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منوچهر جمالی

درفرهنگ ايران
انسان،ازباده آتشين سرشته شده است
ودرشريعت اسﻼم،
خاک خشک وتوخالی
انسان ،از ِ
وگنديده،سرشته شده است
-----------------------------------------------------------------

کيميای هستی ،يا
مايه ای که هستی را ميآفريند
درتحول يافتن وجنبش ،نو وتازه  ،پيدايش می يابد  .با تحول دادن  ،ميتوان
نووبهتروچيزی ديگررا آفريد  .هيچ چيزنوينی يا بهتری را ،نميتوان از» هيچ «
خلق کرد  .بلکه هرنوی وهرچيز بهتری را ميتوان با » تحول دادن آنچه هست «
 ،آفريد و پديدارساخت  .هم انسان وهم اجتماع  ،دراثر» تحول يابی« است که
ميتواند نو ويا بهتربشود  .گذ شته وتاريخ ،با تحول دادنست که آينده ميشود  .انسان،
درتاريخ  ،آينده را ميجويد و همين » آينده جوئی «  ،مايه تخمير تاريخست  .تاريخ
وگذشه  ،جامعه وملت را معين نميسازد وهويت ملت نيست  ،بلکه اين آينده جوئی
درتاريخست که هويت ) منش( ملت است  .گوهرهرپديده ای  ،تحول يابيست  ،نه
فنا و گذر .همه چيزها  » ،ميشوند «  ،ولی » نميگذرند «  .آنچه گذشته است ،
درآينده  ،هست  ،به آينده  ،تحول يافته است  .آينده  ،امتداد و دوام يابی گذشته
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نيست ،بلکه تحول يابی گذشته است ،آفرينش ازماده خام گذشته است  .زمان ،
روند آفريدنست  .وهرانديشه ای و آموزه ای و پديده ای  ،که بتواند  ،از» فهميدن
گوهر انسان يا اجتماع را تحول بدهد  ،مايه
آنها فقط با فکر« فراتر برود  ،و
ِ
وسرمايه وکيمياست  .مفهوم » کيميا « و » مايه « با همين »شيوه آفريدن  ،در
تحول دادن « کاردارد  .مفهوم » کيميا « که سپس واژه » شيمی « شده است ،
ازاين انديشه بنيادی درفرهنگ ايران  ،برخاسته است  .اين مفهوم شامل گستره
اجتماع واخﻼق وسياست ودين وهنروقانون نيزميگردد  ،هرچند نيز که به روند
تحول يابی » اخﻼق واجتماع وتحول فرد و سياست و دين و هنر وقانون «» شيمی
يا کيميا گفته نميشود  .سياست واخﻼق ودين وهنروفلسفه و ...همه  ،نيازبه شيمی
يا مايه يا کيميائی دارند که آنهارا تحول بدهد ،تا ازنو ،هستی تازه بيابند  .فلسفه
زنده  ،انديشه های کيمياگرند  .فلسفه زنده  ،بيان تجربيات مايه ايست که از»
تغيير دادن افکار« به » تحول دهی روانها « ميانجامد  .فلسفه ای که با تغيير دادن
افکار ،از تحول يابی روانها  ،ناتوانست  ،فلسفه مرده است .
تصوير » خالق « نبوده است  ،و »
تصوير ومفهوم » خدا « در فرهنگ ايران ،
ِ
کن فيکون « را نميشناخته است  ،که با »ااراده «  ،خلق کند  ،بلکه » سرچشمه
مايه تحول دهندگی « بوده است که جهان ،ازاين مايه يا کيميا  ،انباشته وپُر بوده
است و در همه چيزها  » ،مايه تحول دهندگی و آفريدن برپايه تحول دادن « بوده
است  .خدا ،مايه يا کيميای هستی بوده است  .به عبارت بهتر » ،مايه تحول دهنده
وحرکت دهنده درهمه چيزها «  ،خدا خوانده ميشده است  .خدا  ،اصل تحول
وتغييروحرکت درهرچيزی به سوی بهی وبهتری بوده است  ،يا بسخنی ديگر،
همه اصل تحول يابيها وتغييرات وجنبش ها که گوهر همه چيزهاست « باهم  ،خدا
فر َورتی= ارتافرورد = فروردين «
ناميده ميشده است  .ازاين رو اين خدا » ارتا َ
ناميده ميشده است  .فروردين  ،زمان آفريدن گيتی وزمان نو ،در تحول دهی به
گيتی وزمان گذشته است  .تاريخ هم  ،نياز به فروردين دارد.
فرَ +ورتی « همان » تحول يابی وگشتن وشدن و رقصيدن= َورتـَن « است .
» َ
»ارتا«  ،عنصر نخستين همه چيزها درگيتی است که »اصل تحول يابی وجنبش
ازخود « است  ،و چون اين عنصرنخستين جهان  ،مثبت وگوهرخدائی شمرده
ت هرموجودی  » ،حرکت شاد = رقص = وشتن = گشتن
ميشده است  ،گوهر وذا ِ
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« بوده است  .تحول وگشتن وتغيير ،حقيقت آفريننده درهرچيزی شمرده ميشده
است  .هرچيزی درگوهر وذاتش  ،جنبش شاد است ويا ميرقصد  .نام ديگر اين
عنصر » ،فـ َرن يا پرن= « praanaاست که » باد ،يا هوای جنبده باشد « و »
بادی که بسرعت ميوزد= تند باد « اينهمانی با » آتش « داده ميشده است  ،وازاين
رو » وازيشت =  « vaz-ishtناميده ميشده است و » واز« همان » وای « يا »
پرن « يا »  « asvاست  .درابـر ،آت ِش وازيشت و درگياه  ،آتش اور -وازيشت
هست  .يعنی » باد و وای  ،هست که تبديل به آتش ميشود « .وای  ،آذرفروز است
 .خدايان ايران  ،روشنگر نبودند  ،بلکه آذرفروزبودند  .آفريدن  ،روند افروختن
آذراست  .به عبارت ديگر» بادی که باسرعت ميوزد  ،آتش وگرما ميافروزد .
»آتش جان« درانسان يا همان جان  » ،فـ َرن  +اَفـتار« خوانده ميشد  .اين فـ َرن
يا با ِدجان  ،به جان هرانسانی  » ،تحول وتشخص می يافته است «  » .افتار ،که
درسانسکريت اواتار« باشد  ،چنين معنا ئی را ميدهد  .خدا  ،که فـرن ) فرنبﻎ ( يا
پران يا » وای«  ،يا » اسو= « asvاست و » ازخود ،حرکت ميکند وازخود،
جان
تحول می يابد «  ،خود ،به جان انسانها تحول می يابد  ،و فرنبﻎ  » ،آتش ِ
انسان « ميگردد  .اينست که هرانسانی همان وجودش  ،پيکريابی اين ازخود ،
حرکت وتحول يابی شاد است که درتحول يابی وتحول دادن ،شاد ميشود  .انسان،
نياز بدان ندارد که شادی را ازچيزهائی که خارج ازاو هستند  ،گيربياورد و بگيرد
و تصرف کند  ،تا ازمالکيت وغلبه برآنها  ،شاد بشود  .تفاوت مفهوم » لذت «
ومفهوم » شادی « درفرهنگ ايران  ،همين است  .لذت بردن ازاين وآن ،
غيرازشادی است که ازخو ِد جان انسان  ،سرچشمه ميگيرد .سرچشمه ومايه
شادی ،درجان خود انسان هست و فقط بايد دربرخورد با رويدادها و پديده ها ،
ازآنها انگيخته بشود و شادی را ازگوهرجان خود  ،پديدارسازد  .او نميخواهد
ازتصرف ومالکيت چيزها  ،لذت ببرد  .ازسوی ديگر » ،وای « که آتش جانست
خرم « است که» دوبُن جفت آفرينند ِه گيتی« هستند  .وای
 ،همآغوشی » بهرام و ّ
که دراصل » دوای = دوتا باهمست «  ،دوپا ی انسان و دوبال پرنده ) پرن +اند
= تخم باد ( است که درپيوند باهم  ،ازخود  ،ميتوانند بجنبد وپروازکنند .
بنابراين که » وای يا فرن «  ،اصل پيوند) مهر( وتحولست  ،گوهرشادی درخود
جان انسانست  .حتا دربرخورد با نامﻼيمات و تنگدستی  ،ميتواند انگيخته به
پيدايش اين شادی گوهری از خود ،شود ،و تقليل به وجودی واکنشی دربرابر درد
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و اضطراب خارجی نيابد ،و برعکس اضطراب و دردها  ،شاد بشود  .انسان،
درمقابل دردها نيز مبتکر و آغازگرشادی ازخود ميشود  .همين پيشينه فکريست
که درغزل حافظ نيز بازتابيده ميشود .
هنگام تنگدستی  ،در عيش کوش و مستی
کاين کيميای هستی  ،قارون کند  ،گدا را
بسيج ساختن اين شادی گوهری ووجودی  ،درست درهنگام تنگدستی  ،کيميائيست
قارون توانگرميسازد  .شادی  ،کيميای تحول دهنده هستی است » .
که گدارا ،
ِ
مستی« که دراصل » ،مـدَ « بوده است  ،به معنای » سرشارازشادی « است .
می يا مايه  ،اينهمانی با شادی دارد  .اساسا حالت تحول يابی  ،حالت مستی است
 .انسان درحال تحول  ،اجتماع درحال تحول  ،درحالت » مستی= سرشاری
ازشادی « است  .مغز هستی  ،چيست ؟ ازخو ِد واژه » مغـز= مز +گه « ميتوان
ديد که مغزهرچيزی ،جايگاه » ماه = می = مد = ماد= مايه « است  .مغزهرچه
هست  ،مايه يا کيميائيست که تحول ميدهد  ،و مست  ،يا سرشارازشادی ميکند .
نام اصلی اين مايه  ،مينو و مينا بوده است  .مينو که » = mainyava
نای ماه است ،و آب اززهدان يا اصل زاينده ماه ،
 «mai+ny+avaبه معنای آ ِ
ب ِ
همان » مای= می= َمـدَ = ژد= َمن= مان « هست که اصل تحول دهنده درميان
هرموجوديست  .نام ديگرش » مينا = « mai+nyaاست که به معنای » نای ماه
يا مايه ازنای « است و اين همان » کيميا « است  .واژه کيميا دريونانی »
 « xe+meia= xemeiaميباشد ،ولی اصلش به فرهنگ ايران بازميگردد که »
ومسرت «
خَه  +مايه « باشد  » .که  +مايه «  ،به معنای » اصل ومايه شادی
ّ
است  ،و»خه  khaيا خی « که پيشوند  xemeiaاست  ،به معنای سرچشمه واصل
يا دفينه است ودرسانسکريت ) (khaaميباشد  .پس کيميا به معنای » مايه اصلی
« است  .اين واژه » خه يا خی «  ،در واژه های » خيابان  ،خيار ،خانه  ،خيک
« باقی مانده است  .خيابان به معنای » سرچشمه آب « است  .خانه به معنای جای
چشمه است ،و خيک مانندمشک  ،دراصل به معنای زهدان بوده است  .وخيار که
دراصل » خی +جار« بوده است به » پرازاصل وسرجشمه = پرازتخم «  .به
مادر به ،
همين علت نيز به ُهما  ،همای خانی گفته ميشود  ،چون » هو +مای =
ِ
يا شيرابه وآب به «  ،سرچشمه زندگی وهستی است  .مادرو آب) آپه= آوه( ومايه
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 ،باهم اينهمانی داشتند  .مايه وآب  ،مادرند  .آب زندگی) آب حيات( ،
مادرزندگيست .
» کيميا «  ،به » ارزيز« گفته ميشده است  .چرا  ،ارزيز ،کيميا بوده است .
ارزيز ،چيست ؟ بنا برصحاح فرس  ،ارزيز ،کفشير است .با ارزير ،روی ومس
را برهم بندند و دوسانند  .کفشير ،دراصل » کب  +شير« است ،و کبيدن به معنای
بهم لحيم کردن وبه هم وصل کردن است  .کفشير ،شيرابه ايست که روی ومس
را به هم می بندد وميدوساند) دوست ميکند (  .روی  ،اصل نرينه جهان  ،بهرام
خرم يا زهره است و ارزيز ،هومای ) انهوما = ان +هومای =
است و مس ّ ،
انهو +مای ( است که ُمشتری يا برجيس  ،يا سپهرششم باشد  .اين سپهر را سپس
با اهورامزدای زرتشت وزئوس يونانی ) خدای خدايان يونان ( اينهمانی داده اند .
خرم  ،دوبن نرينه ومادينه هستند که سيمرغ ياهومای ) هما ( که برجيس
بهرام و ّ
باشد ومايه وکيمياست به هم ميدوساند  ،ودرهرجانی هست و ازاين پيوند يابی
ومهر دواصل باهم  ،همه چيزها  ،به هستی  ،تحول می يابند  .رد پای اين انديشه
 ،درشعرناصرخسرو ،باقی مانده است که ميگويد :
برجيس گفت  ،مادر ارزيز است
مس را هميشه زهره بود  ،مادر
به عبارت ديگر» کفشيريا ارزيز«  ،همان مايه وکيميا است واصل پيوند دهنده
دوبن آفريننده جهان  ،است که اصل » مهر« باشد  .مهر ،کيميائيست که اصل
آفريننده جهان هستی است  .البته » مهر«  ،مفهوميست که با عشق درزبان عربی
و محبت درمسيحيت و اروس دريونانی فرق دارد  .آلياژ وبه هم جوشی روی
ومس باهم  ،وتوليد برنج ) برنز(  ،نخستين آلياژ درتاريخ بشری بوده است  .واژه
» ارزيز« هم بايد » ارزه  +ايز « باشد  .ارزه  ،همان » ارته = اَ -رته « هست
که عنصر نخستين است و ايز ،دراوستا  ،به معنای » شوق ومهروآرزو« هست
 ،ودرتبری به معنای » حقيقت ُوکنه مطلب « باقی مانده است  .پس ارزيز) مهرارتا
 ،عشق ارتا (  ،خودش به معنای » مهرواشتياق وکشش ارتا « به پيوند دادن هست
 .پس اساسا کيميا ) مايه (  ،به معنای اصل مهرو پيوند است که خود نيز » ،ترکيب
وخرم « ميباشد  .و» کيميای مهر،
وپيوند دوبن جهان آفرين وهستی آفرين  ،بهرام
ّ
6
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کيميای عشق  ،کيميای وفا « درادبيات ايران  ،همه گواه براين پيشينه فرهنگی
هستند که مهروعشق ووفا  ،کيميای آفريننده درتحول دادنست .
از» کيميای مهر« تو ،زرگشت » روی « من
آری به يمن لطف شما ،خاک  ،زرشود – حافظ
دست ازمس وجود  ،چو مردان ره بشوی
تا » کيميای عشق« بيابی وزرشوی  -حافظ
» وفا « مجوی زکس  ،ورسخن نمی شنوی
به هرزه  ،طالب سيمرغ و کيميا ميباش  -حافظ
با نفی وانکاروحذف سيمرغ ) ارتا = کيميا = مهر( از فطرت انسانُ ،جستن وفا
ومهر ،در اجتماع  ،کاری بيهوده وخطاهست .
غﻼم همت آن » رند « عافيت سوزم
که درگدا صفتی  ،کيميا گری داند  -حافظ
» رند « ،نام خدای روز بيست ونهم هرماهی بوده است که اصل » دوستی ومهر«
خرم ) رام جيد ( وبهرام را درپايان هرماهی ) زمان ( به هم
است و خدايان ّ
ميدوساند  ،تا زمان وجهان تازه ای ازنوازاين » بُ ِن مهر «  ،آفريده شوند  ».رند«
يا »مرسپنا « يا » کلندر= قلندر«  ،کيميا  ،پيوند دادن ولحيم کردن مس با روی
برنز زرد ميشود  ،و ازآن  ،همه گونه ابزار کشاورزان وصنعتگران
است که توليد ِ
وسپاهيان  ،و زينت آﻻت زنان ،وزنگ وجرس موسيقی ساخته ميشده است .
ازسوی ديگر ،دربندهش  ،خون را اينهمانی با » ارزيز« ميدهد وخون  ،دراصل
»  « vohu+niميباشد که به معنای » نای به « است  .رگ که نای هست  ،وخون
آن که شيره نای است  ،اينهمانی با » ارتا « دارند  ،و پی) عصب ( اينهمانی با
بهرام دارد) رگ وپی باهم  ،درسغدی  ،سنگ ناميده ميشوند (  .و درهمان بندهش)
بخش نهم ( 94 ،ديده ميشود که ازخون گاو) مجموعه جانهای زمين (  » ،کودک
رز ،می ازاو کنند «  .خون و می ) باده ( باهم اينهمانی داده ميشوند  .علت نيز
آنست که مفهوم » آب « درفرهنگ ايران  ،به معنای گسترده » شيرابه واِ سانس
7
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همه چيزها « بوده است  .شيرپستان و آب انگور و شيرابه نی و انارو می و خون
و نطفه وآب زهدان و روغن همه دانه ها  ....آب يا مايه بوده اند  .درست اين مايه
يا اسانس وشيرابه همه چيزها  ،همان » مغز= مز +گه « همه چيزهاست که ماه
باشد که سرچشمه جوشان همه اين مايه ها شمرده ميشد و چون ماه  ،اصل مهريا
همآغوشی سه خدا باهم بود  ،اين مايه جهان  ،گوهر مهروعشق ودوستی بود که
مغزهرچيزی بود  ،و درتحول دهندگی  ،هرچيزی را هست ميکرد  .طبعا » ،
شيرپستان « نيز  ،کيميا ومايه آفريننده روشنی و بينش و مهربود  .ازاين رو به »
شير«  » ،جيوام « نيزگفته ميشد  .واين نام  ،بهترين گواه براين محتوای
انديشگيست  .چونکه » جيوام « به معنای » شير از پستان خدای مهر ودوستی
« است  .ازانجا که خدا درفرهنگ ايران مفهوم » اصل « دارد پس شيرکه
ازپستان خدای مهر است به معنای انست که » شير«  ،پيکريابی اصل مهريا همان
کيميای عشق ازپستان هرمادری است  .ولی همين جيوام  ،درهزوارش به معنای
خرم )
» روچ « است که روشنی باشد  .البته » روج وبهروج «  ،نام زنخدا ّ
بامداد= بام  +داته = پيدايش وام  ،زنخدای عشق وزيبائی و دهنده شيربه همه
جهان ( است که سرآغاز روز) روچ ( وروشنی و بيداری و طبعا  ،بُن بيداری و
بينش است  .اينست که » شير«  ،که فردوسی هم » سر مايه « ميخواند  ،کيميای
تحول دهی و آفريننده روشنی وبينش است  .ازاين رو خرد  ،از انگشت کوچک
به تن وارد ودرهمه تن  ،پخش وباهمه تن آميخته ميشود  .و انگشت کوچک ،
نوک پستان بوده است  .اينهمانی دادن »پستان بطورکلی«  ،با » زنخدای عشق
ومهر« درواژه » وام = بام « به معنای آنست که شير هرمادری ازپستانش ،
پيکريابی مهربه طورکلی يا اصل مهر هست  .اصل مهر ،درهمه مادران شير ده
 ،پراکنده وپخش است  .اينست که هم » پستان « وهم »شير ازپستان«  ،بطورکلی
 ،بيان » اصل آفريننده مهر « ميان انسانها وپديده ها ست  ،چون همه پستانها
وشيرازهمه پستانها  ،شير ازپستان زنخدای مهروعشق است  .همه شير ومی و
مايه و کيميا  ،ازپستان يک دايه که زنخدای مهروزيبائی وزندگی و روشنی
وشاديست مينوشند  ،پس همه بشر ،با هم خواهروبرادرند و همه بشر ،يک خانواده
اند و» همشيره و خويشاوند « هستند .
اين سرانديشه مردمی  ،در اينهمانی دادن » پستان « با » جام باده « بازتابيده شده
است  .درفرهنگ ايران  » ،پستان ابر« و » جام باده « باهم اينهمانی دارند .
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دربندهش ديده ميشود که نام » ابر«  » ،سنگ « هم هست  .البته معنای اصلی
سنگ  ،همان اتحاد وامتزاج ومهراست  .و لی » سنگ « هم به پستان وهم به
زهدان گفته ميشده است  .درکردی  ،سنگ  ،به سينه وپستان گفته ميشود و
درسيستانی به زهدان ،سنگک گفته ميشود  .ازاين رو نيز درادبيات ايران اصطﻼح
» پستان ميﻎ وپستان ابر« ازاين پيشينه باقی مانده است .
پستان آب ) ابر( ميخلد  ،ايرا که دايه اوست
طفل نبات را طلبد دايه  ،جا به جا – مولوی
خرم  ،زنخدای مهروزندگی
بارانی که ازابر) جام باده = پستان ( فروميباردّ ،
وخرمی است  .البته  ،سيمرغ  ،ابرسياه باران زا بوده است  .حاجی
وروشنی
ّ
فيروزه ) پيروز= نام سيمرغ ( درنوروز که چهره خودرا سياه ميکند ،نماد همين
سيمرغ يا ابرسياه است که دايه همه جهانست  .وهمان » بـَرخ اسود= برق يا
آذرخش سياه « است که در داستان عطار درمصيبت نامه آمده است  ،که نيايش
ِ
لطف يهوه
انتقاد آميزش ازيهوه يا ﷲ  ،سبب باريدن باران ميگردد واوست که
ِ
ق ابردرفرهنگ ايران  ،ميخندد ،خنده برق(
وياﷲ را روزی سه بار ميخنداند ) بر ِ
 .درسغدی  ،ابر را پری ِو ه =  pari abra-ka = pariweميناميدند که » پری
به « يا همان » هوفری « باشد که » آتش جان انسان هم « هست .
به حق آنکه دهد بچگان بُستان را
سپيد شير ،زپستان سرسياه ،سحاب
خرم بوده است  ،چون اينهمانی با » شير
سپيد= سپيت  ،نام زنخدای عشق  ،يعنی ّ
و ژد = گد  ،گيداوه = قيدافه « داده ميشده است  .خدای عشق  ،شيريا به سخنی
ديگر ،مايه وکيميای مهراست .
چشم دردی داشت بُستان  ،کزسرپستان ابر
شير براطراف چشم بوستان افشانده اند – خاقانی
برای سرچشمه مهربه همه بشرشدن  ،بايستی  » ،پستان خدای زيبائی وعشق «
شد که همه جهان ،ازشيراو پرورده ميشوند  .ازاين رو عطار درتعرف » مهر«
ميگويد :
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مهر چيست ؟  ...از » سنگ «  ،پستان ساختن
طفل خودرا  ،هر دو کيهان ساختن
» مهر« درفرهنگ ايران و » عشق درعرفان «  ،فراگيرنده همه بشر است ،
وبرعکس ايمان دينی وشريعتی است که خود را به غلط با » عشق« اينهمانی
ميدهد  ،وفقط شيوه رفتارخود با موءمنان ميداند و با غيرموءمنان  ،کين ودشمنی
ميورزد .
هرچند  ،خود واژه » سنگ « معنای پستان را داشته است  ،ولی عطار ،با مفهوم
متداوال درزمان خود از» سنگ « که سنگدلی وقساوت وقهر و درشتی باشد ،
اشاره خفی بدان ميکند که بايد » سنگدلی وقهروکينه ورزی شريعتی را با
کفارومشرکان وبيدينان « تبديل به » پستان مهر« ساخت و بجای تفاوت
وتمايزرفتار با کافروموءمن  ،به همه انسانها  ،شير مهرخودرا نوشانيد وهمه را
فرزند خود دانست  .اين انديشه بکلی برضد شريعت اسﻼمست .
خرم خدای
ازآنجا نيز که » جان «  » ،جی  +يان« يعنی » خانه جی= زنخدا ّ
مهر« است  ،مولوی به حق  ،از» پستان جان « سخن ميگويد  .جان هرانسانی ،
پستان مهراست .
تا ابـد پستان جان  ،پـ ُر شير باد
مادردولت ) سعادت(  ،طرب  ،زاينده باد
اين سخن  ،شيريست درپستان جان
بی کشنده  ،خوش نميگردد روان
مستمع چون تشنه وجوينده شد
واعظ ارمرده بود  ،گوينده شد
تا نزايد طفلک نازک گلو

کی روان گردد زپستان شيراو

اين خواننده وجامعه تشنه است که شيرانديشه را ازپستان جان انديشمندان  ،ميمکد
وميکشد  ،وبدون چنين خواننده وجامعه ای  ،شير انديشه درپستانهای انديشمندان
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 ،خشک ميگردد  .حتا بازگشت به اصل را  ،بازگشت به پستان مادر) زنخدای
مهر( ميداند :
ما به بحر تو  ،زخود  ،راجع شويم
وز رضاع اصل  ،مستضرع شويم
اکنون همين » پستان ابر«  ،دربندهش » جام باده « ميگردد  .باد  ،ابر را با جام
باده ميوزاند  ،تا همه گيتی را) بی تفاوت موءمن ازکافر( شراب شادی بنوشاند .
» پستان شير« با » جام باده « اينهمانی داده ميشود  .درفارسی به پستان شيردار،
» جام شير« نيز گفته ميشود) برهان قاطع (.
مطالب آمده  ،حاوی اين انديشه است که همه با آنکه ازمادرهای گوناگون زاده
شده اند و ازپستانهای گوناگون شير مکيده ومزيده اند  ،ولی همه ازپستان يک
مادرو دايه شيرنوشيده اند  ،و همه همشيره وخواهربرادرند و همه ريشه مستقيم
درخدا ودرحقيقت ودراصل )شير= مايه = ژد= شد = شدّاد ( دارند  .اينهمانی »
جام « با » پستان «  ،سبب پيدايش انتقال همان مفهوم خويشاوندی ازهمشيرگی ،
به » نوشيدن ازيک جام « و همشيره وخويشاوند وهم پيمان شدن گرديده است  .با
نوشيدن از يک جام که محتوايش  ،پيکريابی انديشه مهرودوستی است  ،جامعه
ساخته ميشود  .همنوشی  ،جامعه سازاست  .ازاين رو درجام  -1 ،آب و -2
شيرگاو و – 3شيرابه يکی ازگياهان) شيرابه نيشکر ،انار ،آب انگوريا باده ( ...
ريخته ميشد که بيان شيرابه ابر) سيمرغ = ارتا ( و گاو) مانگ = ماه که ازآسمان
تحول به مانگ  ،گاو زمين می يافت و  -3گياهان  ،پستان گاو زمين بودند  .تخم
همه انسانها  ،مستقيما ازخدا ومهرخدايانی که بُن جهانند  ،آبياری ميشد ومی وخشيد
) معانی وخش  :حرف +سخن +کلمه +کﻼم ايزدی  +دم  +نفس  +جان+
درخشش +شعله  +روشن  +نمو +پيشرفت. ( ..... +
شيرخرم ) زنخدا مهروزيبائی وزندگی ( بود  .گوهر
می  ،خون ارتا بود  .می،
ّ
انسان  ،نيک وزيبا وبزرگ وراد است ،و نياز به مايه يا کيميا يا آبی ونوشابه ای
دارد  ،تا اين گوهرخدائی انسان را بباﻻند  ،نموبدهد  ،شعله ورسازد  .انسان وخدا
 ،تخم ومايه باهمند  .درمهروجفت شدن واتصا ِل اين دو باهمست که آفريننده و
روشن وشاد وجنبان و بينا ميشوند  .ازاين رو نيز » مزه شيرابه يا مايه و نوشابه
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و َمن يا گيداو ِه ) قيدافه ( جهان ،که خدا وحقيقت و اصلست  ،معنای زندگی
وجهانست  .معنا ،مزيدنی است  .خدا  ،مزيدنيست نه فهميدنی با عقل  ،بلکه اين
شيره خدای عشق ازسرپستان مادراست که با تن انسان ميآميزد  ،و تبديل به خرد
درسراسرتن ميگردد .
مزيدن معنا  ،جذ ب شدن يا هنجيدن خدا يا حقيقت يا اسانس جهان درکل تن وجان
انسانست  .با نوشيدن مستقيم شيرازپستان زنخدای عشق ازهرپستانی  ،همه انسانها
 ،خويشاوند هم ميشوند  ،ودرواقع ازيک مادرودايه ) زنخدای مهروزيبائی ( زاده
ميشود  ،و ازشيريک خدای مهر ،می زيند  .درست معنای » جام «  ،دراوستا »
خويشاوند « است  .در سانسکريت جاما= jaamaaبه معنای دختراست  ،جامی
 ،jaamiهم نام زنخداهست  ،و هم به معنای » مانند خواهر وبرادربودنست«  ،و
هم به معنای خويشاوند است  .و » جا=  «jaدرسانسکريت  ،به معنای دختر  ،و
هم به معنای » زاده از« » ايجادشده از« » روئيده در«  ،و » زيستن از« است .
اين معانی  ،گواه برآنست که همه  ،زاده ازيک مادرو خويشاوند وهمشيره هستند
 .ازاين رو بخشيدن » جامه « درفرهنگ ايران  ،بيان خويشاوند شدنست .
کيخسرو ،جامه خودرا به رستم ميدهد  .انوشيروان  ،جامه خورا به برزويه پزشک
دادن »
برای آوردن کتاب کليله ودمنه ميدهد  .جام وجامه  ،يک معنا دارند  .رسم
ِ
خرقه « درتصوف نيز ،ازاين پيشينه آمده است .
اين سرانديشه بيان آن بوده است که » جامعه وملت وشهر«  ،ازيک قوم و
همزبانان و ازهم نژادان و يا ازموءمنان به يک دين و عقيده  ،پيدايش نمی يابد ،
بلکه با نوشيدن شيرابه ) من ،مايه  ،می  ،ژد  ،شد  ،گد  ،رس  ،انگ  (...از يک
جام درجشن ها ايجاد ميگردد  .جام  ،پستان زنخدای عشق وزيبائی وزندگی
وروشنيست و همه با نوشيدن ازيک جام  ،خويشاوند ومهرورز به همديگر ميشوند
 .ازاين رو نوشيدن ازيک جام » ،آئين بستن پيمان با همديگر« بوده است  .نوشيدن
اين مايه ازجام  ،کيميای مهراست .
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آفرينش انسان درفرهنگ ايران ،
از» می = مايه = َژد ( است
-----------------------------------

خلقت انسان درقرآن  ،ازطين ﻻزب) خاک خشک(
وتراب) خاک خشک( وطين صلصال)خشک توخالی( و
» حماءمسنون= بوی ناک وگنديده «
وکنود )زمينی که حاصل خيزنيست( ميباشد
اينکه سرشت وفطرت انسان  ،درفرهنگ ايران از» می « هست  ،درست متضاد
با سرشت وفطرت انسان از» خاک خشک يعنی بی آب که حاصل خيزنيست «
که درقرآن آمده است و درست شعرای بزرگ ايران  ،برغم چيرگی شريعت اسﻼم
 ،فطرت انسانی را از» می « ميدانند ،و اين تفاوت ژرف ميان فرهنگ ايران
وشريعت اسﻼم درباره فطرت وطبيعت انسان  ،درروانها بجای باقی ميماند .
مرا  ،حق از » می عشق « آفريده است
همان عشقم  ،اگر مرگم بسايد
منم مستی و اصل من » می عشق «
بگو ازمی  ،بجز مستی چه آيد ؟  -مولوی
همين انديشه را حافظ در غزلياتش بارها به عبارت ميآورد :
بر درميخانه عشق  ،ای ملک تسبيح گوی
کاندرآنجا  » ،طينت آدم  ،مخمر ميکنند «
درميخانه عشق است که طين آدم را با می خميرميکنند .
دوش ديدم که مﻼيک درميخانه زدند
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گل آدم بسرشتند و به پيمانه زدند
» می «  ،درفرهنگ ايران  ،اص ِل -1شادی و -2روشنی) بينش( و -3مهر و-4
رادی و -5راستی) حقيقت( است  ،چون اين ماه است که می وباده وبگمز) بﻎ+
ورس ومينا ومينوئی هست که
مز= ماه خدا ( ميباشد  .ماه  ،مايه وکيميا وشيرابه َ
همه جهان را به هم می سريشد و خميرميکند .همه با مايه يا می ماه  ،سرشته شده
اند  .درهمه چيز ،ماه)می=  ، (Mayمی يا مايه يا کيميا ئی هست که با تخم انسان
) مردم = مر +تخم ،خاک = هاگ=آگ= تخم( ميآميزد  ،و آنرا تخميرميکند
وتحول ميدهد تا بوخشد  » .می= ماه «  ،اصل تحول دهنده وآفريننده درهرجانيست
 .ازاين رو آب ) مايه (  ،بنا بربندهش  ،تـَنکـَردی ) جسمانی( و َوخـشائی ) معنوی
وروحانی ومينوی ( است  .به عبارت ديگر ،روح وايده ووحی والهام  ،روئيده
وباليده و زبانه کشيده ازماده وجسم هستند  .اين مايه يا آپه  ،جسم وروح  ،ايده
وماده  ،صورت ومعنا را باهم پديدارميسازد که ازهم جدا ناپذيرند  .ماه  ،اصل
مهر واصل روشنی و اصل شاديست  .ماه  ،روشنائيست که از تاريکی پيدايش می
يابد  .ماه  ،روشنائيست که درجستجو وآزمايش ) تاريکی ( پيدايش می يابد .
اينست که » مستی يا َمـدَ که به معنای لبريزی ازشاديست « ،وارونه تصورات
امروزه ما  ،به معنای » بيهوش وبی خرد شدن « نيست  ،بلکه درست معنای
وارونه آنرا ميدهد  .مستی که لبريزی ازشاديست  ،بدان علت  ،لبريز ازشاديست
 ،چون پديدارسازنده روشنی وبينش ومهر ودوستی وجوانمردی ازتخم ) = توم =
تاريکی ( يا فطرت انسانست  .اين مست هست که از اسرار حقيقت آگاهست که
راست است که شاداست که راد است  .درمستيست که گوهرانسان ،آشکاروروشن
ورشن  ،که خدايان باده ومی وبامدادی)
ميشود  .بدين علت  ،خدايان ّ
خرم وسروش َ
هنگام به هوش آمدن وبيدارشدن وآغازروشنائی ( هستند  ،خدايان » بن روشنائی
« هستند  .ازاين رو هست که حافظ ميگويد :
درخرابات مغان  ،نور خدا ميبينم
اين عجب ،بين که چه نوری زکجا می بينم
ازنوشيدن می هست که حقيقت وگوهرانسان پديدارو روشن ميشود  .همه انسانها
درخرابات) خور +آباد ،خور= نوشابه وشيرابه ای که اينهمانی با زنخدا خرداد
دارد( مغان  ،حقايقشان ،روشن ميشود .
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هرگز نميشود زسرخود خبرمرا تا درميان ميکده سربرنميکنم
زسر عهد ازل  ،يک سخن بگو
گفتی
ِّ
آنگه بگويمت که دو پيمانه درکشم
جام می گيرم و اهل ريا دورشوم
يعنی ازخلق جهان  »،پاکدلی « بگزينم
بسکه درخرقه الوده زدم ﻻف صﻼح
شرمساز از رخ ساقی و می رنگينم
بسکه درجامه دين وايمان  ،ريا ودوروئی ورزيدم  ،ازساقی وباده ای که حقيقت
وجود را پديدارميسازد  ،شرمسازم  » .راستی « درفرهنگ ايران اينهمانی با»
حقيقت « دارد ،چون با نوشيدن می هست که آنچه حقيقت درگوهر انسانست ،
آشکارميشود وانسان  ،درون نما وشفاف ميگردد ) اَشه (  .برای » سوگند « ،
سه جام باده را به کسی ميدادند تا دراثرنوشيدن آن  ،حقيقت را بگويد ) نه آب
گوگرد را  ،که سپس برضد فرهنگ ايران  ،متداول شده است وبرضد قداست
جانست ( .
تا بگويم که چه کشفم شد ازاين سيروسلوک
به درصومعه  ،با بربط وپيمانه روم
ماه ) اصل مهروروشنی وشادی ( که می ومايه وکيميا باشد ،با گوهرانسان سرشته
است  .انسان  ،چنان با اين مايه ومی سرشته شده است وفطرت او ميباشد  ،که
خودرا  ،چنين باده طرب زائی ميداند  .مولوی ميگويد :
نتانم بُد کم از باده  ،زينبوع ) چشمه ( طرب ،زاده
صﻼی عيش ميگويد به هر مخمور وخماری
اينست که مفهوم » می « که اينهمانی با » همآغوشی خدايان ايران باهم « دارد
که اصل مهرو آفريننده گيتی) تحول دهندگی وکيمياگری ( درهرچيزی هستند ،
ومستی  ،که تخميراين می دروجود است  ،به کلی با مفهوم » باده ومی وشراب
وخمر« که ما امروزه درذهن داريم  ،و درشريعت اسﻼم رواج دارد  ،فرق دارد
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 .با چنين مفهومی ،بسراغ ادبيات ايران رفتن  ،همه ادبيات ايران وفرهنگ کهن
ايران  ،تاريک ومسخ وپوشيده ونامفهوم ساخته ميشود  .انسان  ،سرشته از مايه ،
ازمی ) با همه ويژگيهاست که درباﻻشمرده شد ( است و خودرا چنين باده ای
ميداند که اص ِل -1شادی ،و -2روشنی) بينش(  ،و -3مهر  ،و -4رادی و -5راستی)
حقيقت( است  .می يا کيميای هستی درفرهنگ ايران  ،طبيعت وفطرت انسان را
عبارت بندی ميکند .ازاين رو  ،مولوی ميگويد :
باده  ،غمگينان خورند و  ،ما  ،زمی  ،خوشدلتريم
رو به محبوسان غم ده  ،ساقيا ا فيون خويش
باده  ،گلگونه اسـت بر رخسـاران غـم
ما خوش از رنگ خوديم و چهره گلگون خوش
يا حافظ ميگويد :
گفتم هوای ميکده  ،غم می برد ز دل
گفتا  ،خوش آنکسان که دلی شادمان کنند
خوشا آنکسان که طبيعت باده دارند که انديشه ورفتاروگفتارشان  ،باده ايست که
همه دلهاراشاد ميکند .دربرابر اين سرشت وطبيعت انسان درفرهنگ ايران ،
فطرت انسان درشريعت اسﻼم  ،درقرآن عبارت بندی شده است  .فرهنگ ايران
)که دين زرتشتی نيست (  ،به شهرمکه راه يافته بود و محمد  ،داستانهای خدای
ايران را که درمکه برسرزبانها افتاده بود  ،کم وبيش ميشنيد وميدانست  ،و رابطه
انسان را با خدايش  ،دراين داستانها درست برضد تصوير انسان  ،نزد
يهوه ِيهوديها  ،وﷲ خودش يافته بود  ،و اين تصوير را بزرگترين خطر برای
تصويری که خود از ﷲ ميپرورد  ،می يافت  .اين بود که محمد ازهمان آغاز
درمکه  ،بزرگترين دشمن ﷲ را همين » ابليس «  ،خدای مجوسان وگبران که
دراقع خرمدينان وايرانيان باشد يافته بود  .البته اين اخبارکه به گوش او رسيده بود
 ،فقط بخشی ناچيز از کل داستان بود  .اين اخباررا درباره ابليس  ،خدای مجوسان
وايرانيان که مهترپريان ميباشد و نامهای ديگرش درعربی  -1ابوعمرو -2حارث
و -3ابومره است  ،ميتوان درمتون اسﻼمی چه سنی وچه شيعی ميتوان يافت .
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اين نامها که » اَمرو  +ارس ) حارث = ارتا = اِ ِر ز (  +مـره « باشد همه
نامهای خدای بزرگ خرمدينانست ) نه زرتشتيان ( .
درفرهنگ ايران  ،ابليس که دراصل » البيس = ال  +ويس « ميباشد  ،وبه معنای
» آ ِل دوبُن جفت « است  ،که هنوز درتبری به » آذرخش « گفته ميشود  .درتبری
به آذرخش )= رخشيدن آتش ( هم البيس ) ال +بيس ( وهم سنجيل ) سنگ +ايل (
گفته ميشود ،و سنجيل درقرآن  ،تبديل به » س ّجيل « شده است  .به برق يا آذرخش
رخشيدن آتش (  ،بنا برابوريحان درالتفهيم » آتش « هم ميگفته اند  ،و آذرخش
)
ِ
هم همين معنا را ميدهد  .برق  ،آتشيست که ميدرخشد  .ابليس يا البيس  ،گوهرجفتی
 ،يعنی نرمادگی دارد  .نرمادگی  ،عبارت بندی » اصل آفريننده = قائم بذ ات =
مستقل وآزاد = حـُر« بود ه است .دراين فرهنگ  ،چيزی  ،اصل آفريننده ومستقل
وآزاد وقائم بذ ات است که درخود ،هم نروهم ماده يا  ،اصل مهر باشد  ،يا به
اصطﻼح ديگر ،سنگ باشد ) سنگ= اصل امتزاج واتصال است  ،سنجيل ( .
ابليس  ،چه وکه بود ؟ ابليس يا ال +ويس  ،آذرخش وابر) آب +ور= برنده يا
حامله به آب ( باهم بود  .دراوستا ابر  dva+naraناميده ميشود  ،يعنی » دوجنسه
«  .به عبارت ديگر ،ابليس  ،آب وآتش باهم بوده است  .اين ابليس  ،همان » آتش
جان يا جان انسان « دربندهش وگزيده های زاد اسپرم ميباشد  .ابليس  ،آبی يا باده
) می ( ای هست که ابر ،ازجام باده خود يا ازپستانش فروميريزد و گوهرهای اين
ابرگوهربار ،جان هرانسانی ميشود  ،که هم آب وهم آتش  ،يعنی آب گرم ) خويدی
وگرمی باهم ( است که اصل آفريننده زندگيست  .درآب ) = مايه (  ،آتش جان
وگرما و تف بود  .ازاين رو  ،می يا باده  ،آب آتشناک خوانده ميشود .بدين علت
نيز دربندهش  ،آب  ،تنکردی ووخشائی است  ،چون درآب ) می = مايه (  ،آب
وآتش باهمست  .ازاين رو نيزهست که » َوخشيدن « هم به معنای روئيدن
وباليدنست  ،و هم به معنای شعله وزبانه کشيدنست  .واژه » نيرا « که
درسانسکريت به آتش گفته ميشود  ،دراوستا به آب گفته ميشود  .اين دومعنا،
دورويه يک پديده است  .خويدی ) نمناکی ( وگرمی باهم  ،اصل آفريننده
وتخميرکننده  ،شمرده ميشده است .
درواقع جان انسان  ،نه تنها آتش  ،بلکه آب ) مايه = می يا باده ( باهمست  .يا
به عبارت ديگر ،جان انسان  ،آب آتشناک است .درغزليات مولوی اين پديده ،
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بارها  ،عبارت خود را يافته است وجان  ،آب  ،شمرده ميشود  .درمتون زرتشتی
که برضد » انديشه آفرينش ازجفت هستند «  ،فقط دم از » آتش جان « زده ميشود
 ،و سخنی ازاين اصل آفرينندگی درجان که » آب وآتش باهم باشند « زده نميشود
 ،چون آب يا مايه  ،همان زن وآب زهدانست و آتش همان تخم ونطفه نرينه است
« واينها درجفت شدن باهم  ،اصل آفريننده و صورت دهنده هستند  ،که البته برضد
» آفريننده بودن اهورامزدای زدتشت « ميباشد  .ازسوی ديگر ،آئين زرتشتی ،
آئين خشک وپرهيزکارانه ای هست و طبعا اين پيوند » آب آتشناک « را درفطرت
انسان  ،نميتوانست بپذيرد  ،چون  ،آب آتشناک  ،به باده تعبير ميشده است که
ت می آلوده انسان  ،برض ِد
انسان را به رقص و به آوازو سرود ميانگيزد  .وطبيع ِ
» اخﻼق وافکاروکردارخشک « هست  .محمد نيز ،با توحيد ﷲ  ،برضد همين
تصوير يکسويه وتنگی ازمفهوم » ابليس
اص ِل » آفرينش ازجفتی « بود  ،و طبعا
ِ
« داشت  ،ومی پنداشت که فقط » اصل آتش « است  ،و البته ﷲ  ،اين اصل نا
ررا که جدا ازآب است  ،خلق ميکند  ،به عبارت ديگر ،ابليس را ازاصل آفرينندگی
درجان انسان مياندازد که اصل آزادی و استقﻼل وقائم به ذات خود بودن انسانست
 .وازآنجا که فقط درابليس  ،آتش جان را ميديد که ويژگی جداناپذير» سرفرازی
« دارد  ،چنين تصويری ازجان انسان را نميتوانست بپذيرد  ،چون ﷲ  ،غايت
خلقت را » عبادت وعبوديت يا بندگی  ،سر به امر ﷲ نهادن « ميدانست ،
وسرفرازی وآزادی وقائم بذات خود بودن را تکبر ،واصل طغيان و نابود سازنده ِ
ت ﷲ است .درست » سجده « که پيکريابی اصل
عبوديت ميدانست که غايت خلق ِ
عبوديت وبندگيست  ،جانشين جان انسان ميشود  ،که گوهر ابليسی داشت  .ابليس
) ال +ويس(  ،بيان اينهمانی خدا با انسان و برافروختن خدا درآتشدان وزهدان )
تن ( انسان بود  .چنين انسانی  ،که می وخشيد ) شعله وزبانه ميکشيد و به آسمان
می آخت (  ،با سرفرازی فطريش  ،هرگزسر را نگون نميساخت وازسجده  ،که
پيکريابی عبوديت هست  ،امتناع ميورزيد  .چنين انسانی  ،اصل تعظيم و عبوديت
دربرابرعظمت را نمی پذيرد ،چون » اصل وصال باخدا = ال ويس = سيمرغ «
بود  .به قول مولوی :
تعظيم ومواصلت  ،دوضدند
درفـ ُسحت وصل  ،آن ) تعظيم (  ،هبا بود
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اين دشمنی وضديت محمد  ،با اين تصوير» خويشاوندی خدا وانسان باهم «
وهمگوهر خدا در آزاد بودن  ،درفرهنگ ايران  ،و واکنش دربرابرآن  ،به تصوير
اسﻼميش از خاک بودن انسان  ،وناربودن ابليس لعين ومرجوم  ،و گسستن
خويشاوندی خدا ازانسان و تغيير رابطه آميزش خداوانسان باهم  ،به بندگی تام
انسان ازﷲ کشيده شد .محمد به جای » جان انسان « که ابليس ) اصل آفريننده =
آب وآتش باهم  ،قائم به ذات خود هست و سرافرازی  ،که ازواژه »آختن « برآمده
 ،اينهمانی با واژه » آزادی « دارد (  ،روحی ازامر ﷲ را گذاشت  .به عبارت
حکم ﷲ « است  .بدين ترتيب  ،ازجان انسان ،
ديگر ،جان او » پيکريابی امرو
ِ
آزادی را يکجا حذف کرد .
نارويا ( و
با ترکيب چنين روحی با چنان جسمی که ازخاک خشک ) بی آب=
ُ
توخالی ) پوک ( و بوی ناک وگنديده سرشته بود  ،که پيکريابی اصل مردگيست
 ،انسان را تبديل به پيکريابی » اصل عبوديت وتسليم واطاعت مطلق « کرد  ،و
آنگاه ازهمه فرشتگان وازجمله از » ابليس که خودش جان سرفراز وآزاد انسان
بود « خواست که به اين » اصل عبوديت وسجده «  ،سجده کنند  .همه بايد عبوديت
مطلق را بپرستند  .انسان که روح وجسمش  ،فقط عبوديت است  ،بايد سرمشق
همه قراربگيرد  .البته ابليس که همان » جان انسان « درفرهنگ ايران است ،
زيربار چنين تصويری ازانسان ازمحمد نرفت و بدينسان ابليس  ،خدای ايران ،
شدن ابدی دراسﻼم  ،حافظ آزادی وسرفرازی انسان درتاريخ
برغم رجم ولعن
ِ
اسﻼم باقی ماند  .رستاخيزآزادی انسان  ،بازگشت ابليس ميباشد .
***
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