
  فرهنگ ايران بخش يکم
   هومر آبراميان  –نويسنده و گوينده 

  
سخن امروز را با چامه ای از مازيار قويدل آغاز می کنم ؛ مازيار نه تنها فرزند پاک سرشت ايرانزمين ؛ بلکه 

تم  رس ؛ وبازبان تند و تيز و دراز خود و بمانددلباخته ی ايران است ؛ بشود که هميشه پرتوان و نيرومند باشد
؛ نه تنها کوهساران ؛ بلکه  جان برکف به پای چکاد  البرز؛ وار بجنگ اهريمنی رايات بر خيزد و آرش وار بر 

  : مازيار گرامی درود بر تو . ايدون باد و ايدوتر باد . گستره ی جهان را پر از آواز ايران کند 
 

  بـا تـوگـويـم ميهنــم
 ايـن بـار هـم گـل مـی کنـم 

  ُپـِل پـرواِز ُسنبـل مـی کنـمآسمـانـت را
 در سـِر پيـری جـوان مـی گـردمـی همچـون بهـار

 کـوچـه بـاغـت را پـر از آواز بلبـل مـی کنـم،
 

 جـاودانـه ميهنـم
 اين بـار هـم مـی سـازمـت

 چون درفـش کـاويـان هر جای می افرازمت
 همچـو رستـم

ز جـایـنم ديـو پليـدی را ک می                             
 چـون فـريـدون شـوکـت ديـريـنه می پـردازمت

 
  مبا تـو مـام ميهنـ

 ديـرنه پيمـان می کنـم
 گـر که ايـرانـم نبـاشـد، تـرک ايـن جـان می کنم

 همچـو آرش
  بـه پـای بر َپـِر البـرز جـان بـر کـف 

.کوهسـاران را پـر از آواز ايــران می کنم  
 بـا تـو گـويـم ميهنـم

ـار هـم گـل می کنماين ب  
 با تـو گـويـم ميهنم

     ايـن بـار هـم گـل مـی کنـم
  

 واژه ی  چندمی بينم کهبايسته  ؛ اما پيش از آن بپردازمايران  به بررسی پايگاه آدمی در فرهنگ  برآنم تاامروز
ن اررسی فرهنگ ايه ها نمی توان به بربدون شناخت آرش درست اين واژ چرا که م ؛ يکليدی را کالبد شکافی کن

  .  پرداخت
 ملتهايی که زبان خود را از ديگران  بودم زبان هر ملتی پياله ی فرهنگ آن ملت است ؛گفتهپيشتر نيز چنانچه 

؛ از همين رو است که مردمان مصر و سوريه و اردن و   هم از آن خودشان نيستوام ستانده اند ؛ فرهنگشان 
رای ب خود کردند ؛ فرهنگ خود را  پيشين زبان عربی را جايگزين زبانفلستين و عراق و ديگر سرزمينهايی که

  .  شدندو با آن يکسره بيگانه از دست داند هميشه 
  

 بنا براين نبايد زياد در پی اين  دريافت انديشه های يکديگر است  برای ایکارمايه زبان  که  می گويند برخی 
  .  ريماز کدام واژه بهره بگيبود که چگونه بگوييم و 

 1



 چنين؛ اما با باشد اين سخن تا آنجا درست است که که گفتگو بر سر خور و خواب و چيزهای پيش پا افتاده 
آنرا  بيخ و بن  پی برد و کهنسال نمی توان به ژرفای يک فرهنگایی پيش پا افتاده  واژه هاچنينزبان و با 

 خود  برای ی ازبان ويژه هر يکشهای ديگر و دانفيزيک  دانش همانگونه که دانش پزشکی و؛شناسايی کرد  
  . ويژه ی خود را دارد ؛ فرهنگ هم زبان دارند 

ساخته می شود ؛ به سخن ديگر واژه ها سنگهای زنده ای هستند که  ها  يا ترکيب واژه يک زبان از همکرد
   . بنا می کنند  يک زبان را ساختمان

د هر جاندار ديگری ؛ پوست و جان و کالبدی دارد ؛ و چون  است ؛ و همانن جاندار ؛ يک باشنده ی » واژه« 
امه ها و گاه بجای يک سايه ؛ سايه های بسيار دارد ؛ از همين رو است که در واژه ن کالبد دارد سايه هم دارد

که بيشترين  و اگر درست بنگريم خواهيم ديد واژه دهها آرش گوناگون می آورندمی بينيم که  گاه در برابر يک 
؛ به سخن ديگر می توان گفت   آورده است  خودی هستند که آن واژه در درازای زمان به همراهها سايه هايآن

  .خود واژه ها درونمايه ی   گوهر وکه ما بيشتر با سايه ی واژه ها گفتگو می کنيم نه با
ی اينکه با سايه ی اين  براکه از چه سخن می گويم  همه می دانيم »  خدا «  برای نمونه هنگامی که می گوييم 

ترزبانان يا مترجمين نامه های دينی اين از آن رو است که ؛ واژه سروکار داريم نه با سرشت و درونمايه ی آن 
 را »خدا « می رسند ؛ بيدرنگ واژه ی   »اهللا «      يا »پدر آسمانی « يا  »  يهوه «   هر کجا که به واژه ی

  هستند ؛ اما با اندکی »خدا «   همان »يهوه و پدر آسمانی و اهللا  «    کهاينگمان ب می کنند   آنهاجايگزين
 در فرهنگ »خدا « االهان بروشنی دانسته می شود که گوهر و سرشت اين ژرف نگری در سرشت و گوهر 

  .  است هاآناالهان دينهای ابراهيمی نه تنها اينهمانی ندارد ؛ بلکه درست وارون و سرشت گوهرايران  با 
 شوهر دارد ؛ او خود را بارها و بارها مردانه سرشت و گوهری  در تورات  »يهوه صبايوت «  برای نمونه 
مترس زيرا که خجل ... «     :در باب پنجاه و چهارم از کتاب اشعياء نبی می گويد  . ناميده استبنی اسراييل 

  .» ..تو است  شوهرنخواهی شد ؛ زيرا آفريننده ی تو که اسمش يهوه صبايوت است 
 جوانی که ترک شده زوجه ید  و رنجيده دل خوانده است و ماننزن مهجورخداوند ترا مثل :  باز می گويد 

   .باشد
ست که اين سرشت مردانه يهوه بخشی نيکه از زيباترين بخشهای تورات است در سراسر کتاب حزقيال نبی 

 از سرپيچی و نافرمانی و هر زمان که می جنگد غيرتمندی است که برای همسرش شوهر؛ او نمايانده نشود 
مده باشد و اگر ديگ خشمش بجوش آمی کند  سرکوبش  سختیبه ببيند   که بنی اسراييل باشند  خودزوجه ی 

  . از خانه بيرونش می اندازد تا در آوارگی و تيره روزگاری بمرگی سخت گرفتار آيد  با خفت و خواری 
  

 نشان دهنده سرشت و »پدر «  آوری نيست ؛ همين فرنام   نيازی به برهان عيسا »در آسمانیپ « در مورد
  . گوهر مردانه ی او است 

  
«  » اهللا « در قران درست مانند تورات گوهر و سرشت مردانگی خدا بروشنی ديده می شود ؛ از سويی ديگر  

ونه بوده است که هست و تا  است ؛ از آغاز همين گپاينده و بی نياز و سرور و مهتراست ؛ يعنی »  صمد 
نه رشد می  نه می زايد و نه زاده می شودو  ؛ ا هيچ دگرگونی نخواهد پذيرفت و گونه خواهد بود هميشه همين

  . کند ؛ نه دگرگونی می پذيرد 
  

  .  با اين االهان ابراهيمی دارد نچيست و چه دگرگونيهای بنياديدر فرهنگ ايران  »خدا « اينک ببينيم که 
  »خوادای «               يا »خوا داتا «     يا»خت آی «   در زبان پارسی  بر آمده از واژه ی »خد ا« ی واژه 

 است ؛ تخم هر چيزی ؛ از تخم گياه تخم بچم »خوا «   يا »خت « در زبان پهلوی است ؛ بهر نخست اين واژه 
«  آفريننده و جز اينها است ؛ بنا براين – زاينده  -  بچم دهنده  »daataداته « گرفته تا تخم جانور ؛ و بهر دوم 

  خودش را می گستراند ؛  ؛ می زايد  تخمی است که خودش خودش را »خدا «   يا »خت آی «   يا »خواداته 
؛ درست همانند ابرسياه باران  گرددخودش را می افشاند ؛ و از اين خود افشانی او است که هستی پديدار می

  .دانه های باران خودش را بر زمين پخش می کند تا خاک و گياه و جانور را تر و تازگی بخشد زايی که در دانه 
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هستی با خود  هر تکه ای از هستی  بنا براين ؛نه تنها بيخ و بن هستی ؛ بلکه بيخ و بن هر چيزی است پس 
 همان آب دريا  ی ماآب پياله ,  از دريا برداشته باشيم ماکهاست  پياله ی آبی درست مانند ؛ دارد اينهمانی بخش

   .  چنين کرد نمی توان مااست ؛ با اين دگرگونی که در دريا می توان کشتيرانی کرد ؛ اما در پياله
ابراهيمی دانسته دينهای با االهان  »خدا « دگر گونيهای  بنيادين ميان گوهر و سرشتدر همين نخستين گامه 

خدا هم می زايد می بينيم که  در اينجا  ولی می زايد و زاده نمی شود ؛ ن »اهللا«  ديديم که  در آنجامی شود ؛
ا که  در اينجا خد ولیاست سرشتی مردانه دارد ؛ ا چنانکه از نامش پيد پدر آسمانی؛ در آنجا   زاده می شودهمو

  . !!   آسمانیپدر نه است مادر هستیخدا  دارد پس سرشتی زنانههستی است  و گسترش دهند زاينده
آسمانها فراسوی هستی وبر فرازجايگاهشان در  و اهللا ی از يهوه گرفته تا پدر آسمانی در آنجا االهان ابراهيم 

اين خدا است که  ؛  هستی نيست جهانآميخته و جدای ازدردر اينجا خدا با تکه تکه های هستی بهم ولی ؛  است
در شاخ و برگ درختان رامشگری می کند ؛  و وزد او است که در باد می اين ؛ باران می بارد دانه دانه های در 

خندد  می گل شکوفيدن با که  است خداخود  در خيزابه های دريا باال و پايين می شود ؛ اين اين او است که
  مایدر دلهارا عشق تخم و وبوی خوش خود را در هوا می پراکند ؛ اين او است که با کودکان ما بازی می کند  

 را در می نوردد ؛ هامی شود ؛ که همراه با مرغان مهاجر پهنه ی آسمانو است که رنگين کمان ؛ اين ا می کارد
 می مهر می شود ؛ که خرد؛ و اين خود او است که  که همراه با شيرمادران کودکانمان را توان باليدن می بخشد

 در هر کالبدی می رود اما در  او می شود و هر دم از رنگی برنگی در می آيد ؛واژهمی شود که جان شود ؛ که 
نوشتارها و  اين رشته بنا براين در. هيچ کالبدی نمی ماند  و هردم از چهره ای به چهره ی تازه تر در می آيد 

 يا پدر آسمانی و يا يهوه صبايوت اهللا به اين خدا اشاره می کنيم نه به  »خدا« می گوييم ما که   هر کجا هاگفتار
«  ؛ نه دشمنان خدايندآنان .  به ستيز برخاسته اند ی راستينخداه و با ا درست برخود نهادن را ب  »خدا« که نام 
 را برای ما ايرانيان بگذارند و  خداواژه ی ؛ و خوب است که باورمندان به االهان دين های ابراهيمی   » خدا

 دگرگون   » اهللا« ونپوشانند  مردانه اش بر پيکرجامه ی زنانگیااله خود را از آسمان به زمين نياورند و 
  .     !! و دگرگون شونده نسازند ناشونده ی خود را رنگ پذير

  
  » گيتی « و»  دنيا  «   دوم

  
اين همانی داده می شوند ؛ ولی چنانکه خواهيم ديد در همه جا از سوی ترزبانان يا مترجمين نيز  اين دو واژه

  . ارون يکديگرند  درست ونه تنها اين همان نيستند بلکه اينها 
زندان هراس آوری است برای تنبيه و پااليش دنيا  است ؛ سياستگاه اهللا »دنيا « در فرهنگ دينهای ابراهيمی 

همه چيز با رنج در اين دنيا  ؛ سرای رنج است  » دنيا « در هستی شناسی دينهای ابراهيمی .روان مردمان 
ست ؛ جوانی رنج است ؛ پيری رنج است بيماری رنج است ؛  زاده شدن رنج است ؛ کودکی رنج اآميخته است ؛ 

جدايی از کسانی که دوست می داريم رنج است ؛ آميزش با کسانی که دوست نمی داريم رنج است ؛ جهاد رنج 
و  نهی از منکر رنج است ؛ رنج است ؛است ؛ عبادت رنج است ؛ روزه داری رنج است ؛ امر به معروف 

  انسان پس. می روند رنج است ر هم که نکير و منکر به سراغ آدم و شب اول قب؛سرانجام ؛ مرگ رنج است 
  . نسپاردده ی آن را نخرد و به وسوسه های آن دل  متاع فريبنو سر بتابد سرای رنجن عاقل کسی است که از اي

«  در آغاز کار    يهوهبياد داريم که.   برای نشان دادن راستينگی اين سخن يکبار ديگر به توررات برمی گرديم
و آدم را امر فرموده گفت از باغی در عدن بطرف مشرق غرس نمود و آن آدم را که سرشته بود در آنجا گذاشت 

... همه ی درختان باغ بی ممانعت بخور اما از درخت معرفت نيک و بد زنهار مخوری که هر آينه خواهی مرد 
  « .  

  : وش آب و رنگ درخت دانش را خورد و  يهوه  به آدم گفت آدم به انگيزه ی همسرش يکی از آن ميوهای خ
م نخوری پس بسبب تو زمين آن درخت خوردی که امر فرموده گفتچونکه سخن زوجه ات را شنيدی و از ... « 

به عرق پيشانيت نان خواهی خورد تا حينيکه بخاک ... ملعون شد و تمام ايام عمرت از آن با رنج خواهی خورد 
  . » پس يهوه او را از باغ عدن بيرون کرد تا کار زمين را بکند. .. که از آن گرفته شدی راجع گردی 
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 که جا گرفترانده شد و بر زمينی  يهوه صبايوت و هم نشينی با  آدم از آن جايگاه بی رنجی بدين ترتيب

.   گرديد  تبعيديای لعنتی  به دنبهشت الهی  ؛ به سخن ديگر آدم از  بود  جا گرفته بار لعنت اهللازير پيشاپيش 
  : حافظ هم بر اين نکته اشاره ای دارد آنجا که می گويد 

  فراق         که در اين دامگه حادثه چون افتادم لشن  قدسم  چه  دهم شرح              طاير  گ
  ادم             من ملک بودم و فردوس برين جايم  بود         آدم  آورد  در اين  دير  خراب  آب

  .می نامد !!  دير خراب را دنياهم  زير هنايش همان جهان بينی  شيرين سخن می بينيم که حافظ 
  

 صليباگر کسی بخواهد متابعت من کند بايد خود را انکار کرده و :  می گويدبشاگردان خود جيل متی عيسی ندر ا
و خرد خود و انديشه ی خود آرزوهای و  يعنی هستی خود و آرمانهای خود ...خود را بر داشته از عقب من آيد 

 !!و برای آرمانها ی من بميرد تا به ملکوت آسمان رسد  گيردب خود را رها کند و صليب رنج اللهی را بر دوش
 .  

حاشا از من که فخر کنم جز از صليب خداوند ما عيسا مسيح : پولوس رسول در رساله به غالطيان می نويسد 
  .  ؛ يعنی دنيا و ارزشها ی آن برای من مردند من مصلوب شددنيا برایاو  که بوسيله ی

  
ی دنيا آيا نمی دانيد که دوست:   رساله ی خود می نويسدباب چهارميعقوب که او را برادر تنی عيسا می دانند در

  . !! پس هر که می خواهد دوست دنيا باشد دشمن خدا گردد ؛  !!دشمنی خدا است
  

ای جوانان ؛ دنيا را و : خود می نويسد  رساله ی  باب دوم ده ی عيسا بود دريوحنا ی رسول که رسول برگزي
   .کسی دنيا را دوست بدارد ؛ محبت خدا در وی نيست ه را که در دنيا است دوست مداريد زيرا اگر آنچ
  

ه می توان  نمونهزاران ه و ديگربنمايه های اسالمی  الفصاحدر اسالم از خود قران گرفته تا نهج البالغه و نهج
اين ناميده و مومنين را از دلبستن به   »سرای سپنجی «  و »دارفانی «  »دارمکافات « را آورد که دنيا 
 از مردم کوته نظربعضی  : می فرمايدسوره ی بقره   200 در آيه ی  :   زنهار می دهند برای نمونه دارمکافات
   .نخواهد بود ت نصيبی  آنانرا از نعمت آخر  ؛کنند می متاع دنيویخدا تمنای 

ران جلوه نموده که اهل ايمان را ف در نظر کاحيات عاريت و متاع دنيوی : فرمايد همان سوره می 212 در آيه 
  . فسوس و مسخره می کنند ولی مقام تقوا پيشگان روز قيامت   بسی برتر از کافران است 

 را خريده و ملک ابدی وزه ی دنيارمتاع دو  که اينان همان کسانند: فرمايد  می همان سوره  86  در آيه باز
  .آخرت را فروختند 

 هيچ نيست و همانا جز بازيچه ی کودکان و هوسرانی بيخرداندنيا   : فرمايد سوره ی انعام می 32 در آيه ی 
  . سرای ديگر اهل تقوا را نيکوتر است 

تا لک زمين قرار داديم است زينت و آرايش مما آنچه را در زمين جلوه گر  : فرمايد  سوره ی کهف می 7در آيه 
  .  م را به آن امتحان کنيممرد

باز همه را بدست ويرانی وفنا می  و ما آنچه را زيور زمين گردانيديم : گويدمی باز  همان سوره 8و در آيه 
  . دهيم

جلوه در  و جاهل بقومی کافر که   رامتاع نا چيزیای رسول ما هرگز  :  طه می گويد  ی ره سو131 درآيه ی 
  . داده ايم چشم آرزو مگشا  برای امتحان ی حيات دنيای فانی

   . زه ی دنيا فسوس و بازيچه ای بيش نيستاين زندگانی چند رو: فرمايد   سوره ی عنکبوت می 64در آيه 
است کودکانه و انی دنيا بحقيقت بازيچه ای زندگ ؛  بدانيد کهاال ای هشياران :  سوره ی حديد می گويد 20در آيه 

  . لهو و عياشی 
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افسردگی  تا  بسنده می کنم و به سراغ نهج البالغه و ديگر بنمايه های اسالمی نمی رومآيهبه همين چند 
   . بيشتری در روانهای شما فراهم نياورم
کودکانه بازيچه ای  نعمتهای دنيا را  ودار مکافات را   »دنيا« که اسالم  آنچه که بروشنی پيدا است اين است

   . برای لهو لعب و عياشی کافران می داند
  

. کار و کوشش و نو آوری است   جايگاه گيتی .است  سرای جشن وشادمانی  »گيتی « اما در فرهنگ ايران 
  .و در نوسازی و بهسازی جهان بکوشد  هر کسی خود را و توانمنديهای خود را بيازمايد ؛  که استجايی  گيتی

 نيستند ؛ گيتی همان خدا و خدا همان گيتی   از يکدگر و جدا پاره شده از خدا و خدا از گيتیگيتیدر اين فرهنگ 
است ؛ هر تکه ای از هستی با خود هستی بخش اين همانی دارد؛  همه چيز در جهان هستی ؛ از کوچکترين 

 بزرگ نمايی ی و گسترش دانش کيهان شناس در پیهريزه های ناديدنی  تا بزرگترين کهشانهايی که هر روز
؛ خدايی که  جان و هستی و خدايند زهدانمه و همه پديد آمده از بر شمارشان افزوده می شود ؛ هتلسکوپ ها 

 ريتم کيهانی و .خرد و جهش و جنبش سراسر گيتی را از هستی خود پديد آورده است و آنرا دم بدم نو می کند  
 را شاد می کند و به  جهان جان و ودمدن می  جان جهادرهنجار هستی آهنگ شادی بخشی است که او

  .  و پايکوبی وا ميدارد رامشگری 
  و خنياگری است شور آفرين   -  چغانه زن -  رامشگر  - پرداز نغمه  -پرده سرا   » خدا «  در فرهنگ ايران 

 پيکر يافته خدایمان  که هگيتی که  دم بدم نغمه های تازه می نوازد و جانها را تروتازگی و شادمانی می بخشد 
چرا است او هم جشنگاه  » زمان « است بلکه خداجشنگاه ؛ نه تنها جهان  سرای بهترين شادمانيها است است 
  . ندگوهريک چهره از  چهره ی ديگری از خدا است ؛ گيتی و زمان دو  هم» زمان « که

  : می خوانيم  در زامياد يشت که از زيباترين بخشهای اوستا است 
  يانی نيرومند مزدا آفريده را می ستاييم ؛  کفر

  آن فر بسيار ستوده ؛ 
   ؛ زبر دست ؛ پرهيز کار ؛ کار آمد و چاالک را

  .. که برتر از ديگر آفريدگان است 
  فری که از آن اهورا مزدا است ؛

    که اهورا مزدا بدان آ فريدگان را پديد آورد ؛
   فراوان و خوب ؛
   فراوان و زيبا ؛

  و دلپذير ؛ فراوان 
   ؛  فراوان و کار آمد

  . فراوان و درخشان 
  

از اين  ؛  نام می بريم »جهان «  يا از   »گيتی«  از و گفتارها  نوشتارهااين رشته بنا براين هنگامی که ما در
که دارمکافات و و تبعيد  » دنيا «  سخن می گوييم نه ازاستو درخشان و دلپذيرسرود جشن وسرای   کهجهان
  دمی است گاه آ

  
   :پرستيدن عبادت کردن و  : سوم

  
 بنده ی خدا و جز اينها است از اين بن – غالم – برده – برخاسته از سرواژه ی عبد به چم بنده عبادتواژه ی  

 بندگی کردن  بامی شودبرابر    »عبادت کردن« پس  ساخته شده اند   » عبادت«   و  عبده-  عباد-عبيد : واژه 
  .  خود را پست کردن- شمردن خواررا  خود -
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«    با عبادت را اگر چه در بسياری از واژه نامه ها  ؛  ديگری دارد در فرهنگ ايران آرش »پرستيدن « اما 
 نه تنها اين همان نيستند بلکه درست وارون پرستيدن و ادت کردنعب اين همان گرفته اند اما »رستيدن پ

  . يکديگرند 
ستايش   و دوم خدمت  - نماز - های گوناگون دارد  ؛ نخست نيايش آرشبان پارسی  در ز  »پرستيدن«  واژه ی

  : کردن است ؛  فردوسی می گويد 
    بدند پرستانکسانی که اندر شبستان  بدند            هشيوار  و  مهتر                       

  .مهتر پرستان ؛ يعنی خدمت کاران و پرستاران 
       پادشه   خوار  کرد پرستيدنخويش يک چند بيمار کرد          تن    : باز می گويد 

  .يعنی خود را بيمار نشان داد تا از خدمت پادشاه شانه خالی کند  
       و   بيدار   بخت    ترا پرستندخنک شهر ايران که تخت  ترا            : باز می گويد 

  ان تو اند ؛ گزاريعنی خوشا  مردم ايران که خدمت
      شودپرستانوزآن پس سوی زابلستان شود         بر آيين  خسرو   :   باز می گويد 

  ان پادشاه ؛ به زابل خواهد رفت گزارانجام آن کار برسم خدمتاز يعنی پس 
     بسی شور و تلخ جهان ديده ايد             پرستيده ايد را   نياکان  ما : باز می گويدو 

  اکان ما بوده ايد اران نيگزيعنی شما خدمت
 نگهبانی کردن و پرستاری کردن و خدمت کردن  بيشتر بجایپرستيدن يا پرستشدر سراسر شاهنامه واژه ی 

  .  کردن زبون وخود را خوار و پست و »   برخاک گذاشتن « و سر » بندگی کردن« نه است  بکار رفته
؛  خدا است چرا که پرستيدن خداور همان از آب و خاک و گياه و جان »پرستاری کردن « در فرهنگ ايران 

چنانچه منصور حالج هم خود   خدايند پيکربخشی ازاز آب و خاک و گياه و جانور نيست ؛ اينها هر يک  یجدا
 ؛ و آن خرد باختگانی که فرمان کشته شدنش را دادند هرگز »من خدايم «  و يکريز می گفت دانست می خدارا 

  همانپرستاری کردن از گيتی  و هنوز هم بس بسياران نمی باورند که    ؛ندشان هم خدايدخوندانستند که 
   .  خدا استپرستش کردن

 ؛  هنگامی که  می رسانيمآبتشنه  هنگامی که به گياهان گرسنه ای را خوراک می دهيم ؛ ندارهنگامی که ما جا
؛ هنگامی که و خاک و هوا می کوشيم  در پاکيزه نگهداشتن آب  هنگامی که کنيم ؛می پيرامون خود را تروتازه 

 هنگامی که عشق می  ؛؛ هنگامی که دانه برای پرندگان می پاشيم  خار رنجی از پای دردمندی بيرون می کشيم 
 آن آبی را   ؛کرده ايمخدار را پرستش براستی ورزيم ؛ هنگامی که شادی برای ديگران ارمغان می بريم  آنگاه  

خدا بود ؛ آن گياهی را که آب رسانديم بخش ديگری از خدا بود ؛ آن دردمندی را که که آلوده نکرديم بخشی از 
 خدابيرون کشيديم  ؛ آن پرنده ای را که آب و دانه داديم ؛ خدا بود ی از پا کهاز درد رهايی بخشيديم ؛ خاری بود

 در دانه دانه های هر  -که در برگ برگ هر درخت   می پرستيمکه از دست ما آب و دانه گرفت ؛ ما خدايی را 
 در خروش خيزابه های اقيانوس -ستارگان   در سوسوی- در نغمه های پرندگان -  در موج موج هر دريا-شبنم 

 ديده و شنيده و در خنده ی کودکان - در نغمه ی دل انگيز ساز -  در بوی خوش گل - در حباب های کف دريا -
 جهان است ؛ کسی که در بهسازی و نو  کردند پرستيدن خدا همان شا در فرهنگ ايران   .می شود بوييده و 

   :جهان می کوشد خدا را پرستش کرده است اين سازی 
   نيست             به تسبيح و  سجاده و دلق نيستخدمت خلقعبادت بجز                  

   .را سرود است  شيوا مايه گرفته و اين سخن  ی فرهنگ ايرانسراينده ی اين سخن از سرچشمه
 ذليلو  ناتوان و زبونو خوار  وبندهوخود را  پيشانی بر خاک مردگان ساييدن   »پرستيدن « در فرهنگ ايران 

 و بر گورهای پوسيده دخيل بستن و چشم به معجزه دوختن مردگان شفاعت طلبيدن بشمار آوردن و از گهنکارو 
 از پای مردم بيرون  رنج ؛ خارپرستيدن.   سربريدن نيست جانداران بيگناه را برای اهللاوو طلب حاجات کردن 

؛ برخاک ايران  می ناميم ايران پرستپس هنگامی که ما خودرا . کشيدن و شادی در جهان گسترانيدن است 
 ؛ ما نگهبانان آن سر زمينيم ؛ پس پرستاری می کنيمعبادت نمی کنيم ؛ از ايرانزمين که خانه ی خوب ما است 

واژه ی نماز هم يک واژه ی ايرانی از زبان پهلوی است ؛ ما .  و از جان دل نگهبانيش کنيم بپرستيمبايد آنرا 
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هنگامی که بر ايران نماز می بريم ؛ خم و راست نمی شويم و خود را خوار و کوچک و پست نمی کنيم ؛ بلکه 
  .  می کنيم انديشه و گفتارو کردار نيک خود را به مادر هستی که همان گيتی  است پيشکش

  
     »دين « چهارم 

  
دينو چشمه واژه ی رارسی در آمده و جا خوش کرده است ؛ يکی از س از دو سرچشمه به زبان پ دينواژه ی

Dainouدر پايان کار جهان  که دارد رستاخيز  داوری روز اشاره بهواست    »داوری« م  از زبان آرامی که بچ
« در پيشگاه داوری نام اصرافيل از خواب مرگ بر خواهند خاست و با سدای بوق فرشته ای بهمه ی مردگان 

ولی و  و رسول و امام   »اهللا«  خواهند ايستاد  کسانی که در  زندگانی اينجهانی از  »  پدر آسمانی «  يا » اهللا
 آنان فرمانبرداری کرده و خرد خود را در زير پای آيت اهللا کشيش و مال و پاپ اصغر وفقيه و پاپ اعظم و

 در آنجا به  بايست می کردندکارهايی را که در اينجا نمی د يکسره به بهشت خواهند رفت تا نسربريده باش
  بفرمايندو با زنان هميشه باکره و غلمان های نوجوان  بياميزند و شراب طهورا نوش جان فراوانی انجام دهند 

 و رسول و امام و پاپ اعظم و پاپ  » اهللا«  دهان  گوشی برای ودانسته اند خرد را رهنمای خود و کسانی که؛  
 تا  از اهللا و رسول اوبپاد افره نافرمانی تا ره راهی جهنم خواهند شدسيکاند فروشان ديگر نداشته  و خدااصغر 

   . نوش جان کنند   راميم جهنم و ح شکنجه بشوندجاودان 
 نيست  ؛ برای مردمان پرسيدن و شک ورزيدن   جايی  برای انديشيدن و خرد ورزيدن وديندر گستره ی اين 

 آدمی  و کار را بر تو آسان می کنند ؛ پس کار می انديشندتوخدا و رسول و جانشينان رسول بجای در اينجا 
  . تقليد کردن است نه خرد ورزيدن  

 ديد که در دکی ژرف بنگری خواهیاگر انگفته می شود ؛ اما  سخن »کرامت انسان « ريز از  اينجا اگر چه يک
 اين بوزينه که . است  از هر بوزينه ای بوزينه تر تی ندارد بلکه نه تنها کرامانسان های ابراهيمیگستره ی دين

چه اندازه  ؛ د ؛ چگونه بخورد؛ کی بخور  هنوز راهی دراز تا انسان شدن دارد  نبايد بينديشد  که چه بخورد
 ؛ اهللا و رسول و دو چگونه تن و بدن خود را پاکيزه نگهدار  بياميزد  همسر خود ا ؛ و کی و چگونه بدبخور

پس  بهتر است که او خرد و انديشه ی خود را نيازارد و  به او آموزش خواهند داد   اينها را رسولجانشينان 
   .   بداند»!!کرامت انسان « ارج  

  نکند دوری يا چيزی و کسی  ازيا نورزد چيزی مهر به  سرانه به کسی يا خود در اين است که »کرامت انسان « 
 اين  که خواهند گفت !!کرامت دارد بسيار هم  که بوزينهاين هستند که به رسول ول و جانشينان ؛ اين اهللا و رس
  .  اين کار را بکن ؛ آن کا ررا نکن  ؛را دوست مدارو آن يکی را دوست بدار 

  
مان مبريد که آمده ام تا سالمتی بر زمين بگذارم ؛ گ:  عيسا در باب دهم انجيل متی می فرمايد برای نمونه 

زيرا که من آمده ام تا مرد را از پدر خود و دختر را از مادر   ؛رم بلکه شمشير راا تا سالمتی بگذنيامده ام
 دشمنان شخص اهل خانه ی او خواهند بود  و هر که پدر يا * خويش و عروس را از مادر شوهرش جدا سازم

 هر که صليب خود را بر نداشته و از *نخواهد بود   اليق من شته باشد بيشتر  دوست دا منمادر خويش را از
 و هر که جان خود را بخاطر کرده است هر که جان خود را در يابد آنرا هالک  * عقب من نيايد اليق من نباشد 

  . آنرا درخواهد يافت ندمن هالک ک
  

د را بموت تسليم خواهند کرد و فرزندان بر والدين خود بر خاسته  برادر برادر را و پدر فرزن: فرمايدباز می 
    »بنمايش گذاشته بشود در دينهای ابراهيمی تا کرامت انسان« .. ايشانرا بقتل خواهند رسانيد 

  
را ديد که  و بنی اسراييل شد ست  که موسی از کوه سرازيردر باب سی ودوم سفر خروج از کتاب تورات آمده ا

پس * هرکه بطرف خداوند باشد نزد من آيد  : فرمود ايستاد و  به دروازه ی اردو ؛ پساز می برند  نمبه بتی 
يهوه خدای  :او بديشان گفت * نزد وی جمع شدند )  يعنی يکی از دوازده تباربنی اسراييل ( جميع بنی الوی 

ازه تا دروازه ی اردو رفت و هر کس شمشير خود را بر ران خويش بگذارد و از درو: اسراييل چنين می گويد 
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 ؛ وبنی الوی چنين کردند و در آن برادر خود و دوست خود و همسايه ی خود را بکشدآمد کند و هر يک از شما 
 و اين بار بدستياری کرامت انسان بدين ترتيب يکبار ديگر  .روز قريب به سه هزار نفر از قوم کشته شدند 

  .  چيست و در واژه نامه ها بدنبالش نگردند کرامت انساندانند که  بنمايش گذاشته شد تا آيندگان بموسي
  

وشان مهر پدری را در دلت بخشکانی و فرزندی را که بيش از راهيم فرمود که می خواهم چشمه ی جاهللا به اب
 تا من به زادمانها آينده ی تو  ؛ هر چيز ديگری در زير آفتاب دوست می داری دژخيم وار برای من سر ببری

   .  من بها دارد شچه اندازه پيتا  کرامت انساننشان دهم که 
  
 بکش بايد بکشی ؛ هنگامی که می گويد  برای منگويد برادرت را  میاهللاهنگامی که  گستره ی اين دين در

پدرت را برای من بکش بايد بکشی ؛ هنگامی که می گويد خودت را بکش بايد بکشی ؛ هنگامی که می گويد 
  . تکه پاره کنی خود و ديگران را  بايد  هان ديگر را تکه پاره کنبيگنااز ببند و سدها تن بمب به شکمت 

گروهی از :  نيست ؛ آنجا که می گويد ورزيدن و خرد خود را بکار گرفتن اينجا جای چون و چرا کردن و شک 
 تو نبايد بپرسی که اين ...ه ايم  که ما به قران ايمان آوردگفتند از شنيدن ان آيات قران را استماع کرده و پسجني

  . !! بباوری  اينها رابايدتوجهان چيست ؟ و سود و زيانشان برای جنيان چه هستند و کجا هستند 
  

 ؛ تو فرشتگان نزد خدا شب و روز بی هيچ خستگی به تسبيح و طاعت حضرت حق مشغولند  : آنجا که می گويد
نمی شد آنها را بکار ؛ آيا  خورند جهان می دردخردی به چه کار و بی چنين باشندگان بی نبايد بپرسی که 

  . که دستکم هم آواز بخوانند و گلهای بهشت را آبياری کنند ؟؟ بگمارندبهتری 
  

 از ميان مردگان برخاست و شهنگامی که می گويند عيسا از دوشيزه ای زاده شد و سه روز پس از کشته شدن
 ؛ تو نبايد بپرسی که پريد سدها تن از باورمندانش موشک وار به آسمان با همان پيکر زمينی در برابر چشمان 

پرواز کرده  با شتاب نور هم اگر بدن رنجورش واين مرد با آن تن تو نبايد بپرسی که  ؟؟اين چگونه می شود 
 از  پس ؟؟  نوشيده است  چهدر اين دوهزار سال چه خورده و؟؟  رسيده است ی کهکشانها باشد امروز به کجا

 در کهامروز آيا همان جوان خوش سيمای سی ساله است يا پيرمرد دوهزار و شش ساله گذشت دو هزار سال 
  بپرسیاينها را  نبايد تو؟؟  و راه خانه ی پدر را گم کرده است گرديدهپی پيری و کهنسالگی دچار فراموشی 

  !!.بايد بباوری  اينها راتو
  

   : هنگامی که می گويند 
   نگين پادشاهی دهد از کرم گدا را ه  برو ای گدای مسکين در خانه ی علی زن    ک          

از کدام علی سخن می گوييد ؟؟ مگر اين همان علی نبود که در سالهای نخست کوچ به شما تو نبايد بپرسی که 
 نمی گوييد ؟؟  ؟؟ مگر اين سخن را خود شما می ستاندمدينه آب کشی می کرد و در برابر هر دلو آب يک خرما 

 مگر اين همان علی نبود که خود و همراهانش از گرسنگی سنگ به شکم می بستند و خرمايی را از دهانی . 
بيابانگرد  تازيان در پی يورش چه شد که پس  ؟؟ اين را هم مگر خود شما نمی گوييد ؟؟  فرو می بردندبدهانی 

  علی از آنچه که بهره ی او گرديده بود  که تازيان افتاد  بدستبه اندازه ای زرو سيم به نياخاک اهورايی ما 
تو نبايد اينها را   اما شام بود ؟؟ کشورن آن برابر خراج يک سالييک انگشتری به گدايی بخشيد که ارزش نگ

  . بپرسی ؛ تو بايد بباوری 
  

ر سامره فرو هنگامی که می گويند امام حسن عسگری پسری داشت که در سن پنج سالگی به درون چاهی د
و اگر رفت و پس از هزار سال از چاه جمکران در قم سر در آورد تو نبايد بپرسی که اين چگونه می شود ؟؟ 

 با  کهکوروش آريامنش و سعيدی سيرجانی و ديگر کسانی رفت که بر رفتشک کنی بر تو همان خواهد 
  .  چراغ زندگانی خود را در گذرگاه باد گذاشتند اينگونه پرسشها 
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ارسی امروز در آمده و جا خوش کرده  اين واژه از دو سرچشمه به زبان پگفتيم که.  چنين نيست دين ايرانیاما 
  .  در زبان گاتهايی   »دئنا«  از زبان آرامی که چم آنرا دانستيم و دوم از بن واژه  دينواست ؛ يکی از سرواژه

 سانسکريت است و همان نو از خويشان نزديک زبازبان گاتهايی يکی از کهنترين زبانها ی هند و اروپايی 
  چون بجز سرود های زرتشت؛ واست که زرتشت پاک سرودهای شادی بخش خود را با آن زبان سروده است 

  .  آنرا زبان گاتهايی می ناميم ما نيست  چيز ديگری از آن زبان فرا دست ناميده می شوند» گاتها « که 
در زبان عربی است  ؛ نيرويی )  وجدان ( دينا کم و بيش هم آرش (Dainaa ) يا  Daenaa )  (ئنا دی واژه 

ديدن چشم انداز های  برای  و ژرف بين چشمی است درون گرا. ت است درونی برای شناخت شايست و ناشايس
   .راستيها و ناراستيها  و شناخت دور

  
  : ارد آدمی برای ديدن چشم انداز های دور دستکم به پنج کارمايه نياز د

و چيستی و چگونگی  آنرا بدرستی شناسايی  ؛ بدون  چشم نمی توان چيزی را تماشا کرد چشم بينا  نخست 
  تو بی چشم شادان جهان نسپری /  است چون بنگری نخرد چشم جا.  نمود

  
توانيد  و در زير ابرهای سنگين و سياه نمی ؛ وای مه آلود  درهو  ؛ ؛ شما در هوای غبار آلوددوم هوای پاک

  .هوای پاکيزه است ؛  ديدن  برایچشم اندازهای دور را تماشا کنيد ؛ پس دومين بايستگی
  

تا بتوانيد چشم   اما نه روشنايی کران بسته ی چراغ  ؛ بلکه روشنايی فراخ گستر خورشيد سوم روشنايی
  .اسايی کنيد را شنو ريزه ها اندازهای دور و ژرفاها را بنگريد و رنگها و پستی ها و بلنديها 

  
در راده ی ديدن ا اگر چشمان بينا و هوای پاکيزه و پرتو خورشيد باشند  اما  چهارم اراده و خواست ديدن

تماشای موزه ه شما ب.    پنهان خواهند ماند و شماو شايست و ناشايست از ديد من؛ زشت و زيبا ميان نباشد 
شا کنيد ؛ در کنار شما نگاره های بسيار شگفت انگيزی رفته ايد تا بدنهای موميای شده را از نزديک تماای 
 شما آمده چونآنها را نمی بينيد  اما شما  هنرمندان جهان اند ني هنر بزرگتر که دستاوردآويخته اندار  ديودروبر

 و کاری بگار رنگها و نگاره ها نداريد ؛ بنا براين آن شاهکارها ی را تماشا کنيد  موميايی شدهايد تا مردگان
   .هنری خواه ناخواه از ديد شما پنهان خواهند ماند 

  
؛  می بينيد ی را در اوج هزاران پايیهنگامی که شما هواپيماي   :دن چشم سر با چشم دلپنجم هماهنگ دي

 بيش از يک کبوتر نيست ؛ ولی شما شچشمان شما پرواز پرنده ای را به شما گزارش می کنند که بزرگی پيکر
روی زمين ديده ايد و سوار آنهم شده ايد می دانيد که چشمان شما گزارش درستی به شما بر ت را که جمبوج

 برآنان خرده نمی گيريد که چرا گزارش  دهند ؛ واز آنجا که توانمنديهای چشمان خود را می شناسيد نمی
و اندازه راستين بهم می آميزيد خود نادرست می دهند بلکه آن گزارش را با خرد خود و با دانستنيهای پيشين 

  . هواپيما را در می يابيد 
  

سرشت و هنگامی ما می خواهيم برای شناخت درونمايه و گوهر راستی هم باز به همين کارمايه ها نياز داريم ؛ 
 نخستين بايستگی و ميان شايست و ناشايست چينه بندی کنيم بشناسيم را ارزشها و پاد ارزشها درونمايه ی 
و رسول و امام و  »اهللا «نه با چشمان    ارزشها را بر رسی کنيمضد ارزشها و  آنن خودبا چشمااين است که 

تنها بدرد موزه ها می خورند ؛ بايد آنها را به  آن چشمها ؛  و آيت اهللا ولی فقيه و پاپ اعظم و کشيش و مال
 و ارزشهای ری  جهان را تا آيندگان ما بدانند که پدران و مادرانشان با چه چشمهای هراس آوسپردموزه ها 

  .  نگريسته اند فرمانروای بر جهان را
 انديشه و روان خود را از هر گونه آلودگيهای شريعت و ترس از و اين است که هوای ذهن دومين بايستگی

.  و پيروی کورکورانه از االهان و رسوالن و امامان و واليان پاک کنيم ؛ خرد ستيز یآخرت و خرافه پردازيها

 9



دو ديو گردن فراز آز و نياز را ببنديم و آن دست و پای  بجای آن بند خرافات از دست و پای خرد بگشاييم و بايد 
  نياز وآز و خرافات و  ترسمی شوند ما  بد ترين آلودگيها که سد راه ديدن . در غار درون خود زندانی کنيم  

  . ر برود ين سد رادر هم فرو ريزيد تا پرده ازرخسار راستی کنااند ؛ ا
 را برآن بتابانيم تا بتوانيم همه ی کرانه خورشيد خردنخست چيز  اين است که برای ديدن هر سومين بايستگی

به پشيزی نمی ارزد  ؛ چه ايمان به اهللا و  ديده بشود  ايمانچشمبا  ؛ هر چيزيکه نگريمهای آن را بروشنی ب
حزب و اين رهبر و آن کس و انگلس و اين حزب و آن پدر آسمانی و يهوه صبايوت باشد ؛ و چه ايمان به مار

  .  را دينی ويا چشم ايمان حزبیرا بکار انداخت نه چشم ايمانخود برای ديدن ارزشها بايد چشم خرد .  رهبرباشد
و از ژرفای اين  که از غار تاريکيهای خرافات دينی  »بخواهيم و اراده کنيم « اين است  که چهارمين بايستگی

و سبزی و  ؛  و آزادی زندگی ؛بدر شويم و چشمان خود را  بروی زيباييها و ارزشها ی واالی دهنجار روزگار ب
  .  به بهروزگاری بجهيم ،از تيره روزگاری و با خيزشی جانانه  ؛بگشاييم سرشاری

پيکر  ؛ آنچه را که چشم سر گزارش می کند  کنيم اين است که چشم سر را با چشم دل همراه پنجمين بايستگی
بايد سردی آن چيز ها را با گرمای ؛ ما ؛ گزارش نادرستی است از خردی وکالنی ارزشها سرد چيز ها است 

با گرمای مهر بيکديگر و مهر به ميهن و مهر به سراسر هستی مهر خود بهم بياميزيم و کاخ شادزيوی خود را 
  . بنا کنيم مهر به همه ی مردم جهان و

  . دين ايرانی چنين دينی است . » وجدان  « اين می شود» دئنا  « می شوداين  » دين «  اين می شود
 عبادت تسبيح و سجاده و دلق را  نماز و روزه و که برای فريب ديگران بتوانینه آنگونه دين است  دين ايرانی

ود را و که خدين ايرانی نه آنگونه دين است   .و بس بسياران را بفريبی همانند يک جامه ی فاخر بتن کنی 
دين ايرانی دين اين بکن آن نکن نيست ؛ . ارزشهای واالی زندگانی را خوار بشماری و دنيا را فدای آخرت کنی 

به چيز های خرد و ريز  نمی پردازد ؛ امر به معروف و نهی از منکر ندارد ؛ به ما نمی گويد که چه دين ايرانی 
  . و چگونه مهر بورزيم  وريم  کی بخوريم و چه اندازه بخبخوريم چگونه بخوريم و

 از - از راستی  و راستکاری –دين ايرانی  از خرد و منش نيک  ؛ به ارزشهای کالن می پردازددين ايرانی 
 از - از فروتنی و نرمخويی - از توانمندی و شهرياری - از پيمانداری و دادگستری  -  هستی هنجارازسامان و

از برابری و همسنگی  - از آزادی گزينش نيک و بد - هستی شناسیو  از خود شناسی –دادگری  و دهشمندی 
 از کوشش برای  و سرانجام– از مهر گستری و رامش پذيری  ؛پراکنیاز شاد زيوی و شادی   -ميان زن و مرد 

  . نو سازی و بهسازی جهان سخن می گويد 
بايد   » دينهای ابراهيمی« خواهند بگويند که بنا براين آنانکه می گويند دين و دولت بايد از هم جدا باشند ؛ می 

 اما اينها هنوز ندانسته اند که سرشت  دينهای ابراهيمی چنان  نيست که بتوان آنها را در  .  از دولت جدا باشند
دينها ی دينهای ابراهيمی ؛ بويژه يهوديت و اسالم . خانه ها نگهداشت تا کاری بکار دولت ها نداشته باشند 

 و ونه می توان اين چنين آموزه ای را از دولت و رسول استوار است ؛ چگکومت اهللاح ؛ بنيادشان بر دولتی اند
 را از دينهای ابراهيمی برداريد ؛ انسانی سرشت حکومت رانی اهللا و رسول کنار گذاشت ؛  اگر اين از حکومت 

 چنين مردمی !!ی خورد نه بدرد آخرت که بجا خواهد ماند ؛ انسانی است برده و عبد و عبيد که نه بدرد ميهن م
 شما چگونه می توانيد  ؟؟ بچه درد ايران آينده می خورندکه مغز و روان و انديشه شان گرفتار بند خرافات باشد

 آخوند را از زندگانی اين مردم بيرون کنيد ؟؟  کسی که پدرش يا برادرش بدست آخوندی کشته می شوند و او
؛ شما روشنفکران آخوند ديگری را فرامی خواند تا آيين اسالمی را بجا آورد پدرش  برای خاکسپاری هنوز

در اين هزار و چهارسد سال گذشته ؟؟ آخوند را از دولت جدا کنيد چگونه می توانيد چنين آدمی را از آخوند و 
 بازی گرفته ايد ؟؟ را سراغ داريد که دين از دولت يکسره جدا بوده باشند ؟؟ چرا خود را و ما را بای کدام دوره 

«   کهگوييدب پس بجای اينکه  چگونه می توان ايرانی آزاد و آباد پديد آورد ؟؟ با چنين باورهای واپسگرايانه
آينده  دولت و   »دين بايد از دلها جدا باشد «   که  بگوييدچرا دليری نمی کنيد و؛   » دين بايد از دولت جدا باشد

  .  بنا گردد  يرانیدين ابايد بر پايه ی ی ايران 
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در ريگزارهای گرم عربستان و فلستين قانونگزاری  ؛ هزاران سال پيش ؛   اهللا و رسول  ؛ در دينهای ابراهيمی
 ؛ اما در دين ايرانی اين ملت کنند تا جهان بر پا است از آن قوانين فرمانبرداری باورمندانشان بايدو  کردند 

  . ز ژرفای خرد خود قانون می گزارد و دم بدم تازه و تازه ترش می کند او است که با همپرسی و هم انديشی ؛ 
ی ديگران دين ايرانی نمی خواهد که ما درزباله دانهای کشورهای کمونيستی در پی ساندويچ های نيم خورده 

ی خواهد که ؛ دين ايرانی م!!باشيم و آنچه را که آنان دور انداخته اند همراه با هزار به به و چه چه گاز بزنيم 
جهان در يک پويش نا  . گزاريم  برای خود قانون بخرد وبر بنياد مهر  و بر شالوده ی داد همگانیما بر پايه ی 

  : نبايد همه زمانی باشند   ؛سنگ باشند ؛ نبايد يخ زده باشنداست ؛ قوانين ما نيز نبايد در جنبش ايستا 
    بيخبر از نو شدن اندر بقا          ا هر زمان نو می شود دنيا و م                   

آينده ی خود  یبمانند ؛ ما نبايد برای زادمانهاجاودانه  اينکه پس بايد قوانين ما سازگار با نياز روز ما باشند نه
آنها مسافران . اما انديشه و قانون مان را هرگز  ارمغان کنيما می توانيم مهر خود را به آنها اريم ؛ م بگزقانون
  اهای دورند و خود بر پايه ی نياز فردا برای خود قانون خواهند گذاشت  فرد

از ژرفای همان ما بايد فرهنگ خود را بشناسيم و بجای اينکه ساندويج های نيم خورده ی ديگران را گاز بزنيم 
شادی  پيمانداری و -راستکاری  برابری - دادگری -هر گستری  م- شاد نوشی -فرهنگ که فرهنگ شاد خواری 

ود و برای همسايگان خود فراهم آوريم و الگويی باشيم برای مردم جهان ی برای خ جهان بهترپراکنی است  ؛ 
 بخش بندی نمی کند ؛ دين ايرانی  و روسیو آمريکايیی   مردم جهان را به سپيد و سياه و اسراييلدين ايرانی . 

کشاورز و کارخانه دار بخش بندی نمی کند ؛ دين  ل و فئودا و »ار گرراه ک«  و کارگر م يک سرزمين را به مرد
اهورا  « . می خواهد »مردم «  می نامد و همه ی ارزشهای واالی زندگانی را برای »مردم «    ايرانی همه را

»  شادی را برای مردم «  آفريد و »مردم « مزدا خدای بزرگی است که اين زمين آفريد ؛ که آن آسمان آفريد که 
  . آفريد 

ن ن زماان پديد آمد برای اين بود که در آدر تاريخ ايرذشته های دور چنين بخش بنديهای بد هنجاری اگر در گ 
 وبا آن بخش بنديهای نا ستوده ؛ خود را و ما را دچار تيره روزگاری دور شدندپدران ما از فرهنگ ايران هم 

در پيش  شالوده های بنيادين فرهنگ ايران بود را که دور از امروز ما نمی خواهيم آن  راه نادرست. کردند  
  . بسازيم مردمان  »جشنگاه « به بيخ و بن فرهنگ خود بر گرديم و از زندگانی  ما می خواهيم يريم ؛بگ

  . دامه دارد 
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