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آفريدن ملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش مردمی «

فـردوسی،آفريننده»منش ِمردمی ِ«
وحکومت نـوين ِ◌ايران
مـلـ ّت
ِ
================ ===================

فـردوسـی :
کليدھمه بندھاست«
»انسانِ ،
بنيادحقوق بشرودموکراسی
پروتاگوراس با اين انديشه که » انسان ،اندازه ھمه چيزھاست « ،
بنياد حقوق بشررا درغرب گذاشت  .اين انسانست که اندازه حکومت
وقانون واخالقست  .و فردوسی با اين انديشه که » انسان ،کليد ھمه
بند ھاست «  ،بنياد حقوق بشر و منش مردمی را ازنو درفرھنگ
ايران  ،زنده وتازه ساخت  ،که نفی ھمه قدرتھا وحکومتھا و رھبرھا
را ميکند  .انسان ) مردم ( کليد ھم بندھاست  ،به معنای آنست که ھيچ
مشکلی نيست که انسان نتواند ازخودش آن را بگشايد  .فردوسی که
درشاھنامه  ،پس از پيدايش جھان  ،تصوير انسان را به عنوان » کليد
ھمه بندھا « کشيده است  ،با اين عبارت  ،ارج انسان
) ( dignity=Würdeرا مشخص و برجسته ساخته است  .انسان
ارجمند است  ،چون کليد ھمه بندھاست  .اين انسان ) = مردم (است
که خود را درآغازپيدايشش  ،را به عنوان » کليد ھمه بندھا «
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ميشناسد  ،وميگويد که من  ،کليد ھمه بندھا ھستم  .با اين شناخت خود
است که انسان  ،مدنيت را ميآفريند .
جھان را به خوبی من آراستم
چنان گشت گيتی که من خواستم
اين انسانست که با چنين شناختی ازخود  ،اصل قدرت وحکومت
وقانون و اخالق وھنر ميشود  .انسانی که ھمه مشکالت ومسائل را
ميتواند با نيروی جوشيده از جان خود  ،بگشايد  ،نيازی به راھبرو قيم
وحاکم وپيشوا و قانونگذارو اندازه گذار) ارزشگذار( ندارد .
فردوسی ميگويد که مردم ) انسان (  ،کليد ھمه بندھا درجھان »ھست
«  ،ولی نميگويد که انسان  ،کليد ھمه مشکالت ومسائل را » دارد « .
مردم  ،کليد ھمه بند ھا و پيچيدگيھا وگرفتاريھا و» پيوند « ھا را
ندارد  .اوکليدی » ندارد « که از کسی گرفته باشد  ،يا کسی نيز بتواند
اين کليد را ازاو بگيرد  .بلکه وجود انسان درتماميتش  ،اين کليد
ھست  .ديده ميشود که » ميتراس « در نقوش برجسته روم  ،دارنده
کليد است و سپس ﷲ نيز دراسالم  ،کليد آسمانھا وزمين را نزد خود
می يابد  » .وعنده مفاتيح الغيب = سوره نور  ،له مقاليد السموات
واالرض «  ،سوره زمر .ﷲ  ،کليد نيست  ،بلکه ادعا ميکند که اين
کليدھا نزد اوھستند واين کليدھا ازآن اوھستند  .اينھا اين کليد ھا را
ازکجا آوره اند ؟ اينھا  ،انسانھارا ازکليد بودن  ،انداخته اند  .اينھا
خواسته اند ارج انسان را ازگوھرانسان  ،بزدايند  .اينھا  ،خواسته اند
حق وتوانائی قانونگذاری وارزشگذاری وحاکميت و اجتماعسازی را
از وجود انسان  ،حذف کنند  .ولی  ،فراموش کرده اند که انسان ،
کليدی ندارد  ،که بتوان ازآن به » غنيمت « برد  ،بلکه وجود انسان ،
وملک خود
کليد ھست  ،و کليد را نميتوان ازاو به غارت گرفت ُ ،
ساخت .
انسان  ،کليد گشودن گنج ھارا که پنھانند  » ،ندارد «  ،بلکه »
وجودش  ،کليد ھست «  .اين » کليد بودن انسان « است که » ارج =
 «dignityاورا معين ميسازد  .اين کليد بودن انسانست که » منش
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مردمی « است  .آنکه ميخواھد » منش مردمی « را از انسان بگيرد ،
بايد وجود او يا  ،منش او را  ،از » کليد بودن « بيندازد  .بايد سلب
اصالت ازانسان بکند  .بايد اصالت انسان را از انسان  ،غصب کند .
انسان  ،کليد ندارد که بتوان سلب مالکيت ازاو کرد  .بلکه انسان ،
خودش  ،سراسروجودش  ،ھمين کليد ھست  .گرفتن کليدی ازانسان
که ھمه مشکالت را ميگشايد و ھمه رازھا را ميگشايد وکشف ميکند ،
به معنای سلب انسانيت از انسان  ،سلب منش مردمی از مردم
) انسان ( است .
بريدن ويژگی کليدی  ،با شمشيرامـر ازجان انسان  ،بريدن آزادی
وخرد جوشينده ازجان است که بسيار دردناک و اکراه
وسرفرازی
ِ
آميزاست وبرترين بيداد ميباشد  .اين » بنده وعبد ومخلوق سازی «
از وجود » سرفراز انسان که سرش راست برشد چو سرو بلند « ،
برترين آزارجان وبرترين ستم است  .محروم کردن انسان  ،از
سرفرازی و آزادی واستقالل گوھريش ھست که ستمگريست  .انسان
 ،ھيچگاه اين » دردجانکاه « را که نابود کردن ارج ومنش مردمی
اوست نميتواند فراموش کند  ،و اين زخم ناسوروجوديست که اورا
ھميشه به سرکشی و طغيان دربرابر » کليد دزدان « برميانگيزد .
انسان  ،نميتواند کليد بودنش را ازوجود خودش ببـُرد وجدا سازد و به
ديگری بدھد  ،چون با اين کار ،ديگر  ،انسان نيست  ،وبدست خودش
 ،خودش را نابود ميسازد  .انسانی که کليد بودن خود را درعھد
وميثاقی  ،تسليم ديگری بکند  ،انسانيت را ازخود  ،حذف ميکند
وميزدايد و ارج خود را نابود ميسازد  .بنا براين فردوسی  ،بحث از»
کليد داشتنی « نميکند  ،بلکه بحث از » کليد بودن انسان « ميکند  .بنا
ِ
براين ھمه عھد وميثاق ھائی که دراين راستا يکسويه  ،با انسان بسته
شده اند و بسته بشوند  ،باطل وناحق ھستند  ،چون سلب انسانيت
ازانسانند  .پس ازعبارت بندی » پيدايش جھان « که يکی از ديگری ،
پديدارميشوند  ،انسان » مردم « پديدارميشود :
چو زين بگذری  ،مردم آمد پديد
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شد اين بندھارا سراسر کليد
سرش راست برشد  ،چو سروبلند
به گفتارخوب و  ،خرد  ،کاربند
انسان درھمان فطرت  ،کليد ھمه بندھا ميشود
چرا کل وجود انسان  ،کليد است ؟
درفرھنگ ايران  ،خرد  ،درھمه تن  ،جای دارد .در مينوی خرد
) ترجمه تفضلی( ميتوان ديد که خرد از انگشت وارد تن انسان ميشود
ومانند پا  ،درکالبد کفش،جای ميگيرد ) اين به معنای آنست که خرد
درجان  ،اصل جنبش و پيوند يابی است (  .نوک پستان ،اينھمانی با
انگشت کوچک داده ميشد  .به عبارت ديگر ،خرد با مکيدن شيرکه
دگرديسی خون ازپستان مادراست ،درسراسرتن  ،پيدايش می يابد .
به شير » ،جيوام « گفته ميشده است  » .جی  +وام « يا » جيو  +وام
« چند معنا دريک راستا دارند  » .وام « که درفارسی » بام =
روشنی ِپگاه « شده است  ،درسانسکريت ،ھم به معنای » پستان«
وھم به معنای » زنخدای مھر « است  .جيوام  ،ھم به معنای » زندگی
وتوافق وآفرينندگی « اززنخدای مھر ميباشد  ،و ھم به معنای »
زندگی ازپستان خدای مھر « و ھم به معنای » خون ازپستان خدای
مھر« است  .ولی معنای جيوام  » ،روج = روشنی= روز « نيز
ھست واين نام » ُزھره = ّ
خرم = بيدخت = پَگ در پگاه « ميباشد .
شيرسپيد  ،درتن  ،دگرديسی به » روشنی «  ،به » بھروج = بھروز
ُ
مادرزھره يا
« می يابد  .روج نام ارتافرورد ) سيمرغ ( نيزھست که
ّ
خرم باشد  .ازآنجا که ُزھره  ،ستاره روشن بامدادی يا » اوشين گاه =
گاه به ھوش آمدن « است  ،شيرمادر درتن  ،دگرديسی به ھوشياری
وبيداری وروشنی و» بھروزی « می يابد  .خرد  ،درفرھنگ ايران ،
مجموعه شيرازه شده » بينشھای ھمه حواس باھم « گفته ميشود .
به
ِ
اينست که ھمه اندام واجزاء تن  ،درخردمندی وانديشيدن  ،انبازو
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ھمکار شمرده ميشوند  .از ھمکاری پا ودست وشکم وجگرودل
وسپرزوقلوه ُ
وشش وزبان وگوش وچشم وپوست وموو  ، ...خرد
پيدايش می يافت  ،تا نگھبان جان باشد  .خرد  ،به آسمان وفراسوی
گيتی نميانديشيد  ،بلکه به فراھم آوردن خوشی وشادی وبھروزی تن
درگيتی ميانديشيد  .اين پديده را امروزه  ،سکوالريسم مينامند .
خرد ،ازجان )= جی  +يان = جايگاه زندگی = جايگاه خدای عشق
وبھروزی و موسيقی وشادی وشناخت ( که » آتش جان « نيز ناميده
ميشد  ،پيدايش می يافت  ،وآتش جان  ،سربرميافرازد و سرکش
وياغی و خواھنده است  .خواست که » خوا +آز« باشد  ،ھمان »
يازيدن وافراختن تخم يا اصل « ميباشد  .خواستن  ،يازيدن
گوھرجانست  .آتش جان  ،دگرديسی به » منيدن= انديشيدن « و »
خواست « و » سرفرازی « می يابد .
نخستين انسان  ،جھان را آنگونه که ميخواھد  ،تغييرميدھد
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اين » خرد که سرا سرتن را فراميگيرد «  ،درنخستين » انسان «
پيکرمی يابد  ،که يک نامش » منو= مانو«  ،ونام ديگرش » جمشيد=
ييما « ھست  » .منو= من« يعنی » انديشنده = آنکه می مند «  ،آنکه
» سرچشمه انديشيدن ومنيدن « ھست  .درفرھنگ ارتائی = زنخدائی
ايران  ،اين جمشيد بود که نخستين انسان شمرده ميشد  ،و بيان »
فطرت ھرانسانی « بود .
» کيومرث «  ،تصويراز» تخم نخستين انسان « در يزدانشناسی
زرتشتی است که به کلی با تصويرجمشيد  ،فرق دارد  .تصوير»
جمشيد= ييما«  ،به عنوان » فطرت يا طبيعت ھمه انسانھا «  ،برضد
» آموزه زرتشت « بوده است  .اين تصويرجمشيد و ضديت
يزدانشناسی زرتشت به آن  ،درھمان داستان شاھنامه ازجمشيد ،
بازتاب شده است  .فرھنگ زنخدائی يا ارتائی  ،گوھروفطرت
ھرانسانی را  ،گوھرجمشيدی ميدانست  .اين انسان است که مدنيت
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) شھرگانی( را درگيتی ميآفريند و بھشت گيتی را با خردش ) با
منيدن = انديشيدن ( ميآفريند  .اين انسان جمشيديست که ميگويد :
» نديد از ھنر  ،بر خرد  ،بسته چيز «
» ھنر درجھان از من آمد پديد «
ھيچ ھنری درجھان نيست که درش به روی خرد مردمی  ،بسته
باشد  .خرد اين انسان  ،دربسته به ھمه ھنرھارا ميگشايد  .اين جمشيد
درھرانسانيست که با سرفرازی ميگويد :
جھان را به » خوبی «  ،من آراستم
چنان گشت گيتی  ،که من خواستم
درفرھنگ ايران  » ،جھان آرائی «  ،ھمان معنائی را دارد که ما
امروزه به » سياست= « politikميدھيم .اين خرد انسان جمشيديست
که جھان را در زيبائی ونيکی آرايش ميدھد و گيتی را طبق خواستش
که ازخرد جانش جوشيده  ،تحول ميدھد  .حکومت  ،ازھمآفرينی
وھمپرسی خرد انسانھا جمشيدی  ،پيدايش می يابد .
با چنين انسانی  ،ھيچکدام از اديان نوری  ،چه زرتشتی  ،چه يھوديت
وچه مسيحيت وچه اسالم  ،سرسازگاری ندارند و چنين تصويری از
انسان را که » اندازه ھمه چيزھاست « نميتوانند تحمل کنند  .ازاين
رو  ،دشمنی سرسخت با چنين خرد ی درانسان که با » منيدن « ،
جھان را طبق خواست خود ميکند  ،آغاز ميشود  .درست ھمين »
منيدن = انديشيدن « است که معنای زشت ِ » منی کردن « را پيدا
کرده است  .منيدن ) انديشيدن (  ،طغيان به يزدان کردنست  .ازمنيدن
ومن بودن بايد دست کشيد و خرد خود را ھرروز بايد پايمال کرد .
منی کرد آن شاه يزدانشناس
زيزدان به پيچيد وشد ناسپاس
ھمين خردجمشيد يا فطری ھرانسانيست که پس ازآفرينش مدنيت
وزيبائيھا وشاديھای گيتی  ،درپايان  ،ھمکار» ديو يا اھريمن « ساخته
ميشود تا درست درروز نوروز که نخستين روز آفرينش است  ،به
آسمان که گستره خدايانست پروازکند و طغيان خود را برضد يزدان
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آشکارسازد  .جشن آفرينندگی  ،بزرگترين سوگواری وماتم ميگردد .
اين انسان کليدی  ،که با منيدنيش  ،مدنيت و حکومت وقانون را
ميآفريند  ،مبغوض ايزدان واالھان نوری قرار ميگيرد و ازھمه طرد
و لعن ونفرين ميگردد  ،و اين گونه » منيدن = انديشيدن جھانساز« ،
» منی کردن = خودرا خدا پنداشتن « ميشود  .خود واژه » منی کردن
«  ،که نام نخستين انسان) مانو= اصل انديشنده ( است  ،وھنوز نيز
ھرانسانی  ،به ھمان شيوه  ،خود را ھرروز بارھا » من « مينامد ،
بدترين نفرين ميگردد  .با من گفتن  ،بايد خرد مدنيت وحکومت آفرين
را درخود بکـ ُشـد  .با من گفتن  ،بايد خرد آفريننده خود را سرکوب
کند  .من ) انديشه ( بد است چون  ،منی ميکند  .انسانی که ميخواھد با
منيدنش  ،قانون ومدنيت وبھروزی وحکومت بيافريند  ،برضد ﷲ
ويھوه وپدرآسمانی واھورامزدای زرتشت ميگردد  .فردوسی با اشاره
ای بسيارکوتاه و آذرخش گونه  ،درھمان آغازشاھنامه  ،اين تصوير
انسان جمشيدی را که وجود خود را » کليد حل ھمه مسائل ومشکالت
ميداند «  ،ازنو  ،زنده ميکند  ،و خطربيان اين سخن را در آن
روزگاربه خوبی ميشناسد  .اين » من « که درمنيدن  ،کليد گشاينده
ھمه قفلھاست  ،شالوده حقوق بشر  ،و حکومتيست که به اندازه انسان
ميباشد  .با کشف وشناخت چنين تصوير انسانی درخود است  ،که
ملت وحکومت نوين ايران پيدايش خواھد يافت .
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