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 عرفان شرقی در غرب

 ایدکتر سید مرتضی الهی قمشه

 

 

  

 )گورجیف(« نهایت است: حماقت بشر و بخشش خداوند.و چیز بید»

ویژه عرفان اسالمی از طریق اسپانیای مسلمان های ادبی عرفان شرقی بهاند. جنبهشرق و غرب در همه اعصار و قرون با هم تبادل علمی و فرهنگی داشته

وسطی، دانشمندان مسیحی شروع به ترجمه علوم و ادبیات از زبان عربی به  طور در طی جنگهای صلیبی، وارد ادبیات غرب شد. در اواخر قرونو همین

های دیگر اروپایی ترجمه گردید. جالب آنکه اکثر کتب یونانی ها از التین به زبانزبان التین کردند. فلسفه و علوم اسالمی همگی از عربی به التین و بعد

اند نه از یونانی! متخصصان تاریخ علم معتقدند که این های اروپایی برگردان شدهبان عربی به زبانهای ارسطو و افالطون و غیره( نیز از ز)مثل رساله

 ای داشته است.ها در تحول علمی و هنری غرب )رنسانس( تأثیر عمدهترجمه

سال پیش  ۴۰۰به قرن هفدهم، یعنی حدودهای اروپایی ها متوجه اهمیت ادبیات عرفانی شدند. ترجمه اشعار موالنا به زباندر دوره روشنفکری، غربی

همه این گردد. عرفان ایرانی از طریق ترجمه اشعار عرفانی حافظ و موالنا، تأثیر مهمی در شکل گرفتن روشنفکری و ادبیات رمانتیک اروپا داشت. بابرمی

نیته( و شروع زندگی ماشینی، عرفان به عنوان یک پناهگاه ها نگذاشت تا اینکه در دوره تجددگرایی )مدرعرفان اثر چندانی در زندگی روزمره اروپایی

طور برخی از ای از روشنفکران غربی و همینسوز در اروپا، عدهمعنوی مورد توجه بیشتری قرار گرفت. با هجوم ماشینیزم و شروع جنگهای خانمان

های بندی زیبایی عرضه کردند تا به نیاز معنوی اروپاییو در بستهتأثیر فرهنگ غرب بودند، عرفان را ساده کردند که بیشتر تحت« روشنفکران شرقی»

ویژه بعد از جنگ جهانی دوم رواج بسیاری در غرب کرد، پاسخ دهد. این کار در بین دو جنگ جهانی و بهکرده که دیگر مسیحیت ارضایشان نمیتحصیل

 پیدا کرد و هنوز هم رواج دارد.

http://www.ettelaat.com/mobile/wp-content/uploads/picdata/2020/10/10-20/20-21-50.jpg


2 

هایی به عرفان را نام برد. تعلیمات او بیشتر مبتنی بر عرفان اسالمی )با رنگ ایرانی و ترکی( است، همراه با گریز ۱یفاز پیشتازان عرفان غربی باید گورج

داند. گورجیف در اروپا و آمریکا به ترویج نوعی عرفان عملی پرداخت؛ هایش با دراویش و اهل فقر میهندی و تبتی. او عرفان خود را زاییدة برخورد

روند هستند؛ یعنی مانند آدمهایی هستند که در خواب راه می« خوابگرد»های جوامع مدرن ه هدفش بیدار کردن مردم بود. او معتقد بود انسانتعلیماتی ک

 گیرد.و حرکات و افکار و احساساتشان از آگاهی سرچشمه نمی

تواند با آمیختن صحیح سه نوع ورزش )جسم، احساسات و خرد( به ان میگورجیف بر این باور و عزم بود که مردم را باید بیدار کرد و برای این کار، انس

بندی هشیاری برسد؛ یعنی با اراده مستقل زندگی کند. گورجیف موفق شد عرفان مدرنی )که آن موقع در غرب خیلی به آن نیاز بود( عرضه کند. بسته

های غرب که تمایالت عرفانی کردهبه خود جلب کند. امروز هم برخی از تحصیل کرده راتوانست طبقات تحصیلعرفان و فلسفه گورجیف طوری بود که می

 کنند.دارند، تعلیمات گورجیف را دنبال می

را منتشر کرد که به اکثر « سیدارتا»نویسنده آلمانی زبان باید نام برد که در سالهای پنجاه میالدی کتاب معروف  ۲بعد از گورجیف، از هرمان هسه

پسند از زندگی کند. داستان سیدارتا روایتی احساساتی و غربه دنیا ترجمه شده است. سیدارتا یک مدل عرفان هندی و بودایی را دنبال میهای زندزبان

 گفت که برای رسیدن به هشیاری وکرد و هم به خوانندگان میو تعلیمات بودایی و هندوئیسم است. عرفان هرمان هسه هم عقل و احساسات را ارضا می

بینیم، های طوالنی( روگردان نبود. نکته جالبی که در سیدارتا میهای مشکل )مانند روزه گرفتن و ذکر و مراقبهآگاهی باید صبر و شکیبایی داشت و از کار

حال روحیه عرفانی خود این است که سالک داستان در مقطعی از زندگی خود بسیار ثروتمند است و از مواهب زندگی مادی کامال برخوردار؛ ولی در عین 

های خیلی رغم ترتیب دادن میهمانیشویم که بههایی مثل ابوسعید ابوالخیر مواجه میرا نیز حفظ کرده است. در عرفان اسالمی نیز گاه با شخصیت

 متکلف، خود وابسته به تشریفات مادی نبود.

درخشید. برخالف گورجیف که طرفدارانش بیشتر از « پیامبر»ریکا با نشر کتاب گراست که در آمجبران خلیل جبران نمونه دیگری از روشنفکران عرفان

ای بنوشند. خواستند به قدر تشنگی از دریای آب شیرین عرفان جرعههای عادی مردم بودند که میها بودند، خوانندگان خلیل جبران تودهدانشگاهی

غذای عرفانِی ای که از عرفان اسالمی گرفته بود، یک پسهدوستانها و حرفهای زیبا و انسانتانجبران کار را برای همه آسان کرد. او با رمانتیک کردن داس

 ها آورد.رنگ و بو به سر سفره غربیخوش

بخش های شصت و هفتاد میالدی رونق زیادی در آمریکا و اروپا یافت و الهامطلب، عرفان غربی در دهههای آزادیدر تعقیب جنگ ویتنام و نهضت

تری در غرب شروع شده است. پیشتازان این های اخیر )یعنی در دوره پسامدرن( نهضت عرفانی اصیلهنرمندان و نویسندگان بسیار قرار گرفت. در دهه

ب است یکی از مبلغان عرفان در غر ۳حل برای مسائل جدی امروز بشری هستند. دیپاک چوپرادنبال راهکنند و بهنهضت به حرفهای قشنگ کفایت نمی

سازی است. متأسفانه این حرکت در ابتدای راه است و پیشتازان غربی آن به علت اینکه که مانند گورجیف به دنبال پیدا کردن روشهای عملی برای انسان

 برند.با عمق عرفان شرقی آشنا نیستند، هنوز در مرحله آزمون و خطا به سر می

شود. و جای آن دارد که نگاهی عمیق و علمی و در عین حال کاربردی میان تمام مردم دنیا احساس می امروز تشنگی و نیاز مفرطی به عرفان واقعی در

طوری که تا به حال در غرب عرضه شده، به عنوان به عرفان گردد، وگرنه شوق مردم به عرفان خیلی زود به یأس فلسفی بدل خواهد شد. عرفان شرقی آن

اثر نبوده است؛ ولی تا به حال منجر به رشد اخالقی و اجتماعی در جوامع نشده است. کسانی که در به مردم بی درمانی در آرامش دادنیک روش روان

هایی بودند که در سالهای هشتاد خواندند، همان هیپیسالهای شصت و هفتاد میالدی در نیویورک و سانفرانسیسکو خلیل جبران و هرمان هسه را می

طلبی، گرایی و ثروتداری شدند. نتیجة این موج جدید مادیگرایی و سرمایهرو موج جدید محافظهد و بسیاری از آنها دنبالهعمال عرفان را کنار گذاشتن

درصد بقیه ۹۹درصد خیلی ثروتمند هستند و در قطب مقابل دوقطبی شدن جوامع امروز شده است، چه در غرب چه در شرق! امروز در یک قطب، یک

پیوندند که هایی میخانمانای زندگی کنند و اگر در بردگی جدید خود تزلزلی نشان دهند، به جرگه بیار کنند تا در یک خانه اجارهکه باید تمام عمر ک

 شب باید کنار خیابان بخوابند!
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مدرن عرفانی ست دهد. موج پستزیستی به دهای اجتماعی و اقتصادی و محیطحلی برای تراژدیامروز بیش از هر زمان دیگر به عرفان نیاز است تا راه

کنند. بخش استفاده میگرایان امروز از عرفان هنوز به عنوان قرص سردرد یا قرص آرامشدر دنبال پاسخگویی به این نیاز است؛ ولی متأسفانه اکثر عرفان

ویژه روشنفکران شرق( با مبانی اصیل عرفان متعهد )بهبه قول سنایی: که از خورشید جز گرمی نبیند چشم نابینا! امروز وقت آن فرا رسیده که روشنفکران 

طور قدری از خاکهای اطراف ریشه را ای انتقال دهند، آن را از ریشه قطع نکنند و ریشه و همینخواهند نهال عرفان را به باغچه تازهآشنا شوند و اگر می

 نگه دارند تا در این انتقال فرهنگی نهال زنده بماند.

 دریا و ساحل

 ی را علم ظاهر بود حاصلیک

 نشانی داد از خشکی ساحل

 )شیخ محمود(

اند، از آن جهت که ظاهراً در ساحل زیر پای انسان محکم است. دلگرمی ما در ساحل خشکِِِ عالم اسباب قرار داریم. عالم اسباب را به ساحل تشبیه کرده

رویم، کند. ما نباید زمین استوار علیت را که بر آن راه میفنّاوری این دلگرمی را بیشتر می کند. علم وای محکم می، زیر پای ما را تا اندازه«علیّت»ما به 

دانیم، رغم تمام علوم و فنونی که میبینی نیستند و بهرها کنیم. علیت خانة اصلی ما در این دنیاست. در عین حال امورات این عالم صد درصد قابل پیش

کند؛ به بیان حافظ: از هر طرف ز خیل حوادث، بینی کنیم و به همین خاطر راه رفتن بر ساحل صد درصد دل ما را گرم نمیتوانیم آینده را پیشهنوز نمی

 ست!کمینگهی

یچة دیگر بندیم، صد درها را به روی حوادث ناخوانده ببندیم. هر دری را که با علم و فناوری میتوانیم همة درما با تمام علم مدرن و پسامدرن امروز نمی

دهند تا مبارزه ما را خنثی ها تغییر فرم میها و گاه میکروبدارند. ویروسها سر ناسازگاری برمیکنیم، ویروسشوند. مبارزه با میکروب را کشف میباز می

گویند که بزرگترین شناسی میدان زیستتواند نابودشان کند. دانشمنبیوتیک( موجودی نمیاند که هیچ پادزیست )آنتیهایی پیدا شدهکنند. امروز میکروب

ها( هستند. عالوه بر این موجودات میکروسکپی، حوادث اقتصادی و سیاسی که امروز در ها و میکروبدشمن انسان، کوچکترین موجودات )یعنی ویروس

. اگر علم حتی به جایی برسد که تمام علتها را بینی کردشود پیشهای اقتصادی را نمیبینی نیستند. جنگها و رکوددهند نیز قابل پیشعالم رخ می

 بینی و مهار نیستند.آیند که قابل پیشعلتی به عالم علتها میدر مکانیک کوانتم، حوادثی مدام از عالم بی« عدم قطعیت»بشناسیم، باز مطابق اصل 

مال گرم و خاطر ما را جمع کند و ساحل زیر پای ما را کامال محکم و تواند دل ما را کابه این ترتیب علمی که استوار بر علیت است، نتوانسته است و نمی

گیرد. در دریا )یعنی دریا( را نیز در بر می« سببیعالم بی»ها عالوه بر علم، احتیاج به عرفان داریم. شناخت عرفانی استوار نماید. به این خاطر ما انسان

دهد کنند، این است که عرفان به ما توکل میگویند عرفا بر روی آب حرکت میاز معانی اینکه می زیر پای ما کامال سست است و هیچ اتکایی ندارد. یکی

 وار بگویی:یعنی اینکه تسلیم دریا شوی و حافظ« توکل»توان وارد دریا شد. و با توکل می

 ست و من غواص و دریا میکدهعشق دُردانه

 سر فروبردم در اینجا، تا کجا سر برکنم

هایی خارج از کنترل ما نیز در کرد؛ یعنی دانست که نیرو« توکل»شود مهار کرد و در آنجا که مهاری نیست، باید اند که همه امورات را نمیدعارف می

ریم، عارف به ابر طور که ما به مادر خود اعتماد داها بسپاریم. عارف در این عالم تنها نیست. همانتوانیم خود را به دست این نیروکارند و ما با توکل می

برای کسب این اعتماد است. آدمِ فارغ تنهاست و باید خودش مواظب خودش باشد؛ ولی آدم عاشق تنها نیست و « عشق»و باد و کوه و دریا اعتماد دارد. 

کند. نکته مهم خاطرش را جمع می کند، یا الاقل عاشق چنین اعتمادی به عالم دارد و این اعتماد دلش را گرم وهمه عالم مثل مادر از او نگهداری می
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کنیم، یعنی در ساحل و حال گویند، در عالم عادات و اسباب جستجو میمی« دلخوشی»یا « جمعیت»این است که ما خاطرجمعی را که در عرفان به آن 

 آنکه خاطرجمعی یا دلخوشی در امواج پریشان دریاست.

 آمد عادت بطلب کام که مناز خالف

 کسب جمعیت از آن زلف پریشان کردم

نشینان ساحل طلب توان آن را از خوشباید دل به دریا زد و جمعیت را در آشفتگی امواج جستجو کرد. جمعیت آن گوهری است که به قول حافظ نمی

 کرد:

 گوهری کز صدف کوْن و مکان بیرون بود

 کردطلب از گمشدگان لب دریا می

سببی را و ما تا به این جام جم )یا آیینة سکندر( نرسیم، توان هم عالم اسباب را دید و هم عالم بیاست که در آن می «جام جم»گوهرِ جمعیت همان 

 شود:تعبیر مینما در شعر عرفانی گاه به جام می شویم. این جام جهانخاطر نمیآسوده

 است، بنگرآیینه سکندر جام مـی 

 تا بر تو عرضه دارد احوال ملک دارا

توان یافت )یعنی تغییر ارزش میهای کمماهیدهد. چون در ساحل تنها گوشهم می« خالقیت»دهد، بلکه تنها به ما خاطرجمعی میدریای عرفان نه

ن خالقیت است. کشد، هماای که حافظ را به دریا میشوند. مروارید یا دردانهعلتی حاصل میفرمی به فرم دیگر(. فرمها و اشکال اصیل و نو از دریای بی

آیند؛ به بیان های کامالً نو و بدیع بیرون میسببی صورتکند. عالَم علیت عقیم است، ولی هر لحظه از عالَم بیشاعر خالقیتش را از عالم علیت کسب نمی

 موالنا:

 هر زمان نو صورتی و نو جمال

 تا ز نو دیدن فرو میرد مالل

 گوید:که میآورد؛ چنانو گاه حتی حافظ را به ستوه می البته قدم به دریا گذاشتن کار آسانی نیست

 شدم، گفتم که بردم گوهر مقصودچو عاشق می

 فشان داردندانستم که این دریا چه موج خون

 گوید:و در غزلی دیگر می

 نمود اول غم دریا به بوی سودچه آسان می

 ارزدغلط کردم که یک موجش به صد گوهر نمی

 اند؛ به قول سعدی:رفا همیشه در یک حال بودهنباید تصور کرد که ع

 گهی بـر طارم اعلی نشینیم
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 گهی تا پشت پای خود نبینیم

رغم شود و علیکنند؛ ولی مأیوس نمیاضطراب دلش را خون میکند و گاه نیز امواج پرسببی غواصی میزند و در دریای آشفته بیگاه حافظ دل به دریا می

گذارد و مروارید اشعارش همه از همین دریا هستند و در واقع دیوان حافظ به قول امرسون ـ شاعر معروف آمریکایی ـ قدم می همه مشکالت، به این دریا

 گوید:همان دریای پر گوهر است. حافظ خود از زبان دل امرسون و دیگر آیندگان عاشقش می

 بینممن و سفینة حافظ که جز در این دریا بضاعت سخـن دُرفشان نمی

 ای و قصر سلطانیخانه اجاره

« معلول»وقتی علت برود، «. علت است»ای است؛ چون هر چیزی معلول علتی است، یعنی در اجارة در ساحل دریا )یعنی در عالم اسباب( همه چیز اجاره

ها عنی به تعبیری ارباب خودش است. بچهآید، علت خودش است، یسببی( میهم باید خانه خود را خالی کند؛ ولی هر چیزی که از دریا )یعنی عاَلم بی

ها برای سفر کردن، احتیاج به هواپیما ندارند. در مقابل کره جغرافیایی کنند. بچهسببی )رؤیاهای شیرین( زندگی میدریایی هستند، یعنی در عالم بی

شوند و همراه باد به دورترین ی )قالیچة حضرت سلیمان( میسببها سوار قالی بیکنند. بچهنشینند و در خیال خود به هر کجا که بخواهند، سفر میمی

کنند. ما بزرگترها غالبًا احترامی به خودمختاری کودکان ای زندگی نمیهاشان از آن خودشان است و در خانه اجارهها قصرروند. بچهنقاط دنیا می

ها شویم. تداوم این تجاوز، قصر شاهی کودک را ویران خصیت خودمختار( بچهاجازه وارد قصر شاهی )یعنی شدهیم که بیگذاریم و به خود اجازه مینمی

 نشین گردد!ها اجارهشود آن را ترک کند و در خانه بزرگترکند تا جایی که کودک مجبور میمی

های قصر نسان حکمران است. قالیچهدانند؛ چون انسان تسلط زیادی بر آن ندارد، برعکس قصر کودکی که در آن اای میعرفا خانه این دنیا را اجاره

کنند و به جای سرزمین پریان، به وادی غوالن ها نیز گاهی راه خود را گم میتوانند پرواز کنند و به سرزمین پریان بروند. البته این قالیچهکودکی می

یعنی در سنین بلوغ. به همین خاطر کودک در این نقطه دهد، کردگی معموال در نقطه عطف ورود کودک به عالم بزرگساالن رخ میگمرسند. این راهمی

 شود پدر یا مادر یا برادر و خواهر بزرگتر یا مربی دیگری باشد.عطف احتیاج به راهبر دارد که می

شود و اگر سببی ناشی میبی ها در عالم اسباب. ما به هر دو خانه احتیاج داریم. ارادة آزاد ما از عالمسببی است و خانه بزرگترها در عالم بیخانه بچه

بندد و اگر ایم. در عین حال حرکت و کوشش و سلوک ما در عالم اسباب صورت میارتباط خود را با آن عالم از دست بدهیم، قلب خود را از دست داده

 کنیم.دهیم و به پرتگاه سقوط میدست می ایم و راه را گم خواهیم کرد و یا کنترل را ازارتباط خود را با آن از دست بدهیم، عقل را کنار گذاشته

 کاردیولوژی عرفانی!

شوند. این سه اصطالح با اینکه مقطع مشترک زیادی دارند، معانی مستقلی نیز در عرفان و شعر عرفانی بسیار دیده می« سینه»و « دل»و « قلب»لغات 

ل دو مقام مکان )یا میدان( شجاعت است. از دیدگاه عرفانی، قلب و د« دل»محل )یا قصر( احساسات است و « قلب»دارند که احتیاج به کمی شرح دارد. 

اند و با هم در تناقض نیستند. کسی جنبه ثبات است. این دو جنبه، دو روی یک سکه« دل»محل تغییرپذیری است و حال آنکه « قلب»متفاوت هستند. 

سببی لحظه از عالم بیگوید: نگران امکانات موجود مباش، هر تواند دل به دریا بزند. قلب به دل میکه قلب متحول دارد، دل شجاع نیز دارد؛ یعنی می

 دهد.شود و تحول جدیدی رخ میای زاییده میامکان )یا ایده( تازه

هایی هستند که یک درب به سوی عالم اسباب دارند و یک دریچه به شوند و عزمها در عالم دل. قلب و دل هر دو دهلیزلذتها نیز در عالم قلب تجربه می

«( صدر»)و در زبان عربی به آن « سینه»تر دارند که به آن اصطالحاً لب مقطع مشترکی در یک فضای کلیسببی. باید توجه داشت که دل و قسوی بی

 :کندمی سینه طلب خداوند از مثنوی کتاب نگاشتن در خود مأموریت شروع در موالنا ٫گویند. سینه هم محل قلب و دل است و هم جایگاه نفَسمی

 سینه خواهم شرحه شرحه از فراق



6 

 یم شرح درد اشتیاقتا بگو

دهد و هم شجاعت که ایده خود را بیان کند و هم به انسان نفَس گرم اده هم به انسان ایده میتوان کرد. سینه گشبدون سینة گشاده، کار مهمی نمی

به عیبهای مردم با دیده  دهد تا سخنش در دلها بنشیند. در عین حال سینه محل انعطاف و گذشت است. کسی که سینه فراخ )یا شرح صدر( دارد،می

 ٫بخشاید: الکاظمین الغیظ و العافین عن الناسنگرد و با کسی خشم و غیظ ندارد و بر مردم میاغماض می

شود و اگر مدت سببی بماند و ارتباط خود را با عالم اسباب از دست بدهد، عقلش را از دست خواهد داد و گمراه میاگر سالک مدت زیادی در عالم بی

سببی از دست دهد، در این صورت قلب و دل و دَم )یعنی سینه( خود را از دست خواهد داد؛ یعنی دی در عالم اسباب بماند و ارتباط خود را با عالم بیزیا

دخل مادی داشته  تواندتواند با مردم سلوک کند. چنین شخصی تنها میآمیز بگیرد و نه میهای بزرگ و مخاطرهتواند تصمیمای دارد و نه مینه ایده

ها و جا که محل ورود ایدهشود، یعنی همانتواند از ثروت خود لذت ببرد؛ چون لذت بردن واقعی در قلب حاصل میباشد و ثروتش را انبار کند، حتی نمی

ای دارد و نه به معنی قلب ندارد، نه ایدهشوند. کسی که ها و لذتها نو به نو وارد قلب میهایی هستند که از طریق آنها ایدهلذتهاست. احساسات ما دریچه

شوند و خودشان هم ها ملول میکنند. البته گاه انسانهای کهنه انسان را ملول میبریم. چیزهای نو لذت واقعی میبرد. ما تنها از چیزواقعی لذت می

 کند:یاد می« ملوالن»اد را با تعبیر کنند. موالنا این افرفهمند؛ ولی ملولی را دیگران در رفتار وگفتارشان درک مینمی

 ملوالن همه رفتند، درِ خانه ببندید

 بر آن عقل ملوالنه همه جمع بخندید

گیرند. آنها همین که شکمشان را پر کنند، برایشان کافی است؛ نه بوی غذا یکی از خصوصیات ملوالن آن است که سیری را به جای لذت غذا خوردن می

تر مانند ادب و محبت میزبان و آورند، ولی از کیفیات باالها از این کیفیات کمی سر درمیعمش را و نه زیبایی سفره را. بعضیفهمند، نه طرا خوب می

آورند! اشکالی بر این متری )و یا بلندتر( برای مشتریان میها کباب نیممصاحبت سر سفره غافلند. اخیراً شنیدم که در تهران در بعضی چلوکبابی

کند. گرایی است که متأسفانه دامن ما را سخت گرفته است و رها نمیدهند. اشکال در فرهنگ کمیّتروشان نیست، آنها جواب به نیاز مشتریان میفکباب

کنیم! برای جستجو می« قیمت»را در « کیفیت»فهمیم که کیفیت هم مهم است؛ ولی چون درک از کیفیات واقعی نداریم، جالب اینکه گاه ما می

اری گرایان هر چیز که قیمتش بیشتر است، حتما کیفیت باالتری هم دارد. برای این افراد کیفیت کیف و کفش و کنسرت و تابلو نقاشی و ماشین سویمتق

کنند و زار عرضه میعیار خود را با قیمت باال به باعیار یا کمکنند و کاالی بیای استفاده میگرایی عدهشود. از این بیماری قیمتبا قیمتش تعریف می

 زنند.های کالن به جیب میسود

نمایان از ولاگر بهترین هنرمندان در کنسرتی بنوازند و بخوانند که قیمتش معقول باشد تا مردم هنردوست از عهده آن برآیند، برخی از متموالن یا متم

هایی را به قیمتی پرستی مطلع هستند و ماشینزی از این قیمتساهای ماشینکنند، تنها به این خاطر که قیمتش کم است! شرکتآن اجتناب می

ها از نظر راحتی و کیفیت ویژگی خاصی ندارند. تنها مطلوبیتشان به خاطر قیمت باالی آنهاست. فروشند، با اینکه این ماشینآور به ملوالن شهر میسرسام

قیمت )از المبورگینی و فراری و غیره( در محلی با صاحبانشان های کورسی گرانماشیندر سفر اخیرم به لندن در نزدیکی میدان ترافالگار تعداد زیادی 

ها در آن میدان در پشت فرمان توانند جوالن دهند؛ بنابراین صاحبان این ماشینها نمیهای تنگ و شلوغ لندن این ماشینگرد آمده بودند. در خیابان

ها را زیارت کنند و ای هم دورشان جمع شده بودند تا ماشینبه صدای موتور خوش کرده بودند! عدهدادند و دل هاشان در حال پارک گاز میماشین

خواستند که اجازه دهد در پشت فرمانش بنشینند و با آن عکسی بگیرند تا احتماال در صفحه فیس بوک صدایشان را بشنوند و گاه از صاحب ماشین می

 گوید:ن میخود بگذارند! موالنا خطاب به این ملوال

 حاالن و شما سیر و ملوالنما سوخته

 نگویید که این قاعده تا کی؟آخر به
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در کباب  ملوالن برخوردشان با تمام لذتها به همین منوال است، تنها به دنبال ارضای هوس زودگذر هستند. این هوس گاه مربوط به صرف کمیّت است )و

شوند. لذت واقعی در درک کیفیات حقیقی است، های مجازی است که در قیمت خالصه میط به کیفیتکند(، ولی اکثر اوقات مربومتری تجلی مینیم

 مثل شرابی که حافط به دنبال آن بود:

 خمها همه در جوش و خروشند ز مستی

 که در آنجاست، حقیقت نه مجاز استآن می

در توالی یکدیگرند « معرفت»و « عشق»شهر عشق عطار معرفت است. در هفتبه بیان حافظ( مستلزم طلب و عشق و درک این کیفیت حقیقی )یا این می 

 ها و خیاالت نو است:ها. موالنا به دنبال صورتهای نو و نایافته است نه برای کهنهآیند. طلب برای چیزمی« طلب»و این هر دو بعد از 

 هر زمان نوصورتی و نوجمال

 تا ز نو دیدن برآساید خیال

های کند؛ چون انسان نوگرا هر لحظه در دوستان قدیمی چیزوفایی به دوستان قدیمی نیست. نوگرایی در واقع وفا را بیشتر میبه معنی بیالبته نوگرایی 

که کند. نوگرایی به معنی نو کردن نیست، بلشود و این تازگی عشق و وفا را بیشتر میای در گلشن جانش شکفته میکند و خود نیز گل تازهنو کشف می

ای هستند و هبه معنی نو دیدن است. برای عارف هر بهار یک نوبهار است و هر ماه یک ماه نو است و هر روز نوروز است. دوستان موالنا هر روز دوست تاز

گردد و انسانی که میشود. دل هر لحظه به سویی ای برای گفتن دارد. نو شدن و نو دیدن، در دل حاصل میموالنا نیز هر روز برای دوستانش حرف تازه

 دهد.بیند و نشان میشود و عالم را به رنگ و روی دیگری میدر عالم دل است، هر لحظه نو و تازه می

 *قدم چهارم
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