ﻣﻮﻟﻮی و ﺗﺠﺮﺑﻪ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ«
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)(١
ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ وﺟﻮه ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎرﻓﺎن ﺗﻠﻘﯽ اﯾﺸﺎن از راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن »ﺟﺎن« و »ﺟﻬﺎن« ﺑﻮده
اﺳﺖ.
در ﮐﻼم ﻣﻮﻻﻧﺎ »ﺟﺎن« دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود :ﮔﺎﻫﯽ »ﺟﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺣﺴﯽ اﺳﺖ و ﺧﻂ ﻣﺮزی اﺳﺖ ﮐﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﺣﯿﺎت را از دﻧﯿﺎی
»ﺟﺎن ّاول« اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺎء ﺣﯿﺎت و ادراک ّ
دوم« ﯾﺎ »ﺟﺎن ﺟﺎن« ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ
ﺟﻤﺎد ﺻﺮف ﺟﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ »ﺟﺎن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺟﺎن ّ
ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ »ﻧﻔﺲ ﻣﻄﻤﺌﻨﻪ« ﯾﺎ »ﻧﻔﺲ ﻧﺎﻃﻘﻪ« اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و ﻣﻈﻬﺮ ذات ﺣﻖ در اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻢ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﺎن
دوم اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﻫﺮ وﺟﻮد و ﺣﻘﯿﻘﺖ
دوم از ﺟﻨﺲ آﮔﺎﻫﯽ .و اﯾﻦ ﺟﺎن ّ
ّاول از ﺟﻨﺲ ﺣﯿﺎت اﺳﺖ ،و ﺟﺎن ّ
آدﻣﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ رود .ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
ﺷﺮ /ﺷﺎد ﺑﺎ اﺣﺴﺎن و ﮔﺮﯾﺎن از ﺿﺮر
ﺟﺎن ﭼﻪ ﺑﺎﺷﺪ؟ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ از ﺧﯿﺮ و ّ
ﭼﻮن ِﺳﺮ و ﻣﺎﻫَﯿ ِﺖ ﺟﺎن َﻣﺨَﺒﺮﺳﺖ /ﻫﺮ ﮐﻪ او آﮔﺎه ﺗﺮ ،ﺑﺎ ﺟﺎن ﺗﺮﺳﺖ
ﺑﻮد ﺟﺎﻧﺶ ﻗﻮی ﺳﺖ
اﻗﺘﻀﺎی ﺟﺎن ﭼﻮ ای دل ،آﮔﻬﯽ ﺳﺖ /ﻫﺮ ﮐﻪ آﮔﻪ ﺗﺮ َ
ﺟﻬﺎن ﺟﺎن ﺳﺮاﺳﺮ آﮔﻬﯽ ﺳﺖ /ﻫﺮ ﮐﻪ ﺑﯽ ﺟﺎن اﺳﺖ ،از داﻧﺶ ﺗﻬﯽ ﺳﺖ
ﺧﻮد
ِ
ﺟﺎن ّاول ﻣﻈﻬﺮ درﮔﺎه ﺷﺪ /ﺟﺎن ﺟﺎن ﺧﻮد ﻣﻈﻬﺮ اﷲ ﺷﺪ )دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ(١۵۴-١۴٨ /
دوم« ﯾﺎ »ﺟﺎن ﺟﺎن« ﮐﻪ از ﺟﻨﺲ آﮔﺎﻫﯽ و ﮔﻮﻫﺮ وﺟﻮد آدﻣﯽ اﺳﺖ ،در ﻣﯿﺎﻧﻪ ﺧﺪا و ﺟﻬﺎن
»ﺟﺎن ّ
ﻗﺮار دارد .ﯾﻌﻨﯽ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ( در ﺗﻤﺎس و اﺗﺼﺎل اﺳﺖ ،و از ﺳﻮی
دﯾﮕﺮ در اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در آن ﺗﻨﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎرﻓﺎن ،ﻣﺎﻫﯿﺖ اﺗﺼﺎل اﯾﻦ ﺟﺎن ﺑﺎ ﺧﺪاوﻧﺪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺄﻟﻮف ذﻫﻦ ﻣﺎ درﻧﻤﯽ آﯾﺪ ،و
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،راﺑﻄﻪ ای ﮔﺮﭼﻪ ّ
ﻣﺴﻠﻢ اﻣﺎ ورای ﻓﻬﻢ اﺳﺖ .ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﯾﻦ ﺑﺎره ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
رب اﻟﻨﺎس را ﺑﺎ ﺟﺎن ﻧﺎس )دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎرم(٧۶١ /
اﺗﺼﺎﻟﯽ ﺑﯽ َﺗﮑَُﯿﻒ ،ﺑﯽ ﻗﯿﺎس /ﻫﺴﺖ ﱡ
اﻣﺎ »ﺟﻬﺎن« ﻫﻢ ﮐﻪ ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ اﺳﺖ در ﭼﺸﻢ ﻋﺎرف دو ﭼﻬﺮه دارد :ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﻏﺮﺑﯽ،
ً
ﺻﺮﻓﺎ ّ
ﻣﺎدی و ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ اش
و ﯾﮏ ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻗﯽ .ﭼﻬﺮه ﻏﺮﺑﯽ ،ﭼﻬﺮه ﺟﻬﺎن اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن از ﺣﯿﺚ
ﺑﺮ ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺟﻬﺎن در ﭼﻬﺮه ﻏﺮﺑﯽ اش ﺗﺎرﯾﮏ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺎوراء ﻧﺪارد ،و ﺑﻪ اﯾﻦ اﻋﺘﺒﺎر از
 1اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺳﺎﻟﺮوز ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺰرﮔﺪاﺷﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﺗﺎرﯾﺦ  ٢٩ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ  ٢٠١٨در داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎن ﻫﺎﭘﮑﯿﻨﺰ اراﺋﻪ
ﺷﺪ .ﻣﻦ در ﺣﺎل آﻣﺎده ﮐﺮدن ﺻﻮرت ﺗﻔﺼﯿﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺷﺪه اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻮدم ﮐﻪ ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪم ﺑﺎ ﮐﻤﺎل ﺗﺄﺳﻒ ﻧﺸﺮﯾﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﭘﻮﯾﺎ )ﺷﻤﺎره  ،۵٨آﺑﺎن
 (١٣٩٧ﻣﺘﻦ اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ را ﺑﺪون اﻃﻼع و اﺟﺎزه ﻣﻦ ﺑﺎ ﭘﺎره ای اﻏﻼط ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .اﻗﺪام ﻏﯿﺮاﺧﻼﻗﯽ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺷﻮق ﻣﻦ را ﺑﺮ ﺗﮑﻤﯿﻞ
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺳﺮد ﮐﺮد .اﻣﺎ ﮔﻤﺎن ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﺒﺮان اﻏﻼط ﻓﺎﺣﺶ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در آن ﻧﺸﺮﯾﻪ ،ﺷﺎﯾﺪ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ دﺳﺖ ﮐﻢ ﺻﻮرت ﻣﻨﻘﺢ ﻣﻘﺎﻟﻪ را در
دﺳﺘﺮس ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪان ﻗﺮار دﻫﻢ.
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ﺳﺘﺒﺮ آن »ﺟﺎن« آدﻣﯽ را در ﺣﺼﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﺎ ﺗﻬﯽ اﺳﺖ .ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ زﻧﺪاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﻮارﻫﺎی ِ
»ﺣﺲ
ﺣﺲ ﺧﻔﻘﺎن و اﺿﻄﺮاب ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد.
ّ
اﺳﺎرت ﮐﺸﯿﺪه اﺳﺖ .زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﻏﺮﺑﯽ در اﻧﺴﺎن ّ
ّ
ﺧﻔﺎش« ﻣﺎ )ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ( روی ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ ﭼﻬﺮه از ﻋﺎﻟﻢ دارد ،و اﯾﻦ وﺟﻪ از ﺟﻬﺎن را ادراک ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ .اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﭼﻬﺮه ای ﺷﺮﻗﯽ ﻫﻢ دارد .ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻗﯽ ﻋﺎﻟﻢ وﻗﺘﯽ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ
ﻣﺎ ﺟﻬﺎن را از آن ﺣﯿﺚ ﮐﻪ ﺗﺠﻠﯽ ﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﯾﺎ ﯾﮏ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ
ﺟﻬﺎن ﭘﻨﺠﺮه ای ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﮕﺎه ﻣﺎ را ﺑﻪ ﻣﺎورای ﺧﻮد ﻫﺪاﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،و در آن ﺳﻮی ﺣﺼﺎرﻫﺎی ﺗﻨﮓ
زﻧﺪان ﺗﻦ و ﻃﺒﯿﻌﺖ ،ﻣﺎ را ﺑﺎ ﻓﺮاﺧﻨﺎی دﻟﮕﺸﺎی اﻓﻘﻬﺎی روﺷﻦ و ﺑﯿﮑﺮان ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ ،و ﻓﻀﺎی وﺟﻮدی
ﻣﺎ را ﺗﺎ ﺑﯿﮑﺮاﻧﮕﯽ ﻣﯽ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ .ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ ﺷﻔﺎف و روﺷﻦ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ »آﯾﻪ« ﯾﺎ »ﻧﺸﺎﻧﻪ ای« ﻣﻌﻨﺎدار
و ﻣﻌﻨﺎﺑﺨﺶ اﺳﺖ ،اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭼﯿﺰی ورای ﺧﻮد دﻻﻟﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .زﯾﺴﺘﻦ در ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ
درﭘﺎش« ﻣﺎ روی ﺑﻪ ﺳﻮی اﯾﻦ
ﺣﺲ اﻧﺸﺮاح و آراﻣﺶ ﺑﺮﻣﯽ اﻧﮕﯿﺰد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ،
»ﺣﺲ ّ
ّ
در اﻧﺴﺎن ّ
)ﺣﺲ ِ ّ
ﺣﺲ ِ
ﭼﻬﺮه از ﻋﺎﻟﻢ دارد ،و اﯾﻦ وﺟﻪ ﺟﻬﺎن را ادراک ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻔﺎﺷﺖ ﺳﻮی ﻣﻐﺮب دوانّ /
ّ
ُد َ
دوم((۴٧/
رﭘﺎﺷﺖ ﺳﻮی ﻣﺸﺮق روان )دﻓﺘﺮ ّ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﮔﻮﻫﺮ ﻋﺮﻓﺎن ﻓﻬﻢ ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان آن را »ﻣﺜﻠﺚ ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ« ﻧﺎﻣﯿﺪ ،ﻣﺜﻠﺜﯽ ﮐﻪ
اﺿﻼع آن »ﺟﺎن ﺟﺎن«» ،ﺧﺪاوﻧﺪ« ،و »ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺳﯿﺎق ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻋﺎرف از راﺑﻄﻪ
»ﺟﺎن« و »ﺟﻬﺎن« ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺪ ،در واﻗﻊ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن »ﺟﺎن ﺟﺎن« و »ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« ﻧﻈﺮ دارد.
در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﺎﯾﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ،ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ﻣﯿﺎن »ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« و »ﺟﺎن ﺟﺎن«
اﺷﺎرات ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺑﮑﻨﻢ.
)(٢
راﺑﻄﻪ »ﺟﺎن ﺟﺎن« و »ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« در ادﺑﯿﺎت ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ،از ﺟﻤﻠﻪ در آﺛﺎر ﻣﻮﻻﻧﺎ ،ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ
ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ:
ّ
ﻏﯿﺮﻣﺎدی ﯾﺎ ﻏﯿﺮﻓﯿﺰﯾﮑﯽ )ﯾﺎ ﺑﻪ
 .١ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻧﺨﺴﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎن ﻫﺎی آدﻣﯿﺎن از راﻫﻬﺎی
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻮﻻﻧﺎ »از ره ﭘﻨﻬﺎن«( ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻤﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ» :ﻣﯽ رود از ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ در ﺳﯿﻨﻪ
دوم .(١۴٢۵/ارﺗﺒﺎط از راه ﺳﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂ ّ
ﻋﻠﯽ-
ﻫﺎ /از ره ﭘﻨﻬﺎن ﺻﻼح و ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ« )دﻓﺘﺮ ّ
ً
ﺻﺮﻓﺎ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻓﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ .ﮔﻮﯾﯽ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه ﻫﺎﯾﯽ ورای ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽِ
ﻣﻌﻠﻮﻟﯽ ِ
ﺟﻬﺎن ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ از ﯾﮏ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﺑﺠﻬﺪ .ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﺼﺎدﯾﻖ اﯾﻦ ﻧﻮع »ﺟﻬﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ« در ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت اﻧﺴﺎﻧﯽ ﭘﺪﯾﺪه ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎن آن را »ﻓﺮاﺳﺖ« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ» .ﻓﺮاﺳﺖ« در واﻗﻊ
ﻧﻮﻋﯽ ذﻫﻦ ﺧﻮاﻧﯽ ﯾﺎ اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ از ﯾﮏ ذﻫﻦ ﺑﻪ ذﻫﻦ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ﺑﺪون واﺳﻄﻪ ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﻫﺎی ّ
ﻣﺎدی و
ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ .از ﻫﻤﯿﻦ روﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺎرﻓﺎنِ ﺑﺎ ﻓﺮاﺳﺖ را »ﺟﻮاﺳﯿﺲ اﻟﻘﻠﻮب« ﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪه اﻧﺪ .ﺑﮕﺬارﯾﺪ اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻓﺮاﺳﺖ را ﮐﻪ ﻣﯿﺎن دو ذﻫﻦ ﯾﺎ آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎﻧﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﻤﻞ آن راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن-اﻧﺴﺎن اﺳﺖ،
»ﻓﺮاﺳﺖ ذﻫﻨﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ .در ﻓﺮاﺳﺖ ذﻫﻨﯽ ،ﻓﺮد ﺻﺎﺣﺐ ﻓﺮاﺳﺖ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ ﻣﺤﺘﻮای ذﻫﻨﯽ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ ﺑﻪ
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ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون از ﺧﻮد ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﺣﻮال درون ﺧﻮد از ﺟﻬﺎن درون دﯾﮕﺮی آﮔﺎه
َ
ﻓﺮاﻣﺎدی ،ذﻫﻦ و ﻓﻀﺎی آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن را ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺮﮐﻪ ﺗﻤﺜﯿﻞ ﻣﯽ
ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻋﺎرﻓﺎن ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪه
ﻣﺸﻮش ﮐﻪ ﻟﮕﺪﮐﻮب ﺧﯿﺎل ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻫﺮروزﯾﻨﻪ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺑﺮﮐﻪ ای ﮔﻞ آﻟﻮد و
ﮐﻨﻨﺪ .ذﻫﻦ ﭘﺮﯾﺸﺎن و ّ
آﺷﻔﺘﻪ اﺳﺖ .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻓﺮد در اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻧﻪ ژرﻓﺎی ﺑﺮﮐﻪ را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ و ﻧﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﭼﻬﺮه ﺧﻮد
را در آﯾﻨﻪ آب .اﻣﺎ اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻣﺮاﻗﺒﻪ رﻓﺘﻪ رﻓﺘﻪ اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ را آرام و زﻻل ﮐﻨﺪ .ﺑﺮﮐﻪ ذﻫﻦ
ْ
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﻔﺎف و آﯾﻨﻪ آﺳﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ ژرﻓﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺎﻧﺪ ،و ﻫﻢ ﭼﻬﺮه ﻓﺮد را
در اﯾﻦ
در ﺧﻮد ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺎﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ آراﻣﺶ و زﻻﻟﯽ ﺑﺮﮐﻪ ی ذﻫﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻫﺎی
ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ در ﺳﻠﻮک ﻋﺮﻓﺎﻧﯽ ﺑﺸﻤﺎر ﻣﯽ آﯾﺪ .اﻣﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﻋﺎرﻓﺎن اﯾﻦ ﺑﺮﮐﻪ ی آرام و زﻻل ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺮﻓﺖ
ﺑﺨﺶ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﻮدﺷﻨﺎﺳﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :ﻣﺎ در آﯾﻨﻪ ی ﺟﺎم ِ روان ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎزﺗﺎب
ﺳﯿﻤﺎی دﯾﮕﺮان را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺤﺘﻮای آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در آﯾﻨﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻣﺎ ﺑﺎزﺑﺘﺎﺑﺪ .ﺑﺎزﺗﺎب
ﻣﺤﺘﻮای آﮔﺎﻫﯽ دﯾﮕﺮی در آﯾﻨﻪ ﺑﺮﮐﻪ ی آرام و زﻻل ذﻫﻦ ﻓﺮد ﻫﻤﺎن ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﺳﺖ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﺎ
ﺮرزی ﺳﺎزوﮐﺎر اﯾﻦ
ﻧﻈﺮ ﮐﺮدن در ﺧﻮد از ﺣﺎل دﯾﮕﺮی آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ در داﺳﺘﺎن ﺷﯿﺦ ﻣﺤﻤﺪ َﺳ َ
ﭘﺪﯾﺪه را ﺗﻮﺿﯿﺢ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺷﯿﺦ ﺳﺮرزی ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ از دﯾﮕﺮان ﮔﺪاﯾﯽ ﻣﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان
ﻣﯽ ﺑﺨﺸﯿﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﭘﺲ از دو ﺳﺎل از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎن رﺳﯿﺪ ﮐﻪ:
ﺑﻌﺪ از اﯾﻦ ﻣﯽ ده وﻟﯽ از ﮐﺲ ﻣﺨﻮاه /ﻣﺎ ﺑﺪادﯾﻤﺖ ز ﻏﯿﺐ اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه
ﻫﺮ ﮐﻪ ﺧﻮاﻫﺪ از ﺗﻮ ،از ﯾﮏ ﺗﺎ ﻫﺰار /دﺳﺖ در زﯾﺮ ﺣﺼﯿﺮی ﮐﻦ ،ﺑﺮآر )دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(٢٧٨٩-٢٧٨٧ /
اﻣﺎ ﻧﮑﺘﻪ اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﯿﺦ ﺣﺎﺟﺖ ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪان را ﺑﺪون آﻧﮑﻪ از اﯾﺸﺎن ﺑﭙﺮﺳﺪ ،ﻣﯽ داﻧﺴﺖ و ﺑﺮﻣﯽ
آورد:
ﺣﺎﺟﺖ ﺧﻮد ﮔﺮ ﻧﮕﻔﺘﯽ آن ﻓﻘﯿﺮ /او ﺑﺪادی و ﺑﺪاﻧﺴﺘﯽ ﺿﻤﯿﺮ
آﻧﭽﻪ در دل داﺷﺘﯽ آن ﭘﺸﺖ ﺧﻢ /ﻗﺪر آن دادی ﺑﺪو ،ﻧﻪ ﺑﯿﺶ و ﮐﻢ )دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(٢٨٠١-٢٨٠٠ /
اﻣﺎ ﺷﯿﺦ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ روﺑﺮو ﺷﺪ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ او ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺎﺟﺖ آن ﻓﻘﯿﺮ را ﺑﺪون ﻫﯿﭻ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮﯾﯽ
درﯾﺎﺑﺪ؟
ﭘﺲ ﺑﮕﻔﺘﻨﺪی :ﭼﻪ داﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ او /اﯾﻦ َﻗﺪر اﻧﺪﯾﺸﻪ دارد ای ﻋﻤﻮ؟ )دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(٢٩٠٢ /
و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﺎزوﮐﺎر ﭘﺪﯾﺪه ﻓﺮاﺳﺖ ﯾﺎ »ﺟﻬﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ« را در ﻗﺎﻟﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ
ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
او ﺑﮕﻔﺘﯽ :ﺧﺎﻧﻪ دل ﺧﻠﻮت اﺳﺖ /ﺧﺎﻟﯽ از ُﮐﺪﯾﻪ ،ﻣﺜﺎل ﺟّﻨﺖ اﺳﺖ
وﺻﻞ او َدﯾّﺎر ﻧﯿﺴﺖ
ﺧﯿﺎل
ِ
اﻧﺪر او ﺟﺰ ﻋﺸﻖ ﯾﺰدان ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ /ﺟﺰ ِ
ﭘﺮ اﺳﺖ از ﻋﺸﻖ اﺣﺪ
ﺧﺎﻧﻪ را ﻣﻦ روﻓﺘﻢ از ﻧﯿﮏ و ﺑﺪ /ﺧﺎﻧﻪ ام ّ
ﻋﮑﺲ ﮔﺪا
ﺑﻮد
ﻧﺒﻮدَ ،
آن ﻣﻦ َ
ِ
ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﻨﻢ اﻧﺪر او ،ﻏﯿﺮ ﺧﺪاِ /
ﺗﮓ آب ار ﺑﺒﯿﻨﯽ ﺻﻮرﺗﯽ/
ﻋﮑﺲ ﺑﯿﺮون ﺑﺎﺷﺪ آن ﻧﻘﺶ ،ای ﻓﺘﯽ )دﻓﺘﺮ ﭘﻨﺠﻢ(٢٨٠٨-٢٨٠٣ /
در ِ
ِ
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دوم در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎرﻓﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن در ﭼﻬﺮه ﺷﺮﻗﯽ آن واﺟﺪ آﮔﺎﻫﯽ
 .٢ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ّ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺪی ﺑﻪ ﺳﭙﻬﺮ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ و ﺣﯿﻮاﻧﺎت ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ .ﻋﺎﻟﻢ ﺟﻤﺎدات ﻫﻢ از آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ
اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺑﯿﻨﺶ »ﻫﻤﻪ ﺟﺎن اﻧﮕﺎری« ) (Panpsychismدر اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻫﺎی ﻣﻮﻻﻧﺎ آﺷﮑﺎرا دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد:
ﺳﻮم(١٠٢٠/
ﻣﺎ ﺳﻤﯿﻌﯿﻢ و ﺑﺼﯿﺮﯾﻢ و ﺧﻮﺷﯿﻢ /ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﻧﺎﻣﺤﺮﻣﺎن ﻣﺎ ﺧﺎﻣﺸﯿﻢ )دﻓﺘﺮ ّ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ،ﯾﻌﻨﯽ اﻧﺘﺴﺎب آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺟﻤﺎدات ،را ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺳﺨﻨﯽ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ و
اﺳﺘﻌﺎری داﻧﺴﺖ .و ﮐﺴﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺧﺼﻮص دﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺄوﯾﻞ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﻨﺪ ﺳﺮزﻧﺶ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎن ﻫﺎ روﯾﺪ /ﻏﻠﻐﻞ اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ
از ﺟﻤﺎدی ِ
ﻧﺮﺑﺎﯾﺪت
ﻓﺎش
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺟﻤﺎدات آﯾﺪت /وﺳﻮﺳﻪ ْی ﺗﺄوﯾﻞ ﻫﺎ ْ
ِ
ﺟﺎن ﺗﻮ ﻗﻨﺪﯾﻞ ﻫﺎ /ﺑﻬﺮ ﺑﯿﻨﺶ ﮐﺮده ای ﺗﺄوﯾﻞ ﻫﺎ
ﭼﻮن ﻧﺪارد ِ
ﺑﻮد
ﺑﻮد؟/
ﮐﻪ »ﻏﺮض
ﺧﯿﺎل َﻏ ّﯽ َ
ﺗﺴﺒﯿﺢ ﻇﺎﻫﺮ َﮐﯽ َ
دﻋﻮی دﯾﺪن ِ
ِ
ِ
دﯾﺪار آن /وﻗﺖ ﻋﺒﺮت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﻮان
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮ ﺑﯿﻨﻨﺪه را
ِ
ﺑﻮد«
ﭘﺲ ﭼﻮ از ﺗﺴﺒﯿﺢ ﯾﺎدت ﻣﯽ دﻫﺪ /آن دﻻﻟﺖ ﻫﻤﭽﻮ ﮔﻔﺘﻦ ﻣﯽ َ
ﻧﻮر ﺣﺎل
ﺑﻮد
اﯾﻦ َ
ﺗﺄوﯾﻞ ِ
ِ
آن آن ﮐﺲ ﮐﺎو ﻧﺪارد ِ
اﻫﻞ اﻋﺘﺰال /و ِ
ﭼﻮن ز ﺣﺲ ﺑﯿﺮون ﻧﯿﺎﻣﺪ آدﻣﯽ /ﺑﺎﺷﺪ از
ﺳﻮم(١٠٢٩-١٠٢٢ /
ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻏﯿﺒﯽ اﻋﺠﻤﯽ )دﻓﺘﺮ ّ
ِ
در دﯾﺪﮔﺎه »ﻫﻤﻪ ﺟﺎن اﻧﮕﺎری« ﻫﻤﻪ اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ واﺟﺪ ﺻﻔﺎت ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ ،و آﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻋﻨﺼﺮی
ﺑﻨﯿﺎدﯾﻦ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻟﻢ و در ﺗﻤﺎم اﺟﺰای آن ﺟﺎری اﺳﺖ.
 .٣ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ّاول در ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﺎرﻓﺎن از »ﺟﻬﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ« از ﯾﮏ
دوم ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ در اﻗﻠﯿﻢ اﻧﺴﺎﻧﯽ )و ﺣﯿﻮاﻧﯽ(
اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ،و ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ّ
ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و ﻧﻮﻋﯽ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ در اﺟﺰای ﻋﺎﻟﻢ ﺟﺎری اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻓﺮض اﯾﻦ دو ﻣﺪﻋﺎ اﮐﻨﻮن ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻋﺎرﻓﺎن را در ﺧﺼﻮص راﺑﻄﻪ »ﺟﺎن ﺟﺎن« و
»ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« ﺻﻮرت ﺑﻨﺪی ﮐﺮد :اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ در واﻗﻊ ﺗﻌﻤﯿﻢ اﯾﺪه ﻓﺮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺟﻬﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ از
راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن -اﻧﺴﺎن ﺑﻪ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن-ﺟﻬﺎن اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ ،ﻓﺮاﺳﺖ ﯾﺎ »ﺟﻬﺶ ﻫﺎی ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ
آﮔﺎﻫﯽ« در اﻧﺘﻘﺎل آﮔﺎﻫﯽ از اﻧﺴﺎن ﺑﻪ اﻧﺴﺎن دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﯿﺴﺖ ،و )دﺳﺖ ﮐﻢ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻮل( ﻣﯽ ﺗﻮان
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون( ﻫﻢ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﯿﻮه »ﺟﻬﺶ ﻫﺎی
ﺗﻤﻮﺟﺎت آﮔﺎﻫﯽ در
ﻓﺮض ﮐﺮد ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ّ
ِ
ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ« از ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺟﻬﺎن درون اﻧﺴﺎن ﺑﺘﺮاود .ﺟﻬﺶ ﮐﻮاﻧﺘﻮﻣﯽ آﮔﺎﻫﯽ از ﺟﻬﺎن ِ ﺑﯿﺮون ﺑﻪ
ﻓﺮد اﻧﺴﺎﻧﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺶ در ﻣﺘﻦ راﺑﻄﻪ اﻧﺴﺎن-ﺟﻬﺎن( را ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ »ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ« ﺑﻨﺎﻣﯿﻢ.
ذﻫﻦ ِ
ِ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﻧﺴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ واﺟﺪ »ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ« ﺑﺎﺷﺪ .در ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ ،آﮔﺎﻫﯽ اﻧﺴﺎن -ﺑﯽ
ﺗﺤﻮﻻت ﺣﺎل و آﯾﻨﺪه ﺟﻬﺎن آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ
واﺳﻄﻪ ی ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻃﺒﯿﻌﯽ -از ﭘﺎره ای ّ
ﺗﻠﻘﯽ ،اﺟﺰای ﻣﺘﻔﺮق ِ »واﻗﻌﻪ« ی ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻪ ﻫﺎی اﻧﮕﻮرﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﯾﮏ ﺧﺮده ﺷﻬﺪی از آﮔﺎﻫﯽ را در
دل دارد .واﻗﻌﻪ وﻗﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺮق ﻣﻄﺎﺑﻖ آراﯾﺶ و ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺧﺎص ﮔﺮد ﻫﻢ
ﻣﯽ آﯾﻨﺪ .ﺧﻮﺷﻪ ﻣﺘﺸﮑﻞ از اﯾﻦ داﻧﻪ ﻫﺎ آن »واﻗﻌﻪ« را ﺷﮑﻞ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﻮﺷﻪ ای از
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آﮔﺎﻫﯽ ،در ﻗﺎﻟﺐ ﯾﮏ »واﻗﻌﻪ« ،ﮔﻮﺷﻪ ای از ﺟﻬﺎن را آﺑﺴﺘﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در »ﻓﺮاﺳﺖ ﻋﯿﻨﯽ« ،اﯾﻦ »ﺧﻮﺷﻪ
ﻫﺎی آﮔﺎﻫﯽ« ﯾﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎی آﺑﺴﺘﻦ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ در آﯾﻨﻪ ذﻫﻦ ﻓﺮد ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﺮد ﺑﺪون
ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻗﻌﻪ از ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی آن آﮔﺎه ﻣﯽ ﺷﻮد ،و دررﺳﯿﺪن آن را در آﯾﻨﻪ درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .اﯾﻦ
راﺑﻄﻪ اﻟﺒﺘﻪ دوﺳﻮﯾﻪ اﺳﺖ :ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻢ آﺑﺴﺘﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون در آﯾﻨﻪ ﺟﻬﺎن درون ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ ،و ﻫﻢ آﺑﺴﺘﻨﯽ
ﺟﻬﺎن درون ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون را آﺑﺴﺘﻦ ﮐﻨﺪ .در واﻗﻊ راﺑﻄﻪ »ﺟﺎن ﺟﺎن« و »ﺟﻬﺎن ﺷﺮﻗﯽ« از
ﺟﻨﺲ ﮐﻨﺶ و واﮐﻨﺶ ﻧﯿﺴﺖ ،از ﺟﻨﺲ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮ ﯾﺎ ﭘﺮﺳﺶ و ﭘﺎﺳﺦ اﺳﺖ :ﯾﮑﯽ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ و دﯾﮕﺮی ﺑﻪ
ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ آن ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﺟﻬﺎن درون در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون آﺑﺴﺘﻦ »ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ« ﻣﯽ ﺷﻮد ،و
ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن درون آﺑﺴﺘﻦ »واﻗﻌﻪ« .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﻣﻄﺎﺑﻖ اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ،رؤﯾﺎی ﺻﺎدﻗﻪ
وﻗﺘﯽ دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ آﮔﺎﻫﯽ ﮐﯿﻬﺎﻧﯽ آﺑﺴﺘﻦ واﻗﻌﻪ ای ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺗﺼﻮﯾﺮ آن واﻗﻌﻪ در ﺑﺮﮐﻪ آرام و زﻻل
ﺿﻤﯿﺮ ﻓﺮد ﺑﺎزﻣﯽ ﺗﺎﺑﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺷﯿﻮه ﻓﺮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎ واﻗﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ از دررﺳﯿﺪن آن ﭘﯿﺸﺎﭘﯿﺶ آﮔﺎه
ﺗﺤﻮﻻت دروﻧﯽ اﻧﺴﺎن ّ
ﻋﻠﺖ وﻗﻮع ﭘﺎره ای
ﻣﯽ ﺷﻮد .اﻣﺎ ﮔﺎﻫﯽ ﻫﻢ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﮑﻮس ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﯾﻌﻨﯽ ﭘﺎره ای ّ
وﻗﺎﯾﻊ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ِ ﺑﺎ آن در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻣﻮﻻﻧﺎ در اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻤﺖ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ دردی ،دوا آﻧﺠﺎ رود /ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻓﻘﺮی ،ﻧﻮا آﻧﺠﺎ رود
ﺳﻮم(٣٢١٣-٣٢١٠ /
ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﻣﺸﮑﻞ ،ﺟﻮاب آﻧﺠﺎ رود /ﻫﺮ ﮐﺠﺎ ﮐﺸﺘﯽ ﺳﺖ ،آب آﻧﺠﺎ رود )دﻓﺘﺮ ّ
و در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺳﻠﻮﮐﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﮑﺎن ﻃﺮﯾﻖ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ:
آب ﮐﻢ ﺟﻮ ،ﺗﺸﻨﮕﯽ آور ﺑﻪ دﺳﺖ /ﺗﺎ ﺑﺠﻮﺷﺪ آب از ﺑﺎﻻ و ﭘﺴﺖ
ﺷﯿﺮ او؟ …
ﺗﺎ ﻧﺰاﯾﺪ ﻃﻔﻠﮏ ِ ﻧﺎزک ﮔﻠﻮ /ﮐﯽ روان ﮔﺮدد ز ﭘﺴﺘﺎن ِ
ﺗﺎ َﺳَﻘ ُ
ﺳﻮم٣٢١۴ /و ٣٢١۵و (٣٢٢٢
ﺑﺎﻟﺼﻮاب )دﻓﺘﺮ ّ
ﱡﻬﻢ آﯾﺪ ﺧﻄﺎب /ﺗﺸﻨﻪ ﺑﺎش ،اﷲ اﻋﻠﻢ ّ
ﺎﻫﻢ َرﺑ ُ
)(٣
اﻣﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« ﭼﯿﺴﺖ؟ اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﮔﻔﺖ و ﮔﻮی ﻣﯿﺎن ﺟﻬﺎن درون
ﺗﺤﻮﻟﯽ ﻋﻤﯿﻖ در ﺟﺎن ﺟﺎن ﻋﺎرف رخ ﻣﯽ دﻫﺪ .او اﺣﺴﺎس ﻣﯽ
ﻋﺎرف ﺑﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون اوﺳﺖ .در اﯾﻨﺠﺎ ّ
ﺗﺒﺪﻟﯽ در درون او در ﺣﺎل وﻗﻮع اﺳﺖ :ﮔﻮﯾﯽ َﺧﻤﺮی ﭘﺨﺘﻪ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ّ
ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ّ
ﺧﻞ ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﺟﻨﯿﻨﯽ
رﺳﯿﺪه در آﺳﺘﺎﻧﻪ زاده ﺷﺪن اﺳﺖ ،ﯾﺎ ﻣﯿﻮه ای ﻟﺐ ﮔﺰان در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭼﯿﺪه ﺷﺪن اﺳﺖ .اﻣﺎ او ﻧﯿﮏ ﻣﯽ داﻧﺪ ﮐﻪ
ﮐﻤﺎل اﯾﻦ ّ
ﺗﺒﺪل در ﮔﺮو ﭘﺎﺳﺨﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ در ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون اﺳﺖُ :ﻣ َﺨ ِﻤﺮی ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن َﺧﻤﺮ را َﺧ ّﻞ ﮐﻨﺪ ،ﻗﺎﺑﻠﻪ
ای ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﺟﻨﯿﻦ را ﺑﺰاﯾﺎﻧﺪ ،و ﻧﺴﯿﻤﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺎ آن ﻣﯿﻮه را از ﺷﺎﺧﺴﺎر ﺑﺮﭼﯿﻨﺪ .ﺑﻪ ﺑﯿﺎن دﯾﮕﺮ ،ﻋﺎرف ﺑﻪ
وﺟﺪان درﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﮔﺬر از ﯾﮏ ﺳﺎﺣﺖ وﺟﻮد ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ دﯾﮕﺮ
درﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﺧﻮد را در آﺳﺘﺎﻧﻪ آن ﮔﺬر ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ .و ﯾﮑﺒﺎره ﺗﻤﺎم وﺟﻮدش ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺪل ﻣﯽ ﺷﻮد
ﮐﻪ آﯾﺎ از اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬر ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد؟ آﯾﺎ ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺗﻤّﻨﺎی درون او ﭘﺎﺳﺦ ﺧﻮاﻫﺪ داد؟ در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
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ﺗﻤﻮﺟﺎت و ﺻﻮرﺗﻬﺎی آن را ﻧﯿﮏ ﻣﯽ ﭘﺎﯾﺪ .ﺗﻤﺎم
ﮐﻪ ﻋﺎرف ﺑﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺑﺮﮐﻪ درون ﺧﻮد ﻣﯽ ﻧﺸﯿﻨﺪ و ّ
وﺟﻮدش دو ﭼﺸﻢ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ را ﺷﮑﺎر ﮐﻨﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ ﯾﮑﺒﺎره در آﯾﻨﻪ دل ﺧﻮد در رﺳﯿﺪن واﻗﻌﻪ
ﻣﻄﻠﻮب را ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ -ﺑﻪ او ﺑﺸﺎرت ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ ﺗﺎ او را از اﯾﻦ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬر دﻫﺪ .ﮐﺴﯽ ﻣﯽ آﯾﺪ
ﺗﺎ ّ
ﺗﺒﺪل وﺟﻮد او را ﮐﻤﺎل ﺑﺨﺸﺪ ،و او را از ﯾﮏ ﺳﺎﺣﺖ ﻫﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﺖ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮐﺸﺪ .از اﯾﻦ ﭘﺲ وﺟﻮد
او ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻣﺖ در آﺳﺘﺎﻧﻪ ی اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ اﯾﺴﺘﺪ ﺗﺎ آن واﻗﻌﻪ ﻣﻮﻋﻮد دررﺳﺪ ،ﺗﺎ آن ﺗﯿﻎ از ﻧﯿﺎم ﺑﺮآﯾﺪ ،ﭘﺮده ﭘﯿﻠﻪ
وﺟﻮد او را ّﺑﺪرد ،و ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﺎﻧﺶ را رﻫﺎﯾﯽ ﺑﺨﺸﺪ .اﯾﻦ وﺿﻌﯿﺖ ِ »ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺎﻣﺖ در درﮔﺎه وﺟﻮد ﺑﻪ
اﻧﺘﻈﺎر واﻗﻌﻪ ﻣﺎﻧﺪن« ﻫﻤﺎن ﺗﺠﺮﺑﻪ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« اﺳﺖ.
در اﺣﻮال ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ از اﯾﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﯾﺎ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« را ﻣﯽ
ﯾﺎﺑﯿﻢ:
اول ،وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﻻﻧﺎﺳﺖ اﻧﺪﮐﯽ ﭘﯿﺶ از دﯾﺪار ﺷﻤﺲ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮد اﺣﻮال ﺧﻮﯾﺶ را در
ﺗﺠﺮﺑﻪ ّ
آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ در ﻣﺜﻨﻮی ﺑﯿﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ .در ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﻣﺜﻨﻮی ،وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه
ﺷﻤﻪ ای از ﻣﺎﺟﺮای ﻣﯿﺎن ﺧﻮد و ﺷﻤﺲ را
ﻣﻮﻻﻧﺎ او را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮه ﺷﻤﺲ ﻣﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪ ،ﺑﻪ ﻣﺎ وﻋﺪه ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ّ
در ﻗﺎﻟﺐ داﺳﺘﺎن ﭘﺎدﺷﺎه و ﮐﻨﯿﺰک ،وﻟﻮ ﺑﻪ زﺑﺎن رﻣﺰ ،ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﮔﻮﯾﺪ:
ﺳﺮ دﻟﺒﺮان /ﮔﻔﺘﻪ آﯾﺪ در ﺣﺪﯾﺚ دﯾﮕﺮان )دﻓﺘﺮ ّاول(١٣۶ /
ﺧﻮﺷﺘﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ّ
ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ ای دوﺳﺘﺎن اﯾﻦ داﺳﺘﺎن /ﺧﻮد ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻧﻘﺪ ﺣﺎل ﻣﺎﺳﺖ آن )دﻓﺘﺮ ّاول(٣۵ /
او در اﯾﻦ داﺳﺘﺎن اﺣﻮال درون ﺧﻮد را ﭘﯿﺶ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪار ﺷﻤﺲ ﺑﺮای ﻣﺎ ﺑﺎزﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ .در اﯾﻦ
داﺳﺘﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎه ﻧﻤﺎدی از ﺧﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺳﺎﻟﻬﺎ ارﺷﺎدﭘﺬﯾﺮی و ﮐﺴﺐ داﻧﺶ از ﻣﺤﻀﺮ ﺑﺰرﮔﺎن
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻨﺎ »ﺻﺎﺣﺐ دل« ﺷﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ دﻟﺶ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ .ﮐﻨﯿﺰک ﻧﻤﺎدی از دل ﺑﯿﻤﺎر اوﺳﺖ .ﺑﯿﻤﺎری
ﮐﻨﯿﺰک ،ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺑﻌﺪﺗﺮ درﻣﯽ ﯾﺎﺑﯿﻢ ،ﻫﻤﺎﻧﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻪ زرﮔﺮ اﺳﺖ ،ﻋﺸﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻨﺎﯾﻪ از دﻟﺪادﮔﯽ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﻪ
زرق و ﺑﺮق اﻣﻮر ﻧﺎﭘﺎﯾﺪار ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ .ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﺧﻮد ﺑﺪاﻧﺪ ،دل در ﮔﺮو ﺷﻬﺮت و ﻣﻨﺰﻟﺘﻬﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ
اﻣﺎ ﻣﺴﻤﻮم ﺟﻬﺎن داﺷﺖ .او ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﺧﻮد ﻣﯽ دﯾﺪ ﮐﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی دروﻧﯽ اش در آﺗﺶ ﺑﯿﻤﺎری ای ﻧﺎﺷﻨﺎس
ﻣﯽ ﺳﻮزد و ﺑﻪ ﻫﺪر ﻣﯽ رود ،و ﮔﻮﯾﯽ دﺳﺖ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﺳﻮی او دراز ﻧﻤﯽ ﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ،در ﻧﻬﺎﯾﺖ
اﺿﻄﺮار رو ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ آورد ،و از او ﺑﺮای درﻣﺎن درد ﭘﻨﻬﺎن ﺧﻮد ﭼﺎره ﻣﯽ ﺟﻮﯾﺪ .ﭘﮋواﮐﯽ از
اﺣﻮال زار ﻣﻮﻻﻧﺎ را در اﯾﻦ اﯾﺎم ﻣﯽ ﺗﻮان در ﻻﺑﻪ ﻫﺎی ﭘﺎدﺷﺎه دﯾﺪ:
ﺷﻪ ﭼﻮ ﻋﺠﺰ آن ﺣﮑﯿﻤﺎن را ﺑﺪﯾﺪ /ﭘﺎﺑﺮﻫﻨﻪ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺠﺪ دوﯾﺪ
رﻓﺖ در ﻣﺴﺠﺪ ،ﺳﻮی ﻣﺤﺮاب ﺷﺪ /ﺳﺠﺪه ﮔﺎه از اﺷﮏ ﺷﻪ ﭘﺮ آب ﺷﺪ
ﭼﻮن ﺑﻪ ﺧﻮﯾﺶ آﻣﺪ زﻏﺮﻗﺎب ﻓﻨﺎ /ﺧﻮش زﺑﺎن ﺑﮕﺸﺎد در ﻣﺪح و دﻋﺎ
َ
ﻠﮏ ﺟﻬﺎن /ﻣﻦ ﭼﻪ ﮔﻮﯾﻢ؟ ﭼﻮن ﺗﻮ ﻣﯽ داﻧﯽ ﻧﻬﺎن
ﮐﺎی ﮐﻤﯿﻨﻪ
ﺑﺨﺸﺸﺖ ُﻣ ِ
ای ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﻣﺎ را ﭘﻨﺎه /ﺑﺎر دﯾﮕﺮ ﻣﺎ ﻏﻠﻂ ﮐﺮدﯾﻢ راه )دﻓﺘﺮ ّاول ١۵۵ /ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
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در اﯾﻨﺠﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻓﺎش ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در آن ﻟﺤﻈﺎت ﺗﻠﺦ و ﺗﺎرﯾﮏ دروﻧﯽ ﯾﮑﺒﺎره در آﯾﻨﻪ دﻟﺶ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﯾﮏ
ﺑﺸﺎرت اﻟﻬﯽ ﺑﺎزﺗﺎﺑﯿﺪ :او در اوج ﻧﻮﻣﯿﺪی ﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﺪ .در ﺧﻮاب ﭘﯿﺮﻣﺮدی ﺑﺮ او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و ﺑﻪ
او ﺑﺸﺎرت ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻻﺑﻪ ﻫﺎﯾﺶ را ﺷﻨﯿﺪه اﺳﺖ ،و زودا ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ ﺗﻤّﻨﺎی درون او ﭘﺎﺳﺦ
ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺧﻮاﻫﺪ داد ،و ﻃﺒﯿﺒﯽ اﻟﻬﯽ از ﺳﻮی ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮای درﻣﺎن روح دردﻣﻨﺪ او درﺧﻮاﻫﺪ رﺳﯿﺪ:
ﭼﻮن ﺑﺮآورد از ﻣﯿﺎن ﺟﺎن ﺧﺮوش /اﻧﺪر آﻣﺪ ﺑﺤﺮ ﺑﺨﺸﺎﯾﺶ ﺑﻪ ﺟﻮش
در ﻣﯿﺎن ﮔﺮﯾﻪ ﺧﻮاﺑﺶ دررﺑﻮد /دﯾﺪ در ﺧﻮاب او ﮐﻪ ﭘﯿﺮی رو ﻧﻤﻮد
ﮔﻔﺖ» :ای ﺷﻪ ﻣﮋده ،ﺣﺎﺟﺎﺗﺖ رواﺳﺖ /ﮔﺮ ﻏﺮﯾﺒﯽ آﯾﺪت ﻓﺮدا ،زﻣﺎﺳﺖ
ﭼﻮن ﮐﻪ آﯾﺪ ،او ﺣﮑﯿﻤﯽ ﺣﺎذق اﺳﺖ /ﺻﺎدﻗﺶ دان ﮐﺎو اﻣﯿﻦ و ﺻﺎدق اﺳﺖ
در ﻋﻼﺟﺶ ﺳﺤﺮ ﻣﻄﻠﻖ را ﺑﺒﯿﻦ /در ﻣﺰاﺟﺶ ﻗﺪرت ﺣﻖ را ﺑﺒﯿﻦ« )دﻓﺘﺮ ّاول ۶٣ /ﺑﻪ ﺑﻌﺪ(
و ﻣﻮﻻﻧﺎ ﯾﮑﺒﺎره ﺧﻮد را در وﺿﻌﯿﺖ درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺖ :در آﺳﺘﺎﻧﻪ دﯾﺪار ،در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮐﻤﺎل ّ
ﺗﺒﺪل وﺟﻮدی.
ّ
ﺗﺒﺪﻟﯽ از ﻣﻘﺎم زﻫﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻋﺸﻖ ،از ﻫﺴﺘﯽ ﻋﺎرﯾﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﺴﺘﯽ اﺻﯿﻞ .او در ﭘﺮده اﺣﻮال ﭘﺎدﺷﺎه ﺑﻪ اﯾﻦ
وﺿﻌﯿﺖ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« ﺧﻮد اﺷﺎره ﻣﯽ ﮐﻨﺪ:
ﺳﺮ )دﻓﺘﺮ ّاول(۶٧ /
ﺑﻮد اﻧﺪر ﻣﻨﻈﺮه ﺷﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ /ﺗﺎ ﺑﺒﯿﻨﺪ آﻧﭽﻪ ﺑﻨﻤﻮدﻧﺪ ّ
وﻋﺪه آن ﭘﯿﺮ رؤﯾﺎﯾﯽ راﺳﺖ درآﻣﺪ :ﺟﻬﺎن ﺑﯿﺮون ﺑﻪ درد درون او ﭘﺎﺳﺦ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ داد:
دﯾﺪ ﺷﺨﺼﯽ ،ﻓﺎﺿﻠﯽ ،ﭘﺮﻣﺎﯾﻪ ای /آﻓﺘﺎﺑﯽ در ﻣﯿﺎن ﺳﺎﯾﻪ ای
ﻣﯽ رﺳﯿﺪ از دور ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻼل /ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻮد و،ﻫﺴﺖ ﺑﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﯿﺎل
آن ﺧﯿﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺷﻪ اﻧﺪر ﺧﻮاب دﯾﺪ /در رخ ﻣﻬﻤﺎن ﻫﻤﯽ آﻣﺪ ﭘﺪﯾﺪ )دﻓﺘﺮ ّاول۶٨ /و ۶٩و (٧١
و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺷﻤﺲ در ﺳﻮی ﺷﺮﻗﯽ ﺟﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻃﻠﻮع ﮐﺮد ،و او را از اﻗﻠﯿﻢ ﺗﺎرﯾﮑﯽ ﺧﻮدی ﺑﻪ
ﺟﻬﺎن روﺷﻨﺎﯾﯽ ﻋﺸﻖ درآورد.
ﻣﻬﻢ ِ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« اﻣﺎ در دوران ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻮﻻﻧﺎ رخ داد .ﻣﻮﻻﻧﺎ در اواﺧﺮ
ّ
دوﻣﯿﻦ ﺗﺠﺮﺑﻪ  ّ
ً
دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ ﻣﺜﻨﻮی ،و در ﻣﯿﺎﻧﻪ داﺳﺘﺎن دژ ﻫﻮش رﺑﺎ ﯾﺎ ﻗﻠﻌﻪ ُ
ﻇﺎﻫﺮا ﺑﺪون ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻞ روﺷﻨﯽ،
اﻟﺼﻮر،
ذات ﱡ
ﯾﮑﺒﺎره ﺳﺮاﯾﺶ ﻣﺜﻨﻮی را ﻧﺎﺗﻤﺎم رﻫﺎ ﮐﺮد .اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺷﮕﻔﺖ
اﻧﮕﯿﺰ ﺑﻮد .ﻓﺮزﻧﺪ او ﺳﻠﻄﺎن وﻟﺪ ﭘﺪر را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم داﺳﺘﺎن ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽ ﮐﺮد ،اﻣﺎ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ْ
ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺷﺎره
»ﻗﻮه ﻧﻄﻖ ﻣﻦ از اﯾﻦ ﭘﺲ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﺎر ﻧﻤﯽ آﯾﺪ و ﺑﺎﻗﯽ آن داﺳﺘﺎن ﻫﻢ ﺑﯽ واﺳﻄﻪ ﻟﻔﻆ و زﺑﺎن ،در
ﺑﺴﻨﺪه ﮐﺮد ﮐﻪ ّ
ً
ﻇﺎﻫﺮا در ﻣﯿﺎن
ﮔﻮش دل آن ﮐﺲ ﮐﻪ ﻧﻮر ﺟﺎن دارد ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽ آﯾﺪ و ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺑﯿﺎﻧﺶ ﻧﯿﺴﺖ«.
ﺗﺤﻮﻟﯽ ژرف در
ﻧﺰدﯾﮑﺎن ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻓﺮاﺳﺖ درﯾﺎﻓﺖ اﯾﻦ ﺳﮑﻮت ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻧﺸﺎﻧﻪ ّ
ﺗﺒﺪﻟﯽ ﺗﺎزه اﺳﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦ ّ
وﺟﻮد ﻣﻮﻻﻧﺎﺳﺖ ،و وﺟﻮد ﻋﺰﯾﺰ او در آﺳﺘﺎﻧﻪ ّ
ﺗﺒﺪل ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﭼﻪ ﭼﯿﺰ ﻣﻮﻻﻧﺎ را
ﺑﻪ آن ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺖ؟ ﻣﻮﻻﻧﺎ در اواﺧﺮ دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ ،ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﭘﯿﺶ از ﭘﺎﯾﺎن ﺑﯽ ﭘﺎﯾﺎن ﻣﺜﻨﻮی،
اﺑﯿﺎﺗﯽ ﺳﺮوده اﺳﺖ ﮐﻪ ّ
ﺗﺎﺣﺪ زﯾﺎدی از وﺿﻌﯿﺖ وﺟﻮدی او در آن اﯾّﺎم ﺧﺒﺮ ﻣﯽ دﻫﺪ .او در اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﺑﺮای
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ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺎن آﺷﻨﺎی او ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽ ﺷﻮد ،و او ﺧﻮد را در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﻧﻮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ-
ﺟﻬﺎﻧﯽ از ﺟﻨﺲ دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ دﯾﮕﺮ:
اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺗﺎ ﺑﺪﯾﻨﺠﺎ ﮔﻔﺘﯽ ﺳﺖ /ﻫﺮﭼﻪ آﯾﺪ زﯾﻦ ﺳﭙﺲ ،ﺑﻨﻬﻔﺘﻨﯽ ﺳﺖ
ور ﺑﮕﻮی ،ور ﺑﮑﻮﺷﯽ ﺻﺪ ﻫﺰار /ﻫﺴﺖ ﺑﯿﮕﺎر و ﻧﮕﺮدد آﺷﮑﺎر
ﺗﺎ ﺑﻪ درﯾﺎ ﺳﯿﺮ اﺳﺐ و زﯾﻦ ﺑﻮد /ﺑﻌﺪ از اﯾﻨﺖ ﻣﺮﮐﺐ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮد
ﻣﺮﮐﺐ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺸﮑﯽ اﺑﺘﺮ اﺳﺖ /ﺧﺎص آن درﯾﺎﯾﯿﺎن را رﻫﺒﺮ اﺳﺖ
اﯾﻦ ﺧﻤﻮﺷﯽ ،ﻣﺮﮐﺐ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺑﻮد /ﺑﺤﺮﯾﺎن را ﺧﺎﻣﺸﯽ ﺗﻠﻘﯿﻦ ﺑﻮد )دﻓﺘﺮ ﺷﺸﻢ(۴۶۶٠-۴۶۵۶ /
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺧﻮد را در اﻧﺘﻬﺎی ﺳﻔﺮش در اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮑﯽ و در آﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺎ ﻧﻬﺎدن ﺑﻪ درﯾﺎ و درﯾﺎﯾﯽ ﺷﺪن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
ﺧﺎﻣﺸﯽ او ﻧﺎﺷﯽ از ﻫﯿﺒﺖ درﯾﺎﯾﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﯾﮑﺒﺎره در اﻓﻖ ﻫﺴﺘﯽ او روی ﻧﻤﻮد .اﻣﺎ »ﺧﺸﮑﯽ« و »درﯾﺎ«
ﻧﻤﺎد ﭼﯿﺴﺖ؟ ﻣﻮﻻﻧﺎ در ﻏﺰل ﺧﺪاﺣﺎﻓﻈﯽ اش رﻣﺰ اﯾﻦ »درآﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﯽ ﮔﺸﺎﯾﺪ ،در آﻧﺠﺎ ﮐﻪ
در ﺑﺴﺘﺮ ﺑﯿﻤﺎری و ﻣﺮگ ﺧﻄﺎب ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎرش ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ:
رو ﺳﺮ ﺑﻨﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﯿﻦ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮا رﻫﺎ ﮐﻦ /ﺗﺮک ﻣﻦ ﺧﺮاب ﺷﺒﮕﺮد ﻣﺒﺘﻼ ﮐﻦ
ﻣﺎﯾﯿﻢ و ﻣﻮج ﺳﻮدا ،ﺷﺐ ﺗﺎ ﺑﻪ روز ﺗﻨﻬﺎ /ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﯿﺎ ﺑﺒﺨﺸﺎ ،ﺧﻮاﻫﯽ ﺑﺮو ﺟﻔﺎ ﮐﻦ
در آﻧﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دوﺑﺎره در ﺧﻮاب ﭘﯿﺮی ﺑﻪ ﺳﺮاغ او آﻣﺪه اﺳﺖ )آﯾﺎ اﯾﻦ ﻫﻤﺎن ﭘﯿﺮ
رؤﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﭘﯿﺶ او را از دررﺳﯿﺪن ﻃﺒﯿﺐ اﻟﻬﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺷﻤﺲ ،آﮔﺎه ﮐﺮده ﺑﻮد؟( .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ
ﺣﺲ ﮔﺎم ﻧﻬﻨﺪ:
ﭘﯿﺮ رؤﯾﺎﯾﯽ ﺑﻪ اﺷﺎرت دﺳﺖ او را ﺑﻪ ﺳﻮی ﺧﻮد ﻓﺮاﻣﯽ ﺧﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ ﻣﺎورای ّ
در ﺧﻮاب دوش ﭘﯿﺮی در ﮐﻮی ﻋﺸﻖ دﯾﺪم /ﺑﺎ دﺳﺖ اﺷﺎرﺗﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻋﺰم ﺳﻮی ﻣﺎ ﮐﻦ
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﮔﻮﯾﯽ در ژرﻓﺎی ﺑﺮﮐﻪ ی آرام و زﻻل درون اش ﻋﮑﺲ دﻣﺎﻏﻪ ﮐﺸﺘﯽ ﻣﺮگ را در اﻓﻖ ﻫﺴﺘﯽ ﺧﻮد
دﯾﺪ ،و داﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻧﻮﺑﺖ ﺳﻔﺮی ﺗﺎزه دررﺳﯿﺪه اﺳﺖ .او دوﺑﺎره »در آﺳﺘﺎﻧﻪ« ﺑﻮد .اﯾﻦ ﺑﺎر اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ از آﺳﺘﺎﻧﻪ
ﺣﺲ( ﭘﺎ ﻧﻬﺪ.
ﺣﺲ( درﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ اﻗﻠﯿﻢ درﯾﺎی ﺑﯿﮑﺮان )ﯾﻌﻨﯽ ﺟﻬﺎن ﻣﺎورای ّ
اﻗﻠﯿﻢ ﺧﺸﮑﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻋﺎﻟﻢ ّ
و او از اﺳﺐ ﺧﻮد ﻓﺮود آﻣﺪ و در ﻟﺒﻪ درﯾﺎی ﺟﺎن ﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﺮﮐﺐ ﭼﻮﺑﯿﻦ اش ﻧﺸﺴﺖ ﺗﺎ ﺑﺮ ﮔﺮده آن ﺑﻪ
ﻣﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎ رود ،ﺗﺎ در ﻣﯿﺎﻧﻪ درﯾﺎ ﻣﺮﮐﺐ را درﻫﻢ ﺷﮑﻨﺪ و ﻣﺎﻫﯽ وار ﺑﻪ ژرﻓﺎی آﺑﻬﺎی روﺷﻦ ﻓﺮو رود ،ﺗﺎ
ﺟﺎﻧﺶ ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎ ﺟﺎن ﺟﺎﻧﺎن درآﻣﯿﺰد:
و آن ﮐﺴﯽ ِﮐﺶ ﻣﺮﮐﺐ ِ ﭼﻮﺑﯿﻦ ﺷﮑﺴﺖ /ﻏﺮﻗﻪ ﺷﺪ در آب ،او ﺧﻮد ﻣﺎﻫﯽ اﺳﺖ.
اﻵﺧﺮ ﺳﺎل  ۶٧٢ﭘﺲ از ﻣﺎﻫﻬﺎ »در آﺳﺘﺎﻧﮕﯽ« ﺳﺮاﻧﺠﺎم
ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ در ﻏﺮوب روز ﭘﻨﺠﻢ ﺟﻤﺎدی ِ
ﺑﺮ ﮔﺮده ﺗﺎﺑﻮت ﭼﻮﺑﯿﻦ اش ﺑﺮای آﺧﺮﯾﻦ ﺑﺎر از آﺳﺘﺎﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ.
آرش ﻧﺮاﻗﯽ
ﻣﻮراوﯾﻦ ﮐﺎﻟﺞ ،ﭘﻨﺴﯿﻠﻮاﻧﯿﺎ
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