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 منوچھرجمالی

 

   انسان،عشق به زيبائيھای نھفته درجان
  سرچشمه ھمه ارزشھای مردمی انسانست

  »نزد مولوی ، عشق مفھومِ « 
  

 گفتن با چيرگی شريعت اس�م دراجتماع ، سخن
 وھست وخواھد  ، بود ، بسياردشواروپيچيدهازعشق

 ايمانی« ، اولويت برھر »عشق«نزد عارف ، . بود
وراء « عشق ، پديده ،  وازاين رو  ، دارد»واعتقادی 

ايمانھا ، يعنی فراسوی ايمان وکفر، فراسوی ايمان به 
 .است » ھمه ايسم ھا ... اس�م ومسيحيت ويھوديت و

اين عشق ، چنانچه پنداشته ميشود ، فراجھانی و 
 نيست ، بلکه کا م� زمينی  وماوراء الطبيعیآسمانی

ين عشق ، اواجتماعی و سياسی وحقوقی است ، چون 
  . ھست » عشق به جان « 

 چسبيده در فرھنگ ايران ، دورويه» جان « مفھوم 
= يان + گی « جان که دراصل .  دارد وجفت به ھم

 يا خانه جی  ،خانه گی« باشد ، به معنای » يان + جی 
 نام ،» جی«  ، نام سيمرغست و » گی «.ھست» 

  زمان وموسيقیو) جی(  زندگی دخترش رام ، زنخدای
اينست که ھرجانی . وشادی وشناخت است 

آتش زندگی يا اصل زندگی « درھرانسانی ، ازيکسو
 ازسوی ديگر، اين جان ، تخمه يا  ، وھست» دراو
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درجان ، خدا . بذری ازخوشه سيمرغ يا خدا ھست 
  .وانسان باھم جفت ھستند 

ھست ، »  زندگی فرد «اينست که جان ازيکسو،
«  ھست که مولوی آن را  جانان خدا ياوازسوی ديگر،

ويه جان ، که جانان يا جان ُ اين ر .مينامد » جانِ  جان 
 يک رويه جان .جان باشد ، پيوند ھمه انسانھا باھمست 

 اين .، فرديت است ورويه ديگرجان ، کليت است 
انديشه ، بنياد يک انق�ب اجتماعی، سياسی، اقتصادی 

د ، حقوقی است که روزی درايران، صورت خواھ
اين انديشه ، آتشی است که ھرگز درنھاد . گرفت 

ايرانی ، خاموش نخواھد شد ، چون فرھنگيست که 
   .ازجان خود او جوشيده 

مولوی درمثنويش ، ھرچند گفتار را با عشق، 
آغازميکند ، ولی درآغاز، عشق را در راستای شريعت 

 فرصتی  ناگھان ، کهاس�م ، تفسيرميکند ، ولی ھرکجا
، ) مانند داستان موسی وشبان ( دست داد ره غير منتظ

 ھمه  ، و اين اديان وشريعت ھا را ،ازاين مرزميگذرد
و تمسک به  وبريدگی وستيز ، شدن فصلِن وريشهُـب« 

 ، وعشق را  می داند»  الفاظ وظواھر آدابسطحيات
 ھرموءمنی ، . درمی يابد فراسوی ھرگونه ايمانی 

ميداند و طبعا »  کفر« ايمان به کسی يا آموزه ديگر را
   .  ، ايمانی ديگراستھرکفری

امکان آن را ) ديوان شمس (  درغزلياتش  ،مولویولی 
، انديشه ھای و گستاخ تر می يابد که آزاد تروصريح تر

 درمورد عشق بيان کند ، که به آسانی ميتوان خود را
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 ايران ريشه  اصيلدريافت که انديشه ھای او درفرھنگ
، عشق به زيبائی ھای نھفته درجان  او.ژرف دارد 

انسان را ، سرچشمه ھمه ارزشھای اخ,قی واجتماعی 
گرانيگاه » عشق به جان « درست  . مردمی ميداند

   . عرفان بوده است که گرانيگاه فرھنگ ايرانست

، يا آتش زندگی يا تخم آتش ، که تخم » جی = ژی « 
 جان.  فرھنگ ايرانست یمرکزنقطه سيمرغ باشد ، 

 از کانون  اخگریھرانسانی، تخمی ازخوشه خدا ، يا
معنای ديگرتن ،  ، وھرانسانيست» تن « آتش خدا ، در

  . اجاق و منقل يا مجمريا آتشدان وآتشگاھست

 درآتشکده  آتشنيايش. تن ھرانسانی، آتشکده خدا ست 
عشق درتصوف ، عشق به . تن ، پرستيدن خداست 
ان ، عشق به عشق به ج.  جان ، بدين معنا ھست 

انسان درھرجانی ،  . زيبائيھای نھفته درجان ھست
درھرجانی ، .   يا جانان را کشف ميکند  »جان جان«

 آشنا ميگردد  ، با چھره ای ديگر ازخدا يا جانانانسان ،
انسان درجان خود  .وشيفته غنای اين زيبائيھا ميگردد 

ودرجان ديگران ، عاشق زيبائيھای خدا ميگردد و 
  .يھای خدا را در تاريکيھا ميجويد ومی يابد زيبائ

 درک اين زيبائيھای درجان  عرفان ،درواقع ، 
را شالوده اخ,ق انسان ميشمارد ، که البته ) زندگی ( 

 برشالوده شريعت  ،بنياد گذاری اخ,ق« برضد 
عشق به « درحقيقت  . ميباشد» وامرونھی الھی 

ايمان به « ين ، جايگز» زيبائيھای نھفته درجان انسان 
  . ميگردد » هللا و ايمان به شريعت 
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 برھرايمانی  ،)زندگی ( درفرھنگ ايران، جان 
حق انسان  .  ومسلکی ومرامی ، اولويت داردواعتقادی

 ، نه تی ، ازجانش ، سرچشمه ميگيردبه بھزيستی درگي
  بهازايمان به شريعتی ، ونه از اعتقاد به ايدئولوژئی يا

  :وی درغزلی گويد مول.تئوری علمی 

  دوش خوابی ديده ام ، خود عاشقان را خواب کو ؟

  ستم که آن محراب کو ؟ُکاندرون کعبه ، می ج

مولوی . است » ستن غايت ُج« ستن کعبه ، به معنای ُج
به . درخواب می بيند که درکعبه ، کعبه را ميجويد 

 ،) ايمان  ( خودشبه خودی عبارت ديگر، کعبه ، 
ی ھا ودر کعبه بلکه او دراين کعبه. غايت او نيست 

    .ميگردد » غايت حقيقی انسان «  ، دنبال ديگر

، اصط�حيست »  درخواب يا درمستی بينش« 
» بينش درتاريکی « بسيارکھن درايران ، که به معنای 

  ھاکسی حقيقت را می يابد که بتواند درتاريکی. ميباشد 
مولوی ، بابينش  . جويندگيست بينش درتاريکی ، .ببيند 

 و آن  ،درتاريکيش ، غايت حقيقی انسان را می يابد
  درانسان،دل وجان. کعبه جان وکعبه دل است 

جان انسان . دارند  » سيمرغ= ارتا « ھردواينھمانی با 
خانه = يان + خانه سيمرغ است، جی  = يان+ ، گی 

  . جی  ھست که نخستين پيدايش سيمرغست = رام 

   خوابی ديده ام ، خود عاشقانرا خواب کو ؟دوش

  کاندرون کعبه ، می جستم که آن محراب کو ؟

  نه آن کعبه که چون آنجا رسی... کعبه جانھا ، 

  شمع يا مھتاب کو ؟: درشب تاريک ، گوئی 
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  »شعاع جان تو « بلکه بنيادش ، زنوری کز 

  نورگيرد ، جمله عالم، ليک جانرا تاب کو

  ، ھنگامی بيشتر درجان) کلی جان ( اين جان جان
 نميتواند اورا تاب  فردی ، پديدارميشود، جانفردی

اين دورويه جان ، به ھم . بياورد ومست وشاد ميشود 
  :کعبه جان. تحول می پذيرند 

  خانقاھش، جمله ازنوراست، فرشش، علم وعقل

   قبقاب کو ؟صوفيانش، بی سروپا، غلبه 

  :دراين کعبه جان 

  رون  داری، نھان اين نيکبختتاج وتختی کاند

  آباد است انجا ، دام يا مضراب کو) که ايمن ( کايمن 

  در درون عاريتھای تن تو ، بخشيشست

  در ميان جان ، طلب ، کان بخشش وھاب کو

آتشدان  ( جفت بودن تن وجان، ازمفھوم مولویدراينجا 
 درفرھنگ ايران ، دورشده وراستای اس�می) وآتش 

جان وتن درفرھنگ ايران ، پيوند . به افکارش ميدھد
تخم « است که باھم ) زنخدای زمين ( سيمرغ وآرمئتی 

  درجھان ھستند » ھای ھستان 

  »باغ دل « چون برون رفتی زگل ، زود آمدی در

  پس ازآن سو ، جز سماع و جزشراب ناب کو ؟

  » بستان جان«چون زشورستان تن ،رفتی سوی 

   کوجزگل وريحان وlله وچشمه ھای آب

   ، کان نبد ازکالبدديدی» ُھزاران حسن « چون 

   ؟ کو اEبوابجمال فاتح:  چرا گوئی  پس 
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سن که تو درجان ، می بينی ، ُاين ھزاران زيبائی يا ح
تجربه مستقيم اين . ھمان جمال يا زيبائی خود خداھست 

  .ست که انسان را عاشق ميسازد فردھزيبائی ھا درجان

را به ديدار ا وفقھای شريعت  علمکه مولوی ،آنگاھست 
 آنھارا به شور فراميخواند تاچنين زيبائيھای جان 

  :آورد ، ودريابند که اصل عشق است نه ايمان وعشق 

  ای فقيه ، ازبھر هللا ، علم عشق آموزتو

  زانک بعد ازمرگ ، حل وحرمت و ايجاب کو ؟

اين . مولوی ، اصل زيبائی را درکعبه جان می يابد
آمده است و » خت نسک ُھاد« است که درھمان انديشه 

 ، اصل خدا. پيشينه بسيارکھن درفرھنگ ايران دارد 
به . ، ھمچند ھمه زيبايان ، زيباست او  .زيبائی است 

 .مجموعه ھمه زيبائيھا باھمست خدا ،عبارت ديگر، 
اصلی نيست که . زيبائی ، فراسوی زيبائيھا نيست 

زيبائيھا که باھم پيوند بلکه ھمه . زيبائيھا را خلق ميکند 
بيابند ويک خوشه شوند ، آنگاه باھم خدای زيبا ميشوند 

 ھرکسی اين مجموعه . که ھرکسی عاشق او ميشود 
 ببيند ،  خود يا جان ديگریزيبائی ھای جھان را درجان

اين عشق به .   دراو شعله ورميشود  به زيبائی ،عشق
ھای نھفته زيبائيھای نھفته درجان خود ، عشق به زيبائي

 انسان در برخورد باانسانھا،. درھمه انسانھاست 
اعتقاد و مرام و  گرانيگاه رفتارخود را ، ايمان و

 به زيبائيھای نھفته  رفتاراو ،  ، بلکهمسلک آنھا نميکند
 روی درجان ديگری که جان جان يا جانان است ،

اين عشق ، چنانچه می پندارند ، فراگيتی  .  ميکند
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وراء الطبيعی نيست ، بلکه عشقيست به وآسمانی وما
جی ( که درھرجانی ) رام وسيمرغ = جی( جان جان 

چنين عشقی به زيبائی . ھست ) خانه سيمرغ = يان + 
وی ايمان آنھا و انديشه ھای جان  درھمه انسانھا ، فراس

، يک انق�ب اجتماعی وسياسی وحقوقی واقتصادی آنان
ت که ارزشھای اين عشق به جان ھس. پديد ميآورد 

بزرگ اخ�قی و شادی و بزرگی وجوانمردی را 
ستن ُج.  درجانھا ميجويد ومی انگيزد وبيدارميسازد 

 اين کعبه جان ، غايت حقيقی انسان  ياويافتن اين غايت،
آنگاھست که ايمان به انسان ، جانشين .  درزندگيست 

ميگردد که » ايمان به خدا ئی درغيب ودرآسمان« به 
دراين جان .  يافتن بيواسطه با انسان ناتوانست  از پيوند

  .ھست که خدا وانسان باھم جفت ميباشند 

  


