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منوچھر جمالی

آمـوزگـار
به معنای کسی ھست
که با نواختن موسيقی
انسان را می کشد و تحول ميدھد
درفرھنگ ايران ،چيزی حقيقت ھست
که انسان را به گوھر درخودش  ،بکـشد
خدا ،آھنگ ونوا وبانگ ) موسيقی( است
آنچه انسان را ميراند ومجبور ميکند
برضد » حقيقت « ھست
ِ
فرھنگ ايران  ،برضد امرونھی
وبرضد جبر ِسرنوشت ويا قضای الھی
وبرضد » عقل ِغلبه خواه برکششھـای گوھری«
وبرضد » جبر تاريخ « و » جبراقتصاد« و» قوانين
جبری«  ....ھست
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فرھنگ ايران ،گوھر) طبيعت وفطرت ( انسان را  ،کشش
وبن  » ،اصل کشش « شمرده ميشدند .
ميدانست  ،و حقيقت وخدا ُ
حقيقت يا خدا يا اصل  ،آنچيزيست که گوھرانسان را به خود جذب
کند ) بکـشد(  .انسان وحقيقت  ،انسان وخدا  ،انسان واصل ،
ھمديگر را ميکشند  ،يکديگررا جذب ميکنند  ،ازاين رو نيز ھميشه
برضد » رانش و
ھمديگر را ميجويند  .گوھرخدا وحقيقت واصل ،
ِ
اجباروجبرو امرونھی وقدرت « بودند  .آنکه ميکوشد به من
صورت بدھد  ،و من را به معيارخودش بسازد  ،ستمکارو
تجاوزگراست  .روابط اجتماعی وسياسی نيز ،بايستی برپايه »
اصل کشش « استوار باشند  ،تا ھمآھنگی با گوھرانسان داشته
باشند  .انديشه وگفتاروکردار  ،آنگاھی نيک وخوب ھستند که
گوھربنيادی انسان را » بکشند «  ،تا طبيعت انسان را نيازارند ،
و انسان را » مجبور نکنند و با قھروعنف و تھديد  ،به سوئی
وکاری نرانند «  .قوانين وقواعد وروشھای رفتار) اخالق( بايد »
ھـنجـاری « باشند  .زندگی  ،ھنگامی خوشی است که » ھنجاری «
است  ،جنبشی طبق گوھرش ھست  » .ھنجيدن«  ،دراصل  ،معنای
» کشيدن « را دارد  .دم فروکشيدن  ،فرود ھنجيدنست  .دم
برکشيدن  ،فراھنجيدن است  .انسان  ،دراثر ) باد = وای (
برھنجييدن دم وفراھنجيدن دم  ،زنده است  » .باد « که اينھمانی با
» دم « داده ميشد  ،درفرھنگ ايران  ،برای آنکه ھمه گياھان
ودرختھا را مانند آب  ،به موج ميانگيخت ) موج دريا  ،بنا
برخوارزمی  ،آھنگ دريا ناميده ميشود (  ،با موسيقی اينھمانی داده
ميشد  .ما امروزه دوپديده » بـاد« و» موسيقی ،نوا  ،آوا  ،بانگ ،
آھنگ « را  ،ازھم جدا ميشماريم  ،ولی درفرھنگ ايران ،اين دو
ازھم جدا ناپذيرھستند  » .دميدن باد« و» نواختن نای«  ،باھم
اينھمانی داشتند  .ازاين رو ،خدای ايران  ،رام  ،ھم » وای ِبه = باد
نای به « خوانده ميشود  .دم فروکشيدن  ،که زنده
نيکو « وھم » ِ
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شدن باشد ،نواخته شدن  ،آھنگين شدن  ،به جنبش شاد يا به رقص
آمدن زندگی است  .انسان دردم  ،تنھا زندگی نمی يافت  ،بلکه
رقصان ازآھنگ ونوا وموسيقی ميشد  .بينی  ،که وين باشد  ،نی
است  .انسان باد ياوای را که اصل موسيقی وسرود نيزھست
درخود  ،فرود می ھنجد  .با گوشھای خود  ،ازآھنگش  ،رامش می
يابد  .باد آھنگين ) باد= وای = vaayواز = vaazآواز (  ،تحول به
آتش جان و جنبش شاد می يابد .
وسماع ) َزما =
درباد يا دم  ،که اصل زندگيست  ،آھنگ وموسيقی َ
َزم = رام = وای ِبه = باد نيک ( ھست .زندگی  ،موسيقی است و
ھنجاريست  .مـ ُشتری ) انھوما= ّ
خرم = ارتا ( که خدای خدايان
شمرده ميشد  ،بنا بر ابوريحان درالتفھيم  » ،باد در دلھا « است که
خون را به موج مياندازد و به ھمه بدن ميرساند  .دربندھش ،بخش
 ) 13پاره  ( 113ميآيد که » باد درافتد و آب را براند  ،ماھيان بدان
حرکت آب  ،به ھمان گونه حرکت کنند و ايشان را چنان درنطرآيد
که آن آب تازان ) رونده ومواح ( است  ،اين ماھيان به تک آب
فرزند خواھی کنند و به ژرفا بزايند «  .باد ) ھوای جنبده (
نرشمرده ميشود ) پاره  (113و آب ) ساکن ( و زمين وگياه وماھی
 ،مادينه اند  .اينست که باد) موسيقی ،بانگ  ،نوا ( در وزيدن ،
ھمه را آبستن وزايا ميکند  .دربخش نھم بندھش ديده ميشود که نام
» باد دروائی « پيش ميآيد که » چون جان که درتن جنبد ،
فراجنبنده شود «  .دروای واندروای  ،نام آلت موسيقی ھم بود  .باد
 ،جان ھنج ) کشنده زندگی  ،کشش درزندگی ( است و دربندھش
بخش نھم )  ( 133ميآيد که » باد به ھرچيزی گذرد  ،آن گوھر را
آورد «  .به عبارت ديگر ،باد آھنگين يا بانگ ونوا و موسيقی،
گوھرچانھا را بيرون ميکشد و ميزاياند  .فقط اين » آميختگی
جنبش ھوا با بانگ ونوا وموسيقی «  ،ناگفته و مسکوت ميماند
وناديده گرفته ميشود  ،چون ھمين باد آھنگين ،
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دراثرگوھرموسيقائيش  ،غايت جشن بودن زندگی و طبيعت جشنی
انسان را معين ميسازد  .چون جشن که يسن ويسنا ويزنا باشد  ،به
معنای » نی نوازی « است  .ازاين رو ھست که باد دردل )موج
وآھنگ و موسيقی به ھنجار( يا خدا ،سرچشمه کششھای وجود
انسان است ،و دل ازاين رو ،اھميت فوق العاده دارد  ،چون خانه
موسيقی سعد اکبر) مشتری = ّ
خرم ( است .
اين خانه که پيوسته دراو بانگ چغانه است
ازخواجه بپرسيد که اين خانه  ،چه خانه است ؟
اين صورت بت چيست؟ اگرخانه کعبه است
وين نورخدا چيست ؟ اگرديرمغانست مولوی
اين کشش دل بود که با رساندن خون گرم درتموج  ،به مغزو به
حواس » ،بينشھای خرد «  ،پيدايش می يافت  .بينش وخواست ِ
خرد  ،ازکشش ِ موسيقائی دل برميآمد  » .کشش دل «  ،تحول به
» بينش و خواست خرد« می يابد  .به ھرکاری که انسان » رانده
شود « و آن را به اجبار بکند ) ازکشش ِ گوھری خودش ،واکشيده
وبازداشته بشود وبه سو وراستای ديگر رانده شود (  ،آن کار،
برضد حقيقت وخدا ھست که درکشش) ھنج وآھنگ( زندگی ،
درطبيعت ) طبع ( زندگی  ،به خود پيکرداده است  .اخالق
) ھنجار ِرفتار ،رفتار ھنجاری(  ،ھمآھنگ شدن » کشش ھا
گوناگون موسيقائی درانسان « است که به آن » پيمان = اندازه «
گفته ميشود و» سيمفونی زندگی « ميگردد .
ازآنجا که ما دراديان نوری  ،با » خدايانی که انسان را به خوبی ،
امــر ،و از بدی  ،نـھـی « ميکنند يا ميرانند  ،خو گرفته ايم  ،راه
شناخت خدايان ايران و فرھنگ ايران  ،به روی ما بسته شده است .
دراين اديان  ،ازانسان خواسته ميشود که خودش  » ،مرجع ارادی
« باشد  ،اراده داشته باشد  .اراده  ،پديده ايست که برضد » کشش
گوھری وطبيعی انسان « ساخته ميشود  .خويشکاری اراده  ،آنست
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که کشش را درانسان  ،فروکوبد وخواربشمارد و باز دارد  .اينھا ،
» خود انسان « را مرجعی ميشمارند که با اراده آگاھانه  ،زندگی
خودش را معين ميسازد و مسئولست  .او خودش ھست که اين کار
يا آن کاررا ميکند  .از» خود« انسان است که فاعل وعامل نھائی،
خواسته ميشود  ،تا مسئول باشد  .اين دين ِحاکم يا قدرت حاکمست
که برايش  ،ھرانسانی  ،ھنگامی » خودی « ھست که اراده کند .
تو بايد اراده داشته باشی تا خود باشی ! تو بايد فقط با اراده خودت
 ،اراده ومشيت ﷲ را بپذيری  .اين قدرتھای دينی وسياسی ھستند
که ازاو ،چنين » خودی « را ميخواھند  .ازخود  ،ميخواھند که با
اراده اش  ،برکشش ھای زندگيش  ،چيره شود و آنھا را مھارکند يا
به کلی » قربانی « کند  .توبايد بااراده ات  ،طبق اراده ﷲ کاربکنی
 ،و گوش به کششھای گوھريت ندھی که ھمه وسوسه شيطانی
ونفس اماره و» اعدا وعدو تو« ھستند  .ولی درواقع  ،وجود ِچنين
خودی که مرجع اراده خوانده ميشود  ،برای آنھا  ،ضرورت دارد ،
تا » اراده ھا وخواستھای آن دين ) برترين مرجع = خدا =
سرچشمه اراده ( يا آن قدرت را  ،يک به يک اجراء کند ،ومسئول
آن دين يا قدرت باشد  .اين » خود ارادی «  ،مخلوق ِ اين االھان
قدرتمند يا قدرتھای حاکم براجتماع است که برترين مرجع ارادی
ھستند و  »،تابعيت واطاعت ِ ارادی « ھمه را ازخود ميخواھند .
تو بايد اراده داشته باشی تا آنچه را من ميخواھم  ،به خواھی،
وھمان را نيز اراده کنی  ،ھرچند کشش ھايت ترا به سوئی ديگر
بکشند ! توبايد با اراده خودت  ،تابع اراده من بشوی ! وچيزی
جزآن نخواھی  ،واگرچيزی جزآن  ،بخواھی واراده کنی  ،يا دل به
کشش ھای طبيعتت بدھی  ،گناھکاری وبا من که قدرت نھائی ھستم
خود ارادی «  ،وجودی جز بازتابنده ومنتقل
ميجنگی  .درواقع »
ِ
سازنده اراده قدرتی نيست که دراو » اين اراده را  ،برای
عبدسازی از او واطاعت ازاو  ،جعل ميکند والزم دارد « .
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تو ،به کشش ھای گوھری خودت  ،گوش نده  .آنھا وسوسه ونفس
اماره وشيطان اغواگرند  .تو اراده داری وميتوانی  ،ھمه آن کششھا
را يا مھارکنی يا بکـ ُشی و با آنھا بجنگی  .روياروی چنين » خود
ارادی « ھست که مولوی ميگويد :
بی خودم کن  ،که از آن حالتم  ،آزاديھاست
بنده آن نفرم  ،کز خود خود  ،آزادند
مولوی درست » آزادی انسان « را رھائی ازاين گونه » خودھا«
ميداند که به نام اراده واختيار  ،مطيع وتابع ومجبورند  .خودھائی
که اراده ميکنند که ھيچگاه اراده نکنند و ھيچگاه بنا برکشش ِ
خدائی وسيمرغی ِجان خود  ،کشيده نشوند .نخستين عمل ارادی آنھا
آنست که ھرچه ﷲ اراده کند و به پيامبران واوالمرش بگويد ،
اجراء کنند .
چنين خدايانی  ،برضد فرھنگ ايران و برضد گوھروطبيعت انسان
و برضد حقيقت وخدا  ،شمرده ميشوند  .با چيرگی اديان نوری و
ابراھيمی ومکاتب فلسفی و اجتماعی وسياسی  ،که درآنھا  ،اصل ِ
» رانش «  ،جايگزين » گوھرکششی انسان « ساخته ميشود ،
گوھر ِکششی انسان  ،با آميختن و گالويزشدن با آن » رانش ھا «
 ،ھستی ِپـ ُراز» کشمکش «  ،يا » کش و واکش « ميشود .
امروزه  ،سراسرھستی انسان  » ،ميدان کشمکش يا کشاکش
واضطراب و آشفتگی وپريشانی وگيرودار ومناقشه وستيزه ،
کشش گوھری درونسو  ،ورانشھای برونسو« ھست  .اين
ميان »
ِ
رانشھای برونسو ،کوشيده اند که  ،خودرا » يک کشش ِساختگی
درونسو يا فطری « بسازند  ،وآن کشش گوھری انسان را  ،يا به
نام » ابليس واھريمن وطبع وطبيعت و آرزو و آزوھوای نفس « ،
ويا به نام » ايراسيوناليسم «  ،زشت وخواروبدنام ساخته اند و
ميسازند .ازاين رو  ،آشنائی با فرھنگ ايران  ،که طبيعت يا
گوھرانسان و حقيقت وخدا را  ،کششی ) ھنجاری  ،آھنگی  ،ھنگ
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= ھنج( ميداند  ،برای رھائی ازاين » کشمکش وجودی«
درمدنيت جديد  ،ضروريست .
فرھنگ ايران  ،يکی از جمله پديده ھای بسيارمھمی را که فطرت
انسان بدان کشيده ميشوند  ،وانسان را ميکشند  ،موسيقی ميدانست .
انسان از دم فروکشيدن ودم برکشيدن  ،زنده است که گوھرش »
تموج = آھنگ وموسيقی « است  .باد يا دم  ،آھنگ ونوا و
ّ
آوازوموسيقی است  .سوراخ بينی ھای انسان که ابزارتنفس ھستند ،
دوبن زندگی ِانسان وجھان وزمانند  ،اينھمانی
با رام وبھرام  ،که ُ
داشتند  » .سينه«  ،که ھمان » سين = سيمرغ « باشد و» ريه « که
» پری= سيمرغ « ناميده ميشد  ،گواه براين گوھرموسيقائی
زندگی ھستند  .ازاين رو نيز بود که فرھنگ ايران  ،خدا را » اصل
موسيقی « ميدانست  .بـاد )=  (vaaz =vaadوموسيقی است که
»آتش= « vaazishtميشود  .باد که ھوای جنبنده است ،
درفرھنگ ايران  ،تبديل به آتش  ،يعنی گرما ميشود که جان باشد.
باد جنباننده به آتش وگرما  ،درداستانھای سيمرغ ،
اين تحول ِ
بازتابيده شده که با بادی که ازپرش توليد ميکند  ،آتش
پـر) وای = پرنده  +مرغ +ايزد (،
برميافروزد  .با جنبش َ
بادجنبان پيدايش می يابد که آتش زنه وآتش افروز است  .اين
بازتاب ِ انديشه تحول » ھوای جنباننده يا باد  ،به آتش وگرما «
ھست  .باد ،آتش جان  ،آتش درون گياه  ،آتش درون ابر ميشود .
باد) موسيقی (  ،تحول به زندگی می يابد .
خدا وحقيقت و گوھروطبيعت زندگی  ،اصل ِ نھفته ِ کشش ِ
موسيقائی درھرجانيست  .فرھنگ ايران  ،برپايه اين آزمون ،
وبيواسطه انسان« ميدانست  .ما
خدا را  » ،آموزگار ِمستقيم
ِ
امروزه » آموزگار« را کسی ميدانيم که معلوماتی و آموزه ای را
به ما ميآموزد  .درحاليکه درست اين اصطالح  ،معنای وارونه اش
را داشته است  .آموزگار ،به معنای کسی است که نی يا موسيقی
7

8

مينوازد و با نوا وآوای موسيقی  ،انسان را بسوی غايت گوھری
انسان که دردرونش ھست  ،ميکشد .آموزگار ،آتش زنه ِ گوھرنھفته
درجانست  .خدا وحقيقت واصل  ،برای آنکه اصل کشش ِ
موسيقائی ھستند  ،آموزگار خوانده ميشدند  .زندگی در زمان
) روزگار( انسان را ميکـشد  ،ازاين رو  ،روزگار،
آموزگارانسانست  .خدای زمان ) روزگار( وزندگی  ،که » رام
=جی« باشد ،اصل موسيقی ) رامشگر( است  .زمان  ،ميکشد  .به
عبارت ديگر ،گوھرزيستن درزمان  ،کشش ِ موسيقائيست .
درحاليکه اصطالح » معلم « درعربی ،با » آموزگار« فرق کلی
دارد و معلم با انتقال دادن علمش  ،اين گرانيگاه فطری انسان را
نميشناسد  .واژه » آموزگار« از واژه » موسه « ساخته شده است .
» مو +سه « به معنای » سه نای « ھست  ،وسه نای ھمان معنای
» نای « رادارد که نماد ھمه ابزارموسيقی شمرده ميشده است .
درکردی  »،موس « به » ا ُستره « آلت ريش وسرتراشی گفته
ميشود  .درعربی ھم به آن » موسی « گفته ميشود  » .اوستره « که
دراصل » ئوز +تره « ھست  ،به معنای » سه نی = نی « ھست.
درگذشته  ،از نی  ،ابزار تراشيدن موی سرو ريش را فراھم
ميساخته اند  .واژه » سلمانی« ھم که از واژه » سلم = َسی  +ريمه
« ساخته شده به معنای » سه نی يا نی « است  .ھنوز بلوچھا  ،به
سلمائی  ،نائی ميگويند  ،چون درگذشته آلت مووسرتراشی از» نی
« ساخته ميشده است  .ولی نی  ،تنھا نمی تراشد  ،بلکه آھنگ
ونوائی ھم دارد  ،و اين آھنگ ونوا  ،اينھمانی با »آگاھی وسخن
وسر« داده ميشده است  .چانچه » سوف « در واژه » فيلسوف «
ّ
يونانی ودر واژه سوفسطائی  ،ھمين واژه ِ نی است ،که دراينجا به
معنای » آگاھی ودانش « است  .يا چنانچه واژه» صوفی « ھم که
از» سوف = نی « ساخته شده است  ،چنانچه معنای » جامه
خشن = جامه بافته شده از تارھای نی « را دارد  ،ھمچنين به
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معنای نی نوازو سراينده است  ،وھمچنين به معنای » اھل آگاھی
واسرارو سخن « است .اينست که درکردی به معلم واستاد » ،
ماموسا « گفته ميشود  .و موسايش  ،به معنای يا د دادن و موسنايا
 ،يادگرفتن است  .واژه » آموزگار« نيز فارسی  ،دراصل » آ –
موسه – گار« بوده است  .درفرھنگ لغات  ،ديده ميشود که به
چنگ وسازی که بيشتر زنان نوازند  ،زال موسيه « ميگويند  .واژه
» موسيقی « نيز ،ازيونانی و ازعربی به زبان فارسی نيامده
است  ،بلکه » موسه « که » سه +نای « باشد  ،نام خود سيمرغ
 » ،سئنا مورو « بوده است که ھمان ارتا ورام  ،خدای ايران
باشد  .سيمرغ  ،موسه  +گار = موسيقار است  .سيمرغ  ،يا گوھر
خدا  ،اصل موسيقی وکشش است ) نه مرجع امرونھی و تدريس
آموزه (  .اينست که درگرشاسپ نامه اسدی  ،منقارسيمرغ ،
نائيست که متناطر با»ھمه ابزارموسيقی « است  .بدين علت نيز
موسيقی  ،موسيقی ناميده ميشده است  ،چون » نی «  ،مادرواصل
ھمه ابزار موسيقی شمرده ميشده است .
سيمرغ با آھنگ موسيقی اش  ،ھمه مردمان را به رقص وشادی
ميکشد ) داستان ديدارگرشاسپ با سيمرغ  ،درگرشاسپ نامه اسدی
توسی ( .با آھنگِ موسيقی سيمرغ  ،انسان به رقص وشادی
وخوشی وخنده کشيده ميشود  ،و دراين کشش ھست که انسان،
گوھر اصلی خودش را درنھادش درمی يابد  .با کشش موسيقی ،
آنچه درگوھرانسان  ،بالقوه ھست  ،واقعيت می يابد و بالفعل
ميشود .
سرانديشه آنکه زمان ) روزگار(  ،ھميشه درحال نواختن آھنگ
ونوا ھست  ،وطبعا اينھمانی با موسيقی وبانگ وآھنگ دارد ) چون
آفريده  ،اينھمانی با آفريننده دارد ( درھمه خدايان زمان ِ ايران
) سی خدا = سيمرغ ( که اينھانی با سی روزماه دارند بازتابيده
ميشود  .خدايان ايرانيان  ،ھمه بدون استثناء ،خدايان زمان وزندگی
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بودند  .سی لحن يا دستانی که به باربد نسبت ميدھند  ،چيزی
جزاينھمانی سی خدای زمان درايران با سی آھنگ ولحن ودستان
موسيقی نيست  .اين دستانھا وپرده ھای موسيقی  ،ھزاره ھا پيش
از باربد ھم بوده اند  ،و شايد باربد آن آھنگھا را ازنو مرتب ساخته
و بدانھا تنوع داده است  .زمان  ،ھرروز آھنگی و بانگ ونوائی
تازه مينوازد وانسان را آبستن به زندگی تازه ومتنوع ورنگارنگ
ميکند  .ھمه خدايان زمان ِ ايران  ،بدون استثناء  ،ھمه ايزدان ،
نوازنده اند  .يزت ) يزد ،ايزد  ،يزتان ( نوازنده نی )= ياز= جاز=
درگويش ِشوشتری( ھستند  » .يز -رونيتن «  ،نی نواختن و کشيده
شدنست  .کشش ِ موسيقائی درزندگی ) طبع ( خودش بی ھيچ
واسطه ای  ،انسان را رھبری ميکند  .خدا  ،آھنگ موسيقی
درگوھرجان انسان ميشود واين موسيقی نھانی  ،انسان را
ميکشد ،وبی ھيچ واسطه ای  ،زندگی را رھبری ميکند  .کشش،
تنھا رھبرانسان است که مورد اعتماد ميباشد ،چون سرچشمه خدائی
درانسان دارد .ھرخدائی اينھمانی با آھنگ ونوا وسرود وآواز
ديگری ومتنوع دارد  .اين بدان معنا ھست که زندگی درزمان،
رقص وپايکوبی به آھنگست که گوھرخدائيست  .زندگی )= جی (
به آھنگ رام )= جی( خدای رامشگروموسيقی وزمان ) زم= زما
= سماع = رام ( است  .به عبارت ديگر زندگی ) جی ( و » خدای
سماع « ،باھم اينھمانی
موسيقی « و » زمان َ ،زم َ ،زمـا = َ
دارند  .گوھرزندگی وروان وجان درھرانسانی  ،آھنگ وبانگ
وموسيقی است  .آنکه نمی رقصد وشادی نميکند و رفتارش به
ھنجارنيست ) بی اخالق يا بد اخالق است (  ،اين آھنگ ونوا
وبانگ طبيعی ) ياز ،اياز ،نياز= کشيده شدن ( را درگوھر
ونھاد) طبع ( خود نميشنود و با آن پيوسته نيست  .او ،از طبع ونھاد
وروان ) = رام ( خود  ،دور افتاده يا بريده شده است  .ازاين رو
ازآھنگی که رام )= زم = زما = سماع (  ،خدای زندگی وزمان
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دراو ھميشه مينوازد  ،بيخبراست  .مولوی ھمين بينش فرھنگ
ايران را درغزلياتش  ،باز به نوا درميآورد :
سماع چيست ؟ ز» پنھانيان دل «  ،پيغام
دل غريب  ،بيابد ز نامه شان  ،آرام
شگفته گردد از اين » بـاد «  ،شاخه ھای » خــرد «
گشاده گردد ازاين زخمه  ،درجود  ،مسام
گشاده شدن روزنه ھا تن  ،ھمان پيدايش روشنی ازحواسند)خرد(
عصيرجان  ،به ُخم جسم  ،تير ميانداخت
چو دف شنيد  ،برآرد کفی  ،نشان قوام
حالوت عجبی  ،دربدن پديد آيد
که از » نی ولب مطرب «  ،شکر رسيد به کام
درون تست  ،يکی َمه ) بھرام +رام +سيمرغ (  ،کزآسمان
خورشيد
نداھمی کندش  ،که ای منت غالم غالم
زجيب خويش بجـو مه  ،چو موسی عمران
نگر به روزن خويش و بگو سالم سالم
اين سماع وموسيقی که ازباد دل ) ھنجش دل= کشش دل (
برميخيزد  ،خرد را درحواس  ،شکوفا ميسازد  .خورشيد  ،به
انسان درآھنگش ندا ميکند که من غالم ماه درون توھستم ) ماه ،
جمع سه خداھست که ُبن زندگی وزمان ھستند  -1رام  -2بھرام -3
سيمرغ يا ارتا ( که خانه سرود وموسيقی است  .يکی ازنامھای ماه
 ،لوخن يا لوخنا ) لوخ  +نای ( ھست که به معنای نای ِبزرگ يا
کرنا ھست  .ماه که گردشش  ،اصل زمانست  ،ھميشه نی مينوازد .
ھرچند اصطالحات موجود دراين غزل مولوی  ،به گمان ،راستای
ماوراء الطبيعی ) ترانسندتال ( و فراجھانی دارد  ،ولی اگر دقيقا
نگريسته شود  ،درواقع ،زھشی وانبثاقی) ( immanentھست .
خورشيد آسمان با ندايش به انسان خطاب ميکند که اين نائی واصل
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موسيقی وکشش  ،اين اصل جشن وشادی که خرد تورا شکوفا
ميسازد  ،ھست و درخودت آن را بجو .ماه درون خودت  ،لوخنا ،
ّ
کرنا يا نفيريست که ھميشه درحال نواختن است .
درگويش شوشتری به نای  » ،جـاز« گفته ميشود که ھمان » ياز
 ،يـز « باشد  .اين» ياز« يا يازيدن  ،ازسوئی به معنای  ،به
فرازکشيدن  ،آختن بباال  ،سر ودست برافراختن « است  .درخت
) در +آختن = تخم به فراز می يازد ودرخت ميشود (  ،يازنده
ھست  .ازسوئی » يـاز ويـَز« که نی باشد  ،نواختن است  .ازسوئی
بندھا يا گره ھای نی  ،نماد روند پيشرفت زمان است  .زمان  ،به
فرازکشيده ميشود وپيشرفت ميکند  .خدا ،ايزد ويزدان ويزيد است ،
يا به عبارت ديگر ،با نواختن موسيقی  ،زندگی وزمان را ميکشد .
ھرانسانی  ،نای است  .خدا  ،ئوز= ھوز= ّ
عزی است  .انسان
درکشيده شدن  ،راھبری وھدايت ميشود  .اصل راھبری کننده ،
طبيعت خدائی درگوھرش
درگوھرخودش ھست  .انسان بايد آھنگ
ِ
رابشنود تا اورا بی ھيچ معلمی وواسطه ای راه ببرد  .کشش،
ھرچند نھفته و ناپيدا و ناگرفتنی است  ،ولی مستقيما ازخودش
انسان را ميکشد وراھبری ميکند .ھنجيدن که ازھمان ريشه »
اََسنگ = آھنگ = ھنج « برآمده  ،معنای کشش ِ گوھری وطبيعی
دارد  .ھنجار درواقع  ،روش و طريق و طرزو قانون وقاعده ای
است که دراثر» کشيده شدن به طبع «  ،پيدايش می يابد .
خوشا راھی که باشد راه آنان
که دارند ازسفر ،ھنجارجانان  -ويس ورامين
درفسق وقمار نيز استاديم
در ديرمغان  ،مغی به ھنجاريم  -عطار
ھم درسلوک  ،گام بتدريج می نھند
ھم درطريق عشق  ،به ھنحارميروند عطار
دل از مھر ،می برھنجد از تن
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چنان چون سنگ مغناطيس و آھن ويس ورامين
اينست که قوانين اجتماعی و سياسی واقتصادی و اخالقی
)روش ِرفتار(  ،بايد ھنجاری باشند  .آنچيزی باشند که طبيعت
مردمان دراجتماع بدان کشيده ميشوند  ،نه اوامرونواھی و احکامی
که برای آنھا ازقدرتی يا برترين مرجع ارادی که خود را ﷲ يا
يھوه يا اھورامزدا بنامد  » ،وضع وجعل « ميگردند و انسانھا با
جبر بدان رانده ميشوند  .درفرھنگ ايران ،به رھبری حکومت ،
نائيدن ميگفتند  .به عبارت ديگر ،رھبری حکومتی وسياسی بايد
برپايه کشش طبيعت انسانھا باشد  .جامعه و حکومت بايد برپايه
قوانين وقواعد واخالق ِ» ھنجاری « نھاده شوند  .مسئله  ،تحول
يابی اين » کشش ھای گوھری انسانھا «  ،به » خواستھای «
آنھاست  .ھرقانونی ونظمی وکاری وبينشی  ،ھنجاريست که از» به
ھم ھنجيدن افراد  ،يا به ھم ھنجيدن يا کشيده شدن گروھھا « پيدايش
يابد  .اجتماعی  ،گوھر ھنجاری دارد که ازبه ھم کشيده شدن افراد
 ،ازکشش افراد به ھمديگرپيدايش يافته است  .اين ھمان انديشه
جفتی ) يوخت ( يا انبازی وھمآفرينی است که گرانيگاه فرھگ
ايران بوده است  .آنچه طبيعت انسانی ِ افراد را به ھم ميکشد ،
اجتماعسازاست و وقانون ونظم واقتصاد واخالق را دراجتماع پديد
ميآورد  .ھرچند که يزدانشناسی زرتشتی ميکوشد که اھورامزدا را
تنھا آفريننده سازد  ،ولی رد پای اين انديشه که خدايان درکشش به
ھم  ،درانبازشدن باھم  ،ھرچيزی را ميآفرينند باقی مانده است .
انديشه اينکه يک خدا  ،اين چيز يا آن چيزرا ميآفريند  ،درفرھنگ
ايران  ،وجود نداشته است  .ھرچيزی  ،پيدايش ِ» ھمکاری
وانبازی خدايان گوناگون باھم« است  .طبيعت وگوھر ِ ھمه
انسانھا  ،از آميزش خدايان باھم دراجزاء واندام او ساخته شده
است  .ازاين رو نيزاجتماعست که باھم ميآفريند  .رد پای اين
سرانديشه که به انديشه » جفت = يوغ = مر= سنگ « بازميگردد
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 ،درالتفھيم ابوريحان بيرونی باقی مانده است .ھمه حواس انسان ،
دراثر ھمکاری خدايان که درتن انسان  ،عنصری ازخود دارند ،
پيدايش می يابند  .گوھرادراکات حسی  ،مھروکشش است.
انسان ميشنود  ،چون ُمشتری) ّ
خرم( با گوش چپ و کيوان با
گوش راست ،درھمکاری باھم  ،ميشنوند .
انسان می بويد  ،چون بھرام ) مريخ (  ،در سوراخ راست بينی و
ُزھره ) رام (در سوراخ بينی چپ با ھم انبازند .
خرم( ُ
انسان  ،می بسايد  ،چون مشتری ) ّ
وزھره درآن باھم
ھمکاری ميکنند  .درانبازی سعد اکبربا سعد اصغر ،دربسودن
) سودن = عشق ورزی باھم (  ،سعادت ونيکی ھست  .درحس
بسودن  ،اصل سعادت ھست .
انسان  ،می بيند  ،چون ماه درچشم چپ او با خورشيد درچشم
راست او باھم انبازميشوند  .بينش و روشنی ،زايش اقتران آندوبا
ھم درانسان ھستند.
وزھره  ،می چشد .
انسان  ،با اقتران وھمکاری ماه ِ
انسان درفرھنگ ايران  » ،موجودی جفت « ھست  ،چون تنش ،
آرمئتی ) خدای زمين ( و جانش  ،سيمرغ يا ارتا ھست که نخستين
عنصر وآتش جان  ،درآتشکده تن ھست  .اينکه ايرانيان ،
روزفروردين ازماه فروردين  ،...روزتير ازماه تير ، .....روز
اسفند ازماه اسفند را جشن ميگرفتند  ،بدين علت بود که گوھر
را»جفت=کشش=مھر«
خدايان
ازاين
ھريک
ميدانستند .درھرانسانی  ،سيمرغ وآرمئتی )کرمائيل وارمائيل
شاھنامه ( با ھم قرين وھمبغ ھستند  .اين دوھميشه به ھم جذب
ميشوند وھمديگررا ميجويند  .ازاين رو نيز نخسين انسان  ،جم
) ييما = جفت به ھم چسبيده ( يا انسان بطورکلی » ،مردم = مرتخم
= تخم جفت « ناميده ميشوند  .ھربينشی وروشنی و احساسی
درانسان  ،پيآيند ھمکاری وانبازی اين دوخدا دروجود انسانست .
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خدايان ايران  ،ھمه شاخه ھائی ھستند که ازاين ارتا روئيده اند .
اينست که خدايان ايران  ،ھمه اجزائی به ھم پيوسته درھمه
اندامھای انسان باھمند  .ازھمکاری وانبازی دانه ھائی ازخوشه اين
خدايان باھم  ،انسان به وجود ميآيد  .انسان ،خوشه خدايانست .
محسوسات انسان  ،وروشنی ھا و بينشھای آنھا  ،ازپيوند
ھمه
ِ
جفت شوی خدايان دراو  ،پيدايش می يابند  .به سخنی ديگر،
حواس ومحسوسات  ،خدائی وسرچشمه حقيقت ھستند و پيآيند »
مھر« ھستند .ماه  ،درديدن وچشيدن  ،انبازاست  .مشتری  ،در
شنيدن وسودن انبازاست ُ .زھره  ،در بوئيدن وچشيدن انباز است .
درجگر ،بھرام ) مريخ ( و رام ) ُزھره ( باھم جفت ھستند  .در
زبان  ،تير و ُزھره ) رام ( با ھمند  .در دل  ،مشتری و آفتاب باھم
جفت شده اند  .اين ھا  ،رد پای فرھنگيست که ھمه پديده ھارا  ،از
» پيوند = اقتران = سنگ = مر= يوغ = ھمبغی « درک ميکرد که
سپس درعرفان  ،اين پيوند بنام »عشق « خوانده شد  .غالبا پديده
عشق را درعرفان  ،غلط ميفھمند  ،چون از اين پيشينه فرھنگی
ايران بيخبرند .
درھمه اين حواس انسانی ديده ميشود که خدايان  ،نه تنھا با خود
بلکه  ،با تن انسان  ،جفت شده اند وآميخته اند  .بدينسان  ،به
حواس انسانی  ،ارج خدائی وحقيقی داده ميشود  .خدايان  ،ريشه
حواس انسان ھستند  .درخود حواس نيز اين فروزه جفت شوی  ،يا
کشش به آميزش  ،امتداد می يابد  .ھمه پديده ھا درشنيدن وبوئيدن
وچشيدن و بسودن و ديدن ) درحواس ( با انسان جفت ميشوند و
دراثراين جفت شدن و آميختن  ،روشنی وبينش  ،آفريده ميشود .
موسيقی که » آھنگ و آواز« باشد  ،با گوھرانسان ميآميزد و انسان
 ،به بينش وروشنی  ،آبستن ميگردد .
خدا يا حقيقت يا اصل  ،با انسان  ،جفت ميشود و می پيوندد ،
وقرين وانباز انسان ميشود  .انسان درحواسش  ،رابطه بيواسطه با
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خدا وحقيقت واصل دارد  .حواس انسان  ،مانند انسان زنجيری
درغارافالتون  ،فقط سايه ھا ودنيای مجازی را درنمی يابد .
ازاين رو  ،خدا و حقيقت واصل  ،ھم موسيقی است  ،ھم بوی
خوش ھست  ،ھم دم ) باد ( ھست  ،ھم بوسيدنی ) بسودن ،
سودن ( ومزيدنی وچشيدنی است  ،ھم مزه وچاشنی وافشره
است  .خدا وانسان  ،ازرقصيدن باھم  ،بينش وروشنی ميشوند .
خدا وحقيقت واصل  ،شنيدنيست  ،بوئيدنيست  ،دم کشيدنيست ،
مزيدنيست  ،چشيدنيست  ،نوشيدنيست  .خدا وحقيقت واصل ،
درھمه محسوسات ھست .
با حواس انسان ھست که ميتوان حقيقت وخدا واصل را شناخت .
درحواس  ،کشش به جفت شدن  ،به پيوند يافتن مستقيم به آميزش با
ھمه چيزھا درگيتی ھست  .درجفت شدن باد ) وای ( با انسان
) دردم کشيدن و درشندن آھنگ (  ،انسان با خدا ميآميزد وجفت
وانبازميشود  .اساسا به » زناشوئی کردن «  ،واديتن )(vaaditan
ميگويند  .باد ،درکردی به معنای پيچ ھست و به پيچه ) گياه
عشق ( باداک گفته ميشود  .به ھرچه باد ) وای به = خدای زندگی
وموسيقی( ميوزد  ،با آن زناشوئی ميکند و آن را آبستن ميکند  .باد
ھمان » وای « است  .به رام  ،ھم » وای به « وھم » نای به «
گفته ميشد  ،چون» دميدن نای « و»نواختن نای «  ،موسيقی يا
بانگ ونوا ،اينھمانی با باد داده ميشد  » .وای «  ،ھم ھوای جنبنده
وجنباننده ھست  ،ھم پرنده است وھم خدا ھست  .وزيدن باد
که  vaayenitanباشد به معنای به پرواز درآوردن  ،به حرکت
درآوردنست  .دربندھش ميآيد که باد دردريا  ،موج را برميخيزاند
) موج = رام ( و اين موجست که ماھيان دريا را آبستن ميکند .
ھمينطور ،باد يا »وای« که » سرود نای وآھنگ موسيقی « است
درشنيدن نيز  ،انسان را آبستن ميکند  .مولوی به انسان ميگويد :
گلی  ،بـا غ زتـــو  ،سبـــزوشاد
شاخ ِ
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ھست حريف )= جفت ( تو  ،دراين رقص  ،باد
باد  ،چو جـبريل و تو  ،چون مريمی
عيسی گل روی  ،ازاين ھردو زاد
رقص شما ھردو  ،کليد بقاست
رحمت بسيار براين رقص باد
ازاين جفت شدن باد با شاخ گل ) انسان ( ورقص ھردو باھم ،
عيسائی زاده ميشود  .ھمانسان که انسان  ،جفت باد است  ،جفت
موسيقی نيزھست وبا موسيقی که قرينش ھست  ،باھم ميرقصند
وھمديگررا می بوسند  ،وانسان ازبوسه اصل موسيقی  ،آبستن
ميشود  .درواقع  ،پديده » وحی « را مولوی  ،آبستن شدن انسان از
خود خدا ( ميداند  ،و ازاين رو جبريل
باد )وای = رام = موسيقی=
ِ
را اينھمانی با » باد ِ آميزنده « ميدھد که خود ِ خدا ھست  ،و اين
تفاوت کلی با مفھوم جبرئيل درقرآن دارد .
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