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تجلّي و تالﻗي ﻫفﺖ شهر عﺸق
در ﺁﺛار موﻻنا و ﭘاﺋولو كوﺋيلو
*

ﺷﻬﺮﻳﺎﺭ ﺣﺴﻦﺯﺍﺩﻩ

چكيده

ادبيات تطبيقي ،پنجرهاﻱ ﮔشودهشده به دنياﻱ يﻜرنگيها است كه عليرﻏم فواﺻﻞ
زماني و بُعد مﻜاني ،وجوه مشترك انديشههاﻱ عرﺻﺔ فرهنﮓ و ادﺏ ،شعر و عرفان... ،
در آن رﺥ مينماياند و حقيقت حاﻝ انسانها را در ﭼهرﺓ بزرﮔان عاشﻖ متجلي ميسازد.

كليدواژهﻫا :هفت شهر عشﻖ ،موﻻنا ،پاﺋولو ،عرفان.
*.استادياردانشگاهآزاداسالميـواحدخوﻱ.
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موﻻنا جالﻝال ّدين مﺤمد كه بهنوشتﺔ »نيﻜلسون« ،عرفان ،سرﭼشمﺔ الهام او است و
»آربرﻱ« وﻱ را عﻈيمترين شاعر عارﻑ تاريﺦ دانسته و استاد فروزانفر او را معدن حقايﻖ
و سرﭼشمﺔ ّفياﺽ معرفت خوانده است (يوسفي ،)209 :1370 ،آواﻱ دﻝ بر جهان انداخته
و قرنها است كه ابناﻱ بشر را مجﺬوﺏ خود ساخته است .از آن طرﻑ ،پاﺋولو كوﺋيلو (متولد
 ،1947برزيﻞ) بهعنوان انديشمندﻱ كه فراز و نشيﺐ زندﮔياﺵ از سير و سلوك عرفاني
ﮔﺬشته و با رنﮓ و لعاﺏ معرفتي شرقي ،بهويژه نسيم مﺜنوﻱ موﻻنا ،نﻜهتافزا شده،
ﭼهرﺓ ماندﮔار يافته است .در اين مقاله ،نگارنده بر آن است كه تجلي و تالقي هفت شهر
عشﻖ را در انديشههاﻱ اين دو عاشﻖ عارﻑ آشﻜار سازد و با ﭼشماندازﻱ از پيوستگي
در سرﭼشمﺔ انديشههاﻱ آسماني و روﺡ خداشناسي بهﺻورت تطبيقي در عرفان شرﻕ و
ﻏرﺏ ،جايگاه ادﺏ ايراني را در فراسوﻱ مرزها ترسيم كند.
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مقدمه

عشﻖ ،راز آفرينﺶ و ﭼاشني حيات و خميرمايﺔ تﺼوﻑ و سرمنشﺄﻱ كارهاﻱ خطير در

عالم و اساﺱ شور و شوﻕ و وجد و نهايت حاﻝ عارﻑ است كه با رسيدن به كماﻝ ،به فنا در

ﺫات معشوﻕ و وحدت عشﻖ و عاشﻖ و معشوﻕ منتهي ميشود( .رجاﺋي)612 :1364 ،

عشﻖ ،بزرگترين و بلﻜه تنها مقولﺔ عرفاﻱ اسالم و شايد همﺔ مﻜاتﺐ و مﺬاهﺐ عرفاني

است .اولين ريشﺔ مهم بﺤﺚ از عشﻖ در فرهنﮓ ﻏرﺏ ،به رسالﺔ »مهماني (ﺿيافت =

سمﭙوزيوم) افالطون« و رسالﺔ »اخالﻕ نيﻜوماخوسي ارسطو« ميرسد و در شرﻕ اسالمي،
كهنترين منبﻊ بﺤﺚ از عشﻖ ،همانا قرآن مجيد است كه در سورﺓ مباركﺔ ماﺋده به آن استناد
شده است( .خرمشاهي)1167 :1367 ،

ﮔويند عشﻖ آتشي است كه در دﻝ آدمي افروخته ميشود و براثر افروختگي آن ،آنﭽه جز

دوست است ،سوخته ﮔردد (لﻐتنامﺔ دهﺨدا ،ﺫيﻞ مدخﻞ »عشﻖ«) .داشتن معرفت به اين ﭼشمﺔ

طي مراتﺐ تﻜاملي در معرفت است كه از ديد عرفاني ،يﻚ اﺻﻞ در مسير
جوشان ،مستلزم ّ

هفت شهر عشﻖ است و سالﻚ بايد با پاﻱ جنون در اين وادﻱهاﻱ پرخطر وارد شود و با
48

شور و اشتياﻕ و دلي شرحه شرحه از فراﻕ ،آتﺶوار به نيستان وحدت برسد.

تطبيﻖ افﻜار و تالقي وجوه مشترك ﮔفتارﻱ موﻻنا و پاﺋولو كه فراسوﻱ زمان و مﻜان،

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

نﻈام فﻜرﻱ اين انسانهاﻱ فرشتهخو را بههم نزديﻚ ميكند و در مسير خودشناسي و
خداشناسي ،افﻖ روشني در تعليم فلسفﺔ زندﮔي ميﮔشايد و بهنوعي پاﺋولو را ادامهدهندﺓ راه

موﻻنا قرار ميدهد ،پردهبرداشتن از رازهايي است كه سرنوشت انسانها را بههم ﮔره ميزند
تا انديشﺔ متعالي و همسان اين دو عارﻑ در شاهراه دوست براﻱ روشنساختن راه سلوك،

مجاﻝ بروز يابد.

نﮕاﻫي به زندﮔينامﺔ ﭘاﺋولو

پاﺋولو كوﺋيلو در ساﻝ  1947در يﻚ خانوادﺓ متوسﻂ برزيلي بهدنيا آمد .پدرﺵ پدرو،

مهندﺱ و مادرﺵ ليژيا ،خانهدار بود .در هفتسالگي به مدرسﺔ عيسوﻱهاﻱ »سن ايگنايسو«

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

در ريودوژانيرو رفت و در مسابقﺔ شعر مدرسه ،اولين جايزﺓ ادبي خود را بهدست آورد.

آشنايي پاﺋولو با كتاﺏ مدارالسرطان هنرﻱ ميلر ،روﺡ طﻐيان را در او برانگيﺨت و باعﺚ

روﻱآوردن او به شﻜستن قواعد خانوادﮔي شد.

پاﺋولو تا هفدهسالگي دو بار در بيمارستان رواني بسترﻱ شد .بعدها با ﮔروه تﺌاترﻱ آشنا

شد و به روزنامهنگارﻱ روﻱ آورد .در آن ساﻝها تﺌاتر ازنﻈر طبقﺔ متوسﻂ ،سرﭼشمﺔ فساد

اخالقي بود .بعد از آن ،پاﺋولو براﻱ سومينبار در بيمارستان بسترﻱ شد و سرﮔشتهتر و

آشفتهتر از قبﻞ از بيمارستان مرخﺺ شد و در دنياﻱ دروني خود فرو رفت.

روانﭙزشﻜان به خانوادﺓ وﻱ ﮔفتند كه پاﺋولو ديوانه نيست و نبايد در بيمارستان رواني

بماند؛ فقﻂ بايد ياد بگيرد كه ﭼگونه با زندﮔي روبهرو شود .سي ساﻝ بعد از اين تجربه ،كتاﺏ

ورونيﻜا تﺼميم ميﮔيرد بميرد را نوشت.

در ساﻝ  ،1960همزمان با جنبﺶ هﭙيﮔرﻱ در دنيا ،پاﺋولو برخالﻑ نﻈر حﻜومت برزيﻞ،

موهايﺶ را بلند ميكرد.
شد.

همﻜارﻱ پاﺋولو با راﺋوﻝ سيشاﺱ آهنگساز ،سبﺐ نوشتن  60ترانه شد و پاﺋولو ثروتمند
در ساﻝ  ،1973پاﺋولو به عﻀويت انجمن دﮔرانديشي درآمد كه عليه ايدﺋولوژﻱ

است .وﻱ در ساﻝ  1977به لندن رفت و ساﻝ بعد به برزيﻞ بازﮔشت .يﻚ ساﻝ بعد با
كريستينا اويتيسﻜيا آشنا شد و ازدواﺝ كرد كه دومين ازدواﺝ وﻱ بود و اين زندﮔي مشترك

تا به حاﻝ ادامه دارد.

پاﺋولو در سفر ماهعسﻞ خود به اروپا ،بههنگام بازديد از اردوﮔاه مرگ داخاﺋو اشراقي به او

دست داد و در آنجا مردﻱ را ديد كه دو ماه بعد در كافهاﻱ در آمستردام بازهم با او مالقات
كرد ولي هرﮔز نامﺶ را نفهميد .آن مرد به او سفارﺵ كرد كه به مﺬهﺐ خويﺶ برﮔردد و

جادﺓ سانتياﮔو (جادهاﻱ زيارتي در دوران قرن وسطا) را طي كند.

پاﺋولو در همان ساﻝ ،كتاﺏ خاطرات يﻚ مﻎ و در ساﻝ بعد كتاﺏ نمادين كيمياﮔر و ساﻝ
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سرمايهدارﻱ تﺄسيﺲ شده بود .تجربﺔ اين دوران ،در كتاﺏ والگيرﻱها به روﻱ كاﻏﺬ آمده
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بعد بريدا ـ كه نقطﺔ عطﻒ زندﮔي پاﺋولو شد ـ را نوشت.

او در ساﻝ  ،1998تور مسافرتي موفقي را از استانبوﻝ آﻏاز كرد و در ساﻝ  2000به ايران

آمد و با استقباﻝ خيرهكنندهاﻱ مواجه شد.

آثار ديگر پاﺋولو عبارتاند از :عطيﺔ برتر ،مﻜتوﺏ ،نامههاﻱ عاشقانﺔ يﻚ پيامبر ،پدران،

فرزندان و نوهها ،كنار رودخانﺔ پيدرا نشستم و ﮔريستم ،كوه پنجم ،شيطان و دوشيزه پريم،

يازده دقيقه.

زندﮔينامﺔ تعليمي موﻻنا جاللالدين بلﺨي

جالﻝالدين مﺤ ّمد در ششم ربيﻊاﻻوﻝ  604هجرﻱ در شهر بلﺦ متولد شد .وﻱ در
خانوادهاﻱ پرورﺵ يافت كه سﻜوتﺶ با »اﷲ« درهم ميشﻜست و ﺫكر كلمﺔ »اﷲ« در
ﮔوﺵ اهﻞ خانواده طنينانداز بود .در اين خانه همه ﭼيز در نور »اﷲ« ﻏرﻕ بود( .زرينكوﺏ،

27 :1370ـ)19

كودك ،ساﻝ به ساﻝ بزرگ ميشد و در خانﺔ بهاءولد ،ابر و باد و مه و خورشيد و فلﻚ
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همه در كار آن بودند تا اين نهاﻝ آرزو ،هر روز بيشتر از پيﺶ ببالد و شاخه برآرد و سر بهسوﻱ
آسمان و خورشيد برافرازد( .همان ،ﺹ )21
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جالﻝالدين خردساﻝ از همان ساﻝهاﻱ كودكي آموخته بود كه در وراﻱ هرﭼه هست،

آنﭽه هست اوست ،جستوجو كند .آموخته بود نماز را كه راه مالقاتِ خدا است ،با ﺫوﻕ

حﻀور بهجا آورد و در شوﻕ اين لقاﻱ مقامي در بين نماز و دعاﻱ كودكانه اما سرشار از انﺲ و
اشتياﻕ ،ﺫوﻕ ﮔريﺔ زاهدانه را تجربه كند .آموخته بود روزهاﻱ طوﻻني را با روزههاﻱ طوﻻني

سركند .آموخته بود اوقات خود را به مطالعه ،تفﻜر ،و به استﻐراﻕ در ﺫكر و قرآن بگﺬارند و

حتي در بازﻱهاﻱ كودكانه هم مﺜﻞ يﻚ مرد به رمزهايي كه در وراﻱ ﻇاهر بازﻱها هست،

بينديشد (همان ،ﺹ  .)2727ﭼالﺶ فﻜرﻱ و حسادت عالءالدين مﺤمد خوارزمشاه و وحشت

هجوم تاتار و آوازﺓ جنﮓ ،خانوادﺓ بهاءولد را روانﺔ مﻐرﺏ ساخت »و آخرين خاطرهاﻱ كه
از اين »دروازه شرﻕ« در انديشﺔ اين نوباوﺓ خاندان بهاءولد باقي ماند ،خاطرﺓ مالقات با

تج ل
ّي و تالﻗي
ه
ف
ت
ش
ﻬ
ر
ع
ش
ﻖ
در...
شيﺦ فريدالدين عطار (پيرمرد خوﺵﮔفتار و شاعر ﺻوفي مشرﺏ نيشابور) بود( «.همان ،ﺹ

 .)50ﮔويند عطار در سيماﻱ مﺤمد ،نور ادارك و هشيارﻱ خارﻕالعادهاﻱ ديد؛ نسﺨهاﻱ از
اسرارنامﺔ خود را به او هديه داد و به بهاءولد ﮔفت كه اين فرزند بهزودﻱ آتﺶ در سوختگان

عالم خواهد زد (استعالمي .)18 :1369 ،موﻻنا جالالدين »از طريﻖ بﻐداد ،راه سرزمين آسياﻱ
ﺻﻐير را درپيﺶ ميﮔيرد و وارد منطقﺔ ارزنجان ميشود و ازطريﻖ ارزنجان ،به شهرﻱ كه
امروز قرامان و در آن روزها ﻻرنده ناميده ميشد ،وارد ميشود و هفت ساﻝ در ﻻرنده به

نشر معارﻑ ميپردازد و همسرﻱ براﻱ خود انتﺨاﺏ ميكند و پﺲ از آن همراه خانوادﺓ پدر

عازم قونيه ميﮔردد و بعد از اينﻜه پدرﺵ ﭼشم از هستي ناپايدار ميپوشد ،جانشين ﻻيﻖ

پدر ميشود( «.يازيجي)142 :1369 ،

قراﺋن نشان ميدهد كه جالﻝالدين درين ايام هنور بيشتر در جادﺓ شريعت و علم ﻇاهر

سلوك ميكرده است .مالقات شمﺲ تبريز كه مسير حيات او را دﮔرﮔون كرد ،درواقﻊ اثر
عمدهاﺵ همين نﻜته بود كه وﻱ را از اين تعلﻖ و تقيد فوﻕالعاده به علم ﻇاهر و از عشﻖ
به شﺄن و جاه فقيهانه كه تا حدﻱ از ميراﺙ روحاني پدرﺵ بهاءولد به وﻱ رسيده بود،
رهايي داد و با عالم عشﻖ و جﺬبهاﺵ آشنايي بﺨشيد( .زرينكوﺏ)96 :1368 ،

ﻏزليات شمﺲ تبريز ،يادﮔار آشنايي و هجران موﻻنا با شمﺲ است.

مولوﻱ شعر ميسرود و ﭼلﭙي آنها را يادداشت ميكرد و سﭙﺲ بر او ميخواند .كار آنان

در حوالي ساﻝ  658هـ  .ﻕ .شروﻉ شد و با تﺄخيرهايي تا هنگام مرگ مولوﻱ ادامه يافت

(ﭼيتيﻚ )6 :1385 ،و آن روز ،پنجم جمادﻱاﻵخر  672هـ  .ﻕ .بود.
عﺸق از ديدﮔاه موﻻنا

ازنﻈر مولوﻱ ،عشﻖ بر باطن و احواﻝ »روانشناختي« ﺻوفي كام ً
ال ﻏلبه مييابد ،اما از

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

عدهاﻱ تﺼور كردهاند كه فراﻕ شمﺲ تبريز باعﺚ شد كه جالﻝالدين مجالﺲ سماﻉ و
رقﺺ مﺬهبي فرقﺔ مولويه را كه آهنﮓ مﺤزون نياﺵ همراهي ميكند ،داير سازد و
ابيات فوﻕ را حاكي از اين امر ميدانند( .نيﻜلسون)82 :1366 ،
جالﻝالدين پﺲ از ناپديدشدن شمﺲ تبريز ،ﭼند ساﻝ به ﺻالﺡالدين زركوﺏ سرسﭙرد
و با مرگ ﺻالﺡالدين (662هـ  .ﻕ ،).روﺡ پرشور شاعر در وجود يﻜي از مريدانﺶ بهنام
حسامالدين ﭼلﭙي ،سرﭼشمﺔ الهام جديدﻱ يافت( .همان ،ﺹ 84ـ)83
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آنجا كه به ابعاد تجربي تﺼوﻑ مربوﻁ است نه به ابعاد نﻈرﻱ آن ،بايد آن را به تجربه درك

كرد .مولوﻱ اﻏلﺐ از مﺤاﻝبودن شرﺡ عشﻖ سﺨن ميﮔويد؛ ا ّما در ابياتي ،ديدﮔاهي مﻜمﻞ
برميﮔزيند:

هرﭼه ﮔويم عشﻖ را شرﺡ و بيان

ﭼون به عشﻖ آيم خجﻞ باشم از آن
(مﺜنوﻱ )1/112

پرسيد يﻜي كه عاشقي ﭼيست؟
آنگه كه ﭼو من شوﻱ ببيني

ﮔفتم كه مﭙرﺱ از اين معاني
آنگه كه بﺨواندت بﺨواني
(كليات شمﺲ ،ﺏ )29050 – 51

پﺲ عشﻖ را بايد تجربه كرد تا دريافت .اﮔر مولوﻱ از عشﻖ سﺨن ميﮔويد ،فقﻂ

براﻱ آن است كه تمناﻱ عشﻖ را در جان و دﻝ شنونده ،شعلهور سازد (ﭼيتيﻚ.)225 :1385 ،

افالطون در رسالﺔ »ﺿيافت« ميﮔويد كه عشﻖ ،همﺔ جهان را بههم پيوند ميدهد .موﻻنا

نيز همين باور را دربارﺓ عشﻖ دارد:
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آفرين بر عشﻖ ّ
كﻞ اوستاد
همﭽو خاك مف َترﻕ در رهگﺬر

ﺻدهزاران ﺫره را داد اتّﺤاد

يﻚ سبوشان كرد دست كوزهﮔر
(دفتر دوم 3728ـ ( )3727زماني)436 :1383 ،
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عشﻖ در موﻻنا آشتي تﻀادها است؛ هم ميسوزاند ــ يعني بزرگترين حجاﺏ را كه خود

آدمي است ،به مرتبﺔ فنا ميكشاند ــ و هم مانند نسيمي فرﺡبﺨﺶ و خنﻚ ،روﺡ آدمي را

مينوازد .معشوﻕ كسي است كه هم قهر دارد هم لطﻒ؛ و عاشﻖ لطﻒ و قهرﺵ را به جان
طبﻖ اخالﺹ ميﮔﺬارد و اين آشتي در تﻀادها است.
ميخرد و جانانه ،جان شيرين را در ِ
عاشقم بر قهر و لطﻒاﺵ من به جد

بوالعجﺐ من عاشﻖ اين هر دو ﺿد

(مﺜنوﻱ)1570 /1 ،

عشﻖ در كالم موﻻنا نور است كه اﮔر جان پﺬيرايﺶ باشد ،بيحجاﺏ بر معشوﻕ بتابد:
تا پﺬيرا ﮔردﻱ اﻱ جان نور را

تا ببيني بيحجﺐ مستور را

(مﺜنوﻱ)1287 / 3 ،

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

موﻻنا عشﻖ را به درياﻱ عدم تعبير ميكند كه عدم رمز نيستي و فنا است:
پﺲ ﭼه باشد عشﻖ درياﻱ عدم

درشﻜسته عقﻞ را آنجا قدم

(مﺜنوﻱ)4723 / 3 ،

عالمه همايي مينويسد:
مولوﻱ عالﺝ همﺔ علتها و ناآراميهاﻱ بشر و طريﻖ وﺻوﻝ به سعادت ابدﻱ را منﺤﺼر
به عشﻖ و فنا ميداند ،نه عشﻖ شهواني ،بﻞ عشﻖ الهي و عشﻖ رباني( ...همايي:1369 ،

)797

عﺸق از ديدﮔاه ﭘاﺋولو كوﺋيلو

پاﺋولو ،عشﻖ را به آن يگانﺔ خالﻖ هستي منﺤﺼر ميداند كه از عشقﺶ دمي به هستي

دميد تا خاليﻖ ﮔرد يﻜديگر آيند و نﻜتﺔ اوﺝ هستي ـ وﺻاﻝ ـ را در خود تجربه كنند .خداوند،
عشﻖ مطلﻖ است؛ بنابراين اﮔر خداوند عشﻖ است ،پﺲ بشر هم پيرو سنت عشﻖ است.

عشﻖ نيرويي است كه ما را بار ديگر به يﻜديگر ميپيوندد .پاﺋولو ميﮔويد عشﻖ هميشه در
تﺤرك است و به زمان و مﻜاني منﺤﺼر نيست:

پاﺋولو درمورد عشﻖ ،دو شعار عمده دارد :اولي ،آموختن عشﻖورزيدن؛ ديگرﻱ ،هر زمان

بهتر عشﻖورزيدن:

اين امر بايد هدﻑ ما در دنيا باشد :آموختن عشﻖورزيدن .زندﮔي به ما فرﺻت براﻱ
يادﮔيرﻱ در امر عشﻖورزيدن را اراﺋه ميدهد .زندﮔي يﻚ تعطيالت طوﻻني نيست،
بلﻜه يﻚ كالﺱ داﺋمي است و مهمترين شعار ما آموختن عشﻖورزيدن و هر زمان بهتر
عشﻖورزيدن است( .همان ،ﺹ )166
عشﻖ ،يﻚ ابراز و اﻇهار قوﻱ و ﻏني و سﺨاوتمند از زندﮔي ما و شﺨﺼيت ما و شﺨﺼيت
انسان در پيشرفتهترين مرحله از تﻜامﻞ وﻱ است( .همان ،ﺹ)167

پاﺋولو اين تمرين داﺋمي دربين لﺌيمان و تنﮓنﻈران را از موهبتهاﻱ خدايي ميداند و

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

عشﻖ هميشه تازه است .حتي اﮔر يﻚ بار يا دو بار و يا ﭼند بار در زندﮔي عاشﻖ شده
باشيم ،باز ما با عشﻖ جديد در موقعيت جديدﻱ قرار ميﮔيريم .اﮔر درجستوجوﻱ عشﻖ
باشيم ،عشﻖ نيز بهدنباﻝ ما ميآيد و ما را نجات ميدهد( .عطيﺔ برتر)81 ،
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معتقد است كه در ﭼنين وﺿعيتي ،روﺡ ما آبديدهتر خواهد شد و نبايد از ﭼنين موقعيتهايي
شﻜايت داشته باشيم:

سعي كنيد دنيا را همانند يﻚ مﻜان بزرگ آموزشي براﻱ عشﻖ ببينيد! بر عليه آن ﭼيزﻱ

كه در زندﮔيتان درحاﻝ روﻱدادن است ،مبارزه نﻜنيد! از اين امر شﻜوه نﻜنيد كه بايد
هميشه هوشيار باشيد .و اين اجبار است تا در مﺤيﻂهاﻱ لﺌيمانه و تنﮓنﻈرانه زندﮔي

كنيد و با روﺡهاﻱ حقير و پست روبهرو شويد و اين راهي است كه خداوند براﻱ تمرين و
ممارست شما آفريده است( .همان)

پاﺋولو ميﮔويد:

عشﻖ هميشه آن سﻜﺔ جارﻱ و مورد قبوﻝ جهان خواهد بود .اﮔر شما ميخواهيد به

ﭼيزهايي تسليم شويد ،اوﻝ خود را تسليم عشﻖ كنيد( .همان ،ﺹ )176

وﻱ ميﮔويد:

هركﺲ كه عشﻖ ميورزد ،همان كسي است كه پيروز از ميدان خارﺝ ميشود حتي اﮔر
هيﭻ پاداشي را دنباﻝ نﻜند! ﭼه زيبا و شﻜوهمند است زندﮔي كساني كه هميشه درمقابﻞ
روشنايي قرار دارند( .همان ،ﺹ )163

پاﺋولو عقيده دارد كه عشﻖ ،بدﻱهايي را كه در قلﺐ يﻚ انسان وجود دارد ،ﺫوﺏ و او
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را به يﻚ موجود جديد تبديﻞ ميكند و عاشﻖ را ﺻبور ،فروتن ،تﺤمﻞپﺬير ،سﺨي و ﺻادﻕ
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ميسازد .درنهايت مينويسد:

عشﻖ به يﻚ سد شباهت دارد كه اﮔر شﻜاﻑ كوﭼﻜي در آن ايجاد شود و آﺏ بتواند قطره
قطره از آن عبور كند ،اين قطرات رفتهرفته همﺔ سد را فرو ميريزند و هيﭻكﺲ قادر
نﺨواهد بود نيروﻱ سد را مهار كند .هنگاميكه ديوارهاﻱ سد فرو ميريزند ،عشﻖ حاكم
ميشود و ديگر اهميتي ندارد كه ﭼه ﭼيز ممﻜن يا ﻏيرممﻜن است؛ حتي اهميتي ندارد
كه آيا ميتوان معشوﻕ را دركنار خود نگاه داشت يا نه .عشﻖورزيدن يعني ازكﻒدادن
اختيار( .كنار رودخانﺔ پيدرا نشستم و ﮔريه كردم ،ﺹ )42

تجلي و تالﻗي ﻫفﺖ شهر عﺸق

واﻻترين هدﻑ هر نوﻉ عرفان ،اتﺤاد با خداوند يعني اﺻﻞ جهان است .در عرفان اسالمي،
طي يﻚ سلسله ﺻور ﮔوناﮔون عرﺿه ميشود و هر بار در رنﮓ تازهاﻱ
اين وحدت عارفانهّ ،

تج
لّي و تالﻗ

بهنمايﺶ درميآيد( .ريتر)227 :1374 ،

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

اين تجربه و رنﮓ در سير و سلوك سالﻚ ،ﭼهره و ﺫوﻕ دروني طريقت را بهشﻜﻞ مطبوﻉ

و مطلوﺏ آشﻜار ميسازد؛ در راه وﺻوﻝ ،رهرو را از منازﻝ و مراحﻞ ﮔوناﮔون ﮔﺬر ميدهد و

هر دم با منﻈرﺓ مﺨﺼوﺻي مواجه ميكند تا در فراز و نشيﺐ ،بيم موﺝ و ﮔرداﺏهاﻱ هايﻞ و
شﺐ سياه ،راه مقﺼود ﮔم نشود و از راه وانماند و با كماﻝ دريادلي و دليرﻱ و نهايت ﭼستي

طي طريﻖ كند و به سرمنزﻝ مقﺼود رسد.
و ﭼاﻻكي ِّ
روندﮔان طريقت ره بال سﭙرند

رفيﻖ عشﻖ ﭼه ﻏم دارد از نشيﺐ و فراز
(ديوان حافﻆ)349 :1365 ،

ﻃلب

»طلﺐ« در لﻐت بهمعني »جستن« است و در اﺻطالﺡ ﺻوفيان» ،طالﺐ« ،سالﻜي است
كه از شهوات طبيعي و لﺬات نفساني عبور كند و پردﺓ پندار از روﻱ حقيقت براندازد و از
كﺜرت به وحدت رود تا انسان كاملي شود .درحقيقت» ،طلﺐ« اولين قدم در تﺼوﻑ است
و آن حالتي است كه در دﻝ سالﻚ پيدا ميشود تا او را به جستوجوﻱ معرفت و تفﺤﺺ

در كار حقيقت وادارد( .ﮔوهرين)335 :1370 ،

موﻻنا معتقد است كه طلﺐ ،ما را به كوﻱ معشوﻕ سوﻕ داد؛ همﭽنانكه درد ،مريم را
زين طلﺐ بنده به كوﻱ تو رسيد

درد مريم را به خرمابُن كشيد

(مﺜنوﻱ)98/2 ،

تشبيه »طلﺐ« به »درد« كه كليد همﺔ مطلوبات است ،تا با ﮔوﺵدادن به نداﻱ دروني از

وﺻﻞ يار دور نشود ،افﻖ ﮔشودهشده به دنياﻱ مطلوﺏ است .پاﺋولو هم »طلﺐ« را در نداﻱ
قلبي منعﻜﺲ ميكند و اعتقاد دارد كه نداﻱ دروني آدمي هيﭻﮔاه او را نميفريبد:

مردﻱ كه در تركيه زندﮔي ميكرد ،سﺨناني راجﻊ به استاد بزرگ شنيد كه در ايران
باستان زندﮔي ميكرد .لﺬا بي ّ
معطلي و بالفاﺻله تمامي اموالﺶ را فروخت ،از خانوادهاﺵ
خداحافﻈي كرد و بهدنباﻝ علم و دانايي بهراه افتاد .پﺲ از ساﻝها سفر موفﻖ شد كلبهاﻱ
كه آن استاد بزرگ در آن زندﮔي ميكرد را بيابد .درحاليكه قلبﺶ مملو از احترام بود،
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بهسوﻱ خرمابن كشاند:
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نزديﻚ شد و در زد .استاد بزرگ در را باز كرد .مرد ﮔفت» :من از تركيه ميآيم .من تمامي

سفر را انجام دادهام تا از شما فقﻂ يﻚ سﺆاﻝ بﭙرسم« .پيرمرد با تعجﺐ به او نگاه كرد
و ﮔفت» :بسيار خوﺏ! فقﻂ يﻚ سﺆاﻝ ميتواني بﻜني«» .ﭼون بايد سﺆالي كه ميكنم
مشﺨﺺ و روشن باشد ،آيا ميتوانم به تركي با شما ﺻﺤبت كنم؟« مرد دانشمند ﮔفت:
»ميتواني! ا ّما حاﻻ ديگر به تنها سﺆاﻝ شما پاسﺦ دادهام .براﻱ دانستن هر ﭼيز ديگر،

از قلبت بﭙرﺱ .او به شما پاسﺦ نامناسﺐ نﺨواهد داد« .سﭙﺲ در را بست( .مﻜتوﺏ ،ﺹ

75ـ)74

دﻝ كه جايگاه تجلي خدا در درون انسانها است ،با طلﺐ دﻝ به حقانيت ميرسد:
اين طلﺐ در ما هم از ايجاد تست
هم طلﺐ از تست و هم آن نيﻜويي

رستن از بيداد يا رﺏ داد تست

(مﺜنوﻱ)1337/1 ،

ما كهايم اوﻝ تويي ،آخر تويي

(مﺜنوﻱ)1439/6 ،

موﻻنا بهﻏير از معشوﻕ هيﭻ نميبيند و اين اوﻝ و آخر هم خالي از تعﺐ نيست و آنها جز

امتﺤان الهي در مسير عشﻖ ،معناﻱ ديگر ندارند:
عشﻖ از اوﻝ ﭼرا خوني بود
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تا ﮔريزد آن كه بيروني بود

(مﺜنوﻱ)4751 /3 ،
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پاﺋولو هم اعتقاد دارد كه اين تعﺐها و وسوسهها ابراز خداوند هستند و زندﮔي با اين
تعﺐها شيرين و ج ّﺬاﺏ است:
مطمﺌن باشيد كه شما هر دقيقه كه ميﮔﺬرد ،زيباتر ميشويد ،اﮔرﭼه متوجه آن نشويد؛
ﭼراكه مشﻜالت و وسوسهها ابزارﻱ هستند كه مورد استفادﺓ خداوند قرار ميﮔيرند .اين
كلمات را بهخاطر داشته باشيد :استعداد در انزوا شﻜوفا ميشود و شﺨﺼيت در رودخانﺔ
زندﮔي( .عطيﺔ برتر ،ﺹ 168ـ)167

موﻻنا عقيده دارد كه اﮔر طلﺐ ج ّدﻱ باشد و از دﻝ نشﺄت بگيرد كه ّ
مﺤﻞ حﻀور الهي

است ،رسيدن به معشوﻕ امﻜانپﺬير خواهد بود:
اين طلﺐ مفتاﺡ مطلوبات تست
اين طلﺐ همﭽون خروسي در ﺻباﺡ

اين سﭙاه و نﺼرت رايات تست
ميزند نعره كه ميآيد ﺻبـاﺡ

(مﺜنوﻱ)1424 ،1443 /3 ،

پاﺋولو ميﮔويد خدا تمامي بندﮔانﺶ را ميطلبد:

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

بهياد داشته باشيد كه خداوند همﺔ ما را دعوت كرده و هيﭻ قيد و شرطي بر ما تﺤميﻞ

نﻜرده است! فقﻂ طي طريﻖ و خواستن ﻻزم است و همﺔ بندﮔانﺶ آﺏ حيات عشﻖ را

خواهند نوشيد( .مﻜتوﺏ ،ﺹ )126

عﺸق

دومين مرحله در سلوك ،اشتياﻕ و شور و عالقﺔ دروني و يا بهاﺻطالﺡ» ،عشﻖ« است

كه موجﺐ پايدارﻱ و برداشتن ﮔامهاﻱ مﺤﻜم و استوار در طريﻖ ميشود:

عشﻖ از بينادﻱترين مباني مﻜتﺐ عرفاني موﻻنا و كليد رمز احواﻝ و افﻜار او است( .زماني،
)432 :1383

موﻻنا معتقد است كه شور و اشتياﻕ و عشﻖ در مسير طريقت با خود شتاﺏ درپي دارد.

وﻱ ميﮔويد ﭼون نﻈر عاشﻖ فقﻂ بر معشوﻕ است ،اين عشﻖ موجﺐ شتاﺏ در سلوك

سالﻚ ميشود:

اين ﭼرا كردﻱ شتاﺏ اندر سياﻕ

ﮔفت از افراﻁ مهر و اشتياﻕ

(مﺜنوﻱ)1707/3 ،
(مﺜنوﻱ)3570/5 ،

پاﺋولو نيز بيان ميدارد كه شيفتگي درنهايت مبارزﺓ نيﻜو ،موجبات پيروزﻱ را آماده

ميكند و هم او است كه قدرتﺶ ،ما را جسور و شجاﻉ ميكند:

هنگامي كه عاشقيم و با تمامي وجود عشقمان را باور داريم و اينﻜه هيﭻ عاملي قادر نيست
ايمانمان را متزلزﻝ كند ،اين نيروﻱ عجيﺐ هميشه ياريمان ميدهد تا در لﺤﻈات مناسﺐ،
تﺼميمات مناسبي بگيريم و وقتي به هدفمان ميرسيم ،از توانمان درشگفت ميشويم.
ﭼون وقتي مشﻐوﻝ نبر ِد نيﻜو هستيم ،ﭼيز ديگرﻱ برايمان مهم نيست؛ شيفتگي ،ما را به
هدفمان ميرساند( .سفر زيارتي ،ﺹ )130

پاﺋولو توﺻيه ميكند كه از شفيتگي درونمان مراقبت كنيم و نگﺬاريم بهواسطﺔ

شﻜستهاﻱ كوﭼﻚ ،اين شيفتگي از ما دور شود:
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باده كاندر خنﺐ ميجوشد نهان

زاشتياﻕ روﻱ تو جوشد ﭼنان
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از آنجا كه نميدانيم »شيفتگي« قدرت عﻈيمي است ،اجازه ميدهيم از ﭼنﮓ ما بگريزد
و ازياد ميبريم كه اين خود ما بوديم كه اجازه داديم اين قدرت جادويي يعني تجلي آﮔاپه

(= نقطﺔ اوﺝ عشﻖ) در قالﺐ شيفتگي كه توجيهكنندﺓ همه ﭼيز است ،نابود شود( «.همان،

ﺹ )132

مفهوم شيفتگي اين است:

آفرينﺶ تﺼوير فردﻱ در ﺫهن و عدم آﮔاهي از اينﻜه تﺼوير ﭼيست و اين يعني عشﻖ،
يعني تقسيم دنيا با فردﻱ ديگر( .فرشتﺔ نگهبان ،ﺹ 215ـ)214

جان و سر تو كه بگو باقيﺶ

كه دهنم بسته شد از اشتياﻕ
(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،3ﺏ )13911

ﭼه دهم شرﺡ اشتياﻕ؟ كه خود

ماهيام من ،تو بﺤر اكرامي

(كليات شمﺲ ،ﺝ ،7ﺏ )33843

معرفﺖ
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معرفت نزد علما ،همان علم است و هر عالم به خداﻱ تعالي عارﻑ است و هر عارفي عالم؛
ولي درنزد اين قوم ،معرفت ﺻفت كسي است كه خداﻱ را به اسما و ﺻفاتﺶ شناسد و
تﺼديﻖ او در تمام معامالت كند( ...ﮔوهرين)336 :1370 ،
در نﻈر اكﺜر عرفا» ،معرفت« عبارت است از حالتي كه در آن تمام شﻜوك و شبهات
ازپيﺶ سالﻚ حﻖبين برخيزد و بﺤر ابد با بﺤر ازﻝ درآميزد( .سجادﻱ)733 :1378 ،

موﻻنا از »معرفت« با عنوان »نردبان بام حﻖ« ياد ميكند:
عقﻞ و عشﻖ و معرفت شد نردبان با ِم حﻖ

ليﻚ حﻖ را در حقيقت نردباني ديگرست

(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،1ﺏ )4094

از ديدﮔاه موﻻنا ،عارفي كه درباﺏ »معرفت حﻖ« انديشه كند و خود را در م ّواﺝ جﺬبات

جمالي و جاللي مﺤبوﺏ رها سازد ،به آنﭽنان شﻜوه و جاللي دست پيدا ميكند كه افالك
دربرابر عﻈمت انديشﺔ او لنﮓ و ناقﺺ تجلي ميكند:
ﮔمان عارﻑ در معرفت ﭼو سير كند

هزار اختر و مه اندر آن ﮔمان نرسد
(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،2ﺏ )9549

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

كوه است جان در معرفت ،تن برگ كاهي در ﺻفت
بر برگ كي ديده است كﺲ يﻚ كوه را آويﺨته

(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،5ﺏ )24161

موﻻنا در مراتﺐ معرفتي خود كه در سرودهها و نوشتههايﺶ ،مشتاقانه ،همﺔ علوم خود را

ناشي از معرفت ميداند ،با بياني شيوا و نگاهي به حديﺚ » َم ْن َع َر َﻑ نَف َْس ُه فقد عرﻑ َربﱠ ُه«،
اعتقادات خود را بيان ميكند .وﻱ ميﮔويد هر كسي خود را بشناسد ،در سراﻱ جاودانگي و

امنيت براﻱ خود قﺼرﻱ ساخته است:

اﻱ خنﻚ آن را كه ﺫات خود شناخت

اندر امن سرمدﻱ قﺼرﻱ بساخت
(مﺜنوﻱ)3341 /5 ،

سمت و سوﻱ فﻜرﻱ و انديشﺔ پاﺋولو نيز در آثارﺵ بر »خودشناسي« و از آن پﺲ،

»خداشناسي« است .وﻱ اعتقاد دارد كه قلﺐ آدمي مشوﻕ و ياريگر او در مسير عشﻖ خواهد

بود؛ مسيرﻱ كه شﺨﺺ در آن ،بهدنباﻝ افسانﺔ شﺨﺼي و شناخت خود و خداﻱ خود است.

پاﺋولو در كتاﺏ كيمياﮔر ،زماني كه مرد كيمياﮔر و جوانﻚ در مسيرﻱ با هم همسفر شدهاند

و بهﺻورتي نمادين ،كيمياﮔر نقﺶ مراد و پير عرفاني را دارد ،از سﺨنان و بﺤﺚهاﻱ بين
آن دو مينويسد:

در كتاﺏ كيمياﮔر ،جوانﻚ بهدنباﻝ ﮔنجي ساﻝها سفر ميكند اما سرانجام درمييابد كه

آنﭽه بهدنبالﺶ بوده است ،در حياﻁ ﺻومعه ،در جايي كه ﮔوسفندان را ميخواباند ،دفن شده

است (آنﭽه خود داشت ز بيگانه تمنا ميكرد) .در اين كتاﺏ ،جوانﻚ بهدنباﻝ افسانﺔ شﺨﺼي

فصلنامة علمی ـ پژوهشی

قلﺐها هميشه به مردان كمﻚ ميكنند اما بيشتر به كودكان و اطفاﻝ و سالﺨوردﮔان
كمﻚ ميكنند( .ﺹ )140
بلي! اين حقيقت دارد كه هركدام افسانﺔ شﺨﺼي خود را دارند اما يﻚ روز اين افسانﺔ
شﺨﺼي به سرانجام خود خواهد رسيد .در اين ﺻورت ،تبديﻞشدن به ﭼيزﻱ بهتر و داشتن
يﻚ افسانﺔ جديد يﻚ ﺿرورت است تا آنﻜه روﺡ دنيا واقع ًا يﻚ ﭼيز تنها و واحد باشد...
جوانﻚ ﮔفت :براﻱ همين است كه كيمياﮔرﻱ وجود دارد براﻱ آنﻜه هر انساني بهدنباﻝ
ﮔنﺞ خود باشد و آن را پيدا كند و پﺲ از آن بﺨواهد به ﭼيزﻱ بهتر از زندﮔي قبلياﺵ
تبديﻞ شود( .ﺹ )160
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خود حركت ميكند و در وادﻱهاﻱ ناشناخته ﮔام ميﮔﺬارد و از همه دﻝ ميكند و ترك يار
و ديار ميكند ا ّما آنﭽه عايدﺵ ميشود ،آن است كه ﮔنﺞ در وجودﺵ نهفته است و اينجا

است كه مي ﮔويد» :هرجا دلت باشد ،ﮔنجت نيز آنجا است« (ﺹ .)171

اين داستان بلند كه در رنﮓ و لعاﺏ معرفت در كتاﺏ كيمياﮔر شﻜﻞ ﮔرفته ،در دفتر ششم

موﻻنا آمده و پاﺋولو با اندكي تﻐييرات اين داستان را از مﺜنوﻱ اخﺬ كرده و در اين كتاﺏ شرﺡ

و بسﻂ داده است:
بود يﻚ ميراثي ماﻝ و عقار
مرد ميراثي ﭼو خورد و شد فقير
خود كه كوبد اين در رحمت نﺜار
خواﺏ ديد او هاتفي ﮔفت او شنيد
رو به مﺼر آنجا شود كار تو راست

در فالن موﺿوﻉ يﻜي ﮔنجي است رفت
بيدرنگي هين ز بﻐداد اﻱ نژند

60

ﭼون ز بﻐداد آمد او تا سوﻱ مﺼر
بر اميد وعدﺓ هاتﻒ كه ﮔنﺞ

جمله را خورد و بماند او عور و زار...
آمد اندر يا رﺏ و ﮔريه نفير
كه نيابد در اجابت ﺻد بهار
كه ﻏناﻱ تو به مﺼر آيد پديد
كرد ُكديت را قبوﻝ او مرتجاست
درپي آن بايدت تا مﺼر رفت

رو بهسوﻱ مﺼر و م ْن َبتﮔاه قند
ﮔرم شد پشتﺶ ﭼو ديد او روﻱ مﺼر
يابد اندر مﺼر بهر دفﻊ رنﺞ...

(مﺜنوﻱ4245 / 6 ،ـ)4206
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موﻻنا ميﮔويد نفقﺔ اين جوان تمام ميشود و سرﮔردان ،ﮔرفتار عسﺲ ميشود و كتﻚ

ميخورد ولي مهلت مييابد تا ماجراﻱ خود را بگويد و خواﺏ خويﺶ را بر آنان بيان ميكند
و رهايي مييابد ولي عسﺲ ّ
مﺤﻞ ﮔنﺞ واقعي او را براﻱ وﻱ آشﻜار ميسازد:
زين بشارت مست شد دردﺵ نماند
بازﮔشت از مﺼر تا بﻐداد او
خانه آمد ﮔنﺞ را او بازيافت

استغنا

ﺻدهزار الﺤمد بيلﺐ او بﺨواند...
ساجد و راكﻊ ثناﮔر شﻜرﮔو
كارﺵ از لطﻒ خدايي ساز يافت

(مﺜنوﻱ4385 /6 ،ـ)4324

بهمعني »بينيازﻱ«؛ كه مﺨﺼوﺹ خدا است ،ﭼه او ﻏني است و جز او جمله فقير .در

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

اين واژه ـ كه وادﻱ ﭼهارم هفت شهر عشﻖ نيز ناميده ميشود ـ فقر و ﻏنا جمﻊ آمدند يعني
فقر نسبت به معشوﻕ و استﻐنا از ﻏيرمعشوﻕ( .لﻐتنامﺔ دهﺨدا)

فقر ﭼنانﻜه ﺻوفيان ميﮔويند ،متﻀمن استﻐناﻱ از خلﻖ است؛ پﺲ نتيجﺔ آن عزت است
نه خوارﻱ و ﺫلّت ،زيرا اﺻﻞ خوارﻱها و ﺫلتها حاجت و نياز است و درويشان ﮔرد نياز و

حاجت ما ّدﻱ را از دامن دﻝ ستردهاند و آستين بينيازﻱ بر جهان و جهانيان افشاندهاند.
در ﭼنين حالتي ،خوارﻱ متﺼور نميشود و دارندﺓ آن ،عزيز دو جهان است( .فروزانفر،

1346ـ)1006 :1336

دو واژﺓ فقر و ﻏني با معاني متﻀاد ،درحقيقت هدفي واحد در وجود سالﻚ حقيقي دارند

ــ هم بينياز و هم نيازمند ــ جانشان نيازمند انوار الهي و دلشان بينياز از ﻏير خدا است.
حاﻝ ما اين است در فقر و ﻏنا

هيﭻ مهماني مبا مﻐرور ما

فقر فﺨرﻱ نز ﮔزاﻑ است و مجاز

ﺻد هزاران عز پنهان است و ناز

ﮔفت اﻱ زن تو زني يا بوالﺤزن

فقر فﺨر آمد مرا بر سر مزن

(مﺜنوﻱ)2269 /1 ،
(مﺜنوﻱ)2357 /1 ،
(مﺜنوﻱ)2342 /1 ،

پاﺋولو درمقام فقر و استﻐنا و بهعبارتي كشمﻜﺶ نياز و بينيازﻱ ،،فقر را برميﮔزيند .او

با زندﮔي روبهرو شود:

وقتي انتﺨاﺏ كردﻱ ،ديگر به جايي كه انتﺨاﺏ كردﻱ ،تعلﻖ دارﻱ .يﻚ كشور تجزيهشده
نميتواند درمقابﻞ دشمن از خود دفاﻉ كند .انساني كه روحﺶ تقسيم شده باشد ،نميتواند
بهشﻜﻞ شايستهاﻱ با زندﮔي روبهرو شود( .كنار رودخانﺔ پيدرا نشستم و ﮔريه كردم ،ﺹ
)104

اين پﺬيرفتي بماندﻱ زان دﮔر

مﺤﺐ از ﺿدمﺤبوﺏ است كر
كه ّ

كورم از ﻏيرخدا بيــنا بدو

مقتﻀــاﻱ عشﻖ اين باشد بگو

(مﺜنوﻱ)1626 /4 ،
(مﺜنوﻱ)2363 /3 ،
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اعتقاد دارد كه اﮔر دﻝ آدمي به ﻏيرمﺤبوﺏ تعلﻖ داشته باشد ،نميتواند بهشﻜﻞ شايستهاﻱ
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خودت بهتر ميداني كه ﭼقدر مشﻜﻞ بود تا تﺼميم بگيرﻱ از همه ﭼيز دست بﻜشي و
بهدنباﻝ شمشيرت در جادﺓ سانتياﮔو راه بيفتي .اين كار به اين دليﻞ برايت دشوار بود كه
اسير ﮔﺬشته بودﻱ ،قب ً
ال شﻜست خورده بودﻱ و ميترسيدﻱ بازهم شﻜست بﺨورﻱ ،به

ﭼيزهاﻱ زيادﻱ دست يافته بودﻱ و ميترسيدﻱ كه آنها را ازدست بدهي .با وجود اين،
عاملي قدرتمندتر از همﺔ آنها خودنمايي كرد :ميﻞ تو براﻱ شمشيرت؛ تﺼميم ﮔرفتي
خطرها را به جان بﺨرﻱ( .سفر زيارتي ،ﺹ)30

آدمي را عجز و فقر آمد امان

از بالﻱ نفﺲ پرحرﺹ و ﻏمان

(مﺜنوﻱ)3283 /3 ،

پاﺋولو بينيازﻱ از ﻏيرحﻖ را آنقدر وسعت ميبﺨشد كه حتي معتقد است در راه وﺻاﻝ ،از

تن كه وسيلﺔ ارتباﻁ بين جهان مادﻱ و حقيقت است ،بايد ﮔﺬشت .وﻱ در كتاﺏ مﻜتوﺏ ،با

ﺫكر حﻜايتي اﻇهار ميدارد كه ﮔامهاﻱ نو در زندﮔي ،مستلزم ترك ﮔﺬشته است:

سن آنتونيوﻱ مقدﺱ در ﺻﺤرا زندﮔي ميكرد كه روزﻱ جواني به نزد او آمد و ﮔفت:
»پدر! تمامي ﭼيزهايي كه داشتم فروختم و به فقرا دادم و فقﻂ اسباﺏ و اثاثيﺔ بسيار

مﺨتﺼرﻱ را براﻱ خود نگاه داشتم تا بتوانم به بقاﻱ خود ادامه دهم؛ بسيار تمايﻞ دارم كه
شما راه نجات را به من بياموزيد« .سن آنتونيو نيز از جوان خواست مابقي ﭼيزهايي را كه
برايﺶ مانده بود ،بفروشد و با پوﻝ حاﺻﻞ از شهر ﮔوشت بﺨرد و در راه بازﮔشت نيز آن
ﮔوشتها را درحاليكه به بدنﺶ بسته است ،با خود حمﻞ كند.
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جوانﻚ اطاعت كرد .بههنگام برﮔشتن ،مورد حمله و هجوم سﮓها و پرندﮔان شﻜارﻱ
كه يﻚ تﻜه از ﮔوشت را ميخواستند ،قرار ﮔرفت .جوانﻚ درحاليكه بدن زخمي و لباﺱ
پارهاﺵ را نشان ميداد ،ﮔفت :اينﭼنين بازﮔشتم.
آنهايي كه ﮔام نوﻱ در زندﮔيشان برميدارند و هنوز ميخواهند كمي از زندﮔي قبليشان
را حفﻆ كنند ،سرانجام از ﮔﺬشتﺔ خود ﺻدمه و زيان ميبينند .اين تفسير و برداشت آن
قديﺲ بود( .مﻜتوﺏ ،ﺹ 28ـ)27
ﭼيزﻱ كه سﺨت و دشوار است ،دستبرداشتن از خودمان است و ا ّما سﺨتتر از آن ،درپي
پاداﺵ بودن ،درپي خودمان ،هنگامي كه عشﻖ ميورزيم ،است( .عطيﺔ برتر ،ﺹ )154

توحيد

حدوثيت به رﺅيت قدم.
تجريد قلﺐ است از
ّ

تج
لّي و تالﻗ

در كتاﺏ طبقاتالﺼوفيه آمده است:

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

توحيد ﺻوفيان آن است :ديده جز يﻚ نبيند ،دﻝ جز يﻚ نداند .جز يﻚ در عالم نايد.
توحيد ﺻوفيان كه به ﻏايت رسد ،زبان ﮔنﮓ ﮔردد؛ ﮔر اثرﻱ ﮔويي ،زبان ناطﻖ ﮔردد.
(ابوالقاسمي)229 :1383 ،

زان سوﻱ حﺲ عالم توحيد دان

ﮔر يﻜي خواهي بدان جانﺐ بران

ﭼيست توحيد خدا آموختن
ﮔر همي خواهي كه بفروزﻱ ﭼو روز

خويشتن را پيﺶ واحد سوختن
هستي همﭽون شـﺐ خود را بسوز

(مﺜنوﻱ)3099 /1 ،

(مﺜنوﻱ3009 /1 ،ـ)3008
ديدﮔاه موﻻنا دربارﺓ توحيد با اعتقادات قدما تشابهاتي دارد .موﻻنا نيز معتقد است كه
توحيد حقيقي آن است كه انسان خود را از هر خشﻚ و ترﻱ پاك ﮔرداند و از ماسوﻱاﷲ
بﭙرهيزد( .ابوالقاسمي)231 :1383 ،

خود را بيفشان ﭼون شجر ،از برگ خشﻚ و برگ تر

بيرنﮓ نيﻚ و رنﮓ بد توحيد يﻜتويي بود

(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،2ﺏ )5766
توحيد درحقيقت ،حركت از كﺜرت بهسوﻱ وحدت و يﻜيدانستن طالﺐ و مطلوﺏ است.
(ابوالقاسمي)231 :1383 ،

ﺻفات طالﺐ و مطلوﺏ را جدا ديده
(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،5ﺏ )25413

وحدت و كﺜرت را ميتوان به منشورﻱ تشبيه كرد كه يﻚ نور واحد از آفتاﺏ با عبور
از منشور به رنﮓهاﻱ متفاوت تبديﻞ ميشود و وحدت اشعه به كﺜرت نور مب ّدﻝ ميشود.
وحدانيت خدا نيز ﭼنين است:
اﮔر كسي با عشﻖ شادمان است ،پﺲ با خداوند شادمان است؛ براﻱ آنﻜه خداوند عشﻖ
است( .عطيﺔ برتر ،ﺹ )180

خلﻖ حﻖ افعاﻝ ما را موجد است

فعﻞ ما آثار خلﻖ ايزد است

(مﺜنوﻱ)1482 /1 ،
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پاﺋولو اعتقاد دارد كه اﮔر قالﺐ توحيد ازقبﻞ آماده باشد ،معنايﺶ را ازدست ميدهد:
همراه با استادم به تماشاﻱ مسابقﺔ شطرنجي در پاركي در سنديگوﻱ كاليفرنيا رفتيم.
ﮔفتم :اﮔر جستوجوﻱ روحاني ميتوانست مﺜﻞ اين بازﻱ ،فرموﻝهايي داشته باشد ،خيلي

آسانتر بود .استادم با خنده پرسيد :ميداني واژﺓ »فرموﻝ« از كجا آمده؟ از واژﺓ ﻻتين
»فرم« ميآيد ،قالبي كه براﻱ درستكردن شيريني ،خمير را در آن ميريزند؛ و اما آيا

ميتوان خداوند رحمان ،فرشتگان و ابديت ،همه را مﺤبوﺱ و در يﻚ فرم تﺼور كرد؟
ميتوانيم خودمان را مﺜاﻝ بزنيم .ا ّما دنباﻝكردن مقلّدانﺔ راه ديگران ،معناﻱ زندﮔي و

هيجان را ازميان ميبرد .يﻚ مبارزﺓ منﺤﺼربهفرد ممﻜن است دشوارتر باشد اما بسيار

پرحركتتر و جالﺐتر است( .دومين مﻜتوﺏ ،ﺹ )79
رسيدن به خداوند ،با او بودن در تمامي ابعاد زندﮔي است نه فقﻂ در شرايطي ممتاز ،مانند
لﺤﻈات ارتباﻁ با خدا يا نيايﺶ .هميشه خدا را بايد تجربه كرد :بههنگام قدمزدن در جاده،
بههنگام شادﻱ ،بههنگام تالﺵ براﻱ فهميدن متني كه درحاﻝ مطالعهاﺵ هستيم .خداوند
آميﺨتﺔ همﺔ اينها است .هر موقعيتي ،براﻱ درك او و ﮔفتن اينﻜه خدا با ماست ،مناسﺐ
است( .همان ،ﺹ )63

نقﺶ من از ﭼشم تو آواز داد

كه منم تو ،تو مني در اتﺤاد
(مﺜنوﻱ)103 /2 ،
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حيرﺕ

»حيرت« در لﻐت بهمعني »سرﮔشتگي« و »سرﮔرداني« است و در اﺻطالﺡ ﺻوفيه آمده

است» :حيرت ،واردﻱ است كه بر قلﺐ عارفان بهﮔاه تﺄمﻞ و حﻀور درميآيد و اين وارد
قلبي ،آنان را از تﺄمﻞ و تفﻜر بازميدارد« .دينشناسي موﻻنا مبتني بر حيرتزايي است نه

حيرتزدايي (زماني :1383 ،ﺹ .)548

ﮔه ﭼنين بنمايد و ﮔه ﺿ ّد اين

جز كه حيراني نباشد كار دين

عقﻞ بفروﺵ و جمله حيرت خر

كه تو را سود از اين خريد آيد

(مﺜنوﻱ)312 /1 ،

(كليات شمﺲ ،ﺝ  ،2ﺏ )10448

پاﺋولو هم معتقد است كه راهنماﻱ انسان در اين مسير ،خود مسير است:
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در...
كمي توقﻒ كردم .انديشهاﻱ كه تا آن زمان نوزداﻱ بيﺶ نبود ،منفجر شد و همه ﭼيز
روشن شد و موجي از آﮔاپه (= عشﻖ الهي) سراپايم را فراﮔرفت .با تمامي وجود آرزو كردم
پتروﺱ آنجا بود تا آنﭽه را منتﻈر بودم از من بشنود ،به او بگويم ...از كوه باﻻ رفتم.

كمكم با هرﭼه در جا ّده بر سر راهم قرار ميﮔرفت ،مشﻐوﻝ حرﻑزدن شدم؛ با تنﺔ درخت،
ﮔوداﻝهاﻱ آﺏ ،برگهاﻱ روﻱ زمين و درختان تاك زيبا .تمريني بود كه مردم عادﻱ
انجام ميدادند ،تمريني كه كودكان آن را ميدانستند و بزرگترها فراموﺵ كرده بودند.

درست ساعت  4بعدازﻇهر و در لﺤﻈهاﻱ كه داشتم از كوه باﻻ ميرفتم ،متوجه شدم همان
معجزه براﻱ من رﺥ داد .پﺲ از آن همه وقت كه در پيمودن جادﺓ سانتياﮔو ﺻرﻑ كرده
بودم ،اينﻚ جا ّده مرا ميپيمود .آنﭽه را ديگران »اشراﻕ« مينامند ،دنباﻝ كردم( .ﮔزيدهاﻱ
از سفر زيارتي ،ﺹ 266ـ)261

خداوندا! نه مرا به اين ﺻليﺐ كشيدهاند و نه ميتوانم تو را بر رويﺶ ببينم .ﺻليﺐ خالي
است و بايد هميشه اينﮔونه باقي بماند .زمان مرگ سﭙرﻱ شده و اينﻚ خدايي در درونم
زاده شده است( .سفر زيارتي ،ﺹ )269

موﻻنا هم ﮔاهي از حيرت ،در حيرت است و فﻜر و عقﻞ را ُرفتهشدﺓ حيرت ميداند:
حيرتي بايد كه روبد فﻜر را

(مﺜنوﻱ)116 /3 ،
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آخرين مرحلﺔ هفت شهر عشﻖ ،جايي كه عاشﻖ و معشوﻕ در وجود هم مﺤو ميشوند و

عشﻖ به اوﺝ خود ميرسد ،در »فنا« متجلي است:

در آثار ﺻوفيان ،تﻐييردادن شﺨﺼيت از راه زدودن حاﻻت و ﺻفات ناپسند و آراستن روﺡ
به اخالﻕ و ﺻفات الهي و همﭽنين بيخويشي عارﻑ بهواسطﺔ استﻐراﻕ تام در نوراﻻنوار
هستي مطلﻖ» ،فنا« تعريﻒ شده است( .زماني)586 :1383 ،

ﮔفت معشوقي به عاشﻖ زامتﺤان
مر مرا تو دوستتر دارﻱ عجﺐ
ﮔفت  :من در تو ﭼنان فاني شدم
هستي من جز نام نيست
بر من از
ِ
ز آن سبﺐ فاني شدم من اينﭼنين

در ﺻبوحي كان فالن ابنالفالن
يا كه خود را؟ راست ﮔو يا ﺫالﻜرﺏ
كه ُپرم از تو ز ساران تا قدم
در وجودم جز تو اﻱ خوﺵكام نيست
همﭽو سركه در تو بﺤر انگبين
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همﭽو سنگي كو شود ُكﻞ لعاﺏ ناﺏ
وﺻﻒ آن سنگي نماند اندر او

پر شود او از ﺻفات آفتاﺏ
پر شود از وﺻﻒ خور او پشت و رو
(مﺜنوﻱ2026 /5 ،ـ)2020

»آﮔاپه« در نزد پاﺋولو ،آخرين درجﺔ عشﻖ است ،همانطور كه فنا آخرين وادﻱ مراتﺐ

عشﻖ است .بهنﻈر پاﺋولو ،با ﮔﺬشتن از درجات عشﻖ و پايينتر (اروﺱ ،فيلوﺱ) به مرتبتي
ميرسيم كه در عشﻖ فاني ميشويم و ديگر اينجا دوست و دشمن يﻜي است:

روزﻱ مارتين لوتركينﮓ ﮔفت كه وقتي مسيﺢ از دوستداشتن دشمن سﺨن بهميان آورد،
منﻈورﺵ همان آﮔاپه بود( .سفر زيارتي ،ﺹ )130

احساﺱ كردم زندﮔي از من فاﺻله ﮔرفته است ﭼون مقدار زيادﻱ از آﮔاپﺔ درونم را كشته

بودم؛ ا ّما اينﻚ عشقي كه فنا ميكرد ،بازﮔشته بود و قدسيان با همان شورﻱ كه از كودكي
بهياد داشتم ،از آسمان به من لبﺨند ميزدند( .سفر زيارتي ،ﺹ )134

پاﺋولو از لوازم امر فنا ،به شﺐ تاريﻚ توجه ميكند و رازﮔونگي سالﻚ را در درازﻱ آن

و بيدلي راهرو ميجويد:

شﺐ تاريﻚ ،هنگامي فرا ميرسد كه فرد زندﮔياﺵ را دﮔرﮔون ميكند و عليرﻏم
هراﺱهايﺶ ﮔام برميدارد .مشاركت ،لﺤﻈهاﻱ فرا ميرسد كه بنا به ﮔفتﺔ يونﺲ پيامبر،
خود خداوند در شﺨﺺ سﻜني ميﮔزيند و راز معجزههاﻱ خود را در شﻜوه و عﻈمت خدا
آشﻜار ميسازد( .دومين مﻜتوﺏ ،ﺹ )105
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آرﻱ! پاﺋولو نيز دقيق ًا هفت شهر را ﮔشته است ،ا ّما با اﺻطالحات و نامهاﻱ ديگر.
نتيجه

ماحﺼﻞ مجموﻉ مباحﺚ اين است كه موﻻنا و پاﺋولو ــ اين دو ﮔوينده و نويسندﺓ بزرگ

ــ در راه عرفان ،ﭼشمانداز روشني از عشﻖ الهي را پيﺶروﻱ انسانها قرار دادهاند و باتوجه
به مشابهات فراوان فﻜرﻱ و مﻀامين مشترك ،فاﺻلﺔ زماني و مﻜاني مانعي در راه وﺻوﻝ

به عشﻖ حقيقي در نهاد انسانها نيست و فطرت پاك آنها در سلوك معنوﻱ و نوراني،

شرﻕ و ﻏرﺏ نميشناسد و از ديگرﻱ و ديگرانديشي فاﺻله ميﮔيرد و وسوسههاﻱ شيطاني

تج
لّي و تالﻗ

ي هف
ت شﻬر عشﻖ در...

را بيارزﺵ مييابد و به آنها جامﺔ عمﻞ نميپوشاند .تالقي و تجلي هفت شهر در آثار و

انديشههاﻱ اين دو متفﻜر و درياﻱ م ّواﺝ عشﻖ الهي ،مسير خداشناسي را هموار و روشن
نشان ميدهد و كمﻚ ميكند سالﻚ با ﮔامنهادن در آن شاهراه كه به منزلگه دلدار ختم

ميشود ،به نداﻱ دﻝ خود جواﺏ مﺜبت دهد.
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