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 ة فردوسیشناختی به شاهنام نگرش اسطوره
 
 
 

مردمان کشورهایی که دارای پیشینة فرهنگی و تمدنی طوالنی هستند، از پیشینیان 
بالند. بسیاری  ها می های مختلف بدان ها و استدالل خود یادگارهایی دارند که با توجیه

تنها  پرکن هستند، اما برخی دیگر نه جان و موزه هایی بی ریگ از این یادگارها، مرده
بخش برخوردارند. شاهکارهای فرهنگی،  رسند، بلکه از ویژگی زندگی می زنده به نظر

توانند به جامعه نیروی  جانی هستند که می های زندة بی ها چنین پدیده ویژه کتاب به
فردوسی جایگاهی ممتاز دارد. این  شاهنامةهایی،  بدمند. در میان چنین کتاب  زندگی

و سرشار از رازها و رمزهایی باستانی، نخورده  همتا، چون جنگلی دست گنجینة بی
های علمی است تا رازهایش را  ها و روش چشم به راه پژوهشگرانی آشنا با چهارچوب

 به گفتة خود فردوسی: بگشایند و رمزهایش را دریابند.
 تو این را دروغ و فسانه مددان 

 

 وِشن زمانه مدانبه یکسان رَ 
 

 ازو هرچه اندر خوَرد بدا خدرد  
 

 ه رمدز منندی بدرد   دگر بدر ر  
 

 (111-111ـ ب 11ـ ص 1)د 
دانید که آغاز فرایند پژوهش برای یادگیری،  گمان، همة شما بهتر از من می بی

جانبة پدیدة  های علمی به معنی توصیف دقیق و همه است. مشاهده در بحث« مشاهده»
ه هایی دربارة چیستی آن است. به سخن دیگر، مشاهد مورد نظر و مطرح کردن پرسش
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نکتة قابل « این چیست؟»عبارت است از نخستین گام در راه پاسخ دادن به پرسشِ 
هایی  کنندگان مختلف، با توجه به سطح دانش، تجربه و توانمندی توجه اینکه: مشاهده

های گوناگون و متفاوتی از یک پدیده ارائه کنند که  که دارند، ممکن است توصیف
این »دن به پرسش ر راه پاسخ یافتن یا پاسخ دابر چگونگی و روند بررسی و پژوهش د

گذارد. بنابراین خود توصیف یک پدیده دارای اهمیت ویژه است و تأثیر ب« چیست؟
های درست و دقیقی از دل آن بیرون  باید به درستی انجام گیرد تا پرسش یا پرسش

 ،م، در آن تمثیلعنوان نمونه، همة ما با تمثیل فیل در تاریکی مولوی آشنا هستی بیاید. به
های ناقص، به  انجامد و همان توصیف های ناقص می  های نابهنجار به توصیف مشاهده
های نادرست فراهم  پاسخ« این چیست؟»: چه چیزی در تاریکی هست؟ یا پرسشِ

 کند. می
در گام دوم شناسایی یک پدیده، باید با معیار قرار دادن توصیفی که از پدیده فراهم 

تالش کنیم. در گام « این چیست؟»سخ یافتن یا پاسخ دادن به پرسش کلی شده، برای پا
به  است.توانیم از دو روش استفاده کنیم. روش اول: تالش برای یافتن پاسخ  دوم، می

های داده شده به این پرسش از سوی  تالشی است برای آگاهی از پاسخ ،عبارت دیگر
شده از سوی دیگران  فتن دانش فراهمروزگاران، به سخن دیگر، فراگر پیشینیان و هم

توان گفت  میاندوزی خواند.  جویی یا دانش آموزی، دانش توان این روش را دانش که می
مند از تمدن )در هر  ای( و بهره های برخوردار از فرهنگ )از هر گونه انسان که همة

نگ و ای برخوردار از فره سطحی( با این روش آشنا هستند، چراکه زندگی در جامعه
روزگاران به  ، نیاز به انتقال دانش و تجربة پیشینیان و همنتمدن و گرایش به حفظ آ

گیرند که  آورد. بنابراین، مردمان از همان کودکی یاد می های آینده را پدید می نسل
هایی که برایشان ناشناخته است، از  هایشان دربارة پدیده پرسش برای یافتن پاسخِ

پاسخ دادن ها، بپرسند. روش دوم: تالش برای تر ترها و باتجربهویژه دانا دیگران، به
تا  ،جانبة پدیدة مورد نظر یا تالش برای فراهم کردن پاسخ از راه بررسی همه است
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هایش شناسایی شود و دربارة آن دانشی فراهم گردد که برگرفته از دانش و  ویژگی
ورزی نامید. از روش  ا دانشپروری ی توان این روش را دانش تجربة دیگران نیست. می

ای  . هنگامی که با پدیده1کنیم:  ورزی در دو وضعیت استفاده می پروری یا دانش دانش
دانش یا شناختی دربارة آن  روزگاران، همپیشینیان و که دیگران یعنی  شویم مواجه می

تیجه اندوزی به این ن . زمانی که پس از سپری کردن روند دانش1اند و ندارند؛  نداشته
روزگاران دربارة پدیدة مورد نظر ناقص یا نادرست  رسیم که دانش پیشینیان و هم می

معنی  این اندوزی است، به ای پسادانش مرحلهورزی  پروری یا دانش است. بنابراین دانش
ورزی شویم که پیشتر در  پروری یا دانش توانیم وارد حوزة دانش که ما تنها زمانی می

ای پیش رفته باشیم که بتوانیم ادعا کنیم، دربارة پدیدة  ه اندازهاندوزی ب عرصة دانش
 مورد نظر دانشی وجود ندارد یا دانش موجود ناقص یا نادرست است. 

رسد که هر دو روش ارزش و پیامد همسان یا یکسان  در نگرشی سطحی، به نظر می
یج است؛ اما شود که به کار گرفتن هر دو روش از سوی مردمان را دارند یا تصور می

های  معنی که دو روش مورد بحث، تفاوت این واقعیت با این تصور تفاوت دارد. به
خالصه، در طور هم یکسان نیست. به شانو اندازة رواج بنیادین دارند و پیامدهایشان

آموزیم و برای آموختن تنها گوش  اند را می روش اول ما هرچه دیگران دریافته و گفته
هایمان را در آن ذخیره کنیم )البته  ای انبارگونه که شنیده حافظه شنوا الزم داریم و

ای  ای شنیدن سخنان گوینده یا نویسنده باید یادآوری کرد که خواندن متن هم گونه
کنیم که در  است که حضور ندارد(. با این روش، ما به دانش یا خردی دست پیدا می

شد )ناگفته نماند که دانش با  ته میگف« سرودخرد گوشان»ن ، به آفرهنگ ایران باستان
به درازا کشیده شدن بحث و گرفتار نشدن به از خرد تفاوت دارد اما برای پرهیز از 

شاخه پریدن، در گفتارهای خود، تنها دربارة مفهوم و کارکرد  شاخه به آن این
هایی سخن خواهم گفت که با بحث اصلی گفتارها ارتباط مستقیم دارند(.  واژه

رسد و  ریگی دانست که از دیگران به ما می توان مرده را می« سرودخرد گوشان»
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ایم. به عبارت دیگر، نابرده رنج به گنج دست  خودمان برای فراهم شدنش تالشی نکرده
تواند  برد، می کنیم و هرکس به اندازة تالشی که در روند یادگیری به کار می پیدا می

 ای برگیرد. از این گنجینه بهره
راننده  بریم، تیغی دولبه است: از سویی پیش ای که از دانش و تجربة دیگران می بهره

آفرین. این دوگانگی دانش، برآمده از  گشا و از سوی دیگر بازدارنده و مشکل و مشکل
برانگیز که  هایی کنجکاوی هایی است که با آنها مواجه هستیم، پدیده دوگانگی پدیده

هایی که با آنها سر و کار داریم را  گر بخواهیم پدیدهآورند. ا برایمان پرسش پدید می
توانیم آنها را در دو گروه جا بدهیم. گروه  بندی کنیم، می ای کلی تقسیم به گونه

هایی که در دسترس تجربه  های گیتایی هستند. پدیده های عینی یا پدیده نخست، پدیده
کنندة آنها  و ابزارهای تقویتتوانیم به یاری حواس پنجگانه  و آزمون قرار دارند و می

ها، کاردبردها،  هایی را مورد بررسی قرار دهیم تا با شناسایی ویژگی چنین پدیده
های دیگر، دانشی دربارة آنها فراهم کنیم. دانش  هایشان با پدیده ها و ناهمسانی همسانی

معنی که  این های عینی ثبات دارند، به های تکرارپذیر دربارة پدیده برآمده از آزمایش
 توانند در هر زمان و هر مکانی، به هر پرسشگری، پاسخ درست و یکسانی بدهند می

های برآمده از دقت  گشا باشند )البته نباید اختالف راننده یا مشکل و برایش پیش
ها را نادیده  ها و تأثیر عوامل ناپایدار در نتیجة آزمایش کننده ها، دقت آزمایش آزمایش

های عینی هرگز کامل نبوده و در روندی پرفراز و  ربی دربارة پدیدهبگیریم(. دانش تج
تر شدن بوده و هست.  نشیب، در مسیری روشن، در حال گسترش، ژرفایافتن و کامل

گاهی ممکن است دانش تجربی متوقف شود یا حتی فراموش شود، اما هرگز از 
آید و  دست نمی های متناقض به آزمایش و تجربه در شرایط همسان و یکسان نتیجه

های پیشین را نشان داد یا  ها، درستی، نادرستی یا نقص دانش توان با تکرار آزمایش می
هایی که با آنها مواجه هستیم،  شده را بازآفرید. دیگر گروهِ پدیده های فراموش دانش
توان آنها  گری ذهنی انسان هستند که نمی های برآمده از کنش های ذهنی یا پدیده پدیده
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ها  کنندة حواس بررسی و آزمایش کرد. گزارش با حواس پنجگانه یا ابزاهای تقویت را
آزمایی نیستند،  هایی داریم قابل راستی هایی که ما دربارة چنین پدیده و توصیف

توان آنها را درست یا نادرست دانست، چون تکرارناپذیرند و  معنی که نمی این به
یی که در علوم انسانی مورد بحث هستند در این ها ناپذیر. همة پدیده درنتیجه آزمون

گروه جای دارند، مانند فلسفه، اسطوره، افسانه، حماسه، تاریخ، ادبیات و دین. پس 
 گوییم؟ چگونه است که ما از علوم انسانی سخن می

ناپذیر در مورد علم بودن زبان، فلسفه، تاریخ، ادبیات  از دیرباز بحثی به ظاهر پایان
های مختلفی در این زمینه بیان شده است که هر کدام  وده و دیدگاهو دین مطرح ب

ها هستند و در  طرفداران و مخالفانی دارد. گروهی از بیخ منکر علم بودن این پدیده
هایی هم میان این  آورند و دیدگاه مقابل گروهی دیگر آنها را اشرف علوم به شمار می

گری ذهنی  های برآمده از کنش ین پدیدهدو قطب وجود دارد. نکتة قابل توجه اینکه ا
توانند علم به شمار  پذیر نیستند، نمی شوند و درنتیجه آزمون انسان چون تکرار نمی

ها را بشناسیم، چهارچوب و روشی علمی  آیند، اما هنگامی که بخواهیم خود این پدیده
شناسی،  تاریخشناسی،  روی علوم انسانی هم داریم، مانند: زبان آید. بدین به وجود می

ها، همانند  ها و نتیجة پژوهش شناسی و علوم انسانی دیگر که در آنها دیدگاه جامعه
تر شدن  توانند روندی رو به پیشرفت و کامل علوم تجربی قابل تأیید یا رد هستند و می

ها و  های ذهنی هم باید چهارچوب داشته باشند. بنابراین در برخورد علمی با پدیده
 ی عام به کار گرفته شوند.های علم روش

ای پویا و  دیگر نکتة قابل توجه این است که: دانش )چه تجربی و چه انسانی( پدیده
رو به پیشرفت است و پیوسته از کم، ناقص و سطحی بودن و همچنین فراگیر نبودن، 

رود یا باید برود. اما گرایش  تر و فراگیرتر شدن پیش می تر، عمیق به سوی بیشتر، کامل
چیز ازجمله دانش را به سوی  نیاز فراگیر انسان به داشتن ثبات ذهنی و عینی، همه و

کشاند. تبدیل شدن هرچیزی به سنت، پویایی را از آن  تبدیل شدن به سنت می
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ثبات و  آورد. اما، ایستایی در جهانی بی بخش پدید می گیرد، ایستایی هم ثباتی آرامش می
ر تنش، فرسودگی، ناکارآمدی، بازدارندگی و تباهی شونده، به ناچا دم دگرگون به دم

 آورد که ممکن است به نابودی هم بینجامد. پدید می
ربط را گفتم تا بر یک نکته تأکید کنم و به دنبالش پرسشی  این مقدمة به ظاهر بی

ای که باید همیشه بدان توجه داشته باشیم اینکه: اگر به هر دلیلی  را مطرح کنم. نکته
روزگاران،  ای(، پیشینیان یا هم ای )هر پدیده ین تصور شویم که در مورد پدیدهگرفتار ا

ها و کارکردهای پدیدة مورد نظر را  ، ویژگی مایه اند و همة درون ها را گفته گفتنی
اند و ما نیز با برخورداری از دانش فراهم شده، آن را خواهیم شناخت، دانش  شناخته

راه پیامدهای  به ستایی خواهیم شد و به ناچار باید چشمتبدیل به سنت شده و گرفتار ای
در همین نکته است، با پذیرش این « سرودخرد گوشان»ناگزیر آن باشیم. بازدارندگی 

مانیم، بازماندن از پویایی هم سرآغازی است  ورزی بازمی پروری یا دانش پندار، از دانش
توجهی به احتمال نادرستی،  اندوزی، چراکه بی آفرینیِ روش دانش برای جنبة مشکل

کمی، نقص و فراگیر نبودنِ دانش فراهم شده از سوی دیگران، ما را در چرخة 
های نادرست و در نهایت کردارهای نادرست  های نادرست، در پی آن تصمیم برداشت

 آورد. گرفتار خواهد کرد که سرانجامی بجز نابودی پدید نمی
اند پویایی را  که گرفتار سنت شده و نتوانستهدر درازنای تاریخ، بسیاری از جوامع 

مانده  هایی واپس اند یا به گونة جزیره به فرهنگ و تمدن خود بازگردانند، نابود شده
اند  های روزگاران گذشته از کاروان پیشرفت فرهنگ و تمدن بشری از فراز و نشیب

رانند. بنابراین گذ هایی شبیه زندگی مردمان نخستین روزگار می و هنوز هم با زندگی
ماندگی، نیازمند فراتر رفتن از  ای برای گریز از نابودی یا واپس هرکس و هرجامعه

ورزی باز نگاه دارد و به  پروری یا دانش اندوزی است و باید راه را برای دانش دانش
دانش موجود نگاهی انتقادی و پرسشگرانه داشته باشد. نگرش انتقادی و پرسشگرانه 

های  هایی شایستة بررسی و پژوهش، به چالش کشیدن سنت عنوان پدیده بهها  به پدیده
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های  های علمی و به کار بستن روش بازدارنده و آغاز بررسی و پژوهش در چهارچوب
خواهیم  علمی، تنها راه بازگرداندن پویایی به فرهنگ و تمدن است. پس، اگر می

هایمان را به پرسش  ید همة دانستهپویایی را به فرهنگ و تمدن ایرانی بازگردانیم، با
داوری، درستی یا نادرستی آنها آشکار  بگیریم تا در آزمونی به دور از شیفتگی و پیش

 شود.
خواهم این پرسش را مطرح کنم که:  ای که یادآوری شد، می پس از تأکید بر نکته

با  شاید پاسخ دادن به این پرسش آسان به نظر برسد و هرکس که« چیست؟ شاهنامه»
آشنا است یا چیزهای دربارة آن شنیده، بتواند به سادگی در پاسخ به این  شاهنامه

های مربوط به روزگاران ایران باستان  ای از داستان مجموعه شاهنامهپرسش بگوید: 
است. این تعریف ساده درست است و با گفتار فردوسی مطابقت دارد. فردوسی در 

های پادشاهان و پهلوانان باستانی را بازگو  داستانیادآوری کرده که  شاهنامهجای  جای
 خداینامهای بازمانده از روزگار باستان، به نام  هایی که در نامه کند. داستان می

دانید که آزادمردی خراسانی به نام  گردآوری شده بود. همة شما بهتر از من می
های  شده از بخش عبدالرزاق طوسی به یاری چهار موبد فراخوانده ابومنصور محمد بن

ای منثور  شاهنامهپهلوی به فارسی،  خداینامةهای  مختلف کشور، با ترجمة داستان
، شاهنامهفردوسی قرار گرفت. در  ةشاهنامفراهم کرد که چندی بعد، پایة سرایش 

به کار رفته است، « شاهنامهگفتار اندر فراهم آوردن »نخستین بار در « داستان»واژة 
 آمده: در آن گفتار چنین

 یکی نامه بود از گه باستان
 

 فراوان بدو اندرون داستان 
 

 (115ـ ب 11ـ ص 1)د 
ایم، در راه تالش برای بازگرداندن پویایی به فرهنگ ایرانی،  ازآنجاکه بر آن شده

شده به  هایمان را هم به پرسش بگیریم، پاسخ ساده و درستِ داده ترین دانسته بدیهی
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تواند  ه با سخن فردوسی مطابقت دارد هم میک« چیست؟ شاهنامه»پرسش 
ارتباط دارد این است که: خودِ  شاهنامهبرانگیز باشد. پرسشی که با چیستی  پرسش

چیست؟ اگر بتوانیم روشن کنیم که در فرهنگ ایران باستان، داستان چه « داستان»
ی داستان شود که چرا ایرانیان شمار فراوان معنا، مفهوم و کارکردی داشته، آشکار می

ای گرد آورده بودند؟ و چرا ایرانیان فرهیخته در روزگاری که فرهنگ و  را در نامه
ها  هویت ایرانی در لبة پرتگاه نابودی قرار گرفته بود، نگران نابود شدن این داستان

 اند؟ بوده
معنی  این شود که غیرواقعی و تخیلی است، به ای گفته می امروزه داستان به نوشته

ای  ة خود، در نوشتهپردازان داستان پنداربافیِ ای با به کار انداختن توانایی ندهکه نویس
چیند تا در جریان  واقعی کنار هم می کوتاه یا بلند، گروهی شخصیت را در فضایی شبه

نویسی برای اینکه  داستان واقعی با هم وارد تعامل یا تقابل شوند. هر رویدادهایی شبه
های واقعی و آشنا  و مخاطب پیدا کند، از رویدادها و شخصیتداستانش باورپذیر باشد 

ربط با هم و یکجا  گیرد اما با در هم آمیختن رویدادهای بی برای مخاطبانش الگو می
گیرند،  هایی که در جهان واقعی به ندرت کنار هم قرار می جمع کردن شخصیت

از زندگی روزمرة کسی یا رشی بُ آورد تا برای مخاطبانش داستانی غیرواقعی را پدید می
ر یا ترسناک پرو کننده، آموزنده، خیال انگیز، سرگرم اندازی هیجان کسانی را در چشم

 کلی وم و کارکردی بهان باستان، داستان مفهدر فرهنگ ایر به نمایش درآورد، اما
 داشته است.دگرگونه 

، در زبان پهلوی یابیم که این واژة فارسی شناختی واژة داستان، درمی با بررسی ریشه
های ذکر  رفته است. اگر نگاهی به معنی به کار می dādestān« دادیستان» به گونة

ای بسیار مهم آشکار خواهد  های پهلوی بیندازیم، نکته شده برای این واژه در فرهنگ
 برای این واژه آمده که عبارتند از: معنی چند فرهنگ کوچک زبان پهلویشد. در 
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 شش معنی هم فرهنگ زبان پهلوی. در 1«)قانونی( ن؛ روند، موردِداد، داوری، قانو»
. دادستان، رأی، رأی قضایی، قضاوت، حکم، 1: »برای آن بیان شده که عبارتند از

 . کار، امر6. داستان، سرگذشت؛ 5. نظم؛ 1. عدالت؛ 1. قانون، تصمیم قانونی؛ 1داوری؛ 
 برای این واژة کهنِ بوده است. ātad« داتَ» . ریخت اوستایی این واژه1«)امور( ]یا[

درست، قانون، آفریدن، نهادن، ساختن، : »، ازجملهاند چند معنی برشمرده اوستایی
ترین مفهوم این واژه با آفرینش و  توان بی هیچ تردیدی گفت که کهن . می1«بخشش

، «دام»انند هایی م آفرینندگی مرتبط بوده است که نشانة آن مفهوم کهن را در واژه
توان دید. به این نکته باید توجه کنیم  ریشه با آنها می همهای  و واژه« دهشن»، «داتار»

که چرا واژة اوستایی داتَ که مرتبط با آفرینش و آفرینندگی بوده، در زبان پهلوی به 
گونة واژة دادیستانِ مرتبط با دادخواهی، دادستانی و داوری دگرگون شده است؟ 

ای،  که برای داوری درست دربارة هر پدیدهمعنی  این رسد، به ارتباط آشکار به نظر می
باید از داستان آفرینش یا پدیداری آن پدیده آگاهی درست و کامل داشته باشیم. 
بنابراین، در فرایند دادستانی نیز، داورِ دادگاه نیازمند آگاهی درست و کامل از داستانِ 

روی، هنگامی که رویدادی رخ  ند. بدینرویداد بوده است تا بتواند به درستی داوری ک
آمد تا درستی از نادرستی بازشناخته شود،  داد و نیاز به داوری خواستن پدید می می

خواست  داورِ دادگاه از همة کسانی که شاهد ماجرا بودند یا از آن آگاهی داشتند، می
که واقعیت آنچه ها، دریابد  داستان رویداد را بازگویند تا او بتواند با سنجیدن گزارش

روی داده، چه بوده است. بر اساس چنین دیدگاهی، داستان باید روایتی باشد که همة 
های پدیدة مورد بررسی را به درستی و کامل بازگوید تا شناخت درستی برای  جنبه

                                                           

، ترجمة مهشید میرفخرایی، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و فرهنگ کوچک زبان پهلوی، 1191مکنزی، د. ن، ـ 1
 .66مطالعات فرهنگی، چاپ ششم، ص 

 .116، تهران: دانشگاه تهران، چاپ پنجم، ص فرهنگ زبان پهلوی، 1186وشی، بهرام،  ـ فره1
 .111، ص 1911ـ رایشلت، هانس، 1
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گردآوری شده، بازگویی  شاهنامهتوان گفت که آنچه در  داور پدید آید. پس می
اند. این نکته را در ذهن داشته باشید  آفرینش و آفرینندگی بوده هایی کهن دربارة روایت

کنم: بر اساس آنچه دربارة معنی کهن  تا در ادامة گفتار به آن بازگردیم. تکرار می
گردآوری شده، بازگویی  شاهنامهآنچه در  توان گفت که داستان گفته شد، می

 اند. هایی کهن دربارة آفرینش و آفرینندگی بوده روایت
 شاهنامهگونه که اشاره شد،  همان« چیست؟ شاهنامه»گردم به پرسش  بازمی
های بازمانده از ایران باستان است. تالش پژوهشگرانی که در  ای از داستان مجموعه

را بررسی  شاهنامههای  های علمی داستان های علمی و به یاری روش چهارچوب
شناسان  شاهنامهاش میان  در مورد درستیای پدید آورده که  گانه بندی سه اند، دسته کرده

های  توان داستان معنی که بر اساس این دیدگاه، می این توافق نسبی وجود دارد. به
های  . داستان1ای؛  های اسطوره . داستان1را در سه دستة متمایز جای داد:  شاهنامه

جای  یهای تاریخی. الزم به توضیح است که در جا . داستان1پهلوانی یا حماسی؛ 
ای هم یافت که با اسطوره، حماسه و  های افسانه هایی از داستان توان رگه می شاهنامه

بندی، برای ادامه دادن گفتار، باید چند  اند. با توجه به این دسته تاریخ آمیخته شده
. 1؛ «حماسه چیست؟. »1؛ «افسانه چیست؟. »1؛ «اسطوره چیست؟. »1پرسش بپرسم: 

 «.تاریخ چیست؟»
های درازدامنی میان  ة چیستی اسطوره، افسانه، حماسه و تاریخ بحثدربار

های مطرح شده،  پژوهشگران و کارشناسان وجود داشته و برای پاسخ دادن به پرسش
ها در این زمینه به سرانجام  هایی نوشته شده است، اما هنوز بحث ها و کتاب مقاله

نظرهای جدی وجود دارد.  فنرسیده و همچنان میان کارشناسان و پژوهشگران اختال
بررسی و نقد انبوه گفتارهای موجود در این زمینه نیازمند گفتارهایی ویژه است. برای 

های موجود و افزودن  توان با توجه به دیدگاه پرهیز از به درازا کشیده شدن بحث، می
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های کوتاه و  های چهارگانه، پاسخ به پرسش به آنها، شاهنامهدیدگاهی برآمده از 
 گشا داد تا راه برای ادامة گفتار هموار شود. راه

هایی که از اسطوره شده، یک نقطة مشترک وجود دارد و آن اینکه: به  در تعریف
شناسان، اسطوره داستان یا روایتی است دربارة آفرینش و  باور پژوهشگران و اسطوره

بدان بازگردیم.  آفرینندگی. این نکته را هم در ذهن داشته باشید تا در ادامة گفتار
کنم: اسطوره داستان یا روایتی است دربارة آفرینش و آفرینندگی. در  تکرار می

ای ایرانی، آفرینش یا آفرینندگی در دو حوزة فراانسانی و انسانی  های اسطوره داستان
های گیتایی مانند  سازان هم از آفرینش پدیده معنی که اسطوره این دهد. به روی می

های  اند، هم از آفرینش پدیده های مشابه سخن گفته ، زمین و پدیدهآسمان، خورشید
های فروگیتایی یا  مینویی، مانند اَمشاسپندان، هم از آفرینش پدیده فراگیتایی یا سپنتَ

ها و نهادهای فرهنگی و  اَنَغرَمینویی مانند دیوها. همچنین از آفرینش و پدیداری پدیده
افزار، روستا،  بان، دین، کیش، پوشاک، ابزار، جنگتمدنیِ ویژة جامعة بشری، یعنی ز

بازتاب  توان ها می اند. در اسطوره هایی مشابه نیز سخن رانده شهر، پادشاهی و پدیده
های گیتی و مینو و  های مردمان نخستین دربارة پدیده و دانسته ها اندیشه ،پندارها

توان با توجه به  ت. میهمچنین چگونگی، چرایی، زمان و ترتیب آفرینش آنها را یاف
ها، سرآغاز ساخته شدن آنها از نظر زمانی را با آغاز پندارپروری و  مایة اسطوره درون

ورزی مردمان نخستین همزمان دانست، مردمانی که همانند جانوران در  سپس اندیشه
پذیرندة هوش و »زیستند و تنها تفاوتشان با جانوران این بود که آنان  دامان طبیعت می

دربارة چیستی، آغاز و  در زمان آسودگی، دند وبو (61ـ ب 7ـ ص 1)د  «ای و خردر
  کردند. جهان پنداربافی میانجامِ خود، زندگی، مرگ و 

ای است. چنین نیست، پنداربافی  شاید به نظر برسد که پنداربافی کار بیهوده
ژوهش های پ ها است. امروزه در روش سرآغاز پژوهش برای پاسخ دادن به پرسش

گمان همة شما  شود. بی علمی، پس از طرح پرسش، در گام نخست، فرضیه ارائه می
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دانید که فرضیه پاسخی فرضی، در چهارچوب علمی، به پرسش مطرح شده است.  می
مند اسناد و شواهد، تحلیل  پژوهش هم روند یا تالشی است برای گردآوری روش

شده. نکتة قابل  ت درستی فرضیة ارائهگیری منطقی برای اثبا استداللی آنها و نتیجه
معنی که ما به یاری توانایی  این توجه اینکه، فرضیه برآمده از پنداربافی است، به

ربط را آنچنان به هم ربط بدهیم  توانیم اسناد و شواهد به ظاهر بی پنداربافی خود، می
نی است که ما شان کنیم که به نظر برسد، واقعیت هما های منطقی توجیه و با استدالل

ایم. بنابراین، مردمان نخستین، در آغاز روند پژوهش در راه خودشناسی و  پنداشته
های خود پاسخ بدهند،  اند به پرسش کرده شناسی، با پنداربافی تالش می جهان

هایی مانند آنچه در متن پهلوی اندرز پوریوتکیشان آمده که شماری از آنها  پرسش
 .1«و... ام؟ و باز به کجا شوم؟ را خویشم؟ و از کجا آمده کیستم؟ و که»چنین هستند: 

گردم. نکتة  ای که خواستم در ذهن خود نگه دارید بازمی اکنون به آن دو نکته
 توان گفت که بر اساس آنچه دربارة معنی کهن داستان گفته شد، مینخست این بود: 

رة آفرینش و هایی کهن دربا گردآوری شده، بازگویی روایت شاهنامهآنچه در 
اسطوره داستان یا روایتی است دربارة ؛ نکتة دوم هم چنین بود: اند آفرینندگی بوده

توان گفت که واژة داستان  آفرینش و آفرینندگی. بنابراین با توجه به این دو نکته، می
کند که  همان معنی و مفهومی را بیان می شاهنامهای و پهلوانی  های اسطوره در بخش

های  توان داستان رود. اما چگونه می اسطوره برای بیانشان به کار می امروزه واژة
ای به شمار آورد؟ با توجه به تعریفی که از  هایی اسطوره پهلوانی یا حماسی را داستان

های پهلوانی دربارة آفرینش چه چیزهایی  اسطوره ارائه شد، باید پرسید که داستان
 گویند؟ سخن می

ریف داستان پهلوانی یا حماسه، به ناچار باید به پرسش پیش از پرداختن به تع
رسد که انسان در روند گسترش  پاسخ بدهم. چراکه، به نظر می« افسانه چیست؟»

                                                           

  .86، ترجمة سعید عریان، تهران: کتابخانة ملی ایران، ص 1171، متون پهلویـ 1
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های  اش، پس از ساختن اسطوره ورزی پندارپروری خود و فرایند واالیش اندیشه
آغاز توان سر ها پرداخته باشد. اشاره کردم که می نخستین، به ساختن افسانه

گمان یکی از  سازی را با آغاز پندارپروری مردم همزمان دانست. بی اسطوره
بندی قابل تعمیم آگاهی از  دستاوردهای تالش برای توصیف چیستی جهان، چهارچوب

های موجود در گیتی بوده است. مردمان نخستین همانند جانوران از وجود  دوگانگی
مرد، نر و ماده، شب و روز و غیره را درک اند و تفاوت زن و  ها آگاه بوده دوگانگی

اند، اما تفاوت میان انسان و جانور در این بوده که انسان توانایی تعمیم دادن  کرده می
های ذهنی را داشته است که در گیتی، واقعیت بیرونی  این دوگانگی به پدیده

اَنَغرَمینو و  مینو و اند؛ چیزهایی مانند: خوبی و بدی، زشتی و زیبایی، سپنتَ نداشته
های ذهنی مشابه. از زمانی که پندارپروری مردم، چیزهایی ذهنی یا  دیگر پدیده

هایی که در بخش  ای پیش آمد، مانند پرسش های تازه فراواقعی پدید آوردند، پرسش
های  دیگری از متن اندرز پوریوتکیشان به یادگار مانده است، شماری از آن پرسش

مرا چه خویشکاری گیتی و چه مزد مینو است؟ و از مینو  و »...کهن چنین هستند: 
. پدیدار 1...«ام؟ هرمزدخویشم یا اهریمن)خویش(؟ مردمم یا دیو؟ ام یا به گیتی بوده آمده

های ذهنی، فراگیتایی و فروگیتایی، میدانی فراخ برای  شدن باور به وجود پدیده
ها و کسانی را پدیدار کرد که  ها، پدیده مرز مردم پدید آورد و جهان پندارپروری بی

ها  ها و نیروهایی فراطبیعی برخوردار بودند. گروهی از این کسان یا پدیده از ویژگی
دهندگی نشانده شدند و به گروهی دیگر  در جایگاه آفرینندگی، افزایندگی و واالیش

د روی، مردمان باور پیدا کردن نقش نابودگری، کاهندگی و فروکشندگی داده شد. بدین
های موازی با جهان گیتایی که دور از دسترس حواس پنجگانه بودند،  که در آن جهان

کسانی برخوردار از نیروهای افسونگر وجود دارند که آن نیروهای افسونگر به ایشان 
هایی جادویی را پدید  دهد که فراتر از قوانین حاکم بر گیتی، پدیده این توانایی را می

                                                           

 ـ همانجا.1
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مردمی بدهند و  های شبه جان و جاندار طبیعت ویژگی یهای ب آورند، به پدیده
گونه، پیدایش باور به وجود افسون و  رویدادهای مشابه دیگری را پدید بیاورند. بدین

ای فراهم کرد برای  توانستند قوانین گیتی را دگرگون کنند، زمینه گرانی که می افسون
کرده  انِ پندارپرور تالش میای که به یاری آنها انس های افسانه ساخته شدن داستان

است که میان گیتی، ذهن خود، فراگیتی و فروگیتی ارتباطی منطقی برقرار کند و 
هایش  های فراواقعی برای پاسخ دادن به پرسش تواند از آن پدیده دریابد که چگونه می

 ی است بازگوکنندةافسانه داستان  توان گفت که بهره ببرد؟ بنابراین، می
های گوناگون، با  ، برای گذر از دشواریمردمان نخستین افسونگرانة های اندیشی چاره
های نخستین برآمده از  ها نیز مانند اسطوره هایی خیالی، در جهانی خیالی. افسانه روش

پنداربافی مردمانی بوده است که برای شناخت خود، زندگی و جهان ابزاری بجز 
پنداشتند  مرزِ ذهنِ خویش، می خیالی بی اند و در جهانِ پندارپروری در اختیار نداشته

یا جانوران، ، یا کسان فروگیتایی مانند دیوها ،ها پری توانند از کسان فراگیتایی مانند می
درگذشتگان  یا روانِ شده در اثر افسون جانِ دگرگون گیاهان و حتی عناصر طبیعت بی

دهندة آرزوهایی  ها بازتاب توان گفت که افسانه کمک بگیرند. به سخن دیگر، می
اند، چراکه همچنان  های نخستین ابزاری برای رسیدن به آنها نداشته بوده که انسان

ای،  های افسانه زندگیشان با زندگی جانواران تفاوتی نداشت. ویژگی اصلی داستان
های  روی، در داستان ها است. بدین شکسته شدن قوانین حاکم بر گیتی در این داستان

کنند و  ها پرواز می روند، انسان گویند، درختان راه می اران سخن میای جانو افسانه
 دهند. بسیاری رویدادهای غیرواقعی مشابه رخ می

ورزی، زندگی او را  فراتر رفتن مردم از پندارپروی و گام گذاشتن در راه اندیشه
ی ورزی برخالف پندارپروری، دارا گام از زیستِ جانورگونه دور کرد. اندیشه به گام

مرزهای مشخص و محدودکننده است. در این حوزه، مردمان برای اثبات پندارهای 
ساختند، باید شواهد عینی و  ها می هایی که برای پاسخ دادن به پرسش خود یا فرضیه
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ای نداشتند بجز دست زدن به  کردند. بنابراین چاره های منطقی فراهم می استدالل
هایشان درست  یابند که آیا پندارها یا فرضیهدرپی تا در های پی ها و آزمایش کاوش

آغاز شد و « خرد»ورزی به یاری  پروری یا دانش گونه، روند دانش است یا نه؟ بدین
« رای»اندوزی یا برخوردار شدن از دانش دیگران با به کار گرفتن  همراه با آن دانش

ند. در ادامة یا مرگ را از خود دور کن« هوش»هم رایج گشت تا مردمان بیش از پیش 
 توضیح خواهم داد. «پذیرندة هوش و رای و خرد»گفتار دربارة مفهوم 

های اسطوره چیست؟ و افسانه چیست؟ پاسخ داده شده، باید به  اکنون که به پرسش
پاسخ بدهم تا روشن شود که  شاهنامههای  پرسش دربارة چیستی سومین گونة داستان

 شاهنامههای پهلوانی  اد که داستانتوان نشان د و چگونه می« حماسه چیست؟»
 ای کهن در قالبی دگرگونه هستند؟ های اسطوره بازگویی داستان

ها، چگونگی  داشت تا دربارة چیستی پدیده مردمان آنان را وامیپویایی ذهنی 
هایی بدهند که زادة  هایشان پاسخ پیدایش و فرجامشان پنداربافی کنند و برای پرسش

مرز بودند و هیچ کمکی به بهتر شدن زندگی آنان  وری بیپنداربافی یا پندارپر
های به ظاهر بیهوده، انسان را با مفهوم زمان آشنا کرد و به  کردند. همان پنداربافی نمی

دنبال درک زمان، مردمان نخستین از وجود رابطة علت و معلولی میان برخی 
ولی میان برخی های گیتی آگاه شدند. آگاهی از وجود رابطة علت و معل پدیده
سوق داد تا به یاری آن، با « خرد»ها، مردمان نخستین را به سوی بهره گرفتن از  پدیده

ها پیدا  توجه به شناختی که از رابطة علت و معلولی موجود در پدیداری برخی پدیده
یا مرگ را از خود دور برانند یا از « هوش»اندیشی بپردازند تا  کرده بودند، به چاره

روی، هنگامی که از رابطة میان سرما، بیمار شدن و مرگ  ی گزینند. بدینمرگ دور
توانند  آگاه شدند و دریافتند که با پوشاندن پیکر خود با پوست جانورانِ مرده، می

مرگ برآمده از سرما را دور برانند، نخستین گام را برای متمایز کردن زندگی خود 
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ز این نخستین دستاورد خردمندانة مردمان ا شاهنامهاز زیستِ جانوری برداشتند. در 
 اند: نخستین چنین سخن گفته

 سرِ تخت و بختش برآمد ز کدوه 
 

 پلنگینه پوشید خود با گدروه  
 

 (7ـ ب 11ـ ص 1)د 
 شاهنامهبا وجود آغاز متمایز شدنِ زندگی مردمان از جانوران، بنا بر آنچه در 

 دند:کر آمده، آنان همچنان در میان جانوران زندگی می
 ش بدید دد و دام و هر جانور که

 

 ز گیتدددی بنزدیدددر او آرمیدددد 
 

 (11ـ ب 11ـ ص 1)د 
آشنایی روزافزون مردمان خردمند با روابط علت و معلولی موجود در میان برخی 

ای فزاینده بر تمایز  ها، آنان را در راهی به حرکت درآورد که به گونه پدیده
اندک  . آنان با روی آوردن به سازندگی، اندکافزود زندگیشان با زیستِ جانوری می

 ابزار و پوشاک،مانند:  منقول های داراییهایی فراهم کردند.  برای خود دارایی
روستا. نکتة قابل توجه اینکه همة  کشتزار و ،مانند: خانه غیرمنقول و افزار جنگ

اند،  نبودهپروری و سازندگی  مردمان نخستین به یک اندازه درگیر پندارپروری، دانش
های ویژة انسان یکسان نبوده است.  های مختلف از دارایی بنابراین برخورداری گروه

اند، برخی تنها ابزارهایی برای شکار و گردآوری  برخی مانند جانوران هیچ نداشته
اند و برخی دیگر که دامداری و کشاورزی را آغاز کرده بودند، در  خوراک داشته

اند. مردمانی که دوشادوش  های گوناگونی فراهم کرده بوده روستاهایی آباد، دارایی
های  اند و اسطوره پرداخته ورزی هم می سازندگی، به توسعة پنداربافی و اندیشه

اند، در زندگی، با این واقعیت مواجه بودند که به  پرورده ها را می نخستین و افسانه
های فروگیتایی در  ری و پدیدههنگام تازش جانوران و مردمانِ جانورسان در زمان بیدا

ها و  ای ندارند و باید خودشان از جان و دارایی دهنده زمان خواب، هیچ پشتیبان و یاری
 آرامشِ خویش پاسداری کنند.
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هایی که با دشواری فراهم شده بودند، کاری  گمان، پاسداری از جان و دارایی بی
اند،  رای انجام دادن آن را نداشتهپرخطر بود و همة مردمان توانایی بایسته و شایسته ب

های آزارسانی که به هنگام خواب  اندیشی برای دور راندن پدیده از سوی دیگر، چاره
زدند هم کار هر کسی نبود. بنابراین برخی مردمان که  آرامش مردمان را به هم می

 د.اند از دیگران متمایز شدن توانایی جنگاوری در آن دو میدان خطرآفرین را داشته
 پدیدار جنگاور گروه دو ساز، پرور و تمدن ، در نخستین جوامع فرهنگترتیب بدین

و  ندپرداخت می نبرد به گیتایی تازندگان با که بودند پهلوانانی گروه نخست: شوند می
 گروه دوم ؛شدند دهندة روستا و سپس شهر بودند و شهریار خوانده می یاری

 اندیشی چاره فروگیتایی تازندگان سیبِآ کردن دور برای کهبودند  جادوگرانی
ترین دغدغة مردمان در آن روزگاران،  مهم .شدند و موبد خوانده می ندکرد می

کردند. در چنان  هایی بود که باید شهریاران و موبدان در برابرشان ایستادگی می تازش
ای به توانمندی و کارآمدی  روزگارانی، زندگی و آرامش مردمان هر جامعه

در  جادوگر ـ پهلوان گاه و جادوگر و پهلوان رانشان وابسته بود. بنابراین،جنگاو
ها،  ها، واکنش کنندة کنش گیرند که روایت ای قرار می ی تازهها کانون داستان

هایی  اند. داستان های جنگاوران در هر دو میدان بوده ها و شکست ها، پیروزی نوآوری
خوانیم. اما باید به یک نکته توجه  حماسه میکه امروزه آنها را داستان پهلوانی یا 

ای بوده است،  ها اسطوره مایة کهن و نخستین این داستان داشت و آن اینکه بن
هایی  های جهان انسانی هستند. آفرینش معنی که آنها بازگوکنندة داستان آفرینش این به

نهادن نهادهای افزار و چیزهایی مشابه، یا بنیاد  مانند: ساختن پوشاک، ابزار، جنگ
هایی مشابه.  فرهنگی و تمدنی مانند: دین، کیش، پادشاهی، خانه، روستا، شهر و پدیده

های  ی است که سخن گفتن از آفرینشا اسطوره روایتی حماسه،به سخن دیگر، 
های  و داستان ها افسانه رود و با مایة اصلی آن به شمار می فرهنگی و تمدنی انسان بن

 آن دستاوردها آمیخته شده. چگونگی پاسداری از
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فردوسی،  شاهنامةهای  گونه که پیشتر اشاره کردم، چهارمین گونة داستان همان
هم بپردازم تا « تاریخ چیست؟»های تاریخی هستند. بنابراین باید به پرسش  داستان

ای و پهلوانی چه تفاوتی با تاریخ دارند.  ای، افسانه های اسطوره روشن شود که داستان
شده در گذشته است، دربارة رویدادهای  هایی نوشته ای از گزارش خ مجموعهتاری

دهندگانِ  نگاران یا سفارش مرتبط با زندگی انسان که ثبت آنها از نظر تاریخ
های تاریخی،  آزمایی گزارش اند. برای راستی رفته نگاری، با اهمیت به شمار می تاریخ

های علمی، با به کار  ا در چهارچوبشناسی پدید آمده است ت امروزه دانش تاریخ
های تاریخی، واقعیت آنچه در  های علمی، از راه بررسی و تحلیل گزارش گرفتن روش

اند و  گذشته روی داده آشکار شود و دریابیم که چرا برخی رویدادها گزارش شده
ا ه اند؟ همچنین با ارزیابی گزارش نگاران دربارة برخی دیگر گزارشی ثبت نکرده تاریخ

ها وجود داشته است؟ و چه عواملی در  شود که چه هدفی از ثبت گزارش روشن می
های تاریخی به خاطر ماهیت و  اند؟ گزارش ها نقش داشته چگونگی تدوین گزارش

. ناقص هستند، 1اند، چند ویژگی عمومی دارند که عبارتند از:  کارکردی که داشته
طور کامل  ها به ی را از همة جنبهچراکه هرگز امکان ندارد کسی بتواند رویداد

نگاری، تحت  دهندة تاریخ نگار یا سفارش . گزینشی هستند، زیرا تاریخ1گزارش کند. 
ها، منافع و اهدافِ خود، تنها بخشی از رویدادها را به  ها، محدودیت تأثیر گرایش

هستند،  . محدود1کنندة منافع و اهدافشان باشد.  اند که تأمین کرده ای گزارش می گونه
آزمایی  . قابل راستی1دهند.  زمانی و مکانی خاصی را پوشش میمعنی که محدودة  این به

پذیر  کامل نیستند، چراکه گزارشی دربارة گذشته هستند که تکرارپذیر و آزمون
 های تاریخی اطمینان کامل یافت. توان از درستی گزارش نیست. بنابراین، هرگز نمی

های  توان گفت که داستان های تاریخی، می مومی گزارشبا توجه به چهار ویژگی ع
های تاریخی دارند که  های بنیادین با گزارش ای و حماسی تفاوت ای، افسانه اسطوره

ای و حماسی فرازمان و  ای، افسانه های اسطوره . داستان1شماری از آنها عبارتند از: 
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ی و مکانی دارای محدودیت های تاریخی باید از نظر زمان فرامکان هستند، اما گزارش
ای و حماسی دارای اعتبار ذاتی هستند، اما  ای، افسانه های اسطوره . داستان1باشند. 

دهندگان  نگاران یا سفارش های تاریخی به هویت و اعتبار تاریخ اعتبار گزارش
ای  ای، افسانه ورههای اسط . داستان1های در دسترس وابسته است.  نگاری یا نسخه تاریخ

های نوع  هایی دربارة روند دگرگونش و واالیشِ پندارها و اندیشه حماسی گزارشو 
 گویند. ها سخن می تاریخی از عملکرد برخی انسانهای  انسان هستند، اما گزارش

های داستانی  های چهارگانة مطرح شده دربارة گونه اکنون که برای پرسش
یم که ادامه دادن گفتار را ممکن هایی در اختیار دار شده در شاهنامه پاسخ گردآورده

جا است که  به« شاهنامه چیست؟»کنند، پیش از بازگشت به پرسش نخستین، یعنی  می
را توضیح بدهم. در این گزاره سه واژه یا مفهوم « پذیرندة هوش و رای و خرد»مفهوم 

« رای»چیست؟، « هوش»وجود دارد که باید آنها را تعریف کنم. پس باید بپرسم: 
است، در سخن « مرگ»اوستایی به معنی در زبان « هوش»چیست؟ « خرد»؟ و چیست

عنوان نمونه،  فردوسی نیز بارها از این واژه به همین معنی استفاده شده است، به
دهد که  بیند، اَرنواز به او پیشنهاد می هنگامی که ضحاک خواب کشته شدنش را می

ی گوناگون فرابخواند تا با تفسیر مهتران، اخترشناسان و افسونگران را از کشورها
دیدة او آشکار شود که مرگش به دست چه کسی خواهد بود. در شاهنامه  خواب

 خوانیم: اندیشی اَرنواز چنین می دربارة چاره
 ز هددر کشددوری گددرد کددن مهتددران 

 

 ز اخترشناسددددان و افسددددونگران  
 

 سَددخ ن سربسددر مهتددران را بگددوی  
 

 پددهوهش کددن و راسددتی بددازجوی  
 

 ن که هوش تو بر دست کیستک نگه
 

 ز مردم شمار، ار ز دیدو و پریسدت   
 

 چو دانسته شد چاره سداز آن زمدان  
 

 بدده خیددره متددرد از بدددن بدددگ مان 
 

 (68-65ـ ب 59ـ ص 1)د 
عنوان یکی از سه  اکنون باید پرسید پذیرندة هوش به چه معنی به کار رفته که به

اشاره کردم که توانایی پنداربافی یا ویژگی متمایزکنندة انسان معرفی شده؟ پیشتر 
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ای که برای جانوران ناشناخته است،  گونه پندارپروری مردم او را با مفهوم زمان، به
ها آغاز،  معنی بود که انسان دریافت، در گذر زمان، پدیده این آشنا کرد. درک زمان به

ی پایانی یا روند و فرجام دارند. به سخن دیگر، انسان آگاه شد که هرچیزی و هرکس
انگیز است.  مرگی دارد که دیر یا زود فراخواهد رسید. پذیرش این واقعیت اضطراب

بینی  نگری هم تالش برای پیش دارد. آینده نگری وامی اضطراب هم انسان را به آینده
آورد تا با پرهیز از خطرها، مرگ دور رانده شود.  خطرهای پیش رو را به دنبال می

افتد که آنچه پس  ذیر است، پس توانایی پنداربافی انسان به کار میناپ اما مرگ اجتناب
های پنداربافانه،  بینی بینی کند. بر اساس همین پیش از مرگ رخ خواهد داد را پیش

اند، بلکه  تنها هیچ سودی نداشته اند که برای زندگی مردمان نه هایی پدیدار شده آئین
بر چگونگی منش و روش زندگی « هوش»رش اند. بنابراین پذی های آشکار داشته آسیب

 نوع انسان و تمایز روزافزون آن با زیستِ جانوری تأثیر عمیق و گسترده داشته است.
دومین ویژگی متمایزکنندة نوع انسان، به معنی توانایی انتقال دانش و تجربه « رای»

زنی یا  رای اندیشی از راهِ به دیگران از راه گفتار و همچنین تالشِ گروهی برای چاره
 اندیشی است. هم

اند. باید توجه داشته باشیم  نامیده« خرد»شده برای مردم را  سومین ویژگی معرفی
شناسی کهن ایرانی که بر پذیرش بنیان یا ساختار استوار بر  که بر اساس جهان

دوگانگی یا دوبُنی ساخته شده بود، جهان از دو بُن یا دو گوهر نخستین ساخته شده 
های آن دوگانگی آغازین در همة  شناسی کهن، جلوه روی در آن جهان زایناست. ا

هایی همسان  ها، فراگیری جهانی دارد. بنابراین در زبان کهن اوستایی هم واژه پدیده
هست که تنها در یک واژ یا در یک آوا با هم اختالف دارند و امروزه به نادرستی 

در زبان « خرثو»و « خرتو»یا « خرثَ»و « خرتَ»های  پنداریم. واژه آنها را یکسان می
های رازمند هستند. برای پرهیز از وارد شدن به بحث  اوستایی از این دسته واژه

ابزار یا نیرویی است « خرد»یا « خرتَ»توان گفت که  طور ساده می شناختی، به واژه
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که  آفرین. بنابراین، در گزارة یاد شده ساز برای دور راندن خطرهای مرگ چاره
بازمانده از دورترین روزگاران باستانی است، آشکار است که در دیدگاه سازندگان 

انگیزترین خطر بوده  گانة متمایزکنندة انسان از جانوران، مرگ هراس این مجموعة سه
انگیز  روی شگفت اند به کمک رای و خرد آن را دور برانند. ازاین کرده که تالش می

ترین  سازان، رها کردن نوع انسان از مرگ بزرگ نیست که در نظر آن اسطوره
ای ایران، یعنی جمشید  ترین شخصیت اسطوره آمده است که مهم دستاورد به شمار می

 آورد. ای گذرا برای مردمان به ارمغان می گونه آن را به
توانم به پرسش نخستین خود بازگردم، یعنی:  چینی طوالنی، می پس از این مقدمه

ریزی  ترین فرهنگ و تمدن پی فرهنگ و تمدن ایرانی اگر کهن« چیست؟ شاهنامه»
ها و  شمار فرهنگ گمان یکی از انگشت شده به دست انسان خردمند نباشد، بی

های آغازین بوده است. فرهنگ و تمدنی که در گذرگاهی پرفراز و نشیب، در  تمدن
ة جغرافیایی های گوناگون، در گستر های مختلف، به دست مردمانی با تفاوت دوره

های رنگارنگ بسیاری بوده است. در گذر زمان،  بزرگی پدید آمده و دارای الیه
اند و  بسیاری از عناصر فرهنگی و تمدنی ایرانیان به دالیل گوناگون نابود شده

اند. در سرآغاز گفتار اشاره  ها با هم آمیخته و با عناصر تازه نوسازی شده بازمانده
همتایی این  همتایی است، برای اثبات بی ی شاهکار فرهنگی بیفردوس شاهنامةکردم که 

کنندة این ادعا ارائه داد.  عنوان دلیل اثبات هایی به توان نمونه گنجینة پرگوهر می
فردوسی تنها کتاب روزگاران  شاهنامةتوان گفت که  عنوان نمونه، با اطمینان می به

، یزدان یا هر چیز نه به نام خداآغاز شده است، « انسان»پیشامدرن است که به نام 
 شود: چنین آغاز می شاهنامهمشابه دیگر. 

 به نام خداوند جدان و خدرد  
 

 کزین برتر اندیشه برنگذرد 
 

 خداوند نام و خداوندد جدای  
 

 ... 
 

 (1-1ـ ب 1ـ ص 1)د 
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های ایران باستان، واژة خدا یا خداوند  . در زبانانسان است« خداوند جان و خرد»
کننده،  دگار ندارد، بلکه خداوند یعنی: صاحب، مالک، کنترلمعنی آفری

تواند  ای گیتایی است نمی که پدیده« جان»اختیار، رئیس، شاه. بنابراین خداوندِ  صاحب
هم نیرو یا ابزار « خرد»شود باشد،  اشاره به آفریدگار جهان که مینو را هم شامل می

مان کرانمندِ حاکم بر گیتی آفرین است، مرگ هم از ز دور راندن خطرهای مرگ
تواند اشاره به  ای گیتایی باشد و نمی آید، پس خداوند خرد هم باید پدیده برمی

شود  آفریدگار به شمار آید. نکتة دیگر آنکه، در مصرع دوم از اندیشه سخن گفته می
که ابزار شناسایی گیتی است و برخالف پندار، دارای محدودیت است و تنها در گیتی 

دی دارد. در گیتی نیز، برترین پدیدة قابل شناسایی برای اندیشه، خود انسان است کارآم
توانایی پیشرفت ندارد. در « خداوند جان و خرد»و اندیشه برتر یا فراتر از شناخت 

های گیتایی قابل  ویژة پدیده« نام»معنی که  این مصرع سوم هم سخن از انسان است، به
ها و  ته توجه داشت که: در آغاز روند شناخت پدیدهشناسایی است. باید به این نک

ای، نامی برای آن  های عینی هر پدیده پدیداری زبان، انسان پس از شناسایی ویژگی
های فراگیتایی و  های پدیده بود. ازآنجاکه پدیده ساخته که آن نام نمایانندة ویژگی می

های خاص مانند زمانِ  حالت ها در اند ولی برخی انسان فروگیتایی قابل شناسایی نبوده
توانستند آنها را ببیند، هنگام سخن گفتن از آنها تنها  بودن در خواب یا خلسه می

رفت. بنابراین برای سخن گفتن از  گونه برای توصیفشان به کار می هایی تشبیه صفت
« صفت مرکب»یا « صفت»ای  شد که از نظر ساختار واژه هایی استفاده می آنها از واژه

های مزدیسنایی، از آفریدگار  عنوان مثال در فرهنگ و آموزه به«. اسم»اند نه  دهبو
معنی که این واژه را  این یاد شده است. به« اَثورامزدا»احتمالی جهان با صفت مرکب 

اند تا نشان بدهند که اگر  برای توصیف آفریدگار جهان از ترکیب سه صفت ساخته
آفریدگاری داشته باشد، آن آفریدگار احتمالی، بر این باور باشیم که جهان باید 

 یعنی باشد، «اَثورا». 1گمان باید از سه ویژگی بایسته و شایسته برخوردار باشد:  بی
 تاریکی و روشنایی بخش دو از جهان اند داشته باور چراکه) باشد روشنایی برترین
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 یعنی باشد، «زمَ». 1 ،(است روشنایی جهان های ویژگی از آفرینندگی و شده تشکیل
 :دانستند می بخش سه دارای را جهان چراکه) باشد فراگیتایی برتر یا دانایی دارای

 ،(مینو سپنتَ یا روشنایی جهان یا فراگیتی گیتی و مینو،غرَنَاَ یا تاریکی جهان یا فروگیتی
وز در )واژة دا به معنی زاینده و آفریننده هن باشد آفریننده یا زاینده یعنی باشد، «دا». 1

عنوان نمونه: دا به معنی مادر در زبان کردی و دایه به  های ایرانی رایج است. به زبان
مداری به سوی  در زمانِ چرخش ایرانیان از کیش .مادر در زبان فارسی( معنی شبه

 بر «نام»عنوان  به را مرکب صفت آن زردشتی، داری، بهدینان یا باورمندان به دین دین
انگیز، در فرهنگ ایران  . اما با وجود آن چرخش شگفتادندنه خود یگانة خدای

باستان واژة خداوند تنها برای یک پدیدة غیرگیتایی استفاده شده که در این مورد هم 
تواند بیان کند، یعنی پدیدآورندگی  ترین صفتی است که این واژه می دهندة منفی نشان

پدیدة غیرگیتایی که صفت خداوند معنی که در فرهنگ ایران باستان تنها  این مرگ. به
اند. در سخن یاد شدة  خوانده می« خُوَتای دیرَنگ»است که آن را « زمان»دارد، 

تواند  ای گیتایی است، پس خدواند یا صاحب نام و جای نمی هم پدیده« جای»فردوسی، 
 آفریدگار جهان باشد. 

های رنگارنگ  ای از الیه آمیخته شاهنامهگونه که پیشتر اشاره کردم،  همان
های این آمیختگی  های گوناگون فرهنگ ایرانی است. یکی از نمونه بازمانده از دوره

توان دید. در پی سه مصرع نخستینِ یادشده، از مصرع دوم بیت  را هم در سرآغاز آن می
چرخد و برخالف سه مصرع نخست که یادگاری  دوم، سخن از انسان به آفریدگار می

توان بازتاب باورهای بهدینی یا  نایی است، در سه مصرع بعدی میهای مزدیس از آموزه
 زردشتی را دید:

... 
 

 ده و رهنمدای  خداوند روزی 
 

 خداوند کیوان و گردان سپهر
 

 فروزندة ماه و ناهید و مهدر  
 

 (1-1ـ ب 1ـ ص 1)د 
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های  دهندة باورهای بهدینی دربارة آفریدگار جهان، آموزه پس از این سخنِ بازتاب
های بایسته و شایستة  یابد که توصیف صفت زدیسنایی سه مصرع نخستین ادامه میم

 آفریدگار احتمالی جهان است:
 ز نام و نشان و گ مان برتر است

 

 نگارندددة برشددده گوهرسددت  
 

 بددده بیننددددگان آفرینندددده را 
 

 نبینی، مرنجان دو بینندده را  
 

 ندده اندیشدده یابددد بدددو نیددز راه
 

 از جایگداه  که او برتر از نام و 
 

 (6-1ـ ب 1ـ ص 1)د 
بنابراین، برخالف آفریدگار که برتر از نام، نشان، گمان و جای خوانده شده و 
اندیشه به حوزة شناخت آن راه ندارد، انسان خداوند یا دارندة جان، خرد، نام و جای 

تی رود و برترین دستاوردِ اندیشه، شناخت انسان است که برترین پدیدة گی به شمار می
های برتر از این برترین پدیدة گیتی راه  تواند به حوزه رود و اندیشه نمی به شمار می

 یابد.
برایمان روشن شده، باید ببینیم، آزادگان  شاهنامهاکنون که تا حدودی چیستی 

اند.  همتا، چه گوهرهایی در آن برای ما به یادگار گذاشته کنندة این گنجینة بی فراهم
دانید که پس از واپسین تازش به فرهنگ و تمدن ایران باستان،  من می گمان، بهتر از بی

بسیاری از دستاودهای فرهنگی و تمدنی ایرانیان نابود شد. آن هنگام که فرهنگ 
ایرانی در لبة پرتگاه نابودی کامل قرار گرفته بود، آزادگانی دست به کار شدند تا 

از خطر نابودی دور کنند، نتیجة تالش  های فرهنگ باستانی ایران را بخشی از بازمانده
فردوسی بود. بنابراین، باید تأکید کرد که  شاهنامةآن آزادگان جاویدنام، پدیداری 

تنها بخشی از تاریخ ایران باستان بازگو  ای فرهنگی است که در آن نه گنجینه ،شاهنامه
از روزگارانی دهند انسان خردمند  همتا دارد که نشان می هایی بی شده، بلکه گزارش

پرور و  گذاری نخستین پادشاهی فراگیر فرهنگ که زندگی جانورسان داشته تا بنیان
 هایی را پشت سر گذاشته است. گستر چه آزمون تمدن
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بندی  را به سه گونه تقسیم شاهنامههای  گونه که پیشتر اشاره شد، داستان همان
شناسان و  شاهنامهمعنی که  این اند، اما این سه بخش مرز روشنی ندارند، به کرده

 شاهنامهای، پهلوانی و تاریخی  های اسطوره پژوهان دربارة مرزبندی داستان شاهنامه
 نظر دارند. اختالف

فردوسی و دیگر  شاهنامةهای پهلوی،  ، متناوستابه نظر من، با توجه به آنچه در  
از تاریخ ایران باستان های حماسیِ بازمانده از ایران باستان آمده، همچنین آنچه  داستان

بندی تاریخ اساطیری ایران استفاده  توان از معیار بسیار مهمی برای تقسیم دانیم، می می
 شاهنامههای  بندی داستان کرد و بر اساس همان معیار، مرزهای روشنی برای تقسیم

کشید. آن معیار، توجه به وجود دو پدیدة کهن است که امروزه به نادرستی آنها را 
معنی که با توجه  این به«. دین»و « کیش»پنداریم. آن دو پدیده عبارتند از:  ان مییکس

های تاریخ اساطیری  توان دوره های برآمده از این دو پدیده، می ها و تقابل به تعامل
ای،  های اسطوره بندی کرد و مرزهایی تا حدودی روشن، میان بخش ایران را تقسیم

 ید.کش شاهنامهپهلوانی و تاریخی 
بندی یاد شده را توضیح بدهم، تنها  در اینجا بدون اینکه بخواهم چگونگی تقسیم

ها را  های این دوره کنم. در گفتارهای آینده ویژگی آن را به شکلی نمودارگون بیان می
های  هایی که از بازمانده طورخالصه، با توجه به آگاهی توضیح خواهم داد. به

 پنجتوان تاریخ اساطیری ایران را به  ستان داریم، میفرهنگ، تمدن و تاریخ ایران با
 زارة پیدایش و رواج کیش نخستین که از روزگار گیومرته .1دوره تقسیم کرد: 

 هزارة نهادینه شدن دین .1کند؛  پایان داستان جمشید ادامه پیدا میتا شود و  آغاز می
پیدایش و رواج کیش  . هزارة1است؛  ضحاک پرستی که هزارة استوار بر اهریمن تازیِ

مهر، که از روزگاران فرانک، کاوه و فریدون آغاز شده و تا زایش کیخسرو به درازا 
کیش مزدیسنا که چند و چون آن در  دگرگونی کیش مهر و پیدایشدورة  .1کشد؛  می

مدت کیخسرو از زایش او تا فرارفتن وی به جهان مینو، بدون  داستان روزگار کوتاه
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های مزدیسنایی  هزارة نهادینه شدن آمیختگی آموزه .5ان شده است. بی ،آزمودن مرگ
تا پایان  لهراسب پیدایش بهدینی که داستانش را از آغاز پادشاهی با باورهای دینی و

 .اند پادشاهی بهمن بیان کرده
، از آغاز داستان همای تا نیمة داستان دارا، شاهنامهای  پس از بخش اسطوره

های پهلوانی روایت شده که در اصل  نة همسان با داستانگزارشی تاریخی به گو
گزارشی بسیار چکیده و رمزگونه است از چگونگی پایان پادشاهی مادها، یعنی همای 

ها، یعنی کورش و فرزندش. از نیمة داستان دارا یا کمبوجیه،  و آغاز پادشاهی پارس
پادشاه هخامنشی،  داستان مبهم دومین پادشاه هخامنشی را با داستان جنگ آخرین

اند. فردوسی هم پس از یادآوری نبودن  یعنی داریوش سوم با اسکندر مقدونی پیوند زده
گزارشی از پادشاهی اشکانیان در منابع بازمانده از روزگار پادشاهی ساسانیان، به 

هایی  توان رگه پردازد که در آنها هم می های تاریخی دورة ساسانی می بازگویی گزارش
 ره، افسانه و حماسه را یافت.از اسطو

معنی که در  این بنا بر آنچه گفته شد، برنامة گفتارهای آینده هم روشن گشت. به
گفتار دوم درباره دورة کیش نخستین، چیستی نخستین کیش ایرانی و منابعی که در این 
زمینه در اختیار داریم سخن خواهم گفت. گفتار سوم ویژة سخن گفتن دربارة کیش 

کیش مزدیسنا خواهد بود. در گفتار چهارم هم به چرایی و چگونگی پیدایش  مهر و
پردازم که هنوز با پیامدهای آن چرخش صد و هشتاد  بهدینی یا دین زردشتی می

 ای روگردانی از کیش و پذیرفتن دین، دست به گریبان هستیم. درجه
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فردوسی سخن گفتم و برخی  شاهنامةناختی ش در گفتار یکم دربارة جنبة اسطوره
دانید که در هر  تردید می مفاهیم را از دیدگاه خودم بازتعریف کردم. چراکه، بی

پژوهشی، یکی از نخستین کارهای بایسته، تعریف مفاهیم است تا روشن شود که 
ای بیرون  پژوهشگر در چهارچوب دیدگاه ویژة خود که قرار است از آن سخن تازه

های  برد. در گفتار پیشین، واژه ها را با چه مفهوم یا تعریفی به کار می ، واژهبیاید
داستان، اسطوره، افسانه، حماسه، تاریخ، هوش، رای و خرد را بازتعریف کردم تا به 

پاسخ بدهم. همچنین اشاره کردم « چیست؟ شاهنامه»ها به پرسش  یاری آن تعریف
و کشیدن مرزی تا حدودی روشن، میان  مهشاهناهای  بندی داستان که برای تقسیم

توان از معیاری متمایزکننده استفاده  ای، پهلوانی و تاریخی آن، می های اسطوره بخش
کرد. آن معیار، تفاوت یا تناقضِ دو پدیدة کیش و دین است که امروزه به نادرستی 

گفتار پیشین شوند. بنابراین در آغاز این گفتار، پیرو روشی که در  یکسان پنداشته می
. دین 1. کیش چیست؟؛ 1داشتم، نخست باید دو پرسش را مطرح کنم که عبارتند از: 

 چیست؟
ها، بهتر است نخست مشخص کنم که برای  پیش از پاسخ دادن به این پرسش

ویژه روزگاران  پژوهش دربارة چیستی کیش و دین در فرهنگ ایران باستان، به
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یم. در این زمینه سه منبع اصلی داریم که عبارتند اساطیری، چه منابعی در اختیار دار
 شاهنامة. 1های پهلوی؛  های فارسی میانة زردشتی، مشهور به متن . متن1؛ اوستا. 1از: 

توان از  فردوسی. منابع دیگری هم وجود دارند که برای گسترش و تکمیل بحث، می
عیالمی، بابلی و دیگر  های سومری، . متن1آنها بهره برد، برخی از آنها عبارتند از: 

ـ 1های سانسکریت؛  ـ متن1شناختی؛  های باستان شده در کاوش های باستانی کشف متن
های تاریخی مرتبط با  ـ گزارش1شناختی؛  های باستان آمده در کاوش دست آثار به

های گوناگون بازمانده از  ـ متن5زمین؛  های همسایة ایران ایران باستان و سرزمین
های پدیدآمده  ها و حماسه های دینی غیرزردشتی، شاهنامه ان مانند: متنایران باست

های نظامی  فردوسی و ادبیات غنایی، مانند: سروده شاهنامةپیش یا پس از سرایش 
زدها و باورهای عامیانة رایج در میان اقوام ایرانی. باید به  ها، زبان ـ افسانه6گنجوی؛ 

شناختی، چگونگی استخراج داده از  ی اسطورهها این نکته توجه داشت که در بررسی
 های تاریخی و ادبی متفاوت است. منابع و روش تحلیل آنها با پژوهش

توان این  میفردوسی آمده،  شاهنامةهای پهلوی و  ، متناوستابر اساس آنچه در 
سه  ایرانیان، پیش از پیدایش و رواج بهدینی یا دین زردشتی فرض را مطرح کرد که

. کیش 1: زمان پیدایش، عبارت بودند از ترتیب که به اند بوده نیان گذاشتهرا ب کیش
  مزدیسنا.کیش  .1. کیش مهر؛ 1 نخستین؛

آمیختگی عناصر  اشاره کردم که درهم شاهنامهالیة  در گفتار یکم به ساختار الیه
 ای و تاریخی را نشان های گوناگون اسطوره گوناگون فرهنگ ایرانی بازمانده از دوره

های بازمانده از روزگاران باستانی ایران هم  آمیختگی را در متن دهد. این درهم می
توانیم  یی و پهلوی میاوستا های مند متن عنوان نمونه، با بررسی روش توان دید. به می

پیدا کنیم  کیش مزدیسنا و بهدینی راهای  هآموز آمیختگی دهندة درهم های نشان نمونه
 ار داریم که گاهکونه ساختار، یکی بینشی و دیگری باوری سرودو گکه با  و دریابیم
های  به دیدگاهتوان  برای نمونه می .دارند ی بسیار آشکار و غیرقابل توجیهیناسازگار
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ه زن بیان شده اشاره دربارة جایگا بندهش پهلوی و متن اوستا گاهان که در متناقضی
یی، زن از جایگاهی واال برخوردار های مزدیسنا دهندة آموزه کرد. در گاهانِ بازتاب

ای پیشااسفندیاری  های اسطوره است که بازگوییِ آن نگرش کهن را در داستان
شده بر اساس باورها و  ِ تدوینبندهشتوان دید. اما در  فردوسی هم می شاهنامة

های بهدینان، دیدگاهی دربارة جایگاه زن ثبت شده که هیچ پیوندی با  نگرش
که در آن از چگونگی آفرینش  بندهشندارد. در بخش نهم  فرهنگ مزدیسنایی

شود، دربارة چگونگی و چرایی آفرینش زن چنین  های گوناگون سخن گفته می پدیده
هرمزد هنگامی که زن را آفرید، گفت که ترا نیز آفریدم )در حالی( که »اند:  نوشته

گیری تو  دم که جفتتو را سردة پَتیاره از جهی است. تو را نزدیک کون دهانی آفری
ها؛ )و( از من تو را یاری  ترین خورش را چنان پسند افتد که به دهان مزة شیرین

است، زیرا مرد از تو زاده شود؛ )با وجود این( مرا نیز که هرمزدم، بیازاری. اما اگر 
آفریدم، که تو را  یافتم که مرد را از او کنم، آنگاه هرگز تو را نمی مخلوقکی را می

ها  دة پتیاره از جهی است. اما در آب و زمین و گیاه و گوسفند، بر بلندی کوهآن سر
و نیز آن ژرفای روستا خواستم و نیافتم مخلوقکی که مرد پرهیزگار از او باشد، جز 

هایی  که در باورهای بهدینی چنین یاوهاین . با1«زن )که( از )سردة( جهی پتیاره است
ای بایسته  گونه نی در تناقض هستند، پژوهشگران، بههای گاها وجود دارد که با آموزه

یسنا و کیش مزد انگارانه هایی نپرداخته و ساده یابی چنین تفاوت و شایسته، به ریشه
اند. البته باید به این نکته توجه داشت  بهدینی را دو نام برای یک پدیده معرفی کرده

بنیادینِ دو مفهوم کیش و های پهلوی از این دوگانگی و تفاوت  که نگارندگان متن
عنوان صفت  را به« دین»ها، واژة  کنندگان این متن اند، چراکه تدوین دین آگاه بوده

های بهدینی یا دین زردشتی به  کننده، تنها برای سخن گفتن از باورها و فرمان توصیف

                                                           

 .81-81 ، ترجمة مهرداد بهار، تهران: توس، چاپ چهارم، ص1196ـ بندهش، 1
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 های غیرزردشتی رایج در ها و آئین اند. آنان برای نشان دادن تفاوت دین کار برده
روزگار ساسانی، مانند یهودیت، مسیحیت، مانویت و آیین بودا با بهدینی، به آنها 

  اند. داده« کیش»صفت 
ساز برای دور  در گفتار یکم، هنگام بازتعریف خرد، خرد را ابزار یا نیروی چاره

ترین تفاوت کیش و  راندن هوش یا مرگ معرفی کردم. باید توجه داشت که بنیادی
رانِ  معنی که خرد نیروی پیش این ساز ارتباط دارد. به زار یا نیروی چارهدین، با این اب

رود؛ چراکه  زننده به شمار می کیش است، اما در دین، خرد نیرویی بازدارنده و آسیب
آفرین بود یا ممکن  کوشیدند به یاری خرد برای هر چیزی که مرگ پیروان کیش، می

ای بیندیشند؛ اما باورمندان به  کند، چاره بود راه را برای پدیداری خطر مرگ هموار
ویژه مرگ در  پنداشتند مرگ راهی برای بازگشت به سوی خداوند است، به دین می

ترین و بهترین راهِ  های خداوند را کوتاه ها یا اجرای فرمان راه برآورده کردن خواسته
هندة توجه به خرد د های نشان آوردند. بنابراین، یافتن سرنخ پیوستن به او به شمار می

های باستانی راهنمایی  های برآمده از کیش و بها دادن به آن، ما را به سوی آموزه
 خواهد کرد.

ای از  دهندة فرهنگ ایران باستان آمیخته های بازتاب پیشتر اشاره کردم که متن
توان از مفهوم خرد  های برآمده از کیش و باورهای دینی هستند. بنابراین می آموزه

گانة  های سه ترین عامل متمایزکنندة کیش و دین برای بازشناسی کیش عنوان مهم به
فردوسی خرد  شاهنامةایران باستان استفاده کرد. در  اساطیریپدیدارشده در روزگاران 
 چنین توصیف شده است:

 کسددی کددو خددرد را ندددارد بدده پددیش
 

 دلش گردد از کردة خدویش ریدش   
 

 هُشدددددیوار دیوانددددده خواندددددد وُرا
 

 مددان خددویش بیگاندده دانددد وُرا  ه 
 

 ازویدددی بهدددر دو سدددرای ارجمندددد 
 

 خددرد پددای دارد بدده بنددد   گسسددته 
 

 سدت چدون بنگدری    خرد چشم جدان 
 

 که بی چشم شادان جهان نسدپری  
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 آفددرینش خددرد را شددناد   ن خ سددت
 

 سدت و آنِ سده پداد    نگهبان جان 
 

 ست و گوش و زُبان سه پاد تو چشم
 

 مدان گ  کزین سه بود نیر و بد بدی  
 

 (17-11ـ ب 5-1ـ ص 1)د 
، یا «آنِ سه پاس»در این توصیف، خرد چشم و نگهبان جان معرفی شده است و 

چشم و گوش و زُبان یا به گویش امروزی: زَبان. نخست یک نکتة مهم را « آنِ»
ترین کارکرد خرد که در این توصیف بدان تأکید شده  کنم، سپس به مهم یادآوری می

کند، این واژه با  بیان می« آن»قابل توجه، مفهومی است که واژة پردازم. نکتة  می
همان مفهوم کهن، در فرهنگ ایرانی عصر اسالمی هم جایگاهی ویژه داشته است، 

 گوید: عنوان نمونه، حافظ می به
 شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

 

 بندة طلنت آن بداش کده آندی دارد    
 

ها و گاه  شناسی، با توجه به همسانی است. در زبانای بسیار بسیار کهن  واژه« آن»
های باستانی،  مانده در زبان های باقی های ریختی، آوایی و معنایی برخی واژه یکسانی

خانواده به شمار  توان هم های باستانی را می این نظریه مطرح شده که برخی زبان
های  ی مانند زبانهای های باستانی به گروه آورد. با توجه به این نظریه، زبان

ها  اند. در هر کدام از این گروه هندواروپایی، سامی، آلتایی، ایرانی و غیره تقسیم شده
ساختی  ساختی و جمله ها و ساختارهای دستوری واژه هایشان، ویژگی و زیرشاخه

روی،  ها است. بدین دهندة ریشة مشترک این زبان همسانی وجود دارند که نشان
اند که هر گروه زبانی دارای یک زبانِ مادرِ  ظریه را مطرح کردهشناسان این ن زبان
شناختی و  تر بوده است. برای پرهیز از گرفتاری به بحث تخصصی زبان کهن
کنم که به  های ایرانی باستان اشاره می های زبان شناختی، تنها به یکی از ویژگی واژه

کند؛  یرانی کمک میروشن شدن مفهوم، کارکرد و جایگاه خرد در فرهنگ کهن ا
تنها چشم و نگهبان جان، بلکه  چراکه در توصیف خرد در سخن فردوسی، خرد نه

 هم معرفی شده است.« آنِ سه پاس»



 11 ............................................................... شناختی به شاهنامه فردوسی نگرش اسطوره  

های ایرانی باستان  ساز زبان های واژه ترین ویژگی بر پایة یکی از کهن« آن»واژة 

« اَ»و « آ»و پیشوند های ایرانی باستان، اگر د معنی که در زبان این ساخته شده است. به

شود. به سخن  نشین شوند، از آن واژة نخستین دو واژة متضاد ساخته می ای هم با واژه

پستی و « اَ»دهندة برتری و واالیی است و برعکس، پیشوند  نشان« آ»دیگر، پیشوند 

، «اَن»و « آن»های  دهد. بنابراین اگر در واژه ارزشی واژة پس از خود را نشان می بی

دو واژة متضاد خواهند « اَن»و « آن»دار در نظر بگیریم،  واژی معنی را تک« ن» واژِ

« آن»داشته است، معنی « نیرو»یا « پدیده»معنی « ن»واژ  بود. اگر فرض کنیم که تک

ترین پدیده. در زبان فارسی این  شود پست می« اَن»شود برترین پدیده و معنی  می

اند، در بیتی از حافظ که یاد شد، واژة  کار رفتهها به  های کهن با همین معنی واژه

به معنی « اَن»به معنی برترین و واالترین به کار رفته است؛ کاربرد واژة « آن»

ترین پدیده هم نیازی به توضیح ندارد. برای پرهیز از به درازا کشیده شدن  پست

کنم و  اری میهای باستانی خودد بحث، از اشاره به کاربردهای این دو واژه در زبان

 گذارم. سخن گفتن در این باره را به گفتاری ویژه وامی

در این توصیف چند نکتة قابل گردم.  بازمی فردوسی شاهنامةبه توصیف خرد در 

. کسی که خرد ندارد، از سوی هُشیوار دیوانه 1توجه وجود دارد که عبارتند از: 

شود؛ در ادامة گفتار به  شود و از سوی خویشاوند بیگانه دانسته می خوانده می

شدن وی از سوی  خرد یا بیگانه دانسته شدن بی موضوع چرایی دیوانه خوانده

اند که با  خرد را پای در بند معرفی کرده . گسسته1گشت؛  خویشاوند بازخواهم

ـ خرد چشم و 1شدن وی در ارتباط است؛  دانستهشدن و بیگانه  چرایی دیوانه خوانده

سه پاس انسان، « آنِ»ـ خرد 5آفرینش شناسانده شده؛  نُخُستـ 1نگهبان جان است؛ 

 یعنی چشم و گوش و زبان است.
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مفهوم دو نکتة نخست را در ادامة گفتار توضیح خواهم داد. دربارة سومین 
در  اند؟ جان و نگهبان جان معرفی کردهباید پرسید: چرا خرد را چشم  ،ویژگی خرد

ترین ابزار شناسایی خطرهای  مهم ،ینروزگاران کهن، چشم برای انسان نخست
ن آن یا گریختن از آن کافی برای دور راندآفرین بوده است، اما دیدن خطر  مرگ

وجود راندن خطر یا گریختن از آن هم  اندیشی برای دور ید توانایی چارهنیست، با
آفرین را هم  روی، خرد چشم جان است تا بتواند خطرهای مرگ داشته باشد. بدین

اندیش  کننده و چاره یی کند و هم برایشان چاره بیندیشد. همین ویژگی شناساییشناسا
گونه که در گفتار  کند. بنابراین، همان است که خرد را شایستة نگهبان جان بودن می

ترین آفت و خطری بوده  ساز، مرگ مهم های اسطوره یکم اشاره شد، در دیدگاه انسان
ترین ابزار شناخته شده بود برای  و خرد مهمکرده است  است که جان را تهدید می

شده برای خرد،  دور راندن مرگ یا گریختن از آن. دیگر ویژگی شناسایی
بودن آن است که به موضوع چرایی و چگونگی آفرینش جهان « آفرینش نخست»

گردد که سخن گفتن دربارة  روشنایی یا سپنتامینو و به دنبال آن آفرینش گیتی بازمی
بودن خرد به چه معنی است؟ پیشتر « آنِ سه پاس»د گفتاری ویژه است. اما آن نیازمن

دهندة برترین یا  اشاره کردم که به معنی صفت نشان« آن»به مفهوم کهن واژة 
اند،  واالترین حالت یک پدیده است. سه پاس هم چشم و گوش و زبان معرفی شده

ای است که آنها چشم و  دهندة برترین و واالترین حالت سه پدیده پس خرد نشان
اند. بنابراین باید پرسید: در این سخن، چشم، گوش و زبان  گوش و زبان نامیده شده
 نماد چه چیزهایی هستند؟

چشم ابزار دیدن است، اما دیدن برای دور راندنِ خطر یا گریختن از آن کافی 
ی دور ای را نشناسیم و ندانیم که خطرآفرین است، برا نیست، چراکه اگر پدیده

های  اندیشی نخواهیم کرد. بنابراین پس از دیدن پدیده اش یا گریختن از آن چاره راندن
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گوناگون که ویژگی مشترک انسان و جانوران است، انسان به یاری خرد خود گامی 
بپردازد. در گفتار یکم اشاره « مشاهده»ها، به  گذارد تا فراتر از دیدن پدیده فراتر می

ها است که به  فرایند پژوهش برای یادگیری یا شناخت پدیده شد که مشاهده آغاز
شود تا بر اساس  ارائه می پدیدة مورد نظرجانبه دربارة  یاری آن، توصیفی دقیق و همه

پدیده  آن و خطرآفرین یا سودمند بودن هایی دربارة چیستی پرسش آن توصیف،
ا نمادی از مشاهدة توان چشم ر مطرح شود. بنابراین در سخن یادشدة فردوسی، می

های نخستین که از  ها به شمار آورد. وقتی برخی از انسان علمی برای شناسایی پدیده
های برآمده از  رفتند و دربارة پرسش ها به مرحلة مشاهده فرامی مرحلة دیدن پدیده

پرداختند تا برای اثبات  ورزی می مشاهده، پس از پنداربافی یا ارائة فرضیه، به اندیشه
های منطقی فراهم کنند؛ با پاسخ دادن به  ة خود، شواهد عینی و استداللفرضی

شد،  شد که خرد نامیده می ها، دانشی برای شناسایی پدیدة مورد نظر فراهم می پرسش
توان  آفرین. پس می شد برای شناسایی و دور راندن خطر مرگ یعنی ابزاری پرورده می

هم به شمار « ورزی دانش»یا « پروری شدان»در سخن یادشده، چشم را نماد سرآغاز 
اند از مرحلة دیدن به  توانسته ها به دالیل گوناگون نمی آورد. ازآنجاکه همة انسان

های خطرآفرین دوری  اند تا از پدیده مرحلة مشاهده فرابروند، اما نیازمند دانش بوده
یا توانایی « رای»های خردمندِ برخوردار شده از دانش، با یاری گرفتن از  کنند، انسان

انتقال تجربه و دانش به دیگران از راه سخن گفتن، خرد خود را به گوش دیگران 
برخوردار شوند. بر اساس این دیدگاه، گوش « سرودخرد گوشان»سرودند تا آنان از  می

شده به دست خردمندان از راه گوش دادن به  نماد پدیدة برخورداری از خرد پرورده
شنوند، اما همه  ها می ید به این نکته توجه داشت که همة انسانسخنان آنان است. با

فهمند که از برترین حالت  دهند، بنابراین تنها آنهایی سخنان دیگران را می گوش نمی
توان  شنوایی، یعنی گوش کردن برخوردار باشند. پس تعبیر آنِ گوش بودن خرد را می

شنیدن به مرحلة گوش کردن، برای ای دانست به فراتر رفتن انسان از مرحلة  اشاره
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برخوردار شدن از دانش دیگران. این فراتر رفتن از شنیدن به گوش کردن، همان 
زنی است.  اندوزی به یاری رای و رای جویی یا دانش آموزی، دانش رفتن به سوی دانش

پس از روشن شدن چیستی مفهوم نمادهای آنِ چشم و آنِ گوش، باید ببینیم در 
 پردازان کهن، آنِ زبان چه مفهومی داشته است. تاندیدگاه داس

های عام انسان هستند، همة  های دیدن و شنیدن از ویژگی گونه که توانایی همان
ها توانایی سخن گفتن را هم دارند. اما زبان مفهومی فراتر از توانایی سخن  انسان

ی از آن گفتن دارد. زبان نمادی است از برترین حالت سخن گفتن و تنها کسان
آشنایی با راه  اندوزی و شوند که پس از پشت سر گذاشتن مرحلة دانش برخوردار می
پروری وارد شوند. چنین کسانی  ورزی یا دانش ورزی، به مرحلة دانش و روش دانش

ای  ورزی بتواند دانش تازه ای پدید بیاورند. هرگاه دانش ممکن است بتوانند دانش تازه
ید تا دانش تازه را به گوش دیگران بسراید. بنابراین داشتن گشا پدید آورد، زبان می

ای  ورزانی است که سخن یا دانش تازه حالت برتر سخن گفتن و ویژة دانش« زبان»
توان فرهیختگانی مانند فردوسی را دارای ویژگی  روی، تنها می اند. بدین پدید آورده

، پس از اشاره به کشته هنامهشاداشتن به شمار آورد. فردوسی در آغاز « زبان گشاده»
، از نگرانی خود از این رویداد و شاهنامهشدن دقیقی و ناتمام ماندن سرایش 

گوید و در اشاره به سخن  سخن می شاهنامهاش برای از سر گرفتن سرایش  تصمیم
« گشاده زبان»دوست مهربانش، برخورداری خویش از این ویژگی برتر، یعنی داشتن 

 شود: را یادآور می
 به شهرم یکی مهربان دوست بدود 

 

 که با من تو گفتی ز هم پوست بود 
 

 مرا گفت: خوب آمدد ایدن رای تدو   
 

 بدده نیکددی خنرامددد همددی پددای تددو 
 

 نبشددته مددن ایددن دفتددر پهلددوی  
 

 بدده پددیش تددو آرم نگددر ن  ن ددوی    
 

 گشدداده زبددان و جوانیددت هسددت  
 

 سَددخ ن گفددتن پهلوانیددت هسددت   
 

 (111-116ـ ب 11ـ ص 1)د 
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را برترین و واالترین « زبان»توان  جه به آنچه دربارة زبان گفته شد، میبا تو
ویژگی خرد به شمار آورد. اما اگر مطابق آنچه در گفتار نخست گفته شد، خرد را 

که « زبان»آید که  نیرو و ابزاری برای دور راندن مرگ بدانیم، این پرسش پیش می
تواند خطر مرگ  آوردم، چگونه می آن را برترین و واالترین ویژگی خرد به شمار

 را دور براند؟
گونه که پیشتر اشاره کردم، توانایی پندارپروری مردم، درک مفهوم زمان  همان

را در پی داشت. درک زمان هم آگاهی از ناگزیر بودن هوش یا پایان زندگی را پدید 
رآمده ترین عامل پدیداری اضطراب بود. اضطراب ترسی ذهنی است، ب آورد که مهم

آیند. انسان اگر نتواند اضطراب  بینی خطرهایی که ممکن است در آینده پیش از پیش
شود،  آفرین می خود را مهار کند یا از بین ببرد، اضطراب هم تبدیل به خطری مرگ

دهد یا  اندوزی را از دست می معنی که انسان مضطرب توانایی تمرکز برای دانش این به
به هنگام مواجه شدن با خطر، ممکن است نتواند برای  اگر دانشی اندوخته باشد،

دور راندن خطر یا گریختن از آن تصمیم درستی بگیرد. پدیداری اضطراب یا ترس از 
رانندة نیرومندی است که انسان  آیند، پیش خطرهایی که ممکن است در آینده پیش

بین بردن ریزی تمدن و توسعة روزافزون آن رانده است. پس، از  را به سوی پی
دهد. با توجه  رانی است که تمدن را توسعه می اضطراب به معنی از کار انداختن پیش

توان اضطراب را کنترل کرد؟  به این نکته، باید به این پرسش پاسخ داد که چگونه می
تنها راه کنترل اضطراب و جلوگیری از تبدیل شدنش به عامل بازدارنده و 

ورزی و دست یافتن به دانش تازه است،  دانشخطرآفرین، وارد شدن به مرحلة 
های ذهنی رها شویم که دربارة  توانیم از چنگ ترس معنی که ما تنها زمانی می این به

های آنها دانش به دست بیاوریم. اکنون باید پرسید که زبان یا توانایی  برانگیزنده
اجه شدن تواند اضطراب برآمده از مو های تازه، چگونه می سخن گفتن از دانش
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و « هوش»های  ناگزیر با هوش یا مرگ را مهار کند؟ پاسخ این پرسش در درون واژه
 نهفته است.« مرگ»

دارد، اما این دو واژه « مرگ»معنی « هوش»در گفتار یکم اشاره کردم که 
گوید که به  تفاوت مفهومی مهمی دارند. هوش از پدیده یا خطری ناگزیر سخن می

گوید که فراتر از پایان زندگی  ای سخن می ما مرگ از پدیدهدهد، ا زندگی پایان می
معنی که مرگ پدیده، دروازه یا سرآغازی است برای یک زندگی تازه و  این است. به

 برتر.
تواند برای هر  شناسد و می پیشتر گفتم که پندارپروری انسان هیچ مرزی نمی

های مربوط به  به پرسش پرسشی، پاسخی فراهم کند. بنابراین پنداربافان باستانی،
اند تا  کرده هایی فراهم می آنچه انسان پس از مرگ با آن مواجه خواهد شد هم پاسخ

به یاری آنها اضطراب برآمده از ناگزیری هوش یا پایان زندگی را مهار کنند. نکتة 
ها، تا زمانی  های برآمده از پنداربافی یا به زبان علمی فرضیه قابل توجه اینکه، پاسخ

های تجربی تکرارپذیر تأیید نشوند هیچ ارزشی ندارند و انسان  ه به یاری آزمایشک
رسد، فرهیختگان باستانی برای  تواند آنها را بپذیرد. به نظر می خردمند نمی

اند و دانش  های مرتبط با زندگی پس از مرگ، راهی یافته بوده آزمایی فرضیه راستی
 اند. اند بیان کرده ساخته ای که می تازههای  تازة خود را از راه زبان و واژه

گمان فراتر رفتن انسان از آگاهیِ ناگزیر بودن هوش یا پایان زندگی و پدیدار  بی
ها  شدن باور به وجود یک زندگی برتر و فراتر پس از روی دادن هوش، با پنداربافی

اگزیر هایی بجز گیتی در ارتباط بوده است. آگاهی از هوش و ن دربارة وجود جهان
های فراوان بوده است، اما اگر وجود یک زندگی  بودن آن، دانشی برآمده از تجربه

تازه و برتر، پس از هوش را هم دانش به شمار آوریم، باید پرسید که مردمان باستان 
هایی تجربی داشته  گذرد، آزمایش اند دربارة آنچه در فراگیتی می چگونه توانسته

های  شناسی مردمان باستان و راه رسش نیازمند بررسی جهانباشند؟ پاسخ دادن به این پ



 18 ............................................................... شناختی به شاهنامه فردوسی نگرش اسطوره  

ناچار باید از آن بگذرم و در چهارچوب گفتار  های دیگر است که به رفتن به جهان
 خود بمانم.

کنم که اسطوره داستان  در گفتار یکم از چیستی اسطوره سخن گفتم. یادآوری می
. 1گوید:  دو حوزه سخن مییا روایتی است که دربارة آفرینش یا آفرینندگی در 

های ایرانی  های جهان انسانی. اسطوره . آفرینش پدیده1های جهان؛  آفرینش پدیده
شود. ریخت کهن این  های جهان انسانی با داستان گیومرت آغاز می مربوط به آفرینش

 شناسان این واژه یا نام را آمده است. زبان« مَرِتَ گَیَ»واژه در زبان اوستایی به گونة 

اند. باید به این نکته توجه داشت که بر اساس باورهای کهن  معرفی کرده« زندة میرا»
های گیتی بر اثر گذر زمان روزی به پایان هستی خود خواهند رسید و با  همة پدیده

هوش مواجه خواهند شد، اما انسان تنها جاندار میرا است. یعنی پایان زندگی گیتایی 
پردازان کهن، برای  روی، اسطوره رتر خواهد بود. بدیناو آغاز یک زندگی تازه و ب

ای نخستین انسان یا نخستین پادشاه، نام گیومرت را  توصیف شخصیت اسطوره

ای ایران،  های اسطوره اند تا پایان متمایز او نشان داده شود. بنابراین داستان ساخته
و پس از پایان زندگی هستند « میرا»اند  داستان مردمان خردمندی بوده که باور داشته

در گیتی، یک زندگی تازه و برتر را آغاز خواهند کرد. با توجه به آنچه گفته شد، 
اگر بپذیریم که خردمندان باستانی توانسته بودند دانشی دربارة مرگ و آنچه پس از 
آن روی خواهد داد فراهم کنند، داشتن زبان گشاده برای سخن گفتن از آن دانش را 

رین حالت خرد به شمار آورد، چراکه زبان به این مفهوم، عاملی بوده توان برت می
رانندة آن برای دور شدن روزافزون  برای مهار اضطراب انسان و افزایش نیروی پیش

سازی برای  پروری و تمدن از زیستِ جانوری، گریز از هوش و رفتن به سوی فرهنگ
رداشتن مرز میان جهان گیتی رسیدن به مرگ. حتی فراتر رفتن از آزمودنِ مرگ و ب

 و جهان مینو.
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اند که بازگوکنندة سه مرحلة  هایی روایت شده های ایرانی، داستان در اسطوره
شناختی است: مرحلة نخست: از آغاز داستان گیومرت تا پایان داستان  جهان

شناسی انسانِ خردگرایِ برخوردار شده از دانش دربارة هوش را  طهمورت، که جهان
گوید. مرحلة دوم: داستان روزگار جمشید یا داستان روند چیرگی انسان  بازمی

خردورز بر اضطراب آگاهی از ناگزیری هوش و آگاه شدن از وجود مرگ یا 
نوزایی یا برخورداری از یک زندگی برتر و واالتر پس از پایان زندگی گیتایی. 

سان خردستای از آزمودن مرحلة سوم: داستان کیخسرو یا روایتِ فرایندِ فراتر رفتن ان
ای  های اسطوره مرگ؛ یعنی رفتن به جهان فراگیتایی بدون آزمودن مرگ. این داستان

ورزی انسان هستند برای پاسخ دادن به  پروری یا دانش کنندة روند دانش بیان
 های مرتبط با چیستی، آغاز و انجام خودش، زندگی و جهان. پرسش

چه دربارة فرهنگ، تمدن و تاریخ ایران باستان پیشتر اشاره کردم که با بررسی آن
شود که ایرانیان پیش از پیدایش بهدینی یا دین زردشتی، سه کیش  دانیم، آشکار می می

ها و فرجام  اند که داستان چگونگی پیدایش، روند دگرگونی را بنیان گذاشته بوده
ومرت تا پایان فردوسی از آغاز داستان گی شاهنامةای  های اسطوره آنها در داستان

اند. باید توجه داشت که برای شناخت مفهوم و کارکرد  داستان کیخسرو بازگو شده
ها، باورها و  اسطوره های ایرانی، نخست باید نگرش برآمده از شبه کهن اسطوره

های علمی و به  تفسیرهای بهدینی را کنار بگذاریم تا راه برای پژوهش در چهارچوب
 باز شود.های علمی  کار بستن روش

. کیش 1گردم:  چینی طوالنی، به دو پرسش آغاز گفتار بازمی پس از این مقدمه
 . دین چیست؟1چیست؟ 

( و ریخت اوستایی واژة دین « )تکَئِیشَ»ریخت اوستایی واژة کیش 

که « »واژ ( است. این دو واژة کهن یک واژ مشترک دارند: « )دَئِینا»
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« دَئِیوَ»مین واژ مشترک در واژة دیو با ریخت اوستایی شود. ه خوانده می« ئِی»

شود. اگر فرض کنیم که این واژ در زبان کهنی که مادر  ( هم دیده می)

آفرین بوده  رساننده یا مرگ واژ به معنی پدیدة آسیب زبان اوستایی بوده، یک تک

ن پدیده توان گفت که سه واژة کیش، دین و دیو برای سخن گفتن از آ است، می

دانیم، پیروان  ای ایران باستان می اند. با توجه به آنچه از فرهنگ اسطوره ساخته شده

اند. بنابراین بدون وارد شدن به بحث  تأکید داشته« دیو»هر سه کیش بر دوری از 

شناختی سه واژة مورد  شناختی برای توضیح دادن معنی برآمده از ساختار واژه واژه

بوده برای دور شدن از پدیده یا راه و روشی « کیش» توان گفت که نظر، می

نمادی از آنها بوده است و در برابر « دیو»آفرین که  رسان و مرگ های آسیب پدیده

روی در توصیف خرد،  راه و روشی بوده برای نزدیک شدن به دیو. ازاین« دین»آن، 

های  ز پدیدهخرد به جای دوری کردن ا اند، چراکه بی خرد را دیوانه خوانده بی

ها یا دیو نزدیک  ، به آن پدیدهشدند آور که دیو خوانده می رسان یا مرگ آسیب

 بنابراین چنان کسی از سویشد،  ازخودبیگانه میگرفتار و  شد و در بند آن می

 اش خویشاوندان شد و از سوی هشیوار دیوانه یا گرفتار شده در بند دیو خوانده می

ش که در آن روزگار به خاطر ا دیوانه برای اطرافیان شد، چراکه بیگانه دانسته می

رسان به  ای آسیب های گسترده، خویشاوندان او بودند، همانند بیگانه وجود خانواده

 رفت. شمار می
ها،  های برآمده از مشاهده ای از دانش توان کیش را مجموعه طورخالصه می به
آورد که در نتیجة کوشش انسان ها به شمار  ورزی ها و اندیشه گری ها، آزمایش بینش

های خطرناک یا دیو به دست آمده بودند و پیوسته با  خردمند برای شناختن پدیده
 رفت. تر شدن پیش می کرد و به سوی خردمندانه افزایش دانش واالیش پیدا می
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رانِ کیش است. پس با توجه به اینکه  پیشتر گفتم که خرد نیروی پیش
اند،  ایرانی در آغاز راه شناخت خود، زندگی و جهان بودهگذاران نخستین کیش  بنیان

همچنین، تنها ابزار دست یافتن به این شناخت خرد بوده است، پس باید در 
 های آن کیش کهن، تأکید زیادی بر خردگرایی شده باشد. آموزه

پَئُئیریُو »ای اوستایی است که آن را به گونة  ریخت پهلوی واژه« پوریوتکیشی»

« نخستین»را « پَئُئیریُو»اند.  ( ثبت کرده« )تکَئِیشَ

نخستین »توانیم پوریوتکیشی را  اند. اگر این معنی را درست بدانیم، می معنی کرده

، 1اند پوریوتکیشان چند بار ستایش شده اوستابخوانیم. در « کیش نخستین»یا « کیش

یی با اوستاهای  مترجمان متنبدون هیچ توضیحی دربارة منش و روش زندگی ایشان. 

های پهلوی، پوریوتکیشان را نخستین آموزگاران کیش  کنندگان متن پیروی از تدوین

، آنان چنین «چیدة اندرز پوریوتکیشان»اند. در سرآغاز متن پهلوی  معرفی کرده

  .1«ها در پیدایی دین )هستند(... پوریوتکیشان، که دارای نخستین دانش»اند:  معرفی شده
اند، اما  های پوریوتکیشی و پوریوتکیشان به کار نرفته فردوسی واژه شاهنامةر د

توان بخشی از  های پهلوی دربارة پوریوتکیشان آمده، می با توجه به آنچه در متن
های  )از آغاز داستان گیومرت تا پایان داستان جمشید( را بازگویی داستان شاهنامه
ی و انحطاط پوریوتکیشی به شمار آورد. در ای روزگاران پیدایی، دگرگون اسطوره

ها را بازگویی  توان این داستان اینجا باید این پرسش را مطرح کرد که: چگونه می
 مانده از روزگاران پوریوتکیشی به شمار آورد؟ جای هایی به داستان

های آن کیش کهن  خردگرایی در آموزه گمان تأکید بر کردم که بی پیشتر اشاره
های خودشناختی و  ررنگ بوده است؛ چراکه انسان، نخستین گامبسیار پ

                                                           

 .17بند  ،یشت فروردین ؛1بند  ،11 ، هاتیسنا ؛18بند  ،1، هاتیسناـ 1
 .86، ترجمة سعید عریان، تهران: کتابخانة ملی ایران، ص 1171، متون پهلویـ 1

 



 11 ............................................................... شناختی به شاهنامه فردوسی نگرش اسطوره  

داشت و اسیر پندارهایش بود، بنابراین نیازمند دور شدن از  شناختی را برمی جهان
ورزی برخی مردمان  پندارها و برخورداری از دانش بود. دانشی که در پی اندیشه

مد. باید توجه داشت آ ورز به دست می پرداز، آزمایشگر و اندیشه پرسشگر، فرضیه
های جهان به دو گروه خوب و بد یا سودمند و  که خردگرایی نتیجة تقسیم پدیده

روی باورمندان به وجود دوگانگی در جهان، خود را به  رسان بوده است. ازاین آسیب
رسان یا گریختن از آنها  های آسیب برخورداری از خرد یا ابزار دوررانندة پدیده

های جهان از دو  ها، پندارِ برآمدن پدیده بینی پدیده د. همین دوگانهدانستن نیازمند می
 اوستاهایش در  خاستگاه یا گوهر متفاوت را پدید آورده بود. باوری دیرینه که نشانه

ایدون : »چنین آمده 1، بند 15یسنا، هات عنوان نمونه، در  به یادگار مانده است. به
ندگی، از آن دو، آن )گوهر( پاک چنین دارم از آن دو گوهر در آغاز ز سخن می

گفت به )گوهر( پلید: از ما دو نه منش، نه آموزش، نه خرد و نه کیش و نه گفتار و 
آشکار است که در نگرش  1«اند. نه کردار، نه دین، نه روان با هم در سازش

ه های برآمده از آنها یا آفریده شد باورمندان به چنین دیدگاهی، آن دو گوهر و پدیده
دیگر باید به این نکته توجه  از سوی آنها، در هیچ چیز با هم سازگار نیستند. ازسوی

داشت که انسان خردگرای روزگار پیدایی، رواج، دگرگونی و انحطاط کیش 
گام دور  به سازی از زندگی جانورسان گام پروری و تمدن نخستین، به یاری فرهنگ

ها بسیار سخن گفته شده  باید از نوآوریهای آن روزگار  شده است. پس در داستان می
ها یا  توان از سه معیار برای تشخیص داستان باشد. بر اساس آنچه گفته شد، می

. باور به برآمدن 1های مربوط به پوریوتکیشان استفاده کرد که عبارتند از:  اسطوره
ی و . تأکید بر خردگرای1های جهان از دو گوهر بنیادین و ناسازگار باهم؛  پدیده
 ساز. پرور و تمدن های فرهنگ . سخن گفتن از نوآوری1اندوزی؛  دانش

                                                           

 .156ص  ، ترجمة ابراهیم پورداود، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم،1151، گاثاهاـ 1
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شود که  با شماری پرسش آغاز می« چیدة اندرز پوریوتکیشان»متن پهلوی 
ها چنین  دهندة باور داشتن به دوگانگی فرمانروا بر جهان هستند، آن پرسش بازتاب

ام؟ و باز به کجا شوم؟ و از  کیستم؟ و که را خویشم؟ و از کجا آمده»اند:  بیان شده
ام؟ و مرا چه خویشکاری گیتی و چه مزد مینو است؟ و از مینو  کدام پیوند و تخمه

خویشم یا  ام؟ هرمزدخویشم یا اهریمن)خویش(؟ یزدان ام یا به گیتی بوده آمده
خویشم یا بدتران)خویش(؟ مردمم یا دیو؟ راه چند )و( مرا دین  دیوان)خویش(؟ بهان

ا چه سود؟ مرا چه زیان؟ مرا که دوست؟ مرا که دشمن؟ بُن یکی )است( یا کدام؟ مر
دو؟ و از که نیکی و از که بدی؟ و از که روشنی و از که تاریکی؟ و از که خوشبویی 

. 1«و از که گندگی؟ و از که داد و از که بیداد؟ و از که بخشایش و از که نیامرزش؟
اندیشی برای دور راندن  و سپس چاره هایی تالش برای پاسخ دادن به چنین پرسش

آورد که انسان  رسان یا گریختن از آنها، فرهنگ و تمدنی پدید می های زیان پدیده
خردگرا را از مرحلة زیست جانورسان در کوه و دشت به مرحلة ساختن شهر و 

فردوسی از آغاز داستان  شاهنامةهای  رساند. داستان گذاری نهاد پادشاهی می بنیان
  دهند. رت تا پایان داستان جمشید، این روند را نشان میگیوم

 فردوسی بازگویی داستان گیومرت را چنین آغاز کرده است:
 گویِ دهقدان چده گویدد ن خ سدت     سَخ ن

 

 که تاج بزرگی بده گیتدی کده جُسدت     
 

 کدده بددود آنکدده دیهددیم بددر سددر ننهدداد  
 

 نددددارد کدددو آن روزگددداران بیددداد  
 

 مگدددر کدددز پددددر یددداد دارد پسدددر    
 

 در یددر، دربدده  بدده بگویددد تددرا یددر   
 

 کددده ندددام بزرگدددی کددده آورد پدددیش 
 

 که را بدود از آن مهتدران مایده بدیش     
 

 چِنددین گفددت کددایین تخددت و کدد ه   
 

 گیددددومرر آورد و او بددددود شدددداه   
 

 که خود چون شد او بر جهان کدخدای
 

 ن خ ستین به کوه اندرون ساخت جدای  
 

 سددرِ تخددت و بخددتش برآمددد ز کددوه   
 

 د خدددود بدددا گدددروهپلنگینددده پوشدددی 
 

 (7-1ـ ب 11ـ ص 1)د 
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با توجه به تعریفی که در گفتار یکم از اسطوره ارائه کردم، باید بر این نکته 
ای برای بازشناسی چیستی و کارکرد  های اسطوره داستانتأکید کنم که در بررسی 

از ها هستیم،  های به کار رفته در داستان آغازین آنها، نیازمند بازتعریف همة واژه
سوی دیگر باید به جنبة نمادین رویدادها توجه داشته باشیم. به سخن دیگر باید 

های  ها با معنی ای، بسیاری از واژه های اسطوره توجه داشته باشیم که در داستان
ها و  ها، مکان اند؛ همچنین همة شخصیت شدة تاریخی و امروزی به کار نرفته شناخته

ر آنچه از داستان گیومرت یاد شد، تنها به یک نکته رویدادها جنبة نمادین دارند. د
کنم. در بیت ششم به زندگی جانورسان انسان نخستین اشاره شده است.  اشاره می

آفرین بود،  معنی که گیومرت به هنگام شب که هنگام افزایش خطرهای مرگ این به
ی کوهستانی همانند بسیاری از جانوران، برای دور ماندن از تازش درندگان به غارها

برد. بنابراین در بیت مورد اشاره، از نخستین پناهگاه انسان نخستین سخن  پناه می
اند. نکتة دیگر که در بیت هفتم بدان اشاره شده، برداشته شدن نخستین گام در  گفته

راه متمایز شدن انسان از جانوران است، یعنی پوشیدن پلنگینه. با نادیده گرفتن مفهوم 
توان گفت که انسان بر اساس نخستین دانش خود دربارة  می« پلنگینه»نمادین واژة 

ها، دریافته بود که پوشاندن پیکرش  وجود رابطة علت و معلولی میان برخی پدیده
با پوست جانوران مرده که از آنها جز پوست و استخوان چیزی باقی نمانده بود، او 

 ارد.د های برآمده از سرما در امان نگه می را از آسیب
انسان خردمند پس از آشنایی بیشتر با قوانین علت و معلولی، از گردآوری 

ها روی آورد و سپس کشت آبی را پدید آورد.  خوراک، به کشت دیم در دشت
. نیاز به ساختن پناهگاه 1. نیاز به ساختن ابزار؛ 1کشتِ آبی دو نیاز را پدیدار کرد: 

: یعنی ساختن ابزارهای مورد نیاز برای ها در دشت. در داستان هوشنگ این دگرگونی
کشت آبی، ساختن سیستم آبیاری، آغاز کشت آبی، اهلی کردن برخی چهارپایان 

عنوان ابزار و همچنین بهره بردن از شیر آنها  برای بهره بردن از آنها در کشاورزی به
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 یا به سخن دیگر آغاز دامداری و شکار جانورانی که پوستشان برای ساختن پوشاک
 اند: مناسب بود، بازگو شده

... 
 

 گندددراز و تبدددر، اریه و تیشددده کدددرد   
 

 چو این کرده شد، چدارة آب سداخت  
 

 ز دریددا بدده هددامونش اندددر بتاخددت   
 

 به جوی و بده کنشدت آب را راه کدرد   
 

 بدده فدددری ک یددی رندددد کوتدداه کدددرد    
 

 چراگددداه مدددردم بددددین برفدددزود   
 

 پراگنددددن تخدددم و کنشدددت و درود  
 

 ندان خدویش   بورزید پو هدر کسدی  
 

 برنجیددد و بشددناخت سددامان خددویش 
 

 بددددان ایدددزدی جددداه و فدددری کیدددان
 

 ز نخچیدددر و گدددور و گدددوزن  یدددان 
 

 جدددا کددرد گدداو و خددر و گوسددفند   
 

 بدده ورز آوریددد آنددس بُددد سددودمند     
 

 بدیشددان بورزیددد و زیشددان چریددد   
 

 همدددی تددداج را خویشدددتن پروریدددد 
 

 ز پویندگان هرچده مدویش نکوسدت   
 

 برآهیخت پوست بک شت و به سرشان 
 

 چو روباه و قداق م، چدو سدنجاب ندرم    
 

 چهارم سمورسدت، کدش مدوی گدرم     
 

 بدددرین گونددده از چدددرمِ پوینددددگان 
 

 بپوشدددددید بدددددانی گوینددددددگان  
 

 (19-9ـ ب 11-19ـ ص 1)د 
ای هوشنگ  فردوسی دربارة روزگار اسطوره شاهنامةدر داستان بازگوشده در 

ف کشت دیم، کشت آبی ضرورت سکونت سازی نشده است. برخال ای به خانه اشاره
روی، مردمانی که کشت آبی را  آورد، بدین کشاورز در نزدیکی کشتزار را پدید می

های  گمان نخستین پناهگاه اند. بی آغاز کرده بودند، نیازمند پناهگاهی در دشت بوده
معنی که  این اند. به شده در خاک بوده غارهایی کنده شده در دشت، شبه ساخته

گذار کشت آبی، همانند برخی جانوران ساکن دشت، در خاک  های بنیان انانس
اند که مناسب برای پناه گرفتن شبانة خودشان و چهارپایانشان  کنده هایی می سوراخ

های  های کشاورزان، به مرور دگرگون شد و جای خود را به خانه بود. همان پناهگاه
شناختی از زیر خاک  های باستان اوشهای باستانی آنها در ک نخستین داد که نمونه

های خانه به معنی واقعی، به جای سوراخ کردن  اند. در آن نخستین نمونه بیرون آمده
شد و  ای کنده می زمین که با خطر ریزش خاک و نابودی پناهگاه مواجه بود، چاله
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ا ه ها و علف ها، شاخه آمد را با چوب باالی پشتة خاکی که پیرامون چاله پدید می
پوشاندند. بنابراین آغاز کشت آبی، ساختن پناهگاه و سپس خانه در دشت را به  می

شناختی، برای  شناسان بر اساس بررسی واژه دنبال آورد. نکتة قابل توجه اینکه: زبان
 اند. را پیشنهاد کرده« سازندة خانة خوب»نام یا واژة هوشنگ معنی 

شدن پدیدة مالکیت را در پی  های ناشی از آغاز کشت آبی، پدیدار دگرگونی
هایی، ابزار، کشتزار، دام، پوشاک و خانه داشتند که با  داشت، چراکه چنان انسان

معنی  این روزی فراهم شده بودند و ارزش پایدار داشتند؛ به های پررنج شبانه کوشش
 شاهنامهرسید، در  ریگش به بازماندگانش می که پس از مرگ مالک، دارایی یا مرده

 خوانیم: می چنین
 برنجید و گسترد و خورد و سپُرد

 

 برفت و جدز از ندامِ نیکدو نبُدرد     
 

 بسددی رنددد بددرد اندددران روزگددار
 

 شدمار  به افسدون و اندیشدب بدی    
 

 چو پدیش آمددش روزگدار بِهدی    
 

 ازو مُددردَری مانددد گدداه منهددی    
 

 (11-16ـ ب 11ـ ص 1)د 
ی که کشاورزی و های ای پدید آورد. انسان پدیداری مالکیت، وضعیت تازه

توانستند بیش از نیاز روزانه خوراک تولید کنند و مازاد بر  کردند، می دامداری می
ها  روی در روستاهای نخستین، دام هایشان انبار کنند. بدین مصرف روزانه را در خانه

های  و انبارهای انباشته از خوراکی وجود داشت که خوراک برخی جانوران و انسان
هایی که همچنان غارها پناهگاهشان بود و با روش گردآوری  انسان نشین بود، کوه

شد، مردمان  روی، هنگامی که خوراک کم می گذراندند. بدین خوراک روزگار می
شدند و به ناچار باید  نشین مواجه می های کوه نشین با تازش جانوران و انسان روستا

، بخشی از داستان طهمورت، شاهنامهکردند. در  ها ایستادگی می در برابر آن تازش
 رویدادهای این تقابل را روایت کرده است:
 جهانددددار طهمدددوررن بدددافرین  

 

 بیامددد کمددر بسددتب رزم و کددین  
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 یکایر برآراسدت بدا دیدو جندگ    
 

 نبُددد جنگشددان را فددراوان درنددگ 
 

 ازیشان دو بهره به افسون ببسدت 
 

 دگرشان به گرز گران کرد پسدت  
 

 وارک شیدندشان خسته و بسته خد 
 

 به جان خواستند آن زمان زینهار 
 

 که مدا را مکدش تدا یکدی ندوهنر     
 

 بیاموزَنیمَددت کدده آیددد بدده بددر    
 

 ک دددی ندددامور دادشدددان زینهدددار 
 

 بدددان تددا ننهددانی کننددد آشددکار   
 

 چو آزادشان شد سدر از بندد اوی  
 

 بجسدددتند ناچدددار پیوندددد اوی   
 

 نبشددتن بدده خسددرو بیاموختنددد  
 

 دلش را چو خورشدید بفروختندد   
 

 (11-15ـ ب 17ـ ص 1)د 
، از شاهنامهدر این بخش داستان، با اینکه سخن از جنگ هست ولی تا این بخش 

که مردمان  افزار سخن به میان نیامده است، گرز هم ابزار شکار بوده ساختن جنگ
 .اند افزار به کار گرفته عنوان جنگ نخستین به هنگام پاسداری از روستاها آن را به

است که با « شهرسپ»نقش  ه و بسیار مهم در داستان طهمورت،قابل توجنکتة 
 ارتباط دارد.« دین»ماهیت 

دربارة های پهلوی آمده: پوریوتکیشان،  پیشتر اشاره شد که بر اساس آنچه در متن
راه و روشی بوده « دین»اند. همچنین گفتم که:  ها را داشته پیدایی دین، نخستین دانش
شد. نزدیک شدن  آفریدة اَنَغرَمینو یا اهریمن دانسته می که برای نزدیک شدن به دیو

هایی داشت که برگزاریشان «آئین»ها یا به اصطالح  ها و روش به دیو هم راه
های دینی آزاردهندة کهن  های شهرسپ آن آئین آزاردهنده بود. در توصیف ویژگی

 اند: برشمرده شده
 دسددتور بددود  مددرو را یکددی پددا   

 

 دور بددود کدده رایددش ز کددردار بددد 
 

 خ نیددده بهرجددای و شهرسدد  نددام 
 

 نزد جز بده نیکدی بهدر جدای گدام      
 

 روزه بسددته ز خددوردن دو لدد  همدده
 

 بده پدیش جهانددار بدر پدای شدد       
 

 چو جان بر دل هرکسی بود دوست
 

 نمدداز شدد  و روزه آیددین اوسددت   
 

 (11-16ـ ب 16ـ ص 1)د 
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ش دربارة دین پرور بوده که برای به دست آوردن دان شهرسپ پژوهشگری کیش
انجامید، رنج و آزار برگزاری  یا پیوند میان انسان و دیو که به دیوانگی انسان می

خرید تا دانشی  داری و نماز شب را به جان می زنده هایی دینیِ روزه گرفتن، شب آئین
 دمان به یاری آن بتوانند بر اهریمن چیره شوند:فراهم کند که دیگر مر

 اسددرِ مایدده بددود اختددر شدداه ر   
 

 درِ بنددد بُددد جددان بدددخواه را    
 

 همه راهن نیکی ن مدودی بده شداه    
 

 همدده راسددتی خواسددتی پایگدداه  
 

 چُن آن شاه پالوده گشت از بدی
 

 بتابیدددددد ازو فدددددریهن ایدددددزدی 
 

 برفت ا هرِمَن را به افسون ببست
 

 چو بدر تیدزرو بدارگی برنشسدت     
 

 (17-11ـ ب 16ـ ص 1)د 
هایی  سازِ روستانشین با خطر تازش و تمدن پرور پس از آشنایی مردمان فرهنگ

شود.  پدیدار می افزار انداخت، نیاز به ساختن جنگ که دارایی آنها را به خطر می
روی، جمشید پس از نشستن بر تخت پادشاهی و دادن وعدة توسعة فرهنگ و  بدین

 افزار بود: تمدن، نخستین اقدامش ساختن جنگ
 ن خ ست آلدت جندگ را دسدت بدرد    

 

 نام جُستن بده گ دردان سدپرد    درِ 
 

 بدده فددری ک یددی نددرم کددرد آهنددا     
 

 چو خود و زره کرد و چون جوشنا 
 

 چو خ فتان و چون تیغ و بَرگ ست وان
 

 روان همدده کددرد پیدددا بدده روشددن 
 

 (11-16ـ ب 11-11ـ ص 1)د 
های او به هنگام نشستن بر تخت  نکتة قابل توجه در داستان جمشید، وعده

 پادشاهی است:
 گفددت بددا فددریهن ایددزدی مددنم

 

 هَمَم شهریاری و هم موبددی  
 

 بَدان را ز بد دست کوته کنم
 

 روان را سُوی روشنی ره کنم 
 

 (115ـ ب 11ـ ص 1)د 
در این دو بیت سه نکتة مهم وجود دارد: نخست اینکه، جمشید خود را هم 

ر اشاره شد ای تازه است. پیشت کند. موبدشهریاری پدیده شهریار و هم موبد معرفی می
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های فروگیتایی که در  که مردمان با دو گونه خطر مواجه بودند، نخست خطر پدیده
ریخت. برای دور  شدند و آرامش روانشان را به هم می خواب با آنها مواجه می

دیدگان از آن، جادوگران یا موبدان پدید آمدند.  راندن این خطر و درمان آسیب
آمد که همان خطر تازش درندگان  ر روز پدید میهای گیتایی د خطر دیگر از پدیده

و مردمان دیگر بود. برای دور راندن آن خطر هم جنگاوران یا پهلوانان پدید آمدند 
روی شهریار خوانده شدند. در داستان طهمورت،  دهندة شهر باشند، بدین تا یاری

ان جمشید شهرسپ نماد موبدان است و طهمورت نماد شهریار یا پادشاه. اما در داست
شوند. نکتة دوم اینکه، جمشید وعده  موبدشهریاران یا شهریارموبدان فرمانروا می

دهد که تمدن را گسترش دهد تا دست بدان از بدی کردن کوتاه شود. نکتة سوم  می
دهد فرهنگ را هم توسعه بدهد تا روان به سوی  هم آنکه، جمشید وعده می

 روشنایی راه پیدا کند.
دانیم، آشکار است که آن موبدشهریار، تنها به توسعة  جمشید می از آنچه دربارة

تمدن توجه کرده و نیاز جامعه به فرهنگی متناسب با تمدن را نادیده گرفته بود. 
توجهی به توسعة فرهنگ، پیامدی ویرانگر برای فرهنگ و تمدن ایرانی  همان بی

وایی موبدشهریاران، زمین. در روزگار فرمانر داشت، یعنی چیرگی ضحاک بر ایران
هایی مانند: ساختن  های مهمی در راه توسعة تمدن برداشته شد. نوآوری گام

هایی برای  های ویژه برای کارهای مختلف؛ پیدایش روش افزار؛ ساختن پوشاک جنگ
رشتن، تافتن، بافتن، شستن، دوختن؛ پدیداری تقسیم کار اجتماعی و تخصصی شدن 

های هندسی  گری؛ ساختن سازه کشاورزی و صنعتکارهای آثوربانی، جنگاوری، 
های مدنی مانند گرمابه و کاخ؛ استخراج گوهرها از  دفاعی مانند دیوار یا سازه

 رانی. ریزی پزشکی و آغاز کشتی ها؛ فراهم کردن مواد خوشبو؛ پی کان
پروری، به انحطاط  توجهی به فرهنگ تمرکز پوریوتکیشان بر توسعة تمدن و بی

بینی گرفتار کرد. نخستین  انجامید و موبدشهریاران را به خودبزرگ کیش نخستین
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بین شدن جمشید هم، پدید آمدن جنگ میان پیروان پوریوتکیشی  پیامد خودبزرگ
 بود:

 از آن پو برآمد از ایران خدروش 
 

 پدید آمد از هرسویی جنگ و جوش 
 

 (167ـ ب 51ـ ص 1)د 
های  زمین بود که در اسطوه ها هم چیرگی ضحاک بر ایران فرجام آن جنگ

پرستی است. دینی  استوار بر اهریمن« دین تازیِ»ایرانی، داستان نمادین پیدایش 
گستر که زمینه را برای پیدایش و رواج کیش مهر فراهم کرد. با  ستیز و تباهی زندگی

یادآوری این نکته که بررسی کیش مهر و کیش مزدیسنا موضوع گفتار سوم خواهد 
 برم. ان میخود را به پای بود، گفتار
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ها و چرایی  ها، کارکرد، زمان پیدایش، روند دگرگونی در گفتار دوم از ویژگی
ای ایرانی از گیومرت  های اسطوره انحطاط کیش نخستین سخن گفتم. همچنین، داستان

وار بازخوانی  شناختی، چکیده تا پایان کار جمشید را به کوتاهی، با نگرشی اسطوره
کنم،  هایی که در این گفتارهای چهارگانه به آنها اشاره می کردم. روشن شدن بحث

شده  نیازمند گفتارهایی دقیق و مستند است، اما زمانی که برای گفتارها در نظر گرفته
 کنم در روی، تالش می آورد که باید بدان توجه داشته باشم. بدین تنگنایی پدید می

هایی را  برانگیز، تنها موضوع هایی پرسش گویی و اشاره چهارچوبی تنگ، با گزیده
خواهیم  ای بسیار مهم تأکید شود. آن نکته این است: اگر می مطرح کنم تا بر نکته

گامی در راه بازگرداندن پویایی به فرهنگ و تمدن ایرانی برداریم، باید بپذیریم که 
ها  پنداریم: دربارة آنها گفتنی اند و می شده یم شناختهکن دربارة چیزهایی که تصور می

های  گری و انجام دادن پژوهش شده، به بازنگری، پرسش شده و رازهایشان گشوده گفته
 تازه نیازمند هستیم.

گفتار دربارة کیش نخستین را با اشاره به پایان یافتن روزگار جمشید و چیرگی 
زمین به پایان رساندم. دربارة  پرستی بر ایران ناستوار بر اهریم« دین تازیِ»ضحاک یا 
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تا « پرستی نیاکان»های آن از  ، روند دگرگونی«دین»چرایی و چگونگی پیدایش پدیدة 
و تأثیری که بر فرهنگ و « های اسالمی والیتی، خالفتی و امارتی بنیادگرایی»پیدایش 

 تمدن ایرانی گذاشته، در گفتار چهارم سخن خواهم گفت.
ها به شمار  دانشای از  مجموعه را کیش توان ار پیشین اشاره کردم که میدر گفت

ها،  گری ها، آزمایش سازی ها یا فرضیه ها، پنداربافی گری ها، پرسش آورد که از مشاهده

های مردمان خردمند روزگاران کهن پدید آمده بودند.  زنی ها و رای ورزی اندیشه

فردوسی آمده: روند پیدایش کیش  امةشاهنهمچنین گفتم که بر اساس آنچه در 

نخستین از به دست آمدن نخستین دانش مردمان غارنشین آغاز شده، آن دانش آغازین، 

پی بردن به رابطة علت و معلولی میان سرما، مرگ و در امان ماندن از مرگِ برآمده 

 از سرما، در پیِ پوشاندن پیکر با پوست جانوران مرده بوده است. در توصیف کیش

گذار آن کیش کهن، در آغازِ راه  نخستین به این نکته تأکید کردم که انسانِ بنیان

ها در  شناسی قرار داشته و تنها ابزاری که برای شناسایی پدیده خودشناسی و جهان

روی، خردگرایی و تأکید بر خردگرایی در  اختیار داشته خرد بوده است. بدین

توجهی به ضرورت  واالیی داشت، اما بیهای کیش نخستین جایگاه ویژه و  آموزه

دین »توسعة فرهنگ و تمرکز بر توسعة تمدن، بستر مناسبی فراهم کرد که در آن 

 فرصت یافت تا ببالد و نیرومند شود.« تازی

گونه که پیشتر اشاره کردم، گفتار چهارم ویژة سخن گفتن دربارة پدیدة  همان

مهر، بایسته است که به چگونگی  خواهد بود، اما برای آغاز بررسی کیش« دین»

فردوسی، در داستان  شاهنامةها و فرجامش اشاره کنم. در  ، ویژگی«دین تازی»پیدایش 

های  پرستی، ویژگی استوار بر اهریمن« دین تازیِ»ضحاک، چرایی و چگونگی پیدایش 

زمین، تأثیر آن بر فرهنگ و تمدن  آن، چرایی و چگونگی چیرگی یافتنش بر ایران

انی و فرجامش بازگو شده است. بر اساس این داستان پُرراز و رمز، ضحاک پس از ایر
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شدن پدرش با ترفندِ اهریمن، بر تخت فرمانروایی  پیمان شدن با اهریمن و کشته هم

نشیند. در مرحلة نخستِ فرمانروایی او، اهریمن در پوشش جوانی آراسته،  تازیان می

کند تا او با خوردن خون و  جانوری فراهم می های شود و برایش خوراکی آشپز وی می

ای در کام ضحاک شیرین بوده که  های گوشتی به اندازه شود. خوراک« دلیر»گوشت 

دهد اهریمنِ پنهان در پوشش  پذیرد و اجازه می او درخواست غیرعادی آشپزش را می

است.  آشپز، بر جایی از پیکرش بوسه بزند که تنها جفت انسان مجاز به چنان کاری

شوند که  شده پدیدار می در نتیجة بوسة اهریمن، دو مار سیاه از جایگاه بوسیده

شناخته است.  اند و هیچ پزشکی درمانی برای از میان بردنشان نمی نابودناشدنی بوده

گوید: تنها راه آرام کردن  رود و به او می اهریمن در پوشش پزشک نزد ضحاک می

 ها است:مارها خوراندن مغز مردم به آن
 شددان خددورش بجددز م ددز مددردم مددده 

 

 مگدددر خدددود بمیرندددد ازیدددن پدددرورش 
 

 وجددوی دیددوان ازیددن جسددت سددر نددریه
 

 وگوی چه جُست و چه دید اندرین گفت 
 

 مگددر تددا یکددی چدداره سددازد ننهددان    
 

 کدده پَردخددت مانددد ز مددردم جهددان     
 

 (166-161ـ ب 51-56ـ ص 1)د 

جهان از مردم تهی شود. به سخن  یعنی: تا اینکه« که پَردخت ماند ز مردم جهان»

دیگر، دین تازی پدید آمده بود تا با به راه انداختن کشتار آئینی، یعنی قربانی انسان در 

پیشگاه خدایان یا اهریمن و کشتار قانونی، یعنی کشتن کسانی که به دین تازی ایمان 

نماد کشتار آئینی آوردند، بنا بر قانون برآمده از دین، جهان را از مردم تهی کند.  نمی

شدن روزانة دو جوان است، برای آرام کردن مارهای اهریمنی از  ، کشتهشاهنامهدر 

، هم شاهنامهشده به آنها، نماد کشتار قانونی در  طریق خوراندن مغز جوانان کشته

سازان کهن در مصرع یادشده، هدف  شدن آبتین، پدر فریدون، است. اسطوره کشته

 اند. ایی رساندن دین تازی را بازگو کردهاهریمن از به فرمانرو
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همان زمان که ضحاک از میان تازیان سر برآورده و بر تخت فرمانروایی نشسته 
زمین پیروان کیش نخستین به جنگ با هم برخاسته بودند که نتیجة آن  بود؛ در ایران

 زمین بود: ها، چیرگی ضحاک بر ایران جنگ
 سپه کرده و جندگ را سداخته  

 

 هر جمشدید پرداختده  دل از م 
 

 یکایددر بیامددد از ایددران سددپاه
 

 سددوی تازیددان برگرفتنددد راه  
 

 شنیدند کانجا یکی مهترسدت 
 

 پر از هول شاه ا  دَها پیکرست 
 

 جدوی  سُواران ایران همده شداه  
 

 ننهادند یکسر به ضداا  روی  
 

 به شاهی برو آفدرین خواندندد  
 

 زمدین خواندندد   وُرا شاه ایران 
 

 ش بیامد چدو بداد  مران ا  دَهاف 
 

 زمین تاج بر سر ننهداد  به ایران 
 

 (177-171ـ ب 51ـ ص 1)د 
ای بسیار مهم را یادآوری  پیش از اشاره به چگونگی فرمانروایی ضحاک، باید نکته

زمین  هایی که چگونگی چیرگی ضحاک بر ایران کنم. آن نکته این است که: در بیت
« هشا»برای درک مفهوم واژة خوانده شده است. « شاه»اند، او چهار بار  را بازگو کرده

واژ یا  این تک .1دو راه پیش رو داریم:  هم به کار رفته،« شَه» و« شا» های که به گونه
از ترکیب تصادفی یا قراردادی دو یا سه آن را واژه را دارای معنی قراردادی بدانیم که 

در  به این نکته توجه داشت که اند )باید ژ که به تنهایی هیچ معنایی ندارند، ساختهوا
آمده و هر آوایی، نشانة نوشتاری ویژه  به شمار می« واژ»هم « آوا»های کهن  زبان

دار  معنی ا سه واژِای ساخته شده از ترکیب آگاهانة دو ی را واژه «شاه» .1؛ داشته است(
اشناخته، راه دوم، راهی ن توضیحی روشن و از پیش آماده دارد، اماراه نخست،  بدانیم.

های کهن  ها و متن را برگزینیم و به واژه ده است. اگر راه دومناهموار و ناپیمو
هایی ناشناخته و رمزگونه بنگریم، ممکن است الگویی برای رمزگشایی  عنوان سوژه به

. اگر چنین الگویی ساخته شود، دگرگونی بزرگی در های کهن به دست آوریم از واژه
شناختی با  واژه های پژوهش ی پدید خواهد آمد، چراکهشناخت های اسطوره پژوهش

های کهن را  ای نهفته در واژه تواند رازهای اسطوره ای می واژه های درون رویکرد بررسی
 آشکار نماید.
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. از دیدگاه «پادشاه»خوانده شده است، هم « شاه»هم  فردوسی، ضحاک شاهنامةدر 
معنی که: اگر  این را متضاد دانست، به« شاهپاد»و « شاه»توان دو واژة  شناختی می زبان

پهلوی را پیشوندِ متضادساز به شمار آوریم، دو واژة یادشده  «پات» فارسی و «پاد»
و  pātixšāhهای  های پهلوی به گونه متضاد خواهند بود. واژة پادشاه در متن

pātixšāy   وpātšā  ثبت شده است. با توجه به مفهومی که افزوده شدن این
عنوان پیشوند،  به« پات»واژ  تکآورد، آشکار است که  ها پدید می شوند بر واژهپی

کند. با توجه  را بیان می کُشنده د، مهارکننده، نابودکننده، زننده و: ضهایی چون معنی
باشد، هم « شاه»باید پرسید: چگونه ممکن است یک شخصیت هم  به این نکته،

ای  ، نخست باید دید که در داستان اسطورهبرای توضیح دادن این تناقض ؟«پادشاه»
عبارتند  شاهنامههای ضحاک در  اند. ویژگی ی برای او برشمردههای ویژگی ضحاک چه

؛ 6شرم ؛ بدگهر، شوخ، بی5؛ تازی1؛ بیوراسب1؛ ناپاک1؛ دلیر، سبکسار1بهره از مهر : بیاز
؛ 11؛ بَرمنش11خوی ؛ وارونه11؛ اَژدها16؛ اَژدهافش9خرد ؛ کم8؛ بیدادگر7بد فرزندِ

                                                           
 .81، ب 16، ص 1: ج 1186ی، ـ فردوس1
 .81ـ همو، ب 1
 .191، ب 85ـ همو، ص 1
 .81ـ همو، ب 1
 .161، ب 17ـ همو، ص 5
 .115، ب 18ـ همو، ص 6
 .117ـ همو، ب 7
 .191، ب 85؛ ص 51، ب 58؛ ص 18، ب 56؛ ص 119ـ همو، ب 8
 .111، ب 19ـ همو، ص 9

 .151، ب 77؛ ص 9، ب 55؛ ص 176، ب 51ـ همو، ص 16
، ب 81؛ ص 155و  151، بب 77؛ ص 166، ب 71؛ ص 197، ب 67؛ ص 11، ب 56؛ ص 181، ب 51، ص ـ همو11

 .176، ب 81؛ ص 161
 .18، ب 57ـ همو، ص 11
 .69، ب 59ـ همو، ص 11
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. 6اَژدهاخیم و 5کیش، نَراَژدها ؛ اَهرمن1؛ آهرمن1؛ نامور1؛ جادوپرست1دین ناپاک
اند  نمایانندة اهریمنی بودن ضحاکهای نکوهیده و ناپسند،  گمان همة این ویژگی بی

های دلیر، شوخ و نامور نکوهیده و ناپسند به شمار  )شاید در زبان امروزی صفت
ای و حتی تاریخی آنها با مفهوم امروزی متفاوت است که در  طورهنیایند، اما معنای اس

های یادشده، باید  جای خود باید در موردشان توضیح داده شود(. با توجه به ویژگی
 اند و هم پادشاه؟ شاه خوانده را هم ضحاکپردازان ایرانی  چرا داستان پرسید:
 بودن؟ «اهپادش»بودن تناسب دارند یا با  «شاه»با  ی اوها ویژگی

 اوستاهای آن در  اگر فرض کنیم که زبان کهنی وجود داشته است که برخی واژه
ابل توضیح، هنوز در ق باقی مانده و با همان ریخت و آوای کهن یا با اندکی دگرگونیِ

« شاه»یا « شا»همچنین، اگر بپنداریم که واژة  روند. های ایرانی نو به کار می گویش
توان مفهوم و کارکرد کهن آن را  آن زبان است؛ چگونه میهای کهن  یکی از واژه
 بازشناخت؟

توان  نمایانند، می ن بودن او را میسا اهریمن ضحاک های ویژگیبا توجه به اینکه، 
همة این  به تنهایی« شا»زبان کهن فرضی، واژة  آن درمطرح کرد: آیا را  این پرسش

هایی چون:  کنندة مفهوم را بیان واژه نای توان آیا می کرده است؟ ها را بیان می صفت
دانست؟ اگر چنین فرضی  کننده، کُشنده و نابودگر برآشوبنده، پریشانتازنده، ویرانگر، 

خواهد بود. واژة « اَشا»، «شا»، متضادِ درست باشد، طبق الگوی دستوری زبان اوستایی
هایی وارونة  و مفهومای برخوردار بوده  در فرهنگ ایران باستان از جایگاه ویژه «اَشا»

                                                           
 .98، ب 61ـ همو، ص 1
 .176، ب 66؛ ص 161، ب 65ـ همو، ص 1
 .111، ب 69ـ همو، ص 1
 .111، ب 69ـ همو، ص 1
 .117، ب 76ـ همو، ص 5
 .116، ب 81ـ همو، ص 6
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توان گفت که واژة کهن  آیا می روی رسانده، ازاین پیشنهاد شد را می« شا»آنچه برای 
درست باشد، ها  است؟ اگر این فرضبوده « پادشاه»یا « پادشا»ریخت کهن « اَشا»

 .خوانده شدن ضحاک ارائه داد« پادشا»و « شا»توان پاسخی برای پرسش چرایی  می
هایی برای  عنوان معادل به« شهنشاه»و « پادشاه»، «شاه»های  تن واژهرفگاگر به کار 

در زمان « همانی این»های کهن و پیروی از اصل  فرمانروا را برآمده از آمیختگی مفهوم
های برآمده از وزن به کار گرفته شده برای سُرایش  یا محدودیت خداینامهتدوین 

خوانده شده که تازنده به « شاه» رو توان گفت ضحاک ازآن ندانیم، می شاهنامه
کنندة  زمین بود و ویرانگر تمدن ایرانی، برآشوبندة نظم اجتماعی پیشین، پریشان ایران

همچنین از آن جهت  تی.نابودگر راس امش مردمان، کشندة جوانان برومند وآر
خوانده شده که با به کار گرفتن نیروهای سرکوبگر و جادویی، از نظم « پادشاه»

فرمانروایی با  ،بنابراین کرده است. ندگان به آن پاسداری میعی تازه در برابر تازاجتما
بوده، به باور تازیان و مومنان به  «شاه»آزاده  ویژگی دوگانه بوده، به چشم ایرانیانِ

های پهلوانی ایران،  )باید توجه داشت که ضحاک در برخی متن« پادشاه»دین تازی 
وسی، شخصیتی شایستة ستایش معرفی شده است، چراکه اسدی ت نامة گرشاسپازجمله 

رسیده  پهلوان ایران باستان، یعنی رستم، به او می تبار مادری خاندانِ نامدارترین جهان
 است(.

گردم. ضحاک پس از گرفتار شدن به درد و  به بازخوانی داستان ضحاک بازمی
ن، با پیروی از سفارش رنج برآمده از مارهای سیاهِ روییده از جایگاهِ بوسة اهریم

اهریمنِ پنهان در پوشش پزشک، فرمان داد که هر شب دو جوان کشته شوند تا 
 مغزشان به مارهای سیاه خورانده شود:

 چُنان بد که هر ش  دو مرد جوان
 

 چه کهتر، چه از تخمدب پهلدوان   
 

 خورشددگر ببددردی بدده ایددوان اوی 
 

 همددی سدداختی راه درمددان اوی  
 

 داختدددیبک شدددتی و م دددزش بپر
 

 مران ا  دَهدا را خدورش سداختی    
 

 (11-11ـ ب 56-55ـ ص 1)د 
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زمین، فرهنگ و تمدن برآمده از کیش نخستین را به  چیرگی ضحاک بر ایران
فردوسی روزگار فرمانروایی ضحاک چنین  شاهنامةکشاند. در  سوی نابودی می

 توصیف شده است:
 ننهددان گشددت کددردار فرزانگددان

 

 گددانپراگنددده شددد کددام دیوان 
 

 هنر خوار شد، جادویی ارجمند
 

 ننهددان راسددتی، آشددکارا گزنددد 
 

 شده بر بدی دست دیدوان دراز 
 

 به نیکی نبودی سَخ ن جز براز 
 

 (5-1ـ ب 55ـ ص 1)د 
 اند: سازان کهن، خود ضحاک را هم چنین توصیف کرده اسطوره

 ندانست خود جز بدد آمدوختن  
 

 جز از کشتن و غارر و سوختن 
 

 (11ـ ب 55ـ ص 1)د 
انجامد و چهل سال پیش از پایان  فرمانروایی ضحاک هزار سال به درازا می

شود. یکی از  ای از فرجام کارش هراسان می دیده فرمانروایی او، ضحاک با خواب
اش آگاه  دیده شده از سراسر کشور، ضحاک را از معنی خواب موبدانِ فراخوانده

شود که برای تغییر دادن سرنوشتش، فریدون را  کند. فرمانراوی تازیان هم بر آن می می
ای پیدایش کیش مهر با بازگویی داستان  گونه، داستان اسطوره پیدا کند و بکشد. بدین

شود. به سخن دیگر داستان زاده شدن فریدون، نمادی از  شدن فریدون آغاز می زاده
 زمین است: ای در ایران پیدایش یا آفرینش نهاد فرهنگی تازه

 فریدون ز مادر بدزاد خجسته 
 

 جهان را یکی دیگر آمد ننهاد 
 

 (169ـ ب 61ـ ص 1)د 
دینِ »یا ضحاک سه ویژگی ویرانگر داشت. به سخن دیگر، آن « دین تازی»

  در زمینة بدکارگی و تبهکاری سه نوآوری داشت که آن را به نهادی« شده نهادینه
ها  کرد. آن نوآوری ل میکوب و بازدارندة توسعة تمدن تبدی ستیز، فرهنگ زندگی

در پیشگاه خدایان یا اهریمن که به « قربانی خونین»گذاشتن  . بنیان1عبارت بودند از: 
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. پدید آمدن مجموعة قوانین برآمده از باورهای دینی 1انسان انجامید. « قربانی آئینی»
رفتن دین های خداوند. ویرانگرترین قانونِ دینی، کشتار مردمانی بود که از پذی یا فرمان

به دار »یا « دار»زدند. در اساطیر به این گونه کشتار قانونی با نماد  تازی سر باز می
. به کار گرفتن 1اشاره شده که دربارة آن در گفتار چهارم سخن خواهم گفت. « زدن

نگه داشتن « راه راست»ابزارهای برآمده از قدرت اجتماعی ـ سیاسی برای در 
های ایرانی از این رویکرد دین تازی با نماد  ازی. در اسطورهآورندگان به دین ت ایمان

اند. دربارة مفهوم و کارکرد تازیانه هم در گفتار چهارم سخن  سخن گفته« تازیانه»
 خواهم گفت.

استوار بر « شدة دینِ نهادینه»ای پیدایش یا آفرینش  داستان ضحاک، داستان اسطوره
تا آن زمان کارکردی شخصی، خانوادگی و  معنی که دین این پرستی است. به اهریمن

های  روی، دین یا پرستش دیوها استوار بوده است. بدین« پرستی اِل»ای داشته و بر  قبیله
بسا دینداران با  گرایی به وجود بیاورند و چه توانستند قدرت اجتماعی هم ابتدایی نمی

دیوان یا پدیدآورندة  ورزیدند؛ اما دین تازی بر پرستش اهریمن یا دیوِ هم دشمنی می
دیوها استوار بود و توانایی تبدیل شدن به نهادی اجتماعی را داشت. همین ویژگی دین 

مردانش را به باالترین قدرت اجتماعی، یعنی فرمانروایی رساند. بنابراین  تازی، دین
ای است که در آن،  زمین، داستانی اسطوره داستان چیرگی ضحاک بر ایران

هن، از پیدایش یا آفرینش نهادی اجتماعی، یعنی دین تازی سخن سازان ک اسطوره
بوده « مردان دین شاه»گستری  پروری و دین اند. دورة فرمانروایی ضحاک، دورة دین گفته

است که برای پاسداری از چیرگی دین تازی بر مردمان و گسترش آن به یاری کشتار، 
روی، فرهنگ و تمدن برآمده  اینستیزی و ویرانگری، دستی گشوده داشتند. از فرهنگ

ها و  . در زمینة تمدنی، چراکه بازدارندگی1از کیش نخستین از دو جنبه آسیب دید: 
سو به آشفته شدن روزافزون کشاورزی و  کشتارهای برآمده از دین تازی، از یک

ها و مردمان را در پی داشت. به  انجامید؛ از سویی دیگر کاهش شمار دام دامداری می
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شد، همانند سرزمینی گرفتار  هم خوانده می« آبادبوم»زمین که  ت دیگر، ایرانعبار
شده به خشکسالی، از آبادانی و باروری دور شده بود و نیازمند باران بود تا از چنگ 

ترین  . در زمینة فرهنگی، مهم1خشکسالی رها شود و بار دیگر باروری از سر بگیرد. 
توانست  تنها می تیزی بود؛ چراکه گسترش دانش نهس ویژگی و کارکرد دین تازی، دانش

مردمان را از ماهیت دین تازی آگاه کند، بلکه در آنان این توانایی را هم پدید 
اندیشی کنند.  مردان چاره دین آورد که برای رهایی از چنگ دین تازی و شاه می

بود، یعنی  بنابراین، نهاد تازه یا کیش مهر باید از دو ویژگی اصلی برخوردار می
گون.  پروری دانش گونة تمدن و فرهنگ های بارورکنندگی باران برخورداری از ویژگی

های فریدون به هنگام زایش بازگو شده  در توصیف ویژگی« کیش مهر»این دو ویژگی 
 است:

 خجسته فریددون ز مدادر بدزاد   
 

 جهان را یکی دیگدر آمدد ننهداد    
 

 ببالیددد بددر سددانِ سددرو سددهی 
 

 فدری شاهنشدهی  همی تافدت زو   
 

 جوی با فری جمشدید بدود   جهان
 

 بکددردار تابنددده خورشددید بددود  
 

 جهان را چو باران به بایسدتگی 
 

 روان را چو دانش به شایستگی 
 

 (111-169ـ ب 61ـ ص 1)د 
پدیداری این نهاد فرهنگی تازه، نتیجة نواندیشة فرهیختگان بازمانده از روزگار 

های ضحاک یا  ی بود که پنهان از چشم روزبانرواج کیش نخستین یا روزگار جمشید
اندیشی دریابند که  زنی و هم مردان، در انجمنی گرد هم آمده بودند تا با رای دین شاه

چرا و چگونه روزگار جمشیدی جای خود را به روزگار ضحاکی داد؟ در 
شده از  فردوسی، از آن انجمن رازآمیزِ تشکیل شاهنامةهای بازگوشده در  اسطوره

سخن گفته شده که « گاو برمایه»های گوناگون، با نماد  رهیختگانی با گرایشف
 شود: همزمان با زایش فریدون زاده می

 ش ندام بَرمایده بدود    همان گاو کده 
 

 ز گدداوان وُرا برتددرین پایدده بددود   
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 ز مدادر جدددا شدد چددو طداود نددر   
 

 رنگدی دگدر   بدر تدازه   به هدر مدوی   
 

 شددده انجمددن بددر سددرش بخددردان
 

 ناسددان و هددم موبدددان ش سددتاره 
 

 که کو در جهان گاو چونان ندید
 

 ندده از پیرسددر کاردانددان ش ددنید    
 

 (117-111ـ ب 61ـ ص 1)د 
توضیح دادن راز و رمز نهفته در این نماد کهن نیازمند گفتاری دیگر است، تنها به 

به معنی دارای « گاو»های باستانی ایران، واژة  کنم که در زبان این نکته اشاره می
رفته  دوگانگی، دوجنسی بودن، برآمدن از دو خاستگاه یا دو بن یا دو گوهر به کار می

که این کاربرد کهن تا زبان فارسی نو هم تداوم پیدا کرده است. باید به این نکته 
ها  های فوالدی که امروزه بدان شدن صندوق توجه داشت که پیش از رواج ساخته

شده با  های چوبی پوشانده یانه به صندوقگوییم، در زبان عام می« گاوصندوق»
شد، چراکه دوجنسی بودند، یعنی از چوب و  گفته می« گاوصندوق»های فوالدی  ورقه

عنوان نمونه در داستان نبرد گردآفرید با  هم به شاهنامهشدند. در  فوالد ساخته می
سهراب، گردآفرید پس از گریختن از چنگ سهراب و هنگامی که او را مسخره 

کند،  خطاب می« گاو نادان»زند و سهراب را  کند، به دورگه بودن او طعنه می می
 چراکه پدر سهراب، یعنی رستم، ایرانی بود و مادرش، یعنی تهمینه، تورانی:

 نباشی بو ایمن به بازوی خویش
 

 خورد گاوِ نادان ز پهلوی خویش 
 

 (118ـ ب 117ـ ص 1)د 
ار داشت و نه همسانی در گذشته، بخردانِ در آن انجمن که نه همتایی در آن روزگ

گرد « های پیشاضحاکی دین»و « کیش نخستین»شناس و موبدان وفادارمانده به  ستاره
هایی را  ورزان گردآمده در آن انجمن، پژوهش هم آمده بودند. دانشمندان و دانش

لی آن مایة اص بن« مهر»ریزی کردند که به معنی پیدایش کیشی تازه بود. کیشی که  پی
خواهم گفت. در اینجا، در ادامة گفتار سخن « مهر»دربارة مفهوم رفت.  به شمار می
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، بایسته است به نقش و کارکرد دو «فریدون»پیش از پرداختن به مفهوم نام یا واژة 
 بپردازم.« کاوة آهنگر»یعنی مادر فریدون و « فرانک»ای  اسطورهشخصیت 

این مادرِ شود. دربارة  رسیده، دیده نمی به ما اوستادر آنچه از « فرانک»نام 
انگیز که در روایت حماسی اسطورة ضحاک نقشی بسیار مهم دارد و فردوسی  شگفت

او را مادر فریدون و همسر آبتین معرفی کرده، پژوهش درخور توجهی انجام نشده 
دهندة متفاوت  شود تا نشان ای خاص روایت می است. مادری که کردارش به گونه

ای ایزدی برخوردار  از اندیشه شاهنامهاو از دیگر مادرانِ روزگارش باشد. او در بودن 
 معنی که او با برخورداری از این به ؛بینی آینده را داده است که به وی قدرت پیش

شدن آبتین، از وجود گاو برمایه در مرغزاری پنهان از چشم  آگاهی، پس از کشته پیش
ان آنجا خواهش بهبرد و از نگ را بدانجا می فریدونرو  ضحاک آگاه است، بدین

کند تا برای پذیرش دایگی فرزندش از سوی گاو برمایه پروانه بدهد. دیگربار هم  می
یابد که ضحاک در آیندة نزدیک از وجود مرغزار آگاه  آگاهی درمی فرانک با پیش

اسیمه به شده و بدانجا خواهد تاخت تا فریدون و گاو برمایه را نابود سازد، پس سر
برد و به مردی دینی  می «البرزکوه»رود و کودک خود را از آنجا به  مرغزار می

 سپارد. وی در همان هنگام از آینده و خویشکاری فرزندش هم آگاه است. می
 جایگاه بازسازی و کرده،بازگ دربارة فرانک آنچه فردوسی با نگرشی دگرگونه به

توان فرانک  می پذیر است. ر تا حدودی امکانای پیدایش کیش مه داستان اسطوره در او
رهنگ و دانش بازمانده از کیش از ف دانست که ان فرهیختة ایرانیمادررا نماد 
تنها فرزندانشان را از کشته شدن  اند که نه کرده اند و تالش می بودهبرخوردار  نخستین

دارند، بلکه گستر دور نگه  های دین های دینداران یا به دست روزبان در قربانگاه
کوشیدند برای آموزش و پرورش کودکان، به دور از باورهای دینی، جایی امن پیدا  می

روی فرانک برای پاسداری  کنند و این کار را به خردمندان و دانشمندان بسپارند. بدین
سپارد و  می« گاو برمایه»از فریدون و برخوردار شدن او از دانش، نخست وی را به 



61 نگرشی به کیش مهر و کیش مزدیسنا ***  ...............................................................     

. مفهوم این تالش فرانک آن برد ساکن البرز می« دینِ پاک« »مرد دینیِ»سپس او را نزد 
ای نو در انجمنی رازآمیز جوانه  با پدیداری اندیشه« کیش مهر»است که پیدایش 

به دست پرور و نابود شدن آن  زند و پس از آشکار شدن راز آن انجمنِ کیش می
، یعنی البرزکوه ادامه ضحاک، پرورش کیشِ نو در جایگاهی دور از دسترس ضحاک

 کند. پیدا می
 نقش فرانک بر آن نمایانده شده بود. از کاوه همای است که  آن روی سکه« کاوه»

نیست. در داستان بازگو شدة فریدون در نام و یادی  اوستا جا ماندة های به در بخش
را فریدون  معنی که فرانک این قشی موازی با نقش فرانک دارد. بهن ، کاوهشاهنامه

سر برآوردن او را فراهم  کند و کاوه بستر اجتماعیِ ش آماده میبرای انجام خویشکاری
سازد. در داستانی که فردوسی بازگفته، کاوه چند ویژگی مهم دارد که او را از  می

. 1. آهنگر بودن؛ 1ها عبارتند از:  کند. آن ویژگی های داستان متمایز می دیگر شخصیت
 .جو بودن پادشاه .5فریادخواه بودن؛  .1گر بودن؛ . روشن1دادخواه بودن؛ 

از دیرباز، آهنگر خوانده شدن کاوه این تصور را پیش آورده که او پیشة آهنگری 
های باستانی، آهنگری از مفهومی واالتر از داشتن  که در فرهنگ داشته است، درحالی

ه به رشد دانش شناس نامدار، ک گوید. میرچا الیاده، اسطوره پیشة آهنگری سخن می
در « آهنگر»شناسی بسیار یاری رسانده، در پژوهشی که دربارة جایگاه  اسطوره

های بدوی بازمانده از روزگاران باستان داشته، نشان داده که جایگاه اجتماعی  فرهنگ
های باستانی، همسان جایگاه جادوگران یا موبدان بوده است و  آهنگران در فرهنگ

ای  اند. پس باید پرسید، مفهوم اسطوره ایگاه جادوگران داشتهگاه جایگاهی برتر از ج
چه بوده است و آهنگری یا آهنگر بودن از پیدایش یا آفرینش چه چیزی « آهنگر»

 گوید؟ سخن می
؛ «سرودخرد گوشان. »1در فرهنگ ایران باستان، خرد دارای دو گونه بوده است: 

ام. پس  سرودخرد اشاره کرده گوشان در گفتار دوم به چیستی و کارکرد«. خرد آثن» .1
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خرد چگونه خردی بوده و چه  پرور، آثن در اینجا باید پرسید: در دیدگاه ایرانیان کیش
 کارکردی داشته است؟

های ایرانی، برخی واژها  اند که در روند دگرگونی زبان شناسان نشان داده زبان
آن روند دگرگونی زبانی، واژ  عنوان نمونه، در اند. به شده تر می جایگزین واژهای کهن

هایی مانند: اَهورا، میهر و  تر واژه شده، بنابراین شکل کهن دگرگون می« ه»به « ث»
به « آثن»آهن در زبان اوستایی اَثورا، میثرَ و آثن بوده است. پس اگر فرض کنیم که 

باید به کار رفته در واژة آهنگر بوده است « آهن»خرد همان  کار رفته در ترکیب آثن
سازان این واژة کهن را برای سخن گفتن از چه دانش یا مفهوم  پرسید که: اسطوره

 ای ساخته بودند؟ تازه
« خرد غیراکتسابی»و « خرد خداداد»، «خرد ذاتی»را « خرد آثن»شناسان واژة  زبان

سازانی  توان گفت: در دیدگاه اسطوره ها را بپذیریم، می اند. اگر این معنی معنی کرده
کلی متفاوت از  خرد، خردی به اند، آثن ساخته ای نو می برای هر پدیدة تازه واژهکه 

سرودخرد، همان  سرودخرد بوده است. در گفتار دوم اشاره کردم که گوشان گوشان
اندوزی از راه گوش دادن به سخنان خردمندان و دانشمندانی بوده که از راه  دانش
ای که با پیدایش کیش  اند. اما خردِ تازه فتهیا های تازه دست می ورزی به دانش دانش

پرداز باور  مهر شناخته شد، چگونه خردی بوده که اکتسابی نبوده و مردمان اسطوره
اند که در ذات انسان نهفته است؟ پیش از پاسخ دادن به این پرسش، باید پرسید:  داشته

پذیرندة »عنوان  به سرایان کهن، از مرحلة توصیف انسان شناسی آن داستان دانش انسان
در آغاز پیدایش انسان خردمند، تا روزگار پیدایش کیش مهر « هوش و رای و خرد

 اند. گفته چه پیشرفتی کرده بود؟ که از وجود خردی نهفته در ذات پنهان او سخن می
به یادگار مانده است.  اوستاشناسی مردمان کهن در  هایی از دانش انسان نشانه

، پنج نیرو یا پنج بخش سازندة مردم یا انسان 1، بند 16 تیسنا، ها عنوان نمونه، در به
و « روان»، «بوی»، «دین»، «جان»آنها را به ترتیب:  اوستاستایش شده که مترجمان 
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تواند پرتو روشنایی بر  ها می شناختی این مجموعة واژه بررسی واژه اند. خوانده« فرَوَهر»
شناسی پیروان کیش از کیش نخستین  انسان بخشی از روند دگرگونی و پیشرفت دانش

تا کیش مزدیسنا را روشن کند که ارتباط مستقیمی با بحث این گفتار ندارد. نکتة قابل 
، بند 16توان پنج نیرو یا پنج بخش سازندة مردم را که در یسنا، هات  توجه اینکه می

ساس دانش معنی که: بر ا این اند را سه بخش به شمار آورد. به ، ستایش شده1
. 1. روان، 1. جان؛ 1مهرپرستان کهن، مردم از سه بخش ساخته شده بود: شناسی  انسان

گانة کهن رازی نهفته است که هم با سرآغاز پیدایش کیش مهر در  هر. در این سهوَفرَ
شاخه شدن آن. پیش از پرداختن به این راز، بایسته است  ارتباط است و هم با سه

 توضیح کوتاهی بدهم. یادشده بخشپنج ا پنج نیرو یآن دربارة 
را نماد پیدایش انجمنی پنهانی به شمار « گاو برمایه»توان  پیشتر اشاره کردم که می

ورزان بازمانده از روزگار جمشیدی گرد هم آمده  آورد که در آن دانشمندان و دانش
و برای زمین را بررسی کنند  بودند تا چرایی و چگونگی چیرگی دین تازی بر ایران

گونه که در گفتار دوم اشاره شد، کیش  ای بیندیشند. همان آنچه گرفتارش بودند، چاره
نخستین بر پندار یا دانشی استوار شده بود که بر اساس آن، جهان برآمده از دو گوهر 

آمدند و از  های جهان آفریدة آن دو گوهر به شمار می نخستین بوده است و همة پدیده
اند که آغاز، روند و فرجام هرچیز و هر  ان کهن باور داشتهتر، مردم همه مهم

رویدادی در گیتی وابسته به خواست و ارادة آن دو گوهر نخستین است و سرنوشت 
آید. بنابراین، انسان  های آن دو گوهرِ ناسازگار بیرون می مردمان نیز از دل کشمکش

شِ کدام است تا داد که از کدام گوهر برآمده یا خوی تنها باید تشخیص می
هایش در گیتی و مزدش در مینو روشن شود و دریابد سرنوشتش چه  خویشکاری

کرد: یا باید  ساز مواجه می خواهد بود. چنین باوری انسان را با گزینشی سرنوشت
پذیرفت که جهان روشنایی برتر است و سرانجام بر جهان تاریکی پیروز خواهد  می

تری با جهان تاریکی است و کشمکش میان دو گوهر کرد که بر شد؛ یا باید باور می
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فرجامی جز چیرگی تاریکی بر جهان نخواهد داشت. در این میان، مردمان هیچ نقش 
گزیدند تا  ای نداشتند و تنها باید پیوستن به یکی از دو اردوگاه را برمی کننده تعیین

 سرنوشتشان روشن شود.
نروا بر جهان، پدید آمدن دو گونه منش نتیجة باور به وجود دوگانگی فراگیرِ فرما

ریزی دو گونه روش زندگی بود. گروهی از  نگری و در پی آن، پی یا اندیشه یا جهان
ورزی آغاز کردند، خرد را پدید آوردند  مردمان کهن از پنداربافی فراتر رفته، اندیشه

ارند و باید و به دانش دست یافتند. آنان از سویی دریافتند که در جهان پشتیبانی ند
اندیشی کنند و از سوی دیگر آگاه شدند که  ها چاره خودشان برای گذشتن از دشواری

پیدایش و تداوم زندگی با روشنایی و گرما ارتباط دارد، پس روشنایی و گرما را برتر 
از تاریکی و سرما به شمار آوردند. در مقابل، گروهی دیگر از مردمان کهن، به برتری 

پنداشتند آغاز و انجام همه چیز در تاریکی پنهان  آوردند؛ چراکه می« ایمان»تاریکی 
ای برافروخته در میان تاریکی است که دیر یا زود  است و گیتی و زندگی در آن جرقه

گرا بودند و برای  خاموشی گرفته و به تاریکی خواهد پیوست. گروه نخست زندگی
کردند، درنتیجه با دست  اندیشی می های گیتایی چاره یا پایان پدیده «هوش»گریز از 

ساختند. آنان با یاری گرفتن از رای و  پروردند و تمدن می یافتن به دانش، فرهنگ می
های آموزشی  آیی دادند و در گردهم های تازه آموزش می زنی، دانش خود را به نسل رای

وخته یا دریافته با به کار گرفتن ایما، اشاره، نمایشِ نمادین عملکردها و گفتار آنچه آم
اند با ایما،  داشتند تا آنچه را آموخته دادند و آنان را وامی بودند را به کودکان یاد می

ها و  اشاره، نمایش و گفتار نشان دهند تا خردمندان و دانشمندان بتوانند اشتباه
گونه،  های نادرست آنان را تشخیص بدهند و اصالح کنند. بدین برداشت
گرای و پرورانندة کیش، فرصتی بود برای آموزش و  مان زندگیهای مرد آیی گردهم

کرد. برای  دور می« هوش»ها و ستایش دستاوردهایی که مردمان را از  ورزش آموخته
های پرجنب و جوش و سرشار از امید به زندگی، واژة  سخن گفتن از آن گردهمایی
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. دیگر گروهِ مردمان ارتباط دارد« ستایش کردن»ساخته شده بود که با مفهوم « جشن»
اندیشی برای دست یافتن به دانش را  کهن که به برتری تاریکی باور داشتند، چاره

هایی تازه پدید  دانستند، چراکه دانش با پاسخ دادن به هر پرسشی، پرسش بیهوده می
سازِ پایانِ ناگزیر  سازی هم چاره پروری و تمدن آورد. از دیدگاه آنان، فرهنگ می

را از میان بردارند. « هوش»توانستند مواجه شدن ناگزیر با  ند، چراکه نمیزندگی نبود
پس فرجام ناگزیر انسان، از دیدگاه چنان مردمانی، بازگشت به همان تاریکی بود که 
از آن بیرون آمده بود. چنان مردمانی گرفتار بدبینی، ناامیدی، افسردگی و 

های تاریک و سرد  توانند در پناهگاه دادند تا می شدند و ترجیح می گریزی می زندگی
خود بمانند تا با دوری کردن از خطرها، هرچه ممکن بود از مواجه شدن با پایان 

های روانی انسان  ناگزیر زندگی در امان بمانند. بر اساس شناختی که امروزه از ویژگی
ز سوی دیگر دهندة پنداربافی است. ا دانیم که تنهایی، یکی از عوامل افزایش داریم، می

رسد که تاریکی و سرما به برانگیخته شدن یکی از نیروهای روانی انسان  به نظر می
اند.  را برای سخن گفتن از آن ساخته بوده« دَئِینا»کند که مردمان کهن واژة  کمک می

تواند چیستی جهان تاریکی را  نیرو یا ابزاری است که انسان به یاری آن می« دَئِینا»
های برآمده از جهان تاریکی یا دیوها ارتباط برقرار کند.  ا پدیدهدرک کند یا ب

های تاریک و سرد، با فعال شدن  گزیدة ساکن در پناهگاه روی، مردمانِ تنهایی بدین
یعنی گرفتار در « دیوانه»گونه یا  کردند. بدین با دیوها ارتباط برقرار می« دَئِینا»نیروی 

های دیو یا  دارای پیوند با دیو. دیندار هم با وعده یعنی« دیندار»شدند یا  بند دیو می
ای نداشت  شد و پس از آن چاره پیمان می اهریمن فریب خورده، با دیو یا اهریمن هم

 جز برگزاری آئین برای نشان دادن دیندار بودن خود.
ترین دانش یا باور روزگار کیش نخستین گفته شد،  با توجه به آنچه دربارة بنیادی

و « کیش»این نکته تأکید کرد که در آن روزگاران، دو نهاد فرهنگی، یعنی  باید به
پدیدار شده بودند. کیش به خاطر رویکرد روزگار فرمانروایی موبدشهریاران، « دین»
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توجهی به توسعة فرهنگ، دچار انحطاط  دلیل بی پس از شکوفایی درخشان تمدن، به
انگیزی،  اندازی شگفت طاط، در پوستشد. اما دین به هنگام دچار شدنِ کیش به انح

زمینِ گرفتار در  از وضعیت مارگونگی به حالت اَژدهافشی دگرگون شد و ایران
 جنگ داخلی را بلعید.

های برآمده از  پیشتر اشاره کردم که گرفتاری هزار سالة ایرانیان به تبهکاری
 های ضحاک یا های روزبان جادوی سیاهِ دین تازی یا ضحاک و بدکارگی

زنی گرد  اندیشی و رای زمین را واداشت که برای هم مردان، فرهیختگان ایران دین شاه
شناسی، برای ناکار کردن  هم آیند تا با افزایش دانش خود در زمینة خودشناسی و جهان

ای بیندیشد. با توجه به نام نمادینی که برای پیدایش  های او چاره ضحاک و روزبان
پروران گردآمده در  توان گفت که کیش )یعنی فریدون(، میشده  نهاد کیش مهر ساخته

تواند به یاری  شده، دریافته بودند که انسان می خوانده« گاو برمایه»انجمن رازآمیزِ 
خردِ خود و خردِ جمعی، از سرنوشت پدیدآمده از کشمکشِ دو گوهرِ در ستیز با هم، 

داند، تغییر  د و درست میپسند گونه که می گریخته، خود، زندگی و جهان را بدان
توانست فراتر از دو گوهر آغازین، بر  میدهد. بنابراین، عنصر سومی شناخته شد که 

چگونگیِ آغاز، روند و انجام رویدادها تأثیر بگذارد. در ادامة گفتار دربارة مفهوم نام 
 .سخن خواهم گفت« فریدون»یا واژة 

زندة مردم را سه بخش به شمار آورد. توان پنج نیرو یا پنج بخش سا پیشتر گفتم: می
شناسی مهرپرستان کهن، مردم از سه بخش ساخته  معنی که: بر اساس دانش انسان این به

. فرَوَهر. اگر فرض کنیم که در دیدگاه آن 1. روان، 1. جان؛ 1شده بود که عبارتند از: 
جای تن، جان  روی به بوده است، ازاین« جان»مردم به « تن»سازان کهن، ارزش  اسطوره

اند، از سوی دیگر دو ویژگی روانی  عنوان یکی از پنج بخش مردم معرفی کرده را به
های  مینو و اَنَغرَمینو و همچنین برقراری پیوند با پدیده مردم که امکان درک سپنتَ

های سازندة  عنوان نیروها یا بخش اند نیز به کرده ها را فراهم می برآمده از آن جهان
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آیند  های روان مردم به شمار می اند، درحالی که آن دو، تنها توانمندی ی شدهمردم معرف
 و مستقل از روان نیستند.

گمان، دست یافتن به این دانش که  گردم. بی خرد بازمی به ادامة سخن دربارة آثن
هم دارد، دگرگونی بزرگی در « فرَوَهر»و « روان»جاندار، « تنِ»انسان فراتر از 

پرور پدید آورده بود. اگر این فرض را درست بپنداریم که  ردمان کیششناسی م جهان
توان جهان  مردم هستند که با یکی می« روانِ»دو نیرو یا توانمندی « بَئوذَ»و « دَئِینا»

هایش را شناخت و با باشندگانش ارتباط برقرار کرد؛  تاریکی را درک کرد، پدیده
هایش و ارتباط برقرار کردن  ت پدیدهدیگری هم امکان درک جهان روشنایی، شناخ

کند؛ پس با دست یافتن به این دانش، انسان ابزار یا خرد  با باشندگانش را فراهم می
ای به دست آورده بود که برای شناخت فروگیتی و فراگیتی، بدون واسطه و بدون  تازه

« روان»از خردی برآمده « آثن»آمد. بنابراین،  آموخته به کار می داشتن دانشِ ازپیش
خورده است. به  های فروگیتایی و فراگیتایی می انسان بوده که به درد شناختن پدیده

های آن  های دیگر به پژوهندة پدیده ورزان کهن از بینندة جهان یاری این خرد، دانش
ها فراتر رفته بودند و با به دست آوردن دانش دربارة چرایی و چگونگی پیدایش  جهان

مردان،  دین های ضحاک یا شاه های جادویی روزبان ک و توانمندیدین تازی یا ضحا
های او چاره اندیشیده بودند. با رواج دانش تازه  برای ناکار کردن ضحاک و روزبان

های او، ترس و انفعال  در میان مردمان فروافتاده به زیر سایة ضحاک و روزبان
توان گفت که:  . پس میدهد مردمان جای خود را به دادخواهی و خروش و خیزش می

به معنی رسیدن تودة مردم به مرحلة آشنایی با فوت و فنِ آگاه « کاوه»آهنگر بودن 
 بوده است.« خرد آثن»شدن از 

گونه که پیشتر اشاره شد، نام یا واژة فریدون با پدیداری دانشی نو دربارة  همان
عنصری تأثیرگذارتر از  عنوان تأثیرگذاری انسان بر آغاز، روند و فرجام رویدادها، به

توان گفت که بنیان کیش مهر بر دانش  دو گوهر آغازین، در ارتباط است. بنابراین می
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گانه پنداشتن جهان استوار بوده است، یعنی جهان انسانی در کنار دو جهان برآمده  سه
گونه،  یابد. بدین از دو گوهر آغازین، هویت مستقل پیدا کرده و بر آنها برتری می

بوده آغاز « گاو»که دوگانه یا « برمایه»تان پیدایش کیش مهر با پیدایش انجمن داس
ورزانِ باورمند  دوگانه بوده، چراکه دو گروه از دانشمندان و دانش« برمایه»شود.  می

به بنیان استوار بر دوبُنیِ جهان در آن گرد هم آمده بودند: گروه نخست بازماندگان 
ورزی آنان  های پیشاضحاکی. نتیجة دانش زماندگان دینکیش نخستین و گروه دیگر، با

پدیداری کیش مهر بوده، اما آن دو گروه پس از پیدایش کیش تازه، همچنان هویت 
یا « برمایه»خود را حفظ کردند. بنابراین، پس از پیدایش کیش مهر، سه برادر، یعنی 

ایی پیشاضحاکی و های ابتد یا بازماندگان دین« کتایون»بازماندگان کیش نخستین، 
شوند و پس از  یا کیش تازه پدیدارشده، برای جنگ با ضحاک آماده می« فریدون»

تودة مردم به مرحلة برخورداری از فراهم شدن زمینة اجتماعی، یعنی رسیدن 
و در پی آن، گرایش آنان به دادخواهی، خروش و خیزش؛ به جنگ « خرد آثن»

  شکنند. شتابند و آنها را در هم می های او می ضحاک و روزبان

های  های کیش مهر، به مفهوم واژه بایسته است، پیش از پرداختن به ویژگی

« اُنَ ثرَئِیتَ»به گونة  اوستایدون در نام فربپردازم. « مهر»و « فریدون»

«( »θraētaona) شده از  آمده است، اگر این نام یا واژه را ساخته

( به θri« )« »ثری»را همان « ثرَئِی»دو بخش بدانیم و بخش نخست آن، یعنی 

کیش  تری ویژگی توان نام یا واژة فریدون را بیانگر بنیادی ، می1بدانیم« سه»معنی عدد 

مهر به شمار آورد، یعنی پیدایش باور یا دانشی که نقش و تأثیرگذاری جهان انسانی را 

                                                           

های ایرانی  توان آن را زبان مادرِ زبان تری است که می نیازمند بازشناسی زبان کهن« ثری»با « ثرَئِی»همان دانستن  ـ این1
شناختی دقیق و مستندی است که به  باستان به شمار آورد. بحث دربارة بازشناسی آن زبان کهن نیازمند گفتارهای زبان

 م پرداخت.وقتش بدان خواه
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در آغاز، روند و فرجام رویدادها در گیتی، در کنار نقش دو گوهر آغازین، آشکار 

ای جمشید،  گذاری در ساختن نام برای شخصیت اسطوره کرده بود. این گونه نام

ن گفتن از کیش نخستینِ استوار بر باور به دوبُنیِ عنوان نامی نمادین برای سخ به

معنی که بخش نخست واژة جمشید در  این شود، به فرمانروا بر جهان هم دیده می

که عالوه بر « دوگانه»یا « دوقلو»( است، به معنی yima« )« »یَیمَ»اوستایی 

ترین ویژگی کیش  ، بیانگر بنیادی«موبدشهریاری»اشاره به نقش اجتماعی جمشید، یعنی 

 نخستین هم هست.
: و عبارتند از ها، نمودی چشمگیر دارند گانگی سه فریدون، ای اسطوره در داستان

 داری سه مرد )ضحاک، کاوه و ؛ میدانرنواز(اَ آفرینی سه زن )فرانک، شهرناز و نقش
 سر فریدون(؛ سه روند )کتایون، برمایه و ژدها میفریدون(؛ سه برادر که به جنگ اَ

ای بودن کنش  مرحله ؛ سه1بخشی گرز گاوسار ؛ ساختار سهیا ضحاک هاکَدَ ژیبودن اَ
خواری و  پدرکشی، گوشتیمن در به زیر فرمان آوردن ضحاک، یعنی اهر

ه به ایزد مهر، پیوستن فرّای بودن گسیختن فرّه از جمشید یعنی  همرحل ؛ سهخواری مردم
ر فریدون به هنگام رفتن وی به بار ظاهر شدن سروش ب ؛ سهفریدون و گرشاسب
بار زخم زدن با شمشیر از سوی  بار ضربه زدن با گرز و سه جنگ ضحاک؛ سه
رنواز، ؛ زاده شدن سه فرزند از درآمیختن فریدون با شهرناز و ا1َفریدون به ضحاک

  .یعنی سلم، تور و ایرج

                                                           

توان تفسیر کرد: الف( همسانی شکلِ گرز با سر گاو که از سری  بخشی بودن گرز گاوسار را به دو گونه می ـ سه1
افزاری مناسب برای کوبیدن همزمان سه سر ضحاک بوده است؛ ب( سه بخشی  بزرگ و دو شاخ ساخته شده و جنگ

به این معنی که گرز از دو بخش فلزی )سر( و چوبی )دسته(  بودن گرز از لحاظ سه عنصر به کار رفته در ساخته شدنش،
شده که اگر فلز به کار رفته در سر آن را مفرغ بدانیم که خود از دو گونه فلز ساخته شده بوده، بنابراین گرز  تشکیل می

 جنسی بوده است. سه
 156و  119قات فرهنگی، صص ، ترجمه کتایون مزداپور، تهران: موسسه مطالعات و تحقی1169، شایست ناشایست -1

 (.11-11، س 811)به نقل از دینکرد مدن، ص 
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زبان  است. در« مهر»ای که بایستی دربارة مفهوم آن سخن بگویم،  دیگر واژه

های  آمده و یکی از معنی (raθmi« )« »میثرَ»اوستایی این واژه به گونة 

های آریایی، ازجمله سانسکریت هم، واژة  است. در زبان« پیمان»برشمرده برای آن 

« پیمان»شده برای آن هم  های برشمرده ( باقی مانده که یکی از معنیmitra« )میترَ»

« پیمانِ»که یکی به  اند. درحالی هن یکسان پنداشته شدهرو این دو واژة ک است. ازاین

با « پیمان»کند و دیگری به  های برآمده از جهان روشنایی اشاره می مرتبط با پدیده

های میترپرستی یا  و تفاوت« میترَ»های برآمده از جهان تاریکی. دربارة  پدیده

  .در گفتار چهارم سخن خواهم گفت« مهرپرستی»با « میترائیسم»
جایگاهی ویژه در کیش مهر داشته است. پیش از پیدایش « داری پیمان»و « پیمان»

های جهان  کیش مهر، باور بر این بود که دو گوهر آغازین که خاستگاه همة پدیده
هستند، مرزهای جداکنندة خوبی و بدی، زشتی و زیبایی و نیکی و پلیدی را مشخص 

ها،  ایی برای مشخص شدن خویشکاریه کنند که بر اساس آن مرزها، پیمان می
آمد. اما با پدید آمدن دانشی تازه و دست یافتن انسان  ها پدید می ها و پاداَفره پاداش

، انسان نیز به دو گوهر تأثیرگذار بر آغاز، روند و فرجام «خرد آثن»خردمند به 
ین کنندگی مرزها رسید. بنابرا افزوده شد و به توانایی تعیین رویدادهای گیتی

مهرپرستان بر اساس دانش و بینش برآمده از پژوهش در گیتی و فراگیتی و دانشی که 
ها یا  از فروگیتی داشتند، مرزهایی تازه تعیین کردند. بر اساس آن مرزها، پیمان

اندیشة »منشورهای راهبردی پدید آمدند که خویشکاری مهرپرستان در سه زمینة 
 کردند. ا مشخص میر« کردار نیک»و « گفتار نیک»، «نیک

نماد پیدایش دادخواهی، خروش و خیزش تودة « کاوه»پیشتر اشاره کردم که 
توان  معنی که می این آشنا شده بودند. به« خرد آثن»مردمی بود که با دانش برآمده از 

را نماد نیروی اجتماعی همسوشدة تودة مردم به شمار آورد که هیچ ساختار و « کاوه»



71 نگرشی به کیش مهر و کیش مزدیسنا ***  ...............................................................     

ری در برابرش را ندارد. پس از براندازی فرمانروایی دین تازی یا قدرتی یارای پایدا
مردان، پادشاهی به دست مهرپرستانی افتاد که  دین های او یعنی شاه ضحاک و روزبان

ورزان بودند. اما پس از سه شاخه شدن  برآمده از انجمنِ دانشمندان و دانش
سه پسرش و به دنبال آن مهرپرستان، یعنی تقسیم شدن جهان از سوی فریدون میان 

خواهانة منوچهر با سلم  های کین کشته شدن ایرج به دست تور، همچنین آغاز جنگ
درپی ایرانیان از  های پی و تور و ادامه یافتن جنگ میان ایرانیان و تورانیان و شکست

زمین دریافتند: با وجود دشمنی که به هیچ پیمانی  تورانیان، بزرگان مهرپرستِ ایران
رو، برآن شدند،  توانند پادشاهان کارآمدی باشند. ازاین بند نیست، دانشمندان نمی پای

شده را  خوانده« کاوه»کسانی را به پادشاهی برگزینند که توانایی بسیج نیروی اجتماعیِ 
قباد به پادشاهی، پادشاهی کیانی پدیدار  گونه، با برگزیده شدنِ کی داشته باشند. بدین

  خوانده شدند.« کَی»ان شد، و پادشاهان ایر
های کیش مهر به  توسعة فرهنگ ایرانی بر اساس آموزه« کاوس کی»در روزگار 

انجامد. در آن روزگار، برای توسعة پژوهش در  درخششِ دوبارة تمدن ایرانی می
های تخصصی ساخته  های تازه، پژوهشگاه های گوناگون و دست یافتن به دانش زمینه

شده به فرمان  های ساخته عنوان خانه کاوس، از آنها به کیشود که در اسطورة  می
هایی در زمینة افزایش دانش  تنها پژوهش در آن روزگار نه. 1کاوس یاد شده است کی

هایی برای رفتن به آسمان هم دست  گرفت، به آزمایش های گیتی انجام می دربارة پدیده
ی رفتن به آسمان، با یاری گرفتن کاوس برا اند که نماد آن در اسطوره، تالش کی زده می

درکردن  به از توان پرواز پرندگان است. در این داستان اهریمن دیوی را برای ازراه
 .1فرستد تا او را بفریبد و فکر راه یافتن به آسمان را در سرش بیندازد کاوس می کی

کاوس برای  همچنین تالش برای چیرگی بر جهان دیوها هم در داستان تالش کی

                                                           

 .156-111، ب 91-91، ص 1، ویرایش جالل خالقی مطلق، جشاهنامهـ 1
 .191-157، ب 97-95ـ همو، ص 1
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« گیتی دیگر»نمادی از « مازندران»بازگو شده است. در این داستان « مازنداران»رف تص
های  است، جایگاه یا میدانی برای تعامل و تقابل مردمان با پدیده« گیتی اثیری»یا 

کنم که  یافتند. یادآوری می فراگیتایی یا فروگیتایی که در خواب یا خلسه بدان راه می
 یاد شده است: «دو گیتی»از  شاهنامهدر 

 اندد  ترا از دو گیتی بدرآورده 
 

 اند به چندین میانجی بپرورده 
 

 (65ـ ب 7ـ ص 1)د 
برد، به  ازآنجاکه سخن گفتن از گیتی دوم گفتار را از چهارچوب آن بیرون می

گونه که اشاره کردم، داستان جنگ  گذرم. همان کنم و از آن می همین اشاره بسنده می
استان تالش خردورزانِ مهرپرست برای چیره شدن بر گیتی دیگر مازندران، بازگویی د

که در گیتی دیگر، قوانینی حاکم  یا گیتی اثیری یا جهان مردگان بوده است. اما ازآنجا
کاوس بدون دست یافتن به دانش  است که با قوانین حاکم بر گیتی تفاوت دارند و کی
آمادگی شایسته برای تکاپو در آن بایسته در مورد آن قوانین و بدون به دست آوردن 

، «زال»گیتی، بر آن شده بود که بر آن گیتی چیره شود، در دام دیوها گرفتار آمد و 
را راهی کرد تا پادشاه و همراهانش را از بند دیوها رها کند و به گیتی « رستم»

بازگرداند. رستم هم پس از پشت سر نهادن هفت خان که نمادی از هفت پایة کیش 
بوده است، با به دست آوردن دانش و آمادگی بایسته و شایسته، به گیتی دیگر  مهر
گرداند.  کاوس و همراهانش را به گیتی بازمی رود و پس از شکست دادن دیوها، کی می

انگیز و رسیدن به پایة پیری در کیش مهر، آموزش  های شگفت رستم پس از آن آزمون
ای  گیرد و او را به گونه را به عهده می« سیاوش»کاوس، یعنی  و پرورش جانشین کی

ای  گونه شود. به نمای کیش مهر می پروراند که تبدیل به آینة تمام دهد و می آموزش می
ناپذیر به  بندی انعطاف که در هیچ شرایطی حاضر به شکستن پیمان نیست و همین پای

است که ای از کیش مهر  انجامد. سیاوش نماد مرحله پیمان به کشته شدنش می
آفرین شده بود، چراکه  داری مشکل چون و چرای مهرپرستان به پیمان بندی بی پای
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بند  کردند، حتی در برابر دشمنی که به هیچ پیمانی پای شکنی نمی ایرانیان، هرگز پیمان
نبود. در داستان جنگ بزرگ کیخسرو با تورانیان به این ویژگی ایرانیان از زبان 

 ورانی، اشاره شده است:، سپهبد ت«پیران ویسه»
 ز پیمدددان نگردندددد ایرانیدددان 

 

 ازین در کنون نیست بیمِ زیان 
 

 (1118ـ ب 118ـ ص 1)د 
هایی داشته   اکنون وقت آن است که ببینیم کیش مهر در آغاز پیدایش چه ویژگی

تا  سپرده شدن فریدون به گاو برمایهبا توجه به آنچه در داستان فریدون از است. 
در  های بنیادین کیش مهر ویژگی توان ی او در سخن فردوسی آمده، میشاهآغاز پاد

های  توان آموزه ، میشاهنامه. با تحلیل این بخش از روزگار پیدایش را بازسازی کرد
ورزان  . سپردن کودکان به دانشمندان و دانش1 کیش مهر را به گونة ذیل برشمرد:

دین )در اسطوره: سپرده شدن فریدون اندوزی و آشنا شدن با پیشینة کیش و  برای دانش
ای که پرسشگر شوند )در اسطوره: سپردن  پرورش کودکان به گونه .1به گاو برمایه(. 

آموزش تاریخ به فرزندان برای آگاهی آنان  .1 فریدون به مرد دینی ساکن البرزکوه(.
 .1 های فریدون(. از پیشینه و تبار خود )در اسطوره: پاسخ دادن فرانک به پرسش

ها برای نشان دادن کنش و واکنش متناسب با آنها )در  ها و آمادگی شناخت توانمندی
. 5 زده به جنگ ضحاک از سوی فرانک(. اسطوره: بازداشتن فریدون از رفتن شتاب

دادخواهانة  و خیزش خروش دادخواهی،در اسطوره: دادخواهی در برابر ستمگر )
خوردگان و خودداری از  آگاه کردن فریبروشنگری برای  .6 کاوه در برابر ضحاک(.

از سوی کاوه  درگاهِ ضحاک سرزنش پیرانِدر اسطوره: همراهی با فریبکاری ستمگر )
ن درآویختن با ستمگر و برانگیخت .7و خودداری او از تأیید محضر ضحاک(. 

فریادخواهانة کاوه برای برانگیختن خروش دادخواهانه و در اسطوره: دیدگان ) ستم
پادشاهی به  داشتن اختصاصباور به  .8 ن کوی و بازار برای پیوستن به فریدون(.مردما

خودداری کاوه از تالش برای رسیدن به پادشاهی و پیوستن در اسطوره: دارندگان فرّه )
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در های اهریمنی ) پاک و وارسته شدن، پیش از درافتادن با پدیده .9 او به فریدون(.
در شدگان به بدکارگی ) . پاک کردن آلوده16 فریدون از آب(.گذشتن اسطوره: 
 .11 ها(. شستن سر شهرناز و اَرنواز برای پاک شدن روان ایشان از تیرگیاسطوره: 

بازگردانده شدن نظم اجتماعی از در اسطوره: سازماندهی اجتماعی با مرزهای روشن )
پرهیز از ریختن خون بدکارگان و  .11سوی فریدون، پس از شکست ضحاک(. 

خودداری فریدون از کُشتن در اسطوره: رفتن قدرت اجتماعی و سیاسی از ایشان )گ
در تالش برای از میان بردن کردارهای دیگرآزار ) .11 ضحاک و به بند کشیدن او(.

های  پرهیز از برگزاری آئین .11 شستن جهان از بدی از سوی فریدون(.اسطوره: 
 عنوان آئینِ فریدون(. خوردن به آسانی و معرفی شدن تندر اسطوره: خودآزار )

ون چ بندی بی کشته شدن سیاوش، مهرپرستان را با این واقعیت مواجه کرد که پای
ای جز  شکنان است، نتیجه و چرا به پیمان، در جهانی که میدان تاخت و تاز پیمان

داران نخواهد داشت. پس برای پاسداری از فرهنگ، تمدن و  شکست و نابودی پیمان
هایی که کارایی خود را از  ای نخواهد بود جز شکستن پیمان مان، گاه چارهجان مرد

هایی تازه. به سخن دیگر، زندگی در جهانی آمیخته از بدی  اند و ایجاد پیمان دست داده
های نیک را در شرایطی قرار دهد که برای  و خوبی، همواره ممکن است انسان

های پلید رفتار کنند و دست  نند انسانپاسداری از فرهنگ، تمدن و جان مردمان، هما
روی، با آشکار شدن این دانش تازه که بر اساس آن  به جنگ و کشتار بگشایند. بدین

کند، ممکن است در اثر تأثیرگذاری دیوها و  انسان تا زمانی که در گیتی زندگی می
ن گامی دیوپرستان در شرایطی قرار بگیرد که به ناچار آلوده به گناه شود؛ مهرپرستا

فراتر گذاشته، از خردورزی به خردستایی رسیدند و هرگونه ارتباط با دیوها و آلوده 
شدن به دیوپرستی را نادرست به شمار آوردند. از سوی دیگر، بزرگان کیش مزدیسنا 
برای پرهیز از امکان آلوده شدن به گناه، به توانایی فرارفتن به جهان مینو، بدون 

های ایرانی، ناپدید شدن  کردند که نماد آن در اسطورهآزمودن مرگ، دست پیدا 
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کیخسرو است. نکتة قابل توجه اینکه، کیخسرو به هنگام واپسین سخن گفتن با 
ناگزیر همة  کند: راهی که او در پیش گرفته، راهی است که به ایرانیان، یادآوری می
 ایرانیان باید بپیمایند:

 به ایرانیان آن زمان گفت شداه 
 

 سدت راه  ا شما را همدین که فرد 
 

 (1967ـ ب 161ـ ص 1)د 
توجهی آنان به فرهنگ و تمدن، ایرانیان  گریزی بزرگان کیش مزدیسنا و بی گیتی

گریزی پیروان کیش  توانستند چرایی گیتی . گروهی که نمی1را به دو گروه کرد: 
ماد آنان بند ماندند که ن مزدیسنا را درک کنند و همچنان به پیروی از کیش مهر پای

. گروهی که به زیر سایة فرمانروایی لهراسپی ـ گشتاسپی 1رستم و نیمروزیان هستند. 
 .یش بهدینی یا دین زردشتی استرفتند که داستان پادشاهی آنان، نماد پیدا



 

 



 

79 

 

 
 
 

 نگرشی به بهدینی یا دین زرتشتی
 
 
 

غاز کردم آ« فردوسی شاهنامة به شناختی اسطوره نگرش»گفتارهای چهارگانه را با 
ای  های اسطوره ای از داستان مجموعه ،شاهنامهای  تا روشن شود که در بخش اسطوره

توان آنها را به سه گونه تقسیم کرد. در نخستین گونة این  کهن بازگو شده است که می
های جهان از دیدگاه  پروران کهن از رازهای آفرینشِ پدیده ها، اسطوره داستان

و « مهر»، «پوریو»گانة  های سه گذار کیش خردستایانِ بنیانخردگرایان، خردورزان و 
های جهان انسانی  اند. در گونة دوم، رازهای آفرینش پدیده سخن گفته« مزدیسنا»

هایی فرهنگی و اجتماعی مانند:  ها بوده است. پدیده مایة ساخته شدن اسطوره دست
ایی تمدنی مانند ساختن ه کیش نخستین، دین تازی، کیش مهر و کیش مزدیسنا؛ و پدیده

های  نخستین پوشش از پوست جانوران مرده تا برپایی پادشاهی فراگیر ملی. اسطوره
ای، پهلوانی و  های پُرراز و رمزِ زبانی، افسانه این گونه، در پوششی چندالیه از آرایه

اند تا از گزند روزگاران در امان بمانند و امروزه دستاویزی باشند  ادبی بازگو شده
شده. در گونة سوم، از  برای بازشناسی فرهنگ و هویت ایرانی اصیل و فراموش

اند که چرایی و چگونگی پیدایش نهاد بهدینی، روند چیرگی  هایی سخن گفته اسطوره
کنند. در گفتار دوم، به بخشی از آنچه  زمین و پیامدهایش را بازگو می آن بر ایران
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فردوسی بازگو شده،  شاهنامةویژه  رانی، بهدربارة نخستین کیش ایرانی در منابع ای
شناختی، چگونگی آغازِ فرهنگ و  نگاهی گذرا انداختم تا از دریچة دیدگاه اسطوره

زمین،  ریزی تمدن ایرانی از غارنشینی انسان خردمند تا چیرگی دین تازی بر ایران پی
ای  های اسطوره نگرانة بخشی از داستان بازنگری شود. در گفتار سوم نیز به بررسی کلی

 مرتبط با کیش مهر و کیش مزدیسنا پرداختم.
دین »، «دین»گونه که در گفتار پیشین اشاره کردم، در این گفتار دربارة پدیدة  همان

شناختی سخن خواهم گفت. در  از دیدگاه اسطوره« دین زردشتی»یا « بهدینی»و « تازی
توان دریافت،  های ایرانی می ورهگفتارهای پیشین اشاره کردم که بر اساس آنچه از اسط

های  پیمان شدن انسان با پدیده در پی هم« دین»سازان کهن، پدیدة  در باور اسطوره
پدید آمده بود. بنابراین، پیش از پرداختن به این « دیو»برآمده از جهان تاریکی یا 

چگونگی پردازان کهن، دربارة چیستی جهان تاریکی،  پدیده، باید ببینیم که از اسطوره
  های به یادگار مانده است. پیدایش آن و جایگاهش در جهان هستی چه داستان

های ایرانی، نخست جهان تاریکی پدیدار شده، سپس جهان  بر اساس اسطوره
این باور کهن را بیان « زُروان»یا « زَروان»روشنایی پدید آمده است. در اسطورة 

کند. بر اساس آن داستان، زَروان در  اره میاند که به پیدایش دو گوهر نخستین اش کرده
هایی به جای  زمانی که هیچ چیز وجود نداشت، برای به دست آوردن پسری، نیایش

آورد تا آفرینش جهان را به او بسپارد، اما پس از چندی، از موثر بودن کارش  می
شود.  ر میها و آن تردید، آبستن دو پس گونه زَروان از آن نیایش دچار تردید شد. بدین

بندد که هر پسری زودتر زاده شد، آفرینش جهان را به او بسپارد.  زَروان پیمان می
اهریمن از این پیمان آگاه شده، پیش از فرارسیدن زمان زایش، پهلوی پدرش را شکافته 

های  . در این اسطوره نکته1آید تا آفرینش جهان به او سپرده شود و بیرون می
هست که بررسی آنها به گفتاری ویژه نیاز دارد. سه نکتة قابل برانگیز فراوانی  پرسش

                                                           

 .15، تهران: سمت، چاپ هفدهم، ص تاریخ اساطیری ایران، 1195ـ آموزگار، ژاله، 1
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. بر اساس این اسطوره، 1توجه و مرتبط با گفتار کنونی در این اسطوره عبارتند از: 
اند، اما اهریمن یا اَنَغرَمینو یا جهان تاریکی،  گویا نطفة هر دو پسر همزمان پدید آمده

ردن خویشکاری آفرینش، زودتر از شکم با آگاهی از پیمان پدرش، برای به دست آو
مینو یا جهان روشنایی  شود و سپس اَثورامزدا یا سپنتَ آید یا زاده می پدرش بیرون می

. در این 1شود. پس این رویدادها مربوط به پیش از آغاز آفرینش هستند.  پدیدار می
اَثورامزدا  معنی که این اسطوره خاستگاه پدیداری دو گوهر آغازین مطرح شده است؛ به

. بر اساس پیمان 1های زَروان بوده و اهریمن نتیجة تردید و بدگمانی او.  نتیجة نیایش
آورد اما دو رویداد اَثورامزدا  زَروان، باید اهریمن خویشکاری آفرینش را به دست می

دانشی زَروان؛  دهد: الف( تغییرِ پیمانِ برآمده از بی را در جایگاه آفرینندگی قرار می
معنی که از سویی زَروان با پدید  این دانشیِ اَثورامزدا. به خردمندی برآمده از پیشب( 

سازد؛ یعنی زمانِ  مند می آوردن زمان کرانمند، آفرینندگی و هستی اهریمن را کران
آورد؛ از سوی دیگر،  هزارساله را پدید می هزارساله یا سه دورة سه مندِ نُه کران

دارد به ستیزی تن بدهد که  دانشی اهریمن او را وامی ز پساَثورامزدا با بهره بردن ا
 دهد تا زمینه برای نابود کردنش فراهم شود. نیروی او را کاهش می
روشنایی و  های ویژة خود یعنی جهان هزارسالة نخست در حوزه دو گوهر، در سه

رامزدا هزارسالة نخست، اَثو کنند. در پایان سه جهان تاریکی، آفرینندگی را آغاز می
های او آگاه شود و تازش به جهان روشنایی  کند که اهریمن از وجود آفریده کاری می

شکنی  توان گفت که اَثورامزدا اهریمن را از پیمان را آغاز کند. به سخن دیگر، می
های جهان روشنایی بتازد تا زمینة نابود شدنش  کند تا او به آفریده زَروان آگاه می

دا کاری کرد که اهریمن از وجود آفرینش سپنتایی او آگاه شود تا فراهم شود. اَثورامز
به دام بیفتد و در جهانی درگیر نبرد شود که برایش نابودگر بود. اَثورامزدا به اهریمنِ 

پذیرد. اَثورامزدا هم او را  دهد ولی او نمی برانگیخته شده برای تازش، پیشنهادِ آشتی می
هزارسالة دوم، اهریمن  گیتی را داشته باشد. در سهکند تا فرصت آفرینش  هوش می بی
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های گیتایی یعنی آسمان، آب، گیاه، جانور  نمونه هوش است و اَثورامزدا گیتی و پیش بی
اهریمن را از « جهی»ویژه  هزارسالة دوم دیوها و به آفریند. در پایان سه و انسان را می

انگیزانند.  های اَثورامزدا برمی ریدهآورند و او را برای تاختن به آف هوشی بیرون می بی
های دو جهان یا دو گوهر ناسازگار با هم و  هزارسالة سوم، زمان آمیختگی پدیده سه

هزارسالة سوم با آغاز تازش اهریمن  ها با هم است. سه آغاز کشمکش و ستیز آن پدیده
زمین  شود که به زندانی شدن او و دیوها در زیر های گیتایی آغاز می به آفریده

های نابودشده به دست اهریمن، بر روی زمین از نو آفریده  روی، آفریده انجامد. بدین می
ای کاهش یابد که در نبرد پایانی  شدند و نبردی آغاز شد تا نیروی اهریمن به اندازه

توان پایداری نداشته باشد و نابود گردد. در ادامة گفتار به این موضوع 
تر افزوده شد که  گانة کهن هزارسالة چهارمی هم به سه گشت. بعدها، سه بازخواهم

توان آن را از دستاوردهای کیش مزدیسنا به شمار آورد: بر اساس داستان  می
ترین نقش را  کننده هزارسالة چهارم، انسان خردمند در میدان نبرد با اهریمن، تعیین سه

ها،  شنایی به گزینشای که شکست اهریمن و پیروزی جهان رو گونه بر عهده دارد، به
  وابسته است. های او ها و واکنش کنش

ای دیگر در  شده در اسطورة زَروان را به گونه پردازان کهن، باور بیان داستان
معنی که مشی و مشیانه در پی تازش  این اند. به تکرار کرده« مشی و مشیانه»اسطورة 

. 1خوانند ریمن را آفریدگار میرانند و اه اهریمن بر آنان، نخستین دروغ را بر زبان می
همین مفهومِ قرارداشتنِ اهریمن یا جهان تاریکی در سرآغاز آفرینش و آفرینندگی، در 

 خوانیم: چنین می شاهنامهفردوسی هم بازگو شده است. در  شاهنامةسخنی رازآلود در 
 از آغاز باید که دانی درسدت 

 

 سرِ مایب گدوهران از ن خ سدت   
 

 چیز آفریدکه یزدان ز ناچیز 
 

 بدان تدا تواندایی آمدد پدیدد     
 

 (15-11ـ ب 5ـ ص 1)د 
                                                           

 .55ـ همو، ص 1
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به کوتاهی بازگو کرده، به اندازة سخنانی که در  شاهنامهآنچه فردوسی در 
آمده، روشن نیست. گفتار بازگوشده در « مشی و مشیانه»و « زَروان»های  اسطوره
جه به بایستگیِ داشتن ، دربارة آفرینش جهان با یک تذکر آغاز شده؛ یعنی توشاهنامه

؛ سپس یک خبر داده شده: «سرِ مایة گوهران»دانشِ درست از آغازِ پیشاآفرینش یا 
پدید آمده « توانایی»آفریده و به وسیلة آن آفرینش، « چیز»، «ناچیز»آفریدگار از 

است. روشن شدن دانش نهفته در این سخن رازآلود، با پاسخ دادن به سه پرسش 
خوانده شده « یزدان». آفریدگاری که 1ها عبارتند از:  د، آن پرسششو پذیر می امکان

 چیست؟« ناچیز. »1چیست؟ « چیز. »1چیست؟ 
سازان کهن، بررسی  در دیدگاه اسطوره« یزدان»های درک چیستی  یکی از راه

را « یزدان»شده برای این پدیده است. ریخت پهلوی واژة  شناختی واژه یا نام ساخته واژه
« ان»اند. اگر در این واژه  های پهلوی ثبت کرده ( در متنyazatān« )یَزَتان»به گونة 

« یَزَتان»دهندة دارندگی یا شایستگی به شمار آوریم، معنی واژة  را پسوند نشان
قابل »یا « شده پرستیده»را « یَزَت»شناسان  خواهد بود، چراکه زبان« شایستة ستایش»

شده از دو بخش دانست،  توان ساخته را هم می «یَزَت»اند. خود  معنی کرده« پرستش
به شمار آورد. « یَزَ»واژِ  را افزوده به واژه یا تک« ت»توان واژ  معنی که می این به

( باقی مانده است؛ این واژه yasa« )« »یَسَ»به گونة « یَزَ»ریخت اوستایی 
توان  ها، می ن نکتهاند. با توجه به ای معنی کرده« نیایش»یا « پرستش»، «ستایش»را 

را پدیده یا کسی دانست که شایستة ستایش است، چرا؟ چون « یزدان»یا « یَزَتان»
آفریده. اما یک نکتة بسیار مهم در این واژة « چیز« »ناچیز»آفریدگار بوده و از 

ای که باید بدان توجه شود، پسوند  باستانی نهفته است که باید به آن توجه کنیم. نکته
افزوده شده به این واژة کهن است. در گفتارهای پیشین اشاره کردم که در « ت»یا واژِ 

تواند مفهوم واژه را  های کهن، تغییر، افزایش یا کاهش یک واژ یا یک آوا می زبان
اشاره کردم که در زبان اوستایی دو « خرد»کلی تغییر دهد؛ همچنین در بررسی واژة  به
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توان ابزار درک جهان تاریکی به  که یکی را میباقی مانده « خرثَ»و « خرتَ»واژة 
توان  ها، می شمار آورد و دیگری را ابزار درک جهان روشنایی. با توجه به این نکته

ای مرتبط با جهان تاریکی به شمار آورد که به  را هم اشاره به پدیده« یَزَتان»واژة 
اند.  دانسته می خاطر برخوردار بودن از ویژگی آفرینندگی، آن را شایستة ستایش

هم، همان  شاهنامهروی، اگر این برداشت درست باشد، در سخن بازگوشده در  ازاین
 شده بر زبان مشی و مشیانه تکرار شده است. رانده« شدة دروغ خوانده»سخن 

، اکنون باید به «یزدان»پس از روشن شدن احتمالی مفهوم کهن نهفته در واژة 
سازان کهن  در دیدگاه اسطوره« ناچیز»و « چیز»ی شده دربارة چیست های مطرح پرسش

های ایرانی  توان دریافت که در دیدگاه پدیدآورندگان اسطوره پاسخ داد. چگونه می
 چه مفهومی داشته است؟« ناچیز»و « چیز»

گونه که در گفتارهای پیشین اشاره شد، تنها ابزار انسان خردمند برای به  همان
معرفی شده است. بنابراین انسان با « آنِ سه پاس»که  بوده« خرد»دست آوردن دانش، 

اندیشی یا  وگو یا هم یا گفت« رای»ها و  یا توانایی درک پدیده« خرد»یاری گرفتن از 
، «خرد جمعی»جدای مردمان و پدید آوردن  به هم پیوستن توانایی خرد جدا

دید،  لسه میهایی که چه در بیداری و چه در خواب یا خ توانست دربارة پدیده می
ورزی به پژوهش بپردازد تا دریابد که  سازی کند و سپس با اندیشه پنداربافی یا فرضیه

توان بی هیچ تردیدی گفت  روی، می هایش درست بوده یا نه. بدین پندارهایش یا فرضیه
هایی ساخته  برای سخن گفتن از پدیده« چیز»سازان، واژة  که در باور و سخن اسطوره

نسان خردمند توانایی دیدن آنها یا شنیدن آوای برآمده از آنها را داشته شده بود که ا
. 1شدن؛  . قابل دیده1ای بوده که باید دو ویژگی بنیادین داشت:  پدیده« چیز»است. پس 
 داشتن آوا.

دانیم که توانایی دیدن انسان با پرتوهای روشنایی ارتباط دارد.  امروزه می
توانند روشنایی  بینیم که یا روشنایی دارند یا می ایی را میمعنی که ما تنها چیزه این به
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تابیده از چیزهای دارای روشنایی را بازتاب بدهند. توانایی شنیدن ما هم با جابجایی 
ای در خود یا  معنی که وقتی پدیده این ها در پیوند است. به موج برآمده از جنبش پدیده

آید  شود، موجِ آوا یا صدا پدید می ابجا میجنبد یا از جایی به جایی دیگر ج در جا می
رسد، بدین  که آن موج توسط هوا، آب یا چیزهای دیگر انتقال یافته و به گوش ما می

اش، از وجود آن پدیده آگاه  ترتیب، با شنیدن آوا، بدون دیدن پدیدة ایجادکننده
ی و چه دانیم که هرگونه جنبشی، چه جنبش ذرات بنیاد شویم. از سوی دیگر می می

توان  روی، می آورد. بدین جان و جاندار، گرما پدید می های گیتایی بی جنبش پدیده
« گرما»و « آوا»، «جنبش»، «روشنایی»ای که از  نمادی است از هر پدیده« چیز»گفت 

های  باید وارونة ویژگی« ناچیز»های  برخوردار باشد. از سوی دیگر، همة ویژگی
، «ایستایی»، «تاریکی»چنین خواهد بود: « ناچیز»نیادین های ب باشد. پس ویژگی« چیز»
کنم که در گفتارهای پیشین اشاره کردم که در  یادآوری می«. سرما»و « خاموشی»

ها ناهمسان و ناسازگار  پردازان، دو گوهر نخستین در همة ویژگی دیدگاه اسطوره
 اند. معرفی شده

گفته شد و « ناچیز»و « چیز»ی های دو گوهر نخستین، یعن از آنچه دربارة ویژگی
و « مشی و مشیانه»، «زَروان»های  همچنین با توجه به باور کهنِ بازگوشده در اسطوره

ای ایران،  های اسطوره توان گفت که در دیدگاه سازندگان داستان فردوسی، می شاهنامة
شده، از آن  نامیده« یزدان»وجود داشته که آفریدگاری « جهان تاریکی»در آغاز 

را آفریده است. اکنون باید به این پرسش پاسخ داد « چیز»، جهان روشنایی یا «ناچیز»
که چرا آن آفریدگار دست به آفرینش زده است؟ به سخن دیگر، هدف از آفرینشِ 

آمده، هدف آفرینش، پدید  شاهنامهچه بود؟ بر اساس آنچه در « ناچیز»از « چیز»
 چیست؟« توانایی»پرسید: بوده است. اکنون باید « توانایی»آمدن 

معنی که اگر  این ارتباط دارد. به« اختیار»و « جبر»با بحث قدیمی « توانایی»مفهوم 
انسان را اسیرِ جبر برآمده از سرنوشتی بدانیم که یکی از دو گوهر آغازین برایش 
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اند، او توانایی گزینش را برای تغییر وضعیت خود نخواهد داشت. اما اگر  تعیین کرده
خواهد بود تا چیزی « توانایی»ها به شمار آوریم، او دارای  گر میان پدیده را گزینش او

معنی که  این است، بهتازه پدید بیاورد. خودِ گزینش هم برآمده از آگاهی و دانش 
گوناگون آگاهی و دانش نداشته باشد، یعنی آگاه های  انسان تا زمانی که دربارة پدیده

واند آنها را بر اساس تأثیری که بر زندگیش و سرنوشتش ت و دانا نشده باشد، نمی
بندی هم وجود نداشته  خواهند داشت به بد و خوب تقسیم کند، اگر چنین تقسیم

است که « توانا»رو  باشد، گزینش معنی نخواهد داشت. بنابراین، انسان خردمند ازآن
« آگاهی»او را به « خرد»تواند گزینش کند که  رو می گر باشد و بدان تواند گزینش می
سازان  توان گفت که از دیدگاه اسطوره ها، می رساند. با توجه به این نکته می« دانایی»و 

پذیرندة هوش و رای و »کهن، هدف از آفرینش جهان روشنایی، پدیدار شدن مردم 
برسد « توانایی»های گیتایی بوده است تا او به  در واپسین حلقة زنجیرة آفرینش« خرد

برآمده از کشمکش دو گوهر، به پایة آفریدگاری « جبرِ»ای اسیرِ  ایة آفریدهو از پ
پندارد تغییر  پسندد و درست می گونه که می فرابرود تا خود، زندگی و جهان را بدان

های گیتایی به  دهد. به سخن دیگر، هدف از آفرینش جهان روشنایی، رسیدن آفریده
آفرینش چیزی پدید آید که دو « توانایی»او  مرحلة آفرینش انسان خردمند بوده تا در
 اند. گوهر آغازین، توانایی آفریدنش را نداشته

اند  ساز باور داشته پیشتر اشاره کردم که بر اساس اسطورة زَروان، مردمان اسطوره
هزارساله دچار  که پس از پیدایش دو گوهر نخستین، جهان در سه دورة سه

مینو،  ارسالة نخست، اَثورامزدا به ترتیب سپَنتَهز هایی شده است: در سه دگرگونی
اَرمَئیتی،  وَهیشتَ، خشَثرَوَئیریَ، سپَنتَ سپس شش اَمشاسپند یعنی: وُهومَنَ، اَشَ

نَپات، وَیو، میثرَ، سرَئوشَ و  هئوروَتات و اَمِرِتات را آفرید، پس از آنها ایزدان یعنی اَپام
مَنَ،  و هم کَماریگان یا دیوهای برتر یعنی: اَکَدیگر ایزدان را آفرید. همزمان اَنَغرَمین

هزارسالة  ایندرَ، سَروَ، نانگهیثیَ، تَئیری و زَئیری و سپس دیوهای دیگر را آفرید. در سه
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های گیتایی یعنی آسمان، آب، زمین، گیاه،  نمونة آفریده دوم، اَثورامزدا گیتی و پیش
هزارسالة سوم  هوشی بود. در سه بیجانور و انسان را آفرید، در حالی که اهریمن در 

هم با به هوش آمدن اهریمن، تازش او به گیتی و زندانی شدنش در زیر زمین، دورة 
شود. بر اساس این اسطوره،  شده از سوی دو گوهر آغاز می های آفریده آمیختگی پدیده

تازد و پس از آن به  اهریمن پس از به هوش آمدن، نخست به آسمان، سپس به آب می
تازد.  پرد و بر زمین می از بخشی از آسمان که در زیر زمین است بیرون می« مار»گونة 

شوند.  پس از زمین، گیاه، گاوِ یکتاآفریده و گیومرت هم با تازش اهریمن مواجه می
شود که به جهان تاریکی  هایی که به دست آورده، بر آن می اهریمن پس از پیروزی

اند.  سمان همراه با فرَوَهرهای مردمان راه را بر او بستهبیند: مینوی آ بازگردد ولی می
شود. پس از این  گونه اهریمن در جهانی ناسازگار با سرشتِ او زندانی می بدین

ای توجه کنیم  در این داستان باید به نکته 1شوند. رویدادها، مشی و مشیانه پدیدار می
یت فراوانی دارد. آن نکته این ای ایران اهم های اسطوره مایه که برای درک برخی بُن

اند. در  است که: بر اساس این اسطوره، اهریمن و دیوهایش در زیر زمین زندانی شده
  گشت. ادامة گفتار به این نکته بازخواهم

آمده، خردمندانِ  شاهنامهگونه که پیشتر اشاره کردم، بر اساس آنچه در  همان
ای  یا گیتی دوگانه« چیز»شدن  ، از آفریده«دین»و دارای دانش دربارة « کیش»پرورانندة 

های  های پدیده اند. با توجه به ویژگی سخن گفته« ناچیز»اند، از  شناخته که آنان می
یا جهان تاریکی را برشمردم که عبارتند از: « ناچیز»های  دوگیتی هم ویژگی

ردم که همچنین در گفتار سوم اشاره ک«. سرما»و « خاموشی»، «ایستایی»، «تاریکی»
دارد که دَئینا ابزاری است برای « بَئوذَ»و « دَئِینا»های  روان انسان دو توانمندی به نام

هایش یعنی دیوها. همچنین گفتم که  درک جهان تاریکی و برقراری ارتباط با آفریده
های مردمان غارنشین، دَئِینا فعال  در اثر تاریکی، سرما و خاموشیِ موجود در پناهگاه

                                                           

 .51-16ـ همو، ص 1
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ه پیامدش برخورد انسان با دیوها بوده است. نتیجة برخورد انسان با دیو هم شده ک می
 . دینداری.1. دیوانگی؛ 1دو چیز بود: 

فردوسی نخستین برخورد انسان با دیو در داستان سیامک، پسر  شاهنامةدر 
انجامد. سپس گیومرت و هوشنگ  گیومرت بازگو شده است که به کشته شدن او می

روند  با لشکری که در آن مردمان حضور ندارند، به جنگ دیو می یعنی پسر سیامک،
 کشند: و او را می

 پری و پلنگ انجمن کرد و شیر
 

 ز درندگان گدر  و ببدر دنلیدر    
 

 سپاهی دد و دام و مرغ و پدری 
 

 سددپهدار بددا گیددر و ک نددداوری  
 

 (59-58ـ ب 11ـ ص 1)د 
وصیف سپاهیان آن جنگ سخن گفتن دربارة مفهوم رمزهای به کار رفته برای ت

گذرم. در اسطورة هوشنگ از  روی از آن می رازآمیز به گفتاری ویژه نیاز دارد، بدین
اند که برای ادامه دادن گفتار، باید به آن توجه کنیم. آن رویداد،  رویدادی سخن گفته

آمده، روزی هوشنگ در  شاهنامهاست. بر اساس آنچه در « آتش»چگونگی پیدایش 
سنگی پرتاب « مار»بیند و برای کشتن آن  می« تن و تیزتاز رنگ، تیره سیاه» ی«مار»راه 
 آید: خورد و از آن برخورد آتش پدید می شده به سنگی دیگر می کند، سنگ پرتاب می

 نشددد مددار کشددته ولددیکن ز راز 
 

 ا زان طبع سنگ آتش آمد فدراز  
 

 هرآنکو که سنگ بر آهن زدی
 

 ازو روشدددنایی پدیدددد آمددددی  
 

 (11ـ پ 16ـ ص 1)د 
« آتش»و « مار»که در این گفتار به کار رفته، تنها به رمزگشایی از میان رمزهایی 

پردازم تا راه برای ادامة گفتار هموار شود. پیشتر اشاره شد که بر اساس اسطورة  می
زَروان، اهریمن به گونة مار به زمین آمد و پس از ویرانگری، به هنگام بازگشت در 

های ایرانی، مار را نمادی برای سخن  توان در اسطوره انی شد. پس میزیر زمین زند
به نوشتة الیاده، در کتاب های اهریمنی به شمار آورد.  گفتن از اهریمن یا دیو یا پدیده
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مردمان بدوی  باورهای های باستانی و ، در اسطورهنمادپردازی، امر قدسی و هنرها
 .1های پنهان های زیرزمینی و پدیده ایهمعاصر، مار نمادی است برای نشان دادن س

استوار بر باور به برتری  هایی که بنیان باورهایش توان گفت: در فرهنگ بنابراین، می
توان تالش  آمده است. پس، می مقدس به شمار می، مار نمادی اریکی بودهجهان ت

از زیر  هوشنگ برای کشتن مار را کوششی ناکام برای نابود کردن اهریمنِ بیرون آمده
انجامد و هوشنگ جشن سده  زمین به شمار آورد. آن تالش به پدیدار شدن آتش می

 گذارد: را برای پرستش یا نگهبانی از آن بنیان می
 یکی جشن کرد آن ش  و باده خورد

 

 سددده نددام آن جشددن فرخنددده کددرد 
 

 (11ـ پ 16ـ ص 1)د 
ای است که در طبیعت  پدیده« آتش»دیگر نکتة قابل توجه در این داستان اینکه، 

دانیم که در طبیعت، از برخورد آذرخش به زمین یا  آید. می به سادگی پدید می
آتشفشان یا تمرکز روشنایی خورشید با تابیدن به شبنمی نشسته بر گلبرگی آتش 

شود. پس انسان همانند همة جانوران با این پدیده آشنا بوده؛ اما انسان  برافروخته می
چیره شود و نوری بوده که در برخورد با آتش، توانسته بر ترس خود خردمند تنها جا

هایش را بشناسد. اکنون باید به  به جای گریختن، آن پدیده را بررسی کرده و ویژگی
ای هست که  این پرسش پاسخ داد که میان آتش، پرستش آن و مار یا اهریمن چه رابطه

 اند؟ ردهسازان کهن آنها را در یک داستان گرد آو اسطوره
و خاموشی بر  و همچنین تأثیر تاریکی، سرماهای جهان تاریکی  پیشتر از ویژگی

اند، سخن گفتم. در  کرده گرفته در غارها که از جنبش و تکاپو پرهیز می های پناه انسان
تواند سه ویژگی برانگیزندة دَئِینای روان انسان  ای است که می تنها پدیده« آتش»گیتی 

آورد و هم آوا.  معنی که آتش هم روشنایی و گرما پدید می این به را ناکار کند،
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شد.  های انسان، از فعال شدن دَئِینا جلوگیری می بنابراین، با نگهبانی از آتش در پناهگاه
درنتیجه، انسان از آسیب مار یا دیو یا اهریمن و گرفتار شدن به دیوانگی یا دینداری 

 ماند. در امان می
هایی است که بر ترس از دیو چیره شده و به  ، داستان انسان«دین»داستان پیدایش 

های او را  جای دیوانه شدن از ترس، با دیو ارتباط برقرار کرده، فریب وعده
اند و برای دست یافتن به نیروهای جادویی و برخورداری از نامیرایی، با دیو  خورده می
شدند و به فرمان دیو، بر اساس پیمان  مییا دارای پیوند با دیو « دیندار»پیمان شده و  هم

کردند تا بهای دست یافتن به نیروهای جادویی  هایی را برگزار می شده، باید آئین بسته
توانستند به جهانی بروند که در آن  ها چگونه می یا نامیرایی را بپردازند. اما انسان

کردم که راه یافتن به برقراری ارتباط با دیوها ممکن بود؟ در گفتارهای پیشین اشاره 
خواب یا خلسه  های شبه گیتی دیگر یا گیتی اثیری یا جهان مردگان از طریق حالت

سازی،  پردازان در داستان پذیر بوده است. باید به این نکته توجه کنیم که اسطوره امکان
  اند. گفته سخن می« اسب»از خلسه با نماد 

هایی که در میان ایشان  های قوم نیدر باورها و آی ،های خود الیاده در پژوهش
توان به مفهوم و  هایی یافته که به یاری آنها می رایج است، نشانه «شمنیسم»همچنان 

 که های کهن پی برد. به نوشتة او، یکی از چیزهایی کارکرد نمادین اسب در اسطوره
و را های نیک ا وحکه ر« سفید»است؛ خز سفید برای شمن « خز»داشته باشد  شمن باید

های شریر یاریگر او هستند؛ روی  که روح« سیاه»رسانند، خز سیاه برای شمن  یاری می
« عصای سراسبیِ»؛ دیگر چیزی که باید شمن داشته باشد شود این خزها اسبی دوخته می

ی است که باید شمن داشته دیگر چیز« آینه»به گفتة الیاده،  .1چوبی یا آهنی است
بینند که تاخت و  را می« ها اسب سفید شمن» در آینههای مغول  برخی شمن باشد،
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توان  . بنابراین، می1«خلسه»یا « پرواز»آور آن تعبیری سنتی است برای  سرعت سرسام
رد که در باورهای شمنی، اسب را نمادی برای نشان دادن ابزاری جادویی به شمار آو

 فتن به جهان زیرینرین یا فرورپرواز به جهان زبَوسیلة آن رفتن به خلسه یا  به
نمادهایی  «سواری اسب»و « پرواز»کند که  الیاده تأکید می شده است. پذیر می امکان

 .1برای نشان دادن خلسه هستند
توان گفت که در باورهای کهن نیز، همانند باورهای  ، میشد با توجه به آنچه گفته

 ا آن به گیتی دیگرب ورزان دانشکه  خلسهشمنی، اسب نمادی بوده برای سخن گفتن از 
توانایی به خلسه رفتنِ  سازان برای سخن گفتن از کسانی که اسطوره و اند فتهیا راه می

را به « اسب»اند که در آنها واژة  هایی ساخته اند، نام آگاهانه و خودخواسته را داشته
به کار « اسب»های ایرانی، نخستین کسی که در نامش واژة  در اسطوره اند. کار برده

است. در گفتار پیشین اشاره کردم که « شهرسپ»فته، دستور طهمورت، یعنی ر
شده از سوی او،  ورز بوده که به یاری دانش فراهم پروری دانش کیش« شهرسپ»

طهمورت توانست اهریمن را مهار کند و در جنگ با دیوها هم پیروز شود. دومین 
، پدر ضحاک «مرداس»ه، به کار رفت« اسب»ای که در نام او واژة  شخصیت اسطوره

  است.
با اشاره به  «حاک پسر مرداس یا ضحاک آدمخوار؟ض»در مقالة  امیدساالرمحمود 

به  شیرازی نجویاَابوالقاسم به زبان لری که به همت  ای دارجنگه این نکته که در
 «خروتاسبِ»وی  ؛ذکر شده (Mardāsb) «مرداسب»، نام پدر ضحاک 1چاپ رسیده

(Khrūtāspذکر )سبداَاُروَ»و  7، بند 15، فصل بندهشده در ش» (aūravaδasp )
هایی دیگر  عنوان نام پدر ضحاک را هم ریخت به دینیگ دادستانی متن پهلوی آمده در
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تاریخ سنی های دیگری از آن در  نامی که ریخت است. از نامی کهن معرفی کرده
غُرر اخبار ؛ در مدهآ های ارونداسپ و ارونداسف به گونه ملوک االرض و االنبیاء
به گونة  تاریخ طبری؛ در ثبت شده به گونة اندرماسفهم  ملوک الفرس و سیرهم

به گونة ]ارو[نَدَاسب یا ارونداسف ثبت شده  التواریخ و القصص مجملدر  ارونداسب و
های  نداسپ، ارونداسف، اندرماسف و واژهارونداسب، اروبه باور امیدساالر،  است.

 «سبداَاُروَ»همه دگرگون شدة  عنوان نام مرداس، ه بهمشابه به کار رفت
(aūravaδaspهستند ) اوروَتَسپَ» شدة واژة اوستایی که خود دگرگون» 
(aurwataspa) 1.ذکر شده 165، بند یشت در آبان است که  

های ابتدایی یعنی  را نماد دین« مرداس»توان  در گفتار سوم اشاره کردم که می
به شمار آورد. « پرستی اِل»ویژه  و به« توتمیسم»، «فتیشیسم»، «یمیسمآن»، «پرستی نیاکان»

متمرکز « کیش»های مرتبط با  پردازان ایرانی بر بازگویی داستان ازآنجاکه اسطوره
هایی کرده و از  های ابتدایی تنها اشاره های دین های ایرانی، به ویژگی اند، در متن بوده

گونه که در گفتار دوم  اند. همان ی نگفتهچرایی و چگونگی پدیدار شدنشان سخن
سخن « شهرسپ»در داستان « های ابتدایی دین»های خودآزارِ  اشاره کردم، از آئین

. بر اساس آنچه در «داری و نماز شب زنده روزه گرفتن، شب»اند که عبارتند از:  گفته
 بوده است: «نیایش شبانه»ترین ویژگی دیندارانة مرداس هم  بازگو شده، مهم شاهنامه

 گرانمایه شبگیر برخاستی
 

 ز بهر نیدایش برآراسدتی   
 

 (166ـ ب 17ـ ص 1)د 
ویژه  های ابتدایی، به ای که در داستان مرداس قابل توجه است اینکه: دین دیگر نکته

های نخستین  در میان مردمانی رواج داشته که چندان از زندگی بدوی انسان« پرستی اِل»
روی در توصیف  گیشان بر دامداری استوار بوده است، بدیندور نشده بودند و زند
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اند که به وی برتری  موقعیت اجتماعی مرداس تنها از چهارپایانی که داشته سخن گفته
 داده است: می

 مدددرو را ز دوشدددیدنی چارپدددای
 

 ز هر یر هدزار آمدنددی بجدای    
 

 بدری  همان گاو دوشدا بده فرمدان   
 

 همان تازی اسپان همه گدوهری  
 

 شیرور مدیش بُدد همچُندین    بز و
 

 دیدن  به دوشندگان داده بُد پا  
 

 به شیر آنکسی را که بودی نیداز 
 

 بدان خواسته دست بدردی فدراز   
 

 (81-78ـ ب 16-15ـ ص 1)د 
شده برای او  برشمرده های صفت .1اند به نیکی یاد کرده مرداساز  شاهنامهدر 

رای داد و دهش؛ دارندة گاوهای مرد؛ ترسان از جهاندار؛ دا شاه؛ نیک عبارتند از:
دین؛ کدخدای؛ بخشنده؛ خواجة  های شیروَر؛ پاک میش بُزها ودوشا، اسبان تازی، 

  آزادمرد. پرست و دل؛ یزدان جوی؛ نیک سالخورد، پادشا، سر تازیان، مهتر نام
؛ «دیو»یعنی پیوند میان انسان و « دین»ام که  پیشتر، بارها به این نکته اشاره کرده

ام که گیتی دیگر یا جهان مردگان تنها جایی بوده که انسان  چنین تأکید کردههم
توانسته با دیوها ارتباط برقرار کند؛ راه یافتن به آن گیتی هم از دو راهِ خواب و  می

های نخستین با گیتی  گمان آشنایی انسان پذیر بوده است. بی خواب یا خلسه امکان شبه
ها برای آنان این پرسش را پدید  دیده ز شده بود. خوابآغا« ها دیده خواب»دیگر با 

توانستند درگذشتگان را ببینند  کجاست؟ که در آنجا می« جای دیگر»آورد که آن  می
وگو با آنان، باور به  و با آنان سخن بگویند. دیدن درگذشتگان در خواب و گفت

رگذشتگان، برخی وگو با د گمان در گفت وجود زندگی پس از مرگ را پدید آورد. بی
هایی را  اند که برای خشنودی ایشان آئین کرده از آنان از بازماندگانشان درخواست می

هایی مواجه  گونه که هنوز انسان در خواب با چنین درخواست برگزار کنند )همان
اند که  کرده شود(. از سوی دیگر، گاه درگذشتگان، بازماندگانشان را راهنمایی می می
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هایی  های درگذشتگان به پیدایش آئین ه نکنند. پذیرفته شدن درخواستچه بکنند و چ
شدند، از سوی دیگر وقتی انسان  انجامید که برای خشنودی درگذشتگان برگزار می می

اندیشی  ها چاره توانست برای دشواری های درگذشتگان، می با توجه کردن به راهنمایی
کرد. تجربة مفید بودن دریافت  برگزار میهایی را برای سپاسگزاری از آنان  کند، آئین

راهنمایی از درگذشتگان، انسان خردمند را بر آن داشت تا راهی پیدا کند که هرگاه 
گونه  به راهنمایی درگذشتگان نیاز دارد، بتواند با آنان ارتباط برقرار کند. بدین

 پدیدار شد.« پرستی نیاکان»نخستین دین، یعنی 
ان کهن، به دست آوردن دانش و گرفتن راهنمایی برای در دیدگاه برخی از مردم

گرانه و  گریِ آزمایش تر از پژوهش اندیشی از طریق ارتباط با درگذشتگان آسان چاره
پرستی برای مردمان نخستین  های نیاکان ورزانه بوده است. اما برگزاری آئین اندیشه

ئین خاکسپاری، نهادن بار بود، چراکه با ساختن آرامگاه یا گور، برگزاری آ زیان
خوراک، نوشاک و ابزارهای گوناگون در گور یا روی مزار، بخشی از توان، زمان، 

کردند.  خوراک، نوشاک و ابزارهایشان را برای خشنود کردن درگذشتگان نابود می
 گاه بوده است. به گمان بسیار ناچیز و گاه هایی اگر هم سودی داشت، بی چنان آئین

ها برای  توان گفت، تالش گروهی از انسان بدان اشاره کردم، میبا توجه به آنچه 
یافتن روشی که با استفاده از آن، هرگاه نیازمند به برقراری ارتباط با درگذشتگان 

های برآمده از رفتن به حالت  بودند، بتوانند به گیتی دیگر بروند، آنان را با توانایی
شده به گیتی دیگر  ریزی واسته و برنامهآشنا کرده بود. رفتن آگاهانه، خودخ« خلسه»

های کنجکاو و ماجراجو  کرد که برخی انسان از طریق خلسه این امکان را فراهم می
گمان آشنایی با پیوند  هایش بیشتر آشنا شوند. بی در آنجا وقت بگذرانند و با پدیده

این دانش یا  جویان کهن را به ، دانش«گیتی دیگر»های  و پدیده« گیتی»های  میان پدیده
معنی که  این های گیتی دارای روی پنهانِ اثیری هستند، به پندار رساند که همة پدیده

اند. در شاهنامه به این  ساخته شده« دو گیتی»های گیتی تنها گیتایی نیستند و از  پدیده
 نکته اشاره شده است:
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 انددد تددرا از دو گیتددی بددرآورده
 

 اندد  به چندین میانجی بپرورده 
 

 (65ـ ب 7ـ ص 1)د 
کنند و  دیدند که درگذشتگان در گذر زمان هیچ تغییر نمی وقتی مردمان می

اند، این باور پدید آمد که جنبة  همواره به همان گونه هستند که هنگام مرگ بوده
سازان  ها برتر، واالتر و نامیراست. بر اساس چنین دانش یا پنداری، اسطوره اثیری پدیده

را به کار « آن»های گیتایی، واژة  ن جنبة برتر و واالترِ پدیدهبرای سخن گفتن از آ
های گیتایی تالش آغاز کردند تا  بردند و برای بهره گرفتن از جنبة اثیری پدیده

های گیتی پیدا کنند. چنین تالشی به  پدیده« آنِ»هایی برای ارتباط بر قرار کردن با  راه
 انجامید.« آنیمیسم» یا به زبان امروزی« پرستی آن»پیدایش دین 

پروران کهن در زمینة چیستی گیتی  توان پنداشت که افزایش آگاهی بینش می
های گیاهی و جانوری،  دیگر، آنان را به این پندار یا دانش رسانده که هرکدام از گونه

راند.  آفریند و بر آنها فرمان می ها را می بزرگ دارد که آن گونه« یَزَتی»یا « آن»
ها از آنها راهنمایی، یاری  پدیده« آنِ»شدند که با برقراری ارتباط با  ر آن میبنابراین ب

توانست با یکی از  گونه، جادوگر هر قبیله و قومی هرگاه می و پشتیبانی بگیرند. بدین
پنداشتند از پشتیبانی آن پدیدة برتر  پیمان شود، افراد آن قوم و قبیله می ها هم آن پدیده

آن « توتِمِ»گونه، گیاهان یا جانوران برآمده از آن پدیده،  ود. بدینبرخوردار خواهند ب
شدند. آن دین کهنِ استوار بر پرستش توتِم را  قوم یا قبیله شده و باید پرستیده می

 خوانیم. می« توتِمیسم»امروزه 
یا « آن»ممکن بود به این باور برسند که همة نیروی « پرستان توتِم»و « پرستان آن»

جان مانند  تواند به صورت موقت یا دائم به یک شیء بی یا بخشی از آن می «توتِم»
توانند  سنگ، چوب، ابزار یا یک جایگاه مانند پرستشگاه منتقل شود یا جادوگران می

روی، در باورِ چنان باورمندانی آن اشیاء یا  چنین انتقالی را انجام بدهند. بدین
از پرستندگان خود پشتیبانی کنند. « توتِم»یا  «آن»توانستند همانند  ها هم می جایگاه
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آمدند.  شایستة پرستش به شمار می« توتِم»و « آن»روی، آن اشیاء هم همانند  این از
« فتیشیسم»عنوان  شد و امروزه پرستش آنها را به خوانده می« فتیش»چنین اشیایی 

 شناسیم. می
هایی آشنا کرد  را با پدیدهپروران کهن در جهان مردگان، آنان  تکاپوی بیشتر بینش

اند و نزدیک شدن به آنها، نیروی  انگیخته اند، ترس برمی که از گوهری دیگر بوده
« ئیل»یا « اِل»های دگرگونه  رو، آن پدیده مکیده است. ازاین زندگی مردمان را می

 را جادوگران سرزمینی« ئیل»یا « اِل»خوانده شدند. تالش برای ارتباط برقرار کردن با 
خوانده شده است، « گزار سُواران نیزه دشت»های ایرانی  آغاز کردند که در اسطوره

شاهنامه راند. بر اساس شواهدی که در  سرزمین تازیان که مرداس بر آن فرمان می
های دو سوی  سرزمین« گزار سُواران نیزه دشت»توان گفت که  اند، می بازگو شده

دور شدن از موضوع اصلی گفتار به این موضوع  بوده است. برای پرهیز از« اَروندرود»
کنم که نام یا واژة ساخته شده برای سخن گفتن  پردازم. تنها به این نکته اشاره می نمی

سرزمین »بوده که آن را «( عیالم« )»ایالم»تاریخی، ای، در دورة  از آن سرزمین اسطوره
« ایالم»شان داد که معنی واژة توان ن شناختی می ؛ از دیدگاه واژه1اند ترجمه کرده« خدا

در سرزمین ایالم یا دشت « پرستی اِل»معنی که  این بوده، به« ئیل»یا « اِل»زایشگاه 
  ای پدید آمده است. گزارِ اسطوره سُواران نیزه

توان مرداس  اشاره کردم که میکنم که در گفتار سوم به این نکته  باز یادآوری می
« پرستی اِل»های ابتدایی به شمار آورد که به مرحلة  ینرا نمادی برای سخن گفتن از د

ها توانایی ایجاد نهاد اجتماعی فراگیر را نداشتند، از «پرستی اِل»رسیده بود. ازآنجاکه 
اند )در اسطوره: کشته شدن مرداس با  سوی اهریمن به جهان تاریکی بازگردانده شده

کنم که بر اساس باورهای  دآوری میشده از سوی اهریمن(. باز یا افتادن در چاهِ کنده

                                                           

دنیای گمشدة ، 1188هینتس، والتر، . )دنیای گمشدة عیالمکوب، ویراستار علمی کتاب والتر هینتس:  ـ روزبه زرین1
 (کوب، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ چهارم. ، ترجمة فیروز فیروزنیا، ویرایش روزبه زرینعیالم
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روی،  اند. بدین ای ایران، اهریمن و دیوهایش در زیر زمین زندانی شده اسطوره
های اهریمنی را به زندان زیرزمینی بازگردانند؛  اند، پدیده کرده پروران تالش می کیش

راز در بند کردن ضحاک از سوی فریدون در غاری ژرف و تاریک هم به همین 
 گردد. ازمینکته ب

یا ضحاک بر تازیان فرمانروا « دین تازی»، «پرستی اِل»پس از کنار زده شدنِ 
اند. از آنجا که  ضحاک هم به کار برده« بیوراسبِ»را در لقب « اسب»شود. واژة  می

رفته، این پندار  به کار می« هزار ده»در زبان پهلوی و فارسی دری به معنی عدد « بیور»
چنین  شاهنامههزار اسب بوده است. در  حاک به معنی دارندة دهآمده که لقب ض پیش
 خوانیم: می

 جوی را نام ضاا  بود جهان
 

 دنلیر و سبکسار و ناپا  بدود  
 

 کجا بیوراسپش همی خواندند
 

 چُنین نام بر پهلدوی راندندد   
 

 کجددا بیددور از پهلددوانی شددمار
 

 هددزار بددود بددر زبددان دری ده 
 

 مسدتا  ز اسپان تازی به زریدن 
 

 وُرا بود بیور کده بردندد ندام    
 

 (86-81ـ ب 16ـ ص 1)د 
آن به معنی دوگانه یا « بی»ای کهن است که از دو بخش ساخته شده:  واژه« بیور»

تهی  یا لولة میان« نی»به معنی دو « بینی»دوتایی است، همانند کاربردی که در واژة 
را « بیوراسب»توان  راین مینیز به معنی مرز یا محدوده بوده است؛ بناب« ور»دارد. 

برخورداری از دو گونه خلسة ویژه به شمار آورد، برای رفتن به دو محدودة فراگیتایی 
کنم که پیشتر  و فروگیتایی که فراتر و فروتر از جهان مردگان هستند. یادآوری می

ها دو گونه بوده است که برای برقراری ارتباط با  اشاره شد که خلسه در میان شمن
« اسب سفید شمن»عنوان  روی از آنها به اند. بدین رفته واح نیک و ارواح بد به کار میار

توان گفت که لقب ضحاک  اند. بنابراین، می کرده یاد می« اسب سیاه شمن»یا 
های  دهندة به کار رفتن دو گونه خلسة ویژه برای برقراری ارتباط با پدیده نشان
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، زیر بندهشدر بخش نهم یعنی دیوها بوده است.  ها و فروگیتایی فراگیتایی یعنی پری
ضحاک در پادشاهی )خود( بر زنی »... چنین آمده: « دربارة چگونگی زنان»عنوان 

شت و ایشان زیر نگاه و دیدار او جماع شت و مردی جوان را بر پری هِجوان دیو برهِ
گفتار بایسته به نظر پیش از ادامه دادن  .1«نوآیین زنگی پدید آمد... کردند. از این کنشِ

برای نخستین بار در  شاهنامههم سخن بگویم. در « پری»رسد که دربارة چیستی  می
« سروش»ای،  اند. در این داستان اسطوره را به کار برده« پری»داستان سیامک واژة 

به « دیوبچه»رود و او را از خطر تازش  نزدِ سیامک می« پوش پلنگینه« »پریِ»سانِ  به
  کند: گاه میگیومرت آ

 یکایر بیامد خجسدته سدروش  
 

 پددوش  بسددانِ پریددی پلنگیندده   
 

 در بگفتش به راز این سَخ ن دربه
 

 که دشمن چه سازد همی با پدر 
 

 (17-16ـ ب 11ـ ص 1)د 
مانده از باورهای  های باقی پژوه نامدار، با بررسی نشانه بهمن سرکاراتی، اسطوره

به  .1اند داشته« پری»انیان کهن نگرشی مثبت به نشان داده که ایر« پری»کهن دربارة 
ه ب»به معنی  -per* «پِر» از ریشة هندواروپایی (pairikā) «پَیریکا»واژة  وی،گمان 

نکتة قابل  .1باشد« زاینده و بارور»تواند  می بوده و معنی آن« وجود آوردن و زاییدن
های  در داستان است. ویژگی اغواگرِ آن« پری» توجه دربارة چیستی و کارکرد

منش با  بزرگ و نیک کنند با اغوای پهلوانانِ ها تالش می ای، پری افسانه ای و اسطوره
به « پهلوان» یا ابزار راه یافتن« اسب»مایة ربوده شدن  نآغوش شوند. بُ آنان هم

آغوشی، در  از سوی پری و پس داده شدن آن به شرط هم های فراگیتایی، جهان
سیمرغ یا داستان »داستان ماندایی  داستان رستم و تهمینة ایرانی، ی مانندهای داستان

                                                           

 .81 ، ص، ترجمة مهرداد بهار، تهران: توس، چاپ چهارم1196، بُندهشـ 1
 .1، تهران: قطره، ص های شکار شده سایه، «پری»، 1178سرکاراتی، بهمن، ـ 1
 .5-1همو، صص ـ 1
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های مشابه، تکرار شده است. در همة  و داستانهرکول ، داستان یونانی «راستین رستم
همتا است،  آغوشی پری و پهلوان، انسانی برتر و بی ها، فرزند پدیدآمده از هم این داستان

پهلوان ایران،  پدرش، یعنی بزرگترین جهان ، سهراب برشاهنامهعنوان نمونه، در  به
 برتری آشکار دارد.

پروران  شناسی کیش ای نیست بجز توجه به جهان چاره« پری»برای درک چیستی 
هایی پراکنده  های بازمانده از روزگاران باستان، داده ها و داستان کهن که از آن در متن

انسان و چیستی دو نیروی روانی  باقی مانده است. در گفتار پیشین از سه بخش سازندة
ام. همچنین اشاره کردم که آنان  پروران سخن گفته شناختی کیش او در نگرشِ انسان

ای که آن را برتر و  اند برای رسیدن به زندگی تازه دانسته ای می را دروازه« مرگ»
باقی های باستانی  آوردند. بر اساس آنچه در متن واالتر از زندگی گیتایی به شمار می

شناسی کهن ایرانی، جهان دارای سه بخش پنداشته  توان دریافت که در جهان مانده، می
اند.  سخن گفته« خورشید»و « ماه»، «زمین»های نمادینِ  شد که از آنها با واژه می
رمزی « زمین ـ ماه ـ خورشید»گانة گیتایی  معنی که از دانش مرتبط با سه این به

زندگی در گیتی یا جهان زندگان، زندگی در »گانة  از سهاند برای سخن گفتن  ساخته
 «.مینویی گیتی اثیری یا جهان مردگان و زندگی در جهان سپنتَ

توان آن را نماد  که می گاو یکتاآفریده آمده، های پهلوی در متنبر اساس آنچه 
؛ بود «سان ماه ن بهروشسپید و » زندگی دوگانة گیاهی و جانوری به شمار آورد،

گاو  پس از کشته شدن. 1آفریده شده بود« روشن چون خورشید»ومرت هم گی
و سپس  نگهداری و پاالیش به ماه برده شدبرای  اش نطفهبه دست اهریمن،  یکتاآفریده

معنی  این توان به . این سخنان رازآمیز را می1از آن چندین گونه گیاه و جانور پدید آمد
س روانِ انسان متفاوت از جنس روانِ گیاهان سازان، جن دانست که در دیدگاه اسطوره
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معنی که  این و جانوران است و پس از مرگ هم سرنوشتشان متفاوت خواهد بود. به
یا جهان مردگان پالوده شده و « پایه ماه»گاو یا گیاهان و جانوران پس از مرگ، در 
گ و پالوده شوند، اما انسان، پس از مر باز به گونة گیاه و جانور در گیتی زاده می

 .1رود می« گروتمان»یا « خورشیدپایه»شدن به جهانِ مینوی خورشیدگون یا 
خسرو از ترس  در گفتار سوم به فرجام کیش مزدیسنا اشاره کردم و گفتم، کی

کاوس به گناه آلوده شود، راهی یافت تا بدون آزمودن  اینکه همانند جمشید و کی
پنداشت در  ن مینو راه یابد، چراکه میمرگ )یعنی رفتن به جهان مردگان( به جها

 دیدگاه وی چنین بیان شده است: شاهنامهگیتی کاری ندارد. در 
 بدده گیتددی مددرا نیددز کدداری نمانددد

 

 زِ بددددگوهران یادگددداری نماندددد   
 

 هر آنگده کده اندیشده گدردد دراز    
 

 ز شددددادی و از دولددددت دیریدددداز 
 

 چو کاود و جمشید باشم بده راه 
 

 پایگداه  چو ایشان ز من گدم شدود   
 

 چددو ضدداا ن ناپددا  و تددورِ دنلیددر
 

 که از جورِ ایشان جهان گشت سیر 
 

 بترسم که چون روز بر ند  کشدد  
 

 چو ایشان مدرا سدوی دوزک کشدد    
 

 (1718-1711ـ ب 116ـ ص 1)د 
خسرو از گیتی، نشان داد که پنداشت او درست  رویدادهای پس از فرارفتن کی

گریزی، گروهی از  کیش مزدیسنا به گیتینبوده است، چراکه با گرایش بزرگان 
ایرانیان یعنی وفاداران به مهرپرستی، گرفتار ایستایی شدند و گروهی دیگر به 

  افتادند.« بهدینی»گرایی دچار شده و در دام  واپس
. اگر انسان 1آید که عبارتند از:  با توجه به آنچه گفته شد، دو پرسش پیش می

بوده باشد که پس از مرگ، امکان پالوده شدنش در جهان بدان پایه آلوده به بدکارگی 
هایی که در  . انسان1پایه وجود نداشته باشد، سرنوشتش چه خواهد بود؟  مردگان یا ماه

کنند؟ در  یابند چه سرنوشتی پیدا می راه می« خورشیدپایه»پایه پالوده شده و به  ماه

                                                           

 .111ـ همان، ص 1
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ها  رای پاسخ دادن به این پرسشهایی ب توان داده های ایرانی، به دشواری می اسطوره
شده، بتوان راهی برای  یافت. شاید با توجه کردن به آنچه دربارة هفت آسمان گفته

رگ، بز بندهششده در های یاد آسمانشده پیدا کرد.  های مطرح پاسخ دادن به پرسش
 . سپهر اَختران1. سپهر اَختران آمیزنده، 1. اَبرپایه؛ 1، عبارتند از: 7، بند 1فصل 

 .1جایگاه هرمزد .7. جایگاه اَمشاسپندان؛ 6. خورشیدپایه؛ 5پایه؛  . ماه1نیامیزنده؛ 
سخن گفتم. اگر فرض کنیم، « خورشیدپایه»و « پایه ماه»پیشتر از مفهوم نمادهای 

نمادی برای « اَبرپایه»ها،  در رمزهای به کار رفته برای ساختن نام برای دیگر آسمان
توان  ، می«جانداران»نمادی برای اشاره به « اَختر»بوده و  جان سخن گفتن از گیتی بی

نمادی بوده برای سخن گفتن از جاندارانی که به « سپهر اَختران نیامیزنده»گفت که 
سپهر »ها.  ها و ویروس کنند، مانند باکتری روش غیرآمیزشی یعنی تقسیمی تولیدمثل می

که تولیدمثل آنها به روش آمیزشی  ای بوده به جاندارانی هم اشاره« اَختران آمیزنده
توان گفت، هفت آسمان نمادی بوده است از  شود. پس می یعنی ترکیبی انجام می

شود، پس از  جان آغاز می مراحل دگرگونش یا فرگشت جانداران، که از گیتی بی
رسد، سپس به مرحلة  سپری شدن مرحلة آغازیانی به مرحلة گیاهی ـ جانوری می

دو « خورشیدپایه»یافته به  یافته و راه انجامد. اما انسان واالیش یواالیش انسانی م
یا « جایگاه اَمشاسپندی»مرحله یا آسمان دیگر پیش رو خواهد داشت تا به 

برسد. « کران آفرینندگی بی»یا « جایگاه هرمزدی»و سپس به « مند آفرینندگی کران»
یا انسان در یک زندگی آید که آ اگر این برداشت درست باشد، این پرسش پیش می

تواند به دانش بایسته و شایسته برای رسیدن به جایگاه هرمزدی دست  کوتاه گیتایی می
 پیدا کند؟

عنوان نمونه در بندهش تن پسین  اند، به سخن گفته« تنِ پسین»های پهلوی از  در متن
ان معرفی شده است. در بخش نخست بندهش با عنو« پادشاهی کامل و جاودانه»عامل 

                                                           

 .87، تهران: علمی و فرهنگی، چاپ دوم، ص ماه در ایران، 1181صمدی، مهرانگیز، ـ 1
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پادشاهی کاملِ آفریدگانِ هرمزد به تنِ پسین است، »اند:  چنین گفته« سرآغاز»
کرانگی است. آفریدگانِ اهریمن بدان زمان از میان روند که تنِ  جاودانه، و آن بی

چرخة »را نمادی از « تن پسین»توان  آیا می  .1«مندی است پسین باشد، و آن نیز کرانه
سازان کهن ابزاری بوده برای از میان بردن  باور اسطوره به شمار آورد؟ که به« زندگی

ها. در ادامة بخش نخست بندهش از زبان هرمزد دربارة هدف آفرینش شش  بدی
بایست فراز آفرید )تا(  شش سَروری که برای هستی می»اند:  اَمشاسپند چنین آورده

توان  اسپند را می. آن شش اَمش1«سپس، به تنِ پسین، بدی را از آن به ناپیدایی برند
معنی که: وُهومَنَ نماد  این های متمایزکنندة انسان خردمند به شمار آورد، به ویژگی

وَهیشتَ نمادی است برای  اَشَ توانایی انسان برای دست یافتن به اندیشة نیک است؛
سخن گفتن از توانایی انسان برای ایجاد نظم؛ خشَثرَوَئیریَ نمادی برای سخن گفتن از 

اَرمَئیتی از  آید؛ سپَنتَ ندی انسان برای برپاکردن فرمانروایی نیک به شمار میتوانم
گوید؛ هئوروَتات نماد توانایی واالیشی انسان است  توانایی آفرینندگی انسان سخن می

رساند؛ و اَمِرِتات توانایی  کرانه می که او را از پایة جانورسانی به پایة آفرینندگی بی
کند. همة این روند تنها به یاری  ن به جاودانگی را یادآوری میانسان برای دست یافت

اشاره « مشی و مشیانه»پیشتر به اسطورة پذیر خواهد بود.  امکان« چرخة زندگی»
اند که آنها نخستین دروغ را بر زبان رانده و اهریمن را  ام، در آن داستان گفته کرده

دربارة چگونگی »ش نهم با عنوان پروران، در بندهش، بخ آفریدگار خواندند. اسطوره
گویی هر دو  بدان دروغ»... اند:  گویی چنین گفته دربارة پیامد این دروغ« ها آن آفرینش

ای که  . اگر این گفته را با گفته1«درَوَند شدند و روانشان تا تنِ پسین به دوزخ است
دیدگاه توان چنین نتیجه گرفت: در  پیشتر بدان اشاره کردم پیوند بزنیم، می

                                                           

 .11: 1196، بندهشـ 1
 .17ـ همان، ص 1
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پندارند  هایی که گرفتار دروغ شده و اهریمن را آفریدگار می سازان کهن، انسان اسطوره
شوند، پس از مرگ تا از آلودگی برآمده از  و درنتیجه دیندار و دیوپرست می

مانند تا پس از  های دیوپرستی، پالوده نشوند، در دوزخ یا جهان مردگان می بدکارگی
 به چرخة زندگی بازگردند.« تن پسین»مانِ دست یافتن به پاالیش، یعنی فرارسیدن ز

 چیست؟« چرخة زندگی»اکنون باید پرسید 
سرایان کهن از سه بخش سازندة انسان، یعنی جان  کنم که داستان باز یادآوری می

اند. تن  )تن(، روان و فرَوَهر و همچنین دو نیروی روانی او یعنی دَئِینا و بَئوذَ سخن گفته
مند یعنی دارای  ر دو گیتایی هستند و درنتیجه ناپایدار، فرساینده و هوشو روان ه

تواند تا پایة آفرینندگی  پایان یا مرگ. اما فرَوَهر بخش پایدار انسان است که می
کران پیشرفت کند و به نامیرایی و جاودانگی برسد. با توجه به آنچه از آغاز گفتار  بی

ای ساخت،  فرضیه« چرخة زندگی»ی توصیف توان برا یکم تاکنون گفته شد، می
است که هدف از « فرَوَهر»سازان کهن، انسان همان  گونه که: در باور اسطوره بدین

آفرینش جهان روشنایی، رسیدن او به پایة آفرینندگی بوده. روندِ واالیش انسان از 
ده شدن وی کرانه، با آفرینش او در گیتی دوگانه یا برآور جانورسانی تا آفرینندگی بی

اهی، پرورش دانایی، گروش به خرد، ژرفا افزایش آگ از دوگیتی آغاز شده است تا او با
گام پیشرفت  به و واالیش در آفرینندگی، گام گستراندن دوستی بخشیدن به مهرورزی،

هم پیوسته که ابزار دوگانة فرَوَهر  کند. ازآنجاکه گیتی ناپایدار است، تن و روانِ به
های اهریمنی، دچار فرسودگی  هستند، در گذر زمان در اثر تازشِ پدیدهبرای پیشرفت 

شوند، پس برای ادامه یافتن روندِ پیشرفت فرَوَهر، بایسته است که  و ناکارآمدی می
هرگاه ابزارهای دوگانة وی دچار فرسودگی و ناکارآمدی شدند، برای فرَوَهر، تن و 

ر پس از فرسوده شدن پیکرش با آزمودن ای ساخته شود. بنابراین، فرَوَه روان تازه
رود و تا زمانی که  مرگ یا جدایی تن از روان، از جهان زندگان به جهان مردگان می

های برآمده از دروغ یا آفریدگار پنداشتن اهریمن و آلوده شدن به دیوپرستی،  آلودگی
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و پس از  از فرَوَهرِ او پاالیش نیافته، در جهان مردگان زندگی دوزخی خواهد داشت
شده را از دست  پاالیش، با آزمودن مرگی دیگر، روان بازمانده از زندگی سپری

کنند و  آغوشی می دهد تا بتواند تن پسین به دست آورد. هنگامی که زن و مردی هم می
آید که  ای پدید می انجامد، تن و روان آمیختة تازه آغوشی آنان به باروری زن می هم

گردد تا فرصت  جهان مینو بدان پیوسته و به زندگی در گیتی بازمی یافته به فرَوَهرِ راه
توان آن را  آید که می ای پدید می گونه چرخه ای برای پیشرفت داشته باشد. بدین تازه

پایه و خورشیدپایه در جریان است.  نامید که میان اَبرپایه، ماه« چرخة زندگی گیتایی»
های ششم و هفتم  تواند به آسمان ن چگونه میبه این پرسش هم باید پاسخ دادکه: انسا

 راه یابد؟
گریزی خود،  خسرو، گفتم که او در توجیه گیتی پیشتر در اشاره به داستان کی

معنی دانست  این توان به گفت که در گیتی کاری برایش نمانده است. این سخن را می
ة زندگی گیتایی که وی نماد انسانی بوده که آمادگی و شایستگی بیرون رفتن از چرخ

ین آمادگی و شایستگی به چند چیز وابسته ارسد که  را به دست آورده بود. به نظر می
 . به دست آوردن آگاهی. شامل آگاهی از رازهای هستی خود،1است که عبارتند از: 

هستی دیگران یا مردمان، جانوران، گیاهان و آغازیان، همچنین آگاهی از رازهای 
و آگاهی از رازهای جهان یعنی  وند، انجام و چرایی آن،زندگی یعنی آغاز، ر

پرورش . 1 های فروگیتایی. پدیدههای فراگیتایی و  پدیده جان طبیعت، های بی پدیده
شده، درک چیستی  های گردآوری وانایی پردازش آگاهیتیعنی به دست آوردن  دانایی
توجه به هرورزی یعنی . ژرفا بخشیدن به م1ها و یافتن پیوندهای میان آنها.  پدیده

همراهی و . گسترش دوستی یا 1فره. پاداش یا ترس از پاداَ داشتِ دیگری بدون چشم
نوآوری در . رسیدن به پایة آفرینندگی یا 5ری در راه افزایش آبادانی زمین. یا هم

یادآوری  .ها ینش، ادبیات، هنر، تکنولوژی و دیگر زمینهدانش، ب های گوناگونِ عرصه
ها  در گفتار سوم به هفت پایة کیش مهر اشاره کردم. با توجه به این نکته کنم که می
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پروران کهن، انسان در چرخة  توان این فرضیه را مطرح کرد که در دیدگاه کیش می
زندگی گیتایی باید از هفت پایه یا هفت خان بگذرد تا همة رازهای مرتبط با دوگیتی 

و گوهر نخستین هستند برایش آشکار شود. های برآمده از د که جهان آمیختگی پدیده
پیر »هرگاه انسان در جریان چرخة زندگی گیتایی به واالترین پایة خان هفتم رسید و 

 رود. شد، از چرخة زندگی گیتایی بیرون می« کامل
تواند در زمین که در مقایسه با  آید که آیا انسان می در اینجا این پرسش پیش می

نهایت کوچک است، به باالترین درجة آگاهی، دانایی،  بیآور جهان،  بزرگی سرسام
رسد چنین فرضی قابل پذیرش نباشد.  مهرورزی، دوستی و آفرینندگی برسد؟ به نظر می

جای جهان هستی سر  پس باید این امکان برای انسان وجود داشته باشد که به جای
های  وت با جهانهایی آشنا شود که ممکن است بسیار متفا بزند و با رازهای جهان

مرتبط با زمین باشند. آیا انسان پس از خروج از چرخة زندگی گیتایی توان رفتن به 
گمان در آنها هم چرخة زندگی وجود دارد را خواهد داشت؟  هایی که بی دیگر سیاره

ای دیگر به  هایی هستند که در کره خوانده شده، انسان« پری»توان گفت آنچه  آیا می
کنند تا  ای باالتر به جاهای دیگر جهان سفر می رسیده و در چرخه« پیر کامل»پایة 
و « از ما بهتران»هایی چون  مند را بپیمایند؟ آیا صفت های آفرینندگی کران پایه

پروران از جایگاه آنان در  ها داده شده، نشانة آگاهی اسطوره که به پری« فرشته»
اند تا راهنمای انسان  به زمین آمدهها  زمینة دانش و آفرینندگی بوده است؟ آیا پری

 اند؟ تر پیمودن راهی که آنان پیشتر پیموده تر و سریع باشند برای آسان
دین »به درازا کشید. به ادامة گفتار دربارة « پری»سخن برای روشن کردن چیستی 

گونه که در گفتار سوم اشاره کردم، ضحاک  گردم. همان یا ضحاک بازمی« تازی
. 1شده و استوار بر سه ویژگی که عبارتند از:  پیدایش دینی نهادینهنمادی است از 

خواری همراه  خواری و گوشت کشتار آئینی یا برگزاری آئینِ قربانی خونین که با خون
مردانِ برگزارکنندة  معنی که دین این خواری انجامید. به بود و به قربانی مردم و مردم
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خوردند و  های قربانی شده می ران یا انسانهای قربانی، از خون و گوشت جانو آئین
. کشتار قانونی یا کشتار مردمانی که به 1کرد.  دل می همین کار آنان را دِلیر یا سنگ

دارزدن.  دادند، بر اساس قوانین برآمده از دین، از طریق به پذیرش دین تازی تن نمی
آورد.  ا پدید میبرانگیزترین مرگ ر آورترین و ترس ترین، رنج دارزدن دردناک به
نشاندند و آن  تیز می معنی که فرد را برهنه کرده و بر چوب یا داری بلند و نوک این به

کاشتند، چوب فرورفته در نشیمنگاه آن فرد، در اثر سنگینی  چوب را در زمین می
رفت. درد و رنج ناشی از زخم  شده فرو می دارزده تدریج در بدن فرد به پیکر به

ت، گرسنگی، تشنگی، ماندن در معرض باد و باران و تابش آفتاب و افزاینده، عفون
آورد که ممکن بود چندین روز  آمیز پدید می ها مرگی تدریجی و شکنجه آزار حشره

های آشوری باقی مانده است.  دارزدن در نگاره هایی از سنت به به درازا بکشد. نمونه
تاریخ ایران ز جلد دوم مجموعة دفتر اول ا 151ها در صفحة  ای از آن نگاره نمونه

 :1به چاپ رسیده است کمبریج

 
راه »های مختلف آزار و شکنجه برای در  . تازیانه، به معنی به کار گرفتن گونه1

هایی  آورندگان به دین تازی؛ آزارها و شکنجه داشتن ایمان و فرمانبردار نگه« راست
توقیف دارایی، جریمة نقدی،  مانند: قطع عضو، شالق زدن، کتک زدن، زندانی کردن،

  هایی مشابه. سرزنش و پاداَفره

                                                           

، از مجموعة تاریخ ایران کمبریج، ترجمة بهرام شالگونی، تهران: جامی، تاریخ ایران )دورة ماد(، 1196ـ گرشویچ، ایلیا، 1
 .151چاپ دوم، ص 
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پس از داستان به بند کشیده شدن ضحاک به دست فریدون، تا پایان داستان 

سخنی گفته نشده است. در « دینداری»و « دین»از  های ایرانی خسرو، در اسطوره کی

شدن نام  طرحزمین، با م خسرو با بزرگان ایران وگوهای کی یکی از واپسین گفت

ای در میان ایرانیان  خسرو، داستان پیدایش دین تازه عنوان جانشین کی به« لهراسپ»

شود. وانهادن پادشاهی به گرایشِ نوظهور به دینداری از سوی کیش مزدیسنای  آغاز می

 شود: خسرو با واکنش تند زال یا مهرپرستی مواجه می گریز یعنی کی گیتی
 تز پددیش یدد ن زال برپددای خاسدد

 

 بگفت آنس بودش به دل راهن راست 
 

 چُنددین گفددت کددای شددهریارِ بلنددد
 

 سَزد گر کنی خدا  را ارجمندد    
 

 سرِ بختن آنکدو پُدر از خدا  بداد    
 

 روانِ وُرا خدددا  تریدددا  بددداد    
 

 که لهراس  را شداه خواندد بده داد   
 

 ز بیددداد هددرکو نگیددریم یدداد    
 

 بدده ایددران چددو آمددد بنددزدن زرسدد 
 

 با یدر اسد   یی دیدمش  فرومایه 
 

 (1911-1916ـ ب 159ـ ص 1)د 

 آیند: گرایی به خروش می دیگر ایرانیان نیز از پدیداری آن واپس
 خروشدددی برآمدددد از ایرانیدددان

 

 که زین پو نبندیم شاها میان 
 

 نجوییم کو بدزم و نده کدارزار   
 

 چو لهراس  را برکشدد روزگدار   
 

 (1916-1919ـ ب 159ـ ص 1)د 
پروری، به  ن پیروان کیش مزدیسنا و رها شدن فرهنگگریزشد گونه گیتی بدین

انجامد و در پی آن یکپارچگی ایران دچار فروپاشی  می« لهراسپی»گرایی  پیدایش واپس
های مختلف کشور به پهلوانان  شود )در اسطوره: دادن منشور فرمانروایی بر بخش می

انگیز در  گرایی شگفت خسرو(. بخشی از داستانِ آن واپس بزرگ از سوی کی
نهفته است « اَرجاسپ»و « گشتاسپ»، «جاماسپ»، «لهراسپ»، «زرسپ»های  واژه نام

که برای پرهیز از به درازا کشیده شدن گفتار، پرداختن به بررسی آنها را به گفتاری 
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خسرو در پاسخ به واکنش زال و ایرانیان به تبار و ماهیت  گذارم. کی دیگر وامی
 کند: لهراسپ اشاره می

 ی جهاندار هوشنگ هسدت  رهنبی
 

 دست همان راد و بینادل و پا  
 

 پددی جددادوان بگسدد ند ز خددا 
 

 پدیدددد آورد راهن یدددزدانِ پدددا  
 

 (1916-1919ـ ب 159ـ ص 1)د 
رفتن فرهنگی  به معنی واپس« لهراسپ»سازان، پیدایش  بنابراین، از دیدگاه اسطوره

گریزی پیروان کیش  ر پی گیتیایرانیان به روزگار هوشنگی بوده است. ایرانیان د
ای درازآهنگ در  مزدیسنا و گرفتاری مهرپرستان به ایستایی، با وجود داشتن پیشینه

کارشان به جایی رسیده بود « لهراسپی»ورزی، در روزگار  پروری و دانش زمینة دانش
 کردند دانایان را از روم، هند، چین و آبادبوم که برای دست یافتن به دانش، تالش می

هایشان باشند، اما آنچه آنان از دانش  زمین گرد هم آورند تا پاسخگوی پرسش یا ایران
آن روزگار چنین توصیف شده  شاهنامه بود. در« تلخ»و « شور»کشیدند،  بیرون می

 است:
 گرانمایدده لهراسدد  آرام یافددت  

 

 خردمایدده و کددام بُددد، رام یافددت 
 

 ها به روم از آن پو فرستاد کو
 

 ه چین و بده آبدادبوم  به هند و ب 
 

 ز هر مرز هر کو که دانا بُدندد 
 

 اندددر توانددا بُدنددد  بدده پیمددانش  
 

 ز هددر کشددوری برگرفتنددد راه  
 

 برفتنددد پویددان بنزدیددر شدداه   
 

 ز دانش کشیدند هر شور و تلد  
 

 ببودنددد باکددام چندددی بدده بلدد   
 

 (16-16ـ ب 5ـ ص 5)د 
اسپ و گشتاسپ پدید آورد. جویانه میان لهر گرایی پدیدآمده، رقابتی جاه واپس

گشتاسپ پس از ناامیدی از نشستن بر جای پدر، به روم رفت و آنجا با کتایون پیوند 
کنم که در داستان فریدون، کتایون نام برادر بزرگتر فریدون بود و  یافت. یادآوری می

های ابتدایی پیشاضحاکی به شمار  توان آن را نمادی از بازماندگان دین گفتم که می
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توان پیوند میان گشتاسپ و کتایون را، نمادی از  ورد. با توجه به این نکته، میآ
گرای ایرانی با دین کهن بازمانده در روم به شمار آورد.  درآمیختن گرایش دینی واپس

)دیگر پسر لهراسپ( گشتاسپ و کتایون به ایران « زریر»هنگامی که با تدبیر 
پدرش در پرستشگاه نوبهار منزوی گشت.  بازگشتند، گشتاسپ جانشین لهراسپ شد و

بود، دینی « بهدینی»یا « اسفندیار»نتیجة پیوند گشتاسپ و کتایون، پدیدار شدن 
شده که همانند دین تازی به گسترش در جهان گرایش داشت. آن دین نوظهور،  نهادینه

ت واکنش دینداران دیگر را برانگیخت و جنگی میان گشتاسپیان و اَرجاسپیان درگرف
و پس از پیروزی بهدینان، شمشیر اسفندیاری به کار افتاد تا بهدینی را در جهان 

بود. در اینجا بایسته است به « بهمن»گستری هم پدیدار شدن  بگستراند. نتیجة آن دین
 واژة بهمن بپردازم. مفهوم نام

اندیشة »به معنی « وَهمَنَ»و « اندیشة نیک»به معنی « وُهومَنَ»دو واژة کهنِ 
های زبانی از نظر ریخت  در روند دگرگونی« کننده اندیشة گمراه»یا « برانگیز وَهم

های مزدیسنایی، یعنی  اند. از وَهمَنَ در اسطوره نوشتاری و آوایی همسان و یکسان شده
خسرو یاد شده که جایگاه دیوان و  به دست کی« دژِ بهمن»در داستان گشوده شدنِ 

ای بهمن )پسر اسفندیار( هم او را فرمانروایی ه دیوپرستان بوده است. ویژگی
 دهد.  خو نشان می ضحاک

« بهدینی»رسانم که بدان رنگ  گفتار را با یادآوری اسطورة کهنی به پایان می
اند. آن اسطورة کهن، داستان پیشگویانة سه بار گریختن ضحاک از بند است. بر  زده

اه و سوشیانس، ضحاک به بخش یعنی هوشیدر، هوشیدرم اساس داستان سه رهایی
هزارسالة چهارم به  گریزد. بار نخست در پایان هزارة اول از سه گونه از بند می سه

را « دین تازی»گونگی  گونة گرگی درنده که هوشیدر به یاری مزداپرستان، گرگ
کند. دومین گریز ضحاک به گونة ماری گزنده در پایان هزارة دوم از  نابود می

به دست هوشیدرماه و « دین تازی»دهد. مارگونگی  م روی میهزارسالة چهار سه
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هزارسالة چهارم، ضحاک به  شود. در پایان هزارة سوم از سه مزداپرستان نابود می
انگیز  گو، فتنه کننده، دروغ مردِ گمراه دین»به معنی « مرد اَشموغ»یا « دیو اَشموغ»گونة 

انس و مزداپرستان به زیر زمین و او را سوشی 1شود از بند رها می« افروز و جنگ
 گردانند. بازمی

توان با تاریخ ایران مطابقت  انگیز می ای شگفت بخش را به گونه اسطورة سه رهایی
شناختی، توافق نسبی دربارة زمان سروده  های زبان معنی که: بر اساس پژوهش این داد. به

مان سُرایش آنها را یعنی گاهان و یسنا به دست آمده و ز اوستاترین بخش  شدن کهن
اند. اگر فرض کنیم که اسطورة پیشگویانة  سال پیش تخمین زده 1566تا  1766میان 

ورزان کیش مزدیسنا  شناسی دانش شناسی  و دین ای از دانش جامعه یادشده، بازمانده
افروزی  و جنگ« دین»یابی  های قدرت اند به درستی دوره بوده، آنان توانسته

معنی که حدود هزار سال پس از ساخته شدن این  این بینی کنند. به یشرا پ« گستران دین»
پدیدار شده و با شمشیر اسفندیاری آغاز به « دین زردشتی»یا « بهدینی»اسطوره، 

بوده است که « بهمن»گون  کند و نتیجة آن، پیدایش فرمانراوایی ضحاک گسترش می
 1566کند تا اینکه  ادامه پیدا مییا فرمانروایی مادها « همای»تا روزگار فرمانروایی 

خیزد. باید توجه داشت که  برپامی« آستیاگ»در برابر « کورش پارسی»سال پیش، 
، 1ای معرفی کرده نگار ارمنی، آستیاگ را همان ضحاک اسطوره موسی خُوَرنی، تاریخ

دهد که در روزگاران باستان  هرچند این گفتة او نادرست است، روایت او نشان می
  شد. ای مقایسه می ضحاک اسطوره وی با

ها،  های ویرانگری پایان داد که آشوری به پادشاهی رسیدن کورش پارسی به جنگ
انداختند.  گستری و پیروی از فرمان خدایانشان به راه می ها و مادها با ادعای دین بابلی

ضحاک « بودگی گرگ»توان پایان دادن به جنبة  معنی که این اقدام کورش را می این به

                                                           

 .95-91: 1195ـ آموزگار، 1
 ، تهران: مرکز.ضحاک، تاریخ از دل اسطوره، 1198گازرانی، ساقی، ـ 1
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های درنده به کشتارهای ددمنشانه  گستران همانند گرگ به شمار آورد، چراکه دین
نگاران،  های تاریخ گشودند. از آن زمان تا هزار سال، بر اساس گزارش دست می

ها  اند و جنبة دینی در آغاز و روند جنگ ها ماهیت اقتصادی و سیاسی داشته جنگ
گذاری پادشاهی  های پس از بنیان در جنگروی  رنگ بوده است. بدین بسیار کم

هایی مانند آنچه در  هخامنشی تا اواخر پادشاهی ساسانی، کشتارها و ویرانگری
ندرت گزارش شده است. در اواخر  شود، به های آشوری و بابلی دیده می گزارش

های  سال پیش، با ظهور اسالم، بار دیگر جنگ 1566پادشاهی ساسانی، حدود 
رسد  شوند و پس از فروپاشی پادشاهی ساسانیان، کار به جایی می آغاز میگسترانه  دین

« فردوسی»گیرد. در آن بزنگاه،  که فرهنگ ایرانی در لبة پرتگاه نابودی قرار می
کند. مارگونه  ، جنبة مارگونگی ضحاک را نابود میشاهنامهخیزد و با سرایش  برپامی

توانست مانند هنگامة جهاد،  ها، نمی به این دلیل که دین تازی پس از فتح سرزمین
گونه به کشتار دست بگشاید و از دریدن فرهنگ ایرانی هم ناتوان بود، پس  گرگ

گزید و زهر به کامشان  همانند ماری گزنده باید مردمان ایران و فرهنگشان را می
 یا« دین تازی»، شاهنامهسال پس از سرایش  1666آرام نابود شوند.  ریخت تا آرام می

اهلل خمینی با به راه  باز از بند گریخت تا روح« مرد اَشموغ»به گونة « ضحاک»
به بنیادگرایی اسالمی « نظام اسالمی والیتی»انداختن انقالب اسالمی و بنیان گذاشتن 

« خالفتی»های اسالمی  جانی تازه بدهد. به دنبال ایجاد نظام اسالمی والیتی، بنیادگرایی
پوزه، برای نابود کردن فرهنگ و  سر و سه رند تا ضحاک سههم سر برآو« امارتی»و 

 تمدن بشری چنگ و دندان نشان دهد.
کشتار وحشیانة »و « خدعة خمینی»نظام اسالمی از آغاز پیدایش، کارش را با 

آغاز کرد و تاکنون بجز جنایت، خیانت، فریبکاری، « سرداران ارتش ایران
شود.  چیزی در کارنامة ننگینش دیده نمی افروزی گذاری و جنگ پراکنی، بدعت دروغ
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ای «کاوه»از بند گریخته و ایران نیازمند « مردِ تبهکار دین»آری، ضحاک به گونة 
 است که فریاد دادخواهی سر بدهد و مردمان را به خروش و خیزش فرابخواند.

در پایان این گفتار که به درازا کشید، باید سخن پیشگویانة شاعر بزرگ میهنمان، 
کاوة آیندة ایران »هایش گفت:  فریدون مشیری را یادآوری کنم که در یکی از سروده

کرد. از چندی  بینی می ای است که فریدون مشیری آن را پیش امروز آینده«. زن است
« زن»پیش، دادخواهی زنانِ نواندیشِ کشورمان آشکار کرده که کاوة امروز ایران 

 است.
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 تمدن ایرانیچارچوب نوسازی فرهنگ و 
 
 
 

ایران گهوارة توان ادعا کرد که:  شد، می بر اساس آنچه در چهار گفتار پیشین گفته

شده به دست مردمی است که در  ساخته و پرداختههای  ها و تمدن فرهنگ ترینِ کهن

خوانده شده. فرهنگ و تمدن ایرانی « پذیرندة هوش و رای و خرد»فردوسی  شاهنامة

یا پروری  کیش .1ایة رازمند بنیان یافته بود: م نه دارد که بر دو بنای دیری کهن، پیشینه

 چیستیِ روی، با بازشناسی بدین .یا پاسداری از فرهنگ و تمدن پادشاهی .1؛ ستیزی دین

 ایم. که از کجا به کجا رسیده خواهد شددو مفهوم کهن کیش و پادشاهی آشکار 

نهادی برای نوسازی فرهنگ و تمدن چهارچوبی پیش»روی، پیش از سخن گفتن از  بدین

 شاهنامة شناختی به نگرشِ اسطوره»بایسته است، آنچه در گفتارهای چهارگانة « ایرانی

و « نگرشی به کیش مهر و کیش مزدیسنا»، «نگرشی به کیش نخستین»، «فردوسی

جایگاه نهاد »وار، در دو زمینة  شد را چکیده گفته« نگرشی به بهدینی یا دین زردشتی»

بازگو کنم تا « جایگاه نهاد پادشاهی در زندگی ایرانیان»و « یش در زندگی ایرانیانک

روشن شود که چرا برای نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانی، نیازمند توجه جدی به این 

 دو مفهوم کهن و بازآفرینی و نوسازی آنها هستیم.
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 جایگاه نهاد کیش در زندگی ایرانیان

، پیش از پیدایش بهدینی یا یابیم که ایرانیان ی، درمیهای کهن ایران با بررسی متن
اند. در ایران کهن، در درازنای چند هزار سال، سه  پرور بوده ، همواره کیشدین زرتشتی

 . کیش نخستین1ِند از: ا گذاری شده بود که عبارت بوده کیش، یکی پس از دیگری بنیان
استوار بر  کیش مزدیسنایِ. 1زی، استوار بر خردور کیش مهرِ. 1استوار بر خردگرایی، 

 خردستایی.
را بشناسیم. بر  شناسی ایرانیان باستان برای درک تفاوت کیش و دین باید جهان

، یعنی پوریوتکیشی یا کیش نخستین بر جای ترین کیش ایرانی اساس آنچه دربارة کهن
از دو بُن اند که جهان هستی برآمده  ، باور داشتهگذار آن کیش مانده، مردمان بنیان

. آن دو گوهر آغازین اند با هم در ستیز بوده گار با هم است که از آغاز پیدایشناساز
جهان روشنایی یا  .1یا خاستگاه دیوها.  جهان تاریکی یا اَنَغرَمینو. 1: عبارتند از

مینو هم، میدان رویارویی  برآمده از سپنتَ دوگانة گیتی یا خاستگاه اَثوراها. مینو سپنتَ
 یز آن دو گوهر نخستین است.و ست

روا بر جهان هستی، به پیدایش نن، باور به دوبُنی فرمادر روزگار رواج کیش نخستی
دو پدیدة فرهنگی ـ اجتماعی ناسازگار با هم انجامید. در آن روزگاران، گروهی از 

را به  «رای و خرد»، دانستند مردمان که جهان روشنایی را برتر از جهان تاریکی می
خودشناختی پاسخ پیدا کنند. برخی از  شناختی و های جهان گرفتند تا به پرسشکار 

که  کیشان باقی مانده استدر متن پهلوی چیدة اندرز پوریوت های آن مردمان پرسش
ام؟ و باز به کجا  کیستم؟ و که را خویشم؟ و از کجا آمده»: برخی از آنها عبارتند از

مرا چه خویشکاری گیتی و چه مزد مینو است؟ و ام؟ و  شوم؟ و از کدام پیوند و تخمه
ام؟ هرمزدخویشم یا اهریمن )خویش(؟ مردمم یا دیو؟ راه  ام یا به گیتی بوده از مینو آمده

مرا که دشمن؟  سود؟ و مرا چه زیان؟ مرا که دوست؟چند )و( مرا دین کدام؟ مرا چه 
 ؟و از که تاریکی ؟روشنیو از که  ؟و از که بدی ؟بُن یکی )است( یا دو؟ و از که نیکی

و  ؟و از که بخشایش ؟و از که بیداد ؟و از که داد ؟و از که گندگی ؟و از که خوشبویی
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شده به چنین  های فراهم با به هم پیوستن پاسخ گونه، بدین «.از که نیامرزش؟
بنیان  «کیش»هایی از راه پرداختن به دانش، آموزش، پژوهش و آزمایش،  پرسش

 گذاشته شد.
، از  اند جسته دوری می که از جهان تاریکی و باشندگانش یعنی دیوها ان کیشپیرو

ای جشن برپا  اند و به هر بهانه کرده جویی و اندوه دوری می انزوا، آزارگری، ستیزه
پرور بود. آنان  یز و زندگیبرانگ ای از گفتارها و کردارهای شادی مجموعهکه داشتند می

های زندگی و  خود را از خوبی ری و ستایش یا یزشکردند تا سپاسگزا جشن برپا می
 های نیک و سودرسان جهان آشکار کنند. آفریده

 از سوی دیگر، گروهی از مردمان که جهان تاریکی را برتر از جهان روشنایی
را یگانه راه آگاه شدن از چیستی جهان و  پنداشتند، پیوستگی به دیوها یا خدایان می

خیر دنیا و سعادت »آوردند و باور داشتند که  به شمار میچگونگی آغاز و فرجام آن 
ایشان و همة مردمان جهان در گرو به دست آوردن خوشنودی دیوها است. « آخرت

داران که دیوانه یا پیوسته  شد. دین نده میپیوند روانی چنین مردمانی با دیوها، دین خوا
برای به دست آوردن  های دینی، شدند، با برگزاری آئین خوانده می به دیو هم

های  هایی که ویژگی آئین کردند؛ خوشنودی دیوی که بدان پیوسته بودند، تالش می
اند و  داشته ستایی ستیزی و اندوه زندگیمشترکی چون خودآزاری، دیگرآزاری، 

 داد. افروزی سوق می جویی و جنگ داران را به انزواطلبی، ستیزه برگزاری آنها دین
و « میسمتوتِ» ،«فتیشیسم»، «آنیمیسم» ،«پرستی نیاکان»ابتدایی  های گونه، دین بدین

مردان برای خرسند کردن  های ابتدایی، دین دین هنگام رواج به پدید آمدند. «پرستی اِل»
م دیوها یا فروخواباندن خشم آنها و دست یافتن به روان نیاکان، پیشگیری از خش

باور  مردمان دین کارهایی از این قبیل، سازی و نیروهای جادویی یعنی درمانگری، باران
ها و  آمده با آزمودن سختی دست های به داشتند که بخشی از خوراکی را وامی
سوزاندن غالت، ریختن شیر، با ها را به دیوها پیشکش دهند و به سخن دیگر  دشواری
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ها یا رها کردنش روی روغن یا شراب بر خاک یا سنگ، گذاشتن خوراک درون گور
 .نابود کنند آنها را مزار،

بر اساس باور به وجود دیو های دینی، دینی فراگیر و نهادینه  با تکامل دین و آئین
، دینی داران باورمند به وجود دیو دیوان پدید آمد و رواج یافت. دین دیوان یا اهریمن

شده پدید آوردند که گرایش به جهانی شدن داشت. آن دین کهن در  نهادینه
 «دین تازی»مردانِ  شناسانده شده است. دین« ضحاک»یرانی با نام نمادین های ا اسطوره

. های قربانی خونین را بنیان گذاشتند که به پیدایش قربانی انسان انجامید برگزاری آیین
یا « مردان دین شاه»با چیرگی دین تازی یا ضحاک بر جهان و به فرمانروایی رسیدن 

ها در  آئینی انسان . کشتار1: ستیز رواج یافت یسه بدکارگی زندگ های ضحاک، روزبان
ای که تن به بندگی خدای  . کشتار مردمان آزاده1گاه خدایان یا خدای بزرگ. پیش

شده بر اساس  با دستاویز قرار دادن قانون تدوین ،زدندار دادند، از طریقِ به بزرگ نمی
 شکنجهعضو، شالق زدن، یعنی رواج دادن قطع  به کار گرفتن تازیانه .1. باورهای دینی

برای در راه  سرزنش زبانی، دینی و گیری باج ،زندان، سرکوببه کار گرفتن ، کردن
 داران و بازداشتن ایشان از پرسشگری و دادخواهی. داشتن دین راست و فرمانبردار نگه

های  های کهن ایرانی در قالب داستان فردوسی که در آن اسطوره شاهنامةدر 
و جمشید، داستان  های گیومرت، هوشنگ، طهمورت اند؛ داستان ماسی بازگو شدهح

بیان  ها، انحطاط و فروپاشی کیش نخستین را ونیروزگاران پیدایش، روند دگرگ
در پی  .که استوار بر باور به برآمدن جهان از دو گوهر نخستین بوده است کنند می

های ابتدایی هم از  بینی، دین انحطاط کیش نخستین و گرفتاری بزرگانش به خودبزرگ
 یابی دین تازی فراهم گردید. رونق افتادند و زمینه برای بالندگی و قدرت

 های ابتدایی های دین ویژگی ضحاک، عالوه بر بیان در داستانپروران کهن،  اسطوره
است، دگرگونی آنها به دینی « مرداس» فردوسی شاهنامةدر  هانماد آنپیشاضحاکی که 

را  مردان در میان تازیان دین و به فرمانروایی رسیدن شاه ضحاک یا همانشده  نهادینه



117 **** * وب نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانیچهارچ ...............................................  

زمین نیز چیره شد. با  بر ایران شده در میان تازیان، آن دین نهادینهاند.  هم بازگو کرده
خونریز و  دیوپرستانِ فرمانروایی هزارسالةزمین و  بر ایران چیرگی ضحاک

نده؛ هان شد و کام دیوانگان پراگنگان نکردار فرزا» گر در سرزمین آزادگان: شکنجه
هنر خوار گردید و جادوگری ارجمند؛ راستی نهان گشت و گزند آشکار؛ دست دیوان 

 .«شد برای بدی کردن دراز بود و از نیکی جز به راز سخن گفته نمی
زمین،  های روزگار چیرگی دیوپرستان بر ایران ها، کشتارها و شکنجه بدکارگی

پدید  های پیشاضحاکی یان بازماندگان کیش نخستین و دینرزانه در مخردوانگیزشی 
در آن  مایة باور به جهان استور بر دوبُنی را به پرسش بگیرند. آورد تا درستی بُن

آمده در انجمنی پنهانی  گردهمخردورزان  دانشی و بینشیِ های نتیجة پژوهش روزگار،
آفرینی عامل  ار شدن نقشبه آشکخوانده شده، « گاو برمایه» فردوسی شاهنامةدر  که

. انجامید و رویدادها ها سومی در چرایی و چگونگی پیدایش، دگرگونی و فرجام پدیده
گونه،  خردمند در آغاز، روند و فرجام رویدادها بود. بدین عامل سوم، نقش انسان

 بُنی بنیان گذاشته شد. کیش مهر بر پایة باور به سه
زمین، چیرگی دین تازی  ر ایرانر ددر پی پیدایش، تکامل و گسترش کیش مه

، شکست و ایرانیان با بازیافتن آزادی و آزادگی خود، به مسیر پیشرفت درهم
بازگشتند. داستان روزگاران پیدایش، تکامل  سازی پروری و تمدن ورزی، فرهنگ دانش

فردوسی،  شاهنامةزمین و پیروزی آن بر دین تازی، در  و گسترش کیش مهر در ایران
شدن فریدون، تالش ضحاک برای یافتن و کشتن او، خیزش کاوه،  های زاده تاندر داس

 بازگو شده است. ه شدن ضحاکشکست ضحاک از فریدون و به بند کشید
های گیتی یا ایزدان را شایستة  پدیده« آنِ»ها و «اَثورا»ها، «دیو»پیروان کیش مهر 

رسانی بازدارند،  ا از آسیبنها رکردند تا آ دیوها را ستایش می دانستند. ستایش می
گیتی  های پدیدهآنِ ستودند تا از پشتیبانی آنان برخوردار شوند، به ستایش  ثوراها را میاَ

کنند. هرچه بر دانش و بینش  پشتیبانی و سودرسانی آنها را جلبپرداختند تا  می
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یافتند که مردمان خردمند،  شد، بیش از پیش درمی خردورزان مهرپرست افزوده می
ثوراها و دیوها، اَ ، بیش ازو آفریننده گستر دوستی پرور، مهرورز، افزا، دانایی دانش

ها تأثیرگذار هستند. نتیجة  ایزدان، بر چگونگی آغاز، دگرگونی و فرجام پدیده
پیدایش آن دانش و بینش نو به پدید آمدن کیش مزدیسنا انجامید که استوار بر باور به 

یدا کردن به توانایی انسان خردمند برای پیش رفتن در عرصة یعنی باور پ چهاربُنی بود.
فردوسی، در داستان  شاهنامةدر  کران. آفرینندگی تا جایگاه هرمزدی یا آفرینندگی بی

چرایی و چگونگی پیدایش کیش مزدیسنا و فرجام آن روایت شده است؛  کیخسرو،
 پرور، مهروزر، ییداناافزا،  کیشی که زمینة پیشرفت شخصی مردم خردمند، آگاهی

توانستند  ای گسترش داد که مردمان فرهیخته می را به اندازه و آفریننده گستر دوستی
از چرخة زندگی گیتایی بیرون ، بدون آزمودن مرگفراتر از پایة پیری کیش مهر، 

 .کیخسرو است فردوسی، شاهنامةدر  ای چنان مردمان وارسته نماد. بروند
و  گستر دوستی پرور، مهرورز، افزا، دانایی دانش، بیرون رفتن مردمان خردمند

و  از چرخة زندگی گیتایی، از توانمندی نهاد کیش در برابر نهاد دین کاست آفریننده
 انگیزی، گرایی شگفت در واپس درنتیجه، .پروری دور کرد خردستایان را از فرهنگ

ا گسترش دهند. ستیز خود ر های زندگی داران فرصت یافتند تا باورها و آئین دین
گرایی  از دین ای که آمیخته زمینه برای پیدایش بهدینی یا دین زردشتی گونه، بدین

تا « پرستی نیاکان»های ابتدایی، از  بازمانده از دین های دینیِ آئین نوظهور و باورها و
ور کرد و  را شعله گسترانة اسفندیاری های دین آتش جنگ بود پدیدار شد،« پرستی اِل»

های  گون بهمن انجامید. اما با فروکش کردن تبهکاری زگار فرمانروایی ضحاکبه رو
های کهن و آمیخته شدن بهدینی با  روزگار فرمانروایی بهمن، روند بازشناسی کیش

های ایرانی  ها آغاز شد. تالش برای بازشناسی کیش های بازمانده از آن کیش آموزه
سازی در میان ایرانیان را  و تمدن پروری پیشابهدینی، پیدایش گرایش به فرهنگ

 افزایش داد و در نهایت به سر برآوردن کورش پارسی انجامید.
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 های دینی با مردمان زمین گرفتار آمیختگی باورها و آئینکنون، از آن روزگار تا
آمده از نیش های پدید اند دردها و رنج اند و کوشیده شدهکیش های  دستاوردها و  آموزه

سالة  داروی دانش درمان کنند. در درازنای تاریخ هزاران ا با نوشزهرآلود دین ر
ستیزی،  مردان بزرگ و کوچک، با دامن زدن به زن پیرو دین دارانِ مردمان زمین، دین

اند که مردمان را با ترساندن از  گستری، همواره تالش کرده افروزی و نابرابری جنگ
، از در دل آنان راه یافتن به بهشت دن در دوزخ و برانگیختن آزمندی برایفروافتا

 خردگرایی، خردورزی و خردستایی دور نگه دارند.
اند، خردمندان و  های بسیاری را برافروخته داران آتش جنگ با اینکه دین

مردمان زمین  اند؛ های بسیار به هم بافته دروغ اند و دانشمندان بسیاری را نابود کرده
گستر دینی، به جشن و شادی  ستیز و اندوه ده، زندگیهای آزاردهن همواره بیش از آئین

پیش  های بلند به اند و هرگاه تیغ خونریز دین کُند شده، دانش را با گام و دانش بها داده
توانند بدون بهره گرفتن از  ان نیز نمی دار روی، امروزه تندروترین دین بدین اند. رانده

 ندگی کنند.های کیش ز برآمده از آموزه دستاورهای دانشِ

 جایگاه نهاد پادشاهی در زندگی ایرانیان

ای برخوردار بود. اَشا  از جایگاه و کارکرد ویژه «اَشا»ایرانیان کهن،  یدر باورها
هنجاری،  است که راستی، نیکی، درستی، به هستی نظم و قانون حاکم بر جهان

آورد.  د میهماهنگی، زیبایی، نرمی، آهستگی، تندرستی، جاودانگی و پیشرفت پدی
نادرستی، هرگاه در بخشی از جهان اَشا آسیب بخورد یا از بین برود، دروغ، بدی، 

زدگی، بیماری، مرگ و پسرفت پدید  هنجاری، ناهماهنگی، زشتی، درشتی، شتاب نابه
در قالب  های ایرانی ه در اسطورهیافت سازمان که باورهای کهنِ آید. هنگامی می
ها و  وی جای خود را به شخصیتهای مینُ پدیده شدند، ه میهای حماسی بازآفرید تانداس

 ا بازگوکنندة باورهایه ها و رزم رویدادهای حماسی دادند تا پادشاهان، پهلوانان، بزم
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های  شده، در داستان وی گیتاییهای مینُ گونه، هرکدام از پدیده باشند. بدین کهن ایرانیان
 وی خود برخوردار شدند.کارکرد مینُ حماسی ایرانیان از جایگاه ویژة متناسب با

به  ای های اسطوره مایه ان، بُنپرور شده از سوی کیش در ساختار فرهنگی آفریده
ریزی ساختار اجتماعی  های حماسی بازآفریده شد تا بنیانی باشند برای پی گونة داستان

 پیشرفتکنندة پایداری و  ون تضمیننظم و قانی که بتواند از اَشا یا پویا و کارآمد
ای شده بود، در  پاسداری کند. ساختار یا نهاد اجتماعی که جایگزین اَشای اسطوره

خوانده شد. بنابراین، نهاد پادشاهی یا پادشاه، در ساختار  «پادشاه»های حماسی  داستان
ای، پدیدآورندة راستی، نیکی،  پرور، باید همانند اَشای اسطوره باوری ایرانیان کیش

ی، هماهنگی، زیبایی، نرمی، آهستگی، تندرستی، جاودانگی و هنجار درستی، به
 پیشرفت باشد و از آنها پاسداری کند.

 رستاخیز ایرانیان

های حماسی  ای را به گونة داستان پرور باورهای اسطوره هنگامی که ایرانیان کیش
هی، ریزی کشورداری استوار بر نهاد پادشا کردند تا بنیانی باشد برای پی بازآفرینی می

ای جای خود را به ضحاک حماسی داد. ضحاک نماد نهادی اجتماعی  اسطوره اهریمنِ
ا مداری ر سیاست ،مردان دین به یاری آن، شاه پرور پدید آوردند تا بود که تازیان دین

شکستن نهاد پادشاهی، زمینه را برای رواج دروغ،  جایگزین کشورداری کنند و با درهم
زدگی، بیماری، کشتار و پسرفت  ری، زشتی، درشتی، شتابهنجا بدی، نادرستی، نابه

 فراهم کنند.
را از  دین تازی مردانِ دین تند شاهایرانیان در خیزشی فرهنگی ـ اجتماعی توانس

کنند. در هزارة تخت فرمانروایی به پایین بکشند و دست آنان را از قدرت کوتاه 
آنچنان در زندگی مردمان ریشه  رستیر، دین یا دیوپگست دین مردانِ دین فرمانروایی شاه

نگران بازسازی فرمانروایی  نمود و ایرانیان همواره دوانده بود که نابودناشدنی می
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برای پیدایش بستری شد  همان نگرانی اند. بوده ضحاک از بندگریز مردان یا  دین شاه
های  زارهپیشگویانه که بر اساس آن، ضحاک سه بار در پایان ه نگرانه یا باوری آینده

گریزد: بار نخست به گونة گرگ، بار  پس از روزگار پیدایش کیش مزدیسنا از بند می
گر  ، فتنهفریبکار مردِ دروغگو، شموغ یا دیندوم به گونة مار و بار سوم به گونة مرد اَ

وشیدر ی هگونه را پیروان کیش مزدیسنا به رهبر . ضحاک گرگافروز و جنگ
وشیدرماه پیروان کیش مزدیسنا به رهبری ه ه را همضحاک مارگون ند.ده شکست می

م، در پایان هزارة پس از روزگار هوشیدرماه یا در پایان سرانجا آورند. ای درمیاز پ
ضحاک سر برآورده به گونة مرد اَشموغ، با هزارسالة چهارم،  هزارة سوم از سه

 شود. رهبری سوشیانس، به دست پیروان مزدیسنا نابود می
ای  پیشگویی را با تاریخ ایران مطابقت دهیم، نتیجه نگری یا م این آیندهاگر بخواهی

های  ترین بخش شناختی، کهن های زبان آید: بر اساس پژوهش انگیز به دست می شگفت
معنی که کیش مزدیسنا در این زمان  این اند، به سال پیش سروده شده 1566 اوستا حدود

مردان  دین سال پیش که شاه 1566عنی حدود یسال بعد،  1666گذاری شده است.  بنیان
پایان بود؛ کورش  های بی در کشورهای گوناگون فرمانروا شده و جهان درگیر جنگ

به  کشورداری استوار بر خردستایی یا کیش مزدیسناپارسی سر برآورد و با بازآفرینی 
رش نگاران در گزا سال بیاساید. تاریخ 1666های دینی پایان داد تا جهان  جنگ
های این هزاره )از کورش پارسی تا سر برآوردن محمد تازی( به ندرت از  جنگ

گونه که پیش از کورش پارسی  ها، بدان کشتار مردم غیرجنگجو و ویران کردن آبادی
ر زمینه برای بازسازی اما، با سر برآوردن محمد، بار دیگ .اند رواج داشت سخن گفته

نگاران نوشتن  پس، تاریخ آماده گردید. ازآن گستری استوار بر دین مردیِ دین نهاد شاه
ها را از  گزارش دربارة کشتارهای ددمنشانة مردمان غیرجنگجو و ویران کردن آبادی

 سر گرفتند.
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چهرة مارگون خود را نمایان کرد.  زمین، ضحاک با چیرگی تازیان بر ایران
گ و تمدن را به شده از سوی کورش پارسی، فرهن گذاری چراکه، منش و روش بنیان

توانستند پس از نشستن بر تخت  مردان نمی دین پیشرفت داده بود که شاه ای اندازه
روی، آنان نیش  خویی هنگام جهاد را به کار بگیرند. بدین فرمانروایی همچنان گرگ

پسندی،  گرایی، شادی زهرآلودی به کار بستند تا فرهنگ و تمدن استوار بر زندگی
آرم از پای  آرام و آفرینندگی گستری دوستی پسندی، زیبایی ردستایی، مهرورزی،خ

داری فردوسی  انگیز بود که خردستایان به درفش و نابود شود. در آن بزنگاه بیم درآید
گوی نیش ضحاک مارگون را کشیدند تا فرهنگ و تمدن ایرانی زنده بماند و  پارسی

توانی برآمده از زهر ی و ناآرام از پژمردگی، خمودگ فرصت پیدا کند که آرام
 شده در جانش رها شود و برای رستاخیز آماده گردد. ریخته

نیش زهرآگین  شاهنامهاکنون، هزار سال پس از فردوسی که با سرایش 
بازگشته است. اکنون فرهنگ تازی را کشید، ضحاک به گونة مرد اَشموغ ضد

نابودی کشانده  ة فروپاشی وزمین را به آستان یرانا ،منش مردان تازی دین فرمانروایی شاه
ود، برای بازآفرینی کیش و زمان آن است که ایرانیان آگاه از پیشینة درخشان خ

ساز برپا  پادشاهی، رستاخیزی تاریخ نهاد و بازسازی پرور مزدیسنا یا خردستاییِ دانش
 دارند و ضحاک را برای همیشه نابود کنند.
ار نوینی برای کشورداری که ریزی ساخت برای گذر از جمهوری اسالمی و پی

ها و نیازهای جهان امروزین باشد، به دورنمایی از آنچه  هماهنگ با ویژگی
 داشتن ای، آغاز تالش برای ساختن هر سازة تازه نیازِ خواهیم بسازیم، نیازمندیم. پیش می

اش هستیم،  اندازی از آنچه خواهان ساختن ای نو است که بتواند برایمان چشم اندیشه
گرایانه برای مشخص کردن  طرحی آرماندر ادامة گفتار، رو،  ایان کند. ازایننم

گران  چارچوب نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانی، برای ارزیابی از سوی کنش
 شود: بند پیشنهاد میدانشگاهی، مدنی و سیاسی، در چهارده 
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د زمینة های انسان است و بای بهاترین دارایی زندگی، آزادی و آزادگی گران :1بند 
بر این اساس باید در  قید و شرط فراهم گردد. رسیدن انسان به آزادی و آزادگی بی

 های آیندة ایران چند نکته مورد توجه قرار گیرد: تدوین قانون
گسترترین قانون برآمده  ویرانگرترین و تباهی «اعدام» یک( کشتار قانونی یا

 .وداز باورهای دینی است که باید بدان پایان داده ش
هایی مانند قتل، تجاوز،  بزهکارانی که به جرمدن تنها برای ی کرزندان دو(
به کار گرفته  ربایی و سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی دست زده باشند، آدم
 د.شو

 بزرگساالن رابطة جنسی * الزم به تذکر است که باید هرگونه برقراری
رابطة هرگونه  باید همچنین آید.دکان و نوجوانان تجاوز به شمار با کو

 جنسی با بزرگسالی که برای برقراری رابطة جنسی رضایت نداشته باشد
 .هم تجاوز دانسته شود

ای از جامعه  نباید زندانی یا به هر گونههرگز را * کودکان و نوجوانان 
 .دور کرد

سال باشد. الزم به تذکر است که  7باید  * بیشترین زمان زندانی شدن
 شان، اگر سالمتزندانی بودن ، پس از پایان زمانها شده همة زندانی

 زمان زندانی یید نشود،پزشکان تأ روان و شناسان از سوی روان ،شانروانی
معنی که باز همان مدتی که به زندان محکوم  این ؛ بهدوشبودنشان تمدید 

تواند تا پایان زندگی  . این تمدید شدن میشده بودند باید در زندان بمانند
 ادامه یابد. بزهکار

زندانیان در زمان زندانی بودن باید سرگرم آموختن دانش یا هنر باشند * 
 و به هیچ کار دیگر واداشته نشوند.
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ه داشت های زندگی شخصی آزادی کامل شهروندان در برگزیدن ویژگی سه(
 .باشند

های شخصی کسی را  توان آزادی تنها زمانی می* الزم به تذکر است که 
 ون محدود کرد که گفتار و رفتارش به دیگران آسیب بزند.بر اساس قان

نوران، گیاهان و طبیعت ها، جا انسان نکتة قابل توجه اینکه: دیگران یعنی
 .جان بی

 باید قید و شرط، برای فراهم کردن زمینة رسیدن به آزادی و آزادگی بی :2بند 
 .ه باشدداشت قید و شرط وجود بی« آزادی بیان»

فاده از آزادی های مرتبط با سوءاست ای به خاطر بزه رسانهنباید هرگز  *
 د.بیان تعطیل شو

به اخذ  هیچ نشریه، کتاب، فیلم و دیگر ابزارهای بیان، نباید انتشار *
 د.مشروط گرد نهادی مجوز از کسی یا

اگر نهاد یا شخصی از آزادی باید قوانینی روشن وجود داشته باشد تا * 
د، شهروندان، استفاده کر ب رساندن به دیگرانبیان برای آزردن یا آسی

بر  توانندکری بلش ها و نهادهای کشوری و انجمن نهاد، های مردم انجمن
 دادگستری دادخواهی کنند.  اساس آنها در

 د.باش« زبان فارسی»همگانی کشور  اداری و آموزش باید زبان رسمی و :3بند 
های ایرانی بر عهدة  بانحفظ، آموزش و اشاعة ز * الزم به تذکر است که

نکتة قابل  ها خواهد بود. نهاد و دانشگاه های مردم ها، انجمن آموزشگاه
باید زبان هر زبانی که در سرزمین ایران گوینده بومی دارد،  توجه اینکه:

 د.ایرانی به شمار آی
از  ، بایدپیشین همة ایرانیان بدون توجه به دین، قومیت، جنسیت و ملیتِ :4بند 

 د.باشن کامل و برابر شهروندی برخوردار حقوق
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ربایی و  بزهکارانی که به قتل، تجاوز، آدمالزم به تذکر است که * 
در زمان زندانی  باید سوءاستفاده از موقعیت اجتماعی دست زده باشند،

بخشی از حقوق شهروندی آنان، ازجمله حق گزینش کارگزاران  بودن،
 .کشوری، معلق شود

 د.ای آن باش ، به مفهوم اسطوره«پادشاهی»باید ورداری ایران سامانة کش :5بند 
* پادشاهی ایران از سه نهاد مستقل ساخته خواهد شد: الف( انجمن 

 هستان، ب( انجمن دادگستری، پ( انجمن پادشاهی.مِ
 ایران نظارتی پادشاهی گذاری و مِهستان برترین نهاد قانونانجمن * الف( 

زرگان چهار انجمن مستقل، رد هم آمدن باز گ این انجمن خواهد بود.
انجمن برگزیدگان یعنی انجمن دانشمندان، انجمن نهادهای مردمی، 

های  های انجمن تشکیل خواهد شد. ویژگی انجمن ارتشیانو  ها استان
ای که بزرگانشان انجمن مِهستان را تشکیل خواهند داد، باید  چهارگانه

 چنین باشد:
 یک( انجمن دانشمندان 

  ،اعضای این انجمن از میان استادان فعال و بازنشستة دانشگاه
و به مردم  از سوی استادان فعال و بازنشستة دانشگاه برگزیده

 خواهند شد. معرفی
 پرسی از سوی مردمان  شده باید در همه اعضای برگزیده

 کشور تأیید شوند.
 تواند برای فراهم کردن زمینة مناسب  انجمن دانشمندان می
ای افزایش دانش، کارآمدی آموزش و گسترش پژوهش، بر

هستان ارائه دهد تا با تأیید قوانینی تدوین کرده و به انجمن مِ
قوانین پیشنهادی، قوانین پیشین این حوزه اصالح، معلق یا لغو 

 شوند.
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 تواند  می ،های علمی انجمن دانشمندان بر اساس پژوهش
 های برآمده از آن قانون صالح قانون اساسی یا برای ا هایی طرح

هستان برای پیشنهاد دهد تا پس از بررسی و تأیید در انجمن مِ
 پرسی گذاشته شوند. تأیید مردمی، به همه

 دو( انجمن نهادهای مردمی 
 فعال در  اعضای این انجمن از میان کنشگران نهادهای مردمی

های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و دیگر نهادهای مردمی  حوزه
 نهاد برگزیده خواهند شد. های مردم ، از سوی انجمنیمدن

 هایی  های مردمی انجمن انجمن الزم به تذکر است که
المللی  ، بینعلمی، ورزشی، صنفی، سیاسی حقوقی، فرهنگی،

ا ه گذاری، مدیریت، تأمین هزینه هستند که سیاست و غیره
خواهد  دهندة آنها و دیگر امورشان به عهدة اعضای تشکیل

 د.بو
 ترین  از کوچکهای مردمی باید کارشان را  انجمن

 نهادهای کشوری یعنی در محدودة روستایی یا شهری
پس مرحله به مرحله محدودة آغاز کنند و س

 ای و کشوری های استانی، منطقه را به سطح شانفعالیت
 افزایش دهند.

  انجمن نهادهای مردمی برای افزایش نقش مردم و نهادهای
تواند قوانینی تدوین کرده و به  ادارة امور کشور، میمردمی در 

هستان ارائه دهد تا با تأیید قوانین های استانی یا انجمن مِ انجمن
 پیشنهادی، قوانین پیشین اصالح، معلق یا لغو شوند.

 ها سه( انجمن برگزیدگان استان 
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 های استانی، از میان  اعضای این انجمن از سوی انجمن
 شود. من استان برگزیده مینمایندگان انج

 پرسی از سوی مردمان استان تأیید  برگزیدگان باید در همه
 شوند.

 داری، ساختارهایی همسان با ساختار  های استان سامانه
های آن نیز  کشورداری پادشاهی خواهد بود که زیرشاخه

خواهند بود تا  ساختارهای پادشاهی ساختارهایی همسان
نهادهای کشوری روستایی، شهری و  رگزاران درشایستگی کا

ترین کسان برای برگزیده شدن  آزموده شود تا شایسته استانی
کارگزاران پادشاهی شناسایی شوند. نهادهای کشوری استانی 

 چنین خواهد بود:
  )کوچکترین نهاد انجمنی که انجمن روستایی: یک

کشورداری خواهد بود که اعضای آن از میان شهروندان 
ز سوی شهروندان همان روستا برگزیده خواهند روستا، ا

 شد.
  انجمن روستایی قوانین محلی را برای چگونگی

 کند. ادارة روستا تدوین می
  انجمن روستایی از میان کسانی که شایستگی ادارة

کاندیدای عنوان  کم دو تن را به روستا را دارند، دست
ی ، دهیار از سوگیری گزیند تا با رای رمیب دهیاری

 برگزیده شود. مردمان آن روستا
  )روندان انجمن شهری: که اعضای آن از میان شهدو

 شهر برگزیده خواهند شد. شهر، از سوی شهروندان
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  انجمن شهری قوانین محلی را برای چگونگی ادارة
 کند. شهر تدوین می

  انجمن شهری، از میان کسانی که شایستگی ادارة
عنوان کاندیدای  ن را بهکم دو ت هر را دارند، دستش

گیری، شهریار از سوی  تا با رای گزیند برمی شهریاری
 برگزیده شود. مردمان آن شهر

  )این انجمن از نظر ساختار و عملکرد،انجمن استانی: سه 
انجمن مِهستان خواهد بود و اعضای  انجمنی همسان

در روندی همسان با برگزیده شدن  گانة آن های سه انجمن
)در سطح  هستانمِ دهندة انجمن های تشکیل نجمناعضای ا
 برگزیده خواهند شد. استانی(
 شود: های استانی از سه انجمن تشکیل می انجمن 

 یک( انجمن دانشمندان 
 دو( انجمن نهادهای مردمی 
  سه( انجمن برگزیدگان روستاها و شهرهای

 استان.
 د انجمن استانی قوانینی محلی استانی را برای ایجا

هماهنگی میان روستاها و شهرهای استان و چگونگی 
های کشور تدوین  همکاری استان با دیگر استان

 کند.  می
 ِگزینش پادشاه، از  انجمن استانی در روندی همسان

شهریار بوده  ان کسانی که یک دورة کامل دهیار یامی

داری  عنوان کاندیدای استان کم دو تن را به باشند، دست
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گیری استانی، استاندار از  ند تا در رایک معرفی می

 سوی مردمان آن استان برگزیده شود.

  استاندار در استان، کارگزاری همسان پادشاه

 در کشور خواهد بود.

 ها،  استاندار رابط میان استان با دیگر استان

 هستان و انجمن پادشاهی خواهد بود.انجمن مِ

 رای کارآمدتر کردن تواند ب ها می انجمن برگزیدگان استان

هستان ارائه نهادهای استانی، قوانینی تدوین کرده و به انجمن مِ

دهد تا با تأیید قوانین پیشنهادی، قوانین پیشین اصالح، معلق یا 

 لغو شوند.

 چهار( انجمن ارتشیان 

  اعضای این انجمن از میان افسران ارشد ارتش، از سوی

 اهند شد.ارتشیان فعال و بازنشسته برگزیده خو

 هستان تأیید شوند.شدگان باید از سوی انجمن مِ برگزیده 

 کارآمدتر کردن ارتش، قوانین تواند برای  انجمن ارتشیان می

لشکری تدوین کرده و به انجمن مِهستان ارائه دهد تا با تأیید 

قوانین پیشنهادی، قوانین پیشین لشکری اصالح، معلق یا لغو 

 شوند.

نظارتی ت که: سازمان بازرسی پادشاهی ایران، نهادِ * الزم به تذکر اس

های گوناگون به  ها و سطح هستان خواهد بود که در زمینهانجمن مِ

گی اجرای آنها و هایی در زمینة کارآمدی قوانین، چگون گردآوری داده

 پرداخت.پیامدهایش خواهد 
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 های سازمان بازرسی پادشاهی ایران همزمان برای انجمن  گزارش
 ستان، انجمن دادگستری و انجمن پادشاهی فرستاده خواهد شد. همِ

انجمن  دومین نهاد مستقل پادشاهی ایران، انجمن دادگستری خواهد بود.ـ ب( 
 .ن در پادشاهی خواهد بوددادگستری برترین نهاد پاسدار قانو

ها و  ها(، دادستان * اعضای انجمن دادگستری از میان داوران )قاضی
فعال و بازنشستة دادگستری، از سوی داوران،  یها( لدادیاران )وکی

 ها و دادیاران دادگستری فعال و بازنشسته برگزیده خواهند شد. دادستان
 شود: * دادگستری پادشاهی ایران از سه انجمن مستقل زیر تشکیل می

  )ها(. انجمن داوران )قاضییک 
 شوند. اعضای این انجمن از سوی داوران برگزیده می 

 توانند برای انجمن داوران برگزیده شوند که  کسانی می
های داوران استانی  کم یک دورة کامل عضو انجمن دست

 بوده باشند.
 پرسی از سوی مردمان  شده باید در همه اعضای برگزیده

 کشور تأیید شوند.
  )ها. انجمن دادستاندو 

 شوند. ها برگزیده می اعضای این انجمن از سوی دادستان 
 ها برگزیده شوند  توانند برای انجمن دادستان کسانی می

های  های دادستان کم یک دورة کامل عضو انجمن که دست
 استانی بوده باشند.

 پرسی از سوی مردمان  شده باید در همه اعضای برگزیده
 کشور تأیید شوند.

  :شهربانی )پلیس( بازوی اجرایی الزم به تذکر است که
 خواهد بود.ها  انجمن دادستان
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  )ها(. انجمن دادیاران )وکیلسه 
 شوند. اعضای این انجمن از سوی دادیاران برگزیده می 

 توانند برای انجمن دادیاران برگزیده شوند که  کسانی می
های دادیاران استانی  کم یک دورة کامل عضو انجمن دست

 بوده باشند.
 دمان پرسی از سوی مر شده باید در همه اعضای برگزیده

 کشور تأیید شوند.
 :ها زیر نظر انجمن دادیاران،  زندان الزم به تذکر است که

پزشکان اداره  روان شناسان و ها و انجمن روان دادستانانجمن 
 خواهد شد.

لشکری  برای به روز کردن قوانین کشوری و تواند * انجمن دادگستری می
تا با تأیید قوانین  هستان ارائه دهدقوانینی تدوین کرده و به انجمن مِ

 پیشنهادی، قوانین پیشین اصالح، معلق یا لغو شوند.
انجمن  سومین نهاد مستقل پادشاهی ایران، انجمن پادشاهی خواهد بود. ـ پ(

 .ی برترین نهاد اجرایی پادشاهی خواهد بودپادشاه
یک دورة کامل در  کم دست شود که * پادشاه از میان کسانی برگزیده می

 ها استاندار بوده باشند. انیکی از است
* کسانی که تمایل به پادشاهی داشته باشند، برنامه و اعضای انجمن 

د. مراحل بعدی کار خواهند کرهستان معرفی پادشاهی خود را به انجمن مِ
 به گونة ذیل خواهد بود:

 ِهستان، تأیید برنامه و شایستگی کاندیدای پادشاهی یک( انجمن م
عنوان اعضای انجمن پادشاهی معرفی  هتک کسانی که ب و تک

 کند. های استانی واگذار می اند را به انجمن شده
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 ِکم  هستان در آغاز سال پنجم دورة پادشاهی، دستانجمن م
دو کاندید پادشاهی را که برنامه ارائه داده و کارگزاران 

اند را به  انجمن پادشاهی برگزیدة خود را معرفی کرده
ی شده بررس های ارائه کند تا برنامه عرفی میهای استانی م انجمن

شده برای تشکیل انجمن  شود و شایستگی کارگزاران معرفی
 پادشاهی ارزیابی شود.

 ارزیابی شایستگی کارگزاران ها و  دو( پس از بررسی برنامه
های استانی،  شده برای تشکیل انجمن پادشاهی از سوی انجمن معرفی

ی نظر خود را دربارة کاندیدا، برنامة او های استان هر کدام از انجمن
شده برای تشکیل انجمن  ایستگی هر یک از کارگزاران معرفیو ش

 کند. پادشاهی اعالم می
 ِیشتری های استانی ب هستان دو کاندیدا را که انجمنسه( انجمن م

 کند. عنوان کاندیداهای پادشاهی معرفی می اند به آنها را تأیید کرده
 شده از سوی  معرفی ین کشور از میان کاندیداهاچهار( مردما

 گزینند. به پادشاهی برمی گیری از طریق رای یکی راانجمن مِهستان 
شده و تأییدشده از  هستان برنامة اعالم* انجمن پادشاهی زیر نظر انجمن مِ

 سوی مردم را اجرایی خواهد کرد.
  س برنامة تواند بر اسا ه میانجمن پادشاهی در هر دورة پنج سال

انداز صندوق ذخیرة ملی را در داخل  سوم پس شدة خود، یکتأیید
در ادامة گفتار  گذاری کند. های گوناگون( سرمایه کشور )در حوزه

 دربارة صندوق ذخیرة ملی توضیح خواهم داد.
 انداز  سوم پس گذاری یک تواند برای سرمایه انجمن پادشاهی می

های گوناگون،  ر( در حوزهصندوق ذخیرة ملی )در خارج از کشو
 هستان پیشنهاد دهد.هایی تدوین کرده و به انجمن مِ برنامه
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 تواند برای اجرای کارآمدتر برنامة خود انجمن پادشاهی می، 
هستان ارائه دهد تا با تأیید قوانین قوانینی تدوین کرده و به انجمن مِ

 پیشنهادی، قوانین پیشین اصالح، معلق یا لغو شوند.
از شده،  ، همة کارگزاران برگزیدهدر پادشاهی ایرانم به تذکر است که الزـ 

( تا بزرگترین نهاد و دهیاری انجمن روستاییکوچکترین نهاد کشوری )
پرسی از سوی مردمان تأیید  ( باید در همهپادشاهی و هستانکشوری )انجمن مِ

 شوند.
شند و از سوی * کارگزاران پادشاهی ایران تا زمانی که شایستگی داشته با

به  توانند بدون گسست برگزینندگان نیز شایسته دانسته شوند، می
 به کار خود ادامه دهند. های مختلف برگزیده شده و کارگزاری در سطح

در  توانند های مردمی با توجه به محدودة فعالیت خود، می * انجمن
 صورت آشکار شدن ناتوانی یا ناشایستگی کارگزاران کشوری، زیر نظر

برکناری، گردآوری  ، به تدوین دادخواستِدادستانی، برای برکناری آنان
شده در قانون و ارائة آن به  امضاء از شهروندان برای آن به اندازة تعیین

 دادگستری اقدام کنند.
 از  دنی روند گردآوری امضاء شهروندانپس از تأیید قانونی بو

 د شد.سوی دادگستری، کارگزار مورد نظر برکنار خواه
ترین پدیدة زندگی انسان است و پادشاهی ایران برای از  جنگ اهریمنی: 6بند 

های جنگ در جهان و فراهم کردن زمینة آشتی جهانی فراگیر و  میان بردن زمینه
 روی: بدین پایدار تالش خواهد کرد.

افزاری از سوی پادشاهی  * فروش یا در اختیار قرار دادن هرگونه جنگ
 کشور( ممنوع خواهد بود. )شخص، گروه ونگان ایران به بیگا

گام جهانی  به پادشاهی ایران در جامعة جهانی پیگیر ایجاد گام* 
 مرز خواهد بود. یکپارچه و بی
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کنند، از  همة کودکان و نوجوانانی که در قلمرو پادشاهی ایران زندگی می :7بند 
 آموزش و پرورش همگانی و رایگان برخوردار خواهند بود.

از آغاز چهار سالگی آغاز خواهد شد و در پایان نوجوانی آموزش کودکان ـ 
 )پایان بیست و یک سالگی( پایان خواهد یافت.

 * آموزش و پرورش همگانی چند پایه خواهد داشت:
  یک( کودکستان به مدت سه سال. در این پایه پرورش

زی و با های فردی و اجتماعی کودکان به یاری بازی، اسباب توانمندی
  بازی مورد توجه خواهد بود. هم
 دبستانی به مدت یک سال. ایجاد آمادگی برای آموزشِ  دو( پیش

 ها دستور کار این پایه خواهد بود. ها و شماره خواندن و نوشتن واژه
  ،سه( دبستان به مدت هفت سال. در این پایه آموزش خواندن

ز خود و نوشتن، حساب کردن، رفتارهای اجتماعی، مراقبت ا
 شناسایی استعدادهای هنری و فنی پیگیری خواهد شد.

  )ستان به مدت سه سال. در این پایه پرورش فرهنگچهار
های اجتماعی و  های اجتماعی، آشنایی با نهادها و فعالیت مهارت

های جهان در دستور کار  ها و تمدن همچنین آشنایی با فرهنگ
 خواهد بود.

 سال. در این پایه، نوجوانان با قوانین،  پنج( دبیرستان به مدت سه
های  های علمی، فنی و هنری و همچنین سازمان وکارها، رشته کسب

 المللی آشنا خواهند شد. بین
 های مدنی  شش( پیشاهنگی به مدت یک سال. در این پایه مهارت

 و امدادی به نوجوانان آموزش داده خواهد شد.
شهروند ایران، پس از پایان پایة  هر نوجوانِالزم به تذکر است که * 

مایة  ن دستعنوا اعتباری مالی بهباید پیشاهنگی، جوان به شمار آمده و 
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تواند از آن برای یادگرفتن یا راه انداختن شهروندی دریافت کند تا ب
 گذاری، رفتن به دانشگاه و دیگر امور مورد نظرش مایهوکار، سر کسب

 بهره ببرد.
مینیان است. پادشاهی ایران برای پاسداری از زمین و زمین مادر همة ز :8بند 
در حد توان هر کاری الزم  جان یعنی مردمان، جانوران، گیاهان و طبیعت بیزمینیان 

 د.جام بدهان ، بایدباشد
دین گرایشی شخصی است و هر دینداری حق خواهد داشت که به صورت  :9بند 

 های دینی را برگزار کند. خصوصی آئین
 های دیگرآزار را نخواهد داشت. نداری حق برگزار کردن آیین* هیچ دی

 انپزشک روان ان وشناس های خودآزار باید زیر نظر روان * برگزاری آیین
 انجام بگیرد.

برانگیز به گونة اجتماعی آزاد خواهد  های دینی شادی * برگزاری آیین
 بود.

تی برای آموزش، ای، هیچ محدودی برای پیشرفت دانش، در هیچ زمینه :11بند 
 پرورش و پژوهش وجود نخواهد داشت.

مایشی که آزار یا آسیب به دیگری هرگونه آز الزم به تذکر است که *
 ،دداشته باش را در پی جان ، جانوران، گیاهان و طبیعت بیمردمانیعنی 

 شدنی خواهد بود. هستان انجامتنها با مجوز انجمن مِ
ی داشته باشد یا در ایران زاده شده باشد، هرکس که پدر یا مادر ایران :11بند 

رود، حتی اگر  هرگز از بین نمی آید و حقوق شهروندی او د ایران به شمار میشهرون
 د.اششهروند کشور یا کشورهای دیگری هم ب

توانند شهروندی ایران را به دست  * شهروندان دیگر کشورها هم می
 آورند.
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تک  نی، نظر خود را دربارة تک* هر شهروند ایرانی پس از پایان نوجوا
 بندهای قانون اساسی پادشاهی اعالم خواهد کرد.

نظر خود دربارة بندهای قانون اساسی پادشاهی  * هر شهروند پس از اعالم
تواند دوباره دربارة آنها  در آغاز جوانی، هر هفت سال یکبار هم می

 نظر کند. اعالم
  رای تأیید یا رد پرسی چندگانه ب همهالزم به تذکر است که

هر سال همزمان با  ،تک بندهای قانون اساسی پادشاهی ایران تک
 پایان پایة پیشاهنگی برگزار خواهد شد.

هستان هر سال اعتبار بندهای قانون اساسی پادشاهی را با توجه * انجمن مِ
نظر تازة دیگر  جوانان، اعالم به افزایش یا کاهش تأیید آنها از سوی تازه

 و کاهش نظر مردگان، تأیید و اعالم خواهد کرد.شهروندان 
  های  پرسی همهاگر بندی از قانون اساسی پادشاهی ایران در

حد نصاب معتبر بودن خود را از دست بدهد، از سوی  سالیانه
درپی حد  شود و اگر در هفت سال پی هستان معلق اعالم میانجمن مِ

ل خواهد شد تا بند ویژه تشکی هستانِنصاب آن بازنگردد، انجمن مِ
 جایگزینی تدوین کند.

  با معلق اعالم شدن بندی از قانون اساسی، قوانین برآمده از
آن تا تدوین و تأیید بند جایگزین و قوانین برآمده از آن معتبر 

 خواهند ماند.
 پرسی ویژه،  پس از تأیید بند جایگزین در همه

ساس های تخصصی ویژه تشکیل خواهد شد تا بر ا انجمن
ن برآمده از بند قوانین جایگزین برای قوانی ،بند جدید

 .پیشین تدوین کند
 بنیان فرهنگ و تمدن بر خانواده استوار است. :12بند 
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 آید. شدن پیوند همسری میان یک زن و یک مرد پدید می ـ خانواده از بسته
 د.خواهد آم* مادر سرپرست خانواده به شمار 

 خواهند نام خانوادگی را از مادرشان  فرزند یا فرزندان خانواده
 . گرفت

پس از دهند،  های زن و مردی که تشکیل خانواده می * همة دارایی
 د.یی خانواده به شمار خواهد آمشدن پیمان همسری میان آنان، دارا بسته

های خانواده به صورت مساوی  همة دارایی ،* هنگام جدایی دو همسر
ود، مگر اینکه یکی از همسران ش میان اعضای خانواده تقسیم می

در این صورت نیمی از سهم او به همسرش  ؛شکنی کرده باشد پیمان
 رسد. می

 ها از حقوق یکسان برخوردار خواهند بود. ـ فرزندان و فرزندخوانده
* نوباوگان، کودکان و نوجوانان در برابر هر نوع خشونتی از 

 های ویژه برخوردار خواهند شد. پشتیبانی
هنگام جدایی دو همسر، مادر ناشایست برای سرپرستی شناخته * اگر 

 رسد. های خانواده به پدر می شود، سرپرستی فرزندان و فرزندخوانده
 ها  در صورتی که پدر هم برای سرپرستی فرزندان یا فرزندخوانده

های خانواده به سرپرستان  ناشایست شناخته شود، فرزندان یا فرزندخوانده
 خواهد شد.شایسته سپرده 

رسد و  * همة دارایی خانواده پس از مرگ یکی از همسران به دیگری می
 شود. شناخته می و دارایی آنان ها وی سرپرست فرزندان و فرزندخوانده

 ـ شمار همسرگزینی محدود خواهد بود.
توانند همسر برگزینند یا به همسری برگزیده  * کودکان و نوجوانان نمی

 شوند.
 تناسب سنی داشته باشند. * دو همسر باید
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گزینند، پس از تأیید سالمت  * کسانی که یکدیگر را برای همسری برمی

توانند  پزشکان می روان شناسان و روان پزشکان،تنی و روانی آنان از سوی 

 پیمان همسری ببندند.

د. این هفت گواه بسته خواهد ش * پیمان همسری با گواهی هفت گواه

های همسران در طول زندگی مشترکشان  ختالفمسئول رسیدگی به همة ا

 خواهند بود.

  )هفت گواه این کسان خواهند بود: الف( نمایندة دادستانی؛ ب

دادیار )وکیل( عروس و دادیار داماد؛ پ( مادر عروس و مادر داماد؛ 

ت( دو تن که یکی از سوی عروس و دیگری از سوی داماد برگزیده 

 شوند. می

گیرند مادر شوند، از زمان بارداری تا زمان رسیدن  میم میزنانی که تص: 13بند 

 فرزند یا فرزندانشان به سن جوانی از امتیازهای ویژه برخوردار خواهند بود.

گیرند هم از  می ه* زنانی که سرپرستی کودکان و نوجوانان را بر عهد

 برخوردار خواهند بود. یامتیازهای مادر

شوند، از زمان  ها می خواندهرزندنی که سرپرست فرزندان یا ف* پدرا

ها به سن جوانی از  رسیدن به این سرپرستی تا رسیدن فرزندان یا فرزندخوانده

 امتیازهایی همسان با امتیازهای مادری برخوردار خواهند بود.

 اقتصاد در پادشاهی ایران صددرصد خصوصی خواهد بود. :14بند 

کنندگی،  ریزی، هماهنگ امه* تنها نقش نهادهای پادشاهی در اقتصاد، برن

 پشتیبانی، نظارت و پاسداری از قانون خواهد بود.

مشخص  چیستی آنها را هستان* مالکیت منابع استراتژیک )که انجمن مِ

 ی خواهد بود.ملکند(  می
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 شده از سوی  بندی زمان برداری از منابع استراتژیک به گونة بهره
به بخش خصوصی واگذار  هستانانجمن پادشاهی و با تأیید انجمن مِ

 خواهد شد.
 * درآمدهای پادشاهی از سه راه تأمین خواهد شد:

  :شهروندان روستایی ودرصدی از درآمد سالیانة باج یک( باج 
 .خواهد بود شهری و بیگانگان فعال در کشور

 شده از هر روستا و هر شهر در همان  دوسوم باج گردآوری
 هزینه خواهد شد.کنندة باج  روستا یا شهر پرداخت

 در صندوق شده از روستاها و شهرها  باج گردآوریسوم  یک
 انداز خواهد شد. ذخیرة ملی پس

  :درصدی از ارزش دارایی منقول و غیرمنقولخراج دو( خراج 
 خواهد بود. شهری و بیگانگان فعال در کشور شهروندان روستایی و

 اساس شده از سراسر کشور، بر  سوم خراج گردآوری دو
های کشور  برنامة انجمن پادشاهی برای توسعة زیرساخت

 گذاری خواهد شد. سرمایه
 شده از سراسر کشور در صندوق  سوم خراج گردآوری یک

 انداز خواهد شد. ذخیرة ملی پس
 برداری از منابع استراتژیک. سه( درصدی از سود حاصل از بهره 

 نداز خواهد ا در صندوق ذخیرة ملی پساین درآمد سوم  یک
 شد.
 برداری از منابع استراتژیک، از  حاصل از بهره سوم درآمددو

سوی انجمن پادشاهی برای توسعة پژوهش در کشور هزینه 
 خواهد شد.
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 شهروندان روستایی و ریگ )میراث( چهار( درصدی از مرده 
 شهری و بیگانگان فعال در کشور.

 کشور شده از سراسر  های گردآوری ریگ دوسوم مرده
جوانان تقسیم خواهد  مایة شهروندی، میان تازه عنوان دست به

 شد.
 شده از سراسر کشور در  های گردآوری ریگ سوم مرده یک

 انداز خواهد شد. صندوق ذخیرة ملی پس
* 

چندان دور، زمانی که نخبگان ایران در پی  روزگاری نهمیهن گرامی،  هم
روسیه آگاه شدند که کشور از کاروان  درپی در برابر ارتش تزارهای های پی شکست

اما  آهنگ آغاز شد.پیشرفت جا مانده است، تکاپویی برای رسیدن به آن کاروان تند
ازآنجاکه نخبگان آشنا با تمدن مدرن فرنگ، همانند مردمان کوچه و بازار، در 

ار دینی گرفتار بودند، جامعة ایران را گرفت اجتماعی و های تارهای پیدا و پنهان سنت
تنها به کاروان  رو، نه ازاین ایی کردند که همچنان ادامه دارد.روند آزمون و خط

شهروندی نیز  ترین حقوق انسانی و وز از ابتداییایم، هن فنی نرسیده های علمی و پیشرفت
 محروم هستیم.

در جریان جنبش مشروطه برخی نخبگان کشورمان با تیزبینی عامل اصلی عقب 
ایرانیان را زندگی های بنیادین در منش و روش  رندة دگرگونیماندن کشور و بازدا

دریافته و دلیرانه فریاد برآوردند و سر سبزشان را به باد دادند تا چراغی باشند بر راه 
آیندگان. جنبش مشروطه نسیمی بود که بوی آزادی و آگاهی را در کشور پراکند و 

بخش برای  ما آن نسیم جانماندگی را سرمست گرداند؛ ا مردمان خسته از واپس
داد. با  گرایان بوی مرگ و نابودی می جو، برای واپس خواه و پیشرفت مردمان آزادی

دیدند، روش آزمون و خطا  بخشی توانا می برآمدن رضاشاه که ایرانیان او را رهایی
های  ها و کاستی انداز روشن داد و با وجود نارسایی ای با چشم جای خود را به برنامه
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های مختلف، کشور در مسیر پیشرفت قرار گرفت. نسیمی که برای  ناگون در زمینهگو
داشت  داد، بادی شده بود که کاله از سرشان برمی گرایان بوی مرگ و نابودی می واپس

ای گمان داره خاست، بی کرد که اگر برمی های تندبادی را آشکار می و نشان
کاله ماندگان، رخت و ریخت دگر  ز بیکند. بسیاری ا شان را از ریشه برمیحاصل بی

گراتر بودند، بیش از پیش واپس نشستند تا فقط  کردند؛ اما، گروهی که از همه واپس
 بمانند.

های روزگار سنگی پیش پای ایرانیان افکند و کشور را از رهپویی در راه  بازی
آجین  دشنهبه پستو خزیده به یکباره سر برآورد و با  گراییِ پیشرفت بازداشت. واپس

ترین سخنگویان مدرنیتة ایرانی )احمد کسروی( نشان داد که  کردن یکی از برجسته
خطری که جامعة ایرانی آن را درنیافت و  اه رفته بازگرداند.بازآمده تا کشور را از ر

قدرت  گراترین قشرهای جامعه به درنتیجه، چندی نگذشت که با دست یافتن واپس
ترین  ثروت و درآمدهای ملی و به کار انداختن اهریمنی شان برسیاسی، چنگ انداختن

پراکنی و چپاول، بسیاری از دستاوردهای جنبش مشروطه و  های سرکوب، دروغ شیوه
گستر  های تباهی محمدرضاشاهی از دست رفت. سیاست و روزگاران رضاشاهی

یشرفت تنها کشور را از دنبال کردن کاروان پ جمهوری اسالمی، از آغاز تاکنون، نه
های گوناگون ایرانیان را به پسرفتی ویرانگر  علمی و فنی بازداشت، بلکه در زمینه

 دچار کرد.
اید فردا نه از امروز وضعیت کشورمان به جایی رسیده که اگر کاری نکنیم، ش

 بینی و جهانکاری بنیادین نیز به  دادن نشان. برای انجام نه از تاک تاک نشانی بماند،
اندازی از آنچه  ای روشن نیازمند هستیم که بتواند چشم و برنامه ای نوین اندیشه

ریزی ساختار کشورداری نوین  خواهیم بسازیم، نمایان کند. بدیهی است که پی می
 چارچوب نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانی نویس ایران، بر اساس چارچوبی که در پیش

 .پذیر است وری اسالمی امکانپیشنهاد شده، تنها با پایان دادن به حاکمیت ننگین جمه
 روی، باید کارهای زیر انجام گیرند: ازاین
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( تشکیل انجمن مدیریت گذار از جمهوری اسالمی، برای واداشتن حاکمیت به 1

 آمیز از قدرت. گیری مسالمت کناره

 ب نیروهای کارآمد سپاه( ادغام سپاه پاسداران انقالب اسالمی در ارتش و جذ1

 های لشکری. یابیدر ارتش، پس از ارز

یافتة  ( بازداشت همة آخوندها و کسانی که در سرکوب، کشتار و فساد سازمان1

 اند، توسط ارتش. گذاری و فرماندهی داشته حاکمیت جمهوری اسالمی نقش سیاست

های نظام  آمده از تبهکاری جان جویی افسارگسیختة مردمانِ به برای جلوگیری از انتقام

 اسالمی.

نویس ساختار  پیشپرسی چندگانة همزمان، برای تأیید بندبند  مه( برگزاری ه1

ریزی نهادهای  پیو سپردن قدرت به انجمن مدیریت نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانی 

 .به مدت هفت سالنویس تأییدشده از سوی ایرانیان،  بر اساس پیش نوین

ادهای ریزی نه پیگیری برای برگزیدن اعضای انجمن مدیریت  ( برگزاری رای5

 پادشاهی ایران.

دان، اقتصاددان،  دانشمندان برگزیدة حقوقشاملِ  هستان( تشکیل انجمن م6ِ

، برای تدوین قانون اساسی پادشاهی شناس عصب و شناس شناس، روان دان، جامعه تاریخ

چوب چارعنوان  حقوق بشر بهایران بر اساس دو معیار: الف( اعالمیة جهانی  نوین

عنوان  به نویس چهارچوب نوسازی فرهنگ و تمدن ایرانی، پیشذهنی و آرمانی، ب( 

 کاربردی. و چارچوب عینی

مربوط به فساد و تبهکاری  ( تشکیل دادستانی ویژه برای گردآوری اسناد7ِ

 یافتة آخوندها و کارگزاران حاکمیت جمهوری اسالمی. سازمان

 ون اساسی پادشاهیقان پرسی چندگانة همزمان، برای تأیید بندبند ( برگزاری همه8

 ایران.
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های مدنی ـ کیفری و  های تخصصی دانشمندان برای تدوین قانون ( تشکیل انجمن9
با توجه به دو دسته قوانین:  بر اساس قانون اساسی پادشاهی ایران، کشوری ـ لشکری

 المللی. شده در کشورهای مختلف، ب( قوانین بین قوانین مترقی و کارآمد تدوینالف( 
های کشوری و لشکری  ریت طراحی نشانل انجمن تخصصی برای مدی( تشکی16

 .پادشاهی نوین ایران
های مدنی ـ کیفری و  های تخصصی، برای تأیید قانون پرسی ( برگزاری همه11

 کشوری ـ لشکری.
و انجمن پادشاهی  ، انجمن دادگستریهستانانتقال قدرت به انجمن مِ( 11

، در پایان هفتمین سال تشکیل انجمن ادشاهی ایرانشده بر اساس قانون اساسی پ برگزیده
 .ریزی نهادهای پادشاهی ایران مدیریت پی

گیری دربارة چگونگی برخورد با آخوندها و کارگزاران  ( برگزاری رای11
 حاکمیت جمهوری اسالمی.

( برپایی دادگاه برای رسیدگی به عملکرد آخوندها و کارگزاران حاکمیت 11
 نوین در چارچوب قانون اساسی پادشاهی ی،گیر اساس نتیجة رایبر  ،جمهوری اسالمی

 برآمده از آن. دنی ـ کیفری و کشوری ـ لشکریهای م ایران و قانون
******* 
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