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Abstract 
Religious tolerance is a significant issue among western thinkers, due to the 

widespread immigration and subsequently the subject of multicultural societies 

formation. They pay attention to the political, epistemological, moral and legal 

foundations of religious tolerance, especially the approval of equality of religions 

principle and the need to observe human ethics and protect the civil rights of all 

existing religions’ followers. Raising this issue in the Middle-East -whose people are 

currently suffering from terrorism, violence and bloody wars under the pretext of 

religious differences- is more necessary than in any other part of the world. There are 

valuable experiences in Islamic mysticism for the realization of multicultural societies 

free from violence and a peaceful life for people with different beliefs together, which 

can be considered as an effective pattern. Among Muslim mystics, Rumi has exhibited 

the highest level of religious tolerance in both theoretical and practical terms. In this 

article, Rumi's tolerant thought and practice is studied with regard to their political, 

social, epistemological and moral principles. In order to reduce the scope of religious 

conflict and sectarian strife of his time such as the Crusades and the sectarian wars of 

the five Islamic religions that pervaded their world at the time, Rumi as a great thinker 

introduced the idea of tolerance, forbearance and patience. Also to achieve that 

political goal, he stressed epistemological principles, including the principle of 

equality of monotheistic religions, the right of all followers of different religions, and 

the need to observe the principle of human morality and in practice, he treated all 

followers of monotheistic religions with affection and tolerance. Among the four 

political, epistemological, moral and legal foundations in Rumi's works, despite the 

relatively comprehensive investigation we conducted, we did not find any evidence 

of his speech and behavior that is based on a legal principle.  

Keywords: Mystical literature, religious tolerance, religious 
minorities, Rumi. 
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  دینیهاي اقليت با موالنا مذهبی رواداري مبانی

 ایران ،تهران بهشتی، شهید دانشگاه فارسی، ادبیات و زبان گروه دانشیار   طاهري اهللقدرت

 چکیده 
 جوامع گیري شکل و گستردههاي مهاجرت به توجه با امروزه مختلف، ادیان پیروان با میهبی رواداري اصل 

 اخالقی ی،معرفت سیاسی، مبانی بهها آن. است غربی اندیشمندان میان در مهم موضوعات از یکی چندفرهنگی،
 یانتص و حفظ و انسانی اخالق رعایت لزوم و «ادیان برابري» اصل تأیید جمله از میهبی؛ رواداري حاوقی و
 نوناک هم که خاورمیانه مردم براي موضوعاین  طرح. کنندمی توجه موجود، ادیان همة پیروان مدنی حاوق از
 هانج مناطق سایر از بیش اند،شده خونینهاي جنگ و خشونت تروریسم، دچار میهبی اختالفات بهانة به

 و یدعاا با مردمانی آمیزمسالمت زندگی و خشونت از عاري چندفرهنگی جوامع قتحا براي. دارد ضرورت
 عنوان هب تواندمی دارد، وجود اسالمی عرفان در که ايارزنده تجربیات یکدیگر، کنار در مختلف باورهاي
 و شخوی آثار مجموعة در بلخی الدین جالل موالنا مسلمان، عارفان میان از. گیرد قرار مدنظر مناسب الگوي
. است هگیاشت نمایش به را گوناگون میاهب پیروان با میهبی رواداري اَشکال ترینعالی عمل، و نظر ماام در
 اجتماعی، و یاسیس مبانی به توجه با را مولوي روادارانة رفتار و گفتار تحلیلی -توصیفی روش به مااله، این در

 و جنگ ةدامن از کاستن براي بزرگ اندیشمندي عنوان به موالنا. ایمکرده بررسی اخالقی و شناسیمعرفت
 اب گانهپنج میاهب ايفرقههاي جنگ و صلیبیهاي جنگ مانند خویش زمانة ايفرقه و میهبیهاي جدال
 مطرح ار تسامح و تساهل رواداري، اندیشة بود، فراگرفته را روزگار آن جهان ازاي عمده بخش که یکدیگر
 وحیديت ادیان برابري اصل جمله از معرفتی؛ اصول میکور سیاسی هدف به رسیدن براي همچنین وي. کرد
 و مطرح راها آن با برخورد در انسانی اخالق اصل رعایت ضرورت و مختلف ادیان پیروان همة بودن محق و
 اسی،سی چهارگانة مبانی میان از. نمود رفتار مدارا و رفق به توحیدي ادیان پیروان همة با عمل، ماام در خود

 گفتار از واهديش به دادیم انجام که بلیغی نسبتاً استاصاي وجود با موالنا آثار در حاوقی، و اخالقی معرفتی،
 . نکردیم برخورد باشد، حاوقی اصل مبناي بر که او رفتار و

  . بلخي الدین جالل موالنا دیني، هاياقلیت مذهبي، رواداری عرفاني، ادبیاتها: کلیدواژه
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 مقدمه
ي اهاي فزایندهال خشونترادیکالیسم و اعمدر طول چند دهة اخیر شاهد رشد و گسترش 

اه هاي سیاسی دارد و گها ریشهبه ویژه در خاورمیانه هستیم و بخشی از این خشونت در جهان
اي فرامنطاه اي وهاي منطاهنتیجة مستایم و غیرمستایم دستکاري، نفوذ و تحریکات قدرت

هاي درگیر در مناطای مانند طرف اي ظاهر شده ودر پوشش اختالفات دینی و فرقه امااست، 
ا را علیه هها و خشونتترین ناخویشتنداريافغانستان، عراق، سوریه و پاکستان سهمگین

ها، یابی و تحلیل این رخدادهاي دردآور و کاستن از دامنة آنریشه. اندیکدیگر بروز داده
دور و نزدیک  هايه گیشتهنگاهی بترین اقدامات ممکن در منطاه است و با نیمیکی از بایسته

اند، اشتهق دها تعلته که خود به همین سرزمینهاي گیشو استخراج و تبین تجربیات نسل
عدم  ی،هاي فراوانی براي انسان امروزي خاورمیانه که به رنج و درد برادرکشتواند درسمی
گیشتة  گکسانی که با فرهن. گرایی افراطی دچار آمده، داشته باشدل غیر و خشونتتحم

مشهور است، آشنایی دارند، « ن اسالمیعصر زرین تمد»هایی که به مخصوصاً سده مسلمانان
توانند تردید کنند که آنچه امروزه براي جوامع متمدن غربی بعد از سه قرن در این اصل نمی
 اي مداراجوکنند جامعهاي یک آرزوست و تالش میکشی و جنگ فرقهکشمکش، نسل
هاي گوناگون اجتماعی از هم پیروان ادیان مختلف نه تنها در جهان»اي که نهگوبسازند؛ به

جدا نشوند، بلکه به آسانی با هم درآمیزند و همه شهروندانی برابر در جهان اجتماعی واحدي 
هایی از الاقل در بخش-وران گیشتة ایران و در عالم واقع در د(. 6839، 6)کیوپیت« باشند
تحاق یافته بود و در بسیاري از شهرها و روستاها پیروان ادیان مختلف  -هاي اجتماعی آنالیه

بدیهی است اشکال و سطوح رواداري میهبی که در بخش بزرگی . زیستنددر کنار هم می
تر و پرثمرتر از رواداري میهبی عرفانی در تر، غنیخورد فربهاز جهان امروز به چشم می

جوامع شرقی در کنار استفاده از مبانی فلسفی رواداري و تجربیات  اماهاي گیشته است، دوره
اي سنتی خود هتوانند در این زمینه توفیق یابند که از تجربیات و پشتوانهجدید غربی وقتی می

 . استفاده کنند
نفوذ در نزد خواص )حاکمان( و تودۀ عارفان مسلمان ایرانی به عنوان نخبگان صاحب

در  .جوامع گیشتة ایران را به سمت و سوي مداراطلبی سوق داده بودندهایی از مردم، بخش
ي رایران نیز مانند همة جوامع بشري رسماً یک دین و باور مسلط بود و تکثرگرایی دینی ام

                                                            
1. Cupitt, D. 
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اي جا افتاده ( این پدیده به اندازه6839، 6مک لنان :ک. )ر شدخارج از نرم و عرف تلای می
تساهل  هاي دینی رسمی بهعنوان افرادي ویژه و متمایز از گفتمان بود که تعدادي از عارفان به

زد عارفان تکثرگرایی در ن بنابراین،. و مداراطلبی دینی به صورت عملی یا نظري شهره بودند
شناسانه؛ به عبارت دیگر، آنان همزمان تحاق شناسانه داشت و هم جامعهاي دینما هم وجه

با وجود (. 6834: سروش، ک. )ر کردندیستیک را دنبال میپلورالیسم دینی و جامعة پلورال
مر رواداري دینی ساري و کنیم آنچه در نزد عارفان مسلمان در ابه صراحت تأکید می این

ن گروه نزد ایتوان آنچه را هاي اجتماع مسلمانان اینگونه نبود و نمیدر دیگر بخش جاري بود
اینکه  ،توان پرسش بنیادینی طرح کرداینجا میدر . به کل جوامع اسالمی تعمیم داد بود

ي میهبی هابراي ماابله با جنگ و جدال« استراتژي»عارفان مسلمان به اصل رواداري به مثابه 
زد ؟ و نیز این پرسش که این موضوع در ن«شناسیکمعرفت»نگریستند یا به مثابه امري می

داشت و پاس« دیگران»همزیستی با « وقیحا»بود یا از منظر « اخالق اجتماعی»آنان به مثابه 
  .داشتند مدنظررا ها آن حاوق طبیعی و مدنی

اي ههاي دینی به عنوان یکی از چهرهاقلیتدر این مااله، مبانی رواداري میهبی موالنا با 
ر و شناسی و اخالقی رفتاشاخص عرفان اسالمی؛ یعنی ضرورت اجتماعی و سیاسی، معرفت

هاي فکري و سنت مداراطلبانة عرفان اسالمی که وي به نگاهی به سرچشمهگفتار او را با نیم
هاي خود، مبناي حاوقی را که عارفان مسلمان، در روادري. ایمآن تعلق داشت، کاویده

گیشته  در روزگار« جامعة مدنی»به دلیل فادان مفهوم  ترین مبانی استوزه یکی از اساسیامر
فتاري که نامة او رفتار و گر آثار موالنا یا منابع مربوط به زندگید بنابراین،. اندنداشته مدنظر

  .مبتنی بر مبناي حاوقی باشد، به رغم استاصاي بلیغی که انجام گرفت، یافته نشد

 پیشینۀ پژوهش. 1
سامح و ت»گرایانه اصل اند عموماً با رویکردي کلهایی که در این زمینه نوشته شدهپژوهش
 اندقرار داده توجهمسلک، مورد اي از شاعران عارفاسالمی یا نزد پاره را در عرفان« تساهل

اند که از اخالق فردي تا اخالق اي بسیط گرفتهو اصل تسامح و تساهل را هم به گونه
در  (6838) به عنوان مثال، نیکوبخت. شوداي را شامل میاجتماعی و مداراي دینی و فرقه

فات هاي اختالپ  از طرح ریشه« اسالمی، مکتب تساهل و تسامحعرفان »اي با عنوان مااله

                                                            
1. McLennan, G . 
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ها را در ذیل عناوین جزئی هاي عرفانی براي رفع خصومتاي در اسالم، اصول مکتبفرقه
، تکیه بر عشق و حسن «من»یکی بودن ماصد، احترام به نوع انسان، رها شدن از تصرف 

ها با استشهاد به امهات ل همة طریاتآمیز با اهشهود، مدارا و گیشت، همزیستی مسالمت
ز نظر موضوع هم ا اماماالة حاوي اطالعات مفیدي است، این . متون عرفانی تبیین کرده است

 . گسترۀ مفهومی و هم جامعة آماري پژوهش بسیار وسیع گرفته شده است
« ودابپییري تصوف اسالمی از آیین تأثیر»در ماالة خود که تحت عنوان ( 6868)ضیایی  

پ  از بیان تاریخچة ظهور آیین بودیسم در آسیاي میانه و خراسان قدیم و ناشی که ایرانیان 
د ناآسیاي میانه و خراسانیان در توسعة آیین میکور در شبه قارۀ هند، چین و شرق دور داشته

اصر اصلی عرفان نبر این نکته تأکید کرده است که مداراطلبی و شفات بر خلق که یکی از ع
ل این از صحت و سام اص صرف نظر. از آیین بودیسم گرفته شده است مکتب خراسان است

هاي اسالمی که پایه و اساس تصوف ایرانی است، همین باورها که در متن آموزهادعا، چرا
ند هرچ. اندوجود دارد، ایشان بر رواداري و پییرش ادیان دیگر در عرفان اسالمی نپرداخته

باورهاي آیین بودیسم با اعتاادات اهل تصوف در زمینة مداراطلبی و در تطبیق و ماایسة 
بنابراین، با  .پییري توفیای به دست نیاورده استتأثیرشفات بر خلق و نشان دادن دقیق اصل 

به فادان تحایاات مستال در حوزۀ باورها و سلوک عملی موالنا در امر مداراطلبی با  توجه
 . کنددینی( پرداختن به این امر، ضرورت پیدا می هاياقلیتپیروان سایر ادیان )

 معناي لغوي و مفهوم اصطالحي رواداري . 2
پیش از ورود به مبحث اصلی، الزم است براي تنایح مناط و ایضاح مفهومی کمی بر واژۀ 

انگلیسی  Tolerance ما این واژه را برابرنهادي براي. رواداري میهبی تمرکز داشته باشیم
یسی معنایی شایع براي واژۀ انگلنیز هم« مدارا، تساهل و تسامح»سه کلمة عربی . ایموضع کرده

دو در کنار هبو به تنهایی یا دو است که به زبان اندیشمندان ایرانی به صورت پراکنده راه یافته
رواداري در معناي عام خود، بر قدرت سازگاري با غیر، تحمل دیگري . روندکار میهم به
ر. ) ها از جمله باورهایی که مابول ما نیستند، داللت داردش و کنار آمدن با تفاوتو پییر
و نه اقوام و نژادها و  -حتی همزادان همسان-( بدیهی است نه افراد انسانی 6877، 6الکک: 

                                                            
1. Loche, J. 
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وجود ها نآ ها بینها و تفاوتنیستند و همواره طیفی از شباهت« یکسان»ها و ادیان نه فرهنگ
  .دارد
را به رسمیت ها آن گیارد و اصل وجوديها صحه می«تفاوت»ایدۀ رواداري بر این  
طة گیرد، همواره در بطن و متن رابهر انسانی در هر موقعیتی که قرار می بنابراین،. شناسدمی
 -اگر فرد به استلزامات رابطة من. است و از این رابطه گزیر و گریزي ندارد« دیگري -من»

است و « ناروادار»گوییم او شخصیتی و ستیز با دیگري را برگزیند، می دیگري تن ندهد
یان ها و ادفرهنگ. خوانیممی« روادار»دهد، او را عک ، کسی که به استلزامات آن تن میرب

اي هرغم وجود تفاوتبنابراین، الزمة اصل رواداري این است که علی. اندگونهنیز، همین
توانیم ب -تواند و باید مورد ناد و بررسی قرار گیردخود میکه در جاي - دینی و معرفتی

رواداري به معناي پییرش یا صحه گیاشته به عااید . حاوق انسانی یکدیگر را رعایت کنیم
 رواداري میهبی در. متفاوت نیست، بلکه حرمت نهادن بر صاحبان عااید متفاوت است

بانه آیینی غیرمداراطلیش از جوامع تکاند، برا پییرفته« کرامت انسانی»جوامعی که اصل 
را به این دلیل آوردیم که صرف وجود تنوع در « غیرمداراطلبانه»قید . امکان تجلی دارد

 (. 6838مک لنان، ر. ک: ) کنداي را روادار نمیهاي اعتاادي، جامعهها و سنتارزش
انون و ري در برابر قیابد که در عین تنوع، اصل همزیستی و برابرواداري وقتی معنا می  
هاي متفاوت مراعات ها براي همة باورمندان به اصول و ارزشمندي از امکانات و فرصتبهره
باورها در میدان . شود نه اصل خود باورهااعمال می« افراد»اصل رواداري بر  ز این رو،ا. شود
بررسی شوند و در اي توانند بدون هیچ مالحظة روادارانهو ارزیابی ناادانه می وگوگفت

 . صورت تأیید پییرفته و یا در صورت ابطال کنار گیاشته شوند
هاي اخالقی )فردي و اجتماعی(، حاوقی و اعتاادي به تواند در حوزهاصل رواداري می

قاً شخص روادار، اخال. هاي دیگر شکل دهدمناسبات فرد با دیگري یا فرهنگی با فرهنگ
او . شادي ويها آن ها، رنج اوست و شاديرنج آن. باشد توجهتواند در برابر دیگري بینمی

ها، از نژادها، زبان ، دیگرباشانی باشند6همدلی اصل براساسمناسبات خود را با اطرافیانش 
اصل رواداري، اعتااد و عمل  در حوزۀ حاوقی نیز. کندتنظیم می ها و پیروان سایر ادیانملیت

ماال،  در این. کندرا براي شخص روادار الزامی می« برابري همگان در برابر قانون»بر مبناي 
تمرکز و تأکید ما بر حوزۀ اعتاادات دینی و میهبی . کاري نخواهیم داشتحوزۀ ما به این دو 

                                                            
1. Principle of Sympathy 
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یروان موالنا را به رواداري با پاست تا ببینیم اصل رواداري چگونه عارفان مسلمان ایرانی مانند 
ترین اشکال مدارا، تساهل و تسامح اي از حیات بشري، عالیادیان دیگر سوق داده و در دوره

 . استنسبت به غیر را در جوامع اسالمی پدید آورده
ي اداشته، نمونهها آن برخوردي که موالنا در ماام نظر و عمل با ادیان مختلف و پیروان

کلی عارفان مسلمان ایرانی است که در دنیاي قدیم و در گوشه و کنار جامعة از رواداري 
نگ خواستند ساندیشمندان عصر روشنگري وقتی می. پهناور اسالمی در جریان بوده است

 ايریزي کنند، جامعة قدیم ایران نمونهبناي جوامع چندفرهنگی جدید را در اروپا پایه
ر دست تگیري از تجارب آن به چنان هدف بلندي سریعرهتوانستند با بهتاریخی بود که می

هاي جهان باید از ایرانیان پیروي کنند؛ همة ملت»گفت: می 6مونتسکیو ،به عنوان نمونه. یابند
دهد که همزیستی میهبی هرگز موجب بدبختی مردم نشده و برعک ، زیرا تاریخ نشان می

 (. 6878نال از حدیدي،  )به« ها بارور بوده استها و حکومتبراي ملت
ش مستند و مختصري از وضعیت زاردان کیوپیت پ  از ارائة گ در دورۀ معاصر نیز

زي و ابراز خرسندي از وضعیت میکور که پیروان رواداري میهبی در شهرهاي انگلستان امرو
ادیانی مانند بودایی، اسالم، هندو، سیک، یهودي در کنار اکثریت مسیحی انگلستان زندگی 

کنند و هریک مکان مادسی براي عبادت ساخته و در امنیت به عبادات خاص خود مشغول یم
ته ها در جوامع گیشاقلیتنگاهی به ساباة تکثر دینی و مداراجویی در مورد هستند، نیم

(. تانها در انگلساقلیتو این تازگی دارد )رواداري نسبت به » گوید: اندازد و در نهایت میمی
را در گهاي کثرتاي است، نه، چون جامعهگرایی چیز تازهنیست که کثرت ماصودم این

هندوستان، امپراطوري روم، و به ویژه ایران، هرکدام به راه و رسم . اندگیشته نیز زیاد بوده
ایران، دست کم ده دوازده میهب در . اندگرا داشتههایی جوامعی بسیار کثرتخود در دوره

بومی بودند )آیین آریایی، زردشتی، زروانی، میترایی ها آن تايپنجخاک خود دیده است که 
و در دوران جدید بهایی( به اضافة سه دیانت ابراهیمی )یهودي، مسیحی و اسالم( به اضافة 

نوي هاي دیگري نظیر مندایی و مااند و نیز آیینهاي هندي که گاه به ایران سرایت کردهکیش
« را بعید است جاي دیگري بتواند بشکند «رکورد»این . برخاستندکه در اصل از خاور میانه 

 (. 6839)کیوپیت، 

                                                            
1. Montesquieu 
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 رواداري موالنا با پیروان سایر ادیان . 6
از خالل آنچه در آثار موالنا اعم از مثنوي، کلیات شم ، فیه مافیه، مجال  سبعه و مکتوبات 

 ولد، فریدون سپهساالر، احمدنویسانی مانند سلطان یی که سیره و مناقبهاحکایتآمده و 
ه عنوان ب اعتااد راسخ به شریعت محمدي )ص( اند، موالنا با وجودافالکی و جامی ذکر کرده
در ماام نظر و عمل رواداري  ه بشر از طریق وحی مستایم و مسلمآخرین دین عرضه شده ب

که این  تحال پرسش اساسی این اس. داشته استها آن شگفتی با ادیان مختلف و پیروان
رواداري با وجود اعتااد به خاتمیت نبوت پیامبر مکرم )ص( و عرضة دین اسالم به عنوان 

کرد می را ابطالها آن خداوند که ضمن تأیید حاانیت ادیان پیشین، مدنظرآخرین دین کامل 
د و دادنچگونه عارفانی مانند موالنا به اصالت ادیان گیشته رأي می، (6873، 6هیکر. ک: )

اراي دلیل دآن پرسش به  این شدند؟را در میان خود به گرمی و لطف پییرا میها آن پیروان
اهمیت فراوانی است که از یک طرف سوءتفاهم درازمدتی را که بین عارفان مسلمان و 

کاهد و از طرف دیگر، مبنایی براي برد یا از آن میعالمان رسمی به وجود آمده از بین می
د؛ کنها و فرَق دور و نزدیک در دنیاي معاصر فراهم میبین پیروان دینتعامالت سازنده 

دنیایی که به دلیل ورود به عصر تبادل سریع و شتابناک اطالعات، تحاق دهکدۀ جهانی و 
هاي دینی را بیش از هر زمان دیگري فعال رشد فزایندۀ فضاهاي مجازي، مناقشات و تفاوت

هاي دینی درآمیخته است که در دي را چنان با انگیزههاي سیاسی و اقتصاکرده و انگیزه
 وانندتیا اصالً میسر نیست و یا به سختی اهل فن میها آن بسیاري از مناقشات خونین تفکیک

-نیاز به همدلی دینی به شدت احساس می در این دوره، بنابراین،. را از هم بازشناسندها آن

  .شود
ار هاي ادبی و فرهنگی از جمله آثار و رفتبازتبیین سنترسد از طریق رجوع و به نظر می 

توان الگوهاي معرفتی و عملی براي انسان عصر جدید فراهم آورد عارفانی مانند مولوي می
ن منظور، بدی. هاي سیاسی و دینی کاستبتوان از دامنه و شدت خشونتها آن تا با تأسی به

رفتار عارفان نسبت به رواداري دینی با در تحلیل هریک از سخنان و حکایات مربوط به 
پیروان سایر ادیان، باید مشخص شود که آیا اینان مبناي نظري رواداري را از اصل 

« استراتژي»و یا به این اصل به مثابه « حاوقی»و یا  «اخالقی»گرفتند یا می« شناسیمعرفت»
از خصومت و  براي حفظ وحدت جامعة اسالمی در برابر دشمنان مشترک یا جلوگیري

                                                            
1. Hick, J. 
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در ادامه، آراء و عااید و رفتارهاي موالنا را که در خالل . نگریستندهاي دینی میخشونت
اجتماعی »ة گانمبانی سه براساساند، را ثبت کردهها آن اي کهآثار وي و یا سایر منابع تیکره

م هیچ یک یچنانکه پیش از این گفت. کنیمبررسی می« اخالقی»و « شناسیمعرفت»، «و سیاسی
ته قرار نگرف مدنظراز رفتار و گفتارهاي موالنا در باب اصل رواداري میهبی مبناي حاوق 

 . است

 مبناي اجتماعي و سیاسي رواداري مذهبي موالنا. 4
هبی باورهاي میاز اختالف در اصل ادیان تا خرده ی است که اصل وجود اختالفات دینیبدیه

میهب و فرقه وجود داشته باشد، صرف نظر از باورهاي هایی که ممکن است از یک و قرائت
عجالتاً  6آخرالزمانی ادیان مبنی بر اینکه سرانجام کل بشریت دین واحدي را خواهند پییرفت

بنابراین،  2.هاي تاریخی گیشته تاکنون به صورت مطلق از بین رفتنی نبوده و نیستندو از دوره
ریز و گزیري از پییرش واقعیت اصل اختالفات در تاریخ گیشته و شرایط کنونی ظاهراً گ

کنون هر فردي در درون نظام اعتاادي خویش، هاي دور تااز گیشته. دینی وجود ندارد
همچنین . شده استمحسوب می« غیرخودي»و نسبت به نظام اعتاادي دیگران، « خودي»

پییر انعجالتاً امکچنانکه گفتیم امکان وحدت دینی و ایجاد دنیایی با دینی یکه و واحد 
. نندکهایی مواجه باشیم که مثل ما فکر و عمل نمی«غیرخودي»نیست، پ  ما همواره باید با 

ها و ایجاد ناامنی زیستی و زندگی همراه با حال از بین دمیدن بر اختالفات با این غیرخودي
به  توجها باصل رواداري میهبی . باید یکی را برگزینیم صلح و سالمت با وجود اختالفات

رد، هاي دینی را از بین بتوان تفاوتگیارد که اگر نمی، بنا را بر این اصل میاین دو نکتة

                                                            
اي از ادیان مانند یهودیت، مسیحیت و اسالم معتادند سرانجام دین حاة واحد که طبق باورهاي آخرالزمانی، پاره .6

حت و (. صرفنظر از ص6873ژاندرون،  -منظورشان همان دین مابول آنهاست، در عالم فراگیر خواهد شد. )ر. ک: سادا

ها به پییرش یک دین واحد متااعد و تسلیم شوند، آیا امکان سام این باور، به فرض اینکه در آن زمان، همة انسان

هاي مختلفی از آن دین واحد بالفاصله به میان نخواهد آمد و باز اگر به فرض بتوان قرائت واحدي را نیز بر همگان قرائت

 ه و نیات همگان در عمل دینی یکسان و همسوخواهد بود؟دیکته کرد، آیا میزان پایبندي و انگیز

آخر این دین کی یک بوده است. همواره دو و »... جالب اینکه موالنا در فیه ما فیه به این نکته اشاره کرده است که  .2

ا این امسه بوده است و جنگ و قتال قایم میان ایشان. شما دین را یک چون خواهید کردن؟ یک آن جا شود در قیامت، 

جا که دنیاست ممکن نیست. زیرا این جا هر یکی را مرادي است و هوایی است مختلف. یکی این جا ممکن نگردد مگر 

 (.6837)موالنا، « در قیامت که همه یک شوند و به یک نظر کنند و یک گوش و یک زبان شوند
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میز آتوان و باید با پییرش وجود اختالفات در کنار یکدیگر به صورت همزیستی مسالمتمی
 در این تلای حفظ مصالح اجتماعی بر ایجاد وحدت دینی جهانشمول بنابراین،. زندگی کرد

هاي زندگی و تأمین منافع و سود همگانی و کاستن از مضرات به دلیل نزدیک بودن به واقعیت
 . یابدبرتري می
عارفان ما، مستایماً با سیاست درگیر یا سهیم نبودند به عنوان نخبگان جوامع به شدت  

 ن رو، از ای. کردندرا برگزیده و ترویج می دومها و اختالفات، شیوۀ درگیر در آتش فتنه
هاي مهم آن است از توان گفت رواداري میهبی در عرفان اسالمی که موالنا از سرشاخهمی
شناسانه از دین قرائت زیبایی. دردي یا به مثابه امري تفننی یا تجملی به وجود نیامده بودسر بی

لیه تر از صفات جالدر عرفان اسالمی که حتی در خداشناسی صفات جمالی حق را برجسته
 هاي برآمده از اختالفاتها و جدالکرد، در اثر یا در ماابله با نتایج ناگوار جنگمطرح می

 . میهبی بود که طبااتی از دینداران مسببان اصلی یا غیرمستایم آن بودند
هاي مزمن وجود گمان اگر در جوامع اسالمی در سطح کالن و گسترده نارواداريبی 

همچنانکه در عصر . شدة مداراطلبی احساس نمینداشت، ضرورتی براي طرح اندیش
ان( ۀ میهبی اندیشمندان )فیلسوفان و نویسندگهاي فزایندها و خونریزيروشنگري اروپا، فتنه

چنانکه  .را بر آن داشت تا ضرورت در پیش گرفتن تساهل میهبی را به همگان یادآوري کنند
وام آورده، درس مؤثري است حاکی هاست داین اختالفات هولناک که قرن»گفت: می 6ولتر

 اابالً ببخشاییم؛ اختالف داشتن بدبختی بزرگ نوع بشر واز اینکه خطاهاي یکدیگر را مت
اي در نامه»جان الک هم که کتاب (. 6873، 2ژاندرون -)سادا« تساهل تنها چارۀ آن است

وضوع به مکند، رویکردي سیاسی را نوشت، چنانکه در مادمة آن تصریح می« باب تساهل
 (. 6877الک، ر. ک: ). داندمی« هانظريتنگ»دارد و تساهل را پادزهري براي درمان اقسام 

 6ایدۀ حاانیت سایر ادیان در اروپاي مسیحی، در قیاس با جهان اسالم با تأخیري تاریباً  
هاي اي میان ملتهاي خونین فرقهجنگ. جنبش روشنگري به وجود آمد تأثیرقرنی تحت 

در این . نبود تأثیرساله( در ایجاد چنین باوري بی 88هاي ایی در قرن هفدهم )جنگاروپ
تاه و و اثرات کو مجال فرصت پرداختن به اصل مناقشات، فجایعی که به وجود آورده بود

توان گفت هزینة گزاف و بیهودگی قدر می( همین6864هیک، ر. ک: آن نیست، )مدت دراز

                                                            
1. Voltaire 

2. Saada- Gendron, Julie 
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ن آن عصر را به ناچار به سمت نادیده انگاشتن اختالفات و در هاي میهبی، اندیشمنداجنگ
روان سایر ورزي نسبت به پینهایت به پییرش فرق مختلف میهبی و اعتااد به ضرورت تساهل

 . ادیان و باور به برابري ادیان سوق داد
شانزده قرن »در اروپا بود که تاریخ مسیحیت را به دلیل حاکمیت تعصبات دینی  ولتر
ر. ک: ) گفت با اتخاذ تساهل این ننگ را باید از دامن اروپائیان زدودنامید و میمی« بربریت
گیار تأثیرهاي ، یکی از چهره6لیسینگ. ا. جز ادیبانی مانند گب(. 6873ژاندرون،  -سادا

کرده بود،  بیان« ناتان خردمند»روشنگري آلمان که اندیشة برابري ادیان را در قالب نمایشنامه 
  8«یمانیا -چند»بود که گفت ما در جهانی  ، نخستین متفکر سرشناس اروپایی2نیت الیب

. ک: ر) توانند یکدیگر را غنی کنندهاي گوناگون میتکنیم و ادیان و سنّزندگی می
 (. 6839کیوپیت، 

هایی فراوانی که ریشة با وجود جنگ دینی در طول چند قرن اخیر 4رشد پلورالیسم
 .تر شده استتر و طرح آن براي جهان جدید ضروريداشتند، روز به روز فربهمیهبی هم 

یرانگر هایی واحتراز از جنگ و خشونت و استارار صلح براي جامعة بشري امروز که به سالح
تا »دسترسی پیدا کرده است، ضرورتی انکارناپییر است و چنانک جان هیک گفته است: 

یان صلحی پدید نخواهد آمد و در میان ادیان صلحی میان ادیان صلحی نرود، میان آدم
اي هنخواهد رفت، مگر اینکه این معنا مورد تصدیق قرار گیرد که ادیان مختلف واکنش

ش، )به نال از سرو« نامیمشمختلفی هستند به آن حایات نهایی و الوهی که ما خداوند می
6834 .) 

پ  از رنسان  احساس واحدي شکل  بنابراین، هم در دنیاي گیشتة ما و هم در اروپاي
هایی جویانه از دین، پاسخ ضروري براي رگیرد مبنی بر اینکه قرائت مداراطلبانه و مسالمتمی

                                                            
1. Lessing, G. E. 

2. Leibniz, G. W. 

3. Multi-faith 

ارت است شود در تعریف کلی عبپلورالیسم که عموماً به تکثر دینی و تعبیرهاي نزدیک بدان، ترجمه می .4

قبول و پییرش این دیدگاه که تحویل و تبدیل وجود انسانی از حالت خودمحوري به خدا )حایات( »از 

گیرد. به عبارت دیگر، تنها بزرگ عالم صورت میهاي دینی محوري به طرق گوناگون در درون همة سنت

 «هاي متعدد و متکثري در این زمینه وجود داردیک راه و شیوۀ نجات و رستگاري وجود ندارد، بلکه راه

 (.6873)هیک، 
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پییر کردن زیست ها و دردها و در نهایت امکانهاي بیهوده و کاستن از رنجاز خونریزي
دند که و دانش دریافته بو عارفانی مانند موالنا به تجربه. انسان در این هستی پرتالطم است

در فادان رواداري و به یکسو نهادن تساهل و تسامح دینی هر اختالف جزئی ممکن است به 
شة عارفان بنابراین، در اندی. شکافی عظیم و هر شکافی به جنگی مهیب و خونین تبدیل شود

ماعی آن اجت هايبه بحران توجهنبود، بلکه با « فضیلت»مسلمان مداراطلبی و رواداري تنها 
 6.آمدنیز به حساب می« ضرورت»روزگار یک 
هاي گیشته و از جمله دورۀ خوارزمشاهیان، نهادهاي رسمی به اینکه در دوره توجهبا 

ا و ههاي فتوا و فااهت( دست در دست نهاد قدرت سیاسی؛ یعنی خالفتدینی )کرسی
اي هطلبیبودند و انواع توسعه هاي پهناور اسالمی دادهدر سرزمینها آن هاي اقماريحکومت

همگی تحت لواي  کردند،هایی را که بر خالیق اعمال میها و نارواییسیاسی و ظلم
دادند، عارفان مسلمانی مانند موالنا با طرح اندیشة تساهل و تسامح هاي دینی انجام میانگیزه

ادل دیل نیروي نامتعتع»و رواداري میهبی با صاحبان اندیشه و باورهاي متفاوت، به دنبال 
ترویج اندیشه و عمل روادارانه، . بودند« جمع آمده در دو نهاد دیانت رسمی و قدرت سیاسی

. استککرد و از مشروعیت آن میرا تضعیف می مورد اشارهتا حد زیادي قدرت سرکوبگر 
تیجه ین نثمر اعتاادي به اهاي بیبه عنوان نمونه، موالنا پ  از تأمل فراوان در جنگ و جدال

رسیده بود که همواره حق و باطل در این منازعات ممکن است در هم عجین شده باشد و 
 . بار باشدتواند فاجعهی به این اصل چادر میتوجهبی

 معرفاات در کسااای هاار هاامااچاانااانااکااه

 فاالسااافاای از نااوع دیااگاار کرده شااارح
 زناادوآن دگاار در هاار دو طااعاانااه ماای 

 هااا زان دهااناادنشااااانایااناز رههااریااک
 همااهانااد اینحااق نااه دانحااایاااات   ایان 

 صااافاات را غیبی موصاااوف کااناادماای 

 باااحااثاای ماار گاافاات او را کاارده جاارح
 کااناادوآن دگاار از زرق جاااناای ماای 

 اناادآیااد کااه ایشااااان زان دهتااا گاامااان
 ناای بااه کاالاای گااماارهاااناانااد ایاان رمااه 

                                                            

عدي جهت نبود که سغیر از مولوي شاعران زیادي قبل و بعد از وي به این ضرورت اشعار یافته بودند. بی .6

 گفت: می

 و در ایام سالمت به جوانمردي کوشااااااااگ  هرکه فریادرس روز مصیبت خواهد»       

 « گوشلطف کن لطف که بیگانه شود حلاه به   روداااااگوش ار ننوازي ببندۀ حلاه به     

 ( 6816)گلستان، 
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 حااق باااطاالاای نااایااد پاادیااد زانااک باای
 گاار ناابااودي در جااهااان نااااادي روان  

 خاارناادباار اماایااد راساااات کااژ را ماای 
 گاار نااباااشااااد گااناادم مااحاابااوب نوش

 اناادباااطاال هااادمجملااهکااایان ماگاو  پا  
 احمایساااات اناادحقجملااهگویاادآنااک 

 

 را ابلااه بااه بااوي زر خااریااد    قاالااب 
 تااوانهااا را خاارج کااردن کاای  قاالااب

 زهاار در قااناادي رود آنااگااه خااورنااد  
 نااماااي جااوفااروش؟ چااه باارد گااناادم 
 انااد... دام دل حااق باااطااالن باار بااوي  

 باااطال او شاااایسااات جملااهگویاادواناک 
 

 (2دفتر )مثنوي، 

اطل ب»آید که وي معتاد است میالنا در ابیات آغازین این بند براز فحواي سخن مو
الزمة سخن موالنا این نیست که اصالً باطل . در این دنیا وجود ندارد« حق محض»و « محض

، بریم و شناختو حق محض وجود ندارد، بلکه به نظر وي در دنیایی که ما در آن بسر می
هاي وجودي ما همگی تابع عوامل و شرایط دنیوي است، رسیدن به ادراک و حتی ظرفیت
ادیان الهی در ذات خود حق . در باب ادیان الهی نیز چنین است. حق مطلق ممکن نیست

ها آن محض هستند، این فهم و ادراک ما )پیروان( است که ترکیبی از حق و باطل از
حرف اساسی موالنا این است که باید به چنین استلزامی (. 6834سروش، ر. ک: ) سازدبرمی

یزند، خکنند یا به انکارش برمیکسانی که استلزام فوق را ادراک نمی. در این دنیا تن دهیم
د موالنا در این ابیات از وجو. شوندتوصیف می« حماقت و شااوت»به ترتیب به دو صفت 

دهد؛ گروهی که به یک باور، به دیدۀ مطلااً گرا در جامعة آن روزگار خبر میدو جناح مطلق
ت سخن موالنا این اس. پندارندنگرند و گروهی دیگر، که همان باور را مطلااً حق میباطل می

وقتی نگرش مطلق پاي به عرصه نهاده باشد، امکان . که هر دو طیف در اشتباه هستند
اي هبودند که چنین نگرش در زمانة وي نهادهایی. خیزدو تفاهم از میان برمی وگوگفت
ین نهادها ا او حتی تا بدانجا پیش رفته است که. کردنداي را ترویج و بازتولید مینگرانهمطلق

نهادهایی مانند مدارس و مراکز دینی بر طبل  ،به نظر او 6.را به خوبی شناخته و شناسانده است

                                                            
دید به ناچار او را به سمت میها االمرشان مخالف نبود، بلکه عملکردي که از آن.مولوي با نهادهاي دینی در نف 6

شان که در ها و مخدوش کردن اقتدارهاي رسمی و در افتادن با آنداد. گریز از مدرسههایی سوق میچنین قضاوت

بوده است.  کز علمیاافکنانة این مرشود، همگی نتیجة عملکرد تفرقهزندگی عملی امثال غزالی، مولوي و حافظ دیده می

اد ها، ایجو اجرایی کردن آیین هادهاي علمی و دینی در تحکیم معارف و سنن میهبی، نهادینهواقعیت آن است که ن

ود عدول هاي اصلی خاند، اما در مواقعی که از رسالتشور و حرارت دینی و ایجاد همبستگی اجتماعی ناش مثبتی داشته
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 از این رو،اندازند و جان هم میکوبند و دائم مؤمنان و معتادان ادیان را به اختالفات می
 در این مراکز، چنانکه. اي جز ایجاد شکاف بین افراد ندارندهاي مدرسی بهرهشدان

ها به سطح مجادالت دینی منتال ها و از زبانها به زبانگفته است ایمان از قلب 6اراسموس
 (. 6873ژاندرون،  -سادار. ک: ) شدمی

مولوي، عمدتاً بر اصالت ایمان قلبی در برابر مجادالت ها آن لمان و در رأسعارفان مس
 ها نشان داده است که اگربدیهی است تجربة تاریخی همة ملت. کردندکالمی تأکید می
تا چه اندازه امکان دارد نارواداري، خشونت  ی مبناي مجادالت متعدد قرار گیردباورهاي دین

ي فزاینده وقتی محملی دینی پیدا کند، هازیرا اعمال خشونت ،و شرارت از آدمی سر بزند
آنکه به عیاب وجدانی دچار آیند با طمأنینة خاطر به این کارها دست گرایان بیخشونت
را به حساب کسب خشنودي و تارب به خداوند و به دست ها آن زنند و چه بسا همةمی

ر را همچون آدمیان هرگز عمل ش»گفته است:  2چنانکه پاسکال. آوردن بهشت انجام دهند
« هنددچنان کامل و مشتاقانه انجام نمیدهند، آنوقتی که آن را از روي اعتااد دینی انجام می

باري بود که مولوي دریافته بود به دلیل درک چنین وضعیت اسف(. 6861)به نال از هیک، 
جاي آن را  محبتکه مراکز تولید افکار و احساساتی از این دست باید از بین برود و کیش 

  .بگیرد تا بندگان خداوند ضمن زیستن در صلح و صفا امکان بندگی حق را داشته باشند

 نشاااود ویران مناااره و ماادرسااااه  تااا
 نشاااود ایمااان کفر و کفر ایامااان  تااا

 

 نشااود سااامان به قلناااااااااادري احوال 
 نشاااود مسااالمان حق به حق بندۀ یک

 

 (166)کلیات شم ، رباعی    

                                                            
راي به دست اي بالمصالحهشدن و وجهتبدیل میهاي بنیادگرایانة میهبی کرده و به مراکز تولید تفرقة دینی و اندیشه

شدند. ( از سوي نخبگان و عالمان آزاداندیش طرد می6861گرفتند )ر. ک: هیک، هاي سیاسی قرار میآوردن قدرت

-هاي وحشتناکی که در قرون گیشته تا دوران معاصر تحت لواي انگیزهها و خشونتجان هیک به طور مفصل به جنگ

، انتهاي بخش سوم تحت عنوان جنبة «بُعد پنجم»ویژه در جهان مسیحیت انجام شده است، در کتاب هاي میهبی؛ به 

 (.6864تاریک ادیان بزرگ اشاره کرده است )ر. ک: هیک، 

 

1. Erasmus, D.    
2. Pascal, B.  
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والنا در تند از مناقشات دینی عصر م اماشاید بارزترین حکایتی که به قصد انتااد ضمنی 
« صبکشت از بهر تعداستان آن پادشاه جهود که نصرانیان را می»مثنوي نال شده، حکایت 

ادشاه و پ»از نظر موالنا آن چنان اهمیتی داشته است که پ  از حکایت  این حکایت. باشد
ر. ک: ) است که بیان تمثیلی از رابطة خود با شم  و سایر خویشاوندانش بوده« کنیزک
ز الزمان فروزانفر ارسد بدیعبه نظر می. ین حکایت آورده استدوم( به عنوان 6862طاهري، 

ا تیزبینی که مخصوص وي بوده است، تنها کسی است میان شارحان قدیم و جدید مثنوي ب
والنا هاي تاریخی، اجتماعی و سیاسی زمانة مکه به ارتباط حکایات و تمثیالت مثنوي با زمینه

ویکرد، با توجه به این ر. ها تفسیر کرده استنگاهی به این زمینهرا با نیمها آن اشاره کرده و
به صورت کامل ( 6888فروزانفر، ر. ک: را ) هاي تاریخی حکایت فوقضمن اینکه ریشه
هدف »وید: گباب نسبت آن با زمینة تاریخی و مسائل عصر مولوي می در کاویده و بیان کرده

و ماصود اصلی از این داستان، انتااد تعصبات میهبی است که مردم جاهل در هر عهدي 
ه د و فریب عوام و نیل بموزۀ آرزوهاي پلید خوطلبان آن را دستبدان گرفتارند و ریاست
هاي صلیبی به پایان نرسیده بود جنگ زدر روزگار موالنا هنو. کنندریاست و جمع اموال می

با  رَق اسالمیریختند، فِو مسلمانان و عیسویان به نام دین شمشیر کشیده، خون هم را می
ت از نورزیدند، شیعیان از یکسو و فرَق مختلف سیکدیگر جدال داشتند و خصومت می

حنفی و شافعی و حنبلی و مالکی به خون برادران خود تشنه بودند، حنفیان و شافعیان در 
ار به انگیختند و کاي برمیشهرهاي مهم از قبیل اصفهان و نیشابور و بغداد هرچندي فتنه

این طوائف دینی با پیروان تصوف و . کشیدخراب کردن مدارس و سوختن کتب نیز می
یطی موالنا در چنین مح. کردندرا آزار میها آن نگریستند واً به نظر موافق نمیفالسفه نیز غالب

که خود هم از مخالفت فاها و ظاهرپرستان مصون نمانده بود، در این داستان و در سخنان و 
مجال  خود به انتااد متعصبان برخاست و این روش دور از انسانیت و خالف عال را که 

اسرار دعوت انبیا و اولیاست، به صراحت انتااد کرد و یگانگی و  زادۀ جهل و بیگانگی از
 (. 6878)فروزانفر، « ها و همراه با ادلة روشن بیان نمودوحدت انبیا و ادیان را در ضمن مثال

ها مواجه هستیم؛ در یک سو، پادشاه جهود و در این داستان، با دو دنیا و دو دسته آدم
مبدع و طراح جدال دینی در میان مؤمنان مسیحی هستند ها آن. گرش قرار دارندوزیر دسیسه

شان که همانا کسب ریاست و قدرت دنیوي است، برسند و تا از این طریق به خواست واقعی
دین  و در راه خبري هستند که به ظواهر دینی دل بستهبی امادر سوي دیگر، تودۀ دیندار 
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حیله در  ناشة مکر و. خبرندها بیو فریبکاري هاکنند و از پشت پردۀ دسیسهسپاري میجان
 . شودآغاز داستان کشیده می

 ساااااز ظلم جهودان در شاااااهی بود
 او آن نااوباات و بااود عاایسااای عااهااد
 خدا راه در کرد احااااااااااااااااول   شاااه

 ده عشااوه رهزن داشاات وزیري شااه
 کننااد جااان پناااه ترسااااایااان  گفاات
 تنیساا سااود کشااتن که را ایشااان کُش کم

 ساااتچی تدبیر بگو پ  گفتش شااااه
 ببُر را دساااتم و گوش شاااه ايگفت
 ماارا آور دار زیاار در آن از بااعااد 
 دور شاااهر تااا بران خود از آناگاهام   

 

 دشااامن عیسااای و نصااااااااارانی گداز  
 جااان موسااای او و موسااای جااان او 
 . آن دو دمساااااز خاادایاای را جاادا..  

 بساااتی گرهکاو بار آب از ماکار می    
 دیان خااود را از مَلااک پنهااان کننااد 

  .نیست..دین ندارد بوي، مشک و عود 
 . چااارۀ آن مکر و آن تزویر چیسااات..

 ام بشاااکاااف و لااب در حکم مُر بینی
 . تااا بخواهااد یااک شااافاااعاات گر مرا..
 تاا دراناادازم در ایشاااان شااار و شاااور  

 

 دفتر اول()مثنوي،  

روه گآغازد، گروه آید و وزیر در میان نصرانیان معرکه میوقتی ناشة شوم به اجرا درمی
روي زند اقبال و پیموالنا در این جاست که نهیب می. خرنداش را میپیوندند و عشوهبه او می

 کند و ازلیا نال جریان داستان را رها می. تواند خطرناک باشدمالدانة خلق تا چه حد می
به  بیندام خواهد چشمیگوید و از خداوند میها میها و نیرنگپناهی انسان در برابر دامبی

ان کند و دل و ایمان تودۀ نصرانی( وزیر مکار کار خویش میدفتر اول )مثنوي، آدمی عطا کند
 سپردگیسر. اش را برتابندتوانند دمی جداییشوند که نمیاش میچنان شیفته. ربایدرا می
هایی است که در تاریخ بشري دل در به وزیر مکار، تبلوري از سادگی و بالهت تودهها آن
شینی و نخلوت. انداند که جز هدم دیانت و انسانیت چیزي در سر نداشتهرو کسانی بستهگ

براي دیدار و مالقات با وي ها آن دوري گزیدن وزیر از خیل عظیم مشتاقان و اصرار و ابرام
 . هاي فراوانی در تاریخ داردنیز، نمونه
ارهایی که با امیران هایی شگفت در دین عیسوي در دیدوزیر بعد از ایجاد بدعت 
به صورت مکتوب قول ها آن گانه به صورت جداگانه داشت، به هر کدام ازدوازده
کرد نایب بر حق کشد و هر امیري که گمان میدهد و سرانجام خود را میعهدي میوالیت
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که خیزند و جنگ و فتنه در دین عیسی )ع( چنانشان به طلب ریاست برمیبا پیروان توزیر اس
گیرد و کرور کرور مؤمنان یکدیگر دشاه جهود و وزیر مکار طراحی کرده بودند، در میپا

( صحنة پایانی این حکایت، نه تنها در زمانة موالنا که مثنوي، دفتر اولر. ک: ). کشندرا می
 . هاي فراوانی داشته استدر تاریخ پیش و پ  از وي نمونه

 موالناشناسي رواداري مذهبي مبناي معرفت. 5
این باور  .گیردشناسانة رواداري میهبی از اعتااد به برابري ادیان الهی مایه میمبناي معرفت

ن برانگیز جهاترین اصول مجادلههاي بعدي به یکی از مهمدر تصوف اسالمی که در سده
در قرآن کریم، با وجود تعداد زیادي از آیات که بر . اسالم بدل شد، ریشة قرآنی داشت

مطلق دین اسالم در برابر ادیان دیگر، شمولیت آن و لزوم پییرش و تبعیت از آن براي  کمال
هایی از تأیید اصالت اصل ادیانی مانند ؛ رگه6کنند( تأکید میالناسةکافهمة مردم جهان )

اي از آیات مشاهده یهود، مجوس )آیین زرتشتی(، نصاري )مسیحیت( و صابئین در پاره
أن الذینَ آمَنوا وَ الذینَ هادوُا و الصابئونَ و النصاری مَن آمَنَ باهلل وَ »آیة از جمله . شودمی

( از آن 16 ، آیةمائدهسورۀ « )الیَوم اآلخر وَ عَملَ صالحاا فاَلخَوفٌ عَلَیهم وَ ال هُم یَحزَنونَ

لکن وَ ةا واحدَةاجَعَلَکُم أُموَ لکُل جَعَلنَا منکُم شَرعهً وَ منهاجاا وَ لَو شَاءَ اهللُ لَ»تر، آیاتی نظیر مهم
 «لیَبلُوَکُم فی ما آتاکُم فاستَبقوا الخَیرات الی اهلل مَرجعُکُم جَمیعاا فَیُنَبئُکُم بما فیه تَختَلفونَ

( امکان 291، آیة بارهسورۀ « )ال اکراهَ فی الدین قَد تبینَ الرشدُ منَ الغَی»( و یا آیة 43)مائده/
و در نتیجه تساهل و رواداري با پیروان ادیان مختلف را ها آن ريباور به اصالت ادیان و براب
« ةالسمح ةأُحب الدینَ الی اهلل الحَنیف»همچنین مأثوراتی مانند  .کردبراي اهل تصوف فراهم می

الم )ص( به دست ( که از نبی مکرم اس6671، 2ونسنگر. ک: « )ةسُمحَ ةانی أُرسلتُ بحَنیفَ»و 
ه در عصر چنانک. نبود تأثیردر بنا کردن نظام فکري روادارانة آنان بی صوفیان رسیده بود

رق مختلف ورزي با فروشنگري اروپا نیز مبناي معرفتی نظریة برابري ادیان و ضرورت تساهل
 (. 6877الک، ر. ک: ) شدهاي مسیحیت استخراج دینی از انجیل و آموزه

                                                            
 هُوَ» و( 22 آیة سبا، سورة) «الیَعلَمونَ الناس اَکثَرُ لکن وَ نَذیراا وَ بَشیراا للناس کافةا اال ارسَلنَاكَ مَا وَ» مانند آیاتی. 6

 مفهوم این بر( 88 آیة توبه، سورۀ) «المُشرکونَ کَرهَ لَو وَ کُله الدین عَلَی لیُظهرَهُ الحَق دین وَ بالهُدی رَسولَهُ أَرسَلَ الذی

 .دارند داللت

2. Wensinck, A.J  
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براي نخستین بار در تعالیم شود آموزۀ میکور می در تصوف اسالمی گفته
عبدالحمید ضیایی در ماالة خود یک روایت کوتاه . منصور حالج دیده شده استبنحسین

الاضات و سخنی از عین 6از حالج را به نال از مجتبی مینوي، سه بیت از اشعار حالج
 نالعربی که همگی داللت بر وحدت ادیان در نظر اینان دارد، بنالدینهمدانی و محی
در این ماال قصد ما بررسی تبارشناسی این باور نیست، (. 6868ضیایی، ر. ک: ) کرده است

هرچند پیگیري آن در تاریخ تصوف به عنوان پژوهشی مستال خالی از فایده نیست در 
را افرادي  ارهمورد اشهمین حد باید گفت اگر برسازندگان و فراگیرکنندگان نخستین باور 

ینکه با توجه به ا انی و سهرودي )شیخ اشراق( بدانیمعین الاضات همد مانند منصور حالج،
توان حدس زد که طرح مسألة وحدت ادیان مختلف هرسه قربانی تعصبات دینی شدند، می

اخته هاي شنبا وجود قربانی. تا چه اندازه در جامعة اسالمی آن روزگاران پرهزینه بوده است
هاي میانی سرانجام به یکی از است، این باور در سدهاي که این ایده گرفته و ناشناخته
ر، تنها کافی است از همین منظ. هاي اعتاادي تصوف تبدیل شده استترین بنیانمحوري
ي ادبی مربوط به عرفایی مانند بایزید بسطامی، ابوالحسن خرقانی و ابوسعید هاحکایت

  .اي دارند، مرور کنیمنامهابوالخیر را که خصلتی زندگی
گ عیرنهادن بر جن»بنابراین، حق متفاوت بودن و داشتن باورهاي دینی دیگرسان یا 

ا هدر اندیشه و عمل عارفان مسلمانی مانند مولوي صرفاً از نوع خیرخواهی« هفتاد و دو ملت
با  اي نیست که در مخالفتاعتاادي عدهآمیز یا از سر کم یا بیهاي لطفاندیشییا مصلحت
رسمی دینی و سیاسی اتخاذ شده باشد؛ بلکه گفتارها و رفتارهاي میکور، هاي گفتمان
(. 6871سروش، ر. ک: ) شناسانة عمیای داشتشناسانه، رازدانانه و معرفتهاي انسانریشه
و برنامة  باور استوار عارفان« الطرقُ الی اهلل بعدد انفُس الخالیق»الیکري مانند هاي کثیرروایت

 . شان بودزندگی و سلوک عملی
هایی است که در ماام فهم ماهیت ادیان از بدیهی است تکثر دینی، برآمده از تفاوت
هاي دینی وجود دارد و این اختصاص به دین جمله منابع و متون مادس و هم در تبیین تجربه

                                                            
 عبمنش واحدي اصل از ادیان همه او، نظر از. است شناسانهمعرفت نیز، معروفش شعر در حالج منصور رواداري مبناي. 6

 پاس را هاآن یروانپ حاة حاوق باید نتیجتاً باشند، داشته واحدي ریشة ادیان وقتی. نیست هاآن بین فرقی بنیاد در و شده

 :ک. ر) است دینی اعتاادات از خروج و ادیان وحدت اصل انگاشتن نادیده آنان، حاون به تعدي هرگونه و داشت

 (.6868 ضیایی،
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ر. ) .اسالم و غیر ذلک ندارد و در هر دو ماام قابل فروکاهش به فهم و تفسیري واحد نیست
ز اعارفان مسلمان از جمله مولوي به این امر تفطن پیدا کرده بودند و (. 6834وش، سرک: 
توان ونه میگهاي منتهی به حایات واحد در نظر صوفیه را ایناعتااد به ایدۀ تکثر راهاین رو، 

و یا ها آن قلمروهایی هستند که در پهنة. ..هاي دینی بزرگ جهان همة سنت»توجیه کرد که 
افراد قادرند در مسیر تبدیل و تحول روحی ها آن هایی هستند که در مسیر هریک ازجاده

ت حایاها آن و از آنجا که کنندخویش از خودمحوري به حایات )خدا( محوري پیشرفت 
م که گیري کنیباید این طور نتیجه سازنداري چنین گوناگون آشکار میمطلق را در انو
این اندیشه به اشکال گوناگون در (. 6873)هیک، « باشندر میمستاالً معتبها آن هرکدام از

 از جمله: . مثنوي مطرح شده است

 اساااترهیرنگیبه بیرنگیاز دو صاااد
 هار چااه اناادر اباار ضاااو بااینی و تاااب 

 

 اساات مهیرنگیبیوابر اسااتچونرنگ 
 آن ز اخااتاااااااار دان و ماااه و آفااتاااب 

 

 (دفتر اول )مثنوي، 

 باب نیسااتصااد کتاب ار هساات جز یک 
 اش یاک خاانه اسااات  این طرق را مخلص

 

 صاد جهت را قصااد جز محراب نیست  
 این هزاران سااانبل از یک دانه اسااات 

 

 (دفتر ششم )مثنوي، 

 باال حایااات در حایااات غرقااه شااااد
 

 زین سااابب هفتاد بل صاااد فرقه شاااد  
 

 (همان) 

به درستی  رسدمی اخیرعبدالکریم سروش، در تبیین اندیشة پلورالیسم دینی وقتی به بیت  
فرقه شدن میاهب و بل تعدد و تکثر ادیان را نه وي )موالنا( در اینجا سر فرقه»گوید: می

ه داند )کتحریف، نه توطئه، نه بدخواهی بدخواهان، نه جعل جاعالن و نه کفر کافران می
 تنیست( و به جاي آنکه سخن از انباشته شدن ضاللها آن البته هیچ طریاه و مسلکی تهی از

اند دبر ضاللت در میان آورد، غرقه شدن حایات در حایات را موجب هفتاد فرقه شدن می
شان و حیرانی در ماام گزینش این حاایق آموزد که تراکم حاایق و در هم رفتنو چنین می
فیه ما »موالنا در (. 6834)سروش، « شودناپییر را سبب میهاي اصیل و اجتناباست که تنوع

تی آن گوید وقعلت ایجاد تفرقه در بین باورمندان به یک حایات واحد، می در باب« فیه
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شود، آب معنی افسرده جاري می« ناودان زبان»در  معنی واحد که خارج از کفر و ایمان است
و « دان زبانناو»ترکیب (. 6837موالنا، ر. ک: ) گیردگردد و ناش عبارت به خود میمی
ترین وجه، علت ایجاد اختالفات معرفتی را به نمایش به گویا در آن« فسردگی معنا»
 . گیاردمی

کند که یتصریح م« اختالف کردن در چگونگی و شکل پیل»موالنا در داستان تمثیلی 
 نگرند یا آنمیهاي مختلف بدان افراد از آنجا که از نظرگاه اماحایات واحدي وجود دارد، 

ان؛ باور به انحصارگرایی در بین پیروان همة ادی. رسندبه اختالف در فهم می کنندرا تجربه می
از تفاوت  (6873هیک، ر. ک: یعنی حایات مطلق پنداشتن دینی که بدان مؤمن هستند )

 گیرد که موالنا بدان اشاره کرده است:منظرها مایه می

 اي مااغااز وجااوداز نااظاارگاااه اساااات 
 شااااان شااااد مختلفاز نظرگااه گفاات

 در کااف هااریااک اگر شااامعی باادي
 

 خااتااالف مااؤماان و گااباار و جااهااود... ا 
 آن یااکاای دالااش لاااااب داد ایاان الف

 بیرون شااااديشاااااناختالف از گفاات
 

 (، دفتر سوم)مثنوي

اعتااد به برابري ادیان و رواداري با پیروان آنها، به معناي عدول از باورهاي خویشتن  اما
آن رأي را تواند رأیی را صد در صد باطل بشمارد و در عین حال صاحب آدمی می». نیست

عارفان مسلمان در تعامل با  بنابراین،(. 6871)سروش، « معیور )بل مأجور( و محترم بداند
ه کشیدند، بلکه آنان ضمن اینکپیروان ادیان مختلف از باورهاي دینی خود هرگز دست نمی

 ه رفقپییرفتند و بورزیدند، بزرگوارانه هم دیگران را در میان خویش میغیرتمندانه دین می
ي فراوانی آمده است حتی هاحکایتاي که در کردند؛ به گونهو مدارا با آنان رفتار می

 6.نداامیز به دین اسالمی گرویدههاي کرامتبه دلیل همین رفتار هاي دینیاقلیتافرادي از 

                                                            
 دهد،می نجات حتمی مرگ از را او و کندمی «ثریانوس» نام به رومی جوان از موالنا که شفاعتی نمونه، عنوان . به6

 اینکه از بعد. بود حکومتی عاملی قتل دلیل به اعدام شرف در رومی جوان این. شودمی اسالم به وي آوردن ایمان موجب

 ار خویش اشکاالت او از شهر قاضیان که ايگونهبه– شودمی تبدیل برجسته شخصیتی به و آوردمی ایمان او

 هچ السالم علیه عیسی حق در اهللُ هَداهُمُ نصاري احبار و کشیشان این: »پرسدمی وي از موالنا روزي -پرسیدندمی

 «خداتر ما محمد خداتر، ما محمد خداتر، ما محمد که بگو بدیشان این از بعد که فرمود. گویندمی خدا: گفت گویند؟می
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ند کموالنا در برخورد با اعتاادات پیروان سایر ادیان از ایمان راسخ خود صرف نظر نمی 
بلکه ضمن پافشاري بر اعتااد خود، باور دارد که با اعتاادات دینی  ،مدارا کرده باشدکه 

، موالنا ریح کرده استچنانکه دین لوی  نیز تص. دیگران باید با رفق و مدارا برخورد کرد
از راه عدول از دین خویش، به رواداري میهبی نرسیده بود، بلکه با توغل در ذات دین به 

باور به تکثر دینی که (. 6834، 6دین لوئی ر. ک: ) ادیان دست یافته بود حایات واحد همة
ی به حرمت نهادن به اصل برابر ول»خورد، در پایبندي در نزد عارفانی مانند موالنا به چشم می

اهل تساهل و تسامح  همهه اینموالنایی ک(. 6839مک لنان، ر. ک: ) ریشه دارد« متفاوت
رین تدر ماام تصریح بر ایمان و میهب خویش و پایبندي بر اسالم محمدي به روشن است

 گوید:وجه ممکن می

 من بناااااااادۀ قرآنم اگاااااااار جان دارم  
 گر نااال کننااد جز این ک  از گفتااارم

 

 ماان خاااک در مااحاامااد مااخااتااارم     
 باایاازارمباایاازارم از او و ز ایاان ساااخاان 

 

  (6886)کلیات شم ، رباعی  

اعتااد راستین بر دیانت خویش، معتاد بود سایر ادیان توحیدي نیز بر موالنا با وجود 
اند و از یک سرچشمة واحد؛ یعنی خداوند متعال جوشیده و بر زبان و بیان انبیاء الهی حق

موالنا در پایان یکی از حکایات مناقب بدین باور تصریح کرده است؛ آنجا . اندجاري شده
همانا » وید: گنی بر شباهت مثنوي با قرآن کریم برآمده، میاي مبکه در ماام پاسخ به شبهه

که در ظروف حروف انبیاء و اولیاء جز انوار اسرار الهی مُدرَج نیست و کالم اهلل از دل پاک 
لمثانی، اخواه سریانی باشد، خواه سبع. ...ایشان رسته و بر جویبار زبان ایشان روان شده است

و بازتاب « نور واحد»موالنا در مثنوي همین تمثیل (. 6812)افالکی، « خواه عبري، خواه عربی
به ها نآ هاي گوناگون را براي تبیین وحدت باطنی ادیان در عین تکثر ظاهريآن در حجره
 الظاهر از همدیگر متفاوتاند، علیده چراغی که از نور واحد، روشنی گرفته. گیردکار می

  . از منبعی واحد سرچشمه گرفته استهیچ ریبی نورشان هستند ولی بی

                                                            
 مدهآ «مافیه فیه» در( ع) عیسی حضرت باب در مسیحیان نظر رد در موالنا تجاجحا از دیگر اينمونه(. 6812 افالکی،)

 (.6837 موالنا،: ک. ر) است

1. Lewis, D. 
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 ده چااراغ ار حاااضااار آیااد در مااکااان 
 فاارق نااتااوان کاارد نااور هاار یااکاای   

 آبی بشاامري صااد ساایب و صااد   توگر
 در معااانی قساااماات و اعااداد نیساااات 
 اتااحاااد یااار بااا یاااران خااوش اساااات 

 بااه رنجکنگاادازانصاااورت سااارکش
 چون بااه صاااورت آمااد آن نور ساااره
 کانااگاره ویااران کاناایااد از مانااجاناایااق     

 

 یکی باااشااااد بااه صاااورت غیر آن هر  
 شاااکیچااون بااه نورش روي آري بی

 صاااد نمااناد یک شاااود چون بفشاااري   
 در مااعاااناای تااجاازیااه و افااراد نیساااات 

 سااارکش اساااتگیر صاااورتپاي معنی
 تااا باابااینی زیر آن وحاادت چو گنج...

 هاااي کنگرهشااااد عاادد چون سااااایااه 
 تااا رود فاارق از ماایااان ایاان فااریااق   

 

 (دفتر اول)مثنوي، 

. ده استهاي مختلف آن بیان شو راه« کعبه»این بار با تمثیل « فیه ما فیه»همین اندیشه، در 
بعضی را  .بینی که راه به کعبه بسیار استنمی. ماصد یکی است اماها مختلف است، اگر راه»

 .راه از شام و بعضی را از عجم و بعضی را از چین و بعضی را از راه دریا، از طرف هند و یمن
چون به ماصود نظر  اما. حد استنظر کنی اختالف عظیم و مباینت بی هاپ  اگر در راه
تباطی ها را به کعبه ارها به کعبه متفق است و دروناند و یگانه و همه را درونکنی، همه متفق
ه آن تعلق نه کفر است و ن. گنجدجا )هیچ( خالف نمیی عظیم است که آنمحبتو عشای و 

یدند آن جا رسچون آن. هاي مختلف که گفتیمت به آن راهایمان؛ یعنی آن تعلق مشوب نیس
ري گفت که تو باطلی و کافکردند که این او را میها میمباحثه و جنگ و اختالف که در راه

ا بود هبه کعبه رسیدند، معلوم شد که آن جنگ در راه چون اما. و آن دگر این را چنین نماید
چنانکه عبدالحسین زرین کوب تصریح کرده است (. 6837)موالنا، .« و ماصودشان یکی بود

موالنا براي تأیید و تأکید نمودن بر اصل واحد ادیان به یک یا دو تمثیل و یا تصریح بسنده 
جا در آن با هدف واحد گرد بیند که خلق از همهاو عالم را همچون خانااهی می. کندنمی
ه ها نیز مسافرانی هستند کدارند و انسان اتحاد آیند و لیا در این خانااه عالم، ارواح انبیاءمی

پویند و صلح و همزیستی با یکدیگر از لوازمات این سفر و تسامح و تساهل یک راه را می
 (. 6872کوب، زرینر. ک: ). تنها شیوۀ مناسب آن است
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 مبناي اخالقي رواداري مذهبي موالنا . 3
رفتار و گفتار اخالقی و غیراخالقی افراد با پیش از ورود به این مبحث، باید گفت هر 

شه اصل تا زمانی که در ساحت اندی. هاي معرفتی استفرضدگراندیشان دینی مبتنی بر پیش
ت فردي توان انتظار داشها مرتفع نشده باشد، در ساحت رفتار و گفتار نمیناروایی تبعیض
 ونامهدر مناقب- ربوط به ويدر آثار مولوي یا م. اخالقی باشد« دیگري»در ارتباط با 

گفتار و رفتاري که از ایشان در ارتباط با پیروان سایر ادیان و فرق ثبت شده است،  -هاتیکره
 . شناسانه داردضمن اینکه اخالقی است، مبنایی معرفت

 شود که بدانیماهمیت رواداري موالنا با پیروان سایر ادیان و میاهب وقتی احساس می
الشعرا امیر بهاءالدین قانعی بودند که دایرۀ در همان قونیه شاعرانی امثال ملکدر کنار او و 

گرفتند که تضمین آیات قرآن در میان اشعار، شاعري ایمان و مسلمانی را چنان مضیق می
عارفان مسلمان از (. 6812افالکی، ر. ک: ) کردمانند سنایی را از دین خارج و نامسلمان می

هاي حاکمان و عالمان دینی براي گسترش کمی دین که به به تالشجمله موالنا، نسبت 
شود، نظر مساعدي نداشتند و نه تنها آن را کارآمد تعبیر می« سازيمؤمن یا مسلمان»پروژۀ 
هایی زیرا به زعم آنان، چنین تالش. کردندرا تأیید نمیها آن دانستند، از حیث اخالقی نیزنمی

 نفسه امري وجدانی بودعمال زور در قبوالندن چیزي بود که فیهمیشه همراه با خشونت و ا
بر  زدر عصر روشنگري نی. و امکان نداشت با اجبار، اعتاادي معنوي را به افراد تحمیل کرد

ن مثال، به عنوا. هاي دیگر مورد تردید قرار گرفتسازي ملتهمین مبنا تالش براي مسیحی
 ی که باید متولی امور دنیوي باشند و عالمانجان الک ضمن تفکیک وظایف حاکمان سیاس

د که ایمان کنبر این نکته پافشاري می هاي اخالقی و دینیت تبیین آموزهدینی که در خدم
امري نیست که بشود آن را از طریق فشار و اجبار بر دیگري تحمیل کرد و حتی اگر در ظاهر 

بپییرند، ایمان در وجود آنان  چنین چیزي صورت گیرد و افرادي دین و باوري را به زور
(. 6877الک، ر. ک: ) تحاق پیدا نکرده است؛ چرا که ایمان بدون اعتااد درونی ایمان نیست

ن از آن توابه اجبار نمی به دینی ایمان راسخ دارد کسی که. البته عک  آن هم صادق است
کند یدي را نال مموالنا در دفتر نخست، داستان جهو. منصرف و به دینی دیگر متمایل کرد

ند را سجده کن« بتی»کند از دین خود برگردند و که گروهی از مؤمنان مسلمان را مخیر می
پ  از اصرار وي و مااومت گروه مؤمنان، کودکی را از آغوش . یا در آتش سوزانده شوند

لیم خواهد تسکند و میعاطفة مادري بر زن غلبه می. افکندگیرد و در آتش میزنی برمی
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لطف خداوند آتش را بر طفل همچون آتش نمرود بر ابراهیم )ع(  اما ،خواست جهود شود
اندازند تا بتی را گرداند و در نهایت گروه مؤمنان خود را درون آتش میسر و خوش می
ند، کدر این داستان موالنا، اعجاز و لطف خداوند نسبت به مؤمنان را برجسته می . سجده نبرند

ن حاصلی اجبار آتر شدن مؤمنان در ایمان خود و بیمااومت در برابر تغییر دین و مصمم اما
 . شودجهود براي تغییر دین آنان از کلیت داستان مستفاد می

 خویشاااتنخلق خود را بعااد از آن بی
 کشااش از عشااق دوساات موکل بیبی

 تااا چنااان شااااد کااان عوانااان خلق را 
 رو و خجاال آن یهودي شااااد سااایااه 

 تر شااادندایماان خلق عاشاااق کاانادر   
 

 فااکااناادنااد اناادر آتش مرد و زنماای 
 زآنک شاایرین کردن هر تلخ ازوساات 

 کااااااااااااااااردند کآتش در میا  منع می
 شاااد پشااایماان زین ساااباب بیمار دل   

 تر شاادنددر فناي جساام صااااااااااااادق
 

 دفتر اول( )مثنوي، 

 برتر ازگاه خود را از نظر موالنا نف  ماایسه ایمان و میهب خویش با دیگري و آن
در مناقب، حکایتی آمده است . و مشمول عنایت خداوند دیدن، عملی غیراخالقی استها آن

 الحَمدُ و هلل»گفته و سررشته کالم را بدانجا آورده بود که که واعظی درباب ایمان سخن می
و ما را به  ( که حق تعالی ما را از زمرۀ کافران نیافرید7/42) و الحَمدُ هلل الذی هَدانا لهذاة المن

اي خندهموالنا در واکنش به این سخن نیش(. 6812افالکی، ) «همه حال بهتر از ایشان کرد
از  کشد که دانگیزهی بیچارۀ ضال مضل که خود را برتر از گبران می»گوید: زند و میمی

یاید باگر مردست تا . نمایدکند و مباهات میشود و اعجاب میایشان افزونم و بدان شاد می
 «و خود را به ترازوي انبیاء و اولیاء بکشد تا ناصان حال خود را ببیند و کمال حال مردان بداند

 (. )همان
ان شکرد و پاس حرمتموالنا در معامله با دگراندیشان دینی چنان متواضعانه رفتار می

اي هدشد عها موجب میشد و چه بسا همین تکریمداشت که مایة شگفتی خود آنان میمی
نال شده است که راهبی از  هاحکایتدر یکی از . از آنان تغییر دین داده و ایمان بیاورند

بیند ا میرسد و موالنا روقتی به شهر می. شود تا موالنا را زیارت کندقسطنطنیه عازم قونیه می
. بیندمی وددارد مولوي را در حال تعظیم به خکند و هر بار که سر برمیسه بار او را تعظیم می

کشد که چرا اینگونه تواضع و تیلل کند و راهب فریاد میبار به وي تعظیم می 88موالنا 
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طُوبی لمَن رَزَقَهُ اهللُ ماالا و جَماالا و شَرَفَاا و سُلطانَاا چون حدیث »گوید: موالنا می. نمایدمی
ا فرمودۀ سلطان ماست، ب سُلطانهفَجادَ بماله و عَف فی جَماله و تَواضَعَ فی شَرَفه و عَدَلَ فی 

ا را شایم و که رزنی چرا ننمایم و اگر آن را نکنم چهبندگان حق تواضع چون نکنم و کم
ه کرد، بلکموالنا نه تنها خود بر این منوال رفتار می(. 6812)افالکی،  «شایم و به چه کار ایم؟

واردشوندگان را داشته باشند و نژاد و پاس حرمت  مواظب بود مریدان و اهل خانااه او نیز
 . رنگ و زبان و دین، مانعی براي ایجاد همدلی برادرانه نباشد

اي از آثار رفتار اخالقی و انسانی موالنا با پیروان میاهب مختلف در روز تشیع گوشه
چنانکه افالکی به تفصیل تمام از حضور بزرگان و علماي میاهب . شودجنازۀ وي نمایان می

الدین پروانه زعماي ادیان مختلف را احضار وقتی معین. تلف در این روز یاد کرده استمخ
ما حایات موسی و حایات »گویند: پرسد، میشان میکند و از دلیل حضور و عزاداريمی

د یاي کمل را که در کتب خوبعیسی و جمیع انبیا را از بیان عیان او فهم کردیم و روش ان
 گوییدوقت خود میمحمد دیدیم؛ اگر شما مسلمانان حضرت موالنا را خوانده بودیم، درو 

ما نیز هزار ید، ايچنانکه شما محب و مخلص و. دانیمما او را موسی عهد و عیسی زمان می
( غیر از افالکی دو فرد دیگر که به یاین حاضر 6812)افالکی، « . یماچندان بنده و مرید وي

. ندااند، بر ازدحام پیروان سایر ادیان در این روز اشاره کردهبوده و ناظر بر تشییع جنازۀ موالنا
سلطان ولد در ولدنامه بدان تصریح کرده و سپهساالر هم ابیات سلطان ولد را در این خصوص 

رسالة ر. ک: ) 6 6تشهاد و حسن ختام گزارش زندگی موالنا روایت کرده استبه عنوان اس
ها حضور بندي این روایت، پ  از مطالعه و جمع2آنه ماري شیمل(. 6866 سپهساالر،

پرازدحام پیروان ادیان مختلف در تشییع جنازۀ موالنا را محصول مدارا و رواداري وي با اینان 
 (. 6871شیمل، ر. ک: ) داندمی

 8یويالدین قوناالن  روایتی درباب ارتباط موالنا با سراجدر نفحات عبدالرحمن جامی
شناسانة مولوي نسبت به ادیان مختلف را در نال کرده است که همزمان هم رواداري معرفت

                                                            
 و زودهاف رساله در ولد سلطان هايگفته و اشعار به استشهاد اینکه بر مبنی موحد محمدعلی گمان و حدس البته. 6

 احتمال این اما. نیست واقعیت از دور چندان( 6866 رساله، پیشگفتار: ک. ر) باشد بعدي هايدوره نویساننسخه دستکاري

 .کندمین وارد خللی اند،کرده اشاره موالنا جنازۀ تشییع در دیگر ادیان پیروان و پیشوایان حضور به دو هر اینکه در

2. Schimmel, A. 

 شارتیا کتاب دو این در قونیوي الدینسراج به نه و آمده العارفینمناقب و سپهساالر رسالة در حکایت این اصل نه. 8

 گفته سخنی شخص این تاریخی واقعیت باب در آنکه بدون کرده نال جامی از را حکایت همین گولپینارلی. است رفته
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؛ حکایت از این قرار است که خود دارد و هم رواداري اخالقی نسبت به مخالفانش را
ند کو کسی از قول مولوي در نزد وي نال می الدین قونیوي با موالنا میانة خوبی نداشتهسراج

الدین یکی از نزدیکانش را به مجل  سراج. میهب یکی هستم 78است من با  که موالنا گفته
خواهد درباب درستی و نادرستی این قول از موالنا پرس و جو فرستد و از وي میموالنا می

ه مجل  این شخص ب. کند و اگر موالنا چنین سخنی گفته باشد، او را دشنام بدهد و برنجاند
و آن  کنداید؟ موالنا تأیید میپرسد آیا شما چنین سخنی گفتهشود و میموالنا وارد می

گوید من با این نیز که تو خندد و میکند و مولوي میگویی میشخص شروع به دشنام
 (. 6878جامی، ر. ک: ) هستم گویی یکیمی

 گیريبندي و نتیجهجمع
 هايجنگ-زمانة خویش  هاي میهبی درا و فتنههموالنا رواداري دینی را با توجه به آشوب

صلیبی در غرب، یورش سراسري تاتاران در کل بالد اسالمی و مجادالتی که بین فرق 
با شیعیان و ها آن سو و دشمنیچهارگانة اهل سنت و جماعت با خویشتن از یک

ی ابتدا رواداري میهب -هاي رؤساي عامه با اهل عرفان و فلسفه از سوي دیگرسراییمخالفت
ز دامنة یا کاستن اها این بحرانرا به مثابه ضرورتی اجتماعی و سیاسی براي پایان دادن به 

ناسانه شمشی، مبانی معرفتبراي تبیین این خط کند و سپ مطرح میها آن ات مخربتأثیر
حکمی ن مشناسیک رواداري، بنیامبناي معرفت. سازداز سنت دینی و عرفانی اسالم برمی

کند و هرگونه خصومت بین پیروان ادیان را نامشروع ها ایجاد میبراي کاستن از جدال
به این ترتیب، قدرت سرکوبگر دو نهاد خالفت و سلطنت را که دست در دست . سازدمی

، دمیدندبر آتش اختالفات میهبی می هم داده و براي رسیدن به منافع و اهداف سیاسی
این دو مبنا در نظریة او برپا گردید، در ماام عمل و در رفتار و سلوک،  وقتی. کندمخدوش می

ترین برخورد هایی از عالیکند و جلوهاو با پیروان همة ادیان و فرق، روادارانه برخورد می
بی بنابراین، رواداري میه. گیارداخالقی و انسانی را با مخالفان باورهاي خویش به نمایش می

                                                            
 قضاوت مسند در که ارموي قاضی الدینسراج خوان،مثنوي الدینسراج از رساله در(. 6879 گولپینارلی،: ک. ر) باشد

 همان زده حدس موحد محمدعلی که پایبرتی الدینسراج و گیارده نماز موالنا جنازۀ بر همو و بوده قونیه شهر

 شده یاد فرن سه همین از نیز العارفینمناقب در. است رفته سخن باشد، موالنا اصحاب و مندانعالقه از تتري الدینسراج

 که -هآمد هاآن از نامی حکایت خالل در یا هستند دخیل آن در افراد این که حکایاتی میزان که تفاوت این با. است

 .است رساله از بیشتر -است شده صادر موالنا از کرامتی یا افتاده اتفاقی که اندبوده حاضر مجلسی در بیشتر
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ر دوران اي از تجربة مداراطلبی دشناسی و اخالقی نمونهمبناي سیاسی، معرفت موالنا بنا بر سه
زده جوامع شرقی که به دهی مجدد به جوامع بحرانتواند براي شکلگیشته است که می

 دارانه در قتل یکدیگر و هدم و نابودي مظاهرشدت درگیر تعصبات میهبی شده و ناخویشتن
 . ستفاده قرار گیردکوشند، مورد اتمدن اسالمی می

 تعارض منافع 
 . تعارض منافع وجود ندارد

ORCID 
Taheri Ghodratallah  http://orcid. org/0000-0003-0928-5148 

 منابع 
: دنیاي تهران .2چ  .، به کوشش تحسین یازیجیالعارفینمناقب(. 6812. )الدین احمد افالکی، شم 
 .کتاب
. تصحیح و تعلیق محمدعلی موحد. چ مااالت شم  تبریزي(. 6877الدین محمد. )شم  ،تبریزي
 . تهران: خوارزمی.2
 تعلیاات و تصحیح مادمه،. الادسحضراتمناالن نفحات(. 6878) .عبدالرحمننورالدین جامی،

 .: اطالعاتتهران .6چ . عابدي محمود
 .: مرکز نشر دانشگاهیتهران .6چ  .از سعدي تا آراگون(. 6878. )حدیدي، جواد

: تهران .ترجمة حسن الهوتی .موالنا دیروز تا امروز؛ شرق تا غرب(. 6834) .دین لوئی ، فرانکلین
 .نارمک
 علمی :تهران. 9چ . پله تا مالقات خداپله(. 6872) .کوب، عبدالحسینزرین
تهران: نشر  .6چ  .ترجمة عباس باقري .تساهل در تاریخ اندیشة غرب(. 6873. )ژاندرون، ژولی -سادا
 .نی

تصحیح و توضیح محمدعلی موحد  ،رساله؛ در مناقب خداوندگار(. 6866) .سپهساالر، فریدون احمد
 .: کارنامهتهران. 6چ  .و صمد موحد
 .: مؤسسة فرهنگی صراطتهران .6چ  .مدارا و مدیریت(. 6871. )سروش، عبدالکریم 
 .تهران: مؤسسة فرهنگی صراط. 9چ  .صراطهاي مستایم(. 6834. )_______________

: تهران. 2چ . یوسفی توضیح غالمحسین و تصحیح. گلستان(. 6816. )عبداهلل الدینمصلح سعدي،
 .خوارزمی

http://orcid.org/0000-0003-0928-5148


 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 011

 

 بودا؛ با تمرکز بر مداراطلبی واز آییناسالمیپییري تصوفتأثیر(. 6868. )ضیایی، سیدعبدالحمید
 .663-66(، 1) 26، بلوچستانوقاره دانشگاه سیستانشبهمطالعات . خلقبرشفات

تهران: . 6 چ .در مثنوي شخصی هايتجربهبازجست سر دلبران؛روایت(. 6862. )طاهري، قدرت اهلل
 .علمی

: علمی و تهران .7 چ .اولشرح مثنوي شریف؛ جزء نخستین از دفتر (. 6878. )الزمانفروزانفر، بدیع
 .فرهنگی
 .: انتشارات دانشگاه تهرانتهران .6چ  .قصص و تمثیالت مثنوي مآخی(. 6888) .الزمانبدیعفروزانفر، 

 .: طرح نوتهران. 8چ ترجمة حسن کامشاد، . دریاي ایمان(. 6839) .کیوپیت، دان
ه ترجم .اي از آنالدین؛ زندگانی، فلسفه، آثار و گزیدهموالنا جالل(. 6879. )گولپینارلی، عبدالباقی

 .تهران:انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .8چ  .و توضیحات توفیق سبحانی
 .: نشر نیتهران .6چ  .ترجمة شیرزاد گلشاهی کریم .اي در باب تساهلنامه(. 6877) .الک، جان

 .28، معرفت، (. پلورالیسم؛ بررسی دیدگاه متفکران مسلمان6871لگنهاوزن، محمد. )
 .: انتشارات آشیانتهران. 2،2چ  .ترجمة جهانگیر معینی .پلورالیسم(. 6839. )لنان، گرگورمک 

 .یر: امیرکبتهران د نیکلسون،به تصحیح رینول .مثنوي معنوي(. 6881. )محمدالدین موالنا، جالل
 .یعباس محمد تصحیح و مادمه با. تبریزي شم  دیوان کلیات(. 6891. )____________________
 .تهران: نشرطلوع

تهران: . 2. چ فروزانفرالزمانحواشی بدیعوبا تصحیحات.مافیهفیه(. 6837) . ____________________
 .زوار

نشریة دانشکدۀ ادبیات و علوم  .عرفان اسالمی، مکتب تسامع و تساهل(. 6838. )نیکوبخت، ناصر
 .286 -267(، 68)پیاپی  61، انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان

 .: مطبعة بریللیدن .المُعجَم المُفهرس اللفاظ الدحدیث النبوي(. 6671) .ي. ونسنگ، أ
: تهران .2چ  .ترجمة بهزاد سالکی .بُعد پنجم؛ کاوشی در قلمرو روحانی(. 6864. )هیک، جان
 سرا.قصیده
مؤسسة  :تهران .6چ ترجمة عبدالرحیم گواهی،  .مباحث پلورالیسم دینی(. 6873. )هیک، جان

 .فرهنگی انتشاراتی تبیان
 .ترجمة ادیب فروتن .هایی دربارۀ دین و عالوگوگفتمیان شک و ایمان؛ (. 6861) ._________
 .: قانوستهران .6چ 

Reference 
Aflaki, S. A. (1984). Manaqeb Alarefin. Ed. By Tahsin Yaziji. Tehran: 

Donyaye ketab.  [In Persian] 



 011 |طاهری  | دینی هایتاقلی با موالنا مذهبی رواداری مبانی

 

Cupitt, D. (2007). Sea of Faith. transl By Hasan Kamshad.Tehran: Tarh e no. 
[In Persian] 

D. Lewis, F. (2006). Rumi: Past and Present, East and West. Trasl Hasan 
Lahooti. Tehran: Namak publication . [In Persian] 

Foroozanfar, B. (1955). Maakhez e ghesas va tamsilat Masnavi. Tehran: 
Tehran university. [In Persian] 

Foroozanfar, B. (1995). Shrhe Masnavi e Sharif. Tehran: Elmi& Farhangi . 
[In Persian] 

Golpinarli, A. (1997). Maulana Jalaluddin; Life, philosophy, works and 
excerpts from them, Transl By tofigh Sobhani. Tehran: Institute of 
Humanities and Cultural Studies. [In Persian] 

Hadidi, J. (1995). From Sadi to Aragon. Tehran: Markaze Nashre Daneshgahi. 
[In Persian] 

Hick, J. (2000). Issues of religious pluralism. Transl  By AbdAlrahim Govahi. 
Tehran: Cultural Institute of Tebyan. [In Persian] 

______. (2016). Fifth dimension; Exploring the spiritual realm, Transl By 
Behzad Saleki. Tehran:Ghasideh sara. [In Persian] 

______. (2018). Between doubt and faith; Conversations about religion and 
reason. Transl By Adib Forotan. Tehran:Ghoghnoos publication. [In 
Persian] 

Jami, N. (1992). Nafahat Alons men hazarat Alqods. Ed. By Mahmood Abedi. 
Tehran: Sokhan. [In Persian] 

Loche, John. (1999). A letter about tolerance, Transl. By Shirzad Golshahi 
karim. Tehran: Ney publication. [In Persian] 

McLennan, G. (2007). Pluralism. Transl. By Jahangi Moini. Tehran: Ashiyan 
publication. [In Persian] 

Mewlana, J. (1958). Masnavi e Maanavi. Ed. By Rynold A. Nicolson. Tehran: 
Amir kabir publication. [In Persian] 

 _________. (1978). Koliyat Divan Shams Tabrizi. Ed. Bu Mohammad 
Abbasi. Tehran: Nasre Tolo Publication. [In Persian]  

_________. (2009). Fihe ma Fije. Ed. By BadiAlzaman Foroozanfar. Tehran: 
Zavar . [In Persian] 

Nikobakht, N. (2005). Islamic mysticism, the school of tolerance. Shahid 
Bahonar Literary& humanities magazine. 16. 217-239. [In Persian] 

J ,nordneG -adaaS . (2000). Tolerance in the history of Western thought. transl. 
Abbas Bagheri. Tehran: Ney. [In Persian] 

Sadi, M. (1991). Golestan. Ed, By Golamhosein Yosofi. Tehran: Kharzmi 
publication. [In Persian] 

Sepahsalar, F. A. (2013). Resale Dar Manageb e khodavandgar, Ed. By 
Mohammad ali Movahhed & samad Movahhed. Tehran: karname. [In 
Persian] . [In Persian] 

Soroosh, A. (1998). Tolerance & management (Modara va Modiriyat). 
Tehran: Cultural Institute of Serat. [In Persian] 

_________. (2008). Straight lines (Serathaye Mostagim). Tehran: Cultural 
Institute of Serat. [In Persian] 

Tabrizi, S. (1999). Shams Tabrizi’s Essays. Ed. By Mohammadali Movahhed. 
Tehran: Khsrazmi. [In Persian] 

http://fipak.areeo.ac.ir/site/catalogue/18491396


 3143بهار و تابستان  | 3شماره  | 3سال  |پژوهی در ادبیات دو فصلنامۀ علمی عرفان | 011

 

Taheri, G. (2014). Narration of the beloved; re-examination of personal 
experiences in Masnavi. Tehran: Elmi. [In Persian] 

Wensinck, A. J. (1976). المُعجَم المُفهرس اللفاظ الدحدیث النبوی. Leiden: Bril 

publication. [In Persian] 
Zarrinkob, A. (1994). Step by step to God`s meet(pele pele ta molaghat e 

khoda).  E 1. Tehran: Elmi. [In Persian] 
Ziyaii, A. (2015). Influence of Islamic Sufism on Buddhism; Focusing on 

tolerance and compassion for the people. Indian Quarterly Study, 

Sistan&Baloochestan University, 21, 99-118  . [In Persian]

                                                            
پژوهی در عرفاندینی،  هاياقلیّت با موالنا رواداري مبانی (،6486. )اهللطاهري، قدرت استناد به این مقاله: 

 . 231-297، 6(6ادبیات،)

 Mysticism in Persian Literature is licensed under a Creative Commons 

Attribution-NonCommercial 4. 0 International License.  


