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در داستان پیر چنگی، آنجا که پیر چنگی آگاه شد     

« بی خویشدی »مولوی در یک قطعه ی زیبا،  به ر شنایی رسی ،

را شرح می ده . بگذارید  ههده    « غرق در دریای حق ش ن»  

 این قطعه را یکجا بیا ریم   بع  توضیح  ب هیم:   

   چون  که فار ق آینه اسرار ش

 جان پیر، از ان ر ن بی ار ش  

 ههچو جان، بی گریه   بی خن ه ش  

 جانش رفت   جان دیگر زن ه ش  

 حیرتی آم  در نش آن زمان 

 که بر ن ش  از زمین   آسهان 

 جست   جویی از  رای جست   جو 

 من نهی دانم، تو می دانی بگو 
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 قال   حالی از  رای حال   قال 

 جالل غرقه گشته در جهال ذ ال

 غرقه ای نی که خالصی باش ش 

 یا بجز دریا کسی بشناش ش 

۱/٢٢۰٨ 

توجه داری  چه می گوی ؟ مدی گوید :  قتدی فدار ق     

)لقب خلیفه ی د م( مانن  آینه ای ش  کده اسدرار ال دی در آن    

منعکس بود   پیدر چنگدی آن هدا را دید    ف هید ، جدان ا  از       

اسدت، ههدان   ان ر ن بی ار ش . ایدن جدان ههدان حدوای در ن     

ان یشه ی انسانی که مد ام بده بیراهده  مدی ر د   فقدو فدار ق       

)آدم( بای  ا  را نجات ده . توجه داری ؟ اینجا هم  قتی جدان  

)حوا / ان یشه ی انسانی( تسلیم شد ، ههدانطور کده پادشداه در     

داستان پادشاه   کنیزک تسلیم ش    به مسدج  رفدت، درسدت    

خ می نهای . دسدت ا  را مدی   در جان ر« آدم»در ههین هنگام، 

 گیرد   از ناهنجاری ها نجاتش می ده . 

 قتی آدم مانن  شهس تبریدزی، اسدرار نداگفتنی را در    

 جان ا  بی گریه   بی خن ه شد . گوش جان پیر چنگی گفت، 

؟ زیرا که گریه   خن ه نشانه ی غم «بی گریه   خن ه ش »چرا 
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اند  ه، مانند    خوشدحالی     که گفتیم پیشتر  خوشحالی است. 

بیم   امی ، تجلی خواهش نفس است. از رسی ن به آنچه تهایل 

نفس است،  انسان خوشحال می شود   از بدرآ رده نشد ن آن   

غهگین. اما پیر چنگی دیگدر اسدیر   در بند  خواسدت نبدود. ا       

دیگر نه خوشحالی را خوشحالی می دانست   نه غم را غدم. ا   

چون بدده شددادی رسددی  اکنددون از حدد  خوشددحالی رهددا شدد     

تفدا ت  »)رجوع شود به مقالده  خوشحالی با شادی تفا ت دارد 

. خوشدحالی، لدذتی   در ههین  ب سایت( « شادی   خوشحالی

است که بر اثر ارضای غرایز   انگیزه های جسهانی پ ید  مدی   

آی . )مانن  خوشی از خوردن یک غذای لذیذ، یک لذت آنی 

از برآ رده ش ن یدک  جسهی.( اما شادی لذتی است که ناشی 

تهایل اخدالق فطدری انسدان حاصدل مدی گدردد. )مانند  لدذت          

بخشش به نیازمن ، لذت کهک به بیهار، لذت نیایش به خد ا    

 غیره.( 

پیر چنگی مدا ایندک فقدو شداد اسدت. نده غدم را مدی         

شناس    نه خوشحالی را، نه خن ه برای ا  نشانه ی خوشدحالی  

  تول  « تول  ثانی»ا  اکنون به  است   نه گریه   نشانه ی ان  ه.

د باره رسی . آن جان آلوده به پلشتی این ج دان، در ا  مردرد     
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جان دیگر، جانی تکامل یافته   به لقای آدم رسی ه، در ا  زن ه 

)بهیرید  ،  « موتوا قَبلَ اَن تَهوتوا»ش . این مف وم ههان جهله ی 

ن شد ه  در جدایی دیگدر بیدا   پیش از این که بهیری ( اسدت کده   

در ههددین  ب « موتددوا قَبددلَ اَن تَهوتددوا»)رجددوع شددود بدده مقالدده

. اینجا پیر چنگی ما، پدیش از ایدن کده بطدور فیزیکدی      سایت(  

 بهیرد، در خود مررد   جان دیگری کسب کرد. 

 چون  که فار ق آینه اسرار ش  

 جان پیر، از ان ر ن بی ار ش  

 ههچو جان، بی گریه   بی خن ه ش  

 جان دیگر زن ه ش   جانش رفت  

بسیارن  کسانی که سال ها ی سال   د ره های بسدیار  

از زن گی زمینی خود مدی آیند    مدی ر ند    در خدود نهدی       

 میرن    فقو مرگ فیزیکی را تجربه می کنن . 

 قتی پیر چنگی، به چنین حالی رسی ، به مرحله ای از 

در اسدت. دربداره ی حیدرت    « حیدرت »تکامل رسی  که نام آن 

) رجدوع شدود   تکرار آن نیست. مقاله ای دیگر توضیح دادیم  

در «  درک قد رت  رتید کسدب قد رت   ح   رغدر  » به مقاله 

 ههین  ب سایت( 
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اکنون پیر چنگی به چندین حیرتدی رسدی ه اسدت  کده       

 گویی از زمین   آسهان رها ش ه است.

 حیرتی آم  در نش آن زمان 

 که بر ن ش  از زمین   آسهان 

وی زمین   آسهان را نام مدی بدرد؟ زیدرا کده     چرا مول 

این هر د  نهاین ه ی ایدن ج دان هسدتن . نهایند ه ج دان مداده       

هستن . مولوی می خواه  بگوی ، پیر چنگی بدا آن کده از ن در    

جسهی  جدودی زند ه بدود، آن ج دان بدا شدکوه را مدی دید .         

ج انی که زمان   مکدان در آن بدی معندی اسدت. یعندی ج دان       

 المکان. 

ا چنین انسان هایی در ج ان ما  جود دارن  کده در  آی

عین داشتن ظاهر انسانی، آن ج ان بدا شدکوه را کده مولدوی       

دیگر عرفا از آن بارها یداد مدی کنند ، ببینند    در آن زند گی      

کنن ؟ مولوی پاسخ مثبت به این پرسش می ده    تردی ی در 

عدین  »  « علدم الیقدین  »این پاسخ خود ن ارد. زیرا ایندان دنیدای   

رسدی ه اند .   « حدق الیقدین  »را پشت سر گذارده ان    به « الیقین

برای ما که ههه ی چیز های پیرامون خود را فقدو بدا اسدت الل    

می خواهیم بف هیم، قطعاً با ر این ها غیر مهکن است « منطقی»
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  با  شک   تردی ، تبسهی از سر نابا ری می کنیم   این بیدان  

یم. اما مولوی در مثنوی بارها می گوی : را  هم   خیال  می دان

مردمانی در ههین زن گی دنیدوی مدا هسدتن  کده آن ج دان را      

دی ه ان    می خواهن  با کدالم انسدانی آن را بدرای مدا تشدریح      

کنن    تردی ی نیست که کالم انسانی قادر به نهایش شدکوه    

زیبایی آن عالم  نامح  د نیست. ههانگونه که امدر ز بدرای مدا    

ف م   تصور برع  چ ارم ، یعنی برع  زمان غیر مهکن است. زیرا 

ما موجودات سه بع ی هستیم. اما پیر چنگدی چندین ج دانی را    

 رسی .« حیرت»دی    به مقام 

پیر جنگی در ج انی بده جسدتجو پرداخدت کده  رای     

ههه ی جسدتجو هدای ج دان مدادی مدا اسدت. جسدتجوی چده         

اگر تو می دانی بازگو  چیزی؟ مولوی می گوی  من نهی دانم،

 کن. 

 جستجویی از  رای جست   جو

 من نهی دانم ، تو می انی بگو 

به معنی این نیست که  اقعاً مولوی « من نهی دانم»این 

نهی دان ، بلکه می خواه  بگوی  که نهی توانم آن را توصیف 
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کنم. یعنی زبان من قادر به تعریف   تشریح آن نیست. اگر تدو  

 کار با بکن. می توانی این 

اکنون پیر چنگدی بده  رای ایدن قدال   حدالی کده در       

یعنی ههدین  « قال   حال»زن گی زمینی ما  جود دارد، رسی ه. 

گفتگو   است الل   منطدق   عقدل زند گی کندونی. ا  اکندون      

غرق جهال حضرت حق )ذ الجالل( ش ه است. غرقده ای کده   

یی دیگددر د ری از آن )خالصددی( مهکددن نیسددت. ا  بدده دریددا  

مدی توانند  آن را   « به آن دریا رسدی گان »رسی ه است که فقو 

 بف هن    درک کنن . 

 قال   حالی از  رای حال   قال 

 غرقه گشته در جهال ذ الجالل 

 غرقه ای نی که خالصی باش ش 

 یا بجز دریا کسی بشناش ش 

این است که از ن ر مولوی، داستان پیر چنگدی دیگدر   

حکایت آن نیهه کداره در دهدان مدا    قابل بازگو کردن نیست   

 باقی مان ه است:  

 چون که قصه ی حال پیر اینجا رسی  

 پیر   حالش ر ی در پرده کشی  
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 پیر دامن را ز گفت   گو فشان  

 نیم گفته در دهان ما بهان  . 

۱/٢٢۱٦ 

*** 


