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منوچهر جمالی

رقـص يا سـجـود
درفرهنگ ايران،انسان دررقص،خدارا ميپرستد
دراسﻼم  ،انسان  ،درسجود ،ﷲ را عبادت ميکند
انسان  ،درسجود  ،عبد يا بند ِه ﷲ ميشود ،وازآزادی خواستش
ميگذرد .انسان  ،درسجود ،ﷲ را » تکبير« ميکند و سرافرازی
خود را بنام » کبر« می نکوهد
درفرهنگ ايران  ،انسان با خدايش  ،نه تفاوت مرتبه ودرجه دارد  ،نه ازاو فاصله
وجدائی دارد  ،ونه گوهری جزاو دارد  .خدا وانسان  ،همگوهرند  .درفرهنگ
ايران  ،آفريده که انسان باشد  ،برابر با آفريننده است  ،که خدا باشد  .ازاين رو
جان
همه انسانها باهم برابرند  .تخم ِ خوشه خدا ،يا » حبه آتش کانون خدا « ِ ،
هرانسانيست  .ازاين رو انسان  » ،تخم آتش « ناميده ميشود  ،چون خدا  ،هم
خوشه است وهم کانون آتش است  .اينست که انسان  ،هم گياه يا درخت بالنده
ازتخم خداست  ،و هم آتش يازنده از حبه آتش ازکانون خدا ميباشد  .به عبارت
ديگر ،اين خدا درانسانست که شعله ورميشود و زبانه ميکشد و می يازد و ميرقصد
 .خدا درانسان ميرقصد  .انسان باخدايش باهم ميرقصند  ،انسان با خدايش می
َوخشد ) هم ميرويد ومی بالد وسرفرازميشود و شاخه هايش با وزيدن باد ) وای =
وای به «  ،خدای موسيقی  ،يعنی » اصل
صبا ( که خود خدا باشد  ،ميرقصد ِ » .
موسيقی « است که با الحان ودستانهايش  ،همه بشر را به رقص ميآورد و شاد
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ميکند  ،واين شاد کردن وشاد شدن را  » ،پرستيدن « ميناميده اند  ،ودرست واژه
» پرستيدن «  ،درهزوارش به معنای » شادونيتن « است که در شاد کردن  ،شاد
وای به
شدن باشد  .ورقص که پيکريابی شادی از موسيقی خدا هست ) باد  ،که ِ
باشد با شعله آتش  ،يا با شاخه درخت که ازاخگرآتش يا تخم گياه فرامی يازند ،
باهم ميرقصند ( آئين پرستش هست  .انسان وخدا باهم ميرقصند  ،واين آئين
پرستش است .
اين به کلی با رابطه ﷲ با انسان درقرآن  ،فرق دارد  .انسان را ﷲ درقرآن  ،از
طين ﻻزب يا طين صلصال  » ،خلق ميکند «  .انسان نه همگوهر با اوست و نه
برابر با او  .طين ﻻزب  ،خاک خشکست  .خاک خشک  ،که خاک بی آبست ،
نميرويد وحاصلخيزنيست وبه قول خود قرآن  ،انسان  » ،کنود« است  .خاک ،
درجهان نگری اسﻼمی  ،ارزش ومعنای نه تنها متفاوت بلکه متضاد با » خاک «
درفرهنگ ايران دارد  .درفرهنگ ايران  ،خاک که در واژه »خاکينه « باقی مانده
است  ،هاگ وآگ ميبباشد  ،که به » تخم مرغ وتخم يا خوشه گندم « گفته ميشود،
که با آب ) آوه = آپه ( که خدا باشد  ،باهم ميآميزد و باهم می َوخشند وشادی
ميآفيرينند  ،چون » آتش ناسوز درون تخم « » ،اوروزايشت « ناميده ميشود و
اوروازنيتن  ،به معنای شاد وخوشحال وسعادتمند شدنست  .ﷲ با انسان  ،درقرآن
 ،تفاوت کلی گوهری دارد  .انسان  ،مخلوق » اراده ومشيت « ﷲ است  ،و ﷲ
خالق است که به کلی منزه وبری ازگوهر مخلوقات خود وانسانست  .اين تفاوت
 ،درهمان » اکبربودن وعظيم بودن ﷲ «  ،و » حقير و پست بودن انسان که
ازخاک خشک وتهی است  ،بيان کرده ميشود  .ازاين رو  ،انسان بايد هميشه در
برابر ﷲ  ،به حقارت و ذلت وخضوع وتواضع و کمبود خود در برابر »
کبيرواکبروعظيم واعظم بودن ﷲ «  ،اعتراف کند و به او نهايت احترام را بگذارد
 .کل وجود انسان  ،بايد گواهی به اکبربودن ﷲ بدهد  .تکبرو کبريائی  ،فقط
ويژگی ﷲ است  ،و» کبر«  ،فقط فضيلت ويژ ِه ﷲ بشمارميرود  .اينست که ﷲ
ازهمه مخلوقات  ،عبوديت وتابعيت وتسليم واطاعت ميخواهد  .ﷲ نه تنها از يک
فرد مسلمان  ،اين عبوديت وتابعيت و عجز وتواضع را ميطلبد  ،بلکه از کل بشر
وکل اجتماعات  ،اين تابعيت وتسليم شدگی را مطالبه ميکند  .اين اوج عبوديت و
تابعيت وتسليم وعجزوتواضع وفروتنی  ،درسجده يا سجود  ،درجسم وبدن  ،شکل
به خود ميگيرد .
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خاک پست که نماد فروتنيست  ،نهادن وسودنست  .سجود ،
سجده  ،پيشانی بر
ِ
سری را که برفراز تن  ،وپيکريابی سرفرازی وراستی است  ،و » سرراست
بودن انسانست « که نشان امتياز انسانيت است  ،نگون ساخته ميخواهد  ،يعنی
درسجود بايد  ،سرفرازی خود را ترک کند و سرنگون شود  .اين نگون ساختن
سر ،بيان اوج ذلت وپستی وتواضع وفروتنی و عجزوتابعيت و تسليم بوده است .
انسان  ،ازانسانيت خود  ،دست ميکشد  ،و امتياز انسان بودن خودرا قربانی ميکند
 ،تا به » کبريای ﷲ « گواهی بدهد  ،واورا » تکبيرکند « وعظيم سازد و اورا »
ونهائی قدرت« بشناسد وشهادت بر» عبد بودن خود « دربرابر اوامر
مرجع مطلق
ِ
حـريت
ونواهی او بدهد  .وبا » عبدبودن «  ،اقرارکند که او » حـ ُ ّر « نيست ّ » ،
ندارد  ،آزاد نيست « و برده واسير وبنده حلقه بگوش ﷲ و قدرتهائيست که او به
جای خود  ،معين ميسازد  ،چون با چنين کبريائی  ،نميتواند با انسان  ،رابطه
تنگانگ داشته باشد  ،بلکه نياز به » واسطه « دارد  ،تا جدا گوهری خود را
ازانسان  ،حفظ کند .
سعدی  ،رضای دوست طلب کن  ،نه حظ خويش
» عبد « آن کند که » راءی خداوندگار اوست «
حر«  ،اين تفاوت را دارد
» عبد«  ،بنده است و» حـ ُ ّر«  ،آزاد است  » .عبد« با » ّ
حر  ،آنست
که عبد  ،ازخواست خود ميگذرد  ،وخواست خود را قربانی ميکند و ّ
حريت دارد ،و تابع
که آزاد درخواستن است و ازآزادی خواست خود نميگذرد ّ ،
خواست واراده ومشيت ديگری نميشود .
يازش آتش جان « درفرهنگ ايرانست  » .خواست
ت خود «  ،همان »
» خواس ِ
ِ
« که ريشه اش » خوا +آز« است  ،ازگوهرخود  ،آختن يا يازيدن  ،يا
سربرافراختن آتش جانست  ،که همان آزادی باشد  ،و واژه » آزادی « ازهمان
ِ
يازيدن يا آزيدن ساخته شده است ) آز دراصل معنای نيرو وقوت را دارد و سپس
به معنای حرص وطمع بکار برده شده است (  .اين پيدايش آزادی وسرافرازی از
آتش جان  ،که تخم واخگرکانون خود خدا ،وهمگوهرباخداست  ،درانسانست ،
جنبشی شاد است  .سربرافراختن شعله آتش يا شاخ وبرگ درخت وگياه  ،شاديست
 .اينست که » تحول وتغيير و حرکت « درفرهنک ايران که » َوشـتن « باشد ،
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به معنای » رقصيدن « هم هست  .و » َوشت « درپهلوی به معنای » نيک « است
.
فرهنگ ايران ،درحرکت وتحول وتغيير ،شادی ميديد  .حرکت وتغيير ،مثبت
شمرده ميشد  .خدا که » ارتا فرورت « باشد  ،اصل تحول وتغييروحرکت بود )
فرا +ورت  ،ورتن = شدن وگشتن وتغييريافتن (  .حرکت کردن  ،چميدن و
خراميدن دويدن و پوئيدن و تغيير حال دادن وچرخ زدن وگشتن  ،شادی بود ،
رقص بود َ .وشتن که حرکت کردن وچرخيدن وتغييريافتن باشد  ،رقص يا حرکت
شادی آور بود  .درحرکت وتغيير وتحول  ،به خودی خود  ،شادی يافته ميشد .
وارونه خدايان نوری که خودرا اينهمانی با » کمال « ميدهند  ،حرکت وتغييرو
تحول  ،هميشه قرين فساد است  ،و کمال را ناقص ميکند  .کمال درتغييروتحول ،
ناقص ميشود  .اينست که حقيقت وبينش آنها  ،تغييروتحول را نمی پذيرد وآنها را
فساد ميداند  .ولی درفرهنگ ايران  ،خدا  ،اصل تحول وتغيير درشادی بود .
درگرشاسپ نامه اسدی توسی ديده ميشود که سيمرغ  » ،اصل موسيقی « است .
چون سوراخهای منقارش  ،پيکريابی همه ابزارموسيقی است  ،و با آهنگ ونوای
اين ارکستر ،که اينهمانی با سيمرغ ) خدای ايران = وای ( دارد  ،همه مردمان ،
به رقص ميآيند و مدهوش ميشوند  .مدهوش ) مدَ  +هوش (  ،دراصل به معنای
آنست که به هوش آمدن يا بيداريشان  ،لبريز ازشادی ) مـدَ = مستی ( است .
زسوراخ چون نای منقار اوی
فتاده درآن ،بانگ بسياراوی
برآنسان که باد ) = وای ( آمدش پيش باز
همی زد نواها  ،به هرگونه ساز
فزونتر ز سوراخ ،پنجا ه بود
که ازوی ،دمش را برون راه بود
به هم صد هزارش خروش  ،از دهن
همی خاست  ،هريک به ديگر شکن
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تو گفتی  ،دوصد بر بط و چنگ ونای
به يک ره شد ستندد دستان سرای
ی آن خروش
فراوان کس  ،از خوش ّ
فتادند و ،زيشان رمان گشت هوش
يکی زو ،همه نعره وخنده داشت
يکی گريه ز اندازه اندر گذاشت
اين رقص و خنده وشادی  ،ازشنيدن نواها ودستانهای خدا  ،که پيکريابی اصل
موسقی است  ،آئين پرستش ايرانيان بوده است .
اصلی پيدايش گيتی ،راهبری ميکند ،
البته اين داستان  ،مارا به سرچشمه انديشه
ِ
چون بادی که از نای منقارسيمرغ بيرون ميآيد و تحول به ابزارهای گوناگون
موسيقی می يابد  ،همان » وای به « است  ،که از » نای به = منقارچون نای «
وای به  ،هم  -1به معنای » هوای جنبان « است  ،وهم
او  ،پيدايش می يابد  ،واين ِ
 -2به معنای مرغ وپرنده ) وای = واز= باز( است وهم  -3به معنای » خداوند«
است  ،واين وای يا هوای جنبان که دراثرخود جنبائی  ،آتش فروز است  ،گوهر
همه جهان شمرده ميشود که همان مفهوم » اثير« باشد  .اين » وای به«  ،يا هوای
جنبنده است که تحول به آب وآتش و خاک وزمين  ،عناصرمی يابد که شکل دهنده
آسمان و گيتی هستند  .اين انديشه در بخش ديگری درگرشاسپ نامه اسدی توسی
ميآيد.
به عبارت ديگر ،اصل آفريننده جهان و گوهری که به هرچيزی در گيتی تحول
می يابد  » ،موسيقی « ميباشد  .گيتی از تحول يا حرکت شاد يا رقص موسيقی ،
رقص نواهای خوش ،پيدايش می يابد  .گيتی در پيدايش يابی  ،رقصيدن با نواهای
موسيقائيست  .تحول اين گوهر موسيقائی به ماده وتن ) تنکردی = جسمانيات (
درشاديست  .ماده  ،دررقص به نواهای موسيقی پيدايش می يابد  .درماده  ،رقص
هست  .خود واژه » حرک « درعربی که جنبيدن باشد  ،به معنای » بادروج «
هست ) الحرک = حرک  ،ذخيره خوارزمشاهی (  .بادروج ) برهان قاطع ( گل
بستان افروز است  ،و درعربی آن را » مفرح القلب المحزون « خوانند  .و گل
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بوستان افروز ،اينهمانی با ارتافرورد دارد  ،که سيمرغ و اصل موسقی ميباشد .
همچنين » حرک « که ريشه واژه حرکت است  ،همان واژه » ارک « ميباشد ،
که به ريسمانی گفته ميشود که بر درخت آويزند و برآن نشينند و درهوا آيند وروند
که همان » تاب بازی « باشد و آئين شادی درجشن نوروزی بوده است  ،و
حرکتيست نوسانی تواءم با شادی  .اين ردپاها درخود واژه ها باقی مانده است .
به سخنی ديگر ،سراسرجهان  ،به آهنگ ونوای موسيقی ميرقصد و درشادی جنبان
است  .خدا که اصل موسيقی است ) وای به ( گوهررقصان درهمه چيزها ست
 ،وهمه چيزها ازاين رقص ) حرکت شاد ( پيدايش می يابند  .طبعا رقص يا
حرکت شاد  ،آئين پرستش شمرده ميشد  ،چون انبازشدن با خدا در رقصيدن بود .
پرستش  ،رقصيدن باخداهست  .جهان درکليتش  ،پيکريابی شادی ونوای موسيقی
است  .وهمين گونه رقص و همين گونه آئين پرستش هست که مولوی
بازآرزوميکند
يک دست  ،دست دلبر و  ،يک دست زلف يار
رقصی چنين ميانه ميدانم آرزوست
مولوی هم درست اين رقص يا حرکت شاد را درکل تحوﻻت جهان می بيند  .حتا
مرده هم در تابوت ازتابش نور او ميرقصد ،تا باز زنده شود
هرگز کسی نرقصد  ،تا لطف تو نبيند
کاندر شکم زلطفت  ،رقص است کودکان را
اندرشکم چه باشد  ،و اندر عدم چه باشد
کاندر لحد ز نورت  ،رقص است استخوان را
در پرده های دنيا  ،بسيار رقص کرديم
چابک شويد ياران  ،مر رقص آن جهان را ) مردن= رقصيدن(
جانها چو می برقصند  ،با ُکنده های قالب
خاصه چو بسکﻼنی  ،اين کنده گران را
7
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ولی درفرهنگ ايران  ،جان وتن باهم ميرقصيدند وتنی که جفت جان شمرده ميشد
ُ ،کنده جان نبود .
پس زاول وﻻدت  ،بوديم پای کوبان
درظلمت رحم ها  ،از بهر شکر » جان « را
رقص دررحم  ،سپاس ازپيدايش جان  ،ازجی  ،يعنی از پيدايش » زنخدا خرم يا
دختر شاه پريان يا آتش هوفريان « است که با تخم يا نطفه درزهدان افشانده ميشود
.
وشناختن اين رقص يا جنبش شاد  ،درهمه اجزاء گيتی و همآهنگ وهمگام
دريافتن
ِ
شدن با آن شدن  ،همان » پرستيدن « يا شادونيتن بشمار ميآيد .
آفتابی  ،نی زشرق و نی زغرب  ،از » جان « بتافت
ذره وار آمد به رقص از وی  ،در و ديوار ما
آفتاب که درسغدی » خور ارتا « ناميده ميشود  ،همان ارتا هست ،که درانسان ،
جان ) جی  +يان (  »،خرم= بيدخت « را ميزايد ) جی يا خرم يا زهره  ،تابش
آفتاب  ،يا ارتا يا مهر هست ( که ويدخت يا دخترشاه پريان يا همان زهره است که
همه را به رقص ميانگيزد .
چون مثال ذره ايم  ،اندر پی آن آفتاب
رقص باشد همچو ذره  ،روز وشب  » ،کردارما «
همه » کردارما «  ،رقص با تابش آن آفتاب  ،رقص با خدای ايران  ،سيمرغ است
که » اخگری ازکانون ارتا « هست .
درفرهنگ ايران  ،انسان  » ،تخم آتش « خوانده ميشد  .اين درواقع  ،به معنای
آنست که تخميست ازخوشه ارتا  ،که جانش  ،يا قوه نهفته درونش  ،آتش ناميده
ميشود  .ازاين رو نيز هست که واژه » َوخشيدن «  ،هم  -1به معنای روئيدن
وباليدن است  ،و هم  -2به معنای شعله ورشدن و زبانه کشيدن است  ،و ايرانيان
هر دو ويژگی را  ،آختن يا يازيدن يا آزيدن يا آهيختن  ،سربرافراختن درشادی و
رقص ميدانستند  .هم آتش در برافروختن  ،ميرقصد و هم درخت  ،در فرازی
8
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وبلندی يافتن  ،دربرگها وشاخه هايش با باد ميرقصد  .درويس ورامين  ،اين رقص
دلبر درآتش را ميتوان ديد :
چو زرين گنبدی  ،برچرخ يازان
شده لرزان وزرش ،پاک ريزان
به سان دلبری  ،درلعل و ملحم ) درسرخی وسپيدی (
وخرم
گرازان وخروشان  ،مست
ّ
زچهره  ،نور درگيتی فکنده
ز نورش  ،باز تاريکی رمنده
وخرم  ،به فراز چرخ گرازان ويازانست  .درست درخت) در+
دلبر آتشين  ،مست
ّ
آختن( هم با آختن  ،با سربرافراختن  ،با سر بباﻻ کشيدن  ،ميرقصد وشادی ميکند
 .مولوی ميگويد :
من پای همی کوبم  ،ای » جان جهان «  ،دستی
ای » جان جهان «  ،برجه  ،ازبهر دل مستی
بنگر به درخت ای جان  ،در رقص و سراندازی
اشکوفه چرا کردی  ،گر باده نخور دستی
آن بادی بهاری ) وای به ( بين  ،آميزش وياری بين
گرنی همه لطفستی  ،با خاک ) تخم ( نپيوستی
يا سعدی درباره رقص درخت دربهاران ميگويد :
بيا صوفی ببين وجـد گل و رقص درختان
برآ  ،از خرقه سالوس زاهد  ،فصل باغ آمد
واژه » وجد « عربی  ،همان واژه » وشت « اوستائيست که به معنای رقص است
و ازآن واژه » وجود « پيدايش يافته است  .آنچه وجود دارد  ،رقصانست  .در
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رقص بهاری )بهار= نای به = وای به ( است که زاهد سالوس  ،خرقه زهد
سالوسی اش را دور مياندازد و راستی وحقيقت باز ازنو ،دراو پيدايش می يابد .
تو گربه رقص نيائی  ،شگفت جانوری
ازاين هوا  ،که درخت آمده است درجوﻻن
آدمی زاده اگر درطرب آيد  ،چه عجب
سرو  ،درباغ به رقص آمده و بيدو چنار
بهار)  (van-ghraکه زمان فرشگرداست و به معنای نای به است که وای به
ازآن دميده ميشود  ،همه درختان با او درشادی پيدايش می يابند ومی رقصند .
بهار ،متناظر با » پيدايش وآفرينش گيتی دررقص يا حرکت شاد « است .
اين خدای موسيقی  ،اين » وای به «  ،که اصل گوهرهمه چيزها درجهانست ،
نوايش همه چيزهارا درتحول و رقص يا حرکت شاد ،پديد ميآورد  .درگوهر همه
چيزها  ،اين موسيقی ونواهای ارکستريست که در » هستان «  ،در پديده ها ،
پيکرمی يابد  .مولوی درست اين خدا را دوست دارد :
تو چرا جمله نبات وشکری
توچرا همچوگل خندانی

تو چرا دلبر وشيرين نظری
تو چرا تازه چو شاخ شجری

تو به يک خنده چرا راهزنی تو به يک غمزه چرا عقل بری
عاقﻼن را زچه ديوانه کنی

اين همه پيشه تو ،فتنه گری

ساکنان را زچه دررقص آری زآدمی و َملـَک وديو وپری
اين خدا هست که  ،يکی از نيروهای ضميرانسان ميگردد ،که نامش » فراورتی
=  «fra-vart = fravartiاست که امروزه » فروهر« شده است َ » .ورتن « به
معنای گشتن وتحول يافتن است  ،و فروهر » ،اصل متا مورفوز يا تحول دهنده
درگوهرانسانست «  .ويژگی اين فروهر) بنا برگزيده های زاد اسپرم ( آنست ک
باﻻننده است .نطفه انسان از اين نيروهست که تحول می يابد  ،ميبالد وسرراست
ميشود  .اين نيروهست که به انسان شکل وتغييرشکل ميدهد .البته اين همان نيروی
متامورفوز نيز هست که انسان را به آسمان ميبرد  ،و تحول به جانان  ،به ارتا
10
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فرورد  ،يعنی سيمرغ ميدهد وانسان همآغوش با خدايش ميشود  .ولی درگيتی
همان نيروئيست که درانسان به گفته فردوسی » سرش راست برشد  ،چو سروبلند
«.
سرش  ،علويت می يابد  .اصل علويت جوئيست  .سرانسان درفرهنگ ايران ،
اينهمانی با » ماه پُر ،يا ماه ِگرد « دارد که اقتران » هﻼل ماه = اندرماه « با »
خوشه پروين يا ارتای خوشه « است  .به عبارت ديگر ،ماه پر ،ارتای خوشه
درزهدان آسمانست  .بدينسان  ،سرانسان  ،اينهمانی با » اصل آفريننده جهان و
آفريننده روشنائی« دارد  .درست ارتای خوشه  ،کانون آتش يا خوشه کل هستی
است  .و نام اين ارتای خوشه يا ارديبهشت  » ،سرفراز « است  .اکنون اين سر،
که درهرانسانی پيکريابی خدايان ايران واصل سرفرازی وبينش ومهر است بايد
نگون ساخته شود وبايد سجده کند  ،بايد عبوديت و بندگی کند  ،خواست خود
وخردی را که اصل روشنائيست رها کند  .به عبارت ديگر ،بايد فرهنگ ايران
 ،واژگونه ونابود ساخته شود  .عبادت در رکوع وسجود  ،جانشين پرستش در
رقص به نوای موسيقی گردد  .سجده که خود خوارسازی وخودپست سازی و
دست کشيدن از بينش خود هست  ،ازانسان سرفراز واعتﻼء جوينده  ،عبد يا بنده
ميسازد .
رقص که حرکات آزاد وشاد تن هست  ،متناظر با » جنبش شاد نيروهای ضمير
و روانی وانديشگی يا نيروهای مينوئيست  .شادی جان وتن  ،باهمند  .حرکت تن
 ،همآهنگ حرکت انديشه و روان است  .انديشيدن و گفتن وعمل کردن ) کردار،
اخﻼق و سازندگی ( بايد رقص يا حرکات شاد باشند  .نيروهای ضمير که -1
بوی ) بوئيدن  ،بينش ازحواس که خرد باشد (  -2روان ) اصل ساماندهنده اندامهای
تن ( و  -3دين ) بينش زاينده ازگوهر فرد انسان ( و  – 4فروهر ) نيروی تحول
دهنده وفرشگرد ( که چهار نيروی مينوئی هستند  ،بايد رقصان باشند.
به عبارت ساده تر ،اخﻼق و تفکر بايد کردارها وانديشه های شادی آفرين باشند .
انسان با شاد شدن از » بـِه انديشی خود « و شادشدن از » ِبه کاری وکرداری خود
«  ،با شادشدن از » ِبه گفتاری خود «  ،خود را ميجويد و به » خود « ميآيد ،
آگاه از» خود « ميشود  ،آگاهی ازهستی ومنش خود می يابد  ،وبه هستی خود
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کشيده ميشود و درمی يابد که او چه هست و معنايش چيست  .انسان  ،آن چيزی
ميشود که ميجويد  .انسان  ،ازگذشته نيست .
برعکس  ،سجود که حرکات خشک ويکنواخت و مقيد واجباری وخود خوارسازی
زنجيری
هست  ،به روان وانديشه و عواطف انسان  ،حرکات مقيد و اجباری و
ِ
اخﻼق و تفکررا تلقين وتحميل ميکند  .همه جنبشهای روانی وضميری و فکری و
عاطفی  ،با ُکنده های زنجير  ،سنگين ساخته ميشوند  .عبوديت که زائيده از
سجوداست  ،با پست وخوارسازی خود  ،خودی بيگانه ازخود  ،ميسازد که هميشه
خود آزاد وحقيقی انسان را فروميکوبد  .اين خو ِد ساختگی از بندگی وعبوديت ،
خود آزاد وشاد را دشمن ميدارد  ،و ازاصالت می اندازد  ،و باﻻخره اين خود را
ميکـُـشد و نام اين خودکشی را » ايمان « و » قربانی درسبيل ﷲ و ذبح مقدس «
مينهد .
محمد  ،اصل طغيان وسرکشی دربرابر ﷲ را  ،در راستای تورات وانجيل ،
مشخص نساخت  ،بلکه در راستای فرهنگ ايران  ،مشخص ساخت .اين اصل
وخرمدينان ميباشد
طغيان وسرکشی  ،خدای گبران ومجوسان  ،يعنی خدای ايران
ّ
که يکی از نامهايش ابليس ) تصحيف واژه البيس = ال +ويس درزبان تبری (
است  ،و اين خدا ،کانون آتشيست که » آتش جان هر انسانی « ميشود  .جان
خرمدينان  ،اخگرآتشی از کانون آتش يا تخمی از خوشه
هرانسانی  ،بنا برفرهنگ ّ
ايست که خدای خود را بدان تصوير ميکردند  .اين را درمتون مختلف اسﻼمی
ازجمله بحاراﻻنوارمجلسی ميتوان به آسانی يافت  .ابليس که درقرآن  ،از نار،
خرمدينانست،
يعنی آتش  ،خلق شده است  ،درست خدای گبران ومجوسان  ،يعنی ّ
که » هوفريان « و » فرن = پران « و » ارتا = ارس « نيزناميده ميشود ،و »
آتش جان يا جان هرانسانی « است  .به سخنی ديگر ،ابليس  ،جان هرانسانيست
 .ارتا واهيشت که آتش جان هرانسانيست  ،و شاه پريان ) فريان = فری +يان ،
فری = دوستی و زيبائی  ،اصل زيبائی و دوستی ومهر ( نيز ناميده ميشود ،
صفت ويژه اش  » ،سرفرازی « است  .پس صفت مشخصه هرانسانی ،
سرفرازی وعلويت طلبی و کشش به اعتﻼء است  .افرازنده  ،نيروئيست که به
بلندی می يازد  ،می آزد  .البته آتش درفرهنگ ايران  ،تنها فرازنده و سر افراز
وتعالی جو نميباشد  .يازندگی جان  ،همان » خواست آزاد « است که مستقيما تابش
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آتش جانست  .آتش درفرهنگ ايران  -1هم سرفرازنده ويازنده و آزاديخواهنده
است  ،و هم  -2تابنده  ،يعنی گرم کننده است که » مهرورزی « باشد  ،وهم -3
روشنی و بينش از آتش جان پيدايش می يابد و هم  -4سرچشمه تحول دهندگی،
سرچشمه به خود صورت دهندگی و نو وتازه شويست .
اين چهار ويژگی  ،چهارسويه آتش است  .آتش جان  ،درسرفرازی  ،همعنان با
مهرورزی و روشن کنندگی و بينندگی و تحول دهی وتـروتازه و زنده سازيست .
اين چهارويژگی ازهم جدا ناپذ يرند  .به عبارت ديگر آتش جان که ابليس باشد ،
هم آزاديخواهست که در راست بودن پيکر انسان و سرفرازبون انسان پيکر می
يابد  ،و هم سرچشمه مهر ودوستيست  ،و هم سرچشمه روشنی وبينش ) هم روشن
ميکند وهم می بيند (  ،وهم اصل ُمبدِع و تازه ونو کننده و رستاخيزنده ونوزائيست
) برپا کننده قيامت جشنی (  .ولی درقرآن  ،ازاين ويژگيهای آتش جان که ابليس
باشد  ،فقط همان » سرفرازی وعلويت « گرفته شده  ،وچون همراه ويژگيهای
ديگر آتش جان نيست  ،ارزش واژگونه وزشت  ،بدان داده شده  ،و بنام » تکبر
وغرور ونخوت «  ،اصل فساد وضد ﷲ  ،شمرده شده است  .ازسوئی  ،اين ابليس
که آتش جان هرانسانيست  ،برونی و اغوا گر ساخته شده است  ،که انسان را
گمراه ميکند  .اورا به کبريا خواهی وعلويت خواهی اغوا ميکند و اورا فاسد
ميسازد و نميگذارد که » عبد وبنده ومطيع وتابع ﷲ « بشود  .به عبارت ديگر،
جان انسان  ،دشمن اغوا گر ،يا همان نفس امـّاره و اعدا عدو انسان ميگردد  .اين
ابليس که درعربی  – 1ابومره ) مر( و -2عمرو) امرو( و -3ابوحرث ) ارس =
ارتا ( نيز ناميده ميشود  ،همه نامهای خدای ايرانند  .و پيشوند نام انسان که مردم
) مر +تخم ( باشد  ،همين » مر= مره « است  » .مردم« يا انسان  ،به معنای
آنست که انسان  ،تخم مره  ،فرزند خدای ايرانست  .البته اين ابليس که کانون
واصل همه آتش هاست  ،تن به عبوديت  ،يعنی بندگی نميدهد  ،که عبارت از »
قربانی کردن اراده و خواست وبينش خود « باشد  .او اصل آزاديخواهی و
سرچشمه روشنی وبينش است  .ولی درست ﷲ  ،خالق درقرآن  ،ازانسان  ،اين
» جان ارتائی « را نمی پذيرد  ،بلکه از او ،عبوديت ميخواهد که گذشت از خواست
خود و بينش خود باشد .

13

Jg. 1 (2020), Heft 2

ولی ابليس يا جان انسان  ،ازسجده کردن که پيکريابی اصل عبوديت وبندگيست ،
امتناع ميکند  .امتناع از سجده کردن  ،و ايستادن و قيام و قائم به ذات خود بودن
 ،بيان اصل آزادی است ،نه تکبرواصل فساد  ،چنانچه محمد می انگاشت .
امتناع از سجده کردن  ،بيان سرچشمه مهر وسرچشمه روشنی وبينش بودن ،
سرچشمه راستی وحقيقت بودن  ،سرچشمه فرشگرد و ابتکارو ازنو تروتازه وشاد
شدن وبرپا کردن نوبهار ) قيامت ( است  .قيامت دراين فرهنگ  ،جشن
نوبهاريست که همه درشادی وجشن انبازند  ،نه زمان حسابرسی وميزان و هيبت
وترس ودلهره گی .
پرستيدن  ،با ارتا که جان هرانسانيست  ،شاد شدن درشاد کردن  ،دررقصيدن با
گيتی  ،يعنی رقصيدن با خدا هست  .ولی اکنون  ،اﻻهان نوری وابراهيمی ،
پرستش را که پيدايش گوهر خدا از همه پديده ها  ،يا رقصان شدن خدا درهرچيزی
باشد  ،عوض ميکنند  .ازاين پس » غايت خلق کردن «  ،به کلی عوض ميشود .
ﷲ  ،چنانکه درقرآن ميآيد  ،سماوات وارض ،يا کل جهان را برای آن خلق ميکند
که اورا عبادت کنند  ،عبد وبنده او بشوند  .بندگی کردن  ،غايت خلقت ميگردد ،
حـر « است  .عبوديت  ،ضد حريت
نه شاد شدن درشاد کردن  » .عبد «  ،ضد » ّ
يعنی آزاديست  .عبد  ،آنکسيست که آزاد نيست  ،آنکه از خواستن خود  ،از بينش
با چشم وحواس وخرد خود ميگذرد  .بنده خواست وعلم ﷲ بودن  ،غايت ومعنای
وجود انسان و کل گيتی ميگردد .غايت تاريخ آنست که بشريت را به اوج بندگی
ﷲ براند  .غايت مدنيت آنست که بايد جامعه را بنده کامل عيار ﷲ بکند  .ازاين
پس  ،جهان  ،پيدايش نمی يابد  .جهان پيدايشی  ،مطرود ساخته ميشود.
ديگر از نوای موسيقی که » وای به « باشد  ،جهان وانسان  ،درشادی  ،پيدايش
وتکون نمی يابند .
ّ
پيدايش ورقص  ،همآغوشند  .همه چيزها با حرکت شاد هست که پيدايش می يابند
 .آنچه پيدايش می يابد  ،ميرقصد  .پيدايش يافتن  ،شاد شدنست  .چيزی که پيدايش
نمی يابد  ،نميخندد ودرشادی نمی رقصد  .چيزی که پيدايش نمی يابد وازامرکردن
قدرت به عدم  ،خلق ميشود ،سرکوفته وفرو افکنده ومقهور ومجبوروآزرده است
 .درخلق  ،عدم  ،از امر مقتدروقهاری  ،هستی می يابد  .پس آنچه » هستی می
يابد «  ،مخلوقات وعباد هستند که بدون اين امر ،عدم هستند  .شرط وجود يافتنشان
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 ،امر است  .بدون حضورمداوم اين امر  ،عدم هستند  .درست عبوديت وعبد ،
بودن نيست از امر« است  .سجده  ،شکل يابی اين » هست شدن عدم
از همين »
ِ
ازامر« هست  .بدون عبوديت مداوم  ،بدون اجرای اوامر او درشب وروز ،همه
 ،نيست ميشوند  ،همه بايد نيست شوند  ،همه بايستی از موءمنان ومتقيان  ،نابود
کرده شوند  .اينست که همه وجود  ،يا به عبارت قرآنی  ،آنچه که درآسمانها وزمين
است  ،مداوم به او سجده ميکنند و ومداوم اورا عبادت ميکنند ،و برعبد بودن خود
گواهی ميدهند  .الم تر ان ﷲ يسجد له من فی السموات ومن فی اﻻرض  .بدون
ديدن اين اظهاربندگی کل کائنات همه  ،کائنات مغضوب ﷲ ميگردند  .بدينسان
سجود  ،جانشين رقص ميشود  .بجای آزاديخواهی  ،عبوديت وبندگی ميآيد  .خدای
قدرت وقهر ،جانشين خدای دوستی ومهروجوانمردی ميشود که خود را ميافشاند
تا ازگوهر وجود خودش  ،جهان را پديد آرد  .بجای سرفرازی و علويت خواهی
 ،خود خوارسازی و اظهار عجزوتقصيرو تواضع می نشيند  .بجای خود را
سرچشمه روشنی وبينش يافتن  ،خود را جهول وظلوم وکنود يافتن  ،نهادينه انسان
ميشود  .بجای انسانی که با چشم روشن کننده خود همه چيزی را می بيند  ،کوری
می نشيند که نياز به عصاکش دارد .
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