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  منوچھر جمالی

  

  ،»  لّوـتح «

  ھمان
   ،)اخـو (رسيمرغـافروختن پ
   ھست انسانِدرخود

  درتحول ، انسان، سرفرازميشود

  
   اخ*ق درفرھنگ ايرانِبنياد

  سيمرغ ،آن بود که تخم 
  انسان ميشود ؟ يافتن ، درتحول

  

  

درعمل و درانديشه و درخوبی ودر ، جان خودم ھرچه مرا به زايش ّ
من  . ازآن شادم افرازی بيانگيزد ، دوست ميدارم و بزرگی و در سر

، آبستن به سيمرغم ، آبستن به غنائی ھستم که نياز به تحول دارد ، تا 
.. در عمل وخوبی وگرمی ومھر و آبادان سازی و شادسازی 

بياموزم  ازاو  تا نمی جويمیمن ، آموزگار. لبريزشود و واقعيت بيابد 
 انديشه ،  زندگی را درخود ميجويم تا زنده انگي  ، بلکهوازجھلم بکاھم

  جانم ، نھفته استوبزرگی وسرفرازی  را که در خوبی و عمل ، و
 چون درمن ، آتش جانی ھست که ميخواھد به عمل وانديشه  .بيانگيزد 

درمن ، .  وگفتارو خوبی  زيبائی و مھر وسرفرازی ، تحول يابد 
شود ، تحول به شعله آتشی زيرخاکستر ھست که ميخواھد افروخته 
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م من ّلـخواھم که معي من خدائی را نم. وزبانه و روشنی و گرمی يابد 
  گوھريم وبه من روشنائی بتابد و روشنی وام بدھد و مرا ازجھل،باشد

 و مرا از تحول  ،چنين خدائی ، غاصب غنای من ھست. برھاند 
+  مر=مردم (  آن خدا ھستم خوشه تخمی از،من درخود.  بازميدارد 

، » مردمم«من ، .  ھست  و درھرانسانی سرچشمه غنا درمنکه )تخم 
اين غنای من . آفريننده وزاينده و وخشنده ھستم اصل  ، تخم سيمرغم

. ..ھست که ميخواھد درعمل و انديشه وروشنی وخوبی وبزرگی 
   .تحول يابد  وازتنم زائيده شود 

ن خدا درجان به ، درفرھنگ ايران ،  ھمان تحول يافت» خودشدن « 
انسان ، تخم سيمرغ ھست که .   ھست ی انسان ھردرتن  ،خود

 سيمرغ به ھرانسانی مانند  . ناميده ميشود » پرسيمرغ «درشاھنامه
  وخشيدن ِ خودشدن ، افروختن اين پرسيمرغ ،.زال ، پرش را ميدھد 

 اين سيمرغ است که . ھست  انساناين تخم سيمرغ درخود
  . سترش برميخيزد درھرانسانی  ازخاک

 ھمين تحول يابی  درفرھنگ ايران ، ، »اخ*ق« مسئله بنيادی 
 اين نيست که انسان ، اخMق . انسان، به انسان ھستگوھرسيمرغ در

  اجراکند ، بلکه  اخMق ،درزندگی، امرونھی اين خدا يا آن قدرت را
 که، » حال « .  تحول يافتن اين تخم خدا ، درخود انسان ھست روند

حول يابی خدای نھفته ، به  تروند«  ينگرانيگاه تفکر عرفانيست ، ھم
خوبی ، بينش ، شادی ، نوآوری  .   بوده است »خود انسان درواقعيت

 ست که شکل گيری خدا ، صورت شوی خدا... ، بزرگی ، سرفرازی 
  .  انسان ھست تخمی درجان خود

کردن از  در بينش ، در خوبی ، در رقص ، درپرستاری درشادی 
من .  وپيدايش می يابد  ، خدا درانسان ، شکل ميگيردطبيعت ،

درخوبی ، درشادی وشاد سازی ، در مھرورزی ، درنواختن آھنگ ، 
= آل   وميآيم ،» حال«   به.... درآبادسازی گيتی ، درانديشيدن 

  . ، اوج شادی ميشوم ست که ھوبا خداشدن.  ميشوم سيمرغ

  با ثبات  »ِ اين زمينحال « زانک 
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  بازگويد باتو ، انواع  نبات

  حال دريا ، زاضطراب وجوش او

  فھم کن ، تبديلھای ھوش او

  ميآورد ، درالھی نامه در داستانی که ازعيسی  ، يا به عبارت عطار
  :ست و موج زدن دريای جان ااعمال وافکار انسان،

  مسيحش گفت ، ھردل ، جان که دارد

  خود کند خرج ، آنچه داردازآن ِ

  را نقدی که در دريای جانستتـ

  اگرموجی زند ، از جنس آنست

 درخوبی وبزرگی وشادی و  انسان ،اين افشانده شدن ولبريزشدن جان
آبادگری و اندازه گذاری ، آفريننده اخMق دراجتماعست ، نه امرونھی 

 ونه اميد به  دردوزخینه ترس ازوعده مجازاتو خدائی ، ھيچ 
   . دربھشتیمکافات

دن ، تا خوبی وبزرگی وشکنجه ش در تحمل درد و رنج  انسانھمچنين
د و درجھان تحقق يابد ، شکل گيری خدا درخ ،وشادی و آبادگری

انسان ، دراين گونه عمل وانديشه ، جان خودرا برميفروزد  . انسانست 
 .از خاکستر وجود او بازبرميخيزد ، و يا به عبارت ديگر، سيمرغ 

  .نسان نيست خدا، وجودی فراسوی جان ا

که با ھم » جان وتن او «  بودن خدا وانسان ، درھمان  وانبازجفت
  وصال ھميشگی خدا با انسانست و،) تخم + مر( يک تخم ھستند 

  .مردمی بودن اوست گوھر 

  که شکل خوبی  ، دراوست يا خداو تحول يا تحول يافتن اين آتش جان
 خدااين .  و انديشه وروشنی ومھر وسرفرازی ميگيرد 

درھرگونه خوبی و شادی ،  ، درانگيخته شدن درھرانسانيست که
 اخ*ق ، چيزی جز جاری شدن خدا که جان .ومھر، واقعيت می يابد 

.  نيست  و گفتارو عواطفباشد ، درکاريزھای عمل وانديشه) اخو( 
 زندگانی  روند زايانيدن خدا ازتن انسان ، درچيزی جزمسئله اخMق ،
 امر و نه نھی  به انسان، نه خدا ، درفرھنگ ايران ، . اجتماعی نيست
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ميکند ، بلکه خودش در انجام دادن خوبيھا و بزرگواريھا و 
انسان ، گوھرمھرورزيھا و آبادسازی گيتی و شاد سازی مردمان از

  . حال ميشود . زبانه ميکشد 

مسئله ) جفت بودن خدا با انسان ( محال بودن وصال انسان باخدا 
 ، چون خدايان نوری ، ه دراديان نوری پيدايش يافته استت کايس

درفرھنگ ايران ، اين خود . نيستند» خوشه جانھا « ديگر 
 ومھر و بينش وبزرگی انسان ھست که درھرگونه نيکی وشادیخدادر

 با شناخت اين انديشه ژرف است که .انسان ، واقعيت می يابد 
. د را نشان ميدھند پھلوانان بنيادی شاھنامه ، چھره حقيقی خو

درآنھاست که ھرباری ازنو، سيمرغ ازخاکسترش برميخيزد 
شاھنامه دراصل داستانھای . انسانھا ميگردد ھمه وسرمشق انگيزنده 

وبا اين  ،برخاستن سيمرغ از خاکستر وجود پھلوانان بوده است
 که برترين آرمانھای اخ*قی ايران پيدايش زبانه ھای آتشينش ھست

   .يافته

) سئنا = سه نی = سياک مک ( ستين پيدايش سيمرغ درسيامک نخ
کيومرث ، (  به طورکلیاست که خود را قربانی ميکند تا جان انسان

را ازآزار ) تخم جان ھمه انسانھا دريزدانشناسی زرتشتی است 
 ازانسان  درتورات ، مانند يھوه درفرھنگ ايران ، خدا.برھاند 

  ،)داستان ابراھيم ( او قربانی کندنميخواھد که فرزندش را به امر 
 ونگاھبانی ی ،انسانھربلکه خودش را برای مھرورزی به جان 

 اين خداھست که بايد پيشگام . ، قربانی ميکند ی انسان ھرازجان
   ھمينگونه اين سيمرغست که در مھر ورزی ايرج.ھرآرمانی گردد 

انسان  .  پيدايش می يابد تا نارسائی داد را درجھان جبران کند،
 درخداشدن دارد ، ھر رنجی  ،خوددرشادی که در اين عمل وانديشه ِ

شدن ، يا تحول يافتن  به خدا پاداش او ، ھمين خدا.  را تاب ميآورد 
اين شادی خدا شدن .  ی که بدو ميرسد رنج وعذابوشاديش ، درميان 

 يافتن اين تحول.  درعمل وانديشه ، برھر درد واندوھی چيره ميگردد 
انسان به  ، آن اندازه شادی آوراست که  درھرعمل نيکی به خداخود
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خوبی کردن ، به مھرورزيدن به بينش يافتن ، به آباد کردن گيتی ، به 
 پرستاری ازگيتی  ميشتابد ، و با نکردن آنھا ، ازخداشدن محروم

  .  در زيرخاکستر ميماند ی و آتشميشود،

 برای د شدن از افراسياب درطرھم ن از پدر و در طرد شد ھمسياوش
 ، خدا يا  ازدوست ودشمن در کشيدن رنج وعذاب و ،نيکوکاريھا يش
  . سيمرغ ميشود 

 وسيله  بھمن زرتشتی پسراسفنديارکه با به، زال ، فرزند سيمرغ 
 ، چھل سال درقفس تنگ تعصب دينی اش سيستان را به آتش ميکشد

 تعصب دين آھنين زندانی ميشود، و دراين سوخته شدن از آتش
زرتشتی ، ميسوزد ، ولی دراين سوختن در تعصبات دينی دراوج 

يشود ، که زمانی برفراز البرزجفت  می سيمرغضعف پيری ، ھمان
  دراضطرابات دينی برترين سرمشق اخMق ايرانیاو بود ، وبدينسان

  با اضطرا بات شدن رويارو ھست که در اين پھلوانان در.ميگردد 
درھمه .  ھربارازنو ، ازخاکسترش برميخيزد ، سيمرغسخت زندگی

 دراضطرابات روبرو اين پھلوانان ، با تحول تخم خدا ، به انسان
    .ميشويم ، که نماد شکوه وبزرگی وزيبائی وجوانمردی خدا ھستند 

  ز طوفان حوادث ، عاشقان را نيست پروائی

  )صائب ( ُنينديشد نھنگ پـردل ، از آشفتن دريا 

   ، پديد آرنداندر بMی سخت

  )رودکی ( فضل وبزرگواری و ساlری 

  اخMقی که تحول ،درسرگذشت اين پھلوانان ھست که  ميتوان شناخت
آشفته وپرتپش و درروند زندگی . بايد ازگوھر خود انسان بجوشد 

خMق  ان پھلوانان ھست که ما با شکوه ايپريشان وشوريده  
يم که تخم سيمرغ  و درمی ياب،درفرھنگ ايران آشنا ميشويم 

 ری ھست که ازسيمرغـ پ ھماندرھرانسانی، آتش در زيرخاکستر ، يا
 ، آنرا آتش زند اتبرخورد با اضطرابھنگام  تا  ، دارددر نھاد خود

   .وبيفروزد 


