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 چکیده
کنانون توجنه بنوده اسنت:      يکلن  کنرد یسنه رو  وستهيپ ان،یاد روانيپ يو نجات بخش تيّدر باب حقّان
 ستميدر قرن ب دگاهید کیبه عنوان  ينید یيگرا. کثرتیيگراو شمول یيگراکثرت ،یيانحصارگرا

. کنرد  داين مسنلمان پ  ياز جمله عرفا انينيشيسخنان پ يدر برخ توانيآن را م هايشهید شد، اما رمتول
 نین . اشنود يبنه او نسنبت داده من    ياست که مواضع مبهم يمحمدمولو نالدیافراد، جالل نیاز ا يکی

يمولنو  يهنا دگاهین از د يرين گسخنان موالنا و بهنره  تیّبا محور يفيتوص -يليپژوهش با روش تحل
 ،یيگرااست که بنا وجنود قنرائن متعندد بنر انحصنار       دهيرس جهينت نیپرداخته و به ا يبه داور پژوهان
گنرا بنودن   کثنرت  این و مطلق به انحصارگرا  يحکم کل شان،یدر کالم ا یيگراو کثرت یيگراشمول

 ياین چنون از زوا  دانند يمن  يکن یرا  قنت يحق يناموجّنه اسنت. و   انین اد روانين پ يبخشن در نجات يو
 هناي تیمحندود  قنت، يحق واقعني  چهنره  بودن. محجوب دینمايشود، متفاوت م ستهیناگون نگرگو
 دانند يواحد م يرا نور ياله اناتیاست. موالنا د هادگاهیاز جمله علل بروز اختالف د يادراک يقوا

بخش هسنتند، امنا در   ندارند و همه نجات يو فرق واقع کننديم يمختلف پرتوافشان يهاکه از چراغ
 .نديبيمطلق محق يبرتر و در موارد تيّاسالم را واجد حقّان ت،يّمقام حقّان
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 مقدمه

 بسنيار  جهنان  و اینران  در اسنالمي  عرفان و فارسي ادبيات در بدیلشبي اثر و موالنا جایگاه

 اسنت  آموزشني  مکتنب  نگناه  زاویه هر و باب هر؛ بنابراین، است اهميت زئحا و توجه قابل

کنرده   خنود  مجذوب را معرفت تشنگان که جایي تا؛ متعددش هايجلوه مندانهعالق براي

 ترینفروشو، در آمریکا پرر همين از است. کرده مجنون را کمال طریق از دورماندگان و

 موالننا  تعناليم  از را خنود  ترميمني  هناي دیندگاه  عاصنر م انشناسروان و شودمي مثنوي، اثر

مني  مثننوي  خنود  هناي داريزننده  شب در اسالمي بزرگ علماي حتي و اندکرده انتخاب

 تنوان مني  آن در اندیشنه  و تفکنر  را چينزي  هر که است معارف از دریایي، اثر این خوانند.

 است. وحدت عين بلکه، تنيس گویيپراکنده معني به تکثر بر دليل تنوع این اما، یافت

، بوده مطرح االیامقدیم از بخشينجات باب در نظرانصاحب آراي تکثر و تعددمسأله 

 جنان  توسنط  بنار  نخسنتين  1دینني  گرایني کثنرت  عنوان تحتمسأله  این رسدمي نظر بهاما 

 )تمنایز  کاننت  ننوین  شناسيگيري از معرفتبهره با وي. 3است شده مطرح انگليسي 2هيک

 بنر  دیني( اعتقاد جاي )به دیني تجربه بر تأکيد و (96 و 85 :1362 )کانت، فنومن( زا نومن

 ادینان  پينروان  کنه  نمایند مني  رخ صنورتي  در ادینان  بنين  پایدار و حقيقي صل  که شد آن

 خندا  و غنایي  واقعينت  از یکسنان  اعتبنار  نظر از و متفاوت تفسيرهاي که بچذیرند گوناگون

 کنند.مي ارائه

ة همن  آینا  کنه  اسنت  اینن کنند،  مني  مشغول خود به را پژوهشگري هر نذه که پرسشي

 یکسناني  بخشني نجات وحقّانيّت  ازقابل مالحظه  تعارضات گاه و اختالفات وجود با ادیان

 فقنط  آینا  اسنت؟  بخشنجات و حق هاآن از برخي یا دین یک تنها کهآن یا برخوردارند؟

                                                           

1- Religious Pluralism 

2- John Hick 

3- Dennis L.okholmand Timothy R.philips .Four views on salvation in A pluralistic 

word p.46-47. 
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 ینا  و هسنتند؟  بخنش نجاتغير و محض لباط بقيه و بخشنجات و مطلق حق هاآن از یکي

 ؟نيست هم محض باطل یکهيچ که همچنان نيست مطلق حق یکهيچ اینکه

شنمول  ،1انحصنارگرایي  اسنت:  آمنده  پدیند  دیندگاه  سنه ، هاپرسش این به پاسز براي

 یک به التزام و اعتقاد گرو در را نجات وحقّانيّت  انحصارگرایي؛ 3گرایيکثرت و 2گرایي

 بنر  را نجنات  چتنر ، اما بيندمي دین یک انحصار در را، حقّانيّت گرایيشمول .داندمي دین

 کاتولينک  معاصنر  متألنه  4راننر  کنارل  نام با دیدگاه این افکند.مي نيز ادیان سایر پيروان سر

 دیني گرایيکثرت یا پلوراليسم. (Michael Peterson, 1991: 228) است خورده گره

 اسنت  مندعي  و بيابند  معقنولي  حلراه ادیان یکسان خشياتنج وحقّانيّت  براي خواهدمي

   است. یافته را حلراه این که

هایي از تفکر پلوراليستي در آثار اندیشمندان شرقي و متون دینني اسنالمي   گویا رگه

 هننایي شننده اسننت  وجننود دارد. چنانکننه از برخنني آیننات و روایننات، چنننين اسننتفاده    

بر آن است کنه در کلمنات افنرادي همچنون      5(. جان هيک139: 1384)قدردان ملکي، 

قمري(، اخوان الصفا )قرن چهارم قمري(، ابوالعالء  425شيز ابوالحسن خرقاني )متوفاي 

، محننني الننندین ه.ق( 481-396) يخواجنننه عبننندار انصنننار(، .قه 449-363معنننرّي )

( سنخناني کنه مؤیند تفکنر     672-604( و به ویژه مولوي بلخني رومني)  638-560عربي)

 HICK.Religious pluralism and)شنننود اليسنننتي اسنننت یافنننت مننني پلور

islam.p195) هر که در این سرا درآید، ننانش دهيند و   ». از خرقاني نقل شده است که

از ایمانش مچرسيد؛ چه آن کس که به در گاه خدا به جان ارزد، البته به خوان ابو الحسن 

تا امروز با همنشيني کنه هنم   »است:  (. ابن اندلسي گفته12: 1372)حقيقت، « به نان ارزد

                                                           

1- Exclusivism  

2- Inclusivism  

3- Pluralism  

4- Karl Rahner  

5- John Hick  
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هنا شنده   دل منن پنذیراي همنه صنورت     ، امنا ورزیدم. امروزکيش من نبود، مخالفت مي

است، چراگاه آهوان است و بتکدۀ بتان و صومعة راهبان و کعبة طائفان و الواح تورات، 

اوراق قرآن. دین من اینک، این عشق است و هرکجنا کنه کناروان عشنق بنرود دینن و       

 ، دیباچه: الف(.1387)سروش: « ان من هم به دنبالش روان استایم

 خنادم  را خنود  وي. شنود مني  دینده گرایني  کثنرت  بنر  مؤیداتي موالنا عمل و کالم در

 احتنرام  دیده به خانقاه اهالي همه بهکرد مي سعي و دانستمي آن به وارد سالکان و خانقاه

 نظنري،  صنورت  بنه  تنهنا  ننه  او. کنرد يمن  تشنویق  امنر  بدین نيز را دیگران و بنگرد عزّت و

 مراقبنت  بنا  را اصنل  اینن  نينز  عمنالا  بلکنه ، بود خانقاه ساکنان همه تعظيم و تکریم خواستار

 منذاهب  اربناب  سایر و مجوس نصاري، یهود، مسلمان،، رو این از آورد.مي جاي به کامل

مني  مناتم  کاشن  و حاضنر  همنه  او جننازه  تشنييع  در کنه  ايگونه به شمردندمي عزیز را او

 بودنند،  واحد شيز صحبت شایق و خدمت خواستار همه که خانقاه اهالي از موالنا ریختند.

 کنه  امتني  و قنوم  هنر  بنه هسنتند   که مقامي و مرتبه هر دررسند مي هرجا از که خواستمي

 تفاوتو  بدانند برابر و برادر را یکدیگر شيز، حرمت خاطر به خانقاه درون دردارند  تعلق

 طالب همه زیرا؛ ندهند قرار اختالف و تفرقه دستاویز را مذهب و کيش و زبان و رنگ در

 و زبنان  در اخنتالف  ننام،  در اختالف ندهند اجازه پس، اندقبله یک عاشقان و مقصد یک

 بنه ... و مجنوس  بنا  را نصراني و نصراني با را یهود مسلمان، با را مجوس ها،آن بين در تعبير

  (.289-290 :1384 ،کوب )زرین وادارد تنازع

 

 پژوهشو سوال  مسأله. بیان 1

 مختلنف  اشنکال  بنه  همنواره  عامنه  و علمنا  بين در آن تکثر یا دیني انحصارگرایي موضوع

 هناي دیندگاه  مثننوي،  خصوصناا  آثنارش  بنه  عنایت با موالنا درخصوص است. بوده مطرح

 شناعر  اینن  واقعني  دیندگاه  اینکنه  امنا ، است شده مطرح دیني کثرت یا انحصار از متفاوتي
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 اسنتنباط  سنت. ا او هناي اندیشنه  پژوهشگران و وي ثارآ به رجوع به نيازمند، چيست عارف

 اختينار  در صنراحت  بنه  غالبناا  کنه  موالننا  ذوبطنون  و پهلنو  چنند  کنالم  از کالمني  مدعيات

الي داسنتان و  خنود را در البنه   منظور و مراد وي زیرا؛ است دشوار دهد،نمي قرار مخاطب

تنوان مولنوي را همچنون ایمانوئنل     آورد. از این جهت، مني با تشبيه و استعار مية توأم صق

دانست که سخن او آبستن معاني گوناگون است و جز با تأمل در کلمات خود وي  1کانت

 سنوال  اکننون  نيست. کناند، صيد منظور او ممها با آثار او زیستهو سخنان کساني که سال

 خناص،  طنور  بنه - دیني سنّت یک در را نجات وقّانيّت ح موالنا آیا که است اینپژوهش 

مطنرح   پرسنش  پاسنز  بنودن  منفني  یا مثبت صورت در داند؟مي محدود و منحصر -اسالم

 است؟ ارائه قابل مولوي سخنان از مدعا این بر دالیلي چه ،شده

 

 پژوهش. ضرورت 2

 و تکفينر  لمعضن  دیننداري،  مدعي جامعه الینحل معضل بلکه و مشکالت و مسائل از یکي

 بشنري ة جامعن  بنه  پيوسنته  تناریز  طنول  در بلکه، معاصر دنياي در تنها نه که است خشونت

 و ننامعقول  گنري افراطني  اسنت،  ساخته فراهم را دشمني و کينه، نزاع اسباب و زده آسيب

 پيندایش  اسنباب  از برخني  و... عقيدتي تحکّم و تعصب جهل، پرستي،عقيده و کورکورانه

 از بسنياري ة زمينن  فعلي زمان در چه و گذشته در چه هاتندروي این ت.اسبيان شده  معضل

 خنوارج  همچنون  افراطني  هنایي فرقه بروز اسالم بدو از است. ساخته فراهم را بشري فجایع

 مقندس  نقاب با تکفيري گروهاي فعلي روزگار در و کرد ریزيپي را قتل و خشونت بستر

 زده رقم اسالم جهان در را ناگواري اتفاقات .و.. داعش طالبانيسم، وهابيت، همچون اسالم

 افراطني  جریاننات  این سياسي رهبران و عقيدتي -فکري سران و پردازاننظریه بيشتر است.

انسنان  برخي اعتماد از گيريبهره با و جویندمي توسل دینة ائم و بزرگان گفتار و رفتار به

                                                           

1- Emmanual Kant 
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 خنود  غيرمعقول و غيرموجّه هايشهاندی ترویج براي مناسبي بستر کندذهن و لوحساده هاي

 قبينل  از نظرانيصاحب هاياندیشه بررسي و دست این از هایيپژوهش انجام .کنندمي پيدا

 تعصبات این از بخشي شودمي سبب، گيردمي قرار عموم استقبال مورد سخنش که مولوي

 فنراهم  ار مختلنف  منذاهب  و ادیان آميزمسالمت همزیستي بستر و یابد کاهش کورکورانه

 .کند

 

 . اهداف پژوهش3

 کند:این پژوهش دو هدف را دنبال مي

 .شود مشخص نجات راههاي بودن انحصاري یا تکثر باب در موالنا دیدگاه -

 شود. بيان عارف شاعر آثار در دیدگاه دو این از هرکدام ترجي  دالیل -

 

 پژوهش. روش 4

 اسنناد  با مراجعه و ياکتابخانه ارک روش است. توصيفي نوع از مقاله این درپژوهش  روش

 بنا  مولنوي  مثننوي  پنژوهش  اینن  در کنار  اصلية نسخ است. مولوي باب در معتبر مواخذ و

 ابيات مثنوي در تعمق و غور باابتدا  در محقق .است 1383 چاپ سروش عبدالکریم مقدمه

 دیندگاه  تحليل و نقد به شناسانمولوي آثار به مراجعه با آنگاهکرده،  استخراج را موردنظر

 است. آورده روگرایي کثرت یا انحصارگرایي درخصوص موالنا

 

 پژوهش ۀپیشین. 5

 صنورت  بنه  را گونناگوني  معنارف  و علنوم  کنه  است ار الي سلوک روایت مولوي مثنوي

 دیندگاه  بناب  در نظنر اخنتالف ة زمينن  امر همين و کندمي ابالغ مخاطب به نشده بنديطبقه

اندیشنه  پيرامنون  کنه  زینادي  کارهناي  وجود با کند.مي مهيا ائلمس برخي در را وي اصلي
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 فنرانکلين  گفتنه  بنه  هنم  بناز  اسنت  شنده  انجام شرق و غرب در مثنوي ویژه به مولوي هاي

 منند نظنام  تحقينق  هنم  هننوز  غنرب،  تنا  شرق امروز، تا دیروز موالنا، کتاب مؤلف لوئيس،

 . (13: 1390 ،وزایيخ قانعي) نداریم دست در موالنا معارف باب در تطبيقي

 اختالفني  مسنائل  جملنه  از موالنا نگاه از دین چند یا یک بخشينجات ومسأله حقّانيّت 

 سنبزواري،  مثنوي شرح قبيل: از است شده نوشته مثنوي بر تاکنون که هایيشرح در است.

 محمندتقي  انقنروي،  گولچيننارلي،  عبندالباقي  شنهيدي،  و فروزانفر الزمانبدیع نثري، موسي

 مثنوي موضوعات بعضي بنديدسته به قدري که آثار برخي نيز و زماني،... کریم فري،جع

ته از اسنتاد  شکسن  نردبنان  خندا،  مالقنات  تنا  پله پله کوزه، در بحر ني، سرّ مثل:؛ اندپرداخته

، 1نامه استاد همایي، طرینق صنوفيانة عشنق ویلينام چيتينک     کوب، مولويعبدالحسين زرّین

و لبّ لباب مثنوي مالحسين کاشفي و کتنب و مقناالتي    2ي شيملآن مار اثرشکوه شمس 

 پرداخته نشده است.  اند به طور مستقل و شفاف به این مسألهکه مورد توجه بوده

از « هناي مسنتقيم  صنراط »توان به کتاب ترین کارهاي ارائه شده در این زمينه مياز مهم

آینا موالننا   »و مقالنه   3از جنان هينک  « پلوراليسم دینني و اسنالم  »عبدالکریم سروش، مقالة 

 اکبر رشاد اشاره کرد.  از علي« تکثرگراي دیني است

، رشناد  مقابنل،  درکنند و مي ارائه مولوي گرا بودنسروش و هيک شواهدي بر کثرت

 مسنائل  به نگارندگان تخصص سر از که مقاله این در پذیرد.نمي را موالنا بودنگرا کثرت

 سنخنان  به توجه با استشده  سعي، شده انجام مولوي هاياندیشه به عالقه نيز و دین فلسفه

 و داوري پنيش  هرگوننه  از و پرداختنه  مولوي دیدگاه استخراج به پژوهانمولوي و مولوي

  شود. پرهيز غيرعلمي جانبداري

 

                                                           

1- Wihhiam C. Chittick 

2- Annemarie Schimmel 

3- John Hick 
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 . انحصار یا کثرت در کالم موالنا6

 انحصارگرایی در کالم مولوی. 6-1

 بخشني نجنات  وحقّانيّت  باب در گووگفت و بحث و مذاهب و ادیان پيروان ميان اختالف

 ومسنالک   و منذاهب  اخنتالف  و ادینان  تکثّنر  به موالنا چنانکه دارد. طوالني ايسابقه آنان

 بنه مسنأله   اینن  بنه  و اسنت  آگناه  کنامالا  هنا آن از برخي انحصاري نجات وحقّانيّت  ادعاي

 بنوده  سنه  و دو همنواره  است؟ بوده یک کي دین این آخر گفتم» کند:مي تصری  روشني

 آنجنا  ینک  کردن؟ خواهيد چون یک، را دین شما ایشان. ميان قائم قتال، و جنگ و است

 و اسنت  منرادي  را یکني  هر اینجا زیرا؛ نيست ممکن، دنياست که اینجا اما قيامت. در شود

 بنه  و شنوند  ینک  همنه  که قيامت در مگر نگردد ممکن اینجا« یکي» مختلف. است هوایي

 .(28 :1388 )مولوي،« شوند زبان یک و گوش یک و کنند نظر جا یک

استخراج دیدگاه مولوي در مورد مسائل گوناگون مورد اخنتالف ادینان و منذاهب،    

رسد؛ زیرا او هرگز به سبک متکلمان و فيلسوفان طرح مسنأله و  کاري مشکل به نظر مي

پردازد. استدالل او همان تمثينل  يکند و سچس به ارائه شواهد و اقامه برهان نممدعا نمي

از »آورد، از این رو، این سنخن کنه   هایي است که در ضمن داستان و قصص ميو تشبيه

جمله شواهدي که در انتساب تکثرگرایي دیني به موالنا بدان تمسک شده و سعي شنده  

هنا و  لنوعي رئاليسم انتقادي را به وي نسبت دهند و سچس او را پلورال بخوانند، بر تمثين 

هایي است که در توضي  مفاهيم فلسنفي و معرفتني، عرفناني و اخالقني در مثننوي      تشبيه

تواند براي تقریب بنه ذهنن و تسنهيل فهنم مندعا،      آورده است ... تمثيل و تشبيه فقط مي

مناسب باشد، اما هرگز صحت مدعا را اثبات نمي کند؛ زیرا تمثيل، تعميم و تسرّي دادن 

آنکه علت حکنم معلنوم و قندر جنامع قطعني      ي مشابه است، بيحکم یک جزئي به جزئ

( حنق اسنت، امنا بنا اینن      158: 1391)رشناد،  « ميان جزءهاي مشابه وجود داشته باشند... 

ها مواجه است که آیا انتساب مدعاي انحصارگرایي به موالننا از همنين تمثينل و    پرسش
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والنا منبعي دیگنر غينر از همنان    آید!!!؟ آیا براي اثبات انحصارگرا بودن مها برنميتشبيه

گرا براي اثبات مدعایش استفاده کرده است، وجنود دارد؟ آینا   منابعي که مدعي کثرت

توانند بنراي   تمثيل و تشنبيه فقنط مني   -بر فرض انحصارگرا خواندن مولوي همين سخن 

تقریب به ذهن و تسهيل فهم مدعا، مناسب باشد، اما هرگز صنحت مندعا را اثبنات نمني     

توان دليل ناکارآمدي ادعاي مطرح شده دانست؟!!! به هر حال اگر تمثيل و ا نمير -کند

نينز  « انحصنارگرایي »به مولوي ناکافي است در انتسناب  « گرایيکثرت»تشبيه در انتسات 

 همين وضعيت را دارد. 

 الهني  تشنریعي  خوان ترینکامل و آخرین را محمدي شریعت و اسالم موالنا تردیدبي

 بنر  مشنتمل  و کنند مني  سنيراب  را هنا آن تمنام  وشنده   پهنن  هنا انسان همه براي که داندمي

 است: پيشين ادیان تمام کماالت

 

 هنننننا ننننننام شننننناهان برکننننننند   از درم

 نننننام احمنننند جملننننه نننننام انبياسننننت   
 

 زننننند ننننام احمننند تنننا ابننند بنننر مننني      

 چون که صد آمد ننود هنم پنيش ماسنت    
 

 (53: 1383 )مولوي،

 

 دادن قنرار  مالک و او کلمات برخي بعد و قبل گرفتن نادیده با یا و موالنا کالم این از

 نتيجنه  را وي بنودن  انحصارگرا مدعاي تواننمي گزینشي صورت به سخنان و ابيات برخي

 و عنرف  خنالف  اینکنه  ضنمن - گيرد قرار داوري مالک کاري چنين اگر؛ چراکه گرفت

قنوي  نحنو  به (ایيگر)کثرت آن معارض دیدگاه مؤیدات و شواهد -است پژوهش اخالق

 نگناه  در مولنوي  آثنار  در سنخناني  چنين رسدمي نظر به آید.مي دستهب وي کالم از تري

 را اسالم مولوي تردید بدون حصرگرایي. تمثبن نه استگرایي شمول مؤید حداکثر جامع

 انحصناري  بخشينجات وحقّانيّت  به حکم روشني به جایي در ظاهراا اما، داندمي برتر حق
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 در مولنوي  کنند. نمني  ادینان  سنایر  پيروان بودن شقاوت اهل و بطالن و آن پيروان و ماسال

مي قرار نکوهش مورد را آنان و تازدمي نصاري و یهودیّت ادیان پيروان برخي به مواردي

 دهد:

 

 انگيختننننه امننننان بننننين ترسننننا جهننننل

 جهننود مصننلوب اوسننت، قننول بننه چننون
 

 آویختنننه  گشنننت کنننه خداونننندي زآن 

 نمننود؟ تاننند کنني امننن را او مننر پننس
 

  (236: 1383 )مولوي، 

 

 انننددانسننته وي بننودن انحصننارگرا بننر دليننل پژوهشننگران برخنني را سننخناني چنننين

 آویختنه  صنليب  بر مبني مسيحيت مدعاي وي اوالا رسد:مي نظر به، اما (155 :1391)رشاد،

لْنَاا للََِِْاَ َ يََِِاب لَْا َ     وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَ» شریفه آیه به عنایت با را )ع( عيسي حضرت شدن

كٍّ مِّنْاهُ  مَرْيَمَ رَسُولَ لللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِ  شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ للَّذِي َ لخْتَلَفُولْ فَِهِ لَفِي شَ

 ینک  نقند  ثانيناا  کنند. مني  نقد (157 )نساء، «مَا لَهُم َِهِ مِ ْ يِلْمٍ إِالَّ لتِّبَاعَ للظَّ ِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقَِنًا

 برابنر  در شنواهدي  چننين  ثالثناا  نيسنت.  انتقناد  منورد  دیاننت  اعتبنار  مطلق نفي مستلزم اصل

 در موجود نظري شواهد نظر از چه و موالنا عملي سلوک در چه او یانهگراکثرت مؤیدات

 جنامع  نگاه و موالنا کالم در تأمل و تتبع با اینکه سخن حاصل است. ناچيز بسيار وي کالم

  نماید.مي دشوار امري بخشي نجات در مولوي دانستنگرا انحصار وي سخنان به

 

 گرایی در کالم مولوی کثرت .6-2 

 کنه  ینابيم درمني  متشنرّعين  وینژه  بنه متکلمنين   فالسفه، عرفا، سخنان در تأمل و کنکاش با 

 بنه  اخنتالف  اینن ، اسنت  متفناوت  یکندیگر  با خدا به رسيدن هايراه باب در هاآن دیدگاه

 بنه  اسنتناد  با و استدالل قالب در متکلمين معموالا. گرددبرمي هاآن فکري مباني گوناگوني
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 به رسيدن هايراه باب در جمله از موارد اکثر در را خود منظور و موضع روایات، و آیات

 کنه  حنالي  در دانند.مي خاص مذهبي و دین پذیرش گرو در را آن و بيان صراحت به خدا

 را حقيقنت  گنوهر  و شنکنند مني  را مذهبي تنگ هايقالب -مولوي جمله از- عرفا معموالا

 ظناهر  از کنه  گونهآن بينند.مي مذاهب ارباب و مدارس اصحاب قال و قيل به تعلق از فراتر

 بنه  دادن تنن  گرو در صرفاا را حق به وصول آنان آیدمي بر مسلمان متکلمان برخي سخنان

 قنرآن  شنهير  مفسنر  و منتکلم  فخنررازي  چنانکه دانند.مي اسالم قدسم شریعت هايآموزه

 حندیث  به استناد با اسالمي مذاهب از بحث مقام در کبير تفسير در -مولوي معاصر- کریم

 سنه  و هفتناد  بنه  منن  امنت  زودي بنه » فرمایند:مي که )ص( اسالم پيامبر به منسوب معروف

 بنه  قائنل  او که آیدبرمي وي سخن فحواي زا «است یکي ناجيه فرقه و شوندمي تقسيم فرقه

 دیاننت  بنه  ایمنان  گنرو  در صنرفاا  حنق  بنه  رسيدن او دیدگاه ازاست.  دیني 1انحصارگرایي

  (.266 :26 ج ،1401 )فخررازي، است )ص( محمدي شریعت و اسالم

 و ظاهرگراینان  از برخني  خصنمانه  هناي واکننش  و کننش  و تعصب و تکفير از مولوي

 بنه  منذاهب  و ادینان  پينروان  ورزیدن محبت و عشقة شيفت و است دهآزر دل نگرانسطحي

 منذاهب،  اربناب  اختالفني  مواضنع  بنر  تسنلّط  و توجه ضمن وي، رو این از .است یکدیگر

 داند:مي آفرینوحدت را مثنوي

 

 اسننت  وحنننننندت  دکننان  مننا  مثنننننوي
 

 اسننت بننت آن بيننني چننه هننر واحنند غيننر 
 

 (1528: 6، ج 1383 )مولوي،

 

                                                           

1- Exclusivism 
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گویند  داند و ميو رسالت اصلي مثنوي را راهيابي به هدایت و دوري ازضاللت مي وي پيام

 بسنا  چنه  (.18: 1367کنوب،  براي نيل به این مقصود باید از مرتبة لفظ به معنا عبور کرد )زرینن 

 باشد: کنندهگمراه و راهزن الفاظ که

 

 مثنننننوي لفظنننننننهاي نقننننننش ز پننننس

 دل ز قنننرآن کننننننين فرمنننود نبننني در

 مننني گفنننت عنننننارف چونکنننه ار ار

 بنننود شننيطنننننان بنننادۀ چنننون تنننو فهنننم

 بنننود بينننننن تنننننننن دائمننناا تنننن دیننندۀ

 دان جننننننسم اینننننن ماننننننندۀ را لفننننظ

 شنننهي داري نظنننر مظنننروفش بنننه گنننر
 

 معنننوي ديهنناو اسننت ضننال صننورتي 

 مضنننلّ را بعضننني و بعضننننننني ديهنننا

 شننيء معننننندوم بننود کنني عننارف پننيش

 بننود رحمننانمنني وهننننننم را تننو کنني

 بننود بننين فنننن پننر جنننننانِ جننننان دینندۀ

 جننننان مانننننننننند درون در را معنينننناش

 گمرهنني تننو بنگننري ظرفننننننش ور بننه
 

 (651: 6، ج1383 )مولوي،

 

 طرینق  از تنهنا  آینا  کهاین و رستگاري و سعادت به رسيدن هايراه باب در موالنا کالم

 از ناشني  ابهام این از بخشي؛ ستا پهلو دو رسيد، مقصد به توانمي معيني شریعت و دیانت

 و حکاینات  دل در اسنتعاره  و کنایه تمثيل، با آميختگي و شعر قالب در آن بيان و وي زبان

 او پراکننده  سخنان چنانچه دانست، انحصارگرا را موالنا تواننمي هرگز البته است. قصص

 وینژه  بنه  و گرایني شنمول  مؤیندات  شنود،  دیده یکدیگر کنار در نجات وحقّانيّت  باب در

بنه   تنوان مني  را مندعا  این شواهد از برخي است. غالب وضوح به او کالم درگرایي کثرت

  برشمرد:ترتيب زیر 
 

 



 19 پناه و ابراهيم نوريمنصور نيک /موالنا یو نجات در کالم عرفان تیّقبض و بسط حقّان

 حقیقت ۀمحجوب بودن چهر. 6-2-1

 و ادینان  پينروان  هناي نظرگناه اخنتالف  وي که آیدميبرمثنوي  در مولوي سخنان ظاهر از 

. دانند مي حقيقت واقعي چهره بودن حجوبم و شفافيّت عدم از ناشي و ظاهري را مذاهب

، شنود نمني  افنراد  عایند  لعناب  و رننگ  و تناب  و آب از دوره بن  واقعيت گوهر که آنجا از

 اخنتالف ، رود کننار  هنا حجناب  وهنا  پوسنته  چنون  وشنود  مني  پدیدار تفسير و فهم کثرت

 :شد خواهد مرتفع نيز دیدگاه

 

 شننند رننننگ اسننير  رنگننني بننني چونکننه 

 داشننتي کننان رسنني بيرنگنني بننه چننون

 سنننؤال نکتنننه بننندین آیننند را تنننو گنننر

 خاسنت  رننگ  بني  از رننگ  کنين  عجب این

 چنرا  گنل  از خنار  و اسنت  خنار  از گل یا

 اسنت  حکمنت  بنراي  اینن  اسنت  جنگ نه یا

 اسنت  حيرانني  آن، ننه  و اسنت  اینن  ننه  یا

 کننننيآنچنننه تنننو گننننجش تنننوهّم مننني 

 نيسنننت ز گرینننزانم منننن کنننه مگنننو تنننو

 نعلهنننناي بنننناژگون اسننننت اي سننننليم  
 

 

 

 

 يي بنننا موسنننيي در جننننگ شننند  موسننن

 موسننننني و فرعنننننون دارنننننند آشنننننتي

 رنننگ کنني خننالي بننود از قيننل و قننال     

 رنگ بنا بني رننگ چنون در جننگ خاسنت      

 هننننردو در جنگننننند و اننننندر منننناجرا    

 همچو جننگ خرفروشنان صننعت اسنت    

 گنننج باینند جسننت ایننن ویراننني اسننت    

 کننننيزان تنننوهّم گننننج را گنننم مننني   

 بلکننننه او از تننننو گریزانسننننت ایسننننت 

 دان از کلننننننيم نفننننننرت فرعننننننون را 
 

 (108 :1383 اول، دفتر )مولوي،

 

 خندا  بنه  رسنيدن  هناي راه گویند مي ارالي سالکان مراتب و گوناگوني باب در مولوي

 هنا آن اسنتعداد  و سنالکان  کثنرت  بنه  واقنع  در و اسنت  خالینق  نفوس تعداد به و گوناگون

 اخنتالف  ت،نيسن  مننزل  ینک  جنز  طرائنق  این همه در مقصد چون معهذا پذیرد.مي کثرت
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 طراینق  اصنحاب  بنين  در زميننه  اینن  در اگر وشود نمي اعتبار منزل وحدت مقابل در طرق

 کنه  مشنایز  اشارت این، وجود با نيست غایت و مقصد جهت از غالباا است، ظاهر اختالف

 «للطرق للي لهلل َعدد لألنفاس للخاليق و کل منها في لالنتهاء للاي للار م مِاتقَم   » انند: گفته

 تقرینر  منراد  نيسنت.  باشند، مستقيم صراط بر هاآن اینکه و ضالل اهل طریق وجيهت متضمن

 مسنتقيم  وحندت  در اوليناء  و انبيناء  از حنق  راه سنالکان  طنرق  کثنرت  کنه  اسنت  معني این

 منوارد  بعضني  در یهنود  و گبنر  و منؤمن  اختالف همه، این با ... شودمي مستهلک محمدي

 بنه  را هنان اگمر، اختالف این رفع که استا ینجا است، ناشي نظرگاه اختالف از مخصوصاا

 ارشناد  مدعي هر از موالنا اعتقاد به که است کاري نيز این و کندمي هدایت مستقيم صراط

 منتهني  حقيقنت  وحدت به بتواند را السنه تفاوت که دارد الزم معنوي سليماني؛ آیدنمي بر

 خواهنند  بناقي  خنویش  اخنتالف  در همنواره  نبرند راه سليماني گونهاین به که آنان وسازد 

  (.19-20 :1367 کوب،)زرین ماند

 

 یگانگی حقیقت. 6-2-2

 نگریسنته  گونناگون  مرایناي  و زواینا  از چنون  و است یکي« حقيقت» موالنا عرفاني نگاه از

 نماید:مي متکثر و رنگ صد شود،

 

 و جننننو مغننننز اي اسننننت گننننه نظننننر از
 

 یهنننننود و گبنننننر و منننننؤمن اخنننننتالف 
 

 (1258 بيت :1383 سوم، دفتر مثنوي،)

 

 بلکنه ، دانند نمني  باطل و حق اختالف نوع از را مذاهب و ادیان پيروان اختالف مولوي

  اسننت پرداختننه حننقّ تفسننير بننه خننود دینند زاویننه از هرکسنني منظننر، تفنناوت بننه توجننه بننا

  (.289-290 :1384 کوب،)زرین
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 مختلننننف شنننند گفتشننننان نظرگننننه از

 بنننودي شنننمعي اگنننر هرینننک کنننف در
 

 الننف  ایننن داد، لقننب دالننش یکنني آن 

 شنننندي بيننننرون گفتشننننان از اخننننتالف
 

 (1267-12678 ابيات :1383 دفترسوم، )مولوي،

 

 تأوینل  و تفسنير  ینا  عقنل  ترازوي با تا آوردنمي روي متکلمانه یا فقيهانه داوري به وي

 بنه  خداونند  مولوي دیدگاه از گویي نماید. دیگر بعضي ابطال و بعضي اثبات به حکم نقل

 کالمني  اسنتدالالت  به نه، گروهند این از مردمۀ تود که دارد توجه ادیان پيروان یمانا مغز

 بينان  جهنت  اسنت  جویانحقيقت تکاپوي و تالش نيز هااستدالل همين حتي شان.فلسفي و

 حقّشان: موضع

 

 معرفنننننت در هرکسننننني همچنانکنننننه

 شنننرح کنننرده دیگنننر ننننوعِ از فلسنننفي،

 زنننندمننني طعننننه هنننردو در دگنننر، وآن

 دهننند زآن هننانشننان ایننن ره، از یننک هننر
 

 صنننفت را غيبننني موصنننوف کنننندمننني 

 جنننرح کنننرده را او گفنننت منننر بننناحثي،

 کَنَننندمننني جننناني زرق، از دگنننر، وآن

 اننند ده زآن ایشننان، کننه آینند گُمننان تننا
 

  (2923-2926: 1383 دوم، دفتر )مثنوي،

 

 از ننه  دشنو  نگریسنته  حقيقت به باال ارتفاعي از که است آن معني این درک شرط البته

 فقنط  ادینان،  اخنتالف  سنرّ  نگناهي  چنين پرتو در مذهب. یا دین یک تنگ دریچه و دهليز

 نبنوده  آن جناي  به دیگري دین درآمدن و دیني شدن تحریف یا اجتماعي، شرایط تفاوت

 کنرده،  متننوع  را طبيعنت  کنه  همچننان  عنالم،  در خداوند گونگونه هايتجلّي بلکه است،

 پادشنناه حکایننت در چنانکننه (.14 :1387، )سننروش اسننتکننرده  متنننوع هننم را شننریعت

 یهود: و مسي  دین وحدت به شاعر عقيدهبا وجود  شجهودکُ
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 سنننازظلنننم جهنننودان در شننناهي بنننود

 او آن نوبننننت و بننننود عيسنننني عهنننند
 

 گُنننندازنصننننراني  و عيسنننني دشننننمن 

 او جننننان موسنننني و او موسنننني جننننان
 

 (16: 1383 ،ي)مولو 

 

   شود:مي پوشيده حقيقت شود،مي وارد تعصبي نگاه و غرض چون ولي

 

 کنننند احنننول را منننرد شنننهوت و خشنننم

 شنند پوشننيده هنننر آمنند غننرض چننون

 قننرار رشننوت دل بننه قاضنني دهنند چننون

 چننننننان جهوداننننننه حِقننننند از شننننناه

 کشنننت مظلنننوم منننؤمن هنننزاران صننند
 

 کننننننند مُبنننننند ل را روح اسننننننتقامت ز 

 شنند دیننده سنوي  بننه دل از حجنناب صند  

  زار؟ مظلننننوم از ظننننالم شناسنننند کنننني

  امنننان رب ینننا کاالمنننان احنننول گشنننت

 پشنننت و را موسننني دینننن پنننناهم کنننه
 

 (324 :1383 دوم،دفتر  مثنوي،) 

 

 ی قوای ادراکی هامحدودیت. 6-2-3

 ادراکني  دسنتگاه  از ناشني  منذاهب  و ادینان  يهادیدگاه اختالف از بخشي مولوي نگاه از 

 بنه  کنس هيچ است. ذاتي نقيصه گرفتار خدا وجود ادراک در هاانسان ذهن است. بشر نوع

 و محسوسنات  بنا  منردم  تنوده  ذهنن  اننس  از ناشني  هنا تشنبيه  اینن  نيست، مبرّا تشبيه از کلي

 تمنام  بنه  اسنت ا هن پدینده  همه خالق که متعال خداوند ست.ا هاآن بر حق تجلّي گوناگوني

 صنفاتش  و قنوا  تمنام  با موجودات سایر همانند نيز انسان است، واقف هاآن وجودي اسرار

 ینک  هنر  و کدامنند  انسان ادراکي قواي که داندمي خداوند ،است احدیت رتحض معلوم

 و وهنم  خيال، حس، همچون: خود گوناگون قواي از اندازه چه تا و دارد هایيویژگي چه

 جملنه  از طبيعني ماوراء امور چه و طبيعي امور در چه ما هايداوري و پذیریممي تأثير عقل
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 بنه  را انسان، خدا، حال عين درو  استمطرح شده  قواي از متأثر اندازه چه تا الهي امور در

   است. فراخوانده خویش وثناي حمد و معرفت

با توجه به صفات خداوند همچون: داناي مطلق، توانناي مطلنق، خيرخنواه محنض، تمنام      

اي از دهننده مرتبنه  قواي ادراکي انسان اعم از حنس، خينال، وهنم و عقنل، همگني انعکناس      

حال اگر برخي از قواي ادراکي خدادادي انسان، راهزن طرینق معرفنت و    حقایق الهي است.

 آید یا در علم و قدرت خدا شک کنيم و یا در خيرخواهي او!وصول به حق باشد، الزم مي

 و مکاشننفات ميسورنيسننت، همگننان بننراي خيننال از شنندن عریننان گوینند،منني مولننوي

-مني  فراتنر  خيال دایره از پا آنان از اندکي تنها و است خيال مرتبة در بيشترعرفا مشاهدات

 و محسوسنات  شنکل  و رننگ  از خنالي  خينال،  عنالم  ..(384 :12 ج، 1388 جعفنري، ) نهند

انسنان ؛ اسنت  خينال  صاحب شخص پيشين معارف از متأثر کلي طور به ونيست  ملموسات

 و تسنبي   و نينایش  و سنتایش  قالنب  همنان  در را او پيوسنته  و بيننند مي قالبي در را خدا، ها

 معرفنت  متوسنط  مرتبنة  در کنه  منردم  تنودۀ . رسندنمي تام تنزیه به هرگز و کنندمي تحميد

 متوجنه  آننان  تسنبي   و ذکنر  و بنوده  نناتوان  حق ذات کامل تنزیه از گيرندمي قرار )خيال(

 ست:ا هاآن خيالي مکاشفه یا و خيالي ادراک

 

 اسننت لعبننننننت تخيننل وینننن تصننور ایننن

 وصننال در دشنن جننان، رسننت طفلنني ز چننون
 

 اسننت حاجننت بنندانت پننس تننوطفلي تننا 

 خيننال  تصننویر و اسننت  حننس از فننارغ
 

 (4111 :3 ج، 1383 )مولوي،

 

 شنور  آب شنيرین  آب اینن  است رگ رگ
 

 صنننور نفنننز تنننا رودمننني خالینننق در 
 

  (749 بيت :اول دفترهمان، ) 
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 همننه ایننن اننند حننق نننه دان، حقيقننت ایننن

 خریننننند زر بنننننوي بنننننه اَبلنننننه را قلنننننب

 تننوان؟ کنني کننردن خننرج راهننا قلننب

 خورننننند وانگننننه رود قننننندي در زهننننر

 جنننوفروش؟ نمننناي گنننندم ب نننرَد چنننه

 انننند دل و دام حنننق  بنننوي بنننر بننناطالن

 ضننالل و اسننت خيننال جملننه مگننو پننس
 

 رمنننه اینننن گمرهاننننند کلننني بنننه نننني 

 پدیننند نایننند بننناطلي حنننق، بننني زانکنننه

 روان نقننندي جهنننان، در نبنننودي گنننر

 خرنننندمننني را کنننژ راسنننت اميننند بنننر

 نننننوش محبننننوب ننننندمگ نباشنننند گنننر 

 اننند باطننلهننا دم جملننه کننين مگننو پننس

 خينننال عنننالم در نيسنننت حقيقنننت بننني
 

 (2927-2934 :دوم دفتر همان،)

 

 همنين  بنر  تکيهشود،  دیگران فریب باعث تا رودمي رنگرزي خم در که شغالي داستان

 دارد: مورد

 

 رنننننگ خننننم اننننندر رفننننت شننننغالي آن

 شنننده رنگنننين پوسنننتش آمننند بنننر پنننس

 خنوش  و رننگ  صند  امگشنته  گلستان چون

 بنننين رننننگ و تننناب و آب و فنننرّ و کنننرّ

 امگشننننننته خنننننندایي لطننننننف مظهننننننر
 

 درنننگ سناعت  یننک کنرد  خننم آن انندر  

 ....شننننده عليننننين طنننناوس منننننم کننننه

 مکننش سننر مننن از کننن سننجده مننرا مننر

 دینننن رکنننن و منننرا خنننوان دنينننا فخنننر

 امگشنننننته کبرینننننایي شنننننرح لنننننوح
 

 (378 سوم:دفتر  همان،) 

 

شنناخت  خنود،  معرفتني  مرتبنه  و ادراکي ظرفيت با متناسب اهانسان مولوي، دیدگاه از

 کنه  ايگوننه  به پردازندمي حق توصيف به خود فهم براساس و دارند خدا از متفاوتي هاي

 ینک  شبان و گرتنزیه یک موسي (شبان و موسي داستان در) دارند متفاوتي خدایان گویي



 25 پناه و ابراهيم نوريمنصور نيک /موالنا یو نجات در کالم عرفان تیّقبض و بسط حقّان

 هنر  و دارند قرار معرفتي مرتبة دو در زیرا؛ کندمي تأیيد را دو هر خداوند و است گرتشبيه

 از حکاینت  متفناوت  هناي زبنان  ،کنند مني  بينان  خنویش  زبان با را خود شهود حاصل یک

 :   دارد مختلف مراتب

 

 امبنهنننننناده سننننننيرتي را کسنننننني هننننننر
 

 امداده اصننننننطالحي را کسنننننني هننننننر 
 

 (242: 1383 ،ي)مولو 

 

 و ننادان  و گمنراه  چوپنان،  هن و است خارج مستقيم صراط از و دور به حق از موسي نه

 ینک  کنه  اسنت  چينزي  همنان  بينان  درصندد  پيرایگني بني  و سادگي با چوپاناست؛  غافل

 چوپنان  سنخن . بگویند  خواهدمي فرهيخته واصل عارف یا و دستچيره متکلم یا فيلسوف

 چوپنان  امثال براي نيز متکلم و فيلسوف سخنو  است پذیرش قابل خودش سط  هم براي

 فيلسنوف  و منتکلم  ینا  واصل عارف براي چوپان سخننيست. همچنين  هضم و درک قابل

 و فيلسنوف  شنبان،  و واصنل  عارف دانشمند، و عامي بنابراین، نيست. پذیرش قابل فنّ اهل

 و سنتایش  و ثننا  به خود زبان و اصطالح باخویش  معرفتي مرتبة با متناسب یک هر متکلم،

 خداونند  ننزد  هنا آن همنه  مولنوي  عارفاننة  دیندگاه  از و پردازندمي معبود تسبي  و تعریف

   مأجورند. و مقبول

 

 یگانگی گوهر ادیان. 6-2-4

از دینندگاه مولننوي بننا وجننود معبننود و معشننوق واحنند، جننایي بننراي جنننگ و جنندال و  

هناي  دیند کنه از چنراغ   ماند. موالنا دیانات الهي را نور واحندي مني  کشمکش باقي نمي

دیند. اینن معنني هرچنند قنول بنه       ا فرق واقعي نمني هتافت و البته بين نور آنمختلف مي

تساوي ادیان را بالضروره متضمن نيست باري لزوم تسنام  بنا اصنحاب دیاننات را قابنل      
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ساخت. البته تساوي ادیان را موالنا در آن مفهنوم کنه ننزد اهنل الحناد دعنوي       توجيه مي

سنلک خنود را دارد و   دید، اما این نکته که هر نبي و هر ولني، م شد، قابل توجيه نميمي

بنرد در ننزد او تفرقنه و تعصنب بنين اصنحاب اینن        ها، راه بنه حنق مني   جملة این مسلک

داد. عالوه بر این، چون موالنا کل عنالم را همچنون خانقناه    ها را بيهوده نشان ميمسلک

آیند و هنر کنه در    آیند و هر که به آن ميجا به آن درميدید که خلق از همهبزرگي مي

هادینان طرینق را   الب خدمت و شایق صحبت شيز آن است، تفرقه در بناب  آن هست ط

توانست مستند معقولي براي اجتناب از تسنام  و همزیسنتي بنين اهنل     در این خانقاه نمي

که الزمه طنرز تلقني او   -گونه تسام  موالنا نسبت به اهل دیانات خانقاه تلّقي کند. بدین

ارواح انبياء که متضمن رفنع هرگوننه تفرقنه در بنين      از قول به اتحاد -از خانقاه عالم بود

 شد. ها بود نيز تأیيد ميآن

همنه   کرد باور بنه اینن اصنل اسنت کنه انبيناء      آنچه تسام  گفته شده را نزد موالنا موجّه مي

هنا اسنت، متضنمّن نفني و نقنض قنول       معرّف یکدیگرند و الجرم آنچه در قول هر ینک از آن 

دانسنت،  النا که وي اختالف مؤمن و گبر و یهود را از نظرگناه مني  دیگران نيست. این سخن مو

 (.289-290: 1384کوب، مبتني بر همين معني و داعي بر همين مایة تسام  بود )زرین

 

 نيسنت  بناب  ینک  جنز  هسنت  ار کتناب  صد

 اسننت خانننه یننک م خلَصننش، را طننرق ایننن

 هنننزار صننند هننناخنننوردني گوننننه گوننننه

 تمنننام تنننو گشنننتي سنننير چنننون یکننني از

 اي دینننده احنننول تنننو پنننس مجاعنننت، در
 

 محنراب نيسنت   جنز  قصند،  را جهت صد 

 اسننت دانننه یننک از سنننبل هننزاران ایننن

 اعتبنننار انننندر اسنننت چينننز ینننک جملنننه

 طعنننام پ نج نننه دلنننت انننندر شننند سنننرد

 ايدینننده هنننزاران صننند را یکننني کنننه
 

  (3667 -3671: ششم دفتر ،1383 )مثنوي، 
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 ستاختالف الفاظ و تعابیر موهم اختالف ا .6-2-5

 و الفناظ  داندمي مذهبي اختالفات پيدایش ساززمينه را آن موالنا که عواملي از دیگر یکي

 چوپان و )ع( موسي تعابير اختالف نمایانگر شبان و موسي)ع( قصه است. تعابير گوناگوني

 سناده  شنباني  داستان، طرف یک؛ ستا خدا به هاآن معرفت مراتب از ناشي خود که است

 بناالترین  در کنه  اسنت  )ع( موسني  آن، دیگنر  طنرف  و اسنت  فنّي معرفت از دور به و دل

 پذیرد:مي را دو هر خداوند که است آن بر موالنا دارد. قرار معرفت مراتب

 

 امبنهنننننننناده سننننننننيرتي را هرکسنننننننني

 ذمّ تنننننو حنننننق در و مننننندح او حنننننق در
 

 امداده اصنننننننننطالحي را هرکسننننننننني 

 سنننم تنننو حنننق در و شنننهد او حنننق در
 

  (1753-1754: دوم دفتر، 1383مولوي، )

 

 مننننندح هنننننند اصنننننطالح را هنننننندوان
 

 منننندح سننننند اصننننطالح را هسننننندیان 
 

 (1757 دوم: دفتر همان،) 

 

مني  الفناظ  اخنتالف  کنه  دهند مني  نشان موالنا تن چهار آن خوردن انگور حکایت در

 شود: سازمشکل تواند،

 

 درم یننننک مننننردي داد را کننننس چننننار

  ال گفنننت بننند عنننرب دیگنننر یکننني آن

 بننننم اینننن گفنننت و دبننن ترکننني یکننني آن

 را قينننل اینننن بگفنننت رومننني یکننني آن

 شننننندند جنگننننني نفنننننر آن تننننننازع در

 دهنننم بنننانگوري اینننن گفنننت یکننني آن 

 دغننا اي انگننور نننه خننواهم عنننب مننن

 ازم خنننواهم عننننب خنننواهمنمننني منننن

 را اسنننننتافيل خنننننواهيم کنننننن تننننرک 

 بدنننننند غافنننننل نامهنننننا سنننننر ز کنننننه



 1399 پاييز، 85، شمارة 24سال  پژوهی ادبی؛متن 28

 ابلهنننني از زدننننندمنننني هننننم بننننر مشننننت

 بتاخننت حضننرت سننوي کننز سننليمان چننون

 دشننننننمنان ميننننننان شنننننند ميننننننانجي او

 شنننندند حننننق رسننننول از واحنننند نفننننس
 

 ...تهننني داننننش از و جهنننل از بدنننند پنننر

 ...شننناخت را مرغننان جملننه زبننان کننو

 ...پرزننننننان مينننننان شننننند اتحنننننادي

 بدنننند مطلنننق دشنننمن ینننک هنننر ننننه ور
 

 (324 دوم: دفتر )همان، 

 

ابير که ناشني  از دیدگاه عرفا به طور عام و از نظرمولوي به نحو خاص، اختالف تع

پنذیر و قابنل جمنع هسنتند، همگني انعکناس       از مراتب معرفت است با یکدیگر آشتي

چوپنان مهتندي بنوده و بنر سنبيل      »در پي یک واقعيت هسنتند؛  هاي تو در تو و پيالیه

نمنود، اهنل تنزینه و    زد. در روان مؤمن بود، گرچه در زبنان کنافر مني   هدایت گام مي

بود؛ در باطن با موسي یکي بود، گرچه در ظاهر خالف تقدیس بود، گرچه اهل تشبيه 

گفت، او سرشار از عشق و برخوردار از موهبت مجالست بناحق بنود،   موسي سخن مي

کنرد. گرچنه بنا    اما دچار یک مشکل بود، او تجربة باطني خویش را خوب تفسير نمي

اني بشنري و  کرد، بين ورزید، اما بياني که از این عشق ورزي ارائه ميخداوند عشق مي

جهت، راهبر و مرشدي چون موسي الزم بود که به او عتناب  آلوده به تشبيه بود. بدین

کند و از او بخواهد که زبان را بگرداند و آن را هم مانند روان، مسنتقيم کنند و حنال    

که از نعمت تجربة باطني برخوردار است، از نعمت تفسير صحي  هم برخوردار شنود.  

س از اینکه موسي تازیانه عتاب و مالمت را بنه چوپنان نواخنت،    بدین سبب بود که، پ

« گزارم که مرا از این که بودم باالتر برديچوپان تقدیر کرد و گفت: تو را سچاس مي

 (.186 :1381سروش، )

 

 برگذشنننت وزگنننردون کنننرد گنبننندي  بگشننننننت اسننننننچم بننننننرزدي تازیانننننننه
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 بننننناد الهنننننوت منننننا ناسنننننوت محنننننرم
 

 دبنننا بنننازوت بنننر و دسنننت بنننر آفنننرین
 

 (245: 1383 ،ي)مولو

 

 کنه  شنود مني  متوجنه  و یابددرمي را حالشوریده شبان ربوبي، عتاب از پس نيز موسي

 یعنني ؛ است همخوان )موسي( او قالِ با )شبان( او حالِ بلکه نيست، یکسان او قالِ با او حالِ

 دل در آنچنه  و کنند نمني  پيندا  واقعني  و منطقني  جرینان  او زبان بر است شبان دل در آنچه

 روسنتایي  ادبيات آورد،مي زبان بر شبان آنچه، اما است همان نيز شبان دل در است موسي

 .نيست آن از گزیري و گریز را او که ستا او

 بنه . نمایند مني  تجلّني  ودرکشنان  فهنم  قندرت  با متناسب بندگان اذهان در یگانه خداي

 «اسنت  شنده  ریختنه  يمتفاوت سبوهاي در که است دریایي همچون خداوند»، دیگر عبارت

 گوید:مي مولوي چنانکه (.179 )همان:

 

 ايکنننننوزه در را بحنننننر برینننننزي گنننننر

 کننننرد ننننناي اننننندر مردنننننایي کننننه دم
 

 ايروزه ینننک قسنننمت گنجننند؟ چنننند 

 مننرد خننورد در ننني اسننت ننناي خننور در
 

 (4)همان: 

 

 تحلیل مدعا. 6-3

نجنات  بنه  حکنم  و اندیشدنمي ظاهربين متشرعان و متکلمان سياق و سبک به هرگز موالنا

 وي اینکنه  بنر  قناطعي  دليل هيچ، رو این از کند.نمي دیگر گروهي ابطال و گروهي بخشي

 و نندارد  وجنود  وي بنودن  اشنعري  بنر  حتني  و بدانند  برتنر  را خود فقهي یا کالمي مذهب

 کنه  شواهدي عمده زیرا؛ یقين نه کندمي ظن افاده استشده  ارائه زمينه این در که دالیلي

 کنه  اسنت  اینن ، اندکرده اقامه مدعایشان بر موالنا بودن ماتریدي و اشعریت انمدعي برخي
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 تفناوت  کنه  انند بنوده  ماتریدي مولوي( اقامت )محل ماوراءالنهر مردم بيشتر او روزگار در

 مندعاي  بنر  خردپسندي و محکم عقلي دليل تواندنمي ندارد، اشاعره يهاآموزه با چنداني

 اشنعریت  اینکنه  فنرض  بنر  حتي. (845 :2 ، ج1368 ني، رّس کوب،)زرین باشدمطرح شده 

-نمي هرگز شود، پذیرفته موجود شواهد براساس فقه در او بودن حنفي و کالم در مولوي

 باشند،  خنودش  منذهب  انحصناري  بخشني نجنات  وحقّانيّنت   بنه  مولوي اعتقاد مثبِت تواند

 مذهب تغيير درصدد مرادش و استاد احترام پاس به که را چلبي الدینحسام موالنا، چنانکه

 گفنت  و داشنت  حنذر  بنر  تصنميم  اینن  از بنود  برآمنده  اسنتاد  مذهب به عمل و خود فقهي

 .(841 :2 ، ج1368، کوب)زرین بماند باقي خویش مذهب بر که است آن صواب

 

 منذهب  و دینن  بنند  و قيد هر از فراتر که داندمي حقيقي مذهب و دین را عشق مولوي

  است: ظاهري

 

 جداسنننت هنننادینننن همنننه از شنننقع ملّنننت
 

 خداسنننت منننذهب و ملنننت را عاشنننقان 
 

  (1770 ، دفتر دوم:1383 )مولوي،

 

 دوران بنه  متعلنق  منذهبي  اختالفنات  بر تمرکز و ظاهري مسائل در توقف او دیدگاه از

 کمنال  بنه  روح هرگاه است، )انانيّت( خودبيني گرفتار روح که است انساني روح طفوليت

تنا زمناني    یابند مي رهایي انانيّت از ناشي يهامحدودیت تمام از برسد کذایي بلوغ و نهایي

 بنند  از رهنایي  شنرط  چشند. نمني  را حقيقي زندگي طعم، است انانيّت اسارت در انسان که

 بنه  اختصناص  موالننا  عملني  سنلوک  و کنالم  در که ستا او در فنا و معبود به عشق انانيّت

 ندارد: ايویژه مرام و مذهب
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 ليننک و کننردي همننه ایننن معشننوق، گفننت

 والسنننت و عشقسنننت اصنننل اصنننل کنننانچ

 چيسننت اصننل کننان بگننو عاشننق آن گفننتش
 

 نيننک ینناب اننندر و پهننن بگشننا گننوش 

 هاسننتفننرع کننردي اینننچ نکننردي آن

 سننت نيسننتي و مردنسننت اصننلش گفننت
 

 (1751-4دفتر پنجم:  ،1383 )مثنوي،

 

 کنه  دانند مني  نجنات  از متفناوتي  مراتب در را گوناگون مذاهب و ادیان پيروان مولوي

 است: آنانحقّانيّت  درجه به نيل و معرفت مرتبه مرتبه از ناشي

 

 حننننق نننننور دارد پننننرده هفصنننند زانکننننه

 مقننننام را قننننومي پننننرده هننننر پننننس از
 

 طبننننق چنننندین  دان ننننور  هننناي پنننرده  

 امنام  تنا  هاشنان پنرده  این اند صف صف 
 

 (4-823همان، دفتر دوم: ) 

 

 منذاهب  و ادینان  در کنه  را الهني  تکناليف  و عبنادي  اعمنال  و ظناهري  مسنائل  مولوي

 سناز زميننه  کنه  دانند مني  اَعراضني  همچنون  اسنت  آمنده  متفاوتي هايصورت به گوناگون

 پيوسنته  زمنان  گنذر  در، رو اینن  از؛ هنا آن قصنواي  غاینت  و جوهر نه انداغراض به وصول

 یافنت در و درک مسنتعد  را او و متحنول  را انسنان  وجنودي  جوهر امور این اند.بوده متغير

 کند:مي الهي فيض

 

 را روزه و نمننننناز هنننننايعنننننرض اینننننن

 را اعننننراض مننننر کننننرد نتننننوان نقننننل
 

 انتفننننني زمنننننانين الیبقننننني چونکنننننه 

 را امننننراض برننننند جننننوهر از ليننننک
 

 (947-8، دفتر دوم: 1383، )مثنوي 
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، کنند مي افشاني پرتو و حکومت عشق، خورشيد که جایي گویدمي صراحت به موالنا

 بست: برنخواهد طرفي نجات و رستگاري در خاص اممر و مذهب به انتساب

 

 درد افنننزودمننني عشنننق کنننه طنننرف آن
 

 نکننننرد درسنننني شننننافعي و بوحنيفننننه 
 

 (3832، دفتر سوم: 1383، )مثنوي 

 

 و اسنت  مخنالف  فقهني  مشنرب  و کالمني  مکتنب  ینک  به سرسچردگي با مولوي اینکه

 وي کنه  اسنت  اینن  گربينان ، آورنند  شنمار به حنفي یا اشعري یک را وي نيست مایل هرگز

. همچننين  بينند نمني  رسنتگاري  و نجنات  انحصناري  طریق را خویش فقهي و کالمي طریق

 را عشنق  و دینن  وي دانند. نمني  شنقاوت  و ضناللت  مسنير  در را رقيب مذاهب از یکهيچ

 داند:مي حق نور دریافت براي ظرفيت کسب شاهراه

 

 اننندرون جننذب و اسننت عشننق دیننن کسننبِ
 

 حنننننرون يا را حنننننق ننننننور قابلينننننت 
 

 ( 2605، دفتر دوم: 1383، )مثنوي 

 

 قائنل  هنا آن بين تفاوتي و تفکيک ظاهراابيان شده  هدف به مذاهب کاميابي در مولوي

 طرینق  یگاننه  را اشنعري  ننه  و دانند مني  ناکارآمند  و زنند مني  واپس را معتزلي نه؛ شودنمي

 دسنت هبن  کالمني  رَقفِ ارباب مدعيات به وي پایبندي عدم از حقيقت این نامد.مي سعادت

 و مندعایي  اثبنات  بنراي  بيّننه  و برهنان  اقامنه  براي متکلمان سبک به تالشي هيچ او. آیدمي

-473: 1 ج، 1368 سنرّني،  کنوب، ینن )زر دهند نمني  انجام آن مقابل مدعاي انکار و ابطال

 . فراز بر را هدایت آسمان گویي (472
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 گیرینتیجه

 تمثينل  با او کالم آميختگي سبب به مولوي منظور و مراد موثق دریافت ادعاي و دقيق فهم

 از او سنخنان  موضنوعي  تفکينک  و بنديطبقه عدم و سو یک از استعاره و کنایه و تشبيه و

 مولنوي  هناي دیندگاه  از اسنتفاده  و وي کنالم  در تأمنل  با، اما نمایدمي مشکل، دیگر سوي

 از نجنات  ومسنأله حقّانيّنت    .یافنت  دسنت  او دیدگاه به بيشتري اطمينان با توانمي پژوهان

 شنده  مطنرح  معاصنر  دوران در کالمني مسنأله   ینک  عننوان  به که است دین فلسفه مباحث

 از مسنلمان  عرفناي  وینژه  به پيشينيان سخنان در توانمي را آن يهاریشه وها رگه، اما است

  .کرد پيدا مولوي جمله

 بناب  در داوري بنه  لسنوفان في و متکلمان سبک به صری  بيان با و شفاف طور به موالنا

گرایي کثرتمسأله  مولوي که نيست این مدعا و پردازدنمي ادیان بخشي نجات وحقّانيّت 

 بلکنه کنرده،   مطنرح  شناختي معرفت و فلسفي کالمي، مباني و اصول و مقدمات تمام با را

 سنخنان  گوناگون جوانب و ذیل و صدر سنجش و او کالم در تأمل با که است آني مدعا

 بناب  در او پراکننده  سنخنان  چنانچنه  دانسنت.  انحصنارگرا  را موالننا  تنوان نمني  هرگز وي

گرایني  شمول ویژه بهگرایي کثرت مؤیدات شود، دیده یکدیگر کنار در نجات وحقّانيّت 

  است. غالب وضوح به او کالم در

 الني  سير در روح محرک که است متعال معبود به عشق رستگاري شرط، موالنا نظر از

  داند.مي ناپذیروصف امري را آن وي کهاست  کمال سوي به سير در ناتئکا تمام و را

 کنه  ايمرتبنه  به و «خدامحوري» به «خودمحوري» از را انسان عشق، تا، مولوي گفته به

 آغناز  روح بنراي  ار الني  سنفر  نرسناند، ، بندارد  مقدّم خود بر حيث همه از را «خدا» بتواند

 ايفرقنه  هيچ کالبد و پوستين در موالنا است. الهي ادیان همه کانوني يمدعا این .شودنمي

 او پوسنت  و رگ در خنون  همچنون  کنه  اشعرفناني  تفکنر  اقتضناي  به شود،نمي محبوس

مني  یکني  را ادینان  گوهر وي. پذیردمي اختياربي گویي یابدمي حق را آنچه است، جاري
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 را منذهبي  يهنا دشمني تمام، رو این از؛ دشمارمي آن به منتهي و حق مدعي را همه و داند

مني  پنذیر تشکيک و واحد امري را حقيقت او خواند.مي غفلت و جهل از ناشي و محکوم

 سنایر  صندّیق  پينروان  حال عين در و است نهفته اسالم دیانت و سنّت در آن کمال که داند

 کنند.مي سير رستگاري و سعادت سبيل بر نيز الهي ادیان
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