھند بھ ژرفی گزیده شود، در آن حال کشور بھ چیزی جز ساالرانھ کھ پیوستھ چ
 )7(پادشاھی نیرومند نیاز ندارد و با این حال مردم با اینکھ از ھستی وی بھره مندند، بھ شوند ترس از خودکامگان

 )8(»یعنی ترس از شھریاری نیرومند، از وی بیزارند 

ھمواره سنگ کشورھای بزرگ را بھ سینھ میزنند و ھم میھنان خویش را ] کھ] [اند[چک ابلھان در سرزمینھای کو"
 )9("تشویق بھ بخشش میھن و ناموس خود میکنند

گفتار درباره ی پیام آوران باورھای پست، زخمی را بر پیکره ی تاریخ ایران میگشاید، کھ آسیب شناسی آن بھ ویژه  
این زخم نھ از شمشیر فاتحان ایران در . سیاری از مشکالت فرھنگیمان شوددر سده ی کنونی، میتواند راھگشای ب

، تالش کردند برای "بازگشت بھ خویشتن"ھا، بلکھ از خامھ بھ دستانی است کھ بھ جای "فتح المبین"ھا و "ایسوس"
 زخم قلم کشور خویش زدند از-زخمی کھ اینان بر پیکره ی پھلوان. ایران ھویتی جز آنچھ بوده و ھست بسازند

 . ھرودوت ھا و ماراتون نویسان و الکساندر سازان سھمگین تر بوده است

 )10(ھنرمند و نویسنده ی مزدور، از ھر کشنده ای زیانبارتر است

 .میداد و توانست از راه راھزنی بھ شاھی برسد... کوروش پسر زنی یھودی بود کھ در جوانی ل: یکی از آنھا نوشت 

روش در پاس داشتن آیینھای بابلیان و مصریان ھمچون رفتار فریبنده ملکھ ی انگلیس در ھند کردار کو: دیگری نوشت
 !! بود کھ روبروی موشھا و گاوھا زانو میزد تا بتواند بھتر کشور آنھا را بچاپد 

 زنجیره ی دادگری انوشیروان را تنھا، خری باور کرد : آن یکی ھم گفت

در زمانی کھ مردم بھ شوند پلشتی . ی را در زمان جمشید پادشاه پیشدادی میبینیمدر اسطوره ھای ایران، چنین رویھ ا 
 سال خوشی بی رنج و کار دچار ھرج و مرج میشوند، زھرآیین گفتار ضحاک و چھ بسا روشنفکران 300ناشی از 

 ھستند کھ بر مارھای ضحاک نماد اندامواره ھای دولتی. قوم، موجب میشود بھ گازگرفتگی مارھای وی دچار گردند
دوش مردم سنگینی کرده اما با این از پیکره ی مردم تغزیھ میشوند، چون جوخھ ھای ترور از میان خود مردم قربانی 

 .میگیرند

این چنین روشنفکران، ھنگامی کھ سخن از پیروزی ھای بی خونریزی و برق آسای کوروش و داریوش میشود چھره  
را بھ پیش میکشند کھ از بن داریوش و کوروش چھ حقی داشتند بھ دیگر شان سیاه و سفید میشود و این پرسش 

 ! کشورھا یورش ببرند؟؟

میگوییم، گرچھ در تاریخ خوانده است، پادشاه ایران برای ساختن تخت " پارسھ"یا ھنگامی کھ از شکوه و بزرگی 
 بیمھ تامین اجتماعی داشتھ اند آه و جمشید بھ ھمھ ی کارگران مزد داده است و حتی زنان، حق زایمان میگرفتھ اند و

نالھ سر میدھند کھ ای داد و بیداد، آوای نالھ ی بردگانی کھ زیر دیوارھای تخت جمشید با زجر جان داده اند را 
 .میشنوند،

یا زمانی کھ بر بزرگی و شکوه ساسانیان زبان میگشاییم، فریاد و فغان سر میدھند کھ مگر نمیدانی مردم چھ زجرھایی 
گرچھ میدانند حتی اگر ھم چنین باشد، مردمان دیگر گیتی در آن دوران وضعیتی بدتر از .  از دست موبدان نکشیدندکھ

 .ایران داشتھ اند، بھ گفتھ ی دیگر، ایرانیان نسبت بھ دیگران در خوشی میزیستھ اند
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نی و پدید آوردن حس بیچارگی چنین دگراندیشانی برای باشندگان سرزمینشان چیزی مگر ناامیدی و افسوس از زندگا 
آنان سازنده نیستند چراکھ سازندگی از زایندگی درونی میآید، حال آنکھ از دیدگاه آنان . در آنھا بھ ارمغان نمی آورند

چنین . حتا از خود ھنری نیز نداشتھ کھ شایستھ گفتن باشد. ایران ھمیشھ مصرف کننده نظریات دیگران بوده است
براین باورند ": اسالمی ندوشن" یا بھ گفتھ ی استاد " اندر زمانھ، رسیده نو اند"فردوسی بزرگ، مردمانی، از دیدگاه 

 .کھ زندگی بھ تازگی، دراین چند قرن و بھ دست باختریان بھ ھستی درآمده است

نی میتابید تا امپراتوری پارسیان، آن آفتابی بود کھ بر ھمھ ملتھا و کشورھا و قوم ھا بھ یکسا: حال آنکھ ھگل مینویسد
 .این دولت، نخستین نماد عقل در تاریخ است. ھمھ ی آنھا را بھ یکسان بارور سازد

 :باورمندی بھ تاریخ و ھویت خویش، راز پایداری ماست زیرا

 )11(روزی کھ میھن و کشور خویش را از یاد ببریم، امنیت خویش را از دست داده ایم "

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

 پیشبینی فردوسی درباره ی آینده ی ایران )1(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )2(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )3(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )4(
)5( Regicide 
)6( Hydrophobia 
)7( Tyrannophbia 
  297، 296ویھ لویاتان، تامس ھابز رکتاب  )8(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )9(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )10(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )11(
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  خویشتن خویشتن .33

 

 :پرسش این است. راھی را کھ در زندگی برگزیده ایم میتواند برآیند بازخورد کنش دیگران، با ما باشد: ارد بزرگ میگوید
 آیا ما خویشتن خویشتنیم؟ 

 اید پاسخگوی برخورد بد دیگران باشیم؟و آیا ھمواره ب
این پرسشھا را کھ پاسخ گفتیم، آزادی در ما بارور میشود و پس از آن آرمانی بزرگ ھمچون عشق بھ میھن در چشمھ 

 وجودمان جاری میگردد

 
ی ریشھ در خویشتن یک. ھر واکنش و کرداری کھ از آدمیان در گیتی سر میزند میتواند ریشھ در دو گونھ کنش متفاوت داشتھ باشد

خویشتن خویشی، گونھ ای ھمریشگی و . ، دیگری ریشھ در کنش دیگران با ما"خویشتن خویشی"باوری یا بھ گفتھ ی ارد بزرگ 
ریشھ ھای خود را در می یابد و با نوزایی الگوی ریشھ ای خود بھ " خویشتن خویشی. "ھم آوایی با آنچھ از آن برآمده ایم است

او . او را کاری با گفتار دیگران نیست چرا کھ بھ خویشتن و راھی کھ خویشتن در آن میپوید باور دارد. ردازدبازآفرینی خود میپ
آزادی در او بارور است، . در رده ی نخست کارآفرینی قرار میگیرد، ازین رو بھ تنھا چیزی کھ می اندیشد آفرینش خود است

این منتقدان باالی گود ھستند کھ سدھا و جلوبندھا را میبینند، اما .  سد کند، نداردزیرا زمانی برای اندیشیدن بھ آنچھ میتواند او را
تاریخ جنگھای ایران و یونان را یونانیھا نوشتند کھ گزافھ گوییشان آشکار : او یا راھی می یابد، یا راھی میسازد، ناپلئون میگوید

ستره ی جنگ با جھان و خویشتن پویی بودند، در راھی کھ برگزیده ایرانیانی کھ در گ: و این کنایھ ایست پر معنا بدین چم. است
و اما دومین راه، . بودند، ھرگز زمان نوشتن آنچھ در آن غرق بودند را نمی یافتند چراکھ تاریخ را بزدالن مینویسند نھ کارآفرینان

بھ . از آن بر آمده اند را در نمی یابندآنھا ھرگز ریشھ ھایی کھ . برای آنانیست کھ کردارشان بازخوردی از کنش دیگران است
اگر کسی با آنھا برخورد بدی داشتھ باشد، پاسخ آنھا گزیدن راھی در جھت خشنودی . ھمین شوند خویشتن باوری را گم کرده اند

 .کردار بد آن کس است، نھ بھ خود غریدن و تکیھ چم آورانھ بر راھی کھ در آن میپویند

خودباوری جمعی و خویشتن خویشی . ایرانیان را در تاریخ ردیابی کرد" بازخورد کنشی"و " خویشتن خویشی"شاید بتوان 
مردمان اھوراکیش ایران، در آن . ایرانیان بھ روزگاری بر میگردد کھ ایران در نمایش جھانی قدرت، پیشاپیش ھمھ اسب میتازاند

انا «لکھ یاوران ایزدی در پیروزی بر اھرمند؛ شاید ھم زمان، چون پیادگان آستانھ ی شطرنج بازیچھ ی دست سرنوشت نیستند، ب
بی شوند نیست کھ دو تن از شاھان . گویان در پی بھ دست آوردن آنچھ حق خود میدانند، یعنی رسیدن بھ پایگاه ایزدی»الحق

 )1(ایرانی بھ آسمان میتازند، یکی جمشید و دیگری کاووس 
ترک و تازی و باختری " شمشیر و تفکر" کھ تن و روان ایران آماج یورشھای اما بازخورد کنشی ایرانیان از زمانی میآغازد

. برترین ویژگیھایش را بر سرش ویران ساختھ اند. او با ریشھ ھایش فاصلھ گرفتھ است، و دیگر زایایی ندارد. قرارگرفتھ است
تا اینکھ روزی، فرزندش . ھرگز دم بر نمیزنداوج و شیبش را نشیب وانمود کرده، زیباییھایش را زشتی بھ دیده اورده اند؛ و او 

آیا ما خویشتن خویشتنیم؟ و آیا ھمواره باید ! پدر: کھ بیش از پدر از خویشتن خویش دور افتاده است، میشورد و از او میپرسد
 پاسخگوی برخورد بد دیگران باشیم؟

و سپس لکنت میگیرد و نمیتواند پاسخ ...... ی میگوید ، آن تاز.....اما آن باختری میگوید . ما خویشتن خویشتنیم.  بلھ فرزندم-
لکنت پدر ناشی از . پاسخ چیزی نیست جز این کھ پدر راه را اشتباه رفتھ است. اما لکنت پدر بھترین پاسخ برای فرزند است. دھد

 .است" بازخورد کنش دیگران"با " خویشتن خویشتنش"درگیری درونی میان 
برمیگزیند؛ چرا کھ آزادی در او بارور شده است، او ریشھ ی خود را درک کرده، و پس از آن در این میان فرزند راھی نو 

 .در چشمھ ھستیش روان میشود] عشق بھ چیزی کھ از آن برآمده است[آرمانی بزرگ ھمچون عشق بھ میھن 
 نھ بیچارگی و بیماری تن از آن پس، او برخورد بد خاور و باختر را بھ حساب بدکرداری و بد ریشگی خود آنھا میگذارد

 .او با آینھ و آینک خود بھ آکھای خود مینگرد. فرھنگی خود

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

 انکاه کش"گرفتھ شده نھ از " کایوسان"و " کاووسان"ریشھ ی کھکشان بھ وارون اندیشھ ی ھمگان از  )1(
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  پیوند ابدی با نیاکان .34

 

پیوند ما تنھا با زندگان نیست، ھمھ ی ما پیوندی ابدی با نیاکان و اسطوره ھای سرزمین خویش : ارد بزرگ میگوید
 داریم

 
زاران سال کسی جز آنھا در گیتی نزیستھ برخی از آدمیان چنان در خودنگری یا خرده نگری فرو رفتھ اند کھ گویا ھ

نکتھ ی باریکی کھ پیرامون این دستھ از آدمیان میتوان بھ دیده . است، یا اگر کسانی زیستھ اند، بھ شمارشان نمی آورد
 .آورد، ناچیزی بزرگیست کھ آنان، خود را در آن فرورفتھ میبینند

 )1(»بخشش خدا ھمھ چیز، بھ شمار میروددر باختر، انسان بھ گونھ ای بی پایان ناچیز است؛ و «
 

برخی دیگر از آدمیان ھمانند خاوریان، ھمگونھ ھای خود را چون اندامواره ھای یک پیکره میبینند، ازینرو آدمیان را 
 .دارای سرنوشتی پیوستھ و بھم بستھ شده میبینند

 )2(»در خاور، انسان، خداست و خود را نوزایی میکند« 
 

ھمنوا با نیاکان اھوراکیش خود، پیوند آدمیان را تنھا با دیگر باشندگان زنده ی گیتی نمیداند " د بزرگار"در این میان، 
بلکھ زندگان گیتی را در پیوستگی ھمیشگی با نیاکان مرده و اسطوره ھای سرزمین خویش میداند، و این نکتھ ایست 

 :یی کرده استدر جایی دیگر نیز آن را بھ گونھ ای دیگر بازگو" ارد"شگفت کھ 
 

 روان زندگان و مردگان در یک ظرف در حال چرخشند: ارد بزرگ میگوید
 

این گزاره را ھنگامی بھتر . بدین معنی کھ آینده و اکنون و گذشتھ، در چرخشی گردونھ ای از یکدیگر تاثیر میپذیرند
 . با کنونمان را دریابیمدر می یابیم کھ با نگاھی بھ اندیشھ ھای نیاکانمان، پایستگی فرھنگی گذشتھ خود

 
یگانگی نیروی مردم با نیروی ھمھ نیکان درگذشتھ ی جھان و نیکان آینده کھ ] ھمازوِر فروردینگان[نیایشی بھ نام 

زیرا اگر بر تن جھان در گذشتھ ستمی رسیده باشد، امروز نیز از آن در رنج است و . خواھند آمد را آرزو میکند
 ......فرداھا نیز 

 
ایرانیان ھر سالھ پیش از آغاز نوروز بر روی پشت بامھای . میتوانیم ردپای سنتی دیرینھ را بیابیم" ارد"د گفتھ در تایی

در . ھنگام فردآمدن از آسمان، بتوانند راه خانھ را بیابند" فروھرھا و روانھای درگذشتگان"خود آتشی می افروختند تا 
ھنوز ھم ایرانیان این سنت . میھمانان آسمانی را بھ فال نیک میگرفتنداین روز، ھمگان با خانھ تکانی، فرودآیی چنین 

 ....را پاس میدارند، با رفتن سر خاک درگذشتگان خویش، ھمچنین با گرفتن آتش چھارشنبھ سوری و خانھ تکانی 

ستاییم کھ فروھرھای نیک توانای خوشبختی افزای پاکان را می: ( از فروردین یشت آمده13 از کرده ی 49در بند « 
آنگاه برای ده شب در اینجا بھ سر . در ھمسپتمدم گاه، برای آگاھی یافتن از خاندانشان، ھمچنین بھ یاری می آیند

 ) میبرند
 ...ِانا َانَزلناُه فی َلیَلھ الَقدر : سوره ی قدر. بھ شب قدر نامی شد" قرآن"شب فروآمدن فروھرھا در دوران باستان در 

در . شب قدر شبیست کھ از ھزار شب باالتر است. تو چھ میدانی این شب قدر چیست. ب قدرما فروفرستادیم در ش(
 )3(»بھ فرمان خداوند، برای کارھایی مھم و تا ھنگام سپیده درود میفرستند. این شب فرشتگان و فروھرھا فرود میآیند

 
درازا، پھنا و بلندِی گیتی [پھنای گیتی برای درک بھتر گفتارمان؛ صفحھ ای را در نظر بگیرید، با عرضی کرانمند بھ 

خطی مستقیم در عرض و بھ موازات . ، و طولی بیکرانھ بھ درازای زمان]سھ بعدی را بر یک بعد سوار کرده ایم
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سراسر پھنھ ی ] نھ ھمیشھ[این خِط پویا با سرعتی یکنواخت . طول از یکسوی گیتی بھ سوی پھنھ ی دیگرش بکشید
نقاطی کھ مدتی پیش از روی آن گذشتھ، . این خط گویای زمان حال است. ھ ی زمان میپیمایدگیتی را در طول بیکران

در این پویانمایی، تنھا نقاطی توانایی دگرگون . را زمان گذشتھ و نقاطی را کھ ھنوز بھ آنھا نرسیده است آینده بیانگارید
صحنھ پیوستھ بجاست، ). اری انجام میدھندآدمیانی کھ در زمان حال ک(ساختن خویش را دارند، کھ روی خط ھستند 

کنشھای آنان در پیوستگی با گذشتھ است، زیرا صفحھ ھستی، از زمان گذشتھ، و . اما آنھا ھرکاری نمیتوانند انجام دھند
از آنجا کھ گفتارمان درباره اندیشھ ایرانیست، بر روی اخالق ایرانی [بھ دست نیاکانمان چین و چروکھایی اخالقی 

 .برداشتھ کھ بر کنش اکنونمان اثر میگذارد] کرده ایمتمرکز 
 

این الگوھا، مرده ریگ . کھ بنگریم الگوھایی بر کنشھای جھان روان ھستند] عینک[در این میان، با ھر آینکی 
 .نیاکانمان برای ما ھستند کھ با شناخت آنھا بھ اسطوره ھا پیوند میخوریم

 :و اینک گفتارھایی از ُاُرد بزرگ

 . آدمھا میوه ھای درختانی ھستند کھ ریشھ ای از دیرینھ دارند :  بزرگ میگویدُاُرد
 
 فرمانروایان تنھا پاسخگوی زمان حال خویش نیستند آنھا بھ گذشتگان و آیندگان نیز پاسخگویند:  بزرگ میگویدُاُرد
 
ده است ، مرگ ھم زاد روزیست زاد روز ما با تاری نادیدنی بھ ھزاران زاد روز دیگر گره خور:  بزرگ میگویدُاُرد

 …ھمانند زاده شدن کھ بدرودی است بھ جھانی دیگر
 
 پنجره شناخت درست آدمیان ، بازبینی زندگی نیاکان آنھاست:  بزرگ میگویدُاُرد

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

 یونگکارل گوستاو روانشناسی و شرق؛ کتاب  )1(
 کتاب روانشناسی و شرق؛ کارب گوستاو یونگ )2(
 طالع بینی آریایی؛ پروفسور فاروق صفی زادهکتاب  )3(
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 ی میھنی اسطوره ھا فراموش کردن .35

 

ی کشورھای دیگر دلخوش سرزمینی کھ اسطوره ھای خویش را فراموش کند، بھ اسطوره ھا: ارد بزرگ میگوید
 فرزندان چنین دودمانی بی پناه و آسیب پذیرند . میکند

برای .  میگویند از گونھ پیچیده ترین دانشھای انسانی است)2("میتوخت"یا " میث"ن فارسی بدان  کھ در زبا)1(اسطوره 
، جامعھ شناسی، انسان شناخت درست اسطوره ھای یک کشور، نیاز بھ دانستن دانشھایی چون، زبان شناسی تطبیقی

امروزه " خردمندان ھمھ چیز دان"شناسی، تاریخ، ادبیات، روانشناسی داریم، تا جایی کھ اسطوره شناسان را میتوان 
 .خواند

علمی ندارد، نمیتوان نام دانش و علم نھاد، ازینرو برخی از " ابطال پذیری"بر ھر آنچھ کھ " پوپر"البتھ از دیدگاه  
برخی نیز پا را فراتر نھاده اند و .  گستردگی و کران ناپذیری این دانش، آن را نیمھ دانش میدانندناباوران بھ شوند

در این میان فردوسی بزرگ، رای . اسطوره را افسانھ و نیرنگ و دروغ و حتا الالیی برای خواب بچھ ھا میدانند
 :دیگری در سر میپروراند

 ِوشِن زمانھ مدانبھ یکسان َر/ تو این را دروغ و فسانھ مدان  
 )3( دگر بر ره رمز معنی برد/ ازو ھر چھ اندر خورد با خرد 

افتھ ھایی درین کتاب ھست کھ . او برین باور است کھ کتاب سراسر اسطوره اش، ھرگز دروغ و افسانھ نیست 
ید، رمز و رازی در خود خردمندانھ و باورپذیر مینماید، اما آنھایی ھم کھ باورناپذیر و فرابودانگارانھ بھ دیده می آ

مونھ فردوسی تا جایی کھ برای ن. میپرورد، کھ بازگشایی مازھای رازش بر گردن خوانندگان این کتاب سترگ است
، در تالش است تا گفتار خویش را خردمندانھ بھ در بازگویی خط بھ خط خداینامھ ھاتا کرانھ ی امانت داری و میتواند 

 : ی، دیو را، بھ پیکره ی انسان می آرایدبرای نمونھ، فردوس. دیده آورد

 کسی کاو ندارد ز یزدان سپاس/ تو مر دیو را مردم بد شناس 

 :یا در داستان جنگ رستم با اکوان دیو، ناخرسندی خود از ناباورانھ بودن داستان را باز میگوید 

 بھ دانش گراید، بدین نگرود/ خردمند کاین داستان بشنود 
 شود رام و کوتھ کند داوری/ آوری ولیکن چو معنیش یاد 

 اگرچھ نباشد سخن دلپذیر/ تو بشنو ز گفتار دھقان پیر 

را در چارچوب شناختھ شده ی دانشیک امروزه گنجاند یا نھ، " دانش اسطوره"بھ ھر روی، شک در اینکھ آیا میتوان  
 امروزه ی جھان از داشتن )4(رایاما دانش کاربردگ. یک چیز است و پذیرفتن تاثیرگذاری چنین دانشی چیز دیگری
در این میان، تنھا شاخھ ای از روانشناسی تحلیلی . ابزار شناسایی تاثیر اسطوره بر زندگی انسان بی بھره است

 .بھ کاربرد اسطوره ه در زندگی آدمی میپردازد" گوستاو یونگ"

یا جھانی، راز و رمزھای سرشت آدمی، ھا، داستانھایی ملی یا فرا ملی ھستند کھ در گستره ی سرزمینی " اسطوره" 
ھر کس کلید را . آنھا کلید باغ تو در توی گیتی ھستند. نوزاییھای طبیعت و بسیاری دانستنیھای دیگر را در بر میگیرند

پیشامدھا می آیند و میروند، و . رخدادھایی گوناگون گیتی کم نیستند. در دست داشتھ باشد، گیتی را ھم در مشت دارد
 .از دانستھ ھا و نگاره ھا را در اندیشھ ی آدمی مینگارندانبوھی 
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او شگفت زده از پراکندگی رویدادھای پیرامونش، . در این میان تنھا چیزی کھ بر جای میماند، سرگشتگی انسان است
 یگانگی درونی خویش را از دست میدھد و پیرو آنچھ در بیرون از خود معنی آن را در نمی یابد، از خود بیگانھ

تا این کھ کھن انسانھا یکی پس از دیگری میمیرند و تجربھ ھای خویش را ھمراه با جایگاه خود، بھ نو . میشود
اما از آنجا کھ نسلھای آدمیان را پیوستگی ھای بسیاری پیوند میزند، تجربھ ی نسلھای پی . انسانھای پسین تر میسپارند

 . انگی درونی آدمی را موجب میشوندھا یگ"کھن الگو"در پی، از راه بھ اشتراک گذاشتن 

بھ گفتھ ی دیگر، کھن الگو کھ بن مایھ ھای اسطوره است، ھمچون جنگ افزاری، یگانگی انسان را در برابر 
نگاھبانی میکند، زیرا بھ او ) کھ انسان را بھ پریشانی و از خودبیگانگی وادار میسازند(رخدادھای پراکنده و گوناگون 

ھمھ ی دگرگونی ھای و پلشتی : اسطوره ھا بھ انسان میگویند.  و او را بھ آرامش فرامیخواندراز ھستی را میگوید؛
از این رو، اسطوره ھا با بخشیدن . ھای آسمان و سرنوشت، چیزی بیش از دوباره آفرینی یک رویداد ساده نیستند

 :مونھبرای ن. دانایی بھ آدمی، از دوباره کاری ھا و ندانم کاری ھا جلوگیری میکنند

 :میسراید" شیخ محمود شبستری" 

 یقین کردی کھ دین، در بت پرستیست/ مسلمان گر بدانستی کھ، بت چیست 

در کھن دوران، آدمیان با کمک درک شھودی خویش از گیتی، قدرتھای باشنده در جھان پیرامون، یا ویژه تر کشاکش 
 این رو، بتھا، پیکرینگِی اساطیرند؛ بھ گفتھ ی دیگر کردند از" تمثیل"نیروھای ھاژمان خود را در پیکره ی خدایان 

حال اگر مسلمانان بت شکن، بھ . ھمھ ی راز و رمزھا و پیچیدگیھای جامعھ ی تازیان، در بتھایشان نمادینھ شده است
رایش واکاوی رازھای میان بتھا میپرداختند و بھ جای شکستن آنھا، با شناختنشان، کاستیھا و افزونیھای خویشتن را وی

 .در پی آن است" دین"یعنی ھمانی کھ . میکردند، آشکارا میتوانستند ھاژمانی پاکیزه و بی آالیش داشتھ باشند

بھ ھر روی تفاوت اساطیر کشورھا با ھم، از دگرسان بودن طبیعت، رخدادھا،تاریخ، روح و آداب و رسوم و شیوه  
 جدا از یکسانی زندگی انسانھا، رویدادھای متفاوت را اندیشیدن مردم آن کشور شالوده میگیرد؛ زیرا ھر سرزمین

 .آزموده، کھ شوند جداسری روح کشورھا با یکدیگر شده است

را میتوان نام برد، کھ در آغاز نام " سیاماکا"برای نمونھ واژه ی . تا جایی ھر کوه و دریا در اسطوره یک واژه اند
ردپای او را در داستان جنگ سیامک . م دیوی دگرگون میشودکوھی بوده است، و در دوران سپستردر اسطوره بھ نا

 .نیز میتوانیم ببینیم) کوه ارازورا(و خروزان دیو 

شاید گزافھ نباشد اگر ادعا کنیم کشورھا، فراتر از روند پیشرفت مایگانی و دگردیسی اندامواره شان، ھمواره کھن  
، ]نمونھ استالین[واند تفاوتی میان رھبران مارکسیست شوروی برای نمونھ، آیا کسی میت. الگوی خود را تکرار میکنند

و ھمچنین خاقانھای چین با مائو ببیند؟ و آیا اروپا با یکپارچگی اش، سودای ] نمونھ پطر[و تزارھای کھن روسیھ 
 را در سر نمیپروراند؟) سلم(امپراطوری روم 

ھره گیری آگاھانھ واکنشھای آدمیان در برابر بھ ھر روی، اسطوره ھا گونھ ای الگوی ناخودآگاھانھ، برای ب 
کشوری کھ الگوھای اساطیری اش را فراموش . رویدادھای گوناگون روزمره اند با این تفسیر کھ تاریخ تکرار میشود

در این میان، میل بھ اسطوره خواھی مردمان چنین . کند محکوم است بھ بازآموزی و بازآفرینی نمودارھای کھن خود
اما کھن الگوی آن یکی، ھرگز روان این یکی را . ادار میسازد تا از اساطیر دیگر کشورھا بھره گیرندکشوری را و

 . و این می انجامد بھ گونھ ای از خودبیگانگی فرھنگی. سیراب نمیسازد

ر از در کشوری چون ایران، کھ اساطیر آن بونده تر و رایومندتر از دیگر فرھنگھا چھره پردازی شده اند، یا فرات 
، بیگانگی با اساطیر، آسیب پذیری و بی پناھی )5(ح ملی کشور خود را باز میتابانندآن، بنابر دبستان ھگل گرا، رو

 . بیشتری بھ ارمغان می آورد

. در این میان، وابستگی ایران و ایرانی بھ اسطوره ھای خویش از سوی برخی از اندیشمندان بھ چالش گرفتھ شده است
 .طوره دوستی و سنت پرستی ایرانی را میستاید اما بر نازایی برخی سنتھای ایرانی خرده میگیردمھاتما گاندی اس

آنھم کشوری ھمچون ایران کھ فرھنگ آن، . ، کاری سخت و بسیار دشوار است)6(لی یک کشورسخن گفتن از روح م 
 .فراتر از مرزھای خویش سرزمینھای بسیاری را در پوشش خویش گرفتھ است
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، و خویشکاری آدمیان در یاوری "جنگ ھمیشگی میان نیکی و بدی"ی ایران، در یک گزاره ی کوتاه روح مل 
 . اھورامزدا برای پیروزی در آن است

  بھ آشکارا در می یابیم؛ )7(» ھیچ ملتی ھمسان با آن را نداردکتابی کھ«روح ملی ایران را در شاھنامھ، 

 .  شاھنامھ تا پایان آن بھ آشکارا میبینیمجنگ میان نیک و بد را از آغاز اسطوره ھای

 جنگ منوچھر – جنگ فریدون و ضحاک  - جنگھای تھمورث و جمشید با دیوان -جنگ میان سیامک و خروزان دیو 
ھمھ و ھمگی بازتاب چنین .......  جنگھای میان ایران و توران و – جنگ نوذر و افراسیاب تورانی –با سلم و تور 

 .یران ھستندروحی در پیکره ی ا

از آنچھ گفتیم پیداست، اسطوره ھا، چراغی روشن بر فراز اندیشھ اند، تا آدمیان ھیچگاه نژادگی و خویشکاری خود  
 . را در کوره راه ھای تاریخ فراموش نکنند

 )8(بیچاره فرزندانی کھ اسطوره ھای سرزمین خویش را فراموش کنند؛ آنان آسیب پذیر و بی سرپناھند 

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

 storyھمریشھ با  )1(
 mythologyھمریشھ با  )2(
 شاھنامھ ی فردوسی )3(
 پراگمات )4(
 استاد مرتضی ثاقب فری اندیشھ  )5(
 چنین گزاره ای را درست یا نادرست میداند از دیدگاه خرده بینانھ ی دانشگاھی کھ پرداختن بھ یجدا )6(
 گفتاری از آرتور نولدکھ )7(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )8(
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  خون جوانان میھن  .36

 

گل ھای زیبایی کھ در سرزمین ایران می بینید بوی خوش فرزندانی را می دھند کھ عاشقانھ : ارد بزرگ می گوید 
 برای رھایی و سرفرازی نام ایران فدا شدند

 
 بھ ابر اندر آمد یکی سبز ُنرد/ بخورد " سیاوش"ز خاکی کھ خون 

 گیا، بر چمن، سرِو آزاد گشت/ ھمھ خاک آن شارستان شاد گشت 
 ھمی بوی مشک آمد از مھِر اوی/ نگاریده بر برگھا چھِر اوی 
 پرستشگِھ سوگواران بدی/ بھ دی مھ بسان بھاران بدی 

 )1(رخِت بلندش بزیست بھ زیِر د/ کسی کو ز بھر سیاوش گریست 

گروی . نخستین گل زیبای میھن کھ پرپر شد، سیاوش بود. از خون جوانان میھن آبیاری میشود، ھماره، گلھای وطن
پر "قطره خونی از اندامش بھ روی زمین میچکد کھ از آن گیاه . زره بھ دسیسھ ی گرسیوز کم توان، سر او را میبرد

و این داستان سرآغاز آیین سوگ سیاووشان . ای سال، بس بارور شاخ بنیاد استکھ در ھمھ فصلھ. میروید" سیاووشان
در آیین سو و شون زنان بھ سر و موی خود میکوبند و تن خویش را . در ایران، بھ ویژه در سغد و خوارزم میگردد

ویھ و سپستر،می می خلند، مردان نیز با خستن روی، پاکی و فرھمندی سیاورشن را یاد میکنند کھ در دوران آل ب
 . انجامد بھ عاشورای حسینی

پایداری شگفت آور . ھمواره در اندیشھ ی ایرانیان جاودانھ مانده است" روییدن گیاھی از خون جوانان  ")2(کھن الگوی
ایران و ایرانی در جنگھای ھمیشھ تحمیلی ایران، از خون جوانانی سرچشمھ میگیرد کھ در ترازوی سنجش ھستومندی 

از خون آنانست کھ ایران آباد . ا ھستی میھن اھوراییشان، جانباختن را بر سرسپردگی بیگانھ برتری دادندخویش، ب
 .است

از سوی دیگر، کجای این آبادبوم را سراغ دارید کھ پایمال سم ستوران بیگانھ نشده باشد؟ اگر بارھا و بارھا بھ ایران، 
 سرچشمھ سیراب است آبادی این کھن بوم و بر؟ دل گیتی، تازش شده، کھ اینچنین است، از کدامین 

 / تن تشنھ ی بوم را ؟/ کھ سیراب سازد/ مگر ھست آبی/ جز از خون دریادالنش
 بھ زیر افکند دشمن شوم را ؟/ بھ بر آرد از ھیچ، آبادبومی

دارند، خاکی کھ بھ ھمین شوند گلھای زیبایی کھ در سرزمین ایران میرویند، نشانھ از پایستگی و باروری خاک خویش 
 :پیوستگی و زایایی خود را مدیون جوانان جانباختھ اش میداند و چھ زیبا سرود خیام

 گویی ز لب فرشتھ خویی،رستھ است/ ھر سبزه کھ بر کنار جویی،رستھ است
 کآن سبزه ز خاک اللھ رویی،رستھ است/ پا بر سبزه تا بھ خواری ننھی

 :یا
  از سرخی خون شھریاری بوده است/در ھر دستی کھ اللھ زاری بوده است

 خالیست کھ بر رخ نگاری بوده است/ ھر شاخ بنفشھ کز زمین میروید

 فداکاری در راه میھن ، خوی بزرگان و جاودانھ ھاست: ُاُرد بزرگ میگوید

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
)2( Archetype 
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  ایران، بھشت ماست .37

 

 .ایران بھشت ماست، ایران تنھا بھانھ ی بودن است: ارد بزرگ میگوید

 از آن بھ کشور بھ دشمن دھیم/ اگر سر بسر تن بھ کشتن دھیم  
 کنام پلنگان و شیران شود/ دریغ است ایران کھ ویران شود 

 )1(بر این بوم و بر زنده یک تن مباد/ و ایران نباشد تن من مباد چ

پاره ای کھ بھ اندازه ی ھمھ شش . در باورھای ایرانیان باستان نیمکره ی باالیین زمین بھ ھفت پاره بخش میشده است 
در باختر آن .  بودنام پاره ی مھم میانی خونیرس. پاره ی دیگر بود در میان، و شش پاره ی دیگر پیرامون آن بودند

َسَوه در خاور آن ارزه، دو پاره ی جنوبی فَرَدَدفش و ویَدَدفش و دو پاره ی شمالی وروبرشن و وروجرشن خوانده 
 .در میانھ ی جھان در خونیرس جای دارد" ایران"از این ھفت کشور گیتی، . میشدند

 را ارمغان باختر در سده ھای کنونی میدانند برای آن دستھ از ایرانیان نواندیش کھ خودآگاھی ملی و ملیت گرایی
موبدان موبد ایران در پاسخ بھ خرده گیریھای گشَنسب فرمانروای تبرستان بر سیاست ملی " َتنَسر"بخشی از نامھ ی 

تنسر . اردشیر پاپکان، را نمونھ می آورم تا بدیشان اثبات شود خودآگاھی ملی در ایران دیرزمانی ھستی داشتھ است
 نامھ، ایران را بھ سر و ناف و کوھان و شکم کره ی زمین ھمسان کرده است و با شودنھایی کھ می آورد، در این

 :میخواھد اثبات کند ایران بھترین جای زمین و ایرانیان بھترین و برترین مردمان روی زمین اند

یزدان، سوارکاری . و برترین آنھااما ایران، میان زمینھای دیگر و ناف زمین است؛ و مردم ما نیکوترین باشندگان «
ھر ھزار مرد از لشکریان ما پیش .... ترک و زیرکی ھند و خوبکاری و صنعت روم، ھمھ را در مردم ما آفریده است

 )2(»....روزی می یابد پی "با اینکھ ھیچگاه آغازگر جنگ نیستیم"بیست ھزار تن از جنگاوران دشمن ما 

 :لی را در پاسخ کیقباد بھ پشنگ تورانی بھ آشکارا میبینیمدر شاھنامھ نیز چنین خودآگاھی م 

 کھ از ما نُبد پیشدستی نخست/ کھ دانی درست : چنین داد پاسخ
 کھ شاھی چو ایرج شد از تخت کم/ ز تور اندر آمد نخستین ستم 

 :نظامی گنجوی این خودآگاھی را بھ زیبایی می ُسراید 
 ینده زین قیاس خجلنیست گو/ ھمھ عالم تن است و ایران، دل 
 دل ز تن ِبھ بود، یقین باشد/ چون کھ ایران دل زمین باشد 

شاعر واالتبار ما بیگمان ھرگز اوستا نخوانده است، چرا کھ نیاکان موبد وی در دوران ساسانی نیز اوستا میخواندند 
 .اما معنی آن را بھ خوبی آنچھ ما اکنون میفھمیم، نمیفھمیدند

 :ُسرایددر جایی دیگر نیز می

 ترکانھ سخن سزای ما نیست/ ترکی صفت وفای ما نیست 
  او را سخن بلند باید/ آن کھ از نسب بلند زاید 

خاقانی شروانی نیز ھنگامی کھ از ویرانھ ھای تیسفون میگذرد با دیدن بزرگی درگذشتھ ی ایران زمین افسوس 
 ایوان مدائن را آیینھ ی عبرت دان / ھان دل عبرت بین از دیده ِعَبر کن ھان : میخورد و میسراید

 : خیام نیشابوری نیز با افسوس میگوید
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                                                   آھو بچھ کرد و روبھ ارام گرفت/ آن قصر کھ جمشید در او جام گرفت 
  !دیدی کھ چگونھ گور، بھرام گرفت؟/ بھرام کھ گور میگرفتی ھمھ عمر 

 
میتوان فریادھای . ویران شده ی نامداران سرزمینمان ایران میتوان ھزاران ھزار چشمھ جاری دیددر کاخھای 

 )3( دادگستر آنھا را شنید و تنھایی را از یاد ُبرد
اما ریشخندسازان و روشنفکران این مرز و بوم در چند دھھ پیش کھ متاثر از آموزه ھای مارکسیسم شوروی بودند بھ 

اندیشھ وراِن کھن این مرز و بوم کھ با دیدن ویرانھ ھای ایران بر دادگستری ایران باستان افسوس واروِن شاعراِن و 
میخوردند، برای مردم بازگو کردند کھ نالھ ی بردگان و ستمدیدگان دفن شده زیر دیوارھای کاخ ھای کھن ایران را 

آنکھ بھ سرنوشت میھن و مردم " نمیدانستند، اما دریغ انکھ. شنیده اند، سپس اشک ریختند و خود را بھ سفلگی زدند
، چیزی کھ از )4("عشق بھ میھن نشان پاکی روان آدمی ست. سرزمین خویش بی انگیزه است ارزش یاد کردن ندارد

 .آن بی بھره بودند

حتا . اندنکتھ ای کھ چنین روشنفکرانی نمیدانستند، این بود کھ پایستگی ایران بھ ھر شیوه در تاریخ باید ماندگار بم
ھنگامی کھ در زمان قاجار ایران پایمال سم ستور روس و انگلیس شده یکی از بزرگترین ایران شناسان باختر کنت 

ایران تا ھمیشھ پابرجا خواھند ماند اما گویی این ملت بزرگ بھ موجب قراردادی معنوی و : "دوگوبینو مینویسد
 گوبینو با ھوشمندی دریافتھ". خورد کنند و در پشت سر دروغ بگویندرازآمیز با ھم پیمان بستھ اند، در روبرو نیکو بر

است، آن بزرگمنشی ھای ایرانی کھ در روزگار سربلندی ایران شوند برتری ایرانی بر دیگر آدمیان شده است، اکنون 
یشھ پابرجا نیز باید تکرار شود، حتا بھ بھای تقدس پیشگی و تعارفات ظاھری، تا شیرازه ی این کشور بزرگ تا ھم

پیوستگی میان ایران و ایرانی در درازنای تاریخ مایھ ی رشک نیز بوده، چنانچھ سرپرسی سایکس کارگزار . بماند
نمیدانم چرا ھر ایرانی مفلوک، آنقدر بھ بیابانھای ناتوان در کشت و خاک نابارور  " :استعمار انگلیس با خشم میگوید

 !"خویش میبالد؟

 وی خواستند بھ شونِد سروری وی بر ھمھ جھان، ایرانیان را در جایی خوش آب و ھواتر روزی سربازان کوروش از
ھرگز، اگر در ایران بھ سختکوشی آموزش داده نشده بودیم و با : "از ایران جایگیر کند، کوروش با مھربانی پاسخ داد

 "زمینھای سنگالخی آن خوی نگرفتھ بودیم، از کجا میتوانستیم سرور جھان باشیم؟

ھمگام با گفتار کوروش؛ ایران یگانھ کشوری ست کھ سرزمین وی با مردم آن در پیوستگی تو در توی اسطوره ای 
کجاست آتن و اسپارت، و کجاست مصر با فراعنھ اش؟ بارھا و بارھا در یورش ترک و تازی و مغول، . قرار دارد

ایران تنھا بھانھ ی "از این رو . ان ایران مانده استایران تھی از مردم شده، حتا نامش را نیز عوض کرده اند اما ایر
تازیان در ھنگام یورش بھ اھورابام ایران، ھنگامی کھ بھ اھواز رسیده بودند، میپنداشتند بھ بھشت وعده ". بودِن ماست

 شک خواھد داده شده در قرآن رسیده اند، اگر آن سیاه اندیشگان سیاه دیده ایران را چنین نیک روز دیده اند، چھ کسی
 ؟"ایران بھشت ماست"کرد کھ 

 ...ایران سپیده دم تاریخ است: ارد بزرگ میگوید 

ایرانیان نخستین قوم تاریخی ھستند؛ ایران . با امپراتوری ایران، نخستین گام را بھ پھنھ ی تاریخ پیوستھ میگذاریم«
 وضعیت ثابت مانده اند و تا روزگار ما در حالی کھ چین و ھند در. نخستین امپراتوری از میان رفتھ ی تاریخ است

ھمچنان بھ شیوه ی طبیعی و گیاھی زیستھ اند، تنھا ایران میدان آن رویدادھا و دگرگونیھایی بوده است کھ از زیستن 
اگر امپراتوریھای چین و ھند در تاریخ برای خودشان جایگاھی داشتھ اند تنھا از دیدگاه خودشان بوده .... سخن میگوید

ولی از ایران است کھ نخست بار آن فروغی کھ از پیش خود میدرخشد و پیرامونش را روشن میکند سر بر است؛ 
از دیدگاه سیاسی، ایران زادگاه نخستین امپراتوری راستین و حکومتی کامل است کھ از عناصری ناھمگن .... میزند

زمین پھناور زیر فرمان ناپلئون، امپراتوری بھ امپراتوری ایران، ھمچون امپراتوری گذشتھ آلمان و سر. فراھم می آید
معنای امروزی این واژه بود؛ زیرا از کشورھای گوناگونی فراھم می آمد کھ ھر چند بھ شاھنشاھی ایران وابستگی 

 »)5(تھا و قوانین خود را حفظ میکردندداشتند اما فردیت و عاد

" زیستن و زندگی"از " زن"است در حالی کھ واژه ی " مردنی و میرا"در چم " مرد"در اندیشھ ی ایرانی، واژه ی  
. را چون مادر خویش دوست دارند" ایران"شاید بھ ھمین شوند است ایرانیان در درازای تاریخ . ریشھ گرفتھ است

دید مردم ایران بھ کشورشان دیدی ناموس پرستانھ . چون ایران زیستندگی زن گونھ ی خویش را تا ابد پایستھ میداند
در اسطوره ھای کھن .  نکتھ ی شگفت اسطوره ای در اینباره پیوند جم و جمک با آسمان و زمین ایران است.است

کھ از پیوند میان آن دو ) چون نمونھ ی گایا و اورانوس(ایران جمشید خدای آسمان و جمک خواھر وی خدای زمین اند
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کھ در (ست میدھد، بھ گونھ ای نمادین جمک را ضحاک پس از آنکھ جمشید را شک. فرزندان ایران زمین زاده میشوند
بھ شبستان خود میبرد و بھ او جادویی می آموزد، با این معنا کھ مام ) شاھنامھ بھ کالبد شھنواز و ارنواز درآمده است

میھن را از آن خویش کرده است و در پایان روزگار ضحاک، پیروزی فریدون زمانی قطعی میشود کھ جمک را از 
 .اک بھ آغوش خویش میکشاندشبستان ضح

 ستی ھمچون عشق فرزند است بھ مادرمیھن پر: ُاُرد بزرگ میگوید

کھ بھ مرام ھا و آرمانھایی چون جھان میھنی، سوسیالیسم، مارکسیسم، آنارشیسم " واپسین ایرانیان"برای آن دستھ از  
 :ینند، گفتھ ای از ارد بزرگ را ھدیھ میدھمباور دارند و اندیشھ ی خویشتن را با میھن پرستی در ھمستاری میب... و 

این خواستی است ھمھ گیر کھ اگر جزین باشد باید در ! میھن دوستی دستھ و گروه نمیخواھد«: ارد بزرگ میگوید 
بھ آنھایی کھ میگویند ُاُرد عشق نمیشناسد بگویید او ھم . سرافرازی کشور بزرگترین خواست ھمگانی ست. شگفت بود
 .»" ........ایران"یکبار و برای ھمیشھ عاشق میھن پاکش ... ! ...عاشق شد

 

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

 شاھنامھ ی فردوسی )1(
 تاد مرتضی ثاقب فر اس-کتاب شاھنامھ فردوسی و فلسفھ ی تاریخ ایران )2(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )3(
 گفتاری از ُاُرد بزرگ )4(
  ھگل-کتاب فلسفھ ی تاریخ  )5(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

 
 فرگرد ھشتم    

 

                  بزرگان ایران زمین
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  کوروش بزرگ .38

 

 از راه راستی و کمک بھ کوروش نماد فرمانروایان نیک اندیش است و نام او میماند، چرا کھ: ارد بزرگ میگوید
 آدمیان روی برنگرداند

 
 

بدانیم و فردوسی بزرگ را بازگو کننده ی اندیشھ نیک در کالبد " اندیشھ ی نیک"اگر اشو زرتشت را پدیدآورنده ی 
نمیتوانند بھ کردار رساننده ی اندیشھ و گفتار نیک در " کوروش بزرگ"، بی گمان ھیچ باشنده ای چونان "گفتار نیک"
بزرگمردی نیک اندیش، نیک گفتار و نیک کردار کھ تا ابد نامش جاودان خواھد ماند از . باشد" کردار نیک"کره ی پی

 .آن رو کھ سودایی مگر بھروزی آدمیان نداشت
 

کوروش قھرمان بختیار، چھ بھ فرمانروایی رسید، میان قوم ھای برادر آشتی ایجاد کرد، سپس لیدی و فریگیھ را بر 
 )1(. آسمان با او سر کین نداشت، چون فرزانھ بود. ش افزود و بر نیروی سراسر ایونی چیرگی یافتقلمرو خوی

 
..... کھ او شبان من است و بخشش و شادی مرا بھ انجام خواھد رسانید.... درباره ی کوروش.... خداوند میگوید

 را شکست دھم و کمرھای پادشاھان  کھ دست راست او را گرفتم تا با وی کشورھا-خداوند بھ مسیح خویش کوروش
 )2(. را بگشایم؛ تا درھا را بر روی وی باز نمایم و دروازه دیگر بستھ نشود

 
ھنگام پادشاھی کوروش، ایرانیان آزادی داشتند و ھمھ ی مردان آزاد بودند و سرور و فرمانروای بسیاری از مردمان 

 اگر در میان ایرانیان مرد خردمندی بود .زادی انباز کرده بودندفرمانروایا، زیردستان خویش را در آ. دیگر نیز بودند
پادشاه بر . کھ میتوانست اندرزی بدھد کھ مردمان را سودمند باشد، چنان میکردند کھ ھمھ از خردمندی او بھره ببرند

 )3(. کسی رشک نمیورزید اما بھ ھمھ ازادی میداد تا  آنچھ میخواھند بگویند
 

دم کھ بھ راز کامیابی فرمانروایان و دولتھا، و شوندھای فراز و نشیب آنھا و چگونگی رفتار روزی در اندیشھ افتا
بدین ھوده رسیدم کھ برای انسان . رھبران و کردار زیردستان و مھربانی و جانفشانی کسان نسبت بھ یکدیگر پی ببرم

یاد آوردم کھ چگونھ یک تن، چون کوروش اما ھنگامی کھ بھ . آسانتر است کھ بر جانوران فرمان راند تا بر آدمیان
پارسی، بود کھ بسیاری از آدمیان و شھرھا و ملتھا را فرمانبردار خود کرد، بھ ناچار گمان خود را دگرگون کردم و 
اکنون بر آنم کھ فرمانروایی بر انسانھا نھ کاری ناشدنی است و نھ حتا دشوار، چنانچھ بخردانھ و با ھوشمندی در پی 

با آنکھ گروھی از آنان از . باری میدانیم کھ مردمان بھ دلخواه خود کوروش را فرمان بردند. یی بر آنھا برآییمفرمانروا
او چندان دور بودند کھ مسافت میانشان را چند روز و یا حتا چند ماه میبایست طی کرد، و بسیاری از آنھا ھرگزش 

با این ھمھ ھمگان او را از ژرفای دل . بھ دیدارش رسندندیده بودند، و برای بسیاری امید ھم نمیرفت کھ روزی 
 )4(. دوست داشتند

 
کوروش پسر کمبوجیھ و ماندانا دختر پادشاه ماد، در دالوری و کارایِی خردمندانھ و دیگر فرزانگی ھا سرآمد مردم 

دستیابی بھ بھترین روزگار خود گشت، زیرا پدرش او را شاھانھ پرورده بود و برای رسیدن بھ بزرگترین ھدفھا و 
از ھمان آغاز کارش پیدا بود کھ بھ انجام کارھای بزرگ کامیاب خواھد گشت زیرا . پایگاه ھا تشویقش کرده بود

ھمھ گفتھ اند کھ کوروش نھ . فرزانگی و کاراییش برای کسی چنان جوان و تازه پای بھ میدان نھاده شگفت آور مینمود
لکھ در رفتار با زیردستان میانھ رو و پاک اندیش و انسان دوست بود، و بھ ھمین تنھا در جنگ دالور و بی باک بود، ب

 )5 (.میخواندند" پدر"شوند ایرانیان او را 
 

مردی کھ درباره ی او سرنوشت  بر این بوده کھ باید برتر از .. او ھیچگاه ھمسان با خود را در این جھان نداشتھ است
 )6(. دیگران باشد
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 تاریک و اندوھبار جھان را در اندک روزگار پیش از کوروش بھ یاد می آوریم، اھمیت بی کران ھنگامی کھ دوران
داده اند، زیرا در گروه انگشت شماری از " بزرگ"او را بھ حق برناِم . آن شاه شکوھمند و بزرگ بھتر نمایان میشود

کوروش مشتی از پارسیان گزیده را بھ . ریغ کندبدانان د" بزرگ"مردمان جای دارد کھ انسانیت نمیتواند از دادن برناِم 
دو از اینھا اندکی . پیروزی بر چھار دولت کھ بزرگترین و گردنفرازترین دولتھای روزگار خود بودند رھبری کرد

دو دولت ماد و لیدی در اوج قدرت و برومندی . پیشتر نیرومندترین دولتھای جنگاور یعنی آشور را شکست داده بودند
دو تای دیگر یعنی مصر و بابل، دولتھای متمدن بسیار کھن . د و از پیروزی ای بھ پیروزی تازه رسیده بودندخود بودن

. از این رو کوروش بسیار بر اسکندر برتری داشت. اما کوروش دولتھای آنھا را بر باد داد. روزگار بھ شمار میرفتند
یغ جمھوری خواھان بر وی کشیده شد نبود؛ مانند سردار ھمچنین وی مانند آن فرمانده ی رومی، ژولیوس سزار، کھ ت

نبود کھ برای سیر کردن حس آزمندی و ) چنگیز خان(و یا خان مغول ) شارلمانی(یا سرکرده ی فرانکی ) آتیال(آلبانی 
، بلکھ وی پادشاھی بود کھ چون دولت ماد بھ وی یورش آورد و .جنگجویی خود بر سر مردمان بیگانھ تاختھ باشد

دی و مصر و بابل ھمستار با وی ھم پیمان گشتند و بر سرش تاختند، شمشیر خویش را برای دفاع از تاج و تخت و لی
بر جامھ اش لکھ ی . از ھمھ ی اینھا باالتر وی یک انسان بود. سرزمین پدرانش از نیام بیرون کشید و پیروزی یافت

 )7(. بی آبرو ساختھ است یافت نمیشوداس را ننگ خون آلود ھیچ فرمان کشتاری از آنھا کھ فرزند المپی
 

، بلکھ آفریننده و )ناپلئون بناپارت(او فرزند زمان و پرورده ی روزگار خود نبود، زاده ی انقالب نیز بھ شمار نمیرفت 
ا وی از ھر انسان دیگری گردونھ ی زمان ر. پدر زمان خود بود و بوِدش او یکتا و بیھمتا، در تاریخ جھان مانده است

محکم تر چسبید و در مدت زندگیش یک دوره ی تاریخی را بھ پایان رسانید و دروه ی نوینی را آغاز کرد یعنی 
و این قوم پارسی کھ بوِدش خود . فرمانروایی جھان را از چنگ سامیان بھ در آورد برای ھمیشھ بدست آریاییان سپرد

ت، با ھمھ ی توفانھای سختی کھ بر وی گذشتھ، از را چون یک افتھ ی جوان در تاریخ جاودانی بشر مدیون اوس
سرنوشت ھزاران قبیلھ ای کھ سرزمین ایران را زیر پا گذاشتند و سپس رفتند و گم شدند و فراموش گشتند، دور مانده 

 )8(. است
 

کوشا و نیرومند و دالور، در زیرکی ھای جنگی زبردست، و دارنده ی ھمھ ی ویژگیھای یک سپھبد پیروزمند؛ 
ردمانش را با یک رفتار دوستانھ و خودمانی فدایِی خود میکرد، لیکن از پذیرفتن درخواستھایی کھ زیانشان در آن م

در رفتار با کسانی کھ بھ چنگش گرفتار می آمدند، نرم بود و حتا آماده بود گناه بسیار . نھفتھ بود خودداری میکرد
 )9(. بزرگ شورش را ھم بیامرزد

 
می بارید، رفتار جوانمردانھ و مردم پسندانھ ای کھ با از پای افتادگان مینمود، او را بی مانند از منش او آزادگی 

وی ھرگز شھری را بھ ویرانی نکشید و شاه تاج باختھ ای را بھ دژخیم نسُپرد، در بابل چون پادشاھی قانونی . میسازد
ر یاد میکردند و یونانیان و دشمنان وی بھ بزرگی او سر پارسیان سربلندانھ از وی با برناِم پد. و قانون گذار رفتار کرد
 )10(. کرنش فرو می آوردند

 
ما میتوانیم ببالیم کھ نخستین مرد بزرگ آریایی کھ سرگذشتش بر تاریخ روشن است، ویژگیھایی چنین برجستھ و 

ھست کھ از آرامگاه بنیاد براستی من در گمانم کھ آیا برای ما مردم آریایی ھیچ بنای دیگری . درخشان داشتھ است
 )11(. گزار دولت پارس و ایران، کوروش ھخامنشی، ارجمنتر و مھم تر باشد

 
بھ گفتھ ی امرسون ھمھ ی مردم از تاج گذاری . کوروش یکی از کسانی بود کھ گویا برای فرمانروایی آفریده شده اند

داره ی امور بھمانگونھ شایستگی داشت کھ در روح شاھانھ داشت و شاھانھ بھ کار برمیخواست؛ در ا. او شاد شدند
با شکست خوردگان بھ بزرگواری رفتار میکرد و نسبت بھ دشمنان . کشورگشاییھای شگفت انگیز خود چنین بود

پس مایھ ی شگفتی نیست کھ یونانیان درباره ی وی داستانھای بیشمار نوشتھ اند و او . گذشتھ ی خود مھربانی میکرد
کوروش زیبا و خوش اندام بوده است چھ ایرانیان تا روزھای . ان جھان پیش از اسکندر دانستھ باشندرا بزرگترین پھلو

 )12(.پایانی دوره ی ھنر باستانی خویش بھ وی ھمچون نمونھ ی زیبایی اندام مینگریستھ اند
 

دار بزرگ و کوروش سر. از میان پادشاھان، کمتر کسی از پس خویش نامی مانند کوروش بھ جای گذاشتھ است
وی بخشنده و نیکوخواه بود و انیشھ ی آن را نداشت کھ کشورھای زیر . بخت نیز با او یاری میکرد. پیشوای مردم بود

فرمان خویش را بھ انجام روشی یکسان وادارد بلکھ این خردمندی را داشت کھ سازماندھی ھای ھر یک از 
 نمیبینیم کھ کوروش مانند رومیان کشور ھماورد خویش را ما ھرگز.. فرمانرواییھا را بی دگرگونی برجای گذارد

نخست با خویش ھمپیوند گرداند و سپس در زمان ناتندرستی و ضعف وی او را پیرو و فرمانبردار خویش کرده و بھ 
ح مسی"و یھودیان این پادشاه را " قانون گزار"و " سرور"، یونانیان او را "پدر"ایرانیان کوروش را . او ستم نماید

 )13(. بھ شمار می آوردند" خداوند
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آنچھ خواھیم گفت تنھا . با آوردن دیدگاه ھایی از نویسندگان باستان و نوین، ارجمندی کوروش در تاریخ آشکار میشود

یک ھوده گیری کوتاه است از زندگی و کارھای او کھ برای پایان دادن بھ گفتارمان درباره ی زندگی آن بزرگمرد 
 :مینمایدآوردنش شایستھ 

" پدرساالری"در میان خانواده و در میان مردم وی زندگی . کوروش در میان قومی چوپان و کوھستانی زاده شد
کوششھای او ھمھ . او در اندیشھ ی آن بود کھ جھان آن روز را بھ زیر نگین پادشاھی خود درآورد. ارجمندی داشت

در کارھا درنگ روا نمیداشت و کار . زرگ را دارا بودکوروش ھمھ ی گوھرھا و ھنرھای یک رھبر ب. کامیاب بود
کوروش دوراندیش بود، برای روزھای . امروز را بھ فردا وانمیگذاشت یعنی در گرفتن تصمیم بسیار تند و تیز بود

شکست و ناتوانی کارسازی ھای بایستھ را انجام میداد و از اختیارات خود در راه خوشبختی یاران و ملتش بھ 
او فرزند دشتھای فراخ و کوھستانھای بلند پارس بود، ساده زندگی میکرد و چون انسانی . بھره میگرفتفرزانگی 

از زندگی شاھانھ ولی پوسیده ی بابلی . یک زن بیشتر نگرفت و فرزندان خویش را شاھانھ بار آورد. آزاده می اندیشید
کوروش وفا شناس بود؛ دوست داشت یاران . .بدش می آمد و شھرھای پر آدمی و پر از ھیاھو را ناخوش میداشت

 )14(. خود را تشویق کند و پاداش بخشد
با آمدن . آوازه ی دادگری و کارھای پسندیده ی او چنان در جھان پیچیده بود کھ حتا دشمنانش ھواخواه سیاست او بودند

 و تبھ کاریھا و خونخواران دوره ای کھ سرشار از ویرانگری ھا. کوروش یک دوره ی دراز تاریخی بھ پایان رسید
دوره ی ارزش نھادن . و دوره ی نوینی آغاز گشت. درنده خوی و سنگدل بود، دوره ای کھ جان انسان ارزشی نداشت
پس از او دیگر کسی نمتوانست بی شرم و ترس . بھ حقوق و عاطفھ ھای انسانی؛ دوره ای کھ دادگری پای برجا شد

او با . کوروش ارجمندی انسانیت را آشکار کرد.  و از ننگ بدنامی نھراسددست بھ کشتار زند و ویرانگری کند
و کارھای دیگرش بھ مردمان فھماند کھ ارزش آزادی و برابری و ھمکاری حقیقی تا چھ پایھ " فرمان آزادی ملت ھا"

 نمونھ ی پھلوانی ایرانیان بھ داشتن کسی چون کوروش در تاریخ میبالند، زیرا کھ وی آینھ ی پاک آزادمردی و. است
ملتی کھ ھزاران سال است در برابر توفانھای بنیان کن . و سادگی و نماد مھربانی و مردم دوستی قوم ایرانی است

روزگار چون کوه ایستاده است، قومی کھ اگر تنھا ھمان کوروش را برای تاریخ جھان بھ ارمغان اورده بود، برای 
 )15(جاوید ماندن نام او بس بود 

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

 
 ایسخیلوس )1(
 آیھ ھایی از تورات )2(
 افالطون )3(
 گزنفون )4(
 دیودروس )5(
 کنت دوگوبینو )6(
 فلویگل )7(
 فلویگل )8(
 جرج راولینسون استاد نامی تاریخ خاور باستان )9(
 تاریخ نگار نامی آلمانیادوارد می ِیر  )10(
 ِسر پرسی سایکس )11(
 ویل دورانت )12(
  باستان شناس فرانسوی-رومن گیرشمن )13(
 فرمانروای بزرگ مردم خویشتن را در ھیچ کجای دنیا از یاد نمیبرد و ھمیشھ: ُاُرد بزرگ میگوید )14(

 پناه آنان است
  شاپور شھبازی کھ در نوشتار باال از گفتار او بھره بردیم-کتاب کوروش بزرگ )15(
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  فردوسی بزرگ .39

 

ایرانیان نیک نامی و پاکی تبار گذشتگان خویش را در شاھنامھ فردوسی میبینند و در ھر : ارد بزرگ میگوید
 . دودمانی کھ باشند بر آن راه خواھند بود

 کتاب گران سنگ شاھنامھ، مھمترین دستاورد پیشینھ ی کھن ماست
 
 

 تی شود پر َسُخنز من روی گی/ چو این نامور نامھ آید بھ بن 
 کھ تخم سخن را پراکنده ام/ نمیرم از این پس کھ من زنده ام 

 )1(پس از مرگ بر من کند آفرین/ دین ھر آنکس کھ دارد ُھش و رای و 
 
 

فرھنگی پربار کھ بسیاری از شگفتیھا، . اندیشھ، گفتار و کردار نیک، سھ پیام بن مند و اساسی فرھنگ ایران است
یکی از این شگفتیھا، پای گذاشتن حکیم ابوالقاسم فردوسی بھ آستانھ ی گیتی و . تنھا در او رخ داده اندبرای یکبار آنھم 

 . در ایران زمین است
آنگاه کھ فردوسی چشم بھ جھان نگشوده بود، از آن رو بود کھ جھان را ھنوز توان آن نبود کھ سراینده ای چون او 

من بھ آن شاعری می اندیشم کھ نقد . ا کھ بھ راستی فردوِس برین جایگاھش بوداو را فردوسی نامیده اند زیر. بپروراند
من میدانم کھ ھشتمین بھشت جایگاه . عمر بر کف نھاد و جوانی اش را برای پدید آوردِن شاھکاری بزرگ سپری کرد

 )2(اوست 
 

را بر جھانیان آشکار )" َتھوَم(اندیشھ ی نیک "چند ھزاره پس از آنکھ اشو زرتشت در کتاب سترگ خویش اوستا 
کرد، فردوسی بزرگ در رزم نامھ ی خود اندیشھ ی نیِک وخشوِر ایران زرتشت را بھ استوارترین شیوه در کالبد 

 .بازگو میکند)  ھوخَت" (گفتاِر نیک"
 زنده گشت از ھمت فردوسی با آفرین/ آنچھ کوروش کرد و دارا وآنچھ زرتشِت ِمھین 

 )3(رتبھ ی دانای توسی رتبھ ی پیغمبری / رآن عجم شاھنامھ ھست بی اغراق ق
 

بھ بھترین شیوه پیوند میان شاھنامھ با " شاھنامھ ی فردوسی و فلسفھ تاریخ ایران"در کتاب " مرتضی ثاقب فر"استاد 
 :گفتار اشو زرتشت را میشکافد

شوب و اندیشھ ساز او، دوری او از گذشتھ از نبوغ بی مانند خود فردوسی، کارُکِنشھایی چون زادگاه او، زمانھ ی پرآ
پایورزی دینی و باالتر از ھمھ اینھا، خواست ھمھ گیر قوم ایرانی ھمگی رشتھ کارُکنھای مھمی بودند کھ ِگرد آمدند و 

. نبوغ سخنسراس طوس را بھ میوه نشاندند و شاھنامھ او را ھمچون گلزاری بھشتی بھ دامان قوم ایرانی افشاندند
 .نزدیکتر است" گاھانی"درباره ی چیستی خدا از ھمھ کتابھای دینی پھلوی اندیشھ اش بھ اندیشھ ی شاھنامھ فردوسی 

 
درین نیکونبشتار پاکی و . در شاھنامھ مرگ خوار میشود، بزرگیھا ستوده میشود و شادیھا ارجمند خوانده میشوند

آنچھ را درست بوده آن را دوست . بوده اندراستِی نژاد ایرانی آشکار میشود، چھ آنکھ نیاکاِن ما ھرگز درازدست ن
در این میان ایرانیان دوران پس از وی کھ سده ھا از رواِن ملی خود دور افتاده اند، خویشتن را با نیاکان . داشتھ اند

او فراتر از . فردوسی در چنین زمانی باید میزیست، اما ھرگز فرزند زمان خود نبود. بزرگ خود در ھمپیوندی میبینند
در تن وی، روح ایران و ایرانی جایگزین روح . مان، با گذشتگان و کنونیان و آیندگان در پراَکِنش ھمیشگی استز

 .آدمی میشود
ھیچ چیرگی برای زمانی چنین دراز . ھیچ فردی ھرگز بر وجدان یک نژاد فراگیرتر از فردوسی چیرگی نداشتھ است

این رزم نامھ دوره . زرگی را ِگرد آورده و برای ھمیشھ گسترانیده استشاھنامھ شوندھای بنیادین ب. پایدار نمانده است
ھای پراکنده را ھماھنگ، بھم پیوستھ است و ارزش زندگی را بھ گونھ ای شگفت سنجیده و بھ نسلھای پی در پی 

 )4 (پویایی بخشیده است
 

 توانست پیکره ی این کھن پھلوان پس از وی، ایران تا سده ھا ھرگز ایران نشد، اما فردوسی با جادوی سخن خویش
 .ایران ستیز را در بند کند" دیو"زخمی را بھ یاد شکوه دیرینھ اش زنده نگاه دارد تا در رستاخیزی دگر بتواند 
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 مرده ای را زنده کرد و نام خود پاینده کرد/ این شنیدستم کھ عیسا مرده ای را زنده کرد 
 ان آینھ دار چھره ی آیین اوشد جھ/ نیم گیتی شد مسخر از طریق دین او 

 روز و شب ناقوس ھا گوینده ی تبریک او/ وقف شد یکشنبھ ھا از بھر نام نیِک او 
 بھر او تکریم و تعظیم است در روی زمین/ گر حکیمی کرده ای را زنده سازد این چنین 
 یعنی از نیروی طبع و معجز گفتار خویش/ بھر فردوسی چھ باید کرد کاو از کار خویش 

 )5(از لِب آموی تا دریای عمان زنده کرد / مرده فرزندان چندین قرن ایران زنده کرد 
 

ھمسان با چنین کتابی را در . یکی از دالیلی کھ میتوان بر بزرگی ھمیشگی ایران آورد، سترگی کتاب شاھنامھ است
 این کتاب قرآن این ملت است و چنین :ابن اثیر میگوید. نھ در خاور نھ در باختر. ھیچ کجای جھان نمیتوان نمونھ آورد
 . چیزی در زبان عرب یافت نمیشود

برای مردم روس بسنده ... در شاھنامھ تصویرھایی است کھ از دید زیبایی حتا ایلیاد و اودیسھ نیز بھ پای آن نمیرسند
ی اروپای امروز بونده انسان در می یابد کھ این داستان شگفت انگیز و یگانھ برا. است بھ رستم و سھراب اشاره شود

این . برای ما روسھا نیز این داستان با روانمان بیشتر سازگار میباشد. تر و پذیراتر از رزم نامھ ھای یونانی است
نقش سھراب . داستان در سنجش با نبردھای ترویا و سرگذشت ُادیسھ دارای نمایھ ھای انسانی تر و مردمی تر است

" نوزیک"ُگردآفرید دلپذیرتر و زیباتر از . ھمانند گردآفرید از بن ھستی ندارد. اشدزیباتر و زمینی تر از آشیل میب
در نیکویی و زیبایی با " جلیتا"و نیز " دزدمنا. "حتا در نوشتھ ھای شکسپیر چنین زن دلیری را نمیتوان یافت. است

 )6 (وی درخور ھمسان پنداری نیستند
ناھمگونی چنان است کھ بخواھیم . با ھم بخوانیم تا تفاوت آنھا را دریابیمولتر را " ھانری نامھ"شاھنامھ ی فردوسی و 

 )7(بسنجیم " ِورسای"شکوه و گستره ی رود گنگ را با یکی از حوضچھ ھای 
 

شاھنامھ زاده ی ریشھ . پیدایش چنین کتابی را ھرگز نمیتوان زاییده ی پیشامد ناگھانی یا رویدادی بی پیشینھ دانست
ھمانگونھ کھ ھمتای زرتشت و . رھنگ این مرز و بوم است، زاده ی پیشینھ ای بزرگ و نام آورھای زاینده ی ف

. کوروش و داریوش و شاپور را در تاریخ باختر و خاور نداریم، ھمتای با فردوسی را نیز کسی نمیتوان آورد
 .بی زمانیَاَبرمردی از مایھ ی نبوغ، پشتکار و روانی سرشار از بیکرانگی ھا و در پیوند با 

 
 )8(شاھنامھ حماسھ ای است کھ ھیچ ملتی نظیر آن را ندارد 

 
 )9( شاه شاعران را باید بستایمفردوسی، شاه شاعران قدیم و جدید است، من کھ شاعرم، رعیت فردوسی ھستم و

 
مرد و ھنوز ھم باید درباره ی این ابر. بی گمان فردوسی، بزرگترین سراینده ی ایران و جھان بھ شمار میرود

 )10(شاھکارش پژوھش و نگارش ھای بسیاری انجام گیرد 
 

 )11(ھیچ آفریده ای را یارای جواب شاھنامھ نبوده و این معنی ھدایت خدایی است در حق فردوسی 
 

 :ندوشن چھار ویژگی برای شاھنامھ بر میشمارد. ا.استاد م
 سند قومیت و نسب نامھ ی مردم ایران است -
 قوم ایرانی استچکیده ی تمدن و فرھنگ  -
بلکھ رزم نامھ ی بشِر پوینده را . شاھنامھ یک کتاب انسانی است، نھ تنھا رزم نامھ ی باشندگان ایران -

 میسراید کھ با سرنوشت قھار دست و پنجھ نرم میکند
زیبایی و ابھت گفتار فردوسی و بلندای اندیشھ اش، کرانھ ی توانایی . شاھنامھ یک اثر ادبی بی ھمتا است -

 را در سخن گفتن مینمایدبشر 
 

پیام آوراِن باورھای پست کھ بزرگترین دستاوردھای ایران را بھ ریشخند میگیرند در برابر شاھکار جادویی فردوسی 
چنین خوار تن مردمانی بسیار گفتھ اند کھ ایران در پیش از اسالم، سنت نوشتاری نداشتھ است، اوستا . لب فرو میبندند

اما شاھکار فردوسی کھ جایگاھی بسیار فراتر از ایلیاد و اودیسھ . ی بھ نوشتار در آورده اندرا نیز در زمان ساسان
ھومر دارد نشانھ ایست بر فرھنگ نوشتاری ھنگفتی از داستانھا و روایات کھ اگر ھم نسخھ ھای کنونیشان کھ در 

 نرسیده است تا بتوانیم با راستی و دست ماست در دوران ساسانی بھ کاغد درآمده، کھن نسخھ ھاشان ھرگز بھ دست ما
 .بی سویھ گری درباره شان اندیشھ کنیم
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 آن ھمایون بھار فرخنده/ آفرین بر روان فردوسی 
 )12(او خداوند و ما بنده / او نھ استاد و ما شاگرد 

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

 
 شاھنامھ ی فردوسی )1(
  شاعر رومانیایی–پرنسس بی بسکو  )2(
 ملک الشعرای بھار )3(
  ایرانشناس آمریکایی–آرتور پوپ  )4(
 میرزاده عشقی )5(
  ادیب روسیھ–چرنیشفسکی  )6(
  ادیب فرانسوی–ِسنت بوو  )7(
  پژوھشگر آلمانی–آرتور نولدکھ  )8(
  خورشید1313کردتبار مجلس عراق جمیل صدقی زھاوی نماینده ی  )9(
 امید عطایی فرد کھ در این نوشتار از او بھره ھا گرفتیم  )10(
 دولتشاه سمرقندی  )11(
 انوری  )12(
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 نادر سپھساالر ایران  .40

 

نام او . نادرشاه افشار توانست از خراب آبادی کھ دشمنان برایمان ساختھ بودند، کشوری با شکوه بسازد: ارد بزرگ
 ھ برای ایرانیان، آشنا و دوست داشتنی خواھد بودھمیش

 

او ھمچو نامش .  خورشیدی در گوشھ ای از خراسان بھ نام درگز چشم بھ گیتی گشود1066نادرقلی پیرامون سال 
 .ناپلئون او را میستود. یکی از نادرترین و دالورترین و بزرگترین رزم آوران تاریخ جھان است

کارھای نمایان وی در نبردھایش او را در . فتن ھمتایی در جنگاوری برای او دشوار استدر تاریخ ایران و جھان، یا
کسانی ھمچون کوروش، داریوش، خشایارشاه، ھانیبال سردار . رده ی بزرگترین اندیشھ وران جنگی جای میدھد

 . کارتاژ، ژولیوس سزار، شاپور نخست، ناپلئون، سورنا، ابومسلم و یعقوب لیث صفاری
 زمانی کھ افغانھا و روس ھا و عثمانی ھا بھ ایران دست انداختھ بودند و کشور در بیشینھ ھرج و مرج بود بھ او در

ھمراه سواران خود بھ تھماسب صفوی پیوست، شورش ھای داخلی را خواباند و افغانھا را بیرون ریخت ، شاه 
 برای نشان دادن توانایی خود با لشکری تھماسب صفوی بر نام آوری و ارجمندی نادر در میان مردم رشک برد و

بزرگ بھ سوی عثمانی تاخت و در آن جنگ ھزاران سرباز ایرانی را بھ شوند ناشایستگی بھ کشتن داد و خود از 
نادر با سپاھی اندک و خستھ از کارزار از خاور بھ باختر ایران تاخت و تا قلب کشور عثمانی . میدان جنگ گریخت

 بسیاری را بھ خاک ایران افزود و از آنجا بھ قفقاز کھ در چیرگی روسھا بود رفت اما با پیش رفت و سرزمینھای
نادر فرمانروایی بود کھ برای انجامین بار . شگفتی دید روسھا خود پیش از روبرو شدن با او پا بھ فرار گذاشتھ اند

 .گستردگی ایران را بھ کرانھ ی طبیعی فالت ایران رسانید
 » )1(اک ترین نوابغ نظامى بود کھ ایران بھ وجود آورد او یکى از بى ب«
 »)2(نادر واپسین کشورگشاى آسیا بود «

 با فرورفتن خورشید دولت نادری، سرزمین پھناور ایران کھ پس از سالھا بھ زیر یک درفش درآمده و رنگ یگانھ 
نیان آن را بدو میشناسند میھن پرستی نادر بھ ھمین شوند ویژه ترین ویژگِی نادر کھ ایرا. پذیرفتھ بود، از ھم پاشید

است کھ از گذشتھ بھ چھره ی بازگو کردن گفتھ ھای بیشماری از او در دھان مردم ایران چرخیده و چرخیده تا بھ 
 :ھمانند. دست ما رسیده است

 .شاھنامھ فردوسی خردمند ، راھنمای من در طول زندگی بوده است -
نادرھا بسیار آمده اند و باز خواھند آمد اما ایران و . ی سرزمینم استکمربند پادشاھی ، نشان نوکری برا -

 .ایرانی باید ھمیشھ در بزرگی و سروری باشد این آرزوی ھمھ عمرم بوده است
گشودِن ھند، برای نام آوری نبود، برای من دستگیری متجاوزین و سرسپردگانی مھم بود کھ بیست سال  -

اگر در پی نام . اول را بیش از اندازه بر مردم سرزمینم روا داشتند کشورم را ویران ساختھ و بزه و چپ
 .کھ آنھم از جوانمردی و خوی ایرانی من بھ دور بود. آوری بودم پادشاھان اروپا را بھ بردگی می گرفتم 

جوانی کھ از آرمانھای بزرگ . از دشمن بزرگ نباید ترسید اما باید از صوفی منشی جوانان واھمھ داشت  -
 . میشود نھ تنھا کمک جامعھ نیست بلکھ باری بھ دوش ھم میھنانش خواھد بوددور

نادر بھ سفیر روسیھ دستور میدھد کھ شھرھای دربند، باکو، شروان، اران، ایروان، رشت، گیالن و ھمھ ی سرزمین 
 کھ بھ زیردستی خود بھ چیرگی خود در آورده بود و ھمچنین تاتارھای کوھستانی داغستان را" پتر کبیر"قفقاز را کھ 

ھا از مرزھای ما پسَروی نکنند خود جارویی بھ  اگر روس: نادر با َبرتنی میگوید. کشانده بودند را بھ ایران بازگردانند
 .ھا را از ایران بیرون خواھد ریخت گیرد و ھمھ آن دست می

تبات در عراق حق آشکار ماست و ما پاشای بغداد بداند کھ زیارت ع: در نامھ ای بھ فرماندار عراق ھشدار میدھد و 
 میھنان ما ھنوز  از آنجا کھ خون ھم. اند خواھانیم بازپس دادن اسیران ایرانی را کھ در جنگ بھ اسارت شما در آمده

اید  است باید از شما انتقام بگیریم و از خون اتباع سلطان بھ ھمان اندازه کھ خون ایرانیان را ریختھ خشک نشده 
 . کنیم تا بدانید کھ ما ناگھانی و غیر انسانی بھ شما حملھ نخواھیم کرد ین جھت این نامھ را ارسال میاز ا. بریزیم

برای او زرتشتی و مسیحی و یھودی و مسلمان تفاوتی . یکی از ویژگیھای شگفت نادر، یکسان نگری او بھ ادیان است
ای مردم چرا : گفت گونھ سخن می راسم مذھبی مردم ایننادر در م. ندارنند بھ شرط آنکھ از دادن مالیات سرپیچی نکنند

  گیرید؟ بھ جای یاری خواستن از امام علی از خداوند یاری نمی
 .نیروی دریایی ایجاد کند کھ بھ پیروزی نرسید" التون"وی ھمچنین تالش داشت با کمک یک انگلیسی بھ نام 
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زرگ منش، جنگاور و تیزھوش و خواھان سربلندی از این رو نادر مردی خستگی ناپذیر، دالور، میھن پرست، ب
ایران بود اما در سالھای پایانی زندگانی اش دست بھ کارھایی زد کھ ھمچون لکھ ی تیره ای چھره ی تابناک و میھن 

 . پرست او را تار مینماید
ھ ھمین شوند ھای خود وادار شد تا مالیات ھای گزافی از مردم بگیرد، ب او برای فراھم آوردن ھزینھ ی جنگ

ھا بھ خراسان رفتھ بود  و در زمانی کھ برای سرکوبی یکی از این شورشھای بسیاری در کشور روی داد؛  شورش
او در . گروھی از سردارانش بھ رھبری علی قلی خان شبانھ بھ چادر وی یورش بردند و نادر پسر شمشیر را کشتند

 .خت خورشیدی جان با1126 خرداد ٣٠ برابر ١٧۴٧ ژوئن ٢٠
برخی از گفتھ ھا بر این روال . در رکاب نادر شاه بود" بازن"بایستھ ی گفتن است کھ ھمواره پزشکی فرانسوی بنام 

اند کھ وی بھ دستور کمپانی ھند شرقی کھ سودای چیرگی بر ھند را داشت، روزانھ در خوراک نادر سم میریختھ 
 عمر خویش بسیار تندخو میشود و دستور کور کردن جانشین بھ ھمین شوند در اثر سم نادر در فرجامین سالھای. است

خود رضاقلی و دستور کشتن بسیاری از سرداران خود را میدھد؛ ھنگامی کھ سم کارگر میشود، دندانھای نادر آغاز 
 .بھ ریزش میکنند و او شبی نبوده کھ بتواند بی درد شکم بخوابد

ان یعنی آنچھ کھ از نادر خواستار بودند نرسیدند اما نمیتوان گفت کھ گرچھ در زمان نادر، مردم ایران بھ آبادانی ایر
در برخی گوشھ ھای خاوری ایران کارھای . دولت نادرشاه در اندیشھ ی بازسازی نبروھای فرآوردنی ایران نبود

 بار دیگر ساختمانی در روند بود و سازمانھای آبیاری بازسازی میشد و برخی از شھرھا کھ از مردم تھی شده بودند
اما پس . ھمچنین در بوشھر کارخانھ ی توپ ریزی و در آمل کارخانھ ی آھن ریزی گلولھ ی توپ ساختھ شد. پر شدند

از اینکھ نادرشاه زر و سیم و جواھر بسیاری بدست آورد از آنجا کھ در ایران سرمایھ گذاری ھای بزرگ و ایجاد 
ر در چھره ی مالیات از مردم گرفتھ میشد و بھ گنجور نادر بنگاه ھای سودآوری روایی نداشت زر و سیم و گوھ

و . بھ ھمین روی دارایی ھایی کھ مردم برای مالیات بھ دولت میدادند دوباره بھ دست آنھا باز نمیگشت. سپرده میشد
 . ھمین موجب میشد کھ تورم بھای کاالھا باال رود

الت نادری گرد آورده بود کشور خود را بھ گونھ ای آباد کند نادر میتوانست با پولی کھ بدون بھره گیری از آن در ک«
 »)3(کھ آبادترین کشورھای جھان گردد ولی این کار را نکرد 

 
نتوانست آنگونھ کھ خود میخواست بھ آبادانی ایران کمک کند آن است کھ او بیش از آنکھ " نادر بزرگ"شوند اینکھ 

 .مشکل نادر آن بود کھ بیش از اندازه ژنرال بود: ناپلئون میگوید. ودبرای شاھی ساختھ شده باشد، یک سردار بزرگ ب
یکی از ھشدارھایی کھ فردوسی در شاھنامھ بھ ما میدھد نیز ھمین است کھ پایگاه شاھی از پایگاه سرداری سپاه و 

 تن پھلوان از دِر گاه نیست/ جز از تخت زرین کھ او شاه نیست : پھلوانی جداسر است
ش از منوچھر، شاه ھم سپھبد است ھم شھریار، اما از دوران او بھ پس، سرداران ایران از وی در روزگار پی

 :حال آنکھ نادر ھم شاه است و ھم سردار. میخواھند کھ بھ شاھی بپردازد و کار سپاه را بھ آنھا واگذارد
 چنین گفت کای خسرِو داد و راست/ جھان پھلوان سام بر پای خواست 

 بھ آرام بنشین و راِمش گزین / یر ھندی زمین چو ُشستی بھ شمش
 تو را جای، تخت است و بگماز و بزم/ از این پس ھمھ نوبت ماست رزم 

از دیدگاه جنگاوری، ". آباد گر"میخواند و نھ " شکوه ساز"در ستایشی کھ از نادر میکند او را بزرگ از این رو ُاُرد 
دارد، اما از دید پادشاھی و خردگرایی از او در جایگاھی فروتری نادر بر کسی چون کریمخان زند برتری چشمگیری 

 :می ایستد چرا کھ شاھنشاھی در ایران بھ جنگاوری و داشتن سپاه نیست
 کھ دارد گذشتھ سخنھا بھ یاد/ بباید یکی شاه خسرو نژاد 

 سپاه است و گردان بسیار مر/ اگر داردی توس و گستھم فر 
 بباید یکی شاه بیداربخت/ خت نزیبد بر ایشان ھمی تاج و ت
 بتابد ز دیھیم او بخردی/ کھ باشد بر او فره ی ایزدی 

چھ اگر نھاد رزمیاری در پادشاھی آمیختھ شود، پایھ ھای کشوری سست خواھد شد چرا کھ جنگ را با خرد جفتی 
 ":داد"رزمیار جنگ میخواھد و پادشاه، . نیست

 از دِر کارزارمجوی آشتی / بدو گفت رستم کھ ای شھریار 
 بدین روز، گرِز من آوردشان/ نبود آشتی ھیچ در خوردشان 
 کھ چیزی ندیدم نکوتر ز داد/ بھ رستم چنین گفت پس کیقباد 

 بھ کژی و ناراستی ننگرد/ سزد گر ھر آنکس کھ دارد خرد 
نیز داشت، کھ اگر چنین چھ بسیار سرفراز بود ایران اگر ھم زمان با نادر سردار بزرگ میھن، پادشاھی نیکو اندیش 

 .بود، روزگار کنونی ایران ِبھ از آنچھ اکنون میبینیم میتوانست باشد
 

پسر جان چھ : نادر در راه گشودن ھند، در ایران، بھ کودکی برمیخورد كھ بھ دبستان میرفتھ؛ از او میپرسد: نوشتھ اند
 خوانی؟ می
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 . قرآن-
  از كجای قرآن؟-
 .... انا فتحنا-

اما پسر از گرفتن آن . سپس یك سكھ زر بھ او میدھد.  او بسیار خرسند میشود ی نیک میزند و از پاسخنادر ُمروا
 .خودداری میکند

 چر ا نمی گیری؟: نادر
 .گوید تو این پول را دزدیده ای زند می مادرم مرا می:پسر 
او اگر بھ تو پول . ر مردی بخشنده استناد: مادرم باور نمیکند و خواھد گفت: پسر.... بھ او بگو نادر داده است: نادر

 .سخن او بر دل نادر نشست و یك مشت پول زر در دامن او ریخت. بدھد بیش از یک سکھ خواھد داد
 .چنانچھ در تاریخ نام آور گشتھ؛ نادر در آن جنگ بر ھمآورد خویش محمد شاه گورکانی پیروز میشود

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

 
 ادوارد براون )1(
 سرپرسی سایکس )2(
 ژان گوره فرانسوی )3(
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