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  منوچھرجمالی

  

  چگونه درفرھنگ ايران
  جوانی وزيبائی

  دنروان ميشو، درريشه ھای گيتی 
...................................  

  »جبرئيل« با » وحی«ِتضاد 
باشد، »وحی  وای يا«راکه»اصل پيوندوروانشوی«چرا

  است ؟ » اصل بريدگی وترس «جبرئيل ميآورد، که 
   

  ما چگونه ميفھميم ؟
-------------------  

روند « آيا ما چيزی را ھنگامی ميفھميم و برايمان روشن ميشود که 
 ، يا اينکه چيزی را ميفھميم ، بشناسيم  ازچيزديگررا» پيدايش آن 

با  به کلی ازسايرچيزھا ، بريده يا  آن ،وبرايمان روشن ميشود که
 روشن کردن« مرزبندی شده باشد ؟  اين تضاد دردوشيوه سايرچيزھا 

 دست ازسرما  نيز که ھيچگاه ،، تضاديست بسيارکھن» وفھميدن 
درگذشت ھزاره ھا ، کوشيده شده است که اين دوشيوه .  نخواھد کشيد 

اينست .  متضاد باھم ، از راھھای گوناگون ، به ھم پيوند داده شوند 
 مسئله ای  درظاھربا آنکه» جبرئيل « و » وحی « که پديده 

« آيند ، بھترين پيکريابی ھای اين دو مفھوم تئولوژيکی به نظر مي
باھم » ترکيب آن دو«  و تFش برای  ،»شيوه فھم « و » روشنی 
 خدای  است که نام»وای «  ھمان درعربی ،» وحی «  . ھستند 

  يا زايش يا رويش ِپيدايش« انديشه ايرانست ، و دراصل ، بيانگر ِ
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ھيچ . يدايش می يابد روشنی ، زاده ميشود وپ. بوده است » روشنی 
، ازچيز آن چيز روشن نميشود تا درنيابيم که چگونه  برای ماچيزی

«  که » جبرئيل«وارونه اين انديشه ، .  ديگر زاده وپديدارشده است 
روشن شدن « است ، پيکريابی مفھوم » خدای شکافتن وازھم گسستن 

» ور  نروشنی يا« هللا ، برای اين ، . است » در بريدن وشکافتن 
ّ می بـرد وجدا ميسازد کامF ازھمه جھان ، اوخودش رااست که هللا  . ُ

 خود »جبار= جبرئيل = ھم شکافتن اصل از« ، نور است ، چون 
 ھست ، چون گوھر خودش را ازھمه جھان، ازجھان وازانسان

. ری ازھمه ميشودَـبگوھری ووجودی ،  و،ميشکافد ومی برد
رچيزی، اورا آلوده وناپاک وتاريک پيوستگی وآميختگی هللا ، با ھ

، برای آن  نيز که تناظر با چنين خدائی دارد» ی حقيقت«ھر.ميسازد 
، جداست  وخودر  ازھرمعرفتی جزخوداست که) روشنی( نور

 نميتواندبا ھيچ انديشه ای بيا  و، ، جدا ميسازدازھرمعرفتی جزخود
« درحاليکه  .  ميزد ، چون ھرآميزشی ، اورا تاريک وناپاک ميسازد

، اصل روان شونده وآميزنده با گوھر ھمه چيزھا درگيتی » وای 
 =(او با آميختن با ھرچيزی است ، که با آن چيز باھم ، سبز. است 
   .و روشن ميشوند ) تازه 

 تکلم ميکند که  ای»وحی « چگونه شد که اين هللا با جبرئيلتش ، با 
»  جبرئيل «و» وحی= وای «  تحو]ت برضد طبيعتش ھست؟ 

را برای ما درغنايش » روشنی وفھم « درتاريخ انديشه ، اين دومفھوم 
  .ملموس وچشمگيرميسازد 

  

  ، خدای ايران بود» وای « 
--------------------------  

 که اصل تازگی وخنده ،  ،، خدای نوجوان وزيبا ی ايران» وای « 
وموج اصل تموج وحرکت ورقص است ، درھمه چيزھا روان ميشود 

= dvaayaوای که دوای « .ميزند وھمه چيزھارا به ھم می پيوندد 
»  ژمـَـت« به ابر، . ست ا»رفتن وپروازکردن« باشد » دوتای باھم 
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است که ، واژه ھای تاختن و » تج =تژ« گفته ميشود که ازريشه 
چيزيست که ميتازد وتازه ، ، ابرتازان وتازه  ،ازآن برخاسته اند 

آب «  زھدان   ،باشدمي» باد  ِبا گوھر، ابر«  که  »وای« . ميکند 
 می  ،»وای « . است  »خش َر= برق« ،  درابرآتش.  است» آتش و

    . وحی ميشودخودش، ، او، او، وحی ميکند» دـتـوايني« 

  

  چرا دختر رستم ، بانو گشنسپ ناميده ميشد ؟
----------------------------------------  

 نورچشم يا قره العين ھم .نيز ميگفتند گشنسپ سپ يا ُگشنُبه برق ، آذر
 زائيدن در فرھنگ ايران ، .اينھمانی با آذرگشنسپ داشت 

 سيمرغ=  ازابرخنده وشادی زايش آب« برق ، ازسوئی . خنديدنست 
 ھمه  ،»آب وآتشش «  با  که وای استِ برق ، خندهاست و از سوئی» 

  نيزدختررستم . روشن شوند  آبستن ميکند، تا سبزو درزمينچيزھارا
 - آذر «  او برق خندان بود ، چون نام داشت ، چون »بانو گشنسپ« ، 

) آتش وروشنی ِ سيمرغ ( »برق ابر« يا  ،» گشنسپ -آذر= رخش
، اسب » اسپ+ گشن « .بود » نورچشم خانواده يا رستم «  او .بود

  بقول خيام ،.ش ماننده اسبست ا و برق برای سبکروی ،نراست
 يا )سنگ  (  ابر، زھدانی.ميگفتند » بادجان «  به اسب ، ايرانيان

ش روشنی ورنگين کمان پيداي. زنيست که آتش ميافروزد وآب ميپاشد 
» زھدان وزن آموزگار«  به معنای  دراصل ،است ، وآذر،» آذر« از

   .است 

باشد، ھمان » جنبش وای درھمه چيزھا « که » vaayenitan «  پس
  :اين شعرمولوی، بازتاب اين انديشه است. است »شدنوحی « 

  اندر بھار، وحی خدا ، درس عام گفت

  بنوشت باغ و، مرغ  به تکرار ميرود

 «  . درچيزھاميشود يا وای روانشونده وحی وحی نميکند، بلکهخدا،
، اصل حرکت کردن ، پروازکردن ، روانه کردن وروانه شدن » وای 

واژه الھام . حی والھام ميشود وای ، و. ، درھمه چيزھا ميشود 
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» vaazواز= vaay وای «  است که ازھمين vaazishnihدرپھلوی 
وحی، . ، به ھمه چيزھا درگيتی ، وحی ميشود  وای .ساخته شده است 

 اصل تازگی وخنده و اصل روان شدن اين خدای نوجوان وزيبا ، يا
 وای «وحی يا . تموج وحرکت ورقص درگوھرچيزھا درگيتی ھست 

 »وای«ازروانشدن ِ.  ھمه چيزھارا ميافروزد و روشن ميکند »
معنای  . ميشوند ) ش ندارای بي( درانسانھاست ، که ھمه روشن 

vazenitan باد دروزيدن ، آتش . روشن کردن و افروختن است 
روشن « با » آتش افروختن « اين برابری . ميافروزد وروشن ميکند 

را  زاده ازآتش »  روشنی «بدين علت بود که آنھا » کردن 
 .روشنی به طورکلی ، پديده ای زايشی وپيدايشی است. تند ميدانس

ازاين خدا و .  است » به ھم پيوسته « دراين فرھنگ ، سراسرھستی 
. ھمگوھرند باخدا، گيتی وانسان وجانور وگياه ، ھمه به ھم پيوسته و

ھمين يکی از اصطFحات » روان بودن وروان شوندگی « اصطFح 
  . اصل پيوستگيست 

  

  ھمه چيزھا، ازھم پيداميشوند .، پيدايشی استھمه جھان ھستی
  ، پيدايش می يابد» وای =پيوند آب وآتش باھم« روشنی، از

------------------------------------------------------  

يا خدا ، درھمه چيزھا روانست ، ) که سپس درعربی وحی شد ( وای 
برپايه اين انديشه پيوستگی ، .  زھارا به ھم می پيوندد يعنی ھمه چي

خالق ومخلوقی دراين . نه مخلوق ( است » پيدايشی « ھرچيزی 
رميآيد ، َبه عبارت ديگر، ھرچيزی ازچيز ديگر، ب) . فرھنگ نيست 

 جوانه  ازآن، يا روان ميشود يا،ميرويد ، ميزايد ، ميجوشد و ميتراود
آب وآتش .  ازچيز ديگر روان ميشود ھرچيزی) .  تجه =(ميزند 

برق ، آذر رخش است ، روشنائی . از ابروباد ، روان ميشوند ) برق( 
از آتش ، . روشنی ونور، پديده پيدايشی است . است ) آتش ( از آذر

 ولی وارونه اين انديشه ، هللا ، نوريست که زائيده .زاده ميشود 
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ھورامزدای زرتشت ، ھمچنين روشنی بيکران ا. ازاصلی ديگرنيست 
  .زاده از اصلی ديگريا ازآتش نيست 

درمورد اھورامزدای ( يا روشنی ، ) درمورد هللا (  اين انديشه که نور
، ازھيچ چيزی ، پيدايش نمی يابد ، معنائی بسيارگسترده ) زرتشت 

، بی »  اصل روان شدن خدا درگيتی  «اين بدان معناھست که. دارد 
«  ازگيتی ، جانشين دگی هللا و اھورامزداواصل بري. اعتباراست 

اينکه هللا ، نوراست و اينکه . ميشود » اصل زادن وروان شدن 
پيدايش اھورامزدا ، روشنی بيکرانست ، يعنی آن نور واين روشنی ، 

 بريدگی وترس وخشم« اصل بدين سان نيافته اند ، وروان نشده اند ، و
اصل « ، جانشين  »  که ھردو پيايند مستقيم بريدگی ھستند،

  .وای ميگردند » پيوستگی ِ

  

  »روشنی « سه مفھوم گوناگون از 
--------------------------------  

برای شناخت » روشنی « شناخت روند تحول مفھوم بنا براين 
  .  فرھنگ ايران و شريعت اسFم ، ضروريست 

ه ابر، وازيشت خواندآتش ِ. وای ، ابريست که گوھرش باد است) 1
ھم  . » باديست که آتش ميافروزد و روشن ميکند«ميشود که به معنای

 به  ،آسمان ھم . خوانده ميشوند»  سنگ«ابروھم برق دربندھش،
 سنگ ، اصل اتصال وامتزاجست که اصل .معنای سنگ است 

زھدان وزن «  آذر ھم درھزوارش، به معنای .آفرينندگيست 
که می )  آذريست –نيست زھدا( ابر، سنگيست . ميباشد » آموزگار
  برق ِروشنی ازآتش. خش ، روشنيست َر) . برق ميشود ( رخشد 

د و آب ، نزاده ميشو) برق ( از زھدان ابر، آب وآتش . ست  ا
اين . سبزوتازه ميکند وازافروختن آتش ، روشنی پيدايش می يابد 

   .است» ابر= سنگ «  روشنی از ِانديشه زايش

دوچيز،  . نشناسی زرتشتی ، تغييرميکند مفھوم روشنی در يزدا) 2
اين  . زھم بريده وشکافته و متضاد باھم باشندروشن ھستند، وقتی ا



 

 

6 

6 

در داستان ھوشنگ، به وسيله موبدان ، مفھوم روشنی زرتشتی 
 و سنگ به ،زاده نميشود» سنگ « روشنی از. جاسازی شده است 

تصادم گرفته نميشود ، بلکه از» زھدان واصل اتصال « معنای 
) اصل جفتی = مر( ھوشنگ درجنگ با مار. دوسنگ به ھمديگر

  :درکوھسار، سنگی پرتاب ميکند

  برآمد به سنگ گران ، سنگ خرد

  خرد» بشکست « ھمان وھمين سنگ ، 

  فروغی پديد آمد از ھردوسنگ

  )به رنگ آتش( ، آذرنگ ) روشنی( دل سنگ ، گشت ازفروغ

. يگراصل اتصال نيستاينجا دوسنگ جدا ازھم ميباشند وسنگ د
 دراين جنگ. زرتشت برضد آفرينش ازاصل جفتی وھمزادی بود 

پيدايش می » درجھان « وتصادم وستيز دوسنگ باھم ، روشنی در 
، روشنی درجھان پيدايش می يابد ، که » دشمنی درتضاد« از  . يابد

درگاتا وانديشه تضاد اھورامزدا » ژی و اژی « ھمان بازتاب انديشه 
 خدای بينش وخرد و  که ھمان بھمن است ، ھوشنگ ،.من باشد واھري

جشن ھمان  است ، چون جشن سده ،  بودهموءسس قانون برپايه خرد
 ، وارونه فرھنگ ايران ، اصل  ديگرولی دراينجا بھمن. بھمن است 

ازاين پس ، خرد .  باھم نيست واصل جفتی واتصال باھمپيوند دورنگ
  .ضاد ، درک روشنی ميکند ، فقط درشکافتن وشکستن و ت

 ميتراس، . مرحله ديگر تحول مفھوم روشنی درميترائيسم است -3
 درنقشھای برجسته غرب ، سنگ را  ، ميتراس.ازسنگ زاده ميشود 

آتش با  و ،ازھم ميشکافد و ازھم ميشکند ، وبا تيغ برنده دريکدست
ان ، بدينس.  زاده ميشود  ازسنگ ازھم ترکيده ،سوزنده دردست ديگر،

روشنی ، در ازھم شکافتن وشکستن پيدايش می يابد واين روشنی ، نه 
  .د بلکه ميسوزاند وميخشکاندُّرـتنھا می ب

  

  ندهَرَ ودخدای شکننده وازھم شکافنده= جبرئيل
   استیّ، جـبار »هللا « نخستين چھره 
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= خدای ازھم شکافنده وشکننده« ، که به معنای » جبرئيل « درست 
هللا « است ، نخستين چھره ايست که گوھر » ايل + رـَفـگ= ايل + جبر
 ھميشه نخستين پيدايش ھرچيزی، ذات  .درآن پيدايش می باشد » 

، مرکب از دوواژه » جبرئيل يا گابريل « .  وگوھرآن چيزرا می نمايد
» جبر«  درلغت نامه ھا به .ھست » ايل + گـبر« يا » ايل + جبر« 

اين معنای دست دومست که . د نميدھ» شکسته را بستن « معنای 
ولی . آخوندھا برای متعالی ومقدس ساختن هللا،  به اين واژه داده اند

. معنای نخستينش، ھمان معنائست که ميان عامه متداولست 
. شکافتکی وتفريق اعضاء ميباشد « جبروجراحت ، به معنای 

 .وحشت انگيزيست شکافتن وازھم منفک ساختن اعضاء ، شکنجه ا
، زور وظلم و عدم ميل ، و عدم »جبر« ازاين رو معنای حقيقی 
جبرئيل با ازھم گسستن .  دشواری است  ورضای درکار، وکراھت

 ازآن به بيننده ایاندام ، وازھم دريدن اعضاء ، شکنجه ميدھد و ھر
» jap –جپ + gap=  گپ « اصل اين واژه دراوستا . وحشت ميافتد 
 ، کفتن وکافتن وشکافتن  کنونیارسیيش در زبان فااست که رد پ

شکافنده ، ازھم ترکاننده ، ازھم « به معنای gafra=japra .است 
، کننده و سوراخ ) انشق القمر( ازھم درنده ، ازھم چاک وشق کننده 

   .   استکننده

است ، بھترين گواه برآنست که درجبرئيل ، » جبار« اينکه هللا 
او جبار است ، به معنای . د نخستين صفت گوھری او نمودارميشو

آنست که ھمه را با شکنجه دادن ووحشت انگيختن ، مجبورميکند ، به 
 به کاری که ميخواھد واميدارد ، سختدلست، بی رحمست وکراھتجبر

متکبريست که . ، ظالم وستمگراست ، متعديست ، شکننده کامھاست 
  :شبستری مخلوقات چنين الھی ، به قول .  غير را برخود حقی ننھد 

  »گشته ماءمور« ندارد اختيار و 

  »مختار ِ مجبور« زھی مسکين که شد 
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بنابرين مفھومست که چرا آخوندھا مجبور بودند ، معنای اين واژه را 
ری هللا را ، پاک چنان مسخ ووارونه سازند ، که اين صفت گوھ

ولی برغم اين . او نمی شکند ، بلکه شکسته را می بندد .  سازند 
   .، اين صفت گوھری جبرئيل ميماند» جبروجبار«  درمعنای تحريف

 ين معنای اصلی جبرئيل است که حافظدرست اعتراض به ھم
  شيرازی ميسرايد

   آتش فروزند،پرجبريل را اينجا بسوزند     بدان ، تا کودکان

است که انسان ، مخلوق ماءمورهللا  » وحی جبرئيلی « وبربيناد ھمين 
  «که درظاھر برای انسان قائلند ، با يک نظربدينميشود ، و اختياری 
  :،  انسان ھمعقيده با صائب ميشود که » آورنده با ھيبت امر

  گرچه درظاھر، عنان اختيارم داده اند

  جبر و اختيارمن ، يکيست: حيرتی دارم که 

که اصل ازھم شکافتده و ازھم درنده وپاره » جبرئيل « چگونه شد که 
ميشود که اصل روانشونده و » وای = وحی « کنند است ، آورنده 

ندارد ، ولو آنکه » آورنده وحمل کننده «  نيازبه  اساسامھراست که
آنچه روان درھمه چيزست واسطه ای که .  باشد  ھمبسيار امين

  برندگی وشکافندگی و پاره کنندگی ووحشت انگيزيست ،ش،گوھر
  . اورد  بي که اصل پيوستگی وشاديست آن را]زم ندارد تا

هللا را ازھمه نده وازھم گسلنده که نخست خود ِ جبرئيل ، خدای شکاف
«  وھمان  ،درغرب» ميتراس « مخلوقاتش جدا وپاره ميکند، ھمان 

 اين خدا ، خدای ارتشتاران ونظاميھا . است  بوده»ميترای زرتشتيان 
د با« ميشود ، يعنی ) وای (  اين ميترا ، خودش آورنده باد .بوده است 

، به معنای آنست که ديگر ) وای ( آورنده وحی. را ، ازھم می برد » 
درچھارچوبه .  خدا درگيتی روان نيست و اصل پيوند دادن نيست 

که است )  وباد وباران وبرقخدای ميغ يا ابر( اسFمی ، اين ميکائيل 
محمد ھم سه سال . گوھر وحی است  ودارد ، » وای « ھمانی با اين

چگونه شدن که محمد ، ميکائيل را رھا . ئيل وحی ميشد ازھمين ميکا
  کرد و دست به دامان جبرئيل شد ؟ 
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اصل «ساختن  ، يعنی برتری دادن » وحی « جبرئيل را آورنده 
به .  » اصل آسايش وآشتی و مھر« بر،»  وقھرشکاف  وکشتن وترس

اصل شکاف است که ماھيت وکيفيت عبارت ديگر ازاين پس ، اين 
» حمال وحی « ، » جبرئيل «  اينکه .ند را معين ميسازد اصل پيو
» وای = وحی « را ميآورد ، به معنای آنست که » وحی « است و 

ده  ازھم بريده شده و تکه تکه وجزء جزء ش ،که اصل پيوستگيست
، روانشونده و » وحی = وای « اليکه درح. وميتوان آنرا انتقال داد 

  که جبرئيل باشدال و انتقال دھندهجريان يابنده است ونيازبه حم
اصل شکافتن وبريدن « ، » وای « با برتری دادن جبرئيل بر . ندارد 

» اصل روان شوی وپيوست ومھرو آشتی « ، بر » و ترس وقھر
  . برتری می يابد 

  

  عقل روشنگر، جانشين اCھان نوری ميگردد
------------------------------------------  

« ، جانشين » ّروشنی برنده وسوزنده « انکه درپيش آمد، بدينسان چن
 پنداشته وامروزه اشتباه تازه ايست که .  ميگردد » روشنی ِ پيدايشی 

 با نفی وطرد و رد کردن هللا ويھوه وپدرآسمانی ، مسئله ميشود  
  روشنگرعقل« برغم نفی وانکاراين خدايان ، .  انسانی حل ميشود 

ّروشنی برنده « دد و عقل درست ، پيکريابی اين  جانشين آنھا ميگر،»
  .ميگردد ، که مسئله ايست که جداگانه بايد بررسی گردد « وشکافنده 

اصل اجبارو شکافندگی ووھيبت ( وحيی که بوسيله جبرئيل « هللا ، با 
ميفرستد ، ھميشه با شکافتن وبا ترساندن ومجبورساختن ، ) و بريدگی 

، خدای روانشونده » وحی جبرئيلی « دراين . ميکند » روشن « 
درچيزھاکه آورنده تازگی وجوانی وزيبائی ومھر است نفی گرديده ، 

ازاين پس دراين وحی . وفقط  امرونھيست که آغشته با کراھت است 
« جبرئيلی ، سخندلی وقساوت ، خشم ترساننده  ھست و هللا ، فقط در 

هللا درجبرئيل ، . د تکلم ميکن» وحی جبرئيلی آنھم با برگزيدگانش 
هللا . درھرکلمه اش دروحی، مجبور و مکلف ميکند . اصل اجباراست 
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، درجبرئيل ، آزادی را دروجود انسان ، بزرگترين گناه ميداند ، چون 
  .برضد جباريتش ھست 

  

  »آزادی « و » اختيار« فرق 
 ---------------------------   

» اختيار «  داشتن ِ که با، فراموش ميشود» جبرواختيار« دربحثھای 
. داشتن اختيار، داشتن آزادی نيست .  ، انسان، ھنوز آزادی ندارد 

معين ساخته و تعريف » هللا « که » ّشر وخير« اختياز آنست که ميان 
اختيار کند آن خير را يا ،خير را ، برگزيند« کرده است ، انسان آن 

آزادی ، . ودش جبر است  خ ،»خير« ولی درست ھمين .  » 
 ،انسان . حق ِتعريف خوبی وبدی برپايه تجربيات انسانی خود است

را تعريف ومشخص کند » خوبی وبدی «  خودش آنگاه آزادست ، که
را هللا ، به عنوان خوبی يا خير معين ساخته ، آنرا » آنچه « ، نه آنکه 
، م ، آنگاه يم ، و کار ديگری بکنيرا برنگزينخير  اگر آن . اختيارکند 

م که آن کاری را که يپس مجبور. را شکنجه و عذاب خواھد داد اهللا م
مسئله آزادی انسان ، . ولی اين آزادی نيست. م ياو خير می نامد ، بکن

 که  جبروترس وعذاب و نفی امرونھی آغازميشود رفع اين بادرست
 آزادی با نفی جبرئيل وجباريت هللا .درجبرئيل پيکريافته است 

   .آغازميشود 

درخدائيساختن  ،شکافتگی با قھرو شکنجه( جبرئيل ِ، پيشوند » جبر«
را » هللا « ، گوھرخود ِ ) ، بدينسان مقدس ساخته ميشود که ايل باشد 

» وحی = وای « هللا در گوھرش، برضد . پديدار ومشخص ميسازد 
است که اصل روانشونده درجھان وانسانھاست که با ھمه ميآميزد 

گوھراصلی اين .  پيدايش می يابد ازآن ،» وواحدجھانی پيوسته «و
  .  درجبرئيل ، پيکرمی يابداست کهخود هللا 

  

  )خدای نور( مشخصات جبرئيل يا هللا
----------------------------------  
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ويژگيھائی که شيخ عطار درمصيبت نامه به جبرئيل نسبت ميدھد، 
را به خوبی »   اصل شکافندگی وبريدگی هللا«رويه ھای گوناگون اين 

» اصل شکافندگی هللا «  که درواقع جبرئيلاين  : برجسته ميسازد
  : ميگويد است ،

  يک مقام خاص دارم ازھزار

   بار، نبودم يک ذره » بيشترزان « 

  گذر،   کنم زانجا » انگشتی «به  گر

   بسوزد بال وپر ،)زغال( ھمچو انگشتم 

   ھرنفس، » ھيبت  که آيد«برمن از

  ان داد آن با ھيچکسشرح نتو

  »آن سماع « زانکه کس ، طاقت ندارد  

  زان کند ، ھر دوجھان اورا وداع

   ذره ذره ، زاحترام او شدم   تاکه حمال کFم اوشدم  

   که برجان منست ،زين ھمه ھيبت

  آنچه بس پيداست ، پنھان منست

   شاد او ھنوز   ،» خوف « من نيم از

   ياد او ھنوز ،من نيارم کرد

کسی طاقت شنيدن کFم   ھيچ:است  برئيل که ھمان جباريت هللادرج
باشد، وای ، است که » واز= واژ= واچ «  کFم که .هللا را ندارد 

« دراين اثراين . خودش دروزيدن ، آھنگ وموسيقی درگوش ميشد 
« که ھميشه به گوھر  درونی ھمه ميرسد، ھمه در»  يا وای ،آوازخدا
به جھان ) کFم = آواز= واچ = واز( ای اگراين و. ھستند» سماع 

ازاين دم که درھمه . ھستی را وداع ميکنند ، جھان نرسد ، ھمه 
را که » وای « .ھستند » ازخود « روانست ، ھمه زنده وجنبنده و

ولی  .سيمرغ است ھمه ميشنوند وازشنيدن آوازاو، به رقص ميآيند 
  نميشنودشگوش خود را مستقيما با ھيچکسی ديگر، بانگ وآواز هللا 

رد ، واگربشنود، جادرجا ميميرد  چون طاقت شنيدن کFم اورا ندا،
  .ونابودميشود
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 جبرئيل ، بلکه پروبال  پر وبال نه تنھا، درنزديک شدن به هللا
  »axv=اخو ( که تخم آتش» فرن « وای يا .  ميسوزد ھرانسانی،

 ، ميتواند درجان ھرانسانی ميشود ، چھاربال برميآورد و ھرانسانی
اين چھار زرتشتيھا، . بپيوندد ) به خدا ( مستقيما درپرواز به سيمرغ 

 .و پروازانسان به آسمان، قدغن شد ،بال را درفطرت انسان بريدند
درداستان جمشيد ديده ميشود که خرد انسان ، ھمه مدنيت را ميسازد 

 اوج خردورزی. ، ھمکاراھريمن ميگردد تا به آسمان برودولی درآخر
است که ) معراج ( انسانی ، ھمکاری بااھريمن ، وپرواز به آسمان

چھارنيروی مينوئی يا ضميرانسان در .تجاوز به ملک خداست 
در . چھاربال اينھمانی داده نميشوند  يزدانشناسی زرتشتی ديگر با 

 ، با  که جبرئيل شمرده ميشودتنھا واسط رسول با هللاسFم ، پروبال ِ
. ، بلکه ھيچکسی نميتواند به او نزديک شودميسوزدن، نزديکی به هللا 

ھيچکسی وھيچ نيروئی ووجودی ، امکان متصل شدن با هللا را 
  .نزديک شدن با هللا، سوختنست ھمان . ندارد 

اين خوف يا دھشت وھراس . » ، شاد او ھنوزمن نيم از خوف  «
تی ازبين می ازهللا ، که ھردم تازه ميشود ، شادی را به کلی درگي

خوف ازهللا که درھرکلمه ازقرآن حضور دارد ، ناقض ھمه . برد 
ھميشه » بريده شدن خودرا ازهللا « انسان که . شاديھا درجھان ھست 

.  وفاقد سرسبزی وتازگی است ،ازنو، تجربه ميکند ، خشک ميشود
ه دراين بريدگی وشکافتکی، دربرابر ھميش) برعکس وای (  ، هللا

پيآيند مستقيم بريدگی  که  » خوف « دارد ، طبعا حضورانسان
«  اين ھمان داستان .وشکافتگيست ، درانسان، فطری ساخته ميشود 

که دراثرھمين حضور، ميش از ترس » بستن گرگ پيش ميش است 
  ) .بھمن نامه ( مدام ، ميميرد 

 باهللا ، جھانی وجامعه ای وحکومتی بدون خوف نميتوان ساخت واين 
 دروجود انسان  ،نان ريشه درھستی دارد که شادی را ازبنخوف او چ
را مشخص » خوف«  درجائی ديگر، عطار، معنای.ميخشکاند 

  :ميسازد
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  »ازامن ، آزاد آمدن « خوف چيست ؟ 

  »دربھشت عدن ، ناشاد آمدن « 

ھيچگاه . خوف ازهللا ، آنست که انسان بکلی فاقد احساس امنيت است 
) دروطن شادی وجشن ( وحتی دربھشت عدن خود را ايمن نمی يابد ، 

  . ھرگونه شادی ، ناشاد است ميان به عبارت ديگر، در. ، ناشاد است 

  تاکه حمال کFم اوشدم      ذره ذره ، زاحترام او شدم

حمل کFم هللا ، ايجاب احترامی ميکند که وجود انسان را ذره ذره 
کFم ، و جبرئيل  . احترام ، ھمه اجزاء ھستی را قبضه ميکند. ميکند 

 وجود  يا تک تک ذراتدارند ، ازھمه ذرات» امر« که اينھمانی با 
درجائی ديگر اين مفھوم را  . اھان طاعت وتابعيت ھستند خوسانان

  :روشنترميکند 

  ، جان داشتن » ازبندگی« امرچيست ؟  

  ذره ذره ، محو فرمان داشتن

. ميشود» ديت بندگی وعبو« روح وجان انسان ، فقط ازھيبت ،  
سراسروجود واميال وعواطف و تفکرو شھوات وغرايز انسان 

   .بايدازترس واحترام ، مطيع وتابع جبر هللا باشند 

  زين ھمه ھيبت ، که برجان منست

  آنچه بس پيداست ، پنھان منست

. ازشدت ترس ووحشت ، ھمه پنھان من ، فاش وپيدا ميشود 
گنج پنھانی يا کنزمخفی « عنی درفرھنگ ايران ، انسان ، تخم است ، ي

يک که غنای وای با آميختن با اين تخم تار. و تاريکست » و يا گوھر
وای ، دروزيدن ، .  سبزو روشن ميشود ناشمردنيست ، ھميشه ازنو، 

به اين تخم ميگذرد ، تا اين غنای نھفته وتاريک ، » جام باده « با 
  .روز به روز ، ازنوسبزوروشن گردد 

  

  ان پيوند با هللا را ندارد انسان امک
   را فراموش سازدولی حق ندارد هللا

  وانسان بی داشتن پيوند، زود فراموش ميکند
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  وهللا ازفراموش شدن ، ميترسد
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

» نوريا روشن  « ،، خود را» جبرش« هللا با ويژگی گوھری 
، چون »  وای «. ھست » ازھمه بريده وبری « F  يعنی کام،ميسازد

روان درگوھرھمه است، به ھمه پيوسته است ، با ھمه آميخته ومتصل 
« نيست ، به کلی ازھمه » درھيچ چيزی «  ، اکنون هللا ، که است

وای ھست ، چون درانسان، روانست ، . ساخته ميشود » فراموش 
، درانسان، نيست تا با  » هللا« اکنون . چون ھميشه درگوھراوميرقصد

 نمايان ،»جبر« اينست که رويه ديگر. نقص وفساد آلوده نشود 
اوھستند تا او فراموش » ذکر«  ھمه مکلف به  بدينسان کهميگردد ،

ھرلحظه  ذھن بياد نياورد و اگرانسان اورا ھرلحظه در. ساخته نشود 
ا  ب.درعمل ، طاعت ازاونکند ، هللا ، فراموش ساخته ميشود 

 اينست که انسان ، .ذکروطاعت بايد زندگی انسان، پرساخته شود 
 آن به آن ياد بياورد ، چون چيزی که درانسان، ،مکلف ميشود اورا

هللا ، خطرفراموش شدن خودرا دراين . زنده نيست ، فراموش ميشود 
خود ھميشگی بريدگی وشکافتگی ميداند ، پس انسان را مجبوربه ذکر

راموش شدن خود ، دراثر ويژگی گوھريش که نور يا هللا ، ازف. ميکند
هللا، تا زمانی نوراست که ازانسان، . بريدگی ازانسانست ، ميترسد 

. بريده است وانسان، آنچه را که ازاو بريده است، فراموش ميسازد
بدينسان جنگ هللا با انسان آغازميشود ، چون اگر ھرآن ازنو 

ولی برغم تکليف واجبار، . د بيادآورده نشود، فراموش ساخته ميشو
انسان فقط به ذکرميپردازد ولی وای با جام باده اش ھميشه به او 

  : ميوزد 

  قرآن که مھين کFم خوانند اورا

  نه بر دوام ،  خوانند آن را..... گھگاه ، 

  بر گرد پياله ، آيتی ھست مقيم

   حافظ-کاندر ھمه جا ،    مدام خوانند آن را 
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 ، فراموش  نيزرا ذکر ميکند ، درھمان ذکر کردنولی انسان ، آنچه 
ذکردراثرتکرار، عادی ميشود و با عادی شدن ذکر هللا ، هللا . ميسازد 

 برزبان آورده ميشود، ولی  بيشتر هللا ھرچند.فراموش ساخته ميشود
وانسان آنچه را به . خبری ازاو نيستديگر ،  ودلدرعمل و انديشه

، درنا ) دراثرجبری که درتکليف ھست( اکراه يادميآورد وميستايد 
روی ھم   اين کراھت ھا وبر کينه اش بدو افزوده ميشودآگاھبودش ،

 دست بدھد ، ه فرصت ميشود وروزی کدر نا آگاھبود انباشته 
) جبر( منفجرميگردد ، واين تکاليف را به عنوان ظلم وستم 

  .ناسد دورمياندازد وهللا را به عنوان اصل ظلم و عذاب دردنيا ميش

  

  وجامه رنگارنگ) ّفرخ پی( وای با کفش سبز
   ، درجھان ميوزد )ابر ( و با جام باده

------------------------------------------  

هللا است گوھر» اصل شکافندگی يا جبر« وناگون اينھا، رويه ھای گ
وحی = وای « ناميده شده است ، که درتضاد کامل با » جبرئيل « که 
 ،ھست» وای زيبا« که درواقع به معنای » وای نيکو« . ارد قرار د» 

که با ) روشن سپيدچشم = ھژير= ھوچھر( نو جوانيست زيبا چھره 
بندھش بخش ( و والگونه ورنگارنگ  ) 9/131بندھش (جامه سبز

باشد در )  کفش سبز=(با موزه چوبين که ھمان کفش زرين  ) 32/
است که چون برمردمان آيد ، ) با گرمی ( گذر ازگيتی چنان دلپذير

جام ... اين بادنيکو. آنگاه ايشان را چنان خوش آيد که به تن جان آيد 
) رنگ رود ( باده را که ابرھست به سوی سرچشمه اش اروند 

) انوشه ( برفرازکوه البرز ميوزاند که ھرکه ازآن بنوشد بيمرگ 
وحی ( يوزداست م» جام باده « وای جوان وزيبا ، ابررا که . ميشود 
به عبارت . تا با اين باده ، ساقی ھمه مردمان وجھان گردد) ميکند 

ديگر، وای ، باده ايست که ھمه را ازجوانی وزيبائی خود مينوشاند، 
   .  شوند » رنگين« و) تازان وتازه ( تاھمه اروند 
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 ، آتش زندگی )مھر= گرمی = آتش فروز= باد  ( وحی يا وای
او که اصل نوجوانی وزيبائی  .ردد ورويش درھمه چيزھا ميگ

 ايست آتش »باده« وتازگی وخنده وتموج وحرکت ورقص است ،
 درروان شدن درھمه گوھرھا ، آنھا را ميافرزد و روشن افروز که

  .ميکند 

 خدای ايران با گيتی وبا مردمان  مستقيم وبيواسطه پيوندِ اين شيوه
 او امرونھی .يآميزد  درروان شدن درانسانھا ، با آنھا م، وای.است 

« نميکند، او خلق نميکند ، او فراسوی گيتی ومردمان نيست ، بلکه او 
اوخودش را . درچيزھاست » اصل رونده وتازنده وجاری و ريزنده 

که اصل جوانی وزيبائی وتازگی وخنده وحرکت وتموج ورقص و 
با ھمه چيزھا ميآميزد و با آميزش با چيزھاست است ) شدن ( تحول 

 ، درک چنين خدائی برای ما.  باھم ميافروزند و روشن ميشوند که
 فوق العاده دشواراست ، چون ھرچند نيز اتئيست وماترياليست باشيم ،

تصوير خدايان نوری چنان بر  اذھان ما  چيره شده اند که 
  . ميسازند يا کودکانه تصويرچنين خدائی را باورناکردنی و محال 

 محتوای امر « سپس دراسFم ، باشد ،» وحی = وای « اين خدا که 
پيکريابی صفت « ،   شده است که جبرئيل که درواقع»ونھی هللا

 انتقال ،، آنرا ازهللا به محمد» جباريت واجبارو ھيبت وترس هللا است 
 اينھمانی با  بدينسان ،،»  وحی«.) به محمد نيز روان نميشود ( ميدھد

 آنکه وحی را .ی يابد م» ستيزندگی وتجاوزو جنگ ودشمنی « 
 البته اين .ميآورد، اصل برندگی وشکافندگی وترس و جنگ است 

 از يزدانشناسی زرتشتی ، »وای «  تصوير  دادن ِ درتغييرحرکت
 چنان نيرومند بود که زرتشتيگری  ،آغازشده بود ، ولی فرھنگ ايران

 «در يزدانشناسی زرتشتی ھم، . را ازفرارفتن ازحدودی باز ميداشت 
 نزديک به تصويرجبرئيل تا اندازه ایميشود ، و» ارتشتار« ، » وای 

  .دراسFم ميگردد 
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وای = وحی « عرفای ايران نيز دراثرھمين پيشينه ناآگاھبودانه که از
نھمانی با باد آبستن کننده  داشتند ، جبرئيل را اي ازفرھنگ ايران»

شکافنده ند که اصل ميدادند و ماھيت اسFميش را فراموش ميکرد
  :مولوی گويد . ّوبرنده است

  شاخ گلی ، باغ زتوسبزوشاد     ھست حريف تودراين رقص باد

  باد چوجبريل وتو چون مريمی     عيسی گلرنگ ازاين ھردوزاد

  جبرئيل است مگربادو درختان مريم

  دست بازی نگرآن سان که کند شوھروزن

نگاه پيوندی با ميآيد ، آولی ھنگامی ماھيت اسFمی جبرئيل بيادشان 
   البته اين خدا ، ديگرنميتواند هللا باشد. جبرئيل ميخواھند خدا ، بدون

  آنچنان خلوت که ما ازجان ودل بوديم دوش

  جبرئيل آيد ، نگنجد درميان ، گرجان ماست

  گرشمارا طاعت است وزھد وتقوی و ورع

   عطار–باک نيست ، چون دوست اندرعھد ودرپيمان ماست 

   ، ھم بنده وھم شاھمپھلوی شھنشاھم

   مولوی-  جبريل کجا گنجد ، آنجا که من ويزدان

  باھم ،دراثر روان شد درچيزھا وآميخين با آنھا،» وای « 
 روشن شدن سبزشدن ، درفرھنگ ايران ، اينھمانی با. دنسبزميشو

گياھان درسبزشدن ، رنگارنگ .دارد وروشن شدن،رنگارنگ شدنست
ايش ، رنگارنگ ومتنوعست نه يک خدا يا حقيقت در پيد.ميشوند 

 ونه دريک آموزه ونه دريک کس ونه دريک رنگ و نه يک شکل
 اينست که درفرھنگ ايران، چيزی روشن است که  .ملت 

يک چيز ، روئيدن يک چيزوسبزشدن روشن شدن ِ. رنگارنگست 
. انسان ، تخميست که درسبزشدن ، ازخودش ، روشن ميشود.آنست 

اين انديشه ، .  وفراسويش روشن نميشود ھيچ چيزی ، از بيرون
  .را معين ميسازد » آزادی « و » راستی « و » روشنی « مفھوم 

ھميشه جامه سبزيا جامه ( است» رنگارنگ« دراثراينکه » وای « 
سبزشدن = گياھان با سبزشدن ، رنگارنگ ميشوند. رنگارنگ ميپوشد
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يده ين پداو ،)که روشن شدنست ، رنگارنگ ومتنوع وطيف شدنست 
 نزد خدايان نوری ، دراديان نوری ، طرد ونفی ميگردد  ، چون 

 بايد  و. اصل کثرت واختFف وستيزندگی باھمست رنگارنگ شدن ،
آنچه نزد وای ، تنوع وطيف و . را ازبين برد » اختFف وکثرت « 

 نزد  ،رنگارنگی وديگر گونگی و طبعا ھمآھنگی وزيبائيست
 ، کثرت و اختFف و تضاد ھست که بايد اھورامزدای زرتشت وهللا

يعنی است ، رقش  يا ب»رخش= آذر« وای ، با . ازبين برود 
دورنگ  «  مادر ميباشد، و به عبارت ديگر،)روشنی( مادررخش

رنگين کمان ، تنوع رنگھا «  مادرياو» سرخ وسپيد آميخته بھم ِ
وشنی ر.  روشنی ، رنگھای آميخته به ھمند . رنگھاست » وھمآھنگی 

اصل ( چنين پرتو برقيست که درھنگامی بارندگی دراين فرھنگ ، 
  . می جھد ) سبزوتازگی 

 تازگی ، با) کثرت ھمآھنگ = تنوع ( ، روشنی به عبارت ديگر
با اين مفھوم ازروشنی ، خدا وانسان باھم ھمگوھرند و . متFزم ھمند 

آتش . ند  ميک، گرمخدا می بارد وبابرقش می تابد. بھم پيوسته اند 
ولی با خدايان . ند ابرکه دربادھست ، گياھان وجانداران را گرم ميک

که اينھمانی با خدايان = مجموعه رنگھا « ، ديگر با نوری ، روشنی
» درک کثرت درراستای تنوع « ، و با ]خره با» گوناگون داشتند 

ود که درچيزھا، خودش  نبوحی= وایديگر خدا ، . درتضاد بود 
وای . ی ، به رنگی ديگر، پيدايش يابد ھرجائشود و دری روان وجار

هللا ولی . وحی ، با درک روشنی ، در تنوع و رنگارنگی کاردارد = 
 نورست ،هللا ، برای آن( ، نور واحدی ميشود که به ھمه افکنده ميشود

 می  فوری، ، چون درافکنده شدن ، ميان خود وآنکه نور را ميگيرد ،
، نورم ، چون خودرا ازھرچه غيرازمنست ، من .  برد وميشکافد

 و ديگرآبی وشيرابه ای  )جداميسازم ، يعنی با ھيچ چيزی نمی آميزم
  . ، تا در رنگارنگی پيدايش يابد نيست که درچيزھا روان شود

  

  چگونه خدا، درانسان ، ميخشکد ؟
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--------------------------------  

بود ، » آب وبرق « آبستن به که ابروباد ِ » وحی = وای « ت که اينس
 رودھا ی روان درگوھر چيزھا ميشد ، ودرتنوع ، ازدرون تبديل به

به عبارت .   طرد ونفی ميگردد  دراين اديان،چيزھا ، روشن ميشد ،
= شيرابه = نوش = خورآوه ( ديگر، انسان وگيتی ، ازخدای آبکی 

درانسان خدا، . که رونده درھمه جانھا بود ، خشک ميشود ) اسانس
بدينسان ، اخFق وشريعت وقوانين وبينشی پديد ميآيد که . ميخشکد 

» خدائيست که ازاين پس درانسانھا وطبيعت خشکيده « استوار بر
دراشياء گيتی نيست ، تا »خور آوه «ديگر، خدا ، شيرابه يا . است 

انسان درآميختن با آنھا ، خدا را بمزد و بچشد وبسايد و بشنود ، بلکه 
. ھستند » بريدگی ازخدا يا ازحقيقت «  اشياء گيتی ، پيکريابی ھمه

خدا درچيزی . از دست داده اند ) ازخود بودن ( ھمه ، اصالت را 
ودرانسانی درگيتی نيست ، بلکه خدا ، گوھری بيرون ازاشياء 

خدا ازاين پس ، در رگ وريشه يا گوھر چيزھا نيست ، . دنياست 
انسان بايد از دنيا ، روی برگرداند .  ست بلکه فراسوی آن وبريده ازآن

 رو به خدا درفراسوی گيتی ، درفراسوی خودش کردن ،» ذکر« درو
ميشود » جبرئيل « ، ھمان ويژگی » وحی «  نخستين ويژگی .بکند 

. که  هللا ، موقعی نوراست ، که خودرا ازھمه چيزھا ببرد وبشکافد 
ش را ازاو ببرد ، هللا، ھرچيزی را موقعی روشن ميکند که خود

. وايجاد خوف ووحشت کند و شادی را ازبين ببرد و اورا ذره ذره کند
، با چنين وحی ای که ويژگی نوربرنده اش را يافته  ازاين پس هللا

او ديگر خودش درجھان روان نميشود ، . قدرت حاکم بر دنيا ميشود
به جای او ھست که بايد ازاين پس ) جبرش ( بلکه اين حکمش 

  .ھان ، روان شود درج

  

  »خدای روانشونده = وای « پيآيندھای اجتماعی وسياسی 
---------------------------------------------------------  
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خدای روانشونده « کوشيده ميشود با برخی از برآيندھای اين  اکنون 
اين خدا، که اصل . آشنا گرديم » جوان وزيبا وتازگی وخنده 

يا  ندارد و درگيتیای» برگزيده « مه چيزھاست، ھيچ روانشونده درھ
نه فردی ونه قومی ونه . ھمه برگزيده او ھستند به عبارت ديگر، 

ملتی ونه نژادی و نه امتی ونه طبقه ای ونه جنسی ، برگزيده او 
اين خدا، اصل روان وجاری . او درھمه روان ومواجست . نيست 

جنبش را درخود سفت ومواج است و ھيچکس نميتواند اين اصل 
به عبارتی ديگر، . حقيقت، اينھمانی بدھد آن وثابت کند وخودرا با 

حقيقت ، درھيچکس نمی گنجد و با ھيچکسی وامتی ودينی وآموزه ای 
 وملک کسی وگروھی وملتی وامتی و طبقه ای ، عينيت نمی يابد

» صورت سفت ومحکمی «  ھيچگونه  .ودينی وحزبی نميگردد
  اواينست که. ن کشيد و آنرا از روان بودن باز داشت نميتوان دورآ

کتابی ، زندانی نميشود وبا آن آموزه ودر ھيچ کلمه وحرف وانديشه و
  .اينھمانی نمی يابد 

اين خدا، درھمه بدون استثناء جريان می يابد و باھمه ميآميزد و باھمه 
ه مھرميورزد و باھمه دوست است و ھيچ دشمنی ندارد ، ولو آنکه ھم

با چنين خدائی، ملحد . نيز روان بودن اورا درخود ، انکارکنند 
با روان شدن اين خدا درھمه ، .  نيست  درجامعهوکافروموءمن ومرتد

دشمن « پديده . » دوست ودشمن« ، نه » ديگرگونه اند « ھمه باھم 
رابطه با خدای « را که دوپديده ازھم جدا ومتضادند ، از » ودوست 

   .، نميتوان استنتاج کرد » سانھا ودرطبيعت روان درھمه ان

ندارد ، » عھدی وميثاقی« و » ايمانی « اين خدا با انسانھا ، رابطه 
 خدا نه نياز به ايمان .دارد  » immanent=زھشی « بلکه رابطه 
می ن با قومی وملتی وامتی وطبقه ای ، عھد وميثاق  ، و مردمان دارد

به  چه به او ايمان داشته باشند وچه او درانسانھا، جاريست ،. بندد 
ايمان به او، ھيچگونه امتيازحقوقی ايجاد . ايمان نداشته باشند او

  .نميکند 
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چون » دوست ھم بپندارند « اينکه گروھی وجامعه ای خود را 
دوستان خدا ھستند ، و گروھھای ديگر را دشمن خود بپندارد ، چون 

چنين مفھومی از . ھست برضد گوھر اين خدا. دشمن اين خداھستند
دشمنی با ھيچ گروھی وجامعه . دوستی ودشمنی ، ريشه خدائی ندارد 

ای وملتی و نژادی را نميتوان برپايه ايمان به اين خدا داشتن يا نداشتن 
ملت ديگر ، دشمن ملت منست ، چون .  ، توجيه کرد ومقدس ساخت 

 روان بودن .ايمان به اين خدا ندارد ، بکلی برضد مفھوم خدا ھست 
فوق ديگری بودن « خدا درھمه ، به ھيچ کس وگروه سازمانی، حق 

ھيچ حکومتی . نميدھد » بودن .. حق فوق اجتماع وملت وطبقه « و » 
  .بداند ....  تماع وملت و ندارد خودرا فوق اجوھيچ حاکمی ، حق

روان بودن خدا درھمه ، به ھيچ کسی وگروھی وملتی وسازمانی، 
حکومت وحزب .  نميدھد  را»ن تعالی دربرابر اجتماع داشت« حق به 

د خود را برپايه ارتباط با خدا ، فوق اجتماع ننميتوان... و رھبرو شاه 
  .د نو متعالی دربرابر اجتماع بدان

ھرگونه دشمنی با يکديگر، چه درسياست و چه دراديان ، ھيچگونه 
اينھمانی .  جنگيد بنام خدا ، با دشمن نميتوان . ندارد » خدائی « ريشه 

دادن مذھب ودين با حکومت وقدرت ، سبب مقدس بودن حکومت 
  .وقدرت نميگردد 

باشد، وبرای خدا ، نميشود حکومت کرد ، چون » وای« بنام خدا که 
 بنام خدا ، نميتوان حاکم برخدائی شد که ا ، جاری درھمه است ، وخد

لت وامت بريدن ازانسان ديگر، گروه ديگر، م. درھمه روانست 
وطبقه ونژاد ديگر، چون شريک دراعتقادات ما نيستند ، ريشه درخدا 
ندارد  که در ھمه جاريست و با ھمه آميخته است و بی نياز از ايمان 

خدا ، ھمه ازھم دراين . به خود ھست و برضد ھرگونه بريدنی است 
بنا براين .  ، ولی نه متضاد و درستيزباھم »  ديگرگوننند ، متنوعند«

و نجس شمردن او ، به خودی خود ، نفی ،  ازکافر ،، بريد ن موءمن
واساسا ھرآموزه ای که  مفھوم دشمن ودوست . وطرد خدا ھست 

« فقط با تغييرمفھوم .  بريده ازھم و ضدھم را دارد، خدائی نيست
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است که پديده ھای » روشنی برنده وشکافنده « به » روشنی پيدايشی 
پيداميکنند، چون يھوه وهللا »  الھی«دوستی ودشمنی ، ريشه 

  . واھورامزدای زرتشت ، روشنی يا نور برنده وشکافنده ھستند 

، نشان ميدھند که  دراين اديان البته خود ھمين مفاھيم روشنی ونور
ھستند ، چون » برندگی وشکافندگی و تيغ وشمشيربودن « برضد اين 

 را به روشنی »اءضي«را عربھا به روشنائی ماه ميگفتند و» نور « 
ماه درتاريکی روشن ميکرد ، به معنای آن بود که . خورشيد ميگفتند 

، بينا خوانده ميشد ، درايران  علت ماه ، بدين.  روشنی را ميزايد ماه
بود که معرفت برپايه جستجوو » بينش درتاريکی « چون نماد 

 «  ، ورسماين آئين.  ماه ، ھمه را آبستن ميکرد نور.  باشد آزمايش
در وبنا برابوريحان بيرونی » بساق القمر يا ربد القمر= بصاق القمر

  بصاق وبساق .ه ميشد خواند » مھر« بعصب مواضع عرب آن را
نيمه . وبزاق ، به معنای آبيست که ازدھان برون انداخته شود 

، ) ھFل( ، ماه اينھمانی با اندام زايشی وزھدان زن داشتھرماھی 
نور  . )ماه پر( اينھمانی با اندام زايشی مرد داشت ، ی ماھونيمه ھر

آب يا نطفه « ندند ، ھمين اميخو» زنگ « که ايرانيان ، ) مھتاب( ماه 
» بزاق« که ريشه » بزق «  .  بود که برجھان وانسانھا افشانده ميشد»

منتھی ( است » تخم ريختن درزمين + روشن شدن « است به معنای 
« ميرقصيدند تا ازدورکعبه ا شبھا لخت ، ازاين رو عربھ) . ا]رب

 درست برای نفی ،ويکی ازسوره ھای قرآن. ، بارور شوند »نور ماه 
 ودراين  ، نازل شده است با ھمان جبرئيل برمحمداين آئين ورسم ،

 درحاليکه .ميداند » جامه يا لباس« سوره، انسان را  فطرتا مخلوق با 
« ، به معنای »  شدن باشد که برھنه= برھنيد « درفرھنگ ايران 

   .چيزی که برھنه ميشود ، آفريده ميشود . است » آفريدن 

ھست ، يا دگارآنست که هللا ، » هللا، نورالسموات وا]رض « اينکه 
«  ، از محمد برعکس هللا،بوده است و نور او» ]ت + ال « ھمان 

با انسان مياندازد ، يعنی ازآميزش خدا » شود که درزھدانھا آبی پيدامي
 . ميشوند  وطبعا روشن، يا گياھان يا جانوران ، ھمه سبزوبارور
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که چيزی جز آميزش خدا با گيتی » نوری « چگونه شد که چنين 
 ؟ گرديد ، خدای اسFمی بود ، ناگھان ، بيان گوھربريده هللانوانسانھا 

  ياری ميدھد که انسان را درتاريخ تفکراتش مارادرک اين تحو]ت ، 
، امکان شناخت » رد کردن آنھا بنام خرافات «  بشناسيم ، تا با رژرفت

  . انسان را ازخود بگيريم 

  

  

  

  


