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آفريدن ملت وحکومت  ،برشالوده ِ» منش مردمی «

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

فـردوسـی :
کليدھمه بندھاست«
»انسانِ ،
شالوده »داد«
انسان ِکليدی،
ِ
انسان ،بنيادگـذار» داد «
خالصه گفتار
-----------درفرھنگ ايران  » ،دادگری «  ،تنھا شرط جھانداريست  .تنھا »
داد« ھست که حقانيت به حکومتگری وشاھی ميدھد  ،و با » بيداد
وستمکارشدن «  ،ھرحکومتی وشاھی  ،حقانيت به حکومتگری
وشاھی را به کلی ازدست ميدھد  ،و ازآن پس ازحکومتگر وشاه » ،
معزول « است  .اين » داد « ھست که دادگر و داور بايد واقعيت
بدھد  .ازاين رو  ،اين » داد « ھست که » اصل حکومتگری يا
نگھبانی« است  .حکومت درفرھنگ ايران  ،پيکريابی » نگھبانی
جان انسانھا ازآزار« و» آراستن اجتماع برپايه داد « است  .فرھنگ
ايران  ،در » داد «  ،اصل » نگھبانی جان وروان « مردمان را ،از
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گزند ودرد و آزار ميديد  .داد)= داته ( ،بينشی ھست که ازجان
روان خود ِ مردمان  ،پديد ميآيد  ،تا جان ) زندگی درگيتی ( را ،
ازگزند ودرد و آزار  » ،نگھبانی « کند  .نگھبانی جان ازگزند  ،داد
است که بينشيست که ازخود ِ» جان انسان « ميافروزد  .ازاين رو
ھست که درشاھنامه ميآيد که » ستم  ،نامه عزل شاھان بود «  .اين
مفھوم » داد « ھست که حقانيت به ھرشکل حکومتی ميدھد  ،و
نبودش  ،حقانيت را ازآن شکل حکومت و ازآن شخص يا ازآن
دستگاه  ،سلب ميکند  ،و فراسوی ھرگونه » شريعت ومذھب
وايدئولوژی « ميباشد  » .داد «  ،تابع ھيچ گونه مذھب وشريعت
وايدئولوژئی نيست  ،بلکه زايش وپيدايش مستقيم از جان خود
انسانھاست  .درست اين » جان فرد انسانی « در اجتماع ھست که
معياروسرچشمه نھائی وبيواسطه پيدايش داد ) داته = بيش زايشی
ازگوھرانسان ( دراجتماع  ،و معيارسنجش » بيداد وستم « ھست .
اين حساسيت وشناخت » بيداد وستم « دراجتماع ازفرد است  ،که »
نامه عزل شاه يا حکومتگر « را مينويسد  .انسان با شناخت ھر درد
وآزاری به جانش که » بيداد« است  ،پديده » داد « را دراجتماع
ميگسترد .
انسان ھميشه با » بيدادھای تازه « دراجتماع  ،کار دارد و ھميشه
خردش برای نگھبانی جان  ،با شناخت » بيداد تازه «  ،ازنو ،به
ھوش ميآيد وبيدارميشود و » داد را ازنو ميگسترد «  .سوء استفاده
از آنچه در اجتماع » داد « شمرده ميشود  ،خرد را که نگھبان
جانست  ،بيدارميسازد  ،و بينشش را از داد ،تازه ميکند و ميگسترد .
فرھنگ ايرانی  ،شالوده فطرت يا گوھر انسان را » بھمن = پيش
خرد = آسن خرد « ميدانست  ،که » خرد ضدخشم =
خرد ِضدقھرودرشتی وتھديد به جان « باشد  ،و اين پيش خرد » ،
خود واژه
سرچشمه ساماندھی اجتماع و پيدايش داد « شمرده ميشد .
ِ
» شالوده = شال ئوته «  ،در اصل » شال بيته = شال بوته = شال
پيته « بوده است که نام گياه » بھمن احمر« است  .گياه بھمن
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 centaurea behenناميده ميشود ) کنتاور ،دريونانی ترکيب نيمه تنه
انسان با تنه اسب است و معنای »سنگ= آسن = ترکيب وسنتزدارد (
و نام ديگراين گياه  ،حسن بغ اودی ) آسن بغ – ئوده ( است  .يکی
ازنامھای بھمن » سنگ خدا= آسن بغ « بوده است  .بھمن با اين گياه
 ،اينھمانی داده ميشده است  .به عبارت ديگر ،بھمن  »،شالوده«
جھان يا تخم وعنصر نخستين ھمه چيزھاست  .اين » پيش -خرد  ،يا
خرد ضد خشم « در ھرانسانی  ،بوسيله سروش که » گوش
وبن
تخم ُ
ِ
سرود -خرد « است  ،گشوده ميشد  ،تا درشتی )= خشونت (
وقھروبيم را ازجان انسان  ،دور دارد .
اين » خرد گوھری « درافراد اجتماعست که در » ھمپرسی
وھمانديشی و انبازی « باھم  ،سرچشمه » داد« ھستند  ،و معيار
اصلی ِ تشخيص » بيداد« ھستند  .معيار» تشخيص بيداد وستم بودن «
 ،فوق العاده اھميت دارد  .درفرھنگ ايران  » ،آزردن جان وخرد
ھرانسانی «  » ،بيداد يا ستم « ھست  ،و پروردن و آفريدن خوشی
وشادی برای ھمه انسانھا ) جانھا ( بدون تبعيض  ،داد است  .اين
اولويت » جان « بر » ايمان به مذھب وشريعت وآموزه دينی خاص
ويک ايدئولوژی «  ،پديده » داد « را درفرھنگ ايران مشخص
ميسازد .
» داد «  ،داد است  ،به شرط آنکه از » پيش -خرد يا آسن خرد
انسانھا « جوشيده شود  .اين » پيش خرد يا آسن خرد « ھمان » بھمن
= ھومن = ھخامن « است  ،که گوھر وفطرت ھرانسانيست  ،و »
سروش « که يکی از بخشھای ديگر گوھر خود ھرانسانيست  ،آنچه
را اين پيش خرد  ،ميانديشد  ،ازگوھرانسان  ،ميزاياند و » به ھوش
ميآورد «  ،وچنين بينشی » داد= داته « ميباشد  .بنا براين  ،ھرانسانی
 ،شالوده » داد « ھست  .اين انديشه ژرف و پھناور  ،شاخصه
گرانيگاه مفھوم » داد «  ،فرديت و آزادی انسان
فرھنگ ايرانست .
ِ
برپايه » خردش « ھست  .درفرھنگ ايران  ،داد را نميتوان از»
فرديت انسان و آزادی او « جداساخت  .اينکه فردوسی ميگويد
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خرد  ،بھترازھرچه ايزدت داد
ستايش »خرد« را به از » راه داد «
گواھی براولويت » خرد « بر» راه داد « ميدھد ،ازآنجا سرچشمه
ميگيرد که  » ،سروش « که زاياننده » انديشه وبينش « درھرانسانی
ھست  ،ويژگی گوھری ) فطری ( ھرانسانی ھست  .ھر انسانی ،
سروش خودش را دارد  .سروش  ،مانند جبرئيل و مانند روح القدس
دراسالم ومسيحيت نيست که فقط رابطه با برگزيدگان دارند  ،بلکه »
عنصرفطری ھرانسانی « است  .سروش ھرفردی  ،جنين انديشه ای
را که درگوھر ھرانسانی پديد آمده  ،ميزاياند  ،تا » آن انديشه و بينش
چشم  ،نگھبان زندگی « باشد  .و اين » داد « است که نگھبان روان
)جان و خرد ( و تن انسانست  .سروش  ،ھيچگاه نميخوابد  ،به
عبارت ديگر ،چشمش ھميشه بازوگشوده است و نگھبان  ،چشميست
که پيشاپيش نگاه ميکند ،تا خطر گزند به جان را بازدارد  .به عبارت
ديگر درھرانسانی  ،يک اصل ھميشه بيدارھست که به رغم غفلت او،
نگھبان جان اوست  .نقش بنيادی حکومت  ،نگھبانی جان وخرد فرد
فرد انسانھاست  ،نه نگھبانی » ايمان به عقيده ومذ ھب « دراجتماع و
دفاع از آن  » .داد « که » داته « باشد  ،بينش ژرفيست که
ازگوھرخود انسان ) ارتا = اخو = فـَرن ( زائيده ميشود  .در اوستا
ديده ميشود که واژه » دين «  ،به معنای » خود « ھم ھست  .واژه »
دين «  ،مانند » داته «  ،از ريشه » دا « برآمده است  ،که معنای »
آفريدن = زائيدن « و» انديشيدن « ھردو را دارد  .درفرھنگ ايران ،
زادن  ،اينھمانی با » روشن شدن و شناختن « داشت  .چنانچه » زن
«  ،ھم معنای زائيدن وھم معنای » شناختن « را دارد  .اينست که
واژه » دين « ھنوز نير درکردی  ،ھم به معنای » آبستن « وھم به
معنای » ديدن « است  ».بينش حقيقی« و» داد حقيقی «  ،ازگوھر
يافطرت فرد انسان  ،ميجوشد وميزايد .
ِ
بدينسان  ،فرد انسان  ،کليد گشودن ِ» بينش= دين « و» داد «
ميگردد  .داتستان که » داته  +استان « باشد  ،درھزوارش به معنای
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» دين « است  .ازاين رو » داستان « معنای » دين « داشته است .
داستانھای شاھنامه  ،ھمه » دين « بوده اند  .ازاين رونيز شاھنامه
درحقيقت  ،زنده نگاھدارنده دين اصلی مردم ايرانست که
ازکاريزوجدان خود مردم  ،جوشيده است) نه دين زرتشتی (  .و خوب
ديده ميشود که » بينش زائيده ازخود يک فردانسان « ھم معنای » دين
« وھم معنای » داد « را معين ميساخته است .
ازاين رو ھست که جامعه ھائی که اين تصوير» سروش «  ،تصوير
انسان را معين ميساخته است  ،جامعه ھای » بی +سر= بی
رھبروپيشوا « شمرده ميشدند  .اينست که يزدانشناسی زرتشتی و
ميترائيسم  ،اين چھره آزادی وسرکشی سروش را درفرد انسان ،
نمی پذيرفتند  ،و تصويری ديگر از سروش ميساختند  ،تا او را تابع يا
گماشته ِ خدايان خودگردانند  .اينست که تصوير سروش  ،ھم
درميترائيسم وھم دريزدانشناسی زرتشتی  ،مارا از شناخت » سروش
« درفرھنگ اصيل ايران باز ميدارد  .ولی رد پای تصوير نخستين
سروش برغم ھمه تغييرشکل يابی ھا ،در آثار اين دو جنبش باقی
مانده است  .ولی ويژه شاخصه اصلی سروش در داستان فريدون
درشاھنامه  »،بنياد گذار داد درجھان « باقی مانده است .

رابطه » کليد « با » تاءسيس داد «
چنانکه آمد  ،سروش  ،درھرانسانی ھست و ھرانسانی سروش ويژه
خود را دارد  ،تا انديشه ھای خرد بھمنی اش ) خرد ضدخشم ( را
بزاياند  .ازسوئی » بھمن  ،که اين پيش خرد يست که اصل ساماندھی
ونگھبانيست  ،بزمونه نيزھست يعنی اصل بزم  ،يا انديشيدن انجمنی
نيز ھست  .چون » آسن بغ= بھمن «  ،به معنای » اصل پيوند دھنده
« است  .پس ھمه انسانھا با روی آوردن به خردبھمنيشان باھم
درھمپرسی  ،ميتوانند موءسس » داد « دراجتماع گردند  .ولی
ھرکسی ميتواند منفردا  ،وقتی داد اجتماعی  ،انطباق با شناخت کليدی
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او ازنيک وبد  ،نداشته باشد ،اعتراض وسرکشی کند  .و اين راه
داد اجتماعی که دراجراء تبديل بيداد شده است «
سرکشی دربرابر » ِ
بازاست  ،و به ھرانسانی  ،چنين حقی داده ميشود .
درشاھنامه نخستين بار ،اصطالح » کليد « دررابطه با سروش
بکاربرده ميشود  .معنای اصلی ِ » کليد « چه بوده است ؟ کليد ،
آنچيزی نيست که ما امروزه » کليد « ميناميم  .ديده ميشود که » کليد
« با اصطالح » افسون وافسونگری « پيوند می يابد  .کليد  ،افسون
ميکند  ،و با افسون  ،آنچه را ناپديد وناديدنيست  ،ميگشايد .
سروش ِنيکخواه ) خجسته = ھوجسته ( است که نھانی  ،افسون
گشودن بندھا را به فريدون ميآموزد  ،وبا اين افسونست که فريدون ،
کليد بندھا را ميداند.
سروشی بدو آمده از بھشت که تا بازگويد بدو ،خوب وزشت
سوی مھتر آمد بسان پری نھانی بياموختش افسونگری
که تا بندھا را بداند کليد گشاده به افسون کند  ،نا پديد
فريدون با اين افسون يا کليد ھست که داد را بنياد ميگذارد  ،يا بينشی
را می يابد که ميتواند جھان را سامان دھد  .نه تنھا دراينجا واژه »
افسون « و » کليد« باھم ميآيد ،بلکه در داستان جمشيد نيز اين
دواصطالح باھمند  .جمشيد  ،باخردش  ،سنگھای گرانبھارا ازسنگ
خارا بيرون ميآورد و با اين بيرون آوردن  ،خواستارروشنی ازسنگ
) اصل پيوند( ميشود
زخارا گھرجست يکروزگار ھمی کرد ازاو ،روشنی خواستار
به چنگ آمدش ،چندگونه گھر چوياقوت وبيجاده وسيم وزر
زخارا به افسون ،برون آوريد شد آن بندھا را سراسرکليد
» بند« چيست ؟ جمشيد » سنگھای گرانبھارا «  ،از » خارا « که به
معنای » زن = سنگ = زھدان « باشد  ،ميزاياند  .سنگک
درسجستانی  ،ھنز نيز به معنای » زھدان « است  .ازاينگذشته از
زمين که آرمئتی است  ،سنگھای کانی  ،زايانده ميشوند
) درزندوھومن يسن ( .
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کليد ،درست به معنای ھمان » افسون « يا » لم وفندوفوت« و »
راز« يست که خبره وشناسا ی کار ،با آن آشناست  ،و اين » لم
وافسون وراز« را برای گشودن  ،ھمه نميدانند  ،و او با بکاربردن
اين » لم و فند وفوت « ھمه را به شگقت ميآورد  .در داستان زادن
رودابه رستم را  ،نيز ديده ميشود که بينادل  ،با افسون  ،بچه را با
شکافتن تھيگاه که صندوق باشد ،بيرون ميآورد  .سيمرغ که دايه يا
ماماست ) پزشکی = مامائی (  ،به زال  ،لم زايانيدن دشواررا
ميآموزد :
نخستين به می  ،ماه ) رودابه ( را مست کن
زدل  ،بيم و انديشه را پست کن
تو بنگر گه بينادل افسون کند
زصندوق تا شير ،بيرون کند
بگافد تھيگاه سروسھی نباشد مراورا زدرد آگھی
وزو بچه شيربيرون کند ھمه پھلوی ماه  ،درخون کند
افسون کردن  ،ھمان » کليد بند شدن « يا به عبارت ديگر ،دانستن لم
ورمز وراز » زايايندن « بوده است که اينھمانی با » روشن کردن «
و» بينش وشناخت « داشته است  .و واژه » افسون «  ،ھم ميتواند
مخفف »افزون = «af-zonو »= af-zaayitanافزائيدن « باشد ،
وھم ميتواند از ريشه » فـز« ساخته باشد که » آلت تناسلی بطورکلی
« است  .درست به کلندر) کلون در= تخته چوبی که دوور دررا به
ھم می بندد(  » ،فز +وره = فژ +دره « ميگويند  .وفژه  ،دندانه ھای
کليدان يا کلندراست  .دراين راستا  ،افزودن  ،به معنای » جفت
وانبازکردن نروماده وبارور ساختن است  .چون » افزائيدن وافزودن
«  ،دراصل به معنای افزايش يافتن ازراه زائيدن است  .ودرست
روز 29ھرماھی که » منتراسپنتا « يا » ماترا سپنتا « يا » مرسپنتا «
باشد ،رابطه تنگاتنگ با اين موضوع دارد  » .سپنتا «  ،اساسا به
معنای » افزاينده « است ) يوستی (  ،واينکه به مقدس ترجمه ميگردد
 ،ترجمه ايست در راستای يزدانشناسی زرتشتی  » .ماترا سپنتا « به
7

8

معنای » مادرو اصل افزاينده جھان ھستی « است  » ،مر سپنتا =
ماراسفند « به معنای سنگ يا اصل جفتی است که ھميشه ازنو ميزايد
وميآفريند  .و » منترا سپنتا «  ،درست با ھمين » افسون يا لم افزائيدن
جھان ھستی « کار دارد  .سروش  » ،تنو منتره « است  ،که
يزدانشناسی زرتشی آنرا چنين ترجمه ميکند که سروش ،تن يا
پيکريست که کامال بفرمان سخنان ) منتره ( اھورامزداست .
درحاليکه سروش  » ،تنو منتره « است چون رھگشا است  .مردم
سروش را » رھگشا « ميخواندند  ،چون ميداند چگونه بايد » راه ودر
زائيدن را با افسون = منتره « گشود  .اوست که لم وافسون وراز
گشايش درب صندوق زھدان را ميداند  » .زائيدن« و» روشن شدن
وبينش يافتن« و» به ھوش آمدن «  ،باھم اينھمانی داشتند  .ازاين رو
 ،سروش ھمين خبره افسونگريا کليد گشودن » تن = زھدان « بود .
» کليد « به معنای امروزه ما  ،اختراع ِ زمانھای بعداست .
درگذشته » دو ور ِدر « را با » کلندر= کلون در «  ،با چوبی که
پشت درميانداختند  ،باھم جفت ميکردند ومی بستند  .اين عالمت »
يوغ = سنگ = مر= مھر« بود  .ازاين رو زنخدای روز  ، 29رام
) روز  ( 28و بھرام ) روز 30ماه ( را باھم جفت وانباز ميکرد ،و
ازاين رو ،او خدای » زنا شوئی و دوستی « بود  ،و ازاين دوستی
وانبازی رام وبھرام  ،جھان وزمان و خورشيد ) روز= روج( زائيده
ميشدند  .اين بود که خدای روز بيست ونھم  ،ھم » کلندر= قلندر« و
ھم » ميتراس = مترس « و ھم » منتره « وھم » رند « خوانده ميشد .
بازکردن کلندر  ،نيازبه دانستن لم يا افسونی داشت که با دست کردن
درسوراخ در ،و جابجا کردن دندانه ھا کلندر ،ميشد در را باز کرد .
اين عمل  ،ھمان » کليد « شمرده ميشد  .کليد ،دانستن راز ورمزو لم
وفن وفوت ومنتره ِ مھرآميز ،با کلندرداشت  .منتره  ،ھم کلندر وھم
اين رمزولم وافسون بود .
اين پديده چون پيکريابی تصوير خدای ايران بود  ،فوق العاده برای
ايرانيان اھميت داشت  .خدا  ،با پيوند دادن ودوست کردن  ،اصل
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آفرينندگی ھمه چيزھا بود .اينست که با آمدن اسالم نيز ،اين دو
اصطالح » قلندر « و » رند «  ،در اذھان زنده باقی ماند  .قلندری
ورندی  ،پيروی ازمنش دوستی و مھر و آزادی وراستی اين زنخدا
بود  .اينست که درسانسکريت » منتره = « mantraبه معنای » آلت
تفکر« و » سخن « و» مشورت « و » تصميم و » راز« و »
نصيحت «  ،ودرضمن نام دوخدای بزرگ ھند  ،ويشنو و شيوا
نيزھست  .و درترکی  ،منطل  ،که ھمان » منتره « است ،به معنای »
کلندر= مترس= ميتراس « ميباشد ) سنگالخ ( .
افسون وجادو  ،سپس شکلھای مسخ وتحريف شده پيدا کرده است ،
وامروزه اين اصطالحات  ،فقط درتنگنای اين معانی تحريف
ومسخشده بعدی  ،بکاربرده وفھميده ميشوند  .دراصل » پيوند دادن يا
سنتز دو چيز ،يا دو انديشه يا دو ماده باھم و توليد چيزسومی  ،راز
ولم وافسون ويژه ای بوده است که خبرگان دانش آن را  ،راز سربه
مھر حرفه خود  ،نگاه ميداشتند ّ .
سر ھرپيشه وراز ھرصنعتی  ،لم
ھرکاری  ،که پيوند دادن چند چيزيا ماده يا انديشه يا روش باھم بود ،
نھان ومخفی داشته ميشد و ازاين رو » ،ارزيز« که » کفشير « باشد
)کف  +شير= شيرابه به ھم کبيدن يا به ھم چسباند ن ( به مشتری
) انھوما = ھمان زنخدای روز  ( 29نسبت داده ميشد  .ھمچنين برنج
که برنز باشد و نتيجه لحيم کردن وترکيب ِ روی ومس باھمست
بدونسبت داده ميشد  .ترکيب وسنتزو» آفريدن درباھم آميختن « يا
توليد مھرو دوستی  ،کاری خدائی ومتعالی شمرده ميشد .
اينست که سروش منتره يا کليد يا افسون ِ گشودن راه انديشه ايست
که درگوھر انسان پرورده شده و ھنگام زادش رسيده ھست و اين
بينش را نھانی وپری وار ،به » پيش آگاھی انسان « ميرساند .ازاين
رو سروش  ،تنو منتره خوانده ميشد که اصالت گوھری فردانسان را
بيان ميکرد و پيکريابی فرمان واحکام اھورامزدای زرتشت نبود .
سروش  ،ھنوز درتاريکی شبست  .ازاين رو نيز گيسوھای سياھش تا
به زمين کشيده ميشود  ،و کسی اورا نمی بيند ) پری وارونھانی
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است (  .انديشه بھمنی ازآسن خرد  ،به نزديکيھای آگاھبود رسيده
است ولی ھنوز ،نيمه روشن ونيمه تاريک است ودر » رشن « ھست
که اين بينش  ،کامال » روشن و پديدار« ميشود وطلوع ميکند  .ولی
اھميت فوق العاده سروش  ،ھمان » نگھبانی او درتاريکی شب «
است  .خطر وگزند  ،ھميشه درتاريکی وسياھی خود را ميپوشاند
وناديدنی ميسازد ،و انسان وجامعه را غافلگيرميسازد  .وسروش،
درست ھمين » خرديست که خطری که خود را درتاريکی پيچيده و
نامعلوم وناديدنی ساخته « به ھنگام ميشناسد و انسان را به ھنگام ،
ھشيارميسازد  .دشمن وخطرزندگی وآزارنده خرد را در روشنائی ،
ھرکسی می بيند  ،و خود را ازآن دور ميدارد يا ازخود دربرابر آن
دفاع ميکند .ولی مسئله بيداربودن درخواب  ،و ھشياربودن در غفلت
است  .رستم درخوان اول  ،درخوابست که شير درنده به او حمله
ميکند  .ھمچنين درخوان سوم درخوابست که اژدھا به او حمله
ميکند  .ھمچنين درخوابست که اکوان ديو  ،اورا از زمين ميبرد و
درآسمان ميآويزد  .اينست که خرد سروشی  ،درتاريکيست که
آزارنده جان وخرد را ميشناسد  ،و ازاين رو » داد « با چنين خرد ی
کار دارد .
حکومت وشاه ونگھبان اجتماع  ،بايد خرد سروشی داشته باشند تا
بتوانند داد بکنـند  .بايد آزارندگان جان وخرد را که خود را در»
حقيقت ھا  ،در دوستی ھا  ،درخيرخواھی ھا «  ،در» ايده آل ھا « ،
پوشانيده اند  ،بتوانند بشناسند  .ودرست داد فريدون با چنين رويدادی
آغازميشود .
پيدايش دانش کليدی درفريدون که با آن شالوده داد نھاده ميشود  ،با
پيدايش پری وارسروش نيکخواه ) خجسته ( گره خورده است .
سروش  ،درواقع پديدارشدن خرد بھمنی ) آسن خرد= پيش خرد (
درانسانست  .سروش  ،گوش -سرود -خرد است و بھمن  ،آسن خرد
است  .يزدانشناسی زرتشتی  ،گوش سرود خرد را به » منقوالت «
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تعبيرميکند  ،و اصالت شنيدن سرود )= منتره ( درونی را از بھمن
وارتا  ،بدينسان حذ ف ميکند  ،که خويشکاری سروش ميباشد .
پيوند بھمن با سروش  ،در داستانھای زاده شدن زرتشت  ،باقی مانده
است  .درگزيده ھای زاداسپرم ) بخش  ( 10داستان آمدن بھمن با
سروش  ،به ياری زرتشت نوزاد که درآشيانه گرگ ) اصل جان
آزاری ( افکنده شده و دادن شير به او از ميش سه شاخ ) ارتا =
سيمرغ ( به اوھست  .بھمن وسروش  ،زرتشت را درھمان آغازتولد ،
از» اصل آزار« رھائی ميدھند  .اين بيان آنست که بھمن وسروش و
ميش سه شاخ ) ارتا (  ،نگھبان جان از گزند و پرورنده جان
ازمھرھستند  .ھمچنين داستان آميختن بھمن با انديشه زرتشت درحين
زاد ) گزيده ھا بخش  ( 8وخنديدن او  ،دراقع آميختن بھمن با زرتشت
وفطری بودن بھمن در زرتشت است .
بھمن ) آسن خرد= خرد سنگی ( وسروش ) گوش -سرود خرد ( ،
ھمان » خرد ضدخشم « درفطرت وطبيعت يا گوھر ھرانسانی ھستند
و با اين خرد ضدخشم ) ضدقھرودرشتی وتھديد وکين ( انسانيست که
شالوده » داد = داته « درپھنای گيتی نھاده ميشود  .داد درھمه گيتی ،
گسترده است  .اين ھمان نقطه آغازين » حقوق بشر« است که درھيچ
کجای دنيا  » ،فضای تھی از داد « نيست  .جائی درگيتی نيست که
فضای آزاد برای ِ » بيداد کردن = خشونت ودرشتی وقھروکين
ورزيدن « باشد  .درجھان  ،دوبخش دارالسالم ودارالحرب نيست که
بتوان در دارالحرب  ،دست به درشتی وخشونت زد  .درھمه جا يک
داد که » داد فريدونيان « ناميده ميشد  ،ھست  .درھمه جا  ،داد برپايه
» خرد ضدخشم بھمنی-سروشی نھاده شده است«.

سپيده دم ِ» داد «  ،نخستين داد
نخستين عملی که از اين بينش ) داته = داد( پيدايش می يابد  ،درست
شاخصه مفھوم » ضدخشم ِبھمنی -سروشی « ھست  .نخستين داد ،
11

12

شيوه برخورد فريدون با برادرانش ھست که توطئه قتل او را ميکنند .
فريدون در برابر نخستين خطرکه ھدفش آزردن جان ونابود کردن
جان اوست  ،چه ميکند ؟ فريدون با دوبرادرش که مقدمات قتل اورا
چيده اند و اقدام به چنين کاری کرده اند  ،بايد چه کند تا داد باشد ؟ بايد
ازآنھا انتقام بگيرد و با آنھا کين بورزد و آنھارا به سختی مجازات کند
؟
برادرسبک ھردو برخاستند تبه کردنش را بياراستند
کـه برشده  ،آن دوبيدادگر وزيشان نبد ھيچکس را خبر
به ُ
آنھا به فرازکوه ميروند تا با افکندن سنگی ازکوه  ،فريدون را درحال
خواب  ،نابود سازند  .البته دراينجاست که سروش  ،خرد ھميشه بيدار
که نگھبان جانست به ياری فريدون ميشتابد و سنگ غلتان را ازجنيش
انديشه ناگفته ايست که پيامد محتويات پيشين درباره
باز ميدارد  .اين
ِ
گوھر سروش ھست .
به فرمان يزدان سرخفته مرد خروشيدن سنگ بيدارکرد
به افسون ھمان سنگ برجای خويش
به بست ونغلطيد يک ذ ره بيش
برادربدانست کان ايزديست نه ازراه پيکارودست بديست
فريدون کمر بست واندرکشيد
نکرد آن سخن را بديشان پديد
به رغم توطئه برادران که قصد نابود کردن او را داشته اند  ،آنھا را
مجازات نميکند و به محکمه نميکشد  .فريدون آن جفا وستم ناراحت
کننده را آنھم از نزديکان خود  ،تحمل ميکند و دم درميکشد وحتا » آن
سخن را به برادرانش ھم  ،پديد ارھم نميکند «  .اين نخستين داد يست
که بنيادگذار داد درھفت کشور يعنی درگيتی ميکند .
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